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Matthew
Mat 1:1 אֿבָרָהם 7 ִויֿ֭ד> ּבֵרה ּדַ֣ ֿ֭דַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּבֵרה ּד7 ּכָֿתָֿבא ִּדיִליֻֿ֭דוֵֿתה ּד7

סס
Mat 1:2 וֵלֿ֭ד 7עֻקוֿב אַ֣ יַ֣עֻקוֿב> יַ֣ וֵלֿ֭ד ל7 יסָחק אַ֣ איסָחק> ִא7 וֵלֿ֭ד ִל7 ֿבָרָהם אַ֣ 7 אַ֣

ו֗הי>֞ אחַ֣ יֻהוָֿ֭דא ולַ֣ ִל7
Mat 1:3 צֻרון ן ֵח7 ֵחצָרו> וֵלֿ֭ד ל7 רץ אַ֣ 7 ָמר> ּפַ֣ זַ֣רח ֵמן ָּת7 ל7 רץ וַ֣ ֿפַ֣ וֵלֿ֭ד ל7 ֻהוָֿ֭דא אַ֣ ִי7

אָרם> וֵלֿ֭ד ָל7 אַ֣
Mat 1:4 וֵלֿ֭ד 7חֻׁשון אַ֣ ן נַ֣ נַ֣חָׁשו> וֵלֿ֭ד ל7 ִמיָנָֿ֭דֿב אַ֣ 7 ִמיָנָֿ֭דֿב> עַ֣ עַ֣ וֵלֿ֭ד ל7 ָרם אַ֣ ָא7

לָמון> סַ֣ ל7
Mat 1:5 ֻעוֿת> ֻע7וִֿביֿ֭ד ֻעוִֿביֿ֭ד ֵמן ָר7 וֵלֿ֭ד ל7 ָעז אַ֣ ָחֿב> ָּב7 ָֿבָעז ֵמן ָר7 וֵלֿ֭ד ל7 לָמון אַ֣ 7 סַ֣

י> איׁשַ֣ וֵלֿ֭ד ִל7 אַ֣
Mat 1:6 ֗נּתֵֿתה ׁשֵליָמון ֵמן אַ֣ 7 וֵלֿ֭ד לַ֣ ִויֿ֭ד אַ֣ 7 לָּכא> ּדַ֣ ִויֿ֭ד מַ֣ ֿ֭דַ֣ וֵלֿ֭ד ל7 י אַ֣ יׁשַ֣ ִא7

ֻּד7אוִרָיא>
Mat 1:7 וֵלֿ֭ד ִֿבָיא אַ֣ 7 אִֿבָיא> אַ֣ 7 וֵלֿ֭ד לַ֣ ם אַ֣ ֿבעַ֣ חַ֣ ם> ר7 ֿבעַ֣ רחַ֣ 7 וֵלֿ֭ד לַ֣ ֵליֻמון אַ֣ ׁש7

אָסא> ָל7
Mat 1:8 וֵלֿ֭ד 7וָרם אַ֣ יֻוָרם> ֻי וֵלֿ֭ד ל7 ָיֻהוָׁשָֿפט> ָי7ֻהוָׁשָֿפט אַ֣ וֵלֿ֭ד ל7 ָסא אַ֣ ָא7

ֻעוִזָיא> ל7
Mat 1:9 <ֵחזַ֣קָיא וֵלֿ֭ד ל7 ָחז אַ֣ אָחז> ָא7 וֵלֿ֭ד ָל7 7וָֿתם אַ֣ יֻוָֿתם> ֻי וֵלֿ֭ד ל7 ֻע7וִזָיא אַ֣

Mat 1:10 <יֻוִׁשָיא וֵלֿ֭ד ל7 ֻמון אַ֣ 7 ן אַ֣ אֻמו> 7 וֵלֿ֭ד לַ֣ נֵַׁ֣שא אַ֣ מנֵַׁ֣שא> מ7 7 וֵלֿ֭ד לַ֣ זַ֣קָיא אַ֣ ֵח7
Mat 1:11 <ָֿבֵֿבל ו֗ה֞י ּבָֿגֻלוָֿתא ּד7 אחַ֣ נָיא ולַ֣ יֻוֿכַ֣ וֵלֿ֭ד ל7 7וִׁשָיא אַ֣ ֻי

Mat 1:12 ִֿתאיל לַ֣ ִֿתאיל> ֵׁש7 ֵׁשלַ֣ וֵלֿ֭ד ל7 נָיא אַ֣ 7וֿכַ֣ ָֿבֵֿב֑ל ֻי ר ָּגֻלוָֿתא ֵּדין ּד7 ֵמן ָּבֿתַ֣
זֻורָּבֵֿבל> וֵלֿ֭ד ל7 אַ֣

Mat 1:13 וֵלֿ֭ד לָיִקים אַ֣ אלָיִקים> ֵא7 וֵלֿ֭ד ֵל7 ִֿביֻוֿ֭ד אַ֣ 7 אִֿביֻוֿ֭ד> אַ֣ 7 וֵלֿ֭ד לַ֣ 7ורָּבֵֿבל אַ֣ ֻז
ָעזֻור> ל7

Mat 1:14 <אִליֻוֿ֭ד וֵלֿ֭ד ֵל7 ִֿכין אַ֣ 7 ן אַ֣ אִֿכי> 7 וֵלֿ֭ד לַ֣ ָזֻֿ֭דוק> ָז7ֻֿ֭דוק אַ֣ וֵלֿ֭ד ל7 זֻור אַ֣ ָע7
Mat 1:15 וֵלֿ֭ד ָֿתן אַ֣ ן ָמ7 ָמָֿת> וֵלֿ֭ד ל7 ִליָעָזר אַ֣ אִליָעָזר> ֵא7 וֵלֿ֭ד ֵל7 ִליֻוֿ֭ד אַ֣ ֵא7

יַ֣עֻקוֿב> ל7
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Mat 1:16 ריַ֣֑ם ּדֵמָנה ֵאִֿתיֵלֿ֭ד ֵי7ֻׁשוע מַ֣ ֿבָרה ּד7 יַ֣וֵסֿף ּגַ֣ וֵלֿ֭ד ל7 7עֻקוֿב אַ֣ יַ֣
ּדֵמֿתקֵרא מִׁשיָחא ס

Mat 1:17 רָּבָֿת֞א ִויֿ֑֭ד ׁשַ֣ ֿ֭דַ֣ ָמא ל7 ֿבָרָהם עֿ֭דַ֣ 7 רָּבָֿת֞א ֵמן אַ֣ ֻּכלֵהין ָהִֿכיל ׁשַ֣
֞ וֵמן ֵעסֵרא> רּבַ֣ רָּבָֿת֞א אַ֣ ָֿבֵֿב֑ל ׁשַ֣ ָמא לָֿגֻלוָֿתא ּד7 ִויֿ֭ד עֿ֭דַ֣ 7 ֞ וֵמן ּדַ֣ ֵעסֵרא> רּבַ֣ אַ֣

ֵעסֵר֞א סס רּבַ֣ רָּבָֿת֞א אַ֣ מִׁשיָח֑א ׁשַ֣ ָמא לַ֣ ָֿבֵֿבל עֿ֭דַ֣ ָּגֻלוָֿתא ּד7
Mat 1:18 ריַ֣ם 7 ֿ֭ד מִֿכיָרא ֗הָוֿת מַ֣ ָנא הָוא> ּכַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ָהֿכַ֣ יַ֣לֵּדה ֵּדין ּד7
טָנא ֵמן ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ס ֿת ּבַ֣ ֿכחַ֣ וּתֻֿפו֑ן ֵאׁשּתַ֣ ֿ֭דָלא ֵנׁשּתַ֣ יַ֣וֵסֿף֑ עַ֣ ֵאֵמה ל7

Mat 1:19 <ִעי ֗הָוא רֵסיה> ֵואֿתרַ֣ נֿפַ֣ עָלה ִּכאָנא ֗הָוא> וָלא צָֿבא ּדַ֣ 7וֵסֿף ֵּדין ּבַ֣ יַ֣
טׁשָיאִיֿת ֵנׁשֵריה> ּדמַ֣

Mat 1:20 <אָֿכא ּדָמרָיא ּבֵחלָמא לַ֣ ִע֑י ֵאֿתחִזי ֵלה מַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵּדין ֵאֿתרַ֣ ּכַ֣
ו ֵּגיר ֗נּתָֿתֿך> הַ֣ ריַ֣ם אַ֣ מַ֣ ֿב ל7 ל לֵמסַ֣ ִויֿ֑֭ד ָלא ֵּתֿ֭דחַ֣ ֿ֭דַ֣ 7וֵסֿף ּבֵרה ּד7 ר ֵלה> יַ֣ ֵואמַ֣

ֵּדאִֿתיֵלֿ֭ד ָּב֑ה ֵמן ֻרוָחא ֻהו ּדֻקוֿ֭דָׁשא>
Mat 1:21 ֵמה ֵמן ֵחיו֗הי לעַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ּבָר֑א וֵֿתקֵרא ׁשֵמה ֵי7ֻׁשוע> ֻהו ֵּגיר נַ֣ ִּתאלַ֣

֞ יֻהון> חָטהַ֣
Mat 1:22 ר ֵמן ָמרָיא ּביַֿ֣֭ד ֵלא ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ הָוֿ֑ת ּדֵנֿתמַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ֻּכָלה ּדַ֣

נִֿבָי֑א
Mat 1:23 נֻואִיל מַ֣ 7 ֿ֭ד ּבָר֑א וֵנקֻרון ׁשֵמה עַ֣ ן וִֿתאלַ֣ ּדָהא ּבֻֿתולָּתא ֵּתֿבטַ֣

ן> ָלהַ֣ ן אַ֣ מַ֣ ם עַ֣ רּגַ֣ ּדֵמּתּתַ֣
Mat 1:24 אֵֿכה לַ֣ ֿ֭ד ֵלה מַ֣ ֿפקַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿ֭ד אַ֣ 7וֵסֿף ֵמן ֵׁשנֵֿת֑ה עֿבַ֣ ֿ֭ד ָקם ֵּדין יַ֣ ּכַ֣

א֗נּתֵֿתה> ֿבָרה לַ֣ ּדָמרָיא> וֿ֭דַ֣
Mat 1:25 קָרֿת ׁשֵמה ֵי7ֻׁשוע ֿבָרה ֻּבוֿכָר֑א וַ֣ ָמא ִּדיֵלֿ֭דֵֿתה לַ֣ ֿכָמ֑ה עֿ֭דַ֣ וָלא חַ֣

סס
Mat 2:1 לָּכ֑א ָרוֵֿ֭דס מַ֣ ֞י ֵה7 יֻהוָֿ֭ד֑א ּביַ֣ומַ֣ ֵֿביֿת-לֵחם ִּד7 ֿ֭ד ֵּדין ֵאִֿתיֵלֿ֭ד ֵי7ֻׁשוע ּב7 ּכַ֣

ֿ֭דנָחא ֻל7אוִרׁשֵלם> ו מֻֿגוֵׁש֞א ֵמן מַ֣ ֵאֿתַ֣
Mat 2:2 וּכֵֿבה לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּדאִֿתיֵלֿ֭ד> חזַ֣ין ֵּגיר ּכַ֣ ו מַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ ָואמִרי>

ֿ֭ד ֵלה> ין לֵמסּגַ֣ ֿ֭דנָח֑א ֵואֿתַ֣ ּבמַ֣
Mat 2:3 <ֵמה וִרׁשֵלם עַ֣ לָּכא> ֵואּתּתִזי֑ע וֻֿכָלה ֻא7 ָרוֵֿ֭דס מַ֣ ע ֵּדין ֵה7 ׁשמַ֣
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Mat 2:4 ן ֵאל ֗הָוא לֻהו> ָמ֑א וַ֣מׁשַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵר֞א ּדעַ֣ ּבַ֣ ֵנׁש ֻּכלֻהון רַ֣ וֿכַ֣
איָּכא ֵמִֿתיֵלֿ֭ד מִׁשיָחא ס ּדַ֣

Mat 2:5 <נִֿבָיא ָנא ֵּגיר ּכִֿתיֿב ּבַ֣ יֻהוָֿ֭דא> ָהֿכַ֣ ֵֿביֿת-לֵחם ִּד7 רו> ּב7 ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣
Mat 2:6 <יֻהוָֿ֭דא לֵּכ֞א ִּד7 יּתי ּבִציָרא ּבמַ֣ יֻהוָֿ֭ד֑א ָלא הוַ֣ יֿת-לֵחם ִּד7 ֗נּתי ֵּב7 ָאֿף אַ֣

יסָראֵיל ס מי ִא7 לָּכ֑א ּדֻהו ֵנרֵעיו֗הי לעַ֣ ֵמֵנֿכי ֵּגיר ֵנֻּפוק מַ֣
Mat 2:7 איָנא מֻֿגוֵׁש֑א֞ ִויֵלֿף ֵמנֻהון ּבַ֣ טׁשָיאִיֿת קָרא לַ֣ ָרוֵֿ֭דס מַ֣ ָהיֵּדין ֵה7

וּכָֿבא> זַֿ֣בָנא ֵאֿתחִזי לֻהון ּכַ֣
Mat 2:8 <לָיא ל טַ֣ ֵקֿבו> עַ֣ ן ֵזלו עַ֣ ר לֻהו> ֵֿביֿת-לֵחם> ֵואמַ֣ ר ֵאנֻון ל7 ּדַ֣ וׁשַ֣

אוֻני> ָּדאֿף ֵאָנא ִאזַ֣ל ֵאסֻּגוֿ֭ד ֵלה> וַ֣ ו חַ֣ חֻּתוָני֗הי> ּתַ֣ חִֿפיָטאִיֿת> וָמא ֵּדאׁשּכַ֣
Mat 2:9 חזַ֣ו ו ּדַ֣ וּכָֿבא הַ֣ לָּכא ֵאזַ֣לו> וָהא ּכַ֣ עו ֵמן מַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ּכַ֣

ו֗הי יָּכא ִּדאיֿתַ֣ ָמא ֵּדאָֿתא ָקם לֵעל ֵמן אַ֣ יֻהו֑ן עֿ֭דַ֣ ֿ֭דנָחא ָאֵזל ֗הָוא קָֿ֭דמַ֣ ּבמַ֣
לָיא> טַ֣

Mat 2:10 <ּבָֿתא ּדָטֿב ֻֿ֭דוָֿתא רַ֣ וּכָֿבא> חִֿ֭דיו חַ֣ ֿ֭ד ֵּדין חזַ֣אוֻ֗הי לֿכַ֣ ּכַ֣
Mat 2:11 <לו סֵֿגֿ֭דו ֵלה נֿפַ֣ ריַ֣ם ֵאֵמה> וַ֣ 7 ם מַ֣ לָיא עַ֣ חזַ֣אוֻ֗הי לטַ֣ יָּת֑א וַ֣ לו לֿבַ֣ ועַ֣

לֻֿבונָּתא> הָֿבא> וֻמוָרא> וַ֣ ֞ ּדַ֣ ֵרֿבו ֵלה ֻקורָּבֵנא> חו ִסיָמֿתֻהו֑ן֞ וקַ֣ ֿפֿתַ֣ וַ֣
Mat 2:12 ָרוֵֿ֭דס> וֻֿבאורָחא ֵואֿתחִזי לֻהון ּבֵחלָמ֑א ּדָלא ֵנהּפֻֿכון לָוֿת ֵה7

אֿתרֻהון סס ֗אחִרָֿתא ֵאזַ֣לו לַ֣
Mat 2:13 <ר ֵלה יַ֣וֵסֿף> ֵואמַ֣ אָֿכא ּדָמרָיא ּבֵחלָמא ל7 לַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאזַ֣ל֑ו ֵאֿתחִזי מַ֣ ּכַ֣

ר ֗אָנא ָמא ָּדאמַ֣ ָמן הִוי עֿ֭דַ֣ ן וֿתַ֣ ֵמצֵרי> עֻרוק ל7 לָיא וֵלאֵמה> וַ֣ ר לטַ֣ ֻקום ּדֿבַ֣
יֿך ּדנַ֣וּבִֿ֭דיו֗הי> לָיא> אַ֣ ָרוֵֿ֭דס לֵמֿבעֵיה לטַ֣ ו ֵּגיר ֵה7 ָלֿך> עִֿתיֿ֭ד ֻה֗

Mat 2:14 <ֵמצֵרין ק ל7 ערַ֣ לָיא וֵלאֵמה ּבֵללָיא> וַ֣ קֵלה לטַ֣ ן ָקם ׁשַ֣ 7וֵסֿף ֵּדי> יַ֣
Mat 2:15 ר ֵמן ֵלא ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ ֵהָרוֵֿ֭דס> ּדֵנֿתמַ֣ וֵּתה ּד7 ָמא למַ֣ ן עֿ֭דַ֣ ָמ> הָוא ּתַ֣ וַ֣

צֵרין קִריֿת לֵֿברי סס ֑ר ּדֵמן ֵמ7 נִֿבָיא ָּדאמַ֣ ָמרָיא ּבַ֣
Mat 2:16 ר ּדַ֣ ֿת ָטֿב> וׁשַ֣ מַ֣ זַ֣ח ֵמן מֻֿגוֵׁש֑א֞ ֵאֿתחַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדאֿתּבַ֣ ָרוֵֿ֭דס ּכַ֣ ָהיֵּדין ֵה7

רֵּתי֞ן ׁשִני֞ן ר ּתַ֣ ֞ ֵמן ּבַ֣ ֿ֭דֻֿכלֻהון ּתֻחוֵמיה> ֵֿביֿת-לֵחם> וַ֣ ֵטל טָלֵי֞א ֻּכלֻהון ּד7 קַ֣
֞ ֵקֿב ֵמן מֻֿגוֵׁשא> יֿך זַֿ֣בָנא ּדעַ֣ חּת> אַ֣ וַ֣לֿתַ֣

Mat 2:17 ֑ר מָיא נִֿבָיא ֵּדאמַ֣ רַ֣ ר ּביַֿ֣֭ד ֵא7 ִלי ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ ָהיֵּדין ֵאֿתמַ֣
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Mat 2:18 ל ֵחיל ָּבֿכָיא עַ֣ ִּגָיאא> ָר7 ע ּבָרמָֿת֑א ֵּבֿכָיא ֵואלָיא סַ֣ ָקָלא ֵאׁשּתמַ֣
יֻהון ּס ּס ָיאוֻ ֵמֻטל ּדָלא ִאיֿתַ֣ ּבֵני֑ה֞ וָלא ָצֿבָיא לֵמֿתּבַ֣

Mat 2:19 אָֿכא ּדָמרָיא ּבֵחלָמא לַ֣ לָּכ֑א ֵאֿתחִזי מַ֣ ָרוֵֿ֭דס מַ֣ ֿ֭ד ִמיֿת ֵּדין ֵה7 ּכַ֣
ֵמצֵרין> יַ֣וֵסֿף ּב7 ל7

Mat 2:20 <איסָראֵיל ארָעא ִּד7 לָיא וֵלאֵמ֑ה וֵזל לַ֣ ר לטַ֣ ר ֵלה> ֻקום> ּדֿבַ֣ ֵואמַ֣
לָיא> ו נַֿ֣פֵׁשה ּדטַ֣ ִמיֿתו לֻהון ֵּגיר ָהנֻון ּדָֿבֵעין ֗הוַ֣

Mat 2:21 <איסָראֵיל ארָעא ִּד7 לָיא וֵלאֵמ֑ה ֵואָֿתא לַ֣ ר לטַ֣ יַ֣וֵסֿף> ָקם ּדֿבַ֣ ו7
Mat 2:22 ָרוֵֿ֭דס יֻהוֿ֑֭ד חָלֿף ֵה7 לָּכא ִּב7 ָאוס הָוא מַ֣ ארֵֿכלַ֣ 7 ע ּדַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ׁשמַ֣ ּכַ֣

ֿגִליָלא> אֿתָרא ּדַ֣ ן ֵואֿתחִזי ֵלה ּבֵחלָמא> ּדִנאזַ֣ל לַ֣ ָמ> ֻֿבו֗ה֑י ּדֵחל ּדִנאזַ֣ל לֿתַ֣ אַ֣
Mat 2:23 ֵלא ֵמֵּדם יֿך ּדֵנֿתמַ֣ ֿת> אַ֣ רָיא ָנ7צרַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ּדֵמֿתקַ֣ ר ּבַ֣ ֵואָֿתא עמַ֣

נִֿבָיא> ּדָנצָרָיא ֵנֿתקֵרא סס ר ּבַ֣ ֵּדאֵֿתאמַ֣
Mat 3:1 ֿכֵרז ֗הָוא עמָֿ֭דָנא ֑ומַ֣ ָנן מַ֣ 7וחַ֣ ּבֻהון ֵּדין ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן ֵאָֿתא ֻי

יֻהוֿ֑֭ד ּבֻחורָּבא ִּד7
Mat 3:2 ָיא ס ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֿת ָלה מַ֣ ר ֻּתוֿב֑ו ֵקרּבַ֣ ָואמַ֣

Mat 3:3 עָיא נִֿבָי֑א ָקָלא ּדָקֵרא ּבֻחורָּב֑א ׁשַ֣ אִמיר ּביַֿ֣֭ד ֵא7 ו ּדַ֣ ו ֵּגיר הַ֣ ָהנַ֣
ו֗ה֞י ס ׁשִֿבילַ֣ ו לַ֣ ֵיֿבו ֻאורֵחה ּדָמרָיא> וַ֣אׁשוַ֣ טַ֣

Mat 3:4 ֵצ֞א ֞ ֵואָסר חַ֣ מֵלא> עָרא ּדֿגַ֣ ו֗הי ֗הָוא לֻֿבוֵׁשה ּדסַ֣ ָנ֑ן ִאיֿתַ֣ 7וחַ֣ ֻהו ֵּדין ֻי
ָרא ס ֞ וֵֿ֭דֿבָׁשא ּדֿבַ֣ מֵצא> ו֗הי>֞ וֵמאֻֿכולֵּתה קַ֣ צַ֣ ל חַ֣ ּדֵמׁשָּכא עַ֣

Mat 3:5 ֿתָרא ֻהוֿ֭ד> וֻֿכֵלה אַ֣ וִרׁשֵלם> וֻֿכָלה ִי7 ָהיֵּדין ָנֿפָקא ֗הָוֿת לָוֵֿתה ֻא7
֞י יֻורּדָנן> חָֿ֭דרַ֣ ּדַ֣

Mat 3:6 יֻהו֞ן ס חָטהַ֣ וֵּדין ּבַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ו ֵמֵנה ּביֻורּדָנן נַ֣הָר֑א ּכַ֣ וָעמִּדין ֗הוַ֣
Mat 3:7 ֿ֑֭ד ֞ ָּדאֵֿתין לֵמעמַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמן ּפִריֵׁש֞א וֵמן זַֻּ֣דוָקֵיא> ֿ֭ד חָזא ֵּדין סַ֣ ּכַ֣

ק ֵמן ֻרוֿגָזא ָּדאֵֿתא> ִויֻֿכון לֵמערַ֣ נֻו חַ֣ ן יַ֣לָּדא ָּדאֵֿכֿ֭דֵנ֑א֞ מַ֣ ר לֻהו> ֵאמַ֣
Mat 3:8 <ֿתָיֻֿבוָֿתא עֵֿבֿ֭דו ָהִֿכיל ִּפאֵר֞א ּדָׁשֵוין לַ֣

Mat 3:9 ר ֿבָרָהם> ָאמַ֣ 7 ן אַ֣ אָֿבא ִאיֿת לַ֣ סּבֻרון וִֿתאמֻרון ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ּדַ֣ וָלא ּתַ֣
אֿבָרָהם> 7 ָי֞א לַ֣ מָקֻמו ּבנַ֣ ָלָהא ֵמן ָהֵלין ִּכאֵֿפ֞א לַ֣ ח אַ֣ ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ּדֵמׁשּכַ֣

Mat 3:10 ֻּכל ִאיָלָנא ָהִֿכיל ֞ ל ֵעָקָרא ִּדאיָלֵנא> ָהא ֵּדין ָנרָֿגא ִסים עַ֣
ּדִֿפאֵר֞א ָטֵֿב֞א ָלא ָעֵֿבֿ֑֭ד ֵמֿתּפֵסק וָנֵֿפל ּבנֻוָרא ס
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Mat 3:11 <רי ָאֵֿתא ו ֵּדין ּדָֿבֿתַ֣ ֿתָיֻֿבוָֿתא> הַ֣ ָי֞א לַ֣ עֵמֿ֭ד ֗אָנא לֻֿכון ּבמַ֣ ֵאָנא מַ֣
עֵמֿ֭ד לֻֿכון ּבֻרוָחא ל> ֻהו מַ֣ ו֗ה֞י לֵמׁשקַ֣ ו ּדָלא ָׁשֵוא ֗אָנא מָסנַ֣ ו ֵמני> הַ֣ ִסין ֻה֗ חַ֣

ֿבנֻוָרא ס ּדֻקוֿ֭דָׁשא> וַ֣
Mat 3:12 ֞ו֗ה֑י אוצרַ֣ ו֗הי>֞ וֵחֵט֞א ָּכֵנׁש לַ֣ ֵּכא ֵאּדרַ֣ מֿ֭דַ֣ ֿפָׁשא ִּבאיֵֿ֭דה> וַ֣ ו ּדרַ֣ הַ֣

וֵקֿ֭ד ּבנֻוָרא ּדָלא ָּדעָּכא סס וֵֿתֿבָנא מַ֣
Mat 3:13 ֿ֭ד ֵמֵנה ן ּדֵנעמַ֣ ָנ> 7וחַ֣ ָהיֵּדין ֵאָֿתא ֵי7ֻׁשוע ֵמן ּגִליָלא ליֻורּדָנ֑ן לָוֿת ֻי

ס
Mat 3:14 ר> ֵאָנא סִניק ֗אָנא ּדֵמָנֿך ן ָּכֵלא ֗הָוא ֵלה> ָואמַ֣ ָנ> 7וחַ֣ ֻהו ֵּדין ֻי

יּת> א֗נּ֑ת לָוֿתי ֵאֿתַ֣ ֵאֿתעֵמֿ֑֭ד וַ֣
Mat 3:15 ן ָנא ֵּגיר ָיֵאא לַ֣ ר ֵלה> ׁשֻֿבוק ָהָׁשא> ָהֿכַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע עָנא> ֵואמַ֣

ֿבֵקה ס ֵלא ֻּכָלה ִּכאנֻוָֿתא> וָהיֵּדין ׁשַ֣ נמַ֣ ּדַ֣
Mat 3:16 <ָיא חו ֵלה ׁשמַ֣ ָי֞א ֵואֿתּפֿתַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵי7ֻׁשו֑ע ֵמחָֿ֭דא> סֵלק ֵמן מַ֣ ֿ֭ד עמַ֣ ּכַ֣

ו֗הי ס יֿך יַ֣וָנא> ֵואָֿתֿת עלַ֣ אָלָהא ּדָנחָּתא אַ֣ חָזא ֻרוָחא ּדַ֣ וַ֣
Mat 3:17 ִּביָֿבא> ּדֵֿבה ֵאצטִֿביֿת סס ו ֵּברי חַ֣ ר> ָהנַ֣ ָיא ָּדאמַ֣ וָהא ָקָלא ֵמן ׁשמַ֣

Mat 4:1 ֿ֭דּבָר֑א ּדֵנֿתנֵַ֣סא ֵמן ר ֵמן ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא למַ֣ ָהיֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאֿתּדֿבַ֣
רָצא ס ָאֵֿכלקַ֣

Mat 4:2 <֗אחָריַֿ֣ת ֵּדין ּכֵֿפן ֞ ָון> ילַ֣ רּבִעי֞ן יַ֣וִמי֞ן וַ֣ארּבִעי֞ן לַ֣ וָצם אַ֣
Mat 4:3 ר ּדָהֵלין אָלָה֑א ֵאמַ֣ ֗נּת ּדַ֣ ר ֵלה> ֵאן ּבֵרה אַ֣ מנֵַ֣סא> ֵואמַ֣ ו ּדַ֣ קֵרֿב הַ֣ וַ֣

חָמא> ִּכאֵֿפ֞א ֵנהוָי֞ן לַ֣
Mat 4:4 רָנָׁש֑א לֻחוֿ֭ד ָחֵיא ּבַ֣ חָמא ּבַ֣ ר> ּכִֿתיֿב> ּדָלא ֗הָוא ּבלַ֣ ֻהו ֵּדין עָנא ֵואמַ֣

אָלָהא ס ֵאָלא ּבֻֿכל ֵמָלא ּדָנֿפָקא ֵמן ֻּפוֵמה ּדַ֣
Mat 4:5 ל ֵּכנָֿפא אִקיֵמה עַ֣ מִֿ֭דינַֿ֣ת ֻקוֿ֭דָׁש֑א וַ֣ רָצא לַ֣ ֿבֵרה ָאֵֿכלקַ֣ ָהיֵּדין ּדַ֣

יּכָל֑א ּדהַ֣
Mat 4:6 <חּת> ּכִֿתיֿב ֵּגיר אָלָה֑א ׁשִֿ֭די נַֿ֣פָׁשֿך לֿתַ֣ ֗נּת ּדַ֣ ר ֵלה> ֵאן ּבֵרה אַ֣ ֵואמַ֣
יֻהו֞ן ֵנׁשקֻלוָנֿך֑ ּדָלא ֵּתּתֵקל ּבִֿכאָֿפא ל ִאיֿ֭דַ֣ יּךְ֭> ועַ֣ ֵקֿ֭ד עלַ֣ ו֗ה֞י נֿפַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ למַ֣ ּדַ֣

ֵרֿגָלֿך>
Mat 4:7 ָלָהֿך ס ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֻּתוֿב ּכִֿתיֿ֑ב ּדָלא ּתנֵַ֣סא לָמרָיא אַ֣ ָאמַ֣
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Mat 4:8 לּכָוָֿת֞א וֵיה ֻּכלֵהין מַ֣ רָצא לֻטוָרא ּדָטֿב ָרם> וחַ֣ ֿבֵרה ָאֵֿכלקַ֣ ֻּתוֿב ּדַ֣
ּדָעלָמא> וֻׁשוֿבחֵהין>

Mat 4:9 <ר ֵלה> ָהֵלין ֻּכלֵהין ָלֿך ֵאֵּתל> ֵאן ֵּתֵּפל ֵּתסֻּגוֿ֭ד ִלי ֵואמַ֣
Mat 4:10 ָלָהֿך לָמרָיא אַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵזל ָלֿך ָסָטָנ֑א ּכִֿתיֿב ֵּגיר> ּדַ֣ ָהיֵּדין ֵאמַ֣

ו֗הי ֵּתֿפֻלוח ס לֻחוֿ֭דַ֣ ֵּתסֻּגוֿ֑֭ד וֵלה ּבַ֣
Mat 4:11 ו מִׁשין ֗הוַ֣ אֵֿכ֞א קֵרֿבו וַ֣מׁשַ֣ לַ֣ רָצא> וָהא מַ֣ ֿבֵקה ָאֵֿכלקַ֣ ָהיֵּדין ׁשַ֣

ֵלה סס
Mat 4:12 <ֿגִליָלא ִני ֵלה לַ֣ ָנן ֵאׁשּתֵל֑ם ׁשַ֣ יֻוחַ֣ ע ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ּד7 ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣

Mat 4:13 ֿתֻחוָמא ל-יַֿ֣֭ד יַָ֣מ֑א ּבַ֣ רנַֻ֣חום> עַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 ר ּבַ֣ ֿ֑ת ֵואָֿתא עמַ֣ ָנצרַ֣ ֿבָקה ל7 וׁשַ֣
נַֿ֣פָּתִלי ס ֿ֭ד7 זָֿבוֻלון וַ֣ 7 ּדַ֣

Mat 4:14 ֑ר עָיא נִֿבָיא> ֵּדאמַ֣ ׁשַ֣ ר ּביַֿ֣֭ד ֵא7 ֵלא ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ ּדֵנֿתמַ֣
Mat 4:15 ו֗ה֞י ּדיֻורּדָנ֑ן נַֿ֣פָּתִלי> ֻאורָחא ּדיַָ֣מ֑א ֵעֿברַ֣ רָעא ּד7 ן אַ֣ זָֿבוֻלו> 7 רָעא ּדַ֣ אַ֣

֞ ֗מֵמא> ּגִליָלא ּדעַ֣
Mat 4:16 איֵלין ּדָיֿתִּבין ָּבא חָזא> וַ֣ ָמא ּדָיֵֿתֿב ּבֵחֻׁשוָֿכא נֻוהָרא רַ֣ עַ֣

וָּת֑א נֻוהָרא ּדנַ֣ח לֻהון סס ֿבֵטָלֵל֞א ּדמַ֣ אֿתָרא> וַ֣ ּבַ֣
Mat 4:17 ֿת ָלה ֵּגיר ֑ר ֻּתוֿב֑ו ֵקרּבַ֣ לִמאמַ֣ ֿכָרזֻו> וַ֣ ִרי ֵי7ֻׁשוע למַ֣ ֵמן ָהיֵּדין ׁשַ֣

ָיא סס ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ מַ֣
Mat 4:18 מֻעון ִחי֑ן֞ ֵׁש7 ֿגִליָל֑א חָזא ּתֵרי֞ן אַ֣ ל-יַֿ֣֭ד יַָ֣מא ּדַ֣ ֵלֿך עַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ וֿכַ֣

ו יֻהון ֗הוַ֣ ֻחו֗ה֑י ּדָרֵמין מִציָֿ֭דָֿת֞א ּביַָ֣מא> ִאיֿתַ֣ 7אנּדֵראָוס אַ֣ ֵּדאֿתקִרי ִּכאָֿפא> וַ֣
֞ ָיֵֿ֭דא> ֵּגיר צַ֣

Mat 4:19 ָיֵֿ֭ד֞א ר֑י ֵואעֵּבֿ֭דֻֿכון ּדֵֿתהוֻון צַ֣ ו ָּבֿתַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּתַ֣ ֵואמַ֣
֞ ֞י-֗אָנָׁשא> ֿבנַ֣ ּדַ֣

Mat 4:20 ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ס ֞ קו מִציָֿ֭דֿתֻהון> ֵהנֻון ֵּדין ֵמחָֿ֭דא ׁשֿבַ֣
Mat 4:21 י 7ֿבֿ֭דַ֣ ר זַ֣ 7עֻקוֿב ּבַ֣ ֵח֞א ּתֵרי֑ן֞ יַ֣ ָמ֑ן חָזא ֗אחָרֵנ֞א אַ֣ ר ֵמן ּתַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ וֿכַ֣
קָרא ֞ וַ֣ קִנין מִציָֿ֭דֿתֻהון> מֿתַ֣ ֻֿבוֻהו֑ן ּדַ֣ י אַ֣ 7ֿבֿ֭דַ֣ ם זַ֣ ֻחו֗ה֑י ֵּבאלָֿפא עַ֣ ָנן אַ֣ יֻוחַ֣ ו7

ֵאנֻון>
Mat 4:22 אֻֿבוֻהו֑ן ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ס קו ֵלאלָֿפא ולַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ֵמחָֿ֭דא ׁשֿבַ֣



Matthew                                            7

Mat 4:23 ֿ֞כנֻוָׁשֿתֻהו֑ן ֵלֿף ֗הָוא ּבַ֣ וֵמֿתּכֵרֿך ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ּבֻֿכָלה ּגִליָל֑א ומַ֣
ָמא ס אֵסא ֻּכל ִּכאֿב וֻֿכורָהן ּבעַ֣ לֻּכוָֿת֑א ומַ֣ רָֿתא ּדמַ֣ ֿכֵרז סֿבַ֣ ומַ֣

Mat 4:24 יֵלין ּדִֿביׁש ֵרֿבו ֵלה ֻּכלֻהון אַ֣ וִריַ֣א> וקַ֣ ע ֵטֵּבה ּבֻֿכָלה ֻס7 ֵואׁשּתמַ֣
֞ יָוֵנא> ׁשִניֵק֑א֞ וֿ֭דַ֣ אִליִצי֞ן ּבֿתַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֞ וַ֣ חלֵֿפא> ן ּבֻֿכורָהֵנ֞א מׁשַ֣ ִּביׁש עִֿביִֿ֭די>

אִסי ֵאנֻון> ֞ וַ֣ ָיא> רַ֣ ֞ וַ֣מׁשַ֣ ר ֵאָּגֵרא> ֿ֭דֿבַ֣ וַ֣
Mat 4:25 ֿת-מִֿ֭ד֞יָנָֿתא וֵמן ִּגֵיא֑א֞ ֵמן ּגִליָלא> וֵמן ֵעסרַ֣ ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ֵּכנֵׁש֞א סַ֣

ֻהוֿ֭ד> וֵמן ֵעֿבָרא ּדיֻורּדָנן ּס ּס וִרׁשֵלם> וֵמן ִי7 ֻא7
Mat 5:1 ֿ֭ד ִיֵֿתֿ֑ב קֵרֿבו לָוֵֿתה ֿ֭ד חָזא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע לֵֿכנֵׁש֑א֞ סֵלק לֻטוָרא> וֿכַ֣ ּכַ֣

ו֗הי>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣
Mat 5:2 ר ס ֵלֿף ֗הָוא לֻהון ָואמַ֣ ח ֻּפוֵמה> ומַ֣ ֿפֿתַ֣ וַ֣

Mat 5:3 ָיא ס ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ י מַ֣ יֻהון לֵמסִּכֵנ֞א ּבֻרו֑ח ּדִֿ֭דילֻהון ִה֗ ֻטוֿבַ֣
Mat 5:4 יאוֻן ס אִֿביֵל֑א֞ ּדֵהנֻון ֵנֿתּבַ֣ יֻהון לַ֣ ֻטוֿבַ֣

Mat 5:5 ארָעא ס ִּכיֵֿכ֑א֞ ּדֵהנֻון ִנארֻֿתון לַ֣ יֻהון למַ֣ ֻטוֿבַ֣
Mat 5:6 צֵהין לִֿכאנֻוָֿת֑א ּדֵהנֻון ֵנסּבֻעון ס ֿפִנין וַ֣ איֵלין ּדֿכַ֣ יֻהון לַ֣ ֻטוֿבַ֣

Mat 5:7 חֵמ֞א ס יֻהון ֵנהוֻון רַ֣ עלַ֣ ֞ ּדַ֣ חָמֵנא> מרַ֣ יֻהון לַ֣ ֻטוֿבַ֣
Mat 5:8 אָלָהא ס ֿ֭דֵֿכין ּבֵלּבֻהו֑ן ּדֵהנֻון ֵנחזֻון לַ֣ איֵלין ּדַ֣ יֻהון לַ֣ ֻטוֿבַ֣

Mat 5:9 אָלָהא ֵנֿתקֻרון ס ו֗ה֞י ּדַ֣ ֿבנַ֣ ֞י ׁשָלָמ֑א ּדַ֣ יֻהון לָעֿבּדַ֣ ֻטוֿבַ֣
Mat 5:10 י איֵלין ֵּדאֿתרֵֿ֭דֿפו ֵמֻטל ִּכאנֻוָֿת֑א ּדִֿ֭דילֻהון ִה֗ יֻהון לַ֣ ֻטוֿבַ֣

ָיא ס ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ מַ֣
Mat 5:11 יֻּכון ן ָואמִרין עלַ֣ ן וָרֿ֭דִּפין לֻֿכו> סִּדין לֻֿכו> מחַ֣ ֿתי ּדַ֣ יֻּכון ֵאמַ֣ ֻטוֿבַ֣

ָּגֻלוָֿתא> ֻּכל ֵמָלא ִּביָׁשא ֵמֻטָלֿתי ּבֿ֭דַ֣
Mat 5:12 ֿפו ָנא ֵּגיר רֿ֭דַ֣ ָיא> ָהֿכַ֣ ׁשמַ֣ אֿגרֻֿכון סִֿגי ּבַ֣ ז֑ו ּדַ֣ רוַ֣ ו וַ֣ ָהיֵּדין חֿ֭דַ֣

יֻּכון ס נִֿבֵי֞א ּדֵמן קָֿ֭דמַ֣ לַ֣
Mat 5:13 ֑ה ּבָמָנא ארָעא> ֵאנֻהו ֵּדין ּדֵמלָחא ֵּתֿפּכַ֣ ֗נֻּתון ֵאנֻון ֵמלָחה ּדַ֣ אַ֣
ר> וֵֿתּתִֿ֭דיׁש ֵמן ֗אָנָׁשא ס ח> לֵמֵּדם ָלא ָאָז֗ל֑א ֵאָלא ּדֵֿתׁשּתֵֿ֭דא לֿבַ֣ ֵּתֿתמלַ֣
Mat 5:14 <֗נֻּתון ֵאנֻון נֻוהֵרה ּדָעלָמא> ָלא ֵמׁשּכָחא ּדֵֿתטֵׁשא מִֿ֭די֗נָּתא אַ֣

נָיא> ל ֻטוָרא ּבַ֣ ּדעַ֣
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Mat 5:15 <ל מָנרָּתא אָֿת֑א ֵאָלא עַ֣ נהִרין ׁשָרָֿגא> וָסיִמין ֵלה ּתֵחיֿת סַ֣ וָלא מַ֣
יָּתא ֵאנֻון> ֿבֿבַ֣ יֵלין ּדַ֣ ר לֻֿכל אַ֣ נהַ֣ ומַ֣

Mat 5:16 ֞ יֻּכו֞ן ָטֵֿבא> ֞ ּדֵנחזֻון עָֿבֿ֭דַ֣ יָנָׁשא> ר נֻוהרֻֿכון קָֿ֭דם ּבנַ֣ ָנא ֵננהַ֣ ָהֿכַ֣
ָיא ס ׁשמַ֣ אֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ ּבֻחון לַ֣ נׁשַ֣ וַ֣

Mat 5:17 ָלא ֵאִֿתיֿת ֞ ו נִֿבֵיא> סּבֻרון ֵּדאִֿתיֿת ֵּדאׁשֵרא ָנֻמוָסא אַ֣ ָלא ּתַ֣
ֵלא> ֵּדאׁשֵרא ֵאָלא ֵּדאמַ֣

Mat 5:18 ארָע֑א יֻוֿ֭ד ָיא וַ֣ ָמא ּדֵנעּבֻרון ׁשמַ֣ עֿ֭דַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ִמין ֵּגיר ָאמַ֣ אַ֣
ָמא ּדֻֿכל ֵנהֵוא ס ר ֵמן ָנֻמוָסא> עֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵסרָט֑א ָלא ֵנעּבַ֣ ו חַ֣ חָֿ֭דא אַ֣

Mat 5:19 ָנא ֵלֿף ָהֿכַ֣ ֿ֭ד ֵמן ֻּפוקָּדֵנ֞א ָהֵלין זֻעוֵר֑א֞ ונַ֣ ן ָהִֿכיל ּדֵנׁשֵרא חַ֣ ֻּכל מַ֣
ֵלֿף֑ ָהָנא ָיא> ֻּכל ֵּדין ּדֵנעֵּבֿ֭ד ונַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ יָנָׁש֑א֞ ּבִציָרא ֵנֿתקֵרא ּבמַ֣ ֿבנַ֣ לַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ָּבא ֵנֿתקֵרא ּבמַ֣ רַ֣
Mat 5:20 ר ִּכאנֻוֿתֻֿכון יִַּ֣תיר ֵמן ּדָסֿפֵר֞א ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ֵּדאָלא ִּתאֿתַ֣ ָאמַ֣

ָיא ס ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֿפִריֵׁש֑א֞ ָלא ֵּתעֻלון למַ֣ וַ֣
Mat 5:21 יַֿ֣ב ֞ ָלא ֵּתקֻטול> וֻֿכל ּדֵנקֻטול> מחַ֣ ֿ֭דָמֵיא> ר לקַ֣ עֻּתון ֵּדאֵֿתאמַ֣ ׁשמַ֣

ו לִֿ֭דיָנא> ֻה֗
Mat 5:22 ֻחו֗הי ִאיִק֑א ל אַ֣ ז עַ֣ ן ּדֵנרּגַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿכל מַ֣ ֵאָנא ֵּדין ָאמַ֣

ן ֿכנֻוׁשָּתא> ומַ֣ ו לַ֣ יַֿ֣ב ֻה֗ ֑א מחַ֣ קַ֣ אֻחו֗הי רַ֣ ר לַ֣ ו לִֿ֭דיָנא> וֻֿכל ּדִנאמַ֣ יַֿ֣ב ֻה֗ מחַ֣
ָנא ּדנֻוָרא> ו לִֿגהַ֣ יַֿ֣ב ֻה֗ ר ֵלָל֑א מחַ֣ ּדִנאמַ֣

Mat 5:23 ר ָמן ֵּתּתּדֿכַ֣ ֿ֭דּבָח֑א וֿתַ֣ ל מַ֣ ֗נּת ֻקורָּבָנֿך עַ֣ ֵרֿב אַ֣ מקַ֣ ֵאן ֻהו ָהִֿכיל ּדַ֣
ּכָֿתא ֵמֵּד֑ם ֻחוֿך אַ֣ יּךְ֭ אַ֣ אִחיֿ֭ד עלַ֣ ּדַ֣

Mat 5:24 ם ָעא עַ֣ ם ֵאֿתרַ֣ ֿ֭דּבָחא> וֵזל ֻלוקֿ֭דַ֣ ָמן ֻקורָּבָנֿך קָֿ֭דם מַ֣ ׁשֻֿבוק ּתַ֣
ֵרֿב ֻקורָּבָנֿך ס ֻחוֿך֑ וָהיֵּדין ָּתא קַ֣ אַ֣

Mat 5:25 <֗נּת ֻּבאורָחא ֵמה אַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ֑ל עַ֣ ם ּבֵעל ִּדיָנֿך עֿגַ֣ אֵוא עַ֣ יּת ֵמֿתַ֣ הוַ֣
ָּבָיא> וֵֿתֵּפל ָיָנא נַׁ֣שלָמֿך לֿגַ֣ ָיָנא> וֿ֭דַ֣ לָמא ּבֵעל ִּדיָנֿך נַׁ֣שלָמֿך לֿ֭דַ֣ ּדַ֣

֞ ִסיֵרא> ֵּביֿת-אַ֣
Mat 5:26 ָמא ּדֵֿתֵּתל ָׁשֻמוָנא ן עֿ֭דַ֣ ָמ> ר ֗אָנא ָלֿך֑ ּדָלא ֵּתֻּפוק ֵמן ּתַ֣ אִמין ָאמַ֣ וַ֣

֗אחָרָיא סס
Mat 5:27 <ר> ּדָלא ּתֻֿגור עֻּתון ֵּדאֵֿתאמַ֣ ׁשמַ֣
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Mat 5:28 יֿך ּדֵנרִּגי֑ה ֗נּתָֿתא אַ֣ ן ּדָחֵזא אַ֣ ן ּדֻֿכל מַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ֵאָנא ֵּדין ָאמַ֣
ֵמחָֿ֭דא ָּגָרה ּבֵלֵּבה>

Mat 5:29 ָקח ָלֿך ֿכׁשָלא ָלֿך֑ חִציה וַׁ֣שִֿ֭דיה ֵמָנֿך> ּפַ֣ יָנֿך ּדיִַ֣מיָנא מַ֣ ֵאן ֵּדין עַ֣
ָנא> ֿגָרֿך ֵנֵּפל ּבִֿגהַ֣ ָּדָמֿך֑ וָלא ֻּכֵלה ּפַ֣ ֿ֭ד הַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ֵּגיר ּדִנאֿבַ֣

Mat 5:30 ָקח ָלֿך ֵּגיר ֿכׁשָלא ָלֿך֑ ּפֻסוק ׁשִֿ֭דיה ֵמָנֿך> ּפַ֣ ֵואן ִאיָֿ֭דֿך ּדיִַ֣מיָנא מַ֣
ָנא> ֿגָרֿך ֵנֵּפל ּבִֿגהַ֣ ֑֞ וָלא ֻּכֵלה ּפַ֣ יּךְ֭ ָּדמַ֣ ֿ֭ד ֵמן הַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ּדִנאֿבַ֣

Mat 5:31 <֗נּתֵֿת֑ה ֵנֵּתל ָלה ּכָֿתָֿבא ּדֻֿ֭דוָלָלא ן ּדָׁשֵרא אַ֣ ר> ּדמַ֣ ֵאֵֿתאמַ֣
Mat 5:32 ר ֵמן ֗נּתֵֿתה> לֿבַ֣ ן ּדָׁשֵרא אַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿכל מַ֣ ֵאָנא ֵּדין ָאמַ֣

ר ס ן ּדָׁשֵקל ׁשִֿביקָּתא> ָּגאַ֣ ֿתֻֿגור> ומַ֣ ֵמלָֿתא ּדָזניֻוָֿתא> ָעֵֿבֿ֭ד ָלה ּדַ֣
Mat 5:33 ֵלם ֞ ּתׁשַ֣ וָמָֿתֿך> ֵּגל ּבמַ֣ ֿ֭דָמֵי֑א֞ ּדָלא ּתֿ֭דַ֣ ר לקַ֣ עֻּתון ֵּדאֵֿתאמַ֣ ֻּתוֿב ׁשמַ֣

֞ וָמָֿתֿך> ֵּדין לָמרָיא מַ֣
Mat 5:34 ָיא> ּדֻֿכורסָיא ׁשמַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ָלא ִּתאֻמון ָסֿך> ָלא ּבַ֣ ֵאָנא ֵּדין ָאמַ֣

אָלָהא> ֻהו ּדַ֣
Mat 5:35 <ו֗ה֑י֞ ָאֿפָלא ֻּב7אוִריׁשֵלם ֿתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ ארָעא> ּדֻֿכוֿבָׁשא ֗הי ּדַ֣ וָלא ּבַ֣

ָּבא> לָּכא רַ֣ י ּדמַ֣ מִֿ֭די֗נֵּתה ִה֗ ּדַ֣
Mat 5:36 ֿ֭ד ֵּבה ֵמנָֿתא חָֿ֭דא ֗נּת לֵמעּבַ֣ ח אַ֣ ָאֿפָלא ּבִרָׁשֿך ִּתאֵמ֑א ּדָלא ֵמׁשּכַ֣

ו ֵחָורָּתא> עָרא ֻאוָּכמָּתא> אַ֣ ּדסַ֣
Mat 5:37 ן וָלא> ָלא> ֵמֵּדם ּדֵמן ָהֵלין יִַּ֣תי֑ר ֵמן ן ִאי> ֿתֻֿכו֑ן ִאי> ֵאָלא ֵּתהֵוא ֵמלַ֣

ִּביָׁשא ֻהו ס
Mat 5:38 <יָנא> וֵׁשָנא חָלֿף ֵׁשָנא יָנא חָלֿף עַ֣ ֑ר ּדעַ֣ עֻּתון ֵּדאֵֿתאמַ֣ ׁשמַ֣

Mat 5:39 ן ל ִּביָׁשא> ֵאָלא מַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא ּתֻקוֻמון ֻלוקֿבַ֣ ֵאָנא ֵּדין ָאמַ֣
ֿפָנא ֵלה ָאֿף ֗אחִרָנא> ָּכֿך ּדיִַ֣מיָנ֑א אַ֣ ל ּפַ֣ ּדָמֵחא ָלֿך עַ֣

Mat 5:40 ָמֿך> וֵנׁשֻקול ֻּכוִּתיָנֿך֑ ׁשֻֿבוק ֵלה ָאֿף נֻֿ֭דון עַ֣ ן ּדָצֵֿבא ּדַ֣ ומַ֣
רֻטוָטֿך ס מַ֣

Mat 5:41 ֵמה ּתֵרי֞ן ס ֿ֑֭ד ֵזל עַ֣ ר ָלֿך ִמיָלא חַ֣ חַ֣ מׁשַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣
Mat 5:42 ן ּדָצֵֿבא ּדִנאזַֿ֣ף ֵמָנֿך> ָלא ֵּתֿכֵליו֗הי ס ֿב ֵלה> ומַ֣ ן ּדָׁשֵאל ָלֿך> הַ֣ מַ֣

Mat 5:43 <ֿבֵעלּדָֿבָֿבֿך סִני לַ֣ ִריָֿבֿך> וַ֣ ם לקַ֣ רחַ֣ ֑ר ּדַ֣ עֻּתון ֵּדאֵֿתאמַ֣ ׁשמַ֣
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Mat 5:44 ן ֵרֿכו למַ֣ ֞ וֿבַ֣ יֻּכון> ֿבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ֵחֿבו לַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן אַ֣ ֵאָנא ֵּדין ָאמַ֣
יֵלין ּדָֿ֭דֿבִרין ל אַ֣ ו עַ֣ לַ֣ ן וצַ֣ ן ּדָסֵנ֞א לֻֿכו> ִּפיר למַ֣ עֵֿבֿ֭דו ּדׁשַ֣ ּדָלֵאט לֻֿכו֑ן וַ֣

קִטיָרא> וָרֿ֭דִּפין לֻֿכון> לֻֿכון ּבַ֣
Mat 5:45 ֿ֭דנַ֣ח ֵׁשמֵׁשה ו ּדמַ֣ ָיא> הַ֣ ׁשמַ֣ אֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ָנא ּדֵֿתהוֻון ּבנַ֣ יּכַ֣ אַ֣

֞ ָוֵלא> ל עַ֣ ל ִּכאֵנ֞א ועַ֣ ֵחֿת ֵמטֵרה עַ֣ ל ִּביֵׁש֑א֞ ומַ֣ ל ָטֵֿב֞א ועַ֣ עַ֣
Mat 5:46 ֿגָרא ִאיֿת חִֿבין לֻֿכו֑ן ָמָנא אַ֣ איֵלין ּדמַ֣ חִֿבין א֗נֻּתון לַ֣ ֵאן ֵּגיר מַ֣

ן ָלא ָהא ָאֿף ָמֿכֵס֞א ִהי ָהֵֿ֭דא ָעֿבִּדין> לֻֿכו>
Mat 5:47 לֻחוֿ֑֭ד ָמָנא יִַּ֣תיר ָעֿבִּדין יֻּכו֞ן ּבַ֣ אחַ֣ ׁשָלָמא ּדַ֣ ֵואן ָׁשאִלין א֗נֻּתון ּבַ֣

ן ָלא ָהא ָאֿף ָמֿכֵס֞א ִהי ָהֵֿ֭דא ָעֿבִּדין> א֗נֻּתו>
Mat 5:48 ו ּס ָיא ּגִמיר ֻה֗ ׁשמַ֣ אֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֗נֻּתון ּגִמיֵר֑א֞ אַ֣ ו ָהִֿכיל אַ֣ הוַ֣

ּס
Mat 6:1 יֿך ֞ אַ֣ ֞י-֗אָנָׁשא> ֿתֻֿכו֑ן ּדָלא ֵּתעּבֻֿ֭דוָנה קָֿ֭דם ּבנַ֣ ֻחורו ֵּדין ּבֵזֿ֭דקַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ ֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ יּת לֻֿכון לָוֿת אַ֣ ֿגָרא לַ֣ ן ֵואָלא אַ֣ ּדֵֿתֿתחזֻון לֻהו>
Mat 6:2 יֿך ֑ אַ֣ יּךְ֭ רָנא קָֿ֭דמַ֣ ֗נּת ֵזֿ֭דקָֿת֑א ָלא ֵּתקֵרא קַ֣ ֿתי ָהִֿכיל ּדָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ ֵאמַ֣

֞ ֞י-֗אָנָׁשא> ּבֻחון ֵמן ּבנַ֣ יֿך ּדֵנׁשּתַ֣ ֿבֻׁשוֵק֑א֞ אַ֣ ֿכנֻוָׁשָֿת֞א וַ֣ אֵּפ֞א ּבַ֣ ֞י ּבַ֣ ּדָעֿבִּדין ָנסּבַ֣
ֿגרֻהון> ֵּבלו אַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדקַ֣ אִמין ָאמַ֣ וַ֣

Mat 6:3 ע ֵסָמָלֿך ָמָנא ָעֿבָּדא ֗נּת ֵזֿ֭דקָֿת֑א ָלא ֵּתּדַ֣ ֗נּת ֵּדין ָמא ּדָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ אַ֣
יִַ֣מיָנֿך>

Mat 6:4 אֻֿבוֿך ּדָחֵזא ּבֵֿכסָי֑א ֻהו ֵנֿפרָעֿך יֿך ּדֵֿתהֵוא ֵזֿ֭דקָֿתֿך ּבֵֿכסָיא> וַ֣ אַ֣
ּבֵֿגלָיא>

Mat 6:5 מָקם אֵּפ֑א֞ ּדָרחִמין לַ֣ ֞י ּבַ֣ יֿך ָנסּבַ֣ ֗נּ֑ת ָלא ֵּתהֵוא אַ֣ ֵלא אַ֣ מצַ֣ וָמא ּדַ֣
ר אִמין ָאמַ֣ ֞ וַ֣ ֞י-֗אָנָׁשא> ֿבנַ֣ ָליֻ֑ו ּדֵנֿתחזֻון לַ֣ מצַ֣ ֿבָזוָיָֿת֞א ּדֻׁשוֵק֞א לַ֣ ֞ וַ֣ ֿכנֻוָׁשָֿתא> ּבַ֣

ֿגרֻהון> ֵּבלו אַ֣ ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדקַ֣
Mat 6:6 ָלא רָעֿך֑ וצַ֣ אֻחוֿ֭ד ּתַ֣ ָוָנֿך֑ וַ֣ ֗נּ֑ת ֻעול לֿתַ֣ ֵלא אַ֣ מצַ֣ ֿתי ּדַ֣ ֗נּת ֵּדין ֵאמַ֣ אַ֣

אֻֿבוֿך ּדָחֵזא ּבֵֿכסָיא ֵנֿפרָעֿך ּבֵֿגלָיא> ֿבֵֿכסָיא> וַ֣ אֻֿבוֿך ּדַ֣ לַ֣
Mat 6:7 ָסֿבִרין ֵּגיר ֞ נֵֿפא> יֿך חַ֣ קִקין אַ֣ יֻּתון מֿפַ֣ ֵלין א֗נֻּתו֑ן ָלא הוַ֣ מצַ֣ וָמא ּדַ֣

מִעין> ִּגָיאא ֵמׁשּתַ֣ מ֗לָלא סַ֣ ֿבמַ֣ ּדַ֣
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Mat 6:8 ן ע ָמָנא ֵמֿתּבֵעא לֻֿכו> ֻֿבוֻֿכון ֵּגיר ָיֿ֭דַ֣ ן אַ֣ ֻמון לֻהו> ָלא ָהִֿכיל ֵּתּדַ֣
ֿ֭דָלא ֵּתֵׁשאֻלוָני֗הי ס עַ֣

Mat 6:9 <ׁש ׁשָמֿך ּדַ֣ ָיא> ֵנֿתקַ֣ ׁשמַ֣ ֻֿבון ּדֿבַ֣ ן אַ֣ ֗נֻּתו> ו אַ֣ לַ֣ ָנא ָהִֿכיל צַ֣ ָהֿכַ֣
Mat 6:10 <ארָעא ָיא ָאֿף ּבַ֣ ׁשמַ֣ ָנא ּדֿבַ֣ יּכַ֣ לֻּכוָֿתֿך> ֵנהֵוא ֵצֿבָיָנֿך֑ אַ֣ ִּתאֵֿתא מַ֣

Mat 6:11 <ן יַ֣וָמָנא חָמא ּדֻסונָקנַ֣ ן לַ֣ ֿב לַ֣ הַ֣
Mat 6:12 ֞ ין> ָיֿבַ֣ קן לחַ֣ ָנא ָּדאֿף חנַ֣ן ׁשֿבַ֣ יּכַ֣ י֑ן֞ אַ֣ וּבַ֣ ן חַ֣ וַׁ֣שֻֿבוק לַ֣

Mat 6:13 ָצן ֵמן ִּביָׁשא> ֵמֻטל ּדִֿ֭דיָלֿך ֗הי ן לֵנסיֻוָנ֑א ֵאָלא ּפַ֣ עלַ֣ וָלא ּתַ֣
ם ָעלִמין ס יָלא> וֵֿתׁשֻּבוחָּת֑א לָעלַ֣ לֻּכוָֿתא> וחַ֣ מַ֣

Mat 6:14 ֿכלָוֿתֻהו֑ן֞ ֵנׁשֻּבוק ָאֿף לֻֿכון יָנָׁש֞א סַ֣ ֿבנַ֣ ֵאן ֵּגיר ֵּתׁשּבֻקון לַ֣
ָיא> ׁשמַ֣ ֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ אַ֣

Mat 6:15 ֻֿבוֻֿכון ָׁשֵֿבק לֻֿכון יָנָׁש֑א֞ ָאֿפָלא אַ֣ ֿבנַ֣ ֵאן ֵּדין ָלא ֵּתׁשּבֻקון לַ֣
ֿכלָוֿתֻֿכו֞ן ס סַ֣

Mat 6:16 ֞ אֵּפא> ֞י ּבַ֣ יֿך ָנסּבַ֣ ֿתי ֵּדין ּדָציִמין א֗נֻּתו֑ן ָלא ֵּתהוֻון ּכִמיֵר֞א אַ֣ ֵאמַ֣
ר אִמין ָאמַ֣ ן וַ֣ יָנָׁש֞א ּדָציִמי> ֿבנַ֣ יֿך ּדֵנֿתחזֻון לַ֣ יֻהו֞ן אַ֣ רֻצוּפַ֣ ּבִלין ֵּגיר ּפַ֣ מחַ֣

ֿגרֻהון> ֵּבלו אַ֣ ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדקַ֣
Mat 6:17 <יּךְ֭>֞ וַ֣מֻׁשוח ִרָׁשֿך ּפַ֣ ִׁשיֿג אַ֣ ֗נּ֑ת אַ֣ ֗נּת ֵּדין ָמא ּדָצֵאם אַ֣ אַ֣

Mat 6:18 <ֿבֵֿכסָיא אֻֿבוֿך ּדַ֣ ֗נּ֑ת ֵאָלא לַ֣ יָנָׁש֞א ּדָצֵאם אַ֣ ֿבנַ֣ יֿך ּדָלא ֵּתֿתחֵזא לַ֣ אַ֣
אֻֿבוֿך ּדָחֵזא ּבֵֿכסָיא ֻהו ֵנֿפרָעֿך> וַ֣

Mat 6:19 ּבִלי֑ן ר ּדָסָסא וַ֣אֿכָלא מחַ֣ ֿתַ֣ ארָע֑א אַ֣ ָלא ּתִסיֻמון לֻֿכון ִסיָמָֿת֞א ּבַ֣
ָנֵֿב֞א ָּפלִׁשין וָֿגנִּבין> איָּכא ּדֿגַ֣ וַ֣

Mat 6:20 ֿכָלא יָּכא ּדָלא ָסָסא> וָלא אַ֣ ָי֑א אַ֣ ׁשמַ֣ ֵאָלא ִסימו לֻֿכון ִסיָמָֿת֞א ּבַ֣
ָנֵֿב֞א ָלא ָּפלִׁשין וָלא ָּגנִּבין> איָּכא ּדֿגַ֣ ּבִלי֑ן וַ֣ מחַ֣

Mat 6:21 ָמן ֗הו ָאֿף ֵלּבֻֿכון ס ֿתֻֿכו֑ן ּתַ֣ יָּכא ֵּגיר ִּדאיֵֿתיה ִסימַ֣ אַ֣
Mat 6:22 יָנֿך ָהִֿכיל ֵּתהֵוא ּפִׁשיָט֑א ָאֿף יָנא> ֵאן עַ֣ ֿגָר֑א ִאיֵֿתיה עַ֣ ׁשָרָֿגא ּדֿפַ֣

ו> ִהיר ֻה֗ ֿגָרֿך נַ֣ ֻּכֵלה ּפַ֣
Mat 6:23 ֿגָרֿך ֵחֻׁשוָֿכא ֵנהֵוא> ֵאן ָהִֿכיל יָנֿך ֵּתהֵוא ִּביָׁש֑א ֻּכֵלה ּפַ֣ ֵאן ֵּדין עַ֣

נֻוהָרא ּדָֿבֿך ֵחֻׁשוָֿכא ֻה֑ו ֵחֻׁשוָֿכֿך ּכָמא ֵנהֵוא ס
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Mat 6:24 <ֿ֭ד ֵנסֵנא ו ֵּגיר לחַ֣ ח> אַ֣ ָו֞ן לֵמֿפלַ֣ ֿתֵרי֞ן ָמרַ֣ ח לַ֣ ָלא ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣
֗אחִרָנא נֻׁשוט> ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ר> ולַ֣ ֿ֭ד ניַ֣קַ֣ ו לחַ֣ ם> אַ֣ ֗אחִרָנא ֵנרחַ֣ ולַ֣

לָמֻמוָנא ס ח וַ֣ אָלָהא לֵמֿפלַ֣ לַ֣
Mat 6:25 ן ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ָלא ִּתאצֻּפון לנַֿ֣פׁשֻֿכון ָמָנא ֵּתאֿכֻלו> ֵמֻטל ָהָנא ָאמַ֣

ן ָלא ָהא נַֿ֣פָׁשא יִַּ֣תיָרא ֵמן ֿגרֻֿכון ָמָנא ֵּתלּבֻׁשו> וָמָנא ֵּתׁשֻּתו֑ן וָלא לֿפַ֣
ֿגָרא ֵמן לֻֿבוָׁשא> יָּברָּת֑א וֿפַ֣ סַ֣

Mat 6:26 ן וָלא ָחמִלין ן וָלא ָחצִּדי> ָי֑א ּדָלא ָזרִעי> ׁשמַ֣ חָֿתא ּדַ֣ ֻחורו ּבָֿפרַ֣
֗נֻּתו֑ן מיַּ֣תִרין א֗נֻּתון ן ָלא ָהא אַ֣ רֵסא לֻהו> ָיא מֿתַ֣ ׁשמַ֣ אֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ ֞ וַ֣ אוצֵרא> ּבַ֣

ֵמנֻהון>
Mat 6:27 מָֿתא ומֵֿתה אַ֣ ל קַ֣ וָסֻֿפו עַ֣ ח למַ֣ ֿ֭ד ָיֵצֿף ֵמׁשּכַ֣ נֻו ֵּדין ֵמנֻֿכון ּכַ֣ מַ֣

חָֿ֭דא>
Mat 6:28 ֿבָרא ֵנ֞א ּדֿ֭דַ֣ ו ּבֻׁשוׁשַ֣ קַ֣ ן ֵאֿתּבַ֣ ל לֻֿבוָׁשא ָמָנא ָיצִּפין א֗נֻּתו> ועַ֣

֞ ֞ וָלא ָעזָלן> ָנא ָרֿבָי֑ן֞ ּדָלא ָלאָין> יּכַ֣ אַ֣
Mat 6:29 ִסי ֵליָמון ּבֻֿכֵלה ֻׁשוֿבֵחה> ֵאֿתּכַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ָּדאֿפָלא ׁש7 ָאמַ֣

יֿך חָֿ֭דא ֵמנֵהין> אַ֣
Mat 6:30 <נֻוָרא מָחר ָנֵֿפל ּבֿתַ֣ ו֗הי> וַ֣ קָל֑א ּדיַ֣וָמָנא ִאיֿתַ֣ עִמיָרא ּדחַ֣ ֵאן ֵּדין לַ֣

יָמנֻוָֿתא> ֞י הַ֣ ִּגי יִַּ֣תיר לֻֿכון זֻעורַ֣ לֵּבׁ֑ש ָלא סַ֣ ָנא מַ֣ ָלָהא ָהֿכַ֣ אַ֣
Mat 6:31 ו ו ָמָנא ֵנׁשֵּתא> אַ֣ ו ִּתאמֻרו֑ן ָמָנא ֵנאֻֿכול> אַ֣ ָלא ָהִֿכיל ִּתאצֻּפון אַ֣

ֵסא> ָמָנא ֵנֿתּכַ֣
Mat 6:32 ָיא ׁשמַ֣ ֻֿבוֻֿכון ֵּדין ּדֿבַ֣ ן אַ֣ ֗מֵמ֞א ֗הו ָּבֵעין לֵהי> ֻּכלֵהין ֵּגיר ָהֵלי֑ן עַ֣

עָי֞ן ָהֵלין ֻּכלֵהין> ֑ע ָּדאֿף לֻֿכון ֵמֿתּבַ֣ ָיֿ֭דַ֣
Mat 6:33 אָלָהא וזִַּ֣דיֻקוֵֿת֑ה וֻֿכלֵהין ָהֵלין לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ם מַ֣ ו ֵּדין ֻלוקֿ֭דַ֣ ּבעַ֣

וסָֿפ֞ן לֻֿכון> ֵמּתּתַ֣
Mat 6:34 מָח֑ר ֻהו ֵּגיר מָחר ָיֵצֿף ִּדיֵלה> ָסֵֿפק ֵלה ן ּדַ֣ ָלא ָהִֿכיל ִּתאצֻּפו>

ליַ֣וָמא ִּביׁשֵּתה סס
Mat 7:1 <ָלא ּתֻֿ֭דונֻון ּדָלא ֵּתּתִֿ֭דינֻון

Mat 7:2 ן מִֿכיִלין א֗נֻּתו> ֿכָילָּתא ּדַ֣ ן וֿבַ֣ ן ֵּתּתִֿ֭דינֻו> ּבִֿ֭דיָנא ֵּגיר ּדָֿ֭דיִנין א֗נֻּתו>
ֵמּתּתִֿכיל לֻֿכון ס
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Mat 7:3 יָנֿך ָלא ֿבעַ֣ אֻחוֿך֑ וָקִריָֿתא ּדַ֣ יֵנה ּדַ֣ ֿבעַ֣ ֗נּת ֵּגָלא ּדַ֣ ָמָנא ֵּדין ָחֵזא אַ֣
֗נּת> ר אַ֣ ָּבחַ֣

Mat 7:4 יָנֿך֑ וָהא ֵּפק ֵּגָלא ֵמן עַ֣ אֻחוֿך֑ ׁשֻֿבוק אַ֣ ֗נּת לַ֣ ר אַ֣ ָנא ָאמַ֣ יּכַ֣ ו אַ֣ אַ֣
יָנֿך> ָקִריָּתא ּבעַ֣

Mat 7:5 ר ָלֿך יָנֿך֑ וָהיֵּדין ֵנֿתּבחַ֣ ם ָקִריָּתא ֵמן עַ֣ ֵּפק ֻלוקֿ֭דַ֣ אֵּפ֑א֞ אַ֣ ָנֵסֿב ּבַ֣
אֻחוֿך ס יֵנה ּדַ֣ ָּפֻקו ֵּגָלא ֵמן עַ֣ למַ֣

Mat 7:6 ֞ רָּגנָיֿתֻֿכו֞ן קָֿ֭דם חִזיֵרא> רֻמון מַ֣ ֞ וָלא ּתַ֣ לֵּבא> ָלא ֵּתּתֻלון ֻקוֿ֭דָׁשא לֿכַ֣
זֻעוָנֻֿכון ס יֻהו֑ן֞ וֵנהּפֻֿכון נֿבַ֣ לָמא נֻֿ֭דוֻׁשון ֵאֵני֞ן ּבֵרֿגלַ֣ ּדַ֣

Mat 7:7 <ח לֻֿכון ן ֻקוׁשו וֵנֿתּפֿתַ֣ ו וֵֿתׁשּכֻחו> ן ּבעַ֣ אלו וֵנִֿתיֵהֿב לֻֿכו> ׁשַ֣
Mat 7:8 <ח ֵלה איָנא ּדָנֵקׁש ֵמֿתּפֿתַ֣ ח> ולַ֣ ֿ֭דָֿבֵעא> ֵמׁשּכַ֣ ֻּכל ֵּגיר ּדָׁשֵאל> ָנֵסֿב> וַ֣

Mat 7:9 חָמ֑א לָמ֑א ִּכאָֿפא ֿבָרא ּדֵנֵׁשאִליו֗הי ּבֵרה לַ֣ נֻו ֵמנֻֿכון ּגַ֣ ו מַ֣ אַ֣
וֵׁשט ֵלה> מַ֣

Mat 7:10 <וֵׁשט ֵלה ֵואן נֻוָנא ֵנֵׁשאִליו֗ה֑י לָמ֑א ֵחוָיא מַ֣
Mat 7:11 והָֿבָֿת֞א ָטָֿבָֿת֞א ֗נֻּתון ּדִֿביֵׁש֞א א֗נֻּתו֑ן ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון מַ֣ ֵואן ָהִֿכיל אַ֣

איֵלין ָי֑א ֵנֵּתל ָטָֿבָֿת֞א לַ֣ ׁשמַ֣ ֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ יֻּכו֑ן֞ ּכָמא יִַּ֣תיָראִיֿת אַ֣ ֿבנַ֣ ל לַ֣ לֵמּתַ֣
ּדָׁשאִלין ֵלה>

Mat 7:12 ָנא ָאֿף ֞י ֗אָנָׁש֑א֞ ָהֿכַ֣ ֻּכל ָמא ּדָצֵֿבין א֗נֻּתון ּדֵנעּבֻֿ֭דון לֻֿכון ּבנַ֣
נִֿבֵי֞א ּס ּס ו ֵּגיר ָנֻמוָסא וַ֣ ן ָהנַ֣ ֗נֻּתון עֵֿבֿ֭דו לֻהו> אַ֣

Mat 7:13 יָֿ֭דא ארִויָחא ֻאורָחא אַ֣ רָעא> וַ֣ ֿפֵֿתא ֗הו ּתַ֣ ִליָצא> ּדַ֣ רָעא אַ֣ ֻעולו ּבֿתַ֣
יֵלין ָּדאִז֗לין ָּבה> ִּגֵיא֞א ֵאנֻון אַ֣ אֿבָֿ֭דָנא> וסַ֣ וּבָלא לַ֣ ּדמַ֣

Mat 7:14 זֻעוֵר֞א ֵאנֻון ֞ וַ֣ ֵיא> וּבָלא לחַ֣ אִליָצא ֻאורָחא ּדמַ֣ רָעא> וַ֣ ִטין ּתַ֣ ָמא קַ֣
יֵלין ּדֵמׁשּכִחין ָלה ס אַ֣

Mat 7:15 לֻֿבוֵׁשא ֵּדאמֵר֑א֞ ֵמן ָּגֵל֑א֞ ָּדאֵֿתין לָוֿתֻֿכון ּבַ֣ ֗הרו ֵמן נִֿבֵי֞א ּדַ֣ ֵאזּדַ֣
֞ ֞ ָחֻטוֵֿפא> יֻהון ִּדאֵֿבא> ו ֵּדין ִאיֿתַ֣ לֿגַ֣

Mat 7:16 ו ן לָמ֑א ָלקִטין ֵמן ֻּכוֵּב֞א ֵענֵּב֑א֞ אַ֣ יֻהו֞ן ֵּדין ֵּתּדֻעון ֵאנֻו> ֵמן ִּפארַ֣
֞ ֵמן ֻקורטֵּב֞א ִּתאֵנא>

Mat 7:17 <ִּפיֵר֞א ָעֵֿבֿ֭ד> ִאיָלָנא ֵּדין ִּביָׁשא ָנא ֻּכל ִאיָלָנא ָטָֿבא> ִּפאֵר֞א ׁשַ֣ ָהֿכַ֣
ִּפאֵר֞א ִּביֵׁש֞א ָעֵֿבֿ֭ד>
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Mat 7:18 ֿ֭ד> וָלא ִאיָלָנא ח ִאיָלָנא ָטָֿבא ִּפאֵר֞א ִּביֵׁש֞א לֵמעּבַ֣ ָלא ֵמׁשּכַ֣
ֿ֭ד> ִּביָׁשא ִּפאֵר֞א ָטֵֿב֞א לֵמעּבַ֣

Mat 7:19 <ֿבנֻוָרא ָנֵֿפל ֻּכל ִאיָלָנא ּדָלא ָעֵֿבֿ֭ד ִּפאֵר֞א ָטֵֿב֑א֞ ֵמֿתּפֵסק וַ֣
Mat 7:20 יֻהו֞ן ֵּתּדֻעון ֵאנֻון ס ָמֵֿ֭דין ֵמן ִּפארַ֣

Mat 7:21 ָיא> ֵאָלא ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ר ִלי ָמרי ָמר֑י ָעֵאל למַ֣ ָלא ֗הָוא ֻּכל ָּדאמַ֣
ָיא> ׁשמַ֣ ן ּדָעֵֿבֿ֭ד ֵצֿבָיֵנה ָּדאֿבי ּדֿבַ֣ מַ֣

Mat 7:22 ִּבי֑ן ׁשָמֿך> ֵאֿתנַ֣ וָמ֑א ָמרי ָמר֑י ָלא ּבַ֣ ו יַ֣ ִּגֵיא֞א ִנאמֻרון ִלי ּבהַ֣ סַ֣
ֿ֭דן> ִּגֵיא֞א עֿבַ֣ יֵל֞א סַ֣ ׁשָמֿך חַ֣ ֵּפק֑ן וֿבַ֣ ׁשָמֿך> ִׁשאֵֿ֭ד֞א אַ֣ וֿבַ֣

Mat 7:23 רֵחקו לֻֿכון ֵמנ֑י ן אַ֣ עּתֻֿכו> וֵּדא לֻהון ּדֵמן מֻֿתום ָלא ִיֿ֭דַ֣ וָהיֵּדין אַ֣
וָלא ס ֞י עַ֣ ָּפלחַ֣

Mat 7:24 ִּכיָמ֑א ֿבָרא חַ֣ ֵמא לֿגַ֣ ן וָעֵֿבֿ֭ד לֵהי֑ן ֵנּתּדַ֣ ֞י ָהֵלי> ע ֵמלַ֣ ֻּכל ָהִֿכיל ּדָׁשמַ֣
ל ֻׁשוָעא> יֵּתה עַ֣ ֿבָנא ּבַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

Mat 7:25 יָּתא ִריו ֵּבה ּבֿבַ֣ ֞ ֵואֿתטַ֣ ֿב ֻרוֵחא> נׁשַ֣ ֞ וַ֣ ָוָֿתא> ו נַ֣הרַ֣ נֵחֿת ֵמטָרא> ֵואֿתַ֣ וַ֣
י>֞ ל ֻׁשוָעא ִסיָמן ֗הוַ֣ ו֗ה֞י ֵּגיר עַ֣ ֑ל ֵׁשֵֿתאסַ֣ ו> וָלא נֿפַ֣ הַ֣

Mat 7:26 ֿבָרא ֵמא לֿגַ֣ ן וָלא ָעֵֿבֿ֭ד לֵהי֑ן ֵנּתּדַ֣ ֞י ָהֵלי> ע ֵמלַ֣ ן ּדָׁשמַ֣ וֻֿכל מַ֣
ל ָחָלא> יֵּתה עַ֣ ֿבָנא ּבַ֣ ֿכָל֑א ּדַ֣ סַ֣

Mat 7:27 <ו יָּתא הַ֣ ִריו ּבֿבַ֣ ֞ ֵואֿתטַ֣ ֿב ֻרוֵחא> נׁשַ֣ ֞ וַ֣ ָוָֿתא> ו נַ֣הרַ֣ נֵחֿת ֵמטָרא> ֵואֿתַ֣ וַ֣
ָּבא סס ֻּפולֵּתה רַ֣ הָוֿת מַ֣ ֑ל וַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

Mat 7:28 ל ו ֵּכנֵׁש֞א עַ֣ ִהיִרי֞ן ֗הוַ֣ ֵלם ֵי7ֻׁשוע ֵמֵל֞א ָהֵלי֑ן ּתַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
יֻולָּפֵנה>

Mat 7:29 ֿפִריֵׁש֞א יֻהו֞ן וַ֣ יֿך ָסֿפרַ֣ לָט֑א וָלא אַ֣ יֿך מׁשַ֣ ֵלֿף ֗הָוא לֻהון ֵּגיר אַ֣ מַ֣
סס

Mat 8:1 ֞ ִּגֵיאא> ֿ֭ד נֵחֿת ֵּדין ֵמן ֻטוָר֑א נַ֣קֻּפו֗הי ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ ּכַ֣
Mat 8:2 ח ֗נּת ֵמׁשּכַ֣ ר> ָמר֑י ֵאן ָצֵֿבא אַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא סֵֿגֿ֭ד ֵלה ֵואמַ֣ רָּבא חַ֣ וָהא ּגַ֣

ָּכיֻוֿתי> מֿ֭דַ֣ ֗נּת לַ֣ אַ֣
Mat 8:3 ָּכא> וָֿבה ֑ר ָצֵֿבא ֗אָנא> ֵאּתּדַ֣ ט ִאיֵֿ֭דה ֵי7ֻׁשוע קֵרֿב ֵלה> ֵואמַ֣ וַֿ֣פׁשַ֣

רֵֿבה> ִּכי ּגַ֣ ּבָׁשעָֿתא ֵאּתּדַ֣
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Mat 8:4 ָוא נַֿ֣פָׁשֿך ֗נּת> ֵאָלא ֵזל חַ֣ ר אַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשו֑ע חִזי לָמא ל֗אָנׁש ָאמַ֣ ֵואמַ֣
וֵׁשא> לָסהֻּדוֿתֻהון סס ֵקֿ֭ד ֻמ7 יֿך ּדֿפַ֣ ֵרֿב ֻקורָּבָנא אַ֣ לָֿכהֵנ֑א֞ וקַ֣

Mat 8:5 ֿ֑֭ד וָֿבֵעא ֗הָוא ֻחו֑ם קֵרֿב ֵלה ֵקנטֻרוָנא חַ֣ רנַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 ל ֵּדין ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ּכַ֣
ֵמֵנה>

Mat 8:6 <נַ֣ק ֑י וִֿביָׁשאִיֿת ֵמׁשּתַ֣ רַ֣ יָּת֑א וַ֣מׁשַ֣ ִליי רֵמא ּבֿבַ֣ ר> ָמר֑י טַ֣ ָואמַ֣
Mat 8:7 <אֵסיו֗הי ר ֵלה ֵי7ֻׁשו֑ע ֵאָנא ִאֵֿתא וַ֣ ָאמַ֣

Mat 8:8 ר> ָמר֑י ָלא ָׁשֵוא ֗אָנא ּדֵֿתֻעול ּתֵחיֿת ו ֵואמַ֣ עָנא ֵקנטֻרוָנא הַ֣
ִליי> אֵסא טַ֣ ר ּבֵמלָֿתא> וֵנֿתַ֣ לֻחוֿ֭ד ֵאמַ֣ ט֗ללי> ֵאָלא ּבַ֣ מַ֣

Mat 8:9 <ֿתֵחיֿת ֻׁשולָטָנא> ִואיֿת ּתֵחיֿת ִאיֿ֭די ֿבָרא ֗אָנא ּדַ֣ ָאֿף ֵאָנא ֵּגיר ּגַ֣
ֿבּדי לעַ֣ ֗אחִרָנא ּדָֿתא> ָואֵֿתא> וַ֣ ר ֗אָנא לָהָנא ּדֵזל> ָואֵזל> ולַ֣ ֞ ָואמַ֣ ִטיֻוֵטא> ֵאסטרַ֣

עֵֿבֿ֭ד ָהֵֿ֭דא> וָעֵֿבֿ֭ד> ּדַ֣
Mat 8:10 ר ִמין ָאמַ֣ ֵמה> אַ֣ ר לָֿ֭דאֵֿתין עַ֣ ר> ֵואמַ֣ מַ֣ ע ֵּדין ֵי7ֻׁשו֑ע ֵאּתּדַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣

יָמנֻוָֿתא> יֿך ָהֵֿ֭דא הַ֣ ִאיסָראֵיל ֵאׁשּכֵחֿת אַ֣ ֗אָנא לֻֿכו֑ן ָּדאֿף ָלא ּב7
Mat 8:11 ערָֿב֑א ֿ֭דנָחא וֵמן מַ֣ ִּגֵיא֞א ִנאֻֿתון ֵמן מַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ּדסַ֣ ָאמַ֣

֞ ָיא> ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ יַ֣עֻקוֿב> ּבמַ֣ איסָחק ו7 ֿבָרָהם ִו7 7 ם אַ֣ מֻּכון עַ֣ וֵנסּתַ֣
Mat 8:12 <ָמן ֵנהֵוא ֵּבֿכָיא ָרָיא> ּתַ֣ לֻּכוָֿתא ֵנּפֻקון לֵחֻׁשוָֿכא ּבַ֣ ּבֵני֞ה ֵּדין ּדמַ֣

וֻחוָרק ֵׁשֵנ֞א ס
Mat 8:13 <יֵמנּת ֵנהֵוא ָלֿך ָנא ּדהַ֣ יּכַ֣ ו> ֵז֑ל אַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע לֵקנטֻרוָנא הַ֣ ֵואמַ֣

לֵיה ָּבה ּבָׁשעָֿתא סס אִסי טַ֣ ֵואֿתַ֣
Mat 8:14 אִחיָֿ֭דא מָיא> וַ֣ חָמֵֿתה ּדרַ֣ חָזא לַ֣ ן וַ֣ ֵׁשמֻעו> יֵּתה ּד7 ֵואָֿתא ֵי7ֻׁשוע לֿבַ֣

ָלה ֵאָׁשָֿתא>
Mat 8:15 <מָׁשא ֗הָוֿת ֵלה ֿת> וַ֣מׁשַ֣ קָֿתה ֵאָׁשָֿתא> וָקמַ֣ קֵרֿב ִלאיָֿ֭דה> וַׁ֣שֿבַ֣ וַ֣

Mat 8:16 אֵּפק ֞ וַ֣ ִּגֵיאא> יָוֵנ֞א סַ֣ ו֗הי ּדַ֣ ֵרֿבו קָֿ֭דמַ֣ מָׁש֑א קַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵּדין רַ֣ ּכַ֣
ִסי ֵאנֻון> ו אַ֣ יֵלין ּדִֿביָׁשאִיֿת עִֿביִֿ֭דין ֗הוַ֣ לֻֿכלֻהון אַ֣ יֻהו֞ן ּבֵמלָֿתא> וַ֣ יוַ֣ ּדַ֣

Mat 8:17 ֑ר ּדֻהו עָיא נִֿבָיא ֵּדאמַ֣ ׁשַ֣ ר ּביַֿ֣֭ד ֵא7 ֵלא ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ יֿך ּדֵנֿתמַ֣ אַ֣
ן סס י֞ן ֵנטעַ֣ ֞ וֻֿכורָהנַ֣ ין> ֿב ִּכאֿבַ֣ ֵנסַ֣

Mat 8:18 ֿ֭ד ּדִנאזֻ֗לון חִֿ֭דיִרין ֵל֑ה ּפקַ֣ ִּגֵיא֞א ּדַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ ּכַ֣
לֵעֿבָרא ס
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Mat 8:19 <֗נּת ר ָּדאֵזל אַ֣ אֿתַ֣ ִּב֑י ִאֵֿתא ָּבֿתָרֿך לַ֣ ר ֵלה> רַ֣ ֿ֭ד ֵואמַ֣ קֵרֿב ָסֿפָרא חַ֣ וַ֣
Mat 8:20 ָיא ׁשמַ֣ חָֿתא ּדַ֣ לָֿפרַ֣ עֵל֞א ֵנקֵע֞א ִאיֿת לֻהו֑ן וַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> לֿתַ֣ ָאמַ֣

יָּכא ּדֵנסֻמוֿך ִרֵׁשה> יּת ֵלה אַ֣ ט֗לָלא> ּבֵרה ֵּדין ּד֗אָנָׁש֑א לַ֣ מַ֣
Mat 8:21 ם ִאזַ֣ל ֵּפס ִלי ֻלוקֿ֭דַ֣ ר ֵלה> ָמר֑י אַ֣ ו֗ה֞י ֵאמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֗אחִרָנא ֵּדין ֵמן ּתַ֣

ֵאקֻּבור ָאֿבי>
Mat 8:22 יֻהו֞ן ר֑י וַׁ֣שֻֿבוק לִמיֵֿת֞א ָקֿבִרין ִמיֿתַ֣ ר ֵלה> ָּתא ָּבֿתַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣

ס
Mat 8:23 ֞<ו֗הי לִמיֿ֭דַ֣ ֵמה ּתַ֣ סִֿפי֗נָּת֑א סֵלקו עַ֣ ֿ֭ד סֵלק ֵי7ֻׁשוע לַ֣ וֿכַ֣

Mat 8:24 ֞ ֗לֵלא> ֵסא ֵמן ּגַ֣ ָנא ֵּדאלָֿפא ֵּתֿתּכַ֣ יּכַ֣ ָּבא ֗הָוא ּביַָ֣מ֑א אַ֣ וָהא זַ֣וָעא רַ֣
ִמיֿך ֗הָוא> ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣

Mat 8:25 <ן ָצ֑ן ָאֿבִּדין ֗חנַ֣ ן ּפַ֣ ִעיֻרו֗הי ָואמִרין ֵלה> ָמרַ֣> ו֗ה֞י אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ קֵרֿבו ּתַ֣ וַ֣
Mat 8:26 יָמנֻוָֿת֑א ֞י הַ֣ ֻחולָֿתִנין א֗נֻּתו֑ן זֻעורַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשו֑ע לָמָנא ּדַ֣ ָאמַ֣

ָּבא> הָוא ֵׁשלָיא רַ֣ ֿביַָ֣מ֑א וַ֣ ֿכָאא ּבֻרוָחא וַ֣ ָהיֵּדין ָקם וַ֣
Mat 8:27 מִעין נֻו ָהָנא> ּדֻרוֵח֞א ויַָ֣מא ֵמׁשּתַ֣ רו ָואמִרי֑ן מַ֣ מַ֣ ֗אָנָׁש֞א ֵּדין ֵאּתּדַ֣

ֵלה סס
Mat 8:28 ֞ יָוֵנא> רֻעו֗הי ּתֵרין ּדַ֣ אֿתָרא ּדָֿגֿ֭דָרֵי֑א֞ אַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא ֵי7ֻׁשוע לֵעֿבָר֑א לַ֣ וֿכַ֣

ר ּבָהי ח ֵנעּבַ֣ יֿך ּדָלא ֗אָנׁש ֵנׁשּכַ֣ ֞ ִּביֵׁש֞א ּדָטֿ֑ב אַ֣ ּדָנֿפִקין ֵמן ֵּביֿת-קֻֿבוֵרא>
ֻאורָחא>

Mat 8:29 יּת לָֿכא קָֿ֭דם אָלָהא> ֵאֿתַ֣ ן וָלֿך ֵי7ֻׁשו֑ע ּבֵרה ּדַ֣ ו ָואמִרי֑ן ָמא לַ֣ קעַ֣ וַ֣
ן> נקַ֣ ֿתׁשַ֣ זַֿ֣בָנא ּדַ֣

Mat 8:30 <ִּגֵיא֞א ּדָרעָיא חִזיֵר֞א סַ֣ קָרא ּדַ֣ ל ֵמנֻהו֑ן ּבַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין להַ֣
Mat 8:31 ֵּפס ֑ן אַ֣ ֗נּת לַ֣ ֵּפק אַ֣ ן ֵאן מַ֣ ו ֵמֵנה> ָואמִרי> ָהנֻון ֵּדין ִׁשאֵֿ֭ד֞א ָּבֵעין ֗הוַ֣

֞ חִזיֵרא> קָרא ּדַ֣ ן ּדִנאזַ֣ל לֿבַ֣ לַ֣
Mat 8:32 קָרא ֞ וֻֿכָלה ּבַ֣ חִזיֵרא> לו ּבַ֣ קו ועַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשו֑ע ֵזלו> וֵמחָֿ֭דא נֿפַ֣ ָאמַ֣

ָי֞א ּס ּס לו ּביַָ֣מ֑א וִמיֿתו ּבמַ֣ נֿפַ֣ ׁשִקיָֿפ֑א וַ֣ ֿת לֵעל לַ֣ ָה֑י ֵּתרצַ֣
Mat 8:33 ִויו ֻּכלֵמֵּדם מִֿ֭די֗נָּת֑א וחַ֣ קו ֵואזַ֣לו לַ֣ ֑ו ערַ֣ ָהנֻון ֵּדין ּדָרֵעין ֗הוַ֣

֞ יָוֵנא> ֿ֭דָהנֻון ּדַ֣ הָו֑א וַ֣ ּדַ֣
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Mat 8:34 ו ֵמֵנה ֿ֭ד חזַ֣אוֻ֗ה֑י ּבעַ֣ ֵיֻׁשוע> וֿכַ֣ ֿת ֻּכָלה מִֿ֭די֗נָּתא ֻלאורֵעה ּד7 וֵנֿפקַ֣
֞ יֻהון> ֵנא ֵמן ּתֻחומַ֣ נׁשַ֣ ּדַ֣

Mat 9:1 מִֿ֭די֗נֵּתה ס ר ֵאָֿתא לַ֣ עֿבַ֣ סֵלק ֵלאלָֿפ֑א וַ֣ וַ֣
Mat 9:2 יָמנֻוֿתֻהו֑ן חָזא ֵי7ֻׁשוע הַ֣ רָסא> וַ֣ ֿ֭ד רֵמא ּבעַ֣ רָיא ּכַ֣ ֵרֿבו ֵלה מׁשַ֣ וקַ֣

֞ יּכְ֭> ּ֗בֿב ֵּבר֑י ׁשִֿביִקין ָלֿך חָטהַ֣ רָיא> ֵאֿתלַ֣ ו מׁשַ֣ ר להַ֣ ֵואמַ֣
Mat 9:3 <ֵּדֿף רו ּבנַֿ֣פׁשֻהו֑ן ָהָנא מֿגַ֣ ֞ ֵאמַ֣ ֗אָנָׁש֞א ֵּדין ֵמן ָסֿפֵרא>

Mat 9:4 ׁשִֿבין א֗נֻּתון ן ָמָנא ֵמֿתחַ֣ ר לֻהו> חׁשָֿבֿתֻהו֑ן֞ ֵואמַ֣ ע מַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣
ִּביׁשָּתא ּבֵלּבֻֿכון>

Mat 9:5 ֑ר ֻקום ו לִמאמַ֣ ֑֞ אַ֣ יּךְ֭ ׁשִֿביִקין ָלֿך חָטהַ֣ ֑ר ּדַ֣ ָמָנא ֵּגיר ּפִׁשיק לִמאמַ֣
ֵלֿך> הַ֣

Mat 9:6 ק ארָעא לֵמׁשּבַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּבַ֣ ּדֵֿתּדֻעון ֵּדין ּדֻׁשולָטָנא ִאיֿת לַ֣
יָּתֿך> רָסֿך> וֵזל לֿבַ֣ רָי֑א ֻקום ׁשֻקול עַ֣ ו מׁשַ֣ ר להַ֣ חָטֵה֑א֞ ֵאמַ֣

Mat 9:7 יֵּתה ס וָקם ֵאזַ֣ל לֿבַ֣
Mat 9:8 אָלָהא ּדיַ֣֗הֿב ֻׁשולָטָנא חו לַ֣ ּבַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ֵּדין ֵּכנֵׁש֞א ָהנֻו֑ן ּדֵחלו> וׁשַ֣ ּכַ֣

יָנָׁש֞א סס ֿבנַ֣ איֿך ָהָנא לַ֣ ּדַ֣
Mat 9:9 ׁשֵמה ֿבָרא ּדָיֵֿתֿב ֵּביֿת-ָמֿכֵס֞א ּדַ֣ ָמ֑ן חָזא ּגַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע ֵמן ּתַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ וֿכַ֣

רי> וָקם ֵאזַ֣ל ָּבֿתֵרה ס ר ֵל֑ה ָּתא ָּבֿתַ֣ י> ֵואמַ֣ ּתַ֣ 7 מַ֣
Mat 9:10 ם ֞ ֵאסּתֵמֿכו עַ֣ ִּגֵיאא> ָטֵי֞א סַ֣ ו ָמֿכֵס֞א וחַ֣ יָּת֑א ֵאֿתַ֣ ֿ֭ד סִמיִֿכין ּבֿבַ֣ וֿכַ֣

ו֗הי>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ֵי7ֻׁשוע> ועַ֣
Mat 9:11 ָטֵי֞א ם ָמֿכֵס֞א וחַ֣ ו֗הי>֞ לָמָנא עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ּפִריֵׁש֑א֞ ָאמִרין לֿתַ֣ וֿכַ֣

ּבֻֿכון ס ָלֵעס רַ֣
Mat 9:12 ל ָאסָי֑א ן ָלא סִניִקין חִליֵמ֞א עַ֣ ר לֻהו> ע ֵאמַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ּכַ֣

יֵלין ּדִֿביָׁשאִיֿת עִֿביִֿ֭דין> ֵאָלא אַ֣
Mat 9:13 ֑ו חָנָנא ָּבֵעא ֗אָנא> וָלא ֵּדֿבחָֿתא> ָלא ֵּגיר ֵאִֿתיֿת ֿפו ָמנַ֣ ֵזלו ִילַ֣

ָטֵי֞א ס ֞ ֵאָלא לחַ֣ ֵּדאקֵרא לזִַּ֣דיֵקא>
Mat 9:14 ֿפִריֵׁש֞א ן וַ֣ ן לָמָנא חנַ֣ ן ָואמִרי> ָנ> יֻוחַ֣ ו֗ה֞י ּד7 לִמיֿ֭דַ֣ ָהיֵּדין קֵרֿבו ֵלה ּתַ֣

יּךְ֭֞ ָלא ָציִמין> לִמיֿ֭דַ֣ ִּג֑י וֿתַ֣ ָציִמין ֗חנַ֣ן סַ֣



18                                 The Aramaic Peshitta

Mat 9:15 מָצם ּכָמא ֿגנֻוָנא לַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ לָמא ֵמׁשּכִחין ּבנַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּדַ֣ ָאמַ֣
ֿתָנ֑א וָהיֵּדין ֿ֭ד ֵנׁשּתֵקל ֵמנֻהון חַ֣ מֻהו֑ן ָאֵֿתין ֵּדין יַ֣וָמָֿת֑א֞ ּכַ֣ ֿתָנא עַ֣ ּדחַ֣

נֻצוֻמון>
Mat 9:16 ל נַ֣חָּתא ּבָלָיא> ּדָלא ֵּתֻּתוֿף ָֿתא עַ֣ עָֿתא חֿ֭דַ֣ ָלא ֗אָנׁש ָרֵמא ֻאורקַ֣

ו נַ֣חָּת֑א וֵנהֵוא ֵּבזָעא יִַּ֣תיָרא> ליֻוָֿתה ֵמן הַ֣ מַ֣
Mat 9:17 ֞רָי֞ן ֵזֵק֑א ֞ ּדָלא ֵמצטַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ּבֵזֵק֞א ּבָלָיָֿתא> מָרא חַ֣ וָלא ָרֵמין חַ֣

ֿ֭֗דָּתָֿת֑א֞ ֿ֭֗דָֿתא ּבֵזֵק֞א חַ֣ מָרא חַ֣ ֞ ֵאָלא ָרֵמין חַ֣ מָרא ֵמֵֿתאֵׁשֿ֑֭ד וֵזֵק֞א ָאֿבָּדן> וחַ֣
יֻהו֞ן ֵמֿתנַ֣טִרין ס וַֿ֣תרַ֣

Mat 9:18 ֿ֭ד קֵרֿב סֵֿגֿ֭ד רֻֿכוָנא חַ֣ מֻהו֑ן ֵאָֿתא אַ֣ ֵלל ֗הָוא עַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ָהֵלין ממַ֣ ּכַ֣
ֿ֑ת ֵאָלא ָּתא ִסים ִאיָֿ֭דֿך עֵליה> וִֿתֵחא> ֿתי ָהָׁשא ִמיֿתַ֣ ֗ ר> ּברַ֣ ֵלה> ֵואמַ֣

Mat 9:19 ו֗ה֞י ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ס לִמיֿ֭דַ֣ וָקם ֵי7ֻׁשוע וֿתַ֣
Mat 9:20 ֵעסֵר֑א֞ ֵאָֿתֿת ֵמן רּתַ֣ ֗נּתָֿתא ּדָרֵֿ֭דא ֗הָוא ּדָמה ׁשִני֞ן ּתַ֣ וָהא אַ֣

לֻֿבוֵׁשה> רָנא ּדַ֣ ֿת לקַ֣ ֵּבסּתֵר֑ה וֵקרּבַ֣
Mat 9:21 <לֻחוֿ֭ד לָמאֵנה ָקרָּבא ֗אָנא ָאמָרא ֗הָוֿת ֵּגיר ּבנַֿ֣פָׁש֑ה ָאֵֿפן ּבַ֣

אסָיא ֗אָנא> ֵמֿתַ֣
Mat 9:22 יָמנֻוֵֿתֿכי ֿת֑י הַ֣ ֗ ּ֗בֿבי ּברַ֣ ר ָל֑ה ֵאֿתלַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאֿתּפִני חָזה> ֵואמַ֣

֗נּתָֿתא ָהי ֵמן ָהי ָׁשעָֿתא סס אסיַֿ֣ת אַ֣ חיֵַֿ֣תֿכי> ֵואֿתַ֣ אַ֣
Mat 9:23 <ֿגִׁשין ָמֵר֞א וֵֿכנֵׁש֞א ּדֵמׁשּתַ֣ חָזא זַ֣ ארֻֿכוָנ֑א וַ֣ יֵּתה ּדַ֣ ֵואָֿתא ֵי7ֻׁשוע לֿבַ֣
Mat 9:24 <מָּכא ֗הי ֿת> ֵאָלא ּדַ֣ ן טִליָֿתא ֵּגיר ָלא ִמיֿתַ֣ ר לֻהו֑ן ּפֻרוקו לֻֿכו> ֵואמַ֣

ו֗הי> ו עלַ֣ וָֿגחִּכין ֗הוַ֣
Mat 9:25 <ֿת טִליָֿתא חָּדה ִּבאיָֿ֭ד֑ה וָקמַ֣ ל> אַ֣ ֵּפק לֵֿכנֵׁש֑א֞ עַ֣ ֿ֭ד אַ֣ וֿכַ֣

Mat 9:26 רָעא ָהי סס ק ֵטָּבא ָהָנא ּבֻֿכָלה אַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
Mat 9:27 ן ּדָקֵעין ָואמִרי֑ן ָי֞א ּתֵרי> ֿבֻקו֗הי סמַ֣ ָמ֑ן ּדַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע ֵמן ּתַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ וֿכַ֣

ִויֿ֭ד> ֿ֭דַ֣ ן ּבֵר֑ה ּד7 י> ם עלַ֣ חַ֣ ֵאֿתרַ֣
Mat 9:28 <ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע ֞ ָאמַ֣ ָיא> יָּת֑א קֵרֿבו ֵלה ָהנֻון סמַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא לֿבַ֣ וֿכַ֣

ן> ֿ֭ד> ָאמִרין ֵלה> ִאין ָמרַ֣ ח ֗אָנא ָהֵֿ֭דא לֵמעּבַ֣ ימִנין א֗נֻּתו֑ן ּדֵמׁשּכַ֣ מהַ֣
Mat 9:29 <יֵמנֻּתון ֵנהֵוא לֻֿכון ָנא ּדהַ֣ יּכַ֣ ֑ר אַ֣ ֞ ֵואמַ֣ יֻהון> ינַ֣ ָהיֵּדין קֵרֿב לעַ֣
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Mat 9:30 ֑ר חזַ֣ו ָלא ֗אָנׁש ֿכָאא ּבֻהון ֵי7ֻׁשוע ֵואמַ֣ ֞ וַ֣ יֻהון> ינַ֣ ח עַ֣ ּתַ֣ וֵמחָֿ֭דא ֵאֿתּפַ֣
ע> ֵנּדַ֣

Mat 9:31 רָעא ָהי סס טֻּבו֗הי ּבֻֿכָלה אַ֣ קו אַ֣ ֵהנֻון ֵּדין נֿפַ֣
Mat 9:32 <יָוא ו֗הי ּדַ֣ רָׁשא ִּדאיֿת עלַ֣ ֵרֿבו ֵלה חַ֣ ק ֵי7ֻׁשו֑ע קַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

Mat 9:33 ָואמִרי֑ן ָלא ֞ רו ֵּכנֵׁשא> מַ֣ רָׁשא> ֵואּתּדַ֣ ו חַ֣ ֵלל הַ֣ יָוא> מַ֣ ק ּדַ֣ נֿפַ֣ וֵמן ּדַ֣
ִאיסָראֵיל> ָנא ּב7 מֻֿתום ֵאֿתחִזי ָהֿכַ֣

Mat 9:34 יֵו֞א סס ֵּפק ּדַ֣ יֵו֞א מַ֣ ֑ו ּבִרָׁשא ּדֿ֭דַ֣ ּפִריֵׁש֞א ֵּדין ָאמִרין ֗הוַ֣
Mat 9:35 ֵלֿף ֗הָוא ֿבֻקורָי֑א֞ ומַ֣ מִֿ֭דיָנָֿת֞א ֻּכלֵהין וַ֣ וֵמֿתּכֵרֿך ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣

אֵסא ֻּכל ֻּכורָהִני֞ן וֻֿכל ִּכאִֿבי֞ן לֻּכוָֿת֑א ומַ֣ רָֿתא ּדמַ֣ ֿכֵרז סֿבַ֣ ֿכנֻוָׁשֿתֻהו֑ן֞ ומַ֣ ּבַ֣
ס

Mat 9:36 ׁשֵרי֑ן ו וַ֣ לֵאין ֗הוַ֣ ן ּדַ֣ יֻהו> ם עלַ֣ חַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע לֵֿכנֵׁש֑א֞ ֵאֿתרַ֣ ּכַ֣
יּת לֻהון ָרעָיא> יֿך ֵערֵּב֞א ּדלַ֣ אַ֣

Mat 9:37 ֞ ִּגי> וָֿפעֵל֞א זֻעוִרין> ו֗ה֑י֞ חָצָֿ֭דא סַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ֵואמַ֣
Mat 9:38 חָצֵֿ֭דה ס ֵּפק ָּפעֵל֞א לַ֣ ו ָהִֿכיל ֵמן ָמֵרא חָצָֿ֭ד֑א ּדנַ֣ ּבעַ֣

Mat 10:1 ל ֻרוֵח֞א ו֗ה֑י֞ ויַ֣֗הֿב לֻהון ֻׁשולָטָנא עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֞ר ּתַ֣ ֿתֵרעסַ֣ קָרא לַ֣ וַ֣
אָסיֻו ֻּכל ִּכאֿב וֻֿכורָהן ס נָֿפָֿת֞א ּדנַּ֣פֻקו֑ן וַ֣למַ֣ טַ֣

Mat 10:2 ן ֿ֭דָמיֻהו> ן קַ֣ יֻהון ָהֵלי> ֞ר ׁשִליֵח֑א֞ ׁשָמֵה֞א ִאיֿתַ֣ ֿתֵרעסַ֣ ִּדילֻהון ֵּדין ּדַ֣
ָנן יֻוחַ֣ י> ו7 7ֿבֿ֭דַ֣ ר זַ֣ יַ֣עֻקוֿב ּבַ֣ ֻחו֗הי> ו7 7אנּדֵראָוס אַ֣ מֻעון ּדֵמֿתקֵרא ִּכאָֿפא> וַ֣ ֵׁש7

ֻחו֗הי> אַ֣
Mat 10:3 <י לֿפַ֣ 7 ר חַ֣ יַ֣עֻקוֿב ּבַ֣ י ָמֿכָסא> ו7 ּתַ֣ מַ֣ א> ו7 ָֿתאומַ֣ י> ו7 ר-ֻּתולמַ֣ ֿבַ֣ ִֿפיִליָּפוס> ו7 ו7

י> ֿ֭דַ֣ 7 ִני ּתַ֣ ִּבי ֵּדאֿתּכַ֣ לַ֣ ו7
Mat 10:4 אׁשלֵמה ּס ּס ו ּדַ֣ ריֻוָטא הַ֣ ֿכַ֣ יֻהוָֿ֭דא ס7 ֵׁשמֻעון קָנָנָיא> ִו7 ו7

Mat 10:5 ֞ נֵֿפא> ר> ֻּבאורָחא ּדחַ֣ ן ֵואמַ֣ ֵקֿ֭ד ֵאנֻו> ר ֵי7ֻׁשו֑ע וֿפַ֣ ּדַ֣ ֞ר ׁשַ֣ לָהֵלין ּתֵרעסַ֣
֞ ָלא ֵּתעֻלון> מִֿ֭די֗נָּתא ּדָׁשמָרֵיא> ן ולַ֣ ָלא ִּתאזֻ֗לו>

Mat 10:6 <סָרֵיל ֿ֭דו ֵמן ֵּביֿת ִי7 ֵזלו לֻֿכון ֵּדין יִַּ֣תיָראִיֿ֑ת לָוֿת ֵערֵּב֞א ֵּדאֿבַ֣
Mat 10:7 <ָיא ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֿת מַ֣ רו> ּדֵקרּבַ֣ ֿכֵרזו> ֵואמַ֣ ן אַ֣ ֿ֭ד ָאִז֗לין א֗נֻּתו> וֿכַ֣

Mat 10:8 ֿבו ס ָּגן הַ֣ ן מַ֣ ֿבֻּתו> ָּגן נסַ֣ ֵּפקו> מַ֣ יֵו֞א אַ֣ ו> וֿ֭דַ֣ ּכַ֣ רֵּב֞א ּדַ֣ ו> וֿגַ֣ סַ֣ ּכִריֵה֞א אַ֣
Mat 10:9 ֞ יֻּכון> הָֿבא> וָלא ִסאָמא> וָלא נָחָׁשא ּבִֿכיסַ֣ ָלא ֵּתקנֻון ּדַ֣
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Mat 10:10 וָלא ֞ רֵּתי֞ן ֻּכוִּתינָי֑ן֞ וָלא מָסֵנא> רָמָלא ֻלאורָח֑א וָלא ּתַ֣ וָלא ּתַ֣
יָּברֵּתה ס ֿבָטא> ָׁשֵוא ֗הו ֵּגיר ָּפעָלא סַ֣ ׁשַ֣

Mat 10:11 אלו ו קִריָֿתא ּדָעאִלין א֗נֻּתון ָל֑ה ׁשַ֣ איָֿ֭דא ֵּדין מִֿ֭די֗נָּתא> אַ֣ לַ֣
ָמא ּדָנֿפִקין א֗נֻּתון ס ו> עֿ֭דַ֣ ָמן הוַ֣ נֻו ָׁשֵוא ָּב֑ה וֿתַ֣ מַ֣

Mat 10:12 <יָּתא אלו ׁשָלֵמה ּדֿבַ֣ יָּת֑א ׁשַ֣ וָמא ּדָעאִלין א֗נֻּתון לֿבַ֣
Mat 10:13 ו֗הי> ֵאן ֵּדין ָלא ָׁשֵו֑א יָּת֑א ׁשָלמֻֿכון ִנאֵֿתא עלַ֣ ֵואן ֻהו ּדָׁשֵוא ּבַ֣

יֻּכון ֵנֿפֵנא ס ׁשָלמֻֿכון עלַ֣
Mat 10:14 ֿ֭ד ָנֿפִקין א֗נֻּתון יֻּכו֑ן֞ ּכַ֣ ע ֵמלַ֣ ן וָלא ָׁשמַ֣ ֵּבל לֻֿכו> ן ּדָלא ֵּדין מקַ֣ מַ֣

֞ יֻּכון> ו ֵמן קִריָֿתא ָה֑י ֵּפצו ֵחָלא ֵמן ֵרֿגלַ֣ יָּתא> אַ֣ ֵמן ּבַ֣
Mat 10:15 ֻמוָר֑א ֵנהֵוא ִניח עַ֣ ֿ֭ד7 סֻֿ֭דום וַ֣ 7 ארָעא ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ּדלַ֣ אִמין ָאמַ֣ וַ֣

מִֿ֭די֗נָּתא ָהי סס ו לַ֣ ּביַ֣וָמא ּדִֿ֭דיָנא> אַ֣
Mat 10:16 ו ָהִֿכיל ֞ הוַ֣ ֞י ִּדאֵֿבא> ינַ֣ יֿך ֵאמֵר֞א ּבַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן אַ֣ ּדַ֣ ָהא ֵאָנא מׁשַ֣

֞ יֿך יַ֣וֵנא> ִמיֵמ֞א אַ֣ ֞ וֿתַ֣ ָוָֿתא> יֿך חוַ֣ ִּכיֵמ֞א אַ֣ חַ֣
Mat 10:17 ָ֞יֵנ֑א ׁשלִמין לֻֿכון ֵּגיר לֵֿביֿת ּדַ֣ ֞ מַ֣ יָנָׁשא> ֗הרו ֵּדין ֵמן ּבנַ֣ ֵאזּדַ֣

ֿכנֻוָׁשֿתֻהו֞ן ננַּ֣גֻֿ֭דוָנֻֿכון> וֿבַ֣
Mat 10:18 רִֿבין לֻֿכון ֵמֻטָלֿת֑י לָסהֻּדוָֿתא לֵּכ֞א מקַ֣ קָֿ֭דם ִהֿגֻמוֵנ֞א ומַ֣ וַ֣

֗מֵמ֞א ס ֿ֭דעַ֣ ִּדילֻהון וַ֣
Mat 10:19 ן לֻלו> ו ָמָנא ּתמַ֣ ָנא אַ֣ יּכַ֣ ֿתי ֵּדין ּדנַׁ֣שלֻמוָנֻֿכו֑ן ָלא ִּתאצֻּפון אַ֣ ֵאמַ֣

לֻלון> ֿתמַ֣ ֵמִֿתיֵהֿב לֻֿכון ֵּגיר ּבָהי ָׁשעָֿתא> ָמא ּדַ֣
Mat 10:20 לָלא אֻֿבוֻֿכון ממַ֣ לִלי֑ן ֵאָלא ֻרוָחא ּדַ֣ ֗נֻּתון ממַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר אַ֣

ּבֻֿכון>
Mat 10:21 ָי֞א נֻקוֻמון ּבנַ֣ ֿבֵרה> וַ֣ אָֿבא לַ֣ וָּתא> וַ֣ אֻחו֗הי למַ֣ ָחא לַ֣ נַׁ֣שֵלם ֵּדין אַ֣

נִמיֻֿתון ֵאנֻון> ֞ וַ֣ יֻהון> ָֿבהַ֣ ל אַ֣ עַ֣
Mat 10:22 ָמא ר עֿ֭דַ֣ יּבַ֣ נסַ֣ יָנא ֵּדין ּדַ֣ וֵֿתהוֻון סִניאִי֞ן ֵמן ֻּכלָנׁש ֵמֻטל ֵׁשמי> אַ֣

רָֿת֑א ֻהו ִנֵחא> לחַ֣
Mat 10:23 <֗אחִרָֿתא מִֿ֭די֗נָּתא ָהֵֿ֭ד֑א עֻרוקו לֻֿכון לַ֣ ָמא ּדָרֿ֭דִּפין לֻֿכון ֵּדין ּבַ֣

לֻמון ֵאֵני֞ן ֻּכלֵהין מִֿ֭דיָנָֿת֞א ּדֵֿביֿת ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא ּתׁשַ֣ ִמין ֵּגיר ָאמַ֣ אַ֣
ָמא ּדִנאֵֿתא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ס יסָרֵי֑ל עֿ֭דַ֣ ִא7
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Mat 10:24 <ֿבָּדא ֵמן ָמֵרה ֵּבה> וָלא עַ֣ לִמיָֿ֭דא ּדיִַּ֣תיר ֵמן רַ֣ יּת ּתַ֣ לַ֣
Mat 10:25 יֿך ָמֵרה> ֵאן ֿבָּדא אַ֣ לעַ֣ ֵּבה> וַ֣ יֿך רַ֣ לִמיָֿ֭דא ּדֵנהֵוא אַ֣ ָסֵֿפק ֵלה לֿתַ֣

יֵּתה> ֞י ּבַ֣ ֿבנַ֣ ֿ֭ד ּכָמא לַ֣ ֵעלזֻֿבוֿ֑ב חַ֣ ו ּב7 יָּתא קרַ֣ לָמֵרה ּדֿבַ֣
Mat 10:26 ֿכֵסא> ּדָלא ֵנֿתּגֵל֑א יּת ֵּגיר ֵמֵּדם ּדַ֣ ן לַ֣ ָלא ָהִֿכיל ֵּתֿ֭דחֻלון ֵמנֻהו>

ע> י> ּדָלא ֵנִֿתיֿ֭דַ֣ ׁשַ֣ מטַ֣ וֿ֭דַ֣
Mat 10:27 <ִהיָרא ֗נֻּתון ּבנַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ּבֵחֻׁשוָֿכ֑א ֻאומֻרו֗הי אַ֣ ֵמֵּדם ָּדאמַ֣

֞ ל ֵאָּגֵרא> ֿכֵרזו עַ֣ יֻּכו֞ן ָׁשמִעין א֗נֻּתו֑ן אַ֣ וֵמֵּדם ּדֵֿבאֿ֭דנַ֣
Mat 10:28 ֿגָר֑א נַֿ֣פָׁשא ֵּדין ָלא ֵמׁשּכִחין יֵלין ּדָקטִלין ּפַ֣ וָלא ֵּתֿ֭דחֻלון ֵמן אַ֣

ֿגָרא נַ֣וֵּבֿ֭ד לֿפַ֣ לנַֿ֣פָׁשא וַ֣ ח ּדַ֣ ן ּדֵמׁשּכַ֣ לו ֵּדין יִַּ֣תיָראִיֿ֑ת ֵמן מַ֣ ל> ּדחַ֣ לֵמקטַ֣
ָנא> ּבִֿגהַ֣

Mat 10:29 ן ֵּבלָעֿ֭ד ֵמן חָֿ֭דא ֵמנֵהי> אָס֑ר וַ֣ ּבָנ֞ן ּבַ֣ רֵּתי֞ן ֵצּפִרי֞ן ֵמזּדַ֣ ָלא ּתַ֣
רָעא> ל אַ֣ ן ָלא ָנֿפָלא עַ֣ ֻֿבוֻֿכו> אַ֣

Mat 10:30 ֞ נָי֞ן ֵאֵנין> ִּדילֻֿכון ֵּדין ָאֿף ֵמֵנ֞א ּדִרׁשֻֿכון ֻּכלֵהין מַ֣
Mat 10:31 <ִּגָיאָֿת֞א מיַּ֣תִרין א֗נֻּתון ן ֵמן ֵצֿפֵר֞א סַ֣ ָלא ָהִֿכיל ֵּתֿ֭דחֻלו>

Mat 10:32 וֵּדא ֵּבה ָאֿף ֵאָנא קָֿ֭דם יָנָׁש֑א֞ אַ֣ ֻּכלָנׁש ָהִֿכיל ּדנַ֣וֵּדא ִּבי קָֿ֭דם ּבנַ֣
ָיא> ׁשמַ֣ ָאֿבי ּדֿבַ֣

Mat 10:33 ֵאֿכֻּפור ֵּבה ָאֿף ֵאָנא קָֿ֭דם ֞ יָנָׁשא> ן ֵּדין ּדֵנֿכֻּפור ִּבי קָֿ֭דם ּבנַ֣ מַ֣
ָיא ס ׁשמַ֣ ָאֿבי ּדֿבַ֣

Mat 10:34 ארָעא> ָלא ֵאִֿתיֿת יָנא ּבַ֣ ארֵמא ׁשַ֣ ָלא ֵּתסּבֻרון ֵּדאִֿתיֿת ּדַ֣
רָּבא> יָנא> ֵאָלא חַ֣ ארֵמא ׁשַ֣ ּדַ֣

Mat 10:35 <ל ֵאָמה רָֿתא עַ֣ ֻֿבו֗ה֑י וֿבַ֣ ל אַ֣ ֿבָרא עַ֣ ֵאִֿתיֿת ֵּגיר ֵּדאֿפֻלוֿג ּגַ֣
ל חָמָֿתה> לָֿתא עַ֣ וֿכַ֣

Mat 10:36 יֵּתה ס ֞י ּבַ֣ ֿבָרא> ּבנַ֣ ו֗ה֞י ּדֿגַ֣ ֿבֵעלּדָֿבֿבַ֣ וַ֣
Mat 10:37 ן ּדָרֵחם ו ֵאָמא> יִַּ֣תיר ֵמן ּדִל֑י ָלא ָׁשֵוא ִלי> ומַ֣ ָֿבא> אַ֣ ן ּדָרֵחם אַ֣ מַ֣

רָֿתא> יִַּ֣תיר ֵמן ּדִל֑י ָלא ָׁשֵוא ִלי> ו ּבַ֣ ּבָרא> אַ֣
Mat 10:38 <רי ָלא ָׁשֵוא ִלי וֻֿכל ּדָלא ָׁשֵקל זִקיֵֿפה ָואֵֿתא ָּבֿתַ֣

Mat 10:39 וֵּבֿ֭ד נַֿ֣פֵׁשה ֵמֻטָלֿת֑י ן ּדנַ֣ ח נַֿ֣פֵׁשה נַ֣וּבִֿ֭דיה> ומַ֣ ן ֵּדאׁשּכַ֣ מַ֣
ֵנׁשּכִחיה ס
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Mat 10:40 ני לחַ֣ ן ּדׁשַ֣ ֵּבל> למַ֣ ן ּדִלי מקַ֣ ֵּבל> ומַ֣ ן ִלי מקַ֣ ֵּבל לֻֿכו> מקַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣
ֵּבל> מקַ֣

Mat 10:41 ֵּבל מקַ֣ ן ּדַ֣ נִֿבָיא ָנֵסֿב> ומַ֣ ֿגָרא ּדַ֣ ֵּבל נִֿבָיא ּבֵׁשם נִֿבָי֑א אַ֣ מקַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣
ֿגָרא ּדזִַּ֣דיָקא ָנֵסֿב> זִַּ֣דיָקא ּבֵׁשם זִַּ֣דיָק֑א אַ֣

Mat 10:42 לֻחוֿ֑֭ד ִריֵר֞א ּבַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָהֵלין זֻעוֵר֞א ָּכָסא ּדקַ֣ ׁשֵקא לחַ֣ וֻֿכל ּדמַ֣
ֿגֵרה סס ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא נַ֣וֵּבֿ֭ד אַ֣ ִמין ָאמַ֣ לִמיָֿ֭ד֑א אַ֣ ׁשָמא ּדֿתַ֣ ּבַ֣

Mat 11:1 ִני ֵמן ו֗ה֑י֞ ׁשַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר ּתַ֣ ֿתֵרעסַ֣ ָקֻֿ֭דו לַ֣ מֿפַ֣ ֵלם ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
מִֿ֭דיָנֿתֻהו֞ן ס ֿכָרזֻו ּבַ֣ למַ֣ ָלֻֿפו וַ֣ ן למַ֣ ָמ> ּתַ֣

Mat 11:2 ר ּביַֿ֣֭ד ּדַ֣ מִׁשיָח֑א ׁשַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ִסיֵר֞א עָֿבֿ֭דַ֣ ע ֵּביֿת-אַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ן ּכַ֣ ָנן ֵּדי> 7וחַ֣ ֻי
ו֗הי>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣

Mat 11:3 <ן ֵּכין ֵאנַ֣חנַ֣ ו מסַ֣ ֗אחִרין ֻה֗ ו לַ֣ ֑ו ָּדאֵֿת֑א אַ֣ ו הַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר ֵלה> אַ֣ ֵואמַ֣
Mat 11:4 יֵלין ּדָׁשמִעין ָנן אַ֣ יֻוחַ֣ ו ל7 עַ֣ ן ֵזלו ֵאׁשּתַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע ֵואמַ֣

א֗נֻּתון וָחֵזין>
Mat 11:5 ן ֞ ָׁשמִעי> רֵׁשא> ן וחַ֣ ֵּכי> ֞ ֵמּתּדַ֣ רֵּבא> ן וֿגַ֣ לִֿכי> ֞ מהַ֣ חִֿגיֵרא> ן וַ֣ ֞ ָחֵזי> ָיא> סמַ֣

ּבִרין> ֞ ֵמסּתַ֣ ן וֵמסִּכֵנא> ֞ ָקיִמי> וִמיֵֿתא>
Mat 11:6 <איָנא ּדָלא ֵנֿתּכֵׁשל ִּבי ו֗הי לַ֣ וֻטוֿבַ֣

Mat 11:7 ן ָמָנא ָנ> 7וחַ֣ ל ֻי ר לֵֿכנֵׁש֞א עַ֣ ִרי ֵי7ֻׁשוע לִמאמַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאזַ֣ל֑ו ׁשַ֣ ּכַ֣
נָיא ּדֵמן ֻרוָחא ֵמּתּתִזיע> קֻּתון לֻחורָּבא לֵמחָז֑א קַ֣ נֿפַ֣

Mat 11:8 ִּכיֵֿכ֞א לִֿביׁש> ָהא ֿבָרא ּדנַ֣חֵּת֞א רַ֣ קֻּתון לֵמחָז֑א ּגַ֣ ֵואָלא ָמָנא נֿפַ֣
לֵּכ֞א ֵאנֻון> ִּכיֵֿכ֞א לִֿביִׁשין ֵּביֿת מַ֣ יֵלין ּדרַ֣ אַ֣

Mat 11:9 ן ויִַּ֣תיר ר ֗אָנא לֻֿכו> קֻּתון לֵמחָז֑א נִֿבָי֑א ִאין ָאמַ֣ ֵואָלא ָמָנא נֿפַ֣
֞ ֵמן נִֿבֵיא>

Mat 11:10 אֿכי קָֿ֭דם לַ֣ ר ֗אָנא מַ֣ ּדַ֣ ו֗הי ּכִֿתיֿ֑ב ּדָהא ֵאָנא מׁשַ֣ עלַ֣ ו ֵּגיר ּדַ֣ ָהנַ֣
יּךְ֭ ּס ּס רֻצוָּפֿך֑ ּדנַֿ֣תֵקן ֻאורָחא קָֿ֭דמַ֣ ּפַ֣

Mat 11:11 ָנן 7וחַ֣ ּב ֵמן ֻי ֞י ֵנֵׁש֞א ּדרַ֣ רָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא ָקם ִּביִליֿ֭דַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣
ו ֵמֵנה> ֿב ֻה֗ ָיא> רַ֣ לֻּכוֿת ׁשמַ֣ עמָֿ֭דָנא> זֻעוָרא ֵּדין ּבמַ֣ מַ֣

Mat 11:12 ָיא ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ָמא לָהָׁש֑א מַ֣ עֿ֭דַ֣ עמָֿ֭דָנא> וַ֣ ָנן ֵּדין מַ֣ 7וחַ֣ ֞י ֻי ֵמן יַ֣ומַ֣
טִֿפין ָלה> קִטיָרֵנ֞א מחַ֣ ֿבָר֑א וַ֣ קִטיָרא ֵמּתּדַ֣ ּבַ֣
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Mat 11:13 ִּביו ס ָנן ֵאֿתנַ֣ יֻוחַ֣ ָמא ל7 ֻּכלֻהון ֵּגיר נִֿבֵי֞א וֻאוָריָּת֑א עֿ֭דַ֣
Mat 11:14 עִֿתיֿ֭ד לֵמאָֿתא ס ִלָיא> ּדַ֣ ֵּבל֑ו ּדֻהויֻו ֵא7 ֵואן ָצֵֿבין א֗נֻּתון קַ֣

Mat 11:15 ע ס ע> ֵנׁשמַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֞א ּדֵנׁשמַ֣ מַ֣
Mat 11:16 טָלֵי֞א ּדָיֿתִּבין רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא> ָּדמָיא לַ֣ ִמיה לׁשַ֣ ן ֵּדין ֵאּדַ֣ למַ֣

יֻהו֞ן ֿברַ֣ ּבֻׁשוָק֑א וָקֵעין לחַ֣
Mat 11:17 <רֵקֿ֭דֻּתון ן וָלא אַ֣ ין לֻֿכו> ן ֵואלַ֣ ֵקֿ֭דֻּתו> ן וָלא רַ֣ רן לֻֿכו> ן זמַ֣ ָואמִרי>
Mat 11:18 <יָוא ִאיֿת ֵּבה ן ּדַ֣ ן ּדָלא ָאֵֿכל וָלא ָׁשֵֿת֑א ָואמִרי> ָנ> 7וחַ֣ ֵאָֿתא ֵּגיר ֻי

Mat 11:19 ֿבָרא ָאֻּכוָלא ן ָהא ּגַ֣ ֵאָֿתא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ָאֵֿכל וָׁשֵֿת֑א ָואמִרי>
ֿת ֵחֿכמָֿתא ֵמן עָֿבֵֿ֭די֞ה ּדקַ֣ ֞ ֵואזּדַ֣ ָטֵיא> ֿ֭דחַ֣ מָר֑א וָרחָמא ּדָמֿכֵס֞א וַ֣ וָׁשֵֿתא חַ֣

סס
Mat 11:20 ו֗ה֞י ילַ֣ ו ּבֵהין חַ֣ הוַ֣ יֵלין ּדַ֣ ָסֻֿ֭דו מִֿ֭דיָנָֿת֑א֞ אַ֣ מחַ֣ ִרי ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ָהיֵּדין ׁשַ֣

֞ וָלא ָּתֿבו> ִּגֵיאא> סַ֣
Mat 11:21 ֻצור ָיָֿ֭ד֑א ֵּדאֻלו ּב7 יֿת-צַ֣ ִזי֑ן ָוי ֵלֿכי ֵּב7 ורַ֣ ר ֗הָו֑א ָוי ֵלֿכי ָּכ7 ָואמַ֣
ֿבֵקטָמא ָּתֿבו> ֵק֞א וַ֣ ר ֵּדין ּבסַ֣ ו ּבֵֿכי֑ן ּכֿבַ֣ הוַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֞ אַ֣ יֵלא> ו חַ֣ יָּדן הוַ֣ צַ֣ ֿב7 וַ֣

Mat 11:22 יָּדן ֵנהֵוא ִניח ּביַ֣וָמא ּדִֿ֭דיָנ֑א צַ֣ ל7 ֻצור וַ֣ ל7 ר ֗אָנא לֵֿכי֑ן ּדַ֣ ם ָאמַ֣ ּברַ֣
ו לֵֿכין> אַ֣

Mat 11:23 ָמא ָיא ֵאּתּתִרימּת֑י עֿ֭דַ֣ ׁשמַ֣ ָמא לַ֣ עֿ֭דַ֣ רנַֻ֣חום> ָהי ּדַ֣ ֿפַ֣ א֗נּתי ּכ7 וַ֣
ָיָמא ֗הָוֿת ו ֵּבֿכ֑י קַ֣ הוַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֞ אַ֣ יֵלא> ו חַ֣ סֻֿ֭דום הוַ֣ 7 ן ֵּדאֻלו ּבַ֣ חֵּתי> ׁשיֻול ֵּתּתַ֣ לַ֣

ָמא ליַ֣וָמָנא> עֿ֭דַ֣
Mat 11:24 <סֻֿ֭דום ֵנהֵוא ִניח ּביַ֣וָמא ּדִֿ֭דיָנא 7 ארָעא ּדַ֣ רָנא ֵלֿכ֑י ּדלַ֣ ם ָאמַ֣ ּברַ֣

ו ֵלֿכי סס אַ֣
Mat 11:25 ָיא ׁשמַ֣ וֵּדא ֗אָנא ָלֿך ָאֿבי> ָמָרא ּדַ֣ ר> מַ֣ ו זַֿ֣בָנ֑א עָנא ֵי7ֻׁשוע ֵואמַ֣ ּבהַ֣

֞ יּת ֵאֵני֞ן ליַֻ֣לוֵֿ֭דא> ֿגלַ֣ ֻּכולָֿתֵנ֑א֞ וַ֣ ִּכיֵמ֞א וסַ֣ ִסיּת ָהֵלין ֵמן חַ֣ ארָע֑א ּדֿכַ֣ וֿ֭דַ֣
Mat 11:26 יּךְ֭ ס ָנא הָוא ֵצֿבָיָנא קָֿ֭דמַ֣ ִאין ָאֿב֑י ּדָהֿכַ֣

Mat 11:27 ֿבָרא ֵאָלא ֵאן ע לַ֣ ֻּכל ֵמֵּדם ֵאׁשּתֵלם ִלי ֵמן ָאֿבי> וָלא ֗אָנׁש ָיֿ֭דַ֣
ן ּדָצֵֿבא ּבָרא ּדֵנֿגֵלא ס למַ֣ ע> ֵאָלא ֵאן ּבָרא> וַ֣ אָֿבא ֗אָנׁש ָיֿ֭דַ֣ ָֿבא> ָאֿף ָלא לַ֣ אַ֣

Mat 11:28 <ִניחֻֿכון ֞ ֵואָנא אַ֣ וּבֵלא> ֞י מַ֣ ֞ וַׁ֣שִקילַ֣ אָיא> ו לָוֿתי> ֻּכלֻֿכון לַ֣ ּתַ֣
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Mat 11:29 ִּכיֿך ֗אָנא ּבֵלּב֑י ֿפו ֵמנ֑י ּדִניח ֗אָנא> ומַ֣ ן ִוילַ֣ יֻּכו> ׁשֻקולו ִנירי עלַ֣
֞ וֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון נָיָחא לנַֿ֣פָׁשֿתֻֿכון>

Mat 11:30 ִליָלא ֗הי סס לי קַ֣ וּבַ֣ ִסים ֗ה֑ו ומַ֣ ִנירי ֵּגיר ּבַ֣
Mat 12:1 ו֗ה֞י לִמיֿ֭דַ֣ ֞ וֿתַ֣ ּבָֿתא ֵּביֿת-זַ֣רֵעא> ֵלֿך ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ּבׁשַ֣ ו זַֿ֣בָנ֑א מהַ֣ ּבהַ֣

֞ ָואֿכִלין> ִריו ָמלִּגין ֵׁשּבֵלא> ּכֵֿפנו> וׁשַ֣
Mat 12:2 יּךְ֭֞ ָעֿבִּדין ֵמֵּדם לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ֵאנֻו֑ן ָאמִרין ֵלה> ָהא ּתַ֣ ּפִריֵׁש֞א ֵּדין ּכַ֣

ּבָֿתא> ֿ֭ד ּבׁשַ֣ ִליט לֵמעּבַ֣ ּדָלא ׁשַ֣
Mat 12:3 איֵלין ֿ֭ד ּכֵֿפן וַ֣ ִויֿ֭ד> ּכַ֣ 7 ֿ֭ד ּדַ֣ יֻּתון ָמָנא עֿבַ֣ ן ָלא קרַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

ֵמ֑ה ּדעַ֣
Mat 12:4 ו ֑ל הַ֣ חָמא ּדָֿפֻֿתוֵרה ּדָמרָיא ֵאֿכַ֣ אָלָה֑א ולַ֣ יָּתא ּדַ֣ ל לֿבַ֣ ָנא עַ֣ יּכַ֣ אַ֣

לֻחוֿ֭ד ֵמה> ֵאָלא ֵאן לָֿכהֵנ֞א ּבַ֣ איֵלין ּדעַ֣ ֑ל וָלא לַ֣ ִליט ֗הָוא ֵלה לֵמאֿכַ֣ ּדָלא ׁשַ֣
ס

Mat 12:5 <ּבָֿתא חִלין ָלה לׁשַ֣ יּכָלא> מַ֣ יֻּתון ֻּבאוָריָּת֑א ּדָֿכהֵנ֞א ּבהַ֣ ו ָלא קרַ֣ אַ֣
ֿ֭דָלא ֵעֿ֭דָלי ֵאנֻון> וַ֣

Mat 12:6 <יּכָלא ִאיֿת ָהרָּכא ּב ֵמן הַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ּדרַ֣ ָאמַ֣
Mat 12:7 ֑ו חָנָנא ָצֵֿבא ֗אָנא וָלא ֵּדֿבחָֿת֑א ָלא יֻּתון ָמנַ֣ ֵאֻלו ֵּדין ָיֿ֭דִעין הוַ֣

ֿ֭דָלא ֵעֿ֭דָלי ֵאנֻון> איֵלין ּדַ֣ יֻּתון לַ֣ יִֿבין ֗הוַ֣ מחַ֣
Mat 12:8 ו֗הי ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא סס ּבָֿתא ִאיֿתַ֣ ָמָרה ֵּגיר ּדׁשַ֣

Mat 12:9 <ֿכנֻוׁשּתֻהון ָמן ֵי7ֻׁשוע> ֵואָֿתא לַ֣ ִני ֵמן ּתַ֣ וׁשַ֣
Mat 12:10 <ו ֵלה אִלין ֗הוַ֣ ן ּדיִַּ֣ביָׁשא ִאיֵֿ֭דה> וַ֣מׁשַ֣ ָמ> ֿ֭ד ִאיֿת ֗הָוא ּתַ֣ ֿבָרא חַ֣ וֿגַ֣

ו֗הי>֞ רצַ֣ יֿך ּדֵנאֿכֻלון קַ֣ אָסיֻו> אַ֣ ּבָֿתא למַ֣ ִליט ּבׁשַ֣ ָואמִרין ֵּדאן ׁשַ֣
Mat 12:11 ֿ֑֭ד ֵואן ֿבָרא> ִּדאיֿת ֵלה ֵערָּבא חַ֣ נֻו ֵמנֻֿכון ּגַ֣ ן מַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

מִקים ֵלה> ּבָֿת֑א ָלא ָאֵחֿ֭ד וַ֣ ָּבָרא ּביַ֣וָמא ּדׁשַ֣ ָנֵֿפל ּבחַ֣
Mat 12:12 ּבָֿתא ו ּבׁשַ֣ ִליט ֻה֗ רָנָׁשא ֵמן ֵערָּבא> ָמֵֿ֭דין ׁשַ֣ ּכָמא ֵּדין יִַּ֣תיר ּבַ֣

ִּפיר> ֿ֭ד ּדׁשַ֣ לֵמעּבַ֣
Mat 12:13 יֿך ט ִאיֵֿ֭דה> וֵֿתקנַֿ֣ת אַ֣ ֿבָר֑א ּפֻׁשוט ִאיָֿ֭דֿך> וַֿ֣פׁשַ֣ ו ּגַ֣ ר להַ֣ ָהיֵּדין ֵאמַ֣

רָּתה סס חֿבַ֣
Mat 12:14 <יֿך ּדנַ֣וּבֻֿ֭דוָני֗הי ו֗הי> אַ֣ ֿבו עלַ֣ קו ּפִריֵׁש֑א֞ וֵמלָּכא נסַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
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Mat 12:15 ִּ֞גֵיא֑א ן ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ ָמ> ִני ֵלה ֵמן ּתַ֣ ֑ע וׁשַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣
אִסי לֻֿכלֻהון> וַ֣

Mat 12:16 <ן ּדָלא ֵנֿגֻלוָני֗הי ֿכָאא ּבֻהו> וַ֣
Mat 12:17 ֑ר עָיא נִֿבָיא ֵּדאמַ֣ ׁשַ֣ ר ּביַֿ֣֭ד ֵא7 ֵלא ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ ּדֵנֿתמַ֣

Mat 12:18 ֿת ֵּבה נַֿ֣פׁשי> ֻרוחי ֵאִסים ִּביֿבי ּדֵסוחַ֣ ֿבּדי ֵּדאצטִֿביֿת ֵּבה> חַ֣ ָהא עַ֣
֗מֵמ֞א נַֿ֣כֵרז> ו֗הי> וִֿ֭דיָנא לעַ֣ עלַ֣

Mat 12:19 <ע ָקֵלה ּבֻׁשוָקא ָלא ֵנֿתחֵרא> וָלא ֵנקֵעא> וָלא ֗אָנׁש ֵנׁשמַ֣
Mat 12:20 ָמא ֿפֵטֿף> ָלא נַֿ֣֭דֵעֿך> עֿ֭דַ֣ מטַ֣ ר> וַׁ֣שָרָֿגא ּדַ֣ נָיא רִעיָעא ָלא ֵנֿתּבַ֣ קַ֣

ֵּפק ִּדיָנא לָזֻֿכוָֿת֑א ּדנַ֣
Mat 12:21 ּבֻרון סס ֗מֵמ֞א נסַ֣ ׁשֵמה עַ֣ וֿבַ֣

Mat 12:22 ָנא יּכַ֣ אסֵי֑ה אַ֣ עִויר> וַ֣ חֵרׁש> וַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ יָוָנא חַ֣ ֵרֿבו ֵלה ּדַ֣ ָהיֵּדין קַ֣
ֵלל וֵנחֵזא> מָיא נמַ֣ רָׁשא וסַ֣ ּדחַ֣

Mat 12:23 ִויֿ֭ד ֿ֭דַ֣ לָמ֑א ָהנַ֣ו ּבֵרה ּד7 ן ּדַ֣ ֞ ָואמִרי> ו ֻּכלֻהון ֵּכנֵׁשא> מִרין ֗הוַ֣ וֵמּתּדַ֣
ס

Mat 12:24 ֵּפק ִׁשאֵֿ֭ד֑א֞ ֵאָלא ן ָהָנא ָלא מַ֣ עו> ָאמִרי> ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּפִריֵׁש֞א ֵּדין ּכַ֣
֞ יֵוא> ֿבֵעלזֻֿבוֿב ִרָׁשא ּדֿ֭דַ֣ 7 ּבַ֣

Mat 12:25 ֿג לַ֣ לֻּכו ּדֵֿתֿתּפַ֣ ן ֻּכל מַ֣ ר לֻהו> ֞ ֵואמַ֣ חׁשָֿבֿתֻהון> ע מַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣
ל נַֿ֣פָׁשה> ָלא נֻקום> ֿג עַ֣ לַ֣ מִֿ֭דיָנא ּדֵנֿתּפַ֣ י וַ֣ ֿב> וֻֿכל ּבַ֣ ל נַֿ֣פָׁשה> ֵּתחרַ֣ עַ֣

Mat 12:26 ָנא ָהִֿכיל יּכַ֣ ֿג> אַ֣ לַ֣ ל נַֿ֣פֵׁשה ֵאֿתּפַ֣ ֵּפ֑ק עַ֣ ֵואן ָסָטָנא לָסָטָנא מַ֣
לֻּכוֵֿתה> ָקיָמא מַ֣

Mat 12:27 ּפִקין ֞ ּבָמָנא מַ֣ יֻּכון> ֞ ּבנַ֣ יֵוא> ֵּפק ֗אָנא ּדַ֣ ֿבֵעלזֻֿבוֿב מַ֣ 7 ֵואן ֵאָנא ּבַ֣
֞ ָיֵנא> ן ֵמֻטל ָהָנא ֵהנֻון ֵנהוֻון לֻֿכון ּדַ֣ לֻהו>

Mat 12:28 יֻּכון ֿת ָלה עלַ֣ יֵו֑א֞ ֵקרּבַ֣ ֵּפק ֗אָנא ּדַ֣ אָלָהא ֵאָנא מַ֣ ֵואן ּבֻרוָחא ּדַ֣
אָלָהא> לֻּכוָֿתא ּדַ֣ מַ֣

Mat 12:29 ו֗ה֞י ֵנֻּבו֑ז ִסיָנא> וָמאנַ֣ ח ּדֵנֻעול לֵֿביֿת חַ֣ ָנא ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣ יּכַ֣ ו אַ֣ אַ֣
יֵּתה ֵנֻּבוז ס ִסיָנא> וָהיֵּדין ּבַ֣ ם ֵנאסִריו֗הי לחַ֣ ֵאָלא ֵאן ֻלוקֿ֭דַ֣

Mat 12:30 ָּדֻרו מי> מֿבַ֣ ן ּדָלא ָּכֵנׁש עַ֣ ו> ומַ֣ לי ֻה֗ מי> ֻלוקֿבַ֣ ן ּדָלא הָוא עַ֣ מַ֣
ר ּס ּס ּדַ֣ מֿבַ֣
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Mat 12:31 ֿבֻקון ֞ ֵנׁשּתַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿכל חָטִהי֞ן וֻֿגוָּדִֿפין> ֵמֻטל ָהָנא ָאמַ֣
֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ל ֻרוָחא> ָלא ֵנׁשּתֵֿבק לַ֣ ֞ ֻּגוָּדָֿפא ֵּדין ּדעַ֣ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ לַ֣

Mat 12:32 ל ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ֵנׁשּתֵֿבק ֵלה> ֻּכל ֵּדין ר ֵמלָֿתא עַ֣ ן ּדִנאמַ֣ וֻֿכל מַ֣
ר> ָלא ֵנׁשּתֵֿבק ֵלה> ָלא ּבָעלָמא ָהָנא> וָלא ל ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ִנאמַ֣ ּדעַ֣

עִֿתיֿ֭ד ס ּבָעלָמא ּדַ֣
Mat 12:33 ו עֵֿבֿ֭דו ִאיָלָנא ִּפיֵר֑א֞ אַ֣ ו֗ה֞י ׁשַ֣ ִּפיָרא> וִֿפארַ֣ ו עֵֿבֿ֭דו ִאיָלָנא ׁשַ֣ אַ֣

ע ִאיָלָנא> ו֗ה֞י ֻהו ֵּגיר ֵמִֿתיֿ֭דַ֣ ֞ ֵמן ִּפארַ֣ ו֗ה֞י ִּביֵׁשא> ִּביָׁשא> וִֿפארַ֣
Mat 12:34 ָלֻלו ממַ֣ ָנא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ָטָֿבָֿת֞א לַ֣ יּכַ֣ ֞ אַ֣ יַ֣לָּדא ָּדאֵֿכֿ֭דֵנא>

ֵלל ֻּפוָמא> ֞י ֵלָּבא ֵּגיר ממַ֣ וָּתרַ֣ ן ֵמן ּתַ֣ ּדִֿביֵׁש֞א א֗נֻּתו>
Mat 12:35 ֿבָרא ִּביָׁשא> ֵמן ֞ וֿגַ֣ ֵּפק ָטָֿבָֿתא> ֿבָרא ָטָֿבא> ֵמן ִסיָמָֿת֞א ָטָֿבָֿת֞א מַ֣ ּגַ֣

ֵּפק ִּביָׁשָֿת֞א ס ִסיָמָֿת֞א ִּביָׁשָֿת֞א מַ֣
Mat 12:36 ֞֞י ֗אָנָׁש֑א ָטָלא ּדִנאמֻרון ּבנַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּגיר> ּדֻֿכל ֵמָלא ּבַ֣ ָאמַ֣

ֵנּתֻלון ֵּפֿתָּגָמה ּביַ֣וָמא ּדִֿ֭דיָנא>
Mat 12:37 יַֿ֣ב סס יּךְ֭֞ ֵּתֿתחַ֣ ק> וֵמן ֵמלַ֣ ּדַ֣ יּךְ֭֞ ֵּגיר ֵּתזּדַ֣ ֵמן ֵמלַ֣

Mat 12:38 <לָֿפָנא ֞ ָואמִרין ֵלה> מַ֣ ו ֗אָנָׁשא ֵמן ָסֿפֵר֞א וֵמן ּפִריֵׁשא> ָהיֵּדין ענַ֣
ן ּדֵנחֵזא ֵמָנֿך ָאָֿתא ס ָצֵֿבין ֗חנַ֣

Mat 12:39 ָירָֿתא> ָאָֿתא רּבָֿתא ִּביׁשָּתא וֿגַ֣ ן ׁשַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין עָנא ֵואמַ֣
יַ֣וָנן נִֿבָיא> ָּבעָיא> ָואָֿתא ָלא ֵּתִֿתיֵהֿב ָל֑ה ֵאָלא ָאֵֿתה ּד7

Mat 12:40 ֿתָלָֿתא רֵסה ּדנֻוָנא> ּתָלָֿתא יַ֣וִמי֞ן וַ֣ 7וָנן ּבֿכַ֣ הָוא יַ֣ ָנא ֵּגיר ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ֿתָלָֿתא ארָע֑א ּתָלָֿתא ִאיָמִמי֞ן וַ֣ ָנא ֵנהֵוא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּבֵלָּבה ּדַ֣ ָו֑ן֞ ָהֿכַ֣ ילַ֣ לַ֣

֞ ָון> ילַ֣ לַ֣
Mat 12:41 <יֻֿבוָנה נחַ֣ רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא> וַ֣ ם ׁשַ֣ ֿבֵר֞א ִנינָוֵי֞א נֻקוֻמון ּבִֿ֭דיָנא עַ֣ ּגַ֣

7וָנן ּתָנן> ּב ֵמן יַ֣ וָנ֑ן וָהא ּדרַ֣ יַ֣ ּדֵהנֻון ָּתֿבו ּבָֿכֻרוזֻוֵֿתה ּד7
Mat 12:42 <יִֿביה ֿתחַ֣ רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא> וַ֣ ם ׁשַ֣ ימָנא ּתֻקום ּבִֿ֭דיָנא עַ֣ לּכָֿתא ּדֿתַ֣ מַ֣
ן וָהא ּדיִַּ֣תיר ֵמן ׁשֵליֻמו> 7 ע ֵחֿכמֵֿתה ּדַ֣ ארָעא ּדֵֿתׁשמַ֣ ֵּדאָֿתֿת ֵמן ֵעֿבֵרי֞ה ּדַ֣

ֵליָמון ָהרָּכא ס ׁש7
Mat 12:43 רָּכא רָנָׁש֑א ֵמֿתּכַ֣ נֿפָֿתא ֵּתֻּפוק ֵמן ּבַ֣ ֿתי ֵּדין ּדֻרוָחא טַ֣ ֵאמַ֣

ן וָֿבעָיא נָיָחא> וָלא ֵמׁשּכָחא> יּת ּבֻהו> ָי֞א לַ֣ ָוָֿת֞א ּדמַ֣ אֿתרַ֣ ּבַ֣



Matthew                                            27

Mat 12:44 יָּכא ּדֵנֿפֵקֿת> ָואֿתָיא יּתי ֵמן אַ֣ ָהיֵּדין ָאמָר֑א ֵאהֻּפוֿך לֿבַ֣
ֿת> ּבַ֣ מצַ֣ חִמים וַ֣ סִריק וַ֣ ֵמׁשּכָחא> ּדַ֣

Mat 12:45 ֞ע ֻרוֵח֞א ֗אחָרנָי֞ן ּדֵמָנה ִּביָׁש֑ן ָמה ׁשֿבַ֣ ָהיֵּדין ָאָז֗לא ָּדֿבָרא עַ֣
ָנא ֿ֭דָמיֵּתה> ָהֿכַ֣ ו ִּביָׁשא ֵמן קַ֣ ֿבָרא הַ֣ רֵֿתה ּדֿגַ֣ ֞ וָעמָר֞ן ֵּבה> וָהוָיא חַ֣ וָעאָלן>

רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא ִּביׁשָּתא ס ֵנהֵוא ָלה לׁשַ֣
Mat 12:46 <ר ו֗הי>֞ ָקיִמין לֿבַ֣ אחַ֣ ו ֵאֵמה וַ֣ ֵלל לֵֿכנֵׁש֑א֞ ֵאֿתַ֣ ֿ֭ד ֻהו ֵּדין ממַ֣ ּכַ֣

ֵמה> לֻלון עַ֣ נמַ֣ וָֿבֵעין ּדַ֣
Mat 12:47 ֑ר וָֿבֵעין יּךְ֭֞ ָקיִמין לֿבַ֣ אחַ֣ ר ֵלה ֵּדין ֗אָנׁש> ָהא ֵאָמֿך וַ֣ ֵאמַ֣

ָמֿך> לֻלון עַ֣ נמַ֣ ּדַ֣
Mat 12:48 ֞<י חַ֣ ן ֵאנֻון אַ֣ ן ֗הי ֵאמי> ומַ֣ ר ֵלה> מַ֣ ן ֵּדאמַ֣ ר למַ֣ ֻהו ֵּדין עָנא ֵואמַ֣

Mat 12:49 ֞<י חַ֣ ר> ָהא ֵאמי> וָהא אַ֣ ו֗ה֞י ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ט ִאיֵֿ֭דה לָוֿת ּתַ֣ וַֿ֣פׁשַ֣
Mat 12:50 <ָי֑א ֻהויֻו ָאחי> וָחֿתי ׁשמַ֣ ֻּכלָנׁש ֵּגיר ּדָעֵֿבֿ֭ד ֵצֿבָיֵנה ָּדאֿבי ּדֿבַ֣

ֵואמי סס
Mat 13:1 <ל-יַֿ֣֭ד יַָ֣מא יָּת֑א ִויֵֿתֿב עַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע ֵמן ּבַ֣ ו ֵּדין יַ֣וָמא> נֿפַ֣ ּבהַ֣

Mat 13:2 <ק ֵנֵּתֿב ֵלה ֵּבאלָֿפא יֿך ּדֵנסַ֣ ִּגֵיא֑א֞ אַ֣ נַׁ֣שו לָוֵֿתה ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ ֵואֿתּכַ֣
ל סָֿפר יַָ֣מא> וֻֿכֵלה ֵּכנָׁשא> ָקֵאם ֗הָוא עַ֣

Mat 13:3 ק ָזֻרוָעא ר> ָהא נֿפַ֣ ֞ ָואמַ֣ ן ּבֵֿפָלאָֿתא> מֻהו> ֵלל ֗הָוא עַ֣ ִּגי ממַ֣ וסַ֣
ּדֵנזֻרוע>

Mat 13:4 <לֵֿתה חָֿתא> ֵואֿכַ֣ ל-יַֿ֣֭ד ֻאורָחא> ֵואָֿתֿת ָּפרַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ ֑ע ִאיֿת ּדַ֣ ֿ֭ד זרַ֣ וֿכַ֣
Mat 13:5 <ִּגָיאא יּת ֗הָוא ֵמֿ֭דָרא סַ֣ יָּכא ּדלַ֣ ל ֻׁשוָעא> אַ֣ ל עַ֣ ֗אחִרָנא נֿפַ֣ וַ֣

ארָעא> יּת ֗הָוא ֻעומָקא ּדַ֣ ֑ח ֵמֻטל ּדלַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה ׁשוַ֣ וֿבַ֣
Mat 13:6 <יּת ֗הָוא ֵלה ֵעָקָרא> ִיֵֿבׁש ם> וֵמֻטל ּדלַ֣ ֿ֭ד ּדנַ֣ח ֵּדין ֵׁשמָׁשא> חַ֣ ּכַ֣

Mat 13:7 <נֻקו֗הי סֵלקו ֻּכוֵּב֞א וחַ֣ ֞ וַ֣ ל ֵּביֿת ֻּכוֵּבא> ֗אחִרָנא נֿפַ֣ וַ֣
Mat 13:8 ָמאא> ִואיֿת ֞ ִאיֿת ּדַ֣ ארָעא ָטֿבָֿת֑א ויַ֣֗הֿב ִּפאֵרא> ל ּבַ֣ ֗אחִרָנא נֿפַ֣ וַ֣

ֿתָלִֿתין> ן ִואיֿת ּדַ֣ ֵּדׁשִּתי>
Mat 13:9 ע סס ע> ֵנׁשמַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֞א ּדֵנׁשמַ֣ מַ֣

Mat 13:10 ֗נּת ֵלל אַ֣ ו֗ה֞י ָואמִרין ֵלה> לָמָנא ּבֵֿפָלאָֿת֞א ממַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ קֵרֿבו ּתַ֣ וַ֣
מֻהון> עַ֣
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Mat 13:11 ע ֗אָרָזא ו ִיִהיֿב לֵמּדַ֣ לֻֿכון ֻה֗ ן ּדַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣
ָי֑א לָהנֻון ֵּדין ָלא ִיִהיֿב> ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ּדמַ֣

Mat 13:12 <ר ֵלה ן ֵּגיר ִּדאיֿת ֵלה ֵנִֿתיֵהֿב ֵלה> וֵנֿתיַּ֣תַ֣ למַ֣
Mat 13:13 ו ִּדאיֿת ֵלה> ֵנׁשּתֵקל ֵמֵנה> ֵמֻטל ָהָנא יּת ֵלה> והַ֣ ן ּדלַ֣ למַ֣ וַ֣

ן ן וָלא ָׁשמִעי> ן וָׁשמִעי> ן וָלא ָחֵזי> ן ֵמֻטל ּדָחֵזי> מֻהו> ֵלל ֗אָנא עַ֣ ּבֵֿפָלאָֿת֞א ממַ֣
ּכִלין> וָלא ֵמסּתַ֣

Mat 13:14 ן וָלא ר> ּדֵׁשמָעא ֵּתׁשמֻעו> עָיא> ֵּדאמַ֣ אׁשַ֣ וָׁשלָמא ּבֻהון נִֿביֻוֵֿתה ֵּד7
ן וָלא ֵּתּדֻעון> ּכֻלו֑ן וֵמחָזא ֵּתחזֻו> ֵּתסּתַ֣

Mat 13:15 <עו יֻהו֞ן יִַ֣קיָראִיֿת ׁשמַ֣ ָמא ָהָנא> וֵֿבאֿ֭דנַ֣ ִּבי ֵלה ֵּגיר ֵלֵּבה ּדעַ֣ ֵאֿתעַ֣
ּכֻלון יֻהו֑ן֞ וֵנסּתַ֣ ֞ וֵנׁשמֻעון ֵּבאֿ֭דנַ֣ יֻהון> ינַ֣ ֵמצו> ּדָלא ֵנחזֻון ּבעַ֣ ֞ עַ֣ יֻהון> ינַ֣ ועַ֣

אֵסא ֵאנֻון ס ן וַ֣ ּבֵלּבֻהו֑ן וֵנֿתּפנֻו>
Mat 13:16 ֞ יֻּכו֞ן ּדָׁשמָען> ֞ וֵלאֿ֭דנַ֣ יֻּכו֞ן ּדָחזָין> ינַ֣ יֵהין לעַ֣ ִּדילֻֿכון ֵּדין ֻטוֿבַ֣
Mat 13:17 ֿגו ֿגרַ֣ ִּגֵיא֞א נִֿבֵי֞א וזִַּ֣דיֵק֞א ֵאֿתרַ֣ רָנא לֻֿכו֑ן ּדסַ֣ ִמין ֵּגיר ָאמַ֣ אַ֣

ן וָלא ע ֵמֵּדם ּדָׁשמִעין א֗נֻּתו> ֑ו וַ֣לֵמׁשמַ֣ ן וָלא חזַ֣ ן ֵמֵּדם ּדָחֵזין א֗נֻּתו> ּדֵנחזֻו>
עו ס ׁשמַ֣

Mat 13:18 <ֿתָלא ּדזַ֣רָעא עו מַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ׁשמַ֣ אַ֣
Mat 13:19 <ל ָּב֑ה ָאֵֿתא ִּביָׁשא ּכַ֣ לֻּכוָֿתא> וָלא ֵמסּתַ֣ ע ֵמלָֿתא ּדמַ֣ ֻּכל ּדָׁשמַ֣

ע> ל-יַֿ֣֭ד ֻאורָחא ֵאזּדרַ֣ ו ּדעַ֣ ו הַ֣ זִריָעא ּבֵלֵּבה> ָהנַ֣ וָחֵטֿף ֵמלָֿתא ּדַ֣
Mat 13:20 ר-ָׁשעֵֿתה ע ֵמלָֿתא> וֿבַ֣ ו ּדָׁשמַ֣ ו ֻה֗ ֑ע הַ֣ ל ֻׁשוָעא ֵאזּדרַ֣ ו ֵּדין ּדעַ֣ הַ֣

ֵּבל ָלה> ֻֿ֭דוָֿתא מקַ֣ ּבחַ֣
Mat 13:21 הָוא ֻאולָצָנא יּת ָלה ֵּדין ֵעָקָרא ֵּבה> ֵאָלא ּדזַֿ֣בָנא ֻהו> וָמא ּדַ֣ לַ֣

ל ֵמֿתּכֵׁשל> ו רֻֿ֭דוֿפָיא> ֵמֻטל ֵמלָֿתא> עֿגַ֣ אַ֣
Mat 13:22 ע ֵמלָֿת֑א וֵרנָיא ו ּדָׁשמַ֣ ו ֻה֗ ֑ע הַ֣ ו ֵּדין ּדֵֿביֿת ֻּכוֵּב֞א ֵאזּדרַ֣ הַ֣

ֿ֭דָלא ִּפאֵר֞א ָהוָיא> ּדָעלָמא ָהָנא> וֻטועיַ֣י ּדֻעוֿתָרא> ָחנִקין ָלה לֵמלָֿתא> וַ֣
Mat 13:23 ֿת֑י ע ֵמלַ֣ ו ּדָׁשמַ֣ ו ֻה֗ ֑ע הַ֣ רָעא ָטֿבָֿתא ֵאזּדרַ֣ ל אַ֣ ו ֵּדין ּדעַ֣ הַ֣

ֿתָלִֿתין ּס ּס ן ִואיֿת ּדַ֣ ָמאא> ִואיֿת ֵּדׁשִּתי> ֞ וָעֵֿבֿ֭ד> ִאיֿת ּדַ֣ ל וָיֵהֿב ִּפאֵרא> ּכַ֣ וֵמסּתַ֣
Mat 13:24 ָי֑א ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ר> ָּדמָיא מַ֣ ן ֵואמַ֣ מֵּתל לֻהו> ֿתָלא אַ֣ ֗אחִרָנא מַ֣

קִריֵֿת֑ה ע זַ֣רָעא ָטָֿבא ּבַ֣ זרַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ לֿגַ֣
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Mat 13:25 ֞ יָנֿת ֵחֵטא> ע ִזיָזֵנ֞א ּבַ֣ זרַ֣ ֿ֭ד ּדֵמֿכו ֗אָנָׁש֑א ֵאָֿתא ּבֵעלּדָֿבֵֿבה וַ֣ וֿכַ֣
ֵואזַ֣ל>

Mat 13:26 ֞ ֿ֭ד ִּפאֵר֑א֞ ָהיֵּדין ֵאֿתחִזיו ָאֿף ִזיָזֵנא> עֿבַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ִיָעא ֵעסָּבא> וַ֣ ּכַ֣
Mat 13:27 ן ָלא ָה֑א זַ֣רָעא רו ֵלה> ָמרַ֣> יָּתא> ֵואמַ֣ ו֗ה֞י ּדָמֵרא ּבַ֣ ֿבּדַ֣ קֵרֿבו עַ֣ וַ֣

֞ יֵמָּכא ִאיֿת ֵּבה ִזיָזֵנא> קִריָֿתֿך> ֵמן אַ֣ עּת ּבַ֣ ָטָֿבא זרַ֣
Mat 13:28 ֿ֭ד ָהֵֿ֭דא> ָאמִרין ֵלה ֿבָרא ּבֵעלּדָֿבָֿבא עֿבַ֣ ן ּגַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

ֵּבא ֵאנֻון> ֗נּ֑ת ִנאזַ֣ל נֿגַ֣ ו֗הי>֞ ָצֵֿבא אַ֣ ֿבּדַ֣ עַ֣
Mat 13:29 ּבֵין א֗נֻּתון ִזיָזֵנ֑א֞ ֵּתעקֻרון ֿ֭ד מֿגַ֣ לָמא ּכַ֣ ן ּדַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

֞ מֻהון ָאֿף ֵחֵטא> עַ֣
Mat 13:30 חָצָֿ֭דא ֿבזַֿ֣בָנא ּדַ֣ חָצָֿ֭דא> וַ֣ ָמא לַ֣ ֿכחָֿ֭דא> עֿ֭דַ֣ יֻהו֞ן אַ֣ ׁשֻֿבוקו ָרֵֿבין ּתרַ֣
ן ֞ ּדִנאקֻֿ֭דו> אֻסורו ֵאנֻון ֵמאָסרָיָֿתא> ם ִזיָזֵנ֑א֞ וַ֣ ו ֻלוקֿ֭דַ֣ ּבַ֣ ר ֗אָנא לָחֻצוֵֿ֭ד֑א֞ ּגַ֣ ָאמַ֣

֞י ס אוצרַ֣ ֵנׁשו ֵאֵני֞ן לַ֣ ן ּכַ֣ ֵחֵט֞א ֵּדי>
Mat 13:31 ָי֑א ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ר> ָּדמָיא מַ֣ ן ֵואמַ֣ מֵּתל לֻהו> ֿתָלא אַ֣ ֗אחִרָנא מַ֣

קִריֵֿתה> ֿבָרא זַ֣רָעה ּבַ֣ ֿב ּגַ֣ נסַ֣ רּדָל֑א ּדַ֣ ֿפֵרּדָּתא ּדחַ֣ לַ֣
Mat 13:32 ָּבא ֗הי ֵמן רָֿבֿ֑ת רַ֣ ֞ ָמא ֵּדין ּדַ֣ וִהי זֻעורָיא ֗הי ֵמן ֻּכלֻהון זַ֣רֻעוֵנא>

ֵקן ָיא ּתַ֣ ׁשמַ֣ חָֿתא ּדַ֣ יֿך ּדִֿתאֵֿתא ָּפרַ֣ ֞ וָהוָיא ִאיָלָנ֑א אַ֣ ֻּכלֻהון יַ֣רֻקוֵנא>
וֵּכי֞ה ס ּבסַ֣

Mat 13:33 חִמיָרא ָי֑א לַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ן ָּדמָיא מַ֣ ר לֻהו> ֿתָלא ֵאמַ֣ ֗אחִרָנא מַ֣
ע ס ָמא ּדֻֿכֵלה חמַ֣ מָח֑א עֿ֭דַ֣ ֿתָלֿת ָסִאי֞ן ּדקַ֣ ֿת ּבַ֣ ֗נּתָֿתא> ֵטמרַ֣ ֿת אַ֣ ו ּדֵׁשקלַ֣ הַ֣

Mat 13:34 ָלא ֞ ֿ֭דָלא ֵּפָלאָֿתא> ֞ וַ֣ ֵלל ֵי7ֻׁשוע ּבֵֿפָלאָֿת֞א לֵֿכנֵׁשא> ָהֵלין ֻּכלֵהין מַ֣
מֻהון> ֵלל ֗הָוא עַ֣ ממַ֣

Mat 13:35 ח ֻּפומי ֑ר ֵאֿפּתַ֣ ר ּביַֿ֣֭ד נִֿבָיא ֵּדאמַ֣ ֵלא ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ יֿך ּדֵנֿתמַ֣ אַ֣
רמָיֵֿת֞ה ּדָעלָמא ס סָיָֿת֞א ּדֵמן קָֿ֭דם ּתַ֣ ע ּכַ֣ ֞ וַ֣אּבַ֣ ֿתֵלא> ּבמַ֣

Mat 13:36 קֵרֿבו לָוֵֿתה יָּתא> וַ֣ ֞ ֵואָֿתא לֿבַ֣ ק לֵֿכנֵׁשא> ָהיֵּדין ֵי7ֻׁשוע ׁשֿבַ֣
קִריָֿתא> ו ּדִזיָזֵנ֞א וֿ֭דַ֣ ֿתָלא הַ֣ ן מַ֣ ֵׁשק לַ֣ ו֗הי>֞ ָואמִרין ֵלה> ּפַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣

Mat 13:37 ו֗הי ּבֵרה ע זַ֣רָעא ָטָֿבא> ִאיֿתַ֣ זרַ֣ ו ּדַ֣ ן הַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין עָנא ֵואמַ֣
ּד֗אָנָׁשא>
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Mat 13:38 <לֻּכוָֿתא קִריָֿתא ִאיֵֿתיה ָעלָמא> זַ֣רָעא ֵּדין ָטָֿבא> ּבֵני֞ה ֵאנֻון ּדמַ֣ וַ֣
ו֗ה֞י ּדִֿביָׁשא> יֻהון ּבנַ֣ ִזיָזֵנ֞א ֵּדין ִאיֿתַ֣

Mat 13:39 ו֗הי ו֗הי ָסָטָנא> חָצָֿ֭דא ֵּדין ִאיֿתַ֣ ן ִאיֿתַ֣ ע ֵאנֻו> זרַ֣ ּבֵעלּדָֿבָֿבא ֵּדין ּדַ֣
֞ אֵֿכא> לַ֣ ֻׁשוָלֵמה ּדָעלָמא> ָחֻצוֵֿ֭ד֞א ֵּדין מַ֣

Mat 13:40 ָנא ֵנהֵוא ֵּבין ִזיָזֵנ֞א וָיקִּדין ּבנֻוָר֑א ָהֿכַ֣ ָנא ָהִֿכיל ּדֵמֿתּגַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ּבֻׁשוָלֵמה ּדָעלָמא ָהָנא>

Mat 13:41 לֻּכוֵֿתה ֻּכלֻהון ֻּבון ֵמן מַ֣ נֿגַ֣ ו֗ה֑י֞ וַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ ר ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא מַ֣ ּדַ֣ נׁשַ֣
וָלא> ֞י עַ֣ ֿכֻׁשוֵל֑א֞ וֻֿכלֻהון ָעֿבּדַ֣ מַ֣

Mat 13:42 ֞ ָמן ֵנהֵוא ֵּבֿכָיא> וֻחוָרק ֵׁשֵנא> אֻּתוָנא ּדנֻוָרא> ּתַ֣ ונַ֣רֻמון ֵאנֻון ּבַ֣
Mat 13:43 ן אֻֿבוֻהון ס מַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ יֿך ֵׁשמָׁשא ּבמַ֣ ִּדיֵק֞א ֵננהֻרון אַ֣ ָהיֵּדין זַ֣

ע    ס ע> ֵנׁשמַ֣ ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֞א ּדֵנׁשמַ֣
Mat 13:44 קִריָֿתא> ָהי ׁשָיא ּבַ֣ מטַ֣ ָי֑א לִסימָֿתא ּדַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֻּתוֿב ָּדמָיא מַ֣

ֻֿ֭דוֵֿתה> ֵאזַ֣ל זֵַּ֣בן ֻּכל ִּדאיֿת ֵלה> וזַֿ֣בָנה ׁשָי֑ה וֵמן חַ֣ ֿבָרא> וטַ֣ ֵּדאׁשּכָחה ּגַ֣
קִריָֿתא ָהי ס לַ֣

Mat 13:45 ָּגָרא ּדָֿבֵעא ֗הָוא ֿבָרא ּתַ֣ ָי֑א לֿגַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֻּתוֿב ָּדמָיא מַ֣
רָּגנָיָֿת֞א ָטָֿבָֿת֑א֞ מַ֣

Mat 13:46 ָי֑א֞ ֵאזַ֣ל זֵַּ֣בן ֻּכל ָמא ֿת ּדמַ֣ רָּגִניָֿתא חָֿ֭דא יִַ֣קירַ֣ ח מַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאׁשּכַ֣ ּכַ֣
ִּדאיֿת ֵלה> וזַֿ֣בָנה ס

Mat 13:47 ֿת ּביַָ֣מ֑א וֵמן ֻּכל מִציֿ֭דָּתא ּדֵנֿפלַ֣ ָי֑א לַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֻּתוֿב ָּדמָיא מַ֣
ֿת> ּגֵנס ֵּכנׁשַ֣

Mat 13:48 רִמיו ִּביו> וָטֵֿב֞א אַ֣ ֞י יַָ֣מא> ִויֵֿתֿבו ּגַ֣ סָֿפרַ֣ סֻקוה לַ֣ ֿ֭ד מָלֿ֑ת אַ֣ וֿכַ֣
ר> ו לֿבַ֣ ּבָמאֵנ֑א֞ וִֿביֵׁש֞א ׁשֿ֭דַ֣

Mat 13:49 רֻׁשון ִּביֵׁש֞א נֿפַ֣ אֵֿכ֞א וַ֣ לַ֣ ָנא ֵנהֵוא ּבֻׁשוָלֵמה ּדָעלָמא> ֵנּפֻקון מַ֣ ָהֿכַ֣
֞י זִַּ֣דיֵק֑א֞ ינַ֣ ֵמן ּבַ֣

Mat 13:50 ָמן ֵנהֵוא ֵּבֿכָיא> וֻחוָרק ֵׁשֵנ֞א ס אֻּתוָנא ּדנֻוָרא> ּתַ֣ ונַ֣רֻמון ֵאנֻון ּבַ֣
Mat 13:51 ֑ן ן ָמרַ֣ ן ָאמִרין ֵלה ִאי> לֻּתו֑ן ֻּכלֵהין ָהֵלי> ּכַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע ֵאסּתַ֣ ֵאמַ֣

Mat 13:52 ָי֑א לֻּכוֿת ׁשמַ֣ ֿ֭ד למַ֣ למַ֣ ן ֵמֻטל ָהָנא ֻּכל ָסֿפָרא ּדֵמּתּתַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
ִּתיָקָֿת֞א ס ֞ ועַ֣ ֿ֭֗דָּתָֿתא> ֵּפק ֵמן ִסיָמֵֿת֞ה חַ֣ יָּת֑א ּדמַ֣ ֿבָרא ָמֵרא ּבַ֣ ָּדֵמא לֿגַ֣
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Mat 13:53 <ָמן ִני ֵמן ּתַ֣ ֿתֵל֞א ָהֵלי֑ן ׁשַ֣ ֵלם ֵי7ֻׁשוע מַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
Mat 13:54 ָנא יּכַ֣ ֞ אַ֣ ֿכנֻוָׁשֿתֻהון> ֵלֿף ֗הָוא לֻהון ּבַ֣ מִֿ֭די֗נֵּתה> ומַ֣ ֵואָֿתא לַ֣

֞ יֵלא> יֵמָּכא ֵלה לָהָנא ֵחֿכמָֿתא ָהֵֿ֭דא וחַ֣ ן אַ֣ ן וִנאמֻרו> ּדֵנֿתהֻרו>
Mat 13:55 ו֗ה֞י אחַ֣ ריַ֣֑ם וַ֣ 7 רָיא מַ֣ ָּגָרא> ָלא ֵאֵמה ֵמֿתקַ֣ ָלא ֗הָוא ָהָנא ּבֵרה ּדנַ֣

יֻהוָֿ֭ד֑א ֵׁשמֻעון ִו7 ָיוִס֑א ו7 7עֻקוֿב ו7 יַ֣
Mat 13:56 יֵמָּכא ֵלה ָהִֿכיל לָהָנא ן ֵאֵני֑ן֞ אַ֣ אחָוֵֿת֞ה ֻּכלֵהי֑ן ָלא ָהא לָוֿתַ֣ וַ֣

ָהֵלין ֻּכלֵהין>
Mat 13:57 יּת נִֿבָיא ן לַ֣ ר לֻהו> ו ֵּבה ס ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣ ׁשִלין ֗הוַ֣ וֵמֿתּכַ֣

יֵּתה> ֿבֿבַ֣ מִֿ֭די֗נֵּתה> וַ֣ צִעי֑ר ֵאָלא ּבַ֣ ּדַ֣
Mat 13:58 יָמנֻוֿתֻהון ס ִּגֵיא֑א֞ ֵמֻטל ָלא הַ֣ יֵל֞א סַ֣ ָמן חַ֣ ֿ֭ד ּתַ֣ וָלא עֿבַ֣
Mat 14:1 <ֵיֻׁשוע א ֵׁשמֵעה ּד7 רֿכַ֣ ָרוֵֿ֭דס ֵטטרַ֣ ע ֵה7 ו ֵּדין זַֿ֣בָנ֑א ׁשמַ֣ ּבהַ֣

Mat 14:2 ֞ עמָֿ֭דָנא> ֻהו ָקם ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ָנן מַ֣ 7וחַ֣ ו ֻי ו֗הי>֞ ָהנַ֣ ֿבּדַ֣ ר לעַ֣ ֵואמַ֣
עִרין ֵּבה ס יֵל֞א ֵמסּתַ֣ ֵמֻטל ָהָנא חַ֣

Mat 14:3 ֞ ִסיֵרא> ָנ֑ן וַ֣אסֵרה וַ֣ארמֵיה ֵּביֿת-אַ֣ יֻוחַ֣ ֿ֭ד ֗הָוא ל7 ָרוֵֿ֭דס ֵאחַ֣ ו ֵּגיר ֵה7 הַ֣
ֻחו֗הי> יִליָּפוס אַ֣ ֿת ִֿפ7 ֗נּתַ֣ ָרוִֿ֭דיַ֣א> אַ֣ ֵמֻטל ֵה7

Mat 14:4 <֗נּתָֿתא ִליט ּדֵֿתהֵוא ָלֿך אַ֣ ָנ֑ן ּדָלא ׁשַ֣ 7וחַ֣ ר ֗הָוא ֵלה ֵּגיר ֻי ָאמַ֣
Mat 14:5 נִֿבָיא איֿך ּדלַ֣ ָמא> ּדַ֣ וָצֵֿבא ֗הָוא לֵמקטֵלה> וָֿ֭דֵחל ֗הָוא ֵמן עַ֣

ו ֵלה ס ִחיִֿ֭דין ֗הוַ֣ אַ֣
Mat 14:6 ֵהָרוִֿ֭דיַ֣א קָֿ֭דם רָֿתה ּד7 ֿת ּבַ֣ קֿ֭דַ֣ ֵהָרוֵֿ֭ד֑ס רַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵּדין ֵּביֿת-יַ֣לֵּדה ּד7 ּכַ֣

ֵהָרוֵֿ֭דס> ֿת ֵלה ל7 ֞ וֵׁשֿפרַ֣ סִמיֵֿכא>
Mat 14:7 <אל וָמָֿתא ִיָמא ָל֑ה ּדֵנֵּתל ָלה ֻּכלֵמֵּדם ּדֵֿתׁשַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ּבמַ֣

Mat 14:8 ֿב ִלי ָהרָּכא ּבִֿפינָּכ֑א ֿת> הַ֣ לָֿפא ֗הָוֿת ֵלאָמה> ֵאמרַ֣ ִהי ֵּדין ֵמֻטל ּדמַ֣
עמָֿ֭דָנא> ָנן מַ֣ יֻוחַ֣ ִרֵׁשה ּד7

Mat 14:9 ֿ֭ד ּדֵנִֿתיֵהֿב סִמיֵֿכ֑א֞ ּפקַ֣ וָמָֿתא וַ֣ לָּכא> ֵמֻטל ֵּדין מַ֣ וֵֿכריַֿ֣ת ֵלה למַ֣
ָלה>

Mat 14:10 ֞ ִסיֵרא> ן ֵּביֿת-אַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ סֵקה ִרֵׁשה ּד7 ר ּפַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
Mat 14:11 <איּתיֵַֿ֣תה ֵלאָמה טִליָֿתא> וַ֣ איִּתי ִרֵׁשה ּבִֿפינָּכ֑א ֵואִֿתיֵהֿב לַ֣ וַ֣

Mat 14:12 ֵיֻׁשוע ּס ּס ִויו ל7 ו חַ֣ ר֑ו ֵואֿתַ֣ ֵּדה קֿבַ֣ לו ׁשלַ֣ ו֗הי>֞ ׁשקַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ קֵרֿבו ּתַ֣ וַ֣
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Mat 14:13 אֿתָרא ֻחורָּבא ָמן ֵּבאלָֿפא לַ֣ ִני ֵמן ּתַ֣ ֑ע ׁשַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ּכַ֣
֞ עו ֵּכנֵׁש֑א֞ ֵאזַ֣לו ָּבֿתֵרה ּביַֿ֣בָׁשא ֵמן מִֿ֭דיָנָֿתא> ֿ֭ד ׁשמַ֣ ו֗הי> וֿכַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ּבַ֣

Mat 14:14 אִסי ן וַ֣ יֻהו> ם עלַ֣ חַ֣ ִּגֵיא֑א֞ ֵואֿתרַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע> חָזא ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
יֻהו֞ן ס ּכִריהַ֣

Mat 14:15 <רו ֵלה ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ מָׁשא> קֵרֿבו לָוֵֿתה ּתַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵּדין רַ֣ ּכַ֣
ר ֵלה> ׁשִרי ֵּכנֵׁש֞א ּד֗אָנָׁשא> ּדִנאזֻ֗לון לֻקורָי֑א֞ ֿתָרא ֻחורָּבא ֻהו> וֵעָּדָנא עֿבַ֣ אַ֣

יָּברָּתא ס וֵנזּבנֻון לֻהון סַ֣
Mat 14:16 ֗נֻּתון ֿבו לֻהון אַ֣ ן ָלא ֵמֿתּבֵעא לֻהון לִמאזַ֣ל> הַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

ל> לֵמאֿכַ֣
Mat 14:17 ֞ ֿתֵרי֞ן נֻוִנין> ֞ וַ֣ ֵמׁש ּגִריָצן> ן ּתָנ֑ן ֵאָלא חַ֣ יּת לַ֣ רו ֵלה> לַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣

Mat 14:18 <ו ֵאנֻון ִלי לָהרָּכא יּתַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣
Mat 14:19 מָׁשא ל ָהנֻון חַ֣ רָעא> וַׁ֣שקַ֣ ל אַ֣ ֿ֭ד לֵֿכנֵׁש֞א לֵמסּתָמֻֿכו עַ֣ ֿפקַ֣ וַ֣

ו֗הי>֞ וֵהנֻון לִמיֿ֭דַ֣ קָצא> ויַ֣֗הֿב לֿתַ֣ ֵרֿך וַ֣ ָיא> וֿבַ֣ ׁשמַ֣ ֿתֵרי֞ן נֻוִני֑ן֞ וָחר ּבַ֣ חִמי֞ן וַ֣ לַ֣
֞ לִמיֵֿ֭ד֞א ָסמו לֵֿכנֵׁשא> ּתַ֣

Mat 14:20 ר ֻקוִֿפיִני֞ן ֞ ּתֵרעסַ֣ קָצֵיא> וָּתֵר֞א ּדַ֣ לו ּתַ֣ עו> וַׁ֣שקַ֣ ן וַ֣סֿבַ֣ לו ֻּכלֻהו> ֵואֿכַ֣
ֿ֭ד מֵלין> ּכַ֣

Mat 14:21 ר-ֵמן ֵנֵׁש֞א מָׁש֑א סטַ֣ לֵֿפ֞א חַ֣ ו אַ֣ ל֑ו ָהֵוין ֗הוַ֣ ָהנֻון ֵּדין ֗אָנָׁשא ֵּדאֿכַ֣
טָלֵי֞א ס וַ֣

Mat 14:22 ו֗הי סִֿפי֗נָּת֑א וִנאזֻ֗לון קָֿ֭דמַ֣ ו֗ה֞י ּדֵנסֻקון לַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ץ לֿתַ֣ וֵמחָֿ֭דא ֵאלַ֣
֞ ֿ֭ד ָׁשֵרא ֻהו לֵֿכנֵׁשא> לֵעֿבָרא> עַ֣

Mat 14:23 ֿ֭ד ָליֻו ס וֿכַ֣ מצַ֣ ו֗הי לַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ׁשָרא לֵֿכנֵׁש֑א֞ סֵלק לֻטוָרא ּבַ֣ וֿכַ֣
ָמן> ו֗הי ֗הָוא ּתַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ֿת> ּבַ֣ ֵחׁשּכַ֣

Mat 14:24 ֿ֭ד ֞ ּכַ֣ ִּגֵיאא> ָוָֿת֞א סַ֣ רָעא> ֵאסטֿ֭דַ֣ ִחיָקא ֗הָוֿת ֵמן אַ֣ ֵואלָֿפא רַ֣
֞ ֻרוָחא ֵּגיר לֻקוֿבָלה ֗הָוֿת> ֗לֵלא> ִּגי ֵמן ּגַ֣ ֿגָׁשא סַ֣ ֵמׁשּתַ֣

Mat 14:25 ֿ֭ד רָֿתא ֵּדין רִֿביָעיָּתא ּדִללָי֑א ֵאָֿתא לָוֿתֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּכַ֣ טַ֣ ּבמַ֣
֞ ָיא> ל מַ֣ ֵלֿך עַ֣ מהַ֣

Mat 14:26 <ו ֞ ֵואּתּתִזיעו> ָואמִרין ֗הוַ֣ ָיא> ל מַ֣ ֵלֿך עַ֣ מהַ֣ ו֗הי>֞ ּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ חזַ֣אוֻ֗הי ּתַ֣ וַ֣
ו> ן קעַ֣ ֿתֻהו> ָּגָלא> וֵמן ֵּדחלַ֣ ּדֵחזָוא ֻהו ּדַ֣
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Mat 14:27 ּ֗בֿבו> ֵאָנא ר> ֵאֿתלַ֣ ן ֵואמַ֣ מֻהו> ֵלל עַ֣ רָׁשעֵֿתה מַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣
֗אָנא> ָלא ֵּתֿ֭דחֻלון ס

Mat 14:28 ו> ּפֻקוֿ֭ד ִלי ִאֵֿתא לָוָֿתֿך ֗נּת ֻה֗ ר ֵלה> ָמר֑י ֵאן אַ֣ עָנא ִּכאָֿפא> ֵואמַ֣ וַ֣
֞ ָיא> ל מַ֣ עַ֣

Mat 14:29 ָי֞א ל מַ֣ ֵלֿך עַ֣ נֵחֿת ִּכאָֿפא ֵמן ֵאלָֿפ֑א והַ֣ ר ֵלה> ָּתא> וַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣
ּדִנאֵֿתא לָוֿת ֵי7ֻׁשוע>

Mat 14:30 אִרים ָקֵלה ע> וַ֣ ִרי לֵמטּבַ֣ ׁשָיא> ּדֵחל> וׁשַ֣ ֿ֭ד חָזא ֻרוָחא ּדקַ֣ וֿכַ֣
יני> ר> ָמרי> ּפֻרוקַ֣ ֵואמַ֣

Mat 14:31 ר ֵלה> זֻעור ֑ן וַ֣אחֵּדה> ֵואמַ֣ ט ִאיֵֿ֭דה ָמרַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה ּפׁשַ֣ וֿבַ֣
ֿגּת ס לַ֣ יָמנֻוָֿתא> לָמָנא ֵאֿתּפַ֣ הַ֣

Mat 14:32 <ֿ֭ד סֵלקו ֵלאלָֿפא> ֵׁשליַֿ֣ת ֻרוָחא וֿכַ֣
Mat 14:33 ֗נּת ִריָראִיֿת ּבֵרה אַ֣ רו> ׁשַ֣ ו ָהנֻון ּדֵֿבאלָֿפא> סֵֿגֿ֭דו ֵלה> ֵואמַ֣ ֵואֿתַ֣

אָלָהא ס ּדַ֣
Mat 14:34 <ר ֵֿגֵנסַ֣ ארָעא ּד7 ו לַ֣ ו ֵואֿתַ֣ רֿ֭דַ֣ וַ֣

Mat 14:35 רו לֻֿכלֵהין ֻקורָי֞א ּדַ֣ ו> וׁשַ֣ אֿתָרא הַ֣ וּדֻעו֗הי ֗אָנָׁשא ּדַ֣ ֵואׁשּתַ֣
יֵלין ּדִֿביׁש ִּביׁש עִֿביִֿ֭דין> ֵרֿבו ֵלה ֻּכלֻהון אַ֣ יֻהו֑ן֞ וקַ֣ חָֿ֭דרַ֣ ּדַ֣

Mat 14:36 <לֻֿבוֵׁשה לֻחוֿ֭ד ּדַ֣ ן ָאֵֿפן לֵֿכנָֿפא ּבַ֣ ו ֵמֵנה ּדֵנקרֻֿבו> וָֿבֵעין ֗הוַ֣
אִסיו ס קֵרֿבו> ֵאֿתַ֣ איֵלין ּדַ֣ וַ֣

Mat 15:1 <וִרׁשֵלם> ָואמִרין ָהיֵּדין קֵרֿבו לָוֿת ֵי7ֻׁשוע ּפִריֵׁש֞א וָסֿפֵר֞א ּדֵמן ֻא7
Mat 15:2 ִׁשיֵׁש֑א֞ וָלא מִׁשיִֿגין ׁשלָמנֻוָֿתא ּדקַ֣ ל מַ֣ יּךְ֭֞ ָעֿבִרין עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ לָמָנא ּתַ֣

חָמא> ֞ ָמא ָּדאֿכִלין לַ֣ יֻהון> ִאיֿ֭דַ֣
Mat 15:3 ל ֗נֻּתון ָעֿבִרין א֗נֻּתון עַ֣ ן לָמָנא ָאֿף אַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע ֵואמַ֣

ׁשלָמנֻוֿתֻֿכון> אָלָהא> ֵמֻטל מַ֣ ֻּפוקָּדָנא ּדַ֣
Mat 15:4 אֻֿבו֗הי ֵחא לַ֣ מצַ֣ ן ּדַ֣ אֻֿבוֿך> וֵלאָמֿך> ומַ֣ ר לַ֣ ר> יַ֣קַ֣ ָלָהא ֵּגיר ֵאמַ֣ אַ֣

וֵלאֵמה> מָמֿת נֻמוֿת>
Mat 15:5 <ו ֵלאָמא אָֿבא אַ֣ ר לַ֣ ן ּדִנאמַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ָאמִרין א֗נֻּתון ֻּכל מַ֣ אַ֣

ו ֵלאֵמה> אֻֿבו֗הי אַ֣ ר לַ֣ ֻקורָּבני ֵמֵּדם ּדֵֿתֿתהֵנא ֵמני> וָלא ניַ֣קַ֣
Mat 15:6 <ׁשלָמנֻוָֿתא ִּדילֻֿכון אָלָהא ֵמֻטל מַ֣ ֵטלֻּתון ֵמלָֿתא ּדַ֣ וֿבַ֣
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Mat 15:7 <ר עָיא> ֵואמַ֣ ׁשַ֣ יֻּכון ֵא7 ִּבי עלַ֣ ִּפיר ֵאֿתנַ֣ ֞ ׁשַ֣ אֵּפא> ֞י ּבַ֣ ָנסּבַ֣
Mat 15:8 <ִחיק ֵמני ִּגי רַ֣ ר ִלי> ֵלּבֻהון ֵּדין סַ֣ ָמא ָהָנא ּבֵסֿפָוֵֿת֞ה ֗הו מיַ֣קַ֣ עַ֣

Mat 15:9 ֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ לִֿפין יֻולָּפֵנ֞א ּדֻֿפוקָּדֵנ֞א ּדַ֣ ֿ֭ד מַ֣ סִריָקאִיֿת ָּדחִלין ִלי> ּכַ֣ וַ֣
Mat 15:10 <ּ֗כלו עו> ֵואסּתַ֣ ר לֻהון ׁשמַ֣ ֞ ֵואמַ֣ קָרא לֵֿכנֵׁשא> וַ֣

Mat 15:11 רָנָׁשא> ֵאָלא ֵמֵּדם ּדָנֵֿפק ֵיֿב לֿבַ֣ ָלא ֗הָוא ֵמֵּדם ּדָעֵאל לֻֿפוָמא מסַ֣
רָנָׁשא ס ֵיֿב לֿבַ֣ ו מסַ֣ ו ֻה֗ ֵמן ֻּפוָמ֑א הַ֣

Mat 15:12 ֿפִריֵׁש֞א ֗נּ֑ת ּדַ֣ ע אַ֣ ו֗הי>֞ ָואמִרין ֵלה> ָיֿ֭דַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָהיֵּדין קֵרֿבו ּתַ֣
עו ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא> ֵאֿתּכֵׁשלו> ׁשמַ֣ ּדַ֣

Mat 15:13 יָֿ֭דא ּדָלא נַ֣צָּבה ָאֿבי ן ֻּכל ֵנצּבָֿתא אַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין עָנא ֵואמַ֣
ר> ָיא> ֵּתֿתעקַ֣ ׁשמַ֣ ּדֿבַ֣

Mat 15:14 מָיא ֵאן מָיא ֵּדין לסַ֣ ֞ סַ֣ ָיא> סמַ֣ ן ָנֻֿגוֵֿ֭ד֞א ּדַ֣ ָי֞א ֵאנֻו> ן סמַ֣ ׁשֻֿבוקו לֻהו>
֞ ּבֻֿגוָמָצא ָנֿפִלין ס יֻהון> ֑ר ּתרַ֣ ֵנֿ֭דּבַ֣

Mat 15:15 <ֿתָלא ָהָנא ן מַ֣ ֵׁשק לַ֣ ר ֵלה> ָמרי> ּפַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ֵואמַ֣ עָנא ֵׁש7 וַ֣
Mat 15:16 ּכִלין ֗נֻּתו֑ן ָלא ֵמסּתַ֣ ָמא לָהָׁשא ָאֿף אַ֣ ן עֿ֭דַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

א֗נֻּתו֑ן
Mat 15:17 רָסא ֻהו ָאֵז֑ל וֵמן ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדֵמֵּדם ּדָעֵאל לֻֿפוָמא> לֿכַ֣

֑ר ֿ֭דִּכיָֿתא ֵמׁשּתֵֿ֭דא לֿבַ֣ ָמן ּבֿתַ֣ ּתַ֣
Mat 15:18 ֵיֿב ֵלה ֵמֵּדם ֵּדין ּדֵמן ֻּפוָמא ָנֵֿפק> ֵמן ֵלָּבא ָנֵֿפק> וֻהויֻו מסַ֣

רָנָׁשא> לֿבַ֣
Mat 15:19 <וָרא> ֵקטָלא> ָזניֻוָֿתא ֞ ּגַ֣ חׁשָֿבָֿת֞א ִּביָׁשָֿתא> ֵמן ֵלָּבא ֻהו ֵּגיר ָנֿפָק֞ן מַ֣

ָנֻֿבוָֿתא> ָסהֻּדוֿת ֻׁשוקָרא> ֻּגוָּדָֿפא> ּגַ֣
Mat 15:20 ֿ֭ד ָלא ס ּכַ֣ רָנָׁשא> ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ֵנלעַ֣ יָֿב֞ן לֿבַ֣ מסַ֣ ָהֵלין ֵאֵני֞ן ּדַ֣

יַֿ֣ב סס ו֗הי>֞ ָלא ֵמסּתַ֣ מָׁשָֿג֞ן ִאיֿ֭דַ֣
Mat 15:21 <יָּדן צַ֣ ֿ֭ד7 ֻצור וַ֣ ֿתֻחוָמא ּד7 ָמן ֵי7ֻׁשו֑ע ֵואָֿתא לַ֣ ק ֵמן ּתַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

Mat 15:22 <ֿ֭ד ָקעָיא ֿת ּכַ֣ ן ֵנֿפקַ֣ ֗נּתָֿתא ּכנַ֣עָניָּתא> ֵמן ּתֻחוֵמ֞א ָהנֻו> וָהא אַ֣
ֿבָרא ֵמן ֿתי ִּביָׁשאִיֿת ֵמּתּדַ֣ ִויֿ֭ד> ּברַ֣ ֿ֭דַ֣ י ָמר֑י ּבֵרה ּד7 ם עלַ֣ חַ֣ ָואמָרא> ֵאֿתרַ֣

ִׁשאָֿ֭דא>
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Mat 15:23 ן ו ֵמֵנה> ָואמִרי> ו֗ה֞י ּבעַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ קֵרֿבו ּתַ֣ נָיה ֵּפֿתָֿגָמ֑א וַ֣ ֻהו ֵּדין ָלא ּפַ֣
ן> ׁשִריה ּדָקעָיא ָּבֿתרַ֣

Mat 15:24 ו טעַ֣ ּדֵרֿת> ֵאָלא לָוֿת ֵערֵּב֞א ּדַ֣ ן ָלא ֵאׁשּתַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין עָנא ֵואמַ֣
יסָרֵיל> ֵמן ֵּביֿת ִא7

Mat 15:25 <יני רַ֣ ּדַ֣ ֿת> ָמרי> עַ֣ ֿת ֵלה> ֵואמרַ֣ ִהי ֵּדין ֵאָֿתֿת ֵסֿגּדַ֣
Mat 15:26 ֞ לֵּבא> רָמיֻו לֿכַ֣ למַ֣ ֞ וַ֣ ָיא> ֿבנַ֣ חָמא ּדַ֣ ֿב לַ֣ ִּפיר לֵמסַ֣ ר ָלה> ָלא ׁשַ֣ ֵאמַ֣

Mat 15:27 רֻּתוֵֿת֞א ּדָנֿפִלין ֞ ָאֿכִלין ֵמן ּפַ֣ לֵּבא> ֿת> ִאין ָמר֑י ָאֿף ּכַ֣ ִהי ֵּדין ֵאמרַ֣
֞ וָחֵאין> יֻהון> ֵמן ָּפֻֿתוֵר֞א ּדָמרַ֣

Mat 15:28 יָמנֻוֵֿתֿכי> ֵנהֵוא ָּבא ֗הי הַ֣ ֗נּתָֿתא> רַ֣ ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ָאו אַ֣ ָהיֵּדין ֵאמַ֣
רָֿתה> ֵמן ָהי ָׁשעָֿתא ּס ּס אסיַֿ֣ת ּבַ֣ ֗נּתי> ֵואֿתַ֣ יֿך ּדָצֿבָיא אַ֣ ֵלֿכי> אַ֣

Mat 15:29 סֵלק ֿגִליָלא ס וַ֣ ל-ֵּג֗נֿב יַָ֣מא ּדַ֣ ָמן ֵי7ֻׁשו֑ע ֵואָֿתא עַ֣ ִני ֵמן ּתַ֣ וׁשַ֣
ָמן> לֻטוָרא> ִויֵֿתֿב ּתַ֣

Mat 15:30 ֞ ָיא> סמַ֣ ֞ וַ֣ ן חִֿגיֵרא> מֻהו> ו עַ֣ ִּגֵיא֑א֞ ִּדאיֿת ֗הוַ֣ קֵרֿבו לָוֵֿתה ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ וַ֣
ֵיֻׁשוע> ו֗ה֞י ּד7 ֞ וַ֣ארִמיו ֵאנֻון לָוֿת ֵרֿגלַ֣ ִּגֵיאא> ֗אחָרֵנ֞א סַ֣ ֿפִׁשיֵֿג֑א֞ וַ֣ ֞ וַ֣ רֵׁשא> וחַ֣

אִסי ֵאנֻון> וַ֣
Mat 15:31 ֿפִׁשיֵֿג֞א לִלי֑ן וַ֣ ממַ֣ רֵׁש֞א ּדַ֣ מֻרון ֵּכנֵׁש֞א ָהנֻון ּדָחֵזי֑ן חַ֣ יֿך ּדֵנּתּדַ֣ אַ֣
יסָרֵיל ס אָלָהא ִּד7 חו לַ֣ ּבַ֣ ן וׁשַ֣ ָי֞א ּדָחֵזי> סמַ֣ לִֿכי֑ן וַ֣ מהַ֣ חִֿגיֵר֞א ּדַ֣ לִמי֑ן וַ֣ ּדֵמֿתחַ֣

Mat 15:32 ל ם ֗אָנא עַ֣ חַ֣ ן ֵמֿתרַ֣ ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע קָרא לֿתַ֣
ן יּת לֻהון ָמא ּדֵנאֿכֻלו> ִויו לָוֿת֑י ולַ֣ ֵּכנָׁשא ָהָנ֑א ּדָהא ּתָלָֿתא יַ֣וִמי֞ן קַ֣

לָמא נֻעוֻֿפון ֻּבאורָחא> ֞ ָלא ָצֵֿבא ֗אָנא> ּדַ֣ ֿ֭ד ָציִמין> וֵֿ֭דאׁשֵרא ֵאנֻון ּכַ֣
Mat 15:33 ע ּבַ֣ נסַ֣ חָמא ּדַ֣ ן ּבֻחורָּבא לַ֣ יֵמָּכא לַ֣ ו֗הי>֞ אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָאמִרין ֵלה ּתַ֣

ֵּכנָׁשא ָהָנא ֻּכֵלה>
Mat 15:34 <ֿבָעא ן ָאמִרין ֵלה ׁשַ֣ חִמי֞ן ִאיֿת לֻֿכו> ר לֻהון ֵי7ֻׁשו֑ע ּכָמא לַ֣ ָאמַ֣

֞ קּדֵקא> ִליל נֻוֵנ֞א ּדַ֣ וקַ֣
Mat 15:35 <רָעא ל אַ֣ מֻּכון עַ֣ ֿ֭ד לֵֿכנֵׁש֞א ּדֵנסּתַ֣ ֿפקַ֣ וַ֣

Mat 15:36 קָצא ויַ֣֗הֿב ח> וַ֣ ּבַ֣ לנֻוֵנ֑א֞ וׁשַ֣ חִמי֞ן וַ֣ ֿבָעא לַ֣ ל לָהֵלין ׁשַ֣ וַׁ֣שקַ֣
֞ ֞ יַ֣֗הֿבו לֵֿכנֵׁשא> לִמיֵֿ֭דא> ו֗הי>֞ וֿתַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ לֿתַ֣
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Mat 15:37 ֿבָעא ֞ מֵלא ׁשַ֣ קָצֵיא> וָּתֵר֞א ּדַ֣ לו ּתַ֣ עו> וַׁ֣שקַ֣ ן וַ֣סֿבַ֣ לו ֻּכלֻהו> ֵואֿכַ֣
֞ ֵאסּפִריִֿ֭דין>

Mat 15:38 ר-ֵמן ֞ סטַ֣ ֿבֵרא> לִֿפי֞ן ּגַ֣ רּבָעא אַ֣ ו אַ֣ ל֑ו ָהֵוין ֗הוַ֣ ָהנֻון ֵּדין ֵּדאֿכַ֣
֞ טָלֵיא> ֵנֵׁש֞א וַ֣

Mat 15:39 ֿגֻּדו ס מַ֣ ֿתֻחוָמא ּד7 ֿ֭ד ׁשָרא לֵֿכנֵׁש֑א֞ סֵלק ֵלאלָֿפא> ֵואָֿתא לַ֣ וֿכַ֣
Mat 16:1 <ָיא ֵסין ֵל֑ה וָׁשאִלין ֵלה ָאָֿתא ֵמן ׁשמַ֣ ֞ מנַ֣ קֵרֿבו ּפִריֵׁש֞א וזַֻּ֣דוָקֵיא> וַ֣

ֵוא ֵאנֻון ס נחַ֣ ּדַ֣
Mat 16:2 חָוא ן צַ֣ מָׁשא> ָאמִרין א֗נֻּתו> הָוא רַ֣ ן ָמא ּדַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣

ָיא> ֿת ֵּגיר ׁשמַ֣ ֻהו> ֵסמקַ֣
Mat 16:3 <ָיא ֿת ֵּגיר ׁשמַ֣ ֿתָוא ֻהו> ֵסמקַ֣ ן יַ֣וָמָנא> סַ֣ ֿפָרא ָאמִרין א֗נֻּתו> ֿבצַ֣ וַ֣

ן ָאֿתָוָֿת֞א ָיא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדֵֿתֿבֻקו> ׁשמַ֣ רֻצוָּפא ּדַ֣ אֵּפ֑א֞ ּפַ֣ ֞י ּבַ֣ ּכִמיָראִיֿת> ָנסּבַ֣
ּדזַֿ֣בָנא ָהָנ֑א ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדֵֿתֿפרֻׁשון>

Mat 16:4 ָירָֿתא> ָאָֿתא ָּבעָיא> ָואָֿתא ָלא ֵמֿתיַ֣֗הָֿבא ָל֑ה רּבָֿתא ִּביׁשָּתא וֿגַ֣ ׁשַ֣
ק ֵאנֻון ֵואזַ֣ל> יַ֣וָנן נִֿבָיא> וַׁ֣שֿבַ֣ ֵאָלא ָאֵֿתה ּד7

Mat 16:5 <חָמא מֻהון לַ֣ ו ּדֵנסֻֿבון עַ֣ ו֗ה֞י לֵעֿבָר֑א טעַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ו ּתַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣
Mat 16:6 ֞ ֿ֭דזַֻּ֣דוָקֵיא> ֞ וַ֣ ֿפִריֵׁשא> ֗הרו ֵמן חִמיָרא ּדַ֣ ן חזַ֣ו> ֵאזּדַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

Mat 16:7 <ֿבו חָמא> ָלא נסַ֣ ן ּדלַ֣ ן ָואמִרי> ו ּבנַֿ֣פׁשֻהו> ֵעין ֗הוַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ֵמֿתרַ֣
Mat 16:8 ן ׁשִֿבין א֗נֻּתון ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו> ן ָמָנא ֵמֿתחַ֣ ר לֻהו> ע> ֵואמַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣

לֻּתון> חָמא ָלא ׁשקַ֣ יָמנֻוָֿת֑א ּדלַ֣ ֞י הַ֣ זֻעורַ֣
Mat 16:9 מָׁשא לֻּתו֑ן ָלא ָעהִּדין א֗נֻּתון לָהנֻון חַ֣ ּכַ֣ ָמא לָהָׁש֑א ֵאסּתַ֣ ָלא עֿ֭דַ֣

לֻּתון> ֿכָמא ֻקוִֿפיִני֞ן ׁשקַ֣ לִֿפי֑ן֞ וַ֣ מָׁשא אַ֣ חִמי֞ן ּדחַ֣ לַ֣
Mat 16:10 ֿכָמא ֵאסּפִריִֿ֭די֞ן לִֿפי֑ן֞ וַ֣ ארּבָעא אַ֣ ֞ ּדַ֣ חִמין> ֿבָעא לַ֣ וָלא לָהנֻון ׁשַ֣

לֻּתון> ׁשקַ֣
Mat 16:11 ן ֵאָלא חָמא ֵאמֵרֿת לֻֿכו> ל לַ֣ ן ּדָלא ֗הָוא עַ֣ לֻּתו> ּכַ֣ ן ָלא ֵאסּתַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ֿ֭דזַֻּ֣דוָקֵי֞א ס ֿפִריֵׁש֞א וַ֣ הֻרון ֵמן חִמיָרא ּדַ֣ ּדֵֿתזּדַ֣
Mat 16:12 חָמא> ֵאָלא הֻרון ֵמן חִמיָרא ּדלַ֣ ר ּדֵנזּדַ֣ לו> ּדָלא ֵאמַ֣ ּכַ֣ ָהיֵּדין ֵאסּתַ֣

ֿ֭דזַֻּ֣דוָקֵי֞א סס ֿפִריֵׁש֞א וַ֣ ֵמן יֻולָּפָנא ּדַ֣
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Mat 16:13 ֵאל ֗הָוא ִֿפיִליָּפו֑ס מׁשַ֣ ִריַ֣א ֿ֭ד7 ֵקסַ֣ אֿתָרא ּד7 ֿ֭ד ֵּדין ֵאָֿתא ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ּכַ֣
י ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> י ֗אָנָׁש֞א ִּדאיֿתַ֣ נֻו ָאמִרין עלַ֣ ר> מַ֣ ו֗הי>֞ ָואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ לֿתַ֣

Mat 16:14 עמָֿ֭דָנא> ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ָנן מַ֣ 7וחַ֣ ן ֻי רו> ִאיֿת ָּדאמִרי> ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣
֞ ֿ֭ד ֵמן נִֿבֵיא> ו חַ֣ מָיא> אַ֣ רַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ֵא7 ִלָיא> וַ֣ ֵא7

Mat 16:15 י ס נֻו ָאמִרין א֗נֻּתון ִּדאיֿתַ֣ ן מַ֣ ֗נֻּתון ֵּדי> ן אַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
Mat 16:16 ָיא אָלָהא חַ֣ ו מִׁשיָחא ּבֵרה ּדַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר> אַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ֵואמַ֣ עָנא ֵׁש7

ס
Mat 16:17 יַ֣וָנ֑א ּדֵֿבסָרא מֻעון ּבֵרה ּד7 יּךְ֭ ֵׁש7 ר ֵלה> ֻטוֿבַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ ֿ֭דָמא> ָלא ּגָלא ָלֿך֑ ֵאָלא ָאֿבי ּדֿבַ֣ וַ֣
Mat 16:18 ל ָהֵֿ֭דא ִּכאָֿפא ו ִּכאָֿפא> ועַ֣ א֗נּת ֻה֗ ר ֗אָנא ָלֿך> ּדַ֣ ָאֿף ֵאָנא ָאמַ֣

ׁשיֻול> ָלא ֵנחסנֻוָנה> רֵע֞א ּדַ֣ ֵאֿבֵניה לִעּ֗דּתי> וֿתַ֣
Mat 16:19 ָיא> וֻֿכל ֵמֵּדם ּדֵֿתאֻסור ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ָלֿך ֵאֵּתל קִליֵֿ֭ד֞א ּדמַ֣
ארָעא> ֵנהֵוא ׁשֵרא ָיא> וֵמֵּדם ּדֵֿתׁשֵרא ּבַ֣ ׁשמַ֣ ִסיר ּבַ֣ ארָעא> ֵנהֵוא אַ֣ ּבַ֣

ָיא ס ׁשמַ֣ ּבַ֣
Mat 16:20 <ן ּדֻהויֻו מִׁשיָחא ל֗אָנׁש ָלא ִנאמֻרו> ו֗ה֑י֞ ּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵקֿ֭ד לֿתַ֣ ָהיֵּדין ּפַ֣

Mat 16:21 ו ּדִנאזַ֣ל עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ ו֗ה֑י֞ ּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָויֻו לֿתַ֣ מחַ֣ ִרי ֵי7ֻׁשוע לַ֣ וֵמן ָהיֵּדין ׁשַ֣
֞ וֵנֿתקֵטל> ֞ וָסֿפֵרא> ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ֞ וֵמן רַ֣ ִׁשיֵׁשא> ׁש ֵמן קַ֣ ִּגי ֵנחַ֣ ֻל7אוִרׁשֵלם> וסַ֣

ֿתָלָֿתא> נֻקום ס ליַ֣וָמא ּדַ֣ וַ֣
Mat 16:22 ר> ָחס ָלֿך ָמרי> ּדֵֿתהֵוא ִרי לֵמָֿכאא ֵּבה> ֵואמַ֣ ֿבֵרה ִּכאָֿפא> וׁשַ֣ וֿ֭דַ֣

ָלֿך ָהֵֿ֭דא>
Mat 16:23 לָּתא רי> ָסָטָנ֑א ֻּתוקַ֣ ר לִֿכאָֿפא> ֵזל ָלֿך לֵֿבסּתַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאֿתּפִני> ֵואמַ֣

֞י-֗אָנָׁש֞א ס ֿבנַ֣ אָלָהא> ֵאָלא ּדַ֣ ֗נּת ּדַ֣ ֵעא אַ֣ ֗נּת ִלי> ּדָלא ֵמֿתרַ֣ אַ֣
Mat 16:24 <רי ן ּדָצֵֿבא ּדִנאֵֿתא ָּבֿתַ֣ ו֗הי>֞ מַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע לֿתַ֣ ָהיֵּדין ֵאמַ֣

רי> ֵנֿכֻּפור ּבנַֿ֣פֵׁשה> וֵנׁשֻקול זִקיֵֿפה> וִנאֵֿתא ָּבֿתַ֣
Mat 16:25 <וֵּבֿ֭ד נַֿ֣פֵׁשה ֵמֻטָלֿתי ן ּדנַ֣ ן ּדָצֵֿבא ֵּגיר ּדנֵַ֣חא נַֿ֣פֵׁשה> נַ֣וּבִֿ֭דיה> ומַ֣ מַ֣

ֵנׁשּכִחיה
Mat 16:26 <ר רָנָׁש֑א ֵאן ֻּכֵלה ָעלָמא ֵנקֵנא> ונַֿ֣פֵׁשה ֵנחסַ֣ ֵנא ּבַ֣ ָמָנא ֵּגיר ֵמֿתהַ֣

חֻלוָֿפא ּדנַֿ֣פֵׁשה ס רָנָׁשא ּתַ֣ ו ָמָנא ֵנֵּתל ּבַ֣ אַ֣
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Mat 16:27 ם אֻֿבו֗הי> עַ֣ ו ֵּגיר ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּדִנאֵֿתא ּבֵֿתׁשֻּבוחָּתא ּדַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֻה֗
ו֗ה֞י ס יֿך עָֿבֿ֭דַ֣ ִּדיֵׁש֑א֞ וָהיֵּדין ֵנֿפֻרוע ל֗אָנׁש ֗אָנׁש אַ֣ ו֗ה֞י קַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ מַ֣

Mat 16:28 ן ִּדאיֿת ֗אָנָׁש֞א ּדָקיִמין ּתָנ֑ן ּדָלא ֵנטעֻמון ר ֗אָנא לֻֿכו> ִמין ָאמַ֣ אַ֣
לֻּכוֵֿתה ס ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ָּדאֵֿתא ּבמַ֣ ָמא ּדֵנחזֻון לַ֣ וָּת֑א עֿ֭דַ֣ מַ֣

Mat 17:1 ָנן יֻוחַ֣ ל7 יַ֣עֻקוֿב> וַ֣ ל7 ר ֵי7ֻׁשוע לִֿכאָֿפא> וַ֣ ר ׁשָּתא יַ֣וִמי֑ן֞ ּדֿבַ֣ וָֿבֿתַ֣
יֻהון> לֻחוֿ֭דַ֣ אֵסק ֵאנֻון לֻטוָרא ָרָמא> ּבַ֣ ֻחו֗ה֑י וַ֣ אַ֣

Mat 17:2 <יֿך ֵׁשמָׁשא רֻצוֵּפה> אַ֣ ר ּפַ֣ נהַ֣ ן וַ֣ יֻהו> ֿף ֵי7ֻׁשוע קָֿ֭דמַ֣ חלַ֣ ֵואׁשּתַ֣
יֿך נֻוהָרא> רו אַ֣ ו֗ה֞י ֵּדין חוַ֣ נַ֣חּתַ֣

Mat 17:3 <ֵמה לִלין עַ֣ ֿ֭ד ממַ֣ וֵׁשא ֵו7אִלָיא> ּכַ֣ ֵואֿתחִזיו לֻהון ֻמ7
Mat 17:4 <ֿתָנן ֵנהֵוא ן ּדַ֣ ו לַ֣> ִּפיר ֻה֗ ֵיֻׁשוע> ָמר֑י ׁשַ֣ ר ל7 עָנא ֵּדין ִּכאָֿפא> ֵואמַ֣
ֻמוֵׁשא> וַ֣חָֿ֭דא ֞ חָֿ֭דא ָלֿך> וַ֣חָֿ֭דא ל7 טִלין> ן ּתָלֿת מַ֣ ֗נּת> ֵנעֵּבֿ֭ד ּתָנ> ֵואן ָצֵֿבא אַ֣

אִלָיא> ֵל7
Mat 17:5 ן וָקָלא הָוא ֵמן יֻהו> ֿת> עלַ֣ טלַ֣ ִהירָּתא אַ֣ ֵל֑ל ָהא עָנָנא נַ֣ ֿ֭ד ֻהו ממַ֣ ועַ֣

עו ּס ּס ִּביָֿבא> ּדֵֿבה ֵאצטִֿביֿת> ֵלה ׁשמַ֣ ו ֵּברי חַ֣ ר> ָהנַ֣ עָנָנא ָּדאמַ֣
Mat 17:6 <ֿ֭דֵחלו ָטֿב ֞ וַ֣ יֻהון> ּפַ֣ ל אַ֣ לו עַ֣ לִמיֵֿ֭ד֑א֞ נֿפַ֣ עו ּתַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣

Mat 17:7 <ר> ֻקומו> ָלא ֵּתֿ֭דחֻלון ן ֵואמַ֣ קֵרֿב לֻהו> ֿב לָוֿתֻהון ֵי7ֻׁשו֑ע וַ֣ רַ֣ ֵואֿתקַ֣
Mat 17:8 <ו֗הי לֻחוֿ֭דַ֣ ֵיֻׁשוע ּבַ֣ ֑ו ֵאָלא ֵאן ל7 ל֗אָנׁש ָלא חזַ֣ ֞ וַ֣ יֻהון> ינַ֣ אִרימו עַ֣ וַ֣

Mat 17:9 <ן לִעין ֗אָנׁש ר לֻהו> ֵקֿ֭ד ֵאנֻון ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ ֿ֭ד ָנחִּתין ֵמן ֻטוָר֑א ּפַ֣ וֿכַ֣
נֻקום ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ֵמן ִמיֵֿת֞א ס ָמא ּדַ֣ ָלא ִּתאמֻרון ֵחזָוא ָהָנ֑א עֿ֭דַ֣

Mat 17:10 ו֗הי>֞ ָואמִרין ֵלה> ָמָנא ָהִֿכיל ָסֿפֵר֞א ָאמִרי֑ן לִמיֿ֭דַ֣ אֻלו֗הי ּתַ֣ וׁשַ֣
ם> אִלָיא ָוֵלא ּדִנאֵֿתא ֻלוקֿ֭דַ֣ ֵּד7

Mat 17:11 <ֵלם ֑ם ּדֻֿכל ֵמֵּדם נׁשַ֣ ִלָיא ָאֵֿתא ֻלוקֿ֭דַ֣ ר> ֵא7 עָנא ֵי7ֻׁשוע ֵואמַ֣
Mat 17:12 ֿ֭דו ֵּבה עֿבַ֣ ִלָיא ֵאָֿתא> וָלא יַֿ֣֭דֻעו֗הי> וַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ּדָהא ֵא7 ָאמַ֣

ׁש ֵמנֻהון> ָנא ָאֿף ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא עִֿתיֿ֭ד ּדֵנחַ֣ ו> ָהֿכַ֣ צֿבַ֣ ֻּכל ָמא ּדַ֣
Mat 17:13 ר לֻהון ס עמָֿ֭דָנא ֵאמַ֣ ָנן מַ֣ 7וחַ֣ ל ֻי ֞ ּדעַ֣ לִמיֵֿ֭דא> לו ּתַ֣ ּכַ֣ ָהיֵּדין ֵאסּתַ֣

Mat 17:14 ֞<ו֗הי ל ֻּבורּכַ֣ ֿבֵרֿך עַ֣ ֿבָרא> וַ֣ ו לָוֿת ֵּכנָׁש֑א קֵרֿב ֵלה ּגַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣
Mat 17:15 <ר-ֵאָּגָרא י> ֵּברי ִּדאיֿת ֵלה ּבַ֣ ם עלַ֣ חַ֣ ר ֵלה> ָמר֑י ֵאֿתרַ֣ ֵואמַ֣

֞ ָיא> ֿכָמא זַֿ֣בִני֞ן ּבמַ֣ וִֿביָׁשאִיֿת עִֿביֿ֭ד> ּכָמא ֵּגיר זַֿ֣בִני֞ן ּבנֻוָרא ָנֵֿפ֑ל וַ֣
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Mat 17:16 <אָסיֻוֵֿתה חו למַ֣ יּךְ֭>֞ וָלא ֵאׁשּכַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵרֿבֵֿתה לֿתַ֣ וקַ֣
Mat 17:17 <לָּתא קַ֣ ימָנא> וַ֣מעַ֣ רּבָֿתא ּדָלא מהַ֣ ר> ֻאון ׁשַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

יָּתי֗הי ִלי לָֿכא ן אַ֣ רֻֿכו> יּבַ֣ ֿתי ֵאסַ֣ ָמא ֵלאמַ֣ עֿ֭דַ֣ ן וַ֣ מֻֿכו> ֿתי ֵאהֵוא עַ֣ ָמא ֵלאמַ֣ עֿ֭דַ֣
ס

Mat 17:18 לָיא ֵמן ָהי אִסי טַ֣ ק ֵמֵנה ִׁשאָֿ֭דא> ֵואֿתַ֣ נֿפַ֣ ֿכָאא ֵּבה ֵי7ֻׁשו֑ע וַ֣ וַ֣
ָׁשעָֿתא ס

Mat 17:19 רו ֵלה> לָמָנא ו֗הי> ֵואמַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א לָוֿת ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣ ָהיֵּדין קֵרֿבו ּתַ֣
אָסיֻוֵֿתה> חן למַ֣ ן ָלא ֵאׁשּכַ֣ חנַ֣

Mat 17:20 ר ֗אָנא ִמין ֵּגיר ָאמַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון ס אַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵמֻטל ָלא הַ֣ ָאמַ֣
רּדָל֑א ִּתאמֻרון לֻטוָרא יֿך ּפֵרּדָּתא ּדחַ֣ יָמנֻוָֿתא> אַ֣ לֻֿכו֑ן ֵּדאן ֵּתהֵוא ּבֻֿכון הַ֣

נֻֿכון> ֵנ֑א וֵמֵּדם ָלא ֵנחסַ֣ נׁשַ֣ ָנא ֵמָּכא> וַ֣ ָהָנ֑א ּדׁשַ֣
Mat 17:21 צֻלוָֿתא ס וָמא> וֿבַ֣ ָהָנא ֵּדין ֵּגנָסא ָלא ָנֵֿפק> ֵאָלא ּבצַ֣

Mat 17:22 ו ּבֵרה ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ ֿגִליָל֑א ֵאמַ֣ ּפִֿכין ֵּדין ּבַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתהַ֣ ּכַ֣
֞י ֗אָנָׁשא> ֞י ּבנַ֣ ּד֗אָנָׁשא ּדֵנׁשּתֵלם ִּבאיֿ֭דַ֣

Mat 17:23 ֿתָלָֿתא נֻקום> וֵֿכריַֿ֣ת לֻהון ָטֿב סס ליַ֣וָמא ּדַ֣ וֵנקטֻלוָני֗הי> וַ֣
Mat 17:24 ֻחו֑ם קֵרֿבו ָהנֻון ּדָנסִּבין ּתֵרי֞ן ּתֵרי֞ן זֻוִזי֞ן רנַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 ו לַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣

ן ָלא ָיֵהֿב ּתֵרי֞ן זֻוזַ֣ו֗הי>֞ ּבֻֿכו> רו ֵלה> רַ֣ ֿכֵסֿף-ִרָׁשא לָוֿת ִּכאָֿפא> ֵואמַ֣ ּדַ֣
Mat 17:25 <ר ֵלה ּדֵמה ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ יָּת֑א קַ֣ ל ִּכאָֿפא לֿבַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ן וֿכַ֣ ר לֻהון ִאי> ָאמַ֣

ֿכָסא ן ָנסִּבין מַ֣ ארָע֑א ֵמן מַ֣ לֵּכי֞ה ּדַ֣ ן מַ֣ מֻעו> ָמָנא ֵמֿתחֵזא ָלֿך ֵׁש7
֞ ו ֵמן נֻוֿכָרֵיא> ֞ אַ֣ יֻהון> ֿכֵסֿף-ִרָׁשא> ֵמן ּבנַ֣ וַ֣

Mat 17:26 ֞י-ִחאֵר֞א ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ָמֵֿ֭דין ּבנַ֣ ֞ ָאמַ֣ ן ֵמן נֻוֿכָרֵיא> מֻעו> ר ֵלה ֵׁש7 ָאמַ֣
֞ ָיא> ֵאנֻון ּבנַ֣

Mat 17:27 ֿ֭דָמָיא ֻלוָעא> ונֻוָנא קַ֣ ן ֵזל ליַָ֣מא> וַ֣ארָמא ּבַ֣ ּדָלא ֵּדין נַֿ֣כֵׁשל ֵאנֻו>
יּךְ֭ ס חָלֿפַ֣ י> וַ֣ ֿב חָלֿפַ֣ ֿ֑ב והַ֣ ח ֵאסִּתָרא> ָהי סַ֣ ח ֻּפוֵמה> וֵֿתׁשּכַ֣ ּדָסֵל֑ק ּפֿתַ֣

Mat 18:1 ֿב י רַ֣ נֻו ּכַ֣ ן מַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א לָוֿת ֵי7ֻׁשוע> ָואמִרי> ּבָהי ָׁשעָֿת֑א קֵרֿבו ּתַ֣
ָיא> ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ּבמַ֣

Mat 18:2 <יָנֿתֻהון אִקיֵמה ּבַ֣ לָיא> וַ֣ קָרא ֵי7ֻׁשוע טַ֣ וַ֣
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Mat 18:3 ֞יֿך טָלֵי֑א ן וֵֿתהוֻון אַ֣ ֿפֻּכו> ן ֵּדאָלא ֵּתֿתהַ֣ רָנא לֻֿכו> ִמין ָאמַ֣ ר> אַ֣ ֵואמַ֣
ָיא> ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ָלא ֵּתעֻלון למַ֣

Mat 18:4 ֿב לָי֑א ֻהו ֵנהֵוא רַ֣ יֿך ָהָנא טַ֣ ֵּכֿך נַֿ֣פֵׁשה> אַ֣ ממַ֣ ן ָהִֿכיל ּדַ֣ מַ֣
ָיא> ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ּבמַ֣

Mat 18:5 <ֵּבל לָיא ָהָנא> ּבֵׁשמי> ִלי מקַ֣ יֿך טַ֣ ֵּבל אַ֣ נקַ֣ ן ּדַ֣ ומַ֣
Mat 18:6 ָקח ֗הָוא ֵלה ימִנין ִּב֑י ּפַ֣ מהַ֣ ֞ ּדַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָהֵלין זֻעוֵרא> וֻֿכל ּדנַֿ֣כֵׁשל לחַ֣

ו֗ה֞י ּדיַָ֣מא ס ע ּבֻעומקַ֣ ּבַ֣ וֵר֑ה וַ֣מטַ֣ חָמָרא ּבצַ֣ חָיא ּדַ֣ לָיא רַ֣ ּדֵֿתהֵוא ּתַ֣
Mat 18:7 ָוי ֵּדין ֞ ֿכֻׁשוֵלא> נִקא ֵּגיר ּדִנאֻֿתון מַ֣ נַ֣ ֞ אַ֣ ֿכֻׁשוֵלא> ָוי לָעלָמא ֵמן מַ֣

ֿכֻׁשוֵל֞א ס ֿבָרא ּדִֿבאיֵֿ֭דה ִנאֻֿתון מַ֣ לֿגַ֣
Mat 18:8 ֿכׁשָלא ָלֿך֑ ּפֻסוֵקיה וַׁ֣שִֿ֭דיה ֵמָנֿך> ָטֿב ו ֵרֿגָלֿך> מַ֣ ֵאן ֵּדין ִאיָֿ֭דֿך> אַ֣

ֿ֭ד ִאיֿת ָלֿך ֿ֭ד ּפִׁשיֿ֑ג וָלא ּכַ֣ ו ּכַ֣ ֗נּת אַ֣ ֿ֭ד חִֿגיס אַ֣ ֞ ּכַ֣ ֵיא> ו ָלֿך ּדֵֿתֻעול לחַ֣ ֻה֗
ם> לָעלַ֣ רֵּתי֞ן ֵרֿגִלי֑ן֞ ֵּתֵּפל ּבנֻוָרא ּדַ֣ ו ּתַ֣ רֵּתי֞ן ִאיִֿ֭די֞ן אַ֣ ּתַ֣

Mat 18:9 ו ָלֿך ֿכׁשָלא ָלֿך֑ חִציה> וַׁ֣שִֿ֭דיה ֵמָנֿך> ָטֿב ֻה֗ יָנֿך מַ֣ ֵואן ֻהו ּדעַ֣
ָנא יִני֞ן ֵּתֵּפל ּבִֿגהַ֣ רֵּתי֞ן עַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת ָלֿך ּתַ֣ ֵי֑א֞ וָלא ּכַ֣ יָנא ֵּתֻעול לחַ֣ חָֿ֭דא עַ֣ ּדֿבַ֣

ּדנֻוָרא ס
Mat 18:10 ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ֞ ָאמַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָהֵלין זֻעוֵרא> ל חַ֣ חזַ֣ו ָלא ֵּתֿבֻסון עַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ רֻצוֵּפה ָּדאֿבי ּדֿבַ֣ ן ָחֵזין ּפַ֣ ָי֑א ּבֻֿכלזֿבַ֣ ׁשמַ֣ יֻהו֞ן ּבַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ ּדמַ֣
Mat 18:11 אִּביֿ֭ד ֗הָוא ס ֵאָֿתא ֵּגיר ּבֵרה ּד֗אָנָׁש֑א ּדנֵַ֣חא ֵמֵּדם ּדַ֣

Mat 18:12 ֿ֭ד ן ֵאן ֵנהוֻון ל֗אָנׁש ָמאא ֵערִּבי֑ן֞ וֵנטֵעא חַ֣ ָמָנא ֵמֿתחֵזא לֻֿכו>
טָעא> ו ּדַ֣ ֵמנֻהו֑ן ָלא ָׁשֵֿבק ֵּתׁשִעין וֵֿתׁשָעא ּבֻטוָר֑א ָואֵזל ָּבֵעא להַ֣

Mat 18:13 רָנא לֻֿכו֑ן ּדָחֵֿ֭דא ֵּבה יִַּ֣תיר ֵמן ֵּתׁשִעין ִמין ָאמַ֣ ֵואן ֵנׁשּכֵחה> אַ֣
ו ס וֵֿתׁשָעא ּדָלא טעַ֣

Mat 18:14 ֿ֭ד ֵמן ֿ֭ד חַ֣ ָי֑א ּדִנאֿבַ֣ ׁשמַ֣ ֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ יּת ֵצֿבָיָנא קָֿ֭דם אַ֣ ָנא> לַ֣ ָהֿכַ֣
זֻעוֵר֞א ָהֵלין ס

Mat 18:15 לֻחוֿ֭ד> ֵאן יּךְ֭> וֵלה ּבַ֣ ינַ֣ ֵּכָסי֗הי> ּבַ֣ ֻחוֿך֑ ֵזל אַ֣ סֵּכל ָּבֿך אַ֣ ֵאן ֵּדין אַ֣
ֻחוֿך> רּת אַ֣ מָעֿך> ִיֿתַ֣ ׁשַ֣

Mat 18:16 ו ל ֻּפום ּתֵרי֞ן אַ֣ ֞ ּדעַ֣ ו ּתֵרין> ֿ֭ד אַ֣ ָמֿך> חַ֣ ר עַ֣ מָעֿך֑ ּדֿבַ֣ ֵואָלא ׁשַ֣
֞ ּתֻקום ֻּכל ֵמָלא> ּתָלָֿתא ָסהִּדין>
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Mat 18:17 ר לִעּ֗דָּתא> ֵאן ֵּדין ָאֿף ָלא ֑ע ֵאמַ֣ ֵאן ֵּדין ָאֿף ָלא לָהנֻון ֵנׁשמַ֣
נָֿפא ס איֿך חַ֣ יֿך ָמֿכָסא> וַ֣ ֑ע ֵנהֵוא ָלֿך אַ֣ לִעּ֗דָּתא ֵנׁשמַ֣

Mat 18:18 ארָע֑א ֵנהֵוא ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿכל ָמא ּדֵֿתאסֻרון ּבַ֣ אִמין ָאמַ֣ וַ֣
ָיא ס ׁשמַ֣ ארָע֑א ֵנהֵוא ׁשֵרא ּבַ֣ ָיא> וֵמֵּדם ּדֵֿתׁשֻרון ּבַ֣ ׁשמַ֣ ִסיר ּבַ֣ אַ֣

Mat 18:19 ל ֻּכל ארָעא> עַ֣ ן ֵּדאן ּתֵרי֞ן ֵמנֻֿכון ֵנׁשּתוֻון ּבַ֣ רָנא לֻֿכו> ֻּתוֿב ָאמַ֣
ָיא> ׁשמַ֣ צֻֿבו ּדֵנֵׁשאֻלו֑ן ֵנהֵוא לֻהון ֵמן לָוֿת ָאֿבי ּדֿבַ֣

Mat 18:20 ָמן ֵאָנא ו ּתָלָֿתא ּכִניִׁשין ּבֵׁשמ֑י ּתַ֣ ֿתֵרי֞ן אַ֣ יָּכא ֵּגיר ּדַ֣ אַ֣
יָנֿתֻהון ס ּבַ֣

Mat 18:21 ֵאן נַ֣סֵּכל ִּבי ֞ ר> ָמר֑י ּכָמא זַֿ֣בִנין> ָהיֵּדין קֵרֿב לָוֵֿתה ִּכאָֿפא> ֵואמַ֣
ע זַֿ֣בִני֑ן֞ ׁשֿבַ֣ ָמא לַ֣ ָאחי> ֵאׁשֻּבוק ֵל֑ה עֿ֭דַ֣

Mat 18:22 ָמא ע> ֵאָלא עֿ֭דַ֣ ׁשֿבַ֣ ָמא לַ֣ ר ֗אָנא ָלֿך עֿ֭דַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ָלא ָאמַ֣ ָאמַ֣
ע ּס ּס ע ׁשֿבַ֣ ֿבִעין זַֿ֣בִני֞ן ׁשֿבַ֣ לׁשַ֣

Mat 18:23 צָֿבא לָּכא> ּדַ֣ ֿבָרא מַ֣ ָי֑א לֿגַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ מיַֿ֣ת מַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאּתּדַ֣
ו֗הי>֞ ֿבּדַ֣ ֿב ֻחוׁשָּבָנא ֵמן עַ֣ ּדֵנסַ֣

Mat 18:24 ֞ ּכִרין> ָיֿב ֵרֻּבו ּכַ֣ ֿ֭ד ּדחַ֣ ֵרֿבו ֵלה חַ֣ ֿ֑ב קַ֣ ִרי לֵמסַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ וֿכַ֣
Mat 18:25 ֞ו֗ה֑י ֿבנַ֣ א֗נּתֵֿתה וַ֣ ן ֻהו וַ֣ ּבַ֣> ֿ֭ד ָמֵרה ּדֵנזּדַ֣ ֑ע ּפקַ֣ יּת ֵלה לֵמֿפרַ֣ ֿ֭ד לַ֣ וֿכַ֣

וֻֿכל ֵמֵּדם ִּדאיֿת ֵלה> וֵנֿפֻרוע>
Mat 18:26 י ֻרוָח֑א וֻֿכל ֵמֵּדם ר עלַ֣ ּגַ֣ ר> ָמרי> אַ֣ ֿבָּדא> סֵֿגֿ֭ד ֵלה> ֵואמַ֣ ו עַ֣ ל הַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

ע ֗אָנא ָלֿך> ָּפרַ֣
Mat 18:27 <ק ֵלה וּבֵֿתה ׁשֿבַ֣ ׁשָרי֗הי> וחַ֣ ו> וַ֣ ֿבָּדא הַ֣ ם ָמֵרה ּדעַ֣ חַ֣ ֵואֿתרַ֣

Mat 18:28 <ָיֿב ֗הָוא ֵלה ָוֵֿת֞ה ּדחַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּכנַ֣ ח לחַ֣ ֑ו ֵואׁשּכַ֣ ֿבָּדא הַ֣ ק ֵּדין עַ֣ נֿפַ֣
֗נּת ִלי> ָיֿב אַ֣ ֿב ִלי ֵמֵּדם ּדחַ֣ ר ֵלה> הַ֣ ִּדיָנֵר֞א ָמאא> וַ֣אחֵּדה> וָחֵנק ֗הָוא ֵלה> ֵואמַ֣

Mat 18:29 י ר עלַ֣ ּגַ֣ ר ֵלה> אַ֣ ו֗הי>֞ ּבָעא ֵמֵנה> ֵואמַ֣ ל ֵרֿגלַ֣ ו ּכָנֵֿתה עַ֣ ל הַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ע ֗אָנא ָלֿך> ֻרוָחא> וָֿפרַ֣

Mat 18:30 ָמא ּדֵנֵּתל ִסיֵר֑א֞ עֿ֭דַ֣ רמֵיה ֵּביֿת-אַ֣ ֻהו ֵּדין ָלא צָֿבא> ֵאָלא ֵאזַ֣ל אַ֣
ָיֿב ֵלה> ֵלה ָמא ּדחַ֣

Mat 18:31 עו וּדַ֣ ו> אַ֣ ן ָטֿב> ֵואֿתַ֣ הָו֑א ֵּכריַֿ֣ת לֻהו> ָוֿתֻהו֞ן ֵמֵּדם ּדַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ֵּדין ּכנַ֣ ּכַ֣
הָוא> לָמרֻהון ֻּכל ּדַ֣
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Mat 18:32 וּבָֿתא ֿבָּדא ִּביָׁש֑א ָהי ֻּכָלה חַ֣ ר ֵלה> עַ֣ ָהיֵּדין קָרי֗הי ָמֵרה> ֵואמַ֣
יּת ֵמנ֑י ֿבעַ֣ ֵׁשֿבֵקֿת ָלֿך> ּדַ֣

Mat 18:33 <ָנא ֵּדאָנא ָחנָּתֿך יּכַ֣ ֿכָנָֿתֿך֑ אַ֣ ֿתֻחון לַ֣ ֗נּת ּדַ֣ ָלא ָוֵלא ֗הָוא ָלֿך ָאֿף אַ֣
Mat 18:34 ָיֿב ָמא ּדֵנֿפֻרוע ֻּכל ֵמֵּדם ּדחַ֣ מנַּ֣גָֿ֭דֵנ֑א֞ עֿ֭דַ֣ רֵֿגז ָמֵרה> וַ֣אׁשלֵמה לַ֣ וַ֣

ֵלה>
Mat 18:35 אֻחו֗הי ָי֑א ֵאָלא ֵּתׁשּבֻקון ֗אָנׁש לַ֣ ׁשמַ֣ ָנא ֵנעֵּבֿ֭ד לֻֿכון ָאֿבי ּדֿבַ֣ ָהֿכַ֣

ֿכֻלוֵֿתה ס ֵמן ֵלּבֻֿכון סַ֣
Mat 19:1 ל ֵמן ּגִליָל֑א ֵואָֿתא ֵלם ֵי7ֻׁשוע ֵמֵל֞א ָהֵלי֑ן ׁשקַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

יֻהוֿ֭ד> לֵעֿבָרא ּדיֻורּדָנן> ֿתֻחוָמא ִּד7 לַ֣
Mat 19:2 <ָמן אִסי ֵאנֻון ּתַ֣ ִּגֵיא֑א֞ וַ֣ ו ָּבֿתֵרה ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ ֵואֿתַ֣

Mat 19:3 ִליט ל֗אָנׁש ן ֵאן ׁשַ֣ ו ֵלה ָואמִרי> ֵסין ֗הוַ֣ מנַ֣ קֵרֿבו לָוֵֿתה ּפִריֵׁש֑א֞ וַ֣ וַ֣
֗נּתֵֿתה ּבֻֿכל ֵעָלא> ּדֵנׁשֵרא אַ֣

Mat 19:4 ֿ֭ד ֵמן ּבִרִׁשיֿ֑ת עֿבַ֣ ו ּדַ֣ ן ּדהַ֣ יֻּתו> ן ָלא קרַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין עָנא ֵואמַ֣
ֿ֭ד ֵאנֻו֑ן ֵּדֿכָרא וֵנקּבָֿתא עֿבַ֣

Mat 19:5 <א֗נּתֵֿתה ֿף לַ֣ אֻֿבו֗הי> וֵלאֵמה> וֵנקַ֣ ֿבָרא לַ֣ ר> ֵמֻטל ָהָנא> ֵנׁשֻּבוק ּגַ֣ ֵואמַ֣
ר> ֿ֭ד ּבסַ֣ ֞ חַ֣ יֻהון> וֵנהוֻון ּתרַ֣

Mat 19:6 אָלָהא זֵַ֣וֿ֑ג ר> ֵמֵּדם ָהִֿכיל> ּדַ֣ ֿ֭ד ּפֿגַ֣ ֞ ֵאָלא חַ֣ ו ּתֵרין> ָמֵֿ֭דין ָלא הוַ֣
ֵרׁש> רָנָׁשא ָלא נֿפַ֣ ּבַ֣

Mat 19:7 <ֵקֿ֑֭ד ּדֵנֵּתל ּכָֿתָֿבא ּדֻׁשוֿבָקָנא וֵׁשא ּפַ֣ ָאמִרין ֵלה> לָמָנא ָהִֿכיל ֻמ7
וֵנׁשִריה>

Mat 19:8 ֵּפס לֻֿכון ּדֵֿתׁשֻרון ׁשיֻוֿת ֵלּבֻֿכון אַ֣ ל קַ֣ וֵׁשא> ֻלוקֿבַ֣ ן ֻמ7 ר לֻהו> ָאמַ֣
ָנא> ן ָלא הָוא ָהֿכַ֣ ֞ ֵמן ּבִרִׁשיֿת ֵּדי> יֻּכון> ֵנׁשַ֣

Mat 19:9 וָר֑א וָנֵסֿב ֗נּתֵֿתה ּדָלא ּגַ֣ ן ּדָׁשֵֿבק אַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ּדמַ֣ ָאמַ֣
ר ס ן ּדָנֵסֿב ׁשִֿביקָּתא> ָּגאַ֣ ר> ומַ֣ ֗אחִרָֿתא> ָּגאַ֣

Mat 19:10 ֿבָרא י ּגַ֣ ינַ֣ ָנא ִאיֿת ֵעֿ֭דָלָיא> ּבַ֣ ו֗הי>֞ ֵאן ָהֿכַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָאמִרין ֵלה ּתַ֣
֗נּתָֿתא> ֿב אַ֣ ָקח לֵמסַ֣ א֗נּתָֿת֑א ָלא ּפַ֣ לַ֣

Mat 19:11 ן ן ָלא ֻּכלָנׁש ָסֵֿפק ָלה לֵמלָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א ֵאָלא מַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
ִּדיִהיֿב ֵלה>
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Mat 19:12 ָנא> ִואיֿת רָסא ֵּדאמֻהון ֵאִֿתיֵלֿ֭דו ָהֿכַ֣ ֞ ּדֵמן ּכַ֣ ימֵנא> ִאיֿת ֵּגיר מהַ֣
ֿ֭דו נַֿ֣פׁשֻהון ימֵנ֑א֞ ּדֵהנֻון עֿבַ֣ ֞ ִואיֿת מהַ֣ ימֵנא> ו מהַ֣ יָנָׁש֞א הוַ֣ ֞ ּדֵמן ּבנַ֣ ימֵנא> מהַ֣

ק ס ק> ֵנסּפַ֣ ח ּדֵנסּפַ֣ ן ּדֵמׁשּכַ֣ ָיא> מַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֞ ֵמֻטל מַ֣ ימֵנא> מהַ֣
Mat 19:13 או ֿכַ֣ ֵלא> וַ֣ נצַ֣ ן וַ֣ יֻהו> נִסים ִאיֵֿ֭דה עלַ֣ ֵרֿבו ֵלה טָלֵי֞א ּדַ֣ ָהיֵּדין קַ֣

ו֗הי>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ּבֻהון ּתַ֣
Mat 19:14 ן ׁשֻֿבוקו טָלֵי֞א ָאֵֿתין לָוֿתי> וָלא ֵּתֿכֻלון ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ן ִאיֵֿתיה מַ֣ איֿך ָהֵלין ֵאנֻו> איֵלין ֵּגיר ּדַ֣ ן ּדֿ֭דַ֣ ֵאנֻו>
Mat 19:15 ָמן ס ן ֵואזַ֣ל ֵמן ּתַ֣ יֻהו> וָסם ִאיֵֿ֭דה עלַ֣

Mat 19:16 לָֿפָנא ָטָֿב֑א ָמָנא ּדָטֿב ֵאעֵּבֿ֭ד ר ֵלה> מַ֣ ֿ֭ד קֵרֿב ֵואמַ֣ ֵואָֿתא חַ֣
ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ּדֵנהוֻון ִלי חַ֣

Mat 19:17 יּת ָטָֿבא> ֵאָלא ֵאן ֗נּת ִלי ָטָֿבא> לַ֣ ר ֵלה> ָמָנא ָקֵרא אַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
֞ ר ֻּפוקָּדֵנא> ֞ טַ֣ ֵיא> ֗נּת ּדֵֿתֻעול לחַ֣ ָלָהא> ֵאן ֵּדין ָצֵֿבא אַ֣ ֿ֭ד אַ֣ חַ֣

Mat 19:18 ר ֵלה> ּדָלא ֵּתקֻטול> וָלא ן ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣ יֵלי> ר ֵלה אַ֣ ָאמַ֣
ֿ֭ד ָסהֻּדוֿת ֻׁשוקָרא> ּתֻֿגור> וָלא ֵּתֿגנֻוֿב> וָלא ֵּתסהַ֣

Mat 19:19 <יֿך נַֿ֣פָׁשֿך ִריָֿבֿך> אַ֣ ֵחֿב לקַ֣ אֻֿבוֿך> וֵלאָמֿך> וֿתַ֣ ר לַ֣ ויַ֣קַ֣
Mat 19:20 ליֻוֿתי> ָמָנא יָמא> ָהֵלין ֻּכלֵהין ֵנטֵרֿת ֵאֵני֞ן ֵמן טַ֣ ו עלַ֣ ר ֵלה הַ֣ ָאמַ֣

חִסיר ֗אָנא>
Mat 19:21 <֗נּת ּגִמיָרא לֵמהָו֑א ֵזל זֵַּ֣בן ֵקנָיָנֿך ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵאן ָצֵֿבא אַ֣ ָאמַ֣

רי ס ָיא> וָֿתא ָּבֿתַ֣ ׁשמַ֣ ֞ וֵֿתהֵוא ָלֿך ִסימָֿתא ּבַ֣ ֿב לֵמסִּכֵנא> והַ֣
Mat 19:22 רָיא ֵלה> ִאיֿת ֿ֭ד ּכַ֣ יָמא> ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א ֵואזַ֣ל> ּכַ֣ ו עלַ֣ ע ֵּדין הַ֣ ׁשמַ֣

ִּגָיאא> ֗הָוא ֵלה ֵּגיר ֵקנָיָנא סַ֣
Mat 19:23 טָלא ֗הי ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדעַ֣ ִמין ָאמַ֣ ו֗הי>֞ אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣

ָיא> לֻּכוֿת ׁשמַ֣ ִּתיָרא ּדֵנֻעול למַ֣ לעַ֣
Mat 19:24 חֻרוָרא ל ּבַ֣ מָלא> לֵמעַ֣ ו לֿגַ֣ ֿ֭דִליל ֻה֗ רָנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ֻּתוֿב ֵּדין ָאמַ֣

אָלָהא> לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ִּתיָרא ּדֵנֻעול למַ֣ ו עַ֣ ָטא> אַ֣ מחַ֣ ּדַ֣
Mat 19:25 י נֻו ּכַ֣ ן מַ֣ ו ָטֿב> ָואמִרי> ִהיִרין ֗הוַ֣ ע֑ו ּתַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א ֵּדין ּכַ֣ ּתַ֣

ח ּדִנֵחא> ֵמׁשּכַ֣
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Mat 19:26 <יָנָׁש֞א ָהֵֿ֭דא ָלא ֵמׁשּכָחא ן לָוֿת ּבנַ֣ ר לֻהו> ָחר ּבֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
ָלָהא ֵּדין ֻּכלֵמֵּדם ֵמׁשּכָחא> לָוֿת אַ֣

Mat 19:27 ין קן ֻּכלֵמֵּדם ֵואֿתַ֣ ר ֵלה> ָהא ֵאנַ֣חנַ֣ן ׁשֿבַ֣ ָהיֵּדין עָנא ִּכאָֿפא> ֵואמַ֣
ן ס י ֵנהֵוא לַ֣ ָּבֿתָרֿך> ָמָנא ּכַ֣

Mat 19:28 יֻּתון א֗נֻּתון ֵּדאֿתַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ּדַ֣ ִמין ָאמַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣
ל ּתָרָנוס ּדֻׁשוֿבֵחה> ֿ֭֗דָֿתא> ָמא ּדָיֵֿתֿב ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא עַ֣ ר֑י ּבָעלָמא חַ֣ ָּבֿתַ֣

ֿבֵט֞א ֞ר ׁשַ֣ ּתֻֿ֭דונֻון ּתֵרעסַ֣ ָו֑ן֞ וַ֣ ֞ר ֻּכורסַ֣ ל ּתֵרעסַ֣ ן עַ֣ ֗נֻּתו> ֵּתּתֻֿבון ָאֿף אַ֣
איסָראֵיל> ִּד7

Mat 19:29 ו ו ֵאָמ֑א אַ֣ ָֿבא אַ֣ ו אַ֣ חָוָֿת֞א אַ֣ ו אַ֣ ֵח֞א אַ֣ ו אַ֣ וֻֿכלָנׁש ּדָׁשֵֿבק ָּבֵּת֑א֞ אַ֣
ם לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֵּב֑ל וחַ֣ ָמאא נקַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ ו ֻקורָי֞א ֵמֻטל ֵׁשמ֑י חַ֣ ָי֑א֞ אַ֣ ו ּבנַ֣ ֑ ֗נּתָֿתא אַ֣ אַ֣

ֿת ס ִנארַ֣
Mat 19:30 ֿ֭דָמֵי֞א ס ֞ קַ֣ ֗אחָרֵיא> ֞ ּדֵנהוֻון ֗אחָרֵי֑א֞ וַ֣ ֿ֭דָמֵיא> ִּגֵיא֞א ֵּדין קַ֣ סַ֣

Mat 20:1 ֿפָרא ק ּבצַ֣ נֿפַ֣ יָּת֑א ּדַ֣ ֿבָר֑א ָמֵרא ּבַ֣ ָי֑א לֿגַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ָּדמָיא ֵּגיר מַ֣
רֵמה> ּדֵנאֻֿגור ָּפעֵל֞א לֿכַ֣

Mat 20:2 <רֵמה ר ֵאנֻון לֿכַ֣ ּדַ֣ ֞ ֵמן ִּדיָנָרא ּביַ֣וָמא> וׁשַ֣ ם ָּפעֵלא> ץ ֵּדין עַ֣ קַ֣
Mat 20:3 <ִטיִלין חָזא ֗אחָרֵנ֞א ּדָקיִמין ּבֻׁשוָקא> וֿבַ֣ ֿתָלֿת ָׁשִעי֑ן֞ וַ֣ ק ּבַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

Mat 20:4 <רָמא> וֵמֵּדם ּדָוֵלא> ָיֵהֿב ֗אָנא לֻֿכון ֗נֻּתון לֿכַ֣ ן ֵזלו> ָאֿף אַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
Mat 20:5 <ֿ֭ד ָהֿכָוֿת עֿבַ֣ ע ָׁשִעי֑ן֞ וַ֣ ֿתׁשַ֣ ק ֻּתוֿב ּבֵׁשֿת> וֿבַ֣ נֿפַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ֵאזַ֣לו> וַ֣

Mat 20:6 ן ִטיִלי> ח ֗אחָרֵנ֞א ּדָקיִמין וֿבַ֣ ק ֵואׁשּכַ֣ ֵעסֵר֞א ָׁשִעי֑ן֞ נֿפַ֣ ֞י חֿ֭דַ֣ אּפַ֣ ולַ֣
ָטִלין> ן ָמָנא ָקיִמין א֗נֻּתון יַ֣וָמא ֻּכֵל֑ה וֿבַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

Mat 20:7 רָמ֑א ן לֿכַ֣ ֗נֻּתו> ן ֵזלו ָאֿף אַ֣ ר לֻהו> ן ָאמַ֣ ֿגָר> ָאמִרין ֵלה> ּדָלא ֗אָנׁש אַ֣
וֵמֵּדם ּדָוֵלא ָנסִּבין א֗נֻּתון>

Mat 20:8 ֞ יֵּתה> קִרי ָּפעֵלא> ּבַ֣ רָמא לרַ֣ ר ָמֵרא ּכַ֣ מָׁש֑א ֵאמַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵּדין רַ֣ ּכַ֣
֞ ֿ֭דָמֵיא> ָמא לקַ֣ עֿ֭דַ֣ ָרא ֵמן ֗אחָרֵי֞א וַ֣ ן וׁשַ֣ ֿגרֻהו> ֿב לֻהון אַ֣ והַ֣

Mat 20:9 <ֿבו> ִּדיָנר ִּדיָנר ֵעסֵר֞א ָׁשִעי֑ן֞ נסַ֣ חֿ֭דַ֣ ו ָהנֻון ּדַ֣ ֵואֿתַ֣
Mat 20:10 לו ִּדיָנר> ִּדיָנר> ָאֿף ן וַׁ֣שקַ֣ רו> ּדיִַּ֣תיר ָׁשקִלי> ֿ֭דָמֵי֑א֞ סֿבַ֣ ו קַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣

ֵהנֻון>
Mat 20:11 <יָּתא ל ָמֵרא ּבַ֣ ֵטנו עַ֣ ל֑ו רַ֣ ֿ֭ד ׁשקַ֣ וֿכַ֣
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Mat 20:12 ֑ן מַ֣ ֿ֭ד֑ו וַ֣אׁשִויֿת ֵאנֻון עַ֣ ן ָהֵלין ֗אחָרֵי֞א חָֿ֭דא ָׁשָעא עֿבַ֣ ָואמִרי>
לן יֻוקֵרה ּדיַ֣וָמא וֻחוֵמה> ׁשקַ֣ ּדַ֣

Mat 20:13 עֵול ֗אָנא ָּבֿך> ָלא ֿברי> ָלא מַ֣ ן חַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻהו> ר לחַ֣ ֻהו ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣
מי> צּת עַ֣ ֗הָוא ּבִֿ֭דיָנר קַ֣

Mat 20:14 <יֿך ּדָלֿך לָהָנא ֗אחָרָיא> ֵאֵּתל אַ֣ ן ּדַ֣ ֿב ִּדיָלֿך> וֵזל> ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדי> סַ֣
Mat 20:15 יָנֿך ו עַ֣ ִליט ִלי> ּדֵמֵּדם ּדָצֵֿבא ֗אָנא> ֵאעֵּבֿ֭ד ּבִֿ֭דילי> אַ֣ ו ָלא ׁשַ֣ אַ֣

ִּביָׁשא ֵּדאָנא ָטֿב ֗אָנא>
Mat 20:16 ִּגיאִי֞ן ֵאנֻון ֞ סַ֣ ֿ֭דָמֵי֞א ֗אחָרֵיא> ֿ֭דָמֵי֑א֞ וקַ֣ ָנא ֵנהוֻון ֗אחָרֵי֞א קַ֣ ָהֿכַ֣

ָי֞א ּס ּס זֻעוִרי֞ן ּגֿבַ֣ ֞ וַ֣ ָיא> ֵּגיר קרַ֣
Mat 20:17 ר ֿתֵרעסַ֣ ר לַ֣ ֿ֭דֿבַ֣ ק ֻל7אוִרׁשֵלם ס וַ֣ עִֿתיֿ֭ד הָוא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ּדֵנסַ֣

ר לֻהון> לֻהון ֻּבאורָחא> ֵואמַ֣ ו֗הי וַ֣ ינַ֣ ו֗הי>֞ ּבַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣
Mat 20:18 ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ֵמׁשּתֵלם ן ֻל7אוִרׁשֵלם> וַ֣ ָהא ָסלִקין ֗חנַ֣

וָּתא> יֻֿבוָני֗הי למַ֣ נחַ֣ ֞ וַ֣ לָסֿפֵרא> ֞ וַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ לרַ֣
Mat 20:19 <ננַּ֣גֻֿ֭דוָני֗הי> וֵנזקֻֿפוָני֗הי זֻחון ֵּבה> וַ֣ נֿבַ֣ ֞ וַ֣ ֗מֵמא> ונַׁ֣שלֻמוָני֗הי לעַ֣

ֿתָלָֿתא> נֻקום ס ליַ֣וָמא ּדַ֣ וַ֣
Mat 20:20 <ֿת ֵלה ֿבֵני֞ה וֵסֿגּדַ֣ י> ִהי וַ֣ 7ֿבֿ֭דַ֣ ֞י זַ֣ ֿבנַ֣ ֿת ֵלה ֵאמֻהון ּדַ֣ ָהיֵּדין ֵקרּבַ֣

וָׁשאָלא ֗הָוֿת ֵלה ֵמֵּדם>
Mat 20:21 ר ּדֵנּתֻֿבון ֗נּתי> ָאמָרא ֵלה> ֵאמַ֣ ר ָלה> ָמָנא ָצֿבָיא אַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

לֻּכוָֿתֿך> ֿ֭ד ֵמן ֵסָמָלֿך> ּבמַ֣ ֿ֭ד ֵמן יִַ֣מיָנֿך> וחַ֣ ֑י֞ חַ֣ ָהֵלין ּתֵרי֞ן ּבנַ֣
Mat 20:22 ן ר> ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ָמָנא ָׁשאִלין א֗נֻּתו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

עֻמוִֿ֭דיָֿתא> ו מַ֣ ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון לֵמׁשָּתא ָּכָסא> ֵּדאָנא עִֿתיֿ֭ד לֵמׁשָּת֑א אַ֣
ן> ֵּדאָנא ָעֵמֿ֭ד ֗אָנא> ֵּתעמֻֿ֭דו֑ן ָאמִרין ֵלה> ֵמׁשּכִחין ֗חנַ֣

Mat 20:23 ן עֻמוִֿ֭דיָֿתא> ֵּדאָנא ָעֵמֿ֭ד ֗אָנא> ֵּתעמֻֿ֭דו> ן ומַ֣ ן ָּכסי ֵּתׁשֻּתו> ר לֻהו> ָאמַ֣
איֵלין ִמיני וֵמן ֵסָמל֑י ָלא ֗הָוֿת ִּדילי ֵּדאֵּת֑ל ֵאָלא לַ֣ ּדֵֿתּתֻֿבון ֵּדין ֵמן יַ֣

ֿת ֵמן ָאֿבי ס יֿבַ֣ ֵּדאּתטַ֣
Mat 20:24 ֞ ִחין> ל ָהנֻון ּתֵרי֞ן אַ֣ עו ֵעסָר֑א רֵֿגזו עַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ׁשמַ֣ ּכַ֣

Mat 20:25 ֞ ֗מֵמא> יֻהו֞ן ּדעַ֣ ן ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדִרׁשַ֣ ר לֻהו> קָרא ֵאנֻון ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣
יֻהון> ִליִטין עלַ֣ יֻהו֞ן ׁשַ֣ ורָֿבנַ֣ ן ורַ֣ יֻהו֞ן ֵאנֻו> ָמרַ֣
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Mat 20:26 ָּב֑א ן ּדָצֵֿבא ּבֻֿכון ּדֵנהֵוא רַ֣ ן ֵאָלא מַ֣ יָנֿתֻֿכו> ָנא ֵנהֵוא ּבַ֣ ָלא ָהֿכַ֣
מָׁשָנא> ֵנהֵוא לֻֿכון מׁשַ֣

Mat 20:27 <ֿבָּדא ֿ֭דָמָי֑א ֵנהֵוא לֻֿכון עַ֣ ן ּדָצֵֿבא ּבֻֿכון ּדֵנהֵוא קַ֣ ומַ֣
Mat 20:28 <ֵמׁש נׁשַ֣ ׁש> ֵאָלא ּדַ֣ מַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁש֑א ָלא ֵאָֿתא ּדֵנׁשּתַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ִּגֵיא֞א ס ֿ֭דֵנֵּתל נַֿ֣פֵׁשה ֻּפורָקָנא חָלֿף סַ֣ וַ֣
Mat 20:29 <ִּגָיאא יִריֻח֑ו ָאֵֿתא ֗הָוא ָּבֿתֵרה ֵּכנָׁשא סַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע ֵמן ִא7 ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

Mat 20:30 ֵיֻׁשוע עו ּד7 ֿ֭ד ׁשמַ֣ ל-יַֿ֣֭ד ֻאורָחא> וֿכַ֣ ו עַ֣ ָי֞א ּתֵרי֞ן ָיֿתִּבין ֗הוַ֣ וָהא סמַ֣
ִויֿ֭ד> ֿ֭דַ֣ ין ָמר֑י ּבֵרה ּד7 ם עלַ֣ חַ֣ ן ֵאֿתרַ֣ ֑ר יַ֣֗הֿבו ָקָלא> ָואמִרי> ָעֿבַ֣

Mat 20:31 ִרימו ן וֵהנֻון יִַּ֣תיָראִיֿת אַ֣ ן ּדֵנׁשּתֻקו> ו ּבֻהו> ֵּכנֵׁש֞א ֵּדין ָּכֵאין ֗הוַ֣
ִויֿ֑֭ד ֿ֭דַ֣ ן ּבֵרה ּד7 י> ם עלַ֣ חַ֣ ן ֵאֿתרַ֣ ן ָמרַ֣ ן ָואמִרי> ָקלֻהו>

Mat 20:32 <ר> ָמָנא ָצֵֿבין א֗נֻּתון ֵּדאעֵּבֿ֭ד לֻֿכון ן ֵואמַ֣ קָרא ֵאנֻו> וָקם ֵי7ֻׁשוע> וַ֣
Mat 20:33 ֞ ין> ינַ֣ ּתָח֞ן עַ֣ ן ּדֵנֿתּפַ֣ ָאמִרין ֵלה> ָמרַ֣>

Mat 20:34 ח ּתַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה ֵאֿתּפַ֣ ֞ וֿבַ֣ יֻהון> ינַ֣ קֵרֿב לעַ֣ יֻהון ֵי7ֻׁשוע> וַ֣ ם עלַ֣ חַ֣ ֵואֿתרַ֣
֞ ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ס יֻהון> ינַ֣ עַ֣

Mat 21:1 ר ֵי7ֻׁשוע ּתֵרין ֵמן ּדַ֣ ל-ֵּג֗נֿב ֻטוָרא ּדזַ֣יֵּת֑א֞ ׁשַ֣ ֑א עַ֣ ֵֿביֿת-ָּפֵּג֞ ֿ֭ד קֵרֿב ֻל7אוִרׁשֵלם> ֵואָֿתא ל7 וֿכַ֣
ו֗הי>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣

Mat 21:2 <אִסיָרא ן וֵמחָֿ֭דא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון חָמָרא ּדַ֣ לֻֿכו> לֻקוֿבַ֣ קִריָֿתא ָהֵֿ֭דא ּדַ֣ ן ֵזלו לַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ו ִלי> יּתַ֣ ו אַ֣ ָמה> ׁשרַ֣ וִעיָלא עַ֣

Mat 21:3 ר לֻהון לָֿכא ס ּדַ֣ ן וֵמחָֿ֭דא מׁשַ֣ ן ֵמֿתּבֵעי> לָמרַ֣ רו ֵלה> ּדַ֣ ר לֻֿכון ֵמֵּד֑ם ֵאמַ֣ ֵואן ֗אָנׁש ָאמַ֣
Mat 21:4 ֑ר ר ּביַֿ֣֭ד נִֿבָיא ֵּדאמַ֣ ֵלא ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ הָוֿ֑ת ּדֵנֿתמַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּדַ֣

Mat 21:5 ר ל ִעיָלא ּבַ֣ ל חָמָרא> ועַ֣ ִּכיֿך וַ֣רִֿכיֿב עַ֣ לֵּכֿכי ָאֵֿתא ֵלֿכ֑י מַ֣ היֻו֑ן ָהא מַ֣ ֗רֿת ֵצ7 רו לֿבַ֣ ֵאמַ֣
ָֿתָנא> אַ֣

Mat 21:6 <ֿ֭ד לֻהון ֵי7ֻׁשוע ֿפקַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿ֭דו אַ֣ לִמיֵֿ֭ד֑א֞ וַ֣עֿבַ֣ ֵואזַ֣לו ּתַ֣
Mat 21:7 ו֗הי ֵי7ֻׁשוע ס יֻהו֑ן֞ וַ֣רֵֿכֿב עלַ֣ ל ִעיָלא נַ֣חּתַ֣ לִעיָלא> וָסמו עַ֣ חָמָרא וַ֣ איִּתיו לַ֣ וַ֣

Mat 21:8 וֵּכ֞א ֵמן ו סַ֣ ו ָמאנַ֣יֻהו֞ן ֻּבאורָחא> ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ָּפסִקין ֗הוַ֣ ֵוין ֗הוַ֣ ֞ מׁשַ֣ וֻסוָֿגאא ּדֵֿכנֵׁשא>
֞ וָרֵמין ֻּבאורָחא> ִאיָלֵנא>

Mat 21:9 ֿבֵרה עָנא לַ֣ ן ֻאוׁשַ֣ ו> ָואמִרי> ו֗הי> ָואֵֿתין ָּבֿתֵר֑ה ָקֵעין ֗הוַ֣ ו קָֿ֭דמַ֣ יֵלין ָּדאִז֗לין ֗הוַ֣ ן אַ֣ ֵּכנֵׁש֞א ֵּדי>
וֵמ֞א ס מרַ֣ עָנא ּבַ֣ ׁשֵמה ּדָמרָיא> ֻאוׁשַ֣ ו ָּדאֵֿתא ּבַ֣ ִויֿ֭ד> ּבִריֿך ֻה֗ ֿ֭דַ֣ ּד7

Mat 21:10 נֻו ו> מַ֣ ֿת ֻּכָלה מִֿ֭די֗נָּתא> ָואמִרין ֗הוַ֣ ל ֻל7אוִרׁשֵל֑ם ֵאּתּתִזיעַ֣ ֿ֭ד עַ֣ וֿכַ֣
ָהָנא>

Mat 21:11 ֿגִליָלא ס ֿת ּדַ֣ ו ֵי7ֻׁשוע> נִֿבָיא ּדֵמן ָנ7צרַ֣ ֑ו ָהנַ֣ ֵּכנֵׁש֞א ֵּדין ָאמִרין ֗הוַ֣
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Mat 21:12 מזַּ֣בִנין אֵּפק לֻֿכלֻהון ּדָזֿבִנין וַ֣ אָלָה֑א וַ֣ יּכָלא ּדַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע להַ֣ ועַ֣
֞ מזַּ֣בִנין יַ֣וֵנא> ָוָֿת֞א ּדָהנֻון ּדַ֣ ֞ וֻֿכורסַ֣ רָֿפֵנא> מעַ֣ ֵחֿף ָּפֻֿתוֵר֞א ּדַ֣ יּכָלא> וסַ֣ ּבהַ֣

Mat 21:13 ֗נֻּתון ֵּדין יּתי> ֵּביֿת צֻלוָֿתא ֵנֿתקֵרא> אַ֣ ו> ּדֿבַ֣ ן ּכִֿתיֿב ֻה֗ ר לֻהו> ֵואמַ֣
רָֿתא ּדֵלסָטֵי֞א ס ּדֻּתוָני֗הי מעַ֣ עֿבַ֣

Mat 21:14 אִסי ֵאנֻון ס ֞ וַ֣ חִֿגיֵסא> ָי֞א וַ֣ יּכָלא> סמַ֣ ֵרֿבו ֵלה ּבהַ֣ וקַ֣
Mat 21:15 טָלֵי֞א ֞ ֵּתֿ֭דמָרָֿת֞א ּדָעֵֿבֿ֑֭ד וַ֣ ֿפִריֵׁשא> ֞י-ָּכהֵנ֞א וַ֣ ּבַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ֵּדין רַ֣ ּכַ֣

ִויֿ֑֭ד ֵאֿתֵּבאׁש לֻהון> ֿ֭דַ֣ ֿבֵרה ּד7 עָנא לַ֣ יּכָלא ָואמִרי֑ן ֻאוׁשַ֣ ּדָקֵעין ּבהַ֣
Mat 21:16 <ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע ן ָאמַ֣ ֗נּ֑ת ָמָנא ָאמִרין ָהֵלי> ע אַ֣ ָואמִרין ֵלה> ָׁשמַ֣

ֵקנּת ֵּתׁשֻּבוחָּתא ֞ ּתַ֣ ֿ֭דיַֻ֣לוֵֿ֭דא> טָלֵי֞א וַ֣ יֻּתו֑ן ּדֵמן ֻּפוָמא ּדַ֣ ן ֵמן מֻֿתום ָלא קרַ֣ ִאי>
ס

Mat 21:17 <ָמן נָיא> וָֿבֿת ּתַ֣ ֵֿביֿת-עַ֣ ר ֵמן מִֿ֭די֗נָּתא ל7 ק לֿבַ֣ נֿפַ֣ ק ֵאנֻו֑ן וַ֣ וַׁ֣שֿבַ֣
Mat 21:18 <מִֿ֭די֗נָּתא> ּכֵֿפן ֿך לַ֣ ֿ֭ד הֿפַ֣ ן ּכַ֣ ֿפָרא ֵּדי> ּבצַ֣

Mat 21:19 <ח ָּבה ֵמֵּדם חָזא ִּתָּתא חָֿ֭דא ֻּבאורָחא> ֵואָֿתא לָוָֿתה> וָלא ֵאׁשּכַ֣ וַ֣
ם> ֞ לָעלַ֣ ר ָלה> ָלא ֵנהוֻון ֵּבֿכי ֻּתוֿב ִּפאֵרא> לֻחוֿ֭ד> ֵואמַ֣ רֵֿפ֞א ּבַ֣ ֵאָלא ֵאן טַ֣

ֿת ִּתָּתא ָהי> וֵמחָֿ֭דא ֵיֿבׁשַ֣
Mat 21:20 <ֿת ִּתָּתא ר-ָׁשעֵֿתה ֵיֿבׁשַ֣ ָנא ּבַ֣ יּכַ֣ רו> ָואמִרי֑ן אַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א וַֿ֣תהַ֣ חזַ֣ו ּתַ֣ וַ֣
Mat 21:21 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵּדאן ֵּתהֵוא ּבֻֿכון ִמין ָאמַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

ן ֵאָלא ָאֵֿפן לֻחוֿ֭ד ָהֵֿ֭דא ּדִֿתָּתא ֵּתעּבֻֿ֭דו> לֻֿגו֑ן ָלא ּבַ֣ יָמנֻוָֿתא> וָלא ֵּתֿתּפַ֣ הַ֣
֗קל> וֵֿפל ּביַָ֣מא> ֵּתהֵוא> אׁשּתַ֣ לֻטוָרא ָהָנא ִּתאמֻרון ֵּד֑

Mat 21:22 ן ֵּתסֻֿבון ּס ּס ימנֻו> ֿתהַ֣ צֻלוָֿתא> וַ֣ וֻֿכל ֵמֵּדם ּדֵֿתֵׁשאֻלון ּבַ֣
Mat 21:23 ִׁשיֵׁש֞א ֞ וקַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ יּכָל֑א קֵרֿבו ֵלה רַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא ֵי7ֻׁשוע להַ֣ וֿכַ֣

נֻו יַ֣֗הֿב ָלֿך> ֗נּת> ומַ֣ איָנא ֻׁשולָטן ָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ ֵלֿף> ָואמִרין ֵלה> ּבַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ָמא> ּכַ֣ ּדעַ֣
ֻׁשולָטָנא ָהָנא>

Mat 21:24 ֵאלֻֿכון ָאֿף ֵאָנא ֵמלָֿתא חָֿ֭דא> ֵואן ן ֵאׁשַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
איָנא ֻׁשולָטָנא ָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא> ן ּבַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ִּתאמֻרון ִל֑י ָואֿף ֵאָנא ָאמַ֣

Mat 21:25 ו ֵמן ָיא ֗הי> אַ֣ יֵמָּכא ִאיֵֿתיה> ֵמן ׁשמַ֣ ן אַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ עֻמוִֿ֭דיֵֿתה ּד7 מַ֣
ָי֑א ר ֵמן ׁשמַ֣ ן ֵּדאן ִנאמַ֣ ן ָואמִרי> ו ּבנַֿ֣פׁשֻהו> ֵעין ֗הוַ֣ ֞ ֵהנֻון ֵּדין ֵמֿתרַ֣ יָנָׁשא> ּבנַ֣

יֵמנֻּתוָני֗הי> ל ָמָנא ָלא הַ֣ ֑ן ועַ֣ ר לַ֣ ָאמַ֣
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Mat 21:26 יֿך ן ֵמן ֵּכנָׁשא> ֻּכלֻהון ֵּגיר אַ֣ יָנָׁש֑א֞ ָּדחִלין ֵאנַ֣חנַ֣ ר ֵמן ּבנַ֣ ֿ֭דִנאמַ֣ וַ֣
ָנן> יֻוחַ֣ ו ֵלה ל7 ִחיִֿ֭דין ֗הוַ֣ נִֿבָיא> אַ֣

Mat 21:27 <ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָאֿף ָלא ֵאָנא ן ָאמַ֣ ו ָואמִרין ֵלה> ָלא ָיֿ֭דִעינַ֣> ענַ֣
איָנא ֻׁשולָטָנא ָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ס ן ּבַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ָאמַ֣

Mat 21:28 ֞ ָי֞א ּתֵרין> ו ֵלה> ּבנַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת ֗הוַ֣ ֿבָרא חַ֣ ן ּגַ֣ ָמָנא ֵּדין ֵמֿתחֵזא לֻֿכו>
רָמא> ר ֵלה> ֵּברי> ֵזל יַ֣וָמָנא ּפֻלוח ּבֿכַ֣ ֿ֭דָמָיא> ֵואמַ֣ קֵרֿב לָוֿת קַ֣ וַ֣

Mat 21:29 <רָֿתא ֵּדין ֵאּתּתִוי> ֵואזַ֣ל ר> ָלא ָצֵֿבא ֗אָנ֑א ּבחַ֣ ֻהו ֵּדין עָנא ֵואמַ֣
Mat 21:30 ר> ֵאָנא ן עָנא ֵואמַ֣ ר ֵלה ָהֿכָוֿת> ֻהו ֵּדי> קֵרֿב לָוֿת ֗אחִרָנא> ֵואמַ֣ וַ֣

ָמרי> וָלא ֵאזַ֣ל>
Mat 21:31 ו אֻֿבו֗הי> ָאמִרין ֵלה> הַ֣ ֿ֭ד ֵצֿבָיָנא ּדַ֣ יֻהו֞ן עֿבַ֣ נֻו ֵמן ָהֵלין ּתרַ֣ מַ֣

ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָמֿכֵס֞א וָזנָיָֿת֞א ָקֿ֭דִמין ִמין ָאמַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ֿ֭דָמָיא> ָאמַ֣ קַ֣
אָלָהא> לֻּכוָֿתא ּדַ֣ לֻֿכון למַ֣

Mat 21:32 <יֵמנֻּתוָני֗הי ן ֻּבאורָחא ּדִֿכאנֻוָֿתא> וָלא הַ֣ ָנ> 7וחַ֣ ֵאָֿתא ֵּגיר לָוֿתֻֿכון ֻי
ן ֵאּתּתִויֻּתון ֿ֭ד חזַ֣יֻּתו> ֗נֻּתון ֵּדין ָאֿף ָלא ּכַ֣ ימנֻו֗הי> אַ֣ ֞ הַ֣ ן וָזנָיָֿתא> ָמֿכֵס֞א ֵּדי>

ימנֻון ֵּבה ס ֿתהַ֣ רָֿתא> ּדַ֣ ּבחַ֣
Mat 21:33 ֿב נצַ֣ יָּתא> וַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת ֗הָוא> ָמֵרא ּבַ֣ ֿבָרא חַ֣ ֿתָלא> ּגַ֣ עו ֗אחִרָנא מַ֣ ׁשמַ֣

ֿגּדָלא> וַ֣אוחֵֿ֭דה ֿבָנא ֵּבה מַ֣ רָּתא> וַ֣ עצַ֣ ר ֵּבה מַ֣ רָמא> וַ֣אחּדֵרה סָיָֿגא> וַ֣חֿפַ֣ ּכַ֣
חזַ֣ק> ֞ וַ֣ ָלֵחא> לֿפַ֣

Mat 21:34 ָ֞לֵח֑א ו֗ה֞י לָוֿת ּפַ֣ ֿבּדַ֣ ר לעַ֣ ּדַ֣ ֿ֭ד ֵּדין מָטא זַֿ֣בָנא ּדִֿפאֵר֑א֞ ׁשַ֣ ּכַ֣
רֵמה> ּדֻרון ֵלה ֵמן ִּפאֵר֞א ּדֿכַ֣ נׁשַ֣ ּדַ֣

Mat 21:35 ֿגֻמו֗הי> ִואיֿת אוֻ֗הי> ִואיֿת ּדרַ֣ מחַ֣ ו֗ה֑י֞ ִואיֿת ּדַ֣ ֿבּדַ֣ ָלֵח֞א לעַ֣ ֿ֭דו ּפַ֣ ֵואחַ֣
טֻלו֗הי> ּדקַ֣

Mat 21:36 ֿ֭דו ֿ֭דָמֵי֑א֞ וָהֿכָוֿת עֿבַ֣ ִּגיִאי֞ן ֵמן קַ֣ ֞ ּדסַ֣ ֿבֵּדא> ר ֗אחָרֵנ֞א עַ֣ ּדַ֣ וֻֿתוֿב ׁשַ֣
לֻהון>

Mat 21:37 ר ֵנֿבהֻֿתון ֵמן ר> ּכֿבַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ֿבֵרה> ּכַ֣ ר לָוֿתֻהון לַ֣ ּדַ֣ ן ׁשַ֣ ֗אחָריַֿ֣ת ֵּדי>
ֵּברי>

Mat 21:38 ו ו ָירָּתא> ּתַ֣ ן ָהנַ֣ יָנֿתֻהו> רו ּבַ֣ ֿבָרא> ֵאמַ֣ ֿ֭ד חזַ֣אוֻ֗הי לַ֣ ָלֵח֞א ֵּדין ּכַ֣ ּפַ֣
ֵנקטִליו֗הי> וֵנאֻחוֿ֭ד ָירֻּתוֵֿתה>
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Mat 21:39 <טֻלו֗הי רָמא> וקַ֣ ר-ֵמן ּכַ֣ ּפֻקו֗הי לֿבַ֣ ֿ֭דו אַ֣ ֵואחַ֣
Mat 21:40 <ָלֵח֞א ָהנֻון רָמ֑א ָמָנא ֵנעֵּבֿ֭ד לֿפַ֣ ָמא ֵּדאָֿתא ָהִֿכיל ָמֵרה ּדֿכַ֣

Mat 21:41 ֗אחָרֵנ֞א רָמא נַ֣וֵחֿ֭ד לַ֣ ן וֿכַ֣ וֵּבֿ֭ד ֵאנֻו> ָאמִרין ֵלה> ּדִֿביׁש ִּביׁש נַ֣
יֵלין ּדָיהִּבין ֵלה ִּפאֵר֞א ּבזַֿ֣בנֻהון> ָלֵח֑א֞ אַ֣ ּפַ֣

Mat 21:42 ֿכָֿתָֿב֑א ּדִֿכאָֿפא יֻּתון ּבַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֵממֻֿתום קרַ֣ ָאמַ֣
ָנֵי֑א֞ ִהי הָוֿת לִרָׁשא ּדָזִויָֿתא> ֵמן לָוֿת ָמרָיא הָוֿת ָהֵֿ֭ד֑א ִואיֵֿתיה אסִליו ּבַ֣ ּדַ֣

י֞ן ס ינַ֣ ֵּתֿ֭דֻמורָּתא ּבעַ֣
Mat 21:43 אָלָה֑א לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ן ּדֵֿתׁשּתֵקל ֵמנֻֿכון מַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ֵמֻטל ָהָנא ָאמַ֣

֞ ָמא ּדָעֵֿבֿ֭ד ִּפאֵרא> וֵֿתִֿתיֵהֿב לעַ֣
Mat 21:44 <ו֗הי ן ּדִהי ֵּתֵּפל עלַ֣ ע> וֻֿכל מַ֣ ל ִּכאָֿפא ָהֵֿ֭דא> ֵנֿתרעַ֣ ן ּדֵנֵּפל עַ֣ ומַ֣

ֵּתֿ֭דֵריו֗הי ס
Mat 21:45 <ר יֻהון ֵאמַ֣ עלַ֣ עו ּדַ֣ ו֗ה֑י֞ ִיֿ֭דַ֣ ֿתלַ֣ ֿפִריֵׁש֞א מַ֣ ֞ וַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ עו רַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
Mat 21:46 ִחיִֿ֭דין נִֿבָיא אַ֣ איֿך ּדלַ֣ ֿ֭דֵחלו ֵמן ֵּכנָׁשא> ֵמֻטל ּדַ֣ ו לֵמאחֵּדה> וַ֣ ֿבעַ֣ וַ֣

ו ֵלה ס ֗הוַ֣
Mat 22:1 <ר ֞ ֵואמַ֣ ֿתֵלא> עָנא ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע ּבמַ֣ וַ֣

Mat 22:2 ֿ֭ד ֵמׁשֻּתוָֿתא עֿבַ֣ לָּכא ּדַ֣ ֿבָרא מַ֣ ָי֑א לֿגַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ מיַֿ֣ת מַ֣ ֵאּתּדַ֣
ֿבֵרה> לַ֣

Mat 22:3 ו מזַ֣מֵנ֞א לֵמׁשֻּתוָֿת֑א וָלא צֿבַ֣ ו֗ה֞י ּדֵנקֻרון לַ֣ ֿבּדַ֣ ר לעַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
לֵמאָֿתא>

Mat 22:4 מזַ֣מֵנ֑א֞ ּדָהא ָׁשֻרוֿתי רו לַ֣ ר> ֵאמַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ֿבֵּד֞א ֗אחָרֵנא> ר עַ֣ ּדַ֣ ֻּתוֿב ׁשַ֣
ו לֵמׁשֻּתוָֿתא> יַֿ֣֑ב ּתַ֣ ן וֻֿכל ֵמֵּדם מטַ֣ י>֞ קִטיִלי> טמַ֣ מֿפַ֣ י>֞ וַ֣ ורַ֣ יָֿבא> וֿתַ֣ מטַ֣

Mat 22:5 <לֵֿתאֻֿגורֵּתה קִריֵֿתה> ִואיֿת ּדַ֣ ו> ֵואזַ֣לו> ִאיֿת ּדלַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ּבסַ֣
Mat 22:6 <ֵטלו רו> וקַ֣ עַ֣ ו֗הי>֞ וצַ֣ ֿבּדַ֣ ֿ֭דו לעַ֣ רָּכא ֵּדין ֵאחַ֣ ׁשַ֣

Mat 22:7 ן וֵּבֿ֭ד לָקֻטוֵל֞א ָהנֻו> ָוֵֿת֞ה אַ֣ ילַ֣ ר חַ֣ ּדַ֣ לָּכא> רֵֿג֑ז וׁשַ֣ ע ֵּדין מַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣
וֵקֿ֭ד> מִֿ֭די֗נּתֻהון אַ֣ ולַ֣

Mat 22:8 ו> ָלא מזַ֣מִנין ֗הוַ֣ יָֿב֑א וָהנֻון ּדַ֣ ו֗הי>֞ ֵמׁשֻּתוָֿתא מטַ֣ ֿבּדַ֣ ר לעַ֣ ָהיֵּדין ֵאמַ֣
ו> ָׁשֵוין ֗הוַ֣
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Mat 22:9 ו ן קרַ֣ ן ּדֵמׁשּכִחין א֗נֻּתו> ּפָקֵנ֞א ֻּדאורָחָֿת֑א֞ וֻֿכל מַ֣ ֵזלו ָהִֿכיל למַ֣
לֵמׁשֻּתוָֿתא>

Mat 22:10 ֞ חו> ִּביֵׁשא> ֵנׁשו ֻּכל ֵּדאׁשּכַ֣ ֿבֵּד֞א ָהנֻון ֻלאורָחָֿת֑א֞ וֿכַ֣ קו עַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
֞ ֵואֿתמִלי ֵּביֿת-ֵמׁשֻּתוָֿתא סִמיֵֿכ֞א ס וָטֵֿבא>

Mat 22:11 ֿבָרא> ּדָלא לִֿביׁש ָמן ּגַ֣ חָזא ּתַ֣ לָּכא ּדֵנחֵזא סִמיֵֿכ֑א֞ וַ֣ ל מַ֣ ועַ֣
לֻֿבוֵׁש֞א ּדֵמׁשֻּתוָֿתא>

Mat 22:12 יּת ֿ֭ד נַ֣חֵּת֞א ּדֵמׁשֻּתוָֿתא לַ֣ לּת לָֿכ֑א ּכַ֣ ָנא עַ֣ יּכַ֣ ֿבר֑י אַ֣ ר ֵלה> חַ֣ ֵואמַ֣
ק> ּתַ֣ ָלֿך> ֻהו ֵּדין ֵאׁשּתַ֣

Mat 22:13 ֞ו֗ה֑י ו֗ה֞י וֵרֿגלַ֣ ֻסורו ִאיֿ֭דַ֣ ֞ אַ֣ מָׁשֵנא> מׁשַ֣ לָּכא לַ֣ ר מַ֣ ָהיֵּדין ֵאמַ֣
֞ ָמן ֵנהֵוא ֵּבֿכָיא> וֻחוָרק ֵׁשֵנא> ָרָיא> ּתַ֣ אּפֻקו֗הי לֵחֻׁשוָֿכא ּבַ֣ וַ֣

Mat 22:14 ָי֞א ס זֻעוִרי֞ן ּגֿבַ֣ ֞ וַ֣ ָיא> ִּגיאִי֞ן ֵאנֻון ֵּגיר קרַ֣ סַ֣
Mat 22:15 <ָנא נֻצוֻֿ֭דוָני֗הי ּבֵמלָֿתא איּכַ֣ ֿבו ֵמלָּכ֑א ּדַ֣ ן ֵאזַ֣לו ּפִריֵׁש֞א נסַ֣ ָהיֵּדי>

Mat 22:16 <ָרוֵֿ֭דס> ָואמִרין ֵלה ם ּדֵֿביֿת ֵה7 ֞ עַ֣ יֻהון> לִמיֿ֭דַ֣ רו לָוֵֿתה ּתַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
֗נּת> וָלא ֵלֿף אַ֣ אָלָהא> ּבֻקוׁשָּתא מַ֣ ֗נּת> וֻאורָחא ּדַ֣ ִריר אַ֣ לָֿפָנ֑א ָיֿ֭דִעינַ֣ן ּדׁשַ֣ מַ֣

אֵּפ֞א ּד֗אָנָׁשא> ֗נּת ּבַ֣ ֗נּת ֵצֿפָֿתא ּד֗אָנׁש> ָלא ֵּגיר ָנֵסֿב אַ֣ ׁשִקיל אַ֣
Mat 22:17 ל ּכֵסֿף-ִרָׁשא ִליט לֵמּתַ֣ ָנא ֵמֿתחֵזא ָלֿך> ׁשַ֣ יּכַ֣ ן ָהִֿכיל אַ֣ ר לַ֣ ֵאמַ֣

ו ָלא> ר> אַ֣ לֵקסַ֣
Mat 22:18 ֞י ֵסין א֗נֻּתון ִלי> ָנסּבַ֣ ר> ָמָנא מנַ֣ ן ֵואמַ֣ ע ִּביֻׁשוֿתֻהו> ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣

אֵּפ֑א֞ ּבַ֣
Mat 22:19 <ֵרֿבו ֵלה ִּדיָנָרא ֿכֵסֿף-ִרָׁשא> ֵהנֻון ֵּדין קַ֣ אוֻני ִּדיָנָרא ּדַ֣ וַ֣ חַ֣

Mat 22:20 <ֿכָֿתָֿבא לָמא ָהָנא וַ֣ נֻו צַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּדמַ֣ ֵואמַ֣
Mat 22:21 אָלָהא ר> וֿ֭דַ֣ ר לֵקסַ֣ ֿבו ָהִֿכיל> ּדֵקסַ֣ ן הַ֣ ר לֻהו> ר> ֵאמַ֣ ן ּדֵקסַ֣ ָאמִרי>

אָלָהא> לַ֣
Mat 22:22 ֿבֻקו֗הי> ֵואזַ֣לו ּס ּס רו> וׁשַ֣ מַ֣ ע֑ו ֵאּתּדַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣

Mat 22:23 ֞ יַֿ֣ת-ִמיֵֿתא> יּת חַ֣ ֞ ָואמִרין ֵלה> לַ֣ ו יַ֣וָמא קֵרֿבו זַֻּ֣דוָקֵיא> ּבהַ֣
אֻלו֗הי> וׁשַ֣

Mat 22:24 יּת ֿ֭ד לַ֣ ן ֵּדאן ֗אָנׁש נֻמוֿת> ּכַ֣ ר לַ֣> וֵׁשא ֵאמַ֣ לָֿפָנ֑א ֻמ7 ָואמִרין ֵלה> מַ֣
אֻחו֗הי> נִקים זַ֣רָעא לַ֣ ֗נּתֵֿתה> וַ֣ ֻחו֗הי אַ֣ ֿב אַ֣ ָי֑א֞ ֵנסַ֣ ֵלה ּבנַ֣
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Mat 22:25 <֗נּתָֿתא> וִמיֿת ל אַ֣ ֿ֭דָמָיא ׁשקַ֣ ֿבָעא> קַ֣ ֵח֞א ׁשַ֣ ן אַ֣ ו ֵּדין לָוֿתַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣
אֻחו֗הי> ֗נּתֵֿתה לַ֣ ֿבָקה אַ֣ ָי֑א֞ ׁשַ֣ יּת ֗הָוא ֵלה ּבנַ֣ ֿ֭דלַ֣ וַ֣

Mat 22:26 ֞ יֻהון> ֿבָעֿתַ֣ ָמא לׁשַ֣ עֿ֭דַ֣ ֿתָלָֿתא> וַ֣ ו ּדַ֣ ֞ ָואֿף הַ֣ ֿתֵרין> ו ּדַ֣ ָהֿכָוֿת ָאֿף הַ֣
Mat 22:27 <֗נּתָֿתא ֿת> ָאֿף אַ֣ רָֿתא ֵּדין ּדֻֿכלֻהון ִמיֿתַ֣ ּבחַ֣

Mat 22:28 ֗נּתָֿתא> ֻּכלֻהון ֿבָעא ֵּתהֵוא אַ֣ איָנא ֵמן ָהֵלין ׁשַ֣ קָימָּתא ָהִֿכיל> לַ֣ ּבַ֣
ֵּגיר נַ֣סֻּבוה>

Mat 22:29 ֞ ן ָטֵעין א֗נֻּתו֑ן ּדָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּכָֿתֵֿבא> ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
אָלָהא> יֵלה ּדַ֣ וָלא חַ֣

Mat 22:30 ָאֿפָלא ֵנֵׁש֞א ָהוָין ֞ ֞ ָלא ָנסִּבין ֵנֵׁשא> קָימָּתא ֵּגיר ּדִמיֵֿתא> ּבַ֣
יֻהון> ָיא ִאיֿתַ֣ ׁשמַ֣ אָלָהא ּבַ֣ אֵֿכ֞א ּדַ֣ לַ֣ יֿך מַ֣ ֞ ֵאָלא אַ֣ ֿבֵרא> לֿגַ֣

Mat 22:31 ן ֵמן ר לֻֿכו> יֻּתון ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ ל קָימָּתא ֵּדין ּדִמיֵֿת֑א֞ ָלא קרַ֣ עַ֣
ר> ָלָהא> ֵּדאמַ֣ אַ֣

Mat 22:32 יַ֣עֻקוֿ֑ב ָלֵהה ּד7 איסָחק> אַ֣ ָלֵהה ִּד7 אֿבָרָה֑ם אַ֣ 7 ָלֵהה ּדַ֣ ֵּדאָנא ֗אָנא אַ֣
֞ ֵיא> ֞ ֵאָלא ּדחַ֣ אָלָהא ָלא ֗הָוא ּדִמיֵֿתא> וַ֣

Mat 22:33 ו ּביֻולָּפֵנה ס מִהין ֗הוַ֣ עו ֵּכנֵׁש֑א֞ ֵמּתּתַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
Mat 22:34 <ֿכחָֿ֭דא נַׁ֣שו אַ֣ ֻּדוָקֵי֑א֞ ֵאֿתּכַ֣ ֵּתק לזַ֣ עו ּדׁשַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ן ּכַ֣ ּפִריֵׁש֞א ֵּדי>

Mat 22:35 <ֿ֭ד מנֵַ֣סא ֵלה ע ָנֻמוָסא> ּכַ֣ ן ּדָיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻהו> אֵלה חַ֣ וׁשַ֣
Mat 22:36 <ֿב ּבָנֻמוָסא יָנא ֻּפוקָּדָנא רַ֣ לָֿפָנא> אַ֣ מַ֣

Mat 22:37 ָלָהֿך֑ ֵמן ֻּכֵלה ֵלָּבֿך> וֵמן ם לָמרָיא אַ֣ ר ֵלה> ּדֵֿתרחַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣
יָלֿך> וֵמן ֻּכֵלה ֵרעָיָנֿך> ֻּכָלה נַֿ֣פָׁשֿך> וֵמן ֻּכֵלה חַ֣

Mat 22:38 <ֿ֭דָמָיא ָּבא וקַ֣ ו ֻּפוקָּדָנא> רַ֣ ָהנַ֣
Mat 22:39 <יֿך נַֿ֣פָׁשֿך ִריָֿבֿך> אַ֣ ם לקַ֣ ֿתֵרי֞ן ּדָֿ֭דֵמא ֵל֑ה ּדֵֿתרחַ֣ וֿ֭דַ֣

Mat 22:40 נִֿבֵי֞א ס לָיא ֻאוָריָּתא> וַ֣ ֞ ּתַ֣ ּבָהֵלין ּתֵרי֞ן ֻּפוקָּדִנין>
Mat 22:41 <ֵאל ֵאנֻון ֵי7ֻׁשוע ֿ֭ד ּכִניִׁשי֞ן ֵּדין ּפִריֵׁש֑א֞ ׁשַ֣ ּכַ֣

Mat 22:42 ר נֻו> ָאמִרין ֵלה> ּבַ֣ ר מַ֣ ל מִׁשיָחא> ּבַ֣ ר> ָמָנא ָאמִרין א֗נֻּתון עַ֣ ֵואמַ֣
ִויֿ֭ד> 7 ּדַ֣

Mat 22:43 <ר ֵּגיר ִויֿ֭ד ּבֻרוח> ָקֵרא ֵלה ָמרָיא> ָאמַ֣ 7 ָנא ּדַ֣ איּכַ֣ ן וַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
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Mat 22:44 ָמא ֵּדאִסים ר ָמרָיא לָמרי> ֵּתֿב ָלֿך ֵמן יִַ֣מינ֑י עֿ֭דַ֣ ֵּדאמַ֣
֞ יּכְ֭> יּךְ֭֞ ּתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣

Mat 22:45 ו ס ָנא ּבֵרה ֻה֗ יּכַ֣ ִויֿ֭ד ָקֵרא ֵלה ָמרָי֑א אַ֣ 7 ֵאן ָהִֿכיל ּדַ֣
Mat 22:46 ח ֻּתוֿב ֵמן מרַ֣ ח ּדֵנֵּתל ֵלה ֵּפֿתָֿגָמא> וָלא ֗אָנׁש אַ֣ וָלא ֗אָנׁש ֵאׁשּכַ֣

ָאֻלוֵֿתה ס מׁשַ֣ ו יַ֣וָמא> לַ֣ הַ֣
Mat 23:1 ֞<ו֗הי לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ֞ ועַ֣ ם ֵּכנֵׁשא> ֵלל> עַ֣ ָהיֵּדין ֵי7ֻׁשוע מַ֣

Mat 23:2 ֿ֞פִריֵׁש֑א ֻמוֵׁשא ִיֵֿתֿבו ָסֿפֵר֞א וַ֣ ל ֻּכורסָיא ּד7 ן עַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
Mat 23:3 יֿך עֵֿבֿ֭דו> אַ֣ רו וַ֣ ֻּכל ֵמֵּדם ָהִֿכיל ּדִנאמֻרון לֻֿכון ּדֵֿתטֻרו֑ן טַ֣

ן ָאמִרין ֵּגיר> וָלא ָעֿבִּדין ס יֻהו֞ן ֵּדין ָלא ֵּתעּבֻֿ֭דו> עָֿבֿ֭דַ֣
Mat 23:4 ֵהנֻון ֞ ֞י ֗אָנָׁשא> ֿבנַ֣ ֿתָּפָֿת֞א ּדַ֣ ל ּכַ֣ ִקיָרָֿת֑א֞ וָסיִמין עַ֣ וּבֵל֞א יַ֣ ָואסִרין מַ֣

ן ָלא ָצֵֿבין ּדֵנקרֻֿבון לֵהין ס ֵּדין ּבֵצֿבעֻהו>
Mat 23:5 ֿפֵּתין ֵּגיר ֞ מַ֣ ֞י ֗אָנָׁשא> ֿבנַ֣ ן ּדֵנֿתחזֻון לַ֣ יֻהו֞ן ָעֿבִּדי> וֻֿכלֻהון עָֿבֿ֭דַ֣

֞ יֻהון> רֻטוטַ֣ ורִֿכין ֵּתֿכָלָֿת֞א ּדמַ֣ ֞ ומַ֣ יֻהון> ֵּתֿפלַ֣
Mat 23:6 ֞ ֿכנֻוָׁשָֿתא> וּתֵֿב֞א ּבַ֣ חָׁשמָיָֿת֑א֞ וִרׁש מַ֣ וָרחִמין ִרׁש סָמֵֿכ֞א ּבַ֣

Mat 23:7 <ִּבי ֿ֭דֵנהוֻון ֵמֿתקֵרין ֵמן ֗אָנָׁש֞א רַ֣ ֞ וַ֣ וַׁ֣שָלָמא ּבֻׁשוֵקא>
Mat 23:8 ֗נֻּתון ֵּדין ן אַ֣ ּבֻֿכו> ו ֵּגיר רַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ִּבי> חַ֣ ן ָלא ֵּתֿתקֻרון רַ֣ ֗נֻּתון ֵּדי> אַ֣

֗נֻּתון> ֵח֞א אַ֣ ן אַ֣ ֻּכלֻֿכו>
Mat 23:9 <ָיא ׁשמַ֣ ֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ ו ֵּגיר אַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ארָעא> חַ֣ אָֿבא ָלא ֵּתקֻרון לֻֿכון ּבַ֣ וַ֣

Mat 23:10 <ן מִׁשיָחא ּבָרנֻֿכו> ו מֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ֞ ֵמֻטל ּדחַ֣ ּבָרֵנא> וָלא ֵּתֿתקֻרון מֿ֭דַ֣
Mat 23:11 מָׁשָנא ס ּב ּבֻֿכו֑ן ֵנהֵוא לֻֿכון מׁשַ֣ ו ֵּדין ּדרַ֣ הַ֣

Mat 23:12 ֵמֿך נַֿ֣פֵׁשה> ֵנּתּתִרים ס ן ּדנַ֣ ֿך> ומַ֣ ּכַ֣ נִרים נַֿ֣פֵׁשה> ֵנֿתמַ֣ ן ֵּגיר ּדַ֣ מַ֣
Mat 23:13 אֵּפ֑א֞ ָּדאֿכִלין א֗נֻּתון ָּבֵּת֞א ֞י ּבַ֣ ֞ ָנסּבַ֣ ֿפִריֵׁשא> ן ָסֿפֵר֞א וַ֣ ָוי> לֻֿכו>

ּבֻלון ִּדיָנא ֞ ֵמֻטל ָהָנא ּתקַ֣ ָוֿתֻֿכון> ורִֿכין א֗נֻּתון צלַ֣ ֞ ּבֵעלָֿתא ּדמַ֣ ארמָלָֿתא> ּדַ֣
יִַּ֣תיָרא ס

Mat 23:14 אִחיִֿ֭דין א֗נֻּתון אֵּפ֑א֞ ּדַ֣ ֞י ּבַ֣ ֞ ָנסּבַ֣ ֿפִריֵׁשא> ן ָסֿפֵר֞א וַ֣ ָוי> לֻֿכו>
איֵלין ֗נֻּתון ֵּגיר ָלא ָעאִלין א֗נֻּתו֑ן ולַ֣ ֞ אַ֣ ֞י ֗אָנָׁשא> ָיא קָֿ֭דם ּבנַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ מַ֣

ל ס ן ָלא ָׁשֿבִקין א֗נֻּתון לֵמעַ֣ ּדָעאִלי>
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Mat 23:15 רִּכין א֗נֻּתון יַָ֣מא אֵּפ֑א֞ ּדֵמֿתּכַ֣ ֞י ּבַ֣ ֞ ָנסּבַ֣ ֿפִריֵׁשא> ן ָסֿפֵר֞א וַ֣ ָוי> לֻֿכו>
ָנא> הָו֑א ָעֿבִּדין א֗נֻּתון ֵלה ּבֵרה ּדִֿגהַ֣ ֿ֭ד ִּגיֻוָרא> וָמא ּדַ֣ ויַֿ֣בָׁש֑א ּדֵֿתעּבֻֿ֭דון חַ֣

יֻּכון ס עָֿפא עלַ֣ אַ֣
Mat 23:16 יּכָלא> ָלא ן ּדָיֵמא ּבהַ֣ ן ּדמַ֣ ָי֑א֞ ָּדאמִרין א֗נֻּתו> ן ָנֻֿגוֵֿ֭ד֞א סמַ֣ ָוי> לֻֿכו>

יּכָלא> ָחֵאֿב> ֿבהַ֣ הָֿבא ּדַ֣ ן ֵּדין ּדָיֵמא ּבֿ֭דַ֣ ֗הָוא ֵמֵּדם> מַ֣
Mat 23:17 ֵּדׁש ֵלה יּכָלא ּדֻהו מקַ֣ ו הַ֣ הָֿבא> אַ֣ ֿב> ּדַ֣ ָי֑א֞ ָמָנא ֵּגיר רַ֣ סמַ֣ ֿכֵל֞א וַ֣ סַ֣

הָֿבא> לֿ֭דַ֣
Mat 23:18 ן ֵּדין ּדָיֵמא ּבֻקורָּבָנא ֿ֭דּבָחא> ָלא ֗הָוא ֵמֵּדם> מַ֣ ן ּדָיֵמא ּבמַ֣ ומַ֣

לֵעל ֵמֵנה> ָחֵאֿב> ּדַ֣
Mat 23:19 ֵּדׁש מקַ֣ ֿ֭דּבָחא ּדַ֣ ו מַ֣ ֿב> ֻקורָּבָנא> אַ֣ עִויֵר֑א֞ ָמָנא רַ֣ ֿכֵל֞א וַ֣ סַ֣

לֻקורָּבָנא>
Mat 23:20 <ֿבֻֿכל ָמא ִּדאיֿת לֵעל ֵמֵנה ֿ֭דּבָח֑א ָיֵמא ֵּבה> וַ֣ ן ּדָיֵמא ָהִֿכיל ּבמַ֣ מַ֣

Mat 23:21 <ר ֵּבה ן ּדָעמַ֣ ֿבמַ֣ יּכָל֑א ָיֵמא ֵּבה> וַ֣ ן ּדָיֵמא ּבהַ֣ ומַ֣
Mat 23:22 ן ּדָיֵֿתֿב לֵעל ֿבמַ֣ אָלָהא> וַ֣ ָי֑א ָיֵמא ּבֻֿכורסֵיה ּדַ֣ ׁשמַ֣ ן ּדָיֵמא ּבַ֣ ומַ֣

ֵמֵנה ס
Mat 23:23 <סִרין א֗נֻּתון ָננָעא מעַ֣ אֵּפ֑א֞ ּדַ֣ ֞י ּבַ֣ ֞ ָנסּבַ֣ ֿפִריֵׁשא> ן ָסֿפֵר֞א וַ֣ ָוי> לֻֿכו>

יָמנֻוָֿתא> חָנָנא> והַ֣ קֻּתון יִַ֣קיָרֵֿת֞ה ּדָנֻמוָסא> ִּדיָנא> וַ֣ ֻמוָנ֑א וַׁ֣שֿבַ֣ וַׁ֣שֵֿבָּתא וֿכַ֣
ָהֵלין ֵּדין ָוֵלא ֗הָוא ּדֵֿתעּבֻֿ֭דו֑ן וָהֵלין ָלא ֵּתׁשּבֻקון ס

Mat 23:24 מֵל֞א ס ֞ וָֿבלִעין ּגַ֣ לִלין ָּבֵקא> מצַ֣ ָי֑א֞ ּדַ֣ ָנֻֿגוֵֿ֭ד֞א סמַ֣
Mat 23:25 ֵרה ן ּבַ֣ ֵּכין א֗נֻּתו> מֿ֭דַ֣ אֵּפ֑א֞ ּדַ֣ ֞י ּבַ֣ ֞ ָנסּבַ֣ ֿפִריֵׁשא> ן ָסֿפֵר֞א וַ֣ ָוי> לֻֿכו>

וָלא> ו ֵּדין מֵלין חֻטוֿפָיא> ועַ֣ ֿ֭דָזֻֿבוָר֑א לֿגַ֣ ּדָֿכָסא וַ֣
Mat 23:26 הָוא ָאֿף ֿ֭דָזֻֿבוָר֑א ּדַ֣ ֵוה ּדָֿכָסא וַ֣ ם ּגַ֣ ו ֻלוקֿ֭דַ֣ ּכַ֣ ֞ ּדַ֣ ּפִריֵׁש֞א עִויֵרא>

רֻהון ּדֵֿכא ס ּבַ֣
Mat 23:27 ֿבֵר֞א אֵּפ֑א֞ ּדָֿ֭דֵמין א֗נֻּתון לקַ֣ ֞י ּבַ֣ ֞ ָנסּבַ֣ ֿפִריֵׁשא> ן ָסֿפֵר֞א וַ֣ ָוי> לֻֿכו>

֞ רֵמ֞א ּדִמיֵֿתא> ו ֵּדין מֵלין ּגַ֣ ִּפיֵר֑א֞ ֵמן לֿגַ֣ ר ֵמֿתחֵזין ׁשַ֣ ֞ ּדֵמן לֿבַ֣ ֿכלֵׁשא> מַ֣
נֻֿפוָֿתא> וֻֿכָלה טַ֣

Mat 23:28 יֿך ֞י ֗אָנָׁש֞א אַ֣ ֿבנַ֣ ר ֵמֿתחֵזין א֗נֻּתון לַ֣ ן ֵמן לֿבַ֣ ֗נֻּתו> ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣
אֵּפ֞א ס ֿב ּבַ֣ סַ֣ וָלא> ומַ֣ ו מֵלין א֗נֻּתון עַ֣ ִּדיֵק֑א֞ וֵמן לֿגַ֣ זַ֣
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Mat 23:29 ֿבֵר֞א אֵּפ֑א֞ ּדָֿבֵנין א֗נֻּתון קַ֣ ֞י ּבַ֣ ֞ ָנסּבַ֣ ֿפִריֵׁשא> ן ָסֿפֵר֞א וַ֣ ָוי> לֻֿכו>
֞ ּבִֿתין א֗נֻּתון ֵּביֿת-קֻֿבוֵר֞א ּדזִַּ֣דיֵקא> מצַ֣ נִֿבֵי֑א֞ וַ֣ ּדַ֣

Mat 23:30 ין לֻהון י֑ן֞ ָלא ָהֵוין ֗הוַ֣ ָֿבהַ֣ ֞י אַ֣ ין ּביַ֣ומַ֣ ן ֵּדאֻלו הוַ֣ ָואמִרין א֗נֻּתו>
֞ נִֿבֵיא> ֿ֭דָמא ּדַ֣ וָּתֵֿפ֞א ּבַ֣ ׁשַ֣

Mat 23:31 ֵטלו ֗נֻּתון ּדָהנֻון ּדקַ֣ ָי֞א אַ֣ ֿבנַ֣ ל נַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ּדַ֣ סהִֿ֭דין א֗נֻּתון עַ֣ ָמֵֿ֭דין מַ֣
נִֿבֵי֞א ס לַ֣

Mat 23:32 ֞ יֻּכון> אָֿבהַ֣ ו מֻׁשוחָֿתא ּדַ֣ לַ֣ ן מַ֣ ֗נֻּתו> ָואֿף אַ֣
Mat 23:33 ָנא ּס ּס ָנא ֵּתערֻקון ֵמן ִּדיָנא ּדִֿגהַ֣ יּכַ֣ ֞ יַ֣לָּדא ָּדאֵֿכֿ֭דֵנ֑א֞ אַ֣ ָוָֿתא> חוַ֣

Mat 23:34 ֞ ִּכיֵמא> ר ֗אָנא לָוֿתֻֿכו֑ן נִֿבֵי֞א וחַ֣ ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא> ָהא ֵאָנא מׁשַ֣
ן וֵמנֻהון מנַּ֣גִֿ֭דין א֗נֻּתון ֞ ֵמנֻהון ָקטִלין א֗נֻּתון וָזקִּפין א֗נֻּתו> וָסֿפֵרא>

מִֿ֭דיָנ֑א ֞ וֵֿתרּדֻֿפון ֵאנֻון ֵמן מִֿ֭דיָנא לַ֣ ֿכנֻוָׁשֿתֻֿכון> ּבַ֣
Mat 23:35 ל ִּדיֵק֞א ֵּדאֵֿתאֵׁשֿ֭ד עַ֣ יֻּכון ֻּכֵלה ּדָמא ּדזַ֣ ָנא ּדִנאֵֿתא עלַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ו ֿכָיא> הַ֣ רַ֣ ר ּב7 רָיא ּבַ֣ זֿכַ֣ 7 ֿ֭דֵמה ּדַ֣ ָמא לַ֣ עֿ֭דַ֣ ָהֵֿביל זִַּ֣דיָק֑א וַ֣ רָע֑א ֵמן ּדֵמה ּד7 אַ֣
ֿ֭דּבָחא> יּכָלא למַ֣ י הַ֣ ינַ֣ לֻּתון ּבַ֣ קטַ֣ ּדַ֣

Mat 23:36 רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא ל ׁשַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדִנאֿתָי֞ן ָהֵלין ֻּכלֵהין עַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣
ס

Mat 23:37 ׁשִליִחין איֵלין ּדַ֣ ֿת לַ֣ ֞ וָרֿגמַ֣ ֿת נִֿבֵיא> וִרׁשֵל֑ם ָקטלַ֣ וִרׁשֵלם ֻא7 ֻא7
ֻרוֵֿגי֞ה רָנֻֿגולָּתא ּפַ֣ יֿך ּדָֿכנָׁשא ּתַ֣ יּכ֑י֞ אַ֣ ֵנׁש ּבנַ֣ לָוָֿתה> ּכָמא זַֿ֣בִני֞ן צִֿביֿת ֵּדאּכַ֣

יֻּתון> ֞ וָלא צֿבַ֣ ּתֵחיֿת ֵּגֵֿפיה>
Mat 23:38 <רָּבא יּתֻֿכון חַ֣ ָהא ֵמׁשּתֵֿבק לֻֿכון ּבַ֣

Mat 23:39 ָמא ּדִֿתאמֻרו֑ן רָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ּדָלא ֵּתחזֻוָנני ֵמן ָהָׁשא> עֿ֭דַ֣ ָאמַ֣
ׁשֵמה ּדָמרָיא ס ו ָּדאֵֿתא ּבַ֣ ּבִריֿך ֻה֗

Mat 24:1 ו ֵוין ֗הוַ֣ ו֗הי>֞ מחַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ קֵרֿבו ּתַ֣ יּכָלא לִמאזַ֣֑ל וַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע ֵמן הַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
יּכָלא> ֵלה ֵּבנָיֵנה ּדהַ֣

Mat 24:2 ר ִמין ָאמַ֣ ן אַ֣ ן ָלא ָהא ָחֵזין א֗נֻּתון ָהֵלין ֻּכלֵהי> ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
ר ס ל ִּכאֿף֑ ּדָלא ֵּתסּתֿתַ֣ ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא ֵּתׁשּתֵֿבק ָהרָּכא ִּכאֿף עַ֣
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Mat 24:3 ו֗הי>֞ ָואמִרין לִמיֿ֭דַ֣ ל ֻטוָרא ּדזַ֣יֵּת֑א֞ קֵרֿבו ּתַ֣ ֿ֭ד ִיֵֿתֿב ֵי7ֻׁשוע עַ֣ וֿכַ֣
֞ וָמָנא ֗הי ָאָֿתא ּדֵמאִֿתיָֿתֿך ֿתי ָהֵלין ֵנהוָין> ן ֵאמַ֣ ר לַ֣ יֻהון וֵלה> ֵאמַ֣ ינַ֣ ּבַ֣

ֿ֭דֻׁשוָלֵמה ּדָעלָמא> וַ֣
Mat 24:4 <֗הרו ָלא ֗אָנׁש נַ֣טֵעיֻֿכון ן ֵאזּדַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

Mat 24:5 ִּגֵיא֞א ן ֵּדאָנא ֗אָנא מִׁשיָחא> וסַ֣ ִּגֵיא֞א ֵּגיר ִנאֻֿתון ּבֵׁשמ֑י וִנאמֻרו> סַ֣
ֵנטֻעון>

Mat 24:6 חזַ֣ו ָלא ֞ קָרֵֿבא> ע> ִקארֵס֞א וֵׁשמָעא ּדַ֣ עִֿתיִֿ֭דין א֗נֻּתון ֵּדין לֵמׁשמַ֣
ִּכיל ֻׁשוָלָמא> ֞ ֵאָלא ָלא עֿ֭דַ֣ ן ָוֵלא ֵּגיר ּדֻֿכלֵהין ֵנהוָין> וֻֿ֭דו> ֵּתּתּדַ֣

Mat 24:7 ֿפֵנ֞א לֻּכוָֿתא> וֵנהוֻון ּכַ֣ ל מַ֣ לֻּכוָֿתא עַ֣ ָמ֑א ומַ֣ ל עַ֣ ָמא עַ֣ נֻקום ֵּגיר עַ֣
֞ ּבֻֿ֭דוָּכא ֻּדוָּכא> וָּתֵנ֞א וזַ֣וֵעא> ומַ֣

Mat 24:8 ָהֵלין ֵּדין ֻּכלֵהין ִרָׁשא ֵאֵני֞ן ּדֵחֿבֵל֞א ס
Mat 24:9 ן וֵֿתהוֻון סִניאִי֞ן ֵמן ֞ וֵנקטֻלוָנֻֿכו> ָהיֵּדין נַׁ֣שלֻמוָנֻֿכון ֻלאולָצֵנא>

֞ ֵמֻטל ֵׁשמי> ֗מֵמא> ֻּכלֻהון עַ֣
Mat 24:10 <ֿ֭ד ֿ֭ד לחַ֣ ֿ֭ד> ונַׁ֣שלֻמון חַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ֞ וֵנסנֻון חַ֣ ִּגֵיאא> ׁשֻלון סַ֣ ָהיֵּדין ֵנֿתּכַ֣

Mat 24:11 ֞ ִּגֵיאא> ָּגֵל֞א נֻקוֻמו֑ן ונַ֣טֻעון לסַ֣ ִּגֵיא֞א נִֿבֵי֞א ּדַ֣ וסַ֣
Mat 24:12 ֞ ִּגֵיאא> וָל֑א נֻֿפוֿג ֻחוָּבא ּדסַ֣ ִּגיֻאוֿת עַ֣ וֵמֻטל סַ֣
Mat 24:13 רָֿתא> ֻהו ִנֵחא ס ָמא לחַ֣ ר ֵּדין עֿ֭דַ֣ יּבַ֣ נסַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣

Mat 24:14 לֻּכוָֿתא> ּבֻֿכֵלה ָעלָמ֑א לָסהֻּדוָֿתא רָֿתא ּדמַ֣ וֵֿתֿתּכֵרז ָהֵֿ֭דא סֿבַ֣
֗מֵמ֑א֞ וָהיֵּדין ִנאֵֿתא ֻׁשוָלָמא ס ּדֻֿכלֻהון עַ֣

Mat 24:15 ָֿ֭דִניאֵיל ר ּב7 נֿפָֿתא ּדֻחורָּב֑א ֵּדאֵֿתאמַ֣ חזַ֣יֻּתון ָאָֿתא טַ֣ ָמא ֵּדין ּדַ֣
ל> ּכַ֣ ו ּדָקֵרא ֵנסּתַ֣ ִּדיׁשָּת֑א הַ֣ נִֿבָי֑א ּדָקיָמא ּבֻֿ֭דוּכָֿתא קַ֣

Mat 24:16 <ן ֵנערֻקון לֻטוָרא יֻהוֿ֭ד ֵאנֻו> יֵלין ּדִֿב7 ָהיֵּדין אַ֣
Mat 24:17 <יֵּתה ֿבֿבַ֣ ֿב ּדַ֣ ו ּדֵֿבאָּגָרא ֻה֑ו ָלא ֵנֻחוֿת לֵמסַ֣ והַ֣

Mat 24:18 ֿב לָֿבֵׁשה ס קָלא ֻה֑ו ָלא ֵנֿתהֵֿפֿך לֵֿבסּתֵרה לֵמסַ֣ ֿבחַ֣ איָנא ּדַ֣ וַ֣
Mat 24:19 ינָק֞ן ּבָהנֻון יַ֣וָמָֿת֞א ס איֵלין ּדמַ֣ ֞ ולַ֣ טָנָֿתא> ָוי ֵּדין לֿבַ֣

Mat 24:20 <ּבָֿתא ֿתָוא> וָלא ּבׁשַ֣ ו ֵּדין ּדָלא ֵנהֵוא עֻרוִקיֻֿכון ּבסַ֣ לַ֣ צַ֣
Mat 24:21 יָנא ּדָלא הָוא ֵמן ִרִׁשיֵֿתה ָּב֑א אַ֣ ֵנהֵוא ֵּגיר ָהיֵּדין ֻאולָצָנא רַ֣

ָמא לָהָׁשא> וָלא ֵנהֵוא> עֿ֭דַ֣ ּדָעלָמא> וַ֣
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Mat 24:22 ר> ֵמֻטל ִריו יַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן ָלא ָחֵיא ֗הָוא ֻּכל ּבסַ֣ ֵואֻלו ָלא ֵאֿתּכַ֣
ֻרון יַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻון ס ן ֵנֿתּכַ֣ ָי֞א ֵּדי> ּגֿבַ֣

Mat 24:23 <ו ָהרָּכא ֑ ר לֻֿכו֑ן ָהא ָהרָּכא ֻהו מִׁשיָחא אַ֣ ָהיֵּדין ֵאן ֗אָנׁש ִנאמַ֣
ימנֻון> ָלא ּתהַ֣

Mat 24:24 ָּדֻֿבוָֿתא> וֵנּתֻלון ָאֿתָוָֿת֞א נִֿבֵי֞א ּדֿכַ֣ ֞ וַ֣ ָּגֵלא> נֻקוֻמון ֵּגיר מִׁשיֵח֞א ּדַ֣
֞ ָיא> ֿגֿבַ֣ יֿך ּדנַ֣טֻעון ֵאן ֵמׁשּכָחא> ָאֿף לַ֣ ורָֿבָֿת֑א֞ אַ֣ רַ֣

Mat 24:25 ּדֵמֿת ֵאמֵרֿת לֻֿכון ס ָהא קַ֣
Mat 24:26 ו ּדָהא ן אַ֣ ן ָהא ּבֻחורָּבא ֻהו> ָלא ֵּתּפֻקו> ֵאן ָהִֿכיל ִנאמֻרון לֻֿכו>

ימנֻון> ָוָנא ֻהו> ָלא ּתהַ֣ ּבֿתַ֣
Mat 24:27 ערָֿב֑א ָמא למַ֣ ֿ֭דנָח֑א וֵמֿתחֵזא עֿ֭דַ֣ רָקא ָנֵֿפק ֵמן מַ֣ ָנא ֵּגיר ּדֿבַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ס ָנא ֵּתהֵוא ֵמאִֿתיֵֿתה ּדַ֣ ָהֿכַ֣
Mat 24:28 נֻׁשון ֵנׁשֵר֞א ס ָמן ֵנֿתּכַ֣ ֿגָר֑א ּתַ֣ יָּכא ֵּדאן ֵנהֵוא ּפַ֣ אַ֣

Mat 24:29 <ֿך ן ֵׁשמָׁשא ֵנחׁשַ֣ ר ֻאולָצָנא ּדיַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו> ֵמחָֿ֭דא ֵּדין ָּבֿתַ֣
ָיא ׁשמַ֣ יֵל֞א ּדַ֣ ָיא> וחַ֣ וּכֵֿב֞א ֵנּפֻלון ֵמן ׁשמַ֣ ֵוא נֻוהֵרה> וֿכַ֣ הָרא ָלא נחַ֣ וסַ֣

ֵנּתּתִזיֻעון>
Mat 24:30 ָיא> וָהיֵּדין נַ֣רקָֿ֭ד֞ן ׁשמַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּבַ֣ וָהיֵּדין ֵנֿתחֵזא ִניֵׁשה ּדַ֣
ָי֑א ֞י ׁשמַ֣ ל עָננַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ָּדאֵֿתא עַ֣ ארָע֑א וֵנחזֻון לַ֣ רָּבָֿת֞א ּדַ֣ ֻּכלֵהין ׁשַ֣

ִּגָיאא> יָלא וֻׁשוֿבָחא סַ֣ ם חַ֣ עַ֣
Mat 24:31 <ָי֞א ִּדיֵלה ֿגֿבַ֣ נֻׁשון לַ֣ נֿכַ֣ ָּב֑א וַ֣ ם ִׁשיֻֿפוָרא רַ֣ ו֗הי>֞ עַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ ר מַ֣ ּדַ֣ נׁשַ֣ וַ֣

ָמא לִרׁשֻהון ס עֿ֭דַ֣ ָיא> וַ֣ ׁשמַ֣ ֞ ֵמן ִרׁשֻהון ּדַ֣ רּבָעֿ֞ת ֻרוֵחא> ֵמן אַ֣
Mat 24:32 וֵּכי֞ה ָרָֿכ֞ן וָֿפרִעין ֿפו ֵּפֵלאָֿתא> ּדֵמחָֿ֭דא ּדסַ֣ ֵמן ִּתָּתא ֵּדין ִילַ֣

יָטא> מָטא קַ֣ ן ּדַ֣ רֵֿפי֑ה֞ ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> טַ֣
Mat 24:33 מָטֿת ָלה עו ּדַ֣ חזַ֣יֻּתון ָהֵלין ֻּכלֵהי֑ן ּדַ֣ ן ָמא ּדַ֣ ֗נֻּתו> ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣

רָעא> לֿתַ֣
Mat 24:34 ָמא רּבָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א עֿ֭דַ֣ ר ׁשַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא ֵּתעּבַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣

֞ ּדָהֵלין ֻּכלֵהין ֵנהוָין>
Mat 24:35 ֞י ָלא ֵנעּבָר֞ן ס ארָעא ֵנעּבֻרו֑ן וֵמלַ֣ ָיא וַ֣ ׁשמַ֣
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Mat 24:36 אֵֿכ֞א לַ֣ ע> ָאֿפָלא מַ֣ ל ָׁשעָֿתא ָה֑י ֗אָנׁש ָלא ָיֿ֭דַ֣ ו ועַ֣ ל יַ֣וָמא ֵּדין הַ֣ עַ֣
לֻחוֿ֭ד ס ָֿבא ּבַ֣ ָיא> ֵאָלא אַ֣ ׁשמַ֣ ּדַ֣

Mat 24:37 <ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ָנא ֵּתהֵוא ֵמאִֿתיֵֿתה ּדַ֣ ֞י ֻנ7ו֑ח ָהֿכַ֣ ָנא ֵּדין ּדיַ֣ומַ֣ יּכַ֣ אַ֣
Mat 24:38 וָֿפָנא> ָאֿכִלין וָׁשֵֿתי֑ן וָנסִּבין ו קָֿ֭דם טַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ָנא ֵּגיר ִּדאיֿתַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ל ֻנ7וח לֵֿכֵויָל֑א ָמא ליַ֣וָמא ּדעַ֣ ֿבֵר֞א ֑עֿ֭דַ֣ ֵנֵׁש֞א וָיהִּבין לֿגַ֣
Mat 24:39 ָנא ֵּתהֵוא ל לֻֿכלֻהו֑ן ָהֿכַ֣ וָֿפָנא> וַׁ֣שקַ֣ ָמא ֵּדאָֿתא טַ֣ עו> עֿ֭דַ֣ וָלא ִיֿ֭דַ֣

ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ס ֵמאִֿתיֵֿתה ּדַ֣
Mat 24:40 <ֿ֭ד ֵנׁשּתֵֿבק ר> וחַ֣ ֿ֭ד ֵנּתּדֿבַ֣ קִריָֿתא> חַ֣ ָהיֵּדין ּתֵרי֞ן ֵנהוֻון ּבַ֣

Mat 24:41 <ֿבָקא ֿבָרא> וַ֣חָֿ֭דא ֵמׁשּתַ֣ חָיא> חָֿ֭דא ֵמּתּדַ֣ רֵּתי֞ן ֵנהוָי֞ן ָטחָנ֞ן ּברַ֣ וֿתַ֣
Mat 24:42 איָֿ֭דא ָׁשעָֿתא ָאֵֿתא ֵאּתּתִעירו ָהִֿכי֑ל ּדָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּבַ֣

ָמרֻֿכון ס
Mat 24:43 רָֿתא טַ֣ איָֿ֭דא מַ֣ יָּתא> ּבַ֣ ע ֗הָוא ָמֵרא ּבַ֣ עו> ֵּדאֻלו ָיֿ֭דַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּדַ֣

יֵּתה> ָנָֿב֑א ֵמּתּתִעיר ֗הָוא> וָלא ָׁשֵֿבק ֗הָוא ּדֵנֿתּפֵלׁש ּבַ֣ ָאֵֿתא ּגַ֣
Mat 24:44 ֿבָׁשעָֿתא ּדָלא ָסֿבִרין ֞ ּדַ֣ יִֿבין> ו מטַ֣ ֗נֻּתון הוַ֣ ֵמֻטל ָהָנא> ָאֿף אַ֣

ן ִנאֵֿתא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּס ּס א֗נֻּתו>
Mat 24:45 ל אִקיֵמה ָמֵרה עַ֣ ִּכיָמ֑א ּדַ֣ ימָנא וחַ֣ ֿבָּדא מהַ֣ ו֗הי עַ֣ י ִאיֿתַ֣ נֻו ּכַ֣ מַ֣

יָּברָּתא ּבזַֿ֣בָנה> יֵּת֑ה ּדֵנֵּתל לֻהון סַ֣ ֞י ּבַ֣ ּבנַ֣
Mat 24:46 <ָנא ֑ו ּדִנאֵֿתא ָמֵרה ֵנׁשּכִחיו֗הי ּדָעֵֿבֿ֭ד ָהֿכַ֣ ֿבָּדא הַ֣ ו֗הי> לעַ֣ ֻטוֿבַ֣

Mat 24:47 <ל ֻּכל ִּדאיֿת ֵלה נִקיִמיו֗הי עַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣
Mat 24:48 ר לֵמאָֿת֑א וחַ֣ ו ִּביָׁשא ּבֵלֵּבה> ּדָמרי מַ֣ ֿבָּדא הַ֣ ר עַ֣ ֵאן ֵּדין ִנאמַ֣

Mat 24:49 ָ֞וֵי֑א ם רַ֣ ָוֵֿת֑ה֞ וֵנהֵוא ָאֵֿכל וָׁשֵֿתא עַ֣ ֵרא לֵממָחא ּכנַ֣ נׁשַ֣ וַ֣
Mat 24:50 ֑ע ֿבָׁשעָֿתא ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ר> וַ֣ ו ּביַ֣וָמא ּדָלא ָסֿבַ֣ ֿבָּדא הַ֣ ִנאֵֿתא ָמֵרה ּדעַ֣

Mat 24:51 <ָמן ֵנהֵוא ֵּבֿכָיא ֞ ּתַ֣ אֵּפא> ֞י ּבַ֣ ם ָנסּבַ֣ נִסים מָנֵֿתה> עַ֣ וֵנֿפלִֿגיו֗הי> וַ֣
וֻחוָרק ֵׁשֵנ֞א ס

Mat 25:1 ֿב נסַ֣ ֞ ָהֵני֞ן ּדַ֣ ר ּבֻֿתוָלן> עסַ֣ ָיא> לַ֣ ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֵמא מַ֣ ָהיֵּדין ֵּתּדַ֣
לָֿתא> ֿתָנא וֿכַ֣ ע חַ֣ ק ֻלאורַ֣ נֿפַ֣ ֞ וַ֣ יֵהין> מִּפֿ֭דַ֣ לַ֣

Mat 25:2 ֞ ֿכָלן> ֵמׁש סַ֣ י> וחַ֣ ִּכיָמ֞ן ֗הוַ֣ ֵמׁש ֵּדין ֵמנֵהין חַ֣ חַ֣
Mat 25:3 <מֵהין ֵמׁשָחא ֿב עַ֣ יֵהי֑ן֞ וָלא נסַ֣ מִּפֿ֭דַ֣ ֿב לַ֣ ֞ נסַ֣ ֿכָלָֿתא> וָהֵני֞ן סַ֣
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Mat 25:4 ֞ יֵהין> מִּפֿ֭דַ֣ ם לַ֣ ֞ עַ֣ ֿב ֵמׁשָחא ּבָמאֵנא> ִּכיָמָֿת֑א֞ נסַ֣ ָהֵני֞ן ֵּדין חַ֣
Mat 25:5 <ֿ֭דֵמֿך ן וַ֣ ֿתָנ֑א ָנם ֻּכלֵהי> ר ֵּדין חַ֣ וחַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ּכַ֣

Mat 25:6 <ֿתָנא ָאֵֿתא> ֻּפוקו ֻלאורֵעה ֿבֵֿפלֵֿגה ּדִללָיא> הָוֿת קָעָֿתא> ָהא חַ֣ וַ֣
Mat 25:7 ֞ יֵהין> מִּפֿ֭דַ֣ ֵקן לַ֣ ֞ וֿתַ֣ ָהיֵּדין ָקם ֻּכלֵהין ּבֻֿתוָלָֿת֞א ָהֵלין>

Mat 25:8 ן ֵמן ֵמׁשחֵֿכי֑ן ּדָהא ֵֿבי֞ן לַ֣ ֞ הַ֣ ִּכיָמָֿתא> ֿכָלָֿת֞א לחַ֣ ָאמָר֞ן ֵּדין ָהֵני֞ן סַ֣
֞ ין> מִּפֿ֭דַ֣ ּדֵעֿכו לֻהון לַ֣

Mat 25:9 ן ֵאָלא ֵזֵלי֞ן לֵֿכי> ן וַ֣ ק לַ֣ ֞ לָמא ָלא ֵנסּפַ֣ ֞ ָואמָרן> ִּכיָמָֿתא> ֞י ָהֵלי֞ן חַ֣ ענַ֣
זֵֿבֵני֞ן לֵֿכין> ן וַ֣ מזַּ֣בִני> יֵלין ּדַ֣ לָוֿת אַ֣

Mat 25:10 <ֵמה ל עַ֣ י> עַ֣ יָֿב֞ן ֗הוַ֣ מטַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֿתָנא> וַ֣ ֑ן ֵאָֿתא חַ֣ ֿ֭ד ֵאזַ֣ל לֵמזּבַ֣ וֿכַ֣
רָעא> לֵֿביֿת חֻלוָל֑א ֵואּתּתֵחֿ֭ד ּתַ֣

Mat 25:11 ן ֞ ָואמָר֑ן֞ ָמרַ֣ ֞י ָאֿף ָהֵני֞ן ּבֻֿתוָלָֿת֞א ֗אחָרנָיָֿתא> רָֿתא ֵּדין ֵאֿתַ֣ ּבחַ֣
ן> ח לַ֣ ֑ן ּפֿתַ֣ ָמרַ֣

Mat 25:12 ע ֗אָנא ר ֗אָנא לֵֿכי֑ן ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ִמין ָאמַ֣ ן אַ֣ ר לֵהי> ֻהו ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣
לֵֿכין>

Mat 25:13 ו> וָלא לָׁשעָֿתא ס ֵאּתּתִעירו ָהִֿכיל> ּדָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ליַ֣וָמא הַ֣
Mat 25:14 <ו֗הי>֞ וַ֣אׁשֵלם לֻהון ֵקנָיֵנה ֿבּדַ֣ חזַ֣֑ק קָרא לעַ֣ ֿבָרא ֵּגיר ּדַ֣ יֿך ּגַ֣ אַ֣

Mat 25:15 חָֿ֭דא> ֗אָנׁש ֞ ִואיֿת ּדַ֣ רֵּתין> ֞ ִואיֿת ּדֿתַ֣ ּכִרין> ֵמׁש ּכַ֣ ִאיֿת ּדיַ֣֗הֿב ֵלה חַ֣
חזַ֣ק ֵמחָֿ֭דא ס יֵלה> וַ֣ יֿך חַ֣ ֗אָנׁש אַ֣

Mat 25:16 ֵמׁש ר חַ֣ ן ִויֿתַ֣ ר ּבֵהי> ּגַ֣ ֞ ֵאּתּתַ֣ ּכִרין> ֵמׁש ּכַ֣ ֿב חַ֣ נסַ֣ ו ּדַ֣ ֵאזַ֣ל ֵּדין הַ֣
֞ ֗אחָרנָין>

Mat 25:17 ֞ רֵּתי֞ן ֗אחָרנָין> ר> ּתַ֣ ּגַ֣ ֞ ֵאּתּתַ֣ רֵּתין> ו ּדֿתַ֣ וָהֿכָוֿת ָאֿף הַ֣
Mat 25:18 ִׁשי ֵּכסָּפא ּדָמֵרה ס ארָע֑א וטַ֣ ר ּבַ֣ ֿב חָֿ֭דא> ֵאזַ֣ל חֿפַ֣ נסַ֣ ו ֵּדין ּדַ֣ הַ֣

Mat 25:19 ֿב ֵמנֻהון נסַ֣ ן וַ֣ ֿבֵּד֞א ָהנֻו> ִּגָיא֑א ֵאָֿתא ָמרֻהון ּדעַ֣ ר ֵּדין זַֿ֣בָנא סַ֣ ָּבֿתַ֣
ֻחוׁשָּבָנא>

Mat 25:20 <ר ֞ ֵואמַ֣ ֵמׁש ֗אחָרנָין> ֵרֿב חַ֣ ּכִרי֑ן֞ וקַ֣ ֵמׁש ּכַ֣ ֿב ֗הָוא חַ֣ נסַ֣ ו ּדַ֣ קֵרֿב הַ֣ וַ֣
יֵהין> ּגֵרֿת עלַ֣ ֵמׁש ֗אחָרנָי֞ן ֵאּתּתַ֣ ּכִרי֞ן יַ֣֗הֿבּת ִל֑י ָהא חַ֣ ֵמׁש ּכַ֣ ָמר֑י חַ֣

Mat 25:21 ן ימַ֣ ִליל מהַ֣ ל קַ֣ ימָנא> עַ֣ ֿבָּדא ָטָֿבא וַ֣מהַ֣ ר ֵלה ָמֵרה> ִאיו עַ֣ ָאמַ֣
ֻֿ֭דוֵֿתה ּדָמָרֿך> ִקיָמֿך> ֻעול לחַ֣ ִּגי אַ֣ ל סַ֣ יּת> עַ֣ ֗הוַ֣
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Mat 25:22 ּכִרי֞ן יַ֣֗הֿבּת רֵּתי֞ן ּכַ֣ ר> ָמר֑י ּתַ֣ ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ ּכרַ֣ רֵּתי֞ן ּכַ֣ ו ּדֿתַ֣ קֵרֿב הַ֣ וַ֣
יֵהין> ּגֵרֿת עלַ֣ רֵּתי֞ן ֗אחָרנָי֞ן ֵאּתּתַ֣ ִל֑י ָהא ּתַ֣

Mat 25:23 ן ימַ֣ ִליל מהַ֣ ל קַ֣ ימָנא> עַ֣ ֿבָּדא ָטָֿבא וַ֣מהַ֣ ר ֵלה ָמֵרה> ִאיו עַ֣ ָאמַ֣
ֻֿ֭דוֵֿתה ּדָמָרֿך> ִקיָמֿך> ֻעול לחַ֣ ִּגי אַ֣ ל סַ֣ יּת> עַ֣ ֗הוַ֣

Mat 25:24 <ע ֗הִויֿת ָלֿך ר> ָמר֑י ָיֿ֭דַ֣ ּכָרא> ֵואמַ֣ ֿב חָֿ֭דא ּכַ֣ נסַ֣ ו ּדַ֣ קֵרֿב ֵּדין ָאֿף הַ֣
יָּכא ֗נּת ֵמן אַ֣ ֵנׁש אַ֣ מֿכַ֣ עּת> וַ֣ יָּכא ּדָלא זרַ֣ ֗נּת אַ֣ ׁשָיא> וָחֵצֿ֭ד אַ֣ ֗נּת> קַ֣ ֿבָרא אַ֣ ּדֿגַ֣

רּת> ּדַ֣ ּדָלא ּבַ֣
Mat 25:25 <ארָעא> ָהא ִאיֿת ָלֿך ִּדיָלֿך ּכָרֿך ּבַ֣ ִׁשיָֿתה ּכַ֣ וֵֿ֭דחֵלֿת> ֵואֵז֗לֿת טַ֣

Mat 25:26 יּת ּדָחֵצֿ֭ד ע ֗הוַ֣ ָנָנ֑א ָיֿ֭דַ֣ חֿבַ֣ ֿבָּדא ִּביָׁשא וַ֣ ר ֵלה> עַ֣ עָנא ָמֵרה> ֵואמַ֣
ּדֵרֿ֑ת יָּכא ּדָלא ּבַ֣ ֵנׁש ֗אָנא ֵמן אַ֣ ֑מֿכַ֣ יָּכא ּדָלא ֵזרֵעֿת וַ֣ ֗אָנא אַ֣

Mat 25:27 <ל ָּפֻֿתוָרא> ָואֵֿתא ֗הִויֿת ֵאָנא רֵמא ֵּכסּפי> עַ֣ ָוֵלא ֗הָוא ָלֿך ּדֿתַ֣
֞ ם ֵרּבָיֵֿתה> ע ֗הִויֿת ִּדילי> עַ֣ וָֿתֿבַ֣

Mat 25:28 ֞ ּכִרין> ר ּכַ֣ ו ִּדאיֿת ֵלה עסַ֣ ּכָרא> וֻ֗הֻֿבוה להַ֣ ֿבו ָהִֿכיל ֵמֵנה ּכַ֣ סַ֣
Mat 25:29 יּת ו ֵּדין ּדלַ֣ ֿף ֵלה> והַ֣ וסַ֣ ן ֵּגיר ִּדאיֿת ֵלה> ֵנִֿתיֵהֿב ֵלה> וֵנּתּתַ֣ למַ֣

ו ִּדאיֿת ֵלה> ֵנׁשּתֵקל ֵמֵנה> ֵל֑ה ָואֿף הַ֣
Mat 25:30 ָמן ֵנהֵוא ֵּבֿכָיא ָרָיא> ּתַ֣ ּפֻקו֗הי לֵחֻׁשוָֿכא ּבַ֣ ִטיָלא> אַ֣ ֿבָּדא ּבַ֣ וַ֣לעַ֣

וֻחוָרק ֵׁשֵנ֞א ס
Mat 25:31 ו֗ה֞י אֿכַ֣ לַ֣ ָמא ָּדאֵֿתא ֵּדין ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּבֻׁשוֿבֵח֑ה וֻֿכלֻהון מַ֣

ל ּתָרָנוס ּדֻׁשוֿבֵחה> ֵמ֑ה ָהיֵּדין ֵנֵּתֿב עַ֣ ִּדיֵׁש֞א עַ֣ קַ֣
Mat 25:32 יֿך ֿ֭ד> אַ֣ ֿ֭ד ֵמן חַ֣ ן חַ֣ ֵרׁש ֵאנֻו> נֿפַ֣ ֞ וַ֣ ֗מֵמא> ו֗הי ֻּכלֻהון עַ֣ נֻׁשון קָֿ֭דמַ֣ וֵנֿתּכַ֣

֞ ָיא> ֵרׁש ֵערֵּב֞א ֵמן ּגֿ֭דַ֣ מֿפַ֣ ָרעָיא ּדַ֣
Mat 25:33 <ָי֞א ֵמן ֵסָמֵלה ֿגֿ֭דַ֣ נִקים ֵערֵּב֞א ֵמן יִַ֣מיֵנ֑ה וַ֣ וַ֣

Mat 25:34 <ו֗ה֞י ָּדאֿבי ו ּבִריֿכַ֣ לָּכא לָהנֻון ּדֵמן יִַ֣מיֵנה> ּתַ֣ ר מַ֣ ָהיֵּדין ִנאמַ֣
רמָיֵֿת֞ה ּדָעלָמא> עִֿתיָֿ֭דא ֗הָוֿת לֻֿכון ֵמן ּתַ֣ לֻּכוָֿת֑א ּדַ֣ ֿתו מַ֣ ִירַ֣

Mat 25:35 ֿכסָנָיא צִהיֿת> וַ֣אׁשִקיֻּתוָנני> אַ֣ ל> וַ֣ ֵּכֿפֵנֿת ֵּגיר> ויַ֣֗הֿבֻּתון ִלי לֵמאֿכַ֣
ֵנׁשֻּתוָנני> ֗הִויֿת> וֿכַ֣

Mat 25:36 <רֻּתוָנני ִסיֻּתוָנני> ּכִריה ֗הִויֿת> וַ֣סעַ֣ רֵטָלָיא ֗הִויֿת> וֿכַ֣ עַ֣
יֻּתון לָוֿתי> ִסיֵר֞א ֗הִויֿת> ֵואֿתַ֣ וֵֿביֿת-אַ֣
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Mat 25:37 <֗נּת ֿכֵֿפן אַ֣ ֿתי חזַ֣יָנֿך ּדַ֣ ֑ן ֵאמַ֣ ֞ ָמרַ֣ ָהיֵּדין ִנאמֻרון ֵלה ָהנֻון זִַּ֣דיֵקא>
֗נּת> וַ֣אׁשִקיָנֿך> צֵהא אַ֣ ו ּדַ֣ רִסיָנֿך֑ אַ֣ וֿתַ֣

Mat 25:38 <֗נּת רֵטָלי אַ֣ ו ּדעַ֣ ֵנׁשָנֿך֑ אַ֣ ֗נּת> וֿכַ֣ אֿכסָנָיא אַ֣ ֿתי חזַ֣יָנֿך ּדַ֣ ֵואמַ֣
ִסיָנֿך> וֿכַ֣

Mat 25:39 <ין לָוָֿתֿך ֞ ֵואֿתַ֣ ִסיֵרא> ו ֵּביֿת-אַ֣ ֿתי חזַ֣יָנֿך ּכִריָהא> אַ֣ ֵואמַ֣
Mat 25:40 ֿכָמא ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ִמין ָאמַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> לָּכא> ֵואמַ֣ עָנא מַ֣ וַ֣

ּדֻּתון> ו עֿבַ֣ ֞ ִלי ֻה֗ ֞י זֻעוֵרא> חַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָהֵלין אַ֣ ּדֻּתון לחַ֣ עֿבַ֣ ּדַ֣
Mat 25:41 ֞ר ָאֿף לָהנֻון ּדֵמן ֵסָמֵלה> ֵזלו לֻֿכון ֵמני ִליֵט֑א ָהיֵּדין ִנאמַ֣

ו֗הי>֞ אֿכַ֣ לַ֣ למַ֣ רָצא> וַ֣ יָֿבא ָלאֵֿכלקַ֣ מטַ֣ ם> ָהי ּדַ֣ לָעלַ֣ לנֻוָרא ּדַ֣
Mat 25:42 <ׁשִקיֻּתוָנני צִהיֿת> וָלא אַ֣ ל> וַ֣ ֵּכֿפֵנֿת ֵּגיר> וָלא יַ֣֗הֿבֻּתון ִלי לֵמאֿכַ֣

Mat 25:43 <ִסיֻּתוָנני רֵטָלָיא ֗הִויֿת> וָלא ּכַ֣ ֵנׁשֻּתוָנני> ועַ֣ אֿכסָנָיא ֗הִויֿת> וָלא ּכַ֣ וַ֣
רֻּתוָנני> ִסיֵר֞א ֗הִויֿת> וָלא סעַ֣ ֿכִריָהא ֗הִויֿת> וֵֿביֿת-אַ֣ וַ֣

Mat 25:44 ו ֿפָנא> אַ֣ ֿתי חזַ֣יָנֿך ּכַ֣ ֑ן ֵאמַ֣ ן ָמרַ֣ ן וִנאמֻרו> ָהיֵּדין ֵנענֻון ָאֿף ֵהנֻו>
ֵמׁשָנֿך> ִסיֵר֑א֞ וָלא ׁשַ֣ ו ֵּביֿת-אַ֣ ו ּכִריָהא> אַ֣ רֵטָלָי֑א אַ֣ ו עַ֣ ֿכסָנָיא> אַ֣ ו אַ֣ הָי֑א אַ֣ צַ֣
Mat 25:45 ֿכָמא ּדָלא ן ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ִמין ָאמַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ָהיֵּדין ֵנעֵנא> וִנאמַ֣

ּדֻּתון> ֿ֭ד ֵמן ָהֵלין זֻעוֵר֑א֞ ָאֿף ָלא ִלי עֿבַ֣ ּדֻּתון לחַ֣ עֿבַ֣
Mat 25:46 ם סס לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ם> וזִַּ֣דיֵק֞א לחַ֣ לָעלַ֣ ׁשִניָקא ּדַ֣ וִנאזֻ֗לון ָהֵלין לֿתַ֣

Mat 26:1 ֞<ו֗הי לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ֵלם ֵי7ֻׁשוע ֻּכלֵהין ֵמֵל֞א ָהֵלי֑ן ֵאמַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
Mat 26:2 ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ר ּתֵרי֞ן יַ֣וִמי֞ן ָהֵוא ֵּפצָחא> וַ֣ ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדָֿבֿתַ֣

ֵמׁשּתֵלם ּדֵנזּדֵקֿף ס
Mat 26:3 ָמ֑א לָֿ֭דרֵּתה ִׁשיֵׁש֞א ּדעַ֣ ֞ וקַ֣ ֞ וָסֿפֵרא> ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ נַׁ֣שו רַ֣ ָהיֵּדין ֵאֿתּכַ֣

ָיָֿפא> 7 ֞ ּדֵמֿתקֵרא קַ֣ ּב-ָּכהֵנא> ּדרַ֣
Mat 26:4 <ֿבֵנֿכָלא ֵנאחֻּדוָני֗הי> וֵנקטֻלוָני֗הי ל ֵי7ֻׁשו֑ע ּדַ֣ ֿכו עַ֣ לַ֣ ֵואֿתמַ֣

Mat 26:5 ָמא ּס ּס ֿ֭דִעָֿ֭דא> ּדָלא ֵנהֵוא ׁשֻֿגוׁשָיא ּבעַ֣ ֑ו ָלא ּבעַ֣ ָואמִרין ֗הוַ֣
Mat 26:6 רָּבא ֵׁשמֻעון ּגַ֣ יֵּתה ּד7 נָיא> ּבֿבַ֣ ֵֿביֿת-עַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵי7ֻׁשוע ּב7 וֿכַ֣

Mat 26:7 ִּגי ֗נּתָֿתא> ִּדאיֿת עֵליה ָׁשִטיֿפָּתא ּדֵמׁשָחא> ּדֵֿבסָמא סַ֣ ֿת ֵלה אַ֣ ֵקרּבַ֣
ֿ֭ד סִמיֿך ס ֵיֻׁשוע> ּכַ֣ ל ִרֵׁשה ּד7 עָֿתה עַ֣ ֞ וַ֣אׁשּפַ֣ ָיא> ּדמַ֣

Mat 26:8 <ֿבָּדָנא ָהָנא רו> לָמָנא אַ֣ ן ֵואמַ֣ ו֗הי>֞ ֵואֿתֵּבאׁש לֻהו> לִמיֿ֭דַ֣ חזַ֣ו ֵּדין ּתַ֣
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Mat 26:9 ִּגי> וֵנִֿתיֵהֿב לֵמסִּכֵנ֞א ס ן ָהָנא ּבסַ֣ ּבַ֣ ח ֗הָוא ֵּגיר ּדֵנזּדַ֣ ֵמׁשּכַ֣
Mat 26:10 <א֗נּתָֿתא ֵלאין א֗נֻּתון ָלה לַ֣ ן ָמָנא מַ֣ ר לֻהו> ע> ֵואמַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣

ֿת לָוֿתי> ִּפיָרא ֵעֿבּדַ֣ עָֿבָֿ֭דא ׁשַ֣
Mat 26:11 ן ן ָלא ּבֻֿכלזֿבַ֣ ן ִלי ֵּדי> מֻֿכו> ן ֵּגיר ֵמסִּכֵנ֞א ִאיֿת לֻֿכון עַ֣ ּבֻֿכלזֿבַ֣

ִאיֿת לֻֿכון>
Mat 26:12 ני לֵמקּברַ֣ יֿך ּדַ֣ ל ֻּגוׁשמ֑י אַ֣ ארמיַֿ֣ת ֵּבסָמא ָהָנא עַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּדַ֣

ֿת> ֵעֿבּדַ֣
Mat 26:13 רֿתי ָהֵֿ֭דא> ּבֻֿכֵלה איָּכא ּדֵֿתֿתּכֵרז סֿבַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣ אִמין ָאמַ֣ וַ֣

ֿת ָהֵֿ֭דא> לֻֿ֭דוֿכָרָנה ס ל ָאֿף ֵמֵּדם ּדֵעֿבּדַ֣ לַ֣ ָעלָמ֑א ֵנֿתמַ֣
Mat 26:14 ריֻוָט֑א לָוֿת ֿכַ֣ ֻהוָֿ֭דא ס7 ר> ּדֵמֿתקֵרא ִי7 ֿ֭ד ֵמן ּתֵרעסַ֣ ָהיֵּדין ֵאזַ֣ל חַ֣

֞ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ רַ֣
Mat 26:15 ׁשֵלם ֗אָנא ֵלה ל ִל֑י ֵואָנא מַ֣ ן ָמָנא ָצֵֿבין א֗נֻּתון לֵמּתַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

ִקימו ֵלה ּתָלִֿתין ּדֵֿכסָּפא> לֻֿכון ס ֵהנֻון ֵּדין אַ֣
Mat 26:16 ן ָּבֵעא ֗הָוא ֵלה ֵּפלָעא ּדנַׁ֣שלִמיו֗הי סס וֵמן ָהיֵּדי>

Mat 26:17 <לִמיֵֿ֭ד֞א לָוֿת ֵי7ֻׁשוע ִטיֵר֑א֞ קֵרֿבו ּתַ֣ ֿ֭דָמָיא ּדֿפַ֣ ּביַ֣וָמא ֵּדין קַ֣
ס ֵּפצָחא> ֵיֿב ָלֿך> ּדֵֿתלעַ֣ נטַ֣ ֗נּת ּדַ֣ יָּכא ָצֵֿבא אַ֣ רו ֵלה> אַ֣ ֵואמַ֣

Mat 26:18 ן ּבַ֣ רו ֵלה> רַ֣ ן ֵואמַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא> לָוֿת ּפָל> ן ֵזלו לַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
י>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ֑ר זַֿ֣בני מָטא ֵלה> לָוָֿתֿך ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ֵּפצָחא> עַ֣ ָאמַ֣

Mat 26:19 <ֵיֿבו ֵּפצָחא ֿ֭ד לֻהון ֵי7ֻׁשוע> וטַ֣ ֿפקַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿ֭דו אַ֣ ו֗הי>֞ עֿבַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ וֿתַ֣
Mat 26:20 ו֗ה֞י ס לִמיֿ֭דַ֣ ר ּתַ֣ ם ּתֵרעסַ֣ מָׁשא> סִמיֿך הָוא עַ֣ ֿ֭ד הָוא רַ֣ וֿכַ֣

Mat 26:21 ׁשֵלם ִלי ֿ֭ד ֵמנֻֿכון מַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדחַ֣ ִמין ָאמַ֣ ר> אַ֣ ן ֵאמַ֣ ֿ֭ד ָלעִסי> וֿכַ֣
ס

Mat 26:22 ן לָמ֑א ֵאָנא ֿ֭ד ֵמנֻהו> ֿ֭ד חַ֣ ר ֵלה חַ֣ ִריו לִמאמַ֣ ן ָטֿב> וׁשַ֣ וֵֿכריַֿ֣ת לֻהו>
ָמרי>> ס

Mat 26:23 <ני ּגָֿתא> ֻהו נַׁ֣שלמַ֣ מי ּבלַ֣ ע ִאיֵֿ֭דה עַ֣ ן ּדָצֿבַ֣ ר> מַ֣ ֻהו ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣
Mat 26:24 <ֿבָרא ו֗הי> ָוי ֵלה ֵּדין לֿגַ֣ ֿכִֿתיֿב עלַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ָאֵזל> אַ֣ וַ֣
ו> ֵאֻלו ָלא ֿבָרא הַ֣ ָקח ֗הָוא ֵלה לֿגַ֣ ו ּדִֿבאיֵֿ֭דה ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ֵמׁשּתֵלם> ּפַ֣ הַ֣

ֵאִֿתיֵלֿ֭ד ס
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Mat 26:25 ר ֵלה ִּב֑י ָאמַ֣ לָמ֑א ֵאָנא ֻהו רַ֣ ר> ּדַ֣ ׁשלָמָנא> ֵואמַ֣ ֻהוָֿ֭דא מַ֣ עָנא ִי7
רּת ס ֗נּת ֵאמַ֣ ֵי7ֻׁשוע> אַ֣

Mat 26:26 קָצא> ויַ֣֗הֿב ֵרֿך> וַ֣ חָמא> וֿבַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ָלעִסי֑ן ׁשקַ֣ ּכַ֣
ֿגרי ס ו ּפַ֣ ֻֿכולו> ָהנַ֣ ֿבו אַ֣ ר> סַ֣ ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ לֿתַ֣

Mat 26:27 <ו ֵמֵנה> ֻּכלֻֿכון ֿבו ֵאׁשּתַ֣ ר> סַ֣ ן ֵואמַ֣ אוִּד֑י ויַ֣֗הֿב לֻהו> ל ָּכָסא> וַ֣ וַׁ֣שקַ֣
Mat 26:28 ִּגֵיא֞א ֵמֵֿתאֵׁשֿ֭ד לֻׁשוֿבָקָנא חָלֿף סַ֣ ֿ֭֗דָֿת֑א ּדַ֣ ו ֵּדמי ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא חַ֣ ָהנַ֣

חָטֵה֞א ס ּדַ֣
Mat 26:29 ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ּדָלא ֵאׁשֵּתא ֵמן ָהָׁשא ֵמן ָהָנא יַ֣לָּדא ָאמַ֣

לֻּכוֵֿתה ָּדאֿבי ס ֿ֭֗דָֿתא> ּבמַ֣ מֻֿכון חַ֣ ָמא ליַ֣וָמא ּדֵֿבה ֵאׁשֵּתיו֗הי עַ֣ ֿגֵֿפָּת֑א עֿ֭דַ֣ ּדַ֣
Mat 26:30 קו לֻטור זַ֣יֵּת֞א ס נֿפַ֣ חו> וַ֣ ּבַ֣ וׁשַ֣

Mat 26:31 ׁשֻלון ִּבי ּבָהָנא ֗נֻּתון ֻּכלֻֿכון ֵּתֿתּכַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָהיֵּדין ֵאמַ֣
ּדֻרון ֵערֵּב֞א ּדָעֵנה> ִללָיא> ּכִֿתיֿב ֵּגיר> ֵּדאמֵחא לָרעָיא> וֵנֿתּבַ֣

Mat 26:32 ֿגִליָלא ס ר ּדָקֵאם ֗אָנא ֵּדי֑ן ָקֵֿ֭דם ֗אָנא לֻֿכון לַ֣ ֵמן ָּבֿתַ֣
Mat 26:33 ר ֵלה> ָאֵֿפן ֻּכלָנׁש> ֵנֿתּכֵׁשל ָּבֿך֑ ֵאָנא מֻֿתום> ָלא עָנא ִּכאָֿפא> ֵואמַ֣

ֵאֿתּכֵׁשל ָּבֿך>
Mat 26:34 ֿבָהָנא ִללָיא> קָֿ֭דם ר ֗אָנא ָלֿך> ּדַ֣ ִמין ָאמַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣

רָנֿגָל֑א ּתָלֿת זַֿ֣בִני֞ן ֵּתֿכֻּפור ִּבי> ּדֵנקֵרא ּתַ֣
Mat 26:35 <ָמֿך> ָלא ֵאֿכֻּפור ָּבֿך מָמֿת עַ֣ ר ֵלה ִּכאָֿפא> ֵאן ֵנהֵוא ִלי לַ֣ ָאמַ֣

רו סס לִמיֵֿ֭ד֞א ֵאמַ֣ וָהֿכָוֿת> ָאֿף ֻּכלֻהון ּתַ֣
Mat 26:36 ר ן ֵואמַ֣ ּדִסמַ֣> רָיא ֵּג7 מֻהון ֵי7ֻׁשוע> לֻֿ֭דוּכָֿתא ּדֵמֿתקַ֣ ָהיֵּדין ֵאָֿתא עַ֣

ֵלא> ֿ֭ד ִאזַ֣ל ֵאצַ֣ ו֗הי>֞ ֵּתֿבו ָהרָּכא> עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ לֿתַ֣
Mat 26:37 <ִרי לֵמֿתּכָמֻרו י> וׁשַ֣ 7ֿבֿ֭דַ֣ ֞י זַ֣ יֻהו֞ן ּבנַ֣ ֿתרַ֣ ר לִֿכאָֿפא> ולַ֣ וַֿ֣֭דֿבַ֣

לֵמֿתָעֻקו> וַ֣
Mat 26:38 <ו ִלי ָהרָּכא וַ֣ וָּתא> קַ֣ ָמא למַ֣ רָיא ֗הי ָלה לנַֿ֣פׁשי> עֿ֭דַ֣ ן ּכַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

מי ס רו עַ֣ וַׁ֣שהַ֣
Mat 26:39 ר> ָאֿב֑י ֵאן ֵלא ֗הָוא> ָואמַ֣ מצַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ ִליל> וַ֣ ק קַ֣ ֿפרַ֣ וַ֣

יֿך יֿך ֵּדאָנא ָצֵֿבא ֗אָנא> ֵאָלא> אַ֣ ם ָלא אַ֣ ני ָּכָסא ָהָנא> ּברַ֣ ֵמׁשּכָחא> ֵנעּברַ֣
א֗נּת ס ּדַ֣
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Mat 26:40 <ר לִֿכאָֿפא ן ֵואמַ֣ מִּכי> ֿ֭ד ּדַ֣ ן ּכַ֣ ח ֵאנֻו> ו֗ה֑י֞ ֵואׁשּכַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵואָֿתא לָוֿת ּתַ֣
מי> חֻּתו֑ן חָֿ֭דא ָׁשָע֑א ּדֵֿתׁשהֻרון עַ֣ ָנא> ָלא ֵאׁשּכַ֣ ָהֿכַ֣

Mat 26:41 ֿגָרא יָֿבא> ּפַ֣ ו> ּדָלא ֵּתעֻלון לֵנסיֻוָנא> ֻרוָחא> מטַ֣ לַ֣ ֵאּתּתִעירו> וצַ֣
ֵּדין ּכִריה ס

Mat 26:42 ח ָהָנא ר> ָאֿב֑י ֵאן ָלא ֵמׁשּכַ֣ ִלי> ֵואמַ֣ ֞ צַ֣ רֵּתי֞ן זַֿ֣בִנין> ֻּתוֿב ֵאזַ֣ל ּדֿתַ֣
ר> ֵאָלא ֵאן ֵאׁשִּתיֵֿת֑ה ֵנהֵוא ֵצֿבָיָנֿך ס ָּכָסא ּדֵנעּבַ֣

Mat 26:43 ֞<י יֻהו֞ן ֵּגיר יִַ֣קיָר֞ן ֗הוַ֣ ינַ֣ ן עַ֣ מִּכי> ֿ֭ד ּדַ֣ ח ֵאנֻון ּכַ֣ ֵואָֿתא ֻּתוֿב> ֵאׁשּכַ֣
Mat 26:44 <ר ֿתָלֿת זַֿ֣בִני֑ן֞ וָלה לֵמלָֿתא ֵאמַ֣ ִלי ּדַ֣ ן ֵואזַ֣ל ֻּתוֿב> צַ֣ ק ֵאנֻו> וַׁ֣שֿבַ֣

Mat 26:45 <ֿכו ֵמִּכיל ן ּדמַ֣ ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָהיֵּדין ֵאָֿתא לָוֿת ּתַ֣
֞ ָטֵיא> יֻהו֞ן ּדחַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ֵמׁשּתֵלם ִּבאיֿ֭דַ֣ ֵואּתּתִניחו> ָהא מָטֿת ָׁשעָֿתא> וַ֣

Mat 26:46 ׁשֵלם ִלי ס ו ּדמַ֣ ֻקומו> ִנאזַ֣ל> ָהא מָטא הַ֣
Mat 26:47 <רָּתא ֵאָֿתא ֿ֭ד ֵמן ּתֵרעסַ֣ ׁשלָמָנא> חַ֣ ֻהוָֿ֭דא מַ֣ ֵל֑ל ָהא ִי7 ֿ֭ד ֻהו ממַ֣ ועַ֣
ִׁשיֵׁש֞א ֞ וקַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ֞ ֵמן לָוֿת רַ֣ ֞ וֻחוטֵרא> ֿפִסֵרא> ם סַ֣ ִּגָיאא> עַ֣ ֵמה סַ֣ וֵֿכנָׁשא עַ֣

ָמא ס ּדעַ֣
Mat 26:48 <ו ּדָנֵׁשק ֗אָנא ר> להַ֣ ׁשלָמָנא> ֵואמַ֣ ֻהוָֿ֭דא מַ֣ ויַ֣֗הֿב ֗הָוא לֻהון ָאָֿתא> ִי7

ֻחוֿ֭דו ס ֻהויֻו> ֵלה אַ֣
Mat 26:49 ִּב֑י ונַׁ֣שֵקה ס ר> ׁשָלם רַ֣ וֵמחָֿ֭דא קֵרֿב לָוֿת ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

Mat 26:50 ֿברי>> ס ָהיֵּדין יּת חַ֣ ל ָהי ֵּדאֿתַ֣ ר ֵלה> עַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣
אחֻּדו֗הי ס ל ֵי7ֻׁשוע> וַ֣ ֞ עַ֣ יֻהון> ארִמיו ִאיֿ֭דַ֣ ֿב֑ו וַ֣ רַ֣ ֵאֿתקַ֣

Mat 26:51 <ֿפִסָרא ט סַ֣ וֵׁשט ִאיֵֿ֭דה> וַׁ֣שמַ֣ ם ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָהנֻון ּדעַ֣ וָהא חַ֣
קָלה ֵאֿ֭דֵנה ס ֞ וׁשַ֣ ּב-ָּכהֵנא> ֿבֵּדה ּדרַ֣ מָחי֗הי לעַ֣ וַ֣

Mat 26:52 ֿפִסָרא לֻֿ֭דוּכָֿתה> ֻּכלֻהון ֵּגיר הֵּפֿך סַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָהיֵּדין ֵאמַ֣
יֵֿפ֞א נֻמוֻֿתון> ֞ ּבסַ֣ יֵֿפא> ֿבו סַ֣ נסַ֣ ָהנֻון ּדַ֣

Mat 26:53 נִקים ִלי ח ֗אָנא ֵּדאֿבֵעא ֵמן ָאֿב֑י וַ֣ ֗נּת ּדָלא ֵמׁשּכַ֣ ר אַ֣ ו ָסֿבַ֣ אַ֣
֞ אֵֿכא> לַ֣ ֵעסֵר֞א ֵלֿגיֻוִני֞ן ּדמַ֣ רּתַ֣ ָהָׁשא יִַּ֣תיר ֵמן ּתַ֣

Mat 26:54 ָנא ָוֵלא ּדֵנהֵוא ס ֻלון ּכָֿתֵֿב֑א֞ ּדָהֿכַ֣ ָנא ָהִֿכיל ֵנֿתמַ֣ יּכַ֣ אַ֣
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Mat 26:55 ן קֻּתו> ָיָסא נֿפַ֣ ל ּגַ֣ יֿך ּדעַ֣ ֞ אַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע לֵֿכנֵׁשא> ּבָהי ָׁשעָֿתא> ֵאמַ֣
יּכָלא> ָיֵֿתֿב ֗הִויֿת ֞ ּדֵֿתאחֻּדוָננ֑י ֻּכליֻום לָוֿתֻֿכון ּבהַ֣ ֿבֻחוטֵרא> ֿפִסֵר֞א וַ֣ ּבסַ֣

ּדֻּתוָנני ס ֵלֿף> וָלא ֵאחַ֣ ומַ֣
Mat 26:56 לִמיֵֿ֭ד֞א נִֿבֵי֞א ס ָהיֵּדין ּתַ֣ ֻלון ּכָֿתֵֿב֞א ּדַ֣ הָוֿת> ּדֵנֿתמַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּדַ֣

קו ס ערַ֣ ֿבֻקו֗הי> וַ֣ ן ׁשַ֣ ֻּכלֻהו>
Mat 26:57 יָּכא ּב-ָּכהֵנ֑א֞ אַ֣ ָיָֿפא רַ֣ 7 וּבֻלו֗הי לָוֿת קַ֣ ֵיֻׁשוע> אַ֣ אחֻּדו֗הי ל7 וָהנֻון ּדַ֣

ו ס ִׁשיֵׁש֞א ּכִניִׁשין ֗הוַ֣ ּדָסֿפֵר֞א וקַ֣
Mat 26:58 ָמא לָֿ֭דרֵּתה מֻעון ֵּדין ִּכאָֿפא> ָאֵזל ֗הָוא ָּבֿתֵרה ֵמן ֻרוחָק֑א עֿ֭דַ֣ ֵׁש7

רָֿתא ּס ּס ֞ ּדֵנחֵזא חַ֣ חֵׁשא> ם ּדַ֣ ו עַ֣ ל ִיֵֿתֿב לֿגַ֣ ֞ ועַ֣ ּב-ָּכהֵנא> ּדרַ֣
Mat 26:59 ל ֵי7ֻׁשוע ו עַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא ֻּכָל֑ה ָּבֵעין ֗הוַ֣ ֞ וַ֣ ִׁשיֵׁשא> ֞י-ָּכהֵנ֞א ֵּדין וקַ֣ ּבַ֣ רַ֣

נִמיֻֿתוָני֗הי> יֿך ּדַ֣ ֞ אַ֣ ָסהֵּדא>
Mat 26:60 ִּגֵיא֞א ָסהֵּד֞א ּדֻׁשוקָרא> ֗אחָריַֿ֣ת ֵּדין קֵרֿבו ו סַ֣ חו> ֵואֿתַ֣ וָלא ֵאׁשּכַ֣

֞ ּתֵרין>
Mat 26:61 <אָלָהא יּכָלא ּדַ֣ ח ֗אָנא ֵּדאׁשֵרא הַ֣ ֑ר ּדֵמׁשּכַ֣ ן ָהָנא ֵאמַ֣ ָואמִרי>

ֿתָלָֿתא יַ֣וִמי֞ן ֵאֿבֵניו֗הי> ולַ֣
Mat 26:62 ֗נּת ֵּפֿתָֿגָמ֑א ָמָנא ֵנא אַ֣ ר ֵלה> ָלא ֵמֵּדם מֿפַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ּב-ָּכהֵנא> וָקם רַ֣

יּךְ֭ ָהֵלין> סהִֿ֭דין עלַ֣ מַ֣
Mat 26:63 וֵמא ר ֵלה> מַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ּב-ָּכהֵנא> עָנא רַ֣ ִּתיק ֗הָוא ס וַ֣ ן ׁשַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדי>

אָלָהא> ו מִׁשיָחא ּבֵרה ּדַ֣ ֗נּת ֻה֗ ן ֵאן אַ֣ ר לַ֣> ָי֑א ּדִֿתאמַ֣ אָלָהא חַ֣ ֗אָנא ָלֿך ּבַ֣
Mat 26:64 רָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ּדֵמן ָהָׁשא רּת> ָאמַ֣ ֗נּת ֵאמַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣

ָיא ֞י ׁשמַ֣ ל עָננַ֣ יָל֑א ָואֵֿתא עַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ּדָיֵֿתֿב ֵמן יִַ֣מיָנא ּדחַ֣ ֵּתחזֻוָני֗הי לַ֣
ס

Mat 26:65 ֵּדֿף> ָמָנא ֵמִּכיל ר> ָהא ּגַ֣ ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ ִרי ָמאנַ֣ ּב-ָּכהֵנ֞א צַ֣ ָהיֵּדין רַ֣
עֻּתון ֻּגוָּדֵֿפה> ֞ ָהא ָהָׁשא ׁשמַ֣ ן ָסהֵּדא> ֵמֿתּבֵעין לַ֣

Mat 26:66 וָּתא ס ו מַ֣ ָיֿב ֻה֗ ן חַ֣ ו> ָואמִרי> ן ענַ֣ ָמָנא ָצֵֿבין א֗נֻּתו>
Mat 26:67 ו ו ֵלה> ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ָמֵחין ֗הוַ֣ ּפִחין ֗הוַ֣ מקַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ אּפַ֣ קו ּבַ֣ ָהיֵּדין רַ֣

ֵל֑ה
Mat 26:68 מָחֿך ס ו ּדַ֣ נֻו הַ֣ ן מִׁשיָח֑א מַ֣ ן ֵאֿתנַָּ֣בא לַ֣ ָואמִרי>
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Mat 26:69 <מָֿתא חָֿ֭דא ֿת לָוֵֿתה אַ֣ ר ּבָֿ֭דרָּת֑א וֵקרּבַ֣ ִּכאָֿפא ֵּדין ָיֵֿתֿב ֗הָוא לֿבַ֣
יּת ָנצָרָיא> ם ֵי7ֻׁשוע ֗הוַ֣ ֗נּת> עַ֣ ָואמָרא ֵלה> ָאֿף אַ֣

Mat 26:70 ע ֗אָנא ָמָנא ָאמָרא ר> ָלא ָיֿ֭דַ֣ ן ֵואמַ֣ ר קָֿ֭דם ֻּכלֻהו> ֻהו ֵּדין ּכֿפַ֣
֗נּתי> אַ֣

Mat 26:71 ָמן ֗הָוא ָאֿף ן ּדֿתַ֣ ק לֵסָּפ֑א חָזֵֿתה ֗אחִרָֿתא> ָואמָרא לֻהו> ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣
ם ֵי7ֻׁשוע ָנצָרָיא> ָהָנא> עַ֣

Mat 26:72 <ֿבָרא ע ֗אָנא ֵלה לֿגַ֣ וָמָֿת֑א֞ ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ר ּבמַ֣ וֻֿתוֿב ּכֿפַ֣
Mat 26:73 <רו לִֿכאָֿפא ן ֵואמַ֣ ִליל ֵּדי֑ן קֵרֿבו ָהנֻון ּדָקיִמי> ר קַ֣ ֵמן ָּבֿתַ֣

ע ָלֿך> וּדַ֣ מ֗לָלֿך ֵּגיר מַ֣ ֗נּת> ָאֿף מַ֣ ֗נּת> ֵמנֻהון אַ֣ ִריָראִיֿת ָאֿף אַ֣ ׁשַ֣
Mat 26:74 ֿבָרא ס וָֿבה עָנא ֵלה לֿגַ֣ לִמאָמ֑א ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ חָרֻמו וַ֣ ִרי למַ֣ ָהיֵּדין ׁשַ֣

רָנֿגָלא> ּבָׁשעָֿתא> קָרא ּתַ֣
Mat 26:75 קָֿ֭דם ּדֵנקֵרא ר ֵל֑ה ּדַ֣ ֵיֻׁשוע> ֵּדאמַ֣ ר ִּכאָֿפא ֵמלָֿתא ּד7 ֵואּתּדֿכַ֣

ִריָראִיֿת ס ר> ּבָֿכא מַ֣ ק לֿבַ֣ נֿפַ֣ רָנֿגָלא> ּתָלֿת זַֿ֣בִני֞ן ֵּתֿכֻּפור ִּבי> וַ֣ ּתַ֣
Mat 27:1 ֞י-ָּכהֵנ֞א ּבַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע>> ס ֻּכלֻהון רַ֣ ֿבו עַ֣ ֿפָר֑א ֵמלָּכא נסַ֣ ֿ֭ד ֵּדין הָוא צַ֣ ּכַ֣

נִמיֻֿתוָני֗הי> יֿך ּדַ֣ ָמא> אַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ּדעַ֣ וקַ֣
Mat 27:2 ָטוס ִהֿגֻמוָנא ס ִּפילַ֣ אוּבֻלו֗הי> וַ֣אׁשלֻמו֗הי ל7 וַ֣אסֻרו֗הי> וַ֣

Mat 27:3 יַֿ֣ב ֵי7ֻׁשוע> ֵאּתּתִוי> ֵואזַ֣ל ֿ֭ד חָזא ֵּדאֿתחַ֣ ׁשלָמָנ֑א ּכַ֣ ֻהוָֿ֭דא מַ֣ ָהיֵּדין ִי7
֞ ִׁשיֵׁשא> לקַ֣ ֞ וַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ הֵּפֿך ָהֵלין ּתָלִֿתין ּדֵֿכסָּפא> לרַ֣ אַ֣

Mat 27:4 ן ָמא רו ֵלה> לַ֣ אׁשלֵמֿת ּדָמא זַָּ֣כָיא> ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣ ר> חִטיֿת> ּדַ֣ ֵואמַ֣
֗נּת> ע אַ֣ ֗נּת ָיֿ֭דַ֣ ן אַ֣ לַ֣>

Mat 27:5 ִני> ֵואזַ֣ל חנַ֣ק נַֿ֣פֵׁשה ס יּכָלא> וׁשַ֣ וַׁ֣שָֿ֭די֗הי ֵּכסָּפא ּבהַ֣
Mat 27:6 ִליט ּדנַ֣רֵמיו֗הי רו> ָלא ׁשַ֣ קֻלו֗הי לֵֿכסָּפא> ֵואמַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א ֵּדין ׁשַ֣ ּבַ֣ רַ֣

֞י ּדָמא ֻהו> ֵּביֿת ֻקורָּבָנא> ֵמֻטל ּדִטימַ֣
Mat 27:7 ָחָרא> לֵֿביֿת-קֻֿבוָרא נו ֵּבה ָאֻֿגורֵסה ּדֿפַ֣ זֿבַ֣ ֿבו ֵמלָּכ֑א וַ֣ נסַ֣ וַ֣

֞ אֿכסָנֵיא> ּדַ֣
Mat 27:8 ָמא ליַ֣וָמָנא ס ֿ֭דָמא> עֿ֭דַ֣ ו> קִריָֿתא ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאֿתקִרי ָאֻֿגורָסא הַ֣
Mat 27:9 ֑ר ּדֵנסֵּבֿת ּתָלִֿתין ר ּביַֿ֣֭ד נִֿבָיא> ֵּדאמַ֣ ִלי> ֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ ָהיֵּדין ֵאֿתמַ֣

יסָרֵי֑ל ֞י ִא7 צו ֵמן ּבנַ֣ ו֗ה֞י ּדיִַ֣קיָר֑א ּדקַ֣ ּדֵֿכסָּפא ּדמַ֣
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Mat 27:10 ֿ֭ד ִלי ָמרָיא ס ֿפקַ֣ יֿך ּדַ֣ ָחָרא> אַ֣ וֵיהֵּבֿת ֵאנֻון ָלאֻֿגורֵסה ּדֿפַ֣
Mat 27:11 <ר ֵלה אֵלה ִהֿגֻמוָנא> ֵואמַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ָקם קָֿ֭דם ִהֿגֻמוָנא> וׁשַ֣

רּת ס ֗נּת ֵאמַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ָאמַ֣ ו מַ֣ ֗נּת ֻה֗ אַ֣
Mat 27:12 <ִׁשיֵׁש֑א֞ ֵמֵּדם ֵּפֿתָֿגָמא ֞י-ָּכהֵנ֞א וקַ֣ ּבַ֣ ו֗הי>֞ רַ֣ רצַ֣ ו קַ֣ ֿ֭ד ָאֿכִלין ֗הוַ֣ וֿכַ֣

ִני ס ֻהו ָלא ּפַ֣
Mat 27:13 יּךְ֭ ס סהִֿ֭דין עלַ֣ ֗נּ֑ת ּכָמא מַ֣ ע אַ֣ ָטוס> ָלא ָׁשמַ֣ ילַ֣ ר ֵלה ִּפ7 ָהיֵּדין ֵאמַ֣
Mat 27:14 ר ָטֿב מַ֣ ל ָהֵֿ֭דא ֵאּתּדַ֣ חָֿ֭דא ֵמָלא> ועַ֣ וָלא יַ֣֗הֿב ֵלה ֵּפֿתָֿגָמא> וָלא ּבַ֣

ס
Mat 27:15 ָמ֑א ֿ֭ד לעַ֣ ִסיָרא חַ֣ ּבֻֿכל ִעאָֿ֭דא ֵּדי֑ן מָעֿ֭ד ֗הָוא ִהֿגֻמוָנא ּדֵנׁשֵרא אַ֣

ו> יָנא ּדֵהנֻון ָצֵֿבין ֗הוַ֣ אַ֣
Mat 27:16 <א ּבַ֣ ר-אַ֣ 7 ִסיָרא ִיִֿ֭דיָעא> ּדֵמֿתקֵרא> ּבַ֣ ִסיר ֗הָוא לֻהון ֵּדין אַ֣ אַ֣

Mat 27:17 ן ָצֵֿבין א֗נֻּתון ֵּדאׁשֵרא ָטוס> למַ֣ ילַ֣ ר לֻהון ִּפ7 ן ֵאמַ֣ ֿ֭ד ּכִניִׁשי> וֿכַ֣
ֵיֻׁשוע ּדֵמֿתקֵרא מִׁשיָחא ס ו ל7 א> אַ֣ ּבַ֣ ר-אַ֣ ֿבַ֣ לֻֿכו֑ן ל7

Mat 27:18 ׁשלֻמו֗הי ס ָטוס> ּדֵמן חָסָמא אַ֣ ילַ֣ ע ֗הָוא ֵּגיר ִּפ7 ָיֿ֭דַ֣
Mat 27:19 <֗נּתֵֿתה ֿת ֵלה אַ֣ ל ִּבים ִּדיֵל֑ה ֵׁשלחַ֣ ֿ֭ד ִיֵֿתֿב ֵּדין ִהֿגֻמוָנא עַ֣ ּכַ֣

ִּגי ֵּגיר ֵחֵׁשֿת ּבֵחלמי יַ֣וָמָנא ֵמֻטָלֵֿתה ס ו זִַּ֣דיָקא> סַ֣ להַ֣ ָואמָרא ֵלה> ָלא ָלֿך וַ֣
Mat 27:20 <א ּבַ֣ ר-אַ֣ ֿבַ֣ ן ל7 ִּפיסו לֵֿכנֵׁש֑א֞ ּדֵנֵׁשאֻלו> ִׁשיֵׁש֞א אַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א ֵּדין וקַ֣ ּבַ֣ רַ֣

ן ּדנַ֣וּבֻֿ֭דון ס ֵיֻׁשוע ֵּדי> ל7
Mat 27:21 ן ֵמן ן ָצֵֿבין א֗נֻּתון ֵּדאׁשֵרא לֻֿכו> ן למַ֣ ר לֻהו> עָנא ִהֿגֻמוָנא> ֵואמַ֣ וַ֣

א> ּבַ֣ ר-אַ֣ ֿבַ֣ ר֑ו ל7 ֞ ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣ יֻהון> ּתרַ֣
Mat 27:22 ֵיֻׁשוע ּדֵמֿתקֵרא מִׁשיָחא> ָמָנא ֵאעֵּבֿ֭ד ל7 ָטוס> וַ֣ ילַ֣ ר לֻהון ִּפ7 ָאמַ֣

ן ֵנזּדֵקֿף> ֵלה> ָאמִרין ֻּכלֻהו>
Mat 27:23 ֿ֭ד> ֵהנֻון ֵּדין יִַּ֣תיָראִיֿת ר לֻהון ִהֿגֻמוָנא> ָמָנא ֵּגיר ּדִֿביׁש עֿבַ֣ ָאמַ֣

רו> ֵנזּדֵקֿף ס ו ֵואמַ֣ קעַ֣
Mat 27:24 וָּבא ֑ר ֵאָלא יִַּ֣תיָראִיֿת רַ֣ וּתַ֣ ֿ֭ד חָזא ּדֵמֵּדם ָלא מַ֣ ן ּכַ֣ ָטוס ֵּדי> ילַ֣ ִּפ7

י ֗אָנא ֵמן ּדֵמה סַ֣ ר> מחַ֣ ו֗ה֞י לִעין ֵּכנָׁשא> ֵואמַ֣ ִׁשיֿג ִאיֿ֭דַ֣ ֞ אַ֣ ָיא> ל מַ֣ ָהֵו֑א ׁשקַ֣
֗נֻּתון ֵּתּדֻעון> ּדָהָנא זִַּ֣דיָקא> אַ֣

Mat 27:25 י֞ן ס ל ּבנַ֣ ן ועַ֣ י> רו> ּדֵמה עלַ֣ ָמא> ֵואמַ֣ ו ֻּכֵלה עַ֣ ענַ֣ וַ֣
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Mat 27:26 ֵיֻׁשוע> וַ֣אׁשלֵמה ֞ ל7 ֿפָרֵֿגֵלא> ֑א ונֵַּ֣גֿ֭ד ּבַ֣ ּבַ֣ ר-אַ֣ ֿבַ֣ ָהיֵּדין ׁשָרא לֻהון ל7
ּדֵנזּדֵקֿף ס

Mat 27:27 ן ּפֵרָטוִרי> ֵיֻׁשוע לַ֣ ֿבֻרו֗הי ל7 ִטיֻוֵט֞א ּדִהֿגֻמוָנ֑א ּדַ֣ ָהיֵּדין ֵאסטרַ֣
ו֗הי לֻֿכֵלה ֵאסִּפיר> ֿכנַׁ֣שו עלַ֣ וַ֣

Mat 27:28 <זֻחוִריָֿתא ִמיס ּדַ֣ וַ֣אׁשלֻחו֗הי> וַ֣אלּבֻׁשו֗הי ֿכלַ֣
Mat 27:29 ֿכו נָיא ּביִַ֣מיֵנה> וַֿ֣ברַ֣ ֞ וָסמו ּבִרֵׁשה> וקַ֣ וזָנֵיא> לו ּכִליָלא ּדעַ֣ ֿגֿ֭דַ֣ וַ֣
֞ לָּכ֑א ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ן ׁשָלם> מַ֣ ו ֵּבה> ָואמִרי> זִחין ֗הוַ֣ מֿבַ֣ ו֗הי> וַ֣ יֻהו֞ן קָֿ֭דמַ֣ ל ֻּבורּכַ֣ עַ֣

Mat 27:30 ל ִרֵׁשה ס ו ֵלה עַ֣ נָיא> וָמֵחין ֗הוַ֣ לו קַ֣ רֻצוֵּפה> וַׁ֣שקַ֣ קו ּבּפַ֣ ורַ֣
Mat 27:31 ֞<ו֗הי אלּבֻׁשו֗הי נַ֣חּתַ֣ ִמיס> וַ֣ ׁשלֻחו֗הי ֿכלַ֣ זַ֣חו ֵּב֑ה אַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ וֿכַ֣

אוּבֻלו֗הי ּדֵנזּדֵקֿף ס וַ֣
Mat 27:32 ן לָהָנא מֻעו> ׁשֵמה ֵׁש7 ֿבָרא ֻקוִריָנָיא ּדַ֣ חו ּגַ֣ ן ֵאׁשּכַ֣ ֿ֭ד ָנֿפִקי> וֿכַ֣

רו ּדֵנׁשֻקול זִקיֵֿפה ס חַ֣ ׁשַ֣
Mat 27:33 ֿפָֿתא רקַ֣ ׁשָקא> קַ֣ רָיא> ָּגֻֿגולָּתא> ָהי> ּדֵמֿתּפַ֣ ו לֻֿ֭דוּכָֿתא ּדֵמֿתקַ֣ ֵואֿתַ֣

ס
Mat 27:34 טֵעם> וָלא צָֿבא מָררָּתא> וַ֣ חִליט ּבַ֣ ָלא> ּדַ֣ ויַ֣֗הֿבו ֵלה ּדֵנׁשֵּתא חַ֣

לֵמׁשָּתא ּס ּס
Mat 27:35 <ו֗ה֞י ּבֵֿפָסא ֵלֿגו נַ֣חּתַ֣ ֿ֭ד זַ֣קֻּפו֗ה֑י ּפַ֣ וֿכַ֣

Mat 27:36 ָמן ס ו> וָנטִרין ֵלה ּתַ֣ וָיֿתִּבין ֗הוַ֣
Mat 27:37 לָּכא ו ֵי7ֻׁשוע> מַ֣ ֿכָֿתָֿבא> ָהנַ֣ וֵּתה> ּבַ֣ וָסמו לֵעל ֵמן ִרֵׁשה ֵעלָֿתא ּדמַ֣

ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ס
Mat 27:38 ֿ֭ד ֵמן ֵסָמֵלה ס ֿ֭ד ֵמן יִַ֣מיֵנה> וחַ֣ ֞ חַ֣ ֵמה> ּתֵרי֞ן ֵלסָטֵיא> ֵואזּדֵקֿפו עַ֣
Mat 27:39 ֞ יֻהון> מִניִֿ֭דין ִרׁשַ֣ ו֗הי> וַ֣ ו עלַ֣ ּדִֿפין ֗הוַ֣ ֑ו מֿגַ֣ יֵלין ֵּדין ּדָעֿבִרין ֗הוַ֣ אַ֣

Mat 27:40 ָצא נַֿ֣פָׁשֿך> ֵאן ֿתָלָֿתא יַ֣וִמי֑ן֞ ּפַ֣ יּכָלא> וָֿבֵנא ֵלה לַ֣ ר הַ֣ ן ָסֿתַ֣ ָואמִרי>
אָלָהא> וֻחוֿת ֵמן זִקיָֿפא ס ֗נּת ּדַ֣ ּבֵרה אַ֣

Mat 27:41 ֞ ִׁשיֵׁשא> ם ָסֿפֵר֞א וקַ֣ ו> עַ֣ זִחין ֗הוַ֣ ֞ מֿבַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ָהֿכָוֿת ָאֿף רַ֣
֞ ֿפִריֵׁשא> וַ֣

Mat 27:42 ו לֵּכה ֻה֗ ָחיֻ֑ו ֵאן מַ֣ ח למַ֣ ִח֑י נַֿ֣פֵׁש֑ה ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֗אחָרֵנ֞א אַ֣ ן לַ֣ ָואמִרי>
יֵמן ֵּבה> נהַ֣ איסָרֵי֑ל ֵנֻחוֿת ָהָׁשא ֵמן זִקיָֿפא> וַ֣ ִּד7
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Mat 27:43 <ר ֵּגיר ָלָהא> ֵנֿפרִקיו֗הי ָהָׁשא ֵאן ָצֵֿבא ֵּבה> ָאמַ֣ ל אַ֣ ּתִֿכיל עַ֣
אָלָהא ס ֿבֵרה ֗אָנא ּדַ֣ ּדַ֣

Mat 27:44 ו ֵלה ס סִֿ֭דין ֗הוַ֣ ֵמה> מחַ֣ ָיֵס֞א ָהנֻון ֵּדאזּדֵקֿפו עַ֣ ָהֿכָוֿת ָאֿף ּגַ֣
Mat 27:45 ָמא לָׁשֵע֞א רָע֑א עֿ֭דַ֣ ל ֻּכָלה אַ֣ ן הָוא ֵחֻׁשוָֿכא> עַ֣ ֵמן ֵׁשֿת ָׁשִעי֞ן ֵּדי>

ע> ּתׁשַ֣
Mat 27:46 <ר> ִאיל> ִאיל ע ָׁשִעי֑ן֞ קָעא ֵי7ֻׁשוע> ּבָקָלא ָרָמא> ֵואמַ֣ ֞י ּתׁשַ֣ אּפַ֣ ולַ֣

קָּתני> לָמָנא ׁשֿבַ֣
Mat 27:47 <ו עו> ָאמִרין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ָמ֑ן ּכַ֣ ו ּתַ֣ ן ֵמן ָהנֻון ּדָקיִמין ֗הוַ֣ ֗אָנִׁשי֞ן ֵּדי>

אִלָיא קָרא> ָהָנא ִל7
Mat 27:48 ָל֑א מָלה חַ֣ ל ֵאסֻֿפוָּגא> וַ֣ ן וַׁ֣שקַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻהו> וָֿבה ּבָׁשעָֿת֑א רֵהט חַ֣

ׁשֵקא ֗הָוא ֵלה> נָיא> ומַ֣ וָסָמה ּבקַ֣
Mat 27:49 ִלָיא> לֵמֿפרֵקה ו> ׁשֻֿבוקו> ֵנחֵזא ֵאן ָאֵֿתא ִא7 ן ָאמִרין ֗הוַ֣ רָּכא ֵּדי> ׁשַ֣

ס
Mat 27:50 ק ֻרוֵחה ס ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֻּתוֿב קָעא> ּבָקָלא ָרָמא> וַׁ֣שֿבַ֣

Mat 27:51 ָמא ן ֵמן לֵעל> עֿ֭דַ֣ ֿתֵרי> יּכָלא> ֵאצטִר֞י לַ֣ רָעא ּדהַ֣ ֞י ּתַ֣ ּפַ֣ וֵמחָֿ֭דא> אַ֣
ִרי>֞ ֞ ֵאצטַ֣ ֿת> וִֿכאֵֿפא> חּת> וַ֣ארָעא> ֵאּתּתִזיעַ֣ לֿתַ֣

Mat 27:52 ׁשִֿכיִֿבין ִּדיֵׁש֞א ּדַ֣ ִּגֵיא֞א ּדקַ֣ ֿגֵר֞א סַ֣ חו> וֿפַ֣ ּתַ֣ ֞ ֵאֿתּפַ֣ וֵֿביֿת-קֻֿבוֵרא>
ו> ָקמו> ֗הוַ֣

Mat 27:53 ִּדיׁשָּתא> ֵואֿתחִזיו מִֿ֭די֗נָּתא קַ֣ לו לַ֣ ר קָימֵּתה עַ֣ קו> וָֿבֿתַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ִּגֵיא֞א ס לסַ֣

Mat 27:54 <ֿ֭ד חזַ֣ו זַ֣וָעא ֵיֻׁשו֑ע ּכַ֣ ו ל7 ֵמה> ּדָנטִרין ֗הוַ֣ ֿ֭דעַ֣ ֵקנטֻרוָנא ֵּדין וַ֣
אָלָהא ס ִריָראִיֿת ָהָנא> ּבֵרה ֗הָוא ּדַ֣ רו> ׁשַ֣ ֑י֞ ּדֵחלו> ָטֿב> ֵואמַ֣ הוַ֣ איֵלין ּדַ֣ וַ֣

Mat 27:55 <֞י ֵמן ֻרוחָקא ֞ ּדָחזָי֞ן ֗הוַ֣ ִּגָיאָֿתא> ָמ֑ן ֵנֵׁש֞א סַ֣ ֞י ֵּדין ָאֿף ּתַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣
֞י ֵלה> מָׁש֞ן ֗הוַ֣ ֵיֻׁשוע> ֵמן ּגִליָלא> וַ֣מׁשַ֣ ֞י ָּבֿתֵרה ּד7 ֞י ֗הוַ֣ ָהֵנין ֵּדאֿתַ֣

Mat 27:56 ָיוִס֑א ֿ֭ד7 יַ֣עֻקוֿב וַ֣ ריַ֣ם ֵאֵמה ּד7 מַ֣ ֿגּדָליָּתא> ו7 ריַ֣ם מַ֣ 7 ן מַ֣ חָֿ֭דא ֵמנֵהי> ּדַ֣
י ס 7ֿבֿ֭דַ֣ ֞י זַ֣ ֿבנַ֣ ֵואמֻהון ּדַ֣

Mat 27:57 ׁשֵמה ִּתיָרא ֵמן ָרמָֿתא> ּדַ֣ ֿבָרא עַ֣ מָׁש֑א ֵאָֿתא ּגַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵּדין רַ֣ ּכַ֣
ֵיֻׁשוע> ֿ֭ד ֗הָוא ל7 למַ֣ 7וֵסֿף> ָּדאֿף ֻהו ֵאּתּתַ֣ יַ֣



Matthew                                            69

Mat 27:58 <ָטוס ילַ֣ ֿ֭ד ִּפ7 ֿפקַ֣ ֵיֻׁשוע> וַ֣ ֿגֵרה ּד7 ָטו֑ס וַׁ֣שֵאל ּפַ֣ ילַ֣ ָהָנא קֵרֿב לָוֿת ִּפ7
ֿגָרא ס ּדֵנִֿתיֵהֿב ֵלה ּפַ֣

Mat 27:59 חָיָצא ּדֵֿכָּתָנא נַ֣קָּד֑א רֵֿכה ּבַ֣ ֿגָר֑א וֿכַ֣ 7וֵסֿף לֿפַ֣ קֵלה יַ֣ וׁשַ֣
Mat 27:60 ֵּגלו נִקיר ּבִֿכאָֿפא> ועַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ִּדיֵלה> ּדַ֣ וָסֵמה ּבֵֿביֿת-קֻֿבוָרא חַ֣

רָעא ּדֵֿביֿת-קֻֿבוָרא> ֵואזַ֣לו ס ל ּתַ֣ רִמיו עַ֣ ּבָֿת֑א אַ֣ ִּכאָֿפא רַ֣
Mat 27:61 ריַ֣ם ֗אחִרָֿתא> ּדָיֿתָּב֞ן מַ֣ ֿגּדָליָּתא> ו7 ריַ֣ם מַ֣ 7 ָמן מַ֣ ֞י ֵּדין ּתַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣

ֿבָרא ס ֞י לֻקוֿבֵלה ּדקַ֣ ֗הוַ֣
Mat 27:62 נַׁ֣שו ר עֻרוֿבָּת֑א ֵאֿתּכַ֣ ו֗הי ָּבֿתַ֣ מָחר> ִּדאיֿתַ֣ ליַ֣וָמא ֵּדין ּדַ֣

ָטוס> ילַ֣ ֞ לָוֿת ִּפ7 ֿפִריֵׁשא> ֞י-ָּכהֵנ֞א וַ֣ ּבַ֣ רַ֣
Mat 27:63 ֑י ּדֵמן ֿ֭ד חַ֣ ר ֗הָוא ּכַ֣ טעָיָנא ֵאמַ֣ ו מַ֣ ר֑ן ּדהַ֣ ן ֵאּתּדֿכַ֣ ָואמִרין ֵלה> ָמרַ֣>

ר ּתָלָֿתא יַ֣וִמי֞ן ָקֵאם ֗אָנא> ָּבֿתַ֣
Mat 27:64 לָמא ֞ ּדַ֣ ֿתָלָֿתא יַ֣וִמין> ָמא לַ֣ ֿבָרא> עֿ֭דַ֣ הִרין ּבקַ֣ ּפֻקוֿ֭ד ָהִֿכיל ֵמזּדַ֣

ָמא> ּדֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿת֞א ָק֑ם ו֗ה֞י ֵנֿגנֻֿבוָני֗הי ּבִללָי֑א וִנאמֻרון לעַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ִנאֻֿתון ּתַ֣
ֿ֭דָמיָּתא> וֵֿתהֵוא ֻטועיַ֣י ֗אחָריָּתא ִּביָׁשא ֵמן קַ֣

Mat 27:65 ָנא יּכַ֣ ֗הרו> אַ֣ ֞ ֵזלו ֵאזּדַ֣ ָטוס> ִאיֿת לֻֿכון ֵקסֻטוָנֵרא> ילַ֣ ר לֻהון ִּפ7 ָאמַ֣
ּדָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון>

Mat 27:66 ם מו ִּכאָֿפא ָהי עַ֣ ֿבָר֑א וַ֣חֿתַ֣ רו ּבקַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ֵאזַ֣לו> ֵאזּדהַ֣
ֵקסֻטוָנֵר֞א ס

Mat 28:1 <ֿגּדָליָּתא ריַ֣ם מַ֣ 7 ָּב֑א ֵאָֿתֿת מַ֣ ֿ֭ד-ּבׁשַ֣ ה חַ֣ ּבָֿתא> ּדָנֿגַ֣ מָׁשא ֵּדין ּבׁשַ֣ ּברַ֣
ֿבָרא> ריַ֣ם ֗אחִרָֿתא> ּדֵנחזָי֞ן קַ֣ מַ֣ ו7

Mat 28:2 קֵרֿב ָי֑א וַ֣ אָֿכא ֵּגיר ּדָמרָיא> נֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ לַ֣ ָּבא הָוא> מַ֣ וָהא זַ֣וָעא רַ֣
רָעא> וָיֵֿתֿב ֗הָוא עֵליה> ֵּגל ִּכאָֿפא ֵמן ּתַ֣ עַ֣

Mat 28:3 יֿך לֻֿבוֵׁשה ֵחָור ֗הָוא> אַ֣ רָקא> וַ֣ יֿך ּבַ֣ ו֗הי ֗הָוא ֵּדין ֵחזֵוה> אַ֣ ִאיֿתַ֣
לָּגא> ּתַ֣

Mat 28:4 יֿך ִמיֵֿת֞א ס ו אַ֣ הוַ֣ ו> וַ֣ יֵלין ּדָנטִרין ֗הוַ֣ וֵמן ֵּדחלֵֿתה> ֵאּתּתִזיעו אַ֣
Mat 28:5 <ע ֗אָנא ֵּגיר ֞ ָיֿ֭דַ֣ ֗נֵּתין ָלא ֵּתֿ֭דחָלן> ֞ אַ֣ ר לֵנֵׁשא> אָֿכא> ֵואמַ֣ לַ֣ עָנא ֵּדין מַ֣

ֵיֻׁשוע ֵּדאזּדֵקֿף> ָּבעָין א֗נֵּתין> ל7 ּדַ֣
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Mat 28:6 <ר> ָּתאֵיין חָזֵיין ֻּדוּכָֿתא ָנא ֵּדאמַ֣ יּכַ֣ ן ָקם ֵלה ֵּגיר> אַ֣ ָלא הָוא ּתָנ>
֑ן ּדִסים ֗הָוא ָּבה ָמרַ֣

Mat 28:7 ו֗הי>֞ ּדָקם ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿת֑א֞ וָהא ָקֵֿ֭דם לִמיֿ֭דַ֣ ֵרין לֿתַ֣ ל> ֵאמַ֣ עֿגַ֣ וֵזֵלין ּבַ֣
ָמן ֵּתחזֻוָני֗הי> ָהא ֵאמֵרֿת לֵֿכין ס ֿגִליָל֑א ּתַ֣ ן לַ֣ לֻֿכו>

Mat 28:8 ּבָֿתא> וָרהָטן ֻֿ֭דוָֿתא רַ֣ ֿבחַ֣ ֿבָרא> ּבֵֿ֭דחלָֿתא> וַ֣ ל ֵמן קַ֣ ֵואזַ֣ל עֿגַ֣
ו֗ה֞י ס לִמיֿ֭דַ֣ ּדִנאמָר֞ן לֿתַ֣

Mat 28:9 <ן ֵהֵנין ֵּדין קֵרֿב ן ׁשָלם לֵֿכי> ר לֵהי> ן ֵואמַ֣ ע ּבֵהי> וָהא ֵי7ֻׁשוע ּפֿגַ֣
סֵֿגֵֿ֭דין ֵלה ס ו֗הי>֞ וַ֣ ֿ֭ד ֵרֿגלַ֣ ֵאחַ֣

Mat 28:10 ֑֞י אחַ֣ ֵרין לַ֣ ן ֵאָלא ֵזֵלין ֵאמַ֣ ר לֵהין ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֵּתֿ֭דחָל> ָהיֵּדין ֵאמַ֣
ָמן ֵנחזֻוָנני ס ֿגִליָלא> וֿתַ֣ ּדִנאזֻ֗לון לַ֣

Mat 28:11 מִֿ֭די֗נָּת֑א ו ֗אָנָׁש֞א ֵמן ֵקסֻטוָנֵר֞א ָהנֻון לַ֣ ֵלי֞ן ֵּדי֑ן ֵאֿתַ֣ ֿ֭ד ֵאזַ֣ ּכַ֣
הָוא> ֞י-ָּכהֵנ֞א ֻּכל ֵמֵּדם ּדַ֣ ּבַ֣ רו לרַ֣ ֵואמַ֣

Mat 28:12 ֿבו ֵמלָּכא> ויַ֣֗הֿבו ֵּכסָּפא ָלא זֻעור נסַ֣ ֞ וַ֣ ִׁשיֵׁשא> ם קַ֣ נַׁ֣שו עַ֣ ֵואֿתּכַ֣
֞ לֵקסֻטוָנֵרא>

Mat 28:13 ֿ֭ד נֻּבו֗הי ּבִללָיא> ּכַ֣ ו ּגַ֣ ו֗ה֞י ֵאֿתַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר֑ו ּדֿתַ֣ ן ֵאמַ֣ ָואמִרין לֻהו>
ן> מִּכין ֗חנַ֣ ּדַ֣

Mat 28:14 ן לֻֿכו> ן ֵלה> וַ֣ ן מִּפיִסין ֗חנַ֣ ֿת ָהֵֿ֭דא קָֿ֭דם ִהֿגֻמוָנ֑א חנַ֣ מעַ֣ ֵואן ֵאׁשּתַ֣
ן> ּדָלא ֵצֿפָֿתא ָעֿבִּדין ֗חנַ֣

Mat 28:15 ֿת ן וֵנֿפקַ֣ אֵלֿפו ֵאנֻו> יֿך ּדַ֣ ֿ֭דו אַ֣ ֿבו ֵּכסָּפא> עֿבַ֣ ֿ֭ד נסַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ּכַ֣
ָמא ליַ֣וָמָנא סס ֞ עֿ֭דַ֣ ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא ֵּביֿת ִיֻהוָֿ֭דֵיא>

Mat 28:16 ֵעֿ֭ד ֵאנֻון יָּכא ּדוַ֣ ֿגִליָלא לֻטוָרא> אַ֣ ר> ֵאזַ֣לו לַ֣ עסַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א ֵּדין חֿ֭דַ֣ ּתַ֣
ֵי7ֻׁשוע>

Mat 28:17 <ו ֿגו ֗הוַ֣ לַ֣ ֿ֭ד חזַ֣אוֻ֗הי> סֵֿגֿ֭דו ֵלה> ֵמנֻהון ֵּדין ֵאֿתּפַ֣ וֿכַ֣
Mat 28:18 ן ן ֵאִֿתיֵהֿב ִלי ֻּכל ֻׁשולָט> ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ מֻהו> ֵלל עַ֣ קֵרֿב ֵי7ֻׁשוע> מַ֣ וַ֣

ר ֗אָנא לֻֿכון ס ּדַ֣ ני ָאֿבי> מׁשַ֣ ּדרַ֣ ָנא ּדׁשַ֣ איּכַ֣ ארָעא> וַ֣ ָיא וֿבַ֣ ׁשמַ֣ ּבַ֣
Mat 28:19 ָֿבא ן ּבֵׁשם אַ֣ ֞ וַ֣אעֵמֿ֭דו ֵאנֻו> ֗מֵמא> לֵמֿ֭דו> ֻּכלֻהון עַ֣ ֵזלו ָהִֿכיל ּתַ֣

ֿבָרא> וֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> וַ֣
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Mat 28:20 מֻֿכון ֗אָנא ן וָהא ֵאָנא עַ֣ ֵקּדּתֻֿכו> ן ּדֵנטֻרון ֻּכל ָמא ּדֿפַ֣ אֵלֿפו ֵאנֻו> וַ֣
ִמין ָמא לֻׁשוָלֵמה ּדָעלָמא> אַ֣ ֞ עֿ֭דַ֣ ֻּכלֻהון יַ֣וָמָֿתא>

 
 



Mark
Mar 1:1 אָלָהא סס ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּבֵרה ּדַ֣ נֵּגִלָיון ּד7 ִרָׁשא ֵּדאוַ֣

Mar 1:2 אֿכי> קָֿ֭דם לַ֣ ר ֗אָנא מַ֣ ּדַ֣ עָיא נִֿבָיא> ָהא מׁשַ֣ אׁשַ֣ ֿכִֿתיֿב ֵּב7 יֿך ּדַ֣ אַ֣
רֻצוָּפֿך> ּדנַֿ֣תֵקן ֻאורָחֿך ס ּפַ֣

Mar 1:3 ו֗ה֞י ס ו ׁשִֿבילַ֣ ֵיֿבו ֻאורֵחה ּדָמרָיא> וַ֣אׁשוַ֣ ֿ֭דּבָרא> טַ֣ ָקָלא ּדָקֵרא ּבמַ֣
Mar 1:4 <ֿתָיֻֿבוָֿתא עֻמוִֿ֭דיָֿתא ּדַ֣ ֿכֵרז מַ֣ עֵמֿ֭ד ומַ֣ ֿ֭דּבָר֑א מַ֣ ָנן ּבמַ֣ 7וחַ֣ הָוא ֻי

חָטֵה֞א ס לֻׁשוֿבָקָנא ּדַ֣
Mar 1:5 <וִרׁשֵלם ֞י ֻא7 יֻהוֿ֑֭ד וֻֿכלֻהון ּבנַ֣ וָנֿפָקא ֗הָוֿת לָוֵֿתה ֻּכָלה ָּכור ִּד7

יֻהו֞ן ס חָטהַ֣ וֵּדי֞ן ּבַ֣ ֿ֭ד מַ֣ עֵמֿ֭ד ֗הָוא לֻהון ּביֻורּדָנ֑ן ּכַ֣ ומַ֣
Mar 1:6 אִסיר ֗הָוא ֞ וַ֣ מֵלא> עָרא ּדֿגַ֣ ן לִֿביׁש ֗הָוא לֻֿבוָׁשא ּדסַ֣ ָנ> 7וחַ֣ ֻהו ֵּדין ֻי

ָרא ֞ וֵֿ֭דֿבָׁשא ּדֿבַ֣ מֵצא> ו֗הי>֞ וֵמאֻֿכולֵּתה> ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת קַ֣ צַ֣ קָֿתא ּדֵמׁשָּכא ּבחַ֣ ֵערַ֣
ס

Mar 1:7 ו ּדָלא ָׁשֵוא ילָֿתן ֵמני> הַ֣ רי> ּדחַ֣ ר> ָהא ָאֵֿתא ָּבֿתַ֣ ֿכֵרז ֗הָוא> ָואמַ֣ ומַ֣
ו֗הי>֞ מָסנַ֣ רֵק֞א ּדַ֣ ן ֵאׁשֵרא עַ֣ ֗אָנא ֵּדאֿגהַ֣

Mar 1:8 ן ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ס ֞ ֻהו ֵּדין נַ֣עֵמֿ֭דֻֿכו> ָיא> ן ּבמַ֣ עֵמּדּתֻֿכו> ֵאָנא אַ֣
Mar 1:9 ֿגִליָלא> ֵואֿתעֵמֿ֭ד ֿת ּדַ֣ הָוא ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן ֵאָֿתא ֵי7ֻׁשוע> ֵמן ָנ7צרַ֣ וַ֣

ָנן ס 7וחַ֣ ּביֻורּדָנן ֵמן ֻי
Mar 1:10 יֿך יַ֣וָנא ֞ וֻרוָחא אַ֣ ָיא> ָי֑א֞ חָזא ֵּדאסּתֵֿ֭דקו ׁשמַ֣ סֵלק ֵמן מַ֣ וֵמחָֿ֭דא ּדַ֣

ו֗הי> ֿת עלַ֣ ּדֵנחּתַ֣
Mar 1:11 ִּביָֿבא> ָּבֿך ֵאצטִֿביֿת ס ו ֵּברי חַ֣ ֗נּת ֻה֗ ָי֑א֞ אַ֣ וָקָלא הָוא ֵמן ׁשמַ֣

Mar 1:12 <ֿ֭דּבָרא ֵּפקֵּתה ֻרוָחא למַ֣ וֵמחָֿ֭דא אַ֣
Mar 1:13 <ֵסא ֵמן ָסָטָנא ֿ֭ד ֵמֿתנַ֣ ֞ ּכַ֣ רּבִעין> ֿ֭דּבָרא> יַ֣וָמָֿת֞א אַ֣ ָמן ּבמַ֣ הָוא ּתַ֣ וַ֣

אֵֿכ֞א ס לַ֣ ו ֵלה מַ֣ מִׁשין ֗הוַ֣ ֞ וַ֣מׁשַ֣ יָוָֿתא> ם חַ֣ ו֗הי ֗הָוא עַ֣ ִואיֿתַ֣
Mar 1:14 ֿכֵרז ֗הָוא ֿגִליָלא> ומַ֣ ָנ֑ן ֵאָֿתא ֵלה ֵי7ֻׁשוע לַ֣ 7וחַ֣ ר ֵּדאׁשּתֵלם ֵּדין ֻי ָּבֿתַ֣

אָלָהא> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ רָֿתא ּדמַ֣ סֿבַ֣
Mar 1:15 יֵמנו אָלָהא> ֻּתוֿבו> והַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ מָטֿת מַ֣ ר> ׁשֵלם ֵלה זַֿ֣בָנא> וַ֣ ֵואמַ֣

רָֿתא> סֿבַ֣ ּבַ֣
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Mar 1:16 אנּדֵראָוס 7 ֵׁשמֻעון ולַ֣ ֿגִליָל֑א חָזא ל7 ֞י יַָ֣מא ּדַ֣ ֵלֿך חָֿ֭דרַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ וֿכַ֣
֞ ָיֵֿ֭דא> ו ֵּגיר צַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ֻחו֗הי> ּדָרֵמין מִציָֿ֭דָֿת֞א ּביַָ֣מא> ִאיֿתַ֣ אַ֣

Mar 1:17 ֞ ֞י ֗אָנָׁשא> ֿבנַ֣ ָיֵֿ֭ד֞א ּדַ֣ ן צַ֣ רי> ֵואעֵּבֿ֭דֻֿכו> ו ָּבֿתַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּתַ֣ ֵואמַ֣
Mar 1:18 <ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ֞ קו מִציָֿ֭דֿתֻהון> וֵמחָֿ֭דא ׁשֿבַ֣

Mar 1:19 ֻחו֗הי> ָואֿף ָנן אַ֣ יֻוחַ֣ ל7 י> וַ֣ 7ֿבֿ֭דַ֣ ר זַ֣ יַ֣עֻקוֿב ּבַ֣ ִלי֑ל חָזא ל7 ר קַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ וֿכַ֣
֞ קִנין מִציָֿ֭דֿתֻהון> מֿתַ֣ סִֿפי֗נָּתא> ּדַ֣ לֻהון ּבַ֣

Mar 1:20 ם סִֿפי֗נָּתא עַ֣ ן ּבַ֣ ֻֿבוֻהו> י אַ֣ זַֿ֣בֿ֭דַ֣ קו ל7 ן וֵמחָֿ֭דא ׁשֿבַ֣ קָרא ֵאנֻו> וַ֣
֞ ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ס ִֿגיֵרא> אַ֣

Mar 1:21 ֞ ֿכנֻוָׁשֿתֻהון> ֵּב֞א ּבַ֣ ֵלֿף ֗הָוא ּבׁשַ֣ ֻחו֑ם ֵמחָֿ֭דא מַ֣ רנַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 לו לַ֣ ֿ֭ד עַ֣ וֿכַ֣
Mar 1:22 לָט֑א וָלא יֿך מׁשַ֣ ֵלֿף ֗הָוא לֻהון ֵּגיר אַ֣ ו ּביֻולָּפֵנה> מַ֣ ִמיִהין הוַ֣ וֿתַ֣

יֻהו֞ן ס יֿך ָסֿפרַ֣ אַ֣
Mar 1:23 <קָעא אָֿתא> וַ֣ מַ֣ ֿבָרא ִּדאיֿת ֵּבה> ֻרוָחא טַ֣ ֿכנֻוׁשּתֻהו֑ן ּגַ֣ ִואיֿת ֗הָוא ּבַ֣

Mar 1:24 ע ֗אָנא ָלֿך ן ָיֿ֭דַ֣ וָּבֻֿ֭דוֿתַ֣> יּת למַ֣ ן וָלֿך> ֵי7ֻׁשו֑ע ָנצָרָיא> ֵאֿתַ֣ ר> ָמא לַ֣ ֵואמַ֣
אָלָהא> ִּדיֵׁש֑ה ּדַ֣ ֗נּת קַ֣ ן אַ֣ מַ֣

Mar 1:25 <ר> סֻֿכור ֻּפוָמֿך> וֻֿפוק ֵמֵנה ֿכָאא ֵּבה ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣
Mar 1:26 <ֿת ֵמֵנה קָעֿת ּבָקָלא ָרָמא> וֵנֿפקַ֣ נֿפָֿתא> וַ֣ וַׁ֣שָֿ֭דֵֿתה ֻרוָחא טַ֣

Mar 1:27 <ן ּדָמָנא ֗הי ָהֵֿ֭דא ֿ֭ד ָואמִרי> ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ו חַ֣ ן וָֿבֵעין ֗הוַ֣ רו ֻּכלֻהו> מַ֣ ֵואּתּדַ֣
נָֿפָֿת֞א ָּפֵקֿ֭ד> ֿבֻׁשולָטָנא ָואֿף לֻרוֵח֞א טַ֣ ֿ֭֗דָֿת֑א ּדַ֣ נֻו יֻולָּפָנא ָהָנא חַ֣ ומַ֣

מָע֞ן ֵלה> וֵמׁשּתַ֣
Mar 1:28 ֿגִליָלא ס ֿתָרא ּדַ֣ ק ֵטֵּבה> ּבֻֿכֵלה אַ֣ וֵמחָֿ֭דא נֿפַ֣

Mar 1:29 ם אנּדֵראָו֑ס עַ֣ 7 ֵׁשמֻעון וֿ֭דַ֣ יֵּתה ּד7 ו לֿבַ֣ קו ֵמן ּכנֻוׁשָּת֑א ֵואֿתַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ָנן> יֻוחַ֣ 7עֻקוֿב ו7 יַ֣

Mar 1:30 <רו ֵלה עֵליה מָיא ֗הָוֿת ֵּבאָׁשָֿתא> ֵואמַ֣ ֵׁשמֻעון רַ֣ חָמֵֿתה ּד7 וַ֣
Mar 1:31 <קָֿתה ֵאָׁשָֿתה אִקיָמה> וֵמחָֿ֭דא ׁשֿבַ֣ חָּדה ִּבאיָֿ֭דה> וַ֣ קֵרֿב אַ֣ וַ֣

מָׁשא ֗הָוֿת לֻהון סס וַ֣מׁשַ֣
Mar 1:32 יֵלין יִּתיו לָוֵֿתה ֻּכלֻהון אַ֣ ֞י ֵׁשמָׁש֑א אַ֣ עָרֿבַ֣ ן ּבמַ֣ מָׁשא ֵּדי> ּברַ֣

֞ יָוֵנא> ן וֿ֭דַ֣ ּדִֿביָׁשאִיֿת עִֿביִֿ֭די>
Mar 1:33 <רָעא ל ּתַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ֻּכָלה> ּכִניָׁשא ֗הָוֿת עַ֣ וַ֣
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Mar 1:34 ֞ חלֵֿפא> ו ּבֻֿכורָהֵנ֞א מׁשַ֣ ִּגֵיא֞א ּדִֿביָׁשאִיֿת עִֿביִֿ֭דין ֗הוַ֣ אִסי לסַ֣ וַ֣
ן ֵמֻטל ּדָיֿ֭דִעין לֻלו> נמַ֣ יֵו֞א ּדַ֣ ֵּפק> וָלא ָׁשֵֿבק ֗הָוא לֻהון לֿ֭דַ֣ ִּגֵיא֞א אַ֣ יֵו֞א סַ֣ וֿ֭דַ֣

ו ֵלה ס ֗הוַ֣
Mar 1:35 <ֵלא ֗הָוא ָמן מצַ֣ אֿתָרא ֻחורָּבא> וֿתַ֣ ֵּדם ָקם ָטֿב> ֵואזַ֣ל לַ֣ ֿפָרא קַ֣ ֿבצַ֣ וַ֣

Mar 1:36 <ֵמה ֿ֭דעַ֣ מֻעון וַ֣ ו ֵלה ֵׁש7 וָֿבֵעין ֗הוַ֣
Mar 1:37 <ֿ֭ד ֵאׁשּכֻחו֗הי> ָאמִרין ֵלה> ֻּכלֻהון ֗אָנָׁש֞א ָּבֵעין ָלֿך וֿכַ֣

Mar 1:38 <ֿכֵרז ָמן אַ֣ ִריָֿב֑ן֞ ָּדאֿף ּתַ֣ מִֿ֭דיָנָֿת֞א ּדקַ֣ ֞ ולַ֣ ֵלֿכו לֻקורָיא> ן הַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
לָהֵֿ֭דא ֵּגיר ֵאִֿתיֿת>

Mar 1:39 ֵּפק ִׁשאֵֿ֭ד֞א ֿכֵרז ֗הָוא ּבֻֿכלֵהין ּכנֻוָׁשֿתֻהו֞ן ּבֻֿכָלה ּגִליָלא> ומַ֣ ומַ֣
Mar 1:40 ר ו֗הי>֞ וָֿבֵעא ֗הָוא ֵמֵנה> ֵואמַ֣ ל ֵרֿגלַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ רָּב֑א וַ֣ ֵואָֿתא לָוֵֿתה ּגַ֣

ָּכיֻוֿתי> מֿ֭דַ֣ ֗נּת לַ֣ ח אַ֣ ֗נּת> ֵמׁשּכַ֣ ֵלה> ֵאן ָצֵֿבא אַ֣
Mar 1:41 <ר ט ִאיֵֿ֭דה קֵרֿב ֵלה> ֵואמַ֣ ו֗הי> וַֿ֣פׁשַ֣ ם עלַ֣ חַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵאֿתרַ֣

ָּכא> ָצֵֿבא ֗אָנא> ֵאּתּדַ֣
Mar 1:42 <ִּכי רֵֿבה ֵמֵנה> ֵואּתּדַ֣ וָֿבה ּבָׁשעָֿתא> ֵאזַ֣ל ּגַ֣

Mar 1:43 <ֿכָאא ֵּבה וַ֣אּפֵקה וַ֣
Mar 1:44 ָוא נַֿ֣פָׁשֿך ֗נּת> ֵאָלא ֵזל> חַ֣ ר אַ֣ ר ֵלה> חִזי לָמא ל֗אָנׁש ָאמַ֣ ֵואמַ֣

וֵׁשא> לָסהֻּדוֿתֻהון ֵקֿ֭ד ֻמ7 ָנא ּדֿפַ֣ יּכַ֣ ֿ֭דִּכיָֿתֿך֑ אַ֣ ֵרֿב ֻקורָּבָנא חָלֿף ּתַ֣ לָֿכהֵנ֑א֞ וקַ֣
ס

Mar 1:45 ָנא יּכַ֣ אטָּבה לֵמלָֿת֑א אַ֣ ִּגי> וַ֣ ֿכֵרז סַ֣ ִרי ֗הָוא מַ֣ ֑ק ׁשַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ ֻהו ֵּדין ּכַ֣
ר הָוא> מִֿ֭די֗נָּתא> ֵאָלא לֿבַ֣ לָיאִיֿת ּדֵנֻעול לַ֣ ח ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ּגַ֣ ּדָלא ֵנׁשּכַ֣

ו לָוֵֿתה> ֵמן ֻּכל ֻּדוָּכא ס אֿתָרא ֻחורָּבא> ָואֵֿתין ֗הוַ֣ ּבַ֣
Mar 2:1 יָּתא ֻה֑ו ֿבֿבַ֣ עו ּדַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ֞ וֿכַ֣ רנַֻ֣חום> ליַ֣וָמָֿתא> ֿכֿפַ֣ 7 ל ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ועַ֣
Mar 2:2 ן ָאֿפָלא קָֿ֭דם ח ָאֵחֿ֭ד ֵאנֻו> ָנא ּדָלא ֵאׁשּכַ֣ יּכַ֣ ִּגֵיא֑א֞ אַ֣ נַׁ֣שו סַ֣ ֵאֿתּכַ֣

מֻהון ֵמלָֿתא ס ֵלל ֗הָוא עַ֣ ממַ֣ רָעא> וַ֣ ּתַ֣
Mar 2:3 <רּבָעא ֿ֭ד ׁשִקיִלין ֵלה ֵּביֿת אַ֣ רָיא> ּכַ֣ איִּתיו ֵלה מׁשַ֣ ו לָוֵֿת֑ה וַ֣ ֵואֿתַ֣

Mar 2:4 <ָרֻֿבו לָוֵֿתה ֵמֻטל ֵּכנָׁש֑א סֵלקו לֻהון ֵלאָּגָרא חו לֵמֿתקַ֣ ֿ֭דָלא ֵאׁשּכַ֣ וַ֣
רֵמא ֗הָוא רָסא ּדַ֣ ֻּבוה עַ֣ ו֗הי ֗הָוא ֵי7ֻׁשו֑ע וׁשַ֣ ר ִּדאיֿתַ֣ אֿתַ֣ טִליָלא ּדַ֣ אִרימו ּתַ֣ וַ֣

רָיא ס ָּבה מׁשַ֣
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Mar 2:5 רָיא> ֵּברי> ׁשִֿביִקין ו מׁשַ֣ ר להַ֣ ן ֵאמַ֣ יָמנֻוֿתֻהו> ֿ֭ד חָזא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע הַ֣ ּכַ֣
֞ יּכְ֭> ָלֿך חָטהַ֣

Mar 2:6 ו ֵעין ֗הוַ֣ ן וֵמֿתרַ֣ ֿפִריֵׁש֞א ּדָיֿתִּבי> ָמן ֵמן ָסֿפֵר֞א וַ֣ ו ֵּדין ּתַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣
ּבֵלּבֻהון>

Mar 2:7 ק חָטֵה֑א֞ ֵאָלא ֵאן ח לֵמׁשּבַ֣ נֻו ֵמׁשּכַ֣ ֵלל ֻּגוָּדָֿפא> מַ֣ ּדָמָנא ָהָנא ממַ֣
ָלָהא> ֿ֭ד אַ֣ חַ֣

Mar 2:8 ן ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ ֵעין ּבנַֿ֣פׁשֻהו> ע ּבֻרוֵחה> ּדָהֵלין ֵמֿתרַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣
ֵעין א֗נֻּתון ָהֵלין ּבֵלּבֻֿכון> ָמָנא ֵמֿתרַ֣

Mar 2:9 ו ֑֞ אַ֣ יּךְ֭ ׁשִֿביִקין ָלֿך חָטהַ֣ רָיא> ּדַ֣ מׁשַ֣ ר לַ֣ יָֿ֭דא ּפִׁשיָקא לִמאמַ֣ אַ֣
ֵלֿך> רָסֿך> והַ֣ ר> ּדֻקום ׁשֻקול עַ֣ לִמאמַ֣

Mar 2:10 ֞ ק חָטֵהא> ארָעא לֵמׁשּבַ֣ ו ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּבַ֣ ִליט ֻה֗ ּדֵֿתּדֻעון ֵּדין ּדׁשַ֣
רָיא> מׁשַ֣ ר לַ֣ ֵאמַ֣

Mar 2:11 <יָּתֿך רָסֿך> וֵזל לֿבַ֣ ר ֗אָנא> ֻקום> ׁשֻקול עַ֣ ָלֿך ָאמַ֣
Mar 2:12 ָנא יּכַ֣ ן אַ֣ ק לִעין ֻּכלֻהו> נֿפַ֣ רֵסה> וַ֣ ל עַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה> וַׁ֣שקַ֣ וָקם ּבַ֣

ָנא ן ּדָלא ֵממֻֿתום חזַ֣ין ָהֿכַ֣ ֿ֭ד ָאמִרי> אָלָהא> ּכַ֣ ּבֻחון לַ֣ נׁשַ֣ ן וַ֣ מֻרון ֻּכלֻהו> ּדֵנּתּדַ֣
ּס ּס

Mar 2:13 ֵלֿף ֗הָוא ו לָוֵֿת֑ה ומַ֣ ק ֻּתוֿב לָוֿת יַָ֣מא> וֻֿכֵלה ֵּכנָׁשא ָאֵֿתין ֗הוַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
לֻהון ס

Mar 2:14 ר ֵלה> ָּתא ֞ ֵואמַ֣ י> ּדָיֵֿתֿב ֵּביֿת-ָמֿכֵסא> לֿפַ֣ 7 ר חַ֣ ֵלִוי ּבַ֣ ֑ר חָזא ל7 ֿ֭ד ָעֿבַ֣ וֿכַ֣
רי> וָקם ֵאזַ֣ל ָּבֿתֵרה ס ָּבֿתַ֣

Mar 2:15 ם ו עַ֣ ָטֵי֞א סִמיִֿכין הוַ֣ ִּגֵיא֞א ָמֿכֵס֞א וחַ֣ יֵּת֑ה סַ֣ ֿ֭ד סִמיֿך ּבֿבַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
ו ָּבֿתֵרה> ֞ ֵואֿתַ֣ ִּגֵיאא> ו ֵּגיר סַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ו֗הי>֞ ִאיֿתַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ֵי7ֻׁשוע ועַ֣

Mar 2:16 ָ֞טֵי֑א ם חַ֣ ם ָמֿכֵס֞א ועַ֣ ֿ֭ד חזַ֣אוֻ֗הי ּדָלֵעס עַ֣ ֞ ּכַ֣ ֿפִריֵׁשא> וָסֿפֵר֞א וַ֣
ָטֵי֞א ָאֵֿכל וָׁשֵֿתא ס ם ָמֿכֵס֞א וחַ֣ ו עַ֣ ו֗הי>֞ ָמנַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ רו לֿתַ֣ ֵאמַ֣

Mar 2:17 <ל ָאסָיא ן ָלא סִניִקין חִליֵמ֞א עַ֣ ר לֻהו> ע ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣
֞ ָטֵיא> ֞ ֵאָלא לחַ֣ ן ָלא ֵאִֿתיֿת ֵּדאקֵרא לזִַּ֣דיֵקא> יֵלין ּדִֿביׁש ִּביׁש עִֿביִֿ֭די> ֵאָלא אַ֣

Mar 2:18 <ו ָואמִרין ֵלה ו> ֵואֿתַ֣ ֞ ָציִמין ֗הוַ֣ ֿפִריֵׁשא> ָנן וַ֣ יֻוחַ֣ ו֗ה֞י ֵּדין ּד7 לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣
יּךְ֭֞ ִּדיָלֿך ָלא ָציִמין> לִמיֿ֭דַ֣ ֿפִריֵׁש֞א ָציִמי֑ן וֿתַ֣ ָנן וֿ֭דַ֣ יֻוחַ֣ ו֗ה֞י ּד7 לִמיֿ֭דַ֣ לָמָנא ּתַ֣
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Mar 2:19 ֿתָנא ֿגנֻוָנ֑א ּכָמא ּדחַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> לָמא ֵמׁשּכִחין ּבנַ֣ ָאמַ֣
נֻצוֻמו֑ן ָלא> ו ּדַ֣ מֻהון ֻה֗ עַ֣

Mar 2:20 ֿתָנ֑א ָהיֵּדין נֻצוֻמון ֞ ּדָמא ֵּדאׁשּתֵקל ֵמנֻהון חַ֣ ִנאֻֿתון ֵּדין יַ֣וָמָֿתא>
ו יַ֣וָמא> ּבהַ֣

Mar 2:21 ל ָמאָנא ּבָלָיא> ּדָלא ָֿתא> וָחֵאט עַ֣ עָֿתא חֿ֭דַ֣ ָלא ֗אָנׁש ָרֵמא ֻאורקַ֣
ָֿתא ֵמן ּבָלָי֑א וָהֵוא ֵסֿ֭דָקא יִַּ֣תיָרא> ליֻוָֿתה ָהי חֿ֭דַ֣ ָנסָּבא מַ֣

Mar 2:22 מָרא ֞ ּדָלא חַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ּבֵזֵק֞א ּבָלָיָֿתא> מָרא חַ֣ וָלא ֗אָנׁש ָרֵמא חַ֣
ֿ֭֗דָֿתא מָרא חַ֣ מָרא ֵמֵֿתאֵׁשֿ֭ד> ֵאָלא ָרֵמין חַ֣ ֞ וחַ֣ ֵרא לֵזֵק֑א֞ וֵזֵק֞א ָאֿבָּדן> מצַ֣

ֿ֭֗דָּתָֿת֞א ס ּבֵזֵק֞א חַ֣
Mar 2:23 לִֿכין ו֗ה֞י מהַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ּבָֿתא> ֵּביֿת זַ֣רֵע֑א֞ ּתַ֣ ֿ֭ד ָאֵזל ֵי7ֻׁשוע ּבׁשַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

֞ ו> וָמלִּגין ֵׁשּבֵלא> ֗הוַ֣
Mar 2:24 <ִליט ּבָֿתא> ֵמֵּדם ּדָלא ׁשַ֣ ֞ חִזי ָמָנא ָעֿבִּדין ּבׁשַ֣ ָואמִרין ֵלה ּפִריֵׁשא>

Mar 2:25 ֿ֭ד ִויֿ֑֭ד ּכַ֣ 7 ֿ֭ד ּדַ֣ ן ָמָנא עֿבַ֣ יֻּתו> ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֵממֻֿתום קרַ֣ ָאמַ֣
ֵמ֑ה ֿ֭דעַ֣ ן ֻהו וַ֣ ֿכֵֿפ> ֵאסּתֵנק וַ֣

Mar 2:26 חָמא ּב ָּכהֵנ֑א֞ ולַ֣ ִֿביָֿתר רַ֣ 7 ֿ֭ד אַ֣ אָלָה֑א ּכַ֣ יֵּתה ּדַ֣ ל לֿבַ֣ ָנא עַ֣ יּכַ֣ אַ֣
֞ ויַ֣֗הֿב ָאֿף ל> ֵאָלא ֵאן לָֿכהֵנא> ִליט לֵמאֿכַ֣ ו ּדָלא ׁשַ֣ ֑ל הַ֣ ּדָֿפֻֿתוֵרה ּדָמרָיא ֵאֿכַ֣

ו> ֵמה ֗הוַ֣ איֵלין ּדעַ֣ לַ֣
Mar 2:27 רָנָׁשא ריַֿ֣֑ת וָלא ֗הָוא ּבַ֣ רָנָׁשא ֵאֿתּבַ֣ ּבָֿתא ֵמֻטל ּבַ֣ ן ּדׁשַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

ּבָֿתא> ֵמֻטל ׁשַ֣
Mar 2:28 ּבָֿתא> ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ס ו ָהִֿכיל ָואֿף ּדׁשַ֣ ָמֵרה ֻה֗

Mar 3:1 ֿ֭ד ּדיִַּ֣ביָׁשא ֿבָרא חַ֣ ן ּגַ֣ ָמ> ֿכנֻוׁשָּתא> ִואיֿת ֗הָוא ּתַ֣ ל ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ועַ֣
ִאיֵֿ֭דה>

Mar 3:2 <טרֻֿגוָני֗הי ּבָֿתא> נקַ֣ אֵסא ֵלה ּבׁשַ֣ ו ֵלה ֵּדאן מַ֣ וָנטִרין ֗הוַ֣
Mar 3:3 <עָֿתא מצַ֣ ֿבָרא ּדיִַּ֣ביָׁשא ִאיֵֿ֭דה> ֻקום ּבַ֣ ו ּגַ֣ ר להַ֣ ֵואמַ֣

Mar 3:4 <ו ּדִֿביׁש ֿ֭ד ּדָטֿב> אַ֣ ּבָֿתא> לֵמעּבַ֣ ִליט ּבׁשַ֣ ן ׁשַ֣ ר ֵּדין ָאֿף לֻהו> ֵאמַ֣
ו> ִּתיִקין ֗הוַ֣ וָּבֻֿ֭דו> ֵהנֻון ֵּדין ׁשַ֣ ו למַ֣ ָחיֻ֑ו אַ֣ נַֿ֣פָׁשא למַ֣

Mar 3:5 ו ר להַ֣ ן ֵואמַ֣ ׁשיֻוֿת ֵלּבֻהו> ל קַ֣ רָיא ֵלה עַ֣ ֿ֭ד ּכַ֣ וָחר ּבֻהון ּבֵחמָּתא> ּכַ֣
ט> וֵֿתקנַֿ֣ת ִאיֵֿ֭דה ס ֿבָרא> ּפֻׁשוט ִאיָֿ֭דֿך> וַֿ֣פׁשַ֣ ּגַ֣
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Mar 3:6 ֿבו ָרוֵֿ֭ד֑ס וֵמלָּכא נסַ֣ ם ּדֵֿביֿת ֵה7 ר-ָׁשעֵֿתה> עַ֣ קו ּפִריֵׁש֞א ּבַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ָנא ּדנַ֣וּבֻֿ֭דוָני֗הי> יּכַ֣ ו֗הי> אַ֣ עלַ֣

Mar 3:7 ִּגָיאא ֵמן ָמא סַ֣ ו֗הי>֞ ֵאזַ֣ל ֵלה לָוֿת יַָ֣מא> ועַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ֵיֻׁשוע עַ֣ ו7
ֻהוֿ֭ד> ּגִליָלא נַ֣קֵּפה ֗הָוא> וֵמן ִי7

Mar 3:8 יָּד֑ן 7 ן וֵמן ֻצ7ור> וֵמן צַ֣ ֻֿ֭דום> וֵמן ֵעֿבָרא ּדיֻורּדָנ> 7 וִרׁשֵלם> וֵמן אַ֣ וֵמן ֻא7
ו לָוֵֿתה> ו ֻּכל ּדָעֵֿבֿ֭ד> ֵאֿתַ֣ עו ֗הוַ֣ ׁשמַ֣ ֞ ּדַ֣ ִּגֵיאא> ֵּכנֵׁש֞א סַ֣

Mar 3:9 רֻֿבון ֵלה סִֿפי֗נָּת֑א ֵמֻטל ֵּכנֵׁש֞א ּדָלא נקַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ֵואמַ֣
ֵנחּבֻצוָני֗הי>

Mar 3:10 ו֗הי> ֵמֻטל ָמא ּדֵנהוֻון ָנֿפִלין עלַ֣ אֵסא ֗הָו֑א עֿ֭דַ֣ ִּגֵיא֞א ֵּגיר מַ֣ סַ֣
רֻֿבון ֵלה> ּדֵנֿתקַ֣

Mar 3:11 <חזַ֣אוֻ֗הי ֞ ָמא ּדַ֣ נָֿפָֿתא> ֞ ּדֻרוֵח֞א טַ֣ חָוָֿתא> ֞י לֻהון מַ֣ איֵלין ִּדאיֿת ֗הוַ֣ וַ֣
אָלָהא> ו ּבֵרה ּדַ֣ ֗נּת ֻה֗ ן אַ֣ ו וָקֵעין ָואמִרי> ָנֿפִלין ֗הוַ֣

Mar 3:12 ן ּדָלא ֵנֿגֻלוָני֗הי ס ִּגי ָּכֵאא ֗הָוא ּבֻהו> וסַ֣
Mar 3:13 <ו לָוֵֿתה צָֿב֑א ֵואֿתַ֣ איֵלין ּדַ֣ קָרא לַ֣ סֵלק לֻטוָרא> וַ֣ וַ֣

Mar 3:14 ר ֵאנֻון ּדנַֿ֣כרזֻו֑ן ּדַ֣ נׁשַ֣ ֵמה> וֿ֭דַ֣ ר ּדֵנהוֻון עַ֣ ֿגָֿבא ּתֵרעסַ֣ וַ֣
Mar 3:15 יֵו֞א ס ֞ ונַּ֣פֻקון ּדַ֣ ן ּדנַ֣אֻסון ּכִריֵהא> ִליִטי> ֿ֭דֵנהוֻון ׁשַ֣ וַ֣

Mar 3:16 <ֵׁשמֻעון ׁשָמא> ִּכאָֿפא ִמי ל7 וׁשַ֣
Mar 3:17 י יַ֣עֻקוֿ֑ב ָסם לֻהון ׁשָמא> ּ֞בנַ֣ ֻחו֗הי ּד7 ָנן אַ֣ יֻוחַ֣ ל7 י> וַ֣ 7ֿבֿ֭דַ֣ ר זַ֣ יַ֣עֻקוֿב ּבַ֣ ל7 וַ֣

עָמא> ֞י רַ֣ ו֗הי ּבנַ֣ רֵֿגׁש֑י ִּדאיֿתַ֣
Mar 3:18 ר יַ֣עֻקוֿב ּבַ֣ א> ו7 ָֿתאומַ֣ י> ו7 ּתַ֣ מַ֣ י> ו7 ר-ֻּתולמַ֣ ֿבַ֣ ִֿפיִליָּפוס> ו7 7אנּדֵראָוס ו7 וַ֣

ֵׁשמֻעון קָנָנָיא> י> ו7 ּדַ֣ ֿתַ֣ י> ו7 לֿפַ֣ 7 חַ֣
Mar 3:19 <יָּתא ו לֿבַ֣ אׁשלֵמה ס ֵואֿתַ֣ ו ּדַ֣ ריֻוָט֑א הַ֣ ֿכַ֣ יֻהוָֿ֭דא ס7 ִו7

Mar 3:20 <ל חָמא לֵמאֿכַ֣ ו לַ֣ ָנא ּדָלא ֵנׁשּכֻחון ֗הוַ֣ יּכַ֣ נַׁ֣שו ֵּכנֵׁש֞א ֻּתוֿ֑ב אַ֣ ֵואֿתּכַ֣
Mar 3:21 וֵנה ו ֵּגיר> ּדֵמן הַ֣ קו לֵמאחֵּדה> ָאמִרין ֗הוַ֣ נֿפַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ עו ֗אחָינַ֣ וַׁ֣שמַ֣

ק ס נֿפַ֣
Mar 3:22 ֵעלזֻֿבוֿב ִאיֿת ו> ּב7 וִרׁשֵלם נֵחֿתו> ָאמִרין ֗הוַ֣ יֵלין ּדֵמן ֻא7 וָסֿפֵר֞א אַ֣

יֵו֞א ס ֵּפק ּדַ֣ יֵו֞א מַ֣ ֿבִרָׁשא ּדֿ֭דַ֣ ֵּבה> וַ֣
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Mar 3:23 ח ָסָטָנא ָנא ֵמׁשּכַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ֿתֵל֞א ֵאמַ֣ קָרא ֵאנֻון ֵי7ֻׁשו֑ע וַֿ֣במַ֣ וַ֣
ָּפֻקו> לָסָטָנא למַ֣

Mar 3:24 מָקם ֿ֑ג ָלא ֵמׁשּכָחא לַ֣ לַ֣ ל נַֿ֣פָׁשה ֵּתֿתּפַ֣ לֻּכוָֿתא ֵּגיר עַ֣ ֵאן מַ֣
לֻּכוָֿתא ָהי> מַ֣

Mar 3:25 <מָקם ו לַ֣ יָּתא הַ֣ ח ּבַ֣ ֿ֑ג ָלא ֵמׁשּכַ֣ לַ֣ ל נַֿ֣פֵׁשה ֵנֿתּפַ֣ יָּתא עַ֣ ֵואן ּבַ֣
Mar 3:26 מָקם> ֵאָלא ח לַ֣ ֿ֑ג ָלא ֵמׁשּכַ֣ לַ֣ ל נַֿ֣פֵׁשה ֵואֿתּפַ֣ ֵואן ֻהו ּדָסָטָנא ָקם עַ֣

י> רֵֿתה ִה֗ חַ֣
Mar 3:27 ו֗ה֑י֞ ֵאָלא ֵאן ִסיָנא> וֵנחֻטוֿף ָמאנַ֣ ח ּדֵנֻעול לֵֿביֿת חַ֣ ָלא ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣

יֵּתה ֵנֻּבוז ס ִסיָנא ֵנאֻסו֑ר וָהיֵּדין ּבַ֣ ם לחַ֣ ֻלוקֿ֭דַ֣
Mar 3:28 ֞י ּדֻֿפון ּבנַ֣ נֿגַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿכלֻהון חָטֵה֞א וֻֿגוָּדֵֿפ֞א ּדַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣

ֿבֻקון לֻהון> ֞ ֵנׁשּתַ֣ ֗אָנָׁשא>
Mar 3:29 <ם יּת ֵלה ֻׁשוֿבָקָנא לָעלַ֣ ל ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א לַ֣ ֵּדֿף עַ֣ נֿגַ֣ ן ֵּדין ּדַ֣ מַ֣

ם> לָעלַ֣ ו לִֿ֭דיָנא ּדַ֣ יַֿ֣ב ֻה֗ ֵאָלא מחַ֣
Mar 3:30 נֿפָֿתא ִאיֿת ֵּבה ס ו> ּדֻרוָחא טַ֣ ֵמֻטל ָּדאמִרין ֗הוַ֣

Mar 3:31 רו ּדֵנקֻרוָני֗הי לֻהו֑ן ּדַ֣ ֑ר וׁשַ֣ ו֗הי>֞ ָקיִמין לֿבַ֣ אחַ֣ ו ֵאֵמה וַ֣ ֵואֿתַ֣
Mar 3:32 ר יּךְ֭֞ לֿבַ֣ אחַ֣ רו ֵלה> ָהא ֵאָמֿך וַ֣ ו֗ה֞י ֵּכנָׁשא> ֵואמַ֣ ָיֵֿתֿב ֗הָוא ֵּדין חָֿ֭דרַ֣

ָּבֵעין ָלֿך>
Mar 3:33 ֞<י חַ֣ ן ֵאנֻון אַ֣ י ֵאמי> ומַ֣ ן ִה֗ ן מַ֣ ר לֻהו> עָנא> ֵואמַ֣ וַ֣

Mar 3:34 ֞<י חַ֣ ר> ָהא ֵאמי> וָהא אַ֣ איֵלין ּדָיֿתִּבין לָוֵֿתה> ֵואמַ֣ וָחר ּבַ֣
Mar 3:35 אָלָה֑א ֻהויֻו ָאחי> וָחֿתי> ֵואמי ּס ּס ן ּדֵנעֵּבֿ֭ד ֵּגיר ֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ מַ֣

Mar 4:1 נַׁ֣שו לָוֵֿתה ֵּכנֵׁש֞א ל-יַֿ֣֭ד יַָ֣מא> ֵואֿתּכַ֣ ֵלֿף> עַ֣ ִרי ֗הָוא מַ֣ ֻּתוֿב ֵּדין ׁשַ֣
ל סִֿפי֗נָּתא ּביַָ֣מא> וֻֿכֵלה ֵּכנָׁשא> ָקֵאם ֗הָוא עַ֣ ק ֵנֵּתֿב ֵלה ּבַ֣ יֿך ּדֵנסַ֣ ִּגֵיא֑א֞ אַ֣ סַ֣

ל-יַֿ֣֭ד יַָ֣מא> רָעא עַ֣ אַ֣
Mar 4:2 <ר ֗הָוא ּביֻולָּפֵנה ִּגי> ָואמַ֣ ֿתֵל֞א סַ֣ ֵלֿף ֗הָוא לֻהון ּבמַ֣ ומַ֣

Mar 4:3 <ע ק ָזֻרוָעא> לֵמזרַ֣ עו> ָהא נֿפַ֣ ׁשמַ֣
Mar 4:4 <לֵֿתה חָֿתא> ֵואֿכַ֣ ל-יַֿ֣֭ד ֻאורָחא> ֵואָֿתֿת ָּפרַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ ֑ע ִאיֿת ּדַ֣ ֿ֭ד זרַ֣ וֿכַ֣

Mar 4:5 <ר-ָׁשעֵֿתה ִּגי> וֿבַ֣ רָעא סַ֣ יּת אַ֣ יָּכא ּדלַ֣ ל ֻׁשוָעא> אַ֣ ל עַ֣ ֗אחִרָנא ֵּדין נֿפַ֣
ארָעא> יּת ֗הָוא ֻעומָקא ּדַ֣ ץ> ֵמֻטל ּדלַ֣ ּבלַ֣
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Mar 4:6 <יּת ֗הָוא ֵלה ֵעָקָרא> ִיֵֿבׁש ֿ֭ד ּדנַ֣ח ֵּדין ֵׁשמָׁשא> חָמא> וֵמֻטל ּדלַ֣ ּכַ֣
Mar 4:7 <נֻקו֗הי> וִֿפאֵר֞א ָלא יַ֣֗הֿב ֞ וחַ֣ סֵלקו ֻּכוֵּבא> ֞ וַ֣ ל ֵּביֿת ֻּכוֵּבא> ֗אחִרָנא נֿפַ֣ וַ֣

Mar 4:8 ֞ רָֿבא> ויַ֣֗הֿב ִּפאֵרא> סֵלק> וַ֣ רָעא ָטֿבָֿת֑א וַ֣ ל אַ֣ ל עַ֣ ן נֿפַ֣ ֗אחִרָנא ֵּדי>
ָמאא> ן ִואיֿת ּדַ֣ ן ִואיֿת ֵּדׁשִּתי> ֿתָלִֿתי> ִאיֿת ּדַ֣

Mar 4:9 ע ס ע> ֵנׁשמַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֞א ּדֵנׁשמַ֣ ר ֗הָו֑א מַ֣ ֵואמַ֣
Mar 4:10 ֞ רֵּתה> ם ּתֵרעסַ֣ ֵמה עַ֣ אֻלו֗הי ֵהנֻון ּדעַ֣ יֻהו֑ן ׁשַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ו ֵּדין ּבַ֣ ֿ֭ד הוַ֣ ּכַ֣

ו> ֿתָלא הַ֣ מַ֣
Mar 4:11 <אָלָהא לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ע ֗אָרָזא ּדמַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> לֻֿכון ִיִהיֿב לֵמּדַ֣ ֵואמַ֣

ֿתֵל֞א ָהֵוא> ָרֵי֞א ֵּדין ֻּכל ֵמֵּדם> ּבמַ֣ לֿבַ֣
Mar 4:12 ן ּכֻלו> ן וָלא ֵנסּתַ֣ ן ֵנׁשמֻעו> ֿ֭ד ָׁשמִעי> ן וֿכַ֣ ן וָלא ֵנחזֻו> ן ֵנחזֻו> ֿ֭ד ָחֵזי> ּדֿכַ֣

יֻהו֞ן ס ֿבֻקון לֻהון חָטהַ֣ ן וֵנׁשּתַ֣ לָמא ֵנֿתּפנֻו> ּדַ֣
Mar 4:13 ָנא ֻּכלֻהון איּכַ֣ ֿתָלא ָהָנ֑א וַ֣ ן ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵלה למַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

ֿתֵל֞א ֵּתּדֻעון ס מַ֣
Mar 4:14 <ע ע> ֵמלָֿתא זרַ֣ זרַ֣ ָזֻרוָעא ּדַ֣

Mar 4:15 <רָעא ּבֻהון ֵמלָֿתא ל-יַֿ֣֭ד ֻאורָח֑א ָהֵלין ֵאנֻון ּדֵמזּדַ֣ ָהֵלין ֵּדין ּדעַ֣
זִריָעא ּבֵלּבֻהון> ע֑ו ֵמחָֿ֭דא ָאֵֿתא ָסָטָנא> וָׁשֵקל ָלה לֵמלָֿתא ּדַ֣ ׁשמַ֣ וָמא ּדַ֣
Mar 4:16 עו ֵמלָֿת֑א ׁשמַ֣ ע֑ו ָהֵלין ֵאנֻון ּדָמא ּדַ֣ ל ֻׁשוָעא ֵאזּדרַ֣ וָהנֻון ּדעַ֣

ּבִלין ָלה> ֻֿ֭דוָֿתא מקַ֣ ֵמחָֿ֭דא ּבחַ֣
Mar 4:17 הָוא ן וָמא ּדַ֣ ן ֵאָלא ּדזַֿ֣בָנא ֵאנֻו> יּת לֻהון ֵעָקָרא ּבנַֿ֣פׁשֻהו> ולַ֣

ׁשִלין> ל ֵמֿתּכַ֣ ו רֻֿ֭דוֿפָיא ֵמֻטל ֵמלָֿת֑א עֿגַ֣ ֻאולָצָנא> אַ֣
Mar 4:18 עו ֵמלָֿת֑א ׁשמַ֣ רִעי֑ן ָהֵלין ֵאנֻון ָהנֻון ּדַ֣ וָהנֻון ּדֵֿביֿת ֻּכוֵּב֞א ֵמזּדַ֣

Mar 4:19 רִֿגיָֿגָֿת֞א רָּכא ּדַ֣ וֵרנָיא ּדָעלָמא ָהָנא> וֻטועיַ֣י ּדֻעוֿתָר֑א וׁשַ֣
ֿ֭דָלא ִּפאֵר֞א ָהוָיא> ֗אחָרנָיָֿת֞א ָעאָל֞ן ָחנָק֞ן ָלה לֵמלָֿת֑א וַ֣

Mar 4:20 ע֑ו ָהֵלין ֵאנֻון ּדָׁשמִעין ֵמלָֿת֑א ארָעא ָטֿבָֿתא ֵאזּדרַ֣ וָהנֻון ּדֿבַ֣
ָמאא ס ׁשִּתין וֿבַ֣ ֿתָלִֿתין וֿבַ֣ ּבִלין וָיהִּבין ִּפאֵר֑א֞ ּבַ֣ וַ֣מקַ֣

Mar 4:21 ו אָֿתא ֵנּתּתִסי֑ם אַ֣ ֿתֵחיֿת סַ֣ לָמא ָאֵֿתא ׁשָרָֿגא> ּדַ֣ ן ּדַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ל מָנרָּתא ֵנּתּתִסים> רָס֑א ָלא ֗הָו֑א ּדעַ֣ ּתֵחיֿת עַ֣
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Mar 4:22 טֵׁשא> ּדָלא ֵנֿתּגֵלא> וָלא ֗הָוא ּבֻטוׁשָיא וָלא יּת ֵּגיר ֵמֵּדם ּדַ֣ לַ֣
ֵמֿתּגֵלא ס

Mar 4:23 ע ס ע> ֵנׁשמַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ִאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֞א ּדֵנׁשמַ֣
Mar 4:24 מִֿכיִלין ן ּבָהי ּכָילָּתא ּדַ֣ ן חזַ֣ו ָמָנא ָׁשמִעין א֗נֻּתו> ר לֻהו> ֵואמַ֣

איֵלין ּדָׁשמִעין> ן לַ֣ ֿף לֻֿכו> וסַ֣ ן וֵמּתּתַ֣ ן ֵמּתּתִֿכיל לֻֿכו> א֗נֻּתו>
Mar 4:25 <ו ִּדאיֿת ֵלה יּת ֵל֑ה ָאֿף הַ֣ ן ּדלַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ֵּגיר> ֵנִֿתיֵהֿב ֵלה> ומַ֣ מַ֣

ֵנׁשּתֵקל ֵמֵנה ס
Mar 4:26 יֿך ֗אָנׁש ּדנַ֣רֵמא אָלָה֑א אַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ָנא ֗הי מַ֣ ר ֗הָוא> ָהֿכַ֣ ֵואמַ֣

ארָע֑א זַ֣רָעא ּבַ֣
Mar 4:27 ֿ֭ד ֻהו ֿך> ּכַ֣ נֻקום ּבִללָיא וִֿבאיָמָמ֑א וזַ֣רָעא ֵנרֵּבא וִנארַ֣ ֿך וַ֣ וֵנֿ֭דמַ֣

ע> ָלא ָיֿ֭דַ֣
Mar 4:28 ם ָהֵוא ֵעסָּבא> וָֿבֿתֵרה יּתָיא ֵלה לִֿפאָרא> וֻלוקֿ֭דַ֣ רָעא ֵּגיר מַ֣ אַ֣

יָּתא> ּבֵׁשּבָלא> מלַ֣ ֵׁשּבָלא> ֗אחָריַֿ֣ת ֵּדין ֵחטָֿתא מׁשַ֣
Mar 4:29 ִטי חָצָֿ֭דא ס ּגָלא> ּדמַ֣ ׁשֵמן ֵּדין ִּפאָר֑א ֵמחָֿ֭דא ָאֿתָיא מַ֣ ָמא ּדַ֣

Mar 4:30 ֿתָלא איָנא מַ֣ אָלָה֑א וֿבַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֵמיה למַ֣ ר> לָמָנא נֿ֭דַ֣ ֵואמַ֣
נַ֣מּתִליה>

Mar 4:31 ארָע֑א זֻעורָיא ֿת ּבַ֣ רעַ֣ רּדָלא> ָהי ּדָמא ֵּדאזּדַ֣ יֿך ּפֵרּדָּתא ֗הי ּדחַ֣ אַ֣
רָעא> ל אַ֣ ֗הי ֵמן ֻּכלֻהון זַ֣רֻעוֵנ֞א ּדעַ֣

Mar 4:32 וָעֿבָּדא ֞ ָּבא> ֵמן ֻּכלֻהון יַ֣רֻקוֵנא> ֿ֑ת ָסלָקא וָהוָיא רַ֣ רעַ֣ וָמא ֵּדאזּדַ֣
ן ס חָֿתא ֵּתׁשּכַ֣ ֿבֵטָלָלה ָּפרַ֣ ח> ּדַ֣ יֿך ּדֵֿתׁשּכַ֣ ורָֿבָֿת֑א֞ אַ֣ וֵּכ֞א רַ֣ סַ֣

Mar 4:33 יֿך ֿתֵל֑א֞ אַ֣ מֻהון מַ֣ ֵלל ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע עַ֣ איֿך ָהֵלין ממַ֣ ֿתֵל֞א ּדַ֣ ּבמַ֣
ע> ו לֵמׁשמַ֣ ּדֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣

Mar 4:34 ו֗הי ינַ֣ ן ּבַ֣ ו֗ה֞י ֵּדי> לִמיֿ֭דַ֣ ן לֿתַ֣ מֻהו> ֵלל ֗הָוא עַ֣ ֞ ָלא ממַ֣ ֿתֵלא> ֿ֭דָלא מַ֣ וַ֣
ֵׁשק ֗הָוא ֻּכלֵמֵּדם ס לֻהון מֿפַ֣ וַ֣

Mar 4:35 ן לֵעֿבָרא ס ר לַ֣ מָׁשא> ֵנעּבַ֣ ו יַ֣וָמא ּברַ֣ ן ּבהַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
Mar 4:36 סִֿפיֵנ֞א ֗אחָרנָיָֿת֞א סִֿפי֗נָּתא ֻהו> וַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ ֿבֻרו֗הי ּכַ֣ קו לֵֿכנֵׁש֑א֞ וֿ֭דַ֣ וַׁ֣שֿבַ֣

מֻהון> ֞י עַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣
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Mar 4:37 <סִֿפי֗נָּתא ו ּבַ֣ ֗לֵל֞א ָנֿפִלין ֗הוַ֣ ּבָֿתא> וֻרוָחא> וֿגַ֣ לָעָלא רַ֣ הָוֿת עַ֣ וַ֣
ִריָֿבא ֗הָוֿת ּדֵֿתֿתמֵלא> וקַ֣

Mar 4:38 ו סִֿפי֗נָּתא> ֵואֿתַ֣ רָֿתה ּדַ֣ ל ֵּבָסֿ֭דָיא ּדֵמֿך ֗הָוא> ּבחַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע עַ֣
ן> ֑ן ָלא ּבִטיל ָלֿך ָּדאֿבִּדין ֗חנַ֣ ּבַ֣ ִקיֻמו֗הי> ָואמִרין ֵלה> רַ֣ אַ֣

Mar 4:39 <֗נּת> וֵׁשליַֿ֣ת ֻרוָחא ר ליַָ֣מא> ׁשִלי> זִֿגיר אַ֣ ֿכָאא ּבֻרוָחא> ֵואמַ֣ וָקם וַ֣
ָּבא> הָוא נַ֣וָחא רַ֣ וַ֣

Mar 4:40 יּת ּבֻֿכון לָמָנא לַ֣ ן וַ֣ ֻחולָֿתִני֞ן א֗נֻּתון ָהֿכַ֣ ן לָמָנא ּדַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
יָמנֻוָֿתא> הַ֣

Mar 4:41 <י ָהָנא נֻו ּכַ֣ ֿ֑֭ד מַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ו חַ֣ ּבָֿתא> ָואמִרין ֗הוַ֣ ֿ֭דֵחלו> ֵּדחלָֿתא רַ֣ וַ֣
מִעין ֵלה סס ּדֻרוֵח֞א ויַָ֣מא ֵמׁשּתַ֣

Mar 5:1 ֞ אֿתָרא ּדָֿגֿ֭דָרֵיא> ֵואָֿתא לֵעֿבָרא ּדיַָ֣מא> לַ֣
Mar 5:2 ֿבָרא ִּדאיֿת ֵּבה ֞ ּגַ֣ ע ֵּבה ֵמן ֵּביֿת-קֻֿבוֵרא> ק ֵמן סִֿפי֗נָּת֑א ּפֿגַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

נֿפָֿתא> ֻרוָחא טַ֣
Mar 5:3 ח ֗הָוא ֿבִׁשׁשָלָֿת֞א ֗אָנׁש ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֞ וַ֣ ר ֗הָוא ֵּביֿת-קֻֿבוֵרא> וָעמַ֣

לֵמאסֵרה>
Mar 5:4 ר ֗הָו֑א ִׁשׁשָלָֿת֞א ֿבִׁשׁשָלָֿת֞א ֵמֵֿתאסַ֣ ֿבֻסוטֵמ֞א וַ֣ ֿתי ּדַ֣ ֵמֻטל ּדֻֿכל ֵאמַ֣

ח ֗הָוא לֵמֿכּבֵׁשה> ֵסק ֗הָוא> וָלא ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣ ר ֗הָוא> וֻסוטֵמ֞א מֿפַ֣ ּבַ֣ מֿתַ֣
Mar 5:5 ו֗הי ֞ ִאיֿתַ֣ ֿבֻטוֵרא> ן ּבִללָיא וִֿבאיָמָמ֑א ּבֵֿביֿת-קֻֿבוֵר֞א וַ֣ ֿבֻֿכל זֿבַ֣ וַ֣

֞ ֵלֿף נַֿ֣פֵׁשה ּבִֿכאֵֿפא> מצַ֣ ֗הָוא> וָקֵעא ֗הָוא> וַ֣
Mar 5:6 <ֵיֻׁשוע ֵמן ֻרוחָק֑א רֵהט סֵֿגֿ֭ד ֵלה ֿ֭ד חָזא ֵּדין ל7 ּכַ֣

Mar 5:7 אָלָהא ר> ָמא ִלי וָלֿך> ֵי7ֻׁשו֑ע ּבֵרה ּדַ֣ קָעא ּבָקָלא ָרָמא> ֵואמַ֣ וַ֣
ני> נקַ֣ אָלָהא> ּדָלא ּתׁשַ֣ וֵמא ֗אָנא ָלֿך ּבַ֣ יָמא> מַ֣ מרַ֣

Mar 5:8 <נָֿפא רָנָׁשא> ֻרוָחא טַ֣ ר ֗הָוא ֵלה ֵּגי֑ר ֻּפוק ֵמן ּבַ֣ ָאמַ֣
Mar 5:9 <ן ִּגֵיא֞א ֗חנַ֣ ן ֵמֻטל ּדסַ֣ ר ֵלה ֵלֿגיֻון ׁשמַ֣> ָנא ׁשָמֿך> ָאמַ֣ יּכַ֣ אֵלה> אַ֣ וׁשַ֣

Mar 5:10 <ֿתָרא ר-ֵמן אַ֣ ּדִריו֗הי לֿבַ֣ ִּג֑י ּדָלא נׁשַ֣ וָֿבֵעא ֗הָוא ֵמֵנה סַ֣
Mar 5:11 ּדָרעָי֑א ֞ חִזיֵרא> ּבָֿתא ּדַ֣ קָרא רַ֣ ָמן לָוֿת ֻטוָר֑א ּבַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣
Mar 5:12 ֞ל ָהנֻון חִזיֵר֑א ריַ֣ן עַ֣ ּדַ֣ ן ׁשַ֣ ֞ ָואמִרי> ו ֵמֵנה ָהנֻון ִׁשאֵֿ֭דא> וָֿבֵעין ֗הוַ֣

ֿבֻהון ֵנֻעול> ּדַ֣
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Mar 5:13 ֿת ָהי ֞ וֵרהטַ֣ חִזיֵרא> ל ּבַ֣ ֞ ועַ֣ נָֿפָֿתא> ק ֻרוֵח֞א ָהֵלין טַ֣ נֿפַ֣ ן וַ֣ אֵּפס לֻהו> וַ֣
ָי֞א ּס ּס נַ֣קו ּבמַ֣ ֞ ֵואֿתחַ֣ לִֿפין> יֿך ּתֵרי֞ן אַ֣ ֿת ּביַָ֣מא> אַ֣ ׁשִקיָֿפ֑א וֵנֿפלַ֣ קָרא לַ֣ ּבַ֣

Mar 5:14 ֞ מִֿ֭די֗נָּתא> ָואֿף ּבֻקורָיא> רו ּבַ֣ קו ֵואמַ֣ ן ערַ֣ ו לֻהו> וָהנֻון ּדָרֵעין ֗הוַ֣
הָוא> קו לֵמחָזא ֵמֵּדם ּדַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

Mar 5:15 <ֿף ּכַ֣ מנַ֣ ֿ֭ד לִֿביׁש> וַ֣ ו֗הי>֞ ּכַ֣ ו ּדִׁשאֿ֭דַ֣ חזַ֣אוֻ֗הי להַ֣ ו לָוֿת ֵי7ֻׁשו֑ע וַ֣ ֵואֿתַ֣
ֿ֭דֵחלו> ו ִּדאיֿת ֗הָוא ֵּבה ֵלֿגיֻו֑ן וַ֣ וָיֵֿתֿ֑ב הַ֣

Mar 5:16 ו֗הי>֞ ָואֿף ו ּדִׁשאֿ֭דַ֣ ָנא הָוא להַ֣ איּכַ֣ חזַ֣֑ו ּדַ֣ ִעיו לֻהון ָהנֻון ּדַ֣ ֵואׁשּתַ֣
֞ ל ָהנֻון חִזיֵרא> עַ֣

Mar 5:17 ִריו ָּבֵעין ֵמֵנה ּדִנאזַ֣ל ֵלה ֵמן ּתֻחומֻהון ס וׁשַ֣
Mar 5:18 <ֵמה ֵנהֵוא ו֗הי>֞ ּדעַ֣ ו ּדִׁשאֿ֭דַ֣ סִֿפי֗נָּת֑א ָּבֵעא ֗הָוא ֵמֵנה הַ֣ ֿ֭ד סֵלק לַ֣ וֿכַ֣

Mar 5:19 ָעא ֑֞ ֵואׁשּתַ֣ יּךְ֭ יָּתֿך לָוֿת ֗אָנׁשַ֣ ר ֵל֑ה ֵזל לֿבַ֣ ֿבֵקה> ֵאָלא ֵאמַ֣ וָלא ׁשַ֣
יּכְ֭> ם עלַ֣ חַ֣ ֿ֭ד ָלֿך ָמרָיא> וֵֿ֭דאֿתרַ֣ עֿבַ֣ לֻהון ֵמֵּדם ּדַ֣

Mar 5:20 <ֿ֭ד ֵלה ֵי7ֻׁשוע עֿבַ֣ ֿת-֞מִֿ֭דיָנָֿתא> ֵמֵּדם ּדַ֣ ֿכֵרז ּבֵעסרַ֣ ִרי מַ֣ ֵואזַ֣ל> וׁשַ֣
ו ס ִמיִהין הוַ֣ וֻֿכלֻהון ּתַ֣

Mar 5:21 ו֗הי נַׁ֣שו עלַ֣ ו ֵעֿבָר֑א ֻּתוֿב ֵאֿתּכַ֣ סִֿפי֗נָּתא להַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ וֿכַ֣
ל-יַֿ֣֭ד יַָ֣מא> ו֗הי עַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ ִּגֵיא֑א֞ ּכַ֣ ֵּכנֵׁש֞א סַ֣

Mar 5:22 ל ֿ֭ד חָזי֗הי> נֿפַ֣ ֞י ּכנֻוׁשָּת֑א וֿכַ֣ ּבַ֣ 7וָאָרׁש ֵמן רַ֣ ׁשֵמה ֻי ֿ֭ד ּדַ֣ ֵואָֿתא חַ֣
ו֗הי>֞ לָוֿת ֵרֿגלַ֣

Mar 5:23 ֿתי ִּביָׁשאִיֿת עִֿביָֿ֭דא> ָּתא ִסים ר ֵלה> ּברַ֣ ִּגי> ָואמַ֣ וָֿבֵעא ֗הָוא ֵמֵנה סַ֣
ִאיָֿ֭דֿך עֵליה> וֵֿתֿתחֵלם> וִֿתֵחא>

Mar 5:24 ו ִּגָיא֑א וָחֿבִצין ֗הוַ֣ ִּביק ֗הָוא ֵלה ֵּכנָׁשא סַ֣ ֵמה ֵי7ֻׁשוע> וֿ֭דַ֣ ֵואזַ֣ל עַ֣
ֵלה סס

Mar 5:25 ֿ֭דָמא> ׁשִני֞ן רִּדיָֿתא ּדַ֣ ֗נּתָֿתא ֵּדין חָֿ֭דא> ִּדאיֵֿתיה ֗הָוֿת ּבמַ֣ אַ֣
ֵעסֵר֑א֞ רּתַ֣ ּתַ֣

Mar 5:26 ֿת ֻּכל ֵמֵּדם ִּדאיֿת ִּגֵיא֑א֞ וַ֣אּפקַ֣ ָוָֿת֞א סַ֣ ֿת ֵמן ָאסַ֣ ִּגי ֵסֿבלַ֣ יָֿ֭דא ּדסַ֣ אַ֣
ֿת> אלצַ֣ ֿת> ֵאָלא ָאֿף יִַּ֣תיָראִיֿת ֵאֿתַ֣ ּדרַ֣ ָל֑ה וֵמֵּדם ָלא ֵאֿתעַ֣

Mar 5:27 ֿת ל ֵי7ֻׁשו֑ע ֵאָֿתֿת ּבֵחֿבָצא ּדֵֿכנָׁשא ֵמן ֵּבסּתֵרה> ֵקרּבַ֣ ֿת עַ֣ ֿ֭ד ֵׁשמעַ֣ ּכַ֣
לֻֿבוֵׁשה> לַ֣
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Mar 5:28 לֻֿבוֵׁשה ָקרָּבא ֗אָנא> ָחָיא ֗אָנ֑א ָאמָרא ֗הָוֿת ֵּגי֑ר ָּדאֵֿפן לַ֣
Mar 5:29 אסיַֿ֣ת ֵמן ֿגָרה> ֵּדאֿתַ֣ ֿת ּבֿפַ֣ ֿ֭דָמה> וַ֣ארּגׁשַ֣ ֿת מִעיָנא ּדַ֣ וֵמחָֿ֭דא ֵיֿבׁשַ֣

מֻחוָֿתה>
Mar 5:30 ק ֵמֵנה> ֵואֿתּפִני לָוֿת יָלא נֿפַ֣ ע ּבנַֿ֣פֵׁשה> ּדחַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵמחָֿ֭דא ִיֿ֭דַ֣

י>֞ נֻו קֵרֿב לָמאנַ֣ ר> מַ֣ ֵּכנָׁשא> ֵואמַ֣
Mar 5:31 ר ֗נּת לֵֿכנֵׁש֞א ּדָחֿבִצין ָלֿך֑ ָואמַ֣ ו֗הי>֞ ָחֵזא אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָואמִרין ֵלה ּתַ֣

נֻו קֵרֿב ִל֑י ֗נּ֑ת מַ֣ אַ֣
Mar 5:32 <ֿ֭ד נֻו ָהֵֿ֭דא עֿבַ֣ ר ֗הָוא ּדֵנחֵזא מַ֣ וָחאַ֣

Mar 5:33 הָוא ָל֑ה ֵאָֿתֿת ֿת ָמא ּדַ֣ ִּתיָֿתא> ּדֵיֿ֭דעַ֣ ִחיָלא ורַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ֗נּתָֿתא> ּכַ֣ ָהי ֵּדין אַ֣
ֿת ֵלה ֻּכֵלה ׁשָרָרא> ו֗הי> ֵואמרַ֣ ֿת קָֿ֭דמַ֣ ֵנֿפלַ֣

Mar 5:34 יּתי הוַ֣ ׁשָלָמא> וַ֣ חיֵַֿ֣תֿכי> ֵזלי ּבַ֣ יָמנֻוֵֿתֿכי אַ֣ ֿתי> הַ֣ ר ָלה> ּברַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
חִליָמא ֵמן מֻחוֵֿתֿכי סס

Mar 5:35 רָֿתֿך ן ּדֿבַ֣ ּב ּכנֻוׁשָּתא> ָואמִרי> ו ֵמן ּדֵֿביֿת רַ֣ ֵל֑ל ֵאֿתַ֣ ֿ֭ד ֻהו ממַ֣ ועַ֣
לָֿפָנא> ֗נּת למַ֣ עֵמל אַ֣ ֿת> לָמָנא ֵמִּכיל מַ֣ ִמיֿתַ֣

Mar 5:36 ּב ּכנֻוׁשָּתא> ָלא ו רַ֣ ר להַ֣ רו> ֵואמַ֣ ע לֵמלָֿתא ֵּדאמַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ׁשמַ֣
יֵמן> לֻחוֿ֭ד הַ֣ ל> ּבַ֣ ֵּתֿ֭דחַ֣

Mar 5:37 <יַ֣עֻקוֿב ל7 ֵׁשמֻעון ִּכאָֿפ֑א וַ֣ ֵמ֑ה ֵאָלא ל7 ק ל֗אָנׁש ּדִנאזַ֣ל עַ֣ וָלא ׁשֿבַ֣
יַ֣עֻקוֿב> ֻחו֗הי ּד7 ָנן אַ֣ יֻוחַ֣ ל7 וַ֣

Mar 5:38 <ילִלין ן ומַ֣ ן וָֿבֵֿכי> רִהיִֿבי> חָזא ּדַ֣ ּב ּכנֻוׁשָּתא> וַ֣ ו רַ֣ יָּתא ּדהַ֣ ו לֿבַ֣ ֵואֿתַ֣
Mar 5:39 <ֿת ן טִליָֿתא ָלא ִמיֿתַ֣ ן ָמָנא רִהיִֿבין א֗נֻּתון וָֿבֵֿכי> ר לֻהו> ל> ֵואמַ֣ ועַ֣

מָּכא ֗הי> ֵאָלא ּדַ֣
Mar 5:40 אֻֿבוה ר לַ֣ ן וַֿ֣֭דֿבַ֣ ֵּפק לֻֿכלֻהו> ו֗הי> ֻהו ֵּדין אַ֣ ו עלַ֣ וָֿגחִּכין ֗הוַ֣
מָיא ֗הָוֿת טִליָֿתא> איָּכא ּדרַ֣ ל לַ֣ ֵמ֑ה ועַ֣ לָהנֻון ּדעַ֣ טִליָֿתא וֵלאָמה> וַ֣ ּדַ֣

Mar 5:41 <ר ָלה> טִליָֿתא> ֻקומי טִליָֿתא> ֵואמַ֣ ֿ֭ד ִּבאיָֿ֭דה ּדַ֣ ֵואחַ֣
Mar 5:42 ֗רֿת לָֿכא ֗הָוֿת> ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת ֵּגיר ּבַ֣ מהַ֣ ֿת טִליָֿתא> וַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה ָקמַ֣ וֿבַ֣

ָּבא> ו ֻּדוָמָרא רַ֣ מִרין ֗הוַ֣ ֞ וֵמּתּדַ֣ ֵעסֵרא> רּתַ֣ ׁשִני֞ן ּתַ֣
Mar 5:43 ס ר ּדֵנּתֻלון ָלה לֵמלעַ֣ ע ָהֵֿ֭דא> ֵואמַ֣ ִּגי> ּדָלא ֗אָנׁש ֵנּדַ֣ ֵקֿ֭ד ֵאנֻון סַ֣ וֿפַ֣

ס
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Mar 6:1 ֞<ו֗הי לִמיֿ֭דַ֣ ו ֵלה ּתַ֣ ִּביִקין ֗הוַ֣ מִֿ֭די֗נֵּתה> וֿ֭דַ֣ ן ֵואָֿתא לַ֣ ָמ> ק ֵמן ּתַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
Mar 6:2 <עו ׁשמַ֣ ִּגֵיא֞א ּדַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא> וסַ֣ ָלֻֿפו ּבַ֣ ִרי למַ֣ ּבָֿת֑א ׁשַ֣ ֿ֭ד הָוֿת ׁשַ֣ וֿכַ֣
איָֿ֭דא ֗הי ֵחֿכמָֿתא יֵמָּכא ֵלה ָהֵלין לָהָנא> וַ֣ ֑ו אַ֣ רו> ָואמִרין ֗הוַ֣ מַ֣ ֵאּתּדַ֣

ו֗ה֞י ֵנהוֻון> איֿך ָהֵלין ִּבאיֿ֭דַ֣ יֵל֞א ּדַ֣ ֿת ֵלה> ּדחַ֣ ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣
Mar 6:3 ָיוִסא ֿ֭ד7 יַ֣עֻקוֿב וַ֣ אֻחו֗הי ּד7 ריַ֣ם> וַ֣ מַ֣ ָּגָרא ּבָרה ּד7 ָלא ֗הָוא ָהָנא נַ֣

ו ֵּבה ס ׁשִלין ֗הוַ֣ ֑ן וֵמֿתּכַ֣ חָוֵֿת֞ה ּתָנן לָוֿתַ֣ ֵׁשמֻעו֑ן וָלא ָהא אַ֣ ֿ֭ד7 יֻהוָֿ֭דא וַ֣ וִֿ֭ד7
Mar 6:4 מִֿ֭די֗נֵּת֑ה וֵֿביֿת צִעיר> ֵאָלא ֵאן ּבַ֣ יּת נִֿבָיא ּדַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> לַ֣ ֵואמַ֣

יֵּתה> ֿבֿבַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ ֗אחָינַ֣
Mar 6:5 ל יָלא> ֵאָלא ֵאן ּדעַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ן ָאֿף ָלא חַ֣ ָמ> ח ֗הָוא> ּדֵנעֵּבֿ֭ד ּתַ֣ וָלא ֵמׁשּכַ֣

אִסי> ִליל> ָסם ִאיֵֿ֭דה> וַ֣ ּכִריֵה֞א קַ֣
Mar 6:6 ֞ יָמנֻוֿתֻהון ס וֵמֿתּכֵרֿך ֗הָוא ּבֻקורָיא> ִסיֻרוֿת הַ֣ ר ֗הָוא ּבחַ֣ מַ֣ וֵמּתּדַ֣

ֵלֿף סס ֿ֭ד מַ֣ ּכַ֣
Mar 6:7 ויַ֣֗הֿב לֻהון ֞ ן ּתֵרי֞ן ּתֵרין> ר ֵאנֻו> ּדַ֣ נׁשַ֣ ִרי ּדַ֣ רֵּת֑ה וׁשַ֣ ֿתֵרעסַ֣ קָרא לַ֣ וַ֣

נָֿפָֿת֞א ּדנַּ֣פֻקון> ל ֻרוֵח֞א טַ֣ ֻׁשולָטָנא עַ֣
Mar 6:8 <לֻחוֿ֭ד ֿבָטא ּבַ֣ ן ּדָלא ֵנׁשקֻלון ֵמֵּדם ֻלאורָח֑א ֵאָלא ֵאן ׁשַ֣ ֵקֿ֭ד ֵאנֻו> וֿפַ֣

֞ יֻהון> חָמא> וָלא נָחָׁשא ּבִֿכיסַ֣ רָמָלא> וָלא לַ֣ ָלא ּתַ֣
Mar 6:9 רֵּתי֞ן ֻּכוִּתינָי֞ן ס ֞ וָלא ֵנלּבֻׁשון ּתַ֣ ֵאָלא ֵנֵסאנֻון ֵטָלֵרא>

Mar 6:10 ָמא ו> עֿ֭דַ֣ ָמן הוַ֣ יָּתא ּדָעאִלין א֗נֻּתו֑ן ּתַ֣ איָנא ּבַ֣ ן ּדלַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ָמן> ּדָנֿפִקין א֗נֻּתון ֵמן ּתַ֣

Mar 6:11 ן וָלא ֵנׁשמֻעוָנֻֿכו֑ן ָמא ּדָנֿפִקין א֗נֻּתון ּבֻלוָנֻֿכו> ן ּדָלא נקַ֣ וֻֿכל מַ֣
ר ֗אָנא אִמין ָאמַ֣ ן וַ֣ יֻּכו֞ן לָסהֻּדוֿתֻהו> חָּתָיא ּדֵרֿגלַ֣ ֿבֿתַ֣ ָמ֑ן ֵּפצו ֵחָלא ּדַ֣ ֵמן ּתַ֣
מִֿ֭די֗נָּתא ָהי ס ו לַ֣ ָעֻמוָרא ּביַ֣וָמא ּדִֿ֭דיָנא> אַ֣ ל7 סֻֿ֭דום וַ֣ 7 לֻֿכו֑ן ּדֵנהֵוא ִניח> לַ֣

Mar 6:12 <נֻֿתוֻֿבון אֿכֵרזו ּדַ֣ ו> וַ֣ קו ֗הוַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
Mar 6:13 ו ּבֵמׁשָחא ּכִריֵה֞א ו> וָמׁשִחין ֗הוַ֣ ּפִקין ֗הוַ֣ ִּגֵיא֞א מַ֣ וִׁשאֵֿ֭ד֞א סַ֣

ו ס אֵסין ֗הוַ֣ ֞ ומַ֣ ִּגֵיאא> סַ֣
Mar 6:14 <ע ֗הָוא ֵלה ֵּגיר ׁשֵמה ל ֵי7ֻׁשוע> ֵאִֿתיֿ֭דַ֣ לָּכא עַ֣ ָרוֵֿ֭דס מַ֣ ע ֵה7 וַׁ֣שמַ֣

עִרין יֵל֞א ֵמסּתַ֣ עמָֿ֭דָנא ָקם ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֑א֞ ֵמֻטל ָהָנא חַ֣ ָנן מַ֣ 7וחַ֣ ר ֗הָוא> ֻי ֵואמַ֣
ֵּבה ס



Mark                                              85

Mar 6:15 ֿ֭ד ֵמן יֿך חַ֣ נִֿבָיא ֻהו> אַ֣ ֞ ּדַ֣ ֗אחָרֵנא> אִלָיא ֻהו> וַ֣ ו> ִּד7 ֗אחָרֵנ֞א ָאמִרין ֗הוַ֣
֞ נִֿבֵיא>

Mar 6:16 ו ֵּדאָנא ֵּפסֵקֿת ִרֵׁש֑ה ֻהו ָקם ָנן הַ֣ 7וחַ֣ ר> ֻי ָרוֵֿ֭דס> ֵאמַ֣ ע ֵּדין ֵה7 ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣
ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֞א ס

Mar 6:17 ִ֞סיֵר֑א ן וַ֣אסֵרה ֵּביֿת-אַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ חֵּדה ל7 ר ֗הָוא אַ֣ ּדַ֣ ָרוֵֿ֭דס ׁשַ֣ ֻהו ֵּגיר ֵה7
ֿב> נסַ֣ ֻחו֗הי> ָהי ּדַ֣ יִליָּפוס אַ֣ ֿת ִֿפ7 ֗נּתַ֣ ָרוִֿ֭דיַ֣א אַ֣ ֵמֻטל ֵה7

Mar 6:18 ֿת ֗נּתַ֣ ֿב אַ֣ ִליט ָלֿך ּדֵֿתסַ֣ ֵהָרוֵֿ֭ד֑ס ּדָלא ׁשַ֣ ָנן ל7 7וחַ֣ ר ֗הָוא ֵּגיר ֻי ֵאמַ֣
ֻחוֿך> אַ֣

Mar 6:19 ָרוִֿ֭דיַ֣א לִחיָמא ֗הָוֿת ֵלה> וָצֵֿבין ֗הָוֿת לֵמקטֵלה> וָלא ִהי ֵּדין ֵה7
ֵמׁשּכָחא ֗הָוֿת>

Mar 6:20 ֿבָרא ֗הו ע ֗הָוא ּדֿגַ֣ ל ּדָיֿ֭דַ֣ ָנ֑ן עַ֣ 7וחַ֣ ָרוֵֿ֭דס ֵּגיר ָּדֵחל ֗הָוא ֵמן ֻי ֵה7
ע ֗הָוא ֵלה> וָעֵֿבֿ֭ד> ִּגָיאָֿת֞א ָׁשמַ֣ ר ֗הָוא ֵלה> וסַ֣ מנַ֣טַ֣ ִּדיָׁשא> וַ֣ זִַּ֣דיָקא> וקַ֣

ע ֗הָוא ֵלה ּס ּס ִסיָמאִיֿת ָׁשמַ֣ וֿבַ֣
Mar 6:21 ֿ֭ד ֗הָוא ָרוֵֿ֭דס ּבֵֿביֿת-יַ֣לֵּדה> חָׁשִמיָֿתא עֿבַ֣ ֿ֭ד ֵה7 הָוא יַ֣וָמא ִיִֿ֭דיָע֑א ּכַ֣ וַ֣

ֿגִליָל֑א לִרֵׁש֞א ּדַ֣ ֞ וַ֣ לִּכיִליַ֣רֵֿכא> ו֗הי>֞ וַ֣ ורָֿבנַ֣ לרַ֣
Mar 6:22 איֵלין ֵהָרוֵֿ֭דס> ולַ֣ ֿת ֵלה ל7 ֿ֑ת וֵׁשֿפרַ֣ קֿ֭דַ֣ ֵהָרוִֿ֭דיַ֣א> רַ֣ רָֿתה ּד7 ֿת ּבַ֣ וֵעלַ֣

֗נּת֑י אלי ֵמני ֵמֵּדם ּדָצֿבָיא אַ֣ טִליָֿתא> ׁשַ֣ לָּכא לַ֣ ר מַ֣ ֵמה> ֵואמַ֣ סִמיִֿכין עַ֣ ּדַ֣
ֵואֵּתל ֵלֿכי>

Mar 6:23 <לֻּכוֿתי ָמא לֵֿפלָּגה ּדמַ֣ ן ֵאֵּתל ֵלֿכ֑י עֿ֭דַ֣ ִויָמא ָלה ּדֵמֵּדם ּדֵֿתֵׁשאִלי>
Mar 6:24 ֿת> ָואמָרא ֵלאָמה> ָמָנא ֵאֵׁשאִליו֗הי> ָאמָרא ָלה> ִרֵׁשה ִהי ֵּדין ֵנֿפקַ֣

עמָֿ֭דָנא> ָנן מַ֣ יֻוחַ֣ ּד7
Mar 6:25 לָּכא> ָואמָרא ֵלה> ָצֿבָיא ֗אָנא ֿבִטיֻלוָֿתא> לָוֿת מַ֣ ֿת ּבַ֣ וֵמחָֿ֭דא ֵעלַ֣

עמָֿ֭דָנא> ָנן מַ֣ יֻוחַ֣ ל ִּפינָּכא> ִרֵׁשה ּד7 ּבָהֵֿ֭דא ָׁשעָֿת֑א ּדֵֿתֵּתל ִלי עַ֣
Mar 6:26 ָלא ֞ ֞ וֵמֻטל סִמיֵֿכא> וָמָֿתא> לָּכא> ֵמֻטל ֵּדין מַ֣ ִּגי למַ֣ וֵֿכריַֿ֣ת ֵלה סַ֣

צָֿבא ּדֵנֿגלִזיה>
Mar 6:27 ֿ֭ד ּדנַ֣יֵּתא ִרֵׁשה ֿפקַ֣ טָר֑א וַ֣ לָּכא ֵאסֻּפוקלַ֣ ר מַ֣ ּדַ֣ ֵאָלא ֵמחָֿ֭דא ׁשַ֣

ִסיֵר֑א֞ ָנן ֵּביֿת-אַ֣ יֻוחַ֣ סֵקה ִרֵׁשה ּד7 ן ֵואזַ֣ל ּפַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ּד7
Mar 6:28 <ֿת ֵלאָמה טִליָֿתא> וִהי טִליָֿתא ֵיהּבַ֣ איִּתי ּבִֿפינָּכא> ויַ֣֗הֿב לַ֣ וַ֣
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Mar 6:29 ֵּדה> וָסמו ּבֵֿביֿת-קֻֿבוָרא ס לו ׁשלַ֣ ו ׁשקַ֣ ו֗ה֑י֞ ֵואֿתַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ עו ּתַ֣ וַׁ֣שמַ֣
Mar 6:30 ֿ֭דו> וֻֿכל עֿבַ֣ רו ֵלה ֻּכל ָמא ּדַ֣ נַׁ֣שו ׁשִליֵח֞א לָוֿת ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ ֵואֿתּכַ֣

אֵלֿפו> ָמא ּדַ֣
Mar 6:31 <ִליל ן ֵואּתּתִניחו קַ֣ י> לֻחוֿ֭דַ֣ ֿבָרא ּבַ֣ ן ִנאזַ֣ל> לֿ֭דַ֣ ו לֻֿכו> ן ּתַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

ֿתָרא> ָאֿף ָלא יּת ֗הָוא לֻהון אַ֣ ֞ ָּדאִז֗לין ָואֵֿתי֑ן ולַ֣ ִּגֵיאא> ו ֵּגיר סַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣
ל ס לֵמאֿכַ֣

Mar 6:32 <יֻהון לֻחוֿ֭דַ֣ סִֿפי֗נָּתא ּבַ֣ אֿתָרא ֻחורָּבא ּבַ֣ ֵואזַ֣לו לַ֣
Mar 6:33 ֿביַֿ֣בָׁשא רֵהטו ן וַ֣ עו ֵאנֻו> וּדַ֣ ֿ֭ד ָאִז֗לי֑ן ֵואׁשּתַ֣ ֞ ּכַ֣ ִּגֵיאא> חזַ֣ו ֵאנֻון סַ֣ וַ֣

ָמן ס ו֗הי לֿתַ֣ ֵמן ֻּכלֵהין מִֿ֭דיָנָֿת֑א֞ קָֿ֭דמַ֣
Mar 6:34 ו ן ּדָֿ֭דֵמין הוַ֣ יֻהו> ם עלַ֣ חַ֣ ִּגֵיא֑א֞ ֵואֿתרַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע חָזא ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

ִּגָיאָֿת֞א ס ָלֻֿפו ֵאנֻון סַ֣ ִרי ֗הָוא למַ֣ יּת לֻהון ָרעָיא> וׁשַ֣ ֞ ּדלַ֣ לֵערֵּבא>
Mar 6:35 <ו֗ה֞י ָואמִרין ֵלה לִמיֿ֭דַ֣ ִּגָיא֑א קֵרֿבו לָוֵֿתה ּתַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵעָּדָנא סַ֣ וֿכַ֣

ִּגי> ֿתָרא> ֻחורָּבא ֗ה֑ו וֵעָּדָנא סַ֣ ּדָהָנא אַ֣
Mar 6:36 לֻקורָי֑א֞ וֵנזּבנֻון לֻהון ֞ וַ֣ ין> חָֿ֭דרַ֣ ן ּדִנאזֻ֗לון ָלאֻֿגורֵס֞א ּדַ֣ ׁשִרי ֵאנֻו>

ל> יּת לֻהון ֵּגיר ֵמֵּדם לֵמאֿכַ֣ חָמא> לַ֣ לַ֣
Mar 6:37 ס> ָאמִרין ֵלה> ִנאזַ֣ל ֗נֻּתון לֵמלעַ֣ ֿבו לֻהון אַ֣ ן הַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

חָמא> וֵנֵּתל לֻהון ָלעִסין> אֵֿתין ִּדיָנִרי֞ן לַ֣ ֵנזֵּב֑ן ּדמַ֣
Mar 6:38 ֿ֭ד חִמי֞ן ִאיֿת לֻֿכון ָהרָּכא> וֿכַ֣ ן ֵזלו חזַ֣ו ּכָמא לַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

֞ ֿתֵרין נֻוִנין> חִמי֑ן֞ וַ֣ מָׁשא לַ֣ חזַ֣ו> ָאמִרין ֵלה> חַ֣
Mar 6:39 <ל ֵעסָּבא ֞ עַ֣ ֿ֭ד לֻהון ּדנַ֣סמֻֿכון לֻֿכלָנׁש> סָמִֿכי֞ן סָמִֿכין> ֿפקַ֣ וַ֣

Mar 6:40 ֞ מִׁשין> מִׁשי֞ן חַ֣ ֿ֭דחַ֣ ָמאא ָמאא> וַ֣ ֞ ּדַ֣ ֵואסּתֵמֿכו> סָמִֿכי֞ן סָמִֿכין>
Mar 6:41 ֵרֿך ָיא> וֿבַ֣ ׁשמַ֣ ֿתֵרי֞ן נֻוִני֑ן֞ וָחר ּבַ֣ ֞ וַ֣ חִמין> מָׁשא לַ֣ ֿב ָהנֻון חַ֣ נסַ֣ וַ֣

ֵלֿגו ֞ ּפַ֣ ן וָהנֻון ּתֵרי֞ן נֻוִנין> נִסיֻמון לֻהו> ו֗ה֞י ּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ חָמא> ויַ֣֗הֿב לֿתַ֣ קָצא לַ֣ וַ֣
לֻֿכלֻהון>

Mar 6:42 <עו ן וַ֣סֿבַ֣ לו ֻּכלֻהו> ֵואֿכַ֣
Mar 6:43 ֞ ן וֵמן נֻוֵנא> ֿ֭ד מֵלי> ר ֻקוִֿפיִני֞ן ּכַ֣ לו קָצֵי֞א ּתֵרעסַ֣ וַׁ֣שקַ֣

Mar 6:44 ֿבִרי֞ן ס לִֿפי֞ן ּגַ֣ מָׁשא אַ֣ חָמ֑א חַ֣ לו לַ֣ ו ֵּדין ֵּדאֿכַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ִאיֿתַ֣
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Mar 6:45 ו֗הי סִֿפי֗נָּת֑א וִנאזֻ֗לון קָֿ֭דמַ֣ ו֗ה֞י ּדֵנסֻקון לַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ץ לֿתַ֣ וֵמחָֿ֭דא ֵאלַ֣
ֿ֭ד ָׁשֵרא ֻהו לֵֿכנֵׁש֞א ס ָיָּד֑א עַ֣ ֵֿביֿת-צַ֣ לֵעֿבָרא> ל7

Mar 6:46 ָליֻו ס מצַ֣ ֿ֭ד ׁשָרא ֵאנֻו֑ן ֵאזַ֣ל לֻטוָרא לַ֣ וֿכַ֣
Mar 6:47 ֿת יַָ֣מ֑א וֻהו מָׁש֑א סִֿפי֗נָּתא ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת ֵמצעַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵּדין רַ֣ ּכַ֣

רָעא> ל אַ֣ ו֗הי עַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ּבַ֣
Mar 6:48 <לֻהון ֗הָוֿת ן ֻרוָחא ֵּגיר ֻלוקֿבַ֣ ֿ֭ד ָרֵֿ֭די> נִקין ּכַ֣ חָזא ֵאנֻון ּדֵמׁשּתַ֣ וַ֣
ָי֑א֞ ל מַ֣ ֵלֿך עַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ רָֿתא רִֿביָעיָּתא ּדִללָי֑א ֵאָֿתא לָוֿתֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּכַ֣ טַ֣ ֿבמַ֣ וַ֣

ר ֵאנֻון> וָצֵֿבא ֗הָוא ּדֵנעּבַ֣
Mar 6:49 ן ּדֵחזָוא ֗הו רו לֻהו> ָי֑א֞ וַ֣סֿבַ֣ ל מַ֣ ֵלֿך עַ֣ מהַ֣ ָהנֻון ֵּדין חזַ֣אוֻ֗הי ּדַ֣

ו> קעַ֣ ָּגָלא> וַ֣ ּדַ֣
Mar 6:50 ר ן ֵואמַ֣ מֻהו> ֵלל עַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה מַ֣ ֿ֭דֵחלו> וֿבַ֣ ֻּכלֻהון ֵּגיר חזַ֣אוֻ֗הי וַ֣

ּ֗בֿבו> ֵאָנא ֗אָנא> ָלא ֵּתֿ֭דחֻלון ס ן ֵאֿתלַ֣ לֻהו>
Mar 6:51 <ו מִרין ֗הוַ֣ סִֿפי֗נָּתא> וֵׁשליַֿ֣ת ֻרוָחא> וָטֿב ֵמּתּדַ֣ סֵלק לָוֿתֻהון לַ֣ וַ֣

ִהיִרין ּבנַֿ֣פׁשֻהון> וֿתַ֣
Mar 6:52 י ֗הָוא ס ּבַ֣ ו> ֵמֻטל ּדֵלּבֻהון מעַ֣ חָמא הַ֣ ו ֵמן לַ֣ לו ֗הוַ֣ ּכַ֣ ָלא ֵּגיר ֵאסּתַ֣

Mar 6:53 <ר ֵֿגֵנסַ֣ ארָעא ּד7 ו לַ֣ רו ֵעֿבָר֑א ֵאֿתַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ וֿכַ֣
Mar 6:54 <ֿתָרא ֞י אַ֣ ּכֻלו֗הי ֗אָנׁשַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה ֵאסּתַ֣ קו ֵמן סִֿפי֗נָּת֑א ּבַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

Mar 6:55 איֵלין ּדִֿביָׁשאִיֿת יָּתיֻו לַ֣ ִריו למַ֣ רָעא ָה֑י וׁשַ֣ רֵהטו ּבֻֿכָלה אַ֣ וַ֣
ו֗הי> ו ִּדאיֿתַ֣ איָּכא ּדָׁשמִעין ֗הוַ֣ רָסָֿת֞א לַ֣ ֿ֭ד ׁשִקיִלין לֻהון ּבעַ֣ עִֿביִֿ֭די֑ן ּכַ֣

Mar 6:56 ו מִֿ֭דיָנָֿת֑א֞ ּבֻׁשוֵק֞א ָסיִמין ֗הוַ֣ איָּכא ּדָעֵאל ֗הָוא לֻקורָי֞א ולַ֣ וַ֣
יֵלין לֻֿבוֵׁשה ֵנקרֻֿבו֑ן וֻֿכלֻהון אַ֣ ו ֵמֵנה> ָּדאֵֿפן לֵֿכנָֿפא ּדַ֣ ֞ וָֿבֵעין ֗הוַ֣ ּכִריֵהא>

ו ס אֵסין ֗הוַ֣ ו ֵלה> ֵמֿתַ֣ ּדָקרִּבין ֗הוַ֣
Mar 7:1 <וִרׁשֵלם ו ֵמן ֻא7 ֞ ֵּדאֿתַ֣ ֿכנַׁ֣שו לָוֵֿתה ּפִריֵׁש֞א וָסֿפֵרא> וַ֣

Mar 7:2 ֿ֭ד ָלא מָׁשָֿג֞ן חָמא> ּכַ֣ ו֗הי>֞ ָּדאֿכִלין לַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ חזַ֣ו ֗אָנִׁשי֞ן ֵמן ּתַ֣ וַ֣
לו> ּדַ֣ יֻהו֑ן֞ ֵואֿתעַ֣ ִאיֿ֭דַ֣

Mar 7:3 ֿבִטיָלאִיֿת> ָלא מִׁשיִֿגין ֿפִריֵׁש֑א֞ ֵאן ֻהו ּדַ֣ ֻּכלֻהון ֵּגיר ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א וַ֣
֞ ִׁשיֵׁשא> ׁשלָמנֻוָֿתא ּדקַ֣ אִחיִֿ֭דין מַ֣ ן ֵמֻטל ּדַ֣ ֞ ָלא ָלעִסי> יֻהון> ִאיֿ֭דַ֣
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Mar 7:4 ִּגָיאָֿת֞א ֗אחָרנָיָֿת֞א ִאיֿת ן וסַ֣ ן ָלא ָלעִסי> וֵמן ֻׁשוָקא> ֵאָלא ָעמִּדי>
֞י נָחָׁשא> ֿ֭דָמאנַ֣ ֿ֭דֵקסֵט֑א֞ וַ֣ ֞ וַ֣ עֻמוֿ֭דָיָֿת֞א ּדָֿכֵסא> ן מַ֣ ֵּבלו ּדֵנטֻרו> יֵלין ּדקַ֣ אַ֣

רָסָֿת֞א ס ֿ֭דעַ֣ וַ֣
Mar 7:5 יֿך לִֿכין אַ֣ יּךְ֭֞ ָלא מהַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿפִריֵׁש֑א֞ לָמָנא ּתַ֣ אֻלו֗הי ָסֿפֵר֞א וַ֣ וׁשַ֣

חָמא> ֞ ָאֿכִלין לַ֣ יֻהון> ֿ֭ד ָלא מָׁשָֿג֞ן ִאיֿ֭דַ֣ ִׁשיֵׁש֑א֞ ֵאָלא ּכַ֣ ׁשלָמנֻוָֿתא ּדקַ֣ מַ֣
Mar 7:6 ֞י עָיא נִֿבָיא> ָנסּבַ֣ ׁשַ֣ יֻּכון ֵא7 ִּבי עלַ֣ ִּפיר ֵאֿתנַ֣ ן ׁשַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
ִּגי ן סַ֣ ר ִלי> ֵלּבֻהון ֵּדי> ו מיַ֣קַ֣ ָמא ָהָנא> ּבֵסֿפָוֵֿת֞ה ֻה֗ ֿכִֿתיֿב> ּדעַ֣ יֿך ּדַ֣ אֵּפ֑א֞ אַ֣ ּבַ֣

ִחיק ֵמני> רַ֣
Mar 7:7 ֞ ֞י-֗אָנָׁשא> ֿבנַ֣ לִֿפין יֻולָּפֵנ֞א ּדֻֿפוקָּדֵנ֞א ּדַ֣ ֿ֭ד מַ֣ סִריָקאִיֿת ָּדחִלין ִלי> ּכַ֣ וַ֣

Mar 7:8 ׁשלָמנֻוָֿתא אִחיִֿ֭דין א֗נֻּתון מַ֣ אָלָה֑א וַ֣ קֻּתון ֵּגיר ֻּפוקָּדָנא ּדַ֣ ׁשֿבַ֣
֞ לָהֵלין ָּדמָין> יֵלין ּדַ֣ ִּגָיאָֿת֞א אַ֣ ֞ וסַ֣ ֿ֭דֵקסֵטא> ֞ וַ֣ עֻמוֿ֭דָיָֿת֞א ּדָֿכֵסא> ֞ מַ֣ ֞י-֗אָנָׁשא> ֿבנַ֣ ּדַ֣

Mar 7:9 ֿתִקיֻמון אָלָה֑א ּדַ֣ ִּפיר ָטלִמין א֗נֻּתון ֻּפוקָּדָנא ּדַ֣ ן ׁשַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
ׁשלָמנֻוֿתֻֿכון> מַ֣

Mar 7:10 <אָֿבא ֵחא לַ֣ מצַ֣ ן ּדַ֣ אֻֿבוֿך> וֵלאָמֿך> ומַ֣ ר לַ֣ ר> ּדיַ֣קַ֣ וֵׁשא ֵּגיר ֵאמַ֣ ֻמ7
וָּתא נֻמוֿת> וֵלאָמא> מַ֣

Mar 7:11 ו ֵלאֵמ֑ה אֻֿבו֗הי אַ֣ ֿבָרא לַ֣ ר ּגַ֣ ן ֵאן ִנאמַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ָאמִרין א֗נֻּתו> אַ֣
ר> ֻקורָּבני> ֵמֵּדם ּדֵמני ִּתאֿתַ֣

Mar 7:12 <ו ֵלאֵמה אֻֿבו֗הי אַ֣ וָלא ָׁשֿבִקין א֗נֻּתון ֵלה> ּדֵנעֵּבֿ֭ד ֵמֵּדם לַ֣
Mar 7:13 ן אׁשֵלמֻּתו> ׁשלָמנֻוָֿתא ּדַ֣ אָלָה֑א ֵמֻטל מַ֣ סֵלין א֗נֻּתון ֵמלָֿתא ּדַ֣ ומַ֣

ִּגָיאָֿת֞א ָעֿבִּדין א֗נֻּתון סס ֿ֭דָֿ֭דמָי֞ן לָהֵלין סַ֣ וַ֣
Mar 7:14 ן ן ֻׁשומֻעוני ֻּכלֻֿכו> ר לֻהו> קָרא ֵי7ֻׁשוע לֵֿכנָׁשא ֻּכֵלה ֵואמַ֣ וַ֣

ּ֗כלו> ֵואסּתַ֣
Mar 7:15 <ֵיֿב ֵלה ח מסַ֣ רָנָׁשא ֻהו> וָעֵאל ֵל֑ה ּדֵמׁשּכַ֣ ר-ֵמן ּבַ֣ לֿבַ֣ יּת ֵמֵּדם ּדַ֣ לַ֣

ר ֗אָנָׁשא> ֵיֿב לֿבַ֣ ו מסַ֣ ו ֻה֗ ֵאָלא ֵמֵּדם ּדָנֵֿפק ֵמֵנ֑ה הַ֣
Mar 7:16 ע ּס ּס ע> ֵנׁשמַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֞א ּדֵנׁשמַ֣ מַ֣

Mar 7:17 ל ו֗ה֞י עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ אֻלו֗הי ּתַ֣ יָּתא ֵמן ֵּכנָׁש֑א ׁשַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע לֿבַ֣ ֿ֭ד ֵּדין עַ֣ ּכַ֣
ו> ֿתָלא הַ֣ מַ֣
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Mar 7:18 ן טִלין א֗נֻּתו֑ן ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> ֗נֻּתון עַ֣ ָנא ָאֿף אַ֣ ן ָהֿכַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
ֵיֿב ֵלה> ח מסַ֣ ר-֗אָנָׁש֑א ָלא ֵמׁשּכַ֣ ר ָעֵאל לֿבַ֣ ּדֻֿכל ֵמֵּדם ּדֵמן לֿבַ֣

Mar 7:19 <ֿ֭דִּכיָֿתא רֵסה> וֵמׁשּתֵֿ֭דא ּבֿתַ֣ ּדָלא ֗הָוא לֵלֵּבה ָעֵאל> ֵאָלא לֿכַ֣
ּכָיא ֻּכָלה ֵמאֻֿכולָּתא> מֿ֭דַ֣ ּדַ֣

Mar 7:20 <ר-֗אָנָׁשא ֵיֿב לֿבַ֣ ו מסַ֣ ו ֻה֗ רָנָׁש֑א הַ֣ ֵמֵּדם ֵּדין ּדָנֵֿפק ֵמן ּבַ֣
Mar 7:21 ֞ חׁשָֿבָֿת֞א ִּביָׁשָֿתא> ֞ ָנֿפָקן מַ֣ ֞י-֗אָנָׁשא> ֿבנַ֣ ו ֵּגיר ֵמן ֵלָּבא ּדַ֣ ֵמן לֿגַ֣

ָנֻֿבוָֿתא> ֵקטָלא> וָרא> ָזניֻוָֿתא> ּגַ֣ ּגַ֣
Mar 7:22 <יָנא ִּביׁשָּתא> ֻּגוָּדָֿפא חנֻוָֿתא> עַ֣ ָעֻלוֻֿבוָֿתא> ִּביֻׁשוָֿתא> ֵנֿכָלא> צַ֣

ֿבהָרנֻוָֿתא> ָׁשטיֻוָֿתא> ׁשַ֣
Mar 7:23 רָנָׁשא ס יָֿבן ֵלה לֿבַ֣ מסַ֣ ו ָנֿפָק֑ן וַ֣ ו ֻה֗ ָהֵלין ֻּכלֵהין ִּביָׁשָֿת֞א ֵמן לֿגַ֣
Mar 7:24 יָּתא ל לֿבַ֣ ן ועַ֣ יָּד> צַ֣ ֿ֭ד7 ֻצור וַ֣ ֿתֻחוָמא ּד7 ָמן ָקם ֵי7ֻׁשו֑ע ֵואָֿתא לַ֣ ֵמן ּתַ֣

ח ּדֵנטֵׁשא> ע ֵּבה> וָלא ֵאׁשּכַ֣ ֿ֑֭ד וָלא ָצֵֿבא ֗הָוא ּד֗אָנׁש ֵנּדַ֣ חַ֣
Mar 7:25 רָֿתה ֗נּתָֿתא חָֿ֭דא ֵמֻטָלֵֿת֑ה ִּדאיֿת ֗הָוֿת לֿבַ֣ ֿת אַ֣ ֵמחָֿ֭דא ֵּגיר ֵׁשמעַ֣

ו֗הי>֞ ֿת קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣ נֿפָֿת֑א ֵואָֿתֿת ֵנֿפלַ֣ ֻרוָחא טַ֣
Mar 7:26 <ֻסוִריַ֣א וִניִקא ּד7 נֿפָֿתא> ֵמן ֻּפ7 ֗נּתָֿתא ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת חַ֣ ִהי ֵּדין אַ֣

רָֿתה> וָֿבעָיא ֗הָוֿת ֵמֵנה> ּדנֵַּ֣פק ִׁשאָֿ֭דא ֵמן ּבַ֣
Mar 7:27 ָלא ֗הָוֿת ֵּגיר ֞ ָיא> ם ּדֵנסּבֻעון ּבנַ֣ ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ׁשֻֿבוקי ֻלוקֿ֭דַ֣ ֵואמַ֣

֞ לֵּבא> ֞ ונַ֣רֵמא לֿכַ֣ ָיא> ֿבנַ֣ חָמא ּדַ֣ ֿב לַ֣ ִּפיָרא ּדֵנסַ֣ ׁשַ֣
Mar 7:28 ֞ ֞ ֵמן ּתֵחיֿת ָּפֻֿתוֵרא> לֵּבא> ִהי ֵּדין עָנֿת> ָואמָרא ֵלה> ִאין ָמרי> ָאֿף ּכַ֣

֞ ָיא> ֿבנַ֣ רֻּתוֵֿת֞א ּדַ֣ ָאֿכִלין ּפַ֣
Mar 7:29 ק ֵלה ִׁשאָֿ֭דא ֵמן ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ֵזלי> ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ֵמלָֿתא> נֿפַ֣ ָאמַ֣

רֵֿתֿכי> ּבַ֣
Mar 7:30 ִּפיק ֵמָנה רָסא> ונַ֣ מָיא ּבעַ֣ ֿ֭ד רַ֣ רָֿתה ּכַ֣ ֿת ּבַ֣ יָּת֑ה ֵואׁשּכחַ֣ ֵואזַ֣֗לֿת לֿבַ֣

ִׁשאָֿ֭דה ס
Mar 7:31 <ֿגִליָלא ן ֵואָֿתא ליַָ֣מא ּדַ֣ יָּד> צַ֣ ֿ֭ד7 ֻצור וַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע ֵמן ּתֻחוָמא ּד7 ֻּתוֿב נֿפַ֣

ֿת-֞מִֿ֭דיָנָֿתא> ֿתֻחוָמא ּדֵעסרַ֣ ּבַ֣
Mar 7:32 ו֗הי נִסים עלַ֣ ו ֵמֵנה> ּדַ֣ ֿ֭ד ִּפאָקא> וָֿבֵעא ֗הוַ֣ רָׁשא חַ֣ איִּתיו ֵלה חַ֣ וַ֣

ִאיָֿ֭דא>
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Mar 7:33 <ק ו֗הי>֞ ורַ֣ ארִמי ֵצֿבָעֵֿת֞ה ֵּבאֿ֭דנַ֣ ו֗ה֑י וַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ֿגֵּדה ֵמן ֵּכנָׁשא ּבַ֣ ונַ֣
קֵרֿב לֵלָׁשֵנה> וַ֣

Mar 7:34 <ּ֗תח ר ֵלה> ֵאֿתּפַ֣ נַ֣ח> ֵואמַ֣ ָיא> ֵואּתּתַ֣ ׁשמַ֣ וָחר ּבַ֣
Mar 7:35 ֵלל ִרי ֵאָסָרא ּדֵלָׁשֵנה> ומַ֣ ו֗ה֑י֞ ֵואׁשּתַ֣ ח ֵאֿ֭דנַ֣ ּתַ֣ וָֿבה ּבָׁשעָֿתא> ֵאֿתּפַ֣

ּפִׁשיָקאִיֿת>
Mar 7:36 ר ֗הָוא לֻהו֑ן ֿכָמא ּדֻהו מזַ֣הַ֣ ל֗אָנׁש ָלא ִנאמֻרון ס וַ֣ ן ּדַ֣ ר ֵאנֻו> וזַ֣הַ֣

ו> ֿכרִזין ֗הוַ֣ ֵהנֻון יִַּ֣תיר מַ֣
Mar 7:37 <ִּפיר ָעֵֿבֿ֭ד ן ּדֻֿכל ֵמֵּדם ׁשַ֣ ו> ָואמִרי> מִרין ֗הוַ֣ ויִַּ֣תיָראִיֿת ֵמּתּדַ֣

לֻלון ס נמַ֣ לִלין ּדַ֣ ֿ֭דָלא ממַ֣ ֞ ָעֵֿבֿ֭ד ּדֵנׁשמֻעו֑ן וַ֣ רֵׁשא> לחַ֣
Mar 8:1 ִּגָיאא ִאיֿת ֗הָו֑א וָלא ִאיֿת ֗הָוא ֿ֭ד ֵּכנָׁשא סַ֣ ּבָהנֻון ֵּדין יַ֣וָמָֿת֑א֞ ּכַ֣

ר לֻהון> ו֗ה֞י ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵמֵּדם ּדֵנאֿכֻלו֑ן קָרא לֿתַ֣
Mar 8:2 יּת ִויו לָוֿתי> ולַ֣ ל ֵּכנָׁשא ָהָנ֑א ּדָהא ּתָלָֿתא יַ֣וִמי֞ן קַ֣ ם ֗אָנא עַ֣ חַ֣ ֵמֿתרַ֣

לֻהון ָמָנא ֵנאֿכֻלון>
Mar 8:3 <יֻהו֑ן֞ ָעיִּפין ֻּבאורָחא ֿ֭ד ָציִמי֞ן לָֿבּתַ֣ ֵואן ֻהו ּדָׁשֵרא ֗אָנא לֻהון ּכַ֣

ִּתיאִין> ן ֵמן ֻרוחָקא אַ֣ ֗אָנָׁשא ֵּגיר ֵמנֻהו>
Mar 8:4 ח ֗אָנׁש ָהרָּכא ּבֻחורָּב֑א יֵמָּכא ֵמׁשּכַ֣ ו֗הי>֞ אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָאמִרין ֵלה ּתַ֣

חָמא לָהֵלין ֻּכלֻהון> ע לַ֣ ּבַ֣ נסַ֣ ּדַ֣
Mar 8:5 <ֿבָעא ן ָאמִרין ֵלה> ׁשַ֣ חִמי֞ן ִאיֿת לֻֿכו> ֵאל ֵאנֻון ֻה֑ו ּכָמא לַ֣ וׁשַ֣

Mar 8:6 ֞חִמי֑ן ֿבָעא לַ֣ ֿב ָהנֻון ׁשַ֣ נסַ֣ רָעא> וַ֣ ל אַ֣ מֻּכון עַ֣ ֿ֭ד לֵֿכנֵׁש֞א ּדֵנסּתַ֣ ֿפקַ֣ וַ֣
֞ ן וָסמו לֵֿכנֵׁשא> נִסיֻמו> ו֗ה֞י ּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ קָצא> ויַ֣֗הֿב לֿתַ֣ ֵרֿך וַ֣ וֿבַ֣

Mar 8:7 <נִסיֻמון ֵאנֻון ר ּדַ֣ ֵרֿך> ֵואמַ֣ יֻהון ּבַ֣ ִלי֑ל ָואֿף עלַ֣ ו נֻוֵנ֞א קַ֣ ִואיֿת ֗הוַ֣
Mar 8:8 ֞ ֿבָעא ֵאסּפִריִֿ֭דין> קָצֵי֞א ׁשַ֣ וָּתֵר֞א ּדַ֣ לו ּתַ֣ עו> וַׁ֣שקַ֣ לו> וַ֣סֿבַ֣ ֵואֿכַ֣

Mar 8:9 ֞ לִֿפין> רּבָעא אַ֣ יֿך אַ֣ ל֑ו אַ֣ ו ֵּדין ֗אָנָׁשא ֵּדאֿכַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ִאיֿתַ֣
Mar 8:10 ו֗ה֑י֞ ֵואָֿתא לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ סִֿפי֗נָּתא עַ֣ סֵלק ֵמחָֿ֭דא לַ֣ ן וַ֣ וַׁ֣שָרא ֵאנֻו>

לָמנֻוָֿתא ס ֿ֭דַ֣ אֿתָרא ּד7 לַ֣
Mar 8:11 ו ֵלה ָאָֿתא ֵמן ֵמה> וָׁשאִלין ֗הוַ֣ ִריו לֵמֿבָעא עַ֣ ֞ וׁשַ֣ קו ּפִריֵׁשא> נֿפַ֣ וַ֣

ֵסין ֵלה ס ֿ֭ד מנַ֣ ָיא> ּכַ֣ ׁשמַ֣
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Mar 8:12 ִמין רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא> אַ֣ ר> ָמָנא ָּבעָיא ָאָֿתא ׁשַ֣ נַ֣ח ּבֻרוֵחה> ֵואמַ֣ ֵואּתּתַ֣
רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא> ן ּדָלא ֵּתִֿתיֵהֿב ָלה ָאָֿתא לׁשַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ָאמַ֣

Mar 8:13 <ו ֵעֿבָרא סִֿפי֗נָּת֑א ֵואזַ֣לו להַ֣ סֵלק לַ֣ ן וַ֣ ק ֵאנֻו> וַׁ֣שֿבַ֣
Mar 8:14 מֻהון יּת ֗הָוא עַ֣ חָמא> ֵואָלא חָֿ֭דא ּגִריצָּתא> לַ֣ ו ּדֵנסֻֿבון לַ֣ טעַ֣ וַ֣

סִֿפי֗נָּתא ס ּבַ֣
Mar 8:15 וֵמן ֞ ֿפִריֵׁשא> ֗הרו ֵמן חִמיָרא ּדַ֣ ן חזַ֣ו ֵאזּדַ֣ ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ ֵקֿ֭ד ֵאנֻו> וֿפַ֣

ֵהָרוֵֿ֭דס> חִמיֵרה ּד7
Mar 8:16 <ן יּת לַ֣ חָמא לַ֣ ֿ֭ד ָואמִרי֑ן ּדלַ֣ ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ו חַ֣ ׁשִֿבין ֗הוַ֣ וֵמֿתחַ֣

Mar 8:17 ן יּת לֻֿכו> חָמא לַ֣ ן ָמָנא ָרֵנין א֗נֻּתו֑ן ּדלַ֣ ר לֻהו> ע ֵואמַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣
ׁשָיא ִּכיל ֵלָּבא קַ֣ ּכִלין א֗נֻּתו֑ן עֿ֭דַ֣ ָמא לָהָׁשא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן וָלא ֵמסּתַ֣ ָלא עֿ֭דַ֣

ִאיֿת לֻֿכו֑ן
Mar 8:18 ן וָלא ן ֵואֿ֭דֵנ֞א ִאיֿת לֻֿכו> ן וָלא ָחֵזין א֗נֻּתו> יֵנ֞א ִאיֿת לֻֿכו> ועַ֣

ן וָלא ָעהִּדין א֗נֻּתון> ָׁשמִעין א֗נֻּתו>
Mar 8:19 לִֿפי֑ן֞ ּכָמא ֻקוִֿפיִני֞ן מָׁשא אַ֣ חִמי֞ן קִציֿת לחַ֣ מָׁשא לַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין חַ֣ ּכַ֣

ר> ן ָאמִרין ֵלה ּתֵרעסַ֣ לֻּתו> ֿ֭ד מֵלין ׁשקַ֣ קָצֵי֞א ּכַ֣ ּדַ֣
Mar 8:20 לִֿפי֑ן֞ ּכָמא ֵאסּפִריִֿ֭די֞ן ארּבָעא אַ֣ ֿבָעא לַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ ן וֿכַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣

ֿבָעא> ן ָאמִרין ׁשַ֣ לֻּתו> ֿ֭ד מֵלין ׁשקַ֣ קָצֵי֞א ּכַ֣ ּדַ֣
Mar 8:21 ּכִלין א֗נֻּתון ס ָמא לָהָׁשא ֵמסּתַ֣ ו ָלא עֿ֭דַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣

Mar 8:22 ו ֵמֵנה> ּדֵנקֻרוֿב מָיא> וָֿבֵעין ֗הוַ֣ איִּתיו ֵלה סַ֣ ָיָּדא> וַ֣ ֵֿביֿת-צַ֣ ֵואָֿתא ל7
ֵלה>

Mar 8:23 ֞<ו֗הי ינַ֣ ק ּבעַ֣ ר-ֵמן קִריָֿתא> ורַ֣ מָיא> וַ֣אּפֵקה לֿבַ֣ ֿ֭ד ִּבאיֵֿ֭דה ּדסַ֣ ֵואחַ֣
אֵלה> ּדָמָנא ָחֵזא> וָסם ִאיֵֿ֭דה וׁשַ֣

Mar 8:24 <לִֿכין מהַ֣ יֿך ִאיָלֵנ֞א ּדַ֣ ֞ אַ֣ ֞י-֗אָנָׁשא> ר> ָחֵזא ֗אָנא ּבנַ֣ ָחר ֵואמַ֣
Mar 8:25 <ִהיָראִיֿת ן וָחֵזא ֗הָוא ֻּכל ֵמֵּדם נַ֣ ֿתֵק> ו֗הי>֞ וַ֣ ינַ֣ ל עַ֣ ֻּתוֿב ָסם ִאיֵֿ֭דה עַ֣

Mar 8:26 ר קִריָֿתא ֵּתֻעול> וָלא ִּתאמַ֣ ר> ָאֿף ָלא לַ֣ יֵּתה> ֵואמַ֣ ּדֵרה לֿבַ֣ וׁשַ֣
קִריָֿתא סס ל֗אָנׁש ּבַ֣



92                                 The Aramaic Peshitta

Mar 8:27 ִֿפיִליָּפוס ס ִריַ֣א ֿ֭ד7 ֵקסַ֣ ו֗ה֞י לֻקורָי֞א ּד7 לִמיֿ֭דַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע וֿתַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
י ֗אָנָׁש֞א נֻו ָאמִרין עלַ֣ ן מַ֣ ר לֻהו> ו֗ה֞י ֻּבאורָחא> ָואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵאל ֗הָוא לֿתַ֣ וַ֣מׁשַ֣

י> ִּדאיֿתַ֣
Mar 8:28 ֿ֭ד ֗אחָרֵנ֞א חַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ִּדאִלָיא> וַ֣ עמָֿ֭דָנא> וַ֣ ָנן מַ֣ יֻוחַ֣ רו> ּד7 ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣

֞ ֵמן נִֿבֵיא>
Mar 8:29 <י י> ִּדאיֿתַ֣ נֻו ָאמִרין א֗נֻּתון עלַ֣ ן מַ֣ ֗נֻּתון ֵּדי> ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣

ָיא ס אָלָהא חַ֣ ו מִׁשיָחא> ּבֵרה ּדַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר ֵלה> אַ֣ ן ֵואמַ֣ מֻעו> עָנא ֵׁש7
Mar 8:30 <ו֗הי ל֗אָנׁש ָלא ִנאמֻרון עלַ֣ ן ּדַ֣ ֿכָאא ּבֻהו> וַ֣

Mar 8:31 <ִּגי ׁש סַ֣ ו ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ּדֵנחַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ ָלֻֿפו ֵאנֻו֑ן ּדַ֣ ִרי ֗הָוא למַ֣ וׁשַ֣
ֿתָלָֿתא ֞ וֵמן ָסֿפֵר֑א֞ וֵנֿתקֵטל> ולַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ֞ וֵמן רַ֣ ִׁשיֵׁשא> ֿ֭דֵנסּתֵלא ֵמן קַ֣ וַ֣

֞ נֻקום> יַ֣וִמין>
Mar 8:32 ִרי לֵמָֿכאא ֿבֵרה ִּכאָֿפא> וׁשַ֣ ֵלל ֗הָוא> וֿ֭דַ֣ ֿגֵלא> ֵמלָֿתא ממַ֣ וִעין ּבַ֣

ֵּבה>
Mar 8:33 ר> ֵזל ָלֿך ן ֵואמַ֣ ֵׁשמֻעו> ֿכָאא ּב7 ו֗הי>֞ וַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאֿתּפִני> וָחר ּבֿתַ֣

֞י-֗אָנָׁש֞א ּס ּס ֿבנַ֣ אָלָהא> ֵאָלא ּדַ֣ ֗נּת ּדַ֣ רי ָסָטָנ֑א ּדָלא ָרֵנא אַ֣ לֵֿבסּתַ֣
Mar 8:34 <ן ּדָצֵֿבא ן מַ֣ ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ֞ עַ֣ קָרא ֵי7ֻׁשוע לֵֿכנֵׁשא> וַ֣

רי> ר֑י ֵנֿכֻּפור ּבנַֿ֣פֵׁשה> וֵנׁשֻקול זִקיֵֿפה> וִנאֵֿתא ָּבֿתַ֣ ּדִנאֵֿתא ָּבֿתַ֣
Mar 8:35 וֵּבֿ֭ד נַֿ֣פֵׁשה ן ּדָצֵֿבא ֵּגיר ּדנֵַ֣חא נַֿ֣פֵׁשה> נַ֣וּבִֿ֭דיה> וֻֿכל ּדנַ֣ ֻּכל מַ֣

רֿתי> נֵַ֣חיה> ֵמֻטָלֿתי> וֵמֻטל סֿבַ֣
Mar 8:36 <ר ר> ונַֿ֣פֵׁשה ֵנחסַ֣ רָנָׁש֑א ֵאן ָעלָמא ֻּכֵלה ִנאֿתַ֣ ר ּבַ֣ ּדַ֣ ָמָנא ֵּגיר ֵנֿתעַ֣

Mar 8:37 <חֻלוָֿפא ּדנַֿ֣פֵׁשה רָנָׁשא ּתַ֣ ו ָמָנא ֵנֵּתל ּבַ֣ אַ֣
Mar 8:38 ָירָֿת֑א ָטיָּתא וֿגַ֣ רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא חַ֣ י>֞ ּבׁשַ֣ ֿבֵמלַ֣ ֿת ִּבי וַ֣ ֻּכל ֵּגיר ּדֵנֿבהַ֣

ו֗ה֞י אֿכַ֣ לַ֣ ם מַ֣ אֻֿבו֗הי> עַ֣ ֿת ֵּב֑ה ָמא ָּדאֵֿתא ּבֻׁשוֿבָחא ּדַ֣ ָואֿף ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ֵנֿבהַ֣
ִּדיֵׁש֞א ס קַ֣

Mar 9:1 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ִּדאיֿת ֗אָנָׁשא ּדָקיִמין ִמין ָאמַ֣ ן אַ֣ ר ֗הָוא לֻהו> ֵואמַ֣
יָלא אָלָהא ֵּדאָֿתֿת ּבחַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ָמא ּדֵנחזֻון מַ֣ וָּת֑א עֿ֭דַ֣ ּתָנ֑ן ּדָלא ֵנטעֻמון מַ֣

סס
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Mar 9:2 אֵסק ן וַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ל7 יַ֣עֻקוֿב> וַ֣ ל7 ר ֵי7ֻׁשוע לִֿכאָֿפא> וַ֣ ר ׁשָּתא יַ֣וִמי֑ן֞ ּדֿבַ֣ וָֿבֿתַ֣
֞ יֻהון> ֿף לִענַ֣ לַ֣ ן ֵואֿתחַ֣ יֻהו> לֻחוֿ֭דַ֣ ֵאנֻון לֻטוָרא ָרָמא ּבַ֣

Mar 9:3 ֞י-֗אָנָׁש֞א ֿבנַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ לָּגא> אַ֣ יֿך ּתַ֣ ר ָטֿב> אַ֣ חוַ֣ ר ֗הָוא לֻֿבוֵׁשה> ומַ֣ זהַ֣ ומַ֣
ארָעא> ָלא ֵמׁשּכִחין> חָוֻרו ּבַ֣ למַ֣

Mar 9:4 <ם ֵי7ֻׁשוע לִלין עַ֣ ֿ֭ד ממַ֣ ֻמוֵׁשא> ּכַ֣ ִלָיא ו7 ֵואֿתחִזיו לֻהון ִא7
Mar 9:5 ן ּדָהרָּכא ֵנהֵוא> וֵנעֵּבֿ֭ד ּתָלֿת ו לַ֣> ִּפיר ֻה֗ ִּב֑י ׁשַ֣ ר ֵלה ִּכאָֿפא> רַ֣ ֵואמַ֣

אִלָיא חָֿ֭דא> ֻמוֵׁשא חָֿ֭דא> וִל7 ל7 ֞ ָלֿך חָֿ֭דא> וַ֣ טִלין> מַ֣
Mar 9:6 <ו ֵּגיר ּבֵֿ֭דחלָֿתא יֻהון ֗הוַ֣ ר> ִאיֿתַ֣ ע ֗הָוא ָמָנא ָאמַ֣ ָלא ֵּדין ָיֿ֭דַ֣

Mar 9:7 ו ֵּברי ר> ָהנַ֣ ן וָקָלא ֵמן עָנָנא ָּדאמַ֣ יֻהו> טָלא ֗הָוֿת עלַ֣ הָוֿת עָנָנא> ומַ֣ וַ֣
עו> ִּביָֿב֑א ֵלה ׁשמַ֣ חַ֣

Mar 9:8 ֵיֻׁשוע לִמיֵֿ֭ד֑א֞ ל֗אָנׁש ָלא חזַ֣ו> ֵאָלא ל7 ֿ֭ד ָחרו ּתַ֣ וֵמן ֵׁשלָיא> ּכַ֣
מֻהון> ו֗הי עַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ּבַ֣

Mar 9:9 ל֗אָנׁש ָלא ִנאמֻרון ֵמֵּדם ֵקֿ֭ד ֗הָוא לֻהו֑ן ּדַ֣ ֿ֭ד ָנחִּתין ֵמן ֻטוָר֑א מֿפַ֣ וֿכַ֣
֑ו ֵאָלא ֵאן ָמא ּדָקם ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ֵמן ִמיֵֿת֞א ס חזַ֣ ּדַ֣

Mar 9:10 <ו> ּדָמָנא ֗הי ָהֵֿ֭דא ֵמלָֿתא ן וָֿבֵעין ֗הוַ֣ אחֻּדוה לֵמלָֿתא ּבנַֿ֣פׁשֻהו> וַ֣
ּדָמא ּדָקם ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֞א ס

Mar 9:11 אִלָיא ן ָמָנא ָהִֿכיל ָאמִרין ָסֿפֵר֑א֞ ִּד7 ו ֵלה> ָואמִרי> אִלין ֗הוַ֣ וַ֣מׁשַ֣
ם> ָוֵלא ּדִנאֵֿתא ֻלוקֿ֭דַ֣

Mar 9:12 ָנא ּכִֿתיֿב איּכַ֣ ן וַ֣ ם> ּדֻֿכלֵמֵּדם נַֿ֣תֵק> ִלָיא ָאֵֿתא ֻלוקֿ֭דַ֣ ן ִא7 ר לֻהו> ָאמַ֣
ׁש> וֵנסּתֵלא> ִּגי ֵנחַ֣ ל ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ּדסַ֣ עַ֣

Mar 9:13 ֿ֭דו ֵּבה> ֻּכל ָמא עֿבַ֣ ִלָיא ֵאָֿת֑א וַ֣ ן ָּדאֿף ִא7 ר ֗אָנא לֻֿכו> ֵאָלא ָאמַ֣
ו֗הי ס ֿכִֿתיֿב עלַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ו> אַ֣ צֿבַ֣ ּדַ֣

Mar 9:14 ִּגָיאא> וָסֿפֵר֞א לִמיֵֿ֭ד֑א֞ חָזא לָוֿתֻהון ֵּכנָׁשא סַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא לָוֿת ּתַ֣ וֿכַ֣
מֻהון> ֿ֭ד ָּדרִׁשין עַ֣ ּכַ֣

Mar 9:15 <ׁשָלֵמה רֵהטו ֵׁשאלו ּבַ֣ הו> וַ֣ ֿתוַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה ֻּכֵלה ֵּכנָׁשא חזַ֣אוֻ֗הי> וַ֣ וֿבַ֣
Mar 9:16 מֻהון ס ֞ ָמָנא ָּדרִׁשין א֗נֻּתון עַ֣ ֵאל ֗הָוא לָסֿפֵרא> וַ֣מׁשַ֣

Mar 9:17 יִּתיֿת ֵּברי לָוָֿתֿך֑ ִּדאיֿת ֵלה לָֿפָנ֑א אַ֣ ר> מַ֣ ֿ֭ד ֵמן ֵּכנָׁשא> ֵואמַ֣ עָנא חַ֣ וַ֣
לָלא> ֻרוָחא> ּדָלא ממַ֣
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Mar 9:18 <ו֗הי>֞ וָיֵֿבׁש ֵרק ֵׁשנַ֣ מחַ֣ רֵעֿת> וַ֣ ֿ֭דרָֿכא ֵלה> ָחֿבָטא ֵלה> ומַ֣ איָּכא ּדמַ֣ וַ֣
חו> יּךְ֭>֞ ּדנַּ֣פֻקוָני֗הי> וָלא ֵאׁשּכַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵואמֵרֿת לֿתַ֣

Mar 9:19 ָמא ימָנ֑א עֿ֭דַ֣ רּבָֿתא ּדָלא מהַ֣ ר ֵלה> ֻאון ׁשַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
אוֻ֗הי לָוֿתי> יּתַ֣ ן אַ֣ רֻֿכו> יּבַ֣ ֿתי ֵאסַ֣ ָמא ֵלאמַ֣ עֿ֭דַ֣ ן וַ֣ ֿתי ֵאהֵוא לָוֿתֻֿכו> ֵלאמַ֣

Mar 9:20 ל נֿפַ֣ טֵֿתה> וַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה חֿבַ֣ ֿ֭ד חָזֵֿתה ֻרוָחא> ּבַ֣ איּתיֻו֗הי לָוֵֿתה> וֿכַ֣ וַ֣
רֵעֿת ס ק ֗הָוא> ומַ֣ עַ֣ רָע֑א וֵמֿתּבַ֣ ל אַ֣ עַ֣

Mar 9:21 ר ָנא ֻהו> ָאמַ֣ ֿכָמא ֵלה זַֿ֣בָנא> ָהא ֵמן ּדָהֿכַ֣ אֻֿבו֗ה֑י ּדַ֣ ֵאל ֵי7ֻׁשוע לַ֣ וׁשַ֣
ליֻוֵֿתה> ֵל֑ה ָהא ֵמן טַ֣

Mar 9:22 וּבִֿ֭דיו֗הי> ֵאָלא ֵמֵּדם ֞ ּדֿתַ֣ ָיא> ֿבמַ֣ רמיֵַֿ֣תה ּבנֻוָרא וַ֣ ֞ אַ֣ ִּגָיאן> וזַֿ֣בִני֞ן סַ֣
י> ם עלַ֣ חַ֣ יני> ֵואֿתרַ֣ רַ֣ ּדַ֣ ֗נּת> עַ֣ ח אַ֣ ּדֵמׁשּכַ֣

Mar 9:23 ח יֵמ֑ן ֻּכל ֵמֵּדם ֵמׁשּכַ֣ ֿתהַ֣ ֗נּת ּדַ֣ ח אַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵאן ֵמׁשּכַ֣ ָאמַ֣
יֵמן> מהַ֣ ן ּדַ֣ ּדֵנהֵוא למַ֣

Mar 9:24 יֵמן ֗אָנא ר> מהַ֣ ֿ֭ד ָּבֵֿכא> ָואמַ֣ לָיא ּכַ֣ ֻֿבו֗הי ּדטַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה קָעא אַ֣ וֿבַ֣
יָמנֻוֿתי> ִסיֻרוֿת הַ֣ ר לחַ֣ ּדַ֣ ָמר֑י עַ֣

Mar 9:25 נַׁ֣ש לָוֵֿת֑ה ּכָאא ּבָהי ָמא> וֵמֿתּכַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ּדָרֵהט עַ֣ ּכַ֣
לָלא> ֵאָנא ָּפֵקֿ֭ד ֗אָנא ֵרׁשָֿתא ּדָלא ממַ֣ ר ָלה> ֻרוָחא חַ֣ נֿפָֿתא> ֵואמַ֣ ֻרוָחא טַ֣

ֵלֿכ֑י ֻּפוקי ֵמֵנה> וֻֿתוֿב> ָלא ֵּתעִלין ֵלה>
Mar 9:26 יֿך יֿך ִמיָֿתא> אַ֣ הָוא אַ֣ ק> וַ֣ נֿפַ֣ חֵק֑ה וַ֣ ִּגי> וׁשַ֣ ו סַ֣ קָעא ִׁשאָֿ֭דא הַ֣ וַ֣

ן ּדִמיֿת ֵלה> ִּגֵיא֞א ִנאמֻרו> ּדסַ֣
Mar 9:27 אִקיֵמה ס חֵּדה ִּבאיֵֿ֭דה> וַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע אַ֣

Mar 9:28 ן יֻהו> לֻחוֿ֭דַ֣ ו֗ה֞י ּבַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ אֻלו֗הי ּתַ֣ יָּתא ֵי7ֻׁשו֑ע ׁשַ֣ ל ֵּדין לֿבַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ּכַ֣
ָּפֻקוֵֿתה> חן למַ֣ ן ָלא ֵאׁשּכַ֣ לָמָנא חנַ֣

Mar 9:29 וָמא ֑ק ֵאָלא ּבצַ֣ ח לֵמּפַ֣ ן ָהָנא ֵּגנָסא> ּבֵמֵּדם ָלא ֵמׁשּכַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
צֻלוָֿתא ס וֿבַ֣

Mar 9:30 ֿגִליָל֑א וָלא ָצֵֿבא ֗הָוא ּד֗אָנׁש ו ּבַ֣ ָמ֑ן ָעֿבִרין ֗הוַ֣ ק ֵמן ּתַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣
ע ֵּבה> ֵנּדַ֣

Mar 9:31 ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ן ּדַ֣ ר לֻהו> ו֗הי>֞ ָואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵלֿף ֗הָוא ֵּגיר לֿתַ֣ מַ֣
ֿתָלָֿתא נֻקום> ֞י ֗אָנָׁשא> וֵנקטֻלוָני֗הי> וָמא ֵּדאֿתקֵט֑ל ּביַ֣וָמא ּדַ֣ ֵמׁשּתֵלם ִּבאיֿ֭דַ֣
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Mar 9:32 אֻלוָני֗הי נׁשַ֣ ו ּדַ֣ ו ָלה לֵמלָֿתא> וָֿ֭דחִלין ֗הוַ֣ ן ָלא ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ ֵהנֻון ֵּדי>
ס

Mar 9:33 ן ּדָמָנא ֵאל ֗הָוא לֻהו> יָּת֑א מׁשַ֣ לו לֿבַ֣ ֿ֭ד עַ֣ רנַֻ֣חום> וֿכַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 ו לַ֣ ֵואֿתַ֣
יָנֿתֻֿכון> יֻּתון ֻּבאורָחא ּבַ֣ ׁשִֿבין הוַ֣ ֵמֿתחַ֣

Mar 9:34 <ֿ֭ד ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ו ֵּגיר ֻּבאורָחא> חַ֣ ו> ֵאֿתחִריו ֗הוַ֣ ִּתיִקין ֗הוַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ׁשַ֣
ֿב ּבֻהון> נֻו רַ֣ ּדמַ֣

Mar 9:35 ן ּדָצֵֿבא ּדֵנהֵוא ן מַ֣ ר לֻהו> ר> ֵואמַ֣ ֿתֵרעסַ֣ קָרא לַ֣ ִויֵֿתֿב ֵי7ֻׁשוע וַ֣
מָׁשָנא ּדֻֿכל ֗אָנׁש> ֿ֭דָמָי֑א ֵנהֵוא ֗אחָרָיא ּדֻֿכל ֗אָנׁש> וַ֣מׁשַ֣ קַ֣

Mar 9:36 ר ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ ל ּדָרעַ֣ קֵלה עַ֣ עָֿתא> וׁשַ֣ מצַ֣ אִקיֵמה ּבַ֣ ֿ֭ד וַ֣ לָיא חַ֣ ֿב טַ֣ נסַ֣ וַ֣
לֻהון>

Mar 9:37 ן ּדִלי ֵּבל> ומַ֣ לָיא ּבֵׁשמי> ִלי ֻהו מקַ֣ יֿך ָהָנא טַ֣ ֵּבל אַ֣ נקַ֣ ן ּדַ֣ ֻּכל מַ֣
ני ס ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ֵּבל> ֵאָלא למַ֣ ֵּב֑ל ָלא ֗הָוא ִלי מקַ֣ מקַ֣

Mar 9:38 <יָני֗הי ֿכלַ֣ ׁשָמֿך> וַ֣ ֵּפק ִׁשאֵֿ֭ד֞א ּבַ֣ ִּב֑י חזַ֣ין ֗אָנׁש> ּדמַ֣ ן רַ֣ ָנ> 7וחַ֣ ר ֵלה ֻי ָאמַ֣
ן> ל ּדָלא נֵקֿף לַ֣ עַ֣

Mar 9:39 יֵל֞א יּת ֵּגיר ֗אָנׁש ּדָעֵֿבֿ֭ד חַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֵּתֿכֻלוָני֗הי> לַ֣ ָאמַ֣
י ּדִֿביׁש> ר עלַ֣ ל ָאמַ֣ ח עֿגַ֣ ּבֵׁשמ֑י וֵמׁשּכַ֣

Mar 9:40 ו ס יֻּכון ֻה֗ ן חָלֿפַ֣ לֻֿכו> ן ּדָלא ֗הָוא ָהִֿכיל ֻלוקֿבַ֣ מַ֣
Mar 9:41 מִׁשיָחא ׁשָמא ּדֿ֭דַ֣ לֻחוֿ֑֭ד ּבַ֣ ָי֞א ּבַ֣ ן ָּכָסא ּדמַ֣ ֻּכל ֵּדין ּדנַׁ֣שֵקיֻֿכו>

ֿגֵרה ס ן ּדָלא נַ֣וֵּבֿ֭ד אַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ִמין ָאמַ֣ ֗נֻּתו֑ן אַ֣ אַ֣
Mar 9:42 ָקח ֗הָוא ימִנין ִּב֑י ּפַ֣ מהַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָהֵלין זֻעוֵר֞א ּדַ֣ ן ּדנַֿ֣כֵׁשל לחַ֣ וֻֿכל מַ֣

וֵרה> וַׁ֣שֵֿ֭דא ּביַָ֣מא ס חָמָרא ּבצַ֣ חָיא ּדַ֣ מָיא ֗הָוֿת רַ֣ ֵלה> ֵאֻלו רַ֣
Mar 9:43 ו ָלֿך> ּפִׁשיָֿגא ּדֵֿתֻעול ָקח ֻה֗ ֿכׁשָלא ָלֿך ִאיָֿ֭דֿך> ּפֻסוֵקיה> ּפַ֣ ֵאן ֵּדין מַ֣

ָנא> ֞ ִּתאזַ֣ל לִֿגהַ֣ רֵּתי֞ן ִאיִֿ֭דין> ֿ֭ד ִאיֿת ָלֿך ּתַ֣ ו ּכַ֣ ֵי֑א֞ אַ֣ לחַ֣
Mar 9:44 <ן ָלא ָּדעָּכא ן ָלא ָמיָּתא> ונֻורֻהו> עֻהו> ולַ֣ יָּכא ּדֿתַ֣ אַ֣

Mar 9:45 ֵי֞א ו ָלֿך ּדֵֿתֻעול לחַ֣ ָקח ֻה֗ ֿכׁשָלא ָלֿך> ּפֻסוֵקיה> ּפַ֣ ֵואן ֵרֿגָלֿך מַ֣
ָנא> ֞ ֵּתֵּפל ּבִֿגהַ֣ רֵּתי֞ן ֵרֿגִלין> ֿ֭ד ִאיֿת ָלֿך ּתַ֣ ו ּכַ֣ חִֿגיָס֑א אַ֣

Mar 9:46 ן ָלא ָּדעָּכא ס ן ָלא ָמיָּתא> ונֻורֻהו> עֻהו> ולַ֣ יָּכא ּדֿתַ֣ אַ֣
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Mar 9:47 יָנֿך ֵּתֻעול חָֿ֭דא עַ֣ ו ָלֿך> ּדֿבַ֣ ָקח ֻה֗ ֿכׁשָלא ָלֿך> חִציה> ּפַ֣ יָנֿך מַ֣ ֵואן עַ֣
ָנא ּדנֻוָרא> ֞ ֵּתֵּפל ּבִֿגהַ֣ יִנין> רֵּתי֞ן עַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת ָלֿך ּתַ֣ ו ּכַ֣ אָלָה֑א אַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ למַ֣

Mar 9:48 ן ָלא ָּדעָּכא ס ן ָלא ָמיָּתא> ונֻורֻהו> עֻהו> ולַ֣ יָּכא ּדֿתַ֣ אַ֣
Mar 9:49 ח ס ח> וֻֿכל ֵּדֿבחָֿתא ּבֵמלָחא ֵּתֿתמלַ֣ ֻּכל ֵּגיר ּבנֻוָרא ֵנֿתמלַ֣

Mar 9:50 ח> ֵּתהֵוא ה> ּבָמָנא ֵּתֿתמלַ֣ ִּפיָרא ֗הי ֵמלָחא> ֵאן ֵּדין ֵמלָחא ֵּתֿפּכַ֣ ׁשַ֣
ֿ֭ד סס ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ו חַ֣ יָנא הוַ֣ ּבֻֿכון ֵמלָחא> וַֿ֣בׁשַ֣

Mar 10:1 ן ֵואזַ֣לו יֻהוֿ֭ד> לֵעֿבָרא ּדיֻורּדָנ> ֿתֻחוָמא ִּד7 ָמ֑ן ֵואָֿתא לַ֣ וָקם ֵמן ּתַ֣
מָעֿ֭ד ֗הָוא> יֿך ּדַ֣ ֵלֿף ֗הָוא לֻהון ֻּתוֿב> אַ֣ ִּגֵיא֑א֞ ומַ֣ ָמן לָוֵֿתה ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ לֿתַ֣

Mar 10:2 <ֿבָרא ִליט לֿגַ֣ אִלי֑ן ֵּדאן ׁשַ֣ ֵסין ֵלה וַ֣מׁשַ֣ ֞ מנַ֣ קֵרֿבו ּפִריֵׁשא> וַ֣
֗נּתֵֿתה> ּדֵנׁשֻּבוק אַ֣

Mar 10:3 <וֵׁשא ֵקֿ֭דֻֿכון ֻמ7 ן ָמָנא ּפַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
Mar 10:4 <֑ן ּדֵנֿכֻּתוֿב ּכָֿתָֿבא ּדֻׁשוֿבָקָנא ֵּפס לַ֣ וֵׁשא אַ֣ ן ֻמ7 ֵהנֻון ֵּדין ָאמִרי>

וֵנׁשֵרא>
Mar 10:5 ֿב לֻֿכון ׁשיֻוֿת ֵלּבֻֿכון ּכֿתַ֣ ל קַ֣ ן ֻלוקֿבַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

ֻּפוקָּדָנא ָהָנא>
Mar 10:6 <ָלָהא ֿ֭ד ֵאנֻון אַ֣ ן ֵּדֿכָרא וֵנקּבָֿתא עֿבַ֣ ֵמן ּבִרִׁשיֿת ֵּדי>

Mar 10:7 א֗נּתֵֿת֑ה ֿף לַ֣ אֻֿבו֗הי וֵלאֵמה> וֵנקַ֣ ֿבָרא לַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵנׁשֻּבוק ּגַ֣
Mar 10:8 <ר ֿ֭ד ּבסַ֣ ֞ ֵאָלא חַ֣ ו ּתֵרין> ר> ֵמִּכיל ָלא ֗הוַ֣ ֿ֭ד ּבסַ֣ ֞ חַ֣ יֻהון> וֵנהוֻון ּתרַ֣

Mar 10:9 <ֵרׁש רָנָׁשא> ָלא נֿפַ֣ ֵוֿ֑ג ּבַ֣ אָלָהא> ָהִֿכיל זַ֣ ֵמֵּדם ּדַ֣
Mar 10:10 <ל ָהֵֿ֭דא יָּתא עַ֣ ו֗ה֞י ּבֿבַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ אֻלו֗הי ֻּתוֿב ּתַ֣ וׁשַ֣

Mar 10:11 <ר ֿב ֗אחִרָֿתא> ָּגאַ֣ ֗נּתֵֿתה> וֵנסַ֣ ן ּדֵנׁשֵרא אַ֣ ן ֻּכל מַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
Mar 10:12 ֗אחִרָנא> ָּגיָרא ס עָלה> וֵֿתהֵוא לַ֣ ֗נּתָֿתא ֵּתׁשֵרא ּבַ֣ ֵואן אַ֣

Mar 10:13 ן ָּכֵאין ו֗ה֞י ֵּדי> לִמיֿ֭דַ֣ ן ּתַ֣ ו ֵלה טָלֵי֞א ּדֵנקֻרוֿב לֻהו> רִֿבין ֗הוַ֣ וַ֣מקַ֣
רִֿבין לֻהון> מקַ֣ ו ּבָהֵלין ּדַ֣ ֗הוַ֣

Mar 10:14 ָאֵֿתין ֞ ן ׁשֻֿבוקו טָלֵיא> ר לֻהו> ֵי7ֻׁשוע ֵּדין חָזא> ֵואֿתֵּבאׁש ֵלה> ֵואמַ֣
לֻּכוָֿתא ן ִאיֵֿתיה מַ֣ איֿך ָהֵלין ֵאנֻו> איֵלין ֵּגיר> ּדַ֣ ן ּדֿ֭דַ֣ לָוֿתי> וָלא ֵּתֿכֻלון ֵאנֻו>

אָלָהא> ּדַ֣
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Mar 10:15 יֿך אָלָהא אַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֵּבל מַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿכל ּדָלא נקַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣
לָיא> ָלא ֵנֻעול ָלה> טַ֣

Mar 10:16 ֵרֿך ֵאנֻון ס ן וֿבַ֣ יֻהו> ו֗ה֑י֞ וָסם ִאיֵֿ֭דה עלַ֣ ל ּדָרעַ֣ ל ֵאנֻון עַ֣ וַׁ֣שקַ֣
Mar 10:17 ֵאל ֗הָוא ו֗הי>֞ וַ֣מׁשַ֣ ל ֻּבורּכַ֣ ל עַ֣ ֿ֭ד> נֿפַ֣ ֿ֭ד ָרֵֿ֭דא ֻּבאורָח֑א רֵהט חַ֣ וֿכַ֣

ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ר חַ֣ לָֿפָנא ָטָֿב֑א ָמָנא ֵאעֵּבֿ֭ד ִּדאֿתַ֣ ר> מַ֣ ֵלה> ָואמַ֣
Mar 10:18 יּת ָטָֿבא ֵאָלא ֵאן ֗נּת ִלי ָטָֿבא> לַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשו֑ע ָמָנא ָקֵרא אַ֣ ָאמַ֣

ָלָהא> ֿ֭ד אַ֣ חַ֣
Mar 10:19 ֗נּת> ָלא ּתֻֿגור> ָלא ֵּתֿגנֻוֿב> ָלא ֵּתקֻטול> וָלא ע אַ֣ ֻּפוקָּדֵנ֞א ָיֿ֭דַ֣

אֻֿבוֿך> וֵלאָמֿך> ר לַ֣ ָּגלָֿתא> ָלא ֵּתטֻלום> יַ֣קַ֣ ֿ֭ד ָסהֻּדוָֿתא ּדַ֣ ֵּתסהַ֣
Mar 10:20 ֵמן ֞ לָֿפָנ֑א ָהֵלין ֻּכלֵהין ֵנטֵרֿת ֵאֵנין> ר ֵלה> מַ֣ ֻהו ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣

ליֻוֿתי> טַ֣
Mar 10:21 ִסיָרא ָלֿך> ֵזל זֵַּ֣בן ר ֵלה> חָֿ֭דא חַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ָחר ֵּבה> וַ֣אחֵֿבה> ֵואמַ֣

ֿב ָי֑א וסַ֣ ׁשמַ֣ ֿב לֵמסִּכֵנ֑א֞ וֵֿתהֵוא ָלֿך ִסימָֿתא ּבַ֣ ֻּכל ֵמֵּדם ִּדאיֿת ָלֿך> והַ֣
רי ס צִליָֿבא> וָֿתא ָּבֿתַ֣

Mar 10:22 ִייָקא ֵלה> ִאיֿת ֗הָוא ֿ֭ד עַ֣ ר ּבֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא> ֵואזַ֣ל> ּכַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאֿתּכמַ֣
֞ ִּגֵיאא> ֵלה ֵּגיר ֵנֿכֵס֞א סַ֣

Mar 10:23 איֵלין טָלא לַ֣ ן ּכָמא עַ֣ ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָחר ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ּבֿתַ֣
אָלָהא> לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ִּדאיֿת לֻהון ֵנֿכֵס֑א֞ ּדֵנעֻלון למַ֣

Mar 10:24 <עָנא ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע ו֗הי>֞ וַ֣ ל ֵמלַ֣ ו עַ֣ מִרין ֗הוַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א ֵּדין ֵמּתּדַ֣ ּתַ֣
יֻהו֞ן ּדֵנעֻלון ל ֵנֿכסַ֣ ֿתִֿכיִלין עַ֣ איֵלין ּדַ֣ טָלא לַ֣ ֑י֞ ּכָמא עַ֣ ן ּבנַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

אָלָהא> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ למַ֣
Mar 10:25 ִּתיָרא ו עַ֣ ָט֑א אַ֣ מחַ֣ חֻרוָרא ּדַ֣ מָלא ּדֵנֻעול ּבַ֣ ו לֿגַ֣ ּפִׁשיק ֻה֗

ל> אָלָהא לֵמעַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ למַ֣
Mar 10:26 נֻו ן מַ֣ יֻהו> ינַ֣ ו> ָואמִרין ּבַ֣ מִרין ֗הוַ֣ ֵהנֻון ֵּדין יִַּ֣תיָראִיֿת ֵמּתּדַ֣

ח לֵמָחא> ֵמׁשּכַ֣
Mar 10:27 ָהֵֿ֭דא ָלא ֞ ֞י-֗אָנָׁשא> ן לָוֿת ּבנַ֣ ר לֻהו> ָחר ֵּדין ּבֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

ָלָהא סס ָלָהא> ֻּכל ֵמֵּדם ֵּגיר> ֵמׁשּכָחא לָוֿת אַ֣ ֵמׁשּכָח֑א ֵאָלא לָוֿת אַ֣
Mar 10:28 <נֵקֿפָנֿך קן ֻּכל ֵמֵּדם> וַ֣ ר> ָהא חנַ֣ן ׁשֿבַ֣ ִרי ִּכאָֿפא לִמאמַ֣ וׁשַ֣
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Mar 10:29 יּת ֗אָנׁש ּדָׁשֵֿבק ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדלַ֣ ִמין ָאמַ֣ ר> אַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
ו ָי֑א֞ אַ֣ ו ּבנַ֣ ֗נּתָֿתא אַ֣ ו אַ֣ ו ֵאָמ֑א אַ֣ ָֿבא אַ֣ ו אַ֣ חָוָֿת֑א֞ אַ֣ ו אַ֣ ֵח֞א אַ֣ ו אַ֣ ָּבֵּת֞א אַ֣

רֿת֑י ֞ ֵמֻטָלֿתי> וֵמֻטל סֿבַ֣ ֻקורָיא>
Mar 10:30 אחָוָֿת֞א אֵח֞א וַ֣ ֞ וַ֣ ָמאא> ָהָׁשא ּבזַֿ֣בָנא ָהָנ֑א ָּבֵּתא> ֿ֭ד ּבַ֣ ֵּבל חַ֣ וָלא נקַ֣

ם ס לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿבָעלָמא ָּדאֵֿתא> חַ֣ ם רֻֿ֭דוֿפָיא> וַ֣ ֞ עַ֣ ָי֞א וֻקורָיא> ֿבנַ֣ ֵואמָהָֿת֑א֞ וַ֣
Mar 10:31 ֿ֭דָמֵי֞א סס ֗אחָרֵי֞א קַ֣ ֞ ּדֵנהוֻון ֗אחָרֵי֑א֞ וַ֣ ֿ֭דָמֵיא> ִּגֵיא֞א ֵּדין קַ֣ סַ֣

Mar 10:32 ו ֵּדין ֻּבאורָחא ֻל7אוִרׁשֵל֑ם ֻהו ֵי7ֻׁשוע קִֿ֭דים הָוא ֿ֭ד ָסלִקין ֗הוַ֣ ּכַ֣
ר ֿ֭דֿבַ֣ ִחיִלין ס וַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ו ָּבֿתֵרה> ּכַ֣ ו> ָואִז֗לין ֗הוַ֣ מִהין ֗הוַ֣ ן וֵמּתּתַ֣ לֻהו>

עִֿתיֿ֭ד ּדֵנהֵוא ֵלה> ר לֻהון ֵמֵּדם ּדַ֣ ִרי ּדִנאמַ֣ רֵּת֑ה וׁשַ֣ ֿתֵרעסַ֣ לַ֣
Mar 10:33 ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ֵמׁשּתֵלם ן ֻל7אוִרׁשֵלם> וַ֣ ּדָהא ָסלִקין ֗חנַ֣
֗מֵמ֑א֞ וָּתא> ונַׁ֣שלֻמוָני֗הי לעַ֣ יֻֿבוָני֗הי למַ֣ נחַ֣ ֞ וַ֣ לָסֿפֵרא> ֞ וַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ לרַ֣

Mar 10:34 ליַ֣וָמא ו֗הי>֞ וֵנקטֻלוָני֗הי> וַ֣ אּפַ֣ ננַּ֣גֻֿ֭דוָני֗הי> וֵנרֻקון ּבַ֣ זֻחון ֵּבה> וַ֣ נֿבַ֣ וַ֣
ֿתָלָֿתא> נֻקום ס ּדַ֣

Mar 10:35 לָֿפָנ֑א י> ָואמִרין ֵלה> מַ֣ 7ֿבֿ֭דַ֣ ֞י זַ֣ ָנן ּבנַ֣ יֻוחַ֣ 7עֻקוֿב ו7 קֵרֿבו לָוֵֿתה יַ֣ וַ֣
ן> אל> ֵּתעֵּבֿ֭ד לַ֣ ן ּדֻֿכל ּדֵנׁשַ֣ ָצֵֿבין ֗חנַ֣>

Mar 10:36 <ן ָמָנא ָצֵֿבין א֗נֻּתון ֵאעֵּבֿ֭ד לֻֿכון ר לֻהו> ָאמַ֣
Mar 10:37 ֿ֭ד ֵמן ֵסָמָלֿך ֿ֭ד ֵנֵּתֿב ֵמן יִַ֣מיָנֿך> וחַ֣ ן ּדחַ֣ ֿב לַ֣ ָאמִרין ֵלה> הַ֣

ּבֻׁשוֿבָחֿך>
Mar 10:38 ן ן ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ָמָנא ָׁשאִלין א֗נֻּתו> ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

עֻמוִֿ֭דיָֿתא ֵּדאָנא ָעֵמֿ֭ד ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ּדֵֿתׁשֻּתון ָּכָסא ֵּדאָנא ָׁשֵֿתא ֗אָנ֑א ומַ֣
֗אָנא> ֵּתעמֻֿ֭דו֑ן

Mar 10:39 <ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָּכָסא ּדָׁשֵֿתא ֗אָנא ן ָאמַ֣ ָאמִרין ֵלה> ֵמׁשּכִחינַ֣>
עֻמוִֿ֭דיָֿתא ּדָעֵמֿ֭ד ֗אָנא> ֵּתעמֻֿ֭דון> ן ומַ֣ ֵּתׁשֻּתו>

Mar 10:40 ֑ל ֵאָלא ִמיני וֵמן ֵסָמל֑י ָלא הָוֿת ִּדילי לֵמּתַ֣ ן ֵמן יַ֣ ּדֵֿתּתֻֿבון ֵּדי>
יָֿבא ס מטַ֣ איֵלין ּדַ֣ לַ֣

Mar 10:41 <ָנן יֻוחַ֣ 7עֻקוֿב ו7 ל יַ֣ ִריו ָרטִנין עַ֣ עו ֵעסָר֑א ׁשַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
Mar 10:42 איֵלין ן ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדַ֣ ר לֻהו> קָרא ֵאנֻון ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣

יֻהון> ִליִטין עלַ֣ יֻהו֞ן ׁשַ֣ ורָֿבנַ֣ ן ורַ֣ יֻהו֞ן ֵאנֻו> ֞ ָמרַ֣ ֗מֵמא> ֿבִרין ִרֵׁש֞א ּדעַ֣ ּדֵמסּתַ֣
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Mar 10:43 ן ּדָצֵֿבא ּבֻֿכון ּדֵנהֵוא ן ֵאָלא מַ֣ יָנֿתֻֿכו> ָנא ֵנהֵוא ּבַ֣ ָלא ֵּדין ָהֿכַ֣
מָׁשָנא> ָּב֑א ֵנהֵוא לֻֿכון מׁשַ֣ רַ֣

Mar 10:44 ֿבָּדא ּדֻֿכלָנׁש ס ֿ֭דָמָי֑א ֵנהֵוא עַ֣ ן ּדָצֵֿבא ּדֵנהֵוא קַ֣ איָנא ֵמנֻֿכו> וַ֣
Mar 10:45 <ֵמׁש נׁשַ֣ ׁש> ֵאָלא ּדַ֣ מַ֣ ָאֿף ּבֵרה ֵּגיר ּד֗אָנָׁש֑א ָלא ֵאָֿתא ּדֵנׁשּתַ֣

ִּגֵיא֞א ס ֿ֭דֵנֵּתל נַֿ֣פֵׁשה ֻּפורָקָנא חָלֿף סַ֣ וַ֣
Mar 10:46 יִריֻח֑ו ֻהו ק ֵי7ֻׁשוע ֵמן ִא7 ֿ֭ד נֿפַ֣ איִריֻחו ּס ּס וֿכַ֣ ו ִל7 ֵואֿתַ֣

ל-יַֿ֣֭ד מָי֑א ָיֵֿתֿב ֗הָוא עַ֣ י סַ֣ ר-ִטימַ֣ 7 י> ּבַ֣ ימַ֣ ִּגָיא֑א ִט7 ו֗ה֞י וֵֿכנָׁשא סַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ וֿתַ֣
ר> ֻאורָחא> וָחֿ֭דַ֣

Mar 10:47 ִויֿ֑֭ד ֿ֭דַ֣ ר> ּבֵרה ּד7 לִמאמַ֣ ִרי לֵמקָעא> וַ֣ ו ָנצָרָיא> וׁשַ֣ ֵיֻׁשוע ֻה֗ ע ּד7 וַׁ֣שמַ֣
י> ם עלַ֣ חַ֣ ֵאֿתרַ֣

Mar 10:48 <ִּגֵיא֞א ּדֵנׁשֻּתוק> ֻהו ֵּדין יִַּ֣תיָראִיֿת ָקֵעא ֗הָוא ו ֵּבה סַ֣ וָֿכֵאין ֗הוַ֣
י> ם עלַ֣ חַ֣ ִויֿ֑֭ד ֵאֿתרַ֣ ֿ֭דַ֣ ר> ּבֵרה ּד7 ָואמַ֣

Mar 10:49 <מָיא> ָואמִרין ֵלה אוֻ֗הי לסַ֣ קרַ֣ ֿ֭ד ּדֵנקֻרוָני֗הי> וַ֣ ֿפקַ֣ וָקם ֵי7ֻׁשוע> וַ֣
ּ֗בֿב> ֻקום> ָקֵרא ָלֿך> ֵאֿתלַ֣

Mar 10:50 <מָיא ׁשָֿ֭דא לָֿבֵׁש֑ה וָקם ֵאָֿתא לָוֿת ֵי7ֻׁשוע ֻהו ֵּדין סַ֣
Mar 10:51 ר מָיא> ֵאמַ֣ ֗נּת ֵאעֵּבֿ֭ד ָלֿך> ֻהו ֵּדין סַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ָמָנא ָצֵֿבא אַ֣ ָאמַ֣

ִּבי> ֵּדאחֵזא> ֵלה> רַ֣
Mar 10:52 חיַָֿ֣תֿך> וֵמחָֿ֭דא ֵאֿתחִזי ֵל֑ה יָמנֻוָֿתֿך אַ֣ ר ֵלה> חִזי> הַ֣ ֵיֻׁשוע ֵאמַ֣ ו7

ָואֵזל ֗הָוא ֻּבאורָחא ס
Mar 11:1  ל-ֵּג֗נֿב ֿ֭ד קֵרֿב ֻל7אוִרׁשֵל֑ם עַ֣ ֞וֿכַ֣ יֿת-ָּפֵּגא> נָיא> לָוֿת ֻטוָראֵּב7 ֵֿביֿת-עַ֣  ו7

ו֗הי>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ר ּתֵרי֞ן ֵמן ּתַ֣ ּדַ֣ ּדזַ֣יֵּת֑א֞ ׁשַ֣
Mar 11:2 ר-ָׁשעֵֿתה ּדָעאִלין ן וֿבַ֣ לֻקוֿבלַ֣> קִריָֿתא ָהי ּדַ֣ ן ֵזלו לַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ֿכֵּבה> ֞ ָלא רַ֣ יָנָׁשא> אִסיר> ּד֗אָנׁש ֵמן ּבנַ֣ א֗נֻּתון ָל֑ה ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ִעיָלא ּדַ֣

אוֻ֗הי> יּתַ֣ ו אַ֣ ׁשרַ֣
Mar 11:3 <רו ֵלה ן ָמָנא ָעֿבִּדין א֗נֻּתון ָהֵֿ֭ד֑א ֵאמַ֣ ר לֻֿכו> ֵואן ֗אָנׁש ִנאמַ֣

ר ֵלה לָֿכא ס ּדַ֣ ן ֵמֿתּבֵעא> וֵמחָֿ֭דא מׁשַ֣ לָמרַ֣ ּדַ֣
Mar 11:4 ֿ֭ד ר ּבֻׁשוָקא> וֿכַ֣ רָעא> לֿבַ֣ ל ּתַ֣ אִסיר עַ֣ חו ִעיָלא ּדַ֣ ֵואזַ֣לו ֵאׁשּכַ֣

ָׁשֵרין ֵל֑ה



100                                 The Aramaic Peshitta

Mar 11:5 רו לֻהו֑ן ָמָנא ָעֿבִּדין א֗נֻּתון ן ֵאמַ֣ יֵלין ּדָקיִמי> ֗אָנִׁשי֞ן ֵמן אַ֣
ּדָׁשֵרין א֗נֻּתון ִעיָלא>

Mar 11:6 <קו ֵאנֻון ֵקֿ֭ד ֵאנֻון ֵי7ֻׁשו֑ע וַׁ֣שֿבַ֣ יֿך ּדֿפַ֣ ן אַ֣ רו לֻהו> ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣
Mar 11:7 רֵֿכֿב ֞ וַ֣ יֻהון> ו֗הי ָמאנַ֣ ארִמיו עלַ֣ איּתיֻו֗הי לִעיָלא לָוֿת ֵי7ֻׁשו֑ע וַ֣ וַ֣

ו֗הי ֵי7ֻׁשוע ס עלַ֣
Mar 11:8 ו ֗אחָרֵנ֞א ָּפסִקין ֗הוַ֣ יֻהו֞ן ֻּבאורָחא> וַ֣ ו נַ֣חּתַ֣ ֵוין ֗הוַ֣ ן מׁשַ֣ ִּגֵיא֞א ֵּדי> סַ֣

ֵוין ֻּבאורָחא> ֞ וַ֣מׁשַ֣ וֵּכ֞א ֵמן ִאיָלֵנא> סַ֣
Mar 11:9 עָנ֑א ן ֻאוׁשַ֣ ו> ָואמִרי> ו֗הי> וָהנֻון ּדָֿבֿתֵר֑ה ָקֵעין ֗הוַ֣ קָֿ֭דמַ֣ וָהנֻון ּדַ֣

ׁשֵמה ּדָמרָיא> ו ָּדאֵֿתא ּבַ֣ ּבִריֿך ֻה֗
Mar 11:10 וֵמ֞א מרַ֣ עָנא ּבַ֣ ִויֿ֭ד> ֻאוׁשַ֣ 7 אֻֿבון ּדַ֣ לֻּכוָֿתא ָּדאֿתָיא ּדַ֣ ֿבִריָֿכא ֗הי מַ֣ וַ֣

ס
Mar 11:11 ֿ֭ד הָוא ֵּדין חָזא ֻּכלֵמֵּדם> ּכַ֣ יּכָל֑א וַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע ֻל7אוִרׁשֵלם להַ֣ ועַ֣

֞ ר> ם ּתֵרעסַ֣ נָיא עַ֣ ֵֿביֿת-עַ֣ ק ל7 מָׁש֑א נֿפַ֣ ֵעָּדָנא ּדרַ֣
Mar 11:12 <נָיא> ּכֵֿפן יֿת-עַ֣ ק ֵמן ֵּב7 ֿ֭ד נֿפַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנא> ּכַ֣ וַ֣

Mar 11:13 ֵואָֿתא לָוָֿתה ֞ רֵֿפא> חָזא ִּתָּתא חָֿ֭דא ֵמן ֻרוחָקא> ִּדאיֿת ָּבה טַ֣ וַ֣
֞ זַֿ֣בָנא ֵּגיר רֵֿפא> ח ָּבה ֵאָלא ֵאן טַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿת֑א ָלא ֵאׁשּכַ֣ ח ָּבה ֵמֵּדם> וֿכַ֣ ֵּדאן ֵנׁשּכַ֣

֞ ָלא הָוא ֗הָוא ּדִֿתאֵנא>
Mar 11:14 עו ם ֗אָנׁש ֵמֵנֿכי ִּפאֵר֞א ָלא ֵנאֻֿכול> וַׁ֣שמַ֣ לָעלַ֣ ר ָלה> ֵמִּכיל וַ֣ ֵואמַ֣

ו ֻל7אוִרׁשֵלם סס ו֗הי>֞ ֵואֿתַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣
Mar 11:15 איֵלין ּדָזֿבִנין ִרי ּדנֵַּ֣פק לַ֣ אָלָה֑א וׁשַ֣ יּכָלא ּדַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע להַ֣ ועַ֣

מזַּ֣בִנין ָוָֿת֞א ּדָהנֻון ּדַ֣ ֞ וֻֿכורסַ֣ רָֿפֵנא> מעַ֣ ֿך ָּפֻֿתוֵר֞א ּדַ֣ הֿפַ֣ יּכָלא> וַ֣ מזַּ֣בִנין ּבהַ֣ וַ֣
֞ יַ֣וֵנא>

Mar 11:16 <יּכָלא ו הַ֣ ר ָמאֵנ֞א ּבֿגַ֣ וָלא ָׁשֵֿבק ֗הָוא ּד֗אָנׁש נַ֣עּבַ֣
Mar 11:17 יּתי> ֵּביֿת צֻלוָֿתא ֵנֿתקֵרא ן ָלא ּכִֿתיֿ֑ב ּדֿבַ֣ ר לֻהו> ֵלֿף ֗הָוא> ָואמַ֣ ומַ֣

רָֿתא ּדֵלסָטֵי֞א ס ּדֻּתוָני֗הי> מעַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין עֿבַ֣ ֗מֵמ֑א֞ אַ֣ לֻֿכלֻהון עַ֣
Mar 11:18 <ָנא נַ֣וּבֻֿ֭דוָני֗הי איּכַ֣ ו ּדַ֣ ֞ וָֿבֵעין ֗הוַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵרא> ּבַ֣ עו רַ֣ וַׁ֣שמַ֣

ו ּביֻולָּפֵנה ס ִמיִהין ֗הוַ֣ ָמא ּתַ֣ ו ֵּגיר ֵמֵנה> ֵמֻטל ּדֻֿכֵלה עַ֣ ָּדחִלין ֗הוַ֣
Mar 11:19 ר-ֵמן מִֿ֭די֗נָּתא ס קו לֿבַ֣ מָׁש֑א נֿפַ֣ ֿ֭ד הָוא רַ֣ וֿכַ֣
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Mar 11:20 <ֿ֭ד יִַּ֣ביָׁשא ֵמן ֵעָקָרה ֿ֭ד ָעֿבִרי֑ן חזַ֣ו ִּתָּתא ָהי ּכַ֣ ֿפָרא ּכַ֣ ֿבצַ֣ וַ֣
Mar 11:21 <ֿת ִּב֑י ָהא ִּתָּתא ָהי ּדָלטּת> ֵיֿבׁשַ֣ ר ֵלה> רַ֣ ן ֵואמַ֣ מֻעו> ר ֵׁש7 ֵואּתּדֿכַ֣

Mar 11:22 <אָלָהא יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ ן ֵּתהֵוא ּבֻֿכון הַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣
Mar 11:23 <ר לֻטוָרא ָהָנא ן ּדִנאמַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדמַ֣ ִמין ֵּגיר ָאמַ֣ אַ֣

ו ֵמֵּדם יֵמן ּדָהֵוא הַ֣ ֿג ּבֵלֵּב֑ה ֵאָלא נהַ֣ לַ֣ ֗קל וֵֿפל ּביַָ֣מ֑א וָלא ֵנֿתּפַ֣ ֵּדאׁשּתַ֣
ר ס ֑ר ֵנהֵוא ֵלה ֵמֵּדם ָּדאמַ֣ ָּדאמַ֣

Mar 11:24 ן וָׁשאִלין ֵלין א֗נֻּתו> מצַ֣ ן ּדֻֿכל ֵמֵּדם ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ֵמֻטל ָהָנא ָאמַ֣
ן וֵנהֵוא לֻֿכון ס יֵמנו ּדָנסִּבין א֗נֻּתו> א֗נֻּתו֑ן הַ֣

Mar 11:25 ל ָליֻ֑ו ׁשֻֿבוקו ֵמֵּדם ִּדאיֿת לֻֿכון עַ֣ מצַ֣ וָמא ּדָקיִמין א֗נֻּתון לַ֣
֞ ֿכלָוֿתֻֿכון> ָיא> ֵנׁשֻּבוק לֻֿכון סַ֣ ׁשמַ֣ ֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ ֗אָנׁש> ָּדאֿף אַ֣

Mar 11:26 <ָיא ׁשמַ֣ ֻֿבוֻֿכון ּדֿבַ֣ ֗נֻּתון ָלא ָׁשֿבִקין א֗נֻּתו֑ן ָאֿפָלא אַ֣ ֵאן ֵּדין אַ֣
ֿכלָוֿתֻֿכו֞ן ס ֵנׁשֻּבוק לֻֿכון סַ֣

Mar 11:27 ו לָוֵֿתה יּכָל֑א ֵאֿתַ֣ ֵלֿך ֗הָוא ּבהַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ ו ֻּתוֿב ֻל7אוִרׁשֵלם> וֿכַ֣ ֵואֿתַ֣
֞ ִׁשיֵׁשא> ֞י ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵר֞א וקַ֣ ּבַ֣ רַ֣

Mar 11:28 נֻו יַ֣֗הֿב ָלֿך ֗נּת> ומַ֣ איָנא ֻׁשולָטָנא ָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ ָואמִרין ֵלה> ּבַ֣
ֻׁשולָטָנא ָהָנא ּדָהֵלין ֵּתעֵּבֿ֭ד>

Mar 11:29 <ֵאלֻֿכון ָאֿף ֵאָנא ֵמלָֿתא חָֿ֭דא ן ֵאׁשַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣
איָנא ֻׁשולָטָנא ָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא> ן ּבַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ּדִֿתאמֻרון ִל֑י ֵואָנא ָאמַ֣

Mar 11:30 ו ֵמן ָיא> אַ֣ יֵמָּכא ֗הי> ֵמן ׁשמַ֣ ָנן ֵמן אַ֣ יֻוחַ֣ עֻמוִֿ֭דיֵֿתה ּד7 מַ֣
רו ִלי> ֞ ֵאמַ֣ ֞י-֗אָנָׁשא> ּבנַ֣

Mar 11:31 ר ָי֑א ָאמַ֣ ר ֵלה ּדֵמן ׁשמַ֣ רו> ֵּדאן ִנאמַ֣ ן ֵואמַ֣ ֿבו ּבנַֿ֣פׁשֻהו> ׁשַ֣ ֵואֿתחַ֣
יֵמנֻּתוָני֗הי> לָמָנא ָלא הַ֣ ן וַ֣ לַ֣>

Mar 11:32 ָמא> ֻּכלֻהון ֵּגיר ֞י-֗אָנָׁש֑א֞ ֵּדחלָֿתא ֗הי ֵמן עַ֣ ר ֵמן ּבנַ֣ ֿ֭דִנאמַ֣ וַ֣
ִריָראִיֿת נִֿבָיא ֗הו> ָנ֑ן ּדׁשַ֣ יֻוחַ֣ ו ֵלה ל7 ִחיִֿ֭דין הוַ֣ אַ֣

Mar 11:33 ן ָאֿף ָלא ֵאָנא ר לֻהו> ן ָאמַ֣ ֵיֻׁשוע> ָלא ָיֿ֭דִעינַ֣> ו> ָואמִרין ֵלה ל7 ענַ֣ וַ֣
איָנא ֻׁשולָטָנא ָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ס ן ּבַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ָאמַ֣

Mar 12:1 רָמא> וַ֣אחּדֵרה ֿב ּכַ֣ ֿ֭ד נצַ֣ ֿבָרא חַ֣ ֞ ּגַ֣ ֿתֵלא> מֻהון ּבמַ֣ ֵלל עַ֣ נמַ֣ ִרי ּדַ֣ וׁשַ֣
חזַ֣ק> ֞ וַ֣ ָלֵחא> ֿגּדָלא> וַ֣אוחֵֿ֭דה לֿפַ֣ ֿבָנא ֵּבה מַ֣ רָּתא> וַ֣ עצַ֣ ר ֵּבה מַ֣ סָיָֿגא> וַ֣חֿפַ֣
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Mar 12:2 <ֿב רָמא ֵנסַ֣ ֿבֵּדה ּבזַֿ֣בָנ֑א ּדֵמן ִּפאֵר֞א ּדֿכַ֣ ָלֵח֞א עַ֣ ר לָוֿת ּפַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
Mar 12:3 <ֿ֭ד סִֿפיק ּדֻרו֗הי ּכַ֣ אוֻ֗הי> וׁשַ֣ ֵהנֻון ֵּדין מחַ֣

Mar 12:4 <לֻֿפו֗הי ֿגֻמו֗הי> וצַ֣ ו רַ֣ ֿבָּדא ֗אחִרָנא> ָואֿף להַ֣ ר ֻּתוֿב לָוֿתֻהון עַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
עָרא> ּדֻרו֗הי ּבצַ֣ וׁשַ֣

Mar 12:5 ֿבֵּד֞א ֗אחָרֵנ֞א ִּגֵיא֞א עַ֣ לסַ֣ טֻלו֗הי> וַ֣ ו קַ֣ ר ֻּתוֿב ֗אחִרָנא> ָאֿף להַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
ֵטלו> ן קַ֣ ו> ֵמנֻהון ֵּדי> ן מחַ֣ ר> וֵמנֻהו> ּדַ֣ ׁשַ֣

Mar 12:6 ּדֵרה לָוֿתֻהון ִּביָֿבא ִאיֿת ֗הָוא ֵל֑ה וׁשַ֣ ֿ֭ד ּבָרא חַ֣ ן חַ֣ רָֿתא ֵּדי> חַ֣
ר ֵנֿבהֻֿתון ֵמן ֵּברי> ר ֵּגיר> ּכֿבַ֣ ֗אחָריַֿ֣ת> ֵאמַ֣

Mar 12:7 ו ֵנקטִליו֗ה֑י ו ָירָּתא> ּתַ֣ ן ָהנַ֣ רו ּבנַֿ֣פׁשֻהו> ֞ ֵאמַ֣ ָלֵחא> ָהנֻון ֵּדין ּפַ֣
ן ָירֻּתוָֿתא> וֵֿתהֵוא ִּדילַ֣

Mar 12:8 <רָמא ר-ֵמן ּכַ֣ אּפֻקו֗הי לֿבַ֣ טֻלו֗הי> וַ֣ ֿבו קַ֣ נסַ֣ וַ֣
Mar 12:9 ָ֞לֵח֑א רָמא> ִנאֵֿתא נַ֣וֵּבֿ֭ד לָהנֻון ּפַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ֵנעֵּבֿ֭ד ָמֵרא ּכַ֣

֞ ֗אחָרֵנא> רָמא לַ֣ וֵנּתִליו֗הי ּכַ֣
Mar 12:10 ָנֵי֑א֞ ִהי הָוֿת אסִליו ּבַ֣ יֻּתו֑ן ּדִֿכאָֿפא ּדַ֣ ָואֿפָלא ּכָֿתָֿבא ָהָנא קרַ֣

לִרָׁשא ּדָזִויָֿתא>
Mar 12:11 י֞ן ס ינַ֣ ֵמן לָוֿת ָמרָיא הָוֿת ָהֵֿ֭דא> ִואיֵֿתיה ֵּתֿ֭דֻמורָּתא ּבעַ֣

Mar 12:12 ר יֻהון ֵאמַ֣ עלַ֣ עו ֵּגיר ּדַ֣ ָמא> ִיֿ֭דַ֣ ֿ֭דֵחלו ֵמן עַ֣ ו לֵמאחֵּדה> וַ֣ וָֿבֵעין ֗הוַ֣
ֿבֻקו֗הי> ֵואזַ֣לו ּס ּס ֿתָלא ָהָנא> וׁשַ֣ מַ֣

Mar 12:13 נֻצוֻֿ֭דוָני֗הי ָרוֵֿ֭דס> ּדַ֣ ֞ וֵמן ּדֵֿביֿת ֵה7 רו לָוֵֿתה ֗אָנָׁש֞א ֵמן ָסֿפֵרא> ּדַ֣ וׁשַ֣
ּבֵמלָֿתא>

Mar 12:14 ֗נּת> וָלא ִריר אַ֣ לָֿפָנ֑א ָיֿ֭דִעין ֗חנַ֣ן ּדׁשַ֣ אֻלו֗הי> מַ֣ ו> וׁשַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ֵאֿתַ֣
֞ ֞י ֗אָנָׁשא> ֿבנַ֣ רֻצוֵּפ֞א ּדַ֣ ֗נּת ּבּפַ֣ ר אַ֣ ֗נּת ֵצֿפָֿתא ל֗אָנׁש> ָלא ֵּגיר ָחאַ֣ ׁשִקיל אַ֣
ל ּכֵסֿף-ִרָׁשא ִליט לֵמּתַ֣ ֗נּת> ׁשַ֣ ֵלֿף אַ֣ אָלָהא מַ֣ ׁשָרָרא> ֻאורָחא ּדַ֣ ֵאָלא ּבַ֣

ו ָלא ו ָלא> ֵנֵּתל> אַ֣ ר> אַ֣ ֵנֵּתל> לֵקסַ֣
Mar 12:15 ו יּתַ֣ ֵסין א֗נֻּתון ִלי> אַ֣ ן ָמָנא מנַ֣ ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ ע ֵנֿכלֻהו> ֻהו ֵּדין ִיֿ֭דַ֣

ִלי ִּדיָנָרא ֵאחֵזא>
Mar 12:16 ֿכָֿתָֿבא> ֵהנֻון ֵּדין לָמא ָהָנא וַ֣ נֻו צַ֣ ן ּדמַ֣ ר לֻהו> איִּתיו ֵלה> ָאמַ֣ וַ֣

ר> רו> ּדֵקסַ֣ ֵאמַ֣
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Mar 12:17 הו אָלָהא> וַֿ֣תמַ֣ אָלָהא> לַ֣ ֑ר וֿ֭דַ֣ ֿבו לֵקסַ֣ ר הַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּדֵקסַ֣ ָאמַ֣
ו ֵּבה ס ֗הוַ֣

Mar 12:18 אִלין יּת> וַ֣מׁשַ֣ קָימָּתא לַ֣ ֻּדוָקֵי֞א לָוֵֿת֑ה ָהנֻון ָּדאמִרין ּדַ֣ ו זַ֣ ֵואֿתַ֣
ו ֵלה ָואמִרין> ֗הוַ֣

Mar 12:19 ֻחו֗הי ּד֗אָנׁ֑ש וָׁשֵֿבק ֑ן ֵּדאן ָמֵאֿת אַ֣ ֿב לַ֣ וֵׁשא ּכֿתַ֣ לָֿפָנא> ֻמ7 מַ֣
אֻחו֗הי> נִקים זַ֣רָעא לַ֣ ֗נּתֵֿתה> וַ֣ ֻחו֗הי אַ֣ ֿב אַ֣ ָי֞א ָלא ָׁשֵֿב֑ק ֵנסַ֣ ֿבנַ֣ ֗נּתָֿתא> וַ֣ אַ֣

Mar 12:20 ק ֗נּתָֿתא> וִמיֿת> וָלא ׁשֿבַ֣ ֿב אַ֣ ֿ֭דָמָיא נסַ֣ ו> קַ֣ ִחי֞ן ִאיֿת ֗הוַ֣ ֿבָעא אַ֣ ׁשַ֣
זַ֣רָעא>

Mar 12:21 ֿתָלָֿתא ק זַ֣רָעא> וֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ָאֿף ָלא ֻהו ׁשֿבַ֣ ֿתֵרי֞ן נַ֣סָּבה וִמיֿ֑ת ּכַ֣ וֿ֭דַ֣
ָהֿכָוֿת>

Mar 12:22 ֿת קו זַ֣רָעא> ֗אחָריַֿ֣ת ֻּכלֻהון ִמיֿתַ֣ יֻהו֞ן נַ֣סֻּבו֑ה וָלא ׁשֿבַ֣ ֿבָעֿתַ֣ וׁשַ֣
֗נּתָֿתא> ָאֿף ִהי אַ֣

Mar 12:23 יֻהו֞ן ֵּגיר ֿבָעֿתַ֣ ֗נּתָֿתא> ׁשַ֣ איָנא ֵמנֻהון ֵּתהֵוא אַ֣ קָימָּתא ָהִֿכיל> ּדַ֣ ּבַ֣
נַ֣סֻּבוה>

Mar 12:24 ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֗הָוא ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא טֵעין א֗נֻּתו֑ן ּדָלא ָיֿ֭דִעין ָאמַ֣
אָלָה֑א יֵלה ּדַ֣ א֗נֻּתון ּכָֿתֵֿב֑א֞ וָלא חַ֣

Mar 12:25 ָאֿף ָלא ֵנֵׁש֞א ָהוָי֞ן ֞ ֞ ָלא ָנסִּבין ֵנֵׁשא> ָמא ֵּגיר ּדָקמו ֵמן ִמיֵֿתא>
ָיא> ׁשמַ֣ אֵֿכ֞א ּדֿבַ֣ לַ֣ יֿך מַ֣ ן אַ֣ יֻהו> ֞ ֵאָלא ִאיֿתַ֣ ֿבֵרא> לֿגַ֣

Mar 12:26 ָנא ֵמן יּכַ֣ ֻמוֵׁש֑א אַ֣ ֿכָֿתָֿבא ּד7 ן ּבַ֣ יֻּתו> ל ִמיֵֿת֞א ֵּדין ּדָקיִמי֑ן ָלא קרַ֣ עַ֣
איסָחק> אָלֵהה ִּד7 אֿבָרָהם> וַ֣ 7 ָלֵהה ּדַ֣ ָלָה֑א ֵאָנא ֗אָנא אַ֣ ר ֵלה אַ֣ נָיא ֵאמַ֣ סַ֣

יַ֣עֻקוֿ֑ב אָלֵהה ּד7 וַ֣
Mar 12:27 ִּגי ָטֵעין ֗נֻּתון ָהִֿכיל> סַ֣ ֞ אַ֣ ֵיא> ֞ ֵאָלא ּדחַ֣ ָלָהא ּדִמיֵֿתא> וָלא הָוא אַ֣

א֗נֻּתון סס
Mar 12:28 ִֿתיֿב ִּפיר אַ֣ חָזא ּדׁשַ֣ ן וַ֣ ע ֵאנֻון ּדָֿ֭דרִׁשי> ֿ֭ד ֵמן ָסֿפֵר֑א֞ וַׁ֣שמַ֣ קֵרֿב חַ֣ וַ֣

ֿ֭דָמָיא ּדֻֿכלֻהון> ו ֻּפוקָּדָנא קַ֣ ינַ֣ אֵלה> אַ֣ לֻהון ֵּפֿתָֿגָמא> וׁשַ֣
Mar 12:29 יסָרֵי֑ל ָמרָיא ע ִא7 ֿ֭דָמי ֵמן ֻּכלֻהון ֻּפוקָּדֵנ֑א֞ ׁשמַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> קַ֣ ָאמַ֣

ו> ֿ֭ד ֻה֗ ן ָמרָיא חַ֣ ָלהַ֣> אַ֣
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Mar 12:30 ָלָהֿך> ֵמן ֻּכֵלה ֵלָּבֿך> וֵמן ֻּכָלה נַֿ֣פָׁשֿך> וֵמן ם לָמרָיא אַ֣ וַֿ֣֭דֵֿתרחַ֣
ֿ֭דָמָי֑א ו ֻּפוקָּדָנא קַ֣ יָלֿך> ָהנַ֣ ֻּכֵלה ֵרעָיָנֿך> וֵמן ֻּכֵלה חַ֣

Mar 12:31 יֿך נַֿ֣פָׁשֿך> ֻּפוקָּדָנא ִריָֿבֿך> אַ֣ ֵחֿב לקַ֣ ֿתֵרי֞ן ּדָֿ֭דֵמא ֵלה> ּדֿתַ֣ וֿ֭דַ֣
יּת ס ּב ֵמן ָהֵלין לַ֣ ֗אחִרָנא> ּדרַ֣

Mar 12:32 יּת ֑ו ולַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ רּת> ּדחַ֣ ׁשָרָרא ֵאמַ֣ ִּב֑י ּבַ֣ ִּפיר רַ֣ ו ָסֿפָרא> ׁשַ֣ ר ֵלה הַ֣ ָאמַ֣
ר-ֵמֵנה> ֗אחִרין לֿבַ֣

Mar 12:33 ֿ֭דֵנרחִמיו֗הי ֗אָנׁש ֵמן ֻּכֵלה ֵלָּבא> וֵמן ֻּכֵלה ֵרעָיָנא> וֵמן ֻּכָלה וַ֣
ִּתיָרא ֗הי ֵמן ֻּכלֻהון יֿך נַֿ֣פֵׁש֑ה יַ֣ ִריֵֿבה אַ֣ ם קַ֣ ֿ֭דֵנרחַ֣ יָלא> וַ֣ נַֿ֣פָׁשא> וֵמן ֻּכֵלה חַ֣

֞ יַ֣קֵּד֞א וֵֿ֭דֿבֵחא>
Mar 12:34 <ר ֵלה ֵנא ֵּפֿתָֿגָמ֑א עָנא> ֵואמַ֣ ִּכיָמאִיֿת מֿפַ֣ ן חָזי֗הי ּדחַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדי>

ח מרַ֣ אָלָהא ס וָלא ֗אָנׁש ֻּתוֿב אַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ִחיק ֵמן מַ֣ יּת רַ֣ ָלא ֗הוַ֣
אִליו֗הי ס נׁשַ֣ ּדַ֣

Mar 12:35 ָ֞נא ָאמִרין ָסֿפֵר֑א יּכַ֣ יּכָלא> אַ֣ ֵלֿף ּבהַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ר ּכַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣
ִויֿ֭ד> ֿ֭דַ֣ ו ּד7 מִׁשיָחא ּבֵרה ֻה֗ ּדַ֣

Mar 12:36 ר ָמרָיא לָמר֑י ֵּתֿב ר ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א ֵּדאמַ֣ ִויֿ֭ד ֵאמַ֣ 7 ֻהו ֵּגיר ּדַ֣
֞ יּכְ֭> יּךְ֭֞ ֻּכוֿבָׁשא ּתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ ָמא ֵּדאִסים ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ָלֿך ֵמן יִַ֣מיני> עֿ֭דַ֣

Mar 12:37 ו֗הי> וֻֿכֵלה ָנא ּבֵרה ִאיֿתַ֣ איּכַ֣ ִויֿ֭ד ָקֵרא ֵלה ָמר֑י וַ֣ 7 ֻהו ָהִֿכיל ּדַ֣
ִסיָמאִיֿת ס ע ֗הָוא ֵלה ּבַ֣ ֵּכנָׁשא ָׁשמַ֣

Mar 12:38 ּדָצֵֿבין ֞ ֗הרו ֵמן ָסֿפֵרא> ן ֵאזּדַ֣ ר ֗הָוא לֻהו> ֿביֻולָּפֵנה ָאמַ֣ וַ֣
לֻֿכו֑ן וָרחִמין ׁשָלָמא ּבֻׁשוֵק֑א֞ ּדֵֿבאסטֵל֞א נהַ֣

Mar 12:39 ֞ חָׁשמָיָֿתא> ֿכנֻוָׁשָֿת֑א֞ וִריׁש סָמֵֿכ֞א ּבַ֣ וּתֵֿב֞א ּבַ֣ וִריׁש מַ֣
Mar 12:40 ֞ ָוֿתֻהון> ורִֿכין צלַ֣ ארמָלָֿת֑א֞ ּבֵעלָֿתא ּדמַ֣ ָהנֻון ָּדאֿכִלין ָּבֵּתא ּדַ֣

ּבֻלון ִּדיָנא יִַּ֣תיָרא ס ֵהנֻון נקַ֣
Mar 12:41 ָנא ֵּכנֵׁש֞א יּכַ֣ ר ֗הָוא אַ֣ ָז֑א ָחאַ֣ ל ֵּביֿת ּגַ֣ ֿ֭ד ִיֵֿתֿב ֵי7ֻׁשוע ֻלוקֿבַ֣ וֿכַ֣

ִּגי> ו סַ֣ ִּתיֵר֞א ָרֵמין ֗הוַ֣ ִּגֵיא֞א עַ֣ ָזא> וסַ֣ ָרֵמין ֻעורָֿפָנא ֵּביֿת-ּגַ֣
Mar 12:42 יֻהון ֞ ִּדאיֿתַ֣ רמיַֿ֣ת ּתֵרי֞ן מִנין> לָּתא חָֿ֭דא ֵמסִּכנָּת֑א אַ֣ רמַ֣ ֵואָֿתֿת אַ֣

֞ ָׁשֻמוֵנא>
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Mar 12:43 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ִמין ָאמַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ קָרא ֵי7ֻׁשוע לֿתַ֣ וַ֣
רמיַֿ֣ת ִּתיר ֵמן ֻּכלֻהון ֗אָנָׁשא ּדָרֵמין אַ֣ לָּתא ֵמסִּכנָּת֑א יַ֣ רמַ֣ ּדָהֵֿ֭דא אַ֣

ָזא> ֵּביֿת-ּגַ֣
Mar 12:44 רִמיו> ָהֵֿ֭דא ֵּדין ֵמן ֻּכלֻהון ֵּגיר> ֵמן ֵמֵּדם ּדיִַּ֣תיר לֻהון אַ֣

רמיֵַֿ֣תה> ֻּכֵלה ֵקנָיָנה ס ִסיֻרוָֿת֑ה ֻּכל ֵמֵּדם ִּדאיֿת ֗הָוא ָלה אַ֣ חַ֣
Mar 13:1 לָֿפָנ֑א ו֗הי>֞ מַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּתַ֣ ר ֵלה חַ֣ יּכָל֑א ֵאמַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע ֵמן הַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

֞ איֵלין ֵּבנָיֵנא> ֞ וַ֣ יֵלין ִּכאֵֿפא> ָהא חִזי אַ֣
Mar 13:2 ורֵֿב֑א֞ ָלא ֗נּת ָהֵלין ֵּבנָיֵנ֞א רַ֣ ר ֵלה> ָחֵזא אַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣

ֿתָרא ס ל ִּכאֿף ּדָלא ֵמסּתַ֣ ֿבָקא ָהרָּכא ִּכאֿף עַ֣ ֵמׁשּתַ֣
Mar 13:3 אֻלו֗הי ִּכאָֿפא יּכָל֑א ׁשַ֣ ל הַ֣ ֞ ֻלוקֿבַ֣ ֿ֭ד ִיֵֿתֿב ֵי7ֻׁשוע ּבֻטוָרא ּדזַ֣יֵּתא> וֿכַ֣

יֻהון> לֻחוֿ֭דַ֣ 7אנּדֵראָו֑ס ּבַ֣ ָנן וַ֣ יֻוחַ֣ יַ֣עֻקוֿב ו7 ו7
Mar 13:4 ִריָֿב֞ן ָהֵלין ֿתי ָהֵלין ֵנהוָי֑ן֞ וָמָנא ָאָֿתא> ָמא ּדקַ֣ ן ֵאמַ֣ ר לַ֣ ֵאמַ֣

ָלֻמו> ֻּכלֵהין לֵמׁשּתַ֣
Mar 13:5 <לָמא ֗אָנׁש נַ֣טֵעיֻֿכון ן חזַ֣ו> ּדַ֣ ר לֻהו> ִרי לִמאמַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ׁשַ֣

Mar 13:6 <ִּגֵיא֞א נַ֣טֻעון לסַ֣ ִּגֵיא֞א ֵּגיר ִנאֻֿתון ּבֵׁשמ֑י וִנאמֻרון ֵּדאָנא ֗אָנא> וַ֣ סַ֣
Mar 13:7 ן עִֿתיֿ֭ד ֞ ָלא ֵּתֿ֭דחֻלו> ֞ וֵטָּבא ּדִקארֵסא> עֻּתון קָרֵֿבא> ׁשמַ֣ ָמא ֵּדין ּדַ֣

רָֿתא> ִּכיל חַ֣ ו ּדֵנהֵוא> ֵאָלא ָלא עֿ֭דַ֣ ֻה֗
Mar 13:8 ּבֻֿ֭דוָּכא ֞ לֻּכו> וֵנהוֻון זַ֣וֵעא> ל מַ֣ לֻּכו עַ֣ ָמ֑א ומַ֣ ל עַ֣ ָמא עַ֣ נֻקום ֵּגיר עַ֣

֞ ָהֵלין ִרָׁשא ֵאֵני֞ן ּדֵחֿבֵל֞א ס ֿפֵנ֞א וַׁ֣שֻֿגוׁשֵיא> ֻּדוָּכא> וֵנהוֻון ּכַ֣
Mar 13:9 ֿכנֻוָׁשֿתֻהו֞ן ֞ וֿבַ֣ ָיֵנא> ן נַׁ֣שלֻמוָנֻֿכון ֵּגיר לֿ֭דַ֣ ֗נֻּתון נַֿ֣פׁשֻֿכו> חזַ֣ו ֵּדין אַ֣

לֵּכ֞א וִהֿגֻמוֵנ֞א ּתֻקוֻמון ֵמֻטָלֿתי> לָסהֻּדוֿתֻהון ס קָֿ֭דם מַ֣ ן וַ֣ ֵּתֿתנַּ֣גֻֿ֭דו>
Mar 13:10 ֗מֵמ֞א ס רֿתי> ּבֻֿכלֻהון עַ֣ ם ֵּדין עִֿתיָֿ֭דא ּדֵֿתֿתּכֵרז סֿבַ֣ ֻלוקֿ֭דַ֣

Mar 13:11 ּדֻמון ִּתאצֻּפון ן ָלא ּתקַ֣ רִֿבין לֻֿכון ֵּדין ּדנַׁ֣שלֻמוָנֻֿכו> מקַ֣ ָמא ּדַ֣
ֵללו> ו מַ֣ ן ֵאָלא ֵמֵּדם ּדֵמִֿתיֵהֿב לֻֿכון ּבָהי ָׁשעָֿתא> הַ֣ ן וָלא ֵּתרנֻו> לֻלו> ָמָנא ּתמַ֣

ן ֵאָלא ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> לִלי> ֗נֻּתון ממַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר אַ֣
Mar 13:12 ָי֞א נֻקוֻמון ּבנַ֣ ֿבֵרה> וַ֣ אָֿבא לַ֣ וָּת֑א וַ֣ אֻחו֗הי למַ֣ ָחא לַ֣ נַׁ֣שֵלם ֵּדין אַ֣

נִמיֻֿתון ֵאנֻון> ֞ וַ֣ יֻהון> ָֿבהַ֣ ל אַ֣ עַ֣
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Mar 13:13 ָמא ר עֿ֭דַ֣ יּבַ֣ נסַ֣ ן ֵּדין ּדַ֣ וֵֿתהוֻון סִניאִי֞ן ֵמן ֻּכלָנׁש> ֵמֻטל ֵׁשמי> מַ֣
רָֿתא> ֻהו ִנֵחא ּס ּס לחַ֣

Mar 13:14 אִמיָרא נֿפָֿתא ּדֻחורָּב֑א ָהי ּדַ֣ חזַ֣יֻּתון ָאָֿתא טַ֣ ָמא ֵּדין ּדַ֣
יֵלין ל> ָהיֵּדין אַ֣ ּכַ֣ ו ּדָקֵרא ֵנסּתַ֣ יָּכא ּדָלא ָוֵל֑א הַ֣ ָֿ֭דִניאֵיל נִֿבָי֑א ּדָקיָמא אַ֣ ּב7

ן ֵנערֻקון לֻטוָרא> יֻהוֿ֭ד ֵאנֻו> ּדִֿב7
Mar 13:15 <יֵּתה ל ֵמֵּדם ֵמן ּבַ֣ ן ּדֵֿבאָּגָרא ֗הו> ָלא ֵנֻחוֿת> וָלא ֵנֻעול לֵמׁשקַ֣ ומַ֣

Mar 13:16 קָלא ֗ה֑ו ָלא ֵנֿתהֵֿפֿך לֵֿבסּתֵרה ּדֵנׁשֻקול לָֿבֵׁשה ס ֿבחַ֣ ן ּדַ֣ ומַ֣
Mar 13:17 ינָק֞ן ּבָהנֻון יַ֣וָמָֿת֞א ס איֵלין ּדמַ֣ ֞ ולַ֣ טָנָֿתא> ָוי ֵּדין לֿבַ֣

Mar 13:18 <ֿתָוא ו ֵּדין ּדָלא ֵנהֵוא עֻרוִקיֻֿכון ּבסַ֣ לַ֣ צַ֣
Mar 13:19 ֿכָוֵֿתה> ֵמן ִריׁש ֵנהֵוא ֵּגיר ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻון ֻאולָצָנ֑א ּדָלא הָוא אַ֣

ָמא לָהָׁשא> וָלא ֵנהֵוא> ָלָהא עֿ֭דַ֣ ֿבָרא אַ֣ ּבִריָֿתא ּדַ֣
Mar 13:20 <ר ִרי יַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן ָלא ָחֵיא ֗הָוא ֻּכל ּבסַ֣ ֵואֻלו ָלא ָמרָיא ּדֿכַ֣

ִרי יַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻון ס ֿגָֿבא> ּכַ֣ ָי֞א ּדַ֣ ֵאָלא ֵמֻטל ּגֿבַ֣
Mar 13:21 ר לֻֿכו֑ן ּדָהא ָהרָּכא ֗הו מִׁשיָח֑א וָהא ָהיֵּדין ֵאן ֗אָנׁש ִנאמַ֣

ימנֻון> ָמ֑ן ָלא ּתהַ֣ ָהרּתַ֣
Mar 13:22 ָּדֻֿבוָֿתא> וֵנּתֻלון נִֿבֵי֞א ּדֿכַ֣ ָּגֻלוָֿתא> וַ֣ נֻקוֻמון ֵּגיר מִׁשיֵח֞א ּדֿ֭דַ֣

֞ ָיא> ֿגֿבַ֣ ֞ ונַ֣טֻעון ֵאן ֵמׁשּכָחא> ָאֿף לַ֣ ֞ וֵֿתֿ֭דמָרָֿתא> ָאֿתָוָֿתא>
Mar 13:23 ן ֻּכל ֵמֵּדם ס ּדֵמֿת ֵאמֵרֿת לֻֿכו> ֗הרו> ָהא קַ֣ ן ֵאזּדַ֣ ֗נֻּתון ֵּדי> אַ֣

Mar 13:24 הָרא ֿך> וסַ֣ ֑ו ֵׁשמָׁשא ֵנחׁשַ֣ ר ֻאולָצָנא הַ֣ ֞ ָּבֿתַ֣ ּבָהנֻון ֵּדין יַ֣וָמָֿתא>
ָלא ֵנֵּתל נֻוהֵרה>

Mar 13:25 <ָיא ֵנּתּתִזיֻעון ׁשמַ֣ ָוָֿת֞א ּדַ֣ ילַ֣ ָיא> וחַ֣ וּכֵֿב֞א ֵנּפֻלון ֵמן ׁשמַ֣ וֿכַ֣
Mar 13:26 יָלא ם חַ֣ עָנֵנ֑א֞ עַ֣ ֿ֭ד ָאֵֿתא ּבַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּכַ֣ וָהיֵּדין ֵנחזֻוָני֗הי לַ֣

ם ֻׁשוֿבָחא> ָּבא ועַ֣ רַ֣
Mar 13:27 ֞ יֵהין ֻרוֵחא> רּבָעֿתַ֣ ו֗ה֞י ֵמן אַ֣ ֿגֿבַ֣ ֵנׁש לַ֣ נֿכַ֣ ו֗ה֑י֞ וַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ ר מַ֣ ּדַ֣ ָהיֵּדין נׁשַ֣

ָיא ס ׁשמַ֣ ָמא לִרָׁשה ּדַ֣ עֿ֭דַ֣ ארָעא> וַ֣ ֵמן ִרָׁשה ּדַ֣
Mar 13:28 ֞רֵֿפי֑ה עו טַ֣ ֿפרַ֣ ֞ וַ֣ וֵּכיה> ֿך סַ֣ ֿפו ֵּפֵלאָֿתא> ּדָמא ּדרַ֣ ֵמן ִּתָּתא ֵּדין ִילַ֣

יָטא> מָטא קַ֣ ן ּדַ֣ ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו>
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Mar 13:29 ִריָֿבא ֗הי עו> ּדקַ֣ חזַ֣יֻּתון ָהֵלין ּדָהוָי֑ן֞ ּדַ֣ ֗נֻּתון ָמא ּדַ֣ ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣
רָעא> ל ּתַ֣ עַ֣

Mar 13:30 ָמא רּבָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א עֿ֭דַ֣ ר ׁשַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא ֵּתעּבַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣
֞ ּדָהֵלין ֻּכלֵהין ֵנהוָין>

Mar 13:31 ֞י ָלא ֵנעּבָר֞ן ס ארָעא ֵנעּבֻרו֑ן וֵמלַ֣ ָיא וַ֣ ׁשמַ֣
Mar 13:32 אֵֿכ֞א לַ֣ ע> ָאֿפָלא מַ֣ ל ָׁשעָֿתא ָה֑י ֗אָנׁש ָלא ָיֿ֭דַ֣ ו> ועַ֣ ל ֵּדין יַ֣וָמא הַ֣ עַ֣

ָֿבא ס ָיא> וָלא ּבָרא> ֵאָלא ֵאן אַ֣ ׁשמַ֣ ּדַ֣
Mar 13:33 ו זַֿ֣בָנא ס ֿתי ֻה֗ ו> ָלא ֵּגיר ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵאמַ֣ לַ֣ חזַ֣ו> ֵאּתּתִעירו> וצַ֣

Mar 13:34 יֵּת֑ה ויַ֣֗הֿב ֻׁשולָטָנא ק ּבַ֣ חזַ֣ק> וַׁ֣שֿבַ֣ ֿבָרא ֗הו ֵּגיר ּדַ֣ יֿך ּגַ֣ אַ֣
ֵקֿ֭ד> ּדֵנהֵוא ִעיר> לָֿתרָעא ּפַ֣ ל֗אָנׁש ֗אָנׁש עָֿבֵֿ֭דה> וַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ ֿבּדַ֣ לעַ֣

Mar 13:35 <יָּתא ֿתי ָאֵֿתא ָמֵרה ּדֿבַ֣ ֵאּתּתִעירו ָהִֿכיל> ּדָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵאמַ֣
ֿפָרא> ו ּבצַ֣ רָנֿגָלא> אַ֣ קָרא ּתַ֣ ו ּבמַ֣ ו ּבֵֿפלֵּגה ּדִללָיא> אַ֣ מָׁשא> אַ֣ ּברַ֣

Mar 13:36 <מִּכין א֗נֻּתון ֿ֭ד ּדַ֣ חֻֿכון ּכַ֣ לָמא ִנאֵֿתא ֵמן ֵׁשלָיא> וֵנׁשּכַ֣ ּדַ֣
Mar 13:37 יֻּתון ר ֗אָנ֑א הוַ֣ ו ָאמַ֣ ר ֗אָנא> לֻֿכלֻֿכון ֻה֗ לֻֿכון ֵּדין ָאמַ֣ ֵמֵּדם ּדַ֣

ִעיִרין ס
Mar 14:1 ו ֞ וָֿבֵעין ֗הוַ֣ ִטיֵרא> וִמי֑ן֞ ָהֵוא ֗הָוא ֵּפצָחא ּדֿפַ֣ ר ֵּדין ּתֵרי֞ן יַ֣ ָּבֿתַ֣

ָנא ּבֵנֿכָלא ֵנאחֻֿ֭דון וֵנקטֻלוָני֗הי> יּכַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵר֑א֞ אַ֣ ּבַ֣ רַ֣
Mar 14:2 ָמא סס לָמא ֵנהֵוא ׁשֻֿגוׁשָיא ּבעַ֣ ֿ֭דִעָֿ֭דא> ּדַ֣ ו> ָלא ּבעַ֣ ָואמִרין ֗הוַ֣

Mar 14:3 ֿ֑֭ד סִמיֿך רָּבא> ּכַ֣ ֵׁשמֻעון ּגַ֣ יֵּתה ּד7 נָי֑א ּבֿבַ֣ ֵֿביֿת-עַ֣ ו֗הי ּב7 ֿ֭ד ֻהו ִאיֿתַ֣ וֿכַ֣
֞ ָיא> ִּגי ּדמַ֣ ֗נּתָֿתא ִּדאיֿת עֵליה ָׁשִטיֿפָּתא ּדֵֿבסָמא ּדנַ֣רִּדין ִרָׁשָיא סַ֣ ֵאָֿתֿת אַ֣

ֵיֻׁשוע ס ל ִרֵׁשה ּד7 עָֿתה עַ֣ חָֿתה> וַ֣אׁשּפַ֣ ֿפֿתַ֣ וַ֣
Mar 14:4 ן ֞ ֵּדאֿתֵּבאׁש לֻהון ּבנַֿ֣פׁשֻהו> לִמיֵֿ֭דא> ו ֵּדין ֗אָנָׁש֞א ֵמן ּתַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣

ֿבָּדָנא ּדָהָנא ֵּבסָמא> לָמָנא הָוא אַ֣ רו> ּדַ֣ ֵואמַ֣
Mar 14:5 ָּ֞בנֻו> יִַּ֣תיר ֵמן ּתָלֿתָמאא ִּדיָנִרי֑ן ח ֗הָוא ֵּגיר לֵמזּדַ֣ ֵמׁשּכַ֣

ו ֵּבה ס עִּפין ֗הוַ֣ ֞ וֵמזּדַ֣ לֵמִֿתיָהֻֿבו לֵמסִּכֵנא> וַ֣
Mar 14:6 הִרין א֗נֻּתון ָלה> עָֿבָֿ֭דא ר> ֻׁשוֿבֻקוה> ָמָנא מַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣

ֿת לָוֿתי> ִּפיָרא ֵעֿבּדַ֣ ׁשַ֣
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Mar 14:7 ן ֿתי ּדָצֵֿבין א֗נֻּתו> ן ֵואמַ֣ מֻֿכו> ן ֵּגיר ֵמסִּכֵנ֞א ִאיֿת לֻֿכון עַ֣ ּבֻֿכלזֿבַ֣
י ן ִאיֿתַ֣ ִּפיר> ֵאָנא ֵּדין ָלא ּבֻֿכלזֿבַ֣ ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ּדֵֿתעּבֻֿ֭דון לֻהון ּדׁשַ֣

לָוֿתֻֿכון>
Mar 14:8 <קֻֿבורָּתא יֿך ּדלַ֣ ֿת אַ֣ ּדמַ֣ ֿת> וקַ֣ ו ִּדאיֿת ֗הָוא ָלה לָהֵֿ֭דא> ֵעֿבּדַ֣ הַ֣

ֿת ֻּגוׁשמי> סמַ֣ ּבַ֣
Mar 14:9 רֿתי ָהֵֿ֭דא יָּכא ּדֵֿתֿתּכֵרז סֿבַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿכל אַ֣ אִמין ָאמַ֣ וַ֣

ל לֻֿ֭דוֿכָרָנה ס לַ֣ ֿת ָהֵֿ֭דא> ֵנֿתמַ֣ ּבֻֿכֵלה ָעלָמ֑א ָואֿף ֵמֵּדם ּדֵעֿבּדַ֣
Mar 14:10 ֞ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ֑ר֞ ֵאזַ֣ל לָוֿת רַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּתֵרעסַ֣ ריֻוָטא חַ֣ ֿכַ֣ ֻהוָֿ֭דא ֵּדין ס7 ִי7

ֵיֻׁשוע ס יֿך ּדנַׁ֣שלִמיו֗הי לֻהון ל7 אַ֣
Mar 14:11 וִּדיו ֵּכסָּפא ּדֵנּתֻלון ֵלה> וָֿבֵעא עו> חִֿ֭דיו> ֵואׁשּתַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ּכַ֣

֗הָוא ֵלה ֵּפלָעא> ּדנַׁ֣שלִמיו֗הי ס
Mar 14:12 ִטיֵר֑א֞ ּדֵֿבה ָּדֿבִחין ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּפצָח֑א ָאמִרין ֿ֭דָמָיא ּדֿפַ֣ ֿביַ֣וָמא קַ֣ וַ֣

ֵיֿב ָלֿך ּדֵֿתאֻֿכול ֵּפצָחא> ֗נּת> ּדִנאזַ֣ל נטַ֣ יָּכא ָצֵֿבא אַ֣ ו֗הי>֞ אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵלה ּתַ֣
Mar 14:13 מִֿ֭די֗נָּת֑א וָהא ן ֵזלו לַ֣ ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר ּתֵרי֞ן ֵמן ּתַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣

֞ ֵזלו ָּבֿתֵרה> ָיא> ׁשִקיל ָמאָנא ּדמַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ן ּגַ֣ ע ּבֻֿכו> ָּפֿגַ֣
Mar 14:14 ו יּכַ֣ ֑ר אַ֣ ן ָאמַ֣ ּבַ֣ יָּתא> רַ֣ רו לָמֵרא ּבַ֣ איָּכא ּדָעֵאל> ֵאמַ֣ ולַ֣

֞י ֵּפצָחא> לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ יָּכא ֵּדאֻֿכול עַ֣ ׁשרָיא> אַ֣ ֵּביֿת-מַ֣
Mar 14:15 ֵקנו ָמן ּתַ֣ יָֿבא> ּתַ֣ מטַ֣ וָיא> וַ֣ מׁשַ֣ ּבָֿתא ּדַ֣ ֵוא לֻֿכון ֵעִליָֿתא רַ֣ וָהא מחַ֣

ן> לַ֣
Mar 14:16 ר ָנא ֵּדאמַ֣ יּכַ֣ חו אַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא> ֵואׁשּכַ֣ ו לַ֣ ו֗הי>֞ ֵואֿתַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ קו ּתַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

ֵיֿבו ֵּפצָחא סס לֻהו֑ן וטַ֣
Mar 14:17 רֵּתה ס ם ּתֵרעסַ֣ מָׁשא> ֵאָֿתא עַ֣ ֿ֭ד הָוא רַ֣ וֿכַ֣

Mar 14:18 ֿ֭ד ן ּדחַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ִמין ָאמַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ן ֵאמַ֣ ֿ֭ד סִמיִֿכין וָלעִסי> וֿכַ֣
ני ס מי> ֻהו נַׁ֣שלמַ֣ ֵמנֻֿכון ָּדאֵֿכל עַ֣

Mar 14:19 ֿ֭ד> לָמא ֵאָנא ס ֿ֭ד חַ֣ ן ָואמִרין ֵלה> חַ֣ ִריו ֵמּתּתִעיִקי> ֵהנֻון ֵּדין ׁשַ֣
Mar 14:20 <ּגָֿתא מי ּבלַ֣ ע עַ֣ ֞ ּדָצֿבַ֣ ר> ֿ֭ד ֵמן ּתֵרעסַ֣ ן חַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
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Mar 14:21 ו ֿבָרא הַ֣ ו֗הי> ָוי ֵּדין לֿגַ֣ ֿכִֿתיֿב עלַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ָאֵזל אַ֣ וַ֣
ו> ֵאֻלו ָלא ֿבָרא הַ֣ ָקח ֗הָוא ֵלה לֿגַ֣ ּדִֿבאיֵֿ֭דה ֵמׁשּתֵלם ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ּפַ֣

ֵאִֿתיֵלֿ֭ד ס
Mar 14:22 ן קָצא ויַ֣֗הֿב לֻהו> ֵרֿך> וַ֣ חָמ֑א וֿבַ֣ ֿב ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ֿ֭ד ֵהנֻון ָלעִסי֑ן נסַ֣ וֿכַ֣

ֿגרי ס ו֗הי ּפַ֣ ֿבו> ָהָנא ִאיֿתַ֣ ן סַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
Mar 14:23 <ן ֵואׁשִּתיו ֵמֵנה ֻּכלֻהון ֵרֿך> ויַ֣֗הֿב לֻהו> אוִּדי וֿבַ֣ ֿב ָּכָסא> וַ֣ נסַ֣ וַ֣

Mar 14:24 <ִּגֵיא֞א ֵמֵֿתאֵׁשֿ֭ד חָלֿף סַ֣ ָֿת֑א ּדַ֣ ו ֵּדמי ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא חֿ֭דַ֣ ן ָהנַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
Mar 14:25 ֿגֵֿפָּת֑א ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿתוֿב ָלא ֵאׁשֵּתא ֵמן יַ֣לָּדא ּדַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣

אָלָהא ס לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ֗דָּתאִיֿת ּבמַ֣ ו ּדֵֿבה ֵאׁשֵּתיו֗הי חַ֣ ָמא ליַ֣וָמא הַ֣ עֿ֭דַ֣
Mar 14:26 קו לֻטור זַ֣יֵּת֞א ּס ּס נֿפַ֣ חו> וַ֣ ּבַ֣ וׁשַ֣

Mar 14:27 ׁשֻלון ִּבי ּבָהָנא ִללָיא> ּכִֿתיֿב ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּדֻֿכלֻֿכון ֵּתֿתּכַ֣ ֵואמַ֣
ו֗הי>֞ ּדֻרון ֵאמרַ֣ ֵּגיר> ֵּדאמֵחא לָרעָיא> וֵנֿתּבַ֣

Mar 14:28 ֿגִליָלא ס ֵאָלא ָמא ּדָקֵמֿ֑ת ָקֵֿ֭דם ֗אָנא לֻֿכון לַ֣
Mar 14:29 <ׁשֻלו֑ן ֵאָלא ָלא ֵאָנא ר ֵלה ִּכאָֿפא> ֵאן ֻּכלֻהון ֵנֿתּכַ֣ ָאמַ֣

Mar 14:30 <א֗נּת יַ֣וָמָנא> ּבִללָיא ָהָנא ר ֗אָנא ָלֿך֑ ּדַ֣ ִמין ָאמַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣
רֵּתי֞ן זַֿ֣בִני֑ן֞ ּתָלֿת ֵּתֿכֻּפור ִּבי ס רָנֿגָלא ּתַ֣ קָֿ֭דם ּדֵנקֵרא ּתַ֣

Mar 14:31 ָמֿך֑ ָלא מָמֿת עַ֣ ר ֗הָוא> ֵּדאן ֵנהֵוא ִלי לַ֣ ֻהו ֵּדין יִַּ֣תיָראִיֿת ָאמַ֣
רו ס אֿכָוֵֿתה ָאֿף ֻּכלֻהון ֵאמַ֣ ֵאֿכֻּפור ָּבֿך> ָמרי> וַ֣

Mar 14:32 ֞<ו֗הי לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ן ֵואמַ֣ ּדִסמַ֣> רָיא> ֵּג7 יָֿ֭דא ּדֵמֿתקַ֣ ו לֻֿ֭דוּכָֿתא אַ֣ ֵואֿתַ֣
ֵלא ֗אָנא> ֿ֭ד מצַ֣ ֵּתֿבו ָהרָּכא> עַ֣

Mar 14:33 <ִרי לֵמֿתּכָמֻרו ָנ֑ן וׁשַ֣ יֻוחַ֣ ל7 יַ֣עֻקוֿב> וַ֣ ל7 ֵמה לִֿכאָֿפא> וַ֣ ר עַ֣ וַֿ֣֭דֿבַ֣
לֵמּתּתָעֻקו> וַ֣

Mar 14:34 ו ָהרָּכא וַ֣ וָּתא> קַ֣ ָמא למַ֣ רָיא ֗הי ָלה לנַֿ֣פׁשי> עֿ֭דַ֣ ן ּכַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ֵואּתּתִעירו ס

Mar 14:35 <ֵלא ֗הָוא> ֵּדאן ֵמׁשּכָחא מצַ֣ רָעא> וַ֣ ל אַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ ִליל> וַ֣ קֵרֿב קַ֣ וַ֣
ר ֵמֵנה ָׁשעָֿתא> ֵּתעּבַ֣

Mar 14:36 <ר ֵמני ָּכָסא ָהָנא עּבַ֣ ֗נּת> אַ֣ ח אַ֣ ָֿבא ָאֿב֑י ֻּכל ֵמֵּדם ֵמׁשּכַ֣ ר> אַ֣ ֵואמַ֣
ֵאָלא ָלא ֵצֿבָיני ִּדילי> ֵאָלא ִּדיָלֿך ס
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Mar 14:37 ן ּדֵמֿכּת מֻעו> ר לִֿכאָֿפא> ֵׁש7 ן ֵואמַ֣ מִּכי> ֿ֭ד ּדַ֣ ח ֵאנֻון ּכַ֣ ֵואָֿתא ֵאׁשּכַ֣
חּת חָֿ֭דא ָׁשָעא לֵמּתּתָעֻרו> ָלֿך֑ ָלא ֵאׁשּכַ֣

Mar 14:38 <יָֿבא ו> ּדָלא ֵּתעֻלון לֵנסיֻוָנא> ֻרוָחא ָצֿבָיא> וַ֣מטַ֣ לַ֣ ֵאּתּתִעירו וצַ֣
ֿגָרא ּכִריה ס ֵאָלא ּפַ֣

Mar 14:39 <ר ִלי> וִהי ֵמלָֿתא ֵאמַ֣ ֵואזַ֣ל ֻּתוֿב> צַ֣
Mar 14:40 יֻהו֞ן יִַ֣קיָר֞ן ינַ֣ ן ֵמֻטל ּדעַ֣ מִּכי> ֿ֭ד ּדַ֣ ח ֵאנֻון ּכַ֣ ֿך ֵאָֿתא ֻּתוֿב> ֵאׁשּכַ֣ וַ֣הֿפַ֣

ו ָמָנא ִנאמֻרון ֵלה> י>֞ וָלא ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ ֗הוַ֣
Mar 14:41 ֿכו ֵמִּכיל> ֵואּתּתִניחו> מָטֿת ן ּדמַ֣ ר לֻהו> ֞ ֵואמַ֣ ֿתָלֿת זַֿ֣בִנין> ֵואָֿתא ּדַ֣

֞ ָטֵיא> יֻהו֞ן ּדחַ֣ רָֿתא> ֵואָֿתֿת ָׁשעָֿתא> וָהא ֵמׁשּתֵלם ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ִּבאיֿ֭דַ֣ חַ֣
Mar 14:42 ׁשֵלם ִלי ס ו ּדמַ֣ ֻקומו> ִנאזַ֣ל> ָהא קֵרֿב הַ֣

Mar 14:43 ָמא ֑ר֞ ועַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּתֵרעסַ֣ ריֻוָטא חַ֣ ֿכַ֣ ֻהוָֿ֭דא ס7 ֵל֑ל ֵאָֿתא ִי7 ֿ֭ד ֻהו ממַ֣ ועַ֣
ִׁשיֵׁש֞א ס ֞ וָסֿפֵר֞א וקַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ֞ וֻחוטֵר֑א֞ ֵמן לָוֿת רַ֣ ֿפִסֵרא> ם סַ֣ ִּגָיאא> עַ֣ סַ֣

Mar 14:44 <ו ּדָנֵׁשק ֗אָנא ר> הַ֣ ׁשֵלם> ֵואמַ֣ ו ּדמַ֣ ׁשלָמָנא הַ֣ ויַ֣֗הֿב לֻהון ָאָֿתא מַ֣
אוּבֻלו֗הי ס ֻהויֻו> ֻאוחֻּדו֗הי זִהיָראִיֿת> וַ֣

Mar 14:45 <ִּבי> ונַׁ֣שֵקה ִּבי> רַ֣ ר ֵלה> רַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה קֵרֿב> ֵואמַ֣ וֿבַ֣
Mar 14:46 אחֻּדו֗הי ס ֞ וַ֣ ָיא> ו֗הי ִאיֿ֭דַ֣ רִמיו עלַ֣ ֵהנֻון ֵּדין אַ֣

Mar 14:47 ֿבֵּדה מָחי֗הי לעַ֣ יָֿפא> וַ֣ ט סַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵמן ָהנֻון ּדָקיִמי֑ן ׁשמַ֣ חַ֣
קָלה ֵאֿ֭דֵנה ס ֞ וׁשַ֣ ּב-ָּכהֵנא> ּדרַ֣

Mar 14:48 קֻּתו֑ן ָיָסא נֿפַ֣ ל ּגַ֣ יֿך ּדעַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע עָנא> ֵואמַ֣
֞ ּדֵֿתאחֻּדוָננ֑י ֿבֻחוטֵרא> יֵֿפ֞א וַ֣ ּבסַ֣

Mar 14:49 <ּדֻּתוָנני יּכָל֑א וָלא ֵאחַ֣ ֵלֿף ֗אָנא ּבהַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ֻּכליֻום לָוֿתֻֿכון הִויֿת ּכַ֣
ֵאָלא ּדֵנׁשלֻמון ּכָֿתֵֿב֞א הָוֿת ָהֵֿ֭דא ס

Mar 14:50 קו ס ערַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿבֻקו֗הי ּתַ֣ ָהיֵּדין ׁשַ֣
Mar 14:51 <אחֻּדו֗הי רֵטל> וַ֣ עִטיֿף ֵסֻּדוָנא עַ֣ ֿ֭ד ָאֵֿתא ֗הָוא ָּבֿתֵר֑ה וַ֣ יָמא חַ֣ עלַ֣ וַ֣

Mar 14:52 רֵטל ס ק עַ֣ ערַ֣ ק ֵסֻּדוָנא> וַ֣ ֻהו ֵּדין ׁשֿבַ֣
Mar 14:53 נַׁ֣שו לָוֵֿתה ֞ ֵואֿתּכַ֣ ּב ָּכהֵנא> ָיָֿפא רַ֣ 7 ֵיֻׁשוע לָוֿת קַ֣ אוּבֻלו֗הי ל7 וַ֣

ִׁשיֵׁש֞א ס ֞ וָסֿפֵר֞א וקַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ֻּכלֻהון רַ֣
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Mar 14:54 ו ָּדרָּתא ָמא לֿגַ֣ מֻעון ֵּדין ֵמן ֻרוחָקא ָאֵֿתא ֗הָוא ָּבֿתֵר֑ה עֿ֭דַ֣ ֵׁש7
ל נֻוָרא ס ֞ וָׁשֵחן ֻלוקֿבַ֣ מָׁשֵנא> ם מׁשַ֣ ֞ וָיֵֿתֿב ֗הָוא עַ֣ ּב-ָּכהֵנא> ּדרַ֣

Mar 14:55 <ל ֵי7ֻׁשוע ָסהֻּדוָֿתא ו עַ֣ ן וֻֿכֵלה ֵּכנׁשֻהו֑ן ָּבֵעין ֗הוַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א ֵּדי> ּבַ֣ רַ֣
חו> נִמיֻֿתוָני֗ה֑י וָלא ֵאׁשּכַ֣ ּדַ֣

Mar 14:56 ֞ ֞י ָסהּדָוֿתֻהון> וָי֞ן הוַ֣ ו֗ה֑י ָלא ׁשַ֣ ו עלַ֣ סהִֿ֭דין ֗הוַ֣ ִּגֵיא֞א ֵּגיר מַ֣ ֿ֭ד סַ֣ ּכַ֣
Mar 14:57 <רו ו֗הי> ָסהֵּד֞א ּדֻׁשוקָרא> ֵואמַ֣ ֗אָנִׁשין ֵּדין ָקמו עלַ֣

Mar 14:58 עִֿביֿ֭ד יּכָלא ָהָנא ּדַ֣ ר> ֵּדאָנא ָׁשֵרא ֗אָנא הַ֣ עָני֗הי ֵּדאמַ֣ חנַ֣ן ׁשמַ֣ ּדַ֣
֞ ָיא> וִמי֞ן ָּבֵנא ֗אָנא ֗אחִרָנא> ּדָלא עִֿביֿ֭ד ִּבאיֿ֭דַ֣ ֿתָלָֿתא יַ֣ ָי֑א֞ ולַ֣ ִּבאיֿ֭דַ֣

Mar 14:59 <וָיא ֗הָוֿת ָסהֻּדוֿתֻהון ָנא ׁשַ֣ ָואֿפָלא ֵּדין ָהֿכַ֣
Mar 14:60 ֵנא ר> ָלא מֿפַ֣ ֵיֻׁשוע> ֵואמַ֣ אֵלה ל7 עָֿתא> וׁשַ֣ מצַ֣ ּב-ָּכהֵנ֞א ּבַ֣ וָקם רַ֣

יּךְ֭ ָהֵלי֑ן סהִֿ֭דין עלַ֣ ֗נּת ֵּפֿתָֿגָמ֑א ָמָנא מַ֣ אַ֣
Mar 14:61 ֞ ּב-ָּכהֵנא> אֵלה רַ֣ ִּתיק ֗הָוא> וֵמֵּדם ָלא עָני֗הי ס וֻֿתוֿב ׁשַ֣ ֻהו ֵּדין ׁשַ֣

רָֿכא> מֿבַ֣ ו מִׁשיָחא> ּבֵרה ּדַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר> אַ֣ ֵואמַ֣
Mar 14:62 ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ּדָיֵֿתֿב ר ֵלה> ֵאָנא ֗אָנא> וֵֿתחזֻון לַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣

ָיא ס ֞י ׁשמַ֣ ל עָננַ֣ יָל֑א ָואֵֿתא עַ֣ ֵמן יִַ֣מיָנא ּדחַ֣
Mar 14:63 ן ר> ָמָנא ֵמִּכיל ֵמֿתּבֵעין לַ֣ ּב-ָּכהֵנ֞א ֵּדין צָרא ֻּכוִּתיֵנה> ֵואמַ֣ רַ֣

֞ ָסהֵּדא>
Mar 14:64 ן ֵהנֻון ֵּדין עֻּתון ֻּגוָּדָֿפא> ָמָנא ֵמֿתחֵזא לֻֿכו> ָהא ֵמן ֻּפוֵמה ׁשמַ֣

וָּתא ס ו מַ֣ ָיֿב ֻה֗ ֻּכלֻהון ָּדנו> ּדחַ֣
Mar 14:65 <ּפִחין ֵלה מקַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ ּפַ֣ ֵּפין אַ֣ מחַ֣ רֻצוֵּפה> וַ֣ ִריו ֗אָנִׁשי֞ן ָרִקין ּבּפַ֣ וׁשַ֣

ו֗ה֞י ס ּכַ֣ ל ּפַ֣ ו ֵלה עַ֣ חֵׁש֞א ָמֵחין ֗הוַ֣ ן ֵאֿתנַָּ֣בא> וֿ֭דַ֣ ָואמִרי>
Mar 14:66 ֞ ּב-ָּכהֵנא> ימָֿתא חָֿ֭דא ּדרַ֣ חּת ּבָֿ֭דרָּת֑א ֵאָֿתֿת עלַ֣ מֻעון לֿתַ֣ ֿ֭ד ֵׁש7 וֿכַ֣

Mar 14:67 יּת ם ֵי7ֻׁשוע הוַ֣ ֗נּת עַ֣ ֿת ֵּבה> ָואמָרא ֵלה> ָואֿף אַ֣ ן וָחרַ֣ חָזֵֿתה ּדָׁשֵח>
ָנצָרָיא>

Mar 14:68 ר ק לֿבַ֣ נֿפַ֣ ֗נּתי> וַ֣ ע ֗אָנא ָמָנא ָאמָרא אַ֣ ר> ָלא ָיֿ֭דַ֣ ר> ֵואמַ֣ ֻהו ֵּדין ּכֿפַ֣
רָנֿגָלא> קָרא ּתַ֣ לֵסָּפא> וַ֣

Mar 14:69 איֵלין ּדָקיִמי֑ן ר לַ֣ ריַֿ֣ת ּדִֿתאמַ֣ ימָֿתא ָה֑י וׁשַ֣ חָזֵֿתה ֻּתוֿב עלַ֣ וַ֣
ו> ָּדאֿף ָהָנא ֵמנֻהון ֻה֗
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Mar 14:70 רו ִלי֑ל ֻּתוֿב ָהנֻון ּדָקיִמין ֵאמַ֣ ר קַ֣ ר> וָֿבֿתַ֣ ֻהו ֵּדין ֻּתוֿב ּכֿפַ֣
מ֗לָלֿך ָּדֵמא> ֗נּת> ומַ֣ ֗נּת> ָאֿף ֵּגיר ּגִליָלָיא אַ֣ ִריָראִיֿת ֵמנֻהון אַ֣ לִֿכאָֿפא> ׁשַ֣

Mar 14:71 <ֿבָרא ָהָנא ע ֗אָנא לֿגַ֣ חֵרם וָיֵמ֑א ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ִרי ֗הָוא> מַ֣ ֻהו ֵּדין ׁשַ֣
ָּדאמִרין א֗נֻּתון>

Mar 14:72 ר רֵּתי֞ן זַֿ֣בִני֞ן ס ֵואּתּדֿכַ֣ רָנֿגָלא ּדֿתַ֣ וָֿבה ּבָׁשעָֿתא> קָרא ּתַ֣
רֵּתי֞ן רָנֿגָלא ּתַ֣ קָֿ֭דם ּדֵנקֵרא ּתַ֣ ר ֗הָוא ֵל֑ה ּדַ֣ ֵיֻׁשוע> ֵּדאמַ֣ מֻעון ֵמלֵֿתה ּד7 ֵׁש7

ִרי ּדֵנֿבֵּכא ס ֞ ּתָלֿת ֵּתֿכֻּפור ִּבי> וׁשַ֣ זַֿ֣בִנין>
Mar 15:1 ם ִׁשיֵׁש֞א ועַ֣ ם קַ֣ ֞ עַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ֿ֭דו ֵמלָּכא רַ֣ ֿפָר֑א עֿבַ֣ וֵמחָֿ֭דא ּבצַ֣

אוּבֻלו֗הי> וַ֣אׁשלֻמו֗הי ֵיֻׁשוע> וַ֣ רו ל7 ם ֻּכָלה ּכנֻוׁשָּתא> ֵואסַ֣ ֞ ועַ֣ ָסֿפֵרא>
ָטוס ס ִּפילַ֣ ל7

Mar 15:2 ר לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ֻהו ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣ ו מַ֣ ֗נּת ֻה֗ ָטוס> אַ֣ ילַ֣ אֵלה ִּפ7 וׁשַ֣
רּת ס ֗נּת ֵאמַ֣ ֵלה> אַ֣

Mar 15:3 ֞ ִּגָיאָֿתא> ֞ ּבסַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ו֗ה֞י רַ֣ רצַ֣ ו קַ֣ ָואֿכִלין ֗הוַ֣
Mar 15:4 ֗נּת ֵּפֿתָֿגָמ֑א ֵנא אַ֣ ר ֵלה> ָלא מֿפַ֣ אֵלה> ֵואמַ֣ ָטוס ֻּתוֿב ׁשַ֣ ילַ֣ ֻהו ֵּדין ִּפ7

יּךְ֭ ס סהִֿ֭דין עלַ֣ חִזי ּכָמא מַ֣
Mar 15:5 ָטוס ילַ֣ ר ִּפ7 מַ֣ ָנא ּדֵנּתּדַ֣ יּכַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵמֵּדם ֵּפֿתָֿגָמא ָלא יַ֣֗הֿב> אַ֣

ס
Mar 15:6 יָנא ֿ֭ד> אַ֣ ִסיָרא חַ֣ מָעֿ֭ד ֗הָוא ֵּדין ּבֻֿכל ִעאָֿ֭ד֑א לֵמׁשָרא לֻהון אַ֣

ּדָׁשאִלין>
Mar 15:7 ֞י ם ָעֿבּדַ֣ אִסיר ֗הָוא עַ֣ א> ּדַ֣ ּבַ֣ ר-אַ֣ 7 ֿ֭ד ּדֵמֿתקֵרא> ּבַ֣ ִואיֿת ֗הָוא חַ֣

ֿ֭דו> ִסין עֿבַ֣ ן ָהנֻון ּדֵקטָלא ֵּבאסטַ֣ ִסי> ֵאסטַ֣
Mar 15:8 <מָעֿ֭ד ֗הָוא ָעֵֿבֿ֭ד לֻהון יֿך ּדַ֣ אל> אַ֣ ִריו לֵמׁשַ֣ ָמ֑א וׁשַ֣ ו עַ֣ קעַ֣ וַ֣

Mar 15:9 לָּכא ר> ָצֵֿבין א֗נֻּתו֑ן ֵאׁשֵרא לֻֿכון מַ֣ ָטוס עָנא> ֵואמַ֣ ילַ֣ ֻהו ֵּדין ִּפ7
֞ ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא>

Mar 15:10 ֞י-ָּכהֵנ֞א ּס ּס ּבַ֣ ׁשלֻמו֗הי רַ֣ ָטוס> ּדֵמן חָסָמא אַ֣ ילַ֣ ע ֗הָוא ֵּגיר ִּפ7 ָיֿ֭דַ֣
Mar 15:11 א ֵנׁשֵרא ֿבַ֣ ר-אַ֣ ֿבַ֣ ל7 ֵּפטו לֵֿכנֵׁש֑א֞ ּדַ֣ ן יִַּ֣תיָראִיֿת חַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א ֵּדי> ּבַ֣ רַ֣

לֻהון ס
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Mar 15:12 ן ָמָנא ָהִֿכיל ָצֵֿבין א֗נֻּתון ֵאעֵּבֿ֭ד ר לֻהו> ָטוס ֵאמַ֣ ילַ֣ ֻהו ֵּדין ִּפ7
֞ לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> לָהָנ֑א ּדָקֵרין א֗נֻּתון מַ֣

Mar 15:13 ו> זֻקוָֿפי֗הי ס ֵהנֻון ֵּדין ֻּתוֿב קעַ֣
Mar 15:14 ֿ֭ד> וֵהנֻון ן ָמָנא ֵּגיר ּדִֿביׁש עֿבַ֣ ר לֻהו> ָטוס ֵאמַ֣ ילַ֣ ֻהו ֵּדין ִּפ7

ו> זֻקוָֿפי֗הי ס יִַּ֣תיָראִיֿת ָקֵעין ֗הוַ֣
Mar 15:15 וַׁ֣שָרא לֻהון ֞ ָטוס ֵּדין צָֿבא> ּדֵנעֵּבֿ֭ד ֵצֿבָיָנא לֵֿכנֵׁשא> ילַ֣ ִּפ7

ֿ֭ד> ּדֵנזּדֵקֿף ס ּגַ֣ ֿ֭ד מנַ֣ ֵיֻׁשוע> ּכַ֣ א> וַ֣אׁשֵלם לֻהון ל7 ּבַ֣ ר-אַ֣ ֿבַ֣ ל7
Mar 15:16 ן ו ָּדרָּתא> ִּדאיֵֿתיה ּפֵרָטוִרָי> וּבֻלו֗הי לֿגַ֣ ִטיֻוֵט֞א ֵּדין אַ֣ ֵאסטרַ֣

ו לֻֿכָלה ֵאסִּפיר> קרַ֣ וַ֣
Mar 15:17 ֞לו ָסמו ֵלה ּכִליָלא ּדֻֿכוֵּב֑א ֿגֿ֭דַ֣ ֞ וַ֣ רָֿגוֵנא> וַ֣אלּבֻׁשו֗הי אַ֣

Mar 15:18 ֞לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א ׁשָלֵמ֑ה ׁשָלם מַ֣ אל ּבַ֣ ִריו לֵמׁשַ֣ וׁשַ֣
Mar 15:19 ו֗הי>֞ וָֿברִּכין אּפַ֣ ו ּבַ֣ נָיא> וָרִקין ֗הוַ֣ ל ִרֵׁשה ּבקַ֣ ו ֵלה עַ֣ וָמֵחין ֗הוַ֣

֞ וָסֿגִּדין ֵלה ס יֻהון> ל ֻּבורּכַ֣ ו עַ֣ ֗הוַ֣
Mar 15:20 ֞<ו֗הי אלּבֻׁשו֗הי ָמאנַ֣ ֞ וַ֣ רָֿגוֵנא> ׁשלֻחו֗הי אַ֣ זַ֣חו ֵּב֑ה אַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ וֿכַ֣

אּפֻקו֗הי ּדֵנזקֻֿפוָני֗הי ס וַ֣
Mar 15:21 מֻעון ֻקוִריָנָי֑א ָּדאֵֿתא ֗הָוא ֵמן ר ֗הָו֑א ֵׁש7 ֿ֭ד ּדָעֿבַ֣ רו חַ֣ חַ֣ וׁשַ֣

ֻרוָֿפוס> ּדֵנׁשֻקול זִקיֵֿפה ס ֿ֭ד7 נּדָרוס וַ֣ אֵלּכסַ֣ 7 ֻֿבו֗הי ּדַ֣ קִריָֿתא> אַ֣
Mar 15:22 ֿפָֿתא ס רקַ֣ ׁשָקא> קַ֣ איּתיֻו֗הי לָּגֻֿגולָּתא> ֻּדוּכָֿתא ּדֵמֿתּפַ֣ וַ֣

Mar 15:23 ֿב חִליט ֵּבה ֻמוָרא> ֻהו ֵּדין ָלא נסַ֣ מָרא ּדַ֣ ויַ֣֗הֿבו ֵלה לֵמׁשָּתא> חַ֣
ס

Mar 15:24 נֻו ָמָנא יֻהון ֵּפָס֑א מַ֣ ארִמיו עלַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ ֵלֿגו ָמאנַ֣ ֿ֭ד זַ֣קֻּפו֗ה֑י ּפַ֣ וֿכַ֣
ֿב ס ֵנסַ֣

Mar 15:25 ֿ֭ד זַ֣קֻּפו֗הי ס ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ָׁשֵע֞א ּתָלֿת> ּכַ֣
Mar 15:26 לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֿכָֿתָֿבא> ָהָנא ֗הו מַ֣ וֵּתה> ּבַ֣ ֿכִֿתיָֿבא ֗הָוֿת ֵעלָֿתא ּדמַ֣ וַ֣

ס
Mar 15:27 <ֿ֭ד ֵמן ֵסָמֵלה ֿ֭ד ֵמן יִַ֣מיֵנה> וחַ֣ ֞ חַ֣ ֵמה ּתֵרי֞ן ֵלסָטֵיא> ֿפו עַ֣ זקַ֣ וַ֣

Mar 15:28 ָוֵל֞א ֵאֿתחֵׁשֿב ס ם עַ֣ ר> ּדעַ֣ וַׁ֣שֵלם ּכָֿתָֿבא ֵּדאמַ֣
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Mar 15:29 מִניִֿ֭דין ו֗הי> וַ֣ ו עלַ֣ ּדִֿפין ֗הוַ֣ ו> מֿגַ֣ יֵלין ֵּדין ּדָעֿבִרין ֗הוַ֣ ָואֿף אַ֣
ֿתָלָֿתא יַ֣וִמי֑ן֞ יּכָלא> וָֿבֵנא ֵלה לַ֣ ן ֻאון ָׁשֵרא הַ֣ ֞ ָואמִרי> יֻהון> ִרׁשַ֣

Mar 15:30 ָצא נַֿ֣פָׁשֿך> וֻחוֿת ֵמן זִקיָֿפא ס ּפַ֣
Mar 15:31 ן ֞ ָואמִרי> ֿ֭ד וָסֿפֵרא> ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ו חַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א ָּגחִּכין ֗הוַ֣ ּבַ֣ ָנא ָאֿף רַ֣ וָהֿכַ֣

ָחיֻ֑ו ח למַ֣ ִח֑י נַֿ֣פֵׁש֑ה ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֗אחָרֵנ֞א אַ֣
Mar 15:32 <איסָרֵי֑ל ֵנֻחוֿת ָהָׁשא ֵמן זִקיָֿפא> ּדֵנחֵזא לֵּכה ִּד7 מִׁשיָחא מַ֣
ו ֵלה ס סִֿ֭דין ֗הוַ֣ ֵמ֑ה מחַ֣ ו עַ֣ זִקיִֿפין ֗הוַ֣ יֵמן ֵּבה ס ָואֿף ָהנֻון ֵּדין ּדַ֣ נהַ֣ וַ֣

Mar 15:33 ָמא רָעא> עֿ֭דַ֣ ל ֻּכָלה אַ֣ ֞י ֵׁשֿת ָׁשִעי֑ן֞ הָוא ֵחֻׁשוָֿכא עַ֣ ֿ֭ד הוַ֣ וֿכַ֣
ע> לָׁשֵע֞א ּתׁשַ֣

Mar 15:34 ר> ִאיל> ִאיל> לָמָנא ע ָׁשִעי֑ן֞ קָעא ֵי7ֻׁשוע ּבָקָלא ָרָמא> ֵואמַ֣ ֿתׁשַ֣ וֿבַ֣
קָּתני ס ָלהי> לָמָנא ׁשֿבַ֣ ָלהי> אַ֣ קָּתני> ִּדאיֵֿתיה אַ֣ ׁשֿבַ֣

Mar 15:35 <אִלָיא קָרא ו> ִל7 עו ֵמן ָהנֻון ּדָקיִמי֑ן ָאמִרין ֗הוַ֣ ׁשמַ֣ ו֗אָנִׁשי֞ן ּדַ֣
Mar 15:36 <נָיא ּדנַׁ֣שֵקיו֗הי ר ּבקַ֣ ָל֑א ֵואסַ֣ מָלא ֵאסֻֿפוָּגא חַ֣ ֿ֭ד וַ֣ רֵהט ֵּדין חַ֣

ֵחֿת ֵלה ס ִלָיא> מַ֣ רו> ׁשֻֿבוקו> ֵנחֵזא ֵאן ָאֵֿתא ִא7 ֵואמַ֣
Mar 15:37 ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע קָעא ּבָקָלא ָרָמא> וַׁ֣שֵלם ס

Mar 15:38 חּת ס ָמא לֿתַ֣ ֞ ֵמן לֵעל> עֿ֭דַ֣ ֿתֵרין> יּכָלא> ֵאצטִר֞י לַ֣ רָעא ּדהַ֣ ֞י ּתַ֣ אּפַ֣ וַ֣
Mar 15:39 ָנא קָעא ו ּדָקֵאם ֗הָוא לָוֵֿת֑ה ּדָהֿכַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדין ֵקנטֻרוָנא> הַ֣ ּכַ֣

אָלָהא ס ֿבָרא> ּבֵרה הָוא ּדַ֣ ִריָראִיֿת ָהָנא ּגַ֣ ֑ר ׁשַ֣ וַׁ֣שֵלם> ֵאמַ֣
Mar 15:40 ֿגּדָליָּת֑א ריַ֣ם מַ֣ 7 י>֞ מַ֣ ֞י ֵּדין ָאֿף ֵנֵׁש֞א ֵמן ֻרוחָקא ּדָחזָי֞ן ֗הוַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣

ָׁשֻלום> ָיוִסא> ו7 ֿ֭ד7 יַ֣עֻקוֿב זֻעוָרא> וַ֣ ריַ֣ם ֵאֵמה ּד7 מַ֣ ו7
Mar 15:41 ֗אחָרנָיָֿת֞א מָׁש֞ן ֵלה> וַ֣ ֞י ֵלה> וַ֣מׁשַ֣ ִקיָֿפ֞ן ֗הוַ֣ ֿגִליָלא נַ֣ ו ּבַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ָהֵני֞ן ּדֿכַ֣

ֵמה ֻל7אוִרׁשֵלם ס ֞י עַ֣ סֵלק ֗הוַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ּדַ֣ סַ֣
Mar 15:42 ּבָֿת֑א עֻרוֿבָּתא> ִּדאיֵֿתיה קָֿ֭דם ׁשַ֣ מָׁשא ּדַ֣ ֿ֭ד הָוא רַ֣ וֿכַ֣

Mar 15:43 יָנא ָּדאֿף ֻהו ו ּדֵמן ָרמָֿתא> מיַ֣קָרא ֻּבוֵלוִט֑א אַ֣ 7וֵסֿף> הַ֣ ֵאָֿתא יַ֣
ֿגֵרה ָטו֑ס וַׁ֣שֵאל ּפַ֣ ילַ֣ ל לָוֿת ִּפ7 ח> ועַ֣ אָלָהא> וַ֣אמרַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֵּכא ֗הָוא למַ֣ מסַ֣

ֵיֻׁשוע> ּד7
Mar 15:44 אֵל֑ה קָרא לֵקנטֻרוָנא> וׁשַ֣ ֻּדו ִמיֿת> וַ֣ ה> ֵּדאן ֵמן ּכַ֣ ָטוס ֵּדין ּתמַ֣ ילַ֣ ִּפ7

ֵּדאן ֵמן קָֿ֭דם ֵעָּדָנא ִמיֿת>
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Mar 15:45 יַ֣וֵסֿף ס ֿגֵרה ל7 ֿ֭ד ִיֵלֿף֑ יַ֣֗הֿב ּפַ֣ וֿכַ֣
Mar 15:46 נִקיר ֿבָרא ּדַ֣ רֵֿכה ֵּבה> וָסֵמה ּבקַ֣ 7וֵסֿף ֵּכָּתָנ֑א וַ֣אחֵֿתה> וֿכַ֣ ן יַ֣ זֿבַ֣ וַ֣

ֿבָרא ס רֵעה ּדקַ֣ ל ּתַ֣ ֵּגל ִּכאָֿפא עַ֣ ֗הָוא ּבֻׁשוָעא> ועַ֣
Mar 15:47 יָּכא ֵּדאּתּתִסים יֻוִס֑א חזַ֣֞י אַ֣ ריַ֣ם ָהי ּד7 מַ֣ ֿגּדָליָּתא> ו7 ריַ֣ם ֵּדין מַ֣ 7 מַ֣

ס
Mar 16:1 ָׁשֻלו֑ם יַ֣עֻקוֿב ו7 ריַ֣ם ּד7 מַ֣ ֿגּדָליָּתא> ו7 ריַ֣ם מַ֣ 7 ּבָֿת֑א מַ֣ ֿת ׁשַ֣ ֿ֭ד ֵעֿברַ֣ וֿכַ֣

ן ֵנמׁשָחָני֗ה֞י סס ן ֵהֻרוֵמ֞א ּדִנאֿתָי> זֿבַ֣
Mar 16:2 <ֿ֭ד ּדנַ֣ח ֵׁשמָׁשא ֞י לֵֿביֿת-קֻֿבוָרא> ּכַ֣ ָּב֑א ֵאֿתַ֣ ֿ֭ד-ּבׁשַ֣ ֿפָרא ֵּדין ּבחַ֣ ּבׁשַ֣

Mar 16:3 רָעא ן ִּכאָֿפא> ֵמן ּתַ֣ ֵּגל לַ֣ ן ֵּדין עַ֣ ֞י ּבנַֿ֣פׁשֵהי֑ן מַ֣ ָואמָר֞ן ֗הוַ֣
ּדֵֿביֿת-קֻֿבוָרא>

Mar 16:4 ָּבא ֗הָוֿת ֵּגיר ָטֿב ס ּגָלא ָהי ִּכאָֿפא> רַ֣ מעַ֣ י>֞ ּדַ֣ וָחר חזַ֣
Mar 16:5 עִטיֿף יָמא> ּדָיֵֿתֿב ֵמן יִַ֣מיָנ֑א וַ֣ חזַ֣֞י עלַ֣ ֵלי֞ן לֵֿביֿת-קֻֿבוָר֑א וַ֣ ועַ֣

ה> ֵאסטָלא ֵחָורָּתא> וַֿ֣תמַ֣
Mar 16:6 ו ן הַ֣ ֵיֻׁשוע ָנצָרָיא ָּבעָי֞ן א֗נֵּתי> ֞ ל7 ן ָלא ֵּתֿ֭דחָלן> ר לֵהי> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

יָּכא ּדִסים ֗הָוא> ן ָהא ֻּדוּכָֿתא אַ֣ ֵּדאזּדֵקֿף> ָקם ֵלה> ָלא ֗הָוא ּתָנ>
Mar 16:7 לִֿכאָֿפ֑א ּדָהא ָקֵֿ֭דם לֻֿכון ו֗הי>֞ וַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵרין לֿתַ֣ ֵאָלא ֵזֵלין ֵאמַ֣

ר לֻֿכון ס ָנא ֵּדאמַ֣ יּכַ֣ ָמן ֵּתחזֻוָני֗הי> אַ֣ ֿגִליָלא> ּתַ֣ לַ֣
Mar 16:8 <ִחיֿ֭ד ֗הָוא לֵהין ֵּגיר ֵּתהָרא ֿבָרא> אַ֣ ק ֵמן קַ֣ נֿפַ֣ ק> וַ֣ ֑ע ערַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣

֞י ֵּגיר סס ִחיָלן ֗הוַ֣ ן ּדַ֣ ֵרי> ל֗אָנׁש ֵמֵּדם ָלא ֵאמַ֣ רִֿתיָֿתא> וַ֣ וַ֣
Mar 16:9 ריַ֣ם מַ֣ ם> ל7 ָּב֑א ָקם ֵואֿתחִזי ֻלוקֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ּבׁשַ֣ ֿפָרא ֵּדין ּבחַ֣ ּבׁשַ֣

ֵּפק ֗הָוא ֵמָנה> ֿבָעא ִׁשאִֿ֭די֞ן אַ֣ ֿגּדָליָּתא> ָהי ּדׁשַ֣ מַ֣
Mar 16:10 <ו> וָֿבֵֿכין אִֿביִלין הוַ֣ ֑ו ּדַ֣ ֵמה ֗הוַ֣ ֿת לָהנֻון ּדעַ֣ ּברַ֣ וִהי ֵאזַ֣֗לֿת> סַ֣

Mar 16:11 יֵמנו ֵאֵני֞ן ס י> ֵואֿתחִזי לֵהי֑ן ָלא הַ֣ עו ָּדאמָרן ּדחַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֵהנֻון ּכַ֣
Mar 16:12 ֿ֭ד ֿ֭דֻמוָֿתא ֗אחִרָֿת֑א ּכַ֣ ן ּבַ֣ ֿתֵרי֞ן ֵמנֻהו> ן ֵאֿתחִזי לַ֣ ר ָהֵלי> ָּבֿתַ֣

קִריָֿתא> ן ָואִז֗לין לַ֣ לִֿכי> מהַ֣
Mar 16:13 יֵמנו ס רָּכא> ָאֿף ָלא לָהנֻון הַ֣ רו לׁשַ֣ וֵהנֻון ֵאזַ֣לו> ֵאמַ֣

Mar 16:14 ִסיֻרוֿת ֵסֿ֭ד לחַ֣ ֿ֭ד סִמיִֿכי֑ן וחַ֣ ר ּכַ֣ עסַ֣ חֿ֭דַ֣ ֗אחָריַֿ֣ת ֵּדין ֵאֿתחִזי לַ֣
יֵמנו ס חזַ֣אוֻ֗הי ּדָקם> ָלא הַ֣ לָהנֻון ּדַ֣ ן ּדַ֣ ׁשיֻוֿת ֵלּבֻהו> לקַ֣ יָמנֻוֿתֻהון וַ֣ הַ֣
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Mar 16:15 <רֿתי> ּבֻֿכָלה ּבִריָֿתא אֿכֵרזו סֿבַ֣ ן ֵזלו לָעלָמא ֻּכֵל֑ה וַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
Mar 16:16 <יַֿ֣ב ן ֵמֿתחַ֣ יֵמ> איָנא ּדָלא מהַ֣ יֵמן וָעֵמֿ֭ד> ָחֵיא> וַ֣ מהַ֣ יָנא ּדַ֣ אַ֣

Mar 16:17 ן ּבֵׁשמי ִׁשאֵֿ֭ד֞א ן ָהֵלין ֵנקָֿפ> ימִני> מהַ֣ איֵלין ּדַ֣ ָאֿתָוָֿת֞א ֵּדין לַ֣
לֻלון> ֿ֭֗דֵֿת֞א נמַ֣ ֿבֵלָׁשֵנ֞א חַ֣ ן וַ֣ נַּ֣פֻקו>

Mar 16:18 ן ר ֵאנֻו> ן ָלא נַ֣הַ֣ וָּתא ֵנׁשֻּתו> ָמא ּדמַ֣ ן ֵואן סַ֣ ָוָֿת֞א ֵנׁשקֻלו> חוַ֣ וַ֣
לֻמון ס ֞ וֵנֿתחַ֣ ל ּכִריֵהא> יֻהו֞ן נִסיֻמון עַ֣ ִואיֿ֭דַ֣

Mar 16:19 ָיא סֵל֑ק ִויֵֿתֿב ֵמן ׁשמַ֣ ן לַ֣ מֻהו> ֵלל עַ֣ ר ּדמַ֣ ן ֵמן ָּבֿתַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ָמרַ֣>
אָלָהא> יִַ֣מיָנא ּדַ֣

Mar 16:20 ן ר ֗הָוא לֻהו> ּדַ֣ ן מעַ֣ אֿכֵרזו ּבֻֿכל ֻּדוָּכא> וָמרַ֣ קו> וַ֣ ֵהנֻון ֵּדין נֿפַ֣
ו ּס ּס ֞ ָּבאֿתָוָֿת֞א ּדָעֿבִּדין ֗הוַ֣ יֻהון> ר ֵמלַ֣ ׁשַ֣ ומַ֣

 
 



Luke
Luk 1:1 ן חנַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֞ אַ֣ ׁשעָיָֿת֞א ּדֻסועָרֵנא> ֑ו ּדנַֿ֣כּתֻֿבון ּתַ֣ ִּגֵיא֞א צֿבַ֣ ֵמֻטל ּדסַ֣

מָּפִסין ֗חנַ֣ן ּבֻהו֑ן
Luk 1:2 מָׁשֵנ֞א ָזֵי֞א וַ֣מׁשַ֣ ו חַ֣ ן ָהנֻון ּדֵמן קִֿ֭דים הוַ֣ אׁשֵלמו לַ֣ יֿך ֵמֵּדם ּדַ֣ אַ֣

ִּדיָלה ּדֵמלָֿת֑א
Luk 1:3 ִציָֿפאִיֿת לֻֿכלֻהו֑ן ּדֻֿכל ֵמֵּדם ִריֿב ֗הִויֿת יַ֣ ֵאֿתחִזי ָאֿף ִלי> ֵמֻטל ּדקַ֣

ָאוִֿפיֵלא> ִציָח֑א ֵּת7 ּבֵטּכֵסה ֵאֿכֻּתוֿב ָלֿך נַ֣
Luk 1:4 ּדּת לֵהין סס למַ֣ ע ׁשָרָרא ּדֵמֵל֞א ֵּדאּתּתַ֣ ּדֵֿתּדַ֣

Luk 1:5 ׁשֵמה ֗הָוא ֿ֭ד ּדַ֣ יֻהוָֿ֭ד֑א ָּכהָנא חַ֣ לָּכא ִּד7 ֵהָרוֵֿ֭דס מַ֣ הָוא ּביַ֣וָמֵֿת֞ה ּד7
ן ׁשָמה אהֻרו> 7 א֗נּתֵֿתה> ֵמן ּבָנֵֿת֞ה ּדַ֣ ִֿביַ֣א> וַ֣ 7 רָיא> ֵמן ֵּתׁשֵמׁשָּתא ּדֵֿביֿת אַ֣ ֿכַ֣ ז7

ע> ִליׁשֿבַ֣ ֗הָוא ֵא7
Luk 1:6 לִֿכין ּבֻֿכלֻהון מהַ֣ ָלָהא> וַ֣ ו קָֿ֭דם אַ֣ ן זִַּ֣דיִקין ֗הוַ֣ יֻהו֞ן ֵּדי> ּתרַ֣

ֿבִֿכאנֻוֵֿתה ּדָמרָיא> ּדָלא ֵעֿ֭דָלי> ו֗הי>֞ וַ֣ ֻּפוקָּדנַ֣
Luk 1:7 ֞ יֻהון> רָֿתא ֗הָוֿת> וַֿ֣תרַ֣ ע עקַ֣ אִליׁשֿבַ֣ ן ֵמֻטל ֵּד7 יּת ֗הָוא לֻהו> ן לַ֣ ּבָרא ֵּדי>

ו ס ִּגיַ֣א֞י ּביַ֣וָמֿתֻהו֞ן ֗הוַ֣ סַ֣
Luk 1:8 <ָלָהא ֵהן ֗הָוא ּבֵטּכָסא ּדֵֿתׁשֵמׁשֵּתה קָֿ֭דם אַ֣ ֿ֭ד מֿכַ֣ ן ּכַ֣ הָוא ֗הָוא ֵּדי>
Luk 1:9 <יּכֵלה ּדָמרָיא ל להַ֣ ֞ ועַ֣ נִסים ֵּבסֵמא> עָיָֿ֭דא ּדָֿכהנֻוָֿת֑א מָטי֗הי ּדַ֣ ּבַ֣

Luk 1:10 ֞ ר ּבֵעָּדָנא ּדֵֿבסֵמא> ֵלא ֗הָוא לֿבַ֣ ָמא> מצַ֣ וֻֿכֵלה ֵּכנָׁשא ּדעַ֣
Luk 1:11 אָֿכא ּדָמרָי֑א ּדָקֵאם ֵמן יִַ֣מיָנא לַ֣ רָיא מַ֣ זֿכַ֣ 7 ֵואֿתחִזי ֵלה לַ֣

֞ ֿ֭דּבָחא ּדֵֿבסֵמא> ּדמַ֣
Luk 1:12 <ו֗הי ֿת עלַ֣ ֿ֭ד חָזי֗הי> וֵֿ֭דחלָֿתא ֵנֿפלַ֣ רָיא ּכַ֣ ֿכַ֣ ֵואׁשּתֵֿגׁש ז7

Luk 1:13 <ֿת צֻלוָֿתֿך מעַ֣ רָי֑א ֵמֻטל ֵּדאׁשּתַ֣ ֿכַ֣ ל ז7 אָֿכא> ָלא ֵּתֿ֭דחַ֣ לַ֣ ר ֵלה מַ֣ ֵואמַ֣
ָנן> 7וחַ֣ ֿ֭ד ָלֿך ּבָרא> וֵֿתקֵרא ׁשֵמה> ֻי ע> ִּתאלַ֣ ִליׁשֿבַ֣ א֗נּתָֿתֿך ֵא7 וַ֣

Luk 1:14 <וָלֵֿ֭דה ִּגֵיא֞א ֵנחֻּדון ּבמַ֣ ארָוָזא> וסַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא> וַ֣ וֵֿתהֵוא ָלֿך חַ֣
Luk 1:15 ֿכָרא> ָלא ֵנׁשֵּתא> וֻרוָחא מָרא וׁשַ֣ ֿב קָֿ֭דם ָמרָיא> וחַ֣ ֵנהֵוא ֵּגיר רַ֣

רָסא ֵּדאֵמה> ֿ֭ד ֻהו ּבֿכַ֣ ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֵנֿתמֵלא> עַ֣
Luk 1:16 <ָלהֻהון יסָרֵיל נַֿ֣פֵנא לָוֿת ָמרָיא אַ֣ ֞י ִא7 ִּגֵיא֞א ֵמן ּבנַ֣ וסַ֣
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Luk 1:17 אִלָיא נִֿבָיא> ּדנַֿ֣פֵנא ֵלָּבא יָלא ִּד7 ֿבחַ֣ ו֗הי> ּבֻרוָחא> וַ֣ וֻהו ִנאזַ֣ל קָֿ֭דמַ֣
ֵיֿב נטַ֣ ֞ וַ֣ עָֿתא ּדִֿכאֵנא> ן ִליֿ֭דַ֣ איֵלין ּדָלא ֵמּתטִּפיִסי> ֞ ולַ֣ ָיא> ל ּבנַ֣ אָֿבֵה֞א עַ֣ ּדַ֣

ָמא ּגִמיָרא> לָמרָיא עַ֣
Luk 1:18 <י ָסָֿבא ע ָהֵֿ֭דא> ֵאָנא ֵּגיר ִאיֿתַ֣ ָנא ֵאּדַ֣ יּכַ֣ אָֿכא> אַ֣ לַ֣ רָיא למַ֣ ֿכַ֣ ר ז7 ֵואמַ֣

י> ִּגיַ֣אֿת ּביַ֣וָמָֿת֞ה ִה֗ ֿתי> סַ֣ א֗נּתַ֣ וַ֣
Luk 1:19 7ֿבִריאֵיל ּדָקֵאם ֗אָנא קָֿ֭דם ר ֵלה> ֵאָנא ֗אָנא ּגַ֣ אָֿכא> ֵואמַ֣ לַ֣ עָנא מַ֣ וַ֣

ּבָרֿך ָהֵלין> ָמֿך> ֵואסַ֣ ֵלל עַ֣ לֵחֿת ֵּדאמַ֣ ָלָהא> ֵואׁשּתַ֣ אַ֣
Luk 1:20 ָמא ליַ֣וָמא ּדָהֵלין ָלֻל֑ו עֿ֭דַ֣ ממַ֣ ח לַ֣ ִּתיק> וָלא ֵּתׁשּכַ֣ ֵמִּכיל ֵּתהֵוא ׁשַ֣

לָי֞ן ּבזַֿ֣בנֵהין> ֞י ָהֵלין ּדֵמֿתמַ֣ יֵמנּת לֵמלַ֣ ל ּדָלא הַ֣ ֞ עַ֣ ֵנהוָין>
Luk 1:21 וָחרֵּתה ל ּתַ֣ ו עַ֣ ִמיִהין הוַ֣ רָיא> וֿתַ֣ זֿכַ֣ 7 ֵּכא לַ֣ מסַ֣ ָמא ֵּדין ָקֵאם ֗הָוא> וַ֣ עַ֣

יּכָלא> ֿבהַ֣ ּדַ֣
Luk 1:22 לו ּכַ֣ ן ֵואסּתַ֣ מֻהו> ֵלל עַ֣ נמַ֣ ח ֗הָוא ּדַ֣ רָי֑א ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֿכַ֣ ק ֵּדין ז7 ֿ֭ד נֿפַ֣ ּכַ֣

ֿ֭ד חֵרׁש> ִוי> ּכַ֣ ן וקַ֣ ז ָרֵמז ֗הָוא לֻהו> יּכָלא> וֻהו ֵמרמַ֣ ּדֵחזָוא חָזא ּבהַ֣
Luk 1:23 <יֵּתה ִליו יַ֣וָמָֿת֞א ּדֵֿתׁשֵמׁשֵּתה> ֵאזַ֣ל לֿבַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתמַ֣ וֿכַ֣

Luk 1:24 ׁשָיא ֗נּתֵֿתה> וַ֣מטַ֣ ע אַ֣ ִליׁשֿבַ֣ ר יַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן ֵּבטנַֿ֣ת ֵא7 הָוא ֵמן ָּבֿתַ֣ וַ֣
מָׁשא> ָואמָרא ֗הָוֿ֑ת ֗הָוֿת נַֿ֣פָׁשה יַ֣רֵח֞א חַ֣

Luk 1:25 ֿב ֵחסּדי ּדֵֿביֿת ֿ֭ד ִלי ָמרָי֑א ּביַ֣וָמָֿת֞א ּדָחר ִּב֑י לֵמסַ֣ ּדָהֵלין עֿבַ֣
֞י-֗אָנָׁשא סס ּבנַ֣

Luk 1:26 ָלָהא אָֿכא ֵמן לָוֿת אַ֣ לַ֣ 7ֿבִריאֵיל מַ֣ ח ּגַ֣ ּביַ֣רָחא ֵּדין ֵּדׁשָּת֑א ֵאׁשּתלַ֣
ֿת> ׁשָמה ָנ7צרַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ּדַ֣ ֿגִליָל֑א לַ֣ לַ֣

Luk 1:27 <ִויֿ֭ד ֿ֭דַ֣ יֵּתה ּד7 7וֵסֿף> ֵמן ּבַ֣ ׁשֵמה יַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ מִֿכיָרא לֿגַ֣ לָוֿת ּבֻֿתולָּתא ּדַ֣
ריַ֣ם> 7 ֿבֻֿתולָּתא> מַ֣ וַׁ֣שָמה לַ֣

Luk 1:28 ן יֻּבוָֿת֑א ָמרַ֣ ליַֿ֣ת טַ֣ ר ָלה> ׁשָלם ֵלֿכי מַ֣ אָֿכא> ֵואמַ֣ לַ֣ ל לָוָֿתה מַ֣ ועַ֣
֞ ֿת ּבֵנֵׁשא> ֵמֿכי> ּבִריֿכַ֣ עַ֣

Luk 1:29 ׁשָֿבא ֗הָוֿ֑ת ּדָמָנא ֗הו ֿת ּבֵמלֵֿתה> וֵמֿתחַ֣ הּבַ֣ ֿ֭ד חָזֿת> ֵאֿתרַ֣ ִהי ֵּדין ּכַ֣
ׁשָלָמא ָהָנא>

Luk 1:30 יֻּבוָֿתא חּתי ֵּגיר טַ֣ ריַ֣֑ם ֵאׁשּכַ֣ 7 אָֿכא> ָלא ֵּתֿ֭דחִלין מַ֣ לַ֣ ר ָלה מַ֣ ֵואמַ֣
ָלָהא> לָוֿת אַ֣
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Luk 1:31 <טָנא> וִֿתאלִּדין ּבָרא> וֵֿתקֵרין ׁשֵמה ֵי7ֻׁשוע ּבִלין ּבַ֣ ָהא ֵּגיר ּתקַ֣
Luk 1:32 <ָלָהא ֿבֵרה ּדֵעָלָיא ֵנֿתקֵרא> וֵנֵּתל ֵלה ָמרָיא אַ֣ ֿב> וַ֣ ָהָנא> ֵנהֵוא רַ֣

ֻֿבו֗הי> ִויֿ֭ד אַ֣ ֿ֭דַ֣ ֻּכורסֵיה ּד7
Luk 1:33 <לֻּכוֵֿתה> ֻסוֿף ָלא ֵנהֵוא ם> וַ֣למַ֣ יַ֣עֻקוֿב> לָעלַ֣ יֵּתה ּד7 ל ּבַ֣ ונַ֣מֵלֿך עַ֣

Luk 1:34 ֿבָרא ָלא חִֿכים ָנא ֵּתהֵוא ָהֵֿ֭דא> ּדֿגַ֣ יּכַ֣ אָֿכא> אַ֣ לַ֣ ריַ֣ם למַ֣ 7 ָאמָרא מַ֣
ִלי>

Luk 1:35 יֵלה ּדֵעָלָיא ר ָלה> ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ִּתאֵֿתא> וחַ֣ אָֿכא> ֵואמַ֣ לַ֣ עָנא מַ֣
אָלָהא ֵנֿתקֵרא ֿבֵרה ּדַ֣ ִּדיָׁשא ֻה֑ו וַ֣ ו ּדֵמִֿתיֵלֿ֭ד ֵּבֿכי> קַ֣ יּכי> ֵמֻטל ָהָנא> הַ֣ ֵּגן עלַ֣ נַ֣

ס
Luk 1:36 יֻּבוָֿתה> וָהָנא טָנא ּבָרא ּבסַ֣ חָינֵּתֿכ֑י ָאֿף ִהי ּבַ֣ ע אַ֣ ִליׁשֿבַ֣ וָהא ֵא7

רָֿתא> רָיא עקַ֣ יַ֣רָחא ֵּדׁשָּתא ָלה לָהי ּדֵמֿתקַ֣
Luk 1:37 <אָלָהא ֵמֵּדם ֵמֻטל ּדָלא עֵטל לַ֣

Luk 1:38 <יֿך ֵמלָֿתֿך מֵֿתה ּדָמרָיא> ֵנהֵוא ִלי> אַ֣ ריַ֣ם> ָהא ֵאָנא אַ֣ 7 ָאמָרא מַ֣
אָֿכא ֵמן לָוָֿתה ס לַ֣ ֵואזַ֣ל מַ֣

Luk 1:39 <ריַ֣ם ּבֻהון ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן ֵואזַ֣֗לֿת ּבִטיָלאִיֿת לֻטוָרא 7 ֿת ֵּדין מַ֣ ָקמַ֣
יֻהוֿ֭ד> מִֿ֭די֗נָּתא ִּד7 לַ֣

Luk 1:40 <ע אִליׁשֿבַ֣ ֿת ׁשָלָמה ֵּד7 רָיא> וֵׁשאלַ֣ זֿכַ֣ 7 יֵּתה ּדַ֣ ֿת לֿבַ֣ וֵעלַ֣
Luk 1:41 <רָסה ריַ֣֑ם ָּדץ ֻעוָלא ּבֿכַ֣ מַ֣ ע ׁשָלָמה ּד7 ִליׁשֿבַ֣ ֿת ֵא7 ֿ֭ד ֵׁשמעַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

ע ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א ִליׁשֿבַ֣ ליַֿ֣ת ֵא7 ֵואֿתמַ֣
Luk 1:42 ֞ ֗נּתי ּבֵנֵׁשא> ֿכָּתא אַ֣ רַ֣ ריַ֣ם> מֿבַ֣ מַ֣ ֿת ל7 קָעֿת ּבָקָלא ָרָמא> ֵואמרַ֣ וַ֣

רֵסֿכי> ֿבֿכַ֣ ו ִּפאָרא ּדַ֣ ֿך ֻה֗ רַ֣ וַ֣מֿבַ֣
Luk 1:43 <יֵמָּכא ִלי ָהֵֿ֭ד֑א ֵּדאֵמה ּדָמרי ִּתאֵֿתא לָוֿתי אַ֣

Luk 1:44 ּבָֿתא ָּדץ ֻֿ֭דוָֿתא רַ֣ ֑י֞ ּבחַ֣ ׁשָלֵמֿכי ֵּבאֿ֭דנַ֣ ל ָקָלא ּדַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ ָהא ֵּגיר ּכַ֣
רסי> ֻעוָלא ּבֿכַ֣

Luk 1:45 ָמה ֵלל עַ֣ איֵלין ֵּדאֿתמַ֣ ימנַֿ֣֑ת ּדָהֵוא ֻׁשוָלָמא לַ֣ איָֿ֭דא ּדהַ֣ וֻטוֵֿביה לַ֣
ֵמן לָוֿת ָמרָיא ס

Luk 1:46 <ורָֿבא נַֿ֣פׁשי לָמרָיא ריַ֣֑ם מַ֣ 7 ֿת מַ֣ ֵואמרַ֣
Luk 1:47 <חָיני אָלָהא> מַ֣ וֵחֿ֭דיַֿ֣ת ֻרוחי ּבַ֣
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Luk 1:48 אמֵֿתה> ָהא ֵּגיר ֵמן ָהָׁש֑א ֻטוָֿבא ֵנּתָל֞ן ִלי ּדָחר ּבֻמוָֿכָֿכא ּדַ֣
֞ רָּבָֿת֞א ֻּכלֵהין> ׁשַ֣

Luk 1:49 <ִּדיׁש ׁשֵמה ן וקַ֣ ילָֿת> ו ּדחַ֣ ֞ הַ֣ ורָֿבָֿתא> ֿ֭ד לָוֿתי רַ֣ עֿבַ֣ ּדַ֣
Luk 1:50 <יֵלין ּדָֿ֭דחִלין ֵלה ל אַ֣ ֞ עַ֣ רָּבָֿתא> חָנֵנה לָֿ֭דֵר֞א וׁשַ֣ וַ֣

Luk 1:51 <רִעיָֿתא ּדֵלּבֻהון ֞י ּבֿתַ֣ ר חִֿתירַ֣ ּדַ֣ ֿ֭דָרֵעה> וֿבַ֣ ֿ֭ד ָזֻֿכוָֿתא ּבַ֣ עֿבַ֣
Luk 1:52 ֞ ִּכיֵֿכא> אִרים מַ֣ ֞ וַ֣ ָוָֿתא> ִקיֵֿפ֞א ֵמן ֻּכורסַ֣ ֵחֿף ּתַ֣ סַ֣

Luk 1:53 <ׁשָרא סִֿפיָקאִיֿת ֞ ִּתיֵרא> ֞ ועַ֣ ע ָטָֿבָֿתא> ּבַ֣ ֞ סַ֣ ֿפֵנא> ּכַ֣
Luk 1:54 <ר חָנֵנה ֿבֵּדה> ֵואּתּדֿכַ֣ איסָרֵיל עַ֣ ר ִל7 ּדַ֣ עַ֣

Luk 1:55 ם ס ם זַ֣רֵעה לָעלַ֣ ֿבָרָהם ועַ֣ 7 ם אַ֣ י֑ן֞ עַ֣ ָֿבהַ֣ ם אַ֣ ֵלל עַ֣ יֿך ּדמַ֣ אַ֣
Luk 1:56 ֿת יֿך יַ֣רֵח֞א ּתָלָֿת֑א וֵהֿפּכַ֣ ע> אַ֣ ִליׁשֿבַ֣ ריַ֣ם לָוֿת ֵא7 7 ויַֿ֣ת ֵּדין מַ֣ קַ֣

יָּתה ּס ּס לֿבַ֣
Luk 1:57 ֿת ּבָרא ֿ֭ד> וֵילּדַ֣ ע ֵּדין הָוא ֗הָוא ָלה זַֿ֣בָנא ּדִֿתאלַ֣ ִליׁשֿבַ֣ ֵא7

Luk 1:58 ָלָהא חָנֵנה לָוָֿת֑ה וָחֵֿ֭דין אסִּגי אַ֣ ֞י ֻטוהָמ֑ה ּדַ֣ ֿבנַ֣ עו ׁשָֿבֵֿבי֞ה וַ֣ וַׁ֣שמַ֣
ָמה ס ו עַ֣ ֗הוַ֣

Luk 1:59 ו ֵלה לָיא> וָקֵרין ֗הוַ֣ ו לֵמֿגזֵרה לטַ֣ ֿתָמנָיא> ֵואֿתַ֣ הָוא ליַ֣וָמא ּדַ֣ וַ֣
רָיא> ֿכַ֣ אֻֿבו֗הי ז7 ׁשָמא ּדַ֣ ּבַ֣

Luk 1:60 <ָנן 7וחַ֣ ָנא> ֵאָלא ֵנֿתקֵרא ֻי ן ָלא ָהֿכַ֣ עָנֿת ֵאֵמה> ָואמָרא לֻהו> וַ֣
Luk 1:61 <ׁשָמא ָהָנא רּבֵֿתֿכי ּדֵמֿתקֵרא ּבַ֣ יּת ֗אָנׁש ּבׁשַ֣ רו ָלה> ּדלַ֣ ֵואמַ֣

Luk 1:62 <ֵמיו֗הי נׁשַ֣ ָנא ָצֵֿבא ּדַ֣ איּכַ֣ אֻֿבו֗הי> ּדַ֣ זו לַ֣ רמַ֣ וַ֣
Luk 1:63 <רו ֻּכלָנׁש מַ֣ ו ׁשֵמה> ֵואּתּדַ֣ ָנן ֻה֗ 7וחַ֣ ר> ֻי ֿב ֵואמַ֣ ֿכֿתַ֣ וַׁ֣שֵאל ֵּפנִקיָֿתא> וַ֣

Luk 1:64 <אָלָהא ֵרֿך לַ֣ ֵלל וֿבַ֣ ח ֻּפוֵמה> וֵלָׁשֵנה> ומַ֣ וֵמחָֿ֭דא ֵאֿתּפֿתַ֣
Luk 1:65 יֻהוֿ֭ד> ָהֵלין ֿבֻֿכֵלה ֻטוָרא ִּד7 ֞ וַ֣ יֻהון> ל ֻּכלֻהון ׁשָֿבֿבַ֣ הָוֿת ֵּדחלָֿתא עַ֣ וַ֣

י>֞ לָל֞ן ֗הוַ֣ ֵמֿתמַ֣
Luk 1:66 י ֵנהֵוא ן ָמָנא ּכַ֣ ן ָואמִרי> ו ּבֵלּבֻהו> ׁשִֿבין ֗הוַ֣ ע֑ו ֵמֿתחַ֣ ׁשמַ֣ וֻֿכלֻהון ּדַ֣

ֵמה ס לָיא ָהָנא> ִואיֵֿ֭דה ּדָמרָיא ִאיֿת ֗הָוֿת עַ֣ טַ֣
Luk 1:67 <ר ִּבי> ֵואמַ֣ ֻֿבו֗הי> ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ֵואֿתנַ֣ רָיא אַ֣ ֿכַ֣ ֵואֿתמִלי ז7

Luk 1:68 ֿ֭ד ֵלה עֿבַ֣ ֵמה> וַ֣ ר עַ֣ סעַ֣ איסָרֵי֑ל ּדַ֣ ָלֵהה ִּד7 ו ָמרָיא אַ֣ ֿך ֻה֗ רַ֣ מֿבַ֣
ֻּפורָקָנ֑א
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Luk 1:69 ֿבֵּד֑ה ִויֿ֭ד עַ֣ ֿ֭דַ֣ יֵּתה ּד7 רָנא ּדֻֿפורָקָנא ּבֿבַ֣ ן קַ֣ אִקים לַ֣ וַ֣
Luk 1:70 ֑ם ִּדיֵׁש֞א ּדֵמן ָעלַ֣ נִֿביַ֣ו֗ה֞י קַ֣ ֵלל ּבֻֿפוָמא ּדַ֣ יֿך ּדמַ֣ אַ֣

Luk 1:71 ֞ י֑ן֞ וֵמן ִאיָֿ֭דא ּדֻֿכלֻהון ָסנַ֣אין> ן ֵמן ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ּדֵנֿפרקַ֣
Luk 1:72 ֞ ִּדיָׁשָֿתא> ו֗ה֞י קַ֣ ֿ֭ד לִֿ֭דיִַֿ֣תקַ֣ ֞ ֵו֗עהַ֣ ין> ָֿבהַ֣ ם אַ֣ ֿ֭ד חָנֵנה עַ֣ עֿבַ֣ וַ֣

Luk 1:73 <ן ֻֿבו֑ן ּדֵנֵּתל לַ֣ אֿבָרָהם אַ֣ 7 וָמָֿת֞א ִּדיָמא לַ֣ ומַ֣
Luk 1:74 <ו֗הי ֿ֭דָלא ֵּדחָלא ֵנֿפֻלוח קָֿ֭דמַ֣ ֞ וַ֣ ין> ֿבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ּדֵנֿתּפֵרק ֵמן ִאיָֿ֭דא ּדַ֣

Luk 1:75 <ֿבזִַּ֣דיֻקוָֿתא ֞ ּבִֿכאנֻוָֿתא וַ֣ ן> ֻּכלֻהון יַ֣וָמֿתַ֣
Luk 1:76 רֻצוֵּפה לָיא> נִֿבֵיה ּדֵעָלָיא ֵּתֿתקֵרא> ִּתאזַ֣ל ֵּגיר קָֿ֭דם ּפַ֣ א֗נּת טַ֣ וַ֣

ֵיֿב ֻאורֵחה> ֿתטַ֣ ּדָמרָיא> ּדַ֣
Luk 1:77 ֞יֻהו֑ן חָטהַ֣ ֵמה> ּבֻׁשוֿבָקָנא ּדַ֣ ֵי֞א לעַ֣ ּדָעא ּדחַ֣ ּדֵנֵּתל מַ֣

Luk 1:78 <וָמא ן ֵּדנָחא ֵמן רַ֣ ֿבֻהון ֵנסערַ֣ ן ּדַ֣ אָלהַ֣> חָנָנא ּדַ֣ חֵמ֞א ּדַ֣ ּברַ֣
Luk 1:79 ן ּדֵנֿתֻרוץ וָּתא ָיֿתִּבי> ֿבֵטָלֵל֞א ּדמַ֣ ֿבֵחֻׁשוָֿכא וַ֣ איֵלין ּדַ֣ נָהֻרו לַ֣ למַ֣

ׁשָלָמא ס י֞ן ֻּבאורָחא ּדַ֣ ֵרֿגלַ֣
Luk 1:80 ו֗הי ֗הָו֑א ֿבֻחורָּבא ִאיֿתַ֣ יַ֣ל ּבֻרוָחא> וַ֣ לָיא ֵּדין ָרֵֿבא ֗הָוא> וֵמֿתחַ֣ טַ֣

יסָרֵיל ס לָוֿת ִא7 חִויֵֿתה ּדַ֣ ָמא ליַ֣וָמא ּדֿתַ֣ עֿ֭דַ֣
Luk 2:1 ֑ר ֻֿגוסָטוס ֵקסַ֣ 7 ק ֻּפוקָּדָנא ֵמן אַ֣ נֿפַ֣ הָוא ֵּדין ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן וַ֣

ָמא ֻּדאוחָֿ֭דֵנה> ּדֵנֿתּכֵֿתֿב ֻּכֵלה עַ֣
Luk 2:2 <ֻסוִריַ֣א ֻקוִריָנוס ּב7 ֿ֭דָמיָּתא הָוֿ֑ת ּבִהֿגָמנֻוָֿתא ּד7 ֿכּתָֿבנֻוָֿתא קַ֣ ָהֵֿ֭דא מַ֣

Luk 2:3 <מִֿ֭די֗נֵּתה ָואֵזל ֗הָוא ֻּכלָנׁש ּדֵנֿתּכֵֿתֿב ּבַ֣
Luk 2:4 <יֻהוֿ֭ד ֿגִליָלא> ִל7 ֿת מִֿ֭די֗נָּתא ּדַ֣ 7וֵסֿף ֵמן ָנ7צרַ֣ סֵלק ֗הָוא ֵּדין ָאֿף יַ֣

יֵּתה> וֵמן ו֗הי ֗הָוא> ֵמן ּבַ֣ יֿת-לֵחם> ֵמֻטל ִּדאיֿתַ֣ רָיא ֵּב7 ִויֿ֭ד ּדֵמֿתקַ֣ ֿ֭דַ֣ מִֿ֭די֗נֵּתה ּד7 לַ֣
ִויֿ֭ד> ֿ֭דַ֣ רּבֵֿתה ּד7 ׁשַ֣

Luk 2:5 ָמן ֵנֿתּכֵֿתֿב ס טָנא> ּדֿתַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ ריַ֣ם מִֿכירֵּתה ּכַ֣ 7 ם מַ֣ עַ֣
Luk 2:6 <ֿ֭ד ִליו יַ֣וָמָֿת֞ה ּדִֿתאלַ֣ ָמן ֵאנֻו֑ן ֵאֿתמַ֣ ֿ֭ד ּתַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

Luk 2:7 <וַ֣ארמיֵַֿ֣תה ֻּבאורָיא ֞ זֻרוֵרא> ֿכֵּתה ּבעַ֣ ֿכרַ֣ ֿת ּבָרה ֻּבוֿכָר֑א וַ֣ וֵילּדַ֣
ו ס ׁשֵרין ֗הוַ֣ יָּכא ּדַ֣ יּת ֗הָוא לֻהון ֻּדוּכָֿתא> אַ֣ ֵמֻטל ּדלַ֣

Luk 2:8 ן וָנטִרין ָמ> ו ּתַ֣ ׁשֵרין ֗הוַ֣ אֿתָר֑א ּדַ֣ ו ֵּבה ּבַ֣ ן ִאיֿת ֗הוַ֣ ָוָֿת֞א ֵּדי> ָרעַ֣
֞ רעָיֿתֻהון> ל מַ֣ רָֿתא ּדִללָיא עַ֣ טַ֣ מַ֣
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Luk 2:9 ֿת נהרַ֣ ן וֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ּדָמרָיא אַ֣ אָלָהא ֵאָֿתא לָוֿתֻהו> אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ וָהא מַ֣
ּבָֿתא> ֿ֭דֵחלו ֵּדחלָֿתא רַ֣ ן וַ֣ יֻהו> עלַ֣

Luk 2:10 ר ֗אָנא לֻֿכון ּבַ֣ ן ָהא ֵּגיר מסַ֣ אָֿכא> ָלא ֵּתֿ֭דחֻלו> לַ֣ ר לֻהון מַ֣ ֵואמַ֣
ּבָֿתא> ּדֵֿתהֵוא לֻֿכֵלה ָעלָמא> ֻֿ֭דוָֿתא רַ֣ חַ֣

Luk 2:11 <ו֗הי ָמרָיא מִׁשיָחא ֵאִֿתיֵלֿ֭ד לֻֿכון ֵּגיר יַ֣וָמָנא ָּפֻרוָק֑א ִּדאיֿתַ֣
ִויֿ֭ד> ֿ֭דַ֣ מִֿ֭די֗נֵּתה ּד7 ּבַ֣

Luk 2:12 ֞ זֻרוֵרא> ֿכִריֿך ּבעַ֣ וָהֵֿ֭דא לֻֿכון ָאָֿתא> ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ֻעוָלא> ּדַ֣
וִסים ֻּבאורָיא>

Luk 2:13 ֿ֭ד ָי֑א ּכַ֣ ׁשמַ֣ ִּגֵיא֞א ּדַ֣ ָוָֿת֞א סַ֣ ילַ֣ אָֿכא חַ֣ לַ֣ ם מַ֣ וֵמן ֵׁשלי> ֵאֿתחִזיו עַ֣
אָלָהא> ָואמִרי֑ן ּבִחין לַ֣ מׁשַ֣

Luk 2:14 ֿבָרא ָטָֿבא רָעא ׁשָלָמא> וסַ֣ ל אַ֣ ֞ ועַ֣ וֵמא> מרַ֣ אָלָהא ּבַ֣ ֵּתׁשֻּבוחָּתא לַ֣
֞י-֗אָנָׁש֞א ס ֿבנַ֣ לַ֣

Luk 2:15 ֿ֭ד ָוָֿת֞א חַ֣ ֵללו ָרעַ֣ ָי֑א מַ֣ ׁשמַ֣ אֵֿכ֞א לַ֣ לַ֣ ֿ֭ד ֵאזַ֣לו ֵמן לָוֿתֻהון מַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
הָוֿת> ֵֿביֿת-לֵח֑ם וֵנחֵזא לֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא ּדַ֣ ָמא ל7 ן ֵנרֵּדא עֿ֭דַ֣ ֿ֭ד> ָואמִרי> ם חַ֣ עַ֣

ן> ע לַ֣ וּדַ֣ יֿך ּדָמרָיא אַ֣ אַ֣
Luk 2:16 לֻעוָלא ּדִסים יַ֣וֵסֿף> וַ֣ ל7 ריַ֣ם וַ֣ מַ֣ חו ל7 רהָֿבאִיֿת> ֵואׁשּכַ֣ ו מסַ֣ ֵואֿתַ֣

ֻּבאורָיא>
Luk 2:17 <לָיא ל טַ֣ ו֗הי עַ֣ מֻהון עלַ֣ ֿת עַ֣ ללַ֣ עו לֵמלָֿתא ֵּדאֿתמַ֣ וּדַ֣ ֿ֭ד חזַ֣֑ו אַ֣ וֿכַ֣

Luk 2:18 ֞ ָוָֿתא> ֵלל לֻהון ֵמן ָרעַ֣ יֵלין ֵּדאֿתמַ֣ ל אַ֣ רו עַ֣ מַ֣ ע֑ו ֵאּתּדַ֣ ׁשמַ֣ וֻֿכלֻהון ּדַ֣
Luk 2:19 <חָמא ּבֵלָּבה מֿפַ֣ ן ָנטָרא ֗הָוֿת ֻּכלֵהין ֵמֵל֞א ָהֵלי֑ן וַ֣ ריַ֣ם ֵּדי> 7 מַ֣

Luk 2:20 ל ֻּכל אָלָה֑א עַ֣ לִלין לַ֣ מהַ֣ ן וַ֣ ּבִחי> ֿ֭ד מׁשַ֣ ָוָֿת֞א ָהנֻו֑ן ּכַ֣ ֿכו ָרעַ֣ וַ֣הֿפַ֣
מֻהון ס ל עַ֣ לַ֣ ָנא ֵּדאֿתמַ֣ יּכַ֣ עו> אַ֣ חזַ֣ו וַׁ֣שמַ֣ ּדַ֣

Luk 2:21 <לָי֑א ֵאֿתקִרי ׁשֵמה> ֵי7ֻׁשוע ו ּתָמנָיא יַ֣וִמי֞ן ּדֵנֿתּגזַ֣ר טַ֣ ֿ֭ד מלַ֣ וֿכַ֣
רָסא> אָֿכא קָֿ֭דם ּדֵנֿתּבֵטן ּבֿכַ֣ לַ֣ ֵּדאֿתקִרי ֵמן מַ֣

Luk 2:22 סֻקו֗הי ֻמוֵׁש֑א אַ֣ יֿך ָנֻמוָסא ּד7 ן אַ֣ ֿ֭דִּכיֿתֻהו> ִליו יַ֣וָמָֿת֞א ּדֿתַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתמַ֣ וֿכַ֣
נִקיֻמוָני֗הי קָֿ֭דם ָמרָיא> ֻל7אוִרׁשֵלם ּדַ֣

Luk 2:23 ִּדיָׁשא רּבָע֑א קַ֣ ח מַ֣ ֿכִֿתיֿב ּבָנֻמוָסא ּדָמרָיא> ּדֻֿכל ֵּדֿכָרא ָּפֿתַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣
ּדָמרָיא ֵנֿתקֵרא>
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Luk 2:24 אִמיר ּבָנֻמוָסא ּדָמרָיא> זַ֣וָּגא ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿ֭דֵנּתֻלון ֵּדֿבחָֿתא> אַ֣ וַ֣
ֻרוֵֿג֞א ּדיַ֣וָנא ס ו ּתֵרי֞ן ּפַ֣ ּדֻׁשוֿפִניֵנ֞א אַ֣

Luk 2:25 ֿבָרא ן וֿגַ֣ מֻעו> ֿ֭ד ִאיֿת ֗הָוא ֻּב7אוִרׁשֵלם> ׁשֵמה הָוא ֵׁש7 ֿבָרא ֵּדין חַ֣ ּגַ֣
איסָרֵיל> וֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֵּכא ֗הָוא לֻֿבוָיֵאה ִּד7 מסַ֣ ָהָנא ִּכאין ֗הָוא> וזִַּ֣דיק> וַ֣

ו֗הי> ִאיֿת ֗הָוֿת עלַ֣
Luk 2:26 ָמא וָּת֑א עֿ֭דַ֣ אִמיר ֗הָוא ֵלה ֵמן ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א ּדָלא ֵנחֵזא מַ֣ וַ֣

מִׁשיֵחה ּדָמרָיא> ּדֵנחֵזא לַ֣
Luk 2:27 ֞<ו֗הי ָֿבהַ֣ עִלין ֵלה אַ֣ ֿ֭ד מַ֣ יּכָלא> וֿכַ֣ ֻהו ָהָנא ֵאָֿתא ֗הָוא ּבֻרוָחא להַ֣

ֿפִקיֿ֭ד ּבָנֻמוָס֑א ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ו֗הי אַ֣ לָי֑א ּדֵנעּבֻֿ֭דון חָלֿפַ֣ ֵיֻׁשוע טַ֣ ל7
Luk 2:28 <ר אָלָהא> ֵואמַ֣ ֵרֿך לַ֣ ו֗הי>֞ וֿבַ֣ ל ּדָרעַ֣ ּבֵלה עַ֣ קַ֣

Luk 2:29 ׁשָלָמ֑א יֿך ֵמלָֿתֿך ּבַ֣ ֿבָּדֿך ָמר֑י אַ֣ ֗נּת ֵלה לעַ֣ ָרא אַ֣ ֵמִּכיל ׁשַ֣
Luk 2:30 ֑֞י חָנָנֿך ינַ֣ ּדָהא חזַ֣֞י עַ֣

Luk 2:31 ֞ רֻצוָּפא ּדֻֿכלֵהין ֵאמָוָֿתא> ֵיֿבּת ּבּפַ֣ ו ּדטַ֣ הַ֣
Luk 2:32 יסָרֵיל ס ָמֿך ִא7 ֞ וֻׁשוֿבָחא לעַ֣ ֗מֵמא> נֻוהָרא לֵֿגלָיָנא ּדעַ֣

Luk 2:33 <ו֗הי ֞י עלַ֣ לָל֞ן ֗הוַ֣ יֵלין ּדֵמֿתמַ֣ ל אַ֣ ו עַ֣ ִמיִהין ֗הוַ֣ 7וֵסֿף ֵּדין ֵואֵמה> ּתַ֣ יַ֣
Luk 2:34 ריַ֣ם ֵאֵמה> ָהא ָהָנא ִסים מַ֣ ר ל7 ן ֵואמַ֣ מֻעו> ֵרֿך ֵאנֻון ֵׁש7 וֿבַ֣

איסָרֵיל> וָלאָֿתא ּדֵחרָיָנא> ִּגֵיא֞א ִּב7 קָיָמא ּדסַ֣ ֻּפולָּתא> ולַ֣ למַ֣
Luk 2:35 חׁשָֿבָֿת֞א לָי֞ן מַ֣ יֿך ּדֵנֿתּגַ֣ ר ֻרומָחא> אַ֣ ֿבנַֿ֣פֵׁשֿכי ֵּדין ִּדיֵלֿכי ֵּתעּבַ֣ וַ֣

ִּגֵיא֞א ּס ּס ָוָֿת֞א ּדסַ֣ ּדֵלּבַ֣
Luk 2:36 אִׁשי֑ר ָאֿף ִהי ֿבָטא ָּד7 ֿפנֻואִי֑ל ֵמן ׁשַ֣ 7 רֵֿתה ּדַ֣ ָנא ֵּדין נִֿביָֿתא> ּבַ֣ חַ֣ ו7

עָלה חָיֿת ֵמן ּבֻֿתוֻלוָֿתה> ם ּבַ֣ ע ׁשִני֞ן עַ֣ ֿת ּביַ֣וָמָֿת֞ה ֗הָוֿת> וַׁ֣שֿבַ֣ ִׁשיׁשַ֣ קַ֣
Luk 2:37 וָלא ָּפרָקא ֗הָוֿת ֵמן ֞ ע> יֿך ׁשִני֞ן ּתָמִנאין וַ֣ארּבַ֣ לָּתא> אַ֣ רמַ֣ הָוֿת אַ֣ וַ֣

ֿבִללָיא> צֻלוָֿתא ָּפלָחא ֗הָוֿת> ִּבאיָמָמא> וַ֣ וָמא> וֿבַ֣ ֿבצַ֣ יּכָלא> וַ֣ הַ֣
Luk 2:38 לָלא ֗הָוֿת ממַ֣ אוּדיַֿ֣ת לָמרָיא> וַ֣ ֿת ָּבה ּבָׁשעָֿתא> וַ֣ ָואֿף ִהי ָקמַ֣

ֵּכא ֗הָוא לֻֿפורָקָנה ֻּד7אוִרׁשֵלם> מסַ֣ ם ֻּכלָנׁ֑ש ּדַ֣ ו֗הי עַ֣ עלַ֣
Luk 2:39 <ֿגִליָלא ֿכו לַ֣ ֿבָנֻמוָסא ּדָמרָי֑א הֿפַ֣ יֿך ּדַ֣ ֵלמו ֻּכל ֵמֵּדם אַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ וֿכַ֣

ֿת מִֿ֭די֗נּתֻהון> ָנצרַ֣ ל7



124                               The Aramaic Peshitta

Luk 2:40 <ֵלא ֵחֿכמָֿתא יַ֣ל ּבֻרוָחא> וֵמֿתמַ֣ לָיא ֵּדין ָרֵֿבא ֗הָוא> וֵמֿתחַ֣ טַ֣
ו֗הי> אָלָהא ִאיֿת ֗הָוֿת עלַ֣ יֻּבוָֿתא ּדַ֣ וטַ֣

Luk 2:41 ֿ֭דִעָֿ֭דא ּדֵֿפצָחא ס ו ֻל7אוִרׁשֵלם ּבעַ֣ ו֗ה֞י ּבֻֿכל ׁשָנא> ָאִז֗לין ֗הוַ֣ ו֗אָנׁשַ֣
Luk 2:42 ו מָעִֿ֭דין ֗הוַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֵעסֵר֑א֞ סֵלקו אַ֣ רּתַ֣ ר ׁשִני֞ן ּתַ֣ ֿ֭ד הָוא ּבַ֣ וֿכַ֣

ֿ֭דִעָֿ֭דא> לעַ֣
Luk 2:43 לָיא> ָּפׁש ֵלה ן ֵי7ֻׁשוע ֵּדין טַ֣ ֿכו לֻהו> ֞ הֿפַ֣ ֿ֭ד ׁשֵלמו יַ֣וָמָֿתא> וֿכַ֣

עו> יַ֣וֵסֿף ֵואֵמה> ָלא ִיֿ֭דַ֣ ֻּב7אוִרׁשֵלם> ו7
Luk 2:44 רֵּדא יַ֣וָמא ו מַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ ו> וֿכַ֣ ֞י לִויֿתֻהון ֻה֗ ם ּבנַ֣ ו ֵּגיר ּדעַ֣ ָסֿבִרין ֗הוַ֣

ע לֻהון> ן ּדָיֿ֭דַ֣ לָוֿת מַ֣ ן וַ֣ אוֻ֗הי לָוֿת ֗אָנֻׁשוֿתֻהו> ֿ֑֭ד ּבעַ֣ חַ֣
Luk 2:45 <ו ֵלה ֿכו לֻהון ֻּתוֿב ֻל7אוִרׁשֵלם> וָֿבֵעין ֗הוַ֣ הֿפַ֣ וָלא ֵאׁשּכֻחו֗הי> וַ֣
Luk 2:46 ֿת ֿ֭ד ָיֵֿתֿב ֵמצעַ֣ יּכָלא> ּכַ֣ ר ּתָלָֿתא יַ֣וִמי֑ן֞ ֵאׁשּכֻחו֗הי ּבהַ֣ וֵמן ָּבֿתַ֣

ֵאל לֻהון> ן וַ֣מׁשַ֣ ע ֵמנֻהו> ֞ וָׁשמַ֣ לָֿפֵנא> מַ֣
Luk 2:47 ו ֵל֑ה ּבֵחֿכמֵֿתה יֵלין ּדָׁשמִעין ֗הוַ֣ ו ֻּכלֻהון אַ֣ ִמיִהין הוַ֣ וֿתַ֣

ו֗ה֞י ס ֿבֵֿפֿתָֿגמַ֣ וַ֣
Luk 2:48 ן ּדּת לַ֣ ֿת ֵלה ֵאֵמה> ֵּברי> לָמָנא עֿבַ֣ הו> ֵואמרַ֣ ֿ֭ד חזַ֣אוֻ֗הי> ּתמַ֣ וֿכַ֣

ין ָלֿך> ִּגָיאא ָּבֵעין הוַ֣ ֻֿבוֿך ֵואָנא ּבֻטוָרָֿפא סַ֣ ָנ֑א ּדָהא אַ֣ ָהֿכַ֣
Luk 2:49 יֻּתון ִלי> ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדֵֿביֿת ָאֿבי ן ָמָנא ָּבֵעין הוַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣

ָוֵלא ִלי ֵּדאהֵו֑א
Luk 2:50 <ר לֻהון עו לֵמלָֿתא> ֵּדאמַ֣ וּדַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ָלא ֵאׁשּתַ֣

Luk 2:51 ן ֵאֵמה ֵּדין ֿ֭ד ֗הָוא לֻהו> עּבַ֣ ֿת> וֵמׁשּתַ֣ ָנצרַ֣ ן ֵואָֿתא ל7 מֻהו> נֵחֿת עַ֣ וַ֣
ָנטָרא ֗הָוֿת ֻּכלֵהין ֵמֵל֞א ּבֵלָּבה>

Luk 2:52 יֻּבוָֿתא לָוֿת ֿבטַ֣ ֿבֵחֿכמֵֿתה> וַ֣ ומֵֿתה> וַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ָרֵֿבא ֗הָוא> ּבקַ֣
יָנָׁש֞א ס ֿבנַ֣ ָלָהא> וַ֣ אַ֣

Luk 3:1 ֑ר ּבִהֿגָמנֻוָֿתא ִטיֵֿבִרָיוס ֵקסַ֣ לֻּכוֵֿתה ּד7 ֵעסֵר֞א ֵּדין ּדמַ֣ מׁשַ֣ ׁשנַֿ֣ת חַ֣ ּבַ֣
ִֿפיִליָּפוס ֿגִליָל֑א ו7 ָרוֵֿ֭דס ּבַ֣ ֿ֭ד ִרָׁשא רִֿביָעָיא ֵה7 יֻהוֿ֑֭ד ּכַ֣ ָטוס ִּב7 ילַ֣ ָּפנִטָיוס ִּפ7 ּד7

ִניַ֣א ִרָׁשא ֻלוסַ֣ ָֿכוָנ֑א ו7 טרַ֣ 7 אֿתָרא ּדַ֣ איֻטוִריַ֣א> וֿבַ֣ ֻחו֗הי> ִרָׁשא רִֿביָעָי֑א ִּב7 אַ֣
אִֿביִליֵנ֑א 7 רִֿביָעָיא> ּדַ֣
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Luk 3:2 ָנן 7וחַ֣ ל ֻי אָלָהא עַ֣ ָיָֿפ֑א הָוֿת ֵמלָֿתא ּדַ֣ קַ֣ ֿ֭ד7 ָנן וַ֣ חַ֣ ֻּבוֿת ָּכהנֻוָֿתא ּד7 ּברַ֣
רָיא ּבֻחורָּבא> ֿכַ֣ ר ז7 ּבַ֣

Luk 3:3 עֻמוִֿ֭דיָֿתא ֿכֵרז מַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ן ּכַ֣ ֞י יֻורּדָנ> חָֿ֭דרַ֣ ֿתָרא ּדַ֣ ֵואָֿתא ּבֻֿכֵלה אַ֣
חָטֵה֞א ס ֿתָיֻֿבוָֿתא> לֻׁשוֿבָקָנא ּדַ֣ ּדַ֣

Luk 3:4 ר> ָקָלא עָיא נִֿבָיא> ֵּדאמַ֣ אׁשַ֣ ֿכָֿתָֿבא ּדֵמֵל֞א ֵּד7 ֿכִֿתיֿב ּבַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ן> אָלהַ֣ עָֿתא ׁשִֿביֵל֞א לַ֣ ֿפקַ֣ ֿתֻרוצו ּבַ֣ ֵיֿבו ֻאורֵחה ּדָמרָי֑א וַ֣ ּדָקֵרא ּבֻחורָּבא> טַ֣

Luk 3:5 ן וֵנהֵוא ּכֻֿכו> ֞ ֵנֿתמַ֣ ן וֻֿכלֻהון ֻטוֵר֞א וָרָמָֿתא> ֻּכלֻהון נַ֣חֵל֞א ֵנֿתמֻלו>
עָֿתא> ֿפקַ֣ סָקא לַ֣ ֿפָיא> וַ֣אֿתָרא עַ֣ רָמא לׁשַ֣ עַ֣

Luk 3:6 אָלָהא ס ֵי֞א ּדַ֣ ר חַ֣ וֵנחֵזא ֻּכל ּבסַ֣
Luk 3:7 ֿ֭ד> יַ֣לָּדא ו לָוֵֿתה לֵמעמַ֣ יֵלין ָּדאֵֿתין ֗הוַ֣ ֞ אַ֣ ר ֗הָוא לֵֿכנֵׁשא> ֵואמַ֣

עִֿתיֿ֭ד> ק ֵמן ֻרוֿגָזא ּדַ֣ ִויֻֿכון לֵמערַ֣ נֻו חַ֣ ָּדאֵֿכֿ֭דֵנ֑א֞ מַ֣
Luk 3:8 ר ֻרון לִמאמַ֣ ֿתָיֻֿבוָֿתא> וָלא ּתׁשַ֣ עֵֿבֿ֭דו ָהִֿכיל ִּפאֵר֞א ּדָׁשֵוין לַ֣

ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ּדֵמן ָהֵלין ִּכאֵֿפ֞א ֿבָרָהם> ָאמַ֣ 7 ן אַ֣ אָֿבא ִאיֿת לַ֣ ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ּדַ֣
אֿבָרָהם> 7 ָי֞א לַ֣ מָקֻמו ּבנַ֣ ָלָהא לַ֣ ח אַ֣ ֵמׁשּכַ֣

Luk 3:9 ֻּכל ִאיָלָנא ָהִֿכיל> ּדִֿפאֵר֞א ֞ ל ֵעָקָרא ִּדאיָלֵנא> ָהא ֵּדין ָנרָֿגא ִסים עַ֣
ֿבנֻוָרא ָנֵֿפל ס ָטֵֿב֞א ָלא ָעֵֿבֿ֑֭ד ֵמֿתּפֵסק> וַ֣

Luk 3:10 <ן ָמָנא ָהִֿכיל ֵנעֵּבֿ֭ד ֞ ָואמִרי> ו ֵלה ֵּכנֵׁשא> אִלין ֗הוַ֣ וַ֣מׁשַ֣
Luk 3:11 יּת ן ּדלַ֣ רֵּתי֞ן ֻּכוִּתינָי֑ן֞ ֵנֵּתל למַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ּתַ֣ ן מַ֣ ר לֻהו> עָנא> ֵואמַ֣

ָנא ֵנעֵּבֿ֭ד> יָּברָּת֑א ָהֿכַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה סַ֣ ֵלה> ומַ֣
Luk 3:12 <לָֿפָנא> ָמָנא ֵנעֵּבֿ֭ד ֿ֭ד> ָואמִרין ֵלה> מַ֣ ו ָאֿף ָמֿכֵס֞א לֵמעמַ֣ ֵואֿתַ֣

Luk 3:13 ֿפִקיֿ֭ד לֻֿכון ל ָמא ּדַ֣ ן ָלא ֵּתֿתּבֻעון ֵמֵּדם יִַּ֣תיר עַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
ע> לֵמֿתּבַ֣

Luk 3:14 ן ן ָמָנא ֵנעֵּבֿ֭ד ָאֿף חנַ֣> ִטיַ֣א> ָואמִרי> ֞י ֵאסטרַ֣ ו ֵלה ָּפלחַ֣ אִלין ֗הוַ֣ וַ֣מׁשַ֣
ן וֵנסּפָק֞ן לֻֿכון ל֗אָנׁש ָלא ֵּתעׁשֻקו> ן וַ֣ ּגֻרו> ן ָלא ּב֗אָנׁש ֵּתּתטַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣

ָאֿפָסונָיֿתֻֿכו֞ן סס
Luk 3:15 ו ׁשִֿבין ֗הוַ֣ ָנ֑ן וֻֿכלֻהון ֵמֿתחַ֣ 7וחַ֣ ל ֻי ָמא עַ֣ ר ֗הָוא עַ֣ סּבַ֣ ֿ֭ד ֵּדין מַ֣ ּכַ֣

לָמא ֻהויֻו מִׁשיָח֑א ּבֵלּבֻהו֑ן ּדֿ֭דַ֣
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Luk 3:16 ָאֵֿתא ֞ ָיא> עֵמֿ֭ד ֗אָנא לֻֿכון ּבמַ֣ ן ֵאָנא ָהא מַ֣ ר לֻהו> ָנן ֵואמַ֣ 7וחַ֣ עָנא ֻי
ו֗הי>֞ ֻהו מָסנַ֣ רֵק֞א ּדַ֣ ו ּדָלא ָׁשֵוא ֗אָנא ֵּדאׁשֵרא עַ֣ ילָֿתן ֵמני> הַ֣ ו ּדחַ֣ ֵּדין הַ֣

ֿבנֻוָרא ס נַ֣עֵמֿ֭דֻֿכון ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא וַ֣
Luk 3:17 ו֗הי>֞ וֵחֵט֞א ָּכֵנׁש ֵּכא ֵאּדרַ֣ מֿ֭דַ֣ ֿפָׁשא ִּבאיֵֿ֭דה> וַ֣ אִחיֿ֭ד רַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

ו֗הי>֞ וֵֿתֿבָנא נַ֣וֵקֿ֭ד ּבנֻוָרא ּדָלא ָּדעָּכא ס אוצרַ֣ לַ֣
Luk 3:18 ָמא ס ר לעַ֣ ּבַ֣ מסַ֣ ֵלֿף ֗הָוא> וַ֣ ֞ מַ֣ ִּגָיאָֿתא> ָאֿף ֗אחָרנָיָֿת֞א ֵּדין סַ֣
Luk 3:19 ל ָנן עַ֣ 7וחַ֣ ֑א ֵמֻטל ּדֵמֿתּכֵסס ֗הָוא ֵמן ֻי רֿכַ֣ ָרוֵֿ֭דס ֵּדין ֵטטרַ֣ ֵה7
ל ֻּכלֵהין ִּביָׁשָֿת֞א ּדָעֵֿבֿ֭ד ֗הָו֑א ֻחו֗ה֑י ועַ֣ יִליָּפוס אַ֣ ֿת ִֿפ7 ֗נּתַ֣ ָרוִֿ֭דיַ֣א אַ֣ ֵה7

Luk 3:20 ִסיֵר֞א ס ָנן ֵּביֿת-אַ֣ יֻוחַ֣ ֿבֵׁשה ל7 ל ֻּכלֵהי֑ן וחַ֣ וֵסֿף ָאֿף ָהֵֿ֭דא עַ֣ אַ֣
Luk 3:21 ֵלא ֿ֭ד מצַ֣ ֿ֭ד> וֿכַ֣ ָמ֑א ָואֿף ֵי7ֻׁשוע עמַ֣ ֿ֭ד ֻּכֵלה עַ֣ ֿ֭ד עמַ֣ הָוא ֵּדין ּכַ֣

ָיא> חו ׁשמַ֣ ֵאֿתּפֿתַ֣
Luk 3:22 ֿ֭דֻמוֿת ֻּגוׁשָמא ּדיַ֣וָנא> וָקָלא ו֗הי> ּבַ֣ ֿת ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא עלַ֣ וֵנחּתַ֣

ִּביָֿבא> ּדָֿבֿך ֵאצטִֿביֿת ס ו ֵּברי חַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר> אַ֣ ָיא> ָּדאמַ֣ הָוא ֵמן ׁשמַ֣
Luk 3:23 ר ֗הָו֑א ן וֵמסּתֿבַ֣ ר ׁשִני֞ן ּתָלִֿתי> יֿך ּבַ֣ ו֗הי ֗הָוא אַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ִאיֿתַ֣

ִלי> ר ֵה7 7וֵסֿף> ּבַ֣ ר יַ֣ ּבַ֣
Luk 3:24 <7וֵסֿף ר יַ֣ 7אִני> ּבַ֣ ר יַ֣ לִּכי> ּבַ֣ ר ֵמ7 ִוי> ּבַ֣ ר ֵל7 ֿת> ּבַ֣ טֿתַ֣ 7 ר מַ֣ ּבַ֣

Luk 3:25 <ִּגיd7 ר נַ֣ סִלי> ּבַ֣ ר ֵח7 7ֻחום> ּבַ֣ ר נַ֣ ֻמוץ> ּבַ֣ 7 ר עַ֣ א> ּבַ֣ ּתֿתַ֣ 7 ר מַ֣ ּבַ֣
Luk 3:26 <ֻהוָֿ֭דא ר ִי7 7וֵסֿף> ּבַ֣ ר יַ֣ מִעי> ּבַ֣ 7 ר ׁשַ֣ ֿת> ּבַ֣ טַ֣ 7 ר מַ֣ ֿת> ּבַ֣ אַ֣ ר ָמ7 ּבַ֣

Luk 3:27 <ִרי ר ִנ7 ִֿתאיל> ּבַ֣ לַ֣ ר ֵׁש7 7ורָּבֵֿבל> ּבַ֣ ר ֻז ָסא> ּבַ֣ ר ָר7 ן ּבַ֣ ָנ> 7וחַ֣ ר ֻי ּבַ֣
Luk 3:28 <יר ר ִע7 לֻמוָֿ֭דֿ֭ד> ּבַ֣ ר ֵא7 ם> ּבַ֣ וסַ֣ ר ֻק7 ִּדי> ּבַ֣ 7 ר אַ֣ לִּכי> ּבַ֣ ר ֵמ7 ּבַ֣

Luk 3:29 <ִוי ר ֵל7 ִֿתיָֿתא> ּבַ֣ 7 ר מַ֣ ם> ּבַ֣ 7ורַ֣ ר ֻי ִליָעָזר> ּבַ֣ ר ֵא7 7וִסא> ּבַ֣ ר ֻי ּבַ֣
Luk 3:30 ִליִַ֣קים ר ֵא7 7וָנם> ּבַ֣ ר ֻי 7וֵסֿף> ּבַ֣ ר יַ֣ ֻהוָֿ֭דא> ּבַ֣ ר ִי7 ן ּבַ֣ מֻעו> ר ֵׁש7 ּבַ֣

Luk 3:31 <ִויֿ֭ד 7 ר ּדַ֣ ן ּבַ֣ ר ָנ7ָֿת> טָֿתא> ּבַ֣ 7 ר מַ֣ אִני> ּבַ֣ 7 ר מַ֣ לָיא> ּבַ֣ 7 ר מַ֣ ּבַ֣
Luk 3:32 <7חֻׁשון ר נַ֣ ן ּבַ֣ לָמו> 7 ר סַ֣ ָעז> ּבַ֣ ר ָּב7 ר ֻע7וִֿביֿ֭ד> ּבַ֣ י> ּבַ֣ יׁשַ֣ ר ִא7 ּבַ֣

Luk 3:33 <ֻהוָֿ֭דא ר ִי7 רץ> ּבַ֣ 7 ר ּפַ֣ ן ּבַ֣ צֻרו> ר ֵח7 ָרם> ּבַ֣ ר ָא7 ִמיָנָֿ֭דֿב> ּבַ֣ 7 ר עַ֣ ּבַ֣
Luk 3:34 <ר ָנ7ֻחור ח> ּבַ֣ רַ֣ 7 ר ּתַ֣ ֿבָרָהם> ּבַ֣ 7 ר אַ֣ יסָחק> ּבַ֣ ר ִא7 7עֻקוֿב> ּבַ֣ ר יַ֣ ּבַ֣

Luk 3:35 <ָלח ר ָׁש7 ָֿבר> ּבַ֣ ר ָע7 ָלֿג> ּבַ֣ ר ָּפ7 רֻעו> ּבַ֣ 7 ר אַ֣ ֻרוֿג> ּבַ֣ ר ָס7 ּבַ֣
Luk 3:36 <ֵמֿך 7 ר לַ֣ ר ֻנ7וח> ּבַ֣ ים> ּבַ֣ ר ִׁש7 ֿכָׁשר> ּבַ֣ רֿפַ֣ 7 ר אַ֣ ן ּבַ֣ ינַ֣> 7 ר קַ֣ ּבַ֣
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Luk 3:37 <ן ינַ֣ 7 ר קַ֣ הָלָלאֵיל> ּבַ֣ 7 ר מַ֣ 7רּד> ּבַ֣ ר יַ֣ נֻוֿך> ּבַ֣ ר ח7 ח> ּבַ֣ ֻֿתוׁשלַ֣ 7 ר מַ֣ ּבַ֣
Luk 3:38 ָלָהא ּס ּס ָֿ֭דם> ּדֵמן אַ֣ ר ָא7 יֿת> ּבַ֣ ר ִׁש7 נֻוׁש> ּבַ֣ 7 ר אַ֣ ּבַ֣

Luk 4:1 רֵֿתה ֿ֭דֿבַ֣ ן וַ֣ ֿך ֵמן יֻורּדָנ> ֿ֭ד מֵלא ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> הֿפַ֣ ן ּכַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדי>
ֻרוָחא לֻחורָּבא>

Luk 4:2 רָצא ס וָלא לֵעס ֵמֵּדם ּבָהנֻון ֵסא ֵמן ָאֵֿכלקַ֣ רּבִעי֑ן֞ ּדֵנֿתנַ֣ יַ֣וָמָֿת֞א אַ֣
רָֿתא ּכֵֿפן> ֵלם ֵאנֻו֑ן לחַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ ֞ וֿכַ֣ יַ֣וָמָֿתא>

Luk 4:3 ר לִֿכאָֿפא ָהֵֿ֭דא אָלָה֑א ֵאמַ֣ ֗נּת ּדַ֣ רָצא> ֵאן ּבֵרה אַ֣ ר ֵלה ָאֵֿכלקַ֣ ֵואמַ֣
חָמא> ּדֵֿתהֵוא לַ֣

Luk 4:4 לֻחוֿ֭ד ָחֵיא חָמא ּבַ֣ ר ֵלה> ּכִֿתיֿב ֗הו> ּדָלא ֗הָוא ּבלַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
אָלָהא ס רָנָׁש֑א ֵאָלא ּבֻֿכל ֵּפֿתָֿגם ּדַ֣ ּבַ֣

Luk 4:5 ארָעא לּכָוָֿת֞א ּדַ֣ וֵיה ֻּכלֵהין מַ֣ אסֵקה ָסָטָנא לֻטוָרא ָרָמא> וחַ֣ וַ֣
ּבֵעָּדָנא זֻעוָרא>

Luk 4:6 רָצא> ָלֿך ֵאֵּתל ֻׁשולָטָנא ָהָנא ֻּכֵלה וֻׁשוֿבֵחה> ּדִלי ר ֵלה ָאֵֿכלקַ֣ ֵואמַ֣
ן ֵּדאצֵּבא> ָיֵהֿב ֗אָנא ֵלה> למַ֣ ֑ם וַ֣ ׁשלַ֣ מַ֣

Luk 4:7 <֑י ִּדיָלֿך ֵנהֵוא ֻּכֵלה ֵאן ָהִֿכיל ֵּתסֻּגוֿ֭ד קָֿ֭דמַ֣
Luk 4:8 ָלָהֿך ֵּתסֻּגוֿ֭ד> וֵלה לָמרָיא אַ֣ ר ֵלה> ּכִֿתיֿב ֗הו ּדַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

ו֗הי ֵּתֿפֻלוח ס לֻחוֿ֭דַ֣ ּבַ֣
Luk 4:9 ר ֵלה> ֵאן יּכָלא> ֵואמַ֣ ל ֵּכנָֿפא ּדהַ֣ אִקיֵמה עַ֣ איּתֵיה ֻל7אוִרׁשֵלם> וַ֣ וַ֣

חּת> רָמא נַֿ֣פָׁשֿך ֵמָּכא לֿתַ֣ אָלָה֑א אַ֣ ֗נּת ּדַ֣ ּבֵרה אַ֣
Luk 4:10 <ננַ֣טֻרוָנֿך יּךְ֭ ּדַ֣ ֵקֿ֭ד עלַ֣ ו֗הי>֞ נֿפַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ למַ֣ ּכִֿתיֿב ֵּגי֑ר ּדַ֣

Luk 4:11 <יֻהו֞ן ֵנׁשקֻלוָנֿך֑ ּדָלא ֵּתּתֵקל ֵרֿגָלֿך ּבִֿכאָֿפא ל ּדָרעַ֣ ועַ֣
Luk 4:12 ָלָהֿך ִמיר ֗הו> ּדָלא ּתנֵַ֣סא לָמרָיא אַ֣ ר ֵלה> אַ֣ עָנא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

ס
Luk 4:13 ֿ֭ד זַֿ֣בָנא ק ֵמן לָוֵֿתה עַ֣ ו֗ה֑י֞ ּפרַ֣ רָצא ֻּכלֻהון ֵנסיֻונַ֣ ֵלם ָאֵֿכלקַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ וֿכַ֣

סס
Luk 4:14 ו֗הי ֵטָּבא> ּבֻֿכֵלה ק עלַ֣ נֿפַ֣ ֿגִליָלא> וַ֣ יָלא ּדֻרוָחא לַ֣ ֿך ֵי7ֻׁשוע ּבחַ֣ וַ֣הֿפַ֣

֞ יֻהון> חָֿ֭דרַ֣ ֿתָרא ּדַ֣ אַ֣
Luk 4:15 ח ֗הָוא ֵמן ֻּכל ֗אָנׁש ס ּבַ֣ ֿכנֻוָׁשֿתֻהו֑ן֞ וֵמׁשּתַ֣ ֵלֿף ֗הָוא ּבַ֣ וֻהו מַ֣
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Luk 4:16 מָעֿ֭ד ֗הָוא ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ל אַ֣ ִּב֑י ועַ֣ יָּכא ֵּדאֿתרַ֣ ֿת> אַ֣ ָנצרַ֣ ֵואָֿתא ל7
ּבָֿתא> וָקם לֵמקָר֑א ֿכנֻוׁשָּתא> ּביַ֣וָמא ּדׁשַ֣ לַ֣

Luk 4:17 ח ח ֵי7ֻׁשוע ֵסֿפָר֑א ֵואׁשּכַ֣ ֿפֿתַ֣ עָיא נִֿבָיא> וַ֣ אׁשַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב ֵלה ֵסֿפָרא ֵּד7
ֿכִֿתיֿב> יָּכא ּדַ֣ ֻּדוּכָֿתא> אַ֣

Luk 4:18 ֞ ָּבֻרו לֵמסִּכֵנא> מסַ֣ ני> לַ֣ ׁשחַ֣ י> וֵמֻטל ָהֵֿ֭דא מַ֣ ֻרוֵחה ּדָמרָיא עלַ֣
עִויֵר֞א ָי֞א ֻׁשוֿבָקָנא> ולַ֣ ׁשֿבַ֣ ֿכָרזֻו לַ֣ למַ֣ ֞י ֵלָּבא> וַ֣ ֿתִֿבירַ֣ אָסיֻו לַ֣ ני> למַ֣ לחַ֣ וׁשַ֣

ֿתִֿביֵר֞א ּבֻׁשוֿבָקָנא> ָרֻרו לַ֣ מׁשַ֣ חָזָיא> ולַ֣
Luk 4:19 <לָּתא לָמרָיא ּבַ֣ ֗נָּתא מקַ֣ ֿכָרזֻו ׁשַ֣ וַ֣למַ֣

Luk 4:20 מָׁשָנא> ֵואזַ֣ל ִיֵֿתֿב> ֻּכלֻהון ֵּדין מׁשַ֣ ֿך ֵסֿפָרא> ויַ֣הֵּבה לַ֣ ֿכרַ֣ וַ֣
֞י ֵּבה> יֻהו֞ן ָחיָר֞ן ֗הוַ֣ ינַ֣ ֿכנֻוׁשָּת֑א עַ֣ ּדֿבַ֣

Luk 4:21 ֞ יֻּכון> ם ּכָֿתָֿבא ָהָנא ֵּבאֿ֭דנַ֣ לַ֣ ן ּדיַ֣וָמָנא ֵאׁשּתַ֣ ר לָוֿתֻהו> ִרי לִמאמַ֣ וׁשַ֣
Luk 4:22 יֻּבוָֿתא ּדָנֿפָק֞ן ו ּבֵמֵל֞א ּדטַ֣ מִרין ֗הוַ֣ ן וֵמּתּדַ֣ ו ֵלה ֻּכלֻהו> וָסהִּדין הוַ֣

7וֵסֿף סס ר יַ֣ ו> ָלא ֗הָוא ָהָנא ּבַ֣ ֞י ֵמן ֻּפוֵמה> ָואמִרין ֗הוַ֣ ֗הוַ֣
Luk 4:23 ָסא ֿתָלא ָהָנא> ָאסָיא אַ֣ ר ִּתאמֻרון ִלי מַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּכֿבַ֣ ָאמַ֣

מִֿ֭די֗נָּתֿך> ֻחו֑ם עֵֿבֿ֭ד ָאֿף ָהרָּכא ּבַ֣ רנַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 ּדּת ּבַ֣ עֿבַ֣ ן ּדַ֣ ע> ׁשמַ֣ נַֿ֣פָׁשֿך> וֻֿכל ּדַ֣
Luk 4:24 ל ּבַ֣ יּת נִֿבָיא ּדֵמֿתקַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדלַ֣ ִמין ָאמַ֣ ר> אַ֣ ֗הו ֵּדין ֵאמַ֣

מִֿ֭די֗נֵּתה> ּבַ֣
Luk 4:25 <איסָרֵיל ֞י ִּב7 רמָלָֿת֞א ִאיֿת ֗הוַ֣ ִּגי אַ֣ ן ּדסַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ׁשָרָרא ֵּגיר ָאמַ֣

ָי֞א ׁשִני֞ן ּתָלֿת ויַ֣רֵח֞א ׁשָּת֑א וַ֣הָוא ֿ֭ד ֵאּתּתֵחֿ֭דו ׁשמַ֣ ִלָיא נִֿבָי֑א ּכַ֣ ֞י ִא7 ּביַ֣ומַ֣
רָעא> ָּבא ּבֻֿכָלה אַ֣ ֿפָנא רַ֣ ּכַ֣

Luk 4:26 ן לָוֿת יָּד> צַ֣ ֿת ּד7 רּפַ֣ צַ֣ ִלָי֑א ֵאָלא ל7 ר ִא7 ּדַ֣ לָוֿת חָֿ֭דא ֵמנֵהין ָלא ֵאׁשּתַ֣ וַ֣
לָּתא> רמַ֣ ֗נּתָֿתא אַ֣ אַ֣

Luk 4:27 ֿ֭ד ע נִֿבָי֑א וחַ֣ ִליׁשַ֣ ֞י ֵא7 יסָרֵיל> ּביַ֣ומַ֣ ו ֵּביֿת ִא7 רֵּב֞א ִאיֿת ֗הוַ֣ ִּגֵיא֞א ּגַ֣ וסַ֣
רָמָיא> 7עָמן אַ֣ ִּכ֑י ֵאָלא ֵאן נַ֣ ֵמנֻהון ָלא ֵאּתּדַ֣

Luk 4:28 ֿכנֻוׁשָּת֑א ֵאֿתמִליו ֵחמָּתא ֻּכלֻהו֑ן ן ָהנֻון ּדֿבַ֣ עו ָהֵלי> ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
Luk 4:29 ֿגִֿביָנא ָמא לַ֣ איּתיֻו֗הי עֿ֭דַ֣ ר ֵמן מִֿ֭די֗נָּת֑א וַ֣ ּפֻקו֗הי לֿבַ֣ וָקמו אַ֣

ו֗הי> ּדֵנׁשֻּדוָני֗הי ֵמן ׁשִקיָֿפא> נָיא ֗הָוֿת עלַ֣ מִֿ֭די֗נּתֻהון ּבַ֣ ו ּדַ֣ ּדֻטוָר֑א הַ֣
Luk 4:30 יָנֿתֻהון ֵואזַ֣ל ס ר ּבַ֣ ֻהו ֵּדין עֿבַ֣
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Luk 4:31 ֞ ֵּבא> ֵלֿף ֗הָוא לֻהון ּבׁשַ֣ ֿגִליָל֑א ומַ֣ רנַֻ֣חום מִֿ֭די֗נָּתא ּדַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 נֵחֿת לַ֣ וַ֣
Luk 4:32 לָטא ֗הָוֿת ֵמלֵֿתה סס מׁשַ֣ ו ּביֻולָּפֵנה> ּדַ֣ ִמיִהין הוַ֣ וֿתַ֣

Luk 4:33 ֿבָרא ִּדאיֿת ֗הָוא ֵּבה> ֻרוָחא ּדִׁשאָֿ֭דא ֿכנֻוׁשָּתא> ּגַ֣ ִואיֿת ֗הָוא ּבַ֣
ק ּבָקָלא ָרָמא> זעַ֣ נָֿפא> וַ֣ טַ֣

Luk 4:34 ן וָּבֻֿ֭דוֿתַ֣> יּת למַ֣ ן וָלֿך> ֵי7ֻׁשו֑ע ָנצָרָיא> ֵאֿתַ֣ יני> ָמא לַ֣ ר> ׁשֻֿבוקַ֣ ֵואמַ֣
אָלָהא> ִּדיֵׁש֑ה ּדַ֣ ֗נּת> קַ֣ ן אַ֣ ע ֗אָנא ָלֿך מַ֣ ָיֿ֭דַ֣

Luk 4:35 ר> סֻֿכור ֻּפוָמֿך> וֻֿפוק ֵמֵנה> וַׁ֣שָֿ֭די֗הי ִׁשאָֿ֭דא ֿכָאא ֵּבה ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣
ח ֵּבה ֵמֵּדם> ֿ֭ד ָלא סרַ֣ ק ֵמֵנה> ּכַ֣ נֿפַ֣ עָֿת֑א וַ֣ מצַ֣ ּבַ֣

Luk 4:36 ן ם חָֿ֭דֵֿ֭ד֞א ָואמִרי> ו> עַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ממַ֣ ֿ֭ד לֻֿכלָנׁש> וַ֣ ָּבא ֵאחַ֣ וֵֿתמָהא רַ֣
֞ נָֿפָֿתא> יָלא ָּפקָּדא לֻרוֵח֞א טַ֣ ֿבחַ֣ ֿבֻׁשולָטָנא וַ֣ י ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א ּדַ֣ ָמָנא ֗הי ּכַ֣

֞ וָנֿפָקן>
Luk 4:37 יֻהו֞ן ס חָֿ֭דרַ֣ ֿתָרא ּדַ֣ ו֗הי ֵטָּבא ּבֻֿכֵלה אַ֣ ק עלַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

Luk 4:38 חָמֵֿתה ן וַ֣ ֵׁשמֻעו> יֵּתה ּד7 ל לֿבַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע ֵמן ּכנֻוׁשָּת֑א עַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣
ו ֵמֵנה ֵמֻטָלָֿתה> ֿבעַ֣ ּבָֿתא> וַ֣ ִליָצא ֗הָוֿת ֵּבאָׁשָֿתא רַ֣ ן אַ֣ ֵׁשמֻעו> ּד7

Luk 4:39 <ֿת קָֿתה> וֵמחָֿ֭דא ָקמַ֣ ֿכָאא ֵּבאָׁשָֿתה> וַׁ֣שֿבַ֣ וָקם לֵעל ֵמָנ֑ה וַ֣
מָׁשא ֗הָוֿת לֻהון ס וַ֣מׁשַ֣

Luk 4:40 ֞ יֵלין ִּדאיֿת ֗הָוא לֻהון ּכִריֵהא> ֞י ֵׁשמָׁשא ֵּדי֑ן ֻּכלֻהון אַ֣ עָרֿבַ֣ מַ֣
ֿ֭ד ֿ֭ד חַ֣ ל חַ֣ יִּתיו ֵאנֻון לָוֵֿתה> ֻהו ֵּדין עַ֣ ֞ אַ֣ חלֵֿפא> ֿכִריִהין ּבֻֿכורָהֵנ֞א מׁשַ֣ ּדַ֣

אֵסא ֗הָוא לֻהון> ן ִאיֵֿ֭דה ָסֵאם ֗הָוא> ומַ֣ ֵמנֻהו>
Luk 4:41 א֗נּת ן ּדַ֣ ן ָואמִרי> זעִקי> ֿ֭ד מַ֣ ֞ ּכַ֣ ִּגֵיאא> ו ָאֿף ִׁשאֵֿ֭ד֞א ֵמן סַ֣ וָנֿפִקין ֗הוַ֣

אָלָהא> וָֿכֵאא ֗הָוא ּבֻהו֑ן וָלא ָׁשֵֿבק ֗הָוא לֻהון ו מִׁשיָחא ּבֵרה ּדַ֣ ֻה֗
ן ּדָיֿ֭דִעין ּדֻהויֻו מִׁשיָחא ס ּדִנאמֻרו>

Luk 4:42 אֿתָרא ֻחורָּבא> וֵֿכנֵׁש֞א ָּבֵעין ק ֵאזַ֣ל ֵלה לַ֣ ֿפֵרה ּדיַ֣וָמא> נֿפַ֣ לצַ֣ וַ֣
אחֻּדו֗הי> ּדָלא ִנאזַ֣ל ֵלה ֵמן לָוֿתֻהון> ָמא לָוֵֿתה> וַ֣ ו עֿ֭דַ֣ ו ֵלה> ֵואֿתַ֣ ֗הוַ֣

Luk 4:43 מִֿ֭דיָנָֿת֞א ֗אחָרנָיָֿת֞א ָוֵלא ִלי ן ָּדאֿף לַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣
ּדֵרֿת> ל ָהֵֿ֭דא ֗הו ֵאׁשּתַ֣ אָלָהא> ּדעַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ָּבֻרו מַ֣ מסַ֣ לַ֣

Luk 4:44 ֿגִליָלא סס ֿכנֻוָׁשָֿת֞א ּדַ֣ ֿכֵרז ֗הָוא ּבַ֣ וֻהו מַ֣
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Luk 5:1 אָלָה֑א וֻהו ע ֵמלָֿתא ּדַ֣ ו֗הי ֵּכנָׁשא לֵמׁשמַ֣ ֿ֭ד ּכנַׁ֣ש עלַ֣ ן ּכַ֣ הָוא ֵּדי>
ר> ֵֿגֵנסַ֣ ל-יַֿ֣֭ד יַ֣מָֿתא ּד7 ָקֵאם ֗הָוא עַ֣

Luk 5:2 ן סֵלקו ֵמנֵהי> ָיֵֿ֭ד֞א ּדַ֣ ל-ֵּג֗נֿב יַ֣מָֿתא> וצַ֣ ֞ ּדָקיָמ֞ן עַ֣ רֵּתין> חָזא סִֿפיֵנ֞א ּתַ֣
֞ מִׁשיִֿגין מִציָֿ֭דֿתֻהון> וַ֣

Luk 5:3 ר סֵלק ֵי7ֻׁשוע ִיֵֿתֿב ָּבה> ֵואמַ֣ ֵׁשמֻעון הָוֿת ִּכאָֿפא> וַ֣ ן ּד7 חָֿ֭דא ֵמנֵהי> וַ֣
ֵלֿף ֵמן סִֿפי֗נָּתא לֵֿכנָׁשא ֞ וָיֵֿתֿב ֗הָוא> ומַ֣ ָיא> ִליל ֵמן יַֿ֣בָׁשא למַ֣ ּדֵנֿ֭דּבֻרוָנה קַ֣

ס
Luk 5:4 ו רו לֻעומָק֑א וַ֣ארמַ֣ ן ּדֿבַ֣ ֵׁשמֻעו> ר ל7 מ֗לֵל֑ה ֵאמַ֣ ֿ֭ד ׁשֵֿתק ֵמן מַ֣ וֿכַ֣

יָּדא ס מִציֿ֭דּתֻֿכון לצַ֣
Luk 5:5 ֿ֭ד֑ן ִּב֑י ִללָיא ֻּכֵלה ִלאין וֵמֵּדם ָלא ֵאחַ֣ ר ֵלה> רַ֣ ן ֵואמַ֣ מֻעו> עָנא ֵׁש7

ן ָרֵמא ֗אָנא מִציֿ֭דָּתא ּס ּס ל ֵמלָֿתֿך ֵּדי> עַ֣
Luk 5:6 רָיא ֗הָוֿת ִּגֵיא֞א ּדָטֿב> וֵמצטַ֣ ׁשו נֻוֵנ֞א סַ֣ ֿ֭ד֑ו חֿבַ֣ ֿ֭ד ָהֵֿ֭דא עֿבַ֣ וֿכַ֣

מִציֿ֭דּתֻהון>
Luk 5:7 ֿ֭ד ן וֿכַ֣ ּדֻרון ֵאנֻו> סִֿפי֗נָּתא ֗אחִרָֿת֑א ּדִנאֻֿתון נעַ֣ יֻהו֞ן ּדֿבַ֣ ֿברַ֣ זו לחַ֣ רמַ֣ וַ֣

ע ס ֞י לֵמטּבַ֣ ִריָֿב֞ן ֗הוַ֣ יֿך ּדקַ֣ ֞ אַ֣ יֵהין> רּתַ֣ ו ֵאֵני֞ן סִֿפיֵנ֞א ּתַ֣ ֑ו מלַ֣ ֵאֿתַ֣
Luk 5:8 <ר ֵלה ֵיֻׁשוע> ֵואמַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ל קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣ מֻעון ִּכאָֿפ֑א נֿפַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדין ֵׁש7 ּכַ֣

ָטָיא> ֿבָרא ֗אָנא חַ֣ ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך ָמר֑י ּפֻרוק ָלֿך ֵמני> ּדֿגַ֣
Luk 5:9 ו ּדנֻוֵנ֞א יָּדא הַ֣ ל צַ֣ ֵמ֑ה עַ֣ לֻֿכלֻהון ּדעַ֣ חֵּדה ֗הָוא> וַ֣ ֵּתמָהא ֵּגיר אַ֣

ּדָצֿ֭דו>
Luk 5:10 ו יֻהון ֗הוַ֣ ֑י ִּדאיֿתַ֣ 7ֿבֿ֭דַ֣ ֞י זַ֣ ן ּבנַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ל7 יַ֣עֻקוֿב> וַ֣ ָהֿכָוֿת ֵּדין ָאֿף ל7
ל> ֵמן ָהָׁשא ן ָלא ֵּתֿ֭דחַ֣ ֵׁשמֻעו> ר ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ל7 ֵׁשמֻעון ס ֵאמַ֣ וָּתֵֿפ֞א ּד7 ׁשַ֣

֞ ֵיא> ֞י-֗אָנָׁשא ֵּתהֵוא ָצֵאֿ֭ד לחַ֣ ּבנַ֣
Luk 5:11 ו ָּבֿתֵרה ס קו ֻּכל ֵמֵּדם> ֵואֿתַ֣ ארָעא> וַׁ֣שֿבַ֣ ֵרֿבו ֵאֵני֞ן סִֿפיֵנ֞א לַ֣ וקַ֣

Luk 5:12 מֵלא ֻּכֵלה ֿבָרא ּדַ֣ חָֿ֭דא ֵמן מִֿ֭דיָנָֿת֑א֞ ֵאָֿתא ּגַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣ וֿכַ֣
ר ֵלה> ָמר֑י ֵאן ו֗הי>֞ וָֿבֵעא ֗הָוא ֵמֵנה> ֵואמַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ ֵיֻׁשו֑ע וַ֣ רָֿבא> חָזא ל7 ּגַ֣

ָּכיֻוֿתי> מֿ֭דַ֣ ֗נּת לַ֣ ח אַ֣ ֗נּת> ֵמׁשּכַ֣ ָצֵֿבא אַ֣
Luk 5:13 <ָּכא ר ֵלה> ָצֵֿבא ֗אָנא> ֵאּתּדַ֣ ט ִאיֵֿ֭דה ֵי7ֻׁשוע> קֵרֿב ֵלה> ֵואמַ֣ וַֿ֣פׁשַ֣

ִּכי> רֵֿבה> ֵואּתּדַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה ֵאזַ֣ל ֵמֵנה ּגַ֣ וֿבַ֣
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Luk 5:14 ֵרֿב ֞ וקַ֣ ָוא נַֿ֣פָׁשֿך לָֿכהֵנא> ר> ֵאָלא ֵזל> חַ֣ ל֗אָנׁש ָלא ִּתאמַ֣ קֵֿ֭דה> ּדַ֣ וֿפַ֣
וֵׁשא> לָסהֻּדוֿתֻהון ס ֵקֿ֭ד ֻמ7 ָנא ּדֿפַ֣ יּכַ֣ ֿ֭דִּכיָֿתֿך֑ אַ֣ חָלֿף ּתַ֣

Luk 5:15 <ִּגָיאא ָמא סַ֣ נַׁ֣ש ֗הָוא עַ֣ ו֗הי ֵטָּבא יִַּ֣תיָראִיֿת> וֵמֿתּכַ֣ ק עלַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
יֻהו֞ן ס אָסיֻו ֵמן ֻּכורָהנַ֣ לֵמֿתַ֣ ע ֵמֵנ֑ה וַ֣ לֵמׁשמַ֣

Luk 5:16 ֵלא ס מצַ֣ ֿבָרא> וַ֣ ֵנא ֗הָוא לֿ֭דַ֣ ֻהו ֵּדין מׁשַ֣
Luk 5:17 ו ּפִריֵׁש֞א ֵלֿף ֗הָוא ֵי7ֻׁשו֑ע ָיֿתִּבין ֗הוַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ֞ ּכַ֣ ֿ֭ד ֵמן יַ֣וָמָֿתא> הָוא ּבחַ֣ וַ֣

יֻהוֿ֭ד וֻֿ֭ד7אוִרׁשֵלם> ֿגִליָלא וִֿ֭ד7 ו ֵמן ֻּכל ֻקורָי֞א ּדַ֣ ו ֗הוַ֣ ֞י ָנֻמוָס֑א ֵּדאֿתַ֣ לֿפַ֣ ומַ֣
אָסיֻוֿתֻהון ס ו֗הי ֗הָוא למַ֣ יָלא ּדָמרָיא> ִאיֿתַ֣ וחַ֣

Luk 5:18 ן ו ּדנַ֣עֻלו> רָיא> וָֿבֵעין ֗הוַ֣ ֿ֭ד> מׁשַ֣ ֿבָרא חַ֣ רָסא ּגַ֣ יִּתיו ּבעַ֣ ו֗אָנָׁש֞א אַ֣
ו֗הי> נִסיֻמוָני֗הי קָֿ֭דמַ֣

Luk 5:19 ָמ֑א סֵלקו עֻלוָני֗ה֑י ֵמֻטל ֻסוָֿגאא ּדעַ֣ ָנא נַ֣ איּכַ֣ חו ּדַ֣ ֿ֭ד ָלא ֵאׁשּכַ֣ וֿכַ֣
ֵיֻׁשוע ו֗הי ּד7 עָֿתא> קָֿ֭דמַ֣ מצַ֣ טִליָלא לַ֣ רֵסה> ֵמן ּתַ֣ ם עַ֣ ֻּבו֗הי עַ֣ לֻהון ֵלאָּגָר֑א וׁשַ֣

ס
Luk 5:20 <ֿבָרא רָיא> ּגַ֣ ו מׁשַ֣ ר להַ֣ ן ֵאמַ֣ יָמנֻוֿתֻהו> ֿ֭ד חָזא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע הַ֣ ּכַ֣

֞ יּכְ֭> ׁשִֿביִקין ָלֿך חָטהַ֣
Luk 5:21 ֵלל ממַ֣ נֻו ָהָנא ּדַ֣ ן מַ֣ ן ָואמִרי> ׁשִֿבי> ֿפִריֵׁש֞א ֵמֿתחַ֣ ִריו ָסֿפֵר֞א וַ֣ וׁשַ֣

לֻחוֿ֭ד> ָלָהא ּבַ֣ ק חָטֵה֑א֞ ֵאָלא ֵאן אַ֣ ח לֵמׁשּבַ֣ נֻו ֵמׁשּכַ֣ ֻּגוָּדָֿפא> מַ֣
Luk 5:22 ׁשִֿבין ן ָמָנא ֵמֿתחַ֣ ר לֻהו> עָנא> ֵואמַ֣ חׁשָֿבֿתֻהו֑ן֞ וַ֣ ע מַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣

א֗נֻּתון ּבֵלּבֻֿכון>
Luk 5:23 ר> ֻקום ו לִמאמַ֣ ֑֞ אַ֣ יּךְ֭ ׁשִֿביִקין ָלֿך חָטהַ֣ ר> ּדַ֣ יָֿ֭דא ּפִׁשיָקא לִמאמַ֣ אַ֣

ֵלֿך> הַ֣
Luk 5:24 ֞ארָעא ּדֵנׁשֻּבוק חָטֵה֑א ו ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ּבַ֣ ִליט ֻה֗ ּדֵֿתּדֻעון ֵּדין ּדׁשַ֣

יָּתֿך> רָסֿך> וֵזל לֿבַ֣ ר ֗אָנא> ֻקום> ׁשֻקול עַ֣ רָיא> ָלֿך ָאמַ֣ מׁשַ֣ ר לַ֣ ָאמַ֣
Luk 5:25 ח ּבַ֣ ֿ֭ד מׁשַ֣ יֵּת֑ה ּכַ֣ רֵסה ֵואזַ֣ל לֿבַ֣ ל עַ֣ ֞ וַׁ֣שקַ֣ יֻהון> וֵמחָֿ֭דא ָקם לִענַ֣

אָלָהא ס לַ֣
Luk 5:26 <אָלָהא> ֵואֿתמִליו ֵּדחלָֿתא ו לַ֣ ּבִחין ֗הוַ֣ ֿ֭ד לֻֿכלָנׁש> וַ֣מׁשַ֣ וֵֿתמָהא ֵאחַ֣

חזַ֣ין יַ֣וָמָנא ֵּתֿ֭דמָרָֿת֞א ס ן ּדַ֣ ָואמִרי>
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Luk 5:27 ִוי> ּדָיֵֿתֿב ׁשֵמה ֵל7 חָזא ָמֿכָסא ּדַ֣ ק ֵי7ֻׁשו֑ע וַ֣ ר ָהֵלין נֿפַ֣ ָּבֿתַ֣
רי> ר ֵלה> ָּתא ָּבֿתַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ֵּביֿת-ָמֿכֵסא>

Luk 5:28 ק ֻּכל ֵמֵּדם> וָקם ֵאזַ֣ל ָּבֿתֵרה ס וַׁ֣שֿבַ֣
Luk 5:29 ִּגָיאא ָּבא> ִואיֿת ֗הָוא ֵּכנָׁשא סַ֣ יֵּתה ֻקוָּבָלא רַ֣ ִוי ּבֿבַ֣ ֿ֭ד ֵלה ֵל7 עֿבַ֣ וַ֣

מֻהון> ו עַ֣ סִמיִֿכין הוַ֣ ֞ ּדַ֣ ֗אחָרֵנא> ּדָמֿכֵס֞א וֿ֭דַ֣
Luk 5:30 ם ו֗הי>֞ לָמָנא עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֞ ָואמִרין לֿתַ֣ ֿפִריֵׁשא> ו ָסֿפֵר֞א וַ֣ וָרטִנין ֗הוַ֣

֞ ָאֿכִלין א֗נֻּתון וָׁשֵֿתין ס ָטֵיא> ָמֿכֵס֞א וחַ֣
Luk 5:31 חִליֵמ֑א֞ ֵאָלא ן ָלא ֵמֿתּבֵעא ָאסָיא לַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣

איֵלין ּדִֿביׁש ִּביׁש עִֿביִֿ֭דין> לַ֣
Luk 5:32 <ֿתָיֻֿבוָֿתא ָטֵי֞א לַ֣ ִּדיֵק֑א֞ ֵאָלא לחַ֣ ָלא ֵאִֿתיֿת ֵּדאקֵרא לזַ֣

Luk 5:33 ִמיָנאִיֿת ָנן ָציִמין אַ֣ יֻוחַ֣ ו֗ה֞י ּד7 לִמיֿ֭דַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ָאמִרין ֵלה> לָמָנא ּתַ֣
ֿפִריֵׁש֑א֞ ִּדיָלֿך ֵּדין ָאֿכִלין וָׁשֵֿתין> ן ָאֿף ּדַ֣ ֵלי> וַ֣מצַ֣

Luk 5:34 ֿגנֻוָנ֑א ּכָמא ו֗ה֞י ּדַ֣ ֿבנַ֣ ן ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון לַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
נֻצוֻמון> ן ּדֵֿתעּבֻֿ֭דון ּדַ֣ מֻהו> ֿתָנא עַ֣ ּדחַ֣

Luk 5:35 ֿתָנא ֵמנֻהו֑ן ָהיֵּדין נֻצוֻמון ֿ֭ד ֵנּתּתִרים חַ֣ ֞ ּכַ֣ ִנאֻֿתון ֵּדין יַ֣וָמָֿתא>
ּבָהנֻון יַ֣וָמָֿת֞א ס

Luk 5:36 ֿ֭֗דָֿת֑א עָֿתא ֵמן ָמאָנא חַ֣ ֿתָלא> ּדָלא ֗אָנׁש ָקֵאֿ֭ד ֻאורקַ֣ ר לֻהון מַ֣ ֵואמַ֣
עָֿתא ֿבָלָיא> ָלא ָׁשלָמא ֻאורקַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ָקֵאֿ֭ד> ולַ֣ ל ָמאָנא ּבָלָיא> ּדָלא לחַ֣ וָרֵמא עַ֣

ֿ֭֗דָֿתא> ּדֵמן חַ֣
Luk 5:37 זַ֣ע ֞ ֵואן ֵּדין ָל֑א מֿבַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ּבֵזֵק֞א ּבָלָיָֿתא> מָרא חַ֣ וָלא ֗אָנׁש ָרֵמא חַ֣

֞ מָרא ֵמֵֿתאֵׁשֿ֑֭ד וֵזֵק֞א ָאֿבָּדן> ֞ וֻהו חַ֣ ֿ֭֗דָֿתא לֵזֵקא> מָרא חַ֣ חַ֣
Luk 5:38 <יֻהו֞ן ֵמֿתנַ֣טִרין ֿ֭֗דָּתָֿת֞א ָרֵמי֑ן וַֿ֣תרַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ּבֵזֵק֞א חַ֣ מָרא חַ֣ ֵאָלא חַ֣

Luk 5:39 <ר ֵּגיר ֿ֭֗דָֿתא> ָאמַ֣ ִּתיָק֑א וֵמחָֿ֭דא ָּבֵעא חַ֣ מָרא עַ֣ וָלא ֗אָנׁש ָׁשֵֿתא חַ֣
ִסים ס ִּתיָקא ּבַ֣ עַ֣

Luk 6:1 ו֗ה֞י ָמלִּגין לִמיֿ֭דַ֣ ֵלֿך ֵי7ֻׁשוע ֵּביֿת זַ֣רֵע֑א֞ ּתַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ ּבָֿתא ּכַ֣ הָוא ֵּדין ּבׁשַ֣
֞ ָואֿכִלין> יֻהון> ו ֵׁשּבֵל֑א֞ וָֿפרִּכין ִּבאיֿ֭דַ֣ ֗הוַ֣

Luk 6:2 ן ֵמֵּדם ן ָמָנא ָעֿבִּדין א֗נֻּתו> ֗אָנִׁשי֞ן ֵּדין ֵמן ּפִריֵׁש֞א ָאמִרין לֻהו>
ּבָֿתא> ֿ֭ד ּבׁשַ֣ ִליט לֵמעּבַ֣ ּדָלא ׁשַ֣
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Luk 6:3 ֿ֭ד ִויֿ֑֭ד ּכַ֣ 7 ֿ֭ד ּדַ֣ עֿבַ֣ יֻּתו֑ן ֵמֵּדם ּדַ֣ ן וָלא ָהֵֿ֭דא קרַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
ֵמ֑ה איֵלין ּדעַ֣ ן ֻהו וַ֣ ּכֵֿפ>

Luk 6:4 ֑ל ויַ֣֗הֿב ֿב ֵאֿכַ֣ חָמא ּדָֿפֻֿתוֵרה ּדָמרָיא> נסַ֣ אָלָה֑א ולַ֣ יֵּתה ּדַ֣ ל לֿבַ֣ ּדעַ֣
לֻחוֿ֭ד> ֑ל ֵאָלא לָֿכהֵנ֞א ּבַ֣ ִליט ֗הָוא לֵמאֿכַ֣ ו ּדָלא ׁשַ֣ ֵמ֑ה הַ֣ איֵלין ּדעַ֣ לַ֣

Luk 6:5 ּבָֿתא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ס ו ּדׁשַ֣ ן ּדָמָרה ֻה֗ ר לֻהו> ֵואמַ֣
Luk 6:6 ֵלֿף ֗הָוא> ִואיֿת ֗הָוא ֿכנֻוׁשָּתא> ומַ֣ ל לַ֣ ּבָֿתא ֗אחִרָֿת֑א עַ֣ הָוא ֵּדין לׁשַ֣

ֿבָרא> ִּדאיֵֿ֭דה ּדיִַ֣מיָנא יִַּ֣ביָׁשא ֗הָוֿת> ָמן ּגַ֣ ּתַ֣
Luk 6:7 <ּבָֿתא אֵסא ּבׁשַ֣ ו ֵל֑ה ֵּדאן ֻהו ּדמַ֣ ֿפִריֵׁש֞א ָנטִרין ֗הוַ֣ וָסֿפֵר֞א וַ֣

ו֗הי>֞ רצַ֣ ּדֵנׁשּכֻחון ֵנאֿכֻלון קַ֣
Luk 6:8 ֿבָרא> ּדיִַּ֣ביָׁשא ִאיֵֿ֭דה> ֻקום ו ּגַ֣ ר להַ֣ חׁשָֿבֿתֻהו֑ן֞ ֵואמַ֣ ע מַ֣ ֻהו ֵּדין ִיֿ֭דַ֣

ֿ֭ד ֵאָֿתא וָק֑ם ֿת ּכנֻוׁשָּתא> וֿכַ֣ ָּתא ָלֿך לֵמצעַ֣
Luk 6:9 ֿ֭ד ּבָֿתא> ּדָטֿב לֵמעּבַ֣ ִליט ּבׁשַ֣ ן ָמָנא ׁשַ֣ ֵאלֻֿכו> ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵאׁשַ֣ ֵאמַ֣

וָּבֻֿ֭דו> ו למַ֣ ָחיֻו אַ֣ ו ּדִֿביׁש> נַֿ֣פָׁשא למַ֣ אַ֣
Luk 6:10 <ט> וֵֿתקנַֿ֣ת ִאיֵֿ֭דה ר ֵלה ּפֻׁשוט ִאיָֿ֭דֿך> וַֿ֣פׁשַ֣ ן ֵואמַ֣ ן ּבֻֿכלֻהו> וָחר ּבֻהו>

רָּתה ס יֿך חֿבַ֣ אַ֣
Luk 6:11 ֿ֑֭ד ּדָמָנא ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ו חַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ממַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ֵאֿתמִליו חָסָמא> וַ֣

ֵיֻׁשוע ּס ּס ֵנעּבֻֿ֭דון ֵלה ל7
Luk 6:12 ה ּגַ֣ ָמן אַ֣ ָליֻו> וֿתַ֣ מצַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע לֻטוָרא לַ֣ הָוא ֵּדין ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן נֿפַ֣

אָלָהא> צֻלוֵֿתה ּדַ֣ ֗הָוא> ּבַ֣
Luk 6:13 ָהנֻון ֞ ר> ן ּתֵרעסַ֣ ֿגָֿבא ֵמנֻהו> ו֗הי>֞ וַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֑ת קָרא לֿתַ֣ ֿ֭ד ֵנֿגהַ֣ וֿכַ֣

ִמי ֵאנֻון ס ׁשִליֵח֞א ׁשַ֣ ּדַ֣
Luk 6:14 ן ָנ> יֻוחַ֣ יַ֣עֻקוֿב> ו7 ֻחו֗הי> ו7 7אנּדֵראָוס אַ֣ ִמי ִּכאָֿפ֑א וַ֣ ו ּדׁשַ֣ מֻעון הַ֣ ֵׁש7

י> ר-ֻּתולמַ֣ ֿבַ֣ ִֿפיִליָּפוס> ו7 ו7
Luk 6:15 <ָנָנא ֵׁשמֻעון ּדֵמֿתקֵרא טַ֣ י> ו7 לֿפַ֣ 7 ר חַ֣ יַ֣עֻקוֿב ּבַ֣ א> ו7 ָֿתאומַ֣ י> ו7 ּתַ֣ מַ֣ ו7

Luk 6:16 ׁשלָמָנא ס הָוא מַ֣ ו ּדַ֣ ריֻוָטא> הַ֣ ֿכַ֣ יֻהוָֿ֭דא ס7 7עֻקוֿב> ִו7 ר יַ֣ יֻהוָֿ֭דא ּבַ֣ ִו7
Luk 6:17 ֞ו֗ה֑י לִמיֿ֭דַ֣ ִּגָיאא ּדֿתַ֣ עָֿתא> וֵֿכנָׁשא סַ֣ ֿפקַ֣ מֻהון ֵי7ֻׁשוע> וָקם ּבַ֣ נֵחֿת עַ֣ וַ֣
ֻצור וִרׁשֵל֑ם וֵמן סָֿפר יַָ֣מא ּד7 ֻהוֿ֑֭ד וֵמן ֻא7 ָמא> ֵמן ֻּכָלה ִי7 וֻסוָֿגאא ּדֵֿכנָׁשא ּדעַ֣

יָּד֑ן צַ֣ ֿ֭ד7 וַ֣
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Luk 6:18 איֵלין ֞ וַ֣ יֻהון> אֻסון ֵמן ֻּכורָהנַ֣ ֿ֭דֵנֿתַ֣ ו ּדֵנׁשמֻעון ֵמלֵֿתה> וַ֣ ֵּדאֿתַ֣
ו> אֵסין ֗הוַ֣ ֞ וֵמֿתַ֣ נָֿפָֿתא> אלִצין ֵמן ֻרוֵח֞א טַ֣ ּדֵמֿתַ֣

Luk 6:19 <יָלא ֵּגיר ָנֵֿפק ֗הָוא ֵמֵנה ָרֻֿבו ֵלה> חַ֣ ו לֵמֿתקַ֣ וֻֿכֵלה ֵּכנָׁשא> ָּבֵעין ֗הוַ֣
אֵסא ֗הָוא ס לֻֿכלֻהון מַ֣ וַ֣

Luk 6:20 ּדִֿ֭דילֻֿכון ֞ יֻּכון ֵמסִּכֵנא> ר> ֻטוֿבַ֣ ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ל ּתַ֣ ו֗ה֞י עַ֣ ינַ֣ אִרים עַ֣ וַ֣
אָלָהא ס לֻּכוָֿתא ּדַ֣ י מַ֣ ִה֗

Luk 6:21 ֿ֭דָֿבֵֿכין יֻּכון לַ֣ ֿפִנין ָהָׁשא> ּדֵֿתסּבֻעון ס ֻטוֿבַ֣ יֵלין ּדֿכַ֣ יֻּכון אַ֣ ֻטוֿבַ֣
ָהָׁשא> ּדֵֿתֿגחֻֿכון ס

Luk 6:22 סִֿ֭דין מחַ֣ ן וַ֣ רִׁשין לֻֿכו> יָנָׁש֑א֞ וַ֣מֿפַ֣ יֻּכון ָמא ּדָסֵנין לֻֿכון ּבנַ֣ ֻטוֿבַ֣
֞ חָלֿף ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> יֿך ִּביֵׁשא> ּפִקין ֵׁשמֻֿכון אַ֣ לֻֿכו֑ן ומַ֣

Luk 6:23 ָנא ֵּגיר ָעֿבִּדין ָיא> ָהֿכַ֣ ׁשמַ֣ ִּגי ּבַ֣ אֿגרֻֿכון סַ֣ ו יַ֣וָמא> וֻֿ֭דוצ֑ו ּדַ֣ ו ּבהַ֣ חֿ֭דַ֣
נִֿבֵי֞א ס ָֿבָהֿתֻהו֞ן לַ֣ ו אַ֣ ֗הוַ֣

Luk 6:24 <ֵּבלֻּתון ֻּבוָיאֻֿכון ֞ ּדקַ֣ ִּתיֵרא> ם ָוי לֻֿכון עַ֣ ּברַ֣
Luk 6:25 ן ֿ֭דָֿגחִֿכין ָהָׁשא> ּדֵֿתֿבֻּכו> ן ָוי לֻֿכון לַ֣ ֞ ּדֵֿתֿכּפנֻו> ֿבֵעא> ָוי לֻֿכון סַ֣

אֿבֻלון> וֵֿתֿתַ֣
Luk 6:26 ָנא ֵּגיר ִּפיר> ָהֿכַ֣ ֞י-֗אָנָׁשא ּדׁשַ֣ יֻּכון ּבנַ֣ ֿ֭ד ֵנהוֻון ָאמִרין עלַ֣ ן ּכַ֣ ָוי לֻֿכו>

ָֿבָהֿתֻהו֞ן ס ָּגֻלוָֿתא אַ֣ נִֿבֵי֞א ּדֿ֭דַ֣ ו לַ֣ ָעֿבִּדין ֗הוַ֣
Luk 6:27 עֵֿבֿ֭דו ֞ וַ֣ יֻּכון> ֿבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ֵחֿבו לַ֣ ֿ֭דָׁשמִעי֑ן אַ֣ ר ֗אָנא לַ֣ לֻֿכון ֵּדין ָאמַ֣

איֵלין ּדָסֵנין לֻֿכון> ִּפיר לַ֣ ּדׁשַ֣
Luk 6:28 יֵלין ּדָֿ֭דֿבִרין לֻֿכון ל אַ֣ ו עַ֣ לַ֣ ן וצַ֣ איֵלין ּדָליִטין לֻֿכו> ֵרֿכו לַ֣ וֿבַ֣

קִטיָרא> ּבַ֣
Luk 6:29 ן ּדָׁשֵקל ֵרֿב ֵלה ֗אחִרָנא> וֵמן מַ֣ ָּכֿך֑ קַ֣ ל ּפַ֣ ֿ֭דָמֵחא ָלֿך עַ֣ ולַ֣

רֻטוָטֿך֑ ָלא ֵּתֿכֵלא ָאֿף ֻּכוִּתיָנֿך ס מַ֣
Luk 6:30 ע ס ן ּדָׁשֵקל ִּדיָלֿך> ָלא ֵּתֿתּבַ֣ ֿב ֵלה> וֵמן מַ֣ לֻֿכל ּדָׁשֵאל ָלֿך> הַ֣

Luk 6:31 ֞י-֗אָנָׁש֑א ָהֿכָוֿת עֵֿבֿ֭דו ן ּדֵנעּבֻֿ֭דון לֻֿכון ּבנַ֣ ָנא ּדָצֵֿבין א֗נֻּתו> איּכַ֣ וַ֣
֗נֻּתון ס ן ָאֿף אַ֣ לֻהו>

Luk 6:32 יָֿ֭דא ֗הי חִֿבין לֻֿכו֑ן אַ֣ איֵלין ּדמַ֣ ן לַ֣ חִֿבין א֗נֻּתו> ֵאן ֵּגיר מַ֣
ן ָרחִמין> חִֿבין לֻהו> איֵלין ּדמַ֣ ָטֵי֞א לַ֣ ן ָאֿף ֵּגיר חַ֣ יֻּבוֿתֻֿכו> טַ֣
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Luk 6:33 יָֿ֭דא ֗הי ֵטאִֿבין לֻֿכו֑ן אַ֣ איֵלין ּדמַ֣ ֵואן ָעֿבִּדין א֗נֻּתון ּדָטֿב> לַ֣
ָנא ָעֿבִּדין> ָטֵי֞א ֵּגיר ָהֿכַ֣ ן ָאֿף חַ֣ יֻּבוֿתֻֿכו> טַ֣

Luk 6:34 יָֿ֭דא רֻעון ֵמֵנ֑ה אַ֣ ן ּדֵֿתֿתּפַ֣ ן ּדָסֿבִרין א֗נֻּתו> וזִֿפין א֗נֻּתון למַ֣ ֵואן מַ֣
רֻעון> וזִֿפי֑ן ּדָהֿכָוֿת ֵנֿתּפַ֣ ָטֵי֞א מַ֣ ָטֵי֞א ֵּגיר לחַ֣ ן ָאֿף חַ֣ יֻּבוֿתֻֿכו> ֗הי טַ֣

Luk 6:35 אוֵזֿפו> וָלא ֵּתֿפסֻקון ן וַ֣ אֵטאֿבו לֻהו> ֞ וַ֣ יֻּכון> ֿבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ֵחֿבו לַ֣ ם אַ֣ ּברַ֣
ל ו> עַ֣ ִסים ֻה֗ ו֗ה֞י ּדָרָמא> ּדֻהו ּבַ֣ ן וֵֿתהוֻון ּבנַ֣ ֿגרֻֿכו> ִּגי אַ֣ ֿבָרא ּד֗אָנׁש> וֵנהֵוא סַ֣ סַ֣

ל ָּכֻֿפוֵר֞א ס ִּביֵׁש֞א ועַ֣
Luk 6:36 חָמָנא ֗הו ס ֻֿבוֻֿכון מרַ֣ ָנא ָּדאֿף אַ֣ יּכַ֣ חָמֵנ֑א֞ אַ֣ ו ָהִֿכיל מרַ֣ הוַ֣

Luk 6:37 יִֿבין ן וָלא ֵמֿתחַ֣ יֻֿבו> ן ָלא ּתחַ֣ ן וָלא ֵמּתּתִֿ֭דיִנין א֗נֻּתו> ָלא ּתֻֿ֭דונֻו>
ו> וֵֿתׁשּתֻרון> ן ׁשרַ֣ א֗נֻּתו>

Luk 6:38 עָּתא ּפַ֣ רִקיעָּתא וַ֣מׁשַ֣ ֿכָילָּתא ָטֿבָֿתא וַ֣ ן ּבַ֣ ֿבו> וֵמִֿתיֵהֿב לֻֿכו> הַ֣
ן ֵמּתּתִֿכיל לֻֿכון ס מִֿכיִלין א֗נֻּתו> ֞ ּבָהי ֵּגיר ּכָילָּתא ּדַ֣ יֻּכון> נַ֣רֻמון ּבֻעוּבַ֣

Luk 6:39 ָּבֻר֑ו מֿ֭דַ֣ מָיא לַ֣ מָיא לסַ֣ ח סַ֣ ֿתָלא> לָמ֑א ֵמׁשּכַ֣ ר ֗הָוא לֻהון מַ֣ ֵואמַ֣
יֻהו֞ן ּבֻֿגוָמָצא ָנֿפִלין ס ָלא ּתרַ֣

Luk 6:40 יֿך ֿגִמיר ֵנהֵוא אַ֣ ֵּבה> ֻּכלָנׁש ֵּגיר ּדַ֣ לִמיָֿ֭דא ּדיִַּ֣תיר ֵמן רַ֣ יּת ּתַ֣ לַ֣
ֵּבה ס רַ֣

Luk 6:41 יָנֿך ֿבעַ֣ אֻחוֿך> ָקִריָּתא ֵּדין ּדַ֣ יֵנה ּדַ֣ ֿבעַ֣ ֗נּת ֵּגָלא ּדַ֣ ָמָנא ֵּדין ָחֵזא אַ֣
זָיא ָלֿך> ָלא ֵמֿתחַ֣

Luk 6:42 ֵּפק ֵּגָלא אֻחוֿך֑ ָאחי> ׁשֻֿבוק אַ֣ ר לַ֣ ֗נּת לִמאמַ֣ ח אַ֣ ָנא ֵמׁשּכַ֣ יּכַ֣ ו אַ֣ אַ֣
ֵּפק אֵּפ֑א֞ אַ֣ זָיא ָלֿך> ָנֵסֿב ּבַ֣ יָנֿך ִּדיָלֿך ָלא ֵמֿתחַ֣ ֿבעַ֣ יָנֿך֑ ּדָהא ָקִריָּתא ּדַ֣ ֵמן עַ֣

אֻחוֿך יֵנה ּדַ֣ ָּפֻקו ֵּגָלא ֵמן עַ֣ יָנֿך֑ וָהיֵּדין ֵנֿתחֵזא ָלֿך> למַ֣ ם ָקִריָּתא ֵמן עַ֣ ֻלוקֿ֭דַ֣
ס

Luk 6:43 ָאֿף ָלא ִאיָלָנא ֞ ָלא ִאיֿת ִאיָלָנא ָטָֿבא> ּדָעֵֿבֿ֭ד ִּפאֵר֞א ִּביֵׁשא>
֞ ִּביָׁשא> ּדָעֵֿבֿ֭ד ִּפאֵר֞א ָטֵֿבא>

Luk 6:44 ע> ָלא ֵּגיר ָלקִטין ֵמן ו֗ה֞י ֗הו ֵמִֿתיֿ֭דַ֣ ֻּכל ִאיָלָנא ֵּגיר ֵמן ִּפארַ֣
נָיא ָקטִּפין ֵענֵּב֞א ס ֞ ָאֿף ָלא ֵמן סַ֣ ֻּכוֵּב֞א ִּתאֵנא>
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Luk 6:45 ֿבָרא ֞ וֿגַ֣ ֵּפק ָטָֿבָֿתא> ֿבֵלֵּבה מַ֣ ֿבָרא> ָטָֿבא> ֵמן ִסיָמָֿת֞א ָטָֿבָֿת֞א ּדַ֣ ּגַ֣
֞י ֵלָּבא ֵּגיר וָּתרַ֣ ֞ ֵמן ּתַ֣ ֵּפק ִּביָׁשָֿתא> ֿבֵלֵּבה מַ֣ ִּביָׁשא> ֵמן ִסיָמָֿת֞א ִּביָׁשָֿת֞א ּדַ֣

לָל֞ן ֵסֿפָוָֿת֞א ס ממַ֣
Luk 6:46 ר ֗אָנא ָלא ָעֿבִּדין ָמָנא ָקֵרין א֗נֻּתון ִלי ָמרי> ָמר֑י וֵמֵּדם ָּדאמַ֣

א֗נֻּתון ס
Luk 6:47 ֵויֻֿכון לָמָנא ֞י וָעֵֿבֿ֭ד לֵהי֑ן ֵאחַ֣ ע ֵמלַ֣ ֻּכל ֗אָנׁש ָּדאֵֿתא לָוֿתי> וָׁשמַ֣

ָּדֵמא>
Luk 6:48 ל ֞ עַ֣ ֵמק> וָסם ֵׁשֵֿתאֵסא> ר ועַ֣ יָּתא> וַ֣חֿפַ֣ ֿבָנא ּבַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ָּדֵמא לֿגַ֣
ח ו> וָלא ֵאׁשּכַ֣ יָּתא הַ֣ ִרי ֵמֵלָאא ּבֿבַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵּדין ֵמֵלָא֑א ֵאּתטַ֣ ֻׁשוָעא> ּכַ֣

ל ֻׁשוָעא> נִזיִעיו֗הי> ִסיָמא ֗הָוֿת ֵּגיר ֵׁשֵֿתאסֵּתה> עַ֣ ּדַ֣
Luk 6:49 ֿפָרא> ּדָלא ל עַ֣ יֵּתה עַ֣ ֿבָנא ּבַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ע וָלא ָעֵֿבֿ֑֭ד ָּדֵמא לֿגַ֣ ו ּדָׁשמַ֣ והַ֣

ָּבא ֻּפולֵּתה רַ֣ הָוֿת מַ֣ ל> וַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה נֿפַ֣ ִרי ֵּבה נַ֣הָרא> ּבַ֣ ֿ֭ד ֵאּתטַ֣ ֵׁשֵֿתאסָּתא> וֿכַ֣
ו ס יָּתא הַ֣ ּדֿבַ֣

Luk 7:1 <רנַֻ֣חום ֿכֿפַ֣ 7 ל ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ָמ֑א עַ֣ עֵֿתה ּדעַ֣ ׁשמַ֣ ֵלם ֵמֵל֞א ֻּכלֵהין למַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ וֿכַ֣
Luk 7:2 יָנא ּדיִַ֣קיר ֗הָוא ֿ֭ד עִֿביֿ֭ד ֗הָוא ִּביָׁשאִיֿת> אַ֣ ֿבֵּדה ֵּדין ּדֵקנטֻרוָנא חַ֣ עַ֣

מָמֿת> ִריֿב ֗הָוא לַ֣ ו֗הי> וקַ֣ עלַ֣
Luk 7:3 <וָֿבֵעא ֗הָוא ֵמֵנה ֞ ִׁשיֵׁש֞א ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ר לָוֵֿתה קַ֣ ּדַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע> וׁשַ֣ ע עַ֣ וַׁ֣שמַ֣

ֿבֵּדה> יֿך ּדִנאֵֿתא נֵַ֣חא לעַ֣ אַ֣
Luk 7:4 ן ו ֵמֵנה ּבִטיָלאִיֿת> ָואמִרי> ו לָוֿת ֵי7ֻׁשו֑ע ָּבֵעין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ּכַ֣

ָׁשֵוא ֗הו ּדֵֿתעֵּבֿ֭ד ֵלה ָהֵֿ֭דא>
Luk 7:5 <ן ן ָואֿף ֵּביֿת ּכנֻוׁשָּתא> ֻהו ּבָנא לַ֣ מַ֣> ָרֵחם ֵּגיר לעַ֣

Luk 7:6 יָּת֑א ִחיק ֵמן ּבַ֣ ִּגי רַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ָלא סַ֣ ן ּכַ֣ מֻהו> ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ָאֵזל ֗הָוא עַ֣
ל> ָלא ֵּגיר ָׁשֵוא ר ֵלה> ָמרי> ָלא ֵּתעמַ֣ ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ ר לָוֵֿתה ֵקנטֻרוָנא ָרחמַ֣ ּדַ֣ ׁשַ֣

לי> טלַ֣ ֗אָנא ּדֵֿתֻעול ּתֵחיֿת מַ֣
Luk 7:7 <ר ּבֵמלָֿתא לָוָֿתֿך ִאֵֿתא> ֵאָלא ֵאמַ֣ ו ֵאָנא ָלא ׁשִויֿת ּדַ֣ ֵמֻטל הַ֣

ִליי ּס ּס אֵסא טַ֣ וֵנֿתַ֣
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Luk 7:8 ֿ֭ד ֗אָנא ּתֵחיֿת ֻׁשולָטָנא> ִואיֿת עּבַ֣ מׁשַ֣ ֿבָרא ֗אָנא ּדַ֣ ָאֿף ֵאָנא ֵּגיר ּגַ֣
֗אחִרָנא> ּדָֿתא> ר ֗אָנא לָהָנא> ּדֵזל> ָואֵזל> ולַ֣ ֞ ָואמַ֣ ִטיֻוֵטא> ֞י ֵאסטרַ֣ ּתֵחיֿת ִאיֿ֭דַ֣

ֿבּדי> עֵֿבֿ֭ד ָהֵֿ֭דא> וָעֵֿבֿ֭ד> לעַ֣ ָואֵֿתא> וַ֣
Luk 7:9 ר לֵֿכנָׁשא ר ֵּבה> ֵואֿתּפִני> ֵואמַ֣ מַ֣ ן ֵאּתּדַ֣ ע ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ָהֵלי> ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣

יֿך ָהֵֿ֭דא יסָרֵיל ֵאׁשּכֵחֿת אַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ָּדאֿף ָלא ֵּביֿת ִא7 ָּדאֵֿתא ָּבֿתֵרה> ָאמַ֣
יָמנֻוָֿתא ס הַ֣

Luk 7:10 ֿכִריה ו ּדַ֣ ֿבָּדא הַ֣ חו לעַ֣ יָּת֑א ֵואׁשּכַ֣ רו לֿבַ֣ ּדַ֣ ֿכו ָהנֻון ֵּדאׁשּתַ֣ וַ֣הֿפַ֣
ֿ֭ד חִלים ס הָוא> ּכַ֣

Luk 7:11 ן 7ִאי> ׁשָמה> נַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ּדַ֣ הָוא ליַ֣וָמא ּדָֿבֿתֵר֑ה ָאֵזל ֗הָוא לַ֣ וַ֣
ִּגָיאא> ֵמה> וֵֿכנָׁשא סַ֣ ו֗ה֞י עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ וֿתַ֣

Luk 7:12 ֵוין ִמיָֿתא> ִּדיִחיָֿ֭דָיא ֿ֭ד מלַ֣ מִֿ֭די֗נָּת֑א חָזא ּכַ֣ רָעא ּדַ֣ ֿ֭ד קֵרֿב לֿתַ֣ וֿכַ֣
ָמה> ֞י-מִֿ֭די֗נָּתא עַ֣ ֿבנַ֣ ִּגָיאא ּדַ֣ לָּתא הָוֿת> וֵֿכנָׁשא סַ֣ רמַ֣ ֗הָוא ֵלאֵמה> וִהי ֵאֵמה> אַ֣

Luk 7:13 <ר ָלה> ָלא ֵּתֿבֵּכין ם עֵליה> ֵואמַ֣ חַ֣ חָזה ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵואֿתרַ֣
Luk 7:14 <יָמא ר> עלַ֣ ו ֵלה ָקמו> ָואמַ֣ ׁשִקיִלין ֗הוַ֣ רָסא> וָהנֻון ּדַ֣ ֵואזַ֣ל קֵרֿב לעַ֣

ר ֗אָנא> ֻקום> ָלֿך ָאמַ֣
Luk 7:15 <ָלֻלו> ויַ֣הֵּבה ֵלאֵמה ממַ֣ ִרי לַ֣ ו ִמיָֿתא> וׁשַ֣ ִויֵֿתֿב הַ֣

Luk 7:16 ן אָלָהא> ָואמִרי> ו לַ֣ ּבִחין ֗הוַ֣ ן וַ֣מׁשַ֣ ֿת ֵּדחלָֿתא ל֗אָנָׁש֞א ֻּכלֻהו> ֵואחּדַ֣
ֵמה> ָלָהא לעַ֣ ר אַ֣ ֑ן וַ֣סעַ֣ ָּבא> ָקם ּבַ֣ נִֿבָיא רַ֣ ּדַ֣

Luk 7:17 ֿתָרא ֿבֻֿכֵלה אַ֣ ֻהוֿ֭ד> וַ֣ ו֗הי ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא> ּבֻֿכָלה ִי7 ֿת עלַ֣ וֵנֿפקַ֣
יֻהו֞ן ס חָֿ֭דרַ֣ ּדַ֣

Luk 7:18 <ו֗ה֞י ָהֵלין ֻּכלֵהין לִמיֿ֭דַ֣ ָנן ּתַ֣ יֻוחַ֣ ִעיו ל7 ֵואׁשּתַ֣
Luk 7:19 <ר ֵאנֻון לָוֿת ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣ ו֗ה֑י֞ וׁשַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿתֵרי֞ן ֵמן ּתַ֣ ָנן לַ֣ 7וחַ֣ קָרא ֻי וַ֣

ן> ֵּכין ֗חנַ֣ ו מסַ֣ ֗אחִרין ֻה֗ ו לַ֣ ו ָּדאֵֿת֑א אַ֣ ו הַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר> אַ֣ ֵואמַ֣
Luk 7:20 <ן לָוָֿתֿך ּדרַ֣ עמָֿ֭דָנא ׁשַ֣ ָנן מַ֣ 7וחַ֣ ו לָוֿת ֵי7ֻׁשוע> ָואמִרין ֵלה> ֻי ֵואֿתַ֣

ן> ֵּכין ֗חנַ֣ ו מסַ֣ ֗אחִרין ֻה֗ ו לַ֣ ו ָּדאֵֿת֑א אַ֣ ו הַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר> אַ֣ ָואמַ֣
Luk 7:21 חָוָֿת֞א וֵמן ִסי ֵמן ֻּכורָהֵנ֑א֞ וֵמן מַ֣ ִּגֵיא֞א אַ֣ ָּבה ֵּדין ּבָהי ָׁשעָֿת֑א סַ֣

ָי֞א יַ֣֗הֿב ֗הָוא לֵמחָזא> ִּגֵיא֞א סמַ֣ לסַ֣ ֞ וַ֣ ֻרוֵח֞א ִּביָׁשָֿתא>
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Luk 7:22 ן חזַ֣יֻּתו> ן ֻּכלֵמֵּדם ּדַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ רו ל7 ן ֵזלו ֵאמַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣
ן ֞ ָׁשמִעי> רֵׁשא> ן וחַ֣ ֵּכי> ֞ ֵמּתּדַ֣ רֵּבא> ן וֿגַ֣ לִֿכי> ֞ מהַ֣ חִֿגיֵרא> ן וַ֣ ֞ ָחֵזי> ָיא> סמַ֣ ן ּדַ֣ עֻּתו> וַׁ֣שמַ֣

ּבִרין> ֞ ֵמסּתַ֣ ן וֵמסִּכֵנא> ֞ ָקיִמי> וִמיֵֿתא>
Luk 7:23 ן ּדָלא ֵנֿתּכֵׁשל ִּבי סס ו֗הי למַ֣ וֻטוֿבַ֣

Luk 7:24 ל ר לֵֿכנֵׁש֞א עַ֣ ִרי לִמאמַ֣ ָנ֑ן ׁשַ֣ יֻוחַ֣ ו֗ה֞י ּד7 לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאזַ֣לו ּתַ֣ ּכַ֣
נָי֑א ּדֵמן ֻרוָחא ֵמּתּתִזיע> קֻּתון לֻחורָּבא לֵמחָזא> קַ֣ ן ָמָנא נֿפַ֣ ָנ> 7וחַ֣ ֻי

Luk 7:25 ִּכיֵֿכ֞א לִֿביׁש> ָהא ֿבָר֑א ּדנַ֣חֵּת֞א רַ֣ קֻּתון לֵמחָזא> ּגַ֣ ֵואָלא ָמָנא נֿפַ֣
לֵּכ֞א ֵאנֻון> ן ֵּביֿת מַ֣ יֻהו> ֿבֻֿפוָנֵק֞א ִאיֿתַ֣ ּבֵח֞א וַ֣ לֻֿבוֵׁש֞א מׁשַ֣ יֵלין ּדֿבַ֣ אַ֣

Luk 7:26 ן ויִַּ֣תיר ר ֗אָנא לֻֿכו> ן ָאמַ֣ קֻּתון לֵמחָזא> נִֿבָי֑א ִאי> ֵואָלא ָמָנא נֿפַ֣
֞ ֵמן נִֿבֵיא>

Luk 7:27 אֿכי קָֿ֭דם לַ֣ ר ֗אָנא מַ֣ ּדַ֣ ו֗הי ּכִֿתיֿ֑ב ּדָהא ֵאָנא מׁשַ֣ עלַ֣ ו ּדַ֣ ָהנַ֣
יּךְ֭ ס רֻצוָּפֿך֑ ּדנַֿ֣תֵקן ֻאורָחא קָֿ֭דמַ֣ ּפַ֣

Luk 7:28 ָנן 7וחַ֣ ּב ֵמן ֻי ֞י ֵנֵׁש֞א ּדרַ֣ יּת נִֿבָיא ִּביִליֿ֭דַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדלַ֣ ָאמַ֣
ו ֵמֵנה ס ֿב ֻה֗ אָלָהא> רַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ עמָֿ֭דָנא> זֻעוָרא ֵּדין ּבמַ֣ מַ֣

Luk 7:29 ֿ֭דו עמַ֣ אָלָה֑א ּדַ֣ עו> ָאֿף ָמֿכֵס֑א֞ זֵַּ֣דקו לַ֣ ׁשמַ֣ ָמא ּדַ֣ וֻֿכֵלה עַ֣
ָנן> יֻוחַ֣ עֻמוִֿ֭דיֵֿתה ּד7 מַ֣

Luk 7:30 אָלָה֑א ּדָלא מו ּבנַֿ֣פׁשֻהון ֵצֿבָיָנא ּדַ֣ ּפִריֵׁש֞א ֵּדין וָסֿפֵר֑א֞ טלַ֣
ֵאֿתעֵמֿ֭דו ֵמֵנה ס

Luk 7:31 <ן ָּדֵמין למַ֣ רּבָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א וַ֣ ֵמא ל֗אָנָׁש֞א ּדׁשַ֣ ן ָהִֿכיל ֵאֿ֭דַ֣ למַ֣
Luk 7:32 רן ן זמַ֣ ֞ ָואמִרי> יֻהון> ֿברַ֣ טָלֵי֞א ּדָיֿתִּבין ּבֻׁשוָק֑א וָקֵעין לחַ֣ ָּדֵמין לַ֣

יֻּתון> ן וָלא ּבֿכַ֣ ין לֻֿכו> ן ֵואלַ֣ ֵקֿ֭דֻּתו> ן וָלא רַ֣ לֻֿכו>
Luk 7:33 מָר֑א חָמא> וָלא ָׁשֵֿתא חַ֣ עמָֿ֭דָנ֑א ָלא ָאֵֿכל לַ֣ ָנן מַ֣ 7וחַ֣ ֵאָֿתא ֵּגיר ֻי

ן ִׁשאָֿ֭דא ִאיֿת ֵּבה> ָואמִרין א֗נֻּתו>
Luk 7:34 ֿבָרא ן ָהא ּגַ֣ ֵאָֿתא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ָאֵֿכל וָׁשֵֿת֑א ָואמִרין א֗נֻּתו>

֞ ָטֵיא> ֿ֭דחַ֣ ֞ וַ֣ מָר֑א וָרחָמא ּדָמֿכֵסא> ָאֻּכוָלא> וָׁשֵֿתא חַ֣
Luk 7:35 ֿת ֵחֿכמָֿתא> ֵמן ֻּכלֻהון ּבֵני֞ה ס ּדקַ֣ ֵואזּדַ֣

Luk 7:36 יֵּתה ל לֿבַ֣ ֵמה> ועַ֣ ס עַ֣ ֞ ּדֵנלעַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּפִריֵׁשא> ֵאָֿתא ֵּדין ּבָעא ֵמֵנה חַ֣
ו> ֵואסּתֵמֿך> ֿפִריָׁשא הַ֣ ּדַ֣
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Luk 7:37 יֵּתה ֿבֿבַ֣ ֿת ּדַ֣ ֿ֭ד ֵיֿ֭דעַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ָהי> וֿכַ֣ ָטיָּתא ִאיֿת ֗הָוֿת ּבַ֣ א֗נּתָֿתא חַ֣ וַ֣
ֿת ָׁשִטיֿפָּתא ּדֵֿבסָמא> ו סִמיֿך֑ ֵנסּבַ֣ ֿפִריָׁשא הַ֣ ּדַ֣

Luk 7:38 ריַֿ֣ת ּבֵֿ֭דמֵעי֞ה ו֗הי>֞ וָֿבֿכָיא ֗הָוֿת> וׁשַ֣ ֿת ֵּבסּתֵרה לָוֿת ֵרֿגלַ֣ וָקמַ֣
ו֗הי>֞ מנַׁ֣שָקא ֗הָוֿת ֵרֿגלַ֣ ן וַ֣ ֵוין לֵהי> עָרא ּדִרָׁשה מׁשַ֣ ו֗הי>֞ וַֿ֣בסַ֣ ּבָעא ֵרֿגלַ֣ מצַ֣

וָמׁשָחא ֵּבסָמא ס
Luk 7:39 ר> ָהָנא ֿב ּבנַֿ֣פֵׁשה> ֵואמַ֣ ׁשַ֣ קָרי֗ה֑י ֵאֿתחַ֣ ו ּדַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדין ּפִריָׁשא הַ֣ ּכַ֣

֗נּתָֿתא ָהי ָטיָּתא ֗הי> אַ֣ י> וָמא ֵטָּבה> ּדחַ֣ ן ִה֗ ע ֗הָוא מַ֣ ֵאֻלו נִֿבָיא הָו֑א ָיֿ֭דַ֣
ֿת ֵלה> ּדֵקרּבַ֣

Luk 7:40 ר ָלֿך> ֻהו ן ֵמֵּדם ִאיֿת ִלי ִּדאמַ֣ מֻעו> ר ֵלה> ֵׁש7 עָנא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ִּב֑י ָאמַ֣ ר רַ֣ ר ֵלה> ֵאמַ֣ ֵּדין ֵאמַ֣

Luk 7:41 ָיֿב ֗הָוא ִּדיָנֵר֞א ֿ֭ד חַ֣ וָּבא> חַ֣ ֿ֭ד ָמֵרא חַ֣ ו> לחַ֣ ָיֵֿב֞א ִאיֿת ֗הוַ֣ ּתֵרי֞ן חַ֣
מִׁשין> ֗אחִרָנא> ִּדיָנֵר֞א חַ֣ ֵמׁשָמאא> וַ֣ חַ֣

Luk 7:42 יָנא ָהִֿכיל ֵמנֻהון ק> אַ֣ יֻהו֞ן ׁשֿבַ֣ ֿתרַ֣ ע> לַ֣ יּת ֗הָוא לֻהון לֵמֿפרַ֣ ֿ֭דלַ֣ וַ֣
יִַּ֣תיר נַ֣חִֿביו֗הי>

Luk 7:43 ר ֵלה ִּגי> ָאמַ֣ ו ֵּדאׁשּתֵֿבק ֵלה סַ֣ ר ֗אָנא> ּדהַ֣ ר> ָסֿבַ֣ ן ֵואמַ֣ מֻעו> עָנא ֵׁש7
ֵי7ֻׁשו֑ע ּתִריָצאִיֿת ָּדנּת>

Luk 7:44 ֗נּתָֿתא ֗נּת אַ֣ ן ָחֵזא אַ֣ ֵׁשמֻעו> ר ל7 ֗נּתָֿתא> ֵואמַ֣ ֵואֿתּפִני לָוֿת ָהי אַ֣
ֿת> ֿבעַ֣ ֞י צַ֣ ֞י ָלא יַ֣֗הֿבּת> ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּבֵֿ֭דמֵעי֞ה ֵרֿגלַ֣ ָי֞א לֵרֿגלַ֣ יָּתֿך ֵעֵלֿת> מַ֣ ָהֵֿ֭ד֑א לֿבַ֣

֞ ויַֿ֣ת ֵאֵנין> עָרה ׁשַ֣ וַֿ֣בסַ֣
Luk 7:45 ֞י ֿ֑ת ָלא ֵׁשליַֿ֣ת ֵרֿגלַ֣ קָּתני> ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָהא ֵמן ּדֵעלַ֣ ֗נּת ָלא נׁשַ֣ אַ֣

ָׁשֻקו> מנַ֣ לַ֣
Luk 7:46 <חּת> ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּבֵמׁשָחא ּדֵֿבסָמא ֗נּת ֵמׁשָחא לִרׁשי ָלא מׁשַ֣ אַ֣

ֿת> ֞י ֵמׁשחַ֣ ֵרֿגלַ֣
Luk 7:47 ִּגֵיא֑א֞ ֵמֻטל ׁשִֿביִקין ָלה חָטֵהי֞ה סַ֣ ר ֗אָנא ָלֿך֑ ּדַ֣ חָלֿף ָהֵֿ֭דא ָאמַ֣

ֵחֿב ס ִליל מַ֣ ִליל ֵמׁשּתֵֿבק ֵלה> קַ֣ ו ֵּדין ּדקַ֣ ִּגי> הַ֣ ֿת סַ֣ אחֿבַ֣ ּדַ֣
Luk 7:48 ֞<יּכי ֗נּתָֿתא> ׁשִֿביִקין ֵלֿכי חָטהַ֣ ר לָהי אַ֣ ֵואמַ֣

Luk 7:49 נֻו ָהָנא ָּדאֿף ן מַ֣ סִמיִֿכין ָאמִרין ּבנַֿ֣פׁשֻהו> ִריו ֵּדין ָהנֻון ּדַ֣ ׁשַ֣
חָטֵה֞א ָׁשֵֿבק>
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Luk 7:50 ׁשָלָמא חיֵַֿ֣תֿכי> ֵזלי ּבַ֣ יָמנֻוֵֿתֿכי אַ֣ ֗נּתָֿתא> הַ֣ ר לָהי אַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣
ס

Luk 8:1 ֿ֞בֻקורָי֑א מִֿ֭דיָנָֿת֞א וַ֣ ן ֵמֿתּכֵרֿך ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣ ר ָהֵלי> הָוא ֵמן ָּבֿתַ֣ וַ֣
ֵמה> רֵּתה עַ֣ אָלָהא> וַֿ֣תֵרעסַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ר מַ֣ ּבַ֣ מסַ֣ ֿכֵרז ֗הָוא וַ֣ ומַ֣

Luk 8:2 ריַ֣ם 7 ֞ מַ֣ ֞ וֵמן ֻרוֵח֞א ִּביָׁשָֿתא> אִסי ֵמן ֻּכורָהֵנא> וֵנֵׁש֞א ָהֵלין ֵּדאֿתַ֣
קו ֵמָנה> ֿבָעא ִׁשאִֿ֭די֞ן נֿפַ֣ ֿגּדָליָּתא> ָהי ּדׁשַ֣ רָיא מַ֣ ּדֵמֿתקַ֣

Luk 8:3 ֞ ִּגָיאָֿתא> ֗אחָרנָיָֿת֞א סַ֣ ֑ן וַ֣ ֻׁשוׁשַ֣ ֵהָרוֵֿ֭דס> ו7 יֵּתה ּד7 ּבַ֣ ֿת ֻּכ7וזַ֣א רַ֣ ֗נּתַ֣ ן אַ֣ יֻוחַ֣ ו7
יֵהי֞ן ּס ּס ֞י לֻהון ֵמן ֵקנָינַ֣ מָׁש֞ן ֗הוַ֣ מׁשַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣

Luk 8:4 ו לָוֵֿת֑ה ִּגָיאא ּכנַׁ֣ש ֗הָו֑א וֵמן ֻּכל מִֿ֭דיָנ֞ן ָאֵֿתין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵּכנָׁשא סַ֣ וֿכַ֣
֞ ֿתֵלא> ר ּבמַ֣ ֵאמַ֣

Luk 8:5 <ל-יַֿ֣֭ד ֻאורָחא ל עַ֣ נֿפַ֣ ֑ע ִאיֿת ּדַ֣ ֿ֭ד זרַ֣ ע זַ֣רֵעה> וֿכַ֣ ק ָזֻרוָעא לֵמזרַ֣ נֿפַ֣
חָֿתא> לֵֿתה ָּפרַ֣ ֵואּתִֿ֭דיׁש> ֵואֿכַ֣

Luk 8:6 יּת ֗הָוא ֵלה ֿ֭דלַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה ִיָעא> וַ֣ ל ֻׁשוָעא> וֿבַ֣ ל עַ֣ ֗אחִרָנא נֿפַ֣ וַ֣
ִליֻלוָֿתא> ִיֵֿבׁש> ּתַ֣

Luk 8:7 <נֻקו֗הי ֞ וחַ֣ ֵמה ֻּכוֵּבא> ו עַ֣ ֞ ִויעַ֣ ל ֵּביֿת ֻּכוֵּבא> ֗אחִרָנא נֿפַ֣ וַ֣
Luk 8:8 ֿ֭ד ֞ חַ֣ ֿ֭ד ִּפאֵרא> עֿבַ֣ ִּפירָּתא> ִויָעא> וַ֣ ארָעא ָטֿבָֿתא וׁשַ֣ ל ּבַ֣ ֗אחִרָנא נֿפַ֣ וַ֣

ע סס ע> ֵנׁשמַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֞א ּדֵנׁשמַ֣ ר> ָקֵעא ֗הָוא> ּדמַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ָמאא> ָהֵלין ּכַ֣ ּבַ֣
Luk 8:9 <ֿתָלא ָהָנא ו מַ֣ ו֗הי>֞ ּדָמנַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ אֻלו֗הי ּתַ֣ וׁשַ֣

Luk 8:10 לֻּכוֵֿתה ע ֗אָרָזא ּדמַ֣ ו ִיִהיֿב לֵמּדַ֣ ן לֻֿכון ֻה֗ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
ֿ֭ד ן וֿכַ֣ ן ָלא ֵנחזֻו> ֿ֭ד ָחֵזי> ר> ּדֿכַ֣ רָּכא> ּבֵֿפָלאָֿת֞א ֵמֵֿתאמַ֣ אָלָהא> לָהנֻון ֵּדין ׁשַ֣ ּדַ֣

ּכֻלון ס ן ָלא ֵנסּתַ֣ ָׁשמִעי>
Luk 8:11 <אָלָהא ו֗הי> ֵמלָֿתא ּדַ֣ ֿתָלא> זַ֣רָעא ִאיֿתַ֣ ו ֵּדין מַ֣ ָהנַ֣

Luk 8:12 יֻהון ָהנֻון ּדָׁשמִעין ֵמלָֿת֑א ָואֵֿתא ל-יַֿ֣֭ד ֻאורָח֑א ִאיֿתַ֣ ָהנֻון ֵּדין ּדעַ֣
ימנֻון וִנֻחון> ּבֵעלּדָֿבָֿבא ָׁשֵקל ֵמלָֿתא ֵמן ֵלּבֻהו֑ן ּדָלא נהַ֣

Luk 8:13 ֻֿ֭דוָֿתא עו> ּבחַ֣ ׁשמַ֣ ל ֻׁשוָע֑א ָהֵלין ֵאנֻון ּדָמא ּדַ֣ ָהֵלין ֵּדין ּדעַ֣
ן יָמנֻוֿתֻהו> ן ֵאָלא ּדזַֿ֣בָנא ֗הי הַ֣ יּת לֻהו> ּבִלין ָלה לֵמלָֿת֑א וֵעָקָרא לַ֣ מקַ֣

ׁשִלין> ן ֵנסיֻוָנא> ֵמֿתּכַ֣ זֿבַ֣ וֿבַ֣
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Luk 8:14 יֵלין ּדָׁשמִעין ֵמלָֿת֑א ן אַ֣ ל ֵּביֿת ֻּכוֵּב֑א֞ ָהֵלין ֵאנֻו> נֿפַ֣ ו ֵּדין ּדַ֣ הַ֣
נִקי֑ן וִֿפאֵר֞א ָלא ָיהִּבין> רִֿגיָֿגֵֿת֞ה ּדָעלָמא ֵמֿתחַ֣ ֿבֻעוֿתָרא וֿבַ֣ ֿבֵצֿפָֿתא וַ֣ וַ֣

Luk 8:15 ֿפָיא וָטָֿבא ֿבֵלָּבא ׁשַ֣ יֵלין ּדַ֣ ן אַ֣ ארָעא ָטֿבָֿת֑א ָהֵלין ֵאנֻו> ו ֵּדין ּדֿבַ֣ הַ֣
יּבָרנֻוָֿתא ס מסַ֣ ן וָיהִּבין ִּפאֵר֞א ּבַ֣ ָׁשמִעין ֵמלָֿת֑א ָואחִּדי>

Luk 8:16 ו ָסֵאם ֵלה ּתֵחיֿת ֵּפא ֵלה ּבָמאָנ֑א אַ֣ מחַ֣ ר ׁשָרָֿגא> וַ֣ נהַ֣ ָלא ֗אָנׁש מַ֣
רָסא> ֵאָלא ָסֵאם ֵלה לֵעל ֵמן מָנרָּתא> ּדֻֿכל ּדָעֵאל> ֵנחֵזא נֻוהֵרה> עַ֣

Luk 8:17 <ע י> ּדָלא ֵנִֿתיֿ֭דַ֣ ׁשַ֣ מטַ֣ ֿכֵסא> ּדָלא ֵנֿתּגֵלא> וָלא ּדַ֣ יּת ֵּגיר ֵמֵּדם ּדַ֣ לַ֣
וִנאֵֿתא לֵֿגלָיא>

Luk 8:18 יּת ן ּדלַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ֵּגיר> ֵנִֿתיֵהֿב ֵלה> ומַ֣ ן מַ֣ עֻּתו> ָנא ׁשמַ֣ יּכַ֣ חזַ֣ו אַ֣
ר ִּדאיֿת ֵלה> ֵנׁשּתֵקל ֵמֵנה ס ו ּדָסֿבַ֣ ֵל֑ה ָאֿף הַ֣

Luk 8:19 <ֵמה לֻלון עַ֣ נמַ֣ ו ּדַ֣ ו֗ה֑י֞ וָלא ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣ אחַ֣ ו ֵּדין לָוֵֿתה ֵאֵמה וַ֣ ֵאֿתַ֣
ֵמֻטל ֵּכנָׁשא>

Luk 8:20 <ר> וָצֵֿבין לֵמחזָיֿך יּךְ֭֞ ָקיִמין לֿבַ֣ אחַ֣ רו ֵלה> ֵאָמֿך וַ֣ ֵואמַ֣
Luk 8:21 יֵלין ּדָׁשמִעין ֑י֞ אַ֣ אחַ֣ ן ָהֵלין ֵאנֻון ֵאמי וַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣

אָלָהא> וָעֿבִּדין ָלה סס ֵמלָֿתא ּדַ֣
Luk 8:22 סִֿפי֗נָּתא> ֻהו ֿ֭ד ֵמן יַ֣וָמָֿת֑א֞ סֵלק ֵי7ֻׁשוע ִיֵֿתֿב ּבַ֣ הָוא ֵּדין ּבחַ֣

ו ֵעֿבָרא ּדיַ֣מָֿתא ס ר להַ֣ ן ֵנעּבַ֣ ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ וֿתַ֣
Luk 8:23 <לָעָלא ּדֻרוָחא ּביַ֣מָֿתא הָוֿת עַ֣ ן ּדֵמֿך ֵלה ֻהו ֵי7ֻׁשוע> וַ֣ ֿ֭ד ָרֵֿ֭די> וֿכַ֣

ע> ִריָֿבא ֗הָוֿת סִֿפי֗נָּתא לֵמטּבַ֣ וקַ֣
Luk 8:24 ן ָקם ן ֻהו ֵּדי> ן ָאֿבִּדינַ֣> ּבַ֣> ן רַ֣ ּבַ֣> ִעיֻרו֗הי> ָואמִרין ֵלה> רַ֣ קֵרֿבו אַ֣ וַ֣

הָוא ֵׁשלָיא> חֻׁשוֵל֞א ּדיַָ֣מא> וָנחו> וַ֣ ֿכָאא ּבֻרוֵח֞א וַֿ֣במַ֣ וַ֣
Luk 8:25 ִחיִלי֑ן ֿ֭ד ּדַ֣ ן ֵהנֻון ֵּדין ּכַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכו> יָּכא ֗הי הַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

י ָהָנא> ָּדאֿף לֻרוֵח֞א ָּפֵקֿ֭ד> נֻו ּכַ֣ ֿ֭ד> מַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ו ָואמִרין חַ֣ מִרין ֗הוַ֣ ֵמּתּדַ֣
מִעין ֵלה ס ליַָ֣מ֑א וֵמׁשּתַ֣ חֻׁשוֵל֞א וַ֣ וַ֣למַ֣

Luk 8:26 <ל ּגִליָלא ו֗הי ּבֵעֿבָרא> ֻלוקֿבַ֣ אֿתָרא ּדָֿגֿ֭דָרֵי֑א֞ ִּדאיֿתַ֣ ו לַ֣ ו ֵואֿתַ֣ רֿ֭דַ֣ וַ֣
Luk 8:27 ֿ֭ד ֵמן מִֿ֭די֗נָּת֑א ִּדאיֿת ֵּבה ֿבָרא חַ֣ ע ֵּבה ּגַ֣ ארָע֑א ּפֿגַ֣ ק לַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

ר ֗הָוא> ֵאָלא יָּתא ָלא ָעמַ֣ ֿבֿבַ֣ ִּגָיאא> וָמאֵנ֞א ָלא ָלֵֿבׁש ֗הָוא> וַ֣ יָוא> ֵמן זַֿ֣בָנא סַ֣ ּדַ֣
֞ ּבֵֿביֿת-קֻֿבוֵרא>
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Luk 8:28 ר> ָמא ֿבָקָלא ָרָמא ֵאמַ֣ ו֗הי> וַ֣ ל קָֿ֭דמַ֣ נֿפַ֣ ֵיֻׁשו֑ע קָעא> וַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדין ל7 ּכַ֣
ני> נקַ֣ יָמא> ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך> ָלא ּתׁשַ֣ אָלָהא מרַ֣ ן וָלֿך> ֵי7ֻׁשו֑ע ּבֵרה ּדַ֣ לַ֣

Luk 8:29 ִּגי רָנָׁשא> סַ֣ ק ֵמן ּבַ֣ נָֿפא> לֵמּפַ֣ ָּפֵקֿ֭ד ֗הָוא ֵלה ֵּגיר ֵי7ֻׁשוע לֻרוָחא טַ֣
ֿבֵֿכֿבֵל֞א ר ֗הָוא ּבִׁשׁשָלָֿת֑א֞ וַ֣ ׁשֵֿבא ֗הָוא ֵלה> וֵמֵֿתאסַ֣ ֗הָוא ֵּגיר זַֿ֣בָנא> ֵמן ּדַ֣
ר ֗הָוא ֵמן ִׁשאָֿ֭דא לֻחורָּבא> ו֗ה֑י֞ וֵמּתּדֿבַ֣ ֻסורַ֣ ֵסק ֗הָוא אַ֣ ר ֗הָוא> וַ֣מֿפַ֣ ֵמֿתנטַ֣

Luk 8:30 ִּגֵיא֞א יֵו֞א סַ֣ ר ֵלה> ֵלֿגיֻו֑ן ֵמֻטל ּדֿ֭דַ֣ ן ׁשָמֿך> ָאמַ֣ אֵלה ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> מַ֣ ׁשַ֣
ו ֵּבה> ִליִלין ֗הוַ֣ עַ֣

Luk 8:31 <ֿתֻהוָמא ו ֵמֵנ֑ה ּדָלא ֵנֿפֻקוֿ֭ד לֻהון לִמאזַ֣ל לַ֣ וָֿבֵעין ֗הוַ֣
Luk 8:32 <ּדָרעָיא ּבֻטוָרא ֞ ִּגֵיאא> חִזיֵר֞א סַ֣ קָרא ּדַ֣ ן ּבַ֣ ָמ> ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣

אֵּפס לֻהון> ן וַ֣ חִזיֵר֞א ֵנעֻלו> ן ּדֿבַ֣ ו ֵמֵנ֑ה ּדנֵַּ֣פס לֻהו> וָֿבֵעין ֗הוַ֣
Luk 8:33 קָרא ָהי ֻּכָלה ֿת ּבַ֣ ֞ וֵֿתרצַ֣ חִזיֵרא> לו ּבַ֣ ֿבָרא> ועַ֣ קו ִׁשאֵֿ֭ד֞א ֵמן ּגַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

נַ֣קו> לו ּביַ֣מָֿתא> ֵואֿתחַ֣ נֿפַ֣ ׁשִקיָֿפ֑א וַ֣ לַ֣
Luk 8:34 ֞ מִֿ֭דיָנָֿתא> ִעיו ּבַ֣ קו> ֵואׁשּתַ֣ הָו֑א ערַ֣ ָוָֿת֞א ֵמֵּדם ּדַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ֵּדין ָרעַ֣ ּכַ֣

֞ ֿבֻקורָיא> וַ֣
Luk 8:35 ו לָוֿת ֵי7ֻׁשוע> ֵואׁשּכֻחו֗הי הָו֑א ֵואֿתַ֣ קו ֗אָנָׁשא ּדֵנחזֻון ֵמֵּדם ּדַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ֵיֻׁשוע> ו֗ה֞י ּד7 ֿף> וָיֵֿתֿב לָוֿת ֵרֿגלַ֣ מנַּ֣כַ֣ ֿ֭ד לִֿביׁש וַ֣ ו֗ה֑י֞ ּכַ֣ קו ִׁשאֿ֭דַ֣ נֿפַ֣ ו ּדַ֣ ֿבָרא הַ֣ לֿגַ֣

ֿ֭דֵחלו> וַ֣
Luk 8:36 <יָוָנא ו ּדַ֣ ֿבָרא הַ֣ אִסי ּגַ֣ ָנא ֵאֿתַ֣ יּכַ֣ חזַ֣֑ו אַ֣ יֵלין ּדַ֣ ִעיו לֻהון אַ֣ ֵואׁשּתַ֣
Luk 8:37 ן ֞ ּדִנאזַ֣ל ֵלה ֵמן לָוֿתֻהו> ו ֵמֵנה ֻּכֵלה ֵּכנָׁשא ּדָֿגֿ֭דָרֵיא> וָֿבֵעין ֗הוַ֣

ֿך הֿפַ֣ סִֿפי֗נָּתא> וַ֣ ן ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע סֵלק לַ֣ ֿת ֵאנֻו> ּבָֿתא ֵאחּדַ֣ ֵמֻטל ּדֵֿ֭דחלָֿתא רַ֣
ֵמן לָוֿתֻהון ס

Luk 8:38 <לָוֵֿתה ֵנהֵוא קו ֵמֵנה ִׁשאֵֿ֭ד֑א֞ ָּבֵעא ֗הָוא ֵמֵנה> ּדַ֣ נֿפַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ו ֵּדין ּגַ֣ הַ֣
ר ֵלה> וַׁ֣שָרי֗הי ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

Luk 8:39 ֿכֵרז ָלָהא> ֵואזַ֣ל> ומַ֣ ֿ֭ד ָלֿך אַ֣ עֿבַ֣ ָעא ֵמֵּדם ּדַ֣ יָּתֿך֑ ֵואׁשּתַ֣ הֻֿפוֿך לֿבַ֣
ֿ֭ד ֵלה ֵי7ֻׁשוע ס עֿבַ֣ ֗הָוא ּבֻֿכָלה מִֿ֭די֗נָּתא> ֵמֵּדם ּדַ֣

Luk 8:40 ִּגָיאא> ֻּכלֻהון ֵּגיר ֵלה ָחיִרין ּבֵלה ֵּכנָׁשא סַ֣ ֿך ֵּדין ֵי7ֻׁשו֑ע קַ֣ ֿ֭ד הֿפַ֣ ּכַ֣
ו> ֗הוַ֣
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Luk 8:41 ו֗ה֞י ל קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣ 7וָאָרׁש> ִריׁש ּכנֻוׁשָּת֑א נֿפַ֣ ׁשֵמה ֻי ֿ֭ד ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ וֿגַ֣
יֵּתה> ֵיֻׁשו֑ע וָֿבֵעא ֗הָוא ֵמֵנה ּדֵנֻעול לֿבַ֣ ּד7

Luk 8:42 ֞ ֵעסֵרא> רּתַ֣ ֗רֿת ׁשִני֞ן ּתַ֣ יֿך ּבַ֣ רָֿתא ֵּגיר ִיִחיָֿ֭דיָּתא ִאיֿת ֗הָוֿת ֵלה> אַ֣ ּבַ֣
ִּגָיאא ָחֵֿבץ ֗הָוא ֵמה ֻהו ֵי7ֻׁשוע> ֵּכנָׁשא סַ֣ ֿ֭ד ָאֵזל עַ֣ מָמֿת> וֿכַ֣ ִריָֿבא ֗הָוֿת לַ֣ וקַ֣

ֵלה ס
Luk 8:43 ֵעסֵר֑א֞ ָהי ּדֵֿביֿת רּתַ֣ ֿתִריע ֗הָוא ּדָמה ׁשִני֞ן ּתַ֣ ֗נּתָֿתא ֵּדין חָֿ֭דא> ּדַ֣ אַ֣

אֵס֑א ֿת ּדֵמן ֗אָנׁש ֵּתֿתַ֣ ֿ֑ת וָלא ֵאׁשּכחַ֣ ּפקַ֣ ָוָֿת֞א ֻּכֵלה ֵקנָיָנה אַ֣ ָאסַ֣
Luk 8:44 ֿת ֿת לֵֿכנָֿפא ּדָמאֵנה> וֵמחָֿ֭דא> ָקמַ֣ ֿת ֵמן ֵּבסּתֵרה> וֵקרּבַ֣ רֿבַ֣ ֵאֿתקַ֣

ֿ֭דָמה> רִּדיָֿתא ּדַ֣ מַ֣
Luk 8:45 מֻעון ר ֵלה ֵׁש7 ֿ֭ד ֻּכלֻהון ָּכֿפִרי֑ן ָאמַ֣ נֻו קֵרֿב ִלי> וֿכַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע> מַ֣ ֵואמַ֣
נֻו קֵרֿב ִל֑י ֗נּ֑ת מַ֣ ר אַ֣ ן ֵּכנֵׁש֞א ָאלִצין ָלֿך וָחֿבִצי֑ן ָואמַ֣ ּבַ֣> ֵמה> רַ֣ ֿ֭דעַ֣ ִּכאָֿפא> וַ֣
Luk 8:46 <ק ֵמני יָלא נֿפַ֣ ר> ֗אָנׁש קֵרֿב ִלי> ֵאָנא ֵּגיר ֵיֿ֭דֵעֿת ּדחַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

Luk 8:47 ֿת ִּתיָֿתא> וֵנֿפלַ֣ ֿ֭ד רַ֣ ֿ֭ד חָזֿת ּדָלא טָעֵֿת֑ה ֵאָֿתֿת ּכַ֣ ֗נּתָֿתא> ּכַ֣ ָהי ֵּדין אַ֣
ָנא איּכַ֣ ֿ֑ת וַ֣ יָֿ֭דא ֵעלָֿתא ֵקרּבַ֣ ָמא ֻּכֵל֑ה ֵמֻטל אַ֣ ֿת לִעין עַ֣ ֿת ֵלה> ֵואמרַ֣ ֵסֿגּדַ֣

אסיַֿ֣ת> ֵמחָֿ֭דא ֵאֿתַ֣
Luk 8:48 חיֵַֿ֣תֿכי> ֵזלי יָמנֻוֵֿתֿכי אַ֣ ֿת֑י הַ֣ ּ֗בֿבי ּברַ֣ ר ָלה> ֵאֿתלַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣

ׁשָלָמא ּס ּס ּבַ֣
Luk 8:49 <ר ֵלה ּב ּכנֻוׁשָּתא> ֵואמַ֣ ֵל֑ל ֵאָֿתא ֗אָנׁש ֵמן ּדֵֿביֿת רַ֣ ֿ֭ד ֻהו ממַ֣ ועַ֣

לָֿפָנא> עֵמל למַ֣ רָֿתֿך> ָלא ּתַ֣ ֿת ָלה ּבַ֣ ִמיֿתַ֣
Luk 8:50 לֻחוֿ֭ד ל> ּבַ֣ טִליָֿתא> ָלא ֵּתֿ֭דחַ֣ אֻֿבוה ּדַ֣ ר לַ֣ ע> ֵואמַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ׁשמַ֣

ן וָחָיא> יֵמ> הַ֣
Luk 8:51 ֵמ֑ה ֵאָלא ק ל֗אָנׁש ּדֵנֻעול עַ֣ יָּת֑א וָלא ׁשֿבַ֣ ֵאָֿתא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע לֿבַ֣

טִליָֿתא> וֵלאָמה> אֻֿבוה ּדַ֣ ן ולַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ל7 יַ֣עֻקוֿב> וַ֣ ל7 ן וַ֣ ֵׁשמֻעו> ל7
Luk 8:52 ן ר> ָלא ֵּתֿבֻּכו> רקִֿ֭דין עֵליה> ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣ ו> ומַ֣ ן ָּבֵֿכין ֗הוַ֣ ֻּכלֻהון ֵּדי>

מָּכא ֗הי> ֿת> ֵאָלא ּדַ֣ ָלא ֵּגיר ִמיֿתַ֣
Luk 8:53 <ֿת ָלה ו֗הי> ּדָיֿ֭דִעין ּדִמיֿתַ֣ ו עלַ֣ וָֿגחִּכין ֗הוַ֣

Luk 8:54 <ר> טִליָֿתא קָרה> ֵואמַ֣ אחָּדה ִּבאיָֿ֭דה> וַ֣ ר> וַ֣ ֵּפק לֻֿכלָנׁש לֿבַ֣ ֻהו ֵּדין אַ֣
ֻקומי>
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Luk 8:55 <ל ֿ֭ד ּדֵנּתֻלון ָלה לֵמאֿכַ֣ ֿפקַ֣ ֿת> וַ֣ ֿת ֻרוָחה> וֵמחָֿ֭דא ָקמַ֣ וֵהֿפּכַ֣
Luk 8:56 ל֗אָנׁש> ָלא ִנאמֻרון ָמא ר ֵאנֻו֑ן ּדַ֣ ֞ ֻהו ֵּדין זַ֣הַ֣ ָֿבֵהיה> הו אַ֣ וַֿ֣תמַ֣

הָוא ס ּדַ֣
Luk 9:1 ל ֻּכלֻהון יָלא וֻׁשולָטָנ֑א עַ֣ רֵּת֑ה ויַ֣֗הֿב לֻהון חַ֣ ֿתֵרעסַ֣ קָרא ֵי7ֻׁשוע לַ֣ וַ֣

אָסיֻו> ֞ למַ֣ ִׁשאֵֿ֭ד֞א וֻֿכורָהֵנא>
Luk 9:2 אָסיֻו ּכִריֵה֞א ס למַ֣ אָלָהא> וַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ֿכָרזֻו מַ֣ ן למַ֣ ר ֵאנֻו> ּדַ֣ וׁשַ֣

Luk 9:3 ֿבָטא> וָלא ן ֵמֵּדם ָלא ֵּתׁשקֻלון ֻלאורָחא> ָלא ׁשַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
רֵּתי֞ן ֻּכוִּתינָי֞ן ֵנהוָי֞ן לֻֿכון> חָמא> וָלא ֵּכסָּפא> וָלא ּתַ֣ רָמָלא> וָלא לַ֣ ּתַ֣

Luk 9:4 <ָמן ֻּפוקו ו> וֵמן ּתַ֣ ָמן הוַ֣ יָּתא> ּדָעאִלין א֗נֻּתון ֵל֑ה ּתַ֣ איָנא ּבַ֣ ולַ֣
Luk 9:5 ּבִלין לֻֿכו֑ן ָמא ּדָנֿפִקין א֗נֻּתון ֵמן מִֿ֭די֗נָּתא ָה֑י ָאֿף ן ּדָלא מקַ֣ למַ֣ וַ֣

יֻהון לָסהֻּדוָֿתא ס ֞ ֵּפצו עלַ֣ יֻּכון> ֵחָלא ֵמן ֵרֿגלַ֣
Luk 9:6 <ו ּבִרין ֗הוַ֣ מסַ֣ מִֿ֭דיָנָֿת֑א֞ וַ֣ ו ּבֻקורָי֞א וֿבַ֣ רִּכין ֗הוַ֣ ֞ וֵמֿתּכַ֣ קו ׁשִליֵחא> נֿפַ֣ וַ֣

אֵסין ּבֻֿכל ֻּדוּךְ֭ ס ומַ֣
Luk 9:7 ר מַ֣ ֞י ִּבאיֵֿ֭דה> וֵמּתּדַ֣ א ֻּכלֵהין ּדָהוָי֞ן ֗הוַ֣ רֿכַ֣ ָרוֵֿ֭דס ֵטטרַ֣ ע ֵּדין ֵה7 ׁשמַ֣

֞ ָנן ָקם ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿתא> יֻוחַ֣ ו ֗אָנִׁשי֑ן֞ ּד7 ֗הָוא> ֵמֻטל ָּדאמִרין ֗הוַ֣
Luk 9:8 נִֿבָיא ֵמן נִֿבֵי֞א ֞ ּדַ֣ ֗אחָרֵנא> אִלָיא ֵאֿתחִזי> וַ֣ ו> ִּד7 ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ָאמִרין ֗הוַ֣

֞ ָקם> ֿ֭דָמֵיא> קַ֣
Luk 9:9 נֻו ֵּדין ָהָנא> ּדָהֵלין ן ֵאָנא ֵּפסֵקֿת> מַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ָרוֵֿ֭דס> ִרֵׁשה ּד7 ר ֵה7 ֵואמַ֣

ו֗הי> וָצֵֿבא ֗הָוא ּדֵנחֵזיו֗הי סס ע ֗אָנא עלַ֣ ָׁשמַ֣
Luk 9:10 ר ֵאנֻון ֿ֭דֿבַ֣ ֿ֭דו> וַ֣ עֿבַ֣ ֵיֻׁשוע ֻּכלֵמֵּדם ּדַ֣ ִעיו ל7 ֿכו ׁשִליֵח֑א֞ ֵאׁשּתַ֣ ֿ֭ד הֿפַ֣ וֿכַ֣

ָיָּדא ס ֵֿביֿת-צַ֣ אֿתָרא ֻחורָּבא ּד7 ן לַ֣ יֻהו> לֻחוֿ֭דַ֣ ּבַ֣
Luk 9:11 ֵלל ֗הָוא ממַ֣ ן וַ֣ ֵּבל ֵאנֻו> עו> ֵאזַ֣לו ָּבֿתֵרה> וקַ֣ ֿ֭ד ִיֿ֭דַ֣ ֵּכנֵׁש֞א ֵּדין ּכַ֣

אֵסא ל ָאסיֻוָֿתא> מַ֣ ו עַ֣ סִניִקין ֗הוַ֣ איֵלין ּדַ֣ אָלָהא> ולַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ל מַ֣ מֻהון עַ֣ עַ֣
֗הָוא ס

Luk 9:12 ו֗הי>֞ ָואמִרין ֵלה> ׁשִרי לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ׁשִרי יַ֣וָמא לֵמצָל֑א קֵרֿבו ּתַ֣ ּכַ֣
֞ ּדֵנׁשֻרון ּבֻהו֑ן וֵנׁשּכֻחון ֿפֻרוֵנא> לֿכַ֣ ין וַ֣ חָֿ֭דרַ֣ ֞ ּדִנאזֻ֗לון לֻקורָי֞א ּדַ֣ לֵֿכנֵׁשא>

ין> אֿתָרא ֻחורָּבא ִאיֿתַ֣ יָּברָּתא> ֵמֻטל ּדֿבַ֣ לֻהון סַ֣
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Luk 9:13 ן ל> ֵהנֻון ֵּדין ָאמִרי> ֗נֻּתון לֵמאֿכַ֣ ֿבו לֻהון אַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> הַ֣ ָאמַ֣
נַ֣ן זֿבַ֣ ן וַ֣ ֿתֵרי֞ן נֻוִני֑ן֞ ֵאָלא ֵאן ֵאזַ֣לנַ֣ חִמי֞ן וַ֣ מָׁשא לַ֣ ן יִַּ֣תיר ֵמן חַ֣ יּת לַ֣ לַ֣

ָמא> יָּברָּתא> לָהָנא ֻּכֵלה עַ֣ סַ֣
Luk 9:14 <ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע ֞ ָאמַ֣ ֿבִרין> לִֿפי֞ן ּגַ֣ מָׁשא אַ֣ יֿך חַ֣ ו ֵּגיר אַ֣ ָהֵוין ֗הוַ֣

סָמָֿכא> מִׁשין ֗אָנִׁשי֞ן ּבַ֣ סֵמֿכו ֵאנֻון סָמֵֿכ֑א֞ חַ֣ אַ֣
Luk 9:15 <אסֵמֿכו לֻֿכלֻהון לִמיֵֿ֭ד֑א֞ וַ֣ ֿ֭דו ָהֿכָוֿת ּתַ֣ עֿבַ֣ וַ֣

Luk 9:16 <ָיא ׁשמַ֣ ֞ וָחר ּבַ֣ ֿתֵרי֞ן נֻוִנין> חִמי֞ן וַ֣ מָׁשא לַ֣ ֿב ֵי7ֻׁשוע ָהנֻון חַ֣ נסַ֣ וַ֣
֞ נִסיֻמון לֵֿכנֵׁשא> ו֗הי>֞ ּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ קָצא ויַ֣֗הֿב לֿתַ֣ ֵרֿך וַ֣ וֿבַ֣

Luk 9:17 ֞ר רו> ּתֵרעסַ֣ אוּתַ֣ לו קָצֵי֞א ֵמֵּדם ּדַ֣ עו> וַׁ֣שקַ֣ לו ֻּכלֻהון וַ֣סֿבַ֣ ֵואֿכַ֣
ֻקוִֿפיִני֞ן סס

Luk 9:18 נֻו ר> מַ֣ ֵאל ֵאנֻון ֵואמַ֣ ֵמ֑ה ׁשַ֣ ו֗ה֞י עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ו֗הי> וֿתַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ֵלא ּבַ֣ ֿ֭ד מצַ֣ וֿכַ֣
י> י ֵּכנֵׁש֞א ִּדאיֿתַ֣ ָאמִרין עלַ֣

Luk 9:19 ן אִלָיא> ֗אחָרֵנ֞א ֵּדי> ֞ ִּד7 ֗אחָרֵנא> עמָֿ֭דָנא> וַ֣ ָנן מַ֣ יֻוחַ֣ ו ָואמִרין ֵלה> ּד7 ענַ֣
ֿ֭דָמֵי֞א ָקם> ֿ֭ד ֵמן נִֿבֵי֞א קַ֣ נִֿבָיא חַ֣ ּדַ֣

Luk 9:20 ן מֻעו> י> עָנא ֵׁש7 נֻו ָאמִרין א֗נֻּתון ִּדאיֿתַ֣ ן מַ֣ ֗נֻּתון ֵּדי> ן אַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
אָלָהא ס ר> מִׁשיֵחה ּדַ֣ ֵואמַ֣

Luk 9:21 <ר ֵאנֻו֑ן ּדָהֵֿ֭דא ל֗אָנׁש> ָלא ִנאמֻרון ן וזַ֣הַ֣ ֻהו ֵּדין ּכָאא ּבֻהו>
Luk 9:22 <ֿ֭דֵנסּתֵלא ׁש> וַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ֵנחַ֣ ו ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּדסַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ ן ּדַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

ֿתָלָֿתא> נֻקום ס ליַ֣וָמא ּדַ֣ ֞ וֵנקטֻלוָני֗הי> וַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵרא> ּבַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ורַ֣ ֵמן קַ֣
Luk 9:23 ר֑י ֵנֿכֻּפור ן ּדָצֵֿבא ּדִנאֵֿתא ָּבֿתַ֣ ר ֗הָוא קָֿ֭דם ֻּכלָנׁש> מַ֣ ָואמַ֣

רי> ּבנַֿ֣פֵׁשה> וֵנׁשֻקול זִקיֵֿפה ֻּכליֻום> וִנאֵֿתא ָּבֿתַ֣
Luk 9:24 וֵּבֿ֭ד נַֿ֣פֵׁשה ן ֵּדין ּדנַ֣ וֵּבֿ֭ד ָלה> מַ֣ ן ֵּגיר ּדָצֵֿבא ּדנַֿ֣פֵׁשה נֵַ֣חא> מַ֣ מַ֣

ֵחא ָלה> ֵמֻטָלֿת֑י ָהָנא מַ֣
Luk 9:25 ר ָעלָמא ֻּכֵל֑ה נַֿ֣פֵׁשה ֵּדין ר ֗אָנָׁשא> ּדִנאֿתַ֣ ר ּבַ֣ ּדַ֣ ָמָנא ֵּגיר ֵנֿתעַ֣

ר> ו ֵנחסַ֣ וֵּבֿ֭ד> אַ֣ נַ֣
Luk 9:26 ֿת ֵּבה ּבֵרה ּד֗אָנָׁש֑א ָמא ָּדאֵֿתא ֑י֞ ֵנֿבהַ֣ ֿבֵמלַ֣ ֿת ִּבי ֵּדין וַ֣ ן ּדֵנֿבהַ֣ מַ֣

ִּדיֵׁש֞א ס ו֗ה֞י קַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ ם מַ֣ אֻֿבו֗הי> עַ֣ ּבֻׁשוֿבָחא ּדַ֣
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Luk 9:27 ן ִּדאיֿת ֗אָנָׁשא ּדָקיִמין ָהרָּכ֑א ּדָלא ר ֗אָנא לֻֿכו> ׁשָרָרא ָאמַ֣
אָלָהא ס לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ָמא ּדֵנחזֻון מַ֣ וָּת֑א עֿ֭דַ֣ ֵנטעֻמון מַ֣

Luk 9:28 ר ֵי7ֻׁשוע יֿך ּתָמנָיא יַ֣וִמי֑ן֞ ּדֿבַ֣ ן אַ֣ ר ֵמֵל֞א ָהֵלי> הָוא ֵּדין ָּבֿתַ֣
ָליֻו> מצַ֣ סֵלק לֻטוָרא לַ֣ ן וַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ל7 יַ֣עֻקוֿב וַ֣ ל7 ֵׁשמֻעון וַ֣ ל7

Luk 9:29 ֿברִקין רו> ומַ֣ ו֗ה֞י חוַ֣ ו֗הי>֞ ונַ֣חּתַ֣ אּפַ֣ ֿף ֵחזָוא ּדַ֣ לַ֣ ֵל֑א ֵאֿתחַ֣ ֿ֭ד ֻהו מצַ֣ וֿכַ֣
ו> ֗הוַ֣

Luk 9:30 <אִלָיא וֵׁשא ִו7 ן ֻמ7 יֻהו> ֵמה> ִּדאיֿתַ֣ ו עַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ֿבִרי֞ן ממַ֣ וָהא ּתֵרי֞ן ּגַ֣
Luk 9:31 עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא ּפָקֵנ֑ה ּדַ֣ ל מַ֣ ו ֵּדין עַ֣ ֵּדאֿתחִזיו ּבֵֿתׁשֻּבוחָּתא> ָאמִרין ֗הוַ֣

ם ֻּב7אוִרׁשֵלם> לַ֣ ּדֵנׁשּתַ֣
Luk 9:32 חֵסן למַ֣ ֵמה> וַ֣ מֻעון וָהנֻון ּדעַ֣ ו לֻהון ּבֵׁשנָֿתא ֵׁש7 רו ֗הוַ֣ ִויקַ֣

ו לָוֵֿתה ּס ּס לָהנֻון ּתֵרי֞ן ֗אָנִׁשי֞ן ּדָקיִמין ֗הוַ֣ חזַ֣ו ֻׁשוֿבֵח֑ה וַ֣ ֵאּתּתִעירו> וַ֣
Luk 9:33 ן ו לַ֣ ִּפיר ֻה֗ ִּב֑י ׁשַ֣ ֵיֻׁשוע> רַ֣ מֻעון ל7 ר ֵׁש7 ׁש ֵמֵנ֑ה ֵאמַ֣ ִריו לֵמֿפרַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ וֿכַ֣

אִלָיא חָֿ֭דא> ֻמוֵׁשא חָֿ֭דא> וִל7 ל7 ֞ ָלֿך חָֿ֭דא> וַ֣ טִלין> ּדָהרָּכא ֵנהֵוא> וֵנעֵּבֿ֭ד ּתָלֿת מַ֣
ר> ע ֗הָוא ָמָנא ָאמַ֣ וָלא ָיֿ֭דַ֣

Luk 9:34 ֿ֭ד חזַ֣ו ֿ֭דֵחלו ּכַ֣ ן וַ֣ יֻהו> ֿת עלַ֣ ר ָהֵלי֑ן הָוֿת עָנָנא וַ֣אטלַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ וֿכַ֣
עָנָנא> לו ּבַ֣ אִלָיא ּדעַ֣ ֻמוֵׁשא וִל7 ל7

Luk 9:35 <עו ִּביָֿבא> ֵלה ׁשמַ֣ ו ֵּברי חַ֣ ֑ר ָהנַ֣ וָקָלא הָוא ֵמן עָנָנא ָּדאמַ֣
Luk 9:36 ל֗אָנׁש ו֗הי> וֵהנֻון ׁשֵֿתקו> וַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ח ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣ ֿ֭ד הָוא ָקָל֑א ֵאׁשּתֿכַ֣ וֿכַ֣

חזַ֣ו ס רו ּבָהנֻון יַ֣וָמָֿת֞א ֵמֵּדם ּדַ֣ ָלא ֵאמַ֣
Luk 9:37 ע ּבֻהון ֵּכנָׁשא ֿ֭ד ָנחִּתין ֵמן ֻטוָר֑א ּפֿגַ֣ הָוא ליַ֣וָמא ּדָֿבֿתֵרה> ּכַ֣ וַ֣

ִּגָיאא ס סַ֣
Luk 9:38 לָֿפָנא> ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך ר> מַ֣ ו קָעא> ֵואמַ֣ ֿ֭ד ֵמן ֵּכנָׁשא הַ֣ ֿבָרא חַ֣ וֿגַ֣

י> ֵּברי ִּדיִחיָֿ֭דָיא ֗הו ִלי> ני עלַ֣ ֵאֿתּפַ֣
Luk 9:39 <רֵעֿת ו֗הי>֞ ומַ֣ ֵרק ֵׁשנַ֣ מחַ֣ ו֗הי> וֵמן ֵׁשלָיא ָקֵעא> וַ֣ וֻרוָחא ָעֿ֭דָיא עלַ֣

קֵֿתה> ׁשחַ֣ חֵסן ָּפרָקא ֵמֵנה> ָמא ּדַ֣ וַ֣למַ֣
Luk 9:40 <חו יּךְ֭֞ ּדנַּ֣פֻקוָני֗הי> וָלא ֵאׁשּכַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿבִעיֿת ֵמן ּתַ֣ וַ֣

Luk 9:41 לָּת֑א קַ֣ מעַ֣ ימָנא וַ֣ רּבָֿתא ּדָלא מהַ֣ ר> ֻאון ׁשַ֣ עָנא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
ֿבָרֿך> ֵרָֿבי֗הי לָֿכא לַ֣ ן קַ֣ רֻֿכו> יּבַ֣ ן ֵואסַ֣ ֿתי ֵאהֵוא לָוֿתֻֿכו> ָמא ֵלאמַ֣ עֿ֭דַ֣



Luke                                           147

Luk 9:42 ֿכָאא ֵי7ֻׁשוע ּבֻרוָחא עֵסה> וַ֣ ו ומַ֣ יָוא הַ֣ רמֵיה ּדַ֣ ֵרֿב ֵל֑ה אַ֣ ֿ֭ד מקַ֣ וֿכַ֣
אֻֿבו֗הי ס לָיא> ויַ֣הֵּבה לַ֣ נֿפָֿת֑א וַ֣אסֵיה לטַ֣ ָהי טַ֣

Luk 9:43 ר ֗הָוא מַ֣ ֿ֭ד ֻּכלָנׁש ֵמּתּדַ֣ אָלָהא ס וֿכַ֣ ֻּבוֵֿתה ּדַ֣ רו ֻּכלֻהון ּברַ֣ מַ֣ ֵואּתּדַ֣
ו֗ה֑י֞ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ל ֻּכל> ּדָעֵֿבֿ֭ד ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣ עַ֣

Luk 9:44 ּבֵרה ֵּגיר ּד֗אָנָׁשא> עִֿתיֿ֭ד ֞ יֻּכון> ֗נֻּתון ֵמֵל֞א ָהֵלין ֵּבאֿ֭דנַ֣ ִסימו אַ֣
֞י-֗אָנָׁשא> ֞י ּבנַ֣ ּדֵנׁשּתֵלם ִּבאיֿ֭דַ֣

Luk 9:45 סָיא ֗הָוֿת מֿכַ֣ וּדֻעוה לֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא> ֵמֻטל ּדַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ָלא ֵאׁשּתַ֣
ל ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא ס אֻלוָני֗הי עֵליה עַ֣ נׁשַ֣ ו ּדַ֣ ן ּדָלא ֵנּדֻעוָנה> וָֿ֭דחִלין ֗הוַ֣ ֵמנֻהו>

Luk 9:46 <ֿב ּבֻהון י רַ֣ נֻו ּכַ֣ ֿבָּתא> ּדמַ֣ חׁשַ֣ ֿת ּבֻהון מַ֣ וֵעלַ֣
Luk 9:47 <אִקיֵמה לָוֵֿתה לָיא> וַ֣ ֿב טַ֣ נסַ֣ ֿבָּתא ּדֵלּבֻהו֑ן וַ֣ חׁשַ֣ ע מַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣

Luk 9:48 ֵּב֑ל ו מקַ֣ יֿך ָהָנא> ּבֵׁשמי> ִלי ֻה֗ לָיא אַ֣ ֵּבל טַ֣ מקַ֣ ן ּדַ֣ ן מַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
זֻעור ּבֻֿכלֻֿכו֑ן ָהָנא ֵנהֵוא יָנא ֵּגיר ּדַ֣ ני> אַ֣ ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ֵּבל למַ֣ ֵּב֑ל מקַ֣ ן ּדִלי מקַ֣ ומַ֣

ֿב ס רַ֣
Luk 9:49 <יָני֗הי ֿכלַ֣ ׁשָמֿך֑ וַ֣ יֵו֞א ּבַ֣ ֵּפק ּדַ֣ ֑ן חזַ֣ין ֗אָנׁש ּדמַ֣ ּבַ֣ ר> רַ֣ ן ֵואמַ֣ ָנ> 7וחַ֣ עָנא ֻי וַ֣

ן ָּבֿתָרֿך> מַ֣ ל ּדָלא ֵאָֿתא עַ֣ עַ֣
Luk 9:50 ן לֻֿכו> ן ֵּגיר ּדָלא ֗הָוא ֻלוקֿבַ֣ ן מַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשו֑ע ָלא ֵּתֿכֻלו> ָאמַ֣

ו ס יֻּכון ֻה֗ חָלֿפַ֣
Luk 9:51 רֻצוֵּפה ּדִנאזַ֣ל ֿתֵקן ּפַ֣ ֵלין יַ֣וָמָֿת֞א ּדֻסוָלֵק֑ה אַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתמַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

ֻל7אוִרׁשֵלם>
Luk 9:52 ֞ קִריָֿתא ּדָׁשמָרֵיא> לו לַ֣ רֻצוֵּפה> ֵואזַ֣לו עַ֣ אֵֿכ֞א קָֿ֭דם ּפַ֣ לַ֣ ר מַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣

יֿך ּדנַֿ֣תקנֻון ֵלה> אַ֣
Luk 9:53 <רֻצוֵּפה> ֻל7אוִרׁשֵלם ִסים ֗הָוא לִמאזַ֣ל ּבֻלו֗הי> ֵמֻטל ּדּפַ֣ וָלא קַ֣

Luk 9:54 ֗נּת ֑ן ָצֵֿבא אַ֣ ו֗הי>֞ ָאמִרין ֵלה> ָמרַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ן ּתַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ 7עֻקוֿב ו7 ֿ֭ד חזַ֣ו יַ֣ וֿכַ֣
ֿ֑֭ד eִלָיא עֿבַ֣ 7 יֿך ָּדאֿף ִא7 ּתִסיֿף ֵאנֻו֑ן אַ֣ ָיא וַ֣ ֑ר וֵֿתֻחוֿת נֻוָרא ֵמן ׁשמַ֣ ּדִנאמַ֣

Luk 9:55 ֗נֻּתון איָֿ֭דא אַ֣ ר> ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדַ֣ ן ֵואמַ֣ ֿכָאא ּבֻהו> ֵואֿתּפִני וַ֣
ֻרוָחא>

Luk 9:56 <ָחיֻו ֞ ֵאָלא למַ֣ וָּבֻֿ֭דו נַֿ֣פָׁשָֿתא> ּבֵרה ֵּגיר ּד֗אָנָׁש֑א ָלא ֵאָֿתא למַ֣
קִריָֿתא ֗אחִרָֿתא ס ֵואזַ֣לו לֻהון לַ֣
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Luk 9:57 ר ָּדאֵזל אֿתַ֣ ר ֵלה ֗אָנׁש> ִאֵֿתא ָּבֿתָרֿך לַ֣ ֿ֭ד ָאִז֗לין ֻּבאורָחא> ֵאמַ֣ וֿכַ֣
֗נּת> ָמרי> אַ֣

Luk 9:58 <ָיא ׁשמַ֣ חָֿתא ּדַ֣ לָֿפרַ֣ ן וַ֣ ֞ ֵנקֵע֞א ִאיֿת לֻהו> עֵלא> ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> לֿתַ֣ ָאמַ֣
יָּכא ּדֵנסֻמוֿך ִרֵׁשה> יּת ֵלה אַ֣ ֿבֵרה ֵּדין ּד֗אָנָׁשא> לַ֣ ט֗לָלא> לַ֣ מַ֣

Luk 9:59 ֵּפס ִלי ר ֵלה> ָמר֑י אַ֣ רי> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣ ֗אחִרָנא> ָּתא ָּבֿתַ֣ ר לַ֣ ֵואמַ֣
ם ִאזַ֣ל ֵאקֻּבור ָאֿבי> ֻלוקֿ֭דַ֣

Luk 9:60 ר ּבַ֣ א֗נּת ֵזל סַ֣ יֻהו֑ן֞ וַ֣ ֞ ָקֿבִרין ִמיֿתַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ׁשֻֿבוק ִמיֵֿתא> ָאמַ֣
אָלָהא ס לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ מַ֣

Luk 9:61 ֵּפס ִלי> ִאזַ֣ל ם ֵּדין אַ֣ ר ֵלה ֗אחִרָנא> ִאֵֿתא ָּבֿתָרֿך ָמר֑י ֻלוקֿ֭דַ֣ ָאמַ֣
יּתי> ִואֵֿתא> ֞י ּבַ֣ ֿבנַ֣ ֵלם לַ֣ ֵאׁשַ֣

Luk 9:62 ר ָּדָנא> וָחאַ֣ רָּבא ּדֿפַ֣ ל חַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֗אָנׁש ָרֵמא ִאיֵֿ֭דה עַ֣ ָאמַ֣
אָלָהא ס לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ח למַ֣ לֵֿבסּתֵר֑ה וָחׁשַ֣

Luk 10:1 ר ּדַ֣ ן וׁשַ֣ ֿבִעי> ֞ ׁשַ֣ ו֗ה֞י ֗אחָרֵנא> לִמיֿ֭דַ֣ ׁש ֵי7ֻׁשוע ֵמן ּתַ֣ ר ָהֵלי֑ן ּפרַ֣ ָּבֿתַ֣
עִֿתיֿ֭ד הָוא לִמאזַ֣ל מִֿ֭דיָנא> ּדַ֣ ר וַ֣ ֿתַ֣ רֻצוֵּפ֑ה לֻֿכל אַ֣ ֵאנֻון ּתֵרי֞ן ּתֵרי֞ן קָֿ֭דם ּפַ֣

ס
Luk 10:2 ו ָהִֿכיל ֵמן ָמֵרא ֞ ּבעַ֣ ִּגי> וָֿפעֵל֞א זֻעוִרין> ר לֻהון חָצָֿ֭דא סַ֣ ֵואמַ֣

חָצֵֿ֭דה ס ֵּפק ָּפעֵל֞א לַ֣ חָצָֿ֭ד֑א ּדנַ֣
Luk 10:3 ֞ י ִּדאֵֿבא> ינַ֣ יֿך ֵאמֵר֞א ּבַ֣ ן אַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ּדַ֣ ֵזלו> ָהא ֵאָנא מׁשַ֣

Luk 10:4 ׁשָלָמא ֞ וֿבַ֣ ֞ וָלא מָסֵנא> רָמֵלא> ָלא ֵּתׁשקֻלון לֻֿכון ִּכיֵס֑א֞ וָלא ּתַ֣
ּד֗אָנׁש ֻּבאורָחא> ָלא ֵּתֵׁשאֻלון ס

Luk 10:5 יָּתא רו> ׁשָלָמא לֿבַ֣ ם ֵאמַ֣ יָּתא ּדָעאִלין א֗נֻּתו֑ן ֻלוקֿ֭דַ֣ איָנא ּבַ֣ ולַ֣
ָהָנא>

Luk 10:6 ן ֵאן ֵּדין ָל֑א ו֗הי ׁשָלמֻֿכו> ר ׁשָלָמ֑א ֵנּתּתִניח עלַ֣ ָמן ּבַ֣ ֵואן ִאיֿת ּתַ֣
יֻּכון ֵנהֻּפוֿך> עלַ֣

Luk 10:7 ן ָׁשֵוא ֿ֭ד ָלעִסין א֗נֻּתון וָׁשֵֿתין ֵמן ִּדילֻהו> ֑ו ּכַ֣ יָּתא הוַ֣ ֵּבה ֵּדין ּבֿבַ֣
יָּתא> יָּתא לֿבַ֣ נֻון ֵמן ּבַ֣ ֿגֵרה> וָלא ּתׁשַ֣ ֗הו ֵּגיר ָּפעָלא אַ֣

Luk 10:8 סו ֵמֵּדם ּבִלין לֻֿכו֑ן לעַ֣ מקַ֣ ן וַ֣ איָֿ֭דא מִֿ֭די֗נָּתא ּדָעאִלין א֗נֻּתו> ולַ֣
ּדֵמּתּתִסים לֻֿכון>
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Luk 10:9 יֻּכון ֿת עלַ֣ ן ֵקרּבַ֣ רו לֻהו> ֿכִריִהי֞ן ָּבה> ֵואמַ֣ איֵלין ּדַ֣ ו לַ֣ אסַ֣ וַ֣
אָלָהא ס לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ מַ֣

Luk 10:10 ּבֻלוָנֻֿכו֑ן ֻּפוקו ן וָלא נקַ֣ איָֿ֭דא מִֿ֭די֗נָּתא ֵּדין ּדָעאִלין א֗נֻּתו> לַ֣
רו> לֻֿכון לֻׁשוָקא> ֵואמַ֣

Luk 10:11 ן ן לֻֿכו> ן ָנֿפִצין ֗חנַ֣ י֞ן ֵמן מִֿ֭די֗נּתֻֿכו> ן ּבֵרֿגלַ֣ ֿ֭דֵֿבק לַ֣ ָואֿף ֵחָלא> ּדַ֣
אָלָהא> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ יֻּכון מַ֣ ֿת ָלה עלַ֣ ע֑ו ּדֵקרּבַ֣ ם ָהֵֿ֭דא ּדַ֣ ּברַ֣

Luk 10:12 מִֿ֭די֗נָּתא ו לַ֣ ו> אַ֣ סֻֿ֭דום ֵנהֵוא ִניח> ּביַ֣וָמא הַ֣ 7 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדלַ֣ ָאמַ֣
ָהי ס

Luk 10:13 ו יָּדן הוַ֣ צַ֣ ֿב7 ֻצור וַ֣ ָיָֿ֭ד֑א ֵּדאֻלו ּב7 יֿת-צַ֣ ִזי֑ן ָוי ֵלֿכי ֵּב7 ורַ֣ ָוי ֵלֿכי ָּכ7
ֿבֵקטָמא> ָּתֿבו> ֵק֞א וַ֣ ר ֵּדין ּבסַ֣ ו ּבֵֿכי֑ן ּכֿבַ֣ הוַ֣ יֵל֞א ּדַ֣ חַ֣

Luk 10:14 <ו לֵֿכין יָּדן ֵנהֵוא ִניח> ּבִֿ֭דיָנא> אַ֣ צַ֣ ל7 ֻצור וַ֣ ם ל7 ּברַ֣
Luk 10:15 ָמא ָיא ֵאּתּתִרימּת֑י עֿ֭דַ֣ ׁשמַ֣ ָמא לַ֣ עֿ֭דַ֣ רנַֻ֣חום> ָהי ּדַ֣ ֿפַ֣ א֗נּתי ּכ7 וַ֣

חֵּתין ס ׁשיֻול ֵּתּתַ֣ לַ֣
Luk 10:16 ן ו ָטֵלם> ומַ֣ לֻֿכון ָטֵלם> ִלי ֻה֗ ן ּדַ֣ ע> ומַ֣ ע> ִלי ָׁשמַ֣ לֻֿכון ָׁשמַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣

ני ּס ּס לחַ֣ ן ּדׁשַ֣ ּדִלי ָטֵלם> ָטֵלם למַ֣
Luk 10:17 ֑ן ּבָֿתא> ָואמִרין ֵלה> ָמרַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא רַ֣ ר ּבחַ֣ ּדַ֣ ֿבִעין ּדׁשַ֣ ֿכו ָהנֻון ׁשַ֣ וַ֣הֿפַ֣

ׁשָמֿך> ן ּבַ֣ עּבִֿ֭דין לַ֣ ָאֿף ִׁשאֵֿ֭ד֞א ֵמׁשּתַ֣
Luk 10:18 רָקא ֵמן יֿך ּבַ֣ ל אַ֣ נֿפַ֣ ן ָחֵזא ֗הִויֿת ֵלה לָסָטָנ֑א ּדַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

ָיא> ׁשמַ֣
Luk 10:19 ֞ רֵֿבא> ָוָֿת֞א וֵעקַ֣ יֻּתון ָּדיִׁשין חוַ֣ הוַ֣ ָהא ָיֵהֿב ֗אָנא לֻֿכון ֻׁשולָטָנ֑א ּדַ֣

רֻֿכון> ֿבֵעלּדָֿבָֿבא> וֵמֵּדם ָלא נַ֣הַ֣ יֵלה ּדַ֣ וֻֿכֵלה חַ֣
Luk 10:20 ו ן ֵאָלא חֿ֭דַ֣ עּבִֿ֭דין לֻֿכו> ן ּדִׁשאֵֿ֭ד֞א ֵמׁשּתַ֣ ם ּבָהֵֿ֭דא ָלא ֵּתחֻּדו> ּברַ֣

ָיא ס ׁשמַ֣ יֻּכו֞ן ֵאֿתּכֵֿתֿבו ּבַ֣ ׁשָמהַ֣ ּדַ֣
Luk 10:21 וֵּדא ֗אָנא ר> מַ֣ ז ֵי7ֻׁשוע ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ֵואמַ֣ ָּבה ּבָׁשעָֿתא> רוַ֣

֞ ֻּכולָֿתֵנא> ִּכיֵמ֞א וסַ֣ ִסיּת ָהֵלין ֵמן חַ֣ ארָעא> ּדֿכַ֣ ָיא וֿ֭דַ֣ ׁשמַ֣ ָלֿך ָאֿב֑י ָמָרא ּדַ֣
יּךְ֭ ס ָנא הָוא ֵצֿבָיָנא קָֿ֭דמַ֣ ן ָאֿב֑י ּדָהֿכַ֣ ֞ ִאי> יּת ֵאֵני֞ן ליַֻ֣לוֵֿ֭דא> ֿגלַ֣ וַ֣
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Luk 10:22 ן ֻּכל ֵמֵּדם ֵאׁשּתֵלם ִלי ֵמן ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵואֿתּפִני לָוֿת ּתַ֣
ָֿבא> ֵאָלא ֵאן ּבָרא> נֻו אַ֣ ָֿב֑א ומַ֣ נֻו ּבָרא> ֵאָלא ֵאן אַ֣ ע מַ֣ ָאֿבי> וָלא ֗אָנׁש ָיֿ֭דַ֣

ן ֵּדאן ֵנצֵּבא ּבָרא ּדֵנֿגֵלא ס למַ֣ וַ֣
Luk 10:23 יֵנ֞א יֵהי֞ן לעַ֣ ר> ֻטוֿבַ֣ ן ֵואמַ֣ יֻהו> לֻחוֿ֭דַ֣ ו֗ה֞י ּבַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵואֿתּפִני לָוֿת ּתַ֣

א֗נֻּתון ָחֵזין> ּדָחזָי֞ן ֵמֵּדם ּדַ֣
Luk 10:24 ו ּדֵנחזֻון ֵמֵּדם ֞ צֿבַ֣ לֵּכא> ִּגֵיא֞א ומַ֣ נִֿבֵי֞א סַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ּדַ֣ ָאמַ֣

עו ס ן וָלא ׁשמַ֣ א֗נֻּתון ָׁשמִעי> ע ֵמֵּדם ּדַ֣ לֵמׁשמַ֣ ֑ו וַ֣ ן וָלא חזַ֣ ּדָחֵזין א֗נֻּתו>
Luk 10:25 לָֿפָנא> ָמָנא ֵאעֵּבֿ֭ד ר> מַ֣ ֵסיו֗הי> ֵואמַ֣ ננַ֣ ֿ֭ד ָקם ּדַ֣ וָהא ָסֿפָרא חַ֣

ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿת חַ֣ ִּדארַ֣
Luk 10:26 ָנא ָקֵרא יּכַ֣ ָנא ּכִֿתיֿב> אַ֣ יּכַ֣ ר ֵלה> ּבָנֻמוָסא אַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣

֗נּת> אַ֣
Luk 10:27 ָלָהֿך֑ ֵמן ֻּכֵלה ֵלָּבֿך> וֵמן ֻּכָלה ם לָמרָיא אַ֣ ר ֵלה> ּדֵֿתרחַ֣ עָנא> ֵואמַ֣

יֿך נַֿ֣פָׁשֿך> ִריָֿבֿך> אַ֣ לקַ֣ יָלֿך> וֵמן ֻּכֵלה ֵרעָיָנֿך> וַ֣ נַֿ֣פָׁשֿך> וֵמן ֻּכֵלה חַ֣
Luk 10:28 <רּת> ָהֵֿ֭דא עֵֿבֿ֭ד> וִֿתֵחא ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ּתִריָצאִיֿת ֵאמַ֣ ָאמַ֣

Luk 10:29 ִריֿבי ס נֻו קַ֣ ר ֵלה> ומַ֣ מזַָּ֣דֻקו נַֿ֣פֵׁשה> ֵאמַ֣ ֿ֭ד צָֿבא לַ֣ ֻהו ֵּדין ּכַ֣
Luk 10:30 <איִריֻחו וִרׁשֵלם ִל7 ֿ֭ד ָנֵחֿת ֗הָוא ֵמן ֻא7 ֿבָרא חַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ּגַ֣ ָאמַ֣

ָיָמא ֵּבה ִליל קַ֣ ֿ֭ד קַ֣ ֿבֻקו֗הי> ּכַ֣ אוֻ֗הי> וׁשַ֣ מחַ֣ לֻחו֗הי> וַ֣ ֞ וׁשַ֣ ו֗הי ֵלסָטֵיא> לו עלַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
נַֿ֣פָׁשא> ֵואזַ֣לו>

Luk 10:31 <ר עֿבַ֣ חָזי֗הי> וַ֣ ֿ֭ד ָנֵחֿת ֗הָוא ֻּבאורָחא ָהי> וַ֣ ׁש ָּכהָנא חַ֣ ֿגֿ֭דַ֣ וַ֣
Luk 10:32 <ר עֿבַ֣ חָזי֗הי> וַ֣ ָנא ָאֿף ֵלָוָיא> ֵאָֿתא מָטא לָהי ֻּדוּכָֿתא> וַ֣ וָהֿכַ֣

Luk 10:33 <ו֗הי ֗הָוא יָּכא ִּדאיֿתַ֣ ֿ֭ד ָרֵֿ֭דא ֗הָו֑א ֵאָֿתא אַ֣ ֗אָנׁש ֵּדין ָׁשמָרָיא> ּכַ֣
ו֗הי> ם עלַ֣ חַ֣ חָזי֗הי> ֵואֿתרַ֣ וַ֣

Luk 10:34 מָרא וֵמׁשָחא> וָסֵמה יֵהין חַ֣ ל עלַ֣ נצַ֣ ֞ וַ֣ חָוֵֿתה> ֿב מַ֣ עצַ֣ ֿב> וַ֣ רַ֣ ֵואֿתקַ֣
ו֗הי> איּתֵיה לֻֿפוּתָקא> ֵואֿתּבֵטל ֵלה עלַ֣ ל חָמֵרה> וַ֣ עַ֣

Luk 10:35 <ר ֵלה ֵּפק ּתֵרי֞ן ִּדיָנִרי֑ן֞ יַ֣֗הֿב לֻֿפוּתָקָיא> ֵואמַ֣ ֿפֵרה ּדיַ֣וָמ֑א אַ֣ לצַ֣ וַ֣
ֵּפ֑ק ָמא ּדָהֵֿפֿך ֗אָנא ָיֵהֿב ֗אָנא ָלֿך> ֿף ִּדיֵלה> ֵואן ֵמֵּדם יִַּ֣תיר ּתַ֣ ִיצַ֣

Luk 10:36 ו ִריָֿבא להַ֣ הָוא קַ֣ נֻו ָהִֿכיל ֵמן ָהֵלין ּתָלָֿתא> ֵמֿתחֵזא ָלֿך֑ ּדַ֣ מַ֣
֞ ָיֵסא> ֞י ּגַ֣ ל ִּבאיֿ֭דַ֣ נֿפַ֣ ּדַ֣
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Luk 10:37 ֗נּת ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵז֑ל ָאֿף אַ֣ ו֗הי> ָאמַ֣ ם עלַ֣ חַ֣ ו ֵּדאֿתרַ֣ ר> הַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
יּת ָעֵֿבֿ֭ד סס ָנא הוַ֣ ָהֿכַ֣

Luk 10:38 א֗נּתָֿתא קִריָֿתא חָֿ֭דא> וַ֣ ל לַ֣ ֿ֭ד ֵהנֻון ָרֵֿ֭דין ֻּבאורָח֑א עַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
יָּתה> ֵּבלֵֿתה ּבֿבַ֣ רָּת֑א קַ֣ ׁשָמה ָמ7 ּדַ֣

Luk 10:39 ֿת ָלה לָוֿת ריַ֣ם> ֵואָֿתֿת ֵיֿתּבַ֣ 7 ׁשָמה מַ֣ ִואיֿת ֗הָוֿת ָלה ָחָֿתא ּדַ֣
ו֗הי>֞ ן וָׁשמָעא ֗הָוֿת ֵמלַ֣ ו֗ה֞י ּדָמרַ֣> ֵרֿגלַ֣

Luk 10:40 <ִּגיאָֿתא> ֵואָֿתֿת ָאמָרא ֵלה נָיא ֗הָוֿת ּבֵֿתׁשֵמׁשָּתא סַ֣ רָּתא ֵּדין עַ֣ ָמ7
ּדָרא ר ָלה מעַ֣ ָמֻׁש֑ו ֵאמַ֣ מׁשַ֣ י לַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ני ּבַ֣ קֿתַ֣ ָמר֑י ָלא ּבִטיל ָלֿך֑ ּדָחֿתי ׁשֿבַ֣

ִלי>
Luk 10:41 ל ּתי> עַ֣ רִהיֿבַ֣ ּתי וַ֣ רָּת֑א ָיצּפַ֣ רָּתא ָמ7 ר ָלה> ָמ7 עָנא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

֞ ִּגָיאָֿתא> סַ֣
Luk 10:42 ריַ֣ם ֵּדין מָנָֿתא ָטֿבָֿתא> ּגָֿבֿת ָל֑ה ָהי 7 עָיא> מַ֣ חָֿ֭דא ֗הי ֵּדין ּדֵמֿתּבַ֣

ּדָלא ֵּתֿתנֵסֿב ֵמָנה ס
Luk 11:1 ֿ֭ד ֵמן ר ֵלה חַ֣ ֵלם> ֵאמַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ ֵלא ּבֻֿ֭דוּכָֿתא חָֿ֭ד֑א ּכַ֣ ֿ֭ד ֻהו מצַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
ו֗ה֞י ס לִמיֿ֭דַ֣ ֵלֿף לֿתַ֣ ָנן אַ֣ 7וחַ֣ ָנא ָּדאֿף ֻי יּכַ֣ ָליֻ֑ו אַ֣ מצַ֣ ין לַ֣ ֵלֿפַ֣ ן אַ֣ ו֗הי>֞ ָמרַ֣> לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣
Luk 11:2 ן יֻּתון ָאמִרי> ָנא הוַ֣ ֵלין א֗נֻּתו֑ן ָהֿכַ֣ מצַ֣ ֿתי ּדַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣ ָאמַ֣

יֿך לֻּכוָֿתֿך> ֵנהֵוא ֵצֿבָיָנֿך> אַ֣ ׁש ׁשָמֿך> ִּתאֵֿתא מַ֣ ּדַ֣ ָיא> ֵנֿתקַ֣ ׁשמַ֣ ֻֿבון ּדֿבַ֣ אַ֣
ארָעא> ָיא> ָאֿף ּבַ֣ ׁשמַ֣ ּדֿבַ֣

Luk 11:3 <ן ֻּכליֻום חָמא ּדֻסונָקנַ֣ ן לַ֣ ֿב לַ֣ הַ֣
Luk 11:4 ן וָלא ָיִֿבין לַ֣> קן לֻֿכל ּדחַ֣ ן ֵּגיר ׁשֿבַ֣ ֞ ָאֿף ֵאנַ֣חנַ֣ ין> ן חָטהַ֣ וַׁ֣שֻֿבוק לַ֣

ין ֵמן ִּביָׁשא ס ן לֵנסיֻוָנא> ֵאָלא ּפֻרוקַ֣ עלַ֣ ּתַ֣
Luk 11:5 נֻו ֵמנֻֿכון ִּדאיֿת ֵלה ָרחָמ֑א וִנאזַ֣ל לָוֵֿתה ּבֵֿפלֻּגוֿת ן מַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

֞ יני ּתָלֿת ּגִריָצן> ֵׁשאלַ֣ ר ֵלה> ָרֵחמ֑י אַ֣ ִללָיא> וִנאמַ֣
Luk 11:6 <יּת ִלי ֵמֵּדם ֵּדאִסים ֵלה ֵמֻטל ּדָרחָמא ֵאָֿתא לָוֿתי ֵמן ֻאורָח֑א ולַ֣

Luk 11:7 רָעא יני> ּדָהא ּתַ֣ רַ֣ הַ֣ ר ֵלה> ָלא ּתַ֣ ו ֵנעֵנא> וִנאמַ֣ ו ָרחֵמה ֵמן לֿגַ֣ והַ֣
ח ֗אָנא ֵּדאֻקום ֵואֵּתל ָלֿך> רָסא> ָלא ֵמׁשּכַ֣ מי ּבעַ֣ ֞י עַ֣ ֿבנַ֣ ו> וַ֣ ִחיֿ֭ד ֻה֗ אַ֣

Luk 11:8 ן ֵּדאן ֵמֻטל ָרחֻמוָֿתא> ָלא ֵנֵּתל ֵל֑ה ֵמֻטל ר ֗אָנא לֻֿכו> ָאמַ֣
ִציֻֿפוֵֿתה נֻקום וֵנֵּתל ֵלה> ּכָמא ּדֵמֿתּבֵעא ֵלה ס חַ֣
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Luk 11:9 ן ו> וֵֿתׁשּכֻחו> ן ּבעַ֣ אלו> וֵנִֿתיֵהֿב לֻֿכו> ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ׁשַ֣ ָאֿף ֵאָנא ָאמַ֣
ח לֻֿכון> ֻקוׁשו> וֵנֿתּפֿתַ֣

Luk 11:10 <ח ֵלה ֿ֭דָנֵקׁש> ֵמֿתּפֿתַ֣ ח> וַ֣ ֿ֭דָֿבֵעא> ֵמׁשּכַ֣ ֻּכל ֵּגיר ּדָׁשֵאל> ָנֵסֿב> וַ֣
Luk 11:11 חָמ֑א לָמ֑א ִּכאָֿפא ָֿבא> ּדֵנֵׁשאִליו֗הי ּבֵרה לַ֣ יָנא ֵּגיר ֵמנֻֿכון אַ֣ אַ֣

וֵׁשט ֵל֑ה וֵׁשט ֵל֑ה ֵואן נֻוָנא ֵנֵׁשאִליו֗ה֑י לָמ֑א חָלֿף נֻוָנא ֵחוָיא מַ֣ מַ֣
Luk 11:12 וֵׁשט ֵל֑ה רָֿבא מַ֣ רָֿתא ֵנֵׁשאִליו֗ה֑י לָמ֑א ֻהו ֵעקַ֣ ֵואן ּבַ֣

Luk 11:13 ֞ והָֿבָֿת֞א ָטָֿבָֿתא> יֻּכו֑ן ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון מַ֣ ֗נֻּתון ּדִֿביֵׁש֞א ִאיֿתַ֣ ֵואן אַ֣
ָי֑א ֵנֵּתל ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֻֿבוֻֿכון ֵמן ׁשמַ֣ ֞ ּכָמא יִַּ֣תיָראִיֿת אַ֣ יֻּכון> ֿבנַ֣ ל לַ֣ לֵמּתַ֣

איֵלין ּדָׁשאִלין ֵלה סס לַ֣
Luk 11:14 <ו ִׁשאָֿ֭דא ק הַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ רָׁש֑א הָוא ּדֿכַ֣ ו֗הי חַ֣ ֵּפק ִׁשאָֿ֭דא ִּדאיֿתַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣

רו ֵּכנֵׁש֞א ס מַ֣ רָׁשא> ֵואּתּדַ֣ ו חַ֣ ֵלל הַ֣ מַ֣
Luk 11:15 ֵּפק ָהָנא יֵו֞א מַ֣ ֿבֵעלזֻֿבוֿב ִרָׁשא ּדֿ֭דַ֣ 7 רו> ּבַ֣ ן ֵאמַ֣ ֗אָנָׁשא ֵּדין ֵמנֻהו>

֞ יֵוא> ּדַ֣
Luk 11:16 ו ֵלה ס ָיא ָׁשאִלין ֗הוַ֣ ֵסין ֵל֑ה ָאָֿתא ֵמן ׁשמַ֣ ֿ֭ד מנַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ּכַ֣

Luk 11:17 לֻּכו ן ֻּכל מַ֣ ר לֻהו> חׁשָֿבֿתֻהו֑ן֞ ֵאמַ֣ ע ֗הָוא מַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ּדָיֿ֭דַ֣
ֿג> ֵנֵּפל> לַ֣ ל קנֻוֵמה ֵמֿתּפַ֣ יָּתא ּדעַ֣ ֿב> וֿבַ֣ ל נַֿ֣פָׁשה> ֵּתחרַ֣ ֿג עַ֣ לַ֣ ּדֵֿתֿתּפַ֣

Luk 11:18 לֻּכוֵֿת֑ה ָּדאמִרין ָנא ּתֻקום מַ֣ יּכַ֣ ֿ֑ג אַ֣ לַ֣ ל נַֿ֣פֵׁשה ֵאֿתּפַ֣ ֵואן ָסָטָנא עַ֣
֞ יֵוא> ֵּפק ֗אָנא ּדַ֣ ֿבֵעלזֻֿבוֿב מַ֣ 7 א֗נֻּתון ּדֿבַ֣

Luk 11:19 ן ּפִקי> ֞ ּבָמָנא מַ֣ יֻּכון> יֵו֑א֞ ּבנַ֣ ֵּפק ֗אָנא ּדַ֣ ֿבֵעלזֻֿבוֿב מַ֣ 7 ֵואן ֵאָנא ּבַ֣
֞ ָיֵנא> ֵמֻטל ָהָנא> ֵהנֻון ֵנהוֻון לֻֿכון ּדַ֣

Luk 11:20 יֻּכון ֿת ָלה עלַ֣ יֵו֑א֞ ֵקרּבַ֣ ֵּפק ֗אָנא ּדַ֣ אָלָהא> מַ֣ ֵאן ֵּדין ּבֵצֿבָעא ּדַ֣
אָלָהא> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ מַ֣

Luk 11:21 <יָנא ֗הו ֵקנָיֵנה ר ָּדרֵּתה> ּבׁשַ֣ ֿ֭ד מזַ֣יַ֣ן ֵנטַ֣ ִסיָנא ּכַ֣ ֿתי ּדחַ֣ ֵאמַ֣
Luk 11:22 ו ִסין ֵמֵנה> ֵנזֵּכיו֗ה֑י ֻּכֵלה זַ֣יֵנה ָׁשֵקל הַ֣ ן ּדחַ֣ ֵאן ֵּדין ִנאֵֿתא מַ֣

ֵלֿג ּס ּס ו֗הי> וֵֿבזֵֿתה מֿפַ֣ ֿתִֿכיל הָוא עלַ֣ ּדַ֣
Luk 11:23 ָּדֻרו מי> מֿבַ֣ ן ּדָלא ָּכֵנׁש עַ֣ ו> ומַ֣ לי ֻה֗ מי> ֻלוקֿבַ֣ ן ּדָלא ֗הָוא עַ֣ מַ֣

ר ס ּדַ֣ מֿבַ֣
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Luk 11:24 <רָּכא ר ֗אָנָׁש֑א ָאָז֗לא ֵמֿתּכַ֣ ֿת ֵמן ּבַ֣ נֿפָֿתא> ָמא ּדֵנֿפקַ֣ ֻרוָחא טַ֣
ֿת> ָאמָרא> ן ּדֵֿתֿבֵעא ָלה נָיָחא> וָמא ּדָלא ֵאׁשּכחַ֣ יּת ּבֻהו> ָי֞א לַ֣ ָוָֿת֞א ּדמַ֣ אֿתרַ֣ ּבַ֣

יֵמָּכא ּדֵנֿפֵקֿת> יּתי אַ֣ ֵאהֻּפוֿך לֿבַ֣
Luk 11:25 ֿ֑ת ּבַ֣ מצַ֣ חִמים וַ֣ חֵֿתה ּדַ֣ ֵואן ֵאָֿתֿת ֵאׁשּכַ֣

Luk 11:26 ֞ ֞ ּדִֿביָׁש֞ן ֵמָנה> וָעאָלן> ע ֻרוִחי֞ן ֗אחָרנָין> ָהיֵּדין ָאָז֗לא ָּדֿבָרא ׁשֿבַ֣
ֿ֭דָמיֵּתה ס ו> ִּביָׁשא ֵמן קַ֣ רָנָׁשא הַ֣ רֵֿתה ּדֿבַ֣ ן וָהוָיא חַ֣ ָמ> וָעמָר֞ן ּתַ֣

Luk 11:27 <֗נּתָֿתא חָֿ֭דא ָקָלה ֵמן ֵּכנָׁשא ֿת אַ֣ ִרימַ֣ ֵלל ֗הָו֑א אַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ממַ֣ וֿכַ֣
אינֻקוֿך> ָי֞א ּדַ֣ ּתֿ֭דַ֣ טֵענָֿתֿך֑ ולַ֣ רָסא ּדַ֣ ֿת ֵלה> ֻטוֵֿביה לֿכַ֣ ֵואמרַ֣

Luk 11:28 אָלָהא> וָנטִרין עו ֵמלֵֿתה ּדַ֣ ׁשמַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֞ לַ֣ יֻהון> ר ָלה ֻה֑ו ֻטוֿבַ֣ ָאמַ֣
ָלה ס

Luk 11:29 רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא ר> ׁשַ֣ ִרי לִמאמַ֣ ו ֵּכנֵׁש֑א֞ ׁשַ֣ נִׁשין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתּכַ֣ וֿכַ֣
יַ֣וָנן נִֿבָיא> ִּביׁשָּתא> ָאָֿתא ָּבעָיא> ָואָֿתא ָלא ֵּתִֿתיֵהֿב ָל֑ה ֵאָלא ָאֵֿתה ּד7

Luk 11:30 ָנא ֵנהֵוא ָאֿף ּבֵרה 7וָנן ָאָֿתא לִנינָוֵי֑א֞ ָהֿכַ֣ הָוא יַ֣ ָנא ֵּגיר ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא> ּד֗אָנָׁשא לׁשַ֣

Luk 11:31 <רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא ם ֗אָנָׁש֞א ּדׁשַ֣ ימָנא ּתֻקום ּבִֿ֭דיָנא עַ֣ לּכָֿתא ּדֿתַ֣ מַ֣
ׁשֵליֻמו֑ן וָהא 7 ע ֵחֿכמֵֿתה ּדַ֣ ארָע֑א ּדֵֿתׁשמַ֣ ן ֵּדאָֿתֿת ֵמן ֵעֿבֵרי֞ה ּדַ֣ ֵיֿב ֵאנֻו> ֿתחַ֣ וַ֣

ֵליָמון ָהרָּכא> ּדיִַּ֣תיר ֵמן ׁש7
Luk 11:32 <יֻֿבוָנה נחַ֣ רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא> וַ֣ ם ׁשַ֣ ֿבֵר֞א ִנינָוֵי֞א נֻקוֻמון ּבִֿ֭דיָנא> עַ֣ ּגַ֣

7וָנן ָהרָּכא ס ן וָהא ּדיִַּ֣תיר ֵמן יַ֣ יַ֣וָנ> ּדָֿתֿבו ּבָֿכֻרוזֻוֵֿתה ּד7
Luk 11:33 <אָֿתא ו ּתֵחיֿת סַ֣ ר ׁשָרָֿג֑א וָסֵאם ֵלה ּבֵֿכסָי֑א אַ֣ נהַ֣ ָלא ֗אָנׁש מַ֣

ן ֵנחזֻון נֻוהֵרה ס איֵלין ּדָעאִלי> ֵאָלא לֵעל ֵמן מָנרָּתא> ּדַ֣
Luk 11:34 יָנֿך ּפִׁשיָט֑א ָאֿף ֿתי ָהִֿכיל ּדעַ֣ יָנֿך> ֵאמַ֣ ֿגָרֿך ִאיֵֿתיה עַ֣ ׁשָרֵֿגה ּדֿפַ֣

ֿגָרֿך ֵנהֵוא ֵחֻׁשוֿך> ִהיר> ֵאן ֵּדין ֵּתהֵוא ִּביָׁש֑א ָואֿף ּפַ֣ ֿגָרֿך ֵנהֵוא נַ֣ ֻּכֵלה ּפַ֣
Luk 11:35 <לָמא נֻוהָרא ּדָֿבֿך ֵחֻׁשוָֿכא ֗הו ֗הר ָהִֿכיל ּדַ֣ ֵאזּדַ֣

Luk 11:36 יּת ֵּבה מָנָֿתא ֵמֵּדם ֵחֻׁשוָֿכ֑א ֵנהֵוא ִהי֑ר ולַ֣ ֿגָרֿך ֻּכֵלה נַ֣ ֵאן ֵּדין ּפַ֣
ר ָלֿך סס נהַ֣ לֵקה מַ֣ ׁשָרָֿגא ּבֿ֭דַ֣ יֿך ּדַ֣ ר ֻּכֵל֑ה אַ֣ נהַ֣ מַ֣

Luk 11:37 ל ֵרא לָוֵֿתה> ועַ֣ ֿ֭ד ּדֵנׁשּתַ֣ ֵלל> ּבָעא ֵמֵנה ּפִריָׁשא חַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ממַ֣ ּכַ֣
ֵאסּתֵמֿך>
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Luk 11:38 ֿ֭ד ֵמן קָֿ֭דם ם עמַ֣ ֑ר ּדָלא ֻלוקֿ֭דַ֣ מַ֣ ֿ֭ד חָזי֗הי> ֵאּתּדַ֣ ו ֵּדין ּפִריָׁשא ּכַ֣ הַ֣
ָׁשֻרוֵֿתה ס

Luk 11:39 ֵרה ּדָֿכָסא ֗נֻּתון ּפִריֵׁש֑א֞ ּבַ֣ ר ֵלה ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ָהָׁשא> אַ֣ ֵאמַ֣
ו ֵמנֻֿכון ֵּדין מֵלא חֻטוֿפָיא וִֿביׁשָּתא> ן לֿגַ֣ ֵּכין א֗נֻּתו> ֿ֭דִּפינָּכא מֿ֭דַ֣ וַ֣

Luk 11:40 <ֿ֭ד ו ֻהו עֿבַ֣ לֿגַ֣ ֑ר וֿ֭דַ֣ לֿבַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ עֿבַ֣ ן ּדַ֣ ֞י ֵרעָיָנ֑א ָלא ֗הָוא מַ֣ ִסירַ֣ חַ֣
Luk 11:41 ו לֻֿכון ֻֿבו֗הי ּבֵזֿ֭דקָֿת֑א וָהא ֻּכלֵמֵּדם ּדֵֿכא ֻה֗ ם ֵמֵּדם ִּדאיֿת הַ֣ ּברַ֣

ס
Luk 11:42 ָנא וֻֿכל יֻוָר֑ק סִרין א֗נֻּתון ָננָעא וִֿפֿגַ֣ מעַ֣ ֵאָלא ָוי לֻֿכון ּפִריֵׁש֑א֞ ּדַ֣
אָלָהא> ָהֵלין ֵּדין ָוֵלא ֗הָוא ּדֵֿתעּבֻֿ֭דו֑ן ל ֻחוָּבא ּדַ֣ ל ִּדיָנא ועַ֣ וָעֿבִרין א֗נֻּתון עַ֣

וָהֵלין ָלא ֵּתׁשּבֻקון ס
Luk 11:43 ֞ ֿכנֻוָׁשָֿתא> וּתֵֿב֞א ּבַ֣ ָוי לֻֿכון ּפִריֵׁש֑א֞ ּדָרחִמין א֗נֻּתון ִריׁש מַ֣

וַׁ֣שָלָמא ּבֻׁשוֵק֞א ס
Luk 11:44 ֿבֵר֞א יֿך קַ֣ יֻּכון אַ֣ ֞ ִּדאיֿתַ֣ אֵּפא> ֞י ּבַ֣ ֿפִריֵׁש֞א ָנסּבַ֣ ָוי לֻֿכון ָסֿפֵר֞א וַ֣

ן וָלא ָיֿ֭דִעין ס יֻהו> לִֿכין עלַ֣ ֞י-֗אָנָׁשא מהַ֣ ֿבנַ֣ ן וַ֣ ּדָלא ִיִֿ֭דיִעי>
Luk 11:45 ֗נּת> ָאֿף ר אַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ָאמַ֣ לָֿפָנ֑א ּכַ֣ ר ֵלה> מַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָסֿפֵרא> עָנא חַ֣ וַ֣

֗נּת> ר אַ֣ עַ֣ ן מצַ֣ לַ֣
Luk 11:46 ֞י-֗אָנָׁשא ֿבנַ֣ טעִנין א֗נֻּתון לַ֣ ֞ ָוי> ּדמַ֣ ר> ָאֿף לֻֿכון ָסֿפֵרא> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

֞ ָלא ָקרִּבין א֗נֻּתון לֵהין חָֿ֭דא ֵמן ֵצֿבָעֿתֻֿכון> א֗נֻּתון ּבַ֣ ֞ וַ֣ וּבֵל֞א יִַ֣קיָרָֿתא> מַ֣
וּבֵל֞א ס למַ֣

Luk 11:47 <ֵטלו ֵאנֻון יֻּכו֞ן קַ֣ אָֿבהַ֣ נִֿבֵי֑א֞ ּדַ֣ ֿבֵר֞א ּדַ֣ ן ּדָֿבֵנין א֗נֻּתון קַ֣ ָוי לֻֿכו>
Luk 11:48 ּדֵהנֻון ֞ יֻּכון> אָֿבהַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדַ֣ ָסהִּדין א֗נֻּתון ָהִֿכיל> וָצֵֿבין א֗נֻּתון ּבַ֣

יֻהו֞ן ס ֿברַ֣ א֗נֻּתון ָּבֵנין א֗נֻּתון קַ֣ ֵטלו ֵאנֻו֑ן וַ֣ קַ֣
Luk 11:49 ר לֻהון ּדַ֣ ֿת> ּדָהא ֵאָנא ֵאׁשַ֣ אָלָהא ֵאמרַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף ֵחֿכמָֿתא ּדַ֣

ן וֵנקטֻלון> ֞ ֵמנֻהון ֵנרּדֻֿפו> ׁשִליֵחא> ֞ וַ֣ נִֿבֵיא>
Luk 11:50 ע ּדָמא ּדֻֿכלֻהון נִֿבֵי֞א ֵּדאֵֿתאֵׁשֿ֭ד ֵמן ֵּדאֿתּבִרי ָעלָמ֑א ּדֵנּתּתֿבַ֣

רּבָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א ֵמן ׁשַ֣
Luk 11:51 י ינַ֣ ו ֵּדאֿתקֵטל ּבַ֣ רָי֑א הַ֣ זֿכַ֣ 7 ֿ֭דֵמה ּדַ֣ ָמא לַ֣ ָהֵֿביל> עֿ֭דַ֣ ֵמן ּדֵמה ּד7
רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא ס ע ֵמן ׁשַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֵמּתּתֿבַ֣ ן ָאמַ֣ ֿ֭דּבָחא> ִאי> יּכָלא למַ֣ הַ֣
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Luk 11:52 ן לֻּתו> ֗נֻּתון ָלא עַ֣ עָֿתא> אַ֣ לֻּתון קִליֵֿ֭ד֞א ִּדיֿ֭דַ֣ ׁשקַ֣ ָוי לֻֿכון ָסֿפֵר֑א֞ ּדַ֣
יֻּתון ס ן ּכלַ֣ איֵלין ּדָעאִלי> ולַ֣

Luk 11:53 ֿפִריֵׁש֞א ֵמֿתֵּבאׁש ִריו ָסֿפֵר֞א וַ֣ ן ׁשַ֣ ר ֗הָוא לֻהו> ֿ֭ד ָהֵלין ֵאמַ֣ וֿכַ֣
ו֗ה֑י֞ ּכִסין ֵמלַ֣ מֿתַ֣ מִֿתין וַ֣ לֻהו֑ן וֵמֿתחַ֣

Luk 11:54 <ֿ֭ד ֵמֵּדם ֵמן ֻּפוֵמה ֿ֭ד ָּבֵעין לֵמאחַ֣ ֞ ּכַ֣ ִּגָיאָֿתא> וָנֿכִלין ֵלה ּבסַ֣
ו֗ה֞י סס רצַ֣ ּדֵנׁשּכֻחון ֵנאֿכֻלון קַ֣

Luk 12:1 ֿ֑֭ד ֿ֭ד לחַ֣ יֻׁשון חַ֣ נֿ֭דַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ִּגֵיא֑א֞ אַ֣ נַׁ֣שו ֵרּבָוָֿת֞א ּדֵֿכנֵׁש֞א סַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתּכַ֣ וֿכַ֣
֗הרו ּבנַֿ֣פׁשֻֿכון ֵמן חִמיָרא ם ֵאזּדַ֣ ו֗הי>֞ ֻלוקֿ֭דַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ִרי ֵי7ֻׁשוע לִמאמַ֣ ׁשַ֣

֞ אֵּפא> ֿב ּבַ֣ סַ֣ ו֗הי מַ֣ ֿפִריֵׁש֑א֞ ִּדאיֿתַ֣ ּדַ֣
Luk 12:2 <ע י> ּדָלא ֵנִֿתיֿ֭דַ֣ ׁשַ֣ מטַ֣ ֿכֵסא> ּדָלא ֵנֿתּגֵל֑א וָלא ּדַ֣ יּת ֵּדין ֵמֵּדם ּדַ֣ לַ֣

Luk 12:3 ָוֵנ֞א ֿבֿתַ֣ ע> וֵמֵּדם ּדַ֣ ִהיָרא ֵנׁשּתמַ֣ רֻּתו֑ן ּבנַ֣ ֿבֵחֻׁשוָֿכא ֵאמַ֣ ֻּכל ֵּגיר ּדַ֣
ל ֵאָּגֵר֞א ֵנֿתּכֵרז> ֵחׁשֻּתו֑ן עַ֣ ֵּבאֿ֭דֵנ֞א לַ֣

Luk 12:4 יֵלין ּדָקטִלין י>֞ ָלא ֵּתֿ֭דחֻלון ֵמן אַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדין לָרחמַ֣ ָאמַ֣
ֿ֭ד> יּת לֻהון ֵמֵּדם יִַּ֣תיר לֵמעּבַ֣ רֵּכן לַ֣ ֿגָר֑א וֵמן ָּבֿתַ֣ ּפַ֣

Luk 12:5 ִליט ר ּדָקֵט֑ל ׁשַ֣ ו ּדֵמן ָּבֿתַ֣ ן ֵמן הַ֣ ן ֵּתֿ֭דחֻלו> ֵויֻֿכון ֵּדין ֵמן מַ֣ ֵאחַ֣
לו> ן ּדֵמן ָהָנא ּדחַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ָנא> ִאין ָאמַ֣ רָמיֻו ּבִֿגהַ֣ למַ֣

Luk 12:6 ן ָלא ָטעָיא חָֿ֭דא ֵמנֵהי> ָסִרי֑ן֞ וַ֣ ֿתֵרי֞ן אַ֣ ּבָנ֞ן ּבַ֣ ֵמׁש ֵצּפִרי֞ן ֵמזּדַ֣ ָלא חַ֣
ָלָהא> קָֿ֭דם אַ֣

Luk 12:7 ָלא ֞ נָי֞ן ֵאֵנין> עָרא ּדִרׁשֻֿכו֑ן ֻּכלֵהין מַ֣ ן ָאֿף ֵמֵנ֞א ּדסַ֣ ִּדילֻֿכון ֵּדי>
ן ּדֵמן ֻסוָֿגאא ּדֵצּפֵר֞א מיַּ֣תִרין א֗נֻּתון> ָהִֿכיל ֵּתֿ֭דחֻלו>

Luk 12:8 יָנָׁש֑א֞ ָאֿף ּבֵרה ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ּדֻֿכל ּדנַ֣וֵּדא ִּבי קָֿ֭דם ּבנַ֣ ָאמַ֣
אָלָהא> ו֗ה֞י ּדַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ ּד֗אָנָׁשא נַ֣וֵּדא ֵּבה> קָֿ֭דם מַ֣

Luk 12:9 ו֗ה֞י אֿכַ֣ לַ֣ ר ֵּבה קָֿ֭דם מַ֣ יָנָׁש֑א֞ ֵנֿתּכֿפַ֣ ר ִּבי קָֿ֭דם ּבנַ֣ יָנא ֵּדין ּדָֿכֿפַ֣ אַ֣
אָלָהא> ּדַ֣

Luk 12:10 ל ן ּדעַ֣ ל ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ֵנׁשּתֵֿבק ֵלה> מַ֣ ר ֵמלָֿתא עַ֣ וֻֿכל ּדִנאמַ֣
ֵּדֿף> ָלא ֵנׁשּתֵֿבק ֵלה ס ֻרוָחא ֵּדין ּדֻקוֿ֭דָׁשא נֿגַ֣

Luk 12:11 ִליָטֵנ֑א֞ ָלא ֞ קָֿ֭דם ִרֵׁש֞א וׁשַ֣ ֿכנֻוָׁשָֿתא> רִֿבין לֻֿכון ֵּדין לַ֣ מקַ֣ ָמא ּדַ֣
ו ָמָנא ִּתאמֻרון> ָנא ֵּתּפֻקון ֻרוָחא> אַ֣ יּכַ֣ ִּתאצֻּפון אַ֣
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Luk 12:12 ֵלֿפֻֿכון ּבָהי ָׁשעָֿתא> ֵמֵּדם ּדָוֵלא ֻרוָחא ֵּגיר ּדֻקוֿ֭דָׁשא נַ֣
ּדִֿתאמֻרון סס

Luk 12:13 מי ר ָלאחי ָּפֵלֿג עַ֣ לָֿפָנ֑א ֵאמַ֣ ו ֵּכנָׁשא> מַ֣ ר ֵלה ֵּדין ֗אָנׁש ֵמן הַ֣ ֵאמַ֣
ָירֻּתוָֿתא>

Luk 12:14 <לָֿגָנא מֿפַ֣ ָיָנא וַ֣ יֻּכון ּדַ֣ ני עלַ֣ ִקימַ֣ נֻו אַ֣ ֿבָר֑א מַ֣ ר ֵלה> ּגַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣
Luk 12:15 ֗הרו ֵמן ֻּכָלה יַ֣ענֻוָֿתא> ֵמֻטל ּדָלא ֗הָוא ו֗הי>֞ ֵאזּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ֵואמַ֣

ֵי֞א ּס ּס ּביִַּ֣תיֻרוָֿתא ּדֵנֿכֵס֞א ִאיֿת חַ֣
Luk 12:16 רֵעה ֿת ֵלה אַ֣ עלַ֣ ִּתיָר֑א אַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ֿבָרא חַ֣ ן ּגַ֣ ֿתָלא לָוֿתֻהו> ר מַ֣ ֵואמַ֣

֞ ִּגָיאָֿתא> ֗לָלָֿת֞א סַ֣ עַ֣
Luk 12:17 יָּכא יּת ִלי אַ֣ ר> ָמָנא ֵאעֵּבֿ֭ד ּדלַ֣ ֿב ֗הָוא ּבנַֿ֣פֵׁשה> ֵואמַ֣ ׁשַ֣ וֵמֿתחַ֣

֗לָלֿתי>֞ ֵּדאחֻמול עַ֣
Luk 12:18 ן אוֵרֿב ֵאנֻו> ֑י֞ ֵואֿבֵנא וַ֣ ר> ָהֵֿ֭דא ֵאעֵּבֿ֭ד> ֵאסֻּתור ֵּביֿת קָֿפסַ֣ ֵואמַ֣

ָמן ֻּכֵלה עֻֿבורי וָטָֿבֿתי>֞ ֵואחֻמול ּתַ֣
Luk 12:19 ָי֞א ׁשנַ֣ ִּגָיאָֿת֑א֞ ּדִסיָמ֞ן לַ֣ ר לנַֿ֣פׁשי> נַֿ֣פׁשי> ִאיֿת ֵלֿכי ָטָֿבָֿת֞א סַ֣ ִואמַ֣

֗סמי> ֻֿכולי> ֵאׁשָּתי> ֵאֿתּבַ֣ ֞ ֵאּתּתִניחי> אַ֣ ִּגָיאָֿתא> סַ֣
Luk 12:20 ָלָהא> חִסיר ֵרעָיָנא> ּבָהָנא ִללָיא נַֿ֣פָׁשֿך> ָּתֿבִעין ר ֵלה ֵּדין אַ֣ ָאמַ֣

֞ ן ֵנהוָין> ֵיֿבּת למַ֣ ָלה ֵמָנֿך> וָהֵלין ּדטַ֣
Luk 12:21 ִּתיר ס אָלָהא ָלא עַ֣ ן ּדָסֵאם ֵלה ִסיָמָֿת֑א֞ וֿבַ֣ ָנא ֗הו מַ֣ ָהֿכַ֣

Luk 12:22 ר ֗אָנא> ָלא ִּתאצֻּפון ו֗הי>֞ ֵמֻטל ָהָנא לֻֿכון ָאמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ֵואמַ֣
ן ָמָנא ֵּתלּבֻׁשון> ֿגרֻֿכו> ן ָמָנא ֵּתאֿכֻלו֑ן וָלא לֿפַ֣ לנַֿ֣פׁשֻֿכו>

Luk 12:23 <ֿגָרא ֵמן לֻֿבוָׁשא יָּברָּת֑א וֿפַ֣ נַֿ֣פָׁשא ֵּגיר יִַּ֣תיָרא ֵמן סַ֣
Luk 12:24 ָוֵנ֞א יּת לֻהון ּתַ֣ ן ולַ֣ ן וָלא ָחצִּדי> ֞ ּדָלא ָזרִעי> ו ּבנַ֣עֵֿבא> קַ֣ ֵאֿתּבַ֣

֗נֻּתון יִַּ֣תיִרין א֗נֻּתון ֵמן ן ּכָמא ָהִֿכיל אַ֣ רֵסא לֻהו> אָלָהא מֿתַ֣ ֞ וַ֣ וֵֿביֿת קָֿפֵסא>
֞ ָּפרָחָֿתא>

Luk 12:25 מָֿתא ומֵֿתה אַ֣ ל קַ֣ וָסֻֿפו עַ֣ ח למַ֣ ֿ֭ד ָיֵצֿף֑ ֵמׁשּכַ֣ יָנא ֵּדין ֵמנֻֿכון ּכַ֣ אַ֣
חָֿ֭דא>

Luk 12:26 רָּכא ל ׁשַ֣ ֵאן ֵּדין ָאֿף ָלא זֻעורָּתא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתו֑ן ָמָנא עַ֣
ָיצִּפין א֗נֻּתון>
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Luk 12:27 ר ֞ ָאמַ֣ ֞ ּדָלא ָלאָי֞ן וָלא ָעזָלן> ָנא ָרֿבָין> יּכַ֣ ֵנ֞א אַ֣ ו ּבֻׁשוׁשַ֣ קַ֣ ֵאֿתּבַ֣
יֿך חָֿ֭דא ֵמן ִסי אַ֣ ֵליָמון ּבֻֿכֵלה ֻׁשוֿבֵחה> ֵאֿתּכַ֣ ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ָּדאֿף ָלא ׁש7

ָהֵלין>
Luk 12:28 נֻוָר֑א מָחר ָנֵֿפל ּבֿתַ֣ קָל֑א וַ֣ ו֗הי ּבחַ֣ עִמיָרא ּדיַ֣וָמָנא ִאיֿתַ֣ ֵאן ֵּדין לַ֣

יָמנֻוָֿת֑א ֞י הַ֣ לֵּבׁ֑ש ּכָמא יִַּ֣תיר לֻֿכון זֻעורַ֣ ָנא מַ֣ ָלָהא ָהֿכַ֣ אַ֣
Luk 12:29 ן וָלא ֵנֿפֵהא ן וָמָנא ֵּתׁשֻּתו> א֗נֻּתון ָלא ֵּתֿבֻעון ָמָנא ֵּתאֿכֻלו> וַ֣

ֵרעָינֻֿכון ּבָהֵלין>
Luk 12:30 ן ָאֿף לֻֿכון ֵּדין ֗מֵמ֞א ֗הו ּדָעלָמא ָּבֵעי> ן עַ֣ ָהֵלין ֵּגיר ֻּכלֵהי>

עָי֞ן לֻֿכון ָהֵלין> ע ּדֵמֿתּבַ֣ ֻֿבוֻֿכון ָיֿ֭דַ֣ אַ֣
Luk 12:31 וסָֿפ֞ן לֻֿכון ס אָלָה֑א וָהֵלין ֻּכלֵהין ֵמּתּתַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ו מַ֣ ם ּבעַ֣ ּברַ֣
Luk 12:32 לֻּכוָֿתא ֻֿבוֻֿכון ּדֵנֵּתל לֻֿכון מַ֣ צָֿבא אַ֣ ל ּגָזָרא זֻעוָרא> ּדַ֣ ָלא ֵּתֿ֭דחַ֣

ס
Luk 12:33 ן ֿבו ֵזֿ֭דקָֿתא> עֵֿבֿ֭דו לֻֿכון ִּכיֵס֞א ּדָלא ָּבֵלי> ן והַ֣ זֵַּ֣בנו ֵקנָינֻֿכו>
ֵּבל> ָנָֿבא ָלא ָקֵרֿב> וָסָסא ָלא מחַ֣ יָּכא ּדֿגַ֣ ָיא> אַ֣ ׁשמַ֣ וִסימָֿתא ּדָלא ָּגיָזא> ּבַ֣

Luk 12:34 ָמן ֵנהֵוא ָאֿף ֵלּבֻֿכון ס ֿתֻֿכו֑ן ּתַ֣ יָּכא ֵּגיר ִּדאיֵֿתיה ִסימַ֣ אַ֣
Luk 12:35 ֞ יֻּכון> נהִרין ׁשָרֿגַ֣ ֞ ומַ֣ יֻּכון> צַ֣ ִסיִרין חַ֣ ֵנהוֻון אַ֣

Luk 12:36 ֿתי ֵנֿפֵנא ֵמן ֵּביֿת ֵּכין לָמרֻהו֑ן ֵּדאמַ֣ מסַ֣ ו ָּדֵמין ל֗אָנָׁשא ּדַ֣ הוַ֣ וַ֣
ׁ֑ש ֵמחָֿ֭דא ֵנֿפּתֻחון ֵלה> נקַ֣ ֵמׁשֻּתוָֿתא> ּדָמא ֵּדאָֿתא וַ֣

Luk 12:37 ֿ֭ד ח ֵאנֻון ּכַ֣ יֵלין ּדִנאֵֿתא ָמרֻהון וֵנׁשּכַ֣ ֿבֵּד֞א ָהנֻו֑ן אַ֣ יֻהון לעַ֣ ֻטוֿבַ֣
ֵמׁש ר> נׁשַ֣ ו֗הי>֞ ונַ֣סֵמֿך ֵאנֻו֑ן וֵנעּבַ֣ צַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֵנאֻסור חַ֣ ִמין ָאמַ֣ ן אַ֣ ִעיִרי>

ֵאנֻון>
Luk 12:38 ָנ֑א ח ָהֿכַ֣ ֿתָלֿת ִנאֵֿתא> וֵנׁשּכַ֣ ו ּדַ֣ רֵּתי֞ן אַ֣ רָֿתא ּדֿתַ֣ טַ֣ ֵואן ּבמַ֣

ֿבֵּד֞א ָהנֻון ס יֻהון לעַ֣ ֻטוֿבַ֣
Luk 12:39 רָֿתא טַ֣ איָֿ֭דא מַ֣ יָּתא> ּבַ֣ ע ֗הָוא ָמֵרא ּבַ֣ עו> ֵּדאֻלו ָיֿ֭דַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּדַ֣

יֵּתה> ָנָֿב֑א ֵמּתּתִעיר ֗הָוא> וָלא ָׁשֵֿבק ֗הָוא ּדֵנֿתּפֵלׁש ּבַ֣ ָאֵֿתא ּגַ֣
Luk 12:40 ן ֿבָהי ָׁשעָֿתא ּדָלא ָסֿבִרין א֗נֻּתו> ֞ ּדַ֣ יֵֿבא> ו מטַ֣ ֗נֻּתון ָהִֿכיל הוַ֣ ָאֿף אַ֣

ָאֵֿתא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ס
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Luk 12:41 ֿתָלא ֗נּת ֵלה למַ֣ ר אַ֣ ן ָאמַ֣ ן לָוֿתַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ָמרַ֣> ר ֵלה ֵׁש7 ָאמַ֣
ו ָאֿף לָוֿת ֻּכלָנׁש ס ָהָנ֑א אַ֣

Luk 12:42 ִּכיָמ֑א ימָנא וחַ֣ יָּתא מהַ֣ ּבַ֣ י ִאיֿת רַ֣ נֻו ּכַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> מַ֣ ָאמַ֣
ל ֵּתׁשֵמׁשֵּת֑ה ּדֵנֵּתל ָּפרָסא ּבזַֿ֣בֵנה> נִקיִמיו֗הי ָמֵרה עַ֣ ּדַ֣

Luk 12:43 <ָנא ֿבָּדא ּדִנאֵֿתא ָמֵרה ֵנׁשּכִחיו֗הי> ּדָעֵֿבֿ֭ד ָהֿכַ֣ ו עַ֣ ו֗הי להַ֣ ֻטוֿבַ֣
Luk 12:44 <ל ֻּכֵלה ֵקנָיֵנה נִקיִמיו֗הי עַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ִריָראִיֿת ָאמַ֣ ׁשַ֣

Luk 12:45 ֵרא נׁשַ֣ ר לֵמאָֿת֑א וַ֣ וחַ֣ ו ּבֵלֵּב֑ה ּדָמרי מַ֣ ֿבָּדא הַ֣ ר עַ֣ ֵאן ֵּדין ִנאמַ֣
לֵמרָו֑א לֵמׁשָּתא וַ֣ ס וַ֣ ֵרא לֵמלעַ֣ נׁשַ֣ אמָהָֿת֞א ּדָמֵר֑ה וַ֣ ֿבֵּד֞א ולַ֣ לֵממָחא לעַ֣

Luk 12:46 <ע ֿבָׁשעָֿתא ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ר> וַ֣ ו ּביַ֣וָמא ּדָלא ָסֿבַ֣ ֿבָּדא הַ֣ ִנאֵֿתא ָמֵרה ּדעַ֣
ימִנין ס ם ָהנֻון ּדָלא מהַ֣ נִסים מָנֵֿתה עַ֣ וֵנֿפלִֿגיו֗הי> וַ֣

Luk 12:47 יֿך ֵצֿבָיֵנ֑ה ֵיֿב ֵלה אַ֣ ע ֵצֿבָיָנא ּדָמֵר֑ה וָלא טַ֣ יָנא ּדָיֿ֭דַ֣ ֿבָּדא ֵּדין אַ֣ עַ֣
֞ ִּגָיאָֿתא> ע סַ֣ ֵנֿבלַ֣

Luk 12:48 חָוָֿת֞א ע מַ֣ חָוָֿת֑א֞ ֵנֿבלַ֣ ע> וָעֵֿבֿ֭ד ֵמֵּדם ּדָׁשֵוא למַ֣ ו ֵּדין ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ הַ֣
אֿגֵעלו ֵלה ו ּדַ֣ להַ֣ ע ֵמֵנה> וַ֣ ִּגי ֵנּתּתֿבַ֣ ִּג֑י סַ֣ ֞ ֻּכל ֵּגיר ֵּדאִֿתיֵהֿב ֵלה סַ֣ זֻעורָיָֿתא>

ִּג֑י יִַּ֣תיָראִיֿת ֵנֿתּבֻעון ִּבאיֵֿ֭דה סס סַ֣
Luk 12:49 <ֿת ֻּדו ֵחּבַ֣ ארָעא> וָצֵֿבא ֗אָנא> ֵאֻלו ֵמן ּכַ֣ ארֵמא ּבַ֣ נֻוָרא ֵאִֿתיֿת ּדַ֣

Luk 12:50 ָמא ִליץ ֗אָנא> עֿ֭דַ֣ ִּגי אַ֣ ֿ֑֭ד וסַ֣ עֻמוִֿ֭דיָֿתא ִאיֿת ִלי ֵּדאעמַ֣ ומַ֣
מֵלא> ּדֵֿתׁשּתַ֣

Luk 12:51 ן ר ֗אָנא לֻֿכו> ארָע֑א ָאמַ֣ ארֵמא ּבַ֣ יָנא ֵאִֿתיֿת ּדַ֣ ָסֿבִרין א֗נֻּתו֑ן ּדׁשַ֣
ּדָל֑א ֵאָלא ָּפלֻּגוָֿתא>

Luk 12:52 ל ֿפִליִֿגין ּתָלָֿתא עַ֣ ֿ֑֭ד ּדַ֣ יָּתא חַ֣ מָׁשא ּבֿבַ֣ ֵמן ָהָׁשא ֵּגיר ֵנהוֻון חַ֣
ל ּתָלָֿתא> ֿתֵרי֞ן עַ֣ ֞ וַ֣ ּתֵרין>

Luk 12:53 רָֿת֑ה ל ּבַ֣ ֻֿבו֗הי> ֵאָמא עַ֣ ל אַ֣ ֿבָרא עַ֣ ל ּבֵר֑ה וַ֣ ָֿבא עַ֣ ֵנֿתּפֵלֿג ֵּגיר אַ֣
ל חָמָֿתה ס לָֿתא עַ֣ לָֿת֑ה וֿכַ֣ ל ּכַ֣ ל ֵאָמה> חָמָֿתא עַ֣ רָֿתא עַ֣ וֿבַ֣

Luk 12:54 ערָֿב֑א ֵמחָֿ֭דא חזַ֣יֻּתון עָנָנא ּדָֿ֭דנָחא ֵמן מַ֣ ֞ ָמא ּדַ֣ ר לֵֿכנֵׁשא> ֵואמַ֣
ָנא> ן ֵמטָרא ָאֵֿתא> וָהֵוא ָהֿכַ֣ ָאמִרין א֗נֻּתו>

Luk 12:55 <ן ֻחוָמא ָהֵוא> וָהֵוא ימָנ֑א ָאמִרין א֗נֻּתו> וָמא ּדָנׁשָּבא ּתַ֣
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Luk 12:56 ָיא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ׁשמַ֣ ארָעא וֿ֭דַ֣ רֻצוָּפא ּדַ֣ אֵּפ֑א֞ ּפַ֣ ֞י ּבַ֣ ָנסּבַ֣
ָנא ָלא ָּפרִׁשין א֗נֻּתון ס יּכַ֣ ּדֵֿתֿפרֻׁשו֑ן זַֿ֣בָנא ֵּדין ָהָנא אַ֣

Luk 12:57 <לָמָנא ֵּדין ֵמן נַֿ֣פׁשֻֿכון ָלא ָּדיִנין א֗נֻּתון ֻקוׁשָּתא
Luk 12:58 ֿ֭ד ֻּבאורָחא רֻֿכוָנ֑א עַ֣ ם ּבֵעלִּדיָנֿך לָוֿת אַ֣ ֗נּת עַ֣ ָמא ֵּגיר ָּדאֵזל אַ֣

ָיָנא ָיָנ֑א וֿ֭דַ֣ וּבָלֿך לָוֿת ּדַ֣ לָמא נַ֣ ק ֵמֵנה> ּדַ֣ רַ֣ ֿב ֵּתאֻֿגורָּתא וֵֿתֿתּפַ֣ ֗נּ֑ת הַ֣ אַ֣
֞ ִסיֵרא> ָּבָיא נַ֣רֵמיֿך ֵּביֿת-אַ֣ ָּבָי֑א וֿגַ֣ נַׁ֣שלָמֿך לֿגַ֣

Luk 12:59 ָמא ּדֵֿתֵּתל ָׁשֻמוָנא ן עֿ֭דַ֣ ָמ> ר ֗אָנא ָלֿך֑ ּדָלא ֵּתֻּפוק ֵמן ּתַ֣ ָואמַ֣
֗אחָרָיא סס

Luk 13:1 ל ּגִליָלֵי֑א֞ ָהנֻון רו ֵלה> עַ֣ ו ֗אָנִׁשי֞ן ֵאמַ֣ ו ֵּדין זַֿ֣בָנא> ֵאֿתַ֣ ּבהַ֣
֞ יֻהון> ם ֵּדֿבחַ֣ ט ֵּדמֻהון עַ֣ ָטוס חלַ֣ ִֿפילַ֣ ּד7

Luk 13:2 ָטִיי֞ן ן ָסֿבִרין א֗נֻּתו֑ן ּדָהֵלין ּגִליָלֵי֑א֞ חַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣
ָנא הָוא ֵאנֻו֑ן ֞ ּדָהֿכַ֣ ו> יִַּ֣תיר ֵמן ֻּכלֻהון ּגִליָלֵיא> ֗הוַ֣

Luk 13:3 ָנא ן ָהֿכַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ָּדאֿף ֻּכלֻֿכון ֵאָלא ּתֻֿתוֻֿבו> ָלא> ָאמַ֣
ִּתאֿבֻּדון>

Luk 13:4 ֵטל ֿגּדָלא ּבִׁשיֻלוָחא וקַ֣ יֻהון מַ֣ ל עלַ֣ נֿפַ֣ ר ּדַ֣ עסַ֣ ו ָהנֻון ּתָמנּתַ֣ אַ֣
יָנָׁש֞א ּדָעמִרין ו יִַּ֣תיר ֵמן ֻּכלֻהון ּבנַ֣ ָטִיי֞ן ֗הוַ֣ ֵאנֻו֑ן ָסֿבִרין א֗נֻּתו֑ן ּדחַ֣

ֻּב7אוִרׁשֵל֑ם
Luk 13:5 ֿכָוֿתֻהון ן ֻּכלֻֿכון אַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדי֑ן ֵּדאָלא ּתֻֿתוֻֿבו> ָלא> ָאמַ֣

ִּתאֿבֻּדון סס
Luk 13:6 <רֵמה נִציָֿבא ּבֿכַ֣ ֿתָלא ָהָנא> ִּתָּתא ִאיֿת ֗הָוֿת ל֗אָנׁש> ּדַ֣ ר מַ֣ ֵואמַ֣

ח> ֞ וָלא ֵאׁשּכַ֣ ֵואָֿתא ּבָעא ָּבה ִּפאֵרא>
Luk 13:7 ָלָחא> ָהא ּתָלֿת ׁשִני֞ן ָאֵֿתא ֗אָנא ָּבֵעא ֗אָנא ִּפאֵר֞א ר לֿפַ֣ ֵואמַ֣

רָעא> טָלא אַ֣ ח ֗אָנא> ּפֻסוֵקיה> לָמָנא מֿבַ֣ ּבִֿתָּתא ָהֵֿ֭דא> וָלא ֵמׁשּכַ֣
Luk 13:8 ֿ֭ד ֵאֿפלִחיה ֗נָּתא> עַ֣ ָלָחא> ָמר֑י ׁשֻֿבוֵקיה> ָאֿף ָהֵֿ֭דא ׁשַ֣ ר ֵלה ּפַ֣ ָאמַ֣

ֵואזַּ֣בִליה
Luk 13:9 י> ֵּתֿפסִקיה ּס ּס נחַ֣ ֿת ִּפאֵר֑א֞ ֵואָלא למַ֣ ֵואן ֵעֿבּדַ֣

Luk 13:10 ֞חָֿ֭דא ֵמן ּכנֻוָׁשָֿת֑א ּבָֿתא ּבַ֣ ֵלֿף ֵי7ֻׁשוע ּבׁשַ֣ ֿ֭ד ֵּדין מַ֣ ּכַ֣
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Luk 13:11 ֗נּתָֿת֑א ִּדאיֿת ֗הָוֿת ָלה ֻרוָחא ּדֻֿכורָהָנא> ׁשִני֞ן ָמן אַ֣ ִאיֿת ֗הָוֿת ּתַ֣
ֿגָמר> ֿכִֿפיָֿפא הָוֿת> וָלא ֵמׁשּכָחא ֗הָוֿת ּדֵֿתֿתּפֵׁשט לַ֣ ֞ וַ֣ ּתָמנֵַ֣עסֵרא>

Luk 13:12 <ריַּ֣תי ֵמן ֻּכורָהֵנֿכי ֗נּתָֿתא> ׁשַ֣ ר ָלה> אַ֣ קָרה> ֵואמַ֣ חָזה ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> וַ֣
Luk 13:13 <אָלָהא ֿת לַ֣ ּבחַ֣ ֿת> וׁשַ֣ ׁשטַ֣ וָסם ִאיֵֿ֭דה עֵלי֑ה וֵמחָֿ֭דא ֵאֿתּפַ֣

Luk 13:14 <ּבָֿתא ֵי7ֻׁשוע אִסי ּבׁשַ֣ ל ּדַ֣ ֿת> עַ֣ מַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתחַ֣ ּב ּכנֻוׁשָּתא ּכַ֣ עָנא ֵּדין רַ֣
יֻּתון ָאֵֿתין ח> ּבֻהון הוַ֣ ֿבֻהון ָוֵלא לֵמֿפלַ֣ ֞ ׁשָּתא ֵאנֻון יַ֣וִמי֞ן ּדַ֣ ר לֵֿכנֵׁשא> ֵואמַ֣

ּבָֿתא ס ן וָלא ּביַ֣וָמא ּדׁשַ֣ אֵסי> ֵמֿתַ֣
Luk 13:15 ּבָֿת֑א ֿ֭ד ֵמנֻֿכון ּבׁשַ֣ ֿ֭ד חַ֣ אֵּפ֑א֞ חַ֣ ר ֵלה> ָנֵסֿב ּבַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣

ׁשֵקא> ו חָמֵרה ֵמן ֻאורָי֑א ָואֵזל מַ֣ וֵרה אַ֣ ָלא ָׁשֵרא ּתַ֣
Luk 13:16 רָצא ָהא אֿבָרָה֑ם וַ֣אסָרה ָאֵֿכלקַ֣ 7 י ּדַ֣ רֵֿתה ִה֗ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּדֿבַ֣
ֻסורָי֑א ּביַ֣וָמא ֵעסֵר֞א ׁשִני֑ן֞ ָלא ָוֵלא ֗הָוא ּדֵֿתׁשּתֵרא ֵמן ָהָנא אַ֣ ּתָמנַ֣

ּבָֿת֑א ּדׁשַ֣
Luk 13:17 ו יֵלין ּדָקיִמין ֗הוַ֣ ו ֻּכלֻהון אַ֣ ר ֗הָו֑א ָּבהִּתין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ָאמַ֣ וֿכַ֣

֞י ִּבאיֵֿ֭דה ס ָמא> ָחֵֿ֭דא ֗הָוא ּבֻֿכלֵהין ּתִמיָהָֿת֞א ּדָהוָי֞ן ֗הוַ֣ לֻקוֿבֵלה> וֻֿכֵלה עַ֣
Luk 13:18 לָמָנא אָלָהא> וַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ר ֗הָוא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> לָמָנא ָּדמָיא מַ֣ ֵאמַ֣

ִמיה> ֵאּדַ֣
Luk 13:19 <נֵֿתה רמָיה ּבֿגַ֣ ֿבָרא אַ֣ ֿב ּגַ֣ נסַ֣ רּדָל֑א ָהי ּדַ֣ ֿפֵרּדָּתא ּדחַ֣ ָּדמָיא לַ֣

וֵּכי֞ה ס קנַֿ֣ת ּבסַ֣ ָיא אַ֣ ׁשמַ֣ חָֿתא ּדַ֣ ָּבא> וָֿפרַ֣ הָוֿת ִאיָלָנא רַ֣ רָֿבֿת וַ֣ וַ֣
Luk 13:20 <אָלָהא לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ִמיה למַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע> לָמָנא ֵאּדַ֣ ֻּתוֿב ֵאמַ֣

Luk 13:21 ֿ֞תָלֿת ָסִאי֑ן מָחא ּדַ֣ ֿת ּבקַ֣ ֗נּתָֿתא> ֵטמרַ֣ ֿת אַ֣ חִמיָרא ּדֵנסּבַ֣ ָּדמָיא לַ֣
ע סס ָמא ּדֻֿכֵלה חמַ֣ עֿ֭דַ֣

Luk 13:22 ֵלֿף֑ ָואֵזל ֻל7אוִרׁשֵלם ס ֿ֭ד מַ֣ ֞ ּכַ֣ מִֿ֭דיָנָֿתא> וָרֵֿ֭דא ֗הָוא ּבֻקורָי֞א וֿבַ֣
Luk 13:23 יֵלין ּדָחֵאין ס אֵלה ֵּדין ֗אָנׁש> ֵּדאן זֻעוִרי֞ן ֵאנֻון אַ֣ ׁשַ֣

Luk 13:24 ר ִליָצא> ָאמַ֣ רָעא אַ֣ ל ּבֿתַ֣ ּ֗תׁשו לֵמעַ֣ ן ֵאֿתּכַ֣ ר לֻהו> ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣
ל> וָלא ֵנׁשּכֻחון> ִּגֵיא֞א ֵנֿבֻעון לֵמעַ֣ ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ּדסַ֣

Luk 13:25 רָעא> וֵֿתהוֻון ָקיִמין יָּתא> וֵנאֻחוֿ֭ד ּתַ֣ נֻקום ָמֵרא ּבַ֣ ֵמן ָׁשעָֿתא ּדַ֣
ן וֵנעֵנא ֻהו> ח לַ֣> ן ּפֿתַ֣ ן ָמרַ֣> ר> ָמרַ֣ ֻרון לִמאמַ֣ רָעא> וַֿ֣תׁשַ֣ ר> וָנקִׁשין ּבֿתַ֣ לֿבַ֣

֗נֻּתון> יֵמָּכא אַ֣ ן אַ֣ ע ֗אָנא לֻֿכו> ן ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ר> ָאמַ֣ וִנאמַ֣
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Luk 13:26 <ֵלֿפּת י֞ן אַ֣ ֿבֻׁשוקַ֣ ן וַ֣ ן ֵואׁשִּתי> ל> יּךְ֭ ֵאֿכַ֣ ר> קָֿ֭דמַ֣ ֻרון לִמאמַ֣ וַֿ֣תׁשַ֣
Luk 13:27 ן ּפֻרוקו לֻֿכון ֗נֻּתו> יֵמָּכא אַ֣ ן אַ֣ ע ֗אָנא לֻֿכו> ר לֻֿכו֑ן ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ וִנאמַ֣

֞י ֻׁשוקָרא ס ֵמני ָּפלחַ֣
Luk 13:28 איסָחק אֿבָרָהם וִל7 7 ֿ֭ד ֵּתחזֻון לַ֣ ֞ ּכַ֣ ָמן ֵנהֵוא ֵּבֿכָיא> וֻחוָרק ֵׁשֵנא> ּתַ֣

ּפִקין ֗נֻּתון ֵּדין ֵּתהוֻון מַ֣ אָלָהא> אַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ לֻֿכלֻהון נִֿבֵי֞א ּבמַ֣ יַ֣עֻקוֿ֑ב וַ֣ ל7 וַ֣
ר> לֿבַ֣

Luk 13:29 רֿבָי֑א ימָנא וֵמן ּגַ֣ ערָֿב֑א וֵמן ּתַ֣ ֿ֭דנָחא וֵמן מַ֣ וִנאֻֿתון ֵמן מַ֣
אָלָהא ס לֻּכוָֿתא ּדַ֣ מֻּכון ּבמַ֣ וֵנסּתַ֣

Luk 13:30 ּדֵנהוֻון ֞ ֿ֭דָמֵיא> ֞ ִואיֿת קַ֣ ֿ֭דָמֵיא> ֞ ּדֵנהוֻון קַ֣ וָהא ִאיֿת ֗אחָרֵיא>
֗אחָרֵי֞א ס

Luk 13:31 ָואמִרין ֵלה> ֻּפוק ֵזל ֞ וָמ֑א קֵרֿבו ֗אָנָׁשא ֵמן ּפִריֵׁשא> ו יַ֣ ֵּבה ּבהַ֣
ֵהָרוֵֿ֭דס ָצֵֿבא לֵמקטָלֿך> ָלֿך ֵמָּכא> ֵמֻטל ּד7

Luk 13:32 ֵּפק ֗אָנא עָלא ָהָנ֑א ּדָהא מַ֣ רו לֿתַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵזלו ֵאמַ֣ ָאמַ֣
מֵלא ֗אָנא> ֿתָלָֿתא ֵמׁשּתַ֣ ליַ֣וָמא ּדַ֣ מָחר> וַ֣ ֞ ָואסָוָֿת֞א ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא> יַ֣וָמָנא וַ֣ ִׁשאֵֿ֭דא>

Luk 13:33 <ליַ֣וָמא ֗אחִרָנא ִאזַ֣ל מָחר ֵאסֻעור> וַ֣ ם ָוֵלא ִלי> ּדיַ֣וָמָנא וַ֣ ּברַ֣
וִרׁשֵלם ס ר ֵמן ֻא7 ֿ֭ד לֿבַ֣ נִֿבָיא ִנאֿבַ֣ ֵמֻטל ּדָלא ֵמׁשּכָחא ּדַ֣

Luk 13:34 ׁשִליִחין איֵלין ּדַ֣ ֿת לַ֣ ֿת נִֿבֵי֑א֞ וָרֿגמַ֣ וִרׁשֵל֑ם ָקטלַ֣ וִרׁשֵלם ֻא7 ֻא7
ֻרוֵֿגי֞ה רָנֻֿגולָּתא ּדָֿכנָׁשא ּפַ֣ יֿך ּתַ֣ יּכ֑י֞ אַ֣ ָנֻׁשו ּבנַ֣ מֿכַ֣ לָוָֿת֑ה ּכָמא זַֿ֣בִני֞ן צִֿביֿת לַ֣

יֻּתון> ּתֵחיֿת ֵּגֵֿפי֑ה֞ וָלא צֿבַ֣
Luk 13:35 ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ּדָלא רָּבא> ָאמַ֣ ן חַ֣ יּתֻֿכו> ָהא ֵמׁשּתֵֿבק לֻֿכון ּבַ֣

ׁשֵמה ּדָמרָיא סס ו ָּדאֵֿתא ּבַ֣ ן ּבִריֿך ֻה֗ ָמא ּדִֿתאמֻרו> ֵּתחזֻוָנני עֿ֭דַ֣
Luk 14:1 חָמא ֞ ּדֵנאֻֿכול לַ֣ ֿפִריֵׁשא> ֿ֭ד ֵמן ִרֵׁש֞א ּדַ֣ יָּתא ּדחַ֣ ל לֿבַ֣ ֿ֭ד עַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

ו ֵלה> ּבָֿת֑א וֵהנֻון ָנטִרין ֗הוַ֣ ּביַ֣וָמא ּדׁשַ֣
Luk 14:2 ו֗הי ס ֞ ִאיֿת ֗הָוא קָֿ֭דמַ֣ ָיא> ֿכִניׁש ֗הָוא מַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ וָהא ּגַ֣

Luk 14:3 ּבָֿתא ִליט ּבׁשַ֣ ֞ ֵּדאן ׁשַ֣ ֿפִריֵׁשא> ר לָסֿפֵר֞א ולַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣
אָסיֻו> למַ֣

Luk 14:4 <ׁשָרי֗הי אחֵּדה ֻהו> וַ֣אסֵיה> וַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ׁשֵֿתקו> וַ֣
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Luk 14:5 וֵרה> ּבִֿבָרא ּביַ֣וָמא ו ּתַ֣ נֻו ֵמנֻֿכון ּדֵנֵּפל ּבֵרה> אַ֣ ן מַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ֵסק ֵלה ס ּבָֿת֑א וָלא ֵמחָֿ֭דא ָּדֵלא מַ֣ ּדׁשַ֣

Luk 14:6 <ל ָהֵֿ֭דא ל ֵלה ֵּפֿתָֿגָמא עַ֣ חו לֵמּתַ֣ וָלא ֵאׁשּכַ֣
Luk 14:7 ן ל ּדָחֵזא ֗הָוא לֻהו> ָמ֑ן עַ֣ מזַ֣מִנין ּתַ֣ ֿתָלא לָוֿת ָהנֻון ּדַ֣ ר ֗הָוא מַ֣ ֵואמַ֣

֞ ֵּבין ֻּדוּכָיָֿת֞א ּדִריׁש סָמֵֿכא> מֿגַ֣ ּדַ֣
Luk 14:8 ֗נּת ֵמן ֗אָנׁש לֵֿביֿת ֵמׁשֻּתוָֿת֑א ָלא ִּתאזַ֣ל ן אַ֣ מַ֣ ֿתי ּדֵמזֿ֭דַ֣ ֵאמַ֣

ר ֵמָנֿך֑ מיַ֣קַ֣ ָמן ֗אָנׁש ּדַ֣ ן ּתַ֣ לָמא ֵנהֵוא מזַ֣מַ֣ ֵּתסּתֵמֿך ָלֿך ּבִריׁש סָמָֿכא> ּדַ֣
Luk 14:9 ֿב ֻּדוּכָֿתא לָהָנ֑א ר ָלֿך> ּדהַ֣ ן ּדָלֿך וֵלה קָר֑א וִנאמַ֣ ו מַ֣ וִנאֵֿתא הַ֣

֗נּת ֻּדוּכָֿתא ֗אחָריָּתא> ֗נּת> ָואֵחֿ֭ד אַ֣ ֿ֭ד ָקֵאם אַ֣ ֿת ּכַ֣ וֵֿתֿבהַ֣
Luk 14:10 ו רָֿתא> ּדָמא ָּדאֵֿתא הַ֣ ֗מּךְ֭ ָלֿך ּבחַ֣ נּ֑ת ֵזל ֵאסּתַ֣ מַ֣ ֵאָלא ָמא ֵּדאזּדַ֣

֗מּךְ֭> וֵֿתהֵוא ָלֿך ֵּתׁשֻּבוחָּתא> ָלא לֵעל> ֵואסּתַ֣ ר ָלֿך> ָרֵחמ֑י ֵאֿתעַ֣ קָרֿך ִנאמַ֣ ּדַ֣
ָמֿך> סִמיִֿכין עַ֣ קָֿ֭דם ֻּכלֻהון ּדַ֣

Luk 14:11 ֵמֿך נַֿ֣פֵׁשה ֵנּתּתִרים ס ֿך֑ וֻֿכל ּדנַ֣ ּכַ֣ נִרים נַֿ֣פֵׁשה ֵנֿתמַ֣ ֵמֻטל ּדֻֿכל ּדַ֣
Luk 14:12 ו ֗נּת ָׁשֻרוָֿתא אַ֣ קָרי֗הי> ָמא ּדָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ ו ּדַ֣ ר ֵּדין ָאֿף להַ֣ ֵאמַ֣
יּךְ֭>֞ וָלא ו ֗אחָינַ֣ יּךְ֭>֞ אַ֣ חַ֣ יּךְ֭>֞ ָאֿפָלא אַ֣ חָׁשִמיָֿת֑א ָלא ֵּתהֵוא ָקֵרא ָרחמַ֣ אַ֣
לָמא ָואֿף ֵהנֻון ֵנקֻרוָנֿך֑ וֵנהֵוא ָלֿך ֻּפורָעָנא ָהָנא> ֞ ּדַ֣ ִּתיֵרא> יּךְ֭֞ עַ֣ ׁשָֿבֿבַ֣

Luk 14:13 ֞ ֞ חִֿגיֵסא> ֞ סִֿגיֵֿפא> ֗נּת ֻקוָּבָל֑א קִרי לֵמסִּכֵנא> ֵאָלא ָמא ּדָעֵֿבֿ֭ד אַ֣
֞ ָיא> סמַ֣

Luk 14:14 קָיָמא יּת לֻהון ּדֵנֿפרֻעוָנֿך> ֵנהֵוא ֵּגיר ֻּפורָעָנֿך> ּבַ֣ יּךְ֭>֞ ּדלַ֣ וֻטוֿבַ֣
ּדזִַּ֣דיֵק֞א סס

Luk 14:15 ו֗ה֞י ר ֵלה> ֻטוֿבַ֣ סִמיִֿכין ָהֵלי֑ן ֵאמַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָהנֻון ּדַ֣ ן חַ֣ ע ֵּדי> ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣
אָלָהא ס לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ חָמא ּבמַ֣ ן ּדֵנאֻֿכול לַ֣ למַ֣

Luk 14:16 קָרא ּבָֿתא> וַ֣ חָׁשִמיָֿתא רַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ ֿבָרא חַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ּגַ֣ ָאמַ֣
֞ ִּגֵיאא> לסַ֣

Luk 14:17 קֵרי֑ן ָהא איֵלין ּדַ֣ ר לַ֣ אחָׁשִמיָֿתא> ּדִנאמַ֣ ֿבֵּדה ּבֵעָּדָנא ּדַ֣ ר עַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
ו> ן ּתַ֣ יַֿ֣ב לֻֿכו> ֻּכלֵמֵּדם מטַ֣
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Luk 14:18 ֿ֭דָמָיא> קִריָֿתא ר ֵלה קַ֣ ֿ֭ד ֻּכלֻהון לֵמׁשָּתאֻלו> ָאמַ֣ ִריו ֵמן חַ֣ וׁשַ֣
יני ּדֵמׁשֵּתאל אִליץ ֗אָנא ֵּדאֻּפוק ֵאחֵזיה> ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך> ׁשֻֿבוקַ֣ ֵזֿבֵנֿ֑ת וַ֣

֗אָנא>
Luk 14:19 וֵר֞א ֵזֿבֵנֿ֑ת ָואֵזל ֗אָנא ֵּדאֿבֵקא מָׁשא זַ֣וִּגי֞ן ּתַ֣ ר> חַ֣ ֗אחִרָנא ָאמַ֣

יני ּדֵמׁשֵּתאל ֗אָנא ּס ּס ן ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך> ׁשֻֿבוקַ֣ ֵאנֻו>
Luk 14:20 ח ֗אָנא ֗נּתָֿתא ֵנסֵּבֿ֑ת וֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ָלא ֵמׁשּכַ֣ ר> אַ֣ ֗אחִרָנא ָאמַ֣ וַ֣

ִּדאֵֿתא>
Luk 14:21 <יָּתא ן ָהיֵּדין רֵֿגז ָמֵרא ּבַ֣ ר לָמֵרה ָהֵלי> ֿבָּדא> ֵואמַ֣ ו עַ֣ ֵואָֿתא הַ֣

אֵעל לָֿכא> מִֿ֭די֗נָּת֑א וַ֣ לִֿברָיָֿת֞א ּדַ֣ ל לֻׁשוֵק֞א וַ֣ עֿגַ֣ ֿבֵּדה> ֻּפוק ּבַ֣ ר לעַ֣ ֵואמַ֣
֞ עִויֵרא> ּגֵר֞א ולַ֣ מחַ֣ ֞ ולַ֣ ֵֿכאֵֿבא> למַ֣ ֞ וַ֣ לֵמסִּכֵנא>

Luk 14:22 <ֿתָרא ּדּת> וֻֿתוֿב ִאיֿת אַ֣ ֿפקַ֣ יֿך ּדַ֣ ֿבָּדא> ָמר֑י הָוא אַ֣ ר עַ֣ ֵואמַ֣
Luk 14:23 אֻלוץ לֵֿביֿת סָיֵֿג֑א֞ וַ֣ ֞ וַ֣ ֿבֵּדה> ֻּפוק ֻלאורָחָֿתא> ר ָמָרא לעַ֣ ֵואמַ֣

יּתי ס ן ּדֵנֿתמֵלא ּבַ֣ ּדֵנעֻלו>
Luk 14:24 ו> ָלא קֵרין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָהנֻון ֗אָנָׁשא> ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ּדחַ֣ ָאמַ֣

חָׁשִמיֿתי ס ֵנטעֻמון ֵמן אַ֣
Luk 14:25 <ר לֻהון ִּגֵיא֑א֞ ֵאֿתּפִני> ֵואמַ֣ ֵמה ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ ו עַ֣ ֿ֭ד ָאִז֗לין ֗הוַ֣ וֿכַ֣

Luk 14:26 ו֗ה֞י אחַ֣ אֻֿבו֗הי וֵלאֵמ֑ה ולַ֣ ן ָּדאֵֿתא לָוֿתי> וָלא ָסֵנא לַ֣ מַ֣
ח ּדֵנהֵוא לִמיָֿ֭דא> ָלא ֵמׁשּכַ֣ ו֗הי>֞ ָואֿף לנַֿ֣פֵׁש֑ה ּתַ֣ ֿבנַ֣ א֗נּתֵֿתה ולַ֣ אחָוֵֿת֑ה֞ ולַ֣ ולַ֣

ִלי>
Luk 14:27 ח לִמיָֿ֭דא> ָלא ֵמׁשּכַ֣ רי> ּתַ֣ ן ּדָלא ָׁשֵקל צִליֵֿבה ָואֵֿתא ָּבֿתַ֣ ומַ֣

ּדֵנהֵוא ִלי ס
Luk 14:28 ם ָיֵֿתֿב ָחֵׁשֿב ֿגּדָל֑א וָלא ֻלוקֿ֭דַ֣ ן ּדָצֵֿבא ּדֵנֿבֵנא מַ֣ נֻו ֵּגיר ֵמנֻֿכו> מַ֣

ָלֻמוֵֿתה> מׁשַ֣ ֵנֿפָקֵֿת֑ה֞ ֵאן ִאיֿת ֵלה לַ֣
Luk 14:29 ן ָלֻמ֑ו ֻּכל ּדָחֵזי> מׁשַ֣ ח לַ֣ ֿ֭ד נִסים ֵׁשֵֿתאסָּתא> וָלא ֵנׁשּכַ֣ ּדָלא ּכַ֣

זִחין ֵּבה> ֵנהוֻון מֿבַ֣
Luk 14:30 <ָלֻמו מׁשַ֣ ח לַ֣ ִרי לֵמֿבָנא> וָלא ֵאׁשּכַ֣ ֿבָרא ׁשַ֣ ן ּדָהָנא ּגַ֣ ָואמִרי>
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Luk 14:31 ֿבֵר֑ה לָּכא חַ֣ ם מַ֣ ָּתֻׁשו עַ֣ קָרָֿבא לֵמֿתּכַ֣ לָּכא> ָּדאֵזל לַ֣ נֻו מַ֣ ו מַ֣ אַ֣
ו ָּדאֵֿתא ע להַ֣ לִֿפי֞ן לֵמארַ֣ ח ּבֵעסָרא אַ֣ ֵע֑א ֵּדאן ֵמׁשּכַ֣ ם ֵמֿתרַ֣ וָלא ֻלוקֿ֭דַ֣

֞ לִֿפין> ו֗הי ּבֵעסִרין אַ֣ עלַ֣
Luk 14:32 ל ֞ וָֿבֵעא עַ֣ ֵּדא> ר ִאיזּגַ֣ ּדַ֣ ִחיק ֵמֵנ֑ה מׁשַ֣ ֿ֭ד ֻהו רַ֣ ֵואן ֵּדין ָלא> עַ֣

ׁשָלָמא>
Luk 14:33 ח ּדֵנהֵוא ן ּדָלא ָׁשֵֿבק ֻּכֵלה ֵקנָיֵנ֑ה ָלא ֵמׁשּכַ֣ ָנא ֻּכלָנׁש ֵמנֻֿכו> ָהֿכַ֣

לִמיָֿ֭דא ס ִלי ּתַ֣
Luk 14:34 <ח ה> ּבָמָנא ֵּתֿתמלַ֣ ִּפיָרא ֗הי ֵמלָחא> ֵאן ֵּדין ָאֿף ֵמלָחא ֵּתֿפּכַ֣ ׁשַ֣

Luk 14:35 ן ִּדאיֿת ֵלה ר ָׁשֵֿ֭דין ָלה ס מַ֣ ארָעא> וָלא לֵזֿבָלא ָאָז֗לא> לֿבַ֣ ָלא לַ֣
ע ס ע> ֵנׁשמַ֣ ֵאֿ֭דֵנ֞א ּדֵנׁשמַ֣

Luk 15:1 <ָטֵי֞א ּדֵנׁשמֻעוָני֗הי ו ֵּדין לָוֵֿתה ָמֿכֵס֞א וחַ֣ רִֿבין ֗הוַ֣ ֵמֿתקַ֣
Luk 15:2 ֵּבל> ָואֵֿכל ָטֵי֞א מקַ֣ ן ָהָנא לחַ֣ ו> ָואמִרי> ֿפִריֵׁש֞א ָרטִנין ֗הוַ֣ וָסֿפֵר֞א וַ֣

מֻהון ס עַ֣
Luk 15:3 <ֿתָלא ָהָנא ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע מַ֣ ֵואמַ֣

Luk 15:4 ֿ֭ד ֵמנֻהו֑ן ֿ֭ד חַ֣ ֿבָרא ִּדאיֿת ֵלה ָמאא ֵערִּבי֑ן֞ ֵואן ִנאֿבַ֣ נֻו ֵמנֻֿכון ּגַ֣ מַ֣
ָמא ֿ֭ד עֿ֭דַ֣ ו ֵּדאֿבַ֣ ֿבָר֑א ָואֵזל ָּבֵעא להַ֣ ָלא ָׁשֵֿבק ֵּתׁשִעין וֵֿתׁשָעא ּבֿ֭דַ֣

ּדֵנׁשּכִחיו֗ה֑י
Luk 15:5 ֞ ֿתָּפֵֿתה> ל ּכַ֣ וָמא ֵּדאׁשּכֵחה> ָחֵֿ֭דא וָׁשֵקל ֵלה עַ֣

Luk 15:6 ו ן חֿ֭דַ֣ ר לֻהו> ו֗הי>֞ ָואמַ֣ ׁשָֿבֿבַ֣ ו֗ה֞י ולַ֣ יֵּתה> וָקֵרא לָרחמַ֣ ָואֵֿתא לֿבַ֣
אִּביֿ֭ד הָוא> מי ֵּדאׁשּכֵחֿת ֵערּבי ּדַ֣ עַ֣

Luk 15:7 ָטָיא ֿ֭ד חַ֣ ל חַ֣ ָיא עַ֣ ׁשמַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא ּבַ֣ ָנא ֵּתהֵוא חַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָהֿכַ֣ ָאמַ֣
עָיא לֻהון ּתָיֻּבוָֿתא ס ִּדיִקי֞ן ּדָלא ֵמֿתּבַ֣ ל ֵּתׁשִעין וֵֿתׁשָעא זַ֣ ו עַ֣ ּדָֿתֵאֿ֑ב אַ֣

Luk 15:8 ֿ֭ד ֵמנֻהו֑ן וֵּבֿ֭ד חַ֣ ֞ וֿתַ֣ ֗נּתָֿתא ִּדאיֿת ָלה ֵעסָרא זֻוִזין> יָֿ֭דא ֗הי אַ֣ ו אַ֣ אַ֣
ָמא יָּת֑א וָֿבעָיא ֵלה ּבִטיָלאִיֿת> עֿ֭דַ֣ נהָרא ׁשָרָֿגא וָחָמא ּבַ֣ וָלא מַ֣

ּדֵֿתׁשּכִחיו֗הי>
Luk 15:9 ן ֞ ָואמָרא לֵהי> ׁשָֿבָֿבָֿתה> חֵֿת֑ה ָקרָיא לָרחָמָֿת֞ה ולַ֣ וָמא ֵּדאׁשּכַ֣

אִּביֿ֭ד ֗הָוא> מי> ֵּדאׁשּכֵחֿת זֻוזי ּדַ֣ חָֿ֭דֵיי֞ן עַ֣
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Luk 15:10 ו֗ה֞י אֿכַ֣ לַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא קָֿ֭דם מַ֣ ָנא ֵּתהֵוא חַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָהֿכַ֣ ָאמַ֣
ָטָיא ּדָֿתֵאֿב ס ֿ֭ד חַ֣ ל חַ֣ אָלָה֑א עַ֣ ּדַ֣

Luk 15:11 ָי֞א ֿ֭ד ִאיֿת ֗הָוא ֵלה ּבנַ֣ ֿבָרא חַ֣ ר ֗הָוא לֻהון ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע> לֿגַ֣ ֵואמַ֣
֞ ּתֵרין>

Luk 15:12 ֿב ִלי ָּפלֻּגוָֿתא ּדָמטָיא ִלי ֵמן ר ֵלה ּבֵרה זֻעוָרא> ָאֿב֑י הַ֣ ֵואמַ֣
ֵלֿג לֻהון ֵקנָיֵנה> יָּתֿך> וֿפַ֣ ּבַ֣

Luk 15:13 ו ּבֵרה זֻעוָרא ֻּכל ֵמֵּדם ֵנׁש הַ֣ ִלי֑ל ּכַ֣ ר יַ֣וָמָֿת֞א קַ֣ וֵמן ָּבֿתַ֣
ָרָחאִיֿת> ֿ֭ד ָחֵיא ּפַ֣ ר ֵקנָיֵנה> ּכַ֣ ּדַ֣ ָמן ּבַ֣ ִחיָקא> וֿתַ֣ אֿתָרא רַ֣ מָטי֗הי> ֵואזַ֣ל לַ֣ ּדַ֣

Luk 15:14 אֿתָרא ָּבא ּבַ֣ ֿפָנא רַ֣ ר ֻּכל ֵמֵּדם ִּדאיֿת ֗הָוא ֵל֑ה הָוא ּכַ֣ מַ֣ ֿ֭ד ּגַ֣ וֿכַ֣
ר ֵלה> ִרי ָחסַ֣ ו> וׁשַ֣ הַ֣

Luk 15:15 ּדֵרה ו> וֻהו ׁשַ֣ אֿתָרא הַ֣ ֞י מִֿ֭די֗נָּתא ּדַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּבנַ֣ ֵואזַ֣ל נֵקֿף ֵלה לחַ֣
֞ קִריָֿתא> לֵמרָעא חִזיֵרא> לַ֣

Luk 15:16 ו ן ָּדאֿכִלין ֗הוַ֣ ֻרוֵֿב֞א ָהנֻו> רֵסה ֵמן חַ֣ ֿג ֗הָוא לֵממָלא ּכַ֣ ֿגרַ֣ וֵמֿתרַ֣
֞ וָלא ֗אָנׁש ָיֵהֿב ֗הָוא ֵלה> חִזיֵרא>

Luk 15:17 ִֿגיֵר֞א ִאיֿת ֵּביֿת ָאֿבי ר> ּכָמא ָהָׁשא אַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא לָוֿת נַֿ֣פֵׁשה> ֵאמַ֣ וֿכַ֣
ֿפני ָאֵֿבֿ֭ד ֗אָנא> חָמ֑א ֵואָנא ָהרָּכא> לֿכַ֣ ּדיִַּ֣תיר לֻהון לַ֣

Luk 15:18 <ְ֭יּכ קָֿ֭דמַ֣ ָיא וַ֣ ׁשמַ֣ ר ֵלה> ָאֿב֑י חִטיֿת ּבַ֣ ֵאֻקום ִאזַ֣ל לָוֿת ָאֿבי> ִואמַ֣
Luk 15:19 ֿ֭ד ֵמן יֿך חַ֣ יני אַ֣ ֿבָרֿך ֵאֿתקֵרא> עֵֿבֿ֭דַ֣ וָלא ֵמִּכיל ָׁשֵוא ֗אָנא ּדַ֣

֞ יּכְ֭> ִֿגירַ֣ אַ֣
Luk 15:20 ם חַ֣ ֻֿבו֗הי> ֵואֿתרַ֣ ִחי֑ק חָזי֗הי אַ֣ ֿ֭ד ֻהו רַ֣ ֻֿבו֗הי> ועַ֣ וָקם ֵאָֿתא לָוֿת אַ֣

וֵרה> ונַׁ֣שֵקה> ל צַ֣ ל עַ֣ רֵהט נֿפַ֣ ו֗הי> וַ֣ עלַ֣
Luk 15:21 יּךְ֭> וָלא ָׁשֵוא ֗אָנא קָֿ֭דמַ֣ ָיא וַ֣ ׁשמַ֣ ר ֵלה ּבֵרה> ָאֿב֑י חִטיֿת ּבַ֣ ֵואמַ֣

ֿבָרֿך ֵאֿתקֵרא> ּדַ֣
Luk 15:22 <לֵּבֻׁשו֗הי ֵּפקו ֵאסטָלא ִרָׁשיָּתא> אַ֣ ו֗הי>֞ אַ֣ ֿבּדַ֣ ֻֿבו֗הי לעַ֣ ר ֵּדין אַ֣ ֵאמַ֣

֞ אֵסאנֻו֗הי מָסֵנא> וִסימו ֵעֵזקָֿתא ִּבאיֵֿ֭דה> וַ֣
Luk 15:23 <ם סַ֣ וָרא ּדֵֿפטָמא> וֵנאֻֿכול וֵנֿתּבַ֣ ו קֻטולו ּתַ֣ איּתַ֣ וַ֣

Luk 15:24 ִריו ח> וׁשַ֣ אִּביָֿ֭דא הָוא> ֵואׁשּתֿכַ֣ חָיא> וַ֣ ּדָהָנא ֵּברי ִמיָֿתא הָוא> וַ֣
ָסֻמו> לֵמֿתּבַ֣
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Luk 15:25 קֵרֿב לָוֿת ֿ֭ד ֵאָֿתא> וַ֣ קִריָֿתא ֗הָוא> וֿכַ֣ ִׁשיָׁשא> ּבַ֣ ו ֵּדין ּבֵרה קַ֣ הַ֣
֞ ִּגֵיאא> ע ָקל זָמָרא ּדסַ֣ יָּת֑א ׁשמַ֣ ּבַ֣

Luk 15:26 <ו ָהָנא אֵלה> ָמנַ֣ ֞ וׁשַ֣ ֿ֭ד ֵמן טָלֵיא> קָרא לחַ֣ וַ֣
Luk 15:27 ֿ֭ד חִלים וָרא ּדֵֿפטָמ֑א ּדֿכַ֣ ֻֿבוֿך ּתַ֣ ל אַ֣ קטַ֣ ֻחוֿך ֵאָֿתא> וַ֣ ר ֵלה> אַ֣ ָאמַ֣

קּבֵלה> אַ֣
Luk 15:28 <ֻֿבו֗הי ּבָעא ֵמֵנה ק אַ֣ נֿפַ֣ ל> וַ֣ רֵֿגז> וָלא ָצֵֿבא ֗הָוא לֵמעַ֣ וַ֣

Luk 15:29 <ֿבֻּדוָֿתא ח ֗אָנא ָלֿך עַ֣ ֞ ָּפלַ֣ אֻֿבו֗הי> ָהא ּכָמא ׁשִנין> ר לַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
ם ם עַ֣ סַ֣ ֿ֭דָיא ָלא יַ֣֗הֿבּת ִלי ֵּדאֿתּבַ֣ וָלא ֵממֻֿתום ֵעֿבֵרֿת ֻּפוקָּדָנֿך> וֵמן מֻֿתום ּגַ֣

י>֞ ָרחמַ֣
Luk 15:30 סּת ֵלה ֞ ֵואָֿת֑א נֿכַ֣ ם ָזנָיָֿתא> ח ֵקנָיָנֿך עַ֣ רַ֣ ֿ֭ד ּפַ֣ לָהָנא ֵּדין ּבָרֿך> ּכַ֣

וָרא ּדֵֿפטָמא> ּתַ֣
Luk 15:31 <֗נּת> וֻֿכלֵמֵּדם ִּדילי מי אַ֣ ן עַ֣ ֗נּת ּבֻֿכלזֿבַ֣ ֻֿבו֗הי> ֵּבר֑י אַ֣ ר ֵלה אַ֣ ָאמַ֣

ו> ִּדיָלֿך ֻה֗
Luk 15:32 <ֻחוֿך ִמיָֿתא הָוא לֵמחָּדא> ּדָהָנא אַ֣ ן וַ֣ ם ֵּדין ָוֵלא ֗הָוא לַ֣> לֵמֿבסַ֣

ח ּס ּס אִּביָֿ֭דא הָוא> ֵואׁשּתֿכַ֣ חָיא> וַ֣ וַ֣
Luk 16:1 <ִּתיָרא ֿ֭ד ִאיֿת ֗הָוא עַ֣ ֿבָרא חַ֣ ו֗הי>֞ ּגַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿתָלא לָוֿת ּתַ֣ ר מַ֣ ֵואמַ֣

ח> רַ֣ ו֗הי> ּדֵקנָיֵנה מֿפַ֣ רצַ֣ יָּתא> ֵואֵֿתאֵֿכלו ֵלה קַ֣ ּבַ֣ ִואיֿת ֗הָוא ֵלה רַ֣
Luk 16:2 ֿב ִלי יּךְ֭> הַ֣ ע ֗אָנא עלַ֣ ו ָהָנא ּדָׁשמַ֣ ר ֵלה> ָמנַ֣ קָרי֗הי ָמֵרה> ֵואמַ֣ וַ֣

יָּתא ּדֵֿתהֵוא ִלי> ּבַ֣ ֗נּת ֵמִּכיל רַ֣ ח אַ֣ יֻּתוָֿתֿך> ָלא ֵּגיר ֵמׁשּכַ֣ ֿת-ּבַ֣ ּבַ֣ ֻחוׁשָּבָנא ּדרַ֣
Luk 16:3 יָּתא ּבנַֿ֣פֵׁשה> ָמָנא ֵאעֵּבֿ֭ד> ּדָמרי ָׁשֵקל ָלה ֵמני ּבַ֣ ו רַ֣ ר הַ֣ ָאמַ֣

ר ָּבֵהֿת ֗אָנא> לֵמחּדַ֣ ח ֗אָנא> וַ֣ יֻּתוָֿתא> ֵּדאחֻּפור ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֿת-ּבַ֣ ּבַ֣ רַ֣
Luk 16:4 ּבֻלוָנני יֻּתוָֿתא נקַ֣ ֿת-ּבַ֣ ּבַ֣ ֵיֿ֭דֵעֿת ָמָנא ֵאעֵּבֿ֑֭ד ּדָמא ּדֵנֿפֵקֿת ֵמן רַ֣

֞ יֻהון> ּבָֿבּתַ֣
Luk 16:5 ֗נּת ָיֿב אַ֣ ֿ֭דָמָיא> ּכָמא חַ֣ ר לקַ֣ ָיֵֿב֞א ּדָמֵר֑ה ֵואמַ֣ ֿ֭ד ֵמן חַ֣ ֿ֭ד חַ֣ קָרא חַ֣ וַ֣

לָמרי>
Luk 16:6 ל עֿגַ֣ ֿב ּכָֿתָֿבֿך֑ וֵֿתֿב ּבַ֣ ר ֵלה> סַ֣ ֿתרָי֞ן ֵמׁשָחא> ָאמַ֣ ר ֵלה> ָמאא מַ֣ ָאמַ֣

֞ ֿתרָין> מִׁשין מַ֣ ּכֻֿתוֿב> חַ֣
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Luk 16:7 ר ֵלה> ָמאא ֗נּת לָמרי> ָאמַ֣ ָיֿב אַ֣ א֗נּת> ָמָנא חַ֣ ֗אחִרָנא> וַ֣ ר לַ֣ ֵואמַ֣
֞ ֵּבל ּכָֿתָֿבֿך֑ וֵֿתֿב ּכֻֿתוֿב> ּתָמִנאין ֻּכוִרין> ר ֵלה> קַ֣ ֞ ָאמַ֣ ֻּכוִרי֞ן ֵחֵטא>

Luk 16:8 ו֗ה֞י ֵּגיר ֿ֭ד> ּבנַ֣ ִּכיָמאִיֿת עֿבַ֣ וָלא> ּדחַ֣ יָּתא ּדעַ֣ ּבַ֣ ן לרַ֣ ח ָמרַ֣ ּבַ֣ וׁשַ֣
ֿתֻהון ָהֵֿ֭דא> רּבַ֣ ו֗ה֞י ּדנֻוהָרא ּבׁשַ֣ ִּכיִמין ֵאנֻון ֵמן ּבנַ֣ ּדָעלָמא ָהָנ֑א חַ֣

Luk 16:9 עֵֿבֿ֭דו לֻֿכון ָרחֵמ֞א ֵמן ָמֻמוָנא ָהָנא ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ָואֿף ֵאָנא ָאמַ֣
ם> לָעלַ֣ יֻהו֞ן ּדַ֣ לַ֣ מטַ֣ ּבֻלוָנֻֿכון ּבַ֣ ר נקַ֣ ֿגמַ֣ וָלא> ּדָמא ּדַ֣ ּדעַ֣

Luk 16:10 ָול> ָאֿף ִליל עַ֣ ֿבקַ֣ ן ּדַ֣ ו> ומַ֣ ן ֻה֗ ימַ֣ ִּגי> מהַ֣ ן ָאֿף ּבסַ֣ ימַ֣> ִליל מהַ֣ ֿבקַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣
ו> ָול ֻה֗ ִּגי> עַ֣ ּבסַ֣

Luk 16:11 ן יֻּתו֑ן ׁשָרָרא לֻֿכו> ימֵנ֞א ָלא הוַ֣ וָלא מהַ֣ ֵאן ָהִֿכיל ּבָמֻמוָנא ּדעַ֣
יֵמן> נֻו מהַ֣ מַ֣

Luk 16:12 נֻו ֵנֵּתל ן מַ֣ ימֵנ֑א֞ ִּדילֻֿכו> חֻּתון מהַ֣ ֿ֭דָלא ִּדילֻֿכון ָלא ֵאׁשּתֿכַ֣ ֵואן ּבַ֣
לֻֿכון ס

Luk 16:13 <ֿ֭ד ֵנסֵנא ו ֵּגיר לחַ֣ ח> אַ֣ ָו֞ן לֵמֿפלַ֣ ֿתֵרי֞ן ָמרַ֣ ח לַ֣ ֿבָּדא ּדֵמׁשּכַ֣ יּת עַ֣ לַ֣
֗אחִרָנא נֻׁשוט> ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ר> ולַ֣ ֿ֭ד ניַ֣קַ֣ ו לחַ֣ ם> אַ֣ ֗אחִרָנא ֵנרחַ֣ ולַ֣

לָמֻמוָנא ס אָלָהא וַ֣ ח לַ֣ לֵמֿפלַ֣
Luk 16:14 <ו ֵּכסָּפא עו ָהֵלין ֻּכלֵהי֑ן ֵמֻטל ּדָרחִמין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּפִריֵׁש֞א ֵּדין ּכַ֣

ו ֵּבה> יִקין ֗הוַ֣ ממַ֣
Luk 16:15 מזַּ֣דִקין נַֿ֣פׁשֻהון קָֿ֭דם ֗נֻּתון ֵאנֻון ּדַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣
יָנָׁש֑א֞ קָֿ֭דם ֞ ּדֵמֵּדם ּדָרם ֵּביֿת ּבנַ֣ ָוֿתֻֿכון> ע ֵלּבַ֣ ָלָהא ֵּדין ָיֿ֭דַ֣ ֞י-֗אָנָׁשא> אַ֣ ּבנַ֣

ו ס ָלָהא נִֿ֭דיֿ֭ד ֻה֗ אַ֣
Luk 16:16 אָלָהא לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ן ֵמן ָהיֵּדין מַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ָמא ל7 נִֿבֵי֞א עֿ֭דַ֣ ָנֻמוָסא וַ֣

ּבָרא> וֻֿכל ָלה ָחֵֿבץ ּדֵנֻעול> ֵמסּתַ֣
Luk 16:17 ו ָאֻֿתוָֿתא חָֿ֭דא ֵמן ארָעא ֵנעּבֻרו֑ן אַ֣ ָיא וַ֣ ׁשמַ֣ ו ֵּדין ּדַ֣ ּפִׁשיק ֻה֗

ר ס ָנֻמוָסא ֵּתעּבַ֣
Luk 16:18 ן ּדָנֵסֿב ר> וֻֿכל מַ֣ ֗נּתֵֿתה וָנֵסֿב ֗אחִרָֿתא> ָּגאַ֣ ן ּדָׁשֵרא אַ֣ ֻּכל מַ֣

ר ס ׁשִֿביקָּתא ָּגאַ֣
Luk 16:19 <ִּתיָרא ִאיֿת ֗הָו֑א וָלֵֿבׁש ֗הָוא ֻּבוָצא וַ֣ארּגָוָנא ֿ֭ד עַ֣ ֿבָרא ֵּדין חַ֣ ּגַ֣

אָיאִיֿת> סִמין ֗הָוא ּגַ֣ וֻֿכליֻום ֵמֿתּבַ֣
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Luk 16:20 רֵעה רֵמא ֗הָוא לָוֿת ּתַ֣ ָעזַ֣ר> וַ֣ ׁשֵמה ָל7 ֿ֭ד ִאיֿת ֗הָוא> ּדַ֣ וֵמסִּכָנא חַ֣
֞ י ּבֻׁשוחֵנא> חַ֣ ֿ֭ד ממַ֣ ִּתיָרא> ּכַ֣ ו עַ֣ ּדהַ֣

Luk 16:21 רֻּתוֵֿת֞א ּדָנֿפִלין ֵמן ָּפֻֿתוֵרה רֵסה ֵמן ּפַ֣ ֿב ֗הָוא ּדֵנמֵלא ּכַ֣ וֵמֿתיַ֣אַ֣
ו֗הי>֞ חִֿכין ֻׁשוחנַ֣ ו> מלַ֣ לֵּב֞א ָאֵֿתין ֗הוַ֣ ִּתיָרא> ֵאָלא ָאֿף ּכַ֣ ו עַ֣ ּדהַ֣

Luk 16:22 אֵֿכ֞א לֻעוֵּבה לַ֣ אוּבֻלו֗הי מַ֣ ו ֵמסִּכָנ֑א וַ֣ הָוא ֵּדין וִמיֿת הַ֣
ר> ִּתיָרא ִמיֿת> ֵואֿתקֿבַ֣ ו ֵּדין עַ֣ אֿבָרָהם> ָאֿף הַ֣ 7 ּדַ֣

Luk 16:23 אֿבָרָהם 7 חָזא לַ֣ ו֗ה֞י ֵמן ֻרוחָק֑א וַ֣ ינַ֣ ִרים עַ֣ ׁשיֻו֑ל אַ֣ נַ֣ק ּבַ֣ ֿ֭ד ֵמׁשּתַ֣ וֿכַ֣
ָלָעזַ֣ר ּבֻעוֵּבה> ל7 וַ֣

Luk 16:24 ר ּדַ֣ י> וׁשַ֣ ם עלַ֣ חַ֣ ֿבָרָהם> ֵאֿתרַ֣ 7 ר> ָאֿבי> אַ֣ קָרא ּבָקָלא ָרָמא> ֵואמַ֣ וַ֣
נַ֣ק ֗אָנא ֵטֿב ִלי ֵלָׁשנ֑י ּדָהא ֵמׁשּתַ֣ נרַ֣ ָי֞א וַ֣ ָלָעזַ֣ר> ּדֵנצֻּבוע ִריׁש ֵצֿבֵעה ּבמַ֣ ל7

לֵהִֿביָֿתא ָהֵֿ֭דא> ּבׁשַ֣
Luk 16:25 ָלָעזַ֣ר יַ֣יּךְ֭>֞ ו7 ֵּבלּת ָטָֿבָֿתֿך֞ ּבחַ֣ ֿ֗כר ּדקַ֣ ֿבָרָהם> ֵּבר֑י ֵאּתּדַ֣ 7 ר ֵלה אַ֣ ָאמַ֣

נַ֣ק> א֗נּת ֵמׁשּתַ֣ ֞ וָהָׁשא> ָהא ֵמּתּתִניח ָהרָּכא> וַ֣ ִּביָׁשֵֿתה>
Luk 16:26 איֵלין ן ּדַ֣ לֻֿכו> ין וַ֣ ינַ֣ ּבָֿתא ִסיָמא ּבַ֣ וָֿתא רַ֣ ם ָהֵלין ֻּכלֵהי֑ן הַ֣ ועַ֣
ָמן ֵנעּבֻרון ן ָואֿפָלא ּדֵמן ּתַ֣ ן ָלא ֵנׁשּכֻחו> ּדָצֵֿבין ֵמָּכא ּדֵנעּבֻרון לָוֿתֻֿכו>

ן> לָוֿתַ֣
Luk 16:27 <ּדִריו֗הי לֵֿביֿת ָאֿבי ֿתׁשַ֣ ר ֵלה> ָמֵֿ֭דין ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך ָאֿב֑י ּדַ֣ ָאמַ֣

Luk 16:28 ֵהֿ֭ד ֵאנֻו֑ן ּדָלא ָאֿף ֵהנֻון ִחי֞ן ִאיֿת ִלי> ִנאזַ֣ל> נסַ֣ מָׁשא ֵּגיר אַ֣ חַ֣
ׁשִניָקא> ִנאֻֿתון לֻֿ֭דוּכָֿתא ָהֵֿ֭דא ּדֿתַ֣

Luk 16:29 <נִֿבֵי֑א֞ ֵנׁשמֻעון ֵאנֻון וֵׁשא וַ֣ ֿבָרָהם> ִאיֿת לֻהון ֻמ7 7 ר ֵלה אַ֣ ָאמַ֣
Luk 16:30 ֿבָרָהם> ֵאָלא ֵאן ֗אָנׁש ֵמן ִמיֵֿת֞א 7 ר ֵלה> ָלא ָאֿב֑י אַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

ן ָּתיִּבין> ִנאזַ֣ל לָוֿתֻהו>
Luk 16:31 נִֿבֵי֞א ָלא ָׁשמִעי֑ן ָאֿף ָלא ֵאן ֻמוֵׁשא ולַ֣ ֿבָרָהם> ֵאן ל7 7 ר ֵלה אַ֣ ָאמַ֣

ימִנין ֵלה ס ֗אָנׁש ֵמן ִמיֵֿת֞א נֻקום> מהַ֣
Luk 17:1 ו֗הי>֞ ָלא ֵמׁשּכָחא ּדָלא ִנאֻֿתון לִמיֿ֭דַ֣ ר ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע לֿתַ֣ ֵואמַ֣

ו ּדִֿבאיֵֿ֭דה ִנאֻֿתון> ֞ ָוי ֵּדין להַ֣ ֿכֻׁשוֵלא> מַ֣
Luk 17:2 וֵרה> וַׁ֣שֵֿ֭דא ּביַָ֣מ֑א לָיא ּבצַ֣ חָמָרא ּתַ֣ חָיא ּדַ֣ ָקח ֗הָוא ֵלה> ֵאֻלו רַ֣ ּפַ֣

֞ ֿ֭ד ֵמן ָהֵלין זֻעוֵרא> ו ּדנַֿ֣כֵׁשל לחַ֣ אַ֣
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Luk 17:3 ֻחוֿך> ּכִאי ֵּבה> ֵואן ָּתֵאֿב> ׁשֻֿבוק ן ֵאן ֵנחֵטא אַ֣ ֗הרו ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו> ֵאזּדַ֣
ֵלה>

Luk 17:4 ע זַֿ֣בִני֞ן ּביַ֣וָמא ֵנֿתּפֵנא ע זַֿ֣בִני֞ן ּביַ֣וָמא נַ֣סֵּכל ָּבֿך֑ וַׁ֣שֿבַ֣ ֵואן ׁשֿבַ֣
ר ּדָֿתֵאֿב ֗אָנא> ׁשֻֿבוק ֵלה ס לָוָֿתֿך֑ וִנאמַ֣

Luk 17:5 <יָמנֻוָֿתא ן הַ֣ וֵסֿף לַ֣ ן אַ֣ רו ׁשִליֵח֞א לָמרַ֣> ֵואמַ֣
Luk 17:6 רּדָל֑א יֿך ּפֵרּדָּתא ּדחַ֣ יָמנֻוָֿתא> אַ֣ ן ֵאן ִאיֿת ֗הָוֿת לֻֿכון הַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣

ע ֗הָוא ֗קר ֵואֿתנַ֣צּב ּביַָ֣מא> וֵמׁשּתמַ֣ יֻּתון לֻֿתוָֿתא ָהָנא> ֵּדאֿתעַ֣ ָאמִרין ֗הוַ֣
לֻֿכון ס

Luk 17:7 ו ּדָרֵעא ָעָנ֑א ָּדָנא אַ֣ ר ּפַ֣ ֿבָּדא> ּדָֿ֭דֿבַ֣ נֻו ֵּדין ֵמנֻֿכון ִּדאיֿת ֵלה עַ֣ מַ֣
֗מּכְ֭> ר ֵאסּתַ֣ ר ֵלה ֵמחָֿ֭דא> עֿבַ֣ קָל֑א ָאמַ֣ ֵואן ִנאֵֿתא ֵמן חַ֣

Luk 17:8 <יני ֵמׁשַ֣ יּךְ֭>֞ ׁשַ֣ צַ֣ אֻסור חַ֣ אחֵׁשם> וַ֣ ֵיֿב ִלי ֵמֵּדם ּדַ֣ ר ֵלה> טַ֣ ֵאָלא ָאמַ֣
ס וֵֿתׁשֵּתא> ֗נּת ֵּתלעַ֣ רֵּכן ָאֿף אַ֣ ס ֵואׁשֵּת֑א וָֿבֿתַ֣ ָמא ֵּדאלעַ֣ עֿ֭דַ֣

Luk 17:9 ֿ֭ד ֵמֵּדם ֵּדאֿתּפֵקֿ֭ד ֵל֑ה ָלא עֿבַ֣ ֿבָּדא> ּדַ֣ ו עַ֣ ֵּבל ּדהַ֣ יֻּבוֵֿתה מקַ֣ לָמ֑א טַ֣
ר ֗אָנא> ָסֿבַ֣

Luk 17:10 ֿפִקיָֿ֭ד֞ן לֻֿכו֑ן יֵלין ּדַ֣ ּדֻּתון ֻּכלֵהין אַ֣ עֿבַ֣ ן ָמא ּדַ֣ ֗נֻּתו> ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣
ֿ֭דן ס ֿ֭ד עֿבַ֣ ין לֵמעּבַ֣ ָיִֿבין ֗הוַ֣ ֞ ּדֵמֵּדם ּדחַ֣ ִטיֵלא> ֿבֵּד֞א חנַ֣ן ּבַ֣ רו> ּדעַ֣ ֵאמַ֣

Luk 17:11 ר ֗הָוא ֵּביֿת ָׁשמָרֵי֞א ֿ֭ד ָאֵזל ֵי7ֻׁשוע ֻל7אוִרׁשֵל֑ם ָעֿבַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
ֿגִליָלא> לַ֣

Luk 17:12 ֞ רֵּבא> רֻעו֗הי ֵעסָרא ֗אָנִׁשי֞ן ּגַ֣ קִריָֿתא חָֿ֭ד֑א אַ֣ ל לַ֣ ִריֿב לֵמעַ֣ ֿ֭ד קַ֣ וֿכַ֣
וָקמו ֵמן ֻרוחָקא>

Luk 17:13 <ין ם עלַ֣ חַ֣ ן ֵי7ֻׁשו֑ע ֵאֿתרַ֣ ּבַ֣> ן רַ֣ ן ָואמִרי> אִרימו ָקלֻהו> וַ֣
Luk 17:14 ן ֿ֭ד ָאִז֗לי> ֞ וֿכַ֣ ו נַֿ֣פׁשֻֿכון לָֿכהֵנא> וַ֣ ן ֵזלו חַ֣ ר לֻהו> ן ֵאמַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵאנֻו> וֿכַ֣

ִּכיו> ֵאּתּדַ֣
Luk 17:15 ח ּבַ֣ ֿבָקָלא ָרָמא מׁשַ֣ ֿך ֵלה> וַ֣ ִּכי> הֿפַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדאּתּדַ֣ ן ּכַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵמנֻהו> חַ֣

אָלָה֑א ֗הָוא לַ֣
Luk 17:16 <וֵּדא ֵלה> וֻהו ָהָנא ֿ֭ד מַ֣ ֵיֻׁשוע> ּכַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ו֗ה֞י קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

ָׁשמָרָיא הָוא>
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Luk 17:17 ִּכי֑ו ר> ָלא ֗הָו֑א ֵעסָרא ָהֵוין ָהֵלין ֵּדאּתּדַ֣ עָנא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
יָּכא ֵאנֻון ֵּתׁשָעא> אַ֣

Luk 17:18 אָלָה֑א ֵאָלא ָהָנא ׁש֑ו ּדִנאֻֿתון ֵנּתֻלון ֵּתׁשֻּבוחָּתא לַ֣ לָמא ּפרַ֣
ָמא ֗הו נֻוֿכָרָיא> ּדֵמן עַ֣

Luk 17:19 חיַָֿ֣תֿך ּס ּס יָמנֻוָֿתֿך אַ֣ ר ֵלה> ֻקום ֵזל> הַ֣ ֵואמַ֣
Luk 17:20 לֻּכוֵֿתה ֿתי ָאֿתָיא מַ֣ ֵיֻׁשוע ֵמן ּפִריֵׁש֑א֞ ֵאמַ֣ אֻלו֗הי ל7 ֿ֭ד ׁשַ֣ וֿכַ֣

֞ נֻטוָרָֿתא> אָלָהא ּבַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ן ָלא ָאֿתָיא מַ֣ ר לֻהו> אָלָה֑א עָנא> ֵואמַ֣ ּדַ֣
Luk 17:21 לֻּכוֵֿתה י> ָהא ֵּגיר מַ֣ ָמן ִה֗ ן ָהא ָהרָּכא ֗הי> וָהא ָהר ּתַ֣ וָלא ָאמִרי>

י ס ו ֵמנֻֿכון ִה֗ אָלָהא> לֿגַ֣ ּדַ֣
Luk 17:22 ֿ֭ד ֵמן ֿגרֻֿגון לֵמחָזא חַ֣ ו֗הי>֞ ִנאֻֿתון יַ֣וָמָֿת֑א֞ ּדֵֿתֿתרַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ֵואמַ֣

ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא> וָלא ֵּתחזֻון> יַ֣וָמָֿת֞א ּדַ֣
Luk 17:23 <ו> ָלא ִּתאזֻ֗לון ָמן ֻה֗ ן ָהא ָהרָּכא ֗הו> וָהא ָהר ּתַ֣ ֵואן ִנאמֻרון לֻֿכו>
Luk 17:24 ֑ר נהַ֣ ָיא מַ֣ ָי֑א וֻֿכֵלה ּתֵחיֿת ׁשמַ֣ רָקא ָּבֵרק ֵמן ׁשמַ֣ ָנא ֵּגיר ּדֿבַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ָנא ֵנהֵוא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּביַ֣וֵמה> ָהֿכַ֣
Luk 17:25 רּבָֿתא ִּגָיאָֿת֑א֞ וֵנסּתֵלא ֵמן ׁשַ֣ ׁש סַ֣ ו ּדֵנחַ֣ ן עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ ם ֵּדי> ֻלוקֿ֭דַ֣

ָהֵֿ֭דא ס
Luk 17:26 ֿבֵרה ָנא ֵנהֵוא ּביַ֣וָמֵֿת֞ה ּדַ֣ נֻו֑ח ָהֿכַ֣ הָוא ּביַ֣וָמֵֿת֞ה ּד7 ָנא ּדַ֣ איּכַ֣ וַ֣

ּד֗אָנָׁשא>
Luk 17:27 ָמא ֿבֵר֑א֞ עֿ֭דַ֣ ֞ וָיהִּבין לֿגַ֣ ו וָׁשֵֿתי֑ן וָנסִּבין ֵנֵׁשא> ָּדאֿכִלין ֗הוַ֣

אוֵּבֿ֭ד לֻֿכל ֗אָנׁש ס וָֿפָנא> וַ֣ ל ֻנ7וח לֵֿכֵויָל֑א ֵואָֿתא טַ֣ ליַ֣וָמא ּדעַ֣
Luk 17:28 ו וָׁשֵֿתי֑ן וָזֿבִנין ֻלו֑ט ָּדאֿכִלין ֗הוַ֣ הָוא ּביַ֣וָמֵֿת֞ה ּד7 ָנא ֻּתוֿב ּדַ֣ איּכַ֣ וַ֣

ו וָֿבֵני֑ן מזַּ֣בִני֑ן וָנצִּבין ֗הוַ֣ וַ֣
Luk 17:29 ר ָמרָיא נֻוָרא וֵֿכֿבִריָֿתא מטַ֣ ֻֿ֭דו֑ם אַ֣ ק ֻל7וט ֵמן ס7 נֿפַ֣ ן ּדַ֣ ּביַ֣וָמא ֵּדי>

אוֵּבֿ֭ד לֻֿכלֻהון> ָי֑א וַ֣ ֵמן ׁשמַ֣
Luk 17:30 וָמא ּדֵמֿתּגֵלא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ס ָנא ֵנהֵוא ּביַ֣ ָהֿכַ֣

Luk 17:31 יָּת֑א ָלא ֵנֻחוֿת ו֗ה֞י ּבֿבַ֣ ן ּדֵֿבאָּגָרא ֗הו וָמאנַ֣ ו יַ֣וָמא> מַ֣ ּבהַ֣
קָלא ֗ה֑ו ָלא ֵנֿתהֵֿפֿך לֵֿבסּתֵרה> ֿבחַ֣ ן ּדַ֣ ן ומַ֣ ּדֵנׁשֻקול ֵאנֻו>

Luk 17:32 <ֻלוט א֗נּתֵֿתה ּד7 ֿ֗כרו לַ֣ ֵאּתּדַ֣
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Luk 17:33 וֵּבֿ֭ד נַֿ֣פֵׁשה נֵַ֣חיה ס ן ּדנַ֣ ן ּדָצֵֿבא ּדנֵַ֣חא נַֿ֣פֵׁשה> נַ֣וּבִֿ֭דיה> ומַ֣ מַ֣
Luk 17:34 ֿ֭ד רָסא> חַ֣ חָֿ֭דא עַ֣ ו ִללָי֑א ּתֵרי֞ן ֵנהוֻון ּבַ֣ ֿבהַ֣ ן ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ָאמַ֣

֗אחִרָנא ֵנׁשּתֵֿבק> ר> וַ֣ ֵנּתּדֿבַ֣
Luk 17:35 <֗אחִרָֿתא ֵּתׁשּתֵֿבק ר> וַ֣ ֿכחָֿ֭דא> חָֿ֭דא ֵּתּתּדֿבַ֣ רֵּתי֞ן ֵנהוָי֞ן ָטחָנ֞ן אַ֣ ּתַ֣

Luk 17:36 ֗אחִרָנא ֵנׁשּתֵֿבק ס ר> וַ֣ ֿ֭ד ֵנּתּדֿבַ֣ קָלא> חַ֣ ּתֵרי֞ן ֵנהוֻון ּבחַ֣
Luk 17:37 ָמן ֿגָרא> ּתַ֣ יָּכא ּדֿפַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ֑ן ָאמַ֣ איָּכא ָמרַ֣ ו> ָואמִרין ֵלה> לַ֣ ענַ֣

נֻׁשון ֵנׁשֵר֞א ס ֵנֿתּכַ֣
Luk 18:1 <אן לֻהון ן וָלא ֵּתמַ֣ ֻלו> ֿבֻֿכל ֵעָּדן נצַ֣ ֿתָלא> ּדַ֣ ר לֻהון ֵּדין ָאֿף מַ֣ ֵאמַ֣
Luk 18:2 <ָלָהא> ָלא ָּדֵחל ֗הָוא מִֿ֭די֗נָּתא חָֿ֭ד֑א ּדֵמן אַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת ֗הָוא ּבַ֣ ָיָנא חַ֣ ּדַ֣

ֿ֭ד ֗הָוא> חַ֣ ֞ ָלא ֵמֿתּכַ֣ יָנָׁשא> וֵמן ּבנַ֣
Luk 18:3 <מִֿ֭די֗נָּתא ָהי> ָואֿתָיא ֗הָוֿת לָוֵֿתה לָּתא ֵּדין חָֿ֭דא ִאיֿת ֗הָוֿת ּבַ֣ רמַ֣ אַ֣

יני ֵמן ּבֵעל-ִּדיני> עַ֣ ָואמָרא> ּתֿבַ֣
Luk 18:4 ר ּבנַֿ֣פֵׁשה> ֵאן ֵמן ן ֵאמַ֣ רֵּכן ֵּדי> ִּגָיאא> ָּבֿתַ֣ וָלא ָצֵֿבא ֗הָוא> זַֿ֣בָנא סַ֣

ֿ֭ד ֗אָנ֑א חַ֣ יָנָׁש֞א ָלא ֵמֿתּכַ֣ ָלָהא ָלא ָּדֵחל ֗אָנ֑א וֵמן ּבנַ֣ אַ֣
Luk 18:5 לָּת֑א ֵאֿתּבִעיה> ּדָלא ּבֻֿכל ֵעָּדן רמַ֣ ֵלאָיא ִלי ָהֵֿ֭דא אַ֣ ָאֵֿפן ֵמֻטל ּדמַ֣

הָרא ִלי> ֵּתהֵוא ָאֿתָיא מַ֣
Luk 18:6 וָל֑א ָיָנא ּדעַ֣ ר ּדַ֣ עו ָמָנא ֵאמַ֣ ן ׁשמַ֣ ר ָמרַ֣> ֵואמַ֣

Luk 18:7 ו֗ה֑י֞ ּדָקֵרין ֵלה ֿגֿבַ֣ עָֿתא לַ֣ ָלָהא ֵּדי֑ן ָלא יִַּ֣תיָראִיֿת ֵנעֵּבֿ֭ד ּתֿבַ֣ אַ֣
יֻהו֑ן ר ֻרוֵחה עלַ֣ ּגַ֣ ֿבִללָי֑א ומַ֣ ִּבאיָמָמא וַ֣

Luk 18:8 ם ִנאֵֿתא ּבֵרה ל> ּברַ֣ עֿגַ֣ עֿתֻהון ּבַ֣ ן ּדֵנעֵּבֿ֭ד ּתֿבַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ָאמַ֣
רָעא ס ל אַ֣ יָמנֻוָֿתא עַ֣ י הַ֣ ח ּכַ֣ ּד֗אָנָׁש֑א וֵנׁשּכַ֣

Luk 18:9 ל ֿתִֿכיִלין עַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֞ אַ֣ ל ֗אָנָׁשא> ֿתָלא ָהָנ֑א ֻלוקֿבַ֣ ר ֗הָוא מַ֣ ֵואמַ֣
ל ֻּכלָנׁש> ֞ וָֿבֵסין עַ֣ יֻהון זִַּ֣דיֵקא> נַֿ֣פׁשֻהון ִּדאיֿתַ֣

Luk 18:10 ֗אחִרָנא ֿ֭ד ּפִריָׁשא> וַ֣ ָליֻו> חַ֣ מצַ֣ יּכָלא> לַ֣ ֿבִרי֞ן סֵלקו להַ֣ ּתֵרי֞ן ּגַ֣
ָמֿכָסא>

Luk 18:11 <ֵלא ֗הָוא ו֗הי לנַֿ֣פֵׁש֑ה וָהֵלין מצַ֣ ינַ֣ ו ּפִריָׁשא> ָקֵאם ֗הָוא ּבַ֣ והַ֣
֞ ָחֻטוֵֿפ֞א וָעֻלוֵֿב֞א רָּכא ּד֗אָנָׁשא> יֿך ׁשַ֣ וֵּדא ֗אָנא ָלֿך> ּדָלא ֗הִויֿת אַ֣ ָלָהא> מַ֣ אַ֣

יֿך ָהָנא ָמֿכָסא> ֞ וָלא אַ֣ ָיֵרא> וֿגַ֣
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Luk 18:12 ר ֗אָנא ֻּכל ֵמֵּדם ּדָקֵנא סַ֣ מעַ֣ ּבָֿתא> וַ֣ ֵאָלא ָצֵאם ֗אָנא ּתֵרי֞ן ּבׁשַ֣
֗אָנא>

Luk 18:13 ו ֵּדין ָמֿכָסא ָקֵאם ֗הָוא ֵמן ֻרוחָק֑א וָלא ָצֵֿבא ֗הָוא> ָאֿף ָלא הַ֣
יני> ָלָהא ֻחונַ֣ ר> אַ֣ ֿ֭דֵיה> ָואמַ֣ ל חַ֣ ָיא> ֵאָלא ָטֵרֿף ֗הָוא עַ֣ ׁשמַ֣ ו֗ה֞י נִרים לַ֣ ינַ֣ עַ֣

ָטָיא> לחַ֣
Luk 18:14 ו יֵּתה> יִַּ֣תיר ֵמן הַ֣ ק לֿבַ֣ נֵחֿת ָהָנא מזַּ֣דַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ָאמַ֣

ֵמֿך נַֿ֣פֵׁשה> ֵנּתּתִרים ֿך> וֻֿכל ּדנַ֣ ּכַ֣ נִרים נַֿ֣פֵׁשה> ֵנֿתמַ֣ ּפִריָׁשא> ֻּכל ֗אָנׁש ֵּגיר ּדַ֣
סס

Luk 18:15 חזַ֣ו ֵאנֻון ן וַ֣ ֞ ּדֵנקֻרוֿב לֻהו> ו ֵלה ֵּדין ָאֿף יַֻ֣לוֵֿ֭דא> ֵרֿבו ֗הוַ֣ קַ֣
או ּבֻהון> ֿכַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣

Luk 18:16 <ן ׁשֻֿבוקו טָלֵי֞א ָאֵֿתין לָוֿתי ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע קָרא ֵאנֻו>
לֻּכוָֿתא איֿך ָהֵלין ֵאנֻו֑ן ִּדילֻהון ִהי מַ֣ איֵלין ֵּגיר> ּדַ֣ ן ּדֿ֭דַ֣ וָלא ֵּתֿכֻלון ֵאנֻו>

ָיא ס ׁשמַ֣ ּדַ֣
Luk 18:17 יֿך אָלָהא> אַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֵּבל מַ֣ ן ּדָלא נקַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדמַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣

לָיא> ָלא ֵנֻעול ָלה סס טַ֣
Luk 18:18 <לָֿפָנא ָטָֿב֑א ָמָנא ֵאעֵּבֿ֭ד ר ֵלה> מַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ֿ֭ד ֵמן ִרָׁשֵנא> אֵלה חַ֣ וׁשַ֣

ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿת חַ֣ ִּדארַ֣
Luk 18:19 יּת ָטָֿבא> ֵאָלא ֵאן ֗נּת ִלי ָטָֿבא> לַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ָמָנא ָקֵרא אַ֣ ָאמַ֣

ָלָהא> ֿ֭ד> אַ֣ חַ֣
Luk 18:20 ֗נּת> ָלא ֵּתקֻטול> וָלא ּתֻֿגור> וָלא ֵּתֿגנֻוֿב> וָלא ע אַ֣ ֻּפוקָּדֵנ֞א ָיֿ֭דַ֣

אֻֿבוֿך> וֵלאָמֿך> ר לַ֣ ֿ֭ד ָסהֻּדוָֿתא ּדֻׁשוקָרא> יַ֣קַ֣ ֵּתסהַ֣
Luk 18:21 <ליֻוֿתי ֞ ֵמן טַ֣ ן ֵנטֵרֿת ֵאֵנין> ר ֵלה> ָהֵלין ֻּכלֵהי> ָאמַ֣

Luk 18:22 ן ִסיָרא ָלֿך> ֵזל זֵַּ֣ב> ר ֵלה> חָֿ֭דא חַ֣ ע ֵּדין ָהֵלין ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣
רי ָיא> וָֿתא ָּבֿתַ֣ ׁשמַ֣ ֞ וֵֿתהֵוא ָלֿך ִסימָֿתא ּבַ֣ ֿב לֵמסִּכֵנא> ֻּכל ֵמֵּדם ִּדאיֿת ָלֿך> והַ֣

ס
Luk 18:23 <ִּתיר ֗הָוא ֵּגיר ָטֿב ן ֵּכריַֿ֣ת ֵלה> עַ֣ ע ָהֵלי> ֿ֭ד ׁשמַ֣ ֻהו ֵּדין ּכַ֣

Luk 18:24 איֵלין ִּדאיֿת טָלא לַ֣ ָנא עַ֣ יּכַ֣ ר> אַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵי7ֻׁשוע ּדֵֿכריַֿ֣ת ֵלה> ֵאמַ֣ וֿכַ֣
אָלָהא> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ לֻהון ֵנֿכֵס֑א֞ ּדֵנעֻלון למַ֣
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Luk 18:25 ִּתיָרא ו עַ֣ ָטא ֵנֻעו֑ל אַ֣ מחַ֣ חֻרוָרא ּדַ֣ מָלא> ּדֿבַ֣ ּדִליָלא ֗הי לֿגַ֣
אָלָהא> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ למַ֣

Luk 18:26 <ח לֵמָחא נֻו ֵמׁשּכַ֣ עו> ומַ֣ ׁשמַ֣ יֵלין ּדַ֣ ָאמִרין ֵלה אַ֣
Luk 18:27 ֞י-֗אָנָׁשא ָלא ֵמׁשּכָח֑ן֞ לָוֿת לָוֿת ּבנַ֣ יֵלין ּדַ֣ ר> אַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣

ָלָהא ֵמׁשּכָח֞ן לֵמהָוא> אַ֣
Luk 18:28 <ין ָּבֿתָרֿך קן ֻּכל ֵמֵּדם> ֵואֿתַ֣ ן ׁשֿבַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ָהא חנַ֣> ר ֵלה ֵׁש7 ָאמַ֣
Luk 18:29 ֞יּת ֗אָנׁש ּדָׁשֵֿבק ָּבֵּת֑א ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדלַ֣ ִמין ָאמַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣

אָלָה֑א לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ָי֑א֞ ֵמֻטל מַ֣ ו ּבנַ֣ ֗נּתָֿת֑א אַ֣ ו אַ֣ ֵח֑א֞ אַ֣ ו אַ֣ ָֿבֵה֑א֞ אַ֣ ו אַ֣ אַ֣
Luk 18:30 ֵי֞א ֿבָעלָמא ָּדאֵֿתא> חַ֣ ִּגֵיא֞א ּבָהָנא זַֿ֣בָנא> וַ֣ אעֵֿפ֞א סַ֣ ֵּבל ּבַ֣ וָלא נקַ֣

ם ס לָעלַ֣ ּדַ֣
Luk 18:31 <ן ֻל7אוִרׁשֵלם ן ָהא> ָסלִקינַ֣ ר לֻהו> רֵּתה> ֵואמַ֣ ֿתֵרעסַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ֿ֭דֿבַ֣ וַ֣

ל ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> ֞ עַ֣ נִֿבֵיא> ֿכִֿתיָֿב֞ן ּבַ֣ לָמ֞ן ֻּכלֵהין ּדַ֣ וֵמׁשּתַ֣
Luk 18:32 ֞<ו֗הי אּפַ֣ זֻחון ֵּבה> וֵנרֻקון ּבַ֣ נֿבַ֣ ֗מֵמ֑א֞ וַ֣ ֵנׁשּתֵלם ֵּגיר לעַ֣

Luk 18:33 ֿתָלָֿתא נֻקום ס ליַ֣וָמא ּדַ֣ עֻרוָני֗הי> וֵנקטֻלוָני֗הי> וַ֣ נצַ֣ ננַּ֣גֻֿ֭דוָני֗הי> וַ֣ וַ֣
Luk 18:34 סָיא ֗הָוֿת ֵמנֻהון לו> ֵאָלא מֿכַ֣ ּכַ֣ ֵהנֻון ֵּדין חָֿ֭דא ֵמן ָהֵלין ָלא ֵאסּתַ֣

מֻהון ּס ּס לָל֞ן עַ֣ ו ָהֵלין ּדֵמֿתמַ֣ ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א וָלא ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣
Luk 18:35 <ר ל-יַֿ֣֭ד ֻאורָחא> וָחֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ָיֵֿתֿב ֗הָוא עַ֣ מָיא חַ֣ איִריֻח֑ו סַ֣ ִריֿב ִל7 ֿ֭ד קַ֣ וֿכַ֣

Luk 18:36 <נֻו ָהָנא ֵאל ֗הָוא> ּדמַ֣ ר> וַ֣מׁשַ֣ ע ָקל ֵּכנָׁשא> ּדָעֿבַ֣ וַׁ֣שמַ֣
Luk 18:37 <ר ָאמִרין ֵלה> ֵי7ֻׁשוע ָנצָרָיא ָעֿבַ֣

Luk 18:38 <י ם עלַ֣ חַ֣ ִויֿ֑֭ד ֵאֿתרַ֣ ֿ֭דַ֣ ר> ֵי7ֻׁשוע ּבֵרה ּד7 קָעא> ֵואמַ֣ וַ֣
Luk 18:39 ו ֵּבה> ּדֵנׁשֻּתוק> ֻהו ֵיֻׁשו֑ע ָּכֵאין ֗הוַ֣ ו֗הי ּד7 ו קָֿ֭דמַ֣ איֵלין ָּדאִז֗לין ֗הוַ֣ וַ֣

י> ם עלַ֣ חַ֣ ִויֿ֑֭ד ֵאֿתרַ֣ ֿ֭דַ֣ ֵּדין יִַּ֣תיָראִיֿת ָקֵעא ֗הָוא> ּבֵרה ּד7
Luk 18:40 <אֵלה ֿ֭ד קֵרֿב לָוֵֿת֑ה ׁשַ֣ יֻּתוָני֗הי לָוֵֿתה> וֿכַ֣ ֿ֭ד ּדנַ֣ ֿפקַ֣ וָקם ֵי7ֻׁשוע> וַ֣

Luk 18:41 <ר> ָמרי> ֵּדאחֵזא ֗נּת ֵאעֵּבֿ֭ד ָלֿך> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣ ר ֵלה> ָמָנא ָצֵֿבא אַ֣ ֵואמַ֣
Luk 18:42 <חיַָֿ֣תֿך יָמנֻוָֿתֿך אַ֣ ר ֵלה> חִזי> הַ֣ ֵיֻׁשוע ֵאמַ֣ ו7

Luk 18:43 אָלָהא> וֻֿכֵלה ח לַ֣ ּבַ֣ ר-ָׁשעֵֿתה חָזא> ָואֵֿתא ֗הָוא ָּבֿתֵרה> וַ֣מׁשַ֣ וֿבַ֣
אָלָהא ס חָז֑א יַ֣֗הֿב ֗הָוא ֻׁשוֿבָחא לַ֣ ָמא ּדַ֣ עַ֣
Luk 19:1 איִריֻח֑ו ר ִּב7 עֿבַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע> וַ֣ ֿ֭ד עַ֣ וֿכַ֣
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Luk 19:2 ֿ֞ב ָמֿכֵס֑א ִּתיָרא ֗הָוא> ורַ֣ י> עַ֣ ׁשֵמה זַּ֣כַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ ּגַ֣
Luk 19:3 <ח ֗הָוא ֵמן ֵּכנָׁשא נֻו> וָלא ֵמׁשּכַ֣ ֵיֻׁשוע> ּדמַ֣ וָצֵֿבא ֗הָוא ּדֵנחֵזא ל7

֑י ומֵֿתה> זֻעור ֗הָוא זַּ֣כַ֣ ֿבקַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
Luk 19:4 ִּכיהָּתא ּדֵנחֵזיו֗הי> ֵמֻטל סֵלק ֵלה לִֿתָּתא ּפַ֣ ֵיֻׁשוע> וַ֣ ּדֵמה ל7 רֵהט קַ֣ וַ֣

ר> ּדָהֿכָוֿת עִֿתיֿ֭ד הָוא ּדֵנעּבַ֣
Luk 19:5 ר֗הֿב ֻחוֿת ר ֵלה> ֵאסּתַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא לָהי ֻּדוּכָֿתא ֵי7ֻׁשו֑ע חָזי֗הי> ֵואמַ֣ וֿכַ֣

יָּתֿך ֵאהֵוא ֿבֿבַ֣ ֑י יַ֣וָמָנא ֵּגיר ָוֵלא ּדַ֣ זַּ֣כַ֣
Luk 19:6 <ֿ֭ד ָחֵֿ֭דא ּבֵלה ּכַ֣ ֿב נֵחֿת> וקַ֣ רהַ֣ ֵואסּתַ֣

Luk 19:7 ל ָטָיא עַ֣ ֿבָרא חַ֣ לָוֿת ּגַ֣ ן ּדַ֣ ו> ָואמִרי> ו ֵּדין ֻּכלֻהו֑ן ָרטִנין ֗הוַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ ּכַ֣
ׁשָרא>

Luk 19:8 ֞י ָיֵהֿב ֗אָנא ֵיֻׁשוע> ָהא ָמר֑י ֵּפלֻּגוֿת ֵנֿכסַ֣ ר ל7 י> ֵואמַ֣ ָקם ֵּדין זַּ֣כַ֣
ע ֗אָנא> ארּבָעא ָּפרַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ לֻֿכלָנׁש> ֵמֵּדם ּדֵֿגלֵזֿ֑ת חַ֣ ֞ וַ֣ לֵמסִּכֵנא>

Luk 19:9 יָּתא ָהָנא> ֵמֻטל ָּדאֿף ָהָנא ֵי֞א לֿבַ֣ ו חַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> יַ֣וָמָנא הוַ֣ ָאמַ֣
אֿבָרָהם> 7 ו ּדַ֣ ּבֵרה ֻה֗

Luk 19:10 אִּביֿ֭ד ֗הָוא ס ו ֵמֵּדם ּדַ֣ ֵאָֿתא ֵּגיר ּבֵרה ּד֗אָנָׁש֑א ּדֵנֿבֵעא ונֵַ֣חא> הַ֣
Luk 19:11 ִריֿב ֗הָוא ֿתָלא> ֵמֻטל ּדקַ֣ ר מַ֣ וֵסֿף לִמאמַ֣ ו ָהֵלי֑ן אַ֣ ֿ֭ד ָׁשמִעין ֗הוַ֣ וֿכַ֣
אָלָהא לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ֿבָהי ָׁשעָֿתא עִֿתיָֿ֭דא ּדֵֿתֿתּגֵלא מַ֣ ו> ּדַ֣ ֻל7אוִרׁשֵל֑ם וָסֿבִרין ֗הוַ֣

ס
Luk 19:12 ֿב ִחיָקא> ּדֵנסַ֣ אֿתָרא רַ֣ ָּב֑א ֵאזַ֣ל לַ֣ ר ֻטוהָמא רַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ ֿבָרא חַ֣ ר> ּגַ֣ ֵואמַ֣

לֻּכוָֿתא> וֵנהֻּפוֿך> ֵלה מַ֣
Luk 19:13 ן ר לֻהו> ֞ ֵואמַ֣ ן ֵעסָרא מִנין> ו֗ה֑י֞ ויַ֣֗הֿב לֻהו> ֿבּדַ֣ קָרא ֵעסָרא עַ֣ וַ֣

ֿ֭ד ָאֵֿתא ֗אָנא ס ּ֗גרו עַ֣ ֵאּתּתַ֣
Luk 19:14 ן ֵּד֞א ָּבֿתֵרה> ָואמִרי> רו ִאיזּגַ֣ ּדַ֣ ו ֵלה> וׁשַ֣ ן ָסֵנין ֗הוַ֣ ֞י מִֿ֭די֗נֵּתה ֵּדי> ּבנַ֣

ין ָהָנא ס ָלא ָצֵֿבין ֗חנַ֣ן ּדנַ֣מֵלֿך עלַ֣
Luk 19:15 ֞<ו֗הי ֿבּדַ֣ ר ּדֵנקֻרון ֵלה ָהנֻון עַ֣ ֿך֑ ֵאמַ֣ הֿפַ֣ לֻּכוָֿתא וַ֣ ֿב מַ֣ ֿ֭ד נסַ֣ וֿכַ֣

ר> ּגַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻהון ֵאּתּתַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ע ָמָנא ֻּכל חַ֣ ּדיַ֣֗הֿב לֻהון ֵּכסָּפ֑א ּדֵנּדַ֣
Luk 19:16 <ר וּתַ֣ נָיֿך> ֵעסָרא מִני֞ן אַ֣ ר> ָמר֑י מַ֣ ֿ֭דָמָיא> ֵואמַ֣ ֵואָֿתא קַ֣
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Luk 19:17 ֑ן ֵּתהֵוא ימַ֣ חּת מהַ֣ ִליל ֵאׁשּתֿכַ֣ ֿבקַ֣ ֿבָּדא ָטָֿבא> ּדַ֣ ר ֵלה> ִאיו עַ֣ ָאמַ֣
֞ רִֿכין> ל ֵעסָרא ּכַ֣ ִליט עַ֣ ׁשַ֣

Luk 19:18 <ֿ֭ד מָׁשא מִני֞ן עֿבַ֣ נָיֿך> חַ֣ ר> ָמר֑י מַ֣ ֿתֵרין ֵואמַ֣ ֵואָֿתא ּדַ֣
Luk 19:19 ֞ רִֿכין> מָׁשא ּכַ֣ ל חַ֣ ִליט> עַ֣ ֗נּת ֵּתהֵוא ׁשַ֣ ר ָאֿף לָהָנא> ָאֿף אַ֣ ֵאמַ֣

Luk 19:20 ֿ֭ד ו ִּדאיֿת ֗הָוא לָוֿתי> ּכַ֣ נָיֿך הַ֣ ר> ָמר֑י ָהא מַ֣ ֵואָֿתא ֗אחִרָנא> ֵואמַ֣
ִסים ּבֵסֻּדוָנא>

Luk 19:21 ֗נּת ֵמֵּדם ּדָלא ׁשָיא> וָׁשֵקל אַ֣ ֗נּת קַ֣ ֿבָרא אַ֣ ֵּדחֵלֿת ֵּגיר ֵמָנֿך> ּדֿגַ֣
עּת> ֗נּת ֵמֵּדם ּדָלא זרַ֣ ָסמּת> וָחֵצֿ֭ד אַ֣

Luk 19:22 ֿבָרא יּת ִלי ּדֿגַ֣ ע ֗הוַ֣ ֿבָּדא ִּביָׁשא> ָיֿ֭דַ֣ ר ֵלה> ֵמן ֻּפוָמֿך ֵאֻּדוָנֿך עַ֣ ָאמַ֣
ׁשָי֑א וָׁשֵקל ֗אָנא ֵמֵּדם ּדָלא ָסֵמֿ֑ת וָחֵצֿ֭ד ֗אָנא ֵמֵּדם ּדָלא ֵזרֵעֿ֑ת ֗אָנא קַ֣

Luk 19:23 <ע ֵלה ל ָּפֻֿתוָרא> ֵואָנא ָאֵֿתא ֗הִויֿת ָּתֿבַ֣ לָמָנא ָלא יַ֣֗הֿבּת ֵּכסּפי עַ֣
֞ ם ֵרּבָיֵֿתה> עַ֣

Luk 19:24 ו ֿבו להַ֣ נָי֑א והַ֣ ֿבו ֵמֵנה מַ֣ ר> סַ֣ ו֗הי> ֵאמַ֣ לָהנֻון ּדָקיִמין קָֿ֭דמַ֣ וַ֣
ִּדאיֿת לָוֵֿתה ֵעסָרא מִני֞ן ס

Luk 19:25 ֑ן ִאיֿת לָוֵֿתה ֵעסָרא מִני֞ן ס ָאמִרין ֵלה> ָמרַ֣
Luk 19:26 <ן ִּדאיֿת ֵלה> ֵנִֿתיֵהֿב ֵלה לֻֿכל מַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ן ָאמַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣

ו ִּדאיֿת ֵלה> ֵנֿתנֵסֿב ֵמֵנה> יּת ֵל֑ה ָאֿף הַ֣ ו ּדלַ֣ וֵמן הַ֣
Luk 19:27 ו יּתַ֣ יֻהו֑ן אַ֣ אמֵלֿך עלַ֣ ו ּדַ֣ יֵלין ּדָלא צֿבַ֣ י>֞ אַ֣ ם לָהנֻון ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ּברַ֣

י ס ֵטלו ֵאנֻון קָֿ֭דמַ֣ ן וקַ֣ ֵאנֻו>
Luk 19:28 <ו֗הי ּדִנאזַ֣ל ֻל7אוִרׁשֵלם קָֿ֭דמַ֣ ק לַ֣ ר ָהֵלין ֵי7ֻׁשו֑ע נֿפַ֣ ֿ֭ד ֵאמַ֣ וֿכַ֣

Luk 19:29 ל-ֵּג֗נֿב ֻטוָרא ּדֵמֿתקֵרא נָי֑א עַ֣ ֵֿביֿת-עַ֣ ֵֿביֿת-ָּפֵּגא ו7 ִטי ל7 ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
ו֗הי>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ר ּתֵרי֞ן ֵמן ּתַ֣ ּדַ֣ ּדֵֿביֿת זַ֣יֵּת֑א֞ ׁשַ֣

Luk 19:30 ֿ֭ד ָעאִלין א֗נֻּתון ָל֑ה ן וֿכַ֣ לֻקוֿבלַ֣> קִריָֿתא ָהי ּדַ֣ ן ֵזלו לַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ו ו֗הי> ׁשרַ֣ אִסי֑ר ּד֗אָנׁש ֵממֻֿתום ָלא רֵֿכֿב עלַ֣ ָהא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ִעיָלא ּדַ֣

אוֻ֗הי> יּתַ֣ אַ֣
Luk 19:31 רו ָנא ֵאמַ֣ ן לָמָנא ָׁשֵרין א֗נֻּתון ֵל֑ה ָהֿכַ֣ ֵאל לֻֿכו> ֵואן ֗אָנׁש מׁשַ֣

ן ֵמֿתּבֵעא ס ֵלה> לָמרַ֣
Luk 19:32 <ר לֻהון ָנא ֵּדאמַ֣ יּכַ֣ חו אַ֣ ר֑ו ֵואׁשּכַ֣ ּדַ֣ ֵואזַ֣לו ָהנֻון ֵּדאׁשּתַ֣
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Luk 19:33 ו֗הי>֞ ָמָנא ָׁשֵרין א֗נֻּתון ֿ֭ד ָׁשֵרין ֵלה לִעיָל֑א ָאמִרין לֻהון ָמרַ֣ וֿכַ֣
ו> ִעיָלא הַ֣

Luk 19:34 ן ֵמֿתּבֵעא ס לָמרַ֣ ן ּדַ֣ רו לֻהו> ֵואמַ֣
Luk 19:35 יֻהו֑ן֞ וַ֣ארּכֻֿבו֗הי ל ִעיָלא ָמאנַ֣ איּתיֻו֗הי לָוֿת ֵי7ֻׁשוע> וַ֣ארִמיו עַ֣ וַ֣

ו֗הי ס ֵיֻׁשוע עלַ֣ ל7
Luk 19:36 <יֻהו֞ן ֻּבאורָחא ו ָמאנַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ָאֵז֑ל ָּפרִסין ֗הוַ֣ ּכַ֣

Luk 19:37 ִריו ֻּכֵלה ֵּכנָׁשא ּתָֿתא ּדֻטוָרא ּדֵֿביֿת זַ֣יֵּת֑א֞ ׁשַ֣ חַ֣ ֿ֭ד קֵרֿב למַ֣ וֿכַ֣
חזַ֣ו> יֵל֞א ּדַ֣ ל ֻּכל חַ֣ אָלָהא ּבָקָלא ָרָמ֑א עַ֣ ּבִחין לַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א ָחֵֿ֭די֑ן וַ֣מׁשַ֣ ּדֿתַ֣

Luk 19:38 ׁשֵמה ּדָמרָיא> ׁשָלָמא לָּכא ָּדאֵֿתא ּבַ֣ ו מַ֣ ֑ו ּבִריֿך ֻה֗ ָואמִרין ֗הוַ֣
וֵמ֞א ס מרַ֣ ָיא> וֻׁשוֿבָחא ּבַ֣ ׁשמַ֣ ּבַ֣

Luk 19:39 ִּבי> ּכִאי ֞ ָאמִרין ֵלה> רַ֣ י ֵּכנֵׁשא> ינַ֣ ֗אָנָׁש֞א ֵּדין ֵמן ּפִריֵׁש֞א ֵמן ּבַ֣
֞ יּכְ֭> לִמיֿ֭דַ֣ ּבֿתַ֣

Luk 19:40 ן ִּכאֵֿפ֞א ֵנקעָי֞ן ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵּדאן ָהֵלין ֵנׁשּתֻקו> ן ָאמַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
ס

Luk 19:41 <מִֿ֭די֗נָּת֑א ּבָֿכא עֵליה חָזה לַ֣ ֿ֭ד קֵרֿב וַ֣ וֿכַ֣
Luk 19:42 ׁשָלֵמֿכ֑י ָאֵֿפן ּבָהָנא יֵהין ּדַ֣ יֵלין ִּדאיֿתַ֣ עּתי אַ֣ י ָיֿ֭דַ֣ ר> ֵאֻלו ּכַ֣ ֵואמַ֣

יּכי>֞ ינַ֣ ִסי לֵהין ֵמן עַ֣ וֵמֿכ֑י ָהָׁשא ֵּדין ֵאֿתּכַ֣ יַ֣
Luk 19:43 יּכ֑י֞ וֵנאלֻצוֵנֿכי וָמָֿת֑א֞ ּדֵנחּדֻרוֵנֿכי ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ִנאֻֿתון ֵלֿכי ֵּדין יַ֣

ֵמן ֻּכל ֻּדוָּכא>
Luk 19:44 ֑ל ִּכאֿף ֵוֿכי> וָלא ֵנׁשּבֻקון ֵּבֿכי ִּכאֿף עַ֣ ֿבנַ֣יּכ֞י ּבֿגַ֣ וֵנסחֻֿפוֵנֿכי> ולַ֣

עּתי זַֿ֣בָנא ּדֻסועָרֵנֿכי ס חָלֿף ּדָלא ִיֿ֭דַ֣
Luk 19:45 <מזַּ֣בִנין איֵלין ּדָזֿבִנין ֵּבה וַ֣ ָּפֻקו לַ֣ ִרי למַ֣ יּכָל֑א ׁשַ֣ ל להַ֣ ֿ֭ד עַ֣ וֿכַ֣
Luk 19:46 ֗נֻּתון ֵּדין ו֗הי> אַ֣ יּתי> ֵּביֿת צֻלוָֿתא ִאיֿתַ֣ ן ּכִֿתיֿב ּדֿבַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

רָֿתא ּדֵלסָטֵי֞א ס ּדֻּתוָני֗הי מעַ֣ עֿבַ֣
Luk 19:47 ֞י-ָּכהֵנ֞א ֵּדין וָסֿפֵר֞א ּבַ֣ יּכָלא> רַ֣ ֵלֿף ֗הָוא ֻּכל יֻום ּבהַ֣ וֻהו מַ֣

וָּבֻֿ֭דוֵֿתה> ו למַ֣ ָמ֑א ָּבֵעין ֗הוַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ּדעַ֣ וקַ֣
Luk 19:48 ָמא ּתֵלא ֗הָוא ו ָמָנא ֵנעּבֻֿ֭דון ֵלה> ֻּכֵלה ֵּגיר עַ֣ וָלא ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣

ֵּבה לֵמׁשמֵעה ּס ּס
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Luk 20:1 ֑ר ָקמו ּבַ֣ מסַ֣ ָמא> וַ֣ יּכָלא לעַ֣ ֵלֿף ּבהַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ֿ֭ד ֵמן יַ֣וָמָֿת֑א֞ ּכַ֣ הָוא ּבחַ֣ וַ֣
֞ ִׁשיֵׁשא> ם קַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵר֞א עַ֣ ּבַ֣ ו֗הי רַ֣ עלַ֣

Luk 20:2 ו נֻו הַ֣ ֗נּת> ומַ֣ איָנא ֻׁשולָטָנא ָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ ן ּבַ֣ ר לַ֣ ָואמִרין ֵלה> ֵאמַ֣
ּדיַ֣֗הֿב ָלֿך ֻׁשולָטָנא ָהָנא>

Luk 20:3 <רו ִלי ֵאלֻֿכון ָאֿף ֵאָנא ֵמלָֿתא> ֵואמַ֣ ן ֵאׁשַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
Luk 20:4 ֞ ֞י-֗אָנָׁשא> ו ֵמן ּבנַ֣ ָיא ֗הָוֿת אַ֣ ן ֵמן ׁשמַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ עֻמוִֿ֭דיֵֿתה ּד7 מַ֣

Luk 20:5 ר ֵמן ן ֵּדאן ִנאמַ֣ ן ָואמִרי> ו ּבנַֿ֣פׁשֻהו> ׁשִֿבין ֗הוַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ֵמֿתחַ֣
יֵמנֻּתוָני֗הי> ֑ן וֵמֻטל ָמָנא ָלא הַ֣ ר לַ֣ ָי֑א ָאמַ֣ ׁשמַ֣

Luk 20:6 ָמא ֻּכֵלה> מָּפִסין ֵּגיר ן עַ֣ ֞י-֗אָנָׁש֑א֞ ָרֵֿגם לַ֣ ר ֵמן ּבנַ֣ ֵאן ֵּדין ִנאמַ֣
ָנן נִֿבָיא ֻהו> יֻוחַ֣ ּד7

Luk 20:7 <יֵמָּכא ֗הי ן ֵמן אַ֣ רו ֵלה> ּדָלא ָיֿ֭דִעינַ֣ ֵואמַ֣
Luk 20:8 איָנא ֻׁשולָטָנא ן ּבַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> וָלא ֵאָנא ָאמַ֣ ָאמַ֣

ָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ס
Luk 20:9 <רָמא ֿב ּכַ֣ ֿ֭ד נצַ֣ ֿבָרא חַ֣ ֿתָלא ָהָנא> ּגַ֣ ָמא מַ֣ ר לעַ֣ ִרי ּדִנאמַ֣ וׁשַ֣

ִּגָיאא> ֞ וַ֣אֿבֵעֿ֭ד זַֿ֣בָנא סַ֣ ָלֵחא> וַ֣אוחֵֿ֭דה לֿפַ֣
Luk 20:10 ָלֵח֑א֞ ּדֵנּתֻלון ֵלה ֵמן ִּפאֵר֞א ֿבֵּדה לָוֿת ּפַ֣ ר עַ֣ ּדַ֣ ֿבזַֿ֣בָנא ׁשַ֣ וַ֣

ֿ֭ד סִריק> ּדֻרו֗הי ּכַ֣ אוֻ֗הי> וׁשַ֣ ָלֵח֞א ֵּדין מחַ֣ רָמא> ּפַ֣ ּדֿכַ֣
Luk 20:11 אוֻ֗הי ו> מחַ֣ ֿבֵּדה ֗אחִרָנא> ֵהנֻון ֵּדין ָאֿף להַ֣ ר לעַ֣ ּדַ֣ אוֵסֿף> וׁשַ֣ וַ֣

ֿ֭ד סִריק> ּדֻרו֗הי ּכַ֣ עֻרו֗הי> וׁשַ֣ וצַ֣
Luk 20:12 <אּפֻקו֗הי לֻֿפו֗הי> וַ֣ ו צַ֣ ֿתָלָֿתא> ֵהנֻון ֵּדין ָואֿף להַ֣ ר ּדַ֣ ּדַ֣ אוֵסֿף> וׁשַ֣ וַ֣

Luk 20:13 ר ִּביָֿב֑א ּכֿבַ֣ ר ֵּברי חַ֣ ּדַ֣ רָמא> ָמָנא ֵאעֵּבֿ֭ד> ֵאׁשַ֣ ר ָמֵרא ּכַ֣ ָאמַ֣
חֻֿ֭דון> ֵנחזֻוָני֗הי> וֵנֿתּכַ֣

Luk 20:14 ו ן ָהנַ֣ ן ָואמִרי> ו ּבנַֿ֣פׁשֻהו> ׁשִֿבין ֗הוַ֣ ָלֵח֑א֞ ֵמֿתחַ֣ ֿ֭ד חזַ֣אוֻ֗הי ֵּדין ּפַ֣ ּכַ֣
ן> ו ֵנקטִליו֗הי> וֵֿתהֵוא ָירֻּתוָֿתא ִּדילַ֣ ָירָּתא> ּתַ֣

Luk 20:15 טֻלו֗הי> ָמָנא ָהִֿכיל ֵנעֵּבֿ֭ד לֻהון רָמא> וקַ֣ ר ֵמן ּכַ֣ אּפֻקו֗הי לֿבַ֣ וַ֣
רָמא> ָמֵרא ּכַ֣

Luk 20:16 עו ֿ֭ד ׁשמַ֣ ֞ ּכַ֣ ֗אחָרֵנא> רָמא לַ֣ ן וֵנֵּתל ּכַ֣ ָלֵח֞א ָהנֻו> ִנאֵֿתא ונַ֣וֵּבֿ֭ד לֿפַ֣
רו> ָלא ֵּתהֵוא ָהֵֿ֭דא> ן ֵאמַ֣ ֵּדי>
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Luk 20:17 אסִליו ֿכִֿתיָֿב֑א ּדִֿכאָֿפא ּדַ֣ ר> וָמָנא ֗הי ָהי ּדַ֣ ן ֵואמַ֣ ֻהו ֵּדין ָחר ּבֻהו>
רָנא ּדָזִויָֿתא> ָנֵי֑א֞ ִהי הָוֿת לִריׁש קַ֣ ּבַ֣

Luk 20:18 ו֗הי ן ּדִהי ֵּתֵּפל עלַ֣ ע> וֻֿכל מַ֣ ל ָהי ִּכאָֿפא> ֵנֿתרעַ֣ וֻֿכל ּדֵנֵּפל עַ֣
ֵּתֿ֭דֵריו֗הי ס

Luk 20:19 ָי֞א ּבָהי ו֗הי ִאיֿ֭דַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵר֞א ּדנַ֣רֻמון עלַ֣ ּבַ֣ ו ֵּדין רַ֣ ו ֗הוַ֣ ּבעַ֣
ֿתָלא ָהָנא ס ר מַ֣ יֻהון ֵאמַ֣ עלַ֣ עו ֵּגיר ּדַ֣ ָמא> ִיֿ֭דַ֣ ֿ֭דֵחלו ֵמן עַ֣ ָׁשעָֿת֑א וַ֣

Luk 20:20 ִּדיֵק֑א֞ ּדֵנאחֻּדוָני֗הי ֵמין ּבזַ֣ ֞ ּדֵמּתּדַ֣ רו לָוֵֿתה ָּגֻׁשוֵׁשא> ּדַ֣ וׁשַ֣
לֻׁשולָטֵנה ּדִהֿגֻמוָנא> ָיָנא> וַ֣ ּבֵמלָֿתא> ונַׁ֣שלֻמוָני֗הי לֿ֭דַ֣

Luk 20:21 ֗נּת ֵלל אַ֣ ֿתִריָצאִיֿת ממַ֣ ן ּדַ֣ לָֿפָנ֑א ָיֿ֭דִעינַ֣> אֻלו֗הי> ָואמִרין ֵלה> מַ֣ וׁשַ֣
֗נּת> ֵלֿף אַ֣ אָלָהא מַ֣ ֞ ֵאָלא ּבֻקוׁשָּתא> ֻאורָחא ּדַ֣ אֵּפא> ֗נּת ּבַ֣ ֵלֿף> וָלא ָנֵסֿב אַ֣ ומַ֣

Luk 20:22 <ו ָלא ר> אַ֣ ן ּדֵנֵּתל ּכֵסֿף-ִרָׁשא לֵקסַ֣ ִליט לַ֣> ׁשַ֣
Luk 20:23 <ֵסין א֗נֻּתון ִלי ר> ָמָנא מנַ֣ ן ֵואמַ֣ ל ָחרֻעוֿתֻהו> ּכַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאסּתַ֣

Luk 20:24 <רו ֞ ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣ ֿכִֿתיָֿבָֿתא> לָמא וַ֣ ן ִאיֿת ֵּבה צַ֣ אוֻני ִּדיָנָרא> ּדמַ֣ וַ֣ חַ֣
ר> ּדֵקסַ֣

Luk 20:25 <אָלָהא אָלָהא לַ֣ ר> וֿ֭דַ֣ ר לֵקסַ֣ ֿבו ָהִֿכיל ּדֵקסַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> הַ֣ ָאמַ֣
Luk 20:26 ל רו עַ֣ מַ֣ ָמא> ֵואּתּדַ֣ ֿ֭ד ֵמֵנה ֵמלָֿתא קָֿ֭דם עַ֣ חו לֵמאחַ֣ וָלא ֵאׁשּכַ֣

ֵּפֿתָֿגֵמה> וַׁ֣שֵֿתקו ס
Luk 20:27 <יּת קָימָּתא לַ֣ ֻּדוָקֵי֑א֞ ָהנֻון ָּדאמִרין ּדַ֣ קֵרֿבו ֵּדין ֗אָנִׁשי֞ן ֵמן זַ֣

אֻלו֗הי> וׁשַ֣
Luk 20:28 <ֻחו֗הי ֑ן ֵּדאן ֗אָנׁש נֻמוֿת אַ֣ ֿב לַ֣ וֵׁשא ּכֿתַ֣ לָֿפָנ֑א ֻמ7 ָואמִרין ֵלה> מַ֣

אֻחו֗הי> נִקים זַ֣רָעא לַ֣ ֗נּתֵֿתה> וַ֣ ֻחו֗הי אַ֣ ֿב אַ֣ ָי֑א֞ ֵנסַ֣ ֗נּתָֿתא ּדָלא ּבנַ֣ ִּדאיֿת ֵלה אַ֣
Luk 20:29 ֗נּתָֿתא> וִמיֿת ּדָלא ֿב אַ֣ ֿ֭דָמָיא נסַ֣ ו> קַ֣ ִחי֞ן ִאיֿת ֗הוַ֣ ֿבָעא ֵּדין אַ֣ ׁשַ֣

֞ ָיא> ּבנַ֣
Luk 20:30 ֞ ָיא> א֗נּתֵֿתה> וָהָנא ִמיֿת ּדָלא ּבנַ֣ ֿתֵרי֞ן לַ֣ ונַ֣סָּבה ּדַ֣

Luk 20:31 ן וִמיֿתו> וָלא יֻהו> ֿבָעֿתַ֣ ֿתָלָֿתא ֻּתוֿב נַ֣סָּבה> וָהֿכָוֿת ָואֿף ׁשַ֣ וֿ֭דַ֣
֞ ָיא> קו ּבנַ֣ ׁשֿבַ֣

Luk 20:32 <֗נּתָֿתא רָֿתא ָאֿף אַ֣ ֿת ּבחַ֣ וִמיֿתַ֣
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Luk 20:33 יֻהו֞ן ֵּגיר ֿבָעֿתַ֣ ֗נּתָֿתא> ׁשַ֣ איָנא ֵמנֻהון ֵּתהֵוא אַ֣ קָימָּתא ָהִֿכיל> ּדַ֣ ּבַ֣
נַ֣סֻּבוה>

Luk 20:34 וֵנֵׁש֞א ָהוָי֞ן ֞ ו֗ה֞י ּדָעלָמא ָהָנא> ָנסִּבין ֵנֵׁשא> ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּבנַ֣ ָאמַ֣
֞ ֿבֵרא> לֿגַ֣

Luk 20:35 קָימָּתא ּדֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֑א֞ ָלא ו> ולַ֣ ו ָעלָמא ׁשוַ֣ להַ֣ ָהנֻון ֵּדין ּדַ֣
֞ ֿבֵרא> ֞ ָואֿף ָלא ֵנֵׁש֞א ָהוָי֞ן לֿגַ֣ ָנסִּבין ֵנֵׁשא>

Luk 20:36 ָי֞א ֿבנַ֣ אֵֿכ֞א ֵאנֻון ֵּגיר> וַ֣ לַ֣ יֿך מַ֣ ן אַ֣ מָמֿת ֵמׁשּכִחי> ָאֿפָלא ֵּגיר ֻּתוֿב לַ֣
קָימָּתא> ָי֞א ּדַ֣ ו ּבנַ֣ הוַ֣ אָלָהא> ֵמֻטל ּדַ֣ יֻהון ּדַ֣ ִאיֿתַ֣

Luk 20:37 ֿ֭ד נָיא ּכַ֣ ר ֵּגיר ּבסַ֣ ֿ֭דּכַ֣ ֵּדק> אַ֣ וֵׁשא ּבַ֣ ֞ ָאֿף ֻמ7 ּדָקיִמין ֵּדין ִמיֵֿתא>
יַ֣עֻקוֿב> אָלֵהה ּד7 איסָחק> וַ֣ אָלֵהה ִּד7 אֿבָרָהם> וַ֣ 7 ָלֵהה ּדַ֣ ר> ָמרָיא אַ֣ ָאמַ֣

Luk 20:38 ִיין ֵאנֻון ֞ ֻּכלֻהון ֵּגיר חַ֣ ֵיא> ֞ ֵאָלא ּדחַ֣ ָלָהא ֵּדין ָלא ֗הָוא ּדִמיֵֿתא> אַ֣
ֵלה ס

Luk 20:39 <֗נּת ר אַ֣ ִּפיר ָאמַ֣ לָֿפָנא> ׁשַ֣ ֞ ָואמִרין ֵלה> מַ֣ ו ֗אָנִׁשי֞ן ֵמן ָסֿפֵרא> ענַ֣ וַ֣
Luk 20:40 ל ֵמֵּדם ס ָאֻלוֵֿתה עַ֣ מׁשַ֣ חו לַ֣ מרַ֣ וָלא ֻּתוֿב אַ֣

Luk 20:41 ו ֿבֵרה ֻה֗ ל מִׁשיָחא ּדַ֣ ָנא ָאמִרין ָסֿפֵר֞א עַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ ר ֗הָוא לֻהו> ֵואמַ֣
ִויֿ֭ד> ֿ֭דַ֣ ּד7

Luk 20:42 ר ָמרָיא לָמרי> ֵּתֿב ָלֿך ֞ ֵּדאמַ֣ זֻמוֵרא> ֿכָֿתָֿבא ּדמַ֣ ר ּבַ֣ ִויֿ֭ד ֵאמַ֣ 7 וֻהו ּדַ֣
ֵמן יִַ֣מינ֑י

Luk 20:43 ֞ יּכְ֭> יּךְ֭֞ ּתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ ָמא ֵּדאִסים ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ עֿ֭דַ֣
Luk 20:44 ו סס ָנא ּבֵרה ֻה֗ יּכַ֣ ִויֿ֭ד ָמרי ָקֵרא ֵל֑ה אַ֣ 7 ֵאן ָהִֿכיל ּדַ֣

Luk 20:45 ֞<ו֗הי לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ ע ֗הָו֑א ֵאמַ֣ ָמא ָׁשמַ֣ ֿ֭ד ֻּכֵלה עַ֣ וֿכַ֣
Luk 20:46 ָלֻֿכו ֵּבאסטֵל֑א֞ וָרחִמין ׁשָלָמא מהַ֣ ֗הרו ֵמן ָסֿפֵר֞א ּדָצֵֿבין לַ֣ ֵאזּדַ֣

֞ אחָׁשמָיָֿתא> ֿכנֻוָׁשָֿת֑א֞ וִריׁש סָמֵֿכ֞א ּבַ֣ וּתֵֿב֞א ּבַ֣ ּבֻׁשוֵק֑א֞ וִריׁש מַ֣
Luk 20:47 ֞ ָוֿתֻהון> ורִֿכין צלַ֣ ארמָלָֿת֑א֞ ּבֵעלָֿתא ּדמַ֣ ָהנֻון ָּדאֿכִלין ָּבֵּת֞א ּדַ֣

ּבֻלון ִּדיָנא יִַּ֣תיָרא ס ֵהנֻון נקַ֣
Luk 21:1 ֞ יֻהון> ָזא ֻקורָּבנַ֣ ו ֵּביֿת ּגַ֣ יֵלין ּדָרֵמין ֗הוַ֣ ֞ אַ֣ ִּתיֵרא> ָחר ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ּבעַ֣

Luk 21:2 ֞ ארמיַֿ֣ת ָׁשֻמוֵנ֞א ּתֵרין> לָּתא חָֿ֭דא ֵמסִּכנָּת֑א ּדַ֣ רמַ֣ חָזא ָאֿף אַ֣ וַ֣
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Luk 21:3 לָּתא ֵמסִּכנָּת֑א רמַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָהֵֿ֭דא אַ֣ ר> ׁשָרָרא ָאמַ֣ ֵואמַ֣
רמיַֿ֣ת יִַּ֣תיר ֵמן ֻּכלָנׁש> אַ֣

Luk 21:4 רִמיו ֵּביֿת ֻקורָּבָנא ֻּכלֻהון ֵּגיר ָהֵלי֑ן ֵמן ָמא ּדיִַּ֣תיר ֗הָוא לֻהון אַ֣
רמיֵַֿ֣תה ּס ּס נָיא ֗הָוֿת> אַ֣ ִסיֻרוָֿת֑ה ֻּכל ּדקַ֣ אָלָהא> ָהֵֿ֭דא ֵּדין ֵמן חַ֣ ּדַ֣

Luk 21:5 ִּפיָרָֿת֞א ֿבִֿכאֵֿפ֞א ׁשַ֣ יּכָל֑א ּדַ֣ ל הַ֣ ו ֗אָנִׁשי֞ן עַ֣ ֿ֭ד ָאמִרין ֗הוַ֣ וֿכַ֣
ר לֻהון ֵי7ֻׁשו֑ע ֿת> ֵאמַ֣ ּבַ֣ ֿבֻקורָּבֵנ֞א מצַ֣ וַ֣

Luk 21:6 ל ן ָלא ֵּתׁשּתֵֿבק ִּכאֿף עַ֣ ֿבֻהו> ן ִנאֻֿתון יַ֣וָמָֿת֑א֞ ּדַ֣ ן ּדָחֵזין א֗נֻּתו> ָהֵלי>
ר ס ִּכאֿף ּדָלא ֵּתסּתֿתַ֣

Luk 21:7 וָמָנא ֗הי ֞ ֿתי ָהֵלין ֵנהוָין> לָֿפָנ֑א ֵאמַ֣ ן מַ֣ ו ֵלה> ָואמִרי> אִלין ֗הוַ֣ וַ֣מׁשַ֣
֞ ִריָֿב֞ן ָהֵלין ּדֵנהוָין> ָאָֿתא ָמא ּדקַ֣

Luk 21:8 ִּגֵיא֞א ֵּגיר ִנאֻֿתון ּבֵׁשמ֑י ן סַ֣ ן חזַ֣ו לָמא ֵּתטֻעו> ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣
רֻהון> ן ֵּדאָנא ֗אָנא מִׁשיָחא> וזַֿ֣בָנא קֵרֿב> ָלא ֵּדין ִּתאזֻ֗לון ָּבֿתַ֣ וִנאמֻרו>

Luk 21:9 ן עִֿתיָֿ֭ד֞ן ֵאֵני֞ן ֞ ָלא ֵּתֿ֭דחֻלו> וָמא ּדָׁשמִעין א֗נֻּתון קָרֵֿב֞א וַׁ֣שֻֿגוׁשֵיא>
רָֿתא> ִּכיל מָטֿת חַ֣ ם לֵמהָוא> ֵאָלא ָלא עֿ֭דַ֣ ֵּגיר ָהֵלין ֻלוקֿ֭דַ֣
Luk 21:10 לֻּכ֑ו ל מַ֣ לֻּכו עַ֣ ָמ֑א ומַ֣ ל עַ֣ ָמא עַ֣ נֻקום ֵּגיר עַ֣

Luk 21:11 וֵנהוָי֞ן ֞ וָּתֵנא> ֿפֵנ֞א ומַ֣ ורֵֿב֞א ֵנהוֻון ּבֻֿ֭דוָּכא ֻּדוָּכא> וֿכַ֣ וזַ֣וֵע֞א רַ֣
ורֵֿב֞א ֿתֵו֞א רַ֣ ֞ וסַ֣ זָין> ָיא ֵנֿתחַ֣ ֞ ֵמן ׁשמַ֣ ורָֿבָֿתא> ֞ ָואֿתָוָֿת֞א רַ֣ ֞ וֻסוָרֵֿ֭דא> ֵּדחָלָֿתא>

ֵנהוֻון ס
Luk 21:12 ן ֞ וֵנרּדֻֿפוָנֻֿכו> ָיא> יֻּכון ִאיֿ֭דַ֣ קָֿ֭דם ֵּדין ָהֵלין ֻּכלֵהי֑ן נַ֣רֻמון עלַ֣

֞ לֵּכא> רֻֿבוָנֻֿכון קָֿ֭דם מַ֣ נקַ֣ ֞ וַ֣ ִסיֵרא> לֵֿביֿת-אַ֣ ֞ וַ֣ ֿכנֻוָׁשָֿתא> ונַׁ֣שלֻמוָנֻֿכון לַ֣
֞ ֵמֻטל ֵׁשמי> וִהֿגֻמוֵנא>

Luk 21:13 <ָהוָיא לֻֿכון ֵּדין לָסהֻּדוָֿתא
Luk 21:14 <ק ֻרוָחא ּפַ֣ ִסימו ֵּדין ּבֵלּבֻֿכו֑ן ּדָלא ֵּתהוֻון ֵמֿתיַ֣לִֿפין למַ֣

Luk 21:15 יָֿ֭דא ּדָלא ֵנׁשּכֻחון ֵאָנא ֵּגיר ֵאֵּתל לֻֿכון ֻּפוָמא וֵחֿכמָֿת֑א אַ֣
֞ יֻּכון> מָקם לֻקוֿבָלה> ֻּכלֻהון ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ לַ֣

Luk 21:16 ֞ יֻּכון> ֞ וָרחמַ֣ יֻּכון> ֗אחָינַ֣ ֞ וַ֣ יֻּכון> אחַ֣ ֞ וַ֣ יֻּכון> ָֿבהַ֣ נַׁ֣שלֻמוָנֻֿכון ֵּדין אַ֣
נִמיֻֿתון ֵמנֻֿכון> וַ֣

Luk 21:17 <וֵֿתהוֻון סִניאִי֞ן ֵמן ֻּכל ֗אָנׁש> ֵמֻטל ֵׁשמי
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Luk 21:18 <ֿ֭ד ן ָלא ִּתאֿבַ֣ וֵמנָֿתא ֵמן ִרׁשֻֿכו>
Luk 21:19 יּבָרנֻוֿתֻֿכון ֵּדין ֵּתקנֻון נַֿ֣פׁשֻֿכון ס מסַ֣ ּבַ֣

Luk 21:20 <עו יָל֑א ָהיֵּדין ּדַ֣ חִֿ֭דיִרין ָלה חַ֣ חזַ֣יֻּתון ֻל7אוִרׁשֵלם ּדַ֣ ָמא ֵּדין ּדַ֣
קֵרֿב ֵלה ֻחורָּבה> ּדַ֣

Luk 21:21 ָוה ֿבֿגַ֣ איֵלין ּדַ֣ יֻהוֿ֭ד ֵאנֻון ֵנערֻקון לֻטוָרא> וַ֣ יֵלין ּדִֿב7 ָהיֵּדין אַ֣
֞ ָלא ֵנעֻלון ָלה> ֿבֻקורָיא> ן וֿ֭דַ֣ ן ֵנערֻקו> ֵאנֻו>

Luk 21:22 ֿכִֿתיֿב ס ם ֻּכל ָמא ּדַ֣ עָֿת֑א ּדֵנׁשלַ֣ ֿתֿבַ֣ ּדיַ֣וָמָֿת֞א ֵאנֻון ָהֵלין ּדַ֣
Luk 21:23 ֵנהֵוא ֞ ינָק֞ן ּבָהנֻון יַ֣וָמָֿתא> איֵלין ּדמַ֣ ֞ ולַ֣ טָנן> איֵלין ּדֿבַ֣ ן לַ֣ ָוי ֵּדי>

ָמא ָהָנא> ל עַ֣ ארָע֑א וֻרוֿגָזא עַ֣ ָּבא ּבַ֣ ֵּגיר ֻאולָצָנא רַ֣
Luk 21:24 ֻאוִרׁשֵלם ֵּתהֵוא ר> ו7 ֿתַ֣ רָּבא> וֵנׁשּתֻֿבון לֻֿכל אַ֣ וֵנֿפֻלון ּבֻֿפוָמא ּדחַ֣

֗מֵמ֞א ס ָמא ּדֵנׁשלֻמון זַֿ֣בֵנ֞א ּדעַ֣ ֗מֵמ֑א֞ עֿ֭דַ֣ ֵמּתִֿ֭דיָׁשא ֵמן עַ֣
Luk 21:25 ארָעא ֞ וֿבַ֣ וּכֵֿבא> ֿבֿכַ֣ הָרא> וַ֣ וֵנהוָי֞ן ָאֿתָוָֿת֞א ּבֵׁשמָׁשא> וַֿ֣בסַ֣

והָֿתא ּדָקָלא ּדיַָ֣מ֑א ֞ ֵמן ּתַ֣ ָיא> ֞ וֻֿפוָׁשֿך ִאיֿ֭דַ֣ ֗מֵמא> ֻאולָצָנא ּדעַ֣
Luk 21:26 עִֿתיֿ֭ד ֞ ֵמן ֵּדחלָֿתא ּדֵמֵּדם ּדַ֣ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ֵּפק נַֿ֣פָׁשָֿת֞א ּדַ֣ וזַ֣וָעא ּדמַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ יֵל֞א ּדַ֣ רָעא> וֵנּתּתִזיֻעון חַ֣ ל אַ֣ לֵמאָֿתא עַ֣
Luk 21:27 יָלא ם חַ֣ עָנֵנ֑א֞ עַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ָּדאֵֿתא ּבַ֣ וָהיֵּדין ֵנחזֻוָני֗הי לַ֣

ָּבא ס ִּגָיאא וֻׁשוֿבָחא רַ֣ סַ֣
Luk 21:28 ֵמֻטל ֞ יֻּכון> אִרימו ִרׁשַ֣ ּ֗בֿבו> וַ֣ ִר֞י ָהֵלין ּדֵנהוָי֑ן֞ ֵאֿתלַ֣ ָמא ֵּדין ּדׁשַ֣

קֵרֿב ֵלה ֻּפורָקנֻֿכון ס ּדַ֣
Luk 21:29 ֞ לֻֿכלֻהון ִאיָלֵנא> ֿתָלא> חזַ֣ו לִֿתָּתא וַ֣ ר ֗הָוא לֻהון מַ֣ ֵואמַ֣

Luk 21:30 קֵרֿב ֵלה ן ּדַ֣ ּכִלין א֗נֻּתו> ֿפרִעי֑ן ֵמחָֿ֭דא ֵמנֻהון ֵמסּתַ֣ ּדָמא ּדמַ֣
יָטא> קַ֣

Luk 21:31 ִריָֿבא ֗הי עו ּדקַ֣ חזַ֣יֻּתון ָהֵלין ּדָהוָי֑ן֞ ּדַ֣ ן ָמא ּדַ֣ ֗נֻּתו> ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣
אָלָהא> לֻּכוָֿתא ּדַ֣ מַ֣

Luk 21:32 ָמא רּבָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א עֿ֭דַ֣ ר ׁשַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא ֵּתעּבַ֣ ִמין ָאמַ֣ אַ֣
֞ ּדָהֵלין ֻּכלֵהין ֵנהוָין>

Luk 21:33 ֞י ָלא ֵנעּבָר֞ן ס ארָעא ֵנעּבֻרו֑ן וֵמלַ֣ ָיא וַ֣ ׁשמַ֣
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Luk 21:34 ָוֿתֻֿכו֞ן ן ּדָלא מֻֿתום ִנאקֻרון ֵלּבַ֣ ֗הרו ֵּדין ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו> ֵאזּדַ֣
יֻּכון יַ֣וָמא ֿבֵצֿפָֿתא ּדָעלָמ֑א וֵמן ֵׁשלָיא ִנאֵֿתא עלַ֣ ָויֻוָֿתא וַ֣ ֿברַ֣ ָּבאֻסוֻטוָֿתא וַ֣

ו> הַ֣
Luk 21:35 ֵּפי֞ה ל אַ֣ ן עַ֣ יֵלין ּדָיֿתִּבי> ל ֻּכלֻהון אַ֣ ח> עַ֣ חָֿתא ֵּגיר ֵנצּפַ֣ יֿך ָצֿפַ֣ אַ֣

רָעא> ּדֻֿכָלה אַ֣
Luk 21:36 ק ֵמן ָהֵלין ֵלי֑ן ּדֵֿתׁשוֻון לֵמערַ֣ מצַ֣ ן וַ֣ ו ָהִֿכיל ָׁשהִרין ּבֻֿכלזֿבַ֣ הוַ֣

ֿתֻקוֻמון קָֿ֭דם ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא סס עִֿתיָֿ֭ד֞ן לֵמהָוא> וַ֣ ּדַ֣
Luk 21:37 ֿבִללָיא> ָנֵֿפק ֗הָוא ָּבֵאֿת יּכָל֑א וַ֣ ֵלֿף ֗הָוא ּבהַ֣ ן מַ֣ ִּבאיָמָמא ֵּדי>

֞ ּבֻטוָרא ּדֵמֿתקֵרא ּדֵֿביֿת זַ֣יֵּתא>
Luk 21:38 ע ֵמלֵֿתה ס יּכָלא> לֵמׁשמַ֣ ו לָוֵֿתה להַ֣ ּדִמין ֗הוַ֣ ָמא מקַ֣ וֻֿכֵלה עַ֣

Luk 22:1 <ּדֵמֿתקֵרא ֵּפצָחא ֞ ִטיֵרא> ֿ֭דִעָֿ֭דא ּדֿפַ֣ ִריֿב ֗הָוא ֵּדין עַ֣ קַ֣
Luk 22:2 ו ָנא ֵנקטֻלוָני֗הי> ָּדחִלין ֗הוַ֣ איּכַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵר֑א֞ ּדַ֣ ּבַ֣ ו רַ֣ וָֿבֵעין ֗הוַ֣

ָמא ס ֵּגיר ֵמן עַ֣
Luk 22:3 ו֗הי ֗הָוא ריֻוָטא> ִּדאיֿתַ֣ ֿכַ֣ יֻהוָֿ֭דא ּדֵמֿתקֵרא ס7 ל ֗הָוא ֵּדין ָסָטָנא ִּב7 עַ֣

֞ ר> ֿתֵרעסַ֣ ֵמן ֵמנָיָנא ּדַ֣
Luk 22:4 יֿך יּכָלא> אַ֣ יֵל֞א ּדהַ֣ ֞י חַ֣ ּבַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵר֞א ורַ֣ ּבַ֣ ם רַ֣ ֵלל עַ֣ ֵואזַ֣ל מַ֣

ּדנַׁ֣שלִמיו֗הי לֻהון ס
Luk 22:5 אִקימו ּדֵנּתֻלון ֵלה ֵּכסָּפ֑א חִֿ֭דיו> וַ֣ וַ֣

Luk 22:6 ן ֵּבלָעֿ֭ד ֵמן ן וָֿבֵעא ֗הָוא ֵּפלָעא ּדנַׁ֣שלִמיו֗הי לֻהו> וִּדי לֻהו> ֵואׁשּתַ֣
ֵּכנָׁשא סס

Luk 22:7 <ִטיֵר֑א֞ ּדֵֿבה ִאיֿת ֗הָוא עָיָֿ֭דא ּדֵנֿתנֵֿכס ֵּפצָחא ִטי יַ֣וָמא ּדֿפַ֣ ומַ֣
Luk 22:8 ן ֵּפצָחא ֵיֿבו לַ֣ ר לֻהו֑ן ֵזלו טַ֣ ן ֵואמַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ל7 ר ֵי7ֻׁשוע לִֿכאָֿפא וַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣

ס> ּדֵנלעַ֣
Luk 22:9 <ֵיֿב נטַ֣ ֗נּת ּדַ֣ יָּכא ָצֵֿבא אַ֣ רו ֵלה> אַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣

Luk 22:10 ֿבָרא ע ּבֻֿכון ּגַ֣ מִֿ֭די֗נָּת֑א ָּפֿגַ֣ ן ָהא ָמא ּדָעאִלין א֗נֻּתון לַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
֞ ֵזלו ָּבֿתֵרה> ָיא> ׁשִקיל ּגָרָֿבא ּדמַ֣ ּדַ֣

Luk 22:11 ו ֵּביֿת ינַ֣ ֑ר אַ֣ ן ָאמַ֣ ּבַ֣ יָּתא> רַ֣ רו לָמֵרה ּדֿבַ֣ איָּכא ּדָעֵאל> ֵאמַ֣ וַ֣
י>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ יָּכא ֵּדאֻֿכול ֵּפצָחא עַ֣ ׁשרָיא> אַ֣ מַ֣
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Luk 22:12 <ֵיֿבו ָמן טַ֣ וָי֑א ּתַ֣ מׁשַ֣ ּבָֿתא ּדַ֣ ֵוא לֻֿכון ֵעִליָֿתא חָֿ֭דא רַ֣ וָהא ֻהו מחַ֣
Luk 22:13 ֵיֿבו ֵּפצָחא ס ר לֻהו֑ן וטַ֣ יֿך ֵּדאמַ֣ חו אַ֣ ֵואזַ֣לו ֵאׁשּכַ֣

Luk 22:14 ֵמה ס ֞ר ׁשִליֵח֞א עַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵעָּדָנ֑א ֵאָֿתא ֵי7ֻׁשוע ֵאסּתֵמֿך> וַֿ֣תֵרעסַ֣ וֿכַ֣
Luk 22:15 מֻֿכון קָֿ֭דם נ֑י ּדָהָנא ֵּפצָחא ֵאֻֿכול עַ֣ ֿגּתַ֣ ן ֵרּגָֿתא רַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

ׁש> ֵּדאחַ֣
Luk 22:16 ם ָמא ּדֵנׁשלַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ּדֵמִּכיל ָלא ֵאֿכִליו֗הי> עֿ֭דַ֣ ָאמַ֣

אָלָהא ס לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ּבמַ֣
Luk 22:17 <יָנֿתֻֿכון ֵלֿגו ּבַ֣ ֿבו ָהָנא וֿפַ֣ ר סַ֣ אוִּדי ֵואמַ֣ ֿב ָּכָסא וַ֣ נסַ֣ וַ֣

Luk 22:18 ָמא ֿגֵֿפָּתא עֿ֭דַ֣ ר ֗אָנא ֵּגיר לֻֿכון ּדָלא ֵאׁשֵּתא ֵמן יַ֣לָּדא ּדַ֣ ָאמַ֣
אָלָהא> לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ּדִֿתאֵֿתא מַ֣

Luk 22:19 ל ֿגרי ּדעַ֣ ו ּפַ֣ ר> ָהנַ֣ ן ֵואמַ֣ קָצא> ויַ֣֗הֿב לֻהו> אוִּדי> וַ֣ חָמא וַ֣ ֿב לַ֣ נסַ֣ וַ֣
יֻּתון ָעֿבִּדין לֻֿ֭דוֿכָרני ס יֻּכו֞ן ֵמִֿתיֵהֿב> ָהֵֿ֭דא הוַ֣ ּפַ֣ אַ֣

Luk 22:20 ר> ָהָנא ָּכָסא אחֵׁשמו> ֵאמַ֣ ר ּדַ֣ ל ָּכָס֑א ֵמן ָּבֿתַ֣ וָהֿכָוֿת ָאֿף עַ֣
יֻּכון ֵמֵֿתאֵׁשֿ֭ד ס חָלֿפַ֣ ָֿתא ּבֵֿ֭דמי> ּדַ֣ ִּדיִַֿ֣תִקא חֿ֭דַ֣

Luk 22:21 ל ָּפֻֿתוָרא סס ׁשלָמני עַ֣ ם ָהא ִאיֵֿ֭דה ּדמַ֣ ּברַ֣
Luk 22:22 <ֿבָרא ו ּגַ֣ ם ָוי להַ֣ ָנא ֵּדאֿתּפֵרׁש> ּברַ֣ יּכַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ָאֵזל> אַ֣ וַ֣

ּדִֿבאיֵֿ֭דה ֵמׁשּתֵלם ס
Luk 22:23 ו ּדָהֵֿ֭דא עִֿתיֿ֭ד י ֵמנֻהון הַ֣ נֻו ּכַ֣ יָנֿתֻהו֑ן ּדמַ֣ קֻֿבון ּבַ֣ נעַ֣ ִריו ּדַ֣ וׁשַ֣

ר ּס ּס לֵמסעַ֣
Luk 22:24 <ּב ן ִאיֿת ּבֻהון ּדרַ֣ יָנֿתֻהו֑ן ּדמַ֣ הָוא ֵּדין ָאֿף ֵחרָיָנא ּבַ֣

Luk 22:25 יֻהו֞ן ֵאנֻון ֞ ָמרַ֣ ֗מֵמא> יֻהו֞ן ּדעַ֣ לּכַ֣ ן מַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣
֞י ָטָֿבָֿת֞א ֵמֿתקֵרין> ן ָעֿבּדַ֣ יֻהו> ִליִטין עלַ֣ וַֿ֣֭דׁשַ֣

Luk 22:26 <יֿך זֻעוָרא ן ֵנהֵוא אַ֣ ּב ּבֻֿכו> יָנא ּדרַ֣ ָנא> ֵאָלא אַ֣ ן ָלא ָהֿכַ֣ ן ֵּדי> ֗נֻּתו> אַ֣
מָׁשָנא> יֿך מׁשַ֣ איָנא ּדִרָׁשא ֗הו> אַ֣ וַ֣

Luk 22:27 <סִמיֿך ו ּדַ֣ ֵמׁש> ָלא ֗הָוא הַ֣ מׁשַ֣ ו ּדַ֣ ו הַ֣ סִמיֿך> אַ֣ ו ּדַ֣ ֿב> הַ֣ נֻו ֵּגיר רַ֣ מַ֣
ֵמׁש ס מׁשַ֣ ו ּדַ֣ יֿך הַ֣ ן אַ֣ יָנֿתֻֿכו> י ּבַ֣ ֵאָנא ֵּדין ִאיֿתַ֣

Luk 22:28 ֞<י רֻּתון לָוֿתי ּבֵנסיֻונַ֣ ּתַ֣ ֗נֻּתון ֵאנֻון ֵּדין ּדֿכַ֣ אַ֣
Luk 22:29 <לֻּכוָֿתא וִּדי ִלי ָאֿבי> מַ֣ יֿך ֵּדאׁשּתַ֣ ן אַ֣ וֵּדא ֗אָנא לֻֿכו> ֵואָנא ֵמׁשּתַ֣
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Luk 22:30 ל לֻּכוָֿתא ִּדילי> וֵֿתּתֻֿבון עַ֣ ל ָּפֻֿתוָרא ּדמַ֣ ּדֵֿתאֿכֻלון וֵֿתׁשֻּתון עַ֣
איסָרֵיל ס ֿבֵט֞א ִּד7 ֞ר ׁשַ֣ ּתֻֿ֭דונֻון ּתֵרעסַ֣ ָוָֿת֑א֞ וַ֣ ֻּכורסַ֣

Luk 22:31 מֻעו֑ן ָהא ָסָטָנא ָׁשֵאל ּדֵנעֻרוֿבֻֿכון ן ֵׁש7 ֵׁשמֻעו> ר ֵי7ֻׁשוע ל7 ֵואמַ֣
֞ לֵחֵטא> יֿך ּדַ֣ אַ֣

Luk 22:32 ן זֿבַ֣ ֗נּת ּבַ֣ יָמנֻוָֿתֿך> ָאֿף אַ֣ ר הַ֣ יּךְ֭ ּדָלא ֵּתחסַ֣ ֵואָנא ּבִעיֿת עלַ֣
יּךְ֭֞ ס חַ֣ ר אַ֣ רַ֣ ני> וׁשַ֣ ֵאֿתּפַ֣

Luk 22:33 ֞ ִסיֵרא> לֵֿביֿת-אַ֣ יַֿ֣ב ֗אָנא> וַ֣ ָמֿך מטַ֣ ר ֵלה> ָמרי> עַ֣ מֻעון ֵּדין ֵאמַ֣ ֵׁש7
וָּתא> למַ֣ וַ֣

Luk 22:34 רָנֿגָלא מֻעו֑ן ּדָלא ֵנקֵרא ּתַ֣ ר ֗אָנא ָלֿך ֵׁש7 ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ָאמַ֣ ָאמַ֣
֗נּת ִלי ס ע אַ֣ ֿתָלֿת זַֿ֣בִני֞ן ֵּתֿכֻּפור ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ָמא ּדַ֣ יַ֣וָמָנ֑א עֿ֭דַ֣

Luk 22:35 ֞מָסֵנ֑א רָמֵל֞א וַ֣ ֿ֭דָלא ּתַ֣ רּתֻֿכון ּדָלא ִּכיֵס֞א וַ֣ ּדַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ ן ּכַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ר לֻֿכון ֵמֵּדם> ָאמִרין ֵלה> וָלא ֵמֵּדם> לָמ֑א חסַ֣

Luk 22:36 ָנא ָאֿף ֿב> וָהֿכַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ִּכיָסא> ֵנסַ֣ ן ֵמן ָהָׁשא מַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
יָֿפא> יָֿפ֑א נזֵַּ֣בן נַ֣חֵּתה וֵנזֵּבן ֵלה סַ֣ יּת ֵלה סַ֣ ן ּדלַ֣ רָמָלא> ומַ֣ ּתַ֣

Luk 22:37 ֵלא ִּב֑י ֿכִֿתיָֿבא> ָוֵלא ּדֵֿתֿתמַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּגי֑ר ָּדאֿף ָהֵֿ֭דא ּדַ֣ ָאמַ֣
ם ס לַ֣ י ֵאׁשּתַ֣ עלַ֣ ָוֵל֞א ֵאֿתמֵנא> ֻּכלֵהין ֵּגיר ּדַ֣ ם עַ֣ ּדעַ֣

Luk 22:38 ר לֻהון ֞ ָאמַ֣ יִֿפין> ֑ן ָהא ָהרָּכא ִאיֿת ּתֵרי֞ן סַ֣ וֵהנֻון ָאמִרין ֵלה> ָמרַ֣
ָסֿפִקין ס

Luk 22:39 ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ֞ מָעֿ֭ד ֗הָוא לֻטוָרא ּדֵֿביֿת זַ֣יֵּתא> יֿך ּדַ֣ ק ֵואזַ֣ל אַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ו֗ה֞י ס לִמיֿ֭דַ֣ ָאֿף ּתַ֣

Luk 22:40 ו> ּדָלא ֵּתעֻלון לֵנסיֻוָנא ס לַ֣ ן צַ֣ ר לֻהו> ִטי לֻֿ֭דוּכָֿתא> ֵאמַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
Luk 22:41 ֵלא מצַ֣ ו֗הי וַ֣ ׁשֵּדא ִּכאָֿפא> וָסם ֻּבורּכַ֣ יֿך מַ֣ ן אַ֣ ק ֵמנֻהו> וֻהו ּפרַ֣

֗הָוא>
Luk 22:42 <ם> ָלא ֵצֿבָיני ני ָּכָסא ָהָנא> ּברַ֣ ֗נּת> ֵנעּברַ֣ ָֿב֑א ֵאן ָצֵֿבא אַ֣ ר> אַ֣ ָואמַ֣

ֵאָלא ִּדיָלֿך ֵנהֵוא ס
Luk 22:43 <ֵיל ֵלה מחַ֣ ָיא ּדַ֣ אָֿכא> ֵמן ׁשמַ֣ לַ֣ ֵואֿתחִזי ֵלה מַ֣

Luk 22:44 יֿך הָוֿת ֻּדועֵּתה אַ֣ ֵלא ֗הָוא> וַ֣ ֿ֭ד הָוא ּבֵֿ֭דחלָֿתא ּתִֿכיָֿבאִיֿת מצַ֣ וֿכַ֣
רָעא ס ל אַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ ֿ֭דָמא> וַ֣ ֵׁשלֵֿת֞א ּדַ֣
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Luk 22:45 ֿ֭ד ח ֵאנֻון ּכַ֣ ו֗הי>֞ ֵואׁשּכַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ וָקם ֵמן צֻלוֵֿתה> ֵואָֿתא לָוֿת ּתַ֣
ָּדמִּכין ֵמן ָעקָֿתא>

Luk 22:46 ו ּדָלא ֵּתעֻלון לַ֣ ן ֻקומו צַ֣ מִּכין א֗נֻּתו> ן ָמָנא ּדַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
לֵנסיֻוָנא ס

Luk 22:47 ֿ֭ד ֵמן ֻהוָֿ֭ד֑א חַ֣ ו ּדֵמֿתקֵרא ִי7 ֵל֑ל ָהא ֵּכנָׁשא> והַ֣ ֿ֭ד ֻהו ממַ֣ ועַ֣
קֵרֿב לָוֿת ֵי7ֻׁשוע> ונַׁ֣שֵקה> ָהֵֿ֭דא ֵּגיר ָאָֿתא יַ֣֗הֿב יֻהו֑ן וַ֣ ֞ר ָאֵֿתא קָֿ֭דמַ֣ ּתֵרעסַ֣

איָנא ּדָנֵׁשק ֗אָנא> ֻהויֻו ס ן ּדַ֣ ֗הָוא לֻהו>
Luk 22:48 ֿבֵרה ֗נּת ֵלה לַ֣ ׁשֵלם אַ֣ קָּתא מַ֣ ֻהוָֿ֭ד֑א ּבנֻוׁשַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ִי7 ָאמַ֣

ּד֗אָנָׁשא ס
Luk 22:49 ֑ן ֵנמֵחא הָו֑א ָאמִרין ֵלה> ָמרַ֣ ֵמה ֵמֵּדם ּדַ֣ יֵלין ּדעַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ֵּדין אַ֣ ּכַ֣

֞ יֵֿפא> ֵאנֻון ּבסַ֣
Luk 22:50 ונַ֣סָּבה ֵאֿ֭דֵנה ּדיִַ֣מיָנא ס ֞ ּב-ָּכהֵנא> ֿבֵּדה ּדרַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻהון לעַ֣ וַ֣מָחא חַ֣

Luk 22:51 ו קֵרֿב ֵלאֿ֭דֵנה ּדהַ֣ ָמא לָהֵֿ֭דא> וַ֣ ֻּדו עֿ֭דַ֣ ר> ּכַ֣ עָנא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
ע> וַ֣אסָיה> ֿבלַ֣ ּדַ֣

Luk 22:52 ֞י ּבַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ורַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וקַ֣ ּבַ֣ ו֗ה֑י רַ֣ ו עלַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע לָהנֻון ֵּדאֿתַ֣ ֵואמַ֣
ֿבֻחוטֵר֞א יֵֿפ֞א וַ֣ י ּבסַ֣ קֻּתון עלַ֣ ל ֵלסָטָיא נֿפַ֣ יֿך ּדעַ֣ יּכָל֑א אַ֣ יֵל֞א ּדהַ֣ חַ֣

ּדֵֿתאחֻּדוָנני>
Luk 22:53 ֵאָלא ֞ ָיא> י ִאיֿ֭דַ֣ וֵׁשטֻּתון עלַ֣ יּכָל֑א וָלא אַ֣ מֻֿכון ֗הִויֿת ּבהַ֣ ֻּכליֻום עַ֣

ֿתֻֿכון וֻׁשולָטָנא ּדֵחֻׁשוָֿכא ס ָהֵֿ֭דא ֗הי ָׁשעַ֣
Luk 22:54 ֵׁשמֻעון ָאֵֿתא ֗הָוא ֞ ו7 ּב-ָּכהֵנא> יֵּתה ּדרַ֣ יּתיֻו֗הי לֿבַ֣ ֿ֭דו אַ֣ ֵואחַ֣

ָּבֿתֵרה ֵמן ֻרוחָקא>
Luk 22:55 וָיֵֿתֿב ֗הָוא ֞ ו חָֿ֭דֵריה> ֿת ָּדרָּת֑א וָיֿתִּבין ֗הוַ֣ וֵחֿ֭דו ֵּדין נֻוָרא ֵמצעַ֣ אַ֣

יָנֿתֻהון ס מֻעון ּבַ֣ ָאֿף ֻהו ֵׁש7
Luk 22:56 ֿת ֵּבה> ָואמָרא> ָאֿף ימָֿתא חָֿ֭דא ּדָיֵֿתֿב לָוֿת נֻוָר֑א וָחרַ֣ חָזֵֿתה עלַ֣ וַ֣

ֵמה הָוא> ָהָנא> עַ֣
Luk 22:57 <ע ֗אָנא ֵלה ֗נּתָֿתא> ָלא ָיֿ֭דַ֣ ר> אַ֣ ר ֵואמַ֣ ֻהו ֵּדין ּכֿפַ֣

Luk 22:58 <֗נּת ֗נּת ֵמנֻהון אַ֣ ר ֵלה> ָאֿף אַ֣ ִליל חָזי֗הי ֗אחִרָנא> ֵואמַ֣ ר קַ֣ וָֿבֿתַ֣
ר> ָלא הִויֿת> ִּכאָֿפא ֵּדין ֵאמַ֣
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Luk 22:59 ִריָראִיֿת ָאֿף ר> ׁשַ֣ ר ָׁשָעא חָֿ֭ד֑א ֗אחִרָנא ֵמֿתחֵרא ֗הָוא> ָואמַ֣ וָֿבֿתַ֣
ֵמה ֗הָוא> ָאֿף ּגִליָלָיא ֗הו ֵּגיר> ָהָנא> עַ֣

Luk 22:60 ֿ֭ד ֗נּת> וֵמחָֿ֭דא ּכַ֣ ר אַ֣ ע ֗אָנא ָמָנא ָאמַ֣ ֿבָרא> ָלא ָיֿ֭דַ֣ ר ִּכאָֿפא> ּגַ֣ ָאמַ֣
רָנֿגָלא> ֵלל> קָרא ּתַ֣ ֻהו ממַ֣

Luk 22:61 ן מֻעון ֵמלֵֿתה ּדָמרַ֣ ר ֵׁש7 ֵואֿתּפִני ֵי7ֻׁשוע> וָחר ּבִֿכאָֿפא> ֵואּתּדֿכַ֣
֞ רָנֿגָלא ֵּתֿכֻּפור ִּבי ּתָלֿת זַֿ֣בִנין> קָֿ֭דם ּדֵנקֵרא ּתַ֣ ר ֗הָוא ֵל֑ה ּדַ֣ ֵּדאמַ֣

Luk 22:62 ִריָראִיֿת ס ן ּבָֿכא מַ֣ מֻעו> ר ֵׁש7 ק לֿבַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
Luk 22:63 <ו ֵלה ֵּפין ֗הוַ֣ מחַ֣ ו ֵּבה> וַ֣ זִחין ֗הוַ֣ ֵיֻׁשו֑ע מֿבַ֣ ו ל7 אִחיִֿ֭דין הוַ֣ ֿבֵר֞א ּדַ֣ וֿגַ֣

Luk 22:64 <נֻו מָחֿך ן ֵאֿתנַָּ֣בא מַ֣ ו֗הי>֞ ָואמִרי> ּפַ֣ ל אַ֣ ו ֵלה עַ֣ וָמֵחין ֗הוַ֣
Luk 22:65 ו֗הי ס ו ָואמִרין עלַ֣ ּדִֿפין ֗הוַ֣ ִּגָיאָֿת֞א מֿגַ֣ ֗אחָרנָיָֿת֞א סַ֣ וַ֣

Luk 22:66 ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵר֑א֞ וַ֣אסֻקו֗הי ּבַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ורַ֣ נַׁ֣שו קַ֣ ֿ֑ת ֵאֿתּכַ֣ ֿ֭ד ֵנֿגהַ֣ וֿכַ֣
לֵֿביֿת-ּכנֻוׁשּתֻהון>

Luk 22:67 ר ן ֵאן ִאמַ֣ ר לֻהו> ן ָאמַ֣ ר לַ֣> ו מִׁשיָחא> ֵאמַ֣ ֗נּת ֻה֗ ָואמִרין ֵלה> ֵאן אַ֣
ימנֻוָנני> ן ָלא ּתהַ֣ לֻֿכו>

Luk 22:68 ו ָׁשֵרין א֗נֻּתון ֵנין א֗נֻּתון ִלי ֵּפֿתָֿגָמא> אַ֣ ן ָלא מֿפַ֣ ֵאלֻֿכו> ֵואן ֵאׁשַ֣
ִלי>

Luk 22:69 אָלָהא יָלא ּדַ֣ ֵמן ָהָׁשא ֵנהֵוא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ָיֵֿתֿב ֵמן יִַ֣מיָנא ּדחַ֣
ס

Luk 22:70 ר לֻהון אָלָהא> ָאמַ֣ ו ָהִֿכיל ּבֵרה ּדַ֣ ֗נּת ֻה֗ ן אַ֣ ָאמִרין ֵּדין ֻּכלֻהו>
֗נֻּתון ָאמִרין א֗נֻּתון ֵּדאָנא ֗אָנא ס ֵי7ֻׁשו֑ע אַ֣

Luk 22:71 ען ֵמן ֻּפוֵמה ן ֵּגיר ׁשמַ֣ ֞ חנַ֣ ן ָסהֵּדא> ן ָמָנא ֻּתוֿב ֵמֿתּבֵעין לַ֣ ָאמִרי>
ס

Luk 23:1 ָטוס ס ילַ֣ איּתיֻו֗הי לָוֿת ִּפ7 וָקמו ֻּכֵלה ֵּכנׁשֻהו֑ן וַ֣
Luk 23:2 ן מַ֣> טֵעא עַ֣ חן ּדמַ֣ ן לָהָנא ֵאׁשּכַ֣ ו֗הי>֞ ָואמִרי> רצַ֣ ִריו ָאֿכִלין קַ֣ וׁשַ֣

לָּכא ֗הו מִׁשיָחא ל נַֿ֣פֵׁשה> ּדמַ֣ ר עַ֣ ר ָלא ֵנֵּתל> ָואמַ֣ ֿכֵסֿף-ִרָׁשא לֵקסַ֣ וָֿכֵלא ּדַ֣
ס

Luk 23:3 ר ֞ ָאמַ֣ לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ו מַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר ֵלה> אַ֣ אֵלה> ֵואמַ֣ ָטוס ֵּדין ׁשַ֣ ילַ֣ ִּפ7
רּת ס ֗נּת ֵאמַ֣ ֵלה> אַ֣
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Luk 23:4 לֵֿכנָׁשא> ֵאָנא ֵמֵּדם ֵעלָֿתא> ָלא ֞ וַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ָטוס לרַ֣ ילַ֣ ר ִּפ7 ֵואמַ֣
ֿבָרא ָהָנא> ל ּגַ֣ ח ֗אָנא עַ֣ ֵמׁשּכַ֣

Luk 23:5 ֵלֿף ּבֻֿכָלה ֿ֭ד מַ֣ ן ּכַ֣ מַ֣> ֿגֵׁשה לעַ֣ ן ּדׁשַ֣ ו> ָואמִרי> זעִקין ֗הוַ֣ ֵהנֻון ֵּדין מַ֣
ָמא לָהרָּכא ּס ּס עֿ֭דַ֣ ִרי ֵמן ּגִליָלא> וַ֣ ֻהוֿ֭ד> וׁשַ֣ ִי7

Luk 23:6 ֿבָרא ֻהו ֵאל> ֵּדאן ּגַ֣ ֿגִליָל֑א ׁשַ֣ ע ׁשָמא ּדַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ָטוס ֵּדין ּכַ֣ ילַ֣ ִּפ7
ּגִליָלָיא>

Luk 23:7 ּדֵרה לָוֵֿתה ֵהָרוֵֿ֭ד֑ס ׁשַ֣ ע ּדֵמן ּתֵחיֿת ֻׁשולָטָנא ֻהו ּד7 ֿ֭ד ִיֿ֭דַ֣ וֿכַ֣
֞ ֵהָרוֵֿ֭דס> ֵמֻטל ּדֻֿב7אוִרׁשֵלם ֗הָוא ּבָהנֻון יַ֣וָמָֿתא> ּד7

Luk 23:8 ֵיֻׁשוע> חִֿ֭די ָטֿב> ָצֵֿבא ֗הָוא ֵּגיר לֵמחזֵיה ֿ֭ד חָזי֗הי ל7 ָרוֵֿ֭דס ֵּדין ּכַ֣ ֵה7
ר ֗הָוא> ּדֵמֵּדם סּבַ֣ ֞ ומַ֣ ִּגָיאָֿתא> ו֗הי סַ֣ ע ֗הָוא עלַ֣ ִּגָיאא> ֵמֻטל ּדָׁשמַ֣ ֵמן זַֿ֣בָנא סַ֣

ָאָֿתא ֵנחֵזא ֵמֵנה>
Luk 23:9 ן ֵמֵּדם ֵּפֿתָֿגָמא ָלא ֵאל ֗הָוא ֵלה> ֵי7ֻׁשוע ֵּדי> ִּגָיאָֿת֞א מׁשַ֣ וֵמֵל֞א סַ֣

ִֿתיֵֿבה ס אַ֣
Luk 23:10 ו ִזיָזאִיֿת ָאֿכִלין ֗הוַ֣ ֞ ועַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וָסֿפֵרא> ּבַ֣ ן רַ֣ ו ֵּדי> ָקיִמין ֗הוַ֣

ו֗הי>֞ רצַ֣ קַ֣
Luk 23:11 לּבֵׁשה נַ֣חֵּת֞א זַ֣֑ח אַ֣ ֿ֭ד מֿבַ֣ ו֗הי>֞ וֿכַ֣ ָרוֵֿ֭דס ֵּדין ָׁשֵטה> ֻהו וָֿפלחַ֣ ֵה7

ָטוס> ילַ֣ ּדֵרה לָוֿת ִּפ7 זֻחוִריָֿתא> וׁשַ֣ ּדַ֣
Luk 23:12 ֞ ם חָֿ֭דֵֿ֭דא> ֵהָרוֵֿ֭דס עַ֣ ָטוס ו7 ילַ֣ ו ָרחֵמ֞א ִּפ7 ו יַ֣וָמא> הוַ֣ ֿבהַ֣ וַ֣

יָנֿתֻהון ס ּבֵעלּדָֿבֻֿבוָֿתא הָוֿת ֵּגיר ֵמן קִֿ֭דים ּבַ֣
Luk 23:13 <ָמא לעַ֣ ארֻֿכוֵנ֞א וַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א ולַ֣ ּבַ֣ ָטוס לרַ֣ ילַ֣ קָרא ֵּדין ִּפ7

Luk 23:14 ן וָהא מֻֿכו> הֵּפֿך עַ֣ יֿך מַ֣ ֿבָרא ָהָנא> אַ֣ ֵרֿבֻּתון ִלי ּגַ֣ ן קַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ֿבָרא ָהָנא> ֵמן ֻּכל ֞ וֵעלָֿתא ֵמֵּדם ָלא ֵאׁשּכֵחֿת ּבֿגַ֣ יֻּכון> ֵקֿבֵּתה לִענַ֣ ֵאָנא עַ֣

רֵׁשין א֗נֻּתון ֵּבה> ּדמַ֣
Luk 23:15 רֵּתה ֵּגיר לָוֵֿתה> וָהא> ָלא ֵמֵּדם ּדָׁשֵוא ּדַ֣ ָרוֵֿ֭דס> ׁשַ֣ ֵאָלא ָאֿפָלא ֵה7

וָּתא סִעיר ֵלה> למַ֣
Luk 23:16 ֵארֵּדיו֗הי ָהִֿכיל> ֵואׁשּבִקיו֗הי ס

Luk 23:17 <ֿ֭דִעָֿ֭דא ֿ֭ד ּבעַ֣ עָיָֿ֭דא ֵּגיר ִאיֿת ֗הָוא> ּדֵנׁשֵרא לֻהון חַ֣
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Luk 23:18 ן ן ׁשֻקוָלי֗הי לָהָנא> וַׁ֣שִרי לַ֣ ו ֵּדין ֻּכֵלה ֵּכנָׁשא> ָואמִרי> קעַ֣
א> ּבַ֣ ר-אַ֣ ֿבַ֣ ל7

Luk 23:19 מִֿ֭די֗נָּתא וֵקטָלא> רֵמא ֗הָוא הָוֿת ּבַ֣ ִסיס ּדַ֣ יָנא ּדֵמֻטל ֵאסטַ֣ ו אַ֣ הַ֣
ִסיֵר֞א ס ֵּביֿת-אַ֣

Luk 23:20 <ֵיֻׁשוע ֿ֭ד ָצֵֿבא ּדֵנׁשֵרא ל7 ָטו֑ס ּכַ֣ ילַ֣ מֻהון ִּפ7 ֵלל עַ֣ ֻּתוֿב ֵּדין מַ֣
Luk 23:21 ן זֻקוָֿפי֗הי> זֻקוָֿפי֗הי ס ו> ָואמִרי> ֵהנֻון ֵּדין ָקֵעין ֗הוַ֣

Luk 23:22 <ֿ֭ד ָהָנא ן ָמָנא ֵּגיר ּדִֿביׁש עֿבַ֣ ר לֻהו> ֞ ֵאמַ֣ ֿתָלֿת זַֿ֣בִנין> ֻהו ֵּדין ּדַ֣
וָּתא> ָלא ֵאׁשּכֵחֿת ֵּבה> ֵארֵּדיו֗הי ָהִֿכיל> ֵמֵּדם ֵעלָֿתא ּדָׁשוָיא למַ֣

ֵואׁשּבִקיו֗הי>
Luk 23:23 <ו ֵלה ּדֵנזקֻֿפוָני֗הי ו ּבָקָלא ָרָמא> וָׁשאִלין ֗הוַ֣ ן ָּתֿכִּבין ֗הוַ֣ ֵהנֻון ֵּדי>

֞י-ָּכהֵנ֞א ס ּבַ֣ ֿ֭דרַ֣ עֵׁשן ֗הָוא ָקלֻהון ִּדילֻהון וַ֣ וַ֣
Luk 23:24 <ֿתֻהון ֿ֭ד ּדֵֿתהֵוא ֵׁשאלַ֣ ָטוס ֵּדין ּפקַ֣ ילַ֣ ִּפ7

Luk 23:25 ִסיס וֵקטָלא רֵמא ֗הָוא ו ּדֵמֻטל ֵאסטַ֣ וַׁ֣שָרא לֻהון להַ֣
ׁשֵלם לֵצֿבָינֻהון ס ֵיֻׁשוע ֵּדין אַ֣ ֵׁשאלו> ל7 ו ּדַ֣ ֞ הַ֣ ִסיֵרא> ֵּביֿת-אַ֣

Luk 23:26 ֵׁשמֻעון ֻקוִריָנָיא ָּדאֵֿתא ֵמן קִריָֿת֑א ֿ֭דו ל7 וּבִלין ֵל֑ה ֵאחַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
ֵיֻׁשוע> ן ָּבֿתֵרה ּד7 ו֗הי זִקיָֿפא ּדֵנטעַ֣ וָסמו עלַ֣

Luk 23:27 ֞<י רקָֿ֭ד֞ן ֗הוַ֣ יֵלין ּדמַ֣ ָמא> וֵנֵׁש֞א אַ֣ ָואֵֿתא ֗הָוא ָּבֿתֵרה ֻסוָֿגאא ּדעַ֣
ו֗הי> ָואלָי֞ן עלַ֣

Luk 23:28 <י וִרׁשֵלם> ָלא ֵּתֿבּכָי֞ן עלַ֣ ר> ּבָנֿ֞ת ֻא7 ֵואֿתּפִני ֵי7ֻׁשוע לָוֿתֵהין ֵואמַ֣
֞ יֵּכין> ל ּבנַ֣ ֞ ועַ֣ ל נַֿ֣פׁשֵֿכין ּבָֿכֵיין> ם עַ֣ ּברַ֣

Luk 23:29 ֞ קָרָֿתא> יֵהי֞ן לעַ֣ ֿבֻהון ִנאמֻרו֑ן ֻטוֿבַ֣ ּדָהא ָאֵֿתין יַ֣וָמָֿת֞א ּדַ֣
יֵנקו> ָי֞א ּדָלא אַ֣ ּתֿ֭דַ֣ רָסָֿת֞א ּדָלא ִיֵלֿ֑֭ד ולַ֣ לֿכַ֣ וַ֣

Luk 23:30 ֞ ָסֵיָנן> ֞ ּדֿכַ֣ לָרָמָֿתא> ן וַ֣ י> ֞ ּדֵֿפלו עלַ֣ ר לֻטוֵרא> ֻרון לִמאמַ֣ ָהיֵּדין ּתׁשַ֣
Luk 23:31 <ִטיָֿבא ָהֵלין ָעֿבִּדי֑ן ּביִַּ֣ביָׁשא ָמָנא ֵנהֵוא יָסא רַ֣ ֵּדאן ּבקַ֣

Luk 23:32 טֻלון ס ֞ ּדֵנֿתקַ֣ ֞י ִּביָׁשָֿתא> ֞ ָעֿבּדַ֣ ֵמה ּתֵרי֞ן ֗אחָרִנין> ו עַ֣ ָואֵֿתין ֗הוַ֣
Luk 23:33 ן ָמ> ֿפָֿת֑א זַ֣קֻּפו֗הי ּתַ֣ רקַ֣ רָיא קַ֣ ו לֻֿ֭דוּכָֿתא חָֿ֭דא> ּדֵמֿתקַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣

ֿ֭ד ֵמן ֵסָמֵלה ס ֿ֭ד ֵמן יִַ֣מיֵנה> וחַ֣ ֞י ִּביָׁשָֿת֑א֞ חַ֣ לָהנֻון ָעֿבּדַ֣ וַ֣
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Luk 23:34 ן ָלא ֵּגיר ָיֿ֭דִעין ָמָנא ָֿבא> ׁשֻֿבוק לֻהו> ר ֗הָוא> אַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣
יֻהון ֵּפָסא> ו֗הי>֞ וַ֣ארִמיו עלַ֣ ֵלֿגו נַ֣חּתַ֣ ָעֿבִּדין ס וֿפַ֣

Luk 23:35 ֞ רֻֿכוֵנא> ו ֵּבה ָאֿף אַ֣ יִקין ֗הוַ֣ ממַ֣ ָמא> וָחֵזא> וַ֣ ָקֵאם ֗הָוא ֵּדין עַ֣
אָלָהא> ֿבֵיה ּדַ֣ ִח֑י נֵַ֣חא נַֿ֣פֵׁשה> ֵאן ֻהויֻו מִׁשיָחא ּגַ֣ ֗אחָרֵנ֞א אַ֣ ן לַ֣ ָואמִרי>

Luk 23:36 רִֿבין מקַ֣ ֿ֭ד ָקרִּבין לָוֵֿתה> וַ֣ ִטיֻוֵט֑א֞ ּכַ֣ ו ֵּבה ָאֿף ֵאסטרַ֣ זִחין ֗הוַ֣ וַ֣מֿבַ֣
ָלא> ֵלה חַ֣

Luk 23:37 ָחא נַֿ֣פָׁשֿך ס ֞ אַ֣ לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ו מַ֣ ֗נּת ֻה֗ ָואמִרין ֵלה> ֵאן אַ֣
Luk 23:38 <ֻר֗הוָמאִיֿת ֿכִֿתיֿב לֵעל ֵמֵנ֑ה יַ֣וָנאִיֿת> וַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ָאֿף ּכָֿתָֿבא ּדַ֣

לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ס ו מַ֣ וֵעֿבָראִיֿת> ָהנַ֣
Luk 23:39 ֵּדֿף ֗הָוא ֵמ֑ה מֿגַ֣ ו עַ֣ צִליִֿבין ֗הוַ֣ ֞י ִּביָׁשָֿת֞א ּדַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵמן ָהנֻון ָעֿבּדַ֣ חַ֣

ן> ָצא ָאֿף לַ֣ ָצא נַֿ֣פָׁשֿך> וֿפַ֣ ו מִׁשיָח֑א ּפַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר> ֵאן אַ֣ ו֗הי> ָואמַ֣ עלַ֣
Luk 23:40 ֗נּ֑ת ָּדאֿף ָלָהא ָּדֵחל אַ֣ ר ֵלה> ָאֿף ָלא ֵמן אַ֣ ֿבֵרה> ֵואמַ֣ ֿכָאא ֵּבה חַ֣ וַ֣

֗נּת ּבִֿ֭דיָנ֑א ֗נּת ֵּבה אַ֣ אַ֣
Luk 23:41 ן ע> ֿ֭דן ֵאֿתּפרַ֣ עֿבַ֣ איֿך ּדַ֣ ין ֵּגיר> וַ֣ יֿך ּדָׁשֵוין ֗הוַ֣ ן ִּכאָנאִיֿת> אַ֣ חנַ֣ וַ֣

סֵנא> ָלא עִֿביֿ֭ד ֵלה> ָהָנא ֵּדין ֵמֵּדם ּדַ֣
Luk 23:42 <לֻּכוָֿתֿך ֗נּת ּבמַ֣ יני ָמר֑י ָמא ָּדאֵֿתא אַ֣ ֿכרַ֣ ֵיֻׁשו֑ע ֵאּתּדַ֣ ר ל7 ֵואמַ֣

Luk 23:43 מי ֵּתהֵוא ר ֗אָנא ָלֿך֑ ּדיַ֣וָמָנא עַ֣ ִמין ָאמַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣
יָסא ס רּדַ֣ ּבֿפַ֣

Luk 23:44 <רָעא ל ֻּכָלה אַ֣ הָוא ֵחֻׁשוָֿכא עַ֣ יֿך ָׁשֵע֞א ֵׁשֿת> וַ֣ ֞י ֵּדין אַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣
֞ ע ָׁשִעין> ֿתׁשַ֣ ָמא לַ֣ עֿ֭דַ֣

Luk 23:45 עֵֿתה ס יּכָלא> ֵמן מצַ֣ רָעא ּדהַ֣ ֞י ּתַ֣ ּפַ֣ וֵׁשמָׁשא חֵׁשֿך> ֵואצטִר֞י אַ֣
Luk 23:46 <יּךְ֭֞ ָסֵאם ֗אָנא ֻרוחי ר> ָאֿבי> ִּבאיֿ֭דַ֣ קָעא ֵי7ֻׁשוע ּבָקָלא ָרָמא> ֵואמַ֣ וַ֣

ר> וַׁ֣שֵלם ס ָהֵֿ֭דא ֵאמַ֣
Luk 23:47 <ר אָלָהא> ֵואמַ֣ ח לַ֣ ּבַ֣ הָו֑א ׁשַ֣ ֿ֭ד חָזא ֵּדין ֵקנטֻרוָנא ֵמֵּדם ּדַ֣ ּכַ֣

ֿבָרא> זִַּ֣דיָקא ֗הָוא ס ִריָראִיֿת ָהָנא ּגַ֣ ׁשַ֣
Luk 23:48 ֿ֭ד חזַ֣ו ֵמֵּדם חָזָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א ּכַ֣ ו לַ֣ ֿכִניִׁשין ֗הוַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֞ אַ֣ וֻֿכלֻהון ֵּכנֵׁשא>

ִֿ֭דיֻהון> ל חַ֣ ֿ֭ד ָטרִּפין עַ֣ ֿכו ּכַ֣ הָו֑א הֿפַ֣ ּדַ֣
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Luk 23:49 יֵלין ֵיֻׁשו֑ע וֵנֵׁש֞א אַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ו ֵמן ֻרוחָקא> ֻּכלֻהון ָיֻֿ֭דועַ֣ וָקיִמין ֗הוַ֣
ו ָהֵלין ס ֵמה ֵמן ּגִליָלא> וָחֵזי֞ן ֗הוַ֣ ֞י עַ֣ ֞י ֗הוַ֣ ֵּדאֿתַ֣

Luk 23:50 מָֿתא מִֿ֭די֗נָּתא 7וֵסֿף ֻּבוֵלוִט֑א ֵמן ָר7 ׁשֵמה יַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ֿבָרא ֵּדין חַ֣ ּגַ֣
ֿבָרא הָוא ָטָֿבא וזִַּ֣דיָקא> יֻהוֿ֑֭ד ּגַ֣ ִּד7

Luk 23:51 ֵּכא ֗הָוא מסַ֣ ן וַ֣ לֻסועָרנֻהו> ָהָנא ָלא ָׁשֵלם ֗הָוא לֵצֿבָינֻהון וַ֣
אָלָהא ס לֻּכוָֿתא ּדַ֣ למַ֣

Luk 23:52 <ֵיֻׁשוע ֿגֵרה ּד7 ָטוס> וַׁ֣שֵאל ּפַ֣ ילַ֣ ָהָנא> קֵרֿב לָוֿת ִּפ7
Luk 23:53 <חָיָצא ּדֵֿכָּתָנ֑א וָסֵמה ּבֵֿביֿת קֻֿבוָרא נִקיָרא רֵֿכה ּבַ֣ וַ֣אחֵֿתה וֿכַ֣

ִּכיל ֵאּתּתִסים ֗הָוא ֵּבה> ו ּדָלא ֗אָנׁש עֿ֭דַ֣ הַ֣
Luk 23:54 ּבָֿתא ָנֿגָהא ֗הָוֿת ס ויַ֣וָמא עֻרוֿבָּתא ֗הָוֿת> וׁשַ֣

Luk 23:55 ָיי֗ה֞י חזַ֣ ֵמה ֵמן ּגִליָל֑א וַ֣ ֞י עַ֣ ֞י ֵּדין ֵנֵׁש֞א ָהֵלין ֵּדאֿתַ֣ ִריָֿב֞ן ֗הוַ֣ קַ֣
ֿגֵרה ס ָנא ֵאּתּתִסים ּפַ֣ איּכַ֣ ֿבָרא וַ֣ לקַ֣

Luk 23:56 ֿפִקיֿ֭ד ּס ּס יֿך ּדַ֣ ֞י אַ֣ ּבָֿתא ׁשלַ֣ ֞ וַֿ֣בׁשַ֣ ֵיֿב ֵהֻרוֵמ֞א וֵֿבסֵמא> ֿך טַ֣ וַ֣הֿפַ֣
Luk 24:1 איִּת֞י ֞י לֵֿביֿת-קֻֿבוָרא> וַ֣ ֿ֭ד ֵחֻׁשוֿך֑ ֵאֿתַ֣ ֿפָרא עַ֣ ן ּבׁשַ֣ ָּבא ֵּדי> ֿ֭ד ּבׁשַ֣ ּבחַ֣

֞ מֵהין ֵנֵׁש֞א ֗אחָרנָיָֿתא> ֞י עַ֣ י>֞ ִואיֿת ֗הוַ֣ ֵיֿב ֗הוַ֣ ֵהֻרוֵמ֞א ָהֵלין ּדטַ֣
Luk 24:2 <ּגָלא ֵמן ֵּביֿת קֻֿבוָרא מעַ֣ ח ִּכאָֿפא> ּדַ֣ ֵואׁשּכַ֣

Luk 24:3 <ֵיֻׁשוע ֿגָרא ּד7 ֞ וָלא ֵאׁשּכָחי֗ה֞י לֿפַ֣ ֵלין> ועַ֣
Luk 24:4 ֿבִרי֞ן ָקמו לֵעל ל ָהֵֿ֭ד֑א ָהא ּתֵרי֞ן ּגַ֣ ִמיָה֞ן עַ֣ ֿ֭ד ֵהֵני֞ן ּתַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

ֿבֵרק ֗הָוא לֻֿבוׁשֻהון> ן ומַ֣ ֵמנֵהי>
Luk 24:5 ן ָמָנא ארָעא ס ָואמִרין לֵהי> יֵהי֞ן ּבַ֣ ּפַ֣ ֞י אַ֣ ֿכֿפַ֣ ֞י ּבֵֿ֭דחלָֿתא> וַ֣ הוַ֣ וַ֣

֞ ם ִמיֵֿתא> ָיא עַ֣ ָּבעָי֞ן א֗נֵּתי֞ן חַ֣
Luk 24:6 <ֿגִליָלא ֿ֭ד ֻהו ּבַ֣ מֵֿכין ּכַ֣ ֵלל עַ֣ ֵֿ֭די֞ן ּדמַ֣ הַ֣ ן ָקם ֵלה> ֵע֗ ו֗הי ּתָנ> יּתַ֣ לַ֣

Luk 24:7 ֞י ֗אָנָׁשא ו ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּדֵנׁשּתֵלם ִּבאיֿ֭דַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ ר ֗הָוא> ּדַ֣ ֵואמַ֣
ֿתָלָֿתא יַ֣וִמי֞ן נֻקום ס ָטֵי֑א֞ וֵנצטֵלֿב> ולַ֣ חַ֣

Luk 24:8 ֞ו֗ה֑י ֵרי֞ן לֵמלַ֣ וֵהֵני֞ן ֵאּתּדֿכַ֣
Luk 24:9 <רָּכא ר> וַ֣לׁשַ֣ עסַ֣ חֿ֭דַ֣ ֵרי֞ן ָהֵלין ֻּכלֵהין לַ֣ ֿבָרא> ֵואמַ֣ ֿך ֵמן קַ֣ וַ֣הֿפַ֣

Luk 24:10 <יַ֣עֻקוֿב ריַ֣ם ֵאֵמה ּד7 מַ֣ ן ו7 יֻוחַ֣> ֿגּדָליָּתא> ו7 ריַ֣ם מַ֣ 7 ֞י ֵּדי֑ן מַ֣ יֵהין ֗הוַ֣ ִאיֿתַ֣
֞ ׁשִליֵחא> ֞י לַ֣ ר ֗הוַ֣ ן ָהֵלין ֵּדאמַ֣ מֵהי> רָּכא ּדעַ֣ וׁשַ֣
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Luk 24:11 יֵמנו ֵאֵני֞ן ס ֞ וָלא הַ֣ יֿך ָׁשנָיָֿתא> ן אַ֣ יֻהו֞ן ֵמֵל֞א ָהֵלי> ינַ֣ ֵואֿתחִז֞י ּבעַ֣
Luk 24:12 אִֿ֭דיק חָזא ֵּכָּתֵנ֞א ּדִסיִמין ֿבָרא> וַ֣ רֵהט לקַ֣ ן ָקם וַ֣ מֻעון ֵּדי> ֵׁש7

הָוא ס ל ֵמֵּדם ּדַ֣ ר ּבנַֿ֣פֵׁשה> עַ֣ מַ֣ ֿ֭ד ֵמּתּדַ֣ לֻחוֿ֭ד> ֵואזַ֣ל> ּכַ֣ ּבַ֣
Luk 24:13 ׁשָמה קִריָֿת֑א ּדַ֣ ו לַ֣ וָהא ּתֵרי֞ן ֵמנֻהון ֵּבה ּביַ֣וָמא> ָאִז֗לין ֗הוַ֣

ָוָֿת֞א ׁשִּתין> וִרׁשֵלם ֵאסטֿ֭דַ֣ ִריָקא ֵמן ֻא7 אוֻס> וֿפַ֣ מַ֣ ֵע7
Luk 24:14 <ׁש ֿגֿ֭דַ֣ ל ָהֵלין ֻּכלֵהין ּדַ֣ ֿ֑֭ד עַ֣ ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ו חַ֣ לִלין ֗הוַ֣ וֵהנֻון ממַ֣

Luk 24:15 ִטי ֿ֑֭ד ֵאָֿתא ֻהו ֵי7ֻׁשוע> ומַ֣ ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ לִלין וָֿבֵעין חַ֣ ֿ֭ד ֵהנֻון ממַ֣ וֿכַ֣
מֻהון> ֵלֿך ֗הָוא עַ֣ מהַ֣ ן וַ֣ ֵאנֻו>

Luk 24:16 <ּכֻלוָני֗הי ֞י ּדָלא ֵנסּתַ֣ ִחיָֿ֭ד֞ן הוַ֣ יֻהו֞ן אַ֣ ינַ֣ ועַ֣
Luk 24:17 ֿ֑֭ד ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ לִלין א֗נֻּתון חַ֣ ממַ֣ ן ָמָנא ֵאֵני֞ן ֵמֵל֞א ָהֵלין ּדַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

ֿכִמיִרין א֗נֻּתון> ן וַ֣ לִֿכין א֗נֻּתו> ֿ֭ד מהַ֣ ּכַ֣
Luk 24:18 י ו ּכַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר ֵלה> אַ֣ א> ֵואמַ֣ ֵלָיוּפַ֣ ׁשֵמה ק7 ֿ֭ד ֵמנֻהון ּדַ֣ עָנא חַ֣

הָוא ָּבה ּבָהנֻון ֗נּת ֵמֵּדם ּדַ֣ ע אַ֣ וִרׁשֵל֑ם ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ יּךְ֭ נֻוֿכָרָיא ֵמן ֻא7 לֻחוֿ֭דַ֣ ּבַ֣
יַ֣וָמָֿת֑א֞

Luk 24:19 ֿבָרא ֿת> ּגַ֣ ו ּדֵמן ָנ7צרַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע הַ֣ ן ָמָנא> ָאמִרין ֵלה> עַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
קָֿ֭דם ֻּכוֵלה ָלָהא וַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֑א֞ קָֿ֭דם אַ֣ ילָֿתן ֗הָוא ּבֵמלָֿתא וֿבַ֣ הָוא נִֿבָיא> וחַ֣ ּדַ֣

ָמא> עַ֣
Luk 24:20 <וָּתא> וזַ֣קֻּפו֗הי ִׁשיֵׁש֞א לִֿ֭דיָנא ּדמַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וקַ֣ ּבַ֣ וַ֣אׁשלֻמו֗הי רַ֣

Luk 24:21 <איסָרֵיל י֑ן ּדֻהויֻו עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא ּדֵנֿפרִקיו֗הי ִל7 ן ֵּדין ָסֿבִרין ֗הוַ֣ חנַ֣
י>֞ וִמי֞ן ָהא ֵמן ּדָהֵלין ֻּכלֵהין הוַ֣ וָהא ּתָלָֿתא יַ֣

Luk 24:22 <֞י ֵּגיר לֵֿביֿת-קֻֿבוָרא ֵּדם ֗הוַ֣ ן קַ֣ ֿתמָה> ן אַ֣ ֵאָלא ָאֿף ֵנֵׁש֞א ֵמנַ֣>
Luk 24:23 ָמן אֵֿכ֞א חזַ֣ין ּתַ֣ לַ֣ ן ּדמַ֣ ֞י ָאמָר֞ן לַ֣> ֿגֵר֑ה ֵאֿתַ֣ ח ּפַ֣ ֿ֭ד ָלא ֵאׁשּכַ֣ וֿכַ֣

ו> י ֻה֗ ו֗הי> ּדחַ֣ ָואמִרין עלַ֣
Luk 24:24 יֿך ָמא ָנא> אַ֣ חו ָהֿכַ֣ ן ֵאזַ֣לו לֵֿביֿת קֻֿבוָר֑א ֵואׁשּכַ֣ ָואֿף ֗אָנָׁשא ֵמנַ֣

֞ ֵלה ֵּדין ָלא חזַ֣ו> ר ֵנֵׁשא> ֵּדאמַ֣
Luk 24:25 ֞י ֵלָּבא ֞י ֵרעָיָנ֑א ויִַ֣קירַ֣ ִסירַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָאו חַ֣ ָהיֵּדין ֵאמַ֣

ֵללו נִֿבֵי֑א֞ יֵלין ּדמַ֣ יָמנֻו ּבֻֿכלֵהין אַ֣ מהַ֣ לַ֣
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Luk 24:26 ֿ֭דֵנֻעול ר מִׁשיָח֑א וַ֣ יּבַ֣ נסַ֣ ָלא ֗הָוא ָהֵלין עִֿתיֿ֭ד הָוא ּדַ֣
לֵֿתׁשֻּבוחֵּת֑ה

Luk 24:27 ל ֵׁשק ֗הָוא לֻהון עַ֣ מֿפַ֣ ֞ וַ֣ וֵׁשא> וֵמן ֻּכלֻהון נִֿבֵיא> ִרי ֗הָוא ֵמן ֻמ7 וׁשַ֣
֞ נַֿ֣פֵׁשה> ֵמן ֻּכלֻהון ּכָֿתֵֿבא>

Luk 24:28 ר ֗הָוא לֻהו֑ן סּבַ֣ ו ָלה> וֻהו מַ֣ קִריָֿתא ָהי ָּדאִז֗לין ֗הוַ֣ ו לַ֣ קֵרֿבו ֗הוַ֣ וַ֣
ִחיָקא ָאֵזל ֗הָוא> לֻֿ֭דוָּכא רַ֣ איֿך ּדַ֣ ּדַ֣

Luk 24:29 ן ֵמֻטל ּדיַ֣וָמא ָהָׁשא> רֵֿכן ֵלה אלֻצו֗הי ָואמִרין ֵלה> ֻּפוׁש לָוֿתַ֣> וַ֣
ֵוא לָוֿתֻהון> נקַ֣ ל ּדַ֣ ֿך> ועַ֣ לֵמחׁשַ֣

Luk 24:30 קָצא> ויַ֣֗הֿב ֵרֿך וַ֣ חָמא> וֿבַ֣ ֿב לַ֣ מֻהו֑ן נסַ֣ ֿ֭ד ֵאסּתֵמֿך עַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
לֻהון>

Luk 24:31 וּדֻעו֗הי> וֻהו ֵאׁשּתֵקל ֵלה ֞ ֵואׁשּתַ֣ יֻהון> ינַ֣ ח עַ֣ ּתַ֣ וֵמחָֿ֭דא ֵאֿתּפַ֣
ֵמנֻהון>

Luk 24:32 ֵלל ֿ֭ד ממַ֣ ֑ן ּכַ֣ וַ֣ ן יִַ֣קיר ֗הָוא ּבֿגַ֣ ֿ֭ד> ָלא ֗הָוא ֵלּבַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ו חַ֣ ָואמִרין ֗הוַ֣
ן ּכָֿתֵֿב֑א֞ ֵׁשק לַ֣ מֿפַ֣ ן ֻּבאורָח֑א וַ֣ מַ֣ עַ֣

Luk 24:33 ר עסַ֣ חֿ֭דַ֣ חו לַ֣ ֿכו ֻל7אוִרׁשֵלם> ֵואׁשּכַ֣ וָקמו ָּבה ּבָׁשעָֿתא> וַ֣הֿפַ֣
מֻהון> איֵלין ּדעַ֣ ן ולַ֣ ֿכִניִׁשי> ּדַ֣

Luk 24:34 <ֵׁשמֻעון ן ֵואֿתחִזי ל7 ִריָראִיֿת ָקם ָמרַ֣> ן ּדׁשַ֣ ֿ֭ד ָאמִרי> ּכַ֣
Luk 24:35 ע ָנא ֵאִֿתיֿ֭דַ֣ איּכַ֣ ֞י ֻּבאורָח֑א וַ֣ הוַ֣ יֵלין ּדַ֣ ִעיו אַ֣ ן ֵאׁשּתַ֣ ָואֿף ֵהנֻו>

חָמא ס ֿ֭ד קָצא לַ֣ לֻהון ּכַ֣
Luk 24:36 ן ׁשָלָמא ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ יָנֿתֻהו> ֑ו ֵי7ֻׁשוע ָקם ּבַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ממַ֣ וֿכַ֣

ן ֵאָנא ֗אָנא> ָלא ֵּתֿ֭דחֻלון> מֻֿכו> עַ֣
Luk 24:37 <ו ֵּגיר ּדֻרוָחא ָחֵזין ו ּבֵֿ֭דחלָֿתא> ָסֿבִרין ֗הוַ֣ הוַ֣ וֵהנֻון ֵאֿתרֵהֿבו> וַ֣

Luk 24:38 ן וָמָנא ָסלָק֞ן ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָמָנא ֵמּתִזיִעין א֗נֻּתו> ָואמַ֣
֞ ָוֿתֻֿכון> ל ֵלּבַ֣ חׁשָֿבָֿת֞א עַ֣ מַ֣

Luk 24:39 לֻרוָחא> ֵּבסָרא ע֑ו ּדַ֣ י>֞ ֵּדאָנא ֗אָנא> ֻּגוֻׁשוָנני וֿ֭דַ֣ ֞י וֵרֿגלַ֣ חזַ֣ו ִאיֿ֭דַ֣
יֿך ּדָחֵזין א֗נֻּתון ִּדאיֿת ִלי> יּת ָל֑ה אַ֣ רֵמ֞א לַ֣ וֿגַ֣

Luk 24:40 ֞<ו֗הי ו֗הי>֞ וֵרֿגלַ֣ ִוי ֵאנֻון ִאיֿ֭דַ֣ ֑ר חַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵאמַ֣ וֿכַ֣
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Luk 24:41 מִהין ן וֵמּתּתַ֣ ֿתֻהו> ֿ֭דוַ֣ ו ֵמן חַ֣ ימִנין ֗הוַ֣ ָמא לָהָׁשא ָלא מהַ֣ ֿ֭ד עֿ֭דַ֣ וֿכַ֣
ל> ן ִאיֿת לֻֿכון ּתָנן ֵמֵּדם לֵמאֿכַ֣ ר לֻהו> ו> ֵאמַ֣ ֗הוַ֣

Luk 24:42 ָּכִריָֿתא וָיא> וֵמן ּכַ֣ ֵהנֻון ֵּדין יַ֣֗הֿבו ֵלה מָנָֿתא ֵמן נֻוָנא ּדטַ֣
ּדֵֿ֭דֿבָׁשא>

Luk 24:43 יֻהו֞ן ס ל לִענַ֣ ֿב ֵאֿכַ֣ נסַ֣ וַ֣
Luk 24:44 <ֿ֭ד לָוֿתֻֿכון ֗הִויֿת ן ּכַ֣ מֻֿכו> לֵלֿת עַ֣ ן ָהֵלין ֵאֵני֞ן ֵמֵל֞א ּדמַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

נִֿבֵי֞א ֻמוֵׁש֑א וֿבַ֣ ֿכִֿתיֿב ּבָנֻמוָסא ּד7 ם ֻּכל ֵמֵּדם ּדַ֣ לַ֣ ּדָוֵלא ֗הו ּדֵנׁשּתַ֣
י> זֻמוֵר֑א֞ עלַ֣ ֿבמַ֣ וַ֣

Luk 24:45 ֞ ָּכֻלו ּכָֿתֵֿבא> ח ֵרעָינֻהון לֵמסּתַ֣ ָהיֵּדין ּפֿתַ֣
Luk 24:46 <ׁש מִׁשיָחא ָנא ָזֵֿ֭דק ֗הָוא ּדֵנחַ֣ ָנא ּכִֿתיֿב> וָהֿכַ֣ ן ּדָהֿכַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

֞ ֿתָלָֿתא יַ֣וִמין> נֻקום ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֞א לַ֣ וֿ֭דַ֣
Luk 24:47 ֞ ֗מֵמא> ֞ ּבֻֿכלֻהון עַ֣ חָטֵהא> ׁשֵמה ּתָיֻּבוָֿתא לֻׁשוֿבָקָנא ּדַ֣ ֿ֭דֵנֿתּכֵרז ּבַ֣ וַ֣

וִרׁשֵלם> וֻׁשוָרָיא ֵנהֵוא> ֵמן ֻא7
Luk 24:48 <א֗נֻּתון ֵאנֻון ָסהֵּד֞א ּדָהֵלין וַ֣

Luk 24:49 ו וַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין קַ֣ יֻּכון ֻמולָּכָנא ָּדאֿבי> אַ֣ ר עלַ֣ ּדַ֣ ֵואָנא ֵאׁשַ֣
וָמא ס יָלא ֵמן רַ֣ ָמא ּדֵֿתלּבֻׁשון חַ֣ ֻּב7אוִרׁשֵלם מִֿ֭די֗נָּת֑א עֿ֭דַ֣

Luk 24:50 <ֵרֿך ֵאנֻון ו֗הי>֞ וֿבַ֣ אִרים ִאיֿ֭דַ֣ נָיא> וַ֣ ֵֿביֿת-עַ֣ ָמא ל7 אֵּפק ֵאנֻון עֿ֭דַ֣ וַ֣
Luk 24:51 ָיא ס ׁשמַ֣ סֵלק לַ֣ ן וַ֣ ֵרֿך לֻהו֑ן ֵאֿתּפֵרׁש ֵמנֻהו> ֿ֭ד מֿבַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

Luk 24:52 <ּבָֿתא ֻֿ֭דוָֿתא רַ֣ ֿכו ֻל7אוִרׁשֵלם> ּבחַ֣ ֵהנֻון ֵּדין סֵֿגֿ֭דו ֵלה> וַ֣הֿפַ֣
Luk 24:53 רִֿכין מֿבַ֣ ּבִחין וַ֣ ֿ֭ד מׁשַ֣ יּכָל֑א ּכַ֣ ו ּבהַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ן ִאיֿתַ֣ ֿבֻֿכלזֿבַ֣ וַ֣

ִמין ּס ּס אָלָהא> אַ֣ לַ֣
 
 



John
Joh 1:1 <ָלָהא ו֗הי ֗הָוא לָוֿת אַ֣ ו֗הי ֗הָוא ֵמלָֿתא> וֻהו ֵמלָֿתא> ִאיֿתַ֣ ּבִרִׁשיֿת ִאיֿתַ֣

ו֗הי ֗הָוא ֻהו ֵמלָֿתא> אָלָהא ִאיֿתַ֣ וַ֣
Joh 1:2 <ָלָהא ו֗הי ֗הָוא ּבִרִׁשיֿת לָוֿת אַ֣ ָהָנא> ִאיֿתַ֣

Joh 1:3 <הָוא ו֗ה֞י ָאֿפָלא חָֿ֭דא הָוֿת ֵמֵּדם ּדַ֣ ֻּכל ִּבאיֵֿ֭דה הָוא> וֵֿבלָעֿ֭דַ֣
Joh 1:4 ֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ן נֻוהָרא ּדַ֣ יֻהו> ֵי֞א ִאיֿתַ֣ ֵי֞א הָוא> וחַ֣ ֵּבה חַ֣

Joh 1:5 ֿ֭דרֵֿכה ס ר> וֵחֻׁשוָֿכא ָלא אַ֣ נהַ֣ וֻהו נֻוהָרא ּבֵחֻׁשוָֿכא מַ֣
Joh 1:6 <ָנן 7וחַ֣ ָלָהא> ׁשֵמה ֻי ר ֵמן אַ֣ ּדַ֣ רָנָׁשא ֵּדאׁשּתַ֣ הָוא ּבַ֣

Joh 1:7 <יֵמן ִּבאיֵֿ֭דה ל נֻוהָרא> ּדֻֿכלָנׁש נהַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ָהָנא ֵאָֿתא לָסהֻּדוָֿתא> ּדֵנסהַ֣
Joh 1:8 <ל נֻוהָרא ֿ֭ד עַ֣ ָלא ֻהו הָוא נֻוהָרא> ֵאָלא ּדֵנסהַ֣

Joh 1:9 ר לֻֿכלָנׁש ָּדאֵֿתא נהַ֣ ׁשָרָר֑א ּדמַ֣ ו֗הי ֗הָוא ֵּגיר נֻוהָרא ּדַ֣ ִאיֿתַ֣
לָעלָמא>

Joh 1:10 <ּבָעלָמא ֗הָוא> וָעלָמא ִּבאיֵֿ֭דה הָוא> וָעלָמא ָלא יַֿ֣֭דֵעה
Joh 1:11 <ּבֻלו֗הי לִֿ֭דיֵלה ֵאָֿתא> וִֿ֭דיֵלה ָלא קַ֣

Joh 1:12 ן אָלָהא ֵנהוֻו> ָי֞א ּדַ֣ ֿבנַ֣ ּבֻלו֗הי> יַ֣֗הֿב לֻהון ֻׁשולָטָנא> ּדַ֣ יֵלין ֵּדין ּדקַ֣ אַ֣
ׁשֵמה> ימִנין ּבַ֣ מהַ֣ איֵלין ּדַ֣ לַ֣

Joh 1:13 ו ֵמן ּדָמא> וָלא ֵמן ֵצֿבָיָנא ּדֵֿבסָרא> וָלא ֵמן ֵצֿבָיָנא יֵלין ּדלַ֣ אַ֣
ָלָהא ֵאִֿתיֵלֿ֭דו ס ֿבָרא> ֵאָלא> ֵמן אַ֣ ּדֿגַ֣

Joh 1:14 יֿך חזַ֣ין ֻׁשוֿבֵחה> ֻׁשוֿבָחא אַ֣ ן וַ֣ אֵּגן ּבַ֣> וֵמלָֿתא ֵּבסָרא הָוא> וַ֣
יֻּבוָֿתא וֻקוׁשָּתא ס מֵלא טַ֣ ָֿב֑א ּדַ֣ ִּדיִחיָֿ֭דָיא ּדֵמן אַ֣

Joh 1:15 <רי ָאֵֿתא ו ֵּדאמֵרֿת ּדָֿבֿתַ֣ ו הַ֣ ר> ָהנַ֣ קָעא ֵואמַ֣ ו֗הי> וַ֣ ָנן סֵהֿ֭ד עלַ֣ 7וחַ֣ ֻי
ו ֵמני ס ֿ֭דָמי ֻה֗ י> ֵמֻטל ּדקַ֣ הָוא ֵלה קָֿ֭דמַ֣ וַ֣

Joh 1:16 <יֻּבוָֿתא יֻּבוָֿתא> חָלֿף טַ֣ ן וטַ֣ ֿב> ן נסַ֣ ן ֻּכלַ֣ ליֻוֵֿתה חנַ֣ וֵמן מַ֣
Joh 1:17 יֻּבוָֿתא> ּביַֿ֣֭ד וֵׁשא ֵאִֿתיֵהֿב> ׁשָרָרא ֵּדין וטַ֣ ֵמֻטל ּדָנֻמוָסא ּביַֿ֣֭ד ֻמ7

ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא הָוא ס
Joh 1:18 ו֗הי ו ִּדאיֿתַ֣ ָלָהא> הַ֣ ָלָהא ָלא חָזא ֗אָנׁש ֵממֻֿתום> ִיִחיָֿ֭דָיא אַ֣ אַ֣

ִעי ס אֻֿבו֗הי> ֻהו ֵאׁשּתַ֣ ּבֻעוָּבא ּדַ֣
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Joh 1:19 רו לָוֵֿתה ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵמן ּדַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ ָנ֑ן ּכַ֣ יֻוחַ֣ וָהֵֿ֭דא ִהי ָסהֻּדוֵֿתה ּד7
֗נּת> ן אַ֣ ֗נּת מַ֣ אֻלוָני֗הי> אַ֣ נׁשַ֣ וִרׁשֵלם> ָּכהֵנ֞א וֵלָוֵי֞א ּדַ֣ ֻא7

Joh 1:20 <ו ֵאָנא ֗אָנא מִׁשיָחא אוִּדי> ּדלַ֣ ר> וַ֣ אוִּדי> וָלא ּכֿפַ֣ וַ֣
Joh 1:21 י> נִֿבָיא ר ָלא ִאיֿתַ֣ ֗נּ֑ת ֵואמַ֣ ִלָיא אַ֣ אֻלו֗הי ֻּתוֿב> ָמָנא ָהִֿכיל> ִא7 וׁשַ֣

ר ָלא> ֗נּ֑ת ֵואמַ֣ אַ֣
Joh 1:22 ר ן ָמָנא ָאמַ֣ ּדֻרו> איֵלין ּדׁשַ֣ ֗נּת ּדֵנֵּתל ֵּפֿתָֿגָמא לַ֣ נֻו אַ֣ רו ֵלה> ומַ֣ ֵואמַ֣

ל נַֿ֣פָׁשֿך ס ֗נּת עַ֣ אַ֣
Joh 1:23 ָנא יּכַ֣ ו ֻאורֵחה ּדָמרָי֑א אַ֣ אׁשוַ֣ ֿ֭דּבָר֑א ּדַ֣ ֑ר ֵאָנא ָקָלא ּדָקֵרא ּבמַ֣ ֵאמַ֣

עָיא נִֿבָיא ס ׁשַ֣ ר ֵא7 ֵּדאמַ֣
Joh 1:24 <ו רו> ֵמן ּפִריֵׁש֞א ֗הוַ֣ ּדַ֣ ָהנֻון ֵּדין ֵּדאׁשּתַ֣

Joh 1:25 ְ֭יּך ֗נּת ָלא ִאיֿתַ֣ ֗נּ֑ת ֵאן אַ֣ עֵמֿ֭ד אַ֣ רו ֵלה> ָמָנא ָהִֿכיל מַ֣ אֻלו֗הי> ֵואמַ֣ וׁשַ֣
ִלָיא> וָלא נִֿבָיא ס מִׁשיָחא> וָלא ִא7

Joh 1:26 יָנֿתֻֿכון ֵּדין ֞ ּבַ֣ ָיא> עֵמֿ֭ד ֗אָנא ּבמַ֣ ן ֵאָנא מַ֣ ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ ָנ> 7וחַ֣ עָנא ֻי
א֗נֻּתון ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵלה> ו ּדַ֣ ָקֵא֑ם הַ֣

Joh 1:27 ו ֵּדאָנא> ָלא ָׁשֵוא ֗אָנא ֑י הַ֣ הָוא ֵלה קָֿ֭דמַ֣ רי ָאֵֿת֑א וַ֣ ו ּדָֿבֿתַ֣ ו הַ֣ ָהנַ֣
ו֗ה֞י ס מָסנַ֣ רֵק֞א ּדַ֣ ֵּדאׁשֵרא עַ֣

Joh 1:28 עֵמֿ֭ד ֗הָוא יָּכא ּדמַ֣ ן אַ֣ י>֞ ּבֵעֿבָרא ּדיֻורּדָנ> נָיא הוַ֣ ֵֿביֿת-עַ֣ ָהֵלין ּב7
ָנן ס 7וחַ֣ ֻי

Joh 1:29 ר> ָהא ֵיֻׁשוע ָּדאֵֿתא לָוֵֿתה> ֵואמַ֣ ָנן ל7 7וחַ֣ ליַ֣וָמא ּדָֿבֿתֵרה> חָזא ֻי וַ֣
ו ּדָׁשֵקל חִטיֵֿתה ּדָעלָמא ס אָלָה֑א הַ֣ ֵאמֵרה ּדַ֣

Joh 1:30 <י הָוא ֵלה קָֿ֭דמַ֣ ֿבָרא> וַ֣ רי ָאֵֿתא ּגַ֣ ו֗ה֑י ּדָֿבֿתַ֣ ו ֵּדאָנא ֵאמֵרֿת עלַ֣ ָהנַ֣
ו ֵמני> ֿ֭דָמי ֻה֗ ֵמֻטל ּדקַ֣

Joh 1:31 איסָרֵיל> ֵמֻטל ָהָנא ע ִל7 ע ֗הִויֿת ֵלה> ֵאָלא ּדֵנִֿתיֿ֭דַ֣ ֵואָנא ָלא ָיֿ֭דַ֣
עֵמֿ֭ד ס ָי֞א אַ֣ ֿבמַ֣ ֵאִֿתיֿת ֵאָנא> ּדַ֣

Joh 1:32 <יֿך יַ֣וָנא ָיא> אַ֣ חִזיֿת לֻרוָחא ּדָנחָּתא ֵמן ׁשמַ֣ ר> ּדַ֣ ן ֵואמַ֣ ָנ> 7וחַ֣ וַ֣אסֵהֿ֭ד ֻי
ו֗הי> ויַֿ֣ת עלַ֣ וקַ֣
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Joh 1:33 ֻהו ֞ ָיא> אעֵמֿ֭ד ּבמַ֣ ני ּדַ֣ ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ע ֗הִויֿת ֵלה> ֵאָלא מַ֣ ֵואָנא ָלא ָיֿ֭דַ֣
עֵמֿ֭ד ו֗ה֑י ָהנַ֣ו מַ֣ וָיא עלַ֣ מקַ֣ ֗נּת ּדָנחָּתא ֻרוָחא> וַ֣ איָנא ּדָחֵזא אַ֣ ר ִלי> ּדַ֣ ֵאמַ֣

ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ס
Joh 1:34 אָלָהא ס ו ּבֵרה ּדַ֣ ֵואָנא חִזיֿת וַ֣אסהֵֿ֭דֿת> ּדָהנַ֣

Joh 1:35 ֞<ו֗הי לִמיֿ֭דַ֣ ֿתֵרי֞ן ֵמן ּתַ֣ ָנן וַ֣ 7וחַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ָקֵאם ֗הָוא ֻי וַ֣
Joh 1:36 <אָלָהא ר> ָהא ֵאמֵרה ּדַ֣ ֵלֿך> ֵואמַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ ֵיֻׁשוע> ּכַ֣ וָחר ּב7

Joh 1:37 <ֵיֻׁשוע ֑ר ֵואזַ֣לו לֻהון ָּבֿתֵרה ּד7 ֿ֭ד ֵאמַ֣ ו֗ה֞י ּכַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ יֻהו֞ן ּתַ֣ עו ּתרַ֣ וַׁ֣שמַ֣
Joh 1:38 ן ָמָנא ָּבֵעין ר לֻהו> חָזא ֵאנֻון ָּדאֵֿתין ָּבֿתֵר֑ה ֵואמַ֣ ֵואֿתּפִני ֵי7ֻׁשוע> וַ֣

֗נּת> יָּכא ָהֵוא אַ֣ ן אַ֣ ּבַ֣> ן ָאמִרין ֵלה> רַ֣ א֗נֻּתו>
Joh 1:39 לָוֵֿתה יָּכא ּדָהֵוא> וַ֣ חזַ֣ו אַ֣ ו> וַ֣ ן ֵהנֻון ֵּדין ֵאֿתַ֣ ו> וֵֿתחזֻו> ר לֻהון ּתַ֣ ָאמַ֣

ר ס יֿך ָׁשֵע֞א עסַ֣ ֞י אַ֣ ו> ִואיֿת ֗הוַ֣ ו יַ֣וָמא הַ֣ הוַ֣
Joh 1:40 ו֗הי ֵיֻׁשוע> ִאיֿתַ֣ ן ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ּד7 ָנ> 7וחַ֣ עו ֵמן ֻי ׁשמַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵמן ָהנֻון ּדַ֣ חַ֣

ֵׁשמֻעון> ֻחו֗הי ּד7 נּדֵראָוס אַ֣ 7 ֗הָוא אַ֣
Joh 1:41 חָני֗הי ר ֵלה> ֵאׁשּכַ֣ ֻחו֗הי> ֵואמַ֣ ֵׁשמֻעון אַ֣ ם ל7 ָהָנא חָזא ֻלוקֿ֭דַ֣

מִׁשיָחא> לַ֣
Joh 1:42 מֻעון ו ֵׁש7 ֗נּת ֻה֗ ר> אַ֣ איּתֵיה לָוֿת ֵי7ֻׁשוע ס וָחר ֵּבה ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ וַ֣

֗נּת ֵּתֿתקֵרא ִּכאָֿפא ס יַ֣וָנ֑א אַ֣ ּבֵרה ּד7
Joh 1:43 <ִֿפיִליָּפוס ח ל7 ֿגִליָלא> ֵואׁשּכַ֣ ק לַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א צָֿבא ֵי7ֻׁשוע לֵמּפַ֣ וַ֣

רי> ר ֵלה> ָּתא ָּבֿתַ֣ ֵואמַ֣
Joh 1:44 ָיָֿ֭דא> ֵמן מִֿ֭די֗נֵּתה יֿת-צַ֣ ו֗הי ֗הָוא ֵמן ֵּב7 יִליָּפוס ִאיֿתַ֣ ֻהו ֵּדין ִֿפ7

ֵׁשמֻעון> ֿ֭ד7 אנּדֵראָוס וַ֣ 7 ּדַ֣
Joh 1:45 וֵׁשא ו֗הי ֻמ7 ֿב עלַ֣ ֿכֿתַ֣ ו ּדַ֣ ר ֵלה> הַ֣ ִיאיל> ֵואמַ֣ נַ֣ נַֿ֣תַ֣ ח ל7 ִֿפיִליָּפוס ֵאׁשּכַ֣ ו7

ֿת> 7וֵסֿף ֵמן ָנ7צרַ֣ ר יַ֣ ו ּבַ֣ ֵיֻׁשוע ֻה֗ חָני֗הי> ּד7 נִֿבֵי֑א֞ ֵאׁשּכַ֣ ּבָנֻמוָסא וֿבַ֣
Joh 1:46 ר ֵלה ח ֵמֵּדם ּדָטֿב ֵנהֵו֑א ָאמַ֣ ֿ֑ת ֵמׁשּכַ֣ ִיאיל> ֵמן ָנ7צרַ֣ נַ֣ 7ֿתַ֣ ר ֵלה נַ֣ ָאמַ֣

יִליָּפוס> ָּתא> וֵֿתחֵזא> ִֿפ7
Joh 1:47 ו֗הי> ָהא ר עלַ֣ ֿ֭ד ָאֵֿתא לָוֵֿתה> ֵואמַ֣ ִיאיל ּכַ֣ נַ֣ נַֿ֣תַ֣ חָזי֗הי ֵי7ֻׁשוע ל7 וַ֣

יּת ֵּבה> יסָרֵיל> ּדֵנֿכָלא לַ֣ ר ִא7 ִריָראִיֿת ּבַ֣ ׁשַ֣
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Joh 1:48 <ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע ֗נּת ִלי> ָאמַ֣ ע אַ֣ יֵמָּכא ָיֿ֭דַ֣ ִיאיל> ֵמן אַ֣ נַ֣ 7ֿתַ֣ ר ֵלה נַ֣ ָאמַ֣
֗נּת חִזיָֿתֿך ס ֿ֭ד ּתֵחיֿת ִּתָּתא אַ֣ יִליָּפוס ּכַ֣ ֿ֭דָלא ֵנקֵריֿך ִֿפ7 עַ֣

Joh 1:49 ו ֗נּת ֻה֗ אָלָהא> אַ֣ ו ּבֵרה ּדַ֣ ֗נּת ֻה֗ ִּב֑י אַ֣ ר ֵלה> רַ֣ ִיאיל> ֵואמַ֣ נַ֣ 7ֿתַ֣ עָנא נַ֣
איסָרֵיל> לֵּכה ִּד7 מַ֣

Joh 1:50 יֵמן חִזיָֿתֿך ּתֵחיֿת ִּתָּתא מהַ֣ ל ֵּדאמֵרֿת ָלֿך ּדַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> עַ֣ ָאמַ֣
ורָֿב֞ן ֵמן ָהֵלין ֵּתחֵזא> ֗נּת> ּדרַ֣ אַ֣

Joh 1:51 ָיא ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֵמן ָהָׁשא ֵּתחזֻון ׁשמַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ר ֵלה> אַ֣ ָאמַ֣
ֿ֭ד ָסלִקין וָנחִּתין לָוֿת ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּס ּס אָלָהא ּכַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ ֿפִֿתיִחי֑ן ומַ֣ ּדַ֣

Joh 2:1 ֿגִליָלא> ֵואֵמה ָקטֵנא מִֿ֭די֗נָּתא ּדַ֣ ֿתָלָֿת֑א הָוֿת ֵמׁשֻּתוָֿתא ּב7 ליַ֣וָמא ּדַ֣ וַ֣
ָמן ֗הָוֿת> ֵיֻׁשוע ּתַ֣ ּד7

Joh 2:2 <ו֗הי>֞ ֵאֿתקִריו ָלה לֵמׁשֻּתוָֿתא לִמיֿ֭דַ֣ ָואֿף ֻהו ֵי7ֻׁשוע וֿתַ֣
Joh 2:3 <יּת לֻהון מָרא לַ֣ ֵיֻׁשוע> חַ֣ מָרא> ָואמָרא ֵלה ֵאֵמה ל7 ר ֗הָוא חַ֣ וַ֣חסַ֣
Joh 2:4 <ֿתי ִּכיל ֵאָֿתֿת ָׁשעַ֣ ֗נּתָֿת֑א ָלא עֿ֭דַ֣ ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ָמא ִלי וֵלֿכי> אַ֣ ָאמַ֣

Joh 2:5 <ן עֵֿבֿ֭דו ר לֻֿכו> ֞ ֵמֵּדם ָּדאמַ֣ מָׁשֵנא> מׁשַ֣ ָאמָרא ֵאֵמה לַ֣
Joh 2:6 ֞ ֿ֭דִּכיָֿתא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ָֿגֵנ֞א ּדִֿכאָֿפא ֵׁשֿת> ּדִסיָמ֞ן לֿתַ֣ ן אַ֣ ָמ> ֞י ֵּדין ּתַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣

ו ּתָלָֿתא> ֞ אַ֣ ָּדאחָּד֞ן ּתֵרי֞ן ּתֵרי֞ן ֵרֿבִעין>
Joh 2:7 <ָמא לֵעל ו ֵאֵני֞ן עֿ֭דַ֣ מלַ֣ ֞ וַ֣ אָֿגֵנא> ָי֞א לַ֣ ו ֵאֵני֞ן מַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> מלַ֣ ָאמַ֣

Joh 2:8 <איִּתיו ו לִריׁש סָמָֿכא> וַ֣ איּתַ֣ ן זֻלועו ֵמִּכיל> וַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
Joh 2:9 ע ֗הָוא מָר֑א וָלא ָיֿ֭דַ֣ ו חַ֣ הוַ֣ ָי֞א ָהנֻון ּדַ֣ ו ִריׁש סָמָֿכא מַ֣ ֿ֭ד טֵעם הַ֣ וֿכַ֣
֞ קָרא ָיא> ו ֵאנֻון למַ֣ ו> ּדֵהנֻון מלַ֣ מָׁשֵנ֞א ֵּדין ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ יֵמָּכא ֗הָו֑א מׁשַ֣ ֵמן אַ֣

ֿתָנא> ִריׁש סָמָֿכא לחַ֣
Joh 2:10 רִויו יֵּתא> וָמא ּדַ֣ מָרא ָטָֿבא מַ֣ ם חַ֣ ר ֵלה> ֻּכל ֗אָנׁש ֻלוקֿ֭דַ֣ ֵואמַ֣
ָמא לָהָׁשא> מָרא ָטָֿבא עֿ֭דַ֣ רָּתי֗הי לחַ֣ ֗נּת ֵּדין נטַ֣ ֿבִציר> אַ֣ יָנא ּדַ֣ ָהיֵּדין אַ֣

Joh 2:11 ע אוּדַ֣ ֿגִליָל֑א וַ֣ ָקטֵנא ּדַ֣ ֿ֭ד ֵי7ֻׁשוע ּב7 עֿבַ֣ ֿ֭דָמיָּתא ּדַ֣ ָהֵֿ֭דא ֗הי ָאָֿתא קַ֣
ו֗ה֞י ס לִמיֿ֭דַ֣ יֵמנו ֵּבה ּתַ֣ ֻׁשוֿבֵחה> והַ֣

Joh 2:12 ָמן ו֗הי>֞ וֿתַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ו֗ה֞י וֿתַ֣ אחַ֣ ֻחו֑ם ֻהו ֵואֵמה וַ֣ רנַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 ר ָהֵֿ֭דא נֵחֿת לַ֣ ָּבֿתַ֣
ִליל יַ֣וָמָֿת֞א ס ו קַ֣ ֗הוַ֣

Joh 2:13 סֵלק ֻל7אוִרׁשֵלם ֵי7ֻׁשו֑ע ֞ וַ֣ ִריֿב ֗הָוא ֵּפצָחא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> וקַ֣
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Joh 2:14 ֞ וֵר֞א וֵערֵּב֞א ויַ֣וֵנא> מזַּ֣בִנין ּתַ֣ יּכָלא לָהֵלין ּדַ֣ ח ּבהַ֣ ֵואׁשּכַ֣
רָֿפֵנ֞א ּדָיֿתִּבין> מעַ֣ ולַ֣

Joh 2:15 לֵערֵּב֞א יּכָלא> וַ֣ ֵּפק ֵמן הַ֣ לֻֿכלֻהון אַ֣ ֿבָל֑א וַ֣ ֿ֭ד ֵלה ּפָרֵֿגָלא ֵמן חַ֣ עֿבַ֣ וַ֣
ֿך> יֻהו֞ן הֿפַ֣ ן וָֿפֻֿתורַ֣ ֿ֭ד ֻעורָֿפנֻהו> ֞ ֵואׁשַ֣ רָֿפֵנא> מעַ֣ וֵר֞א ולַ֣ וַ֣לֿתַ֣

Joh 2:16 ר> ׁשֻקולו ָהֵלין ֵמָּכא> וָלא ֵּתעּבֻֿ֭דוֵנה ֞ ֵאמַ֣ מזַּ֣בִנין יַ֣וֵנא> לָהנֻון ּדַ֣ וַ֣
יֵּתה ָּדאֿבי ֵּביֿת ֵּתאֻֿגורָּתא ס לֿבַ֣

Joh 2:17 ני ס ֿכלַ֣ יָּתֿך אַ֣ טָנֵנה ּדֿבַ֣ ֿכִֿתיֿ֑ב ּדַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ רו ּתַ֣ ֵואּתּדֿכַ֣
Joh 2:18 ן ּדָהֵלין ֗נּת לַ֣> ֵוא אַ֣ רו ֵלה> ָמָנא ָאָֿתא מחַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ו ֵּדין ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ענַ֣

֗נּת> ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣
Joh 2:19 ֵאָנא ֞ ֿתָלָֿתא יַ֣וִמין> יּכָלא ָהָנ֑א ולַ֣ ן סֻֿתורו הַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

מִקים ֗אָנא ֵלה>
Joh 2:20 יּכָלא ָהָנ֑א ארּבִעין וֵׁשֿת ׁשִני֞ן ֵאֿתּבִני הַ֣ ֞ לַ֣ ָאמִרין ֵלה ִיֻהוָֿ֭דֵיא>

֗נּת ֵל֑ה ֿתָלָֿתא יַ֣וִמי֞ן מִקים אַ֣ א֗נּ֑ת לַ֣ וַ֣
Joh 2:21 <ֿגֵרה יּכָלא ּדֿפַ֣ ל הַ֣ ר ֗הָוא עַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

Joh 2:22 ר ו֗ה֞י ּדָהֵֿ֭דא ֵאמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ רו ּתַ֣ ֿ֭ד ָקם ֵּדין ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿת֑א֞ ֵאּתּדֿכַ֣ ּכַ֣
ר ֵי7ֻׁשוע סס לֵמלָֿתא ֵּדאמַ֣ ֞ וַ֣ ֿכָֿתֵֿבא> יֵמנו לַ֣ ֗הָוא> והַ֣

Joh 2:23 ֿ֭דִעָֿ֭ד֑א ו֗הי ֗הָוא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֻּב7אוִרׁשֵלם> ּבֵֿפצָחא ּבעַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ ּכַ֣
חזַ֣ו ָאֿתָוָֿת֞א ּדָעֵֿבֿ֭ד> יֵמנו ֵּבה> ּדַ֣ ִּגֵיא֞א הַ֣ סַ֣

Joh 2:24 ע ֗הָוא יֵמן ֗הָוא לֻהון נַֿ֣פֵׁשה> ֵמֻטל ּדֻהו ָיֿ֭דַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ָלא מהַ֣
לֻֿכלָנׁש>

Joh 2:25 ע ֗הָוא רָנׁש> ֻהו ֵּגיר ָיֿ֭דַ֣ ל ֻּכל ּבַ֣ ֿ֭ד ֵלה עַ֣ וָלא סִניק ֗הָוא ּד֗אָנׁש ֵנסהַ֣
רָנָׁשא סס ָמָנא ִאיֿת ּבֿבַ֣

Joh 3:1 <יָקִֿ֭דָמוס ׁשֵמה ֗הָוא ֿבָרא ֵמן ּפִריֵׁש֑א֞ ִנ7 ֿ֭ד ּגַ֣ ָמן חַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣
֞ רֻֿכוָנא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> אַ֣

Joh 3:2 ָלָהא ן ּדֵמן אַ֣ ִּב֑י ָיֿ֭דִעינַ֣ ר ֵלה> רַ֣ ָהָנא ֵאָֿתא לָוֿת ֵי7ֻׁשוע ּבִללָיא> ֵואמַ֣
א֗נּת ֿ֭ד ּדַ֣ ח ָהֵלין ָאֿתָוָֿת֞א לֵמעּבַ֣ לָֿפָנא> ָלא ֵּגיר ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣ רּת מַ֣ ּדַ֣ ֵאׁשּתַ֣

ֵמה> אָלָהא עַ֣ ן ּדַ֣ ֗נּ֑ת ֵאָלא מַ֣ ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣
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Joh 3:3 ר ֗אָנא ָלֿך֑ ֵּדאן ֗אָנׁש ָלא ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ר ֵלה> אַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
אָלָהא> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ח ּדֵנחֵזא מַ֣ ֵמִֿתיֵלֿ֭ד ֵמן ּדִריׁ֑ש ָלא ֵמׁשּכַ֣

Joh 3:4 <לָמא ֿבָרא ָסָֿבא> ּדַ֣ ח ּדֵנִֿתיֵלֿ֭ד ּגַ֣ ָנא ֵמׁשּכַ֣ יּכַ֣ יָקִֿ֭דָמוס> אַ֣ ר ֵלה ִנ7 ָאמַ֣
ל> וֵנִֿתיֵלֿ֑֭ד רֵּתי֞ן זַֿ֣בִני֑ן֞ לֵמעַ֣ רָסא ֵּדאֵמה ּדֿתַ֣ ח ֻּתוֿב לֿכַ֣ ֵמׁשּכַ֣

Joh 3:5 ר ֗אָנא ָלֿך֑ ֵּדאן ֗אָנׁש ָלא ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ר ֵלה> אַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
אָלָהא> לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ח ּדֵנֻעול למַ֣ ָי֞א וֻרוָחא> ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֵמִֿתיֵלֿ֭ד ֵמן מַ֣

Joh 3:6 ֵמֵּדם ִּדיִליֿ֭ד ֵמן ֵּבסָרא> ֵּבסָרא ֻהו> וֵמֵּדם ִּדיִליֿ֭ד ֵמן ֻרוָחא> ֻרוָחא
ֻהו>

Joh 3:7 <ר ֵּדאמֵרֿת ָלֿך> ּדָוֵלא לֻֿכון לֵמִֿתיָלֻֿ֭דו ֵמן ּדִריׁש מַ֣ ָלא ֵּתּתּדַ֣
Joh 3:8 ֗נּת ע אַ֣ ֗נּת> ֵאָלא ָלא ָיֿ֭דַ֣ ע אַ֣ ר ּדָצֿבָיא ָנׁשָּבא> וָקָלה ָׁשמַ֣ ֿתַ֣ ֻרוָחא אַ֣

ו֗הי ֻּכלָנׁש ִּדיִליֿ֭ד ֵמן ֻרוָחא> ָנא ִאיֿתַ֣ איָּכא ָאָז֗לא> ָהֿכַ֣ יֵמָּכא ָאֿתָיא> ולַ֣ אַ֣
Joh 3:9 <ָנא ֵמׁשּכָחן ָהֵלין לֵמהָוא יּכַ֣ ר ֵלה> אַ֣ יָקִֿ֭דָמוס> ֵואמַ֣ עָנא ִנ7

Joh 3:10 ע איסָרֵי֑ל וָהֵלין ָלא ָיֿ֭דַ֣ לָֿפֵנה ִּד7 ו מַ֣ ֗נּת ֻה֗ ר ֵלה> אַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
֗נּת> אַ֣

Joh 3:11 ן לִלין ֗חנַ֣> ר ֗אָנא ָלֿך֑ ּדֵמֵּדם ּדָיֿ֭דִעין ֗חנַ֣ן ממַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ אַ֣
ּבִלין א֗נֻּתון> ן ָלא מקַ֣ ן וָסהֻּדוֿתַ֣ סהִֿ֭דין ֵאנַ֣חנַ֣> חזַ֣ין מַ֣ וֵמֵּדם ּדַ֣

Joh 3:12 ר ָנא ֵאן ִאמַ֣ יּכַ֣ ימִנין א֗נֻּתו֑ן אַ֣ ן וָלא מהַ֣ ארָעא ֵאמֵרֿת לֻֿכו> ֵאן ּדֿבַ֣
ימנֻוָנני> ָיא> ּתהַ֣ ׁשמַ֣ לֻֿכון ּדֿבַ֣

Joh 3:13 ָיא> ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא נֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ ו ּדַ֣ ָי֑א ֵאָלא הַ֣ ׁשמַ֣ וָלא ֗אָנׁש סֵלק לַ֣
ָיא> ׁשמַ֣ ו֗הי ּבַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ הַ֣

Joh 3:14 ָנא עִֿתיֿ֭ד לֵמּתּתָרֻמו ֿ֭דּבָר֑א ָהֿכַ֣ וֵׁשא ֵחוָיא ּבמַ֣ אִרים ֻמ7 ָנא ּדַ֣ איּכַ֣ וַ֣
ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא>

Joh 3:15 <ם לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿ֭ד> ֵאָלא ֵנהוֻון ֵלה חַ֣ יֵמן ֵּבה> ָלא ִנאֿבַ֣ מהַ֣ ּדֻֿכל ֗אָנׁש ּדַ֣
Joh 3:16 <ֿבֵרה ִיִחיָֿ֭דָיא ֵנֵּתל ָנא ּדלַ֣ יּכַ֣ ָלָהא לָעלָמ֑א אַ֣ ֵחֿב אַ֣ ָנא ֵּגיר אַ֣ ָהֿכַ֣

ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿ֭ד> ֵאָלא ֵנהוֻון ֵלה חַ֣ יֵמן ֵּבה> ָלא ִנאֿבַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ ּדֻֿכל מַ֣
Joh 3:17 נֻֿ֭דוִניו֗הי לָעלָמא> ֵאָלא ֿבֵרה לָעלָמא ּדַ֣ ָלָהא לַ֣ ר אַ֣ ּדַ֣ ָלא ֵּגיר ׁשַ֣

ּדִנֵחא לָעלָמא ִּבאיֵֿ֭דה>
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Joh 3:18 <ו ֻּדו ִּדין ֻה֗ ן ֵמן ּכַ֣ יֵמ> ן ּדָלא מהַ֣ ן ומַ֣ יֵמן ֵּבה> ָלא ֵמּתּתִֿ֭די> מהַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣
אָלָהא> ׁשֵמה ִּדיִחיָֿ֭דָיא ּבֵרה ּדַ֣ יֵמן ּבַ֣ ּדָלא הַ֣

Joh 3:19 <יָנָׁש֞א לֵחֻׁשוָֿכא אֵחֿבו ּבנַ֣ ו ֵּדין ִּדיָנא> ּדנֻוהָרא ֵאָֿתא לָעלָמ֑א וַ֣ ָהנַ֣
֞ יֻהו֞ן ִּביֵׁשא> ו ֵּגיר עָֿבֿ֭דַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ לנֻוהָרא> ִאיֿתַ֣ יִַּ֣תיר ֵמן ּדַ֣

Joh 3:20 נָיָֿת֞א ָעֵֿבֿ֭ד> ָסֵנא לנֻוהָרא> וָלא ָאֵֿתא לנֻוהָרא> ּדָלא ֻּכל ֵּגיר ּדסַ֣
ו֗הי>֞ סֻסון עָֿבֿ֭דַ֣ ֵנֿתּכַ֣

Joh 3:21 ו֗ה֞י ו ֵּדין ּדָעֵֿבֿ֭ד ׁשָרָרא> ָאֵֿתא לָוֿת נֻוהָרא> ּדֵנִֿתיֿ֭דֻעון עָֿבֿ֭דַ֣ הַ֣
אָלָהא עִֿביִֿ֭דין ּס ּס ּדֿבַ֣

Joh 3:22 ָמן יֻהוֿ֭ד> וֿתַ֣ ארָעא ִּד7 ו֗ה֞י לַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ן ֵאָֿתא ֵי7ֻׁשוע וֿתַ֣ ר ָהֵלי> ָּבֿתַ֣
עֵמֿ֭ד ס ן ומַ֣ מֻהו> ֿך ֗הָוא עַ֣ ּפַ֣ ֵמֿתהַ֣

Joh 3:23 ָי֞א ִלים> ֵמֻטל ּדמַ֣ ל-ֵּג֗נֿב ָׁש7 ן ּדעַ֣ ִעין-ָיו> עֵמֿ֭ד ֗הָוא ּב7 ָנן ֵּדין מַ֣ 7וחַ֣ ָאֿף ֻי
ו וָעמִּדין> ֞ ָואֵֿתין ֗הוַ֣ ִּגֵיאא> ָמן סַ֣ ו ּתַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣

Joh 3:24 ִסיֵר֞א ס ָנן ֵּביֿת-אַ֣ 7וחַ֣ ל ֗הָוא ֻי ִּכיל נֿפַ֣ ָלא ֵּגיר עֿ֭דַ֣
Joh 3:25 ֿ֭ד ם ִיֻהוָֿ֭דָיא חַ֣ ָנן עַ֣ יֻוחַ֣ ו֗ה֞י ּד7 לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּתַ֣ הָוֿת ֗הָוֿת ֵּדין ּבָעָֿתא לחַ֣

ֿ֭דִּכיָֿתא> ל ּתַ֣ עַ֣
Joh 3:26 ָמֿך ֗הָוא ּבֵעֿבָרא ו ּדעַ֣ ֑ן הַ֣ ּבַ֣ רו ֵלה> רַ֣ ָנן ֵואמַ֣ 7וחַ֣ ו לָוֿת ֻי ֵואֿתַ֣

ִּגֵיא֞א ָאֵֿתין לָוֵֿתה ס עֵמֿ֭ד> וסַ֣ ו֗ה֑י ָהא ָאֿף ֻהו מַ֣ א֗נּת סֵהֿ֭דּת עלַ֣ ּדיֻורּדָנ֑ן ּדַ֣
Joh 3:27 ֿב ֵמן צֻֿבוֿת רָנָׁשא לֵמסַ֣ ח ּבַ֣ ן ָלא ֵמׁשּכַ֣ ר לֻהו> ָנן ֵואמַ֣ 7וחַ֣ עָנא ֻי

ָיא> ֿפֵׁשה ֵמֵּד֑ם ֵאָלא ֵאן ֵאִֿתיֵהֿב ֵלה ֵמן ׁשמַ֣ נַ֣
Joh 3:28 ֗נֻּתון ָסהִּדין א֗נֻּתון ִלי> ֵּדאמֵרֿ֑ת ֵּדאָנא ָלא הִויֿת מִׁשיָחא> ֵאָלא אַ֣

ו֗הי> קָֿ֭דמַ֣ ׁשִליָחא ֗אָנא ּדַ֣
Joh 3:29 ו ּדָקֵאם ֿתָנא> הַ֣ ֿתָנא ֻהו> ָרחֵמה ֵּדין ּדחַ֣ לָֿתא> חַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ּכַ֣ מַ֣
ֻֿ֭דוָֿתא ֿתָנא> ָהֵֿ֭דא ָהִֿכיל חַ֣ ּבָֿתא ָחֵֿ֭דא ֵמֻטל ָקֵלה ּדחַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא רַ֣ וָצֵאֿת ֵלה> חַ֣

לָיא> ִּדילי ָהא ממַ֣
Joh 3:30 <ר ו ָוֵלא לֵמרָּבא> וִלי לֵמֿבצַ֣ ו ֻה֗ להַ֣

Joh 3:31 רָעא> ֵמן ו ּדֵמן אַ֣ ו> והַ֣ ו ֵּגיר ּדֵמן לֵעל ֵאָֿתא> לֵעל ֵמן ֻּכל ֻה֗ הַ֣
ו> ָיא ֵאָֿתא> לֵעל ֵמן ֻּכל ֻה֗ ו ּדֵמן ׁשמַ֣ ֵלל> הַ֣ רָעא ממַ֣ רָעא ֻהו> וֵמן אַ֣ אַ֣

Joh 3:32 <ֵּבל סֵהֿ֭ד> וָסהֻּדוֵֿתה ָלא ֗אָנׁש מקַ֣ ע מַ֣ חָזא וַׁ֣שמַ֣ וֵמֵּדם ּדַ֣
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Joh 3:33 <ִריָרא ֻהו אָלָהא ׁשַ֣ ם ּדַ֣ ֵּבל ָסהֻּדוֵֿת֑ה חֿתַ֣ ו ֵּדין ּדקַ֣ הַ֣
Joh 3:34 ֵלל> ָלא ֗הָוא ֵּגיר אָלָהא ממַ֣ ּדֵר֑ה ֵמֵל֞א ֗הו ּדַ֣ אָלָהא ׁשַ֣ יָנא ֵּגיר ּדַ֣ אַ֣

ָלָהא ֻרוָחא> יָלא יַ֣֗הֿב אַ֣ ּבֿכַ֣
Joh 3:35 ֞<ו֗הי ֿבָרא> וֻֿכל ֵמֵּדם יַ֣֗הֿב ִּבאיֿ֭דַ֣ ֵחֿב לַ֣ ָֿבא מַ֣ אַ֣

Joh 3:36 ן ּדָלא ֵמּתטִּפיס ם> ומַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿבָרא> ִאיֿת ֵלה חַ֣ יֵמן ּבַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣
ו֗הי סס ֵוא עלַ֣ אָלָהא נקַ֣ ֞ ֵאָלא ֻרוֿגֵזה ּדַ֣ ֵיא> ֿבָרא> ָלא ֵנחֵזא חַ֣ לַ֣

Joh 4:1 עֵמֿ֭ד ֿ֭ד> ומַ֣ ִּגֵיא֞א עֿבַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א סַ֣ עו ּפִריֵׁש֞א ּדֿתַ֣ ׁשמַ֣ ע ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣ ִיֿ֭דַ֣
ָנן> 7וחַ֣ יִַּ֣תיר ֵמן ֻי

Joh 4:2 ֞<ו֗הי לִמיֿ֭דַ֣ עֵמֿ֭ד ֗הָוא> ֵאָלא ּתַ֣ ֿ֭ד ָלא ֗הָוא ֻהו ֵי7ֻׁשוע מַ֣ ּכַ֣
Joh 4:3 ֿגִליָלא סס יֻהוֿ֑֭ד ֵואזַ֣ל ֵלה ֻּתוֿב לַ֣ ֿבָקה ִל7 וׁשַ֣

Joh 4:4 ֞ ל ֵּביֿת ָׁשמָרֵיא> ר עַ֣ עּבָֿ֭דא ֗הָוֿת ֵלה ֵּדין ּדִנאֵֿתא ֵנעּבַ֣ מַ֣
Joh 4:5 <ל-ֵּג֗נֿב קִריָֿתא ר> עַ֣ ֿכַ֣ רָיא ָׁש7 ֞ ּדֵמֿתקַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ּדָׁשמָרֵיא> ֵואָֿתא לַ֣

יַ֣וֵסֿף ּבֵרה> 7עֻקוֿב ל7 ּדיַ֣֗הֿב ֗הָוא יַ֣
Joh 4:6 יַ֣עֻקוֿב> ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע לֵאא ֗הָוא ֵמן ָי֞א ּד7 ָמן מִעיָנא ּדמַ֣ ִואיֿת ֗הָוא ּתַ֣

֞ ֞י ֵׁשֿת ָׁשִעין> ל מִעיָנא> ִואיֿת ֗הוַ֣ מָלא ֻּדאורָחא> ִויֵֿתֿב ֗הָוא ֵלה עַ֣ עַ֣
Joh 4:7 ֿב ִלי ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> הַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ָיא> מִרין ּדֵֿתמֵלא מַ֣ ֗נּתָֿתא ֵמן ָׁש7 ֵואָֿתֿת אַ֣

ָי֞א ֵאׁשֵּתא> מַ֣
Joh 4:8 <יָּברָּתא מִֿ֭די֗נָּתא> ּדֵנזּבנֻון לֻהון סַ֣ ו לַ֣ לו ֗הוַ֣ ו֗ה֞י ֵּגיר עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣

Joh 4:9 ֗נּ֑ת וֵמני ֗נּת ִיֻהוָֿ֭דָיא אַ֣ ָנא אַ֣ יּכַ֣ ֗נּתָֿתא ָׁשמָריָּתא> אַ֣ ָאמָרא ֵלה ָהי אַ֣
ׁשִחין ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֗נּתָֿתא ָׁשמָריָּתא> ָלא ֵּגיר ֵמֿתחַ֣ י אַ֣ ֗נּת לֵמׁשָּתא> ִּדאיֿתַ֣ ָׁשֵאל אַ֣

֞ ם ָׁשמָרֵיא> עַ֣
Joh 4:10 נֻו אָלָה֑א ומַ֣ ֿבָּתא ּדַ֣ והַ֣ יּתי מַ֣ ר ָלה> ֵאֻלו ָיֿ֭דָעא ֗הוַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
יּתי ֵלה> וָיֵהֿב ֗הָוא ֵלֿכי ֗נּתי ָׁשאָלא ֗הוַ֣ ֿב ִלי ֵאׁשֵּת֑א אַ֣ ר ֵלֿכי> הַ֣ ָהָנא ֵּדאמַ֣

֞ ֵיא> ָי֞א חַ֣ מַ֣
Joh 4:11 <ִמיָקא וָלא ִאיֿת ָלֿך> וִֿבָרא עַ֣ ֗נּתָֿתא ָהי> ָמר֑י ָלא ּדַ֣ ָאמָרא ֵלה אַ֣

֞ ֵיא> ָי֞א חַ֣ יֵמָּכא ָלֿך מַ֣ אַ֣
Joh 4:12 ן ִּבָרא ָהֵֿ֭ד֑א ו ּדֻהו יַ֣֗הֿב לַ֣ 7עֻקוֿ֑ב הַ֣ ֻֿבון יַ֣ ֗נּת ֵמן אַ֣ ֿב אַ֣ ֗נּת רַ֣ לָמא אַ֣

֞ ו֗ה֞י וָעֵנה> ֿבנַ֣ וֻהו ֵמָנה ֵאׁשִּתי וַ֣
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Joh 4:13 <ֻּתוֿב ֵנצֵהא ֞ ָיא> ר ָלה> ֻּכל ּדֵנׁשֵּתא ֵמן ָהֵלין מַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע ֵואמַ֣
Joh 4:14 ם> ֵאָלא ָי֞א ֵּדאָנא ֵאֵּתל ֵלה> ָלא ֵנצֵהא לָעלַ֣ ֻּכל ֵּדין ּדֵנׁשֵּתא ֵמן מַ֣

ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֞ ּדָנֿבִעין לחַ֣ ָיא> ָי֞א ָהנֻון ּדָיֵהֿב ֗אָנא ֵל֑ה ֵנהוֻון ֵּבה מִעיָנא ּדמַ֣ מַ֣
Joh 4:15 ּדָלא ֻּתוֿב ֞ ָיא> ֿב ִלי ֵמן ָהֵלין מַ֣ ֗נּתָֿתא ָהי> ָמר֑י הַ֣ ָאמָרא ֵלה אַ֣

ֵאצֵהא> וָלא הִויֿת ָאֿתָיא ָּדלָיא ֵמן ָהרָּכא>
Joh 4:16 <עֵלֿכי> וָֿתי לָהרָּכא ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ֵזלי קָרי לֿבַ֣ ָאמַ֣

Joh 4:17 יּת רּתי> ּדלַ֣ ִּפיר ֵאמַ֣ ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ׁשַ֣ עָלא> ָאמַ֣ יּת ִלי ּבַ֣ ָאמָרא ֵלה> לַ֣
עָלא> ִלי ּבַ֣

Joh 4:18 ו ֵלֿכי> וָהָנא ִּדאיֿת ֵלֿכי ָהָׁשא> ָלא הָוא עִלי֞ן הוַ֣ מָׁשא ֵּגיר ּבַ֣ חַ֣
רּתי> ִרירָּתא ֵאמַ֣ עֵלֿכי> ָהֵֿ֭דא> ׁשַ֣ ּבַ֣

Joh 4:19 <֗נּת נִֿבָיא אַ֣ ֗נּתָֿתא> ָמר֑י ָחזָיא ֗אָנא ּדַ֣ ָאמָרא ֵלה ָהי אַ֣
Joh 4:20 ן ּדֻֿב7אוִרׁשֵלם א֗נֻּתון ָאמִרין א֗נֻּתו> י֞ן ּבָהָנא ֻטוָרא סֵֿגֿ֭דו> וַ֣ ָֿבהַ֣ אַ֣

ֿ֭ד> ר ּדָוֵלא לֵמסּגַ֣ ֿתַ֣ ו אַ֣ ֻה֗
Joh 4:21 יֵמִניני ָּדאֿתָיא ָׁשעָֿת֑א ּדָלא ּבָהָנא ֗נּתָֿתא> הַ֣ ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣

אָֿבא> ֻטוָרא> ָואֿף ָלא ֻּב7אוִרׁשֵלם ֵּתסּגֻֿ֭דון לַ֣
Joh 4:22 ן ֵּדין ָסֿגִּדין ן חנַ֣ ן לֵמֵּדם ּדָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> ֗נֻּתון ָסֿגִּדין א֗נֻּתו> אַ֣

ֵי֞א ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵאנֻון> ן ּדחַ֣ ן לָמא ּדָיֿ֭דִעין ֗חנַ֣> ֗חנַ֣>
Joh 4:23 ִריֵר֞א ֿתי ּדָסֻֿגוֵֿ֭ד֞א ׁשַ֣ ֵאָלא ָאֿתָיא ָׁשעָֿתא> וָהָׁשא ִאיֵֿתי֑ה ֵאמַ֣

ו ָסֻֿגוֵֿ֭ד֞א איֿך ָהֵלין ֻה֗ ָֿבא ֵּגיר ּדַ֣ ׁשָרָרא> ָאֿף אַ֣ אָֿבא ּבֻרוָחא> וֿבַ֣ ֵנסּגֻֿ֭דון לַ֣
ָּבֵעא>

Joh 4:24 ׁשָרָרא ָוֵלא איֵלין ּדָסֿגִּדין ֵל֑ה ּבֻרוָחא וֿבַ֣ ָלָהא> וַ֣ ֻרוָחא ֻהו ֵּגיר אַ֣
ּדֵנסּגֻֿ֭דון>

Joh 4:25 <מִׁשיָחא ָאֵֿתא> וָמא ֵּדאָֿתא ֗נּתָֿתא ָהי> ָיֿ֭דָעא ֗אָנא ּדַ֣ ָאמָרא ֵלה אַ֣
ן ֻּכלֵמֵּדם> ֵלֿף לַ֣ ֻהו מַ֣

Joh 4:26 <ֵמֿכי ֵלל ֗אָנא עַ֣ ממַ֣ ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ֵאָנא ֗אָנא> ּדַ֣ ָאמַ֣
Joh 4:27 <ֵלל ֗נּתָֿתא ממַ֣ ם אַ֣ ו ּדעַ֣ מִרין ֗הוַ֣ ו֗הי>֞ וֵמּתּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ו ּתַ֣ ֵל֑ל ֵאֿתַ֣ ֿ֭ד ממַ֣ וֿכַ֣

ָמה> ֗נּת עַ֣ ֵלל אַ֣ ו ָמָנא ממַ֣ ֗נּ֑ת אַ֣ ר> ָמָנא ָּבֵעא אַ֣ ָלא ֵּדין ֗אָנׁש ֵאמַ֣
Joh 4:28 <מִֿ֭די֗נָּתא> ָואמָרא ל֗אָנָׁשא ֗נּתָֿתא> ֵואזַ֣֗לֿת לַ֣ ֿת ֻקולָֿתה אַ֣ וֵׁשֿבקַ֣
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Joh 4:29 <ר ִלי ֻּכל ֵמֵּדם ּדֵעֿבֵּדֿת> לָמא ֻהויֻו מִׁשיָחא ֿבָרא> ֵּדאמַ֣ ו חזַ֣ו ּגַ֣ ּתַ֣
Joh 4:30 ו לָוֵֿתה ּס ּס קו ֗אָנָׁשא ֵמן מִֿ֭די֗נָּת֑א ָואֵֿתין ֗הוַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

Joh 4:31 <ס ן לעַ֣ ּבַ֣ ו֗הי>֞ ָואמִרין ֵלה> רַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ו ֵמֵנה ּתַ֣ יָנֿת ָהֵלין ָּבֵעין ֗הוַ֣ וֿבַ֣
Joh 4:32 ן ָלא א֗נֻּתו> יָֿ֭דא ּדַ֣ ן ִאיֿת ִלי ֵמאֻֿכולָּתא ֵּדאֻֿכו֑ל אַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון>
Joh 4:33 ֑ל יִּתי ֵלה ֵמֵּדם לֵמאֿכַ֣ ֞ לָמ֑א ֗אָנׁש אַ֣ יֻהון> ינַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א ּבַ֣ ָאמִרין ּתַ֣

Joh 4:34 ן ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵמאֻֿכולּתי> ִּדילי ִאיֵֿתי֑ה ֵּדאעֵּבֿ֭ד ֵצֿבָיֵנה ּדמַ֣ ָאמַ֣
עָֿבֵֿ֭דה> לִמיו֗הי לַ֣ ני> ֵואׁשַ֣ ּדרַ֣ ּדׁשַ֣

Joh 4:35 ר ֞ ָאֵֿתא חָצָֿ֭דא> ָהא ָאמַ֣ רּבָעא יַ֣רִחין> ר אַ֣ ֗נֻּתון ָאמִרין ּדָֿבֿתַ֣ ָלא אַ֣
ֻּדו> חָצָֿ֭דא> ֵמן ּכַ֣ ִטי לַ֣ ר ומַ֣ חוַ֣ רָעָֿת֞א ּדַ֣ חזַ֣ו אַ֣ ֞ וַ֣ יֻּכון> ינַ֣ אִרימו עַ֣ ן ּדַ֣ ֗אָנא לֻֿכו>

Joh 4:36 ם> וָזֻרוָעא לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֞ לחַ֣ ֿגָרא ָנֵסֿב> וָֿכֵנׁש ִּפאֵרא> איָנא ּדָחֵצֿ֭ד> אַ֣ וַ֣
ֿכחָֿ֭דא ֵנחֻּדון> וָחֻצוָֿ֭דא> אַ֣

Joh 4:37 ֗אחִרין ֑ע וַ֣ ו ָזרַ֣ ֗אחִרין ֻה֗ ׁשָרָרא> ּדַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ֵּגיר ִאיֵֿתיה ֵמלָֿתא ּדַ֣
ָחֵצֿ֭ד>

Joh 4:38 <֗נֻּתון לאִיֻּתון ֵּבה ֿ֑֭ד ֵמֵּדם ּדָלא ֗הָוא אַ֣ רּתֻֿכון לֵמחצַ֣ ּדַ֣ ֵאָנא ׁשַ֣
מלֻהון ּדָהנֻון ס ל עַ֣ לֻּתון עַ֣ א֗נֻּתון עַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ֵּגיר לאִי֑ו וַ֣

Joh 4:39 ֵמֻטל ֵמלָֿתה ֞ יֵמנו ֵּבה ָׁשמָרֵיא> ִּגֵיא֞א הַ֣ ֵמן ָהי מִֿ֭די֗נָּתא ֵּדין סַ֣
ר ִלי ֻּכלֵמֵּדם ּדֵעֿבֵּדֿת> סהָֿ֭דא ֗הָוֿת ֵּדאמַ֣ א֗נּתָֿתא ָהי> ּדמַ֣ ּדַ֣

Joh 4:40 הָוא ן וַ֣ ו ֵמֵנה ּדֵנהֵוא לָוֿתֻהו> ו לָוֵֿתה ָהנֻון ָׁשמָרֵי֑א֞ ּבעַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣
֞ לָוֿתֻהון ּתֵרי֞ן יַ֣וִמין>

Joh 4:41 יֵמנו ֵּבה ֵמֻטל ֵמלֵֿת֑ה ִּגֵיא֞א הַ֣ וסַ֣
Joh 4:42 א֗נּתָֿתא ָהי> ּדֵמִּכיל ָלא ֗הָוא ֵמֻטל ֵמלֵֿתֿכי ו לַ֣ ָואמִרין ֗הוַ֣

חָיֵנה ִריָראִיֿת מִׁשיָחא> מַ֣ ו ׁשַ֣ ע֑ן ּדָהנַ֣ ען ִויֿ֭דַ֣ ן ֵּגיר ׁשמַ֣ ן ֵּבה> חנַ֣ ימִנין ֗חנַ֣ מהַ֣
ּדָעלָמא ס

Joh 4:43 <ֿגִליָלא ן ֵואזַ֣ל לַ֣ ָמ> ק ֵי7ֻׁשוע ֵמן ּתַ֣ ר ּתֵרי֞ן יַ֣וִמי֑ן֞ נֿפַ֣ וָֿבֿתַ֣
Joh 4:44 ר ס מִֿ֭די֗נֵּתה ָלא ֵמֿתיַ֣קַ֣ נִֿבָיא ּבַ֣ ֻהו ֵּגיר ֵי7ֻׁשוע סֵהֿ֑֭ד ּדַ֣

Joh 4:45 ֿ֭ד עֿבַ֣ חזַ֣ו ָאֿתָוָֿת֞א ֻּכל ּדַ֣ ֞ ּדַ֣ ּבֻלו֗הי ּגִליָלֵיא> ֿגִליָלא> קַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאָֿתא לַ֣ ּכַ֣
ֿ֭דִעָֿ֭דא> ו ֵּגיר ָואֿף ֵהנֻון לעַ֣ ו ֗הוַ֣ ֿ֭דִעָֿ֭דא> ֵאֿתַ֣ ֻּב7אוִרׁשֵלם ּבעַ֣
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Joh 4:46 מָרא ָי֞א חַ֣ ֿ֭ד מַ֣ עֿבַ֣ יָּכא ּדַ֣ ֿגִליָל֑א אַ֣ ָקטֵנא ּדַ֣ ֵאָֿתא ֵּדין ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע ל7
ֿבֵרה ּכִריה ֗הָוא> ֿ֭ד> ּדַ֣ לָּכא חַ֣ רנַֻ֣חום עֵֿבֿ֭ד מַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 ס ִואיֿת ֗הָוא ּבַ֣

Joh 4:47 ֿגִליָל֑א ֵואזַ֣ל לָוֵֿתה> וָֿבֵעא ֻהוֿ֭ד לַ֣ ע ֵּדאָֿתא ֵי7ֻׁשוע ֵמן ִי7 ָהָנא ׁשמַ֣
מָמֿת> ִריֿב ֗הָוא ֵּגיר לַ֣ ֿבֵרה> קַ֣ ֗הָוא ֵמֵנ֑ה ּדֵנֻחוֿת ונַ֣אֵסא לַ֣

Joh 4:48 <ימנֻון ן ָלא ּתהַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵאן ָאֿתָוָֿת֞א וֵֿתֿ֭דמָרָֿת֞א ָלא ֵּתחזֻו> ָאמַ֣
Joh 4:49 <לָיא ֿ֭דָלא ָמֵאֿת ֵלה טַ֣ לָּכא> ָמר֑י ֻחוֿת> עַ֣ ו עֵֿבֿ֭ד מַ֣ ר ֵלה הַ֣ ָאמַ֣

Joh 4:50 ר ֿבָרא ּבֵמלָֿתא ֵּדאמַ֣ ו ּגַ֣ יֵמן הַ֣ ו> והַ֣ י ֻה֗ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵז֑ל ּבָרֿך חַ֣ ָאמַ֣
ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵואזַ֣ל>

Joh 4:51 ּבֻרו֗הי ָואמִרין ֵלה> ּבָרֿך ו֗הי>֞ וסַ֣ ֿבּדַ֣ רֻעו֗הי עַ֣ ֿ֭ד ֵּדין נֵחֿת ֗הָו֑א אַ֣ ּכַ֣
חָיא>

Joh 4:52 ע ׁשֿבַ֣ איָנא ֵעָּדָנא ֵאֿתחֵלם> ָאמִרין ֵלה> ֵאֿתָמלי> ּבַ֣ ן ּבַ֣ ֵאל ֵאנֻו> וׁשַ֣
קֵֿתה ֵאָׁשָֿתא> ָׁשִעי֞ן ׁשֿבַ֣

Joh 4:53 <ֿבָרֿך חָיא ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣ ֿבָהי ָׁשעָֿתא ּדָֿבה ֵאמַ֣ ֻֿבו֗הי> ּדַ֣ ע אַ֣ ִויֿ֭דַ֣
יֵּתה ֻּכֵלה> יֵמן ֻהו וֿבַ֣ והַ֣

Joh 4:54 ֿגִליָלא ֻהוֿ֭ד לַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא ֵמן ִי7 ֿ֭ד ֵי7ֻׁשו֑ע ּכַ֣ רֵּתי֞ן עֿבַ֣ ָהֵֿ֭דא ֻּתוֿב ָאָֿתא ּדֿתַ֣
ס

Joh 5:1 <סֵלק ֵי7ֻׁשוע ֻל7אוִרׁשֵלם ֞ וַ֣ ֿ֭דִעָֿ֭דא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ר ָהֵלי֑ן הָוא עַ֣ ָּבֿתַ֣
Joh 5:2 עֻמוִֿ֭דיָֿת֑א ָמן ֻּב7אוִרׁשֵלם ֻּדוּכָֿתא חָֿ֭דא ּדמַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣

֞ מָׁשא ֵאסטִוין> יֿת-ֵחסָּדא> ִואיֿת ֗הָוא ָּבה חַ֣ רָיא ֵעֿבָראִיֿת> ֵּב7 ּדֵמֿתקַ֣
Joh 5:3 ֞ חִֿגיֵס֞א ויִַּ֣ביֵׁשא> ָי֞א וַ֣ סמַ֣ ֿכִריֵה֑א֞ וַ֣ ִּגָיאא ּדַ֣ ָמא סַ֣ ו עַ֣ ֿבָהֵלין רֵמין ֗הוַ֣ וַ֣

֞ ָיא> ו לזֻוָעא ּדמַ֣ ֵּכין ֗הוַ֣ וַ֣מסַ֣
Joh 5:4 מִזיע ֗הָוא עֻמוִֿ֭דיָֿת֑א וַ֣ ן ָנֵחֿת ֗הָוא ָלה למַ֣ ן זֿבַ֣ זֿבַ֣ אָֿכא ֵּגיר ּבַ֣ לַ֣ מַ֣

ָי֑א֞ ֵמֿתחֵלם ֗הָוא ר זַ֣וָעא ּדמַ֣ ֿ֭דָמָיא ָנֵחֿת ֗הָוא ֵמן ָּבֿתַ֣ איָנא ּדקַ֣ ֞ וַ֣ ָיא> לֻהון למַ֣
יָנא ִּדאיֿת ֗הָוא ֵלה ס ֻּכל ִּכאָֿבא אַ֣

Joh 5:5 ו֗הי ֗הָוא ֿתָמֵנא ׁשִני֞ן ִאיֿתַ֣ ֿתָלִֿתין וַ֣ ֿ֑֭ד ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ ָמן ּגַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣
ּבֻֿכורָהָנא>

Joh 5:6 <ר ֵלה ִּגָיאא ִאיֿת ֵלה> ֵואמַ֣ ע ּדזַֿ֣בָנא סַ֣ רֵמ֑א ִויֿ֭דַ֣ לָהָנא חָזא ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣
֗נּת ּדֵֿתֿתחֵל֑ם ָצֵֿבא אַ֣
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Joh 5:7 יּת ִלי ֵּדין ֗אָנׁש> ּדָמא ר> ִאין ָמרי> לַ֣ ו ּכִריָהא> ֵואמַ֣ עָנא הַ֣
ֿ֭ד ֵאָנא ָאֵֿתא ֗אָנ֑א ֗אחִרין ֵמן עֻמוִֿ֭דיָֿתא> ֵאָלא עַ֣ ָי֞א נַ֣רֵמיני ּבמַ֣ ֵּדאּתּתִזיעו מַ֣

י ָנֵחֿת> קָֿ֭דמַ֣
Joh 5:8 <ֵלֿך רָסֿך> והַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֻקום ׁשֻקול עַ֣ ָאמַ֣

Joh 5:9 ו ֵלֿך ס וֻהו הַ֣ רֵסה> והַ֣ ל עַ֣ ו> וָקם ׁשקַ֣ ֿבָרא הַ֣ ר ָׁשעֵֿתה ֵאֿתחֵלם ּגַ֣ וֿבַ֣
ּבָֿתא ֗הָוֿת> יַ֣וָמא ׁשַ֣

Joh 5:10 ִליט ָלֿך ּבָֿתא ֗הי> ָלא ׁשַ֣ אִסי> ׁשַ֣ ו ֵּדאֿתַ֣ ָואמִרין ֵלה ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א להַ֣
רָסֿך> ּדֵֿתׁשֻקול עַ֣

Joh 5:11 ר ִלי ני חִליָמ֑א ֻהו ֵאמַ֣ ֿבּדַ֣ ו ּדעַ֣ ן הַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין עָנא ֵואמַ֣
ֵלֿך> רָסֿך> והַ֣ ׁשֻקול עַ֣ ּדַ֣

Joh 5:12 <ֵלֿך רָסֿך והַ֣ ׁשֻקול עַ֣ ר ָלֿך> ּדַ֣ ֿבָרא ֵּדאמַ֣ נֻו ָהָנא ּגַ֣ אֻלו֗הי מַ֣ וׁשַ֣
Joh 5:13 נֻו> ֵי7ֻׁשוע ֵּגיר ֵאֿתּגִני ֗הָוא ֵלה ע ֗הָוא מַ֣ אִסי> ָלא ָיֿ֭דַ֣ ו ֵּדין ֵּדאֿתַ֣ הַ֣

ִּגָיאא ִּדאיֿת ֗הָוא ּבֻֿ֭דוּכָֿתא ָהי> ּבֵֿכנָׁשא סַ֣
Joh 5:14 <֗נּת ר ֵלה> ָהא חִלים אַ֣ יּכָלא> ֵואמַ֣ ֑ן ֵאׁשּכֵחה ֵי7ֻׁשוע ּבהַ֣ ר זֿבַ֣ ָּבֿתַ֣

ֿ֭דָמָיא> לָמא ֵנהֵוא ָלֿך ֵמֵּדם ּדִֿביׁש ֵמן קַ֣ ֻּתוֿב ָלא ֵּתחֵטא> ּדַ֣
Joh 5:15 <אחלֵמה ו ּדַ֣ ו הַ֣ ֵיֻׁשוע ֻה֗ ֞ ּד7 ר ִליֻהוָֿ֭דֵיא> ֿבָרא> ֵואמַ֣ ו ּגַ֣ ֵואזַ֣ל הַ֣

Joh 5:16 ו לֵמקטֵל֑ה ֵיֻׁשוע> וָֿבֵעין ֗הוַ֣ ו ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ל7 וֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ָרֿ֭דִּפין ֗הוַ֣
ּבָֿתא> ּדָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא ּבׁשַ֣

Joh 5:17 ָמא לָהָׁשא ָעֵֿבֿ֑֭ד ָאֿף ֵאָנא ָעֵֿבֿ֭ד ן ָאֿבי עֿ֭דַ֣ ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣
֗אָנא>

Joh 5:18 לֻחוֿ֭ד ו ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א לֵמקטֵלה> ָלא ּבַ֣ וֵמֻטל ָהֵֿ֭דא יִַּ֣תיָראִיֿת ָּבֵעין ֗הוַ֣
ר ֗הָוא> ו֗הי> ָאמַ֣ אֻֿבו֗הי ִאיֿתַ֣ ָלָהא ּדַ֣ ל אַ֣ ּבָֿת֑א ֵאָלא ָאֿף ּדעַ֣ ּדָׁשֵרא ֗הָוא ׁשַ֣

ָלָהא ּס ּס ם אַ֣ ׁשֵוא ֗הָוא נַֿ֣פֵׁשה עַ֣ ומַ֣
Joh 5:19 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

אָֿבא ּדָעֵֿבֿ֭ד> ח ּבָרא ָעֵֿבֿ֭ד ֵמֵּדם ֵמן צֻֿבוֿת נַֿ֣פֵׁשה> ֵאָלא ֵמֵּדם ּדָחֵזא לַ֣ ֵמׁשּכַ֣
ֿכָוֵֿתה ָעֵֿבֿ֭ד> אָֿבא ָעֵֿבֿ֑֭ד ָהֵלין ָאֿף ּבָרא אַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדַ֣ אַ֣

Joh 5:20 ֿ֭דיִַּ֣תיִרין ֵמן ֵוא ֵלה> וַ֣ ֿבֵרה> וֻֿכלֵמֵּדם ּדָעֵֿבֿ֭ד מחַ֣ ָֿבא ֵּגיר ָרֵחם לַ֣ אַ֣
מֻרון> א֗נֻּתון ֵּתּתּדַ֣ ֵוא ֵלה> ּדַ֣ ָהֵלין עָֿבֵֿ֭ד֞א מחַ֣
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Joh 5:21 ָנא ָאֿף ּבָרא ֵחא לֻהו֑ן ָהֿכַ֣ אָֿבא מִקים ִמיֵֿת֞א ומַ֣ ָנא ֵּגיר ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ֵחא> איֵלין ּדָצֵֿבא מַ֣ לַ֣

Joh 5:22 <ֿבָרא ָֿבא ָּדֵאן ל֗אָנׁש> ֵאָלא ֻּכֵלה ִּדיָנא יַ֣הֵּבה לַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר אַ֣
Joh 5:23 ֿבָר֑א ר לַ֣ ו ּדָלא מיַ֣קַ֣ אָֿבא> הַ֣ ר לַ֣ מיַ֣קַ֣ יֿך ּדַ֣ ֿבָר֑א אַ֣ ר לַ֣ ּדֻֿכלָנׁש ניַ֣קַ֣

ּדֵרה ס אָֿבא ּדׁשַ֣ ר לַ֣ ָלא מיַ֣קַ֣
Joh 5:24 ן יֵמן למַ֣ מהַ֣ ֿתי> וַ֣ ע ֵמלַ֣ ן ּדָׁשמַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדמַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ אַ֣

וָּתא ִני ֵלה ֵמן מַ֣ לִֿ֭דיָנא ָלא ָאֵֿתא> ֵאָלא ׁשַ֣ ם> וַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ני> ִאיֿת ֵלה חַ֣ ּדרַ֣ ּדׁשַ֣
֞ ֵיא> לחַ֣

Joh 5:25 <ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ָּדאֿתָיא ָׁשעָֿתא> ָאֿף ָהָׁשא ִאיֵֿתיה ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ אַ֣
אָלָהא> וָהנֻון ּדָׁשמִעין ִנֻחון> ֿבֵרה ּדַ֣ ֿתי ּדִמיֵֿת֞א ֵנׁשמֻעון ָקֵלה ּדַ֣ ֵאמַ֣

Joh 5:26 <ֿבָרא ָנא יַ֣֗הֿב ָאֿף לַ֣ קנֻוֵמ֑ה ָהֿכַ֣ ֵי֞א ּבַ֣ אָֿבא ִאיֿת חַ֣ ָנא ֵּגיר ּדלַ֣ יּכַ֣ אַ֣
קנֻוֵמה> ֵי֞א ּבַ֣ ּדֵנהוֻון חַ֣

Joh 5:27 <וַ֣אׁשלֵטה ּדֵנהֵוא ָעֵֿבֿ֭ד ָאֿף ִּדיָנא
Joh 5:28 מֻרון ּבָהֵֿ֭דא ָּדאֿתָיא ָׁשעָֿת֑א ֿבֵרה ֻהו ֵּדין ּד֗אָנָׁש֑א ָלא ֵּתּתּדַ֣ ּדַ֣

ֿבֵר֞א ֵאנֻון ֵנׁשמֻעון ָקֵלה> ֿבקַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֿתי ּדֻֿכלֻהון אַ֣ ֵאמַ֣
Joh 5:29 ֿ֭דו עֿבַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֵי֑א֞ וַ֣ קָימָּתא ּדחַ֣ ֿ֭דו ָטָֿבָֿת֞א לַ֣ עֿבַ֣ יֵלין ּדַ֣ וֵנּפֻקו֑ן אַ֣

קָימָּתא ּדִֿ֭דיָנא> ִּביָׁשָֿת֞א לַ֣
Joh 5:30 ָנא יּכַ֣ ֿ֭ד> ֵאָלא אַ֣ ח ֗אָנא ֵמֵּדם ֵמן צֻֿבוֿת נַֿ֣פׁשי לֵמעּבַ֣ ָלא ֵמׁשּכַ֣
ו> ָלא ֵּגיר ָּבֵעא ֗אָנא ֵצֿבָיני> ֵאָלא ע ֗אָנא ָּדֵאן ֗אָנא> וִֿ֭דיני ִּכאין ֻה֗ ּדָׁשמַ֣

ני ס ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ֵצֿבָיֵנה ּדמַ֣
Joh 5:31 <ִריָרא ל נַֿ֣פׁש֑י ָסהֻּדוֿתי ָלא הָוֿת ׁשַ֣ סֵהֿ֭ד ֗אָנא עַ֣ ֵאן ֵאָנא מַ֣

Joh 5:32 ִריָרא ֗הי ָסהֻּדוֵֿתה ע ֗אָנא> ּדׁשַ֣ י> וָיֿ֭דַ֣ סֵהֿ֭ד עלַ֣ ו ּדמַ֣ ו הַ֣ ֗אחִרין ֻה֗
י> סֵהֿ֭ד עלַ֣ ּדמַ֣

Joh 5:33 <ל ׁשָרָרא ן וַ֣אסֵהֿ֭ד עַ֣ ָנ> 7וחַ֣ רֻּתון לָוֿת ֻי ּדַ֣ ֗נֻּתון ׁשַ֣ אַ֣
Joh 5:34 רָנָׁשא ָנֵסֿב ֗אָנא ָסהֻּדוָֿתא> ֵאָלא ָהֵלין ֵאָנא ֵּדין ָלא ֗הָוא ֵמן ּבַ֣

א֗נֻּתון ִּתֻחון> ר ֗אָנא> ּדַ֣ ָאמַ֣
Joh 5:35 ֿבהֻרון ן ּדֵֿתׁשּתַ֣ יֻּתו> א֗נֻּתון צֿבַ֣ ר> וַ֣ נהַ֣ ו ׁשָרָֿגא ֗הָוא ּדָֿ֭דֵלק> ומַ֣ הַ֣

ּדָׁשעָֿתא ּבנֻוהֵרה>
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Joh 5:36 ן עָֿבֵֿ֭ד֞א ֵּגיר ּדיַ֣֗הֿב ִלי ָנ> יֻוחַ֣ ָּבא ֵמן ּד7 ִלי ֵּדין ִאיֿת ִלי> ָסהֻּדוָֿתא ּדרַ֣
ני> לחַ֣ אָֿבא ׁשַ֣ י> ּדַ֣ ֵלם ֵאנֻו֑ן ֵהנֻון עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ָסהִּדין עלַ֣ ָאֿבי> ֵּדאׁשַ֣

Joh 5:37 עֻּתו֑ן וָלא י> ָלא ָקֵלה ֵממֻֿתום ׁשמַ֣ ני> ֻהו ָסֵהֿ֭ד עלַ֣ לחַ֣ אָֿבא ּדׁשַ֣ וַ֣
ֵחזֵוה חזַ֣יֻּתון>

Joh 5:38 ֗נֻּתון ָלא ר> אַ֣ ּדַ֣ ו ּדֻהו ׁשַ֣ ֿבהַ֣ ן ֵמֻטל ּדַ֣ וָיא ּבֻֿכו> וֵמלֵֿתה ָלא מקַ֣
ימִנין א֗נֻּתון> מהַ֣

Joh 5:39 ן ם ִאיֿת לֻֿכו> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ן ּדחַ֣ סּבִרין א֗נֻּתו> ֿבֻהון מַ֣ ו ּכָֿתֵֿב֞א ּדַ֣ ּבצַ֣
י> וֵהנֻון ָסהִּדין עלַ֣

Joh 5:40 <ם ֵנהוֻון לֻֿכון לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ וָלא ָצֵֿבין א֗נֻּתון ּדִֿתאֻֿתון לָוֿת֑י ּדחַ֣
Joh 5:41 <֞י ֗אָנָׁשא ָלא ָנֵסֿב ֗אָנא ֻׁשוֿבָחא ֵמן ּבנַ֣

Joh 5:42 <יּת ּבֻֿכון אָלָהא לַ֣ ן ּדֻחוֵּבה ּדַ֣ עּתֻֿכו> ֵאָלא ִיֿ֭דַ֣
Joh 5:43 ּבִלין א֗נֻּתון ִלי> ֵואן ֗אחִרין ׁשֵמה ָּדאֿבי> וָלא מקַ֣ ֵאָנא ֵאִֿתיֿת ּבַ֣

ּבֻלון> ו ּתקַ֣ ִנאֵֿתא ּבֵׁשם נַֿ֣פֵׁשה> להַ֣
Joh 5:44 ּבִלין ֿ֭ד מקַ֣ ֿ֭ד ֵמן חַ֣ יָמנֻ֑ו ּדֻׁשוֿבָחא חַ֣ מהַ֣ ָנא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון לַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ָלָהא> ָלא ָּבֵעין א֗נֻּתון> ֿ֭ד אַ֣ א֗נֻּתו֑ן וֻׁשוֿבָחא ּדֵמן חַ֣
Joh 5:45 ָֿב֑א רציַֻּ֣כו֞ן קָֿ֭דם אַ֣ לָמא ָסֿבִרין א֗נֻּתו֑ן ֵּדאָנא ָאֵֿכל ֗אָנא קַ֣

רֻּתון> ּבַ֣ ו ּדֵֿבה סַ֣ וֵׁשא הַ֣ רציַֻּ֣כו֑ן֞ ֻמ7 ן ָּדאֵֿכל קַ֣ ו֗הי מַ֣ ִאיֿתַ֣
Joh 5:46 וֵׁשא ֵּגיר ן ֻמ7 יֻּתו> ימִנין ֗הוַ֣ יֵמנֻּתו֑ן ָאֿף ִּבי מהַ֣ ֻמוֵׁשא הַ֣ ֵאֻלו ֵּגיר ּב7

ֿב> י ּכֿתַ֣ עלַ֣
Joh 5:47 ֞י ִּדילי ָנא לֵמלַ֣ יּכַ֣ ימִנין א֗נֻּתו֑ן אַ֣ ו ָלא מהַ֣ ו֗ה֞י ּדהַ֣ ֿכָֿתֿבַ֣ ֵואן לַ֣

ימנֻון סס ּתהַ֣
Joh 6:1 <ִטֵֿבִרָיוס ֿגִליָלא> ּד7 ר ָהֵלי֑ן ֵאזַ֣ל ֵי7ֻׁשוע לֵעֿבָרא ּדיַָ֣מא ּדַ֣ ָּבֿתַ֣

Joh 6:2 ו ָאֿתָוָֿת֞א ּדָעֵֿבֿ֭ד ֞ ֵמֻטל ּדָחֵזין ֗הוַ֣ ִּגֵיאא> ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה ֵּכנֵׁש֞א סַ֣
֞ ֿכִריֵהא> ּבַ֣

Joh 6:3 ו֗ה֞י ס לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ָמן ָיֵֿתֿב ֗הָוא> עַ֣ סֵלק ֵי7ֻׁשוע לֻטוָר֑א וֿתַ֣ וַ֣
Joh 6:4 ֿ֭דִעָֿ֭דא ּדֵֿפצָחא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ס ִריֿב ֗הָוא ֵּדין עַ֣ קַ֣

Joh 6:5 ר ִּגָיאא ָּדאֵֿתא לָוֵֿתה> ֵואמַ֣ חָזא ֵּכנָׁשא סַ֣ ו֗ה֞י ֵי7ֻׁשו֑ע וַ֣ ינַ֣ אִרים עַ֣ וַ֣
חָמא ּדֵנאֿכֻלון ָהֵלין> יֵמָּכא ֵנזֵּבן לַ֣ ִֿפיִליָּפוס> אַ֣ ל7
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Joh 6:6 ע ֗הָוא ָמָנא עִֿתיֿ֭ד ֿ֭ד מנֵַ֣סא ֵלה> ֻהו ֵּגיר ָיֿ֭דַ֣ ר ּכַ֣ ן ֵאמַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדי>
ֿ֭ד> לֵמעּבַ֣

Joh 6:7 ֿ֭ד חָמא> ָלא ָסֵֿפק לֻהו֑ן ּכַ֣ אֵֿתין ִּדיָנִרי֞ן לַ֣ יִליָּפוס> ּדמַ֣ ר ֵלה ִֿפ7 ָאמַ֣
ֿב> ֿ֭ד ֵמנֻהון ֵנסַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ִליל חַ֣ ִליל קַ֣ קַ֣

Joh 6:8 <ֵׁשמֻעון ִּכאָֿפא ֻחו֗הי ּד7 נּדֵראָוס אַ֣ 7 ו֗הי>֞ אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּתַ֣ ר ֵלה חַ֣ ָאמַ֣
Joh 6:9 ֿתֵרי֞ן ֞ וַ֣ סָעֵרא> ֵמׁש ּגִריָצ֞ן ּדַ֣ ו֗הי חַ֣ ֿ֑֭ד ִּדאיֿת עלַ֣ לָיא חַ֣ ִאיֿת ּתָנן טַ֣

֞ ֵאָלא ָהֵלין ָמָנא ֵאנֻון לָהֵלין ֻּכלֻהון> נֻוִנין>
Joh 6:10 ן ֵעסָּבא ֵּדין מֻּכו> ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> עֵֿבֿ֭דו ֗אָנָׁשא ֻּכלֻהון ּדֵנסּתַ֣ ָאמַ֣

֞ לִֿפין> מָׁשא אַ֣ ֿבֵר֞א ּבֵמנָיָנא> חַ֣ ִּגי ֗הָוא ָּבה ּבֻֿ֭דוּכָֿתא ָהי> ֵואסּתֵמֿכו ּגַ֣ סַ֣
Joh 6:11 ָנא ָאֿף ֵמן ן וָהֿכַ֣ סִמיִֿכי> ֵלֿג לָהנֻון ּדַ֣ ֵרֿך> וֿפַ֣ חָמ֑א וֿבַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע לַ֣ וַׁ֣שקַ֣

ו> צֿבַ֣ ֞ ּכָמא ּדַ֣ נֻוֵנא>
Joh 6:12 ֿ֭ד רו> ּדָלא ִנאֿבַ֣ ֵנׁשו קָצֵי֞א ִּדיֿתַ֣ ו֗הי>֞ ּכַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ עו> ֵאמַ֣ ֿ֭ד סֿבַ֣ וֿכַ֣

ֵמֵּדם>
Joh 6:13 רו לָהנֻון יֵלין ִּדיֿתַ֣ ֞ר ֻקוִֿפיִני֞ן קָצֵי֑א֞ אַ֣ ו ּתֵרעסַ֣ מלַ֣ ֵנׁשו וַ֣ וֿכַ֣

סָעֵר֞א ס חִמי֞ן ּדַ֣ מָׁשא לַ֣ לו ֵמן חַ֣ ֵּדאֿכַ֣
Joh 6:14 <ִריָראִיֿת ו> ׁשַ֣ ֿ֭ד ֵי7ֻׁשו֑ע ָאמִרין ֗הוַ֣ עֿבַ֣ חזַ֣ו ָאָֿתא ּדַ֣ ָהנֻון ֵּדין ֗אָנָׁשא> ּדַ֣

ו נִֿבָיא ָּדאֵֿתא לָעלָמא> ָהנַ֣
Joh 6:15 <לָּכא עִֿתיִֿ֭דין ּדִנאֻֿתון ֵנחטֻֿפוָני֗הי> וֵנעּבֻֿ֭דוָני֗הי מַ֣ ע> ּדַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣

ו֗הי ּס ּס לֻחוֿ֭דַ֣ ִני ֵלה לֻטוָרא> ֻהו ּבַ֣ וׁשַ֣
Joh 6:16 <ו֗ה֞י ליַָ֣מא לִמיֿ֭דַ֣ מָׁש֑א נֵחֿתו ּתַ֣ ֿ֭ד הָוא רַ֣ וֿכַ֣

Joh 6:17 ֿת ֗הָוֿת רנַֻ֣חום> וֵחׁשּכַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 ו לֵעֿבָרא לַ֣ סִֿפי֗נָּתא> ָואֵֿתין ֗הוַ֣ ִויֵֿתֿבו ּבַ֣
ִּתי ֗הָוא לָוֿתֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָלה> וָלא אַ֣

Joh 6:18 <ֿת ֗הָוֿת ּבָֿתא ֵנׁשּבַ֣ ן ֵמֻטל ּדֻרוָחא רַ֣ יֻהו> ָמא ֵּדין ֵאזּדֵקֿף ֗הָוא עלַ֣ יַ֣
Joh 6:19 ֵיֻׁשוע חזַ֣ו ל7 ן וַ֣ ו ּתָלִֿתי> מָׁשא> אַ֣ ָוָֿת֞א ֵעסִרין וחַ֣ יֿך ֵאסטֿ֭דַ֣ רו אַ֣ וַֿ֣֭דֿבַ֣

ן ּדֵחלו> ֿ֭ד קֵרֿב לָוֿת סִֿפי֗נּתֻהו> ל יַ֣מָֿתא> וֿכַ֣ ֵלֿך עַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ ּכַ֣
Joh 6:20 <ן ֵאָנא ֗אָנא ָלא ֵּתֿ֭דחֻלון ר לֻהו> ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣

Joh 6:21 סִֿפי֗נָּתא> וָֿבה ּבָׁשעָֿתא סִֿפי֗נָּתא ָהי ּבֻלוָני֗הי ּבַ֣ נקַ֣ ו ּדַ֣ ו ֗הוַ֣ צֿבַ֣ וַ֣
ו ָלה ס רָעא> ָהי ָּדאִז֗לין ֗הוַ֣ הָוֿת לָוֿת אַ֣
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Joh 6:22 ו ֵּכנָׁשא ּדָקֵאם ֗הָוא ּבֵעֿבָרא ּדיַָ֣מ֑א חזַ֣ו ליַ֣וָמא ּדָֿבֿתֵר֑ה הַ֣ וַ֣
ֿ֭דָלא ֞ וַ֣ לִמיֵֿ֭דא> סֵלקו ָלה ּתַ֣ ן ֵאָלא ֵאן ָהי ּדַ֣ ָמ> יּת ֗הָוא ּתַ֣ סִֿפי֗נָּתא ֗אחִרָֿתא לַ֣ ּדַ֣

סִֿפי֗נָּתא> ו֗ה֞י לַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ מֻהון ֵי7ֻׁשוע עַ֣ ל ֗הָוא עַ֣ עַ֣
Joh 6:23 ל-ֵּג֗נֿב ֻּדוּכָֿתא ָהי ֵֿבִרָיו֑ס עַ֣ ֞י ֵּדין ֵאלֵֿפ֞א ֗אחָרנָיָֿת֞א ֵמן ט7 ֞י ֗הוַ֣ ֵאֿתַ֣

ֵרֿך ֵי7ֻׁשוע> ֿ֭ד ּבַ֣ חָמא> ּכַ֣ לו ָּבה לַ֣ ֵּדאֿכַ֣
Joh 6:24 ֞ו֗ה֑י לִמיֿ֭דַ֣ ָמן ֵי7ֻׁשוע> ָאֿפָלא ּתַ֣ ו ֵּכנָׁשא ּדָלא הָוא ּתַ֣ ֿ֭ד חָזא הַ֣ וֿכַ֣

ֵיֻׁשוע> ו ֵלה ל7 רנַֻ֣חום> וָֿבֵעין ֗הוַ֣ ֿכֿפַ֣ 7 ו לַ֣ ֞ ֵואֿתַ֣ סֵלקו לָהֵלין ֵאלֵֿפא>
Joh 6:25 יּת ֿתי ֵאֿתַ֣ ֑ן ֵאמַ֣ ּבַ֣ ֿ֭ד ֵאׁשּכֻחו֗הי ּבֵעֿבָרא ּדיַָ֣מא> ָאמִרין ֵלה> רַ֣ וֿכַ֣

לָהרָּכא>
Joh 6:26 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָֿבֵעין ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

חָמא לֻּתון לַ֣ ֞ ֵאָלא ֵּדאֿכַ֣ חזַ֣יֻּתון ָאֿתָוָֿתא> א֗נֻּתון ִל֑י ָלא ֗הָוא ֵמֻטל ּדַ֣
עֻּתון> וַ֣סֿבַ֣

Joh 6:27 ֵי֞א וָיא לחַ֣ מקַ֣ ָלא ֵּתֿפלֻחון ֵמאֻֿכולָּתא ָּדאֿבָּדא> ֵאָלא ֵמאֻֿכולָּתא ּדַ֣
ָלָהא> ם אַ֣ ָֿבא חֿתַ֣ ן לָהָנא ֵּגיר אַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ֵנֵּתל לֻֿכו> יָֿ֭דא ּדַ֣ ם> אַ֣ לָעלַ֣ ּדַ֣

Joh 6:28 <אָלָהא ָאמִרין ֵלה> ָמָנא ֵנעֵּבֿ֭ד ּדֵנֿפֻלוח עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדַ֣
Joh 6:29 ן ּדֻהו ימנֻון ּבמַ֣ ֿתהַ֣ אָלָהא> ּדַ֣ ו עָֿבָֿ֭דא ּדַ֣ ן ָהנַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

ר ס ּדַ֣ ׁשַ֣
Joh 6:30 ר יֵמן ָּבֿך> ָמָנא ָסעַ֣ נהַ֣ ֗נּ֑ת ּדֵנחֵזא וַ֣ ָאמִרין ֵלה> ָמָנא ָאָֿתא ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣

֗נּת> אַ֣
Joh 6:31 <ָיא חָמא ֵמן ׁשמַ֣ ֿכִֿתיֿב> ּדלַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿ֭דּבָרא> אַ֣ לו ּבמַ֣ ֗נָנא ֵאֿכַ֣ י֞ן מַ֣ ָֿבהַ֣ אַ֣

ל> יַ֣֗הֿב לֻהון לֵמאֿכַ֣
Joh 6:32 וֵׁשא ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדָלא ֗הָוא ֻמ7 ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣

חָמא ּדֻקוׁשָּתא ֵמן ָיא> ֵאָלא ָאֿבי ָיֵהֿב לֻֿכון לַ֣ חָמא ֵמן ׁשמַ֣ יַ֣֗הֿב לֻֿכון לַ֣
ָיא> ׁשמַ֣

Joh 6:33 ֵי֞א ָיא> וָיֵהֿב חַ֣ נֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ ו ּדַ֣ ו֗ה֑י הַ֣ אָלָהא ִאיֿתַ֣ חֵמה ֵּגיר ּדַ֣ לַ֣
לָעלָמא>

Joh 6:34 חָמא ָהָנא ס ן לַ֣ ֿב לַ֣ ן הַ֣ ֑ן ּבֻֿכלזֿבַ֣ ָאמִרין ֵלה> ָמרַ֣
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Joh 6:35 ן ָּדאֵֿתא לָוֿתי ָלא ֵי֞א ס מַ֣ חָמא ּדחַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵאָנא ֗אָנא לַ֣ ָאמַ֣
ם> יֵמן ִּבי> ָלא ֵנצֵהא לָעלַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ ן ומַ֣ ֵנֿכּפַ֣>

Joh 6:36 <ימִנין א֗נֻּתון חזַ֣יֻּתוָנני וָלא מהַ֣ ֵאָלא ֵאמֵרֿת לֻֿכו֑ן ּדַ֣
Joh 6:37 ּפֵקה לָוֿתי ִנאֵֿתא> ָלא אַ֣ ן ּדַ֣ ֻּכל ּדיַ֣֗הֿב ִלי ָאֿבי> לָוֿתי ִנאֵֿתא> ומַ֣

ר> לֿבַ֣
Joh 6:38 ָיא> ָלא ֗הָוא ֵּדאעֵּבֿ֭ד ֵצֿבָיני> ֵאָלא ֵּדאעֵּבֿ֭ד ֵצֿבָיֵנה ּדֵנחֵּתֿת ֵמן ׁשמַ֣

ני ס ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ּדמַ֣
Joh 6:39 <וֵּבֿ֭ד ֵמֵנה נ֑י ּדֻֿכל ּדיַ֣֗הֿב ִלי> ָלא אַ֣ ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ו ֵּדין ֵצֿבָיֵנה ּדמַ֣ ָהנַ֣

ִקיִמיו֗הי ּביַ֣וָמא ֗אחָרָיא> ֵאָלא אַ֣
Joh 6:40 יֵמן ֵּב֑ה ֵנהוֻון ֵלה מהַ֣ ֿבָרא וַ֣ ו ֵּגיר ֵצֿבָיֵנה ָּדאֿבי> ּדֻֿכל ּדָחֵזא לַ֣ ָהנַ֣

ִקיִמיו֗הי ּביַ֣וָמא ֗אחָרָיא ס ם> ֵואָנא אַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ חַ֣
Joh 6:41 חָמא ּדֵנחֵּתֿת ר ֵּדאָנא ֗אָנא לַ֣ ו֗ה֑י ֵּדאמַ֣ ו עלַ֣ ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּדין ָרטִנין ֗הוַ֣

ָיא> ֵמן ׁשמַ֣
Joh 6:42 ן ָיֿ֭דִעין חנַ֣ ו ּדַ֣ יַ֣וֵסֿף> הַ֣ ו> ָלא ֗הָוא ָהָנא ֵי7ֻׁשוע> ּבֵרה ּד7 ָואמִרין ֗הוַ֣

ָיא ֵנחֵּתֿת ס ר ָהָנא ּדֵמן ׁשמַ֣ ָנא ָאמַ֣ איּכַ֣ אֻֿבו֗הי וֵלאֵמה> וַ֣ לַ֣
Joh 6:43 <ֿ֭ד ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ן ָלא ֵּתרטנֻון חַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

Joh 6:44 <ני ּדרַ֣ ָֿבא ּדׁשַ֣ ח ּדִנאֵֿתא לָוֿת֑י ֵאָלא ֵאן נַֿ֣גֵּדה אַ֣ ָלא ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣
ִקיִמיו֗הי> ּביַ֣וָמא ֗אחָרָיא> ֵואָנא אַ֣

Joh 6:45 ע ן ּדָׁשמַ֣ אָלָהא> ֻּכל מַ֣ לֵֿפ֞א ּדַ֣ נִֿבָי֑א ּדֵנהוֻון ֻּכלֻהון מַ֣ ּכִֿתיֿב ֵּגיר ּבַ֣
ָֿבא וָיֵלֿף ֵמֵנה> ָאֵֿתא לָוֿתי> ָהִֿכיל ֵמן אַ֣

Joh 6:46 ו ו ֻה֗ ו֗הי> הַ֣ ָלָהא ִאיֿתַ֣ ן ּדֵמן אַ֣ אָֿבא> ֵאָלא מַ֣ ָלא ֗הָוא ּדָחֵזא ֗אָנׁש לַ֣
אָֿבא ס ָחֵזא לַ֣

Joh 6:47 ֵי֞א יֵמן ִּבי> ִאיֿת ֵלה חַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדמַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ אַ֣
ם ס לָעלַ֣ ּדַ֣

Joh 6:48 ֞ ֵיא> חָמא ּדחַ֣ ֵאָנא ֗אָנא לַ֣
Joh 6:49 <ֿ֭דּבָרא> וִמיֿתו ֗נָנא ּבמַ֣ לו מַ֣ יֻּכו֞ן ֵאֿכַ֣ ָֿבהַ֣ אַ֣

Joh 6:50 <ָי֑א ּדֵנאֻֿכול ֗אָנׁש ֵמֵנה> וָלא נֻמוֿת נֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ חָמא ּדַ֣ ו ֵּדין לַ֣ ָהנַ֣
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Joh 6:51 ָיא ֵנחֵּתֿת> ֵואן ֗אָנׁש ֵנאֻֿכול ֵמן ָיא> ּדֵמן ׁשמַ֣ חָמא חַ֣ ֵאָנא ֗אָנא לַ֣
֞י ּפַ֣ ל אַ֣ ו> ּדעַ֣ ֿגרי ֻה֗ יָנא ֵּדאָנא ֵאֵּת֑ל ּפַ֣ חָמא אַ֣ ם> ולַ֣ חָמא ִנֵחא לָעלַ֣ ָהָנא לַ֣

ו֗ה֞י ּדָעלָמא ָיֵהֿב ֗אָנא ס יַ֣ חַ֣
Joh 6:52 ח ָהָנא ָנא ֵמׁשּכַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ ֿ֭ד> ָואמִרי> ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ו ֵּדין ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א חַ֣ ָנֵצין ֗הוַ֣

ל> ן לֵמאֿכַ֣ ֿגֵרה ּדֵנֵּתל לַ֣ ּפַ֣
Joh 6:53 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵּדאָלא ֵּתאֿכֻלון ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ֵואמַ֣

קנֻומֻֿכון> ֵי֞א ּבַ֣ יּת לֻֿכון חַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא> וֵֿתׁשֻּתון ּדֵמ֑ה לַ֣ ֿגֵרה ּדַ֣ ּפַ֣
Joh 6:54 <ם לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿגרי> וָׁשֵֿתא ֵמן ֵּדמ֑י ִאיֿת ֵלה חַ֣ ן ָּדאֵֿכל ֵּדין ֵמן ּפַ֣ מַ֣

ִקיִמיו֗הי ּביַ֣וָמא ֗אחָרָיא ס ֵואָנא אַ֣
Joh 6:55 ִריָראִיֿת ו֗הי ֵמאֻֿכולָּתא> וֵֿ֭דמי> ׁשַ֣ ִריָראִיֿת ִאיֿתַ֣ ֿגרי ֵּגיר> ׁשַ֣ ּפַ֣

ׁשּתָיא> ו֗הי מַ֣ ִאיֿתַ֣
Joh 6:56 <ֵוא> ֵואָנא ֵּבה ֿגרי> וָׁשֵֿתא ֵּדמ֑י ִּבי מקַ֣ ן ָּדאֵֿכל ּפַ֣ מַ֣

Joh 6:57 ן ָֿבא> ומַ֣ י ֗אָנא ֵמֻטל אַ֣ ָיא> ֵואָנא חַ֣ ָֿבא חַ֣ ני אַ֣ ּדרַ֣ ָנא ּדׁשַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ני> ָאֿף ֻהו ִנֵחא ֵמֻטָלֿתי> ּדֵנאֿכלַ֣

Joh 6:58 יֻּכו֞ן ָֿבהַ֣ לו אַ֣ יֿך ֵּדאֿכַ֣ ָיא> ָלא ֗הָוא אַ֣ נֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ חָמא ּדַ֣ ו לַ֣ ָהנַ֣
ם סס חָמא> ִנֵחא לָעלַ֣ ן ָּדאֵֿכל ָהָנא לַ֣ ֗נָנא> וִמיֿתו> מַ֣ מַ֣

Joh 6:59 <רנַֻ֣חום ֿכֿפַ֣ 7 ֵלֿף ּבַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא> ּכַ֣ ר ּבַ֣ ָהֵלין ֵאמַ֣
Joh 6:60 <ׁשָיא ֗הי ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא ן קַ֣ ו֗הי>֞ ָאמִרי> לִמיֿ֭דַ֣ עו ֵמן ּתַ֣ ׁשמַ֣ ִּגֵיא֞א ּדַ֣ וסַ֣

ח לֵמׁשמָעה ּס ּס נֻו ֵמׁשּכַ֣ מַ֣
Joh 6:61 ן ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ל ָהֵֿ֭דא ּתַ֣ ע ּבנַֿ֣פֵׁשה ּדָרטִנין עַ֣ ן ִיֿ֭דַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדי>

ֿכׁשָלא לֻֿכון> ָהֵֿ֭דא מַ֣
Joh 6:62 ו֗הי ֗הָוא ֵמן ר ִּדאיֿתַ֣ אֿתַ֣ ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּדָסֵלק לַ֣ ֵאן ֵּתחזֻון ָהִֿכיל לַ֣

קִֿ֭דים ס
Joh 6:63 לֵלֿת הֵנא ֵמֵּדם> ֵמֵל֞א ֵּדאָנא מַ֣ ֿגָרא> ָלא מַ֣ חָיא> ּפַ֣ ֻרוָחא ֗הי ּדמַ֣

ֵי֞א ֵאֵני֞ן ס ֞ וחַ֣ מֻֿכו֑ן ֻרוָחא ֵאֵנין> עַ֣
Joh 6:64 ע ֗הָוא ֵּגיר ֵי7ֻׁשוע ֵמן ן ָיֿ֭דַ֣ ימִני> ן ּדָלא מהַ֣ ֵאָלא ִאיֿת ֗אָנָׁשא ֵמנֻֿכו>

ׁשֵלם ֵלה> ו ּדמַ֣ נֻו הַ֣ ימִני֑ן ומַ֣ יֵלין ּדָלא מהַ֣ ן ֵאנֻון אַ֣ קִֿ֭דים> מַ֣
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Joh 6:65 ח ן ֵמֻטל ָהָנא ֵאמֵרֿת לֻֿכו֑ן ּדָלא ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣ ר ֗הָוא לֻהו> ֵואמַ֣
ּדִנאֵֿתא לָוֿת֑י ֵאָלא ִיִהיֿב ֵלה ֵמן ָאֿבי>

Joh 6:66 ן וָלא רֻהו> ו֗ה֞י ֵאזַ֣לו לֵֿבסּתַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמן ּתַ֣ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ֵמלָֿת֑א סַ֣
ֵמה> ו עַ֣ לִֿכין ֗הוַ֣ מהַ֣

Joh 6:67 ֗נֻּתון ָצֵֿבין א֗נֻּתון לִמאזַ֣ל רֵּתה> לָמ֑א ָאֿף אַ֣ ֿתֵרעסַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע לַ֣ ֵואמַ֣
ס

Joh 6:68 ֵי֞א ן ִנאזַ֣ל> ֵמֵל֞א ּדחַ֣ ר> ָמרי> לָוֿת מַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ֵואמַ֣ עָנא ֵׁש7
ם ִאיֿת ָלֿך> לָעלַ֣ ּדַ֣

Joh 6:69 ָיא ס אָלָהא חַ֣ ו מִׁשיָחא> ּבֵרה ּדַ֣ א֗נּת ֻה֗ ע֑ן ּדַ֣ יֵמנן ִויֿ֭דַ֣ חנַ֣ן הַ֣ וַ֣
Joh 6:70 ֿ֭ד ֑ר וֵמנֻֿכון חַ֣ ֿתֵרעסַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֗הָוא ֵאָנא ּגִֿביֿתֻֿכון לַ֣ ָאמַ֣

ָסָטָנא ֻהו>
Joh 6:71 ריֻוָטא> ֻהו ֵּגיר עִֿתיֿ֭ד ֿכַ֣ מֻעון ס7 ר ֵׁש7 ֻהוָֿ֭דא ּבַ֣ ל ִי7 ן עַ֣ ר ֗הָוא ֵּדי> ֵאמַ֣

ר ס ֿ֭ד ֵמן ּתֵרעסַ֣ ֗הָוא ּדנַׁ֣שלִמיו֗הי> חַ֣
Joh 7:1 ֿגִליָלא> ָלא ֵּגיר ָצֵֿבא ֗הָוא ֵלֿך ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣ ן מהַ֣ ר ָהֵלי> ָּבֿתַ֣

ו לֵמקטֵלה ס יֻהוֿ֑֭ד ֵמֻטל ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ָּבֵעין ֗הוַ֣ ָלֻֿכו ִּב7 מהַ֣ לַ֣
Joh 7:2 ֞ ֵל֞א ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> מטַ֣ ֿ֭דִעָֿ֭דא ּדַ֣ ִריֿב ֗הָוא עַ֣ וקַ֣

Joh 7:3 יֻהוֿ֭ד> ּדֵנחזֻון ָנא ָלֿך ֵמָּכא> וֵזל ִל7 ֵיֻׁשוע> ׁשַ֣ ו֗ה֞י ל7 חַ֣ רו ֵלה אַ֣ ֵואמַ֣
֗נּת> יּךְ֭֞ עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣

Joh 7:4 ֿבֵֿגלָיא ֵנהֵוא> ֵאן יּת ֵּגיר ֗אָנׁש ּדָעֵֿבֿ֭ד ֵמֵּדם ּבֻטוׁשָי֑א וָצֵֿבא ֻהו ּדַ֣ לַ֣
ָוא נַֿ֣פָׁשֿך לָעלָמא> ֗נּת> חַ֣ ָהֵלין ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣

Joh 7:5 <ֵיֻׁשוע ו ֵּבה ּב7 יֵמנו ֗הוַ֣ ו֗ה֞י הַ֣ חַ֣ ָאֿף ָלא ֵּגיר אַ֣
Joh 7:6 ָמא לָהָׁשא ָלא מָטא> זַֿ֣בנֻֿכון ֵּדין ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> זַֿ֣בני ִּדיל֑י עֿ֭דַ֣ ָאמַ֣

יַֿ֣ב> ן ּבֻֿכל ֵעָּדן מטַ֣ ִּדילֻֿכו>
Joh 7:7 סֵהֿ֭ד ֗אָנא ן ָסֵנא> ֵמֻטל ֵּדאָנא מַ֣ ן ִלי ֵּדי> ח ָעלָמא לֵמסָנֻֿכו> ָלא ֵמׁשּכַ֣

ו֗ה֞י ִּביִׁשי֞ן ֵאנֻון> עָֿבֿ֭דַ֣ ו֗ה֑י ּדַ֣ עלַ֣
Joh 7:8 ֿ֭דִעָֿ֭דא ֿ֭דִעָֿ֭דא ָהָנא> ֵאָנא ָלא ָסֵלק ֗אָנא ָהָׁשא לעַ֣ קו לעַ֣ ֗נֻּתון סַ֣ אַ֣

ִּכיל ׁשֵלם> ָהָנא> ֵמֻטל ּדזַֿ֣בָנא ִּדילי ָלא עֿ֭דַ֣
Joh 7:9 <ֿגִליָלא ר> וָֿפׁש ֵלה ּבַ֣ ָהֵלין ֵאמַ֣
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Joh 7:10 <ֿ֭דִעָֿ֭ד֑א ָהיֵּדין ָאֿף ֻהו סֵלק> ָלא ּבֵֿגלָיא ו֗ה֞י לעַ֣ חַ֣ ֿ֭ד ֵּדין סֵלקו אַ֣ ּכַ֣
ֿבֻטוׁשָיא> יֿך ּדַ֣ ֵאָלא אַ֣

Joh 7:11 <ו ו הַ֣ יּכַ֣ ו> אַ֣ ֿ֭דִעָֿ֭דא> ָואמִרין ֗הוַ֣ ו ֵלה ּבעַ֣ ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּדין ָּבֵעין ֗הוַ֣
Joh 7:12 ו ֵּגיר ִּגָיאא ֵמֻטָלֵֿתה ִאיֿת ֗הָוא ּבֵֿכנָׁשא> ִאיֿת ֗הוַ֣ וֵרטָנא סַ֣

ָמא> טֵעא לעַ֣ ו> ָלא> ֵאָלא מַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ָאמִרין ֗הוַ֣ ו> וַ֣ ן ּדָטֿב ֻה֗ ָּדאמִרי>
Joh 7:13 ֞ ו֗ה֑י ֵמֻטל ֵּדחלָֿתא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ֵלל ֗הָוא עלַ֣ לָיאִיֿת ממַ֣ ָלא ֵּדין ֗אָנׁש ּגַ֣

Joh 7:14 <ֵלֿף ֗הָוא יּכָלא> ומַ֣ ֿ֭דִעָֿ֭ד֑א סֵלק ֵי7ֻׁשוע להַ֣ ֿגו יַ֣וָמָֿת֞א ּדעַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ּפלַ֣ ּכַ֣
Joh 7:15 ֿ֭ד ָלא ע ָהָנא ֵסֿפָרא> ּכַ֣ ָנא ָיֿ֭דַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ ֞ ָואמִרי> ו ִיֻהוָֿ֭דֵיא> מִרין ֗הוַ֣ וֵמּתּדַ֣

ִיֵלֿף>
Joh 7:16 <ני ּדרַ֣ ו ּדׁשַ֣ ר> יֻולָּפני ָלא הָוא ִּדילי> ֵאָלא ּדהַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

Joh 7:17 ו ָלָהא ֻה֑ו אַ֣ ל יֻולָּפני ֵאן ֵמן אַ֣ ּכַ֣ ן ּדָצֵֿבא ּדֵנעֵּבֿ֭ד ֵצֿבָיֵנ֑ה ֵמסּתַ֣ מַ֣
ֵלל ֗אָנא> ֵאָנא ֵמן צֻֿבוֿת נַֿ֣פׁשי ממַ֣

Joh 7:18 ו ֵּדין ֵל֑ל ֻׁשוֿבָחא לנַֿ֣פֵׁשה ָּבֵעא> הַ֣ ן ּדֵמן צֻֿבוֿת ֵרעָיֵנה ממַ֣ מַ֣
וָלא ּבֵלֵּבה ָלא ִאיֿת> ו> ועַ֣ ִריר ֻה֗ ּדֵרה ָּבֵעא> ׁשַ֣ ן ּדׁשַ֣ ּדֻׁשוֿבָחא ּדמַ֣

Joh 7:19 <ר ָנֻמוָסא ֗הֿב לֻֿכון ָנֻמוָס֑א וָלא ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ָנטַ֣ וֵׁשא יַ֣ ָלא ֗הָוא ֻמ7
Joh 7:20 <יָוא ִאיֿת ָלֿך ן ּדַ֣ ני> עָנא ֵּכנָׁשא> ָואמִרי> ָמָנא ָּבֵעין א֗נֻּתון לֵמקטלַ֣

נֻו ָּבֵעא לֵמקטָלֿך> מַ֣
Joh 7:21 מִרין ֿ֭ד עָֿבָֿ֭דא ֵעֿבֵּדֿת> וֻֿכלֻֿכון ֵמּתּדַ֣ ן חַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

א֗נֻּתון>
Joh 7:22 וֵׁשא יַ֣֗הֿב לֻֿכון ּגזֻורָּתא> ָלא ֗הָוא ֵמֻטל ּדֵמֵנה ֗הי ֵמן ֵמֻטל ָהָנא ֻמ7

רָנָׁשא> ּבָֿתא ָּגזִרין א֗נֻּתון ּבַ֣ ָֿבָהָֿת֞א ֗ה֑י וַֿ֣בׁשַ֣ וֵׁשא> ֵאָלא ּדֵמן אַ֣ ֻמ7
Joh 7:23 ּבָֿתא> ֵמֻטל ּדָלא ֵנׁשּתֵרא ָנֻמוָסא רָנָׁשא ֵמֿתּגזַ֣ר ּביַ֣וָמא ּדׁשַ֣ ֵאן ּבַ֣

ּבָֿת֑א חלֵמֿת ּביַ֣וָמא ּדׁשַ֣ רָנָׁשא אַ֣ י ָרטִנין א֗נֻּתו֑ן ּדֻֿכֵלה ּבַ֣ ֻמוֵׁש֑א עלַ֣ ּד7
Joh 7:24 ֵאָלא ִּדיָנא ִּכאָנא ֻּדונו ס ֞ אֵּפא> ֿב ּבַ֣ סַ֣ ָלא ֵּתהוֻון ָּדיִנין ּבמַ֣

Joh 7:25 ֑ל ו ּדָֿבֵעין לֵמקטַ֣ ו הַ֣ ו ָהנַ֣ וִרׁשֵלם> לַ֣ ו ֗אָנָׁשא ֵמן ֻא7 ָואמִרין ֗הוַ֣
Joh 7:26 י֞ן ִׁשיׁשַ֣ עו קַ֣ לָמא ִיֿ֭דַ֣ ֵל֑ל וֵמֵּדם ָלא ָאמִרין ֵלה> ּדַ֣ לָיאִיֿת ממַ֣ וָהא ּגַ֣

ִריָראִיֿת מִׁשיָח֑א ּדָהנַ֣ו ׁשַ֣
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Joh 7:27 ֿתי ָּדאֵֿת֑א יֵמָּכא ֻהו> מִׁשיָחא ֵּדין ֵאמַ֣ ן ֵמן אַ֣ ֵאָלא לָהָנא ָיֿ֭דִעין ֗חנַ֣>
יֵמָּכא ֻהו ס ע ֵמן אַ֣ ָלא ֗אָנׁש ָיֿ֭דַ֣

Joh 7:28 ן ר> וִלי ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> יּכָלא> ֵואמַ֣ ֵלֿף ּבהַ֣ ֿ֭ד מַ֣ אִרים ֵי7ֻׁשוע ָקֵלה ּכַ֣ וַ֣
ִריר ן וֵמן צֻֿבוֿת נַֿ֣פׁשי ָלא ֵאִֿתיֿת> ֵאָלא ׁשַ֣ יֵמָּכא ֗אָנא> ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> וֵמן אַ֣

ן ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵלה> א֗נֻּתו> ו ּדַ֣ ני> הַ֣ ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ו מַ֣ ֻה֗
Joh 7:29 ני ס ּדרַ֣ ע ֗אָנא ֵלה> ּדֵמן לָוֵֿתה ֵאָנא> וֻהו ׁשַ֣ ֵאָנא ֵּדין ָיֿ֭דַ֣

Joh 7:30 ָי֑א֞ ֵמֻטל ּדָלא ו֗הי ִאיֿ֭דַ֣ רִמי עלַ֣ ו לֵמאחֵּדה> וָלא ֗אָנׁש אַ֣ ֿבעַ֣ וַ֣
ִּכיל ֵאָֿתֿת ֗הָוֿת ָׁשעֵֿתה ס עֿ֭דַ֣

Joh 7:31 ן מִׁשיָחא ָמא ָּדאֵֿת֑א יֵמנו ֵּבה> ָואמִרי> ִּגֵיא֞א ֵּדין ֵמן ֵּכנָׁשא הַ֣ סַ֣
ִּתיָר֞ן ֵמן ָהֵלין ָאֿתָוָֿת֞א ּדָעֵֿבֿ֭ד ָהָנא ָעֵֿבֿ֑֭ד לָמ֑א ּדיַ֣

Joh 7:32 רו ֵהנֻון ּדַ֣ ן וׁשַ֣ ו֗הי ָהֵלי> לִלין עלַ֣ ממַ֣ עו ּפִריֵׁש֞א לֵֿכנֵׁש֞א ּדַ֣ וַׁ֣שמַ֣
חֵׁש֞א ּדֵנאחֻּדוָני֗הי ס ֞י-ָּכהֵנ֞א ּדַ֣ ּבַ֣ ורַ֣

Joh 7:33 ן מֻֿכון ֵאָנא> ָואֵזל ֗אָנא לָוֿת מַ֣ ִליל ֻּתוֿב זַֿ֣בָנא עַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע> קַ֣ ֵואמַ֣
ני> ּדרַ֣ ּדׁשַ֣

Joh 7:34 י> ָלא ֵמׁשּכִחין איָּכא ֵּדאָנא ִאיֿתַ֣ וֵֿתֿבֻעוָנני> וָלא ֵּתׁשּכֻחוָנני> וַ֣
א֗נֻּתון לֵמאָֿתא>

Joh 7:35 ן ָלא חנַ֣ איָּכא עִֿתיֿ֭ד ָהָנא לִמאזַ֣֑ל ּדַ֣ ן לַ֣ ָאמִרין ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּבנַֿ֣פׁשֻהו>
֞ נֵֿפא> ֵלֿף לחַ֣ ֗מֵמ֑א֞ עִֿתיֿ֭ד ּדִנאזַ֣ל> ונַ֣ ָוָֿת֞א ּדעַ֣ אֿתרַ֣ י לַ֣ ן ֵלה> לָמא ּכַ֣ ֵמׁשּכִחין ֗חנַ֣
Joh 7:36 איָּכא ר> ּדֵֿתֿבֻעוָנני וָלא ֵּתׁשּכֻחוָננ֑י וַ֣ ָמָנא ִהי ָהֵֿ֭דא ֵמלָֿתא ֵּדאמַ֣

֗נֻּתון ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון לֵמאָֿתא ּס ּס י> אַ֣ ֵּדאָנא ִאיֿתַ֣
Joh 7:37 ֿ֭דִעָֿ֭ד֑א ָקֵאם ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ו֗הי ֗אחָרָיא ּדעַ֣ ָּבא> ִּדאיֿתַ֣ ּביַ֣וָמא ֵּדין רַ֣

ר> ֵאן ֗אָנׁש צֵהא> ִנאֵֿתא לָוֿתי> וֵנׁשֵּתא> וָקֵעא> ָואמַ֣
Joh 7:38 ֵי֞א ָי֞א חַ֣ ָוָֿת֞א ּדמַ֣ רו ּכָֿתֵֿב֑א֞ נַ֣הרַ֣ ָנא ֵּדאמַ֣ יּכַ֣ יֵמן ִּבי> אַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ ֻּכל מַ֣

רֵסה> ֵנרֻּדון ֵמן ּכַ֣
Joh 7:39 יֵלין ָּבֻל֑ו אַ֣ מקַ֣ ו לַ֣ עִֿתיִֿ֭דין ֗הוַ֣ ל ֻרוָחא ּדַ֣ ר עַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ֵאמַ֣

ִּכיל ֿת ֗הָוֿת ֻרוָח֑א ֵמֻטל ּדָלא עֿ֭דַ֣ ִּכיל ֵאֿתיַ֣הּבַ֣ ימִנין ֵּבה> ָלא ֵּגיר עֿ֭דַ֣ מהַ֣ ּדַ֣
ח ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ס ּבַ֣ ֵאׁשּתַ֣
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Joh 7:40 ִריָראִיֿת ו> ָהנַ֣ו ׁשַ֣ ו֗הי>֞ ָאמִרין ֗הוַ֣ עו ֵמלַ֣ ׁשמַ֣ ִּגֵיא֞א ֵּדין ֵמן ֵּכנֵׁש֞א ּדַ֣ סַ֣
נִֿבָיא>

Joh 7:41 לָמ֑א ֵמן ן ּדַ֣ ו> ָהנַ֣ו מִׁשיָחא> ֗אחָרֵנ֞א ָאמִרי> ֗אחָרֵנ֞א ָאמִרין ֗הוַ֣
ּגִליָלא ָאֵֿתא מִׁשיָחא>

Joh 7:42 יֿת-לֵחם קִריָֿתא ִויֿ֑֭ד וֵמן ֵּב7 ֿ֭דַ֣ ר> ּדֵמן זַ֣רֵעה ּד7 ָלא ֗הָוא ּכָֿתָֿבא ֵאמַ֣
ִויֿ֭ד ָאֵֿתא מִׁשיָח֑א ֿ֭דַ֣ ִּדיֵלה ּד7

Joh 7:43 <הָוֿת ֗הָוֿת ָּפלֻּגוָֿתא ּבֵֿכנֵׁש֞א ֵמֻטָלֵֿתה וַ֣
Joh 7:44 ו ּדֵנאחֻּדוָני֗הי> ֵאָלא ָלא ֗אָנׁש ן ּדָצֵֿבין ֗הוַ֣ ו ֗אָנִׁשי֞ן ֵמנֻהו> ִואיֿת ֗הוַ֣

ָי֞א ס ו֗הי ִאיֿ֭דַ֣ רִמי עלַ֣ אַ֣
Joh 7:45 ֞ רו לֻהון ָּכהֵנא> ֞ ֵואמַ֣ ֿפִריֵׁשא> ֞י-ָּכהֵנ֞א וַ֣ ּבַ֣ חֵׁש֞א ָהנֻון לָוֿת רַ֣ ו ּדַ֣ ֵואֿתַ֣

יִּתיֻּתוָני֗הי> לָמָנא ָלא אַ֣
Joh 7:46 יֿך רָנָׁש֑א אַ֣ ֵלל ּבַ֣ ָנא מַ֣ ֞ ָלא ֵממֻֿתום ָהֿכַ֣ חֵׁשא> ָאמִרין לֻהון ּדַ֣

ֿבָרא ָהָנא> ֵלל ּגַ֣ ממַ֣ ּדַ֣
Joh 7:47 <יֻּתון ֗נֻּתון טעַ֣ ֞ לָמ֑א ָאֿף אַ֣ ָאמִרין לֻהון ּפִריֵׁשא>
Joh 7:48 <יֵמנו ֵּבה ו ֵמן ּפִריֵׁש֞א הַ֣ לָמ֑א ֗אָנׁש ֵמן ִרֵׁש֞א אַ֣

Joh 7:49 <ע ָנֻמוָס֑א ִליִטין ֵאנֻון ָמא ָהָנ֑א ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ֵאָלא ֵאן עַ֣
Joh 7:50 ו ֵּדאָֿתא ֗הָוא לָוֿת ֵי7ֻׁשוע ן הַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻהו> יָקִֿ֭דָמוס חַ֣ ר לֻהון ִנ7 ָאמַ֣

ּבִללָיא>
Joh 7:51 ע ֵמֵנה רָנָׁש֑א ֵאָלא ֵאן ֵנׁשמַ֣ ֵיֿב לֿבַ֣ ן מחַ֣ לָמא ָנֻמוָסא ִּדילַ֣ ּדַ֣

ֿ֭ד> ע ָמָנא עֿבַ֣ ֑ם וֵנּדַ֣ ֻלוקֿ֭דַ֣
Joh 7:52 נִֿבָיא חִזי> ּדַ֣ ֗נּ֑ת ּבִצי וַ֣ ֗נּת ֵמן ּגִליָלא אַ֣ ו ָואמִרין ֵלה> לָמ֑א ָאֿף אַ֣ ענַ֣

ֵמן ּגִליָלא> ָלא ָקֵאם סס
Joh 7:53 יֵּתה ס ֿ֭ד לֿבַ֣ ֵאזַ֣ל ָהִֿכיל ֻּכלחַ֣

Joh 8:1 ֞ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאזַ֣ל לֻטוָרא ּדזַ֣יֵּתא>
Joh 8:2 ֿ֭ד ָמא ָאֵֿתא ֗הָוא לָוֵֿתה> וֿכַ֣ יּכָלא וֻֿכֵלה עַ֣ ֿפָרא ֵּדין ֻּתוֿב ֵאָֿתא להַ֣ ּבצַ֣

ֵלֿף ֗הָוא לֻהון> ָיֵֿתֿב מַ֣
Joh 8:3 ֿ֭ד וָרא> וֿכַ֣ ֿת ּבֿגַ֣ חּדַ֣ א֗נּתָֿתא ֵּדאּתּתַ֣ ֿפִריֵׁש֞א לַ֣ יִּתיו ֵּדין ָסֿפֵר֞א וַ֣ אַ֣

עָֿת֑א מצַ֣ ִקיֻמוה ּבַ֣ אַ֣
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Joh 8:4 לָיאִיֿת ֵּבה ֿת ּגַ֣ חּדַ֣ ֗נּתָֿתא ֵאּתּתַ֣ לָֿפָנא> ָהֵֿ֭דא אַ֣ ָאמִרין ֵלה> מַ֣
וָרא> ּבֻסועָרָנא ּדֿגַ֣

Joh 8:5 ֗נּת ָהִֿכיל איֿך ָהֵלין ֵנרֻּגום> אַ֣ לֿ֭דַ֣ ֵקֿ֭ד ּדַ֣ ֻמוֵׁשא ּפַ֣ ֿבָנֻמוָסא ֵּדין ּד7 וַ֣
֗נּת> ר אַ֣ ָמָנא ָאמַ֣

Joh 8:6 <טרֻֿגוָני֗הי נקַ֣ ָנא ּדֵֿתהֵוא לֻהון ּדַ֣ יּכַ֣ ֵסין ֵלה> אַ֣ ֿ֭ד מנַ֣ רו ּכַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵאמַ֣
רָעא> ל אַ֣ ֿכֵּתֿב ֗הָוא עַ֣ חּת ֵאֿתּגֵהן מַ֣ ֿ֭ד לֿתַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ּכַ֣

Joh 8:7 יָנא ֵמנֻֿכון ן אַ֣ ר לֻהו> אִלין ֵל֑ה ֵאֿתּפֵׁשט ֵואמַ֣ ֿ֭ד מׁשַ֣ רו ּכַ֣ ּתַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ּכַ֣ ּכַ֣
ֿ֭דָמָיא ֵנׁשֵּדא עֵליה ִּכאָֿפא> ו֗הי ּדָלא חָטה> קַ֣ ִּדאיֿתַ֣
Joh 8:8 <רָעא ל אַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתּגֵהן ָּכֵֿתֿב ֗הָוא עַ֣ וֻֿתוֿב ּכַ֣

Joh 8:9 ִׁשיֵׁש֞א ִריו ֵמן קַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ ֿ֭ד ּכַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ו חַ֣ עו ָנֿפִקין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ּכַ֣
עָֿתא> מצַ֣ ֿ֭ד ִאיֵֿתיה ּבַ֣ ֗נּתָֿתא לֻחוֵֿ֭די֑ה ּכַ֣ ֿת אַ֣ ֿבקַ֣ ֵואׁשּתַ֣

Joh 8:10 ן ָלא יֻהו> יָּכא ִאיֿתַ֣ א֗נּתָֿתא> אַ֣ ר ָלה לַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאֿתּפֵׁשט ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣ ּכַ֣
יֵֿבֿכי> ֗אָנׁש חַ֣

Joh 8:11 ר ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ָאֿפָלא ֵאָנא ֿת> וָלא ֗אָנׁש ָמרָיא> ֵאמַ֣ ָהי ֵּדין ֵאמרַ֣
ֵיֿב ֗אָנא ֵלֿכי> ֵזלי וֵמן ָהָׁשא ֻּתוֿב ָלא ֵּתחֵטין ס מחַ֣

Joh 8:12 ן ר> ֵאָנא ֗אָנא נֻוהֵרה ּדָעלָמא> מַ֣ מֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ ֵלל עַ֣ ֻּתוֿב ֵּדין מַ֣
֞ ֵיא> ח ֵלה נֻוהָרא ּדחַ֣ ֵלֿך ּבֵחֻׁשוָֿכא> ֵאָלא ֵנׁשּכַ֣ רי ָאֵֿתא> ָלא נהַ֣ ּדָֿבֿתַ֣

Joh 8:13 ֗נּת> ָסהֻּדוָֿתֿך> ָלא סֵהֿ֭ד אַ֣ ל נַֿ֣פָׁשֿך מַ֣ ֗נּת עַ֣ ֞ אַ֣ ָאמִרין ֵלה ּפִריֵׁשא>
ִריָרא ס הָוֿת ׁשַ֣

Joh 8:14 ִריָרא ל נַֿ֣פׁש֑י ׁשַ֣ סֵהֿ֭ד ֗אָנא עַ֣ ן ָאֵֿפן ֵאָנא מַ֣ ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
֗נֻּתון איָּכא ָאֵזל ֗אָנא> אַ֣ יֵמָּכא ֵאִֿתיֿת> ולַ֣ ע ֗אָנא ֵמן אַ֣ ֗הי ָסהֻּדוֿתי> ֵמֻטל ּדָיֿ֭דַ֣

איָּכא ָאֵזל ֗אָנא> יֵמָּכא ֵאִֿתיֿת> וָלא לַ֣ ן ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵמן אַ֣ ֵּדי>
Joh 8:15 <ן ֵאָנא> ל֗אָנׁש ָלא ָּדֵאן ֗אָנא ֿגָרָנאִיֿת ָּדיִנין א֗נֻּתו> ן ּפַ֣ ֗נֻּתו> אַ֣

Joh 8:16 י> ֵאָלא לֻחוֿ֭דַ֣ ו> ֵמֻטל ּדָלא ֗הִויֿת ּבַ֣ ִריר ֻה֗ ן ִּדיני> ׁשַ֣ ֵואן ָּדֵאן ֗אָנא ֵּדי>
ני> ּדרַ֣ ֵאָנא ָואֿבי ּדׁשַ֣

Joh 8:17 <ִריָרא ֗הי ֿבִרי֞ן ׁשַ֣ ֿתֵרי֞ן ּגַ֣ ֿבָנֻמוסֻֿכון ֵּדין ּכִֿתיֿ֑ב ּדָסהֻּדוָֿתא ּדַ֣ וַ֣
Joh 8:18 <י ני> ָסֵהֿ֭ד עלַ֣ ּדרַ֣ ל נַֿ֣פׁשי> ָואֿבי ּדׁשַ֣ ֵאָנא ֗אָנא ּדָסֵהֿ֭ד ֗אָנא עַ֣



John                                            217

Joh 8:19 ן וָלא ִלי ָיֿ֭דִעין ר לֻהו> ֻֿבוֿך> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣ ו אַ֣ יּכַ֣ ָאמִרין ֵלה> אַ֣
יֻּתון ס יֻּתו֑ן ָאֿף ָלאֿבי ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ ן וָלא ָלאֿבי> ֵאֻלו ִלי ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ א֗נֻּתו>

Joh 8:20 <חֵּדה יּכָלא> וָלא ֗אָנׁש אַ֣ ֵלֿף ּבהַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ָזא> ּכַ֣ ֵלל ֵּביֿת-ּגַ֣ ָהֵלין ֵמֵל֞א מַ֣
ִּכיל ֵאָֿתֿת ֗הָוֿת ָׁשעֵֿתה ס ָלא ֵּגיר עֿ֭דַ֣

Joh 8:21 ֿתֻמוֻֿתון ר לֻהון ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע> ֵאָנא ָאֵזל ֗אָנא> וֵֿתֿבֻעוָנני> וַ֣ ָאמַ֣
֗נֻּתון ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון לֵמאָֿתא> איָּכא ֵּדאָנא ָאֵזל ֗אָנ֑א אַ֣ ֞ וַ֣ יֻּכון> חָטהַ֣ ּבַ֣

Joh 8:22 איָּכא ֵּדאָנא ָאֵזל ר ּדַ֣ י נַֿ֣פֵׁשה ָקֵט֑ל ָּדאמַ֣ ֞ לָמא ּכַ֣ ָאמִרין ִיֻהוָֿ֭דֵיא>
֗נֻּתון ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון לֵמאָֿת֑א ֗אָנ֑א אַ֣

Joh 8:23 <לֵעל ֗אָנא ן ֵואָנא> ֵמן ּדַ֣ ֗נֻּתו> חּת אַ֣ לֿתַ֣ ן ֵמן ּדַ֣ ֗נֻּתו> ן אַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
֗נֻּתון ָעלָמא> ֵאָנא ָלא ֗הִויֿת ֵמן ָהָנא ָעלָמא> ֗נֻּתון ֵמן ָהָנא אַ֣ אַ֣

Joh 8:24 ימנֻון ֵּדאָנא ֞ ֵאָלא ֵּגיר ּתהַ֣ יֻּכון> חָטהַ֣ ֿתֻמוֻֿתון ּבַ֣ ן ּדַ֣ ֵאמֵרֿת לֻֿכו>
֞ יֻּכון> חָטהַ֣ ֗אָנא> ּתֻמוֻֿתון ּבַ֣

Joh 8:25 ִריֿת ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָאֵֿפן ּדׁשַ֣ ֗נּת> ָאמַ֣ ן אַ֣ ֗נּת מַ֣ ֞ אַ֣ ָאמִרין ִיֻהוָֿ֭דֵיא>
מֻֿכו֑ן ֵלל עַ֣ ֵּדאמַ֣

Joh 8:26 <ו ִריר ֻה֗ ני> ׁשַ֣ ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ן ֵאָלא מַ֣ מָֿ֭ד> ר ולַ֣ יֻּכון לִמאמַ֣ ִּגי ִאיֿת ִלי עלַ֣ סַ֣
ֵלל ֗אָנא ּבָעלָמא> ו ממַ֣ יֵלין ּדֵׁשמֵעֿת ֵמֵנ֑ה ָהֵלין ֻה֗ ֵואָנא אַ֣

Joh 8:27 ר לֻהון סס ָֿבא ֵאמַ֣ ל אַ֣ עו ּדעַ֣ וָלא ִיֿ֭דַ֣
Joh 8:28 ֿבֵרה ּד֗אָנָׁש֑א ָהיֵּדין ֿתִריֻמוֵנה לַ֣ ֿתי ּדַ֣ ר לֻהון ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע> ֵאמַ֣ ָאמַ֣

ָנא יּכַ֣ ֵּתּדֻעון ֵּדאָנא ֗אָנא> וֵמֵּדם ֵמן צֻֿבוֿת נַֿ֣פׁשי> ָלא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא> ֵאָלא אַ֣
ֵלל ֗אָנא> ו ממַ֣ ני ָאֿבי> ָהֿכָוֿת ֻה֗ אלֿפַ֣ ּדַ֣

Joh 8:29 י ָאֿבי> ֵמֻטל ֵּדאָנא לֻחוֿ֭דַ֣ ני ּבַ֣ ֿבקַ֣ ו֗הי> וָלא ׁשַ֣ מי ִאיֿתַ֣ ני עַ֣ ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ומַ֣
ן ס ר ֵלה ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ּבֻֿכלזֿבַ֣ ֵמֵּדם ּדָׁשֿפַ֣

Joh 8:30 <יֵמנו ֵּבה ִּגֵיא֞א הַ֣ ֵלל ֗הָו֑א סַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ממַ֣ ּכַ֣
Joh 8:31 ּתֻרון ֗נֻּתון ּתֿכַ֣ יֵמנו ֵּב֑ה ֵאן אַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע לָהנֻון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדהַ֣ ֵואמַ֣

֗נֻּתון> ֞י אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ִריָראִיֿת ּתַ֣ ֿת֑י ׁשַ֣ ּבֵמלַ֣
Joh 8:32 <רֻֿכון רַ֣ וֵֿתּדֻעון ׁשָרָרא> וֻהו ׁשָרָרא נחַ֣

Joh 8:33 ֿבֻּדוָֿתא ל֗אָנׁש> ָלא אֿבָרָהם> וֵמן מֻֿתום עַ֣ 7 ן ּדַ֣ ָאמִרין ֵלה> זַ֣רֵעה חנַ֣
֞ ֞י ִחאֵרא> ֗נּת ּדֵֿתהוֻון ּבנַ֣ ר אַ֣ ָנא ָאמַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ ּפִליָחא לַ֣>
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Joh 8:34 ן ּדָעֵֿבֿ֭ד רָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿכלמַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣
חִטיָֿתא> ו ּדַ֣ ֿבָּדה ֻה֗ חִטיָֿתא> עַ֣

Joh 8:35 <ֵוא ם מקַ֣ יָּתא> ּבָרא ֵּדין לָעלַ֣ ם ּבֿבַ֣ ֵוא לָעלַ֣ ֿבָּדא ָלא מקַ֣ ועַ֣
Joh 8:36 ֞ ֞י ִחאֵרא> ִריָראִיֿת ֵּתהוֻון ּבנַ֣ רֻֿכו֑ן ׁשַ֣ רַ֣ ֿבָרא נחַ֣ ֵאן ֻהו ָהִֿכיל ּדַ֣

Joh 8:37 נ֑י אֿבָרָהם> ֵאָלא ָּבֵעין א֗נֻּתון לֵמקטלַ֣ 7 ֗נֻּתון ּדַ֣ ע ֗אָנא ּדזַ֣רֵעה אַ֣ ָיֿ֭דַ֣
ֿתי ָלא ָסֿפִקין א֗נֻּתון> לֵמלַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣

Joh 8:38 חזַ֣יֻּתון א֗נֻּתון ֵמֵּדם ּדַ֣ ֵלל ֗אָנא> וַ֣ חִזיֿת לָוֿת ָאֿבי ממַ֣ ֵאָנא ֵמֵּדם ּדַ֣
ֻֿבוֻֿכון ָעֿבִּדין א֗נֻּתון> לָוֿת אַ֣

Joh 8:39 <ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע ו ּס ּס ָאמַ֣ ֿבָרָהם ֻה֗ 7 ן אַ֣ ֻֿבון ִּדילַ֣ ו> ָואמִרין ֵלה> אַ֣ ענַ֣
יֻּתון> אֿבָרָהם ָעֿבִּדין ֗הוַ֣ 7 ו֗ה֞י ּדַ֣ אֿבָרָה֑ם עָֿבֿ֭דַ֣ 7 יֻּתון ּדַ֣ ו֗ה֞י ֗הוַ֣ ֵאֻלו ּבנַ֣

Joh 8:40 לֵלֿת ִרירָּתא מַ֣ ֿבָרא ּדׁשַ֣ נ֑י לֿגַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ָהא ָּבֵעין א֗נֻּתון לֵמקטלַ֣
ֿ֭ד> ֿבָרָהם ָלא עֿבַ֣ 7 ָלָה֑א ָהֵֿ֭דא אַ֣ יָֿ֭דא ּדֵׁשמֵעֿת ֵמן אַ֣ מֻֿכו֑ן אַ֣ עַ֣

Joh 8:41 ן ֵמן ן ָאמִרין ֵלה> חנַ֣ אֻֿבוֻֿכו> ֗נֻּתון ֵּדין ָעֿבִּדין א֗נֻּתון עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדַ֣ אַ֣
ָלָהא> ן אַ֣ ָֿבא ִאיֿת לַ֣> ֿ֭ד אַ֣ ן חַ֣ י> ָזניֻוָֿתא ָלא הוַ֣

Joh 8:42 <יֻּתון ִלי חִֿבין ֗הוַ֣ ן מַ֣ ֻֿבוֻֿכו> ָלָהא ֗הָוא אַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵאֻלו אַ֣ ָאמַ֣
ָלָהא ֵנֿפֵקֿת ֵואִֿתיֿת> וָלא ֗הָוא ֵמן צֻֿבוֿת נַֿ֣פׁשי ֵאִֿתיֿת> ֵאָלא ֵאָנא ֵּגיר ֵמן אַ֣

ני> ּדרַ֣ ֻהו ׁשַ֣
Joh 8:43 ל ּדָלא ֵמׁשּכִחין ן עַ֣ וּדִעין א֗נֻּתו> ֿתי ָלא ֵמׁשּתַ֣ ֵמֻטל ָמָנא ֵמלַ֣

ֿתי> א֗נֻּתון ָׁשמִעין ֵמלַ֣
Joh 8:44 אֻֿבוֻֿכון ָצֵֿבין ן וֵרּגֵֿתה ּדַ֣ יֻּכו> רָצא ִאיֿתַ֣ ָֿבא ָאֵֿכלקַ֣ ֗נֻּתון ֵמן אַ֣ אַ֣

ׁשָרָרא ָלא ָקֵאם> ֵמֻטל ו ּדֵמן ּבִרִׁשיֿת ָקֵטל ֗אָנָׁש֞א ֻהו> וֿבַ֣ ֿ֭ד> הַ֣ א֗נֻּתון לֵמעּבַ֣
ֵלל> ֵמֻטל ָּדֻֿבוָֿתא> ֵמן ִּדיֵלה ֻהו ממַ֣ ֵלל ּכַ֣ ממַ֣ ֿתי ּדַ֣ יּת ֵּבה> ֵאמַ֣ ׁשָרָרא לַ֣ ּדַ֣

ֻֿבוה> ָּגָלא ֻהו> ָאֿף אַ֣ ּדֿ֭דַ֣
Joh 8:45 <ימִנין א֗נֻּתון ִלי ֵלל ֗אָנ֑א ָלא מהַ֣ ׁשָרָרא ממַ֣ ֵאָנא ֵּדין ּדַ֣

Joh 8:46 ֗נֻּתון ֵלל ֗אָנ֑א אַ֣ ל חִטיָֿתא> ֵואן ׁשָרָרא ממַ֣ ֵּכס ִלי עַ֣ נֻו ֵמנֻֿכון מַ֣ מַ֣
ימִנין א֗נֻּתון ִלי> לָמָנא ָלא מהַ֣

Joh 8:47 ֗נֻּתון ע> ֵמֻטל ָהָנא אַ֣ אָלָהא ָׁשמַ֣ ו֗הי> ֵמֵל֞א ּדַ֣ ָלָהא ִאיֿתַ֣ ן ּדֵמן אַ֣ מַ֣
ָלָהא> יֻּתון ֵמן אַ֣ ן ֵמֻטל ּדָלא הוַ֣ ָלא ָׁשמִעין א֗נֻּתו>
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Joh 8:48 ן ּדָׁשמָרָיא ִּפיר ָאמִרין ֵאנַ֣חנַ֣> ו ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ָואמִרין ֵלה> ָלא ׁשַ֣ ענַ֣
יָוא ִאיֿת ָלֿך֑ ֗נּ֑ת וֿ֭דַ֣ אַ֣

Joh 8:49 <ר ֗אָנא יָוא ָלא ִאיֿת> ֵאָלא ָלאֿבי מיַ֣קַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ִלי ּדַ֣ ָאמַ֣
עִרין ִלי> א֗נֻּתון מצַ֣ וַ֣

Joh 8:50 <ו ּדָֿבֵעא וָֿ֭דֵאן ֵאָנא ֵּדין ָלא ָּבֵעא ֗אָנא ֻׁשוֿבחי> ִאיֿת ֻה֗
Joh 8:51 וָּתא ָלא ֵנחֵזא ר> מַ֣ ֿתי ָנטַ֣ ן ּדֵמלַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדמַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ אַ֣

ם> לָעלַ֣
Joh 8:52 ֿבָרָהם ִמיֿת 7 יָוא ִאיֿת ָלֿך> אַ֣ ען ּדֿ֭דַ֣ ֞ ָהָׁשא ִיֿ֭דַ֣ ָאמִרין ֵלה ִיֻהוָֿ֭דֵיא>

֑ם ם לָעלַ֣ וָּתא ָלא ֵנטעַ֣ ר מַ֣ ֿתי ָנטַ֣ ן ּדֵמלַ֣ ֗נּת ּדמַ֣ ר אַ֣ א֗נּת ָאמַ֣ נִֿבֵי֑א֞ וַ֣ וַ֣
Joh 8:53 <ֿבָרָהם ּדִמיֿת> וֵמן נִֿבֵי֞א ּדִמיֿתו 7 ֻֿבון אַ֣ ֗נּת ֵמן אַ֣ ֿב אַ֣ ֗נּת רַ֣ לָמא אַ֣

֗נּת נַֿ֣פָׁשֿך> נֻו ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ מַ֣
Joh 8:54 ח ֗אָנא נַֿ֣פׁש֑י ֻׁשוֿבחי ָלא ֗הָוא ּבַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵאן ֵאָנא מׁשַ֣ ָאמַ֣

ו> ן ֻה֗ אָלהַ֣ ו ָּדאמִרין א֗נֻּתון ּדַ֣ ח ִל֑י הַ֣ ּבַ֣ מׁשַ֣ ו֗הי ָאֿבי ּדַ֣ ֵמֵּדם> ִאיֿתַ֣
Joh 8:55 ע ר ֗אָנא ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ע ֗אָנא ֵלה> ֵואן ָאמַ֣ עֻּתוָני֗הי> ֵאָנא ֵּדין ָיֿ֭דַ֣ וָלא ִיֿ֭דַ֣

ר ע ֗אָנא ֵלה> וֵמלֵֿתה ָנטַ֣ ן ֵאָלא ָיֿ֭דַ֣ ֿכָוֿתֻֿכו> ָּדָֿבא> אַ֣ ֗אָנא ֵל֑ה ָהֵוא ֗אָנא ִלי ּכַ֣
֗אָנא>

Joh 8:56 <חִֿ֭די חָזא> וַ֣ ח ֗הָוא ּדֵנחֵזא יַ֣ומי> וַ֣ וַ֣ ֻֿבוֻֿכון מסַ֣ ֿבָרָהם אַ֣ 7 אַ֣
Joh 8:57 יּ֑ת מִׁשין ׁשִני֞ן ָלא ֗הוַ֣ ר חַ֣ ִּכיל ּבַ֣ ֞ עֿ֭דַ֣ ָאמִרין ֵלה ִיֻהוָֿ֭דֵיא>

אֿבָרָהם חזַ֣יּ֑ת 7 ולַ֣
Joh 8:58 ֿ֭דָלא ֵנהֵוא ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדעַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣

י> ֿבָרָהם ֵאָנא ִאיֿתַ֣ 7 אַ֣
Joh 8:59 <יּכָלא ק ֵמן הַ֣ נֿפַ֣ ִׁשי> וַ֣ ֵיֻׁשוע ֵאּתטַ֣ לו ִּכאֵֿפ֞א ּדֵנרּגֻמוָני֗הי> ו7 וַׁ֣שקַ֣

ן ֵואזַ֣ל סס יָנֿתֻהו> ר ּבַ֣ עֿבַ֣ וַ֣
Joh 9:1 <מָיא ּדֵמן ּכֵרס ֵאֵמה ֿבָרא סַ֣ ֑ר חָזא ּגַ֣ ֿ֭ד ָעֿבַ֣ וֿכַ֣

Joh 9:2 ֞<ו֗הי ָֿבהַ֣ ו אַ֣ נֻו חָטא> ָהָנא> אַ֣ ן מַ֣ ּבַ֣> ן רַ֣ ו֗הי>֞ ָואמִרי> לִמיֿ֭דַ֣ אֻלו֗הי ּתַ֣ וׁשַ֣
ֿ֭ד סֵמא ֵנִֿתיֵלֿ֭ד> ּדֿכַ֣

Joh 9:3 ו֗הי>֞ ֵאָלא ּדֵנֿתחזֻון ֵּבה ָֿבהַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֻהו חָטא> וָלא אַ֣ ָאמַ֣
אָלָהא> ו֗ה֞י ּדַ֣ עָֿבֿ֭דַ֣
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Joh 9:4 <ֿ֭ד ִאיָמָמא ֻהו> ָאֵֿתא ִללָיא ני> עַ֣ ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ֿ֭ד עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדמַ֣ ִלי ָוֵלא לֵמעּבַ֣
ח> ח לֵמֿפלַ֣ ּד֗אָנׁש ָלא ֵמׁשּכַ֣

Joh 9:5 <ֿבָעלָמא ֗אָנא> נֻוהֵרה ֗אָנא ּדָעלָמא ּכָמא ּדַ֣
Joh 9:6 ל ל ִטיָנא ֵמן ֻרוֵק֑ה וָטׁש עַ֣ ֿגֿבַ֣ רָעא> וַ֣ ל אַ֣ ק עַ֣ ן רַ֣ ר ָהֵלי> ֿ֭ד ֵאמַ֣ וֿכַ֣

מָיא> ו סַ֣ ו֗ה֞י ּדהַ֣ ינַ֣ עַ֣
Joh 9:7 ִׁשיֿג ֵואָֿתא עֻמוִֿ֭דיָֿתא ּדִׁשיֻלוָחא> ֵואזַ֣ל אַ֣ ִׁשיֿג ּבמַ֣ ר ֵלה> ֵזל אַ֣ ֵואמַ֣

ֿ֭ד ָחֵזא> ּכַ֣
Joh 9:8 ר ֗הָו֑א חֵזא ֗הָוא לֻהון ֵמן קִֿ֭דים ּדָחֿ֭דַ֣ איֵלין ּדַ֣ ן וַ֣ ו֗ה֞י ֵּדי> ׁשָֿבֿבַ֣

֑ר ו ּדָיֵֿתֿב ֗הָוא> וָחֿ֭דַ֣ ו הַ֣ ו> ָלא ֗הָוא ָהנַ֣ ָאמִרין ֗הוַ֣
Joh 9:9 ו> ָלא> ֵאָלא ֵמֿ֭דָמא ָּדֵמא ו ּדֻהויֻו> ִואיֿת ָּדאמִרין ֗הוַ֣ ִאיֿת ָּדאמִרין ֗הוַ֣

ר ֗הָוא> ֵּדאָנא ֗אָנא> ֵלה> ֻהו ֵּדין ָאמַ֣
Joh 9:10 ֞ יּכְ֭> ינַ֣ ח עַ֣ ּתַ֣ ָנא ֵאֿתּפַ֣ יּכַ֣ ָאמִרין ֵלה> אַ֣

Joh 9:11 ל ֿ֭ד ִטיָנא וָטׁש ִלי עַ֣ ׁשֵמה ֵי7ֻׁשו֑ע עֿבַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ן ּגַ֣ ר לֻהו> עָנא> ֵואמַ֣
ִׁשיֵֿגֿת> ֵואֿתחִזי ִלי> ָי֞א ּדִׁשיֻלוָחא> ֵואֵז֗לֿת אַ֣ ִׁשיֿג ּבמַ֣ ר ִלי> ֵזל אַ֣ י>֞ ֵואמַ֣ ינַ֣ עַ֣

Joh 9:12 <ע ֗אָנא ר לֻהון ָלא ָיֿ֭דַ֣ ו> ָאמַ֣ יּכַ֣ ָאמִרין ֵלה אַ֣
Joh 9:13 ֞ מָיא ֗הָוא> לָוֿת ּפִריֵׁשא> ו ּדֵמן קִֿ֭דים סַ֣ איּתיֻו֗הי להַ֣ וַ֣

Joh 9:14 ֞<ו֗הי ינַ֣ ח ֵלה עַ֣ ּתַ֣ ֿ֭ד ִטיָנא ֵי7ֻׁשוע> וֿפַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ ּבָֿת֑א ּכַ֣ ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת ֵּדין ׁשַ֣
Joh 9:15 ן ר לֻהו> ָנא ֵאֿתחִזי ָלֿך> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣ יּכַ֣ אֻלו֗הי ּפִריֵׁש֑א֞ אַ֣ וֻֿתוֿב ׁשַ֣

אִׁשיֵֿגֿת> ֵואֿתחִזי ִלי> ֑י֞ וַ֣ ינַ֣ ל עַ֣ ִטיָנא ָסם עַ֣
Joh 9:16 ָלָהא ֿבָרא ָלא ֗הָוא ֵמן אַ֣ ֞ ָהָנא ּגַ֣ ו ֗אָנָׁש֞א ֵמן ּפִריֵׁשא> ָואמִרין ֗הוַ֣
ָטָיא> ֿבָרא חַ֣ ח ּגַ֣ ָנא ֵמׁשּכַ֣ יּכַ֣ ו> אַ֣ ר> ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ָאמִרין ֗הוַ֣ ּבָֿתא ָלא ָנטַ֣ ֻהו> ּדׁשַ֣

יָנֿתֻהון> ֿ֭ד> וָֿפלֻּגוָֿתא ִאיֿת ֗הָוֿת ּבַ֣ ָהֵלין ָאֿתָוָֿת֞א לֵמעּבַ֣
Joh 9:17 ח ָלֿך ּתַ֣ ו֗הי ּדֿפַ֣ ֗נּת עלַ֣ ר אַ֣ ֗נּת ָמָנא ָאמַ֣ מָי֑א אַ֣ ו סַ֣ ָאמִרין ֻּתוֿב להַ֣

נִֿבָיא ֻהו> ר ֗אָנא> ּדַ֣ ן ֵאָנא ָאמַ֣ ר לֻהו> יּךְ֭>֞ ָאמַ֣ ינַ֣ עַ֣
Joh 9:18 ָמא חָז֑א עֿ֭דַ֣ מָיא ֗הָוא וַ֣ ו֗הי ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדסַ֣ ו עלַ֣ יֵמנו ֗הוַ֣ ָלא ֵּדין הַ֣

חָז֑א ו ּדַ֣ ו֗ה֞י ּדהַ֣ אָֿבהַ֣ ו לַ֣ קרַ֣ ּדַ֣
Joh 9:19 ֿ֭ד ן ּדֿכַ֣ א֗נֻּתון ָאמִרין א֗נֻּתו> ו ּדַ֣ ן הַ֣ ו ֵּברֻֿכו> ן ֵא֑ן ָהנַ֣ ֵאלו ֵאנֻו> וׁשַ֣

ָנא ָהָׁשא ָחֵזא> יּכַ֣ סֵמא ֵאִֿתיֵלֿ֭ד> אַ֣



John                                            221

Joh 9:20 <ֿ֭ד סֵמא ֵאִֿתיֵלֿ֭ד ֿ֭דֿכַ֣ ן וַ֣ ן ּדָהנַ֣ו ּברַ֣> רו> ָיֿ֭דִעינַ֣ ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ ָֿבהַ֣ ו ֵּדין אַ֣ ענַ֣
Joh 9:21 ן ָאֿף ו֗ה֑י֞ ָלא ָיֿ֭דִעינַ֣> ינַ֣ ח ֵלה עַ֣ ּתַ֣ נֻו ּפַ֣ ו מַ֣ ָנא ֵּדין ָהָׁשא ָחֵז֑א אַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ֵלל> ֵאלו> ֻהו חָלֿף נַֿ֣פֵׁשה נמַ֣ ו֗הי>֞ ֵלה ׁשַ֣ ׁשנַ֣ ל ֵלה לַ֣ ֻהו עַ֣
Joh 9:22 ו קו ֗הוַ֣ ֞ ּפסַ֣ ו ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ו֗ה֑י֞ ֵמֻטל ּדָֿ֭דחִלין ֗הוַ֣ ָֿבהַ֣ רו אַ֣ ָהֵלין ֵאמַ֣

מִׁשיָחא ֻה֑ו נַּ֣פֻקוָני֗הי ֵמן ּכנֻוׁשָּתא> וֵּדא ֵּבה ּדַ֣ ֵּגיר ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ֵּדאן ֗אָנׁש נַ֣
Joh 9:23 ֵאלו סס ו֗הי>֞ ֵלה ׁשַ֣ ׁשנַ֣ ל ֵלה לַ֣ ו֗הי>֞ ּדעַ֣ ָֿבהַ֣ רו אַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאמַ֣

Joh 9:24 מָי֑א ו֗הי ֗הָוא סַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ֞ להַ֣ רֵּתי֞ן זַֿ֣בִנין> ֿבָרא ּדֿתַ֣ אוֻ֗הי לֿגַ֣ קרַ֣ וַ֣
ָטָיא ֻהו> ֿבָרא חַ֣ ן ּדָהָנא ּגַ֣ ן ֵּגיר ָיֿ֭דִעינַ֣> אָלָהא> חנַ֣ ח לַ֣ ּבַ֣ ָואמִרין ֵלה> ׁשַ֣

Joh 9:25 ע ע ֗אָנא> חָֿ֭דא ֵּדין ָיֿ֭דַ֣ ָטָיא ֻהו ָלא ָיֿ֭דַ֣ ן ֵאן חַ֣ ר לֻהו> עָנא ֻהו ֵואמַ֣
מָיא ֗הִויֿת וָהָׁשא> ָהא ָחֵזא ֗אָנא> ֗אָנ֑א ּדסַ֣

Joh 9:26 ֞ יּכְ֭> ינַ֣ ח ָלֿך עַ֣ ּתַ֣ ָנא ּפַ֣ יּכַ֣ ֿ֭ד ָלֿך> אַ֣ ָאמִרין ֵלה ֻּתוֿב> ָמָנא עֿבַ֣
Joh 9:27 ן ָמָנא ֻּתוֿב ָצֵֿבין א֗נֻּתון עֻּתו> ן וָלא ׁשמַ֣ ן ֵאמֵרֿת לֻֿכו> ר לֻהו> ָאמַ֣

לִמיֵֿ֭ד֞א ָצֵֿבין א֗נֻּתון לֵמהָוא ֵל֑ה ֗נֻּתון ּתַ֣ ע> לָמ֑א ָאֿף אַ֣ לֵמׁשמַ֣
Joh 9:28 ן ֵּגיר ו> חנַ֣ לִמיֵֿ֭דה ּדהַ֣ ו ּתַ֣ ֗נּת ֻה֗ חיֻו֗הי> ָואמִרין ֵלה> אַ֣ ֵהנֻון ֵּדין צַ֣

ֻמוֵׁשא> ן ּד7 לִמיֵֿ֭ד֞א חנַ֣ ּתַ֣
Joh 9:29 ן ֵמן ן ָלא ָיֿ֭דִעינַ֣ ֵלל> לָהָנא ֵּדי> ָלָהא מַ֣ וֵׁשא> אַ֣ ם ֻמ7 וָיֿ֭דִעינַ֣ן ּדעַ֣

יֵמָּכא ֻהו> אַ֣
Joh 9:30 ן א֗נֻּתו> ָמֻרו> ּדַ֣ ן ּבָהֵֿ֭דא ֗הו ָהִֿכיל לֵמּתּדַ֣ ר לֻהו> ֿבָרא> ֵואמַ֣ ו ּגַ֣ עָנא הַ֣

ח> ּתַ֣ ֞י ִּדילי ּפַ֣ ינַ֣ יֵמָּכא ֻה֑ו ועַ֣ ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵמן אַ֣
Joh 9:31 ן ע> ֵאָלא למַ֣ ָטֵי֞א ָלא ָׁשמַ֣ אָלָהא ּבָקָלא ּדחַ֣ ן ֵּדין ּדַ֣ ָיֿ֭דִעין ֗חנַ֣

ע> ו ָׁשמַ֣ ו ֻה֗ ּדָֿ֭דֵחל ֵמֵנה> וָעֵֿבֿ֭ד ֵצֿבָיֵנה> להַ֣
Joh 9:32 <מָיא ֵּדאִֿתיֵלֿ֭ד יֵנ֞א ּדסַ֣ ח ֗אָנׁש עַ֣ ּתַ֣ ֿת ּדֿפַ֣ מעַ֣ ם ָלא ֵאׁשּתַ֣ ֵמן ָעלַ֣
Joh 9:33 <ֿ֭ד ח ֗הָוא ָהֵֿ֭דא לֵמעּבַ֣ ָלָהא ֗הָוא ָהָנ֑א ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֵאֻלו ָלא ֵמן אַ֣

Joh 9:34 ֗נּת ֵלֿף אַ֣ א֗נּ֑ת מַ֣ חָטֵה֞א ֵאִֿתיֵלּדּ֑ת וַ֣ ֗נּת ֻּכָלֿך ּבַ֣ ו> ָואמִרין ֵלה> אַ֣ ענַ֣
ר> אּפֻקו֗הי לֿבַ֣ ֑ן וַ֣ לַ֣

Joh 9:35 יֵמן ֗נּת מהַ֣ ר ֵלה> אַ֣ ֑ר ֵואׁשּכֵחה> ֵואמַ֣ אּפֻקו֗הי לֿבַ֣ ע ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣ וַׁ֣שמַ֣
אָלָה֑א ֿבֵרה ּדַ֣ ֗נּת ּבַ֣ אַ֣

Joh 9:36 <יֵמן ֵּבה נֻו ָמר֑י ֵּדאהַ֣ ר> מַ֣ אִסי> ֵואמַ֣ ו ֵּדאֿתַ֣ עָנא הַ֣
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Joh 9:37 <ָמֿך> ֻהויֻו ֵלל עַ֣ ממַ֣ ו ּדַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> חזַ֣יָּתי֗הי> והַ֣ ָאמַ֣
Joh 9:38 ל סֵֿגֿ֭ד ֵלה ס נֿפַ֣ יֵמן ֗אָנא ָמר֑י וַ֣ ר> מהַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

Joh 9:39 ן ן ֵנחזֻו> איֵלין ּדָלא ָחֵזי> ר ֵי7ֻׁשוע> לִֿ֭דיֵנה ּדָעלָמא ָהָנא ֵאִֿתיֿת> ּדַ֣ ֵואמַ֣
ן ֵנסֻמון> איֵלין ּדָחֵזי> וַ֣

Joh 9:40 רו ֵלה> לָמ֑א ָאֿף ו ָהֵלי֑ן ֵואמַ֣ ֵמה ֗הוַ֣ יֵלין ּדעַ֣ ֞ אַ֣ עו ֵמן ּפִריֵׁשא> וַׁ֣שמַ֣
֑ן ָי֞א חנַ֣ חנַ֣ן סמַ֣

Joh 9:41 <יּת ֗הָוֿת לֻֿכון חִטיָֿתא יֻּתו֑ן לַ֣ ָי֞א ֗הוַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵאֻלו סמַ֣ ָאמַ֣
ָיָמא ֗הי סס ן ֵמֻטל ָהָנא חִטיֿתֻֿכון קַ֣ ן ּדָחֵזינַ֣> ן ָאמִרין א֗נֻּתו> ָהָׁשא ֵּדי>

Joh 10:1 טָיָרא רָעא לַ֣ ן ּדָלא ָעֵאל ֵמן ּתַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדמַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ אַ֣
ָיָסא> ָנָֿבא ֻהו וֿגַ֣ ו ּגַ֣ ּדָעָנ֑א ֵאָלא ָסֵלק ֵמן ֻּדוָּכא ֗אחָרנָי֑א הַ֣

Joh 10:2 <רָעא> ָרעָיא ֻהו ּדָעָנא ו ֵּדין ּדָעֵאל ֵמן ּתַ֣ הַ֣
Joh 10:3 <רָעא> וָעָנא ָׁשמָעא ָקֵלה ח ֵלה ּתַ֣ רָעא ָּפֿתַ֣ ר ּתַ֣ לָהָנא ָנטַ֣ וַ֣

ֵּפק לֻהון> ֞ ומַ֣ יֻהון> ׁשָמהַ֣ ו֗ה֞י ָקֵרא ּבַ֣ וֵערּבַ֣
Joh 10:4 ו֗ה֞י ִּדיֵלה> ָאִז֗לין ָּבֿתֵרה> ֵמֻטל אֵּפק ָעֵנה> קָֿ֭דֵמיה ָאֵזל> וֵערּבַ֣ וָמא ּדַ֣

ּדָיֿ֭דִעין ָקֵלה>
Joh 10:5 ן ָלא ָאָז֗לא ָעָנא> ֵאָלא ָערָקא ֵמֵנה> ּדָלא ָיֿ֭דָעא ר נֻוֿכָרָיא ֵּדי> ָּבֿתַ֣

ָקֵלה ּדנֻוֿכָרָיא>
Joh 10:6 ֵלל עו ָמָנא מַ֣ ן ָלא ִיֿ֭דַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵהנֻון ֵּדי> ָהֵֿ֭דא ֵּפֵלאָֿתא ֵאמַ֣

מֻהון> עַ֣
Joh 10:7 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵּדאָנא ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ ר לֻהון ֵּדין ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣

רֵעה ּדָעָנא> ֗אָנא ּתַ֣
Joh 10:8 ֿת ֵאנֻון ֞ ֵאָלא ָלא ֵׁשמעַ֣ ָיֵסא> ָנֵֿב֞א ֵאנֻון וֿגַ֣ ו> ּגַ֣ יֵלין ֵּדאֿתַ֣ וֻֿכלֻהון אַ֣

ָעָנא>
Joh 10:9 רָעא> וִֿבי ֵאן ֗אָנׁש ֵנֻעול> ִנֵחא> וֵנֻעול וֵנֻּפוק> וֵרעָיא ֵאָנא ֗אָנא ּתַ֣

ח> ֵנׁשּכַ֣
Joh 10:10 <וֵּבֿ֭ד> ֵאָנא ֵאִֿתיֿת ֿ֭דנַ֣ ֿ֭דֵנקֻטול> וַ֣ ָנָֿבא ָלא ָאֵֿת֑א ֵאָלא ּדֵנֿגנֻוֿב> וַ֣ ּגַ֣

ן וֵמֵּדם ּדיִַּ֣תיר ֵנהֵוא לֻהון> ֵי֞א ֵנהוֻון לֻהו> ּדחַ֣
Joh 10:11 <ֵאָנא ֗אָנא ָרעָיא ָטָֿבא> ָרעָיא ָטָֿבא נַֿ֣פֵׁשה ָסֵאם חָלֿף ָעֵנה
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Joh 10:12 חָזא ו ִּדיֵלה ֵאנֻון ֵערֵּב֑א֞ ָמא ּדַ֣ ִֿגיָרא ֵּדין ּדָלא הָוא ָרעָי֑א ולַ֣ אַ֣
ר ָלה לָעָנא> ּדַ֣ ִּדאָֿבא ָּדאֵֿת֑א ָׁשֵֿבק ָעָנא> וָעֵרק> ָואֵֿתא ִּדאָֿבא ָחֵטֿף> וַ֣מֿבַ֣

Joh 10:13 <ל ָעָנא אִֿגיָרא ֻהו> וָלא ּבִטיל ֵלה עַ֣ ִֿגיָרא ֵּדין ָעֵרק> ֵמֻטל ּדַ֣ אַ֣
Joh 10:14 <ע ֗אָנא ֵמן ִּדילי ע ֗אָנא לִֿ֭דילי> וֵמִֿתיֿ֭דַ֣ ֵאָנא ֗אָנא ָרעָיא ָטָֿבא> וָיֿ֭דַ֣
Joh 10:15 ע ֗אָנא ָלאֿבי> ונַֿ֣פׁשי ָסֵאם ֗אָנא ע ִלי ָאֿבי> ֵואָנא ָיֿ֭דַ֣ ָנא ּדָיֿ֭דַ֣ יּכַ֣ אַ֣

חָלֿף ָעָנא>
Joh 10:16 <ו ֵמן טָיָרא ָהָנא יֵלין ּדָלא הוַ֣ ִאיֿת ִלי ֵּדין ָאֿף ֵערֵּב֞א ֗אחָרֵנ֑א֞ אַ֣

ן וֵנׁשמֻעון ָקלי> וֵֿתהֵוא ָעָנא ֻּכָלה חָֿ֭דא> יָּתיֻו ֵאנֻו> ָואֿף לֻהון ָוֵלא ִלי למַ֣
ֿ֭ד ָרעָיא> וחַ֣

Joh 10:17 <ֵמֻטל ָהָנא ָאֿבי ָרֵחם ִל֑י ֵּדאָנא ָסֵאם ֗אָנא נַֿ֣פׁשי> ּדֻֿתוֿב ֵאסִֿביה
Joh 10:18 ָלא ֗הָוא ֗אָנׁש ָׁשֵקל ָלה ֵמני> ֵאָלא ֵאָנא ָסֵאם ֗אָנא ָלה ֵמן
ִליט ֗אָנא ּדֻֿתוֿב ֵאסִֿביה> ּדָהָנא אִסיִמי֑ה וׁשַ֣ ִליט ֗אָנא ֵּגיר ּדַ֣ ֵצֿבָיני> ׁשַ֣

ּבֵלֿת ֵמן ָאֿבי ס ֻּפוקָּדָנא קַ֣
Joh 10:19 <֞י ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵמֻטל ֵמֵל֞א ָהֵלין ינַ֣ הָוֿת ֻּתוֿב ָּפלֻּגוָֿתא ּבַ֣ וַ֣

Joh 10:20 יָוא ִאיֿת ֵלה וֵמׁשָנא ׁשָנא> ָמָנא ִּגֵיא֞א ֵמנֻהו֑ן ּדֿ֭דַ֣ ו סַ֣ ָואמִרין ֗הוַ֣
ָׁשמִעין א֗נֻּתון ֵלה>

Joh 10:21 יָוא יָוָנא> לָמ֑א ּדַ֣ ֞י ּדֿ֭דַ֣ ֞ ָלא ֗הוַ֣ ו> ָהֵלין ֵמֵלא> ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ָאמִרין ֗הוַ֣
ָּתֻחו ס מֿפַ֣ מָיא לַ֣ יֵנ֞א ּדסַ֣ ח עַ֣ ֵמׁשּכַ֣

Joh 10:22 <ֿתָוא ֗הָוא הָוא ֵּדין ִעאָֿ֭דא ּדֻחוָֿ֭דָֿתא ֻּב7אוִרׁשֵל֑ם וסַ֣
Joh 10:23 <ׁשֵליֻמון 7 יּכָלא ֵּבאסטָוא ּדַ֣ ֵלֿך ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ּבהַ֣ וַ֣מהַ֣

Joh 10:24 ן ֗נּת נַֿ֣פׁשַ֣> ֿתי ָנֵסֿב אַ֣ ָמא ֵלאמַ֣ ֞ ָואמִרין ֵלה> עֿ֭דַ֣ ֿ֭דֻרו֗הי ִיֻהוָֿ֭דֵיא> וחַ֣
לָיאִיֿת> ן ּגַ֣ ר לַ֣ ו מִׁשיָחא> ֵאמַ֣ ֗נּת ֻה֗ ֵאן אַ֣

Joh 10:25 ן ימִנין א֗נֻּתו> ן וָלא מהַ֣ ן ֵאמֵרֿת לֻֿכו> ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
י> ׁשֵמה ָּדאֿב֑י ֵהנֻון ָסהִּדין עלַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֞א ֵּדאָנא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ּבַ֣ וַ֣

Joh 10:26 ֞<י יֻּתון ֵמן ֵערּבַ֣ ן ֵמֻטל ּדָלא הוַ֣ ימִנין א֗נֻּתו> ֗נֻּתון ָלא מהַ֣ ֵאָלא אַ֣
ָנא ֵּדאמֵרֿת לֻֿכון> יּכַ֣ אַ֣

Joh 10:27 ן וֵהנֻון ָאֵֿתין ע ֗אָנא לֻהו> ן ֵואָנא ָיֿ֭דַ֣ ֵערֵּב֞א ִּדילי ָקלי ָׁשמִעי>
רי> ָּבֿתַ֣
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Joh 10:28 ם> וָלא ם> וָלא ִנאֿבֻּדון לָעלַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ן חַ֣ ֵואָנא ָיֵהֿב ֗אָנא לֻהו>
י>֞ ֗אָנׁש ֵנחֻטוֿף ֵאנֻון ֵמן ִאיֿ֭דַ֣

Joh 10:29 ח ּדֵמן ִאיֵֿ֭דה ו> וָלא ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣ ֿב ֻה֗ ָאֿבי ֵּגיר ּדיַ֣֗הֿב ִלי ֵמן ֻּכל רַ֣
ָּדאֿבי ֵנחֻטוֿף>

Joh 10:30 <ן ֿ֭ד חנַ֣ ֵאָנא ָואֿבי> חַ֣
Joh 10:31 לו ֻּתוֿב ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ִּכאֵֿפ֞א לֵמרּגֵמה ּס ּס וַׁ֣שקַ֣

Joh 10:32 ן ִויֿתֻֿכו> ִּפיֵר֞א ֵמן לָוֿת ָאֿבי חַ֣ ִּגֵיא֞א עָֿבֵֿ֭ד֞א ׁשַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> סַ֣ ָאמַ֣
יָנא עָֿבָֿ֭דא ֵמנֻהון ָרֿגִמין א֗נֻּתון ִלי> ֵמֻטל אַ֣

Joh 10:33 ן ִּפיֵר֞א ָרֿגִמין ֗חנַ֣ ֞ ָלא ֗הָוא ֵמֻטל עָֿבֵֿ֭ד֞א ׁשַ֣ ָאמִרין ֵלה ִיֻהוָֿ֭דֵיא>
֗נּת נַֿ֣פָׁשֿך ר ֗אָנָׁש֑א ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ יּךְ֭ ּבַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ ֗נּת> וֿכַ֣ ֵּדֿף אַ֣ מֿגַ֣ ָלֿך> ֵאָלא ֵמֻטל ּדַ֣

ָלָהא> אַ֣
Joh 10:34 ָנא ּכִֿתיֿב ּבָנֻמוסֻֿכו֑ן ֵּדאָנא ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֗הָוא ָהֿכַ֣ ָאמַ֣

֗נֻּתו֑ן אָלֵה֞א אַ֣ ֵאמֵרֿת ּדַ֣
Joh 10:35 אָלָה֑א וָלא לָוֿתֻהון הָוֿת ֵמלָֿתא ּדַ֣ ָלֵה֑א֞ ֵמֻטל ּדַ֣ ר אַ֣ ֵאן לָהנֻון ֵאמַ֣

ח ּכָֿתָֿבא ּדֵנׁשּתֵר֑א ֵמׁשּכַ֣
Joh 10:36 ן ֗נֻּתון ָאמִרין א֗נֻּתו> ּדֵרה לָעלָמ֑א אַ֣ ּדֵׁשה וׁשַ֣ אָֿבא קַ֣ איָנא ּדַ֣ לַ֣

אָלָה֑א ֿבֵרה ֗אָנא ּדַ֣ ן ּדַ֣ ל ֵּדאמֵרֿת לֻֿכו> ֗נּ֑ת עַ֣ ֵּדֿף אַ֣ מֿגַ֣ ּדַ֣
Joh 10:37 <ימנֻוָנני ֵאָלא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא עָֿבֵֿ֭ד֞א ָּדאֿבי> ָלא ּתהַ֣

Joh 10:38 עָֿבֵֿ֭ד֞א ימִנין א֗נֻּתו֑ן לֻהון לַ֣ ֵאן ֵּדין ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנ֑א ָאֵֿפן ִלי ָלא מהַ֣
ימנֻו֑ן ָּדאֿבי ִּבי> ֵואָנא ָּבאֿבי ס ֿתהַ֣ יֵמנו> ּדֵֿתּדֻעון וַ֣ הַ֣

Joh 10:39 ֞ יֻהון> ק ֵלה ֵמן ֵּביֿת ִאיֿ֭דַ֣ נֿפַ֣ ו ֻּתוֿב ּדֵנאחֻּדוָני֗ה֑י וַ֣ ו ֗הוַ֣ ֿבעַ֣ וַ֣
Joh 10:40 ו֗הי ֗הָוא יָּכא ִּדאיֿתַ֣ ֵואזַ֣ל ֵלה לֵעֿבָרא ּדיֻורּדָנ֑ן לֻֿ֭דוּכָֿתא אַ֣

ָמן ס הָוא ּתַ֣ עֵמֿ֭ד ֗הָוא> וַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ָנן ֵמן קִֿ֭דים ּכַ֣ 7וחַ֣ ֻי
Joh 10:41 ן ָאֿף ָלא חָֿ֭דא ָנ> יֻוחַ֣ ו> ּד7 ִּגֵיא֞א לָוֵֿתה> ָואמִרין ֗הוַ֣ ו ֗אָנָׁש֞א סַ֣ ֵואֿתַ֣

ו> ִריר ֻה֗ ֿבָרא ָהָנא> ׁשַ֣ ל ּגַ֣ ָנן עַ֣ 7וחַ֣ ר ֻי ֿ֭ד> ֻּכלֵמֵּדם ֵּדין ֵּדאמַ֣ ָאָֿתא עֿבַ֣
Joh 10:42 יֵמנו ֵּבה סס ִּגֵיא֞א הַ֣ וסַ֣

Joh 11:1 ֻחוה נָיא קִריָֿתא אַ֣ יֿת-עַ֣ ָעזַ֣ר ֵמן ֵּב7 ֿכִריה> ָל7 ֿ֭ד ּדַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין חַ֣
ָמרָּתא ס ֿ֭ד7 ריַ֣ם וַ֣ מַ֣ ּד7
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Joh 11:2 <ֵיֻׁשוע ו֗ה֞י ּד7 ֿת ּבֵֿבסָמא ֵרֿגלַ֣ ריַ֣ם ֵּדין ָהֵֿ֭דא ִאיֵֿתיה> ָהי ּדֵמׁשחַ֣ 7 מַ֣
ֿכִריה ֗הָוא ס ָעזַ֣ר ּדַ֣ ֻחוה ֗הָוא ּדָהֵֿ֭דא ָל7 עָרה> אַ֣ ויַֿ֣ת ּבסַ֣ וׁשַ֣

Joh 11:3 ו ּדָרֵחם ן ָהא הַ֣ ֞ ָמרַ֣> חָוֵֿת֞ה לָוֿת ֵי7ֻׁשוע> ָואמָרן> יֵהי֞ן אַ֣ רּתַ֣ ֵרי֞ן ּתַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
֗נּת ּכִריה> אַ֣

Joh 11:4 וָּתא> ֵאָלא חָלֿף ר> ָהָנא ֻּכורָהָנא ָלא הָוא ּדמַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ֵאמַ֣
אָלָהא ֵמֻטָלֵֿתה> ח ּבֵרה ּדַ֣ ּבַ֣ אָלָהא> ּדֵנׁשּתַ֣ ֵּתׁשֻּבוחָּתא ּדַ֣

Joh 11:5 <ָלָעזַ֣ר ל7 ריַ֣ם וַ֣ מַ֣ ל7 ָמרָּתא וַ֣ ֵחֿב ֗הָוא ֵּדין ֻהו ֵי7ֻׁשוע ל7 מַ֣
Joh 11:6 ֞ ו֗הי ֗הָוא> ּתֵרי֞ן יַ֣וִמין> ר ּבֻֿ֭דוּכָֿתא ִּדאיֿתַ֣ ּתַ֣ ֿכִרי֑ה ּכַ֣ ע ּדַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣

Joh 11:7 <יֻהוֿ֭ד ו ִנאזַ֣ל ֻּתוֿב ִל7 ו֗הי>֞ ּתַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ר לֿתַ֣ רֵּכן ֵאמַ֣ וָֿבֿתַ֣
Joh 11:8 <ו לֵמרּגָמֿך ֑ן ָהָׁשא ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ָּבֵעין ֗הוַ֣ ּבַ֣ ו֗הי>֞ רַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָאמִרין ֵלה ּתַ֣

ָמ֑ן ֗נּת לֿתַ֣ וֻֿתוֿ֑ב ָאֵזל אַ֣
Joh 11:9 ֵעסֵר֞א ָׁשִעי֞ן ִאיֿת ּביַ֣וָמ֑א ֵואן ֗אָנׁש רּתַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ָלא ּתַ֣ ָאמַ֣

ֵלֿך ִּבאיָמָמא> ָלא ֵמּתּתֵקל> ֵמֻטל ּדָחֵזא נֻוהֵרה ּדָעלָמא ָהָנא> מהַ֣
Joh 11:10 <יּת ֵּבה ִהיָרא לַ֣ ֵלֿך> ֵמּתּתֵקל> ֵמֻטל ּדנַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ּבִללָיא נהַ֣

Joh 11:11 ן ׁשֵֿכֿב> ֵאָלא ָעזַ֣ר ָרחמַ֣ ן ָל7 ר לֻהו> רֵּכן ֵאמַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע> וָֿבֿתַ֣ ָהֵלין ֵאמַ֣
אִעיִריו֗הי> ָאֵזל ֗אָנא> ּדַ֣

Joh 11:12 <֑ן ֵאן ּדֵמֿך> ֵמֿתחֵלם ו֗הי>֞ ָמרַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָאמִרין ֵלה ּתַ֣
Joh 11:13 ֿ֭דמָֿכא ֻהו ל מַ֣ רו> ּדעַ֣ וֵּת֑ה וֵהנֻון סֿבַ֣ ל מַ֣ ר עַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ֵאמַ֣

ר> ּדֵׁשנָֿתא ֵאמַ֣
Joh 11:14 <ָעזַ֣ר ִמיֿת ֵלה ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּפִׁשיָקאִיֿת> ָל7 ָהיֵּדין ֵאמַ֣

Joh 11:15 ֵלֿכו ן ֵאָלא הַ֣ ימנֻו> ֿתהַ֣ ן ּדַ֣ ָמ֑ן ֵמֻטָלֿתֻֿכו> וָחֵֿ֭דא ֗אָנא ּדָלא הִויֿת ּתַ֣
ָמן> לֿתַ֣

Joh 11:16 ו֗הי>֞ ִנאזַ֣ל ָאֿף ֿברַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א חַ֣ ר ָּתאָמא> לֿתַ֣ א> ּדֵמֵֿתאמַ֣ אומַ֣ ר ָּת7 ָאמַ֣
ֵמה> ן נֻמוֿת עַ֣ חנַ֣

Joh 11:17 ו֗הי ארּבָע֞א ֵלה יַ֣וִמי֞ן ִּדאיֿתַ֣ ח ּדַ֣ נָיא> ֵואׁשּכַ֣ ֵֿביֿת-עַ֣ ֵואָֿתא ֵי7ֻׁשוע ל7
ּבֵֿביֿת-קֻֿבוָרא>

Joh 11:18 ִריָקא ֵמָנה ֿ֭ד ּפַ֣ וִרׁשֵלם> ּכַ֣ ל-ֵּג֗נֿב ֻא7 נָיא> עַ֣ יֿת-עַ֣ ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת ֵּדין ֵּב7
ר> עסַ֣ ֵמׁשּתַ֣ ָוָֿת֞א חַ֣ יֿך ֵאסטֿ֭דַ֣ אַ֣



226                               The Aramaic Peshitta

Joh 11:19 ריַ֣֑ם ּדֵנמֻלון מַ֣ רָּתא ו7 ו לָוֿת ָמ7 ִּתיאִין ֗הוַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א אַ֣ וסַ֣
ֻחוֵהין> ּבֵלּבֵהין ֵמֻטל אַ֣

Joh 11:20 ריַ֣ם ֵּדין 7 ֿת ֻלאורֵעה> מַ֣ ֵיֻׁשוע ֵאָֿתא> ֵנֿפקַ֣ ֿת ּד7 ֿ֭ד ֵׁשמעַ֣ רָּתא ֵּדין ּכַ֣ ָמ7
יָּתא ָיֿתָּבא ֗הָוֿת> ּבֿבַ֣

Joh 11:21 <יּת> ָלא ָמֵאֿת ֗הָוא ָאחי ֵיֻׁשוע> ָמר֑י ֵאֻלו ּתָנן ֗הוַ֣ רָּתא ל7 ֿת ָמ7 ֵואמרַ֣
Joh 11:22 <אָלָהא> ָיֵהֿב ָלֿך אל לַ֣ ֿכָמא ּדֵֿתׁשַ֣ ֵאָלא ָאֿף ָהָׁשא ָיֿ֭דָעא ֗אָנא> ּדַ֣

Joh 11:23 <ֻחוֿכי ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ָקֵאם אַ֣ ָאמַ֣
Joh 11:24 <נֻוָחָמא ּביַ֣וָמא ֗אחָרָיא רָּתא> ָיֿ֭דָעאָנא ּדָקֵאם ּב7 ָאמָרא ֵלה ָמ7
Joh 11:25 יֵמן ִּבי> ָאֵֿפן מהַ֣ ן ּדַ֣ ֞ מַ֣ ֵיא> ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ֵאָנא ֗אָנא נֻוָחָמא> וחַ֣ ָאמַ֣

נֻמוֿת ִנֵח֑א
Joh 11:26 ימנַּ֣תי ָהֵֿ֭ד֑א ם> ָלא נֻמוֿת> מהַ֣ יֵמן ִּבי> לָעלַ֣ מהַ֣ י וַ֣ וֻֿכל ּדחַ֣

Joh 11:27 ו מִׁשיָחא ּבֵרה א֗נּת ֻה֗ ימָנא ֗אָנ֑א ּדַ֣ ָאמָרא ֵלה> ִאין ָמר֑י ֵאָנא מהַ֣
אָלָהא ָּדאֵֿתא לָעלָמא ס ּדַ֣

Joh 11:28 סָיאִיֿת> ָואמָרא ריַ֣ם ָחָֿתה ּכַ֣ מַ֣ ֿת ָהֵלי֑ן ֵאזַ֣֗לֿת קָרֿת ל7 ֿ֭ד ֵאמרַ֣ וֿכַ֣
ן ֵאָֿתא> וָקֵרא ֵלֿכי> ּבַ֣ ָלה> רַ֣

Joh 11:29 <ל> ָואֿתָיא ֗הָוֿת לָוֵֿתה ֿת עֿגַ֣ ֿ֑ת ָקמַ֣ ֿ֭ד ֵׁשמעַ֣ ריַ֣ם ּכַ֣ מַ֣ ו7
Joh 11:30 קִריָֿתא> ֵאָלא ָּבה ֗הָוא ִּכיל ֵאָֿתא ֗הָוא לַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ָלא עֿ֭דַ֣

רָּתא> עֵֿתה ָמ7 ּבָהי ֻּדוּכָֿתא ֵּדארַ֣
Joh 11:31 ו ָל֑ה יאִין ֗הוַ֣ מֿבַ֣ יָּתא ּדַ֣ ָמה ּבֿבַ֣ ו עַ֣ ֞ ִּדאיֿת ֗הוַ֣ ָאֿף ָהנֻון ֵּדין ִיֻהוָֿ֭דֵיא>

ֿבָרא לקַ֣ רו ֵּגיר ּדַ֣ ֿ֑ת ֵאזַ֣לו לֻהון ָּבֿתָרה> סֿבַ֣ ֿת ֵנֿפקַ֣ ל ָקמַ֣ עֿגַ֣ ריַ֣ם ּדַ֣ מַ֣ חזַ֣ו ל7 ּדַ֣
ָאָז֗לא לֵמֿבָּכא>

Joh 11:32 חָזֵֿת֑ה ו֗הי ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע> וַ֣ יָּכא ִּדאיֿתַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתֿת אַ֣ ריַ֣ם ּכַ֣ 7 ִהי ֵּדין מַ֣
יּת ָמרי> ָלא ָמֵאֿת ֗הָוא ָאחי> ו֗הי>֞ ָואמָרא ֵלה> ֵאֻלו ּתָנן ֗הוַ֣ ל ֵרֿגלַ֣ ֿת עַ֣ ֵנֿפלַ֣

Joh 11:33 ָמה ּדָֿבֵֿכי֑ן ו עַ֣ ֿ֭ד חָזה ּדָֿבֿכָי֑א וִליֻהוָֿ֭דֵי֞א ָהנֻון ֵּדאֿתַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ּכַ֣
אִזיע נַֿ֣פֵׁשה> זַ֣ז ּבֻרוֵחה> וַ֣ ֵאֿתעַ֣

Joh 11:34 <ן ָּתא חִזי יָּכא ָסמֻּתוָני֗הי> ָואמִרין ֵלה> ָמרַ֣ ר> אַ֣ ֵואמַ֣
Joh 11:35 <ֵיֻׁשוע ו֗ה֞י ּד7 ֞י ֵּדמעַ֣ ָואֿתָי֞ן ֗הוַ֣

Joh 11:36 <חזַ֣ו ּכָמא ָרֵחם ֗הָוא ֵלה ֞ ו ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ָואמִרין ֗הוַ֣
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Joh 11:37 ו֗ה֞י ינַ֣ ח עַ֣ ּתַ֣ ח ֗הָוא ָהָנא ּדֿפַ֣ רו> ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֗אָנִׁשי֞ן ֵּדין ֵמנֻהון ֵאמַ֣
מָי֑א ֵנעֵּבֿ֑֭ד ָּדאֿף ָהָנא ָלא נֻמוֿ֑ת ו סַ֣ ּדהַ֣

Joh 11:38 ו֗ה֞י וֵלה> ֵאָֿתא לֵֿביֿת-קֻֿבוָרא> וֻהו ינַ֣ זַ֣ז ּבַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתעַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ּכַ֣
רֵעה ּס ּס ל ּתַ֣ רָֿתא> וִֿכאָֿפא ִסיָמא ֗הָוֿת עַ֣ ו֗הי ֗הָוא מעַ֣ ֵּביֿת-קֻֿבוָרא ִאיֿתַ֣

Joh 11:39 ו רָּתא ָחֵֿתה ּדהַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע> ׁשֻקולו ִּכאָֿפא ָהֵֿ֭דא> ָאמָרא ֵלה ָמ7 ֵואמַ֣
֞ רּבָעא ֵלה ֵּגיר יַ֣וִמין> ֻּדו סִרי ֵלה> אַ֣ ִמיָֿתא> ָמרי> ֵמן ּכַ֣

Joh 11:40 ימִנין ֵּתחֵזין ֻׁשוֿבֵחה ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֵאמֵרֿת ֵלֿכ֑י ֵּדאן ּתהַ֣ ָאמַ֣
אָלָה֑א ּדַ֣

Joh 11:41 <ָֿבא ר> אַ֣ ו֗ה֞י לֵעל> ֵואמַ֣ ינַ֣ ִרים עַ֣ לו ִּכאָֿפא ָהי> וֻהו ֵי7ֻׁשוע אַ֣ וַׁ֣שקַ֣
עָּתני> ׁשמַ֣ וֵּדא ֗אָנא ָלֿך ּדַ֣ מַ֣

Joh 11:42 ֗נּת ִלי> ֵאָלא ֵמֻטל ֵּכנָׁשא ָהָנא ע אַ֣ ן ָׁשמַ֣ ֿבֻֿכלזֿבַ֣ ע ֗אָנא> ּדַ֣ ֵואָנא ָיֿ֭דַ֣
רָּתני> ּדַ֣ א֗נּת ׁשַ֣ ן ּדַ֣ ימנֻו> נהַ֣ ר ֗אָנא ָהֵלי֑ן ּדַ֣ ּדָקֵאם ָאמַ֣

Joh 11:43 <ר ָעזַ֣ר ָּתא לֿבַ֣ ר ָהֵלי֑ן קָעא ּבָקָלא ָרָמא> ָל7 ֿ֭ד ֵאמַ֣ וֿכַ֣
Joh 11:44 ֞ ו֗ה֞י ּבֵֿפסקָיָֿתא> ו֗ה֞י וֵרֿגלַ֣ ִסיָר֞ן ִאיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ו ִמיָֿת֑א ּכַ֣ ק הַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
אוֻ֗הי וַׁ֣שֻֿבוקו ָאֵזל> ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ׁשרַ֣ ִסיָר֞ן ּבֻסוָֿ֭דָרא> ָאמַ֣ ו֗ה֞י אַ֣ אּפַ֣ וַ֣

Joh 11:45 ֿ֭ד עֿבַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ֵמֵּדם ּדַ֣ ריַ֣֑ם ּכַ֣ 7 ו לָוֿת מַ֣ ֞ ֵּדאֿתַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵיא> וסַ֣
יֵמנו ֵּבה> ֵי7ֻׁשוע> הַ֣

Joh 11:46 ֿ֭ד עֿבַ֣ רו לֻהון ֵמֵּדם ּדַ֣ ו֗אָנִׁשי֞ן ֵמנֻהון ֵאזַ֣לו לָוֿת ּפִריֵׁש֑א֞ ֵואמַ֣
ֵי7ֻׁשוע סס

Joh 11:47 ֑ו ָמָנא ֵנעֵּבֿ֭ד> ּדָהָנא ֿפִריֵׁש֞א ָואמִרין ֗הוַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וַ֣ ּבַ֣ נַׁ֣שו רַ֣ ֵואֿתּכַ֣
ִּגָיאָֿת֞א ָעֵֿבֿ֭ד> ֿבָרא ָאֿתָוָֿת֞א סַ֣ ּגַ֣

Joh 11:48 ימִנין ֵּבה> ָואֵֿתין ָנ֑א ֻּכלֻהון ֗אָנָׁש֞א מהַ֣ ן ֵלה ָהֿכַ֣ ֵואן ָׁשֿבִקין ֗חנַ֣
ן> מַ֣ ן ועַ֣ ֿתרַ֣ ֞ ָׁשקִלין אַ֣ ֻר֗הוָמֵיא>

Joh 11:49 ר ֗נָּתא> ֵואמַ֣ ּב-ָּכהֵנ֞א ֗הָוא ּדָהי ׁשַ֣ ָיָֿפ֑א רַ֣ 7 ׁשֵמה קַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵמנֻהון ּדַ֣ חַ֣
֗נֻּתון ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵמֵּדם> ן אַ֣ לֻהו>

Joh 11:50 ָמ֑א ֿבָרא נֻמוֿת חָלֿף עַ֣ ֿ֭ד ּגַ֣ ן ּדחַ֣ ָקח לַ֣ ׁשִֿבין א֗נֻּתון ּדֿפַ֣ וָלא ֵמֿתחַ֣
ֿ֭ד ס ָמא ִנאֿבַ֣ וָלא ֻּכֵלה עַ֣
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Joh 11:51 ּב-ָּכהֵנ֞א ר> ֵאָלא ֵמֻטל ּדרַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ֵמן צֻֿבוֿת נַֿ֣פֵׁשה ָלא ֵאמַ֣
ָמא> נֻמוֿת חָלֿף עַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣ ִּבי> ּדַ֣ ֗נָּת֑א ֵאֿתנַ֣ ֗הָוא ּדָהי ׁשַ֣

Joh 11:52 ן ּדִרי> מֿבַ֣ אָלָהא ּדַ֣ ָי֞א ּדַ֣ ָמ֑א ֵאָלא ָּדאֿף ּבנַ֣ לֻחוֿ֭ד חָלֿף עַ֣ וָלא ּבַ֣
חָֿ֭דא ס ֵנׁש לַ֣ נֿכַ֣

Joh 11:53 <ו ּדֵנקטֻלוָני֗הי ֿבו ֗הוַ֣ ׁשַ֣ ו יַ֣וָמא> ֵאֿתחַ֣ וֵמן הַ֣
Joh 11:54 ֵאָלא ֵאזַ֣ל ֞ לָיאִיֿת ֵּביֿת ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ֵלֿך ֗הָוא ּגַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשוע ָלא מהַ֣
ָמן ֿפֵרים> וֿתַ֣ 7 רָֿכא ּדֵמֿתקֵרא אַ֣ ִריֿב לֻחורָּבא> לֿכַ֣ אֿתָרא ּדקַ֣ ָמן לַ֣ ֵלה ֵמן ּתַ֣

ו֗ה֞י ס לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ֿך ֗הָוא עַ֣ ּפַ֣ ֵמֿתהַ֣
Joh 11:55 ִּגֵיא֞א ֵמן ֻקורָי֞א סֵלקו סַ֣ ֞ וַ֣ ִריֿב ֗הָוא ֵּדין ֵּפצָחא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> קַ֣

ֻּכון נַֿ֣פׁשֻהון> נֿ֭דַ֣ ֿ֭דִעָֿ֭דא> ּדַ֣ ֻל7אוִרׁשֵל֑ם קָֿ֭דם עַ֣
Joh 11:56 יּכָלא> ָמָנא ֿ֭ד ּבהַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ו חַ֣ ֵיֻׁשוע> ָואמִרין ֗הוַ֣ ו ֵלה ל7 וָֿבֵעין ֗הוַ֣

ֿ֭דִעָֿ֭ד֑א ן ּדָלא ָאֵֿתא לעַ֣ ָסֿבִרין א֗נֻּתו>
Joh 11:57 ֵּדק ו> נֿבַ֣ יּכַ֣ ע אַ֣ ֑ו ֵּדאן ֗אָנׁש ֵנּדַ֣ ֿ֭דו ֗הוַ֣ ֿפִריֵׁש֞א ּפקַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א ֵּדין וַ֣ ּבַ֣ רַ֣

יֿך ּדֵנאחֻּדוָני֗הי סס ן אַ֣ לֻהו>
Joh 12:1 יָּכא נָיא> אַ֣ ֵֿביֿת-עַ֣ וִמי֞ן ּדֵֿפצָח֑א ֵאָֿתא ל7 ֵי7ֻׁשוע ֵּדין קָֿ֭דם ׁשָּתא יַ֣

אִקים ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿת֞א ֻהו ֵי7ֻׁשוע ס ו ּדַ֣ ָעזַ֣֑ר הַ֣ ו֗הי ֗הָוא ָל7 ִּדאיֿתַ֣
Joh 12:2 ֿ֭ד ֵמן ָלָעזַ֣ר חַ֣ מָׁשא ֗הָוֿת> ו7 ָמרָּתא מׁשַ֣ ָמן חָׁשִמיָֿתא> ו7 ֿ֭דו ֵלה ּתַ֣ עֿבַ֣ וַ֣

ֵמה> סִמיֵֿכ֞א ֗הָוא ּדעַ֣
Joh 12:3 ָ֞י֑א ִּגי ּדמַ֣ ֿת ָׁשִטיֿפָּתא ּדֵֿבסָמא ּדנַ֣רִּדין ִרָׁשָיא סַ֣ ן ֵׁשקלַ֣ ריַ֣ם ֵּדי> 7 מַ֣

יָּתא ֵמן ו֗הי>֞ ֵואֿתמִלי ּבַ֣ עָרה ֵרֿגלַ֣ ויַֿ֣ת ּבסַ֣ ֵיֻׁשוע> וׁשַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ֿת ֵרֿגלַ֣ וֵמׁשחַ֣
ִריֵחה ּדֵֿבסָמא ס

Joh 12:4 עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא ו ּדַ֣ ו֗ה֑י֞ הַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּתַ֣ ריֻוָטא חַ֣ ֿכַ֣ ֻהוָֿ֭דא ס7 ר ִי7 ֵואמַ֣
ּדנַׁ֣שלִמיו֗הי>

Joh 12:5 ֵואִֿתיֵהֿב ֞ ֿתָלֿת ָמאא ִּדיָנִרין> ן ֵמׁשָחא ָהָנא ּבַ֣ ּבַ֣ לָמָנא ָלא ֵאזּדַ֣
֞ לֵמסִּכֵנא>

Joh 12:6 ל ֵמסִּכֵנ֞א ּבִטיל ֗הָוא ֵלה> ֵאָלא ֑ר ָלא ֗הָוא ֵמֻטל ּדעַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ֵאמַ֣
ֿגֻלוסקָמא> לָוֵֿתה ֗הָוא> וֵמֵּדם ּדָנֵֿפל ֗הָוא ֵּבה> ֻהו טִעין ָנָֿבא ֗הָוא> וַ֣ ֵמֻטל ּדֿגַ֣

֗הָוא ס
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Joh 12:7 <רֵֿתה קֻֿבורי נטַ֣ ר ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> ׁשֻֿבוֵקיה> ליַ֣וָמא ּדַ֣ ֵאמַ֣
Joh 12:8 ן ִאיֿת מֻֿכו֑ן ִלי ֵּדין ָלא ּבֻֿכלזֿבַ֣ ן ֵּגיר ֵמסִּכֵנ֞א ִאיֿת לֻֿכון עַ֣ ּבֻֿכלזֿבַ֣

לֻֿכון ס
Joh 12:9 ו> ָלא ו ֵי7ֻׁשוע> ֵואֿתַ֣ ָמן ֻה֗ ֞ ּדֿתַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵיא> עו ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ וַׁ֣שמַ֣

֞ אִקים ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ו ּדַ֣ ָלָעזַ֣֑ר הַ֣ לֻחוֿ֑֭ד ֵאָלא ָאֿף ּדֵנחזֻון ל7 ֵמֻטל ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣
Joh 12:10 <ָלָעזַ֣ר ֵנקטֻלוָני֗הי ֞ ָּדאֿף ל7 ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ ו רַ֣ ִעיו ֗הוַ֣ ֵואֿתרַ֣

Joh 12:11 ימִנין ו> וַ֣מהַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵמֻטָלֵֿתה ָאִז֗לין ֗הוַ֣ ֵמֻטל ּדסַ֣
ֵיֻׁשוע סס ּב7

Joh 12:12 ֿ֭ד ֿ֭דִעָֿ֭ד֑א ּכַ֣ יָנא ָּדאֵֿתא ֗הָוא לעַ֣ ִּגָיאא אַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ֵּכנָׁשא סַ֣ וַ֣
ֵיֻׁשוע ָאֵֿתא ֻל7אוִרׁשֵל֑ם עו ּד7 ׁשמַ֣

Joh 12:13 ן ו ָואמִרי> קו ֻלאורֵעה> וָקֵעין ֗הוַ֣ נֿפַ֣ ֞ וַ֣ וֵּכ֞א ּדֵֿ֭דקֵלא> לו סַ֣ ׁשקַ֣
איסָרֵיל ס לָּכא ִּד7 ׁשֵמה ּדָמרָיא> מַ֣ ו ָּדאֵֿתא ּבַ֣ עָנא> ּבִריֿך ֻה֗ ֻאוׁשַ֣

Joh 12:14 <ֿכִֿתיֿב ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ו֗הי> אַ֣ ח ֵּדין ֵי7ֻׁשוע חָמָרא> ִויֵֿתֿב עלַ֣ ֵאׁשּכַ֣
Joh 12:15 ל רִֿכיֿב עַ֣ לֵּכֿכי ָאֵֿתא ֵלֿכי> וַ֣ היֻו֑ן ָהא מַ֣ ֗רֿת ֵצ7 ָלא ֵּתֿ֭דחִלין ּבַ֣

ָֿתָנא ס ר אַ֣ ִעיָלא ּבַ֣
Joh 12:16 ח ּבַ֣ ֿ֭ד ֵאׁשּתַ֣ ו זַֿ֣בָנא> ֵאָלא ּכַ֣ ו֗ה֞י ּבהַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ עו ּתַ֣ ָהֵלין ֵּדין ָלא ִיֿ֭דַ֣

ֿ֭דו ֵלה> ו֗ה֑י וָהֵלין עֿבַ֣ ֞י עלַ֣ ו֗ה֞י ּדָהֵלין ּכִֿתיָֿב֞ן ֗הוַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ רו ּתַ֣ ֵי7ֻׁשו֑ע ֵאּתּדֿכַ֣
Joh 12:17 ֿבָר֑א ָלָעזַ֣ר ֵמן קַ֣ קָרא ל7 ֵמה ֗הָוא> ּדַ֣ ו ּדעַ֣ וָסֵהֿ֭ד ֗הָוא ֵּכנָׁשא הַ֣

֞ אִקיֵמה ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> וַ֣
Joh 12:18 עו ָּדאָֿתא ָהֵֿ֭דא ׁשמַ֣ ִּגֵיא֑א֞ ּדַ֣ קו לֻקוֿבֵלה ֵּכנֵׁש֞א סַ֣ וֵמֻטל ָהֵֿ֭דא נֿפַ֣

ֿ֭ד> עֿבַ֣
Joh 12:19 וּתִרין ֿ֭ד> ָחֵזין א֗נֻּתון ּדָלא מַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ו חַ֣ ּפִריֵׁש֞א ֵּדין ָאמִרין ֗הוַ֣

א֗נֻּתון ֵמֵּד֑ם ּדָהא ָעלָמא ֻּכֵלה ֵאזַ֣ל ֵלה ָּבֿתֵרה סס
Joh 12:20 ֿ֭ד סֵלקו לֵמסּגַ֣ ֗מֵמ֞א ֗אָנָׁש֞א ּבֻהון ּדַ֣ ו ֵּדין ָאֿף ֵמן עַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣

ֿ֭דִעָֿ֭דא> ּבעַ֣
Joh 12:21 ֿגִליָל֑א ָיָֿ֭דא ּדַ֣ יֿת-צַ֣ ו ּדֵמן ֵּב7 יִליָּפו֑ס הַ֣ ו קֵרֿבו לָוֿת ִֿפ7 ָהֵלין ֵאֿתַ֣

ֵיֻׁשוע> ן ֵנחֵזא ל7 אֻלו֗הי> ָואמִרין ֵלה> ָמרי> ָצֵֿבין ֗חנַ֣ וׁשַ֣
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Joh 12:22 ִֿפיִליָּפוס 7אנּדֵראָוס ו7 אנּדֵראָוס> וַ֣ 7 ר לַ֣ יִליָּפוס> ֵואמַ֣ ֵואָֿתא ֻהו ִֿפ7
ֵיֻׁשוע ּס ּס רו ל7 ֵאמַ֣

Joh 12:23 ח ּבֵרה ּבַ֣ ן ֵאָֿתֿת ָׁשעָֿתא ּדֵנׁשּתַ֣ ר לֻהו> ֵי7ֻׁשוע ֵּדין עָנא> ֵואמַ֣
ּד֗אָנָׁשא ס

Joh 12:24 ֿפֵרּדָּתא ּדֵחטָֿת֑א ֵאָלא ָנֿפָלא ן ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ן ָאמַ֣ ִמי> ִמין אַ֣ אַ֣
יּתָיא ס ִּגֵיא֞א מַ֣ לֻחוֵֿ֭דיה ָּפיָׁשא> ֵאן ֵּדין ָמיָּת֑א ִּפאֵר֞א סַ֣ ארָע֑א ּבַ֣ וָמיָּתא ּבַ֣

Joh 12:25 ן ּדָסֵנא נַֿ֣פֵׁשה ּבָעלָמא ָהָנ֑א ן ּדָרֵחם נַֿ֣פֵׁשה> נַ֣וּבִֿ֭דיה> ומַ֣ מַ֣
ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֵנטִריה לחַ֣

Joh 12:26 ָמן ֑י ּתַ֣ איָּכא ֵּדאָנא ִאיֿתַ֣ רי> וַ֣ ֵמׁש> ִנאֵֿתא ָּבֿתַ֣ ֵאן ִלי ֗אָנׁש מׁשַ֣
ָֿבא ס ֵמׁש> ניַ֣קִריו֗הי אַ֣ ן ּדִלי מׁשַ֣ מָׁשני> מַ֣ ֵנהֵוא ָאֿף מׁשַ֣

Joh 12:27 ָצני ֵמן ָהֵֿ֭דא ָׁשעָֿת֑א ר> ָאֿבי ּפַ֣ ָהָׁשא נַֿ֣פׁשי> ָהא ׁשִֿגיָׁשא> וָמָנא ִאמַ֣
ֵאָלא ֵמֻטל ָהָנא ֵאִֿתיֿת לָהֵֿ֭דא ָׁשעָֿתא>

Joh 12:28 ּבֵחֿת> וֻֿתוֿב ָיא> ׁשַ֣ ע ֵמן ׁשמַ֣ ח ׁשָמֿך ס וָקָלא ֵאׁשּתמַ֣ ּבַ֣ ָֿבא> ׁשַ֣ אַ֣
ח ֗אָנא> ּבַ֣ מׁשַ֣

Joh 12:29 עָמא הָוא> ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ן רַ֣ ע֑ו ָואמִרי> וֵֿכנָׁשא ּדָקֵאם ֗הָוא ׁשמַ֣
ֵמה> ֵלל עַ֣ אָֿכא מַ֣ לַ֣ ן מַ֣ ָאמִרי>

Joh 12:30 ן ָלא ֗הָוא ֵמֻטָלֿתי הָוא ָקָלא ָהָנא> ֵאָלא ר לֻהו> עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
ֵמֻטָלֿתֻֿכון>

Joh 12:31 רֻֿכוָנא ּדָעלָמא ָהָנא ו ּדָעלָמא ָהָנא> ָהָׁשא אַ֣ ָהָׁשא ִּדיֵנה ֻה֗
ר> ֵמׁשּתֵֿ֭דא לֿבַ֣

Joh 12:32 <רָע֑א ֵאֵּגֿ֭ד ֻּכלָנׁש לָוֿתי ֵואָנא ָמא ֵּדאּתּתִריֵמֿת ֵמן אַ֣
Joh 12:33 <וָּתא ָמֵאֿת איָנא מַ֣ ֵוא ּבַ֣ נחַ֣ ר> ּדַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ֵאמַ֣

Joh 12:34 ם מִׁשיָחא לָעלַ֣ ען ֵמן ָנֻמוָס֑א ּדַ֣ ֞ חנַ֣ן ׁשמַ֣ ָאמִרין ֵלה ֵּכנֵׁשא>
נֻו ָהָנא ו ּדֵנּתּתִרים ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> מַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ ֗נּת ּדַ֣ ר אַ֣ ָנא ָאמַ֣ יּכַ֣ ֵוא> אַ֣ מקַ֣

ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא>
Joh 12:35 ֵלֿכו ו> הַ֣ מֻֿכון ֻה֗ ִליל ֗אחִרין זַֿ֣בָנא נֻוהָרא עַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> קַ֣ ָאמַ֣
ֵלֿך ּבֵחֻׁשוָֿכא> ָלא מהַ֣ ן ּדַ֣ ן ומַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת לֻֿכון נֻוהָר֑א ּדָלא ֵחֻׁשוָֿכא נַֿ֣֭דֵרֿכֻֿכו> עַ֣

איָּכא ָאֵזל> ע לַ֣ ָיֿ֭דַ֣
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Joh 12:36 ן ו֗ה֞י ּדנֻוהָרא ֵּתהוֻו> ֿבנַ֣ יֵמנו ּבנֻוהָרא> ּדַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת לֻֿכון נֻוהָר֑א הַ֣ עַ֣
ִׁשי ֵמנֻהון ס ֵלל ֵי7ֻׁשו֑ע ֵואזַ֣ל> ֵאּתטַ֣ ָהֵלין מַ֣

Joh 12:37 <יֵמנו ֵּבה ן ָלא הַ֣ יֻהו> ֿ֭ד קָֿ֭דמַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֻּכלֵהין ָאֿתָוָֿת֞א עֿבַ֣ וֿכַ֣
Joh 12:38 יֵמן נֻו הַ֣ ר> ָמרי> מַ֣ עָיא נִֿבָיא ֵּדאמַ֣ אׁשַ֣ ֵלא ֵמלָֿתא ֵּד7 ּדֵֿתֿתמַ֣

ן ֵאֿתּגִלי> ֿ֭דָרֵעה ּדָמרָיא למַ֣ ֑ן וַ֣ לֵׁשמעַ֣
Joh 12:39 ר ן ֵמֻטל ּדֻֿתוֿב ֵאמַ֣ ימנֻו> נהַ֣ ו ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָלא ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣

עָיא> ׁשַ֣ ֵא7
Joh 12:40 יֻהו֞ן ינַ֣ ן ּדָלא ֵנחזֻון ּבעַ֣ אחֵׁשֿכו ֵלּבֻהו> יֻהו֞ן וַ֣ ינַ֣ רו עַ֣ וַ֣ ּדעַ֣

אֵסא ֵאנֻון> ּכֻלון ּבֵלּבֻהו֑ן וֵנֿתּפנֻון וַ֣ וֵנסּתַ֣
Joh 12:41 ו֗הי ס ֵלל עלַ֣ ֿ֭ד חָזא ֻׁשוֿבֵחה> ומַ֣ עָי֑א ּכַ֣ ׁשַ֣ ר ֵא7 ָהֵלין ֵאמַ֣

Joh 12:42 ָלא ֞ יֵמנו ֵּבה> ֵאָלא ֵמֻטל ּפִריֵׁשא> ִּגֵיא֞א הַ֣ ָאֿף ֵמן ִרֵׁש֞א ֵּדין סַ֣
ר ֵמן ּכנֻוׁשָּתא> ו> ּדָלא ֵנהוֻון לֿבַ֣ וֵּדין ֗הוַ֣ מַ֣

Joh 12:43 אָלָהא ס יָנָׁש֞א יִַּ֣תיר ֵמן ֻׁשוֿבֵחה ּדַ֣ ֿבנַ֣ רֵחמו ֵּגיר ֻׁשוֿבָחא ּדַ֣
Joh 12:44 ן ֵאָלא יֵמ> יֵמן ִּבי> ָלא ֗הָוא ִּבי מהַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ ר> מַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין קָעא> ֵואמַ֣

ני> ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ּבמַ֣
Joh 12:45 <ני ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ן ּדִלי ָחֵזא> חָזא למַ֣ ומַ֣

Joh 12:46 ֵוא יֵמן ִּבי> ָלא נקַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ ֵאָנא נֻוהָרא ֵאִֿתיֿת לָעלָמא> ּדֻֿכל מַ֣
ּבֵחֻׁשוָֿכא>

Joh 12:47 ר לֵהי֑ן ֵאָנא ָלא ָּדֵאן ֗אָנא ֵלה> ָלא ֵּגיר י>֞ וָלא ָנטַ֣ ע ֵמלַ֣ ן ּדָׁשמַ֣ ומַ֣
אֵחא לָעלָמא> ֵאִֿתיֿת ֵּדאֻּדון לָעלָמא> ֵאָלא ּדַ֣

Joh 12:48 ן ּדָֿ֭דֵאן ֵלה> ֵמלָֿתא ֑י֞ ִאיֿת מַ֣ ֵּבל ֵמלַ֣ ן ּדָטֵלם ִלי> וָלא מקַ֣ מַ֣
לֵלֿת> ִהי ָּדיָנא ֵלה ּביַ֣וָמא ֗אחָרָיא> ּדמַ֣

Joh 12:49 נ֑י ֻהו יַ֣֗הֿב ִלי ּדרַ֣ ָֿבא ּדׁשַ֣ לֵלֿת> ֵאָלא אַ֣ ֵּדאָנא ֵמן נַֿ֣פׁשי ָלא מַ֣
ֵלל> ר> וָמָנא ֵאמַ֣ ֻּפוקָּדָנא> ָמָנא ִאמַ֣

Joh 12:50 ֵלל ממַ֣ יֵלין ָהִֿכיל ּדַ֣ ם> אַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ֵאנֻון ּדַ֣ ע ֗אָנא ּדֻֿפוקָּדֵנה חַ֣ וָיֿ֭דַ֣
ֵלל ֗אָנא ס ָנא ממַ֣ ר ִלי ָאֿבי> ָהֿכַ֣ ָנא ֵּדאמַ֣ יּכַ֣ ֗אָנ֑א אַ֣
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Joh 13:1 ֵנא נׁשַ֣ מָטֿת ָׁשעָֿת֑א ּדַ֣ ע ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣ קָֿ֭דם ֵּדין ִעאָֿ֭דא ּדֵֿפצָח֑א ָיֿ֭דַ֣
רָֿתא> ָמא לחַ֣ עֿ֭דַ֣ ֿבָהָנא ָעלָמא> וַ֣ אֵחֿב לִֿ֭דיֵלה ּדַ֣ ֻֿבו֗הי> וַ֣ ֵמן ָהָנא ָעלָמא לָוֿת אַ֣

ֵחֿב ֵאנֻון ס אַ֣
Joh 13:2 ר יֻהוָֿ֭דא> ּבַ֣ ֿ֭ד הָוֿת חָׁשִמיָֿת֑א רֵמא ֗הָוא ֵלה לָסָטָנא ּבֵלֵּבה ִּד7 וֿכַ֣

ריֻוָטא> ּדנַׁ֣שלִמיו֗הי ס ֿכַ֣ מֻעון ס7 ֵׁש7
Joh 13:3 ֞ו֗ה֑י ָֿבא ִּבאיֿ֭דַ֣ ע ֗הָוא ּדֻֿכל ֵמֵּדם יַ֣֗הֿב אַ֣ ֻהו ֵּדין ֵי7ֻׁשו֑ע ֵמֻטל ּדָיֿ֭דַ֣

ָלָהא ָאֵז֑ל לָוֿת אַ֣ ק וַ֣ ָלָהא נֿפַ֣ ֿ֭דֵמן אַ֣ וַ֣
Joh 13:4 ֞<ו֗הי צַ֣ ל ֵסֻּדוָנא> מָחא ּבחַ֣ ו֗הי>֞ וַׁ֣שקַ֣ ָקם ֵמן חָׁשִמיָֿתא> וָסם נַ֣חּתַ֣

Joh 13:5 ֵוא ו֗הי>֞ וַ֣מׁשַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ מָׁשֻֿגו ֵרֿגֵל֞א ּדֿתַ֣ ִרי לַ֣ מָׁשֿגָּת֑א וׁשַ֣ ָי֞א ּבַ֣ וַ֣ארִמי מַ֣
ו֗הי>֞ צַ֣ מֵחא ּבחַ֣ ֗הָוא ּבֵסֻּדוָנא ּדַ֣

Joh 13:6 ֗נּת ָמר֑י ן אַ֣ מֻעו> ר ֵלה ֵׁש7 מֻעון ִּכאָֿפ֑א ָאמַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאָֿתא לָוֿת ֵׁש7 ּכַ֣
֗נּת ִל֑י ֞י מִׁשיֿג אַ֣ ֵרֿגלַ֣

Joh 13:7 <֗נּת ָהָׁשא ע אַ֣ ֗נּת ָלא ָיֿ֭דַ֣ ר ֵלה> ֵמֵּדם ּדָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא אַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
ע> רֵּכן ֵּדין ֵּתּדַ֣ ָּבֿתַ֣

Joh 13:8 ר י>֞ ָאמַ֣ ֗נּת ִלי ֵרֿגלַ֣ ם ָלא מִׁשיֿג אַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> לָעלַ֣ ר ֵלה ֵׁש7 ָאמַ֣
מי מָנָֿתא> יּת ָלֿך עַ֣ ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵאן ָלא מִׁשיֿג ֗אָנא ָלֿך֑ לַ֣

Joh 13:9 ֞י ּתִׁשיֿג ִל֑י לֻחוֿ֭ד ֵרֿגלַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ָמֵֿ֭דין ָמר֑י ָלא ּבַ֣ ר ֵלה ֵׁש7 ָאמַ֣
֞י ָאֿף ִרׁשי> ֵאָלא ָאֿף ִאיֿ֭דַ֣

Joh 13:10 <לֻחוֿ֭ד נִׁשיֿג ו֗ה֞י ּבַ֣ סֵח֑א ָלא סִניק ֵאָלא ֵרֿגלַ֣ ו ּדַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> הַ֣ ָאמַ֣
ן ֵאָלא ָלא ֻּכלֻֿכון> ֗נֻּתו> ָי֞א אַ֣ ֗נֻּתון ֻּכלֻֿכון ּדֿכַ֣ ֻּכֵלה ֵּגיר ּדֵֿכא ֗הו> ָאֿף אַ֣

Joh 13:11 ר> ּדָלא ׁשֵלם ֵלה> ֵמֻטל ָהָנא ֵאמַ֣ ו ּדמַ֣ ע ֗הָוא ֵּגיר ֵי7ֻׁשוע להַ֣ ָיֿ֭דַ֣
֗נֻּתון> ָי֞א אַ֣ ֗הָוא ֻּכלֻֿכון ּדֿכַ֣

Joh 13:12 ן ר לֻהו> ו֗הי>֞ ֵואסּתֵמֿך> ֵואמַ֣ ל נַ֣חּתַ֣ יֻהו֑ן֞ ׁשקַ֣ ִׁשיֿג ֵרֿגלַ֣ ֿ֭ד ֵּדין אַ֣ ּכַ֣
ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ָמָנא ֵעֿבֵּדֿת לֻֿכון>

Joh 13:13 י ן ִאיֿתַ֣ ִּפיר ָאמִרין א֗נֻּתו> ן וׁשַ֣ ן וָמרַ֣> ּבַ֣> ֗נֻּתון ָקֵרין א֗נֻּתון ִלי> רַ֣ אַ֣
ֵּגיר>

Joh 13:14 יֻּכו֑ן֞ ּכָמא ִׁשיֵֿגֿת לֻֿכון ֵרֿגלַ֣ ן אַ֣ ּבֻֿכו> ֵאן ֵאָנא ָהִֿכיל ָמרֻֿכון ורַ֣
ֿ֭ד> ֿ֭ד ּדחַ֣ ֿתִׁשיֻֿגון ֵרֿגֵל֞א חַ֣ ָיִֿבי֞ן א֗נֻּתון ּדַ֣ ֗נֻּתון חַ֣ אַ֣
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Joh 13:15 ן ָאֿף ָנא ֵּדאָנא ֵעֿבֵּדֿת לֻֿכו> איּכַ֣ ָהָנא ֵּגיר ֻטוֿפָסא ֵיהֵּבֿת לֻֿכו֑ן ּדַ֣
֗נֻּתון ֵּתעּבֻֿ֭דון ּס ּס אַ֣

Joh 13:16 ּב ֵמן ָמֵר֑ה וָלא ֿבָּדא ּדרַ֣ יּת עַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדלַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ אַ֣
ּדֵרה> ן ּדׁשַ֣ ּב ֵמן מַ֣ ׁשִליָחא ּדרַ֣

Joh 13:17 <֗נֻּתון ֵאן ֵּתעּבֻֿ֭דון ֵאֵנין ֵאן ָהֵלין ֵּתּדֻעו֑ן ֻטוָֿבֵנ֞א אַ֣
Joh 13:18 <ֿגִֿביֿת איֵלין ּדַ֣ ע ֗אָנא ֵּגיר לַ֣ ר ֗אָנא> ָיֿ֭דַ֣ ל ֻּכלֻֿכון ָאמַ֣ ָלא ֗הָוא עַ֣

י ֵעקֵֿבה> ִרים עלַ֣ חָמא> אַ֣ מי לַ֣ ו ָּדאֵֿכל עַ֣ ֑ם ּדהַ֣ ֿכָֿתָֿבא ֵנׁשלַ֣ ֵאָלא ּדַ֣
Joh 13:19 ימנֻון הָוא> ּתהַ֣ ן ֵמן קָֿ֭דם ּדֵנהֵוא> ּדָמא ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ֵמן ָהָׁשא ָאמַ֣

ֵּדאָנא ֗אָנא>
Joh 13:20 ר ֗אָנא> ִלי ּדַ֣ מׁשַ֣ ן ּדַ֣ ֵּבל למַ֣ מקַ֣ ן ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדמַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ אַ֣

ני ס ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ֵּבל למַ֣ ֵּבל> מקַ֣ ן ּדִלי מקַ֣ ֵּבל> ומַ֣ מקַ֣
Joh 13:21 ן ִמי> ִמין אַ֣ ר> אַ֣ זַ֣ז ּבֻרוֵחה וַ֣אסֵהֿ֭ד> ֵואמַ֣ ר ֵי7ֻׁשו֑ע ֵואֿתעַ֣ ָהֵלין ֵאמַ֣

ני ס ֿ֭ד ֵמנֻֿכון נַׁ֣שלמַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדחַ֣ ָאמַ֣
Joh 13:22 נֻו ל מַ֣ ו ּדעַ֣ ֿ֭ד> ֵמֻטל ּדָלא ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ּבחַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א חַ֣ ָחרו ֵּדין ּתַ֣

ר ס ֵאמַ֣
Joh 13:23 ו ּדָרֵחם סִמיֿך ֗הָוא ּבֻעוֵּב֑ה הַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ו֗הי>֞ חַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ֵמן ּתַ֣

֗הָוא ֵלה ֵי7ֻׁשוע>
Joh 13:24 <ו֗הי ר עלַ֣ ו ֵּדאמַ֣ נֻו הַ֣ אִליו֗הי> ּדמַ֣ נׁשַ֣ מֻעון ִּכאָֿפ֑א ּדַ֣ ז ֵׁש7 לָהָנא רמַ֣

Joh 13:25 נֻו ָהָנא ס ר ֵלה> ָמרי> מַ֣ ֵיֻׁשוע> ֵואמַ֣ ֿ֭דֵיה ּד7 ל חַ֣ לִמיָֿ֭דא עַ֣ ו ּתַ֣ ל הַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
Joh 13:26 ע צֿבַ֣ חָמא ָיֵהֿב ֗אָנא ֵלה> וַ֣ ע ֗אָנא לַ֣ ו ּדָצֿבַ֣ ו ֻה֗ ר> הַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣

ריֻוָטא> ֿכַ֣ מֻעון ס7 ר ֵׁש7 יֻהוָֿ֭דא ּבַ֣ חָמ֑א ויַ֣֗הֿב ִל7 ֵי7ֻׁשוע לַ֣
Joh 13:27 ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵמֵּדם ל ֵּבה ָסָטָנא> ֵואמַ֣ לַ֣ חָמא> ָהיֵּדין ֵאֿתעַ֣ ר לַ֣ וָֿבֿתַ֣

ל> עֿגַ֣ ֗נּת> עֵֿבֿ֭ד ּבַ֣ ּדָעֵֿבֿ֭ד אַ֣
Joh 13:28 <ר ֵלה ל ָמָנא ֵאמַ֣ ֞ ּדעַ֣ ע> ֵמן ָהנֻון סִמיֵֿכא> ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָלא ֗אָנׁש ִיֿ֭דַ֣

Joh 13:29 יֻהוָֿ֭ד֑א ו֗הי הָוא ִּד7 ֿגֻלוסקָמא ֵצאֿ֭דַ֣ ר֑ו ֵמֻטל ּדַ֣ ֗אָנִׁשי֞ן ֵּגיר סֿבַ֣
ו ּדֵנֵּתל ֵמֵּדם ֿ֭דִעָֿ֭ד֑א אַ֣ ֿ֭ד ֵלה ּדֵנזֵּבן ֵמֵּדם ּדֵמֿתּבֵעא לעַ֣ ֿ֭ד ּפקַ֣ ּדֵמֿפקַ֣

֞ לֵמסִּכֵנא>
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Joh 13:30 ר> ִללָיא ק ֵלה לֿבַ֣ נֿפַ֣ ר ָׁשעֵֿתה> וַ֣ חָמא ּבַ֣ ֿב לַ֣ ֻהוָֿ֭דא נסַ֣ ֻהו ֵּדין ִי7
ק סס ֿ֭ד נֿפַ֣ ֗הָוא ֵּדין ּכַ֣

Joh 13:31 <ח ֵּבה ּבַ֣ אָלָהא ֵאׁשּתַ֣ ח ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא> וַ֣ ּבַ֣ ר ֵי7ֻׁשוע> ָהָׁשא ֵאׁשּתַ֣ ֵואמַ֣
Joh 13:32 ח ֵלה ֵּבה> וֵמחָֿ֭דא ּבַ֣ ָלָהא מׁשַ֣ ח ֵּב֑ה ָואֿף אַ֣ ּבַ֣ ָלָהא ֵאׁשּתַ֣ ֵואן אַ֣

ח ֵלה> ּבַ֣ מׁשַ֣
Joh 13:33 ָנא ֵּדאמֵרֿת איּכַ֣ מֻֿכון ֗אָנא> וֵֿתֿבֻעוָנני> וַ֣ ִליל ֗אחִרין עַ֣ ֑י֞ קַ֣ ּבנַ֣

ן ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון לֵמאָֿת֑א ֗נֻּתו> איָּכא ֵּדאָנא ָאֵזל ֗אָנ֑א אַ֣ ִליֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ּדלַ֣
ר ֗אָנא ָהָׁשא> ָואֿף לֻֿכון ָאמַ֣

Joh 13:34 <ֿ֭ד ֿ֭ד לחַ֣ חִֿבין חַ֣ יֻּתון מַ֣ הוַ֣ ן ּדַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ָיֵהֿב ֗אָנא לֻֿכו> ֻּפוקָּדָנא חַ֣
ֿ֭ד> ֿ֭ד לחַ֣ חֻֿבון חַ֣ ֗נֻּתון ּתַ֣ ֵחֿבּתֻֿכו֑ן ָאֿף אַ֣ ָנא ֵּדאָנא אַ֣ יּכַ֣ אַ֣

Joh 13:35 ֿ֭ד ֗נֻּתו֑ן ֵאן ֻחוָּבא ֵנהֵוא ּבֻֿכון חַ֣ ֞י אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ע ֻּכל ֗אָנׁש ּדֿתַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ֵנּדַ֣
ֿ֭ד ס לָוֿת חַ֣

Joh 13:36 <֗נּת> עָנא ֵי7ֻׁשוע איָּכא ָאֵזל אַ֣ ן לַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ָמרַ֣> ר ֵלה ֵׁש7 ָאמַ֣
רי> ֗נּת ָהָׁשא ּדִֿתאֵֿתא ָּבֿתַ֣ ח אַ֣ איָּכא ָּדאֵזל ֗אָנ֑א ָלא ֵמׁשּכַ֣ ר ֵלה> לַ֣ ֵואמַ֣

רָֿתא ֵּדין ִּתאֵֿתא> לחַ֣
Joh 13:37 ח ֗אָנא ִּדאֵֿתא מֻעון ִּכאָֿפא> ָמר֑י לָמָנא ָלא ֵמׁשּכַ֣ ר ֵלה ֵׁש7 ָאמַ֣

יּךְ֭ ָסֵאם ֗אָנא> ָּבֿתָרֿך ָהָׁשא> נַֿ֣פׁשי חָלֿפַ֣
Joh 13:38 ר ֗אָנא ן ָאמַ֣ ִמי> ִמין אַ֣ ֗נּ֑ת אַ֣ י ָסֵאם אַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> נַֿ֣פָׁשֿך חָלֿפַ֣ ָאמַ֣

ָמא ּדֵֿתֿכֻּפור ִּבי ּתָלֿת זַֿ֣בִני֞ן ס רָנֿגָלא עֿ֭דַ֣ ָלֿך> ּדָלא ֵנקֵרא ּתַ֣
Joh 14:1 <יֵמנו אָלָהא> וִֿבי הַ֣ יֵמנו ּבַ֣ ן הַ֣ ֿ֭ד ֵלּבֻֿכו> וַ֣ ָלא ֵנּתּדַ֣

Joh 14:2 ר ֗הִויֿת לֻֿכו֑ן ָּדאֵזל ֗אָנא ָוֵנ֞א ֵּביֿת ָאֿבי> ֵואָלא ָאמַ֣ ִּגיאִי֞ן ֵאנֻון אַ֣ סַ֣
ֿתָרא> ֵיֿב לֻֿכון אַ֣ ֵּדאטַ֣

Joh 14:3 איָּכא רֻֿכון לָוֿתי> ּדַ֣ ֿתָר֑א ֻּתוֿב ִאֵֿתא> ֵואֿ֭דּבַ֣ ֵיֿב לֻֿכון אַ֣ ֵואן ִאזַ֣ל ֵאטַ֣
֗נֻּתון ֵּתהוֻון> ֑י ָאֿף אַ֣ ֵּדאָנא ִאיֿתַ֣

Joh 14:4 <ן וֻאורָחא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון איָּכא ָּדאֵזל ֗אָנא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> ולַ֣
Joh 14:5 ָנא איּכַ֣ ֗נּת> וַ֣ איָּכא ָאֵזל אַ֣ ן לַ֣ ֑ן ָלא ָיֿ֭דִעינַ֣ א> ָמרַ֣ אומַ֣ ר ֵלה ָּת7 ָאמַ֣

ע> ן ֻאורָחא לֵמּדַ֣ ֵמׁשּכִחין ֗חנַ֣
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Joh 14:6 ָלא ֗אָנׁש ָאֵֿתא ֞ ֵיא> ׁשָרָרא וחַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵאָנא ֗אָנא ֻאורָחא וַ֣ ָאמַ֣
לָוֿת ָאֿבי> ֵאָלא ֵאן ִּבי>

Joh 14:7 ן וֵמן ָהָׁשא ָיֿ֭דִעין יֻּתו> יֻּתו֑ן ָאֿף ָלאֿבי ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ ֵאֻלו ִלי ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣
חזַ֣יֻּתוָני֗הי> א֗נֻּתון ֵלה> וַ֣

Joh 14:8 <ן ֻּדו לַ֣ ָֿבא> וֿכַ֣ ָון אַ֣ ֑ן חַ֣ יִליָּפוס> ָמרַ֣ ר ֵלה ִֿפ7 ָאמַ֣
Joh 14:9 עָּתני מֻֿכון ֗אָנ֑א וָלא ִיֿ֭דַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ָהָנא ֻּכֵלה זַֿ֣בָנא עַ֣ ָאמַ֣
ָֿבא> ָון אַ֣ ֗נּת חַ֣ ר אַ֣ ֗נּת ָאמַ֣ ָנא אַ֣ איּכַ֣ אָֿבא> וַ֣ ן ּדִלי ָחֵזא> חָזא לַ֣ יִליֵּפ֑א מַ֣ ִּפ7

Joh 14:10 יֵלין ֵּדאָנא ֗נּת ֵּדאָנא ָּבאֿב֑י ָואֿבי ִּב֑י ֵמֵל֞א אַ֣ יֵמן אַ֣ ָלא מהַ֣
֑ר ֻהו ָעֵֿבֿ֭ד עָֿבֵֿ֭ד֞א ֵלל ֗אָנא> ָאֿבי ֵּדין ּדִֿבי ָעמַ֣ ֵלל ֗אָנ֑א ֵמן נַֿ֣פׁשי> ָלא ממַ֣ ממַ֣

ָהֵלין>
Joh 14:11 <יֵמנו יֵמנו ֵּדאָנא ָּבאֿבי> ָואֿבי ִּבי> ֵואָלא> ָאֵֿפן ֵמֻטל עָֿבֵֿ֭ד֞א הַ֣ הַ֣
Joh 14:12 יֵלין יֵמן ִּב֑י עָֿבֵֿ֭ד֞א אַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדמַ֣ ן ָאמַ֣ ִמי> ִמין אַ֣ אַ֣

ָֿבא ֿ֭דיִַּ֣תיִרין ֵמן ָהֵלין ֵנעֵּבֿ֭ד> ֵּדאָנא לָוֿת אַ֣ ֵּדאָנא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ָאֿף ֻהו ֵנעֵּבֿ֭ד> וַ֣
ָאֵזל ֗אָנא>

Joh 14:13 <ֿבֵרה ָֿבא ּבַ֣ ח אַ֣ ּבַ֣ ן ּדֵנׁשּתַ֣ וֵמֵּדם ּדֵֿתֵׁשאֻלון ּבֵׁשמי> ֵאעֵּבֿ֭ד לֻֿכו>
Joh 14:14 ֵואן ֵּתֵׁשאֻלוָנני ּבֵׁשמי ֵאָנא ָעֵֿבֿ֭דָנא ס

Joh 14:15 <רו ֞י טַ֣ ֵאן ָרחִמין א֗נֻּתון ִלי> ֻּפוקָּדנַ֣
Joh 14:16 קִלָטא ֵנֵּתל לֻֿכו֑ן ּדֵנהֵוא רַ֣ ֗אחִרָנא ּפַ֣ ֵואָנא ֵאֿבֵעא ֵמן ָאֿב֑י וַ֣

ם> מֻֿכון לָעלַ֣ עַ֣
Joh 14:17 ָּבֻלוֵֿתה> ֵמֻטל ּדָלא מקַ֣ ח לַ֣ ו ּדָעלָמא ָלא ֵמׁשּכַ֣ ׁשָרָרא> הַ֣ ֻרוָחא ּדַ֣

ו> ֿבֻֿכון ֻה֗ ר> וַ֣ לָוֿתֻֿכון ָעמַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵלה> ּדַ֣ חָזי֗הי> וָלא יַֿ֣֭דֵעה> אַ֣
Joh 14:18 ִליל ן קַ֣ ֞ ָאֵֿתא ֗אָנא ֵּגיר לָוֿתֻֿכו> ָלא ָׁשֵֿבק ֗אָנא לֻֿכון יַֿ֣תֵמא>

֗אחִרי֑ן
Joh 14:19 ֗נֻּתון י> ָאֿף אַ֣ ן ֵּתחזֻוָנני> ֵּדאָנא חַ֣ ֗נֻּתון ֵּדי> וָעלָמא> ָלא ָחֵזא ִלי> אַ֣

ִּתֻחון>
Joh 14:20 ֗נֻּתו֑ן ֵואָנא ּבֻֿכון א֗נֻּתון ִּבי אַ֣ ו יַ֣וָמא ֵּתּדֻעו֑ן ֵּדאָנא ָּבאֿב֑י וַ֣ ּבהַ֣

֗אָנא ּס ּס
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Joh 14:21 ו ֵּדין ֵחֿב ִלי> הַ֣ ו מַ֣ ו ֻה֗ ר לֻהו֑ן הַ֣ י>֞ וָנטַ֣ ן ִּדאיֿת לָוֵֿתה ֻּפוקָּדנַ֣ מַ֣
ֵויו֗הי נַֿ֣פׁשי ס ּדָרֵחם ִלי> ֵנֿתרֵחם ֵמן ָאֿבי> ֵואָנא ֵארחִמיו֗הי> ֵואחַ֣

Joh 14:22 ֗נּת ן עִֿתיֿ֭ד אַ֣ ו לַ֣ ריֻוָטא> ָמר֑י ָמנַ֣ ֿכַ֣ ֻהוָֿ֭דא> ָלא ֗הָוא ס7 ר ֵלה ִי7 ָאמַ֣
ָויֻו נַֿ֣פָׁשֿך> וָלא ֗הָוא לָעלָמא> מחַ֣ לַ֣

Joh 14:23 <ר> ָואֿבי ֵנרחִמיו֗הי ֿתי ָנטַ֣ ן ּדָרֵחם ִלי> ֵמלַ֣ ר ֵלה> מַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע ֵואמַ֣
ן> אָוָנא לָוֵֿתה ָעֿבִּדין ֗חנַ֣ ֑ן וַ֣ לָוֵֿתה ָאֵֿתין ֗חנַ֣ וַ֣

Joh 14:24 ר> וֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא ּדָׁשמִעין ֿתי ָלא ָנטַ֣ ו ֵּדין ּדָלא ָרֵחם ִלי> ֵמלַ֣ הַ֣
ני> ּדרַ֣ אָֿבא ּדׁשַ֣ ן ָלא הָוֿת ִּדילי> ֵאָלא ּדַ֣ א֗נֻּתו>

Joh 14:25 <י ֿ֭ד לָוֿתֻֿכון ִאיֿתַ֣ מֻֿכו֑ן ּכַ֣ לֵלֿת עַ֣ ָהֵלין מַ֣
Joh 14:26 ר ָאֿבי ּבֵׁשמ֑י ֻהו ּדַ֣ מׁשַ֣ ו ּדַ֣ קִלָטא ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א הַ֣ רַ֣ ו ֵּדין ּפַ֣ הַ֣

ר ֗אָנא לֻֿכון> ן ֻּכל ָמא ָּדאמַ֣ ֗עֵהֿ֭דֻֿכו> ֵלֿפֻֿכון ֻּכלֵמֵּדם> וֻהו נַ֣ נַ֣
Joh 14:27 ן ָלא ֗הָוא ן ׁשָלָמא ִּדילי ָיֵהֿב ֗אָנא לֻֿכו> ׁשָלָמא ָׁשֵֿבק ֗אָנא לֻֿכו>

ל> ֿ֭ד ֵלּבֻֿכון וָלא ֵנֿ֭דחַ֣ וַ֣ ן ָלא ֵנּתּדַ֣ ָנא ּדָיֵהֿב ָעלָמא> ֵאָנא ָיֵהֿב ֗אָנא לֻֿכו> יּכַ֣ אַ֣
Joh 14:28 ן עֻּתון ֵּדאָנא ֵאמֵרֿת לֻֿכו֑ן ָּדאֵזל ֗אָנא ָואֵֿתא ֗אָנא לָוֿתֻֿכו> ׁשמַ֣
ו ֿב ֻה֗ יֻּתון ָּדאֵזל ֗אָנא לָוֿת ָאֿבי> ָּדאֿבי> רַ֣ יֻּתון ִל֑י ָחֵֿ֭דין ֗הוַ֣ ֵאֻלו ָרחִמין ֗הוַ֣

ֵמני>
Joh 14:29 <ימנֻון הָוא ּתהַ֣ ֿ֭דָלא ֵנהֵוא> ּדָמא ּדַ֣ ן עַ֣ וָהָׁשא ָהא ֵאמֵרֿת לֻֿכו>

Joh 14:30 רֻֿכוֵנה ּדָעלָמ֑א ֞ ָאֵֿתא ֵּגיר אַ֣ ִּגָיאָֿתא> מֻֿכון סַ֣ ֵלל עַ֣ ֵמִּכיל ָלא ֵאמַ֣
יּת ֵלה ֵמֵּדם> וִֿבי לַ֣

Joh 14:31 <ני ָאֿבי קּדַ֣ ָנא ּדֿפַ֣ איּכַ֣ ע ָעלָמא> ּדָרֵחם ֗אָנא ָלאֿב֑י וַ֣ ֵאָלא ּדֵנּדַ֣
ָהֿכָוֿת ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא> ֻקומו ִנאזַ֣ל ֵמָּכא ס

Joh 15:1 <ָלָחא ו ּפַ֣ ׁשָרָרא> ָואֿבי ֻה֗ ֵאָנא ֗אָנא> ּגֵֿפָּתא ּדַ֣
Joh 15:2 איָֿ֭דא ּדָיהָּבא ֻּכל ׁשִֿבׁשָּתא ּדִֿבי ִּפאֵר֞א ָלא ָיהָּב֑א ָׁשֵקל ָלה> וַ֣

יֵּתא> ִּגֵיא֞א ּתַ֣ ֵּכא ָל֑ה ּדִֿפאֵר֞א סַ֣ ִּפאֵר֑א֞ מֿ֭דַ֣
Joh 15:3 <מֻֿכון לֵלֿת עַ֣ ן ֵמֻטל ֵמלָֿתא ּדמַ֣ ֻּדו ּדֵֿכין א֗נֻּתו> ֗נֻּתון ֵמן ּכַ֣ אַ֣

Joh 15:4 ׁשִֿבׁשָּתא ָלא ֵמׁשּכָחא ּדֵֿתֵּתל ִּפאֵר֞א ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ ו ִּבי> ֵואָנא ּבֻֿכו> וַ֣ קַ֣
וֻון ִּבי> ן ֵאָלא ּתקַ֣ ֗נֻּתו> ָנא ָאֿף ָלא אַ֣ ֿגֵֿפָּת֑א ָהֿכַ֣ וָיא ּבַ֣ ֵמן נַֿ֣פָׁשה> ֵאָלא מקַ֣
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Joh 15:5 ֵוא ִּבי ֵואָנא ֵּב֑ה ָהָנא מקַ֣ ן ּדַ֣ ֞ מַ֣ א֗נֻּתון ׁשִֿבׁשֵּתא> ֵאָנא ֗אָנא ּגֵֿפָּתא> וַ֣
ֿ֭ד ֵמֵּדם> ֿ֭דָלא ֵאָנא> ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון לֵמעּבַ֣ ֞ ֵמֻטל ּדַ֣ ִּגֵיאא> יֵּתא ִּפאֵר֞א סַ֣ מַ֣
Joh 15:6 יֿך ׁשִֿבׁשָּתא ּדָיֿבָׁש֑א ר> אַ֣ ֵוא ִּב֑י ֵמׁשּתֵֿ֭דא לֿבַ֣ ֵאָלא ֵּדין ֗אָנׁש מקַ֣

ֿ֭ד ס וָלקִטין ָרֵמין ָלה ּבנֻוָרא ּדִֿתאקַ֣
Joh 15:7 <אל וָי֞ן ּבֻֿכו֑ן ֻּכל ָמא ּדֵֿתצֻּבון לֵמׁשַ֣ ֞י נקַ֣ וֻון ִּבי> וֵמלַ֣ ֵאן ֵּדין ּתקַ֣

ֵנהֵוא לֻֿכון>
Joh 15:8 ֞<י לִמיֿ֭דַ֣ ן וֵֿתהוֻון ּתַ֣ יֻּתו> ִּגֵיא֞א ּתַ֣ ָֿב֑א ּדִֿפאֵר֞א סַ֣ ח אַ֣ ּבַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ֵמׁשּתַ֣

Joh 15:9 <ֿתי ִּדילי ו ּבֵרחמַ֣ וַ֣ ן קַ֣ ֵחֿבּתֻֿכו> ני ָאֿבי> ָאֿף ֵאָנא אַ֣ אחֿבַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
Joh 15:10 ָנא ֵּדאָנא ֵנטֵרֿת יּכַ֣ וֻון ּבֻחוָּבא ִּדילי> אַ֣ ן ּתקַ֣ ֞י ֵּתטֻרו> ֵאן ֻּפוקָּדנַ֣

ֵוא ֗אָנא ּבֻחוֵּבה> מקַ֣ ו֗ה֞י ָּדאֿב֑י וַ֣ ֻּפוקָּדנַ֣
Joh 15:11 <ֿתֻֿכון ֿ֭דוַ֣ מֵלא חַ֣ ן וֵֿתׁשּתַ֣ ֿתי ֵּתהֵוא ּבֻֿכו> ֿ֭דוַ֣ ן ּדחַ֣ מֻֿכו> לֵלֿת עַ֣ ָהֵלין מַ֣

Joh 15:12 <ֵחֿבּתֻֿכון ָנא ֵּדאָנא אַ֣ יּכַ֣ ֿ֭ד> אַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ חֻֿבון חַ֣ ו ֻּפוקָּדני> ּדֿתַ֣ ָהנַ֣
Joh 15:13 ֞<ו֗הי יּת> ּד֗אָנׁש נַֿ֣פֵׁשה נִסים חָלֿף ָרחמַ֣ ּב ֵמן ָהָנא לַ֣ ֻחוָּבא ּדרַ֣

Joh 15:14 <ֵקֿ֭ד ֗אָנא לֻֿכון מֿפַ֣ ן ֵאן ֵּתעּבֻֿ֭דון ֻּכל ּדַ֣ ֗נֻּתו> ֞י אַ֣ ֗נֻּתון ָרחמַ֣ אַ֣
Joh 15:15 ע ָמָנא ֿבָּדא ָלא ָיֿ֭דַ֣ ֞ ֵמֻטל ּדעַ֣ ֿבֵּדא> ָלא ֵמִּכיל ָקֵרא ֗אָנא לֻֿכון עַ֣
עּתֻֿכון> וּדַ֣ ֞י ֵּדין קִריֿתֻֿכו֑ן ֵמֻטל ּדֻֿכל ּדֵׁשמֵעֿת ֵמן ָאֿבי> אַ֣ ָעֵֿבֿ֭ד ָמֵרה> ָרחמַ֣
Joh 15:16 ן וָסמּתֻֿכו֑ן יֻּתוָנני> ֵאָלא ֵאָנא ֻהו ּגִֿביֿתֻֿכו> ֗נֻּתון ּגֿבַ֣ ָלא ֗הָוא אַ֣

ן ּדֻֿכל ּדֵֿתֵׁשאֻלון ָלאֿבי וֻו> יֻּכו֞ן נקַ֣ ֞ וִֿפארַ֣ יֻּתון ִּפאֵרא> ֗נֻּתון ִּתאזֻ֗לון ּתַ֣ ָּדאֿף אַ֣
ּבֵׁשמי> ֵנֵּתל לֻֿכון ס

Joh 15:17 <ֿ֭ד ֿ֭ד לחַ֣ חֻֿבון חַ֣ ן ּדֿתַ֣ ֵקֿ֭ד ֗אָנא לֻֿכו> ָהֵלין מֿפַ֣
Joh 15:18 <יֻּכון ִלי סָנא קָֿ֭דמַ֣ עו ּדַ֣ ֵואן ָעלָמא ָסֵנא לֻֿכו֑ן ּדַ֣

Joh 15:19 יֻּתו֑ן ָעלָמא לִֿ֭דיֵלה ָרֵחם ֗הָוא> ֵאָלא ָלא ֵואֻלו ֵמן ָעלָמא ֗הוַ֣
יֻּתון ֵמן ָעלָמא> ֵאָנא ֵּגיר ּגִֿביֿתֻֿכון ֵמן ָעלָמא> ֵמֻטל ָהָנא ָסֵנא לֻֿכון הוַ֣

ָעלָמא ס
Joh 15:20 ּב ֵמן ָמֵרה> ֵאן ֿבָּדא ּדרַ֣ יּת עַ֣ ן ּדלַ֣ ֿ֭דו ֵמלָֿתא ֵּדאָנא ֵאמֵרֿת לֻֿכו> הַ֣ ֵע֗

רו> ָאֿף ִּדילֻֿכון ֵנטֻרון ס ֿתי נטַ֣ ן ֵואן ֵמלַ֣ ֿפו> ָאֿף לֻֿכון ֵנרּדֻֿפו> ִלי רֿ֭דַ֣
Joh 15:21 ן ֵמֻטל ֵׁשמי ִּדילי> ּדָלא ָיֿ֭דִעין ֵאָלא ָהֵלין ֻּכלֵהין ֵנעּבֻֿ֭דון ּבֻֿכו>

ני ס ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ למַ֣
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Joh 15:22 <יּת ֗הָוֿת לֻהון חִטיָֿתא מֻהו֑ן לַ֣ לֵלֿת עַ֣ ֵאֻלו ֵאָנא ָלא ֵאִֿתיֿת מַ֣
֞י חִטיֿתֻהון ס ּפַ֣ ל אַ֣ יּת לֻהון ֵעלָֿתא עַ֣ ָהָׁשא ֵּדין לַ֣

Joh 15:23 ן ּדִלי ָסֵנא> ָואֿף ָלאֿבי ָסֵנא ס מַ֣
Joh 15:24 ֿ֑֭ד יֵלין ּד֗אָנׁש ֗אחִרין ָלא עֿבַ֣ יֻהו֑ן֞ אַ֣ ֵואֻלו עָֿבֵֿ֭ד֞א ָלא ֵעֿבֵּדֿת לִענַ֣

ו> ָאֿף ִלי ָואֿף ָלאֿבי> סנַ֣ חזַ֣ו> וַ֣ יּת ֗הָוא לֻהון חִטיָֿתא> ָהָׁשא ֵּדין וַ֣ לַ֣
Joh 15:25 ָּגן ס סנַ֣אוֻני מַ֣ ֿכִֿתיָֿבא ּבָנֻמוסֻהו֑ן ּדַ֣ ֵלא ֵמלָֿתא ּדַ֣ ּדֵֿתֿתמַ֣

Joh 15:26 ר ֗אָנא לֻֿכון ֵמן לָוֿת ּדַ֣ ו ֵּדאָנא מׁשַ֣ קִלָט֑א הַ֣ רַ֣ ָמא ֵּדין ֵּדאָֿתא ּפַ֣
י> ו ּדֵמן לָוֿת ָאֿבי ָנֵֿפ֑ק ֻהו נַ֣סֵהֿ֭ד עלַ֣ ׁשָרָר֑א הַ֣ ָאֿבי> ֻרוָחא ּדַ֣

Joh 15:27 ן ֗נֻּתו> מי אַ֣ ֗נֻּתון ָסהִּדין א֗נֻּתו֑ן ּדֵמן ֻׁשוָרָיא> עַ֣ ָאֿף אַ֣
Joh 16:1 ׁשֻלון ס מֻֿכון ּדָלא ֵּתֿתּכַ֣ לֵלֿת עַ֣ ָהֵלין מַ֣

Joh 16:2 וִֿתאֵֿתא ָׁשעָֿתא ּדֻֿכל ּדֵנקֻטולֻֿכו֑ן ֞ ּפֻקוָנֻֿכון ֵּגיר ֵמן ּכנֻוָׁשֿתֻהון> נַ֣
אָלָהא> ֵרֿב לַ֣ ר ּדֻקורָּבָנא מקַ֣ נַ֣סּבַ֣

Joh 16:3 עו וָלא ָלאֿבי> וָלא ִלי ּס ּס וָהֵלין ֵנעּבֻֿ֭דו֑ן ֵמֻטל ּדָלא ִיֿ֭דַ֣
Joh 16:4 מֻֿכו֑ן ּדָמא ֵּדאָֿתא ֵעָּדנֵהין ֵּת֗עהֻּדון ֵאֵני֑ן֞ ֵּדאָנא לֵלֿת עַ֣ ָהֵלין מַ֣

מֻֿכון ֗הִויֿת> ֵאמֵרֿת לֻֿכו֑ן ָהֵלין ֵּדין ֵמן קִֿ֭דים ָלא ֵאמֵרֿת לֻֿכון ּדעַ֣
Joh 16:5 ֵאל נ֑י וָלא ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון מׁשַ֣ ּדרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ָאֵזל ֗אָנא לָוֿת מַ֣

֗נּת> איָּכא ָאֵזל אַ֣ ִלי> לַ֣
Joh 16:6 ֞ ָוֿתֻֿכון> מָלֿת ֵלּבַ֣ ריֻוָֿתא> וַ֣ ֵאמֵרֿת לֻֿכון ֵּגיר ָהֵלי֑ן ֵואָֿתֿת ּכַ֣

Joh 16:7 ן ֵּדאָנא ִאזַ֣ל> ֵאן ָקח לֻֿכו> ן ּדֿפַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ֵאָלא ֵאָנא ׁשָרָרא ָאמַ֣
ן ֵאן ֵּדין ִאזַ֣֑ל קִלָטא ָלא ָאֵֿתא לָוֿתֻֿכו> רַ֣ ֵּגיר ֵאָנא ָלא ָאֵזל ֗אָנ֑א ּפַ֣

ּדִריו֗הי לָוֿתֻֿכון> ֵאׁשַ֣
Joh 16:8 ל ל זִַּ֣דיֻקוָֿתא ועַ֣ ל חִטיָֿתא ועַ֣ וָמא ֵּדאָֿתא ֻהו נַּ֣כִסיו֗הי לָעלָמא> עַ֣

ִּדיָנא>
Joh 16:9 <ימִנין ִּבי ל חִטיָֿתא> ּדָלא מהַ֣ עַ֣

Joh 16:10 לָוֿת ָאֿבי ָאֵזל ֗אָנ֑א וָלא ֻּתוֿב ָחֵזין א֗נֻּתון ן ּדַ֣ ִּדיֻקוָֿתא ֵּדי> ל זַ֣ עַ֣
ִלי>

Joh 16:11 <ו ארֻֿכוָנא ּדָעלָמא ָהָנא ִּדין ֻה֗ ן ּדַ֣ ל ִּדיָנא ֵּדי> עַ֣
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Joh 16:12 ר לֻֿכו֑ן ֵאָלא ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ִּגי ִאיֿת ִלי לִמאמַ֣ ֻּתוֿב סַ֣
ֿ֭ד ָהָׁשא> לֵמאחַ֣

Joh 16:13 רֻֿכון ּבֻֿכֵלה ׁשָרָרא> ָלא ּבַ֣ ׁשָרָר֑א ֻהו נֿ֭דַ֣ ָמא ֵּדאָֿתא ֵּדין ֻרוָחא ּדַ֣
עֻֿכון> עִֿתיָֿ֭דָֿת֞א נַ֣וּדַ֣ ֵלל> וַ֣ ו נמַ֣ ע הַ֣ ֵלל ֵמן ֵרעָין נַֿ֣פֵׁשה> ֵאָלא ֻּכל ּדֵנׁשמַ֣ ֵּגיר נמַ֣

Joh 16:14 <ֵויֻֿכון נחַ֣ ֿב> וַ֣ ני> ֵמֻטל ּדֵמן ִּדילי ֵנסַ֣ ּבחַ֣ וֻהו נׁשַ֣
Joh 16:15 ו> ֵמֻטל ָהָנא ֵאמֵרֿת לֻֿכו֑ן ּדֵמן ֻּכל ֵמֵּדם ִּדאיֿת ָלאֿבי> ִּדילי ֻה֗

ֵויֻֿכון ס נחַ֣ ֿב> וַ֣ ִּדילי ֵנסַ֣
Joh 16:16 <ָֿבא ִליל> וֵֿתחזֻוָנני> ָּדאֵזל ֗אָנא לָוֿת אַ֣ ִליל> וָלא ֵּתחזֻוָנני> וֻֿתוֿב קַ֣ קַ֣

Joh 16:17 ֑ן ר לַ֣ ֿ֭ד> ָמָנא ֗הי ָהֵֿ֭דא ֵּדאמַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ו֗ה֞י חַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ו ּתַ֣ רו ֗הוַ֣ ֵואמַ֣
ִליל וֵֿתחזֻוָנני> וָֿ֭דאֵזל ֗אָנא לָוֿת ָאֿבי> ִליל וָלא ֵּתחזֻוָננ֑י וֻֿתוֿב קַ֣ ּדקַ֣

Joh 16:18 <ֵלל ן ָמָנא ממַ֣ ר> ָלא ָיֿ֭דִעינַ֣ ִליל ֵּדאמַ֣ ו> ָמָנא ֗הי ָהֵֿ֭דא קַ֣ ָואמִרין ֗הוַ֣
Joh 16:19 ל ָהֵֿ֭דא ן עַ֣ ר לֻהו> ָאֻלוֵֿתה> ֵואמַ֣ מׁשַ֣ ו לַ֣ ע ּדָֿבֵעין ֗הוַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ִיֿ֭דַ֣
ִליל ִליל וָלא ֵּתחזֻוָננ֑י וֻֿתוֿב קַ֣ ם חָֿ֭דֵֿ֭ד֑א֞ ֵּדאמֵרֿת לֻֿכו֑ן ּדקַ֣ ָּבֵעין א֗נֻּתון עַ֣

וֵֿתחזֻוָנני>
Joh 16:20 ן וָעלָמא ֗נֻּתון וֵֿתאֻלו> ן ּדֵֿתֿבֻּכון אַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> ן ָאמַ֣ ִמי> ִמין אַ֣ אַ֣

ֻֿ֭דוָֿתא ֵּתהֵוא> ריֻוֿתֻֿכון לחַ֣ לֻֿכון ֵּתֿכֵרא> ֵאָלא ּכַ֣ ֵנחֵּדא> וַ֣
Joh 16:21 וָלָֿ֭דה> ָמא מָטא יַ֣וָמא ּדמַ֣ ֗נּתָֿתא ָמא ּדָילָּד֑א ָּכרָיא ָלה ּדַ֣ אַ֣

רָנָׁשא ֻֿ֭דוָֿתא ֵּדאִֿתיֵלֿ֭ד ּבַ֣ הָּדא ֻאולָצָנ֑ה ֵמֻטל חַ֣ ֿת ֵּדין ּבָר֑א ָלא ָע֗ ּדֵילּדַ֣
ּבָעלָמא>

Joh 16:22 ן ן וֵנחֵּדא ֵלּבֻֿכו> ן ֻּתוֿב ֵּדין ֵאחֵזיֻֿכו> רָיא לֻֿכו> ֗נֻּתון ָהָׁשא ּכַ֣ ָאֿף אַ֣
ן ָלא ֗אָנׁש ָנֵסֿב ֵמנֻֿכון> ֿתֻֿכו> ֿ֭דוַ֣ וחַ֣

Joh 16:23 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ וָמא ִלי ָלא ֵּתֵׁשאֻלון ֵמֵּדם> אַ֣ ו יַ֣ ֿבהַ֣ וַ֣
ּדֻֿכל ֵמֵּדם ּדֵֿתֵׁשאֻלון ָלאֿבי ּבֵׁשמי> ֵנֵּתל לֻֿכון>

Joh 16:24 ן ּדֵֿתהֵוא אלו וֵֿתסֻֿבו> ָמא לָהָׁשא ָלא ֵׁשאלֻּתון ֵמֵּדם ּבֵׁשמי> ׁשַ֣ עֿ֭דַ֣
מלָיא ס ֿתֻֿכון מׁשַ֣ ֿ֭דוַ֣ חַ֣

Joh 16:25 ֿתי ּדָלא ן ָאֿתָיא ֵּדין ָׁשעָֿת֑א ֵאמַ֣ מֻֿכו> לֵלֿת עַ֣ ָהֵלין ּבֵֿפָלאָֿת֞א מַ֣
ָֿבא> ל אַ֣ ֵּדק לֻֿכון עַ֣ ֿגֵלא ֵאֿבַ֣ ֞ ֵאָלא ִעין ּבַ֣ מֻֿכון ּבֵֿפָלאָֿתא> ֵלל עַ֣ ֵאמַ֣
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Joh 16:26 ר ֗אָנא לֻֿכון ֵּדאָנא ֵאֿבֵעא ו יַ֣וָמא ּדֵֿתֵׁשאֻלון ּבֵׁשמי> וָלא ָאמַ֣ ּבהַ֣
יֻּכו֑ן ָֿבא עלַ֣ ֵמן אַ֣

Joh 16:27 יֵמנֻּתון ֵּדאָנא א֗נֻּתון רֵחמֻּתוָנני> והַ֣ ן ּדַ֣ ָֿבא ָרֵחם לֻֿכו> ֻהו ֵּגיר אַ֣
ָלָהא ֵנֿפֵקֿת> ֵמן לָוֿת אַ֣

Joh 16:28 <ָֿבא> ֵואִֿתיֿת לָעלָמא> וֻֿתוֿב ָׁשֵֿבק ֗אָנא לָעלָמא ֵנֿפֵקֿת ֵמן לָוֿת אַ֣
ָֿבא> ָואֵזל ֗אָנא ִלי לָוֿת אַ֣

Joh 16:29 ֗נּ֑ת וֵֿפֵלאָֿתא ֵלל אַ֣ לָיאִיֿת ממַ֣ ו֗הי>֞ ָהא ָהָׁשא ּגַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ָאמִרין ֵלה ּתַ֣
֗נּת> ר אַ֣ וָלא חָֿ֭דא ָאמַ֣

Joh 16:30 ֗נּת ּד֗אָנׁש ֗נּת> וָלא סִניק אַ֣ ע אַ֣ ן ּדֻֿכל ֵמֵּדם ָיֿ֭דַ֣ ָהָׁשא ָיֿ֭דִעין ֗חנַ֣
קּת ס ָלָהא נֿפַ֣ ן ּדֵמן אַ֣ ימִנין ֗חנַ֣ אָלֿך> ּבָהֵֿ֭דא מהַ֣ נׁשַ֣

Joh 16:31 <יֵמנו ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> הַ֣ ָאמַ֣
Joh 16:32 <אֿתֵרה ּדֻרון ֗אָנׁש לַ֣ ּדָהא ָאֿתָיא ָׁשעָֿתא וָהָׁשא ֵאָֿתֿ֑ת ּדֵֿתֿתּבַ֣

ו> מי ֻה֗ אָֿבא עַ֣ י> ּדַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ י> וָלא הִויֿת ּבַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ וֵֿתׁשּבֻקוָנני ּבַ֣
Joh 16:33 ן ּדִֿבי ֵנהֵוא לֻֿכון ׁשָלָמא> ּבָעלָמא ָהֵוא לֻֿכון ָהֵלין ֵאמֵרֿת לֻֿכו>

ּ֗בֿבו> ֵאָנא זִֿכיֵֿתה לָעלָמא סס ֻאולָצָנא> ֵאָלא ֵאֿתלַ֣
Joh 17:1 ר> ָאֿבי> ֵאָֿתֿת ָיא> ֵואמַ֣ ׁשמַ֣ ו֗ה֞י לַ֣ ינַ֣ אִרים עַ֣ ֵלל ֵי7ֻׁשוע> וַ֣ ָהֵלין מַ֣

ּבָחֿך> ֿבָרֿך נׁשַ֣ ח ּבָרֿך> ּדַ֣ ּבַ֣ ָׁשעָֿתא> ׁשַ֣
Joh 17:2 <ר> ּדֻֿכל ָמא ּדיַ֣֗הֿבּת ֵלה ל ֻּכל ּבסַ֣ ָנא ּדיַ֣֗הֿבּת ֵלה ֻׁשולָטָנא עַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֵנֵּתל ֵלה חַ֣
Joh 17:3 ָלָהא ֗נּת אַ֣ א֗נּת אַ֣ ם> ּדֵנּדֻעוָנֿך> ּדַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ָהֵלין ֵאנֻון ֵּדין חַ֣

רּת ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּדַ֣ ן ּדׁשַ֣ ֑ ומַ֣ יּךְ֭ לֻחוֿ֭דַ֣ ׁשָרָרא ּבַ֣ ּדַ֣
Joh 17:4 <ֵלמֵּתה ו ּדיַ֣֗הֿבּת ִלי ֵּדאעֵּבֿ֭ד> ׁשַ֣ ארָעא> עָֿבָֿ֭דא הַ֣ חָּתֿך ּבַ֣ ּבַ֣ ֵאָנא ׁשַ֣

Joh 17:5 ו ֻׁשוֿבָחא ִּדאיֿת ֗הָוא ִלי ֗נּת ָאֿבי לָוָֿתֿך֑ ּבהַ֣ יני אַ֣ חַ֣ ּבַ֣ וָהָׁשא ׁשַ֣
לָוָֿתֿך ֵמן-קָֿ֭דם ּדֵנהֵוא ָעלָמא>

Joh 17:6 <ו ֞י ֗אָנָׁש֑א ָהנֻון ּדיַ֣֗הֿבּת ִלי ֵמן ָעלָמ֑א ִּדיָלֿך ֗הוַ֣ ֿבנַ֣ וּדֵעֿת ׁשָמֿך לַ֣ אַ֣
רו ֵמלָֿתֿך> נטַ֣ ן וַ֣ וִלי יַ֣֗הֿבּת ֵאנֻו>

Joh 17:7 <ו ָהָׁשא ֵיֿ֭דֵעֿת ּדֻֿכל ָמא ּדיַ֣֗הֿבּת ִלי ֵמן לָוָֿתֿך ֻה֗
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Joh 17:8 ִריָראִיֿת עו ׁשַ֣ ֵּבלו> ִויֿ֭דַ֣ ן וֵהנֻון קַ֣ ּדֵמֵל֞א ּדיַ֣֗הֿבּת ִלי> ֵיהֵּבֿת לֻהו>
רָּתני> ּדַ֣ א֗נּת ׁשַ֣ יֵמנו ּדַ֣ ּדֵמן לָוָֿתֿך ֵנֿפֵקֿת> והַ֣

Joh 17:9 ל ל ָעלָמא ָּבֵעא ֗אָנא> ֵאָלא עַ֣ יֻהון ָּבֵעא ֗אָנא> ָלא ֗הָוא עַ֣ ֵואָנא עלַ֣
ָהנֻון ּדיַ֣֗הֿבּת ִל֑י ּדִֿ֭דיָלֿך ֵאנֻון>

Joh 17:10 ח ֗אָנא ּבַ֣ ו> וַ֣מׁשַ֣ ו> וִֿ֭דיָלֿך> ִּדילי ֻה֗ ו> ִּדיָלֿך ֻה֗ וֻֿכל ֵמֵּדם ּדִֿ֭דילי ֻה֗
ּבֻהון>

Joh 17:11 ן ֵואָנא לָוָֿתֿך ָאֵֿתא ֵמִּכיל ָלא הִויֿת ּבָעלָמא> וָהֵלין ּבָעלָמא ֵאנֻו>
ָנא יּכַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ו ּדיַ֣֗הֿבּת ִלי> ּדֵנהוֻון חַ֣ ׁשָמֿך֑ הַ֣ ר ֵאנֻון ּבַ֣ ִּדיָׁשא> טַ֣ ָֿבא קַ֣ ֗אָנא> אַ֣

חנַ֣ן ּס ּס ּדַ֣
Joh 17:12 איֵלין ׁשָמֿך> לַ֣ ר ֗הִויֿת לֻהון ּבַ֣ מֻהון הִויֿת ּבָעלָמא> ֵאָנא ָנטַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ּכַ֣

ֵלא אֿבָּדָנא> ּדֵנֿתמַ֣ ֿ֭ד> ֵאָלא ּבֵרה ּדַ֣ ּדיַ֣֗הֿבּת ִלי ֵנטֵרֿת> ו֗אָנׁש ֵמנֻהון ָלא ֵאֿבַ֣
ּכָֿתָֿבא>

Joh 17:13 ֵלל ֗אָנא ּבָעלָמא> ּדֵֿתהֵוא ָהָׁשא ֵּדין לָוָֿתֿך ָאֵֿתא ֗אָנא וָהֵלין ממַ֣
מלָיא ּבֻהון> ֿתי מׁשַ֣ ֿ֭דוַ֣ חַ֣

Joh 17:14 <ו ֵמן ָעלָמא ן ּדָלא ֗הוַ֣ ֵאָנא ֵיהֵּבֿת לֻהון ֵמלָֿתֿך> וָעלָמא סָנא ֵאנֻו>
ָנא ֵּדאָנא ָלא ֗הִויֿת ֵמן ָעלָמא> יּכַ֣ אַ֣

Joh 17:15 ר ֵאנֻון ָלא ֗הָוא ּדֵֿתׁשֻקול ֵאנֻון ֵמן ָעלָמא ָּבֵעא ֗אָנ֑א ֵאָלא ּדֵֿתטַ֣
ֵמן ִּביָׁשא>

Joh 17:16 <ָנא ֵּדאָנא ָלא ֗הִויֿת ֵמן ָעלָמא יּכַ֣ ו ֵּגיר ֵמן ָעלָמ֑א אַ֣ ָלא ֗הוַ֣
Joh 17:17 <ׁשָרָרֿך> ּדֵמלָֿתֿך ִּדיָלֿך> ׁשָרָרא ֗הי ֵּדׁש ֵאנֻון ּבַ֣ ָֿבא> קַ֣ אַ֣

Joh 17:18 <ּדֵרֿת ֵאנֻון לָעלָמא רּת לָעלָמ֑א ָאֿף ֵאָנא ׁשַ֣ ּדַ֣ ָנא ּדִלי ׁשַ֣ יּכַ֣ אַ֣
Joh 17:19 ּדִׁשין ֵּדׁש ֗אָנא נַֿ֣פׁשי> ּדֵנהוֻון ָאֿף ֵהנֻון מקַ֣ יֻהו֞ן ֵאָנא מקַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ועַ֣

ׁשָרָרא> ּבַ֣
Joh 17:20 ֞י ּפַ֣ ל אַ֣ לֻחוֿ֑֭ד ֵאָלא ָאֿף עַ֣ ֞י ָהֵלין ָּבֵעא ֗אָנא ּבַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ וָלא ֗הָוא עַ֣

ֿתֻהון> ימִנין ִּבי ּבֵמלַ֣ מהַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
Joh 17:21 א֗נּת ָאֿבי ִּבי> ֵואָנא ָּבֿך> ָּדאֿף ֵהנֻון ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿ֭ד> אַ֣ ּדֻֿכלֻהון ֵנהוֻון חַ֣

רָּתני> ּדַ֣ א֗נּת ׁשַ֣ יֵמן ָעלָמא ּדַ֣ נהַ֣ ן ּדַ֣ ֿ֭ד ֵנהוֻו> ן חַ֣ ּבַ֣>



242                               The Aramaic Peshitta

Joh 17:22 ן חנַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿ֭ד> אַ֣ ן ּדֵנהוֻון חַ֣ ֵואָנא ֻׁשוֿבָחא ּדיַ֣֗הֿבּת ִלי> ֵיהֵּבֿת לֻהו>
ן> ֿ֭ד חנַ֣ חַ֣

Joh 17:23 א֗נּת ע ָעלָמא ּדַ֣ ֿ֭דֵנּדַ֣ ֿ֭ד> וַ֣ א֗נּת ִּבי> ּדֵנהוֻון ּגִמיִרין לחַ֣ ן וַ֣ ֵאָנא ּבֻהו>
ֵחֿבּת> ָנא ָּדאֿף ִלי אַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ אֵחֿבֿת ֵאנֻו> רָּתני> וֿ֭דַ֣ ּדַ֣ ׁשַ֣

Joh 17:24 ר ֵּדאָנא> ָאֿף ֵהנֻון ֵנהוֻון אֿתַ֣ ָֿבא> ָהנֻון ּדיַ֣֗הֿבּת ִל֑י ָצֵֿבא ֗אָנא ּדַ֣ אַ֣
אֵחֿבָּתני ֵמן-קָֿ֭דם ו ּדיַ֣֗הֿבּת ִלי> ּדַ֣ מי> ּדֵנהוֻון ָחֵזין ֻׁשוֿבָחא ִּדילי> הַ֣ עַ֣

רמָיֵֿת֞ה ּדָעלָמא> ּתַ֣
Joh 17:25 <עו עָּתֿך> וֵהנֻון ִיֿ֭דַ֣ ָאֿבי ִּכאָנא> וָעלָמא ָלא יַֿ֣֭דָעֿך֑ ֵאָנא ֵּדין ִיֿ֭דַ֣

רָּתני> ּדַ֣ א֗נּת ׁשַ֣ ּדַ֣
Joh 17:26 אֵחֿבָּתני> ֵנהֵוא ו ּדַ֣ ע ֗אָנא> ּדֻחוָּבא הַ֣ וּדַ֣ אוּדֵעֿת ֵאנֻון ׁשָמֿך֑ ומַ֣ וַ֣

ן ֵואָנא ֵאהֵוא ּבֻהון ס ּבֻהו>
Joh 18:1 רֵֿגלָּתא ו֗ה֞י לֵעֿבָרא ּדַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ק עַ֣ נֿפַ֣ ר ֵי7ֻׁשו֑ע וַ֣ ָהֵלין ֵאמַ֣

ו֗ה֞י ס לִמיֿ֭דַ֣ ל ֻהו וֿתַ֣ יָּכא ּדעַ֣ נָֿתא> אַ֣ ר ִּדאיֿת ֗הָוֿת ּגַ֣ ֿתַ֣ ן אַ֣ ּדֵקֿ֭דֻרו>
Joh 18:2 ִּגי ׁשלָמָנא לֻֿ֭דוּכָֿתא ָהי> ֵמֻטל ּדסַ֣ ֻהוָֿ֭דא מַ֣ ע ֗הָוא ֵּדין ָאֿף ִי7 ָיֿ֭דַ֣

ו֗הי>֞ לִמיֿ֭דַ֣ ם ּתַ֣ ָמן ֵי7ֻׁשוע עַ֣ זַֿ֣בָנא ָּכֵנׁש ֗הָוא ּתַ֣
Joh 18:3 ֞ ֿפִריֵׁשא> ֞י-ָּכהֵנ֞א וַ֣ ּבַ֣ ר ֵאסִּפיר> וֵמן לָוֿת רַ֣ ֻהוָֿ֭דא ּדֿבַ֣ ֻהו ָהִֿכיל ִי7

מִּפיֵֿ֭ד֞א וזַ֣יָנא ס ם נַֿ֣פִטֵר֞א ולַ֣ ן עַ֣ ָמ> חֵׁש֑א֞ ֵואָֿתא לֿתַ֣ ר ּדַ֣ ּדֿבַ֣
Joh 18:4 ן ר לֻהו> ק ֵואמַ֣ ו֗ה֑י נֿפַ֣ ע ֗הָוא ֻּכל ֵמֵּדם ָּדאֵֿתא עלַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין ּדָיֿ֭דַ֣

ן ָּבֵעין א֗נֻּתון> למַ֣
Joh 18:5 ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵאָנא ֗אָנא> ָקֵאם ֗הָוא ֵיֻׁשוע ָנצָרָיא> ָאמַ֣ ָאמִרין ֵלה> ל7

מֻהון> ׁשלָמָנא עַ֣ ֻהוָֿ֭דא מַ֣ ֵּדין ָאֿף ִי7
Joh 18:6 ל לו עַ֣ נֿפַ֣ ן וַ֣ רֻהו> ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵּדאָנא ֗אָנא> ֵאזַ֣לו לֵֿבסּתַ֣ ֿ֭ד ֵאמַ֣ וֿכַ֣

רָעא> אַ֣
Joh 18:7 ֵיֻׁשוע רו> ל7 ן ֵהנֻון ֵּדין ֵאמַ֣ ן ָּבֵעין א֗נֻּתו> ֵאל ֵאנֻון ֵי7ֻׁשוע> למַ֣ ֻּתוֿב ׁשַ֣

ָנצָרָיא>
Joh 18:8 ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ֵאמֵרֿת לֻֿכון ֵּדאָנא ֗אָנא> ֵואן ִלי ָּבֵעין א֗נֻּתו֑ן ָאמַ֣

ׁשֻֿבוקו לָהֵלין ָאִז֗לין>
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Joh 18:9 וּבֵֿ֭דֿת ֵמנֻהון איֵלין ּדיַ֣֗הֿבּת ִל֑י ָלא אַ֣ ר> ּדַ֣ ם ֵמלָֿתא ֵּדאמַ֣ ּדֵֿתׁשלַ֣
ֿ֭ד ס ָאֿפָלא חַ֣

Joh 18:10 מָחי֗הי מָטה> וַ֣ ֿפִסָרא> וׁשַ֣ ו֗הי סַ֣ מֻעון ֵּדין ִּכאָֿפ֑א ִאיֿת ֗הָוא עלַ֣ ֵׁש7
ֵלֿך ס ֿבָּדא> ָמ7 קָלה ֵאֿ֭דֵנה ּדיִַ֣מיָנא> ׁשֵמה ֵּדין ּדעַ֣ ֞ וׁשַ֣ ּב-ָּכהֵנא> ֿבֵּדה ּדרַ֣ לעַ֣

Joh 18:11 ֿפִסָרא ּבֵחלָֿתה> ָּכָסא ּדיַ֣֗הֿב ִלי ָאֿב֑י ר ֵי7ֻׁשוע לִֿכאָֿפא> ִסים סַ֣ ֵואמַ֣
ָלא ֵאׁשֵּתיו֗הי ס

Joh 18:12 <ֵיֻׁשוע חֻּדו֗הי ל7 חֵׁש֞א ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ אַ֣ ֞ וֿ֭דַ֣ ָהיֵּדין ֵאסִּפיר וִּכִליַ֣רֵֿכא>
וַ֣אסֻרו֗הי>

Joh 18:13 ו ָיָֿפ֑א הַ֣ קַ֣ חֻמו֗הי ֗הָוא ּד7 ם> ֵמֻטל ּדַ֣ ָנן ֻלוקֿ֭דַ֣ 7 איּתיֻו֗הי לָוֿת חַ֣ וַ֣
֗נָּתא ָהי> ּב-ָּכהֵנ֞א ּדׁשַ֣ ו֗הי ֗הָוא רַ֣ ִּדאיֿתַ֣

Joh 18:14 ֿבָרא ֿ֭ד ּגַ֣ ָקח ּדחַ֣ ֿך ִליֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ּדֿפַ֣ מלַ֣ ו ּדַ֣ ָיָֿפ֑א הַ֣ 7 ו֗הי ֗הָוא ֵּדין קַ֣ ִאיֿתַ֣
ָמא ס נֻמוֿת חָלֿף עַ֣

Joh 18:15 ו ָּבֿתֵרה ֞ ָאֵֿתין ֗הוַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א ֗אחָרֵנא> ֿ֭ד ֵמן ּתַ֣ מֻעון ֵּדין ִּכאָֿפא> וחַ֣ ֵׁש7
ם ֵי7ֻׁשוע לָֿ֭דרָּתא> ל עַ֣ ֞ ועַ֣ ּב-ָּכהֵנא> ע ֗הָוא ֵלה רַ֣ לִמיָֿ֭דא> ָיֿ֭דַ֣ ו ֵּדין ּתַ֣ ֵיֻׁשוע> להַ֣ ּד7

Joh 18:16 לִמיָֿ֭דא ו ּתַ֣ ק הַ֣ נֿפַ֣ רָעא> וַ֣ ר לָוֿת ּתַ֣ מֻעון ֵּדין ָקֵאם ֗הָוא לֿבַ֣ ֵׁש7
ֵׁשמֻעון רָעא> וַ֣אעֵלה ל7 ֿת ּתַ֣ ר לָנטרַ֣ ּב-ָּכהֵנ֑א֞ ֵואמַ֣ ע ֗הָוא ֵלה רַ֣ ֗אחִרָנא> ּדָיֿ֭דַ֣

ס
Joh 18:17 ֗נּת ֵמן ן לָמ֑א ָאֿף אַ֣ ֵׁשמֻעו> רָעא ל7 ֿת ּתַ֣ ימָֿתא ָנטרַ֣ ֿת ֵּדין עלַ֣ ֵאמרַ֣

ר ָלה ָלא ס ֿבָר֑א ָאמַ֣ ֗נּת ּדָהָנא ּגַ֣ ו֗ה֞י אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣
Joh 18:18 ן ֵמֻטל ו נֻוָרא ּדֵנׁשחנֻו> חֵׁש֑א֞ וָסיִמין ֗הוַ֣ ֿבֵּד֞א וֿ֭דַ֣ ו עַ֣ וָקיִמין ֗הוַ֣

ן וָׁשֵחן> מֻהו> מֻעון עַ֣ ִריׁש ֗הָוא> ָקֵאם ֗הָוא ֵּדין ָאֿף ֵׁש7 ּדקַ֣
Joh 18:19 <ל יֻולָּפֵנה ו֗ה֞י ועַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ל ּתַ֣ ֵיֻׁשוע> עַ֣ אֵלה ל7 ּב-ָּכהֵנ֞א ֵּדין ׁשַ֣ רַ֣

Joh 18:20 ן ֿבֻֿכלזֿבַ֣ ָמא> וַ֣ ם עַ֣ לֵלֿת עַ֣ ֿגֵלא מַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵאָנא ִעין ּבַ֣ ֵואמַ֣
ן וֵמֵּדם נִׁשי> יָּכא ּדֻֿכלֻהון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵמֿתּכַ֣ יּכָלא> אַ֣ ֿבהַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא> וַ֣ לֵֿפֿת ּבַ֣ אַ֣

לֵלֿת> ּבֻטוׁשָיא ָלא מַ֣
Joh 18:21 ן מֻהו> לֵלֿת עַ֣ עו> ָמָנא מַ֣ ׁשמַ֣ ֵאל לָהנֻון ּדַ֣ ֗נּת ִלי> ׁשַ֣ ֵאל אַ֣ ָמָנא מׁשַ֣

ן ֻּכל ֵמֵּדם ֵּדאמֵרֿת ס ָהא ֵהנֻון ָיֿ֭דִעי>
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Joh 18:22 ֵּכה ל ּפַ֣ חֵׁש֞א ּדָקֵאם ֗הָוא> מָחי֗הי עַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּדַ֣ ֑ר חַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵאמַ֣ וֿכַ֣
֞ ּב-ָּכהֵנא> ֗נּת ֵּפֿתָֿגָמא לרַ֣ ָנא ָיֵהֿב אַ֣ ר ֵלה> ָהֿכַ֣ ֵיֻׁשוע> ֵואמַ֣ ל7

Joh 18:23 <ל ִּביׁשָּתא סֵהֿ֭ד עַ֣ לֵלֿת> אַ֣ ר ֵלה> ֵאן ִּביָׁשאִיֿת מַ֣ עָנא ֵי7ֻׁשוע> ֵואמַ֣
יָּתני ּס ּס ִּפיר> לָמָנא מחַ֣ ֵואן ֵּדין ׁשַ֣

Joh 18:24 ּב-ָּכהֵנ֞א ס ָיָֿפא רַ֣ 7 ִסיר לָוֿת קַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ֵיֻׁשוע> ּכַ֣ ר ל7 ּדַ֣ ָנן ֵּדין ׁשַ֣ 7 חַ֣
Joh 18:25 ֿ֭ד ֗נּת חַ֣ ן ָואמִרין ֵלה> לָמ֑א ָאֿף אַ֣ ֵׁשמֻעון ִּכאָֿפא ָקֵאם ֗הָוא וָׁשֵח> ו7

ר ָלא ֗הִויֿת> ר> ֵואמַ֣ ֗נּ֑ת וֻהו ּכֿפַ֣ ו֗ה֞י אַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֵמן ּתַ֣
Joh 18:26 ק ֗הָוא ֿפסַ֣ ו ּדַ֣ ֞ ֗אחָיֵנה ּדהַ֣ ּב-ָּכהֵנא> ֿבֵּד֞א ּדרַ֣ ֿ֭ד ֵמן עַ֣ ר ֵלה חַ֣ ָאמַ֣

נָֿתא> ֵמה ּבֿגַ֣ מֻעון ֵאֿ֭דֵנה> ָלא ֵאָנא חִזיָֿתֿך עַ֣ ֵׁש7
Joh 18:27 רָנֿגָלא סס ן וָֿבה ּבָׁשעָֿתא קָרא ּתַ֣ מֻעו> ר ֵׁש7 וֻֿתוֿב ּכֿפַ֣

Joh 18:28 ו֗הי ֗הָוא ן ִואיֿתַ֣ ּפֵרָטוִרי> ָיָֿפא לַ֣ 7 ֵיֻׁשוע ֵמן לָוֿת קַ֣ יּתיֻו֗הי ֵּדין ל7 אַ֣
ֿ֭ד ָאֿכִלין ֵּפצָחא> ן עַ֣ וֻׁשו> ּפֵרָטוִרי֑ן ּדָלא ֵנֿתטַ֣ לו לַ֣ ֿפָרא> וֵהנֻון ָלא עַ֣ צַ֣

Joh 18:29 רָצא ל-קַ֣ ן ָמָנא ֵמאֿכַ֣ ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ ר לָוֿתֻהו> ָטוס לֿבַ֣ ילַ֣ ק ֵּדין ִּפ7 נֿפַ֣
ֿבָרא ָהָנא> ל ּגַ֣ ִאיֿת לֻֿכון עַ֣

Joh 18:30 ו> ָואמִרין ֵלה> ֵאֻלו ָלא ָעֵֿבֿ֭ד ִּביָׁשָֿת֞א ֗הָו֑א ָאֿפָלא ָלֿך ענַ֣
ין ֵלה> ׁשלִמין ֗הוַ֣ מַ֣

Joh 18:31 ן יֿך ָנֻמוסֻֿכו> ן וֻֿ֭דונֻו֗הי אַ֣ ֗נֻּתו> ָטוס> ֻּדוֿבֻרו֗הי אַ֣ ילַ֣ ר לֻהון ִּפ7 ָאמַ֣
ל ל֗אָנׁש> ן לֵמקטַ֣ ִליט לַ֣ ֞ ָלא ׁשַ֣ ָאמִרין ֵלה ִיֻהוָֿ֭דֵיא>

Joh 18:32 וָּתא עִֿתיֿ֭ד איָנא מַ֣ ע ּבַ֣ וּדַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ר ֵי7ֻׁשו֑ע ּכַ֣ ם ֵמלָֿתא ֵּדאמַ֣ ּדֵֿתׁשלַ֣
נֻמוֿת ס ּדַ֣

Joh 18:33 ו ֗נּת ֻה֗ ר ֵלה> אַ֣ ֵיֻׁשוע> ֵואמַ֣ קָרא ל7 ּפֵרָטוִרי֑ן וַ֣ ָטוס לַ֣ ילַ֣ ל ֵּדין ִּפ7 עַ֣
֞ לּכֻהון ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> מַ֣

Joh 18:34 רו ָלֿך ו ֗אחָרֵנ֞א ֵאמַ֣ רּת ָהֵֿ֭ד֑א אַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵמן נַֿ֣פָׁשֿך ֵאמַ֣ ָאמַ֣
י> עלַ֣

Joh 18:35 <ו ָמֿך ֻה֗ ֞י עַ֣ ֻהוָֿ֭דָיא ֗אָנ֑א ּבנַ֣ ָטוס> לָמא ֵאָנא ִי7 ילַ֣ ר ֵלה ִּפ7 ָאמַ֣
ּדּת> ׁשלֻמוֿך ִלי> ָמָנא עֿבַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א אַ֣ ּבַ֣ ורַ֣
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Joh 18:36 לֻּכוֿתי ִּדילי> ָלא הָוֿת ֵמן ָהָנא ָעלָמא> ֵאֻלו ֵמן ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> מַ֣ ָאמַ֣
י>֞ ּדָלא ֵאׁשּתֵלם מָׁשנַ֣ ו מׁשַ֣ ּתִׁשין ֗הוַ֣ לֻּכוֿת֑י ֵמֿתּכַ֣ ָעלָמא ֗הָוֿת ָהָנא מַ֣

לֻּכוֿתי ִּדילי> ָלא ֗הָוֿת ֵמָּכא ס ֞ ָהָׁשא ֵּדין מַ֣ ִליֻהוָֿ֭דֵיא>
Joh 18:37 ֗נּת ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ֗נּת> ָאמַ֣ לָּכא אַ֣ ָטוס> ָמֵֿ֭דין מַ֣ ילַ֣ ר ֵלה ִּפ7 ָאמַ֣

לָהֵֿ֭דא ֵאִֿתיֿת לָעלָמא> לָּכא ֗אָנא> ֵאָנא לָהֵֿ֭דא ִיִליֿ֭ד ֗אָנא> וַ֣ רּת ּדמַ֣ ֵאמַ֣
ע ָקלי> ו֗הי ֵמן ׁשָרָרא> ָׁשמַ֣ ן ִּדאיֿתַ֣ ל ׁשָרָרא> ֻּכל מַ֣ אסֵהֿ֭ד עַ֣ ּדַ֣

Joh 18:38 ק ֵלה ֻּתוֿב ר ָהֵֿ֭ד֑א נֿפַ֣ ֿ֭ד ֵאמַ֣ ָטוס> ָמנַ֣ו ׁשָרָרא> וֿכַ֣ ילַ֣ ר ֵלה ִּפ7 ָאמַ֣
ח ֗אָנא ֵּבה> ן ֵאָנא ָאֿפָלא חָֿ֭דא ֵעלָֿתא ֵמׁשּכַ֣ ר לֻהו> ֞ ֵואמַ֣ לָוֿת ִיֻהוָֿ֭דֵיא>

Joh 18:39 ֿ֭ד ֵאׁשֵרא לֻֿכון ּבֵֿפצָחא> ָצֵֿבין א֗נֻּתון ן ּדחַ֣ עָיָֿ֭דא ֵּדין ִאיֿת לֻֿכו>
לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ָהִֿכי֑ל ֵאׁשֵרא לֻֿכון לָהָנא מַ֣

Joh 18:40 ו֗הי ֗הָוא א> ִאיֿתַ֣ ּבַ֣ ר-אַ֣ ֿבַ֣ ן ָלא לָהָנא> ֵאָלא ל7 ן ָואמִרי> ו ֻּכלֻהו> קעַ֣ וַ֣
ָיָסא סס א> ּגַ֣ ּבַ֣ ר-אַ֣ 7 ֵּדין ָהָנא> ּבַ֣

Joh 19:1 <ֵיֻׁשוע ָטוס נַּ֣גֵֿ֭דה ל7 ילַ֣ ָהיֵּדין ִּפ7
Joh 19:2 סיֻו֗הי ֞ וָסמו ֵלה ּבִרֵׁשה> וֿכַ֣ לו ּכִליָלא ֵמן ֻּכוֵּבא> ִטיֻוֵט֞א ּגֿ֭דַ֣ ֵואסטרַ֣

ארּגָוָנא> נַ֣חֵּת֞א ּדַ֣
Joh 19:3 ו֗ה֞י ּכַ֣ ל ּפַ֣ ו ֵלה עַ֣ ֞ וָמֵחין ֗הוַ֣ לָּכ֑א ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ֑ו ׁשָלם ָלֿך> מַ֣ ָואמִרין ֗הוַ֣

ס
Joh 19:4 ן ֵּפק ֗אָנא ֵלה לֻֿכו> ן ָהא מַ֣ ר לֻהו> ר> ֵואמַ֣ ָטוס ֻּתוֿב לֿבַ֣ ילַ֣ ק ִּפ7 נֿפַ֣ וַ֣

ח ֗אָנא ָּבֿתֵרה> ָאֿפָלא חָֿ֭דא ֵעלָֿתא> ר> ּדֵֿתּדֻעו֑ן ּדָלא ֵמׁשּכַ֣ לֿבַ֣
Joh 19:5 ונַ֣חֵּת֞א ֞ ו֗הי ּכִליָלא ּדֻֿכוֵּבא> ֿ֭ד ִאיֿת עלַ֣ ֑ר ּכַ֣ ק ֵי7ֻׁשוע לֿבַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

ֿבָרא ס ָטוס> ָהא ּגַ֣ ילַ֣ ר לֻהון ִּפ7 ארּגָוָנא> ֵואמַ֣ ּדַ֣
Joh 19:6 <ן צֻלוָֿבי֗הי ו ָואמִרי> חֵׁש֑א֞ קעַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א וֿ֭דַ֣ ּבַ֣ ֿ֭ד ֵּדין חזַ֣אוֻ֗הי רַ֣ ּכַ֣
֗נֻּתון וזֻוקֻֿפו֗הי> ֵאָנא ֵּגיר ָלא רו אַ֣ ָטוס> ּדֿבַ֣ ילַ֣ ר לֻהון ִּפ7 צֻלוָֿבי֗הי ס ָאמַ֣

ח ֗אָנא ֵּבה ֵעלָֿתא ס ֵמׁשּכַ֣
Joh 19:7 ו ָיֿב ֻה֗ ן חַ֣ ֿבָנֻמוסַ֣> איֿך ּדַ֣ ן וַ֣ ן ָנֻמוָסא ִאיֿת לַ֣> ֞ לַ֣ ָאמִרין ֵלה ִיֻהוָֿ֭דֵיא>

אָלָהא> ֿ֭ד נַֿ֣פֵׁשה ּבֵרה ּדַ֣ עֿבַ֣ וָּת֑א ּדַ֣ מַ֣
Joh 19:8 <ָטוס ָהֵֿ֭דא ֵמלָֿת֑א יִַּ֣תיָראִיֿת ּדֵחל ילַ֣ ע ֵּדין ִּפ7 ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣
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Joh 19:9 ֗נּת> ֵי7ֻׁשוע ֵּדין יֵמָּכא אַ֣ ֵיֻׁשוע> אַ֣ ר ל7 ן ֵואמַ֣ ּפֵרָטוִרי> ל ֻּתוֿב לַ֣ ועַ֣
ֵּפֿתָֿגָמא ָלא יַ֣֗הֿב ֵלה ס

Joh 19:10 ִליט ֗נּת ּדׁשַ֣ ע אַ֣ ֗נּ֑ת ָלא ָיֿ֭דַ֣ ֵלל אַ֣ מ֑י ָלא ממַ֣ ָטוס> עַ֣ ילַ֣ ר ֵלה ִּפ7 ָאמַ֣
ִליט ֗אָנא ֵּדאזקָֿפֿך֑ ֗אָנא ֵּדאׁשֵריֿך וׁשַ֣

Joh 19:11 ֿ֑֭ד ֵאֻלו י ֻׁשולָטָנא ָאֿף ָלא חַ֣ יּת ֗הָוא ָלֿך עלַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> לַ֣ ָאמַ֣
ָּבא ֗הי ני ָלֿך֑ רַ֣ אׁשלמַ֣ ן ּדַ֣ ו מַ֣ ָלא ִיִהיֿב ֗הָוא ָלֿך ֵמן לֵעל> ֵמֻטל ָהָנא הַ֣

חִטיֵֿתה ֵמן ִּדיָלֿך ס
Joh 19:12 ָטוס ּדֵנׁשֵריו֗הי> ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּדין ָקֵעין ילַ֣ וֵמֻטל ָהֵֿ֭דא> ָצֵֿבא ֗הָוא ִּפ7
ן ֵּגיר ּדנַֿ֣פֵׁשה ר> ֻּכל מַ֣ יּת ָרחֵמה ּדֵקסַ֣ ֗נּת> ָלא הוַ֣ ֑ו ֵּדאן לָהָנא ָׁשֵרא אַ֣ ֗הוַ֣

ר> ֻקוֿבָלא ֻהו ּדֵקסַ֣ לָּכא ָעֵֿבֿ֑֭ד סַ֣ מַ֣
Joh 19:13 ר> ִויֵֿתֿב ֵיֻׁשוע לֿבַ֣ ּפֵקה ל7 ָטוס ָהֵֿ֭דא ֵמלָֿת֑א אַ֣ ילַ֣ ע ֵּדין ִּפ7 ֿ֭ד ׁשמַ֣ ּכַ֣
אמָרא> ֞ ֵעֿבָראִיֿת ֵּדין ֵמֿתַ֣ רָיא> רִציֿפָּתא ּדִֿכאֵֿפא> ל ִּבים> ּבֻֿ֭דוּכָֿתא ּדֵמֿתקַ֣ עַ֣

ּגִֿפיֿפָּתא>
Joh 19:14 ר יֿך ָׁשֵע֞א ֵׁשֿת ס ֵואמַ֣ ֞י אַ֣ עֻרוֿבָּתא ֗הָוֿת ּדֵֿפצָחא> ִואיֿת ֗הוַ֣ וַ֣

לּכֻֿכון> ֞ ָהא מַ֣ ִליֻהוָֿ֭דֵיא>
Joh 19:15 <֑ו ׁשֻקוָלי֗הי> ׁשֻקוָלי֗הי> צֻלוָֿבי֗הי> צֻלוָֿבי֗הי ֵהנֻון ֵּדין ָקֵעין ֗הוַ֣

לָּכא> ן מַ֣ יּת לַ֣ ֞ לַ֣ ֞י-ָּכהֵנא> ּבַ֣ לּכֻֿכון ֵאזֻקוֿף֑ ָאמִרין רַ֣ ָטוס> למַ֣ ילַ֣ ר לֻהון ִּפ7 ָאמַ֣
ר ס ֵאָלא ֵאן ֵקסַ֣

Joh 19:16 <ֵיֻׁשוע וַ֣אּפֻקו֗הי ֿבֻרו֗הי ל7 ׁשלֵמה לֻהון ּדֵנזקֻֿפוָני֗הי> וֿ֭דַ֣ ָהיֵּדין אַ֣
Joh 19:17 ֿפָֿתא> ֵעֿבָראִיֿת ֵּדין רקַ֣ רָיא> קַ֣ ֿ֭ד ׁשִקיל זִקיֵֿפ֑ה לֻֿ֭דוּכָֿתא ּדֵמֿתקַ֣ ּכַ֣

אמָרא> ָּגֻֿגולָּתא> ֵמֿתַ֣
Joh 19:18 <ֿ֭ד ֵמָּכא ֿ֭ד ֵמָּכא וחַ֣ ֞ חַ֣ ֵמה ּתֵרי֞ן ֗אחָרִנין> ר ּדזַ֣קֻּפו֗הי> ועַ֣ ֿתַ֣ אַ֣

עָֿתא ס מצַ֣ ֵיֻׁשוע ּבַ֣ ל7 וַ֣
Joh 19:19 <ָנא ל זִקיֵֿפה> ּכִֿתיֿב ֗הָוא ֵּדין ָהֿכַ֣ ָטו֑ס וָסם עַ֣ ילַ֣ ֿב ָאֿף ֻלוָחא ִּפ7 ֿכֿתַ֣ וַ֣

֞ לָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ָהָנא ֵי7ֻׁשוע ָנצָרָיא מַ֣
Joh 19:20 ִריָֿבא ֗הָוֿת אוֻ֗הי> ֵמֻטל ּדקַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א קרַ֣ ָּפא> סַ֣ לָהָנא ּדַ֣ וַ֣

ֿכִֿתיָֿבא ֗הָוא ֵעֿבָראִיֿת> ויַ֣וָנאִיֿת> מִֿ֭די֗נָּתא ֻּדוּכָֿתא ֵּדאזּדֵקֿף ָּבה ֵי7ֻׁשוע> וַ֣ לַ֣
ֻר֗הוָמאִיֿת> וַ֣
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Joh 19:21 ֞ לָּכא ֻהו ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ָטוס> ָלא ֵּתֿכֻּתוֿב ּדמַ֣ ִּפילַ֣ ֞י-ָּכהֵנ֞א ל7 ּבַ֣ רו רַ֣ ֵואמַ֣
֞ לָּכא ֵאָנא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ר> ּדמַ֣ ֵאָלא ּדֻהו ֵאמַ֣

Joh 19:22 ָטוס> ֵמֵּדם ּדֵֿכֿתֵּבֿת> ֵּכֿתֵּבֿת ּס ּס ילַ֣ ר ִּפ7 ָאמַ֣
Joh 19:23 ֿ֭דו עֿבַ֣ ו֗הי>֞ וַ֣ לו נַ֣חּתַ֣ ֵיֻׁשו֑ע ׁשקַ֣ ֿ֭ד זַ֣קֻּפו֗הי ל7 ן ּכַ֣ ִטיֻוֵט֞א ֵּדי> ֵאסטרַ֣

֞ ֻּכוִּתיֵנה ֵּדין ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת ּדָלא ִטיֻוֵטא> ֿ֭ד ֵמן ֵאסטרַ֣ ֞ מָנָֿתא לחַ֣ ָון> ע מנַ֣ ארּבַ֣ לַ֣
ִחיָטא ֵמן לֵעל> זִקירָּתא ֻּכָלה>

Joh 19:24 נֻו ס> ּדמַ֣ ֿ֭ד> ָלא ֵנסּדִקיה> ֵאָלא ֵנֵּפס עֵליה ֵמּפַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ רו חַ֣ ֵואמַ֣
רִמיו ל לֻֿבוׁשי אַ֣ יָנֿתֻהו֑ן ועַ֣ ֞י ּבַ֣ ֵלֿגו נַ֣חּתַ֣ ֑ר ּדֿפַ֣ ֵּתהֵוא ס וַׁ֣שֵלם ּכָֿתָֿבא ֵּדאמַ֣

ִטיֻוֵט֞א ס ֿ֭דו ֵאסטרַ֣ ֵּפָסא> ָהֵלין עֿבַ֣
Joh 19:25 ריַ֣ם מַ֣ ֵיֻׁשו֑ע ֵאֵמה> וָחָֿתה ֵּדאֵמה> ו7 ֞י ֵּדין לָוֿת זִקיֵֿפה ּד7 ָקיָמ֞ן ֗הוַ֣

ֿגּדָליָּתא> ריַ֣ם מַ֣ מַ֣ קֵלָיוָּפא> ו7 7 ָהי ּדַ֣
Joh 19:26 ר ו ּדָרֵחם ֗הָוא ּדָקֵא֑ם ֵואמַ֣ לִמיָֿ֭דא הַ֣ לֿתַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֵּדין חָזא ֵלאֵמה> וַ֣

֗נּתָֿתא ָהא ּבֵרֿכי> ֵלאֵמה> אַ֣
Joh 19:27 לִמיָֿ֭דא ֿבָרה ּתַ֣ ו> ָהא ֵאָמֿך> וֵמן ָהי ָׁשעָֿתא> ּדַ֣ לִמיָֿ֭דא הַ֣ ר לֿתַ֣ ֵואמַ֣

ו לָוֵֿתה סס הַ֣
Joh 19:28 ֵלא ּכָֿתָֿבא ֿ֭דֵנֿתמַ֣ ֑ם וַ֣ לַ֣ ע ֵי7ֻׁשוע ּדֻֿכלֵמֵּדם ֵאׁשּתַ֣ ן ִיֿ֭דַ֣ ר ָהֵלי> ָּבֿתַ֣

ר> צֵהא ֗אָנא ס ֵאמַ֣
Joh 19:29 ָל֑א ו ֵאסֻֿפוָּגא ֵמן חַ֣ ָלא> ֵהנֻון ֵּדין מלַ֣ מֵלא חַ֣ וָמאָנא ִסים ֗הָוא ּדַ֣

ֵרֿבו לָוֿת ֻּפוֵמה> ל זֻוָּפא> וקַ֣ וָסמו עַ֣
Joh 19:30 <ארֵּכן ִרֵׁשה ם> וַ֣ לַ֣ ר> ָהא מׁשַ֣ ָלא ֵי7ֻׁשו֑ע ֵאמַ֣ ו חַ֣ ל הַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ׁשקַ֣ ּכַ֣

וַ֣אׁשֵלם ֻרוֵחה ס
Joh 19:31 ֿגֵר֞א ן ָלא נֻֿבוֻֿתון ּפַ֣ עֻרוֿבָּתא ֗הָוֿת> ָאמִרי> ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּדין ֵמֻטל ּדַ֣

ָּבא> יַ֣וָמא ּבָֿתא ָנֿגָהא> יַ֣וָמא ֗הָוא ֵּגיר רַ֣ ן ֵמֻטל ּדׁשַ֣ ל זִקיֿפיַֻ֣הו> ָהֵלין עַ֣
֞ ונַ֣חֻֿתון ֞ ּדָהנֻון זִקיֵֿפא> יֻהון> ּבֻרון ָׁשקַ֣ נֿתַ֣ ָטו֑ס ּדַ֣ ילַ֣ ו ֵמן ִּפ7 ֿבעַ֣ ּבָֿתא ָהי> וַ֣ ּדׁשַ֣

ֵאנֻון>
Joh 19:32 ו ֗אחִרָנא ֿ֭דהַ֣ ֿ֭דָמָי֑א וַ֣ ו֗ה֞י ּדקַ֣ רו ָׁשקַ֣ ּבַ֣ ִטיֻוֵט֑א֞ וֿתַ֣ ו ֵאסטרַ֣ ֵואֿתַ֣

ֵמה> ֵּדאזּדֵקֿף עַ֣
Joh 19:33 ֞<ו֗הי רו ָׁשקַ֣ ּבַ֣ ֻּדו> וָלא ּתַ֣ ו לָוֿת ֵי7ֻׁשו֑ע חזַ֣ו ּדִמיֿת ֵלה ֵמן ּכַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣
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Joh 19:34 ֿפֵנה ּבֻלוָּכיָּת֑א וֵמחָֿ֭דא ֞ מָחי֗הי ּבֿ֭דַ֣ ִטיֻוֵטא> ֿ֭ד ֵמן ֵאסטרַ֣ ֵאָלא חַ֣
֞ ָיא> ק ּדָמא ומַ֣ נֿפַ֣

Joh 19:35 <ר ׁשָרָרא ֵאמַ֣ ע> ּדַ֣ ִריָרא ֗הי ָסהֻּדוֵֿתה> וֻהו ָיֿ֭דַ֣ סֵהֿ֭ד> וׁשַ֣ חָזא אַ֣ ן ּדַ֣ ומַ֣
ימנֻון> ֗נֻּתון ּתהַ֣ ָּדאֿף אַ֣

Joh 19:36 <ר ֵּבה רָמא ָלא ֵנּתּתֿבַ֣ ֑ר ּדֿגַ֣ ֵלא ּכָֿתָֿבא ֵּדאמַ֣ ֑י֞ ּדֵנֿתמַ֣ ָהֵלין ֵּגיר הוַ֣
Joh 19:37 רו ס ֿ֭דקַ֣ ן ּדַ֣ נֻחוֻרון ּבמַ֣ ֑ר ּדַ֣ וֻֿתוֿב ּכָֿתָֿבא ֗אחִרָנא> ֵּדאמַ֣

Joh 19:38 ָטו֑ס ֵמֻטל ילַ֣ מָֿתא> ּבָעא ֵמן ִּפ7 ו ּדֵמן ָר7 7וֵסֿף הַ֣ ר ָהֵלי֑ן יַ֣ ָּבֿתַ֣
֞ ּדֵנׁשֻקול ֵׁשא ֗הָוא> ֵמן ֵּדחלָֿתא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> מטַ֣ ֵיֻׁשו֑ע וַ֣ לִמיָֿ֭דא ֗הָוא ּד7 ּדֿתַ֣

ֵיֻׁשוע ס ֿגֵרה ּד7 ל ּפַ֣ ָטוס> ֵואָֿתא וַׁ֣שקַ֣ ילַ֣ אֵּפס ִּפ7 ֵיֻׁשוע> וַ֣ ֿגֵרה ּד7 ּפַ֣
Joh 19:39 ו ֵּדאָֿתא ֗הָוא ֵמן קִֿ֭דים לָוֿת ֵי7ֻׁשוע יָקִֿ֭דָמו֑ס הַ֣ ֵואָֿתא ָאֿף ִנ7
יֿך ָמאא ִליטִרי֞ן ס י> אַ֣ לוַ֣ ֿ֭דעַ֣ ֵמה ֻחונטָֿתא ּדֻמוָרא וַ֣ איִּתי עַ֣ ּבִללָי֑א וַ֣

Joh 19:40 ָנא יּכַ֣ ֞ אַ֣ ֿבֵֿבסֵמא> רֻֿכו֗הי ּבֵֿכָּתֵנ֞א וַ֣ ֵיֻׁשו֑ע וֿכַ֣ ֿגֵרה ּד7 קֻלו֗הי לֿפַ֣ וׁשַ֣
ִּדאיֿת עָיָֿ֭דא ִליֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדֵנקּבֻרון>

Joh 19:41 נָֿתא> וָֿבה ן ּבָהי ֻּדוּכָֿתא ֵּדאזּדֵקֿף ָּבה ֵי7ֻׁשוע> ּגַ֣ ִאיֿת ֗הָוֿת ֵּדי>
ִּכיל ָלא ֵאּתּתִסים ֗הָוא ֵּבה> ֿ֭֗דָֿתא> ּד֗אָנׁש עֿ֭דַ֣ נָֿתא> ֵּביֿת קֻֿבוָרא חַ֣ ּבֿגַ֣

Joh 19:42 ִריֿב ּבָֿתא ָעאָלא ֗הָוֿ֑ת וֵמֻטל ּדקַ֣ ֵיֻׁשוע> ֵמֻטל ּדׁשַ֣ ָמן ל7 וָסֻמו֗הי ּתַ֣
ֿבָרא ס ֗הָוא קַ֣

Joh 20:1 <ֿ֭ד ֵחֻׁשוֿך ֿפָרא עַ֣ ֿגּדָליָּתא ּבצַ֣ ריַ֣ם מַ֣ 7 ָּבא ֵּדין ֵאָֿתֿת מַ֣ ֿ֭ד ּבׁשַ֣ ּבחַ֣
ֿבָרא> ׁשִקיָלא ֵמן קַ֣ חָזֿת לִֿכאָֿפא> ּדַ֣ לֵֿביֿת-קֻֿבוָרא> וַ֣

Joh 20:2 לִמיָֿ֭דא ֗אחִרָנא ו ּתַ֣ לָוֿת הַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> וַ֣ ֿת ֵאָֿתֿת לָוֿת ֵׁש7 וֵרהטַ֣
ו ֵּביֿת-קֻֿבוָר֑א וָלא ן ֵמן הַ֣ קֻלו֗הי לָמרַ֣ ן ּדׁשַ֣ ּדָרֵחם ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע> ָואמָרא לֻהו>

יָּכא ָסֻמו֗הי> ָיֿ֭דָעא ֗אָנא אַ֣
Joh 20:3 <ו לֵֿביֿת-קֻֿבוָרא לִמיָֿ֭דא ֗אחִרָנ֑א ָואֵֿתין ֗הוַ֣ ו ּתַ֣ מֻעון והַ֣ ק ֵׁש7 נֿפַ֣ וַ֣

Joh 20:4 ּדֵמה לִמיָֿ֭דא רֵהט קַ֣ ו ֵּדין ּתַ֣ ֿכחָֿ֭דא> הַ֣ יֻהו֞ן אַ֣ ו ּתרַ֣ וָרהִטין ֗הוַ֣
ֿ֭דָמָיא לֵֿביֿת-קֻֿבוָרא> ֵׁשמֻעו֑ן ֵואָֿתא קַ֣ ל7

Joh 20:5 ל ס ל ֵּדין ָלא עַ֣ ן ֵמעַ֣ ֿ֭ד ִסיִמי> אִֿ֭דיק חָזא ֵּכָּתֵנ֞א ּכַ֣ וַ֣
Joh 20:6 ֿ֭ד חָזא ֵּכָּתֵנ֞א ּכַ֣ ל לֵֿביֿת-קֻֿבוָרא> וַ֣ מֻעון ָּבֿתֵר֑ה ועַ֣ ֵאָֿתא ֵּדין ֵׁש7

ִסיִמין>
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Joh 20:7 ֿ֭ד ּכִריֿך ֞ ֵאָלא ּכַ֣ ם ֵּכָּתֵנא> חִזיק ֗הָוא ּבִרֵׁש֑ה ָלא עַ֣ ו ּדַ֣ וֻסוָֿ֭דָרא הַ֣
חָֿ֭דא ֻּדוָּכא> ר ּבַ֣ סטַ֣ וִסים לַ֣

Joh 20:8 <חָזא ֿ֭דָמָיא לֵֿביֿת-קֻֿבוָר֑א וַ֣ לִמיָֿ֭דא ֵּדאָֿתא קַ֣ ו ּתַ֣ ל ָאֿף הַ֣ ָהיֵּדין עַ֣
יֵמן> והַ֣

Joh 20:9 מָקם ֵמן עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא לַ֣ ו ֵמן ּכָֿתֵֿב֑א֞ ּדַ֣ ִּכיל ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ ָלא ֵּגיר עֿ֭דַ֣
֞ ִמיֵֿתא>

Joh 20:10 ֿתֻהון ס לִמיֵֿ֭ד֞א ֻּתוֿב לֻֿ֭דוּכַ֣ ֵואזַ֣לו ֵהנֻון ּתַ֣
Joh 20:11 ֿת ִֿ֭דיקַ֣ ֿ֭ד ָּבֿכָיא> אַ֣ ֿבָרא> וָֿבֿכָיא> וֿכַ֣ ריַ֣ם ֵּדין ָקיָמא ֗הָוֿת לָוֿת קַ֣ 7 מַ֣

ֿבָר֑א ּבקַ֣
Joh 20:12 ֿ֭ד ֵמן ו֗הי>֞ וחַ֣ ֿ֭ד ֵמן ֵאָסֿ֭דַ֣ ן חַ֣ אֵֿכ֞א ּבֵחָוֵר֞א ּדָיֿתִּבי> לַ֣ חָזֿת ּתֵרי֞ן מַ֣ וַ֣

ֵיֻׁשוע> ֿגֵרה ּד7 יָּכא ּדִסים ֗הָוא ּפַ֣ ו֗הי>֞ אַ֣ ֵרֿגלַ֣
Joh 20:13 קֻלו֗הי ן ּדׁשַ֣ ֗נּתי> ָאמָרא לֻהו> ֗נּתָֿתא> ָמָנא ָּבֿכָיא אַ֣ ָואמִרין ָלה> אַ֣

יָּכא ָסֻמו֗הי> לָמרי> וָלא ָיֿ֭דָעא ֗אָנא אַ֣
Joh 20:14 ֵיֻׁשוע ּדָקֵא֑ם וָלא חָזֿת ל7 ניַֿ֣ת לֵֿבסּתָר֑ה וַ֣ ֿת ֵואֿתּפַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵאמרַ֣

ו> ֵיֻׁשוע ֻה֗ ָיֿ֭דָעא ֗הָוֿת ּד7
Joh 20:15 ֗נּתי> ִהי ן ָּבעָיא אַ֣ למַ֣ ֗נּתי> וַ֣ ֗נּתָֿתא> ָמָנא ָּבֿכָיא אַ֣ ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ָאמַ֣
יָּכא ר ִלי אַ֣ לָּתי֗הי> ֵאמַ֣ ֗נּת ׁשקַ֣ ָנָנא ֻהו> ָואמָרא ֵלה> ָמר֑י ֵאן אַ֣ ֿת> ּדֿגַ֣ ֵּדין ֵסֿברַ֣

ָסמָּתי֗הי> ִאזַ֣ל ֵאׁשקִליו֗הי>
Joh 20:16 <ֻּבוִלי ניַֿ֣ת ָואמָרא ֵלה ֵעֿבָראִיֿת> רַ֣ ריַ֣ם> ֵואֿתּפַ֣ 7 ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> מַ֣ ָאמַ֣

לָֿפָנא> ר מַ֣ ּדֵמֵֿתאמַ֣
Joh 20:17 ִּכיל ֵסלֵקֿת לָוֿת רִֿבין ִלי> ָלא ֵּגיר עֿ֭דַ֣ ר ָלה ֵי7ֻׁשוע> ָלא ֵּתֿתקַ֣ ָאמַ֣
אָלהי> ן וַ֣ אֻֿבוֻֿכו> ן ָסֵלק ֗אָנא לָוֿת ָאֿבי> וַ֣ רי לֻהו> י>֞ ֵואמַ֣ חַ֣ ָאֿבי> ֵזלי ֵּדין לָוֿת אַ֣

אָלהֻֿכון ס וַ֣
Joh 20:18 ן חָזֿת לָמרַ֣> ֞ ּדַ֣ לִמיֵֿ֭דא> ֿת לֿתַ֣ ּברַ֣ ֿגּדָליָּת֑א וסַ֣ ריַ֣ם מַ֣ 7 ָהיֵּדין ֵאָֿתֿת מַ֣

ר ָלה ּס ּס ֿ֭דָהֵלין ֵאמַ֣ וַ֣
Joh 20:19 ִחיִֿ֭דין רֵע֞א אַ֣ ָּב֑א וֿתַ֣ ֿ֭ד ּבׁשַ֣ ו ּדחַ֣ מָׁשא ּדיַ֣וָמא הַ֣ ֿ֭ד הָוא ֵּדין רַ֣ ּכַ֣

לִמיֵֿ֭ד֑א֞ ֵמֻטל ֵּדחלָֿתא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ֵאָֿתא ֵי7ֻׁשוע ו ּתַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ איָּכא ִּדאיֿתַ֣ ו ּדַ֣ ֗הוַ֣
מֻֿכון> ן ׁשָלָמא עַ֣ ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ יָנֿתֻהו> ָקם ּבַ֣
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Joh 20:20 חזַ֣ו לִמיֵֿ֭ד֞א ּדַ֣ חִֿ֭דיו ּתַ֣ ו֗הי>֞ וֵסטֵרה> וַ֣ ִוי ֵאנֻון ִאיֿ֭דַ֣ ֑ר וחַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵאמַ֣
ן> לָמרַ֣

Joh 20:21 <ני ָאֿבי ּדרַ֣ ָנא ּדׁשַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ מֻֿכו> ר לֻהון ֵּדין ֻּתוֿב ֵי7ֻׁשוע> ׁשָלָמא עַ֣ ֵאמַ֣
ר ֗אָנא לֻֿכון ס ּדַ֣ ָאֿף ֵאָנא מׁשַ֣

Joh 20:22 <ֵּבלו ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ן קַ֣ ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ ח ּבֻהו> ר ָהֵלי֑ן נֿפַ֣ ֿ֭ד ֵאמַ֣ וֿכַ֣
Joh 20:23 <ֿבֻקון ֵלה> ֵואן ֵּתאחֻּדון ּד֗אָנׁש ֵאן ֵּתׁשּבֻקון חָטֵה֞א ל֗אָנׁש> ֵנׁשּתַ֣

ִחיִֿ֭דין ס אַ֣
Joh 20:24 ר ָּתאָמא> ָלא ֗הָוא ו ּדֵמֵֿתאמַ֣ רָּת֑א֞ הַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּתֵרעסַ֣ א ֵּדין חַ֣ אומַ֣ ָּת7

ֿ֭ד ֵאָֿתא ֵי7ֻׁשוע> מֻהון ּכַ֣ ָמן ֗הָוא עַ֣ ּתַ֣
Joh 20:25 ן ֵאָלא ָחֵזא ר לֻהו> ן ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣ ֞ חזַ֣ין לָמרַ֣> לִמיֵֿ֭דא> ָואמִרין ֵלה ּתַ֣

וֵׁשט ֗אָנא ו֗ה֞י ֻּדוּכָיָֿת֞א ּדֵצֵצ֑א֞ וָרֵמא ֗אָנא ּבֵהין ֵצֿבָעֿת֑י֞ ומַ֣ ֗אָנא ִּבאיֿ֭דַ֣
יֵמן ֗אָנא ס ֿפֵנ֑ה ָלא מהַ֣ ִאיֿ֭די ּבֿ֭דַ֣

Joh 20:26 ן מֻהו> א עַ֣ ָֿתאומַ֣ ֞ ו7 לִמיֵֿ֭דא> ו ּתַ֣ ו ֗הוַ֣ ר ּתָמנָיא יַ֣וִמי֑ן֞ ֻּתוֿב לֿגַ֣ וָֿבֿתַ֣
מֻֿכון> ן ׁשָלָמא עַ֣ ר לֻהו> עָֿתא> ֵואמַ֣ מצַ֣ רֵע֑א֞ ָקם ּבַ֣ ִחיִֿ֭דין ּתַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ֵואָֿתא ֵי7ֻׁשוע> ּכַ֣

Joh 20:27 <איָּתא ִאיָֿ֭דֿך י>֞ וַ֣ חִזי ִאיֿ֭דַ֣ יָּתא ֵצֿבָעֿך לָהרָּכא> וַ֣ א> אַ֣ ָֿתאומַ֣ ר ל7 ֵואמַ֣
ימָנא ס ימָנא> ֵאָלא מהַ֣ ּבי> וָלא ֵּתהֵוא ָלא מהַ֣ אוֵׁשט ּבֿגַ֣ וַ֣

Joh 20:28 <אָלהי ר ֵלה> ָמרי> וַ֣ א> ֵואמַ֣ אומַ֣ עָנא ָּת7 וַ֣
Joh 20:29 איֵלין ּדָלא יֻהו֞ן לַ֣ יֵמנּת> ֻטוֿבַ֣ חזַ֣יָּתני> הַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ָהָׁשא ּדַ֣ ָאמַ֣

יֵמנו סס חזַ֣אוֻני והַ֣
Joh 20:30 ֞ו֗ה֑י לִמיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵי7ֻׁשוע קָֿ֭דם ּתַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ֵּדין ָאֿתָוָֿת֞א ֗אחָרנָיָֿת֞א עֿבַ֣ סַ֣

ֿכָֿתָֿבא ָהָנא> יֵלין ּדָלא ּכִֿתיָֿב֞ן ּבַ֣ אַ֣
Joh 20:31 ֵיֻׁשוע ֻהו מִׁשיָחא ּבֵרה ן ּד7 ימנֻו> ֿתהַ֣ ֿכִֿתיָֿב֑ן֞ ּדַ֣ ָאֿף ָהֵלין ֵּדין ּדַ֣

ם ס לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ׁשֵמה חַ֣ יֵמנֻּתו֑ן ֵנהוֻון לֻֿכון ּבַ֣ אָלָהא> וָמא ּדהַ֣ ּדַ֣
Joh 21:1 ל יַָ֣מא ו֗ה֑י֞ עַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ִוי ֻּתוֿב נַֿ֣פֵׁשה ֵי7ֻׁשוע לֿתַ֣ ר ָהֵלי֑ן חַ֣ ָּבֿתַ֣

ָנא> ִוי ֵּדין ָהֿכַ֣ ִטיֵֿבִרָיוס> חַ֣ ּד7
Joh 21:2 <אָמא ר ָּת7 א ּדֵמֵֿתאמַ֣ ָֿתאומַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ו7 ֿכחָֿ֭ד֑א ֵׁש7 ו אַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ִאיֿתַ֣
֞ לִמיֵֿ֭דא> ֿתֵרי֞ן ֗אחָרִני֞ן ֵמן ּתַ֣ ֑י וַ֣ 7ֿבֿ֭דַ֣ ֞י זַ֣ ֿבנַ֣ ֿגִליָלא> וַ֣ טֵנא ּדַ֣ ו ּדֵמן ָק7 נַ֣יאִיל הַ֣ נַֿ֣תַ֣ ו7
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Joh 21:3 ָאמִרין ֵלה ָאֿף ֞ מֻעון ִּכאָֿפא> ָאֵזל ֗אָנא ֵאֻצוֿ֭ד נֻוֵנא> ר לֻהון ֵׁש7 ָאמַ֣
ו ִללָיא ֵמֵּדם ָלא ָצֿ֭דו> ֿבהַ֣ סִֿפי֗נָּתא> וַ֣ סֵלקו לַ֣ קו וַ֣ נֿפַ֣ ָמֿך> וַ֣ ן ָאֵֿתינַ֣ן עַ֣ חנַ֣

Joh 21:4 לִמיֵֿ֭ד֞א עו ּתַ֣ ל יַֿ֣֭ד יַָ֣מ֑א וָלא יֿ֭דַ֣ ֿפָר֑א ָקם ֵי7ֻׁשוע עַ֣ ֿ֭ד ֵּדין הָוא צַ֣ ּכַ֣
ו ס ֵיֻׁשוע ֻה֗ ּד7

Joh 21:5 ֑ס ָאמִרין ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> טָלֵי֑א֞ לָמ֑א ִאיֿת לֻֿכון ֵמֵּדם לֵמלעַ֣ ֵואמַ֣
ֵלה ָלא>

Joh 21:6 <סִֿפי֗נָּתא ָּבא ּדיִַ֣מיָנא ּדַ֣ ו מִציֿ֭דּתֻֿכון ֵמן ּגַ֣ רמַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣
מִציֿ֭דָּת֑א ֵמן ֻסוָֿגאא חו לֵמּגָֿ֭דה לַ֣ ן וַ֣ארִמיו> וָלא ֵאׁשּכַ֣ וֵמׁשּכִחין א֗נֻּתו>

ֿת ס ּדנֻוֵנ֞א ֵּדאחּדַ֣
Joh 21:7 <ו ן ֻה֗ ו ּדָרֵחם ֗הָוא ֵלה ֵי7ֻׁשוע לִֿכאָֿפא> ָהָנא> ָמרַ֣ לִמיָֿ֭דא הַ֣ ר ּתַ֣ ֵואמַ֣

ו֗הי>֞ ֵמֻטל צַ֣ ֿב ֻּכוִּתיֵנה> מָחא ּבחַ֣ ֑ו נסַ֣ ן ֻה֗ ע ּדָמרַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ מֻעון ֵּדין ּכַ֣ ֵׁש7
רֵטָלָיא ֗הָוא> וַׁ֣שָֿ֭דא נַֿ֣פֵׁשה ּביַָ֣מא> ּדִנאֵֿתא לָוֿת ֵי7ֻׁשוע> ּדעַ֣

Joh 21:8 ִּגי ו סַ֣ ִחיִקין ֗הוַ֣ ו> ָלא ֵּגיר רַ֣ סִֿפי֗נָּתא ֵאֿתַ֣ ֞ ּבַ֣ לִמיֵֿ֭דא> ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ּתַ֣
מִציֿ֭דָּתא ָהי ּדנֻוֵנ֞א ס ו ָלה לַ֣ ֞ וָנֿגִּדין ֗הוַ֣ ִמין> אֵֿתין אַ֣ יֿך מַ֣ רָע֑א ֵאָלא אַ֣ ֵמן אַ֣

Joh 21:9 ֿ֭ד ִסים ֞ ונֻוָנא ּכַ֣ ֿ֭ד ִסיָמן> ארָע֑א חזַ֣ו ֻּגומֵר֞א ּכַ֣ ֿ֭ד ֵּדין סֵלקו לַ֣ ּכַ֣
חָמא> יֵהין ולַ֣ עלַ֣

Joh 21:10 <ו ֵמן ָהנֻון נֻוֵנ֞א ּדָצֿ֭דֻּתון ָהָׁשא יּתַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ ֵואמַ֣
Joh 21:11 לָיא נֻוֵנ֞א ֿ֭ד מַ֣ ארָע֑א ּכַ֣ מִציֿ֭דָּתא לַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ונַֿ֣גָּדה לַ֣ סֵלק ֵׁש7 וַ֣
ריַֿ֣ת מִציֿ֭דָּתא ֿבָהָנא ֻּכֵלה יֻוקָרא ָלא ֵאצטַ֣ ֿתָלָֿתא> וַ֣ מִׁשין וַ֣ ֞ ָמאא וחַ֣ ורֵֿבא> רַ֣

ָהי ס
Joh 21:12 לִמיֵֿ֭ד֑א֞ ָלא ו> ֗אָנׁש ֵּדין ֵמן ּתַ֣ רַ֣ ו ֵאׁשּתַ֣ ר לֻהון ֵי7ֻׁשוע> ּתַ֣ ֵואמַ֣

ו> ן ֻה֗ ו ּדָמרַ֣ נֻו> ּדָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ אִליו֗הי ּדמַ֣ נׁשַ֣ ח ֗הָוא ּדַ֣ מרַ֣ מַ֣
Joh 21:13 ויַ֣֗הֿב לֻהון ס ֞ חָמא ונֻוֵנא> ל לַ֣ קֵרֿב ֵּדין ֵי7ֻׁשוע> וַׁ֣שקַ֣

Joh 21:14 ֿ֭ד ָקם ֵמן ו֗הי>֞ ּכַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ֿתָלֿת זַֿ֣בִני֞ן ֵאֿתחִזי ֵי7ֻׁשוע לֿתַ֣ ָהֵֿ֭דא ּדַ֣
ֵּביֿת-ִמיֵֿת֞א סס

Joh 21:15 ֑א ר ָי7ונַ֣ מֻעון ּבַ֣ ֵׁשמֻעון ִּכאָֿפא> ֵׁש7 ר ֵי7ֻׁשוע ל7 ִרי֑ו ֵאמַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאׁשּתַ֣ ּכַ֣
֗נּת> ּדָרֵחם ע אַ֣ ֗נּת ָיֿ֭דַ֣ ר ֵלה> ִאין ָמרי> אַ֣ ֗נּת ִלי יִַּ֣תיר ֵמן ָהֵלי֑ן ָאמַ֣ ָרֵחם אַ֣

֞י ס ר ֵלה> רִעי ִלי ֵאמרַ֣ ֗אָנא ָלֿך> ָאמַ֣
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Joh 21:16 ֗נּת ִל֑י ֑א ָרֵחם אַ֣ ר ָי7ונַ֣ מֻעון ּבַ֣ ֞ ֵׁש7 רֵּתי֞ן זַֿ֣בִנין> ר ֵלה ֻּתוֿב ּדֿתַ֣ ָאמַ֣
ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> רִעי ִלי ֗נּת ּדָרֵחם ֗אָנא ָלֿך> ָאמַ֣ ע אַ֣ ֗נּת ָיֿ֭דַ֣ ר ֵלה ִאין ָמרי> אַ֣ ָאמַ֣

֞י ס ֵערּבַ֣
Joh 21:17 ֗נּת ִל֑י וֵֿכריַֿ֣ת ֑א ָרֵחם אַ֣ ר ָי7ונַ֣ מֻעון ּבַ֣ ֞ ֵׁש7 ֿתָלֿת זַֿ֣בִנין> ר ֵלה ּדַ֣ ָאמַ֣
ר ֵלה> ָמר֑י ֻּכל ֗נּת ִלי> ֵואמַ֣ ֿתָלֿת זַֿ֣בִני֞ן ּדָרֵחם אַ֣ ר ֵלה ּדַ֣ ֵלה לִֿכאָֿפא ֵּדאמַ֣

ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> רִעי ֗נּת> ּדָרֵחם ֗אָנא ָלֿך> ָאמַ֣ ע אַ֣ ֗נּת ָיֿ֭דַ֣ ֗נּת> אַ֣ ֗נּת ָחֵֿכם אַ֣ ֵמֵּדם אַ֣
ָוֿת֞י ס ִלי נקַ֣

Joh 21:18 ר ֗נּת לנַֿ֣פָׁשֿך ָאסַ֣ יּ֑ת אַ֣ ֿ֭ד טֵלא ֗הוַ֣ ר ֗אָנא ָלֿך֑ ּדֿכַ֣ ִמין ָאמַ֣ ִמין אַ֣ אַ֣
ֵסאֿבּ֑ת ֵּתֿפֻׁשוט ֗נּת> ָמא ֵּדין ּדַ֣ איָּכא ּדָצֵֿבא אַ֣ יּת לַ֣ ֵלֿך ֗הוַ֣ מהַ֣ ֑֞ וַ֣ יּךְ֭ צַ֣ יּת חַ֣ ֗הוַ֣

֗נּת> איָּכא ּדָלא ָצֵֿבא אַ֣ יּךְ֭>֞ ונַ֣וּבָלֿך> לַ֣ צַ֣ ֗אחִרין ֵנאֻסור ָלֿך חַ֣ יּךְ֭>֞ וַ֣ ִאיֿ֭דַ֣
Joh 21:19 <אָלָהא ח לַ֣ ּבַ֣ נׁשַ֣ וָּתא עִֿתיֿ֭ד ּדַ֣ איָנא מַ֣ ֵוא ּבַ֣ נחַ֣ ר> ּדַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ֵאמַ֣

רי ס ר ֵלה> ָּתא ָּבֿתַ֣ ן ֵאמַ֣ ר ָהֵלי> ֿ֭ד ֵאמַ֣ וֿכַ֣
Joh 21:20 ו ּדָרֵחם ֗הָוא ֵי7ֻׁשוע לִמיָֿ֭דא הַ֣ חָזא לֿתַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> וַ֣ ֵואֿתּפִני ֵׁש7

ר> ָמרי> ֵיֻׁשוע> ֵואמַ֣ ֿ֭דֵיה ּד7 ל חַ֣ חָׁשִמיָֿתא עַ֣ ל ֗הָוא ּבַ֣ נֿפַ֣ ו ּדַ֣ ָּדאֵֿתא ָּבֿתֵרה> הַ֣
ׁשֵלם ָלֿך> נֻו מַ֣ מַ֣

Joh 21:21 <ֵיֻׁשוע> ָמרי> וָהָנא> ָמָנא ר ל7 ֿ֭ד חָזא ִּכאָֿפא> ֵאמַ֣ לָהָנא ּכַ֣
Joh 21:22 <ָמא ָּדאֵֿתא ֗אָנא ֵוא ָהָנא עֿ֭דַ֣ נקַ֣ ר ֵלה ֵי7ֻׁשוע> ֵאן ָצֵֿבא ֗אָנא ּדַ֣ ָאמַ֣

רי> ֗נּת ָּתא ָּבֿתַ֣ ָלֿך ָמא ָלֿך> אַ֣
Joh 21:23 לִמיָֿ֭דא ָלא ָמֵאֿת> ֵי7ֻׁשוע ו ּתַ֣ ֵח֑א֞ ּדהַ֣ ֿת ָהֵֿ֭דא ֵמלָֿתא ֵּביֿת אַ֣ וֵנֿפקַ֣
ָמא ֵוא ָהָנא עֿ֭דַ֣ נקַ֣ ר> ֵאָלא ֵּדאן ָצֵֿבא ֗אָנא ּדַ֣ ן ָלא ֗הָוא ּדָלא ָמֵאֿת ֵאמַ֣ ֵּדי>

ָּדאֵֿתא ֗אָנא> ָלֿך ָמא ָלֿך>
Joh 21:24 וָיֿ֭דִעין ֞ ֿב ֵאֵנין> ל ָהֵלין ֻּכלֵהי֑ן ָואֿף ּכֿתַ֣ אסֵהֿ֭ד עַ֣ לִמיָֿ֭דא ּדַ֣ ו ּתַ֣ ָהנַ֣

ִריָרא ֗הי ָסהֻּדוֵֿתה ס ֗חנַ֣ן ּדׁשַ֣
Joh 21:25 יֵלין ֵּדאֻלו ֿ֭ד ֵי7ֻׁשוע> אַ֣ עֿבַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ּדַ֣ ִאיֿת ֵּדין ָאֿף ֗אחָרנָיָֿת֞א סַ֣

ר ֗אָנ֑א ָסֵֿפק ֗הָוא יֿך ּדָסֿבַ֣ ֑י֞ ָאֿף ָלא ֻהו ָעלָמא אַ֣ ֿתָּב֞ן ֗הוַ֣ חָֿ֭דא חָֿ֭דא ֵמֿתּכַ֣
ו ס ֿתִּבין ֗הוַ֣ ֿכָֿתֵֿב֞א ּדֵמֿתּכַ֣ לַ֣

 
 



Acts
Act 1:1 ן ִרי ָמרַ֣ יֵלין ּדׁשַ֣ ל ֻּכלֵהין אַ֣ ָאוִֿפיֵל֑א עַ֣ ֿ֭דָמָיא ֵּכֿתֵּבֿת ָאו ֵּת7 ּכָֿתָֿבא קַ֣

ָלֻֿפ֑ו למַ֣ ֿ֭ד וַ֣ ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא לֵמעּבַ֣
Act 1:2 ֵקֿ֭ד ֗הָוא ֵאנֻון ר ּדֿפַ֣ ק> ֵמן-ָּבֿתַ֣ לַ֣ ו ּדֵֿבה ֵאסּתַ֣ ָמא ליַ֣וָמא הַ֣ עֿ֭דַ֣

ֿגָֿבא ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> יֵלין ּדַ֣ ׁשִליֵח֑א֞ אַ֣ לַ֣
Act 1:3 ׁ֑ש ָּבאֿתָוָֿת֞א ר ּדחַ֣ י ֵמן-ָּבֿתַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ִוי לֻהון נַֿ֣פֵׁשה ּכַ֣ ָהנֻון ָּדאֿף חַ֣
לֻּכוָֿתא ל מַ֣ ר עַ֣ ן ָואמַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתחֵזא ֗הָוא לֻהו> ן ּכַ֣ רּבִעי> ִּגָיאָֿת֞א ּביַ֣וִמי֞ן אַ֣ סַ֣

אָלָהא> ּדַ֣
Act 1:4 וִרׁשֵלם ָלא ֵנֿפרֻקו֑ן ֵקֿ֭ד ֵאנֻון ּדֵמן ֻא7 חָמ֑א ּפַ֣ מֻהון לַ֣ ל עַ֣ ֿ֭ד ֵאֿכַ֣ וֿכַ֣

עֻּתון ֵמני> ׁשמַ֣ ו ּדַ֣ אָֿבא> הַ֣ וֻון לֻׁשו֗וָּדֵיה ּדַ֣ נקַ֣ ֵאָלא ּדַ֣
Act 1:5 ר ן ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ָלא ָּבֿתַ֣ א֗נֻּתון ֵּתעמֻֿ֭דו> ָי֑א֞ וַ֣ עֵמֿ֭ד ּבמַ֣ ָנן אַ֣ יֻוחַ֣ ּד7

֞ ִּגֵיאא> יַ֣וָמָֿת֞א סַ֣
Act 1:6 ן ֵאן ּבָהָנא זַֿ֣בָנא אֻלו֗הי> ָואמִרין ֵלה> ָמרַ֣> ֿ֭ד ּכִניִׁשי֑ן ׁשַ֣ ֵהנֻון ֵּדין ּכַ֣

איסָרֵיל> לֻּכוָֿתא ִל7 ֗נּת מַ֣ ֿפֵנא אַ֣ מַ֣
Act 1:7 יֵלין ו זַֿ֣בֵנ֑א֞ אַ֣ ע זַֿ֣בָנא אַ֣ ר לֻהון ֻהו> ָלא ֗הָוֿת ִּדילֻֿכון ָהֵֿ֭דא לֵמּדַ֣ ָאמַ֣

אָֿבא ָסם ֵאנֻון ּבֻׁשולָטָנא ּדנַֿ֣פֵׁשה> ּדַ֣
Act 1:8 יָלא> וֵֿתהוֻון ּבֻלון חַ֣ יֻּכו֑ן ּתקַ֣ ֿ֭ד ִּתאֵֿתא ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא עלַ֣ ֵאָלא ּכַ֣

וֵּפי֞ה ָמא לסַ֣ עֿ֭דַ֣ ֞ וַ֣ ֻהוֿ֭ד> ָואֿף ֵּביֿת ָׁשמָרֵיא> ֿבֻֿכָלה ִי7 ֞ ֻּב7אוִרׁשֵלם וַ֣ ִלי ָסהֵּדא>
ארָעא> ּדַ֣

Act 1:9 ִסי ֵמן ֵּבלֵֿתה> ֵואֿתּכַ֣ עָנָנא קַ֣ ק> וַ֣ לַ֣ ֿ֭ד ָחֵזין ֵלה> ֵאסּתַ֣ ֑ר ּכַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵאמַ֣ וֿכַ֣
֞ יֻהון> ינַ֣ עַ֣

Act 1:10 ֿבִרי֞ן חו ּתֵרי֞ן ּגַ֣ ֿ֭ד ֻהו ָאֵזל ֗הָו֑א ֵאׁשּתֿכַ֣ ָיא> ּכַ֣ ׁשמַ֣ ו ּבַ֣ ֿ֭ד ָחיִרין ֗הוַ֣ וֿכַ֣
לֻֿבוֵׁשא ֵחָוָרא> ן ּבַ֣ ָקיִמין לָוֿתֻהו>

Act 1:11 <ָיא ׁשמַ֣ ֿבֵר֞א ּגִליָלֵי֑א֞ ָמָנא ָקיִמין א֗נֻּתון וָחיִרין ּבַ֣ ן ּגַ֣ ָואמִרין לֻהו>
חזַ֣יֻּתוָני֗הי יֿך ָמא ּדַ֣ ָנא ִנאֵֿתא> אַ֣ ָי֑א ָהֿכַ֣ ׁשמַ֣ ק ֵמנֻֿכון לַ֣ לַ֣ ָהָנא ֵי7ֻׁשוע ֵּדאסּתַ֣

ָיא ס ׁשמַ֣ סֵלק לַ֣ ּדַ֣
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Act 1:12 ֿכו לֻהון ֻל7אוִרׁשֵל֑ם ֵמן ֻטוָרא ּדֵמֿתקֵרא ן הֿפַ֣ רֵּכ> וֵמן ָּבֿתַ֣
ֿבָעא יֿך ׁשַ֣ ִריק ֵמָנה אַ֣ וִרׁשֵלם> וֿפַ֣ ל ֵּג֗נֿב ֻא7 ו֗הי עַ֣ ֞ ִּדאיֿתַ֣ ּדֵֿביֿת-זַ֣יֵּתא>

֞ ָון> ֵאסטֿ֭דַ֣
Act 1:13 טָרוס ו ָּבה> ֵּפ7 ל֑ו סֵלקו לֻהון לֵעִליָֿתא ָהי ּדָהֵוין ֗הוַ֣ ר ּדעַ֣ וֵמן-ָּבֿתַ֣
יַ֣עֻקוֿב י> ו7 ר-ֻּתולמַ֣ ֿבַ֣ י ו7 ּתַ֣ מַ֣ א> ו7 ָֿתאומַ֣ ִֿפיִליָּפוס ו7 7אנּדֵראָוס> ו7 יַ֣עֻקוֿב וַ֣ ן ו7 ָנ> יֻוחַ֣ ו7

7עֻקוֿב> ר יַ֣ יֻהוָֿ֭דא ּבַ֣ ָנָנא> ִו7 ֵׁשמֻעון טַ֣ י> ו7 לֿפַ֣ 7 ר חַ֣ ּבַ֣
Act 1:14 ם חָֿ֭דא נֵֿפׁ֑ש עַ֣ צֻלוָֿתא ּבַ֣ ו ּבַ֣ ִמיִנין ֗הוַ֣ ֿכחָֿ֭דא אַ֣ ָהֵלין ֻּכלֻהו֑ן אַ֣

ו֗ה֞י ס חַ֣ ם אַ֣ ֵיֻׁשוע> ועַ֣ ריַ֣ם> ֵאֵמה ּד7 7 ם מַ֣ ֞ ועַ֣ ֵנֵׁשא>
Act 1:15 ִאיֿת ֞ לִמיֵֿ֭דא> ֿת ּתַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא ֵמצעַ֣ ֿבֻהון ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן ָקם ֵׁש7 וַ֣

ר> ן ֵואמַ֣ יֿך ָמאא וֵעסִרי> ָמן ֵּכנָׁשא ּד֗אָנָׁשא אַ֣ ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣
Act 1:16 ר ֻרוָחא ֵּדם ֵאמַ֣ יָנא ּדקַ֣ ֵלא ּכָֿתָֿב֑א אַ֣ י֑ן֞ ָזֵֿ֭דק ֗הָוא ּדֵנֿתמַ֣ חַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ ּגַ֣

ֿ֭דו ּבָרָנא לָהנֻון ֵּדאחַ֣ הָוא מֿ֭דַ֣ ו ּדַ֣ ֻהוָֿ֭דא הַ֣ ל ִי7 ִויֿ֑֭ד עַ֣ ֿ֭דַ֣ ּדֻקוֿ֭דָׁשא ּבֻֿפוֵמה ּד7
ֵיֻׁשוע> ל7

Act 1:17 <ן ִואיֿת ֗הָוא ֵלה ֵּפָסא ּבֵֿתׁשֵמׁשָּתא ָהֵֿ֭דא מַ֣> מֵנא ֗הָוא עַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
Act 1:18 ל ו֗ה֞י עַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ חִטיָֿתא> וַ֣ ֿגָרא ּדַ֣ קָנא ֵלה קִריָֿתא ֵמן אַ֣ ו ּדַ֣ ָהנַ֣

עֵֿתה> ֵואֵֿתאֵׁשֿ֭ד ֻּכֵלה ּגָוֵיה> רָע֑א ֵואֿתּפֵרֿת ֵמן מצַ֣ אַ֣
Act 1:19 ָנא ֿת לֻֿכלֻהון ּדָעמִרין ֻּב7אוִרׁשֵלם> וָהֿכַ֣ וִהי ָהֵֿ֭דא ֵאֿתיַֿ֣֭דעַ֣

ו֗הי ֻּתורָּגָמה ל ּדָמא> ִּדאיֿתַ֣ אֿתָרא> חקַ֣ ריַֿ֣ת קִריָֿתא ָהי ּבֵלָׁשֵנה ּדַ֣ ֵאֿתקַ֣
ֻקוריַֿ֣ת ֵּדם>

Act 1:20 רָּב֑א וָעֻמור ָלא יֵרה ֵּתהֵוא חַ֣ זֻמוֵר֑א֞ ּדֿ֭דַ֣ ּכִֿתיֿב ֵּגיר ּבֵסֿפָרא ּדמַ֣
ֿב ֗אחִרין> ֵנהֵוא ָּבה> וֵֿתׁשֵמׁשֵּתה ֵנסַ֣

Act 1:21 ן ּבָהָנא זַֿ֣בָנא ֻּכֵל֑ה מַ֣ ו עַ֣ הוַ֣ ֿבֵר֑א֞ ּדַ֣ ֿ֭ד ֵמן ָהֵלין ּגַ֣ ָולָיא ֗הי ָהִֿכיל לחַ֣
ן ֵי7ֻׁשו֑ע ין ָמרַ֣ ק עלַ֣ נֿפַ֣ ל וַ֣ ּדֵֿבה עַ֣

Act 1:22 ֑ן ק ֵמן לָוֿתַ֣ לַ֣ ָמא ליַ֣וָמא ֵּדאסּתַ֣ ָנ֑ן עֿ֭דַ֣ יֻוחַ֣ עֻמוִֿ֭דיֵֿתה ּד7 אֵקֿף ֵמן מַ֣ ּדַ֣
קָימֵּתה> ן ָסהָּדא ּדַ֣ מַ֣ ּדֻהו ֵנהֵוא עַ֣

Act 1:23 7וסָטו֑ס ִמי ֻי ָּבא> ֵּדאׁשּתַ֣ רׁשַ֣ 7 יַ֣וֵסֿף> ּדֵמֿתקֵרא ּבַ֣ ֞ ל7 אִקימו ּתֵרין> וַ֣
ִּתיַ֣א> מַ֣ ל7 וַ֣
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Act 1:24 יָנא ֿ֭ד אַ֣ ָוא חַ֣ ָוָֿת֞א ּדֻֿכ֑ל חַ֣ ֿבֵלּבַ֣ ע ּדַ֣ ֗נּת ָמרָיא ָיֿ֭דַ֣ רו> אַ֣ ִליו> ֵאמַ֣ ֿ֭ד צַ֣ וֿכַ֣
יֻהו֑ן֞ ֗נּת ֵמן ָהֵלין ּתרַ֣ ּדָֿגֵֿבא אַ֣

Act 1:25 <ֻהוָֿ֭דא ק ִי7 ׁשִליֻחוָֿתא ּדֵמָנה ּפרַ֣ ֵּבל ֵּפָסא ּדֵֿתׁשֵמׁשָּת֑א וַ֣ ּדֻהו נקַ֣
אֿתֵרה> ּדִנאזַ֣ל ֵלה לַ֣

Act 1:26 ר ׁשִליֵח֞א עסַ֣ ם חֿ֭דַ֣ ִּתיַ֣א> ֵואֿתמִני עַ֣ מַ֣ ֿת ל7 ארִמיו ֵֿפֵצ֑א֞ וֵסלקַ֣ וַ֣
Act 2:1 ו ֻּכלֻהון ֿ֭ד ּכִניִׁשין ֗הוַ֣ וָמָֿת֞א ּדֵּפנִטָקוסִט֑א ּכַ֣ ִליו יַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתמַ֣ וֿכַ֣

ֿכחָֿ֭ד֑א אַ֣
Act 2:2 ִזיזָּתא> ֵואֿתמִלי ֗הָוא יֿך ֻרוָחא עַ֣ ָיא> ָקָלא> אַ֣ הָוא ֵמן ֵׁשלָיא ֵמן ׁשמַ֣

ו> ו ּדֵֿבה ָיֿתִּבין ֗הוַ֣ יָּתא הַ֣ ֵמֵנ֑ה ֻּכֵלה ּבַ֣
Act 2:3 ֿ֭ד ל חַ֣ יֿך נֻוָרא> ִויֵֿתֿבו עַ֣ ו אַ֣ לִֿגין ֗הוַ֣ ֵואֿתחִזיו לֻהון ֵלָׁשֵנ֞א ּדֵמֿתּפַ֣

ֿ֭ד ֵמנֻהון> חַ֣
Act 2:4 ָלֻלו ּבֵלָׁשן ממַ֣ ו לַ֣ אֵקֿפו ֗הוַ֣ ֵואֿתמִליו ֻּכלֻהון ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> וַ֣

ָלֻלו> ממַ֣ יֿך ָמא ּדֻרוָחא ָיֵהֿב ֗הָוא לֻהון לַ֣ ֵלָׁש֑ן אַ֣
Act 2:5 ָלָה֑א ֿבֵר֞א ּדָעמִרין ֻּב7אוִרׁשֵלם ּדָֿ֭דחִלין ֵמן אַ֣ ו ֵּדין ּגַ֣ ִאיֿת ֗הוַ֣

ָיא> ֿתֵחיֿת ׁשמַ֣ ֗מֵמ֞א ּדַ֣ ֞ ֵמן ֻּכל עַ֣ ִיֻהוָֿ֭דֵיא>
Act 2:6 ע ֗הָוא ָמא ֵואׁשּתֵֿגׁש> ֵמֻטל ּדָׁשמַ֣ ֑ו ּכנַׁ֣ש ֻּכֵלה עַ֣ ֿ֭ד הָוא ָקָלא הַ֣ וֿכַ֣

֞ יֻהון> ו ּבֵלָׁשנַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ממַ֣ ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻהון ּדַ֣
Act 2:7 ֿ֑֭ד ָהֵלין ֿ֭ד לחַ֣ ו חַ֣ ֿ֭ד ָאמִרין ֗הוַ֣ ן ּכַ֣ מִרי> ו ֵּדין ֻּכלֻהון וֵמּתּדַ֣ ִהיִרין הוַ֣ ּתַ֣

לִלי֑ן ָלא ָהא ּגִליָלֵי֞א ֵאנֻו֑ן ממַ֣ ֻּכלֻהון ּדַ֣
Act 2:8 ֑ן ן ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵלָׁשֵנה ּדֵֿבה ִיִליִֿ֭דין ֗חנַ֣ ן ָׁשמִעין ֗חנַ֣ ָנא חנַ֣ יּכַ֣ אַ֣

Act 2:9 ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֞ איֵלין ּדָעמִרין ֵּביֿת-נַ֣הִרין> ֞ וַ֣ ָנֵיא> אלַ֣ ֞ וָמָֿ֭דֵי֞א וַ֣ רֿתָוֵיא> ּפַ֣
אִסיַ֣א> 7 ָּפנָטוס> וֿ֭דַ֣ ֿתָרא ּד7 ֿ֭דֵמן אַ֣ ֞ וַ֣ ֻּפוֿ֭דָקֵיא> וקַ֣

Act 2:10 ָוָֿת֞א אֿתרַ֣ ן וֿ֭דַ֣ ֵמצֵרי> ֿ֭ד7 מֻֿפוִליַ֣א> וַ֣ ּפַ֣ ֿ֭ד7 ֿפֻרוִֿגיַ֣א וַ֣ 7 ֿתָרא ּדַ֣ ֿ֭דֵמן אַ֣ וַ֣
֞ ֞ וִֿגיֻוֵרא> ֗הוִמא> ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ו ֵמן ֻר7 איֵלין ֵּדאֿתַ֣ ֻקוִריִנא> וַ֣ ִריִֿבין ל7 ֻלוִֿבא ּדקַ֣ ּד7

Act 2:11 י֞ן לִלין ּבֵלָׁשנַ֣ ממַ֣ ן ֵמנֻהון ּדַ֣ ֞ ָהא ָׁשמִעין ֗חנַ֣ רָֿבֵיא> ִרִטא> ועַ֣ ֿ֭דֵמן ק7 וַ֣
אָלָהא> ן ֵּתֿ֭דמָרֵֿת֞ה ּדַ֣ ִּדילַ֣>

Act 2:12 ֿ֑֭ד ּדָמָנא ֗הי ֿ֭ד לחַ֣ ֿ֭ד ָאמִרין חַ֣ ן ּכַ֣ ִויִרי> ן וֿתַ֣ ו ֵּדין ֻּכלֻהו> מִרין ֗הוַ֣ ֵמּתּדַ֣
ָהֵֿ֭דא צֻֿבוָֿתא>
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Act 2:13 ֿ֭ד ָאמִרי֑ן ָהֵלין ֵמאִריָֿתא ן ּכַ֣ ו ּבֻהו> יִקין ֗הוַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ממַ֣
רִויו ּס ּס ֵאׁשִּתיו וַ֣

Act 2:14 <אִרים ָקֵלה ר ׁשִליִחי֑ן֞ וַ֣ עסַ֣ ם חֿ֭דַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא עַ֣ רֵּכן ָקם ֵׁש7 ָּבֿתַ֣
ע ֿבֵר֞א ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א וֻֿכלֻהון ּדָעמִרין ֻּב7אוִרׁשֵל֑ם ָהֵֿ֭דא ֵּתִֿתיֿ֭דַ֣ ן ּגַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣

י>֞ ן וֻצוֿתו ֵמלַ֣ לֻֿכו>
Act 2:15 ָמא לָהָׁשא א֗נֻּתון ָסֿבִרין ָהֵלין רֵוי֑ן ּדָהא עֿ֭דַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ָלא ֵּגיר אַ֣

ּתָלֿת ֵאֵני֞ן ָׁשִעי֑ן֞
Act 2:16 <יֻואֵיל נִֿבָיא אִמיָרא ּב7 י ּדַ֣ ֵאָלא ָהֵֿ֭דא ִה֗

Act 2:17 <ר ל ֻּכל ּבסַ֣ ָלָה֑א ֵאֻׁשוֿ֭ד ֻרוחי עַ֣ ר אַ֣ ֵנהֵוא ּביַ֣וָמָֿת֞א ֗אחָרֵי֞א ָאמַ֣
יֻּכו֞ן ֵחלֵמ֞א ִׁשיׁשַ֣ ן וקַ֣ יֻּכו֞ן ֵחזָוֵנ֞א ֵנחזֻו> ֻּדוֿ֭דַ֣ ֞ וֿגַ֣ ֿבָנֿתֻֿכון> ֞ וַ֣ יֻּכון> ֻּבון ּבנַ֣ וֵנֿתנַ֣

ֵנחלֻמון>
Act 2:18 <ֻּבון ן וֵנֿתנַ֣ מָהֿת֞י ֵאֻׁשוֿ֭ד ֻרוחי ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו> ל אַ֣ ֞י ועַ֣ ֿבּדַ֣ ל עַ֣ ועַ֣

Act 2:19 רָעא> ּדָמא ונֻוָרא ל אַ֣ רָוָֿת֞א עַ֣ ֿגֿבַ֣ ָיא> וַ֣ ׁשמַ֣ ֵואֵּתל ָאֿתָוָֿת֞א ּבַ֣
ֿתָנָנא> וֵעטָרא ּדַ֣

Act 2:20 ֿ֭דָלא ִנאֵֿתא יַ֣וֵמה ֿ֭דָמא> עַ֣ הָרא ּבַ֣ מָטָנא> וסַ֣ ֿף ּבעַ֣ לַ֣ ֵׁשמָׁשא ֵנֿתחַ֣
ֿ֭דִחיָלא סס ָּבא וַ֣ ּדָמרָיא רַ֣

Act 2:21 וֵנהֵוא ֻּכל ּדֵנקֵרא ׁשֵמה ּדָמרָיא> ִנֵחא ס
Act 2:22 ֿבָרא ּדֵמן ן ֵי7ֻׁשוע ָנצָרָי֑א ּגַ֣ עו ֵמֵל֞א ָהֵלי> יסָרֵי֑ל ׁשמַ֣ ֞י ִא7 ֿבֵר֞א ּבנַ֣ ּגַ֣

ֿ֭ד אָלָהא עֿבַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֞ אַ֣ רָוָֿתא> ֿגֿבַ֣ יֵל֞א וָֿבאֿתָוָֿת֞א וֿבַ֣ ָלָהא ֵאֿתחִזי לָוֿתֻֿכו֑ן ּבחַ֣ אַ֣
א֗נֻּתון ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן יֿך ּדַ֣ יָנֿתֻֿכון ִּבאיֵֿ֭דה> אַ֣ ּבַ֣

Act 2:23 ֿבֵצֿבָיֵנה עֵֿתה וַ֣ ּדֻמוֿת ִיֿ֭דַ֣ מקַ֣ ֿפִריׁש ֗הָוא ָלה לָהֵֿ֭ד֑א ּבַ֣ לָהָנא ּדַ֣
לֻּתון> קטַ֣ ן וַ֣ ֿפֻּתו> זקַ֣ ֞ וַ֣ ִׁשיֵעא> ֞י רַ֣ ׁשֵלמֻּתוָני֗הי ִּבאיֿ֭דַ֣ אָלָה֑א אַ֣ ּדַ֣

Act 2:24 ׁשיֻו֑ל ֵמֻטל ּדָלא ֵמׁשּכָחא ִקיֵמה> וַׁ֣שָרא ֵחֿבֵלי֞ה ּדַ֣ ָלָהא ֵּדין אַ֣ אַ֣
ׁשיֻול> ֗הָוֿת ּדֵנּתּתֵחֿ֭ד ָּבה ּבַ֣

Act 2:25 ל ֑ן ּדעַ֣ ֵּדם ֗הִויֿת ָחֵזא לָמרי ּבֻֿכלזֿבַ֣ ו֗הי> מקַ֣ ר עלַ֣ ִויֿ֭ד ֵּגיר ֵאמַ֣ 7 ּדַ֣
ו> ּדָלא ֵאזֻוע> יִַ֣מיני ֻה֗

Act 2:26 ל ֵּגן עַ֣ ֿגרי נַ֣ ם ֵלּבי> וֵרוזַֿ֣ת ֵּתׁשֻּבוחּתי> ָואֿף ּפַ֣ סַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאֿתּבַ֣
ֿבָרא> סַ֣
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Act 2:27 סָיֿך ֗נּת לחַ֣ ׁשיֻו֑ל וָלא ָיֵהֿב אַ֣ ֗נּת לנַֿ֣פׁשי ּבַ֣ ֵמֻטל ּדָלא ָׁשֵֿבק אַ֣
ּדֵנחֵזא חָֿבָלא>

Act 2:28 <רֻצוָּפֿך ם ּפַ֣ ִסיֻמוָֿתא עַ֣ ֞ ֵּתמֵליני ּבַ֣ ֵיא> יּת ִלי ֻאורָחא ּדחַ֣ ּגלַ֣
Act 2:29 ָֿבָהָֿת֞א ל ִריׁש אַ֣ ֿגֵלא לָוֿתֻֿכו֑ן עַ֣ ר ִעין ּבַ֣ ס לִמאמַ֣ ּפַ֣ י֑ן֞ מַ֣ חַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ ּגַ֣

ָמא ליַ֣וָמָנא> ן עֿ֭דַ֣ ו֗הי לָוֿתַ֣ ר> וֵֿביֿת-קֻֿבוֵרה ִאיֿתַ֣ ִויֿ֭ד> ּדִמיֿת ָואֿף ֵאֿתקֿבַ֣ 7 ּדַ֣
Act 2:30 ָלָהא> ּדֵמן ִּפאֵר֞א וָמָֿת֞א ִיָמא ֵלה אַ֣ ע ֗הָוא ּדמַ֣ נִֿבָיא הָוא ֵּגיר> וָיֿ֭דַ֣

ל ֻּכורסָיֿך> וֵּתֿב עַ֣ רָסֿך֑ אַ֣ ּדֿכַ֣
Act 2:31 ׁשיֻו֑ל מִׁשיָחא> ּדָלא ֵאׁשּתֵֿבק ּבַ֣ ל קָימֵּתה ּדַ֣ ֵלל עַ֣ ֵּדם חָזא> ומַ֣ וקַ֣

ֿגֵרה חָזא חָֿבָלא> ָאֿפָלא ּפַ֣
Act 2:32 ֞<ו֗הי ן ָסהּדַ֣ ן ֻּכלַ֣ חנַ֣ ָלָהא> וַ֣ ִקים אַ֣ לָהָנא ֵי7ֻׁשוע אַ֣

Act 2:33 ל ָֿבא ֻׁשו֗וָּדָיא ּדעַ֣ ֿב ֵמן אַ֣ נסַ֣ אָלָהא ֵאּתּתִרי֑ם וַ֣ ֿביִַ֣מיֵנה ּדַ֣ וֻהויֻו ּדַ֣
ֿבָּתא ָהֵֿ֭ד֑א ּדָהא ָחֵזין א֗נֻּתון וָׁשמִעין א֗נֻּתון> והַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ֵואׁשַ֣
Act 2:34 ר ָמרָיא ֑ר ֵּדאמַ֣ ָיא> ֵמֻטל ּדֻהו ֵאמַ֣ ׁשמַ֣ ִויֿ֭ד סֵלק לַ֣ 7 ָלא ֗הָוא ֵּגיר ּדַ֣

לָמר֑י ֵּתֿב ָלֿך ֵמן יִַ֣מינ֑י
Act 2:35 ֞ יּכְ֭> יּךְ֭֞ ֻּכוֿבָׁשא לֵרֿגלַ֣ ָמא ֵּדאִסים ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ עֿ֭דַ֣

Act 2:36 מִׁשיָחא יסָרֵי֑ל ּדָמרָיא וַ֣ ע ֻּכֵלה ֵּביֿת ִא7 ִריָראִיֿת ָהִֿכיל ֵנּדַ֣ ׁשַ֣
ֿפֻּתון ס א֗נֻּתון זקַ֣ ָלָה֑א לָהָנא ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣ ֿבֵּדה אַ֣ עַ֣

Act 2:37 רָּכא לׁשַ֣ ֵׁשמֻעון וַ֣ רו ל7 ן ֵואמַ֣ עו ָהֵלי֑ן ֵאֿתּגנַ֣חו ּבֵלּבֻהו> ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
י֑ן֞ חַ֣ ֞ ָמָנא ֵנעֵּבֿ֭ד אַ֣ ׁשִליֵחא> ּדַ֣

Act 2:38 ׁשֵמה ֿ֭דו ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻֿכו֑ן ּבַ֣ עמַ֣ ן ֻּתוֿבו וַ֣ מֻעו> ר לֻהון ֵׁש7 ָאמַ֣
ֿבָּתא ּדֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> והַ֣ ּבֻלון מַ֣ ֿתקַ֣ ּדָמרָיא ֵי7ֻׁשוע> לֻׁשוֿבָקן חָטֵה֑א֞ ּדַ֣

Act 2:39 ן ִחיִקי> יֵלין ּדרַ֣ לֻֿכלֻהון אַ֣ ֞ וַ֣ יֻּכון> ֿבנַ֣ לֻֿכון ֵּגיר הָוא ֻׁשו֗וָּדָיא> ולַ֣
ָלָהא ֵנקֵרא ֵאנֻון> יֵלין ּדֻהו אַ֣ אַ֣

Act 2:40 ן ן וָֿבֵעא ֗הָוא ֵמנֻהו> ֵהֿ֭ד ֗הָוא לֻהו> ִּגָיאָֿת֞א מסַ֣ ֿבֵמֵל֞א ֗אחָרנָיָֿת֞א סַ֣ וַ֣
מָּתא> קַ֣ רּבָֿתא ָהֵֿ֭דא מעַ֣ ֑ר חיַ֣ו ֵמן ׁשַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ּכַ֣

Act 2:41 <ֿ֭דו עמַ֣ יֵמנו> וַ֣ ֵּבלו ֵמלֵֿתה> והַ֣ ו֗אָנִׁשי֞ן ֵמנֻהון עִֿתיָֿ֭דאִיֿת קַ֣
֞ לִֿפי֞ן נַֿ֣פָׁשן> יֿך ּתָלָֿתא אַ֣ ו יַ֣וָמ֑א אַ֣ ֿפו ּבהַ֣ וסַ֣ ֵואּתּתַ֣
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Act 2:42 צֻלוָֿתא ו ּבַ֣ וּתִֿפין ֗הוַ֣ ׁשִליֵח֑א֞ וֵמׁשּתַ֣ ו ּביֻולָּפָנא ּדַ֣ אִמיִנין ֗הוַ֣ וַ֣
ִרסִטיַ֣א> קָצָיא ֵּדאוֿכַ֣ וֿבַ֣

Act 2:43 ֞רָוָֿת֑א ֿגֿבַ֣ ִּגָיאָֿת֞א וַ֣ וָהוָיא ֗הָוֿת ֵּדחלָֿתא לֻֿכל נֵֿפׁש ס ָואֿתָוָֿת֞א סַ֣
֞י ּביַֿ֣֭ד ׁשִליֵח֞א ֻּב7אוִרׁשֵלם> ָהוָי֞ן ֗הוַ֣

Act 2:44 ו> וֻֿכלֵמֵּדם ִּדאיֿת ֗הָוא ֿכחָֿ֭דא הוַ֣ ו> אַ֣ יֵמנו ֗הוַ֣ יֵלין ּדהַ֣ וֻֿכלֻהון אַ֣
ָוא הָוא> ן ּדֿגַ֣ לֻהו>

Act 2:45 ו לִֿגין ֗הוַ֣ מֿפַ֣ ו ֵל֑ה וַ֣ איֵלין ִּדאיֿת ֗הָוא לֻהון ֵקנָיָנא> מזַּ֣בִנין ֗הוַ֣ וַ֣
סִניק ֗הָוא> יֿך ֵמֵּדם ּדַ֣ ל֗אָנׁש ֗אָנׁש אַ֣

Act 2:46 ו יָּתא ָקֵצין ֗הוַ֣ ֿבֿבַ֣ חָֿ֭דא נֵֿפׁש> וַ֣ יּכָלא> ּבַ֣ ו ּבהַ֣ ִמיִנין ֗הוַ֣ וֻֿכליֻום אַ֣
ֿבִריֻרוָֿתא ּדֵלּבֻהון ֿ֭ד ָרוִזי֑ן וֿבַ֣ יָּברָּתא> ּכַ֣ ו סַ֣ ּבִלין ֗הוַ֣ מקַ֣ ּפִריסָּת֑א וַ֣

Act 2:47 ן ָמא> וָמרַ֣ חֵמ֞א קָֿ֭דם ֻּכֵלה עַ֣ ֿ֭ד ִיִהיִֿבין ּברַ֣ אָלָה֑א ּכַ֣ ו לַ֣ ּבִחין ֗הוַ֣ מׁשַ֣
איֵלין ּדָחֵאין ּבִעּ֗דָּתא ס וֵסֿף ֗הָוא ֻּכליֻום לַ֣ מַ֣

Act 3:1 יּכָל֑א ּבֵעָּדָנא ֿכחָֿ֭דא להַ֣ ָנן אַ֣ יֻוחַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא ו7 ֿ֭ד ָסלִקין ֵׁש7 הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣
ע ָׁשִעי֑ן֞ ֿתׁשַ֣ צֻלוָֿתא ּדַ֣ ּדַ֣

Act 3:2 יֵלין ו ֗אָנָׁשא אַ֣ ֿ֭ד חִֿגיָרא ּדֵמן ּכֵרס ֵאֵמ֑ה ׁשִקיִלין ֗הוַ֣ ֿבָרא חַ֣ וָהא ּגַ֣
ִּפיָר֑א יּכָלא ּדֵמֿתקֵרא ׁשַ֣ רָעא ּדהַ֣ יֵּתין וָסיִמין ֵל֑ה ּבֿתַ֣ ו מַ֣ מָעִֿ֭דין ֗הוַ֣ ּדַ֣

יּכָלא> ּדֵנהֵוא ָׁשֵאל ֵזֿ֭דקָֿתא ֵמן ָהנֻון ּדָעאִלין להַ֣
Act 3:3 יּכָל֑א ָּבֵעא ֗הָוא ָנן ּדָעאִלין להַ֣ יֻוחַ֣ ל7 ֵׁשמֻעון וַ֣ ֿ֭ד חָזא ל7 ָהָנא ּכַ֣

ן ּדֵנּתֻלון ֵלה ֵזֿ֭דקָֿתא> ֵמנֻהו>
Act 3:4 <ן רו ֵלה> ֻחור ּבַ֣ ן ֵואמַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ מֻעון ו7 וָחרו ֵּבה ֵׁש7

Act 3:5 <ֿב ֵמנֻהון ֵמֵּדם ר ֗הָוא לֵמסַ֣ ֿ֭ד ָסֿבַ֣ ֻהו ֵּדין ָחר ּבֻהו֑ן ּכַ֣
Act 3:6 יּת ִל֑י ֵאָלא ֵמֵּדם ִּדאיֿת ִלי> ָיֵהֿב הָֿבא וִסאָמא לַ֣ מֻעו֑ן ּדַ֣ ר ֵלה ֵׁש7 ָאמַ֣

ֵלֿך> ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ָנצָרָיא> ֻקום הַ֣ ׁשֵמה ּד7 ֗אָנא ָלֿך> ּבַ֣
Act 3:7 ו֗ה֞י ר ֵרֿגלַ֣ אִקיֵמה> וָֿבה ּבָׁשעָֿתא ׁשַ֣ וַ֣אחֵּדה ִּבאיֵֿ֭דה ּדיִַ֣מיָנא וַ֣

ו֗הי>֞ וֵעקֿבַ֣
Act 3:8 ח ּבַ֣ ר וַ֣מׁשַ֣ וַ֣ ֵלֿך וַ֣מׁשַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ יּכָלא> ּכַ֣ מֻהון להַ֣ ל עַ֣ ֵלֿך> ועַ֣ ר ָקם והַ֣ וַׁ֣שוַ֣

אָלָהא> לַ֣
Act 3:9 אָלָה֑א ח לַ֣ ּבַ֣ ֵלֿך וַ֣מׁשַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ ָמא ּכַ֣ חזַ֣אוֻ֗הי ֻּכֵלה עַ֣ וַ֣
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Act 3:10 ו ָחֻֿ֭דוָר֑א ּדָיֵֿתֿב ֗הָוא ֻּכליֻום וָׁשֵאל ֵזֿ֭דקָֿת֑א עו ּדֻהויֻו הַ֣ וּדַ֣ ֵואׁשּתַ֣
הָוא ּס ל ֵמֵּדם ּדַ֣ ִּפיָרא> ֵואֿתמִליו ֵּתמָהא וֻֿ֭דוָמָרא עַ֣ רָעא ּדֵמֿתקֵרא ׁשַ֣ ל ּתַ֣ עַ֣

ּס
Act 3:11 ִהיר ֿ֭ד ּתַ֣ ָמא ּכַ֣ ָנ֑ן רֵהט ֻּכֵלה עַ֣ יֻוחַ֣ ל7 ֵׁשמֻעון וַ֣ ִחיֿ֭ד הָוא ל7 ֿ֭ד אַ֣ וֿכַ֣

ׁשֵליֻמון> 7 ן ֵלאסטָוא ּדֵמֿתקֵרא ּדַ֣ לָוֿתֻהו>
Act 3:12 יסָרֵי֑ל ָמָנא ֞י ִא7 ֿבֵר֞א ּבנַ֣ ן ּגַ֣ ר לֻהו> ן עָנא ֵואמַ֣ מֻעו> ֿ֭ד חָזא ֵׁש7 וֿכַ֣

ן יָלא ִּדילַ֣> ֿבחַ֣ ו ּדַ֣ יֿך הַ֣ ן ָמָנא ָחיִרין א֗נֻּתו֑ן אַ֣ ו ּבַ֣> מִרין א֗נֻּתון ּבָהָנא> אַ֣ ֵמּתּדַ֣
ֵלֿך ָהָנא> נהַ֣ ֿ֭דן ָהֵֿ֭דא ּדַ֣ ן עֿבַ֣ ו ּבֻׁשולָטנַ֣> אַ֣

Act 3:13 ח ּבַ֣ ֞ ׁשַ֣ ן> אָֿבָהֿתַ֣ ָלָהא ּדַ֣ יַ֣עֻקוֿב> אַ֣ ֿ֭ד7 איסָחק וַ֣ אֿבָרָהם וִֿ֭ד7 7 ו ּדַ֣ ָלֵהה ֻה֗ אַ֣
ָטוס> ִֿפילַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ּפַ֣ רֻּתון ֵּבה קָֿ֭דם אַ֣ ֿכֿפַ֣ ׁשֵלמֻּתון וַ֣ א֗נֻּתון אַ֣ ו ּדַ֣ ֿבֵרה ֵי7ֻׁשו֑ע הַ֣ לַ֣

ֿ֭ד ֻהו זֵַּ֣דק ֗הָוא ּדֵנׁשֵריו֗הי> ּכַ֣
Act 3:14 ֿבָרא ן וֵׁשאלֻּתון לֻֿכון לֿגַ֣ רֻּתו> ִּדיָׁשא וזִַּ֣דיָקא ּכֿפַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ּבקַ֣ אַ֣

ָקֻטוָלא> ּדֵנִֿתיֵהֿב לֻֿכון>
Act 3:15 ֞ ָלָהא ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ִקים אַ֣ ן ּדֵלה אַ֣ לֻּתו> ֵי֞א קטַ֣ ו ִרָׁשא ּדחַ֣ להַ֣ וַ֣

ו֗הי>֞ ן ָסהּדַ֣ ן ֻּכלַ֣> חנַ֣ וַ֣
Act 3:16 ר ׁשַ֣ ׁשֵמ֑ה לָהָנא ּדָחֵזין א֗נֻּתון וָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ֻהו> אַ֣ יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ ֿבהַ֣ וַ֣

ֿת ֵלה ָהֵֿ֭דא חִליֻמוָֿתא קָֿ֭דם ֻּכלֻֿכון> יָמנֻוָֿתא ּדֵֿבה ֵיהּבַ֣ אִסי> והַ֣ וַ֣
Act 3:17 ֿ֭דו עֿבַ֣ יֿך ּדַ֣ ּדֻּתון ָהֵֿ֭דא> אַ֣ ֿבֻטועיַ֣י עֿבַ֣ ע ֗אָנא ּדַ֣ ֑י֞ ָיֿ֭דַ֣ חַ֣ ם ָהָׁשא אַ֣ ּברַ֣

֞ יֻּכון> ִרׁשַ֣
Act 3:18 ׁש ֞ ּדֵנחַ֣ ֿכֵרז ּבֻֿפום ֻּכלֻהון נִֿבֵיא> ֵּדם אַ֣ יֿך ֵמֵּדם ּדקַ֣ אָלָהא אַ֣ וַ֣

ָנא> ִלי ָהֿכַ֣ מִׁשיֵח֑ה מַ֣
Act 3:19 וִנאֻֿתון לֻֿכון ֞ יֻּכון> ָנא ּדֵנֿתעֻטון חָטהַ֣ יּכַ֣ ו> אַ֣ ֻּתוֿבו ָהִֿכיל> ֵואֿתּפנַ֣

רֻצוֵּפה ּדָמרָיא> נָיחָּתא ֵמן קָֿ֭דם ּפַ֣ זַֿ֣בֵנ֞א ּדַ֣
Act 3:20 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ן ל7 יַֿ֣ב ֗הָוא לֻֿכו> מטַ֣ איָנא ּדַ֣ ר לֻֿכון לַ֣ ּדַ֣ נׁשַ֣ וַ֣

Act 3:21 ּדֻֿכלֵהין ֞ ָמא לֻמוָלָיא ּדזַֿ֣בֵנא> ּבֻלו֑ן עֿ֭דַ֣ נקַ֣ ָיא ּדַ֣ ׁשמַ֣ ּדֵלה ָוֵלא לַ֣
ם> ִּדיֵׁש֞א ּדֵמן ָעלַ֣ נִֿביַ֣ו֗ה֞י קַ֣ ָלָהא ּבֻֿפוָמא ּדַ֣ ֵלל אַ֣ יֵלין ּדמַ֣ אַ֣

Act 3:22 <ֿכָוֿתי ֞ אַ֣ יֻּכון> חַ֣ נִֿבָיא נִקים לֻֿכון ָמרָיא ֵמן אַ֣ ֑ר ּדַ֣ וֵׁשא ֵּגיר ֵאמַ֣ ֻמ7
מֻֿכון> ֵלל עַ֣ נמַ֣ עו> ּבֻֿכל ָמא ּדַ֣ ֵלה ׁשמַ֣
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Act 3:23 ֿ֭ד נַֿ֣פָׁשא ֑ו ִּתאֿבַ֣ נִֿבָיא הַ֣ ע לַ֣ יָֿ֭דא ּדָלא ֵּתׁשמַ֣ וֵֿתהֵוא ֻּכל נַֿ֣פָׁשא אַ֣
ָמה> ָהי ֵמן עַ֣

Act 3:24 <ֵללו ֑ו מַ֣ איֵלין ּדֵמן-ָּבֿתֵרה הוַ֣ ֻמואֵיל> וַ֣ נִֿבֵי֞א ֻּכלֻהון ֵמן ׁש7 וַ֣
ל יַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻון> אֿכֵרזו עַ֣ וַ֣

Act 3:25 ָלָהא יָֿ֭דא ּדָסם אַ֣ ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא אַ֣ נִֿבֵי֑א֞ וַ֣ יֻהו֞ן ּדַ֣ ֗נֻּתון ֵאנֻון ּבנַ֣ אַ֣
ארָעא> רָּבָֿת֞א ּדַ֣ רָֿכן ֻּכלֵהין ׁשַ֣ ֿבזַ֣רָעֿך ֵנֿתּבַ֣ אֿבָרָה֑ם ּדַ֣ 7 ר לַ֣ ֿ֭ד ֵאמַ֣ ֞ ּכַ֣ ן> אָֿבָהֿתַ֣ לַ֣

Act 3:26 ֵרֿך לֻֿכו֑ן ֵאן ֿ֭ד מֿבַ֣ ֿבֵרה> ּכַ֣ ָלָהא לַ֣ ר אַ֣ ּדַ֣ ִקים> וׁשַ֣ לֻֿכון ֵמן קִֿ֭דים אַ֣
֞ ּתֻֿתוֻֿבון ֵמן ִּביָׁשֿתֻֿכון> ֵּתֿתּפנֻון וַ֣

Act 4:1 יֻהון ָּכהֵנ֞א וזַֻּ֣דוָקֵי֞א ָמ֑א ָקמו עלַ֣ ו לעַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵמֵל֞א ממַ֣ וֿכַ֣
יּכָל֑א ארֻֿכוֵנ֞א ּדהַ֣ וַ֣

Act 4:2 ל מִׁשיָחא עַ֣ ֿכרִזין ּבַ֣ ָמ֑א ומַ֣ לִֿפין לעַ֣ יֻהון ּדמַ֣ ו עלַ֣ מִֿתין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתחַ֣ ּכַ֣
֞ קָימָּתא ּדֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא>

Act 4:3 קֵרֿב רו ֵאנֻון ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ֵמֻטל ּדַ֣ נטַ֣ ָי֑א֞ וַ֣ יֻהון ִאיֿ֭דַ֣ וַ֣ארִמיו עלַ֣
מָׁשא> ֗הָוא ֵלה רַ֣

Act 4:4 <ו ּבֵמנָיָנא יֻהון ֗הוַ֣ ו> ִואיֿתַ֣ יֵמנו ֗הוַ֣ ו ֵמלָֿתא> הַ֣ עו ֗הוַ֣ ׁשמַ֣ ִּגֵיא֞א ּדַ֣ וסַ֣
ֿבִרי֞ן ס לִֿפי֞ן ּגַ֣ מָׁשא אַ֣ יֿך חַ֣ אַ֣

Act 4:5 ֞ ֞ וָסֿפֵרא> ִׁשיֵׁשא> ֞ וקַ֣ רֻֿכוֵנא> נַׁ֣שו אַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ֵאֿתּכַ֣ וַ֣
Act 4:6 איֵלין נּדָרוס> וַ֣ 7אֵלּכסַ֣ ָנן וַ֣ יֻוחַ֣ ָיָֿפא> ו7 קַ֣ ֞ ו7 ּב-ָּכהֵנא> ָנן רַ֣ 7 ָואֿף חַ֣

֞ ֞י ָּכהֵנא> ּבַ֣ רּבָֿתא ּדרַ֣ ו ֵמן ׁשַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ִּדאיֿתַ֣
Act 4:7 ו איָנא ִחיל> אַ֣ ו לֻהו֑ן ּדֿבַ֣ אִלין ֗הוַ֣ עָֿת֑א מׁשַ֣ מצַ֣ ִקימו ֵאנֻון ּבַ֣ ֿ֭ד אַ֣ וֿכַ֣

ּדֻּתון ָהֵֿ֭דא> איָנא ֵׁשם> עֿבַ֣ ּבַ֣
Act 4:8 ן ר לֻהו> מֻעון ִּכאָֿפ֑א ֵאֿתמִלי ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ֵואמַ֣ ָהיֵּדין ֵׁש7

עו> יסָרֵיל> ׁשמַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ּדֵֿביֿת ִא7 ָמא> וקַ֣ ו֗ה֞י ּדעַ֣ רֻֿכונַ֣ אַ֣
Act 4:9 רָנָׁשא הָוֿת לֿבַ֣ ִּפירָּתא ּדַ֣ ל ׁשַ֣ ן ֵמנֻֿכו֑ן עַ֣ ן יַ֣וָמָנא ֵמּתִֿ֭דיִנין ֗חנַ֣ ֵאן חנַ֣

אִס֑י ֿבָמָנא ָהָנא ֵאֿתַ֣ ּכִריָה֑א ּדַ֣
Act 4:10 ֵיֻׁשוע ׁשֵמה ּד7 איסָרֵי֑ל ּדֿבַ֣ ָמא ִּד7 לֻֿכֵלה עַ֣ ע לֻֿכון וַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּתִֿתיֿ֭דַ֣

ָלָהא ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֑א֞ אִקים אַ֣ ו ּדַ֣ ֿפֻּתוָני֗ה֑י הַ֣ א֗נֻּתון זקַ֣ ו ּדַ֣ מִׁשיָחא ָנצָרָיא> הַ֣
ֿ֭ד חִלים> יֻּכון ּכַ֣ ו ָהא ָקֵאם ָהָנא קָֿ֭דמַ֣ ֵּבה ּבהַ֣
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Act 4:11 <רָנא ֞ וֻהו הָוא לִריׁש קַ֣ ָנֵיא> ֗נֻּתון ּבַ֣ אסִליֻּתון אַ֣ ו ִּכאָֿפא ּדַ֣ ָהנַ֣
Act 4:12 יּת ּב֗אָנׁש ֗אחִרין ֻּפורָקָנא> ָלא ֵּגיר ִאיֿת ׁשָמא ֗אחִרָנא ּתֵחיֿת ולַ֣

יָנָׁש֑א֞ ּדֵֿבה ָוֵלא לֵמָחא ס ֿבנַ֣ ָיא ֵּדאִֿתיֵהֿב לַ֣ ׁשמַ֣
Act 4:13 מֻרו֑ה ֿגֵלא אַ֣ ן ּדִעין ּבַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ֿ֭ד7 ֵׁשמֻעון וַ֣ עו ֵמלֵֿתה ּד7 ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣

ן עו ֵאנֻו> וּדַ֣ ן ֵואׁשּתַ֣ רו ּבֻהו> ן וַֿ֣תהַ֣ לו ּדָלא ָיֿ֭דִעין ֵסֿפָרא וֵהֿ֭דיֻוֵט֞א ֵאנֻו> ּכַ֣ ֵאסּתַ֣
ו> ּפִֿכין ֗הוַ֣ ם ֵי7ֻׁשוע ֵמֿתהַ֣ ּדעַ֣

Act 4:14 אִס֑י וָלא ֵמׁשּכִחין ו ֵּדאֿתַ֣ מֻהון חִֿגיָרא הַ֣ ו ּדָקֵאם ֗הָוא עַ֣ וָחֵזין ֗הוַ֣
לֻהון> ר ֻלוקֿבַ֣ ו ֵמֵּדם לִמאמַ֣ ֗הוַ֣

Act 4:15 ֿ֑֭ד ֿ֭ד לחַ֣ ו חַ֣ ן ָואמִרין ֗הוַ֣ ֿ֭דו> ּדנַּ֣פֻקון ֵאנֻון ֵמן ֵּכנׁשֻהו> ָהיֵּדין ּפקַ֣
Act 4:16 הָוֿת ן ָהא ֵּגיר ָאָֿתא ּגִליָֿתא ּדַ֣ ֿבֵר֞א ָהֵלי> ָמָנא ֵנעֵּבֿ֭ד לֻהון לֿגַ֣

ן ּדֵנֿכֻּפור> ֿת> וָלא ֵמׁשּכִחינַ֣ יֻהו֑ן֞ לֻֿכלֻהון ָעֻמוֵרי֞ה ֻּד7אוִרׁשֵלם ֵאֿתיַֿ֣֭דעַ֣ ִּבאיֿ֭דַ֣
Act 4:17 ם לֻהו֑ן ּדֻֿתוֿב חַ֣ ָמא ֵטָּבא ָהָנ֑א ֵנֿתלַ֣ ֵאָלא ּדָלא יִַּ֣תיָראִיֿת ֵנֻּפוק ּבעַ֣

֞ יָנָׁשא> ׁשָמא ָהָנא ל֗אָנׁש ֵמן ּבנַ֣ לֻלון ּבַ֣ ָלא נמַ֣
Act 4:18 ן וָלא נַ֣לֻֿפון ּבֵׁשם לֻלו> ֿגָמר ָלא נמַ֣ ֵקֿ֭דו ֵאנֻו֑ן ּדלַ֣ ו ֵאנֻון וֿפַ֣ קרַ֣ וַ֣

ֵי7ֻׁשוע>
Act 4:19 <ָלָהא ן ֵאן ִּכאָנא קָֿ֭דם אַ֣ רו לֻהו> ן ֵואמַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא ו7 ענַ֣ו ֵׁש7

ָלָהא> ֻּדונו> ע יִַּ֣תיר ֵמן אַ֣ לֻֿכון ֵנׁשמַ֣ ּדַ֣
Act 4:20 <לִליו֗הי ע֑ן ּדָלא נמַ֣ חזַ֣ין וַׁ֣שמַ֣ ֑ן ּדָמא ּדַ֣ ָלא ֵּגיר ֵמׁשּכִחין ֗חנַ֣
Act 4:21 חו לֻהון ֵעלָֿתא ן ָלא ֵּגיר ֵאׁשּכַ֣ ו ֵאנֻו> ן וַׁ֣שרַ֣ מו לֻהו> חַ֣ ֵואֿתלַ֣

ל ֵמֵּדם אָלָהא עַ֣ ח ֗הָוא לַ֣ ּבַ֣ ָמא> ֻּכלָנׁש ֵּגיר מׁשַ֣ ן ֵמֻטל עַ֣ נִסיֻמון ּבִרׁשֻהו> ּדַ֣
הָוא> ּדַ֣

Act 4:22 הָוֿת ֑ו ּדַ֣ ֿבָרא הַ֣ ו֗הי ֗הָוא ּגַ֣ רּבִעי֞ן ׁשִני֞ן ִאיֿתַ֣ ר אַ֣ יִַּ֣תיר ֵּגיר ֵמן ּבַ֣
ֵּבה ָהֵֿ֭דא ָאָֿתא ָּדאסיֻוָֿתא>

Act 4:23 רו ִעיו לֻהון ֻּכל ָמא ֵּדאמַ֣ ֞ ֵואׁשּתַ֣ יֻהון> חַ֣ ו לָוֿת אַ֣ ֿ֭ד ֵאׁשּתִריו> ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣
ִׁשיֵׁש֞א ּס ּס ָּכהֵנ֞א וקַ֣

Act 4:24 רו> ָמרָי֑א ָלָהא> ֵואמַ֣ ִרימו ָקלֻהון לָוֿת אַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ֿכחַ֣ ע֑ו אַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֵהנֻון ּכַ֣
֞ וֻֿכל ִּדאיֿת ּבֻהון> ָיא וַ֣ארָע֑א ויַ֣֗מֵמא> ּדּת ׁשמַ֣ עֿבַ֣ ָלָהא ּדַ֣ ו אַ֣ ֗נּת ֻה֗ אַ֣
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Act 4:25 ֿבָּדֿך֑ לָמָנא ִויֿ֭ד עַ֣ 7 ֵללּת ּביַֿ֣֭ד ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ּבֻֿפום ּדַ֣ ו ּדמַ֣ א֗נּת ֻה֗ וַ֣
֞י סִריֻקוָֿת֑א ֗מֵמ֑א֞ ֵואמָוָֿת֞א רנַ֣ ׁשו עַ֣ רֿגַ֣

Act 4:26 <ל ָמרָיא ֿכחָֿ֭דא עַ֣ ֿכו אַ֣ לַ֣ ִליָטֵנ֑א֞ ֵואֿתמַ֣ ארָעא וׁשַ֣ לֵּכ֞א ּדַ֣ ָקמו מַ֣
ל מִׁשיֵחה> ועַ֣

Act 4:27 ִּדיָׁשא ּבָרֿך ל קַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ָהֵֿ֭ד֑א עַ֣ ִריָראִיֿת ּבַ֣ נַׁ֣שו ֵּגיר ׁשַ֣ ֵאֿתּכַ֣
איסָרֵיל> ֞ וֵֿכנָׁשא ִּד7 ֗מֵמא> ם עַ֣ ָטוס עַ֣ ִּפילַ֣ ָרוֵֿ֭דס ו7 חּ֑ת ֵה7 א֗נּת מׁשַ֣ יָנא ּדַ֣ ֵי7ֻׁשוע> אַ֣

Act 4:28 <ם ּדֵנהֵוא ֵּדם רׁשַ֣ ֿ֭ד ֻּכל ָמא ִּדאיָֿ֭דֿך וֵצֿבָיָנֿך קַ֣ לֵמעּבַ֣
Act 4:29 ּדִעין ֑֞ יּךְ֭ ֿבּדַ֣ ֿב לעַ֣ ֞ והַ֣ יֻהון> חִזי לֻלוָחמַ֣ ָואֿף ָהָׁשא ָמרָי֑א ֻחור> וַ֣

ֿכרִזין ֵמלָֿתֿך֑ ֿגֵלא ֵנהוֻון מַ֣ ּבַ֣
Act 4:30 רָוָֿת֞א וָלאֿתָוָֿת֑א֞ ּדֵנהוָי֞ן ֿגֿבַ֣ ֗נּת ָלאסָוָֿת֞א ולַ֣ וֵׁשט אַ֣ ֿ֭ד ִאיָֿ֭דֿך מַ֣ ּכַ֣

ִּדיָׁשא ֵי7ֻׁשוע> ֿבָרֿך קַ֣ ׁשֵמה ּדַ֣ ּבַ֣
Act 4:31 ו> ֵואֿתמִליו ֿתָרא ּדֵֿבה ּכִניִׁשין ֗הוַ֣ ֿפ֑ו ֵאּתּתִזיע אַ֣ ׁשַ֣ ו ֵואֿתּכַ֣ ֿ֭ד ּבעַ֣ וֿכַ֣

אָלָהא ס ֿגֵלא ֵמלָֿתא ּדַ֣ ו ִעין ּבַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ממַ֣ ֻּכלֻהון ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> וַ֣
Act 4:32 <֑ו חָֿ֭דא נֵֿפׁש יֵמנו ֗הוַ֣ יֵלין ּדהַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין לֵֿכנָׁשא ּד֗אָנָׁשא> אַ֣

ן קֵנא ֗הָו֑א ּדִֿ֭דיֵלה ֵאנֻו> ל ֵנֿכֵס֞א ּדַ֣ ר ֗הָוא עַ֣ ן וָלא ֗אָנׁש ֵמנֻהון ָאמַ֣ ֿ֭ד ֵרעָי> וחַ֣
ָוא הָוא> ן ּדֿגַ֣ ֵאָלא ֻּכל ֵמֵּדם ִּדאיֿת ֗הָוא לֻהו>

Act 4:33 ֵיֻׁשוע ל קָימֵּתה ּד7 ו ֵהנֻון ׁשִליֵח֑א֞ עַ֣ סהִֿ֭דין ֗הוַ֣ ָּבא מַ֣ יָלא רַ֣ ֿבחַ֣ וַ֣
ם ֻּכלֻהון> ּבָֿתא ִאיֿת ֗הָוֿת עַ֣ יֻּבוָֿתא רַ֣ מִׁשיָחא> וטַ֣

Act 4:34 ו ֻקורָי֞א קֵנין ֗הוַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדַ֣ צִריֿך> אַ֣ יּת ֗הָוא ּבֻהון ּדַ֣ ו֗אָנׁש לַ֣
֑ן ּבַ֣ ָי֞א ּדֵמֵּדם ּדֵמזּדַ֣ יֵּתין ּדמַ֣ ו ומַ֣ וָֿבֵּת֑א֞ מזַּ֣בִנין ֗הוַ֣

Act 4:35 יֿך ׁשִליֵח֑א֞ וֵמִֿתיֵהֿב ֗הָוא ל֗אָנׁש ֗אָנׁש> אַ֣ יֻהו֞ן ּדַ֣ וָסיִמין לָוֿת ֵרֿגלַ֣
סִניק ֗הָוא ס ֵמֵּדם ּדַ֣

Act 4:36 ם ּבָרא רּגַ֣ א ֵמן ׁשִליֵח֑א֞ ּדֵמּתּתַ֣ רנַֿ֣בַ֣ 7 ִני ּבַ֣ ו ֵּדאֿתּכַ֣ 7וֵסֿף ֵּדין הַ֣ יַ֣
ֻקוּפָר֑ס ֿתָרא ּד7 ּדֻֿבוָיָא֑א ֵלָוָיא ֵמן אַ֣

Act 4:37 יֻהו֞ן ֞ וָסם קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣ איִּתי ּדֵמיה> ִאיֿת ֗הָוא ֵלה קִריָֿתא> וזַּ֣בָנה> וַ֣
֞ ׁשִליֵחא> ּדַ֣

Act 5:1 ִּפיָר֑א 7 ׁשָמה הָוא ׁשַ֣ ֗נּתֵֿתה ּדַ֣ ם אַ֣ נָי֑א עַ֣ נַ֣ 7 ׁשֵמה הָוא חַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ וֿגַ֣
זֵַּ֣בן ֗הָוא קִריֵֿתה>
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Act 5:2 איִּתי ֵמֵנה ֗נּתֵֿתה> וַ֣ ֿ֭ד רִֿגיָׁשא ֗הָוֿת ֵּבה אַ֣ ִׁשי> ּכַ֣ ֞ וטַ֣ ל ֵמן ִטיֵמיה> וַׁ֣שקַ֣
֞ ׁשִליֵחא> יֻהו֞ן ּדַ֣ ֵמן ֵּכסָּפ֑א וָסם קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣

Act 5:3 ֵּגל ּתֿ֭דַ֣ ָנא מָלא ָסָטָנא ֵלָּבֿך֑ ּדַ֣ נָי֑א ָמנַ֣ו ּדָהֿכַ֣ נַ֣ 7 ן חַ֣ מֻעו> ר ֵלה ֵׁש7 ֵואמַ֣
קִריָֿתא> ֿ֭דֵמי֞ה ּדַ֣ ֵׁשא ֵמן ֵּכסָּפא ּדַ֣ ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א וַּ֣תטַ֣

Act 5:4 ִליט ֗נּת ׁשַ֣ ּבנַֿ֣ת ֻּתוֿב אַ֣ ֑ן וֵמן ֵּדאזּדַ֣ ּבַ֣ ֿ֭דָלא ֵּתזּדַ֣ ָלא ֗הָוא ִּדיָלֿך הָוֿת עַ֣
ֵּגלּת ֞ לָמָנא ָסמּת ּבֵלָּבֿך ּדֵֿתעֵּבֿ֭ד צֻֿבוָֿתא ָהֵֿ֭דא> ָלא ּדַ֣ ל ּדֵמיה> יּת עַ֣ ֗הוַ֣

אָלָהא> ֞י-֗אָנָׁש֑א ֵאָלא ּבַ֣ ֿבנַ֣ ּבַ֣
Act 5:5 ּבָֿתא הָוֿת ֵּדחלָֿתא רַ֣ ל> וִמיֿת> וַ֣ נָיא ָהֵלין ֵמֵל֑א֞ נֿפַ֣ נַ֣ 7 ע חַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣

עו> ׁשמַ֣ ּבֻֿכלֻהון ָהֵלין ּדַ֣
Act 5:6 <ֿבֻרו֗הי אֵּפקו קַ֣ נֻׁשו֗הי> וַ֣ יִמין ּבֻהו֑ן וֿכַ֣ עלַ֣ יֵלין ּדַ֣ וָקמו אַ֣

Act 5:7 ֿ֭ד ָלא ָיֿ֭דָעא ֗הָוֿת ֿת> ּכַ֣ ֗נּתֵֿתה ֵעלַ֣ ֞י ּתָלֿת ָׁשִעי֑ן֞ ָאֿף אַ֣ הוַ֣ ר ּדַ֣ וֵמן-ָּבֿתַ֣
ָמָנא הָוא>

Act 5:8 ָי֞א זֵַּ֣בנֻּתון קִריָֿתא> ִהי ר ִלי> ֵאן ּבָהֵלין ּדמַ֣ ן ֵאמַ֣ מֻעו> ר ָלה ֵׁש7 ָאמַ֣
֞ ָיא> ן ּבָהֵלין ּדמַ֣ ֿת> ִאי> ֵּדין ֵאמרַ֣

Act 5:9 ָסיֻו ֻרוֵחה ּדָמרָי֑א ָהא מנַ֣ ן ֵמֻטל ֵּדאׁשּתִויֻּתון לַ֣ מֻעו> ר ָלה ֵׁש7 ָאמַ֣
רָעא> וֵהנֻון נַּ֣פֻקוֵנֿכי> עֵלֿכי ּבֿתַ֣ ו֗ה֞י ּדֿבַ֣ יֻהו֞ן ּדָקֻֿבורַ֣ ֵרֿגלַ֣

Act 5:10 ן יֵמ֞א ָהנֻו> לו עלַ֣ ֿת> ועַ֣ ֞ וִמיֿתַ֣ יֻהון> ֿת קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣ וָֿבה ּבָׁשעָֿתא> ֵנֿפלַ֣
עָלה> ל-ֵּג֗נֿב ּבַ֣ ֿבֻרוה עַ֣ וֵּבלו קַ֣ סו אַ֣ קֿפַ֣ ֿ֭ד ִמיָֿת֑א וַ֣ ֵואׁשּכֻחוה ּכַ֣

Act 5:11 עו ס ׁשמַ֣ ֿבֻֿכלֻהון ָהנֻון ּדַ֣ ּבָֿתא ּבֻֿכָלה ִעּ֗דָּתא> וַ֣ הָוֿת ֵּדחלָֿתא רַ֣ וַ֣
Act 5:12 <ָמא ִּגָיאָֿת֞א ּבעַ֣ רָוָֿת֞א סַ֣ ֿגֿבַ֣ ֞י ּביַֿ֣֭ד ׁשִליֵח֑א֞ ָאֿתָוָֿת֞א וַ֣ וָהוָי֞ן ֗הוַ֣

ׁשֵליֻמון> 7 ֿכחָֿ֭דא ֵּבאסטָוא ּדַ֣ ו אַ֣ וֻֿכלֻהון ּכִניִׁשין ֗הוַ֣
Act 5:13 ן ֵאָלא ֿב לָוֿתֻהו> רַ֣ ח ֗הָוא ּדֵנֿתקַ֣ מרַ֣ וֵמן ֗אָנָׁשא ֗אחָרֵנ֑א֞ ֗אָנׁש ָלא מַ֣

ָמא> וֵרֿב ֗הָוא לֻהון עַ֣ מַ֣
Act 5:14 ו ּבָמרָי֑א ֵּכנָׁשא ימִנין ֗הוַ֣ מהַ֣ יֵלין ּדַ֣ ו אַ֣ וסָֿפן ֗הוַ֣ ויִַּ֣תיר ֵמּתּתַ֣

ֿ֭דֵנֵׁש֑א֞ ֿבֵר֞א וַ֣ ּדֿגַ֣
Act 5:15 ֞ רָסָֿתא> ו ּבעַ֣ ֿ֭ד רֵמין ֗הוַ֣ ֞ ּכַ֣ ֿכִריֵהא> ו לַ֣ ּפִקין ֗הוַ֣ ֿבֻׁשוֵק֞א מַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣

יֻהון> ֵּגן עלַ֣ מֻעו֑ן ָאֵֿפן ֵטָלִניֵֿתה ּתַ֣ ֿתי ּדֵנהֵוא ָאֵֿתא ֵׁש7 ֵּדאמַ֣
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Act 5:16 ֞י חָֿ֭דרַ֣ ִּגֵיא֞א לָוֿתֻהו֑ן ֵמן מִֿ֭דיָנָֿת֞א ֗אחָרנָיָֿת֞א ּדַ֣ ו ֵּדין סַ֣ ָאֵֿתין ֗הוַ֣
נָֿפָֿת֑א֞ ֞י לֻהון ֻרוֵח֞א טַ֣ איֵלין ּדָהוָי֞ן ֗הוַ֣ ֞ וַ֣ ו ּכִריֵהא> יֵּתין ֗הוַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וִרׁשֵל֑ם ּכַ֣ ֻא7

ו ֻּכלֻהון ס לִמין ֗הוַ֣ וֵמֿתחַ֣
Act 5:17 ו יֻהון ֗הוַ֣ ֵמ֑ה ִּדאיֿתַ֣ ּב ָּכהֵנ֞א וֻֿכלֻהון ּדעַ֣ ֵואֿתמִלי ֗הָוא חָסָמא> רַ֣

֞ ֵמן יֻולָּפָנא ּדזַֻּ֣דוָקֵיא>
Act 5:18 ֞ ִסיֵרא> רו ֵאנֻון ֵּביֿת-אַ֣ ֿ֭דו ֵאסַ֣ ל ׁשִליֵח֑א֞ ֵואחַ֣ ָי֞א עַ֣ ארִמיו ִאיֿ֭דַ֣ וַ֣

Act 5:19 אֵּפק ֞ וַ֣ ִסיֵרא> רָעא ּדֵֿביֿת-אַ֣ ח ּתַ֣ אָֿכא ּדָמרָי֑א ּפֿתַ֣ לַ֣ ָהיֵּדין ּבִללָיא מַ֣
ר לֻהון> ן ֵואמַ֣ ֵאנֻו>

Act 5:20 ֞ ֵיא> ָמא ֻּכלֵהין ֵמֵל֞א ָהֵלין ּדחַ֣ ֵללו לעַ֣ יּכָל֑א ומַ֣ ֵזלו ֻקומו ּבהַ֣
Act 5:21 ּב ָּכהֵנ֞א ֵּדין ו ס רַ֣ לִֿפין ֗הוַ֣ יּכָלא> ומַ֣ לו להַ֣ ֿפָרא> ועַ֣ קו ֵעָּדן ׁשַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

רו ּדַ֣ איסָרֵי֑ל וׁשַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ִּד7 לקַ֣ יֻהו֞ן וַ֣ ֿברַ֣ ו לחַ֣ ֵמ֑ה קרַ֣ איֵלין ּדעַ֣ וַ֣
֞ ׁשִליֵחא> יֻּתון ֵאנֻון לַ֣ ִסיֵר֞א ּדנַ֣ לֵֿביֿת-אַ֣

Act 5:22 חו ֵאנֻון ֵּביֿת רו ֵמנֻהו֑ן ָלא ֵאׁשּכַ֣ ּדַ֣ יֵלין ֵּדאׁשּתַ֣ ֿ֭ד ֵאזַ֣לו אַ֣ וֿכַ֣
ו> ֿכו ֵאֿתַ֣ הֿפַ֣ ֞ וַ֣ ִסיֵרא> אַ֣

Act 5:23 אִחיֿ֭ד זִהיָראִיֿת> ָואֿף לָנֻטוֵר֞א ֞ ּדַ֣ ִסיֵרא> חן ֵּביֿת-אַ֣ ן ֵאׁשּכַ֣ ָאמִרי>
ָמן> חן ּתַ֣ ן ו֗אָנׁש ָלא ֵאׁשּכַ֣ ח> ֿפֿתַ֣ ֞ וַ֣ רֵעא> ל ּתַ֣ ּדָקיִמין עַ֣

Act 5:24 ִויִרין יּכָל֑א ּתַ֣ ארֻֿכוֵנ֞א ּדהַ֣ ֞י ָּכהֵנ֞א וַ֣ ּבַ֣ עו ָהֵלין ֵמֵל֞א רַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ו> ּדָמָנא ֗הי ָהֵֿ֭דא> ׁשִֿבין ֗הוַ֣ ן וֵמֿתחַ֣ יֻהו> ו עלַ֣ ֗הוַ֣

Act 5:25 ִ֞סיֵר֑א ׁשֻּתון ֵּביֿת-אַ֣ חֿבַ֣ ֿבֵר֞א ּדַ֣ ן ּדָהנֻון ּגַ֣ ע ֵאנֻו> וּדַ֣ ֵואָֿתא ֗אָנׁש אַ֣
ָמא> לִֿפין לעַ֣ יּכָלא> ומַ֣ ָהא> ָקיִמין ּבהַ֣

Act 5:26 <קִטיָרא ן ָלא ּבַ֣ יֻּתון ֵאנֻו> חֵׁש֞א ּדנַ֣ ם ּדַ֣ רֻֿכוֵנ֞א עַ֣ ָהיֵּדין ֵאזַ֣לו אַ֣
ָמא> לָמא ֵנרֻּגום ֵאנֻון עַ֣ ו ֵּגי֑ר ּדַ֣ ָּדחִלין ֗הוַ֣

Act 5:27 ּב אֵקֿף ֗הָוא רַ֣ ִקימו ֵאנֻון קָֿ֭דם ֻּכֵלה ֵּכנָׁשא> וַ֣ יִּתיו ֵאנֻו֑ן אַ֣ ֿ֭ד אַ֣ וֿכַ֣
ר לֻהון> ָּכהֵנ֞א לִמאמַ֣

Act 5:28 ׁשָמא לֻֿפון ּבַ֣ ל֗אָנׁש ָלא ּתַ֣ ין לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ֿ֭דן ֗הוַ֣ ֿ֭ד ּפקַ֣ ָלא ֗הָוא ֵמֿפקַ֣
ן וָצֵֿבין א֗נֻּתון יֻּתוָנה ֻל7אוִרׁשֵלם ֵמן יֻולָּפנֻֿכו> ן ָהא מלַ֣ ֗נֻּתון ֵּדי> ָהָנא> אַ֣

ֿבָרא ָהָנא ּס ּס ין ּדֵמה ּדֿגַ֣ יֻּתון עלַ֣ ּדֿתַ֣
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Act 5:29 אָלָהא ָוֵלא לֵמּתטָּפֻסו ן לַ֣ ר לֻהו> ֞ ֵואמַ֣ ם ׁשִליֵחא> מֻעון עַ֣ עָנא ֵׁש7
֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ יִַּ֣תיר ֵמן ּדלַ֣

Act 5:30 ֿ֭ד ן ּכַ֣ לֻּתו> א֗נֻּתון קטַ֣ יָנא ּדַ֣ ֵיֻׁשו֑ע אַ֣ ִקים ל7 ֞ן אַ֣ אָֿבָהֿתַ֣ ָלָהא ּדַ֣ אַ֣
יָסא> ל קַ֣ יֻּתוָני֗הי עַ֣ ּתלַ֣

Act 5:31 יֿך אִריֵמה ּביִַ֣מיֵנ֑ה אַ֣ חָיָנא> וַ֣ ָלָהא ִרָׁשא ומַ֣ ִקים אַ֣ ֵלה לָהָנא אַ֣
איסָרֵיל> ֞ ִל7 ּדֵנֵּתל ּתָיֻּבוָֿתא וֻׁשוֿבָקן חָטֵהא>

Act 5:32 ָלָהא ו ּדיַ֣֗הֿב אַ֣ ן וֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> הַ֣ ן ּדֵמֵל֞א ָהֵלי> ן ָסהֵּד֞א ֗חנַ֣ חנַ֣ וַ֣
ימִנין ֵּבה ס מהַ֣ איֵלין ּדַ֣ לַ֣

Act 5:33 ׁשִֿבין ו ּבֻרוֿגָזא> וֵמֿתחַ֣ וזִלין ֗הוַ֣ ו ָהֵלין ֵמֵל֑א֞ ֵמֿתּגַ֣ עו ֗הוַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ל ֵאנֻון> ו לֵמקטַ֣ ֗הוַ֣

Act 5:34 <ֵלֿף ָנֻמוָסא ִליאֵיל מַ֣ 7מַ֣ ׁשֵמה הָוא ּגַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּפִריֵׁש֞א ּדַ֣ וָקם ֗הָוא חַ֣
ר ֵעָּדָנא זֻעוָרא> ׁשִליֵח֞א לֿבַ֣ ֿ֭ד ּדנַּ֣פֻקון ֵאנֻון לַ֣ ֿפקַ֣ ָמ֑א וַ֣ ר ֵמן ֻּכֵלה עַ֣ מיַ֣קַ֣ וַ֣

Act 5:35 חזַ֣ו ָמָנא ן וַ֣ ֗הרו ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו> יסָרֵי֑ל ֵאזּדַ֣ ֞י ִא7 ֿבֵר֞א ּבנַ֣ ן ּגַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ל ָהֵלין ֗אָנָׁשא> ֿ֭ד עַ֣ ָוֵלא לֻֿכון לֵמעּבַ֣

Act 5:36 ל נַֿ֣פֵׁשה> ּדֵמֵּדם ר עַ֣ א> ֵואמַ֣ ֵמן קָֿ֭דם ֵּגיר ָהָנא זַֿ֣בָנ֑א ָקם ֗הָוא ָּתוֿ֭דַ֣
איֵלין ָּדאִז֗לין ֞ וֻהו ֵאֿתקֵטל> וַ֣ ֿבִרין> עָמאא ּגַ֣ רּבַ֣ יֿך אַ֣ ֿב> ֵואזַ֣לו ָּבֿתֵרה אַ֣ ו רַ֣ ֻה֗

יֿך ָלא ֵמֵּדם> ו אַ֣ הוַ֣ רו> וַ֣ ּדַ֣ ו ָּבֿתֵרה> ֵאֿתּבַ֣ ֗הוַ֣
Act 5:37 ו ֗אָנָׁשא ֿתִּבין ֗הוַ֣ ֻהוָֿ֭דא ּגִליָלָי֑א ּביַ֣וָמָֿת֞א ּדֵמֿתּכַ֣ וָקם ֵמן-ָּבֿתֵרה ִי7
יֵלין ָּדאִז֗לין ִּגָיאא ָּבֿתֵרה> וֻהו ִמיֿת> וֻֿכלֻהון אַ֣ ָמא סַ֣ ֿכֵסֿף ִרָׁשא> וַ֣אסִטי עַ֣ ּבַ֣

רו> ּדַ֣ ו ָּבֿתֵרה> ֵאֿתּבַ֣ ֗הוַ֣
Act 5:38 ן ֵמן ָהֵלין ֗אָנָׁשא> וַׁ֣שֻֿבוקו ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּפֻרוקו לֻֿכו> וָהָׁשא ָאמַ֣

ֿבָּתא> וָהָנא עָֿבָֿ֭ד֑א ֵמׁשּתֵרין חׁשַ֣ יָנָׁש֞א ִאיֵֿתיה ָהֵֿ֭דא מַ֣ ו ּדֵמן ּבנַ֣ ן ֵּדאן ֻה֗ לֻהו>
וָעֿבִרין>

Act 5:39 לָמא טֻלוָני֗הי> ּדַ֣ ֿתֿבַ֣ יֻּכו֞ן ּדַ֣ ָלָהא ֗ה֑ו ָלא ָמטָיא ִּבאיֿ֭דַ֣ ֵאן ֵּדין ֵמן אַ֣
ָלָהא ָקיִמין א֗נֻּתון> ל אַ֣ ן ּדֻלוקֿבַ֣ ֿכֻחון לֻֿכו> ֵּתׁשּתַ֣

Act 5:40 ן ֵקֿ֭דו ֵאנֻו> ן וֿפַ֣ ֵּגֿ֭דו ֵאנֻו> ֞ ונַ֣ ׁשִליֵחא> ו ֵאנֻון לַ֣ קרַ֣ ֵואּתטִּפיסו ֵלה> וַ֣
ו ֵאנֻון> ֵיֻׁשוע> וַׁ֣שרַ֣ ׁשָמא ּד7 לִלין ּבַ֣ ּדָלא ֵנהוֻון ממַ֣

Act 5:41 <עֻרון ו ֵמֻטל ׁשָמא ּדֵנצטַ֣ ו ֗הוַ֣ ׁשוַ֣ ן ּדַ֣ ֿ֭ד ָחֵֿ֭די> ן ּכַ֣ יֻהו> קו ֵמן קָֿ֭דמַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
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Act 5:42 ל ָּבֻרו עַ֣ מסַ֣ יָּת֑א ולַ֣ ֿבֿבַ֣ יּכָלא> וַ֣ ָלֻֿפו ּבהַ֣ ו ֻּכליֻום> למַ֣ וָלא ָׁשֵלין ֗הוַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ָמרַ֣

Act 6:1 לִמיֵֿ֭ד֞א ו יַ֣וָנֵי֞א ּתַ֣ ֵטנו ֗הוַ֣ לִמיֵֿ֭ד֑א֞ רַ֣ ֿ֭ד סִֿגיו ּתַ֣ ן ּכַ֣ ֿבֻהון ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו> וַ֣
רמָלֿתֻהו֞ן ּבֵֿתׁשֵמׁשָּתא ּדֻֿכליֻום> ֞י אַ֣ סָי֞ן ֗הוַ֣ ל ֵעֿבָרֵי֑א֞ ּדֵמֿתּבַ֣ עַ֣

Act 6:2 ן ָלא רו לֻהו> ֞ ֵואמַ֣ לִמיֵֿ֭דא> ר ׁשִליֵח֞א לֻֿכֵלה ֵּכנָׁשא ּדֿתַ֣ ו ּתֵרעסַ֣ קרַ֣ וַ֣
֞ ֵמׁש ָּפֻֿתוֵרא> נׁשַ֣ אָלָהא> וַ֣ ִּפיר ּדֵנׁשֻּבוק ֵמלָֿתא ּדַ֣ ׁשַ֣

Act 6:3 יֻהון ֿבִרי֞ן ֵמנֻֿכו֑ן ִּדאיֿת עלַ֣ ֿבָעא ּגַ֣ ו ׁשַ֣ ֿגֿבַ֣ ֑י֞ וַ֣ חַ֣ ו ָהִֿכיל אַ֣ ּבצַ֣
ל ָהֵֿ֭דא צֻֿבוָֿתא> נִקים ֵאנֻון עַ֣ מֵלין ֻרוֵחה ּדָמרָיא וֵחֿכמָֿת֑א וַ֣ ָסהֻּדוָֿת֑א וַ֣

Act 6:4 <ֿבֵֿתׁשֵמׁשָּתא ּדֵמלָֿתא צֻלוָֿתא> וַ֣ ן ּבַ֣ ִמיִני> ן ֵנהֵוא אַ֣ חנַ֣> וַ֣
Act 6:5 ֿבָרא ָנוס> ּגַ֣ אסֵטֿפַ֣ ו ֵל7 ֿגֿבַ֣ ָמא> וַ֣ ֿת ָהֵֿ֭דא ֵמלָֿתא> קָֿ֭דם ֻּכֵלה עַ֣ וֵׁשֿפרַ֣

ָנור> ִניקַ֣ ל7 ּפָרָֿכָרוס> וַ֣ 7 ִֿפיִליָּפוס> ולַ֣ ל7 יָמנֻוָֿתא> וֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> וַ֣ מֵלא ֗הָוא הַ֣ ּדַ֣
נִטָיוָֿכָיא> אָוס> ִּגיֻוָרא אַ֣ ִניָקלַ֣ ל7 רֵמנַ֣א> וַ֣ ּפַ֣ ל7 ן וַ֣ ִטיָמו> ל7 וַ֣

Act 6:6 <יֻהון ִאיָֿ֭דא ִליו> ָסמו עלַ֣ ֿ֭ד צַ֣ ֞ וֿכַ֣ ׁשִליֵחא> יֻהון ּדַ֣ ָהֵלין ָקמו קָֿ֭דמַ֣
Act 6:7 לִמיֵֿ֭ד֞א אָלָהא ָרֿבָיא ֗הָוֿת> וָסֵֿגא ֗הָוא ֵמנָיָנא ּדֿתַ֣ וֵמלֵֿתה ּדַ֣

יָמנֻוָֿתא ס ע ֗הָוא להַ֣ ִּגָיאא ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵמׁשּתמַ֣ ָמא סַ֣ ֻּב7אוִרׁשֵלם ָטֿב> ועַ֣
Act 6:8 ֞ יָלא> וָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא ָאֿתָוָֿתא> יֻּבוָֿתא> וחַ֣ ָנוס ֵּדי֑ן מֵלא ֗הָוא טַ֣ סֵטֿפַ֣ ֵא7

ָמא> וֵֿתֿ֭דמָרָֿת֞א ּבעַ֣
Act 6:9 רָיא ּדִליֵֿברִטינֻ֑ו וֻקוִריָנֵי֞א ו ֗אָנָׁשא ֵמן ּכנֻוׁשָּתא ּדֵמֿתקַ֣ וָקמו ֗הוַ֣

ָנו֑ס סֵטֿפַ֣ ם ֵא7 ו עַ֣ ִסיַ֣א> וָֿ֭דרִׁשין ֗הוַ֣ 7 יִליִקיַ֣א> וֵמן אַ֣ ֿ֭דֵמן ִק7 ֞ וַ֣ נּדָרֵיא> אֵלּכסַ֣ וַ֣
Act 6:10 לָלא ֗הָוֿת ממַ֣ ל ֵחֿכמָֿתא וֻרוָחא> ּדַ֣ מָקם ֻלוקֿבַ֣ ו לַ֣ וָלא ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣

ֵּבה>
Act 6:11 עָני֗הי חנַ֣ן ׁשמַ֣ אֵלֿפו ֵאנֻון ּדִנאמֻרו֑ן ּדַ֣ ֞ וַ֣ ֿבֵרא> רו לֿגַ֣ ּדַ֣ ָהיֵּדין ׁשַ֣

ָלָהא> ל אַ֣ וֵׁשא> ועַ֣ ל ֻמ7 ר ֵמֵל֞א ּדֻֿגוָּדָֿפא> עַ֣ ֵּדאמַ֣
Act 6:12 ֿפו ו֗הי> וַ֣חטַ֣ ו> וָקמו עלַ֣ ֞ ֵואֿתַ֣ לָסֿפֵרא> ֞ וַ֣ ִׁשיֵׁשא> לקַ֣ ָמא וַ֣ ׁשו לעַ֣ וַׁ֣שֿגַ֣

ֿת ֵּכנָׁשא> יּתיֻו֗הי לֵמצעַ֣ אַ֣
Act 6:13 ָלֻלו ממַ֣ ֿבָרא> ָלא ָׁשֵלא לַ֣ ָּגֵל֞א ָּדאמִרי֑ן ָהָנא ּגַ֣ אִקימו ָסהֵּד֞א ּדַ֣ וַ֣

ִּדיָׁשא> ֿתָרא ָהָנא קַ֣ ל אַ֣ ל ָנֻמוָס֑א ועַ֣ ֵמֵל֞א ֻלוקֿבַ֣
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Act 6:14 ֵיֻׁשוע ָהָנא ָנצָרָי֑א ֻהו ֵנׁשֵריו֗הי ר> ּד7 עָני֗הי> ֵּדאמַ֣ ן ֵּגיר ׁשמַ֣ חנַ֣
וֵׁשא> אׁשֵלם לֻֿכון ֻמ7 ֵלֿף עָיֵֿ֭ד֞א ּדַ֣ נחַ֣ אֿתָרא ָהָנ֑א וַ֣ לַ֣

Act 6:15 <רֻצוֵּפה חזַ֣ו ּפַ֣ ֿכנֻוׁשָּת֑א וַ֣ ו ּבַ֣ וָחרו ֵּבה ֻּכלֻהון ָהנֻון ּדָיֿתִּבין ֗הוַ֣
אָֿכא> לַ֣ רֻצוָּפא ּדמַ֣ יֿך ּפַ֣ אַ֣

Act 7:1 ֞ ָנא ֵאֵנין> ּב-ָּכהֵנ֞א ֵּדאן ֗הו ּדָהֵלין ָהֿכַ֣ אֵלה רַ֣ וׁשַ֣
Act 7:2 ָלָהא ּדֵֿתׁשֻּבוחָּתא עו> אַ֣ ֞ ׁשמַ֣ ן> אָֿבָהֿתַ֣ ֞ וַ֣ ין> חַ֣ ֞ אַ֣ ֿבֵרא> ר> ּגַ֣ ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣

ר ֿ֭ד ָלא ִנאֵֿתא ֵנעמַ֣ ֞ עַ֣ ו֗הי ֗הָוא ֵּביֿת-נַ֣הִרין> ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ ֿבָרָה֑ם ּכַ֣ 7 אֻֿבון אַ֣ ֵאֿתחִזי לַ֣
ָחָרן> ּב7

Act 7:3 ֞י ֻטוהָמֿך֑ וָֿתא רָעֿך> וֵמן לָוֿת ּבנַ֣ ר ֗הָוא ֵל֑ה ּדֻֿפוק ֵמן אַ֣ ֵואמַ֣
ֵויֿך> יָֿ֭דא ֵּדאחַ֣ ארָעא אַ֣ לַ֣

Act 7:4 ן וֵמן ָחָר> ר ּב7 לָֿ֭דֵי֑א֞ ֵואָֿתא עמַ֣ רָעא ּדֿכַ֣ ֿבָרָהם ֵמן אַ֣ 7 ק אַ֣ וָהיֵּדין נֿפַ֣
ארָעא ָהֵֿ֭ד֑א ּדָֿבה ָעמִרין א֗נֻּתון ָלָהא לַ֣ נֵיה אַ֣ ֻֿבו֗ה֑י ׁשַ֣ ֿ֭ד ִמיֿת אַ֣ ָמן ּכַ֣ ּתַ֣

יַ֣וָמָנא>
Act 7:5 וִּדי וָלא יַ֣֗הֿב ֵלה ָירֻּתוָֿתא ָּבה> ָאֿף ָלא ֻּדורּכָֿתא ּדֵרֿגָלא> ֵואׁשּתַ֣

יּת ֗הָוא ֵלה ּבָרא> ֿ֭ד לַ֣ לזַ֣רֵעה> ּכַ֣ לִמארָֿתה> ֵלה> וַ֣ יֿך ּדַ֣ ֗הָוא ּדֵנּתִליה ֵלה אַ֣
Act 7:6 וָּתָֿבא ר ֵל֑ה ּדֵנהֵוא זַ֣רָעֿך ּתַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ָלָהא ּכַ֣ ֵמה אַ֣ ֵלל ֗הָוא עַ֣ ומַ֣

֞ עָמאא ׁשִנין> רּבַ֣ ֵֿבאֻׁשון ֵלה אַ֣ עּבֻֿ֭דוָני֗הי> ונַ֣ נׁשַ֣ ארָעא נֻוֿכָריָּתא> וַ֣ ּבַ֣
Act 7:7 ר ָלָהא> וֵמן-ָּבֿתַ֣ ר אַ֣ ֿבֻּדוָֿת֑א ֵאֻּדוִניו֗הי ֵאָנא> ָאמַ֣ ָמא ּדֵנֿפלֻחון עַ֣ לעַ֣ וַ֣

אֿתָרא ָהָנא> ן וֵנֿפלֻחון ִלי ּבַ֣ ָהֵלי֑ן ֵנּפֻקו>
Act 7:8 זֵרה ּביַ֣וָמא איסָחק> וֿגַ֣ וֵלֿ֭ד ִל7 ֿגזֻורָּתא> וָהיֵּדין אַ֣ ויַ֣֗הֿב ֵלה ִּדיִַֿ֣תִקא ּדַ֣

֞ ן> ָֿבָהֿתַ֣ ר אַ֣ ֿתֵרעסַ֣ וֵלֿ֭ד לַ֣ יַ֣עֻקוֿב אַ֣ יַ֣עֻקוֿב> ו7 וֵלֿ֭ד ל7 איסָחק אַ֣ ּתִמיָנָיא> ִו7
Act 7:9 <ֵמה הָוא אָלָהא עַ֣ ן וַ֣ ֵמצֵרי> יַ֣וֵסֿף> וזַּ֣בנֻו֗הי ל7 נו ּב7 ֞ן טַ֣ ָֿבָהֿתַ֣ וֵהנֻון אַ֣

Act 7:10 <יֻּבוָֿתא וֵחֿכמָֿתא ו֗הי>֞ ויַ֣֗הֿב ֵלה טַ֣ רֵקה ֗הָוא ֵמן ֻּכלֻהון ֻאולָצנַ֣ וֿפַ֣
יֵּתה ֻּכֵלה ּס ל ּבַ֣ ן ועַ֣ צֵרי> ל ֵמ7 אִקיֵמה ִרָׁשא עַ֣ ן וַ֣ ֵמצֵרי> לָּכא ּד7 קָֿ֭דם ֵּפרֻעון מַ֣

ּס
Act 7:11 יּת ן ולַ֣ ֿכנַ֣ע> 7 ארָעא ּדַ֣ ן וֿבַ֣ צֵרי> ָּבא> ּבֻֿכָלה ֵמ7 ֿפָנא> וֻאולָצָנא רַ֣ הָוא ּכַ֣ וַ֣

֞ ן> אָֿבָהֿתַ֣ ע לַ֣ ֗הָוא לֻהון לֵמסּבַ֣
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Act 7:12 ֞ן אָֿבָהֿתַ֣ ר ֗הָוא לַ֣ ּדַ֣ ֵמצֵרי֑ן ׁשַ֣ 7עֻקוֿב ִּדאיֿת עֻֿבוָרא ּב7 ע יַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ם> ֻלוקֿ֭דַ֣

Act 7:13 ע ו֗הי>֞ ֵואִֿתיֿ֭דַ֣ אחַ֣ 7וֵסֿף נַֿ֣פֵׁשה לַ֣ ע יַ֣ וּדַ֣ רֵּתי֞ן זַֿ֣בִני֑ן֞ אַ֣ ֿ֭ד ֵאזַ֣לו ּדֿתַ֣ וֿכַ֣
יַ֣וֵסֿף> לֵֿפרֻעון ֻטוהֵמה ּד7

Act 7:14 לֻֿכֵלה ֻטוהֵמה> וָהֵוין 7עֻקוֿב> וַ֣ אֻֿבו֗הי יַ֣ איּתֵיה לַ֣ 7וֵסֿף֑ וַ֣ ר ֗הָוא יַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
֞ ֵמׁש נַֿ֣פָׁשן> ֿבִעין וחַ֣ ו ּבֵמנָיָנ֑א ׁשַ֣ ֗הוַ֣

Act 7:15 ֞ ן> אָֿבָהֿתַ֣ ן ֻהו וַ֣ ָמ> ן וִמיֿת ּתַ֣ ֵמצֵרי> 7עֻקוֿב ל7 נֵחֿת יַ֣ וַ֣
Act 7:16 <ֿבָרָהם ּבֵֿכסָּפא 7 ן ֗הָוא אַ֣ זֿבַ֣ ֿבָרא> ּדַ֣ ׁשִֿכים> ֵואּתּתִסים ּבקַ֣ 7 ִני לַ֣ ֵואׁשּתַ֣

ֻמור> ֞י ח7 ֵמן ּבנַ֣
Act 7:17 ָלָהא וָמָֿת֞א אַ֣ וִּדי ֗הָוא ּבמַ֣ ִטי ֗הָוא זַֿ֣בָנא ּדֵמֵּדם ֵּדאׁשּתַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣

ֵמצֵרי֑ן ֿתֵקֿף ּב7 ָמא> וַ֣ אֿבָרָה֑ם סִֿגי ֗הָוא עַ֣ 7 לַ֣
Act 7:18 ע ֗הָוא ֵלה יָנא ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ צֵרי֑ן אַ֣ ל ֵמ7 לָּכא ֗אחִרָנא עַ֣ ָמא ּדָקם מַ֣ עֿ֭דַ֣

יַ֣וֵסֿף> ל7
Act 7:19 ֿ֭ד ּדֵנהוֻון ֵמׁשּתֵֿ֭דין ֿפקַ֣ ֞ וַ֣ ן> אָֿבָהֿתַ֣ אֵֿבאׁש לַ֣ ן וַ֣ ל ֻטוהמַ֣> נַ֣ע עַ֣ ֵואצטַ֣

֞ ּדָלא ִנֻחון> יֻהון> יַֻ֣לוֿ֭דַ֣
Act 7:20 ִּבי אָלָהא> ֵואֿתרַ֣ רִחים ֗הָוא לַ֣ וֵׁשא> וַ֣ ו> ֵאִֿתיֵלֿ֭ד ֻמ7 ֵּבה ּבזַֿ֣בָנא הַ֣

ֻֿבו֗הי> יַ֣רֵח֞א ּתָלָֿתא ֵּביֿת אַ֣
Act 7:21 ּביֵַֿ֣תה ָלה ן ורַ֣ ֗רֿת ֵּפרֻעו> חֵֿתה ּבַ֣ ֿ֭ד ֵאׁשּתִֿ֭די ֵמן ֵאֵמ֑ה ֵאׁשּכַ֣ וֿכַ֣

ֿבָרא> לַ֣
Act 7:22 ֞<ו֗הי עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא ּבֵמלַ֣ ֞ וַ֣ וֵׁשא ּבֻֿכָלה ֵחֿכמָֿתא ּדֵמצָרֵיא> ֵואֿתרִֿ֭די ֻמ7

ו֗הי>֞ עָֿבֿ֭דַ֣ ָואֿף ּבַ֣
Act 7:23 ל ֵלֵּב֑ה ּדֵנסֻעור רּבִעין ׁשִני֑ן֞ סֵלק ֗הָוא עַ֣ ר אַ֣ ֿ֭ד הָוא ּבַ֣ וֿכַ֣

יסָרֵיל> ֞י ִא7 ו֗ה֞י ּבנַ֣ אחַ֣ לַ֣
Act 7:24 ֿ֭ד עֿבַ֣ ֿבֵעה> וַ֣ קִטיָר֑א וֿתַ֣ ר ּבַ֣ רּבֵֿתה ּדֵמּתּדֿבַ֣ ֞י ׁשַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּבנַ֣ חָזא לחַ֣ וַ֣

סֵּכל ֗הָוא ֵּבה> ו> ּדמַ֣ טֵלה לֵמצָרָיא הַ֣ ֵלה ִּדיָנא> וקַ֣
Act 7:25 אָלָהא ִּבאיֵֿ֭דה ָיֵהֿב יסָרֵי֑ל ּדַ֣ ֞י ִא7 ו֗ה֞י ּבנַ֣ חַ֣ ּכִלין אַ֣ ר ּדֵמסּתַ֣ וַ֣סֿבַ֣

לו> ּכַ֣ לֻהון ֻּפורָקָנא> וָלא ֵאסּתַ֣
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Act 7:26 מִּפיס ֿ֭ד> וַ֣ ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ֿ֭ד ָנֵצין ֵהנֻון חַ֣ ן ּכַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ֵאֿתחִזי לֻהו> וַ֣
סּכִלין ֗נֻּתו֑ן ֵמֻטל ָמָנא מַ֣ ֵח֞א אַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ ר> ּגַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ן ּכַ֣ ינֻו> ֗הָוא לֻהון ּדֵנׁשּתַ֣

ֿ֭ד> ֿ֭ד ּבחַ֣ א֗נֻּתון חַ֣
Act 7:27 נֻו ר ֵלה> מַ֣ חֵקה ֵמן לָוֵֿתה> ֵואמַ֣ ֿבֵר֑ה ּדַ֣ סֵּכל ֗הָוא ּבחַ֣ ו ֵּדין ּדמַ֣ הַ֣

ָיָנא> ין ִרָׁשא וֿ֭דַ֣ ִקיָמֿך עלַ֣ אַ֣
Act 7:28 <לּת ֵאֿתָמלי לֵמצָרָיא קטַ֣ יֿך ּדַ֣ ֗נּ֑ת אַ֣ ני ָּבֵעא אַ֣ לָמא לֵמקטלַ֣ ּדַ֣

Act 7:29 ו הוַ֣ ן וַ֣ ֵמֿ֭דיַ֣> ארָעא ּד7 וָּתָֿבא ּבַ֣ הָוא ּתַ֣ וֵׁשא ּבֵמלָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א וַ֣ ק ֻמ7 ערַ֣ וַ֣
֞ ֵלה ּתֵרי֞ן ּבִנין>

Act 7:30 ֿ֭דּבָרא ּדֻטור רּבִעין ׁשִני֑ן֞ ֵאֿתחִזי ֵלה ּבמַ֣ ָמן אַ֣ ֞י ֵלה ּתַ֣ ֿ֭ד מלַ֣ וֿכַ֣
נָיא> אֵֿכה ּדָמרָיא ּבנֻוָרא ּדָיקָּדא ּבסַ֣ לַ֣ ֑י מַ֣ ינַ֣ ִס7

Act 7:31 ר ֵלה ֿב ּדֵנחֵז֑א ֵאמַ֣ רַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתקַ֣ ר ּבֵחזָוא> וֿכַ֣ מַ֣ וֵׁשא> ֵאּתּדַ֣ ֿ֭ד חָזא ֻמ7 וֿכַ֣
ָמרָיא ּבָקָלא>

Act 7:32 <יַ֣עֻקוֿב ֿ֭ד7 איסָחק> וַ֣ אֿבָרָהם> וִֿ֭ד7 7 ָלֵהה ּדַ֣ יּךְ֭>֞ אַ֣ אָֿבהַ֣ ָלָהא ּדַ֣ ֵאָנא ֗אָנא אַ֣
נֻחור ּבֵחזָוא> ח ֗הָוא ּדַ֣ מרַ֣ וֵׁש֑א ָלא מַ֣ ִּתיֿת ֗הָוא ֻמ7 ֿ֭ד רַ֣ וֿכַ֣

Act 7:33 ֗נּת רָעא ֵּגיר ּדָקֵאם אַ֣ יּךְ֭>֞ אַ֣ יּךְ֭֞ ֵמן ֵרֿגלַ֣ ר ֵלה ָמרָיא> ׁשִרי מָסנַ֣ ֵואמַ֣
ִּדיָׁשא ֗הי> ָּבה> קַ֣

Act 7:34 ֵמצֵרי֑ן וֵֿתנָחֵֿת֞ה ֵׁשמֵעֿת> וֵנחֵּתֿת ֿב7 מי ּדַ֣ ֵמחָזא חִזיֿת ֻאולָצֵנה ּדעַ֣
ֵמצֵרין> ּדָרֿך ל7 ן וָהָׁשא ָּתא ֵאׁשַ֣ ֵּדאֿפֻרוק ֵאנֻו>

Act 7:35 ין ִרָׁשא ִקיָמֿך עלַ֣ נֻו אַ֣ ֿ֭ד ָאמִרי֑ן ּדמַ֣ רו ֵּבה ּכַ֣ ֿכֿפַ֣ וֵׁשא ּדַ֣ לָהָנא ֻמ7
ו אָֿכא> הַ֣ לַ֣ ֞י מַ֣ ר לֻהו֑ן ִּבאיֿ֭דַ֣ ּדַ֣ ָלָהא ִרָׁשא> וָֿפֻרוָקא ׁשַ֣ ָיָנ֑א ֵלה לָהָנא אַ֣ וֿ֭דַ֣

נָיא> ֵּדאֿתחִזי ֵלה ּבסַ֣
Act 7:36 ארָעא רָוָֿת֑א֞ ּבַ֣ ֿגֿבַ֣ ֿ֭ד ָאֿתָוָֿת֞א וֵֿתֿ֭דמָרָֿת֞א וַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ אֵּפק ֵאנֻו֑ן ּכַ֣ ו ּדַ֣ ָהנַ֣

רּבִעין> ֿ֭דּבָרא ׁשִני֞ן אַ֣ ֿביַָ֣מא ֿ֭דֻסוֿף> וַֿ֣במַ֣ ן וַ֣ ֵמצֵרי> ּד7
Act 7:37 נִֿבָיא נִקים לֻֿכון ָמרָיא יסָרֵי֑ל ּדַ֣ ֞י ִא7 ֿבנַ֣ ר לַ֣ ו ֵּדאמַ֣ וֵׁשא> הַ֣ ו ֻמ7 ָהנַ֣

ֿכָוֿתי> ֵלה ֵּתׁשמֻעון> יֻּכו֞ן אַ֣ חַ֣ ָלָהא ֵמן אַ֣ אַ֣
Act 7:38 ֵלל ֗הָוא ו ּדמַ֣ אָֿכא הַ֣ לַ֣ ם מַ֣ ֿ֭דּבָר֑א עַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא ּבמַ֣ הָוא ּבַ֣ ו ּדַ֣ ָהנַ֣

ן ֵנֵּתל> ָיָֿת֞א ּדלַ֣ ֵּבל ֵמֵל֞א חַ֣ י> וֻהויֻו ּדקַ֣ ִסינַ֣ ֞ ּבֻטוָרא ּד7 ן> ָֿבָהֿתַ֣ ם אַ֣ ֵמה> ועַ֣ עַ֣
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Act 7:39 ָוֿתֻהו֞ן ֿבֵלּבַ֣ ֿבֻקו֗ה֑י וַ֣ ֞ ֵאָלא ׁשַ֣ ן> ָֿבָהֿתַ֣ ו לֵמּתּדָניֻו ֵלה אַ֣ וָלא צֿבַ֣
ֵמצֵרי֑ן ֿכו לֻהון ל7 הֿפַ֣

Act 7:40 י֑ן ֵמֻטל ּדָהָנא ָלֵה֞א ּדִנאזֻ֗לון קָֿ֭דמַ֣ ן אַ֣ ן עֵֿבֿ֭ד לַ֣ אהֻרו> 7 ֿ֭ד ָאמִרין לַ֣ ּכַ֣
ן ָמָנא הָוי֗הי> ֵמצֵרי֑ן ָלא ָיֿ֭דִעין ֗חנַ֣ רָעא ּד7 ן ֵמן אַ֣ אּפקַ֣ וֵׁשא ּדַ֣ ֻמ7

Act 7:41 ֞ ֿכֵרא> ֿפֿתַ֣ חו ֵּדֿבֵח֞א לַ֣ ּבַ֣ ֿ֭דו לֻהון ֵעֿגָלא ּביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן וֿ֭דַ֣ עֿבַ֣ וַ֣
֞ יֻהון> עָֿבֿ֭ד ִאיֿ֭דַ֣ ו ּבַ֣ סִמין ֗הוַ֣ וֵמֿתּבַ֣

Act 7:42 ָי֑א ׁשמַ֣ ָוָֿת֞א ּדַ֣ ילַ֣ ָלָהא וַ֣אׁשֵלם ֵאנֻו֑ן ּדֵנהוֻון ָּפלִחין לחַ֣ ֿך אַ֣ וַ֣הֿפַ֣
ו ֿ֭דּבָר֑א ֵנֿכסָֿתא אַ֣ רּבִעין ׁשִני֞ן ּבמַ֣ ֞ לָמא אַ֣ נִֿבֵיא> ֿכָֿתָֿבא ּדַ֣ ֿכִֿתיֿב ּבַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣

יסָרֵיל> ֞י ִא7 ֵרֿבֻּתון ִלי ּבנַ֣ ֵּדֿבחָֿתא קַ֣
Act 7:43 רָֿפ֑ן ֵּדמָוָֿת֞א אָלָהא ּדַ֣ וּכֵֿבה ּדַ֣ לֻּכו֑ם וֿכַ֣ ׁשּכֵנה ּדמַ֣ לֻּתון מַ֣ ֵאָלא ׁשקַ֣

ֵֿבל> ל ֵמן ָּב7 ֵניֻֿכון להַ֣ ן ֵאׁשַ֣ ּדֻּתון ּדֵֿתהוֻון ָסֿגִּדין לֵהי> עֿבַ֣ ּדַ֣
Act 7:44 יֿך ו֗הי ֗הָו֑א אַ֣ ֿ֭דּבָרא ִאיֿתַ֣ ֞ ּבמַ֣ ן> אָֿבָהֿתַ֣ ׁשּכָנא ּדָסהֻּדוָֿתא ּדַ֣ ָהא מַ֣

וֵיה> ֿ֭דֻמוָֿתא ּדחַ֣ וֵׁשא לֵמעּבֵֿ֭דה ּבַ֣ ם ֻמ7 ֵלל עַ֣ ו ּדמַ֣ ֵקֿ֭ד הַ֣ ָמא ּדֿפַ֣
Act 7:45 ם ֵי7ֻׁשו֑ע ֞ן עַ֣ ָֿבָהֿתַ֣ עֻלו֗הי אַ֣ ָעֻלו אַ֣ ׁשּכָנ֑א ָאֿף מַ֣ וֵלה לָהָנא מַ֣

ן יֻהו> ׁשָֿ֭דא ֵמן-קָֿ֭דמַ֣ ֗מֵמ֞א ָהנֻון ּדַ֣ ָלָהא יֻורָּתָנ֑א ֵמן עַ֣ ארָעא ּדיַ֣֗הֿב לֻהון אַ֣ לַ֣
ִויֿ֑֭ד ֿ֭דַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ָמא ליַ֣ומַ֣ ל עֿ֭דַ֣ ֵואֿתיַּ֣בַ֣

Act 7:46 ׁשּכָנא ח מַ֣ אָלָהא> וַׁ֣שֵאל ּדֵנׁשּכַ֣ ו֗הי ּדַ֣ חֵמ֞א קָֿ֭דמַ֣ ח רַ֣ ו ֵּדאׁשּכַ֣ הַ֣
יַ֣עֻקוֿב> אָלֵהה ּד7 לַ֣

Act 7:47 <יָּתא ן ּבָנא ֵלה ּבַ֣ ֵליָמון ֵּדי> ׁש7
Act 7:48 <ר נִֿבָיא יֿך ֵּדאמַ֣ ֞ אַ֣ ָיא> עָֿבֿ֭ד ִאיֿ֭דַ֣ יָמא ָלא ׁשָרא ּבַ֣ וַ֣מרַ֣

Act 7:49 יָּתא ו ּבַ֣ ינַ֣ י>֞ אַ֣ ֿתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ ארָעא ֻּכוֿבָׁשא ּדַ֣ י> וַ֣ ָיא ֻּכורסַ֣ ׁשמַ֣ ּדַ֣
נָיחּתי> ֿתָרא ּדַ֣ ינַ֣ו אַ֣ ו אַ֣ ר ָמרָיא> אַ֣ ּדֵֿתֿבנֻון ִלי> ָאמַ֣

Act 7:50 ֿת ָהֵלין ֻּכלֵהי֑ן ָלא ָהא ִאיָֿ֭דא ִּדיל֑י ֵעֿבּדַ֣
Act 7:51 ֗נֻּתון עֿתֻהו֑ן אַ֣ ׁשמַ֣ ן וַֿ֣במַ֣ ֿ֭דָלא ּגִזיִרין ּבֵלּבֻהו> ׁשיַ֣֞י קָֿ֭דָלא> וַ֣ ָאו קַ֣

֗נֻּתון> ֞ ָאֿף אַ֣ יֻּכון> ָֿבהַ֣ יֿך אַ֣ ן אַ֣ ל ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ָקיִמין א֗נֻּתו> ן ֻלוקֿבַ֣ ּבֻֿכלזֿבַ֣
Act 7:52 איֵלין יֻּכו֑ן֞ לַ֣ ָֿבהַ֣ לו אַ֣ קטַ֣ ֿפו וַ֣ איָנא ֵּגיר ֵמן נִֿבֵי֞א ּדָלא רֿ֭דַ֣ לַ֣

לֻּתוָני֗הי> קטַ֣ ׁשֵלמֻּתון וַ֣ א֗נֻּתון אַ֣ ו ּדַ֣ ל ֵמאִֿתיֵֿתה ּדזִַּ֣דיָק֑א הַ֣ ֵּדקו עַ֣ ֵּדמו ּבַ֣ ּדקַ֣
Act 7:53 רֻּתוָני֗הי ּס ּס ֞ וָלא נטַ֣ אֵֿכא> לַ֣ ֵּבלֻּתון ָנֻמוָסא ּביַֿ֣֭ד ֻּפוקָּדָנא ּדמַ֣ וקַ֣
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Act 7:54 ו רִקין ֗הוַ֣ מחַ֣ ן וַ֣ ו ָהֵלי֑ן ֵאֿתמִליו ֵחמָּתא ּבנַֿ֣פׁשֻהו> עו ֗הוַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ו֗הי> יֻהו֞ן עלַ֣ ֵׁשנַ֣

Act 7:55 חָזא ָיא> וַ֣ ׁשמַ֣ יָמנֻוָֿתא וֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א ָחר ּבַ֣ ֿ֭ד מֵלא ֗הָוא הַ֣ וֻהו ּכַ֣
אָלָהא> ֿ֭ד ָקֵאם ֵמן יִַ֣מיָנא ּדַ֣ ֵיֻׁשוע ּכַ֣ ל7 אָלָה֑א וַ֣ ֵּתׁשֻּבוחָּתא ּדַ֣

Act 7:56 ֿ֭ד ֿבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּכַ֣ ֿ֭ד ּפִֿתיִחי֑ן ולַ֣ ָיא ּכַ֣ ר> ָהא ָחֵזא ֗אָנא ׁשמַ֣ ֵואמַ֣
אָלָהא> ָקֵאם ֵמן יִַ֣מיָנא ּדַ֣

Act 7:57 <ו֗הי ֻּכלֻהון ֿגזַ֣מו עלַ֣ ֞ וַ֣ יֻהון> רו ֵאֿ֭דנַ֣ ּכַ֣ ו ּבָקָלא ָרָמא> וסַ֣ קעַ֣ וַ֣
Act 7:58 איֵלין ו ֵלה> וַ֣ ר-ֵמן מִֿ֭די֗נָּתא> וָרֿגִמין ֗הוַ֣ ּפֻקו֗הי לֿבַ֣ ֿ֭דו אַ֣ ֵואחַ֣
ֿ֑֭ד ּדֵמֿתקֵרא יָמא חַ֣ עלַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ יֻהו֞ן לָוֿת ֵרֿגלַ֣ ו֗ה֑י ָסמו נַ֣חּתַ֣ אסֵהֿ֭דו עלַ֣ ּדַ֣

אָול> ָׁש7
Act 7:59 ֵּבל ן ֵי7ֻׁשוע> קַ֣ ֑ר ָמרַ֣> ֵלא ָואמַ֣ ֿ֭ד מצַ֣ ָנוס> ּכַ֣ אסֵטֿפַ֣ ו ֵלה ֵל7 וָרֿגִמין ֗הוַ֣

ֻרוחי>
Act 7:60 ן ָלא ּתִקים לֻהון ר> ָמרַ֣> ֿ֭ד ָסם ֻּבורָּכ֑א קָעא ּבָקָלא ָרָמא> ֵואמַ֣ וֿכַ֣

ר> ׁשֵֿכֿב> ֿ֭ד ָהֵֿ֭דא ֵאמַ֣ ָהֵֿ֭דא חִטיָֿתא> וֿכַ֣
Act 8:1 ו הָוא ֗הָוא ּבהַ֣ ֿף ֗הָוא ּבֵקטֵלה> וַ֣ וּתַ֣ אָול ֵּדין ָצֵֿבא ֗הָוא> וַ֣מׁשַ֣ ָׁש7
רו ֻּכלֻהון ּבֻקורָי֞א ּדַ֣ ָּבא לִעּ֗דָּתא ּדֻֿב7אוִרׁשֵלם> ֵואֿתּבַ֣ יַ֣וָמא רֻֿ֭דוֿפָיא רַ֣

לֻחוֿ֭ד> ר-ֵמן ׁשִליֵח֞א ּבַ֣ ֞ לֿבַ֣ יֻהוֿ֭ד> ָואֿף ֵּביֿת ָׁשמָרֵיא> ִּד7
Act 8:2 ו֗הי ימֵנ֑א֞ ֵואֵֿתאֵֿבלו עלַ֣ ֿבֵר֞א מהַ֣ ָנוס ּגַ֣ אסֵטֿפַ֣ ֿבֻרו֗הי ֵל7 סו קַ֣ קֿפַ֣ וַ֣

ורָֿבאִיֿת ס רַ֣
Act 8:3 ֿ֭֞ד ָעֵאל ֗הָוא לָֿבֵּת֑א אָלָה֑א ּכַ֣ אָול ֵּדין ָרֵֿ֭דֿף ֗הָוא לִעּ֗דֵּתה ּדַ֣ ָׁש7

֞ ִסיֵרא> לִמין ֗הָוא לֵֿביֿת-אַ֣ לֵנֵׁש֑א֞ וַ֣מׁשַ֣ ֿבֵר֞א וַ֣ ר לֿגַ֣ רּגַ֣ וַ֣מֿגַ֣
Act 8:4 <אָלָהא ֿכרִזין ֵמלָֿתא ּדַ֣ ו> ומַ֣ רִּכין ֗הוַ֣ ר֑ו ֵמֿתּכַ֣ ּדַ֣ וָהנֻון ֵּדאֿתּבַ֣

Act 8:5 ל ֿכֵרז ֗הָוא לֻהון עַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ּדָׁשמָרֵי֑א ומַ֣ יִליָּפוס ֵּדין נֵחֿת ֵלה לַ֣ ִֿפ7
מִׁשיָחא>

Act 8:6 <ו ֵלה ָמ֑ן ָציִּתין ֗הוַ֣ יָנָׁש֞א ּדֿתַ֣ ו ֵמלֵֿתה ּבנַ֣ ֿ֭ד ָׁשמִעין ֗הוַ֣ וֿכַ֣
ו ָאֿתָוָֿת֞א ּדָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא> ר ֗הָוא> ּדָחֵזין ֗הוַ֣ ו> לֻֿכל ָּדאמַ֣ וֵמּתטִּפיִסין ֗הוַ֣

Act 8:7 ו ּבָקָלא נָֿפָֿת֑א֞ ָקֵעין ֗הוַ֣ ֞י לֻהון ֻרוֵח֞א טַ֣ אִחיָֿ֭ד֞ן ֗הוַ֣ ִּגֵיא֞א ֵּגיר ּדַ֣ סַ֣
אִסיו> ֞ ֵאֿתַ֣ ּגֵרא> מחַ֣ ֞ וַ֣ ָיא> רַ֣ ֗אחָרֵנ֞א מׁשַ֣ ן וַ֣ ֞י ֵמנֻהו> ָרָמא> וָנֿפָק֞ן ֗הוַ֣



272                               The Aramaic Peshitta

Act 8:8 ּבָֿתא הָוֿת ּבָהי מִֿ֭די֗נָּתא ס ֻֿ֭דוָֿתא רַ֣ וחַ֣
Act 8:9 עִמיר ֗הָוא ֵלה ָּבה יָמו֑ן ּדַ֣ ׁשֵמה ִס7 ֿ֭ד> ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ ָמן ּגַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣

ֿ֭ד ָמא ּדָׁשמָרֵי֑א֞ ּכַ֣ טֵעא ֗הָוא לעַ֣ ו֗ה֞י מַ֣ רׁשַ֣ ִּגָיאא> וַֿ֣בחַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא זַֿ֣בָנא סַ֣ ּבַ֣
ָּבא> ר> ֵּדאָנא ֗אָנא רַ֣ וֵרֿב ֗הָוא נַֿ֣פֵׁשה> ָואמַ֣ מַ֣

Act 8:10 ו ֑ו ָהנַ֣ ֞ ָואמִרין ֗הוַ֣ קּדֵקא> ֞ וֿ֭דַ֣ ורֵֿבא> ן רַ֣ ו לָוֵֿתה ֻּכלֻהו> צֵלין ֗הוַ֣ וַ֣
אָלָהא> ָּבא ּדַ֣ יֵלה רַ֣ חַ֣

Act 8:11 ו֗ה֞י רׁשַ֣ ִּגָיאא ּבחַ֣ ו ֵלה ֻּכלֻהו֑ן ֵמֻטל ּדזַֿ֣בָנא סַ֣ וֵמּתטִּפיִסין ֗הוַ֣
ה ֗הָוא ֵאנֻון> ֿתמַ֣ אַ֣

Act 8:12 ׁשֵמה אָלָה֑א ּבַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ר ֗הָוא מַ֣ ּבַ֣ מסַ֣ ִֿפיִליָּפוס ּדַ֣ יֵמנו ל7 ֿ֭ד ֵּדין הַ֣ ּכַ֣
֞ ֿבֵר֞א וֵנֵׁשא> ו ּגַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ָעמִּדין ֗הוַ֣ ּדָמרַ֣

Act 8:13 ֿ֭ד ִֿפיִליָּפוס> וֿכַ֣ ִקיֿף ֗הָוא ֵלה ל7 ֿ֑֭ד ונַ֣ עמַ֣ יֵמן ֗הָוא וַ֣ יָמון הַ֣ ָואֿף ֻהו ִס7
ר מַ֣ ה ֗הָוא וֵמּתּדַ֣ ו ִּבאיֵֿ֭ד֑ה ָּתמַ֣ ורֵֿב֞א ּדָהֵוין ֗הוַ֣ יֵל֞א רַ֣ חָזא ֗הָוא ָאֿתָוָֿת֞א וחַ֣

ס
Act 8:14 ָמא ּדָׁשמָרֵי֞א ֵמלָֿתא ֵּבלו עַ֣ עו ׁשִליֵח֞א ּדֻֿב7אוִרׁשֵל֑ם ּדקַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣

ָנן> יֻוחַ֣ ל7 ֵׁשמֻעון ִּכאָֿפא וַ֣ רו לָוֿתֻהון ל7 ּדַ֣ אָלָה֑א ׁשַ֣ ּדַ֣
Act 8:15 <ּבֻלון ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא נקַ֣ יֿך ּדַ֣ יֻהו֑ן אַ֣ ִליו עלַ֣ נֵחֿתו וצַ֣ וַ֣

Act 8:16 ו לֻחוֿ֭ד ֵּדין ָעמִּדין ֗הוַ֣ ִּכי֑ל ּבַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻהון עֿ֭דַ֣ ל חַ֣ יּת ֗הָוא ֵּגיר עַ֣ לַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע> ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ּבַ֣

Act 8:17 <ו ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ּבִלין ֗הוַ֣ מקַ֣ יֻהון ִאיָֿ֭ד֑א וַ֣ ו עלַ֣ ָהיֵּדין ָסיִמין ֗הוַ֣
Act 8:18 ׁשִליֵח֞א ֵמֿתיַ֣֗הָֿבא ֻרוָחא סָים ִאיָֿ֭דא ּדַ֣ יָמון ּדֿבַ֣ ֿ֭ד חָזא ִס7 וֿכַ֣

ֵרֿב לֻהון ֵּכסָּפא> ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א קַ֣
Act 8:19 ו֗הי ִאיָֿ֭ד֑א איָנא ֵּדאִסים עלַ֣ ֿבו ָאֿף ִלי ֻׁשולָטָנא ָהָנ֑א ּדַ֣ ֑ר הַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ּכַ֣

ֵּבל ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ֵנהֵוא מקַ֣
Act 8:20 אֿבָֿ֭דָנ֑א ֵמֻטל ָמֿך ִנאזַ֣ל לַ֣ מֻעון ִּכאָֿפא> ֵּכסָּפֿך עַ֣ ר ֵלה ֵׁש7 ָאמַ֣

נָיא> אָלָהא ּבֵקנָין ָעלָמא ֵמֿתקַ֣ ֿבֵֿתה ּדַ֣ והַ֣ רּת ּדמַ֣ סֿבַ֣ ּדַ֣
Act 8:21 יָמנֻוָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א ֵמֻטל ּדֵלָּבֿך ָלא יּת ָלֿך מָנָֿתא ָאֿפָלא ֵּפָסא ּבהַ֣ לַ֣

ָלָהא> ֗הָוא ּתִריץ קָֿ֭דם אַ֣
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Act 8:22 לָמא ֵנׁשּתֵֿבק ָלֿך ָלָה֑א ּדַ֣ ֿבִעי ֵמן אַ֣ ם ֻּתוֿב ֵמן ִּביֻׁשוָֿתֿך ָהֵֿ֭דא> וַ֣ ּברַ֣
ֵנֿכָלא ּדֵלָּבֿך>

Act 8:23 <ְ֭יּכ וָלא> ָחֵזא ֗אָנא ִּדאיֿתַ֣ ֿבֵקטֵר֞א ּדעַ֣ ִרירָּתא וַ֣ ֿבָּדא ֵּגיר מַ֣ ּבֿכַ֣
Act 8:24 י ָלָה֑א ּדָלא ִנאֵֿתא עלַ֣ י ֵמן אַ֣ ֗נֻּתון חָלֿפַ֣ ו אַ֣ ר> ּבעַ֣ יָמון ֵואמַ֣ עָנא ִס7

רֻּתון> ֵמֵּדם ֵמן ָהֵלין ֵּדאמַ֣
Act 8:25 ֿכו אָלָה֑א הֿפַ֣ אֵלֿפו ֵמלָֿתא ּדַ֣ ֵהֿ֭דו ֵאנֻון וַ֣ ֿ֭ד סַ֣ ן ּכַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ מֻעון ֵּדין ו7 ֵׁש7

רו ס ּבַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ּדָׁשמָרֵי֞א סַ֣ ֿבֻקורָי֞א סַ֣ לֻהון ֻל7אוִרׁשֵלם> וַ֣
Act 8:26 ימָנא ר ֵלה> ֻקום ֵזל לֿתַ֣ יִליָּפוס> ֵואמַ֣ ם ִֿפ7 אָֿכא ּדָמרָיא עַ֣ לַ֣ ֵלל מַ֣ ומַ֣

זַ֣א> ֿגַ֣ וִרׁשֵלם ל7 ֿ֭דּבָריָּתא ּדָנחָּתא ֵמן ֻא7 ֻּבאורָחא מַ֣
Act 8:27 ִליָטא ֿ֭ד> ָּדאֵֿתא ֗הָוא ֵמן ֻּכ7וׁ֑ש ׁשַ֣ ימָנא חַ֣ וָקם ֵאזַ֣ל> וַ֣ארֵעה מהַ֣

ָזה> ֵואָֿתא ֗הָו֑א ל ֻּכֵלה ּגַ֣ ִליט ֗הָוא עַ֣ ֞ וֻהו ׁשַ֣ לּכָֿתא ּדֻֿכוָׁשֵיא> ק מַ֣ נֿ֭דַ֣ קַ֣ ּד7
ּדֵנסֻּגוֿ֭ד ֻּב7אוִרׁשֵלם>

Act 8:28 עָיא אׁשַ֣ ֿבָֿתא וָקֵרא ֗הָוא ֵּב7 רּכַ֣ ל מַ֣ ֿך ּדִנאזַ֣֑ל ָיֵֿתֿב ֗הָוא עַ֣ ֿ֭ד הֿפַ֣ וֿכַ֣
נִֿבָיא>

Act 8:29 <ֿבָֿתא רּכַ֣ ֿף למַ֣ ֿב וקַ֣ רַ֣ ִֿפיִליָּפוס> ֵאֿתקַ֣ ֿת ֻרוָחא ל7 ֵואמרַ֣
Act 8:30 ר ֵל֑ה ֵּדאן עָיא נִֿבָיא> ֵואמַ֣ אׁשַ֣ ע ּדָקֵרא ֵּב7 ֿ֑ב ׁשמַ֣ רַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתקַ֣ וֿכַ֣

֗נּת> ֗נּת ָמָנא ָקֵרא אַ֣ ל אַ֣ ּכַ֣ ֵמסּתַ֣
Act 8:31 <֑ל ֵאָלא ֵאן ֗אָנׁש נַ֣רֵּתיני ּכַ֣ ח ֗אָנא ֵּדאסּתַ֣ ָנא ֵמׁשּכַ֣ יּכַ֣ ר> אַ֣ וֻהו ֵאמַ֣

ֵמה> ק וֵנֵּתֿב עַ֣ יִליָּפו֑ס ּדֵנסַ֣ ֿבָעא ֵמֵנה ֵמן ִֿפ7 וַ֣
Act 8:32 יֿך ו֗הי ֗הָוא ָהָנא> אַ֣ ֿכָֿתָֿבא ּדָקֵרא ֗הָוא ֵּב֑ה ִאיֿתַ֣ ָּפֻסוָקא ֵּדין ּדַ֣

ָנא ָלא ִּתיק ֗הָוא> וָהֿכַ֣ איֿך ֵנקָיא קָֿ֭דם ָּגזֻוָזא ׁשַ֣ ר> וַ֣ ֵאמָרא לֵנֿכסָֿתא ֵאֿתּדֿבַ֣
ח ֻּפוֵמה ּפֿתַ֣

Act 8:33 <ֵעא נֻו ֵנׁשּתַ֣ ר> וָֿ֭דֵרה מַ֣ ּבֻמוָּכֵֿכה> ֵמן חֻֿבוׁשָיא וֵמן ִּדיָנא ֵאֿתּדֿבַ֣
רָעא> יַ֣ו֗ה֞י ֵמן אַ֣ קִלין חַ֣ ּדֵמׁשּתַ֣

Act 8:34 מָרה נֻו אַ֣ ל מַ֣ ִֿפיִליָּפוס> ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך֑ עַ֣ ימָנא ל7 ו מהַ֣ ר הַ֣ ֵואמַ֣
ל ֗אָנׁש ֗אחִרין ּס ּס ו עַ֣ ל נַֿ֣פֵׁשה אַ֣ ָהֵֿ֭דא נִֿבָי֑א עַ֣

Act 8:35 ר ּבַ֣ ִרי ֵמֵנה ֵמן ָהָנא ּכָֿתָֿב֑א מסַ֣ ח ֻּפוֵמ֑ה וׁשַ֣ יִליָּפוס ּפֿתַ֣ ָהיֵּדין ִֿפ7
ן ֵי7ֻׁשוע> ל ָמרַ֣ ֵלה עַ֣
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Act 8:36 ו לֻֿ֭דוּכָֿתא חָֿ֭דא ִּדאיֿת ָּבה ִטיו ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵהנֻון ָאִז֗לין ֻּבאורָח֑א מַ֣ וֿכַ֣
ֿ֭ד> י ָּכִליָֿתא> ֵּדאעמַ֣ ֞ ָמָנא ִה֗ ָיא> ימָנא> ָהא מַ֣ ו מהַ֣ ר הַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ָיא> מַ֣

Act 8:37 עָנא ִליט> וַ֣ ֗נּת ֵמן ֻּכֵלה ֵלָּב֑א ׁשַ֣ יֵמן אַ֣ יִליָּפוס> ֵאן מהַ֣ ר ִֿפ7 ֵואמַ֣
אָלָהא ֗הו> ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ּבֵרה ּדַ֣ יֵמן ֗אָנא> ּד7 ר> ֵאָנא מהַ֣ ֵואמַ֣

Act 8:38 וַ֣אעמֵֿ֭דה ֞ ָיא> יֻהו֞ן למַ֣ נֵחֿתו ּתרַ֣ ֿבָֿתא> וַ֣ רּכַ֣ ֿתֻקום מַ֣ ֿ֭ד ֗הָוא> ּדַ֣ ֿפקַ֣ וַ֣
ו> ימָנא הַ֣ מהַ֣ יִליָּפוס לַ֣ ִֿפ7

Act 8:39 ִֿפיִליָּפו֑ס וֻֿתוֿב ָלא ֿת ל7 ָי֑א֞ ֻרוֵחה ּדָמרָיא ֵחטּפַ֣ ֿ֭ד סֵלקו ֵמן מַ֣ וֿכַ֣
ֿ֭ד ָחֵֿ֭דא> ו> ֵאָלא ָאֵזל ֗הָוא ֻּבאורֵחה> ּכַ֣ ימָנא הַ֣ חָזי֗הי מהַ֣

Act 8:40 ר ּבַ֣ מסַ֣ ָמן ֵמֿתּכֵרֿך ֗הָוא וַ֣ אָזוָטוס> וֵמן ּתַ֣ 7 ח ּבַ֣ יִליָּפוס ֵּדין ֵאׁשּתֿכַ֣ ִֿפ7
ִריַ֣א ס ֵקסַ֣ ָמא ֵּדאָֿתא ל7 מִֿ֭דיָנָֿת֞א ֻּכלֵהי֑ן עֿ֭דַ֣ ּבַ֣

Act 9:1 ל ִּכיל מֵלא ֗הָוא> ֻלוָחָמא וֵחמָֿתא ּדֵקטָלא עַ֣ אָול ֵּדין עֿ֭דַ֣ ָׁש7
ן> ו֗ה֞י ּדָמרַ֣ לִמיֿ֭דַ֣ ּתַ֣

Act 9:2 ֿ֞כנֻוָׁשָֿת֑א רמֻסוק לַ֣ ֿ֭דַ֣ ּב ָּכהֵנ֑א֞ ּדֵנֵּתל ֵלה ל7 וַׁ֣שֵאל ֵלה ֵאּגָרָֿת֞א ֵמן רַ֣
יֵּתא ֵאנֻון ו ֵנֵׁש֑א֞ ֵנאֻסור נַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ ח ּדָרֵֿ֭דין ּבָהֵֿ֭דא ֻאורָחא ּגַ֣ ֵּדאן ֻהו ּדֵנׁשּכַ֣

ֻל7אוִרׁשֵלם>
Act 9:3 זֵלֿג רמֻסו֑ק ֵמן ּתֵחיֿת ֵׁשלָיא> אַ֣ ֿ֭דַ֣ ֵטא ל7 ִרי ממַ֣ ֿ֭ד ָאֵזל ֗הָוא וׁשַ֣ וֿכַ֣

ָיא> ו֗הי נֻוהָרא ֵמן ׁשמַ֣ ֗הָוא עלַ֣
Act 9:4 אָו֑ל ָמָנא ָרֵֿ֭דֿף אָול ָׁש7 ר ֵלה> ָׁש7 ע ָקָלא ָּדאמַ֣ רָעא> וַׁ֣שמַ֣ ל אַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

֞ ָעֻטו לֻעוקֵסא> מֿבַ֣ ֗נּת ִלי> קֵׁשא ֗הו ָלֿך לַ֣ אַ֣
Act 9:5 ר> ֵאָנא ֗אָנא ֵי7ֻׁשוע ָנצָרָיא ן ֵאמַ֣ ֗נּת ָמרי> וָמרַ֣ ן אַ֣ ר> מַ֣ עָנא ֻהו ֵואמַ֣

֗נּת> א֗נּת ָרֵֿ֭דֿף אַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣
Act 9:6 ל ָמא ּדָוֵלא ָלֿך ָמֿך עַ֣ ל עַ֣ לַ֣ ָמן ֵנֿתמַ֣ מִֿ֭די֗נָּת֑א וֿתַ֣ ֵאָלא ֻקום ֻעול לַ֣

ֿ֭ד> לֵמעּבַ֣
Act 9:7 ִמיִהי֑ן ֵמֻטל ֿ֭ד ּתַ֣ ו ּכַ֣ ֵמה ֻּבאורָח֑א ָקיִמין ֗הוַ֣ ו עַ֣ ֿבֵר֞א ָּדאִז֗לין ֗הוַ֣ וֿגַ֣

ו> ֗אָנׁש ֵּדין ָלא ֵמֿתחֵזא ֗הָוא לֻהון> לֻחוֿ֭ד ָׁשמִעין ֗הוַ֣ ּדָקָלא ּבַ֣
Act 9:8 ו֗ה֞י ינַ֣ ֿ֭ד עַ֣ רָעא וָלא ֵמֿתחֵזא ֗הָוא ֵלה ֵמֵּד֑ם ּכַ֣ אָול ֵמן אַ֣ וָקם ָׁש7

רמֻסוק> ֿ֭דַ֣ עֻלו֗הי ל7 ו֗הי>֞ אַ֣ ִחיִֿ֭דין ִּבאיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד אַ֣ י>֞ וֿכַ֣ ּפִֿתיָח֞ן ֗הוַ֣
Act 9:9 ל> וָלא ֵאׁשִּתי ס ֞ וָלא ֵאֿכַ֣ וָלא ֵמֿתחֵזא ֗הָוא ֵלה ּתָלָֿתא יַ֣וִמין>
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Act 9:10 <נָיא נַ֣ 7 ׁשֵמה הָוא חַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ לִמיָֿ֭דא חַ֣ רמֻסוק ּתַ֣ ֿ֭דַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ָּבה ּב7
ר> ָהא ֵאָנא ָמרי> נָי֑א ֵואמַ֣ נַ֣ 7 ר ֵלה ּבֵחזָוא> חַ֣ וָמרָיא ֵאמַ֣

Act 9:11 יָּתא ֿבִעי ּבֿבַ֣ ר ֵלה> ֻקום ֵזל לֻׁשוָקא ּדֵמֿתקֵרא ּתִריָצ֑א וַ֣ ן ֵאמַ֣ וָמרַ֣
ֵל֑א ֿ֭ד ֻהו מצַ֣ רָסוס מִֿ֭די֗נָּתא> ָהא ֵּגיר ּכַ֣ 7 ו֗הי ֵמן טַ֣ ָׁשאָול ִּדאיֿתַ֣ יֻהוָֿ֭דא ל7 ִּד7

Act 9:12 יֿך ו֗הי ִאיָֿ֭ד֑א אַ֣ ל וָסם עלַ֣ נָי֑א ּדעַ֣ נַ֣ 7 ׁשֵמה חַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ חָזא ּבֵחזָוא לֿגַ֣
ו֗הי>֞ ינַ֣ ּתָח֞ן עַ֣ ּדֵנֿתּפַ֣

Act 9:13 ֿכָמא ֿבָרא ָהָנ֑א ּדַ֣ ל ּגַ֣ ִּגֵיא֞א עַ֣ נַ֣נָיא> ָמרי> ֵׁשמֵעֿת ֵמן סַ֣ 7 ר חַ֣ ֵואמַ֣
יּךְ֭֞ ֻּב7אוִרׁשֵלם> ִּדיׁשַ֣ סֵּבל לקַ֣ ִּביָׁשָֿת֞א אַ֣

Act 9:14 ֞י ָּכהֵנ֑א֞ ּדֵנאֻסור ּבַ֣ וָהא ָאֿף ָהרָּכא ִאיֿת ֵלה ֻׁשולָטָנא ֵמן רַ֣
יֵלין ּדָקֵרין ׁשָמֿך> לֻֿכלֻהון אַ֣

Act 9:15 ֿבָי֑א ּדֵנׁשֻקול ר ֵלה ָמרָיא> ֻקום ֵזל> ֵמֻטל ּדָמאָנא ֻהו ִלי ּגַ֣ ֵואמַ֣
יסָרֵיל> ֞י ִא7 ֞ וֵֿביֿת ּבנַ֣ לֵּכא> ֿבמַ֣ ֗מֵמ֞א וַ֣ ֵׁשמי ּבעַ֣

Act 9:16 ׁש ֵמֻטל ֵׁשמי ס ֵויו֗ה֑י ּכָמא עִֿתיֿ֭ד לֵמחַ֣ ֵאָנא ֵּגיר ֵאחַ֣
Act 9:17 <ר ֵלה ו֗הי ִאיָֿ֭דא ֵואמַ֣ יָּתא לָוֵֿת֑ה וָסם עלַ֣ נָיא ֵאזַ֣ל לֿבַ֣ נַ֣ 7 ָהיֵּדין חַ֣
֗נּ֑ת ֿ֭ד ָאֵֿתא אַ֣ ו ֵּדאֿתחִזי ָלֿך ֻּבאורָחא> ּכַ֣ נ֑י הַ֣ ּדרַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע ׁשַ֣ אָול ָאח֑י ָמרַ֣ ָׁש7

יּךְ֭֞ וֵֿתֿתמֵלא ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ינַ֣ ּתָח֞ן עַ֣ יֿך ּדֵנֿתּפַ֣ אַ֣
Act 9:18 ח ּתַ֣ קָלֵֿפ֑א֞ ֵואֿתּפַ֣ ו֗ה֞י ֵמֵּדם ּדָֿ֭דֵמא לַ֣ ינַ֣ ל ֵמן עַ֣ ר ָׁשעֵֿתה נֿפַ֣ וֿבַ֣

ֿ֭ד> ו֗הי>֞ וָקם עמַ֣ ינַ֣ עַ֣
Act 9:19 ן ִּדאיֿת לִמיֵֿ֭ד֞א ָהנֻו> הָוא יַ֣וָמָֿת֞א לָוֿת ּתַ֣ יַ֣ל> וַ֣ יָּברָּתא ֵואֿתחַ֣ ֵּבל סַ֣ וקַ֣

רמֻסוק> ֿ֭דַ֣ ו ּב7 ֗הוַ֣
Act 9:20 ל ֵי7ֻׁשו֑ע ּדֻהויֻו ֿכנֻוָׁשָֿת֞א ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א עַ֣ ֿכֵרז ֗הָוא ּבַ֣ ר ָׁשעֵֿתה מַ֣ וֿבַ֣

אָלָהא> ּבֵרה ּדַ֣
Act 9:21 ו> ָלא ו ֵל֑ה ָואמִרין ֗הוַ֣ יֵלין ּדָׁשמִעין ֗הוַ֣ ן אַ֣ ו ֻּכלֻהו> ִמיִהין ֗הוַ֣ וֿתַ֣

ׁשָמא ָהָנא ו לַ֣ יֵלין ּדָקֵרין ֗הוַ֣ ו ּדָרֵֿ֭דֿף ֗הָוא לֻֿכלֻהון אַ֣ ֗הָוא ָהָנ֑א הַ֣
וֵּבל יֿך ּדֵנאֻסור נַ֣ ר ֗הָו֑א אַ֣ ּדַ֣ ל ָהֵֿ֭דא מׁשַ֣ אוִרׁשֵל֑ם ָאֿף לָהרָּכא עֵליה עַ֣ ֻּב7

֞י ָּכהֵנ֞א ס ּבַ֣ ֵאנֻון לרַ֣
Act 9:22 ָהנֻון ֞ מִזיע ֗הָוא לֻהון ִליֻהוָֿ֭דֵיא> יַ֣ל ֗הָו֑א וַ֣ אָול ֵּדין יִַּ֣תיר ֵמֿתחַ֣ ָׁש7

ו מִׁשיָחא> ֵוא ֗הָוא ּדָהנַ֣ ֿ֭ד מחַ֣ רמֻסו֑ק ּכַ֣ ֿ֭דַ֣ ו ּב7 ּדָעמִרין ֗הוַ֣



276                               The Aramaic Peshitta

Act 9:23 ֞ ו֗הי ֵנֿכָלא ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ֿ֭דו עלַ֣ ָמן יַ֣וָמָֿת֑א֞ עֿבַ֣ ֿ֭ד סִֿגיו ֵלה ּתַ֣ וֿכַ֣
ּדֵנקטֻלוָני֗הי>

Act 9:24 <ֿ֭ד ֵלה ו לֵמעּבַ֣ רסָנ֑א ּדָֿבֵעין ֗הוַ֣ ָׁשאָול ָאּפַ֣ ק ֵלה ֵּדין ל7 ּדַ֣ ֵאֿתּבַ֣
מִֿ֭די֗נָּתא> ִאיָמָמא וִללָיא> ּדֵנקטֻלוָני֗הי> רֵע֞א ּדַ֣ ו ּתַ֣ וָנטִרין ֗הוַ֣

Act 9:25 <ֻּבו֗הי ֵמן ֻׁשוָרא ּבִללָיא לִמיֵֿ֭ד֞א ֵּבאסּפִריָֿ֭ד֑א וׁשַ֣ ָהיֵּדין ָסֻמו֗הי ּתַ֣
Act 9:26 לִמיֵֿ֭ד֑א֞ וֻֿכלֻהון ָקֻֿפו לֿתַ֣ ֵואזַ֣ל ֵלה ֻל7אוִרׁשֵלם> וָצֵֿבא ֗הָוא לֵמֿתנַ֣

לִמיָֿ֭דא ֻהו> ו ּדֿתַ֣ ימִנין ֗הוַ֣ ו ֵמֵנה וָלא מהַ֣ ָּדחִלין ֗הוַ֣
Act 9:27 ָנא יּכַ֣ ִעי לֻהון אַ֣ ֞ ֵואׁשּתַ֣ איּתֵיה לָוֿת ׁשִליֵחא> חֵּדה וַ֣ א ֵּדין אַ֣ רנַֿ֣בַ֣ 7 ּבַ֣
ֿגֵלא רמֻסוק ִעין ּבַ֣ ֿ֭דַ֣ ָנא ּב7 איּכַ֣ ֵמה> וַ֣ ֵלל עַ֣ ָנא מַ֣ איּכַ֣ ֻּבאורָחא חָזא לָמרָיא> וֿ֭דַ֣

ֵיֻׁשוע> ׁשֵמה ּד7 ֵלל ּבַ֣ מַ֣
Act 9:28 <מֻהון וָנֵֿפק ֻּב7אוִרׁשֵלם וָעֵאל ֗הָוא עַ֣

Act 9:29 ֞ ם ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ֿגֵל֑א וָֿ֭דֵרׁש ֗הָוא עַ֣ ֵיֻׁשוע ִעין ּבַ֣ ׁשֵמה ּד7 ֵלל ֗הָוא ּבַ֣ וַ֣ממַ֣
ו לֵמקטֵלה> ו יַ֣וָנאִיֿת> ֵהנֻון ֵּדין ָצֵֿבין ֗הוַ֣ יֵלין ּדָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ אַ֣

Act 9:30 ּדֻרו֗הי ָמן ׁשַ֣ ִריַ֣א> וֵמן ּתַ֣ ֵקסַ֣ יּתיֻו֗הי ּבִללָיא ל7 ֵח֑א֞ אַ֣ עו אַ֣ ֿ֭ד ִיֿ֭דַ֣ וֿכַ֣
רָסוס> טַ֣ ל7

Act 9:31 ָׁשמִרי֑ן ִאיֿת ֗הָוא ָּבה ֿב7 ֿגִליָלא וַ֣ 7 ֻהוֿ֭ד וֿבַ֣ ֿבֻֿכָלה ִי7 ם ֵּדין ִעּ֗דָּתא ּדַ֣ ּברַ֣
ֿבֻֿבוָיָאא ּדֻרוָחא ָלָהא> וַ֣ ֿת אַ֣ נָיא ֗הָוֿת וָרֿ֭דָיא ּבֵֿ֭דחלַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתּבַ֣ ׁשָלָמ֑א ּכַ֣

ּדֻקוֿ֭דָׁשא ָסֿגָיא ֗הָוֿת ּס ּס
Act 9:32 מִֿ֭דיָנָֿת֑א֞ נֵחֿת ָאֿף לָוֿת מֻעון ּבַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתּכֵרֿך ֗הָוא ֵׁש7 הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

ֻלוֿ֭ד מִֿ֭די֗נָּתא> ִּדיֵׁש֞א ּדָעמִרין ּב7 קַ֣
Act 9:33 י רַ֣ רָסא וַ֣מׁשַ֣ רֵמא ֗הָוא ּבעַ֣ ִניַ֣֑ס ּדַ֣ 7 ׁשֵמה אַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ ח ּגַ֣ ֵואׁשּכַ֣

ׁשִני֞ן ּתָמֵנא>
Act 9:34 ָוא אֵסא ָלֿך ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ֻקום וׁשַ֣ ִניַ֣א> מַ֣ 7 ן אַ֣ מֻעו> ר ֵלה ֵׁש7 ֵואמַ֣

ר ָׁשעֵֿתה ָקם> רָסֿך> וֿבַ֣ עַ֣
Act 9:35 ָלָהא ֑א ֵואֿתּפִניו לָוֿת אַ֣ ָרונַ֣ סַ֣ ֿב7 ֻלוֿ֭ד וַ֣ חזַ֣אוֻ֗הי ֻּכלֻהון ּדָעמִרין ּב7 וַ֣

ס
Act 9:36 ׁשָמה הָוא ָיוִּפא מִֿ֭די֗נָּתא> ּדַ֣ לִמיּדָּתא חָֿ֭דא ּב7 ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣

֞ ּדָעֿבָּדא ֗הָוֿת> ֿבֵזֿ֭דָקָֿתא> ֞ וַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿבא> ִּתיָרא ֗הָוֿת ּבַ֣ ִֿביָֿתא> ָהֵֿ֭דא עַ֣ ט7
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Act 9:37 ֿ֑ת וַ֣אסחיֻוה וָסֻמוה ֿת ֵּדין ּבֻהון ּבָהנֻון יַ֣וָמָֿת֞א וִמיֿתַ֣ רהַ֣ ֵאֿתּכַ֣
ּבֵעִליָֿתא>

Act 9:38 ו מִֿ֭די֗נָּת֑א ָהי ִּדאיֵֿתיה ֻלוֿ֭ד ֻה֗ ֵׁשמֻעון ּב7 לִמיֵֿ֭ד֞א ּד7 ו ּתַ֣ עו ֗הוַ֣ וַׁ֣שמַ֣
אן ֵלה ֿבֵר֞א ּתֵרי֞ן ּדֵנֿבֻעון ֵמֵנ֑ה ּדָלא ֵּתמַ֣ ו לָוֵֿתה ּגַ֣ רו ֗הוַ֣ ּדַ֣ ל ֵּג֗נֿב ָי7וִּפ֑א וׁשַ֣ עַ֣

יֻהון> ּדִנאֵֿתא ֵצאֿ֭דַ֣
Act 9:39 ֿכנַׁ֣ש ָקם סֻקו֗הי לֵעִליָֿתא> וַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא> אַ֣ ן וֿכַ֣ מֻהו> מֻעון ֵאזַ֣ל עַ֣ וָקם ֵׁש7

וָי֞ן ֵל֑ה ֻּכוִּתינָיָֿת֞א מחַ֣ ֿ֭ד ָּבֿכָי֞ן וַ֣ ֞ ּכַ֣ רמָלָֿתא> ו֗ה֞י ֻּכלֵהין אַ֣ לֵהין חָֿ֭דרַ֣
ָיא> ֿ֭ד חַ֣ ִֿביָֿתא> ּכַ֣ ֞ ָהֵלין ּדָיהָּבא ֗הָוֿת לֵהין ט7 רֻטוֵטא> ומַ֣

Act 9:40 <ִלי ו֗ה֞י וצַ֣ ל ֻּבורּכַ֣ קֵעֿ֭ד עַ֣ ֑ר וַ֣ ֵּפק לֻֿכלֻהון ֗אָנָׁשא לֿבַ֣ מֻעון ֵּדין אַ֣ ֵׁש7
ֿ֭ד חָזֵֿתה ֞ וֿכַ֣ יֵניה> ֿת עַ֣ ִֿביָֿת֑א ֻקומי> ִהי ֵּדין ֵּפֿתחַ֣ ר> ט7 ָּדא ֵואמַ֣ ֵואֿתּפִני לָוֿת ׁשלַ֣

ֿת> ן ֵיֿתּבַ֣ ֵׁשמֻעו> ל7
Act 9:41 ויַ֣הָּבה ֞ ארמָלָֿתא> ִּדיֵׁש֞א ולַ֣ קָרא לקַ֣ אִקיָמה> וַ֣ אוֵׁשט ָלה ִאיֵֿ֭דה וַ֣ וַ֣

ָיא> ֿ֭ד חַ֣ ן ּכַ֣ לֻהו>
Act 9:42 <ן יֵמנו ּבָמרַ֣ ִּגֵיא֞א הַ֣ ֿת ָהֵֿ֭דא ּבֻֿכָלה מִֿ֭די֗נָּתא> וסַ֣ ֵואֿתיַֿ֣֭דעַ֣

Act 9:43 ֿ֭ד ׁשֵרא ֗הָוא ֵּביֿת ָיוִּפא יַ֣וָמָֿת֞א ָלא זֻעוִרי֑ן֞ ּכַ֣ הָוא ֵּדין ָּבה ּב7
מֻעון ֻּבורָסָיא ס ֵׁש7

Act 10:1 ׁשֵמה ֗הָוא ֿ֭ד ֵקנטֻרוָנ֑א ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ ִריַ֣א ֵּדין ִאיֿת ֗הָוא ּגַ֣ ֵקסַ֣ ּב7
ִליִקא> רָיא ִאיטַ֣ א ָהי ּדֵמֿתקַ֣ ורִנִלָיו֑ס ֵמן סִּפירַ֣ ָק7

Act 10:2 יֵּתה ֻּכֵלה> וָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא ָלָהא> ֻהו וֿבַ֣ וזִַּ֣דיק ֗הָוא וָֿ֭דֵחל ֗הָוא ֵמן אַ֣
ָלָהא> ן ָּבֵעא ֗הָוא ֵמן אַ֣ ֿבֻֿכלזֿבַ֣ ָמא> וַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ּבעַ֣ ֵזֿ֭דָקָֿת֞א סַ֣

Act 10:3 ע ָׁשִעי֞ן ֞י ּתׁשַ֣ אּפַ֣ לָיאִיֿ֑ת לַ֣ אָלָהא ּבֵחזָוא ּגַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ ָהָנא חָזא מַ֣
ורִנִלֵי֑א ר ֵלה> ָק7 ל לָוֵֿתה ֵואמַ֣ ִּבאיָמָמ֑א ּדעַ֣

Act 10:4 ָ֞וָֿתֿך אָֿכא> צלַ֣ לַ֣ ר ֵלה מַ֣ ר> ָמָנא ָמרי> ֵואמַ֣ ֿ֭דֵחל> ֵואמַ֣ וֻהו ָחר ֵּבה וַ֣
ָלָהא> וֵזֿ֭דָקָֿתֿך֞ סֵלק לֻֿ֭דוֿכָרָנא קָֿ֭דם אַ֣

Act 10:5 ֵׁשמֻעון ּדֵמֿתקֵרא איָּתא ל7 ָיוִּפא מִֿ֭די֗נָּת֑א וַ֣ ֿבֵר֞א ל7 ר ּגַ֣ ּדַ֣ וָהָׁשא ׁשַ֣
ִּכאָֿפא>

Act 10:6 <ל יַֿ֣֭ד יַָ֣מא ו֗הי עַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ֵׁשמֻעון ֻּבורָסָיא> הַ֣ יֵּתה ּד7 ָהא ׁשֵרא ּבֿבַ֣
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Act 10:7 יֵּתה ֞י ּבַ֣ ֵמ֑ה קָרא ּתֵרי֞ן ֵמן ּבנַ֣ ֵלל עַ֣ אָֿכא ּדמַ֣ לַ֣ ֿ֭ד ֵאזַ֣ל ֵלה מַ֣ וֿכַ֣
יָנא ּדֵמּתּדֵנא ֗הָוא ֵל֑ה אָלָהא> אַ֣ ֿ֭ד ּדָֿ֭דֵחל לַ֣ וָֿפלָחא חַ֣

Act 10:8 ָיוִּפא ס ר ֵאנֻון ל7 ּדַ֣ חָזא> וׁשַ֣ ִעי לֻהון ֻּכלֵמֵּדם ּדַ֣ ֵואׁשּתַ֣
Act 10:9 מִֿ֭די֗נָּת֑א ִריִֿבין לַ֣ ֿ֭ד ֵהנֻון ָרֵֿ֭דין ֻּבאורָחא וקַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנא ּכַ֣ וַ֣

֞ ֵלא ּבֵׁשֿת ָׁשִעין> נצַ֣ מֻעון ֵלאָּגָרא> ּדַ֣ סֵלק ֵׁש7
Act 10:10 ו֗הי ל עלַ֣ ֿתקִנין ֵל֑ה נֿפַ֣ ֿ֭ד ֵהנֻון מַ֣ ס> וֿכַ֣ ֿכֵֿפן וָצֵֿבא ֗הָוא ּדֵנלעַ֣ וַ֣

ֵּתמָהא>
Act 10:11 ֞ רָנן> ע קַ֣ ארּבַ֣ ִסיר ּבַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ֿ֭ד ּכַ֣ ֿ֭ד ּפִֿתיִחי֑ן וָמאָנא חַ֣ ָיא ּכַ֣ חָזא ׁשמַ֣ וַ֣

רָעא> ל אַ֣ ָיא עַ֣ ָּבא> וָׁשֵאֿב ֗הָוא ֵמן ׁשמַ֣ וָֿ֭דֵמא ֗הָוא לֵֿכָּתָנא רַ֣
Act 10:12 <ארָעא חָׁשא ּדַ֣ ֞ ורַ֣ ארּבָעֿ֞ת ֵרֿגֵלא> יָוָֿת֞א ּדַ֣ ִואיֿת ֗הָוא ֵּבה ֻּכלֵהין חַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ חָֿתא ּדַ֣ וָֿפרַ֣
Act 10:13 <אֻֿכול מֻעו֑ן ֻקום ֻּכוס וַ֣ ר> ֵׁש7 וָקָלא ֵאָֿתא ֵלה ָּדאמַ֣

Act 10:14 <א יַֿ֣ב וַ֣טמַ֣ מסַ֣ ר> ָחס ָמר֑י ּדֵממֻֿתום ָלא ֵאֿכֵלֿת ֻּכל ּדַ֣ ֵׁשמֻעון ֵאמַ֣ ו7
Act 10:15 ֗נּת ִּכ֑י אַ֣ אָלָהא ּדַ֣ יֵלין ּדַ֣ רֵּתי֞ן זַֿ֣בִני֞ן ָקָלא הָוא לָוֵֿתה> אַ֣ וֻֿתוֿב ּדֿתַ֣

ֵיֿב> ָלא ּתסַ֣
Act 10:16 ָיא ס ׁשמַ֣ ִלי ֵלה ָמאָנא לַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין הָוֿת ּתָלֿת זַֿ֣בִני֑ן֞ ֵואֿתעַ֣

Act 10:17 ֿבֵר֞א ִטיו ּגַ֣ חָז֑א מַ֣ ו ֵחזָוא ּדַ֣ מֻעון ּבנַֿ֣פֵׁשה ּדָמנַ֣ ר ֵׁש7 מַ֣ ֿ֭ד ֵמּתּדַ֣ וֿכַ֣
ן מֻעו> ׁשֵרא ֵּבה ֵׁש7 יָּתא ּדַ֣ ל ּבַ֣ ֵאלו עַ֣ ורִנִלָיו֑ס וׁשַ֣ ו ֵמן ָק7 רו ֗הוַ֣ ּדַ֣ ָהנֻון ֵּדאׁשּתַ֣

רָעא ּדָֿ֭דרָּתא> ל ּתַ֣ ו וָקמו עַ֣ ֵואֿתַ֣
Act 10:18 מֻעון ּדֵמֿתקֵרא ִּכאָֿפא ָהרָּכא אִלי֑ן ֵּדאן ֵׁש7 ָמן וַ֣מׁשַ֣ ו ּתַ֣ וָקֵרין ֗הוַ֣

ׁשֵרא>
Act 10:19 ֿבֵר֞א ר ֵלה ֻרוָחא> ָהא ּגַ֣ מֻעון ָרֵנא ֗הָוא ּבֵחזָו֑א ֵאמַ֣ ֿ֭ד ֵׁש7 וֿכַ֣

ּתָלָֿתא ָּבֵעין ָלֿך>
Act 10:20 ֿג ֵרעָיָנֿך> ֵמֻטל ֵּדאָנא ֻהו לַ֣ ֿ֭ד ָלא ֵמֿתּפַ֣ ן ּכַ֣ מֻהו> ֻקום ֻחוֿת וֵזל עַ֣

ּדֵרֿת ֵאנֻון> ׁשַ֣
Act 10:21 ן ֵאָנא ֻהו ר לֻהו> ֿבֵר֞א ָהנֻון ֵואמַ֣ מֻעון לָוֿת ּגַ֣ ָהיֵּדין נֵחֿת ֵׁש7

יֻּתון> יָֿ֭דא ֗הי ֵעלָֿתא ּדֵמֻטָלָֿתה ֵאֿתַ֣ ן אַ֣ ּדָֿבֵעין א֗נֻּתו>
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Act 10:22 ורִנִלָיוס> ֵקנטֻרוָנא ִּכאָנא ּדָֿ֭דֵחל ׁשֵמה ָק7 ֿ֭ד ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ ָאמִרין ֵלה> ּגַ֣
ר ֵלה ּבֵחזָוא ֵמן ָמא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ֵאֵֿתאמַ֣ ו֗הי ֻּכֵלה עַ֣ סֵהֿ֭ד עלַ֣ ָלָהא> ומַ֣ ֵמן אַ֣

ע ֵמלָֿתא ֵמָנֿך> יֵּת֑ה וֵנׁשמַ֣ ר נַ֣עָלֿך לֿבַ֣ ּדַ֣ נׁשַ֣ ִּדיָׁש֑א ּדַ֣ אָֿכא קַ֣ לַ֣ מַ֣
Act 10:23 ׁשֵרא ֗הָוא ס וָקם לָֿבֿתֵרה ר ּדַ֣ ֵּבל ֵאנֻון ּכַ֣ מֻעו֑ן וקַ֣ אֵעל ֵאנֻון ֵׁש7 וַ֣

ָיוִּפא> ֵח֞א ּד7 ֵמה ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמן אַ֣ ן ֵואזַ֣לו עַ֣ מֻהו> ק ֵאזַ֣ל עַ֣ נֿפַ֣ ּדיַ֣וָמא> וַ֣
Act 10:24 ֵוא ֗הָוא לֻהו֑ן ורִנִלָיוס ֵּדין מקַ֣ ִריַ֣א> ָק7 ֵקסַ֣ ל ל7 ליַ֣וָמא ֗אחִרָנא עַ֣ וַ֣

ו ֵלה> ִּביֵֿב֞א ִּדאיֿת ֗הוַ֣ ֞י ֻטוהֵמה> ָואֿף ָרחֵמ֞א חַ֣ נִׁשין ֵלה ֻּכלֻהון ּבנַ֣ ֿ֭ד מֿכַ֣ ּכַ֣
Act 10:25 ֞<ו֗הי ל סֵֿגֿ֭ד לֵרֿגלַ֣ נֿפַ֣ ורִנִלָיו֑ס וַ֣ רֵעה ָק7 מֻעו֑ן אַ֣ ֿ֭ד ָעֵאל ֵׁש7 וֿכַ֣

Act 10:26 <רָנָׁשא ֗אָנא ר ֵלה> ֻקום ָלֿך> ָואֿף ֵאָנא ּבַ֣ ִקיֵמה ֵואמַ֣ ֵׁשמֻעון אַ֣ ו7
Act 10:27 <ָמן ו לֿתַ֣ ו ֗הוַ֣ ִּגֵיא֞א ֵּדאֿתַ֣ ח סַ֣ ל ֵואׁשּכַ֣ ֵמ֑ה עַ֣ ֵלל עַ֣ ֿ֭ד ממַ֣ וֿכַ֣

Act 10:28 ֿבָרא ִיֻהוָֿ֭דָי֑א ס לֿגַ֣ ּפַ֣ ֗נֻּתון ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדָלא מַ֣ ן אַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ויַ֣נ֑י ּדָלא ָלָהא חַ֣ רּבֵֿתה> וִלי אַ֣ ר ׁשַ֣ ֿף ל֗אָנָׁשא נֻוֿכָרָיא ּדָלא ֗הָוא ּבַ֣ ּדֵנקַ֣

יַֿ֣ב> ו מסַ֣ א אַ֣ טמַ֣ ל ֗אָנׁש ּדַ֣ ר עַ֣ ִאמַ֣
Act 10:29 ֵאל ם מׁשַ֣ רי> ּברַ֣ רֻּתון ָּבֿתַ֣ ּדַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ ֵמֻטל ָהָנא עִֿתיָֿ֭דאִיֿת ֵאִֿתיֿ֑ת ּכַ֣

רי ּס ּס רֻּתון ָּבֿתַ֣ ּדַ֣ ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵמֻטל ָמָנא ׁשַ֣
Act 10:30 ָמא לָהָׁשא ָהא ֵמן רּבָע֞א יַ֣וִמי֞ן ִאיֿת עֿ֭דַ֣ ורִנִלָיוס> אַ֣ ר ֵלה ָק7 ָאמַ֣

י> ֿ֭ד קָֿ֭דמַ֣ ֿבָרא חַ֣ יּת֑י ָקם ּגַ֣ ֵלא ֗אָנא ּבֿבַ֣ ֿ֭ד מצַ֣ ע ָׁשִעי֞ן ּכַ֣ ֿתׁשַ֣ ּדָצֵאם ֗אָנא> וֿבַ֣
֞ ֿ֭ד לִֿביׁש ֵחָוֵרא> ּכַ֣

Act 10:31 לֵזֿ֭דָקָֿתֿך֞ ֻּדוֿכָרָנא הָוא ֿת צֻלוָֿתֿך> וַ֣ מעַ֣ ורִנִלֵי֑א ֵאׁשּתַ֣ ר ִלי> ָק7 ֵואמַ֣
ָלָהא> קָֿ֭דם אַ֣

Act 10:32 <ֵׁשמֻעון ּדֵמֿתקֵרא ִּכאָֿפא איָּתא ל7 ָיוִּפא מִֿ֭די֗נָּת֑א וַ֣ ר ל7 ּדַ֣ ם ׁשַ֣ ּברַ֣
ָמֿך> ֵלל עַ֣ ל יַֿ֣֭ד יַָ֣מא> וֻהו ִנאֵֿתא נמַ֣ ֵׁשמֻעון ֻּבורָסָיא ּדעַ֣ יֵּתה ּד7 ָהא ׁשֵרא ּבֿבַ֣

Act 10:33 יּת> וָהא ּדּת ֵּדאֿתַ֣ ִּפיר עֿבַ֣ א֗נּת ׁשַ֣ ּדֵרֿת לָוָֿתֿך> וַ֣ ר ָׁשעֵֿתה ׁשַ֣ וֿבַ֣
ָלָהא> ע ֻּכל ָמא ֵּדאֿתּפֵקֿ֭ד ָלֿך ֵמן לָוֿת אַ֣ ן ּדֵנׁשמַ֣ יּךְ֭> וָצֵֿבינַ֣> ן קָֿ֭דמַ֣ ן ֻּכלַ֣ חנַ֣

Act 10:34 אָלָהא ָלא ֿ֭דרֵֿכֿ֑ת ּדַ֣ ׁשָרָרא אַ֣ ר> ּבַ֣ מֻעון ֻּפוֵמה ֵואמַ֣ ח ֵּדין ֵׁש7 ּפֿתַ֣
֞ אֵּפא> ֗הָוא ָנֵסֿב ּבַ֣

Act 10:35 ל ּבַ֣ ח ִּכאנֻוָֿת֑א מקַ֣ יָנא ּדָֿ֭דֵחל ֵמֵנה וָֿפלַ֣ ֗מֵמ֞א אַ֣ ֵאָלא ּבֻֿכלֻהון עַ֣
ו לָוֵֿתה> ֻה֗
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Act 10:36 יָנא ר ֵאנֻון ׁשָלָמא וׁשַ֣ ּבַ֣ יסָרֵי֑ל וסַ֣ ֞י ִא7 ֿבנַ֣ ר לַ֣ ּדַ֣ ֵמלָֿתא ֵּגיר ּדׁשַ֣
ו ָמרָיא ּדֻֿכל> ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ָהנַ֣

Act 10:37 ֿת אקֿפַ֣ ֻהוֿ֑֭ד ּדַ֣ הָוֿת ּבֻֿכָלה ִי7 ֗נֻּתון ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּבֵמלָֿתא ּדַ֣ ָואֿף אַ֣
ָנ֑ן 7וחַ֣ אֿכֵרז ֻי עֻמוִֿ֭דיָֿתא ּדַ֣ ר מַ֣ ִליָלא ָּבֿתַ֣ ֵמן ּג7

Act 10:38 ׁשֵחה ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא אָלָהא מַ֣ ֿת> ּדַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע ּדֵמן ָנ7צרַ֣ עַ֣
אֵסא לָהנֻון ֵּדאֿתנִֿכיו ֵמן ִּביָׁשא> ֵמֻטל יָלא> וֻהויֻו ּדֵמֿתּכֵרֿך ֗הָוא ומַ֣ ֿבחַ֣ וַ֣

ֵמה> אָלָהא ֗הָוא עַ֣ ּדַ֣
Act 10:39 יֻהוֿ֭ד רָעא ִּד7 ֿ֑֭ד ּבֻֿכָלה אַ֣ עֿבַ֣ ל ֻּכל ָמא ּדַ֣ ו֗ה֞י עַ֣ ן ָסהּדַ֣ חנַ֣ וַ֣

טֻלו֗הי> יָסא וקַ֣ ל קַ֣ אוֻ֗הי ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א עַ֣ וֻֿ֭ד7אוִרׁשֵלם> ֵלה לָהָנא ּתלַ֣
Act 10:40 ֿגֵל֑א ֞ ויַ֣הֵּבה ּדֵנֿתחֵזא ִעין ּבַ֣ ֿתָלָֿתא יַ֣וִמין> ָלָהא לַ֣ ִקים אַ֣ וֵלה אַ֣

Act 10:41 ָלָהא ֵאֿתּגִֿבין ּדֵנהֵוא יֵלין ּדֵמן אַ֣ ן אַ֣ ָמ֑א ֵאָלא לַ֣ ָלא ֵּדין לֻֿכֵלה עַ֣
֞ ר קָימֵּתה ּדֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ֵמה ֵואׁשִּתין ֵמן-ָּבֿתַ֣ לן עַ֣ ֞ ֵּדאֿכַ֣ ֵלה ָסהֵּדא>

Act 10:42 ָיָנא ָלָהא ּדַ֣ ו ֵּדאֿתּפֵרׁש ֵמן אַ֣ ָמ֑א ּדָהנַ֣ ֵהֿ֭ד לעַ֣ נסַ֣ ן ּדנַֿ֣כֵרז וַ֣ קֿ֭דַ֣ וֿפַ֣
֞ ֿ֭דִמיֵֿתא> ֵי֞א וַ֣ ּדחַ֣

Act 10:43 ֵּבל ׁשֵמ֑ה נקַ֣ יֵמן ּבַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ סֵהֿ֭דו ֻּכלֻהון נִֿבֵי֑א֞ ּדֻֿכלמַ֣ ו֗הי אַ֣ עלַ֣ וַ֣
ֻׁשוֿבָקן חָטֵה֞א ס

Act 10:44 ּגנַֿ֣ת ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֵלל ֗הָוא ָהֵלין ֵמֵל֑א֞ אַ֣ מֻעון ממַ֣ ֿ֭ד ֻהו ֵׁש7 וֿכַ֣
ו ֵמלָֿתא> ל ֻּכלֻהון ּדָׁשמִעין ֗הוַ֣ עַ֣

Act 10:45 ֗מֵמ֞א ל עַ֣ ֵמ֑ה ָּדאֿף עַ֣ ו עַ֣ ֵח֞א ּגִזיֵר֞א ָהנֻון ֵּדאֿתַ֣ רו אַ֣ הו וַֿ֣תהַ֣ וַֿ֣תמַ֣
ֿת> ּפעַ֣ ֿבָּתא ּדֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֵאׁשּתַ֣ והַ֣ מַ֣

Act 10:46 ו ורִֿבין ֗הוַ֣ לִלין ּבֵלָׁשן ֵלָׁש֑ן ומַ֣ ֿ֭ד ממַ֣ ו לֻהון ֵּגיר> ּכַ֣ ָׁשמִעין ֗הוַ֣
מֻעון> ר ֗הָוא ֵׁש7 אָלָהא> ֵואמַ֣ לַ֣

Act 10:47 ֵּבלו ח ֗אָנׁש ָּכֵל֑א ּדָלא ֵנעמֻֿ֭דון ָהנֻו֑ן ּדָהא קַ֣ ָי֞א ֵמׁשּכַ֣ לָמא מַ֣ ּדַ֣
ן> חנַ֣ יֿך ָמא ּדַ֣ ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא אַ֣

Act 10:48 ו ֿבעַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> וַ֣ ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ֿ֭ד לֻהו֑ן ּדֵנעמֻֿ֭דון ּבַ֣ ָהיֵּדין ּפקַ֣
ֵוא לָוֿתֻהון יַ֣וָמָֿת֞א ס נקַ֣ יֿך ּדַ֣ ֵמֵנה אַ֣

Act 11:1 ֵּבלו ֗מֵמ֞א קַ֣ יֻהוֿ֑֭ד ָּדאֿף עַ֣ אֵח֞א ּדִֿב7 ׁשִליֵח֞א ולַ֣ ֿת ֗הָוֿת לַ֣ מעַ֣ ֵואׁשּתַ֣
אָלָהא ס ֵמלָֿתא ּדַ֣
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Act 11:2 <ֵמה ָהנֻון ּדֵמן ּגזֻורָּתא ו עַ֣ מֻעון ֻל7אוִרׁשֵל֑ם ָּדיִנין ֗הוַ֣ ֿ֭ד סֵלק ֵׁש7 וֿכַ֣
Act 11:3 <מֻהון לֵעס עַ֣ ל וַ֣ לָוֿת ֗אָנָׁשא ֻעורֵל֞א עַ֣ ֿ֭ד ָאמִרי֑ן ּדַ֣ ּכַ֣

Act 11:4 ר לֻהו֑ן ר לִמאמַ֣ ר ָּבֿתַ֣ מֻעון ָּבֿתַ֣ אֵקֿף ֗הָוא ֵׁש7 וַ֣
Act 11:5 ֿ֑֭ד נֵחֿת ֗הָוא ָמאָנא חַ֣ ָיוִּפ֑א חִזיֿת ּבֵחזָו֑א ּדַ֣ ֵלא ֗הִויֿת ּב7 ֿ֭ד מצַ֣ ּדֿכַ֣
֞ וָׁשֵאֿב ֗הָוא ֵמן רָנֵֿתה> ֞ע קַ֣ ארּבַ֣ אִסיר ֗הָוא ּבַ֣ יָנא ּדָֿ֭דֵמא ֗הָוא לֵֿכָּתָנא> וַ֣ אַ֣

ָמא לָוֿתי> ָיא> ֵואָֿתא עֿ֭דַ֣ ׁשמַ֣
Act 11:6 ֞ יֵהין> ארּבָעֿ֞ת ֵרֿגלַ֣ יָוָֿת֞א ּדַ֣ וָחֵרֿת ֵּבה> וָחֵזא ֗הִויֿת ִּדאיֿת ֵּבה חַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ חָֿתא ּדַ֣ ארָעא> ָואֿף ָּפרַ֣ חָׁשא ּדַ֣ ורַ֣
Act 11:7 <אֻֿכול מֻעו֑ן ֻקום ֻּכוס וַ֣ ר ֗הָוא ִלי> ֵׁש7 וֵׁשמֵעֿת ֗הִויֿת ָקָלא ָּדאמַ֣

Act 11:8 <יַֿ֣ב מסַ֣ א וֿ֭דַ֣ טמַ֣ ל לֻֿפומי ּדַ֣ ֵואמֵרֿת> ָחס ָמר֑י ּדֵממֻֿתום ָלא עַ֣
Act 11:9 ֗נּת ָלא ִּכ֑י אַ֣ אָלָהא ּדַ֣ ָי֑א ּדֵמֵּדם ּדַ֣ ר ִלי ֵמן ׁשמַ֣ וֻֿתוֿב ָקָלא ֵאמַ֣

ֵיֿב> ּתסַ֣
Act 11:10 <ָיא ׁשמַ֣ ק ֵלה ֻּכלֵמֵּדם לַ֣ לַ֣ ָהֵֿ֭דא הָוֿת ּתָלֿת זַֿ֣בִני֑ן֞ ֵואסּתַ֣

Act 11:11 ורִנִלָיוס ֵמן רו לָוֿתי ֵמן ָק7 ּדַ֣ ֿבִרי֞ן ֵּדאׁשּתַ֣ וָֿבה ּבָׁשעָֿת֑א ּתָלָֿתא ּגַ֣
ׁשֵרא ֗הִויֿת ָּבה> רָעא ּדָֿ֭דרָּתא> ּדַ֣ ל ּתַ֣ ו וָקמו עַ֣ ִריַ֣֑א ֵאֿתַ֣ סַ֣ ֵק7

Act 11:12 מי ָאֿף ָהֵלין ו עַ֣ מֻהון ּדָלא ֻּפוָלָֿגא> ֵואֿתַ֣ ר ִלי ֻרוָחא> ּדֵזל עַ֣ ֵואמַ֣
ֿבָרא> יֵּתה ּדֿגַ֣ לן לֿבַ֣ ֞ ועַ֣ ִחין> ׁשָּתא אַ֣

Act 11:13 <ר ֵלה אָֿכ֑א ּדָקם ֵואמַ֣ לַ֣ יֵּתה מַ֣ ָנא חָזא ּבֿבַ֣ יּכַ֣ ֑ן אַ֣ ִעי לַ֣ ֵואׁשּתַ֣
ֵׁשמֻעון ּדֵמֿתקֵרא ִּכאָֿפא> איָּתא ל7 ָיוִּפא מִֿ֭די֗נָּת֑א וַ֣ ר ל7 ּדַ֣ ּדׁשַ֣

Act 11:14 <יָּתֿך ֗נּת וֻֿכֵלה ּבַ֣ ֿבֵהין ִּתֵחא> אַ֣ ָמֿך ֵמֵל֞א ּדַ֣ ֵלל עַ֣ וֻהו נמַ֣
Act 11:15 ן יֻהו> ּגנַֿ֣ת ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא עלַ֣ ָלֻל֑ו אַ֣ ממַ֣ ָמן לַ֣ קֵֿפֿת ֗הִויֿת ּתַ֣ ֿ֭ד אַ֣ וֿכַ֣

ין ֵמן קִֿ֭דים> עלַ֣ יֿך ָמא ּדַ֣ אַ֣
Act 11:16 ָ֞י֑א עֵמֿ֭ד ּבמַ֣ ָנן אַ֣ יֻוחַ֣ ר ֗הָו֑א ּד7 ן ֵּדאמַ֣ ֿכֵרֿת ֵמלֵֿתה ּדָמרַ֣ ֵואּתּדַ֣

֗נֻּתון ֵּדין ֵּתעמֻֿ֭דון ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> אַ֣
Act 11:17 יֵלין ֗מֵמ֑א֞ אַ֣ ֿבָּתא לעַ֣ והַ֣ וָיאִיֿת יַ֣הָּבה מַ֣ ָלָהא ׁשַ֣ ֵאן ָהִֿכיל אַ֣

ק ֗הִויֿת ן ֗הִויֿת ֵּדאסּפַ֣ ֑ן ֵאָנא מַ֣ יֿך ָּדאֿף לַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא אַ֣ יֵמנו ּבָמרַ֣ ּדהַ֣
אָלָהא> ֵּדאֿכֵלא לַ֣
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Act 11:18 אָלָהא> ָואמִרין חו לַ֣ ּבַ֣ ע֑ו ׁשִליו לֻהון וׁשַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵמֵל֞א ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ֵי֞א ס ָלָהא יַ֣֗הֿב ּתָיֻּבוָֿתא לחַ֣ ֗מֵמ֞א אַ֣ ר ָאֿף לעַ֣ ֿכֿבַ֣ ֑ו ּדַ֣ ֗הוַ֣

Act 11:19 ָנו֑ס סֵטֿפַ֣ ל ֵא7 הָוא ֗הָוא עַ֣ ו ֵמן ֻאולָצָנא ּדַ֣ רו ֗הוַ֣ ּדַ֣ ָהנֻון ֵּדין ֵּדאֿתּבַ֣
ם ֿ֭ד עַ֣ אנִטָיִֿכיַ֣֑א ּכַ֣ 7 ֻקוּפָרוס> ולַ֣ אֿתָרא ּד7 ֻֿפוִניִקא> ָואֿף לַ֣ ָמא ל7 ו עֿ֭דַ֣ ִטיו ֗הוַ֣ מַ֣

֞ ם ִיֻהוָֿ֭דֵיא> לֻחוֿ֭ד עַ֣ ו ֵמלָֿת֑א ֵאָלא ּבַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ֗אָנׁש ָלא ממַ֣
Act 11:20 לו וִריִנ֑א ָהֵלין עַ֣ וּפָרוס וֵמן ֻק7 ו ֵּדין ֗אָנָׁשא ֵמנֻהון ֵמן ֻק7 ִאיֿת ֗הוַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע> ל ָמרַ֣ ו עַ֣ ּבִרין ֗הוַ֣ מסַ֣ ֞ וַ֣ ם יַ֣וָנֵיא> ו עַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ממַ֣ אנִטָיוִֿכי> וַ֣ 7 ו לַ֣ ֗הוַ֣
Act 11:21 יֵמנו ֵואֿתּפִניו לָוֿת ִּגֵיא֞א הַ֣ מֻהון ִאיֵֿ֭דה ּדָמרָיא> וסַ֣ ִואיֿת ֗הָוֿת עַ֣

ָמרָיא ּס ּס
Act 11:22 ֞י ִעּ֗דָּתא ּדֻֿב7אוִרׁשֵל֑ם ֿבנַ֣ יֻהו֞ן ּדַ֣ ֿת ֗הָוֿת ִהי ָהֵֿ֭דא ֵלאֿ֭דנַ֣ מעַ֣ ֵואׁשּתַ֣

אנִטָיוִֿכי> 7 א לַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ רו ל7 ּדַ֣ וׁשַ֣
Act 11:23 אָלָה֑א חִֿ֭די וָֿבֵעא ֗הָוא ֵמנֻהו֑ן יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ חָזא טַ֣ ָמן וַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתא לֿתַ֣ וֿכַ֣

֑ן ִקיִֿפין לָמרַ֣ ֿבֻֿכֵלה ֵלּבֻהון ֵנהוֻון נַ֣ ּדַ֣
Act 11:24 י ֗הָוא ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא מלַ֣ ֿבָרא ֗הָוא ָטָֿב֑א וַ֣מׁשַ֣ ֵמֻטל ּדֿגַ֣

ן> ִּגָיאא לָמרַ֣ ָמא סַ֣ ֿף ֗הָוא עַ֣ וסַ֣ יָמנֻוָֿתא> ֵואּתּתַ֣ ֿבהַ֣ וַ֣
Act 11:25 <ָׁשאָול רָסוס לֵמֿבָעא ל7 טַ֣ ק ֗הָוא ל7 וֻהו נֿפַ֣

Act 11:26 ֿכחָֿ֭דא ֗נָּתא ֻּכָלה אַ֣ אנִטָיִֿכיַ֣א> וׁשַ֣ 7 ֵמה לַ֣ יּתֵיה עַ֣ ֿ֭ד ֵאׁשּכֵח֑ה אַ֣ וֿכַ֣
ֿ֭דָמיַֿ֣ת ֵאֿתקִריו ִּגָיאא> ֵמן ָהיֵּדין קַ֣ ָמא סַ֣ אֵלֿפו עַ֣ ו ּבִעּ֗דָּתא> וַ֣ ּכִניִׁשין ֗הוַ֣

לִמיֵֿ֭ד֞א ּכִרסטָיֵנ֞א ס אנִטָיוִֿכי ּתַ֣ 7 ּבַ֣
Act 11:27 ֞ ָמן נִֿבֵיא> וִרׁשֵלם לֿתַ֣ ו ֵמן ֻא7 ֿביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו֑ן ֵאֿתַ֣ וַ֣

Act 11:28 ֿפָנא ע ֵאנֻון ּבֻרו֑ח ּדֿכַ֣ אוּדַ֣ ָֿבוס> וַ֣ ֿגַ֣ 7 ׁשֵמה הָוא אַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻהון ּדַ֣ וָקם חַ֣
ר> וִֿ֭דָיוס ֵקסַ֣ לַ֣ ֞י ק7 ֿפָנא ָהָנא> ּביַ֣ומַ֣ הָוא ּכַ֣ רָעא> וַ֣ ָּבא ָהֵוא ּבֻֿכָלה אַ֣ רַ֣

Act 11:29 יֿך ָמא ִּדאיֿת ֗הָוא ל֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻהו֑ן לִמיֵֿ֭ד֞א אַ֣ ם ֵּדין ּתַ֣ ּברַ֣
יֻהוֿ֭ד> יֵלין ּדָעמִרין ִּב7 אֵח֞א אַ֣ ּדֻרון לֵֿתׁשֵמׁשָּתא ּדַ֣ נׁשַ֣ ׁשו ּדַ֣ ּפרַ֣
Act 11:30 ָמן ס ִׁשיֵׁש֞א ּדֿתַ֣ ָׁשאָול לקַ֣ א ו7 רנַֿ֣בַ֣ 7 רו ּביַֿ֣֭ד ּבַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣

Act 12:1 יֿך ֿבִעּ֗דָּת֑א אַ֣ ל ֗אָנִׁשי֞ן ּדַ֣ ָי֞א עַ֣ רִמי ֗הָוא ִאיֿ֭דַ֣ ו ֵּדין זַֿ֣בָנ֑א אַ֣ ּבהַ֣
וס> ֿגִרּפַ֣ 7 ֵנא ֗הָוא אַ֣ ו ּדֵמֿתּכַ֣ לָּכ֑א הַ֣ ָרוֵֿ֭דס מַ֣ ּדנֵַֿ֣באׁש לֻהון ֵה7

Act 12:2 <ָנן יֻוחַ֣ ֻחו֗הי ּד7 יַ֣עֻקוֿב אַ֣ יָּפא ל7 ל ּבסַ֣ קטַ֣ וַ֣
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Act 12:3 ֿ֭ד ָאֿף וֵסֿף ֗הָוא לֵמאחַ֣ ֿת ָהֵֿ֭דא ִליֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ אַ֣ ֿ֭ד חָזא ּדֵׁשֿפרַ֣ וֿכַ֣
֞ ִטיֵרא> ו יַ֣וָמָֿת֞א ּדֿפַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ֵׁשמֻעון ִּכאָֿפא> ִואיֿתַ֣ ל7

Act 12:4 ר עסַ֣ ֞ וַ֣אׁשֵלם ֵלה ׁשֿתֿתַ֣ ִסיֵרא> וַ֣אחֵּדה וַ֣ארמֵיה ֵּביֿת-אַ֣
֞ ָמא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ר ֵּפצָחא נַׁ֣שלִמיו֗הי לעַ֣ ָטוִטי֞ן ּדֵנטֻרוֵנ֑ה ּדֵמן-ָּבֿתַ֣ סטרַ֣

Act 12:5 ִמינָּתא ִסיֵר֑א֞ צֻלוָֿתא אַ֣ ר ֗הָוא ֵּביֿת-אַ֣ מֻעון ֵמֿתנטַ֣ ֿ֭ד ֻהו ֵׁש7 וֿכַ֣
אָלָהא> ו֗הי לַ֣ רָֿבא ֗הָוֿת ֵמן ִעּ֗דָּתא חָלֿפַ֣ ֵמֿתקַ֣

Act 12:6 ֿ֭ד ּדֵמֿך ֗הָוא ֿפָרא עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא ּדנַׁ֣שלִמיו֗ה֑י ּכַ֣ לצַ֣ ו ִללָיא ּדַ֣ וֵֿבה ּבהַ֣
֗אחָרֵנ֞א רֵּתי֞ן ִׁשׁשָל֑ן֞ וַ֣ אִסיר ֗הָוא ּבֿתַ֣ ִטָיוִטי֑ן֞ וַ֣ מֻעון ֵּביֿת ּתֵרי֞ן ֵאסטרַ֣ ֵׁש7

ִסיֵר֑א֞ רֵע֞א ּדֵֿביֿת-אַ֣ ו ּתַ֣ ָנטִרין ֗הוַ֣
Act 12:7 <יָּתא זֵלֿג ּבֻֿכֵלה ּבַ֣ אָֿכא ּדָמרָיא ָקם לֵעל ֵמֵנה> ונֻוהָרא אַ֣ לַ֣ מַ֣

ו֗הי>֞ ל ִׁשׁשָלָֿת֞א ֵמן ִאיֿ֭דַ֣ נֿפַ֣ ל> וַ֣ ר ֵלה> ֻקום עֿגַ֣ אִקיֵמה> ֵואמַ֣ ֵּבה וַ֣ קֵרה ּבֿגַ֣ וֿ֭דַ֣
Act 12:8 ָנא> וֻֿתוֿב ֿ֭ד ָהֿכַ֣ עֿבַ֣ יּךְ֭>֞ וַ֣ אן ֵטָלרַ֣ יּךְ֭֞ וסַ֣ צַ֣ ֻסור חַ֣ אָֿכא> אַ֣ לַ֣ ר ֵלה מַ֣ ֵואמַ֣

רי> ֿכִסיָֿתֿך וָֿתא ָּבֿתַ֣ ֗טֿף ּתַ֣ ר ֵלה> ֵאֿתעַ֣ ֵאמַ֣
Act 12:9 <ִריָרא ֗הָוֿת ָהי ע ֗הָוא ּדׁשַ֣ ֿ֭ד ָלא ָיֿ֭דַ֣ ק ָואֵזל ֗הָוא ָּבֿתֵר֑ה ּכַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

ר ֗הָוא ֵּגיר ּדֵחזָוא ָחֵזא ֗הָוא> אָֿכא> ָסֿבַ֣ לַ֣ ּדָהוָיא ֗הָוֿת ּביַֿ֣֭ד מַ֣
Act 12:10 רָעא ָמא לֿתַ֣ ו עֿ֭דַ֣ רֵּתי֑ן֞ ֵאֿתַ֣ ֿ֭דֿתַ֣ ֿ֭דָמיָּתא וַ֣ רָֿתא קַ֣ טַ֣ רו מַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ וֿכַ֣
ֿ֑֭ד רו ֻׁשוָקא חַ֣ עֿבַ֣ קו וַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ ח לֻהון ֵמן צֻֿבוֿת נַֿ֣פֵׁשה> וֿכַ֣ רזָלא> ֵואֿתּפֿתַ֣ ּדֿפַ֣

אָֿכא> לַ֣ ק ֵמן לָוֵֿתה מַ֣ ּפרַ֣
Act 12:11 ר> ָהָׁשא ֵיֿ֭דֵעֿת ּבֻקוׁשָּתא> ּדָמרָיא מֻעון ֵואמַ֣ ע ֵׁש7 וּדַ֣ ָהיֵּדין ֵאׁשּתַ֣
ׁשִֿבין לָּכ֑א וֵמן ֵמֵּדם ּדֵמֿתחַ֣ ֵהָרוֵֿ֭דס מַ֣ ני ֵמן ִאיֵֿ֭דה ּד7 לטַ֣ אֵֿכה וֿפַ֣ לַ֣ ר מַ֣ ּדַ֣ ׁשַ֣

֞ י ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ו עלַ֣ ֗הוַ֣
Act 12:12 ו ן הַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ריַ֣ם ֵאֵמה ּד7 מַ֣ יָּתא ּד7 ֑ל ֵאָֿתא ֵלה לֿבַ֣ ּכַ֣ ֿ֭ד ֵאסּתַ֣ וֿכַ֣

ֵלין> מצַ֣ ו> וַ֣ ָמן ּכִניִׁשין ֗הוַ֣ ִּגֵיא֞א ּתַ֣ אֵח֞א סַ֣ רָקו֑ס ֵמֻטל ּדַ֣ 7 ִני מַ֣ ֵּדאֿתּכַ֣
Act 12:13 ׁשָמה ֿת ּדֵֿתעֵניו֗הי טִליָֿתא ּדַ֣ רָעא ּדָֿ֭דרָּת֑א וֵנֿפקַ֣ ׁש ּבֿתַ֣ נקַ֣ וַ֣

וִֿ֭דא> ָר7
Act 12:14 רָע֑א ֿת ֵלה ּתַ֣ ֻֿ֭דוָֿתה ָלא ֵּפֿתחַ֣ ֿבחַ֣ ֵׁשמֻעו֑ן וַ֣ ֿת ָקֵלה ּד7 וּדעַ֣ ֵואׁשּתַ֣
רָעא ּדָֿ֭דרָּתא> ל ּתַ֣ מֻעון ָהא ָקֵאם עַ֣ ן ֵׁש7 ֿת ּבֵרהָטא ָואמָרא לֻהו> ֵאָלא ֵהֿפּכַ֣
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Act 12:15 <ָנא ֗הי רָיא ֗הָוֿ֑ת ּדָהֵֿ֭דא ָהֿכַ֣ ָאמִרין ָלה> מָזע ָזעּתי ֵלֿכי> וִהי ֵמֿתחַ֣
ו> אֵֿכה ֻה֗ לַ֣ ר מַ֣ ָאמִרין ָלה> ּכֿבַ֣

Act 12:16 <הו לֻהון קו חזַ֣אוֻ֗הי וַֿ֣תמַ֣ נֿפַ֣ רָעא> וַ֣ ֵׁשמֻעון ָנֵקׁש ֗הָוא ּבֿתַ֣ ו7
Act 12:17 ִעי ל ֵואׁשּתַ֣ ן ועַ֣ יֿך ּדֵנׁשּתֻקון לֻהו> מִניֿף ֗הָוא לֻהון ִאיֵֿ֭ד֑ה אַ֣ וַ֣
ו ָהֵלין עַ֣ ן ֵאׁשּתַ֣ ר לֻהו> ֞ ֵואמַ֣ ִסיֵרא> ּפֵקה ֵמן ֵּביֿת-אַ֣ ָנא ָמרָיא אַ֣ יּכַ֣ לֻהו֑ן אַ֣

ר ֗אחִרין ס אֿתַ֣ ק ֵאזַ֣ל ֵלה לַ֣ נֿפַ֣ ֞ וַ֣ ין> אחַ֣ יַ֣עֻקוֿב ולַ֣ ל7
Act 12:18 ל ִטָיוֵט֑א֞ עַ֣ ִּגָיאא ֵּביֿת ֵאסטרַ֣ וָּבא סַ֣ ֿפָר֑א הָוא ֗הָוא רַ֣ ֿ֭ד הָוא צַ֣ וֿכַ֣

מֻעון ּדָמָנא הָוא ֵלה> ֵׁש7
Act 12:19 ֿ֭ד ֿפקַ֣ ֿ֭ד ּבָעי֗הי וָלא ֵאׁשּכֵח֑ה ָּדן ֵאנֻון לָנֻטוֵר֞א וַ֣ ָרוֵֿ֭דס ֵּדין ּכַ֣ ֵה7

ִריַ֣א> ֵקסַ֣ ו֗הי ֗הָוא ּב7 ֻהוֿ֑֭ד ִואיֿתַ֣ ק ֵלה ֵמן ִי7 נֿפַ֣ ן וַ֣ נֻמוֻֿתו> ּדַ֣
Act 12:20 ו נַׁ֣שו ֵואֿתַ֣ יָּדָנֵי֑א֞ ֵאֿתּכַ֣ ל צַ֣ ל ֻצוָרֵי֞א ועַ֣ רִֿגיז ֗הָוא עַ֣ וֵמֻטל ּדַ֣

לָּכא> וֵׁשאלו ֵמֵנ֑ה ּדֵנהֵוא יֻטונָקֵנה ּדמַ֣ סָטוס קַ֣ ֿבלַ֣ 7 אִּפיסו לַ֣ ֿכחָֿ֭דא וַ֣ לָוֵֿתה אַ֣
ֵהָרוֵֿ֭דס> לֻּכוֵֿתה ֗הָוא ּד7 אֿתרֻהון ֵמן מַ֣ יָנ֑א ֵמֻטל ּדֻֿפורָנָסא ּדַ֣ לֻהון ׁשַ֣

Act 12:21 לֻּכוָֿתא ִויֵֿתֿב ָרוֵֿ֭דס לֻֿבוָׁשא ּדמַ֣ ּביַ֣וָמא ֵּדין ִיִֿ֭דיָע֑א לֵֿבׁש ֗הָוא ֵה7
ם ֵּכנָׁשא> ֵלל ֗הָוא עַ֣ ממַ֣ ל ִּבים> וַ֣ עַ֣

Act 12:22 ֞ אָלָהא ֵאֵנין> ר> ָהֵלין ּבָנֿ֞ת ָקֵל֞א ּדַ֣ ָמא ֵּדין ֻּכֵלה ָקֵעא ֗הָוא ָואמַ֣ עַ֣
֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ֞י ּדַ֣ וָלא ֗הוַ֣

Act 12:23 אָלָה֑א ָּבה ּבָׁשעָֿתא מָחי֗הי חָלֿף ּדָלא יַ֣֗הֿב ֵּתׁשֻּבוחָּתא לַ֣ וַ֣
ולֵע֞א וִמיֿת> ֿת ּבֿתַ֣ אֵֿכה ּדָמרָי֑א וַ֣רֿפַ֣ לַ֣ מַ֣

Act 12:24 רָזא ֗הָוֿת וָרֿבָיא ס אָלָהא ֵמֿתּכַ֣ רָֿתא ּדַ֣ וַ֣סֿבַ֣
Act 12:25 ר אנִטָיוִֿכ֑י ֵמן-ָּבֿתַ֣ 7 וִרׁשֵלם לַ֣ ו ֵמן ֻא7 ָׁשאָול> ּפנַ֣ א ֵּדין ו7 רנַֿ֣בַ֣ 7 ּבַ֣

רָקוס> 7 ִני מַ֣ ו ֵּדאֿתּכַ֣ ן הַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ מֻהון ל7 רו עַ֣ ֿ֭דֿבַ֣ ן וַ֣ ֵלמו ֵּתׁשֵמׁשּתֻהו> ּדׁשַ֣
Act 13:1 <א רנַֿ֣בַ֣ 7 ֞ ּבַ֣ לָֿפֵנא> אנִטָיִֿכיַ֣֑א נִֿבֵי֞א ומַ֣ 7 ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּבִעּ֗דָּתא ּדַ֣

ר נַ֣אֵיל ּבַ֣ מַ֣ וִריִנא מִֿ֭די֗נָּתא> ו7 ֻלוִקָיס ּדֵמן ֻק7 יֵּגר> ו7 ֵׁשמֻעון ּדֵמֿתקֵרא ִנ7 ו7
ָׁשאָול> א> ו7 רֿכַ֣ ֵהָרוֵֿ֭דס ֵטטרַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ּבָינַ֣ מרַ֣

Act 13:2 ֿת לֻהון ֻרוָחא אָלָה֑א ֵאמרַ֣ ׁשִֿפין לַ֣ ו וֵמֿתּכַ֣ ֿ֭ד ֵהנֻון ָציִמין ֗הוַ֣ וֿכַ֣
יָנא ֵּדאָנא קִריֿת ֵאנֻון> עָֿבָֿ֭דא אַ֣ ֑א לַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ ל7 ָׁשאָול וַ֣ ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ּפֻרוׁשו ִלי ל7

Act 13:3 רו ֵאנֻון ּס ּס ּדַ֣ יֻהון ִאיָֿ֭דא וׁשַ֣ ִלי֑ו ָסמו עלַ֣ ר ּדָצמו וצַ֣ וָֿבֿתַ֣
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Act 13:4 <ֵסָלוִקיַ֣א חו ֵמן ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א נֵחֿתו לֻהון ל7 ֿ֭ד ֵאׁשּתלַ֣ וֵהנֻון ּכַ֣
ֻקוּפָרוס> ָמא ל7 ו ּביַָ֣מא עֿ֭דַ֣ ָמן רֿ֭דַ֣ וֵמן ּתַ֣

Act 13:5 ן ו ֵמלֵֿתה ּדָמרַ֣ ּבִרין ֗הוַ֣ ִמִנא מִֿ֭די֗נָּת֑א מסַ֣ לַ֣ סַ֣ לו ל7 ֿ֭ד עַ֣ וֿכַ֣
ֵמׁש ֗הָוא לֻהון> ָנן מׁשַ֣ יֻוחַ֣ ֞ ו7 ֿכנֻוָׁשָֿת֞א ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ּבַ֣

Act 13:6 חו ָֿפוס מִֿ֭די֗נָּת֑א ֵאׁשּכַ֣ ּפַ֣ ָמא ל7 רֻּכוה לֻֿכָלה ָּגזַ֣רָּתא עֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתּכַ֣ וֿכַ֣
ׁשֵמה הָוא ָּגָל֑א ּדַ֣ ו֗הי ֗הָוא נִֿבָיא ּדַ֣ ָרָׁשא ִיֻהוָֿ֭דָיא ִּדאיֿתַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ֿבָרא חַ֣ ּגַ֣

רֻׁשוָמא> 7 ּבַ֣
Act 13:7 ָטו֑ס נֻֿתוּפַ֣ ו֗הי ֗הָוא אַ֣ ִּכיָמא> ִּדאיֿתַ֣ ֿבָרא חַ֣ ִּביק ֗הָוא לֿגַ֣ ָהָנא ּדַ֣

א> רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ ל7 ָׁשאָול וַ֣ ָטוס ל7 נֻֿתוּפַ֣ קָרא ֗הָוא אַ֣ וָלוס> וַ֣ 7 רִּגָיוס ּפַ֣ וֵמֿתקֵרא ֗הָוא ֵס7
אָלָהא> ע ֵמנֻהון ֵמלָֿתא ּדַ֣ וָֿבֵעא ֗הָו֑א ּדֵנׁשמַ֣

Act 13:8 ם רּגַ֣ רֻׁשוָמ֑א ּדֵמּתּתַ֣ 7 ָרָׁשא ּבַ֣ ן ֻהו ָהָנא חַ֣ לֻהו> ָקֵאם ֗הָוא ֵּדין ֻלוקֿבַ֣
יָמנֻוָֿתא> ָטוס ֵמן הַ֣ אנֻֿתוּפַ֣ קִמיו֗הי לַ֣ נעַ֣ ֑ס ֵמֻטל ּדָצֵֿבא ֗הָוא ּדַ֣ ֻלומַ֣ ׁשֵמה ֵא7

Act 13:9 <וָלו֑ס ֵאֿתמִלי ֗הָוא ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא 7 ו ֵּדאֿתקִרי ּפַ֣ אָול ֵּדין הַ֣ ָׁש7
וָחר ֵּבה

Act 13:10 <רָצא ֞ ּבֵרה ָּדאֵֿכל קַ֣ מֵלא ֻּכל ֵנֿכִלי֞ן וֻֿכלֵהין ִּביָׁשָֿתא> ר> ָאו ּדַ֣ ֵואמַ֣
ָקֻמ֑ו ֻאורָחֵֿת֞ה ּתִריָצָֿת֞א מעַ֣ ֗נּת לַ֣ ֿבֵעלּדָֿבָֿבא ּדֻֿכָלה ִּכאנֻוָֿת֑א ָלא ָׁשֵלא אַ֣ וַ֣

ּדָמרָיא>
Act 13:11 וֵֿתהֵוא סֵמא וָלא ֵּתחֵזא ֵׁשמָׁשא ֑ יּךְ֭ וָהָׁשא ִאיֵֿ֭דה ּדָמרָיא עלַ֣

מָטָנא וֵחֻׁשוָֿכ֑א וֵמֿתּכֵרֿך ֗הָוא ו֗הי עַ֣ ל עלַ֣ ָמא לזַֿ֣בָנא> וָֿבה ּבָׁשעָֿתא> נֿפַ֣ עֿ֭דַ֣
נֻו ֵנאֻחוֿ֭ד ִּבאיֵֿ֭דה> וָֿבֵעא> ּדמַ֣

Act 13:12 יֵמן ּביֻולָּפֵנה ר והַ֣ מַ֣ הָו֑א ֵאּתּדַ֣ ָטוס ֵמֵּדם ּדַ֣ נֻֿתוּפַ֣ ֿ֭ד חָזא אַ֣ וֿכַ֣
ּדָמרָיא ס

Act 13:13 ו לֻהון ָֿפוס מִֿ֭די֗נָּת֑א ֵואֿתַ֣ 7 ו ּביַָ֣מא ֵמן ּפַ֣ א> רֿ֭דַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ וָלוס ֵּדין ו7 7 ּפַ֣
ָנ֑ן ֵואזַ֣ל ֵלה ֻל7אוִרׁשֵלם> 7וחַ֣ ׁש ֵמנֻהון ֻי ֿפרַ֣ מֻֿפוִליַ֣א> וַ֣ ּפַ֣ ֵּפרִֿגא מִֿ֭די֗נָּתא ּד7 ל7

Act 13:14 <ִּפיִסיִֿ֭דיַ֣א אנִטָיִֿכיַ֣א מִֿ֭די֗נָּתא ּד7 7 ו לַ֣ רִֿג֑א ֵואֿתַ֣ קו ֵמן ֵּפ7 ֵהנֻון ֵּדין נֿפַ֣
ּבָֿתא> ֿכנֻוׁשָּתא> ִויֵֿתֿבו ּביַ֣וָמא וׁשַ֣ לו לַ֣ ועַ֣

Act 13:15 ֿכנֻוׁשָּתא ִׁשיֵׁש֞א ּדַ֣ חו לֻהון קַ֣ נִֿבֵי֑א֞ ׁשלַ֣ ר ֵּדאֿתקִרי ָנֻמוָסא וַ֣ וָֿבֿתַ֣
ָמא> ם עַ֣ ֵללו עַ֣ י֑ן֞ ֵאן ֻהו ִּדאיֿת לֻֿכון ֵמלָֿתא ּדֻֿבוָיָא֑א מַ֣ חַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ רו> ּגַ֣ ֵואמַ֣
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Act 13:16 איֵלין יסָרֵיל וַ֣ ֞י ִא7 ֞ ּבנַ֣ ֿבֵרא> ר> ּגַ֣ אִניֿף ִאיֵֿ֭דה ֵואמַ֣ וָלוס וַ֣ 7 וָקם ּפַ֣
עו> ָלָה֑א ׁשמַ֣ ּדָֿ֭דחִלין ֵמן אַ֣

Act 13:17 ו ֿ֭ד הוַ֣ אוֵרֿב ֵאנֻו֑ן ּכַ֣ אִרים וַ֣ ֑ן֞ וַ֣ אָֿבָהֿתַ֣ ָמא ָהָנא ּגָֿבא לַ֣ ָלֵהה ּדעַ֣ אַ֣
ֵּפק ֵאנֻון ֵמָנה> ֿ֭דָרָעא ָרָמא אַ֣ ן וֿבַ֣ ֵמצֵרי> ארָעא ּד7 וָּתֵֿב֞א ּבַ֣ ּתַ֣

Act 13:18 ֞ רּבִעי֞ן ׁשִנין> ֿ֭דּבָרא אַ֣ רִסי ֵאנֻון ּבמַ֣ וֿתַ֣
Act 13:19 רעֻהון ֿכנַ֣ע֑ן ויַ֣֗הֿב לֻהון אַ֣ 7 ארָעא ּדַ֣ ֗מִמי֞ן ּבַ֣ ֿבָעא עַ֣ ם ׁשַ֣ הֿגַ֣ וַ֣

ליֻורָּתָנא>
Act 13:20 ׁשֻמואֵיל 7 ָמא לַ֣ ָיֵנ֑א֞ עֿ֭דַ֣ מִׁשין ׁשִני֞ן יַ֣֗הֿב לֻהון ּדַ֣ ע ָמאא וחַ֣ וַ֣ארּבַ֣

נִֿבָיא>
Act 13:21 <יׁש ר ִק7 ָׁשאָול ּבַ֣ ָלָהא ל7 לָּכ֑א ויַ֣֗הֿב לֻהון אַ֣ וָהיֵּדין ֵׁשאלו לֻהון מַ֣

רּבִעין> ן ׁשִני֞ן אַ֣ ֵֿבנָיִמי> רּבָֿתא ּד7 ֿבָרא ֵמן ׁשַ֣ ּגַ֣
Act 13:22 <ר ו֗הי ֵואמַ֣ לָּכא> וַ֣אסֵהֿ֭ד עלַ֣ ִויֿ֭ד מַ֣ ֿ֭דַ֣ אִקים לֻהון ל7 ונַ֣סֵּבה> וַ֣

י>֞ יֿך ֵלּב֑י ֻהו ֵנעֵּבֿ֭ד ֻּכלֻהון ֵצֿבָינַ֣ ֿבָרא אַ֣ י ּגַ֣ איׁשַ֣ ִויֿ֭ד ּבֵרה ִּד7 ֿ֭דַ֣ ֵּדאׁשּכֵחֿת ל7
Act 13:23 וִּד֑י יֿך ָמא ֵּדאׁשּתַ֣ איסָרֵיל> אַ֣ ָלָהא ִל7 ִקים אַ֣ ֵמן זַ֣רֵעה ּדָהָנא אַ֣

ֵיֻׁשוע ָּפֻרוָקא> ל7
Act 13:24 ֿתָיֻֿבוָֿתא עֻמוִֿ֭דיָֿתא ּדַ֣ ן ּדנַֿ֣כֵרז קָֿ֭דם ֵמאִֿתיֵֿת֑ה מַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ר ל7 ּדַ֣ וׁשַ֣

איסָרֵיל> ָמא ִּד7 לֻֿכֵלה עַ֣
Act 13:25 נֻו ָסֿבִרין ר ֗הָוא> מַ֣ ָנן ֵּתׁשֵמׁשֵּת֑ה ָאמַ֣ 7וחַ֣ ֵלם ֗הָוא ֻי ֿ֭ד מׁשַ֣ וֿכַ֣

ו ּדָלא ָׁשֵוא ֗אָנ֑א ר֑י הַ֣ י> ָלא ֗הִויֿת ֵאָנ֑א ֵאָלא ָהא ָאֵֿתא ָּבֿתַ֣ א֗נֻּתון ִּדאיֿתַ֣
ו֗הי>֞ מָסנַ֣ רֵק֞א ּדַ֣ ֵּדאׁשֵרא עַ֣

Act 13:26 מֻֿכון איֵלין ּדָֿ֭דחִלין עַ֣ אֿבָרָהם וַ֣ 7 רּבֵֿתה ּדַ֣ ֞י ׁשַ֣ ֞ ּבנַ֣ ין> חַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ ּגַ֣
֞ ֵיא> ֿת ֵמלָֿתא ּדחַ֣ ּדרַ֣ ו ֵאׁשּתַ֣ אָלָה֑א לֻֿכון ֻה֗ לַ֣

Act 13:27 רֵּגׁשו ָּב֑ה ָאֿפָלא יֻהו֑ן֞ ָלא אַ֣ ָהֵלין ֵּגיר ָעֻמוֵר֞א ֻּד7אוִרׁשֵלם וִרָׁשנַ֣
֞ ֿכִֿתיָֿבן> ֵלמו ָהֵלין ּדַ֣ ָּבא> ֵאָלא ָּדנֻו֗הי וׁשַ֣ נִֿבֵי֞א ּדֵמֿתקֵרין ּבֻֿכל ׁשַ֣ ֿכָֿתֵֿב֞א ּדַ֣ ּבַ֣

Act 13:28 <ָטוס ילַ֣ וָּתא ֵמֵּד֑ם ֵׁשאלו ֵמן ִּפ7 חו ֵעלָֿתא ּדמַ֣ ֿ֭ד ָלא ֵאׁשּכַ֣ וֿכַ֣
ּדֵנקטֻלוָני֗הי>

Act 13:29 חֻֿתו֗הי ֵמן צִליָֿבא ו֗ה֑י אַ֣ ֿכִֿתיֿב ֗הָוא עלַ֣ ֵלמו ֻּכלֵמֵּדם ּדַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ וֿכַ֣
וָסֻמו֗הי ֵּביֿת-קֻֿבוָרא>
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Act 13:30 ֞ ִקיֵמה ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ָלָהא ֵּדין אַ֣ אַ֣
Act 13:31 ִליָלא ֵמה ֵמן ּג7 סֵלקו עַ֣ איֵלין ּדַ֣ ִּגֵיא֑א֞ לַ֣ ֵואֿתחִזי> יַ֣וָמָֿת֞א סַ֣

ָמא> ו֗ה֞י לָוֿת עַ֣ ֻל7אוִרׁשֵלם> וֵהנֻון ֵאנֻון ָהָׁשא ָסהּדַ֣
Act 13:32 ֑֞ן ָֿבָהֿתַ֣ הָוא לָוֿת אַ֣ ו ּדַ֣ ן לֻֿכו֑ן ּדֻׁשו֗וָּדָיא הַ֣ ּבִרינַ֣ ן ָהא מסַ֣ ָואֿף חנַ֣

Act 13:33 ֿכִֿתיֿב יֿך ּדַ֣ ֵיֻׁשו֑ע אַ֣ אִקים ל7 ֞ ּדַ֣ יֻהון> ֿבנַ֣ ן לַ֣ ָלָהא לַ֣ מלֵיה אַ֣ ָהא ׁשַ֣
֗נּת> ֵאָנא יַ֣וָמָנא ִיֵלּדָּתֿך> ֞ ּדֵֿברי אַ֣ ֿתֵרין> זֻמוָרא ּדַ֣ ּבמַ֣

Act 13:34 ָלָהא ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿת֑א֞ ּדֻֿתוֿב ָלא ֵנהֻּפוֿך ֵנחֵזא ִקיֵמה אַ֣ ָנא אַ֣ וָהֿכַ֣
נָּתא> ימַ֣ ִויֿ֭ד מהַ֣ ֿ֭דַ֣ יֻּבוֵֿתה ּד7 ר> ֵּדאֵּתל לֻֿכון טַ֣ יֿך ֵּדאמַ֣ חָֿבָל֑א אַ֣

Act 13:35 סָיֿך> ּדֵנחֵזא ר ּבֻֿ֭דוּכָֿתא ֗אחִרָֿת֑א ּדָלא יַ֣֗הֿבּת לחַ֣ וֻֿתוֿב ֵאמַ֣
חָֿבָלא>

Act 13:36 ֿף וסַ֣ ׁשֵֿכֿב> ֵואּתּתַ֣ אָלָהא וַ֣ ֵמׁש ֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ רּבֵֿתה> ׁשַ֣ ִויֿ֭ד ֵּגיר ּבׁשַ֣ 7 ּדַ֣
חָזא חָֿבָלא> ו֗ה֞י וַ֣ ָֿבהַ֣ ל אַ֣ עַ֣

Act 13:37 <ָלָהא> ָלא חָזא חָֿבָלא אִקים אַ֣ ָהָנא ֵּדין ּדַ֣
Act 13:38 ֞ ֑י֞ ּדֵֿבה ּבָהָנא ֵמֿתּכֵרז לֻֿכון ֻׁשוֿבָקן חָטֵהא> חַ֣ עו ָהִֿכיל אַ֣ ּדַ֣

Act 13:39 ּדֻקו֑ן ּבָהָנא ֻּכל ֻמוֵׁשא ּדֵֿתזּדַ֣ חֻּתון ּבָנֻמוָסא ּד7 וֵמן ֻּכל ּדָלא ֵאׁשּכַ֣
ק> ּדַ֣ ן ֵמזּדַ֣ יֵמ> מהַ֣ ּדַ֣

Act 13:40 ֞נִֿבֵי֑א ֿכִֿתיֿב ּבַ֣ יֻּכון ֵמֵּדם ּדַ֣ לָמא ִנאֵֿתא עלַ֣ ֗הרו ָהִֿכי֑ל ּדַ֣ ֵאזּדַ֣
Act 13:41 עָֿבָֿ֭דא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ן ּדַ֣ ּבֻלו> ֞ וֵֿתֿתמֻהון וֵֿתֿתחַ֣ סָרֵנא> חזַ֣ו מֿבַ֣ ּדַ֣

ֵעא לֻֿכון> ימנֻו֑ן ֵאן ֗אָנׁש ֵמׁשּתַ֣ יָנא ּדָלא ּתהַ֣ יֻּכו֑ן֞ אַ֣ ּביַ֣ומַ֣
Act 13:42 ּבָֿתא ֗אחִרָֿתא לׁשַ֣ ו ֵמנֻהון ּדַ֣ יֻהו֑ן ּבעַ֣ ו ֵמן ֵצאֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ָנֿפִקין ֗הוַ֣ וֿכַ֣

מֻהון ֵמֵל֞א ָהֵלין> לֻלון עַ֣ נמַ֣
Act 13:43 רֻהו֑ן ָואֿף ִּגֵיא֞א ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵאזַ֣לו ָּבֿתַ֣ ריַֿ֣ת ּכנֻוׁשָּת֑א סַ֣ וֵמן ֵּדאׁשּתַ֣
מִּפיִסין לֻהו֑ן ּדֵנהוֻון ו וַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ָלָהא> וֵהנֻון ממַ֣ ו ֵמן אַ֣ ִּגיֻוֵר֞א ּדָֿ֭דחִלין ֗הוַ֣

אָלָהא ּס ּס יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ ִקיִֿפין לטַ֣ נַ֣
Act 13:44 ע ֵמלֵֿתה ֿת ֻּכָלה מִֿ֭די֗נָּתא לֵמׁשמַ֣ ּבָֿתא ֗אחִרָֿת֑א ֵּכנׁשַ֣ וַ֣לׁשַ֣

אָלָהא> ּדַ֣
Act 13:45 ו ִּגָיא֑א ֵאֿתמִליו חָסָמא> וָקיִמין ֗הוַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּכנָׁשא סַ֣ וֿכַ֣

ו> ּדִֿפין ֗הוַ֣ מֿגַ֣ וָלוס> וַ֣ 7 ר ֗הָוא ּפַ֣ ל ֵמֵל֞א ָּדאמַ֣ ֻלוקֿבַ֣
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Act 13:46 ֿ֭דָמיַֿ֣֑ת ו ָוֵלא ֗הָוא קַ֣ ֿגֵלא> לֻֿכון ֻה֗ א> ִעין ּבַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ וָלוס ו7 7 ר ֵּדין ּפַ֣ ֵאמַ֣
קֻּתון ֿפסַ֣ אָלָהא> ֵאָלא ֵמֻטל ּדָֿ֭דֵחין א֗נֻּתון ָלה ֵמנֻֿכו֑ן וַ֣ ר ֵמלֵֿתה ּדַ֣ ּדֵֿתֵֿתאמַ֣

֞ ֗מֵמא> ן לָוֿת עַ֣ ֑ם ָהא ֵמֿתּפֵנינַ֣ן לַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ל נַֿ֣פׁשֻֿכון ּדָלא ָׁשֵוין א֗נֻּתון לחַ֣ עַ֣
Act 13:47 ֞֗מֵמ֑א ֿכִֿתיֿ֑ב ּדָסמָּתֿך נֻוהָרא לעַ֣ יֿך ּדַ֣ ן אַ֣ ן ָמרַ֣> קּדַ֣ ָנא ֵּגיר ּפַ֣ ָהֿכַ֣

ארָעא> וֵּפי֞ה ּדַ֣ ָמא לסַ֣ ֵי֞א עֿ֭דַ֣ ּדֵֿתהֵוא לחַ֣
Act 13:48 <יֵמנו אָלָהא> והַ֣ ּבִחין לַ֣ ֑ו וַ֣מׁשַ֣ ֗מֵמ֑א֞ ָחֵֿ֭דין ֗הוַ֣ ו עַ֣ ֿ֭ד ָׁשמִעין ֗הוַ֣ וֿכַ֣

ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ו לחַ֣ יֵלין ּדִסיִמין ֗הוַ֣ אַ֣
Act 13:49 <ֿתָרא ו אַ֣ לָלא ֗הָוֿת ּבֻֿכֵלה הַ֣ וֵמלֵֿתה ּדָמרָיא ֵמֿתמַ֣

Act 13:50 יֵלין ֞ אַ֣ ִּתיָרָֿתא> לֵנֵׁש֞א עַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא וַ֣ ֵרֿגו לִרֵׁש֞א ּדַ֣ ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּדין ּגַ֣
֑א רנַֿ֣בַ֣ 7 ל ּבַ֣ וָלוס ועַ֣ 7 ל ּפַ֣ אִקימו רֻֿ֭דוֿפָיא עַ֣ אָלָה֑א וַ֣ מֻהון לַ֣ ֞י עַ֣ ּדָֿ֭דחָל֞ן ֗הוַ֣

֞ יֻהון> אֵּפקו ֵאנֻון ֵמן ּתֻחומַ֣ וַ֣
Act 13:51 איָקִנָון ו לֻהון ִל7 ֞ ֵואֿתַ֣ יֻהון> יֻהון ֵחָלא ּדֵרֿגלַ֣ צו עלַ֣ ק֑ו נֿפַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

מִֿ֭די֗נָּתא>
Act 13:52 ֻֿ֭דוָֿתא וֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ס ו חַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א ֵמֿתמֵלין ֗הוַ֣ וֿתַ֣

Act 14:1 יֿך מֻהו֑ן אַ֣ ֵללו עַ֣ ָנא מַ֣ ֞ וָהֿכַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> לו לֻהון לַ֣ ו ועַ֣ ֵואֿתַ֣
֞ ִּגֵיא֞א ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א וֵמן יַ֣וָנֵיא> ימנֻון סַ֣ נהַ֣ ּדַ֣

Act 14:2 ֗מֵמ֑א֞ ּדנֵַֿ֣באֻׁשון ֵרֿגו לעַ֣ ֑ו ּגַ֣ יֵלין ּדָלא ֵמּתטִּפיִסין ֗הוַ֣ ן אַ֣ ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּדי>
֞ אֵחא> לֻהון לַ֣

Act 14:3 <ל ָמרָיא ו עַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ֿגֵלא ממַ֣ ן וִעין ּבַ֣ ָמ> ו ּתַ֣ ִּגָיאא ֗הוַ֣ וֵהנֻון זַֿ֣בָנא סַ֣
יֻּבוֵֿת֑ה ָּבאֿתָוָֿת֞א וַֿ֣בֵֿתֿ֭דמָרָֿת֞א ּדָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא ל ֵמלָֿתא ּדטַ֣ סֵהֿ֭ד ֗הָוא עַ֣ וֻהו מַ֣

֞ יֻהון> ִּבאיֿ֭דַ֣
Act 14:4 ֞ם ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א ו עַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ּפִליֿג ֗הָו֑א ֵמנֻהון ִאיֿת ֗הוַ֣ וֻֿכֵלה ֵּכנָׁשא ּדַ֣

֞ ׁשִליֵחא> ו לַ֣ ִקיִֿפין ֗הוַ֣ וֵמנֻהון נַ֣
Act 14:5 ֞יֻהו֑ן ֗מֵמ֑א֞ וֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א וִרָׁשנַ֣ יֻהון ּגָזָמא ֵמן עַ֣ הָוא ֵּדין עלַ֣

֞ עֻרון ֵאנֻון וֵנרּגֻמון ֵאנֻון ּבִֿכאֵֿפא> נצַ֣ ּדַ֣
Act 14:6 ֵֿ֭דרִּבא א ו7 ֻלוָקִניַ֣֑א ֻל7וסטרַ֣ מִֿ֭דיָנָֿת֞א ּד7 סו ּבַ֣ וַ֣ ִניו ֵואֿתּגַ֣ ע֑ו ׁשַ֣ ֿ֭ד ִיֿ֭דַ֣ וֿכַ֣

֞ יֵהין> חָֿ֭דרַ֣ וֻקורָי֞א ּדַ֣
Act 14:7 ו ס ּבִרין ֗הוַ֣ ָמן מסַ֣ וֿתַ֣
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Act 14:8 ֞ו֗ה֑י סִֿגיֿף ֗הָוא ּבֵרֿגלַ֣ א מִֿ֭די֗נָּת֑א ּדַ֣ ֻלוסטרַ֣ ֿ֭ד ָיֵֿתֿב ֗הָוא ּב7 ֿבָרא חַ֣ וֿגַ֣
ֵלֿך ֗הָוא> חִֿגיָרא ּדֵמן ּכֵרס ֵאֵמ֑ה ּדֵממֻֿתום ָלא הַ֣

Act 14:9 ע ִּדאיֿת וּדַ֣ וָלוס ֵואׁשּתַ֣ 7 ֿ֭ד חָזי֗הי ּפַ֣ ֵלל> וֿכַ֣ ממַ֣ וָלוס ּדַ֣ ּפַ֣ ע ל7 ָהָנא ׁשמַ֣
יָמנֻוָֿתא ּדִנֵח֑א ֵּבה הַ֣

Act 14:10 ן ֵי7ֻׁשוע ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ר ֗אָנ֑א ּבַ֣ ר ֵלה ּבָקָלא ָרָמא> ָלֿך ָאמַ֣ ֵאמַ֣
ֵלֿך> ר ָקם והַ֣ יּךְ֭>֞ וַׁ֣שוַ֣ ל ֵרֿגלַ֣ מִׁשיָחא ֻקום עַ֣

Act 14:11 ִרימו ָקלֻהון וָלו֑ס אַ֣ 7 ֿ֭ד ּפַ֣ עֿבַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ֵמֵּדם ּדַ֣ ָמא ּכַ֣ וֵֿכנָׁשא ּדעַ֣
ן> נֵחֿתו לָוֿתַ֣ ֞י ֗אָנָׁשא וַ֣ ֿבנַ֣ ִמיו ּבַ֣ ָלֵה֞א ֵאּתּדַ֣ ן אַ֣ אֿתָרא ָואמִרי> ּבֵלָׁשֵנה ּדַ֣

Act 14:12 וָלוס ֵהרִמי֑ס ֵמֻטל ּדֻהו ּפַ֣ ל7 ָלֵה֑א֞ וַ֣ א ָמֵרא אַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ ו ל7 ִמיו ֗הוַ֣ וׁשַ֣
ֵרא ֗הָוא ּבֵמלָֿתא> מׁשַ֣

Act 14:13 יִּתי ר-ֵמן מִֿ֭די֗נָּת֑א אַ֣ ו ִּדאיֿת ֗הָוא לֿבַ֣ ֞ הַ֣ ָלֵהא> וֻֿכומָרא ּדָמֵרא אַ֣
ח ּבַ֣ נֿ֭דַ֣ ֑ו וָצֵֿבא ֗הָוא ּדַ֣ ׁשֵרין ֗הוַ֣ ר ּדַ֣ ֿתַ֣ רָעא ּדָֿ֭דרָּתא> אַ֣ ֿכִליֵל֞א לֿתַ֣ וֵר֞א וַ֣ ּתַ֣

לֻהון>
Act 14:14 קו נֿפַ֣ רו וַ֣ ׁשוַ֣ יֻהו֑ן֞ וַ֣ ֵּדקו נַ֣חּתַ֣ ע֑ו סַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וָלוס> ּכַ֣ ּפַ֣ א ֵּדין ו7 רנַֿ֣בַ֣ 7 ּבַ֣

ו לֻהון לָוֿת ָאֿכָלוס> וָקֵעין ֗הוַ֣
Act 14:15 ן יָנָׁש֞א ֗חנַ֣ ן ָאֿף חנַ֣ן ּבנַ֣ ֿבֵר֑א֞ ָמָנא ָעֿבִּדין א֗נֻּתו> ן ּגַ֣ ָואמִרי>

֞ ֵּתֿתּפנֻון לָוֿת ָטָלָֿתא> ן לֻֿכו֑ן ּדֵמן ָהֵלין ּבַ֣ ּבִרינַ֣ מסַ֣ ן ּדַ֣ ֿכָוֿתֻֿכו> ָחֻׁשוֵׁש֞א אַ֣
֗מֵמ֞א וֻֿכל ִּדאיֿת ּבֻהו֑ן ָיא וַ֣ארָע֑א ויַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ עֿבַ֣ ו ּדַ֣ ָי֑א הַ֣ ָלָהא חַ֣ אַ֣

Act 14:16 ֗מֵמ֑א֞ ּדִנאזֻ֗לון ק ֗הָוא ֵאנֻון לֻֿכלֻהון עַ֣ ֿ֭דָמֵי֞א ׁשֿבַ֣ ֿבָֿ֭דֵר֞א קַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣
ֻּבאורָחָֿת֞א ּדנַֿ֣פׁשֻהו֑ן

Act 14:17 ֿ֭דָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא לֻהון ָטָֿבָֿת֞א ֵמן ק נַֿ֣פֵׁשה ּדָלא ָסהֻּד֑ו ּבַ֣ ֿ֭ד ָלא ׁשֿבַ֣ ּכַ֣
יֻהו֑ן֞ וָמֵלא ֗הָוא ֵּבא ֗הָוא ִּפאֵר֞א ּבזַֿ֣בנַ֣ מרַ֣ ֵחֿת ֗הָוא לֻהון ֵמטָר֑א וַ֣ ָי֑א ומַ֣ ׁשמַ֣

֞ ָוֿתֻהון> ִסיֻמוָֿתא ֵלּבַ֣ ֻּתורָסָיא וֿבַ֣
Act 14:18 ח ּבַ֣ ָמ֑א ּד֗אָנׁש ָלא נֿ֭דַ֣ ו לעַ֣ חֵסן ּכלַ֣ ֑ו ֵמן מַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ָאמִרין ֗הוַ֣ וֿכַ֣

לֻהון>
Act 14:19 ׁשו נִטָיִֿכיַ֣֑א וַׁ֣שֿגַ֣ 7 יָקִנָון וֵמן אַ֣ ָמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵמן ִא7 ו ֵּדין לֿתַ֣ ֵאֿתַ֣

ר-ֵמן מִֿ֭די֗נָּת֑א ֵמֻטל ּדָסֿבִרין ֻרו֗הי לֿבַ֣ וָלוס וֿגַ֣ ּפַ֣ ֿגֻמו֗הי ל7 ָמא ורַ֣ יֻהון לעַ֣ עלַ֣
ו ּדִמיֿת ֵלה> ֗הוַ֣
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Act 14:20 ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א מִֿ֭די֗נָּתא ס וַ֣ ל לַ֣ לִמיֵֿ֭ד֑א֞ וָקם עַ֣ ו֗הי ּתַ֣ ֿכנַׁ֣שו עלַ֣ וַ֣
ו לֵֿ֭דרִּבא מִֿ֭די֗נָּתא> ֑א ֵואֿתַ֣ רנַֿ֣בַ֣ 7 ם ּבַ֣ ָמן עַ֣ ק ֵלה ֵמן ּתַ֣ נֿפַ֣

Act 14:21 ֞ ִּגֵיאא> ו לסַ֣ לֵמֿ֭דו ֗הוַ֣ ֞י מִֿ֭די֗נָּתא ָה֑י ּתַ֣ ֿבנַ֣ ו לַ֣ ּבִרין ֗הוַ֣ ֿ֭ד מסַ֣ וֿכַ֣
אנִטָיִֿכיַ֣֑א 7 איָקִנָון ולַ֣ א מִֿ֭די֗נָּתא וִל7 ֻלוסטרַ֣ ו לֻהון ל7 ֿכו ֵאֿתַ֣ וַ֣הֿפַ֣

Act 14:22 ו ֵמנֻהון לִמיֵֿ֭ד֑א֞ וָֿבֵעין ֗הוַ֣ ו נַֿ֣פָׁשֿתֻהו֞ן ּדֿתַ֣ רִרין ֗הוַ֣ ֿ֭ד מׁשַ֣ ּכַ֣
ל ִּגָיאא ָוֵלא לֵמעַ֣ ו לֻהון ּדֻֿבאולָצָנא סַ֣ יָמנֻוָֿת֑א ָואמִרין ֗הוַ֣ וֻון ּבהַ֣ נקַ֣ ּדַ֣

אָלָהא> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ למַ֣
Act 14:23 מֻהון ו עַ֣ ֿ֭ד ָציִמין ֗הוַ֣ ִׁשיֵׁש֑א֞ ּכַ֣ אִקימו לֻהון ּבֻֿכל ִעּ֗דָּתא> קַ֣ וַ֣

יֵמנו ֵּבה> ו ּדהַ֣ ן הַ֣ ו לֻהון לָמרַ֣> ֿגעִלין ֗הוַ֣ ֵלי֑ן ומַ֣ וַ֣מצַ֣
Act 14:24 <מֻֿפוִליַ֣א ּפַ֣ ו לֻהון ל7 ִּפיִסיִֿ֭דיַ֣֑א ֵאֿתַ֣ אֿתָרא ּד7 ֿ֭ד ֵאֿתּכֵרֿכו ּבַ֣ וֿכַ֣

Act 14:25 ֵּפרִֿגא מִֿ֭די֗נָּתא ֵמלָֿתא ּדָמרָי֑א נֵחֿתו לֻהון ֵללו ּב7 ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
ִליַ֣א> איטַ֣ ִל7

Act 14:26 ָמן אנִטָיִֿכיַ֣֑א ֵמֻטל ּדֵמן ּתַ֣ 7 ו לֻהון לַ֣ ו ּביַָ֣מ֑א ֵואֿתַ֣ ָמן רֿ֭דַ֣ וֵמן ּתַ֣
ֵלמו> ו ּדׁשַ֣ עָֿבָֿ֭דא הַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרָיא> לַ֣ ו לטַ֣ ֿגעִלין ֗הוַ֣ מַ֣

Act 14:27 מֻהון ֿ֭ד עַ֣ עֿבַ֣ ו ֻּכלֵמֵּדם ּדַ֣ ֵעין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ּכנַׁ֣שו ֻּכָלה ִעּ֗דָּת֑א ֵמׁשּתַ֣ וֿכַ֣
֞ ֗מֵמא> יָמנֻוָֿתא לעַ֣ רָעא ּדהַ֣ ח ּתַ֣ ֿפֿתַ֣ ָלָה֑א וֿ֭דַ֣ אַ֣

Act 14:28 לִמיֵֿ֭ד֞א ס ָמן לָוֿת ּתַ֣ ו ּתַ֣ ִּגָיאא ֗הוַ֣ וזַֿ֣בָנא סַ֣
Act 15:1 אֵח֑א֞ ֵּדאן ֻהו ו לֻהון לַ֣ לִֿפין ֗הוַ֣ ֻהוֿ֑֭ד ומַ֣ ו ֵּדין ֗אָנָׁשא ֵמן ִי7 נֵחֿתו ֗הוַ֣

עָיָֿ֭דא ּדָנֻמוָס֑א ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון לֵמָחא> ּדָלא ָּגזִרין א֗נֻּתון ּבַ֣
Act 15:2 <הָוֿת ן וַ֣ מֻהו> א עַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ ל7 וָלוס וַ֣ ּפַ֣ ֿבָעָֿת֑א ל7 ִּגָיאא וַ֣ הָוא ׁשֻֿגוׁשָיא סַ֣ וַ֣

ִׁשיֵׁש֞א מֻהו֑ן לָוֿת ׁשִליֵח֞א וקַ֣ ֗אחָרֵנ֞א עַ֣ א וַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ וָלוס ו7 7 ּדֵנסֻקון ּפַ֣
ּדֻֿב7אוִרׁשֵלם> ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ּבָעָֿתא>

Act 15:3 וִניִקא> ָואֿף ֵּביֿת ו ּבֻֿכָלה ֻּפ7 ֿת ֵאנֻון ִעּ֗דָּתא> וָרֵֿ֭דין ֗הוַ֣ ּדרַ֣ ויַֿ֣ת ׁשַ֣ ולַ֣
ּבָֿתא ֻֿ֭דוָֿתא רַ֣ ו חַ֣ ֞ וָעֿבִּדין ֗הוַ֣ ֗מֵמא> ל ֻּפוָנָיא ּדעַ֣ ו עַ֣ ֵעין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵמׁשּתַ֣ ָׁשמָרֵי֑א֞ ּכַ֣

ֵח֞א ּס ּס לֻֿכלֻהון אַ֣
Act 15:4 לו ֵמן ִעּ֗דָּתא וֵמן ׁשִליֵח֞א וֵמן ּבַ֣ ו ֻל7אוִרׁשֵל֑ם ֵאֿתקַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣

ָלָהא> מֻהון אַ֣ ֿ֭ד עַ֣ עֿבַ֣ ִעיו לֻהון ֻּכל ָמא ּדַ֣ ֞ ֵואׁשּתַ֣ ִׁשיֵׁשא> קַ֣
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Act 15:5 ֿפִריֵׁש֞א ו ֵמן יֻולָּפָנא ּדַ֣ יֵמנו ֗הוַ֣ יֵלין ּדהַ֣ ו ֵּדין ֗אָנָׁשא> אַ֣ ָקמו ֗הוַ֣
קֻֿ֭דון ֵאנֻו֑ן ּדֵנטֻרון ָנֻמוָסא ו לֻֿכון לֵמֿגזַ֣ר ֵאנֻו֑ן וַֿ֣תֿפַ֣ ָואמִרי֑ן ּדָוֵלא ֻה֗

ֻמוֵׁשא> ּד7
Act 15:6 <ל ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא ִׁשיֵׁש֑א֞ ּדֵנחזֻון עַ֣ נַׁ֣שו ֵּדין ׁשִליֵח֞א וקַ֣ ֵאֿתּכַ֣

Act 15:7 ִ֞חי֑ן ֿבֵר֞א אַ֣ ן ּגַ֣ ר לֻהו> מֻעון ֵואמַ֣ ִּגיאָֿת֑א ָקם ֵׁש7 ֿ֭ד הָוֿת ּבָעָֿתא סַ֣ וֿכַ֣
ָלָהא> ֿ֭דָמֵי֑א֞ ֵמן ֻּפומי ִּדילי ּגָֿבא אַ֣ ֗נֻּתון ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדֵמן יַ֣וָמָֿת֞א קַ֣ אַ֣

ימנֻון> נהַ֣ רָֿתא וַ֣ סֿבַ֣ ֗מֵמ֑א֞ ֵמלָֿתא ּדַ֣ ּדֵנׁשמֻעון עַ֣
Act 15:8 יֻהו֑ן ויַ֣֗הֿב לֻהון ֻרוָחא סֵהֿ֭ד עלַ֣ ֞ אַ֣ ָוָֿתא> ֿבֵלּבַ֣ ע ּדַ֣ אָלָהא ּדָיֿ֭דַ֣ וַ֣

ן> יֿך ּדלַ֣ ּדֻקוֿ֭דָׁשא> אַ֣
Act 15:9 ֞ ָוֿתֻהון> יָמנֻוָֿתא ֵלּבַ֣ ִּכי ּבהַ֣ לֻהו֑ן ֵמֻטל ּדֿ֭דַ֣ ין וַ֣ ינַ֣ ׁש ּבַ֣ וֵמֵּדם ָלא ּפרַ֣

Act 15:10 ֿתִסיֻמון ִניָרא יֿך ּדַ֣ אָלָה֑א אַ֣ ֵסין א֗נֻּתון לַ֣ ֗נֻּתון ָמָנא מנַ֣ וָהָׁשא אַ֣
ן> חן לֵמטעַ֣ ן ֵאׁשּכַ֣ ֞ ָאֿפָלא חנַ֣> ן> ָֿבָהֿתַ֣ יָנא ָּדאֿפָלא אַ֣ לִמיֵֿ֭ד֑א֞ אַ֣ יֻהו֞ן ּדֿתַ֣ ורַ֣ ל צַ֣ עַ֣

Act 15:11 ֑ן ּדִנֵחא ימִנינַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א מהַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ ֵאָלא ּבטַ֣
ֿכָוֿתֻהון> אַ֣

Act 15:12 ֵעין ֑א ּדֵמׁשּתַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ ל7 וָלוס וַ֣ ּפַ֣ ו ל7 ׁשֵֿתקו ֻּכֵלה ֵּכנָׁש֑א וָׁשמִעין ֗הוַ֣ וַ֣
֞ ֗מֵמא> רָוָֿת֞א ּבעַ֣ ֿגֿבַ֣ יֻהו֑ן֞ ָאֿתָוָֿת֞א וַ֣ ָלָהא ִּבאיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד אַ֣ עֿבַ֣ ו ֻּכל ָמא ּדַ֣ ֗הוַ֣

Act 15:13 <י֑ן֞ ֻׁשומֻעוני חַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ ר> ּגַ֣ 7עֻקוֿב ֵואמַ֣ ׁשֵֿתק֑ו ָקם יַ֣ ר ּדַ֣ וָֿבֿתַ֣
Act 15:14 ֞ ֗מֵמא> ָלָהא לֵמֿגָּבא ֵמן עַ֣ ִרי אַ֣ ָנא ׁשַ֣ יּכַ֣ ִעי לֻֿכו֑ן אַ֣ מֻעון ֵאׁשּתַ֣ ֵׁש7

ׁשֵמה> ָמא לַ֣ עַ֣
Act 15:15 <ֿכִֿתיֿב יֿך ָמא ּדַ֣ נִֿבֵי֑א֞ אַ֣ יֻהו֞ן ּדַ֣ לָהֵֿ֭דא ָׁשלָמ֞ן ֵמלַ֣ וַ֣

Act 15:16 <ל נֿפַ֣ יָנא ּדַ֣ ִויֿ֭ד> אַ֣ ֿ֭דַ֣ ׁשּכֵנה ּד7 אִקים מַ֣ ן ֵאהֻּפוֿך וַ֣ ר ָהֵלי> ּדֵמן-ָּבֿתַ֣
אִקיִמיו֗ה֑י ל ֵמֵנה> וַ֣ נֿפַ֣ ֵואֿבֵנא ֵמֵּדם ּדַ֣

Act 15:17 יֵלין ֞ אַ֣ ֗מֵמא> יָנָׁש֞א לָמרָי֑א וֻֿכלֻהון עַ֣ ֿבנַ֣ רּכֻהון ּדַ֣ יֿך ּדֵנֿבֻעון ׁשַ֣ אַ֣
ֿ֭ד ָהֵלין ֻּכלֵהין> עֿבַ֣ ר ָמרָיא ּדַ֣ ן ָאמַ֣ יֻהו> ֵּדאֿתקִרי ֵׁשמי עלַ֣

Act 15:18 <אָלָהא ו֗ה֞י ּדַ֣ ם עָֿבֿ֭דַ֣ ִיִֿ֭דיִעין ֵמן ָעלַ֣
Act 15:19 איֵלין ּדֵמן ר ֗אָנ֑א ּדָלא ֵנהוֻון ָׁשחִקין לַ֣ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ֵאָנא ָאמַ֣

ָלָהא> ֗מֵמ֞א ֵמֿתּפֵנין לָוֿת אַ֣ עַ֣
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Act 15:20 ֿ֭דִֿביָחא> וֵמן מאוָֻֿתא ּדַ֣ ִריִקין ֵמן טַ֣ ח לֻהו֑ן ּדֵנהוֻון ּפַ֣ ֵאָלא ֵנׁשּתלַ֣
חִניָקא> וֵמן ּדָמא> ָזניֻוָֿתא> וֵמן ּדַ֣

Act 15:21 ֿ֭דָמֵי֑א֞ ּבֻֿכל מִֿ֭דיָנא ִאיֿת ֗הָוא ֵלה ָּכֻרוֵז֞א וֵׁשא ֵּגיר ֵמן ָּדֵר֞א קַ֣ ֻמ7
ִּבי֞ן ָקֵרין ֵלה> ֿבֻֿכל ׁשַ֣ ֿכנֻוָׁשָֿת֑א֞ ּדַ֣ ּבַ֣

Act 15:22 ן ֿבֵר֞א ֵמנֻהו> ו ּגַ֣ ם ֻּכָלה ִעּ֗דָּת֑א ּגֿבַ֣ ִׁשיֵׁש֞א עַ֣ ָהיֵּדין ׁשִליֵח֞א וקַ֣
ָּבא> ר-ׁשַ֣ 7 יֻהוָֿ֭דא ּדֵמֿתקֵרא ּבַ֣ ֑א ִל7 רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ וָלוס ו7 7 ם ּפַ֣ אנִטָיוִֿכי עַ֣ 7 רו לַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣

֞ אֵחא> ו ּבֻהון ּבַ֣ ֿבֵר֞א ּדִרֵׁש֞א ֗הוַ֣ ִׁשיָל֑א ּגַ֣ ל7 וַ֣
Act 15:23 ֞אֵח֑א ִׁשיֵׁש֞א וַ֣ ָנא> ׁשִליֵח֞א וקַ֣ יֻהו֞ן ָהֿכַ֣ רָּתא ִּבאיֿ֭דַ֣ ֿבו ֵאּגַ֣ ֿכֿתַ֣ וַ֣

֞ ׁשָלם> ֗מֵמא> ֵח֞א ּדֵמן עַ֣ ִקיִליִקיַ֣֑א אַ֣ ֿב7 ֻסוִריַ֣א וַ֣ ֿב7 אנִטָיוִֿכי וַ֣ 7 איֵלין ִּדאיֿת ּבַ֣ לַ֣
Act 15:24 חֻֿכון ּבֵמֵל֑א֞ וַ֣אהֵּפֿכו לַ֣ קו וֿ֭דַ֣ ֑ן ּד֗אָנִׁשי֞ן ֵמנַ֣ן נֿפַ֣ ׁשִמיע לַ֣

ֵקֿ֭דן ן ָלא ּפַ֣ חנַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֿ֭ד ָאמִרי֑ן ּדֵֿתהוֻון ָּגזִרין וָנטִרין ָנֻמוָסא> אַ֣ ֞ ּכַ֣ נַֿ֣פָׁשֿתֻֿכון>
ֵאנֻון>

Act 15:25 רן ּדַ֣ ֿבֵר֞א וׁשַ֣ ין ּגַ֣ ֿגֿבַ֣ ן וַ֣ ֿ֭ד ּכִניִׁשינַ֣> ן ּכַ֣ ֿבן ֻּכלַ֣ ׁשַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאֿתחַ֣
֞ ין> ִּביֿבַ֣ א חַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ וָלוס ו7 7 ם ּפַ֣ לָוֿתֻֿכו֑ן עַ֣

Act 15:26 <ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא אׁשֵלמו נַֿ֣פָׁשֿתֻהו֞ן חָלֿף ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ֗אָנָׁשא ּדַ֣
Act 15:27 ִׁשיָל֑א ּדֵהנֻון ּבֵמלָֿתא ִנאמֻרון לֻֿכון ל7 יֻהוָֿ֭דא וַ֣ מֻהון ִל7 רן עַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣

ֵהֵנין ָהֵלין>
Act 15:28 ֑ן ּדָלא ֵנּתּתִסים הָוא ֵּגיר ֵצֿבָיָנא לֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ָואֿף לַ֣

ר-ֵמן ָהֵלין ָּדאלָצ֑ן֞ יֻּכון יֻוקָרא יִַּ֣תיָרא לֿבַ֣ עלַ֣
Act 15:29 ֿ֭דִֿביָחא> וֵמן ּדָמא> וֵמן חִניָקא> וֵמן ָזניֻוָֿת֑א חֻקון ֵמן ּדַ֣ ּדֵֿתֿתרַ֣

ן ס ִריִרין ּבָמרַ֣ ו ׁשַ֣ ן הוַ֣ ִּפיר ֵּתהוֻו> ֿ֭ד ֵּתטֻרון נַֿ֣פׁשֻֿכון ֵמן ָהֵלין ׁשַ֣ ּדֿכַ֣
Act 15:30 ָמא ויַ֣֗הֿבו ֿכנַׁ֣שו ֻּכֵלה עַ֣ אנִטָיִֿכיַ֣א> וַ֣ 7 ו לַ֣ חו> ֵאֿתַ֣ ָהנֻון ֵּדין ֵּדאׁשּתלַ֣

רָּתא> ֵאּגַ֣
Act 15:31 <יַ֣או ֑ו חִֿ֭דיו ֵואֿתּבַ֣ ֿ֭ד קרַ֣ וֿכַ֣

Act 15:32 ֻהוָֿ֭דא ן ּדֵֿביֿת ִי7 ֵימו ֵאנֻו> אֵח֞א וקַ֣ ֵילו לַ֣ ִּתירָּתא> חַ֣ ֿבֵמלָֿתא עַ֣ וַ֣
ו> ִׁשיָל֑א ֵמֻטל ָּדאֿף ֵהנֻון נִֿבֵי֞א ֗הוַ֣ ו7

Act 15:33 ׁשָלָמא לָוֿת ׁשִליֵח֞א ס ֵח֞א ּבַ֣ ו ֵאנֻון אַ֣ ָמן זַֿ֣בָנ֑א ׁשרַ֣ ו ּתַ֣ ֿ֭ד הוַ֣ וֿכַ֣
Act 15:34 <ָמן ֵוא ּתַ֣ נקַ֣ ִׁשיָלא ּדַ֣ ם הָוא ֵצֿבָיֵנה ּד7 ּברַ֣
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Act 15:35 ּבִרין מסַ֣ ו וַ֣ לִֿפין ֗הוַ֣ אנִטָיוִֿכי> ומַ֣ 7 ו ּבַ֣ ִויו ֗הוַ֣ א קַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ וָלוס ֵּדין ו7 7 ּפַ֣
אָלָהא> ֞ ֵמלֵֿתה ּדַ֣ ִּגֵיאא> ם ֗אחָרֵנ֞א סַ֣ עַ֣

Act 15:36 אֵח֞א א> ֵנֿתּפֵנא וֵנסֻעור לַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ וָלוס ל7 7 ר ּפַ֣ ֞ ֵאמַ֣ ר יַ֣וָמָֿתא> וָֿבֿתַ֣
אָלָהא> וֵנחֵזא ָמָנא עִֿביִֿ֭דין> אֿכֵרזן ָּבה ֵמלָֿתא ּדַ֣ ֿבֻֿכל מִֿ֭דיָנא ּדַ֣ ּדַ֣

Act 15:37 <רָקוס 7 ִני מַ֣ ו ֵּדאֿתּכַ֣ ן הַ֣ ָנ> יֻוחַ֣ ר ל7 א ֵּדין ָצֵֿבא ֗הָו֑א ּדֵנֿ֭דּבַ֣ רנַֿ֣בַ֣ 7 ּבַ֣
Act 15:38 ק ֗הָוא ׁשֿבַ֣ מֻהו֑ן ֵמֻטל ּדַ֣ וָלוס ֵּדין ָלא ָצֵֿבא ֗הָו֑א ּדֵנֿ֭דּבֵרה עַ֣ 7 ּפַ֣

מֻהון> מֻֿפוִליַ֣֑א וָלא ֵאזַ֣ל עַ֣ ּפַ֣ ֿ֭ד ֵהנֻון ּב7 ן ּכַ֣ ֵאנֻו>
Act 15:39 רָקוס מַ֣ ר ל7 א ּדֿבַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ ֿ֑֭ד ו7 ֿ֭ד ֵמן חַ֣ ׁשו חַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵחרָיָנא> ּפרַ֣

ֻקוּפָרוס> ו ּביַָ֣מא ֵואזַ֣לו לֻהון ל7 רֿ֭דַ֣ וַ֣
Act 15:40 ֵח֞א ֿגֵעל ֵמן אַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ק> ּכַ֣ נֿפַ֣ ִׁשיָל֑א וַ֣ וָלוס ֵּדין ּגָֿבא ֵלה ל7 7 ּפַ֣

אָלָהא> יֻּבוָֿתא ּדַ֣ לטַ֣
Act 15:41 ֞ ֵים ִעָֿ֭דָֿתא> מקַ֣ ִקיִליִקיַ֣א וַ֣ ֿב7 ֻסוִריַ֣א וַ֣ וָרֵֿ֭דא ֗הָוא ּב7

Act 16:1 ָמן א ס ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣ ֻלוסטרַ֣ ל7 ִטי ֗הָוא לֵֿ֭דרִּבא מִֿ֭די֗נָּתא וַ֣ ומַ֣
אֻֿבו֗הי נָּתא> וַ֣ ימַ֣ יָמֵֿתָאוס> ּבָרה ִּדיֻהוָֿ֭דיָּתא חָֿ֭דא מהַ֣ ׁשֵמה ִט7 ֿ֭ד ּדַ֣ לִמיָֿ֭דא חַ֣ ּתַ֣

רָמָיא ֗הָוא> אַ֣
Act 16:2 <ו֗הי ו עלַ֣ סהִֿ֭דין ֗הוַ֣ יָקִנָו֑ן מַ֣ א וֵמן ִא7 לִמיֵֿ֭ד֞א ּדֵמן ֻל7וסטרַ֣ וֻֿכלֻהון ּתַ֣

Act 16:3 זֵר֑ה ֵמֻטל ֿב ּגַ֣ נסַ֣ ֵמה> וַ֣ וָלו֑ס ּדֵנֿ֭דּבִריו֗הי עַ֣ 7 לָהָנא צָֿבא ֗הָוא ּפַ֣
ארָמָיא ֗הָוא> אֻֿבו֗הי> ּדַ֣ ו ֵּגיר ֻּכלֻהון לַ֣ אֿתָרא> ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ ו ּבַ֣ ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ִּדאיֿת ֗הוַ֣

Act 16:4 לִֿפין לֻהו֑ן ּדֵנהוֻון ו ומַ֣ ֿכרִזין ֗הוַ֣ מִֿ֭דיָנָֿת֑א֞ מַ֣ ו ּבַ֣ ֿ֭ד ָאִז֗לין ֗הוַ֣ וֿכַ֣
ִׁשיֵׁש֞א ּדֻֿב7אוִרׁשֵלם ס ֿבו ׁשִליֵח֞א וקַ֣ ֿכֿתַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֞ אַ֣ ָנטִרין ֻּפוקָּדֵנא>

Act 16:5 <֞י ּבֵמנָיָנא ֻּכליֻום יָמנֻוָֿתא> וָסֿגָי֞ן ֗הוַ֣ ֞י ּבהַ֣ יָמ֞ן ֗הוַ֣ ם ִעָֿ֭דָֿת֞א ֵמֿתקַ֣ ּברַ֣
Act 16:6 ֿכָלֿת ֵאנֻון ֻרוָחא ֞ וַ֣ ָוָֿתא> ֿתרַ֣ ִטיַ֣א אַ֣ לַ֣ ֿגַ֣ ֿב7 ֿפֻרוִֿגיַ֣א וַ֣ 7 ֵלֿכו ֵּדין ּבַ֣ הַ֣

אִסיַ֣א> 7 אָלָהא ּבַ֣ לֻלון ֵמלָֿתא ּדַ֣ ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א ּדָלא נמַ֣
Act 16:7 <ִֿביֻֿתוִניַ֣א ָמן ל7 ו> ּדִנאזֻ֗לון ֵמן ּתַ֣ ֿתָר֑א ָצֵֿבין ֗הוַ֣ ֻמוִסיַ֣א אַ֣ ו ל7 ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣

ֵיֻׁשוע> ֿת לֻהון ֻרוֵחה ּד7 ּפסַ֣ וָלא אַ֣
Act 16:8 <ֿתָרא טָרוַ֣אס אַ֣ 7 וִסיַ֣֑א נֵחֿתו לֻהון לַ֣ קו ֵמן ֻמ7 ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

Act 16:9 ֵקָֿ֭דוִניַ֣֑א ּדָקֵאם ֿ֭ד מַ֣ ֿבָרא חַ֣ יֿך ּגַ֣ וָלוס אַ֣ ּפַ֣ ֿבֵחזָוא ּדִללָי֑א ֵאֿתחִזי ל7 וַ֣
יני ּס ּס רַ֣ ּדַ֣ ֵקָֿ֭דוִניַ֣א ועַ֣ מַ֣ ר> ּדָֿתא ל7 ֿ֭ד ָאמַ֣ וָֿבֵעא ֵמֵנה ּכַ֣
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Act 16:10 ֵקָֿ֭דוִניַ֣֑א מַ֣ ק ל7 ין לֵמּפַ֣ וָלוס ָהָנא ֵחזָו֑א ֵמחָֿ֭דא צֿבַ֣ 7 ֿ֭ד ֵּדין חָזא ּפַ֣ ּכַ֣
ר ֵאנֻון> ּבַ֣ נסַ֣ ן קָרן ּדַ֣ לן ּדָמרַ֣ ּכַ֣ ֵמֻטל ֵּדאסּתַ֣

Act 16:11 ָמן ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ִקא> וֵמן ּתַ֣ ָמֿתרַ֣ סַ֣ צן ל7 ָרוַ֣אס וַֿ֣תרַ֣ ין ֵמן ט7 רֿ֭דַ֣ וַ֣
ָּפוִליס מִֿ֭די֗נָּת֑א ֵנאַ֣ ין ל7 ֵאֿתַ֣

Act 16:12 <ֵקָֿ֭דוִניַ֣֑א ִואיֵֿתיה ָקוָלוִניַ֣א מַ֣ י ִרָׁשא ּד7 ִֿפיִליָּפו֑ס ּדִהי ִה֗ ָמן ל7 וֵמן ּתַ֣
֞ ין ֵּדין ָּבה ּבָהֵֿ֭דא מִֿ֭די֗נָּתא יַ֣וָמָֿת֞א ִיִֿ֭דיֵעא> הוַ֣

Act 16:13 ל יַֿ֣֭ד נַ֣הָר֑א מִֿ֭די֗נָּתא עַ֣ רָעא ּדַ֣ ר-ֵמן ּתַ֣ ּבָֿתא לֿבַ֣ קן ּביַ֣וָמא ּדׁשַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ם ֵנֵׁש֞א ין עַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ִיֵֿתֿב֑ן ממַ֣ ָמן ֵמֿתחֵזא ֗הָוא ֵּביֿת צֻלוָֿתא> וֿכַ֣ ֵמֻטל ּדֿתַ֣

ָמן> ֞י ּתַ֣ ֿכִניָׁש֞ן ֗הוַ֣ ּדַ֣
Act 16:14 ָלָה֑א ׁשָמה רּגָוָנא> ּדָֿ֭דחָלא ֗הָוֿת ֵמן אַ֣ א֗נּתָֿתא חָֿ֭דא מזַּ֣בנַֿ֣ת אַ֣ וַ֣
֑ן וָׁשמָעא ֗הָוֿת ח ֵלָּבה ָמרַ֣ א מִֿ֭די֗נָּתא> ּדָהֵֿ֭דא ּפֿתַ֣ ִטירַ֣ אוַ֣ הָוא ֻל7וִֿ֭דיַ֣א> ֵמן ֵּת7

וָלוס> 7 ר ּפַ֣ ֵמֵּדם ָּדאמַ֣
Act 16:15 ן ָואמָרא> ֵּדאן ֻהו יָּתה> וָֿבעָיא ֗הָוֿת ֵמנַ֣ ֞י ּבַ֣ ֿבנַ֣ ֿת ֗הָוֿת> ִהי וַ֣ וֵעמּדַ֣
ִּגי יּתי> וסַ֣ ו לֻֿכון ּבֿבַ֣ ו ׁשרַ֣ ֑ן ּתַ֣ ימֵנֿת ּבָמרַ֣ ִריָראִיֿת ּתִֿכיִלין א֗נֻּתון ּדהַ֣ ּדׁשַ֣

ן ס צֿתַ֣ ֵאלַ֣
Act 16:16 ימָֿתא חָֿ֭ד֑א ן עלַ֣ ֿת ּבַ֣ ן לֵֿביֿת צֻלוָֿת֑א ֵּפֿגעַ֣ ֿ֭ד ָאִז֗לינַ֣ הָוא ּדֿכַ֣ וַ֣

ִּגיאָֿתא ִּדאיֿת ֗הָוא ָלה ֻרוָחא ּדֵקצֵמ֑א֞ וָעֿבָּדא ֗הָוֿת לָמֵרי֞ה ֵּתאֻֿגורָּתא סַ֣
ּבֵקצָמא ּדָקצָמא ֗הָוֿת>

Act 16:17 וָלוס וָֿבֿתר֑ן וָקעָיא ֗הָוֿת ָואמָרא> ָהֵלין 7 ר ּפַ֣ ָואֿתָיא ֗הָוֿת ָּבֿתַ֣
֞ ֵיא> ּבִרין לֻֿכון ֻאורָחא ּדחַ֣ מסַ֣ יָמ֑א וַ֣ אָלָהא מרַ֣ ו֗ה֞י ֵאנֻון ּדַ֣ ֿבּדַ֣ ֗אָנָׁשא עַ֣

Act 16:18 ר ָלה וָלוס ֵואמַ֣ 7 ֞ ֵואּתּתִֿפיר ּפַ֣ ִּגֵיאא> ָנא ָעֿבָּדא ֗הָוֿת יַ֣וָמָֿת֞א סַ֣ וָהֿכַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדֵֿתּפִקין ֵמָנה> וָֿבה ׁשֵמה ּד7 לֻרוָחא ָהי> ָּפֵקֿ֭ד ֗אָנא ֵלֿכי ּבַ֣

ֿת> ּבָׁשעָֿתא ֵנֿפקַ֣
Act 16:19 חֻּדו֗הי ֿבָרא ּדֵֿתאֻֿגורּתֻהו֑ן אַ֣ ק ֵלה ֵמָנה סַ֣ נֿפַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו ָמֵרי֞ה ּדַ֣ וֿכַ֣

יִּתיו ֵאנֻון לֻׁשוָקא> ֿ֭דו אַ֣ נֿגַ֣ ִׁשיָלא> וַ֣ ל7 וָלוס וַ֣ ּפַ֣ ל7
Act 16:20 <ו מִֿ֭די֗נָּתא> ָואמִרין ֗הוַ֣ לִרֵׁש֞א ּדַ֣ ִטֵֿג֞א וַ֣ ֵרֿבו ֵאנֻון ֵלאסטרַ֣ וקַ֣

֑ן ֵמֻטל ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵאנֻון> מִֿ֭די֗נּתַ֣ לִחין ָלה לַ֣ ּדָהֵלין ֗אָנָׁשא מֿ֭דַ֣
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Act 16:21 ֿ֑֭ד ֵמֻטל לֵמעּבַ֣ ָּבֻלו וַ֣ מקַ֣ ן לַ֣ ס לַ֣ ּפַ֣ יֵלין ּדָלא מַ֣ ֞ אַ֣ ן עָיֵֿ֭דא> ֿכרִזין לַ֣ ומַ֣
ן> ּדֻר֗הוָמֵי֞א ֗חנַ֣

Act 16:22 ֵּדקו ִטֵֿג֞א סַ֣ ן ָהיֵּדין ֵאסטרַ֣ יֻהו> נַׁ֣שו עלַ֣ ִּגָיאא ֵאֿתּכַ֣ וֵֿכנָׁשא סַ֣
ננַּ֣גֻֿ֭דון ֵאנֻון> ֿ֭דו> ּדַ֣ ֿפקַ֣ יֻהו֑ן֞ וַ֣ נַ֣חּתַ֣

Act 16:23 ר ֵקֿ֭דו לָנטַ֣ ֞ וֿפַ֣ ִסיֵרא> רִמיו ֵאנֻון ֵּביֿת-אַ֣ ִּג֑י אַ֣ ֵּגֿ֭דו ֵאנֻון סַ֣ ֿ֭ד נַ֣ וֿכַ֣
ר ֵאנֻון זִהיָראִיֿת> ִסיֵר֑א֞ ּדֵנטַ֣ ֵּביֿת-אַ֣

Act 16:24 ָוָיא יָּתא ּגַ֣ ׁש ֵאנֻון ּבֿבַ֣ ֵעל חֿבַ֣ ֵּבל ָהָנא ֻּפוקָּדָנ֑א אַ֣ ֿ֭ד קַ֣ ֻהו ֵּדין ּכַ֣
ָּדא> יֻהו֞ן ּבסַ֣ ר ֵרֿגלַ֣ ֞ ֵואסַ֣ ִסיֵרא> ּדֵֿביֿת-אַ֣

Act 16:25 ו ּבִחין ֗הוַ֣ ו וַ֣מׁשַ֣ ֵלין ֗הוַ֣ ִׁשיָלא מצַ֣ וָלוס ו7 7 ֿבֵֿפלֵֿגה ּדִללָי֑א ּפַ֣ וַ֣
֞ ִסיֵרא> ו לֻהון אַ֣ אָלָהא> וָׁשמִעין ֗הוַ֣ לַ֣

Act 16:26 ֞ ִסיֵרא> ָּבא הָוא> ֵואּתּתִזיע ֵׁשֵֿתאֵס֞א ּדֵֿביֿת-אַ֣ וֵמן ֵׁשלָיא זַ֣וָעא רַ֣
יֻהו֞ן ּדֻֿכלֻהון ֵאׁשּתִריו> אֻסורַ֣ ן וַ֣ רֵע֞א ֻּכלֻהו> חו ֵמחָֿ֭דא ּתַ֣ ֵואֿתּפֿתַ֣

Act 16:27 רֵע֞א ֿפִֿתיִחין ּתַ֣ חָזא ּדַ֣ ִסיֵר֑א֞ וַ֣ ר ֵּביֿת-אַ֣ ֿ֭ד ֵאּתּתִעיר ָנטַ֣ וֿכַ֣
ר ֗הָוא ֿבָעא> ּדֵנקֻטול נַֿ֣פֵׁש֑ה ֵמֻטל ּדָסֿבַ֣ ֿפִסָרא וַ֣ ֿב סַ֣ ִסיֵר֑א֞ נסַ֣ ּדֵֿביֿת-אַ֣

֞ ִסיֵרא> קו לֻהון אַ֣ ערַ֣ ּדַ֣
Act 16:28 ר ֵלה> ָלא ֵּתעֵּבֿ֭ד לנַֿ֣פָׁשֿך ֵמֵּדם וָלוס ּבָקָלא ָרָמא ֵואמַ֣ 7 קָרי֗הי ּפַ֣ וַ֣

ן> ן ָהרָּכא חנַ֣ ּדִֿביׁ֑ש ֵמֻטל ּדֻֿכלַ֣
Act 16:29 יֻהו֞ן ל ֵרֿגלַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ ֿ֭ד ָרֵאֿת> וַ֣ ל ּכַ֣ ר ועַ֣ ר ֵלה ׁשָרָֿגא וַׁ֣שוַ֣ וַ֣אנהַ֣

ִׁשיָלא> ֿ֭ד7 וָלוס וַ֣ ּפַ֣ ּד7
Act 16:30 ֿ֭ד ֑י֞ ָמָנא ָוֵלא ִלי לֵמעּבַ֣ ן ָמרַ֣ ר ֗הָוא לֻהו> ר> ֵואמַ֣ אֵּפק ֵאנֻון לֿבַ֣ וַ֣

יֿך ִּדאֵחא> אַ֣
Act 16:31 ֗נּת ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א וִֿתֵחא אַ֣ יֵמן ּבָמרַ֣ ו ֵלה> הַ֣ וֵהנֻון ָאמִרין ֗הוַ֣

יָּתֿך> וֿבַ֣
Act 16:32 <יֵּתה ֞י ּבַ֣ ם ֻּכלֻהון ּבנַ֣ ֵמה ֵמלָֿתא ּדָמרָיא ועַ֣ ֵללו עַ֣ ומַ֣

Act 16:33 ר ן וֿבַ֣ סִחי ֵאנֻון ֵמן ֵנֿגּדֻהו> ר אַ֣ וָֿבה ּבָׁשעָֿתא ֵּבה ּבִללָי֑א ּדֿבַ֣
יֵּתה ֻּכלֻהון> ֞י ּבַ֣ ֿבנַ֣ ֿ֭ד> ֻהו וַ֣ ָׁשעֵֿתה עמַ֣

Act 16:34 ֞י ֿבנַ֣ יֵּתה> וָסם לֻהון ָּפֻֿתוָרא> וָרֵוז ֗הָוא> ֻהו וַ֣ ֵסק ֵאנֻון לֿבַ֣ ר אַ֣ וַֿ֣֭דֿבַ֣
אָלָהא ס יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ יֵּתה ּבהַ֣ ּבַ֣
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Act 16:35 ֿבֵט֑א֞ ּדִנאמֻרון ֞י ׁשַ֣ ִטֵֿג֞א לָׁשקלַ֣ רו ֵאסטרַ֣ ּדַ֣ ֿפָר֑א ׁשַ֣ ֿ֭ד הָוא צַ֣ וֿכַ֣
֞ ׁשִרי לָהֵלין ֗אָנָׁשא> ִסיֵרא> ּב אַ֣ לרַ֣

Act 16:36 ר ֵלה ִהי ָהֵֿ֭דא ֵמלָֿתא ל ֵאמַ֣ ִסיֵר֑א֞ עַ֣ ּב ֵּביֿת-אַ֣ ע רַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ׁשָלָמא> ן וָהָׁשא ֻּפוקו ֵזלו ּבַ֣ יֿך ּדֵֿתׁשּתֻרו> ִטֵֿג֑א֞ אַ֣ רו ֵאסטרַ֣ ּדַ֣ וָלוס> ּדׁשַ֣ ּפַ֣ ל7

Act 16:37 ֿכֻלו נַּ֣גֻֿ֭דון לִעין ָעלָמא ֻּכֵלה ל֗אָנָׁשא וָלוס> ּדָלא סַ֣ 7 ר ֵלה ּפַ֣ ָאמַ֣
ן ָלא ֵּגיר> ֵאָלא ּפִקין לַ֣> טׁשָיאִיֿת מַ֣ ִסיֵר֑א֞ וָהָׁשא מַ֣ ֞ וַ֣ארמיֻון ֵּביֿת-אַ֣ ֻר֗הוָמֵיא>

ֵהנֻון ִנאֻֿתון נַּ֣פֻקוָנן>
Act 16:38 ר ִטֵֿג֞א ֵמֵל֞א ָהֵלין ֵּדאֵֿתאמַ֣ רו ֵלאסטרַ֣ ֿבֵט֑א֞ ֵואמַ֣ ֞י ׁשַ֣ ֵואזַ֣לו ָׁשקלַ֣

עו ּדֻר֗הוָמֵי֞א ֵאנֻו֑ן ּדֵחלו> ֿ֭ד ׁשמַ֣ ן וֿכַ֣ לֻהו>
Act 16:39 <נֻון לֻהון ֵמן מִֿ֭די֗נָּתא נׁשַ֣ ו ֵמנֻהו֑ן ּדֵנּפֻקון וַ֣ ֿבעַ֣ ו לָוֿתֻהון וַ֣ ֵואֿתַ֣
Act 16:40 אֵח֞א ָמן לַ֣ חזַ֣ו ּתַ֣ לו לָוֿת ֻל7וִֿ֭דיַ֣א> וַ֣ ִסיֵר֑א֞ עַ֣ קו ֵמן ֵּביֿת-אַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

קו> נֿפַ֣ ן וַ֣ יַ֣או ֵאנֻו> וֿבַ֣
Act 17:1 ו 7אָּפָלוִניַ֣א מִֿ֭דיָנָֿת֞א ס ֵואֿתַ֣ מִֿפיָּפוִליס וַ֣ 7 ל אַ֣ רו עַ֣ עֿבַ֣ וַ֣

֞ יָּכא ִּדאיֿת ֗הָוא ּכנֻוׁשָּתא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ָלוִניִק֑א אַ֣ ֵֿתסַ֣ ל7
Act 17:2 מֻהון ֵלל עַ֣ ֵּב֞א ּתָלֿת מַ֣ ן וׁשַ֣ מָעֿ֭ד ֗הָוא> לָוֿתֻהו> ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ וָלוס> אַ֣ 7 ל ּפַ֣ ועַ֣

ֵמן ּכָֿתֵֿב֑א֞
Act 17:3 נֻקום ֵמן ׁש וֿ֭דַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא מִׁשיָחא ּדֵנחַ֣ ֵו֑א ּדַ֣ מחַ֣ ֵׁשק ֗הָוא וַ֣ ֿ֭ד מֿפַ֣ ּכַ֣

ר ֗אָנא לֻֿכון> ּבַ֣ מסַ֣ ֞ וֻהויֻו ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ָהָנא ּדַ֣ ֵּביֿת-ִמיֵֿתא>
Act 17:4 ִּגֵיא֞א ֵמן ִׁשיָלא> וסַ֣ ל7 וָלוס וַ֣ ּפַ֣ נֵקֿפו ל7 יֵמנו וַ֣ ו֗אָנִׁשי֞ן ֵמנֻהון הַ֣

֞ ָלָהא> ָואֿף ֵנֵׁש֞א ִיִֿ֭דיָעָֿת֞א ָלא זֻעורָין> ו ֵמן אַ֣ יֵלין ּדָֿ֭דחִלין ֗הוַ֣ ֞ אַ֣ יַ֣וָנֵיא>
Act 17:5 אֵקֿפו לֻהון ֗אָנָׁשא ִּביֵׁש֞א ֵמן ֻׁשוֵק֞א ו ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א וַ֣ מו ֗הוַ֣ וַ֣חסַ֣

ו וָקמו לֻהון מִֿ֭די֗נָּתא> ֵואֿתַ֣ ו לַ֣ חו ֗הוַ֣ לַ֣ ִּגָיאא> וֿ֭דַ֣ ֿ֭דו ָאֿכָלוס סַ֣ עֿבַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא> וַ֣ ּדַ֣
ָמ֑ן ונַׁ֣שלֻמון ֵאנֻון ֑ו ּדנַּ֣פֻקון ֵאנֻון ֵמן ּתַ֣ ן וָֿבֵעין ֗הוַ֣ איַָ֣סו> יֵּתה ִּד7 ל ּבַ֣ עַ֣

ָלאֿכָלוס>
Act 17:6 אֵח֞א ִּדאיֿת איַָ֣סון ולַ֣ ו ִל7 ֻרו֗הי ֗הוַ֣ ָמ֑ן ּגַ֣ חו ֵאנֻון ּתַ֣ ֿ֭ד ָלא ֵאׁשּכַ֣ וֿכַ֣
֑ו ּדָהֵלין ֵאנֻון ֿ֭ד ָקֵעין ֗הוַ֣ מִֿ֭די֗נָּת֑א ּכַ֣ איִּתיו ֵאנֻון לָוֿת ִרֵׁש֞א ּדַ֣ ן וַ֣ ָמ> ו ּתַ֣ ֗הוַ֣

ו> חו> וָהא ֻּתוֿב לָהרָּכא ֵאֿתַ֣ לַ֣ רָעא ּדַ֣ לֻֿכָלה אַ֣ ּדַ֣



Acts                                            297

Act 17:7 ר ו֗ה֞י ּדֵקסַ֣ ל ֻּפוקָּדנַ֣ ן וֻֿכלֻהון ָהֵלין ֻלוקֿבַ֣ יַָ֣סו> ו ִא7 ּבָלנֻהון ָהנַ֣ וַ֣מקַ֣
לָּכא ֗אחִרָנא> ֵי7ֻׁשוע> ן ִּדאיֿת מַ֣ ֿ֭ד ָאמִרי> ָקיִמי֑ן ּכַ֣

Act 17:8 <עו ָהֵלין ֿ֭ד ׁשמַ֣ ָמ֑א ּכַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא וֻֿכֵלה עַ֣ חו ֵּדין ִרֵׁש֞א ּדַ֣ לַ֣ ֵאּתּדַ֣
Act 17:9 ו ֵאנֻון ּס ּס ֵח֑א֞ וָהיֵּדין ׁשרַ֣ יַָ֣סון ָואֿף ֵמן אַ֣ ָרֵֿב֞א ֵמן ִא7 ֿבו עַ֣ נסַ֣ וַ֣

Act 17:10 ִׁשיָלא ל7 וָלוס וַ֣ ּפַ֣ ו ל7 ר-ָׁשעֵֿתה ֵּבה ּבִללָי֑א ׁשרַ֣ ֵח֞א ֵּדין ּבַ֣ אַ֣
֞ ֿכנֻוׁשָּתא ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> ו לַ֣ ָמ֑ן ָעאִלין ֗הוַ֣ ו לֿתַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ ֵֿבָרוַ֣אא מִֿ֭די֗נָּתא> וֿכַ֣ ל7

Act 17:11 ָמ֑ן ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ָהנֻון ִּדאיֿת ו ֵּגיר ָהנֻון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדֿתַ֣ ִחאָרִיי֞ן ֗הוַ֣
רִׁשין ֿ֭ד מֿפַ֣ ו ֵמנֻהון ֵמלָֿתא ֻּכליֻום ָחֿ֭דָיאִיֿ֑ת ּכַ֣ ָלוִניִקא> וָׁשמִעין ֗הוַ֣ ֵֿתסַ֣ ו ּב7 ֗הוַ֣

יֵהין> ָנא ִאיֿתַ֣ ֞ ֵּדאן ָהֵלין ָהֿכַ֣ ו ֵמן ּכָֿתֵֿבא> ֗הוַ֣
Act 17:12 ִּגֵיא֞א ֿבֵר֞א סַ֣ ָנא ָאֿף ֵמן יַ֣וָנֵי֑א֞ ּגַ֣ יֵמנו> וָהֿכַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמנֻהון הַ֣ וסַ֣

֞ וֵנֵׁש֞א ִיִֿ֭דיָעָֿתא>
Act 17:13 אָלָהא ָלוִניִק֑א ּדֵמלֵֿתה ּדַ֣ סַ֣ עו ָהנֻון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדֵמן ֵֿת7 ֿ֭ד יֿ֭דַ֣ וֿכַ֣

מָזֻעו ן וָלא ׁשִליו לַ֣ ָמ> ו ָאֿף לֿתַ֣ ֵֿבָרוַ֣אא מִֿ֭די֗נָּת֑א ֵאֿתַ֣ וָלוס ּב7 7 רזַֿ֣ת ֵמן ּפַ֣ ֵאֿתּכַ֣
ָלֻחו ל֗אָנֻׁשוָֿתא> מֿ֭דַ֣ ולַ֣

Act 17:14 ִוי ֗הָוא ָּבה ֵח֑א֞ ּדֵנֻחוֿת ֵלה ליַָ֣מא> וקַ֣ אוֻ֗הי אַ֣ וָלוס ׁשרַ֣ ּפַ֣ ל7 וַ֣
ִטיָמֵֿתָאוס> יָלא ו7 מִֿ֭די֗נָּתא ָה֑י ִׁש7 ּבַ֣

Act 17:15 אִֿתָנוס 7 ָמא לַ֣ ֵמה עֿ֭דַ֣ ו עַ֣ וָלו֑ס ֵאֿתַ֣ ּפַ֣ ִויו ֵלה ל7 וָהנֻון ֵּדאֿתלַ֣
יָלא רָּתא לָוֿת ִׁש7 ֵּבלו ֵמֵנה ֵאּגַ֣ ו֗ה֑י קַ֣ ֿ֭ד ָנֿפִקין ֵמן ֵצאֿ֭דַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא> וֿכַ֣

ל ִנאזֻ֗לון לָוֵֿתה> עֿגַ֣ וִטיָמֵֿתָאו֑ס ּדֿבַ֣
Act 17:16 ר ֗הָוא ּבֻרוֵח֑ה רמַ֣ אִֿתֵנו֑ס ֵמֿתמַ֣ 7 ֵוא ֗הָוא ּבַ֣ ֿ֭ד מקַ֣ וָלוס ּכַ֣ 7 ֻהו ֵּדין ּפַ֣

֞ ֿכֵרא> לָיא ּפֿתַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ֻּכָלה מַ֣ ֿ֭ד ָחֵזא ֗הָוא ּדַ֣ ּכַ֣
Act 17:17 יֵלין ּדָֿ֭דחִלין ֵמן ם אַ֣ ם ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ועַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא עַ֣ ֵלל ֗הָוא ּבַ֣ וַ֣ממַ֣

ו ֻּכליֻום> קּבִלין ֗הוַ֣ יֵלין ּדֵמסּתַ֣ ם אַ֣ ֿבֻׁשוָקא עַ֣ ָלָה֑א וַ֣ אַ֣
Act 17:18 ֗אחָרֵנ֞א ּדֵמֿתקֵרין אִּפיָקוָרס> וַ֣ ָואֿף ִּפיָלָסוֵֿפ֞א ּדֵמן יֻולָּפֵנה ֵּד7

֑ו ָמָנא ָצֵֿבא ָהָנא ֵמה> ו֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻהון ָאמִרין ֗הוַ֣ ו עַ֣ סָטואִיָק֑ו ָּדרִׁשין ֗הוַ֣
ֵיֻׁשוע ל7 ֿכֵרז> ֵמֻטל ּדַ֣ אָלֵה֞א נֻוֿכָרֵי֞א מַ֣ ֑ו ּדַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ָאמִרין ֗הוַ֣ ֞ וַ֣ ֵקט ֵמֵלא> מלַ֣

ֿכֵרז ֗הָוא לֻהון> קָימֵּתה מַ֣ ולַ֣
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Act 17:19 ֿ֭ד ָֿגו֑ס ּכַ֣ ִרָיוס-ּפַ֣ 7 איּתיֻו֗הי לֵֿביֿת-ִּדיָנא ּדֵמֿתקֵרא אַ֣ אחֻּדו֗הי וַ֣ וַ֣
֗נּת> ֿכֵרז אַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ּדמַ֣ ו ָהָנא יֻולָּפָנא חַ֣ ע ָמנַ֣ ן לֵמּדַ֣ ָאמִרין ֵלה> ֵמׁשּכִחינַ֣

Act 17:20 ע ָמָנא ן וָצֵֿבינַ֣ן לֵמּדַ֣ עֿתַ֣> ׁשמַ֣ ֗נּת ּבמַ֣ ע אַ֣ ֵמֵל֞א ֵּגיר נֻוֿכָרָיָֿת֞א ָזרַ֣
ֵאֵני֞ן ָהֵלין>

Act 17:21 ל ֵמֵּדם ָמן נֻוֿכָרֵי֑א֞ עַ֣ איֵלין ָּדאֵֿתין לֿתַ֣ ִֿתָנֵי֞א ֵּדין ֻּכלֻהון וַ֣ אַ֣
ע ֵמֵּדם חֵֿ֭דֿת ס לֵמׁשמַ֣ ר וַ֣ ֗אחִרין ָלא ּבִטיל לֻהו֑ן ֵאָלא לִמאמַ֣

Act 17:22 ִֿתָנֵי֑א֞ ָחֵזא ֗אָנא ֿבֵר֞א אַ֣ ר> ּגַ֣ ָֿגו֑ס ֵאמַ֣ אִרָיוס-ּפַ֣ 7 וָלוס ּבַ֣ 7 ֿ֭ד ָקם ּפַ֣ וֿכַ֣
֞ ֿת ִׁשאֵֿ֭דא> ֿבֻֿכלֵהין יִַּ֣תיִרין א֗נֻּתון ּבֵֿ֭דחלַ֣ לֻֿכו֑ן ּדַ֣

Act 17:23 ֿ֭ד ֵּגיר ֵמֿתּכֵרֿך ֗הִויֿת וָחֵזא ֗הִויֿת ֵּביֿת ֵּדחָלֿתֻֿכו֑ן֞ ֵאׁשּכֵחֿת ּכַ֣
ֿ֭ד ָלא ָיֿ֭דִעין ו ָהִֿכיל ּדֿכַ֣ אָלָהא ּגִניָזא> הַ֣ ֿכִֿתיֿב ֗הָוא עֵליה> ּדַ֣ עָלָֿתא חָֿ֭ד֑א ּדַ֣

ר ֗אָנא לֻֿכון> ּבַ֣ א֗נֻּתון ָּדחִלין א֗נֻּתון ֵל֑ה ֵלה לָהָנא ֵאָנא מסַ֣
Act 17:24 ֿ֭ד ָעלָמא וֻֿכל ָמא ִּדאיֿת ֵּב֑ה וֻהויֻו ָמָרא עֿבַ֣ ָלָהא ֵּגיר ּדַ֣ אַ֣

֞ ָלא ָׁשֵרא> ָיא> עָֿבֿ֭ד ִאיֿ֭דַ֣ יּכֵל֞א ּדַ֣ ארָע֑א ּבהַ֣ ָיא וֿ֭דַ֣ ׁשמַ֣ ּדַ֣
Act 17:25 ל ֵמֵּדם ָלא סִניק> ֵמֻטל ּדֻהו ֞ ועַ֣ יָנָׁשא> ֞י ּבנַ֣ ׁש ֵמן ִאיֿ֭דַ֣ מַ֣ וָלא ֵמׁשּתַ֣

ֵי֞א ונַֿ֣פָׁשא> יַ֣֗הֿב לֻֿכלָנׁש חַ֣
Act 17:26 ל יָנָׁש֑א֞ ּדֵנהוֻון ָעמִרין עַ֣ ֿבנַ֣ ֿ֭ד ָעלָמא ֻּכֵלה ּדַ֣ ֿ֭ד ֵּדם עֿבַ֣ וֵמן חַ֣

יָנָׁש֑א֞ ֿבנַ֣ ֵרׁש זַֿ֣בֵנ֞א ּבֻֿפוקָּדֵנה> וָסם ּתֻחוֵמ֞א ּדֻעומָרא ּדַ֣ רָעא ֻּכָלה> וֿפַ֣ ֞י אַ֣ ּפַ֣ אַ֣
Act 17:27 קִֿבי֑ן וֵמן ֵּברָיֵֿת֞ה ֵמׁשּכִחין ֵלה> ֵמֻטל מעַ֣ אָלָהא וַ֣ ּדֵנהוֻון ָּבֵעין לַ֣

ן> ִחיק ֵמן ֻּכל ֵמנַ֣ ָּדאֿף ָלא ֗הָוא רַ֣
Act 17:28 יֿך ָּדאֿף ֗אָנָׁשא ֵמן י֑ן אַ֣ ן ִואיֿתַ֣ ן וֵמּתּתִזיִעינַ֣ ִיינַ֣ ו ֵּגיר חַ֣ ֵּבה ֻה֗

ן> ו ֻטוהמַ֣ רו> ּדֵמֵנה ֻה֗ לָוֿתֻֿכון ֵאמַ֣ ִּכיֵמ֞א ּדַ֣ חַ֣
Act 17:29 ֑ר ָיִֿבינַ֣ן לֵמסּבַ֣ ָלָהא ֗ה֑ו ָלא חַ֣ ן ֵמן אַ֣ ֗אָנָׁשא ָהִֿכיל ּדֻטוהמַ֣

עָֿתא ֿגִליָֿפא ֻּבאוָמנֻוָֿתא וִֿביֿ֭דַ֣ ו לִֿכאָֿפא ּדַ֣ ו לִסאָמא> אַ֣ הָֿבא> אַ֣ לֿ֭דַ֣ ּדַ֣
ָלֻהוָֿתא> רָנָׁשא> ָּדמָיא אַ֣ ּדֿבַ֣

Act 17:30 ֵקֿ֭ד ֿבזַֿ֣בָנא ָהָנא מֿפַ֣ ָלָהא> וַ֣ ר אַ֣ עּבַ֣ זַֿ֣בֵנ֞א ֵּגיר ּדָטעיֻוָֿתא אַ֣
יָנָׁש֑א֞ ּדֻֿכל ֗אָנׁש ּבֻֿכל ֻּדוָּכא נֻֿתוֿב> לֻֿכלֻהון ּבנַ֣
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Act 17:31 רָעא ֻּכָלה ּבִֿכאנֻוָֿת֑א נֻֿ֭דון אַ֣ אִקים יַ֣וָמא ּדֵֿבה עִֿתיֿ֭ד ּדַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
אִקיֵמה ֵמן יָמנֻוֵֿתה ּבֿ֭דַ֣ אֿפִני לֻֿכל ֗אָנׁש להַ֣ ׁש> וַ֣ ֿפרַ֣ יָנא ּדַ֣ ֿבָרא אַ֣ ּביַֿ֣֭ד ּגַ֣

֞ ֵּביֿת-ִמיֵֿתא>
Act 17:32 <ו יִקין ֗הוַ֣ עו קָימָּתא ּדֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿת֑א֞ ֵמנֻהון ממַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣

ל ָהֵֿ֭דא> ן ָלֿך עַ֣ ן ֗אחִרין ָׁשמִעינַ֣ זֿבַ֣ ו> ּבַ֣ וֵמנֻהון ָאמִרין ֗הוַ֣
Act 17:33 <יָנֿתֻהון וָלוס ֵמן ּבַ֣ 7 ק ּפַ֣ ָנא נֿפַ֣ וָהֿכַ֣

Act 17:34 ו֗הי ֗הָוא ֿ֭ד ֵּדין ֵמנֻהון ִאיֿתַ֣ יֵמנ֑ו חַ֣ ו֗אָנִׁשי֞ן ֵמנֻהון נַ֣קֻּפו֗הי והַ֣
ִריס> מַ֣ 7 ׁשָמה הָוא ּדַ֣ א֗נּתָֿתא חָֿ֭דא ּדַ֣ ָֿגוס> וַ֣ אִרָיוס-ּפַ֣ 7 ָיֵנ֞א ּדַ֣ ָינֻוִסָיו֑ס ֵמן ּדַ֣ ִּד7

מֻהון ס ֗אחָרֵנ֞א עַ֣ וַ֣
Act 18:1 <ָקוִרנָֿתוס ִֿתֵנו֑ס ֵאָֿתא ֵלה ל7 7 וָלוס ֵמן אַ֣ 7 ק ּפַ֣ ֿ֭ד נֿפַ֣ וֿכַ֣

Act 18:2 ו֗הי ֵקָלוס> ִּדאיֿתַ֣ 7 ׁשֵמה הָוא אַ֣ ֿ֭ד ִיֻהוָֿ֭דָי֑א ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ ָמן ּגַ֣ ח ּתַ֣ ֵואׁשּכַ֣
ִליַ֣א> איטַ֣ ֿתָרא ִּד7 ו זַֿ֣בָנא ֵאָֿתא ֗הָוא ֵמן אַ֣ ֿתָרא> ּדֵֿבה ּבהַ֣ נָטוס אַ֣ ֗הָוא ֵמן ָּפ7

֑ר ּדֵנּפֻקון ֻּכלֻהון וִֿ֭דָיוס ֵקסַ֣ לַ֣ ֿ֭ד ֗הָוא ק7 ֿפקַ֣ ֗נּתֵֿת֑ה ֵמֻטל ּדַ֣ א אַ֣ 7ּפִריסִקלַ֣ ֗הו וַ֣
ֿב לָוֿתֻהון> רַ֣ ֗הוִמא> ֵואֿתקַ֣ ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵמן ֻר7

Act 18:3 ח ֗הָוא ן וָֿפלַ֣ ר ֻאוָמנֻוֿתֻהון ֗הָו֑א ׁשָרא ֵלה לָוֿתֻהו> וֵמֻטל ּדֿבַ֣
ו> ן ֵּדין ָלוָלֵר֞א הוַ֣ מֻהון ֻּבאוָמנֻוֿתֻהו> עַ֣

Act 18:4 מִּפיס ֗הָוא ִליֻהוָֿ֭דֵי֞א ָּב֑א וַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא ּבֻֿכל ׁשַ֣ ֵלל ֗הָוא ּבַ֣ וַ֣ממַ֣
֞ נֵּפא> לחַ֣ וַ֣

Act 18:5 ִליץ ֗הָוא ִטיָמֵֿתָאו֑ס אַ֣ יָלא ו7 ֵקָֿ֭דוִניַ֣א ִׁש7 7 ו ֵמן מַ֣ ו ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣
ֿ֭ד ֑ו ּכַ֣ ּדִֿפין ֗הוַ֣ מֿגַ֣ ו לֻקוֿבֵלה ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א וַ֣ וָלו֑ס ֵמֻטל ּדָקיִמין ֗הוַ֣ 7 ּבֵמלָֿתא ֗הו ּפַ֣

ֵיֻׁשוע ֻהויֻו מִׁשיָחא> ֵהֿ֭ד ֗הָוא לֻהון ּד7 מסַ֣
Act 18:6 ן ֵמן ָהָׁשא ֵאָנא ּדֵֿכא ֗אָנא> ָאֵזל ֗אָנא ִלי ר לֻהו> ו֗ה֞י ֵואמַ֣ ץ ָמאנַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

֞ ֗מֵמא> לָוֿת עַ֣
Act 18:7 יָנא ּדָֿ֭דֵחל ָטו֑ס אַ֣ ׁשֵמה ִט7 ֿבָרא ּדַ֣ יֵּתה ּדֿגַ֣ ל לֿבַ֣ ָמן ועַ֣ ק ֵמן ּתַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

ֿכנֻוׁשָּתא> ִקיֿף ֗הָוא לַ֣ יֵּתה נַ֣ ָלָהא> וֿבַ֣ ֗הָוא ֵמן אַ֣
Act 18:8 ן יֵּתה ֻּכלֻהו> ֞י ּבַ֣ ֿבנַ֣ ֑ן ֻהו וַ֣ יֵמן ֗הָוא ּבָמרַ֣ ּב ּכנֻוׁשָּתא הַ֣ 7ּכִריסָּפוס רַ֣ וַ֣

אָלָהא וָעמִּדין ס ימִנין ּבַ֣ מהַ֣ ו וַ֣ ִּגֵיא֞א ָקוִרנָֿתֵי֞א ָׁשמִעין ֗הוַ֣ וסַ֣
Act 18:9 ֵלל וָלא ֵּתׁשֻּתו֑ק ל> ֵאָלא מַ֣ וָלוס> ָלא ֵּתֿ֭דחַ֣ ּפַ֣ ר ָמרָיא ּבֵחזָוא ל7 ֵואמַ֣
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Act 18:10 ָמא ָהֻרוָֿתֿך֑ ועַ֣ ח למַ֣ ָמֿך ֗אָנ֑א ו֗אָנׁש ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֵמֻטל ֵּדאָנא עַ֣
מִֿ֭די֗נָּתא ָהֵֿ֭דא> ִּגָיאא ִאיֿת ִלי ּבַ֣ סַ֣

Act 18:11 ֵלֿף ֗הָוא ָקוִרנָֿתוס> ומַ֣ ֗נָּתא חָֿ֭דא ויַ֣רֵח֞א ׁשָּתא ּב7 ִיֵֿתֿב ֗הָוא ֵּדין ׁשַ֣
אָלָהא ּס ּס לֻהון ֵמלָֿתא ּדַ֣

Act 18:12 נַׁ֣שו ִאיַ֣֑א ֵאֿתּכַ֣ אֿכַ֣ 7 ָטוס ּדַ֣ נֻֿתוּפַ֣ 7אִלָיון אַ֣ ו֗הי ֗הָוא ּגַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ וֿכַ֣
איּתיֻו֗הי קָֿ֭דם ִּבים> וָלוס> וַ֣ 7 ל ּפַ֣ ֿכחָֿ֭דא ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א עַ֣ אַ֣

Act 18:13 יָנָׁש֑א֞ ּדֵנהוֻון ֿבנַ֣ ר-ֵמן ָנֻמוָסא מִּפיס לַ֣ ן ּדָהָנא לֿבַ֣ ֿ֭ד ָאמִרי> ּכַ֣
אָלָהא> ָּדחִלין לַ֣

Act 18:14 7אִלָיון ר ּגַ֣ ֵל֑ל ֵאמַ֣ נמַ֣ ח ֻּפוֵמה וַ֣ וָלוס ּדֵנֿפּתַ֣ 7 ֿ֭ד ָּבֵעא ֗הָוא ּפַ֣ וֿכַ֣
יֻּתו֑ן ָאו טרִֿגין ֗הוַ֣ סֵנא מקַ֣ ו ּדַ֣ נִֿכיל אַ֣ ו ּדַ֣ ל ֵמֵּדם ּדִֿביׁש אַ֣ ֞ ֵאֻלו עַ֣ ִליֻהוָֿ֭דֵיא>

ֵּבל ֗הִויֿת לֻֿכון> ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ּבָוִליָֿתא מקַ֣
Act 18:15 ל ָנֻמוָסא ִּדילֻֿכו֑ן ל ׁשָמֵה֞א ועַ֣ ל ֵמלָֿתא ועַ֣ ֵאן ֵּדין ִזִטֵמ֞א ֵאנֻון עַ֣

ָיָנא ן ֵאָנא ֵּגיר ָלא ָצֵֿבא ֗אָנ֑א ֵּדאהֵוא ּדַ֣ יָנֿתֻֿכו> ֗נֻּתון ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּבַ֣ אַ֣
֞ ּדָהֵלין ֵצֿבָוָֿתא>

Act 18:16 <ֿ֭ד ֵאנֻון ֵמן ִּבים ִּדיֵלה וַ֣טרַ֣
Act 18:17 ֿכנֻוׁשָּת֑א ִׁשיָׁשא ּדַ֣ ָסוסֵֿתִניס קַ֣ נֵֿפ֑א֞ ל7 ו ֻּכלֻהון חַ֣ ֿ֭דו ֗הוַ֣ ֵואחַ֣

הֵמא ֗הָוא ּבָהֵלין ס אִלָיון מַ֣ ֿגַ֣ ו ֵלה קָֿ֭דם ִּבים> ו7 וָמֵחין ֗הוַ֣
Act 18:18 רָֿ֭דא ֞ וַ֣ אֵחא> ִּגֵיא֑א֞ יַ֣֗הֿב ׁשָלָמא לַ֣ ָמן יַ֣וָמָֿת֞א סַ֣ וָלוס ּתַ֣ 7 ֿ֭ד הָוא ּפַ֣ וֿכַ֣

ר ִרֵׁשה ּפַ֣ ֿ֭ד סַ֣ 7אֵקָלו֑ס ּכַ֣ א וַ֣ ִריסִקלַ֣ ֵמה ּפ7 ו עַ֣ ֻסוִריַ֣א> ֵואֿתַ֣ ּביַָ֣מא> ּדִנאזַ֣ל ל7
ֵקנֿכֵרֵא֑ס ֵמֻטל ּדֵנֿ֭דָרא נִֿ֭דיר ֗הָוא ֵלה> ּב7

Act 18:19 ם ֵלל ֗הָוא עַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא> וַ֣ממַ֣ וָלוס לַ֣ 7 ל ּפַ֣ אֵֿפָסוס ס ועַ֣ ִטיו ֵל7 ומַ֣
֞ ִיֻהוָֿ֭דֵיא>

Act 18:20 <ן וָלא ֵאּתטִּפיס ר לָוֿתֻהו> ו ֵמֵנ֑ה ּדנַּ֣גַ֣ וָֿבֵעין ֗הוַ֣
Act 18:21 ִמיָנאִיֿ֑ת ּדִעאָֿ֭דא ָּדאֵֿתא ֻּב7אוִרׁשֵלם ר> ּדָוֵלא ִלי אַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ּכַ֣

֑א ּפִריסִקלַ֣ 7 אֵקָלוס ולַ֣ 7 ן ולַ֣ ָלָהא ֵנצֵּב֑א ֵאֿפֵנא ֻּתוֿב לָוֿתֻֿכו> ֵאעּבִֿ֭דיו֗הי> ֵואן אַ֣
אֵֿפָסוס> ק ֵאנֻון ֵּב7 ׁשֿבַ֣

Act 18:22 ֞י ֿבנַ֣ ׁשָלָמא ּדַ֣ סֵלק וַׁ֣שֵאל ּבַ֣ ִריַ֣א> וַ֣ ֵקסַ֣ וֻהו רָֿ֭דא ּביַָ֣מא ֵואָֿתא ל7
אנִטָיוִֿכי> 7 ִעּ֗דָּתא> ֵואזַ֣ל ֵלה לַ֣



Acts                                            301

Act 18:23 ֑ר ר ָּבֿתַ֣ ק ֵואֿתּכֵרֿך ָּבֿתַ֣ ָמן יַ֣וָמָֿת֞א ִיִֿ֭דיֵע֑א֞ נֿפַ֣ ֿ֭ד הָוא ּתַ֣ וֿכַ֣
֞ לִמיֵֿ֭דא> ֵים ֗הָוא לֻֿכלֻהון ּתַ֣ ֿ֭ד מקַ֣ ֿפֻרוִֿגיַ֣֑א ּכַ֣ 7 ִטיַ֣א וֿ֭דַ֣ לַ֣ ֿגַ֣ אֿתָרא ּד7 ּבַ֣

Act 18:24 ו֗הי ֗הָוא ֻטוהֵמה ָּפָלו ִיֻהוָֿ֭דָי֑א ִּדאיֿתַ֣ 7 ׁשֵמה ֗הָוא אַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ וֿגַ֣
אֵֿפָסוס> ֿכָֿתֵֿב֑א֞ ֵאָֿתא ֵל7 מָֿ֭דק ֗הָוא ּבַ֣ רֵֿ֭דא ֗הָוא ּבֵמלָֿתא וַ֣ נּדִריַ֣֑א וַ֣ ֵלּכסַ֣ 7 ֵמן אַ֣

Act 18:25 ֵלל ממַ֣ ח ֗הָוא ּבֻרוח> וַ֣ ֿ֭ד ֗הָוא ֻלאורֵחה ּדָמרָיא> וָרֿתַ֣ למַ֣ ָהָנא מֿתַ֣
עֻמוִֿ֭דיָֿתא ע ֗הָו֑א ֵאָלא ֵאן מַ֣ ֿ֭ד ֵמֵּדם ָלא ָיֿ֭דַ֣ ל ֵי7ֻׁשו֑ע ּכַ֣ לָיאִיֿת עַ֣ ֵלֿף מַ֣ ֗הָוא ומַ֣

ָנן> יֻוחַ֣ ּד7
Act 18:26 ֵקָלוס 7 מֻעו֗הי אַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא> וֿכַ֣ ֵלל ּבַ֣ ֿגֵלא ממַ֣ ִרי ִעין ּבַ֣ וׁשַ֣

ִויו֗הי ֻאורֵחה ּדָמרָיא> לָיאִיֿת חַ֣ ן ומַ֣ יּתֻהו> יּתיֻו֗הי לֿבַ֣ ֑א אַ֣ 7ּפִריסִקלַ֣ וַ֣
Act 18:27 לִמיֵֿ֭ד֞א ֿבו לֿתַ֣ ֿכֿתַ֣ ֞ וַ֣ ֵחא> ּפֻטו֗הי אַ֣ ִאיַ֣֑א חַ֣ אֿכַ֣ 7 ֿ֭ד צָֿבא ּדִנאזַ֣ל לַ֣ וֿכַ֣

֞ ימֵנא> יֻּבוָֿתא לֻֿכלֻהון מהַ֣ ִּגי ּביַֿ֣֭ד טַ֣ ר סַ֣ ּדַ֣ ֿ֭ד ֵאזַ֣֑ל עַ֣ ּבֻלוָני֗הי> וֿכַ֣ נקַ֣ ּדַ֣
Act 18:28 ֿ֭ד ל ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א קָֿ֭דם ֵּכנֵׁש֑א֞ ּכַ֣ ִקיָֿפאִיֿת ֵּגיר ָּדֵרׁש ֗הָוא ֻלוקֿבַ֣ ּתַ֣

מִׁשיָחא ֗הו ס ל ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣ ֵוא ֗הָוא ֵמן ּכָֿתֵֿב֞א עַ֣ מחַ֣
Act 19:1 ָוָֿת֞א אֿתרַ֣ וָלוס ּבַ֣ 7 ָקוִרנָֿתו֑ס ֵאֿתּכֵרֿך ּפַ֣ ָּפָלו ּב7 7 ו֗הי ֗הָוא אַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ וֿכַ֣

ָמ֑ן ח ּתַ֣ יֵלין ֵּדאׁשּכַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א אַ֣ ֵאל ֗הָוא לֿתַ֣ אֵֿפָסוס> וַ֣מׁשַ֣ ֵעָלֵי֞א ֵואָֿתא ֵל7
Act 19:2 <ו ָואמִרין ֵלה ן ענַ֣ יֵמנֻּתו> ֵּבלֻּתון ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֵמן ּדהַ֣ ֵּדאן קַ֣

ן> ָואֿפָלא ֵאן ִאיֿת ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ׁשִמיע לַ֣
Act 19:3 <ָנן יֻוחַ֣ עֻמוִֿ֭דיֵֿתה ּד7 ן ּבמַ֣ ן ָאמִרי> ּדֻּתו> ֿבָמָנא עמַ֣ ן וַ֣ ר לֻהו> ָאמַ֣

Act 19:4 ָמ֑א ֿתָיֻֿבוָֿתא לעַ֣ עֻמוִֿ֭דיָֿתא ּדַ֣ עֵמֿ֭ד מַ֣ ָנן אַ֣ 7וחַ֣ וָלוס> ֻי 7 ר לֻהון ּפַ֣ ָאמַ֣
ו֗הי ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> איָנא ָּדאֵֿתא ָּבֿתֵר֑ה ִּדאיֿתַ֣ ימנֻון ּבַ֣ נהַ֣ ר ֗הָוא> ּדַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ּכַ֣

Act 19:5 <ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ֿ֭דו ּבַ֣ ע֑ו עמַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ׁשמַ֣ וֿכַ֣
Act 19:6 ן יֻהו> וָלוס> ֵואָֿתא ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא עלַ֣ 7 יֻהון ִאיָֿ֭דא ּפַ֣ וָסם עלַ֣

ו> ֵּבין ֗הוַ֣ ן וֵמֿתנַ֣ ו ּבֵלָׁשן ֵלָׁש> לִלין ֗הוַ֣ וַ֣ממַ֣
Act 19:7 <ר ו ֵּדין ֻּכלֻהון ֗אָנָׁשא ּתֵרעסַ֣ ָהֵוין ֗הוַ֣

Act 19:8 ֿגֵלא יַ֣רֵח֞א ֵלל ֗הָוא ִעין ּבַ֣ ממַ֣ ֿכנֻוׁשָּתא> וַ֣ וָלוס לַ֣ 7 ל ֗הָוא ּפַ֣ ועַ֣
אָלָהא> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ל מַ֣ מִּפיס ֗הָוא עַ֣ ּתָלָֿתא> וַ֣
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Act 19:9 ֵחין ֻלאורָחא מצַ֣ ן וַ֣ ו וֵמֿתחֵרי> ֵׁשין ֗הוַ֣ ו֗אָנִׁשי֞ן ֵמנֻהון ֵמֿתקַ֣
ׁש ֵמנֻהון ֿפרַ֣ וָלו֑ס וַ֣ 7 רֵחק ּפַ֣ ֞ ָהיֵּדין אַ֣ ֗מֵמא> אָלָהא קָֿ֭דם ֵּכנָׁשא ּדעַ֣ ּדַ֣

ָנוס> ורַ֣ ׁשֵמה ֻט7 ֿבָרא ּדַ֣ מֻהו֑ן ֵּבאסָֿכוִלא ּדֿגַ֣ ֵלל ֗הָוא עַ֣ ֞ וֻֿכליֻום ממַ֣ לִמיֵֿ֭דא> לֿתַ֣
Act 19:10 עו ֵמלָֿתא ּדָמרָיא ֻּכלֻהון ׁשמַ֣ ָמא ּדַ֣ רֵּתי֑ן֞ עֿ֭דַ֣ וָהֵֿ֭דא הָוֿת ׁשִני֞ן ּתַ֣

֞ ארָמֵיא> ֞ וַ֣ אִסיַ֣֑א ִיֻהוָֿ֭דֵיא> 7 ּדָעמִרין ּבַ֣
Act 19:11 וָלו֑ס ּפַ֣ ָלָהא ִּבאיֵֿ֭דה ּד7 ורֵֿב֞א ָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא אַ֣ יֵל֞א רַ֣ וחַ֣

Act 19:12 יֵּתין ֞ מַ֣ ו ֻרוקֵעא> ל ֻּגוׁשֵמ֑ה ֻסוָֿ֭דֵר֞א אַ֣ ָנא ָּדאֿף ֵמן נַ֣חֵּת֞א ּדעַ֣ ָהֿכַ֣
֞ ָואֿף ִׁשאֵֿ֭ד֞א ָנֿפִקין ו ֵמנֻהון ֻּכורָהֵנא> ל ּכִריֵה֑א֞ וָֿפרִקין ֗הוַ֣ ו וָסיִמין עַ֣ ֗הוַ֣

ו> ֗הוַ֣
Act 19:13 וֵמין ו ומַ֣ רִּכין ֗הוַ֣ יֵלין ּדֵמֿתּכַ֣ ו ֵּדין ָאֿף ֗אָנָׁשא ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ אַ֣ ו ֗הוַ֣ צֿבַ֣
֞י לֻהון ֻרוֵח֞א יֵלין ִּדאיֿת ֗הוַ֣ ל אַ֣ ן ֵי7ֻׁשו֑ע עַ֣ ׁשֵמה ּדָמרַ֣ וֻמון ּבַ֣ ל ִׁשאֵֿ֭ד֑א֞ ּדנַ֣ עַ֣
וָלוס> 7 ֿכֵרז ּפַ֣ יָנא ּדמַ֣ ֵיֻׁשוע אַ֣ ׁשֵמה ּד7 ן לֻֿכון ּבַ֣ וֵמינַ֣ ו> מַ֣ ֿ֭ד ָאמִרין ֗הוַ֣ נָֿפָֿת֑א֞ ּכַ֣ טַ֣

Act 19:14 ֞ ּב-ָּכהֵנא> ֿ֭ד ִיֻהוָֿ֭דָיא רַ֣ ֿבָרא חַ֣ ו֗ה֞י ּדֿגַ֣ ֿבָעא ּבנַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ׁשַ֣
ו ָהֵֿ֭דא> ֑א ּדָעֿבִּדין ֗הוַ֣ ֵקוַ֣ ׁשֵמה הָוא ס7 ּדַ֣

Act 19:15 <ע ֗אָנא וּדַ֣ ֵיֻׁשוע ֵמׁשּתַ֣ ן ל7 ר לֻהו> ו ִּביָׁשא ֵואמַ֣ עָנא ִׁשאָֿ֭דא הַ֣ וַ֣
֗נֻּתון> ן אַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין מַ֣ ע ֗אָנא> אַ֣ וָלוס ָיֿ֭דַ֣ ּפַ֣ ל7 וַ֣

Act 19:16 ו ִּדאיֿת ֗הָוא ֵּבה ֻרוָחא ִּביׁשָּת֑א ֿבָרא הַ֣ יֻהון ּגַ֣ ר עלַ֣ וַׁ֣שוַ֣
ו> יָּתא הַ֣ קו ֵמן ּבַ֣ ן ערַ֣ ֿפִעיִעי> ֿ֭ד ׁשִליִחין וַ֣ ן וֿכַ֣ ֵּפל ֵאנֻו> ן וׁשַ֣ יֻהו> יַ֣ל עלַ֣ ֵואֿתחַ֣

Act 19:17 ארָמֵי֞א ּדָעמִרין ֿת ֗הָוֿת לֻֿכלֻהון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א וַ֣ וָהֵֿ֭דא ֵאֿתיַֿ֣֭דעַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע ם ֗הָוא ׁשֵמה ּדָמרַ֣ מרַ֣ ן וֵמֿתרַ֣ ל ֻּכלֻהו> ֿת ֵּדחלָֿתא עַ֣ אֵֿפָסוס> וֵנֿפלַ֣ ֵּב7

מִׁשיָחא>
Act 19:18 ֞ ֿכלָוֿתֻהון> ֵעין סַ֣ ו וֵמׁשּתַ֣ יֵמנ֑ו ָאֵֿתין ֗הוַ֣ יֵלין ּדהַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמן אַ֣ וסַ֣

ו> וֵּדין ּבֵמֵּדם ּדָעֿבִּדין ֗הוַ֣ ומַ֣
Act 19:19 וֵקֿ֭דו ֵאנֻון איִּתיו אַ֣ יֻהו֑ן֞ וַ֣ ֵנׁשו ּכָֿתֿבַ֣ ָרֵׁש֞א ּכַ֣ ִּגֵיא֞א ֵּדין ָאֿף חַ֣ סַ֣

ֵמׁש> סֵלק ֵּכסָּפא ֵרּבָוָֿת֞א חַ֣ יֻהו֑ן֞ וַ֣ ֿבו ּדמַ֣ קָֿ֭דם ֻּכלָנׁש> וַ֣חׁשַ֣
Act 19:20 אָלָהא ס יָמנֻוֵֿתה ּדַ֣ ָּבא ָּתקָּפא ֗הָוֿת וָסֿגָיא הַ֣ יָלא רַ֣ ָנא ּבחַ֣ וָהֿכַ֣
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Act 19:21 וָלוס ּבֵרעָיֵנ֑ה ּדֵנֿתּכֵרֿך ּבֻֿכָלה 7 ם ָהֵלי֑ן ָסם ּפַ֣ לַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאׁשּתַ֣ ּכַ֣
ָמ֑ן ָוֵלא ִלי ר> ּדָמא ֵּדאֵז֗לֿת לֿתַ֣ ִאיַ֣֑א וִנאזַ֣ל ֻל7אוִרׁשֵלם> ֵואמַ֣ אֿכַ֣ 7 ֵקָֿ֭דוִניַ֣א וֿבַ֣ 7 מַ֣

֗הוִמי ֵאחֵזא> ָּדאֿף ֻר7
Act 19:22 ו ֵלה מִׁשין ֗הוַ֣ מׁשַ֣ ר ֗הָוא ּתֵרי֞ן ֗אָנִׁשי֞ן ֵמן ָהנֻון ּדַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣

אִסיַ֣א ּס ּס 7 ִוי זַֿ֣בָנא ּבַ֣ סָטוס> ֻהו ֵּדין קַ֣ ארַ֣ ִטיָמֵֿתָאוס> וֵל7 ֵקָֿ֭דוִניַ֣֑א ל7 מַ֣ ל7
Act 19:23 <אָלָהא ל ֻאורֵחה ּדַ֣ ִּגָיאא עַ֣ ו זַֿ֣בָנא ׁשֻֿגוׁשָיא סַ֣ הָוא ֗הָוא ֵּדין ּבהַ֣

Act 19:24 ִמטִרָיו֑ס ׁשֵמה ֗הָוא ִּד7 ֿ֑֭ד ּדַ֣ ָמן ָעֵֿבֿ֭ד ִסאָמא חַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ּתַ֣
֞י ֻאוָמנֻוֵֿתה ֿבנַ֣ ר ֗הָוא לַ֣ וּתַ֣ ארֵטִמיס> ומַ֣ וֵס֞א ּדִסאָמא לַ֣ ּדָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא נַ֣

ָּבא> יֻוֿתָרָנא רַ֣
Act 19:25 איֵלין ּדָֿפלִחין ן ולַ֣ ֞י ֻאוָמנֻוֵֿתה ֻּכלֻהו> ֿבנַ֣ ֵנׁש ֵאנֻון לַ֣ ָהָנא ּכַ֣

ן ֻּכָלה ֵמן ָהָנא ֗הי ֿבֵר֑א֞ ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדֵֿתאֻֿגורּתַ֣ ן ּגַ֣ ר לֻהו> ן ֵואמַ֣ מֻהו> עַ֣
ֻּפולָחָנא>

Act 19:26 ֞י ֿבנַ֣ לֻחוֿ֭ד לַ֣ ֗נֻּתון ָׁשמִעין א֗נֻּתון וָחֵזין א֗נֻּתו֑ן ּדָלא ֗הָוא ּבַ֣ ָואֿף אַ֣
ֿ֭ד אהֵּפֿך ּכַ֣ וָלו֑ס וַ֣ 7 ִּפיס ָהָנא ּפַ֣ ִסיַ֣֑א אַ֣ 7 ֵֿפָסו֑ס ֵאָלא ָאֿף לֻסוָֿגאא ּדֻֿכָלה אַ֣ ֵא7

ֿבִּדין> יָנָׁש֞א ֵמֿתעַ֣ ֞י ּבנַ֣ ָלֵה֞א ֵאנֻון ָהנֻון ּדִֿבאיֿ֭דַ֣ ו אַ֣ ר> ּדלַ֣ ָאמַ֣
Act 19:27 רסָיא וָֿבטָל֑א ֵאָלא ָאֿף ֻהו לֻחוֿ֭ד ֵמֿתּפַ֣ ו ָהֵֿ֭דא צֻֿבוָֿתא ּבַ֣ ולַ֣

יֿך ָלא ֵמֵּדם> ָואֿף ִהי ּבָֿתא> ֵמֿתחֵׁשֿב ֵלה> אַ֣ ָלהָּתא רַ֣ ארֵטִמיס אַ֣ יּכָלא ּדַ֣ הַ֣
֗מֵמ֞א ָסֿגִּדין ָלה> ֵמּתִׁשיָטא ס ִסיַ֣א> וֻֿכלֻהון עַ֣ 7 ָלהָּתא ּדֻֿכָלה אַ֣ אַ֣

Act 19:28 ָּבא ֗הי ן רַ֣ ו ָואמִרי> עו ָהֵלי֑ן ֵאֿתמִליו ֵחמָּתא> וָקֵעין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
֞ רֵטִמיס ֵּדאֵֿפָסֵיא> אַ֣

Act 19:29 ן טָרו> ֿכחָֿ֭דא ֵואזַ֣לו לֵֿתאַ֣ רֵהטו אַ֣ ֿת ֻּכָלה מִֿ֭די֗נָּתא> וַ֣ ֿגׁשַ֣ ֵואׁשּתַ֣
֞י לִויֵֿתה ֵקָֿ֭דוָנֵי֞א ּבנַ֣ ֿבֵר֞א מַ֣ רָֿכו֑ס ּגַ֣ אִרסטַ֣ 7 ִאָיוס ולַ֣ ֿגַ֣ מֻהו֑ן ל7 וֵּבלו עַ֣ ֿפו אַ֣ וַ֣חטַ֣

וָלוס> ּפַ֣ ּד7
Act 19:30 ֞ לִמיֵֿ֭דא> אוֻ֗הי ּתַ֣ ֿכלַ֣ ן וַ֣ טָרו> וָלוס ָצֵֿבא ֗הָו֑א ּדֵנֻעול לֵֿתאַ֣ ּפַ֣ ו7

Act 19:31 ו ֵמֵנ֑ה ּדָלא רו ּבעַ֣ ּדַ֣ ֑ו ׁשַ֣ ו֗ה֞י ֗הוַ֣ אִסיַ֣א ֵמֻטל ּדָרחמַ֣ 7 ָואֿף ִרֵׁש֞א ּדַ֣
טָרון> ֵנֵּתל נַֿ֣פֵׁשה ּדֵנֻעול לֵֿתאַ֣
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Act 19:32 ֗אחָרֵנ֞א ו> וַ֣ ן ָטֿב ׁשִֿגיִׁשין ֗הוַ֣ טָרו> ו ּבֵֿתאַ֣ ֵּכנֵׁש֞א ֵּדין ִּדאיֿת ֗הוַ֣
֑ו ֵמֻטל ָמָנא ִּגֵיא֞א ֵּגיר ֵמנֻהון ָלא ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ ו> סַ֣ ֗אחָרנָיָֿת֞א ָקֵעין ֗הוַ֣

נַׁ֣שו> ֵאֿתּכַ֣
Act 19:33 ֿבָרא ִקימו ֵמנֻהון לֿגַ֣ ָמ֑ן אַ֣ ו ּתַ֣ ָמא ֵּדין ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ִּדאיֿת ֗הוַ֣ עַ֣
ִניֿף ִאיֵֿ֭ד֑ה וָצֵֿבא ֗הָוא ּדֵנֻּפוק ֿ֭ד ָקם> אַ֣ נּדָרוס> וֿכַ֣ ֵלּכסַ֣ 7 ׁשֵמה אַ֣ ִיֻהוָֿ֭דָיא ּדַ֣

ָמא> ֻרוָחא לעַ֣
Act 19:34 יֿך ָׁשִעי֞ן ֿ֭ד ָקָלא אַ֣ ו ֻּכלֻהון ּבחַ֣ יֻהוָֿ֭דָיא ֗ה֑ו קעַ֣ עו ִּד7 ֿ֭ד ִיֿ֭דַ֣ וֿכַ֣

֞ רֵטִמיס ֵּדאֵֿפָסֵיא> ָּבא ֗הי אַ֣ ֞ ּדרַ֣ רֵּתין> ּתַ֣
Act 19:35 נֻו ֵּגיר ֿבֵר֞א ֵאֵֿפָסֵי֑א֞ מַ֣ ר> ּגַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ּכַ֣ ִלי ֵאנֻון ִרָׁשא ּדַ֣ וׁשַ֣

ארֵטִמיס מִֿ֭די֗נָּתא ֵּדאֵֿפָסֵי֑א֞ ּדֻֿכומרָֿתא ֗הי ּדַ֣ ע לַ֣ יָנָׁש֞א ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ֵמן ּבנַ֣
ָיא נֵחֿת> לָמה ּדֵמן ׁשמַ֣ לצַ֣ ּבָֿת֑א וַ֣ רַ֣

Act 19:36 ֑ר ָוֵלא לֻֿכון ח לִמאמַ֣ ל ָהֵֿ֭דא ֗אָנׁש ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֵמֻטל ָהִֿכיל ּדֻלוקֿבַ֣
ּדֵֿתהוֻון ׁשֵלין וָלא ֵּתעּבֻֿ֭דון ֵמֵּדם ּבֻסורָהָֿבא>

Act 19:37 ִחיו ֵלצ֑ו וָלא צַ֣ יּכֵל֞א חַ֣ ֿ֭ד ָלא הַ֣ ֿבֵר֞א ָהֵלי֑ן ּכַ֣ יִּתיֻּתון ֵּגיר לֿגַ֣ אַ֣
ן> אָלהּתַ֣ לַ֣

Act 19:38 ם ֞י ֻאוָמנֻוֵֿתה ִאיֿת לֻהון ִּדיָנא עַ֣ ֿבנַ֣ ִמטִרָיוס וַ֣ ֵאן ֵּדין ָהָנא ִּד7
ֿ֭ד> ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ נֻֿ֭דונֻון חַ֣ ן ֵנקרֻֿבון וַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא> ֻאוָמֵנ֞א ֵאנֻו> ָטוס ּבַ֣ נֻֿתוּפַ֣ 7 ֗אָנׁ֑ש ָהא אַ֣

Act 19:39 ֵואן ֻהו ּדֵמֵּדם ֗אחִרין ָּבֵעין א֗נֻּתו֑ן ּבֻֿ֭דוּכָֿתא ִּדיִהיָֿבא ֵמן
ֿכנֻוׁשָיא> ֵמׁשּתֵרא> ָנֻמוָסא לַ֣

Act 19:40 ֞יֿך ָׁשֻֿגוֵׁש֑א ֑ן ּדֵנֿתרֵׁשא אַ֣ ֵמֻטל ָּדאֿף ָהָׁשא ּבֻקנִֿ֭דיָנוס ָקיִמינַ֣
ָטָלאִיֿ֑ת נַׁ֣שן ּבַ֣ ל ֵּכנָׁשא ּדיַ֣וָמא ָהָנא ֵּדאֿתּכַ֣ ן ּדֵנֻּפוק ֻרוָחא עַ֣ ּדָלא ֵמׁשּכִחינַ֣

ֵואׁשּתֵֿגׁשן ּדָלא ֵעלָֿתא>
Act 19:41 ֑ר ׁשָרא לֵֿכנָׁשא ס ֿ֭ד ָהֵלין ֵאמַ֣ וֿכַ֣

Act 20:1 יַ֣א ֵאנֻון ונֵַׁ֣שק ֞ וֿבַ֣ לִמיֵֿ֭דא> וָלוס לֿתַ֣ 7 ׁשִלי ׁשֻֿגוׁשָי֑א קָרא ּפַ֣ ר ּדַ֣ וָֿבֿתַ֣
ֵקָֿ֭דוִניַ֣א> מַ֣ ק ֵאזַ֣ל ֵלה ל7 נֿפַ֣ ן וַ֣ ֵאנֻו>

Act 20:2 ִּ֞גָיאָֿת֑א יַ֣א ֵאנֻון ּבֵמֵל֞א סַ֣ ָוָֿת֞א ָהֵלי֑ן וֿבַ֣ אֿתרַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתּכֵרֿך ֵאנֻון לַ֣ וֿכַ֣
ֿתָרא> ס אַ֣ ֵהלַ֣ ֵאָֿתא ֵלה ל7
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Act 20:3 ֿ֭ד ו֗הי ֵנֿכָלא ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ּכַ֣ ֿ֭דו ֵּדין עלַ֣ ֞ עֿבַ֣ ָמן ּתָלָֿתא יַ֣רִחין> הָוא ּתַ֣ וַ֣
ֵקָֿ֭דוִניַ֣א> מַ֣ ֿב ּדֵנהֻּפוֿך ֵלה ל7 ׁשַ֣ ֻסוִריַ֣א> ֵואֿתחַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא לִמאזַ֣ל ל7

Act 20:4 <א מִֿ֭די֗נָּתא ָרואַ֣ טָרוס ּדֵמן ֵּב7 וּפַ֣ אִסיַ֣֑א ָס7 7 ָמא לַ֣ ֵמה עֿ֭דַ֣ קו עַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
רִּבא מִֿ֭די֗נָּתא> ִאָיוס ּדֵמן ֵּד7 ֿגַ֣ ֞ ו7 ָלוִניִקא> סַ֣ ֵסֻקונָֿ֭דוס ּדֵמן ֵּת7 רָֿכוס> ו7 7אִרסטַ֣ וַ֣

7טָרוִֿפיָמוס> וִֿכיָקוס וַ֣ ִסיַ֣א> ֻט7 7 א> וֵמן אַ֣ ִטיָמֵֿתָאוס ּדֵמן ֻל7וסטרַ֣ ו7
Act 20:5 <אס טָרוַ֣ 7 ן ּבַ֣ ִויו לַ֣ י֑ן וקַ֣ ָהֵלין ֵאזַ֣לו קָֿ֭דמַ֣

Act 20:6 ר יַ֣וָמָֿת֞א ֞ ָּבֿתַ֣ ֵקָֿ֭דוָנֵיא> יִליָּפוס מִֿ֭די֗נָּתא ּדמַ֣ קן ֵמן ִֿפ7 ן ֵּדין נֿפַ֣ חנַ֣
ָמן ין ּתַ֣ הוַ֣ מָׁשא> וַ֣ טָרוַ֣אס ליַ֣וָמָֿת֞א חַ֣ 7 ין לַ֣ ין ּביַָ֣מא> ֵואֿתַ֣ רֿ֭דַ֣ ֞ וַ֣ ִטיֵרא> ּדֿפַ֣

ֿבָעא> יַ֣וָמָֿת֞א ׁשַ֣
Act 20:7 ֵלל ִרסִטיַ֣֑א ממַ֣ ן ּדֵנקֵצא ֵאוֿכַ֣ ֿ֭ד ּכִניִׁשינַ֣ ָּבא ּכַ֣ ֿ֭ד ּבׁשַ֣ ֿביַ֣וָמא ּדחַ֣ וַ֣
ר אּגַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנא עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא ּדֵנֻּפוק ֵלה> וַ֣ וָלו֑ס ֵמֻטל ּדַ֣ 7 מֻהון ּפַ֣ ֗הָוא עַ֣

ָמא לֵֿפלֵּגה ּדִללָיא> ָלֻל֑ו עֿ֭דַ֣ ממַ֣ ֗הָוא לַ֣
Act 20:8 ֿכִניִׁשין ִּגֵיא֑א֞ ּבֵעִליָֿתא ָהי ּדַ֣ מִּפאֵֿ֭ד֞א ּדנֻוָרא סַ֣ ָמן לַ֣ ִואיֿת ֗הָוא ּתַ֣

ין ָּבה> הוַ֣
Act 20:9 <ע וָֿתא> וָׁשמַ֣ וֻטָֿכוס> ּבֿכַ֣ ׁשֵמה הָוא ֵא7 ֿ֭ד ּדַ֣ יָמא חַ֣ וָיֵֿתֿב ֗הָוא עלַ֣

ל ֗הָוא ֿבֵׁשנֵֿתה נֿפַ֣ וָלוס> וַ֣ 7 ר ֗הָוא ּבֵמלָֿתא ּפַ֣ ּגַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ע ּבֵׁשנָֿתא יִַ֣קירָּת֑א ּכַ֣ וַ֣טֿבַ֣
ֿ֭ד ִמיֿת> ֵמן ּתָלָֿתא ֵמֿ֭דָיִרי֑ן֞ ֵואׁשּתֵקל ּכַ֣

Act 20:10 ן ֵמֻטל ר> ָלא ֵּתּתִזיֻעו> ּפֵקה ֵואמַ֣ ל לֵעל ֵמֵנ֑ה ועַ֣ וָלוס נֿפַ֣ 7 נֵחֿת ּפַ֣ וַ֣
י> ּדנַֿ֣פֵׁשה ֵּבה ִה֗

Act 20:11 סֵלק ָמא ּדַ֣ ֵלל עֿ֭דַ֣ הָוא ממַ֣ טֵעם> וַ֣ חָמא וַ֣ ן קָצא לַ֣ ֿ֭ד סֵלק ֵּדי> ּכַ֣
֑ק ּדִנאזַ֣ל ּביַֿ֣בָׁשא> ֿפָרא> וָהיֵּדין נֿפַ֣ צַ֣

Act 20:12 ורָֿבאִיֿת ס חִֿ֭דיו ֵּבה רַ֣ י> וַ֣ ֿ֭ד חַ֣ יָמא ּכַ֣ עלַ֣ ֿבֻרו֗הי לַ֣ וֿ֭דַ֣
Act 20:13 ָמן ָסו֑ס ֵמֻטל ּדֵמן ּתַ֣ ֿתַ֣ עָּדא ּד7 ין לוַ֣ רֿ֭דַ֣ ן ֵּדין נֵחֿתן ֵלאלָֿפא> וַ֣ חנַ֣
ֿ֭ד ֵאזַ֣ל ֗הָוא ֑ן ּכַ֣ ֿ֭ד ֗הָוא לַ֣ ָנא ֵּגיר ּפקַ֣ וָלוס> ָהֿכַ֣ ּפַ֣ ּבִליו֗הי ל7 נקַ֣ ין ּדַ֣ עִֿתיִֿ֭דין ֗הוַ֣

ֻהו ּביַֿ֣בָׁשא>
Act 20:14 ין לָני֗הי ֵּבאלָֿפא> ֵואֿתַ֣ ָסו֑ס ׁשקַ֣ 7 ֵּבלָני֗הי ֵמן ּתַ֣ ֿ֭ד ֵּדין קַ֣ ּכַ֣

ִמיֻטוִליִנא> ל7
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Act 20:15 ָיוס ָּגזַ֣רָּתא> וֻֿתוֿב ל ִּכ7 ין ֻלוקֿבַ֣ ָמן ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א רֿ֭דַ֣ וֵמן ּתַ֣
ין ליַ֣וָמא ֗אחִרָנא ֵאֿתַ֣ ן וַ֣ טָרוִֿגִלָיו> 7 ִוין ּבַ֣ ָמוס> וקַ֣ סַ֣ ין ל7 ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ֵאֿתַ֣

ִמיִליָטוס> ל7
Act 20:16 לָמא אֵֿפָסו֑ס ּדַ֣ וָלו֑ס ּדֵנעּבִריה ֵל7 ּפַ֣ ּפִסיק ֗הָוא ֵלה ֵּגיר ל7

ֿב ֗הָוא ֵּדאן ֵמׁשּכָח֑א יַ֣וָמא ּדֵּפנִטָקוסִטא רהַ֣ מסַ֣ ָמ֑ן ֵמֻטל ּדַ֣ ר ֵלה ּתַ֣ וחַ֣ ֵנׁשּתַ֣
ֻּב7אוִרׁשֵלם ֵנעּבִֿ֭דיו֗הי>

Act 20:17 <אֵֿפָסוס ִׁשיֵׁש֞א ּדִעּ֗דָּתא ֵּד7 יִּתי לקַ֣ ר אַ֣ ּדַ֣ יִליָטו֑ס ׁשַ֣ וֵמָנה ֵמן ִמ7
Act 20:18 ֗נֻּתון ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדֵמן יַ֣וָמא ן אַ֣ ר לֻהו> ו לָוֵֿת֑ה ֵאמַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣

מֻֿכון ֻּכֵלה זַֿ֣בָנ֑א ָנא הִויֿת עַ֣ יּכַ֣ אִסיַ֣֑א אַ֣ 7 ֿ֭דָמָיא ּדֵעֵלֿת לַ֣ קַ֣
Act 20:19 ֿבֵֿ֭דמֵע֞א ִּגיאָֿתא וַ֣ ִּכיֻֿכוָֿתא סַ֣ אָלָהא ּבמַ֣ ח ֗אָנא לַ֣ ֿ֭ד ָּפלַ֣ ּכַ֣

יֻהו֞ן ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ י ּבֵנֿכלַ֣ ו עלַ֣ יֵלין ּדָעֵֿ֭דין ֗הוַ֣ ֿבֵנסיֻוֵנ֞א אַ֣ וַ֣
Act 20:20 אֵלֿף אֿכֵרז לֻֿכו֑ן וַ֣ ָקח ֗הָוא לנַֿ֣פָׁשֿתֻֿכו֞ן ּדַ֣ וָלא ּבִסיֿת ּבֵמֵּדם ּדֿפַ֣

ֿבָֿבֵּת֑א֞ ּבֻׁשוֵק֞א וַ֣
Act 20:21 ָלָה֑א לָוֿת אַ֣ ל ּתָיֻּבוָֿתא ּדַ֣ ארָמֵי֞א עַ֣ ֵהֿ֭ד ֗הִויֿת ִליֻהוָֿ֭דֵי֞א ולַ֣ ֿ֭ד מסַ֣ ּכַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּס ּס ֿבָמרַ֣ יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ והַ֣
Act 20:22 ִסיר ֗אָנא ּבֻרוָחא> ָואֵזל ֗אָנא ֻל7אוִרׁשֵלם> וָלא וָהָׁשא ֵאָנא אַ֣

ע ִלי ָּבה> ע ֗אָנא ָמָנא ָארַ֣ ָיֿ֭דַ֣
Act 20:23 אֻסוֵר֞א ֑ר ּדַ֣ ֵהֿ֭ד ִלי ָואמַ֣ ם ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ּבֻֿכל מִֿ֭דיָנא מסַ֣ ּברַ֣

וֻאולָצֵנ֞א עִֿתיִֿ֭דין ָלֿך>
Act 20:24 ֵלם ֵרהטי יֿך ֵּדאׁשַ֣ ֵאָלא ִלי ָלא חִׁשיָֿבא נַֿ֣פׁשי ֵמֵּד֑ם אַ֣

יֻּבוֵֿתה רָֿתא ּדטַ֣ ל סֿבַ֣ אסֵהֿ֭ד עַ֣ ן ֵי7ֻׁשו֑ע ּדַ֣ ּבֵלֿת ֵמן ָמרַ֣ וֵֿתׁשֵמׁשָּתא ּדקַ֣
אָלָהא> ּדַ֣

Act 20:25 רֻצוּפי ָלא ָחֵזין א֗נֻּתו֑ן ֻּכלֻֿכון ע ֗אָנ֑א ּדֻֿתוֿב ּפַ֣ וָהָׁשא ֵאָנא ָיֿ֭דַ֣
לֻּכוָֿתא> ֿכרֵזֿת לֻֿכון מַ֣ רֵּכֿת אַ֣ יֵלין ֵּדאֿתּכַ֣ אַ֣

Act 20:26 ֿ֭דֵֿכא ֗אָנא ֵמן ֵהֿ֭ד ֗אָנא לֻֿכון יַ֣וָמא ּדיַ֣וָמָנ֑א ּדַ֣ וֵמֻטל ָהָנא מסַ֣
ּדָמא ּדֻֿכלֻֿכון>

Act 20:27 <אָלָהא עֻֿכון ֻּכֵלה ֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ אוּדַ֣ ָלא ֵּגיר ֵאׁשֵּתאֵלֿ֑ת ּדַ֣
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Act 20:28 אִקימֻֿכון ָּבה רִעיָֿת֑א ָהי ּדַ֣ ֿבֻֿכָלה מַ֣ ן וַ֣ ֗הרו ָהִֿכיל ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו> ֵאזּדַ֣
ֿ֭דֵמה> קָנה ּבַ֣ אָלָהא> ָהי ּדַ֣ ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֵאִּפסָקוֵּפ֑א֞ ּדֵֿתרֻעון לִעּ֗דֵּתה ּדַ֣
Act 20:29 מֻֿכון ִּדאֵֿב֞א ר ָּדאֵזל ֗אָנ֑א ֵנעֻלון עַ֣ ע ֗אָנ֑א ּדֵמן-ָּבֿתַ֣ ֵאָנא ָיֿ֭דַ֣

רִעיָֿתא> ל מַ֣ ִקיֵֿפ֑א֞ ּדָלא ָחיִסין עַ֣ ּתַ֣
Act 20:30 יֿך קָמָֿת֑א֞ אַ֣ ֞י מעַ֣ ללַ֣ ֿבֵר֞א ממַ֣ ָואֿף ֵמנֻֿכון ִּדילֻֿכון נֻקוֻמון ּגַ֣

רֻהון> לִמיֵֿ֭ד֞א ּדִנאזֻ֗לון ָּבֿתַ֣ ּדנַ֣הּפֻֿכון לֿתַ֣
Act 20:31 ָי֞א ּתָלֿת ָלא ׁשִליֿת ׁשנַ֣ ִהיִֿ֭די֑ן ּדַ֣ יֻּתון ִעיִרין ועַ֣ ֵמֻטל ָהָנא הוַ֣

רֵּתא ֵאָנא ל֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון> ֿ֭ד ּבֵֿ֭דמֵע֞א מַ֣ ּבִללָיא וִֿבאיָמָמ֑א ּכַ֣
Act 20:32 יֻּבוֵֿת֑ה ּדִהי לֵמלָֿתא ּדטַ֣ אָלָהא וַ֣ ֿגֵעל ֗אָנא לֻֿכון לַ֣ וָהָׁשא מַ֣

֞ ִּדיֵׁשא> ם ֻּכלֻהון קַ֣ ֵמׁשּכָחא ָּבנָיא לֻֿכו֑ן וָיהָּבא לֻֿכון יֻורָּתָנא עַ֣
Act 20:33 <ו נַ֣חֵּת֞א ָלא ֵרֵּגֿת הָֿבא אַ֣ ו ּדַ֣ ֵּכסָּפא אַ֣

Act 20:34 ֵמׁש מ֑י ׁשַ֣ איֵלין ִּדאיֿת עַ֣ סִניֻקוֿתי ולַ֣ א֗נֻּתון ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדלַ֣ וַ֣
י>֞ ָהֵלין ִאיֿ֭דַ֣

Act 20:35 איֵלין ֿף ּדַ֣ לִמאצַ֣ ָנא ָוֵלא לֵמָלאא וַ֣ ִויֿתֻֿכו֑ן ּדָהֿכַ֣ וֻֿכלֵמֵּדם חַ֣
איָנא ו֗הי לַ֣ ֑ר ּדֻטוֿבַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע> ֵמֻטל ּדֻהו ֵאמַ֣ ו֗ה֞י ּדָמרַ֣ ָהֻֿ֭דו ֵמלַ֣ מעַ֣ ֿכִריִהי֑ן ולַ֣ ּדַ֣

יָנא ּדָנֵסֿב> ּדָיֵהֿב יִַּ֣תיר ֵמן אַ֣
Act 20:36 <ֵמה ִלי> וֻֿכלֻהון ֗אָנָׁשא עַ֣ ו֗ה֞י וצַ֣ ל ֻּבורּכַ֣ ֑ר קֵעֿ֭ד עַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵאמַ֣ וֿכַ֣

Act 20:37 <ו ֵלה מנַׁ֣שִקין ֗הוַ֣ ּפֻקו֗הי וַ֣ ן ועַ֣ ּבָֿתא ּבֻֿכלֻהו> הָוֿת ּבָֿכָֿתא רַ֣ וַ֣
Act 20:38 ֑ר ּדָלא ֻּתוֿב ל ָהי ֵמלָֿתא ֵּדאמַ֣ ו עַ֣ נִקין ֗הוַ֣ יִַּ֣תיָראִיֿת ֵּדין ֵמׁשּתַ֣

ָמא ֵלאלָֿפא ס ויֻו֗הי עֿ֭דַ֣ רֻצוֵּפה> ולַ֣ עִֿתיִֿ֭דין ּדֵנחזֻון ּפַ֣
Act 21:1 ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ָקו ָּגזַ֣רָּתא> וַ֣ ין ּתִריָצאִיֿת ל7 רֿ֭דַ֣ ׁשן ֵמנֻהו֑ן וַ֣ ֿפרַ֣ וַ֣

א> רַ֣ אטַ֣ ּפַ֣ ָמן ל7 ָרוָֿ֭דו֑ס וֵמן ּתַ֣ ין ל7 ֵאֿתַ֣
Act 21:2 ין רֿ֭דַ֣ סֵלקן ָלה> וַ֣ ֻֿפוִניִק֑א וַ֣ ָמן ֵאלָֿפא ָּדאָז֗לא ל7 חן ּתַ֣ ֵואׁשּכַ֣

Act 21:3 ין קָנה לֵסָמָל֑א ֵואֿתַ֣ וּפָרוס ָּגזַ֣רָּתא> וַׁ֣שֿבַ֣ ָמא לָוֿת ֻק7 ִטין עֿ֭דַ֣ ומַ֣
מָנֻחו ָמן ֵּגיר ִאיֿת ֗הָוא ָלה ֵלאלָֿפא לַ֣ ֻצור> ּתַ֣ ִטין ל7 ָמן מַ֣ ֻסוִריַ֣א> וֵמן ּתַ֣ ל7

עָנה ס טַ֣
Act 21:4 ֿבָעא> וָהֵלין ִוין לָוֿתֻהון יַ֣וָמָֿת֞א ׁשַ֣ לִמיֵֿ֭ד֑א֞ קַ֣ ָמן ּתַ֣ חן ּתַ֣ ֿ֭ד ֵאׁשּכַ֣ וֿכַ֣

וָלוס ּבֻרו֑ח ּדָלא ִנאזַ֣ל ֻל7אוִרׁשֵלם> ּפַ֣ ו ֻּכליֻום ל7 ָאמִרין ֗הוַ֣
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Act 21:5 ן ו לַ֣ ֵוין ֗הוַ֣ מלַ֣ קן ּדִנאזַ֣ל ֻּבאורָחא> וַ֣ ר ָהֵלין יַ֣וָמָֿת֑א֞ נֿפַ֣ וֵמן-ָּבֿתַ֣
ל קֵעֿ֭דו עַ֣ ר-ֵמן מִֿ֭די֗נָּתא> וַ֣ ָמא לֿבַ֣ יֻהו֑ן֞ עֿ֭דַ֣ ֿבנַ֣ יֻהו֞ן וַ֣ ן ֵהנֻון וֵנׁשַ֣ ֻּכלֻהו>

ִליו> ל יַֿ֣֭ד יַָ֣מא וצַ֣ יֻהו֞ן עַ֣ ֻּבורּכַ֣
Act 21:6 ֞ יֻהון> ֿכו ֵהנֻון לָֿבּתַ֣ הֿפַ֣ סֵלקן ֵלאלָֿפ֑א וַ֣ ֞ וַ֣ חָֿ֭דֵֿ֭דא> ונֵַׁ֣שקן לַ֣

Act 21:7 ֻּכו מִֿ֭די֗נָּתא> ויַ֣֗הֿבן ׁשָלָמא עַ֣ ין ל7 ו֑ר ֵואֿתַ֣ ין ֵמן ֻצ7 ן ֵּדין רֿ֭דַ֣ חנַ֣
ֿ֭ד> ן יַ֣וָמא חַ֣ יֻהו> ין ֵצאֿ֭דַ֣ ן וַׁ֣שרַ֣ ָמ> אֵח֞א ּדֿתַ֣ לַ֣

Act 21:8 יֵּתה ין ּבֿבַ֣ לן ׁשרַ֣ ִריַ֣א> ועַ֣ ֵקסַ֣ ין ל7 קן ֵואֿתַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א נֿפַ֣ וַ֣
ֿבָעא> ו֗הי ֗הָוא ֵמן ׁשַ֣ יָנא ִּדאיֿתַ֣ ּבָרָנ֑א אַ֣ ִֿפיִליָּפוס מסַ֣ ּד7

Act 21:9 ֞<י ע ּדֵמֿתנַּ֣בָי֞ן ֗הוַ֣ רּבַ֣ ֞י ֵלה ּבָנָֿת֞א ּבֻֿתוָלָֿת֞א אַ֣ ִואיֿת ֗הוַ֣
Act 21:10 <ֿ֭ד ֻהוֿ֭ד נִֿבָיא חַ֣ ִּגֵיא֑א֞ נֵחֿת ֗הָוא ֵמן ִי7 ָמן יַ֣וָמָֿת֞א סַ֣ ין ּתַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ וֿכַ֣

ָֿבוס> ֿגַ֣ 7 ׁשֵמה הָוא אַ֣ ּדַ֣
Act 21:11 ר ֵרֿגֵל֞א וָלו֑ס ֵואסַ֣ ּפַ֣ ו֗ה֞י ּד7 צַ֣ קָֿתא ּדחַ֣ ל ֵערַ֣ ן וַׁ֣שקַ֣ ל לָוֿתַ֣> ועַ֣
ֿבָרא ָמָרה ר ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א ּדֿגַ֣ ָנא ָאמַ֣ ר> ָהֿכַ֣ ו֗הי>֞ ֵואמַ֣ ּדנַֿ֣פֵׁשה ִואיֿ֭דַ֣

֞י ָנא ֵנאסֻרוֵנה ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֻּב7אוִרׁשֵל֑ם ונַׁ֣שלֻמוֵנה ִּבאיֿ֭דַ֣ קָֿתא ָהֵֿ֭דא> ָהֿכַ֣ ּדֵערַ֣
֞ ֗מֵמא> עַ֣

Act 21:12 ֿתָר֑א ּדָלא ִנאזַ֣ל ֞י אַ֣ ֿבנַ֣ ן וַ֣ ין ֵמֵנה חנַ֣ ע֑ן ּבעַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵמֵל֞א ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ֻל7אוִרׁשֵלם ס

Act 21:13 וָלוס> ָמָנא ָעֿבִּדין א֗נֻּתון ּדָֿבֵֿכין א֗נֻּתון 7 ר ּפַ֣ ָהיֵּדין עָנא ֵואמַ֣
יַֿ֣ב ֗אָנ֑א לֻחוֿ֭ד מטַ֣ ר ּבַ֣ וָׁשחִקין א֗נֻּתון ֵלה לֵלּבי> ֵאָנא ֵּגיר ָלא ֗הָוא ֵּדאֵֿתאסַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע> ֵאָלא ָאֿף ֵּדאֻמוֿת ֻּב7אוִרׁשֵלם חָלֿף ׁשֵמה ּדָמרַ֣
Act 21:14 ן ֵנהֵוא ס רן ּדֵצֿבָיֵנה ּדָמרַ֣ ן ֵואמַ֣ ֑ן ּבֵהלן לַ֣> ֿ֭ד ָלא ֵאּתטִּפיס לַ֣ וֿכַ֣

Act 21:15 <ן ֻל7אוִרׁשֵלם סֵלקן לַ֣ יַֿ֣בן וַ֣ ר יַ֣וָמָֿת֞א ָהֵלי֑ן ֵאּתטַ֣ וָֿבֿתַ֣
Act 21:16 מֻהון ֿ֭ד ּדִֿביִרין עַ֣ ִריַ֣֑א ּכַ֣ סַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א ֵמן ֵק7 ן ֗אָנָׁשא ּתַ֣ מַ֣ ו עַ֣ ו ֗הוַ֣ ֵואֿתַ֣

ו֗הי ֗הָוא ֵמן ָסו֑ן ִואיֿתַ֣ נַ֣ ׁשֵמה הָוא מ7 ֿ֭דָמֵי֑א֞ ּדַ֣ לִמיֵֿ֭ד֞א קַ֣ ֿ֭ד ֵמן ּתַ֣ ָחא חַ֣ אַ֣
יֵּתה> ן ּבֿבַ֣ ּבלַ֣ נקַ֣ וּפָרו֑ס ּדַ֣ ֻק7

Act 21:17 <ֵח֞א ָחֿ֭דָיאִיֿת ּבֻלון אַ֣ ין ֻל7אוִרׁשֵל֑ם קַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתַ֣ וֿכַ֣
Act 21:18 ֿ֭ד ִאיֿת ֗הָוא 7עֻקוֿ֑ב ּכַ֣ וָלוס לָוֿת יַ֣ 7 ם ּפַ֣ לן עַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א עַ֣ וַ֣

֞ ִׁשיֵׁשא> לָוֵֿתה ֻּכלֻהון קַ֣
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Act 21:19 ֑ר ֻּכל ר ָּבֿתַ֣ וָלוס ָּבֿתַ֣ 7 ֵעא ֗הָוא לֻהון ּפַ֣ ויַ֣֗הֿבן לֻהון ׁשָלָמא> וֵמׁשּתַ֣
֗מֵמ֞א ּבֵֿתׁשֵמׁשֵּתה> ָלָהא ּבעַ֣ ֿ֭ד אַ֣ עֿבַ֣ ָמא ּדַ֣

Act 21:20 ֻחו֑ן ּכָמא ֗נּת אַ֣ רו ֵלה> ָחֵזא אַ֣ אָלָהא ֵואמַ֣ חו לַ֣ ּבַ֣ ע֑ו ׁשַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ָנֵנ֞א ֵאנֻון ּדָנֻמוָסא> יֵמנו> וֻֿכלֻהון ָהֵלין טַ֣ יֵלין ּדהַ֣ יֻהוֿ֭ד אַ֣ ֵרּבָו֞ן ִאיֿת ִּב7

Act 21:21 וֵׁשא ֗נּת ּדֵנֿפרֻקון ֵמן ֻמ7 ֵלֿף אַ֣ ֑ ּדמַ֣ יּךְ֭ ר לֻהון ֵּדין עלַ֣ ֵאֵֿתאמַ֣
יֻהו֑ן֞ וָלא ֗נּת ּדָלא ֵנהוֻון ָּגזִרין ּבנַ֣ ר אַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ֗מֵמ֑א֞ ּכַ֣ ֿבעַ֣ ֻּכלֻהון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדַ֣

לִֿכין> עָיֵֿ֭ד֞א ּדָנֻמוָסא ֵנהוֻון מהַ֣ ּבַ֣
Act 21:22 יּת לָֿכ֑א מָעא ֗הי לֻהון ֵּדאֿתַ֣ ֵמֻטל ָהִֿכיל ּדֵמׁשּתַ֣

Act 21:23 נִֿ֭דיר לֻהון רּבָע֑א ּדַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ ן ּגַ֣ ן ָלֿך> ִאיֿת לַ֣ עֵֿבֿ֭ד ֵמֵּדם ָּדאמִרינַ֣
ֻּכון> ּדֵנּתּדַ֣

Act 21:24 יֿך יֻהון נַֿ֣פָקָֿת֑א֞ אַ֣ אֵּפק עלַ֣ ן וַ֣ מֻהו> ָּכא עַ֣ ר ֵאנֻון וֵזל ֵאּתּדַ֣ ּדֿבַ֣
ו> ָּגל ֻה֗ יּךְ֭ ּדַ֣ ר עלַ֣ ֞ וֵמֿתיַֿ֣֭דָעא לֻֿכלָנׁ֑ש ּדֵמֵּדם ֵּדאֵֿתאמַ֣ יֻהון> ּדֵנֿגרֻעון ִרׁשַ֣

ר> ֗נּת וָנטַ֣ א֗נּת לָנֻמוָסא ָׁשֵלם אַ֣ וַ֣
Act 21:25 ֿב֑ן ּדֵנהוֻון ָנטִרין ֗מֵמ֑א֞ חנַ֣ן ּכֿתַ֣ יֵמנו ֵמן עַ֣ יֵלין ֵּדין ּדהַ֣ ל אַ֣ עַ֣

ֿ֭דִֿביָחא> וֵמן ָזניֻוָֿתא> וֵמן חִניָקא> וֵמן ּדָמא> נַֿ֣פׁשֻהו֑ן ֵמן ּדַ֣
Act 21:26 ִּכי ֿבֵר֞א ָהֵלין ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ֵואּתּדַ֣ ר ֵאנֻון לֿגַ֣ וָלוס ּדֿבַ֣ 7 ָהיֵּדין ּפַ֣

ֿ֭דִּכיָֿת֑א ע לֻהון ֻמוָלָיא ּדיַ֣וָמָֿת֞א ּדֿתַ֣ וּדַ֣ ֿ֭ד מַ֣ יּכָלא> ּכַ֣ ל ֵאזַ֣ל להַ֣ ן ועַ֣ מֻהו> עַ֣
ֿב ֻקורָּבָנא ּד֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻהון ּס ּס רַ֣ ָמא ֵּדאֿתקַ֣ עֿ֭דַ֣

Act 21:27 <יּכָלא ִסיַ֣א חזַ֣אוֻ֗הי ּבהַ֣ 7 ֿבָע֑א ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדֵמן אַ֣ ִטי יַ֣וָמא ּדׁשַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
ָי֑א֞ ו֗הי ִאיֿ֭דַ֣ ָמא ֻּכֵל֑ה וַ֣ארִמיו עלַ֣ ו֗הי עַ֣ ִריו עלַ֣ וֿגַ֣

Act 21:28 ֿבָרא רו> ָהָנא ֗הו ּגַ֣ ּדַ֣ יסָרֵי֑ל עַ֣ ֞י ִא7 ֿבֵר֞א ּבנַ֣ ן ּגַ֣ ּגִנין ָואמִרי> ֿ֭ד מֿבַ֣ ּכַ֣
ֿתָרא ל אַ֣ ל ָנֻמוָסא> וֻלוקֿבַ֣ ֵלֿף ּבֻֿכל ֻּדוָּכ֑א וֻלוקֿבַ֣ ן מַ֣ ָמא ִּדילַ֣ ל עַ֣ ּדֻלוקֿבַ֣

ִּדיָׁשא> אֿתָרא ָהָנא קַ֣ יֵֿבה לַ֣ יּכָל֑א וסַ֣ ֵעל להַ֣ ארָמֵי֞א אַ֣ ָהָנא> ָואֿף לַ֣
Act 21:29 מִֿ֭די֗נָּת֑א טָרוִֿפיָמס ֵאֵֿפָסָיא ּבַ֣ 7 ֵמה לַ֣ ו ֵּגיר חזַ֣ו עַ֣ ֵּדמו ֗הוַ֣ קַ֣

יּכָלא> ל להַ֣ וָלוס עַ֣ 7 ם ּפַ֣ ו ּדעַ֣ וָסֿבִרין ֗הוַ֣
Act 21:30 <אחֻּדו֗הי ָמא וַ֣ נַׁ֣שו> ֻּכֵלה עַ֣ ֿת ֻּכָלה מִֿ֭די֗נָּתא ֵואֿתּכַ֣ ֿגׁשַ֣ ֵואׁשּתַ֣

֞ רֵעא> ר ָׁשעֵֿתה ֵאּתּתֵחֿ֭דו ּתַ֣ יּכָלא וֿבַ֣ ר-ֵמן הַ֣ ֻרו֗הי לֿבַ֣ וָלוס וֿגַ֣ ּפַ֣ ל7
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Act 21:31 ֿת לִּכִליַ֣רָֿכא ֵּדאסִּפי֑ר מעַ֣ ֿ֭ד ָּבֵעא ֗הָוא ֵּכנָׁשא לֵמקטֵל֑ה ֵאׁשּתַ֣ וֿכַ֣
ֿת ָלה> ּדֻֿכָלה מִֿ֭די֗נָּתא ֵאּתּתִזיעַ֣

Act 21:32 רֵהטו ִּגֵיא֑א֞ וַ֣ ִטָיוֵט֞א סַ֣ ר לֵקנטֻרוָנא וֵלאסטרַ֣ ר ָׁשעֵֿתה ּדֿבַ֣ וֿבַ֣
ו ֵלה ִטָיוֵט֑א֞ ּבֵהלו ֵמן ּדָמֵחין ֗הוַ֣ ֿ֭ד חזַ֣ו לִּכִליַ֣רָֿכא וֵלאסטרַ֣ ן וֿכַ֣ יֻהו> עלַ֣

וָלוס> ּפַ֣ ל7
Act 21:33 רֵּתי֞ן ֿ֭ד ּדֵנאסֻרוֵנה ּבֿתַ֣ ֿפקַ֣ קֵרֿב לָוֵֿתה ִּכִליַ֣רָֿכא וַ֣אחֵּדה> וַ֣ וַ֣

ֿ֭ד> נֻו וָמָנא עֿבַ֣ ו֗ה֑י ּדמַ֣ ֵאל ֗הָוא עלַ֣ ֞ וַ֣מׁשַ֣ ִׁשׁשָלן>
Act 21:34 ן ו֗הי ֗אָנָׁשא ֵמן ָאֿכָלוס ֵמֵּדם ֵמֵּדם> וֵמֻטל קָעֿתֻהו> ו עלַ֣ וָקֵעין ֗הוַ֣

ֿ֭ד ֗הָוא> ּדנַ֣וּבֻלוֵנה> ֿפקַ֣ ִרירָּתא> וַ֣ יָֿ֭דא ֗הי ׁשַ֣ ע אַ֣ ח ֗הָוא לֵמּדַ֣ ָלא ֵמׁשּכַ֣
ׁשִריָֿתא> למַ֣

Act 21:35 ִטָיוֵט֞א ֵמֻטל קִטיָרא ענֻו֗הי ֵאסטרַ֣ רֵּג֑א֞ טַ֣ וָלוס לֿ֭דַ֣ 7 ִטי ּפַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
ָמא> ּדעַ֣

Act 21:36 ו ָואמִרי֑ן ִּגָיאא> וָקֵעין ֗הוַ֣ ָמא סַ֣ ָאֵֿתא ֗הָוא ֵּגיר ָּבֿתֵרה עַ֣
ׁשֻקוָלי֗הי>

Act 21:37 ר לִּכִליַ֣רָֿכא> ֵאן וָלו֑ס ֵאמַ֣ 7 ׁשִריָֿתא> ֻהו ּפַ֣ ל למַ֣ ִטי לֵמעַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
֗נּ֑ת ע אַ֣ ר ֵלה> יַ֣וָנאִיֿת ָיֿ֭דַ֣ ָמֿך> ֻהו ֵּדין ֵאמַ֣ ֵלל עַ֣ ֗נּת ִל֑י ֵאמַ֣ ֵּפס אַ֣ מַ֣

Act 21:38 אֵּפקּת ִזיעּת וַ֣ קָֿ֭דם יַ֣וָמָֿת֞א ָהֵלין אַ֣ ו ֵמצָרָי֑א ּדַ֣ ֗נּת הַ֣ יּת אַ֣ ָלא ֗הוַ֣
֞ ֞י ִּביָׁשָֿתא> ֞ ָעֿבּדַ֣ ֿבֵרא> לִֿפי֞ן ּגַ֣ רּבָעא אַ֣ ֿ֭דּבָר֑א אַ֣ למַ֣

Act 21:39 רָסוס 7 ֿבָרא ֗אָנא ִיֻהוָֿ֭דָי֑א ֵמן טַ֣ וָלוס> ֵאָנא ּגַ֣ 7 ר ֵלה ּפַ֣ ָאמַ֣
ֵּפס ִלי ִקיִליִקיַ֣א מִֿ֭די֗נָּתא ִיִֿ֭דיעָּתא ּדָֿבה ִיִליֿ֭ד ֗אָנא> ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך֑ אַ֣ ּד7

ָמא> ָלֻלו לעַ֣ ממַ֣ לַ֣
Act 21:40 <אִזיע ֗הָוא לֻהון ִאיֵֿ֭דה ֞ וַ֣ רֵּגא> ל ּדַ֣ וָלוס עַ֣ 7 ֵּפס ֵל֑ה ָקם ּפַ֣ ֿ֭ד אַ֣ וֿכַ֣

ר לֻהון> מֻהון ֵעֿבָראִיֿת ֵואמַ֣ ֵלל עַ֣ ֿ֭ד ּבֵהל֑ו מַ֣ וֿכַ֣
Act 22:1 <לָוֿתֻֿכון ק ּבֻרוח ּדַ֣ ּפַ֣ עו מַ֣ אָֿבָהָֿת֑א֞ ׁשמַ֣ ֵח֞א וַ֣ אַ֣

Act 22:2 <מֻהו֑ן יִַּ֣תיָראִיֿת ּבֵהלו ֵלל ֗הָוא עַ֣ עו ּדֵעֿבָראִיֿת ממַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ר לֻהון> ֵואמַ֣

Act 22:3 <ִקיִליִקיַ֣א רָסוס ּד7 טַ֣ ֿבָרא ֗אָנא ִיֻהוָֿ֭דָי֑א ִויִליֿ֭ד ֗אָנא ּב7 ֵאָנא ּגַ֣
ִליאֵיל> ֵואֿתרִֿ֭דיֿת מַ֣ ֿגַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ל ֵּג֗נֿב ֵרֿגלַ֣ ִּביֿת ֵּדין ּבָהֵֿ֭דא מִֿ֭די֗נָּתא עַ֣ ֵאֿתרַ֣
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יֿך ָמא ָּדאֿף אָלָה֑א אַ֣ ָנָנא ּדַ֣ י ֗הִויֿת טַ֣ ֞ ִואיֿתַ֣ ן> אָֿבָהֿתַ֣ ּגִמיָראִיֿת ּבָנֻמוָסא ּדַ֣
יֻּכון> ֗נֻּתון ֻּכלֻֿכון ִאיֿתַ֣ אַ֣

Act 22:4 ׁשֵלם ר ֗הִויֿת ומַ֣ ֿ֭ד ָאסַ֣ וָּת֑א ּכַ֣ ָמא למַ֣ לָהֵֿ֭דא ֻאורָחא ֵרֿ֭דֵּפֿת עֿ֭דַ֣ וַ֣
ֿבֵר֞א וֵנֵׁש֑א֞ ֞ ּגַ֣ ִסיֵרא> ֗הִויֿת לֵֿביֿת-אַ֣

Act 22:5 ּבֵלֿת ֞ ּדֵמנֻהון קַ֣ ִׁשיֵׁשא> ּב ָּכהֵנ֞א וֻֿכלֻהון קַ֣ י רַ֣ יֿך ָמא ּדָסֵהֿ֭ד עלַ֣ אַ֣
יֵּתא ָמ֑ן אַ֣ ו ּתַ֣ רמֻסו֑ק ָּדאֿף לָהנֻון ִּדאיֿת ֗הוַ֣ ֿ֭דַ֣ ֿב7 ֵח֞א ּדַ֣ ֵאּגָרָֿת֞א ִּדאזַ֣ל לָוֿת אַ֣

ּבֻלון מָסם-ּבִרָׁשא> נקַ֣ ִסיִרי֑ן וַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ֵאנֻון ֻל7אוִרׁשֵלם ּכַ֣
Act 22:6 רמֻסו֑ק ּבֵֿפלֵּגה ּדיַ֣וָמא ֿ֭דַ֣ ֵטא ֗אָנא ל7 ִריֿת ממַ֣ ֿ֭ד ָאֵזל ֗הִויֿת וׁשַ֣ וֿכַ֣

ִּגָיאא> י נֻוהָרא סַ֣ זֵלֿג עלַ֣ ָי֑א אַ֣ ֵמן ּתֵחיֿת ֵׁשלָיא ֵמן ׁשמַ֣
Act 22:7 אָו֑ל אָול ָׁש7 ר ֗הָוא ִלי> ָׁש7 רָעא> וֵׁשמֵעֿת ָקָלא ָּדאמַ֣ ל אַ֣ וֵנֿפֵלֿת עַ֣

֗נּת ִלי> ָמָנא ָרֵֿ֭דֿף אַ֣
Act 22:8 ר ִלי> ֵאָנא ֻהו ֵי7ֻׁשוע ֗נּת ָמרי> וֻהו ֵאמַ֣ ן אַ֣ ֵאָנא ֵּדין עִניֿת ֵואמֵרֿת> מַ֣

֗נּת> א֗נּת ָרֵֿ֭דֿף אַ֣ ָנצָרָיא ּדַ֣
Act 22:9 ו עו ּדהַ֣ מי> חזַ֣ו נֻוהָר֑א ָקָלא ֵּדין ָלא ׁשמַ֣ ו עַ֣ ו֗אָנָׁשא ִּדאיֿת ֗הוַ֣

מי> ֵלל ֗הָוא עַ֣ ממַ֣ ּדַ֣
Act 22:10 רמֻסו֑ק ֿ֭דַ֣ ר ִלי> ֻקום ֵזל ל7 ן ֵאמַ֣ ֵואמֵרֿת ָמָנא ֵאעֵּבֿ֭ד ָמרי> וָמרַ֣

ל ֻּכל ֵמֵּדם ּדֵמֿתּפֵקֿ֭ד ָלֿך ּדֵֿתעֵּבֿ֭ד> ָמֿך עַ֣ ל עַ֣ לַ֣ ָמן ֵנֿתמַ֣ וֿתַ֣
Act 22:11 חֻּדוני ֑ו אַ֣ ֿ֭ד ָלא ֵמֿתחֵזא ֗הָוא ִלי ֵמֻטל ֵּתׁשֻּבוחֵּתה ּדנֻוהָרא הַ֣ וֿכַ֣

רמֻסוק> ֿ֭דַ֣ ו> וֵעֵלֿת ל7 מי ֗הוַ֣ ֞י ָהנֻון ּדעַ֣ ִּבאיֿ֭דַ֣
Act 22:12 ו֗הי ו עלַ֣ יֿך ּדָסהִּדין ֗הוַ֣ נָיא ִּכאָנא ּבָנֻמוָס֑א אַ֣ נַ֣ 7 ֿ֭ד חַ֣ ֿבָרא חַ֣ וֿגַ֣

ָמ֑ן ֻּכלֻהון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדֿתַ֣
Act 22:13 יּךְ֭>֞ וָֿבה ּבָׁשעָֿתא ינַ֣ ח עַ֣ אָול ָאח֑י ּפֿתַ֣ ר ִלי> ָׁש7 ֵאָֿתא לָוֿתי> ֵואמַ֣

֞י וָחֵרֿת ֵּבה> ינַ֣ ח עַ֣ ּתַ֣ ֵאֿתּפַ֣
Act 22:14 ע ֵצֿבָיֵנה> וֵֿתחֵזא ִקיָמֿך לֵמּדַ֣ ֞ן אַ֣ אָֿבָהֿתַ֣ ָלָהא ּדַ֣ ר ִלי> אַ֣ ֵואמַ֣

ע ָקָלא ֵמן ֻּפוֵמה> לזִַּ֣דיָקא וֵֿתׁשמַ֣
Act 22:15 חזַ֣יּת ל ֻּכול ָמא ּדַ֣ יָנָׁש֑א֞ עַ֣ וֵֿתהֵוא ֵלה ָסהָּדא לָוֿת ֻּכלֻהון ּבנַ֣

עּת> וַׁ֣שמַ֣
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Act 22:16 ֿ֭ד ֑֞ ּכַ֣ יּךְ֭ ָּכא ֵמן חָטהַ֣ ֿ֭ד ֵואּתּדַ֣ ֗נּת> ֻקום עמַ֣ ר אַ֣ וחַ֣ וָהָׁשא ָמָנא ֵמׁשּתַ֣
֗נּת ׁשֵמה> ָקֵרא אַ֣

Act 22:17 <יּכָלא ִליֿת ּבהַ֣ וֵהֿפֵּכֿת ֵאִֿתיֿת לָֿכא ֻל7אוִרׁשֵל֑ם וצַ֣
Act 22:18 וִרׁשֵל֑ם ֿב וֻֿפוק ָלֿך ֵמן ֻא7 רהַ֣ ר ִלי> ֵאסּתַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ חִזיֵֿתה ּבֵחזָוא> ּכַ֣ וַ֣

י> עלַ֣ ּבִלין ָסהֻּדוָֿתֿך ּדַ֣ ֵמֻטל ּדָלא מקַ֣
Act 22:19 ׁשֵלם ֗הִויֿת ֵואָנא ֵאמֵרֿת> ָמרי ָאֿף ֵהנֻון ָיֿ֭דִעי֑ן ֵּדאָנא מַ֣

ו ָּבֿך> ימִנין ֗הוַ֣ מהַ֣ איֵלין ּדַ֣ ִסיֵר֑א֞ וָמֵחא ֗הִויֿת ּבֻֿכל ּכנֻוָׁש֞ן לַ֣ לֵֿביֿת-אַ֣
Act 22:20 מֻהון ָנס ָסהָּדֿך֑ ָואֿף ֵאָנא עַ֣ אסֵטֿפַ֣ ֿ֭ד ֵמֵֿתאֵׁשֿ֭ד ֗הָוא ּדֵמה ֵּד7 וֿכַ֣

איֵלין ר ֗הִויֿת ָמאֵנ֞א ּדַ֣ ו֗הי>֞ וָנטַ֣ ָקֵאם ֗הִויֿת וָׁשֵלם ֗הִויֿת לֵצֿבָינֻהון ּדָקֻטולַ֣
ו ֵלה> ּדָרֿגִמין ֗הוַ֣

Act 22:21 ֗מֵמ֞א ֿכָרזֻו לעַ֣ ר ֗אָנא ָלֿך לֻרוחָקא למַ֣ ּדַ֣ ר ִלי> ֵז֑ל ֵּדאָנא מׁשַ֣ ֵואמַ֣
ס

Act 22:22 ִרימו ָקלֻהון ָמא לָהֵֿ֭דא ֵמלָֿת֑א אַ֣ וָלוס עֿ֭דַ֣ ּפַ֣ מֻעו֗הי ל7 ֿ֭ד ׁשַ֣ וֿכַ֣
ָנא ֗ה֑ו ָלא ֵּגיר ָוֵלא ֵלה לֵמָחא> יָנא ּדָהֿכַ֣ רָעא אַ֣ ו> ֵנׁשּתֵקל ֵמן אַ֣ קעַ֣ וַ֣

Act 22:23 ו ֵחָלא סִקין ֗הוַ֣ ֞ ומַ֣ יֻהון> ו ָמאנַ֣ ֵּדין ֗הוַ֣ ו> וַ֣מׁשַ֣ ּגִנין ֗הוַ֣ ֿ֭ד מֿבַ֣ וֿכַ֣
ָי֑א ׁשמַ֣ לַ֣

Act 22:24 ֑ל אַ֣ ֿבֵנֿגֵּד֞א ֵנׁשּתַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ֿפקַ֣ ׁשִריָֿתא> וַ֣ ֿ֭ד ִּכִליַ֣רָֿכא ּדנַ֣עֻלוֵנה למַ֣ ּפקַ֣
ו֗הי> ו עלַ֣ יָֿ֭דא ֵעלָֿתא ָקֵעין ֗הוַ֣ ע ֵמֻטל אַ֣ יֿך ּדֵנּדַ֣ אַ֣

Act 22:25 וָלוס לֵקנטֻרוָנא ּדָקֵאם ֗הָוא 7 ר ֻהו ּפַ֣ רֵק֑א֞ ֵאמַ֣ ֿתֻחו֗הי ּבעַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
ֿתנַּ֣גֻֿ֭דון> יַֿ֣ב ּדַ֣ ֿבָרא ֻר֗הוָמָיא ּדָלא מחַ֣ לֿגַ֣ ס לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ּפַ֣ ו֗הי> מַ֣ עלַ֣

Act 22:26 ר ֵלה> ָמָנא ָעֵֿבֿ֭ד ע ֵקנטֻרוָנ֑א קֵרֿב לָוֿת ִּכִליַ֣רָֿכא ֵואמַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
ֿבָרא ֻר֗הוָמָיא ֗הו> ֗נּת> ָהָנא ֵּגיר ּגַ֣ אַ֣

Act 22:27 <֗נּת ֗נּת ֻר֗הוָמָיא אַ֣ ר ִלי אַ֣ ר ֵלה> ֵאמַ֣ קֵרֿב לָוֵֿתה ִּכִליַ֣רָֿכא ֵואמַ֣ וַ֣
ר ֵלה> ִאין> ֵואמַ֣

Act 22:28 ִּגָיאא קִניָֿתה ר> ֵאָנא ּבֵֿכסָּפא סַ֣ עָנא ִּכִליַ֣רָֿכא ֵואמַ֣ וַ֣
וָלוס> ֵאָנא ֵּדין ָאֿף ָּבה ֵאֿתיַ֣לֵּדֿת> 7 ר ֵלה ּפַ֣ לֻר֗הוָמיֻוָֿתא> ָאמַ֣

Act 22:29 ֿ֭דֵחל ָּגֻֿ֭דוֵֿתה> וַ֣ מנַ֣ ו לַ֣ קו לֻהון ֵמֵנה ָהנֻון ּדָֿבֵעין ֗הוַ֣ וֵמחָֿ֭דא ּפרַ֣
ֿכֵרה ֗הָוא ּס ּס ל ּדֿפַ֣ ֿ֭ד ִיֵלֿף ּדֻר֗הוָמָיא ֗ה֑ו עַ֣ ִּכִליַ֣רָֿכ֑א ּכַ֣
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Act 22:30 ִריָראִיֿ֑ת ּדָמָנא ֗הי ע ׁשַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א צָֿבא ֗הָוא לֵמּדַ֣ וַ֣
֞י ּבַ֣ ֿ֑֭ד ּדִנאֻֿתון רַ֣ ֿפקַ֣ ׁשָרי֗הי וַ֣ ֞ וַ֣ ו֗הי ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ו עלַ֣ יֵּתין ֗הוַ֣ קִטֿגָרנֻוָֿתא ּדמַ֣
יָנֿתֻהון> ִקיֵמה ּבַ֣ אֵחֿת אַ֣ וָלוס וַ֣ ּפַ֣ ר ל7 ֿ֭דֿבַ֣ ֞ וַ֣ יֻהון> ָּכהֵנ֞א וֻֿכֵלה ֵּכנָׁשא ּדִרׁשַ֣

Act 23:1 ֑י֞ ֵאָנא ּבֻֿכל ִּתארָּתא חַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ ר> ּגַ֣ וָלוס ּבֵֿכנׁשֻהו֑ן ֵאמַ֣ 7 ֿ֭ד ָחר ּפַ֣ וֿכַ֣
ָמא ליַ֣וָמָנא> ָלָהא עֿ֭דַ֣ ּבֵרֿת קָֿ֭דם אַ֣ ָטֿבָֿתא ֵאּתּדַ֣

Act 23:2 וָלוס ּפַ֣ ל ֵּגֵּב֑ה ּדֵנמֻחוֵנה ל7 ֿ֭ד לָהנֻון ּדָקיִמין עַ֣ נָיא ָּכהָנא ּפקַ֣ נַ֣ חַ֣ ו7
ל ֻּפוֵמה> עַ֣

Act 23:3 <רָּתא וַ֣ ָלָהא ּדֵנמֵחיֿך> ֵאסָֿתא מחַ֣ ו אַ֣ ר ֵלה> עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ וָלוס ֵאמַ֣ ּפַ֣ ו7
ל ָנֻמוָסא ֗נּת עַ֣ ר אַ֣ ֿ֭ד ָעֿבַ֣ ֿבָנֻמוָס֑א ּכַ֣ יֿך ּדַ֣ ֗נּת ִלי אַ֣ ֗נּת ָּדֵאן אַ֣ א֗נּת ָיֵֿתֿב אַ֣ וַ֣

֗נּת ּדֵנמֻחוָנני> וָֿפֵקֿ֭ד אַ֣
Act 23:4 ֵחא אָלָהא מצַ֣ ן ָאמִרין ֵלה> לָֿכהָנא ּדַ֣ ָמ> ו ּתַ֣ איֵלין ּדָקיִמין ֗הוַ֣ וַ֣

֗נּת> אַ֣
Act 23:5 ו ֵּגיר ֑י֞ ּדָֿכהָנא ֗הו> ּכִֿתיֿב ֻה֗ חַ֣ ע ֗הִויֿת אַ֣ וָלוס> ָלא ָיֿ֭דַ֣ 7 ר לֻהון ּפַ֣ ָאמַ֣

ָמֿך ָלא ּתֻלוט> לִרָׁשא ּדעַ֣ ּדַ֣
Act 23:6 ֿ֞פִריֵׁש֑א ו֗הי ּדזַֻּ֣דוָקֵי֞א וֵמֵנה ּדַ֣ ָמא ִאיֿתַ֣ וָלוס ּדֵמֵנה ּדעַ֣ 7 ע ּפַ֣ ֿ֭ד ִיֿ֭דַ֣ וֿכַ֣
ֿבָרא ל סַ֣ ֞ ועַ֣ ר ּפִריֵׁשא> ֑י֞ ֵאָנא ּפִריָׁשא ֗אָנא ּבַ֣ חַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ קָעא ֗הָוא ּבֵֿכנָׁשא> ּגַ֣

קָימָּתא ּדִמיֵֿת֞א ֵמּתִֿ֭דין ֗אָנא> ּדַ֣
Act 23:7 <ָמא ֻּדוָקֵי֑א֞ ֵואֿתּפֵלֿג עַ֣ ֿ֭ד ּפִריֵׁש֞א וזַ֣ ֿ֭ד ּבחַ֣ לו חַ֣ ֑ר נֿפַ֣ ֿ֭ד ָהֵֿ֭דא ֵאמַ֣ וֿכַ֣

Act 23:8 <אֵֿכ֞א וָלא ֻרוָחא לַ֣ יּת קָימָּתא וָלא מַ֣ ֻּדוָקֵי֞א ֵּגיר ָאמִרי֑ן ּדלַ֣ זַ֣
וֵּדין ּבֻֿכלֵהין> ּפִריֵׁש֞א ֵּדין מַ֣

Act 23:9 ֿפִריֵׁש֑א֞ וָנֵצין ָּבא ּדַ֣ ָּבא> וָקמו ֗אָנָׁשא ָסֿפֵר֞א ֵמן ּגַ֣ הָוא ָקָלא רַ֣ וַ֣
ֿבָרא> ֵאן ֵּדין ֻרוָחא ן ֵמֵּדם ּדִֿביׁש ּבָהָנא ּגַ֣ ן ָלא ֵמׁשּכִחינַ֣ ן ָואמִרי> מֻהו> ו עַ֣ ֗הוַ֣

ֵמ֑ה ָמָנא ִאיֿת ָּבה ּבָהֵֿ֭דא> ֵלל עַ֣ אָֿכא מַ֣ לַ֣ ו מַ֣ אַ֣
Act 23:10 לָמא יָנֿתֻהו֑ן ּדֵחל ֗הָוא ִּכִליַ֣רָֿכ֑א ּדַ֣ ָּבא ּבַ֣ ֿ֭ד הָוא ׁשֻֿגוׁשָיא רַ֣ וֿכַ֣

ן עֿתֻהו> ח לֻר֗הוָמֵי֑א֞ ּדִנאֻֿתון ֵנחטֻֿפוֵנה ֵמן מצַ֣ וָלוס> וַׁ֣שלַ֣ ּפַ֣ ׁשֻחוֵנה ל7 נֿפַ֣
ׁשִריָֿתא> ונַ֣עֻלוֵנה למַ֣
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Act 23:11 יַ֣֑ל ר ֵלה> ֵאֿתחַ֣ וָלוס> ֵואמַ֣ ּפַ֣ ן ל7 ֿ֭ד הָוא ִללָי֑א ֵאֿתחִזי ֵלה ָמרַ֣ וֿכַ֣
ֻר֗הוִמא ֗נּת ָּדאֿף ּב7 ָנא עִֿתיֿ֭ד אַ֣ י ֻּב7אוִרׁשֵל֑ם ָהֿכַ֣ אסֵהּדּת עלַ֣ איֿך ּדַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣

סֵהֿ֭ד ס ּתַ֣
Act 23:12 וַ֣אחֵרמו ֞ ו ֗אָנִׁשי֞ן ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵיא> נַׁ֣שו ֗הוַ֣ ֿפָר֑א ֵאֿתּכַ֣ ֿ֭ד הָוא צַ֣ וֿכַ֣

וָלוס> ּפַ֣ ָמא ּדֵנקטֻלוֵנה ל7 יֻהו֑ן ּדָלא ֵנאֿכֻלון וָלא ֵנׁשֻּתון עֿ֭דַ֣ עלַ֣
Act 23:13 וָמָֿת֞א ָהָנא קָיָמ֑א יִַּ֣תיר ֵמן אִקימו ּבמַ֣ ו ֵּדין ָהנֻון ּדַ֣ ָהֵוין ֗הוַ֣

֞ ֿבִרין> רּבִעין ּגַ֣ אַ֣
Act 23:14 ֑ו ּדֵחרָמא ֞ ָואמִרין ֗הוַ֣ ִׁשיֵׁשא> לָוֿת קַ֣ ֿבו לָוֿת ָּכהֵנ֞א וַ֣ רַ֣ ֵואֿתקַ֣

וָלוס> ּפַ֣ ָמא ּדֵנקֻטול ל7 ם עֿ֭דַ֣ י֑ן ּדֵמֵּדם ָלא ֵנטעַ֣ חֵרמן עלַ֣ אַ֣
Act 23:15 יֵּתיו֗הי ֿכנֻוׁשָּתא ֵמן ִּכִליַ֣רָֿכ֑א ּדנַ֣ ֗נֻּתון וִרֵׁש֞א ּדַ֣ ו אַ֣ וָהָׁשא ּבעַ֣
יִֿבינַ֣ן חנַ֣ן מטַ֣ ִריָראִיֿת ֻסועָרֵנה> וַ֣ יֿך ָּבֵעין א֗נֻּתון ּדֵֿתֿבֻצון ׁשַ֣ לָוֿתֻֿכון אַ֣

ֿ֭דָלא ֵנמֵטא לָוֿתֻֿכון> ּדֵנקטִליו֗הי> עַ֣
Act 23:16 ׁשִריָֿתא ל למַ֣ רסָנא ָהָנ֑א ועַ֣ וָלוס ָאּפַ֣ ּפַ֣ ר ָחֵֿתה ּד7 ע ֗הָוא ּבַ֣ וַׁ֣שמַ֣

וָלוס> ּפַ֣ ֵּדק ל7 וֿבַ֣
Act 23:17 וֵּבל ר ֵלה> אַ֣ ֿ֭ד ֵמן ֵקנטֻרוֵנ֞א ֵואמַ֣ וָלוס קָרא לחַ֣ 7 ר ּפַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣

ר ֵלה> יָמא ָהָנא לָוֿת ִּכִליַ֣רָֿכ֑א ִאיֿת ֵלה ֵּגיר ֵמֵּדם ּדִנאמַ֣ עלַ֣ לַ֣
Act 23:18 וָלוס 7 ר> ּפַ֣ אעֵלה לָוֿת ִּכִליַ֣רָֿכא ֵואמַ֣ יָמא> וַ֣ עלַ֣ ֿבֵרה ֵקנטֻרוָנא לַ֣ וֿ֭דַ֣

יָמא לָוָֿתֿך֑ ִּדאיֿת ֵלה ֵמֵּדם איֵּתא ָהָנא עלַ֣ ִסיָרא קָרני> וָֿבֵעא ֵמנ֑י ּדַ֣ אַ֣
ר ָלֿך> ּדִנאמַ֣

Act 23:19 ֵאל ָּבא> וַ֣מׁשַ֣ ֿ֭ד ּגַ֣ יָמא> ונַֿ֣גֵּדה לחַ֣ עלַ֣ וַ֣אחֵּדה ִּבאיֵֿ֭דה ִּכִליַ֣רָֿכא לַ֣
ר ִלי> ֗הָוא ֵל֑ה ּדָמָנא ִאיֿת ָלֿך ּדִֿתאמַ֣

Act 23:20 ֵחֿת ֿבו ּדֵנֿבֻעון ֵמָנֿך֑ ּדֿתַ֣ ׁשַ֣ יָמא> ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵאֿתחַ֣ ר ֵלה עלַ֣ ֵואמַ֣
יֿך ָצֵֿבין ֵמֵּדם יִַּ֣תיר ּדִנאלֻּפון ֵמֵנה> וָלוס מָחר לֵֿכנׁשֻהו֑ן אַ֣ ּפַ֣ ל7

Act 23:21 רּבִעין ן ָהא ֵּגיר יִַּ֣תיר ֵמן אַ֣ ֗נּת ָהִֿכיל ָלא ֵּתּתטִּפיס לֻהו> אַ֣
ל נַֿ֣פׁשֻהו֑ן ּדָלא ֵנאֿכֻלון וָלא ֿכִמאָנא> וַ֣אחֵרמו עַ֣ ֿבִרי֞ן ֵמנֻהון ָנטִרין ֵלה ּבַ֣ ּגַ֣

ֵוין לֻׁשווָּדָיֿך> ן וַ֣מקַ֣ יִֿבי> ָמא ּדֵנקטֻלוֵנה> וָהא מטַ֣ ֵנׁשֻּתון עֿ֭דַ֣
Act 23:22 ע ּדָהֵלין קֵֿ֭ד֑ה ּד֗אָנׁש ָלא ֵנּדַ֣ ֿ֭ד ּפַ֣ יָמא ּכַ֣ עלַ֣ וַׁ֣שָרי֗הי ִּכִליַ֣רָֿכא לַ֣

ֵּדקּת ִלי> ּבַ֣
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Act 23:23 ֵּתֿ֭דו ֻר֗הוָמֵי֞א ן ֵזלו עַ֣ ר לֻהו> ֿתֵרי֞ן ֵקנטֻרוִני֞ן ֵואמַ֣ קָרא לַ֣ וַ֣
אֵֿתי֑ן ּדֵנּפֻקון ן וָׁשֿ֭דיַ֣֞י ּביִַ֣מיָנא מַ֣ ֿבִעי> ָרֵׁש֞א ׁשַ֣ ִריַ֣א> וֿפַ֣ ֵקסַ֣ אֵֿתין ּדִנאזֻ֗לון ל7 מַ֣

ֵמן ּתָלֿת ָׁשִעי֞ן ּבִללָיא>
Act 23:24 לֻטוֵנה לָוֿת נֿפַ֣ וָלוס וַ֣ ּפַ֣ יֿך ּדנַ֣רּכֻֿבון ל7 ֵיֿבו ֵּדין ָאֿף ּבִעיָר֑א אַ֣ טַ֣

יִלּכס ִהֿגָמוָנא> ִּפ7
Act 23:25 <ָנא ן ִּדאיֿת ָּבה ָהֿכַ֣ רָּתא יַ֣֗הֿב לֻהו> ֿב ֵאּגַ֣ ֿכֿתַ֣ וַ֣

Act 23:26 <ִציָחא> ׁשָלם ִֿפיִלּכס ִהֿגֻמוָנא נַ֣ וִֿ֭דָיוס ֻל7וִסָיו֑ס ל7 לַ֣ ק7
Act 23:27 ם יֿך ּדֵנקטֻלוֵנה> וָקֵמֿת ֵאָנא עַ֣ ֿ֭דו ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ אַ֣ ֿבָרא ָהָנא> ֵאחַ֣ לֿגַ֣

ֿ֭ד ֵילֵּפֿת ּדֻר֗הוָמָיא ֗הו> ֵרקֵּת֑ה ּכַ֣ ֻר֗הוָמֵי֞א וֿפַ֣
Act 23:28 ֵחּתֵּתה ו ֵל֑ה אַ֣ ע ֵעלָֿתא ּדֵמֻטָלָֿתה ָרֵׁשין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ָּבֵעא ֗הִויֿת לֵמּדַ֣ וֿכַ֣

לֵֿכנׁשֻהון>
Act 23:29 ו ֵלה> וֵעלָֿתא ּדָׁשוָיא ל ִזִטֵמ֞א ּדָנֻמוסֻהון ָרֵׁשין ֗הוַ֣ ֵואׁשּכֵחֿת ּדעַ֣

יּת ֗הָוא לָוֵֿתה> וָּתא> לַ֣ ו למַ֣ אֻסוֵר֞א אַ֣ לַ֣
Act 23:30 ו֗הי ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ֵמחָֿ֭דא ֿ֭דו עלַ֣ עֿבַ֣ ֿכִמאָנא ּדַ֣ ק ִלי ֵנֿכָלא ּבַ֣ ּדַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתּבַ֣ וֿכַ֣
יּךְ֭> הִוי ֵמה קָֿ֭דמַ֣ ו֗ה֑י֞ ּדִנאֻֿתון וִנאמֻרון עַ֣ קִטֿגָרנַ֣ קֵֿ֭דֿת לַ֣ רֵּתה לָוָֿתֿך> וֿפַ֣ ּדַ֣ ׁשַ֣

חִלים ס
Act 23:31 <וָלוס ּבִללָיא ּפַ֣ ֿבֻרו֗הי ל7 ֿ֭ד֑ו ּדַ֣ קַ֣ יֿך ֵּדאֿתּפַ֣ ָהיֵּדין ֻר֗הוָמֵי֞א אַ֣

טָרס מִֿ֭די֗נָּתא> אנִטיּפַ֣ 7 איּתיֻו֗הי לַ֣ וַ֣
Act 23:32 יֻהו֑ן֞ ּדֵנהּפֻֿכון ֿברַ֣ ָּגֵל֞א חַ֣ ָרֵׁש֞א לרַ֣ ו ּפַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ׁשרַ֣ וַ֣

ׁשִריָֿתא> למַ֣
Act 23:33 אִקיֻמו֗הי רָּתא לִהֿגָמוָנא> וַ֣ ִריַ֣א> ויַ֣֗הֿבו ֵאּגַ֣ ֵקסַ֣ איּתיֻו֗הי ל7 וַ֣

וָלוס> ּפַ֣ ו֗הי ל7 קָֿ֭דמַ֣
Act 23:34 רִֿכיַ֣א יָֿ֭דא ֻהוּפַ֣ ֵאל ֗הָוא ֵל֑ה ּדֵמן אַ֣ רָּת֑א מׁשַ֣ ֿ֭ד קָרא ֵאּגַ֣ וֿכַ֣

יִליִקיַ֣֑א ֿ֭ד ִיֵלֿף ּדֵמן ִק7 ו֗הי> וֿכַ֣ ִאיֿתַ֣
Act 23:35 ֿ֭ד ּדֵנטֻרוֵנה ֿפקַ֣ יּךְ֭>֞ וַ֣ ו קִטֿגָרנַ֣ ע ֗אָנא ָלֿך֑ ָמא ֵּדאֿתַ֣ ר ֵלה> ָׁשמַ֣ ֵאמַ֣

ֵהָרוֵֿ֭דס ּס ּס ּפֵרָטוִרָין ּד7 ּבַ֣
Act 24:1 ִׁ֞שיֵׁש֑א ם קַ֣ ּב ָּכהֵנ֞א עַ֣ נָיא רַ֣ נַ֣ 7 מָׁש֑א נֵחֿת חַ֣ ר יַ֣וָמָֿת֞א חַ֣ וֵמן-ָּבֿתַ֣

וָלוס> 7 ל ּפַ֣ עו לִהֿגָמוָנא עַ֣ אוּדַ֣ רֻטָלוס רִהטָר֑א וַ֣ ם ֵט7 ועַ֣
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Act 24:2 ר> ּבֻסוָֿגאא טֵרֿג ֵלה ָואמַ֣ רֻטָלוס מקַ֣ ֵקֿף ֗הָוא ֵט7 ֿ֭ד ֵאֿתקִר֑י אַ֣ וֿכַ֣
עָנֿך> ׁשָקל טַ֣ ָמא ָהָנא ּבַ֣ ֞י לעַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ֗הוַ֣ קָנָֿת֞א סַ֣ ן ֵמֻטָלָֿתֿך> וֿתַ֣ יָנא ָעמִרינַ֣ ּדׁשַ֣

Act 24:3 <יִלּכס ִציָחא ִּפ7 יֻּבוָֿתֿך> נַ֣ ּבִלינַ֣ן טַ֣ ן ּבֻֿכל ֻּדוּךְ֭ מקַ֣ וֻֿכלַ֣
Act 24:4 ן ִּכיֻֿכוֿתַ֣ ע למַ֣ ִּגָיאָֿת֑א֞ ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך ּדֵֿתׁשמַ֣ ֵלאיֿך ּבסַ֣ ּדָלא ֵּדין נַ֣

֞ ּבָֿפִסיָקָֿתא>
Act 24:5 מִעיר ׁשֻֿגוׁשָיא חָטָנ֑א וַ֣ ו֗הי מׁשַ֣ ֿבָרא ָהָנא ִּדאיֿתַ֣ חן ֵּגיר לֿגַ֣ ֵאׁשּכַ֣

֞ רָעא> ִרָׁשא ֗הו ֵּגיר ּדיֻולָּפָנא ּדָנצָרֵיא> ֿבֻֿכָלה אַ֣ לֻֿכלֻהון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדַ֣
Act 24:6 יֿך נֻֿ֭דוִניו֗הי אַ֣ ין ּדַ֣ ֿ֭דָני֗ה֑י ּבעַ֣ ֿ֭ד ֵאחַ֣ ָיֻֿבו> וֿכַ֣ מסַ֣ ן צָֿבא לַ֣ יּכלַ֣ להַ֣ וַ֣

ן ֿבָנֻמוסַ֣ ּדַ֣
Act 24:7 <עּדֵיה י֞ן אַ֣ ִּגָיאא ֵמן ִאיֿ֭דַ֣ קִטיָרא סַ֣ ֵאָֿתא ֵּדין ֻל7וִסָיוס ִּכִליַ֣רָֿכא> וֿבַ֣

ּדֵרה> וָלֿך ׁשַ֣
Act 24:8 ֗נּת ֵאל אַ֣ ֿ֭ד מׁשַ֣ ֗נּת ּכַ֣ ח אַ֣ ו֗ה֞י ּדִנאֻֿתון לָוָֿתֿך> וֵמׁשּכַ֣ קִטרָֿגנַ֣ ֿ֭ד לַ֣ ֿפקַ֣ וַ֣

ן ֵלה> טרִֿגינַ֣ מקַ֣ ל ֻּכלֵהין ָהֵלין ּדַ֣ ֿף ֵמֵנ֑ה עַ֣ ֵל֑ה ּדִֿתאלַ֣
Act 24:9 ָנא ֿ֭ד ָאמִרי֑ן ּדָהֵלין ָהֿכַ֣ ו֗הי ָאֿף ֵהנֻון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּכַ֣ ִריֿבו ֵּדין עלַ֣ אַ֣

ֵאֵני֞ן ס
Act 24:10 ָי֞א ר> ֵמן ׁשנַ֣ וָלוס ֵואמַ֣ 7 עָנא ּפַ֣ ֵלל> וַ֣ נמַ֣ וָלוס ּדַ֣ ּפַ֣ ז ִהֿגֻמוָנא ל7 רמַ֣ וַ֣
ָמא ָהָנא> וֵמֻטל ָהָנא ָחֿ֭דָיאִיֿת ָנֵֿפק ָיָנא ּדעַ֣ יּךְ֭ ּדַ֣ ע ֗אָנ֑א ִּדאיֿתַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ָיֿ֭דַ֣ סַ֣

֞י נַֿ֣פׁש֑י ּפַ֣ ל אַ֣ ֗אָנא ֻרוָחא עַ֣
Act 24:11 ר יַ֣וִמי֞ן יּת ִלי יִַּ֣תיר ֵמן ּתֵרעסַ֣ ע ּדלַ֣ ֗נּת לֵמּדַ֣ ח אַ֣ ֿ֭ד ֵמׁשּכַ֣ ּכַ֣

ֿ֭ד> ּדֵסלֵקֿת ֻל7אוִרׁשֵלם לֵמסּגַ֣
Act 24:12 יּכָלא> ָואֿפָלא ֵּכנָׁשא ם ֗אָנׁש ּבהַ֣ ֵלל ֗אָנא עַ֣ ממַ֣ וָלא ֵאׁשּכֻחוני ּדַ֣

מִֿ֭די֗נָּתא> ן וָלא ּבַ֣ ֿכנֻוׁשּתֻהו> ּדָֿכֵנׁש ֗אָנ֑א ָלא ּבַ֣
Act 24:13 ל ֵמֵּדם ּדָהָׁשא ֑ עַ֣ יּךְ֭ יֻהו֞ן קָֿ֭דמַ֣ וֻון ָמטָיא ִּבאיֿ֭דַ֣ נחַ֣ וָלא ּדַ֣

טרִֿגין ִלי> מקַ֣
Act 24:14 ן ֵּבה וֵּדא ֗אָנ֑א ּדֵֿבה ּבָהָנא יֻולָּפָנא ָּדאמִרי> ם ֵּדין ָהֵֿ֭דא מַ֣ ּברַ֣
ֿכִֿתיָֿב֞ן ּבָנֻמוָסא יֵמן ֗אָנא לֻֿכלֵהין ּדַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ ֑י֞ ּכַ֣ אָֿבהַ֣ אָלָהא ּדַ֣ ח ֗אָנא לַ֣ ָּפלַ֣

נִֿבֵי֑א֞ וֿבַ֣
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Act 24:15 ּבִרי֑ן יָנא ָּדאֿף ֵהנֻון ָהֵלין מסַ֣ ָלָה֑א אַ֣ ל אַ֣ ֿבָרא עַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת ִלי סַ֣ וֿכַ֣
֞ ָוֵלא> ֿ֭דעַ֣ ֞ וַ֣ ֞ ּדִֿכאֵנא> עִֿתיָֿ֭דא ּדֵֿתהֵוא קָימָּתא ּדֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ּדַ֣

Act 24:16 ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף ָעֵמל ֗אָנ֑א ּדִֿתארָּתא ּדִֿכיָֿתא ֵּתהֵוא ִלי קָֿ֭דם
ִמיָנאִיֿת> ֞י ֗אָנָׁשא אַ֣ קָֿ֭דם ּבנַ֣ ָלָה֑א וַ֣ אַ֣

Act 24:17 ָמא ִּדיל֑י ֵּדאֵּתל ֵזֿ֭דקָֿתא ֞י עַ֣ ִּגָיא֞ן ֵאִֿתיֿת לָוֿת ּבנַ֣ ׁשִני֞ן ֵּדין סַ֣ לַ֣
ֵרֿב ֻקורָּבָנא> ֵואקַ֣

Act 24:18 ם ֵּכנָׁשא ָאֿפָלא י ֗אָנ֑א ָלא עַ֣ ּכַ֣ ֿ֭ד מֿ֭דַ֣ יּכָלא> ּכַ֣ ֵואׁשּכֻחוני ָהֵלין ּבהַ֣
ׁשֻֿגוׁשָיא> ּבַ֣

Act 24:19 יֵלין ּדָוֵלא ִסיַ֣֑א אַ֣ 7 ו ֵמן אַ֣ ׁשו ֗אָנִׁשי֞ן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵּדאֿתַ֣ ׁשֿגַ֣ ֵאָלא ֵאן ּדַ֣
טרֻֿגון ֵמֵּדם ִּדאיֿת לֻהון> נקַ֣ ֑ וַ֣ יּךְ֭ מי קָֿ֭דמַ֣ נֻקוֻמון עַ֣ ֗הָוא ּדַ֣

Act 24:20 ֿ֭ד ָקֵמֿת ֿכֻלוָֿת֑א ּכַ֣ חו ִּבי סַ֣ ו ֵהנֻון ָהֵלין ִנאמֻרו֑ן ָמָנא ֵאׁשּכַ֣ אַ֣
קָֿ֭דם ֵּכנׁשֻהון>

Act 24:21 יָנֿתֻהו֑ן ֿ֭ד ָקֵאם ֗אָנא ּבַ֣ קִעיֿת ּכַ֣ ֵאָלא ֵאן ָהֵֿ֭דא חָֿ֭דא ֵמלָֿתא ּדַ֣
יֻּכון> ל קָימָּתא ּדִמיֵֿת֞א ֵמּתִֿ֭דין ֗אָנא יַ֣וָמָנא קָֿ֭דמַ֣ ּדעַ֣

Act 24:22 ִהי לָיאִיֿ֑ת ּתַ֣ ע ֗הָוא ָלה ֻלאורָחא ָהֵֿ֭דא מַ֣ יִלּכס ֵּדין ֵמֻטל ּדָיֿ֭דַ֣ ִּפ7
יָנֿתֻֿכון> ע ֗אָנא ּבַ֣ ר> ּדָמא ֵּדאָֿתא ִּכִליַ֣רָֿכ֑א ָׁשמַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ֵאנֻון ּכַ֣

Act 24:23 ֿ֭דָלא ֗אָנׁש ֵמן נָיָח֑א וַ֣ וָלוס ּבַ֣ ּפַ֣ ֿ֭ד לֵקנטֻרוָנ֑א ּדֵנטִריו֗הי ל7 ֿפקַ֣ וַ֣
ֵמׁש ֵלה ס ו֗ה֞י ֵנֿתּכֵלא ּדֵנהֵוא מׁשַ֣ ָיֻֿ֭דועַ֣

Act 24:24 ֗נּתֵֿתה א אַ֣ ֻֿ֭דורִסלַ֣ יִלּכס ו7 ר ִּפ7 ּדַ֣ ִליל יַ֣וָמָֿת֑א֞ ׁשַ֣ ר קַ֣ וֵמן-ָּבֿתַ֣
יָמנֻוָֿתא ל הַ֣ עו ֵמֵנה עַ֣ וָלוס> וַׁ֣שמַ֣ ּפַ֣ ו ֵלה ל7 קרַ֣ ִּדאיֵֿתיה ֗הָוֿת ִיֻהוָֿ֭דיָּתא> וַ֣

מִׁשיָחא> ּדַ֣
Act 24:25 ל ִּדיָנא ִּדיֻׁשוָֿתא ועַ֣ ל קַ֣ ל זִַּ֣דיֻקוָֿתא ועַ֣ מֻהון עַ֣ ֵלל עַ֣ ֿ֭ד ממַ֣ וֿכַ֣

ֿתי ּדֵנהֵוא ִלי ֑ר ּדָהָׁשא ֵזל> ֵואמַ֣ יִלּכס> ֵואמַ֣ עִֿתיֿ֑֭ד ֵאֿתמִלי ֵּדחלָֿתא ִּפ7 ּדַ֣
ר ָּבֿתָרֿך> ּדַ֣ ֿתָר֑א ֵאׁשַ֣ אַ֣

Act 24:26 וָלוס> ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא 7 ר ֗הָוא ֵּגי֑ר ּדֻׁשוחָּדא ֵמִֿתיֵהֿב ֗הָוא ֵלה ֵמן ּפַ֣ ָסֿבַ֣
ֵמה> ֵלל עַ֣ ממַ֣ יֵּתא ֵלה וַ֣ ר ֗הָוא מַ֣ ּדַ֣ ִמיָנאִיֿת מׁשַ֣ ָאֿף אַ֣
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Act 24:27 רֵּתי֞ן ׁשִני֑ן֞ ֗אחִרָנא ִהֿגֻמוָנא ֵאָֿתא ֗הָוא לֻֿ֭דוּכֵֿת֑ה ִלי ֵלה ּתַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
יֻּבוָֿתא יֿך ּדֵנעֵּבֿ֭ד טַ֣ יִלּכס ֵּדין אַ֣ ֗הסָטוס> ִּפ7 רִקָיוס ִֿפ7 ּדֵמֿתקֵרא ֗הָוא ָּפ7

ִסיר> ֿ֭ד אַ֣ וָלוס ּכַ֣ ּפַ֣ ֿבֵקה ל7 ִּביֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ׁשַ֣
Act 25:1 ר ּתָלָֿתא יַ֣וִמי֞ן סֵלק ִריַ֣֑א ָּבֿתַ֣ ֵקסַ֣ ֗הסָטוס ל7 ֿ֭ד ֵאָֿתא ִּפ7 וֿכַ֣

ֻל7אוִרׁשֵלם>
Act 25:2 ו וָלוס> וָֿבֵעין ֗הוַ֣ 7 ל ּפַ֣ ֞י ָּכהֵנ֞א וִרֵׁש֞א ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א עַ֣ ּבַ֣ אוּדֻעו֗הי רַ֣ וַ֣

ֵמֵנה>
Act 25:3 ֿ֭ד יֵּתיו֗הי ֻל7אוִרׁשֵל֑ם ּכַ֣ ר נַ֣ ּדַ֣ נׁשַ֣ יֻּבוָֿת֑א ּדַ֣ ֿ֭ד ָׁשאִלין ֵלה ָהֵֿ֭דא טַ֣ ּכַ֣

ו ּכִמאֵנ֞א ֻּבאורָחא ּדֵנקטֻלוָני֗הי> ָעֿבִּדין ֗הוַ֣
Act 25:4 ֿב רהַ֣ ִריַ֣א> ֵואָנא מסַ֣ ֵקסַ֣ ר ּב7 וָלוס ֵמֿתנטַ֣ ּפַ֣ ִני ֵֿפֿתָֿגָמ֑א ּד7 ִֿפ֗הסָטוס ּפַ֣ ו7

֗אָנא ֵּדאחזֻוק>
Act 25:5 ל ֻּכל ן ועַ֣ מַ֣> יֻהו֑ן֞ ֵנחֻֿתון עַ֣ יֵלין ָהִֿכיל ִּדאיֿת ּבֻֿכון ּדָמטָיא ִּבאיֿ֭דַ֣ אַ֣

טרֻֿגון> ֿבָר֑א נקַ֣ ֿכֻלו ִּדאיֿת ֵּבה ּבֿגַ֣ סַ֣
Act 25:6 ִריַ֣א ס ֵקסַ֣ ו ֵעסָר֑א נֵחֿת ֵלה ל7 ָמן יַ֣וָמָֿת֞א ּתָמנָיא אַ֣ ֿ֭ד הָוא ּתַ֣ וֿכַ֣

וָלוס> ּפַ֣ יֻּתון ל7 ֿ֭ד ּדנַ֣ ֿפקַ֣ ל ִּבים> וַ֣ ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ִיֵֿתֿב עַ֣ וַ֣
Act 25:7 ִּגֵיא֞א וִרׁשֵלם> וִרֵׁש֞א סַ֣ נֵחֿתו ֵמן ֻא7 ֿ֭דֻרו֗הי ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּדַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿת֑א חַ֣ וֿכַ֣

וֻון> נחַ֣ ו ּדַ֣ יֵלין ּדָלא ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣ ו ָּבֿתֵר֑ה אַ֣ יֵּתין ֗הוַ֣ ָי֞א מַ֣ וַ֣קׁשַ֣
Act 25:8 סֵּכל ֵמֵּד֑ם ָלא ּבָנֻמוָסא וָלוס ָנֵֿפק ֗הָוא ֻרוָחא ּדָלא אַ֣ 7 ֿ֭ד ּפַ֣ וֿכַ֣

֑ר יּכָלא וָלא ּבֵקסַ֣ ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א וָלא ּבהַ֣
Act 25:9 ר יֻּבוָֿתא ִּביֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ֵאמַ֣ ֗הסָטוס ֵּדין ֵמֻטל ּדָצֵֿבא ֗הָוא ּדנַ֣רֵׁשא טַ֣ ִּפ7

י> ל ָהֵלין ֵּתּתִֿ֭דין קָֿ֭דמַ֣ ָמן עַ֣ ק ֻל7אוִרׁשֵל֑ם וֿתַ֣ ֗נּת ּדֵֿתסַ֣ וָלוס> ָצֵֿבא אַ֣ ּפַ֣ ֵלה ל7
Act 25:10 ר ָקֵאם ֗אָנא> ָהרָּכא ֻהו ָזֵֿ֭דק ל ִּבים ּדֵקסַ֣ ר> עַ֣ וָלוס ֵואמַ֣ 7 עָנא ּפַ֣

֗נּת> ע אַ֣ ֗נּת ָיֿ֭דַ֣ יֿך ָּדאֿף אַ֣ ִלי לֵמּתָֿ֭דנֻו> ָלא ֵמֵּדם חִטיֿת ִליֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ אַ֣
Act 25:11 וָּת֑א ָלא ֵמׁשֵּתאל ו ֵמֵּדם ּדָׁשֵוא למַ֣ ֿכֻלוָֿתא עִֿביָֿ֭דא ִלי אַ֣ ֵואן סַ֣
טרִֿגין ִל֑י ָלא ֗אָנׁש מקַ֣ י ֵמן ָהֵלין ּדַ֣ יּת ֵמֵּדם ֵצאֿ֭דַ֣ וָּתא> ֵאן ֵּדין לַ֣ ֗אָנא ֵמן מַ֣

ר ָקֵרא ֗אָנא> ו֗ה֞י ּדֵקסַ֣ ֿת> ּבֵֿגנַ֣ והֿבַ֣ ָיֵהֿב ִלי לֻהון מַ֣
Act 25:12 יּ֑ת ר קרַ֣ ר> ּבֵֿגן ֵקסַ֣ ֞י ֵמלֵּכה ֵואמַ֣ ם ּבנַ֣ ֵלל עַ֣ ֗הסָטוס מַ֣ ָהיֵּדין ִּפ7

֗נּת ּס ּס ר ָאֵזל אַ֣ לָוֿת ֵקסַ֣
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Act 25:13 ִריַ֣א ֵקסַ֣ ֵֿברִניִקא ל7 לָּכא ו7 וס מַ֣ ֿגִרּפַ֣ 7 ו יַ֣וָמָֿת֑א֞ נֵחֿת אַ֣ ֿ֭ד הוַ֣ וֿכַ֣
ִֿפ֗הסָטוס> ּדֵנֵׁשאֻלון ׁשָלֵמה ּד7

Act 25:14 לָּכא ִּדיֵנה ֗הסָטוס למַ֣ ִעי ִּפ7 ו לָוֵֿתה יַ֣וָמָֿת֑א֞ ֵאׁשּתַ֣ ֿ֭ד הוַ֣ וֿכַ֣
יִלּכס> ֞י ִּפ7 ִסיָרא ֵאׁשּתֵֿבק ֵמן ִאיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ֿבָרא חַ֣ ר> ּגַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ וָלוס> ּכַ֣ ּפַ֣ ּד7

Act 25:15 ִׁשיֵׁש֞א ֞י ָּכהֵנ֞א וקַ֣ ּבַ֣ ו֗הי רַ֣ עו ִלי עלַ֣ וּדַ֣ ֿ֭ד הִויֿת ֻּב7אוִרׁשֵל֑ם אַ֣ וֿכַ֣
ו ֵּדאעֵּבֿ֭ד לֻהון ִּדיָנא ֵמֵנה> ֿבעַ֣ ֞ וַ֣ ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא>

Act 25:16 ֿת והֿבַ֣ רָנָׁשא מַ֣ יּת עָיָֿ֭דא לֻר֗הוָמֵי֞א ּדֵנּתֻלון ּבַ֣ ֵואמֵרֿת לֻהו֑ן ּדלַ֣
ֿתָרא ו֗ה֑י֞ וֵנִֿתיֵהֿב ֵלה אַ֣ אּפַ֣ ָמא ּדִנאֵֿתא ּבֵעל ִּדיֵנה ונַּ֣כִסיו֗הי ּבַ֣ לֵקטָל֑א עֿ֭דַ֣

ל ָמא ּדֵמֿתרֵׁשא> ק ּבֻרוָחא עַ֣ ּפַ֣ למַ֣
Act 25:17 <ל ִּבים ֿ֭ד ֵאִֿתיֿת לָֿכ֑א ּדָלא ֻּתוָהָיא ליַ֣וָמא ֗אחִרָנא> ֵיֿתֵּבֿת עַ֣ וֿכַ֣

ֿבָרא> יֻּתוָני֗הי ִלי לֿגַ֣ וֵֿפקֵּדֿת ּדנַ֣
Act 25:18 חו ֵמֵּדם ֵרׁשָיָנא ִּביָׁשא ו֗ה֑י֞ וָלא ֵאׁשּכַ֣ ֵמה קִטרָֿגנַ֣ וָקמו עַ֣

ר ֗הִויֿת> יֿך ָמא ּדָסֿבַ֣ ו֗ה֑י אַ֣ וֻון עלַ֣ נחַ֣ ּדַ֣
Act 25:19 ל ֿתֻהון ִאיֿת ֗הָוא לֻהון לָוֵֿת֑ה ועַ֣ ל ֵּדחלַ֣ ִזִטֵמ֞א ֵּדין ֵמֵּדם ֵמֵּדם עַ֣

ו> י ֻה֗ וָלוס ּדחַ֣ 7 ר ֗הָוא ּפַ֣ ו ָּדאמַ֣ ֵי7ֻׁשוע ֗אָנׁש ּדִמיֿ֑ת הַ֣
Act 25:20 ל ּבָעָֿתא ּדָהֵלי֑ן ֵאמֵרֿת ֗הִויֿת וֵמֻטל ּדָלא ָקֵאם ֗הִויֿת ֵאָנא עַ֣

ל ָהֵלין> ָמן ֵּתּתִֿ֭דין עַ֣ ֗נּ֑ת ּדִֿתאזַ֣ל ֻל7אוִרׁשֵל֑ם וֿתַ֣ וָלוס> ֵּדאן ָּבֵעא אַ֣ ּפַ֣ ל7
Act 25:21 ָמא ֑ר עֿ֭דַ֣ ר> וֵֿפקֵּדֿת ּדֵנֿתנטַ֣ ר לִֿ֭דיֵנה ּדֵקסַ֣ ֻהו ֵּדין ּבָעא ּדֵנֿתנטַ֣

ר> ּדִריו֗הי לָוֿת ֵקסַ֣ ֵּדאׁשַ֣
Act 25:22 <ֿבָרא ָהָנא וס> ָצֵֿבא ֗הִויֿת ֵּדאׁשמִעיו֗הי לֿגַ֣ ֿגִרּפַ֣ 7 ר אַ֣ ֵואמַ֣

֗נּת ֵלה ס ע אַ֣ מָחר ָׁשמַ֣ ֑ר ּדלַ֣ ִֿפ֗הסָטוס ֵאמַ֣ ו7
Act 25:23 ל ִּגָיאא> ועַ֣ ֵֿברִניִקא ּבזַ֣וָחא סַ֣ וס ו7 ֿגִרּפַ֣ 7 ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א ֵאָֿתא אַ֣ וַ֣
וָלוס> 7 ֗הסָטוס ֵואָֿתא ּפַ֣ ֿ֭ד ִּפ7 ֿפקַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא> וַ֣ ם ִּכִליַ֣רֵֿכ֞א וִרֵׁש֞א ּדַ֣ לֵֿביֿת ִּדיָנא> עַ֣

Act 25:24 ֑ן מַ֣ יֻּכון עַ֣ ֿבֵר֞א ִּדאיֿתַ֣ לָּכא וֻֿכלֻֿכון ּגַ֣ וס מַ֣ ֿגִרּפַ֣ 7 ֗הסָטוס> אַ֣ ר ִּפ7 ֵואמַ֣
ני ֻּב7אוִרׁשֵלם ּבלַ֣ ָמא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א קַ֣ ֿבָרא ּדָחֵזין א֗נֻּתו֑ן ֻּכֵלה עַ֣ ל ָהָנא ּגַ֣ עַ֣

ֿ֭ד ָקֵעין ּדָלא ֻּתוֿב ָוֵלא לָהָנא ּדִנֵחא> וָהרָּכ֑א ּכַ֣
Act 25:25 וָּתא ָלא סִעיר ֵלה> וֵמֻטל ֿ֭דרֵֿכֿ֑ת ּדֵמֵּדם ּדָׁשֵוא למַ֣ ֵאָנא ֵּדין אַ֣

ר> ּדַ֣ ֑ר ֵּפקֵּדֿת ּדֵנׁשּתַ֣ ר לִֿ֭דיֵנה ּדֵקסַ֣ ּדֻהו ּבָעא ּדֵנֿתנטַ֣
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Act 25:26 ר> ֵמֻטל ָהָנא צִֿביֿת ו֗הי לֵקסַ֣ ע ֗אָנא ָמָנא ֵאֿכֻּתוֿב עלַ֣ וָלא ָיֿ֭דַ֣
ל אַ֣ ֿגִרֵּפ֑א ּדָמא ֵּדאׁשּתַ֣ 7 לָּכא אַ֣ יּךְ֭ מַ֣ יֻּכו֑ן ויִַּ֣תיָראִיֿת קָֿ֭דמַ֣ יָּתיֻוֵֿתה קָֿ֭דמַ֣ למַ֣

ח ָמָנא ֵאֿכֻּתוֿב> ִּדיֵנ֑ה ֵאׁשּכַ֣
Act 25:27 ִסיָר֑א ּדָלא ֵנֿכֻּתוֿב ֿבָרא אַ֣ ן ּגַ֣ ּדִרינַ֣ ֿ֭ד מׁשַ֣ ָלא ֵּגיר ָוֵלא ּדֿכַ֣

ֿכֻלוֵֿתה> סַ֣
Act 26:1 ֞י נַֿ֣פָׁשֿך ס ּפַ֣ ל אַ֣ ָלֻלו עַ֣ ממַ֣ ס ָלֿך לַ֣ ּפַ֣ וָלוס> מַ֣ ּפַ֣ וס ל7 ֿגִרּפַ֣ 7 ר אַ֣ ֵואמַ֣

ר> ט ִאיֵֿ֭ד֑ה וָנֵֿפק ֗הָוא ֻרוָחא ָואמַ֣ וָלוס ּפׁשַ֣ 7 ָהיֵּדין ּפַ֣
Act 26:2 ר ֗אָנא ֿגִרֵּפ֑א ָסֿבַ֣ 7 לָּכא אַ֣ ל ֻּכל ָמא ּדֵמֿתרֵׁשא ֗אָנא ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א מַ֣ עַ֣

וָמָנא ָנֵֿפק ֗אָנא ֻרוָחא> יּךְ֭ יַ֣ קָֿ֭דמַ֣ ל נַֿ֣פׁשי ּדֻטוָֿבָנא ֗אָנ֑א ּדַ֣ עַ֣
Act 26:3 ֗נּת ּבֻֿכלֻהון ִזִטֵמ֞א וָנֻמוֵס֞א מָּפס אַ֣ ע ֗אָנא ּדַ֣ יִַּ֣תיָראִיֿת ּדָיֿ֭דַ֣

ני> ֿת ֻרוָחא ֵּתׁשמעַ֣ ּגרַ֣ ֿבמַ֣ ֞ ֵמֻטל ָהָנא ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך֑ ּדַ֣ ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא>
Act 26:4 ֞י ּדֵמן ָיֿ֭דִעין ֵאנֻון ֵּגיר ָאֿף ֵהנֻון ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵאן ָצֵֿבין ּדֵנסהֻֿ֭דו֑ן ֻּדוָּברַ֣

מי וֻֿב7אוִרׁשֵלם> ו ִלי ֵמן ֻׁשוָרָיא ּבעַ֣ הוַ֣ ליֻוֿתי ּדַ֣ טַ֣
Act 26:5 ֿפִריֵׁש֞א ֿביֻולָּפָנא ִרָׁשָיא ּדַ֣ ֵמֻטל ּדֵמן נֻוֿגָרא מָּפִסין ִּב֑י וָיֿ֭דִעין ּדַ֣

חִייֿת>
Act 26:6 ָלָה֑א ֞ן ֵמן אַ֣ אָֿבָהֿתַ֣ הָוא ֗הָוא לַ֣ ֿבָרא ּדֻׁשו֗וָּדָיא ּדַ֣ ל סַ֣ וָהָׁשא עַ֣

ָקֵאם ֗אָנא וֵמּתִֿ֭דין ֗אָנא>
Act 26:7 ָוָֿת֞א צלַ֣ נָע֑ן֞ ּבַ֣ נמַ֣ ּבָר֞ן ּדַ֣ רָֿב֞ן מסַ֣ ֵעסֵר֞א ׁשַ֣ רּתַ֣ ֿבָר֑א ּתַ֣ ל ָהָנא סַ֣ ּדעַ֣

ֿבָרא ֵמֿתרֵׁשא ֗אָנא ֵמן ל ָהָנא סַ֣ ו֗הי עַ֣ עלַ֣ ֿ֭דִללָיא> וַ֣ חִֿפיָטָֿת֞א ִּדאיָמָמא וַ֣
ֿגִרֵּפא> 7 לָּכא אַ֣ ֞ מַ֣ ֞י ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ִאיֿ֭דַ֣

Act 26:8 ֞ ָלָהא ִמיֵֿתא> מִקים אַ֣ יֵמ֑ן ּדַ֣ נהַ֣ ן ָלא ָוֵלא ּדַ֣ ָמָנא ָּדיִנין א֗נֻּתו>
Act 26:9 ִּגֵיא֞א ֵאסֻעור ֻקוֿבֵל֞א סַ֣ ֵאָנא ֵּגיר ֵמן קִֿ֭דים ָסֵמֿת ּבֵרעָינ֑י ּדסַ֣

ֵיֻׁשוע ָנצָרָיא> ל ׁשֵמה ּד7 ֻלוקֿבַ֣
Act 26:10 רִמיֿת ִּגֵיא֞א אַ֣ ִּדיֵׁש֞א סַ֣ ָהֵֿ֭דא ּדֵעֿבֵּדֿת ָאֿף ֻּב7אוִרׁשֵל֑ם וקַ֣

ו ֵמנֻהו֑ן טִלין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתקַ֣ ֞ וֿכַ֣ ֞י ָּכהֵנא> ּבַ֣ ּבֵלֿת ֵמן רַ֣ ִסיֵר֑א֞ ּבֻׁשולָטָנא ּדקַ֣ ֵּביֿת-אַ֣
ֵיֿבו ֵאנֻון> איֵלין ּדחַ֣ וּתֵֿפֿת לַ֣ ֵאׁשּתַ֣
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Act 26:11 ֿ֭ד ָאֵלץ ֗הִויֿת ּדֵנהוֻון נַֿ֣֭ד ֗הִויֿת ּבֻהו֑ן ּכַ֣ ֿבֻֿכל ּכנֻוָׁשא ֵמׁשּתַ֣ וַ֣
יֻהו֑ן ָאֿף מֵלא ֗הִויֿת עלַ֣ ִּגָיאא ּדַ֣ ֿבֻרוֿגָזא סַ֣ ֵיֻׁשוע> וַ֣ ׁשֵמה ּד7 ּדִֿפין ּבַ֣ מֿגַ֣

ֿף ֵאנֻון> מִֿ֭דיָנָֿת֞א ֗אחָרנָיָֿת֞א ָנֵֿפק ֗הִויֿת לֵמרּדַ֣ לַ֣
Act 26:12 ּפָסנֻוָֿתא ֿבמַ֣ רמֻסוק ּבֻׁשולָטָנא וַ֣ ֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ָאֵזל ֗הִויֿת ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ל7 וֿכַ֣

֞י ָּכהֵנ֑א֞ ּבַ֣ ּדרַ֣
Act 26:13 אזֵלֿג לָּכ֑א ּדַ֣ ָיא ָאו מַ֣ ּבֵֿפלֵּגה ּדיַ֣וָמא ֻּבאורָחא חִזיֿת ֵמן ׁשמַ֣

ר ֵמן ּדֵׁשמָׁשא> מיַּ֣תַ֣ ֑ו נֻוהָרא ּדַ֣ מי ֗הוַ֣ ל ֻּכל ּדעַ֣ י ועַ֣ עלַ֣
Act 26:14 ר ִלי ֵעֿבָראִיֿ֑ת ֿ֭ד ָאמַ֣ רָעא> וֵׁשמֵעֿת ָקָלא ּכַ֣ ל אַ֣ ן עַ֣ לן ֻּכלַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

֞ ָעֻטו לֻעוקֵסא> מֿבַ֣ ו ָלֿך לַ֣ ֗נּת ִלי> קֵׁשא ֻה֗ אָול ָמָנא ָרֵֿ֭דֿף אַ֣ אָול ָׁש7 ָׁש7
Act 26:15 ר ִלי> ֵאָנא ֻהו ֵי7ֻׁשוע ָנצָרָיא ן ֵאמַ֣ ֗נּת ָמרי> וָמרַ֣ ן אַ֣ ֵואָנא ֵאמֵרֿת> מַ֣

֗נּת> א֗נּת ָרֵֿ֭דֿף אַ֣ ּדַ֣
Act 26:16 ֑יּךְ֭>֞ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ֵּגיר ֵאֿתחִזיֿת ָלֿך ל ֵרֿגלַ֣ ר ִלי> ֻקום עַ֣ ֵואמַ֣

֗נּת ּדֵֿתחֵזיני> עִֿתיֿ֭ד אַ֣ חזַ֣יָּתנ֑י וֿ֭דַ֣ מָׁשָנא וָסהָּדא ּדֵמֵּדם ּדַ֣ אִקיָמֿך מׁשַ֣ ּדַ֣
Act 26:17 לָוֿתֻהון ֗מֵמ֞א ֗אחָרֵנ֞א ּדַ֣ ָמא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ וֵמן עַ֣ ֵציֿך ֵמן עַ֣ ֵואּפַ֣

ר ֗אָנא ָלֿך֑ ּדַ֣ מׁשַ֣
Act 26:18 ִהיָרא> וֵמן יֿך ּדֵנהּפֻֿכון ֵמן ֵחֻׁשוָֿכא לנַ֣ יֻהו֑ן֞ אַ֣ ינַ֣ ח עַ֣ ּתַ֣ ֿתֿפַ֣ ּדַ֣

ִּדיֵׁש֞א ם קַ֣ ֞ וֵֿפָסא עַ֣ ּבֻלון ֻׁשוֿבָקן חָטֵהא> נקַ֣ ָלָה֑א וַ֣ ֻׁשולָטֵנה ּדָסָטָנא לָוֿת אַ֣
יָמנֻוָֿתא ּדִֿבי> ּבהַ֣

Act 26:19 ל ֵחזָוא ֿגִרֵּפ֑א ָלא ָקֵמֿת ּבֵחרָיָנא ֻלוקֿבַ֣ 7 לָּכא אַ֣ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא מַ֣
ָיָנא> ׁשמַ֣

Act 26:20 לָהנֻון רמֻסוק> וַ֣ ֿ֭דַ֣ ֿב7 ֿכרֵזֿת ֵמן לֻקוֿ֭דִמי֑ן לָהנֻון ּדַ֣ ֵאָלא אַ֣
נֻֿתוֻֿבון ֿכרֵזֿ֑ת ּדַ֣ ֗מֵמ֞א אַ֣ יֻהוֿ֭ד> ָואֿף לעַ֣ ֿבֻֿכלֵהין ֻקורָי֞א ִּד7 ּדֻֿב7אוִרׁשֵלם> וֿ֭דַ֣

ֿתָיֻֿבוָֿתא> ָלָה֑א וֵנעּבֻֿ֭דון עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדָׁשֵוין לַ֣ וֵנֿתּפנֻון לָוֿת אַ֣
Act 26:21 <ני ו לֵמקטלַ֣ יּכָלא וָצֵֿבין ֗הוַ֣ חֻּדוני ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּבהַ֣ ֞י ָהֵלי֑ן אַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ועַ֣
Act 26:22 ֵהֿ֭ד ָמא ליַ֣וָמא ָהָנא> וָהא ָקֵאם ֗אָנא וַ֣מסַ֣ ָלָהא עֿ֭דַ֣ ני ֵּדין אַ֣ ּדרַ֣ עַ֣

ר ֗אָנ֑א ֵאָלא נִֿבֵי֞א ָלא ָאמַ֣ וֵׁשא וַ֣ ר-ֵמן ֻמ7 ֿ֭ד ֵמֵּדם לֿבַ֣ ָּב֑א ּכַ֣ לרַ֣ זֻעוָרא וַ֣ ֗אָנא לַ֣
עִֿתיָֿ֭ד֞ן ּדֵנהוָי֑ן֞ רו ּדַ֣ יֵלין ּדֵהנֻון ֵאמַ֣ אַ֣
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Act 26:23 ֞ קָימָּתא ּדֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ׁש מִׁשיָחא> וֵנהֵוא ִרִׁשיָֿתא ּדַ֣ ּדֵנחַ֣
֗מֵמ֞א ּס ּס לעַ֣ ָמא וַ֣ עִֿתיֿ֭ד ּדנַֿ֣כֵרז נֻוהָרא לעַ֣ וֿ֭דַ֣

Act 26:24 ֗הסָטוס ּבָקָלא ָרָמ֑א וָלוס ֻרוָח֑א קָעא ִּפ7 7 ָנא ָנֵֿפק ֗הָוא ּפַ֣ ֿ֭ד ָהֿכַ֣ וֿכַ֣
ֿבָּדֿך ּדֵֿתׁשֵנא> ִּגָיאא עַ֣ וֵלא> ֵסֿפָרא סַ֣ 7 ׁשנַ֣יּת ָלֿך ּפַ֣

Act 26:25 ֞י ׁשָרָרא ֗הסָטו֑ס ֵאָלא ֵמלַ֣ ִציָחא ִּפ7 וָלוס> ָלא ׁשִניֿת נַ֣ 7 ר ּפַ֣ ָאמַ֣
ֵלל ֗אָנא> קנֻוָֿתא ממַ֣ וֿתַ֣

Act 26:26 ן וֵמֻטל ָהָנא יֵהין ּדָהֵלי> ע עלַ֣ וס יִַּ֣תיָראִיֿת ָיֿ֭דַ֣ ֿגִרּפַ֣ 7 לָּכא אַ֣ ָואֿף מַ֣
ר ֗אָנא ֞ ָלא ָסֿבַ֣ חָֿ֭דא ֵמן ָהֵלין ֵמֵלא> ו֗ה֑י ֵמֻטל ּדַ֣ ֵלל ֗אָנא קָֿ֭דמַ֣ ֿגֵלא ממַ֣ ִעין-ּבַ֣

֞ עָי֞ן ֵלה> ּדָלא ֗הָוא ּבֻטוׁשָיא סִעיָרן> ּדטַ֣
Act 26:27 <֗נּת יֵמן אַ֣ מהַ֣ ע ֗אָנא ּדַ֣ נִֿבֵי֑א֞ ָיֿ֭דַ֣ ֿגִרֵּפא לַ֣ 7 לָּכא אַ֣ ֗נּת מַ֣ יֵמן אַ֣ מהַ֣

Act 26:28 ֗נּת ִלי ֵּדאהֵוא ִליל ֵמֵּדם מִּפיס אַ֣ וס> ּבקַ֣ ֿגִרּפַ֣ 7 ר ֵלה אַ֣ ָאמַ֣
ּכִרסטָיָנא>

Act 26:29 ִּגי> ָלא ֗הָוא ָלֿך ֿבסַ֣ ִליל וַ֣ ָלָהא ּבקַ֣ ר> ָּבֵעא ֗הִויֿת ֵמן אַ֣ וָלוס ֵאמַ֣ ּפַ֣ ו7
ר ֿכָוֿתי לֿבַ֣ יֵלין ּדָׁשמִעין ִלי יַ֣וָמָנ֑א ּדֵנהוֻון אַ֣ לֻחוֿ֭ד ֵאָלא ָאֿף לֻֿכלֻהון אַ֣ ּבַ֣

ֻסוֵר֞א ָהֵלין> ֵמן אַ֣
Act 26:30 <מֻהון ו עַ֣ איֵלין ּדָיֿתִּבין ֗הוַ֣ ֵֿברִניִק֑א וַ֣ לָּכא וִהֿגָמוָנא ו7 וָקם ֵלה מַ֣

Act 26:31 ן ּדֵמֵּדם ֿ֭ד ָואמִרי> ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ו חַ֣ לִלין ֗הוַ֣ ָמ֑ן ממַ֣ קו ֵמן ּתַ֣ ֿ֭ד ּפרַ֣ וֿכַ֣
ֿבָרא ָהָנא> ֿ֭ד ּגַ֣ אֻסוֵר֑א֞ ָלא עֿבַ֣ ו לַ֣ וָּתא אַ֣ ּדָׁשֵוא למַ֣

Act 26:32 ֿבָרא ָהָנא ּדֵנׁשּתֵר֑א ח ֗הָוא ּגַ֣ ִֿפ֗הסָטוס> ֵמׁשּכַ֣ וס ל7 ֿגִרּפַ֣ 7 ר אַ֣ ֵואמַ֣
ר ָלא קָרא> ֵאֻלו ּבֵֿגן ֵקסַ֣

Act 27:1 ִליַ֣א> וַ֣אׁשלֵמה איטַ֣ ר ִל7 ר לָוֿת ֵקסַ֣ ּדַ֣ ֗הסָט֑ס ּדֵנׁשּתַ֣ ו֗הי ִּפ7 ֿ֭ד עלַ֣ ֿפקַ֣ וַ֣
ֿ֭ד ֵקנטֻרוָנא ֵמן ֵאסִּפיר ֿבָרא חַ֣ ֵמ֑ה לֿגַ֣ אִסיֵר֞א ֗אחָרֵנ֞א עַ֣ וָלוס ולַ֣ ּפַ֣ ל7

7וִלָיוס ס ׁשֵמה הָוא ֻי סִטא> ּדַ֣ ֵסֿבַ֣
Act 27:2 ֿ֭דרמנָֻטוס 7 ֿ֭ד הָוֿת ּדֵנרֵּד֑א נֵחֿתן ֵלאלָֿפא ִּדאיֵֿתיה ֗הָוֿת ֵמן אַ֣ וֿכַ֣

רָֿכוס ִרסטַ֣ 7 ן ֵלאלָֿפ֑א אַ֣ מַ֣ ל ֗הָוא עַ֣ אִסיַ֣א> ועַ֣ 7 אֿתָרא ּדַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא> ָואָז֗לא ֗הָוֿת לַ֣
ָלוִניִקא מִֿ֭די֗נָּתא> סַ֣ ֵקָֿ֭דוִניַ֣א ּדֵמן ֵֿת7 מַ֣

Act 27:3 חָמנֻוָֿתא מרַ֣ ח ֵקנטֻרוָנא ּבַ֣ ׁשַ֣ ן ֵואֿתחַ֣ יָּד> צַ֣ ִטין ל7 ליַ֣וָמא ֗אחִרָנ֑א מַ֣ וַ֣
ו֗ה֑י֞ וֵנּתּתִניח> אֵּפס ֵלה ּדִנאזַ֣ל לָוֿת ָרחמַ֣ וָלו֑ס וַ֣ 7 לָוֿת ּפַ֣
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Act 27:4 <וּפָרוס ל ֻק7 ֑י֞ ֵאֿתּכֵרֿכן עַ֣ ֻקוֿבָל֞ן ֗הוַ֣ י֑ן וֵמֻטל ּדֻרוֵח֞א סַ֣ ָמן רֿ֭דַ֣ וֵמן ּתַ֣
Act 27:5 א מִֿ֭די֗נָּתא ֻמורַ֣ ִטין ל7 מֻֿפוִליַ֣א> ומַ֣ ּפַ֣ ֿ֭ד7 ִקיִליִקיַ֣א וַ֣ רן יַָ֣מא ּד7 עֿבַ֣ וַ֣

ֻלוִקיַ֣א> ּד7
Act 27:6 נּדִריַ֣֑א ָּדאָז֗לא ֗הָוֿת ֵלּכסַ֣ 7 ָמן ֵקנטֻרוָנא ֵאלָֿפא ֵמן אַ֣ ח ּתַ֣ ֵואׁשּכַ֣

ן ָּבה> ִליַ֣֑א וַ֣אוּתֿבַ֣ איטַ֣ ִל7
Act 27:7 ִטין חֵסן מַ֣ ִּגֵיא֑א֞ למַ֣ וֵמֻטל ּדיִַ֣קיָראִיֿת ָרֿ֭דָיא ֗הָוֿת ליַ֣וָמָֿת֞א סַ֣

ל קִניָֿ֭דוס ָּגזַ֣רָּתא> וֵמֻטל ּדָלא ָׁשֿבָקא ֗הָוֿת ֻרוָחא ּדִנאזַ֣ל ּתִריָצאִיֿ֑ת ֻלוקֿבַ֣
לָמוִנא מִֿ֭די֗נָּתא> 7 ל סַ֣ ִרִט֑א ֻלוקֿבַ֣ ל ק7 ֵאֿתּכֵרֿכן עַ֣

Act 27:8 רָיא לִמאֵנ֞א ִטין לֻֿ֭דוּכָֿתא ּדֵמֿתקַ֣ ֿ֭ד ָרֵֿ֭דינַ֣ן חָֿ֭דֵרי֑ה֞ מַ֣ חֵסן ּכַ֣ וַ֣למַ֣
א> אֵסאַ֣ 7 ׁשָמה לַ֣ ִריָֿבא ֗הָוֿת ָלה מִֿ֭די֗נָּתא ּדַ֣ ֞ וקַ֣ ִּפיֵרא> ׁשַ֣

Act 27:9 וָמא ר ָאֿף יַ֣וָמא ּדצַ֣ עֿבַ֣ ָמא ּדַ֣ ִּגָיא֑א עֿ֭דַ֣ ָמן זַֿ֣בָנא סַ֣ ין ּתַ֣ הוַ֣ וַ֣
וָלוס 7 הָוא ֵלה ֵקנָטא ּדֵנרֵּדא ֗אָנׁש ּביַָ֣מא> וָמֵלֿך ֗הָוא לֻהון ּפַ֣ ֞ וַ֣ ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא>

Act 27:10 ִּגָיאא ָהוָיא ֿבֻחוסָרָנא סַ֣ ֿבֵר֑א֞ ָחֵזא ֗אָנא ּדֻֿבאולָצָנא וַ֣ ר> ּגַ֣ ָואמַ֣
ן> ֞ן ִּדילַ֣ ן ֵאָלא ָאֿף ּדנַֿ֣פָׁשֿתַ֣ וּבָלה ֵּדאלֿפַ֣> לֻחוֿ֭ד ּדמַ֣ ו ּבַ֣ ֑ן לַ֣ רִּדיֿתַ֣ מַ֣

Act 27:11 ע ֗הָוא יִַּ֣תיר ֵמן לָמָרה ֵּדאלָֿפא ָׁשמַ֣ ֵקנטֻרוָנא ֵּדין לֻקוֵֿברִנִטא וַ֣
וָלוס> ּפַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ֵמלַ֣

Act 27:12 ִּגֵיא֞א ֿתָו֑א סַ֣ סָּתיֻו ֵּבה סַ֣ ו לִמאָנא למַ֣ וֵמֻטל ּדָלא ָעֵהן ֗הָוא הַ֣
נֻעון ונַ֣סֻּתון נמַ֣ ָמ֑ן ֵואנֻהו ּדֵמׁשּכִחי֑ן ּדַ֣ ו ּדֵנרֵּדא ֵמן ּתַ֣ ן ָצֵֿבין ֗הוַ֣ ֵמנַ֣

ר ֗הָוא קִרִטא> וֵמֿתקֵרא ֗הָוא ֻּפ7וִנּכס> וָחאַ֣ 7 ו֗הי ֗הָוא ּבַ֣ ֿ֭ד ִּדאיֿתַ֣ לִמאָנא חַ֣ ּבַ֣
ימָנא> לֿתַ֣

Act 27:13 יֿך ֵצֿבָינֻהו֑ן ָרֵֿ֭דין ֵטין אַ֣ ממַ֣ רו ּדַ֣ ימָנ֑א וַ֣סֿבַ֣ ֿת ֻרוָחא ּדֿתַ֣ ֿ֭ד ֵנׁשּבַ֣ וֿכַ֣
ִרִטא> ֞י ק7 ו חָֿ֭דרַ֣ ֗הוַ֣

Act 27:14 לָעָל֑א ּדֵמֿתקֵרא ׁשָֿבא ּדעַ֣ ין מַ֣ ק עלַ֣ ִליל> נֿפַ֣ ר קַ֣ וֵמן-ָּבֿתַ֣
קִליָֿ֭דון ֻטוָֿפִניָקוס ֵאורַ֣

Act 27:15 ל ֻרוָחא> ויַ֣֗הֿבן ֿתֻקום ֻלוקֿבַ֣ ֿת ּדַ֣ ֿת ֵאלָֿפא> וָלא ֵאׁשּכחַ֣ טּפַ֣ ֵואֿתחַ֣
איָֿ֭דא ּדִהי> לַ֣

Act 27:16 חן חֵסן ֵאׁשּכַ֣ ֑א למַ֣ וֿ֭דַ֣ רָיא ֻק7 רן ָּגזַ֣רָּתא חָֿ֭דא ּדֵמֿתקַ֣ ֿ֭ד עֿבַ֣ וֿכַ֣
רֻקוָרא> ֿ֭דן לקַ֣ ֵאחַ֣
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Act 27:17 ֿתקִנין ָלה ֵלאלָֿפא> וֵמֻטל ּדָֿ֭דחִלין ין ומַ֣ יִצין ֗הוַ֣ לָנ֑ה מחַ֣ ֿ֭ד ׁשקַ֣ וֿכַ֣
ין> ן וָהֿכָוֿת ָרֵֿ֭דין ֗הוַ֣ ארֵמָנו> ֵחֿתָני֗הי לַ֣ ּתֵּתה ּדיַָ֣מ֑א אַ֣ חַ֣ לָמא ֵנֵּפל ּבמַ֣ ין ּדֿ֭דַ֣ ֗הוַ֣
Act 27:18 ין ָמאִני֞ן ׁשָי֑א ליַ֣וָמא ֗אחִרָנא> ׁשֿ֭דַ֣ ין ִּכיֻמוָנא קַ֣ ֿ֭ד ָקם ֵלה עלַ֣ וֿכַ֣

ּביַָ֣מא>
Act 27:19 <ין י֞ן ׁשֿ֭דַ֣ ֿתָלָֿת֑א ָמאֵנ֞א ִּדיָלה ֵּדאלָֿפא ִּבאיֿ֭דַ֣ ליַ֣וָמא ּדַ֣ וַ֣

Act 27:20 ִּתיֵר֑א֞ וָלא ֵׁשמָׁשא ֵמֿתחֵזא ֗הָוא ֿתָוא יַ֣וָמָֿת֞א יַ֣ ֿ֭ד ֵלה סַ֣ ֿ֭ד ֵאחַ֣ וֿכַ֣
י֞ן ֻּכל ֻּכֵלה ֵאֿתּפֵסק ֗הָוא ֵלה> יַ֣ ֿבָרא ּדחַ֣ וּכֵֿב֑א֞ סַ֣ הָרא וָלא ּכַ֣ וָלא סַ֣

Act 27:21 יָנֿתֻהון וָלוס ּבַ֣ 7 ר ֗הָו֑א ָהיֵּדין ָקם ּפַ֣ יּבַ֣ ֿ֭ד ֗אָנׁש ֵמֵּדם ָלא ֵמסּתַ֣ וֿכַ֣
סִּכין ִרִט֑א וֵמֿתחַ֣ ין ֵמן ק7 ֿבֵר֑א֞ ָלא ָרֵֿ֭דין ֗הוַ֣ ר> ֵאֻלו ֵאּתטִּפיסֻּתון ִלי ּגַ֣ ֵואמַ֣

ין ֵמן ֻחוסָרָנא וֵמן ֻאולָצָנא ָהָנא> ֗הוַ֣
Act 27:22 וָהָׁשא ָמֵלֿך ֗אָנא ּדֵֿתהוֻון ּדָלא ָעָקא> נַֿ֣פָׁשא ֵּגיר ֵמנֻֿכון חָֿ֭דא

ָלא ָאֿבָּד֑א ֵאָלא ֵאן ֵאלָֿפא>
Act 27:23 ו ּדִֿ֭דיֵלה ֗אָנא אָלָה֑א הַ֣ אֵֿכה ּדַ֣ לַ֣ ֵאֿתחִזי ִלי ֵּגיר ּבִללָיא ָהָנא מַ֣

ח ֗אָנא> וֵלה ָּפלַ֣
Act 27:24 ר> וָהֿא מָקם קָֿ֭דם ֵקסַ֣ ו ָלֿך לַ֣ וֵלא> עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ 7 ל ּפַ֣ ר ִלי> ָלא ֵּתֿ֭דחַ֣ ֵואמַ֣

ָמֿך> ֿבָּתא לֻֿכל ּדָרֵֿ֭דין עַ֣ והַ֣ ָלָהא מַ֣ יַ֣֗הֿב ָלֿך אַ֣
Act 27:25 ָנא אָלָה֑א ּדָהֿכַ֣ יֵמן ֗אָנא ֵּגיר ּבַ֣ ֿבֵר֑א֞ מהַ֣ ֿבו ּגַ֣ ּבַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאֿתלַ֣

מי> ל עַ֣ לַ֣ יֿך ָמא ֵּדאֿתמַ֣ ָהֵוא> אַ֣
Act 27:26 <ן ּדֵנׁשּתֵֿ֭דא ם לָֿגזַ֣רָּתא חָֿ֭דא ִאיֿת לַ֣ ּברַ֣

Act 27:27 ֿ֭דִריַ֣וס יַָ֣מ֑א הַ֣ ֿפן ּב7 רַ֣ ין ֵואּתטַ֣ טעַ֣ ר יַ֣וִמי֞ן ּדַ֣ עסַ֣ רּבֿתַ֣ ר אַ֣ וֵמן-ָּבֿתַ֣
ו> רִֿבין ֗הוַ֣ ארָעא ֵמֿתקַ֣ ָלֵח֞א ּדלַ֣ רו מַ֣ ּבֵֿפלֵּגה ּדִללָיא> סֿבַ֣

Act 27:28 ֑ו ִליל רֿ֭דַ֣ ן וֻֿתוֿב קַ֣ וִמי֞ן ֵעסִרי> חו קַ֣ ֑ס֞ ֵואׁשּכַ֣ ארִמיו ֵאוִקינַ֣ וַ֣
֞ ֵעסֵרא> מׁשַ֣ וִמי֞ן חַ֣ חו קַ֣ ֵואׁשּכַ֣

Act 27:29 ן ּבֻֿ֭דוּכָיָֿת֞א ִּדאיֿת ּבֵהין ח לַ֣ לָמא ֵנׁשּתֿכַ֣ ין ּדַ֣ ִחיִלין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ וֿכַ֣
ו ּדֵנהֵוא ֵלין ֗הוַ֣ מצַ֣ ע> וַ֣ רּבַ֣ רָֿתה ֵּדאלָֿפא ֵאוִקינַ֣֞ס אַ֣ רִמיו ֵמן חַ֣ ֻׁשוֵע֑א֞ אַ֣

יַ֣וָמא>
Act 27:30 אֵחֿתו ֵמָנה ק ֵמָנה ֵמן ֵאלָֿפא> וַ֣ ו לֵמערַ֣ ָלֵח֞א ֵּדין ּבעַ֣ מַ֣

ארָעא> ָמ֑א ּבֵעלָֿתא ּדִנאזֻ֗לון ָּבה וֵנאסֻרוָנה ֵלאלָֿפא ּבַ֣ רֻקוָרא ליַ֣ לקַ֣
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Act 27:31 ֵּדאן ָהֵלין ֞ ִטָיוֵטא> ר לֵקנטֻרוָנא וֵלאסטרַ֣ וָלו֑ס ֵאמַ֣ 7 ֿ֭ד חָזא ּפַ֣ וֿכַ֣
֗נֻּתון ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ּדִֿתֻחון> ּתִרי֑ן אַ֣ ֵּבאלָֿפא ָלא מֿכַ֣

Act 27:32 רֻקוָרא ֵמן ֵאלָֿפא ֿבֵלי֞ה ּדקַ֣ ִטָיוֵט֞א לחַ֣ קו ֵאסטרַ֣ ָהיֵּדין ּפסַ֣
ֿבֻקוה ָטעָיא ּס ּס וׁשַ֣

Act 27:33 ֿפָר֑א מִּפיס ֗הָוא לֻֿכלֻהון הָוא צַ֣ ָמא ּדַ֣ וָלוס עֿ֭דַ֣ 7 ֻהו ֵּדין ּפַ֣
ר יַ֣וִמי֑ן֞ ֵמן ֵקנָטא עסַ֣ רּבֿתַ֣ ן יַ֣וָמָנא ָהא אַ֣ ר לֻהו> ֿ֭ד ָאמַ֣ יָּברָּתא> ּכַ֣ ּבֻלון סַ֣ נקַ֣ ּדַ֣

ֵמֵּדם ָלא טִעים לֻֿכון>
Act 27:34 ּבֻלון ֵמאֻֿכולָּתא לֻקוָיָמא ֿתקַ֣ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ָּבֵעא ֗אָנא ֵמנֻֿכו֑ן ּדַ֣

ֿ֭ד ֵמנֻֿכון ָלא ָאֿבָּדא> ֞ ֵמנָֿתא ֵּגיר ֵמן ִרָׁשא ּדחַ֣ יַ֣יֻּכון> ּדחַ֣
Act 27:35 קָצא אָלָהא קָֿ֭דם ֻּכלֻהו֑ן וַ֣ ח לַ֣ ּבַ֣ חָמא וׁשַ֣ ֿב לַ֣ ֑ר נסַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵאמַ֣ וֿכַ֣

ל> אֵקֿף לֵמאֿכַ֣ וַ֣
Act 27:36 <ֵּבלו ֻּתורָסָיא יַ֣או ֻּכלֻהון וקַ֣ ֵואֿתּבַ֣

Act 27:37 ֞ ֿבִעין וֵׁשֿת נַֿ֣פָׁשן> אֵֿתין וׁשַ֣ ין ֵּדין ֵּבאלָֿפ֑א מַ֣ ין ֗הוַ֣ ִאיֿתַ֣
Act 27:38 ו לו ֵחֵט֞א וַׁ֣שֿ֭דַ֣ ֵקלו ֵמן ֵאלָֿפ֑א וַׁ֣שקַ֣ עו ֵמאֻֿכולָּת֑א אַ֣ ֿ֭ד סֿבַ֣ וֿכַ֣

ּביַָ֣מא>
Act 27:39 עו> ֵאָלא וּדַ֣ רָעא> ָלא ֵאׁשּתַ֣ יָֿ֭דא ֗הי אַ֣ ָּפֵנ֞א אַ֣ ֿ֭ד הָוא יַ֣וָמ֑א סַ֣ וֿכַ֣
ו ֵּדאן ֵמׁשּכָחא> יָּכא ּדָרֵנין ֗הוַ֣ ל ֵּג֗נֿב יַֿ֣בָׁשא ֵּכנָֿפא חָֿ֭דא ּדיַָ֣מ֑א אַ֣ ָחרו עַ֣

ֵנֿ֭דֻחוָנה ֵלאלָֿפא>
Act 27:40 ו ָרֿכֵּב֞א ארִּפיו ֵאֵני֞ן ּביַָ֣מא> וַׁ֣שרַ֣ ֞ס ֵמן ֵאלָֿפ֑א וַ֣ קו ֵאוִקינַ֣ ֿפסַ֣ וַ֣
֞י יַֿ֣בָׁשא> אּפַ֣ ו לַ֣ רֵמָנון זֻעוָרא לֻרוָחא ּדָנׁשָּבא> וָרֵֿ֭דין ֗הוַ֣ ו אַ֣ ֿתלַ֣ וָּכֵנ֑א֞ וַ֣ ּדסַ֣

Act 27:41 <יָנֿת ּתֵרי֞ן ֻעומִקי֞ן ּדיַָ֣מא ֿת ֵאלָֿפא ּבֻֿ֭דוּכָֿתא ּדָרָמ֑א ּבַ֣ וֵֿגׁשַ֣
ָּבה ֵּדין ֿ֭דָמָי֑א וָלא ֵמּתּתִזיע ֗הָוא> ּגַ֣ ָּבה קַ֣ ריַֿ֣ת ָּבה> וָקם עֵליה ּגַ֣ ֵואֿתחַ֣

֞ ֗לֵלא> ֗אחָרָיא ֵאׁשּתִרי ֵמן קִטיָרא ּדֿגַ֣
Act 27:42 אִסיֵר֑א֞ ּדָלא נַ֣רֻמון טֻלון ֵאנֻון לַ֣ נקַ֣ ִטָיוֵט֑א֞ ּדַ֣ ו ֵאסטרַ֣ ו ֗הוַ֣ צֿבַ֣ וַ֣

חָוא וֵנערֻקון לֻהון ֵמנֻהון> סַ֣
Act 27:43 <וָלוס ּפַ֣ וֵקנטֻרוָנא ּכָלא ֵאנֻון ֵמן ָהֵֿ֭ד֑א ֵמֻטל ּדָצֵֿבא ֗הָוא ּדנֵַ֣חא ל7

ֿ֭דָמֵי֞א ֵנסֻחון ֿבקַ֣ ֿ֭ד לֻהון ּדַ֣ חָו֑א ּפקַ֣ רָמיֻו סַ֣ ו למַ֣ איֵלין ּדֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣ ולַ֣
ארָעא> וֵנעּבֻרון לַ֣
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Act 27:44 ן רו ֵאנֻו> עּבַ֣ יֵס֞א ֗אחָרֵנ֞א ֵּדאלָֿפא> אַ֣ ל קַ֣ ֵּפ֞א ועַ֣ ל ּדַ֣ רָּכא עַ֣ וַ֣לׁשַ֣
ארָעא ס וזַֿ֣בו לַ֣ ָנא ֻּכלֻהון ֵאׁשּתַ֣ וָהֿכַ֣

Act 28:1 <רָיא ָהי ָּגזַ֣רָּתא ִמִליִטא ֵמֿתקַ֣ רֵּכן ִיֵלֿפ֑ן ּד7 וֵמן ָּבֿתַ֣
Act 28:2 אוֵחֿ֭דו ן וַ֣ ִויו לָוֿתַ֣> ִּגֵיא֞א חַ֣ חֵמ֞א סַ֣ ו ָּב֑ה רַ֣ רּבָרֵי֞א ּדָעמִרין ֗הוַ֣ וֿבַ֣

ִּגָיאא וֻקורָׁשא ִּדאיֿת ֗הָוא> ֑ן ֵמֻטל ֵמטָרא סַ֣ ן ּדֵנׁשחַ֣ אוֻן לֻֿכלַ֣ קרַ֣ נֻוָר֑א וַ֣
Act 28:3 ֿת ֵמנֻהון ל נֻוָרא> וֵנֿפקַ֣ ֻּבוֵֿב֞א וָסם עַ֣ ל ֻסוָֿגאא ּדחַ֣ וָלוס ׁשקַ֣ ּפַ֣ ו7

ֿת ִּבאיֵֿ֭דה> ֿתָחא ּדנֻוָרא וֵנֿכּתַ֣ ָאֵֿכֿ֭דָנא ֵמן רַ֣
Act 28:4 ר ָהָנא ו> ּכֿבַ֣ לָיא ִּבאיֵֿ֭ד֑ה ָאמִרין ֗הוַ֣ רּבָרֵי֞א ּדֿתַ֣ ֿ֭ד חזַ֣אוֻה ּבַ֣ וֿכַ֣
קֵֿתה ּדִנֵחא> וזַֿ֣ב ֵמן יַָ֣מ֑א ִּכאנֻוָֿתא ָלא ׁשֿבַ֣ ֿ֭ד ֵאׁשּתַ֣ ֿבָרא ָקֻטוָלא ֗הו> ּדֿכַ֣ ּגַ֣

Act 28:5 סֵנא ִניֿף ִאיֵֿ֭ד֑ה וַׁ֣שָֿ֭דה ָלאֵֿכֿ֭דָנא ּבנֻוָרא> וֵמֵּדם ּדַ֣ וָלוס אַ֣ 7 ֻהו ֵּדין ּפַ֣
ָלא הָוי֗הי>

Act 28:6 ֿ֭ד ִמיֿת ר ָׁשעֵֿתה ֵמֿתמֵסא וָנֵֿפל ּכַ֣ רּבָרֵי֑א֞ ּדֿבַ֣ ו ֵּדין ּבַ֣ ָסֿבִרין ֗הוַ֣
חֵלֿפו סֵנא ָלא הָוי֗ה֑י ׁשַ֣ חזַ֣ו ּדֵמֵּדם ּדַ֣ ִּכיו וַ֣ ִּגָיאא סַ֣ ֿ֭ד ֵעָּדָנא סַ֣ רָעא> וֿכַ֣ ל אַ֣ עַ֣

אָלָהא ֗הו ס רו ּדַ֣ יֻהו֞ן ֵואמַ֣ ֵמלַ֣
Act 28:7 ׁשֵמה הָוא ֿ֭ד ּדַ֣ ֿבָרא חַ֣ ֿתָר֑א לֿגַ֣ ו אַ֣ ִאיֿת ֗הָוא ֵּדין ֻקורָי֞א ֵּבה ּבהַ֣
֞ ָחֿ֭דָיאִיֿת> יֵּתה ּתָלָֿתא יַ֣וִמין> ן ּבֿבַ֣ ּבלַ֣ וּפִלָיוס> ּדֻהו הָוא ִרָׁשה ּדָֿגזַ֣רָּתא> וקַ֣ ָּפ7

Act 28:8 ל ָי֞א ּכִריה ֗הָוא> ועַ֣ ֿבִֿכאֿב מעַ֣ ָּפוּפִלָיוס> ֵּבאָׁשָֿתא וַ֣ ֻֿבו֗הי ֵּדין ּד7 אַ֣
ו֗הי ִאיֵֿ֭דה וַ֣אחלֵמה> ִלי> וָסם עלַ֣ וָלוס וצַ֣ 7 לָוֵֿתה ּפַ֣

Act 28:9 ו ָּבה ּבָֿגזַ֣רָּתא יֵלין ִּדאיֿת ֗הוַ֣ רָּכא אַ֣ ֿ֭ד הָוֿת ָהֵֿ֭ד֑א ָאֿף ׁשַ֣ וֿכַ֣
ו> אֵסין ֗הוַ֣ ו לָוֵֿתה וֵמֿתַ֣ ּכִריֵה֑א֞ ָקרִּבין ֗הוַ֣

Act 28:10 <ָמ֑ן זַ֣וֻֿ֭דון ין ֵמן ּתַ֣ ֿ֭ד ָנֿפִקין ֗הוַ֣ ן וֿכַ֣ ורֵֿב֞א יַ֣קֻרו> ִואיָקֵר֞א רַ֣
Act 28:11 נּדָריָּת֑א ֵלּכסַ֣ ין ֵּבאלָֿפא אַ֣ רֿ֭דַ֣ ר יַ֣רֵח֞א ּתָלָֿת֑א וַ֣ קן ֵּדין ָּבֿתַ֣ נֿפַ֣

֞ אסּתיַֿ֣ת ֗הָוֿת ָּבה ּבָֿגזַ֣רָּתא> ִואיֿת ֗הָוֿת עֵליה ָאָֿתא ּדָֿתאֵמא> ּדַ֣
Act 28:12 <ָמן יַ֣וָמָֿת֞א ּתָלָֿתא ִוין ּתַ֣ א מִֿ֭די֗נָּתא> וקַ֣ ָקוסַ֣ ֻסרַ֣ ין ל7 ֵואֿתַ֣

Act 28:13 ֿ֑֭ד ר יַ֣וָמא חַ֣ ִרִֿגָיון מִֿ֭די֗נָּתא> וָֿבֿתַ֣ נַ֣ען ל7 ָמן ֵאֿתּכֵרֿכ֑ן ומַ֣ וֵמן ּתַ֣
ָּפוִטיַ֣אָלס מִֿ֭די֗נָּתא ין ל7 ֿתֵרי֞ן יַ֣וִמי֑ן֞ ֵאֿתַ֣ ימָנא> ולַ֣ ן ֻרוָחא ּדֿתַ֣ ֿת לַ֣ ֵנׁשּבַ֣

ִליַ֣א> איטַ֣ ִּד7
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Act 28:14 <ֿבָעא ין לָוֿתֻהון יַ֣וָמָֿתא ׁשַ֣ הוַ֣ ֑ן וַ֣ ו ֵמנַ֣ ֿבעַ֣ ֞ וַ֣ ֵחא> ָמן אַ֣ חן ּתַ֣ ֵואׁשּכַ֣
ֻר֗הוִמא> וָהיֵּדין ֵאזַ֣לן ל7

Act 28:15 ָמא לֻׁשוָקא ן עֿ֭דַ֣ קו ֻלאורעַ֣ ָמ֑ן נֿפַ֣ ֵח֞א ּדֿתַ֣ עו אַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ וֿכַ֣
וִּדי וָלו֑ס אַ֣ 7 ֿ֭ד חָזא ֵאנֻון ּפַ֣ ֞ וֿכַ֣ ֿתָלֿת ָחנָון> ָמא לַ֣ עֿ֭דַ֣ ִּפָיוס-ָֿפוָרו֑ס וַ֣ ּדֵמֿתקֵרא אַ֣

יַ֣ל> אָלָהא ֵואֿתחַ֣ לַ֣
Act 28:16 יָּכא ּדָצֵֿב֑א וָלו֑ס ּדֵנׁשֵרא אַ֣ ּפַ֣ אֵּפס ֵקנטֻרוָנא ל7 ֻר֗הוִמא> וַ֣ לן ל7 ועַ֣

ר ֗הָוא ֵלה ס ו ּדָנטַ֣ ִטָיוָטא הַ֣ ם ֵאסטרַ֣ עַ֣
Act 28:17 ֞ יֻהו֞ן ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא> וָלוס קָרא לִרָׁשנַ֣ 7 ר ּפַ֣ ּדַ֣ ר ּתָלָֿתא יַ֣וִמי֑ן֞ ׁשַ֣ וֵמן-ָּבֿתַ֣

ל ֿ֭ד ּבֵמֵּדם ָלא ָקֵמֿת ֻלוקֿבַ֣ ֑י֞ ֵאָנא ּכַ֣ חַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ ן ּגַ֣ ר לֻהו> נַׁ֣ש֑ו ֵאמַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתּכַ֣ וֿכַ֣
וִרׁשֵלם ִּבאיָֿ֭דא לֵמֿת ֵמן ֻא7 אֻסוֵר֞א ֵאׁשּתַ֣ ֑י֞ ּבַ֣ אָֿבהַ֣ ָמא וָנֻמוָסא ּדַ֣ עַ֣

֞ ּדֻר֗הוָמֵיא>
Act 28:18 רי חו ָּבֿתַ֣ ו ּדֵנׁשֻרוָננ֑י ֵמֻטל ּדָלא ֵאׁשּכַ֣ אֻלונ֑י צֿבַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ וֵהנֻון ּכַ֣

וָּתא> ֵרׁשָיָנא ֵמֵּדם ּדָׁשֵוא למַ֣
Act 28:19 ֑ר אלֵצֿת ֵּדאקֵעא ּבֵֿגן ֵקסַ֣ לי ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ֵאֿתַ֣ ו ֻלוקֿבַ֣ ֿ֭ד ָקיִמין ֗הוַ֣ וֿכַ֣

מי> ֞י עַ֣ ֿבנַ֣ טֵרֿג ּבֵמֵּדם לַ֣ יֿך ִאיֿת ִלי ֵּדאקַ֣ ָלא אַ֣
Act 28:20 ֵעא לֻֿכון ֵמֻטל ָהָנא ּבִעיֿת ֵמנֻֿכו֑ן ּדִֿתאֻֿתון ֵואחֵזיֻֿכון ֵואׁשּתַ֣

לָּתא ָהֵֿ֭דא> ִסיר ֗אָנא ּבִׁשׁשַ֣ איסָרֵיל אַ֣ ֿבָרא ֵּגיר ִּד7 ן ֵמֻטל סַ֣ ָהֵלי>
Act 28:21 ֻהוֿ֑֭ד וָלא ֵּבלן ֵמן ִי7 יּךְ֭ ָלא קַ֣ רָּתא עלַ֣ ן ֵאּגַ֣ ן חנַ֣ ָאמִרין ֵלה ֵהנֻו>

יּכְ֭> ן ֵמֵּדם ּדִֿביׁש עלַ֣ רו לַ֣ וִרׁשֵל֑ם ֵאמַ֣ ו ֵמן ֻא7 ֵח֞א ֵּדאֿתַ֣ ֗אָנׁש ֵמן אַ֣
Act 28:22 ֗נּת> ֵמֻטל ּדיֻולָּפָנא ֵעא אַ֣ ע ֵמָנֿך ֵמֵּדם ּדֵמֿתרַ֣ ן ֵּדין ּדֵנׁשמַ֣ ָצֵֿבינַ֣

ל> ּבַ֣ ל ֗אָנׁש ָלא מקַ֣ ָהָנ֑א ָיֿ֭דִעינַ֣ן ּדעַ֣
Act 28:23 <ׁשֵרא ֗הָוא ר ּדַ֣ ִּגֵיא֞א ּכַ֣ ו לָוֵֿתה סַ֣ ֿכנַׁ֣שו ֵואֿתַ֣ אִקימו ֵלה יַ֣וָמ֑א וַ֣ וַ֣

ל ֵי7ֻׁשו֑ע ֵמן מִּפיס לֻהון עַ֣ ֵהֿ֭ד וַ֣ ֿ֭ד מסַ֣ אָלָהא> ּכַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ל מַ֣ ֿגָלא לֻהון עַ֣ וַ֣
מָׁשא> ָמא לרַ֣ עֿ֭דַ֣ ֿפָרא וַ֣ ֻמוֵׁשא וֵמן נִֿבֵי֑א֞ ֵמן צַ֣ ָנֻמוָסא ּד7

Act 28:24 ֗אחָרֵנ֞א ָלא ו֗ה֑י֞ וַ֣ ו לֵמלַ֣ ו֗אָנִׁשי֞ן ֵמנֻהון ֵמּתטִּפיִסין ֗הוַ֣
ו> ֵמּתטִּפיִסין ֗הוַ֣
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Act 28:25 ר לֻהון ֻהו ֞ ֵואמַ֣ חָֿ֭דֵֿ֭דא> ֿ֭ד ָלא ָׁשלִמין לַ֣ ֵואׁשּתִריו ֵמן לָוֵֿתה ּכַ֣
עָיא נִֿבָיא ׁשַ֣ ֵלל ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א ּבֻֿפום ֵא7 ִּפיר מַ֣ וָלוס ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭דא> ׁשַ֣ 7 ּפַ֣

ָֿבָהֿתֻֿכו֑ן֞ ל אַ֣ ֻלוקֿבַ֣
Act 28:26 ן ּדֵׁשמָעא ֵּתׁשמֻעון ר לֻהו> ָמא ָהָנא ֵואמַ֣ ֑ר ּדֵזל לָוֿת עַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ּכַ֣

ן וֵֿתחזֻון וָלא ֵּתֿבחֻרון> ּכֻלו> וָלא ֵּתסּתַ֣
Act 28:27 <רו וקַ֣ עֿתֻהון אַ֣ ׁשמַ֣ ָמא ָהָנא> ומַ֣ ִּבי ֵלה ֵּגיר ֵלֵּבה ּדעַ֣ ֵאֿתעַ֣

ּכֻלון יֻהו֑ן֞ וֵנסּתַ֣ יֻהו֞ן וֵנׁשמֻעון ֵּבאֿ֭דנַ֣ ינַ֣ ֵמצ֑ו ּדָלא ֵנחזֻון ּבעַ֣ יֻהו֞ן עַ֣ ינַ֣ ועַ֣
נֻֿתוֻֿבון לָוֿתי ֵואׁשֻּבוק לֻהון> ּבֵלּבֻהון וַ֣

Act 28:28 ר ָהָנא ֻּפורָקָנא ּדַ֣ ֗מֵמ֞א ֗הו ֵאׁשּתַ֣ לעַ֣ ע לֻֿכון ָהִֿכיל ָהֵֿ֭ד֑א ּדַ֣ ֵּתִֿתיֿ֭דַ֣
אָלָהא> ֵהנֻון ֵּגיר ָאֿף ָׁשמִעין ֵלה ס ּדַ֣

Act 28:29 <יָנֿתֻהון ו ּבַ֣ ִּגי ָּדרִׁשין ֗הוַ֣ ֞ וסַ֣ קו ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ֑ר נֿפַ֣ ֿ֭ד ָהֵלין ֵאמַ֣ וֿכַ֣
Act 28:30 ֞ רֵּתי֞ן ׁשִנין> הָוא ֵּבה ּתַ֣ יָּת֑א וַ֣ וָלוס ֵמן ִּדיֵלה ּבַ֣ 7 ר ֵלה ּפַ֣ ֵואֿגַ֣

ו לָוֵֿתה> יֵלין ָּדאֵֿתין ֗הוַ֣ ָמן לֻֿכלֻהון אַ֣ ֵּבל ֗הָוא ּתַ֣ וַ֣מקַ֣
Act 28:31 ל ֿגֵלא עַ֣ ֵלֿף ֗הָוא ִעין ּבַ֣ אָלָה֑א ומַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ל מַ֣ ֿכֵרז ֗הָוא עַ֣ ומַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּדָלא ֵּכלָין ּס ּס ָמרַ֣
 
 



Hebrews
Heb 1:1 <נִֿבֵי֞א ֵמן קִֿ֭דים י֞ן ּבַ֣ ָֿבהַ֣ ם אַ֣ ָלָהא עַ֣ ֵלל אַ֣ ֞ מַ֣ ֿבֻֿכל ֵּדמָון> ָו֞ן וַ֣ ּבֻֿכל מנַ֣

Heb 1:2 ֿבֵרה> ּדֵלה ָסם ָירָּתא ן ּבַ֣ מַ֣ ֵלל עַ֣ ֞ מַ֣ ֿבָהֵלין יַ֣וָמָֿת֞א ֗אחָרֵיא> וַ֣
֞ ֿ֭ד לָעלֵמא> ּדֻֿכלֵמֵּדם> וֵֿבה עֿבַ֣

Heb 1:3 יָלא אִחיֿ֭ד ֻּכל ּבחַ֣ לָמא ִּדאיֻֿתוֵֿתה> וַ֣ ּדֻהויֻו ֵצמָחא ּדֻׁשוֿבֵחה> וצַ֣
ֻּבוָֿתא ל יִַ֣מיָנא ּדרַ֣ י֞ן ִויֵֿתֿב עַ֣ חָטהַ֣ ֿ֭ד ֻּדוָּכָיא ּדַ֣ קנֻוֵמה עֿבַ֣ ּדֵמלֵֿתה> וֻהו ּבַ֣

֞ וֵמא> מרַ֣ ּבַ֣
Heb 1:4 ר ׁשָמא ִּדיֵרֿת ֵמן מיַּ֣תַ֣ יֿך ָמא ּדַ֣ אֵֿכ֑א֞ אַ֣ לַ֣ וָהָנא ֻּכֵלה ִיֵרֿב ֵמן מַ֣

ִּדילֻהון>
Heb 1:5 ֗נּת> ֵאָנא ָלָהא> ּדֵֿברי אַ֣ ר אַ֣ אֵֿכ֞א ֵממֻֿתום ֵאמַ֣ לַ֣ איָנא ֵּגיר ֵמן מַ֣ לַ֣

ֿבָרא> אָֿב֑א וֻהו ֵנהֵוא ִלי לַ֣ יַ֣וָמָנא ִיֵלּדָּתֿך֑ וֻֿתוֿב> ֵּדאָנא ֵאהֵוא ֵלה לַ֣
Heb 1:6 ר> ּדֵלה ֵנסּגֻֿ֭דון ֻּכלֻהון ֵעל ֻּבוֿכָרא לָעלָמ֑א ֵאמַ֣ ֿתי ּדמַ֣ ן ֵאמַ֣ ֻּתוֿב ֵּדי>

אָלָהא> אֵֿכ֞א ּדַ֣ לַ֣ מַ֣
Heb 1:7 ו֗ה֞י מָׁשנַ֣ ו֗ה֞י ֻרו֑ח וַ֣מׁשַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ ֿ֭ד מַ֣ עֿבַ֣ ר> ּדַ֣ ָנא ֵאמַ֣ אֵֿכ֞א ֵּדין ָהֿכַ֣ לַ֣ ל מַ֣ עַ֣

נֻור ָיקָּדא>
Heb 1:8 ֿבָטא ן ׁשַ֣ ם ָעלִמי> ָלָהא לָעלַ֣ ר> ּדֻֿכורסָיֿך ִּדיָלֿך אַ֣ ל ּבָרא ֵּדין ֵאמַ֣ עַ֣

לֻּכוָֿתֿך> ֿבָטא ּדמַ֣ ּפִׁשיָטא ׁשַ֣
Heb 1:9 ָ֑לָהֿך ָלָהא אַ֣ ׁשָחֿך אַ֣ וָל֑א ֵמֻטל ָהָנא מַ֣ סנַ֣יּת עַ֣ רֵחמּת ִּכאנֻוָֿתא וַ֣

֞ יּכְ֭> ֿברַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא> יִַּ֣תיר ֵמן חַ֣ ֵמׁשָחא ּדחַ֣
Heb 1:10 ָיא עָֿבֿ֭ד ארָעא> וַׁ֣שמַ֣ ֗נּת ֵמן ּבִריִׁשיֿת ָסמּת ֵׁשֵֿתאֵסי֞ה ּדַ֣ וֻֿתוֿב> אַ֣

יּךְ֭֞ ֵאנֻון> ִאיֿ֭דַ֣
Heb 1:11 <יֿך נַ֣חָּתא ֵנֿבֻלון ֗נּת> וֻֿכלֻהון אַ֣ ָים אַ֣ א֗נּת קַ֣ ֵהנֻון ֵנעּבֻרון וַ֣

Heb 1:12 ְ֭יּך יֿך ִּדאיֿתַ֣ א֗נּת אַ֣ ן וַ֣ לֻֿפו> ן ֵהנֻון ֵנֿתחַ֣ ֿכִסיָֿתא ֵּתֻעוֿף ֵאנֻו> איֿך ּתַ֣ וַ֣
֞ יּךְ֭֞ ָלא ֵנֿגמָרן> ׁשנַ֣ ֗נּת> וַ֣ אַ֣

Heb 1:13 ָמא ר> ּדֵֿתֿב ֵמן יִַ֣מינ֑י עֿ֭דַ֣ אֵֿכ֞א ֵממֻֿתום ֵאמַ֣ לַ֣ ן ֵּדין ֵמן מַ֣ למַ֣
֞ יּכְ֭> יּךְ֭֞ ֻּכוֿבָׁשא ּתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ ֵּדאִסים ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣
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Heb 1:14 ֿ֭דִרין יֻהון ֻרוֵח֞א ּדֵֿתׁשֵמׁשָּת֑א ּדֵמׁשּתַ֣ ָלא ָהא ֻּכלֻהון ִאיֿתַ֣
ֵי֞א ס ֿת חַ֣ עִֿתיִֿ֭דין לִמארַ֣ יֵלין ּדַ֣ ּבֵֿתׁשֵמׁשָּתא ֵמֻטל אַ֣

Heb 2:1 ען ּדָלא ׁשמַ֣ ִּתיָראִיֿת ֵנהֵוא זִהיִרין ּבֵמֵּדם ּדַ֣ ֑ן ּדיַ֣ ָיִֿבינַ֣ ֵמֻטל ָהָנא חַ֣
ֵנֵּפל>

Heb 2:2 מָעה ֿ֑ת וֻֿכל ּדׁשַ֣ ררַ֣ אֵֿכ֞א ֵאׁשּתַ֣ לַ֣ ֿת ּביַֿ֣֭ד מַ֣ ללַ֣ ֵאן ֵּגיר ֵמלָֿתא ֵּדאֿתמַ֣
ֵּבל ֻּפורָעָנא ּבִֿכאנֻוָֿת֑א ר עֵליה קַ֣ עֿבַ֣ וַ֣

Heb 2:3 י֑ן֞ ָהנֻון יַ֣ יֵלין ּדֵהנֻון ֵאנֻון חַ֣ ל אַ֣ ן ֵנעֻרו֑ק ֵאן נַֿ֣בֵסא עַ֣ ָנא חנַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ר֑ו רַ֣ ן ֵאׁשּתַ֣ עו> ּבַ֣ יֵלין ּדֵמֵנה ׁשמַ֣ ָלֻלו> וֵמן אַ֣ ן לֵמֿתמַ֣ ִריו ֵמן ָמרַ֣ ּדׁשַ֣
Heb 2:4 יֵל֞א ֿבחַ֣ ֞ וַ֣ ֞ וַֿ֣בֵֿתֿ֭דמָרָֿתא> ָלָהא> ָּבאֿתָוָֿתא> יֻהון אַ֣ ֿ֭ד ָסֵהֿ֭ד עלַ֣ ּכַ֣
יֿך ֵצֿבָיֵנה ס ֿבֻֿפוָלֵֿג֞א ּדֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א ֵּדאִֿתיֵהֿבו אַ֣ ֞ וַ֣ חלֵֿפא> מׁשַ֣

Heb 2:5 ֑ן לִלינַ֣ ו֗הי ממַ֣ עלַ֣ עִֿתיֿ֭ד> ּדַ֣ עֵּבֿ֭ד ָעלָמא ּדַ֣ אֵֿכ֞א ׁשַ֣ לַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר למַ֣
Heb 2:6 ֿבֵרה ּדָּתי֗ה֑י וַ֣ ֿבָרא ֵּד֗עהַ֣ ו ּגַ֣ ר> ָמנַ֣ סֵהֿ֭ד ּכָֿתָֿבא ָואמַ֣ יֿך ּדמַ֣ ֵאָלא אַ֣

רָּתי֗הי> סעַ֣ ּד֗אָנָׁשא ּדַ֣
Heb 2:7 <ֵּתׁשֻּבוחָּתא ִואיָקָרא ָסמּת ּבִריֵׁשה ֞ אֵֿכא> לַ֣ ִליל ֵמן מַ֣ ֵמֿכָּתי֗הי קַ֣ אַ֣

֞ יּכְ֭> עָֿבָֿ֭דא ִּדאיֿ֭דַ֣ וַ֣אׁשֵלטָּתי֗הי ּבַ֣
Heb 2:8 עֵּבֿ֭ד ֵל֑ה ו֗הי>֞ ּבָהי ֵּדין ּדֻֿכל ֵמֵּדם ׁשַ֣ עֵּבּדּת ּתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ וֻֿכל ֵמֵּדם ׁשַ֣

֑ן ּדֻֿכל ֵמֵּדם ִּכיל ָחֵזינַ֣ ֿ֭ד> ָהָׁשא ֵּדין ָלא עֿ֭דַ֣ עּבַ֣ ק ֵמֵּדם ּדָלא מׁשַ֣ ָלא ׁשֿבַ֣
ֿ֭ד ֵלה> עּבַ֣ מׁשַ֣

Heb 2:9 ָׁשא ֑ן ּדֻהויֻו ֵי7ֻׁשוע ֵמֻטל חַ֣ ֞ ָחֵזינַ֣ אֵֿכא> לַ֣ ִליל ֵמן מַ֣ ֿך קַ֣ ו ֵּדין ּדמַ֣ הַ֣
ָלָהא חָלֿף יֻּבוֵֿתה אַ֣ וֵּתה> וֵֿתׁשֻּבוחָּתא ִואיָקָרא ִסים ּבִריֵׁשה> ֻהו ֵּגיר ּבטַ֣ ּדמַ֣

וָּתא> ֻּכלָנׁש טֵעם מַ֣
Heb 2:10 ִּגֵיא֞א ָי֞א סַ֣ ֿבנַ֣ ו ּדֻֿכל ִּבאיֵֿ֭דה וֻֿכל ֵמֻטָלֵֿת֑ה וַ֣ ָיֵאא ֗הָוא ֵּגיר להַ֣

ֵׁשה ֵנֿגמִריו֗הי יַ֣יֻהו֞ן ּבחַ֣ לִריָׁשא ּדחַ֣ ֵעל לֵֿתׁשֻּבוחָּת֑א ּדַ֣ אַ֣
Heb 2:11 ן ֵמֻטל ָהָנא ֿ֭ד ֵאנֻון ֻּכלֻהו> ׁש֑ו ֵמן חַ֣ ּדַ֣ ֵּדׁש וָהנֻון ֵּדאֿתקַ֣ ו ֵּגיר ּדקַ֣ הַ֣

ו֗ה֑י֞ חַ֣ ָלא ּבֵהֿת ּדֵנקֵרא ֵאנֻון אַ֣
Heb 2:12 <ּבָחֿך ָוה ּדִעּ֗דָּתא ֵאׁשַ֣ ֿבֿגַ֣ ֑י֞ וַ֣ אחַ֣ ר ׁשָמֿך לַ֣ ּבַ֣ ר> ֵאסַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ ּכַ֣

Heb 2:13 ָי֞א ּדיַ֣֗הֿב ִלי ֿבנַ֣ ו֗הי> וֻֿתוֿב> ָהא ֵאָנא וַ֣ וֻֿתוֿב> ֵּדאָנא ֵאהֵוא ּתִֿכיל עלַ֣
ָלָהא> אַ֣



Hebrews                                         331

Heb 2:14 ֿ֭דֻמוָֿתא ֿ֭דָמ֑א ָאֿף ֻהו ָּבה ּבַ֣ ֿפו ּבֵֿבסָרא וַ֣ וּתַ֣ ָי֞א ֵאׁשּתַ֣ ֿבנַ֣ ֵמֻטל ֵּגיר ּדַ֣
וָּתא> אִחיֿ֭ד ֻׁשולָטָנא ּדמַ֣ ן ּדַ֣ ֵטל למַ֣ וֵּתה נֿבַ֣ ֿבמַ֣ ֿף ּבֵהין ּבָהֵלי֑ן ּדַ֣ וּתַ֣ ֵאׁשּתַ֣

ו֗הי ָסָטָנ֑א ִּדאיֿתַ֣
Heb 2:15 יַ֣יֻהו֞ן וָּתא ּבֻֿכלֻהון חַ֣ ֿבֵֿ֭דחלָֿתא ּדמַ֣ יֵלין ּדַ֣ וֵנׁשֵרא לָהנֻון אַ֣

ֿבֻּדוָֿתא> ו לעַ֣ עּבִֿ֭דין ֗הוַ֣ מׁשַ֣
Heb 2:16 ל זַ֣רֵעה וָּת֑א ֵאָלא עַ֣ ט ֗הָוא מַ֣ ׁשלַ֣ אֵֿכ֞א מַ֣ לַ֣ ל מַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר עַ֣

ט ֗הָוא> ׁשלַ֣ אֿבָרָהם מַ֣ 7 ּדַ֣
Heb 2:17 ו֗ה֑י֞ ּדֵנהֵוא אחַ֣ ֵמא לַ֣ ֿבֻֿכל ֵמֵּדם ֵנּתּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָזֵֿ֭דק ֗הָו֑א ּדַ֣

ו֗ה֞י ל חָטהַ֣ ֵסא עַ֣ אָלָה֑א וֵנהֵוא מחַ֣ ימָנא ּבֿ֭דַ֣ ֿב ֻּכומֵר֞א מהַ֣ חָמָנא ורַ֣ מרַ֣
ָמא> ּדעַ֣

Heb 2:18 ֵסין ס איֵלין ּדֵמֿתנַ֣ ר לַ֣ ּדַ֣ נעַ֣ ח ּדַ֣ ִס֑י ֵמׁשּכַ֣ ׁש ֵואֿתנַ֣ ּבָהי ֵּגיר ּדֻהו חַ֣
Heb 3:1 ָי֑א חזַ֣אוֻ֗הי ִּדיֵׁש֞א ֵּדאֿתקִריֻּתון ּבֵקרָיָנא ּדֵמן ׁשמַ֣ ֞י קַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א וִּדיֿתַ֣ ֿב ֻּכומֵר֞א ּדֿתַ֣ לָהָנא ׁשִליָחא ורַ֣
Heb 3:2 <יֵּתה וֵׁשא ּבֻֿכֵלה ּבַ֣ יֿך ֻמ7 ֿבֵּדה אַ֣ ן ּדעַ֣ ן למַ֣ ימַ֣ מהַ֣ ּדַ֣

Heb 3:3 ִּגי ָנא ּדסַ֣ יּכַ֣ ֻמוֵׁש֑א אַ֣ ִּגָיאא ֗הי ֵּגיר ֵּתׁשֻּבוחֵּתה ּדָהָנא ָטֿב ֵמן ּד7 סַ֣
יָּתא ָטֿב ֵמן ֵּבנָיֵנה> ָנֵיה ּדֿבַ֣ ִאיָקָרא ּדֿבַ֣

Heb 3:4 <ָלָהא ֗הו ו ֵּדין ּדָֿבֵנא ֻּכל> אַ֣ ו ֵמֿתּבֵנ֑א הַ֣ יָּתא ֵּגיר ֵמן ֗אָנׁש ֻה֗ ֻּכל ּבַ֣
Heb 3:5 איֵלין יָּתא ֻּכֵל֑ה לָסהֻּדוָֿתא ּדַ֣ ן ּבֿבַ֣ ימַ֣ ֿבָּדא ֵאֿתהַ֣ יֿך עַ֣ ֻמוֵׁשא אַ֣ ו7

ָלֻלו ִּבאיֵֿ֭ד֑ה ֞י לֵמֿתמַ֣ עִֿתיָֿ֭ד֞ן ֗הוַ֣ ּדַ֣
Heb 3:6 ָמא ֑ן ֵאן עֿ֭דַ֣ יֵּתה חנַ֣ ו֗הי ּבַ֣ יֵּתה> ִואיֿתַ֣ ל ּבַ֣ יֿך ּבָרא עַ֣ מִׁשיָחא ֵּדין אַ֣

ֿבֵרה> ֵּפ֞א וֻׁשוֿבָהָרא ּדסַ֣ ליֻוֿת אַ֣ רָֿתא ֵנאֻחוֿ֭ד ּגַ֣ לחַ֣
Heb 3:7 ֿת ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ּדיַ֣וָמָנא ֵאן ּבָקֵלה ֵּתׁשמֻעו֑ן ֵמֻטל ֵּדאמרַ֣

Heb 3:8 איֿך יַ֣וָמא רמָרֵנ֞א וַ֣ יֿך ממַ֣ רָּגזֻוֵֿת֑ה אַ֣ ָוֿתֻֿכו֞ן למַ֣ ֻׁשון ֵלּבַ֣ ָלא ּתקַ֣
ֿ֭דּבָר֑א ֿבמַ֣ ּדֵנסיֻוָנא ּדַ֣

Heb 3:9 ֞ רּבִעין ׁשִנין> ֞י אַ֣ ו חזַ֣ו עָֿבֿ֭דַ֣ ֿבקַ֣ יֻּכו֑ן֞ וַ֣ ָֿבהַ֣ ּדנַ֣סיֻוני אַ֣
Heb 3:10 ן ָמא ֗הו ּדָטֵעא ֵלּבֻהו> ו ֵואמֵרֿ֑ת ּדעַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵמאנַֿ֣ת ִלי ּבָֿ֭דָרא הַ֣

עו ֻאורָחֿתי>֞ וֵהנֻון ָלא ִיֿ֭דַ֣
Heb 3:11 נָיחּתי ס איֿך ִּדיִמיֿת ּבֻרוֿגזי ּדָלא ֵנעֻלון לַ֣ וַ֣
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Heb 3:12 לָמא ֵנהֵוא ּב֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ֵלָּבא ִּביָׁשא ֑י֞ ּדַ֣ חַ֣ ֗הרו ָהִֿכיל אַ֣ ֵאזּדַ֣
ָיא> ָלָהא חַ֣ יֵמ֑ן וֵֿתֿפרֻקון ֵמן אַ֣ ּדָלא מהַ֣

Heb 3:13 ָמא ליַ֣וָמא ּדֵמֿתקֵרא ֞ עֿ֭דַ֣ ו ֵמן נַֿ֣פׁשֻֿכון ֻּכלֻהון יַ֣וָמָֿתא> ֵאָלא ּבעַ֣
חִטיָֿתא ּס ּס ֵׁשא ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ּבָטעיֻוָֿתא ּדַ֣ יַ֣וָמָנ֑א ּדָלא ֵנֿתקַ֣

Heb 3:14 ֗אחָריָּת֑א ָמא לַ֣ עֿ֭דַ֣ ם מִׁשיָח֑א ֵאן ֵמן ִריִׁשיָֿתא וַ֣ טן ֵּגיר עַ֣ לַ֣ ֵאֿתחַ֣
מֵסן> ִריָרא נחַ֣ קָיָמא ָהָנא ׁשַ֣ ֵּבה ּבַ֣

Heb 3:15 ֻׁשון ֗רֿת ָקֵלה ֵּתׁשמֻעו֑ן ָלא ּתקַ֣ אִמיר> ּדיַ֣וָמָנא ֵאן ּבַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
רָּגזֻוֵֿתה> ָוֿתֻֿכו֞ן למַ֣ ֵלּבַ֣

Heb 3:16 קו נֿפַ֣ עו וַ֣ארּגזֻו֗הי> ָלא ֻּכלֻהון ָהֵלין ּדַ֣ ׁשמַ֣ ן ֵאנֻון ֵּגיר ָהנֻון ּדַ֣ מַ֣
וֵׁש֑א צֵרין ּביַֿ֣֭ד ֻמ7 ֵמן ֵמ7

Heb 3:17 יֻהו֞ן רמַ֣ ו וֿגַ֣ חטַ֣ ֞ ֵאָלא ּבָהנֻון ּדַ֣ רּבִעין ׁשִנין> איֵלין ֵמאנַֿ֣ת ֵלה אַ֣ וֿבַ֣
ֿ֭דּבָר֑א לו ּבמַ֣ נֿפַ֣

Heb 3:18 ל ָהנֻון ּדָלא נָיחֵּת֑ה ֵאָלא עַ֣ יֵלין ִיָמא ּדָלא ֵנעֻלון לַ֣ ל אַ֣ ועַ֣
ֵאּתטִּפיס֑ו

Heb 3:19 יֵמנו ס ל ֵמֻטל ּדָלא הַ֣ חו לֵמעַ֣ ן ּדָלא ֵאׁשּכַ֣ וָחֵזינַ֣
Heb 4:1 נָיחֵּת֑ה לָּתא ּדלַ֣ עַ֣ ָים ֻמולָּכָנא ּדמַ֣ ֿ֭ד קַ֣ לָמא ּכַ֣ ל ָהִֿכי֑ל ּדַ֣ ֵנֿ֭דחַ֣

ל> לֵמעַ֣ ח ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ּדָֿפֵאׁש ֵמן ּדַ֣ ֵנׁשּתֿכַ֣
Heb 4:2 ֿת ֵאנֻון וּתרַ֣ יֿך ָּדאֿף ֵהנֻו֑ן ֵאָלא ָלא אַ֣ ן אַ֣ ר> ּבַ֣ ן ֵּגיר ֵאסּתַ֣ ָאֿף חנַ֣

יָמנֻוָֿתא לָהנֻון זָֿגא ֗הָוֿת ּבהַ֣ ע֑ו ֵמֻטל ּדָלא ממַ֣ ׁשמַ֣ לָהנֻון ֵמלָֿתא ּדַ֣
מֻעוה> ּדׁשַ֣

Heb 4:3 יֿך ר> אַ֣ ָנא ֵּדין ֵאמַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ יֵמנ> יֵלין ּדהַ֣ נָיחָּתא חנַ֣ן אַ֣ ן ֵּדין לַ֣ ָעאִלינַ֣
אָלָהא ֵמן ֻׁשוָרֵיה ו֗ה֞י ּדַ֣ נָיחּתי> ּדָהא עָֿבֿ֭דַ֣ ִּדיִמיֿת ּבֻרוֿגזי ּדָלא ֵנעֻלון לַ֣

ו> ּדָעלָמא הוַ֣
Heb 4:4 ָלָהא ּביַ֣וָמא ׁשִֿביָעָיא ֵמן ּבָֿתא> ֵּדאּתִניח אַ֣ ל ׁשַ֣ ר עַ֣ יֿך ֵּדאמַ֣ אַ֣

ו֗ה֞י ֻּכלֻהון> עָֿבֿ֭דַ֣
Heb 4:5 נָיחּתי ס ר> ּדָלא ֵנעֻלון לַ֣ וָהרָּכא ֻּתוֿב ֵאמַ֣

Heb 4:6 ֿתָרא ּד֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵנֻעול ֵל֑ה וָהנֻון ֵמֻטל ָהִֿכיל ִּדאיֿת ֗הָוא אַ֣
ֿ֭דָלא ֵאּתטִּפיס֑ו לו ּבַ֣ ֿ֭דָמֵי֞א ָלא עַ֣ רו קַ֣ ּבַ֣ ֵּדאסּתַ֣



Hebrews                                         333

Heb 4:7 ָנא ּדֵמן לֵעל יּכַ֣ ִּגָיא֑א אַ֣ ר זַֿ֣בָנא סַ֣ ֻּתוֿב יַ֣וָמא ֗אחִרָנא ָסֵאם ֵמן ָּבֿתַ֣
֞ ָוֿתֻֿכון> ֻׁשון ֵלּבַ֣ וָמָנא ֵאן ּבָקֵלה ֵּתׁשמֻעו֑ן ָלא ּתקַ֣ ִויֿ֭ד> ּדיַ֣ 7 ר ּדַ֣ ּכִֿתיֿב ֵּדאמַ֣

Heb 4:8 רֵּכן ר ֗הָוא ֵמן ָּבֿתַ֣ ִניח ֗הָוא ֵאנֻו֑ן ָלא ָאמַ֣ ר ֻנ7ון אַ֣ ֵאֻלו ֵּגיר ֵי7ֻׁשוע ּבַ֣
ל יַ֣וָמא ֗אחִרָנא> עַ֣

Heb 4:9 <אָלָהא ֵמה ּדַ֣ ׁשָּבֻֿתו לעַ֣ ו למַ֣ ָים ֻה֗ ָמֵֿ֭דין קַ֣
Heb 4:10 יֿך ו֗ה֑י֞ אַ֣ נָיחֵּת֑ה ֵאּתּתִניח ָאֿף ֻהו ֵמן עָֿבֿ֭דַ֣ ל לַ֣ יָנא ֵּגיר ּדעַ֣ אַ֣

אָלָהא ֵמן ִּדיֵלה> ּדַ֣
Heb 4:11 ֿ֭דֻמוָֿתא ּדָהנֻון ט ָהִֿכיל ּדֵנֻעול לָהי נָיחָּת֑א ּדָלא ֵנֵּפל ּבַ֣ ּפַ֣ ֵנֿתחַ֣

ּדָלא ֵאּתטִּפיסו>
Heb 4:12 ִריָֿפא ָטֿב ֵמן אָלָהא וֻֿכל ָסעָרא> וחַ֣ ָיא ֗הי ֵּגיר ֵמלֵֿתה ּדַ֣ חַ֣
ֿ֭דֻרוָחא ָמא לֻֿפורָׁשָנא ּדנַֿ֣פָׁשא וַ֣ ֞ וָעאָלא עֿ֭דַ֣ ֿתֵרי֞ן ֻּפוֵמיה> ֿפִסָרא ּדַ֣ סַ֣

רעָיָֿת֞א ּדֵלָּבא> חׁשָֿבָֿת֞א וֿתַ֣ ֞ וָֿ֭דיָנא מַ֣ רֵמא> ֿ֭דֿגַ֣ ֿ֭דֻמוָחא וַ֣ ֿ֭דָׁשרָיָֿת֞א וַ֣ וַ֣
Heb 4:13 ֿגֵלא רֵטל וַ֣ ׁשָיא ֵמן קָֿ֭דֵמי֑ה ֵאָלא ֻּכל ֵמֵּדם עַ֣ יּת ּבִריָֿתא ּדטַ֣ ולַ֣

ן ֵּפֿתָֿגָמא ס ו֗ה֑י֞ ּדֵלה ָיהִּבינַ֣ ינַ֣ קָֿ֭דם עַ֣
Heb 4:14 ָּבא ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּבֵרה ּב ֻּכומֵר֞א רַ֣ ן ָהִֿכיל רַ֣ ֵמֻטל ִּדאיֿת לַ֣

וִּדיֵֿתה> מֵסן ּבֿתַ֣ ָי֑א נחַ֣ ׁשמַ֣ סֵלק לַ֣ אָלָהא> ּדַ֣ ּדַ֣
Heb 4:15 ֑ן ם ּכִריֻהוֿתַ֣ ׁש עַ֣ ּבֻּכומֵר֞א ּדָלא מֵצא ּדֵנחַ֣ ן רַ֣ ָלא ֵּגיר ִאיֿת לַ֣

ר-ֵמן חִטיָֿתא> ן סטַ֣ ֿכָוֿתַ֣> י ּבֻֿכלֵמֵּדם אַ֣ מנַ֣סַ֣ ֵאָלא ּדַ֣
Heb 4:16 חֵמ֞א ֿב רַ֣ יֻּבוֵֿת֑ה ּדֵנסַ֣ ֿגֵלא ִעין לֻֿכורסָיא ּדטַ֣ ֿב ָהִֿכיל ּבַ֣ רַ֣ ֵנֿתקַ֣

יֻּבוָֿת֑א לֻעוֿ֭דָרָנא ּבזַֿ֣בָנא ֻּדאולָצָנא ס ח טַ֣ וֵנׁשּכַ֣
Heb 5:1 ל יָנָׁש֞א ָקֵאם עַ֣ יָנָׁש֞א ָהֵו֑א חָלֿף ּבנַ֣ ּב ֻּכומֵר֞א ֵּגיר ּדֵמן ּבנַ֣ ֻּכל רַ֣

ֵרֿב ֻקורָּבֵנ֞א וֵֿ֭דֿבֵח֞א חָלֿף חָטֵה֑א֞ נקַ֣ אָלָהא ֵאֵני֑ן֞ ּדַ֣ יֵלין ּדֿ֭דַ֣ אַ֣
Heb 5:2 יֵלין ּדָלא ָיֿ֭דִעין וָטֵעי֑ן ם אַ֣ ׁש עַ֣ ֵמֿך נַֿ֣פֵׁש֑ה וֵנחַ֣ ח ּדנַ֣ יָנא ּדֵמׁשּכַ֣ אַ֣

ֵמֻטל ָּדאֿף ֻהו ּכִריֻהוָֿתא לִֿביׁ֑ש
Heb 5:3 ָנא ָאֿף חָלֿף נַֿ֣פֵׁשה ָמ֑א ָהֿכַ֣ חָלֿף עַ֣ ָנא ּדַ֣ איּכַ֣ ו> ּדַ֣ ָיֿב ֻה֗ וֵמֻטָלָֿתה חַ֣

ו֗הי>֞ ל חָטהַ֣ ֵרֿב עַ֣ נקַ֣
Heb 5:4 יָנא ּדֵמֿתקֵרא ֵמן וָלא ֗הָוא לנַֿ֣פֵׁשה ֗אָנׁש ָנֵסֿב ִאיָקָר֑א ֵאָלא אַ֣

אהֻרון> 7 ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ָלָהא> אַ֣ אַ֣
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Heb 5:5 ּ֞ב ֻּכומֵר֑א ח ּדֵנהֵוא רַ֣ ּבַ֣ ָנא ָאֿף מִׁשיָחא ָלא ֗הָוא נַֿ֣פֵׁשה ׁשַ֣ ָהֿכַ֣
֗נּ֑ת ֵאָנא יַ֣וָמָנא ִיֵלּדָּתֿך֑ ר ֵלה> ּדֵֿברי אַ֣ ו ֵּדאמַ֣ ֵאָלא הַ֣

Heb 5:6 ם ו ֻּכומָרא לָעלַ֣ א֗נּת ֻה֗ ר> ּדַ֣ יֿך ָּדאֿף ּבֻֿ֭דוּכָֿתא ֗אחִרָֿתא ֵאמַ֣ אַ֣
לִּכיזֵֿ֭דק> מַ֣ ֿ֭דֻמוֵֿתה ּד7 ּבַ֣

Heb 5:7 ֿגָעָֿתא ֿכֵׁשֿפָּתא ּבַ֣ ֿ֭ד ֵּבסָרא לִֿביׁש ֗הָו֑א ָּבֻעוָֿתא וֿתַ֣ ָאֿף ּכַ֣
ֵחיו֗הי> וָּתא ּדנַ֣ ח ֗הָו֑א ֵמן מַ֣ ן ּדֵמׁשּכַ֣ ֵרֿב ֗הָוא למַ֣ ֿבֵֿ֭דמֵע֞א קַ֣ ילָֿתִניָֿתא וַ֣ חַ֣

ע> ֵואׁשּתמַ֣
Heb 5:8 ֑ל יַ֣לָּפה סֿבַ֣ ֵׁש֞א ּדַ֣ ו֗ה֑י ֵמן ֵּדחלָֿתא וחַ֣ ֿ֭ד ָטֿב ּבָרא ִאיֿתַ֣ וֿכַ֣

מָענֻוָֿתא> לֵמׁשּתַ֣
Heb 5:9 מִעין ֵלה> ֵעלָֿתא יֵלין ּדֵמׁשּתַ֣ הָוא לֻֿכלֻהון אַ֣ ֑ר וַ֣ ָנא ֵאֿתּגמַ֣ וָהֿכַ֣

֑ם לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ּדחַ֣
Heb 5:10 <לִּכיזֵֿ֭דק מַ֣ ֿ֭דֻמוֵֿתה ּד7 ּב ֻּכומֵר֞א ּבַ֣ ָלָהא רַ֣ ה ֵמן אַ֣ מַ֣ ֵואׁשּתַ֣

Heb 5:11 ן ֵמלָֿתא לִמאמָרה ִּגָיאא ֗הי לַ֣ לִּכיזֵֿ֭ד֑ק סַ֣ 7 ל ָהָנא מַ֣ ו֗הי ֵּדין עַ֣ עלַ֣
עֿתֻֿכון> ׁשמַ֣ יֻּתון לֻֿכון ּכִריֵה֞א ּבמַ֣ הוַ֣ ָׁשֻקוָֿת֑ה ֵמֻטל ּדַ֣ מֿפַ֣ סָקא לַ֣ ועַ֣

Heb 5:12 לָֿפֵנ֞א לֵמהָו֑א ֵמֻטל ּדזַֿ֣בָנא לֻֿכון ּביֻולָּפָנ֑א יֻּתון ֵּגיר מַ֣ ָיִֿבין הוַ֣ חַ֣
ֿ֭דָמָיָֿת֞א יֵלין ֵאֵני֞ן ּכִֿתיָֿבָֿת֞א קַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ֻּתוֿב סִניִקין א֗נֻּתון ּדִֿתאלֻּפו֑ן אַ֣

ל לָֿב֑א וָלא עַ֣ ל חַ֣ יֻּתון לֻֿכון סִניֵק֞א עַ֣ הוַ֣ אָלָהא> וַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ּדִריׁש ֵמלַ֣
ִרירָּתא> ֵמאֻֿכולָּתא ׁשַ֣

Heb 5:13 <ס ּבֵמלָֿתא ּדִֿכאנֻוָֿתא ּפַ֣ לָֿבא ֗ה֑ו ָלא מַ֣ ֻּכלָנׁש ֵּדין ּדֵמאֻֿכולֵּתה חַ֣
ֿבָרא ֗ה֑ו ֵמֻטל ּדׁשַ֣

Heb 5:14 ן רִׁשי> מֿ֭דַ֣ יֵלין ּדֵמֻטל ּדַ֣ ִרירָּת֑א אַ֣ ֿגִמיֵר֞א ֗הי ֵּדין ֵמאֻֿכולָּתא ׁשַ֣ ּדַ֣
ׁש ָטֿבָֿתא וִֿביׁשָּתא ס יֻהו֞ן לֵמֿפרַ֣ קו ֵרֿגׁשַ֣ ֵאֿתנַּ֣פַ֣

Heb 6:1 <ֿגִמיֻרוָֿתא מִׁשיָחא וִנאֵֿתא לַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵנׁשֻּבוק ֻׁשוָרָיא ּדֵמלֵֿתה ּדַ֣
֞ ֿתָיֻֿבוָֿתא ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ִמיֵֿתא> רֵמיֻּתו֑ן לַ֣ ו לָמא ֻּתוֿב ֵׁשֵֿתאסָּתא ֗אחִרָֿתא מַ֣ אַ֣

אָלָהא> יָמנֻוָֿתא ּדֿבַ֣ להַ֣ וַ֣
Heb 6:2 ֞ קָימָּתא ּדֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> סָים ִאיָֿ֭דא> ולַ֣ עֻמוִֿ֭דיָֿתא וֿ֭דַ֣ ליֻולָּפָנא ּדמַ֣ וַ֣

ם> לָעלַ֣ לִֿ֭דיָנא ּדַ֣ וַ֣
Heb 6:3 <ֵּפ֑ס ֵנעֵּבֿ֭ד ָהֵֿ֭דא ֵאן ָמרָיא מַ֣
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Heb 6:4 טֵעמו עֻמוִֿ֭דיָֿתא נֵחֿתו וַ֣ ן למַ֣ חָֿ֭דא זֿבַ֣ ֵאָלא ָלא ֵמׁשּכִחין ָהנֻון ּדַ֣
ֿבו ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א נסַ֣ ָי֑א וַ֣ ֿבָּתא ּדֵמן ׁשמַ֣ והַ֣ מַ֣

Heb 6:5 עִֿתיֿ֑֭ד יָלא ּדָעלָמא ּדַ֣ אָלָה֑א וחַ֣ טֵעמו ֵמלָֿתא ָטֿבָֿתא ּדַ֣ וַ֣
Heb 6:6 ֿתָיֻֿבוָֿת֑א וֵמן ּדִריׁש ֵנזקֻֿפון ּדֻֿתון לַ֣ ּדֻֿתוֿב ֵנחֻטו֑ן ּדֵמן ּדִריׁש ֵנֿתחַ֣

עֻרון> נצַ֣ אָלָהא וַ֣ ֿבֵרה ּדַ֣ לַ֣
Heb 6:7 אועיַֿ֣ת ִּגָיא֑ן֞ וַ֣ רָעא ֵּגיר ֵּדאׁשּתיַֿ֣ת ֵמטָרא ֵּדאָֿתא ָלה זַֿ֣בִני֞ן סַ֣ אַ֣

ָלָהא> ּבָלא ֻּבורּכָֿתא ֵמן אַ֣ לָח֑א מקַ֣ ח לָהנֻון ּדֵמֻטָלֿתֻהון ֵמֿתּפַ֣ ֵעסָּבא ּדָחׁשַ֣
Heb 6:8 יָּתא וָלא סלַ֣ רּדֵר֑א֞ ָהוָיא ָלה מַ֣ ֵּפק ֻקורטֵּב֞א וֿ֭דַ֣ ֵאן ֻהו ֵּדין ּדֿתַ֣

רָֿתה יַ֣קָּדָנא ֻהו ּס ּס וטָֿת֑א ֵאָלא חַ֣ ִחיָקא ֵמן לַ֣ רַ֣
Heb 6:9 ֵי֑א֞ ָאֵֿפן ִריָֿב֞ן לחַ֣ ִּפיָר֞ן וקַ֣ יֵלין ּדׁשַ֣ י>֞ אַ֣ חַ֣ יֻּכון אַ֣ ן ֵּדין עלַ֣ מִּפיִסינַ֣

ן> לִלינַ֣ ָנא ממַ֣ ָהֿכַ֣
Heb 6:10 ִויֻּתון ו ּדחַ֣ ן הַ֣ ֞ וֻחוּבֻֿכו> יֻּכון> ָלָה֑א ּדֵנטֵעא עָֿבֿ֭דַ֣ ָול אַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר עַ֣

מִׁשיֻּתון> ִּדיֵׁש֞א וַ֣מׁשַ֣ ֵמׁשֻּתון לקַ֣ ׁשֵמ֑ה ּדׁשַ֣ ּבַ֣
Heb 6:11 ֵו֑א ן ֵּדי֑ן ּד֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ִהי ָהֵֿ֭דא חִֿפיֻטוָֿתא נחַ֣ ָצֵֿבינַ֣

רָֿת֑א ָמא לחַ֣ ֿברֻֿכון עֿ֭דַ֣ לֻׁשומָלָיא ּדסַ֣
Heb 6:12 יָמנֻוָֿתא ֿבהַ֣ רָיֵנ֞א לָהנֻון ּדַ֣ ע לֻֿכו֑ן ֵאָלא ּדֵֿתהוֻון ממַ֣ טַ֣ ֿ֭דָלא ֵּתֿתקַ֣ וַ֣

ו ָירֵּת֞א ּדֻמולָּכָנא> ִּגיֻרוֿת ֻרוָחא הוַ֣ ֿבנַ֣ וַ֣
Heb 6:13 ּב יּת ֗הָוא ֵלה ּדרַ֣ ָלָה֑א ֵמֻטל ּדלַ֣ ֿך ֵלה אַ֣ ֿ֭ד מלַ֣ אֿבָרָהם ֵּגיר ּכַ֣ 7 לַ֣

ֵמֵנה ּדִנאֵמא ֵּב֑ה ִיָמא ּבנַֿ֣פֵׁש֑ה
Heb 6:14 <סֵּגיֿך סָּגיֻו אַ֣ רָֿכֿך֑ ומַ֣ ָרֻֿכו ֵאּבַ֣ מֿבַ֣ ר> ּדַ֣ ֵואמַ֣

Heb 6:15 <ֵּבל ֻמולָּכָנא ר ֻרוֵחה וקַ֣ ָנא ֵאֿגַ֣ וָהֿכַ֣
Heb 6:16 יָנֿתֻהו֑ן ל ֻּכל ֵחרָין ּדָהֵוא ּבַ֣ ן ועַ֣ ּב ֵמנֻהון ָיֵמי> ֿ֭דרַ֣ יָנָׁש֞א ֵּגיר ּבַ֣ ּבנַ֣

וָמָֿת֞א ָהֵוא ֵלה> ִריָרא ּבמַ֣ ֻׁשוָלָמא ׁשַ֣
Heb 6:17 ֵוא לָירֵּת֞א ּדֻמולָּכָנ֑א נחַ֣ ָלָה֑א ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא יִַּ֣תיָראִיֿת צָֿבא אַ֣

וָמָֿת֑א֞ ֿבֵׁשה ּבמַ֣ ֿף> וחַ֣ חלַ֣ ּדֻׁשו֗וָּדֵיה ָלא ֵמׁשּתַ֣
Heb 6:18 ֵּגל נֿ֭דַ֣ ָלָהא ּדַ֣ ח אַ֣ חלָֿפ֑ן֞ ּדָלא ֵמׁשּכַ֣ רֵּתי֞ן ֵצֿבָו֞ן ּדָלא ֵמׁשּתַ֣ ֿבֿתַ֣ ּדַ֣

֑ן מִליֿך לַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ סן ֵּב֑ה וֵנאֻחוֿ֭ד סַ֣ וַ֣ ן ֵּדאֿתּגַ֣ ָּבא ֵנהֵוא לַ֣ ּבֵהי֑ן ֻּבוָיָאא רַ֣
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Heb 6:19 <ן ּדָלא ֵּתּתִזיע לִֿביֿך ּבנַֿ֣פׁשַ֣ יֿך ֵאוִקיָנא> ּדַ֣ ן אַ֣ ו֗הי לַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ הַ֣
רָע֑א ֞י ּתַ֣ ּפַ֣ ו ֵמן אַ֣ וָעֵאל לֿגַ֣

Heb 6:20 ֿ֭דֻמוֵֿתה ם ּבַ֣ הָוא ֻּכומָרא לָעלַ֣ ין ֵי7ֻׁשו֑ע וַ֣ ל חָלֿפַ֣ ֵּדם עַ֣ ר ּדקַ֣ ּכַ֣
לִּכיזֵֿ֭דק> מַ֣ ּד7

Heb 7:1 <יָמא אָלָהא מרַ֣ ִלים> ֻּכומָרא ּדַ֣ ו֗הי מֵלֿך ָׁש7 לִּכיזֵֿ֭דק ִאיֿתַ֣ 7 ָהָנא ֵּדין מַ֣
רֵֿכה> ֞ וֿבַ֣ לֵּכא> רָּבא ּדמַ֣ ֿך ֵמן חַ֣ ֿ֭ד הֿפַ֣ אֿבָרָה֑ם ּכַ֣ 7 רֵעה לַ֣ וֻהו אַ֣

Heb 7:2 <ֵמה עָסֵר֞א ֵמן ֻּכלֵמֵּדם ִּדאיֿת ֗הָוא עַ֣ ֿבָרָהם מַ֣ 7 ׁש אַ֣ וֵלה ּפרַ֣
לָּכא ו֗הי מַ֣ ִלים> ִּדאיֿתַ֣ לָּכא ּדִֿכאנֻוָֿתא> וֻֿתוֿב מֵלֿך ָׁש7 ק ֵּדין ׁשֵמה מַ֣ ׁשַ֣ ֵמֿתּפַ֣

ׁשָלָמא> ּדַ֣
Heb 7:3 וָלא ִריִׁשיָֿתא ֞ רָֿבָֿתא> ֻֿבו֗הי וָלא ֵאֵמה ֵאֿתּכֵֿתֿבו ּבׁשַ֣ ּדָלא אַ֣

וָיא אָלָהא> מקַ֣ ֿבֵרה ּדַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדַ֣ יַ֣ו֗ה֑י֞ ֵאָלא ּבַ֣ ו֗ה֞י וָלא ֻׁשוָלָמא ּדחַ֣ ּדיַ֣ומַ֣
ם> ֻּכומֻרוֵֿתה לָעלַ֣

Heb 7:4 עָסֵר֞א ֞ ֵלה יַ֣֗הֿב מַ֣ ָֿבָהָֿתא> אֿבָרָהם ִריׁש אַ֣ 7 ֿב ָהָנ֑א ּדַ֣ חזַ֣ו ֵּדי֑ן ּכָמא רַ֣
֞ ּדִרׁשָיָֿתא>

Heb 7:5 ו ֻּכומֻרוָֿת֑א ֻּפוקָּדָנא ִאיֿת ּבִלין ֗הוַ֣ מקַ֣ ִוי ּדַ֣ ֞י ֵל7 יֵלין ֵּגיר ֵמן ּבנַ֣ אַ֣
ֿ֭ד ָאֿף יֻהו֑ן֞ ּכַ֣ חַ֣ ָמא> ֵהנֻון ֵמן אַ֣ עָסֵר֞א ֵמן עַ֣ ֗הָוא לֻהון ּדָנֻמוָס֑א ּדֵנסֻֿבון מַ֣

קו> אֿבָרָהם נֿפַ֣ 7 ֵצה ּדַ֣ ֵהנֻון ֵמן חַ֣
Heb 7:6 <ֿבָרָהם 7 ל ֵמן אַ֣ עָסֵר֞א ׁשקַ֣ רָֿבֿתֻהו֑ן֞ מַ֣ ָהָנא ֵּדין ּדָלא ּכִֿתיֿב ּבׁשַ֣

ֵּבל ֻמולָּכָנא> ו ּדקַ֣ רֵֿכה להַ֣ וֿבַ֣
Heb 7:7 <ר ֵמֵנה מיַּ֣תַ֣ ו ּדַ֣ ֿך ֵמן הַ֣ רַ֣ ֿבִצי֑ר ֵמֿתּבַ֣ ו ּדַ֣ ּדָלא ֵחרָיָנא ֵּדין הַ֣

Heb 7:8 אסֵהֿ֭ד ו ּדַ֣ ל ֵּדין הַ֣ עָסֵר֑א֞ להַ֣ יָנָׁש֞א ּדָמיִּתין ָנסִּבין מַ֣ וָהרָּכא ּבנַ֣
ו> י ֻה֗ ו֗הי ּכָֿתָֿב֑א ּדחַ֣ עלַ֣

Heb 7:9 עָסֵר֞א ָנֵסֿב ֗הָו֑א ו ּדמַ֣ ִוי הַ֣ ֿבָרָהם ָאֿף ֵל7 7 ר> ּביַֿ֣֭ד אַ֣ איֿך ֗אָנׁש ִנאמַ֣ וַ֣
ר> סַ֣ ָאֿף ֻהו ֵאֿתעַ֣

Heb 7:10 <לִּכיזֵֿ֭דק מַ֣ רֵעה ל7 ֿ֭ד אַ֣ אֻֿבו֗ה֑י ּכַ֣ ֵצה הָוא ּדַ֣ ִּכיל ֵּגיר ּבחַ֣ עֿ֭דַ֣
Heb 7:11 ֵאֻלו ָהִֿכיל ּגִמיֻרוָֿתא ּביַֿ֣֭ד ֻּכומֻרוָֿתא ּדֵלָוֵי֞א ִאיֵֿתיה ֗הָוֿ֑ת ּדָֿבה

ֿ֭דֻמוֵֿתה נֻקום ּבַ֣ ָמ֑א לָמָנא ֵמֿתּבֵעא ֗הָוא ֻּכומָרא ֗אחִרָנא ּדַ֣ ִסים ָנֻמוָסא לעַ֣
אהֻרון ֵנהֵוא> 7 ֿ֭דֻמוֵֿתה ּדַ֣ ר ֵּדין ּדֿבַ֣ לִּכיזֵֿ֭דק> ֵאמַ֣ מַ֣ ּד7
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Heb 7:12 ָנא הָוא ֻׁשוחָלָֿפא הָוא ֻׁשוחָלָֿפא ּבֻֿכומֻרוָֿת֑א ָהֿכַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֵאָלא אַ֣
ָאֿף ּבָנֻמוָסא>

Heb 7:13 רּבָֿתא ֗הו ֗אחִרָֿתא ֵאִֿתיֵלֿ֑֭ד ו֗הי ָהֵלי֑ן ֵמן ׁשַ֣ ר עלַ֣ ו ֵּגיר ֵּדאֵֿתאמַ֣ הַ֣
ֿ֭דּבָחא> ֵמׁש ּבמַ֣ ּד֗אָנׁש ֵממֻֿתום ֵמָנה ָלא ׁשַ֣

Heb 7:14 ר רּבָֿתא ּדָלא ֵאמַ֣ ֑ן ֵמן ׁשַ֣ ֻהוָֿ֭דא ּדנַ֣ח ָמרַ֣ לָיא ֗הי ֵּגי֑ר ּדֵמן ִי7 ּגַ֣
ל ֻּכומֻרוָֿתא> וֵׁשא ֵמֵּדם עַ֣ עֵליה ֻמ7

Heb 7:15 לִּכיזֵֿ֭דק ָקֵאם מַ֣ ֿ֭דֻמוֵֿתה ּד7 ֑ר ּדֿבַ֣ ויִַּ֣תיָראִיֿת ֻּתוֿב ִיִֿ֭דיָעא ּבָהי ֵּדאמַ֣
ֻּכומָרא ֗אחִרָנ֑א

Heb 7:16 יָלא ֿגָרָנֵי֞א ָהֵו֑א ֵאָלא ּבחַ֣ ו ּדָלא ֗הָוא ּבָנֻמוָסא ּדֻֿפוקָּדֵנ֞א ּפַ֣ הַ֣
ֵי֞א ּדָלא ֵמׁשּתֵרין> ּדחַ֣

Heb 7:17 ֿ֭דֻמוֵֿתה ם ּבַ֣ ו ֻּכומָרא לָעלַ֣ א֗נּת ֻה֗ ו֗ה֑י ּדַ֣ סֵהֿ֭ד ֵּגיר עלַ֣ מַ֣
לִּכיזֵֿ֭דק> מַ֣ ּד7

Heb 7:18 ֿ֭דיֻוֿתָרן ֿ֭דָמָי֑א ֵמֻטל מִחיֻלוֵֿת֑ה וַ֣ הָוא לֻֿפוקָּדָנא קַ֣ ֻׁשוחָלָֿפא ֵּדין ּדַ֣
יּת ֗הָוא ֵּבה> לַ֣

Heb 7:19 <ר ֵמֵנה מיַּ֣תַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ו֗ה֑י סַ֣ ל ֵּדין חָלֿפַ֣ ר ָנֻמוָסא> עַ֣ ֵמֵּדם ֵּגיר ָלא ּגמַ֣
אָלָהא> ן לַ֣ רִֿבינַ֣ ּדֵֿבה ֵמֿתקַ֣

Heb 7:20 ֞ וָמָֿתא> ן ּבמַ֣ רֵרה לַ֣ וׁשַ֣
Heb 7:21 יֿך וָמָֿת֑א֞ אַ֣ ו ֻּכומֵר֑א֞ ָהָנא ֵּדין ּבמַ֣ וָמָֿת֞א הוַ֣ ָהנֻון ֵּגיר ּדָלא מַ֣
ם ו ֻּכומָרא לָעלַ֣ א֗נּת ֻה֗ ֵּג֑ל ּדַ֣ ִויֿ֭ד> ִּדיָמא ָמרָיא וָלא נֿ֭דַ֣ 7 ר ֵלה ּביַֿ֣֭ד ּדַ֣ ֵּדאמַ֣

לִּכיזֵֿ֭דק> מַ֣ ֿ֭דֻמוֵֿתה ּד7 ּבַ֣
Heb 7:22 <ָרָֿבא ֵי7ֻׁשוע הָוא ָּבה עַ֣ ָהָנא ֻּכֵלה מיַּ֣תָרא ִּדיִַֿ֣תִקא ָהֵֿ֭דא ּדַ֣

Heb 7:23 ֿבִקין ֑ו וָלא ֵמׁשּתַ֣ ִּגֵיא֑א֞ ֵמֻטל ּדָמיִּתין ֗הוַ֣ ו ֻּכומֵר֞א סַ֣ וָהנֻון הוַ֣
וֻון> נקַ֣ ו ּדַ֣ ֗הוַ֣

Heb 7:24 ָי֑ם ָלא ָעֿבָרא ֻּכומֻרוֵֿת֑ה ם קַ֣ לָעלַ֣ ָהָנא ֵּדין ֵמֻטל ּדַ֣
Heb 7:25 י אָלָהא> חַ֣ רִֿבין ִּבאיֵֿ֭דה לַ֣ איֵלין ּדֵמֿתקַ֣ ֑ם לַ֣ ָחיֻו לָעלַ֣ ח למַ֣ וֵמׁשּכַ֣

יֻהון> ֵסק צֻלוָֿתא חָלֿפַ֣ ן ומַ֣ ו ֵּגיר ּבֻֿכלזֿבַ֣ ֻה֗
Heb 7:26 <ֿכָיא> ּדָלא ִּביֻׁשו ֑ן ּדַ֣ איֿך ָהָנא ֵּגיר ֻּכומָרא ָאֿף ָזֵֿ֭דק ֗הָוא לַ֣ ּדַ֣

ָי֑א יַ֣ם לֵעל ֵמן ׁשמַ֣ ִריק ֵמן חָטֵה֞א וַ֣מרַ֣ ֿ֭דָלא ֻטולָׁשא> ּדֿפַ֣ וַ֣
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Heb 7:27 ם חָלֿף ֞י ֻּכומֵר֑א֞ ּדֻלוקֿ֭דַ֣ ּבַ֣ יֿך רַ֣ יּת ֵלה ֻאולָצָנא ֻּכליֻום> אַ֣ ולַ֣
ן ֿבָּדה חָֿ֭דא זֿבַ֣ ָמא> ָהֵֿ֭דא ֵּגיר עַ֣ ן חָלֿף עַ֣ ֞ וָהיֵּדי> ֵרֿב ֵּדֿבֵחא> ו֗ה֞י נקַ֣ חָטהַ֣

ֵרֿב> ּבנַֿ֣פֵׁשה ּדקַ֣
Heb 7:28 יָנָׁש֞א ֻהו ּכִריֵה֞א מִקים ֻּכומֵר֑א֞ ֵמלָֿתא ֵּדין ָנֻמוָסא ֵּגיר ּבנַ֣

ם ּס ּס ר ָנֻמוָס֑א ּבָרא ּגִמיָרא לָעלַ֣ הָוֿת ָּבֿתַ֣ וָמָֿת֞א ּדַ֣ ּדמַ֣
Heb 8:1 יָנא ִּדיֵֿתֿב ֵמן יִַ֣מיָנא ּב ֻּכומֵר֑א֞ אַ֣ ן רַ֣ ן ִאיֿת לַ֣ ִריָׁשא ֵּדין ּדֻֿכלֵהי>

ָי֑א ׁשמַ֣ ֻּבוָֿתא ּבַ֣ ּדֻֿכורסָיא ּדרַ֣
Heb 8:2 ע קֿבַ֣ ו ּדַ֣ ׁשָרָר֑א הַ֣ ׁשּכָנא ּדַ֣ מָׁשָנא ּדֵֿביֿת ֻקוֿ֭דָׁשא וַֿ֣֭דמַ֣ הָוא מׁשַ֣ וַ֣

רָנָׁשא> ָלָהא וָלא ּבַ֣ אַ֣
Heb 8:3 ֵמֻטל ָהָנא ֞ ֵרֿב ֻקורָּבֵנ֞א וֵֿ֭דֿבֵחא> נקַ֣ ּב ֻּכומֵר֞א ֵּגיר ּדָקֵא֑ם ּדַ֣ ֻּכל רַ֣

ֵרֿב> נקַ֣ ָזֿ֭דָקא ֗הָוֿת ָאֿף לָהָנ֑א ּדֵנהֵוא ִאיֿת ֵלה ֵמֵּדם ּדַ֣
Heb 8:4 ו יֻהון ֗הוַ֣ ארָעא ֗הָו֑א ָאֿפָלא ֻּכומָרא ָהֵוא ֗הָו֑א ֵמֻטל ִּדאיֿתַ֣ ֵואֻלו ּבַ֣

ֿבָנֻמוָס֑א יֿך ּדַ֣ ו ֻקורָּבֵנ֞א אַ֣ רִֿבין ֗הוַ֣ מקַ֣ ֻּכומֵר֞א ּדַ֣
Heb 8:5 יֿך ָי֑א אַ֣ ׁשמַ֣ לֵטָלנָיָֿת֞א ּדָהֵלין ּדֿבַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא וַ֣ מִׁשין לַ֣ מׁשַ֣ ָהנֻון ּדַ֣

ֿ֭דֻמוָֿתא עֵֿבֿ֭ד ֻּכלֵמֵּדם ּבַ֣ חִזי וַ֣ ׁשּכָנ֑א ּדַ֣ ֿ֭ד ָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא מַ֣ ֻמוֵׁשא ּכַ֣ ר ל7 ֵּדאֵֿתאמַ֣
זיַֿ֣ת ָלֿך ּבֻטוָרא> ָהי ֵּדאֿתחַ֣

Heb 8:6 ֿכָמא ֵּבל ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א אַ֣ מיַּ֣תָרא ֵמן ָהי קַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ֵּתׁשֵמׁשָּתא ּדַ֣
מיַּ֣תִרי֑ן ֵמן ֿבֻׁשו֗וָּדֵי֞א ּדַ֣ עִֿביֿ֭ד ָּבה ֵמצָעָיא> וַ֣ מיַּ֣תָרא ָאֿף ִּדיִַֿ֣תיִקא ָהי ּדַ֣ ּדַ֣

ֿת> ּדָהי ֵאֿתיַ֣הּבַ֣
Heb 8:7 ֿתָרא יּת ֗הָוא אַ֣ ֿ֭דָמיָּתא ּדָלא ֵרׁשָי֑ן לַ֣ ֵאֻלו ֵּגיר ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת קַ֣

֞ רֵּתין> לָהֵֿ֭דא ּדֿתַ֣
Heb 8:8 ר ָמרָי֑א ֵואֿגֻמור ן ָאמַ֣ ר> ּדָהא יַ֣וָמָֿת֞א ָאֵֿתי> ָרֵׁשא לֻהון ֵּגיר ֵואמַ֣

ָֿת֑א ֻהוָֿ֭דא ִּדיִַֿ֣תִקא חֿ֭דַ֣ יָּתא ּדֵֿביֿת ִי7 ל ּבַ֣ יסָרֵיל ועַ֣ יָּתא ּדֵֿביֿת ִא7 ל ּבַ֣ עַ֣
Heb 8:9 יֻהו֞ן ּביַ֣וָמא ֵּדאחֵּדֿת ִּבאיֿ֭דֻהון אָֿבהַ֣ יֿך ָהי ִּדיִַֿ֣תִקא ּדֵיהֵּבֿת לַ֣ ָלא אַ֣
ִויו ּבִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ִּדיל֑י ָאֿף ן ֵמֻטל ּדֵהנֻון ָלא קַ֣ ֵמצֵרי> רָעא ּד7 וַ֣אּפֵקֿת ֵאנֻון ֵמן אַ֣

ר ָמרָיא> ן ֵאמַ֣ ֵאָנא ּבִסיֿת ּבֻהו>
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Heb 8:10 ר יַ֣וָמָֿת֞א יסָרֵיל> ָּבֿתַ֣ יָּתא ּדֵֿביֿת ִא7 ָהֵֿ֭דא ֵּדין ִּדיִַֿ֣תִקא ֵּדאֵּתל לֿבַ֣
ָוֿתֻהו֞ן ֵאֿכּתִֿביו֗הי> ל ֵלּבַ֣ ֞ ועַ֣ יֻהון> ּדעַ֣ ר ָמרָי֑א ֵאּתִליו֗הי לָנֻמוסי ּבמַ֣ ָהנֻון ָאמַ֣

ָמא> ָלָהא> וֵהנֻון ֵנהוֻון ִלי עַ֣ ֵואהֵוא לֻהון ֵאָנא אַ֣
Heb 8:11 ע ר ּדֿ֭דַ֣ אֻחו֗ה֑י וִנאמַ֣ ר מִֿ֭די֗נֵּתה ָאֿפָלא לַ֣ ֵלֿף ֗אָנׁש לֿבַ֣ וָלא נַ֣

ִׁשיׁשֻהון> ָמא לקַ֣ עֿ֭דַ֣ לָמרָי֑א ֵמֻטל ּדֻֿכלֻהון ֵנּדֻעוָננ֑י ֵמן זֻעורֻהון וַ֣
Heb 8:12 <ר לֻהון יֻהו֞ן ֻּתוֿב ָלא ֵאּתּדֿכַ֣ חָטהַ֣ ולֻהו֑ן וַ֣ ֵסא ֵאנֻון ֵמן עַ֣ ֵואחַ֣
Heb 8:13 ֵסאֿ֑ב עֵֿתק וַ֣ איָנא ּדַ֣ עּתָקה> וַ֣ ֿ֭דָמיָּתא אַ֣ ָֿת֑א לקַ֣ ר חֿ֭דַ֣ ּבָהי ֵּדאמַ֣

חָֿבָלא ס ו לַ֣ ִריֿב ֻה֗ קַ֣
Heb 9:1 ֿ֭דָמיָּתא ֵּדין ִאיֿת ֗הָוא ָּבה ֻּפוָקֵֿ֭ד֞א ּדֵֿתׁשֵמׁשָּתא וֵֿביֿת ֻקוֿ֭דָׁשא ּבקַ֣

ָעלָמָנָיא>
Heb 9:2 ֿ֭דָמָיא ֵּדאֿתעֵֿבֿ֑֭ד ִאיֿת ֗הָוא ֵּבה מָנרָּתא וָֿפֻֿתוָרא ׁשּכָנא ֵּגיר קַ֣ מַ֣

ֵּפ֑א֞ וֵמֿתקֵרא ֗הָוא ֵּביֿת-ֻקוֿ֭דָׁשא> לֵחם אַ֣ וַ֣
Heb 9:3 ֿתֵרי֑ן֞ ֵמֿתקֵרא ֗הָוא רָעא ּדַ֣ ֞י ּתַ֣ ּפַ֣ ו ֵמן אַ֣ לֿגַ֣ ָוָיא ּדַ֣ ׁשּכָנא ֵּדין ּגַ֣ מַ֣

֞ קֻֿ֭דוׁש ֻקוֿ֭דֵׁשא>
Heb 9:4 קִריָמא הָֿבא וִקֻֿבוָֿתא ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ּדַ֣ ִואיֿת ֗הָוא ֵּבה ֵּביֿת ֵּבסֵמ֞א ּדֿ֭דַ֣
ֿבָטא ֗נָנא וׁשַ֣ הָֿב֑א ָהי ִּדאיֿת ֗הָוא ָּבה מַ֣ הָֿבא> ִואיֿת ָּבה ֵקסָטא ּדֿ֭דַ֣ ֻּכָלה ּבֿ֭דַ֣

ע> וֻלוֵח֞א ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא> אֿפרַ֣ ו ּדַ֣ אהֻרון הַ֣ 7 ּדַ֣
Heb 9:5 ל ֻחוָסָיא> ָלא ֗הָוא ֵּדין טִלין עַ֣ לֵעל ֵמָנה ּכֻרוֵֿב֞א ּדֻׁשוֿבָחא ּדמַ֣ וַ֣

י>֞ ֿתקָנ֞ן ֗הוַ֣ ָנא מַ֣ ל חָֿ֭דא חָֿ֭דא ֵמן ָהֵלין ּדָהֿכַ֣ ר עַ֣ זַֿ֣בָנא ֗ה֑ו ּדִנאמַ֣
Heb 9:6 ו לִמין ֗הוַ֣ ו ֻּכומֵר֞א וַ֣מׁשַ֣ ן ָעאִלין ֗הוַ֣ ָרָיא ּבֻֿכלזֿבַ֣ ׁשּכָנא ּבַ֣ וַ֣למַ֣

ֵּתׁשֵמׁשּתֻהון>
Heb 9:7 ו֗הי ָעֵאל ֗הָוא לֻחוֿ֭דַ֣ ֗נָּתא ּבַ֣ ו ֵמֵנ֑ה חָֿ֭דא ֗הו ּבׁשַ֣ לֿגַ֣ ׁשּכָנא ֵּדין ּדַ֣ למַ֣

ָמא> ֿכֻלוֵֿתה ּדעַ֣ חָלֿף סַ֣ ֵרֿב ֗הָוא חָלֿף נַֿ֣פֵׁשה וַ֣ מקַ֣ ו ּדַ֣ ֿ֭דָמא הַ֣ ּבֻּכומֵר֞א ּבַ֣ רַ֣
Heb 9:8 ִּכיל ליַֿ֣ת עֿ֭דַ֣ וּדָעא ֗הָוֿת ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א ּדָלא ֵאֿתּגַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ֵּדין מַ֣

ֿ֭דָמָיא> ׁשּכָנא קַ֣ ִּדיֵׁש֑א֞ ּכָמא זַֿ֣בָנא ִּדאיֿת ֗הָוא קָיָמא למַ֣ ֻאורָחא ּדקַ֣
Heb 9:9 ו ּדֵֿבה ֻקורָּבֵנ֞א וֵֿ֭דֿבֵח֞א ֿתָלא ָהָנ֑א לזַֿ֣בָנא הַ֣ ו֗הי ֗הָוא מַ֣ ִואיֿתַ֣

ֵרֿב מקַ֣ ן ּדַ֣ ר ִּתארֵּתה ּדמַ֣ ו לֵמֿגמַ֣ יֵלין ּדָלא ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣ ֑ו אַ֣ רִֿבין ֗הוַ֣ ֵמֿתקַ֣
לֻהו֑ן
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Heb 9:10 ֞ זִני֞ן זִנין> עֻמוֿ֭דָיָֿת֞א ּדַ֣ לֻחוֿ֭ד> וַֿ֣במַ֣ ׁשּתָיא ּבַ֣ ֵאָלא ּבֵמאֿכָלא וַֿ֣במַ֣
ָמא לזַֿ֣בָנא ּדֻֿתוָרָצא ס יֵהין ֻּפוָקֵֿ֭ד֞א ּדֵֿבסָרא> ּדִסיִמין עֿ֭דַ֣ ִּדאיֿתַ֣

Heb 9:11 ל ֑ר ועַ֣ סעַ֣ ּבֻּכומֵר֞א ּדָטָֿבָֿת֞א ּדַ֣ מִׁשיָחא ֵּדין ֵּדאָֿתא> הָוא רַ֣
֞ ֞ וָלא ֗הָוא ֵמן ָהֵלין ֵּברָיָֿתא> ָיא> לָמָנא ּדָלא עִֿביֿ֭ד ִּבאיֿ֭דַ֣ ָּבא וַ֣מׁשַ֣ ׁשּכָנא רַ֣ למַ֣

Heb 9:12 ל חָֿ֭דא ֿ֭דָמא ּדנַֿ֣פֵׁשה עַ֣ ֿ֭דֵעֿגֵל֑א֞ ֵאָלא ּבַ֣ ֿ֭דָמא ּדִצֿפָרֵי֞א וַ֣ ל ּבַ֣ וָלא עַ֣
ם> לָעלַ֣ ח ֻּפורָקָנא ּדַ֣ קּדָׁש֑א ֵואׁשּכַ֣ ן לֵֿביֿת-מַ֣ זֿבַ֣

Heb 9:13 עֵֿגלָּתא ֵמֿתרֵסס ֗הָוא ֿ֭דֵעֿגֵל֞א וֵקטָמא ּדַ֣ ֵאן ֵּגיר ּדָמא ּדִצֿפָרֵי֞א וַ֣
ֵּדׁש לֻהון לֻֿ֭דוָּכָיא ּדֵֿבסרֻהו֑ן מקַ֣ ֑ו וַ֣ ִמאין ֗הוַ֣ יֵלין ּדֵמּתטַ֣ ל אַ֣ עַ֣

Heb 9:14 ם נַֿ֣פֵׁשה לָעלַ֣ ֿבֻרוָחא ּדַ֣ מִׁשיָחא> ּדַ֣ ּכָמא ָהִֿכיל יִַּ֣תיָראִיֿת ּדֵמה ּדַ֣
אָלָהא ֵמׁש לַ֣ נׁשַ֣ ן ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ִמיֵֿת֑א֞ ּדַ֣ ֵּכא ִּתארּתַ֣ אָלָה֑א נֿ֭דַ֣ ֵרֿב ּדָלא ֻמום לַ֣ קַ֣

ָיא> חַ֣
Heb 9:15 וֵּתה ֻהו הָוא ֿבמַ֣ ָֿת֑א ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֻהו הָוא ֵמצָעָיא ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא חֿ֭דַ֣
יֵלין ֿ֭דָמיָּת֑א ּדֵנסֻֿבון ֻמולָּכָנא> אַ֣ ל ִּדיִַֿ֣תִקא קַ֣ רו עַ֣ עֿבַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֻּפורָקָנא לַ֣

ם> לָעלַ֣ ֵּדאֿתקִריו לָירֻּתוָֿתא ּדַ֣
Heb 9:16 <ֿבָּדה ו ּדעַ֣ וָיא ּדהַ֣ וָּתא ֗הו מחַ֣ יָּכא ֵּגיר ִּדאיֿת ִּדיִַֿ֣תִק֑א מַ֣ אַ֣

Heb 9:17 <ֿבָּדה ו ּדעַ֣ י הַ֣ ֿכָמא ּדחַ֣ רָר֑א ֵמֻטל ּדַ֣ לֻחוֿ֭ד ֵמׁשּתַ֣ ל ִמיָֿתא ֵּדין ּבַ֣ עַ֣
ׁשֻחו> יּת ָּבה חַ֣ לַ֣

Heb 9:18 <ֿת ררַ֣ ֿ֭דָמיָּתא ּדָלא ּדָמא ֵאׁשּתַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָאֿפָלא קַ֣
Heb 9:19 ָמא ֻּכֵלה ּבָנֻמוָס֑א וֵׁשא לעַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתּפֵקֿ֭ד ֵּגיר ֻּכֵלה ֻּפוקָּדָנא ֵמן ֻמ7 ּכַ֣

ל ס עַ֣ זֻחוִריָֿתא> וזֻוָּפ֑א ורַ֣ מָרא ּדַ֣ ָי֞א ּבעַ֣ עֵֿגלָּתא> ומַ֣ וֵׁשא ּדָמא ּדַ֣ ֿב ֗הָוא ֻמ7 נסַ֣
ָמא ֻּכֵלה> ל עַ֣ ֵסֿפֵר֞א ועַ֣

Heb 9:20 ֿת לֻֿכון ֵמן קּדַ֣ ן ָהָנא ֗הו ּדָמא ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ָהי> ֵּדאֿתּפַ֣ ר לֻהו> ֵואמַ֣
ָלָהא> אַ֣

Heb 9:21 ל ֻּכלֻהון ָמאֵנ֞א ּדֵֿתׁשֵמׁשָּת֑א ֵמֵנה ֵמן ּדָמא ׁשּכָנא> ועַ֣ ל מַ֣ ָאֿף עַ֣
ס> רַ֣

Heb 9:22 <ֿ֭דָלא ֻׁשוָּפע ּדָמא ֵּכא ּבָנֻמוָסא> וַ֣ ֿ֭דָמא ֗הו ֵמּתּדַ֣ ֵמֻטל ּדֻֿכלֵמֵּדם ּבַ֣
יּת ֻׁשוֿבָקָנא> לַ֣
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Heb 9:23 ָינָיָֿת֑א֞ ּבָהֵלין ׁשמַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ֵאֵני֞ן ּדַ֣ י ֵּגיר> ּדָהֵלין ּדַ֣ נַ֣נִקא ִה֗ אַ֣
מיַּ֣תִרין ֵמן ָהֵלין ּס ּס ֞ ּבֵֿ֭דֿבֵח֞א ּדַ֣ ָינָיָֿתא> ֞ ָהֵלין ֵּדין ׁשמַ֣ ּכָין> ֵמּתּדַ֣

Heb 9:24 ל מִׁשיָח֑א ָי֞א עַ֣ עִֿביֿ֭ד ִּבאיֿ֭דַ֣ קּדָׁשא ּדַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר לֵֿביֿת מַ֣
֑ל ּדֵנֿתחֵזא קָֿ֭דם ָיא עַ֣ ׁשמַ֣ ִריָר֑א ֵאָלא ֵלה לַ֣ ו ׁשַ֣ ו֗הי ּדֻמוָֿתא ּדהַ֣ ִּדאיֿתַ֣

י֑ן אָלָהא חָלֿפַ֣ רֻצוֵּפה ּדַ֣ ּפַ֣
Heb 9:25 ּב יֿך ּדָעֵֿבֿ֭ד ֗הָוא רַ֣ ִּגָיאָֿת֑א֞ אַ֣ ֵרֿב נַֿ֣פֵׁשה זַֿ֣בָנָֿת֞א סַ֣ נקַ֣ ָאֿפָלא ּדַ֣

ֿ֭דָמא ּדָלא ִּדיֵלה> קּדָׁשא ּבַ֣ ֻּכומֵר֑א֞ וָעֵאל ּבֻֿכל ׁשָנא לֵֿביֿת-מַ֣
Heb 9:26 <ׁש ֵמן ֻׁשוָרֵיה ּדָעלָמא ִּגָיאָֿת֞א ֵנחַ֣ ָיֿב ֗הָו֑א ּדזַֿ֣בָנָֿת֞א סַ֣ ֵואן ָלא> חַ֣

ֿ֭דִֿביֻחוֵֿת֑ה ֵרֿב נַֿ֣פֵׁשה ּבַ֣ ן קַ֣ רֵֿתה ּדָעלָמא> חָֿ֭דא ֗הו זֿבַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ּבחַ֣
חִטיָֿתא> טִליה לַ֣ נֿבַ֣ ּדַ֣

Heb 9:27 וּתֻהון ר מַ֣ ן נֻמוֻֿתו֑ן וֵמן ָּבֿתַ֣ חָֿ֭דא זֿבַ֣ יָנָׁש֞א ּדַ֣ ֿבנַ֣ ָנא ּדִסים לַ֣ איּכַ֣ וַ֣
ִּדיָנ֑א

Heb 9:28 ח חָטֵה֞א קנֻוֵמה ּדֿבַ֣ ֿ֑ב וֿבַ֣ רַ֣ ן ֵאֿתקַ֣ ָנא ָאֿף מִׁשיָחא חָֿ֭דא זֿבַ֣ ָהֿכַ֣
איֵלין יַ֣יֻהו֞ן ּדַ֣ רֵּתי֞ן ֵּדין זַֿ֣בִני֞ן ּדָלא חָטִהי֞ן ֵמֿתחֵזא לחַ֣ ֞ ּדֿתַ֣ ִּגֵיאא> ּדסַ֣

ֵּכין ֵלה ס מסַ֣ ּדַ֣
Heb 10:1 ָלא ֗הָוא ֞ עִֿתיָֿ֭דן> ָנֻמוָסא ֵּגיר> ֵטָלִניָֿתא ִאיֿת ֗הָוא ֵּבה ּדָטָֿבָֿת֞א ּדַ֣
ֿ֭ד ֵהנֻון ֵּדֿבֵח֞א ֿ֭ד ּבֻֿכל ׁשָנא ֵהנֻון ּכַ֣ ֞ ֵמֻטל ָהָנא ּכַ֣ קנֻוָמא ִּדילֵהין ּדֵצֿבָוָֿתא>

רִֿבין לֻהון> מקַ֣ איֵלין ּדַ֣ חו ּדֵנֿגמֻרון לַ֣ ֑ו ָלא ֵממֻֿתום ֵאׁשּכַ֣ רִֿבין ֗הוַ֣ ֵמֿתקַ֣
Heb 10:2 יֻהו֑ן֞ ֵמֻטל ר ֵּדין ֵאּתּתִניחו ֵמן ֻקורָּבנַ֣ ֑ו ּכֿבַ֣ ֵאֻלו ֵּגיר ָּגמִרין ֗הוַ֣

ן חָֿ֭דא זֿבַ֣ איֵלין ּדַ֣ חָטֵה֑א֞ לַ֣ ּדָלא ֵמִּכיל ָטרָיא ֗הָוֿת לֻהון ִּתארּתֻהון ּבַ֣
ִּכיו לֻהון> ֵאּתּדַ֣

Heb 10:3 <יֻהו֞ן ּבֻֿכל ׁשָנא ֿ֭דּכִרין חָטהַ֣ ֵאָלא ּבֻהון ּבֵֿ֭דֿבֵח֞א מַ֣
Heb 10:4 ֞ ָּכיֻו חָטֵהא> מֿ֭דַ֣ ֿ֭דִצֿפָרֵי֞א לַ֣ וֵר֞א וַ֣ ח ּדָמא ּדֿתַ֣ ָלא ֵּגיר ֵמׁשּכַ֣

Heb 10:5 <יּת ר> ּבֵֿ֭דֿבֵח֞א וֻקורָּבֵנ֞א ָלא צֿבַ֣ ֿ֭ד ָעֵאל לָעלָמא> ֵאמַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ּכַ֣
לֵּבׁשָּתני> ֿגָרא ֵּדין אַ֣ ּפַ֣

Heb 10:6 <חָלֿף חָטֵה֞א ָלא ֵׁשאלּת לֵמ֞א ּדַ֣ ויַ֣קֵּד֞א ׁשַ֣
Heb 10:7 ֑י ֿבִריׁש ּכָֿתֵֿב֞א ּכִֿתיֿב עלַ֣ ָהיֵּדין ֵאמֵרֿת> ּדָהא ֵאָנא ָאֵֿתא ֗אָנא> ּדַ֣

ָלָהא> ֵּדאעֵּבֿ֭ד ֵצֿבָיָנֿך אַ֣
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Heb 10:8 חָלֿף חָטֵה֞א לֵמ֞א ּדַ֣ ר> ּדֵֿ֭דֿבֵח֞א וֻקורָּבֵנ֞א ויַ֣קֵּד֞א ׁשַ֣ ֵמן לֵעל ֵאמַ֣
ו ּבָנֻמוָסא> רִֿבין ֗הוַ֣ יּת> ָהנֻון ּדֵמֿתקַ֣ ָלא צֿבַ֣

Heb 10:9 ָלָהא> ּבָהֵֿ֭דא ר> ּדָהא ָאֵֿתא ֗אָנ֑א ֵּדאעֵּבֿ֭ד ֵצֿבָיָנֿך אַ֣ וָֿבֿתֵרה ֵאמַ֣
֞ רֵּתין> ּדֿתַ֣ נִקים לַ֣ ֿ֭דָמיָּת֑א ּדַ֣ ֵטל לקַ֣ ּבַ֣

Heb 10:10 ֵיֻׁשוע ֿגֵרה ּד7 ן ּבֻקורָּבָנא ּדֿפַ֣ ׁש> ּדַ֣ ּבָהָנא ֵּגיר ֵצֿבָיֵנה ֵאֿתקַ֣
ן> חָֿ֭דא זֿבַ֣ מִׁשיָחא ּדַ֣

Heb 10:11 ֵמׁש ֻּכליֻו֑ם ֵהנֻון ּבֵהנֻון ּב ֻּכומֵר֞א ֵּגיר ּדָקֵאם ֗הָוא וַ֣מׁשַ֣ ֻּכל רַ֣
֞ ָּכיֻו חָטֵהא> מֿ֭דַ֣ ו לַ֣ יֵלין ּדֵמן מֻֿתום ָלא ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣ ֵרֿב ֗הָוא> אַ֣ ֵּדֿבֵח֞א מקַ֣

Heb 10:12 אָלָהא ל יִַ֣מיָנא ּדַ֣ ֞ ִויֵֿתֿב עַ֣ ֵרֿב חָלֿף חָטֵהא> ֿ֭ד ֵּדֿבָחא קַ֣ ָהָנא ֵּדין חַ֣
ם> לָעלַ֣

Heb 10:13 ו֗ה֞י ֻּכוֿבָׁשא ּתֵחיֿת ָמא ּדֵנּתּתִסיֻמון ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ֵוא ֵמִּכי֑ל עֿ֭דַ֣ וַ֣מקַ֣
ו֗הי>֞ ֵרֿגלַ֣

Heb 10:14 <ם ּדִׁשין ֵּבה לָעלַ֣ איֵלין ּדֵמֿתקַ֣ ר לַ֣ ֿ֭ד ֵּגיר ֻקורָּבָנא ּגמַ֣ ּבחַ֣
Heb 10:15 <ֿת ן ֵּדין ָאֿף ֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֵּדאמרַ֣ ָסהָּדא לַ֣

Heb 10:16 ר ן ָאמַ֣ ר יַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻו> ָהֵֿ֭דא ֗הי ִּדיִַֿ֣תִקא ֵּדאֵּתל לֻהון ֵמן ָּבֿתַ֣
ָוֿתֻהו֞ן ֵאֿכּתִֿביו֗הי> ל ֵלּבַ֣ ֞ ועַ֣ יֻהון> ּדעַ֣ ָמרָיא> ֵאּתִליו֗הי לָנֻמוסי ּבמַ֣

Heb 10:17 <ר לֻהון יֻהו֞ן ָלא ֵאּתּדֿכַ֣ חָטהַ֣ ולֻהון וַ֣ ועַ֣
Heb 10:18 חָטֵה֑א֞ ָלא ֵמֿתּבֵעא ֻקורָּבָנא יָּכא ֵּדין ִּדאיֿת ֻׁשוֿבָקָנא ּדַ֣ אַ֣

חָלֿף חָטֵה֞א ס ּדַ֣
Heb 10:19 ֿ֭דֵמה עָלָנא ּדֵֿביֿת ֻקוֿ֭דָׁשא ּבַ֣ ֵּפ֞א ּבמַ֣ ליֻוֿת אַ֣ י>֞ ּגַ֣ חַ֣ ן ָהִֿכיל אַ֣ ִאיֿת לַ֣

ֵיֻׁשוע> ּד7
Heb 10:20 <ו֗הי ֵּבסֵרה רָעא> ִּדאיֿתַ֣ ֞י ּתַ֣ אּפַ֣ ן ָהָׁש֑א ּבַ֣ ֵּדֿת לַ֣ ֞ ּדחַ֣ ֵיא> וֻאורָחא ּדחַ֣

Heb 10:21 <אָלָהא יֵּתה ּדַ֣ ל ּבַ֣ ָּבא עַ֣ ן ֻּכומָרא רַ֣ ִואיֿת לַ֣
Heb 10:22 ֿ֭ד יָמנֻוָֿת֑א ּכַ֣ ֿבֻֿתוֿכָלָנא ּדהַ֣ ִריָרא וַ֣ ֵנקֻרוֿב ָהִֿכיל ּבֵלָּבא ׁשַ֣

֞ ָיא> ָי֞א ּדֿכַ֣ ן ּבמַ֣ ֿגרַ֣ י ּפַ֣ סחַ֣ ֿ֭דֵֿכין ֵמן ִּתארָּתא ִּביׁשָּתא> ומַ֣ ֞ן וַ֣ ָוֿתַ֣ רִסיִסין ֵלּבַ֣
Heb 10:23 ן ו ֵּגיר מַ֣ ן ֻה֗ ימַ֣ ן וָלא ֵנצטֵלא> מהַ֣ ֿברַ֣ וִּדיָֿתא ּדסַ֣ מֵסן ּבֿתַ֣ נחַ֣ וַ֣

ן> ֿך לַ֣ מלַ֣ ּדַ֣
Heb 10:24 ֞ עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿבא> ֿ֑֭ד ּבֻֿגוָרָֿגא ּדֻחוָּבא וֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ּבחַ֣ נֻחור חַ֣ וַ֣
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Heb 10:25 יֿך ִּדאיֿת עָיָֿ֭דא ל֗אָנׁש ֗אָנׁ֑ש ֵאָלא וָלא ֵנהֵוא ָׁשֿבִקין ּכנֻוׁשיַ֣֑ן אַ֣
ו> קֵרֿב יַ֣וָמא הַ֣ ִּתיָראִיֿת ּכָמא ּדָחֵזיֻּתון ּדַ֣ ֿ֑֭ד יַ֣ ֿ֭ד ֵמן חַ֣ ו חַ֣ ּבעַ֣

Heb 10:26 ׁשָרָר֑א עָֿתא ּדַ֣ ֵּבל ִיֿ֭דַ֣ ר ּדקַ֣ ֵאן ֵּגיר ּבֵצֿבָיֵנה ֵנחֵטא ֗אָנׁש ֵמן ָּבֿתַ֣
֞ ֿב חָלֿף חָטֵהא> רַ֣ יּת ֵמִּכיל ֵּדֿבחָֿתא ּדֵֿתֿתקַ֣ לַ֣

Heb 10:27 ֞ ֿבֵעלּדָֿבֵֿבא> טָנָנא ּדנֻוָרא ָּדאֵֿכל לַ֣ ו ִּדיָנא ּדִחיָלא> וַ֣ ֵאָלא עִֿתיֿ֭ד ֻה֗
Heb 10:28 ל ֻּפום ּתֵרי֞ן ֻמוֵׁשא> עַ֣ ל ָנֻמוָסא ּד7 ר עַ֣ עֿבַ֣ יָנא ּדַ֣ ֵאן ֵּגיר אַ֣

חִמי֞ן ָמֵאֿ֑ת ֿתָלָֿתא ָסהִּדי֞ן ּדָלא רַ֣ וַ֣
Heb 10:29 יָנא ּדָֿ֭דֵׁשה ֵּבל אַ֣ ּכָמא ָסֿבִרין א֗נֻּתון יִַּ֣תיָראִיֿת מָסם ּבִרָׁשא> נקַ֣

ׁש> ּדַ֣ יֿך ּדֻֿכלָנׁש> ּדָֿבה ֵאֿתקַ֣ ֿב ּדָמא ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ִּדיֵלה אַ֣ אָלָהא> וַ֣חׁשַ֣ ֿבֵרה ּדַ֣ לַ֣
יֻּבוָֿתא> ר לֻרוָחא ּדטַ֣ עַ֣ וצַ֣

Heb 10:30 <עָֿתא ֵואָנא ֵאֿפֻרוע> וֻֿתוֿב י ּתֿבַ֣ ר> ּדִֿ֭דילי ִה֗ ו ֵּדאמַ֣ ָיֿ֭דִעינַ֣ן להַ֣
ֵמה> נֻֿ֭דון ָמרָיא לעַ֣ ּדַ֣

Heb 10:31 ָיא ס אָלָהא חַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ל ִּבאיֿ֭דַ֣ ּבָֿתא לֵמּפַ֣ ֵּדחלָֿתא ֗הי רַ֣
Heb 10:32 ֵּבלֻּתון ֿבֻהון קַ֣ ֞ ָהנֻון ּדַ֣ ֿ֭דָמֵיא> ֿ֗כרו ָהִֿכיל ליַ֣וָמָֿת֞א קַ֣ ֵאּתּדַ֣

ֵׁש֞א ּבֵחסָּדא וֻֿבאולָצֵנ֑א֞ רֻּתון ּדחַ֣ יּבַ֣ ָּבא סַ֣ אֻֿגוָנא רַ֣ עֻמוִֿ֭דיָֿתא> וַ֣ מַ֣
Heb 10:33 <רו יּבַ֣ ֿפֻּתון ל֗אָנָׁשא ּדָהֵלין סַ֣ וּתַ֣ ֞ ָואֿף ֵאׁשּתַ֣ יֻּתון ֵחזָוֵנא> הוַ֣ וֿ֭דַ֣

Heb 10:34 ֻֿ֭דוָֿתא יֻּכו֞ן ּבחַ֣ חֻטוֿפָיא ּדֵנֿכסַ֣ ן וַ֣ אִסיִרי> יֵלין ּדַ֣ ל אַ֣ וֵֿכאֿב לֻֿכון עַ֣
ו וָלא ר ֻה֗ מיַּ֣תַ֣ ָי֑א ּדַ֣ ׁשמַ֣ רֻּתו֑ן ֵמֻטל ּדָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ִּדאיֿת לֻֿכון ֵקנָיָנא ּבַ֣ יּבַ֣ סַ֣

ר> ָעֿבַ֣
Heb 10:35 ֿגָרא עִֿתיֿ֭ד ָלה אַ֣ ן ּדַ֣ ֵּפ֞א ִּדאיֿת לֻֿכו> ליֻוֿת אַ֣ וּבֻֿ֭דון ּגַ֣ ָלא ָהִֿכיל ּתַ֣

ִּגָיאא> סַ֣
Heb 10:36 אָלָהא עָיא לֻֿכו֑ן ּדֵֿתעּבֻֿ֭דון ֵצֿבָיָנא ּדַ֣ יּבָרנֻוָֿתא ֗הו ֵּגיר ֵמֿתּבַ֣ מסַ֣

וֵֿתסֻֿבון ֻמולָּכָנא>
Heb 10:37 <ר ו ָּדאֵֿתא וָלא נַ֣וחַ֣ ִליל ֻהו זַֿ֣בָנא וָטֿב זֻעו֑ר ּדִנאֵֿתא הַ֣ ֵמֻטל ּדקַ֣

Heb 10:38 טָעא ֵל֑ה ָלא יָמנֻוָֿתא ִּדילי ִנֵחא> ֵואן ֵמֿתקַ֣ ִּכאָנא ֵּדין ֵמן הַ֣
ָצֿבָיא ֵּבה נַֿ֣פׁשי>

Heb 10:39 יָמנֻוָֿתא אֿבָֿ֭דָנ֑א ֵאָלא ּדהַ֣ וּבָלא לַ֣ ין ּדֻקוָטָעא ּדמַ֣ ן ֵּדין ָלא הוַ֣ חנַ֣
ן ס ן נַֿ֣פׁשַ֣ קנָיא לַ֣ ּדמַ֣
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Heb 11:1 יֿך ֿבָרא> אַ֣ יֵהין ּבסַ֣ יֵלין ִּדאיֿתַ֣ ל אַ֣ יָמנֻוָֿתא ּפָיָסא עַ֣ ִאיֵֿתיה ֵּדין הַ֣
֞ זָין> איֵלין ּדָלא ֵמֿתחַ֣ ֞י לֵהין ּבֻסועָרָנא> וֵֿגלָיָנא ּדַ֣ הוַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

Heb 11:2 ִׁשיֵׁש֞א ּס ּס ל קַ֣ ֿבָהֵֿ֭דא הָוֿת ָסהֻּדוָֿתא עַ֣ וַ֣
Heb 11:3 אָלָה֑א נו ָעלֵמ֞א ּבֵמלָֿתא ּדַ֣ קַ֣ ֑ן ֵּדאּתּתַ֣ ּכִלינַ֣ יָמנֻוָֿתא ֵּגיר ֵמסּתַ֣ ּבהַ֣

זָי֞ן ס יֵלין ּדָלא ֵמֿתחַ֣ ֞י ֵמן אַ֣ זָי֞ן ֗הוַ֣ וָהֵלין ּדֵמֿתחַ֣
Heb 11:4 ָקאֵין מיַּ֣תָרא ָטֿב ֵמן ּד7 ֵֿביל ֵּדֿבחָֿתא ּדַ֣ ֵרֿב ָה7 יָמנֻוָֿתא קַ֣ ּבהַ֣

ל ֻקורָּבֵנה סֵהֿ֭ד עַ֣ ו֗הי ָסהֻּדוָֿתא ּדִֿכאָנא ֗הו> וַ֣ אָלָהא> וֵמֻטָלָֿתה הָוֿת עלַ֣ לַ֣
ֵלל ס ִייֿת ממַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ָלָהא> וֵמֻטָלֵֿתה ָאֿף ּכַ֣ אַ֣

Heb 11:5 ֑ח ֵמֻטל וָּתא ָלא טֵעם> וָלא ֵאׁשּתֿכַ֣ נֻוֿך ומַ֣ ִני ח7 יָמנֻוָֿתא ֵאׁשּתַ֣ ּבהַ֣
ר ׁשֿפַ֣ ו֗הי ָסהֻּדוָֿתא ּדַ֣ ֵניו֗הי ֵּגי֑ר הָוֿת עלַ֣ נׁשַ֣ ָלָהא> ֵמן קָֿ֭דם ּדַ֣ נֵיה אַ֣ ּדׁשַ֣

אָלָהא> לַ֣
Heb 11:6 ו ָיֿב ֻה֗ אָלָהא> חַ֣ ר לַ֣ ח ּדֵנׁשּפַ֣ יָמנֻוָֿתא ֵּדין ָלא ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣ ּדָלא הַ֣

איֵלין ּדָֿבֵעין ֵלה> ָהֵוא ו֗ה֑י ולַ֣ יֵמן ִּדאיֿתַ֣ נהַ֣ ָלָה֑א ּדַ֣ ֿב לָוֿת אַ֣ רַ֣ ן ּדֵמֿתקַ֣ ֵּגיר מַ֣
ָּפֻרוָעא ס

Heb 11:7 ֑֞י זָי֞ן ֗הוַ֣ יֵלין ּדָלא ֵמֿתחַ֣ ל אַ֣ ֵמה עַ֣ ל עַ֣ לַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתמַ֣ יָמנֻוָֿתא ֻנ7וח ּכַ֣ ּבהַ֣
הָוא יֵֿבה לָעלָמא> וַ֣ יֵּת֑ה ּדָֿבה חַ֣ ֞י ּבַ֣ ֿבנַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿ֭ד ֵלה ִקֻֿבוָֿתא לחַ֣ עֿבַ֣ ּדֵחל וַ֣

יָמנֻוָֿתא ס ֿבהַ֣ ָירָּתא ּדִֿכאנֻוָֿתא ּדַ֣
Heb 11:8 ו אֿתָרא הַ֣ ע ּדֵנֻּפוק לַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתקִר֑י ֵאׁשּתמַ֣ ֿבָרָהם ּכַ֣ 7 יָמנֻוָֿתא אַ֣ ּבהַ֣

איָּכא ָאֵזל ס ע ֗הָוא לַ֣ ֿ֭ד ָלא ָיֿ֭דַ֣ ק ּכַ֣ נֿפַ֣ ֿב לָירֻּתוָֿתא> וַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֗הָוא ּדֵנסַ֣ ּדַ֣
Heb 11:9 יֿך ֿת ֵלה אַ֣ לּכַ֣ ארָעא ָהי ֵּדאֿתמַ֣ וָּתָֿבא ּבַ֣ יָמנֻוָֿתא הָוא ּתַ֣ ּבהַ֣

֞י ָירֻּתוָֿתא ִּדיֵלה יַ֣עֻקוֿב ּבנַ֣ יסָחק ו7 ם ִא7 ר עַ֣ ׁשּכֵנ֞א עמַ֣ ֿבנֻוֿכָריָּתא> וַֿ֣במַ֣ ּדַ֣
ּדֻמולָּכָנא>

Heb 11:10 מִֿ֭די֗נָּתא ּדֵׁשֵֿתאסָֿתא ִאיֿת ָלה> ֻּדאוָמָנה ֵּכא ֗הָוא ֵּגיר לַ֣ מסַ֣
ָלָהא ֗הו ס וָעֻֿבוָֿ֭דה אַ֣

Heb 11:11 ֵּבל ֿתקַ֣ יָלא ּדַ֣ ֿת חַ֣ רָֿתא ֗הָוֿ֑ת ֵנסּבַ֣ עקַ֣ ָרא ּדַ֣ 7 יָמנֻוָֿתא ָאֿף סַ֣ ּבהַ֣
ֿך ָלה> מלַ֣ ו ּדַ֣ ו הַ֣ ן ֻה֗ ימַ֣ מהַ֣ ֿת ּדַ֣ אׁשרַ֣ ל ּדַ֣ ֿ֑ת עַ֣ ׁשֵני֞ה ֵילּדַ֣ ֿ֭דָלא ּבזַֿ֣בָנא ּדַ֣ זַ֣רָעא> וַ֣

Heb 11:12 יֿך ִּגֵיא֞א אַ֣ יֻּבוָֿת֑א ֵאִֿתיֵלֿ֭דו סַ֣ ֿבֵטל ּבסַ֣ ֿ֭ד ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵמן חַ֣
יּת ֵלה ס ל ֵסֿפֵֿתה ּדיַָ֣מא ּדֵמנָין לַ֣ איֿך ָחָלא ּדעַ֣ ָיא> וַ֣ ׁשמַ֣ וּכֵֿב֞א ּדֿבַ֣ ּכַ֣
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Heb 11:13 ן ֵאָלא ֵמן ֿבו ֻמולָּכנֻהו> יָמנֻוָֿתא ִמיֿתו ָהֵלין ֻּכלֻהון וָלא נסַ֣ ּבהַ֣
ארָעא> וָּתֵֿב֞א ּבַ֣ אֿכסָנֵי֞א ֵאנֻון וֿתַ֣ אוִּדיו ּדַ֣ חִֿ֭דיו ֵּבה> וַ֣ ֻרוחָקא חזַ֣אוֻ֗הי וַ֣

Heb 11:14 <מִֿ֭די֗נּתֻהון ָּבֵעין ֵוין ּדלַ֣ יֵלין ֵּדין ּדָהֵלין ָאמִרי֑ן מחַ֣ אַ֣
Heb 11:15 ֑ו ִאיֿת ֗הָוא לֻהון קו ֵמָנה ָּבֵעין ֗הוַ֣ נֿפַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ָהי ּדַ֣ ֵואֻלו לַ֣

זַֿ֣בָנא ּדֻֿתוֿב ֵנהּפֻֿכון ִנאזֻ֗לון ָלה>
Heb 11:16 ו> לָהי ִּדאיֵֿתיה ּדָטָֿבא ֵמָנה ָרִּגין ֗הוַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ִיִֿ֭דיָע֑א ּדלַ֣

ֵיֿב לֻהון ֵּגיר אָלהֻהון ֵנֿתקֵרא> טַ֣ ָלָה֑א ּדַ֣ ָיא> ֵמֻטל ָהָנא ָלא נֵֿכֿף אַ֣ ׁשמַ֣ ּבַ֣
מִֿ֭די֗נָּתא ס

Heb 11:17 ֵסק איסָחק ּבֵנסיֻוֵנ֑ה וִליִחיֵֿ֭דה אַ֣ ֿבָרָהם ִל7 7 ֵרֿב אַ֣ יָמנֻוָֿתא קַ֣ ּבהַ֣
ֵּבל ֗הָוא ּבֻמולָּכָנא> ו ּדקַ֣ ֿ֭דּבָחא> להַ֣ למַ֣

Heb 11:18 <איסָחק ֵנֿתקֵרא ָלֿך זַ֣רָעא ר ֗הָוא ֵלה ֵּגיר> ּדִֿב7 ֵאֵֿתאמַ֣
Heb 11:19 אָלָהא ָאֿף ֵמן ִמיֵֿת֞א ו֗ה֞י ּדַ֣ ִעי ֗הָוא ּבנַֿ֣פֵׁש֑ה ּדָמטָיא ִּבאיֿ֭דַ֣ ֵואֿתרַ֣

ֿתָלא ֵאִֿתיֵהֿב ֵלה ס מָקֻמו> וֵמֻטל ָהָנא ּבמַ֣ לַ֣
Heb 11:20 ִעֻסו ל7 יַ֣עֻקוֿב וַ֣ יסָחק ל7 ֵרֿך ִא7 עִֿתיֿ֭ד ֗הָו֑א ּבַ֣ יָמנֻוָֿתא ּדֵמֵּדם ּדַ֣ ּבהַ֣

ס
Heb 11:21 ו֗ה֞י ֿ֭ד ֵמן ּבנַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ֵרֿך לֻֿכל חַ֣ 7עֻקוֿ֑ב ּבַ֣ ֿ֭ד ָמֵאֿת יַ֣ יָמנֻוָֿתא ּכַ֣ ּבהַ֣

ל ִריׁש ֻחוטֵרה ס סֵֿגֿ֭ד עַ֣ יַ֣וֵסֿף וַ֣ ּד7
Heb 11:22 יסָרֵיל ֞י ִא7 ֿבנַ֣ קָֿתא ּדַ֣ ּפַ֣ ֿ֭ד למַ֣ ֿ֭ד ָמֵאֿ֑ת ֵעהַ֣ 7וֵסֿף ּכַ֣ יָמנֻוָֿתא יַ֣ ּבהַ֣

ו֗ה֞י ס רמַ֣ ל ּגַ֣ ֵקֿ֭ד עַ֣ וֿפַ֣
Heb 11:23 ֿ֭ד ֵאִֿתיֵלֿ֭ד> יַ֣רֵח֞א ׁשיֻו֗ה֑י ּכַ֣ ֻמוֵׁשא טַ֣ ו֗ה֞י ּד7 ָֿבהַ֣ יָמנֻוָֿתא אַ֣ ּבהַ֣
לָּכא ס לָיא> וָלא ּדֵחלו ֵמן ֻּפוקָּדָנא ּדמַ֣ ִּפיר ֗הָוא טַ֣ חזַ֣ו ּדׁשַ֣ ּתָלָֿת֑א ּדַ֣

Heb 11:24 ֑ר ּדָלא ֵנֿתקֵרא ּבָרא ֿבָרא> ּכֿפַ֣ ֿ֭ד הָוא ּגַ֣ וֵׁשא ּכַ֣ יָמנֻוָֿתא ֻמ7 ּבהַ֣
רֵֿתה ּדֵֿפרֻעון> לֿבַ֣

Heb 11:25 ן זֻעור זֿבַ֣ אָלָהא ֵנהֵו֑א וָלא ּדַ֣ ֵמה ּדַ֣ ם עַ֣ ֿגָֿבא ֵלה ּדֻֿבאולָצָנא עַ֣ וַ֣
חִטיָֿתא> ם ּבַ֣ סַ֣ ֵנֿתּבַ֣

Heb 11:26 מִׁשיָחא> ָטֿב ֵמן ִסיָמָֿת֞ה ו ֻעוֿתָרא ּדֵחסֵּדה ּדַ֣ ר ֻה֗ מיַּ֣תַ֣ ִעי ּדַ֣ ֵואֿתרַ֣
ֿגָרא ס ר ֗הָוא ֵּגיר ּבֻֿפורָען אַ֣ ן ָחאַ֣ ֵמצֵרי> ּד7
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Heb 11:27 <לָּכא ֵמצֵרי֑ן וָלא ּדֵחל ֵמן ֵחמֵֿתה ּדמַ֣ ֿבָקה ל7 יָמנֻוָֿתא ׁשַ֣ ּבהַ֣
אָלָהא ּדָלא ֵמֿתחֵזא ס ו ּדָחֵזא ֗הָוא לַ֣ יֿך הַ֣ ר אַ֣ יּבַ֣ וסַ֣

Heb 11:28 ו ֿב לֻהון הַ֣ רַ֣ רָסס ּדָמ֑א ּדָלא ֵנֿתקַ֣ ֿ֭ד ֵּפצָחא וַ֣ יָמנֻוָֿתא עֿבַ֣ ּבהַ֣
ֵּבל ֗הָוא ֻּבוֿכֵר֞א ס מחַ֣ ּדַ֣

Heb 11:29 רָעא יִַּ֣ביׁשָּתא> וֵֿבה ל אַ֣ יֿך ּדעַ֣ רו יַָ֣מא ֿ֭דֻסוֿף אַ֣ יָמנֻוָֿתא עֿבַ֣ ּבהַ֣
ו֗הי ס חו עלַ֣ מרַ֣ ֿ֭ד אַ֣ עו ֵמצָרֵי֑א֞ ּכַ֣ ֵאֿתּבלַ֣

Heb 11:30 ֿבָעא יַ֣וִמי֞ן ל֑ו ֵמן ֵּדאֿתּכֵרֿכו ׁשַ֣ איִריֻחו נֿפַ֣ יָמנֻוָֿתא ֻׁשוֵרי֞ה ִּד7 ּבהַ֣
ס

Heb 11:31 ע֑ו ם ָהנֻון ּדָלא ֵאׁשּתמַ֣ ֿת עַ֣ ָחֿב ָזִניָֿתא ָלא ֵאֿבּדַ֣ יָמנֻוָֿתא ָר7 ּבהַ֣
ׁשָלָמא ס ֿת לָֿגֻׁשוֵׁש֞א ּבַ֣ ּבלַ֣ ּדקַ֣

Heb 11:32 ן ֿ֭דֻעו> ל ֵּג7 ֵעא עַ֣ ו ִלי ֵּגיר זַֿ֣בָנ֑א ֵּדאׁשּתַ֣ ר> זֻעור ֻה֗ וָמָנא ֻּתוֿב ִאמַ֣
רָּכא ל ׁשַ֣ ֻמואֵיל> ועַ֣ ל ׁש7 ִויֿ֭ד> ועַ֣ 7 ל ּדַ֣ ח> ועַ֣ 7ֿפּתַ֣ ל נַ֣ ן ועַ֣ מֻׁשו> ל ֵׁש7 ָרק> ועַ֣ ל ָּב7 ועַ֣

֞ נִֿבֵיא> ּדַ֣
Heb 11:33 ֵּבלו חו ִּכאנֻוָֿתא> וקַ֣ ֿפלַ֣ ֞ וַ֣ לּכָוָֿתא> ו למַ֣ יָמנֻוָֿתא זֿכַ֣ ֿבהַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣

֞ ָוָֿתא> אריַ֣ רו ֻּפוָמא ּדַ֣ ּכַ֣ ֞ וסַ֣ ֻמולָּכֵנא>
Heb 11:34 יַ֣לו ֵמן יָּפא> ֵואֿתחַ֣ ִציו ֵמן ֻּפוָמא ּדסַ֣ יָלא ּדנֻוָרא> ֵואֿתּפַ֣ ֵעֿכו חַ֣ וֿ֭דַ֣

֞ ֿבֵעלּדָֿבֵֿבא> ׁשרָיָֿת֞א ּדַ֣ ֵחֿפו מַ֣ קָרָֿבא> וסַ֣ ילָֿתֵנ֞א ּבַ֣ ו חַ֣ הוַ֣ ֞ וַ֣ ֻּכורָהֵנא>
Heb 11:35 ֗אחָרֵנ֞א ּבֵׁשנֵּד֞א ֞ וַ֣ יֵהי֞ן ֵמן קָימָּתא ּדִמיֵֿתא> ויַ֣֗הֿבו לֵנֵׁש֞א ּבנַ֣

רָּתא ֵּתהֵוא לֻהון> קָימָּתא מיַּ֣תַ֣ ָציֻ֑ו ּדַ֣ ִּכיו לֵמֿתּפַ֣ ִמיֿתו> וָלא סַ֣
Heb 11:36 חֻֿבוׁשֵי֞א אֻסוֵר֞א ולַ֣ לו> ֗אחָרֵנ֞א לַ֣ לֵנֿגֵּד֞א עַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין לֵֿבזָחא וַ֣

ֵאׁשּתֵלמו>
Heb 11:37 יָּפא רו> ֗אחָרֵנ֞א ּבֻֿפוָמא ּדסַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ֵאֿתרֵֿגמו> ֗אחָרֵנ֞א ֵאֿתנסַ֣

ן סִניִקי> ֞ וַ֣ ֿ֭דֵעֵזא> ֿ֭ד לִֿביִׁשין ֵמׁשֵּכ֞א ֵּדאמֵר֞א וַ֣ ִמיֿתו> ֗אחָרֵנ֞א ֵאֿתּכֵרֿכו> ּכַ֣
רִֿפין> מטַ֣ ן וַ֣ אִליִצי> וַ֣

Heb 11:38 <ָי֞א ּבֻחורָּבא יֿך ָטעַ֣ ו אַ֣ הוַ֣ ֗אָנָׁשא ּדָלא ָׁשֵוא ֗הָוא לֻהון ָעלָמא> וַ֣
ארָעא> ֿבֵֿפעֵרי֞ה ּדַ֣ ֞ וַ֣ ֵרא> מעַ֣ ֞ וֿבַ֣ ֿבֻטוֵרא> וַ֣

Heb 11:39 ֵּבלו יָמנֻוֿתֻהו֑ן ָלא קַ֣ יֻהון ָסהֻּדוָֿתא ּבהַ֣ הָוֿת עלַ֣ וָהֵלין ֻּכלֻהון ּדַ֣
ֻמולָּכָנ֑א
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Heb 11:40 מֻרון ין ֵנֿתּגַ֣ ֑ן ּדָלא ֵּבלָעֿ֭דַ֣ ן ִּדילַ֣ ֵּדם ָחר ּבֻעוֿ֭דָרנַ֣ אָלָהא קַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
ס

Heb 12:1 איֿך עָנָנא ֞ ּדַ֣ ן ָהֵלין ֻּכלֻהון ָסהֵּדא> ן ִּדאיֿת לַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף חנַ֣
֑ן יָֿבא ֗הי לַ֣ ן מטַ֣ ֿבֻֿכלזֿבַ֣ ֞ ָאֿף חִטיָֿתא ּדַ֣ ן ֻּכל יֻוקִרין> ֑ן ֵנׁשֵּדא ֵמנַ֣ חִֿ֭דיִרין לַ֣

֑ן אֻֿגוָנא ָהָנא ּדִסים לַ֣ יּבָרנֻוָֿתא ֵנרהִטיו֗הי לַ֣ מסַ֣ וֿבַ֣
Heb 12:2 חָלֿף ן ּדַ֣ יָמנֻוֿתַ֣> ֵיֻׁשוע> ּדֻהו הָוא ִריָׁשא וָֿגֻמוָרא להַ֣ נֻחור ּב7 וַ֣

ל יִַ֣מיָנא ר> ועַ֣ מסַ֣ ל ֵּבהּתָֿתא אַ֣ ר צִליָֿבא> ועַ֣ יּבַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא ִּדאיֿת ֗הָוא ֵלה סַ֣ חַ֣
אָלָהא ִיֵֿתֿב ּס ּס ּדֻֿכורסֵיה ּדַ֣

Heb 12:3 ֻקוֿבָלא ו סַ֣ ָטֵי֞א ָהנֻו֑ן ּדֵהנֻון הוַ֣ ר ֵמן חַ֣ יּבַ֣ חזַ֣ו ָהִֿכיל ּכָמא סַ֣
ֵּפא נַֿ֣פׁשֻֿכון> אן לֻֿכון וָלא ֵּתֿתרַ֣ לנַֿ֣פׁשֻהו֑ן ּדָלא ֵּתמַ֣

Heb 12:4 <ל חִטיָֿתא אֻֿגוָנא ּדֻלוקֿבַ֣ ֿ֭דָמא ּבַ֣ ָמא לַ֣ ִטיֻּתון עֿ֭דַ֣ ִּכיל מַ֣ ָלא עֿ֭דַ֣
Heb 12:5 ן ֵּברי> ָלא ר לֻֿכו> ָי֞א ֵאמַ֣ ֿבנַ֣ איֿך ּדלַ֣ יָנא ּדַ֣ יֻּתוָני֗הי ליֻולָּפָנא אַ֣ טעַ֣ וַ֣
֗נּת> ן אַ֣ וַ֣ ֿתי ּדֵמֵנה ֵמֿתּכַ֣ ֵּפא נַֿ֣פָׁשֿך> ֵאמַ֣ רֻּדוֵֿתה ּדָמרָיא וָלא ּתרַ֣ הֵמא ֵמן מַ֣ ּתַ֣

Heb 12:6 יֵלין ּדֻהו ָצֵֿבא ָי֞א אַ֣ ֿבנַ֣ ֵּגֿ֭ד לַ֣ מנַ֣ ן ּדָרֵחם ֵּגיר ָמרָיא> ָרֵֿ֭דא ֵלה> וַ֣ למַ֣
ּבֻהון>

Heb 12:7 יֻּכון ר ֵצאֿ֭דַ֣ ָי֞א ָסעַ֣ לָוֿת ּבנַ֣ איֿך ּדַ֣ רֻּדוָֿת֑א ֵמֻטל ּדַ֣ רו ָהִֿכיל מַ֣ יּבַ֣ סַ֣
ֻֿבו֗הי> ו ֵּגיר ּבָרא ּדָלא ָרֵֿ֭דא ֵלה אַ֣ ינַ֣ ָלָהא> אַ֣ אַ֣

Heb 12:8 יֻּתון לֻֿכון ֗נֻּתו֑ן ָהי ּדָֿבה ֵמֿתרֵֿ֭דא ֻּכלָנׁ֑ש הוַ֣ רֻּדוָֿתא אַ֣ ֵואן ּדָלא מַ֣
֞ ָיא> נֻוֿכָרֵי֞א וָלא ּבנַ֣

Heb 12:9 ין ֵמנֻהו֑ן ּכָמא ן וָֿבהִּתין הוַ֣ ו לַ֣ י֞ן ּדֵֿבסָרא ָרֵֿ֭דין ֗הוַ֣ ָֿבהַ֣ ֵואן אַ֣
אֻֿבוֵהין ּדֻרוָחָֿת֞א וִנֵחא> ֿ֭ד לַ֣ עּבַ֣ ָיִֿבינַ֣ן ּדֵנׁשּתַ֣ ָהִֿכיל חַ֣

Heb 12:10 ָלָהא ֑ן אַ֣ ו לַ֣ ו> ָרֵֿ֭דין ֗הוַ֣ יֿך ּדָצֵֿבין ֗הוַ֣ ו זֻעור אַ֣ ן ֻה֗ זֿבַ֣ ָהנֻון ֵּגיר לַ֣
ִּדיֻׁשוֵֿתה> ֿף לקַ֣ וּתַ֣ ֵּדין לֻעוֿ֭דָרנַ֣ן ּדֵנׁשּתַ֣

Heb 12:11 ֻֿ֭דוָֿתא ֗הי ֵאָלא ֿ֭דחַ֣ ֿבָרא> ּדַ֣ רֻּדוָֿתא ֵּדין ּבזַֿ֣בָנה ָלא ֵמסּתַ֣ ֻּכל מַ֣
איֵלין ּדָֿבה ִּדיֻקוָֿתא ָיהָּבא לַ֣ ֿ֭דזַ֣ ׁשָלָמא וַ֣ רָֿתא ֵּדין ִּפאֵר֞א ּדַ֣ ריֻוָֿת֑א לחַ֣ ּדֿכַ֣

ׁשו> רַ֣ ֵאּתּדַ֣
Heb 12:12 <רו רַ֣ יֻּכו֞ן ָרעָלָֿת֞א ׁשַ֣ רָיָֿת֞א וֻֿבורּכַ֣ יֻּכו֞ן מׁשַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ִאיֿ֭דַ֣
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Heb 12:13 ׁ֑ש חִֿגיר ָלא ֵנטעַ֣ ָּדָמא ּדַ֣ יֻּכו֑ן֞ ּדהַ֣ ׁשִֿביֵל֞א ּתִריֵצ֞א עֵֿבֿ֭דו לֵרֿגלַ֣ וַ֣
אֵסא ס ֵאָלא ֵנֿתַ֣

Heb 12:14 ִּדיֻׁשוָֿתא ּדֵֿבלָעֵֿ֭דיה ר קַ֣ ם ֻּכל ֗אָנׁ֑ש וָֿבֿתַ֣ ר ׁשָלָמא עַ֣ ֗רטו ָּבֿתַ֣ הַ֣
ן ָלא ָחֵזא> ֗אָנׁש לָמרַ֣

Heb 12:15 ִסיר ֵמן ח ּבֻֿכון ּדחַ֣ לָמא ֗אָנׁש ֵנׁשּתֿכַ֣ יֻּתון זִהיִרי֑ן ּדַ֣ הוַ֣ וַ֣
ן וֵֿבה רֻֿכו> ֵּפק ֻעוֿפָיא ונַ֣הַ֣ מָרֵר֞א נַ֣ לָמא ֵעָקָרא ּדַ֣ ו ּדַ֣ אָלָה֑א אַ֣ יֻּבוָֿתא ּדַ֣ טַ֣

יֻֿבו֑ן ִּגֵיא֞א ֵנסּתַ֣ סַ֣
Heb 12:16 חָֿ֭דא ֻסו> ּדֿבַ֣ יֿך ִע7 רֵֿפא אַ֣ ָני וַ֣ ח ּבֻֿכון ּדזַ֣ ו לָמא ֗אָנׁש ֵנׁשּתֿכַ֣ אַ֣

ֵמאֻֿכולָּתא זֵַּ֣בן ֻּבוֿכֻרוֵֿתה>
Heb 12:17 ֿת ֻּבורּכָֿת֑א רֵּכן צָֿבא ֗הָוא> ּדִנארַ֣ ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵּגיר ָּדאֿף ֵמן ָּבֿתַ֣

ֿ֭ד ּבֵֿ֭דמֵע֞א ּבָעה ס ֑ח ּכַ֣ ֿתָיֻֿבוָֿתא ָלא ֵאׁשּכַ֣ ֿתָרא ֵּגיר לַ֣ ֵואסּתִלי> אַ֣
Heb 12:18 ָׁשא> ָאֿפָלא לֵחֻׁשוָֿכא ֿבֻּתון לנֻוָרא ּדָיקָּדא וֵמֿתּגַ֣ רַ֣ ָלא ֵּגיר ֵאֿתקַ֣

עֻרוָרא> רֵּפָלא ולַ֣ וַ֣לעַ֣
Heb 12:19 <מֻעו֗הי ו ּדָהנֻון ּדׁשַ֣ ֞ הַ֣ לָקָלא ּדֵמֵלא> רָנא וַ֣ וָלא לָקָלא ּדקַ֣

מֻהון> ל עַ֣ לַ֣ ֿף ֵנֿתמַ֣ וסַ֣ ֵאׁשֵּתאל֑ו ּדָלא ֵנּתּתַ֣
Heb 12:20 יֻוָֿתא ֿ֭דו> ָּדאֵֿפן חַ֣ קַ֣ יָּבֻרו ֵמֵּדם ֵּדאֿתּפַ֣ מסַ֣ ו לַ֣ ָלא ֵּגיר ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣

ֿב לָוֿת ֻטוָרא> ֵּתֿתרֵֿגם> רַ֣ ֵּתֿתקַ֣
Heb 12:21 ִּתיֿת ִחיל ֗אָנא ורַ֣ ר> ּדֿ֭דַ֣ ֻמוֵׁשא ֵאמַ֣ ָנא ּדִחיל הָוא ֵחזָו֑א ּד7 וָהֿכַ֣

֗אָנא>
Heb 12:22 אָלָהא מִֿ֭די֗נָּתא ּדַ֣ ן ולַ֣ ֵצהיֻו> ֿבֻּתון לֻטוָרא ּד7 רַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ֵאֿתקַ֣ אַ֣

֞ אֵֿכא> לַ֣ לֵֿכנֵׁש֞א ּדֵרּבָוָֿת֞א ּדמַ֣ ָיא> וַ֣ ׁשמַ֣ ָיא> ֻל7אוִרׁשֵלם ּדֿבַ֣ חַ֣
Heb 12:23 <ָיָנא ּדֻֿכל אָלָהא ּדַ֣ ָיא> ולַ֣ ׁשמַ֣ ֿתִּבין ּבַ֣ לִעּ֗דָּתא ּדֻֿבוֿכֵר֞א ּדֵמֿתּכַ֣ וַ֣

רו> לֻרוָחָֿת֞א ּדִֿכאֵנ֞א ֵּדאֿתּגמַ֣ וַ֣
Heb 12:24 ֵלל ָטֿב ֵמן ממַ֣ רָסס ּדֵמה ּדַ֣ ָֿתא> ולַ֣ ֵיֻׁשוע ֵמצָעָיא ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא חֿ֭דַ֣ ל7 וַ֣

ָהֵֿביל ס ו ּד7 הַ֣
Heb 12:25 ן ֵאן ֵּגיר מֻֿכו> ֵלל עַ֣ ן ּדמַ֣ אֻלון ֵמן מַ֣ לָמא ֵּתׁשּתַ֣ ֗הרו ָהִֿכי֑ל ּדַ֣ ֵאזּדַ֣
ן ֵאן ֿ֭ד ּכָמא חנַ֣> ארָע֑א חַ֣ מֻהון ּבַ֣ ֵלל עַ֣ ִצי֑ו ֵּדאׁשֵּתאלו ֵמן ּדמַ֣ ָהנֻון ָלא ֵאֿתּפַ֣

ָיא> ן ֵמן ׁשמַ֣ מַ֣ ֵלל עַ֣ ן ּדמַ֣ ֵנׁשֵּתאל ֵמן מַ֣
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Heb 12:26 ר> ּדֻֿתוֿב חָֿ֭דא ֿך ֵואמַ֣ ִזיע> ָהָׁשא ֵּדין מלַ֣ רָעא אַ֣ יָנא ּדָקֵלה אַ֣ אַ֣
ָיא> רָעא> ֵאָלא ָאֿף ׁשמַ֣ לֻחוֿ֭ד אַ֣ ִזי֑ע ָלא ּבַ֣ ן ֵאָנא אַ֣ זֿבַ֣

Heb 12:27 וָיא ֻׁשוחָלָֿפא ּדָהנֻון ּדֵמּתִזיִעי֑ן ן מחַ֣ ר חָֿ֭דא זֿבַ֣> ָהֵֿ֭דא ֵּדין ֵּדאמַ֣
וֻון ָהנֻון ּדָלא ֵמּתִזיִעין ס נקַ֣ עִֿביֵֿ֭ד֞א ֵאנֻו֑ן ּדַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣

Heb 12:28 יֻּבוָֿתא לֻּכוָֿתא ּדָלא ֵמּתִזיָע֑א ֵנאֻחוֿ֭ד טַ֣ ֵּבלן מַ֣ ֵמֻטל ָהִֿכיל ּדקַ֣
ֿבֵֿ֭דחלָֿתא> חֵמצָּתא וַ֣ אָלָהא> ּבֿתַ֣ ר לַ֣ ֵמׁש וֵנׁשּפַ֣ ּדָֿבה נׁשַ֣

Heb 12:29 ן ֵּגיר נֻוָרא ֗הו ָאֵֿכלָֿתא ס ָלהַ֣ אַ֣
Heb 13:1 <ר ּבֻֿכון ּתַ֣ אֵח֞א נֿכַ֣ ֻחוָּבא ּדַ֣

Heb 13:2 ֿ֭ד ָלא ו ֗אָנָׁש֑א ּדֿכַ֣ ן ּבָהֵֿ֭דא ֵּגיר ׁשוַ֣ אֿכסָנֵי֞א ָלא ֵּתטֻעו> וֵרחמָֿתא ּדַ֣
֞ אֵֿכא> לַ֣ ּבֻלון מַ֣ רִֿגיִׁשין נקַ֣

Heb 13:3 ן ִסיִרין א֗נֻּתו> מֻהון אַ֣ ו ּדעַ֣ יֿך הַ֣ ן אַ֣ אִסיִרי> איֵלין ּדַ֣ ֿ֭דו לַ֣ הַ֣ ֵע֗
יֿך ֗אָנָׁשא ּדֵֿבסָרא לִֿביִׁשין א֗נֻּתון> ן אַ֣ אִליִצי> איֵלין ּדַ֣ ֿ֗כרו לַ֣ ֵאּתּדַ֣

Heb 13:4 ָיֵר֞א לֿגַ֣ ָנֵי֞א ֵּדין וַ֣ ֿכָיא ֗הי> לזַ֣ רסֻהון ּדַ֣ ו זֻוָוָֿגא ּבֻֿכל> ועַ֣ ר ֻה֗ מיַ֣קַ֣
ָלָהא> ָּדֵאן אַ֣

Heb 13:5 ק לֻֿכון ֵמֵּדם ִּדאיֿת ָלא הָוא ָרֵחם ֵּכסָּפא ֵרעָינֻֿכו֑ן ֵאָלא ֵנסּפַ֣
֞ ָיא> רֵּפא ָּבֿך ִאיֿ֭דַ֣ ר> ּדָלא ֵאׁשּבָקֿך וָלא אַ֣ ן ֻהו ֵּגיר ָמרָיא ֵאמַ֣ לֻֿכו>

Heb 13:6 ל> ָמָנא ָעֵֿבֿ֭ד ּדָרני ָלא ֵאֿ֭דחַ֣ ר ּתִֿכיָלאִיֿת> ָמרי מעַ֣ ן ּדִנאמַ֣ ִואיֿת לַ֣
רָנָׁשא ס ִלי ּבַ֣

Heb 13:7 מֻֿכון ֵמלָֿתא ֵללו עַ֣ יֵלין ּדמַ֣ ֞ אַ֣ יֻּכון> ּבָרנַ֣ מֿ֭דַ֣ יֻּתון ָעהִּדין לַ֣ הוַ֣
יָמנֻוֿתֻהון> ו ּבהַ֣ רַ֣ ֞ ומַ֣ יֻהון> ו ּבֻׁשוָלָמא ּדֻֿ֭דוָּברַ֣ קַ֣ אָלָהא> ֵאֿתּבַ֣ ּדַ֣

Heb 13:8 <ם לָעלַ֣ ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֵאֿתָמלי ויַ֣וָמָנא ֻהויֻו וַ֣
Heb 13:9 <ו ֵּגיר ִּפיר ֻה֗ ן ׁשַ֣ ֿבֻרו> חלֵֿפ֞א ָלא ֵּתּתּדַ֣ ליֻולָּפֵנ֞א נֻוֿכָרֵי֞א וַ֣מׁשַ֣

יֵלין רו אַ֣ ּדַ֣ ֞ן וָלא ּבֵמאֿכָלָֿת֑א֞ ֵמֻטל ּדָלא ֵאֿתעַ֣ ָוֿתַ֣ ר ֵלּבַ֣ רַ֣ יֻּבוָֿתא נׁשַ֣ ֿבטַ֣ ּדַ֣
ֵלֿכו ּבֵהין ס ּדהַ֣

Heb 13:10 ל ֵמֵנה לָהנֻון ִליט לֵמאֿכַ֣ ֿ֭דּבָחא> ּדָלא ׁשַ֣ ן ֵּדין מַ֣ ִאיֿת לַ֣
מִׁשין> ׁשּכָנא מׁשַ֣ ֿבמַ֣ ּדַ֣

Heb 13:11 ּב ֻּכומֵר֞א לֵֿביֿת ֵעל ֗הָוא ֵּדמֵהין רַ֣ יָוָֿת֞א ֵּגיר ָהֵלין ּדמַ֣ חַ֣
ׁשִריָֿתא> ר-ֵמן מַ֣ קּדָׁשא חָלֿף חָטֵה֑א֞ ֵּבסרֵהין ָיֵקֿ֭ד ֗הָוא לֿבַ֣ מַ֣
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Heb 13:12 ר ֵמן מִֿ֭די֗נָּתא ֿ֭דֵמ֑ה לֿבַ֣ ֵמה ּבַ֣ ֵּדׁש לעַ֣ נקַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף ֵי7ֻׁשוע ּדַ֣
ׁש> חַ֣

Heb 13:13 ן ֿ֭ד ׁשִקיִלינַ֣ ׁשִריָֿת֑א ּכַ֣ ר ֵמן מַ֣ ן ָהִֿכיל ֵנֻּפוק לָוֵֿתה לֿבַ֣ ָואֿף חנַ֣
ֵחסֵּדה>

Heb 13:14 עִֿתיָֿ֭דא איָֿ֭דא ּדַ֣ וָיא ָהרָּכ֑א ֵאָלא לַ֣ מקַ֣ ן ֵּגיר מִֿ֭די֗נָּתא ּדַ֣ יּת לַ֣ לַ֣
ן> ֵּכינַ֣ מסַ֣

Heb 13:15 אָלָהא> ִּדאיֵֿתיה ן לַ֣ ֵסק ֵּדֿבֵח֞א ּדֵֿתׁשֻּבוחָּתא ּבֻֿכלזֿבַ֣ וִֿבאיֵֿ֭דה נַ֣
ׁשֵמה> וּדָי֞ן לַ֣ ִּפאֵר֞א ּדֵסֿפָוָֿת֞א ּדמַ֣

Heb 13:16 ּבָהֵלין ֵּגיר ֞ וָּתֻֿפוָֿתא ּדֵמסִּכֵנא> חָמנֻוָֿתא וׁשַ֣ וָלא ֵּתטֻעון מרַ֣
אָלָהא> ר ֗אָנׁש לַ֣ ֵּדֿבֵח֞א ָׁשֿפַ֣

Heb 13:17 ן ֵהנֻון ֵּגיר ָׁשהִרין ֗מעו לֻהו> יֻּכו֑ן֞ ֵואׁשּתַ֣ ּבָרנַ֣ מֿ֭דַ֣ ֵאּתטִּפיסו לַ֣
ֻֿ֭דוָֿתא ֵנהוֻון ָעֿבִּדין ֿבחַ֣ יֿך ֗אָנָׁשא ּדָיהִּבין ֻחוׁשָּבנֻֿכו֑ן ּדַ֣ ֞ אַ֣ חָלֿף נַֿ֣פָׁשֿתֻֿכון>

ָהֵֿ֭דא וָלא ּבֵֿתנָחָֿת֑א֞ ֵמֻטל ּדָלא ָּפקָחא לֻֿכון>
Heb 13:18 ֿבֻֿכלֵמֵּדם ֑ן ּדַ֣ ן ֵּגיר ּדִֿתארָּתא ָטֿבָֿתא ִאיֿת לַ֣ ן ּתִֿכיִלינַ֣ י> ו עלַ֣ לַ֣ צַ֣

ר> ּבַ֣ ִּפיר ֵנּתּדַ֣ ָצֵֿבינַ֣ן ּדׁשַ֣
Heb 13:19 ֵנא ל ֵאֿתּפַ֣ עֿגַ֣ ִּתיָראִיֿת ָּבֵעא ֗אָנא ֵמנֻֿכו֑ן ּדֵֿתעּבֻֿ֭דון ָהֵֿ֭ד֑א ּדֿבַ֣ יַ֣

לֻֿכון>
Heb 13:20 ָּבא אֵסק ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֞א לָרעָיא רַ֣ ו ּדַ֣ ׁשָלָמא> הַ֣ ָלָהא ֵּדין ּדַ֣ אַ֣

֑ן ו֗הי ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ָמרַ֣ ם> ִּדאיֿתַ֣ לָעלַ֣ ֿ֭דָמא ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ּדַ֣ רִעיָֿתא ּבַ֣ ּדמַ֣
Heb 13:21 ן ֻהו ֵנֿגֻמורֻֿכון ּבֻֿכל עָֿבֿ֭ד ָטֿ֑ב ּדֵֿתעּבֻֿ֭דון ֵצֿבָיֵנה> וֻהו ֵנסֻעור ּבַ֣

ן ם ָעלִמי> ו֗הי ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּדֵלה ֻׁשוֿבָחא לָעלַ֣ ִּפיר קָֿ֭דמַ֣ ֵמֵּדם ּדׁשַ֣
ִמין ס אַ֣

Heb 13:22 ּגֻרון ֻרוחֻֿכון ּבֵמלָֿתא ּדֻֿבוָיָא֑א ֑י֞ ּדֿתַ֣ חַ֣ ָּבֵעא ֗אָנא ֵּדין ֵמנֻֿכון אַ֣
זֻעורָיָֿת֞א ֗הו ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכון ס ֵמֻטל ּדֿבַ֣

Heb 13:23 <ֵמה ל ִנאֵֿתא עַ֣ עֿגַ֣ יָמֵֿתָאוס ֵּדאׁשּתִרי> ֵואן ּבַ֣ אֻחון ִט7 עו ֵּדין לַ֣ ּדַ֣
ֵאחֵזיֻֿכון>

Heb 13:24 ָׁשאִלין ֞ ִּדיֵׁשא> ֿ֭דֻֿכלֻהון קַ֣ יֻּכו֑ן֞ וַ֣ ּבָרנַ֣ ׁשָלָמא ּדֻֿכלֻהון מֿ֭דַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣
ִליַ֣א> יטַ֣ ׁשָלמֻֿכון ֻּכלֻהון ּדֵמן ִא7 ּבַ֣
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Heb 13:25 ִמין ּס ּס ן אַ֣ ם ֻּכלֻֿכו> יֻּבוָֿתא עַ֣ טַ֣
 
 



Jacob (James)
Jac 1:1 רָֿב֞ן עסֵר֞א ׁשַ֣ רּתַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א לֿתַ֣ ֿ֭דָמרַ֣ אָלָה֑א וַ֣ ֿבֵּדה ּדַ֣ 7עֻקוֿב עַ֣ יַ֣

֞ ׁשָלם ס ֗מֵמא> זִריָע֞ן ּבעַ֣ ּדַ֣
Jac 1:2 חלֵֿפ֞א ֿ֭ד ֵּתעֻלון לֵנסיֻוֵנ֞א מׁשַ֣ ֑י֞ ּכַ֣ חַ֣ ֿ֭דָוא ֵּתהֵוא לֻֿכון אַ֣ ֻּכל חַ֣

֞ ִּגֵיאא> וסַ֣
Jac 1:3 <יּבָרנֻוָֿתא קֵנא לֻֿכון מסַ֣ יָמנֻוָֿת֑א מַ֣ ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵּגיר ּדֻֿבוקָיא ּדהַ֣

Jac 1:4 מלָי֑א ּדֵֿתהוֻון ּגִמיִרין יּבָרנֻוָֿת֑א ֵנהֵוא ָלה עָֿבָֿ֭דא מׁשַ֣ מסַ֣ ָלה ֵּדין לַ֣
ִסיִרין> יֻּתון חַ֣ ֿבֵמֵּדם ָלא הוַ֣ לָמִני֑ן וַ֣ וַ֣מׁשַ֣

Jac 1:5 ָלָהא> ּדָיֵהֿב אל ֵמן אַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ֵמנֻֿכון חִסיר ֵמן ֵחֿכמָֿת֑א ֵנׁשַ֣
ֵסֿ֑֭ד וֵמֿתיַ֣הָּבא ֵלה> לֻֿכל ּפִׁשיָטאִיֿת וָלא מחַ֣

Jac 1:6 ֿ֑ג ָּדֵמא לַ֣ ו ֵּגיר ּדֵמֿתּפַ֣ ֿג> הַ֣ לַ֣ ֿ֭ד ָלא ֵמֿתּפַ֣ יָמנֻוָֿתא ּכַ֣ אל ֵּדין ּבהַ֣ ֵנׁשַ֣
֗לֵל֞א ּדיַָ֣מא ּדָׁשֿגָׁשא לֻהון ֻרוָחא> לֿגַ֣

Jac 1:7 רָנָׁשא ּדָנֵסֿב ֵמֵּדם ֵמן ָמרָי֑א ו ּבַ֣ ר הַ֣ וָלא נַ֣סּבַ֣
Jac 1:8 ֞ ׁשִֿגיׁש ּבֻֿכלֵהין ֻאורָחֵֿתה> ֿפִליֿג ּבֵרעָיֵנה> וַ֣ יָנא ּדַ֣ אַ֣

Jac 1:9 <ִּכיָֿכא ּבֻרומָרֵמה ָחא מַ֣ ר ֵּדין אַ֣ ֿבהַ֣ ֵנׁשּתַ֣
Jac 1:10 <ר ָנא ָעֿבַ֣ ָּבָֿבא ּדֵעסָּב֑א ָהֿכַ֣ איֿך הַ֣ ִּתיָרא ּבֻמוָּכֵֿכ֑ה ֵמֻטל ּדַ֣ ועַ֣

Jac 1:11 <ָּבֵֿבה ָנֵֿפל וֵּבׁש ֵלה לֵעסָּבא> והַ֣ ָּדנַ֣ח ֵּגיר ֵׁשמָׁשא ּבֻחוֵמה ומַ֣
ו֗הי>֞ ִּתיָרא ָחֵמא ּבֻהוָּפֿכַ֣ ָנא ָאֿף עַ֣ וֻׁשוֿפָרא ּדֵחזֵוה ָאֵֿבֿ֭ד> ָהֿכַ֣

Jac 1:12 ֑ר ָנֵסֿב ּכִליָלא ר ֵנסיֻוֵנ֑א֞ ּדָמא ֵּדאֿתּבחַ֣ יּבַ֣ מסַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ו֗הי לֿגַ֣ ֻטוֿבַ֣
איֵלין ּדָרחִמין ֵלה> ָלָהא לַ֣ ֿך אַ֣ מלַ֣ ו ּדַ֣ ֵי֑א֞ הַ֣ ּדחַ֣

Jac 1:13 ָלָהא ֵּגיר ָלָהא ֵמֿתנֵַ֣סא ֗אָנא> אַ֣ ֵס֑א ּדֵמן אַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתנַ֣ ר ֗אָנׁש ּכַ֣ ָלא ִנאמַ֣
֞ וֻהו ל֗אָנׁש ָלא מנֵַ֣סא> י ּבִֿביָׁשָֿתא> ָלא מנַ֣סַ֣

Jac 1:14 <ֿג וֵמֿתנֵֿגֿ֭ד ֿגרַ֣ ו ֵמֿתנֵַ֣סא וֵמֿתרַ֣ ֵאָלא ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמן ֵרּגֵֿתה ֻה֗
Jac 1:15 ֿ֑ת מרַ֣ וָהֵֿ֭דא ֵרּגָֿתא ָּבטָנא וָילָּדא חִטיָֿתא> חִטיָֿתא ֵּדין ָמא ֵּדאֿתּגַ֣

וָּתא> ָילָּדא מַ֣
Jac 1:16 ֞ ִּביֵֿבא> ֞י חַ֣ חַ֣ ן אַ֣ ָלא ֵּתטֻעו>
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Jac 1:17 ָֿבא יָּתא ֵמן לֵעל ָנחָּת֑א ֵמן אַ֣ מלַ֣ ֿבָּתא ָטֿבָֿתא וַ֣מׁשַ֣ והַ֣ ֻּכל מַ֣
יּת לָוֵֿתה ֻׁשוחָלָֿפא ֵמֵּדם> ָאֿפָלא ֵטָלִניָֿתא ּדֻׁשוֿגָנָיא> ו ּדלַ֣ ֞ הַ֣ ִהיֵרא> ּדנַ֣

Jac 1:18 ן ּבֵמלָֿתא ּדֻקוׁשָּת֑א ּדֵנהֵוא ִרִׁשיָֿתא ּדֵֿברָיֵֿת֞ה ס ֻהויֻו צָֿבא ויַ֣לּדַ֣
Jac 1:19 <ע ֿב לֵמׁשמַ֣ רהַ֣ ִּביֵֿב֑א֞ ֻּכלָנׁש ֵמנֻֿכון ֵנהֵוא מסַ֣ ֞י חַ֣ חַ֣ א֗נֻּתון אַ֣ וַ֣

ז> ר לֵמרּגַ֣ וחַ֣ ָלֻלו> ומַ֣ ממַ֣ ר לַ֣ וחַ֣ ומַ֣
Jac 1:20 <אָלָהא ָלא ָעֵֿבֿ֭ד ֿבָר֑א זִַּ֣דיֻקוָֿתא ּדַ֣ ֻרוֿגֵזה ֵּגיר ּדֿגַ֣

Jac 1:21 נֻֿפוָֿתא וֻסוָֿגאא ּדִֿביֻׁשוָֿת֑א רֵחקו ֵמנֻֿכון ֻּכָלה טַ֣ ֵמֻטל ָהָנא אַ֣
ֵחא ֵאֵני֞ן ן ּדִהי ֵמׁשּכָחא ּדֿתַ֣ ֿכָינַ֣> נִציָֿבא ּבַ֣ ֵּבלו ֵמלָֿתא ּדַ֣ ִּכיֻֿכוָֿתא קַ֣ ֿבמַ֣ וַ֣

֞ נַֿ֣פָׁשֿתֻֿכון>
Jac 1:22 טֻעון לֻחוֿ֭ד> וָלא ּתַ֣ ו ֵּדין ָעֻֿבוֵֿ֭ד֞א ּדֵמלָֿתא וָלא ָׁשֻמוֵע֞א ּבַ֣ הוַ֣

֞ נַֿ֣פָׁשֿתֻֿכון>
Jac 1:23 ו ֵאן ֗אָנׁש ֵּגיר ֵנהֵוא ָׁשֻמוָעה ּדֵמלָֿתא וָלא ָעֻֿבוָֿ֭ד֑ה ָהָנא ָּדֵמא להַ֣

חִזיָֿתא> ו֗ה֞י ּבמַ֣ ּפַ֣ חָזא אַ֣ ּדַ֣
Jac 1:24 <ָנא הָוא איּכַ֣ טָעא ּדַ֣ ר> וַ֣ עֿבַ֣ חָזא ֵּגיר נַֿ֣פֵׁשה> וַ֣

Jac 1:25 ִוי ֵּב֑ה ָלא הָוא לָמָנא ּדִחאֻרוָֿתא וקַ֣ ֻּכל ֵּדין ּדָחר ּבָנֻמוָסא מׁשַ֣
֞ וָהָנא ֻטוָֿבָנא ֵנהֵוא עָֿבֵֿ֭דא> ָׁשֻמוָעא ּדֵׁשמָעא ּדֵמּתטֵע֑א ֵאָלא ָעֻֿבוָֿ֭דא ּדַ֣

עָֿבֵֿ֭דה> ּבַ֣
Jac 1:26 טֵעא אָלָה֑א וָלא ָאֵחֿ֭ד ֵלָׁשֵנ֑ה ֵאָלא מַ֣ ֵמׁש לַ֣ מׁשַ֣ ר ּדַ֣ ֵואן ֗אָנׁש ָסֿבַ֣

ֵלה ֵלֵּב֑ה ּדָהָנא> סִריָקא ֗הי ֵּתׁשֵמׁשֵּתה>
Jac 1:27 <ָֿב֑א ָהֵֿ֭דא ֗הי ָלָהא אַ֣ ִּדיׁשָּתא קָֿ֭דם אַ֣ ֵּתׁשֵמׁשָּתא ֵּגיר ּדִֿכיָֿתא וקַ֣
ר ֗אָנׁש נַֿ֣פֵׁשה ֵמן ָעלָמא> לֵמטַ֣ יֻהו֑ן֞ וַ֣ ארמָלָֿת֞א ֻּבאולָצנַ֣ ר יַֿ֣תֵמ֞א וַ֣ לֵמסעַ֣

ּדָלא ֻטולָׁשא ס
Jac 2:1 יָמנֻוָֿתא ּדֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ִחיִֿ֭דין להַ֣ אֵּפ֞א ֵּתהוֻון אַ֣ ֿב ּבַ֣ סַ֣ ֑י֞ ָלא ּבמַ֣ חַ֣ אַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּדָמרַ֣
Jac 2:2 ו֗ה֞י ו ּדָמאנַ֣ הָֿבא אַ֣ ֿכנֻוׁשּתֻֿכון ֗אָנׁש ּדֵעזָקֵֿת֞ה ּדֿ֭דַ֣ ֵאן ֵּגיר ֵנֻעול לַ֣

ִּפיֵר֑א֞ וֵנֻעול ֵמסִּכָנא ּבָמאֵנ֞א ָצֵא֑א֞ ׁשַ֣
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Jac 2:3 ֗נּת ָהרָּכא ִּפיֵר֞א וִֿתאמֻרון ֵלה> אַ֣ לִֿביׁש ָמאֵנ֞א ׁשַ֣ ו ּדַ֣ ֿתֻחוֻרון ּבהַ֣ וַ֣
ו ֵּתֿב ָלֿך ָהרָּכא קָֿ֭דם ֑ל אַ֣ ֗נּת ֻקום להַ֣ לֵמסִּכָנא ִּתאמֻרון ֵלה> אַ֣ ִּפיר> וַ֣ ֵּתֿב ׁשַ֣

י֑ן֞ ֻּכוֿבָׁשא ּדֵרֿגלַ֣
Jac 2:4 רָׁשֵנ֞א יֻּתון מֿפַ֣ הוַ֣ ֿגֻּתון לֻֿכון ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן וַ֣ לַ֣ ָלא ָהא ֵאֿתּפַ֣

֞ חׁשָֿבָֿת֞א ִּביָׁשָֿתא> ּדמַ֣
Jac 2:5 ִּתיֵר֞א ֵּדין ֞ ָלא ֗הָוא לֵמסִּכֵנ֞א ּדָעלָמ֑א עַ֣ ִּביֵֿבא> ֞י חַ֣ חַ֣ עו> אַ֣ ׁשמַ֣
ָלָהא ֿך אַ֣ מלַ֣ לֻּכוָֿתא ָהי ּדַ֣ ָלָה֑א ּדֵנהוֻון ָירֵּת֞א ּבמַ֣ יָמנֻוָֿתא> ּגָֿבא אַ֣ ּבהַ֣

איֵלין ּדָרחִמין ֵלה> לַ֣
Jac 2:6 עֵלין ִּתיֵר֞א ֵמׁשּתַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ָׁשטֻּתוָני֗הי לֵמסִּכָנא> ָלא ָהא עַ֣ אַ֣

יֻּכו֑ן וֵהנֻון ָנֿגִּדין לֻֿכון לֵֿביֿת ִּדיָנא> עלַ֣
Jac 2:7 <יֻּכון ל ׁשָמא ָטָֿבא ֵּדאֿתקִרי עלַ֣ ּדִֿפי֑ן עַ֣ ָלא ָהא ֵהנֻון מֿגַ֣

Jac 2:8 ם ֿכִֿתיֿ֑ב ּדֵֿתרחַ֣ יֿך ּדַ֣ לִמיֻּתון אַ֣ אָלָהא ּבָהֵֿ֭דא מׁשַ֣ ֵואן ָנֻמוָסא ּדַ֣
ִּפיר ָעֿבִּדין א֗נֻּתון> יֿך נַֿ֣פָׁשֿך֑ ׁשַ֣ ִריָֿבֿך אַ֣ לקַ֣

Jac 2:9 וִנין ן וֵמֿתּכַ֣ אֵּפ֞א ָנסִּבין א֗נֻּתו֑ן חִטיָֿתא ָעֿבִּדין א֗נֻּתו> ֵאן ֵּדין ּבַ֣
ל ָנֻמוָסא> ֞י עַ֣ יֿך ָעֿברַ֣ א֗נֻּתון ֵמן ָנֻמוָסא אַ֣

Jac 2:10 ֑ע לֻֿכֵלה ָנֻמוָסא חָֿ֭דא ָׁשרַ֣ ר וֿבַ֣ יָנא ֵּגיר ּדֻֿכֵלה ָנֻמוָסא ָנטַ֣ אַ֣
יַֿ֣ב> ֵאֿתחַ֣

Jac 2:11 ר ר ּדָלא ֵּתקֻטול> ֵאן ֵּדין ָלא ָּגאַ֣ ר ּדָלא ּתֻֿגו֑ר ֻהו ֵאמַ֣ ו ֵּגיר ֵּדאמַ֣ הַ֣
ל ָנֻמוָסא> ר עַ֣ יּת ָלֿך ָעֿבַ֣ ֗נּ֑ת הוַ֣ ֗נּת ֵאָלא ָקֵטל אַ֣ אַ֣

Jac 2:12 יֿך ֗אָנָׁשא יֻּתון ָסעִרי֑ן אַ֣ ָנא הוַ֣ לִלין וָהֿכַ֣ יֻּתון ממַ֣ ָנא הוַ֣ ָהֿכַ֣
ֿבָנֻמוָסא ּדִחאֻרוָֿתא עִֿתיִֿ֭דין א֗נֻּתון לֵמּתָֿ֭דנֻו> ּדַ֣

Jac 2:13 עֵלין ֞ ֵמׁשּתַ֣ חֵמא> ו ּדָלא ָעֵֿבֿ֭ד רַ֣ ל הַ֣ חֵמ֑א֞ עַ֣ ִּדיָנא ֵּגיר ָהֵוא ּדָלא רַ֣
ל ִּדיָנא> חֵמ֞א עַ֣ א֗נֻּתון ּברַ֣

Jac 2:14 יּת עָֿבֵֿ֭ד֞א לַ֣ יָמנֻוָֿתא וַ֣ ר ִּדאיֿת ִלי הַ֣ ֑י֞ ֵאן ֗אָנׁש ָאמַ֣ חַ֣ ָמָנא ֵהנָיָנא אַ֣
ֵחיו֗ה֑י יָמנֻוֵֿתה ּדֿתַ֣ לָמא ֵמׁשּכָחא הַ֣ ֵל֑ה ּדַ֣

Jac 2:15 יָּברָּתא ּדיַ֣וָמ֑א ִסיִרין סַ֣ רֵטָלִיי֑ן וחַ֣ ו ָחָֿתא ֵנהוֻון עַ֣ ָחא אַ֣ ֵואן אַ֣
Jac 2:16 ע֑ו וָלא ֵּתּתֻלון נו וַ֣סֿבַ֣ ׁשָלָמא ׁשחַ֣ ר לֻהון ֗אָנׁש ֵמנֻֿכו֑ן ֵזלו ּבַ֣ וִנאמַ֣

ֿגָר֑א ָמָנא ֵהנָיָנא> לֻהון סִניֻקוֵֿתה ּדֿפַ֣
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Jac 2:17 <לֻחוֵֿ֭דיה ֞ ִמיָֿתא ֗הי ּבַ֣ יָמנֻוָֿתא ּדָלא עָֿבֵֿ֭דא> ָנא ָאֿף הַ֣ ָהֿכַ֣
Jac 2:18 ָוני ֞ חַ֣ יָמנֻוָֿתא> וִלי ִאיֿת ִלי עָֿבֵֿ֭דא> ר ֵּגיר ֗אָנׁ֑ש ָלֿך ִאיֿת ָלֿך הַ֣ ָאמַ֣

י>֞ יָמנֻוֿתי ֵמן עָֿבֿ֭דַ֣ ֵוא ֗אָנא ָלֿך הַ֣ יָמנֻוָֿתֿך ּדָלא עָֿבֵֿ֭ד֑א֞ ֵואָנא מחַ֣ הַ֣
Jac 2:19 ֗נּת> ָאֿף ִׁשאֵֿ֭ד֞א ִּפיר ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ ָלָה֑א ׁשַ֣ ו אַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ֗נּת ּדחַ֣ יֵמן אַ֣ מהַ֣

ימִנין וָרעִלין ּס ּס מהַ֣
Jac 2:20 יָמנֻוָֿתא ּדָלא עָֿבֵֿ֭ד֞א ָלָׁש֑א ּדהַ֣ רָנָׁשא חַ֣ ֑ע ָאו ּבַ֣ ֗נּת ֵּדין ּדֵֿתּדַ֣ ָצֵֿבא אַ֣

ִמיָֿתא ֗הי>
Jac 2:21 איסָחק ּבֵרה אֵסק ִל7 ֑ק ּדַ֣ ּדַ֣ ֿבָרָהם ָלא ֗הָוא ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ֵאזּדַ֣ 7 ֻֿבון אַ֣ אַ֣

ֿ֭דּבָח֑א ל מַ֣ עַ֣
Jac 2:22 יָמנֻוֵֿתה ו֗ה֑י֞ וֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א הַ֣ עָֿבֿ֭דַ֣ ֿת לַ֣ יעַ֣ יָמנֻוֵֿתה סַ֣ ֗נּת ּדהַ֣ ָחֵזא אַ֣

ֿ֑ת מרַ֣ ֵאֿתּגַ֣
Jac 2:23 ֿת ֵלה ׁשּבַ֣ אָלָהא ֵואֿתחַ֣ ֿבָרָהם ּבַ֣ 7 יֵמן אַ֣ ֑ר ּדהַ֣ וַׁ֣שֵלם ּכָֿתָֿבא ֵּדאמַ֣

אָלָהא ֵאֿתקִרי> ִּדיֻקו וָרחָמא ּדַ֣ לזַ֣
Jac 2:24 יָמנֻוָֿתא רָנָׁש֑א וָלא ֗הָוא ֵמן הַ֣ ק ּבַ֣ ּדַ֣ ֗נּת ּדֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ֵמזּדַ֣ ָחֵזא אַ֣

לֻחוֿ֑֭ד ּבַ֣
Jac 2:25 ֿת ּבלַ֣ ֿ֑ת ּדקַ֣ ּדקַ֣ ָחֿב ָזִניָֿת֑א ָלא ֗הָוא ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ֵאזּדַ֣ ָנא ָאֿף ָר7 ָהֿכַ֣

ֿת ֵאנֻו֑ן ּפקַ֣ לָֿגֻׁשוֵׁש֞א וֻֿבאורָחא ֗אחִרָֿתא אַ֣
Jac 2:26 יָמנֻוָֿתא ּדָלא ָנא ָאֿף הַ֣ ֑ו ָהֿכַ֣ ֿגָרא ּדָלא ֻרוָחא ִמיֿת ֻה֗ ָנא ּדֿפַ֣ יּכַ֣ אַ֣

עָֿבֵֿ֭ד֞א ִמיָֿתא ֗הי ס
Jac 3:1 יֻּתון ָיֿ֭דִעי֑ן ּדִֿ֭דיָנא י>֞ ֵאָלא הוַ֣ חַ֣ ן אַ֣ לָֿפֵנ֞א ֵנהוֻון ּבֻֿכו> ִּגֵיא֞א מַ֣ ָלא סַ֣

ן> ָיִֿבינַ֣ יִַּ֣תיָרא חַ֣
Jac 3:2 ֑ע ָהָנא ֿבֵמלָֿתא ָלא ָׁשרַ֣ ן ֻּכל ּדַ֣ ן ֻּכלַ֣> רִעינַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ֵּגיר ֵמׁשּתַ֣ סַ֣

ֿגֵרה> עֵּבֿ֭ד ָאֿף ֻּכֵלה ּפַ֣ ח נׁשַ֣ ֿבָרא ּגִמיָר֑א ּדֵמׁשּכַ֣ ו֗הי ּגַ֣ ִאיֿתַ֣
Jac 3:3 ן עּבֻֿ֭דון לַ֣> יֿך ּדֵנׁשּתַ֣ ֑ן אַ֣ ֿכָׁש֞א ָרֵמינַ֣ ָהא ֵּגיר ּפֻֿגוֵֿ֭ד֞א ּבֻֿפוָמא ּדרַ֣

ן> הּפִֿכינַ֣ וֻֿכֵלה ֻּגוׁשמֻהון מַ֣
Jac 3:4 יָסא ׁשָיָֿת֑א֞ ֵמן קַ֣ ֿ֭ד ּדִֿביָר֞ן לֵהין ֻרוֵח֞א קַ֣ ִׁשיָנָֿת֞א ּכַ֣ ָאֿף ֵאלֵֿפ֞א עַ֣

ר> ּבַ֣ מֿ֭דַ֣ ו ּדַ֣ ר ֵצֿבָיֵנה ּדהַ֣ ר ּדָחאַ֣ אֿתַ֣ זֻעוָרא ֵמֿתנַּ֣תָֿפ֑ן֞ לַ֣
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Jac 3:5 עֵלא> ָאֿף נֻוָרא זֻעורָּתא ָּדָמא ֗הו זֻעוָרא וֵמׁשּתַ֣ ָנא ָאֿף ֵלָׁשָנ֑א הַ֣ ָהֿכַ֣
וקָֿ֭דא> ִּגֵיא֞א מַ֣ ָעֵֿב֞א סַ֣

Jac 3:6 ֿ֭ד יֿך ָעָֿבא ֗הו> וֻהו ֵלָׁשָנא ּכַ֣ חִטיָֿתא אַ֣ וֵלָׁשָנא נֻוָרא ֗ה֑ו וָעלָמא ּדַ֣
֞ן רָֿבֿתַ֣ וֵקֿ֭ד יֻוָּבֵל֞א ּדׁשַ֣ ן ומַ֣ ֿגרַ֣> ֵּתם ֵלה לֻֿכֵלה ּפַ֣ י֑ן֞ מֿכַ֣ ָּדמַ֣ ו֗הי ּבהַ֣ ִאיֿתַ֣

֞ וָיֵקֿ֭ד ָאֿף ֻהו ּבנֻוָרא> יֿך ִּגיֿגֵלא> ּדָרהִטין אַ֣
Jac 3:7 ֿ֭דיַֿ֣בָׁש֑א חָׁשא ּדיַָ֣מא וַ֣ חָֿת֑א ורַ֣ ֿ֭דָֿפרַ֣ יָוָֿת֞א וַ֣ ֻּכלֻהון ֵּגיר ּכָיֵנ֞א ּדחַ֣

ֿכָיָנא ּד֗אָנֻׁשוָֿתא> עּבִֿ֭דין לַ֣ ֵמׁשּתַ֣
Jac 3:8 ח ּדֵנֿכּבִׁשיו֗הי> ִּביׁשָּתא ָהֵֿ֭דא ּדָלא ֵלָׁשָנא ֵּדין ֗אָנׁש ָלא ֵאׁשּכַ֣

וָּתא> ָמא ּדמַ֣ ו סַ֣ ֿכָסא> מֵלא ֻה֗ ֵמּתּתַ֣
Jac 3:9 ֿ֭דֻמוָֿתא יָנָׁש֞א ּדֿבַ֣ ֿבנַ֣ אָֿב֑א וֵֿבה ָליִטינַ֣ן לַ֣ ן לָמרָיא וַ֣ רִֿכינַ֣ ֵּבה מֿבַ֣

אָלָהא עִֿביִֿ֭דין> ּדַ֣
Jac 3:10 ֑י֞ ּדָהֵלין חַ֣ ֞ ָלא ָוֵלא אַ֣ וָטָֿתא> וֵמֵנה ֵמן ֻּפוָמא ָנֿפָק֞ן ֻּבורָּכָֿת֞א ולַ֣

֞ עָרן> ָנא ֵנסּתַ֣ ָהֿכַ֣
Jac 3:11 ֞ ִריֵרא> ָי֞א ומַ֣ ָי֞א חלַ֣ ֻּבוָע֑א ֵנּפֻקון מַ֣ ֿ֭ד מַ֣ לָמא ֵמׁשּכָחא ּדֵמן חַ֣ ּדַ֣

Jac 3:12 ֞ ו ּגֵֿפָּתא ִּתאֵנא> ֑י֞ ּדזַ֣יֵּת֞א ֵּתעֵּבֿ֑֭ד אַ֣ חַ֣ לָמא ֵמׁשּכָחא ִּתָּתא אַ֣ ו ּדַ֣ אַ֣
ָי֞א ס ֿבֻּדון חלַ֣ ִליֵח֞א ֵמׁשּכִחי֑ן ּדֵנֿתעַ֣ ָי֞א מַ֣ ָנא ָאֿף ָלא מַ֣ ָהֿכַ֣

Jac 3:13 ֞ ִּפיֵרא> ו֗ה֞י ּבֻהוָּפֵֿכ֞א ׁשַ֣ ֵוא עָֿבֿ֭דַ֣ רֵֿ֭ד֑א נחַ֣ ִּכים וַ֣ נֻו ֵמנֻֿכון ּדחַ֣ מַ֣
ִּכיֿכָּתא> ּבֵחֿכמָֿתא מַ֣

Jac 3:14 יֻּכו֑ן֞ ָלא ו ֵחרָיָנא ּבֵלּבַ֣ ִריָרא ִאיֿת ּבֻֿכו֑ן אַ֣ ֵאן ֵּדין חָסָמא מַ֣
ּגֻלון> ּתֿ֭דַ֣ ל ֻקוׁשָּתא וַ֣ ּתֻרון עַ֣ ֵּתֿתחַ֣

Jac 3:15 רָעָניָּת֑א ֿ֑ת ֵאָלא ִאיֵֿתיה אַ֣ ֵמֻטל ּדָהֵֿ֭דא ֵחֿכמָֿתא ֵמן לֵעל ָלא ֵנחּתַ֣
֞ ֵמן ֻחוָׁשֵֿב֞א ּדנַֿ֣פָׁשא> וֵמן ִׁשאֵֿ֭דא>

Jac 3:16 ָמן ָאֿף ּדֻלוחָיא וֻֿכלֵמֵּדם יָּכא ֵּגיר ִּדאיֿת חָסָמא וֵחרָיָנ֑א ּתַ֣ אַ֣
ּדִֿביׁש>

Jac 3:17 ִּכיָֿכא לָיא ׁשָלָמא> ומַ֣ ֿכָיא ֗הי ומַ֣ ֵחֿכמָֿתא ֵּדין ּדֵמן לֵע֑ל ּדַ֣
אֵּפ֞א ָלא ֿ֭דָלא ָּפלֻּגוָֿתא ֗הי> וֿבַ֣ ֞ וַ֣ חֵמ֞א וִֿפאֵר֞א ָטֵֿבא> לָיא רַ֣ מַ֣ מָענָיא ו> וֵמׁשּתַ֣

ָנסָּבא>
Jac 3:18 <איֵלין ּדָעֿבִּדין ׁשָלָמא רִעין לַ֣ יָנא ֵמזּדַ֣ ִּפאֵר֞א ֵּדין ּדזִַּ֣דיֻקוָֿת֑א ּבׁשַ֣
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Jac 4:1 ָלא ֗הָוא ֵמן רִֿגיָֿגָֿת֞א ֞ צָוָֿתא> יָּכא ִאיֿת ּבֻֿכון קָרֵֿב֞א ומַ֣ ֵמן אַ֣
יֻּכו֑ן֞ ָּדמַ֣ קרָֿב֞ן ּבהַ֣ ּדמַ֣

Jac 4:2 ן וָקטִלין א֗נֻּתון וָטִנין א֗נֻּתו֑ן וָלא יּת לֻֿכו> ֿגרִֿגין א֗נֻּתון ולַ֣ ֵמֿתרַ֣
יּת לֻֿכו֑ן ֵמֻטל קָרֵֿב֞א ָעֿבִּדין א֗נֻּתו֑ן ולַ֣ ֞ וָנֵצין א֗נֻּתון וַ֣ יֻּכון> ָאֿתָיא ִּבאיֿ֭דַ֣

ּדָלא ָׁשאִלין א֗נֻּתון>
Jac 4:3 ָׁשאִלין א֗נֻּתון וָלא ָנסִּבין א֗נֻּתו֑ן ֵמֻטל ּדִֿביָׁשאִיֿת ָׁשאִלין א֗נֻּתו֑ן

֞ רֻסון רִֿגיָֿגֿתֻֿכון> ּתֿתַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣
Jac 4:4 ָיֵר֑א֞ ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדֵרחמֵֿתה ּדָעלָמא ָהָנא ּבֵעלּדָֿבֻֿבוָֿתא ֗הי ּגַ֣
יָנא ָהִֿכיל ּדָצֵֿבא ּדֵנהֵוא ָרחָמא ּדָעלָמא ָהָנ֑א ּבֵעלּדָֿבָֿבא ָהֵוא אָלָה֑א אַ֣ ּדַ֣

אָלָהא ס לַ֣
Jac 4:5 טָנָנא ָרָּגא ר ּכָֿתָֿב֑א ּדֿבַ֣ לָמא סִריָקאִיֿת ָסֿבִרין א֗נֻּתו֑ן ֵּדאמַ֣ ו ּדַ֣ אַ֣

ן> ֻרוָחא ּדָעמָרא ּבַ֣
Jac 4:6 אָלָהא ר> ּדַ֣ ן ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ֵאמַ֣ ן ָמרַ֣> יֻּבוָֿתא ֵּדין יִַּ֣תירָּתא יַ֣֗הֿב לַ֣ טַ֣

יֻּבוָֿתא> ִּכיֵֿכ֞א ָיֵהֿב טַ֣ למַ֣ ֵּכֿך לָרֵמ֑א֞ וַ֣ ממַ֣
Jac 4:7 <ל ָסָטָנ֑א וָעֵרק ֵמנֻֿכון אָלָהא> וֻקומו ֻלוקֿבַ֣ ֿ֭דו ָהִֿכיל לַ֣ עּבַ֣ ֵאׁשּתַ֣

Jac 4:8 ֵּדׁשו ָטֵי֑א֞ קַ֣ ֞ חַ֣ יֻּכון> ו ִאיֿ֭דַ֣ ּכַ֣ ן ּדַ֣ ֿב לֻֿכו> רַ֣ ָלָהא וֵנֿתקַ֣ קֻרוֿבו לָוֿת אַ֣ וַ֣
֞י נַֿ֣פָׁשא> ֞ ּפִליֿגַ֣ ָוֿתֻֿכון> ֵלּבַ֣

Jac 4:9 <ֿתֻֿכון לָעקָֿתא ֿ֭דוַ֣ אֿ֗בלו> וֻֿגוחּכֻֿכון ֵלאֿבָלא ֵנֿתהֵֿפֿך֑ וחַ֣ ֿכו ֵואּתַ֣ ּכַ֣ ֵאֿתמַ֣
Jac 4:10 <מֵרמֻֿכון נרַ֣ ֿכו קָֿ֭דם ָמרָי֑א וַ֣ ּכַ֣ ֵאֿתמַ֣

Jac 4:11 ֻחו֗הי ל אַ֣ ֵלל עַ֣ ממַ֣ ו ֵּגיר ּדַ֣ י>֞ הַ֣ חַ֣ ל חָֿ֭דֵֿ֭ד֞א אַ֣ לִלין עַ֣ ָלא ֵּתהוֻון ממַ֣
֗נּ֑ת ל ָנֻמוָסא וָֿ֭דֵאן לָנֻמוָסא> ֵואן לָנֻמוָסא ָּדֵאן אַ֣ ֵלל עַ֣ אֻחו֗ה֑י ממַ֣ ו ָּדֵאן לַ֣ אַ֣

ָיֵנה> יּת ָעֻֿבוֵֿ֭דה ּדָנֻמוָסא> ֵאָלא ּדַ֣ ָלא הוַ֣
Jac 4:12 ן ֗נּת ֵּדין מַ֣ ח ּדנֵַ֣חא ונַ֣וֵּבֿ֭ד> אַ֣ ָיָנ֑א ּדֻהו ֵמׁשּכַ֣ ו ָסֵאם ָנֻמוָסא וֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ חַ֣

ִריָֿבֿך ס ֗נּת ֵלה לקַ֣ ֗נּ֑ת ּדָֿ֭דֵאן אַ֣ אַ֣
Jac 4:13 ן ו מָחר ָאִז֗לינַ֣ יֵלין ָּדאמִרי֑ן ּדיַ֣וָמָנא אַ֣ ל אַ֣ ר ָאֿף עַ֣ ָמָנא ֵּדין ִנאמַ֣

ן> ן וָיֿתִרינַ֣ ּגִרינַ֣ ֗נָּתא חָֿ֭דא> וֵמּתּתַ֣ ָמן ׁשַ֣ יָֿ֭דא ּדִהי> וָעֿבִּדינַ֣ן ּתַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא אַ֣ לַ֣
Jac 4:14 הָּגא י֑ן֞ ֵאָלא ֵאן לַ֣ יַ֣ וָלא ָיֿ֭דִעין ָמָנא ָהֵוא מָחר> ָמָנא ֵאנֻון ֵּגיר חַ֣

וֵּפא> ִליל ֵמֿתחֵזא וָטֵלק ומַ֣ ּדקַ֣



358                               The Aramaic Peshitta

Jac 4:15 ו ָה֑י ן ָהֵֿ֭דא אַ֣ חָלֿף ּדִנאמֻרון ֵּדאן ָמרָיא ֵנצֵּבא וִנֵח֑א ָעֿבִּדינַ֣
Jac 4:16 <איֿך ָהָנא> ִּביָׁשא ֗הו ן ֻּכל ֻׁשוֿבָהָרא ּדַ֣ חִֿתיֻרוֿתֻהו> ֿבהִרין ּבַ֣ ֵמׁשּתַ֣

Jac 4:17 ע ָטֿבָֿתא וָלא ָעֵֿבֿ֭ד ָל֑ה חָטָהא ָהֵוא ֵלה ס איָנא ּדָיֿ֭דַ֣ וַ֣
Jac 5:1 <יֻּכון ל ֻּדוָוֵנ֞א ָּדאֵֿתין עלַ֣ ו עַ֣ ֿבֿכַ֣ יֵללו וַ֣ ִּתיֵר֑א֞ אַ֣ ָאו עַ֣

Jac 5:2 <יֻּכו֞ן ֵאֵֿתאֵֿכלו ֵמן ָסָסא סִרי> וָמאנַ֣ ל וַ֣ ּבַ֣ ֻעוֿתרֻֿכון ֵּגיר ֵאֿתחַ֣
Jac 5:3 ׁשֵחֿת ֵלה> וֻׁשוחּתֻהון ָהוָיא לָסהֻּדוָֿתא הֿבֻֿכון וִסאמֻֿכון אַ֣ וֿ֭דַ֣
ֵנׁשֻּתון לֻֿכון ליַ֣וָמָֿת֞א ן נֻוָרא ּכַ֣ ן וִהי עִֿתיָֿ֭דא ּדֵֿתאֻֿכול ֵּבסרֻֿכו> יֻּכו> עלַ֣

֞ ֗אחָרֵיא>
Jac 5:4 ֿגָעָֿתא ן ָקֵעא> וַ֣ מֻּתו> טלַ֣ ו ּדַ֣ רָעֿתֻֿכו֑ן֞ הַ֣ ֿ֭דו אַ֣ חצַ֣ ֿגָרא ּדָֿפעֵל֞א ּדַ֣ ָהא אַ֣

ֿת> אוֻֿת ֵעלַ֣ ו֗ה֞י ּדָמרָיא צֿבַ֣ ֞ ֵלאֿ֭דנַ֣ ּדָחֻצוֵֿ֭דא>
Jac 5:5 יֿך יֻּכו֞ן אַ֣ ֿגרַ֣ רִסיֻּתון ּפַ֣ ן וֿתַ֣ ֿבֻּתו> עַ֣ רָעא ֵואֿתלַ֣ ל אַ֣ ּבֵסמֻּתון ֵּגיר עַ֣

ליַ֣וָמא ּדֵנֿכסָֿתא> ּדַ֣
Jac 5:6 לֻֿכון ּס ּס ִּדיָק֑א וָלא ָקם ֻלוקֿבַ֣ לֻּתון לזַ֣ קטַ֣ ֵיֿבֻּתון וַ֣ חַ֣

Jac 5:7 יֿך ָמא לֵמאִֿתיֵֿתה ּדָמרָיא> אַ֣ ן עֿ֭דַ֣ רו ֻרוחֻֿכו> ּגַ֣ ֑י֞ אַ֣ חַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין אַ֣ אַ֣
ָמא ּדָנֵסֿב יֻהו֑ן עֿ֭דַ֣ ר ֻרוֵחה עלַ֣ ּגַ֣ ארֵע֑ה ומַ֣ ֵּכא לִֿפאֵר֞א יִַ֣קיֵר֞א ּדַ֣ מסַ֣ ָּכָרא ּדַ֣ אַ֣

לִקיָׁשָי֑א ֵמטָרא ּבִֿכיָרָיא וַ֣
Jac 5:8 ֿת ָלה ֵּגיר רו> ֵקרּבַ֣ רַ֣ ָוֿתֻֿכו֞ן ׁשַ֣ רו ֻרוחֻֿכו֑ן וֵלּבַ֣ ּגַ֣ ֗נֻּתון אַ֣ ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣

ן> ֵמאִֿתיֵֿתה ּדָמרַ֣
Jac 5:9 ן ָהא ֵּגיר ִּדיָנא קָֿ֭דם ֑י֞ ּדָלא ֵּתּתִֿ֭דינֻו> חַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ל חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ נֻחון חַ֣ ָלא ֵּתּתַ֣

רָעא ָקֵאם> ּתַ֣
Jac 5:10 ָהנֻון ֞ יֻּכון> ֿת ֻרוָחא ֻּדאולָצנַ֣ ּגרַ֣ ֑י֞ למַ֣ חַ֣ ֿבו לֻֿכון אַ֣ נִֿבֵי֞א סַ֣ ּדֻמוָֿתא לַ֣

ׁשֵמה ּדָמרָיא> ֵללו ּבַ֣ ּדמַ֣
Jac 5:11 יּבָרנֻוֵֿתה עֻּתון מסַ֣ רו> ׁשמַ֣ יּבַ֣ איֵלין ּדסַ֣ ן ֻטוָֿבא לַ֣ ָהא ֵּגיר ָיהִּבינַ֣

חָֿפן> מרַ֣ ו ָמרָיא וַ֣ חָמן ֻה֗ מרַ֣ ן ֵמֻטל ּדַ֣ ֿ֭ד ֵלה ָמרָיא> חזַ֣יֻּתו> עֿבַ֣ רָֿתא ּדַ֣ אָיוֿ֑ב וחַ֣ ִּד7
Jac 5:12 ָיא וָלא ׁשמַ֣ ן ָלא ּבַ֣ יֻּתון ָיֵמי> ֑י֞ ָלא הוַ֣ חַ֣ קָֿ֭דם ֻּכל ֵמֵּדם ֵּדין אַ֣

ֿתֻֿכו֑ן ִאין ִאין וָלא ָל֑א וָמָֿתא ֗אחִרָֿתא> ֵאָלא ֵּתהֵוא ֵמלַ֣ ארָעא> ָאֿפָלא ּבמַ֣ ּבַ֣
יֻֿבון ּתֵחיֿת ִּדיָנא> ּדָלא ֵּתֿתחַ֣
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Jac 5:13 ֵלא> ֵואן ָחֵֿ֭ד֑א ֵנהֵוא ֵואן ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ֵנהֵוא ֻּבאולָצָנ֑א ֵנהֵוא מצַ֣
ר> מזַ֣מַ֣

Jac 5:14 ו֗ה֑י וֵנמׁשֻחוֵנה ֻלון עלַ֣ נצַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ּדִעּ֗דָּתא וַ֣ ֵואן ּכִרי֑ה ֵנקֵרא לקַ֣
ן> ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ֵמׁשָחא ּבַ֣

Jac 5:15 ן מִקים ֵלה ָמרַ֣> ֿכִריה> וַ֣ ו ּדַ֣ חלָמא ֵלה להַ֣ יָמנֻוָֿתא מַ֣ צֻלוָֿתא ּדהַ֣ וַ֣
ֿבִקין ֵלה> ֵואן חָטֵה֞א עִֿביִֿ֭דין ֵל֑ה ֵמׁשּתַ֣

Jac 5:16 ל ֿ֭ד עַ֣ ֵלין חַ֣ יֻּתון מצַ֣ הוַ֣ ֿ֭ד> וַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ֿכלָוֿתֻֿכו֞ן חַ֣ וֵּדין סַ֣ יֻּתון ֵּדין מַ֣ הוַ֣
ֵלא ָלה> יָֿ֭דא ּדזִַּ֣דיָקא מצַ֣ צֻלוָֿתא אַ֣ יָלה ּדַ֣ ו ֵּגיר חַ֣ ֿב ֻה֗ ן רַ֣ אֻסו> ֿ֑֭ד ּדֵֿתֿתַ֣ חַ֣

Jac 5:17 ִלי ּדָלא ֵנֻחוֿת ֵמטָרא ן וצַ֣ ֿכָוֿתַ֣> רָנָׁשא הָוא ָחֻׁשוָׁשא אַ֣ ִלָיא ּבַ֣ ָאֿף ִא7
֞ רָע֑א וָלא נֵחֿת ּתָלֿת ׁשִני֞ן ֵוׁשָּתא יַ֣רִחין> ל אַ֣ עַ֣

Jac 5:18 ֿת ִּפאֵרי֞ה ס ָיא יַ֣֗הֿבו ֵמטָרא> וַ֣ארָעא ֵיהּבַ֣ ִל֑י וַׁ֣שמַ֣ וֻֿתוֿב צַ֣
Jac 5:19 ֑י֞ ֵאן ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ֵנטֵעא ֵמן ֻאורָחא ּדֻקוׁשָּת֑א ונַֿ֣פֵניו֗הי ֗אָנׁש חַ֣ אַ֣

ֵמן ָטעיֻוֵֿת֑ה
Jac 5:20 ֵחא נַֿ֣פֵׁשה ֵמן ָטָיא ֵמן ָטעיֻוָֿתא ֻּדאורֵח֑ה מַ֣ הֵּפֿך לחַ֣ ו ּדמַ֣ ע ּדהַ֣ ֵנּדַ֣

ו֗ה֞י ס חָטהַ֣ וָּת֑א וָעֵטא ֻסוָֿגאא ּדַ֣ מַ֣
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Jude
Jude 1:1 ָי֞א ֗מֵמ֞א קרַ֣ יַ֣עֻקוֿ֑ב לעַ֣ ָחא ֵּדין ּד7 ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א אַ֣ ֿבָּדא ּד7 ֻהוָֿ֭דא עַ֣ ִי7

ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא נִטיִרין> ֿב7 ָֿבא רִחיִמי֑ן וַ֣ אָלָהא אַ֣ ּדֿבַ֣
Jude 1:2 ׁשָלָמא וֻחוָּבא> ֵנסֵּגא לֻֿכון ס חֵמ֞א וַ֣ רַ֣

Jude 1:3 ן ֵי֞א ִּדילַ֣ ל חַ֣ ן עַ֣ ֿב לֻֿכו> ֿ֭ד ֻּכָלה יִַ֣ציֻֿפוָֿתא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא לֵמֿכּתַ֣ ֑י֞ ּכַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣
אֻֿגוָנא ֵּתעּבֻֿ֭דון חָלֿף ֿ֭ד מִּפיס ֗אָנ֑א ּדַ֣ ֿב לֻֿכו֑ן ּכַ֣ נִקא ִאיֿת ִלי לֵמֿכּתַ֣ נַ֣ ָו֑א אַ֣ ּדֿגַ֣

֞ ִּדיֵׁשא> ֿת לקַ֣ למַ֣ ן ֵאׁשּתַ֣ חָֿ֭דא זֿבַ֣ יָֿ֭דא ּדַ֣ יָמנֻוָֿת֑א אַ֣ הַ֣
Jude 1:4 ֵּדמו ֵאֿתּכֵֿתֿבו יֵלין ּדֵמן ֻׁשוָרָיא קַ֣ עָלנֻוָֿת֑א אַ֣ ו ֵּגיר ֗אָנִׁשי֞ן מַ֣ קנַ֣

נֻּפוָֿתא> הּפִֿכין לטַ֣ ן מַ֣ אָלהַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ לטַ֣ ֞ ּדַ֣ ִׁשיֵעא> ּבֻחוָיָֿבא ָהָנא> ֗אָנָׁשא רַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ָּכֿפִרין> ָלָהא וָמרַ֣ ו֗הי ָמָרא אַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ו֗הי ּבַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ֿבהַ֣ וַ֣

Jude 1:5 אָלָהא ֿ֭ד ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֻּכלֵהי֑ן ּדַ֣ ֗עָהֻֿ֭דוֿתֻֿכון ֵּדין ָצֵֿבא ֗אָנ֑א ּכַ֣ למַ֣
יֵמנו איֵלין ּדָלא הַ֣ רֵּתי֞ן לַ֣ ֑ק ָהי ּדֿתַ֣ צֵרין ּפרַ֣ ָמא ֵמן ֵמ7 ן לעַ֣ ֿ֭ד חָֿ֭דא זֿבַ֣ ּכַ֣

וֵּבֿ֭ד> אַ֣
Jude 1:6 קו ֻעומָרא רו ִריָׁשנֻוֿתֻהו֑ן ֵאָלא ׁשֿבַ֣ יֵלין ּדָלא נטַ֣ אֵֿכ֞א אַ֣ לַ֣ למַ֣ וַ֣

ר> מָטָנא> ָנטַ֣ ֞ ּתֵחיֿת עַ֣ אֻסוֵר֞א ָלא ִיִֿ֭דיֵעא> ָּבא> ּבַ֣ ִּדילֻהו֑ן לִֿ֭דיָנא ּדיַ֣וָמא רַ֣
Jude 1:7 ֿ֭דֻמוָֿתא יֵהי֑ן֞ ּדָֿבה ּבַ֣ חָֿ֭דרַ֣ מִֿ֭דיָנָֿת֞א ּדַ֣ ָעֻמוָרא וַ֣ סֻֿ֭דום ו7 7 ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣

חִויָֿתא ּדנֻוָרא ר ֵּבסָרא ֗אחִרָנ֑א ִסיָמ֞ן ּתֵחיֿת ּתַ֣ ִנ֞י ֵואזַ֣ל ָּבֿתַ֣ ּדָהֵלין זַ֣
יָֿב֞ן לִֿ֭דיָנא> ֿ֭ד מחַ֣ ם> ּכַ֣ לָעלַ֣ ּדַ֣

Jude 1:8 ן ֿגרִֿגי֑ן לֵֿבסָרא מַ֣ ֿבֵחלֵמ֞א ֵמׁשּתרַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ָאֿף ָהֵלין ּדַ֣ ָּבה ּבַ֣
ּדִֿפין> לֵֿתׁשֻּבוחָּתא מֿגַ֣ ן וַ֣ ן לָמֻרוָֿתא ֵּדין ָטלִמי> נִֿפי> מטַ֣

Jude 1:9 ֵלל ן ממַ֣ ֿ֭ד ָּדֵא> רָצא ּכַ֣ ם ָאֵֿכלקַ֣ ו ּדעַ֣ אֵֿכ֑א֞ הַ֣ לַ֣ יָֿכאֵיל ֵּדין ִריׁש מַ֣ ִמ7
ו֗הי ִּדיָנא ּדֻֿגוָּדָֿפא> ֵאָלא ח ּדנַ֣יֵּתא עלַ֣ מרַ֣ ֻמוֵׁש֑א ָלא אַ֣ ֿגֵרה ּד7 ֗הָוא ֵמֻטל ּפַ֣

֑ר ּדֵנֿגֻעור ָּבֿך ָמרָיא> ֵאמַ֣
Jude 1:10 ֿכָיָנאִיֿת איֵלין ֵּדין ּדַ֣ ן ּבַ֣ ּדִֿפי> ן מֿגַ֣ איֵלין ּדָלא ָיֿ֭דִעי> ן ּבַ֣ ָהֵלין ֵּדי>

ּבִלין> רָׁשָֿת֞א מָּפִסי֑ן ּבֵהין ֵמֿתחַ֣ יָוָֿת֞א חַ֣ יֿך חַ֣ אַ֣
Jude 1:11 ם ֵֿבלעַ֣ ר ָטעיֻוֵֿתה ּד7 ָקאֵין ֵאזַ֣לו> וָֿבֿתַ֣ ָוי לֻהון ּדֻֿבאורֵחה ּד7

ֿ֭דו> ֻקוָרח ֵאֿבַ֣ ֿבֵעצָייֻוֵֿתה ּד7 חו> וַ֣ רַ֣ אֿגָרא ֵאׁשּתַ֣ ּבַ֣
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Jude 1:12 ֿ֭ד ן ּכַ֣ רּפִעי> ן ֵמֿתּפַ֣ ּתִמי> ֿ֭ד מֿכַ֣ נָיָחֿתֻהו֞ן ּכַ֣ יֵלין ּדֿבַ֣ יֻהון אַ֣ ָהֵלין ִאיֿתַ֣
֞ ִאיָלֵנ֞א ן עָנֵנ֞א ּדָלא ֵמטָרא ּדֵמן ֻרוֵח֞א ָּפהָין> ּדָלא ֵּדחלָֿתא נַֿ֣פׁשֻהון ָרֵעי>

֞ יֻהון> סֵלקו ֵמן ֵעָקרַ֣ ֞ ּדִמיֿתו ֵּתנָינֻוֿת> וַ֣ יֻהון ּדָלא ִּפאֵרא> ן ִּדאיֿתַ֣ אוִּפי ֵאּבֻהו> ּדַ֣
Jude 1:13 וּכֵֿב֞א ן ּכַ֣ ֿתֻהו> ֵוין ֵּבהּתַ֣ ֿביַֿ֣֭ד ֻרועּתֻהון מחַ֣ ִזיֵז֞א ּדיַָ֣מ֑א ּדַ֣ ֗לֵל֞א עַ֣ ּגַ֣

ם לֻהון נִטיר> מָטָנא ּדֵחֻׁשוָֿכא לָעלַ֣ ֞ לָהֵלין ּדעַ֣ טעָיֵנא> מַ֣
Jude 1:14 ֿ֭ד נֻוֿך ּכַ֣ ָֿ֭דם> ח7 ֿבָעא ֵמן ָא7 ו֗הי ּדׁשַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ִּבי ֵּדין ָאֿף לָהֵלי֑ן הַ֣ ֵאֿתנַ֣

ִּדיֵׁש֑א֞ ֑ר ּדָהא ָמרָיא ָאֵֿתא ּבֵרּבָוָֿת֞א ּדקַ֣ ָאמַ֣
Jude 1:15 ָּכֻסו לֻֿכל נַֿ֣פָׁשָֿת֑א֞ ֵמֻטל ֻּכלֻהון עָֿבֵֿ֭ד֞א למַ֣ ל ֻּכ֑ל וַ֣ ּדֵנעֵּבֿ֭ד ִּדיָנא עַ֣
֞ ִׁשיֵעא> ָטֵי֞א רַ֣ ֵללו> חַ֣ יֵלין ּדמַ֣ ֞ אַ֣ ׁשָיָֿתא> ארׁשע֑ו וֵמֻטל ֻּכלֵהין ֵמֵל֞א קַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣

Jude 1:16 יֿך רִֿגיָֿגָֿת֞א ֿ֭ד אַ֣ רטִנין וָעֿ֭דִלין ּבֻֿכל ֵצֿבָו֑ן֞ ּכַ֣ ָהֵלין ֵאנֻון ּדמַ֣
רֻצוֵּפ֞א ֵמֻטל ּבִחין לֿפַ֣ ֵלל ּגִניָחָֿת֑א֞ וַ֣מׁשַ֣ ן וֻֿפומֻהון ממַ֣ לִֿכי> ִּדילֻהון מהַ֣

יֻוֿתָרֵנ֞א ס
Jude 1:17 ר ֵמן ֵּדם ֵאֵֿתאמַ֣ יֵלין ּדקַ֣ ֿ֗כרו לֵמֵל֞א אַ֣ ֑י֞ ֵאּתּדַ֣ ִּביֿבַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין חַ֣ אַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ו֗ה֞י ּדָמרַ֣ ׁשִליחַ֣
Jude 1:18 זִחי֑ן מֿבַ֣ יֵלין ּדַ֣ רָֿתא ּדזַֿ֣בֵנ֞א ֵנהוֻון אַ֣ ֿבחַ֣ ו לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ָּדאמִרין ֗הוַ֣

ר ֻרוׁשָעא> איֿך רִֿגיָֿגָֿת֞א ִּדילֻהון ָאִז֗לין ָּבֿתַ֣ ּדַ֣
Jude 1:19 <יּת לֻהון ֞ ּדֻרוָחא לַ֣ ן נַֿ֣פָׁשָנֵיא> רִׁשי> מֿפַ֣ יֵלין ּדַ֣ יֻהון אַ֣ ָהֵלין ִאיֿתַ֣
Jude 1:20 ו ֵמן נַ֣ ִּדיׁשָּתא> ֵאֿתּבַ֣ יָמנֻוָֿתא ִּדילֻֿכון קַ֣ ֑י֞ ּבהַ֣ ִּביֿבַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין חַ֣ אַ֣

ֵלין> ֿ֭ד מצַ֣ ִּדיָׁשא> ּכַ֣ ּדִריׁש ּבֻרוָחא קַ֣
Jude 1:21 ן חָנֵנה ּדָמרַ֣ ן לַ֣ ֵּכינַ֣ ֿ֭ד מסַ֣ ר> ּכַ֣ אָלָהא ֵנטַ֣ ן ֵּדין ּבֻחוָּבא ּדַ֣ נַֿ֣פׁשַ֣

ם> לָעלַ֣ ן ּדַ֣ ֵי֞א ִּדילַ֣ ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א לחַ֣
Jude 1:22 <ן ֵמן נֻוָרא חֻטוֿפו לֵמנֻהון מַ֣ וַ֣

Jude 1:23 ֿ֭ד ָסֵנין א֗נֻּתון יֻהון ּבֵֿ֭דחלָֿת֑א ּכַ֣ מו עלַ֣ חַ֣ ן ֵאֿתרַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵמּתּתֵוי> ּכַ֣
ּתָמא> מֿכַ֣ ָאֿף לֻֿכוִּתיָנא ּדֵמן ֵּבסָרא ּדַ֣

Jude 1:24 ֿ֭דָלא ֻּכוֿתָמ֑א עָֿתא וַ֣ ן ּדָלא ֻׁשורַ֣ ר לַ֣ ננַ֣טַ֣ ח ּדַ֣ ו ֵּדין ּדֵמׁשּכַ֣ להַ֣
נִקים ּדָלא ֻמוָמ֑א וַ֣
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Jude 1:25 ֑ן קָֿ֭דם ן ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ָמרַ֣ ָלָהא ָּפֻרוקַ֣> ו֗הי אַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ּבַ֣
ֻּבוָֿתא> ָאֿף ָהָׁשא ֻֿ֭דוָֿת֑א ֵלה ֻׁשוֿבָחא וֻאוחָּדָנא ִואיָקָרא ורַ֣ ֵּתׁשֻּבוחֵּתה ּבחַ֣

ִמין ס ֞ אַ֣ ֿבֻֿכלֻהון ָעלֵמא> וַ֣
 
 



First Peter
1Pe 1:1 זִריִעין וָּתֵֿב֞א ּדַ֣ ָי֞א וֿתַ֣ ֿגֿבַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א לַ֣ טָרוס ׁשִליָחא ּד7 ֵּפ7

ִֿביֻֿתוִניַ֣֑א ֿב7 אִסיַ֣א> וַ֣ 7 ָּפוֿ֭דִקיַ֣א וֿבַ֣ קַ֣ ֿב7 ִטיַ֣א> וַ֣ לַ֣ ֿגַ֣ ֿב7 ָּפנָטוס> וַ֣ ּב7
1Pe 1:2 ִּדיֻׁשוָֿתא ָֿבא> ּבקַ֣ אָלָהא אַ֣ עֵֿתה ּדַ֣ ּדֻמוֿת ִיֿ֭דַ֣ מקַ֣ יֵלין ֵּדאֿתּגִֿביו ּבַ֣ אַ֣

יֻּבוָֿתא ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> טַ֣ רָסס ּדֵמה ּד7 עָֿתא ולַ֣ ׁשמַ֣ ּדֻרוָח֑א ּדֵנהוֻון למַ֣
ׁשָלָמא ֵנסֵּגא לָוֿתֻֿכון ס וַ֣

1Pe 1:3 חָנֵנה ו ּדֿבַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א הַ֣ ֻֿבו֗הי ּדָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ו אַ֣ ֿך ֻה֗ רַ֣ מֿבַ֣
֞ ֵיא> ֿבָרא ּדחַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א לסַ֣ קָימֵּתה ּד7 ן ֵמן ּדִריׁ֑ש ּבַ֣ ולֿ֭דַ֣ ִּגָיאא אַ֣ סַ֣
1Pe 1:4 נָֿפא וָלא ָחמָיא> ָהי ּבָלא וָלא ֵמּתטַ֣ לָירֻּתוָֿתא ּדָלא ֵמֿתחַ֣ וַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ יָֿבא לֻֿכון ּבַ֣ מטַ֣ ּדַ֣
1Pe 1:5 יִֿבין מטַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ יָמנֻוָֿת֑א לחַ֣ ֿבהַ֣ אָלָהא וַ֣ יָלא ּדַ֣ ֿ֭ד נִטיִרין א֗נֻּתון ּבחַ֣ ּכַ֣

ּדֵנֿתּגֻלון לזַֿ֣בֵנ֞א ֗אחָרֵי֑א֞
1Pe 1:6 ִליל ֵמּתּתִעיִקין א֗נֻּתון ֑ם ָאֵֿפן ּבָהָנא זַֿ֣בָנא קַ֣ ֿבֻהון ֵּתחֻּדון לָעלַ֣ ּדַ֣

יֻּכו֑ן חלֵֿפ֞א ּדָעֵֿ֭דין עלַ֣ ּבֵנסיֻוֵנ֞א מׁשַ֣
1Pe 1:7 הָֿבא סִניָנא ר ֵמן ּדַ֣ מיַּ֣תַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון ֵנֿתחֵז֑א ּדַ֣ ָנא ּדֻֿבוחָרָנא ּדהַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ֵיֻׁשוע לֻקוָלָסא> ּבֵֿגלָיֵנה ּד7 ֵּדאֿתּבִקי ּבנֻוָר֑א לֵֿתׁשֻּבוחָּתא וִלאיָקָרא וַ֣
מִׁשיָחא>

1Pe 1:8 יָמנֻוֵֿתה ָרוִזין א֗נֻּתון ֿבהַ֣ חִֿבין א֗נֻּתון ֵלה> וַ֣ ו ּדָלא חזַ֣יֻּתוָני֗הי ומַ֣ הַ֣
לָל֑א חָּתא ּדָלא ֵמֿתמַ֣ ּבַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא מׁשַ֣ ּבחַ֣

1Pe 1:9 ֞ ֵי֞א ּדנַֿ֣פָׁשֿתֻֿכון> ן חַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכו> ּבֻלון ֻּפורָעָנא ּדהַ֣ ֿתקַ֣ ּדַ֣
1Pe 1:10 יֻּבוָֿתא ל טַ֣ ִּביו עַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתנַ֣ יֻהון נִֿבֵי֑א֞ ּכַ֣ ו עלַ֣ ֵקֿבו ֗הוַ֣ ֵי֞א ּדעַ֣ ָהנֻון חַ֣

עִֿתיָֿ֭דא הָוֿת ּדֵֿתִֿתיֵהֿב לֻֿכון> ּדַ֣
1Pe 1:11 מִׁשיָחא ּדָעמָרא סהָֿ֭דא ֻרוֵחה ּדַ֣ וָיא ומַ֣ איָנא זַֿ֣בָנא מחַ֣ ו ּדֿבַ֣ ֿבצַ֣ וַ֣

רֵּכן> מִׁשיָחא וֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ּדֵמן ָּבֿתַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ׁשַ֣ עִֿתיִֿ֭דין חַ֣ ּבֻהו֑ן ּדַ֣
1Pe 1:12 ֑ו ו לנַֿ֣פׁשֻהון ָּבֵעין ֗הוַ֣ ו> ֵמֻטל ּדלַ֣ ן ֻּכל ּדָֿבֵצין ֗הוַ֣ ֵואֿתּגִלי לֻהו>

יֵלין יֵלין ּדָהָׁשא ֵאֿתּגִלי לֻֿכו֑ן ּביַֿ֣֭ד אַ֣ ֑ו אַ֣ ֵּבין ֗הוַ֣ ן ֵמֿתנַ֣ ן ִּדילַ֣ ֵאָלא לַ֣
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ן ֿבֵהין ּבָהֵלי> ָיא> ּדַ֣ ר ֵמן ׁשמַ֣ ּדַ֣ ן ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֵּדאׁשּתַ֣ רָנֻֿכו> ּבַ֣ ּדסַ֣
יֻקון> נֿ֭דַ֣ ֞ ּדַ֣ אֵֿכא> לַ֣ ֿגרִֿגין ָאֿף מַ֣ ֵמֿתרַ֣

1Pe 1:13 <רעָיֿתֻֿכו֑ן֞ ֵואּתּתִעירו ּגִמיָראִיֿת ֵצ֞א ּדֿתַ֣ ֵמֻטל ָהָנא חזֻוקו חַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ֻֿ֭דוָֿתא ָּדאֿתָיא לֻֿכו֑ן ּבֵֿגלָיֵנה ּדָמרַ֣ ל חַ֣ רו עַ֣ ּבַ֣ וסַ֣

1Pe 1:14 רִֿגיָֿגֿתֻֿכו֞ן וּתֻֿפון ֻּתוֿב לַ֣ ֞ וָלא ֵּתׁשּתַ֣ מָעֵנא> ָי֞א ֵמׁשּתַ֣ יֿך ּבנַ֣ אַ֣
עָֿתא> יֻּתון ּדָלא ִּביֿ֭דַ֣ יֵלין ּדָרִּגין הוַ֣ ֿ֭דָמָיָֿת֑א֞ אַ֣ קַ֣

1Pe 1:15 ן ו מַ֣ ִּדיׁש הַ֣ יֿך ּדקַ֣ יֻּכו֑ן֞ אַ֣ ִּדיִׁשין ּבֻֿכלֻהון ֻהוָּפֿכַ֣ ו קַ֣ ֵאָלא הוַ֣
קָרֻֿכון> ּדַ֣

1Pe 1:16 <ִּדיׁש ֗אָנא ָנא ָּדאֿף ֵאָנא קַ֣ יּכַ֣ ִּדיִׁשין אַ֣ יֻּתון קַ֣ הוַ֣ ֿכִֿתיֿ֑ב ּדַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
1Pe 1:17 אֵּפ֑א֞ וָֿ֭דֵאן ֿב ּבַ֣ סַ֣ ו֗הי מַ֣ יּת קָֿ֭דמַ֣ ו ּדלַ֣ אָֿבא ָקֵרין א֗נֻּתו֑ן הַ֣ ֵואן ֻהו ּדַ֣

וָּתֻֿבוֿתֻֿכון> רו ּבזַֿ֣בָנא ָהָנא ּדֿתַ֣ ּבַ֣ ו֗ה֑י֞ ּבֵֿ֭דחלָֿתא ֵאּתּדַ֣ יֿך עָֿבֿ֭דַ֣ לֻֿכלָנׁש אַ֣
1Pe 1:18 הָֿב֑א ֵאֿתּפֵרקֻּתון ֿ֭ד ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדָלא ּבֵֿכסָּפא ּדָֿבֵלא וָלא ּבֿ֭דַ֣ ּכַ֣

יֻּכו֑ן֞ ָֿבהַ֣ ֵּבלֻּתון ֵמן אַ֣ יֻּכו֞ן סִריֵק֑א֞ ָהנֻון ּדקַ֣ ֵמן עָֿבֿ֭דַ֣
1Pe 1:19 ו֗הי יּת ֵּבה> ִּדאיֿתַ֣ ִקיָרא ֵּדאמָרא ּדֻמוָמא וֻטולָׁשא> לַ֣ ֿ֭דָמא יַ֣ ֵאָלא ּבַ֣

מִׁשיָחא>
1Pe 1:20 רמָיֵֿת֞ה ּדָעלָמ֑א ם ֗הָוא ּפִריׁש לָהֵֿ֭ד֑א ֵמן קָֿ֭דם ּתַ֣ ּדַ֣ מקַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

֗אחָריּתֻהון ּדזַֿ֣בֵנ֞א ֵמֻטָלֿתֻֿכון> ֵואֿתּגִלי ּבַ֣
1Pe 1:21 ֞אִקיֵמה ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֑א ו ּדַ֣ אָלָהא> הַ֣ יֵמנֻּתון ּבַ֣ יֵלין ּדִֿבאיֵֿ֭דה הַ֣ אַ֣

ָלָהא ס ל אַ֣ ֿברֻֿכון ֵנהֵוא עַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון וסַ֣ ויַ֣֗הֿב ֵלה ֻׁשוֿבָח֑א ּדהַ֣
1Pe 1:22 ׁשָרָר֑א וֵנהוָי֞ן מָענֻוֵֿתה ּדַ֣ ִּדיָׁש֞ן נַֿ֣פָׁשֿתֻֿכו֞ן ּבֵמׁשּתַ֣ ֿ֭ד ֵנהוָי֞ן קַ֣ ּכַ֣

ֿ֭ד חִֿבין חַ֣ ֿגִמיָר֑א ֵּתהוֻון מַ֣ ֿכָיא וַ֣ אֵּפ֑א֞ ּדֵמן ֵלָּבא ּדַ֣ ֿב ּבַ֣ סַ֣ לָי֞ן ֻחוָּבא ּדָלא מַ֣ מַ֣
ֿ֭ד> לחַ֣

1Pe 1:23 יֿך ֗אָנָׁשא ּדֵמן ּדִריׁש ֵאִֿתיֵלּדֻּתו֑ן ָלא ֵמן זַ֣רָעא ּדָֿבֵלא> ֵאָלא ֵמן אַ֣
ם> ָיָמא לָעלַ֣ אָלָהא ּדקַ֣ יָֿתא ּדַ֣ יָנא ּדָלא ָּבֵלא> ּבֵמלָֿתא חַ֣ אַ֣

1Pe 1:24 <קָלא יֿך ֻעוֿפָיא ּדחַ֣ ר עִמיָרא> וֻֿכָלה ָיאיֻוֵֿתה אַ֣ ֵמֻטל ּדֻֿכל ּבסַ֣
ָיֵֿבׁש עִמיָרא וָחֵמא ֻעוֿפָי֑א

1Pe 1:25 ן וָהֵֿ֭דא ֗הי ֵמלָֿתא ָהי ָיָמא לָעלִמי> ן קַ֣ אָלהַ֣ וֵמלֵֿתה ּדַ֣
רֻּתון ס ּבַ֣ ֵּדאסּתַ֣
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1Pe 2:1 ֞ אֵּפא> ֿב ּבַ֣ סַ֣ ִניחו ָהִֿכיל ֵמנֻֿכון ֻּכָלה ִּביֻׁשוָֿתא> וֻֿכֵלה ֵנֿכָלא ומַ֣ אַ֣
רָצא> ל-קַ֣ חָסָמא> וֵמאֿכַ֣ וַ֣

1Pe 2:2 לָֿבא לחַ֣ יֿך ּדַ֣ ֿגו ָלה לֵמלָֿת֑א אַ֣ ֿגרַ֣ ֞ ֵואֿתרַ֣ ֿבֵרא> יֿך יַֻ֣לוֵֿ֭ד֞א ׁשַ֣ ו אַ֣ הוַ֣ וַ֣
֞ ֵיא> ֻּבון לחַ֣ נַ֣קָּדא וֻרוָחָנ֑א ּדָֿבה ֵּתֿתרַ֣

1Pe 2:3 <ו ָמרָיא חזַ֣יֻּתון ּדָטֿב ֻה֗ ֵאן טֵעמֻּתון וַ֣
1Pe 2:4 אסליֻו֗הי ָיא ּדַ֣ ו֗הי ִּכאָֿפא חַ֣ רִֿבין א֗נֻּתו֑ן ִּדאיֿתַ֣ ו ּדֵלה ֵמֿתקַ֣ הַ֣

ָלָהא> ר לָוֿת אַ֣ מיַ֣קַ֣ ֿגֵֿבא וַ֣ ֞י-֗אָנָׁש֑א וַ֣ ּבנַ֣
1Pe 2:5 יּכֵל֞א ֻרוָחֵנ֞א ו הַ֣ הוַ֣ ו> וַ֣ נַ֣ ָיָֿת֞א ֵאֿתּבַ֣ יֿך ִּכאֵֿפ֞א חַ֣ ֗נֻּתון אַ֣ ָואֿף אַ֣

ָלָהא> ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע ּבִלין קָֿ֭דם אַ֣ מקַ֣ ָסֻקו ֵּדֿבֵח֞א ֻרוָחֵנ֞א ּדַ֣ ִּדיֵׁש֑א֞ למַ֣ וָֿכהֵנ֞א קַ֣
מִׁשיָחא ּס ּס

1Pe 2:6 ֵצהיֻו֑ן ִּכאָֿפא ּבִחירָּתא ֿכָֿתָֿב֑א ּדָהא ָסֵאם ֗אָנא ּב7 ו ֵּגיר ּבַ֣ ִמיר ֻה֗ אַ֣
ֿת> יֵמן ָּבה> ָלא ֵנֿבהַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ ויִַ֣קירָּתא ּבִריׁש ָזִויָֿתא> ומַ֣

1Pe 2:7 ן לָהנֻון ֵּדין ימִני> מהַ֣ איֵלין ּדַ֣ לֻֿכון ָהִֿכיל ֵאִֿתיֵהֿב ָהָנא ִאיָקָר֑א לַ֣
ּדָלא ֵמּתטִּפיִסי֑ן

1Pe 2:8 ֿ֭דָלא קִלין ֵּבה ּבַ֣ אֿבָנא ּדֵֿכׁשָלא> וֵמּתּתַ֣ לָֿתא וַ֣ ִּכאָֿפא ֗הו ּדֻֿתוקַ֣
לָהֵֿ֭דא ִסיִמין> ֵמּתטִּפיִסין לֵמלָֿתא> ּדַ֣

1Pe 2:9 ָמא לֻּכוָֿתא> עַ֣ הָנא למַ֣ מֿכַ֣ ֗נֻּתון ּגִֿביָֿת֑א ּדַ֣ רּבָֿתא אַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ׁשַ֣ אַ֣
קָרֻֿכון ֵמן ֵחֻׁשוָֿכא ו ּדַ֣ ּבֻרון ֵּתׁשּבָחֵֿת֞ה ּדהַ֣ ִּדיָׁשא> ֵּכנָׁשא ּפִריָקא> ּתסַ֣ קַ֣

לנֻוהֵרה מיַּ֣תָרא>
1Pe 2:10 ָמא ָמ֑א ָהָׁשא ֵּדין עַ֣ יֻּתון עַ֣ יֵלין ּדֵמן קִֿ֭דים ָלא חִׁשיִֿבין הוַ֣ אַ֣
יֻּכון עו עלַ֣ ּפַ֣ יֻּכו֑ן ָהָׁשא ֵּדין ֵאׁשּתַ֣ ו עלַ֣ חֵמ֞א ִאיֿת ֗הוַ֣ אָלָהא> ָאֿפָלא רַ֣ ּדַ֣

חֵמ֞א ס רַ֣
1Pe 2:11 קו ֵמן רַ֣ וָּתֵֿב֑א֞ ֵאֿתּפַ֣ איֿך ּתַ֣ יֿך ָערֵצ֞א וַ֣ ֑י֞ ָּבֵעא ֗אָנא ֵמנֻֿכו֑ן אַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣

ל נַֿ֣פָׁשא> ֿגָר֑א ָהֵלין ּדָעֿבָּד֞ן קָרָֿבא ֻלוקֿבַ֣ ֻּכלֵהין רִֿגיָֿגֵֿת֞ה ּדֿפַ֣
1Pe 2:12 יֵלין ֞י ֗אָנָׁשא> אַ֣ יֻּכו֞ן קָֿ֭דם ֻּכלֻהון ּבנַ֣ ִּפיִרין ֻהוָּפֿכַ֣ וֵנהוֻון ׁשַ֣
ּבֻחון נׁשַ֣ ִּפיֵר֑א֞ וַ֣ יֻּכו֞ן ׁשַ֣ יֻּכון ֵמֵל֞א ִּביָׁשָֿת֑א֞ ֵנחזֻון עָֿבֿ֭דַ֣ לִלין עלַ֣ ממַ֣ ּדַ֣

אָלָהא ּביַ֣וָמא ּדֻֿבוחָרָנא> לַ֣
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1Pe 2:13 לֵּכ֞א ָלָהא> למַ֣ ֞י ֗אָנָׁשא ֵמֻטל אַ֣ עּבִֿ֭דין לֻֿכלֻהון ּבנַ֣ יֻּתון ֵמׁשּתַ֣ הוַ֣ וַ֣
ֵמֻטל ֻׁשולָטנֻהון>

1Pe 2:14 ֞סּכָלֵנ֑א עָֿתא ּדמַ֣ ֿתֿבַ֣ ּדִרין לַ֣ ָיֵנ֞א ֵמֻטל ּדֵמֵנה ֵמׁשּתַ֣ לֿ֭דַ֣ וַ֣
֞ ֞י ָטָֿבָֿתא> לֵֿתׁשֻּבוחָּתא ּדָעֿבּדַ֣ וַ֣

1Pe 2:15 ִּפיֵר֞א ֵּתסּכֻרון ֻּפוָמא יֻּכו֞ן ׁשַ֣ עָֿבֿ֭דַ֣ אָלָה֑א ּדֿבַ֣ ָנא ֗הו ֵצֿבָיָנא ּדַ֣ ּדָהֿכַ֣
אָלָהא> ֿכֵל֑א֞ ָהנֻון ּדָלא ָיֿ֭דִעין לַ֣ ּדסַ֣

1Pe 2:16 עִֿביָֿ֭דא לֻהון ִחאֻרוֿתֻהון יֿך ֗אָנָׁשא ּדַ֣ ֞ וָלא אַ֣ ֞י ִחאֵרא> יֿך ּבנַ֣ אַ֣
אָלָהא> ו֗ה֞י ּדַ֣ ֿבּדַ֣ יֿך עַ֣ ן ֵאָלא אַ֣ חִּפיָֿתא לִֿביֻׁשוֿתֻהו> ּתַ֣

1Pe 2:17 <רו לֵּכ֞א יַ֣קַ֣ למַ֣ לו> וַ֣ ָלָהא ּדחַ֣ ֵחֿבו> וֵמן אַ֣ יֻּכו֞ן אַ֣ אחַ֣ רו> לַ֣ לֻֿכלָנׁש יַ֣קַ֣
1Pe 2:18 ּבֵֿ֭דחלָֿת֑א ָלא ֞ יֻּכון> ֿ֭דו לָמרַ֣ עּבַ֣ ֿבֵּד֞א ִּדאיֿת ּבֻֿכו֑ן ֵאׁשּתַ֣ איֵלין עַ֣ וַ֣

֞ סֵקא> לעַ֣ ָי֞א וַ֣ קׁשַ֣ ֞ ֵאָלא ָאֿף לַ֣ ִּכיֵֿכא> למַ֣ לֻחוֿ֭ד לָטֵֿב֞א וַ֣ ּבַ֣
1Pe 2:19 איֵלין ּדֵמֻטל ָלָה֑א לַ֣ יֻּבוָֿתא קָֿ֭דם אַ֣ לָהֵלין ֵּגיר ִאיֿת לֻהון טַ֣

וָלא> יֻהון ּבעַ֣ ֞ ָּדאֿתָי֞ן עלַ֣ יּבִרין ָעָקָֿתא> ִּפירָּתא מסַ֣ ִּתארָּתא ׁשַ֣
1Pe 2:20 יָֿ֭דא יּבִרין ֻאולָצֵנ֑א֞ אַ֣ ֿכלָוֿתֻהו֞ן מסַ֣ יֵלין ֵּדין ּדֵמֻטל סַ֣ אַ֣

ִּפיר ָואלִצין לֻֿכון ן ֵאָלא ָמא ּדָעֿבִּדין א֗נֻּתון ּדׁשַ֣ ֵּתׁשֻּבוחָּתא ָהוָיא לֻהו>
ָלָהא> יּבִרין א֗נֻּתו֑ן ָהיֵּדין ָירָּבא ֵּתׁשֻּבוחּתֻֿכון לָוֿת אַ֣ וַ֣מסַ֣

1Pe 2:21 ן ָהָנא ק לַ֣ ן וַׁ֣שֿבַ֣ י> לָהֵֿ֭דא ֵּגיר ֵאֿתקִריֻּתו֑ן ָּדאֿף מִׁשיָחא ִמיֿת חָלֿפַ֣
לֻֿכון> א֗נֻּתון ּבֵעקָֿבֵֿת֞ה ּתהַ֣ ֻטוֿפָס֑א ּדַ֣

1Pe 2:22 <ח ּבֻֿפוֵמה ֿ֭ד חִטיָֿת֑א ָאֿפָלא ֵנֿכָלא ֵאׁשּתֿכַ֣ ו ּדָלא עֿבַ֣ הַ֣
1Pe 2:23 ם> ֵאָלא חַ֣ ֵחא> וָחֵאׁש ֗הָוא וָלא ֵמֿתלַ֣ ֵחא ֗הָוא וָלא מצַ֣ ו ּדֵמצטַ֣ הַ֣

ָיָנא ּדִֿכאנֻוָֿתא> ׁשֵלם ֗הָוא ִּדיֵנה לֿ֭דַ֣ מַ֣
1Pe 2:24 ן ֿ֭ד ִמיִֿתינַ֣ צִליָֿב֑א ּדֿכַ֣ ֿגֵרה לַ֣ אֵסק ֵאנֻון ּבֿפַ֣ י֞ן ֻּכלֻהו֑ן וַ֣ ל חָטהַ֣ וַׁ֣שקַ֣

אִסיֻּתון> ִּדיֻקוָֿתא ִּדיֵלה ִנֵחא> ּבֻׁשוָמֵֿת֞ה ֵּגיר ֵאֿתַ֣ חִטיָֿת֑א ּבזַ֣ לַ֣
1Pe 2:25 יֿך ֵערֵּב֑א֞ ֵואֿתּפִניֻּתון ָהָׁשא לָוֿת ָרעָיא יֻּתון אַ֣ ּדָטֵעין הוַ֣

וָסֻעוָרא ּדנַֿ֣פָׁשֿתֻֿכו֞ן ס
1Pe 3:1 איֵלין ּדָלא יֵּכי֑ן֞ ּדַ֣ עלַ֣ ֵֿ֭די֞ן לֿבַ֣ עּבַ֣ ֗נֵּתין ֵנֵׁש֑א֞ ֵאׁשּתַ֣ ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣

מָלא> ֵּתקנָי֞ן ֵאנֻו֑ן ֞ ּדָלא עַ֣ ִּפיֵרא> יֵּכי֞ן ׁשַ֣ ֵמּתטִּפיִסין לֵמלָֿת֑א ּבֻֿ֭דוָּברַ֣
1Pe 3:2 <ּבָר֞ן א֗נֵּתין ֿבנַֿ֣כֻּפוָֿתא ֵמּתּדַ֣ ֿבֵֿ֭דחלָֿתא וַ֣ ֿ֭ד ָחֵזין ּדַ֣ ּכַ֣
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1Pe 3:3 ו ּדֵחׁשָלָֿת֞א ֞ אַ֣ יֵּכין> ערַ֣ ֿגֻֿ֭דוֵל֞א ּדסַ֣ ָרֵי֞א ּדַ֣ ֞ ּבֵצֿבֵּת֞א ּבַ֣ ּבָֿתן> וָלא ֵּתצטַ֣
֞ לֻֿבוֵׁש֞א מיַּ֣תֵרא> ו ּדַ֣ הָֿבא> אַ֣ ּדֿ֭דַ֣

1Pe 3:4 ִּכיֿכָּתא ּדָלא סָיא ּדֵלָּב֑א ּבֻרוָחא מַ֣ רָנָׁשא ּכַ֣ ֵֿתי֞ן ּבֿבַ֣ ּבַ֣ ֵאָלא ֵאצטַ֣
ָלָהא> ר קָֿ֭דם אַ֣ מיַּ֣תַ֣ ּבָל֑א ֵצֿבָּתא ּדַ֣ ֵמֿתחַ֣

1Pe 3:5 ֞י ּבָר֞ן ֗הוַ֣ מסַ֣ יֵלין ּדַ֣ ִּדיָׁשָֿת֞א אַ֣ ָנא ֵּגיר ָאֿף ֵמן קִֿ֭דים ֵנֵׁש֞א קַ֣ ָהֿכַ֣
֞ יֵהין> עלַ֣ ֞י לֿבַ֣ עּבָֿ֭ד֞ן ֗הוַ֣ ֞י נַֿ֣פָׁשֿתֵהי֞ן וֵמׁשּתַ֣ ּבָֿת֞ן ֗הוַ֣ אָלָה֑א מצַ֣ ּבַ֣

1Pe 3:6 <אֿבָרָהם וָקרָיא ֗הָוֿת ֵלה ָמרי 7 עּבָֿ֭דא ֗הָוֿת לַ֣ ָרא ֵמׁשּתַ֣ סַ֣ ָנא ּד7 יּכַ֣ אַ֣
ֿ֭ד ָלא ֵמּתּתִזיָע֞ן א֗נֵּתין ֵמן ֻּכל עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֑א֞ ּכַ֣ ָהי ּדָהוָי֞ן א֗נֵּתין ָלה ּבָנָֿת֞א ּבַ֣

ֵּדחָלא>
1Pe 3:7 לָמאֵנ֞א איֿך ּדַ֣ עָֿתא> וַ֣ יֻּכו֞ן ִּביֿ֭דַ֣ ם ֵנׁשַ֣ רו עַ֣ ָנא עמַ֣ ֿבֵר֑א֞ ָהֿכַ֣ א֗נֻּתון ּגַ֣ וַ֣

ֿבָּתא והַ֣ מֻֿכון ָירָּת֞ן מַ֣ ֻחוֿ֭דו ֵאֵני֑ן֞ ֵמֻטל ָּדאֿף ָהֵני֞ן עַ֣ מִחיֵל֑א֞ ִּבאיָקָרא אַ֣
֞ ָוֿתֻֿכון> צלַ֣ קִלין ּבַ֣ ֑ם ּדָלא ֵּתהוֻון ֵמּתּתַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ּדחַ֣

1Pe 3:8 יֵלין ם אַ֣ יֻּתון ָחִׁשין עַ֣ הוַ֣ אויֻוָֿתא> וַ֣ ֻׁשוָלָמא ֵּדי֑ן ּדֵֿתהוֻון ֻּכלֻֿכון ּבַ֣
ִּכיִֿכין> חמָֿתִנין ומַ֣ יֻּתון רַ֣ הוַ֣ ֿ֭ד> וַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ן וָרחִמין חַ֣ ּדָחִׁשי>

1Pe 3:9 ן ָואֿפָלא ֻצוִחיָֿתא חָלֿף ל֗אָנׁש ִּביׁשָּתא חָלֿף ִּביׁשָּתא ָלא ֵּתֿפרֻעו> וַ֣
ן לָהֵֿ֭דא ֵּגיר ֵאֿתקִריֻּתו֑ן רִֿכי> יֻּתון מֿבַ֣ לֻקוֿבָלא ּדָהֵלי֑ן הוַ֣ ֻצוִחיָֿתא> ֵאָלא ּדַ֣

ּדֻֿבורּכָֿתא ִּתארֻּתון>
1Pe 3:10 ר ֵלָׁשֵנה ֵמן וָמָֿת֞א ָטֵֿב֞א לֵמחָז֑א ֵנטַ֣ ֵי֑א֞ וָרֵחם יַ֣ ן ּדָצֵֿבא ָהִֿכיל חַ֣ מַ֣

לָל֞ן ֵנֿכָלא> ִּביׁשָּת֑א וֵסֿפָוֵֿת֞ה ָלא נמַ֣
1Pe 3:11 <ט ָּבֿתֵרה ר ֵמן ִּביׁשָּתא וֵנעֵּבֿ֭ד ָטֿבָֿתא> וֵנֿבֵעא ׁשָלָמא וֵנרהַ֣ ֵנעּבַ֣

1Pe 3:12 ן ע ֵאנֻו> ו֗ה֞י לֵמׁשמַ֣ ִּדיֵק֑א֞ ֵואֿ֭דנַ֣ ל זַ֣ ו֗ה֞י ּדָמרָיא עַ֣ ינַ֣ ֵמֻטל ּדעַ֣
֞ ל ִּביֵׁשא> ו֗ה֞י ּדָמרָיא עַ֣ אּפַ֣ וַ֣

1Pe 3:13 ֞ ָנֵנ֞א ּדָטָֿבָֿתא> נֻו ּדֵנעֵּבֿ֭ד לֻֿכון ִּביׁשָּת֑א ֵאן ֵּתהוֻון טַ֣ ומַ֣
1Pe 3:14 ן וָלא ֵּתֿ֭דחֻלון ֵמן יֻּכו> ֞י ִּכאנֻוָֿת֑א ֻטוֿבַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ֵואן ֻהו ּדֵֿתחֻׁשון עַ֣

ֿגֻׁשון> ן וָלא ֵּתׁשּתַ֣ חִלין לֻֿכו> מֿ֭דַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
1Pe 3:15 ק ּפַ֣ יִֿבין למַ֣ יֻּתון מטַ֣ הוַ֣ ָוֿתֻֿכו֞ן לָמרָיא מִׁשיָחא> וַ֣ ֵּדׁשו ּבֵלּבַ֣ ֵאָלא קַ֣

ִּכיֻֿכוָֿתא ן ּבמַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכו> ֿבָרא ּדהַ֣ ל סַ֣ ע לֻֿכון ֵמלָֿתא עַ֣ ּבֻרוָח֑א לֻֿכל ּדָֿתֿבַ֣
ֿבֵֿ֭דחלָֿת֑א וַ֣
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1Pe 3:16 יֻּכון לִלין עלַ֣ ממַ֣ ָנא ּדָהנֻון ּדַ֣ יּכַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת לֻֿכון ִּתארָּתא ָטֿבָֿת֑א אַ֣ ּכַ֣
ִּפיֵר֞א יֻּכו֞ן ׁשַ֣ יֿך ֗אָנָׁשא ּדָטלִמין לֻֿ֭דוָּברַ֣ ל ֗אָנָׁשא ִּביֵׁש֑א֞ ֵנֿבהֻֿתון אַ֣ יֿך ּדעַ֣ אַ֣

מִׁשיָחא> ּדֿבַ֣
1Pe 3:17 ֿ֭ד ָעֿבִּדין א֗נֻּתון עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֑א֞ ֵּתסּבֻלון ָעֿ֭דָרא ֗הי לֻֿכון ֵּגיר> ּדֿכַ֣

֞ ֿ֭ד ָעֿבִּדין א֗נֻּתון ִּביָׁשָֿתא> אָלָה֑א וָלא ּכַ֣ ָנא ֗הו ֵצֿבָיָנא ּדַ֣ ִּביָׁשָֿת֑א֞ ֵאן ָהֿכַ֣
1Pe 3:18 י֑ן֞ זִַּ֣דיָקא חָלֿף ן ִמיֿת חָלֿף חָטהַ֣ ֵמֻטל ָּדאֿף מִׁשיָחא חָֿ֭דא זֿבַ֣

חָיא ּבֻרוח> ר וַ֣ ֿפֿגַ֣ אָלָהא> וִמיֿת ּבַ֣ ֵרֿבֻֿכון לַ֣ נקַ֣ ָטֵי֑א֞ ּדַ֣ חַ֣
1Pe 3:19 <ׁשיֻול ֞י ּבַ֣ אִחיָֿ֭ד֞ן ֗הוַ֣ יֵלין ּדַ֣ אֿכֵרז לנַֿ֣פָׁשָֿת֞א אַ֣ וַ֣

1Pe 3:20 ֿת ּגרַ֣ ֿ֭ד מַ֣ נֻו֑ח ּכַ֣ ֞י ּביַ֣וָמֵֿת֞ה ּד7 ָהֵלין ּדֵמן קִֿ֭דים ָלא ֵאּתטִּפיס ֗הוַ֣
ֿתָמֵנא ֿתָיֻֿבוֿתֻהו֑ן וַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ל סַ֣ ֿת ּדֵֿתהֵוא ִקֻֿבוָֿתא> עַ֣ אָלָהא ֵּפקּדַ֣ ֻרוֵחה ּדַ֣

֞ ָיא> חיַ֣֞י ּבמַ֣ ֵלי֞ן ָלה וַ֣ לֻחוֿ֭ד נַֿ֣פָׁש֞ן עַ֣ ּבַ֣
1Pe 3:21 ֿ֭ד ו ּכַ֣ עֻמוִֿ֭דיָֿת֑א לַ֣ ו ֻטוֿפָסא ָחֵיין א֗נֻּתון ּבמַ֣ ֗נֻּתון ֵּבה ּבהַ֣ ָּדאֿף אַ֣

אָלָהא וֵּדין א֗נֻּתון ּבַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ֿגָרא מִׁשיִֿגין א֗נֻּתון ֵמן ָצאָֿת֑א ֵאָלא ּכַ֣ ּפַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> קָימֵּתה ּד7 ּבִֿתארָּתא ּדִֿכיָֿתא> וֿבַ֣

1Pe 3:22 ֿ֭דו עּבַ֣ אָלָהא> ֵואׁשּתַ֣ ל יִַ֣מיָנא ּדַ֣ ו֗הי עַ֣ ָיא> ִואיֿתַ֣ ׁשמַ֣ ִלי לַ֣ ו ֵּדאֿתעַ֣ הַ֣
ָוָֿת֞א ּס ּס ילַ֣ ִליָטֵנ֞א וחַ֣ אֵֿכ֞א וׁשַ֣ לַ֣ ֵלה מַ֣

1Pe 4:1 ֗נֻּתון ֵּבה ּבָהָנא ֑ר ָואֿף אַ֣ ֿבסַ֣ יֻּכון ּבַ֣ ׁש חָלֿפַ֣ ֵאן מִׁשיָחא ָהִֿכיל חַ֣
ֿגֵר֑ה ׁשִלי ֵלה ֵמן ֻּכלֻהון חָטֵה֑א֞ ן ּדָמֵאֿת ֵּגיר ּבֿפַ֣ יַ֣נו> ֻּכלמַ֣ ֵרעָיָנא ֵאזּדַ֣
1Pe 4:2 ו֗הי יָנָׁש֞א ִנֵח֑א ּכָמא זַֿ֣בָנא ִּדאיֿתַ֣ ֿבנַ֣ רִֿגיָֿגָֿת֞א ּדַ֣ ּדָלא ֵמִּכיל לַ֣

אָלָהא> ֿגָר֑א ֵאָלא לֵצֿבָיָנא ּדַ֣ ּבֿפַ֣
1Pe 4:3 ֞נֵֿפ֑א חֻּתון ֵּבה ֵצֿבָיָנא ּדחַ֣ ֿפלַ֣ ֑ר ּדַ֣ עֿבַ֣ ו ּדַ֣ ָסֵֿפק ֵּגיר זַֿ֣בָנא הַ֣
֞ ֿבֻֿפולָחָנא ּדִׁשאֵֿ֭דא> זָמָרא> וַ֣ חנֻוָֿתא> וֿבַ֣ ֿבצַ֣ ָויֻוָֿתא> וַ֣ ֿברַ֣ ָּבאֻסוֻטוָֿתא> וַ֣

1Pe 4:4 רִחיֻּתון ֿ֭דָלא ֵמׁשּתַ֣ יֻּכו֑ן ּבַ֣ ּדִֿפין עלַ֣ מֿגַ֣ מִרין וַ֣ וָהא ָהָׁשא ֵמּתּדַ֣
ֿ֭דָמיָּתא> מֻהון ּבָהי ָאֻסוֻטוָֿתא קַ֣ עַ֣

1Pe 4:5 ֞ ֵיא> מָֿ֭דן ִמיֵֿת֞א וחַ֣ עִֿתיֿ֭ד לַ֣ ו ּדַ֣ אָלָה֑א הַ֣ ָהנֻון ּדָיהִּבין ֵּפֿתָֿגָמא לַ֣
1Pe 4:6 יָנָׁש֞א יֿך ּבנַ֣ ר ָאֿף לִמיֵֿת֑א֞ ּדֵנּתִֿ֭דינֻון אַ֣ ּבַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵּגיר ֵאסּתַ֣

אָלָהא ּבֻרוח> ֑ר וִנֻחון ּבַ֣ ֿבסַ֣ ּבַ֣
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1Pe 4:7 ֿפו ֵואּתּתִעירו רָֿתא ּדֻֿכל> ֵמֻטל ָהָנא ֵאֿתנַּ֣כַ֣ טיַֿ֣ת ָלה ֵּדין חַ֣ מַ֣
צֻלוָֿתא> לַ֣

1Pe 4:8 ן ֻחוָּבא ֵּגיר ִריָֿפא לָוֿת חָֿ֭דֵֿ֭ד֞א ֵנהֵוא לֻֿכו> קָֿ֭דם ֻּכל ֵמֵּד֑ם ֻחוָּבא חַ֣ וַ֣
֞ חָטֵהא> ֵּפא ֻסוָֿגאא ּדַ֣ מחַ֣

1Pe 4:9 <ֿכסָנֵי֞א ּדָלא ֵרטָנא יֻּתון ָרחִמין אַ֣ הוַ֣ וַ֣
1Pe 4:10 ֞ו֗ה֑י ֿברַ֣ ֵמׁש ָּבה לחַ֣ ָלָה֑א נׁשַ֣ ֵּבל ֵמן אַ֣ ֿבָּתא ּדקַ֣ והַ֣ וֻֿכלָנׁש ֵמנֻֿכון מַ֣

אָלָהא> ׁשָּתא ּדַ֣ רַ֣ יֻּבוָֿתא מֿפַ֣ ֞י ָּבֵּת֞א ָטֵֿב֞א ּדטַ֣ ּבַ֣ יֿך רַ֣ אַ֣
1Pe 4:11 יֿך ֵמׁ֑ש אַ֣ מׁשַ֣ ן ּדַ֣ ֵלל> וֻֿכלמַ֣ אָלָהא> נמַ֣ יֿך ֵמלָֿתא ּדַ֣ ֵל֑ל אַ֣ ממַ֣ ן ּדַ֣ ֻּכלמַ֣

ָלָהא ח אַ֣ ּבַ֣ ֿבֻֿכל ּדָעֿבִּדין א֗נֻּתו֑ן ֵנׁשּתַ֣ אָלָהא ָיֵהֿב ֵל֑ה ּדַ֣ ו ּדַ֣ יָלא הַ֣ ּדֵמן חַ֣
ן ם ָעלִמי> י ֵּתׁשֻּבוחָּתא ִואיָקָרא לָעלַ֣ ו ּדִֿ֭דיֵלה ִה֗ ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> הַ֣

ִמין ס אַ֣
1Pe 4:12 יֿך ּדֵמֵּדם נֻוֿכָרי מֻרון ּבֵנסיֻוֵנ֞א ּדָהֵוין לֻֿכו֑ן אַ֣ ֑י֞ ָלא ֵּתּתּדַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣

ו ָהֵוין> לֻֿבוחָרנֻֿכון ֻה֗ ן ֵמֻטל ּדַ֣ ָּגֵֿ֭דׁש לֻֿכו>
1Pe 4:13 ָנא ָאֿף מִׁשיָחא> ּדָהֿכַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ׁשַ֣ וּתִֿפין א֗נֻּתון לחַ֣ ו ּדֵמׁשּתַ֣ ֵאָלא חֿ֭דַ֣

ּבֵֿגלָיָנא ּדֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ֵּתחֻּדון וֵֿתרוזֻון>
1Pe 4:14 ן ּדֻרוָחא יֻּכו> מִׁשיָח֑א ֻטוֿבַ֣ ֞י ׁשֵמה ּדַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ סִֿ֭דין א֗נֻּתון עַ֣ ֵואן ֵמֿתחַ֣

יֻּכון> אָלָהא ֵמּתּתִניָחא עלַ֣ חָּתא ּדַ֣ ּבַ֣ מׁשַ֣
1Pe 4:15 יֿך ָעֵֿבֿ֭ד ו אַ֣ ָנָֿבא> אַ֣ יֿך ּגַ֣ ו אַ֣ יֿך ָקֻטוָלא> אַ֣ לֻחוֿ֭ד ָלא ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון אַ֣ ּבַ֣

֞ ֵנהֵוא ָחֵאׁש> ִּביָׁשָֿתא>
1Pe 4:16 אָלָהא ֵּבה ח לַ֣ ּבַ֣ ֿ֑ת ֵאָלא נׁשַ֣ יֿך ּכִרסטָיָנ֑א ָלא ֵנֿבהַ֣ ֵאן ֵּדין ָחֵאׁש אַ֣

ּבָהָנא ׁשָמא>
1Pe 4:17 ן אָלָהא> ֵאן ֵּדין ֵמנַ֣ יֵּתה ּדַ֣ ֵרא ִּדיָנא ֵמן ּבַ֣ נׁשַ֣ ֵמֻטל ּדזַֿ֣בָנא ֗הו> ּדַ֣

אָלָהא> רֵֿתה ּדַ֣ סֿבַ֣ איֵלין ּדָלא ֵמּתטִּפיִסין לַ֣ רָֿתא ּדַ֣ יָֿ֭דא ֗הי חַ֣ ֵר֑א אַ֣ מׁשַ֣
1Pe 4:18 <ח יָּכא ֵמׁשּתֿכַ֣ ָטָיא> אַ֣ ִׁשיָעא וחַ֣ חֵסן ָחֵי֑א רַ֣ ֵואן זִַּ֣דיָקא למַ֣

1Pe 4:19 אָלָה֑א נַֿ֣געֻלון ֵלה יֿך ֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ יֵלין ּדָחִׁשין אַ֣ ֵמֻטל ָהָנא אַ֣
ימָנא ס לָֿבֻרוָיא מהַ֣ יֿך ּדַ֣ ִּפיֵר֑א֞ אַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֞א ׁשַ֣ נַֿ֣פָׁשֿתֻהו֞ן ּבַ֣

1Pe 5:1 ן ֿברֻֿכו> ִׁשיָׁשא חַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ִּדאיֿת ּבֻֿכו֑ן ֵאָנא קַ֣ ָּבֵעא ֗אָנא ֵּדין ֵמן קַ֣
עִֿתיֿ֭ד ּדֵנֿתּגֵל֑א ו ּדַ֣ וָּתָֿפא ּדֻׁשוֿבֵחה הַ֣ מִׁשיָחא> וׁשַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ׁשַ֣ וָסהָּדא ּדחַ֣
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1Pe 5:2 סֻעורו ֻרוָחָנאִיֿת> ָלא ן וַ֣ ׁשלָמא לֻֿכו> אָלָהא ּדמַ֣ רִעיָֿתא ּדַ֣ ו מַ֣ רעַ֣
נֵּפ֑א֞ ֵאָלא ֵמן ֻּכֵלה ֵלּבֻֿכון> קִטיָר֑א ֵאָלא ּבֵצֿבָיָנא> ָלא ּביֻוֿתָרֵנ֞א טַ֣ ּבַ֣

1Pe 5:3 יֿך ּדֵֿתהוֻון לֻהון ּדֻמוָֿתא רִעיָֿת֑א ֵאָלא אַ֣ ָי֞א ּדמַ֣ יֿך ָמרַ֣ ָלא אַ֣
ִּפירָּתא> ׁשַ֣

1Pe 5:4 ּבֻלון ֵמֵנה ּכִליָלא ּדֻׁשוֿבָחא ּדָלא ָוָֿת֑א֞ ּתקַ֣ ּב ָרעַ֣ ֿ֭ד ֵנֿתּגֵלא רַ֣ ּדֿכַ֣
ָחֵמא>

1Pe 5:5 ֗טֿפו ִחיָצאִיֿת ֞ ֵואֿתעַ֣ יֻּכון> ִׁשיׁשַ֣ ֿ֭דו לקַ֣ עּבַ֣ יֵמ֑א֞ ֵאׁשּתַ֣ א֗נֻּתון עלַ֣ וַ֣
איֵלין ֻקוֿבָלא ֗הו ּדַ֣ אָלָהא סַ֣ ֞ ֵמֻטל ּדַ֣ ִּכיֻֿכוֿת ֵרעָיָנא לָוֿת חָֿ֭דֵֿ֭דא> מַ֣

יֻּבוָֿתא ס ִּכיֵֿכ֞א ָיֵהֿב טַ֣ למַ֣ ּדֵמּתּתִריִמי֑ן וַ֣
1Pe 5:6 אָלָה֑א ּדִהי ּתִרימֻֿכון ִקיֿפָּתא ּדַ֣ ֿכו ָהִֿכיל ּתֵחיֿת ִאיֵֿ֭דה ּתַ֣ ּכַ֣ ֵאֿתמַ֣

ּבזַֿ֣בָנא ּדָזֵֿ֭דק>
1Pe 5:7 <יֻּכון ָלָה֑א ּדֵלה ּבִטיל עלַ֣ ל אַ֣ ו עַ֣ וֵצֿפֿתֻֿכון ֻּכָלה ׁשֿ֭דַ֣

1Pe 5:8 רָיא> ָנֵהם יֿך אַ֣ ֿבֵעלּדָֿבֿבֻֿכון ָסָטָנא אַ֣ ֿ֭דו> ֵמֻטל ּדַ֣ ֵאּתּתִעירו ֵו֗עהַ֣
ע> נֻו ֵנֿבלַ֣ למַ֣ ֵלֿך> וָֿבֵעא> ּדַ֣ וַ֣מהַ֣

1Pe 5:9 עו ָּדאֿף יָמנֻוָֿתא> וֿ֭דַ֣ רִרין א֗נֻּתון ּבהַ֣ ֿ֭ד מׁשַ֣ ֻקומו ָהִֿכיל לֻקוֿבֵל֑ה ּכַ֣
ֵׁש֞א ָערִצין> ֿבָעלָמ֑א ֵהנֻון ָהֵלין חַ֣ יֻּכו֞ן ּדַ֣ חַ֣ ל אַ֣ עַ֣

1Pe 5:10 ֑ם ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע לָעלַ֣ קָרן לֻׁשוֿבֵחה ּדַ֣ ו ּדַ֣ יֻּבוָֿתא> הַ֣ ָלָהא ֵּדין ּדטַ֣ אַ֣
יַ֣ל ר ָהֵלין ֻאולָצֵנ֞א זֻעוֵר֑א֞ ּדֵנֿתחַ֣ יּבַ֣ ֿ֭ד נסַ֣ ֑ן ּדֿכַ֣ ו ּדיַ֣֗הֿב לַ֣ מִׁשיָחא> הַ֣

֑ם יַ֣ם ֵּבה לָעלַ֣ ר וֵנֿתקַ֣ רַ֣ וֵנׁשּתַ֣
1Pe 5:11 ִמין ס ן אַ֣ ם ָעלִמי> ּדֵלה ֻׁשוֿבָחא וֻאוחָּדָנא ִואיָקָר֑א לָעלַ֣

1Pe 5:12 ָחא ָנוס אַ֣ לוַ֣ ר ֗אָנא> ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכו֑ן ּביַֿ֣֭ד ִס7 יֿך ּדָסֿבַ֣ ָהֵלין זֻעורָיָֿת֞א אַ֣
אָלָה֑א ִרירָּתא ּדַ֣ יֻּבוָֿתא ׁשַ֣ מָּפס ֗אָנא וָסֵהֿ֭ד ֗אָנ֑א ּדָהֵֿ֭דא ֗הי טַ֣ ימָנא> וַ֣ מהַ֣

ָהֵֿ֭דא ּדָקיִמין א֗נֻּתון ָּבה>
1Pe 5:13 <רָקוס ֵּברי מַ֣ ָֿבֵֿבל> ו7 ֿב7 ן ִעּ֗דָּתא ּגִֿביָֿתא ּדַ֣ ָׁשאָלא ׁשָלמֻֿכו>

1Pe 5:14 ם ִּדיׁשָּתא> ׁשָלָמא עַ֣ קָּתא קַ֣ ֿ֭ד ּבנֻוׁשַ֣ ֿ֭ד ּדחַ֣ ׁשָלָמא חַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣
ִמין ס ן אַ֣ מִׁשיָחא ֵאנֻו> יֵלין ּדֿבַ֣ ֻּכלֻהון אַ֣

 
 



Second Peter
2Pe 1:1 איֵלין ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א לַ֣ ֿבָּדא וַׁ֣שִליָחא ּד7 טָרוס עַ֣ מֻעון ֵּפ7 ֵׁש7

ן ן וָֿפֻרוקַ֣ ִּדיֻקוָֿתא ּדָמרַ֣ ן ֵאׁשּתִוי֑ו ּבזַ֣ מַ֣ ויַֿ֣ת ִּבאיָקָרא עַ֣ יָמנֻוָֿתא ׁשַ֣ להַ֣ ּדַ֣
ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא>

2Pe 1:2 <ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ׁשָלָמא ֵנסֵּגא לֻֿכו֑ן ּבֻׁשווָּדָעא ּדָמרַ֣ יֻּבוָֿתא וַ֣ טַ֣
2Pe 1:3 ֵי֞א ָלָהָי֑א לָוֿת חַ֣ יָלא אַ֣ יֵהין ּדחַ֣ יֵלין ִּדאיֿתַ֣ ן ּדֻֿכלֵהין אַ֣ יֿך מַ֣ אַ֣
֑ן ּבֵֿתׁשֻּבוחָּתא ִּדיֵלה קָרא לַ֣ ו ּדַ֣ ָלָהא יַ֣֗הֿ֑ב ּביַֿ֣֭ד ֻׁשווָּדָעא ּדהַ֣ ֿת אַ֣ וֵֿ֭דחלַ֣

מיַּ֣תֻרוָֿתא> וַ֣
2Pe 1:4 ֿביַֿ֣֭ד ָהֵלין ורֵֿב֞א ויִַ֣קיֵר֞א לֻֿכון יַ֣֗הֿ֑ב ּדַ֣ יֵהי֞ן ֻׁשו֗וָּדֵי֞א רַ֣ ּדִֿבאיֿ֭דַ֣

רִֿגיָֿגָֿת֞א ֿ֭ד ָערִקין א֗נֻּתון ֵמן חָֿבָלא ּדַ֣ ָלָהָי֑א ּכַ֣ ֿכָיָנא אַ֣ וָּתֵֿפ֞א ּדַ֣ ֵּתהוֻון ׁשַ֣
ֿבָעלָמא> ּדַ֣

2Pe 1:5 ל וֵסֿפו עַ֣ עִלין א֗נֻּתו֑ן אַ֣ עָנא ֻּכֵלה מַ֣ ֿ֭ד ׁשָקלטַ֣ וִהי ֵּדין ָהֵֿ֭דא> ּכַ֣
עָֿתא> ל ֵּדין מיַּ֣תֻרוָֿתא> ִיֿ֭דַ֣ ן מיַּ֣תֻרוָֿתא> עַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכו> הַ֣

2Pe 1:6 <יּבָרנֻוָֿתא מסָננֻוָֿתא> מסַ֣ ל ֵּדין מחַ֣ מסָננֻוָֿתא> עַ֣ עָֿתא> מחַ֣ ל ֵּדין ִיֿ֭דַ֣ עַ֣
ָלָהא> ֿת אַ֣ יּבָרנֻוָֿתא> ֵּדחלַ֣ ל ֵּדין מסַ֣ עַ֣

2Pe 1:7 <ֻחוָֿתא ֿת אַ֣ ל ֵּדין ֵרחמַ֣ ֻחוָֿתא> עַ֣ ֿת אַ֣ ָלָהא> ֵרחמַ֣ ֿת אַ֣ ל ֵּדין ֵּדחלַ֣ עַ֣
ֻחוָּבא>

2Pe 1:8 ִטיֵל֞א ָאֿפָלא ּדָלא ֿ֭ד ׁשִֿכיָח֞ן לֻֿכון ויִַּ֣תיָר֑ן֞ ָלא ֗הָוא ּבַ֣ ָהֵלין ֵּגיר ּכַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ֞ מִקיָמ֞ן לֻֿכו֑ן ּבֻׁשווָּדֵעה ּדָמרַ֣ ִּפאֵרא>

2Pe 1:9 טָעא ו֗הי> ּדָלא ָחֵז֑א ּדַ֣ מָיא ִאיֿתַ֣ ו ֵּגיר ּדָלא ׁשִֿכיָח֞ן ֵלה ָהֵלי֑ן סַ֣ הַ֣
֞ ֿ֭דָמֵיא> ו֗ה֞י קַ֣ חָטהַ֣ ֻּדוָּכָיא ּדַ֣

2Pe 1:10 יֻּכו֞ן ָטֵֿב֑א֞ קָריּתֻֿכון ֿביַֿ֣֭ד עָֿבֿ֭דַ֣ ֿפו ּדַ֣ ֑י֞ ִיצַ֣ חַ֣ ל ָהי יִַּ֣תיָראִיֿת אַ֣ ועַ֣
ֿ֭ד ֵּגיר ָהֵלין ָעֿבִּדין א֗נֻּתו֑ן ָלא מֻֿתום ן ּכַ֣ רָּתא ֵּתעּבֻֿ֭דו> רַ֣ ֿגִֿביֿתֻֿכון מׁשַ֣ וַ֣

רִעין א֗נֻּתון> ֵמׁשּתַ֣
2Pe 1:11 לֻּכוָֿתא לָּתא ּדמַ֣ עַ֣ ִּתיָראִיֿת ֵמֿתיַ֣֗הָֿבא לֻֿכו֑ן מַ֣ ָנא ֵּגיר עַ֣ ָהֿכַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ן וָֿפֻרוקַ֣> ם> ּדָמרַ֣ לָעלַ֣ ּדַ֣
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2Pe 1:12 ל ִמיָנאִיֿת עַ֣ ֗עֵהֿ֭ד ֗אָנא לֻֿכון אַ֣ ֵמאן ֗אָנ֑א ֵמן ּדמַ֣ ל ָהֵֿ֭דא ָלא מַ֣ ועַ֣
ל ׁשָרָרא ָהָנא> סִמיִֿכין א֗נֻּתון עַ֣ ֿ֭ד ָטֿב ָאֿף ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון וַ֣ ָהֵלי֑ן ּכַ֣

2Pe 1:13 ִעירֻֿכון ֿגָרא ָהָנ֑א אַ֣ י ּבֿפַ֣ ֿכָמא ִּדאיֿתַ֣ ֿת ִל֑י ּדַ֣ ֿברַ֣ ּדִֿכאָנא ֵּדין ֵאסּתַ֣
והָּדָנא> ּבֻע֗

2Pe 1:14 ן ָנא ָּדאֿף ָמרַ֣ יּכַ֣ ל ָהֵו֑א אַ֣ עֿגַ֣ ֿגרי ּבַ֣ ע ֗אָנ֑א ּדֻעונָּדָנא ּדֿפַ֣ ֿ֭ד ָיֿ֭דַ֣ ּכַ֣
ני> וּדעַ֣ ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא אַ֣

2Pe 1:15 ר ִמיָנאִיֿת ֗הָוא ִאיֿת לֻֿכו֑ן ָּדאֿף ֵמן ָּבֿתַ֣ ָיֵצֿף ֗אָנא ֵּדי֑ן ָּדאֿף אַ֣
והָּדָנא ּדָהֵלין ֵּתהוֻון ָעֿבִּדין> ּפָקָנא ִּדילי> ֻע֗ מַ֣

2Pe 1:16 ֑ן עִֿביִֿ֭דין ֻּבאוָמנֻוָֿתא ָאִז֗לינַ֣ ֿתֵל֞א ּדַ֣ ר מַ֣ ֿ֭ד ָּבֿתַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר ּכַ֣
ין ָזֵי֞א ֗הוַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ֵאָלא ּכַ֣ יֵלה וֵמאִֿתיֵֿתה ּדָמרַ֣ עָנֻֿכון חַ֣ וּדַ֣ אַ֣

ֻּבוָֿתא ִּדיֵלה> ּדרַ֣
2Pe 1:17 ֿ֭ד ָקָלא ָֿבא ִאיָקָרא וֵֿתׁשֻּבוחָּת֑א ּכַ֣ ָלָהא אַ֣ ֿב ֵמן אַ֣ ֿ֭ד ֵּגיר נסַ֣ ּכַ֣

ִּביָֿבא ו חַ֣ ו ֵּברי הַ֣ ֻּבוָֿת֑ה ּדָהנַ֣ איַֿ֣ת ּברַ֣ איֿך ָהָנא> ֵמן ֵּתׁשֻּבוחָּתא ּפַ֣ ֵאָֿתא ֵלה ּדַ֣
ו ּדֵֿבה ֵאצטִֿביֿ֑ת הַ֣

2Pe 1:18 ין ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ ָיא ֵּדאָֿתא ֵל֑ה ּכַ֣ ן ֵמן ׁשמַ֣ ענַ֣ ן ֵלה לָהָנא ָקָלא ׁשמַ֣ ָאֿף חנַ֣
ִּדיָׁשא> ֵמה ּבֻטוָרא קַ֣ ין עַ֣ ֗הוַ֣

2Pe 1:19 ִּפיר ָעֿבִּדין נִֿביֻוָֿת֑א ָהי ּדׁשַ֣ ִריָרא ָאֿף ֵמלָֿתא ּדַ֣ ן ּדׁשַ֣ ִואיֿת לַ֣>
ֻמוָט֑א אֿתָרא עַ֣ ר ּבַ֣ נהַ֣ ׁשָרָֿגא ּדמַ֣ יֿך ּדֿבַ֣ ֿ֭ד ָּבה ָחיִרין א֗נֻּתו֑ן אַ֣ א֗נֻּתו֑ן ּכַ֣

֞ ָוֿתֻֿכון> ר> וֵׁשמָׁשא ֵנֿ֭דנַ֣ח ּבֵלּבַ֣ ָמא ִּדאיָמָמא נַ֣נהַ֣ עֿ֭דַ֣
2Pe 1:20 ֿכָֿתָֿבא ם ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדֻֿכל נִֿביֻוָֿתא ׁשָרָיא ּדַ֣ ֿ֭ד ָהֵֿ֭דא ֻלוקֿ֭דַ֣ ּכַ֣

ִּדיָלה ָלא ָהוָיא>
2Pe 1:21 רָנָׁש֑א ֵאָֿתֿת ֵמן מֻֿתום נִֿביֻוָֿתא> ֵאָלא ָלא ֗הָוא ֵּגיר ּבֵצֿבָיָנא ּדֿבַ֣

אָלָהא ס יָנָׁש֞א ּדַ֣ ִּדיֵׁש֞א ּבנַ֣ ֵללו קַ֣ ֿגִּדי֑ן מַ֣ ִּדיָׁשא ֵמֿתנַ֣ ֿ֭ד ֵמן ֻרוָחא קַ֣ ּכַ֣
2Pe 2:1 לָֿפֵנ֞א יֿך ָּדאֿף ּבֻֿכון ֵנהוֻון מַ֣ ָמ֑א אַ֣ ָּגֵל֞א ּבעַ֣ ו ֵּדין ָאֿף נִֿבֵי֞א ּדַ֣ הוַ֣
ֿ֭ד ן ּכַ֣ ן ָּכֿפִרי> ן ֵאנֻו> זֿבַ֣ ֿבָמָרא ּדַ֣ אֿבָּדָנא> וַ֣ עִלין ֵהֵרִסי֞ס ּדַ֣ יֵלין ּדמַ֣ ֞ אַ֣ ָּגֵלא> ּדַ֣

רהָֿבא> ֿבָּדָנא מסַ֣ ל נַֿ֣פׁשֻהון אַ֣ יֵּתין עַ֣ מַ֣
2Pe 2:2 נֻֿפוָֿתא ִּדילֻהו֑ן ָהֵלין ּדֵמֻטָלֿתֻהון ֻאורָחא ר טַ֣ ן ָּבֿתַ֣ ִּגֵיא֞א ִנאזֻ֗לו> וסַ֣

ֿף> ּדַ֣ ׁשָרָרא ֵּתֿתּגַ֣ ּדַ֣
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2Pe 2:3 ּגֻרון ּבֻֿכון ָהֵלין ּדִֿ֭דינֻהון ֵמן ֿבֵמֵל֞א ּדֵֿבֿ֭דָיא ֵנּתּתַ֣ ֿבָעֻלוֻֿבוָֿתא> וַ֣ וַ֣
אֿבָּדנֻהון ָלא ָנֵאם> קִֿ֭דים ָלא ָּבֵט֑ל וַ֣

2Pe 2:4 ו ָלא ָח֑ס ֵאָלא ּבִׁשׁשָלָֿת֞א חטַ֣ אֵֿכ֞א ּדַ֣ לַ֣ ל מַ֣ ָלָהא עַ֣ ֵאן ֵּגיר אַ֣
חָּתָיָֿת֑א֞ וַ֣אׁשֵלם ֵאנֻון ּדֵנֿתנַ֣טֻרון לִֿ֭דיָנא ּדֻׁשוָנָק֑א ֵּגן ֵאנֻון ּבֿתַ֣ מָטָנא עַ֣ ּדעַ֣

2Pe 2:5 ֿתָמנָיא ָּכֻרוָזא ּדִֿכאנֻוָֿתא נֻוח ּדַ֣ ֿ֭דָמָיא ָלא ָח֑ס ֵאָלא ל7 ל ָעלָמא קַ֣ ועַ֣
יִּת֑י ִׁשיֵע֞א אַ֣ ל ָעלָמא ּדרַ֣ וָֿפָנא עַ֣ ֿ֭ד טַ֣ ֑ר ּכַ֣ נטַ֣

2Pe 2:6 ֿ֭ד ֵיֿב ֵאֵני֑ן֞ ּכַ֣ הֻֿפוֿכָיא חַ֣ וֵקֿ֑֭ד וֿבַ֣ ֻמוָרא אַ֣ עַ֣ ֿ֭ד7 סֻֿ֭דום וַ֣ 7 מִֿ֭דיָנָֿת֞א ּדַ֣ ֿ֭ד לַ֣ וֿכַ֣
עִֿתיִֿ֭דין ּדֵנהוֻון ָס֑ם ִׁשיֵע֞א ּדַ֣ חִויָֿתא לרַ֣ ּתַ֣

2Pe 2:7 נֻּפוָֿתא ּדָהֵלין ֿבטַ֣ ח ֗הָוא ֵמן ֻהוָּפָֿכא ּדַ֣ ּפַ֣ ֻלוט זִַּ֣דיָקא ּדֵמֿתקַ֣ ָאֿף ל7
ִצ֑י ו> ּפַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ֿ֭דָלא ָנֻמוָסא ִאיֿתַ֣ ּדַ֣

2Pe 2:8 יָנֿתֻהו֑ן יֻום ֵמן ו ּבַ֣ ר ֗הָוא ִּכאָנא הַ֣ ֿ֭ד ָעמַ֣ ֿבֵׁשמָעא> ּכַ֣ חָזָֿתא ֵּגיר וַ֣ ּבַ֣
ֵנק ֗הָו֑א עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדָלא ָנֻמוס מׁשַ֣ יֻום> לנַֿ֣פֵׁשה זִַּ֣דיקָּתא ּבַ֣

2Pe 2:9 ָוֵל֞א איֵלין ּדָֿ֭דחִלין ֵלה> לעַ֣ ו ָמרָיא ּדֵנֿפֻרוק ֵמן ֻאולָצָנא לַ֣ ע ֻה֗ ָיֿ֭דַ֣
֑ר נִקין ֵנטַ֣ ֿ֭ד ֵמׁשּתַ֣ ן ליַ֣וָמא ּדִֿ֭דיָנא ּכַ֣ ֵּדי>

2Pe 2:10 מאוָֻֿתא ָאִז֗לי֑ן ר ֵּבסָרא ּבֵרּגָֿתא ּדטַ֣ איֵלין ּדָֿבֿתַ֣ יִַּ֣תיָראִיֿת ֵּדין לַ֣
ֿ֭ד קֵל֑א֞ ּדֵמן ֵּתׁשֻּבוחָּתא ָלא ִזיִעין ּכַ֣ ָרֵח֞א וַ֣מׁשַ֣ סִרי֑ן מַ֣ ל ָמֻרוָֿתא מֿבַ֣ ועַ֣

ּדִֿפי֑ן מֿגַ֣
2Pe 2:11 יֵּתין ורִֿבי֞ן ֵמנֻהו֑ן ָלא מַ֣ ֿבֻעוׁשָנא רַ֣ יָלא וַ֣ ֿבחַ֣ אֵֿכ֞א ּדַ֣ לַ֣ יָּכא ּדמַ֣ אַ֣

יֻהון ֵמן ָמרָיא ִּדיָנא ּדֻֿגוָּדָֿפא> עלַ֣
2Pe 2:12 חָֿבָל֑א רָּבא ולַ֣ ֿכָיָנא לחַ֣ ו ּבַ֣ רָׁשָֿת֞א ֗הוַ֣ יָוָֿת֞א חַ֣ איֿך חַ֣ ָהֵלין ֵּדין ּדַ֣

ּבֻלון> חָֿבָלא ִּדילֻהון ֵנֿתחַ֣ ּדִֿפי֑ן ּבַ֣ איֵלין ּדָלא ָיֿ֭דִעין מֿגַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ ּכַ֣
2Pe 2:13 ִניֻוָֿתא חִׁשיֿב לֻהו֑ן וָלא> הַ֣ ֿגָרא ּדעַ֣ וָל֑א אַ֣ יֵלין ּדָהֵוא ּבֻהון עַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ּכַ֣
נָיָחֿתֻהו֑ן֞ סִמין ּבַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתּבַ֣ ֞ ּדֿכַ֣ ֞י ֻמוֵמא> ליַ֣ ּתֵמ֞א ומַ֣ הָוא ִּבאיָמָמא> מֿכַ֣ ֻּבוָסָמא ּדַ֣

נִקין> ֵמֿתּפַ֣
2Pe 2:14 ֿ֭ד ן ּכַ֣ וֵּפי> חָטֵה֞א ּדָלא מַ֣ וָרא> וַ֣ לָי֞ן ּגַ֣ יֵנ֞א ִאיֿת לֻהון ּדמַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ּכַ֣

ן ׁש ּבָעֻלוֻֿבוָֿתא ִאיֿת לֻהו> רַ֣ מֿ֭דַ֣ ֞ וֵלָּבא ּדַ֣ ּדִלין לנַֿ֣פָׁשָֿת֞א ּדָלא סִמיָֿכן> מׁשַ֣
וטָֿתא> ָי֞א ּדלַ֣ ּבנַ֣
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2Pe 2:15 ר ם ּבַ֣ ֵֿבלעַ֣ ו ֵואזַ֣לו ֻּבאורָחא ּד7 קו ֻאורָחא ּתִריצָּת֑א ׁשֿגַ֣ ֿ֭ד ׁשֿבַ֣ ּדֿכַ֣
ֵחֿב> וָלא אַ֣ אֿגָרא ּדעַ֣ ו ּדַ֣ ֻעו֑ר הַ֣ ּב7

2Pe 2:16 ָֿתָנא ּדָלא ָקָל֑א ֿבָרנֻוֵֿת֑ה אַ֣ הָוֿת ֵלה לֵמֿתעַ֣ ּכָסנֻוָֿתא ֵּדין ּדַ֣ מַ֣
נִֿבָיא> ֿת ּכָלֿת לָׁשטיֻוֵֿתה ּדַ֣ ללַ֣ ֞ מַ֣ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ֿבָקָלא ּדַ֣ ּדַ֣

2Pe 2:17 ָהֵלין ֞ ֿ֭דָּפן> לָעָלא ֵמֿתרַ֣ ָי֑א֞ עָנֵנ֞א ּדֵמן עַ֣ ָהֵלין ֵאנֻון מִעיֵנ֞א ּדָלא מַ֣
מָטָנא ּדֵחֻׁשוָֿכא נִטיר לֻהון> ּדעַ֣

2Pe 2:18 נָֿפָֿת֞א רִֿגיָֿגָֿת֞א טַ֣ ּדִלין ּבַ֣ לִלי֑ן מׁשַ֣ סִריֻקוָֿתא ממַ֣ ֿ֭ד ֵּגיר ֻּגונֵח֞א ּדַ֣ ּכַ֣
ּפִֿכין> ֿבָטעיֻוָֿתא ֵמֿתהַ֣ יֵלין ּדַ֣ ן ֵמן אַ֣ ִליל ָערִקי> מֵלא קַ֣ איֵלין ּדֿבַ֣ ּדֵֿבסָר֑א לַ֣
2Pe 2:19 <חָֿבָלא יֻהון ּדַ֣ ֿבֵּד֞א ִאיֿתַ֣ ֿ֭ד ֵהנֻון עַ֣ וֵּדי֑ן ּכַ֣ וִחאֻרוָֿתא לֻהון ֵמׁשּתַ֣

ֿ֭ד> עּבַ֣ ו ֵּגיר ֵמֵּדם ּד֗אָנׁש זֵֿכא ֵל֑ה לָהָנא ָאֿף מׁשַ֣ להַ֣
2Pe 2:20 ן ֵי7ֻׁשוע נּפָוֵֿת֞ה ּדָעלָמא ּבֻׁשווָּדֵעה ּדָמרַ֣ קו ֵמן טַ֣ ֿ֭ד ערַ֣ ֵאן ֵּגיר ּכַ֣

ן ֻּתוֿב ֵמזּדֵֿכי֑ן הָוֿת ָלה רזִלי> ֿ֭ד ֵמֿתעַ֣ ֑ן ּבֵהין ּבָהֵלין ּכַ֣ מִׁשיָחא וָֿפֻרוקַ֣
ֿ֭דָמיָּתא> רֿתֻהו֑ן ּדִֿביָׁשא ֵמן קַ֣ חַ֣

2Pe 2:21 ו וּדֻעון ֻלאורָחא ּדזִַּ֣דיֻקוָֿת֑א אַ֣ ָקח ֗הָוא לֻהון ֵּגיר ּדָלא ֵנׁשּתַ֣ ּפַ֣
ִּדיָׁשא ֵּדאׁשּתֵלם לֻהון> עו> לָֿבֿתָרא ֵנהּפֻֿכון ֵמן ֻּפוקָּדָנא קַ֣ וּדַ֣ ֿ֭ד ֵאׁשּתַ֣ ּדֿכַ֣

2Pe 2:22 ל ּתיֻוֵֿב֑ה ֿך עַ֣ הֿפַ֣ לָּבא ּדַ֣ ִריָר֑א ּדֿכַ֣ ֿתָלא ׁשַ֣ ׁש לֻהון ֵּדין ָהֵלין ּדמַ֣ ּגֿ֭דַ֣
סָיָנא ס סָחֿת ּבֻעורָּגָלא ּדַ֣ חִזירָּתא ּדַ֣ וַ֣

2Pe 3:1 ן ָהֵלין ֞ ָּכֵֿתֿב ֗אָנא לֻֿכו> רֵּתין> רָּתא ּדֿתַ֣ ֑י֞ ֵאּגַ֣ ִּביֿבַ֣ ֻּדו חַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵמן ּכַ֣
ֿפָי֑א והָּדָנא לֵרעָינֻֿכון ׁשַ֣ ֿבֵהין מִעיר ֗אָנא ּבֻע֗ ּדַ֣

2Pe 3:2 לֻֿפוקָּדֵנה ִּדיֵׁש֑א֞ וַ֣ ר ֵמן נִֿבֵי֞א קַ֣ ֵּדם ֵאֵֿתאמַ֣ ֗עהֻּדון לֵמֵל֞א ּדקַ֣ ּדֵֿתֿתַ֣
ֿביַֿ֣֭ד ׁשִליֵח֑א֞ ן ּדַ֣ ן וָֿפֻרוקַ֣ ּדָמרַ֣

2Pe 3:3 זָחֵנ֞א רָֿתא ּדיַ֣וָמָֿת֞א מֿבַ֣ ם ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדִנאֻֿתון ּבחַ֣ ֿ֭ד ָהֵֿ֭דא ֻלוקֿ֭דַ֣ ּכַ֣
לִֿכין יֿך רִֿגיָֿגָֿת֞א ִּדילֻהון מהַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ן ּכַ֣ זִחי> מֿבַ֣ ּדַ֣

2Pe 3:4 ֞ן ָֿבָהֿתַ֣ ֿ֭ד ֵּגיר אַ֣ ו֗הי ֻמולָּכָנא ּדֵמאִֿתיֵֿתה> ֵמן ּכַ֣ איָּכא ִאיֿתַ֣ ָואמִרי֑ן ּדַ֣
ֿבִריָֿתא> ר> ֵמן ֻׁשוָרָיה ּדַ֣ ּתַ֣ ָנא מֿכַ֣ ׁשֵֿכֿב֑ו ֻּכלֵמֵּדם ָהֿכַ֣

2Pe 3:5 ו ֵמן קִֿ֭דים יֻהון ֗הוַ֣ ָיא ִאיֿתַ֣ ׁשמַ֣ ֿ֭ד ָצֵֿבי֑ן ּדַ֣ ָטעָיא לֻהון ֵּגיר ָהֵֿ֭דא> ּכַ֣
אָלָה֑א ֿ֑ת ּבֵמלָֿתא ּדַ֣ ָי֞א ָקמַ֣ ֿביַֿ֣֭ד מַ֣ ָי֞א וַ֣ וַ֣ארָעא> ֵמן מַ֣

2Pe 3:6 <ֿ֭ד ֞ ֵואֿבַ֣ ָיא> ן ָטֿף ּבמַ֣ יֻהו֞ן ָעלָמא ּדָהיֵּדי> ָהֵלין ּדִֿבאיֿ֭דַ֣
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2Pe 3:7 ֿ֭ד לנֻוָרא ן ּכַ֣ ִסיִני> ָיא ֵּדין ּדָהָׁשא וַ֣ארָעא> ּבֵמלָֿתא ִּדיֵלה אַ֣ ׁשמַ֣
ִׁשיֵע֞א ס יָנָׁש֞א רַ֣ ֿבנַ֣ אֿבָּדָנא ּדַ֣ ֵמֿתנַ֣טִרי֑ן ליַ֣וָמא ּדִֿ֭דיָנא וֿ֭דַ֣

2Pe 3:8 יֿך ָאֵלֿף ֿ֭ד יַ֣וָמא לָמרָיא> אַ֣ ֑י֞ ּדחַ֣ ִּביֿבַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין חָֿ֭דא> ָלא ֵּתטֵעיֻֿכון חַ֣
ֿ֭ד> יֿך יַ֣וָמא חַ֣ ֞ אַ֣ ו֗ה֑י ָואֵלֿף ׁשִנין> ׁשִני֞ן ִאיֿתַ֣

2Pe 3:9 סּבִרי֑ן יֿך ּד֗אָנִׁשי֞ן ֻׁשווָחָרא מַ֣ ו֗הי>֞ אַ֣ ר ָמרָיא ּבֻמולָּכנַ֣ וחַ֣ ָלא ֵמׁשּתַ֣
ֿ֑֭ד ֵאָלא ֻּכלָנׁש ֿ֭דָלא ָצֵֿבא ּד֗אָנׁש ִנאֿבַ֣ ר ֻרוֵחה ֵמֻטָלֿתֻֿכו֑ן ּבַ֣ ּגַ֣ ֵאָלא מַ֣

ֿתָיֻֿבוָֿתא ִנאֵֿתא> לַ֣
2Pe 3:10 ָיא ֵמן ֵׁשלי ו ּדֵֿבה ׁשמַ֣ ָנָֿב֑א הַ֣ יֿך ּגַ֣ ָאֵֿתא ֵּדין יַ֣וֵמה ּדָמרָיא> אַ֣

ח> עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדָֿבה> ֵּתׁשּתֿכַ֣ ן וַ֣ארָעא וַ֣ ן ֵנׁשּתֻרו> ֿ֭ד ָיקִּדי> ן ֵאסֻטוּכֵס֞א ֵּדין ּכַ֣ ָעֿבִרי>
2Pe 3:11 ן יֵלין ָזֵֿ֭דק לֻֿכון ּדֵֿתהוֻו> איֿך אַ֣ ֿ֭ד ָהִֿכיל ָהֵלין ֻּכלֻהון ֵמׁשּתֵרי֑ן ּדַ֣ ּכַ֣

ָלָה֑א ֿת אַ֣ ֿבֵֿ֭דחלַ֣ ִּדיֵׁש֞א וַ֣ יֻּכו֞ן קַ֣ ּבֻהוָּפֿכַ֣
2Pe 3:12 ו אָלָה֑א הַ֣ ֵּכין א֗נֻּתון וָסוִחין א֗נֻּתון לֵמאִֿתיָֿתא ּדיַ֣וֵמה ּדַ֣ ֿ֭ד מסַ֣ ּכַ֣
ן נֻׁשוֻחון> ֿ֭ד ָיקִּדי> ֞ ּכַ֣ חִרין ּבנֻוָרא> ֵנׁשּתֻרו֑ן ֵואסֻטוּכֵסא> ֿ֭ד ֵמֿתּבַ֣ ָיא> ּכַ֣ ּדֵֿבה ׁשמַ֣
2Pe 3:13 ֑ן ֵּכינַ֣ יֿך ֻמולָּכָנא ִּדיֵלה> מסַ֣ ָֿת֑א אַ֣ ֿ֭֗דֵֿת֞א וַ֣ארָעא חֿ֭דַ֣ ָיא ֵּדין חַ֣ ׁשמַ֣ לַ֣

ִּדיֻקוָֿתא ָעמָרא ס ֿבֻהון זַ֣ ָהֵלין ּדַ֣
2Pe 3:14 ֿ֭דָלא ֻּכוֿתָמא ֿפו ּדַ֣ ֵּכין א֗נֻּתו֑ן ִיצַ֣ ֿ֭ד לָהֵלין מסַ֣ ֑י֞ ּכַ֣ ִּביֿבַ֣ ֵמֻטל ָהָנא חַ֣

ׁשָלָמא> ֿכֻחון ּבַ֣ ֿ֭דָלא ֻמוָמ֑א ֵלה ֵּתׁשּתַ֣ וַ֣
2Pe 3:15 ֻחון ָנא ָּדאֿף אַ֣ יּכַ֣ ֿת ֻרוֵחה ּדָמרָיא> ֻּפורָקָנא ֵּתחׁשֻֿבו֑ן אַ֣ ּגרַ֣ וַ֣למַ֣

ֿב לֻֿכו֑ן ֿת ֵלה> ּכֿתַ֣ יֿך ֵחֿכמָֿתא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ וָלו֑ס אַ֣ 7 ִּביָֿבא ּפַ֣ חַ֣
2Pe 3:16 יֵלין ִּדאיֿת ן אַ֣ ל ָהֵלי> ֵלל ּבֵהין עַ֣ ֿבֻֿכלֵהין ֵאּגָרֵֿת֞ה מַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ֿ֭דָלא יֻולָּפָנא ֵאנֻון וָלא איֵלין ּדַ֣ עִסיק לֻסוָּכָלא> ָהֵלין ּדַ֣ ּבֵהין ֵמֵּדם ּדַ֣
ֿבָּדָנא רָּכא> לָוֿת אַ֣ יֿך ָּדאֿף לָהֵלין ּכָֿתֵֿב֞א ּדׁשַ֣ קִמין לֵהי֑ן אַ֣ סִמיִֿכי֑ן מעַ֣

ִּדילֻהון>
2Pe 3:17 רו נַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ן טַ֣ ֿ֭ד ָקֿ֭דִמין א֗נֻּתון ָיֿ֭דִעי> ֑י֞ ּכַ֣ ִּביֿבַ֣ ֗נֻּתון ָהִֿכיל חַ֣ אַ֣

ֿ֭דָלא ָנֻמוס ֵאנֻו֑ן ֵּתּפֻלון איֵלין ּדַ֣ ר ָטעיֻוָֿתא ּדַ֣ ֿ֭ד ָאִז֗לין א֗נֻּתון ָּבֿתַ֣ לָמא ּכַ֣ ּדֿ֭דַ֣
ֵמן ָסמָּכא ִּדילֻֿכון>
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2Pe 3:18 ן ֵי7ֻׁשוע ן וָֿפֻרוקַ֣ עָֿתא ּדָמרַ֣ יֻּבוָֿת֑א וִֿביֿ֭דַ֣ ֵּבין ּבטַ֣ יֻּתון ֵּדין ֵמֿתרַ֣ הוַ֣
֞י ליַ֣ומַ֣ ן וַ֣ ֿבֻֿכלזֿבַ֣ ָֿב֑א ּדֵלה ֵּתׁשֻּבוחָּתא> ָאֿף ָהָׁשא וַ֣ אָלָהא אַ֣ מִׁשיָחא> וֿ֭דַ֣

ִמין ס ָעלָמא> אַ֣
 
 



Romans
Rom 1:1 ׁשִליָחא> ֵּדאֿתּפֵרׁש רָיא> וַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> קַ֣ ֿבָּדא ּד7 וָלוס עַ֣ 7 ּפַ֣

אָלָהא> נֵּגִלָיון ּדַ֣ ֵלאוַ֣
Rom 1:2 ֞ ִּדיֵׁשא> ֿכָֿתֵֿב֞א קַ֣ ֿך ּביַֿ֣֭ד נִֿביַ֣ו֗הי>֞ ּבַ֣ ּדֵמן קִֿ֭דים מלַ֣

Rom 1:3 ִויֿ֑֭ד 7 ר ֵמן זַ֣רָעא ּדֵֿביֿת ּדַ֣ ֿבסַ֣ ו ֵּדאִֿתיֵלֿ֭ד ּבַ֣ ל ּבֵרה> הַ֣ עַ֣
Rom 1:4 ֞ ֿבֻרוח קֻֿ֭דוׁש> ּדָקם ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> אָלָה֑א ּבִחיל וַ֣ ע ּבָרא ּדַ֣ ֵואִֿתיֿ֭דַ֣

ן> ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ָמרַ֣
Rom 1:5 יֿך ֗מֵמ֑א֞ אַ֣ יֻּבוָֿתא וַׁ֣שִליֻחוָֿתא> ּבֻֿכלֻהון עַ֣ ֿבן טַ֣ ּדֵֿבה נסַ֣

ׁשֵמה> יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ מֻעון להַ֣ ּדֵנׁשּתַ֣
Rom 1:6 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ָי֞א ּב7 ֗נֻּתו֑ן קרַ֣ ֗נֻּתון ֵמנֻהון אַ֣ ָּדאֿף אַ֣

Rom 1:7 ׁשָלָמא ֞ ִּדיֵׁשא> ֞ וקַ֣ ָיא> אָלָהא> קרַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ִּביֿבַ֣ ֻר֗הוִמ֑י חַ֣ ֿב7 לֻֿכלֻהון ּדַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ֻֿבו֑ן וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ן ֵמן אַ֣ מֻֿכו> יֻּבוָֿתא עַ֣ וטַ֣

Rom 1:8 ל ֻּכלֻֿכו֑ן ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> עַ֣ אָלהי> ּב7 וֵּדא ֗אָנא לַ֣ ם מַ֣ ֻלוקֿ֭דַ֣
ֿת ּבֻֿכֵלה ָעלָמא> מעַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון ֵאׁשּתַ֣ ּדהַ֣

Rom 1:9 נֵּגִלָיון ֵמׁש ֗אָנא ּבֻרוח ֵּבאוַ֣ ָלָהא ּדֵלה מׁשַ֣ ו ִלי ֵּגיר אַ֣ ָסֵהֿ֭ד ֻה֗
ָוֿתי>֞ צלַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ּבַ֣ ן ֵמּתּדֿכַ֣ לָוא ּבֻֿכלזֿבַ֣ ֿ֭דָלא ׁשַ֣ ֿבֵר֑ה ּדַ֣ ּדַ֣

Rom 1:10 ח ִלי ֻאורָחא ּבֵצֿבָיֵנה ֻּדו ֵּתֿתּפֿתַ֣ ן ֗אָנא> ֵּדאן ֵמן ּכַ֣ נַ֣ וֵמֿתחַ֣
אָלָה֑א ִּדאֵֿתא לָוֿתֻֿכון> ּדַ֣

Rom 1:11 <ֿבָּתא ּדֻרוח והַ֣ ן ֵואֵּתל לֻֿכון מַ֣ ֵמֻטל ּדָטֿב סֵוא ֗אָנא ֵּדאחֵזֻֿכו>
רֻרון> ּדָֿבה ֵּתׁשּתַ֣

Rom 1:12 יָמנֻוָֿתא ִּדילֻֿכון וִֿ֭דילי ס יַ֣א ּבהַ֣ וַ֣אֿכחָֿ֭דא ֵנֿתּבַ֣
Rom 1:13 ִּגָיא֞ן צִֿביֿת ִּדאֵֿתא ֞י ּדֵֿתּדֻעו֑ן ּדזַֿ֣בִני֞ן סַ֣ חַ֣ ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדין אַ֣
יֿך ָמא לָהָׁשא> ָּדאֿף ּבֻֿכון ֵנהֵוא ִלי ָאֿ֭דָׁשא> אַ֣ לָוֿתֻֿכו֑ן ֵואֿתּכִליֿת עֿ֭דַ֣

֞ ֗מֵמא> רָּכא ּדעַ֣ ֿבׁשַ֣ ּדַ֣
Rom 1:14 <אֿכֵרז ָיֿב ֗אָנא ּדַ֣ לֻֿכלָנׁש חַ֣ ֞ ּדַ֣ ֿכֵלא> ִּכיֵמ֞א וסַ֣ ֞ חַ֣ רּבָרֵיא> יַ֣וָנֵי֞א וֿבַ֣

Rom 1:15 <ר ּבַ֣ ֻר֗הוִמי ֵאסַ֣ ֿב7 ט ֗אָנ֑א ָּדאֿף לֻֿכון ּדַ֣ ּפַ֣ ָנא ֵמֿתחַ֣ וָהֿכַ֣
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Rom 1:16 אָלָה֑א יָלא ֗הו ּדַ֣ ן ֵמֻטל ּדחַ֣ נֵּגִלָיו> ָלא ֵּגיר ָּבֵהֿת ֗אָנא ֵּבה ֵּבאוַ֣
֞ רָמֵיא> ם> ֵואן ֵמן אַ֣ ימִנין ֵּב֑ה ֵאן ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֻלוקֿ֭דַ֣ מהַ֣ ֵי֞א ּדֻֿכל ּדַ֣ לחַ֣

Rom 1:17 <יָמנֻוָֿתא יָמנֻוָֿתא להַ֣ לָי֑א ֵמן הַ֣ אָלָהא ֵּבה ֵמֿתּגַ֣ ִּכאנֻוֵֿתה ֵּגיר ּדַ֣
יָמנֻוָֿתא ִנֵחא ס ֿכִֿתיֿ֑ב ּדִֿכאָנא ֵמן הַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣

Rom 1:18 ולֻהון ל ֻּכֵלה עַ֣ ָי֑א עַ֣ אָלָהא ֵמן ׁשמַ֣ ֵמֿתּגֵלא ֗הו ֵּגיר ֻרוֿגֵזה ּדַ֣
ִחיִֿ֭דין> וָלא אַ֣ יָנָׁש֑א֞ ָהנֻון ּדֻקוׁשָּתא ּבעַ֣ ֿבנַ֣ וֻרוׁשעֻהון ּדַ֣

Rom 1:19 <ָלָהא ֵּגיר ּגָלה ּבֻהון ן אַ֣ לָיא ֗הי ּבֻהו> אָלָהא ּגַ֣ ֵמֻטל ִּדיִֿ֭דיֻעוֵֿתה ּדַ֣
Rom 1:20 רמָיֵֿת֞ה ּדָעלָמ֑א לֵֿברָיֵֿת֞ה ּבֻסוָּכָלא אָלָהא ֵמן ּתַ֣ סָיֵֿת֞ה ֵּגיר ּדַ֣ ּכַ֣

ק ּבֻרוח> ּפַ֣ ם> ּדֵנהוֻון ּדָלא מַ֣ לָעלַ֣ אָלֻהוֵֿתה ּדַ֣ יֵלה וַ֣ ֞ וחַ֣ זָין> ֵמֿתחַ֣
Rom 1:21 <אוִּדיו ֵלה ּבֻחו֗הי> וַ֣ אָלָהא ׁשַ֣ יֿך ּדלַ֣ אָלָה֑א וָלא אַ֣ עו לַ֣ ֵמֻטל ִּדיֿ֭דַ֣

ל> ּכַ֣ ן ּדָלא ֵמסּתַ֣ ֿך ֵלּבֻהו> ׁשַ֣ ֞ ֵואֿתחַ֣ חׁשָֿבֿתֻהון> קו ּבמַ֣ רַ֣ ֵאָלא ֵאסּתַ֣
Rom 1:22 <ו לֻהון ִּכיִמין ֵאנֻו֑ן ׁשטַ֣ ֿ֭ד ָסֿבִרין ּבנַֿ֣פׁשֻהון ּדחַ֣ וֿכַ֣

Rom 1:23 לָמא ֿ֭דֻמוָֿתא ּדצַ֣ ֑ל ּבַ֣ ּבַ֣ אָלָהא ּדָלא ֵמֿתחַ֣ ֵלֿפו ֵּתׁשֻּבוחֵּתה ּדַ֣ וחַ֣
חָׁשא ֿ֭דרַ֣ ֞ וַ֣ ֿ֞ת ֵרֿגֵליה> ארּבעַ֣ חָֿתא> וֿ֭דַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדָֿפרַ֣ ֑ל וֿבַ֣ ּבַ֣ רָנָׁשא ּדֵמֿתחַ֣ ּדֿבַ֣

ארָעא> ּדַ֣
Rom 1:24 ָמאָֿת֞א ּדֵלּבֻהו֑ן רִֿגיָֿגָֿת֞א טַ֣ ָלָהא לַ֣ ׁשֵלם ֵאנֻון אַ֣ ֵמֻטל ָהָנא אַ֣

יֻהו֞ן ּבֻהון> ֿגרַ֣ עֻרון ּפַ֣ נצַ֣ ּדַ֣
Rom 1:25 ָטֿב ֞ ֵמׁשו לֵֿברָיָֿתא> ֿ֭דֵחלו וׁשַ֣ ָּדֻֿבוָֿתא> וַ֣ אָלָהא ּבֿכַ֣ ֵלֿפו ׁשָרֵרה ּדַ֣ וחַ֣

ִמין ס ם ָעלִמין אַ֣ לָֿבֻרויֵהי֑ן ּדֵלה ֵּתׁשּבָח֞ן וֻֿבורָּכ֑ן֞ לָעלַ֣ ֵמן ּדַ֣
Rom 1:26 עָרא> ֵנקָֿבֿתֻהו֞ן ֵּגיר ָלָהא לִֿכאֵֿב֞א ּדצַ֣ ׁשֵלם ֵאנֻון אַ֣ ֵמֻטל ָהָנא אַ֣

ח> ׁשַ֣ ֿבֵמֵּדם ּדָלא מָֿכן ֵאֿתחַ֣ ן וַ֣ ֿכָינֵהי> חָֿתא ּדַ֣ ֵלֿף חׁשַ֣ חַ֣
Rom 1:27 ֿ֞כָיָנא ּדֵנקָֿבָֿת֑א חָֿתא ּדַ֣ קו חׁשַ֣ ָנ֑א ׁשֿבַ֣ יֻהו֞ן ָהֿכַ֣ וֻֿתוֿב ָאֿף ֵּדֿכרַ֣

ֿ֭דו> ל ֵּדֿכָרא ֵּבהּתָֿתא עֿבַ֣ ֿ֭ד> וֵֿ֭דֿכָרא עַ֣ ל חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ חו ּבֵרּגָֿתא חַ֣ רַ֣ ֵואׁשּתַ֣
ּבֻלו֗הי> קנֻומֻהון קַ֣ ן ּבַ֣ וֻֿפורָעָנא ּדָזֵֿ֭דק ֗הָוא לָטעיֻוֿתֻהו>

Rom 1:28 ָלָהא ׁשֵלם ֵאנֻון אַ֣ אָלָה֑א אַ֣ איֿך ּדָלא ָּדנו ּבנַֿ֣פׁשֻהון ּדֵנּדֻעון לַ֣ וַ֣
סִריֻקוָֿתא> ּדֵנהוֻון ָעֿבִּדין ֵמֵּדם ּדָלא ָוֵלא> ּדָעא ּדַ֣ למַ֣

Rom 1:29 <ִריֻרוָֿתא> וִֿביֻׁשוָֿתא ָוֻלוָֿתא> וָזניֻוָֿתא> ומַ֣ ֿ֭ד מֵלין ֻּכל עַ֣ ּכַ֣
֞ חׁשָֿבָֿת֞א ִּביָׁשָֿתא> חָסָמא> וֵקטָלא> וֵחרָיָנא> וֵנֿכָלא> ומַ֣ וָעֻלוֻֿבוָֿתא> וַ֣
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Rom 1:30 ֞ ֞ חִֿתיֵרא> עָרֵנא> אָלָהא> מצַ֣ סִניאִין לַ֣ רָצא> וַ֣ לקַ֣ וֵרטָנא> וֵמאֿכַ֣
יֻהו֞ן ָלא ֵמּתטִּפיִסין> אָֿבהַ֣ ֞י ֵרעָיָנא> ּדלַ֣ ִסירַ֣ ֞ חַ֣ ֞י ִּביָׁשָֿתא> ֞ ֵמׁשּכחַ֣ ֿבהָרֵנא> ׁשַ֣
Rom 1:31 ִאיֿת ֞ חֵמא> יָנא> וָלא רַ֣ ן וָלא ֻחוָּבא> וָלא ׁשַ֣ יּת לֻהו> קָיָמא לַ֣ וֿ֭דַ֣

ּבֻהון>
Rom 1:32 איֿך ָהֵלין ָסעִרין איֵלין ּדַ֣ אָלָה֑א ּדלַ֣ ֿ֭ד ָיֿ֭דִעין ִּדיֵנה ּדַ֣ יֵלין ּדֿכַ֣ אַ֣

איֵלין וּתִֿפין לַ֣ לֻחוֿ֭ד ָעֿבִּדין לֵהי֑ן ֵאָלא ָאֿף ֵמׁשּתַ֣ ֵיֿ֑ב ָלא ֗הָוא ּבַ֣ וָּתא מחַ֣ למַ֣
ּדָהֵלין ָעֿבִּדין ס

Rom 2:1 ו ֿבֵר֑ה ּבהַ֣ רָנָׁשא> ָּדֵאן חַ֣ ק ּבֻרוָחא> ָאו ּבַ֣ ּפַ֣ יּת ָלֿך מַ֣ ֵמֻטל ָהָנא לַ֣
֗נּ֑ת ֗נּת ֵּגיר ּדָֿ֭דֵאן אַ֣ ֗נּת> ָאֿף אַ֣ ֵיֿב אַ֣ ו מחַ֣ ֿבָרֿך֑ נַֿ֣פָׁשֿך ֻה֗ ֗נּת חַ֣ ֵּגיר ּדָֿ֭דֵאן אַ֣

֗נּת> ֿך אַ֣ ּפַ֣ ו ֵמֿתהַ֣ ּבֵהין ֻה֗
Rom 2:2 ֿבָהֵלין יֵלין ּדַ֣ ל אַ֣ אָלָהא ּבֻקוׁשָּת֑א עַ֣ ו֗הי ִּדיֵנה ּדַ֣ ן ִּדאיֿתַ֣ וָיֿ֭דִעינַ֣

ּפִֿכין> ֵמֿתהַ֣
Rom 2:3 ֿבָהֵלין איֵלין ּדַ֣ ֗נּת לַ֣ רָנָׁש֑א ּדָֿ֭דֵאן אַ֣ ֗נּת ָאו ּבַ֣ ֿב אַ֣ ׁשַ֣ ָמָנא ֵּדין ֵמֿתחַ֣

א֗נּת ֵּתעֻרוק ֵמן ִּדיֵנה ֗נּ֑ת ּדַ֣ ֿך אַ֣ ּפַ֣ ֗נּת ּבֵהין ֵמֿתהַ֣ ֿ֭ד ָאֿף אַ֣ ּפִֿכי֑ן ּכַ֣ ֵמֿתהַ֣
אָלָהא> ּדַ֣

Rom 2:4 ֿתָרא ּדיַ֣֗הֿב ל אַ֣ ֿת ֻרוֵח֑ה ועַ֣ ּגרַ֣ ל מַ֣ ִסיֻמוֵֿתה> ועַ֣ ל ֻעוֿתָרא ּדֿבַ֣ ו עַ֣ אַ֣
יּתָיא ֿתָיֻֿבוָֿתא ֻהו מַ֣ אָלָהא> לַ֣ ִסיֻמוֵֿתה ּדַ֣ ֗נּת> ּדֿבַ֣ ע אַ֣ ֗נּ֑ת וָלא ָיֿ֭דַ֣ ח אַ֣ מרַ֣ ָלֿך> מַ֣

ָלֿך>
Rom 2:5 ֗נּת ָלֿך ִסימָֿתא ׁשיֻוֿת ֵלָּבֿך ּדָלא ָּתֵאֿ֑ב ָסֵאם אַ֣ ֵאָלא ֵמֻטל קַ֣

אָלָה֑א לֵֿגלָיָנא ּדִֿ֭דיָנא ִּכאָנא ּדַ֣ ּדֻרוֿגָזא> ליַ֣וָמא ּדֻרוֿגָזא> וַ֣
Rom 2:6 ו֗ה֞י ּס ּס יֿך עָֿבֿ֭דַ֣ ע לֻֿכלָנׁש אַ֣ ו ּדָֿפרַ֣ הַ֣

Rom 2:7 עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֑א֞ ֵּתׁשֻּבוחָּתא ִואיָקָרא וָלא יּבָרנֻוָֿתא ּדַ֣ מסַ֣ איֵלין ּדֿבַ֣ לַ֣
ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ּבָלנֻוָֿתא ָּבֵעי֑ן ָיֵהֿב לֻהון חַ֣ ֵמֿתחַ֣

Rom 2:8 וָלא ׁשָרָר֑א ֵאָלא לעַ֣ ן וָלא ֵמּתטִּפיִסין לַ֣ יֵלין ֵּדין ּדָעֵצי> אַ֣
ֵמּתטִּפיִסי֑ן ֵנֿפֻרוע ֵאנֻון ֻרוֿגָזא וֵחמָֿתא

Rom 2:9 <ם ֞ ִליֻהוָֿ֭דֵי֞א ֻלוקֿ֭דַ֣ ח ִּביָׁשָֿתא> רָנׁש ּדָֿפלַ֣ וֻאולָצָנא וֻטוָרָֿפא> לֻֿכל ּבַ֣
֞ ארָמֵיא> ולַ֣
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Rom 2:10 ִליֻהוָֿ֭דֵי֞א ֞ ח ָטָֿבָֿתא> ׁשָלָמ֑א לֻֿכל ּדָֿפלַ֣ ן ִואיָקָרא וַ֣ ֵּתׁשֻּבוחָּתא ֵּדי>
֞ ארָמֵיא> ם> ולַ֣ ֻלוקֿ֭דַ֣

Rom 2:11 <ָלָהא אֵּפ֞א לָוֿת אַ֣ ֿב ּבַ֣ סַ֣ ָלא ֵּגיר ִאיֿת מַ֣
Rom 2:12 איֵלין ן וַ֣ ֑ו ָאֿף ּדָלא ָנֻמוָסא ִנאֿבֻּדו> ֿ֭דָלא ָנֻמוָסא חטַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדַ֣ אַ֣

֑ו ֵמן ָנֻמוָסא ֵנּתִֿ֭דינֻון> ֿבָנֻמוָסא חטַ֣ ּדַ֣
Rom 2:13 ָלָה֑א ֵאָלא ו֗ה֞י ּדָנֻמוָסא ִּכאִנין קָֿ֭דם אַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר ָׁשֻמועַ֣

ּדִקין> ו֗ה֞י ּדָנֻמוָסא ֵמזּדַ֣ ָעֻֿבוֿ֭דַ֣
Rom 2:14 יּת לֻהו֑ן ֵמן ּכָינֻהון ֵנעּבֻֿ֭דון ּדָנֻמוָס֑א ֗מֵמ֞א ּדָנֻמוָסא לַ֣ ֵאן ֵּגיר עַ֣

ו ָנֻמוָסא> יּת ֗הָוא לֻהו֑ן לנַֿ֣פׁשֻהון הוַ֣ ֿ֭ד ָנֻמוָסא לַ֣ ָהנֻון ּדֿכַ֣
Rom 2:15 סהָֿ֭דא ן ומַ֣ ל ֵלּבֻהו> ֿ֭ד ּכִֿתיֿב עַ֣ ֵוין עָֿבֵֿ֭דה ּדָנֻמוָסא> ּכַ֣ וֵהנֻון מחַ֣

חָֿ֭דֵֿ֭ד֑א֞ ו ָנֿפָק֞ן ֻרוָחא> לַ֣ ֞ אַ֣ וָנן> חׁשָֿבֿתֻהו֞ן מֿכַ֣ ֿ֭ד מַ֣ ן ּכַ֣ יֻהון ִּתארּתֻהו> עלַ֣
Rom 2:16 נֵּגִלָיון ִּדילי יֿך ֵאוַ֣ יָנָׁש֑א֞ אַ֣ ֿבנַ֣ סָיָֿת֞א ּדַ֣ ָלָהא ּכַ֣ ּביַ֣וָמא ּדָֿ֭דֵאן אַ֣

ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא>
Rom 2:17 ל ָנֻמוָס֑א ֗נּת עַ֣ ֗נּ֑ת וֵמּתּתִניח אַ֣ ֗נּת ֵּדין ִּדיֻהוָֿ֭דָיא ֵמֿתקֵרא אַ֣ ֵאן אַ֣

אָלָהא> ֗נּת ּבַ֣ ר אַ֣ ֿבהַ֣ וֵמׁשּתַ֣
Rom 2:18 ֗נּת ֵמן ָנֻמוָס֑א ֞ ּדיִַ֣ליֿף אַ֣ ֗נּת ָולָיָֿתא> ֗נּת ֵצֿבָיֵנ֑ה וָֿפֵרׁש אַ֣ ע אַ֣ ּדָיֿ֭דַ֣

Rom 2:19 איֵלין עִויֵר֑א֞ ונֻוהָרא ּדַ֣ ֗נּת ּדַ֣ ּבָרָנא אַ֣ מֿ֭דַ֣ ל נַֿ֣פָׁשֿך> ּדַ֣ ֵואּתּתֵֿכלּת עַ֣
יֻהון ּבֵחֻׁשוָֿכ֑א ִּדאיֿתַ֣

Rom 2:20 טָלֵי֑א֞ ִואיֿת ָלֿך ֻּדומָיא לָֿפָנא ּדַ֣ ֞י ֵרעָיָנ֑א ומַ֣ ִסירַ֣ וָרֻֿ֭דוָיא ּדחַ֣
ׁשָרָרא ּבָנֻמוָס֑א עָֿתא> וֿ֭דַ֣ ִּדיֿ֭דַ֣

Rom 2:21 <֗נּת ֵלֿף אַ֣ ֗אחָרֵנ֑א֞ לנַֿ֣פָׁשֿך ָלא מַ֣ ֗נּת לַ֣ ֵלֿף אַ֣ ֗נּת ָהִֿכיל ּדמַ֣ אַ֣
֗נּת> ֗נּת ָּגֵנֿב אַ֣ ֗נּת ּדָלא ֵנֿגנֻֿבו֑ן אַ֣ ֿכֵרז אַ֣ וַֿ֣֭דמַ֣

Rom 2:22 ֗נּת א֗נּת ּדָׁשֵאט אַ֣ ֗נּת> וַ֣ ר אַ֣ ֗נּת ָּגאַ֣ ֗נּת ּדָלא נֻֿגוֻרו֑ן אַ֣ ר אַ֣ וָֿ֭דאמַ֣
קּדָׁשא> ֗נּת ֵּביֿת-מַ֣ ֵלץ אַ֣ ֿכֵר֑א֞ מחַ֣ ּפֿתַ֣

Rom 2:23 <ל ָנֻמוָסא ֗נּת עַ֣ ר אַ֣ ו ּדָעֿבַ֣ ֗נּת ּבָנֻמוָס֑א ּבהַ֣ ר אַ֣ ֿבהַ֣ א֗נּת ּדֵמׁשּתַ֣ וַ֣
֗נּת> ר אַ֣ עַ֣ אָלָהא ֗הו מצַ֣ לַ֣

Rom 2:24 יֿך ֞ אַ֣ ֗מֵמא> ֿף ֵּביֿת עַ֣ ּדַ֣ ו ֵמֿתּגַ֣ אָלָה֑א ֵמֻטָלֿתֻֿכון ֻה֗ ׁשֵמה ֵּגיר ּדַ֣
ֿכִֿתיֿב> ּדַ֣
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Rom 2:25 ר ָלֿך ֵּדין ֵמן הנָי֑א ֵאן ָנֻמוָסא ֵּתֿגֻמור> ֵאן ֵּתעּבַ֣ ּגזֻורָּתא ֵּגיר מַ֣
ָנֻמוָס֑א ּגזֻורָּתֿך הָוֿת ָלה ֻעורֻלוָֿתא>

Rom 2:26 ר ֻּפוקָּדֵנה ּדָנֻמוָס֑א ָלא ָהא ו ֵּדין ּדֻעורֻלוָֿתא ֵּתטַ֣ ֵאן ֻה֗
ׁשָּבא ָלה ּגזֻורָּתא> ֻעורֻלוָֿתא ֵמֿתחַ֣

Rom 2:27 ֿכָֿתָֿבא ּתֻֿ֭דון ֻעורֻלוָֿתא ּדֵמן ּכָיָנה ָּגמָרא ָנֻמוָס֑א ָלֿך ּדֿבַ֣ וַ֣
ל ָנֻמוָסא> ֗נּת עַ֣ ר אַ֣ ֿגזֻורָּתא ָעֿבַ֣ וֿבַ֣

Rom 2:28 יָֿ֭דא ו ִיֻהוָֿ֭דָיא> ָאֿפָלא אַ֣ ו ֻה֗ ֿבֵֿגלָיא> הַ֣ ן ּדַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר מַ֣
זָיא ּבֵֿבסָרא> ּגזֻורָּתא> ּדֵמֿתחַ֣

Rom 2:29 ֿ֭דֵלָּבא יָֿ֭דא ּדַ֣ ֿגזֻורָּתא אַ֣ ֿבֵֿכסָיא ֻהו> וַ֣ יָנא ּדַ֣ ו ִיֻהוָֿ֭דָיא> אַ֣ ו ֻה֗ ֵאָלא הַ֣
֞י-֗אָנָׁשא> ֵאָלא יָֿ֭דא ּדֵֿתׁשֻּבוחָּתה ָלא ֗הָוֿת ֵמן ּבנַ֣ ֿכָֿתָֿב֑א אַ֣ ֗ה֑י ּבֻרוח וָלא ּבַ֣

ָלָהא> ֵמן אַ֣
Rom 3:1 <ֿגזֻורָּתא ו ָמָנא יֻוֿתָרָנה ּדַ֣ ָמָנא ֗הי ָהִֿכיל יִַּ֣תיֻרוֵֿתה ִּדיֻהוָֿ֭דָיא> אַ֣

Rom 3:2 <אָלָהא ו֗ה֞י ּדַ֣ ן ֵמלַ֣ ימַ֣ ם ֵּדאֿתהַ֣ ִּגי ּבֻֿכל ֵמֵּדם> ֻלוקֿ֭דַ֣ סַ֣
Rom 3:3 אָלָהא יָמנֻוֵֿתה ּדַ֣ יֵמנו> הַ֣ ֿ֭דָלא הַ֣ לָמא ּבַ֣ יֵמנ֑ו ּדַ֣ ֵאן ֵמנֻהון ֵּגיר ָלא הַ֣

ֵטלו> ּבַ֣
Rom 3:4 ֿכִֿתיֿ֑ב ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ָּגל> אַ֣ רָנׁש ּדַ֣ ִריָר֑א וֻֿכל ּבַ֣ ָלָהא ׁשַ֣ ו֗הי ֵּגיר אַ֣ ָחס> ִאיֿתַ֣

ֿ֭ד ָּדיִנין ָלֿך> ֑֞ וֵֿתזֵּכא ּכַ֣ יּךְ֭ ּדֵֿתהֵוא ִּכאין ּבֵמלַ֣
Rom 3:5 ו ָול ֻה֗ ר> לָמא עַ֣ אָלָהא מִקי֑ם ָמָנא ִנאמַ֣ ן ִּכאנֻוֵֿתה ּדַ֣ ולַ֣ ֵאן ֵּדין עַ֣

ֵלל ֗אָנא> רָנָׁשא ֻהו ממַ֣ יֿך ּבַ֣ יֵּתא ֻרוֿגֵז֑ה אַ֣ ָלָהא> ּדמַ֣ אַ֣
Rom 3:6 <ָלָהא לָעלָמא ָנא נֻֿ֭דון אַ֣ יּכַ֣ ָחס> ֵואן ָלא> אַ֣

Rom 3:7 ָּגֻלוֿתי לֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ִּדיֵל֑ה ר ּבֿ֭דַ֣ אָלָהא> ֵאֿתיַּ֣תַ֣ ֵאן ֵּגיר ׁשָרֵרה ּדַ֣
ָטָיא> ֵמּתּתִֿ֭דין ֗אָנ֑א יֿך חַ֣ לָמָנא ָהִֿכיל ֵאָנא אַ֣

Rom 3:8 ן ּדֵנעֵּבֿ֭ד ן ָואמִרי֑ן ָּדאמִרינַ֣ י> ּדִֿפין עלַ֣ מֿגַ֣ יֿך ּדַ֣ לָמא אַ֣ ו ּדַ֣ אַ֣
ו לִֿכאנֻוָֿתא ס ֞ ָהנֻון ּדִֿ֭דינֻהון נִטיר ֻה֗ ֞ ּדִנאֿתָי֞ן ָטָֿבָֿתא> ִּביָׁשָֿתא>

Rom 3:9 ל ל ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ועַ֣ קן עַ֣ ֵּדמן ּפסַ֣ ן יִַּ֣תיָר֑א ּדקַ֣ ִחיִֿ֭דינַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל אַ֣
ֿתֵחיֿת חִטיָֿתא ֵאנֻון ֻּכלֻהון> רָמֵי֑א֞ ּדַ֣ אַ֣

Rom 3:10 <ֿ֭ד יּת ִּכאָנא> ָאֿפָלא חַ֣ ֿכִֿתיֿ֑ב ּדלַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣
Rom 3:11 <אָלָהא ל> וָלא ּדָֿבֵעא לַ֣ ּכַ֣ וָלא ּדֵמסּתַ֣
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Rom 3:12 <ֿ֭ד יּת ּדָעֵֿבֿ֭ד ָטֿבָֿתא> ָאֿפָלא חַ֣ ֿכחָֿ֭דא> ֵואסּתִליו> ולַ֣ ו אַ֣ ֻּכלֻהון סטַ֣
Rom 3:13 ן וֵחמָֿתא ֵּדאסֵּפס ֻּכולָֿתִני> יֻהו֞ן נַ֣ ֞ וֵלָׁשנַ֣ ּגָרֿתֻהון> ֿבֵר֞א ּפִֿתיֵח֞א ּגַ֣ קַ֣

֞ ּתֵחיֿת ֵסֿפָוֿתֻהון>
Rom 3:14 <וטָֿתא> וֵמרָֿתא ֻּפומֻהון מֵלא לַ֣

Rom 3:15 <ֿ֭ד ּדָמא ִליָל֞ן לֵמאׁשַ֣ יֻהו֞ן קַ֣ וֵרֿגלַ֣
Rom 3:16 ֞ ׁשָחָקא וֻֿ֭דוָוָנא ֻּבאורָחֿתֻהון>
Rom 3:17 <עו ׁשָלָמא ָלא ִיֿ֭דַ֣ וֻאורָחא ּדַ֣

Rom 3:18 ֞ יֻהון> ינַ֣ יּת קָֿ֭דם עַ֣ אָלָהא לַ֣ וֵֿ֭דחלֵֿתה ּדַ֣
Rom 3:19 <ר ֿבָנֻמוָסא ֵאנֻון ֵאמַ֣ איֵלין ּדַ֣ ר ָנֻמוָס֑א לַ֣ ן ּדֵמֵּדם ֵּדאמַ֣ ן ֵּדי> ָיֿ֭דִעינַ֣

אָלָהא> יַֿ֣ב לַ֣ ֑ר וָעלָמא ֻּכֵלה ֵנֿתחַ֣ ּדֻֿכל ֻּפום ֵנסּתֿכַ֣
Rom 3:20 ו֗הי> ֵמן ר קָֿ֭דמַ֣ ק ֻּכל ּבסַ֣ ּדַ֣ ו֗ה֞י ּדָנֻמוָס֑א ָלא ֵמזּדַ֣ ֵמֻטל ּדֵמן עָֿבֿ֭דַ֣

ֿת חִטיָֿתא> ָנֻמוָסא ֵּגיר ֵאֿתיַֿ֣֭דעַ֣
Rom 3:21 סֵהֿ֭ד ליַֿ֣֑ת ומַ֣ אָלָהא ֵאֿתּגַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ּדָלא ָנֻמוָס֑א ִּכאנֻוֵֿתה ּדַ֣

֞ נִֿבֵיא> עֵליה ֻהו ָנֻמוָסא> וַ֣
Rom 3:22 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא יָמנֻוָֿתא ֗הי ּד7 אָלָה֑א ּביַֿ֣֭ד הַ֣ ִּכאנֻוֵֿתה ֵּדין ּדַ֣

יּת ֵּגיר ֻּפורָׁשָנ֑א יֵמן ֵּבה> לַ֣ מהַ֣ ל ֻּכלָנׁש> ּדַ֣ לֻֿכלָנׁש> ָאֿף עַ֣
Rom 3:23 <אָלָהא ִסיִרין ֵמן ֵּתׁשֻּבוחֵּתה ּדַ֣ ו> וחַ֣ ֵמֻטל ּדֻֿכלֻהון חטַ֣

Rom 3:24 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ו֗הי ּב7 ֿבֻֿפורָקָנא ִּדאיֿתַ֣ ן וַ֣ ָּג> יֻּבוָֿתא> מַ֣ ּדִקין ּבטַ֣ וֵמזּדַ֣
Rom 3:25 י֞ן ֿ֭דֵמ֑ה ֵמֻטל חָטהַ֣ יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ ָלָהא> ֻחוָסָיא ּבהַ֣ ֵּדם ָסֵמה אַ֣ ָהָנא ּדקַ֣

י֑ן ּדֵמן קִֿ֭דים חטַ֣
Rom 3:26 חִויָֿתא ּדִֿכאנֻוֵֿתה ֿת ֻרוֵח֑ה לֿתַ֣ ּגרַ֣ ָלָהא> ּבמַ֣ ן אַ֣ אֿתָרא ּדיַ֣֗הֿב לַ֣ ּבַ֣

יָמנֻוָֿתא ֻהו ֿבהַ֣ ן ּדַ֣ נזֵַּ֣דק ּבִֿכאנֻוָֿתא> למַ֣ ֿבזַֿ֣בָנא ָהָנא> ּדֻהו ֵנהֵוא ִּכאָנ֑א וַ֣ ּדַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּס ּס ּדָמרַ֣

Rom 3:27 <עָֿבֵֿ֭ד֑א֞ ָלא איָנא ָנֻמוָס֑א ּדַ֣ ל ֵלה> ּבַ֣ טַ֣ ו ָהִֿכיל ֻׁשוֿבָהָר֑א ֵאֿתּבַ֣ יּכַ֣ אַ֣
יָמנֻוָֿתא> ֵאָלא ּבָנֻמוָסא ּדהַ֣

Rom 3:28 עָֿבֵֿ֭ד֞א רָנָׁש֑א וָלא ּבַ֣ ק ּבַ֣ ּדַ֣ יָמנֻוָֿתא ֻהו ֵמזּדַ֣ ֿבהַ֣ ן ָהִֿכי֑ל ּדַ֣ ֵעינַ֣ ֵמֿתרַ֣
ּדָנֻמוָסא>
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Rom 3:29 ֗מֵמ֞א ָל֑א ִאין ָאֿף ֿ֭דעַ֣ לֻחוֿ֭ד> וַ֣ ָלָהא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֗הו ּבַ֣ לָמא ֵּגיר אַ֣
֞ ֗מֵמא> ּדעַ֣

Rom 3:30 יָמנֻוָֿת֑א ָאֿף מזֵַּ֣דק ּגזֻורָּתא ּבהַ֣ ָלָהא> ּדַ֣ ו אַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ֵמֻטל ּדחַ֣
יָמנֻוָֿתא> ֻעורֻלוָֿתא ָּבה ּבהַ֣

Rom 3:31 יָמנֻוָֿת֑א ָחס> ֵאָלא ָנֻמוָסא טִלינַ֣ן ּבהַ֣ לָמא ָהִֿכיל ָנֻמוָסא ֻהו מֿבַ֣
ֻהו מִקיִמינַ֣ן ס

Rom 4:1 <ר ֿבסַ֣ ח> ּבַ֣ ֞ ֵּדאׁשּכַ֣ אָֿבָהָֿתא> ֿבָרָהם> ִרָׁשא ּדַ֣ 7 ל אַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ָאמִרינַ֣ן עַ֣
Rom 4:2 ק ֗הָו֑א ִאיֿת ֗הָוא ֵלה ּדַ֣ ֿבָרָהם ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ֵאזּדַ֣ 7 ֵאֻלו ֵּגיר אַ֣

ָלָהא> ֻׁשוֿבָהָרא> ֵאָלא ָלא לָוֿת אַ֣
Rom 4:3 ֿת ֵלה ׁשּבַ֣ אָלָה֑א ֵואֿתחַ֣ ֿבָרָהם לַ֣ 7 יֵמן אַ֣ ר ּכָֿתָֿבא> ּדהַ֣ ָמָנא ֵּגיר ֵאמַ֣

לזִַּ֣דיֻקו>
Rom 4:4 יֿך יֻּבו> ֵאָלא אַ֣ ֿבטַ֣ יֿך ּדַ֣ ֿגֵרה אַ֣ ח ֵּדי֑ן ָלא ֵמֿתחֵׁשֿב ֵלה אַ֣ ן ּדָֿפלַ֣ למַ֣

ן ּדֵמּתּתִחיֿב ֵלה> מַ֣
Rom 4:5 ָ֞טֵי֑א מזֵַּ֣דק לחַ֣ ן ּדַ֣ לֻחוֿ֭ד ּבמַ֣ יֵמן ּבַ֣ ֑ח ֵאָלא הַ֣ ו ֵּדין ּדָלא ּפלַ֣ להַ֣

יָמנֻוֵֿתה לִֿכאנֻו> ׁשָּבא ֵלה הַ֣ ֵמֿתחַ֣
Rom 4:6 אָלָהא ָחֵׁשֿב יָנא ּדַ֣ ֿבָר֑א אַ֣ ל ֻטוֵֿבה ּדֿגַ֣ ר עַ֣ ִויֿ֭ד ֵאמַ֣ 7 ָנא ָּדאֿף ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣

֑ר ֿ֭ד ָאמַ֣ ֵלה זִַּ֣דיֻקוָֿתא ּדָלא עָֿבֵֿ֭ד֑א֞ ּכַ֣
Rom 4:7 ֞ יֻהון> ִסיו חָטהַ֣ ולֻהו֑ן ֵואֿתּכַ֣ איֵלין ֵּדאׁשּתֵֿבק לֻהון עַ֣ יֻהון לַ֣ ּדֻטוֿבַ֣

Rom 4:8 <ָלָהא חִטיֵֿתה ֿבָרא ּדָלא ֵנחֻׁשוֿב ֵלה אַ֣ ו֗הי לֿגַ֣ וֻטוֿבַ֣
Rom 4:9 <ן ֵּגיר ל ֻעורֻלוָֿתא> ָאמִרינַ֣ ו עַ֣ ל ּגזֻורָּתא ֻהו> אַ֣ ָהָנא ָהִֿכיל ֻטוָֿב֑א עַ֣

יָמנֻוֵֿתה לִֿכאנֻו> אֿבָרָהם הַ֣ 7 ֿת לַ֣ ׁשּבַ֣ ֵּדאֿתחַ֣
Rom 4:10 ו ּבֻעורֻלוָֿתא> ָלא ֗הָוא ֿגזֻורָּתא> אַ֣ ֿת ֵל֑ה ּבַ֣ ׁשּבַ֣ ָנא ָהִֿכיל ֵאֿתחַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ֿגזֻורָּתא> ֵאָלא ּבֻעורֻלוָֿתא> ּבַ֣
Rom 4:11 יָמנֻוֵֿתה ֿגזֻורָּת֑א וָחֿתָמא ּדִֿכאנֻוָֿתא ּדהַ֣ קָלה> לַ֣ ָאָֿתא ֻהו ֵּגיר ׁשַ֣

ימִנין ֵמן ֻעורֻלוָֿתא> מהַ֣ יֵלין ּדַ֣ ָֿבא לֻֿכלֻהון אַ֣ ֿבֻעורֻלוָֿת֑א ּדֵנהֵוא אַ֣ ּדַ֣
ּדֵֿתֿתחֵׁשֿב ָאֿף לֻהון לִֿכאנֻו>
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Rom 4:12 לֻחוֿ֑֭ד איֵלין ּדֵמן ּגזֻורָּתא ֵאנֻון ּבַ֣ ֿגזֻורָּתא> ָלא ֗הָוא לַ֣ אָֿבא לַ֣ וַ֣
אֻֿבון יָמנֻוָֿתא ּדֻעורֻלוָֿתא ּדַ֣ איֵלין ּדָׁשלִמין לֵעקָֿבָֿת֞א ּדהַ֣ ֵאָלא ָאֿף לַ֣

ֿבָרָהם> 7 אַ֣
Rom 4:13 לזַ֣רֵעה> ּדֵנהֵוא אֿבָרָהם וַ֣ 7 ָלא ֗הָוא ֵּגיר ּבָנֻמוָסא הָוא ֻמולָּכָנא לַ֣

יָמנֻוֵֿתה> ָירָּתא לָעלָמ֑א ֵאָלא ּבִֿכאנֻוָֿתא ּדהַ֣
Rom 4:14 <יָמנֻוָֿתא ו ָירֵּת֑א֞ סִריָקא ֗הָוֿת הַ֣ ֵאֻלו ֵּגיר ָהֵלין ּדֵמן ָנֻמוָסא> הוַ֣

ל ֗הָוא ֻמולָּכָנא> טַ֣ וַ֣מֿבַ֣
Rom 4:15 יּת ֵּגיר ָנֻמוָס֑א ָאֿפָלא ר ּדלַ֣ עּבָֿ֭דָנא ֻהו ּדֻרוֿגָזא> ּכַ֣ ָנֻמוָסא ֵּגיר מַ֣

עָֿבר ָנֻמוָסא>
Rom 4:16 ִריר ֑ק וֵנהֵוא ׁשַ֣ ּדַ֣ יֻּבוָֿתא ֵנזּדַ֣ ֿבטַ֣ יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ּבהַ֣

איָנא לֻחוֿ֑֭ד ֵאָלא ָאֿף לַ֣ איָנא ּדֵמן ָנֻמוָסא ֻהו ּבַ֣ ֻמולָּכָנא לֻֿכֵלה זַ֣רֵעה> ָלא לַ֣
ן> ָֿבא ּדֻֿכלַ֣ ו֗הי אַ֣ אֿבָרָה֑ם ִּדאיֿתַ֣ 7 יָמנֻוָֿתא ֻהו ּדַ֣ ּדֵמן הַ֣

Rom 4:17 ו ָלָהא> הַ֣ ֗מֵמ֑א֞ קָֿ֭דם אַ֣ ָֿבא לֻסוָֿגאא ּדעַ֣ ֿכִֿתיֿב> ּדָסמָּתֿך אַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
יֻהון> יֿך ִאיֿתַ֣ ן אַ֣ יֻהו> איֵלין ּדָלא ִאיֿתַ֣ ֵחא ִמיֵֿת֑א֞ וָקֵרא לַ֣ יֵמנּת ֵּבה> ּדמַ֣ ּדהַ֣

Rom 4:18 יֿך ֗מֵמ֑א֞ אַ֣ ָֿבא לֻסוָֿגאא ּדעַ֣ ן ּדֵנהֵוא אַ֣ יֵמ> ֿבָרא הַ֣ ֿבָרא> לסַ֣ ֿ֭דָלא סַ֣ וַ֣
ָנא ֵנהֵוא זַ֣רָעֿך> ֿכִֿתיֿ֑ב ּדָהֿכַ֣ ּדַ֣

Rom 4:19 ר הָוא ּבַ֣ ֿגֵרה ִמיָֿתא> ּדַ֣ ֵקא ּבֿפַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתּבַ֣ יָמנֻוֵֿתה> ּכַ֣ ה ּבהַ֣ וָלא ֵאֿתּכרַ֣
ָרא> סַ֣ רּבָעא ִמיָֿתא ּד7 ָמאא ׁשִני֑ן֞ וַֿ֣במַ֣

Rom 4:20 יָמנֻוָֿתא> ֵאָלא יֿך חִסיר הַ֣ ֿג> אַ֣ לַ֣ אָלָהא ָלא ֵאֿתּפַ֣ ֿבֻמולָּכָנא ּדַ֣ וַ֣
אָלָהא> יָמנֻוָֿתא> ויַ֣֗הֿב ֵּתׁשֻּבוחָּתא לַ֣ יַ֣ל ּבהַ֣ ֵאֿתחַ֣

Rom 4:21 <ר ח לֵמֿגמַ֣ ָלָה֑א ֵמׁשּכַ֣ ֿך ֵלה אַ֣ מלַ֣ ר> ּדֵמֵּדם ּדַ֣ וַ֣אׁשַ֣
Rom 4:22 <ֿת ֵלה לִֿכאנֻו ׁשּבַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאֿתחַ֣

Rom 4:23 ֿת ׁשּבַ֣ ֿת ָהֵֿ֭ד֑א ֵּדאֿתחַ֣ ֿתּבַ֣ לֻחוֿ֭ד ֵאֿתּכַ֣ וָלא ֗הָוא ֵמֻטָלֵֿתה ּבַ֣
יָמנֻוֵֿתה לִֿכאנֻ֑ו הַ֣

Rom 4:24 יֵמנן יֵלין ּדהַ֣ ו ּדֵנחֻׁשוֿב> אַ֣ ן עִֿתיֿ֭ד ֻה֗ ן ָּדאֿפלַ֣ ֵאָלא ָאֿף ֵמֻטָלֿתַ֣>
֞ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> אִקים לָמרַ֣ ן ּדַ֣ ּבמַ֣

Rom 4:25 ן ס נזַּ֣דקַ֣ י֑ן֞ וָקם ֵמֻטל ּדַ֣ ּדֻהו ֵאׁשּתֵלם ֵמֻטל חָטהַ֣
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Rom 5:1 <ָלָהא ן ׁשָלָמא לָוֿת אַ֣ יָמנֻוָֿת֑א ֵנהֵוא לַ֣ קן ָהִֿכיל ּבהַ֣ ּדַ֣ ֵמֻטל ֵּדאזּדַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּבָמרַ֣

Rom 5:2 ֑ן יֻּבוָֿתא ָהֵֿ֭דא> ּדָֿבה ָקיִמינַ֣ יָמנֻוָֿתא לטַ֣ ֿבן ּבהַ֣ רַ֣ ּדֵֿבה ֵאֿתקַ֣
אָלָהא> ֿבָרא ּדֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ּדַ֣ ֿבהִרינַ֣ן ּבסַ֣ וֵמׁשּתַ֣

Rom 5:3 ן ן ּדָיֿ֭דִעינַ֣ ֿבהִרינַ֣> לֻחוֿ֑֭ד ֵאָלא ָאֿף ֻּבאולָצִני֞ן ֵמׁשּתַ֣ ָנא ּבַ֣ וָלא ָהֿכַ֣
ן> ר ּבַ֣ יּבָרנֻוָֿתא ָּגמַ֣ ֻּדאולָצָנא> מסַ֣

Rom 5:4 <ֿבָרא יּבָרנֻוָֿתא> ֻּבוקָיא> וֻֿבוקָיא> סַ֣ וַ֣מסַ֣
Rom 5:5 ֞ ן> ָוֿתַ֣ ל ֵלּבַ֣ ע עַ֣ ּפַ֣ אָלָהא מׁשַ֣ ֿבֵהֿ֑ת ֵמֻטל ּדֻחוֵּבה ּדַ֣ ן ָלא מַ֣ ֿבָרא ֵּדי> סַ֣

ן> ֿת לַ֣ ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣
Rom 5:6 ִׁשיֵע֞א ִמיֿ֑ת ן ּבזַֿ֣בָנא ָהָנא> חָלֿף רַ֣ ֵאן ֵּדין מִׁשיָחא ֵמֻטל ּכִריֻהוֿתַ֣

Rom 5:7 ח מרַ֣ ִׁשיֵע֞א ָמֵאֿ֑ת חָלֿף ָטֵֿב֞א ֵּגיר ָטֿך מַ֣ חֵסן ֵּגיר ֗אָנׁש חָלֿף רַ֣ למַ֣
מָמֿ֑ת ֗אָנׁש לַ֣

Rom 5:8 י֑ן ין ֗הוַ֣ ָטֵי֞א ִאיֿתַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ן ֵּדאן ּכַ֣ לָוֿתַ֣> ָלָהא ֻחוֵּבה ּדַ֣ ֵוא אַ֣ ָהרָּכא מחַ֣
ין ִמיֿ֑ת מִׁשיָחא חָלֿפַ֣

Rom 5:9 ֵצא ֵמן ֿ֭דֵמ֑ה וֵֿבה ֵנֿתּפַ֣ ק ָהָׁשא ּבַ֣ ּדַ֣ ּכָמא ָהִֿכיל יִַּ֣תיָראִיֿת ֵנזּדַ֣
ֻרוֿגָזא>

Rom 5:10 וָּתא ָלָהא ּבמַ֣ ן אַ֣ מַ֣ ִעי עַ֣ ֞ ֵאֿתרַ֣ ין ּבֵעלּדָֿבֵֿבא> ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ ֵאן ֵּגיר ּכַ֣
יַ֣ו֗הי>֞ רֻעוֵֿתה ִנֵחא ּבחַ֣ ֿבֵר֑ה ּכָמא ָהִֿכיל יִַּ֣תיָראִיֿת ּבֿתַ֣ ּדַ֣

Rom 5:11 ן ֵי7ֻׁשוע אָלָהא ּביַֿ֣֭ד ָמרַ֣ ר ּבַ֣ ֿבהַ֣ לֻחוֿ֑֭ד ֵאָלא ָאֿף ֵנׁשּתַ֣ ָנא ּבַ֣ וָלא ָהֿכַ֣
רֻעוָֿתא ּס ּס ֵּבלן ּתַ֣ ו ָהָׁשא קַ֣ מִׁשיָח֑א ּדֵֿבה ֻה֗

Rom 5:12 ֿביַֿ֣֭ד ֿת חִטיָֿתא לָעלָמ֑א וַ֣ רָנָׁשא ֵעלַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ ֿביַֿ֣֭ד חַ֣ ָנא ֵּגיר ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ו> וָּתא> ּבָהי ּדֻֿכלֻהון חטַ֣ ר מַ֣ ֞י ֗אָנָׁשא עֿבַ֣ ָנא ּבֻֿכלֻהון ּבנַ֣ וָּת֑א וָהֿכַ֣ חִטיָֿתא מַ֣

Rom 5:13 ֿ֭ד ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת ּבָעלָמ֑א ָלא ָמא ֵּגיר לָנֻמוָס֑א חִטיָֿתא ּכַ֣ עֿ֭דַ֣
יּת ֗הָוא ָנֻמוָסא> חִׁשיָֿבא ֗הָוֿת חִטיָֿתא> ֵמֻטל ּדלַ֣

Rom 5:14 יֵלין ל אַ֣ ֻמוֵׁש֑א ָאֿף עַ֣ ָמא ל7 עֿ֭דַ֣ ָֿ֭דם וַ֣ וָּתא ֵמן ָא7 מֵלֿך מַ֣ ֵאָלא אַ֣
ו ו֗הי ּדֻמוָֿתא ּדהַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ אָֿ֭דם> הַ֣ עָֿבר ָנֻמוֵסה ָּד7 ֿ֭דֻמוָֿתא ּדַ֣ ֑ו ּבַ֣ ּדָלא חטַ֣

עִֿתיֿ֭ד> ּדַ֣
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Rom 5:15 ֿבָּתא> ֵאן ֵּגיר ֵמֻטל והַ֣ ָנא מַ֣ עָֿתא> ָהֿכַ֣ יֿך ֻׁשורַ֣ ֵאָלא ָלא ֗הָוא אַ֣
אָלָהא יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ ִּגֵיא֞א ִמיֿת֑ו ּכָמא ָהִֿכיל יִַּ֣תיָראִיֿת טַ֣ ֿ֭ד סַ֣ עֵֿתה ּדחַ֣ ֻׁשורַ֣

ר> ִּגֵיא֞א ֵּתֿתיַּ֣תַ֣ רָנָׁשא ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּבסַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ ֿבֵֿת֑ה ֵמֻטל חַ֣ והַ֣ ומַ֣
Rom 5:16 הָוא ֵמן ֿבָּתא> ִּדיָנא ֵּגיר ּדַ֣ והַ֣ ָנא מַ֣ ֿ֑֭ד ָהֿכַ֣ ֿכֻלוָֿתא ּדחַ֣ יֿך סַ֣ וָלא אַ֣

ִּגֵיא֞א הָוֿת לִֿכאנֻו> ן ֵמן חָטֵה֞א סַ֣ ֿבָּתא ֵּדי> והַ֣ ֿ֑֭ד לֻחוָיָֿבא הָוא> מַ֣ חַ֣
Rom 5:17 יֵלין וָּת֑א יִַּ֣תיָראִיֿת אַ֣ מֵלֿך מַ֣ ֿ֭ד אַ֣ ֿכֻלוָֿתא ּדחַ֣ ֵאן ֵּגיר ֵמֻטל סַ֣

ֿ֭ד> ֵי֞א נַ֣מלֻֿכון ּביַֿ֣֭ד חַ֣ ֿ֭דִֿכאנֻוָֿת֑א ּבחַ֣ ֿבָֿתא וַ֣ והַ֣ ֿ֭דמַ֣ יֻּבוָֿתא וַ֣ ֿבו ֻסוָֿגאא ּדטַ֣ נסַ֣ ּדַ֣
ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא>

Rom 5:18 ֿ֭ד הָוא ֻחוָיָֿבא לֻֿכלֻהון ֿכֻלוָֿתא ּדחַ֣ ֿכזָנא ָהִֿכיל ּדֵמֻטל סַ֣ אַ֣
֞ יָנָׁשא> ֵי֞א לֻֿכלֻהון ּבנַ֣ ֿ֭ד ֵּתהֵוא ָזֻֿכוָֿתא לחַ֣ ָנא ֵמֻטל ִּכאנֻוָֿתא ּדחַ֣ יָנָׁש֑א֞ ָהֿכַ֣ ּבנַ֣

Rom 5:19 ָטֵי֞א רָנָׁשא חַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ מָענֻוֵֿתה ּדחַ֣ ָנא ֵּגיר ּדֵמֻטל ָלא ֵמׁשּתַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ִּגֵיא֞א ִּכאֵנ֞א ָהֵוין> ֿ֭ד סַ֣ מָענֻוֵֿתה ּדחַ֣ ָנא ָאֿף ֵמֻטל ֵמׁשּתַ֣ ֑ו ָהֿכַ֣ ִּגֵיא֞א הוַ֣ סַ֣
Rom 5:20 ר ּדֵסֿגיַֿ֣ת הָוא לָנֻמוָסא ּדֵֿתסֵּגא חִטיָֿת֑א וֿכַ֣ עָלָנא ֵּדין ּדַ֣ מַ֣

יֻּבוָֿתא> ֿת טַ֣ ָמן ֵאֿתיַּ֣תרַ֣ חִטיָֿתא> ּתַ֣
Rom 5:21 יֻּבוָֿתא מֵלֿך טַ֣ ָנא ּתַ֣ וָּת֑א ָהֿכַ֣ ֿת חִטיָֿתא ּבמַ֣ אמלֿכַ֣ איֿך ּדַ֣ ּדַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ֑ם ּביַֿ֣֭ד ָמרַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ּבִֿכאנֻוָֿתא לחַ֣
Rom 6:1 <ר יֻּבוָֿתא ֵּתֿתיַּ֣תַ֣ חִטיָֿתא ּדטַ֣ ֵו֑א ָּבה ּבַ֣ ר> נקַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ִנאמַ֣

Rom 6:2 <ָנא ִנֵחא ָּבה ֻּתוֿב יּכַ֣ חִטיָֿת֑א אַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדִמיֿתן לַ֣ ָחס> אַ֣
Rom 6:3 ו וֵּתה ֻה֗ ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּבמַ֣ ֿ֭דן ּב7 עמַ֣ איֵלין ּדַ֣ ן ּדַ֣ ו ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> אַ֣

ֿ֭דן> עמַ֣
Rom 6:4 ָנא ּדָקם ֵי7ֻׁשוע איּכַ֣ וָּתא> ּדַ֣ עֻמוִֿ֭דיָֿתא למַ֣ ֵמה ּבמַ֣ רן עַ֣ ֵאֿתקֿבַ֣
ֵי֞א ָנא ָאֿף חנַ֣ן ּבחַ֣ אֻֿבו֗ה֑י ָהֿכַ֣ מִׁשיָחא ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿת֞א ּבֵֿתׁשֻּבוחָּתא ּדַ֣

ֵלֿך> ֿ֭֗דֵֿת֞א נהַ֣ חַ֣
Rom 6:5 ָנא ָאֿף וֵּת֑ה ָהֿכַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדמַ֣ ֵמה ּבַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתנֵצֿבן עַ֣ ֿכחַ֣ ֵאן ֵּגיר אַ֣

קָימֵּתה ֵנהֵוא> ּבַ֣
Rom 6:6 ֿגָרא ל ּפַ֣ טַ֣ ֵמה> ּדֵנֿתּבַ֣ ִּתיָקא ֵאזּדֵקֿף עַ֣ ן עַ֣ רָנׁשַ֣ ן ֵּגיר ּדֿבַ֣ ָיֿ֭דִעינַ֣

חִטיָֿתא> ֵמׁש לַ֣ חִטיָֿתא> ּדֻֿתוֿב ָלא נׁשַ֣ ּדַ֣
Rom 6:7 <ר ֵלה ֵמן חִטיָֿתא רַ֣ יָנא ּדִמיֿת ֵּגיר> ֵאֿתחַ֣ אַ֣
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Rom 6:8 <ם מִׁשיָחא ִנֵחא ֵמה עַ֣ יֵמן ּדעַ֣ ם מִׁשיָח֑א נהַ֣ ֵאן ָהִֿכיל ִמיֿתן עַ֣
Rom 6:9 וָּתא ֞ וֻֿתוֿב ָלא ָמֵאֿת> ומַ֣ מִׁשיָחא ָקם ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ן ֵּגיר ּדַ֣ ָיֿ֭דִעינַ֣

ט ֵּבה> לַ֣ ָלא ֵמׁשּתַ֣
Rom 6:10 <אָלָהא ו לַ֣ י ֻה֗ י> חַ֣ ֿ֭דחַ֣ ֑ן וַ֣ חִטיָֿתא ֻהו ִמיֿת> חָֿ֭דא זֿבַ֣ ּדִמיֿת ֵּגיר> לַ֣
Rom 6:11 חִטיָֿת֑א ֗נֻּתו֑ן חֻׁשוֿבו נַֿ֣פׁשֻֿכון ּדִמיֵֿת֞א א֗נֻּתון לַ֣ ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס אָלָה֑א ּבָמרַ֣ ֵי֞א א֗נֻּתון לַ֣ וחַ֣
Rom 6:12 מֻעון יֿך ּדֵֿתׁשּתַ֣ ֿגרֻֿכון ִמיָֿת֑א אַ֣ מֵלֿך חִטיָֿתא ּבֿפַ֣ ָלא ָהִֿכיל ּתַ֣

֞ רִֿגיָֿגֵֿתה> לַ֣
Rom 6:13 ֵיֿבו חִטיָֿתא> ֵאָלא טַ֣ וָלא לַ֣ יֻּכו֞ן זַ֣יָנא ּדעַ֣ ָּדמַ֣ יֻֿבון הַ֣ ָואֿף ָלא ּתטַ֣
יֻּכו֞ן זַ֣יָנא ֵנהוֻון ָּדמַ֣ ן והַ֣ יֿך ֗אָנָׁשא ּדֵמן ִמיֵֿת֞א חיַ֣יֻּתו> אָלָה֑א אַ֣ נַֿ֣פׁשֻֿכון לַ֣

אָלָה֑א לִֿכאנֻוֵֿתה ּדַ֣
Rom 6:14 יֻּכון ּתֵחיֿת ן ָלא ֵּגיר ִאיֿתַ֣ יֻּכו> לָטא עלַ֣ חִטיָֿתא ָלא ֵמׁשּתַ֣ וַ֣

יֻּבוָֿתא> ָנֻמוָס֑א ֵאָלא ּתֵחיֿת טַ֣
Rom 6:15 ין ּתֵחיֿת ָנֻמוָסא> ֵאָלא ּתֵחיֿת ָמָנא ָהִֿכיל> ֵנחֵטא ּדָלא הוַ֣

יֻּבוָֿתא> ָחס> טַ֣
Rom 6:16 מֻעון יִֿבין א֗נֻּתון נַֿ֣פׁשֻֿכון ּדֵֿתׁשּתַ֣ מטַ֣ ן ּדַ֣ למַ֣ ן ּדַ֣ ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו>

מִעין א֗נֻּתון ֵל֑ה ֵאן ו ּדֵמׁשּתַ֣ ֿבֵּד֞א ּדהַ֣ ֗נֻּתון עַ֣ ֿבֻּדוָֿת֑א ִּדיֵלה אַ֣ ֵל֑ה לעַ֣
ע ֵאֿ֭דָנא ּדִֿכאנֻוָֿתא> ׁשמַ֣ חִטיָֿתא> ֵואן למַ֣ לַ֣

Rom 6:17 עֻּתון ֵמן חִטיָֿת֑א ֵואׁשּתמַ֣ יֻּתון ּדַ֣ ֿבֵּד֞א ֗הוַ֣ אָלָה֑א ּדעַ֣ יֻּבו ֵּדין לַ֣ טַ֣
ֿ֭דֻמוָֿתא ּדיֻולָּפָנא> ֵּדאׁשּתֵלמֻּתון ֵלה> ֵלָּבא לַ֣

Rom 6:18 <ּדֻּתון לִֿכאנֻוָֿתא עּבַ֣ רֻּתון ֵמן חִטיָֿת֑א ֵאׁשּתַ֣ רַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתחַ֣ וֿכַ֣
Rom 6:19 ן ר ֗אָנ֑א ֵמֻטל ּכִריֻהוָֿתא ּדֵֿבסרֻֿכו> יָנָׁש֞א ָאמַ֣ יֿך ּדֵֿביֿת ּבנַ֣ אַ֣

ָנא ָאֿף וָל֑א ָהֿכַ֣ ֿ֭דעַ֣ נֻּפוָֿתא וַ֣ ֿבֻּדוָֿתא ּדטַ֣ יֻּכו֞ן לעַ֣ ָּדמַ֣ ֵיֿבֻּתון הַ֣ ָנא ּדטַ֣ איּכַ֣ ּדַ֣
ִּדיֻׁשוָֿתא> ֿ֭דקַ֣ ֿבֻּדוָֿתא ּדִֿכאנֻוָֿתא> וַ֣ יֻּכו֞ן לעַ֣ ָּדמַ֣ ֵיֿבו הַ֣ ָהָׁשא טַ֣

Rom 6:20 <יֻּתון לִֿכאנֻוָֿתא רֵר֞א ֗הוַ֣ חִטיָֿת֑א מחַ֣ יֻּתון ֵּגיר ּדַ֣ ֿבֵּד֞א ֗הוַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ּכַ֣
Rom 6:21 יָנא ּדיַ֣וָמָנא ָּבהִּתין וָמָנא ָאֿ֭דָׁשא ִאיֿת ֗הָוא לֻֿכון ָהיֵּדי֑ן אַ֣

וָּתא> רֵֿתה ֵּגיר ִאיֵֿתיה מַ֣ א֗נֻּתון ֵּבה> חַ֣
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Rom 6:22 אָלָה֑א ִאיֿת ֿבֵּד֞א לַ֣ יֻּתון עַ֣ הוַ֣ רֻּתון ֵמן חִטיָֿתא> וַ֣ רַ֣ וָהָׁשא ֵּדאֿתחַ֣
ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ן חַ֣ רֿתֻהו> ִּדיֵׁש֑א֞ ּדחַ֣ לֻֿכון ִּפאֵר֞א קַ֣

Rom 6:23 ֵי֞א אָלָהא> חַ֣ ֿבֵֿתה ּדַ֣ והַ֣ וָּתא ֗הו> ומַ֣ חִטיָֿתא> מַ֣ ֵּתאֻֿגורָּתא ֵּדין ּדַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ם> ּבָמרַ֣ לָעלַ֣ ּדַ֣

Rom 7:1 <ֵלל ֗אָנא ֞י ָנֻמוָסא ֵּגיר ממַ֣ י>֞ לָיֿ֭דעַ֣ חַ֣ ו ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון אַ֣ אַ֣
י> ֿבָרא ּכָמא ּדחַ֣ ל ּגַ֣ ו> עַ֣ ִליט ֻה֗ ּדָנֻמוָסא ׁשַ֣

Rom 7:2 י> ּבָנֻמוָסא> ֵאן ֵּדין עָלה ּכָמא ּדחַ֣ אִסיָרא ֗הי ּבֿבַ֣ ֗נּתָֿתא ּדַ֣ יֿך אַ֣ אַ֣
עָלה> ֿת ֵמן ָנֻמוָסא ּדֿבַ֣ ררַ֣ עָל֑ה ֵאֿתחַ֣ ִמיֿת ּבַ֣

Rom 7:3 ָירָֿתא> ֵאן ר ֗אחִרי֑ן הָוֿת ָלה ּגַ֣ ֿגֿבַ֣ ֿף לַ֣ עָלה ֵּתקַ֣ י ּבַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ֵאן ֵּדין ּכַ֣
ָירָֿתא> ֵאן ֵּתהֵוא ֿת ֵמן ָנֻמוָסא> וָלא ִאיֵֿתיה ּגַ֣ ררַ֣ עָל֑ה ֵאֿתחַ֣ ֵּדין נֻמוֿת ּבַ֣

ֿבָרא ֗אחִרָנא ס לֿגַ֣
Rom 7:4 מִׁשיָח֑א ֿגֵרה ּדַ֣ ֗נֻּתון ִמיּתֻּתון לָנֻמוָסא ּבֿפַ֣ ֑י֞ ָאֿף אַ֣ חַ֣ וָהָׁשא אַ֣
אָלָהא> יָנא ּדָקם ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿת֑א֞ ּדֵֿתּתֻלון ִּפאֵר֞א לַ֣ ן אַ֣ ֗אחִרי> ּדֵֿתהוֻון לַ֣

Rom 7:5 ו ּפִטין ֗הוַ֣ ֿבָנֻמוָסא> ֵמֿתחַ֣ חָטֵה֞א ּדַ֣ ין ֵּגי֑ר ִּכאֵֿב֞א ּדַ֣ ֿ֭ד ּבֵֿבסָרא ֗הוַ֣ ּכַ֣
וָּתא> י֑ן֞ ּדִֿפאֵר֞א ֵנֵּתל למַ֣ ָּדמַ֣ ּבהַ֣

Rom 7:6 ן אִחיֿ֭ד ֗הָוא לַ֣> ו ּדַ֣ לן ֵמן ָנֻמוָסא> וִמיֿתן להַ֣ טַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ֵאֿתּבַ֣
ִּתיֻקוֿת ּכָֿתָֿבא ּס ּס ֿ֭֗דֻֿתוָֿתא ּדֻרוָח֑א וָלא ּבעַ֣ ֵמׁש ֵמִּכיל ּבחַ֣ נׁשַ֣ ּדַ֣

Rom 7:7 חִטיָֿתא ָלא ן ָנֻמוָסא חִטיָֿתא ֻה֑ו ָחס> ֵאָלא לַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ָאמִרינַ֣>
ר> ע ֗הִויֿ֑ת ֵאֻלו ָלא ָנֻמוָסא ֵּדאמַ֣ ֵילֵּפֿת ֵאָלא ּביַֿ֣֭ד ָנֻמוָסא> ָלא ֵּגיר ֵרּגָֿתא ָיֿ֭דַ֣

ֿג> ּדָלא ֵּתרַ֣
Rom 7:8 <ֿת ִּבי ֻּכל ֵרָּגא ֿת ָלה חִטיָֿתא ֵעלָֿת֑א וֵֿגמרַ֣ ֿבָהָנא ֻּפוקָּדָנא ֵאׁשּכחַ֣ וַ֣

ֵּבלָעֿ֭ד ָנֻמוָסא ֵּגיר חִטיָֿתא ִמיָֿתא ֗הָוֿת>
Rom 7:9 ֿ֭ד ֵאָֿתא ֵּדין ֻּפוקָּדָנ֑א י ֗הִויֿת ּדָלא ָנֻמוָסא ֵמן קִֿ֭דים> ּכַ֣ ֵאָנא ֵּדין חַ֣

חִטיָֿתא חָיֿת> ֵואָנא ִמיֵֿתֿת>
Rom 7:10 <וָּתא ֞ למַ֣ ֵיא> ו ּדחַ֣ ח ִלי ֻּפוקָּדָנא הַ֣ ֵואׁשּתֿכַ֣

Rom 7:11 <ני טעיַֿ֣תַ֣ ֿת ָלה ּביַֿ֣֭ד ֻּפוקָּדָנ֑א אַ֣ חִטיָֿתא ֵּגיר ּבֵעלָֿתא ֵּדאׁשּכחַ֣
ני> לֿתַ֣ וֵֿבה קטַ֣

Rom 7:12 <ו> וִֿכאין וָטֿב ִּדיׁש ֻה֗ ו> וֻֿפוקָּדָנא קַ֣ ִּדיׁש ֻה֗ ָנֻמוָסא ָמֵֿ֭דין קַ֣
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Rom 7:13 וָּתא ֻהו הָוֿ֑ת ָחס> ֵאָלא חִטיָֿתא> ּדֵֿתֿתחֵזא ָטֿבָֿתא ָהִֿכיל ִל֑י למַ֣
יַֿ֣ב חִטיָֿתא וָּתא> ּדיִַּ֣תיָראִיֿת ֵּתֿתחַ֣ ֿת ִּבי מַ֣ ֿבָטֿבָֿתא ֵּגמרַ֣ חִטיָֿתא ִהי> ּדַ֣ ּדַ֣

ּבֻֿפוקָּדָנא>
Rom 7:14 ן ֗אָנא מזַּ֣בַ֣ ר ֗אָנא> וַ֣ ֿבסַ֣ ו> ֵאָנא ֵּדין ּדַ֣ ן ֵּגיר ּדָנֻמוָסא ּדֻרוח ֻה֗ ָיֿ֭דִעינַ֣

חִטיָֿתא> לַ֣
Rom 7:15 <ע ֗אָנא> וָלא ֗הָוא ֵמֵּדם ּדָצֵֿבא ֗אָנא ר ֗אָנא ֵּגיר> ָלא ָיֿ֭דַ֣ ֵמֵּדם ּדָסעַ֣

ו ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא> ו ֻה֗ ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא> ֵאָלא ֵמֵּדם ּדָסֵנא ֗אָנא> הַ֣
Rom 7:16 <ל ָנֻמוָסא ֵואן ֵמֵּדם ּדָלא ָצֵֿבא ֗אָנא> ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנ֑א ָסֵהֿ֭ד ֗אָנא עַ֣

ו> ִּפיר ֻה֗ ּדׁשַ֣
Rom 7:17 ר ֗אָנא ָהֵֿ֭ד֑א ֵאָלא חִטיָֿתא ּדָעמָרא ָהָׁשא ֵּדין ָלא ֗הָוא ֵאָנא ָסעַ֣

ִּבי>
Rom 7:18 <ו ֵּדין ּבֵֿבסרי> ָטֿבָֿתא ע ֗אָנא ֻהו ֵּגיר ּדָלא ָעמָרא ִּב֑י ָהנַ֣ ָיֿ֭דַ֣

ח ֗אָנא> ן ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֵּדאצֵּבא ֵּגיר ּבָטֿבָֿתא> ּפִׁשיק ִלי> ֵּדאסעִריה ֵּדי>
Rom 7:19 ָלא ֗הָוא ֵּגיר לָטֿבָֿתא ּדָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדאעֵּבֿ֭ד> ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנ֑א ֵאָלא

ִּביׁשָּתא ּדָלא ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדאעֵּבֿ֭ד> ָלה ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא>
Rom 7:20 ֵואן ֵמֵּדם ּדָלא ָצֵֿבא ֗אָנא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנ֑א ָלא ֗הָוא ֵאָנא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנ֑א

ֵאָלא חִטיָֿתא ּדָעמָרא ִּבי>
Rom 7:21 ו ּדָצֵֿבא ּדֵנעֵּבֿ֭ד ח ֗אָנא ָהִֿכיל לָנֻמוָס֑א ּדָׁשֵלם לֵרעָינ֑י הַ֣ ֵמׁשּכַ֣

ִריָֿבא ֗הי ִלי> ָטֿבָֿתא> ֵמֻטל ּדִֿביׁשָּתא קַ֣
Rom 7:22 <ו לֿגַ֣ רָנָׁשא ּדַ֣ אָלָהא ּבֿבַ֣ ָחֵֿ֭דא ֗אָנא ֵּגיר ּבָנֻמוֵסה ּדַ֣

Rom 7:23 ל ָנֻמוָסא קֵרֿב ֻלוקֿבַ֣ ֑י֞ ּדמַ֣ ָּדמַ֣ ָחֵזא ֗אָנא ֵּדין ָנֻמוָסא ֗אחִרָנא ּבהַ֣
י>֞ ָּדמַ֣ חִטיָֿתא ִּדאיֿת ּבהַ֣ ּדֵרעָינ֑י וָׁשֵֿבא ִלי לָנֻמוָסא ּדַ֣

Rom 7:24 <וָּתא ֿגָרא ָהָנא ּדמַ֣ ֵציני ֵמן ּפַ֣ נֻו נֿפַ֣ רָנָׁשא> מַ֣ ָּדוָיא ֗אָנא ּבַ֣
Rom 7:25 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ָהָׁשא ָהִֿכיל ֵאָנא אָלָהא ּביַֿ֣֭ד ָמרַ֣ וֵּדא ֗אָנא לַ֣ מַ֣
ֿבָּדא ּדָנֻמוָסא י עַ֣ ן ִאיֿתַ֣ אָלָהא> ּבֵֿבסרי ֵּדי> ֿבָּדא ֗אָנא ּדָנֻמוָסא ּדַ֣ ּבֵרעָינ֑י עַ֣

חִטיָֿתא ס ּדַ֣
Rom 8:1 ֵיֻׁשוע ר> ּב7 ֿבסַ֣ לִֿכין ּבַ֣ איֵלין ּדָלא מהַ֣ ָיֻֿבוָֿתא> לַ֣ יּת חַ֣ ֵמִּכיל לַ֣

מִׁשיָחא>
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Rom 8:2 רָרֿך ֵמן ָנֻמוָסא ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א חַ֣ ֿב7 ֞ ּדַ֣ ֵיא> ָנֻמוָסא ֵּגיר ּדֻרוָחא ּדחַ֣
וָּתא> ֿ֭דמַ֣ חִטיָֿתא> וַ֣ ּדַ֣

Rom 8:3 ר ּדַ֣ מִחיל ֗הָוא ֵּגיר ָנֻמוָסא> ּביַֿ֣֭ד ּכִריֻהוֵֿתה ּדֵֿבסָר֑א ׁשַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
יִֿביה נחַ֣ חִטיָֿתא> ּדַ֣ חִטיָֿת֑א ֵמֻטָלָֿתה ּדַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדֵֿבסָרא ּדַ֣ ֿבֵרה ּבַ֣ ָלָהא לַ֣ אַ֣

חִטיָֿתא ּבֵֿבסֵרה> לַ֣
Rom 8:4 ן ֵאָלא לִֿכינַ֣> ר מהַ֣ ֿבסַ֣ ֵלא> ּדָלא ֗הָוא ּבַ֣ ן ֵּתֿתמַ֣ ּדִֿכאנֻוָֿתא ּדָנֻמוָסא ּבַ֣

ּבֻרוח>
Rom 8:5 ן ֿ֭דֻרוח ֵאנֻו> איֵלין ּדַ֣ ן וַ֣ ֵעי> ו ֵמֿתרַ֣ ר ֻה֗ ֿבסַ֣ ן ּדַ֣ ר ֵאנֻו> ֿבסַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדֿבַ֣ אַ֣

ֵעין> ו ֵמֿתרַ֣ ּדֻרוח ֻה֗
Rom 8:6 <ׁשָלָמא ֵי֞א וַ֣ רִעיָֿתא ּדֻרוָחא> חַ֣ וָּתא ֻהו> וֿתַ֣ רִעיָֿתא ֵּגיר ּדֵֿבסָרא> מַ֣ ּתַ֣

Rom 8:7 ָלָהא> לָנֻמוָסא רִעיָֿתא ּדֵֿבסָרא> ּבֵעלּדָֿבֻֿבוָֿתא ֗הי לָוֿת אַ֣ ֵמֻטל ּדֿתַ֣
עּבָֿ֭דא> ֵמֻטל ּדָלא ֵמׁשּכָחא> אָלָהא ָלא ֵמׁשּתַ֣ ֵּגיר ּדַ֣

Rom 8:8 <אָלָהא ָלא ֵמׁשּכִחין ר לַ֣ ן לֵמׁשּפַ֣ ר ֵאנֻו> ֿבסַ֣ איֵלין ּדֿבַ֣ וַ֣
Rom 8:9 ִריָראִיֿת ֻרוֵחה ר> ֵאָלא ּבֻרו֑ח ֵאן ׁשַ֣ ֿבסַ֣ יֻּתון ּבַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ָלא ֗הוַ֣ אַ֣

מִׁשיָח֑א ָהָנא ָלא ֗הָוא יּת ֵּבה ֻרוֵחה ּדַ֣ ן ֵאן ֵּדין ֗אָנׁש לַ֣ אָלָהא ָעמָרא ּבֻֿכו> ּדַ֣
ִּדיֵלה>

Rom 8:10 ו ֵמֻטל חִטיָֿת֑א ֻרוָחא ֵּדין ֿגָרא ִמיֿת ֻה֗ ֵואן ֵּדין מִׁשיָחא ּבֻֿכו֑ן ּפַ֣
ָיא ֗הי ֵמֻטל ִּכאנֻוָֿתא> חַ֣

Rom 8:11 ֞ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> אִקים לָמרַ֣ ן ּדַ֣ ו מַ֣ ֵואן ֻרוֵחה ּדהַ֣
֞ ָאֿף ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> אִקיֵמה ל7 ן ּדַ֣ ו מַ֣ ָעמָרא ּבֻֿכו֑ן הַ֣

ֵח֑א ֵמֻטל ֻרוֵחה ּדָעמָרא ּבֻֿכון ס יֻּכו֞ן ִמיֵֿת֞א נַ֣ ֿגרַ֣ לֿפַ֣
Rom 8:12 ֵ֑לֿך ר נהַ֣ ֿבסַ֣ ו לֵֿבסָרא ּדֿבַ֣ ֑ן לַ֣ ָיִֿבינַ֣ י>֞ חַ֣ חַ֣ ָהָׁשא אַ֣

Rom 8:13 מָמֿ֑ת ֵואן ו לַ֣ ן עִֿתיִֿ֭דין א֗נֻּתון ֻה֗ ר ָחֵאין א֗נֻּתו> ֿבסַ֣ ֵאן ֵּגיר ּבַ֣
ן ָחֵאין א֗נֻּתון> ֿגָרא מִמיִֿתין א֗נֻּתו> ֞י ּפַ֣ ּבֻרוח ֻהוָּפֿכַ֣

Rom 8:14 ָי֞א ֵאנֻון ּבִרי֑ן ָהֵלין ּבנַ֣ אָלָהא ֵמּתּדַ֣ ֿבֻרוָחא ּדַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדַ֣ אַ֣
אָלָהא> ּדַ֣

Rom 8:15 ֿבֻּתון ֿבֻּדוָֿתא ֻּתוֿב> לֵֿ֭דחלָֿת֑א ֵאָלא נסַ֣ ֿבֻּתון ֻרוָחא ּדעַ֣ ָלא ֵּגיר נסַ֣
ֻֿבון> א אַ֣ ֿבַ֣ ן אַ֣ ָי֑א֞ ּדָֿבה ָקֵרינַ֣> ֿת ּבנַ֣ ֻרוָחא ּדִסימַ֣
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Rom 8:16 <אָלָהא ָי֞א ּדַ֣ ין ּבנַ֣ ן ִּדאיֿתַ֣ סהָֿ֭דא לֻרוחַ֣> וִהי ֻרוָחא מַ֣
Rom 8:17 ֵיֻׁשוע ֞י ָירֻּתוֵֿתה ּד7 ֿבנַ֣ אָלָה֑א וַ֣ ֞ ָירֵּת֞א ּדַ֣ ֞ ָאֿף ָירֵּתא> ָיא> ֵואן ּבנַ֣

ח ס ּבַ֣ ֵמה ֵנׁשּתַ֣ ֵמה> ָאֿף עַ֣ ׁש עַ֣ מִׁשיָחא> ֵּדאן ֵנחַ֣
Rom 8:18 ו֗ה֞י ּדזַֿ֣בָנא ָהָנ֑א לֵֿתׁשֻּבוחָּתא ׁשַ֣ ֵעא ֗אָנא ֵּגיר> ּדָלא ָׁשֵוין חַ֣ ֵמֿתרַ֣

ן> עִֿתיָֿ֭דא ּדֵֿתֿתּגֵלא ּבַ֣ יָֿ֭דא ּדַ֣ אַ֣
Rom 8:19 <אָלָהא ו֗ה֞י ּדַ֣ ֿבנַ֣ ּכָיא> לֵֿגלָיָנא ּדַ֣ מסַ֣ ּבָרא וַ֣ ֻּכָלה ֵּגיר ּבִריָֿתא מסַ֣
Rom 8:20 סִריֻקוָֿת֑א ָלא ּבֵצֿבָיָנ֑ה ֵאָלא ֵמֻטל ֿת לַ֣ עּבֿ֭דַ֣ ּבִריָֿתא ֵּגיר ֵאׁשּתַ֣

ֿבָרא> ל סַ֣ עּבָֿ֭דה עַ֣ ן ּדׁשַ֣ מַ֣
Rom 8:21 חֻרוֵר֞א חָֿבָל֑א ּבַ֣ ֿבֻּדוָֿתא ּדַ֣ ר ֵמן עַ֣ רַ֣ ָּדאֿף ִהי ּבִריָֿתא ֵּתֿתחַ֣

אָלָהא ּס ּס ָי֞א ּדַ֣ ֿבנַ֣ ּדֵֿתׁשֻּבוחָּתא ּדַ֣
Rom 8:22 <ָמא ליַ֣וָמָנא ּבָל֞ן עֿ֭דַ֣ מחַ֣ נָח֞ן וַ֣ ן ֵּגיר ּדֻֿכלֵהין ֵּברָיָֿת֑א֞ ֵמּתּתַ֣ ָיֿ֭דִעינַ֣

Rom 8:23 ן ִרִׁשיָֿתא ּדֻרוָח֑א ן ִּדאיֿת ּבַ֣ ן ֵאָלא ָאֿף חנַ֣> לֻחוֿ֭ד ֵהֵני> וָלא ּבַ֣
֞ ין> ֿגרַ֣ לֻֿפורָקָנא ּדֿפַ֣ ֞ וַ֣ ָיא> ֿת ּבנַ֣ ן לִסימַ֣ ֵּכינַ֣ מסַ֣ ֑ן וַ֣ נִחינַ֣ן ּבנַֿ֣פׁשַ֣ ֵמּתּתַ֣

Rom 8:24 <ֿבָרא ֿבָרא ֵּדין ּדֵמֿתחֵזא> ָלא ֗הָוא סַ֣ ן סַ֣ ֿבָרא ֗הו חיַ֣י> ֿבסַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
ן ֵלה> ֵּכינַ֣ ן ֵל֑ה ָמָנא מסַ֣ ֵאן ֵּגיר ָחֵזינַ֣

Rom 8:25 <ן ֵוינַ֣ יּבָרנֻוָֿתא מקַ֣ מסַ֣ ֑ן ּבַ֣ ּבִרינַ֣ ֵאן ֵּדין לֵמֵּדם ּדָלא ֵמֿתחֵזא מסַ֣
Rom 8:26 יֿך ֵלא אַ֣ ן ָמָנא ֵּגיר נצַ֣ ֿכִריֻהוֿתַ֣> ּדָרא לַ֣ ָנא ָאֿף ִהי ֻרוָחא מעַ֣ ָהֿכַ֣

י֑ן ּבֵֿתנָחָֿת֞א ּדָלא לָיא חָלֿפַ֣ ן ֵאָלא ִהי ֻרוָחא מצַ֣ ָמא ּדָוֵלא> ָלא ָיֿ֭דִעינַ֣>
֞ לָלן> ֵמֿתמַ֣

Rom 8:27 איֿך רִעיָֿתא ּדֻרוָח֑א ּדַ֣ י ּתַ֣ ע ָמָנא ִה֗ ָוָֿת֑א֞ ֻהו ָיֿ֭דַ֣ ּדָמֵאׁש ֵּדין ֵלּבַ֣
ִּדיֵׁש֞א ס לָיא חָלֿף קַ֣ אָלָהא מצַ֣ ו ּדַ֣ ֵצֿבָיֵנה ֻה֗

Rom 8:28 ר לֻהון ּדַ֣ אָלָה֑א ּבֻֿכל ֵמֵּדם מעַ֣ חִֿבין לַ֣ איֵלין ּדמַ֣ ן ֵּדין ּדַ֣ ָיֿ֭דִעינַ֣
ָי֑א֞ ֵּדם ָסם ּדֵנהוֻון קרַ֣ איֵלין ּדקַ֣ לָטֿבָֿתא> לַ֣

Rom 8:29 ֿבֵר֑ה ֿ֭דֻמוָֿתא ּדֻצורָּתא ּדַ֣ ם ֵאנֻון ּבַ֣ ע ֵאנֻו֑ן וַ֣רׁשַ֣ ם ִיֿ֭דַ֣ וֵמן ֻלוקֿ֭דַ֣
֞ ִּגֵיאא> אֵח֞א סַ֣ ּדֻהו ֵנהֵוא ֻּבוֿכָרא ּדַ֣

Rom 8:30 <קָר֑א לֻהון זֵַּ֣דק איֵלין ּדַ֣ ֑ם לֻהון קָרא> ולַ֣ ֵּדם רׁשַ֣ איֵלין ֵּדין ּדקַ֣ לַ֣
ח> ּבַ֣ איֵלין ּדזֵַּ֣ד֑ק לֻהון ׁשַ֣ ולַ֣

Rom 8:31 <ן לֻקוֿבלַ֣ נֻו ּדַ֣ י֑ן מַ֣ ָלָהא חָלֿפַ֣ ן ֵאן אַ֣ ל ָהֵלי> ר עַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ִנאמַ֣
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Rom 8:32 ָנא ָלא ֻּכל יּכַ֣ ׁשלֵמ֑ה אַ֣ ן אַ֣ ל ּבֵרה ָלא ָח֑ס ֵאָלא חָלֿף ֻּכלַ֣ ֵואן עַ֣
ן> ֵמה ֵנֵּתל לַ֣ ֵמֵּדם עַ֣

Rom 8:33 ָלָהא מזֵַּ֣ד֑ק אָלָהא> אַ֣ ָי֞א ּדַ֣ ל ּגֿבַ֣ נֻו ֵנקֻּבול עַ֣ מַ֣
Rom 8:34 <אָלָהא ל יִַ֣מיָנא ּדַ֣ ו֗הי עַ֣ ֵיֿב> מִׁשיָחא ִמיֿת> וָקם> ִואיֿתַ֣ נֻו מחַ֣ מַ֣

ין> וָֿבֵעא חָלֿפַ֣
Rom 8:35 ו ו חֻֿבוׁשָיא> אַ֣ מִׁשיָח֑א ֻאולָצָנא> אַ֣ ני ֵמן ֻחוֵּבה ּדַ֣ נֻו ֵנֿפרׁשַ֣ מַ֣

יָֿפ֑א ו סַ֣ ו ִקנִֿ֭דיָנוס> אַ֣ רֵטָליֻוָֿתא> אַ֣ ו עַ֣ ֿפָנא> אַ֣ ו ּכַ֣ רֻֿ֭דוֿפָיא> אַ֣
Rom 8:36 יֿך ֵאמֵר֞א ֑ן ֵואֿתחֵׁשֿבן אַ֣ ֿכִֿתיֿב> ּדֵמֻטָלָֿתֿך ֻּכליֻום ָמיִּתינַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣

לֵנֿכסָֿתא>
Rom 8:37 <ן אחֿבַ֣ ן ּדַ֣ ן ּביַֿ֣֭ד מַ֣ ָּכִיינַ֣> ֵאָלא ּבָהֵלין ֻּכלֵהי֑ן זַ֣

Rom 8:38 וָלא ֞ אֵֿכא> לַ֣ ֞ וָלא מַ֣ ֵיא> וָּתא> וָלא חַ֣ מָּפס ֗אָנא ֵּגי֑ר ּדָלא מַ֣
֞ עִֿתיָֿ֭דן> ֞ וָלא ּדַ֣ ֞ וָלא ּדָקיָמן> יֵלא> ֞ וָלא חַ֣ ֻׁשולָטֵנא>

Rom 8:39 ח וָמא> וָלא ֻעומָקא> ָאֿפָלא ּבִריָֿתא ֗אחִרָֿת֑א ֵּתׁשּכַ֣ וָלא רַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ֿבָמרַ֣ אָלָהא> ּדַ֣ ני ֵמן ֻחוֵּבה ּדַ֣ ֵּתֿפרׁשַ֣

Rom 9:1 סֵהֿ֭ד ֵּגל ֗אָנא> וֵרעָיני מַ֣ מִׁשיָחא> וָלא מֿ֭דַ֣ ר ֗אָנא ּבַ֣ ֻקוׁשָּתא ָאמַ֣
֑י ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁש֑א עלַ֣

Rom 9:2 <ּבָֿתא> וִֿכאָֿבא ּדֵמן ֵלּבי ָלא ָׁשֵלא ריֻוָֿתא ֗הי ִלי רַ֣ ּדֿכַ֣
Rom 9:3 ֵלא ֗הִויֿת ֵּגיר> ֵּדאָנא קנֻומי ֵחרָמא ֵאהֵוא ֵמן מִׁשיָח֑א חָלֿף מצַ֣

ר> ֿבסַ֣ י>֞ ּדֿבַ֣ ֗אחָינַ֣ ֞י וַ֣ חַ֣ אַ֣
Rom 9:4 <וֵֿתׁשֻּבוחָּתא ֞ ָיא> ֿת ּבנַ֣ יסָרֵיל> ּדִֿ֭דילֻהון הָוֿת ִסימַ֣ ֞י ִא7 יֻהון ּבנַ֣ ִּדאיֿתַ֣

֞ ֞ וָנֻמוָסא> וֵֿתׁשֵמׁשָּתא ּדֵֿבה> וֻמולָּכֵנא> קָיֵמא> וַ֣
Rom 9:5 ל ָלָהא ּדעַ֣ ו֗הי אַ֣ ר> ִּדאיֿתַ֣ ֿבסַ֣ ֞ וֵמנֻהון ֵאֿתחִזי מִׁשיָחא ּבַ֣ אָֿבָהָֿתא> וַ֣

ִמין ס ם ָעלִמין אַ֣ ֻּכל> ּדֵלה ֵּתׁשּבָח֞ן וֻֿבורָּכ֑ן֞ לָעלַ֣
Rom 9:6 אָלָהא> ָלא ֗הָוא ֵּגיר ֻּכלֻהון ֿת ֵמלֵֿתה ּדַ֣ ל ֵנֿפלַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּדין ֵמּפַ֣

יסָרֵיל> יֻהון ִא7 יסָרֵיל> ִאיֿתַ֣ ּדֵמן ִא7
Rom 9:7 ֵמֻטל ֞ ָיא> אֿבָרָהם> ֻּכלֻהון ּבנַ֣ 7 ָאֿפָלא ֵמֻטל ּדֵמן זַ֣רֵעה ֵאנֻון ּדַ֣

איסָחק ֵנֿתקֵרא ָלֿך זַ֣רָעא> ר> ּדִֿב7 ֵּדאֵֿתאמַ֣
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Rom 9:8 אָלָהא> ֵאָלא ָי֞א ּדַ֣ יֻהון ּבנַ֣ ָי֞א ּדֵֿבסָרא> ִאיֿתַ֣ ו ֵּדי֑ן ָלא ֗הָוא ּבנַ֣ ָהנַ֣
ׁשִּבין לזַ֣רָעא> ָי֞א ּדֻמולָּכָנא ֵמֿתחַ֣ ּבנַ֣

Rom 9:9 ֿבזַֿ֣בָנא ָהָנא ִאֵֿתא> וֵנהֵוא ּדֻמולָּכָנא ֵּגיר ִאיֵֿתיה ֵמלָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א ּדַ֣
ָרא> סַ֣ ּבָרא ל7

Rom 9:10 <יסָחק ֻֿבון ִא7 ֿ֭ד אַ֣ ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ֿפָק֑א ּכַ֣ 7 לֻחוֿ֭ד> ֵאָלא ָאֿף רַ֣ ו ָהֵֿ֭דא ּבַ֣ ולַ֣
וָּתֻֿפוָֿת֑א ִאיֿת ֗הָוא ָלה ׁשַ֣

Rom 9:11 ֿת ּדמַ֣ ו ִּביׁשָּת֑א קַ֣ ֿ֭דָלא ֵנֿתיַ֣לֻּדון ּבֵני֑ה֞ וָלא ֵנסעֻרון ָטֿבָֿתא אַ֣ עַ֣
קָרא> ן ּדַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֑א֞ ֵאָלא ּביַֿ֣֭ד מַ֣ ֵו֑א ָלא ּבַ֣ אָלָהא> ּדִהי ּתקַ֣ ֿביֻוֵֿתה ּדַ֣ ֿת ּגַ֣ ֵאֿתיַֿ֣֭דעַ֣

Rom 9:12 <זֻעוָרא ֿבָּדא לַ֣ ִׁשיָׁשא ֵנהֵוא עַ֣ ר ֵּגיר> ּדקַ֣ ֵאֵֿתאמַ֣
Rom 9:13 ִעֻסו סִניֿת ס ל7 יַ֣עֻקוֿב ֵרחֵמֿת> וַ֣ ל7 ֿכִֿתיֿב> ּדַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣

Rom 9:14 <ָלָה֑א ָחס וָלא ִאיֿת לָוֿת אַ֣ לָמא עַ֣ ר> ּדַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ִנאמַ֣
Rom 9:15 ֵחם ֗אָנא> ֵואֻחון מרַ֣ יָנא ּדַ֣ ל אַ֣ ֵחם עַ֣ ר> ֵארַ֣ ֻמוֵׁשא ֵאמַ֣ ָהא ָאֿף ל7

איָנא ּדָחֵאן ֗אָנא> לַ֣
Rom 9:16 ֞י ן ּדָרֵה֑ט ֵאָלא ִּבאיֿ֭דַ֣ ֞י מַ֣ ן ּדָצֵֿב֑א וָלא ִּבאיֿ֭דַ֣ ֞י מַ֣ ָלא ָהִֿכיל ִּבאיֿ֭דַ֣

חָמָנא> ָלָהא מרַ֣ אַ֣
Rom 9:17 ֵוא ָּבֿך ִקימָּתֿך> ֵּדאחַ֣ ֿכָֿתָֿבא לֵֿפרֻעו֑ן ּדָלה לָהֵֿ֭דא אַ֣ ר ֵּגיר ּבַ֣ ֵאמַ֣

ארָעא ֻּכֵלה> ֿ֭דֵנֿתּכֵרז ֵׁשמי ּבַ֣ ילי> וַ֣ חַ֣
Rom 9:18 <ֵׁשא ן ּדָצֵֿבא מקַ֣ ל מַ֣ ֵח֑ם ועַ֣ ן ּדָצֵֿבא ֗הו מרַ֣ ל מַ֣ ָמֵֿ֭דין עַ֣

Rom 9:19 <ל ֵצֿבָיֵנה נֻקום ֻלוקֿבַ֣ נֻו ֵּגיר ּדַ֣ לָמָנא ָרֵׁשא> מַ֣ ֑ר ּדַ֣ ר ִּתאמַ֣ ֿכֿבַ֣ וַ֣
Rom 9:20 <֗נּת אָלָהא ָיֵהֿב אַ֣ רָנָׁש֑א ּדֵֿפֿתָֿגָמא לַ֣ ֗נּת ָאו ּבַ֣ ן אַ֣ ֗נּת ָהִֿכיל מַ֣ אַ֣

לָּתני> ָנא ּגֿבַ֣ לָמָנא ָהֿכַ֣ ֿבָלה ּדַ֣ ן ּדֿגַ֣ לָמא ָאמָרא ּגִֿבילָּתא למַ֣ ּדַ֣
Rom 9:21 ֞ל ִטיֵנ֑ה ּדֵמָנה ֵמן ּגִֿבילָּתא ֵנעֵּבֿ֭ד ָמאֵנ֑א ָחָרא עַ֣ ִליט ּפַ֣ ו ָלא ׁשַ֣ אַ֣

עָרא> ֿ֭ד לצַ֣ ֿ֭ד ִלאיָקָרא> וחַ֣ חַ֣
Rom 9:22 יִּתי ּבֻסוָֿגאא יֵל֑ה אַ֣ ע חַ֣ ֵוא ֻרוֿגֵזה> ונַ֣וּדַ֣ נחַ֣ ָלָהא ּדַ֣ ֵאן ֵּדין צָֿבא אַ֣

אֿבָֿ֭דָנ֑א ֿגִמיִרין לַ֣ ל ָמאֵנ֞א ּדֻרוֿגָזא ּדַ֣ ֿת ֻרוֵחה ֻרוֿגָז֑א עַ֣ ּגרַ֣ ּדמַ֣
Rom 9:23 אָלָהא ו לַ֣ יִֿבין ֗הוַ֣ מטַ֣ ֞ ּדַ֣ חֵמא> ל ָמאֵנ֞א ּדרַ֣ ו֗ה֞י עַ֣ חמַ֣ ע רַ֣ וַ֣אׁשּפַ֣

לֵֿתׁשֻּבוחָּתא>
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Rom 9:24 לֻחוֿ֭ד ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ֵאָלא ָאֿף ֵמן ָי֑א֞ ָלא ֗הָוא ּבַ֣ ין ֗חנַ֣ן קרַ֣ ִּדאיֿתַ֣
֞ ֗מֵמא> עַ֣

Rom 9:25 ָמא מי> עַ֣ ו עַ֣ איֵלין ּדָלא ֗הוַ֣ ר> ֵּדאקֵרא לַ֣ ֻהוָׁשע ֵאמַ֣ ָנא ָּדאֿף ּב7 יּכַ֣ אַ֣
ֿת> חמַ֣ ֿת> ֵאֿתרַ֣ חמַ֣ לָלא ֵאֿתרַ֣ ִּדיל֑י וַ֣

Rom 9:26 ָמן ֵנֿתקֻרון מ֑י ּתַ֣ ו ָלא עַ֣ ר ּדֵמֿתקֵרין ֗הוַ֣ ֵנהֵוא ֵּגיר ּבֻֿ֭דוּכָֿתא ּכַ֣
ָיא> אָלָהא חַ֣ ָי֞א לַ֣ ּבנַ֣

Rom 9:27 ֞י ֿבנַ֣ יסָרֵיל> ֵּדאן ֵנהֵוא ֵמנָיָנא ּדַ֣ ֞י ִא7 ל ּבנַ֣ ֿכֵרז עַ֣ עָיא ֵּדין אַ֣ ׁשַ֣ ֵא7
רָּכָנא ּדֵמנֻהון ִנֵחא> ֿביַָ֣מ֑א ׁשַ֣ יֿך ָחָלא ּדַ֣ יסָרֵיל אַ֣ ִא7

Rom 9:28 <רָעא ל אַ֣ ק> וֵנעּבִֿ֭דיה ָמרָיא עַ֣ ֿפסַ֣ ם וַ֣ ֵמלָֿתא ּגרַ֣
Rom 9:29 אוֻֿת עָיא> ֵּדאֻלו ָלא ָמרָיא צֿבַ֣ ׁשַ֣ ר ֻהו ֵא7 ֵּדם ֵאמַ֣ איֿך ֵמֵּדם ּדקַ֣ וַ֣

ין ּס ּס ֵמין ֗הוַ֣ ָעֻמוָרא ֵמּתּדַ֣ ל7 י֑ן וַ֣ ֻֿ֭דום ָהֵוין ֗הוַ֣ יֿך ס7 ן סִריָֿ֭ד֑א אַ֣ ר לַ֣ וּתַ֣ אַ֣
Rom 9:30 ר ִּכאנֻוָֿת֑א ו ָּבֿתַ֣ ֗מֵמ֞א ּדָלא ָרהִטין ֗הוַ֣ ר> ּדעַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ִנאמַ֣

יָמנֻוָֿתא ֗הי> יָֿ֭דא ּדֵמן הַ֣ ֿ֭דֵרֿכו ִּכאנֻוָֿתא> ִּכאנֻוָֿתא ֵּדין אַ֣ אַ֣
Rom 9:31 ר ָנֻמוָסא ּדִֿכאנֻוָֿת֑א לָנֻמוָסא יסָרֵיל ֵּדין ּדָרֵהט ֗הָוא ָּבֿתַ֣ ִא7

ֿ֭דֵרֿך> ּדִֿכאנֻוָֿתא ָלא אַ֣
Rom 9:32 ו֗ה֞י יָמנֻוָֿת֑א ֵאָלא ֵמן עָֿבֿ֭דַ֣ ֵמֻטל ָמָנא> ֵמֻטל ּדָלא ֗הָוא ֵמן הַ֣

לָֿת֑א ּדָנֻמוָסא> ֵאּתּתֵקלו ֵּגיר ּבִֿכאָֿפא ּדֻֿתוקַ֣
Rom 9:33 לָֿתא> וִֿכאָֿפא ֵצהיֻו֑ן ִּכאָֿפא ּדֻֿתוקַ֣ ֿכִֿתיֿב> ּדָהא ָסֵאם ֗אָנא ּב7 יֿך ּדַ֣ אַ֣

ֿת ס יֵמן ָלא ֵנֿבהַ֣ ן ּדָֿבה נהַ֣ ֿכֻׁשוָלא> ומַ֣ ּדמַ֣
Rom 10:1 <יֻהון ּדִנֻחון ָלָה֑א חָלֿפַ֣ לָוֿת אַ֣ ֑י֞ ֵצֿבָיָנא ּדֵלּבי> וָֿבֻעוֿתי ּדַ֣ חַ֣ אַ֣

Rom 10:2 ו ן ֵאָלא לַ֣ אָלָהא ִאיֿת ּבֻהו> טָנָנא ּדַ֣ יֻהו֑ן ּדַ֣ סֵהֿ֭ד ֗אָנא ֵּגיר עלַ֣ מַ֣
עָֿתא> ִּביֿ֭דַ֣

Rom 10:3 ו ּדִֿכאנֻוָֿתא ּדנַֿ֣פׁשֻהון ע֑ו ֵאָלא ּבעַ֣ אָלָהא ָלא ִיֿ֭דַ֣ ִּכאנֻוֵֿתה ֵּגיר ּדַ֣
ֿ֭דו> עּבַ֣ אָלָהא ָלא ֵאׁשּתַ֣ ן וֵמֻטל ָהָנא לִֿכאנֻוֵֿתה ּדַ֣ נִקיֻמו>

Rom 10:4 <יֵמן מהַ֣ ָסֵֿכה ֵּגיר ּדָנֻמוָסא> מִׁשיָחא ֻהו> לִֿכאנֻוָֿתא לֻֿכל ּדַ֣
Rom 10:5 ן ן ּדֵנעֵּבֿ֭ד ָהֵלי> ֿבָנֻמוָס֑א ּדמַ֣ ֿב ִּכאנֻוָֿתא ּדַ֣ ָנא ּכֿתַ֣ וֵׁשא ֵּגיר ָהֿכַ֣ ֻמ7

ִנֵחא ּבֵהין>
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Rom 10:6 ֑ר ּבֵלָּבֿך ָנא ָאמָרא> ּדָלא ִּתאמַ֣ יָמנֻוָֿתא> ָהֿכַ֣ ֿבהַ֣ ִּכאנֻוָֿתא ֵּדין ּדַ֣
מִׁשיָחא> אֵחֿת לַ֣ ָיא> וַ֣ ׁשמַ֣ נֻו סֵלק לַ֣ ּדמַ֣

Rom 10:7 ֞ מִׁשיָחא> ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> אֵסק לַ֣ ׁשיֻו֑ל וַ֣ ֿתֻהוָמא ּדַ֣ נֻו נֵחֿת לַ֣ ומַ֣
Rom 10:8 לֵלָּבֿך> ָהֵֿ֭דא ֗הי ו ָלֿך ֵּפֿתָֿגָמא> לֻֿפוָמֿך וַ֣ ִריֿב ֻה֗ ר> קַ֣ ֵאָלא ָמָנא ֵאמַ֣

ן> ֿכרִזינַ֣ יָמנֻוָֿתא> ּדמַ֣ ֵמלָֿתא ּדהַ֣
Rom 10:9 ִקיֵמה אָלָהא אַ֣ יֵמן ּבֵלָּבֿך> ּדַ֣ ֿתהַ֣ ן ֵי7ֻׁשו֑ע וַ֣ וֵּדא ּבֻֿפוָמֿך ּבָמרַ֣ ֵואן ּתַ֣

ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿת֑א֞ ִּתֵחא>
Rom 10:10 <וֵּדא> ֵּבה ָחֵיא ק> וֻֿפוָמא ּדמַ֣ ּדַ֣ ן ֵּבה ֵמזּדַ֣ יֵמ> מהַ֣ ֵלָּבא ֵּגיר ּדַ֣

Rom 10:11 <ֿת יֵמן ֵּבה> ָלא ֵנֿבהַ֣ מהַ֣ ר ֵּגיר ּכָֿתָֿב֑א ּדֻֿכל ּדַ֣ ֵאמַ֣
Rom 10:12 ו ֵּגיר ֿ֭ד ֻה֗ ֞ חַ֣ ארָמֵיא> ׁש> ָלא ִליֻהוָֿ֭דֵי֞א וָלא לַ֣ ֿבָהֵֿ֭דא ָלא ּפרַ֣ וַ֣

ִּתיר ּבֻֿכל ּדָקֵרא ֵלה> ָמרָיא ּדֻֿכלֻהו֑ן ּדעַ֣
Rom 10:13 ֻּכל ֵּגיר ּדֵנקֵרא ׁשֵמה ּדָמרָיא> ִנֵחא ס

Rom 10:14 ָנא יּכַ֣ ו אַ֣ יֵמנו ֵּבה> אַ֣ איָנא ּדָלא הַ֣ ָנא ָהִֿכיל ֵנקֻרון לַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ֿכרָזָנא> ָנא ֵנׁשמֻעון ּדָלא מַ֣ יּכַ֣ ו אַ֣ מֻעו֗הי> אַ֣ ו ּדָלא ׁשַ֣ ימנֻון להַ֣ נהַ֣

Rom 10:15 ֿכִֿתיֿ֑ב ּדָמא ָיאָי֞ן יֿך ּדַ֣ ן אַ֣ לֻחו> ָנא נַֿ֣כרזֻון ֵאן ָלא ֵנׁשּתַ֣ יּכַ֣ ו אַ֣ אַ֣
֞ ֞י ָטָֿבָֿתא> ּברַ֣ מסַ֣ ֞י ׁשָלָמא> וֿ֭דַ֣ ּברַ֣ מסַ֣ יֻהו֞ן ּדַ֣ ֵרֿגלַ֣

Rom 10:16 עָיא ׁשַ֣ ן ֵא7 נֵּגִלָיו> רָֿתא ֵּדאוַ֣ סֿבַ֣ עו לַ֣ ֵאָלא ָלא ֗הָוא ֻּכלֻהון ֵאׁשּתמַ֣
ן> ֗רֿת ָקלַ֣ יֵמן לֿבַ֣ נֻו הַ֣ ֑ר ָמרי> מַ֣ ֵּגיר ֵאמַ֣

Rom 10:17 ע ֵאֿ֭דָנא ֵמן ׁשמַ֣ ע ֵאֿ֭דָנא ֗הי> ומַ֣ ׁשמַ֣ יָמנֻוָֿתא ֵמן מַ֣ ֵמִּכיל הַ֣
אָלָהא> ֵמלָֿתא ּדַ֣

Rom 10:18 ֿת רָעא ֵנֿפקַ֣ עו> וָהא ּבֻֿכָלה אַ֣ לָמא ָלא ׁשמַ֣ ר ֗אָנ֑א ּדַ֣ ֵאָלא ָאמַ֣
֞ יֻהון> וֵּפי֞ה ּדִֿתֵֿביל ֵמלַ֣ ֿבסַ֣ ֗רֿת-ָקלֻהו֑ן וַ֣ ּבַ֣

Rom 10:19 ָנא וֵׁשא ָהֿכַ֣ ֿ֭דָמָיא ֻמ7 יסָרֵיל> קַ֣ ע ִא7 לָמא ָלא ִיֿ֭דַ֣ ר ֗אָנ֑א ּדַ֣ ֵאָלא ָאמַ֣
רֵּגזֻֿכון> ָמא ּדָלא ֵמּתטִּפיס אַ֣ ֿבעַ֣ ֑ם וַ֣ ם ּדָלא עַ֣ ֵטנֻֿכון ּבעַ֣ ֑ר אַ֣ ֵאמַ֣

Rom 10:20 אוֻנ֑י איֵלין ּדָלא ּבעַ֣ ר> ֵּדאֿתחִזיֿת לַ֣ ח> ֵואמַ֣ מרַ֣ עָיא ֵּדין אַ֣ ׁשַ֣ ֵא7
ֵאלו> י ָלא ׁשַ֣ עלַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֿכֵחֿת לַ֣ ֵואׁשּתַ֣

Rom 10:21 ָמא ֞י יַ֣וָמא ֻּכֵל֑ה לָוֿת עַ֣ ר> ּדֵֿפׁשֵטֿת ִאיֿ֭דַ֣ איסָרֵיל ֵּדין ֵאמַ֣ ִל7
ּדֵמֿתחֵרא> וָלא ֵמּתטִּפיס ס
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Rom 11:1 ֵמה> ָחס> ָאֿף ֵאָנא ֵּגיר ָלָהא לעַ֣ חֵקה אַ֣ לָמא ּדַ֣ ר ֗אָנ֑א ּדַ֣ ֵאָלא ָאמַ֣
ֵֿבנָיִמין> רּבָֿתא ּד7 אֿבָרָהם> ֵמן ׁשַ֣ 7 יסָרֵיל ֗אָנא> ֵמן זַ֣רֵעה ּדַ֣ ֵמן ִא7

Rom 11:2 ו ָלא יָנא ּדֵמן קִֿ֭דים ִיִֿ֭דיע ֗הָוא ֵלה> אַ֣ ֵמה> אַ֣ ָלָהא לעַ֣ ק אַ֣ ָלא ּדחַ֣
ל אָלָהא עַ֣ ֿ֭ד ָקֵֿבל ֗הָוא לַ֣ ֑ר ּכַ֣ אִלָיא> ָמָנא ֵאמַ֣ ֿכָֿתָֿבא ֵּד7 ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּבַ֣

֑ר יסָרֵיל> ָואמַ֣ ִא7
Rom 11:3 י לֻחוֿ֭דַ֣ ֵחֿפו> ֵואָנא ֻהו ּבַ֣ יּךְ֭֞ סַ֣ ֿ֭דּבחַ֣ למַ֣ ֵטלו> וַ֣ נִֿביַ֣יּךְ֭֞ קַ֣ ָמרי לַ֣

חֵרֿ֑ת וָֿבֵעין לנַֿ֣פׁשי> ֵאׁשּתַ֣
Rom 11:4 לִֿפי֞ן ֿבָעא אַ֣ ר ֵלה ּבֵֿגלָיָנ֑א ּדָהא ֵׁשֿבֵקֿת לנַֿ֣פׁשי ׁשַ֣ ֵואֵֿתאמַ֣

עָלא> יֻהו֞ן ָלא ּבֵרֿכו> וָלא סֵֿגֿ֭דו לֿבַ֣ ל ֻּבורּכַ֣ יֵלין ּדעַ֣ ֿבִרי֑ן֞ אַ֣ ּגַ֣
Rom 11:5 ֿגִֿביָֿתא ר ּבַ֣ רָּכָנא ֻהו ֵאׁשּתחַ֣ ָנא ָאֿף ּבָהָנא זַֿ֣בָנ֑א ׁשַ֣ ָהֿכַ֣

יֻּבוָֿתא> ּדטַ֣
Rom 11:6 יֻּבוָֿתא ָלא ֞ ֵואן ָל֑א טַ֣ יֻּבוָֿת֑א ָלא ֗הָוא ֵמן עָֿבֵֿ֭דא> ֵאן ֵּדין ּבטַ֣

יֻּבוָֿתא> ֵואן ָל֑א עָֿבָֿ֭דא ָלא עָֿבֵֿ֭ד֑א֞ ָלא ֗הָוא ֵמן טַ֣ יֻּבוָֿתא> ֵאן ֵּדין ּבַ֣ ִאיֵֿתיה טַ֣
ו֗הי עָֿבָֿ֭דא ס ִאיֿתַ֣

Rom 11:7 ח> ּגִֿביָֿתא ֵּדין יסָרֵיל> ָלא ֵאׁשּכַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל> ָהי ּדָֿבֵעא ֗הָוא ִא7
רו ּבֵלּבֻהון> וַ֣ רּכֻהון ֵּדין ֵאֿתעַ֣ ֿת> ׁשַ֣ ֵאׁשּכחַ֣

Rom 11:8 יֵנ֞א עָרִניָֿתא> ועַ֣ ָלָהא ֻרוָחא מֿ֭דַ֣ ֿכִֿתיֿ֑ב ּדיַ֣֗הֿב לֻהון אַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ָמא ליַ֣וָמא ּדיַ֣וָמָנא> ן ֵואֿ֭דֵנ֞א ּדָלא ֵנׁשמֻעו֑ן עֿ֭דַ֣ ּדָלא ֵנֿבחֻרון ּבֵהי>

Rom 11:9 ָחא> וֻֿפורָענֻהון יֻהון לֿפַ֣ ֑ר ֵנהֵוא ָּפֻֿתורֻהון קָֿ֭דמַ֣ ִויֿ֭ד ֻּתוֿב ֵאמַ֣ ֿ֭דַ֣ ו7
לָֿתא> לֻֿתוקַ֣

Rom 11:10 <ן ֵנהֵוא ּכִֿפיֿף צֻהון ּבֻֿכלזֿבַ֣ ן וחַ֣ יֻהו֞ן ּדָלא ֵנחזֻו> ינַ֣ ֵנחׁשָֿכ֞ן עַ֣
Rom 11:11 ן ָחס> ֵאָלא יֿך ּדֵנּפֻלו> לָמא ֵאּתּתֵקלו אַ֣ ר ֗אָנא ֵּדי֑ן ּדַ֣ ָאמַ֣

טָננֻהון> ֞ לַ֣ ֗מֵמא> ֵי֞א לעַ֣ ו חַ֣ ֿתֻהון ִּדילֻהו֑ן הוַ֣ ּבֻֿתוקלַ֣
Rom 11:12 ָיֻֿבוֿתֻהון ֻעוֿתָרא ֿתֻהון הָוֿת ֻעוֿתָרא לָעלָמ֑א וחַ֣ ֵואן ֻּתוקלַ֣

֗מֵמ֑א֞ ּכָמא ָהִֿכיל ֻׁשומָליֻהון ס לעַ֣
Rom 11:13 ֞֗מֵמ֑א י ׁשִליָחא ּדעַ֣ ֞ ֵאָנא ִּדאיֿתַ֣ ֗מֵמא> ר ֗אָנא לעַ֣ לֻֿכון ֵּדין ָאמַ֣

ח ֗אָנא> ּבַ֣ לֵֿתׁשֵמׁשּתי מׁשַ֣
Rom 11:14 <אֵחא ֗אָנִׁשי֞ן ֵמנֻהון ֞י ֵּבסר֑י וַ֣ ֿבנַ֣ ֵטן לַ֣ לָמא אַ֣ ּדַ֣
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Rom 11:15 רֻעוָֿתא לָעלָמא הָוֿ֑ת ּכָמא ָהִֿכיל לָינֻוֿתֻהון ּתַ֣ ֵאן ֵּגיר ֵמסּתַ֣
֞ ֵי֞א ּדֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ֻּפוָניֻהו֑ן ֵאָלא חַ֣

Rom 11:16 ֑ו ִּדיׁש ֻה֗ ִּדיָׁש֑א ָאֿף ּגִֿבילָּתא> ֵואן ֵעָקָרא קַ֣ ֵואן ֵּדין ִרִׁשיָֿתא קַ֣
֞ וֵּכא> ָאֿף סַ֣

Rom 11:17 ָרא ֵאּתטֵעמּת ֗נּת ּדֿבַ֣ א֗נּת ּדזַ֣יָּתא אַ֣ ֑ח וַ֣ וֵּכ֞א ֵאֿתּפׁשַ֣ ֵואן ֵמן סַ֣
לֻׁשומֵנה ּדזַ֣יָּת֑א וָּתָֿפא לֵעָקֵרה וַ֣ יּת ׁשַ֣ הוַ֣ ּבֻֿ֭דוּכָיֿתֵהי֑ן֞ וַ֣

Rom 11:18 ֗נּ֑ת ָלא ֗הָוא ר אַ֣ ֿבהַ֣ ֞ ֵאן ֵּדין ֵמׁשּתַ֣ וֵּכא> ל סַ֣ ר עַ֣ ֿבהַ֣ ָלא ֵּתׁשּתַ֣
֗נּת ׁשִקיל ֵלה לֵעָקָר֑א ֵאָלא ֻהו ֵעָקָרא ׁשִקיל ָלֿך> אַ֣

Rom 11:19 <֑ח ֵּדאָנא ּבֻֿ֭דוּכָיֿתֵהי֞ן ֵאּתטֵעם וֵּכ֞א ֵּדאֿתּפׁשַ֣ ר ּדסַ֣ ר ִּתאמַ֣ ֿכֿבַ֣ וַ֣
Rom 11:20 יָמנֻוָֿתא ֗נּת ֵּדין ּבהַ֣ ח> אַ֣ ן ֵאֿתּפׁשַ֣ יֵמ> ִּפיר> ָהֵלין ֵמֻטל ּדָלא הַ֣ ׁשַ֣

ל> ָקמּת> ָלא ֵּתּתִרים ּבֵרעָיָנֿך֑ ֵאָלא ּדחַ֣
Rom 11:21 לָמא ָאֿפָלא וֵּכ֞א ּדֵמן ּכָינֵהין ָלא ָח֑ס ּדַ֣ ל סַ֣ ָלָהא ֵּגיר עַ֣ ֵאן אַ֣

יּךְ֭ ֵנֻחוס> עלַ֣
Rom 11:22 <לו נֿפַ֣ יֵלין ּדַ֣ ל אַ֣ אָלָהא> עַ֣ ׁשיֻוֵֿתה ּדַ֣ ִסיֻמוֵֿתה וקַ֣ חִזי ָהִֿכיל ּבַ֣

֗נּת ִסיֻמוָֿתא> ֵואן ָל֑א ָאֿף אַ֣ ֵוא ָּבה ּבֿבַ֣ ִסיֻמוָֿת֑א ֵאן ּתקַ֣ יּךְ֭ ֵּדין ּבַ֣ ׁשיֻוָֿתא> עלַ֣ קַ֣
ח> ֵּתֿתּפׁשַ֣

Rom 11:23 ן עֻמו> יָמנֻוֿתֻהו֑ן ָאֿף ֵהנֻון ֵנּתטַ֣ ִסיֻרוֿת הַ֣ וֻון ּבחַ֣ וָהנֻון ֵאן ָלא נקַ֣
ָלָהא ּדֻֿתוֿב נַ֣טֵעם ֵאנֻון> ח ֵּגיר אַ֣ ֵמׁשּכַ֣

Rom 11:24 חּ֑ת ֿכָיָנֿך ֵאֿתּפׁשַ֣ ו ּדֿבַ֣ ָר֑א הַ֣ ֗נּת ּדֿבַ֣ ֗נּת ּדֵמן זַ֣יָּתא אַ֣ ֵאן ֵּגיר אַ֣
עֻמון ֿכָיָנֿך ֵאּתטֵעמּת ּבזַ֣יָּתא ָטָֿב֑א ּכָמא ָהִֿכיל ָהנֻון ֵאן ֵנּתטַ֣ ֿ֭דָלא ּבַ֣ וַ֣

ֿכָינֻהון ּס ּס ּבזַ֣יָּתא ּדַ֣
Rom 11:25 ִּכיִמין י>֞ ֗אָרָזא ָהָנ֑א ּדָלא ֵּתהוֻון חַ֣ חַ֣ ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּגיר ּדֵֿתּדֻעון אַ֣

ָמא איסָרֵי֑ל עֿ֭דַ֣ ִליל הָוֿת ִל7 ר קַ֣ ֿתַ֣ עִויֻרוֿת ֵלָּבא ֵמן אַ֣ ּבֵרעָין נַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ּדַ֣
֗מֵמ֑א֞ ּדֵנֻעול ֻמוָלָיא ּדעַ֣

Rom 11:26 היֻון ֿכִֿתיֿב> ּדִנאֵֿתא ֵמן ֵצ7 ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ יסָרֵיל ִנֵחא> אַ֣ וָהיֵּדין ֻּכֵלה ִא7
7עֻקוֿב> וָלא ֵמן יַ֣ ָּפֻרוָק֑א ונַ֣הֵּפֿך עַ֣

Rom 11:27 ִֿתִקא ָהי ּדֵמן לָוֿת֑י ָמא ּדֵׁשֿבֵקֿת לֻהון וָהיֵּדין ֵּתהֵוא לֻהון ִּדיַ֣
֞ יֻהון> חָטהַ֣
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Rom 11:28 ין ִּביֿבַ֣ ֿביֻוָֿתא חַ֣ ֿבֿגַ֣ ן וַ֣ נֵּגִלָיון ֵּדי֑ן ּבֵעלּדָֿבֵֿב֞א ֵאנֻון ֵמֻטָלֿתֻֿכו> ֵּבאוַ֣
֞ ָֿבָהָֿתא> ֵאנֻון ֵמֻטל אַ֣

Rom 11:29 <ֿבֵקרָיֵנה ֿבֵֿתה וַ֣ והַ֣ ָלָהא ּבמַ֣ ָלא ֵּגיר ָהֿפָּכא אַ֣
Rom 11:30 אָלָהא ֵמן יֻּתון לַ֣ ֗נֻּתון ָלא ֵמּתטִּפיִסין ֗הוַ֣ ָנא ֵּגיר ָּדאֿף אַ֣ יּכַ֣ אַ֣

קִֿ֭די֑ם וָהָׁשא ֵאֿתחֵננֻּתון ֵמֻטל ָלא ֵמּתטִּפיָסנֻוֿתֻהון ּדָהנֻו֑ן
Rom 11:31 יֻּכו֑ן ָּדאֿף עלַ֣ חֵמ֞א ּדַ֣ ָנא ָאֿף ָהֵלין ָלא ֵאּתטִּפיסו ָהָׁשא לרַ֣ ָהֿכַ֣

֞ חֵמא> יֻהון ֵנהוֻון רַ֣ עלַ֣
Rom 11:32 ל ֻּכל ֗אָנׁש ָלָהא לֻֿכלָנׁש ּבָלא ֵמּתטִּפיָסנֻוָֿת֑א ּדעַ֣ ׁש ֵּגיר אַ֣ חֿבַ֣

ֵחם ס נרַ֣
Rom 11:33 אָלָה֑א ּד֗אָנׁש ָלא ּדָעא ּדַ֣ ָאו ֻעומָקא ּדֻעוֿתָרא וֵחֿכמָֿתא ומַ֣

֞ קָֿבן> ו֗ה֑י֞ וֻאורָחֵֿת֞ה ָלא ֵמֿתעַ֣ ָמׁש ִּדינַ֣
Rom 11:34 <נֻו הָוא ֵלה ּבֵעל ֵמלָּכא ו מַ֣ ע ֵרעָיֵנה ּדָמרָיא> אַ֣ נֻו ֵּגיר ִיֿ֭דַ֣ מַ֣

Rom 11:35 <ֿב ֵמֵנה ֵּדם יַ֣֗הֿב ֵל֑ה וֵֿכן נסַ֣ נֻו קַ֣ ומַ֣
Rom 11:36 ֵ֞מֻטל ּדֻֿכל ֵמֵנה> וֻֿכל ֵּבה> וֻֿכל ִּבאיֵֿ֭דה> ּדֵלה ֵּתׁשּבָח֞ן וֻֿבורָּכ֑ן

ִמין ס ם ָעלִמין אַ֣ לָעלַ֣
Rom 12:1 יֻּכו֞ן ֿגרַ֣ ֿתִקיֻמון ּפַ֣ אָלָה֑א ּדַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ חמַ֣ י>֞ ּברַ֣ חַ֣ ָּבֵעָנא ָהִֿכיל ֵמנֻֿכון אַ֣

אָלָה֑א ּבֵֿתׁשֵמׁשָּתא מִלילָּתא> לָּתא לַ֣ ּבַ֣ מקַ֣ ִּדיׁשָּתא וַ֣ יָֿתא וקַ֣ ֵּדֿבחָֿתא חַ֣
Rom 12:2 ֿפו ּבֻחוָּדָֿתא חלַ֣ ֻמון לָעלָמא ָהָנ֑א ֵאָלא ֵאׁשּתַ֣ וָלא ֵּתּתּדַ֣

ּבָלא מקַ֣ אָלָה֑א ָטָֿבא וַ֣ יָנא ֻהו ֵצֿבָיָנא ּדַ֣ יֻּתון ָּפרִׁשין אַ֣ הוַ֣ ֞ וַ֣ יֻּכון> ּדֵרעָינַ֣
ֿגִמיָרא> וַ֣

Rom 12:3 ֿת ִלי לֻֿכלֻֿכו֑ן ּדָלא ֵּתהוֻון יֻּבוָֿתא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ ר ֗אָנא ֵּדין ּבטַ֣ ָאמַ֣
ֵעין ּבנַֿ֣כֻּפוָֿתא> ן ֵאָלא ֵּתהוֻון ֵמֿתרַ֣ ֻעו> ר-ֵמן ָמא ּדָוֵלא ּדֵֿתֿתרַ֣ ֵעין לֿבַ֣ ֵמֿתרַ֣

מֻׁשוחָֿתא> יָמנֻוָֿתא ּבַ֣ ָלָהא הַ֣ ֿג ֵלה אַ֣ ֿפלַ֣ יֿך ּדַ֣ ֻּכלָנׁש אַ֣
Rom 12:4 ָּדֵמ֞א ֑ן וֻֿכלֻהון הַ֣ ִּגֵיא֞א ִאיֿת לַ֣ ָּדֵמ֞א סַ֣ ֿגָרא הַ֣ ֿ֭ד ּפַ֣ ֿבחַ֣ ָנא ֵּגיר ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ֿ֭ד ֻסועָרָנא ִאיֿת לֻהו֑ן ָלא ֗הָוא חַ֣
Rom 12:5 ֿ֭ד ֿ֭ד חַ֣ מִׁשיָח֑א חַ֣ ר ּבַ֣ ֿ֭ד חנַ֣ן ּפֿגַ֣ ֑ן חַ֣ ִּגֵיא֞א חנַ֣ ָנא ָאֿף חנַ֣ן ּדסַ֣ ָהֿכַ֣

֞ חָֿ֭דֵֿ֭דא> ָּדֵמ֞א חנַ֣ן ּדַ֣ ן הַ֣ ן ֵּדי> ֵמנַ֣
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Rom 12:6 ֿת יֻּבוָֿתא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ יֿך טַ֣ חלָֿפָֿת֑א֞ אַ֣ והָֿבָֿת֞א מׁשַ֣ ן מַ֣ ֵאָלא ִאיֿת לַ֣
יָמנֻוֵֿתה> יֿך מֻׁשוחָֿתא ּדהַ֣ נִֿביֻוָֿתא> אַ֣ ן ִאיֿת ּדַ֣ לַ֣>

Rom 12:7 <לָֿפָנא ֻהו ִואיֿת ּדֵֿתׁשֵמׁשָּתא ִאיֿת ֵלה> ּבֵֿתׁשֵמׁשֵּתה> ִואיֿת ּדמַ֣
ּביֻולָּפֵנה>

Rom 12:8 ֿ֭דָקֵאם ֿפִׁשיֻטוָֿת֑א וַ֣ ֿ֭דָיֵהֿב> ּבַ֣ ָיאָנא ֻהו> ּבֻֿבוָיֵאה> וַ֣ מֿבַ֣ ִואיֿת ּדַ֣
ֿפִציֻחוָֿתא> ֵחם> ּבַ֣ מרַ֣ חִֿפיֻטוָֿת֑א וֿ֭דַ֣ ּבִרָׁש֑א ּבַ֣

Rom 12:9 ֞ יֻּתון ָסֵנין לִֿביָׁשָֿתא> ן ֵאָלא הוַ֣ וָלא ֵנהֵוא נִֿכיל ֻחוּבֻֿכו>
֞ וֵמֿתנַ֣קִֿפין לָטָֿבָֿתא>

Rom 12:10 ּדִמין יֻּתון מקַ֣ ֿ֭ד> הוַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ חִֿבין חַ֣ ֞ ומַ֣ יֻּכון> אחַ֣ יֻּתון ָרחִמין לַ֣ הוַ֣
ֿ֭ד> ֿ֭ד לחַ֣ מיַ֣קִרין חַ֣

Rom 12:11 יֻּתון יֻּתון ָרֿתִחין ּבֻרוח> הוַ֣ ן הוַ֣ ָנִני> ן וָלא חֿבַ֣ יֻּתון חִֿפיִטי> הוַ֣
ָּפלִחין לָמרֻֿכון>

Rom 12:12 יֻּתון ֞ הוַ֣ יֻּכון> יּבִרין ֻאולָצנַ֣ יֻּתון מסַ֣ ן הוַ֣ ֿברֻֿכו> יֻּתון ָחֵֿ֭דין ּבסַ֣ הוַ֣
צֻלוָֿתא> ִמיִנין ּבַ֣ אַ֣

Rom 12:13 יֻּתון ָרחִמין ֞ הוַ֣ ִּדיֵׁשא> סִניֻקוָֿתא ּדקַ֣ וּתִֿפין לַ֣ יֻּתון ֵמׁשּתַ֣ הוַ֣
֞ ֿכסָנֵיא> אַ֣

Rom 12:14 <ֵרֿכו> וָלא ּתֻלוֻטון ֞ ּבַ֣ יֻּכון> ֵרֿכו לָרֻֿ֭דוֿפַ֣ ּבַ֣
Rom 12:15 <ם ּדָֿבֵֿכין ו עַ֣ ֿבֿכַ֣ ם ּדָחֵֿ֭די֑ן וַ֣ ו עַ֣ חֿ֭דַ֣

Rom 12:16 וָלא ֞ יֻּכון> חַ֣ ל אַ֣ ל נַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ָאֿף עַ֣ ֵעין א֗נֻּתון עַ֣ וֵמֵּדם ּדֵמֿתרַ֣
ִּכיִמין יֻּתון חַ֣ ן וָלא הוַ֣ ִּכיִֿכי> איֵלין ּדמַ֣ ֿפו לַ֣ ֻעון ֵרעָיָנא ָרָמא> ֵאָלא קַ֣ ֵּתֿתרַ֣

ּבֵרעָין נַֿ֣פׁשֻֿכון>
Rom 12:17 וָלא ֵּתֿפרֻעון ל֗אָנׁש ִּביׁשָּתא חָלֿף ִּביׁשָּת֑א ֵאָלא ֵנֿתּבֵטל

יָנָׁש֞א ֻּכלֻהון> לֻֿכו֑ן ּדֵֿתעּבֻֿ֭דון ָטָֿבָֿת֞א קָֿ֭דם ּבנַ֣
Rom 12:18 <רָנׁש ׁשָלָמא עֵֿבֿ֭דו ם ֻּכלּבַ֣ יֿך ּדֵמן לָוֿתֻֿכו֑ן עַ֣ ֵואן ֵמׁשּכָחא> אַ֣

Rom 12:19 <ֿתָרא לֻרוֿגָזא ֿבו אַ֣ ֑י֞ ֵאָלא הַ֣ ִּביֿבַ֣ יֻּתון ָּתֿבִעין נַֿ֣פׁשֻֿכון חַ֣ וָלא הוַ֣
ר ו ֵּגי֑ר ֵּדאן ָלא ֵּתעֵּבֿ֭ד ִּדיָנא לנַֿ֣פָׁשֿך֑ ֵאָנא ֵאעֵּבֿ֭ד ִּדיָנֿך> ָאמַ֣ ּכִֿתיֿב ֻה֗

ָלָהא> אַ֣
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Rom 12:20 ׁשָקי֗הי> ֵואן ָהֵלין וֵּכָלי֗הי> ֵואן צֵה֑א אַ֣ ֵואן ּכֵֿפן ּבֵעלּדָֿבָֿבֿך֑ אַ֣
ֿפֵֿתה> רקַ֣ ל קַ֣ ר עַ֣ ּבַ֣ ֵּתעֵּבֿ֭ד ֵל֑ה ֻּגומֵר֞א ּדנֻוָרא ּתקַ֣

Rom 12:21 ֻאוה לִֿביׁשָּתא ּבָטֿבָֿתא ס ָלא ֵּתזֵּכיֻֿכון ִּביׁשָּת֑א ֵאָלא זֿכַ֣
Rom 13:1 יּת ֵּגיר ֻׁשולָטָנא ֿ֭ד> לַ֣ עּבַ֣ ֻּבוָֿתא ֵּתׁשּתַ֣ ֻּכל נֵֿפׁש לֻׁשולָטֵנ֞א ּדרַ֣

ָלָהא ֻהו ּפִקיִֿ֭דין> יֻהון ֵמן אַ֣ איֵלין ֻׁשולָטֵנ֞א ִּדאיֿתַ֣ ָלָהא ֻהו> וַ֣ ּדָלא ֗הָוא ֵמן אַ֣
Rom 13:2 אָלָהא ל ֻּפוקָּדָנא ּדַ֣ ל ֻׁשולָטָנ֑א ֻלוקֿבַ֣ ן ּדָקֵאם ָהִֿכיל ֻלוקֿבַ֣ מַ֣

ן ִּדיָנא ֵנסֻֿבון> לֻהו> ָקֵאם> וָהֵלין ּדָקיִמין ֻלוקֿבַ֣
Rom 13:3 ָצֵֿבא ֞ עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֑א֞ ֵאָלא לִֿביֵׁשא> ו ֵּדחלָֿתא לַ֣ ָיֵנ֞א ֵּגיר ָלא ֗הוַ֣ ּדַ֣

ל ֵמן ֻׁשולָטָנ֑א עֵֿבֿ֭ד ָטֿבָֿתא> וֵֿתׁשֻּבוחָּתא ֵּתהֵוא ָלֿך ֗נּת ָהִֿכיל ּדָלא ֵּתֿ֭דחַ֣ אַ֣
ֵמֵנה>

Rom 13:4 ֵואן ִּביׁשָּתא ָעֵֿבֿ֭ד ֞ אָלָה֑א ֵאָלא ָלֿך לָטָֿבָֿתא> מָׁשָנא ֻהו ֵּגיר ּדַ֣ מׁשַ֣
מָׁשָנא ֻהו ֵּגיר ֿפִסָרא> מׁשַ֣ ִסיר לסַ֣ ל> ָלא ֗הָוא ֵּגיר סִריָקאִיֿת אַ֣ ֗נּת> ּדחַ֣ אַ֣

֞ איֵלין ּדָעֿבִּדין ִּביָׁשָֿתא> אָלָה֑א וָֿתֻֿבוָעא ּדֻרוֿגָזא לַ֣ ּדַ֣
Rom 13:5 לֻחוֿ֑֭ד ֵאָלא ֿ֭ד> ָלא ֵמֻטל ֻרוֿגָזא ּבַ֣ עּבַ֣ ן ּדֵנׁשּתַ֣ וֵמֻטל ָהָנא ָאלָצא לַ֣

ן> ָאֿף ֵמֻטל ִּתארּתַ֣
Rom 13:6 מָׁשֵנ֞א ֵאנֻון ֵּגיר ן מׁשַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף ּכֵסֿף ִרָׁשא ָיהִּבין א֗נֻּתו>

יֵהין ּדָהֵלין ָקיִמין> עלַ֣ אָלָהא> ּדַ֣ ּדַ֣
Rom 13:7 ֿכֵסֿף ִרָׁש֑א ּכֵסֿף ן ּדַ֣ יֿך ּדֵמּתִחיֿב ֵלה> למַ֣ ּפֻרועו ָהִֿכיל לֻֿכלָנׁש אַ֣

ן ִּדאיָקָרא> למַ֣ ן ּדֵֿ֭דחלָֿתא> ֵּדחלָֿתא> וַ֣ למַ֣ ֿכָסא> וַ֣ ֿכָסא> מַ֣ ן ּדמַ֣ למַ֣ ִרָׁשא> וַ֣
ִאיָקָרא>

Rom 13:8 ֵחֿב ן ּדמַ֣ ָחֻֿבו ּס ּס מַ֣ ֿ֭ד למַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ל֗אָנׁש ֵמֵּדם ָלא ּתֻחוֻֿבו֑ן ֵאָלא חַ֣ וַ֣
ִלי> ֿבֵר֑ה ָנֻמוָסא מַ֣ ֵּגיר חַ֣

Rom 13:9 ר> ּדָלא ּתֻֿגו֑ר וָלא ֵּתקֻטו֑ל וָלא ֵּתֿגנֻוֿ֑ב וָלא ָואֿף ָהי ֵּגיר ֵּדאמַ֣
ִריָֿבֿך ם לקַ֣ ם> ּדֵֿתרחַ֣ לַ֣ ֿ֑ג ֵואן ִאיֿת ֻּפוקָּדָנא ֗אחִרָנא> ּבָהֵֿ֭דא ֵמלָֿתא ֵמׁשּתַ֣ ֵּתרַ֣

יֿך נַֿ֣פָׁשֿך> אַ֣
Rom 13:10 ו ר> ֵמֻטל ּדֻחוָּבא ֻמוָלֵיה ֻה֗ ִריֵֿבה ִּביׁשָּתא ָלא ָסעַ֣ ֻחוָּבא לקַ֣

ּדָנֻמוָסא>
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Rom 13:11 ע֑ו ּדזַֿ֣בָנא ֻהו> וָׁשעָֿתא ֗הי> ֵמִּכיל ּדֵנּתִעיר ֵמן ָואֿף ָהֵֿ֭דא ּדַ֣
יֵמנן> ֿ֭ד הַ֣ יַ֣י֞ן יִַּ֣תיר ֵמן ּדֿכַ֣ ן חַ֣ ֿבו לַ֣ רַ֣ ן ָהָׁשא ֻהו ֵּגיר ֵאֿתקַ֣ ֵׁשנֿתַ֣>

Rom 13:12 ן ָהִֿכיל עָֿבֵֿ֭ד֞א ר> ִואיָמָמא קֵרֿב> נִניח ֵמנַ֣ ִללָיא ֵמִּכיל עֿבַ֣
ׁש זַ֣יֵנה ּדנֻוהָרא> ּדֵחֻׁשוָֿכ֑א וֵנלּבַ֣

Rom 13:13 <ָויֻוָֿתא זָמָרא> וָלא ּברַ֣ ֵלֿך> ָלא ּבַ֣ איֿך ּדִֿבאיָמָמא ֵּבאסִּכָמא נהַ֣ וַ֣
ֿבֵחרָיָנא> חָסָמא וַ֣ נָֿפא> וָלא ּבַ֣ ֿ֭דמָֿכא טַ֣ וָלא ּבמַ֣

Rom 13:14 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א וָלא ִּתאצֻּפון ּדֵֿבסרֻֿכון ֵאָלא ֻלוֿבֻׁשו֗הי לָמרַ֣
֞ רִֿגיָֿגָֿתא> לַ֣

Rom 14:1 ֿבו ֵלה ִאיָֿ֭דא> וָלא ֵּתהוֻון יָמנֻוָֿת֑א הַ֣ ֿכִריה ּבהַ֣ איָנא ֵּדין ּדַ֣ לַ֣
֞ חׁשָֿבֿתֻֿכון> לִֿגין ּבמַ֣ ֵמֿתּפַ֣

Rom 14:2 <ֿכִריה יַ֣רָקא ֻהו ָאֵֿכל יֵמן ּדֻֿכלֵמֵּדם ֵנאֻֿכול> וֿ֭דַ֣ מהַ֣ ִאיֿת ֵּגיר ּדַ֣
Rom 14:3 <ן ּדָלא ָאֵֿכל ו מַ֣ ן ּדָלא ָאֵֿכל> ָלא נֻׁשוט> והַ֣ ו מַ֣ ו ֵּדין ָּדאֵֿכל> להַ֣ הַ֣

רֵֿבה> ָלָהא ֵּגיר קַ֣ ן אַ֣ ן ָּדאֵֿכל> ָלא נֻֿ֭דו> ו מַ֣ להַ֣
Rom 14:4 ֿבָּדא ּדָלא ִּדיָלֿך> ֵּדאן ָקֵאם> לָמֵרה ֗נּת לעַ֣ ֗נּת ּדָֿ֭דֵאן אַ֣ ן אַ֣ ֗נּת> מַ֣ אַ֣

֞י ָמֵרה ו ֵּדין ָקֵאם> ָמֵטא ֵּגיר ִּבאיֿ֭דַ֣ ָקֵאם> ֵואן ָנֵֿפל> לָמֵרה ָנֵֿפל> מָקם ֻה֗
נִקיִמיו֗הי> ּדַ֣

Rom 14:5 ֻּכלָנׁש ֞ ִאיֿת ּדָֿ֭דֵאן יַ֣וָמא ֵמן יַ֣וָמא> ִואיֿת ּדָֿ֭דֵאן ֻּכלֻהון יַ֣וָמָֿתא>
ר> רַ֣ ּדָעא ּדנַֿ֣פֵׁשה ֵנׁשּתַ֣ ֵּדין ּבמַ֣

Rom 14:6 ֵעא ּדיַ֣וָמ֑א ֵעא> וֻֿכל ּדָלא ֵמֿתרַ֣ ֵעא ּדיַ֣וָמ֑א לָמֵרה ֵמֿתרַ֣ ן ּדֵמֿתרַ֣ מַ֣
ֿ֭דָלא ָאֵֿכל> וֵּדא> וַ֣ אָלָהא מַ֣ ֵעא> וָֿ֭דאֵֿכל> לָמֵרה ָאֵֿכל> ולַ֣ לָמֵרה ָלא ֵמֿתרַ֣

אָלָהא> וֵּדא לַ֣ לָמֵרה ָלא ָאֵֿכל> ומַ֣
Rom 14:7 <לנַֿ֣פֵׁשה ָמֵאֿת יּת ֗אָנׁש ּדַ֣ י> ולַ֣ לנַֿ֣פֵׁשה חַ֣ ן ּדַ֣ יּת ֵּגיר ֗אָנׁש ֵמנַ֣ לַ֣

Rom 14:8 ן ו ָמיִּתינַ֣> ן ֻה֗ ֑ן לָמרַ֣ ן ֵואן ָמיִּתינַ֣ ן ָחֵאינַ֣> ֑ן לָמרַ֣ ֵמֻטל ֵּדאן ָחֵאינַ֣
ן> ן חנַ֣ ן ּדָמרַ֣ ן ָהִֿכיל> ֵואן ָמיִּתינַ֣> ִיינַ֣ ֵואן חַ֣

Rom 14:9 חָיא> וָק֑ם ּדֻהו ֵנהֵוא ָמרָיא ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף מִׁשיָחא ִמיֿת וַ֣
֞ ֵיא> לחַ֣ לִמיֵֿת֞א וַ֣

Rom 14:10 ֗נּת ֗נּת> לָמָנא ָׁשֵאט אַ֣ ו ָאֿף אַ֣ אֻחוֿך> אַ֣ ֗נּת לַ֣ ן ָמָנא ָּדֵאן אַ֣ ֗נּת ֵּדי> אַ֣
מִׁשיָחא> מָקם קָֿ֭דם ִּבים ּדַ֣ ן ֵּגיר עִֿתיִֿ֭דינַ֣ן לַ֣ אֻחוֿך> ֻּכלַ֣ לַ֣
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Rom 14:11 ר ָמרָי֑א ּדִלי ֵּתֻּכוֿף ֻּכל ּבֻרוֿך֑ וִלי י ֗אָנא ָאמַ֣ ֿכִֿתיֿב> ּדחַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣
וֵּדא ֻּכל ֵלָׁשן> נַ֣

Rom 14:12 <אָלָהא ֑ן ֵּפֿתָֿגָמא חָלֿף נַֿ֣פֵׁשה ָיֵהֿב לַ֣ ָמֵֿ֭דין ֻּכל ֗אָנׁש ֵמנַ֣
Rom 14:13 לָֿתא ֿ֭ד> ֵאָלא ָהֵֿ֭דא ֻּדונו יִַּ֣תיָראִיֿ֑ת ּדֻֿתוקַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ָלא ֵמִּכיל נֻֿ֭דון חַ֣

אֻחוֿך ָלא ּתִסים> לַ֣
Rom 14:14 יַֿ֣ב ֵמן מסַ֣ מָּפס ֗אָנא ּבָמרָיא ֵי7ֻׁשו֑ע ּדֵמֵּדם ּדַ֣ ע ֗אָנא ֵּגיר> וַ֣ ָיֿ֭דַ֣

א> לֻחוֿ֭ד טמַ֣ ו ּבַ֣ ו ֻה֗ ֑א להַ֣ טמַ֣ ל ֵמֵּדם ּדַ֣ איָנא ּדָרֵנא עַ֣ יּת> ֵאָלא לַ֣ לָוֵֿתה> לַ֣
Rom 14:15 אֻחוֿך֑ ָלא ֗הָוא ּבֻחוָּבא ֗נּת לַ֣ ֵאן ֵּדין ֵמֻטל ֵמאֻֿכולָּתא מִעיק אַ֣

ו ּדֵמֻטָלֵֿתה ִמיֿת מִׁשיָחא> וֵּבֿ֭ד ּבֵמאֻֿכולָּתֿך להַ֣ ֗נּת> ָלא ּתַ֣ ֵלֿך אַ֣ מהַ֣
Rom 14:16 <ן ֿף ָטֿבֿתַ֣ ּדַ֣ וָלא ֵּתֿתּגַ֣

Rom 14:17 ׁשּתָי֑א ֵאָלא אָלָה֑א ָלא ֗הָוֿת ֵמאֿכָלא ומַ֣ לֻּכוֵֿתה ֵּגיר ּדַ֣ מַ֣
ֻֿ֭דוָֿתא ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ׁשָלָמא> וחַ֣ ִּכאנֻוָֿתא וַ֣

Rom 14:18 קָֿ֭דם אָלָה֑א וַ֣ ר לַ֣ מִׁשיָח֑א ָׁשֿפַ֣ ֵמׁש לַ֣ ֿבָהֵלין ֵּגיר מׁשַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣
יָנָׁש֞א ּבֵקא> ּבנַ֣

Rom 14:19 <ֿ֭ד ֿ֭ד ּדחַ֣ ר ֵּבנָיָנא> חַ֣ ט> וָֿבֿתַ֣ ר ׁשָלָמא ֵנרהַ֣ ָהָׁשא ָּבֿתַ֣
Rom 14:20 אָלָהא> ֻּכלֵמֵּדם ֵּגיר ּדֵֿכא וָלא ֵמֻטל ֵמאֻֿכולָּתא ֵנׁשֵרא עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדַ֣

לָֿתא ָאֵֿכל> ֿבֻֿתוקַ֣ רָנָׁשא ּדַ֣ ו לֿבַ֣ ֗הו> ֵאָלא ִּביׁש ֻה֗
Rom 14:21 מָרא> וָלא ֵמֵּדם ו ּדָלא ֵנאֻֿכול ֵּבסָרא> וָלא ֵנׁשֵּתא חַ֣ ִּפיר ֻה֗ ׁשַ֣

ֻחון> ּדֵמּתּתֵקל ֵּבה אַ֣
Rom 14:22 <ָלָהא ֻחוֵֿ֭דיה קָֿ֭דם אַ֣ יָמנֻוָֿת֑א ּבנַֿ֣פָׁשֿך אַ֣ ֗נּת ִּדאיֿת ָּבֿך הַ֣ אַ֣

ׁש> ֿפרַ֣ ן ּדָלא ָּדן נַֿ֣פֵׁשה ּבֵמֵּדם ּדַ֣ ו֗הי למַ֣ ֻטוֿבַ֣
Rom 14:23 <יָמנֻוָֿתא ו ּבהַ֣ יַֿ֣ב ֵל֑ה ֵמֻטל ּדלַ֣ ֿג ָואֵֿכ֑ל ֵאֿתחַ֣ לַ֣ יָנא ֵּגיר ּדֵמֿתּפַ֣ אַ֣

יָמנֻוָֿת֑א חִטיָֿתא ֻהו ס ֻּכל ֵמֵּדם ֵּגיר ּדָלא ֗הָוא ֵמן הַ֣
Rom 15:1 מִחיֵל֞א ֵנׁשֻקו֑ל וָלא ילָֿתֵנ֑א֞ ּדֻֿכורָהָנא ּדַ֣ ן ָהִֿכיל חנַ֣ן חַ֣ ָיִֿבינַ֣ חַ֣

ר> ן ֵנׁשּפַ֣ לנַֿ֣פׁשַ֣
Rom 15:2 <לֵֿבנָיָנא יֿך ּדַ֣ ר ּבָטָֿבָֿת֑א֞ אַ֣ ִריֵֿבה ֵנׁשּפַ֣ ֵאָלא ֗אָנׁש ֵמנַ֣ן לקַ֣

Rom 15:3 <ֿכִֿתיֿב יֿך ּדַ֣ ֑ר ֵאָלא אַ֣ ֵמֻטל ָּדאֿף מִׁשיָחא ָלא ֗הָוא לנַֿ֣פֵׁשה ׁשֿפַ֣
י> ל עלַ֣ יּךְ֭֞ נֿפַ֣ סָֿ֭דנַ֣ מחַ֣ ּדֵחסָּדא ּדַ֣
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Rom 15:4 <ן ֵאֿתּכֵֿתֿב ֻּכל ֵמֵּדם ֵּגיר ּדֵמן קִֿ֭דים ֵאֿתּכֵֿתֿ֑ב ליֻולָּפָנא ֻהו ִּדילַ֣
ן> ֿבָרא ֵנהֵוא לַ֣ ֞ סַ֣ ֿכָֿתֵֿבא> ֿבֻֿבוָיָאא ּדַ֣ יּבָרנֻוָֿתא> וַ֣ מסַ֣ ּדֿבַ֣

Rom 15:5 ויֻוָֿתא ֿ֭דֻֿבוָיָא֑א ֵנֵּתל לֻֿכון ּדׁשַ֣ יּבָרנֻוָֿתא וַ֣ מסַ֣ ָלָהא ֵּדין ּדַ֣ אַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ֿ֭ד> ּב7 ל חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ן חַ֣ ׁשֻֿבו> ֵּתֿתחַ֣

Rom 15:6 ן ֵי7ֻׁשוע ֻֿבו֗הי ּדָמרַ֣ אָלָה֑א אַ֣ ּבֻחון לַ֣ ֿ֭ד ֻּפו֑ם ּתׁשַ֣ ֿבחַ֣ ֿ֭ד ֵרעָין וַ֣ ֿבחַ֣ ּדַ֣
מִׁשיָחא>

Rom 15:7 ָנא ָּדאֿף מִׁשיָחא יּכַ֣ חָֿ֭דֵֿ֭ד֑א֞ אַ֣ רִֿבין וָטעִנין לַ֣ ו מקַ֣ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא הוַ֣
אָלָהא ס ֵרֿבֻֿכון לֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ּדַ֣ קַ֣

Rom 15:8 ֵמׁש ּגזֻורָּת֑א חָלֿף ׁשָרֵרה ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ׁשַ֣ ר ֗אָנא ֵּדי֑ן ּד7 ָאמַ֣
֞ אָֿבָהָֿתא> ר ֻמולָּכָנא ּדַ֣ ָנא ּדנַׁ֣שַ֣ יּכַ֣ אָלָהא> אַ֣ ּדַ֣

Rom 15:9 יֿך ן אַ֣ יֻהו> ו עלַ֣ הוַ֣ חֵמ֞א ּדַ֣ אָלָהא חָלֿף רַ֣ ּבֻחון לַ֣ ֗מֵמ֞א נׁשַ֣ ועַ֣
ר> ׁשָמֿך ֵאזַ֣מַ֣ ֞ ולַ֣ ֗מֵמא> אוֵּדא ָלֿך ּבעַ֣ ֿכִֿתיֿ֑ב ּדַ֣ ּדַ֣

Rom 15:10 <ֵמה ם עַ֣ ֗מֵמ֞א עַ֣ ֗סמו עַ֣ ֑ר ֵאֿתּבַ֣ וֻֿתוֿב ֵאמַ֣
Rom 15:11 ּבָחי֗ה֞י ֻּכלֵהין ֞ ׁשַ֣ ֗מֵמא> חו לָמרָיא ֻּכלֻֿכון עַ֣ ּבַ֣ ֑ר ׁשַ֣ וֻֿתוֿב ֵאמַ֣

֞ ֵאמָוָֿתא>
Rom 15:12 נֻקום ֵנהֵוא ן ּדַ֣ י> ומַ֣ איׁשַ֣ ֑ר ּדֵנהֵוא ֵעָקָרא ִל7 עָיא ֵאמַ֣ ׁשַ֣ וֻֿתוֿב ֵא7

֞ ֗מֵמא> ּבֻרון עַ֣ ו֗הי נסַ֣ עלַ֣ ֞ וַ֣ ֗מֵמא> ִרָׁשא לעַ֣
Rom 15:13 <יָמנֻוָֿתא ׁשָלָמא ּבהַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא וַ֣ ֿבָר֑א ֵנמֵליֻֿכון ֻּכָלה חַ֣ ָלָהא ֵּדין ּדסַ֣ אַ֣

יָלא ּדֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ּס ּס ֿבֵרה> ּבחַ֣ ּדֵֿתֿתיַּ֣תֻרון ּבסַ֣
Rom 15:14 ֗נֻּתון מֵלין א֗נֻּתון ֑י֞ ָּדאֿף אַ֣ חַ֣ יֻּכון אַ֣ מָּפס ֗אָנא ֵּדין ָאֿף ֵאָנא עלַ֣

֗אחָרֵנ֞א עָֿת֑א וֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ָאֿף לַ֣ מֵליֻּתון ּבֻֿכָלה ִיֿ֭דַ֣ ו ָטֿבָֿת֑א וַ֣מׁשַ֣ ֻה֗
רָּתיֻו> למַ֣

Rom 15:15 א֗עֵהֿ֭דֻֿכון ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֑י֞ אַ֣ חַ֣ ָרָחאִיֿת ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכון אַ֣ ִליל ֵּדין מַ֣ קַ֣
ָלָה֑א ֿת ִלי ֵמן אַ֣ יֻּבוָֿתא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ ּבטַ֣

Rom 15:16 ֵואֿפֻלוח ֞ ֗מֵמא> ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ּבעַ֣ מָׁשָנא ל7 ֵּדאהֵוא מׁשַ֣
ׁש ּבֻרוָחא ּדַ֣ מקַ֣ ל וַ֣ ּבַ֣ ֞ מקַ֣ ֗מֵמא> אָלָהא> ּדֵנהֵוא ֻקורָּבָנא ּדעַ֣ נֵּגִלָיון ּדַ֣ ֵלאוַ֣

ּדֻקוֿ֭דָׁשא>
Rom 15:17 <ָלָהא ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא לָוֿת אַ֣ ִאיֿת ִלי ָהִֿכיל ֻׁשוֿבָהָרא ּב7
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Rom 15:18 <֞י מִׁשיָחא ר ִּבאיֿ֭דַ֣ ר ֵמֵּדם ּדָלא סעַ֣ ח ֗אָנא ִּדאמַ֣ מרַ֣ ָלא ֵּגיר מַ֣
֞ עָֿבֵֿ֭דא> ֗מֵמ֑א֞ ּבֵמלָֿתא וֿבַ֣ ׁשמָעא ּדעַ֣ למַ֣

Rom 15:19 <אָלָהא יָלא ּדֻרוֵחה ּדַ֣ ֿבחַ֣ ֞ וַ֣ יָלא ָּדאֿתָוָֿת֞א וַּ֣דֵֿתֿ֭דמָרָֿתא> ּבחַ֣
רֵֿתה ֵלא סֿבַ֣ אֻלוִריָקו֑ן ֵואמַ֣ ָמא ִל7 וִרׁשֵלם ֵאֿתּכֵרֿך עֿ֭דַ֣ ָנא ּדֵמן ֻא7 יּכַ֣ אַ֣

מִׁשיָחא> ּדַ֣
Rom 15:20 מִׁשיָח֑א ר ֵּדאֿתקִרי ׁשֵמה ּדַ֣ ֑ר ָלא ּכַ֣ ּבַ֣ ט ֗אָנא ֵאסַ֣ ּפַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתחַ֣ ּכַ֣

ל ֵׁשֵֿתאסָּתא נֻוֿכָריָּתא ּדָלא ֵאֿבֵנא עַ֣
Rom 15:21 ו֗הי ר לֻהון עלַ֣ איֵלין ּדָלא ֵאֵֿתאמַ֣ ֿכִֿתיֿב> ּדַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֵאָלא אַ֣

עו ֵנּתטִּפיֻסון> איֵלין ּדָלא ׁשמַ֣ ֵנחזֻוֵנ֑ה וַ֣
Rom 15:22 <ִּדאֵֿתא לָוֿתֻֿכון ֞ ִּגָיאן> ֿכֵסֿת זַֿ֣בִני֞ן סַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאּתּתַ֣

Rom 15:23 סֵוא ֗הִויֿת ָוָֿת֑א֞ וַ֣ ֿתרַ֣ יּת ִלי ּבָהֵלין אַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ֵמֻטל ּדֻֿ֭דוָּכא לַ֣
֞ ִּדאֵֿתא לָוֿתֻֿכו֑ן ִּגָיאָֿתא> ָי֞א סַ֣ ֵמן קָֿ֭דם ׁשנַ֣

Rom 15:24 ר ֗אָנא ִּדאֵֿתא ֵואחֵזיֻֿכו֑ן ּבַ֣ ִניַ֣֑א מסַ֣ אסּפַ֣ 7 ָמא ָּדאֵזל ֗אָנא לַ֣
חָזֿתֻֿכון> סֵמֿת ּבַ֣ ִּגי ֵאֿתּבַ֣ ִליל ֵמן סַ֣ ן ָמא ּדקַ֣ ָמ> וֻוָנני לֿתַ֣ א֗נֻּתון ּתלַ֣ וַ֣
Rom 15:25 ֞ ִּדיֵׁשא> ֵמׁש לקַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ָאֵזל ֗אָנא ֻל7אוִרׁשֵלם ֵּדאׁשַ֣

Rom 15:26 וָּתֻֿפוָֿתא ֵּתהֵוא ִאיַ֣֑א ּדׁשַ֣ אֿכַ֣ 7 ֵקָֿ֭דוִניַ֣א> וֿבַ֣ ֿבמַ֣ ו ֵּגיר ָהֵלין ּדַ֣ צֿבַ֣
ִּדיֵׁש֞א ִּדאיֿת ֻּב7אוִרׁשֵלם> ם ֵמסִּכֵנ֞א קַ֣ לֻהון עַ֣

Rom 15:27 מֻהון ֿפו עַ֣ וּתַ֣ ֿ֭דֻרוח ֵאׁשּתַ֣ ן ֵאן ֵּגיר ּבַ֣ ָיִֿבין לֻהו> ו ֵמֻטל ָּדאֿף חַ֣ צֿבַ֣
מֻׁשון ֵאנֻון> ר נׁשַ֣ ֿבסַ֣ ָיִֿבין ֵאנֻון ָּדאֿף ּבֿ֭דַ֣ ֗מֵמ֑א֞ חַ֣ עַ֣

Rom 15:28 ר ֗אָנא ּתֵמֿת לֻהון ָאֿ֭דָׁשא ָהָנ֑א ָעֿבַ֣ מֵרֿת> וחַ֣ ָהֵֿ֭דא ָהִֿכיל ָמא ּדֿגַ֣
ִניַ֣א> אסּפַ֣ 7 יֻּכון לַ֣ עלַ֣

Rom 15:29 ֿתי ָּדאֵֿתא ֗אָנא לָוֿתֻֿכו֑ן ּבֻמוָלָיא ֻהו ן ֵּדאמַ֣ ע ֗אָנא ֵּדי> ָיֿ֭דַ֣
מִׁשיָחא> ָאֵֿתא ֗אָנא ס נֵּגִלָיון ּדַ֣ ּדֻֿבורּכָֿתא ֵּדאוַ֣

Rom 15:30 ֿבֻחוָּבא ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> וַ֣ י>֞ ּבָמרַ֣ חַ֣ ָּבֵעא ֗אָנא ֵּדין ֵמנֻֿכון אַ֣
ָלָה֑א י לָוֿת אַ֣ חָלֿפַ֣ צֻלוָֿתא ּדַ֣ מי ּבַ֣ ּדֻרוָח֑א ּדֵֿתעמֻלון עַ֣

Rom 15:31 יֻהוֿ֭ד> וֵֿתׁשֵמׁשָּתא יֵלין ּדָלא ֵמּתטִּפיִסין ּדִֿב7 ֵצא ֵמן אַ֣ ֵּדאֿתּפַ֣
ִּפי֑ר ל ׁשַ֣ ּבַ֣ ִּדיֵׁש֞א ּדֻֿב7אוִרׁשֵלם ֵּתֿתקַ֣ וֵּבל ֗אָנא לקַ֣ ּדמַ֣

Rom 15:32 <מֻֿכון אָלָה֑א ֵואּתּתִניח עַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא ּבֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ ִואֵֿתא לָוֿתֻֿכון ּבחַ֣
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Rom 15:33 ִמין ס ם ֻּכלֻֿכו֑ן אַ֣ ׁשָלָמא ֵנהֵוא עַ֣ ָלָהא ֵּדין ּדַ֣ אַ֣
Rom 16:1 מָׁשִניָֿתא ֑ן ִּדאיֵֿתיה מׁשַ֣ ֻֿפוִֿבא ָחֿתַ֣ ֿגֵעל ֗אָנא לֻֿכון ֵּדין ל7 מַ֣

ֵקנֿכֵראָוס> ּדִעּ֗דָּתא ּד7
Rom 16:2 ֿבֻֿכל צֻֿבו ּדָֿבעָיא ֞ וַ֣ ִּדיֵׁשא> יֿך ּדָזֵֿ֭דק לקַ֣ ן אַ֣ ּבֻלוָנה ּבָמרַ֣> ֿתקַ֣ ּדַ֣

֞ ָאֿף ִלי ס ִּגֵיאא> ֵמנֻֿכון ּתֻקוֻמון ָלה> ֵמֻטל ָּדאֿף ִהי ָקיֻומָּתא הָוֿת לסַ֣
Rom 16:3 ֵיֻׁשוע מי ּב7 ֑ס ָּפלֵח֞א ּדעַ֣ אֵקלַ֣ 7 א וֿ֭דַ֣ ּפִריסֵקלַ֣ 7 ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣

מִׁשיָחא>
Rom 16:4 י לֻחוֿ֭דַ֣ יֻהו֞ן יַ֣֗הֿבו> וָלא ֗הָוא ֵאָנא ּבַ֣ ורַ֣ ּדֵהנֻון ָהֵלין חָלֿף נַֿ֣פׁשי צַ֣

֞ ֗מֵמא> ֞ ּדעַ֣ וֵּדא ֗אָנא לֻהו֑ן ֵאָלא ָאֿף ֻּכלֵהין ִעָֿ֭דָֿתא> מַ֣
Rom 16:5 ׁשָלָמא אלו ּבַ֣ יּתֻהון ס ׁשַ֣ ֿבו ׁשָלָמא לִעּ֗דָּתא ִּדאיֿת ּבֿבַ֣ והַ֣

מִׁשיָחא ס ִאיַ֣א ּבַ֣ אֿכַ֣ 7 ו֗הי ִרִׁשיָֿתא ּדַ֣ יָנא ִּדאיֿתַ֣ ִּביֿבי> אַ֣ אֵּפֵנָטוס חַ֣ ֵּד7
Rom 16:6 ִּגי ֵלאיַֿ֣ת ּבֻֿכון ס יָֿ֭דא ּדסַ֣ ִריַ֣א> אַ֣ מַ֣ ׁשָלָמא ּד7 אלו ּבַ֣ ׁשַ֣

Rom 16:7 מ֑י ָי֞א עַ֣ ו ׁשֿבַ֣ הוַ֣ י>֞ ּדַ֣ יֻוִניַ֣א ֗אחָינַ֣ ֿ֭ד7 אנּדָרוִניָקוס> וַ֣ 7 ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣
ו ס י הוַ֣ מִׁשיָחא קָֿ֭דמַ֣ ֞ וֿבַ֣ ׁשִליֵחא> ִויִֿ֭דיִעין ֵאנֻון ּבַ֣

Rom 16:8 ן ס ִּביֿבי ּבָמרַ֣ אמּפִלָיוס חַ֣ 7 ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣
Rom 16:9 ֻֿכוס אסטַ֣ מִׁשיָח֑א וֵֿ֭ד7 ן ּבַ֣ מַ֣ ָנוס> ָּפלָחא ּדעַ֣ ׁשָלָמא ֻּד7אורֿבַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣

ִּביֿבי ס חַ֣
Rom 16:10 ֞י ֿבנַ֣ ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ן ס ׁשַ֣ ֿבָיא ּבָמרַ֣ אֵּפִלא ּגַ֣ 7 ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣

אִרסָטֻֿבוָלוס ס 7 יֵּתה ּדַ֣ ּבַ֣
Rom 16:11 ֞י ֿבנַ֣ ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ֵהָרוִֿ֭דָיון ֗אחָיני ס ׁשַ֣ ׁשָלָמא ּד7 אלו ּבַ֣ ׁשַ֣

ן> יֻהון ּבָמרַ֣ יֵלין ִּדאיֿתַ֣ נַ֣רִקָסוס> אַ֣ יֵּתה ּד7 ּבַ֣
Rom 16:12 אלו ן ס ׁשַ֣ א> ּדִלאֵיי֞ן ּבָמרַ֣ טֻרוָֿפסַ֣ 7 טֻרוֵֿפנַ֣א וֿ֭דַ֣ 7 ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣

ן ס ִּגי ֵלאיַֿ֣ת ּבָמרַ֣ יָֿ֭דא ּדסַ֣ ִּביֿבּתי> אַ֣ ֵּפרִסס חַ֣ ׁשָלָמא ּד7 ּבַ֣
Rom 16:13 ֑ן וֵֿ֭דאֵמה ִּדיֵלה וִֿ֭דילי ס ֿבָיא ּבָמרַ֣ ֻרוָֿפס ּגַ֣ ׁשָלָמא ּד7 אלו ּבַ֣ ׁשַ֣

Rom 16:14 א טָרֿבַ֣ ּפַ֣ ֿ֭ד7 א וַ֣ ֵהרמַ֣ ֿ֭ד7 ֿפֵלָֿגון וַ֣ 7 אֻסונקִרָטוס וֿ֭דַ֣ 7 ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣
מֻהון ס אֵח֞א ּדעַ֣ ֵהרִמ֑א וֿ֭דַ֣ ֿ֭ד7 וַ֣

Rom 16:15 ֿ֭דָחֵֿתה ִנאָרוס וַ֣ ֿ֭ד7 יֻוִליַ֣א וַ֣ ֿ֭ד7 ִֿפיָלָלָֿגוס וַ֣ ׁשָלָמא ּד7 אלו ּבַ֣ ׁשַ֣
מֻהון ס ִּדיֵׁש֞א ּדעַ֣ ֿ֭דֻֿכלֻהון קַ֣ ֑א וַ֣ אֻלומּפַ֣ וָֿ֭ד7
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Rom 16:16 ִּדיׁשָּתא> ָׁשאָל֞ן קָּתא קַ֣ ֿ֭ד ּבנֻוׁשַ֣ ֿ֭ד ּדחַ֣ ׁשָלָמא חַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣
מִׁשיָחא ס ׁשָלמֻֿכון ֻּכלֵהין ִעָֿ֭דֵֿת֞ה ּדַ֣ ּבַ֣

Rom 16:17 ֿגָוָֿת֞א יֵלין ּדָֿפלַ֣ הֻרון ֵמן אַ֣ ֑י֞ ּדֵֿתזּדַ֣ חַ֣ ָּבֵעָנא ֵּדין ֵמנֻֿכון אַ֣
חֻקון לֻֿכון א֗נֻּתון ִיֵלֿפֻּתו֑ן ּדֵֿתֿתרַ֣ ר ֵמן יֻולָּפָנא ּדַ֣ ֿכֻׁשוֵל֞א ָעֿבִּדי֑ן לֿבַ֣ ומַ֣

ֵמנֻהון>
Rom 16:18 <ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא מִׁשין לָמרַ֣ ָנא ֵאנֻו֑ן ָלא מׁשַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדָהֿכַ֣ אַ֣
֞ ֿפִׁשיֵטא> ָוָֿת֞א ּדַ֣ טֵעין ֵלּבַ֣ ֿבֻֿבורָּכָֿת֞א מַ֣ ִסיָמָֿת֞א וַ֣ ֿבֵמֵל֞א ּבַ֣ ן וַ֣ רסֻהו> ֵאָלא לֿכַ֣

Rom 16:19 ֿת> ָחֵֿ֭דא ֗אָנא רָנׁש ֵאֿתיַֿ֣֭דעַ֣ ן לֻֿכל ּבַ֣ מָענֻוֿתֻֿכון ֵּדין ִּדילֻֿכו> ֵמׁשּתַ֣
֞ ִמיִמין לִֿביָׁשָֿתא> ֞ וֿתַ֣ ִּכיִמין לָטָֿבָֿתא> ן וָצֵֿבא ֗אָנא ּדֵֿתהוֻון חַ֣ ָהִֿכיל ּבֻֿכו>

Rom 16:20 ֞ יֻּכון> ל לָסָטָנא ּתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ עֿגַ֣ ׁשָלָמא> ֵנׁשחִקיו֗הי ּבַ֣ ָלָהא ֵּדין ּדַ֣ אַ֣
מֻֿכון ס ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֵּתהֵוא עַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ טַ֣

Rom 16:21 איַָ֣סון ֻלוִקָיוס ִו7 מ֑י ו7 יָמֵֿתָאוס> ָּפלָחא ּדעַ֣ ׁשָלמֻֿכון ִט7 ָׁשאִלין ּבַ֣
֞י ס טָרוס ֗אחָינַ֣ ָסוִסיּפַ֣ ו7

Rom 16:22 ן ס רָּתא ּבָמרַ֣ רִטָיוס> ּדֵֿכֿתֵּבֿת ֵאּגַ֣ ן ֵאָנא ֵט7 ׁשָלמֻֿכו> ָׁשֵאל ֗אָנא ּבַ֣
Rom 16:23 ֿ֭דֻֿכָלה ִעּ֗דָּתא ס ָׁשֵאל ּבָלני וַ֣ ִאָיוס> מקַ֣ 7 ן ּגַ֣ ׁשָלמֻֿכו> ָׁשֵאל ּבַ֣

ָחא ס ֻקוַ֣ארָטוס אַ֣ מִֿ֭די֗נָּת֑א ו7 יָּתא ּדַ֣ ּבַ֣ סָטוס> רַ֣ רַ֣ ׁשָלמֻֿכון ֵא7 ּבַ֣
Rom 16:24 ו נֵּגִלָיון ִּדיל֑י הַ֣ רֻֿכון ֵּבאוַ֣ רַ֣ נׁשַ֣ ח ּדַ֣ ו ּדֵמׁשּכַ֣ ן הַ֣ אָלָהא ֵּדי> לַ֣

י ֗הָו֑א סַ֣ ֞י ָעלֵמ֞א מֿכַ֣ ל ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּבֵֿגלָיָנא ּד֗אָרָז֑א ּדֵמן זַֿ֣בנַ֣ ֵּדאֿתּכֵרז עַ֣
Rom 16:25 ֿבֻֿפוקָּדֵנה נִֿבֵי֑א֞ וַ֣ ֵאֿתּגִלי ֵּדין ּבזַֿ֣בָנא ָהָנא ּביַֿ֣֭ד ּכָֿתֵֿב֞א ּדַ֣

יָמנֻוָֿתא> ׁשמָעא ּדהַ֣ ֗מֵמ֞א למַ֣ ע לֻֿכלֻהון עַ֣ ם> ֵאִֿתיֿ֭דַ֣ לָעלַ֣ אָלָהא ּדַ֣ ּדַ֣
Rom 16:26 ו֗ה֑י ֻׁשוֿבָחא ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא לֻחוֿ֭דַ֣ ִּכיָמא ּבַ֣ ּדֻהויֻו חַ֣

ִמין ס מָעלִמין אַ֣ לָעלַ֣
Rom 16:27 ִמין ּס ּס ן אַ֣ ם ֻּכלֻֿכו> ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ טַ֣

 
 



First Corinthians
1Co 1:1 <אָלָהא ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ּבֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ ׁשִליָחא ּד7 רָיא וַ֣ וָלוס קַ֣ 7 ּפַ֣

ָח֑א ָסוסֵֿתִנס אַ֣ ו7
1Co 1:2 ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ֿב7 ִּדיֵׁש֞א ּדַ֣ ָי֞א וקַ֣ ָקוִרנָֿתו֑ס קרַ֣ ֿב7 אָלָהא ּדַ֣ לִעּ֗דָּתא ּדַ֣
֑ר ֿתַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּבֻֿכל אַ֣ יֵלין ּדָקֵרין ׁשֵמה ּדָמרַ֣ לֻֿכלֻהון אַ֣ ן וַ֣ ּדִׁשי> מקַ֣

ן> ִּדילֻהון וִֿ֭דילַ֣
1Co 1:3 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֻֿבו֑ן וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ׁשָלָמא> ֵמן אַ֣ מֻֿכון וַ֣ יֻּבוָֿתא עַ֣ טַ֣

ס
1Co 1:4 אָלָהא יֻּבוָֿתא ּדַ֣ ל טַ֣ יֻּכו֑ן עַ֣ ן חָלֿפַ֣ אָלהי ּבֻֿכלזֿבַ֣ וֵּדא ֗אָנא לַ֣ מַ֣

ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ן ּב7 ֿת לֻֿכו> ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣
1Co 1:5 <עָֿתא ֿבֻֿכל ִיֿ֭דַ֣ רֻּתון ֵּב֑ה ּבֻֿכל ֵמָלא> וַ֣ ֿבֻֿכל ֵמֵּדם עֿתַ֣ ּדַ֣

1Co 1:6 <ֿת ּבֻֿכון ררַ֣ מִׁשיָחא ֵאׁשּתַ֣ יֿך ּדָסהֻּדוֵֿתה ּדַ֣ אַ֣
1Co 1:7 ֵּכין א֗נֻּתון והָֿבֵֿת֑ה֞ ֵאָלא מסַ֣ חָֿ֭דא ֵמן מַ֣ רֻּתון ּבַ֣ צַ֣ ּדָלא ֵאֿתּבַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> לֵֿגלָיֵנה ּדָמרַ֣
1Co 1:8 ֿ֭דָלא ֵרׁשָין ֵּתהוֻון ּביַ֣וֵמה ֗אחָריָּתא> ּדַ֣ ָמא לַ֣ רֻֿכון עֿ֭דַ֣ רַ֣ ּדֻהו נׁשַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּדָמרַ֣
1Co 1:9 ֿבֵרה ֵי7ֻׁשוע וָּתֻֿפוָֿתא ּדַ֣ ָלָהא ּדִֿבאיֵֿ֭דה ֵאֿתקִריֻּתון לׁשַ֣ ן ֗הו אַ֣ ימַ֣ מהַ֣

ן ס מִׁשיָחא ָמרַ֣
1Co 1:10 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדֵֿתהֵוא ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ֑י֞ ּבַ֣ חַ֣ ָּבֵעא ֗אָנא ֵּדין ֵמנֻֿכון אַ֣

חָֿ֭דא ֞ ֵאָלא ֵּתהוֻון ּגִמיִרין ּבַ֣ ֿגָוָֿתא> ן וָלא ֵנהוָי֞ן ּבֻֿכון ָּפלַ֣ חָֿ֭דא ֵמלָֿתא לֻֿכלֻֿכו>
ֿ֭ד ֵרעָיָנא> ֿבחַ֣ רִעיָֿתא וַ֣ ּתַ֣

1Co 1:11 ָלֵא֑א֞ ּדֵחרָיֵנ֞א ִאיֿת י>֞ ֵמן ֵּביֿת ּכ7 חַ֣ יֻּכון אַ֣ חו ִלי ֵּגיר עלַ֣ ׁשלַ֣
יָנֿתֻֿכון> ּבַ֣

1Co 1:12 וָלוס ֗אָנ֑א ּפַ֣ ר> ֵאָנא ּד7 ר ֗אָנ֑א ִּדאיֿת ֵמנֻֿכון ָּדאמַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָאמַ֣
ר> ֵאָנא ּדִֿכאָֿפא ֗אָנ֑א ִואיֿת אָּפָלו ֗אָנ֑א ִואיֿת ָּדאמַ֣ 7 ר> ֵאָנא ּדַ֣ ִואיֿת ָּדאמַ֣

מִׁשיָחא ֗אָנא> ר> ֵאָנא ּדַ֣ ָּדאמַ֣
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1Co 1:13 ֞ יֻּכון> ּפַ֣ ל אַ֣ וָלוס ֵאזּדֵקֿף עַ֣ 7 ו לָמא ּפַ֣ ֿג ֵלה מִׁשיָחא> אַ֣ לַ֣ לָמא ֵאֿתּפַ֣ ּדַ֣
ּדֻּתון> וָלוס עמַ֣ ּפַ֣ ׁשֵמה ּד7 ו ּבַ֣ אַ֣

1Co 1:14 ּכִריסָּפוס 7 עמֵֿ֭דֿ֑ת ֵאָלא לַ֣ ל֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ָלא אַ֣ אָלהי> ּדַ֣ וֵּדא ֗אָנא לַ֣ מַ֣
ִאָיוס> ֿגַ֣ ל7 וַ֣

1Co 1:15 <עמֵֿ֭דֿת ֿבֵׁשמי אַ֣ ר ּדַ֣ ּדָלא ֗אָנׁש ִנאמַ֣
1Co 1:16 ע ֗אָנא> ֵאן נַ֣א> ֻּתוֿב ֵּדין ָלא ָיֿ֭דַ֣ אסֵטֿפַ֣ יֵּתה ֵּד7 עמֵֿ֭דֿת ֵּדין ָאֿף לֿבַ֣ אַ֣

עמֵֿ֭דֿת> ל֗אָנׁש ֗אחִרין אַ֣
1Co 1:17 ֿת ָּבֻרו> ָלא ּבֵחֿכמַ֣ מסַ֣ עָמֻֿ֭דו> ֵאָלא לַ֣ ני מִׁשיָחא> למַ֣ ּדרַ֣ ָלא ֵּגיר ׁשַ֣

מִׁשיָחא ס ק זִקיֵֿפה ּדַ֣ רַ֣ ֵמֵל֑א֞ ּדָלא ֵנסּתַ֣
1Co 1:18 איֵלין ן לַ֣ ן ֵּדי> אִֿביֵֿ֭ד֞א ָׁשטיֻוָֿתא ֗הי> לַ֣ זִקיָֿפא> לַ֣ ֵמלָֿתא ֵּגיר ּדַ֣

אָלָהא> יָלא ֗הי ּדַ֣ ן חַ֣ ִיינַ֣> ּדחַ֣
1Co 1:19 רִעיָֿתא ִּכיֵמ֑א֞ ֵואֿגֻלוז ּתַ֣ אוֵּבֿ֭ד ֵחֿכמָֿתא ּדחַ֣ ּכִֿתיֿב ֵּגיר> ּדַ֣

֞ ֻּכולָֿתֵנא> ּדסַ֣
1Co 1:20 יָּכא ֻהו ָּדֻרוָׁשא ו אַ֣ יָּכא ֻהו ָסֿפָרא> אַ֣ ו אַ֣ ִּכיָמא> אַ֣ יָּכא ֻהו חַ֣ אַ֣

ָלָהא ֵחֿכמֵֿתה ּדָעלָמא ָהָנא> ׁשטָיה אַ֣ ּדָעלָמא ָהָנא> ָלא ָהא אַ֣
1Co 1:21 ע ָעלָמא ּבֵחֿכמָֿתא אָלָהא> ָלא ִיֿ֭דַ֣ ֿבֵחֿכמֵֿתה ּדַ֣ ֵמֻטל ֵּגיר ּדַ֣

ימִנין> מהַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֿבָׁשטיֻוָֿתא ּדָֿכֻרוזֻוָֿתא נֵַ֣חא לַ֣ ָלָהא ּדַ֣ אָלָה֑א צָֿבא אַ֣ לַ֣
1Co 1:22 <ארָמֵי֞א ֵחֿכמָֿתא ָּבֵעין ן וַ֣ ֵמֻטל ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ָאֿתָוָֿת֞א ָׁשאִלי>
1Co 1:23 ֞ לָּתא ִליֻהוָֿ֭דֵיא> ֿ֭ד זִקיֿף֑ ֻּתוקַ֣ ן מִׁשיָחא> ּכַ֣ ֿכרִזינַ֣ ן ֵּדין מַ֣ חנַ֣

ארָמֵי֞א ָׁשטיֻוָֿת֑א ולַ֣
1Co 1:24 <אָלָהא יָלא ּדַ֣ ארָמֵי֑א֞ מִׁשיָחא חַ֣ ן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א וַ֣ קֵרי> לָהנֻון ֵּדין ּדַ֣

אָלָהא> וֵחֿכמָֿתא ּדַ֣
1Co 1:25 ֿכִריֻהוֵֿתה יָנָׁש֑א֞ וַ֣ ִּכיָמא ֗הי ֵמן ּבנַ֣ אָלָהא חַ֣ ֵמֻטל ּדָׁשטיֻוֵֿתה ּדַ֣

֞י-֗אָנָׁשא ס ילָֿתנָיא ֗הי ֵמן ּבנַ֣ אָלָהא חַ֣ ּדַ֣
1Co 1:26 <ר ֿבסַ֣ ִּכיֵמ֞א ּבַ֣ ִּגיאִי֞ן ּבֻֿכון חַ֣ ֑י֞ ּדָלא סַ֣ חַ֣ ו ֵּגיר ָאֿף קָריּתֻֿכון אַ֣ חזַ֣

ָּבא> ֞י ֻטוהָמא רַ֣ ִּגיאִי֞ן ּבֻֿכון ּבנַ֣ ֞ וָלא סַ֣ ילָֿתֵנא> ִּגיאִי֞ן ּבֻֿכון חַ֣ וָלא סַ֣
1Co 1:27 ֿגָֿבא ֞ וַ֣ ִּכיֵמא> ו֗ה֞י ּדָעלָמא ּדנַֿ֣בֵהֿת לחַ֣ ֿכלַ֣ ָלָהא לסַ֣ ֵאָלא ּגָֿבא אַ֣

֞ ילָֿתֵנא> ו֗ה֞י ּדָעלָמא ּדנַֿ֣בֵהֿת לחַ֣ ּכִריהַ֣
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1Co 1:28 איֵלין ֞ ולַ֣ ָיא> סלַ֣ ֿבִציר ֻטוהמֻהון ּבָעלָמ֑א וַ֣למַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֿגָֿבא לַ֣ וַ֣
יֻהון> איֵלין ִּדאיֿתַ֣ ֵטל לַ֣ נֿבַ֣ יּת ֵאנֻו֑ן ּדַ֣ ּדלַ֣

1Co 1:29 <ו֗הי ר קָֿ֭דמַ֣ ר ֻּכל ּבסַ֣ ֿבהַ֣ ּדָלא ֵנׁשּתַ֣
1Co 1:30 ן הָוא לַ֣ ו ּדַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א הַ֣ ֗נֻּתון ּב7 ֗נֻּתון ֵּדין ֵמֵנה אַ֣ ָאֿף אַ֣

ִּדיֻׁשוָֿתא וֻֿפורָקָנא> ָלָה֑א וזִַּ֣דיֻקוָֿתא וקַ֣ ֵחֿכמָֿתא ֵמן אַ֣
1Co 1:31 ר ס ֿבהַ֣ ר> ּבָמרָיא ֵנׁשּתַ֣ ֿבהַ֣ ן ּדֵמׁשּתַ֣ ֿכִֿתיֿב> ּדמַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣

1Co 2:1 ורָֿבא> ָאֿפָלא מ֗לָלא רַ֣ ֿ֭ד ֵאִֿתיֿת לָוֿתֻֿכו֑ן ָלא ּבמַ֣ י>֞ ּכַ֣ חַ֣ ֵואָנא אַ֣
אָלָהא ס רּתֻֿכון ֗אָרֵזה ּדַ֣ ּבַ֣ ּבֵחֿכמָֿתא> סַ֣

1Co 2:2 ֵיֻׁשוע ע ֗אָנ֑א ֵאָלא ֵאן ל7 יֿך ּדֵמֵּדם ָיֿ֭דַ֣ ן אַ֣ יָנֿתֻֿכו> וָלא ָּדֵנֿת נַֿ֣פׁשי ּבַ֣
ֿ֭ד זִקיֿף> מִׁשיָחא> ָאֿף ֵלה ּכַ֣

1Co 2:3 <רִֿתיָֿתא הִויֿת לָוֿתֻֿכון ִּגיאָֿתא> וֿבַ֣ ֵואָנא ּבֵֿ֭דחלָֿתא סַ֣
1Co 2:4 מִּפיָסנֻוָֿתא ּדֵמֵל֞א ּדֵחֿכמָֿת֑א ֵאָלא ֿתי וָֿכֻרוזֻוֿת֑י ָלא הָוֿת ּבַ֣ וֵמלַ֣

יָל֑א ֿ֭דחַ֣ חִויָֿתא ּדֻרוָחא> וַ֣ ּבֿתַ֣
1Co 2:5 יָלא יָנָׁש֑א֞ ֵאָלא ּבחַ֣ ֿבנַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון ּבֵחֿכמָֿתא ּדַ֣ ּדָלא ֵּתהֵוא הַ֣

אָלָהא ס ּדַ֣
1Co 2:6 ֵחֿכמָֿתא ָלא ּדָהָנא ָעלָמא> ָאֿפָלא ֞ ֿגִמיֵרא> לִלינַ֣ן ּבַ֣ ֵחֿכמָֿתא ֵּדין ממַ֣

טִלין> ו֗ה֞י ּדָעלָמא ָהָנא ּדֵמֿתּבַ֣ ִליָטנַ֣ ּדׁשַ֣
1Co 2:7 ֵּדם סָיא ֗הָוֿ֑ת וקַ֣ מֿכַ֣ אָלָהא ּב֗אָרז> ָהי ּדַ֣ ן ֵחֿכמָֿתא ּדַ֣ לִלינַ֣ ֵאָלא ממַ֣

ן> ֞ לֻׁשוֿבָחא ִּדילַ֣ ָלָהא ֵמן-קָֿ֭דם ָעלֵמא> רָׁשה אַ֣ ֗הָוא ּפַ֣
1Co 2:8 ו ִליָטֵנ֞א ּדָעלָמא ָהָנא ָלא יַֿ֣֭דָעה> ֵאֻלו ֵּגיר יַֿ֣֭דֻעו֑ה לַ֣ ֿ֭ד ֵמן ׁשַ֣ ָהי ּדחַ֣

ו> לָמָרה ּדֵֿתׁשֻּבוחָּתא ָזקִּפין ֗הוַ֣
1Co 2:9 ל ֵלָּבא ֿ֑ת ועַ֣ יָנא ָלא חָזֿ֑ת ֵואֿ֭דָנא ָלא ֵׁשמעַ֣ ֿכִֿתיֿב> ּדעַ֣ יֿך ּדַ֣ ֵאָלא אַ֣

איֵלין ּדָרחִמין ֵלה ס ָלָהא לַ֣ ֵיֿב אַ֣ רָנָׁשא ָלא סֵל֑ק ֵמֵּדם ּדטַ֣ ּדֿבַ֣
1Co 2:10 ָלָהא ּבֻרוֵחה> ֻרוָחא ֵּגיר ֻּכלֵמֵּדם ָּבצָי֑א ָאֿף ָלא אַ֣ ן ֵּדין ּגַ֣ לַ֣

אָלָהא> ו֗ה֞י ּדַ֣ ֻעומקַ֣
1Co 2:11 ר רָנָׁש֑א ֵאָלא ֵאן ֻרוָחא ּדֿבַ֣ ֿבֿבַ֣ ע ּדַ֣ רָנָׁשא ּדָיֿ֭דַ֣ יָנא ֻהו ֵּגיר ּבַ֣ אַ֣
אָלָהא> ֑ע ֵאָלא ֵאן ֻרוֵחה ּדַ֣ אָלָהא ֗אָנׁש ָלא ָיֿ֭דַ֣ ָנא ָאֿף ּדֿבַ֣ ֗אָנָׁשא ּדֵֿבה> ָהֿכַ֣
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1Co 2:12 ָלָה֑א ֿב֑ן ֵאָלא ֻרוָחא ּדֵמן אַ֣ ן ֵּדין ָלא ֗הָוא ֻרוָחא ּדָעלָמא נסַ֣ חנַ֣
ן ּס ּס ָלָהא ֵאִֿתיֵהֿב לַ֣ והָֿבָֿת֞א ּדֵמן אַ֣ ע מַ֣ ּדֵנּדַ֣

1Co 2:13 ֑ן ָלא ֗הָוא ּביֻולָּפָנא ּדֵמֵל֞א ּדֵחֿכמָֿתא לִלינַ֣ יֵלין ָּדאֿף ממַ֣ אַ֣
ן> חִמינַ֣ לֻרוָחֵנ֞א ֻרוָחנָיָֿת֞א מֿפַ֣ יָנָׁש֑א֞ ֵאָלא ּביֻולָּפָנא ּדֻרוָחא> וַ֣ ֿבנַ֣ ּדַ֣

1Co 2:14 ָׁשטיֻוָֿתא ֵאֵני֞ן ֞ ֵּבל ֻרוָחנָיָֿתא> ֑ו ָלא מקַ֣ נֵֿפׁש ֻה֗ רָנָׁשא ֵּגיר ּדֿבַ֣ ּבַ֣
ֿבֻרוח ֵמּתִֿ֭דין> ע ּדַ֣ ח ּדֵנּדַ֣ ֵּגיר ֵלה> וָלא ֵמׁשּכַ֣

1Co 2:15 <ֻרוָחָנא ֵּדין ֻּכל ֵמֵּדם ָּדֵא֑ן וֻהו ֵמן ֗אָנׁש ָלא ֵמּתִֿ֭דין
1Co 2:16 מִׁשיָחא ן ֵּדין ֵרעָיָנא ּדַ֣ ע ֵרעָיֵנה ּדָמרָיא ּדנַ֣לִֿפיו֗הי> לַ֣ נֻו ֵּגיר ִיֿ֭דַ֣ מַ֣

ן ס ִאיֿת לַ֣
1Co 3:1 ם ֻרוָחֵנ֑א֞ ֵאָלא יֿך ּדעַ֣ מֻֿכון אַ֣ ֵלל עַ֣ י>֞ ָלא ֵאׁשּכֵחֿת ֵּדאמַ֣ חַ֣ ֵואָנא אַ֣

מִׁשיָחא> ליַֻ֣לוֵֿ֭ד֞א ּבַ֣ איֿך ּדַ֣ ֿגָרֵנ֑א֞ וַ֣ ם ּפַ֣ יֿך ּדעַ֣ אַ֣
1Co 3:2 ִּכיל ׁשִקיֿתֻֿכו֑ן וָלא ֵיהֵּבֿת לֻֿכון ֵמאֻֿכולָּתא> ָלא ֵּגיר עֿ֭דַ֣ לָֿבא אַ֣ חַ֣

יֻּתו֑ן ֵאָלא ָאֿפָלא ָהָׁשא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון> ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣
1Co 3:3 יָּכא ֵּגיר ִּדאיֿת ּבֻֿכון חָסָמא וֵחרָיָנא ן אַ֣ ֗נֻּתו> ר אַ֣ ֿבסַ֣ ִּכיל ֵּגיר ּבַ֣ עֿ֭דַ֣

לִֿכין א֗נֻּתו֑ן ר מהַ֣ ֿבסַ֣ ן וֿבַ֣ ֿגָרֵנ֞א א֗נֻּתו> ֿגָוָֿת֑א֞ ָלא ָהא ּפַ֣ וָֿפלַ֣
1Co 3:4 ֗אחִרָנא וָלוס ֗אָנ֑א וַ֣ ּפַ֣ ר ֵּגיר ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻֿכו֑ן ֵאָנא ּד7 ָמא ָּדאמַ֣

ֿגָרֵנ֞א א֗נֻּתו֑ן אָּפָלו ֗אָנ֑א ָלא ָהא ּפַ֣ 7 ר ֗אָנא ּדַ֣ ָאמַ֣
1Co 3:5 יֻהו֞ן מָׁשֵנ֞א ּדִֿבאיֿ֭דַ֣ ָּפָל֑ו ֵאָלא מׁשַ֣ 7 נֻו אַ֣ ו מַ֣ וָלוס> אַ֣ 7 נֻו ֵּגיר ּפַ֣ מַ֣

יֿך ּדיַ֣֗הֿב ֵלה ָמרָיא> ן ו֗אָנׁש ֗אָנׁש אַ֣ יֵמנֻּתו> הַ֣
1Co 3:6 <ִּבי ָלָהא רַ֣ ׁשִק֑י ֵאָלא אַ֣ 7אָּפָלו אַ֣ ֵאָנא ֵנצֵּבֿת> וַ֣

1Co 3:7 ָלָהא ׁשֵק֑א ֵאָלא אַ֣ ו ּדמַ֣ ו֗הי ֵמֵּדם> וָלא הַ֣ ו ּדָנֵצֿב ִאיֿתַ֣ ָלא ָהִֿכיל הַ֣
ֵּבא> מרַ֣ ּדַ֣

1Co 3:8 ֿגֵרה מֵלה אַ֣ יֿך עַ֣ ן ו֗אָנׁש אַ֣ ֿ֭ד ֵאנֻו> ׁשֵקא> חַ֣ ן ּדמַ֣ ן ומַ֣ ן ּדָנֵצֿב ֵּדי> מַ֣
ֵּבל> מקַ֣

1Co 3:9 ֗נֻּתון אָלָהא> אַ֣ אָלָהא> וֵֿבנָיָנא ּדַ֣ ן וֻֿפולָחָנא ּדַ֣ ָלָהא ֵּגיר ָּפלִחינַ֣> ם אַ֣ עַ֣
ֵאנֻון>
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1Co 3:10 יֿך ֿת ִל֑י ָסֵמֿת ֵׁשֵֿתאסָּתא אַ֣ אָלָהא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ יֻּבוָֿתא ּדַ֣ איֿך טַ֣ וַ֣
ן ָּבֵנא יּכַ֣ ִּכיָמא> ֗אחִרָנא ֵּדין עֵליה ָּבֵנא> ֻּכלָנׁש ֵּדין ֵנחֵזא אַ֣ רִּדֿכָלא חַ֣ אַ֣

עֵליה>
1Co 3:11 ח ר-ֵמן ָהֵֿ֭דא ּדִסיָמ֑א ֗אָנׁש ָלא ֵמׁשּכַ֣ ֵׁשֵֿתאסָּתא ֵּגיר ֗אחִרָֿתא> סטַ֣

מָסם> ִּדאיֵֿתיה ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> לַ֣
1Co 3:12 ו ו ִסאָמא> אַ֣ הָֿבא אַ֣ ל ָהֵֿ֭דא ֵׁשֵֿתאסָּת֑א ּדַ֣ ֵואן ֗אָנׁש ֵּדין ָּבֵנא עַ֣

ּבָֿת֑א ו חַ֣ ו עִמיָרא> אַ֣ יֵס֞א אַ֣ ו קַ֣ ִּכאֵֿפ֞א יִַ֣קיָרָֿת֑א֞ אַ֣
1Co 3:13 ֿבנֻוָרא ו ָּגֵלא ֵלה> ֵמֻטל ּדַ֣ עָֿבָֿ֭דא ּדֻֿכלָנׁש ֵמֿתּגֵלא> יַ֣וָמא ֵּגיר הַ֣

ו֗ה֑י נֻוָרא ֵּתֿפרִׁשיו֗הי> ָנא ִאיֿתַ֣ יּכַ֣ עָֿבֵֿ֭דה ּדֻֿכלָנׁש אַ֣ ֵמֿתּגֵלא> וַ֣
1Co 3:14 <ֵּבל ֿגֵרה נקַ֣ ו ּדָֿבֵנא אַ֣ ֵוא עָֿבֵֿ֭ד֑ה הַ֣ נקַ֣ איָנא ּדַ֣ וַ֣

1Co 3:15 יֿך ָנא ֵּדין אַ֣ וזַֿ֣֑ב ָהֿכַ֣ ר> ֻהו ֵּדין ֵנׁשּתַ֣ ֿ֭ד> ֵנחסַ֣ עָֿבֵֿ֭דה ִנאקַ֣ איָנא ּדַ֣ וַ֣
ּדֵמן נֻוָרא ס

1Co 3:16 אָלָהא אָלָה֑א וֻרוֵחה ּדַ֣ ֗נֻּתון ּדַ֣ יּכֵלה אַ֣ ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדהַ֣
ָעמָרא ּבֻֿכון>

1Co 3:17 יּכֵלה ֵּגיר ָלָהא> הַ֣ ֵּבל ֵלה אַ֣ אָלָה֑א מחַ֣ יּכֵלה ּדַ֣ ֵּבל הַ֣ מחַ֣ ן ּדַ֣ ומַ֣
א֗נֻּתון ֵאנֻון> ו ּדַ֣ ִּדיׁש ֻה֗ אָלָהא קַ֣ ּדַ֣

1Co 3:18 ו ּבָעלָמא ָהָנ֑א ִּכים ֻה֗ ר ּבֻֿכון ּדחַ֣ ן ּדָסֿבַ֣ ֗אָנׁש ָלא נַ֣טֵעא נַֿ֣פֵׁשה> מַ֣
ִּכיָמא> ֿכָלא> ּדֵנהֵוא חַ֣ ֵנהֵוא ֵלה סַ֣

1Co 3:19 ו ֵּגי֑ר ָלָהא> ּכִֿתיֿב ֻה֗ ֵחֿכמֵֿתה ֵּגיר ּדָעלָמא ָהָנא ֵלֻלוָֿתא ֗הי לָוֿת אַ֣
ִּכיֵמ֞א ּבָחרֻעוֿתֻהון> ָּדאֵחֿ֭ד חַ֣

1Co 3:20 ֞ סִריָק֞ן ֵאֵנין> ֞ ּדַ֣ ִּכיֵמא> חׁשָֿבֿתֻהו֞ן ּדחַ֣ ע מַ֣ וֻֿתוֿ֑ב ָמרָיא ָיֿ֭דַ֣
1Co 3:21 ֻּכלֵמֵּדם ֵּגיר ִּדילֻֿכון ֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ר ּבַ֣ ֿבהַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָלא ֗אָנׁש ֵנׁשּתַ֣

ו> ֻה֗
1Co 3:22 וָּת֑א ֞ ֵואן מַ֣ ֵיא> ָּפָל֑ו ֵואן ִּכאָֿפ֑א ֵואן ָעלָמ֑א ֵואן חַ֣ 7 וָלוס> ֵואן אַ֣ 7 ֵאן ּפַ֣

ו> עִֿתיָֿ֭ד֑ן֞ ֻּכל ֵמֵּדם ִּדילֻֿכון ֻה֗ ֞ ֵואן ּדַ֣ ֵואן ּדָקיָמן>
1Co 3:23 אָלָהא ס מִׁשיָחא ּדַ֣ מִׁשיָחא> וַ֣ א֗נֻּתון ּדַ֣ וַ֣

1Co 4:1 ֞י-ָּבֵּת֞א ּבַ֣ מִׁשיָח֑א ורַ֣ מָׁשֵנ֞א ּדַ֣ יֿך מׁשַ֣ ין חִׁשיִֿבין לֻֿכו֑ן אַ֣ ָנא הוַ֣ ָהֿכַ֣
אָלָהא> ּד֗אָרזַ֣ו֗ה֞י ּדַ֣
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1Co 4:2 <ח ן ֵנׁשּתֿכַ֣ ימַ֣ ֿ֭ד מהַ֣ ֞י-ָּבֵּת֑א֞ ּד֗אָנׁש ּכַ֣ ּבַ֣ ָהרָּכא ֵמִּכיל ֵמֿתּבֵעא ּברַ֣
1Co 4:3 <ר-֗אָנׁש ו ֵמן ֻּכל ּבַ֣ ִלי ֵּדין ָהֵֿ֭דא ּבִציֻרוָֿתא ֗הי ִלי ּדֵמנֻֿכון ֵאּתִֿ֭די֑ן אַ֣

ֵאָלא ָאֿפָלא ֵאָנא נַֿ֣פׁשי ָּדֵאן ֗אָנא>
1Co 4:4 ָיני ּדֵקֿת> ּדַ֣ ו ּבָהֵֿ֭דא ֵאזּדַ֣ ָלא ֵּגיר ֵמֵּדם ּבנַֿ֣פׁשי חִׁשיׁש ֗אָנא> ֵאָלא לַ֣

ֵּגיר ָמרָיא ֻהו>
1Co 4:5 ָמא ּדִנאֵֿתא ָמרָי֑א ֵמֻטל ָהָנא ָלא ֵמן קָֿ֭דם זַֿ֣בָנא ֵּתהוֻון ָּדיִני֑ן עֿ֭דַ֣

֞ וָהיֵּדין ֵנהֵוא ָוָֿתא> חׁשָֿבֿתֻהו֞ן ּדֵלּבַ֣ סָיֵֿת֞ה ּדֵחֻׁשוָֿכ֑א וָֿגֵלא מַ֣ ר ּכַ֣ נהַ֣ ו ּדמַ֣ הַ֣
ָלָהא ס ֻׁשוֿבָחא ל֗אָנׁש ֗אָנׁש> ֵמן אַ֣

1Co 4:6 <אָּפָלו 7 רֻצוָּפא ִּדילי> וֿ֭דַ֣ 7 ל ּפַ֣ ו ָסֵמֿת עַ֣ ֑י֞ ֵמֻטָלֿתֻֿכון ֻה֗ חַ֣ ָהֵלין ֵּדין אַ֣
ֿבֵרה ָלא ל חַ֣ ֿכִֿתיֿ֑ב ו֗אָנׁש עַ֣ ֻעון יִַּ֣תיר ֵמן ָמא ּדַ֣ ן ִּתאלֻּפו֑ן ּדָלא ֵּתֿתרַ֣ ּדֿבַ֣

ֵנּתִרים ֵמֻטל ֗אָנׁש>
1Co 4:7 ֿבּ֑ת לָמָנא ֿבּת> ֵואן נסַ֣ ו ָמָנא ִאיֿת ָלֿך ּדָלא נסַ֣ נֻו ֵּגיר ּבָצֿך> אַ֣ מַ֣

ֿבּת> ו ּדָלא נסַ֣ יֿך הַ֣ ֗נּת אַ֣ ר אַ֣ ֿבהַ֣ ֵמׁשּתַ֣
1Co 4:8 מֵלֿכֻּתו֑ן ֵאׁשֻּתוֿף ֵּדין ין אַ֣ רֻּתו֑ן וֵֿבלָעֿ֭דַ֣ עֻּתון לֻֿכון וַ֣עֿתַ֣ ֻּדו סֿבַ֣ ֵמן ּכַ֣

מֻֿכון> ן נַ֣מֵלֿך עַ֣ מֵלֿכֻּתו֑ן ָּדאֿף חנַ֣ אַ֣
1Co 4:9 יֿך ָלָהא אַ֣ ן אַ֣ ׁשִליֵח֑א֞ ֗אחָרֵי֞א ֗הו ָסמַ֣ ן לַ֣ ר ֗אָנא ֵּגיר ּדלַ֣ ָסֿבַ֣

֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ֞ ולַ֣ אֵֿכא> לַ֣ למַ֣ טָרון לָעלָמ֑א וַ֣ ין ֵּתאַ֣ הוַ֣ וָּתא> ּדַ֣ למַ֣ ּדַ֣
1Co 4:10 ן מִׁשיָחא> חנַ֣ ִּכיֵמ֞א ּבַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין חַ֣ ָי֞א ֵמֻטל מִׁשיָחא> אַ֣ ן ָׁשטַ֣ חנַ֣

עִרין> חנַ֣ן ֵמצטַ֣ ן וַ֣ ּבִחי> ֗נֻּתון ֵמׁשּתַ֣ ֞ אַ֣ ילָֿתֵנא> א֗נֻּתון חַ֣ ֞ וַ֣ ּכִריֵהא>
1Co 4:11 ן ּפִחינַ֣> ן וֵמֿתקַ֣ רֵטָלִיינַ֣> ן ועַ֣ צֵהינַ֣> ן וַ֣ ֿפִנינַ֣> ָמא לָהֵֿ֭דא ָׁשעָֿת֑א ּכַ֣ עֿ֭דַ֣

ן> יּת לַ֣ וֵֿביֿת-קָיָמא לַ֣
1Co 4:12 ן ן ָרֿ֭דִּפין לַ֣> רִֿכינַ֣> מֿבַ֣ ן וַ֣ עִרין לַ֣> ֞ מצַ֣ ין> ן ִּבאיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ָּפלִחינַ֣ ן ּכַ֣ וָלֵאינַ֣>

ן> יּבִרינַ֣ וַ֣מסַ֣
1Co 4:13 ן וֻֿכוָּפָרא י> יֿך נָֿפָֿתא ּדָעלָמא הוַ֣ ן אַ֣ ן ֵמנֻהו> ן וָֿבֵעינַ֣ ֵחין לַ֣> מצַ֣

ָמא לָהָׁשא> ּדֻֿכלָנׁש עֿ֭דַ֣
1Co 4:14 ָי֞א ֿבנַ֣ יֿך ּדלַ֣ אֿבֵהֿתֻֿכון ָּכֵֿתֿב ֗אָנא ָהֵלי֑ן ֵאָלא אַ֣ יֿך ּדַ֣ ָלא ֗הָוא אַ֣

רֵּתא ֗אָנא> ִּביֵֿב֞א מַ֣ חַ֣
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1Co 4:15 ִּגֵיא֞א מִׁשיָח֑א ֵאָלא ָלא סַ֣ ֵאן ֵּגיר ֵרֻּבו ָּתרֵא֞א ֵנהוֻון לֻֿכון ּבַ֣
רָֿתא> סֿבַ֣ וֵלּדּתֻֿכון ּבַ֣ ֵיֻׁשוע ֵּגיר מִׁשיָח֑א ֵאָנא ֻהו אַ֣ ֞ ּב7 ָֿבֵהא> אַ֣

1Co 4:16 ֻמון ּס ּס ָּבֵעא ֗אָנא ָהִֿכיל ֵמנֻֿכון ּדִֿבי ֵּתּתּדַ֣
1Co 4:17 <ִּביָֿבא ו֗הי ֵּברי חַ֣ ִטיָמֵֿתָאו֑ס ִּדאיֿתַ֣ ּדֵרֿת לָוֿתֻֿכון ל7 ֵמֻטל ָהָנא ׁשַ֣
ֵלֿף יֿך ֵמֵּדם ּדמַ֣ מִׁשיָחא> אַ֣ ֗עֵהֿ֭דֻֿכון ֻאורָחֿת֞י ּדֿבַ֣ ימָנא ּבָמרָי֑א ּדֻהו נַ֣ וַ֣מהַ֣

֗אָנא ּבֻֿכלֵהין ִעָֿ֭דָֿת֞א ס
1Co 4:18 <רו ֗אָנָׁשא ֵמנֻֿכון ו ֵּדין ּדָלא ָאֵֿתא ֗אָנא לָוֿתֻֿכו֑ן ֵאֿתחֿתַ֣ יֿך הַ֣ אַ֣

1Co 4:19 ע ָלא ן ֵואּדַ֣ ל ָאֵֿתא ֗אָנא לָוֿתֻֿכו> עֿגַ֣ ֵאָלא ֵאן ָמרָיא ָצֵֿב֑א ּבַ֣
ילֻהון> ן ֵאָלא חַ֣ מִריִמין נַֿ֣פׁשֻהו> ֿתֻהון ּדָהֵלין ּדַ֣ ֵמלַ֣

1Co 4:20 <יָלא אָלָהא ָלא ֗הָוֿת ּבֵמלָֿתא> ֵאָלא ּבחַ֣ לֻּכוֵֿתה ֵּגיר ּדַ֣ מַ֣
1Co 4:21 ֿבֻרוָחא ו ּבֻחוָּבא> וַ֣ ָנא ָצֵֿבין א֗נֻּתו֑ן ּבֻחוטָרא ִאֵֿתא לָוֿתֻֿכו֑ן אַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ִּכיֿכָּת֑א מַ֣
1Co 5:1 יָֿ֭דא איֿך ָהֵֿ֭דא ָזניֻוָֿתא> אַ֣ יָנֿתֻֿכון ָזניֻוָֿתא> וֿ֭דַ֣ מָעא ּבַ֣ ָסָֿכא ֵמׁשּתַ֣

ֻֿבו֗הי> ֿת אַ֣ ֗נּתַ֣ ֿב ּבָרא אַ֣ ָמא ּדֵנסַ֣ מָהא> עֿ֭דַ֣ נֵֿפ֞א ֵמׁשּתַ֣ ָּדאֿפָלא ֵּביֿת חַ֣
1Co 5:2 א֗נֻּתון חִֿתיִרין א֗נֻּתו֑ן וָלא ֵּדין יִַּ֣תיָראִיֿת ִיֵֿתֿבֻּתון ֵּבאֿבָל֑א וַ֣

ר> ן ּדָהָנא ֻסועָרָנא סעַ֣ ו מַ֣ יָנֿתֻֿכון הַ֣ ּדֵנׁשּתֵקל ֵמן ּבַ֣
1Co 5:3 ִריֿב ֗אָנא לֻֿכון ּבֻרו֑ח ר> וקַ֣ ֿפֿגַ֣ ִחיק ֗אָנא ֵמנֻֿכון ּבַ֣ ֿ֭ד רַ֣ ֵאָנא ֵּגיר ּכַ֣

֑ר ן ּדָהֵֿ֭דא ָסעַ֣ ו מַ֣ ִריָֿבא להַ֣ יֿך קַ֣ ֻּדו ָּדֵנֿת אַ֣ ֵמן ּכַ֣
1Co 5:4 מֻֿכון נֻׁשון ֻּכלֻֿכו֑ן ֵואָנא עַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֵּתֿתּכַ֣ ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ּדֿבַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א יֵלה ּדָמרַ֣ ם חַ֣ ּבֻרו֑ח עַ֣
1Co 5:5 ֿבֻרוח ִנֵחא ּביַ֣וֵמה ֿגֵר֑ה ּדַ֣ אֿבָֿ֭דָנא ּדֿפַ֣ ׁשלֻמוֵנה לָהָנא לָסָטָנא לַ֣ וֿתַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ּדָמרַ֣
1Co 5:6 ִליל ֻּכָלה חִמיָרא קַ֣ ן ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדַ֣ ִּפיר ֻׁשוֿבָהרֻֿכו> ָלא ׁשַ֣

֑ע חמַ֣ ּגִֿבילָּתא מַ֣
1Co 5:7 ָנא יּכַ֣ ֿ֭֗דָֿת֑א אַ֣ ִּתיָק֑א ּדֵֿתהוֻון ּגִֿבילָּתא חַ֣ ו ֵמנֻֿכון חִמיָרא עַ֣ ּכַ֣ ּדַ֣

ין> ֑ן מִׁשיָחא ֻהו> ֵּדאֿתנֵֿכס חָלֿפַ֣ ִטיָרא> ֵּפצָחא ֵּגיר ִּדילַ֣ יֻּכון ּפַ֣ ִּדאיֿתַ֣
1Co 5:8 חִמיָרא ִּתיָקא> וָלא ּבַ֣ חִמיָרא עַ֣ ֿ֭דִעָֿ֭ד֑א ָלא ּבַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵנעֵּבֿ֭ד עַ֣

ִּדיֻׁשוָֿתא ס ֿ֭דקַ֣ ֿכיֻוָֿתא וַ֣ חִמיָרא ּדֿ֭דַ֣ ִריֻרוָֿת֑א ֵאָלא ּבַ֣ ֿ֭דמַ֣ ּדִֿביֻׁשוָֿתא וַ֣
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1Co 5:9 ֞ ם זַָ֣נֵיא> לֻטון עַ֣ רָּת֑א ּדָלא ֵּתֿתחַ֣ ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכון ֵּבאּגַ֣
1Co 5:10 ו ֞ אַ֣ ל ָעֻלוֵֿבא> ו עַ֣ ֿבָעלָמא ָהָנא> אַ֣ ל זַָ֣נֵי֞א ּדַ֣ ר ֗אָנא עַ֣ ָלא ֵּדין ָאמַ֣
יֻּתון ָאֿף ֵמן ָעלָמא ָיִֿבין ֗הוַ֣ ֞ ֵואן ָל֑א חַ֣ ֿכֵרא> ֞י ּפֿתַ֣ ל ָּפלחַ֣ ו עַ֣ ֞ אַ֣ ל ָחֻטוֵֿפא> עַ֣

ק> לֵמּפַ֣
1Co 5:11 <ָחא לֻטו֑ן ֵאן ִאיֿת ּדֵמֿתקֵרא אַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּדֵֿכֿתֵּבֿת לֻֿכון ּדָלא ֵּתֿתחַ֣

ו ָחֻטוֿף> ָוי> אַ֣ ו רַ֣ ן אַ֣ עָר> ו מצַ֣ ֞ אַ֣ ֿכֵרא> ח ּפֿתַ֣ ו ָּפלַ֣ ו ָעֻלוָֿבא> אַ֣ ו֗הי זַָ֣נָיא> אַ֣ ִואיֿתַ֣
ל> חָמא לֵמאֿכַ֣ ָנא ֻה֑ו ָאֿפָלא לַ֣ יָנא ּדָהֿכַ֣ ם אַ֣ עַ֣

1Co 5:12 ו ֻּדונ֑ו לֿגַ֣ ֗נֻּתון לֿ֭דַ֣ ֞ אַ֣ ָרֵיא> מָֿ֭דן לֿבַ֣ ָמא ִלי ֵּגיר לַ֣
1Co 5:13 יָנֿתֻֿכון ס ן וֻׁשוקֻלו֗הי לִֿביָׁשא ֵמן ּבַ֣ ָלָהא ָּדֵא> ָרֵי֞א ֵּדין אַ֣ לֿבַ֣

1Co 6:1 נֻֿ֭דון קָֿ֭דם ֻחו֗ה֑י ּדַ֣ ם אַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת ֵלה ִּדיָנא עַ֣ ח ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ּכַ֣ מרַ֣ מַ֣
ִּדיֵׁש֑א֞ ֞ וָלא קָֿ֭דם קַ֣ ָוֵלא> עַ֣

1Co 6:2 ן ֵואן ָעלָמא ּבֻֿכון ִּדיֵׁש֞א לָעלָמא נֻֿ֭דונֻו> ו ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדקַ֣ אַ֣
קּדֵק֑א֞ מָֿ֭דן ִּדיֵנ֞א ּדַ֣ ֵמּתִֿ֭די֑ן ָלא ָׁשֵוין א֗נֻּתון לַ֣

1Co 6:3 ֿ֭דָעלָמא יֵלין ּדַ֣ ֿ֭ד ּכָמא אַ֣ ן חַ֣ אֵֿכ֞א ָּדיִנינַ֣> לַ֣ למַ֣ ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדַ֣
ֵאֵני֞ן ָהָנ֑א

1Co 6:4 <ֿבֵסין ּבִעּ֗דָּתא איֵלין ּדַ֣ ל ּדָעלָמ֑א לַ֣ ֵאָלא ֵאן ִאיֿת לֻֿכון ִּדיָנא עַ֣
וֵּתֿבו לֻֿכון ּבִֿ֭דיָנא> אַ֣

1Co 6:5 ֿ֭ד יּת ּבֻֿכון ָאֿפָלא חַ֣ ָנא לַ֣ ן ָהֿכַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו> לֻֿכָואָרא ֻהו ֵּדין ָאמַ֣
אֻחו֗הי> ָחא לַ֣ ח נַׁ֣שֵוא ֵּביֿת אַ֣ ִּכיָמ֑א ּדֵנׁשּכַ֣ חַ֣

1Co 6:6 <ימִנין יֵלין ּדָלא מהַ֣ ן וֻֿתוֿב קָֿ֭דם אַ֣ ֻחו֗הי ֵמּתִֿ֭די> ם אַ֣ ָחא עַ֣ ֵאָלא אַ֣
1Co 6:7 ֿ֭ד ִאיֿת ם חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ ֻּדו ָהִֿכיל קנֻומֻֿכון ָחֿבֻּתון לֻֿכו֑ן ּדִֿ֭דיָנא חַ֣ ֵמן ּכַ֣

לִזין א֗נֻּתון> ן וֵמֻטל ָמָנא ָלא ֵמֿתּגַ֣ לִֿבין א֗נֻּתו> ן ֵמֻטל ָמָנא ֵּגיר ָלא ֵמֿתעַ֣ לֻֿכו>
1Co 6:8 ֞ יֻּכון> אחַ֣ ן ָאֿף לַ֣ ן וָֿגלִזין א֗נֻּתו> ֗נֻּתון ָעלִּבין א֗נֻּתו> ֵאָלא אַ֣

1Co 6:9 אָלָהא ָלא ָירִּתי֑ן ָלא לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ָוֵל֞א מַ֣ ן ּדעַ֣ ו ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> אַ֣
֞י ֞ וָלא ָׁשֿכּבַ֣ ּבֵלא> ֞ וָלא מחַ֣ ָיֵרא> ֞ וָלא ּגַ֣ ֿכֵרא> ֞י ּפֿתַ֣ ֞ וָלא ָּפלחַ֣ ָנֵיא> ן ָלא זַ֣ ֵּתטֻעו>

֞ ם ֵּדֿכֵרא> עַ֣
1Co 6:10 ֞וָלא ָחֻטוֵֿפ֑א ֞ עָרֵנא> ֞ וָלא מצַ֣ ָוֵיא> ֞ וָלא רַ֣ ָנֵֿבא> ֞ וָלא ּגַ֣ וָלא ָעֻלוֵֿבא>

אָלָהא ָלא ָירִּתין> לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ָהֵלין מַ֣
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1Co 6:11 ן ׁשֻּתו> ּדַ֣ ן ֵואֿתקַ֣ יֻּתו> ן ֵאָלא סחַ֣ ֞י ּב֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻֿכו> וָהֵלין ִאיֿת ֗הוַ֣
ן ס אָלהַ֣ ֿבֻרוֵחה ּדַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א וַ֣ ׁשֵמה ּדָמרַ֣ קֻּתו֑ן ּבַ֣ ּדַ֣ ֵואזּדַ֣

1Co 6:12 י ִליט ִלי> ֵאָלא עלַ֣ ָקח ִלי> ֻּכל ׁשַ֣ ִליט ִלי> ֵאָלא ָלא ֻּכל ּפַ֣ ֻּכל ׁשַ֣
ט> לַ֣ ֗אָנׁש ָלא ֵנׁשּתַ֣

1Co 6:13 יֵהי֞ן רּתַ֣ ָלָהא ֵּדין לֿתַ֣ רָסא ּדֵמאֻֿכולָּתא> אַ֣ רָס֑א וֿכַ֣ ֵמאֻֿכולָּתא ּדֿכַ֣
ֿגָרא> ן לֿפַ֣ ֑ן וָמרַ֣ ֿגָרא ֵּדין ָלא לָזניֻוָֿתא> ֵאָלא לָמרַ֣ ֵטל> ּפַ֣ מֿבַ֣

1Co 6:14 <יֵלה ן מִקים ּבחַ֣ ִקי֑ם ולַ֣ ן אַ֣ לָמרַ֣ ָלָהא ֵּדין וַ֣ אַ֣
1Co 6:15 ָּדָמא ֿב הַ֣ מִׁשיָח֑א ֵנסַ֣ ָּדֵמ֞א ֵאנֻון ּדַ֣ יֻּכו֞ן הַ֣ ֿגרַ֣ ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדֿפַ֣

ָּדָמא ּדָזִניָֿת֑א ָחס> מִׁשיָחא ֵנעּבִֿ֭דיו֗הי הַ֣ ּדַ֣
1Co 6:16 <ִמיר ֵּגיר ר> אַ֣ ו ּפֿגַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ן ּדָנֵקֿף לָזִניָֿתא> חַ֣ ן ּדמַ֣ ו ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> אַ֣

ר> ֿ֭ד ּפֿגַ֣ יֻהו֞ן חַ֣ ּדֵנהוֻון ּתרַ֣
1Co 6:17 <ֵמה חָֿ֭דא ֻרוח ֑ן ָהֵוא עַ֣ ן ּדָנֵקֿף ֵּדין לָמרַ֣ מַ֣

1Co 6:18 ֿגֵרה ר ֵמן ּפַ֣ רָנָׁש֑א לֿבַ֣ עֻרוקו ֵמן ָזניֻוָֿתא> ֻּכל חִטיָֿתא ּדֵנעֵּבֿ֭ד ּבַ֣
ו ָחֵטא> ֿגֵרה ֻה֗ מזֵַ֣נא ֵּדי֑ן ּבֿפַ֣ ן ּדַ֣ י> מַ֣ ִה֗

1Co 6:19 <יּכָלא ֻהו ּדֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא ֿגרֻֿכון הַ֣ ן ּדֿפַ֣ ו ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> אַ֣
יֻּתון ּדנַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ָלָה֑א וָלא הוַ֣ ֵּבלֻּתון ֵמן אַ֣ ּדָעמָרא ּבֻֿכו֑ן ָהי ּדקַ֣

1Co 6:20 אָלָהא ּבִחין לַ֣ יֻּתון ָהִֿכיל מׁשַ֣ ֞ הוַ֣ ָיא> ֿ֭דמַ֣ ֵאזּדֵֿבנֻּתון ֵּגיר ּבַ֣
אָלָהא ּס ּס יֻהון ּדַ֣ ֿבֻרוחֻֿכו֑ן ָהנֻון ִּדאיֿתַ֣ ֿגרֻֿכון וַ֣ ּבֿפַ֣

1Co 7:1 א֗נּתָֿתא ָלא ֿבָרא ּדלַ֣ ו לֿגַ֣ ִּפיר ֻה֗ ֿבֻּתון ִלי ֵּדי֑ן ׁשַ֣ ֿכֿתַ֣ יֵלין ּדַ֣ ל אַ֣ עַ֣
ֿב> רַ֣ ֵנֿתקַ֣

1Co 7:2 עָלה א֗נּתָֿתא לֿבַ֣ ֗נּתֵֿתה ֵנאֻחוֿ֑֭ד וַ֣ ֵאָלא ֵמֻטל ָזניֻוָֿת֑א ֗אָנׁש אַ֣
ֵּתאֻחוֿ֭ד>

1Co 7:3 ֗נּתָֿתא ָנא ָאֿף ִהי אַ֣ א֗נּתֵֿתה ֻחוָּבא ּדֵמּתּתִחיֿב ֵנֿפֻרוע> ָהֿכַ֣ ֿבָרא לַ֣ ּגַ֣
עָלה> לֿבַ֣

1Co 7:4 ֿבָרא ָלא ָנא ָאֿף ּגַ֣ עָלה> ָהֿכַ֣ ֿגָר֑ה ֵאָלא ּבַ֣ ל ּפַ֣ ִליָטא עַ֣ ֗נּתָֿתא ָלא ׁשַ֣ אַ֣
֗נּתֵֿתה> ֿגֵר֑ה ֵאָלא אַ֣ ל ּפַ֣ ִליט עַ֣ ׁשַ֣
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1Co 7:5 ֑ן זֿבַ֣ יֻּכו֞ן ֵּתׁשּתוֻון ּבַ֣ ֿתרַ֣ ֿתי ּדַ֣ ֿ֑֭ד ֵאָלא ֵאמַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ָלא ָהִֿכיל ֵּתֿגלזֻון חַ֣
ֵסיֻֿכון ן ּדָלא ננַ֣ צֻֿבוָֿתא ֵּתֿתּפנֻו> צֻלוָֿת֑א וֻֿתוֿב ָלה לַ֣ וָמא ולַ֣ ּדֵֿתֿתענֻון לצַ֣

ֿגרֻֿכון> ָסָטָנא ֵמֻטל ֵרּגָֿתא ּדֿפַ֣
1Co 7:6 <ו ֵמן ֻּפוקָּדָנא מִחיֵל֑א֞ לַ֣ יֿך ּדלַ֣ ר ֗אָנא אַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָאמַ֣

1Co 7:7 <ֿכיֻוָֿתא ֿכָוֿתי ֵנהוֻון ּבֿ֭דַ֣ יָנָׁש֞א אַ֣ ֵאָנא ֵּגיר ָצֵֿבא ֗אָנא> ּדֻֿכלֻהון ּבנַ֣
ָנא> ָנא> ִואיֿת ּדָהֿכַ֣ ָלָה֑א ִאיֿת ּדָהֿכַ֣ ֿבָּתא ִיִהיָֿבא ֵלה ֵמן אַ֣ והַ֣ ֵאָלא ֻּכלָנׁש מַ֣
1Co 7:8 ָקח ארמָלָֿת֑א֞ ּדֿפַ֣ ֞ ולַ֣ יּת לֻהון ֵנֵׁשא> איֵלין ּדלַ֣ ר ֗אָנא ֵּדין לַ֣ ָאמַ֣

ֿכָוֿתי> וֻון אַ֣ לֻהון ֵאן נקַ֣
1Co 7:9 ֗נּתָֿתא ָטֿב ֵמן ֿב אַ֣ ָקח ֵּגיר לֵמסַ֣ ן ּפַ֣ וֻֿגו> ן ֵנזּדַ֣ יּבִרי> ֵאן ָלא ֵּדין מסַ֣

ֿ֭ד ּבֵרּגָֿתא> לִמאקַ֣ ּדַ֣
1Co 7:10 ֵקֿ֭ד ֗אָנ֑א ָלא ֵאָנא ֵאָלא ָמר֑י ֞ מֿפַ֣ איֵלין ֵּדין ִּדאיֿת לֻהון ֵנֵׁשא> לַ֣

עָלה ָלא ֵּתֿפֻרוׁש> א֗נּתָֿתא ֵמן ּבַ֣ ּדַ֣
1Co 7:11 ֿבָרא ֵעא> וֿגַ֣ עָלה ֵּתֿתרַ֣ ו לֿבַ֣ ֿבָרא> אַ֣ ֵוא ּדָלא ּגַ֣ ֵואן ֵּתֿפֻרוׁ֑ש ּתקַ֣

א֗נּתֵֿתה ָלא ֵנׁשֻּבוק> לַ֣
1Co 7:12 ָחא ִּדאיֿת ֵלה ר ֗אָנא> ֵאָנא> ָלא ָמרי> ֵאן ִאיֿת אַ֣ רָּכא ֵּדין ָאמַ֣ לׁשַ֣

ֵמ֑ה ָלא ֵנׁשּבִקיה> ר עַ֣ ימָנ֑א וִהי ָצֿבָיא ּדֵֿתעמַ֣ ֗נּתָֿתא ּדָלא מהַ֣ אַ֣
1Co 7:13 ר יֵמ֑ן וֻהו ָצֵֿבא ּדֵנעמַ֣ עָלא ּדָלא מהַ֣ יָֿ֭דא ִּדאיֿת ָלה ּבַ֣ א֗נּתָֿתא> אַ֣ וַ֣

עָלה> ָמ֑ה ָלא ֵּתׁשֻּבוק ּבַ֣ עַ֣
1Co 7:14 <ימָנא מהַ֣ א֗נּתָֿתא ּדַ֣ ן ּבַ֣ יֵמ> יָנא ּדָלא מהַ֣ ֿבָרא> אַ֣ ו ֵּגיר ּגַ֣ ׁש ֻה֗ ּדַ֣ מקַ֣

ן ֵואן ָל֑א יֵמ> מהַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ימָנא> ּבֿגַ֣ יָֿ֭דא ּדָלא מהַ֣ ֗נּתָֿתא> אַ֣ ּדָׁשא ֗הי אַ֣ וַ֣מקַ֣
ן ָהָׁשא ֵּדין ּדֵֿכין ֵאנֻון> ִמאין ֵאנֻו> יֻהו֞ן טַ֣ ּבנַ֣

1Co 7:15 ו ָחא אַ֣ ֿ֭ד אַ֣ עּבַ֣ יֵמן ָּפֵרׁש> ֵנֿפֻרוׁש> ָלא מׁשַ֣ ו ּדָלא מהַ֣ ֵאן ֵּדין הַ֣
ָלָהא> ׁשָלָמא ֻהו קָרן אַ֣ ן לַ֣ ָחָֿתא ּבָהֵלי>

1Co 7:16 ֿבָרא ֗נּת ּגַ֣ ו אַ֣ ן אַ֣ ֵחי> עֵלֿכי ּתַ֣ ֗נּתָֿת֑א ֵאן לֿבַ֣ ֗נּתי אַ֣ ָמָנא ֵּגיר ָיֿ֭דָעא אַ֣
ֵח֑א א֗נּתָֿתֿך ּתַ֣ ֗נּ֑ת ֵאן לַ֣ ע אַ֣ ָיֿ֭דַ֣

1Co 7:17 קָרי֗הי יֿך ּדַ֣ ֿג ֵלה ָמרָי֑א ו֗אָנׁש אַ֣ ֿפלַ֣ יֿך ּדַ֣ ֵאָלא ֗אָנׁש ֗אָנׁש אַ֣
ֵקֿ֭ד ֗אָנא ס ָנא מֿפַ֣ ֵלֿך> ָואֿף לֻֿכלֵהין ִעָֿ֭דָֿת֞א ָהֿכַ֣ ָנא נהַ֣ ָלָה֑א ָהֿכַ֣ אַ֣
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1Co 7:18 ֿ֭ד ּגִזיר ֗אָנׁש ֵאֿתקִר֑י ָלא ֵנהֻּפוֿך ֵלה לֻעורֻלוָֿתא> ֵואן ֵאן ּכַ֣
ּבֻעורֻלוָֿתא ֵאֿתקִר֑י ָלא ֵנֿגזֻור>

1Co 7:19 ּגזֻורָּתא ֵּגיר ָלא ֗הָוֿת ֵמֵּד֑ם ָאֿף ָלא ֻעורֻלוָֿתא> ֵאָלא נֻטוָרָֿת֞א
אָלָהא> ו֗ה֞י ּדַ֣ ּדֻֿפוקָּדנַ֣

1Co 7:20 <ֵוא ֻּכלָנׁש ּבֵקרָיָנא ֵּדאֿתקִרי> ֵּבה נקַ֣
1Co 7:21 ֗נּת ח אַ֣ ֿבָּדא ֵאֿתקִריּ֑ת ָלא ֵנֿתּבֵטל ָלֿך> ֵאָלא ָאֵֿפן ֵמׁשּכַ֣ ֵאן עַ֣

ָרֻר֑ו ּגִֿבי ָלֿך ּדֵֿתֿפֻלוח> לֵמֿתחַ֣
1Co 7:22 ָנא אָלָהא> ָהֿכַ֣ רָרא ֻהו ּדַ֣ ֑ן מחַ֣ ֿבָּדא ֵאֿתקִרי ּבָמרַ֣ יָנא ֵּגיר ּדעַ֣ אַ֣

מִׁשיָחא> ֿבָּדא ֻהו ּדַ֣ ר ִחאֵר֞א ֵאֿתקִר֑י עַ֣ יָנא ּדֿבַ֣ ָאֿף אַ֣
1Co 7:23 ֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ֿבֵּד֞א ּדַ֣ ן ָלא ֵּתהוֻון עַ֣ ָי֞א ֵאזּדֵֿבנֻּתו> ֿ֭דמַ֣ ּבַ֣

1Co 7:24 ָלָהא ס ֵוא לָוֿת אַ֣ ֑י֞ ֵּבה נקַ֣ חַ֣ ֻּכלָנׁש ּבֵמֵּדם ֵּדאֿתקִרי אַ֣
1Co 7:25 ִחיֿ֭ד ֗אָנא> ֵמלָּכא ֵּדין ָלָהא ָלא אַ֣ ל ּבֻֿתוֻלוָֿתא ֵּדי֑ן ֻּפוקָּדָנא ֵמן אַ֣ עַ֣

ן> ימַ֣ ָלָהא ֵּדאהֵוא מהַ֣ נֵנֿת ֵמן אַ֣ ֿבָרא ֵּדאֿתחַ֣ יֿך ּגַ֣ ָיֵהֿב ֗אָנ֑א אַ֣
1Co 7:26 ָקח ֵלה נַ֣נִקא ּדזַֿ֣בָנ֑א ּדֿפַ֣ ִּפיָר֑א ֵמֻטל אַ֣ ר ֗אָנא ּדָהֵֿ֭דא ׁשַ֣ וָסֿבַ֣

ָנא ֵנהֵוא> רָנָׁשא> ּדָהֿכַ֣ לֿבַ֣
1Co 7:27 ֗נּתָֿת֑א ֗נּת ֵמן אַ֣ א֗נּתָֿת֑א ָלא ֵּתֿבֵעא ׁשָרָיא> ׁשֵרא אַ֣ ֗נּת ּבַ֣ ִסיר אַ֣ אַ֣

֗נּתָֿתא> ָלא ֵּתֿבֵעא אַ֣
1Co 7:28 ֿבָרא ֗נּ֑ת ֵואן ּבֻֿתולָּתא ֵּתהֵוא לֿגַ֣ ֗נּתָֿתא ָלא ָחֵטא אַ֣ ֿב אַ֣ ֵואן ֵּתסַ֣

יֻּכון ן ֵאָנא ֵּדין עלַ֣ ָנא ֵאנֻו> איֵלין ּדָהֿכַ֣ ר ָהֵוא לַ֣ ֿפֿגַ֣ ָלא ָחטָי֑א ֻאולָצָנא ֵּדין ּבַ֣
ָחֵאס ֗אָנא>

1Co 7:29 איֵלין ִּדאיֿת ז ֵלה> ּדַ֣ להַ֣ י>֞ ּדזַֿ֣בָנא ֵמִּכיל ֵאזּדַ֣ חַ֣ ר ֗אָנא אַ֣ וָהֵֿ֭דא ָאמַ֣
יּת לֻהון> יֿך ּדלַ֣ לֻהון ֵנֵׁש֑א֞ ֵנהוֻון אַ֣

1Co 7:30 ן יֿך ָלא ָחֵֿ֭די> איֵלין ּדָחֵֿ֭די֑ן אַ֣ ן וַ֣ יֿך ָלא ָּבֵֿכי> איֵלין ּדָֿבֵֿכי֑ן אַ֣ וַ֣
ֵּדין> יֿך ָלא מקַ֣ איֵלין ּדָזֿבִני֑ן אַ֣ וַ֣

1Co 7:31 <חָֿתא חׁשַ֣ ר ֵמן ֵזֿ֭דָקא ּדַ֣ ׁשִחין ּבָעלָמא ָהָנ֑א ָלא לֿבַ֣ איֵלין ּדֵמֿתחַ֣ וַ֣
ר ֵלה ֵּגיר ֵאסִּכֵמה ּדָעלָמא ָהָנא> ָעֿבַ֣

1Co 7:32 יּת ֵלה יָנא ֵּגיר ּדלַ֣ ן אַ֣ ֿ֭דָלא ֵצֿפָֿתא ֵּתהוֻו> ֵמֻטל ָהָנא ָצֵֿבא ֗אָנא ּדַ֣
ר לָמֵרה> ָנא ֵנׁשּפַ֣ איּכַ֣ ֿ֭דָמֵרה> ּדַ֣ ֗נּתָֿת֑א ָרֵנא ּבַ֣ אַ֣
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1Co 7:33 ר ָנא ֵנׁשּפַ֣ איּכַ֣ ֗נּתָֿת֑א ָיֵצֿף ּדָעלָמא> ּדַ֣ איָנא ִּדאיֿת ֵלה אַ֣ וַ֣
א֗נּתֵֿתה> לַ֣

1Co 7:34 ֿבָרא לֿגַ֣ יָֿ֭דא ּדַ֣ ֿבֻֿתולָּתא> אַ֣ ֗נּתָֿתא לַ֣ יָנֿת אַ֣ ֻּפורָׁשָנא ֵּדין ִאיֿת ָאֿף ּבַ֣
איָֿ֭דא ִּדאיֿת ָלה ֿבֻרוָחה> וַ֣ ֿגָרה וַ֣ ִּדיָׁשא ּבֿפַ֣ ָלא הָוֿ֑ת ָרנָיא ּבָמָר֑ה ּדֵֿתהֵוא קַ֣

עָלה> ר לֿבַ֣ ָנא ֵּתׁשּפַ֣ איּכַ֣ עָל֑א ָרנָיא ּדָעלָמ֑א ּדַ֣ ּבַ֣
1Co 7:35 חנֻוִקיָֿתא ר ֗אָנא> ָלא ֗הָוא מַ֣ ו ִּדילֻֿכון ָאמַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין לֻעוֿ֭דָרנֻֿכון ֻה֗
ֿ֭ד ִּפיָר֑א ּכַ֣ ִמיִנין לָוֿת ָמרֻֿכון ֵּבאסִּכָמא ׁשַ֣ ָרֵמא ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵאָלא ּדֵֿתהוֻון אַ֣

ָלא ָרֵנין א֗נֻּתון ּבָעלָמא>
1Co 7:36 ר זַֿ֣בָנה> וָלא יַ֣הָּבה עֿבַ֣ ֿבֻֿתולֵּת֑ה ּדַ֣ זַ֣ח ּבַ֣ ר ּדֵמֿתּבַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ָסֿבַ֣

ֿג> וַ֣ יֿך ּדָצֵֿבא ֵנעֵּבֿ֭ד> ָלא ָחֵטא> ֵּתזּדַ֣ ֿבָר֑א וָולָיא ּדֵנּתִלי֑ה אַ֣ לֿגַ֣
1Co 7:37 ק ּבֵרעָיֵנ֑ה וָלא ָאלָצא ֵלה צֻֿבוָֿת֑א ִריָראִיֿת ּפסַ֣ יָנא ֵּדין ּדׁשַ֣ אַ֣

ִּפיר ָעֵֿבֿ֭ד> ר ּבֻֿתולֵּת֑ה ׁשַ֣ ָנא ָּדן ּבֵלֵּבה> ּדֵנטַ֣ ל ֵצֿבָיֵנ֑ה וָהֿכַ֣ ִליט עַ֣ וׁשַ֣
1Co 7:38 איָנא ּדָלא ָיֵהֿב ִּפיר ָעֵֿבֿ֭ד> וַ֣ איָנא ָהִֿכיל ּדָיֵהֿב ּבֻֿתולֵּת֑ה ׁשַ֣ וַ֣

ִּפיר ָעֵֿבֿ֭ד ס ּבֻֿתולֵּת֑ה יִַּ֣תיָראִיֿת ׁשַ֣
1Co 7:39 ֿך ִסיָרא ֗הי ּבָנֻמוָסא> ֵאן ֵּדין ֵנֿ֭דמַ֣ עָל֑ה אַ֣ י ּבַ֣ ֗נּתָֿתא ּכָמא ּדחַ֣ אַ֣

ן> לֻחוֿ֭ד ּבָמרַ֣ ן ּדָצֿבָיא> ּבַ֣ רָרא ֗הי ּדֵֿתהֵוא למַ֣ עָל֑ה מחַ֣ ּבַ֣
1Co 7:40 ר ֗אָנא ֵּדין ָאֿף יֿך ֵרעָיני ִּדילי> ָסֿבַ֣ ֵוא אַ֣ ָנא ּתקַ֣ ן ֵאן ָהֿכַ֣ ֻטוֵֿביה ֵּדי>

אָלָהא ִאיֿת ִּבי ּס ּס ֵאָנ֑א ּדֻרוָחא ּדַ֣
1Co 8:1 עָֿתא עָֿתא> ִויֿ֭דַ֣ ן ִאיֿת ִיֿ֭דַ֣ ֿבֻֿכלַ֣ ֿכֵר֑א֞ ָיֿ֭דִעינַ֣ן ּדַ֣ ֿפֿתַ֣ ל ֵּדֿבֵח֞א ֵּדין ּדַ֣ עַ֣

חּתָר֑א ֻחוָּבא ֵּדין ָּבֵנא> מַ֣
1Co 8:2 יֿך ָמא ע> אַ֣ ִּכיל ֵמֵּדם ִיֿ֭דַ֣ ע ֵמֵּד֑ם ָלא עֿ֭דַ֣ ר ּדָיֿ֭דַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ָסֿבַ֣

ע> ּדָוֵלא ֵלה לֵמּדַ֣
1Co 8:3 ע ֵמֵנה ס אָלָה֑א ָהָנא ֵאִֿתיֿ֭דַ֣ ֵחֿב לַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין מַ֣

1Co 8:4 ן ּדָלא ֗הָוא ֵמֵּדם ֿכֵר֑א֞ ָיֿ֭דִעינַ֣ ֿפֿתַ֣ ל ֵמאֻֿכולָּתא ָהִֿכיל ּדֵֿ֭דֿבֵח֞א ּדַ֣ עַ֣
ֿ֭ד> ָלה ֗אחִרין ֵאָלא ֵאן חַ֣ יּת אַ֣ ֿ֭דלַ֣ ֿכָרא ּבָעלָמא> וַ֣ ו ּפֿתַ֣ ֻה֗

1Co 8:5 ָנא יּכַ֣ ארָע֑א אַ֣ ו ּבַ֣ ָיא> אַ֣ ׁשמַ֣ ו ּבַ֣ ֞ אַ֣ ָלֵהא> ָאֵֿפן ֵּגיר ִאיֿת ּדֵמֿתקֵרין אַ֣
ִּגֵיא֑א֞ ָוָֿת֞א סַ֣ ֞ וָמרַ֣ ִּגֵיאא> ָלֵה֞א סַ֣ ִּדאיֿת אַ֣
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1Co 8:6 ֿ֭ד ָמרָיא ן ֵּבה> וחַ֣ חנַ֣ ָֿבא> ּדֻֿכל ֵמֵנה וַ֣ ָלָהא> אַ֣ ו אַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ן חַ֣ ן ִּדילַ֣ ֵאָלא לַ֣
ן ִּבאיֵֿ֭דה> ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּדֻֿכל ִּבאיֵֿ֭דה ָואֿף חנַ֣

1Co 8:7 ֿבִֿתארּתֻהון עָֿתא> ִאיֿת ֵּגיר ֗אָנָׁשא ּדַ֣ ֵאָלא ָלא ֗הָוא ּבֻֿכלָנׁש ִיֿ֭דַ֣
ֿכִריָהא ן וֵמֻטל ּדַ֣ ֿ֭דִֿביָחא ָאֿכִלי> יֿך ּדַ֣ ֿכֵר֞א אַ֣ ל ּפֿתַ֣ ָמא לָהָׁש֑א ּדעַ֣ עֿ֭דַ֣

וָׁשא> ִּתארּתֻהון ֵמּתטַ֣
1Co 8:8 ן אָלָהא> ָלא ֵּגיר ֵאן ָאֿכִלינַ֣ ן לַ֣ רָֿבא לַ֣ ֵמאֻֿכולָּתא ֵּדין ָלא מקַ֣

ן> צִרינַ֣ ֑ן וָלא ֵאן ָלא ֵנאֻֿכול ֵמֿתּבַ֣ ֵמֿתיַּ֣תִרינַ֣
1Co 8:9 ֞ ֿכִריֵהא> לָּתא לַ֣ לָמא ֻׁשולָטנֻֿכון ָהָנא ֵנהֵוא ֻּתוקַ֣ ן ּדַ֣ חזַ֣ו ֵּדי>

1Co 8:10 ֗נּת ֵּביֿת סִמיֿך אַ֣ עָֿתא> ּדַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּגיר ֵנחֵזיֿך ָלֿך> ִּדאיֿת ָּבֿך ִיֿ֭דַ֣
ֿ֭דִֿביָח֑א ל ּדַ֣ רָרא לֵמאֿכַ֣ ֑ו ֵמׁשּתַ֣ ֿכִריה ֻה֗ ֿכֵר֑א֞ ָלא ָהא ִּתארֵּתה ֵמֻטל ּדַ֣ ּפֿתַ֣

1Co 8:11 ֑ע ּדֵמֻטָלֵֿתה ִמיֿת מרַ֣ יָנא ּדַ֣ ו אַ֣ עָֿתֿך ִּדיָלֿך הַ֣ ָואֵֿבֿ֭ד ֵלה ִּביֿ֭דַ֣
מִׁשיָחא>

1Co 8:12 ּפִחין א֗נֻּתון ִּתאָרֿתֻהו֞ן יֻּכו֑ן֞ וַ֣מקַ֣ אחַ֣ סּכִלין א֗נֻּתון ּבַ֣ ָנא מַ֣ ֵואן ָהֿכַ֣
סּכִלין א֗נֻּתון> מִׁשיָחא ֻהו מַ֣ רָעָֿת֑א֞ ּבַ֣ מַ֣

1Co 8:13 ם ֵּבסָרא ָלא ֿכׁשָלא ָלאח֑י לָעלַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאן ֵמאֻֿכולָּתא מַ֣
ֿכֵׁשל ָלאחי ס ֵאֻֿכול> ּדָלא אַ֣

1Co 9:1 ֵיֻׁשוע ו ל7 ו ָלא ֗הִויֿת ׁשִליָחא> אַ֣ ֞ אַ֣ ר ִחאֵרא> לָמא ָלא ֗הִויֿת ּבַ֣
יֻּתון עָֿבֿ֭די ּבָמר֑י ו ָלא ֗הוַ֣ ן ָלא חִזיֿת> אַ֣ מִׁשיָחא ָמרַ֣

1Co 9:2 י> וָחֿתָמא ֗אחָרֵנ֞א ָלא ֗הִויֿת ׁשִליָח֑א ֵאָלא לֻֿכון ִאיֿתַ֣ ֵואן לַ֣
֗נֻּתון ֵאנֻון> ׁשִליֻחוֿתי אַ֣ ּדַ֣

1Co 9:3 <ו איֵלין ּדָֿ֭דיִנין ִלי> ָהנַ֣ ק ּבֻרוחי לַ֣ ּפַ֣ ומַ֣
1Co 9:4 <לֵמׁשָּתא ל וַ֣ ן לֵמאֿכַ֣ ִליט לַ֣ לָמא ָלא ׁשַ֣

1Co 9:5 רָּכא יֿך ׁשַ֣ ֑ן אַ֣ מַ֣ ֿכָרֻֿכו עַ֣ ֗נּתָֿתא למַ֣ ן ָחָֿתא אַ֣ ִליט לַ֣ לָמא ָלא ׁשַ֣ וַ֣
איֿך ִּכאָֿפא> ן וַ֣ ו֗ה֞י ּדָמרַ֣> חַ֣ איֿך אַ֣ ׁשִליֵח֑א֞ וַ֣ ּדַ֣

1Co 9:6 ן ֻׁשולָטָנא ּדָלא ֵנֿפֻלו֑ח יּת לַ֣ א> לַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ לֻחוֿ֭ד ו7 ו ֵאָנא ּבַ֣ אַ֣
1Co 9:7 רָמ֑א נֻו ּדָנֵצֿב ּכַ֣ ו מַ֣ ח ּבָֿפלֻחוָֿתא ּבנַֿ֣פָקָֿת֞א ּדנַֿ֣פֵׁשה> אַ֣ ֿפלַ֣ נֻו ּדמַ֣ מַ֣

רִעיֵֿתה ָלא ָאֵֿכל> לָֿבא ּדמַ֣ נֻו ּדָרֵעא עָנ֑א וֵמן חַ֣ ו מַ֣ ו֗ה֞י ָלא ָאֵֿכל> אַ֣ וֵמן ִּפארַ֣
1Co 9:8 <ר ר ֗אָנא> ָהא ָאֿף ָנֻמוָסא ָהֵלין ֵאמַ֣ רָנָׁשא ָהֵלין ָאמַ֣ יֿך ּבַ֣ לָמא אַ֣ ּדַ֣
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1Co 9:9 <ֿ֭דֵרֿך וָרא ּדמַ֣ ֻמוֵׁש֑א ּדָלא ֵּתֿבֻלום ּתַ֣ ּכִֿתיֿב ֵּגיר ֵּבה ּבָנֻמוָסא ּד7
אָלָהא> וֵר֞א ּבִטיל ֵלה לַ֣ ל ּתַ֣ לָמא עַ֣

1Co 9:10 ֿ֑ת ֵמֻטל ֿתּבַ֣ ן ֵּגיר ֵאֿתּכַ֣ ֑ר וֵמֻטָלֿתַ֣ ו ֵאמַ֣ ן ֻה֗ ֵאָלא ִיִֿ֭דיָעא ּדֵמֻטָלֿתַ֣
ֿבָרא ל סַ֣ ֿ֭דֵרֿך עַ֣ איָנא ּדמַ֣ ֿבָרא ֻהו ָוֵלא ֵלה לָֿכֻרוָֿבא ּדֵנֿכֻרוֿ֑ב וַ֣ ל סַ֣ ּדעַ֣

לָֿתא> עלַ֣ ּדַ֣
1Co 9:11 ֿגָרא ן ֵמנֻֿכון ּדֿפַ֣ ָּבא ֗הי ֵאן חנַ֣ ען ּבֻֿכו֑ן רַ֣ ן ּדֻרוָחא זרַ֣ ֵאן חנַ֣

ֵנחֻצוֿ֑֭ד
1Co 9:12 ן ָוֵלא יִַּ֣תיָראִיֿ֑ת יֻּכו֑ן ָלא לַ֣ ֗אחָרֵנ֞א ִאיֿת לֻהון ֻׁשולָטָנא עלַ֣ ֵואן לַ֣
ֿבֵמֵּדם ָלא ֑ן ּדַ֣ יּבִרינַ֣ חן ּבֻׁשולָטָנא ָהָנא> ֵאָלא ֻּכלֵמֵּדם מסַ֣ ׁשַ֣ ֵאָלא ָלא ֵאֿתחַ֣

מִׁשיָחא ס רֵֿתה ּדַ֣ ֵּכס סֿבַ֣ נֿתַ֣
1Co 9:13 איֵלין ּדֵֿביֿת ֻקוֿ֭דָׁשא ָּפלִחי֑ן ֵמן ֵּביֿת-ֻקוֿ֭דָׁשא ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדַ֣

ֿ֭דּבָחא ָּפלִּגין> ם מַ֣ ֿ֭דּבָחא ָּפלִחי֑ן עַ֣ למַ֣ איֵלין ּדַ֣ ן וַ֣ יּבִרי> ֵמסּתַ֣
1Co 9:14 רֵֿתה ֿכרִזי֑ן ֵמן סֿבַ֣ רֵֿתה מַ֣ סֿבַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֵקֿ֑֭ד ּדַ֣ ן ּפַ֣ ָנא ָאֿף ָמרַ֣ ָהֿכַ֣

ִנֻחון>
1Co 9:15 ו ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ֵּכֿתֵּבֿ֑ת ן ולַ֣ חָֿ֭דא ֵמן ָהֵלי> ׁשֵחֿת ּבַ֣ ֵאָנא ֵּדין ָלא ֵאֿתחַ֣
ֵרק> מָמֿת ֵאֻמוֿ֑ת וָלא ּד֗אָנׁש ֻׁשוֿבָהרי נסַ֣ ָקח ִלי ֵּגיר ּדַ֣ ָנא ֵנהֵוא ִלי> ּפַ֣ ּדָהֿכַ֣

1Co 9:16 <י יּת ִלי ֻׁשוֿבָהָרא> קִטיָרא ֵּגיר ִסים עלַ֣ ר ֗אָנא ֵּגי֑ר לַ֣ ּבַ֣ מסַ֣ ָאֿף ּדַ֣
ר> ּבַ֣ ָוי ִלי ֵּדי֑ן ֵאָלא ֵאסַ֣

1Co 9:17 ֿגָרא ִאיֿת ִלי> ֵאן ֵּדין ּדָלא ר ֗אָנ֑א אַ֣ ֵאן ֵּגיר ּבֵצֿבָיני ָהֵֿ֭דא ָסעַ֣
ן ֗אָנא> ימַ֣ יֻּתוָֿתא ֻהו מהַ֣ ֿת ּבַ֣ ּבַ֣ ּבֵצֿבָינ֑י רַ֣

1Co 9:18 קָֿתא ֵאעּבִֿ֭דיה ר ֗אָנ֑א ּדָלא נֿפַ֣ ּבַ֣ ֿ֭ד מסַ֣ ֿגר֑י ּדֿכַ֣ יָנא ֻהו ָהִֿכיל אַ֣ אַ֣
נֵּגִלָיון> ח ּבֻׁשולָטָנא> ּדיַ֣֗הֿב ִלי ֵּבאוַ֣ ׁשַ֣ מִׁשיָחא> וָלא ֵאֿתחַ֣ רֵֿתה ּדַ֣ סֿבַ֣ לַ֣
1Co 9:19 עּבֵֿ֭דֿת נַֿ֣פׁש֑י ן לֻֿכלָנׁש ׁשַ֣ ר ֗אָנא ֵּגיר ֵמן ֻּכלֵהי> רַ֣ ֿ֭ד מחַ֣ ּכַ֣

ר> ִּגֵיא֞א ִאֿתַ֣ לסַ֣ ּדַ֣
1Co 9:20 ֿתֵחיֿת ם ּדַ֣ ר> ועַ֣ יֿך ִיֻהוָֿ֭דָי֑א ּדִליֻהוָֿ֭דֵי֞א ִאֿתַ֣ ם ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א אַ֣ הִויֿת עַ֣ וַ֣

ֿתֵחיֿת ָנֻמוָסא ֵאנֻון איֵלין ּדַ֣ ֿתֵחיֿת ָנֻמוָס֑א ּדלַ֣ יֿך ּדַ֣ ָנֻמוָסא ֵאנֻו֑ן הִויֿת אַ֣
ר> ִאֿתַ֣
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1Co 9:21 י ֿ֭ד ָלא ִאיֿתַ֣ יֿך ּדָלא ָנֻמו֑ס ּכַ֣ יּת לֻהו֑ן הִויֿת אַ֣ איֵלין ּדָנֻמוָסא לַ֣ ולַ֣
ֿ֭דָלא ָנֻמוס> מִׁשיָח֑א ָּדאֿף לָהנֻון ּדַ֣ אָלָהא ּדָלא ָנֻמו֑ס ֵאָלא ּבָנֻמוֵסה ּדַ֣ לַ֣

ר> ֵאנֻון ִאֿתַ֣
1Co 9:22 ר> לֻֿכלָנׁש ֻּכל ֿכִריֵה֞א ִאֿתַ֣ יֿך ּכִריָה֑א ּדלַ֣ ם ּכִריֵה֞א אַ֣ הִויֿת עַ֣

ֵחא> לֻֿכלָנׁש אַ֣ הִויֿ֑ת ּדַ֣
1Co 9:23 רָֿתא ס סֿבַ֣ וָּתָֿפא לַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנ֑א ֵמֻטל ֵּדאהֵוא ׁשַ֣

1Co 9:24 ו ָרהִטי֑ן ִֿ֭דָיון ָרהִטי֑ן ֻּכלֻהון ֻה֗ איֵלין ּדֵֿבאסטַ֣ ָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדַ֣
ֿ֭דרֻֿכון> יֿך ּדֿתַ֣ ֗רטו> אַ֣ ָנא הַ֣ ו ָנֵסֿב ָלה ָזֻֿכוָֿתא> ָהֿכַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ֵאָלא חַ֣

1Co 9:25 אֻֿגוָנא ָעֵֿבֿ֑֭ד ֵמן ֻּכל ֵמֵּדם ָאֵחֿ֭ד ֵרעָיֵנה> וָהֵלין ֻּכל ֗אָנׁש ֵּדין ּדַ֣
ל> ּבַ֣ ן ֵּדין ּדָלא ֵמֿתחַ֣ ֑ל חנַ֣ ּבַ֣ ָרהִטין ּדֵנסֻֿבון ּכִליָלא ּדֵמֿתחַ֣

1Co 9:26 <ל ֵמֵּדם ּדָלא ִיִֿ֭דיע יֿך ּדעַ֣ ָנא ָרֵהט ֗אָנא> ָלא ֗הָוא אַ֣ ֵאָנא ָהִֿכיל ָהֿכַ֣
ר ָּכֵֿתׁש> ו ּדָלאאַ֣ יֿך הַ֣ ׁש ֗אָנא> ָלא אַ֣ ּתַ֣ ָנא ֵמֿתּכַ֣ וָהֿכַ֣

1Co 9:27 לָמא ֗אָנא עֵּבֿ֭ד ֗אָנ֑א ּדֿ֭דַ֣ ו ָּכֵֿבׁש ֗אָנא וַ֣מׁשַ֣ ֿגרי ֻה֗ ֵאָלא ּפַ֣
ֿכרֵזֿ֑ת ֵאָנא קנֻומי ֵאסּתֵלא ִלי ּס ּס ֗אחָרֵנ֞א אַ֣ ּדלַ֣

1Co 10:1 <ו י֞ן ֻּכלֻהון ּתֵחיֿת עָנָנא הוַ֣ אָֿבהַ֣ ֑י֞ ּדַ֣ חַ֣ ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדין ּדֵֿתּדֻעון אַ֣
רו> וֻֿכלֻהון ּביַָ֣מא עֿבַ֣

1Co 10:2 <ֿביַָ֣מא עָנָנא וַ֣ ֿ֭דו ּבַ֣ וֵׁשא עמַ֣ וֻֿכלֻהון ּביַֿ֣֭ד ֻמ7
1Co 10:3 <לו וֻֿכלֻהון חָֿ֭דא ֵמאֻֿכולָּתא ּדֻרוָחא ֵאֿכַ֣

1Co 10:4 ו ֵּגיר ֵמן ִּכאָֿפא ׁשּתָיא ּדֻרוָחא ֵאׁשִּתיו> ָׁשֵֿתין ֗הוַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֻֿכלֻהון חַ֣
מֻהו֑ן ִּכאָֿפא ֵּדין ָהי> ֻהו הָוא מִׁשיָחא> ּדֻרוָחא ָּדאֿתָיא ֗הָוֿת עַ֣

1Co 10:5 <ֿ֭דּבָרא לו ֵּגיר ּבמַ֣ ָלָה֑א נֿפַ֣ ֵאָלא ָלא ֗הָוא ּבֻסוֿגאֻהון ֵאצטִֿבי אַ֣
1Co 10:6 ָנא יּכַ֣ ֞ אַ֣ ין ָרִּגין ִּביָׁשָֿתא> ֑ו ּדָלא הוַ֣ ו הוַ֣ ן ֻה֗ ָהֵלין ֵּדין ֻטוֿפָסא לַ֣

ֿגו> ּדֵהנֻון רַ֣
1Co 10:7 יֿך חו> אַ֣ ָנא ָּדאֿף ֵמנֻהון ּפלַ֣ יּכַ֣ ֿכֵר֑א֞ אַ֣ ֞י ּפֿתַ֣ ָואֿפָלא ֵנהֵוא ָּפלחַ֣

לֵמׁשָּת֑א וָקמו לֵמׁשּתָעיֻו> ל וַ֣ ָמא לֵמאֿכַ֣ ֿכִֿתיֿ֑ב ִּדיֵֿתֿב עַ֣ ּדַ֣
1Co 10:8 ֿ֭ד יַ֣וָמא ֵעסִרין לו ּבחַ֣ נֿפַ֣ ִני֑ו וַ֣ ָנא ּדֵמנֻהון זַ֣ יּכַ֣ ָואֿפָלא נזֵַ֣נא> אַ֣

֞ לִֿפין> ֿתָלָֿתא אַ֣ וַ֣
1Co 10:9 ֞ ָוָֿתא> אוֵּבֿ֭דו ֵאנֻון חוַ֣ ִסי֑ו וַ֣ ָנא ּדֵמנֻהון נַ֣ יּכַ֣ מִׁשיָחא> אַ֣ וָלא ננֵַ֣סא לַ֣
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1Co 10:10 <ּבָלָנא ֞י מחַ֣ ֿ֭דו ִּבאיֿ֭דַ֣ ָנא ּדֵמנֻהון רֵטנ֑ו ֵואֿבַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ ָואֿפָלא ֵּתרטנֻו>
1Co 10:11 י>֞ ֵואֿתּכֵֿתֿב ֵמֻטל ן הוַ֣ ן לֻטוֿפסַ֣ ׁש לֻהו> ֿגֿ֭דַ֣ ָהֵלין ֵּדין ֻּכלֵהין ּדַ֣

טיַֿ֣ת ס ין מַ֣ רֿתֻהון ּדָעלֵמ֞א עלַ֣ ֑ן ּדחַ֣ רֻּדוָֿתא ִּדילַ֣ מַ֣
1Co 10:12 <ר ּדָלא ֵנֵּפל ר ּדָק֑ם ֵנזּדהַ֣ ן ּדָסֿבַ֣ ֵמִּכיל מַ֣

1Co 10:13 ָלָה֑א ו ֵּדין אַ֣ ן ֻה֗ ימַ֣ ֞ מהַ֣ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ן ֵאָלא ּדַ֣ ִטיֻֿכו> ֵנסיֻוָנא ָלא מַ֣
ן ֵאָלא ֵנעֵּבֿ֭ד מֵצין א֗נֻּתו> ן ֵמֵּדם ּדַ֣ ֻסון יִַּ֣תיר מַ֣ ּדָלא נַ֣רֵּפיֻֿכון ּדֵֿתֿתנַ֣

יָּבֻרו ס מסַ֣ ָנא ּדֵֿתׁשּכֻחון לַ֣ יּכַ֣ ּפָקָנ֑א אַ֣ לֵנסיֻונֻֿכון מַ֣
1Co 10:14 ֞ ֿכֵרא> ֿפֿתַ֣ ֑י֞ עֻרוקו ֵמן ֻּפולָחָנא ּדַ֣ ִּביֿבַ֣ ֵמֻטל ָהָנא חַ֣

1Co 10:15 <ר ֗אָנא ֗נֻּתון ֵמֵּדם ָּדאמַ֣ ר ֗אָנא> ֻּדונו אַ֣ ִּכיֵמ֞א ָאמַ֣ לחַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣
1Co 10:16 ו֗הי וָּתֻֿפוָֿתא ִאיֿתַ֣ ֑ן ָלא ֗הָוא ׁשַ֣ רִֿכינַ֣ מֿבַ֣ וִּדיָֿתא ּדַ֣ ו ּדֿתַ֣ ָּכָסא הַ֣

ֿגֵרה ו֗הי ּדֿפַ֣ וָּתֻֿפוָֿתא ִאיֿתַ֣ ֑ן ָלא ֗הָוא ׁשַ֣ ו ּדָקֵצינַ֣ חָמא הַ֣ מִׁשיָח֑א ולַ֣ ֿ֭דֵמה ּדַ֣ ּדַ֣
מִׁשיָח֑א ּדַ֣

1Co 10:17 ן ֵּגיר ר> ֻּכלַ֣ ֿ֭ד חנַ֣ן ּפֿגַ֣ ן חַ֣ ָנא ֻּכלַ֣ ֑ו ָהֿכַ֣ חָמא הַ֣ ו לַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ָנא ּדחַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ן> חָמא ָנסִּבינַ֣ ֿ֭ד לַ֣ ו חַ֣ ו ֻה֗ ֵמן הַ֣

1Co 10:18 יֵלין ָּדאֿכִלין ֵּדֿבֵח֑א֞ ָהֵוין ר> ָלא ֗הָוא אַ֣ ֿבסַ֣ איסָרֵיל ּדֿבַ֣ חזַ֣ו ִל7
ֿ֭דּבָח֑א וָּתֵֿפ֞א למַ֣ ׁשַ֣

1Co 10:19 ו ֵּדֿבָחא ו֗ה֑י אַ֣ ֿכָרא ֵמֵּדם ִאיֿתַ֣ ֿפֿתַ֣ ר ֗אָנא> ּדַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ָאמַ֣
֑ו ָלא> ֿכָרא ֵמֵּדם ֻה֗ ֿפֿתַ֣ ּדַ֣

1Co 10:20 <אָלָהא ן וָלא לַ֣ נֵֿפ֑א֞ לִׁשאֵֿ֭ד֞א ֗הו ָּדֿבִחי> ו ֵמֵּדם ּדָֿ֭דֿבִחין חַ֣ ֵאָלא הַ֣
֞ וָּתֵֿפ֞א לִׁשאֵֿ֭דא> ָלא ֵּדין ָצֵֿבא ֗אָנא ּדֵֿתהוֻון ׁשַ֣

1Co 10:21 וָלא ֞ ן וָֿכָסא ּדִׁשאֵֿ֭דא> ָלא ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ּדֵֿתׁשֻּתון ָּכָסא ּדָמרַ֣>
֞ ֿבָֿפֻֿתוָרא ּדִׁשאֵֿ֭דא> ן וַ֣ וּתֻֿפון ּבָֿפֻֿתוָרא ּדָמרַ֣> ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ּדֵֿתׁשּתַ֣
1Co 10:22 ן ֵמֵנה ס ִסיִנינַ֣ לָמא חַ֣ ֑ן ּדַ֣ ן לָמרַ֣ טִנינַ֣ ָטנֻו מַ֣ לָמא מַ֣ ו ּדַ֣ אַ֣

1Co 10:23 ִליט ִל֑י ָקח> ֻּכל ֵמֵּדם ׁשַ֣ ִליט ִל֑י ֵאָלא ָלא ֻּכל ֵמֵּדם ּפַ֣ ֻּכל ֵמֵּדם ׁשַ֣
ֵנא> ֵאָלא ָלא ֻּכל ֵמֵּדם מֿבַ֣

1Co 10:24 <ֿבֵרה ֿפֵׁשה ֵנהֵוא ָּבֵע֑א ֵאָלא ֻּכלָנׁש ָאֿף ּדחַ֣ ָלא ֗אָנׁש ּדנַ֣
1Co 10:25 יֻּתון ָאֿכִלי֑ן ּדָלא ֻעוָקָֿבא ֵמֻטל ֵקָלון הוַ֣ ן ּבמַ֣ ּבַ֣ ֻּכלֵמֵּדם ּדֵמזּדַ֣

ִּתארָּתא>



First Corinthians                                  423

1Co 10:26 <מָלָאה רָעא ּבַ֣ ּדָמרָיא ֗הי ֵּגיר אַ֣
1Co 10:27 ָקֵרא לֻֿכו֑ן וָצֵֿבין א֗נֻּתון לִמאזַ֣֑ל ֞ נֵֿפא> ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ֵמן חַ֣

ֻֿכול֑ו ּדָלא ֻעוָקָֿבא ֵמֻטל ִּתארָּתא> יֻּכון אַ֣ ֻּכלֵמֵּדם ּדֵמּתִסים קָֿ֭דמַ֣
1Co 10:28 ן ֵמֻטל ֿ֭דִֿביָחא ֻה֑ו ָלא ֵּתאֿכֻלו> ן ּדָהָנא ּדַ֣ ר לֻֿכו> ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ִנאמַ֣

ן וֵמֻטל ִּתארָּתא> ר לֻֿכו> ו ָּדאמַ֣ הַ֣
1Co 10:29 <ר ו ָּדאמַ֣ ר ֗אָנא> ָלא ֗הָוא ִּדילֻֿכו֑ן ֵאָלא ּדהַ֣ ִּתארָּתא ֵּדין ָאמַ֣

֞ ֗אחָרֵנא> לָמָנא ֵּגיר ִחאֻרוֿתי ֵמּתִֿ֭דיָנא ֵמן ִּתארָּתא ּדַ֣
1Co 10:30 ל ֵמֵּדם ֿף ֗אָנא עַ֣ ּדַ֣ ח ֗אָנ֑א ָמָנא ֵמֿתּגַ֣ ׁשַ֣ יֻּבוָֿתא ֵמֿתחַ֣ ֵאן ֵאָנא ּבטַ֣

וֵּדאָנא> ֵּדאָנא מַ֣
1Co 10:31 ֵאן ָאֿכִלין א֗נֻּתון ָהִֿכיל> ֵואן ָׁשֵֿתין א֗נֻּתו֑ן ֵואן ֵמֵּדם ָעֿבִּדין

יֻּתון ָעֿבִּדין> אָלָהא הוַ֣ א֗נֻּתו֑ן ֻּכלֵמֵּדם לֵֿתׁשֻּבוחָּתא ּדַ֣
1Co 10:32 <אָלָהא לִעּ֗דֵּתה ּדַ֣ ארָמֵי֞א וַ֣ ו ִליֻהוָֿ֭דֵי֞א ולַ֣ ּדָלא ֻּתוקָלא הוַ֣

1Co 10:33 ר ֗אָנ֑א וָלא ָּבֵעא ֗אָנא יֿך ָּדאֿף ֵאָנא ּבֻֿכל ֵמֵּדם לֻֿכלָנׁש ָׁשֿפַ֣ אַ֣
ן ָקח> ּדִנֻחו> ִּגֵיא֞א ּפַ֣ לסַ֣ ָק֑ח ֵאָלא ֵמֵּדם ּדַ֣ ֵמֵּדם ּדִלי ּפַ֣
1Co 11:1 <מִׁשיָחא ָנא ָּדאֿף ֵאָנא ּבַ֣ יּכַ֣ ו ִּב֑י אַ֣ מַ֣ ֵאּתּדַ֣

1Co 11:2 ֗עֵהֿ֭ד א֗נֻּתון ִל֑י ֿבֻֿכל ֵמֵּדם מַ֣ ֑י֞ ּדַ֣ חַ֣ ח ֗אָנא לֻֿכון ֵּדין אַ֣ ּבַ֣ מׁשַ֣
ִחיִֿ֭דין א֗נֻּתון ס ֞ אַ֣ אׁשלֵמֿת לֻֿכון ֻּפוקָּדֵנא> ָנא ּדַ֣ איּכַ֣ וַ֣

1Co 11:3 ר ִרֵׁשה מִׁשיָחא ֻהו> וִרָׁשה ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדין ּדֵֿתּדֻעו֑ן ּדֻֿכל ּגֿבַ֣
ָלָהא ֻהו> מִׁשיָחא אַ֣ ֿבָרא ֻהו> וִרֵׁשה ּדַ֣ א֗נּתָֿתא ּגַ֣ ּדַ֣

1Co 11:4 <ֿבֵהֿת ִרֵׁשה י ִרֵׁש֑ה מַ֣ סַ֣ ֿ֭ד מֿכַ֣ ו ֵמֿתנֵַּ֣בא> ּכַ֣ ֵלא אַ֣ מצַ֣ ֿבָרא ּדַ֣ ֻּכל ּגַ֣
1Co 11:5 ֿבהָֿתא ֿ֭ד ּגֵלא ִרָׁש֑ה מַ֣ ו ֵמֿתנַּ֣בָיא> ּכַ֣ לָיא אַ֣ מצַ֣ ֗נּתָֿתא ּדַ֣ וֻֿכל אַ֣

ֿגִריע ִרָׁשה> ם ָהי ּדַ֣ וָיא ֗הי ֵּגיר עַ֣ ִרָׁשה> ׁשַ֣
1Co 11:6 ו ר ֻה֗ ּכַ֣ ר> ֵאן ֵּדין מׁשַ֣ ּפַ֣ ֗נּתָֿתא> ָאֿף ֵּתסּתַ֣ סָיא אַ֣ ֵאן ֵּגיר ָלא ֵמֿתּכַ֣

ֵסא> ע> ֵּתֿתּכַ֣ ו לֵמֿגרַ֣ ָּפֻרו אַ֣ א֗נּתָֿתא לֵמסּתַ֣ לַ֣
1Co 11:7 ֿ֭דֻמוָֿתא ֻהו ֵסא ִרֵׁש֑ה ֵמֻטל ּדַ֣ נֿכַ֣ ָיֿב ּדַ֣ ֿבָרא ֵּגיר ָלא חַ֣ ּגַ֣

ֿבָרא> ֗נּתָֿתא ֵּדין ֵּתׁשֻּבוחָּתא ֗הי ּדֿגַ֣ אָלָהא> אַ֣ וֵֿתׁשֻּבוחָּתא ּדַ֣
1Co 11:8 <ֿבָרא ֗נּתָֿתא ֵמן ּגַ֣ ֗נּתָֿת֑א ֵאָלא אַ֣ ֿבָרא ֵמן אַ֣ ו֗הי ּגַ֣ ָלא ֵּגיר ִאיֿתַ֣
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1Co 11:9 ֗נּתָֿתא ֵמֻטל ֗נּתָֿת֑א ֵאָלא אַ֣ ֿבָרא ֵאֿתּבִרי ֵמֻטל אַ֣ ָואֿפָלא ֵּגיר ּגַ֣
ֿבָרא> ּגַ֣

1Co 11:10 ל ִרָׁש֑ה ֵמֻטל ֗נּתָֿת֑א ּדֻׁשולָטָנא ֵנהֵוא עַ֣ ָיָֿבא אַ֣ ֵמֻטל ָהָנא חַ֣
֞ אֵֿכא> לַ֣ מַ֣

1Co 11:11 ר ֵמן ֗נּתָֿתא לֿבַ֣ ֗נּתָֿת֑א ָאֿפָלא אַ֣ ר ֵמן אַ֣ ֿבָרא לֿבַ֣ ם ֵּדין ָלא ּגַ֣ ּברַ֣
ן> ֿבָרא> ּבָמרַ֣ ּגַ֣

1Co 11:12 <֗נּתָֿתא ֿבָרא ּביַֿ֣֭ד אַ֣ ָנא ָאֿף ּגַ֣ ֿבָר֑א ָהֿכַ֣ א֗נּתָֿתא ֵמן ּגַ֣ ָנא ֵּגיר ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ָלָהא ֻהו> ֻּכלֵמֵּדם ֵּדין ֵמן אַ֣

1Co 11:13 ֵלא ֿ֭ד ּגֵלא ִרָׁשה ּתצַ֣ א֗נּתָֿתא ּדֿכַ֣ ן ָיֵאא לַ֣ יֻּכון לנַֿ֣פׁשֻֿכו> ינַ֣ ֻּדונו ּבַ֣
אָלָה֑א לַ֣

1Co 11:14 עָרא עֵר֑ה צַ֣ ֿבָרא ָמא ּדָקֵאם סַ֣ ֵלֿף לֻֿכו֑ן ּדֿגַ֣ ָאֿפָלא ֻהו ּכָיָנא מַ֣
ֻהו ֵלה>

1Co 11:15 עָרה עָר֑ה ֵּתׁשֻּבוחָּתא ֗הי ָל֑ה ֵמֻטל ּדסַ֣ י סַ֣ ּבַ֣ מרַ֣ א֗נּתָֿתא ָמא ּדַ֣ וַ֣
ֿכִסיָֿתא ֻהו ֵאִֿתיֵהֿב ָלה> חָלֿף ּתַ֣

1Co 11:16 יֿך ָהָנ֑א וָלא יּת עָיָֿ֭דא אַ֣ ן לַ֣ ל ָהֵלי֑ן לַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ֵמֿתחֵרא עַ֣
אָלָהא ּס ּס לִעּ֗דֵּתה ּדַ֣

1Co 11:17 ן ֵמֻטל ּדָלא ח ֗אָנא לֻֿכו> ּבַ֣ יֿך מׁשַ֣ ֵקֿ֭ד ֗אָנ֑א ָלא אַ֣ מֿפַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ּדַ֣
ֿבִציֻרוָֿתא ֻהו נֵחּתֻּתון> יֻּתו֑ן ֵאָלא לַ֣ יֻּכון ֵאֿתַ֣ קָֿ֭דמַ֣ ֗הָוא לַ֣

1Co 11:18 ע ֿגָוָֿת֞א ָׁשמַ֣ נִׁשין א֗נֻּתון ּבִעּ֗דָּת֑א ָּפלַ֣ ם ֵּגיר ָמא ּדֵמֿתּכַ֣ ֻלוקֿ֭דַ֣
יֵמן ֗אָנא> ן וֵמֵּדם ֵמֵּדם מהַ֣ יָנֿתֻֿכו> ֗אָנא ִּדאיֿת ּבַ֣

1Co 11:19 ֿבֵקין איֵלין ּדַ֣ יָנֿתֻֿכו֑ן ּדַ֣ עִֿתיִֿ֭דין ֵאנֻון ֵּגיר ָאֿף ֵחרָיֵנ֞א ּדֵנהוֻון ּבַ֣
ּבֻֿכון ֵנֿתיַֿ֣֭דֻעון>

1Co 11:20 ן יֿך ּדָזֵֿ֭דק ליַ֣וֵמה ּדָמרַ֣> ו אַ֣ נִׁשין א֗נֻּתו֑ן לַ֣ ָמא ָהִֿכיל ּדֵמֿתּכַ֣
ָאֿכִלין א֗נֻּתון וָׁשֵֿתין>

1Co 11:21 ֿ֭ד ן וחַ֣ ֿ֭ד ּכֵֿפ> ֵאָלא ֗אָנׁש ֗אָנׁש חָׁשִמיֵֿתה ָקֵֿ֭דם ָאֵֿכל ָלה> וָהֵוא חַ֣
רֵוא>
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1Co 11:22 אָלָהא ו ּבִעּ֗דֵּתה ּדַ֣ יּת לֻֿכון ּדֵֿתאֿכֻלון וֵֿתׁשֻּתו֑ן אַ֣ לָמא ָּבֵּת֞א לַ֣ ּדַ֣
ר לֻֿכו֑ן ן ָמָנא ִאמַ֣ יּת לֻהו> איֵלין ּדלַ֣ ֿבהִֿתין א֗נֻּתון לַ֣ ָּבֵסין א֗נֻּתו֑ן ומַ֣

ח ֗אָנא> ּבַ֣ חֻֿכון ּבָהֵֿ֭ד֑א ָלא מׁשַ֣ ּבַ֣ ֵאׁשַ֣
1Co 11:23 <ן ֵי7ֻׁשוע ן ּדָמרַ֣ אׁשלֵמֿת לֻֿכו> ו ֵמֵּדם ּדַ֣ ֑ן הַ֣ ּבֵלֿת ֵמן ָמרַ֣ ֵאָנא ֵּגיר קַ֣

חָמא> ֿב ֗הָוא לַ֣ ו ִללָיא ּדֵמׁשּתֵלם ֗הָו֑א נסַ֣ ּבהַ֣
1Co 11:24 יֻּכו֞ן ּפַ֣ ל אַ֣ ֿגרי> ּדעַ֣ ו ּפַ֣ ֻֿכולו> ָהנַ֣ ֿבו> אַ֣ ר> סַ֣ קָצא> ֵואמַ֣ ֵרֿך וַ֣ וֿבַ֣

יֻּתון ָעֿבִּדין לֻֿ֭דוֿכָרני> ָנא הוַ֣ ֵמֿתקֵצא> ָהֿכַ֣
1Co 11:25 ר> ָהָנא ָּכָסא אחֵׁשמ֑ו ָאֿף ָּכָסא יַ֣֗הֿב> ֵואמַ֣ ר ּדַ֣ ָנא ֵמן ָּבֿתַ֣ ָהֿכַ֣

ֿתי ּדָׁשֵֿתין יֻּתון ָעֿבִּדי֑ן ֻּכל ֵאמַ֣ ָנא הוַ֣ ָֿתא ּבֵֿ֭דמי> ָהֿכַ֣ ו֗הי ִּדיִַֿ֣תִקא חֿ֭דַ֣ ִאיֿתַ֣
ן לֻֿ֭דוֿכָרני> א֗נֻּתו>

1Co 11:26 חָמא ָהָנא> וָׁשֵֿתין א֗נֻּתון ָּכָסא ֿתי ֵּגיר ָּדאֿכִלין א֗נֻּתון לַ֣ ֻּכל ֵאמַ֣
ָמא לֵמאִֿתיֵֿתה> ן עֿ֭דַ֣ ֗עהִּדין א֗נֻּתו> ן מַ֣ ו ּדָמרַ֣ וֵּתה ֻה֗ ָהָנ֑א מַ֣

1Co 11:27 חֵמה ּדָמרָיא> וָׁשֵֿתא ֵמן ָּכֵסה> וָלא יָנא ָהִֿכיל ָּדאֵֿכל ֵמן לַ֣ אַ֣
ֿגֵרה> לֿפַ֣ ֿ֭דֵמה ּדָמרָיא וַ֣ ו לַ֣ יַֿ֣ב ֻה֗ ָׁשֵוא ֵל֑ה מחַ֣

1Co 11:28 <חָמא ָהָנא ֿפֵׁש֑ה וָהיֵּדין ָאֵֿכל ֵמן לַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵנהֵוא ֗אָנׁש ָּבֵקא נַ֣
וָׁשֵֿתא ֵמן ָּכָסא ָהָנא>

1Co 11:29 ֿ֭ד ָלא ָׁשֵו֑א ֻחוָיָֿבא ֗הו לנַֿ֣פֵׁשה ן ָּדאֵֿכל ֵּגיר וָׁשֵֿתא ֵמֵנה ּכַ֣ מַ֣
ֿגֵרה ּדָמרָיא> ׁש ּפַ֣ ָאֵֿכל וָׁשֵֿת֑א ּדָלא ּפרַ֣

1Co 11:30 ִּגֵיא֞א ּדָֿ֭דמִּכין ֿכִריֵה֑א֞ וסַ֣ רֵע֞א וַ֣ ִּגיאִי֞ן ּבֻֿכון מַ֣ ֵמֻטל ָהָנא סַ֣
1Co 11:31 <ין י֑ן ָלא ֵמּתִֿ֭דיִנין ֗הוַ֣ ן ָּדיִנין ֗הוַ֣ ֵאֻלו ֵּגיר נַֿ֣פׁשַ֣

1Co 11:32 ם ָעלָמא ֑ן ּדָלא עַ֣ ֑ן ֵמֿתרָֿ֭דיֻו ֵמֿתרֵֿ֭דינַ֣ ן ֵּדין ֵמן ָמרַ֣ ֿ֭ד ֵמּתִֿ֭דיִנינַ֣ ּכַ֣
יַֿ֣ב ס ֵנֿתחַ֣

1Co 11:33 ֵוין יֻּתון מקַ֣ ֑ל הוַ֣ נִׁשין א֗נֻּתון לֵמאֿכַ֣ ֿתי ּדֵמֿתּכַ֣ ֑י֞ ֵאמַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣
ֿ֭ד> ֿ֭ד לחַ֣ חַ֣

1Co 11:34 ן נִׁשי> ָיֻֿבוָֿתא ֵּתהוֻון ֵמֿתּכַ֣ ֑ס ּדָלא לחַ֣ יֵּתה ֵנלעַ֣ ן ּבֿבַ֣ ֿכֵֿפ> ן ֵּדין ּדַ֣ מַ֣
ֵקֿ֭דֻֿכון ס ן ָמא ֵּדאִֿתיֿת ֵאּפַ֣ רָּכא ֵּדי> ל ׁשַ֣ עַ֣

1Co 12:1 <֑י֞ ָצֵֿבא ֗אָנא ּדֵֿתּדֻעון חַ֣ ל ֻרוָחנָיָֿת֞א ֵּדין אַ֣ עַ֣
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1Co 12:2 יּת לֻהון ָקָלא> ּדָלא ֻּפורָׁשן יֵלין ּדלַ֣ ֿכֵר֞א אַ֣ ֿפֿתַ֣ יֻּתו֑ן ולַ֣ נֵֿפ֞א ֗הוַ֣ ּדחַ֣
יֻּתון> ֿבִרין ֗הוַ֣ ֵמּתּדַ֣

1Co 12:3 ֵל֑ל אָלָהא ממַ֣ ֿבֻרוָחא ּדַ֣ יּת ֗אָנׁש ּדַ֣ ע ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדלַ֣ וּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא מַ֣
ר ּדָמרָיא ֻהו ֵי7ֻׁשו֑ע ח לִמאמַ֣ ו ֵי7ֻׁשוע> ָואֿפָלא ֗אָנׁש ֵמׁשּכַ֣ חֵרם ֻה֗ ר ּדַ֣ ָואמַ֣

ֵאָלא ֵאן ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא>
1Co 12:4 <ן ֵאָלא חָֿ֭דא ֗הי ֻרוָחא יֻהו> והָֿבָֿת֞א ִאיֿתַ֣ ֻּפוָלֵֿג֞א ֵּדין ּדמַ֣

1Co 12:5 <ו ָמרָיא ֿ֭ד ֻה֗ ן ֵאָלא חַ֣ יֻהו> וֻֿפוָלֵֿג֞א ּדֵֿתׁשמָׁשָֿת֞א ִאיֿתַ֣
1Co 12:6 <עֵּבֿ֭ד ֻּכל ּבֻֿכלָנׁש ָלָהא> ּדמַ֣ ו אַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ָוָֿת֞א ִאיֿת> ֵאָלא חַ֣ ילַ֣ וֻֿפוָלֵֿג֞א ּדחַ֣

1Co 12:7 <יֿך ּדָעֿ֭דָרא ֵלה ל֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵּדי֑ן ֵמִֿתיֵהֿב ֵלה ֵּגלָיָנא ּדֻרוָחא> אַ֣
1Co 12:8 ֗אחִרָנא ֵּדין ֵמלָֿתא ִאיֿת ִּדיִהיָֿבא ֵלה ּבֻרוָחא ֵמלָֿתא ּדֵחֿכמָֿתא> לַ֣

עָֿתא> ָּבה ּבֻרוָחא> ִּדיֿ֭דַ֣
1Co 12:9 <והָֿבָֿת֞א ָּדאסיֻוָֿתא ֗אחִרָנא מַ֣ יָמנֻוָֿתא> ָּבה ּבֻרוָחא> לַ֣ ֗אחִרָנא הַ֣ לַ֣

ָּבה ּבֻרוָחא>
1Co 12:10 ֗אחִרָנא ֵּדין ֗אחִרָנא ֵּדין נִֿביֻוָֿתא> לַ֣ ֞ לַ֣ יֵלא> ֗אחִרָנא ֵּדין חַ֣ לַ֣

֗אחִרָנא ֵּדין ֻּפוָׁשָקא ֞ לַ֣ ָי֞א ּדֵלָׁשֵנא> ֗אחִרָנא ֵּדין זנַ֣ ֞ לַ֣ ָּפֻרוֻׁשוָֿתא ּדֻרוֵחא>
֞ ּדֵלָׁשֵנא>

1Co 12:11 יֿך לָֿגא לֻֿכלָנׁש אַ֣ מֿפַ֣ ֻּכלֵהין ֵּדין ָהֵלין חָֿ֭דא ֗הי ֻרוָחא ָסעָרא> וַ֣
ּדִהי ָצֿבָיא>

1Co 12:12 ֻּכלֻהון ֵּדין ֞ ִּגֵיאא> ָּדֵמ֞א סַ֣ ֑ו ִואיֿת ֵּבה הַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ֿגָרא חַ֣ ֿכזָנא ֵּגיר ּדֿפַ֣ אַ֣
ָנא ָאֿף מִׁשיָחא> ֑ר ָהֿכַ֣ ֿ֭ד ֵאנֻון ּפֿגַ֣ יֻהון חַ֣ ֞ ִאיֿתַ֣ ִּגֵיאא> ֿ֭ד סַ֣ ֿגָרא> ּכַ֣ ָּדֵמ֞א ּדֿפַ֣ הַ֣

1Co 12:13 ֵואן ֞ ֿ֭ד֑ן ֵאן ִיֻהוָֿ֭דֵיא> ר עמַ֣ ֿ֭ד ּפֿגַ֣ חָֿ֭דא ֻרוח לחַ֣ ֑ן ּבַ֣ ן ֵּגיר ֻּכלַ֣ ָאֿף חנַ֣
ן חָֿ֭דא ֻרוָחא ֵאׁשִּתין> ֞ וֻֿכלַ֣ ֞י ִחאֵרא> ֞ ֵואן ּבנַ֣ ֿבֵּדא> רָמֵי֑א֞ ֵואן עַ֣ אַ֣

1Co 12:14 ֞ ִּגֵיאא> ָּדם> ֵאָלא סַ֣ ֿ֭ד הַ֣ ֿגָרא ֵּגיר ָלא ֗הָוא חַ֣ ָאֿף ּפַ֣
1Co 12:15 ר ֵּגיר ֵרֿגָל֑א ּדֵמֻטל ּדָלא הִויֿת ִאיָֿ֭דא> ָלא הִויֿת ֵמֵנה ֵאן ִּתאמַ֣

ֿגָר֑א יֵּתיה ֵמֵנה ֵמן ּפַ֣ ו ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא לַ֣ ֿגָר֑א לַ֣ ֵמן ּפַ֣
1Co 12:16 יָנא> ָלא הִויֿת ֵמֵנה ֵמן ל ּדָלא הִויֿת עַ֣ ר ֵאֿ֭דָנ֑א עַ֣ ֵואן ִּתאמַ֣

ֿגָר֑א יֵּתיה ֵמֵנה ֵמן ּפַ֣ ו ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא לַ֣ ֿגָר֑א לַ֣ ּפַ֣
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1Co 12:17 עָֿתא> ֵואֻלו ׁשמַ֣ יָּכא ֗הָוֿת מַ֣ יֵנ֞א ֗הָו֑א אַ֣ ֿגָרא עַ֣ ֵאֻלו ֵּגיר ֻּכֵלה ּפַ֣
ָנא מִריח ֗הָוא> יּכַ֣ עָֿתא ֗הָו֑א אַ֣ ׁשמַ֣ ֻּכֵלה מַ֣

1Co 12:18 ָנא יּכַ֣ ֿגָר֑א אַ֣ ָּדֵמ֞א ּבֿפַ֣ ֿ֭ד ֵמן הַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ָלָהא ָסם ֻּכל חַ֣ ָהָׁשא ֵּדין אַ֣
ּדֻהו צָֿבא>

1Co 12:19 <ֿגָרא יָּכא ֗הָוא ּפַ֣ ָּדָמ֑א אַ֣ ו הַ֣ ֿ֭ד ֗הוַ֣ ֵאֻלו ֵּדין ֻּכלֻהון חַ֣
1Co 12:20 <ֿגָרא ו ֵּדין ּפַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ִּגֵיא֑א֞ חַ֣ יֻהון סַ֣ ָּדֵמ֞א ִאיֿתַ֣ ָהָׁשא ֵּדין הַ֣

1Co 12:21 <֗נּתי ִלי עָיא אַ֣ ר ִלאיָֿ֭דא> ּדָלא ֵמֿתּבַ֣ יָנא ּדִֿתאמַ֣ ָלא ֵמׁשּכָחא עַ֣
עָי֞ן א֗נֵּתין ִלי> ֞ ּדָלא ֵמֿתּבַ֣ ר לֵרֿגֵלא> ח ּדִנאמַ֣ ָאֿפָלא ִרָׁשא ֵמׁשּכַ֣

1Co 12:22 ו יֻהון ֻה֗ מִחיִלי֑ן עלַ֣ ֿבִרין ּדַ֣ ָּדֵמ֞א ּדֵמסּתַ֣ יֵלין הַ֣ ֵאָלא יִַּ֣תיָראִיֿת אַ֣
ֻסונָקָנא>

1Co 12:23 ֿגָר֑א לָהֵלין ִאיָקָרא עִרין ֵאנֻון ּבֿפַ֣ מצַ֣ איֵלין ּדָסֿבִרינַ֣ן ּדַ֣ וַ֣
ן לֻהון> ֿ֭דנֻוָּכָֿפא ֵאנֻו֑ן ֵאסִּכָמא יִַּ֣תיָרא ָעֿבִּדינַ֣ איֵלין ּדַ֣ ן וַ֣ סֵּגינַ֣> יִַּ֣תיָרא מַ֣
1Co 12:24 מיַ֣קִרי֑ן ָלא ֵמֿתּבֵעא לֻהון ן ּדַ֣ ָּדֵמ֞א ִּדאיֿת ּבַ֣ יֵלין ֵּדין הַ֣ אַ֣

יָנא ָּדָמא אַ֣ ֿגָרא> ויַ֣֗הֿב ִאיָקָרא יִַּ֣תיָרא להַ֣ זֵֿגה לֿפַ֣ ָלָהא ֵּגיר מַ֣ ִאיָקָרא> אַ֣
זֻעו֑ר ּדַ֣

1Co 12:25 ֿ֭ד וָיאִיֿת> חַ֣ ָּדֵמ֞א ׁשַ֣ ֿגָר֑א ֵאָלא ֻּכלֻהון הַ֣ ּדָלא ֵּתהֵוא ָּפלֻּגוָֿתא ּבֿפַ֣
ֿ֭ד ֵנהוֻון ָיצִּפין> ל חַ֣ עַ֣

1Co 12:26 ן ֵואן ָּדם ֵנהֵוא ָּכֵאֿ֑ב ֻּכלֻהון ֵנהוֻון ָחִׁשי> ֿ֭ד הַ֣ ֿתי ּדחַ֣ ֵּדאמַ֣
ּבִחין> ָּדֵמ֞א ֵנהוֻון ֵמׁשּתַ֣ ָּד֑ם ֻּכלֻהון הַ֣ ֿ֭ד הַ֣ ח חַ֣ ּבַ֣ ֵמׁשּתַ֣

1Co 12:27 ֿתֻֿכון ּס ּס ָּדֵמ֞א ּבֻֿ֭דוּכַ֣ מִׁשיָחא> והַ֣ ֗נֻּתון ּדַ֣ ֿגֵרה אַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ּפַ֣ אַ֣
1Co 12:28 ֞ רֻהון נִֿבֵיא> ֞ ָּבֿתַ֣ ם ׁשִליֵחא> ָלָהא ּבִעּ֗דֵּת֑ה ֻלוקֿ֭דַ֣ ָסם ֵּגיר אַ֣
והָֿבָֿת֞א ָּדאסיֻוָֿתא> רֻהון מַ֣ ֞ ָּבֿתַ֣ יֵלא> ֞י חַ֣ רֻהון ָעֿבּדַ֣ ֞ ָּבֿתַ֣ לָֿפֵנא> רֻהון מַ֣ ָּבֿתַ֣

֞ ָי֞א ּדֵלָׁשֵנא> זנַ֣ ֞ וַ֣ ּבָרֵנא> מֿ֭דַ֣ ּדָרֵנ֞א וַ֣ וַ֣מעַ֣
1Co 12:29 לָמא ֻּכלֻהון נִֿבֵי֑א֞ לָמא ֻּכלֻהון לָמא ֻּכלֻהון ׁשִליֵח֑א֞ ּדַ֣ ּדַ֣

יֵל֑א֞ ֞י חַ֣ לָֿפֵנ֑א֞ לָמא ֻּכלֻהון ָסערַ֣ מַ֣
1Co 12:30 והָֿבָֿת֞א ָּדאסיֻוָֿת֑א לָמא ֻּכלֻהון לָמא לֻֿכלֻהון ִאיֿת לֻהון מַ֣

ׁשִקי֑ן לָמא ֻּכלֻהון מֿפַ֣ ו ּדַ֣ לִלי֑ן אַ֣ ּבֵלָׁשֵנ֞א ממַ֣



428                               The Aramaic Peshitta

1Co 12:31 ֵויֻֿכון ורָֿבָֿת֑א֞ ֵאָנא ֻּתוֿב ֵאחַ֣ והָֿבָֿת֞א רַ֣ ֵאן ֵּדין ָטִנין א֗נֻּתון ּבמַ֣
מיַּ֣תָרא> ֻאורָחא ּדַ֣

1Co 13:1 אֵֿכ֑א֞ וֻחוָּבא ָלא ֵנהֵוא ִּב֑י לַ֣ ֿ֭דמַ֣ ֵלל וֿבַ֣ יָנָׁש֞א ֵאמַ֣ ֿבנַ֣ ֵאן ּבֻֿכל ֵלָׁשן ּדַ֣
ו ִצצָלא ּדָיֵהֿב ָקָלא> הִויֿת ִלי נָחָׁשא ּדָזֵא֑ם אַ֣

1Co 13:2 עָֿת֑א ֵואן ע ֗אָרֵז֞א ֻּכלֻהון וֻֿכָלה ִיֿ֭דַ֣ ֵואן ֵּתהֵוא ִּבי נִֿביֻוָֿת֑א ֵואּדַ֣
יּת ִּב֑י ָלא ֗הִויֿת ֵנ֑א וֻחוָּבא לַ֣ ָנא ּדֻטוָרא ֵאׁשַ֣ יּכַ֣ יָמנֻוָֿתא> אַ֣ ֵּתהֵוא ִּבי ֻּכָלה הַ֣

ֵמֵּדם>
1Co 13:3 ֿ֑֭ד ֿגרי ּדִנאקַ֣ ׁשֵלם ּפַ֣ וֵּכל ֻּכל ִּדאיֿת ִלי לֵמסִּכֵנ֑א֞ ֵואן אַ֣ ֵואן אַ֣

ר ֗אָנא> וֻחוָּבא ָלא ֵנהֵוא ִּב֑י ֵמֵּדם ָלא ָיֿתַ֣
1Co 13:4 ִסים> ֻחוָּבא ָלא ָחֵסם> ֻחוָּבא ָלא ִּגיָרא ֗הי ֻרוֵחה> וֿבַ֣ ֻחוָּבא נַ֣

ר> ֵמׁשּתֵֿגׁש> וָלא ֵמֿתחֿתַ֣
1Co 13:5 ר ּדֵֿבהּתָֿתא> וָלא ָּבֵעא ִּדיֵלה> וָלא ֵמּתּתִֿפיר> וָלא וָלא ָסעַ֣

ֵעא ּדִֿביׁש> ֵמֿתרַ֣
1Co 13:6 <וָל֑א ֵאָלא ָחֵֿ֭דא ּבֻקוׁשָּתא ָלא ָחֵֿ֭דא ּבעַ֣

1Co 13:7 <ר> ֻּכל ָסֵֿבל ּבַ֣ ן ֻּכל מסַ֣ יֵמ> ר> ֻּכלֵמֵּדם מהַ֣ יּבַ֣ ֻּכל ֵמֵּדם מסַ֣
1Co 13:8 ן ּתֻקו> ֞ וֵלָׁשֵנ֞א ֵנׁשּתַ֣ טָלן> ֻחוָּבא ֵממֻֿתום ָלא ָנֵֿפל> נִֿביַָ֣וָֿת֞א ֵּגיר ֵנֿתּבַ֣

ל> טַ֣ עָֿתא ֵּתֿתּבַ֣ ִויֿ֭דַ֣
1Co 13:9 <ן ֵּבינַ֣ ִּגי ֵמֿתנַ֣ ִליל ֵמן סַ֣ ן וקַ֣ ִּגי ָיֿ֭דִעינַ֣> ו ֵּגיר ֵמן סַ֣ ִליל ֻה֗ קַ֣

1Co 13:10 ִליל ו ֵמֵּדם ּדקַ֣ ל הַ֣ טַ֣ ֿתי ֵּדין ּדִֿתאֵֿתא ּגִמיֻרוָֿת֑א ָהיֵּדין ֵנֿתּבַ֣ ֵאמַ֣
֗הָוא ס

1Co 13:11 איֿך יַֻ֣לוָֿ֭דא ֵלל ֗הִויֿת> וַ֣ יֿך יַֻ֣לוָֿ֭דא ממַ֣ ֿ֭ד יַֻ֣לוָֿ֭דא ֗הִויֿ֑ת אַ֣ ּכַ֣
טֵלֿת ֿבָר֑א ּבַ֣ ֿ֭ד הִויֿת ֵּדין ּגַ֣ ֿב ֗הִויֿת> ּכַ֣ ׁשַ֣ איֿך יַֻ֣לוָֿ֭דא ֵמֿתחַ֣ ֵעא ֗הִויֿת> וַ֣ ֵמֿתרַ֣

ליֻוָֿתא> ָהֵלין ּדטַ֣
1Co 13:12 ִּפי֞ן ן ּבֵֿפֵלאָֿת֑א ָהיֵּדין ֵּדין אַ֣ חִזיָֿתא ָחֵזינַ֣> ֿבמַ֣ יֿך ּדַ֣ ָהָׁשא אַ֣

יֿך ָמא ע אַ֣ ִּג֑י ָהיֵּדין ֵּדין ֵאּדַ֣ ִליל ֵמן סַ֣ ע ֗אָנא קַ֣ ֞ ָהָׁשא ָיֿ֭דַ֣ ִּפין> ל אַ֣ ֻלוקֿבַ֣
ֵּדאֿתיַֿ֣֭דֵעֿת>

1Co 13:13 ּב ֿבָרא> וֻחוָּבא> ּדרַ֣ יָמנֻוָֿתא> וסַ֣ ּתָר֑ן֞ הַ֣ מֿכַ֣ ָהֵלין ֵאֵני֞ן ֵּגיר ּתָלֿת ּדַ֣
ֵּדין ֵמנֵהין ֻחוָּבא>



First Corinthians                                  429

1Co 14:1 והָֿבָֿת֞א ּדֻרוָחא> יִַּ֣תיָראִיֿת ֵּדין נו ּבמַ֣ ר ֻחוָּבא> וטַ֣ ֗רטו ָּבֿתַ֣ הַ֣
ֻּבון> ּדֵֿתֿתנַ֣

1Co 14:2 ֵלל> ֵאָלא יָנָׁש֞א ממַ֣ ֿבנַ֣ ֵלל ֵּגיר ּבֵלָׁשָנ֑א ָלא ֗הָוא לַ֣ ממַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣
ֵלל> ֵל֑ל ֵאָלא ּבֻרוח ֗אָרָזא ממַ֣ ממַ֣ ע ֵמֵּדם ּדַ֣ אָלָהא> ָלא ֵּגיר ֗אָנׁש ָׁשמַ֣ לַ֣

1Co 14:3 <ֵלל ֵּבנָיָנא> וֻלוָּבָֿבא> וֻֿבוָיָאא יָנָׁש֞א ממַ֣ ֿבנַ֣ ֵּב֑א לַ֣ יָנא ֵּדין ּדֵמֿתנַ֣ אַ֣
1Co 14:4 <ֿ֭דֵמֿתנֵַּ֣בא> ִעּ֗דָּתא ָּבֵנא ֵלל ּבֵלָׁשָנא> נַֿ֣פֵׁשה ֻהו ָּבֵנא> וַ֣ ממַ֣ ּדַ֣
1Co 14:5 לֻלון ּבֵלָׁשֵנ֑א֞ יִַּ֣תיָראִיֿת ֵּדין ן ּדֻֿכלֻֿכון ּתמַ֣ ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדי>

ֵלל ּבֵלָׁשָנ֑א ֵאן ָלא ממַ֣ ו ּדַ֣ ֵּב֑א ֵמן הַ֣ יָנא ּדֵמֿתנַ֣ ו ֵּגיר אַ֣ ֿב ֻה֗ ן רַ֣ ֻּבו> ּדֵֿתֿתנַ֣
ֵׁש֑ק ִעּ֗דָּתא ָּבֵנא ס ֵׁשק> ֵאן ֵּדין מֿפַ֣ מֿפַ֣

1Co 14:6 מֻֿכון ּבֵלָׁשֵנ֑א֞ ָמָנא ֵלל עַ֣ ן ֵואמַ֣ ֑י֞ ֵאן ִאֵֿתא לָוֿתֻֿכו> חַ֣ וָהָׁשא אַ֣
ו עָֿתא> אַ֣ ו ִּביֿ֭דַ֣ ו ּבֵֿגלָיָנא> אַ֣ ן אַ֣ מֻֿכו> ֵלל עַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵאָלא ֵאן ֵאמַ֣ וּתַ֣ מַ֣

ו ּביֻולָּפָנא> נִֿביֻוָֿתא> אַ֣ ּבַ֣
1Co 14:7 יּת ּבֵהין נַֿ֣פָׁשא> וָיהָּב֞ן ָקָל֑א ֵאן יֵלין ּדלַ֣ ָאֿף ֵצֿבָוָֿת֞א ֵּגיר אַ֣

ָנא יּכַ֣ רָֿת֑ה אַ֣ חֿבַ֣ ֻּבוָֿבא> ֵואן ִקיָֿתָר֑א ֵאן ֻּפורָׁשָנא ָלא ָעֿבָּד֞ן ֵּביֿת ִקינָּתא לַ֣ אַ֣
ו ֵמֵּדם ּדֵמֿתנֵקׁש> ר> אַ֣ ע> ֵמֵּדם ּדֵמזּדמַ֣ ֵמִֿתיֿ֭דַ֣

1Co 14:8 <קָרָֿבא יַֿ֣ב לַ֣ נֻו ֵנּתטַ֣ רָנא ֵּתקֵרא ָקָלא ּדָלא ּפִריׁ֑ש מַ֣ ֵואן קַ֣
1Co 14:9 ֗נֻּתו֑ן ֵאן ִּתאמֻרון ֵמלָֿתא ּבֵלָׁשָנא> וָלא ֵּתהֵוא ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣

ם ו ּדעַ֣ יֿך הַ֣ ן אַ֣ ן ָהֵויֻּתון לֻֿכו> ע ֵמֵּדם ָּדאמִרין א֗נֻּתו> ָנא ֵמִֿתיֿ֭דַ֣ יּכַ֣ ׁשָק֑א אַ֣ מֿפַ֣
לִלין א֗נֻּתון> ר ממַ֣ ָאאַ֣

1Co 14:10 ֿ֭ד ֵמנֻהון יּת חַ֣ ִּגֵיא֞א ִאיֿת ּבָעלָמא> ולַ֣ ָהא ֵּגיר ֵּגנֵס֞א ּדֵלָׁשֵנ֞א סַ֣
ּדָלא ָקָלא>

1Co 14:11 ו רּבָרָיא להַ֣ יֵלה ּדָקָל֑א ָהֵוא ֗אָנא ִלי ּבַ֣ ע ֗אָנא חַ֣ ֵואן ָלא ָיֿ֭דַ֣
רּבָרָיא> ֵלל ָהֵוא ֵלה ִלי ּבַ֣ ממַ֣ ו ּדַ֣ ֵל֑ל ָואֿף הַ֣ ממַ֣ ּדַ֣

1Co 14:12 <והָֿבָֿת֞א ּדֻרוָחא ֗נֻּתון ּדמַ֣ ָנֵנ֞א אַ֣ ֗נֻּתו֑ן ֵמֻטל ּדטַ֣ ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣
ו ּדֵֿתֿתיַּ֣תֻרון> לֵֿבנָיָנא ּדִעּ֗דָּת֑א ּבעַ֣

1Co 14:13 <ֵׁשק נֿפַ֣ ֵלא ּדַ֣ ֵלל ּבֵלָׁשָנ֑א נצַ֣ ממַ֣ ו ּדַ֣ והַ֣
1Co 14:14 עי ֵּדין ּדַ֣ לָי֑א מַ֣ ו מצַ֣ ֵלא ּבֵלָׁשָנ֑א ֻרוחי ֻה֗ הִויֿת מצַ֣ ֵאן ֻהו ֵּגיר ּדַ֣

ו> ּדָלא ִּפאִרי֞ן ֻה֗
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1Co 14:15 ר עי> ֵואזַ֣מַ֣ ּדַ֣ ֵלא ָאֿף ּבמַ֣ ֵלא ּבֻרוח֑י ֵואצַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ֵאעֵּבֿ֑֭ד ֵאצַ֣
עי> ּדַ֣ ר ָאֿף ּבמַ֣ ּבֻרוח֑י ֵואזַ֣מַ֣

1Co 14:16 ֵלא ֻּדוּכֵֿתה ּדֵהֿ֭דיֻוָט֑א ממַ֣ ו ּדַ֣ ֗נּת ּבֻרו֑ח הַ֣ ֵרֿך אַ֣ ֵואן ָלא ֵאן מֿבַ֣
ע> ֗נּת ָלא ָיֿ֭דַ֣ ר אַ֣ וִּדיָֿתֿך ִּדיָלֿך> ֵמֻטל ּדָמָנא ָאמַ֣ ל ּתַ֣ ן עַ֣ ִמי> ר אַ֣ ָנא ִנאמַ֣ יּכַ֣ אַ֣

1Co 14:17 <ֵנא ֿבָרֿך ָלא ֵמֿתּבַ֣ ֗נּ֑ת ֵאָלא חַ֣ ֵרֿך אַ֣ ִּפיר מֿבַ֣ ֗נּת ֵּגיר ׁשַ֣ אַ֣
1Co 14:18 ֞ ֵלל ֗אָנא ּבֵלָׁשֵנא> אָלָהא> ּדיִַּ֣תיר ֵמן ֻּכלֻֿכון ממַ֣ וֵּדא ֗אָנא לַ֣ מַ֣
1Co 14:19 ֵל֑ל ָּדאֿף עי ֵאמַ֣ ּדַ֣ ֵמׁש ֵמִלי֞ן ּבמַ֣ ֵאָלא ּבִעּ֗דָּתא ָצֵֿבא ֗אָנא ּדחַ֣

ֵלֿף֑ יִַּ֣תיר ֵמן ֵרֻּבו ֵמִלי֞ן ּבֵלָׁשָנא ס ֗אחָרֵנ֞א אַ֣
1Co 14:20 ֞ו יַֻ֣לוֵֿ֭ד֑א ֞ ֵאָלא לִֿביָׁשָֿת֞א הוַ֣ יֻּכון> יֻּתון טֵלין ּבֵרעָינַ֣ ֑י֞ ָלא הוַ֣ חַ֣ אַ֣

ו ּגִמיִרין> יֻּכו֞ן הוַ֣ ֿבֵרעָינַ֣ וַ֣
1Co 14:21 ֵלל ֿבֵלָׁשָנא ֗אחִרָנא> ֵאמַ֣ מ֗לָלא נֻוֿכָרָיא> וַ֣ ֿבמַ֣ ּבָנֻמוָסא ּכִֿתיֿ֑ב ּדַ֣

ר ָמרָיא> ָנא ֵנׁשמֻעוָננ֑י ָאמַ֣ ָמא ָהָנא> ָאֿפָלא ָהֿכַ֣ ם עַ֣ ֵמה עַ֣ עַ֣
1Co 14:22 איֵלין ֞ ֵאָלא לַ֣ ימֵנא> מהַ֣ ָמֵֿ֭דין ֵלָׁשֵנ֞א ָלאָֿתא ֻהו ִסיִמי֑ן ָלא לַ֣

איֵלין ימִני֑ן ֵאָלא לַ֣ איֵלין ּדָלא מהַ֣ ן ָלא ֗הָוא לַ֣ ָוָֿת֞א ֵּדי> ימִני֑ן נִֿביַ֣ ּדָלא מהַ֣
ימִנין> מהַ֣ ּדַ֣

1Co 14:23 לֻלו֑ן נַׁ֣ש ֻּכָלה ִעּ֗דָּת֑א וֻֿכלֻהון ּבֵלָׁשֵנ֞א נמַ֣ ֵאן ֻהו ָהִֿכיל ּדֵֿתֿתּכַ֣
ו לֻהון> ן ּדָהֵלין ׁשנַ֣ ימִני֑ן ָלא ָאמִרי> יֵלין ּדָלא מהַ֣ ו אַ֣ ֞ אַ֣ וֵנעֻלון ֵהֿ֭דיֻוֵטא>

1Co 14:24 ן ּדָלא ו מַ֣ ֵּבי֑ן וֵנֻעול לָוֿתֻֿכון ֵהֿ֭דיֻוָטא> אַ֣ ֵואן ֻּכלֻֿכון ֵּתהוֻון ֵמֿתנַ֣
ן ֵמן ֻּכלֻֿכון> וַ֣ יֵמ֑ן ֵמֿתּבֵצא ֵמן ֻּכלֻֿכו֑ן וֵמֿתּכַ֣ מהַ֣

1Co 14:25 ו֗ה֑י֞ וֵנסֻּגוֿ֭ד ּפַ֣ ל אַ֣ ֞ וָהיֵּדין ֵנֵּפל עַ֣ לָין> סָיָֿת֞א ּדֵלֵּבה ֵמֿתּגַ֣ וֿכַ֣
ָלָהא ִאיֿת ּבֻֿכון ּס ּס ִריָראִיֿת אַ֣ ֑ר ׁשַ֣ אָלָהא> וִנאמַ֣ לַ֣

1Co 14:26 איָנא ֵמנֻֿכון נִׁשין א֗נֻּתו֑ן לַ֣ ֿתי ּדֵמֿתּכַ֣ ֑י֞ ֵּדאמַ֣ חַ֣ ר ֗אָנא ָהִֿכיל אַ֣ ָאמַ֣
איָנא ִּדאיֿת ֵלה איָנא ִּדאיֿת ֵלה יֻולָּפָנא> וַ֣ ר> וַ֣ זֻמוָרא ִנאמַ֣ ִּדאיֿת ֵלה מַ֣

איָנא ִּדאיֿת ֵלה ֻּפוָׁשָק֑א ֻּכלֵהין לֵֿבנָיָנא איָנא ִּדאיֿת ֵלה ֵלָׁשָנא> וַ֣ ֵּגלָיָנא> וַ֣
֞ ֵנהוָין>

1Co 14:27 ֿ֭ד ִּגי ּתָלָֿתא> וחַ֣ ֿ֭ד סַ֣ ן וֿכַ֣ לֻלו> ֵל֑ל ּתֵרי֞ן נמַ֣ ֵואן ּבֵלָׁשָנא ֗אָנׁש נמַ֣
ֵׁשק> ֿ֭ד נֿפַ֣ ן וחַ֣ לֻלו> ֿ֭ד נמַ֣ חַ֣
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1Co 14:28 <ֵלל ּבֵלָׁשָנא ממַ֣ ו ּדַ֣ ֵׁש֑ק ֵנׁשֻּתוק ֵלה ּבִעּ֗דָּתא הַ֣ מֿפַ֣ יּת ּדַ֣ ֵואן לַ֣
ֵלל> אָלָהא נמַ֣ ינַ֣ו֗הי לנַֿ֣פֵׁשה ולַ֣ וֿבַ֣

1Co 14:29 <רֻׁשון רָּכא נֿפַ֣ לֻלו֑ן וׁשַ֣ ו ּתָלָֿתא נמַ֣ נִֿבֵי֞א ֵּדין ּתֵרי֞ן אַ֣
1Co 14:30 <ֿ֭דָמָיא ֵנׁשֻּתוק ֵלה ֿ֭ד ָיֵֿתֿ֑ב קַ֣ ֗אחִרָנא ֵנֿתּגֵלא ּכַ֣ ֵואן לַ֣

1Co 14:31 <ֿף ֻּבו֑ן ּדֻֿכלָנׁש ִנאלַ֣ ֿ֭ד ֵּתֿתנַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ֵמׁשּכִחין א֗נֻּתון ֵּגיר ֻּכלֻֿכון ּדחַ֣
יַ֣א> וֻֿכלָנׁש ֵנֿתּבַ֣

1Co 14:32 <עּבָֿ֭דא נִֿבֵי֞א ֵמׁשּתַ֣ נִֿבֵי֞א לַ֣ ֻרוָחא ֵּגיר ּדַ֣
1Co 14:33 יֿך ׁשָלָמא> אַ֣ ׁשֻֿגוׁשָי֑א ֵאָלא ּדַ֣ אָלָהא ָלא ֗הָוא ּדַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣

֞ ִּדיֵׁשא> ֿבֻֿכלֵהין ִעָֿ֭דָֿת֞א ּדקַ֣ ּדַ֣
1Co 14:34 ֞לָל֑ן נמַ֣ ס לֵהין ּדַ֣ ּפַ֣ ֞ ָלא ֵּגיר מַ֣ ִּתיָקן> יֻּכו֞ן ּבִעּ֗דָּתא ֵנהוָי֞ן ׁשַ֣ ֵנׁשַ֣

ר> ָנא ָּדאֿף ָנֻמוָסא ֵאמַ֣ יּכַ֣ עּבָֿ֭ד֑ן֞ אַ֣ ֵאָלא ּדֵנׁשּתַ֣
1Co 14:35 ֵּבהּתָֿתא ֞ יֵהין> עלַ֣ אָל֞ן לֿבַ֣ יֵהי֞ן נׁשַ֣ ֵואן ֵמֵּדם ָצֿבָי֞ן ּדִנאלָּפ֑ן֞ ּבָֿבּתַ֣

֞ לָלן> ֗הי ֵּגיר ּדֵנֵׁש֞א ּבִעּ֗דָּתא נמַ֣
1Co 14:36 ו לָוֿתֻֿכון ֗הו אָלָהא> אַ֣ ֿת ֵמלֵֿתה ּדַ֣ לָמא ֵמנֻֿכון ֗הו ֵנֿפקַ֣ ו ּדַ֣ אַ֣

לֻחוֿ֭ד מָטֿ֑ת ּבַ֣
1Co 14:37 ע ָהֵלין ו ּדֻרוָחא ֻה֑ו ֵנּדַ֣ נִֿבָיא ֻהו> אַ֣ ר ּדַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ֵמנֻֿכון ָסֿבַ֣

ן> ּדָֿכֵֿתֿב ֗אָנא לֻֿכו֑ן ּדֻֿפוקָּדֵנ֞א ֵאנֻון ּדָמרַ֣
1Co 14:38 <ע ֑ע ָלא ֵנּדַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּדין ָלא ָיֿ֭דַ֣

1Co 14:39 <ָלֻלו ּבֵלָׁשֵנ֞א ָלא ֵּתֿכֻלון ממַ֣ ָּביֻ֑ו ולַ֣ ֞י לֵמֿתנַ֣ חַ֣ נו ָהִֿכיל אַ֣ טַ֣
1Co 14:40 ֿבֵטּכָסא ֵנהֵוא ס ֻּכלֵמֵּדם ֵּדין ֵּבאסִּכָמא וַ֣

1Co 15:1 <ֵּבלֻּתוָני֗הי ן וקַ֣ רּתֻֿכו> ּבַ֣ נֵּגִלָיון ּדסַ֣ ֑י֞ ֵאוַ֣ חַ֣ ע ֗אָנא לֻֿכון ֵּדין אַ֣ וּדַ֣ מַ֣
וָקמֻּתון ֵּבה>

1Co 15:2 רּתֻֿכו֑ן ֵאן ָעהִּדין א֗נֻּתו֑ן ֵאן ּבַ֣ איָֿ֭דא ֵמלָֿתא סַ֣ ן ּבַ֣ וֵֿבה ָחֵאין א֗נֻּתו>
יֵמנֻּתון> ָלא ֗הָוא סִריָקאִיֿת הַ֣

1Co 15:3 מִׁשיָחא ּבֵלֿ֑ת ּדַ֣ יֿך ֵמֵּדם ּדקַ֣ ם אַ֣ ׁשלֵמֿת לֻֿכון ֵּגיר ֵמן ֻלוקֿ֭דַ֣ אַ֣
ֿכִֿתיֿב> ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ י֑ן֞ אַ֣ ֞י חָטהַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ִמיֿת עַ֣

1Co 15:4 <ֿכִֿתיֿב יֿך ּדַ֣ ֿתָלָֿתא יַ֣וִמי֑ן֞ אַ֣ ר> וָקם לַ֣ וֵֿ֭דאֿתקֿבַ֣
1Co 15:5 <ר ֿתֵרעסַ֣ ֵואֿתחִזי לִֿכאָֿפא> וָֿבֿתֵרה לַ֣
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1Co 15:6 ִּגֵיא֞א ֿכחָֿ֭ד֑א ּדסַ֣ ִחי֞ן אַ֣ ֵמׁשָמאא אַ֣ רֵּכן ֵאֿתחִזי ליִַּ֣תיר ֵמן חַ֣ וָֿבֿתַ֣
ָמא לָהָׁש֑א וֵמנֻהון ּדֵמֿכו> ָיִמין ֵאנֻון עֿ֭דַ֣ ֵמנֻהון קַ֣

1Co 15:7 <ׁשִליֵח֞א ֻּכלֻהון יַ֣עֻקוֿב> וָֿבֿתֵרה לַ֣ ר ָהֵלין ֵאֿתחִזי ל7 וֵמן ָּבֿתַ֣
1Co 15:8 <ליַ֣חָטא> ֵאֿתחִזי ָאֿף ִלי יֿך ּדַ֣ רָֿתא ֵּדין ּדֻֿכלֻהו֑ן אַ֣ לחַ֣

1Co 15:9 וָלא ָׁשֵוא ֗אָנא ֵּדאֿתקֵרא ֞ ׁשִליֵחא> ֵאָנא ֗אָנא ֵּגיר זֻעורֻהון ּדַ֣
אָלָהא> ׁשִליָחא> ֵמֻטל ּדֵרֿ֭דֵּפֿת ִעּ֗דֵּתה ּדַ֣

1Co 15:10 יֻּבוֵֿתה ּדִֿבי> ָלא י> וטַ֣ י ֵמֵּדם ִּדאיֿתַ֣ אָלָהא ִאיֿתַ֣ יֻּבוֵֿתה ֵּדין ּדַ֣ ּבטַ֣
מי> יֻּבוֵֿתה ּדעַ֣ הָוֿת סִריָק֑א ֵאָלא יִַּ֣תיר ֵמן ֻּכלֻהון ִלאיֿת> ָלא ֵאָנא> ֵאָלא טַ֣

1Co 15:11 <יֵמנֻּתון ָנא הַ֣ ן וָהֿכַ֣ ֿכרִזינַ֣> ָנא מַ֣ ֵאן ֵאָנא ָהִֿכיל> ֵואן ֵהנֻו֑ן ָהֿכַ֣
1Co 15:12 ָנא ִאיֿת ּבֻֿכון יּכַ֣ ֵאן ֵּדין מִׁשיָחא ֵמֿתּכֵרז ּדָקם ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֑א֞ אַ֣

֞ יַֿ֣ת ִמיֵֿתא> יּת חַ֣ ן לַ֣ ֗אָנָׁשא ָּדאמִרי>
1Co 15:13 <יּ֑ת ָאֿפָלא מִׁשיָחא ָקם יַֿ֣ת ִמיֵֿת֞א לַ֣ ֵואן חַ֣

1Co 15:14 ן סִריָקא ָאֿף ֵואן מִׁשיָחא ָלא ָק֑ם סִריָקא ֗הי ָּכֻרוזֻוֿתַ֣>
יָמנֻוֿתֻֿכון> הַ֣

1Co 15:15 ל אסֵהֿ֭דן עַ֣ אָלָה֑א ּדַ֣ ָּגֵל֞א ּדַ֣ ן ֵּדין ָאֿף ָסהֵּד֞א ּדַ֣ ֿכִחין ֗חנַ֣ ֵמׁשּתַ֣
ִקים> ֿ֭ד ָלא אַ֣ מִׁשיָחא> ּכַ֣ אִקים לַ֣ ָלָהא> ּדַ֣ אַ֣

1Co 15:16 <ֵאן ִמיֵֿת֞א ֵּגיר ָלא ָקיִמי֑ן ָאֿפָלא מִׁשיָחא ָקם
1Co 15:17 יֻּכו֞ן חָטהַ֣ ִּכיל ּבַ֣ עֿ֭דַ֣ ן וַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכו> ָטָלא ֗הי הַ֣ ֵואן מִׁשיָחא ָלא ָק֑ם ּבַ֣

֗נֻּתון> אַ֣
1Co 15:18 <ֿ֭דו לֻהון מִׁשיָחא> ֵאֿבַ֣ ֿ֭דֵמֿכו ּבַ֣ יֵלין ּדַ֣ ר ָאֿף אַ֣ ֿכֿבַ֣ וַ֣

1Co 15:19 ו ֵמן ן ֻה֗ מִׁשיָח֑א ָּדֵוינַ֣ ּבִרינַ֣ן ּבַ֣ לֻחוֿ֭ד מסַ֣ ֵי֞א ּבַ֣ ו חַ֣ ֵואן ּבָהֵלין ֻה֗
יָנָׁש֞א ס ֻּכלֻהון ּבנַ֣

1Co 15:20 ֞ מֵּכא> הָוא ִרִׁשיָֿתא ּדֿ֭דַ֣ ֞ וַ֣ ָהָׁשא ֵּדין מִׁשיָחא ָקם ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿתא>
1Co 15:21 רָנָׁשא ָנא ָאֿף ּביַֿ֣֭ד ּבַ֣ וָּת֑א ָהֿכַ֣ רָנָׁשא הָוא מַ֣ ֿביַֿ֣֭ד ּבַ֣ ָנא ּדַ֣ איּכַ֣ וַ֣

֞ יַֿ֣ת ִמיֵֿתא> ָהוָיא חַ֣
1Co 15:22 ָנא ָאֿף יָנָׁש֞א ָמיִּתי֑ן ָהֿכַ֣ אָֿ֭דם ֻּכלֻהון ּבנַ֣ ָנא ֵּגיר ּדָֿב7 יּכַ֣ אַ֣

מִׁשיָחא ֻּכלֻהון ָחֵאין> ּבַ֣
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1Co 15:23 יֵלין רֵּכן אַ֣ ֗אָנׁש ֗אָנׁש ּבֵטּכֵסה> ִרִׁשיָֿתא הָוא מִׁשיָחא> ָּבֿתַ֣
מִׁשיָחא ֵאנֻון ּבֵמאִֿתיֵֿתה> ּדֿ֭דַ֣

1Co 15:24 ָֿבא> ָמא אָלָהא אַ֣ לֻּכוָֿתא לַ֣ ׁשֵלם מַ֣ רָֿת֑א ָמא ּדמַ֣ וָהיֵּדין ֵּתהֵוא חַ֣
֞ יִלין> ן וֻֿכל חַ֣ ֵטל ֻּכל ִריׁש> וֻֿכל ֻׁשולָט> ּדֿבַ֣

1Co 15:25 ו֗ה֞י ֻּכלֻהון נִסים ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ ָמא ּדַ֣ ו ֵּגיר ּדנַ֣מֵלֿך> עֿ֭דַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֻה֗
ו֗הי>֞ ּתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣

1Co 15:26 <וָּתא ל> מַ֣ טַ֣ ֗אחָרָיא ּבֵעלּדָֿבָֿבא ֵמֿתּבַ֣ וַ֣
1Co 15:27 ן ּדֻֿכלֵמֵּדם ר ֵּדי> ו֗הי>֞ ָמא ֵּדאמַ֣ עֵּבֿ֭ד ּתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ ֻּכל ֵּגיר ׁשַ֣

עֵּבֿ֭ד ֵלה ֻּכל> ו ּדׁשַ֣ ר-ֵמן הַ֣ סטַ֣ ֿ֭ד ֵל֑ה ִיִֿ֭דיָעא ּדַ֣ עּבַ֣ ֵמׁשּתַ֣
1Co 15:28 ו ֿ֭ד להַ֣ עּבַ֣ ֿ֭ד ֵלה ֻּכ֑ל ָהיֵּדין ֻהו ּבָרא ֵנׁשּתַ֣ עּבַ֣ וָמא ֵּדאׁשּתַ֣

ָלָהא ֻּכל ּבֻֿכל> עֵּבֿ֭ד ֵלה ֻּכ֑ל ּדֵנהֵוא אַ֣ ּדׁשַ֣
1Co 15:29 ֵואָלא ָמָנא ֵנעּבֻֿ֭דון ָהנֻון ּדָעמִּדין חָלֿף ִמיֵֿת֑א֞ ֵאן ִמיֵֿת֞א ָלא

֞ ָקיִמי֑ן ָמָנא ָעמִּדין חָלֿף ִמיֵֿתא>
1Co 15:30 <ן ן ּבֻֿכל ָׁשָעא ּבֻקנִֿ֭דיָנוס ָקיִמינַ֣ לָמָנא ָאֿף חנַ֣ וַ֣

1Co 15:31 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ֑י֞ ִּדאיֿת ִלי ּבָמרַ֣ חַ֣ ָיֵמא ֗אָנא ּבֻׁשוֿבָהרֻֿכון אַ֣
ּדֻֿכליֻום ָמֵאֿת ֗אָנא>

1Co 15:32 אֵֿפָסו֑ס ָמָנא יָוָֿת֞א ֵּב7 יָנָׁש֑א֞ ֵאׁשּתִֿ֭דיֿת לחַ֣ יֿך ּדֵֿביֿת ּבנַ֣ ֵאן אַ֣
ן> ן ֵנאֻֿכול וֵנׁשֵּתא> מָחר ֵּגיר ָמיִּתינַ֣ ֵאֿתהִניֿת> ֵאן ִמיֵֿת֞א ָלא ָקיִמי>

1Co 15:33 ִסיֵמ֞א ֻׁשועָיָֿת֞א ִּביָׁשָֿת֞א ּס ּס ּבָל֞ן ֵרעָיֵנ֞א ּבַ֣ ן מחַ֣ ָלא ֵּתטֻעו>
1Co 15:34 עָֿתא ן ִאיֿת ֵּגיר ֗אָנָׁשא ִּדיֿ֭דַ֣ ִעירו ֵלּבֻֿכון זִַּ֣דיָקאִיֿת> וָלא ֵּתחֻטו> אַ֣

ר ֗אָנא> ו ָאמַ֣ ֿתֻֿכון ֻה֗ ן לֵֿבהּתַ֣ יּת ּבֻהו> אָלָהא לַ֣ ּדַ֣
1Co 15:35 <ֿגָרא ָאֵֿתין איָנא ּפַ֣ ָנא ָקיִמין ִמיֵֿת֑א֞ וֿבַ֣ איּכַ֣ ר ֗אָנׁש ֵמנֻֿכו֑ן ּדַ֣ ִנאמַ֣

1Co 15:36 <֗נּ֑ת ֵאן ָלא ָמֵאֿת> ָלא ָחֵיא ע אַ֣ ֿכָל֑א זַ֣רָעא ּדָזרַ֣ סַ֣
1Co 15:37 ע עִֿתיֿ֭ד לֵמהָוא> ָזרַ֣ ֿגָרא ּדַ֣ ו ּפַ֣ ֗נּ֑ת ָלא ֗הָוא הַ֣ ע אַ֣ ו ֵמֵּדם ּדָזרַ֣ והַ֣
֞ רָּכא ּדזַ֣רֻעוֵנא> ו ּדׁשַ֣ ֞ אַ֣ סָעֵרא> ו ּדַ֣ ֞ אַ֣ רֵטָליָּתא ּדֵחֵטא> ֗נּ֑ת ֵאָלא ּפֵרּדָּתא עַ֣ אַ֣

1Co 15:38 ֿ֭ד ֵמן זַ֣רֻעוֵנ֞א ֿ֭ד חַ֣ לחַ֣ ָנא ּדָצֵֿבא> וַ֣ יּכַ֣ ֿגָרא> אַ֣ ָלָהא ֵּדין ָיֵהֿב ֵלה ּפַ֣ אַ֣
ֿכָיֵנה> ֿגָרא ּדַ֣ ּפַ֣
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1Co 15:39 <ר ֗אָנָׁשא ֿגָרא ּדֿבַ֣ ו ֵּגיר ּפַ֣ ר ׁשֵוא> ֗אחִרין ֻה֗ ָלא ֗הָוא ֵּדין ֻּכל ּפֿגַ֣
֞ ֗אחִרין ּדנֻוֵנא> חָֿתא> וַ֣ ֗אחִרין ּדָֿפרַ֣ ֿבִעיָרא> וַ֣ ֗אחִרין ּדַ֣ וַ֣

1Co 15:40 ו ֞ ֵאָלא ֗אחִרין ֻה֗ רָעָנֵיא> ֿגֵר֞א אַ֣ ֞ ִואיֿת ּפַ֣ ָיֵנא> ֿגֵר֞א ׁשמַ֣ ִואיֿת ּפַ֣
֞ ארָעָנֵיא> ֗אחִרין ּדַ֣ ָיֵנ֑א֞ וַ֣ ׁשמַ֣ ֻׁשוֿבָחא ּדַ֣

1Co 15:41 <הָרא ֗אחִרין ֻׁשוֿבָחא ּדסַ֣ ו ֻׁשוֿבָחא ּדֵׁשמָׁשא> וַ֣ ֗אחִרין ֻה֗ וַ֣
ו ּבֻׁשוֿבָחא> ר ֻה֗ וּכָֿבא מיַּ֣תַ֣ וּכָֿבא ֵמן ּכַ֣ ֞ וֿכַ֣ וּכֵֿבא> ֗אחִרין ֻׁשוֿבָחא ּדֿכַ֣ וַ֣

1Co 15:42 <חָֿבָל֑א ָקיִמין ּדָלא חָֿבָלא רִעין ּבַ֣ ֞ ֵמזּדַ֣ יַֿ֣ת ִמיֵֿתא> ָנא ָאֿף חַ֣ ָהֿכַ֣
1Co 15:43 ֿכִריֻהוָֿת֑א רִעין ּבַ֣ עָר֑א ָקיִמין ּבֻׁשוֿבָחא> ֵמזּדַ֣ רִעין ּבצַ֣ ֵמזּדַ֣

יָלא> ָקיִמין ּבחַ֣
1Co 15:44 ֿגָרא ֿגָרא ֻרוָחָנָיא> ִאיֿת ֵּגיר ּפַ֣ ֿגָרא נַֿ֣פָׁשָנָי֑א ָקֵאם ּפַ֣ רִעין ּפַ֣ ֵמזּדַ֣

ֿגָרא ּדֻרוח> נֵֿפׁ֑ש ִואיֿת ּפַ֣ ּדַ֣
1Co 15:45 ָי֑א ָו7אָֿ֭דם נֵֿפׁש חַ֣ ֿ֭דָמָיא לַ֣ רָנָׁשא קַ֣ ָֿ֭דם ּבַ֣ ָנא ָאֿף ּכִֿתיֿב> הָוא ָא7 ָהֿכַ֣

חָיִניָֿתא> ֗אחָרָיא לֻרוָחא מַ֣
1Co 15:46 <ם ֻרוָחָנָי֑א ֵאָלא נַֿ֣פָׁשָנָיא> וָהיֵּדין ֻרוָחָנָיא ֵאָלא ָלא ֗הָוא ֻלוקֿ֭דַ֣

1Co 15:47 ֿתֵרי֞ן ָמרָיא ֵמן רָנָׁשא ּדַ֣ רָע֑א ּבַ֣ ֿפָרָנא ּדֵמן אַ֣ ֿ֭דָמָיא עַ֣ רָנָׁשא קַ֣ ּבַ֣
ָיא> ׁשמַ֣

1Co 15:48 ָנא איּכַ֣ ֞ וַ֣ ֿפָרֵנא> ָנא ָאֿף עַ֣ ֿפָרָנ֑א ָהֿכַ֣ ו עַ֣ ו֗הי הַ֣ ָנא ִּדאיֿתַ֣ יּכַ֣ אַ֣
֞ ָיֵנא> ָנא ָאֿף ׁשמַ֣ ָי֑א ָהֿכַ֣ ו ּדֵמן ׁשמַ֣ ו֗הי הַ֣ ִּדאיֿתַ֣

1Co 15:49 ׁש ּדֻמוָֿתא ָנא ֵנלּבַ֣ ֿפָר֑א ָהֿכַ֣ ו ּדֵמן עַ֣ לֵֿבׁשן ּדֻמוָֿתא ּדהַ֣ איֿך ּדַ֣ וַ֣
ָיא> ו ּדֵמן ׁשמַ֣ ּדהַ֣

1Co 15:50 ָיא ׁשמַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ֿ֭דָמא מַ֣ ֑י֞ ּדֵֿבסָרא וַ֣ חַ֣ ר ֗אָנא אַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָאמַ֣
ּבָלנֻוָֿתא> ן וָלא חָֿבָלא ָיֵרֿת ָלא ֵמֿתחַ֣ ֿת> ָלא ֵמׁשּכִחי> לִמארַ֣

1Co 15:51 ֿ֑ף לַ֣ ן ֵּדין ֵנֿתחַ֣ ֿך֑ ֻּכלַ֣ ן ֵנֿ֭דמַ֣ ו ֻּכלַ֣ ר ֗אָנא לֻֿכון ֗אָרָזא> לַ֣ ָהא ָאמַ֣
1Co 15:52 ֿ֭ד ֵּתקֵר֑א רָנא ֗אחָריָּתא ּכַ֣ יָנא> ּבקַ֣ יֿך רָֿפֿף עַ֣ ִריָֿפאִיֿת> אַ֣ חַ֣

ֿף> לַ֣ ן ֵנֿתחַ֣ חנַ֣ נֻקוֻמון ִמיֵֿת֞א ּדָלא חָֿבָלא וַ֣ וַ֣
1Co 15:53 ּבָלנֻוָֿת֑א וָהָנא ׁש ָלא ֵמֿתחַ֣ ל> ּדֵנלּבַ֣ ּבַ֣ ו ֵּגיר ָהָנא ּדֵמֿתחַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֻה֗

ׁש ָלא ָמיֻוֻֿתוָֿתא> ּדָמֵאֿת> ּדֵנלּבַ֣
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1Co 15:54 ּבָלנֻוָֿת֑א וָהָנא ּדָמֵאֿת ל ָלא ֵמֿתחַ֣ ּבַ֣ ָמא ּדָלֵֿבׁש ֵּדין ָהָנא ּדֵמֿתחַ֣
וָּתא ּבָזֻֿכוָֿתא> ע מַ֣ ֿכִֿתיָֿב֑א ֵּדאֿתּבלַ֣ ָלא ָמיֻוֻֿתוָֿת֑א ָהיֵּדין ֵּתהֵוא ֵמלָֿתא ֗הי ּדַ֣

1Co 15:55 <יָּכא ֗הי ָזֻֿכוֵֿתֿכי> ׁשיֻול וָּת֑א ָאו אַ֣ ו ֻעוקָסֿך> מַ֣ יּכַ֣ אַ֣
1Co 15:56 <חִטיָֿתא ָנֻמוָסא ֻהו יָלא ּדַ֣ וָּתא חִטיָֿתא ֗הי> וחַ֣ ֻעוקֵסה ֵּדין ּדמַ֣

1Co 15:57 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ן ָזֻֿכוָֿתא ּביַֿ֣֭ד ָמרַ֣ אָלָה֑א ּדיַ֣֗הֿב לַ֣ יֻּבו ֵּדין לַ֣ טַ֣
1Co 15:58 ן וָלא ֵּתהוֻון ֵמּתִזיִעי֑ן ֵאָלא רִרי> ו מׁשַ֣ ֑י֞ הוַ֣ ִּביֿבַ֣ ֞י וחַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣
מלֻֿכון ָלא ֿ֭ד ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדעַ֣ עָֿבֵֿ֭דה ּדָמרָיא> ּכַ֣ ן ּבַ֣ ו ֵמֿתיַּ֣תִרין ּבֻֿכלזֿבַ֣ הוַ֣

֗הָוא סִריק ּבָמרָיא ס
1Co 16:1 ָנא ּדֵֿפקֵּדֿת לִעָֿ֭דָֿת֞א יּכַ֣ ִּדיֵׁש֑א֞ אַ֣ נַׁ֣ש לקַ֣ ל ֵמֵּדם ֵּדין ּדֵמֿתּכַ֣ עַ֣

֗נֻּתון עֵֿבֿ֭דו> ָנא ָאֿף אַ֣ ָטֵי֑א֞ ָהֿכַ֣ לַ֣ ּדֿגַ֣
1Co 16:2 ו ר הַ֣ יֵּתה ֵנהֵוא ָסֵאם וָנטַ֣ ָּבא> ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ּבֿבַ֣ ֿ֭ד-ּבׁשַ֣ ּבֻֿכל חַ֣

֞ ו֗ה֑י֞ ּדָלא ָמא ֵּדאִֿתיֿת> ָהיֵּדין ֵנהוָי֞ן ֵּגֿבָיָֿתא> ֵמֵּדם ּדָמֵטא ִּבאיֿ֭דַ֣
1Co 16:3 <רָּתא ר ֵּבאּגַ֣ ּדַ֣ איֵלין ּדָֿגֵֿבין א֗נֻּתו֑ן לֻהון ֵאׁשַ֣ וָמא ֵּדאִֿתיֿת> לַ֣

יֻּבוֿתֻֿכון ֻל7אוִרׁשֵלם> ּדנַ֣וּבֻלון טַ֣
1Co 16:4 <מי ִנאזֻ֗לון ֵאן ֵּדין ָׁשֵוא ֗הו ֻסועָרָנא> ָּדאֿף ֵאָנא ִאזַ֣֑ל עַ֣

1Co 16:5 ר ֗אָנא ָלה ֞ ָעֿבַ֣ ֵקָֿ֭דוָנֵיא> ָאֵֿתא ֗אָנא ֵּדין לָוֿתֻֿכו֑ן ָמא ּדֵעֿבֵרֿת ֵמן מַ֣
ֵקָֿ֭דוִניַ֣א> מַ֣ ֵּגיר ל7

1Co 16:6 וֻוָנני א֗נֻּתון ּתלַ֣ סֵּתא לָוֿתֻֿכו֑ן ּדַ֣ ו אַ֣ ֵוא> אַ֣ ר ָאֿף לָוֿתֻֿכון ֵאקַ֣ ֿכֿבַ֣ וַ֣
ר ָּדאֵזל ֗אָנא> אֿתַ֣ לַ֣

1Co 16:7 ר ּבַ֣ ן מסַ֣ ר ֻאורָחא ֵאחֵזיֻֿכו> יֿך ָעֿבַ֣ ָלא ֵּגיר ָצֵֿבא ֗אָנא ּדָהָׁשא> אַ֣
ֵּפס ִלי> ר זַֿ֣בָנא לָוֿתֻֿכו֑ן ֵאן ָמרי מַ֣ אוחַ֣ ֗אָנא ֵּגיר ּדַ֣

1Co 16:8 <ָמא לֵּפנִטָקוסִטא אֵֿפָסוס עֿ֭דַ֣ ֵוא ֗אָנא ֵּדין ֵּב7 מקַ֣
1Co 16:9 <ִּגיאִין ֻקוֿבֵל֞א סַ֣ מֵלא ֻסועָרֵנ֑א֞ וסַ֣ ח ִלי> ּדַ֣ ָּבא ֵאֿתּפֿתַ֣ רָעא ֵּגיר רַ֣ ּתַ֣

1Co 16:10 ֿ֭דָלא ֵּדחָלא ֵנהֵוא יָמֵֿתָאו֑ס חזַ֣ו ּדַ֣ יֻּכון ִט7 ֵאן ֵּדין ִנאֵֿתא ֵצאֿ֭דַ֣
ֿכָוֿתי> ח אַ֣ ן עָֿבָֿ֭דא ֵּגיר ּדָמרָיא ָּפלַ֣ לָוֿתֻֿכו>

1Co 16:11 ׁשָלָמא ּדִנאֵֿתא אוֻ֗הי ּבַ֣ וַ֣ לָמא ָהִֿכיל ֗אָנׁש נֻׁשוִטיו֗ה֑י ֵאָלא לַ֣
֞ ֵחא> ם אַ֣ ֵוא ֗אָנא ֵלה ֵּגיר עַ֣ לָוֿתי> מקַ֣
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1Co 16:12 ֞ ֵחא> ם אַ֣ ִּגי ּבִעיֿת ֵמֵנה> ּדִנאֵֿתא לָוֿתֻֿכון עַ֣ ֑י֞ סַ֣ חַ֣ ָּפָלו ֵּדין אַ֣ 7 ֵמן אַ֣
ֿתָר֑א ָאֵֿתא ֿתי ֵּדין ּדֵנהֵוא ֵלה אַ֣ ן ֵאמַ֣ ר ָלא הָוא ֵצֿבָיָנא ּדִנאֵֿתא לָוֿתֻֿכו> ֿכֿבַ֣ וַ֣

לָוֿתֻֿכון ס
1Co 16:13 <נו סַ֣ רו ֵאֿתחַ֣ ּבַ֣ יָמנֻוָֿתא> ֵאֿתּגַ֣ ֵאּתּתִעירו וֻקומו ּבהַ֣

1Co 16:14 וֻֿכלֵהין ֵצֿבָוֿתֻֿכו֞ן ּבֻחוָּבא ֵנהוָי֞ן ס
1Co 16:15 נַ֣א> ֵמֻטל ּדָיֿ֭דִעין אסֵטֿפַ֣ יָּתא ֵּד7 ל ּבַ֣ ֑י֞ עַ֣ חַ֣ ָּבֵעא ֗אָנא ֵּדין ֵמנֻֿכון אַ֣

ִאיַ֣֑א וָסמו נַֿ֣פׁשֻהון לֵֿתׁשֵמׁשָּתא אֿכַ֣ 7 א֗נֻּתון ּדֵהנֻון ֵאנֻון ִרִׁשיָֿתא ּדַ֣
֞ ִּדיֵׁשא> ּדקַ֣

1Co 16:16 לֻֿכלָנׁש ן וַ֣ ָנא ֵאנֻו> איֵלין ּדָהֿכַ֣ מִעין לַ֣ ֗נֻּתון ֵּתהוֻון ֵמׁשּתַ֣ ָּדאֿף אַ֣
ר> ּדַ֣ מעַ֣ ן וַ֣ מַ֣ ּדָלֵאא עַ֣

1Co 16:17 <ָטוס ָֿפרֻטונַ֣ ֿ֭ד7 נַ֣א> וַ֣ אסֵטֿפַ֣ ָחֵֿ֭דא ֗אָנא ֵּדין ּבֵמאִֿתיֵֿתה ֵּד7
ִליו> רֻּתון לָוֿתי> ֵהנֻון מַ֣ צַ֣ אִיָקוס> ּדֵמֵּדם ּדֿבַ֣ אֿכַ֣ 7 וֿ֭דַ֣

1Co 16:18 וּדִעין יֻּתון ָהִֿכיל ֵמׁשּתַ֣ ן הוַ֣ ִניחו ֵּגיר ֻרוחי ִּדילי וִֿ֭דילֻֿכו> אַ֣
ָנא ֵאנֻון ס איֵלין ּדָהֿכַ֣ לַ֣

1Co 16:19 ׁשָלמֻֿכון אִסיַ֣א ס ָׁשאִלין ּבַ֣ 7 ׁשָלמֻֿכון ִעָֿ֭דָֿת֞א ֻּכלֵהין ּדֿבַ֣ ָׁשאָל֞ן ּבַ֣
יּתֻהון ס ֿבֿבַ֣ ם ִעּ֗דָּתא ּדַ֣ א> עַ֣ 7ּפִריסִקלַ֣ ֵקָלוס וַ֣ 7 ֑ן אַ֣ ִּגי ּבָמרַ֣ סַ֣

1Co 16:20 ֿ֭ד ֿ֭ד ּדחַ֣ ׁשָלָמא חַ֣ אלו ּבַ֣ י֞ן ֻּכלֻהון ס ׁשַ֣ חַ֣ ׁשָלמֻֿכון אַ֣ ָׁשאִלין ּבַ֣
ִּדיׁשָּתא ס קָּתא קַ֣ ּבנֻוׁשַ֣

1Co 16:21 <וָלוס ּפַ֣ ֿת ִאיָֿ֭דא ִּדילי ּד7 ֿכָֿתֿבַ֣ ׁשָלָמא ּבַ֣
1Co 16:22 <ן ֵאָֿתא ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ֵנהֵוא חֵרם> ָמרַ֣ ן ּדָלא ָרֵחם לָמרַ֣ מַ֣

1Co 16:23 מֻֿכו֑ן ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ טַ֣
1Co 16:24 מִׁשיָחא ֵי7ֻׁשוע ּס ּס ם ֻּכלֻֿכון ּבַ֣ וֻחוּבי עַ֣

 
 



Second Corinthians
2Co 1:1 ִטיָמֵֿתָאוס אָלָהא> ו7 ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ּבֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ וָלוס ׁשִליָחא ּד7 7 ּפַ֣

ִּדיֵׁש֞א ִּדאיֿת לֻֿכלֻהון קַ֣ ָקוִרנָֿתו֑ס וַ֣ אָלָהא ִּדאיֿת ּב7 ָח֑א לִעּ֗דָּתא ּדַ֣ אַ֣
ִאיַ֣א ֻּכָלה> אֿכַ֣ 7 ּבַ֣

2Co 1:2 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֻֿבו֑ן וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ׁשָלָמא ֵמן אַ֣ ן וַ֣ מֻֿכו> יֻּבוָֿתא עַ֣ טַ֣
ס

2Co 1:3 ֞חֵמ֑א ָֿבא ּדרַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א אַ֣ ֻֿבו֗הי ּדָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ו אַ֣ ֿך ֻה֗ רַ֣ מֿבַ֣
אָלָהא ּדֻֿכל ֻּבוָיא> וַ֣

2Co 1:4 איֵלין יַ֣א לַ֣ ח נֿבַ֣ ן ֵנׁשּכַ֣ ֞ ָּדאֿף חנַ֣ ין> ן ּבֻֿכלֻהון ֻאולָצנַ֣ יַ֣א לַ֣ מֿבַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣
ָלָהא> ן ֵמן אַ֣ יאִינַ֣ ן ֵמֿתּבַ֣ חנַ֣ ו ֻּבוָיָאא ּדַ֣ י֞ן ֵאנֻו֑ן ּבהַ֣ ֿבֻֿכל ֻאולָצנַ֣ ּדַ֣

2Co 1:5 ָנא ּביַֿ֣֭ד מִׁשיָחא מִׁשיָח֑א ָהֿכַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ׁשַ֣ ן חַ֣ ָנא ֵּגיר ּדֵמֿתיַּ֣תִרין ּבַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ן> ר ָאֿף ֻּבוָיאַ֣ ֵמֿתיַּ֣תַ֣

2Co 1:6 יַ֣יֻּכו֞ן ֞י חַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ו> ועַ֣ ֞י ֻּבוָיאֻֿכון ֻה֗ ּפַ֣ ל אַ֣ ֑ן עַ֣ אלִצינַ֣ ָאֵֿפן ֵּדין ֵמֿתַ֣
יאוֻ֑ן וֵֿתהֵוא ּבֻֿכון א֗נֻּתון ֵּתֿתּבַ֣ ֑ן ֵמֻטל ּדַ֣ יאִינַ֣ ן ֵואן ֵמֿתּבַ֣ אלִצינַ֣> ֵמֿתַ֣

ן ָחִׁשינַ֣ן לֻהון> ֵׁש֑א֞ ָהנֻון ָּדאֿף חנַ֣ יּבֻרון ֵאנֻון לחַ֣ ֿתסַ֣ חִֿפיֻטוָֿתא ּדַ֣
2Co 1:7 וָּתִֿפין א֗נֻּתון ן ֵּגיר ֵּדאן ׁשַ֣ ו> ָיֿ֭דִעינַ֣ ִריר ֻה֗ יֻּכון ׁשַ֣ עלַ֣ ן ּדַ֣ ֿברַ֣ וסַ֣

וָּתִֿפין א֗נֻּתון ָאֿף ּבֻֿבוָיָאא ס ֵׁש֑א֞ ׁשַ֣ ּבחַ֣
2Co 1:8 אִסיַ֣֑א 7 ן ּבַ֣ הָוא לַ֣ ל ֻאולָצָנא ּדַ֣ י֑ן֞ עַ֣ חַ֣ ן ֵּדין ּדֵֿתּדֻעון אַ֣ ָצֵֿבינַ֣

ָלֻקו> יַ֣י֞ן לֵמּתטַ֣ ו חַ֣ ִריִֿבין ֗הוַ֣ ָמא ּדקַ֣ ן עֿ֭דַ֣ ילַ֣> ן יִַּ֣תיר ֵמן חַ֣ ורָֿבאִיֿת ֵאֵֿתאֵלצ> ּדרַ֣
2Co 1:9 ֑ן ֵאָלא ל נַֿ֣פׁשַ֣ ן ֻּתוֿכָלָנא עַ֣ וָּת֑א ּדָלא ֵנהֵוא לַ֣ קן מַ֣ ן ּפסַ֣ ל נַֿ֣פׁשַ֣ ועַ֣

֞ מִקים ִמיֵֿתא> ו ּדַ֣ ָלָהא> הַ֣ ל אַ֣ עַ֣
2Co 1:10 <ן ּבִרינַ֣ן ּדָֿפֵרק לַ֣ ן וֻֿתוֿב מסַ֣ רקַ֣> ִסיֵנ֞א ּפַ֣ וֵּת֞א חַ֣ ו ּדֵמן מַ֣ הַ֣

2Co 1:11 ן לָוֿתַ֣ ֿבֵֿתה ּדַ֣ והַ֣ ֞ ּדֵֿתהֵוא מַ֣ ין> ּפַ֣ ל אַ֣ ּדָרנֻוָֿתא ּדָֿבֻעוֿתֻֿכון ּדעַ֣ מעַ֣ ּבַ֣
֞ ין> ּפַ֣ ל אַ֣ וֻּדון ֵלה עַ֣ ִּגֵיא֞א נַ֣ ֞ וסַ֣ ִּגֵיאא> ֞י סַ֣ אּפַ֣ עִֿביָֿ֭דא ּבַ֣ יֻּבוָֿתא ּדַ֣ טַ֣

2Co 1:12 ֿכיֻוָֿתא ֿבֿ֭דַ֣ ֿפִׁשיֻטוָֿתא וַ֣ ן ּדֿבַ֣ ֑ו ָסהֻּדוָֿתא ּדֵרעָינַ֣> ן ֵּגיר ָהנַ֣ ֻׁשוֿבָהרַ֣
ֿגָרא> ויִַּ֣תיָראִיֿת ֿכן ּבָעלָמא> וָלא ּבֵחֿכמָֿתא ּדֿפַ֣ ּפַ֣ אָלָהא ֵאֿתהַ֣ יֻּבוָֿתא ּדַ֣ ֿבטַ֣ וַ֣

לָוֿתֻֿכון ִּדילֻֿכון>
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2Co 1:13 ן ָאֿף יֵלין ּדָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו> ן לֻֿכו֑ן ֵאָלא אַ֣ ָלא ֗הָוא ֗אחָרנָי֞ן ָּכֿתִּבינַ֣
וּדֻעון> ֗אחָריָּתא ֵּתׁשּתַ֣ ָמא לַ֣ עֿ֭דַ֣ ן ּתִֿכיל ֗אָנא ֵּדין ּדַ֣ וּדִעין א֗נֻּתו> ֵמׁשּתַ֣

2Co 1:14 יֿך ן אַ֣ ִּגי> ּדֻׁשוֿבָהרֻֿכון חנַ֣> ִליל ֵמן סַ֣ עֻּתון קַ֣ וּדַ֣ ָנא ָּדאֿף ֵאׁשּתַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ן ּביַ֣וֵמה ּדָמרַ֣ ֗נֻּתון ִּדילַ֣> ָּדאֿף אַ֣

2Co 1:15 ֿבָהָנא ֻּתוֿכָלָנא ָצֵֿבא ֗הִויֿת ֵמן קִֿ֭דים ִּדאֵֿתא לָוֿתֻֿכו֑ן וַ֣
יֻּבוָֿתא> ּבֻלון טַ֣ אִעיָֿפאִיֿת ּתקַ֣ ּדַ֣

2Co 1:16 <ֵקָֿ֭דוִניַ֣א לָוֿתֻֿכון ִאֵֿתא ֞ וֻֿתוֿב ֵמן מַ֣ ֵקָֿ֭דוָנֵיא> יֻּכון למַ֣ ר עלַ֣ ֵואעּבַ֣
יֻהוֿ֭ד> וֻוָנני ִל7 א֗נֻּתון ּתלַ֣ וַ֣

2Co 1:17 לָמא ו ּדַ֣ ִעיֿת> אַ֣ רהָֿבא ֵאֿתרַ֣ יֿך מסַ֣ ִעיֿ֑ת לָמא אַ֣ ָהֵֿ֭דא ָהִֿכיל ֵּדאֿתרַ֣
ן ֵעא ֗אָנא> ֵמֻטל ּדָוֵלא ֗הָוא ּדֵנהֵוא ּבֵהין ִאין ִאי> יֵלין ּדֵמֿתרַ֣ ֞ אַ֣ ר ֵאֵנין> ֿבסַ֣ ּדַ֣

וָלא ָלא>
2Co 1:18 <לָוֿתֻֿכון ִאין וָלא ן ּדַ֣ ָלָה֑א ּדָלא הָוֿת ֵמלֿתַ֣ ו אַ֣ ן ֻה֗ ימַ֣ מהַ֣

2Co 1:19 ן ֵאֿתּכֵרז לֻֿכו֑ן ִּבי ו ּדִֿבאיֿ֭דַ֣ אָלָהא ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> הַ֣ ּבֵרה ֵּגיר ּדַ֣
ן וָלא> ֵאָלא ִאין הָוא ֵּבה> ִטיָמֵֿתָאו֑ס ָלא ֗הָוא ִאי> ֿב7 ָנוס וַ֣ ִסלוַ֣ ֿב7 וַ֣

2Co 1:20 ו> ֵמֻטל מִׁשיָחא ִאין הוַ֣ אָלָה֑א ֵּבה ֻהו ּבַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ֻּכלֻהון ֵּגיר ֻמולָּכנַ֣
אָלָהא> ן לֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ּדַ֣ ִמי> ָהָנא ִּבאיֵֿ֭דה ָיהִּבינַ֣ן אַ֣

2Co 1:21 <ן ׁשחַ֣ ו ּדֻהו מַ֣ מִׁשיָח֑א הַ֣ מֻֿכון ּבַ֣ ן עַ֣ ר לַ֣ רַ֣ ָלָהא ֻהו ֵּדין מׁשַ֣ אַ֣
2Co 1:22 ֞ן ס ָוֿתַ֣ הֻֿבוָנא ּדֻרוֵחה ּבֵלּבַ֣ ֑ן ויַ֣֗הֿב רַ֣ ּתמַ֣ וחַ֣

2Co 1:23 ל נַֿ֣פׁש֑י ּדֵמֻטל ּדָחֵאס ֗אָנא סֵהֿ֭ד ֗אָנא עַ֣ אָלָהא מַ֣ ֵאָנא ֵּדין לַ֣
ָקוִרנָֿתוס> יֻּכון ָלא ֵאִֿתיֿת ל7 עלַ֣

2Co 1:24 ן ּדָרֵנ֞א חנַ֣ ן ֵאָלא מעַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון חנַ֣> ֞י הַ֣ ָלא ֗הָוא ֵמֻטל ּדָמרַ֣
ן יָמנֻוָֿתא ֻהו ֵּגיר ָקיִמין א֗נֻּתו> ן ּבהַ֣ ֿתֻֿכו> ֿ֭דוַ֣ ּדחַ֣

2Co 2:1 <ריֻוָֿתא ִאֵֿתא לָוֿתֻֿכון ָּדֵנֿת ֵּדין ָהֵֿ֭דא ּבנַֿ֣פׁש֑י ּדָלא ֻּתוֿב ּבֿכַ֣
2Co 2:2 ו ֵּדאָנא ֵּדינ֑י ֵאָלא הַ֣ נֻו נחַ֣ ֿכֵרא ֗אָנא לֻֿכו֑ן מַ֣ ֵאן ֵאָנא ֵּגיר מַ֣

ֿכִריֿת ֵלה> אַ֣
2Co 2:3 יֵלין ֿ֭ד ִאֵֿתא נַֿ֣כֻרון ִל֑י ָהנֻון אַ֣ ֿ֭דֵֿכֿתֵּבֿת לֻֿכון ִהי ָהֵֿ֭ד֑א ּדָלא ּכַ֣ וַ֣

ֿתי ֿ֭דוַ֣ ל ֻּכלֻֿכו֑ן ּדחַ֣ ֻּדוָנני> ּתִֿכיל ֗אָנא ֵּדין עַ֣ ּדָוֵלא ֗הָוא לֻהון ּדֵהנֻון נחַ֣
י> ּדֻֿכלֻֿכון ִה֗
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2Co 2:4 נֻוסָיא ּדֵלָּבא ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכון ָהֵלין ּבֵֿ֭דמֵע֞א ָּבא> וֵמן אַ֣ וֵמן ֻאולָצָנא רַ֣
ן ֵאָלא ֵמֻטל ּדֵֿתּדֻעון ֻחוָּבא יִַּ֣תיָרא ִּדאיֿת ֞ ָלא ֵמֻטל ּדֵֿתֿכֵרא לֻֿכו> ִּגָיאָֿתא> סַ֣

ִלי לָוֿתֻֿכון>
2Co 2:5 ִליל ֿכִר֑י ֵאָלא ּבִציָרא קַ֣ ֿכִר֑י ָלא ֗הָוא ִלי אַ֣ ֵאן ֵּדין ֗אָנׁש אַ֣

יֻּכון> ר ֵמלָֿתא עלַ֣ ן ּדָלא ִּתאקַ֣ לֻֿכלֻֿכו>
2Co 2:6 ֞ ִּגֵיאא> ֻּדו ֵלה ֵּדין לָהָנא ָּכאָֿתא ּדֵמן סַ֣ ּכַ֣

2Co 2:7 לָמא יאוֵֻנ֑ה ּדַ֣ וֵמִּכיל ֗אחָרנָיאִיֿת ָוֵלא ּדֵֿתׁשּבֻקון ֵלה וַֿ֣תֿבַ֣
ָנא ֻהו> ן ּדָהֿכַ֣ ו מַ֣ ע ֵלה הַ֣ ריֻוָֿתא יִַּ֣תירָּתא ֵנֿתּבלַ֣ ּבֿכַ֣

2Co 2:8 <רֻרון ֵּבה ֻחוּבֻֿכון ֿתׁשַ֣ ן ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָּבֵעא ֗אָנא ֵמנֻֿכו>
2Co 2:9 ע ּבֵנסָיָנ֑א ֵאן ּבֻֿכלֵמֵּדם ֵמֻטל ָהָנא ֵּגיר ֵּכֿתֵּבֿת ָאֿף ֵּדאּדַ֣

מִעין א֗נֻּתון> ֵמׁשּתַ֣
2Co 2:10 ן ָאֿף ֵאָנא> ָאֿף ֵאָנא ֵּגיר ֵמֵּדם א֗נֻּתון ֵּדין ָׁשֿבִקין א֗נֻּתו> ן ּדַ֣ למַ֣

מִׁשיָחא> רֻצוֵּפה ּדַ֣ ו ֵׁשֿבֵקֿת ּבּפַ֣ ן ּדֵׁשֿבֵקֿ֑ת ֵמֻטָלֿתֻֿכון ֻה֗ ּדֵׁשֿבֵקֿת למַ֣
2Co 2:11 חׁשָֿבֵֿת֞ה ּס ּס ן ֵּגיר מַ֣ ן ָסָטָנא> ָיֿ֭דִעינַ֣ ּדָלא ֵנעלֿבַ֣

2Co 2:12 ח ִלי מִׁשיָח֑א ֵואֿתּפֿתַ֣ רֵֿתה ּדַ֣ סֿבַ֣ טָרוַ֣אס ּבַ֣ 7 ֿ֭ד ֵאִֿתיֿת ֵּדין לַ֣ ּכַ֣
רָעא ּבָמרָי֑א ּתַ֣

2Co 2:13 ִטָטוס ָאחי> ֵאָלא ָלא ֗הָוא ִלי נָיָחא ּבֻרוח֑י ּדָלא ֵאׁשּכֵחֿת ל7
֞ ֵקָֿ֭דוָנֵיא> ן וֵנֿפֵקֿת ִלי למַ֣ ׁשִריֿת ֵאנֻו>

2Co 2:14 ן מִׁשיָח֑א וָֿגֵלא ּבַ֣ ן ּבַ֣ ן חָזָֿתא ָעֵֿבֿ֭ד לַ֣ ֿבֻֿכל זֿבַ֣ אָלָה֑א ּדַ֣ יֻּבו ֵּדין לַ֣ טַ֣
ר> ֿתַ֣ עֵֿתה ּבֻֿכל אַ֣ ִריָחא ִּדיֿ֭דַ֣

2Co 2:15 איֵלין ּדָחֵאי֑ן אָלָה֑א ּבַ֣ מִׁשיָחא לַ֣ ִסיָמא ּבַ֣ ן ֵּגיר ּבַ֣ ִריָחא חנַ֣
איֵלין ָּדאֿבִּדין> וֿבַ֣

2Co 2:16 ֞ ֵיא> ֵי֞א לחַ֣ ן ּדִריָחא ּדחַ֣ איֵלי> וָּתא> ולַ֣ וָּתא למַ֣ ן ּדִריָחא ּדמַ֣ איֵלי> לַ֣
נֻו ֵנׁשֵוא> לָהֵלין מַ֣ וַ֣

2Co 2:17 יֿך אָלָהא> ֵאָלא אַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ זִֿגין ֵמלַ֣ ממַ֣ רָּכא> ּדַ֣ יֿך ׁשַ֣ ין ֵּגיר אַ֣ ָלא ֗הוַ֣
ן לִלינַ֣> מִׁשיָחא ממַ֣ ָלָהא ּבַ֣ ָלָהא> קָֿ֭דם אַ֣ איֿך ּדֵמן אַ֣ ׁשָרָרא> וַ֣ ּדֿבַ֣
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2Co 3:1 לָמא ו ּדַ֣ ֑ן אַ֣ ֵויֻֿכון ָמָנא חנַ֣ נחַ֣ ן ֻּתוֿב ֵמן ּדִריׁש ּדַ֣ ן לַ֣ ֵרינַ֣ מׁשַ֣
א֗נֻּתון ו ּדַ֣ י֑ן אַ֣ ֿתָּב֞ן לֻֿכון עלַ֣ יֿך ֗אחָרֵנ֑א֞ ֵּדאּגָרָֿת֞א ּדֻֿפוָקֵֿ֭ד֞א ֵנֿתּכַ֣ סִניִקינַ֣ן אַ֣

ין> קֻֿ֭דון עלַ֣ ֵּתֿכּתֻֿבון ּתֿפַ֣
2Co 3:2 רָיא ן ִויִֿ֭דיָעא וֵמֿתקַ֣ ֿכִֿתיָֿבא ּבֵלּבַ֣> ֗נֻּתון ֵאנֻו֑ן ּדַ֣ ן אַ֣ ן ֵּדין ִּדילַ֣ רּתַ֣ ֵאּגַ֣

ֵמן ֻּכלָנׁש>
2Co 3:3 ן ֿת ֵמנַ֣> מׁשַ֣ מִׁשיָחא> ֵּדאׁשּתַ֣ ֗נֻּתון ּדַ֣ רֵּתה אַ֣ ָיֿ֭דִעיֻּתון ֵּגיר ֵּדאּגַ֣

ָיא> ָלא ּבֻלוֵח֞א ּדִֿכאָֿפ֑א אָלָהא חַ֣ ֿ֭דיֻוָֿת֑א ֵאָלא ּבֻרוָחא ּדַ֣ ֿכִֿתיָֿבא> ָלא ּבַ֣ ּדַ֣
ֵאָלא ּבֻלוֵח֞א ּדֵלָּבא ּדֵֿבסָרא ס

2Co 3:4 <ָלָהא מִׁשיָחא לָוֿת אַ֣ ן ּבַ֣ ָנא ִאיֿת לַ֣ ֻּתוֿכָלָנא ֵּדין ָהֿכַ֣
2Co 3:5 ן ֵמן ילַ֣ ֑ן ֵאָלא חַ֣ יֿך ּדֵמן נַֿ֣פׁשַ֣ ֵעא ֵמֵּדם אַ֣ ן ָסֿפִקינַ֣ן ּדֵנֿתרַ֣ חנַ֣ ו ּדַ֣ לַ֣

ָלָהא ֻהו> אַ֣
2Co 3:6 ֿכָֿתָֿבא> ֵאָלא ָֿת֑א ָלא ּבַ֣ מָׁשֵנ֞א ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא חֿ֭דַ֣ ין ּדֵנהֵוא מׁשַ֣ אׁשוַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

חָיא> ּבֻרוָחא> ּכָֿתָֿבא ֵּגיר ָקֵטל> ֻרוָחא ֵּדין מַ֣
2Co 3:7 הָוֿת ֞ וַ֣ ֿת ּבִֿכאֵֿפא> ׁשמַ֣ ֿכָֿתָֿבא ֵאֿתרַ֣ וָּתא ּבַ֣ ֵאן ֵּדין ֵּתׁשֵמׁשָּתא ּדמַ֣

רֻצוֵּפה מָחר ּבּפַ֣ יסָרֵיל לַ֣ ֞י ִא7 ָנא ּדָלא ֵנׁשּכֻחון ּבנַ֣ יּכַ֣ ּבֵֿתׁשֻּבוחָּת֑א אַ֣
֑ל טַ֣ ו ֵּדאֿתּבַ֣ רֻצוֵּפה הַ֣ ֻמוֵׁש֑א ֵמֻטל ֻׁשוֿבָחא ּדּפַ֣ ּד7

2Co 3:8 ָנא ָהִֿכיל ֵּתׁשֵמׁשָּתא ּדֻרוָח֑א ָלא יִַּ֣תיָראִיֿת ֵּתהֵוא ּבֻׁשוֿבָח֑א יּכַ֣ אַ֣
2Co 3:9 ר ֿ֭ד ּכָמא ֵּתֿתיַּ֣תַ֣ ֵאן ֵּגיר לֵֿתׁשֵמׁשָּתא ּדֻחוָיָֿבא הָוא ֻׁשוֿבָח֑א חַ֣

ִּדיֻקוָֿתא ּבֻׁשוֿבָחא> ֵּתׁשֵמׁשָּתא ּדזַ֣
2Co 3:10 ֿ֑ת ּבֻֿפוָחָמא ּדָהָנא ּבחַ֣ ּבָחא ָהי ֵּדאׁשּתַ֣ ו ֵּגיר ָּדאֿפָלא מׁשַ֣ יֿך הַ֣ אַ֣

ֻׁשוֿבָחא מיַּ֣תָרא>
2Co 3:11 ֵוא מקַ֣ יָנא ּדַ֣ ל ּבֻׁשוֿבָחא הָו֑א יִַּ֣תיָראִיֿת אַ֣ טַ֣ ֵאן ֵּגיר ֵמֵּדם ֵּדאֿתּבַ֣

ּבֻׁשוֿבָחא ֵנהֵוא ס
2Co 3:12 ֿגֵלא ִעין ֿבָר֑א יִַּ֣תיָראִיֿת ּבַ֣ ן ָהִֿכיל ָהָנא סַ֣ ֵמֻטל ִּדאיֿת לַ֣

ן> ּבִרינַ֣ ֵמּתּדַ֣
2Co 3:13 ו֗ה֑י֞ ּדָלא נֻחוֻרון ּפַ֣ ל אַ֣ חִּפיָֿתא עַ֣ וֵׁשא> ּדָרֵמא ֗הָוא ּתַ֣ יֿך ֻמ7 וָלא אַ֣

ל> טַ֣ ו ּדֵמֿתּבַ֣ יסָרֵיל ּבֻׁשוָלֵמה ּדהַ֣ ֞י ִא7 ּבנַ֣
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2Co 3:14 ֿתי ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ָמא ֵּגיר ליַ֣וָמָנ֑א ֵאמַ֣ ֞ עֿ֭דַ֣ יֻהון> ּדעַ֣ רו ּבמַ֣ וַ֣ ֵאָלא ֵאֿתעַ֣
לָיא> ן וָלא ֵמֿתּגַ֣ יֻהו> חִּפיָֿתא ָקיָמא עלַ֣ רָי֑א ִהי ָהי ּתַ֣ ִּתיקָּתא ֵמֿתקַ֣ עַ֣

טָלא> מִׁשיָחא ֻהו ֵמֿתּבַ֣ ּדֿבַ֣
2Co 3:15 ל ֵלּבֻהון חִּפיָֿתא עַ֣ וֵׁש֑א ּתַ֣ ֿתי ּדֵמֿתקֵרא ֻמ7 ָמא ליַ֣וָמָנ֑א ֵאמַ֣ עֿ֭דַ֣ וַ֣

מָיא> רַ֣
2Co 3:16 קָלא ֵמֵנה ֿתי ּד֗אָנׁש ֵמנֻהון ֵנֿתּפֵנא לָוֿת ָמרָי֑א ֵמׁשּתַ֣ ֵואמַ֣

חִּפיָֿתא> ּתַ֣
2Co 3:17 <ר ּדֻרוֵחה ּדָמרָיא> ִחאֻרוָֿתא ֗הי ָמרָיא ֵּדין ֻהויֻו ֻרוָח֑א וַ֣אֿתַ֣

2Co 3:18 יֿך לָיָֿת֑א֞ ֵּתׁשֻּבוחֵּתה ּדָמרָיא אַ֣ אֵּפ֞א ּגַ֣ ן ּבַ֣ ן ֵּדין ֻּכלַ֣ חנַ֣
יֿך ֑ן ֵמן ֻׁשוֿבָחא לֻׁשוֿבָח֑א אַ֣ חלִֿפינַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ֵמׁשּתַ֣ ן וָלה לַ֣ חִזיָֿתא ָחֵזינַ֣> ֿבמַ֣ ּדַ֣

ּדֵמן ָמרָיא ֻרוָחא ס
2Co 4:1 חֵמ֞א יֿך רַ֣ ֑ן אַ֣ אִחיִֿ֭דינַ֣ ן ּבֵֿתׁשֵמׁשָּתא ָהֵֿ֭דא ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָלא ָמאָנא לַ֣

ין> ו> עלַ֣ הוַ֣ ּדַ֣
2Co 4:2 ן ּבָחרֻעוָֿתא> וָלא לִֿכינַ֣ סָיָֿת֞ה ּדֵֿבהּתָֿתא> וָלא מהַ֣ סִלינַ֣ן ּכַ֣ ֵאָלא אַ֣
ן לֻֿכלֻהון ן נַֿ֣פׁשַ֣> ֵוינַ֣ ׁשָרָרא מחַ֣ ליֻוָֿתא ּדַ֣ אָלָהא> ֵאָלא ּבֿגַ֣ ן ֵמלֵֿתה ּדַ֣ ָנֿכִלינַ֣

ָלָהא> יָנָׁש֞א קָֿ֭דם אַ֣ ֿבנַ֣ ֵרעָיֵנ֞א ּדַ֣
2Co 4:3 <י סַ֣ ו מֿכַ֣ איֵלין ָּדאֿבִּדין ֻה֗ ֑ן לַ֣ נֵּגִלָיון ִּדילַ֣ ו ֵאוַ֣ י ֻה֗ סַ֣ ֵואן ֵּדין מֿכַ֣

2Co 4:4 ימִני֑ן ל ּדָלא מהַ֣ ֞ עַ֣ יֻהון> ּדעַ֣ ר מַ֣ וַ֣ אָלֵהה ּדָעלָמא ָהָנא עַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
מִׁשיָח֑א ּדֻהויֻו ּדֻמוֵֿתה נֵּגִלָיון ּדֻׁשוֿבֵחה ּדַ֣ ּדָלא ֵנֿ֭דנַ֣ח לֻהון נֻוהֵרה ֵּדאוַ֣

אָלָהא> ּדַ֣
2Co 4:5 ן ן לנַֿ֣פׁשַ֣ מִׁשיָחא ֵי7ֻׁשוע ָמרַ֣> ֑ן ֵאָלא לַ֣ ֿכרִזינַ֣ ן מַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר נַֿ֣פׁשַ֣

ן ֵמֻטל ֵי7ֻׁשוע> יֻּכו֞ן חנַ֣ ֿבּדַ֣ ן ּדעַ֣ ֵּדי>
2Co 4:6 ר ּדֵמן ֵחֻׁשוָֿכא נֻוהָרא ֵנֿ֭דנַ֣ח> ֻהו ּדנַ֣ח אָלָהא ֻהו ֵּדאמַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣

ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא רֻצוֵּפה ּד7 אָלָה֑א ּבּפַ֣ עָֿתא ּדֻׁשוֿבֵחה ּדַ֣ ר ִּביֿ֭דַ֣ ֑ן֞ ּדֵנֿתנַ֣הַ֣ ָוֿתַ֣ ּבֵלּבַ֣
ס

2Co 4:7 יָלא ֵמן ֻּבוָֿתא ּדחַ֣ ן ֵּדין ִסימָֿתא ָהֵֿ֭דא ּבָמאָנא ּדֵחצָּפ֑א ּדרַ֣ ִאיֿת לַ֣
ן> ָלָהא ֵּתהֵוא> וָלא ֵמנַ֣ אַ֣



442                               The Aramaic Peshitta

2Co 4:8 ן ֵאָלא רִֿפינַ֣> ן ֵמּתטַ֣ נִקינַ֣> ן ֵאָלא ָלא ֵמֿתחַ֣ אלִצינַ֣> ּבֻֿכלֵמֵּדם ֵּגיר ֵמֿתַ֣
ן> ָיִֿבין ֗חנַ֣ ָלא חַ֣

2Co 4:9 <ן ן ֵאָלא ָלא ָאֿבִּדינַ֣ חִּפינַ֣> ן ֵמסּתַ֣ ֿבִקינַ֣> ן ֵאָלא ָלא ֵמׁשּתַ֣ ֿ֭דִּפינַ֣> ֵמֿתרַ֣
2Co 4:10 ֵיֻׁשוע יַ֣ו֗ה֞י ּד7 ֑ן ָּדאֿף חַ֣ י֞ן ׁשִקיִלינַ֣ ֿגרַ֣ ֵיֻׁשוע ּבֿפַ֣ ן ִמיֻֿתוֵֿתה ּד7 ּבֻֿכלזֿבַ֣

י֞ן ֵנֿתּגֻלון> ֿגרַ֣ ּבֿפַ֣
2Co 4:11 ָנא ָאֿף ן ֵמֻטל ֵי7ֻׁשו֑ע ָהֿכַ֣ לִמינַ֣> וָּתא ֵמׁשּתַ֣ ֵי֞א למַ֣ ן ֵּגיר חַ֣ ֵאן חנַ֣

ן ָהָנא ּדָמֵאֿת> ֿגרַ֣ ֵיֻׁשוע ֵנֿתּגֻלון ּבֿפַ֣ יַ֣ו֗ה֞י ּד7 חַ֣
2Co 4:12 <ֵי֞א ּבֻֿכון ֑ט וחַ֣ ּפַ֣ ן ֵמֿתחַ֣ וָּתא ּבַ֣ ָהָׁשא מַ֣

2Co 4:13 ֿכִֿתיֿ֑ב יֿך ּדַ֣ ן אַ֣ יָמנֻוָֿתא ִאיֿת לַ֣> חָֿ֭דא ֗הי ֻרוָחא ּדהַ֣ ן ָהִֿכיל ּדַ֣ ָאֿף חנַ֣
ן> לִלינַ֣ ֑ן ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף ממַ֣ ימִנינַ֣ לֵלֿת> מהַ֣ ימֵנֿת> ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף מַ֣ ּדהַ֣

2Co 4:14 ן ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע נִקי֑ם ן ֵי7ֻׁשו֑ע ָאֿף לַ֣ אִקים לָמרַ֣ ן ּדַ֣ ו מַ֣ וָיֿ֭דִעינַ֣ן ּדהַ֣
מֻֿכון לָוֵֿתה> ן עַ֣ רֿבַ֣ נקַ֣ וַ֣

2Co 4:15 ִּ֞גֵיא֑א יֻּבוָֿתא ּביַֿ֣֭ד סַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתיַּ֣תָרא טַ֣ ו> ּדֿכַ֣ ֻּכלֵמֵּדם ֵּגיר ֵמֻטָלֿתֻֿכון ֻה֗
אָלָהא ּס ּס וִּדיָֿתא לֻׁשוֿבֵחה ּדַ֣ ֵּתסֵּגא ּתַ֣

2Co 4:16 ֑ל ּבַ֣ ָרָיא ֵמֿתחַ֣ ן ֵּגיר ּבַ֣ רָנׁשַ֣ ן ָאֿף ֵאן ּבַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָלא ָמאָנא לַ֣>
ֿת יֻום ֵמן יֻום> ּדַ֣ ו ֵמֿתחַ֣ ֵאָלא ּדֵמן לֿגַ֣

2Co 4:17 ָּבא ִלי֑ל ֻׁשוֿבָחא רַ֣ ֿ֭ד ָטֿב זֻעור וקַ֣ ֻאולָצֵנה ֵּגיר ּדזַֿ֣בָנא ָהָנא> ּכַ֣
ן> ֵיֿב לַ֣ ם ָעלִמין מטַ֣ ּדָלא ָסָֿכא לָעלַ֣

2Co 4:18 ֞ זָין> זָי֑ן֞ ֵאָלא ּבָהֵלין ּדָלא ֵמֿתחַ֣ ן ּבָהֵלין ּדֵמֿתחַ֣ ּדָלא ָחֵֿ֭דינַ֣
ם ֵאֵני֞ן ס לָעלַ֣ זָי֞ן ֵּדין ּדַ֣ זָי֞ן ֵּגיר ּדזַֿ֣בָנא ֵאֵני֑ן֞ ּדָלא ֵמֿתחַ֣ ּדֵמֿתחַ֣

2Co 5:1 ֿגָרא ֵנׁשּתֵר֑א ֵאָלא ִאיֿת ארָעא ָהָנא ּדֿפַ֣ ן ּדֿבַ֣ יּתַ֣ ן ֵּגיר ֵּדאן ּבַ֣ ָיֿ֭דִעינַ֣
ם> ָיא לָעלַ֣ ׁשמַ֣ ָי֞א ּבַ֣ עָֿבֿ֭ד ִאיֿ֭דַ֣ יָּתא ּדָלא ּבַ֣ ָלָה֑א ּבַ֣ ן ֵּבנָיָנא ּדֵמן אַ֣ לַ֣

2Co 5:2 ָי֑א ן ּדֵמן ׁשמַ֣ יּתַ֣ ׁש ּבַ֣ ן ּדֵנלּבַ֣ סֵוינַ֣ ֑ן וַ֣ נִחינַ֣ ל ָהֵֿ֭דא ֵּגיר ֵמּתּתַ֣ ָאֿף עַ֣
2Co 5:3 <רֵטל ן עַ֣ ח לַ֣ ן ֵנׁשּתֿכַ֣ לֵֿבׁש> ֵאָלא ָאֿף ָמא ּדַ֣

2Co 5:4 ן ֵמן יֻוקֵרה> וָלא נִחינַ֣ יָּת֑א ֵמּתּתַ֣ ין ֵּגיר ָהָׁשא ּבָהָנא ּבַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ ּכַ֣
֞ ֵיא> ע ִמיֻֿתוֵֿתה ּבחַ֣ ׁש לֵעל ֵמֵנ֑ה ּדֵֿתֿתּבלַ֣ ן לֵמׁשלֵח֑ה ֵאָלא ּדֵנלּבַ֣ ָצֵֿבינַ֣

2Co 5:5 הֻֿבוָנא ּדֻרוֵחה ן רַ֣ ו ּדיַ֣֗הֿב לַ֣ ָלָהא ֻהו> הַ֣ ן ָלה לָהֵֿ֭דא> אַ֣ ֵּתֿ֭ד לַ֣ מעַ֣ וֿ֭דַ֣
ס
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2Co 5:6 ן ֵמן ִניִֿ֭דינַ֣ ן עַ֣ ֿגָרא ׁשֵרינַ֣> ֿבֿפַ֣ ֿכָמא ּדַ֣ ֑ן ּדַ֣ מָּפִסינַ֣ ן ָהִֿכיל וַ֣ ֵמֻטל ּדָיֿ֭דִעינַ֣
֑ן ָמרַ֣

2Co 5:7 חָזָי֑א ן וָלא ּבַ֣ לִֿכינַ֣ יָמנֻוָֿתא ֻהו ֵּגיר מהַ֣ ּבהַ֣
2Co 5:8 <ן ֿגָרא> וֵנהֵוא לָוֿת ָמרַ֣ ֑ן ּדֵנענַֿ֣֭ד ֵמן ּפַ֣ וִחינַ֣ מסַ֣ ן וַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ּתִֿכיִלינַ֣

2Co 5:9 <ין ָׁשֿפִרין ן ֵואן ָעֻמוֵר֑א֞ ֵלה הוַ֣ ן ֵּדאן ָענֻוֵֿ֭ד֞א חנַ֣> ּפִטינַ֣> וֵמֿתחַ֣
2Co 5:10 ע ֗אָנׁש מִׁשיָח֑א ּדֵנֿתּפרַ֣ מָקם קָֿ֭דם ִּבים ּדַ֣ ן לַ֣ ן ֵּגיר עִֿתיִֿ֭דינַ֣ ֻּכלַ֣

עִֿביֿ֭ד ֵל֑ה ֵאן ּדָטֿב ֵואן ּדִֿביׁש ס ֿגֵרה ֵמֵּדם ּדַ֣ ֗אָנׁש ּבֿפַ֣
2Co 5:11 ן יָנָׁש֞א ֻהו מִּפיִסינַ֣> ֿבנַ֣ ֑ן לַ֣ ן ָהִֿכיל ֵּדחלֵֿתה ּדָמרַ֣ ֵמֻטל ּדָיֿ֭דִעינַ֣

ן> יֻּכו֞ן ִּדילֻֿכון ּגֵלינַ֣ ּדעַ֣ ר ֗אָנא ֵּדין ָּדאֿף למַ֣ ן ָסֿבַ֣ אָלָהא ֵּדין ּגֵלינַ֣> לַ֣
2Co 5:12 ן ן ֵאָלא ֵעלָֿתא ֻהו ָיהִּבינַ֣ ן לֻֿכו> ּבִחינַ֣ ן מׁשַ֣ ָלא ֗הָוא ֻּתוֿב נַֿ֣פׁשַ֣
ן וָלא ֿבהִרי> אֵּפ֞א ֗הו ֵמׁשּתַ֣ ֑ן לָוֿת ָהנֻון ּדֿבַ֣ ֿבהִרין ּבַ֣ יֻּתון ֵמׁשּתַ֣ הוַ֣ לֻֿכו֑ן ּדַ֣

ּבֵלָּבא>
2Co 5:13 <ן לֻֿכון קִנינַ֣> אָלָהא> ֵואן ּתַ֣ ן לַ֣ ֵאן ֵּגיר ָׁשֵטינַ֣>

2Co 5:14 ֿ֭ד חָלֿף ֻּכלָנׁש ן ָהֵֿ֭דא> ּדחַ֣ ֑ן ּדָרֵנינַ֣ מִׁשיָחא ָאֵלץ לַ֣ ֻחוֵּבה ֵּגיר ּדַ֣
ִמיֿת> ָמֵֿ֭דין ֻּכלָנׁש ִמיֿת ֵלה>

2Co 5:15 ִיין ָלא לנַֿ֣פׁשֻהון ִנֻחו֑ן ֵאָלא איֵלין ּדחַ֣ חָלֿף ֻּכלָנׁש ֻהו ִמיֿ֑ת ּדַ֣ וַ֣
יֻהו֞ן ִמיֿת וָקם> ּפַ֣ ל אַ֣ יָנא ּדעַ֣ ו אַ֣ להַ֣

2Co 5:16 מִׁשיָח֑א ר לַ֣ ֿפֿגַ֣ ען ּבַ֣ ן ֵואן ִיֿ֭דַ֣ ר ָלא ָיֿ֭דִעינַ֣> ֿפֿגַ֣ ן ל֗אָנׁש ּבַ֣ וֵמִּכיל חנַ֣
ן> ֵאָלא ֵמן ָהָׁשא ָלא ָיֿ֭דִעינַ֣

2Co 5:17 ר ִּתיָקָֿת֞א עֿבַ֣ ָֿתא> עַ֣ מִׁשיָחא ֻהו ָהִֿכי֑ל ּבִריָֿתא ֻהו חֿ֭דַ֣ ן ּדֿבַ֣ ֻּכל מַ֣
לֵהי֑ן

2Co 5:18 מִׁשיָח֑א ויַ֣֗הֿב עיַ֣ן ֵלה ּבַ֣ ו ּדרַ֣ ָלָה֑א הַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ֵמן אַ֣ וֻֿכל ֵמֵּדם הָוא חַ֣
רֻעוָֿתא> ן ֵּתׁשֵמׁשָּתא ּדֿתַ֣ לַ֣

2Co 5:19 ֻּבוֵֿתה> וָלא ם רַ֣ ִעי לָעלָמא עַ֣ ו ּדרַ֣ מִׁשיָח֑א הַ֣ ָלָהא ֗הָוא ֵּגיר ּבַ֣ אַ֣
רֻעוָֿתא> ן ֵמלָֿתא ּדֿתַ֣ ן ִּדילַ֣ יֻהו֑ן֞ וָסם ּבַ֣ ֿב לֻהון חָטהַ֣ חׁשַ֣

2Co 5:20 אָלָהא ָּבֵעא ֵמנֻֿכון ו ּדַ֣ איֿך הַ֣ ן ָהִֿכיל חָלֿף מִׁשיָחא> וַ֣ ֵּד֞א חנַ֣ ִאיזּגַ֣
אָלָהא> ו לַ֣ עַ֣ ן ֵאֿתרַ֣ ֑ן חָלֿף מִׁשיָחא ָהִֿכיל ָּבֵעינַ֣> ִּבאיֿ֭דַ֣
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2Co 5:21 ן חנַ֣ ֿבֵּד֑ה ּדַ֣ ע ֗הָוא חִטיָֿת֑א ֵמֻטָלֿתֻֿכון חִטיָֿתא עַ֣ ו ֵּגיר ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ הַ֣
אָלָהא ס ֵנהֵוא ֵּבה זִַּ֣דיֻקוָֿתא ּדַ֣

2Co 6:1 יֻּבוָֿתא ק ּבֻֿכון טַ֣ רַ֣ ן ֵמנֻֿכו֑ן ּדָלא ֵּתסּתַ֣ ֞ ָּבֵעינַ֣ ּדָרֵנא> איֿך מעַ֣ וַ֣
ֵּבלֻּתון> אָלָהא ּדקַ֣ ּדַ֣

2Co 6:2 רָּתֿך> ָהא ּדַ֣ ֵי֞א עַ֣ ֿביַ֣וָמא ּדחַ֣ ּבָלא עִניָֿתֿך֑ וַ֣ ֿבזַֿ֣בָנא מקַ֣ ר ֵּגיר> ּדַ֣ ֵאמַ֣
֞ ֵיא> ּבָלא> וָהא ָהָׁשא יַ֣וָמא ּדחַ֣ ָהָׁשא זַֿ֣בָנא מקַ֣

2Co 6:3 לָֿת֑א ּדָלא ֵנהֵוא ֻמוָמא לָמא ּבֵמֵּדם ֵּתּתֻלון ל֗אָנׁש ֵעלָֿתא ּדֻֿתוקַ֣
ן> ּבֵֿתׁשֵמׁשּתַ֣

2Co 6:4 <אָלָהא ן ּדַ֣ מָׁשֵנ֞א חנַ֣ מׁשַ֣ ֑ן ּדַ֣ ֵוא נַֿ֣פׁשַ֣ ֵאָלא ּבֻֿכל ֵמֵּדם נחַ֣
֞ חֻֿבוׁשֵיא> ֞ ּבַ֣ ס> אנַ֣נקַ֣ ֞ ּבַ֣ ִּגיאָֿתא> ֻּבאולָצֵנא> יּבָרנֻוָֿתא סַ֣ מסַ֣ ּבַ֣

2Co 6:5 <וָמא הָרא> ּבצַ֣ ֞ ּבֵלאוָֻֿתא> ּבׁשַ֣ ׁשֻֿגוׁשֵיא> ֞ ּבַ֣ אֻסוֵרא> ֞ ּבַ֣ ּבֵנֿגֵּדא>
2Co 6:6 ִסיֻמוָֿתא> ּבֻרוָחא ִּגיֻרוֿת ֻרוָחא> ּבֿבַ֣ עָֿתא> ּבנַ֣ ֿכיֻוָֿתא> ִּביֿ֭דַ֣ ּבֿ֭דַ֣

ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ּבֻחוָּבא ּדָלא ֵנֿכָלא>
2Co 6:7 ֿביִַ֣מיָנא אָלָהא> ּבזַ֣יָנא ּדזִַּ֣דיֻקוָֿתא ּדַ֣ יָלא ּדַ֣ ּבֵמלָֿתא ּדֻקוׁשָּתא> ּבחַ֣

ֿבֵסָמָלא> וַ֣
2Co 6:8 ֞ ִריֵרא> ֞ וׁשַ֣ טעָיֵנא> יֿך מַ֣ ֿבֻֿגוָנָיא> אַ֣ עָרא> ּבֻקוָלָסא וַ֣ ֿבצַ֣ ּבֻׁשוֿבָחא וַ֣

2Co 6:9 יֿך ן אַ֣ ִיין ֗חנַ֣> ן וָהא חַ֣ יֿך ִמיִֿתינַ֣> ן אַ֣ ֞ ִויִֿ֭דיִעינַ֣> יֿך ָלא ִיִֿ֭דיֵעא> אַ֣
ן> ן וָלא ָמיִּתינַ֣ ּדֵמֿתרֵֿ֭דינַ֣>

2Co 6:10 ִּגֵיא֞א לסַ֣ ֞ וַ֣ יֿך ֵמסִּכֵנא> ן אַ֣ ן ָחֵֿ֭דינַ֣> ֿבֻֿכלזֿבַ֣ ן וַ֣ רָיא לַ֣> יֿך ּדֿכַ֣ אַ֣
ִחיִֿ֭דינַ֣ן ס ן וֻֿכל ֵמֵּדם אַ֣ יּת לַ֣> יֿך ּדֵמֵּדם לַ֣ ן אַ֣ עּתִרינַ֣> מַ֣

2Co 6:11 <ן רִויח ו לָוֿתֻֿכון ָקוִרנָֿתֵי֑א֞ וֵלּבַ֣ ן ּפִֿתיח ֻה֗ ֻּפומַ֣
2Co 6:12 ֞ יֻּכון> חמַ֣ ִליִציֻּתון ֵּדין ּברַ֣ ֑ן אַ֣ ִליִציֻּתון ּבַ֣ ָלא אַ֣

2Co 6:13 חו וַ֣ לָוֿתֻֿכו֑ן ורַ֣ ר ֗אָנא> ֻּפורֻעוני ֻחוֿבלי ּדַ֣ ָי֞א ֵּדין ָאמַ֣ ֿבנַ֣ יֿך ּדלַ֣ אַ֣
ֻחוּבֻֿכון לָוֿתי>

2Co 6:14 יָֿ֭דא ֵּגיר ן אַ֣ ימִני> איֵלין ּדָלא מהַ֣ ֞י זַ֣וָּגא לַ֣ וָלא ֵּתהוֻון ּבנַ֣
ִהיָרא יָנא ֻחולָטָנא ִאיֿת לנַ֣ ו אַ֣ וָלא> אַ֣ ם עַ֣ וָּתֻֿפוָֿתא ִאיֿת לזִַּ֣דיֻקוָֿתא עַ֣ ׁשַ֣

ם ֵחֻׁשוָֿכא> עַ֣



Second Corinthians                               445

2Co 6:15 יָֿ֭דא מָנָֿתא ו אַ֣ ם ָסָטָנא> אַ֣ מִׁשיָחא עַ֣ לֻמוָֿתא ִאיֿת לַ֣ יָֿ֭דא ׁשַ֣ ו אַ֣ אַ֣
יֵמן> ם ּדָלא מהַ֣ יֵמן עַ֣ מהַ֣ ִאיֿת לֿ֭דַ֣

2Co 6:16 ֗נֻּתון ֞ אַ֣ ם ּדִׁשאֵֿ֭דא> אָלָהא עַ֣ יּכֵלה ּדַ֣ ויֻוָֿתא ִאיֿת להַ֣ יָֿ֭דא ֵּדין אַ֣ אַ֣
ֵלֿך ן ֵואהַ֣ ר ּבֻהו> אִמי֑ר ֵּדאעמַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ָי֑א אַ֣ אָלָהא חַ֣ ֗נֻּתון ּדַ֣ יּכֵלה אַ֣ ֵּדין הַ֣

ָמא> ן וֵהנֻון ֵנהוֻון ִלי עַ֣ ָלהֻהו> ן ֵואהֵוא אַ֣ ּבֻהו>
2Co 6:17 ר ָמרָי֑א ן ָאמַ֣ ֗רׁשו ֵמנֻהו> יָנֿתֻהו֑ן ֵואֿתּפַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֻּפוקו ֵמן ּבַ֣

ֵּבלֻֿכון> ן ֵואָנא ֵאקַ֣ רֻֿבו> ֵמא֞א ָלא ֵּתֿתקַ֣ לטַ֣ וַ֣
2Co 6:18 ר ֿבָנָֿת֑א֞ ָאמַ֣ ָי֞א ולַ֣ ֿבנַ֣ א֗נֻּתון ֵּתהוֻון ִלי לַ֣ אָֿב֑א וַ֣ ֵואהֵוא לֻֿכון לַ֣

ִחיֿ֭ד ּס ּס ָמרָיא ּדֻֿכל אַ֣
2Co 7:1 ן ֵמן ֻּכָלה ֵּכא נַֿ֣פׁשַ֣ ִּביֿב֑י נֿ֭דַ֣ ן ָהִֿכיל ָהֵלין ֻמולָּכֵנ֞א חַ֣ ֵמֻטל ִּדאיֿת לַ֣

אָלָהא> ִּדיֻׁשוָֿתא ּבֵֿ֭דחלָֿתא ּדַ֣ ֿ֭דֻרוָח֑א וֵנֿפֻלוח קַ֣ מאוָֻֿתא ּדֵֿבסָרא וַ֣ טַ֣
2Co 7:2 ן ל֗אָנׁש ָלא ֵּבל> ן ל֗אָנׁש ָלא חַ֣ עֵול> י֑ן֞ ּב֗אָנׁש ָלא אַ֣ חַ֣ ֻרון אַ֣ יּבַ֣ סַ֣

ֿבן> עלַ֣
2Co 7:3 ן ֿבֵלּבַ֣ ּדֵמֿת ֵּגיר ֵאמֵרֿת> ּדַ֣ ר ֗אָנא> קַ֣ ָיֻֿבוֿתֻֿכון ָאמַ֣ מחַ֣ ָלא ֗הָוא לַ֣

לֵמָחא> ֿכחָֿ֭דא> וַ֣ מָמֿת אַ֣ ֗נֻּתון לַ֣ אַ֣
2Co 7:4 <ִּגי ִאיֿת ִלי ּבֻֿכון ֻׁשוֿבָהָרא ן וסַ֣ ִּגיאָֿתא ִאיֿת ִלי לָוֿתֻֿכו> ֵר֗הִסיַ֣א סַ֣ ּפַ֣

י>֞ ֻֿ֭דוָֿתא ּבֻֿכלֻהון ֻאולָצנַ֣ מֵלא ֗אָנא ֻּבוָיָאא> וֻסוָֿגאא ֵמֿתיַּ֣תָרא ִּבי חַ֣ וַ֣
2Co 7:5 ֑ן ֵאָלא ֿגרַ֣ ֿ֭ד נָיח הָוא לֿפַ֣ ֵקָֿ֭דוָנֵי֑א֞ ָאֿפָלא חַ֣ ין ֵּגיר למַ֣ ָאֿף ֵמן ֵּדאֿתַ֣

ו ֵּדחלָֿתא> ר קָרָֿבא> וֵמן לֿגַ֣ ּבֻֿכל ֵמֵּדם ֵאֵֿתאֵלצ֑ן ֵמן לֿבַ֣
2Co 7:6 <ִטָטוס יַ֣אן ּבֵמאִֿתיֵֿתה ּד7 ִּכיֵֿכ֑א֞ ּבַ֣ יַ֣א למַ֣ מֿבַ֣ ו ּדַ֣ ָלָהא> הַ֣ ֵאָלא אַ֣

2Co 7:7 ן ּברַ֣ ן סַ֣ ו ֵּדאּתִניח ּבֻֿכו> נָיֵחה הַ֣ לֻחוֿ֭ד ּבֵמאִֿתיֵֿת֑ה ֵאָלא ָאֿף ּבַ֣ וָלא ּבַ֣
ֿ֭ד ֵׁשמֵעֿ֑ת ֞ וֿכַ֣ ין> ּפַ֣ ל אַ֣ טָננֻֿכון ּדעַ֣ ל ֵאֿבלֻֿכון וַ֣ ֑ן ועַ֣ לָוֿתַ֣ ל ֻחוּבֻֿכון ּדַ֣ ֵּגיר עַ֣

ִּגיאָֿתא הָוֿת ִלי> ֻֿ֭דוָֿתא סַ֣ חַ֣
2Co 7:8 <רָּת֑א ָלא ָּתוָיא ִלי נַֿ֣פׁש֑י ָאֵֿפן ָּתוָיא ֗הָוֿת ֿכִריֿת לֻֿכון ֵּבאּגַ֣ ָּדאֵֿפן אַ֣

ֿכריַֿ֣ת לֻֿכו֑ן רָּתא> ָאֵֿפן ּדָׁשעָֿתא אַ֣ ָחֵזא ֗אָנא ֵּגיר ּדִהי ֵאּגַ֣
2Co 7:9 ל ּדֵֿכריַֿ֣ת לֻֿכו֑ן ֵאָלא ֵמֻטל ֿת ִלי> ָלא עַ֣ ִּגיאָֿתא ֵעֿבּדַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא סַ֣ ֵאָלא חַ֣

ָנא יּכַ֣ אָלָה֑א אַ֣ ן ֵּכריַֿ֣ת לֻֿכון ֵּגיר ּבֿ֭דַ֣ יּתיַֿ֣תֻֿכו> ֿתָיֻֿבוָֿתא אַ֣ ריֻוֿתֻֿכון לַ֣ ּדֿכַ֣
ן> ֿבֵמֵּדם ָלא ֵּתחסֻרון ֵמנַ֣ ּדַ֣
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2Co 7:10 <ָלָהא> ּתָוֿת נַֿ֣פָׁשא ָעֿבָּדא ּדָלא ָהֿפָּכא ריֻוָֿתא ֵּגיר ּדֵמֻטל אַ֣ ּכַ֣
וָּתא ֻהו ָעֿבָּדא> ריֻוָֿתא ֵּדין ּדָעלָמא מַ֣ ֵי֑א֞ ּכַ֣ ֿפנָיא לחַ֣ ומַ֣

2Co 7:11 ֿת ּבֻֿכון עּבֿ֭דַ֣ ָלָה֑א ּכָמא אַ֣ ָהא ֵּגיר ִהי ָהֵֿ֭דא ֵּדאּתּתִעיקֻּתון ֵמֻטל אַ֣
עָֿתא> טָנָנא> וַֿ֣תֿבַ֣ ק ּבֻרוָחא> וֻרוֿגָזא> וֵֿ֭דחלָֿתא> וֻחוָּבא> וַ֣ ּפַ֣ חִֿפיֻטוָֿתא> ומַ֣

צֻֿבוָֿתא> ֿ֭דֵֿכין א֗נֻּתון ָּבה ּבַ֣ ִויֻּתון נַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ּדַ֣ ֿבֻֿכלֵמֵּדם חַ֣ וַ֣
2Co 7:12 סּכָלָנ֑א ָאֿף ָלא ֵּתהֵוא ֵּדין ָהֵֿ֭דא ּדֵֿכֿתֵּבֿת לֻֿכו֑ן ּדָלא ֗הָוא ֵמֻטל מַ֣

ָלָהא חִֿפיֻטוֿתֻֿכון ע קָֿ֭דם אַ֣ ל ֵּב֑ה ֵאָלא ֵמֻטל ּדֵֿתִֿתיֿ֭דַ֣ סּכַ֣ ן ּדמַ֣ ו מַ֣ ֵמֻטל הַ֣
ן> ּדֵמֻטָלֿתַ֣

2Co 7:13 ֻֿ֭דוֵֿתה ן יִַּ֣תיָראִיֿת חִֿ֭דין ּבחַ֣ ם ֻּבוָיאַ֣ ן ועַ֣ יַ֣א> ֵמֻטל ָהָנא ֵאֿתּבַ֣
ם ֻּכלֻֿכון> ֿת ֻרוֵחה עַ֣ ִטָטו֑ס ֵּדאּתִניחַ֣ ּד7

2Co 7:14 יֿך ֞ ָלא ֵּבהֵּתֿת> ֵאָלא אַ֣ יֻּכון> ּפַ֣ ל אַ֣ ֿבהֵרֿת ֵלה עַ֣ ֿבֵמֵּדם ֵּדאׁשּתַ֣ ּדַ֣
ָטוס לָוֿת ִט7 ן ּדַ֣ ָנא ָאֿף ֻׁשוֿבָהרַ֣ מֻֿכו֑ן ָהֿכַ֣ ֵללן עַ֣ ּדֻֿכל ֵמֵּדם ֻקוׁשָּתא מַ֣

ח> ּבֻקוׁשָּתא ֵאׁשּתֿכַ֣
2Co 7:15 מָענֻוָֿתא ר ֵמׁשּתַ֣ ֿ֭ד ֵמּתּדֿכַ֣ יֻּכו֑ן ּכַ֣ ו֗ה֞י יִַּ֣תיָראִיֿת סִֿגיו עלַ֣ חמַ֣ ָאֿף רַ֣

ֵּבלֻּתוָני֗הי> רִֿתיָֿתא קַ֣ ֿבֵֿ֭דחלָֿתא וֿבַ֣ ּדֻֿכלֻֿכו֑ן ּדַ֣
2Co 7:16 יֻּכון ס ֿבֻֿכל ֵמֵּדם ּתִֿכיל ֗אָנא עלַ֣ ָחֵֿ֭דא ֗אָנא ּדַ֣

2Co 8:1 ֿת ּבִעָֿ֭דָֿת֞א אָלָהא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ י֑ן֞ טַ֣ חַ֣ ן לֻֿכון ֵּדין אַ֣ וּדִעינַ֣ מַ֣
֞ ֵקָֿ֭דוָנֵיא> ּדמַ֣

2Co 8:2 ֿתֻהו֑ן ֿ֭דוַ֣ ן יִַּ֣תיֻרוָֿתא הָוֿת לחַ֣ ִּגָיאא ֻּדאולָצנֻהו> ֿבֻֿבוקָיא סַ֣ ּדַ֣
ֿפִׁשיֻטוֿתֻהון> ר ּבֻעוֿתָרא ּדַ֣ וֻעומָקא ּדֵמסִּכנֻוֿתֻהון ֵאֿתיַּ֣תַ֣

2Co 8:3 ילֻהו֑ן ּבֵצֿבָין נַֿ֣פׁשֻהון ילֻהון ויִַּ֣תיר ֵמן חַ֣ איֿך חַ֣ ָסֵהֿ֭ד ֗אָנא ֵּגיר ּדַ֣
2Co 8:4 יֻּבוָֿתא ּדֵֿתׁשֵמׁשָּתא וּתֻֿפון ּבטַ֣ ִּגיאָֿת֑א ּדֵנׁשּתַ֣ ן ּבָֿבֻעוָֿתא סַ֣ ו ֵמנַ֣ ּבעַ֣

֞ ִּדיֵׁשא> ּדקַ֣
2Co 8:5 ן ם לָמרַ֣> ׁשֵלמו ֻלוקֿ֭דַ֣ י֑ן ֵאָלא נַֿ֣פׁשֻהון אַ֣ יֿך ָמא ּדָסֿבִרין ֗הוַ֣ וָלא אַ֣

אָלָהא> ן ּבֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ ָואֿף לַ֣
2Co 8:6 ֵלם ּבֻֿכון ָאֿף ָנא נׁשַ֣ ִרי> ָהֿכַ֣ איֿך ּדׁשַ֣ ָטו֑ס ּדַ֣ ן ֵנֿבֵעא ֵמן ִט7 חנַ֣ ּדַ֣

יֻּבוָֿתא ָהֵֿ֭דא> טַ֣
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2Co 8:7 <ֿבֵמלָֿתא יָמנֻוָֿתא> וַ֣ ֿבֻֿכלֵמֵּדם ֵמֿתיַּ֣תִרין א֗נֻּתון ּבהַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֵאָלא אַ֣
יֻּבוָֿתא ָנא ָאֿף ּבָהֵֿ֭דא טַ֣ לָוֿתֻֿכו֑ן ָהֿכַ֣ ן ּדַ֣ ֿבֻחוּבַ֣ ֿבֻֿכל חִֿפיטו> וַ֣ עָֿתא> וַ֣ וִֿביֿ֭דַ֣

ֵּתֿתיַּ֣תֻרון>
2Co 8:8 ֞ יֻּכון> ֿברַ֣ חִֿפיֻטוָֿתא ּדחַ֣ ֿ֭ד ָּפֵקֿ֭ד ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵאָלא ּבַ֣ ָלא ֗הָוא ֵמֿפקַ֣

ׁשָרָרא ּדֻחוּבֻֿכון מנֵַ֣סא ֗אָנא>
2Co 8:9 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדֵמֻטָלֿתֻֿכון יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵּגיר טַ֣

א֗נֻּתון ּבֵמסִּכנֻוֵֿתה ֵּתעּתֻרון> ִּתיָר֑א ּדַ֣ ו֗הי עַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ ן ּכַ֣ סּכַ֣> ֵאֿתמַ֣
2Co 8:10 ּדָרא לֻֿכו֑ן ֵמֻטל ּדֵמן מעַ֣ ֿך ֵּדין ָמֵלֿך ֗אָנא לֻֿכון ָהֵֿ֭דא ּדַ֣ ֵממלַ֣

ֿ֭ד> לֻחוֿ֭ד> ֵאָלא ָאֿף לֵמעּבַ֣ ו לֵמצָּבא ּבַ֣ ִריֻּתו֑ן לַ֣ ֿ֭די ׁשַ֣ ֵאׁשּתקַ֣
2Co 8:11 הָוא ָנא ּדַ֣ איּכַ֣ ן ּדַ֣ יֻּתו> צֿבַ֣ ו ֵמֵּדם ּדַ֣ עָֿבָֿ֭דא הַ֣ ֵלמו ּבַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ׁשַ֣

לֻמון ֵמן ָמא ִּדאיֿת לֻֿכון> עָֿבָֿ֭דא ּתׁשַ֣ ָנא ּבַ֣ לֻֿכון ֻסוָוָחא לֵמצָּב֑א ָהֿכַ֣
2Co 8:12 ֑ל ָלא ּבַ֣ יֿך ָמא ִּדאיֿת ֵלה> ָהֿכָוֿת ֵמֿתקַ֣ ו֗ה֑י אַ֣ ֵאן ֵּגיר ֵצֿבָיָנא ִאיֿתַ֣

יּת ֵלה> יֿך ָמא ּדלַ֣ ֗הָוא אַ֣
2Co 8:13 לֻֿכון ֻאולָצָנ֑א ֗אחָרֵנ֞א ֵּתהֵוא רָוחָּתא וַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר ּדלַ֣

2Co 8:14 ִּתיֻרוֿתֻֿכון ִּדילֻֿכון ֵּתהֵוא ו ּבזַֿ֣בָנא ָהָנ֑א ּדיַ֣ ויֻוָֿתא הוַ֣ ֵאָלא ּבׁשַ֣
ן ִסיֻרוֿתֻֿכון ִּדילֻֿכו> ן ָּדאֿף יִַּ֣תיֻרוֿתֻהון ּדָהנֻון ֵּתהֵוא לחַ֣ ִסיֻרוֿתֻהון ּדָהֵלי> לחַ֣

ויֻוָֿתא> ּדֵֿתהֵוא ׁשַ֣
2Co 8:15 ִליל ו ּדקַ֣ ר ֵלה> והַ֣ ל> ָלא ֵאֿתיַּ֣תַ֣ אסִּגי ׁשקַ֣ ו ּדַ֣ ֿכִֿתיֿ֑ב ּדהַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣

ר ֵלה> צַ֣ ל> ָלא ֵאֿתּבַ֣ ׁשקַ֣
2Co 8:16 יֻּכון ּבֵלֵּבה אָלָהא ּדיַ֣הָּבה חִֿפיֻטוָֿתא ָהֵֿ֭דא חָלֿפַ֣ יֻּבו ֵּדין לַ֣ טַ֣

ִטָטוס> ּד7
2Co 8:17 ק ֵּבל> וֵמֻטל ּדָטֿב ּבִטיל ֵל֑ה ֵמן ֵצֿבָיֵנה נֿפַ֣ ן ֵּגיר קַ֣ ָּבֻעוֿתַ֣

יֻּכון> ֵצאֿ֭דַ֣
2Co 8:18 ן ּבֻֿכלֵהין נֵּגִלָיו> יָנא ּדֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ֵּבאוַ֣ אֻחו֑ן אַ֣ ֵמה לַ֣ רן ֵּדין עַ֣ ּדַ֣ ׁשַ֣

֞ ִעָֿ֭דָֿתא>
2Co 8:19 יֻּבוָֿתא ָהֵֿ֭דא ן ּבטַ֣ מַ֣ ָנא ָּדאֿף ֵמֿגָּבא ּגֵֿבא ֵמן ִעָֿ֭דָֿת֑א֞ ּדֵנֻּפוק עַ֣ ָהֿכַ֣

ן> ן ִּדילַ֣ לֻלוָּבֿבַ֣ אָלָהא> וַ֣ ן לֻׁשוֿבֵחה ִּדיֵלה ּדַ֣ מָׁשא ֵמנַ֣> ּדֵמׁשּתַ֣
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2Co 8:20 <ֻּבוָֿתא ן ֻמוָמא ּבָהֵֿ֭דא רַ֣ ן ֵּדין ּבָהֵֿ֭ד֑א ּדָלא ֗אָנׁש נִסים ּבַ֣ ִניִטינַ֣ קַ֣
ן> מָׁשא ֵמנַ֣ ּדֵמׁשּתַ֣

2Co 8:21 לֻחוֿ֑֭ד ֵאָלא ָאֿף קָֿ֭דם ָלָהא ּבַ֣ ֞ ָלא קָֿ֭דם אַ֣ ִּפיָרָֿתא> ן ֵּגיר ּדׁשַ֣ יִַ֣ציִֿפינַ֣
֞ יָנָׁשא> ּבנַ֣

2Co 8:22 ן ן ּבֵקא ּבֻֿכלזֿבַ֣ יָנא ּדלַ֣ אֻחו֑ן אַ֣ מֻהון ָאֿף לַ֣ רן ֵּדין עַ֣ ּדַ֣ ׁשַ֣
ִּגָיאא חִֿפיָטא ֻהו> ָהָׁשא ֵּדין יִַּ֣תיָראִיֿת חִֿפיט ּבֻֿתוֿכָלָנא סַ֣ ֞ ּדַ֣ ִּגָיאָֿתא> ּבסַ֣

יֻּכון> עלַ֣ ּדַ֣
2Co 8:23 י֞ן חַ֣ ן ֵואן אַ֣ ּדָרָנא ּבֻֿכו> מעַ֣ וָּתָֿפא ֻהו ִּדילי וַ֣ ָטו֑ס ׁשַ֣ ֵאן ָהִֿכיל ִט7

מִׁשיָחא> ֗אחָרֵנ֑א֞ ׁשִליֵח֞א ֵאנֻון ּדִעָֿ֭דָֿת֞א ּדֻׁשוֿבֵחה ּדַ֣
2Co 8:24 רֻצ ו ּבּפַ֣ וַ֣ ן ּבֻהון חַ֣ ֿבֻֿכו> ן ּדַ֣ חִויָֿתא ּדֻחוּבֻֿכון וֻׁשוֿבָהרַ֣ ףֵמִּכיל ּתַ֣

ִעָֿ֭דָֿת֞א ֻּכלֵהין ּס ּס
2Co 9:1 ִּדיֵׁש֑א֞ יִַּ֣תירָּתא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא> ֵאן ָּכֵֿתֿב ֗אָנא ל ֵּתׁשֵמׁשָּתא ֵּדין ּדקַ֣ עַ֣

לֻֿכון>
2Co 9:2 ֿבהֵרֿת ּבֻֿכון ן וֵמֻטל ָהָנא ֵאׁשּתַ֣ ע ֗אָנא ֵּגיר ֻטוָיֵֿבה ּדֵרעָינֻֿכו> ָיֿ֭דַ֣

ֵרֿג> ִּגֵיא֞א ּגַ֣ טָנָנא ִּדילֻֿכון לסַ֣ ֿ֭די> וַ֣ ִאיַ֣א עִֿתיָֿ֭דא ֗הי ֵמן ֵאׁשּתקַ֣ אֿכַ֣ 7 ֵקָֿ֭דוָנֵי֑א֞ ּדַ֣ למַ֣
2Co 9:3 ל רן ּבֻֿכון עַ֣ ֿבהַ֣ ן ֵּדאׁשּתַ֣ ק ֻׁשוֿבָהרַ֣> רַ֣ אֵח֑א֞ ּדָלא ֵנסּתַ֣ ּדֵרֿת ֵּדין לַ֣ ׁשַ֣

יִֿבי֑ן ָנא ֵּדאמֵרֿת> ֵּתהוֻון מטַ֣ איּכַ֣ ָהֵֿ֭דא צֻֿבוָֿתא> ּדַ֣
2Co 9:4 ֿ֭ד ָלא עִֿתיִֿ֭דין א֗נֻּתו֑ן ֵקָֿ֭דוָנֵי֑א֞ וֵנׁשּכֻחוָנֻֿכון ּכַ֣ מי מַ֣ לָמא ִנאֻֿתון עַ֣ ּדַ֣

רן> ֿבהַ֣ ו ֵּדאׁשּתַ֣ א֗נֻּתון ֵּתֿבהֻֿתו֑ן ּבֻׁשוֿבָהָרא הַ֣ ר ּדַ֣ ֑ן ּדָלא ִנאמַ֣ ֿת חנַ֣ וֵנֿבהַ֣
2Co 9:5 י ֞י ָהֵלי֑ן ּדִנאֻֿתון קָֿ֭דמַ֣ חַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאֿתּבֵטל ִלי ֵּדאֿבֵעא ֵמן אַ֣

יָֿבא> ן ּדֵֿתהֵוא מטַ֣ עֻּתו> ּתֻֿ֭דון ֻּבורּכָֿתא ָהי ּדֵמן קִֿ֭דים ֵאׁשּתמַ֣ נעַ֣ ן וַ֣ לָוֿתֻֿכו>
יֿך יַ֣ענֻוָֿתא> יֿך ֻּבורּכָֿת֑א ָלא ֗הָוא אַ֣ ָנא אַ֣ ָהֿכַ֣

2Co 9:6 ע ן ּדָזרַ֣ וָסָנא ָחֵצֿ֭ד> ומַ֣ וָסָנ֑א ָאֿף ּבחַ֣ ע ּבחַ֣ ן ּדָזרַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין מַ֣
ּבֻֿבורּכָֿת֑א ּבֻֿבורּכָֿתא ֵנחֻצוֿ֭ד>

2Co 9:7 יֿך ּדֵמן ו אַ֣ ריֻוָֿתא> אַ֣ יֿך ּדֵמן ּכַ֣ יֿך ִּדאיֿת ּבֵרעָיֵנ֑ה ָלא אַ֣ ֻּכל ֗אָנׁש אַ֣
ָלָהא> ָּדָיא ָרֵחם אַ֣ קִטיָרא> לָיֻהוָֿבא ֻהו ֵּגיר חַ֣

2Co 9:8 ן ֿבֻֿכלזֿבַ֣ ר ּבֻֿכו֑ן ּדַ֣ ניַּ֣תַ֣ יֻּבו ּדַ֣ ָלָה֑א ֻּכל טַ֣ ֞י אַ֣ ָמטָיא ֗הי ֵּדין ִּבאיֿ֭דַ֣
ן וֵֿתֿתיַּ֣תֻרון ּבֻֿכל עָֿבֿ֭ד ָטֿב> ו ָמא ּדָסֵֿפק לֻֿכון ֵנהֵוא לֻֿכו> ּבֻֿכלֵמֵּדם הַ֣
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2Co 9:9 <ם ָיָמא לָעלַ֣ ֞ וזִַּ֣דיֻקוֵֿתה קַ֣ ר ויַ֣֗הֿב לֵמסִּכֵנא> ּדַ֣ ֿכִֿתיֿ֑ב ּדֿבַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣
2Co 9:10 חָמא לֵמאֻֿכולָּת֑א ֻהו ֵנֵּתל ו ֵּדין ּדָיֵהֿב זַ֣רָעא לָזֻרוָעא ולַ֣ הַ֣

ֵּבא ִּפאֵר֞א ּדזִַּ֣דיֻקוֿתֻֿכון> נרַ֣ ן וַ֣ ונַ֣סֵּגא זַ֣רעֻֿכו>
2Co 9:11 ן ֿבֻֿכל ֵמֵּדם ֵּתעּתֻרון ּבֻֿכָלה ּפִׁשיֻטוָֿת֑א ּדִהי ָּגמָרא ִּבאיֿ֭דַ֣ ּדַ֣

אָלָהא> וִּדיָֿתא לַ֣ ּתַ֣
2Co 9:12 ִסיֻרוָֿתא לֻחוֿ֭ד חַ֣ ֵמֻטל ּדֻֿפולָחָנא ּדֵֿתׁשֵמׁשָּתא ָהֵֿ֭דא> ָלא ֗הָוא ּבַ֣

אָלָהא> ִּגָיאָֿת֞א לַ֣ וּדָיָֿת֞א סַ֣ ר ּבֿתַ֣ ֵל֑א ֵאָלא ָאֿף מיַּ֣תַ֣ ִּדיֵׁש֞א ממַ֣ ּדקַ֣
2Co 9:13 ן ּבִחי> אָלָהא מׁשַ֣ ֵמֻטל ֻּבוקָיא ֵּגיר ּדֵֿתׁשֵמׁשָּתא ָהֵֿ֭דא לַ֣

ֿפֻּתון וּתַ֣ מִׁשיָחא> ֵואׁשּתַ֣ רֵֿתה ּדַ֣ סֿבַ֣ וִּדיָֿתא ּדַ֣ ּדֻּתון לֿתַ֣ עּבַ֣ ֵּדאׁשּתַ֣
ם ֻּכלָנׁש> מֻהון ועַ֣ ֿפִׁשיֻטוֿתֻֿכון עַ֣ ּבַ֣

2Co 9:14 ִּגָיאא> ֵמֻטל ֻסוָֿגאא יֻּכון ּבֻחוָּבא סַ֣ רִֿבין חָלֿפַ֣ צֻלוָֿתא מקַ֣ וַ֣
יֻּכון> עלַ֣ אָלָהא ּדַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ ּדטַ֣

2Co 9:15 לָלא ס ֿבֵֿתה ּדָלא ֵמֿתמַ֣ והַ֣ ל מַ֣ אָלָהא עַ֣ יֻּבו ֵּדין לַ֣ טַ֣
2Co 10:1 ִּכיֻֿכוֵֿתה ֿבמַ֣ וָלוס ָּבֵעא ֗אָנא ֵמנֻֿכו֑ן ּבִניֻחוֵֿתה וַ֣ 7 ֵאָנא ֵּדין ּפַ֣

ִחיק ֗אָנא ּתִֿכיל ֿ֭ד רַ֣ ִּכיֿך ֗אָנא לָוֿתֻֿכו֑ן ֵאָלא ּכַ֣ אִּפי֞ן מַ֣ מִׁשיָח֑א ָּדאֵֿפן ּבַ֣ ּדַ֣
יֻּכון> ֗אָנא עלַ֣

2Co 10:2 ָּבֵעא ֗אָנא ֵּדין ֵמנֻֿכו֑ן ּדָלא ָמא ֵּדאִֿתיֿת> ֵאֵֿתאֵלץ ּבֻֿתוֿכָלָנא
ן יֵלין ּדָחׁשִּבין לַ֣ ל ֗אָנָׁשא אַ֣ ֵעא ֗אָנ֑א עַ֣ יֿך ּדֵמֿתרַ֣ אִׁשיח אַ֣ ִּדאיֿת ִל֑י ּדַ֣

ן> לִֿכינַ֣ ר מהַ֣ ֿבסַ֣ איֿך ּדֿבַ֣ ּדַ֣
2Co 10:3 <ן ֑ן ֵאָלא ָלא ֗הָוא ּדֵֿבסָרא ָּפלִחינַ֣ לִֿכין ֗חנַ֣ ר ֵּגיר מהַ֣ ֿבסַ֣ ָאֵֿפן ּבַ֣

2Co 10:4 אָלָהא> וֵֿבה יָלא ּדַ֣ ן ָלא ֗הָוא ּדֵֿבסָר֑א ֵאָלא ּדחַ֣ זַ֣יָנא ֵּגיר ּדָֿפלֻחוֿתַ֣>
֞ ן ֵחסֵנ֞א מִריֵֿ֭דא> ָּכֿבִׁשינַ֣

2Co 10:5 עֵֿתה ל ִיֿ֭דַ֣ וָמא ּדֵמּתּתִרים ֻלוקֿבַ֣ ֞ וֻֿכל רַ֣ חׁשָֿבָֿתא> וָסֿתִרינַ֣ן מַ֣
מִׁשיָחא> עֵֿתה ּדַ֣ ׁשמַ֣ רעָי֞ן למַ֣ ן ֻּכל ּתַ֣ אָלָה֑א וָׁשֵֿבינַ֣ ּדַ֣

2Co 10:6 מִעי֑ן ָמא יֵלין ּדָלא ֵמׁשּתַ֣ עָֿתא ֵמן אַ֣ ֿ֭ד ּתֿבַ֣ יִֿבינַ֣ן לֵמעּבַ֣ וַ֣מטַ֣
מָענֻוֿתֻֿכון ס ליַֿ֣ת ֵמׁשּתַ֣ ֵּדאֿתמַ֣

2Co 10:7 מִׁשיָחא ל נַֿ֣פֵׁשה> ּדֿ֭דַ֣ ן ֵאן ֗אָנׁש ּתִֿכיל עַ֣ רֻצוֵּפ֞א ָחיִרין א֗נֻּתו> ּבּפַ֣
ן> ָנא ָאֿף חנַ֣ מִׁשיָח֑א ָהֿכַ֣ איֿך ּדֻהו ּדַ֣ ע ֵמן נַֿ֣פֵׁשה> ּדַ֣ ֻה֑ו ָהָנא ֵנּדַ֣
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2Co 10:8 ֑ן ל ֻׁשולָטָנא ּדיַ֣֗הֿב ִלי ָמרַ֣ ר עַ֣ ֿבהַ֣ ֵאן ֵּגיר ָאֿף ֵמֵּדם יִַּ֣תיר ֵאׁשּתַ֣
ן וָלא לֻסוָחֿפֻֿכון> לֵֿבנָיָנא ֻהו ִּדילֻֿכון יַ֣֗הֿב לַ֣> ָלא ָּבֵהֿת ֗אָנא> ֵמֻטל ּדַ֣

2Co 10:9 ֵחל ֗אָנא ָחֻלו מֿ֭דַ֣ מֿ֭דַ֣ ו ּדַ֣ יֿך הַ֣ ר אַ֣ הֵמא ֗אָנא ֵּדי֑ן ּדָלא ֵאסּתֿבַ֣ מַ֣
לֻֿכון ֵּבאּגָרֿתי>֞

2Co 10:10 ֵמאֿתֵיה ֞ ִסיָנן> ֵמֻטל ִּדאיֿת ֗אָנָׁשא ָּדאמִרי֑ן ֵּדאּגָרָֿת֞א יִַ֣קיָר֞ן וחַ֣
ֵּדין ּדֻֿגוׁשָמא ּכִריה> וֵמלֵֿתה ִׁשיָטא>

2Co 10:11 ין ּבֵמלָֿתא ָנא ִּדאיֿתַ֣ איּכַ֣ ר> ּדַ֣ ָנא ָאמַ֣ ן ּדָהֿכַ֣ ֵעא מַ֣ ֵאָלא ָהֵֿ֭דא ֵנֿתרַ֣
עָֿבָֿ֭דא> ִריִֿבינַ֣ן ּבַ֣ ין ָאֿף ָמא ּדקַ֣ ָנא ִאיֿתַ֣ ֑ן ָהֿכַ֣ ִחיִקינַ֣ ֿ֭ד רַ֣ ן ּכַ֣ רּתַ֣ ֵּדאּגַ֣

2Co 10:12 ם ָהנֻון ן עַ֣ ֵחם נַֿ֣פׁשַ֣ נֿפַ֣ ו ּדַ֣ ן ּדֵנחֻׁשוֿב> אַ֣ מרִחינַ֣ ָלא ֵּגיר מַ֣
ּכִלין> ן ָלא ֵמסּתַ֣ חִמי> ֿבהִרין נַֿ֣פׁשֻהו֑ן ֵאָלא ֵמֻטל ּדֵהנֻון ּבֻהון לֻהון מֿפַ֣ מׁשַ֣ ּדַ֣
2Co 10:13 מֻׁשוחָֿתא ֑ן ֵאָלא ּבַ֣ ן יִַּ֣תיר ֵמן מֻׁשוחֿתַ֣ ֿבהִרינַ֣ ן ֵּדין ָלא ֵמׁשּתַ֣ חנַ֣

ָמא לָוֿתֻֿכון> ָלָה֑א ּדֵנמֵטא ָאֿף עֿ֭דַ֣ ן אַ֣ ֿג לַ֣ ֿפלַ֣ ֿתֻחוָמא ּדַ֣ ּדַ֣
2Co 10:14 ן ן נַֿ֣פׁשַ֣> ן ָמֿתִחינַ֣ ן לָוֿתֻֿכו> ֵטינַ֣ יֿך ּדָלא ֵמֿתמַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר אַ֣

מִׁשיָחא> רֵֿתה ּדַ֣ סֿבַ֣ ִטין ּבַ֣ ָמא ֵּגיר לָוֿתֻֿכון מַ֣ עֿ֭דַ֣
2Co 10:15 ֗אחָרֵנ֑א֞ ֵאָלא מָלא ּדַ֣ ן ּבעַ֣ ר ֵמן מֻׁשוחֿתַ֣ ֿבהִרינַ֣ן לֿבַ֣ וָלא ֵמׁשּתַ֣

ן יֿך מֻׁשוחֿתַ֣> ֿב אַ֣ ורַ֣ ן ֵנֿתרַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון ּבֻֿכו> ֿ֭ד ָרֿבָיא הַ֣ ֿבָר֑א ּדֿכַ֣ ן סַ֣ ִאיֿת לַ֣
ר וֵנֿתיַּ֣תַ֣

2Co 10:16 איֵלין ֗אחָרֵנ֑א֞ ּבַ֣ מֻׁשוחָֿתא ּדַ֣ ָּבֻר֑ו ָלא ּבַ֣ מסַ֣ ל ֵמנֻֿכון לַ֣ ָאֿף להַ֣
ר> ֿבהַ֣ ֿתקָנ֞ן ֵנׁשּתַ֣ ּדמַ֣

2Co 10:17 <ר ֿבהַ֣ ר> ּבָמרָיא ֵנׁשּתַ֣ ֿבהַ֣ ו ֵּדין ּדֵמׁשּתַ֣ הַ֣
2Co 10:18 ן ּדָמרָיא ו ּבֵק֑א ֵאָלא מַ֣ ו ֻה֗ ח> הַ֣ ּבַ֣ ן ּדנַֿ֣פֵׁשה מׁשַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּגיר מַ֣

ּבִחיו֗הי ּס ּס נׁשַ֣
2Co 11:1 ִּכיָהאִיֿת> ֵאָלא ֵלל ּפַ֣ ִליל> ֵּדאמַ֣ יֻּתון ִלי קַ֣ יּבִרין ֗הוַ֣ ֵאׁשֻּתוֿף ֵּדין מסַ֣

ו ִלי> יּבִרין א֗נֻּתון ֻה֗ ָאֿף מסַ֣
2Co 11:2 ֿ֭ד ֿבָרא חַ֣ רּתֻֿכון ֵּגיר לֿגַ֣ אָלָהא> מֿכַ֣ טָנָנא ּדַ֣ ָטֵאן ֗אָנא ֵּגיר ּבֻֿכון ּבַ֣

מִׁשיָחא> ֵרֿב לַ֣ ּבֻֿתולָּתא ּדִֿכיָֿתא> ֵּדאקַ֣
2Co 11:3 ָנא נִֿכיֻלוֵֿת֑ה ָהֿכַ֣ ָוא ּבַ֣ חַ֣ אטִעי ֵחוָיא ל7 יֿך ּדַ֣ לָמא אַ֣ ָּדֵחל ֗אָנא ֵּדי֑ן ּדַ֣

לָוֿת מִׁשיָחא> יֻּכו֞ן ֵמן ּפִׁשיֻטוָֿתא> ּדַ֣ ּבֻלון ֵרעָינַ֣ ֵנֿתחַ֣
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2Co 11:4 יָנא ן אַ֣ ֿכֵרז לֻֿכו> ו ֵּדאָֿתא לָוֿתֻֿכו֑ן ֗אחִרָנא ֵי7ֻׁשוע אַ֣ ֵאן ֵּגיר הַ֣
ו ֿבֻּתו֑ן אַ֣ יָֿ֭דא ּדָלא נסַ֣ ן אַ֣ ֿבֻּתו> ו ֻרוָחא ֗אחִרָֿתא נסַ֣ ֿכֵרז֑ן אַ֣ ן ָלא אַ֣ חנַ֣ ּדַ֣

יֻּתון> ִּפיר ֵמּתטִּפיִסין ֗הוַ֣ ֵּבלֻּתו֑ן ׁשַ֣ יָֿ֭דא ּדָלא קַ֣ רָֿתא ֗אחִרָֿתא> אַ֣ סֿבַ֣
2Co 11:5 יֵלין ּדָטֿב ֞ אַ֣ צֵרֿת ֵמן ׁשִליֵחא> ָרֵנא ֗אָנא ֵּגי֑ר ּדֵמֵּדם ָלא ּבַ֣

מיַּ֣תִרין>
2Co 11:6 עֿתי> ֵאָלא ּבֻֿכלֵמֵּדם ֿת֑י ֵאָלא ָלא ִּביֿ֭דַ֣ ָאֵֿפן ֵּגיר ֻּבוָרא ֗אָנא ּבֵמלַ֣

ֵאֿתּגִלין לָוֿתֻֿכון>
2Co 11:7 ן א֗נֻּתון ֵּתּתִריֻמו> ּכֵֿכֿת נַֿ֣פׁשי ּדַ֣ סּכֵלֿת> ּדמַ֣ סָּכֻלו אַ֣ לָמא מַ֣ ו ּדַ֣ אַ֣

אָלָהא> רֵֿתה ּדַ֣ ֿכרֵזֿת לֻֿכון סֿבַ֣ ָּגן אַ֣ ומַ֣
2Co 11:8 <ֿפָקָֿת֞א לֵֿתׁשֵמׁשָּתא ִּדילֻֿכון לֵצֿ֑ת וֵנסֵּבֿת נַ֣ וִעָֿ֭דָֿת֞א ֗אחָרנָיָֿת֞א חַ֣

2Co 11:9 ן ל ֗אָנׁש ֵמנֻֿכו> ר ִל֑י ָלא ֵיקֵרֿת עַ֣ ן וַ֣חסַ֣ יֻּכו> ֿ֭ד ֵאִֿתיֿת ֵצאֿ֭דַ֣ וֿכַ֣
ֿבֻֿכל ֵמֵּדם ֵנטֵרֿת נַֿ֣פׁשי ֞ וַ֣ ֵקָֿ֭דוָנֵיא> ו ֵמן מַ֣ ֵח֞א ֵּדאֿתַ֣ ִליו אַ֣ סִניֻקוֿתי ֵּגיר מַ֣

יֻּכון> ר עלַ֣ ר ֗אָנ֑א ּדָלא ִאקַ֣ וָנטַ֣
2Co 11:10 ל ִּבי טַ֣ מִׁשיָח֑א ּדָהָנא ֻׁשוֿבָהָרא ָלא ֵנֿתּבַ֣ ו֗הי ִּבי ׁשָרֵרה ּדַ֣ ִאיֿתַ֣

ִאיַ֣א> אֿכַ֣ 7 ָוָֿת֞א ּדַ֣ אֿתרַ֣ ּבַ֣
2Co 11:11 <ע ָלָהא ֻהו ָיֿ֭דַ֣ ֵחֿב ֗אָנא לֻֿכו֑ן אַ֣ לָמָנא> ֵמֻטל ּדָלא מַ֣

2Co 11:12 ֿתֻהון ו ֵעלַ֣ ֵאָלא ָהֵֿ֭דא ּדָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנ֑א ָאֿף ֵאעֵּבֿ֭ד ֵּדאֿפֻסוק ֻה֗
ן> ֿכָוֿתַ֣ ֿכֻחון אַ֣ ן ֵנׁשּתַ֣ ֿבהִרי> ו ֵמֵּדם ּדֵמׁשּתַ֣ ֿבהַ֣ איֵלין ּדָֿבֵעין ֵעלָֿת֑א ּדַ֣ ּדַ֣

2Co 11:13 ֵמין מֿ֭דַ֣ ֞ וַ֣ ֞ וָֿפעֵל֞א נִֿכיֵלא> ָּגֵלא> יֻהון ֵּגיר ָהֵלי֑ן ׁשִליֵח֞א ּדַ֣ ִאיֿתַ֣
מִׁשיָחא> ׁשִליֵח֞א ּדַ֣ נַֿ֣פׁשֻהון לַ֣

2Co 11:14 אָֿכא לַ֣ ֵמא ּבמַ֣ ָמֻרו ּבָהֵֿ֭דא> ֵאן ֻהו ֵּגיר ּדָסָטָנא ֵמּתּדַ֣ יּת לֵמּתּדַ֣ ולַ֣
ּדנֻוהָר֑א

2Co 11:15 ֵמין ו֗ה֞י ֵמּתּדַ֣ מָׁשנַ֣ ָּבא צֻֿבוָֿת֑א ֵאן ָאֿף מׁשַ֣ ָלא הָוֿת רַ֣
֞ יֻהון> יֿך עָֿבֿ֭דַ֣ רֿתֻהון ֵּתהֵוא אַ֣ מָׁשֵנ֞א ּדזִַּ֣דיֻקוָֿתא> ָהנֻון ּדחַ֣ מׁשַ֣ ּבַ֣

2Co 11:16 <ֿכָלא ֗אָנא יֿך ּדסַ֣ י אַ֣ ר עלַ֣ ר ֗אָנ֑א לָמא ֗אָנׁש נַ֣סּבַ֣ ֻּתוֿב ֵּדין ָאמַ֣
ר> ֿבהַ֣ ִליל ֵאׁשּתַ֣ ּבֻלונ֑י ָּדאֿף ֵאָנא קַ֣ ֿכָלא קַ֣ יֿך סַ֣ ֵואן ָלא> ָאֵֿפן אַ֣

2Co 11:17 יֿך ֵלל ֗אָנ֑א ֵאָלא אַ֣ ן ממַ֣ ֵלל ֗אָנא> ָלא ֗הָוא ּבָמרַ֣ ממַ֣ ֵמֵּדם ּדַ֣
ִּכיֻהוָֿת֑א ּבָהֵֿ֭דא ֻּדוּכָֿתא ּדֻׁשוֿבָהָרא> ֿבֿפַ֣ ּדַ֣
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2Co 11:18 <ר ֿבהַ֣ ֿבהִרין ּבֵֿבסָר֑א ָאֿף ֵאָנא ֵאׁשּתַ֣ ִּגֵיא֞א ֵמׁשּתַ֣ ֵמֻטל ּדסַ֣
2Co 11:19 ֗נֻּתון ֿ֭ד אַ֣ ֞י ֵרעָיָנ֑א ּכַ֣ ִסירַ֣ ו ֵּגיר לֵמׁשּתָמֻעו לחַ֣ מָנִחין א֗נֻּתון ֻה֗

ִּכיֵמ֞א א֗נֻּתון> חַ֣
2Co 11:20 ן למַ֣ ן וַ֣ ן ָּדאֵֿכל לֻֿכו> למַ֣ ן וַ֣ עֵּבֿ֭ד לֻֿכו> מׁשַ֣ ן ּדַ֣ וֵמּתּדֵנין א֗נֻּתון למַ֣

֞ יֻּכון> ּפַ֣ ל אַ֣ ן ּדָמֵחא לֻֿכון עַ֣ למַ֣ ן וַ֣ יֻּכו> ן ּדֵמּתִרים עלַ֣ למַ֣ ן וַ֣ ּדָנֵסֿב ֵמנֻֿכו>
2Co 11:21 ִסיֻרוֿת ֑ו ּבחַ֣ ן ֻה֗ ן מִחיִלינַ֣ חנַ֣ ו ּדַ֣ יֿך הַ֣ ר ֗אָנא> אַ֣ עָרא ָאמַ֣ ֿבצַ֣ יֿך ּדַ֣ אַ֣

ח ֗אָנא> מרַ֣ ח ֗אָנׁ֑ש ָאֿף ֵאָנא מַ֣ מרַ֣ ֿבֻֿכלֵמֵּדם ּדמַ֣ ר ֗אָנא> ּדַ֣ ֵרעָיָנא ָאמַ֣
2Co 11:22 ן ָאֿף ֵאָנא> ֵאן ָלֵי֞א ֵאנֻו> ן ָאֿף ֵאָנא> ֵאן ִאיסרַ֣ ֵאן ֵעֿבָרֵי֞א ֵאנֻו>

אֿבָרָהם> ָאֿף ֵאָנא> 7 זַ֣רֵעה ֵאנֻון ּדַ֣
2Co 11:23 ר ֗אָנ֑א ִסיֻרוֿת ֵרעָיָנא ָאמַ֣ מִׁשיָח֑א ּבחַ֣ מָׁשֵנ֞א ֵאנֻון ּדַ֣ ֵאן מׁשַ֣

אֻסוֵר֞א ן ּבַ֣ חָוָֿת֞א יִַּ֣תיר ֵמנֻהו> ן ּבמַ֣ ּדיִַּ֣תיר ֵמנֻהון ֵאָנא> ּבֵלאוָֻֿתא יִַּ֣תיר ֵמנֻהו>
֞ ִּגָיאן> וֵּת֞א זַֿ֣בִני֞ן סַ֣ ן ּבמַ֣ יִַּ֣תיר ֵמנֻהו>

2Co 11:24 <ִסיר חָֿ֭דא ֵּבלֵעֿת רּבִעין חַ֣ רּבִעין אַ֣ ֞ אַ֣ ֵמׁש זַֿ֣בִנין> ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א חַ֣
2Co 11:25 ֿגֵמֿת> ּתָלֿת זַֿ֣בִני֞ן ן ֵאֿתרַ֣ ֿבֵט֞א ֵאֿתנַּ֣גֵֿ֭דֿת> חָֿ֭דא זֿבַ֣ ּתָלֿת זַֿ֣בִני֞ן ּבׁשַ֣

הִויֿת נֻוָוָֿגא> ִאיָמָמא וִללָיא> ּדָלא סִֿפי֗נָּתא ּביַָ֣מא הִויֿת>
2Co 11:26 ֞ ָיֵסא> ֞ ּבֻקנִֿ֭דיָנוס ּדֿגַ֣ ָוָֿתא> ֞ ּבֻקנִֿ֭דיָנוס ּדנַ֣הרַ֣ ִּגָיאָֿתא> ֻּבאורָחָֿת֞א סַ֣

֞ מִֿ֭דיָנָֿתא> ֞ ּבֻקנִֿ֭דיָנוס הִויֿת ּבַ֣ ֗מֵמא> ּבֻקנִֿ֭דיָנוס ּדֵמן ֻטוהמי> ּבֻקנִֿ֭דיָנוס ּדֵמן עַ֣
֞ ָּגֵלא> ֵח֞א ּדַ֣ ּבֻקנִֿ֭דיָנוס הִויֿת ּבֻחורָּבא> ּבֻקנִֿ֭דיָנוס ּביַָ֣מא> ּבֻקנִֿ֭דיָנוס ּדֵמן אַ֣

2Co 11:27 וָמא הָיא> ּבצַ֣ ֿבצַ֣ ֿפָנא וַ֣ ִּגָיאא> ּבֿכַ֣ הָרא סַ֣ ֿבֵלאוָֻֿתא> ּבׁשַ֣ מָלא וַ֣ ּבעַ֣
רֵטָליֻוָֿתא> ֿבעַ֣ רָיא וַ֣ ִּגָיאא> ּבעַ֣ סַ֣

2Co 11:28 ֞י ּפַ֣ ל אַ֣ י ּדֻֿכליֻום> וֵצֿפֿתי ּדעַ֣ עלַ֣ ֿכנֻוׁשָיא ּדַ֣ ֞ וַ֣ ר-ֵמן יִַּ֣תיָרָֿתא> סטַ֣
֞ ֻּכלֵהין ִעָֿ֭דָֿתא>

2Co 11:29 נֻו ֵמֿתּכֵׁש֑ל וָלא ֵאָנא ה ֗אָנא> מַ֣ ֑ה וָלא ֵאָנא ֵמֿתּכרַ֣ נֻו ֵמֿתּכרַ֣ מַ֣
ָיֵקֿ֭ד ֗אָנא ס

2Co 11:30 <ר ֿבהַ֣ ֞י ֵאׁשּתַ֣ ֿבָהֻרו ָוֵל֑א ּבֻֿכורָהנַ֣ ֵאן לֵמׁשּתַ֣
2Co 11:31 ם לָעלַ֣ רָֿכא ּדַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א מֿבַ֣ ֻֿבו֗הי ּדָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ו אַ֣ ע ֻה֗ ָיֿ֭דַ֣

ֵּדֿב ֗אָנא> ָעלִמי֑ן ּדָלא מֿכַ֣
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2Co 11:32 ר ֗הָוא מִֿ֭די֗נָּתא לָּכ֑א ָנטַ֣ אֵרָטוס מַ֣ 7 יָלא ּדַ֣ ּב חַ֣ רמֻסוק רַ֣ ֿ֭דַ֣ ּב7
ני> ֞ לֵמאחּדַ֣ רֻמוסָקֵיא> ּדֿ֭דַ֣

2Co 11:33 ו֗ה֞י לֵטֿת ֵמן ִאיֿ֭דַ֣ ֻּבוני ֵמן ֻׁשוָרא> ֵואֿתּפַ֣ סִריֿגָּתא ׁשַ֣ וָֿתא ּבַ֣ וֵמן ּכַ֣
ּס ּס

2Co 12:1 ֞ ָקח> ָאֵֿתא ֗אָנא ִלי ֵּגיר לֵחזָוֵנא> ֿבָהֻרו ָוֵלא> ֵאָלא ָלא ּפַ֣ לֵמׁשּתַ֣
ן> ו֗ה֞י ּדָמרַ֣ לֵֿגלָינַ֣ וַ֣

2Co 12:2 ר ֿפֿגַ֣ ֞ ֵאן ּבַ֣ ֵעסֵרא ׁשִנין> רּבַ֣ מִׁשיָחא ֵמן קָֿ֭דם אַ֣ ֿבָרא ּבַ֣ עָנא ּגַ֣ ָיֿ֭דַ֣
ָמא ע> ֵּדאֿתחֵטֿף ֻהו ָהָנא עֿ֭דַ֣ ָלָהא ֻהו ָיֿ֭דַ֣ ע ֗אָנא> אַ֣ ר> ָלא ָיֿ֭דַ֣ ֵּדין ֵואן ּדָלא ּפֿגַ֣

ֿתָלָֿתא> ָיא ּדַ֣ ׁשמַ֣
2Co 12:3 ר> ָלא ר ֵּדין ֵואן ּדָלא ּפֿגַ֣ ֿפֿגַ֣ רָנָׁשא> ֵאן ּבַ֣ ע ֗אָנא ֵלה לָהָנא ּבַ֣ וָיֿ֭דַ֣

ע> ָלָהא ֻהו ָיֿ֭דַ֣ ע ֗אָנא> אַ֣ ָיֿ֭דַ֣
2Co 12:4 יֵלין ּדָלא ֞ אַ֣ לָלן> ע ֵמֵל֞א ּדָלא ֵמֿתמַ֣ יָס֑א וַׁ֣שמַ֣ רּדַ֣ ֵּדאֿתחֵטֿף לֿפַ֣

֞ ָלֻלו ֵאֵנין> ממַ֣ רָנָׁשא לַ֣ ִליט לֿבַ֣ ׁשַ֣
2Co 12:5 ֑ר ֵאָלא ֵאן ֿבהַ֣ ל נַֿ֣פׁשי ֵּדין ָלא ֵאׁשּתַ֣ ֑ר עַ֣ ֿבהַ֣ ל ָהָנא ֵאׁשּתַ֣ עַ֣

֞ ּבֻֿכורָהֵנא>
2Co 12:6 ֑ר ָלא ָהֵוא ֗אָנא ָׁשטָיא> ׁשָרָרא ֻהו ֵּגיר ֿבהַ֣ ֵאן ֵאצֵּבא ֵּגיר ֵּדאׁשּתַ֣

י יִַּ֣תיר ֵמן ָמא ּדָחֵזא ִלי> ֵעא עלַ֣ לָמא ֗אָנׁש ֵנֿתרַ֣ ר ֗אָנא> ָחֵאסָנא ֵּדי֑ן ּדַ֣ ָאמַ֣
ע ֵמני> ֿ֭דָׁשמַ֣ וַ֣

2Co 12:7 <ִּתיֻרוָֿתא ּדֵֿגלָיֵנ֑א֞ ֵאׁשּתֵלם ִלי ׁשָֿפָיא לֵֿבסרי ֿ֭דָלא ֵאּתִרים ּביַ֣ וַ֣
ח ִלי ּדָלא ֵאּתִרים> ּפַ֣ אֵֿכה ּדָסָטָנא> ּדֵנהֵוא מקַ֣ לַ֣ מַ֣

2Co 12:8 <ל ָהָנא ּתָלֿת זַֿ֣בִני֞ן ּבִעיֿת ֵמן ָמרי ּדנַֿ֣פֵרק ֵמני ועַ֣
2Co 12:9 <ר ֿכִריֻהוָֿתא ֻהו ֵמֿתּגמַ֣ ילי ֵּגיר ּבַ֣ יֻּבוֿתי> חַ֣ ר ִלי> ָסֿפָקא ָלֿך טַ֣ ֵואמַ֣

מִׁשיָחא> יֵלה ּדַ֣ י חַ֣ ֵּגן עלַ֣ ֑י֞ ּדנַ֣ ר ּבֻֿכורָהנַ֣ ֿבהַ֣ ָחֿ֭דָיאִיֿת ָהִֿכיל ֵאׁשּתַ֣
2Co 12:10 <רֻֿ֭דוֿפָיא ֞ ּבַ֣ עָרא> ֻּבאולָצֵנא> ֞ ּבצַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָצֵֿבא ֗אָנא ּבֻֿכורָהֵנא>
ילָֿתן ו חַ֣ ֿכִריה ֗אָנא ֵּגי֑ר ָהיֵּדין ֻה֗ ֿתי ּדַ֣ ֞י מִׁשיָחא> ֵאמַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ חֻֿבוׁשָיא ּדעַ֣ ּבַ֣

֗אָנא>
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2Co 12:11 ָיִֿבין צֻּתוָנני> חַ֣ א֗נֻּתון ֵאלַ֣ ִסיר ֵרעָיָנא ּבֻׁשוֿבָהר֑י ּדַ֣ ָהא ֗הִויֿת חַ֣
֞ צֵרֿת ֵמֵּדם ֵמן ׁשִליֵחא> ֑י ֵמֻטל ּדָלא ּבַ֣ סהֻֿ֭דון עלַ֣ א֗נֻּתון ּתַ֣ יֻּתון ֵּגיר> ּדַ֣ ֗הוַ֣

ן ָואֵֿפן ָלא ֗הִויֿת ֵמֵּדם> יֵלין ּדָטֿב מיַּ֣תִרי> אַ֣
2Co 12:12 ֞ רָוָֿתא> ֿגֿבַ֣ יּבָרנֻו> וֿבַ֣ ן ּבֻֿכל מסַ֣ יָנֿתֻֿכו> ׁשִליֵח֞א ֵעֿבֵּדֿת ּבַ֣ ָאֿתָוָֿת֞א ּדַ֣

֞ יֵלא> ֿבחַ֣ ֞ וַ֣ וַֿ֣בֵֿתֿ֭דמָרָֿתא>
2Co 12:13 רֻּתון ֵמן ִעָֿ֭דָֿת֞א ֗אחָרנָיָֿת֑א֞ ֵאָלא ֵאן ּבָהֵֿ֭דא צַ֣ ּבָמָנא ֵּגיר ֵאֿתּבַ֣

ֿכֻלוָֿתא> ן ׁשֻֿבוקו ִלי ָהֵֿ֭דא סַ֣ יֻּכו> ֵּדאָנא ָלא ֵיקֵרֿת עלַ֣
2Co 12:14 יַֿ֣ב ֗אָנא ִּדאֵֿתא לָוֿתֻֿכו֑ן וָלא מטַ֣ י זַֿ֣בִני֞ן ּדַ֣ ֿתָלֿת ִה֗ ָהא ָהֵֿ֭דא ּדַ֣
ָיִֿבין ן ָלא ֵּגיר חַ֣ יֻּכו֑ן ֵמֻטל ּדָלא ָּבֵעא ֗אָנא ִּדילֻֿכו֑ן ֵאָלא לֻֿכו> ר עלַ֣ ִאקַ֣

֞ יֻהון> ֿבנַ֣ ָֿבֵה֞א לַ֣ אָֿבֵה֑א֞ ֵאָלא אַ֣ מָסם ִסיָמָֿת֞א לַ֣ ָי֞א לַ֣ ּבנַ֣
2Co 12:15 ֞י ּפַ֣ ל אַ֣ ֵּפ֑ק ָואֿף קנֻומי ֵאֵּתל עַ֣ ֵאָנא ֵּדין ָחֿ֭דָיאִיֿת ונַֿ֣פָקָֿת֞א אַ֣
חִֿבין ֗נֻּתון ּבִציָראִיֿת מַ֣ ֵחֿב ֗אָנא לֻֿכו֑ן אַ֣ ֿ֭ד יִַּ֣תיָראִיֿת מַ֣ ֞ ָאֵֿפן ּכַ֣ נַֿ֣פָׁשֿתֻֿכון>

א֗נֻּתון ִלי>
2Co 12:16 ֿבָרא ָחרָעא> ּבֵנֿכָלא יֿך ּגַ֣ יֻּכו֑ן ֵאָלא אַ֣ ר ֵאָנא ָלא ֵיקֵרֿת עלַ֣ ֿכֿבַ֣ וַ֣

ּגנַֿ֣בּתֻֿכון>
2Co 12:17 <יֻּכון ן ֵאֿתיַ֣עֵנֿת עלַ֣ ּדֵרֿת לָוֿתֻֿכו> לָמא ּביַֿ֣֭ד ֗אָנׁש ֗אחִרין ּדׁשַ֣

2Co 12:18 ן ֞ לָמא ֵמֵּדם ֵאֿתיַ֣עַ֣ אֵחא> ֵמה לַ֣ ּדֵרֿת עַ֣ ָטוס ּבִעיֿת> וׁשַ֣ ֵמן ִט7
֞ ֿבֵהין ּבֵעקָֿבָֿתא> ן וַ֣ ֵלֿכ> חָֿ֭דא ֻרוָחא הַ֣ ו ּבַ֣ ָטוס> לַ֣ יֻּכון ִט7 עלַ֣

2Co 12:19 ָלָהא ן ֻרוָח֑א קָֿ֭דם אַ֣ לֻֿכון ָנֿפִקינַ֣ לָמא ֻּתוֿב ָסֿבִרין א֗נֻּתון ּדַ֣
י>֞ ֵמֻטל ֵּבנָיָנא ֻהו ִּדילֻֿכון> ִּביֿבַ֣ ן וֻֿכלֵהין חַ֣ לִלינַ֣> מִׁשיָחא ממַ֣ ּבַ֣

2Co 12:20 יֿך ּדָצֵֿבא חֻֿכון אַ֣ לָמא ִאֵֿתא לָוֿתֻֿכו֑ן וָלא ֵאׁשּכַ֣ ָּדֵחל ֗אָנא ֵּגיר ּדַ֣
לָמא ֵחרָיָנא> ן ּדַ֣ יֿך ָמא ּדָלא ָצֵֿביֻּתו> ח לֻֿכון ָאֿף ֵאָנא אַ֣ ֗אָנ֑א ֵואׁשּתֿכַ֣

חִֿתיֻרוָֿתא> וַׁ֣שֻֿגוׁשָיא> רָצא> וֵרטָנא> וַ֣ ל-קַ֣ חָסָמא> וֵחמָֿתא> וֵעצָיָנא> וֵמאֿכַ֣ וַ֣
2Co 12:21 ִּגֵיא֞א ל סַ֣ ָלה֑י ֵואֵֿתאֵֿבל עַ֣ ני אַ֣ ּכֿכַ֣ ן נמַ֣ ֿ֭ד ִאֵֿתא לָוֿתֻֿכו> לָמא ּכַ֣ ּדַ֣

ֿ֭דו> עֿבַ֣ חזֻוָֿתא> ּדַ֣ נֻֿפוָֿתא> וֵמן ָזניֻוָֿתא> וֵמן ּפַ֣ ו> וָלא ָּתֿבו> ֵמן טַ֣ חטַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
2Co 13:1 ל ֻּפום ּתֵרי֞ן י זַֿ֣בִני֞ן ִּדאֵֿתא ֗אָנא לָוֿתֻֿכו֑ן ּדעַ֣ ֿתָלֿת ִה֗ ָהֵֿ֭דא ּדַ֣

ֿתָלָֿתא ָסהִּדין ּתֻקום ֻּכל ֵמָלא> וַ֣
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2Co 13:2 ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵּדם ֗אָנא ָאמַ֣ ֵמן קִֿ֭דים ֵאמֵרֿת ֗הִויֿת לֻֿכו֑ן וֻֿתוֿב מקַ֣
ִחיק ֿ֭ד רַ֣ הִויֿת לָוֿתֻֿכון ֵאמֵרֿת לֻֿכו֑ן ָואֿף ָהָׁשא ּכַ֣ רֵּתי֞ן זַֿ֣בִני֞ן ּדַ֣ יֿך ָּדאֿף ּתַ֣ אַ֣

֗אחָרֵנ֑א֞ ֵּדאן ִאֵֿתא ֻּתוֿב> ָלא ֵאֻחוס> רָּכא ּדַ֣ ֑ו֞ וַ֣לׁשַ֣ חטַ֣ ֗אָנא ָּכֵֿתֿבָנ֑א לָהֵלין ּדַ֣
2Co 13:3 ו ּדָלא הָוא מִחיל ֵלל ִּבי> הַ֣ ממַ֣ מִׁשיָחא ּדַ֣ ֵמֻטל ּדֻֿבוקָיא ָּבֵעיֻּתון ּדַ֣

ו ּבֻֿכון> ילָֿתן ֻה֗ ּבֻֿכו֑ן ֵאָלא חַ֣
2Co 13:4 אָלָהא> ָואֿף יָלא ּדַ֣ ו ּבחַ֣ י ֻה֗ מִחיֻלוָֿת֑א ֵאָלא חַ֣ ָאֵֿפן ֵאזּדֵקֿף ֵּגיר ּבַ֣

ֿבֻֿכון> אָלָהא ּדַ֣ יָלא ּדַ֣ ֵמה ּבחַ֣ ִיין ֗חנַ֣ן עַ֣ ֵמ֑ה ֵאָלא חַ֣ ן מִחיִלינַ֣ן עַ֣ חנַ֣
2Co 13:5 ו ו> אַ֣ סַ֣ ן נַֿ֣פׁשֻֿכון אַ֣ יָמנֻוָֿתא ָקיִמין א֗נֻּתו> ֑ו ֵאן ָּבה ּבהַ֣ נַֿ֣פׁשֻֿכון ּבקַ֣

ָי֞א א֗נֻּתון> סלַ֣ ֑ו ֵואן ָלא מַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ּבֻֿכון ֻה֗ וּדִעיֻּתון ּד7 ָלא ֵמׁשּתַ֣
2Co 13:6 <סֵלין ין מַ֣ ן ָלא ֗הוַ֣ חנַ֣ ר ֗אָנא ֵּדין ּדֵֿתּדֻעו֑ן ּדַ֣ ּבַ֣ מסַ֣

2Co 13:7 יֿך ָלָה֑א ּדָלא ֵנהֵוא ּבֻֿכון ֵמֵּדם ּדִֿביׁ֑ש אַ֣ ָּבֵעא ֗אָנא ֵּדין ֵמן אַ֣
יֿך ן ֵנהֵוא אַ֣ חנַ֣ א֗נֻּתון ֵּתהוֻון ָסעִרין ָטָֿבָֿת֑א֞ וַ֣ ן ֵנֿתחֵז֑א ֵאָלא ּדַ֣ ּדֻֿבוקיַ֣ן ִּדילַ֣

֞ ָיא> סלַ֣ מַ֣
2Co 13:8 ל ֻקוׁשָּת֑א ֵאָלא חָלֿף ן ּדֵנעֵּבֿ֭ד ֵמֵּדם ֻלוקֿבַ֣ ָלא ֵּגיר ֵמׁשּכִחינַ֣

ֻקוׁשָּתא>
2Co 13:9 ן ָהֵֿ֭דא ֵּגיר ָאֿף ילָֿתִני> א֗נֻּתון חַ֣ ן ּכִריִהי֑ן וַ֣ חנַ֣ ן ֵּדין ָמא ּדַ֣ ָחֵֿ֭דינַ֣

מֻרון> א֗נֻּתון ֵּתּתּגַ֣ ן ּדַ֣ ֵלינַ֣> מצַ֣
2Co 13:10 ִחיק ֗אָנא ָהֵלין ָּכֵֿתֿב ֗אָנ֑א ּדָלא ָמא ֵּדאִֿתיֿת ֿ֭ד רַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ּכַ֣

יֿך ֻׁשולָטָנא ּדיַ֣֗הֿב ִלי ָמר֑י לֵֿבנָינֻֿכון וָלא לֻסוָחֿפֻֿכון ׁשָיאִיֿת ֵאסֻעור אַ֣ קַ֣
ס

2Co 13:11 יָנא ֵנהֵוא אויֻוָֿתא וׁשַ֣ יַ֣א֑ו וַ֣ ֗מרו> ֵואֿתּבַ֣ ו> ֵואֿתּגַ֣ ֑י֞ חֿ֭דַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣
מֻֿכון ס לֻמוָֿתא ֵנהֵוא עַ֣ ֿ֭דׁשַ֣ אָלָהא ּדֻחוָּבא וַ֣ ן וַ֣ ּבֻֿכו>

2Co 13:12 <ִּדיׁשָּתא קָּתא קַ֣ ֿ֭ד ּבנֻוׁשַ֣ ֿ֭ד ּדחַ֣ ׁשָלָמא חַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣
2Co 13:13 ֞ ִּדיֵׁשא> ׁשָלמֻֿכון ֻּכלֻהון קַ֣ ָׁשאִלין ּבַ֣

2Co 13:14 וָּתֻֿפוָֿתא אָלָהא> וׁשַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> וֻחוֵּבה ּדַ֣ ׁשָלֵמה ּדָמרַ֣
ִמין ּס ּס ן אַ֣ ם ֻּכלֻֿכו> ּדֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> עַ֣

 
 



Galatians
Gal 1:1 רָנָׁשא ֵאָלא ּביַֿ֣֭ד ֞ וָלא ּביַֿ֣֭ד ּבַ֣ יָנָׁשא> וָלוס ׁשִליָחא> ָלא ֵמן ּבנַ֣ 7 ּפַ֣

֞ אִקיֵמה ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> ו ּדַ֣ ֻֿבו֗הי> הַ֣ אָלָהא אַ֣ ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> וַ֣
Gal 1:2 <ִטיַ֣א לַ֣ ֿגַ֣ מ֑י לִעָֿ֭דָֿת֞א ִּדאיֿת ּב7 ֵח֞א ּדעַ֣ וֻֿכלֻהון אַ֣

Gal 1:3 <ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ָֿב֑א וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ׁשָלָמא ֵמן אַ֣ ן וַ֣ מֻֿכו> יֻּבוָֿתא עַ֣ טַ֣
Gal 1:4 יֿך ֵצין ֵמן ָעלָמא ָהָנא ִּביָׁש֑א אַ֣ נֿפַ֣ י֑ן֞ ּדַ֣ ו ּדיַ֣֗הֿב נַֿ֣פֵׁשה חָלֿף חָטהַ֣ הַ֣

ֻֿבון> אָלָהא אַ֣ ֵצֿבָיֵנה ּדַ֣
Gal 1:5 ִמין ס ם ָעלִמין אַ֣ ּדֵלה ֻׁשוֿבָחא לָעלַ֣

Gal 1:6 ו ֿפִּכין א֗נֻּתון ֵמן מִׁשיָחא> הַ֣ ל ֵמֿתהַ֣ עֿגַ֣ ָנא ּבַ֣ יּכַ֣ ר ֗אָנא אַ֣ מַ֣ ֵמּתּדַ֣
רָֿתא> ֗אחִרָֿתא סֿבַ֣ יֻּבוֵֿת֑ה לַ֣ קָרֻֿכון ּבטַ֣ ּדַ֣

Gal 1:7 יָֿ֭דא ּדָלא ִאיֵֿתיה> ֵאָלא ֗אָנָׁשא ֻהו ִאיֿת ּדָֿ֭דלִחין לֻֿכו֑ן וָצֵֿבין אַ֣
מִׁשיָחא> רֵֿתה ּדַ֣ חלֻֿפון סֿבַ֣ נׁשַ֣ ּדַ֣

Gal 1:8 ר-ֵמן ָמא רֻֿכון לֿבַ֣ ּבַ֣ ָיא> נסַ֣ אָֿכא ֵמן ׁשמַ֣ לַ֣ ו מַ֣ ן אַ֣ ן ֵּדי> ָאֿף ֵאן חנַ֣
רָנֻֿכו֑ן ֵנהֵוא חֵרם> ּבַ֣ ּדסַ֣

Gal 1:9 ר ֗אָנא> ֵּדאן ֗אָנׁש ם ֵאמֵרֿ֑ת וָהָׁשא ֻּתוֿב ָאמַ֣ ָנא ּדֵמן ֻלוקֿ֭דַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ֵּבלֻּתו֑ן ֵנהֵוא חֵרם> ר-ֵמן ָמא ּדקַ֣ ר לֻֿכון לֿבַ֣ ּבַ֣ מסַ֣

Gal 1:10 יָנָׁש֞א ֿבנַ֣ ו לַ֣ אָלָה֑א אַ֣ ו לַ֣ יָנָׁש֞א ֻהו מִּפיס ֗אָנא> אַ֣ ֿבנַ֣ ָהָׁשא ֵּגיר לַ֣
ֿבָּדא ר ֗הִויֿ֑ת עַ֣ יָנָׁש֞א ָׁשֿפַ֣ ֿבנַ֣ ָמא לָהָׁשא לַ֣ ֑ר ֵאֻלו ֵּגיר עֿ֭דַ֣ ָּבֵעא ֗אָנא ֵּדאׁשּפַ֣

מִׁשיָחא ָלא ָהֵוא ֗הִויֿת ס ּדַ֣
Gal 1:11 ֿת ֵמנ֑י ָלא הָוֿת ֵמן ּברַ֣ רָֿתא ֵּדאסּתַ֣ סֿבַ֣ ֑י֞ ּדַ֣ חַ֣ ע ֗אָנא לֻֿכון ֵּדין אַ֣ וּדַ֣ מַ֣

רָנָׁשא> ּבַ֣
Gal 1:12 ֵּבלָּתה ִויֵלֿפָּת֑ה ֵאָלא ּבֵֿגלָיָנא רָנָׁשא קַ֣ ָאֿפָלא ֵּגיר ֵאָנא ֵמן ּבַ֣

ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ּד7
Gal 1:13 ֞י ּדֵמן קִֿ֭דים ּדִֿביֻהוָֿ֭דיֻוָֿת֑א ּדיִַּ֣תיָראִיֿת ָרֵֿ֭דֿף עֻּתון ֵּגיר ֻהוָּפֿכַ֣ ׁשמַ֣

אָלָהא> וָחֵרֿב ֗הִויֿת ָלה> ֗הִויֿת ִעּ֗דֵּתה ּדַ֣
Gal 1:14 ֞י ִּדאיֿת ֗הָוא ֞י ׁשנַ֣ ִּגֵיא֞א ּבנַ֣ ר ֗הִויֿת ִּביֻהוָֿ֭דיֻוָֿת֑א ָטֿב ֵמן סַ֣ וֵמֿתיַּ֣תַ֣

י>֞ אָֿבהַ֣ ִּתיָראִיֿת ָטֵאן ֗הִויֿת ּביֻולָּפָנא ּדַ֣ ּבֻטוהמי> ויַ֣
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Gal 1:15 יֻּבוֵֿת֑ה קָרני ּבטַ֣ ני ֵמן ּכֵרס ֵאמי> וַ֣ רׁשַ֣ ן ּדֿפַ֣ ו מַ֣ ֿ֭ד צָֿבא ֵּדין הַ֣ ּכַ֣
Gal 1:16 ר ָׁשעֵֿתה ָלא ּגִליֿת ֗מֵמ֑א֞ ּבַ֣ ּבִריו֗הי ּבעַ֣ ּדֵנֿגֵלא ּבֵרה ִּבי> ֵּדאסַ֣

ֿ֭דָמא> לֵֿבסָרא ולַ֣
Gal 1:17 י> ֵאָלא ֵאֵז֗לֿת וָלא ֵאֵז֗לֿת ֻל7אוִרׁשֵלם לָוֿת ׁשִליֵח֞א ּדֵמן קָֿ֭דמַ֣

רמֻסוק> ֿ֭דַ֣ ִֿביַ֣א> וֻֿתוֿב ֵהֿפֵּכֿת ל7 ארַ֣ 7 לַ֣
Gal 1:18 ִויֿת ר ּתָלֿת ׁשִני֑ן֞ ֵאֵז֗לֿת ֻל7אוִרׁשֵלם ֵּדאחֵזא לִֿכאָֿפא> וקַ֣ וֵמן-ָּבֿתַ֣

ר> עסַ֣ ֵמׁשּתַ֣ לָוֵֿתה יַ֣וָמָֿת֞א חַ֣
Gal 1:19 ֻחו֗הי יַ֣עֻקוֿב אַ֣ ֗אחִרין ֵּדין ֵמן ׁשִליֵח֞א ָלא חִזיֿ֑ת ֵאָלא ֵאן ל7 לַ֣

ן> ּדָמרַ֣
Gal 1:20 <ֵּדֿב ֗אָנא ָלָהא ּדָלא מֿכַ֣ ָהֵלין ֵּדין ּדָֿכֵֿתֿב ֗אָנא לֻֿכו֑ן ָהא קָֿ֭דם אַ֣

Gal 1:21 <ִקיִליִקיַ֣א ֿ֭ד7 ֻסוִריַ֣א וַ֣ ָוָֿת֞א ּד7 אֿתרַ֣ ר ָהֵלי֑ן ֵאִֿתיֿת לַ֣ ֵמן-ָּבֿתַ֣
Gal 1:22 <מִׁשיָחא יֻהוֿ֭ד> ָהֵלין ּדֿבַ֣ אִּפי֞ן ִעָֿ֭דָֿת֞א ּדִֿב7 ֞י ִלי ּבַ֣ וָלא ָיֿ֭דָע֞ן ֗הוַ֣

Gal 1:23 ֑ן ו ּדֵמן קִֿ֭דים ָרֵֿ֭דֿף ֗הָוא לַ֣ ו> ּדהַ֣ לֻחוֿ֭ד ָׁשמִעין ֗הוַ֣ ֵאָלא ָהֵֿ֭דא ּבַ֣
ֵחֿף ֗הָוא> יָמנֻוָֿת֑א ָהי ּדֵמן-קָֿ֭דם זַֿ֣בָנא מסַ֣ ר הַ֣ ּבַ֣ ָהָׁשא ָהא מסַ֣

Gal 1:24 אָלָהא ס ו ִּבי לַ֣ ּבִחין ֗הוַ֣ וַ֣מׁשַ֣
Gal 2:1 ם ֵעסֵרא ׁשִני֑ן֞ ֵסלֵקֿת ֻל7אוִרׁשֵלם> עַ֣ רּבַ֣ ר אַ֣ ֻּתוֿב ֵּדין ֵמן-ָּבֿתַ֣

ִטָטוס> מי ל7 א> וֵֿ֭דֿבֵרֿת עַ֣ רנַֿ֣בַ֣ 7 ּבַ֣
Gal 2:2 ֞ ֗מֵמא> ֿכֵרז ֗אָנא ּבעַ֣ רָֿתא ּדמַ֣ ֿגִליֿת לֻהון סֿבַ֣ ֵסלֵקֿת ֵּדין ּבֵֿגלָיָנא> וַ֣

ם לֻהו֑ן ּדַ֣ י וַ֣ ינַ֣ יֻהון ּבַ֣ ו ּדֵמֵּדם ִאיֿתַ֣ ֿבִרין ֗הוַ֣ איֵלין ּדֵמסּתַ֣ ִויָֿתה לַ֣ וחַ֣
ו ָרֵהט ֗אָנא> סִריָקאִיֿת ֵרהֵטֿת> אַ֣

Gal 2:3 <ארָמָיא ֗הָו֑א ָלא ֵאֵֿתאֵנס ּדֵנֿגזֻור מי ּדַ֣ ָטוס ּדעַ֣ ָאֿף ִט7
Gal 2:4 ן י֑ן ּדֵנּגֻׁשון ִחאֻרוָֿתא ִּדאיֿת לַ֣ לו עלַ֣ ָּגֵל֞א ּדעַ֣ ֵח֞א ּדַ֣ ֵמֻטל ֵּדין אַ֣

עּבֻֿ֭דוָנני> נׁשַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> אַ֣ ּב7
Gal 2:5 ֵוא רָֿתא נקַ֣ סֿבַ֣ ׁשָרָרה ּדַ֣ ָאֿפָלא מֵלא ָׁשָעא ֵאֿתרִמין לֻׁשועָּבֿ֭דֻהו֑ן ּדַ֣

לָוֿתֻֿכון>
Gal 2:6 יֻהון ָלא ּבִטיל ן ֵּדין ִאיֿתַ֣ יֻהון ֵמֵּד֑ם מַ֣ ֿבִרין ִּדאיֿתַ֣ ָהנֻון ֵּדין ּדֵמסּתַ֣
וֵסֿפו ִלי> יָנָׁש֞א ָלא ָנֵסֿ֑ב ֵהנֻון ֵּדין ָהֵלי֑ן ֵמֵּדם ָלא אַ֣ ֞י ּבנַ֣ אּפַ֣ ָלָהא ֵּגיר ּבַ֣ ִל֑י אַ֣
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Gal 2:7 יֿך רָֿתא ּדֻעורֻלוָֿת֑א אַ֣ ימֵנֿת סֿבַ֣ ֵאָלא ֗אחָרנָיאִיֿת> חזַ֣ו ֵּגיר ֵּדאֿתהַ֣
ֿגזֻורָּתא> ן ִּכאָֿפא ּבַ֣ ימַ֣ ֵּדאֿתהַ֣

Gal 2:8 ֵּפט ָאֿף ִלי ֿגזֻורָּת֑א חַ֣ ׁשִליֻחוָֿתא ּדַ֣ ֵּפט לִֿכאָֿפא ּבַ֣ ו ֵּגיר ּדחַ֣ הַ֣
֞ ֗מֵמא> ׁשִליֻחוָֿתא ּדעַ֣ ּבַ֣

Gal 2:9 ָנ֑ן ָהנֻון יֻוחַ֣ 7עֻקוֿב וִֿכאָֿפא ו7 ֿת ִל֑י יַ֣ יֻּבוָֿתא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ עו טַ֣ ֿ֭ד ִיֿ֭דַ֣ וֿכַ֣
א> רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ ל7 וָּתֻֿפוָֿתא יַ֣֗הֿבו ִלי וַ֣ ֻמוֵֿ֭ד֑א֞ יִַ֣מיָנא ּדׁשַ֣ יֻהון עַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ֿבִרין ֗הוַ֣ ּדֵמסּתַ֣

ֿגזֻורָּתא> ֞ וֵהנֻון ּבַ֣ ֗מֵמא> חנַ֣ן ּבעַ֣ ּדַ֣
Gal 2:10 ן ֵואֿתּבֵטל ִלי ּדִהי ָהֵֿ֭דא ֵאעּבִֿ֭דיה ין ָעהִּדינַ֣> לֵמסִּכֵנ֞א הוַ֣ לֻחוֿ֭ד ּדַ֣ ּבַ֣

ס
Gal 2:11 ֵּכסֵּתה> ֵמֻטל ו֗ה֞י אַ֣ אּפַ֣ אנִטָיוִֿכ֑י ּבַ֣ 7 ֿ֭ד ֵאָֿתא ֵּדין ִּכאָֿפא לַ֣ ּכַ֣

ו ֵּבה> קִלין ֗הוַ֣ ּדֵמּתּתַ֣
Gal 2:12 ֿ֭ד ֗מֵמ֞א ָאֵֿכל ֗הָוא> ּכַ֣ ם עַ֣ 7עֻקוֿ֑ב עַ֣ ֿ֭דָלא ִנאֻֿתון ֗אָנָׁשא ֵמן לָוֿת יַ֣ ּדעַ֣

ׁש> ֵמֻטל ּדָֿ֭דֵחל ֗הָוא ֵמן ָהנֻון ּדֵמן ּגזֻורָּתא> ֿפרַ֣ ֿ֭ד ֗הָוא נַֿ֣פֵׁשה> וַ֣ ו ֵּדי֑ן נֿגַ֣ ֵאֿתַ֣
Gal 2:13 ָנא ָּדאֿף רָּכא ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞ ָהֿכַ֣ ֵמה לָהֵֿ֭דא ָאֿף ׁשַ֣ ו עַ֣ ֵואֿתרִמיו ֗הוַ֣

יֻהו֞ן ּס ּס אּפַ֣ ֿב ּבַ֣ ר ֗הָוא לֵמסַ֣ א ֵאֿתּדֿבַ֣ רנַֿ֣בַ֣ 7 ּבַ֣
Gal 2:14 נֵּגִלָיו֑ן ֵאמֵרֿת ׁשָרֵרה ֵּדאוַ֣ ֿ֭ד חִזיֿת ּדָלא ָאִז֗לין ּתִריָצאִיֿת ּבַ֣ וֿכַ֣
֗נּת> וָלא רָמאִיֿת ָחֵיא אַ֣ ֗נּת אַ֣ ֗נּת ִּדיֻהוָֿ֭דָיא אַ֣ ן ֵאן אַ֣ לִֿכאָֿפא לִעין ֻּכלֻהו>

֗מֵמ֞א ִּדיֻהוָֿ֭דאִיֿת ִנֻחון> ֗נּת לעַ֣ ָנא ָאֵלץ אַ֣ יּכַ֣ ִיֻהוָֿ֭דאִיֿ֑ת אַ֣
Gal 2:15 ָ֞טֵי֑א ֗מֵמ֞א חַ֣ ין ֵמן עַ֣ ן וָלא הוַ֣ ן ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֗חנַ֣> ן ֵּגיר ּדֵמן ּכָינַ֣ חנַ֣

Gal 2:16 רָנָׁשא ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדָנֻמוָס֑א ֵאָלא ק ּבַ֣ ּדַ֣ ן ּדָלא ֵמזּדַ֣ ֵמֻטל ּדָיֿ֭דִעינַ֣
יֵמנ֑ן ּדֵמן ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא הַ֣ ן ֵּבה ּב7 ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ָאֿף חנַ֣ יָמנֻוָֿתא ּד7 ּבהַ֣
֑ק וָלא ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדָנֻמוָסא> ֵמֻטל ּדֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדַ֣ מִׁשיָחא ֵנזּדַ֣ יָמנֻוֵֿתה ּדַ֣ הַ֣

ר> ק ֻּכל ּבסַ֣ ּדַ֣ ּדָנֻמוָסא> ָלא ֵמזּדַ֣
Gal 2:17 ָ֞טֵי֑א ן חַ֣ ן ָאֿף חנַ֣ חן לַ֣ מִׁשיָח֑א ֵאׁשּתֿכַ֣ ק ּבַ֣ ּדַ֣ ן ּדֵנזּדַ֣ ֿ֭ד ָּבֵעינַ֣ ֵאן ֵּדין ּכַ֣

חִטיָֿתא> ָחס> מָׁשָנא ֗הו ּדַ֣ ָמֵֿ֭דין ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא מׁשַ֣
Gal 2:18 ל נַֿ֣פׁשי ִויֿת עַ֣ איֵלין ּדֵסֿתֵרֿת ֻּתוֿב לֵהין ָּבֵנא ֗אָנ֑א חַ֣ ֵאן ֵּגיר לַ֣

ל ֻּפוקָּדָנא ֗אָנא> ר עַ֣ ּדָעֿבַ֣
Gal 2:19 <אָלָהא ִאֵחא ֵאָנא ֵּגיר ּבָנֻמוָסא לָנֻמוָסא ִמיֵֿתֿת> ּדלַ֣
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Gal 2:20 י י ֗אָנ֑א ֵאָלא חַ֣ ם מִׁשיָחא זִקיֿף ֗אָנא> וֵמִּכיל ָלא ֗הָוא ֵאָנא חַ֣ ועַ֣
אָלָהא ֿבֵרה ּדַ֣ יָמנֻוָֿתא ֗הו ּדַ֣ ֑ר ּבהַ֣ ֿבסַ֣ י ֗אָנא ּבַ֣ ִּבי מִׁשיָחא> וָהָנא ּדָהָׁשא חַ֣

ין> ן ויַ֣֗הֿב נַֿ֣פֵׁשה חָלֿפַ֣ אחֿבַ֣> ו ּדַ֣ י ֗אָנא> הַ֣ חַ֣
Gal 2:21 אָלָהא> ֵאן ֵּגיר ּביַֿ֣֭ד ָנֻמוָסא ֗הי יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ ָלא ָטֵלם ֗אָנא טַ֣

ָּגן ִמיֿת ס ִּדיֻקוָֿת֑א מִׁשיָחא מַ֣ זַ֣
Gal 3:1 <מָצר ו ּדַ֣ יֿך הַ֣ ן ּדָהא אַ֣ ם ּבֻֿכו> נֻו חסַ֣ ָטֵי֑א֞ מַ֣ לַ֣ ֞י ֵרעָיָנא ּגַ֣ ִסירַ֣ ָאו חַ֣

ֿ֭ד צִליֿב> יֻּכו֞ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּכַ֣ ינַ֣ ִציר ֗הָוא קָֿ֭דם עַ֣
Gal 3:2 ֿבֻּתון ן ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדָנֻמוָסא נסַ֣ ע ֵמנֻֿכו> לֻחוֿ֭ד ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדאּדַ֣ ָהֵֿ֭דא ּבַ֣

יָמנֻוָֿת֑א ו ֵמן ֵׁשמָעא ּדהַ֣ ֻרוָח֑א אַ֣
Gal 3:3 לִמין ר מׁשַ֣ ֿבסַ֣ ִריֻּתון ּבֻרוָח֑א וָהָׁשא ּבַ֣ ֿכִלין א֗נֻּתו֑ן ּדׁשַ֣ ָנא סַ֣ ָהֿכַ֣

א֗נֻּתו֑ן
Gal 3:4 <רֻּתו֑ן ֵואׁשֻּתוֿף ֵּדין ִאיִקא יּבַ֣ ָהֵלין ֻּכלֵהין ִאיִקא סַ֣

Gal 3:5 יֵל֑א֞ ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדָנֻמוָסא ר ּבֻֿכון חַ֣ ו ָהִֿכיל ּדיַ֣֗הֿב ּבֻֿכון ֻרוָח֑א וָסעַ֣ הַ֣
יָמנֻוָֿת֑א ו ֵמן ֵׁשמָעא ּדהַ֣ אַ֣

Gal 3:6 <ֿת ֵלה לזִַּ֣דיֻקו ׁשּבַ֣ אָלָה֑א ֵואֿתחַ֣ ֿבָרָהם לַ֣ 7 יֵמן אַ֣ ָנא ּדהַ֣ יּכַ֣ אַ֣
Gal 3:7 <אֿבָרָהם 7 ָי֞א ּדַ֣ יָמנֻוָֿתא ֵאנֻו֑ן ֵהנֻון ֵאנֻון ּבנַ֣ איֵלין ּדֵמן הַ֣ עו ָהִֿכיל ּדַ֣ ּדַ֣

Gal 3:8 ֞֗מֵמ֑א ּדִקין עַ֣ יָמנֻוָֿתא ֗הו ֵמזּדַ֣ ֿבהַ֣ ָלָהא> ּדַ֣ ע אַ֣ ֵּדם ִיֿ֭דַ֣ ֵמֻטל ֵּגיר ּדקַ֣
רֻֿכון ֻּכלֻהון ִּדיָׁשא> ּדָֿבֿך ֵנֿתּבַ֣ ר ּכָֿתָֿבא קַ֣ יֿך ֵּדאמַ֣ אֿבָרָהם> אַ֣ 7 ר לַ֣ ּבַ֣ ֵּדם סַ֣ קַ֣

֞ ֗מֵמא> עַ֣
Gal 3:9 <ימָנא אֿבָרָהם מהַ֣ 7 רִֿכין ּבַ֣ ימֵנ֞א ֗הו ֵמֿתּבַ֣ ָמֵֿ֭דין מהַ֣

Gal 3:10 ן ּכִֿתיֿב וטָֿתא ֵאנֻו> יֵלין ֵּגיר ּדֵמן עָֿבֵֿ֭ד֞א ֵאנֻון ּדָנֻמוָס֑א ּתֵחיֿת לַ֣ אַ֣
ֿכִֿתיֿב ּבָנֻמוָסא ָהָנא> ן ּדָלא ֵנעֵּבֿ֭ד ֻּכל ּדַ֣ ו ֻּכלמַ֣ ֵּגי֑ר ּדִליט ֻה֗

Gal 3:11 לָיא ֗הי> ֵמֻטל ָלָה֑א ָהֵֿ֭דא ּגַ֣ ק ֗אָנׁש ּבָנֻמוָסא לָוֿת אַ֣ ּדַ֣ ּדָלא ֵּדין ֵמזּדַ֣
יָמנֻוָֿתא ִנֵחא> ֿכִֿתיֿב> ּדזִַּ֣דיָקא ּבהַ֣ ּדַ֣

Gal 3:12 יֵלין ן ּדֵנעֵּבֿ֭ד אַ֣ יָמנֻוָֿת֑א ֵאָלא מַ֣ ָנֻמוָסא ֵּדין ָלא ֗הָוא ֵמן הַ֣
ֿכִֿתיָֿב֞ן ֵּבה> ִנֵחא ּבֵהין ס ּדַ֣

Gal 3:13 ין וטָֿתא ּדָנֻמוָס֑א וֻהו הָוא חָלֿפַ֣ ן ֵמן לַ֣ ן ֵּדין מִׁשיָחא זַֿ֣בנַ֣ לַ֣
יָסא> ן ּדֵמּתּתֵלא ּבקַ֣ ו ֻּכלמַ֣ וטָֿתא> ּכִֿתיֿב ֵּגי֑ר ּדִליט ֻה֗ לַ֣
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Gal 3:14 ֿב ן ֵנסַ֣ חנַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> וַ֣ אֿבָרָהם ּב7 7 ֗מֵמ֞א ֵּתהֵוא ֻּבורּכֵֿתה ּדַ֣ ֿבעַ֣ ּדַ֣
יָמנֻוָֿתא ס ֻׁשו֗וָּדָיא ּדֻרוָחא ּבהַ֣

Gal 3:15 רָנָׁשא ר ֗אָנא> ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ּדֿבַ֣ יָנָׁש֞א ָאמַ֣ יֿך ּדֵֿביֿת ּבנַ֣ ֑י֞ אַ֣ חַ֣ אַ֣
חֵלֿף ָּבה ֵמֵּדם> ו מׁשַ֣ סֵלא אַ֣ ֿ֑ת ֗אָנׁש ָלא מַ֣ ררַ֣ ֵּדאׁשּתַ֣

Gal 3:16 ר ֵלה לזַ֣רֵעה> וָלא ֵאמַ֣ אֿבָרָהם ֵּדין ֵאֿתמֵלֿך ֻמולָּכָנא> וַ֣ 7 לַ֣
ו֗הי מִׁשיָחא ו ִּדאיֿתַ֣ ֿ֑֭ד הַ֣ לחַ֣ יֿך ּדַ֣ ִּגֵיא֑א֞ ֵאָלא לזַ֣רָעֿך> אַ֣ לסַ֣ יֿך ּדַ֣ יּךְ֭>֞ אַ֣ לזַ֣רעַ֣ ּדַ֣

ס
Gal 3:17 ָלָהא ֿת ֵמן אַ֣ ררַ֣ ר ֗אָנא> ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ּדֵמן קִֿ֭דים ֵאׁשּתַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָאמַ֣

ֿתָלִֿתין ׁשִני֑ן֞ ָלא ע ָמאא וַ֣ רּבַ֣ ר אַ֣ הָוא ֵמן-ָּבֿתַ֣ מִׁשיָח֑א ָנֻמוָסא ֻהו ּדַ֣ ּבַ֣
ֵטל ֻמולָּכָנא> נֿבַ֣ ח ּדנַ֣סֵליה וַ֣ ֵמׁשּכַ֣

Gal 3:18 <ֵאן ֵּדין ֵמן ָנֻמוָסא ֗הי ָירֻּתוָֿת֑א ֵמִּכיל ָלא ֗הָוֿת ֵמן ֻמולָּכָנא
ָלָהא> אֿבָרָהם ֵּדין ּבֻמולָּכָנא ֗הו יַ֣֗הֿב ֵלה אַ֣ 7 לַ֣

Gal 3:19 ָמא ּדִנאֵֿתא ֿף֑ עֿ֭דַ֣ וסַ֣ סטָינֻוָֿתא ֵאּתּתַ֣ ָמָנא ָהִֿכיל ָנֻמוָסא> ֵמֻטל מַ֣
֞ ִּבאיָֿ֭דא אֵֿכא> לַ֣ ו ּדֵלה הָוא ֻׁשו֗וָּדָיא> ֵואִֿתיֵהֿב ֻהו ָנֻמוָסא ּביַֿ֣֭ד מַ֣ זַ֣רָעא> הַ֣

ּדֵמצָעָיא>
Gal 3:20 <ו ֿ֭ד ֻה֗ ָלָהא ֵּדין חַ֣ ֿ֭ד> אַ֣ ֵמצָעָיא ֵּדין ָלא ֗הָוא ּדחַ֣

Gal 3:21 אָלָה֑א ָחס> ֵאֻלו ֵּגיר ֻקוֿבָלא ֗הו ּדֻמולָּכָנא ּדַ֣ ָנֻמוָסא ָהִֿכיל סַ֣
ִריָראִיֿת ֵמן ָנֻמוָסא ָחיֻ֑ו ׁשַ֣ ח ֗הָוא למַ֣ יָנא ּדֵמׁשּכַ֣ ֵאִֿתיֵהֿב ֗הָוא ָנֻמוָסא> אַ֣

ָהוָיא ֗הָוֿת זִַּ֣דיֻקוָֿתא>
Gal 3:22 יָמנֻוָֿתא ׁש ּכָֿתָֿבא ֻּכלֵמֵּדם ּתֵחיֿת חִטיָֿת֑א ּדֻמולָּכָנא ּבהַ֣ ֵאָלא חֿבַ֣

ימִנין ּס ּס מהַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ֵנִֿתיֵהֿב לַ֣ ּד7
Gal 3:23 ן ֿ֭ד חִֿביִׁשינַ֣ ֑ן ּכַ֣ ר ֗הָוא לַ֣ יָמנֻוָֿת֑א ָנֻמוָסא ָנטַ֣ ֿ֭דָלא ֵּדין ִּתאֵֿתא הַ֣ עַ֣

עִֿתיָֿ֭דא הָוֿת לֵמֿתּגָליֻו> יָמנֻוָֿתא> ּדַ֣ להַ֣
Gal 3:24 יָמנֻוָֿתא ן לָוֿת מִׁשיָחא> ּדֵמן הַ֣ ָנֻמוָסא ָהִֿכיל ָּתרָאא הָוא לַ֣

ק> ּדַ֣ ֵנזּדַ֣
Gal 3:25 ֞ ין ּתֵחיֿת ָּתרֵאא> יָמנֻוָֿת֑א ָלא הוַ֣ ֿ֭ד ֵאָֿתֿת ֵּדין הַ֣ ּכַ֣

Gal 3:26 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא יָמנֻוָֿתא ּד7 אָלָהא ּבהַ֣ ֗נֻּתון ּדַ֣ ָי֞א אַ֣ ֻּכלֻֿכון ֵּגיר ּבנַ֣
Gal 3:27 <מִׁשיָחא לֵֿבׁשֻּתון ן לַ֣ ּדֻּתו> מִׁשיָחא עמַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדֿבַ֣ אַ֣
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Gal 3:28 יּת ֞ לַ֣ ר-ִחאֵרא> ֿבָּדא> וָלא ּבַ֣ יּת עַ֣ רָמָיא> לַ֣ יּת ִיֻהוָֿ֭דָיא> וָלא אַ֣ לַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ֗נֻּתון ּב7 ֿ֭ד אַ֣ ֵּדֿכָרא> וָלא ֵנקּבָֿתא> ֻּכלֻֿכון ֵּגיר חַ֣

Gal 3:29 אֿבָרָהם> וָירֵּת֞א 7 ֗נֻּתון ּדַ֣ מִׁשיָחא א֗נֻּתו֑ן ֵמִּכיל זַ֣רֵעה אַ֣ ֵואן ּדַ֣
ּבֻמולָּכָנא ס

Gal 4:1 ֿ֭ד ֿבֵּד֑א֞ ּכַ֣ ֿכָמא זַֿ֣בָנא ּדָירָּתא טֵל֑א ָלא ּפִריׁש ֵמן עַ֣ ר ֗אָנא ֵּדין ּדַ֣ ָאמַ֣
ו ּדֻֿכלֻהון> ָמֵרא ֻה֗

Gal 4:2 ָמא לזַֿ֣בָנא ּדָסם ֞י ָּבֵּת֑א֞ עֿ֭דַ֣ ּבַ֣ ו֗הי> ורַ֣ ֵאָלא ּתֵחיֿת ֵאִּפטָרוֵּפ֞א ִאיֿתַ֣
ֻֿבו֗הי> אַ֣

Gal 4:3 ו֗ה֞י ּדָעלָמא י֑ן ּתֵחיֿת ֵאסֻטוּכסַ֣ ֿ֭ד יַֻ֣לוֵֿ֭ד֞א ֗הוַ֣ ן ּכַ֣ ָנא ָאֿף חנַ֣> ָהֿכַ֣
ין> עּבִֿ֭דין הוַ֣ מׁשַ֣

Gal 4:4 הָוא ֵמן ֿבֵר֑ה וַ֣ ָלָהא לַ֣ ר אַ֣ ּדַ֣ ֿ֭ד מָטא ֵּדין ֻׁשוָלֵמה ּדזַֿ֣בָנ֑א ׁשַ֣ ּכַ֣
הָוא ּתֵחיֿת ָנֻמוָס֑א ֗נּתָֿת֑א וַ֣ אַ֣

Gal 4:5 ֞ ָיא> ֿת ּבנַ֣ ֵּבל ִסימַ֣ נקַ֣ ן וַ֣ ֿתֵחיֿת ָנֻמוָסא ֵאנֻון ֵנזֵּב> איֵלין ּדַ֣ ּדלַ֣
Gal 4:6 ָהי ֞ ָוֿתֻֿכון> ֿבֵרה לֵלּבַ֣ ָלָהא ֻרוָחא ּדַ֣ ר אַ֣ ּדַ֣ ָי֑א֞ ׁשַ֣ יֻּכון ֵּדין ּבנַ֣ וִֿ֭דאיֿתַ֣

ֻֿבון ס א אַ֣ ֿבַ֣ ּדָקרָיא אַ֣
Gal 4:7 אָלָהא ֞ ָאֿף ָירֵּת֞א ּדַ֣ ָיא> ֞ ֵואן ּבנַ֣ ָיא> ֞ ֵאָלא ּבנַ֣ ֿבֵּדא> יֻּתון עַ֣ ֵמִּכיל ָלא הוַ֣

ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא>
Gal 4:8 ן ּדֵמן חֻּתון לָהנֻו> אָלָה֑א ּפלַ֣ יֻּתון לַ֣ ֿ֭ד ָלא ָיֿ֭דִעין ֗הוַ֣ ָהיֵּדין ֵּגיר ּכַ֣

֞ ָלֵהא> ו אַ֣ ּכָינֻהון ָלא ֗הוַ֣
Gal 4:9 ָלָה֑א עֻּתון ֵמן אַ֣ אָלָה֑א ויִַּ֣תיָראִיֿת ֵּדאִֿתיֿ֭דַ֣ עֻּתון לַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ִּדיֿ֭דַ֣

רֵע֞א וֵמסִּכֵנ֑א֞ וֵמן ּדִריׁש ל ָהנֻון ֵאסֻטוּכֵס֞א מַ֣ ֿכֻּתון לֻֿכון עַ֣ ֻּתוֿב הֿפַ֣
עָּבֻֿ֭דו לֻהו֑ן ָצֵֿביֻּתון לֵמׁשּתַ֣

Gal 4:10 <ָנטִריֻּתון ֞ ָיא> ֞ וַׁ֣שנַ֣ ֞ וזַֿ֣בֵנא> ֞ ויַ֣רֵחא> יַ֣וֵמא>
Gal 4:11 <לָמא סִריָקאִיֿת ִלאיֿת ּבֻֿכון ָּדֵחל ֗אָנא> ּדַ֣

Gal 4:12 ֑י֞ ָּבֵעא ֗אָנא חַ֣ ֿכָוֿתֻֿכון הִויֿת ס אַ֣ ֿכָוֿת֑י ֵמֻטל ָּדאֿף ֵאָנא אַ֣ ו אַ֣ הוַ֣
סֵּכלֻּתון ִּבי> ן ָלא ֵמֵּדם אַ֣ ֵמנֻֿכו>

Gal 4:13 <רּתֻֿכון ֗הִויֿת ֵמן קִֿ֭דים ּבַ֣ ֿכִריֻהוֿת ֵּבסרי סַ֣ ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵּגיר ּדֿבַ֣
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Gal 4:14 אָֿכא לַ֣ למַ֣ יֿך ּדַ֣ ן ֵאָלא אַ֣ ן וָלא נַּ֣דֻּתו> וֵנסיֻוָנא ּדֵֿבסרי ָלא ָׁשטֻּתו>
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ל7 איֿך ּדַ֣ ֵּבלֻּתוָננ֑י וַ֣ אָלָהא קַ֣ ּדַ֣

Gal 4:15 ן ֵּדאֻלו ֵמׁשּכָחא ֗הָוֿ֑ת יֻּכו> ן ָסֵהֿ֭ד ֗אָנא ֵּגיר עלַ֣ ו ָהִֿכיל ֻטוֿבֻֿכו> יּכַ֣ אַ֣
ן וָיהִּבין ִלי> יֻּתו> יֻּכו֞ן ָחֵצין הוַ֣ ינַ֣ עַ֣

Gal 4:16 <אֿכרֵזֿת לֻֿכון ׁשָרָרא ן ּדַ֣ לָמא ּבֵעלּדָֿבָֿבא ֗הִויֿת לֻֿכו> ּדַ֣
Gal 4:17 ו ָצֵֿבי֑ן ׁשֻֿכון ֻה֗ ִּפירָּתא> ֵאָלא לֵמחּבַ֣ ן ָלא ֗הָוא לׁשַ֣ ָחסִמין ּבֻֿכו>

א֗נֻּתון ֵּתהוֻון ָחסִמין ּבֻהון> ּדַ֣
Gal 4:18 ֿתי ֑ן וָלא ֵאמַ֣ ִּפיָרָֿת֞א ּבֻֿכלזֿבַ֣ סֻמון ּבׁשַ֣ ו ֵּדין ּדֵֿתֿתחַ֣ ִּפיר ֻה֗ ׁשַ֣

לֻחוֿ֭ד ס לָוֿתֻֿכון ֗אָנא ּבַ֣ ּדַ֣
Gal 4:19 ָמא ּדֵנּתּתִציר ּבֻֿכון ֵּבל ֗אָנ֑א עֿ֭דַ֣ יֵלין ּדֵמן ּדִריׁש מחַ֣ ֑י֞ אַ֣ ּבנַ֣

מִׁשיָח֑א
Gal 4:20 ֗רֿת ָקל֑י ֵמֻטל חֵלֿף ּבַ֣ ָצֵֿבא ֗הִויֿת ֵּדין ֵּדאהֵוא לָוֿתֻֿכון ָהָׁש֑א ֵואׁשַ֣

ִמיה ֗אָנא ּבֻֿכון> ּדֿתַ֣
Gal 4:21 יֵלין ּדָצֵֿבין ּדֵנהוֻון ּתֵחיֿת ָנֻמוָס֑א ֵלה ֗נֻּתון אַ֣ רו ִלי> אַ֣ ֵאמַ֣

לָנֻמוָסא ָלא ָׁשמִעין א֗נֻּתו֑ן
Gal 4:22 ֿ֭ד ֵמן מָֿתא> וחַ֣ ֿ֭ד ֵמן אַ֣ ו ֵלה> חַ֣ אֿבָרָהם ּתֵרי֞ן ּבִני֞ן הוַ֣ 7 ּכִֿתיֿב ֵּגיר ּדלַ֣

ִחארָּתא>
Gal 4:23 ו ֵּדין ּדֵמן ִחארָּתא ר ֵאִֿתיֵלֿ֭ד> הַ֣ ֿבסַ֣ מָֿתא ּבַ֣ ו ּדֵמן אַ֣ ֵאָלא הַ֣

ּבֻמולָּכָנא הָוא>
Gal 4:24 חָֿ֭דא ּדֵמן ֻטור ֞ ס> רֵּתי֞ן ִּדיִַֿ֣תקַ֣ יֵהין ֵּפָלאָֿת֞א ּדֿתַ֣ ָהֵלין ֵּדין ִאיֿתַ֣

ָֿגר> ֿבֻּדוָֿתא> ִּדאיֵֿתיה ָה7 י> ָילָּדא לעַ֣ ינַ֣ ִס7
Gal 4:25 וִרׁשֵל֑ם ִֿביַ֣֑א וָׁשלָמא לָהֵֿ֭דא ֻא7 ארַ֣ 7 ֑י ּדֿבַ֣ ִסינַ֣ ָֿגר ֵּגיר ֻטוָרא ֻהו ּד7 ָה7

֞ ֿבֵניה> ֿבֻּדוָֿתא ִהי וַ֣ וָֿפלָחא עַ֣
Gal 4:26 <ן וִרׁשֵלם ֵעָליָּתא> ִחארָּתא ֗ה֑י ִּדאיֵֿתיה ֵאמַ֣ ָהי ֵּדין ֻא7

Gal 4:27 ֿגָעי> ָהי צחי וַ֣ רָֿתא> ָהי ּדָלא ָילָּדא> ֵואֿתּפַ֣ מי עקַ֣ סַ֣ ּכִֿתיֿב ֵּגי֑ר ֵּדאֿתּבַ֣
ֿבִעילָּתא ס סִֿגיו ּבֵני֞ה ּדָצִֿ֭דיָֿתא> יִַּ֣תיר ֵמן ּבֵני֞ה ּדַ֣ ּבָלא> ֵמֻטל ּדַ֣ ּדָלא מחַ֣

Gal 4:28 <ן ֞י ֻמולָּכָנא חנַ֣ יסָחק> ּבנַ֣ יֿך ִא7 ֑י֞ אַ֣ חַ֣ ן ֵּדין אַ֣ חנַ֣
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Gal 4:29 ֿבֻרוָח֑א ו ּדַ֣ ו ִּדיִליֿ֭ד ֗הָוא ּבֵֿבסָרא ָרֵֿ֭דֿף ֗הָוא להַ֣ ן הַ֣ איֿך ּדָהיֵּדי> וַ֣
ָנא ָאֿף ָהָׁשא> ָהֿכַ֣

Gal 4:30 ֿבָר֑ה ֵמֻטל ּדָלא אמָֿתא ולַ֣ ֵּפֵקיה לַ֣ ר ּכָֿתָֿבא> אַ֣ ֵאָלא ָמָנא ֵאמַ֣
ם ּבָרה ּדִחארָּתא> אמָֿתא עַ֣ ֿת ּבָרה ּדַ֣ ִנארַ֣

Gal 4:31 <֞י ִחארָּתא מָֿתא ֵאָלא ּבנַ֣ ֞י אַ֣ ין ּבנַ֣ ֑י֞ ָלא הוַ֣ חַ֣ ן ָהִֿכיל אַ֣ חנַ֣
Gal 5:1 ֿ֭דנֻון ֻּתוֿב ֑ן וָלא ֵּתֿתּכַ֣ ררַ֣ מִׁשיָחא חַ֣ ֻקומו ָהִֿכיל ּבִחאֻרוָֿתא ָהי ּדַ֣

ֿבֻּדוָֿתא ּס ּס ּבִניָרא ּדעַ֣
Gal 5:2 ן מִׁשיָחא ֵמֵּדם ָלא זֻרו> ר ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵּדאן ֵּתֿתּגַ֣ וָלוס ָאמַ֣ 7 ָהא ֵאָנא ּפַ֣

הֵנא לֻֿכון> מַ֣
Gal 5:3 ו ּדֻֿכֵלה ָיֿב ֻה֗ רָנׁש ּדֵמֿתּגזַ֣֑ר ּדחַ֣ ֵהֿ֭ד ֗אָנא ֵּדין ֻּתוֿב לֻֿכל ּבַ֣ מסַ֣

ָנֻמוָסא ֵנעֵּבֿ֭ד>
Gal 5:4 ן וֵמן ּדִקיֻּתו> ֿבָנֻמוָסא ֵמזּדַ֣ יֵלין ּדַ֣ לֻּתון לֻֿכון ֵמן מִׁשיָחא> אַ֣ טַ֣ ֵאֿתּבַ֣

לֻּתון> יֻּבוָֿתא נֿפַ֣ טַ֣
Gal 5:5 <ן ֵוינַ֣ ֿבָרא ּדזִַּ֣דיֻקוָֿתא מקַ֣ יָמנֻוָֿתא> לסַ֣ ן ֵּגיר ּבֻרוָחא ּדֵמן הַ֣ חנַ֣

Gal 5:6 מִׁשיָחא ֵּגיר ֵי7ֻׁשו֑ע ָלא ּגזֻורָּתא ֵמֵּדם ִאיֵֿתיה> וָלא ֻעורֻלוָֿת֑א ּבַ֣
מָרא ּבֻחוָּבא ס יָמנֻוָֿתא ּדֵמֿתּגַ֣ ֵאָלא הַ֣

Gal 5:7 <ׁשָרָרא ָלא ֵּתּתטִּפיֻסון ֵוֿ֭דֻֿכו֑ן ּדלַ֣ נֻו ּדַ֣ יֻּתו֑ן מַ֣ ִּפיר ָרהִטין הוַ֣ ׁשַ֣
Gal 5:8 <קָרֻֿכון ו ּדַ֣ ּפָיסֻֿכון ָלא ֗הָוא ֵמן הַ֣

Gal 5:9 <ע חמַ֣ ִליל ֻּכָלה ּגִֿבילָּתא מַ֣ חִמיָרא קַ֣
Gal 5:10 ן ֵעיֻּתו> ֑ן ּדֵמֵּדם ֗אחִרין ָלא ֵמֿתרַ֣ יֻּכון ּבָמרַ֣ ֵאָנא ּתִֿכיל ֗אָנא עלַ֣

ו֗הי ס ן ִּדאיֿתַ֣ יּבִריו֗הי לִֿ֭דיָנא> מַ֣ ח לֻֿכו֑ן ֻהו נסַ֣ איָנא ּדָֿ֭דלַ֣ וַ֣
Gal 5:11 ֿכֵרז ֗הִויֿ֑ת לָמָנא ֵמֿתרֵֿ֭דֿף ִּכיל ּגזֻורָּתא מַ֣ ֑י֞ ֵאֻלו עֿ֭דַ֣ חַ֣ ֵאָנא ֵּדין אַ֣

זִקיָֿפ֑א ל ֵלה ֵּכׁשֵלה ּדַ֣ טַ֣ לָמא ֵאֿתּבַ֣ ֗הִויֿת> ּדַ֣
Gal 5:12 <ק ֵנֿפסֻקון ָהנֻון ּדָֿ֭דלִחין לֻֿכון ֵאׁשֻּתוֿף ֵּדין ָאֿף ֵמֿפסַ֣

Gal 5:13 לֻחוֿ֭ד ָלא ֵּתהֵוא ֑י֞ ּבַ֣ חַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין לִחאֻרוָֿתא ֗הו ֵאֿתקִריֻּתון אַ֣ אַ֣
ֿ֭ד> ֿ֭ד לחַ֣ עּבִֿ֭דין חַ֣ יֻּתון ֵמׁשּתַ֣ ֿת ֵּבסָרא> ֵאָלא ּבֻחוָּבא הוַ֣ ִחאֻרוֿתֻֿכון לֵעלַ֣

Gal 5:14 ִריָֿבֿך ֵחֿב לקַ֣ ֵל֑א ּבָהי> ּדֿתַ֣ חָֿ֭דא ֵמלָֿתא ֵמֿתמַ֣ ֻּכֵלה ֵּגיר ָנֻמוָסא ּבַ֣
יֿך נַֿ֣פָׁשֿך> אַ֣
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Gal 5:15 ֿ֭ד ֿ֭ד ֵמן חַ֣ לָמא חַ֣ ּכִֿתיֻּתון ָואֿכִליֻּתו֑ן חזַ֣ו ּדַ֣ ֿ֭ד מנַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ֵאן ֵּדין חַ֣
ּתֻסוֻֿפון ס

Gal 5:16 לִֿכי֑ן וֵרּגָֿתא ּדֵֿבסָרא ָלא ֵמן יֻּתון מהַ֣ ֿבֻרוָחא הוַ֣ ר ֗אָנא ֵּדין ּדַ֣ ָאמַ֣
מֻֿתום ֵּתעּבֻֿ֭דון>

Gal 5:17 ֵּבסָרא ֵּגיר ָרֵאֿג ֵמֵּדם ּדָנֵֿכא לֻרוָח֑א וֻרוָחא ָרָּגא ֵמֵּדם ּדָנֵֿכא
ֿ֑֭ד ּדָלא ֵמֵּדם ּדָצֵֿביֻּתון ֵּתהוֻון ֿ֭ד ּדחַ֣ ֻקוֿבֵל֞א ֵאנֻון חַ֣ יֻהו֞ן סַ֣ לֵֿבסָרא> וַֿ֣תרַ֣

ָעֿבִּדין>
Gal 5:18 <יֻּתון ּתֵחיֿת ָנֻמוָסא ּבִרין א֗נֻּתו֑ן ָלא הוַ֣ ֵאן ֵּדין ּבֻרוָחא ֵמּתּדַ֣

Gal 5:19 <נֻֿפוָֿתא יֻהו֑ן ָזניֻוָֿתא> טַ֣ ו֗ה֞י ּדֵֿבסָרא> ִּדאיֿתַ֣ ִיִֿ֭דיִעין ֵאנֻון ֵּגיר עָֿבֿ֭דַ֣
חנֻוָֿתא> צַ֣

Gal 5:20 <ָרֻׁשוָֿתא> ּבֵעלּדָֿבֻֿבוָֿתא> ֵחרָיָנא> טָנָנא> ֵחמָּתא ֞ חַ֣ ֿכֵרא> ֿפֿתַ֣ ֻּפולָחָנא ּדַ֣
֞ ֞ ֵסֿ֭דֵקא> ֿגָוָֿתא> ֵעצָיָנא> ָּפלַ֣

Gal 5:21 איֵלין ּדָהֵלין ן וַ֣ לָהֵלין ָּדֵמי> ָויֻוָֿתא> זָמָרא> וֻֿכל ּדַ֣ חָסָמא> ֵקטָלא> רַ֣
לֻּכוֵֿתה ר ֗אָנ֑א ּדמַ֣ ם ֵאמֵרֿת לֻֿכו֑ן ָאֿף ָהָׁשא ָאמַ֣ יֿך ּדֵמן ֻלוקֿ֭דַ֣ ן אַ֣ ָסעִרי>

אָלָהא ָלא ָירִּתין ס ּדַ֣
Gal 5:22 <ֿת> ֻרוָחא ּגרַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא> ׁשָלָמא> מַ֣ יֻהו֑ן ֻחוָּבא> חַ֣ ִּפאֵר֞א ֵּדין ּדֻרוָחא ִאיֿתַ֣

יָמנֻוָֿתא> ִסיֻמוָֿתא> ָטֻֿבוָֿתא> הַ֣ ּבַ֣
Gal 5:23 <ל ָהֵלין ָנֻמוָסא ָלא ִסים יּבָרנֻוָֿתא> עַ֣ ִּכיֻֿכוָֿתא> מסַ֣ מַ֣

Gal 5:24 ו֗ה֞י ם ֻּכלֻהון ִּכאֿבַ֣ ֿפו> עַ֣ מִׁשיָחא ֵאנֻו֑ן ֵּבסרֻהון זקַ֣ יֵלין ֵּדין ּדֿ֭דַ֣ אַ֣
֞ רִֿגיָֿגֵֿתה> וַ֣

Gal 5:25 <ם לֻרוָחא ֵנׁשלַ֣ ִנֵחא ָהִֿכיל ּבֻרוָח֑א וַ֣
Gal 5:26 ֿ֭ד ֿ֭ד ּבחַ֣ ֿ֭ד> וָחסִמין חַ֣ ל חַ֣ ֿ֭ד עַ֣ קִלין חַ֣ ֞י ֻׁשוֿבָח֑א ּדמַ֣ וָלא ֵנהֵוא סִריקַ֣

ס
Gal 6:1 ֿבֻרוח יֵלין ּדַ֣ ֗נֻּתון אַ֣ ֿכֻלוָֿת֑א אַ֣ ם ּבסַ֣ ּדַ֣ ֑י֞ ֵאן ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ֵנֿתקַ֣ חַ֣ אַ֣

֗נֻּתון לָמא ָאֿף אַ֣ יֻּתון זִהיִרי֑ן ּדֿ֭דַ֣ הוַ֣ ִּכיֿכָּתא> וַ֣ ֿתקנֻו֗הי ּבֻרוָחא מַ֣ ֗נֻּתו֑ן אַ֣ אַ֣
ֻסון> ֵּתֿתנַ֣

Gal 6:2 <מִׁשיָחא ֵליֻּתון ָנֻמוֵסה ּדַ֣ ָנא ממַ֣ חָֿ֭דֵֿ֭ד֑א֞ ּדָהֿכַ֣ נו יֻוקָרא ּדַ֣ טעַ֣ וַ֣
Gal 6:3 <טֵעא ו֗ה֑י נַֿ֣פֵׁשה מַ֣ ֿ֭ד ָלא ִאיֿתַ֣ ו֗הי ֵמֵּדם> ּכַ֣ ר ִּדאיֿתַ֣ ֵאן ֵּגיר ֗אָנׁש ָסֿבַ֣
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Gal 6:4 ו֗הי לנַֿ֣פֵׁשה ֵנהֵוא ינַ֣ ֵאָלא ֗אָנׁש עָֿבֵֿ֭דה ֵנהֵוא ָּבֵק֑א וָהיֵּדין ּבַ֣
֞ ֗אחָרֵנא> ֻׁשוֿבָהֵרה> וָלא ּבַ֣

Gal 6:5 <וּבָלא ּדנַֿ֣פֵׁשה ֵנׁשֻקול ֻּכלָנׁש ֵּגיר מַ֣
Gal 6:6 ע ֵלה> ּבֻֿכלֵהין ׁשמַ֣ ן ּדמַ֣ ו מַ֣ ע ֵמלָֿתא להַ֣ ו ּדָׁשמַ֣ ֿף ֵּדין הַ֣ וּתַ֣ ֵנׁשּתַ֣

֞ ָטָֿבָֿתא>
Gal 6:7 ו ו ֻה֗ ר-֗אָנָׁשא> הַ֣ ע ֵּגיר ּבַ֣ זַ֣ח> ֵמֵּדם ּדָזרַ֣ ָלָהא ָלא ֵמֿתּבַ֣ ן אַ֣ ָלא ֵּתטֻעו>

ָחֵצֿ֭ד>
Gal 6:8 ֑ע ֵמן ֿבֻרוח ָזרַ֣ ן ּדַ֣ ֑ע ֵמן ֵּבסָרא חָֿבָלא ֗הו ָחֵצֿ֭ד> ומַ֣ ר ָזרַ֣ ֿבסַ֣ ן ּדֿבַ֣ מַ֣

ם ֵנחֻצוֿ֭ד> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֻרוָחא חַ֣
Gal 6:9 ן ֵנהֵוא ֵּגיר זַֿ֣בָנא ּדֵנחֻצוֿ֑֭ד ֿ֭ד ָעֿבִּדינַ֣ן ּדָטֿ֑ב ָלא ֗הָוֿת ָמאָנא לַ֣> וֿכַ֣

ן> אן לַ֣ וָלא ֵּתמַ֣
Gal 6:10 <֑ן ֵנֿפֻלוח ָטָֿבָֿת֞א לָוֿת ֻּכלָנׁש ֿ֭ד זַֿ֣בָנא ִאיֿת לַ֣ ָהָׁשא ָהִֿכיל עַ֣

יָמנֻוָֿתא> יָּתא ּדהַ֣ ֞י ּבַ֣ יִַּ֣תיָראִיֿת לָוֿת ּבנַ֣
Gal 6:11 ֞<י יֵלין ּכִֿתיָֿב֞ן ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכון ִּבאיֿ֭דַ֣ חזַ֣ו אַ֣

Gal 6:12 ֿבהֻרון ּבֵֿבסָר֑א ֵהנֻון ָאלִצין לֻֿכון יֵלין ּדָצֵֿבין ּדֵנׁשּתַ֣ אַ֣
ֿ֭דֻּפון> מִׁשיָחא ָלא ֵנֿתרַ֣ זִקיֵֿפה ּדַ֣ לֻחוֿ֭ד ּבַ֣ זֻרו֑ן ּדֿבַ֣ ּדֵֿתֿתּגַ֣

Gal 6:13 ָאֿפָלא ֵּגיר ֵהנֻון ָהֵלין ּדָֿגזִרין ָנטִרין ָנֻמוָס֑א ֵאָלא ָצֵֿבין
ֿבהֻרון> ֿבֵֿבסרֻֿכון ִּדילֻֿכון ֵנׁשּתַ֣ זֻרו֑ן ּדַ֣ ּדֵֿתֿתּגַ֣

Gal 6:14 ן ֵי7ֻׁשוע זִקיֵֿפה ּדָמרַ֣ ֑ר ֵאָלא ּבַ֣ ֿבהַ֣ ִלי ֵּדין ָלא ֵנהֵוא ִלי ֵּדאׁשּתַ֣
מִׁשיָחא> ּדֵֿבה ָעלָמא זִקיֿף ִל֑י ֵואָנא זִקיֿף ֗אָנא לָעלָמא>

Gal 6:15 ָלא ֵּגיר ּגזֻורָּתא ִאיֵֿתיה ֵמֵּדם> וָלא ֻעורֻלוָֿת֑א ֵאָלא ּבִריָֿתא
ָֿתא> חֿ֭דַ֣

Gal 6:16 ֞חֵמ֑א יֻהון ורַ֣ לָהָנא ׁשִֿביָלא ָׁשלִמי֑ן ׁשָלָמא ֵנהֵוא עלַ֣ איֵלין ּדַ֣ וַ֣
אָלָהא ס יסָרֵיל ּדַ֣ ל ִא7 ועַ֣

Gal 6:17 ן ֵי7ֻׁשוע מָלא ָלא נַ֣רֵמ֑א ֵאָנא ֵּגיר ֻּכוֿתָמֵֿת֞ה ּדָמרַ֣ ֵמִּכיל ִלי ֗אָנׁש עַ֣
ֿגרי ׁשִקיל ֗אָנא> ּבֿפַ֣

Gal 6:18 ִמין י>֞ אַ֣ חַ֣ ם ֻרוחֻֿכון אַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ טַ֣
 



 

Ephesians
Eph 1:1 איֵלין אָלָה֑א לַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ּבֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ וָלוס ׁשִליָחא ּד7 7 ּפַ֣

ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ימֵנ֞א ּב7 ִּדיֵׁש֞א וַ֣מהַ֣ אֵֿפָסוס> קַ֣ יֻהון ֵּב7 ִּדאיֿתַ֣
Eph 1:2 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֻֿבו֑ן וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ יֻּבוָֿתא ֵמן אַ֣ ן וטַ֣ מֻֿכו> ׁשָלָמא עַ֣

ס
Eph 1:3 ן ּבֻֿכל רֿכַ֣ ו ּדֿבַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א הַ֣ ֻֿבו֗הי ּדָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ו אַ֣ ֿך ֻה֗ רַ֣ מֿבַ֣

מִׁשיָחא> ָיא ּבַ֣ ׁשמַ֣ ֻּבורָּכ֞ן ּדֻרוח ּבַ֣
Eph 1:4 ֞ ִּדיֵׁשא> רמָיֵֿת֞ה ּדָעלָמ֑א ּדֵנהֵוא קַ֣ ֵּדם ּגָֿבן ֵּבה ֵמן קָֿ֭דם ּתַ֣ ָנא ּדקַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ן ֵלה> ׁשמַ֣ ֵּדם רַ֣ ֿבֻחוָּבא קַ֣ ו֗הי> וַ֣ ֿ֭דָלא ֻמום קָֿ֭דמַ֣ וַ֣
Eph 1:5 ר לֵצֿבָיֵנ֑ה ׁשֿפַ֣ יֿך ּדַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> אַ֣ ָי֞א ּב7 ֿבנַ֣ ן לַ֣ וָסמַ֣

Eph 1:6 <ִּביֵֿבה ין ּביַֿ֣֭ד חַ֣ ע עלַ֣ אׁשּפַ֣ ו ּדַ֣ יֻּבוֵֿת֑ה הַ֣ ח ֻׁשוֿבָחא ּדטַ֣ ּבַ֣ ּדֵנׁשּתַ֣
Eph 1:7 יֿך ֻעוֿתָרא חָטֵה֑א֞ אַ֣ ֿ֭דֵמה ֻׁשוֿבָקָנא ּדַ֣ ן ֻּפורָקָנ֑א וֿבַ֣ ּדֵֿבה ִאיֿת לַ֣

יֻּבוֵֿתה> ּדטַ֣
Eph 1:8 <ֿבֻֿכל ֻסוָּכל ֑ן ּבֻֿכל ֵחֿכָמא וַ֣ ֿת ּבַ֣ ָהי ֵּדאֿתיַּ֣תרַ֣

Eph 1:9 ֵּדם ֗הָוא ָסם ּדֵנסֻעור ֵּב֑ה ו ּדקַ֣ ן ֗אָרָזא ּדֵצֿבָיֵנ֑ה הַ֣ אוּדעַ֣ וַ֣
Eph 1:10 ֿת ּדַ֣ ֞ ּדֻֿכלֵמֵּדם ֵמן ּדִריׁש ֵנֿתחַ֣ ּבָרנֻוָֿתא ּדֻמוָליֻהון ּדזַֿ֣בֵנא> מֿ֭דַ֣ לַ֣

ארָעא> ָיא וֿבַ֣ ׁשמַ֣ מִׁשיָח֑א ּדֿבַ֣ ּבַ֣
Eph 1:11 יֿך ר אַ֣ ו ּדֻֿכל ָסעַ֣ צָֿבא> הַ֣ ן וַ֣ ׁשמַ֣> ֵּדם רַ֣ יֿך ּדקַ֣ ן אַ֣ ן ֵאֿתּגִֿבי> וֵֿבה חנַ֣

רִעיָֿתא ּדֵצֿבָיֵנ֑ה ּתַ֣
Eph 1:12 <מִׁשיָחא> לֵהֿ֭דָרא ּדֵֿתׁשֻּבוחֵּתה רן ּבַ֣ ּבַ֣ ֵּדמן סַ֣ יֵלין ּדקַ֣ ּדֵנהֵוא חנַ֣ן אַ֣

Eph 1:13 רָֿתא עֻּתון ֵמלָֿתא ּדֻקוׁשָּת֑א ִּדאיֵֿתיה סֿבַ֣ ֗נֻּתון ֵּבה ׁשמַ֣ ָּדאֿף אַ֣
מִליָֿכא ֗הָוֿ֑ת יֵמנֻּתו֑ן ֵואֿתחֵֿתמֻּתון ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ּדַ֣ ֞ וֵֿבה הַ֣ יַ֣יֻּכון> ּדחַ֣

Eph 1:14 ן איֵלין ּדָחֵאי> ֑ן לֻֿפורָקָנא ּדַ֣ הֻֿבוָנא ּדָירֻּתוֿתַ֣ ָהי ִּדאיֵֿתיה רַ֣
לֻׁשוֿבָחא ִּדאיָקֵרה ס וַ֣

Eph 1:15 ן ֵי7ֻׁשוע ֿבָמרַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף ֵאָנא> ָהא ֵמן ּדֵׁשמֵעֿת הַ֣
ִּדיֵׁש֞א לָוֿת קַ֣ מִׁשיָח֑א וֻחוּבֻֿכון ּדַ֣
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Eph 1:16 ָ֞וֿת֑י צלַ֣ ֿ֭דֻֿכון ּבַ֣ לֵמ֗עהַ֣ ֞ וַ֣ יֻּכון> ּפַ֣ ל אַ֣ וָּדיֻו עַ֣ ֵלא ֗אָנא למַ֣ ָלא ֵמׁשּתַ֣
Eph 1:17 ָֿבא ּדֵֿתׁשֻּבוחָּתא> ֵנֵּתל לֻֿכון ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> אַ֣ אָלֵהה ּדָמרַ֣ ּדַ֣

עֵֿת֑ה ֿ֭דֵֿגלָיָנא ִּביֿ֭דַ֣ ֻרוָחא ּדֵחֿכמָֿתא וַ֣
Eph 1:18 נֻו ֿבָרא ּדֵקרָיֵנה> ומַ֣ ו סַ֣ ָוֿתֻֿכו֑ן֞ ּדֵֿתּדֻעון ָמנַ֣ יֵנ֞א ּדֵלּבַ֣ וֵננהָר֞ן עַ֣

֞ ִּדיֵׁשא> ֻעוֿתָרא ּדֻׁשוֿבָחא ּדָירֻּתוֵֿתה ּבקַ֣
Eph 1:19 ן ימִנינַ֣> מהַ֣ איֵלין ּדַ֣ ן ּבַ֣ יֵל֑ה ּבַ֣ ֻּבוָֿתא ּדחַ֣ וָמָנא ִהי יִַּ֣תיֻרוָֿתא ּדרַ֣

יֵלה> עּבָֿ֭דנֻוָֿתא ּדֻֿתוקָֿפא ּדחַ֣ יֿך מַ֣ אַ֣
Eph 1:20 אוּתֵֿבה ֵמן יִַ֣מיֵנה ֞ וַ֣ אִקיֵמה ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿתא> מִׁשיָחא> וַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ עֿבַ֣ ּדַ֣

ָי֑א ׁשמַ֣ ּבַ֣
Eph 1:21 לֵעל ֵמן ֻּכל ָוָֿת֑א֞ וַ֣ יֵל֞א וָמרַ֣ ֞ וחַ֣ ו֞ס וֻׁשולָטֵנא> רֿכַ֣ לֵעל ֵמן ֻּכלֵהין אַ֣

עִֿתיֿ֭ד> לֻחוֿ֭ד ּבָעלָמא ָהָנא> ֵאָלא ָאֿף ּבֿ֭דַ֣ ֑ה ָלא ּבַ֣ מַ֣ ֵׁשם ּדֵמׁשּתַ֣
Eph 1:22 ו֗הי לֵעל ֵמן ֻּכ֑ל ו֗הי>֞ וֵלה ִּדאיֿתַ֣ עֵּבֿ֭ד ֻּכלֵמֵּדם ּתֵחיֿת ֵרֿגלַ֣ וׁשַ֣

יַ֣הֵּבה ִרָׁשא לִעּ֗דָּת֑א
Eph 1:23 <מֵלא ו ּדֻֿכל ּבֻֿכל מׁשַ֣ ִּדאיֵֿתיה ֻּגוׁשֵמ֑ה וֻׁשומָלָיא ּדהַ֣

Eph 2:1 ֿ֞כלָוֿתֻֿכו֑ן יֻּכו֞ן וַֿ֣בסַ֣ חָטהַ֣ יֻּתון ּבַ֣ ָואֿף לֻֿכון ּדִמיִֿתין ֗הוַ֣
Eph 2:2 יֿך ָעלָמיֻוֵֿתה ּדָעלָמא יֻּתון ּבֵהי֑ן אַ֣ ֵלֿכֻּתון הוַ֣ ּבָהֵלין ּדֵמן קִֿ֭דים הַ֣

ּפָטא ֿ֭דֻרוָחא ָהֵֿ֭דא ּדֵמֿתחַ֣ ֑ר וַ֣ איֿך ֵצֿבָיֵנה ּדִריׁש ֻׁשולָטָנא ָּדאאַ֣ ָהָנ֑א וַ֣
ָי֞א ּדָלא ֵמּתטִּפיָסנֻוָֿתא> ֿבנַ֣ ּבַ֣

Eph 2:3 רִֿגיָֿגָֿת֞א ֿכן ּבֻהון ֵמן קִֿ֭דים> ּבַ֣ ּפַ֣ ן ֵאֿתהַ֣ ּבָהנֻון עָֿבֵֿ֭ד֞א ָּדאֿף חנַ֣
ין ּדֻרוֿגָזא ָי֞א ֗הוַ֣ ֿבנַ֣ ֑ן וַ֣ רִעיֿתַ֣ ֿ֭דֿתַ֣ ן וַ֣ ין ֵצֿבָיָנא ּדֵֿבסרַ֣> ן וָעֿבִּדין ֗הוַ֣ ּדֵֿבסרַ֣>

רָּכא> יֿך ׁשַ֣ לָיאִיֿת> אַ֣ מַ֣
Eph 2:4 <ן אחֿבַ֣ ִּגָיאא ּדַ֣ ו֗ה֑י֞ ֵמֻטל ֻחוֵּבה סַ֣ חמַ֣ ִּתיר ּברַ֣ ָלָהא ֵּדין ּדעַ֣ אַ֣

Eph 2:5 <ן רקַ֣ יֻּבוֵֿתה ּפַ֣ ֿבטַ֣ ם מִׁשיָחא> וַ֣ חיַ֣ן עַ֣ י֑ן֞ אַ֣ חָטהַ֣ ין ּבַ֣ ֿ֭ד ִמיִֿתין ֗הוַ֣ ּכַ֣
Eph 2:6 ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ָיא> ּב7 ׁשמַ֣ ֵמה ּבַ֣ ן עַ֣ ֵמה> וַ֣אוּתֿבַ֣ ן עַ֣ אִקימַ֣ וַ֣

Eph 2:7 ִסיֻמוֵֿתה יֻּבוֵֿת֑ה וֿבַ֣ ֻּבוָֿתא ּדֻעוֿתָרא ּדטַ֣ ן רַ֣ ֵוא לָעלֵמ֞א ָּדאֵֿתי> נחַ֣ ּדַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ין ּב7 הָוֿת עלַ֣ ּדַ֣

Eph 2:8 יָמנֻוָֿתא> וָהֵֿ֭דא ָלא ֗הָוֿת ֵמנֻֿכו֑ן ן ּבהַ֣ ו ֵּגיר ֵאֿתּפֵרק> יֻּבוֵֿתה ֻה֗ ּבטַ֣
אָלָהא> ֿבָּתא ֗הי ּדַ֣ והַ֣ ֵאָלא מַ֣
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Eph 2:9 <ר ֿבהַ֣ ָלא ֵמן עָֿבֵֿ֭ד֑א֞ ּדָלא ֗אָנׁש ֵנׁשּתַ֣
Eph 2:10 ֞עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֑א ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא לַ֣ ן ֵּגיר ִּדיֵל֑ה ֵּדאֿתּבִרין ּב7 ּבִריָֿתא חנַ֣

ֵלֿך ס ֿבֻהון נהַ֣ ָלָהא ּדַ֣ ֵיֿב אַ֣ ָהנֻון ּדֵמן קִֿ֭דים טַ֣
Eph 2:11 ר ֿבסַ֣ ֗מֵמ֞א ֵמן קִֿ֭דים ּדַ֣ א֗נֻּתון עַ֣ יֻּתון ָעהִּדי֑ן ּדַ֣ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא הוַ֣

רָיא ּגזֻורָּת֑א ִואיֵֿתיה יֻּתון ֻעורֻלוָֿתא> ֵמן ָהי ּדֵמֿתקַ֣ ן וֵמֿתקֵרין ֗הוַ֣ יֻּתו> הוַ֣
ָי֞א ּבֵֿבסָרא> עָֿבֿ֭ד ִאיֿ֭דַ֣

Eph 2:12 יֻּתון ֵמן ו זַֿ֣בָנא ּדָלא מִׁשיָחא> ונֻוֿכָרִיי֞ן ֗הוַ֣ יֻּתון ּבהַ֣ יֻּכון ֗הוַ֣ ִואיֿתַ֣
ן יֻּתו> ר ֗הוַ֣ ֿ֭דָלא סֿבַ֣ אֿכסָנֵי֞א ֻהו לִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ּדֻמולָּכָנא> וַ֣ איסָרֵיל> וַ֣ ֻּדוָּבֵר֞א ִּד7

ָלה> ּבָעלָמא> ֿ֭דָלא אַ֣ וַ֣
Eph 2:13 יֻּתו֑ן ִחיִקין ֗הוַ֣ ֗נֻּתון ּדֵמן קִֿ֭דים רַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> אַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ּב7

מִׁשיָחא> ֿ֭דֵמה ּדַ֣ יֻּתון ּבַ֣ ִריֵֿב֞א הוַ֣ קַ֣
Eph 2:14 יֵהין חָֿ֭ד֑א וַׁ֣שָרא סָיָֿגא ּדָקֵאם רּתַ֣ ֿ֭ד ּתַ֣ עֿבַ֣ ו ּדַ֣ ן הַ֣ ינַ֣> ֻהויֻו ֵּגיר ׁשַ֣

עָֿתא> מצַ֣ ֗הָוא ּבַ֣
Eph 2:15 ֵט֑ל ו֗ה֞י ּבַ֣ ֿבֵעלּדָֿבֻֿבוָֿתא> ּבֵֿבסֵרה> וָנֻמוָסא ּדֻֿפוָקֵֿ֭ד֞א ּבֻֿפוקָּדנַ֣ וַ֣

יָנא> ֿ֭ד ׁשַ֣ עֿבַ֣ ֿ֭֗דָֿתא> וַ֣ רָנָׁשא חַ֣ ֿ֭ד ּבַ֣ קנֻוֵמה לחַ֣ יֻהו֞ן ֵנֿבֵרא ּבַ֣ ֿתרַ֣ ּדלַ֣
Eph 2:16 ל זִקיֵֿפה קטַ֣ ָלָהא> וֿבַ֣ ם אַ֣ ר עַ֣ ֿ֭ד ּפֿגַ֣ יֻהו֞ן ּבחַ֣ ֿתרַ֣ ִעי לַ֣ ורַ֣

ּבֵעלּדָֿבֻֿבוָֿתא>
Eph 2:17 ֞ ִריֵֿבא> לקַ֣ ֞ וַ֣ ִחיֵקא> ר ׁשָלָמא לֻֿכון לרַ֣ ּבַ֣ ֵואָֿתא סַ֣

Eph 2:18 ָֿבא ס חָֿ֭דא ֻרוח לָוֿת אַ֣ ֿתֵרין ּבַ֣ ן ֻקוָרָֿבא לַ֣ ו הָוא לַ֣ ֵמֻטל ּדֵֿבה ֻה֗
Eph 2:19 ֞י מִֿ֭די֗נָּתא וָּתֵֿב֑א֞ ֵאָלא ּבנַ֣ ֞ וָלא ּתַ֣ ֿכסָנֵיא> יֻּתון אַ֣ ֵמִּכיל ָלא הוַ֣

אָלָהא> יֵּתה ּדַ֣ ֞י ּבַ֣ ֿבנַ֣ ֞ וַ֣ ִּדיֵׁשא> ּדקַ֣
Eph 2:20 נִֿבֵי֑א֞ וֻהו הָוא ִריׁש ׁשִליֵח֞א וֿ֭דַ֣ ל ֵׁשֵֿתאסָּתא ּדַ֣ ֵואֿתּבִניֻּתון עַ֣

רָנא ּדֵֿבנָיָנא> ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> קַ֣
Eph 2:21 ִּדיָׁשא ּבָמרָי֑א יּכָלא קַ֣ ֿב ֻּכֵלה ֵּבנָיָנ֑א וָרֵֿבא להַ֣ ּכַ֣ וֵֿבה ֵמֿתרַ֣

Eph 2:22 אָלָהא ּבֻרוח ּס ּס עמָרא ּדַ֣ ֗נֻּתון ֵּבה ֵמֿתּבֵנין א֗נֻּתו֑ן למַ֣ ֿ֭ד ָאֿף אַ֣ ּכַ֣
Eph 3:1 יֻּכו֞ן ּפַ֣ ל אַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ ִסיָרא ֵאָנא ּד7 וָלוס> אַ֣ 7 ֵמֻטל ָהָנא ֵאָנא ּפַ֣

֗מֵמ֑א֞ עַ֣
Eph 3:2 <ֿת ִלי ּבֻֿכון אָלָהא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ ּבָרנֻוָֿתא ּדטַ֣ עֻּתון מֿ֭דַ֣ ֵאן ׁשמַ֣
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Eph 3:3 ֞זֻעורָיָֿת֑א ָנא ּדֵֿכֿתֵּבֿת לֻֿכון ּבַ֣ יּכַ֣ ע ִלי ֗אָרָזא> אַ֣ ֿבֵֿגלָיָנא ֵאִֿתיֿ֭דַ֣ ּדַ֣
Eph 3:4 עֿתי ָּכֻל֑ו ִיֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ָקֵרין א֗נֻּתון לֵמסּתַ֣ יֿך ָמא ּדֵמׁשּכִחיֻּתון ּכַ֣ אַ֣

מִׁשיָחא> ֿב֗אָרֵזה ּדַ֣ ּדַ֣
Eph 3:5 יֿך ּדָהָׁשא ֵאֿתּגִלי יָנָׁש֑א֞ אַ֣ ֿבנַ֣ ע לַ֣ ֿבָֿ֭דֵר֞א ֗אחָרֵנ֞א ָלא ֵאִֿתיֿ֭דַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

נִֿביַ֣ו֗ה֞י ּבֻרו֑ח ִּדיֵׁש֞א ולַ֣ ו֗ה֞י קַ֣ ׁשִליחַ֣ לַ֣
Eph 3:6 ֿ֭דֻמולָּכָנא ֿגֵרה> וַ֣ וָּתֵֿפ֞א ּדֿפַ֣ ֞י ָירֻּתוֵֿתה וׁשַ֣ ֗מֵמ֞א ּבנַ֣ ּדֵנהוֻון עַ֣

נֵּגִלָיו֑ן ֵּדאִֿתיֵהֿב ֵּבה ּביַֿ֣֭ד ֵאוַ֣
Eph 3:7 אָלָה֑א יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ ֿבָּתא ּדטַ֣ והַ֣ יֿך מַ֣ מָׁשֵנה> אַ֣ ו ֵּדאָנא הִויֿת מׁשַ֣ הַ֣

יֵלה> עּבָֿ֭דנֻוָֿתא ּדחַ֣ ֿת ִלי ֵמן מַ֣ ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣
Eph 3:8 יֻּבוָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א ֿת טַ֣ ִּדיֵׁש֑א֞ ֵאֿתיַ֣הּבַ֣ זֻעוָרא ֗אָנא ּדֻֿכלֻהון קַ֣ ִלי ּדַ֣

ֿ֑ב קַ֣ ו ּדָלא ֵמֿתעַ֣ מִׁשיָח֑א הַ֣ ֞ ֻעוֿתֵרה ּדַ֣ ֗מֵמא> ר ּבעַ֣ ּבַ֣ ֵּדאסַ֣
Eph 3:9 ֿכֵסא ֗הָוא ֵמן ו ּדַ֣ ּבָרנֻוָֿתא ּד֗אָרָז֑א הַ֣ יָֿ֭דא ָהי מֿ֭דַ֣ ר לֻֿכלָנׁש אַ֣ ֵואנַ֣הַ֣

אָלָהא> ּדֻֿכל ּבָר֑א ָעלֵמ֞א ּבַ֣
Eph 3:10 ו֞ס ארֿכַ֣ ליַֿ֣ת ֻּפורָׁשֵנ֑א֞ לַ֣ אָלָהא מַ֣ ע ֵחֿכמֵֿתה ּדַ֣ ֿביַֿ֣֭ד ִעּ֗דָּתא ֵּתִֿתיֿ֭דַ֣ ּדַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ לֻׁשולָטֵנ֞א ּדֿבַ֣ וַ֣
Eph 3:11 <ן ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ָמרַ֣ ֿבָּדה ּב7 ֵּתֿ֭ד ֗הָוא ֵמן ָעלֵמ֑א֞ ועַ֣ ָהי ּדעַ֣

Eph 3:12 <יָמנֻוֵֿתה ִריֻֿבוָֿתא> ּבֻֿתוֿכָלָנא ּדהַ֣ ֵר֗הִסיַ֣א וקַ֣ ן ּפַ֣ ו ּדֵֿבה ִאיֿת לַ֣ הַ֣
Eph 3:13 ּדָהֵֿ֭דא ֞ יֻּכון> ּפַ֣ ל אַ֣ ֞י ּדעַ֣ אן ִלי ֻּבאולָצנַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָׁשֵאלָנ֑א ּדָלא ֵּתמַ֣

ִהי ֵּתׁשֻּבוחּתֻֿכון>
Eph 3:14 <ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֻֿבו֗הי ּדָמרַ֣ ֞י לָוֿת אַ֣ וָֿכֵאֿפָנא ֻּבורּכַ֣

Eph 3:15 ארָע֑א ָיא וֿבַ֣ ׁשמַ֣ ָֿבֻהוָֿתא> ּדֿבַ֣ מָהא ֻּכל אַ֣ ו ּדֵמֵנה ֵמׁשּתַ֣ הַ֣
Eph 3:16 רֻרון יָלא ֵּתׁשּתַ֣ ֿבחַ֣ יֿך ֻעוֿתָרא ּדֵֿתׁשֻּבוחֵּת֑ה ּדַ֣ ּדֵנֵּתל לֻֿכון אַ֣

ו לֿגַ֣ רָנׁשֻֿכון ּדַ֣ ֿבֿבַ֣ ּבֻרוֵח֑ה ּדַ֣
Eph 3:17 ִריר ֿ֭ד ֵנהֵוא ׁשַ֣ ָוֿתֻֿכו֞ן ּבֻחוָּב֑א ּכַ֣ ֿבֵלּבַ֣ יָמנֻוָֿתא> וַ֣ ר מִׁשיָחא ּבהַ֣ ֵנעמַ֣

ֵעָקרֻֿכון וֵׁשֵֿתאסֿתֻֿכו֑ן
Eph 3:18 <וָמא> וֻעומָקא ו רַ֣ ִּדיֵׁש֑א֞ ָמנַ֣ ם ֻּכלֻהון קַ֣ ֿ֭דָרֻֿכו עַ֣ ּדֵֿתׁשּכֻחון למַ֣

ֿפָֿתָי֑א וֻאורָּכא> וַ֣
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Eph 3:19 ֻלון ּבֻֿכֵלה מִׁשיָח֑א וֵֿתֿתמַ֣ עָֿתא ּדֻחוֵּבה ּדַ֣ ֻּבוָֿתא ִּדיֿ֭דַ֣ וֵֿתּדֻעון רַ֣
אָלָהא> ֻמוָלָיא ּדַ֣

Eph 3:20 ֑ן ויִַּ֣תיר ֵמן ָמא ֿ֭ד לַ֣ יָלא יִַּ֣תיר ֵמן ֻּכל לֵמעּבַ֣ מֵצא ּבחַ֣ ו ֵּדין ּדַ֣ להַ֣
֑ן ר ּבַ֣ יֵלה ּדֵמסּתעַ֣ יֿך חַ֣ ֑ן אַ֣ ן וָרֵנינַ֣ ּדָׁשאִלינַ֣

Eph 3:21 ֞י ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּבֻֿכלֻהון ָּדֵר֞א ּדָעלמַ֣ ֵלה ֵּתׁשֻּבוחָּתא ּבִעּ֗דֵּתה ּב7
ִמין ן אַ֣ ָעלִמי>

Eph 4:1 ָנא יּכַ֣ לֻֿכון אַ֣ ֿתהַ֣ ֑ן ּדַ֣ ִסיָרא ּבָמרַ֣ ָּבֵעא ֗אָנא ָהִֿכיל ֵמנֻֿכון ֵאָנא אַ֣
ּדָיֵאא לֵקרָיָנא ֵּדאֿתקִריֻּתו֑ן

Eph 4:2 יֻּתון הוַ֣ ִּגיֻרוֿת ֻרוָחא> וַ֣ ִּכיֻֿכוֿת ֵרעָיָנ֑א וִניֻחוָֿתא ונַ֣ ּבֻֿכָלה מַ֣
ֿ֭ד ּבֻחוָּבא> ֿ֭ד לחַ֣ יּבִרין חַ֣ מסַ֣

Eph 4:3 ׁשָלָמ֑א חָזָקא ּדַ֣ ויֻוָֿתא ּדֻרוָחא> ּבַ֣ ר אַ֣ יֻּתון חִֿפיִטין לֵמטַ֣ הוַ֣ וַ֣
Eph 4:4 ֿ֭ד יֿך ָמא ֵּדאֿתקִריֻּתון ּבחַ֣ חָֿ֭דא ֻרוָח֑א אַ֣ ֿגָרא וֿבַ֣ ֿ֭ד ּפַ֣ ּדֵֿתהוֻון ּבחַ֣

ֿבָרא ּדֵקרָינֻֿכון> סַ֣
Eph 4:5 <עֻמוִֿ֭דיָֿתא יָמנֻוָֿתא> וַ֣חָֿ֭דא מַ֣ ו ֵּגיר ָמרָיא> וַ֣חָֿ֭דא הַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ חַ֣

Eph 4:6 <ן ֿבֻֿכלַ֣ ֿביַֿ֣֭ד ֻּכל וַ֣ ל ֻּכל וַ֣ ָֿבא ּדֻֿכל> ועַ֣ ָלָהא אַ֣ ֿ֭ד אַ֣ וחַ֣
Eph 4:7 ֿבֵֿתה והַ֣ יֿך מֻׁשוחָֿתא ּדמַ֣ יֻּבוָֿת֑א אַ֣ ֿת טַ֣ ן ֵּדין ֵאֿתיַ֣הּבַ֣ ֿ֭ד ֵמנַ֣ ֿ֭ד חַ֣ לחַ֣

מִׁשיָחא> ּדַ֣
Eph 4:8 והָֿבָֿת֞א וָמא וַׁ֣שָֿבא ׁשִֿביָֿת֑א ויַ֣֗הֿב מַ֣ מרַ֣ סֵלק לַ֣ ִמי֑ר ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא אַ֣

֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ לַ֣
Eph 4:9 חָּתָיָֿת֞ה ם לֿתַ֣ ן ָמָנא ֗ה֑י ֵאָלא ֵאן ָּדאֿף נֵחֿת ֻלוקֿ֭דַ֣ סֵלק ֵּדי> ּדַ֣

ארָעא> ּדַ֣
Eph 4:10 <ֵלם ֻּכל נׁשַ֣ ָיא> ּדַ֣ ו ָּדאֿף סֵל֑ק לֵעל ֵמן ֻּכלֻהון ׁשמַ֣ נֵחֿ֑ת ֻהויֻו הַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

Eph 4:11 ִואיֿת ֞ ּבָרֵנא> מסַ֣ ֞ ִואיֿת ּדַ֣ נִֿבֵיא> ֞ ִואיֿת ּדַ֣ ׁשִליֵחא> וֻהו יַ֣֗הֿ֑ב ִאיֿת ּדַ֣
לָֿפֵנ֑א֞ ֞ ִואיֿת ּדמַ֣ ָוָֿתא> ּדָרעַ֣

Eph 4:12 ֿגָרא עָֿבָֿ֭דא ּדֵֿתׁשֵמׁשָּתא> לֵֿבנָיָנא ּדֿפַ֣ ֞ לַ֣ ִּדיֵׁשא> ֿגָמָרא ּדקַ֣ לַ֣
מִׁשיָח֑א ּדַ֣

Eph 4:13 ֿבֵרה עָֿתא ּדַ֣ יָמנֻוָֿתא וִֿביֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵמֵּדם> ּבהַ֣ ן ֵנהֵוא חַ֣ ָמא ּדֻֿכלַ֣ עֿ֭דַ֣
מִׁשיָח֑א ומָֿתא ּדֻׁשומָלֵיה ּדַ֣ מֻׁשוחָֿתא ּדקַ֣ ֿבָרא ּגִמיָרא ּבַ֣ ֿ֭ד ּגַ֣ אָלָה֑א וחַ֣ ּדַ֣
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Eph 4:14 ֵנין לֻֿכל ֻרוח ּדיֻולָּפֵנ֞א עזִעין וֵמׁשּתַ֣ ֞ ּדֵמזּדַ֣ וָלא ֵנהֵוא יַֻ֣לוֵֿ֭דא>
נִעין ּדנַ֣טֻעו֑ן ֿבָחרֻעוֿתֻהון ֵמצטַ֣ יָנָׁש֑א֞ ָהנֻון ּדַ֣ ֿבנַ֣ נִֿכיֵל֞א ּדַ֣

Eph 4:15 <מִׁשיָחא ן ֵנרֵּבא ּבַ֣ ֑ן ּדֻֿכול ֵמֵּדם ִּדילַ֣ ִריִרין ּבֻחוּבַ֣ ין ׁשַ֣ ֵאָלא הוַ֣
ּדֻהויֻו ִרָׁש֑א

Eph 4:16 ֿבָּתא והַ֣ יֿך מַ֣ ר ּבֻֿכל ָׁשרָי֑ן֞ אַ֣ טַ֣ ֿב וֵמֿתקַ֣ ּכַ֣ ֿגָרא ֵמֿתרַ֣ וֵמֵנה ֻּכֵלה ּפַ֣
ֿבֻחוָּבא ֿגָרא> ּדַ֣ רִּביָֿתא ִּדיֵלה ּדֿפַ֣ ָּד֑ם לֿתַ֣ מֻׁשוחָֿתא לֻֿכל הַ֣ ּדֵמֿתיַ֣הָּבא ּבַ֣

ם ֵּבנָיֵנה ס לַ֣ ֵנׁשּתַ֣
Eph 4:17 ֵהֿ֭ד ֗אָנא ּבָמרָי֑א ּדֵמן ָהָׁשא ָלא ֵּתהוֻון מסַ֣ ר ֗אָנא וַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָאמַ֣

סִריֻקוֿת ֵרעָינֻהון> לִֿכין ּבַ֣ מהַ֣ ֗מֵמ֑א֞ ּדַ֣ רָּכא ּדעַ֣ יֿך ׁשַ֣ לִֿכין אַ֣ מהַ֣
Eph 4:18 אָלָה֑א ֵמֻטל יַ֣ו֗ה֞י ּדַ֣ ֞ ונֻוֿכָרִיי֞ן ֵאנֻון ֵמן חַ֣ יֻהון> ּדעַ֣ וֵחֻׁשוִֿכין ּבמַ֣

עָֿתא> וֵמֻטל עִויֻרוֿת ֵלּבֻהון> יּת ּבֻהון ִיֿ֭דַ֣ ּדלַ֣
Eph 4:19 לֻֿפולָחָנא חזֻוָֿתא> וַ֣ ֿברֻהו֑ן וַ֣אׁשֵלמו נַֿ֣פׁשֻהון לֿפַ֣ קו סַ֣ ֿפסַ֣ ָהנֻון ּדַ֣

נֻֿפוָֿתא ּביַ֣ענֻוֿתֻהון> ּדֻֿכָלה טַ֣
Eph 4:20 מִׁשיָח֑א ָנא ִיֵלֿפֻּתוָני֗הי לַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ָלא ֗הָוא ָהֿכַ֣ אַ֣

Eph 4:21 ו֗הי יֿך ָמא ִּדאיֿתַ֣ עֻּתוָני֗הי וֵֿבה ִיֵלֿפֻּתו֑ן אַ֣ ִריָראִיֿת ׁשמַ֣ ֵאן ׁשַ֣
ֵיֻׁשו֑ע ֻקוׁשָּתא ּב7

Eph 4:22 <ִּתיָקא ו עַ֣ רָנָׁשא הַ֣ ֿ֭דָמֵי֑א֞ לֿבַ֣ יֻּכו֞ן קַ֣ ֿתִניֻחון ֵמנֻֿכון ֻהוָּפֿכַ֣ ֵאָלא ּדַ֣
רִֿגיָֿגָֿת֞א ּדֻטועיַ֣֑י ל ּבַ֣ ּבַ֣ ּדֵמֿתחַ֣

Eph 4:23 ֞יֻּכו֑ן ּדעַ֣ ּדֻֿתון ּבֻרוָחא ּדמַ֣ וֵֿתֿתחַ֣
Eph 4:24 <אָלָהא ֵאֿתּבִרי> ּבזִַּ֣דיֻקוָֿתא ו ּדֿבַ֣ ֿ֭֗דָֿתא> הַ֣ רָנָׁשא חַ֣ וֵֿתלּבֻׁשון לֿבַ֣

סיֻוָֿתא ּדֻקוׁשָּתא ס וַֿ֣בחַ֣
Eph 4:25 ם ֵללו ֻקוׁשָּתא ֗אָנׁש עַ֣ ָּדֻֿבוָֿתא ומַ֣ ִניחו ֵמנֻֿכון ּכַ֣ ֵמֻטל ָהָנא אַ֣

ֿ֭ד> ֿ֭ד ּדחַ֣ ן ֵּגיר חַ֣ ָּדֵמ֞א חנַ֣ ִריֵֿבה> הַ֣ קַ֣
Eph 4:26 <ֿב ל ֻרוֿגזֻֿכון ָלא ֵנערַ֣ זו וָלא ֵּתחֻטו֑ן וֵׁשמָׁשא עַ֣ רֿגַ֣

Eph 4:27 <רָצא ֿתָרא ָלאֵֿכל קַ֣ וָלא ֵּתּתֻלון אַ֣
Eph 4:28 ו֗ה֞י וֵנֿפֻלוח איָנא ּדָֿגֵנֿב ֗הָוא> ֵמִּכיל ָלא ֵנֿגנֻוֿ֑ב ֵאָלא ֵנלֵאא ִּבאיֿ֭דַ֣ וַ֣

סִניק ּס ּס ן ּדַ֣ ל למַ֣ ָטָֿבָֿת֑א֞ ּדֵנהֵוא ֵלה לֵמּתַ֣
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Eph 4:29 ִּפיָרא יָֿ֭דא ּדׁשַ֣ נָיא ֵמן ֻּפומֻֿכון ָלא ֵּתֻּפו֑ק ֵאָלא אַ֣ ֻּכל ֵמָלא סַ֣
איֵלין ּדָׁשמִעין> יֻּבוָֿתא לַ֣ וָחׁשָחא לֵֿבנָיָנ֑א ּדֵֿתֵּתל טַ֣

Eph 4:30 אָלָה֑א ֵּדאֿתחֵֿתמֻּתון ֵּבה ִּדיׁשָּתא ּדַ֣ וָלא ֵּתהוֻון מִעיִקין לֻרוָחא קַ֣
ליַ֣וָמא ּדֻֿפורָקָנא>

Eph 4:31 קָלן ֵמנֻֿכו֑ן וָּבא> וֻֿגוָּדָֿפא ֵנׁשּתַ֣ ִריֻרוָֿתא> וֵחמָֿתא> וֻרוֿגָזא> ורַ֣ ֻּכָלה מַ֣
ם ֻּכָלה ִּביֻׁשוָֿתא> עַ֣

Eph 4:32 ֿ֭ד יֻּתון ָׁשֿבִקין חַ֣ הוַ֣ חָמִני֑ן וַ֣ מרַ֣ ֿ֭ד> וַ֣ ֿ֭ד לָוֿת חַ֣ ִסיִמין חַ֣ יֻּתון ּבַ֣ הוַ֣ וַ֣
ן ק לַ֣> מִׁשיָחא ׁשֿבַ֣ אָלָהא ּבַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿ֑֭ד אַ֣ לחַ֣

Eph 5:1 ֞ ִּביֵֿבא> ָי֞א חַ֣ יֿך ּבנַ֣ אָלָהא> אַ֣ ֵמין ּבַ֣ יֻּתון ָהִֿכיל ֵמּתּדַ֣ הוַ֣
Eph 5:2 ֞י֑ן ּפַ֣ ל אַ֣ ן וַ֣אׁשֵלם נַֿ֣פֵׁשה עַ֣ חֿבַ֣ יֿך ָּדאֿף מִׁשיָחא אַ֣ ֵלֿכו ּבֻחוָּב֑א אַ֣ והַ֣

ִסיָמא ס אָלָהא לִריָחא ּבַ֣ ֻקורָּבָנא וֵֿ֭דֿבָחא לַ֣
Eph 5:3 ה מַ֣ ָמֻהו ֵּתׁשּתַ֣ נֻֿפוָֿתא> וָעֻלוֻֿבוָֿת֑א ָאֿפָלא ֵמׁשּתַ֣ ן וֻֿכָלה טַ֣ ָזניֻוָֿתא ֵּדי>

֞ ִּדיֵׁשא> יֿך ּדָיֵאא לקַ֣ יָנֿתֻֿכו֑ן אַ֣ ּבַ֣
Eph 5:4 ו ּדֵׁשעָיא> ָהֵלין ו ּדֵֿבזָחא> אַ֣ ֞ וָלא ֵמֵל֞א ּדָׁשטיֻוָֿתא> אַ֣ וָלא ֻצוחָיָֿתא>

וִּדיָֿתא ס עָי֑ן֞ ֵאָלא חָלֿף ָהֵלין ּתַ֣ ּדָלא ֵמֿתּבַ֣
Eph 5:5 ו נָֿפא> אַ֣ ו טַ֣ ָנָיא> אַ֣ ו֗הי זַ֣ יֻּתון ָיֿ֭דִעי֑ן ּדֻֿכלָנׁש ִּדאיֿתַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין הוַ֣

מִׁשיָחא לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ יּת ֵלה ָירֻּתוָֿתא ּבמַ֣ ֿכֵר֑א֞ לַ֣ ח ּפֿתַ֣ ו֗הי ָּפלַ֣ ָעֻלוָֿבא> ִּדאיֿתַ֣
אָלָהא ס וֿ֭דַ֣

Eph 5:6 ו ֵּגיר ָאֵֿתא טֵעיֻֿכון ּבֵמֵל֞א סִריָקָֿת֑א֞ ֵמֻטל ָהֵלין ֻה֗ לָמא ֗אָנׁש נַ֣ ּדַ֣
ָי֞א ּדָלא ֵמּתטִּפיָסנֻוָֿתא> ל ּבנַ֣ אָלָהא עַ֣ ֻרוֿגֵזה ּדַ֣

Eph 5:7 ֞וָּתֵֿפ֑א ָלא ָהִֿכיל ֵּתהוֻון לֻהון ׁשַ֣
Eph 5:8 ם ֵחֻׁשוָֿכ֑א ָהָׁשא ֵּדין נֻוהָרא יֻּתון ֵּגיר ֵמן ֻלוקֿ֭דַ֣ יֻּכון ֗הוַ֣ ִאיֿתַ֣

ֵלֿכו> ָנא הַ֣ ֞י נֻוהָרא ָהִֿכיל> ָהֿכַ֣ יֿך ּבנַ֣ ן אַ֣ ֗נֻּתון ּבָמרַ֣> אַ֣
Eph 5:9 <ו֗ה֞י ֵּגיר ּדנֻוהָר֑א ּבֻֿכָלה ֵאנֻון ָטֻֿבוָֿתא> וזִַּ֣דיֻקוָֿתא> וֻקוׁשָּתא ִּפארַ֣

Eph 5:10 <ן ִּפיר קָֿ֭דם ָמרַ֣ יֻּתון ָּפרִׁשי֑ן ָמָנא ׁשַ֣ הוַ֣ וַ֣
Eph 5:11 יּת וּתִֿפין לָוֿת עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדֵחֻׁשוָֿכ֑א ּדִֿפאֵר֞א לַ֣ יֻּתון ֵמׁשּתַ֣ וָלא הוַ֣

וִנין לֻהון> יֻּתון מֿכַ֣ ּבֻהו֑ן ֵאָלא הוַ֣
Eph 5:12 <ָלֻלוֵֿתה ממַ֣ ו ָאֿף לַ֣ ֿבֻטוׁשיַ֣י ָעֿבִּדי֑ן נִֿ֭דיֿ֭ד ֻה֗ ֵמֵּדם ֵּגיר ּדַ֣
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Eph 5:13 ֿגֵלא ן ֵמן נֻוהָרא> וֵמֿתּגֵל֑א וֻֿכלֵמֵּדם ּדַ֣ וַ֣ ֻּכל ֵמֵּדם ֵּגיר ֵמֿתּכַ֣
נֻוהָרא ֗הו

Eph 5:14 ר מָּכא וֻקום ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֑א֞ ונַ֣נהַ֣ ִמי֑ר ֵּדאּתּתִעיר ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא אַ֣
ָלֿך מִׁשיָחא ס

Eph 5:15 יֿך ֿכֵל֑א֞ ֵאָלא אַ֣ יֿך סַ֣ לֻֿכון זַ֣הָיאִיֿ֑ת ָלא אַ֣ ָנא ּתהַ֣ יּכַ֣ חזַ֣ו ָהִֿכיל אַ֣
֞ ִּכיֵמא> חַ֣

Eph 5:16 <ּדָזֿבִנין ִקארסֻהו֑ן ֵמֻטל ּדיַ֣וָמָֿת֞א ִּביֵׁש֞א ֵאנֻון
Eph 5:17 ו ֵצֿבָיֵנה לו> ָמנַ֣ ּכַ֣ ֞י ֵרעָיָנ֑א ֵאָלא ֵאסּתַ֣ ִסירַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָלא ֵּתהוֻון חַ֣

אָלָהא> ּדַ֣
Eph 5:18 ו מָרא> ּדֵֿבה ִאיֿת ָאֻסוֻטוָֿת֑א ֵאָלא ֵאֿתמלַ֣ יֻּתון ָרֵוין ּבחַ֣ וָלא הוַ֣

ּבֻרוָחא>
Eph 5:19 זִמיָרָֿת֞א ּדֻרוָחא ֿבֵֿתׁשּבָחָּת֑א֞ וֿבַ֣ ֞ וַ֣ זֻמוֵרא> ם נַֿ֣פׁשֻֿכון ּבמַ֣ ֵללו עַ֣ ומַ֣

ָוֿתֻֿכו֞ן לָמרָיא> יֻּתון ָזמִרין ּבֵלּבַ֣ הוַ֣
Eph 5:20 ן ֵי7ֻׁשוע ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ֞י ֻּכלָנׁ֑ש ּבַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ן עַ֣ וֵּדין ּבֻֿכלזֿבַ֣ יֻּתון מַ֣ הוַ֣ וַ֣

ָֿבא> אָלָהא אַ֣ מִׁשיָחא> לַ֣
Eph 5:21 מִׁשיָחא ס ֿ֭ד ּבֻחוֵּבה ּדַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ עּבִֿ֭דין חַ֣ יֻּתון ֵמׁשּתַ֣ הוַ֣ וַ֣

Eph 5:22 ֑ן לָמרַ֣ יֿך ּדַ֣ יֵּכי֑ן֞ אַ֣ עלַ֣ עּבָֿ֭ד֞ן לֿבַ֣ יֵּתי֞ן ֵמׁשּתַ֣ ֵנֵׁש֑א֞ הוַ֣
Eph 5:23 ָנא ָּדאֿף מִׁשיָחא ִרָׁשא ֻהו יּכַ֣ א֗נּתָֿת֑א אַ֣ ו ּדַ֣ ֿבָרא ִרָׁשה ֻה֗ ֵמֻטל ּדֿגַ֣

ֿגָרא> חָיָנא ּדֿפַ֣ ּדִעּ֗דָּת֑א וֻהויֻו מַ֣
Eph 5:24 ָנא ָאֿף ֵנֵׁש֞א מִׁשיָח֑א ָהֿכַ֣ עּבָֿ֭דא לַ֣ ָנא ּדִעּ֗דָּתא ֵמׁשּתַ֣ יּכַ֣ ֵאָלא אַ֣

יֵהי֞ן ּבֻֿכלֵמֵּדם ס עלַ֣ לֿבַ֣
Eph 5:25 ֵחֿב לִעּ֗דֵּתה> ונַֿ֣פֵׁשה יֿך ָּדאֿף מִׁשיָחא אַ֣ יֻּכו֑ן֞ אַ֣ ֵחֿבו ֵנׁשַ֣ ֿבֵר֑א֞ אַ֣ ּגַ֣

ֵּפי֑ה֞ ל אַ֣ ׁשֵלם עַ֣ אַ֣
Eph 5:26 <ֿבֵמלָֿתא ֞ וַ֣ ָיא> סָחָיא ּדמַ֣ ֵּכיה> ּבַ֣ נֿ֭דַ֣ ּדִׁשיה וַ֣ נקַ֣ ּדַ֣

Eph 5:27 יּת ָּבה ֻטולָׁשא> וָלא ּבָחא> ולַ֣ ֿ֭ד מׁשַ֣ נִקיִמיה ִעּ֗דָּתא לנַֿ֣פֵׁשה> ּכַ֣ וַ֣
ִּדיָׁשא> ּדָלא ֻמום> לָהֵלין ָּדֵמא> ֵאָלא ֵּתהֵוא קַ֣ מָטא> וָלא ֵמֵּדם> ּדַ֣ קַ֣

Eph 5:28 ן ֞ מַ֣ יֻהון> ֿגרַ֣ לֿפַ֣ יֿך ּדַ֣ ֞ אַ֣ יֻהון> ֿבֵר֑א֞ ּדנַ֣חֻֿבון ֵנׁשַ֣ ָנא ָוֵלא לֿגַ֣ ָהֿכַ֣
ֵחֿב> ו מַ֣ ֵחֿ֑ב נַֿ֣פֵׁשה ֻה֗ א֗נּתֵֿתה ֵּגיר מַ֣ ּדלַ֣
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Eph 5:29 רֵסא ֵלה> וָיֵצֿף ִּדיֵל֑ה ֿגֵר֑ה ֵאָלא מֿתַ֣ ָלא ֵּגיר ֗אָנׁש ֵממֻֿתום ָסֵנא ּפַ֣
ָנא ָּדאֿף מִׁשיָחא ּדִעּ֗דֵּת֑ה יּכַ֣ אַ֣

Eph 5:30 ֞<ו֗הי רמַ֣ ן וֵמן ּגַ֣ ֿגֵר֑ה וֵמן ֵּבסֵרה חנַ֣> ָּדֵמ֞א חנַ֣ן ּדֿפַ֣ ֵמֻטל ּדהַ֣
Eph 5:31 א֗נּתֵֿת֑ה ֿף לַ֣ אֻֿבו֗הי וֵלאֵמ֑ה וֵנקַ֣ ֿבָרא לַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵנׁשֻּבוק ּגַ֣

ר> ֿ֭ד ּבסַ֣ יֻהו֞ן חַ֣ וֵנהוֻון ּתרַ֣
Eph 5:32 <ל ִעּ֗דֵּתה ל מִׁשיָחא ועַ֣ ר ֗אָנא עַ֣ ֑ו ֵאָנא ֵּדין ָאמַ֣ ֿב ֻה֗ ָהָנא ֗אָרָזא רַ֣

Eph 5:33 יֿך ֗נּתֵֿתה אַ֣ ם אַ֣ ָנא ֵנרחַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻֿכו֑ן ָהֿכַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ֗נֻּתון ֻּכל חַ֣ ם ָאֿף אַ֣ ּברַ֣
עָלה ס ן ֵּתהֵוא ָּדחָלא ֵמן ּבַ֣ ֗נּתָֿתא ֵּדי> לנַֿ֣פֵׁש֑ה אַ֣ ּדַ֣

Eph 6:1 <֑ן ָהֵֿ֭דא ֵּגיר ִּכאָנא יֻּכו֞ן ּבָמרַ֣ אָֿבהַ֣ ֗מעו לַ֣ ָי֑א֞ ֵאׁשּתַ֣ ּבנַ֣
Eph 6:2 ֑אֻֿבוֿך וֵלאָמֿך ר לַ֣ מִליֿך> יַ֣קַ֣ ֿ֭דָמָיא ּדַ֣ ו ֻּפוקָּדָנא קַ֣ וָהנַ֣

Eph 6:3 <רָעא ל אַ֣ יַ֣יּךְ֭֞ עַ֣ ִּפי֑ר וִנארֻּכון חַ֣ ּדֵנהֵוא ָלֿך ּדׁשַ֣
Eph 6:4 ֿביֻולָּפָנא רֻּדוָֿתא וַ֣ ו ֵאנֻון ּבמַ֣ ּבַ֣ יֻּכו֑ן֞ ֵאָלא רַ֣ רּגזֻון ּבנַ֣ ָֿבֵה֑א֞ ָלא ּתַ֣ אַ֣

ן ס ּדָמרַ֣
Eph 6:5 <רִֿתיָֿתא ֑ר ּבֵֿ֭דחלָֿתא> וֿבַ֣ ֿבסַ֣ יֻּכו֞ן ּדֿבַ֣ ֗מעו לָמרַ֣ ֿבֵּד֑א֞ ֵאׁשּתַ֣ עַ֣

מִׁשיָח֑א יֿך ּדלַ֣ ֿפִׁשיֻטוֿת ֵלָּבא> אַ֣ וֿבַ֣
Eph 6:6 יֿך יָנָׁש֞א ָׁשֿפִרין א֗נֻּתו֑ן ֵאָלא אַ֣ ֿבנַ֣ ו ּדלַ֣ יֿך הַ֣ יָנא> אַ֣ חֵזא עַ֣ ָלא ּבמַ֣

אָלָהא> מִׁשיָחא> ּדָעֿבִּדין ֵצֿבָיָנא ּדַ֣ ֿבֵּד֞א ּדַ֣ עַ֣
Eph 6:7 יֿך ן וָלא אַ֣ לָמרַ֣> יֿך ּדַ֣ ֵמׁשו ֵאנֻון ֵמן ֻּכָלה נַֿ֣פׁשֻֿכון ּבֻחוָּב֑א אַ֣ וׁשַ֣

יָנָׁש֑א֞ ֿבנַ֣ ּדלַ֣
Eph 6:8 ֑ן ע ֵמן ָמרַ֣ ִּפי֑ר ֻהו ֵמֿתּפרַ֣ ו ֵמֵּדם ּדָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנׁש ּדׁשַ֣ ֿ֭ד ָיֿ֭דִעיֻּתון ּדהַ֣ ּכַ֣

ר ִחאֵר֞א ס ו> ֵואן ּבַ֣ ֿבָּדא ֻה֗ ֵאן עַ֣
Eph 6:9 יֻּתון ָׁשֿבִקין ֞ הוַ֣ יֻּכון> ֿבּדַ֣ יֻּתון ָעֿבִּדין לעַ֣ ָנא הוַ֣ ָי֑א֞ ָהֿכַ֣ ֗נֻּתון ָמרַ֣ ָאֿף אַ֣
ָי֑א ׁשמַ֣ ו֗הי ּבַ֣ ֿכֻלוָֿת֑א ֵמֻטל ּדָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ָּדאֿף ָמרֻֿכון ִּדילֻֿכון ִאיֿתַ֣ לֻהון סַ֣

יּת לָוֵֿתה ּס ּס אֵּפ֞א לַ֣ ֿב ּבַ֣ סַ֣ ומַ֣
Eph 6:10 <יֵלה ֿבֻֿתוקָֿפא ּדחַ֣ ן וַ֣ יַ֣לו ּבָמרַ֣ ֞י ֵאֿתחַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣

Eph 6:11 ל מָקם ֻלוקֿבַ֣ ָנא ּדֵֿתׁשּכֻחון לַ֣ יּכַ֣ אָלָה֑א אַ֣ ׁשו ֻּכֵלה זַ֣יָנא ּדַ֣ וַ֣לֿבַ֣
רָצ֑א ֵצנָעֵֿת֞ה ָּדאֵֿכל קַ֣
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Eph 6:12 ו֞ס רֿכַ֣ ם אַ֣ ֿ֭דָמ֑א ֵאָלא עַ֣ ם ֵּבסָרא וַ֣ ן ָלא ֗הָוא עַ֣ ֿכֻּתוׁשֻֿכו> ֵמֻטל ּדֿתַ֣
֞ ם ֻרוֵח֞א ִּביָׁשָֿתא> ֞י ָעלָמא ּדָהָנא ֵחֻׁשוָֿכא> ועַ֣ ִחיֿ֭דַ֣ ם אַ֣ ֞ ועַ֣ ִליָטֵנא> ם ׁשַ֣ ועַ֣

ָיא> ֿתֵחיֿת ׁשמַ֣ ּדַ֣
Eph 6:13 אָלָה֑א ּדֵֿתׁשּכֻחון ֵּתארֻעון ִּביָׁש֑א ׁשו ֻּכֵלה זַ֣יָנא ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא לֿבַ֣

ּתִֿ֭דין א֗נֻּתון ּבֻֿכלֵמֵּדם> ּתֻקוֻמון ס ֿ֭ד מעַ֣ וֿכַ֣
Eph 6:14 ׁשו ֵׁשרָיָנא לֿבַ֣ יֻּכו֞ן ּבֻקוׁשָּתא> וַ֣ צַ֣ חזֻוקו חַ֣ ֻקומו ָהִֿכיל וַ֣

ּדזִַּ֣דיֻקוָֿתא>
Eph 6:15 <ׁשָלָמא נֵּגִלָיון ּדַ֣ יֻּכו֞ן ֻטוָיֵֿבה ֵּדאוַ֣ אנו ּבֵרֿגלַ֣ וסַ֣

Eph 6:16 יָלא יָמנֻוָֿת֑א ּדָֿבה ֵּתֿתמֻצון חַ֣ ּכָרא ּדהַ֣ ֿבו לֻֿכון סַ֣ ן סַ֣ ם ָהֵלי> ועַ֣
ו֗ה֞י ָיקֵּד֞א ּדִֿביָׁשא> ֿ֭דָעֻֿכו ֻּכלֻהון ֵּגארַ֣ למַ֣

Eph 6:17 ו֗הי יָֿפא ּדֻרוָח֑א ִּדאיֿתַ֣ אֻחוֿ֭דו סַ֣ רָּתא ּדֻֿפורָקָנא> וַ֣ נוַ֣ וִסימו סַ֣
אָלָהא> ֵמלָֿתא ּדַ֣

Eph 6:18 צֻלוָֿתא ן ּבֻרוח> וָֿבה ּבַ֣ ו ּבֻֿכלזֿבַ֣ לַ֣ ֿבֻֿכל ָּבעָו֞ן צַ֣ ָו֞ן וַ֣ ֿבֻֿכל צלַ֣ וַ֣
֞י ּפַ֣ ל אַ֣ ׁשִֿפין עַ֣ ִמיָנאִיֿת וֵמֿתּכַ֣ ֵליֻּתון אַ֣ ֿ֭ד מצַ֣ יֻּתון ָׁשהִרין ּבֻֿכלֵעָּד֑ן ּכַ֣ הוַ֣

֞ ִּדיֵׁשא> ֻּכלֻהון קַ֣
Eph 6:19 ֿכֵרז ֿגֵלא אַ֣ ח ֻּפומ֑י ּדִעין ּבַ֣ ֿפּתַ֣ ֑י ּדֵֿתִֿתיֵהֿב ִלי ֵמלָֿתא ּבמַ֣ ָאֿף עלַ֣

רָֿתא> סֿבַ֣ ֗אָרָזא ּדַ֣
Eph 6:20 יֿך ּדָוֵלא לִליו֗הי> אַ֣ ֵר֗הִסיַ֣א ֵאמַ֣ ֿבּפַ֣ ֵּדה ּבִׁשׁשָלָֿת֑א֞ ּדַ֣ ו ֵּדאָנא ִאיזּגַ֣ הַ֣

ָלֻלוֵֿתה ס ממַ֣ ִלי לַ֣
Eph 6:21 ר ֗אָנ֑א ָהא לָוֿתי> וֵמֵּדם ּדָסעַ֣ ֗נֻּתון ֵמֵּדם ּדַ֣ ּדֵֿתּדֻעון ֵּדין ָאֿף אַ֣

֑ן ימָנא ּבָמרַ֣ מָׁשָנא מהַ֣ ִּביָֿבא וַ֣מׁשַ֣ ָחא חַ֣ וִֿכיָקוס אַ֣ ע לֻֿכון ֻט7 וּדַ֣ מַ֣
Eph 6:22 יַ֣א נֿבַ֣ לָוֿתי> וַ֣ ל ָהֵֿ֭ד֑א ּדֵֿתּדֻעון ָמא ּדַ֣ ּדֵרֿת לָוֿתֻֿכון עֵליה עַ֣ ּדֵלה ׁשַ֣

֞ ָוֿתֻֿכון> ֵלּבַ֣
Eph 6:23 ן ָֿבא> וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ יָמנֻוָֿת֑א ֵמן אַ֣ ם הַ֣ י֞ן וֻחוָּבא עַ֣ חַ֣ ם אַ֣ ׁשָלָמא עַ֣

ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא>
Eph 6:24 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּדָלא חִֿבין לָמרַ֣ יֵלין ּדמַ֣ ם ֻּכלֻהון אַ֣ יֻּבוָֿתא עַ֣ טַ֣

ִמין ס חָֿבל> אַ֣
 



 

Philippians
Phi 1:1 ִּדיֵׁש֞א ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א לֻֿכלֻהון קַ֣ ֿבֵּד֞א ּד7 ִטיָמֵֿתָאוס> עַ֣ וָלוס ו7 7 ּפַ֣

֞ מָׁשֵנא> ִׁשיֵׁש֞א וַ֣מׁשַ֣ ם קַ֣ ִֿפיִליָּפו֑ס עַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ִּדאיֿת ּב7 ֿב7 ּדַ֣
Phi 1:2 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֻֿבו֑ן וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ׁשָלָמא> ֵמן אַ֣ מֻֿכון וַ֣ יֻּבוָֿתא עַ֣ טַ֣

ס
Phi 1:3 ִמיָנ֑א והָּדנֻֿכון אַ֣ ל ֻע֗ אָלהי עַ֣ וֵּדא ֗אָנא לַ֣ מַ֣

Phi 1:4 ֿף ֗אָנ֑א ׁשַ֣ ֿ֭ד ָחֵֿ֭דא ֗אָנא ֵמֿתּכַ֣ ֞ וֿכַ֣ יֻּכון> ּפַ֣ ל אַ֣ ֿבֻֿכל ָּבעָוֿת֞י ּדעַ֣ ּדַ֣
Phi 1:5 <ָמא לָהָׁשא עֿ֭דַ֣ ֿ֭דָמָיא וַ֣ ן ֵמן יַ֣וָמא קַ֣ נֵּגִלָיו> וָּתֻֿפוֿתֻֿכון ּדֵֿבאוַ֣ ל ׁשַ֣ עַ֣

Phi 1:6 ִרי ּבֻֿכון עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֑א֞ ֻהו ן ּדׁשַ֣ ו מַ֣ ל ָהֵֿ֭ד֑א ּדהַ֣ ֿתִֿכיל ֗אָנא עַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ָמא ליַ֣וֵמה ּדָמרַ֣ ֵלם עֿ֭דַ֣ נׁשַ֣

Phi 1:7 ֿבֵלּבי ִסיִמין ל ֻּכלֻֿכו֑ן ֵמֻטל ּדַ֣ ָעיֻו עַ֣ ָנא ֵּגיר ָזֵֿ֭דק ִלי לֵמֿתרַ֣ ָהֿכַ֣
֗נֻּתון ֞י אַ֣ וָּתֿפַ֣ נֵּגִלָיו֑ן ּדׁשַ֣ ל ׁשָרֵרה ֵּדאוַ֣ ק ּבֻרוחי> ּדעַ֣ ּפַ֣ ֿבמַ֣ י>֞ וַ֣ אֻסורַ֣ ן וֿבַ֣ א֗נֻּתו>

יֻּבוָֿתא> ּבטַ֣
Phi 1:8 ו֗ה֞י חמַ֣ ן ּברַ֣ ֵחֿב ֗אָנא לֻֿכו> ָנא מַ֣ איּכַ֣ ָלָה֑א ּדַ֣ ו ִלי ֵּגיר אַ֣ ָסֵהֿ֭ד ֻה֗

ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ּד7
Phi 1:9 ֿבֻֿכל עָֿתא> וַ֣ ן ִּביֿ֭דַ֣ ר ֻחוּבֻֿכו> ֵלא ֗אָנ֑א ּדֻֿתוֿב ֵנסֵּגא וֵנֿתיַּ֣תַ֣ וָהֵֿ֭דא מצַ֣

ֻסוָּכל ּדֻרו֑ח
Phi 1:10 יֵלין ָּד֗עהָנ֑ן֞ וֵֿתהוֻון ּדֵֿכין ּדָלא ֻּתוקָלא ּביַ֣וֵמה ּדֵֿתהוֻון ָּפרִׁשין אַ֣

מִׁשיָח֑א ּדַ֣
Phi 1:11 ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> לֻׁשוֿבָחא וִלאיָקָרא ֿב7 מֵלין ִּפאֵר֞א ּדזִַּ֣דיֻקוָֿתא ּדַ֣ וַ֣

אָלָהא ס ּדַ֣
Phi 1:12 ֑י֞ ּדֻסועָרני ִּדילי יִַּ֣תיָראִיֿת ָאֵֿתא חַ֣ ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדין ּדֵֿתּדֻעון אַ֣

נֵּגִלָיו֑ן ו֗הי ֵּבאוַ֣ קָֿ֭דמַ֣ לַ֣
Phi 1:13 רָּכא ּפֵרָטוִרָין ֻּכָלה> וַ֣לׁשַ֣ מִׁשיָחא ּבַ֣ ֞י ֵאֿתּגִליו ּבַ֣ ֻסורַ֣ ָנא ָּדאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣

ּדֻֿכלָנׁ֑ש
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Phi 1:14 <אִׁשיחו יִַּ֣תיָראִיֿת ֑י֞ וַ֣ ֻסורַ֣ ל אַ֣ ן ֵאּתּתֵֿכלו עַ֣ ֿבָמרַ֣> אֵח֞א ּדַ֣ וֻסוָֿגאא ּדַ֣
אָלָהא> ָלֻלו ֵמלָֿתא ּדַ֣ ממַ֣ ּדָלא ֵּדחָלא לַ֣

Phi 1:15 ו֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמן חָסָמא וֵחרָיָנא> ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵּדין ּבֵצֿבָיָנא ָטָֿבא
ֿכרִזי֑ן מִׁשיָחא מַ֣ ֿבֻחוָּב֑א לַ֣ וַ֣

Phi 1:16 <ן ִסים ֗אָנא נֵּגִלָיו> ק ּבֻרוָחא ֵּדאוַ֣ ּפַ֣ למַ֣ ֵמֻטל ּדָיֿ֭דִעין ּדַ֣
Phi 1:17 ֿכָיאִיֿ֑ת ֵאָלא ֿכרִזי֑ן ָלא ֗הָוא ּדַ֣ מִׁשיָחא מַ֣ ֿבֵחרָיָנא לַ֣ ָהנֻון ֵּדין ּדַ֣

י>֞ אֻסורַ֣ וסִֿפין ֻאולָצָנא לַ֣ ּדָסֿבִרין ּדמַ֣
Phi 1:18 ֿבֻֿכל ּפֻרו֑ס ֵאן ּבֵעלָֿתא> ֵואן ֿבָהֵֿ֭דא חִֿ֭דיֿת וָחֵֿ֭דא ֗אָנ֑א ּדַ֣ וַ֣

ּבֻקוׁשָּתא> מִׁשיָחא ֵנֿתּכֵרז>
Phi 1:19 ֿבָֿתא והַ֣ ֿבמַ֣ ן וַ֣ ֿכָח֞ן ִלי ּבָֿבֻעוֿתֻֿכו> ֵי֞א ֵמׁשּתַ֣ ע ֗אָנא ֵּגיר ּדָהֵלין לחַ֣ ָיֿ֭דַ֣

ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדֻרוָחא ּד7
Phi 1:20 ֿ֑ת ֵאָלא ֿבֵמֵּדם ָלא ֵאֿבהַ֣ ֵּכא ֗אָנ֑א ּדַ֣ מסַ֣ ר ֗אָנא וַ֣ ּבַ֣ מסַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣

֞ ֵיא> ֿגרי> ֵאן ּבחַ֣ ֿב מִׁשיָחא ּבֿפַ֣ ורַ֣ ן ָאֿף ָהָׁשא> ֵנֿתרַ֣ ֿבֻֿכלזֿבַ֣ יֿך ּדַ֣ ֵּפ֞א אַ֣ ליֻוֿת אַ֣ ּבֿגַ֣
וָּתא> ֵואן ּבמַ֣

Phi 1:21 <֞י ֵּגיר ִּדילי מִׁשיָחא ֗הו> ֵואן ֵאֻמוֿ֑ת יֻוֿתָרָנא ֗הו ִלי יַ֣ חַ֣
Phi 1:22 ע י>֞ ָלא ָיֿ֭דַ֣ עָֿבֿ֭דַ֣ ֵי֞א ּדֵֿבסָר֑א ִּפאֵר֞א ִאיֿת ִלי ּבַ֣ ֵאן ֵּדין ָאֿף ּבָהֵלין חַ֣

֗אָנא ָמָנא ֵאֿגֵּבא ִלי>
Phi 1:23 <ם מִׁשיָחא ֵאהֵוא ר רִֿגיֿג ֗אָנ֑א ּדעַ֣ ֞ לֵמֿפטַ֣ יֵהין> רּתַ֣ ָאלָצ֞ן ִלי ֵּגיר ּתַ֣

וָהֵֿ֭דא ָטֿב ָּפקָחא ֗הָוֿת ִלי>
Phi 1:24 <ֿגר֑י ָאלָצא ִלי צֻֿבוָֿתא ֵמֻטָלֿתֻֿכון ֵוא ּבֿפַ֣ ֵאָלא ָאֿף ֵּדאקַ֣

Phi 1:25 ֻֿ֭דוָֿתא ֵוא ֗אָנ֑א לחַ֣ מקַ֣ ע ֗אָנ֑א ּדָֿפֵאׁש ֗אָנא וַ֣ וָהֵֿ֭דא ּתִֿכיָלאִיֿת ָיֿ֭דַ֣
יָמנֻוֿתֻֿכו֑ן רִּביָֿתא ּדהַ֣ ִּדילֻֿכון וַ֣לֿתַ֣

Phi 1:26 ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ֿב7 ר ִּבי ֻׁשוֿבָהרֻֿכון ּדַ֣ ֿ֭ד ִאֵֿתא ֻּתוֿב לָוֿתֻֿכו֑ן ֵנֿתיַּ֣תַ֣ ּדֿכַ֣
לֻחוֿ֭ד> ּבַ֣

Phi 1:27 <ּבִרי֑ן ֵּדאן ִאֵֿתא יֻּתון ֵמּתּדַ֣ מִׁשיָח֑א הוַ֣ רֵֿתה ּדַ֣ סֿבַ֣ ָנא ּדָיֵאא לַ֣ יּכַ֣ אַ֣
חָֿ֭דא ֻרוח> יֻּכו֑ן ּדָקיִמין א֗נֻּתון ּבַ֣ ע עלַ֣ ִריק ֗אָנא> ֵאׁשמַ֣ ֵאחֵזיֻֿכו֑ן ֵואן ּפַ֣

נֵּגִלָיון> יָמנֻוָֿתא ֵּדאוַ֣ ֿ֭ד> ּבהַ֣ ֿכחַ֣ חָֿ֭דא נֵֿפׁש> וֵמֿתנַ֣צִחיֻּתון אַ֣ וֿבַ֣
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Phi 1:28 ֑ן ֿבֵמֵּדם ָלא ֵמּתּתִזיִעין א֗נֻּתון ֵמן ָהנֻון ּדָקיִמין לֻקוֿבלַ֣ וַ֣
ֵי֞א ִּדילֻֿכון> לחַ֣ ן וַ֣ אֿבָּדנֻהו> חִויָֿתא ּדַ֣ לֿתַ֣

Phi 1:29 יָמנֻו לֻחוֿ֭ד מהַ֣ ֿת לֻֿכו֑ן ּדָלא ּבַ֣ ָלָהא ֗הו ֵאֿתיַ֣הּבַ֣ וָהֵֿ֭דא ֵמן אַ֣
ו֗ה֞י ֵּתחֻׁשו֑ן ּפַ֣ ל אַ֣ מִׁשיָח֑א ֵאָלא ָאֿף ּדעַ֣ ימנֻון ֵּבה ּבַ֣ ּתהַ֣

Phi 1:30 י ּס חזַ֣יֻּתון ִּבי> וָהָׁשא ָׁשמִעיֻּתון עלַ֣ ו ּדַ֣ יֿך הַ֣ ֻֿגוָנ֑א אַ֣ יּבֻרון אַ֣ וַֿ֣תסַ֣
ּס

Phi 2:1 <מֵלא ּבֵלָּבא ּבֻחוָּבא מִׁשיָחא> ֵואן מַ֣ ֵאן ִאיֿת לֻֿכון ָהִֿכיל> ֻּבוָיָאא ּבַ֣
חֵמ֑א֞ וָּתֻֿפוָֿתא ּדֻרוָחא> ֵואן ֻרוָחָֿפא ורַ֣ ֵואן ׁשַ֣

Phi 2:2 <ֿ֭ד ֻחוָּבא> וַ֣חָֿ֭דא נֵֿפׁש ן וחַ֣ ֿ֭ד ֵרעָיָנא ֵנהֵוא לֻֿכו> ֿת֑י ּדחַ֣ ֿ֭דוַ֣ ֵלמו חַ֣ ׁשַ֣
רִעיָֿתא> וַ֣חָֿ֭דא ּתַ֣

Phi 2:3 ו ּבֵֿתׁשֻּבוחָּתא סִריקָּתא> ָלא ֵּתעּבֻֿ֭דו֑ן ֵאָלא וֵמֵּדם ּבֵחרָיָנא אַ֣
ר ֵמֵנה> ֵנחֻׁשוֿב> מיַּ֣תַ֣ יֿך ּדַ֣ ֿבֵרה אַ֣ ִּכיֻֿכוֿת ֵרעָיָנ֑א ֻּכלָנׁש לחַ֣ ּבמַ֣
Phi 2:4 <ֿבֵרה ֿף֑ ֵאָלא ֻּכלָנׁש ָאֿף ּדחַ֣ וָלא ֗אָנׁש ּדנַֿ֣פֵׁשה ִנאצַ֣

Phi 2:5 <ו ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ָהי ָּדאֿף ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ וָהֵֿ֭דא ֵאֿתרַ֣
Phi 2:6 <ׁשָּבה ָהֵֿ֭דא אָלָה֑א ָלא ֗הָוא חֻטוֿפָיא חַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדַ֣ ו֗הי ּבַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ ו ּדֿכַ֣ הַ֣

אָלָהא> ו֗הי ֵּפחָמא ּדַ֣ ִּדאיֿתַ֣
Phi 2:7 ֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדַ֣ הָוא ּבַ֣ ֿב> וַ֣ ֿבָּדא נסַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדעַ֣ ֵרק> וַ֣ ֵאָלא נַֿ֣פֵׁשה סַ֣

רָנָׁשא> יֿך ּבַ֣ ח אַ֣ וֵֿבאסִּכָמא ֵאׁשּתֿכַ֣
Phi 2:8 <זִקיָֿפא ן ּדַ֣ וָּתא ֵּדי> וָּתא> מַ֣ ָמא למַ֣ ע עֿ֭דַ֣ ֵּכֿך נַֿ֣פֵׁשה> ֵואׁשּתמַ֣ ומַ֣

Phi 2:9 ר ֵמן מיַּ֣תַ֣ מרֵמה> ויַ֣֗הֿב ֵלה ׁשָמא ּדַ֣ סִּגי רַ֣ ָלָהא אַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף אַ֣
ֻּכל ׁשָמִהי֑ן֞

Phi 2:10 חּת לֿתַ֣ ארָעא> וֿ֭דַ֣ ָיא> וֿבַ֣ ׁשמַ֣ ֵיֻׁשוע ֻּכל ּבֻרוֿך ֵּתֻּכוֿף> ּדֿבַ֣ ׁשֵמה ּד7 ּדֿבַ֣
רָע֑א ֵמן אַ֣

Phi 2:11 אָלָהא וֵּדא ּדָמרָיא ֗הו ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא לֻׁשוֿבָחא ּדַ֣ וֻֿכל ֵלָׁשן נַ֣
ֻֿבו֗הי ס אַ֣

Phi 2:12 ִריֿב ֗אָנא ֿ֭ד קַ֣ עֻּתו֑ן ָלא ּכַ֣ ן ֵאׁשּתמַ֣ ֿבֻֿכלזֿבַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֑י֞ אַ֣ ִּביֿבַ֣ ֵמִּכיל חַ֣
ִחיק ֗אָנא ֵמנֻֿכו֑ן יִַּ֣תיָראִיֿת ּבֵֿ֭דחלָֿתא לֻחוֿ֭ד> ֵאָלא ָהָׁשא ּדרַ֣ לֻֿכון ּבַ֣

֞ יַ֣יֻּכון> רִֿתיָֿת֑א ּפֻלוחו ֻּפולָחָנא ּדחַ֣ וֿבַ֣
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Phi 2:13 ו ֵמֵּדם ֑ר הַ֣ ֵּפט ּבֻֿכו֑ן ָאֿף לֵמצָּבא> ָאֿף לֵמסעַ֣ ָלָהא ֗הו ֵּגיר מחַ֣ אַ֣
ּדָצֵֿבין א֗נֻּתון>

Phi 2:14 ֿ֭דָלא ֻּפוָלֿ֑ג יֻּתון ָעֿבִּדי֑ן ּדָלא ֵרטָנא וַ֣ ֻּכלֵמֵּדם הוַ֣
Phi 2:15 אָלָה֑א ּדָעמִרין ָי֞א ּדַ֣ ָי֞א ּדֿכַ֣ יֿך ּבנַ֣ ֿ֭דָלא ֻמום> אַ֣ ִמיֵמ֞א וַ֣ ּדֵֿתהוֻון ּתַ֣

ִהיֵר֞א ּבָעלָמ֑א יֿך נַ֣ יָנֿתֻהון אַ֣ קָמא> ֵואֿתחזַ֣ו ּבַ֣ מעַ֣ סָקא וַ֣ ּבָֿ֭דָרא עַ֣
Phi 2:16 מִׁשיָח֑א ֵי֞א לֻׁשוֿבָהרי ִּדילי ּביַ֣וֵמה ּדַ֣ ֿת חַ֣ יֻּכון לֻהון ּבֻֿ֭דוּכַ֣ ִּדאיֿתַ֣

ּדָלא ֗הָוא ִאיִקא ֵרהֵטֿת וָלא סִריָקאִיֿת ֵעמֵלֿת>
Phi 2:17 יָמנֻוֿתֻֿכו֑ן ל ֵּדֿבחָֿתא וֵֿתׁשֵמׁשָּתא ּדהַ֣ ֵקא ֗אָנא עַ֣ ֵאָלא ָאֵֿפן ֵמֿתנַ֣

ם ֻּכלֻֿכון> ָחֵֿ֭דא ֗אָנא וָרֵוז ֗אָנא עַ֣
Phi 2:18 <מי זו עַ֣ רוַ֣ ו וַ֣ ֗נֻּתון חֿ֭דַ֣ ָנא ָאֿף אַ֣ ָהֿכַ֣

Phi 2:19 ֑ל עֿגַ֣ ִטיָמֵֿתָאוס ּבַ֣ ר לָוֿתֻֿכון ל7 ּדַ֣ ן ֵי7ֻׁשו֑ע ֵּדאׁשַ֣ ר ֗אָנא ֵּדין ּבָמרַ֣ ּבַ֣ מסַ֣
ֿף ֵמֻטָלֿתֻֿכון> ֿ֭ד ִאלַ֣ ָּדאֿף ִלי ֵנהֵוא ִלי נָיָח֑א ּכַ֣

Phi 2:20 אִֿכיָֿפאִיֿת ָיֵצֿף ֑ו ּדַ֣ איֿך נַֿ֣פׁשי ֻה֗ יּת ִלי ֵּגיר ֗אחִרין ָהרָּכא ּדַ֣ לַ֣
ִּדילֻֿכון>

Phi 2:21 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ו ָּבֵעי֑ן וָלא ּד7 ֻּכלֻהון ֵּגיר ּדנַֿ֣פׁשֻהון ֻה֗
Phi 2:22 ח ָנא ָּפלַ֣ ֻֿבו֗ה֑י ָהֿכַ֣ ם אַ֣ איֿך ּבָרא עַ֣ ֻּבוקֵיה ֵּדין ּדָהָנא ָיֿ֭דִעיֻּתו֑ן ּדַ֣

רָֿתא> סֿבַ֣ מי ּבַ֣ עַ֣
Phi 2:23 <לָוֿתי חִזיֿת ָמא ּדַ֣ ל ָמא ּדַ֣ עֿגַ֣ ר לָוֿתֻֿכון ּבַ֣ ּדַ֣ ר ֗אָנ֑א ֵּדאׁשַ֣ ּבַ֣ לָהָנא מסַ֣

Phi 2:24 <ל ָאֵֿתא ֗אָנא לָוֿתֻֿכון עֿגַ֣ ל ָמר֑י ָּדאֿף ֵאָנא ּבַ֣ ֿתִֿכיל ֗אָנא עַ֣ וַ֣
Phi 2:25 ָח֑א ֿפָרוִֿ֭דיָטס אַ֣ אּפַ֣ ר לָוֿתֻֿכון ֵל7 ּדַ֣ ני צֻֿבוָֿת֑א ֵּדאׁשַ֣ צֿתַ֣ ָהָׁשא ֵּדין ֵאלַ֣

מָׁשָנא מ֑י ִּדילֻֿכון ֵּדין ׁשִליָחא> וַ֣מׁשַ֣ ּדָרָנא> וָֿפלָחא ּדעַ֣ ו֗הי מעַ֣ ִּדאיֿתַ֣
חֿת֑י חׁשַ֣ ּדַ֣

Phi 2:26 עֻּתון ׁשמַ֣ ע ּדַ֣ מָעק ֗הָוא ִּדיֿ֭דַ֣ סֵוא ֗הָוא לֵמחָזא לֻֿכלֻֿכו֑ן וַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
ה> ֵּדאֿתּכרַ֣

Phi 2:27 ו֗ה֑י ָלא ֵחם עלַ֣ ָלָהא רַ֣ וָּת֑א ֵאָלא אַ֣ ָמא למַ֣ ה ֵּגיר עֿ֭דַ֣ ָאֿף ֵאֿתּכרַ֣
ל ָעָקא> ֑י ּדָלא ֵּתהֵוא ִלי ָעָקא עַ֣ לֻחוֿ֑֭ד ֵאָלא ָאֿף עלַ֣ ו֗הי ּבַ֣ ֗הָוא ֵּדין עלַ֣

Phi 2:28 ֿ֭ד ֵּתחזֻוָני֗הי> ֻּתוֿב ֵּתחֻּדו֑ן רֵּתה לָוֿתֻֿכו֑ן ּדֿכַ֣ ּדַ֣ חִֿפיָטאִיֿת ָהִֿכיל ׁשַ֣
ִליל ֵנהֵוא נִֿפאָׁשא> וִלי קַ֣
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Phi 2:29 ָנא ֵאנֻו֑ן איֵלין ּדָהֿכַ֣ ֿ֭דָוא> ולַ֣ ּבֻלו֗הי ָהִֿכיל ּבָמרָיא ּבֻֿכל חַ֣ קַ֣
ֻחוֿ֭דו ֵאנֻון> ִּבאיָקָרא אַ֣

Phi 2:30 ל נַֿ֣פֵׁש֑ה ר עַ֣ סַ֣ ִטי> וֿבַ֣ וָּתא מַ֣ ָמא למַ֣ מִׁשיָחא עֿ֭דַ֣ ֵמֻטל עָֿבָֿ֭דא ֵּגיר ּדַ֣
לָוֿתי ס יֻּתון ּבֵֿתׁשֵמׁשָּתא ּדַ֣ רֻּתון ֗הוַ֣ צַ֣ ֵלא ֵמֵּדם ּדֿבַ֣ נמַ֣ ּדַ֣

Phi 3:1 ֿ֭ד ֵהֵנין ֵּדאֿכֻּתוֿב לֻֿכו֑ן ָלא ָמאָנא ִל֑י ן ֵהֵנין ּכַ֣ ו ּבָמרַ֣> ֞י חֿ֭דַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣
֞ לֻֿכון מזַ֣הָרן> ֵמֻטל ּדַ֣

Phi 3:2 ֗הרו ֵמן ּפָסק ֞ ֵאזּדַ֣ ֗הרו ֵמן ָּפעֵל֞א ִּביֵׁשא> ֞ ֵאזּדַ֣ לֵּבא> ֗הרו ֵמן ּכַ֣ ֵאזּדַ֣
ֵּבסָרא>

Phi 3:3 אָלָהא ּבֻרוָח֑א יֵלין ּדָֿפלִחינַ֣ן לַ֣ י֑ן אַ֣ ן ִאיֿתַ֣ ּגזֻורָּתא ֵּגיר חנַ֣
ל ֵּבסָר֑א ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א וָלא ּתִֿכיִלינַ֣ן עַ֣ ן ּב7 ֿבהִרינַ֣ וֵמׁשּתַ֣

Phi 3:4 ר ל ֵּבסָרא> ֵאן ֵּגיר ֗אָנׁש ָסֿבַ֣ ֿ֭ד ִלי ִאיֿת ֗הָוא ִלי ֻּתוֿכָלָנא ָאֿף עַ֣ ּכַ֣
ּדֻֿתוֿכָלֵנה ּבֵֿבסָרא ֗ה֑ו יִַּ֣תיר ֵמֵנה ֵאָנא>

Phi 3:5 ֿבָטא איסָרֵיל> ֵמן ׁשַ֣ ֞ ֵמן ֻטוהָמא ִּד7 ר ּתָמנָיא יַ֣וִמין> ּגִזיָרא ּבַ֣
֞ ּבָנֻמוָסא ּפִריָׁשָיא> ר ֵעֿבָרֵיא> ן ֵעֿבָרָיא ּבַ֣ ֵֿבנָיִמי> ּד7

Phi 3:6 <ִּדיֻקוָֿתא ּדָנֻמוָסא ּדָלא ֵרׁשָין ֗הִויֿת ֿבזַ֣ טָנָנא ָרֻֿ֭דוָֿפא ּדִעּ֗דָּתא> וַ֣ ּבַ֣
Phi 3:7 <֞י ִל֑י ֻחוסָרָנא ֵחׁשֵּבֿת ֵאֵני֞ן ֵמֻטל מִׁשיָחא ֵאָלא ָהֵלין ּדיֻוֿתָרָנא הוַ֣

Phi 3:8 עֵֿתה ֻּבוָֿתא ִּדיֿ֭דַ֣ ָאֿף ָחֵׁשֿב ֗אָנא לֵהין ֻּכלֵהין ֻחוסָרָנ֑א ֵמֻטל רַ֣
איֿך ֵזֿבָלא ֵחׁשֵּבֿ֑ת ו ּדֵמֻטָלֵֿתה ֻּכלֵמֵּדם ֵחסֵרֿת> וַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ָמר֑י הַ֣ ּד7

֑ר מִׁשיָחא ִאֿתַ֣ ּדלַ֣
Phi 3:9 יּת ִלי זִַּ֣דיֻקוָֿתא ּדנַֿ֣פׁשי ָהי ּדֵמן ָנֻמוָס֑א ֵאָלא ֿ֭ד לַ֣ ח ֵּב֑ה ּכַ֣ ֵואׁשּתֿכַ֣

ָלָה֑א ִּדיֻקוָֿתא ּדֵמן אַ֣ מִׁשיָח֑א ִּדאיֵֿתיה זַ֣ יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ ָהי ּדֵמן הַ֣
Phi 3:10 ֞<ו֗הי ׁשַ֣ ֿף ּבחַ֣ וּתַ֣ קָימֵּת֑ה ֵואׁשּתַ֣ יָלא ּדַ֣ לחַ֣ ֵיֻׁשוע וַ֣ ע ל7 וּדַ֣ ּדָֿבה ֵאׁשּתַ֣

וֵּת֑ה ֵמא ּבמַ֣ ֵואּתּדַ֣
Phi 3:11 ֞ קָימָּתא ּדֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿתא> ֵטא לַ֣ ח ֵאמַ֣ לָמא ֵאׁשּכַ֣ ּדַ֣

Phi 3:12 מֵרֿת> ֵאָלא ָרֵהט ֗אָנ֑א ֻּדו ֵאֿתּגַ֣ ו ֵמן ּכַ֣ ֻּדו ֵנסֵּבֿת> אַ֣ ָלא ֗הָוא ֵמן ּכַ֣
ני ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּס ּס ֿ֭דרֿכַ֣ ֿ֭דֵרֿך לֵמֵּדם ּדֵמֻטָלֵֿתה אַ֣ לָמא אַ֣ ּדַ֣

Phi 3:13 ע ֗אָנ֑א אֿ֭דרֵֿכֿת> חָֿ֭דא ֵּדין ָיֿ֭דַ֣ ל נַֿ֣פׁשי ָלא ָרֵנא ֗אָנא ּדַ֣ ֑י֞ ֵאָנא עַ֣ חַ֣ אַ֣
ט ֗אָנא> וׁשַ֣ י ֵמׁשּתַ֣ קָֿ֭דמַ֣ רי ָטֵעא ֗אָנא> ולַ֣ ֿ֭דֵֿבסּתַ֣ ּדַ֣



Philippians                                      481

Phi 3:14 <אָלָהא לֵעל ּדַ֣ ֿב ָזֻֿכוָֿתא ּדֵקרָיָנא ּדַ֣ ל ִניָׁש֑א ֵּדאסַ֣ וָרֵהט ֗אָנא ֻלוקֿבַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ּב7

Phi 3:15 ן ֵואן ֵמֵּדם ֗אחָרנָיאִיֿת ֻעו> ֿגִמיִרין ָהִֿכיל ָהֵלין ֵנֿתרַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
ָלָהא ֵנֿגֵלא לֻֿכון> ֵעין א֗נֻּתו֑ן ָאֿף ָהֵֿ֭דא אַ֣ ֵמֿתרַ֣

Phi 3:16 ויֻוָֿתא ס חָֿ֭דא אַ֣ ם> וֿבַ֣ ֿ֭ד ׁשִֿביָלא ֵנׁשלַ֣ ִטי֑ן ּבחַ֣ ם לָהֵֿ֭דא ּדמַ֣ ּברַ֣
Phi 3:17 יֿך לִֿכי֑ן אַ֣ ָנא מהַ֣ ן ּדָהֿכַ֣ איֵלי> ֵקין ּבַ֣ יֻּתון ֵמֿתּבַ֣ הוַ֣ ֑י֞ וַ֣ חַ֣ ו ִּבי אַ֣ מַ֣ ֵאּתּדַ֣

ן ָחֵזיֻּתון> ּדֻמוָֿתא ּדֿבַ֣
Phi 3:18 ִּגָיא֞ן לִֿכי֑ן ָהנֻון ּדזַֿ֣בִני֞ן סַ֣ ֗אחָרנָיאִיֿת מהַ֣ ִּגֵיא֑א֞ ּדַ֣ ִאיֿת ֵּגיר סַ֣

ֿבֵעלּדָֿבֵֿב֞א ר ֗אָנא> ָהנֻון ּדַ֣ ֿ֭ד ָּבֵֿכא ֗אָנא ָאמַ֣ יֻהו֑ן ָהָׁשא ֵּדין ּכַ֣ ֵאמֵרֿת לֻֿכון עלַ֣
מִׁשיָחא> זִקיֵֿפה ּדַ֣ ֵאנֻון ּדַ֣

Phi 3:19 רסֻהון וֵֿתׁשֻּבוחּתֻהון אָלהֻהון ּכַ֣ ֿבָּדָנא ֗הי> ָהנֻון ּדַ֣ רֿתֻהון אַ֣ ּדחַ֣
ארָעא ֗הי> רִעיֿתֻהון ּבַ֣ ן ָהֵלין ּדֿתַ֣ ֿתֻהו> ֵּבהּתַ֣

Phi 3:20 ן חָיָנא> לָמרַ֣ ֵּכינַ֣ן למַ֣ ָמן מסַ֣ ָיא ֗הו> וֵמן ּתַ֣ ׁשמַ֣ ן ֵּדין ֻּפולָחנַ֣ן ּבַ֣ ִּדילַ֣
ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א

Phi 3:21 ֿגָרא ּדֻׁשוֿבֵח֑ה ֿ֭דֻמוָֿתא ּדֿפַ֣ ֑ן ּדֵנהֵוא ּבַ֣ ֿגָרא ּדֻמוָּכֿכַ֣ ֵלֿף ּפַ֣ ּדֻהו נחַ֣
ֿ֭ד ֵלה ס עּבַ֣ ו ּדֵֿבה ֻּכל ֵאׁשּתַ֣ ָּבא הַ֣ יֵלה רַ֣ יֿך חַ֣ אַ֣

Phi 4:1 ן ָנא ֻקומו ּבָמרַ֣ ֿכִליל֑י ָהֿכַ֣ ֿתי וַ֣ ֿ֭דוַ֣ ֞ וחַ֣ רִחיֵמא> ִּביֵֿב֞א וַ֣ ֑י֞ חַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣
י>֞ ִּביֿבַ֣ חַ֣

Phi 4:2 ֿ֭ד ֵרעָיָנא ֵנהֵוא לֵהין ֑א ּדחַ֣ ונִטיֿכַ֣ ָוהִֿ֭דיַ֣א ָּבֵעא ֗אָנא וֵמן ֻס7 ֵמן ֵא7
ן> ּבָמרַ֣

Phi 4:3 ר לֵהי֑ן ּדֵהֵנין ּדַ֣ ִריָר֑א ּדֵֿתהֵוא מעַ֣ ר-זַ֣וּגי ׁשַ֣ ָאֿף ֵמָנֿך ָּבֵעא ֗אָנא> ּבַ֣
יֻהו֞ן ׁשָמהַ֣ ֑י֞ ָהנֻון ּדַ֣ ּדָרנַ֣ מעַ֣ רָּכא ּדַ֣ ם ׁשַ֣ ִלִמיס ועַ֣ ם ק7 נֵּגִלָיון עַ֣ מי ֵּבאוַ֣ לִא֞י עַ֣

ֵי֞א ס ֿכָֿתָֿבא ּדחַ֣ ּכִֿתיִֿבין ּבַ֣
Phi 4:4 <ו ר ֗אָנא חֿ֭דַ֣ ֑ן וֻֿתוֿב ָאמַ֣ ן ּבֻֿכלזֿבַ֣ ו ּבָמרַ֣ חֿ֭דַ֣

Phi 4:5 <ו ִריֿב ֻה֗ ן קַ֣ ע לָוֿת ֻּכלָנׁש> ָמרַ֣ ִּכיֻֿכוֿתֻֿכון ֵּתִֿתיֿ֭דַ֣ ומַ֣
Phi 4:6 <וִּדיָֿתא ֿבֿתַ֣ ֿבָֿבֻעוָֿתא> וַ֣ צֻלוָֿתא> וַ֣ ן ּבַ֣ ּדֵמֵּדם ָלא ִּתאצֻּפו֑ן ֵאָלא ּבֻֿכלזֿבַ֣

ָלָהא> ֵׁשאָלֿתֻֿכו֞ן ֵנֿתיַּ֣דָע֞ן קָֿ֭דם אַ֣
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Phi 4:7 יֻּכו֞ן ּדעַ֣ ָוֿתֻֿכו֞ן ומַ֣ ר ֵלּבַ֣ ֑ע ננַ֣טַ֣ ּדַ֣ ּב ֵמן ֻּכל מַ֣ ו ּדרַ֣ אָלָהא הַ֣ וַׁ֣שָלֵמה ּדַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ס ּב7

Phi 4:8 איֵלין איֵלין ּדִֿכאָנ֞ן וַ֣ ֞ וַ֣ איֵלין ּדנַֿ֣כָּפן> ֞ וַ֣ ִריָרן> יֵלין ּדׁשַ֣ ֑י֞ אַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣
איֵלין עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדֻׁשוֿבָחא ֞ וַ֣ ׁשִֿביָחן> איֵלין ּדַ֣ רִחיָמ֞ן וַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֞ וַ֣ ֿכָין> ּדֿ֭דַ֣

ו> עַ֣ ֿ֭דֻקוָלָס֑א ָהֵלין ֵאֿתרַ֣ וַ֣
Phi 4:9 חזַ֣יֻּתון ִּב֑י ָהֵלין סֻעור֑ו ן וַ֣ עֻּתו> ן וַׁ֣שמַ֣ ֵּבלֻּתו> ן וקַ֣ ָהֵלין ִּדיֵלֿפֻּתו>

מֻֿכון ס ׁשָלָמא ֵנהֵוא עַ֣ אָלָהא ּדַ֣ וַ֣
Phi 4:10 ָנא ָּדאֿף יּכַ֣ ֿף ִּדיל֑י אַ֣ אֵקֿפֻּתון לִמאצַ֣ ֑ן ּדַ֣ ורָֿבאִיֿת ֵּדין חִֿ֭דיֿת ּבָמרַ֣ רַ֣

יֻּתון> יֻּתו֑ן ֵאָלא ָלא סִֿפיִקין ֗הוַ֣ ָיצִּפין ֗הוַ֣
Phi 4:11 ר ֗אָנא> ֵאָנא ֵּגיר ֵילֵּפֿ֑ת ּדֵנהֵוא ר ִלי> ָאמַ֣ חסַ֣ ָלא ֗הָוא ֵּדין ֵמֻטל ּדַ֣

ו ֵמֵּדם ִּדאיֿת ִלי> ָסֵֿפק ִלי הַ֣
Phi 4:12 ֿבֻֿכל ֵמֵּדם ר ּבֻֿכל> וַ֣ ו ָאֿף ֵּדאֿתיַּ֣תַ֣ ע ֗אָנא ֻה֗ ֿך> ָיֿ֭דַ֣ ּכַ֣ ע ֗אָנא ֵּדאֿתמַ֣ ָיֿ֭דַ֣

ִסיֻרוָֿת֑א ֿבחַ֣ רּתֻחוָֿתא וַ֣ מׁשַ֣ ֿפָנא> ּבַ֣ ֿבָעא ָאֿף ּבֿכַ֣ ׁש ֗אָנ֑א ָאֿף ּבסַ֣ רַ֣ מֿ֭דַ֣
Phi 4:13 <ֵיל ִלי מחַ֣ מִׁשיָחא> ּדַ֣ יָלא ּבַ֣ ּדֻֿכל ֵמֵּדם מֵצא ֗אָנא חַ֣
Phi 4:14 ֞י ס ֿפֻּתון ֻלאולָצנַ֣ וּתַ֣ ּדֻּתו֑ן ֵּדאׁשּתַ֣ ִּפיר עֿבַ֣ ם ׁשַ֣ ּברַ֣

Phi 4:15 ֿ֭ד רָֿתא> ּכַ֣ סֿבַ֣ ֿבֻׁשוָרָיא ּדַ֣ ֗נֻּתון ִֿפיִליִּפָסֵי֑א֞ ּדַ֣ ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵּדין ָאֿף אַ֣
סָֿבא ֿף ִלי ּבֻחוׁשָּבן מַ֣ וּתַ֣ ֵקָֿ֭דוִניַ֣֑א ָאֿפָלא חָֿ֭דא ֵמן ִעָֿ֭דָֿת֞א ֵאׁשּתַ֣ 7 ֵנֿפֵקֿת ֵמן מַ֣

לֻחוֿ֑֭ד ֗נֻּתון ּבַ֣ ּתָלא> ֵאָלא אַ֣ ומַ֣
Phi 4:16 <רֻּתון ִלי ּדַ֣ חֿתי ׁשַ֣ רֵּתי֑ן֞ חׁשַ֣ ן וֿתַ֣ ָלוִניִקא חָֿ֭דא זֿבַ֣ ֵֿתסַ֣ ָּדאֿף ל7

Phi 4:17 <ֿבָֿתא ָּבֵעא ֗אָנ֑א ֵאָלא ָּבֵעא ֗אָנ֑א ּדִֿפאֵר֞א ֵנסֻּגון לֻֿכון והַ֣ ו ּדמַ֣ לַ֣
Phi 4:18 רֻּתון ִלי ּדַ֣ מֵלא ֗אָנ֑א וֵנסֵּבֿת ֻּכל> ּדׁשַ֣ ּבֵלֿת> ויִַּ֣תיר ִלי וַ֣ ֻּכלֵמֵּדם קַ֣

אָלָהא> ר לַ֣ ּבָלא> ּדָׁשֿפַ֣ ִסיָמא> וֵֿ֭דֿבָחא מקַ֣ ֿפָרוִֿ֭דיָט֑ס ִריָחא ּבַ֣ ּפַ֣ ּביַֿ֣֭ד ֵא7
Phi 4:19 ֵיֻׁשוע יֿך ֻעוֿתֵרה> ּבֻׁשוֿבָחא ּד7 ֵלא ֻּכָלה סִניֻקוֿתֻֿכו֑ן אַ֣ אָלהי נמַ֣ וַ֣

מִׁשיָחא>
Phi 4:20 ִמין ס ן אַ֣ ם ָעלִמי> ֻֿבו֑ן ֻׁשוֿבָחא ִואיָקָרא לָעלַ֣ אָלָהא ֵּדין אַ֣ לַ֣
Phi 4:21 ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ָׁשאִלין ֿב7 ִּדיֵׁש֞א ּדַ֣ ׁשָלָמא ּדֻֿכלֻהון קַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣

מי> ֵח֞א ּדעַ֣ ׁשָלמֻֿכון אַ֣ ּבַ֣
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Phi 4:22 יֵּתה ִּדיֵׁש֑א֞ יִַּ֣תיָראִיֿת ָהֵלין ּדֵמן ּבַ֣ ׁשָלמֻֿכון ֻּכלֻהון קַ֣ ָׁשאִלין ּבַ֣
ר> ּדֵקסַ֣

Phi 4:23 ִמין ס ן אַ֣ ם ֻּכלֻֿכו> ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ טַ֣
 
 



Colossians
Col 1:1 ִטיָמֵֿתָאוס אָלָהא> ו7 ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ּבֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ וָלוס ׁשִליָחא ּד7 7 ּפַ֣

ָח֑א אַ֣
Col 1:2 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ימֵנ֞א ּב7 מהַ֣ ִּדיֵׁש֞א וַ֣ ֵח֞א קַ֣ ָסו֑ס אַ֣ ֻקולַ֣ איֵלין ִּדאיֿת ּב7 לַ֣

ֻֿבון ס ָלָהא אַ֣ יֻּבוָֿתא> ֵמן אַ֣ מֻֿכון וטַ֣ ׁשָלָמא עַ֣
Col 1:3 ן ֵלינַ֣ מצַ֣ ן וַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּבֻֿכלזֿבַ֣> ֻֿבו֗הי ּדָמרַ֣ אָלָהא אַ֣ ן לַ֣ וֵּדינַ֣ מַ֣

יֻּכו֑ן עלַ֣
Col 1:4 לָוֿת ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> וֻחוּבֻֿכון ּדַ֣ ֿב7 יָמנֻוֿתֻֿכון ּדַ֣ ען הַ֣ ׁשמַ֣ ָהא ֵמן ּדַ֣

ִּדיֵׁש֑א֞ ֻּכלֻהון קַ֣
Col 1:5 עֻּתון ו ּדֵמן קִֿ֭דים ׁשמַ֣ ָי֑א הַ֣ ׁשמַ֣ נִטיר לֻֿכון ּבַ֣ ו ּדַ֣ ֿבָרא הַ֣ ֵמֻטל סַ֣

רָֿת֑א סֿבַ֣ ּבֵמלָֿתא ּדֻקוׁשָּתא ּדַ֣
Col 1:6 ֞יֿך ָּדאֿף לֻֿכֵלה ָעלָמא> וָרֿבָיא וָיהָּבא ִּפאֵר֑א רזַֿ֣ת לֻֿכון אַ֣ ָהי ֵּדאֿתּכַ֣

אָלָהא יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ עֻּתון טַ֣ וּדַ֣ ן ֵואׁשּתַ֣ עֻּתו> ׁשמַ֣ ָנא ָּדאֿף ּבֻֿכון ֵמן יַ֣וָמא ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣
ּבֻקוׁשָּת֑א

Col 1:7 ו֗הי ִּביָֿב֑א ּדֻהו ִאיֿתַ֣ ן חַ֣ א ּכָנֿתַ֣ ֿפרַ֣ ּפַ֣ יֿך ָמא ִּדיֵלֿפֻּתון ֵמן ֵא7 אַ֣
מִׁשיָח֑א ימָנא ּדַ֣ מָׁשָנא מהַ֣ יֻּכון מׁשַ֣ חָלֿפַ֣

Col 1:8 ֿבֻרוָחא ּס ּס ן ֻחוּבֻֿכון ּדַ֣ וּדעַ֣ וֻהו אַ֣
Col 1:9 יֻּכו֑ן ָליֻו עלַ֣ מצַ֣ ן לַ֣ ע֑ן ָלא ָׁשֵלינַ֣ ׁשמַ֣ ן ֵמן יַ֣וָמא ּדַ֣ ֵמֻטלָהָנא ָאֿף חנַ֣
ֿבֻֿכל ֻסוָּכל אָלָהא> ּבֻֿכל ֵחֿכָמא> וַ֣ עָֿתא ּדֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ אל ּדֵֿתֿתמֻלון ִיֿ֭דַ֣ לֵמׁשַ֣ וַ֣

ּדֻרו֑ח
Col 1:10 ֞ אָלָהא ּבֻֿכל עָֿבִֿ֭די֞ן ָטִֿבין> יֿך ּדָזֵֿ֭דק> וֵֿתׁשּפֻרון לַ֣ לֻֿכון אַ֣ ֿתהַ֣ ּדַ֣

אָלָהא> עָֿתא ּדַ֣ ֞ וֵֿתרֻּבון ִּביֿ֭דַ֣ וֵֿתּתֻלון ִּפאֵרא>
Col 1:11 <יּבָרנֻו ֻּבוָֿתא ּדֻׁשוֿבֵחה> ּבֻֿכל מסַ֣ יֿך רַ֣ יֻלון אַ֣ ֿבֻֿכל ִחיל ֵּתֿתחַ֣ וַ֣

ֻֿ֭דוָֿתא ֿבחַ֣ ֿת-ֻרוח> וַ֣ ּגרַ֣ ֿבמַ֣ וַ֣
Col 1:12 ִּדיֵׁש֞א מָנָֿתא ּדָירֻּתוָֿתא ּדקַ֣ ין לַ֣ אׁשוַ֣ ָֿב֑א ּדַ֣ אָלָהא אַ֣ וֻּדון לַ֣ ּתַ֣

ּבנֻוהָרא>
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Col 1:13 ִּביָֿב֑א ֿבֵרה חַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ איּתיַ֣ן למַ֣ ן ֵמן ֻׁשולָטֵנה ּדֵחֻׁשוָֿכא> וַ֣ רקַ֣ וֿפַ֣
Col 1:14 ֞ חָטֵהא> ן ֻּפורָקָנא וֻׁשוֿבָקָנא ּדַ֣ ו ּדֵֿבה ִאיֿת לַ֣ הַ֣

Col 1:15 אָלָהא ּדָלא ֵמֿתחֵזא> וֻֿבוֿכָרא ּדֻֿכלֵהין ו ּדֻהויֻו ּדֻמוָֿתא ּדַ֣ הַ֣
֞ ֵּברָיָֿתא>

Col 1:16 ארָע֑א ֻּכל ּדֵמֿתחֵזא> וֻֿכל ּדָלא ָיא וֿבַ֣ ׁשמַ֣ וֵֿבה ֵאֿתּבִרי ֻּכלֵמֵּדם ּדֿבַ֣
֞ ֻּכלֵמֵּדם ֞ ֵואן ֻׁשולָטֵנא> וס> רֿכַ֣ ֞ ֵואן אַ֣ ָוָֿתא> ֞ ֵואן ָמרַ֣ וּתֵֿבא> ֵמֿתחֵזא> ֵאן מַ֣

ִּבאיֵֿ֭דה וֵֿבה ֵאֿתּבִרי>
Col 1:17 <וֻהויֻו ּדֵמן קָֿ֭דם ֻּכל> וֻֿכלֵמֵּדם ֵּבה ָקֵאם

Col 1:18 ו֗הי ִרָׁשא וֻֿבוֿכָרא ּדֵמן ֿגָרא ּדִעּ֗דָּת֑א ִּדאיֿתַ֣ וֻהויֻו ִרָׁשא ּדֿפַ֣
ֿ֭דָמי ּבֻֿכ֑ל ֞ ּדֵנהֵוא קַ֣ ֵּביֿת-ִמיֵֿתא>

Col 1:19 <ר ּדֵֿבה ֻהו צָֿבא ֻּכֵלה ֻמוָלָיא לֵמעמַ֣
Col 1:20 ו֗הי>֞ ֵאן זִקיֵֿפה ִּבאיֿ֭דַ֣ ֿ֭דָמא ּדַ֣ ֵין ּבַ֣ ָעיֻו ֵלה ֻּכלֵמֵּדם> וׁשַ֣ מרַ֣ וִֿבאיֵֿ֭דה לַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ ארָעא> ֵואן ּדֿבַ֣ ּדֿבַ֣
Col 1:21 ֞ יֻּכון> ֿבֵעלּדָֿבֵֿב֞א ּבֵרעָינַ֣ ן וַ֣ יֻּתו> ָאֿף לֻֿכון ּדֵמן קִֿ֭דים נֻוֿכָרֵי֞א ֗הוַ֣

ֵינֻֿכון ָהָׁשא יֻּכו֞ן ִּביֵׁש֑א֞ ׁשַ֣ ֵמֻטל עָֿבֿ֭דַ֣
Col 1:22 ִּדיִׁשין ּדָלא ֻמום ו֗הי קַ֣ נִקימֻֿכון קָֿ֭דמַ֣ וֵּת֑ה ּדַ֣ ֿבמַ֣ ֿגָרא ּדֵֿבסֵרה וַ֣ ּבֿפַ֣

ֿ֭דָלא ֵרׁשָי֑ן וַ֣
Col 1:23 ִריָרא ֵׁשֵֿתאסֿתֻֿכו֑ן וָלא ֿ֭ד ׁשַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון ּכַ֣ וֻון ּבהַ֣ ֵאן ּתקַ֣

עֻּתון ֵּדאֿתּכֵרז ּבֻֿכָלה ּבִריָֿתא ׁשמַ֣ ו ּדַ֣ נֵּגִלָיו֑ן הַ֣ ֿבָרא ֵּדאוַ֣ ֵמּתּתִזיִעיֻּתון ֵמן סַ֣
מָׁשֵנה> וָלוס הִויֿת מׁשַ֣ 7 ו ֵּדאָנא ּפַ֣ ָיא> הַ֣ ֿתֵחיֿת ׁשמַ֣ ּדַ֣

Col 1:24 ִסיֻרוָֿתא ֵלא ֗אָנא חַ֣ ממַ֣ יֻּכו֑ן֞ וַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ֵׁש֞א ּדעַ֣ וָחֵֿ֭דא ֗אָנא ּבחַ֣
ו֗הי ִעּ֗דָּתא> ֿגֵרה ִּדאיֿתַ֣ מִׁשיָחא ּבֵֿבסר֑י חָלֿף ּפַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ֻּדאולָצנַ֣

Col 1:25 ֿת אָלָהא ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ ּבָרנֻוָֿתא ּדַ֣ יֿך מֿ֭דַ֣ מָׁשָנה> אַ֣ ָהי ֵּדאָנא הִויֿת מׁשַ֣
אָלָהא> מֵלא ֵמלֵֿתה ּדַ֣ ן ֵּדאׁשַ֣ ִלי ּבֻֿכו>

Col 1:26 י ֗הָוא ֵמן ָעלֵמ֞א וֵמן ָּדֵר֑א֞ ָהָׁשא ֵּדין ֵאֿתּגִלי סַ֣ מֿכַ֣ ו ּדַ֣ ֗אָרָזא הַ֣
ו֗ה֑י֞ ִּדיׁשַ֣ לקַ֣

Col 1:27 ו ֻעוֿתָרא ּדֻׁשוֿבֵחה ּד֗אָרָזא ָהָנא ֑ע ָמנַ֣ וּדַ֣ ָלָהא ּדנַ֣ צָֿבא אַ֣ איֵלין ּדַ֣ לַ֣
ן> ֿבָרא ּדֻׁשוֿבחַ֣ ֿבֻֿכון סַ֣ ֞ ּדֻהויֻו מִׁשיָחא ּדַ֣ ֗מֵמא> ּבעַ֣
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Col 1:28 רָנׁש ּבֻֿכל ֵחֿכָמ֑א ן לֻֿכל ּבַ֣ ּכִלינַ֣ מסַ֣ ן וַ֣ לִֿפינַ֣> ן ומַ֣ ֿכרִזינַ֣> חנַ֣ן מַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ֿ֭ד ּגִמיר ּב7 רָנׁש ּכַ֣ נִקים לֻֿכל ּבַ֣ ּדַ֣

Col 1:29 ּדָרנֻוָֿתא מעַ֣ ׁש ֗אָנ֑א ּבַ֣ ּתַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ֗הו ֵּגיר ָאֿף ָעֵמל ֗אָנא וֵמֿתּכַ֣
יָלא ּדֵמִֿתיֵהֿב ִלי ס ּדחַ֣

Col 2:1 חָלֿף ָהנֻון ן וַ֣ יֻּכו> ֻֿגוָנא ִאיֿת ִלי חָלֿפַ֣ יָנא אַ֣ ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדין ּדֵֿתּדֻעו֑ן אַ֣
֑ר ֿבסַ֣ רֻצוּפי ָלא חזַ֣ו ּבַ֣ יֵלין ּדֿפַ֣ רָּכא אַ֣ חָלֿף ׁשַ֣ ִֿ֭דיִקיַ֣א> וַ֣ לַ֣ ֿב7 ּדַ֣

Col 2:2 <ּפָיָסא רֻֿבון ּבֻחוָּבא לֻֿכֵלה ֻעוֿתָרא ּדַ֣ ָוֿתֻהו֞ן וֵנֿתקַ֣ יֻאון ֵלּבַ֣ ּדֵנֿתּבַ֣
מִׁשיָחא> ָֿבא> וֿ֭דַ֣ אָלָהא אַ֣ עֵֿתה ּד֗אָרָזא ּדַ֣ לֻסוָּכָלא ִּדיֿ֭דַ֣ וַ֣

Col 2:3 עָֿתא ס סָי֞ן ֻּכלֵהין ִסיָמָֿת֞א ּדֵחֿכמָֿתא וִֿ֭דיֿ֭דַ֣ ו ּדֵֿבה ּכַ֣ הַ֣
Col 2:4 ֞ ֿפָיָסא ּדֵמֵלא> טֵעא לֻֿכון ּבַ֣ ר ֗אָנ֑א ּדָלא ֗אָנׁש ֵנהֵוא מַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָאמַ֣

Col 2:5 מֻֿכון ֗אָנ֑א וָחֵֿ֭דא ִריק ֗אָנא ֵמנֻֿכו֑ן ֵאָלא ּבֻרוח עַ֣ ר ֵּגיר ּפַ֣ ֿבסַ֣ ָאֵֿפן ּבַ֣
מִׁשיָחא ס יָמנֻוֿתֻֿכון ּדֿבַ֣ ִריֻרוָֿתא ּדהַ֣ ּכֻסוֿתֻֿכון וׁשַ֣ ֗אָנא ּדָחֵזא ֗אָנא מטַ֣

Col 2:6 ֵלֿכ֑ו ֑ן ֵּבה הַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ָמרַ֣ ֵּבלֻּתון ל7 ָנא ָהִֿכיל ּדקַ֣ יּכַ֣ אַ֣
Col 2:7 יִמין א֗נֻּתון ֞ וֵמֿתּבֵנין א֗נֻּתון ֵּבה> וֵמֿתקַ֣ יֻּכון> רִרין ֵעָקרַ֣ ֿ֭ד מׁשַ֣ ּכַ֣

וִּדיָֿתא ס יָמנֻוָֿתא ָהי ִּדיֵלֿפֻּתו֑ן ּדָֿבה ֵּתֿתיַּ֣תֻרון ּבֿתַ֣ ּבהַ֣
Col 2:8 ֿבָטעיֻוָֿתא סִריקָּת֑א ֵלצֻֿכון ּבִֿפיָלָסֻֿפוָֿתא וַ֣ לָמא ֗אָנׁש נחַ֣ ֗הרו ּדַ֣ ֵאזּדַ֣

יֿך מִׁשיָח֑א ו֗ה֞י ּדָעלָמא> וָלא אַ֣ איֿך ֵאסֻטוּכסַ֣ ֞ וַ֣ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ יֿך יֻולָּפֵנ֞א ּדַ֣ אַ֣
Col 2:9 <אָלֻהוָֿתא ֻּגוׁשָמָנאִיֿת ר ֻּכֵלה ֻמוָלָיא ּדַ֣ ּדֵֿבה ָעמַ֣

Col 2:10 ו֗הי ִרָׁשא ּדֻֿכלֵהין ן ּדֻהו ִאיֿתַ֣ מֵליֻּתו> ֗נֻּתון ֵמׁשּתַ֣ וֵֿבה ָאֿף אַ֣
֞ ו֞ס וֻׁשולָטֵנא> רֿכַ֣ אַ֣

Col 2:11 ֞ חָטֵהא> ׁשָלח ֵּבסָרא ּדַ֣ ֞ ּבַ֣ וֵֿבה ֵאֿתּגזַ֣רֻּתון ּגזֻורָּתא ּדָלא ִּבאיִֿ֭דין>
מִׁשיָחא> ֿגזֻורֵּתה ּדַ֣ ּבַ֣

Col 2:12 יֵמנֻּתון ֵמה> ּדהַ֣ עֻמוִֿ֭דיָֿתא> וֵֿבה ָקמֻּתון עַ֣ ֵמה ּבמַ֣ רֻּתון עַ֣ ֵואֿתקֿבַ֣
֞ אִקיֵמה ֵמן ֵּביֿת-ִמיֵֿתא> אָלָהא ּדַ֣ יָלא ּדַ֣ ּבחַ֣

Col 2:13 ִחיֻֿכון ֿבֻעורֻלוֿת ֵּבסרֻֿכו֑ן אַ֣ ֞ וַ֣ יֻּכון> חָטהַ֣ יֻּתון ּבַ֣ לֻֿכון ּדִמיִֿתין ֗הוַ֣ וַ֣
֞ ין> ן ֻּכלֻהון חָטהַ֣ ק לַ֣ ֵמה> וַׁ֣שֿבַ֣ עַ֣

Col 2:14 ן ֻקוֿבלַ֣> ו֗הי ֗הָוא סַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ י֑ן֞ הַ֣ וּבַ֣ ו֗ה֞י ׁשָטר חַ֣ עָטא ּבֻֿפוקָּדנַ֣ וַ֣
זִקיֵֿפה> ֿבֵעה ּבַ֣ עָֿתא וקַ֣ קֵלה ֵמן מצַ֣ וׁשַ֣
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Col 2:15 לָיאִיֿת ֞ וַ֣אֿבֵהֿת ֵאנֻון ּגַ֣ ִליָטֵנא> לׁשַ֣ ו֞ס וַ֣ ארֿכַ֣ רִסי לַ֣ ֿגֵרה ּפַ֣ ׁשָלח ּפַ֣ וֿבַ֣
קנֻוֵמה ס ּבַ֣

Col 2:16 ו ּבֻֿפוָלֵֿג֞א ׁשּתָיא> אַ֣ ֵוֿ֭דֻֿכו֑ן ּבֵמאֿכָלא וַֿ֣במַ֣ ָלא ָהִֿכיל ֗אָנׁש נֿ֭דַ֣
ֵּב֑א֞ ֿ֭דׁשַ֣ ֿ֭דִריׁש יַ֣רֵח֞א וַ֣ ּדִעאֵֿ֭ד֞א וַ֣

Col 2:17 <ֿגָרא ֵּדין מִׁשיָחא ֗הו עִֿתיָֿ֭ד֑ן֞ ּפַ֣ איֵלין ּדַ֣ יֵהין ֵטָלנָיָֿת֞א ּדַ֣ ָהֵלין ִּדאיֿתַ֣
Col 2:18 עּבֻֿ֭דון ָיֻֿבוֿתֻֿכו֑ן ּדֵֿתׁשּתַ֣ מחַ֣ ִּכיֻֿכוֿת ֵרעָיָנא לַ֣ לָמא ֗אָנׁש ֵנצֵּבא ּבמַ֣ וַ֣

ר סִריָקאִיֿת ֵמֿתחֿתַ֣ ל ֵמֵּדם ּדָלא חָזא> וַ֣ ֿ֭דָסֵעא עַ֣ אֵֿכ֑א֞ ּבַ֣ לַ֣ לֻֿפולָחָנא ּדמַ֣
ּבֵרעָיָנא ּדֵֿבסֵרה>

Col 2:19 יַ֣ם ּבֵׁשרָיֵנ֞א ֿב> וֵמֿתקַ֣ ּכַ֣ ֿגָרא ֵמֿתרַ֣ וָלא ָאֵחֿ֭ד ִרָׁש֑א ּדֵמֵנה ֻּכֵלה ּפַ֣
אָלָהא ס רִּביָֿתא ּדַ֣ ֞ וָרֵֿבא ּתַ֣ ָּדֵמא> ֿבהַ֣ וַ֣

Col 2:20 ו֗ה֞י ּדָעלָמ֑א לָמָנא ם מִׁשיָחא ֵמן ֵאסֻטוּכסַ֣ ֵאן ֵּגיר ִמיּתֻּתון עַ֣
ִיין א֗נֻּתון ּבָעלָמא ֵמּתִֿ֭דיִנין א֗נֻּתון> ו ּדחַ֣ יֿך הַ֣ אַ֣

Col 2:21 ֿ֑ף ם וָלא ֵּתקַ֣ ם ֵּתקֻרוֿב וָלא ֵּתטעַ֣ ָלא לַ֣
Col 2:22 ּבָלא> וֻֿפוָקֵֿ֭ד֞א ֵאֵני֞ן ויֻולָּפֵנ֞א חָֿתא ּדֵמֿתחַ֣ יֵהין ָהֵלין חׁשַ֣ ִּדאיֿתַ֣

֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ּדַ֣
Col 2:23 רֻצו זָי֞ן ִּדאיֿת ּבֵהין ֵמלָֿתא ּדֵחֿכמָֿתא> ּבּפַ֣ ִּכיֻֿכוָֿתא ףוֵמֿתחַ֣ מַ֣

איֵלין ֑ר ֵאָלא ּבַ֣ מיַ֣קַ֣ ו ּבֵמֵּדם ּדַ֣ ֿגָרא> לַ֣ ל ּפַ֣ ֿ֭דָלא ָחיִסין עַ֣ ָלָה֑א וַ֣ ֿת אַ֣ וֵֿ֭דחלַ֣
חָֿתא ֵאֵני֞ן ּדֵֿבסָרא ּס ּס חׁשַ֣ ּדַ֣

Col 3:1 ל מִׁשיָחא ָיֵֿתֿב עַ֣ ר ּדַ֣ ֿתַ֣ ו> אַ֣ לֵעל ּבעַ֣ ם מִׁשיָח֑א ּדַ֣ ֵאן ָהִֿכיל ָקמֻּתון עַ֣
אָלָהא> יִַ֣מיָנא ּדַ֣

Col 3:2 <ארָעא ו> וָלא ּדֿבַ֣ עַ֣ לֵעל ֵאֿתרַ֣ ּדַ֣
Col 3:3 <אָלָהא ם מִׁשיָחא ּבַ֣ יַ֣יֻּכו֞ן ּכֵסין עַ֣ ִמיּתֻּתון לֻֿכון ֵּגי֑ר וחַ֣

Col 3:4 ֗נֻּתון ֵּתֿתּגֻלון י֑ן֞ ָהיֵּדין ָאֿף אַ֣ יַ֣ מִׁשיָחא ֵמֿתּגֵלא> ּדֻהויֻו חַ֣ ֿתי ּדַ֣ ֵואמַ֣
ֵמה ּבֻׁשוֿבָחא ס עַ֣

Col 3:5 ֞ נֻּפוָֿתא וִֿכאֵֿבא> ארָע֑א ָזניֻוָֿתא> וטַ֣ יֻּכו֞ן ּדֿבַ֣ ָּדמַ֣ ִמיֿתו ָהִֿכיל הַ֣ אַ֣
֞ ֿכֵרא> ֿת ּפֿתַ֣ וֵרּגָֿתא ִּביׁשָּתא> וָעֻלוֻֿבוָֿתא> ּדִהי ֗הי ֵּדחלַ֣

Col 3:6 ל ּבֵני֞ה ּדָלא אָלָהא עַ֣ ֵמֻטל ָהֵלין ֵּגיר ָאֵֿתא ֻרוֿגֵזה ּדַ֣
ֵמּתטִּפיָסנֻוָֿת֑א
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Col 3:7 <יֻּתון ּבֵהין ּפִֿכין ֗הוַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתהַ֣ ֵלֿכֻּתון ֵמן קִֿ֭די֑ם ּכַ֣ ֗נֻּתון הַ֣ ֿבָהֵלין ָאֿף אַ֣ וַ֣
Col 3:8 <ִניחו ֵמנֻֿכון ֻּכלֵהין ָהֵלי֑ן ֻרוֿגָזא> ֵחמָּתא> ִּביֻׁשוָֿתא ָהָׁשא ֵּדין אַ֣

נָֿפא> מ֗לָלא טַ֣ ֻּגוָּדָֿפא> מַ֣
Col 3:9 ִּתיָקא רָנָׁשא עַ֣ ֿ֑֭ד ֵאָלא ֻׁשולֻחו֗הי לֿבַ֣ ֿ֭ד ּבחַ֣ ּגִלין חַ֣ וָלא ֵּתהוֻון מֿ֭דַ֣

ו֗ה֑י֞ ם ֻּכלֻהון ֻהוָּפֿכַ֣ עַ֣
Col 3:10 ֿ֭דֻמוָֿתא ּדָֿברֵי֑ה עָֿתא ּבַ֣ ֿת ִּביֿ֭דַ֣ ּדַ֣ ֿ֭֗דָֿתא> ּדֵמֿתחַ֣ ׁשו חַ֣ וַ֣לֿבַ֣

Col 3:11 יּת ִיֻהוָֿ֭דָיא וַ֣ארָמָיא> וָלא ּגזֻורָּתא וֻעורֻלוָֿתא> וָלא יַ֣וָנָיא ר ּדלַ֣ ּכַ֣
ֿבֻֿכלָנׁש מִׁשיָחא ֗הו> רִחאֵר֑א֞ ֵאָלא ֻּכל וַ֣ ֿבָּדא וֿבַ֣ רּבָרָיא> וָלא עַ֣ וֿבַ֣

Col 3:12 ֞ חֵמא> ִּביֵֿב֑א֞ רַ֣ ִּדיֵׁש֞א וחַ֣ אָלָהא> קַ֣ ָי֞א ּדַ֣ יֿך ּגֿבַ֣ ׁשו ָהִֿכיל אַ֣ לֿבַ֣
ִּגיֻרוֿת ֻרוָחא> ִּכיֻֿכוֿת ֵרעָיָנא> וִניֻחוָֿתא> ונַ֣ ִסיֻמוָֿתא> ומַ֣ וֻרוָחָֿפא> וֿבַ֣

Col 3:13 ֿ֭ד> ֵואן ִאיֿת ל֗אָנׁש ֿ֭ד לחַ֣ ֿ֭ד וָׁשֿבִקין חַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ יּבִרין חַ֣ יֻּתון מסַ֣ הוַ֣ וַ֣
֗נֻּתון ׁשֻֿבוקו> ָנא ָאֿף אַ֣ ק לֻֿכו֑ן ָהֿכַ֣ מִׁשיָחא ׁשֿבַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ ֿבֵרה ֻרוָעָמ֑א אַ֣ ל חַ֣ עַ֣

Col 3:14 <ֿגִמיֻרוָֿתא ן ֻחוָּבא ּדֻהויֻו חָזָקא ּדַ֣ ם ָהֵלין ֻּכלֵהי> ועַ֣
Col 3:15 <ר ֿ֭ד ּפֿגַ֣ ָוֿתֻֿכו֑ן֞ ּדֵלה ֵאֿתקִריֻּתון ּבחַ֣ ר ֵלּבַ֣ ּבַ֣ מִׁשיָחא נֿ֭דַ֣ וַׁ֣שָלֵמה ּדַ֣

מִׁשיָח֑א וֵּדין לַ֣ יֻּתון מַ֣ הוַ֣ וַ֣
Col 3:16 לִֿפין יֻּתון מַ֣ הוַ֣ ִּתיָראִיֿת ּבֻֿכל ֵחֿכָמא> וַ֣ ר ּבֻֿכון עַ֣ ּדֵמלֵֿתה ֵּתעמַ֣
יֻּבוָֿתא ֿבטַ֣ זִמיָרָֿת֞א ּדֻרוָחא> וַ֣ ֿבֵֿתׁשּבָחָּת֞א וֿבַ֣ זֻמוֵר֞א וַ֣ וָרֵֿ֭דין נַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ּבמַ֣

אָלָהא> ָוֿתֻֿכו֞ן לַ֣ יֻּתון ָזמִרין ּבֵלּבַ֣ הוַ֣
Col 3:17 ן ֵי7ֻׁשוע ׁשֵמה ּדָמרַ֣ עָֿבָֿ֭ד֑א ּבַ֣ וֻֿכל ֵמֵּדם ּדָסעִרין א֗נֻּתון ּבֵמלָֿתא וֿבַ֣

ָֿבא ס אָלָהא אַ֣ וֵּדין ִּבאיֵֿ֭דה לַ֣ יֻּתון מַ֣ הוַ֣ ן וַ֣ יֻּתון ָעֿבִּדי> מִׁשיָחא הוַ֣
Col 3:18 <מִׁשיָחא יֿך ּדָזֵֿ֭דק ּבַ֣ יֵּכי֑ן֞ אַ֣ עלַ֣ ֵֿ֭די֞ן לֿבַ֣ עּבַ֣ ֵנֵׁש֑א֞ ֵאׁשּתַ֣
Col 3:19 <יֵהין ִריִרין עלַ֣ יֻּכו֑ן֞ וָלא ֵּתהוֻון מַ֣ ֵחֿבו ֵנׁשַ֣ ֿבֵר֑א֞ אַ֣ ּגַ֣

Col 3:20 ִּפיר קָֿ֭דם ָנא ֵּגיר ׁשַ֣ יֻּכו֞ן ּבֻֿכלֵמֵּדם> ָהֿכַ֣ אָֿבהַ֣ ֗מעו לַ֣ ָי֑א֞ ֵאׁשּתַ֣ ּבנַ֣
ן> ָמרַ֣

Col 3:21 <יֻּכו֑ן֞ ּדָלא ֵנּתּתִעיֻקון רּגזֻון ּבנַ֣ ָֿבֵה֑א֞ ָלא ּתַ֣ אַ֣
Col 3:22 יָנא חֵזא עַ֣ ֿגָר֑א ָלא ּבמַ֣ יֻּכו֞ן ּדֿפַ֣ ֗מעו ּבֻֿכלֵמֵּדם לָמרַ֣ ֿבֵּד֑א֞ ֵאׁשּתַ֣ עַ֣

ֿבֵֿ֭דחלֵֿתה ּדָמרָיא> יָנָׁש֑א֞ ֵאָלא ּבֵלָּבא ּפִׁשיָטא וַ֣ ֿבנַ֣ יֿך ָהנֻון ּדָׁשֿפִרין לַ֣ אַ֣
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Col 3:23 ן וָלא לָמרַ֣> יֿך ּדַ֣ וֻֿכל ּדָעֿבִּדין א֗נֻּתו֑ן ֵמן ֻּכָלה נַֿ֣פׁשֻֿכון עֵֿבֿ֭ד֑ו אַ֣
֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ יֿך ּדלַ֣ אַ֣

Col 3:24 ּבִליֻּתון ֻּפורָעָנא ּבָירֻּתוָֿתא> לָמרָיא ֵּגיר ן מקַ֣ עו ּדֵמן ָמרַ֣ וֿ֭דַ֣
מִׁשיָחא ָּפלִחיֻּתון>

Col 3:25 אֵּפ֞א ס ֿב ּבַ֣ סַ֣ יּת מַ֣ אסֵּכל> ולַ֣ יֿך ֵמֵּדם ּדַ֣ ֑ע אַ֣ סּכָלָנא ֵּדין ֵמֿתּפרַ֣ מַ֣
Col 4:1 יֻּתון ָיֿ֭דִעי֑ן הוַ֣ ֞ וַ֣ יֻּכון> ֿבּדַ֣ ויֻוָֿתא וִֿכאנֻוָֿתא לָוֿת עַ֣ ָי֑א֞ עֵֿבֿ֭דו ׁשַ֣ ָמרַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ ו ָמָרא ּבַ֣ ָּדאֿף לֻֿכון ִאיֿת ֻה֗
Col 4:2 <וֵּדין יֻּתון ִעיִרין א֗נֻּתון ָּבה> ומַ֣ הוַ֣ א֗מנו> וַ֣ צֻלוָֿתא ֵאֿתַ֣ ּבַ֣

Col 4:3 ָלֻלו ממַ֣ רָעא ּדֵמלָֿת֑א לַ֣ ן ּתַ֣ ח לַ֣ אָלָהא ֵנֿפּתַ֣ י֑ן ּדַ֣ ֵלין ָאֿף עלַ֣ וַ֣מצַ֣
ִסיר ֗אָנ֑א מִׁשיָחא ּדֵמֻטָלֵֿתה אַ֣ ֗אָרָזא ּדַ֣

Col 4:4 <ָנא ּדָוֵלא ִלי יּכַ֣ לִליו֗הי> אַ֣ אֿגלֵיו֗הי ֵואמַ֣ ּדַ֣
Col 4:5 <זֵֿבנו ִקארסֻֿכון ֞ וַ֣ ָרֵיא> ֵלֿכו לָוֿת ּבַ֣ ּבֵחֿכמָֿתא הַ֣

Col 4:6 <ּדָֿכא ֿבֵמלָחא ֵּתהֵוא ממַ֣ יֿך ּדַ֣ יֻּבוָֿת֑א אַ֣ ן ּבטַ֣ ֿתֻֿכון ּבֻֿכלזֿבַ֣ וֵמלַ֣
מָֿתֻֿבו ֵּפֿתָֿגָמא> ָנא ָוֵלא לֻֿכון לַ֣ יּכַ֣ יֻּתון ָיֿ֭דִעי֑ן ל֗אָנׁש ֗אָנׁש אַ֣ הוַ֣ וַ֣

Col 4:7 מָׁשָנא ִּביָֿבא> וַ֣מׁשַ֣ ָחא חַ֣ וִֿכיָקוס אַ֣ עֻֿכון ֻט7 ן נַ֣וּדַ֣ לָוֿתי ֵּדי> ֵמֵּדם ּדַ֣
ן ּבָמרָי֑א ֿכָנֿתַ֣ ימָנא> וַ֣ מהַ֣

Col 4:8 יַ֣א נֿבַ֣ לָוֿתֻֿכו֑ן וַ֣ ע ָמא ּדַ֣ ל ָהֵֿ֭ד֑א ּדֵנּדַ֣ ּדֵרֿת לָוֿתֻֿכון עֵליה עַ֣ ָהָנא ּדׁשַ֣
ָוֿתֻֿכו֑ן֞ ֵלּבַ֣

Col 4:9 ן ֵהנֻון ו֗הי ֵמנֻֿכו> ו ִּדאיֿתַ֣ ִּביָֿב֑א הַ֣ ימָנא וחַ֣ ָחא מהַ֣ ִנִסיָמוס אַ֣ ם ָא7 עַ֣
ן ס לָוֿתַ֣ וּדֻעוָנֻֿכון ֵמֵּדם ּדַ֣ נַ֣

Col 4:10 ר ָּדֵֿ֭דה רָקוס ּבַ֣ מַ֣ מי> ו7 ֿבָיא ּדעַ֣ רָֿכוס ׁשַ֣ ִרסטַ֣ 7 ׁשָלמֻֿכון אַ֣ ָׁשֵאל ּבַ֣
ּבֻלוָני֗הי> ו֗הי> ֵּדאן ָאֵֿתא לָוֿתֻֿכו֑ן ּתקַ֣ ּדֻּתון עלַ֣ קַ֣ ו ֵּדאֿתּפַ֣ א> הַ֣ רנַֿ֣בַ֣ ֿבַ֣ ּד7

Col 4:11 יֻהון ֵמן ּגזֻורָּתא> וֵהנֻון 7וסָטוס> ָהֵלין ִּדאיֿתַ֣ ו ּדֵמֿתקֵרא ֻי ֵיֻׁשוע הַ֣ ו7
ו ִלי ֻּבוָיָאא> אָלָהא> וֵהנֻון הוַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדַ֣ ֿ֭דֻרוני ּבמַ֣ לֻחוֿ֭ד עַ֣ ּבַ֣

Col 4:12 ֿ֭ד מִׁשיָח֑א ּכַ֣ ֿבָּדא ּדַ֣ ן עַ֣ ו ּדֵמנֻֿכו> א> הַ֣ ֿפרַ֣ ּפַ֣ ׁשָלמֻֿכון ֵא7 ָׁשֵאל ּבַ֣
ָי֞א ּבֻֿכֵלה מלַ֣ ֿתֻקוֻמון ּגִמיֵר֞א וַ֣מׁשַ֣ צֻלוָֿת֑א ּדַ֣ יֻּכון ּבַ֣ ן ָעֵמל חָלֿפַ֣ ּבֻֿכלזֿבַ֣

אָלָהא> ֵצֿבָיֵנה ּדַ֣
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Col 4:13 חָלֿף יֻּכו֑ן וַ֣ ִּגָיאא ִאיֿת ֵלה חָלֿפַ֣ טָנָנא סַ֣ ו֗ה֑י ּדַ֣ ָסֵהֿ֭ד ֗אָנא ֵּגיר עלַ֣
ָּפוִליס> אירַ֣ ֿ֭דִֿב7 ִֿ֭דיִקיַ֣א וַ֣ לַ֣ ֿב7 ָהנֻון ּדַ֣

Col 4:14 א ס ִֿ֭דמַ֣ ן ו7 ִּביֿבַ֣> ׁשָלמֻֿכון ֻל7וָקא ָאסָיא חַ֣ ָׁשֵאל ּבַ֣
Col 4:15 <יֵּתה ֿבֿבַ֣ ֿ֭דִעּ֗דָּתא ּדַ֣ נֻומִֿפא> וַ֣ ֿ֭ד7 ִֿ֭דיִקיַ֣א> וַ֣ לַ֣ ֿב7 אֵח֞א ּדַ֣ ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣

Col 4:16 רָּתא ָהֵֿ֭דא לָוֿתֻֿכו֑ן עֵֿבֿ֭דו ָּדאֿף ּבִעּ֗דָּתא ריַֿ֣ת ֵאּגַ֣ וָמא ֵּדאֿתקַ֣
֗נֻּתון ֻאוה אַ֣ ִֿ֭דיִקיַ֣֑א קרַ֣ 7 ֿת ֵמן לַ֣ ֿתּבַ֣ ִֿ֭דיָקֵי֞א ֵּתֿתקֵרא> וָהי ֵּדאֿתּכַ֣ ּדלַ֣

Col 4:17 ֑ן ֵּבלּת ּבָמרַ֣ ֗הר ּבֵֿתׁשֵמׁשָּתא ָהי ּדקַ֣ ארִֿכיָּפו֑ס ֵּדאזּדַ֣ 7 רו לַ֣ ֵואמַ֣
מֵלא ָלה> ּדֵֿתהֵוא מׁשַ֣

Col 4:18 ֞<י אֻסורַ֣ יֻּתון ָעהִּדין לַ֣ וָלוס> הוַ֣ ּפַ֣ ׁשָלָמא ָהָנא ִּבאיָֿ֭דא ִּדילי ּד7
ִמין ּס ּס ן אַ֣ מֻֿכו> יֻּבוָֿתא עַ֣ טַ֣

 
 



First Thessalonians
1Th 1:1 <ָֿבא אָלָהא אַ֣ ָלוִניָקֵי֞א ּדֿבַ֣ ִטיָמֵֿתָא֑ס לִעּ֗דָּתא ּדֵֿתסַ֣ ָנוס ו7 ִסלוַ֣ וָלוס ו7 7 ּפַ֣

מֻֿכון וַׁ֣שָלָמא ס יֻּבוָֿתא עַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> טַ֣ ֿבָמרַ֣ וַ֣
1Th 1:2 ֞ן ָוֿתַ֣ צלַ֣ ן לֻֿכון ּבַ֣ ֿכִרינַ֣ ן וֵמּתּדַ֣ ל ֻּכלֻֿכו> ן עַ֣ אָלָהא ּבֻֿכלזֿבַ֣ ן לַ֣ וֵּדינַ֣ מַ֣

ִמיָנאִיֿת> אַ֣
1Th 1:3 ן מָלא ּדֻחוּבֻֿכו> ן ועַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכו> ָֿב֑א עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדהַ֣ ָלָהא אַ֣ וָעהִּדינַ֣ן קָֿ֭דם אַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ֿבָמרַ֣ ֿברֻֿכו֑ן ּדַ֣ יּבָרנֻוָֿתא ּדסַ֣ וַ֣מסַ֣
1Th 1:4 אָלָה֑א ו֗ה֞י ּדַ֣ ִּביֿבַ֣ ֞י חַ֣ חַ֣ ן אַ֣ ֿביֻוֿתֻֿכו> ן ֵּגיר ּגַ֣ ָיֿ֭דִעינַ֣

1Th 1:5 לֻחוֿ֭ד הָוֿת לָוֿתֻֿכו֑ן ֵאָלא ָאֿף ן ָלא ֗הָוא ּבֵמֵל֞א ּבַ֣ ּבָרנֻוֿתַ֣> מסַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
֗נֻּתון ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ִריָרא> ָאֿף אַ֣ ּפָיָסא ׁשַ֣ ֿבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> וֿבַ֣ יָלא> וַ֣ ּבחַ֣

יָנֿתֻֿכון ֵמֻטָלֿתֻֿכון> ין ּבַ֣ ָנא הוַ֣ יּכַ֣ אַ֣
1Th 1:6 <ָּבא ֵּבלֻּתון ֵמלָֿתא ֻּבאולָצָנא רַ֣ ֑ן ּדקַ֣ ֿבָמרַ֣ ן וַ֣ ִמיֻּתו> ן ֵאּתּדַ֣ א֗נֻּתון ּבַ֣ וַ֣

ֻֿ֭דוָֿתא ּדֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ֿבחַ֣ וַ֣
1Th 1:7 <ִאיַ֣א אֿכַ֣ 7 ֵקֿ֭דָוִניַ֣א> וֿבַ֣ מַ֣ ֞ ִּדאיֿת ּב7 ימֵנא> יֻּתון ּדֻמוָֿתא לֻֿכלֻהון מהַ֣ הוַ֣ וַ֣

1Th 1:8 ֵקֿ֭דָוִניַ֣א מַ֣ לֻחוֿ֭ד ּב7 ֑ן ָלא ּבַ֣ ֿת ֵמלֵֿתה ּדָמרַ֣ מעַ֣ ֵמנֻֿכון ֵּגיר ֵאׁשּתַ֣
ָנא ּדָלא יּכַ֣ ֿ֑ת אַ֣ מעַ֣ אָלָהא ֵאׁשּתַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון ּדֿבַ֣ ר הַ֣ ֿתַ֣ ִאיַ֣֑א ֵאָלא ּבֻֿכל אַ֣ אֿכַ֣ 7 וֿבַ֣

יֻּכון ֵמֵּדם> ר עלַ֣ ֵנסּתֵנק ּדִנאמַ֣
1Th 1:9 ָנא איּכַ֣ ן לָוֿתֻֿכו֑ן וַ֣ עָלָנא הָוא לַ֣ יָנא מַ֣ ֵעי֑ן אַ֣ ֵהנֻון ֵּגיר ֵמׁשּתַ֣
ָיא אָלָהא חַ֣ ֿכֵר֑א֞ ּדֵֿתֿפלֻחון לַ֣ ֿת ּפֿתַ֣ ָלָהא ֵמן ֵּדחלַ֣ ֵאֿתּפִניֻּתון לָוֿת אַ֣

ִריָר֑א וׁשַ֣
1Th 1:10 אִקים ֵמן ו ּדַ֣ ֵיֻׁשוע> הַ֣ ָי֑א ל7 ֿבֵרה ֵמן ׁשמַ֣ ֵּכיֻּתון לַ֣ ֿ֭ד מסַ֣ ּכַ֣

ן ֵמן ֻרוֿגָזא ָּדאֵֿתא> ֵצא לַ֣ ֞ ּדֻהו מֿפַ֣ ֵּביֿת-ִמיֵֿתא>
1Th 2:1 לָוֿתֻֿכון ָלא ֗הָוא סִריָקאִיֿת עָלנַ֣ן ּדַ֣ ֑י֞ ּדמַ֣ חַ֣ א֗נֻּתון ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון אַ֣ וַ֣

הָו֑א
1Th 2:2 ִֿפיִליָּפוס> וָהיֵּדין יֿך ּדָיֿ֭דִעיֻּתון ּב7 ֑ן אַ֣ רנַ֣ עַ֣ ן ֵואצטַ֣ ׁשנַ֣ ם חַ֣ ֵאָלא ֻלוקֿ֭דַ֣

מִׁשיָחא> רֵֿתה ּדַ֣ ן סֿבַ֣ אָלהַ֣> ֵר֗הִסיַ֣א ּדַ֣ מֻֿכון ּבּפַ֣ ֵללן עַ֣ ָּב֑א מַ֣ אֻֿגוָנא רַ֣ ּבַ֣
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1Th 2:3 נֻֿפוָֿתא> ָאֿפָלא ן ֵּגיר ָלא ֗הָוא ֵמן ָטעיֻוָֿתא> ָאֿפָלא ֵמן טַ֣ ֻּבוָיאַ֣
ּבֵנֿכָל֑א

1Th 2:4 ָנא רֵֿת֑ה ָהֿכַ֣ ן סֿבַ֣ ימַ֣ אָלָהא ּדֵֿתֿתהַ֣ ֿבֵקינַ֣ן לַ֣ יֿך ָמא ּדַ֣ ֵאָלא אַ֣
֞ ן> ָוֿתַ֣ ו ּדָֿבֵקא ֵלּבַ֣ אָלָהא> הַ֣ ֑ר ֵאָלא לַ֣ ֞י ֗אָנָׁשא ֵנׁשּפַ֣ ֿבנַ֣ יֿך ּדלַ֣ ן ָלא אַ֣ לִלינַ֣> ממַ֣

1Th 2:5 יֿך ּדָיֿ֭דִעין ָּדָלא אַ֣ מ֗לָלא ׁשַ֣ חן ּבמַ֣ ׁשַ֣ ָאֿפָלא ֵּגיר ֵממֻֿתום ֵאֿתחַ֣
ָלָהא ָסֵהֿ֭ד> ן וָלא ּבֵעלָֿתא ּדיַ֣ענֻוָֿתא> אַ֣ א֗נֻּתו>

1Th 2:6 ֿ֭ד ֞ ָלא ֵמנֻֿכון וָלא ֵמן ֗אחָרֵנ֑א֞ ּכַ֣ יָנָׁשא> ין ֻׁשוֿבָחא ֵמן ּבנַ֣ וָלא ּבעַ֣
מִׁשיָחא> יֿך ׁשִליֵח֞א ּדַ֣ ין יִַ֣קיֵר֞א לֵמהָוא אַ֣ ֵמׁשּכִחין ֗הוַ֣

1Th 2:7 ּ֞בָֿבא ּבֵני֑ה מחַ֣ ּבָיִניָֿתא ּדַ֣ איֿך מרַ֣ ֞ וַ֣ ִּכיֵֿכא> יָנֿתֻֿכון מַ֣ ין ּבַ֣ ֵאָלא הוַ֣
1Th 2:8 לֻחוֿ֭ד ל לֻֿכו֑ן ָלא ּבַ֣ וִחינַ֣ן לֵמּתַ֣ מסַ֣ ן וַ֣ ּבִֿבינַ֣ ָנא ָאֿף חנַ֣ן מחַ֣ ָהֿכַ֣

ין א֗נֻּתון ס ִּביֿבַ֣ ֑ן ֵמֻטל ּדחַ֣ אָלָה֑א ֵאָלא ָאֿף נַֿ֣פׁשַ֣ רֵֿתה ּדַ֣ סֿבַ֣
1Th 2:9 י֞ן עָֿבֿ֭ד ִאיֿ֭דַ֣ ין וָעמִלין ּבַ֣ י֑ן֞ ּדָלֵאין ֗הוַ֣ חַ֣ ָעהִּדין א֗נֻּתון ֵּגיר אַ֣

ר> ֿ֭ד ֵמנֻֿכון ָלא ִנאקַ֣ ל חַ֣ ּבִללָיא וִֿבאיָמָמ֑א ּדעַ֣
1Th 2:10 <אָלָהא רֵֿתה ּדַ֣ ֿכֵרזן לֻֿכון סֿבַ֣ ָנא אַ֣ יּכַ֣ אָלָה֑א אַ֣ ֗נֻּתון ָסהִּדין וַ֣ אַ֣

ימֵנ֑א֞ ין לָוֿת ֻּכלֻהון מהַ֣ ֿ֭דָלא ֵרׁשָין הוַ֣ ֿכָיאִיֿת וִֿכאָנִאיֿת> וַ֣ ּדַ֣
1Th 2:11 ֞ו֗ה֑י ָֿבא ֵמן ּבנַ֣ יֿך אַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻֿכון אַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ָנא ּדָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדֵמן חַ֣ יּכַ֣ אַ֣

ן לֻֿכו֑ן הִֿ֭דינַ֣ מסַ֣ ן וַ֣ ין ּבֵלּבֻֿכו> ן וָמֵלין ֗הוַ֣ י> ָּבֵעין ֗הוַ֣
1Th 2:12 <לֻׁשוֿבֵחה לֻּכוֵֿתה וַ֣ קָרֻֿכון למַ֣ ו ּדַ֣ אָלָה֑א הַ֣ יֿך ּדָיֵאא לַ֣ לֻֿכון אַ֣ ֿתהַ֣ ּדַ֣

1Th 2:13 <אָלָהא אָלָה֑א ּדֵמלָֿתא ּדַ֣ ִמיָנאִיֿת לַ֣ וֵּדינַ֣ן אַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף חנַ֣ן מַ֣
ָנא יּכַ֣ ֵּבלֻּתוָנ֑ה ֵאָלא אַ֣ יָנָׁש֞א קַ֣ ֿבנַ֣ יֿך ֵמלָֿתא ּדַ֣ ן ָלא ֗הָוא אַ֣ ֵּבלֻּתון ֵמנַ֣> ּדקַ֣

איֵלין עָרא ּבֻֿכון ּבַ֣ עָֿבָֿ֭דא ֵמסּתַ֣ אָלָה֑א וִהי ּבַ֣ ִריָראִיֿת ֵמלָֿתא ּדַ֣ ִּדאיֵֿתיה ׁשַ֣
ימִנין ס מהַ֣ ּדַ֣

1Th 2:14 יֻהוֿ֭ד> ָהֵלין אָלָהא ּדִֿב7 ִמיֻּתון לִעָֿ֭דָֿת֞א ּדַ֣ ֑י֞ ֵאּתּדַ֣ חַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין אַ֣ אַ֣
ָנא יּכַ֣ ֿתֻֿכו֑ן אַ֣ רּבַ֣ ֞י ׁשַ֣ ֗נֻּתון ֵמן ּבנַ֣ רֻּתון ָאֿף אַ֣ יּבַ֣ ן סַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדָהֿכַ֣ ֿב7 ּדַ֣

ָּדאֿף ֵהנֻון ֵמן ִיֻהוָֿ֭דֵי֑א֞
1Th 2:15 <ֿפו ן רֿ֭דַ֣ נִֿבֵי֞א ּדֵמנֻהון ולַ֣ לו> ולַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא קטַ֣ לָמרַ֣ ָהנֻון ּדַ֣

֞י-֗אָנָׁש֑א ֻקוֿבָלא לֻֿכלֻהון ּבנַ֣ עִֿביִֿ֭דין סַ֣ ן וַ֣ אָלָהא ָלא ָׁשֿפִרי> ולַ֣
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1Th 2:16 ן יֻהו֞ן ּבֻֿכלזֿבַ֣> ָלֻמו חָטהַ֣ מׁשַ֣ ֗מֵמ֞א ּדִנֻחו֑ן לַ֣ ם עַ֣ ֵלל עַ֣ נמַ֣ ן ּדַ֣ ּדָֿכֵלין לַ֣
רָֿתא ס ָמא לחַ֣ יֻהון ֻרוֿגָזא עֿ֭דַ֣ ִטי ֵּדין עלַ֣ מַ֣

1Th 2:17 י֞ן וָלא אּפַ֣ ין יַֿ֣תֵמ֞א ֵמנֻֿכון זַֿ֣בָנא ּדָׁשעָֿתא> ּבַ֣ י֑ן֞ הוַ֣ חַ֣ ן ֵּדין אַ֣ חנַ֣
ִּגָיאא> יֻּכו֞ן ּבֻחוָּבא סַ֣ ּפַ֣ טן לֵמחָזא אַ֣ ּפַ֣ ֑ן ויִַּ֣תיָראִיֿת ֵאֿתחַ֣ ּבֵלּבַ֣

1Th 2:18 ני וֿכַ֣ רֵּתי֑ן֞ ועַ֣ ן וֿתַ֣ וָלוס חָֿ֭דא זֿבַ֣ 7 ן ֵאָנא ּפַ֣ ין ּדִנאֵֿתא לָוֿתֻֿכו> צֿבַ֣ וַ֣
ָסָטָנא>

1Th 2:19 ֗נֻּתון ֑ן ֵאָלא ֵאן אַ֣ ֿכִליָלא ּדֻׁשוֿבָהרַ֣ ן וַ֣ ֻֿ֭דוֿתַ֣ ן וחַ֣ ֿברַ֣ ו ֵּגיר סַ֣ ינַ֣ אַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע ּבֵמאִֿתיֵֿתה> קָֿ֭דם ָמרַ֣

1Th 2:20 ן ֻֿ֭דוֿתַ֣> ן וחַ֣ ֗נֻּתון ֵאנֻון ֵּגיר ֵּתׁשֻּבוחּתַ֣ אַ֣
1Th 3:1 <ין לֻחוֿ֭דַ֣ אִֿתֵנוס ּבַ֣ 7 מָֿפׁש ּבַ֣ ין לַ֣ מֵסנ֑ן צֿבַ֣ וֵמֻטל ּדָלא חַ֣

1Th 3:2 ן ּדָרנַ֣ מעַ֣ אָלָהא> וַ֣ מָׁשָנא ּדַ֣ ֻחון וַ֣מׁשַ֣ ִטיָמֵֿתָאוס אַ֣ ר לָוֿתֻֿכון ל7 ּדַ֣ נׁשַ֣ וַ֣
יָמנֻוֿתֻֿכו֑ן ל הַ֣ רֻֿכון וֵנֿבֵעא ֵמנֻֿכון עַ֣ רַ֣ נׁשַ֣ מִׁשיָח֑א ּדַ֣ רֵֿתה ּדַ֣ סֿבַ֣ ּבַ֣

1Th 3:3 ֗נֻּתון ֵּגיר ָיֿ֭דִעין ן אַ֣ ע ֵלה ֻּבאולָצֵנ֞א ָהֵלי> טַ֣ ּדָלא ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ֵּתֿתקַ֣
ן> ו ִסיִמינַ֣ לָהֵֿ֭דא ֻה֗ א֗נֻּתו֑ן ּדַ֣

1Th 3:4 <ן לֵמֵֿתאָלֻצו עִֿתיִֿ֭דינַ֣ רן לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ֵּדמן ֵאמַ֣ ין ֵּגי֑ר קַ֣ ֿ֭ד לָוֿתֻֿכון הוַ֣ ָאֿף ּכַ֣
הָוא> ָנא ּדָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדַ֣ יּכַ֣ אַ֣

1Th 3:5 ע ּדֵרֿת ֵּדאּדַ֣ ָמא ּדׁשַ֣ מסֵנֿ֑ת עֿ֭דַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָאֿף ֵאָנא ָלא חַ֣
ן סִריָקא ּס ּס מלַ֣ ֵסיֻֿכון מנַ֣סָיָנ֑א וֵנהֵוא עַ֣ לָמא ננַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכו֑ן ּדֿ֭דַ֣ הַ֣

1Th 3:6 ל ן עַ֣ ֿברַ֣ יֻּכו֑ן וסַ֣ יָמֵֿתָאוס ֵמן ֵצאֿ֭דַ֣ ן ִט7 ָהָׁשא ֵּדין ֵמן ֵּדאָֿתא לָוֿתַ֣
סֵוין ן ָטָֿבא ּבֻֿכל ֵעָּד֑ן וַ֣ והָּדנַ֣ ן וִֿ֭דאיֿת לָוֿתֻֿכון ֻע֗ ל ֻחוּבֻֿכו> ן ועַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכו> הַ֣

ן לֻֿכו֑ן ָנא ָּדאֿף חנַ֣ יּכַ֣ ן אַ֣ א֗נֻּתון לֵמחזיַ֣>
1Th 3:7 ֵמֻטל ֞ ין> ֞ן וֻאולָצנַ֣ ל ֻּכלֵהין ָעָקֿתַ֣ י֑ן֞ עַ֣ חַ֣ יַ֣אן ּבֻֿכון אַ֣ ֵמֻטל ָהָנא> ֵאֿתּבַ֣

יָמנֻוֿתֻֿכון> הַ֣
1Th 3:8 <ן יֻמון ּבָמרַ֣ ֗נֻּתון ֵּתֿתקַ֣ ֑ן ֵאן אַ֣ ִיינַ֣ ו חַ֣ וָהָׁשא ֻה֗

1Th 3:9 ל ֻּכל אָלָה֑א עַ֣ יֻּכון לַ֣ ע חָלֿפַ֣ וִּדיָֿתא ֵמׁשּכִחינַ֣ן לֵמֿפרַ֣ יָֿ֭דא ֵּגיר ּתַ֣ אַ֣
ן ֵמֻטָלֿתֻֿכו֑ן ֻֿ֭דוָֿתא ּדָחֵֿ֭דינַ֣ חַ֣

1Th 3:10 ֿף ּבִללָיא וִֿבאיָמָמ֑א ּדֵנחֵזא ׁשַ֣ ָלָהא יִַּ֣תיָראִיֿת ֵנֿתּכַ֣ קָֿ֭דם אַ֣ ֵאָלא ּדַ֣
יָמנֻוֿתֻֿכון> ִסיָרא הַ֣ יֻּכו֑ן֞ וֵנֿגֻמור ָמא ּדחַ֣ ּפַ֣ אַ֣
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1Th 3:11 <ן לָוֿתֻֿכון ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ֵנֿתֻרוץ ֻאורחַ֣ ֻֿבון וָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ֻהו ֵּדין אַ֣
1Th 3:12 ן חנַ֣ ָנא ּדַ֣ יּכַ֣ לָוֿת ֻּכלָנׁ֑ש אַ֣ ֿ֭ד וֿ֭דַ֣ ֿ֭ד לָוֿת חַ֣ ן ּדחַ֣ ר ֻחוּבֻֿכו> ניַּ֣תַ֣ ונַ֣סֵּגא וַ֣

ן לֻֿכון> חִֿבינַ֣ מַ֣
1Th 3:13 ֻֿבו֑ן ָלָהא אַ֣ ִּדיֻׁשוָֿתא קָֿ֭דם אַ֣ ָוֿתֻֿכו֞ן ּדָלא ֵרׁשָין ּבקַ֣ ֵים ֵלּבַ֣ נקַ֣ וַ֣

ו֗ה֞י ס ִּדיׁשַ֣ ם ֻּכלֻהון קַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּדעַ֣ ּבֵמאִֿתיֵֿתה ּדָמרַ֣
1Th 4:1 איֿך ן ֵי7ֻׁשו֑ע ּדַ֣ ן לֻֿכון ּבָמרַ֣ ׁשִֿפינַ֣ ן ֵמנֻֿכו֑ן וֵמֿתּכַ֣ ֞י ָּבֵעינַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣
אָלָה֑א ּדיִַּ֣תיָראִיֿת לֻֿכון וֵֿתׁשּפֻרון לַ֣ ֿתהַ֣ ן ָוֵלא לֻֿכון ּדַ֣ יּכַ֣ ֑ן אַ֣ ֵּבלֻּתון ֵמנַ֣ ּדקַ֣

וסֻֿפון> ּתַ֣
1Th 4:2 <ן ֵי7ֻׁשוע ן ּבָמרַ֣ יֵלין ֻּפוקָּדֵנ֞א יַ֣֗הֿבן לֻֿכו> ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵּגי֑ר אַ֣

1Th 4:3 ִריִקין ֵמן ֻּכל ֿ֭דֵֿתהוֻון ּפַ֣ ן וַ֣ ִּדיֻׁשוֿתֻֿכו> אָלָה֑א קַ֣ ו ֵּגיר ֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ ָהנַ֣
ָזניֻוָֿתא>

1Th 4:4 ִּדיֻׁשוָֿתא ע ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון לֵמקָנא ָמאֵנה ּבקַ֣ וֵנהֵוא ָיֿ֭דַ֣
וִֿבאיָקָר֑א

1Th 4:5 ֗מֵמ֞א ָהנֻון ּדָלא ָיֿ֭דִעין רָּכא ּדעַ֣ יֿך ׁשַ֣ ֵׁש֞א ּדֵרּגָֿת֑א אַ֣ וָלא ּבחַ֣
אָלָהא> לַ֣

1Th 4:6 אֻחו֗הי ּבָהֵֿ֭דא ֿב ֗אָנׁש לַ֣ לֵמעלַ֣ ר וַ֣ וָלא ֵּתהוֻון מִׁשיִחין לֵמעּבַ֣
ָנא ָּדאֿף ֵמן-קָֿ֭דם יּכַ֣ ן אַ֣ ל ָהֵלין ֻּכלֵהי> ו ָּתֻֿבוָעא עַ֣ ן ֻה֗ צֻֿבוָֿת֑א ֵמֻטל ּדָמרַ֣

ֵהֿ֭דן> ן וסַ֣ רן לֻֿכו> זַֿ֣בָנא ֵאמַ֣
1Th 4:7 <ִּדיֻׁשוָֿתא נֻּפוָֿת֑א ֵאָלא לקַ֣ ָלָהא לטַ֣ ָלא ֵּגיר קָרֻֿכון אַ֣

1Th 4:8 ו ּדיַ֣֗הֿב אָלָהא> הַ֣ רָנָׁשא ָטֵלם> ֵאָלא לַ֣ ן ּדָטֵל֑ם ָלא ֗הָוא לֿבַ֣ ֵמִּכיל מַ֣
ִּדיׁשָּתא ס ּבֻֿכון ֻרוֵחה קַ֣

1Th 4:9 ֗נֻּתון ֵּגיר ן אַ֣ ֿב לֻֿכו> אֵח֑א֞ ָלא סִניִקיֻּתון לֵמֿכּתַ֣ ל ֻחוָּבא ֵּדין ּדַ֣ עַ֣
ֿ֭ד> ֿ֭ד לחַ֣ חֻֿבון חַ֣ אָלָה֑א ּדֿתַ֣ לֵֿפ֞א א֗נֻּתון ּדַ֣ קנֻומֻֿכון מַ֣

1Th 4:10 ֵקָֿ֭דוִניַ֣א> ָּבֵעא 7 ֿבֻֿכָלה מַ֣ ֵח֞א ּדַ֣ ָנא לֻֿכלֻהון אַ֣ ָאֿף ָעֿבִּדין א֗נֻּתון ָהֿכַ֣
֑י֞ ּדֵֿתֿתיַּ֣תֻרון חַ֣ ֗אָנא ֵּדין ֵמנֻֿכון אַ֣

1Th 4:11 יֻּתון ָּפלִחין הוַ֣ יֻּכו֑ן֞ וַ֣ עֵנין ּבֻסועָרנַ֣ ּפֻטו֑ן ּדֵֿתהוֻון ׁשֵלין וַ֣ וֵֿתֿתחַ֣
ֵקֿ֭דָנֻֿכו֑ן ָנא ּדֿפַ֣ יּכַ֣ יֻּכו֞ן אַ֣ ִּבאיֿ֭דַ֣
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1Th 4:12 נֻקון ל ֗אָנׁש ָלא ֵּתסּתַ֣ ֞ ועַ֣ ָרֵיא> לִֿכין ֵּבאסִּכָמא לָוֿת ּבַ֣ ּדֵֿתהוֻון מהַ֣
ס

1Th 4:13 יֵלין ּדָֿ֭דמִּכין ָלא ֵּתהֵוא ל אַ֣ ֑י֞ ּדעַ֣ חַ֣ ָצֵֿבא ֗אָנא ֵּדין ּדֵֿתּדֻעון אַ֣
יּת לֻהון> ֿבָרא לַ֣ רָּכא ּד֗אָנָׁשא ּדסַ֣ יֿך ׁשַ֣ ָּכרָיא לֻֿכו֑ן אַ֣

1Th 4:14 איֵלין ָלָהא לַ֣ ָנא ָאֿף אַ֣ ֵיֻׁשוע ִמיֿת וָק֑ם ָהֿכַ֣ ן ּד7 ימִנינַ֣ ֵאן ֵּגיר מהַ֣
ֵמה> יֵּתא עַ֣ ֵיֻׁשוע> מַ֣ ֿ֭דֵמֿכו ּב7 ּדַ֣

1Th 4:15 יֵלין חנַ֣ן אַ֣ ֑ן ּדַ֣ ן לֻֿכון ּבֵמלֵֿתה ּדָמרַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין ָאמִרינַ֣
ֿ֭דֵמֿכו> איֵלין ּדַ֣ ֑ן ָלא נַֿ֣֭דֵרֿך לַ֣ ִיינַ֣ ן ּדחַ֣ ן ּבֵמאִֿתיֵֿתה ּדָמרַ֣ חִרינַ֣ ּדֵמׁשּתַ֣

1Th 4:16 רָנא ֞ וַֿ֣בקַ֣ אֵֿכא> לַ֣ ֿבָקָלא ּדִריׁש מַ֣ ן ּבֻֿפוקָּדָנא> וַ֣ ֵמֻטל ּדֻהו ָמרַ֣
ם> מִׁשיָחא נֻקוֻמון ֻלוקֿ֭דַ֣ ָיא> וִמיֵֿת֞א ּדֿבַ֣ אָלָה֑א ָנֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ ּדַ֣

1Th 4:17 ֿכחָֿ֭דא מֻהון אַ֣ ֑ן ֵנֿתחֵטֿף עַ֣ ִיינַ֣ חִרינַ֣ן ּדחַ֣ יֵלין ּדֵמׁשּתַ֣ וָהיֵּדין חנַ֣ן אַ֣
ן ֵנהֵוא> ם ָמרַ֣ ן עַ֣ ָנא ּבֻֿכלזֿבַ֣ ר> וָהֿכַ֣ ן ָּבאאַ֣ ֞ ֻלאורֵעה ּדָמרַ֣ עָנֵנא> ּבַ֣

1Th 4:18 ֿ֭ד> ּבֵמֵל֞א ָהֵלין ס ֿ֭ד לחַ֣ יִאין חַ֣ ו ָהִֿכיל מֿבַ֣ הוַ֣
1Th 5:1 <ֿב לֻֿכון ֑י֞ ָלא סִניִקיֻּתון לֵמֿכּתַ֣ חַ֣ ֞ אַ֣ ל זַֿ֣בֵנ֞א ֵּדין וֵעָּדֵנא> עַ֣

1Th 5:2 ָנָֿבא יֿך ּגַ֣ ן אַ֣ ִריָראִיֿת ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדיַ֣וֵמה ּדָמרַ֣> ֗נֻּתון ֵּגיר ׁשַ֣ אַ֣
ָנא ָאֵֿתא> ּבִללָיא> ָהֿכַ֣

1Th 5:3 יֻהון יָנ֑א וָהיֵּדין ֵמנֵׁשלָיא נֻקום עלַ֣ ׁשָלָמא ֗הו וׁשַ֣ ֿ֭ד ִנאמֻרון ּדַ֣ ּכַ֣
טנָֿתא> וָלא נַ֣מֻֿ֭דון> ל ּבַ֣ יֿך ֵחֿבֵל֞א עַ֣ ֿבָּדָנ֑א אַ֣ אַ֣

1Th 5:4 ָנָֿבא יֿך ּגַ֣ ו יַ֣וָמא אַ֣ יֻּתון ּבֵחֻׁשוָֿכ֑א ּדהַ֣ ֑י֞ ָלא הוַ֣ חַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין אַ֣ אַ֣
נַֿ֣֭דֵרֿכֻֿכון>

1Th 5:5 ֞י יֻּתון ּבנַ֣ ֞י ִאיָמָמא> וָלא הוַ֣ ֿבנַ֣ ן וַ֣ ֗נֻּתו> ֞י נֻוהָרא אַ֣ ֻּכלֻֿכון ֵּגיר ּבנַ֣
֞י ֵחֻׁשוָֿכא> ִללָיא> וָלא ּבנַ֣

1Th 5:6 <וִנין מהַ֣ ין ִעיִרין וַ֣ רָּכ֑א ֵאָלא הוַ֣ יֿך ׁשַ֣ ֿך ָהִֿכיל אַ֣ ָלא ֵנֿ֭דמַ֣
1Th 5:7 איֵלין ּדָרֵוי֑ן ּבִללָיא ֗הו ן וַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדָֿ֭דמִּכי֑ן ּבִללָיא ֗הו ָּדמִּכי> אַ֣

ָרֵוין>
1Th 5:8 לִֿביִׁשין ֵׁשרָיָנא ן וַ֣ ין ִעיִרין ּבֵרעָינַ֣> ֑ן הוַ֣ ֞י ִאיָמָמא חנַ֣ ֿבנַ֣ ן ֵּדין ּדַ֣ חנַ֣

֞ ֵיא> ֿבָרא ּדחַ֣ רָּתא ּדסַ֣ נוַ֣ נִסים סַ֣ ֿ֭דֻחוָּבא> וַ֣ יָמנֻוָֿתא וַ֣ ּדהַ֣
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1Th 5:9 ן ֵי7ֻׁשוע ֵי֞א ּבָמרַ֣ ָלָהא לֻרוֿגָז֑א ֵאָלא לֵקנָיָנא ּדחַ֣ ן אַ֣ ֵמֻטל ּדָלא ָסמַ֣
מִׁשיָחא>

1Th 5:10 <ֵמה ִנֵחא ֿכחָֿ֭דא עַ֣ ֑ן אַ֣ מִּכינַ֣ ן ֵואן ּדַ֣ י֑ן֞ ֵּדאן ִעיִרינַ֣> ּפַ֣ ל אַ֣ ו ּדִמיֿת עַ֣ הַ֣
1Th 5:11 ָנא ָּדאֿף ָעֿבִּדיֻּתון יּכַ֣ ֿ֑֭ד אַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ו חַ֣ נַ֣ ֿ֑֭ד וֿבַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ יַ֣או חַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ּבַ֣

ס
1Th 5:12 איֵלין ּדָלֵאין ּבֻֿכו֑ן יֻּתון ָיֿ֭דִעין לַ֣ הוַ֣ ֑י֞ ּדַ֣ חַ֣ ן ֵּדין ֵמנֻֿכון אַ֣ ָּבֵעינַ֣

לִֿפין לֻֿכו֑ן ֑ן ומַ֣ יֻּכו֞ן ּבָמרַ֣ אּפַ֣ וָקיִמין ּבַ֣
1Th 5:13 ֗ינו ו חִׁשיִֿבין לֻֿכון ּבֻחוָּבא יִַּ֣תיָרא> וֵמֻטל עָֿבֿ֭דֻהון ֵאׁשּתַ֣ הוַ֣ ּדַ֣

מֻהון ס עַ֣
1Th 5:14 <֞י נַֿ֣פָׁשא זֻעורַ֣ ֵּבֿבו לַ֣ ֞ ולַ֣ סּכָלֵנא> ו למַ֣ ֑י֞ רֿ֭דַ֣ חַ֣ ן ֵּדין ֵמנֻֿכון אַ֣ ָּבֵעינַ֣

רו ֻרוחֻֿכון לָוֿת ֻּכלָנׁש> אּגַ֣ ֞ וַ֣ מִחיֵלא> עָנא ּדַ֣ ֿבו טַ֣ וסַ֣
1Th 5:15 לָמא ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ִּביׁשָּתא חָלֿף ִּביׁשָּתא ֵנֿפֻרו֑ע ֗הרו ּדַ֣ ֵואזּדַ֣

לָוֿת ֻּכלָנׁש> ֞ וַ֣ ֞ לָוֿת חָֿ֭דֵֿ֭דא> ר ָטָֿבָֿתא> ֗רטו ָּבֿתַ֣ ן הַ֣ ֵאָלא ּבֻֿכלזֿבַ֣
1Th 5:16 <ן ו ָחֵֿ֭דין ּבֻֿכלזֿבַ֣ הוַ֣

1Th 5:17 <לָוא ֵלין ּדָלא ׁשַ֣ וַ֣מצַ֣
1Th 5:18 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא אָלָהא ּב7 ו ֵּגיר ֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ ן ָהנַ֣ וֵּדי> ו מַ֣ ֿבֻֿכל ֵמֵּדם הוַ֣ וַ֣

ּבֻֿכון>
1Th 5:19 <עֻֿכון ֻרוָחא ָלא ּתֿ֭דַ֣
1Th 5:20 <סֻלון ָוָֿת֞א ָלא ּתַ֣ נִֿביַ֣

1Th 5:21 <ֻחוֿ֭דו ִּפיר אַ֣ ֿ֭דׁשַ֣ ֑ו וַ֣ ֻּכלֵמֵּדם ּבקַ֣
1Th 5:22 <וֵמן ֻּכל צֻֿבו ִּביָׁשא עֻרוקו

1Th 5:23 ן וֻֿכָלה ֵּדׁשֻֿכון ּגִמיָראִיֿת לֻֿכלֻֿכו> ׁשָלָמ֑א נקַ֣ ָלָהא ּדַ֣ ֻהו ֵּדין אַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע ן לֵמאִֿתיֵֿתה ּדָמרַ֣ ר ּדָלא ֵרׁשָי> ֿגרֻֿכו֑ן ננַ֣טַ֣ ֻרוחֻֿכון ונַֿ֣פׁשֻֿכון וֿפַ֣

מִׁשיָחא>
1Th 5:24 קָרֻֿכו֑ן ּדֻהו ֵנעֵּבֿ֭ד ס ן ּדַ֣ ו מַ֣ ן ֻה֗ ימַ֣ מהַ֣

1Th 5:25 <ין ו עלַ֣ לַ֣ ֞י צַ֣ חַ֣ אַ֣
1Th 5:26 <ִּדיׁשָּתא קָּתא קַ֣ י֞ן ֻּכלֻהון ּבנֻוׁשַ֣ אחַ֣ ׁשָלָמא ּדַ֣ אלו ּבַ֣ ׁשַ֣
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1Th 5:27 ֵח֞א רָּתא ָהֵֿ֭דא לֻֿכלֻהון אַ֣ ֑ן ּדֵֿתֿתקֵרא ֵאּגַ֣ וֵמא ֗אָנא לֻֿכון ּבָמרַ֣ מַ֣
֞ ִּדיֵׁשא> קַ֣

1Th 5:28 ִמין ס ן אַ֣ מֻֿכו> ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ טַ֣
 
 



Second Thessalonians
2Th 1:1 אָלָהא ָלוִניָקֵי֞א ּדֿבַ֣ ִטיָמֵֿתָאו֑ס לִעּ֗דָּתא ּדֵֿתסַ֣ ָנוס ו7 ִסלוַ֣ וָלוס ו7 7 ּפַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ן וָמרַ֣ ֻֿבו> אַ֣
2Th 1:2 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ן וֵמן ָמרַ֣ ֻֿבו> ָלָהא אַ֣ ׁשָלָמ֑א ֵמן אַ֣ מֻֿכון וַ֣ יֻּבוָֿתא עַ֣ טַ֣

ס
2Th 1:3 <יֿך ָמא ּדָוֵלא ֑י֞ אַ֣ חַ֣ יֻּכון אַ֣ ָיִֿבינַ֣ן עלַ֣ ן חַ֣ אָלָהא ּבֻֿכלזֿבַ֣ וָּדיֻו לַ֣ למַ֣

ֿבֵר֑ה ן וָסֵֿגא ֻחוָּבא ּדֻֿכלֻֿכו֑ן ּדֻֿכלָנׁש לָוֿת חַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכו> ּדיִַּ֣תיָראִיֿת ָרֿבָיא הַ֣
2Th 1:4 ל אָלָה֑א עַ֣ ֿבהִרין ֗חנַ֣ן ּבִעָֿ֭דָֿת֞א ּדַ֣ ן ּבֻֿכון ֵנהֵוא ֵמׁשּתַ֣ יֿך ָּדאֿף חנַ֣ אַ֣

יֻּכו֞ן ֿבֻֿכָלה רִֿ֭דיֻֿפוֿתֻֿכון וֻאולָצנַ֣ יּבָרנֻוֿתֻֿכו֑ן ּדַ֣ ל מסַ֣ יָמנֻוֿתֻֿכון ועַ֣ הַ֣
יּבִרין א֗נֻּתו֑ן מסַ֣ ּדַ֣

2Th 1:5 ל לֻּכוֵֿתה ָהי ּדעַ֣ אָלָה֑א ּדֵֿתׁשוֻון למַ֣ חִויָֿתא ּדִֿ֭דיָנא ִּכאָנא ּדַ֣ לֿתַ֣
ֵּפי֞ה ָחִׁשיֻּתו֑ן אַ֣

2Th 1:6 ֞יֻּכו֑ן ָלָה֑א ּדֵנֿפֻרוע ֻאולָצָנא ָלאֻלוצַ֣ ֵואן ִּכאָנא קָֿ֭דם אַ֣
2Th 1:7 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּדֵמן ֑ן ּבֵֿגלָיֵנה ּדָמרַ֣ מַ֣ אלִציֻּתון נֵַ֣חא עַ֣ לֻֿכון ּדֵמֿתַ֣ וַ֣

ו֗ה֑י֞ אֿכַ֣ לַ֣ יָלא ּדמַ֣ ם חַ֣ ָיא> עַ֣ ׁשמַ֣
2Th 1:8 אָלָה֑א עו לַ֣ עָֿתא ּבֻֿגוָזָלא ּדנֻוָרא> ֵמן ָהנֻון ּדָלא ִיֿ֭דַ֣ ָמא ּדָעֵֿבֿ֭ד ּתֿבַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> רֵֿתה ּדָמרַ֣ סֿבַ֣ עו לַ֣ וּדַ֣ וֵמן ָהנֻון ּדָלא ֵאׁשּתַ֣
2Th 1:9 ן וֵמן רֻצוֵּפה ּדָמרַ֣> ם> ֵמן ּפַ֣ לָעלַ֣ ֿבָּדָנא ּדַ֣ רֻעון אַ֣ ּדֵהנֻון ּבִֿ֭דיָנא ֵנֿתּפַ֣

יֵל֑ה ֻׁשוֿבָחא ּדחַ֣
2Th 1:10 ֞ו֗ה֑י ימנַ֣ מהַ֣ ֵוא ֵּתֿ֭דמָרֵֿת֞ה ּבַ֣ נחַ֣ ו֗ה֑י֞ וַ֣ ִּדיׁשַ֣ ח ּבקַ֣ ּבַ֣ ָמא ָּדאֵֿתא ּדֵנׁשּתַ֣

ו יַ֣וָמא> יֻּכון ּבהַ֣ עלַ֣ ן ּדַ֣ ן ָסהֻּדוֿתַ֣ ימַ֣ ּדֵֿתֿתהַ֣
2Th 1:11 ן ָלָהא לֵקרָינֻֿכו> יֻּכו֑ן ּדנַׁ֣שֵויֻֿכון אַ֣ ֵלינַ֣ן עלַ֣ ן מצַ֣ ֵמֻטלָהָנא ּבֻֿכלזֿבַ֣

יָל֑א יָמנֻוָֿתא ּבחַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדהַ֣ ֞ וַ֣ וֵנמֵליֻֿכון ֻּכֵלה ֵצֿבָיָנא ּדָטָֿבָֿתא>
2Th 1:12 יֿך ֗נֻּתון ֵּב֑ה אַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ָאֿף אַ֣ ח ּבֻֿכון ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ּבַ֣ ּדֵנׁשּתַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ן וָמרַ֣ אָלהַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ טַ֣
2Th 2:1 ל ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ועַ֣ ל ֵמאִֿתיֵֿתה ּדָמרַ֣ ֑י֞ עַ֣ חַ֣ ן ֵּדין ֵמנֻֿכון אַ֣ ָּבֵעינַ֣

לָוֵֿת֑ה ן ּדַ֣ ּכנֻוׁשָיא ִּדילַ֣
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2Th 2:2 וָלא ֵּתֿתוֻהון ָלא ֵמן ֵמלָֿתא> וָלא ֞ יֻּכון> ל ֵּתּתִזיֻעון ּבֵרעָינַ֣ ּדָלא עֿגַ֣
ן> ִטי יַ֣וֵמה ּדָמרַ֣ ם מַ֣ ֑י ּדָהא לַ֣ ן ִה֗ איֿך ּדֵמן לָוֿתַ֣ רָּתא> ּדַ֣ ֵמן ֻרוָחא> וָלא ֵמן ֵאּגַ֣

2Th 2:3 ֿ֭ד ֵמן ֵאסִּכִמי֑ן֞ ֵמֻטל ֵּדאן ָלא ִּתאֵֿתא לָמא ֗אָנׁש נַ֣טֵעיֻֿכון ּבחַ֣
אֿבָּדָנ֑א חִטיָֿתא> ּבֵרה ּדַ֣ רָנָׁשא ּדַ֣ ם ָמֻרוֻֿ֭דוָֿתא> וֵנֿתּגֵלא ּבַ֣ ֻלוקֿ֭דַ֣

2Th 2:4 ָלה וֵֿ֭דחָל֑א ן ּדֵמֿתקֵרא אַ֣ ל ֻּכל מַ֣ עֵלא עַ֣ לֻקוֿבָלא ֗הו> וֵמׁשּתַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣
יֿך ל נַֿ֣פֵׁשה אַ֣ ֵוא עַ֣ נחַ֣ ָלָהא ֵנֵּתֿ֑ב וַ֣ יֿך אַ֣ אָלָהא אַ֣ יּכָלא ּדַ֣ ָנא ָּדאֿף ּבהַ֣ יּכַ֣ אַ֣

אָלָהא ֻהו> ּדַ֣
2Th 2:5 <ֿ֭ד לָוֿתֻֿכון ֗הִויֿ֑ת ָהֵלין ֵאמֵרֿת ֗הִויֿת לֻֿכון ָלא ָעהִּדיֻּתו֑ן ּדֿכַ֣

2Th 2:6 <אִחיֿ֭ד ּדֵנֿתּגֵלא ֻהו ּבזַֿ֣בֵנה וָהָׁשא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ָמא ּדַ֣
2Th 2:7 ו ָמא לֻחוֿ֭ד ֵאן הַ֣ ָּפֻט֑ו ּבַ֣ ִרי לֵמֿתחַ֣ ֻּדו ׁשַ֣ וָלא ֵמן ּכַ֣ ֗אָרָזא ֵּגיר ּדעַ֣

עָֿת֑א ִחיֿ֭ד ֵנׁשּתֵקל ֵמן מצַ֣ ּדָהָׁשא אַ֣
2Th 2:8 ן ֵי7ֻׁשוע נִסיִֿפיו֗הי ּבֻרוח ֻּפוֵמ֑ה ו ּדָמרַ֣ ָוָלא> הַ֣ וָהיֵּדין ֵנֿתּגֵלא עַ֣

טִליו֗הי ּבֵֿגלָיָנא ּדֵמאִֿתיֵֿתה> נֿבַ֣ וַ֣
2Th 2:9 ֞ עּבָֿ֭דנֻוָֿתא ֗הי ּדָסָטָנ֑א ּבֻֿכל ִחיל> ָואֿתָוָֿתא> ו ּבמַ֣ ֵמאִֿתיֵֿתה ֵּגיר ּדהַ֣

֞ ָּגָלָֿתא> וֵֿתֿ֭דמָרָֿת֞א ּדַ֣
2Th 2:10 ֵּבלו ֻחוָּבא ל ּדָלא קַ֣ אִֿביֵֿ֭ד֑א֞ עַ֣ וָלא ּדָהוָיא ּבַ֣ ֿבֻֿכָלה ֻטועיַ֣י ּדעַ֣ וַ֣

ּדֻקוׁשָּתא> ּדֵֿבה ִנֻחון>
2Th 2:11 ימנֻון נהַ֣ עּבָֿ֭דנֻוָֿתא ּדֻטועיַ֣֑י ּדַ֣ ָלָהא מַ֣ ר לֻהון אַ֣ ּדַ֣ ֵמֻטלָהָנא נׁשַ֣

לֻׁשוקָר֑א
2Th 2:12 יֵמנו ּבֻקוׁשָּת֑א ֵאָלא ֵאצטִֿביו יֵלין ּדָלא הַ֣ וֵנּתִֿ֭דינֻון ֻּכלֻהון אַ֣

וָלא ס ּבעַ֣
2Th 2:13 י֞ן חַ֣ יֻּכו֞ן אַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ֑ן עַ֣ אָלָהא ּבֻֿכלזֿבַ֣ וָּדיֻו לַ֣ ָיִֿבינַ֣ן למַ֣ ן ֵּדין חַ֣ חנַ֣

ִּדיֻׁשוָֿתא ּדֻרוָחא ֵי֑א֞ ּבקַ֣ ָלָהא ֵמן ִרִׁשיָֿתא לחַ֣ ֿגָֿבֻֿכון אַ֣ ֑ן ּדַ֣ ו֗ה֞י ּדָמרַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣
ׁשָרָרא> יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ ֿבהַ֣ וַ֣

2Th 2:14 ֑ן ּדֵֿתהוֻון ֵּתׁשֻּבוחָּתא ּבָרנֻוָֿתא ִּדילַ֣ מסַ֣ ו ֵּגיר קָרֻֿכון ּבַ֣ לָהֵלין ֻה֗
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס לָמרַ֣

2Th 2:15 מֵסנו ּבֻֿפוקָּדֵנ֞א ִּדיֵלֿפֻּתו֑ן ֵאן ּבֵמלָֿתא ֗ימו וחַ֣ י>֞ ֵאֿתקַ֣ חַ֣ ֵמִּכיל אַ֣
ן> רָּתא ִּדילַ֣ ֵואן ֵּבאּגַ֣
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2Th 2:16 ן ן ויַ֣֗הֿב לַ֣ אחֿבַ֣ ו ּדַ֣ ֻֿבו֑ן הַ֣ אָלָהא אַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא וַ֣ ֻהו ֵּדין ָמרַ֣
יֻּבוֵֿת֑ה ֿבָרא ָטָֿבא ּבטַ֣ ם> וסַ֣ לָעלַ֣ ֻּבוָיָאא ּדַ֣

2Th 2:17 ֿבֻֿכל עָֿבֿ֭ד ָטֿב ס ֵים ּבֻֿכל ֵמָלא> וַ֣ נקַ֣ ָוֿתֻֿכו֑ן֞ וַ֣ יַ֣א ֵלּבַ֣ נֿבַ֣
2Th 3:1 ן ֵּתהֵוא ָרהָטא י֑ן ּדֵמלֵֿתה ּדָמרַ֣ ו עלַ֣ לַ֣ ֞ צַ֣ ין> חַ֣ ֵמן ָהָׁשא אַ֣

לָוֿתֻֿכו֑ן יֿך ּדַ֣ ּבָחא ּבֻֿכל ֻּדוָּכא אַ֣ וֵמׁשּתַ֣
2Th 3:2 י ו ֵּגיר ּדֻֿכלָנׁש ִה֗ ֞ לַ֣ ָנֵֿתא> יָנָׁש֞א ִּביֵׁש֞א ועַ֣ ֵצא ֵמן ּבנַ֣ ֿ֭דֵנֿתּפַ֣ וַ֣

יָמנֻוָֿתא> הַ֣
2Th 3:3 <וֵזֿבֻֿכון ֵמן ִּביָׁשא נׁשַ֣ רֻֿכו֑ן וַ֣ ו ֵּדין ָמרָי֑א ּדֻהו ננַ֣טַ֣ ן ֻה֗ ימַ֣ מהַ֣

2Th 3:4 ּדֻּתון ָאֿף ן לֻֿכו֑ן עֿבַ֣ קִֿ֭דינַ֣ מֿפַ֣ ֑ן ּדֵמֵּדם ּדַ֣ יֻּכון ּבָמרַ֣ ן ֵּדין עלַ֣ ּתִֿכיִלינַ֣
ָעֿבִּדיֻּתון>

2Th 3:5 מִׁשיָחא ּבָרנֻוֵֿתה ּדַ֣ מסַ֣ אָלָהא ולַ֣ ָוֿתֻֿכו֑ן֞ לֻחוֵּבה ּדַ֣ ן ֵנֿתֻרוץ ֵלּבַ֣ וָמרַ֣
2Th 3:6 יֻּתון הוַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדַ֣ ׁשֵמה ּדָמרַ֣ ֑י֞ ּבַ֣ חַ֣ ן לֻֿכון ֵּדין אַ֣ קִֿ֭דינַ֣ מֿפַ֣

ֵּבלו יֿך ֻּפוקָּדֵנ֞א ּדקַ֣ ֵלֿך֑ וָלא אַ֣ יָנא ּדִֿביׁש ִּביׁש מהַ֣ ָחא> אַ֣ ִריִקין ֵמן ֻּכל אַ֣ ּפַ֣
ן> ֵמנַ֣

2Th 3:7 ֵלֿכן ֑ן ּדָלא הַ֣ ָמיֻו ּבַ֣ ָנא ָוֵלא לֵמּתּדַ֣ יּכַ֣ ֗נֻּתון ֵּגיר ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן אַ֣ אַ֣
יָנֿתֻֿכון> ִּביׁש ִּביׁש ּבַ֣

2Th 3:8 מָלא ן ֵאָלא ּבעַ֣ לן ֵמן ֗אָנׁש ֵמנֻֿכו> ָּגן ֵאֿכַ֣ חָמא ּדמַ֣ ָאֿפָלא לַ֣
ר> ל ֗אָנׁש ֵמנֻֿכון ָלא ִנאקַ֣ י֑ן ּדעַ֣ ֿבֵלאוָֻֿתא ּבִללָיא וִֿבאיָמָמא ָּפלִחין ֗הוַ֣ וַ֣

2Th 3:9 <ן ֵנֵּתל לֻֿכון ֻטוֿפָסא ֿבנַֿ֣פׁשַ֣ ֑ן ֵאָלא ּדַ֣ ִליט לַ֣ ָלא ֗הָוא ֵמֻטל ּדָלא ׁשַ֣
ֻמון> ן ֵּתּתּדַ֣ ּדֿבַ֣

2Th 3:10 ין לֻֿכו֑ן ּדֻֿכל ּדָלא קִֿ֭דין ֗הוַ֣ ין ֵּגי֑ר ָהֵֿ֭דא מֿפַ֣ ֿ֭ד לָוֿתֻֿכון ֗הוַ֣ ָאֿף ּכַ֣
ס> ָצֵֿבא ּדֵנֿפֻלו֑ח ָאֿפָלא ֵנלעַ֣

2Th 3:11 לִֿכי֑ן וֵמֵּדם ָלא ן ֵּגי֑ר ִּדאיֿת ּבֻֿכון ֗אָנָׁשא ּדִֿביׁש ִּביׁש מהַ֣ ָׁשמִעינַ֣
ן ֵאָלא ֵאן סִריָקָֿת֑א֞ ָּפלִחי>

2Th 3:12 ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ן ֵמנֻהון ּבָמרַ֣ ֑ן וָֿבֵעינַ֣ קִֿ֭דינַ֣ לֻהון ֵּדין לָהֵלין מֿפַ֣
חמֻהון> ֿבֵׁשלָיא ֵנהוֻון ָּפלִחין ָואֿכִלין לַ֣ ּדַ֣

2Th 3:13 <ִּפיר ֿ֭ד ּדׁשַ֣ אן לֻֿכון לֵמעּבַ֣ ֑י֞ ָלא ֵּתמַ֣ חַ֣ א֗נֻּתון ֵּדין אַ֣
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2Th 3:14 רָּת֑א ֵנֿתּפֵרׁש לֻֿכון י֞ן ָהֵלין ּדֵֿבאּגַ֣ ע לֵמלַ֣ ֵואן ֗אָנׁש ָלא ֵמׁשּתמַ֣
ֿת> ֵמה> ּדֵנֿבהַ֣ לִטין עַ֣ יֻּתון ֵמֿתחַ֣ ָהָנא> וָלא הוַ֣

2Th 3:15 יֿך רֵּתין ֵלה אַ֣ יֻּתון מַ֣ יֿך ּבֵעלּדָֿבָֿבא ֵּתאחֻּדוֵנ֑ה ֵאָלא הוַ֣ וָלא אַ֣
אָחא ס ּדלַ֣

2Th 3:16 ן ן ּבֻֿכלֵמֵּדם> ָמרַ֣ ׁשָלָמא ֵנֵּתל לֻֿכון ׁשָלָמא ּבֻֿכלזֿבַ֣ ֻהו ֵּדין ָמֵרה ּדַ֣
ם ֻּכלֻֿכון> עַ֣

2Th 3:17 ו֗הי ָאָֿתא וָלוס ֵּכֿתֵּבֿ֑ת ִּדאיֿתַ֣ 7 ֑י֞ ֵאָנא ּפַ֣ ֿת ִאיֿ֭דַ֣ ֿכָֿתֿבַ֣ ׁשָלָמא ּבַ֣
ָנא ָּכֵֿתֿב ֗אָנא> ֿבֻֿכלֵהין ֵאּגָרֿתי>֞ ָהֿכַ֣ ּדַ֣

2Th 3:18 ִמין ּס ּס ן אַ֣ ם ֻּכלֻֿכו> ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ טַ֣
 
 



First Timothy
1Ti 1:1 ן חָינַ֣> אָלָהא מַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ּבֻֿפוקָּדָנא ּדַ֣ וָלוס ׁשִליָחא ּד7 7 ּפַ֣

֑ן ֿברַ֣ מִׁשיָחא ֵי7ֻׁשוע סַ֣ וֿ֭דַ֣
1Ti 1:2 <ׁשָלָמא חֵמ֞א וַ֣ יֻּבוָֿתא ורַ֣ יָמנֻוָֿתא> טַ֣ ִריָרא ּבהַ֣ ִטיָמֵֿתָאוס ּבָרא ׁשַ֣ ל7

ן ס מִׁשיָחא ֵי7ֻׁשוע ָמרַ֣ ֻֿבו֑ן וַ֣ ָלָהא אַ֣ ֵמן אַ֣
1Ti 1:3 אֵֿפָסו֑ס ֵוא ֵּב7 ֿתקַ֣ ֵקָֿ֭דוִניַ֣֑א ּדַ֣ מַ֣ ֿ֭ד ָאֵזל ֗אָנא ל7 ּבִעיֿת ֗הִויֿת ֵמָנֿך> ּכַ֣

חלֵֿפ֑א֞ לֻֿפון יֻולָּפֵנ֞א מׁשַ֣ ֵקֿ֭ד ל֗אָנׁש ֗אָנׁש ּדָלא נַ֣ ֿתֿפַ֣ וַ֣
1Ti 1:4 ן יּת לֻהו> ֞ ּדָסָֿכא לַ֣ רָֿבָֿתא> ׁשעָיָֿת֞א ּדׁשַ֣ לֿתַ֣ וָלא ֵנֿתרֻמון לֻׁשועָיָֿת֞א וַ֣

אָלָהא> יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ ָהֵלין ּדֵחרָיֵנ֞א ֗הו ָעֿבָּד֞ן יִַּ֣תיָראִיֿת> וָלא ֵּבנָיָנא ּבהַ֣
1Ti 1:5 ֿכָיא> וֵמן ִּתארָּתא ו֗הי ֻחוָּבא> ּדֵמן ֵלָּבא ּדַ֣ ָסֵֿכה ֵּדין ּדֻֿפוקָּדָנא ִאיֿתַ֣

ִרירָּתא> יָמנֻוָֿתא ׁשַ֣ ָטֿבָֿתא> וֵמן הַ֣
1Ti 1:6 ֞ו לֵמֵל֞א סִריָקָֿת֑א ו ֗אָנָׁשא וַ֣סטַ֣ וֵמנֵהין ֵמן ָהֵלין טעַ֣

1Ti 1:7 ּכִלין ֵמֵּדם ֿ֭ד ָלא ֵמסּתַ֣ לָֿפֵנ֞א ּדָנֻמוָס֑א ּכַ֣ ו לֵמהָוא מַ֣ ֿבעַ֣ ּבֿ֭דַ֣
ו֗הי ֵמֿתחֵרין ס עלַ֣ לִלי֑ן וָלא ֵמֵּדם ּדַ֣ ממַ֣ ּדַ֣

1Ti 1:8 ר ּבַ֣ ֿכָוֵֿתה ּדָנֻמוָסא ֵנּתּדַ֣ ֑ו ֵאן ֗אָנׁש אַ֣ ִּפיר ֻה֗ ן ּדָנֻמוָסא ׁשַ֣ ן ֵּדי> ָיֿ֭דִעינַ֣
ֵּב֑ה

1Ti 1:9 ֞ לָמֻרוֵֿ֭דא> ֞ וַ֣ ָוֵלא> לִֿכאֵנ֞א ָנֻמוָסא ָלא ִסי֑ם ֵאָלא לעַ֣ ע ּדַ֣ ֿ֭ד ָיֿ֭דַ֣ ּכַ֣
איֵלין ּדָמֵחין ן ולַ֣ איֵלין ּדָלא ּדֵֿכי> ֞ ולַ֣ ָנֵֿתא> לעַ֣ ֞ וַ֣ ָטֵיא> לחַ֣ ֞ וַ֣ ִׁשיֵעא> לרַ֣ וַ֣

֞ לָקֻטוֵלא> ֞ וַ֣ איֵלין ּדָמֵחין ֵלאמָהֿתֻהון> ֞ ולַ֣ יֻהון> אָֿבהַ֣ לַ֣
1Ti 1:10 ֞י לָעֿברַ֣ ֞ וַ֣ ָּגֵלא> לֿ֭דַ֣ ֞ וַ֣ ֞י ִחאֵרא> ֞י ּבנַ֣ לָֿגנּבַ֣ ֞ וַ֣ ם ֵּדֿכֵרא> ֞י עַ֣ לָׁשֿכּבַ֣ ֞ וַ֣ ָנֵיא> לזַ֣ וַ֣

ֻקוֿבָלא ליֻולָּפָנא חִליָמא ו֗הי סַ֣ לֻֿכלֵמֵּדם ִּדאיֿתַ֣ ֞ וַ֣ וָמָֿתא> ל מַ֣ עַ֣
1Ti 1:11 <ימֵנֿת ו ֵּדאָנא ֵאֿתהַ֣ רָֿכא> הַ֣ אָלָהא מֿבַ֣ נֵּגִלָיון ּדֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ּדַ֣ ֵּדאוַ֣

1Ti 1:12 ימָנא ני מהַ֣ ׁשּבַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדחַ֣ ני> לָמרַ֣ ילַ֣ וֵּדא ֗אָנא ֵלה ּדחַ֣ ומַ֣
ני לֵֿתׁשֵמׁשֵּת֑ה וָסמַ֣

1Ti 1:13 נֵנֿת ֵמֻטל ן ֵאָלא ֵאֿתחַ֣ עָר> מצַ֣ ּדָֿפן ֗הִויֿת> וָרֻֿ֭דוֿף וַ֣ ִלי ּדֵמן קִֿ֭דים מֿגַ֣
יָמנֻוָֿתא> ע ֗הִויֿ֑ת ֵעֿבֵּדֿת ּדָלא הַ֣ ֿ֭ד ָלא ָיֿ֭דַ֣ ּדֿכַ֣
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1Ti 1:14 ֵיֻׁשוע ֿב7 יָמנֻוָֿתא וֻחוָּבא> ּדַ֣ ן והַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ ֵסֿגיַֿ֣ת ִּבי ֵּדי֑ן טַ֣
מִׁשיָחא ס

1Ti 1:15 ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ֵאָֿתא ָּבֻלוָֿת֑ה ּד7 מקַ֣ ימָנא ֗הי ֵמלָֿתא וָׁשוָיא ֗הי לַ֣ מהַ֣
ֿ֭דָמיֻהון ֵאָנא ֗אָנא> ָטֵי֑א֞ ּדקַ֣ ָחיֻו לחַ֣ לָעלָמא למַ֣

1Ti 1:16 ֵוא ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ֻּכָלה ֿ֭דָמא נחַ֣ ֑י ּדִֿבי קַ֣ ֵחם עלַ֣ ֵאָלא ֵמֻטל ָהָנא רַ֣
ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ימנֻון ֵּבה לחַ֣ נהַ֣ עִֿתיִֿ֭דין ּדַ֣ איֵלין ּדַ֣ חִויָֿתא ּדַ֣ ֿת ֻרוֵח֑ה לֿתַ֣ ּגרַ֣ מַ֣

1Ti 1:17 ֿ֭ד ל וָלא ֵמֿתחֵז֑א ּדֻהויֻו חַ֣ ּבַ֣ ו ּדָלא ֵמֿתחַ֣ לָּכא ֵּדין ּדָעלֵמ֑א֞ להַ֣ למַ֣
ִמין ס ן אַ֣ ם ָעלִמי> ָלָה֑א ִאיָקָרא וֵֿתׁשֻּבוחָּתא לָעלַ֣ אַ֣

1Ti 1:18 ָוָֿת֞א יֿך נִֿביַ֣ יָמֵֿתָאו֑ס אַ֣ ֿגֵעל ֗אָנא ָלֿך ֵּברי ִט7 ָהָנא ֻּפוקָּדָנא מַ֣
ִּפירָּת֑א ֑ ּדֵֿתֿפֻלוח ּבֵהין ָּפלֻחוָֿתא ָהֵֿ֭דא ׁשַ֣ יּךְ֭ ֞י עלַ֣ הוַ֣ ֿ֭דָמָיָֿת֞א ּדַ֣ קַ֣

1Ti 1:19 קו ֵמנֻהו֑ן לָהֵֿ֭דא ּדחַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדַ֣ ֿבִֿתארָּתא ָטֿבָֿתא> אַ֣ יָמנֻוָֿתא וַ֣ ּבהַ֣
ק֑ו רַ֣ יָמנֻוָֿתא ֵאסּתַ֣ ֵמן הַ֣

1Ti 1:20 אׁשלֵמֿת לָסָטָנא> ּדֵנֿתרֻֿ֭דון נּדָרו֑ס ָהֵלין ּדַ֣ 7אֵלּכסַ֣ וֵמֵנָאוס וַ֣ יֿך ֻה7 אַ֣
ּדִֿפין ס ּדָלא ֵנהוֻון מֿגַ֣

1Ti 2:1 ֵרֿב ָּבֵעא ֗אָנא ָהִֿכיל ֵמָנֿך֑ ּדֵמן-קָֿ֭דם ֻּכלֵמֵּדם ָּבֻעוָֿתא ֵּתהֵוא מקַ֣
֞ יָנָׁשא> וִּדיָֿת֑א חָלֿף ֻּכלֻהון ּבנַ֣ חנַ֣נָּתא> וֿתַ֣ צֻלוָֿתא> וֿתַ֣ אָלָהא> וַ֣ לַ֣

1Ti 2:2 ֿת ר ּבֻֿכָלה ֵּדחלַ֣ לָיא וִניָחא ֵנעמַ֣ ורָֿבֵנ֑א֞ ּדֻעומָרא ׁשַ֣ לֵּכ֞א ורַ֣ חָלֿף מַ֣
ֿכיֻוָֿתא> ָלָהא וּדַ֣ אַ֣

1Ti 2:3 ֑ן חָינַ֣ ָלָהא מַ֣ ּבָלא קָֿ֭דם אַ֣ מקַ֣ ִּפיָרא וַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּגיר ׁשַ֣
1Ti 2:4 <ׁשָרָרא עָֿתא ּדַ֣ יָנָׁש֞א ִנֻחו֑ן וֵנֿתּפנֻון ִליֿ֭דַ֣ ו ּדָצֵֿבא ּדֻֿכלֻהון ּבנַ֣ הַ֣

1Ti 2:5 רָנָׁשא ֞ ּבַ֣ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ אָלָהא וֿ֭דַ֣ ו ֵמצָעָיא ּדַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ ָלָהא> וחַ֣ ו ֵּגיר אַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ חַ֣
ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א

1Ti 2:6 <ֿפֵׁשה ֻּפורָקָנא חָלֿף ֻּכל ֗אָנׁ֑ש ָסהֻּדוָֿתא ֵּדאָֿתֿת ּבזַֿ֣בָנה ו ּדיַ֣֗הֿב נַ֣ הַ֣
1Ti 2:7 ר ֗אָנא וָלא ׁשִליָחה> ֻקוׁשָּתא ָאמַ֣ ָהי ֵּדאָנא ֵאּתִסיֵמֿת ּכֻרוָזה וַ֣

ׁשָרָרא ס יָמנֻוָֿתא ּדַ֣ ֗מֵמ֞א ּבהַ֣ לָֿפָנא ּדעַ֣ הִויֿת מַ֣ ֵּגל ֗אָנ֑א ּדַ֣ מֿ֭דַ֣
1Ti 2:8 ֿ֭ד מִריִמין ֿבֵר֞א ּבֻֿכל ֻּדוָּכ֑א ּכַ֣ ֵלין ּגַ֣ ו מצַ֣ הוַ֣ ָצֵֿבא ֗אָנא ָהִֿכי֑ל ּדַ֣

֞ חׁשָֿבָֿתא> ֿ֭דָלא מַ֣ ֿכָיאִיֿת> ּדָלא ֻרוֿגָזא וַ֣ יֻהו֞ן ּדַ֣ ִאיֿ֭דַ֣
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1Ti 2:9 ֿבנַֿ֣כֻּפוָֿתא חֵמצָּתא וַ֣ לֻֿבוָׁשא> ּבֿתַ֣ ָנא ָאֿף ֵנֵׁש֞א ֵּבאסִּכָמא נַֿ֣כָּפא ּדַ֣ ָהֿכַ֣
ו ּבנַ֣חֵּת֞א ֞ אַ֣ רָּגנָיָֿתא> ו ּבמַ֣ הָֿבא> אַ֣ ֿבֿ֭דַ֣ ֿגֻֿ֭דוֵל֞א וַ֣ צִּביֿתֵהי֑ן ָלא ּבַ֣ ֵנהֵוא ּתַ֣

ִּפיֵר֑א֞ ׁשַ֣
1Ti 2:10 ֿת וּדָי֞ן ֵּדחלַ֣ ָנא ּדָיֵאא לֵנֵׁש֞א ּדֵמׁשּתַ֣ יּכַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֑א֞ אַ֣ ֵאָלא ּבַ֣

ָלָהא> אַ֣
1Ti 2:11 <֗נּתָֿתא ּבֵׁשלָיא הָוֿת ָילָּפא ּבֻֿכל ֻׁשועָּבֿ֭ד אַ֣

1Ti 2:12 ֿבָר֑א ל ּגַ֣ מָרֻחו עַ֣ ֵּפס ֗אָנ֑א וָלא למַ֣ ָלֻֿפו ָלא מַ֣ א֗נּתָֿתא ֵּגיר למַ֣ לַ֣
ֵאָלא ֵּתהֵוא ּבֵׁשלָיא>

1Ti 2:13 <ָוא 7 ם וָהיֵּדין חַ֣ ָֿ֭דם ֵּגיר ֵאֿתּגֵֿבל ֻלוקֿ֭דַ֣ ָא7
1Ti 2:14 <ל ֻּפוקָּדָנא ֿת עַ֣ ֗נּתָֿתא ֵּדין טָעֿת וֵעֿברַ֣ ָו7אָֿ֭דם ָלא טָע֑א אַ֣

1Ti 2:15 <ִּדיֻׁשוָֿתא ֿבקַ֣ ֿבֻחוָּבא> וַ֣ יָמנֻוָֿתא> וַ֣ וֻון ּבהַ֣ ָחָיא ֵּדין ּביַֿ֣֭ד יַ֣לֵּדי֑ה֞ ֵאן נקַ֣
ֿבנַֿ֣כֻּפוָֿתא ס וַ֣

1Ti 3:1 <ִׁשיֻׁשוָֿת֑א עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֞א ָרֵאֿג ימָנא ֗הי ֵמלָֿת֑א ֵּדאן ֗אָנׁש ָרֵאֿג קַ֣ מהַ֣
1Ti 3:2 הָוא ח ֵּב֑ה וַ֣ יָנא ּדֻמוָמא ָלא ֵמׁשּתֿכַ֣ ִׁשיָׁש֑א אַ֣ ן ּדֵנהֵוא קַ֣ ָוֵלא ֵּדי>

ֿכסָנֵי֞א ס> וָרֵחם אַ֣ ּכַ֣ מטַ֣ נֵֿכֿף וַ֣ יָנא ּדִעיר ֵרעָיֵנה> וַ֣ ֗נּתָֿת֑א אַ֣ חָֿ֭דא אַ֣ עָלא ּדַ֣ ּבַ֣
לָֿפן> ומַ֣

1Ti 3:3 <ִּכיֿך מָרא> וָלא ָרהָטא ִאיֵֿ֭דה לֵממָח֑א ֵאָלא ֵנהֵוא מַ֣ ל חַ֣ ר עַ֣ וָלא ָעֿבַ֣
ָצי> וָלא ָרֵחם ֵּכסָּפא> וָלא נַ֣

1Ti 3:4 <ֿכיֻוָֿתא ו֗ה֞י ּבֻׁשועָּבָֿ֭דא ּבֻֿכָלה ּדַ֣ אִחיֿ֭ד ּבנַ֣ ִּפיר> וַ֣ יֵּתה ׁשַ֣ ר ּבַ֣ ּבַ֣ וַ֣מֿ֭דַ֣
1Ti 3:5 ח ָנא ֵמׁשּכַ֣ יּכַ֣ ִּפי֑ר אַ֣ ר ׁשַ֣ ּבַ֣ נֿ֭דַ֣ ע ּדַ֣ יָּתא ּדנַֿ֣פֵׁשה ָלא ָיֿ֭דַ֣ ֵאן ֵּגיר ּבַ֣

ר> ּבַ֣ נֿ֭דַ֣ אָלָהא ּדַ֣ ִעּ֗דֵּתה ּדַ֣
1Ti 3:6 <וָלא ֵנהֵוא טֵלא ֻּתולָמֵֿ֭ד֑ה ּדָלא ֵנּתִרים וֵנֵּפל ּבִֿ֭דיֵנה ּדָסָטָנא

1Ti 3:7 ָרֵי֑א֞ ּדָלא ֵנֵּפל ִּפירָּתא ִאיֿת ֵלה ֵמן ּבַ֣ ן ָּדאֿף ָסהֻּדוָֿתא ׁשַ֣ ָוֵלא ֵּדי>
ֵח֞א ּדָסָטָנא> ֿבֿפַ֣ ּבֵחסָּדא וַ֣

1Ti 3:8 ן וָלא ֵנהוֻון רֵּתי> לֻלון ּתַ֣ ן וָלא נמַ֣ ָנא ֵנהוֻון ּדֵֿכי> מָׁשֵנ֞א ָהֿכַ֣ ָואֿף מׁשַ֣
נֵּפ֑א֞ ִּגָיאא> וָלא ֵנרחֻמון יֻוֿתָרֵנ֞א טַ֣ מָרא סַ֣ צֵלין לחַ֣

1Ti 3:9 <יָמנֻוָֿתא ּבִֿתארָּתא ּדִֿכיָֿתא ֵאָלא ֵנאחֻֿ֭דון ֗אָרָזא ּדהַ֣
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1Ti 3:10 יֻהון ּדָלא ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ מֻׁשו֑ן ּכַ֣ ם> וָהיֵּדין נׁשַ֣ וֵהנֻון ָהֵלין ֵנֿתּבֻקון ֻלוקֿ֭דַ֣
ֵרׁשָין ּס ּס

1Ti 3:11 ימָנ֞ן ן וֵנהוָי֞ן מהַ֣ ֞ וֵנהֵוא ִעיר ֵרעָינֵהי> ָנא ָאֿף ֵנֵׁש֞א ֵנהוָי֞ן נַֿ֣כָּפן> ָהֿכַ֣
רֵצ֞א ס ּבֻֿכל ֵמֵּדם> וָלא ֵנהוָי֞ן ָאֿכָל֞ן קַ֣

1Ti 3:12 ו֗ה֞י ר ּבנַ֣ ּבַ֣ ֗נּתָֿתא הָוֿת ֵלה> וֿ֭דַ֣ חָֿ֭דא אַ֣ יָנא ּדַ֣ מָׁשֵנ֞א ֵנהוֻו֑ן אַ֣ מׁשַ֣
ִּפיר> יֵּתה ׁשַ֣ וֿבַ֣

1Ti 3:13 ֿגֵלא ן ומַ֣ רָֿגא ָטָֿבא ָקֵנין לנַֿ֣פׁשֻהו> ִּפי֑ר ּדַ֣ ֵמׁשו ׁשַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדׁשַ֣ אַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ס יָמנֻוָֿתא ּד7 ִּגָיאא ּבהַ֣ ֵּפ֞א סַ֣ אַ֣

1Ti 3:14 <ל ָאֵֿתא ֗אָנא לָוָֿתֿך עֿגַ֣ ר ֗אָנא ּדֿבַ֣ ּבַ֣ ֿ֭ד מסַ֣ ָהֵלין ָּכֵֿתֿב ֗אָנא ָלֿך֑ ּכַ֣
1Ti 3:15 יֵּתה ָּפֻֿכו ּבֿבַ֣ ָנא ָוֵלא לֵמֿתהַ֣ יּכַ֣ ע אַ֣ ר ֗אָנ֑א ּדֵֿתּדַ֣ וחַ֣ ֵואן ֻהו ֵּדין ּדמַ֣

ׁשָרָרא> ֻמוָֿ֭דא וֵׁשֵֿתאסָֿתא ּדַ֣ ָי֑א עַ֣ אָלָהא חַ֣ אָלָה֑א ִּדאיֵֿתיה ִעּ֗דָּתא ּדַ֣ ּדַ֣
1Ti 3:16 <ר ֿבסַ֣ ֿב ֻהו ֗אָרָזא ָהָנא ּדִֿכאנֻוָֿת֑א ֵּדאֿתּגִלי ּבַ֣ ִריָראִיֿת רַ֣ וׁשַ֣

ן ּבָעלָמא> ימַ֣ ֞ ֵואֿתהַ֣ ֗מֵמא> ֞ ֵואֿתּכֵרז ֵּביֿת עַ֣ אֵֿכא> לַ֣ ק ּבֻרוח> ֵואֿתחִזי למַ֣ ּדַ֣ ֵואזּדַ֣
ק ּבֻׁשוֿבָחא ס לַ֣ ֵואסּתַ֣

1Ti 4:1 ֿבזַֿ֣בֵנ֞א ֗אחָרֵי֞א ֵנֿפרֻקון ֗אָנׁש ֗אָנׁש ֻרוָחא ֵּדין ּפִׁשיָקאִיֿת ָאמָר֑א ּדַ֣
ר יֻולָּפֵנ֞א ּדִׁשאֵֿ֭ד֑א֞ ר ֻרוֵח֞א ָטעָיָֿת֞א וָֿבֿתַ֣ יָמנֻוָֿת֑א וִנאזֻ֗לון ָּבֿתַ֣ ֵמן הַ֣
1Ti 4:2 ֿכֵוין ָּדֻֿבוָֿתא> וַ֣ לִלין ּכַ֣ ממַ֣ טֵעין וַ֣ ָּגָלא מַ֣ ָהֵלין ּדֵֿבאסִּכָמא ּדַ֣

ּבִֿתארּתֻהון>
1Ti 4:3 אָלָהא ּבָרא ֵאֵני֞ן יֵלין ּדַ֣ ֿפרִקין ֵמן ֵמאֿכָלָֿת֑א֞ אַ֣ ָוֻֿגו> ומַ֣ וָֿכֵלין לֵמזּדַ֣

ימִנין וָיֿ֭דִעין ׁשָרָרא> מהַ֣ איֵלין ּדַ֣ וִּדיָֿתא> לַ֣ לֻחוָׁשָחא וַ֣לֿתַ֣
1Ti 4:4 ֑י ֵאן סלַ֣ יּת ֵמֵּדם ּדמַ֣ ו> ולַ֣ ִּפיר ֻה֗ אָלָה֑א ׁשַ֣ ֿבֵרא לַ֣ ֵמֻטל ּדֻֿכל ּדַ֣

וִּדיָֿתא ֵנֿתנֵסֿב> ּבֿתַ֣
1Ti 4:5 <צֻלוָֿתא אָלָהא וֿבַ֣ ׁש ֵּגיר ּבֵמלָֿתא ּדַ֣ ּדַ֣ ֵמֿתקַ֣

1Ti 4:6 ֵיֻׁשוע מָׁשָנא ָטָֿבא ֵּתהֵוא ּד7 ֑֞ מׁשַ֣ יּךְ֭ אחַ֣ ֵלֿף לַ֣ ָהֵלין ֵאן ֵּתהֵוא מַ֣
֗נּת ֿביֻולָּפָנא ָטָֿבא ּדיִַ֣ליֿף אַ֣ יָמנֻוָֿתא וַ֣ ֗נּת ּבֵמֵל֞א ּדהַ֣ ֵּבא אַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתרַ֣ מִׁשיָח֑א ּכַ֣

ס
1Ti 4:7 ֵרׁש נַֿ֣פָׁשֿך ֗א֑ל וֿ֭דַ֣ ִּכיָהָֿת֞א ּדָסָֿבָֿת֞א ֵאׁשּתַ֣ ֵמן ֻׁשועָיָֿת֞א ֵּדין ּפַ֣

ּבִֿכאנֻוָֿתא>
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1Ti 4:8 ֑ר ִּכאנֻוָֿתא ֵּדין ּבֻֿכל וּתַ֣ ֿגָרא זַֿ֣בָנא ֗הו זֻעוָרא מַ֣ ֻּדוָרָׁשא ֵּגיר ּדֿפַ֣
עִֿתיֿ֭ד ס ֞ ּדזַֿ֣בָנא ָהָנא וֿ֭דַ֣ ֵיא> וּתָרא> ִואיֿת ָלה ֻׁשו֗וָּדָיא ּדחַ֣ ֵמֵּדם מַ֣

1Ti 4:9 <ָּבֻלוָֿתה מקַ֣ ימָנא ֗הי ֵמלָֿתא וָׁשוָיא ֗הי לַ֣ מהַ֣
1Ti 4:10 ָי֑א אָלָהא חַ֣ ּבִרינַ֣ן ּבַ֣ מסַ֣ ֑ן ּדַ֣ סִֿ֭דינַ֣ ן וֵמֿתחַ֣ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ֗הו ֵּגיר ָלֵאינַ֣

֞ ימֵנא> מהַ֣ יָנָׁש֞א ֻּכלֻהו֑ן יִַּ֣תיָראִיֿת ּדַ֣ ֿבנַ֣ חָיָנא ּדַ֣ ו֗הי מַ֣ ִּדאיֿתַ֣
1Ti 4:11 <ֵקֿ֭ד ֵלֿף וֿפַ֣ ָהֵלין אַ֣

1Ti 4:12 ֞ ימֵנא> מהַ֣ ליֻוָֿתֿך֑ ֵאָלא הִוי ּדֻמוָֿתא לַ֣ ל טַ֣ וָלא ֗אָנׁש נַֿ֣בֵסא עַ֣
ֿכיֻוָֿתא> ֿבֿ֭דַ֣ יָמנֻוָֿתא> וַ֣ ֿבהַ֣ ֿבֻחוָּבא> וַ֣ ֿבֻהוָּפָֿכא> וַ֣ ּבֵמלָֿתא> וַ֣

1Ti 4:13 <ֿביֻולָּפָנא ֿבָֿבֻעוָֿתא> וַ֣ ט ּבֵקרָיָנא> וַ֣ ּפַ֣ ֿ֭ד ָאֵֿתא ֗אָנ֑א ֵאֿתחַ֣ עַ֣
1Ti 4:14 נִֿביֻוָֿתא ֿת ָלֿך ּבַ֣ ֿבָֿתא ִּדאיֿת ָּבֿך֑ ָהי ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ והַ֣ וָלא ֵּתֿבֵסא ּבמַ֣

ִׁשיֻׁשוָֿתא> סָים ִאיָֿ֭דא ּדקַ֣ וֿבַ֣
1Ti 4:15 יּךְ֭ ָאֵֿתא קָֿ֭דמַ֣ ע לֻֿכלָנׁש ּדלַ֣ ֿבֵהין הִו֑י ּדֵֿתִֿתיֿ֭דַ֣ ָּגא וַ֣ ּבָהֵלין ֵאֿתהַ֣

֗נּת> אַ֣
1Ti 4:16 ֿ֭ד ָהֵלין ֵּגיר ֵּתעֵּבֿ֑֭ד ן ּכַ֣ מֵסן ּבֻהו> ֿביֻולָּפָנֿך֑ וחַ֣ ֗הר ּבנַֿ֣פָׁשֿך וַ֣ ֵואזּדַ֣

איֵלין ּדָׁשמִעין ָלֿך֑ ֵחא ולַ֣ נַֿ֣פָׁשֿך ּתַ֣
1Ti 5:1 איֵלין אָֿבא> ולַ֣ יֿך ּדלַ֣ ִּפיָסי֗הי אַ֣ ִׁשיָׁשא ָלא ֵּתֿגֻעו֑ר ֵאָלא אַ֣ ּבקַ֣

֞ יּכְ֭> אחַ֣ יֿך ּדלַ֣ טֵלין אַ֣ ּדַ֣
1Ti 5:2 אחָוָֿתֿך֞ ּבֻֿכָלה יֿך ּדלַ֣ לָי֞ן אַ֣ איֵלין ּדטַ֣ ֞ ולַ֣ יֿך ֵאמָהָֿתא> ִׁשיָׁשָֿת֞א אַ֣ לקַ֣ וַ֣

ֿכיֻוָֿתא ס ּדַ֣
1Ti 5:3 <ׁשָרָרא ארמָלָֿת֞א ֵאֵני֞ן ּבַ֣ איֵלין ּדַ֣ ֑ר לַ֣ ארמָלָֿת֞א יַ֣קַ֣ לַ֣

1Ti 5:4 ם ָי֑א֞ ִנאלֻּפון ֻלוקֿ֭דַ֣ ֞י ּבנַ֣ ו ּבנַ֣ ָי֞א אַ֣ לָּתא ִּדאיֿת ָלה ּבנַ֣ רמַ֣ ֵואן ִאיֿת אַ֣
ּבָלא ֞ ָהֵֿ֭דא ֵּגיר מקַ֣ יֻהון> אָֿבהַ֣ ּדֻקו֑ן וֵנֿפרֻעון ֻחוֿבֵל֞א לַ֣ יּתֻהון ֵנזּדַ֣ ֞י-ּבַ֣ ֿבנַ֣ ּדֿבַ֣

ָלָהא> קָֿ֭דם אַ֣
1Ti 5:5 ל ֿבָרה עַ֣ ּדָּת֑א ָהֵֿ֭דא סַ֣ וחַ֣ לָּתא ֗הי וַ֣מׁשַ֣ רמַ֣ ִריָראִיֿת אַ֣ יָֿ֭דא ֵּדין ּדׁשַ֣ אַ֣

ֿבָֿבעָוָֿת֞א ּבִללָיא וִֿבאיָמָמא> ָוָֿת֞א וַ֣ צלַ֣ אִמיָנא ּבַ֣ ָלָהא ֗ה֑ו וַ֣ אַ֣
1Ti 5:6 <ָיא ֿ֭ד חַ֣ ִניַ֣֑א ִמיָֿתא ֗הי ּכַ֣ יָֿ֭דא ֵּדין ּדָֿפלָחא ֵאסטרַ֣ אַ֣

1Ti 5:7 ֞ ֿ֭דָלא ֵרׁשָין ֵנהוָין> ֵקֿ֭ד לֵהי֑ן ּדַ֣ יּת מֿפַ֣ ָהֵלין הוַ֣
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1Ti 5:8 יֻהון איֵלין ִּדאיֿתַ֣ איֵלין ּדִֿ֭דיֵלה ֵאנֻו֑ן ויִַּ֣תיָראִיֿת ּדַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵּגיר ּדַ֣
ו ֵמן יָמנֻוָֿת֑א וִֿביׁש ֻה֗ ר ֵלה ּבהַ֣ יָמנֻוָֿתא ָלא ָיֵצֿף֑ ָהָנא ּכֿפַ֣ יָּתא ּדהַ֣ ֞י-ּבַ֣ ּבנַ֣

ימִנין> יֵלין ּדָלא מהַ֣ אַ֣
1Ti 5:9 ֞ יָֿ֭דא ּדָלא ּבִציָרא ֵמן ׁשִּתין ׁשִנין> לָּת֑א אַ֣ רמַ֣ יּת ָהִֿכיל ָּגֵֿבא אַ֣ הוַ֣

ֿבָרא הָוֿת> ו ּגַ֣ ֿ֭ד ֻה֗ לחַ֣ יָֿ֭דא ּדַ֣ אַ֣
1Ti 5:10 ֿת ּבלַ֣ ֞ ֵאן קַ֣ ָיא> ּביַֿ֣ת ּבנַ֣ ִּפיֵר֑א֞ ֵאן רַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֞א ׁשַ֣ ִואיֿת ָלה ָסהֻּדוָֿתא ּדַ֣
ֿת לֿכַ֣ ֞ ֵאן הַ֣ אִליֵצא> ֿת לַ֣ רוחַ֣ ֞ ֵאן אַ֣ ִּדיֵׁשא> יֻהו֞ן ּדקַ֣ ֿת ֵרֿגלַ֣ ִׁשיֿגַ֣ ֞ ֵאן אַ֣ ֿכסָנֵיא> אַ֣

ּבֻֿכל עָֿבֿ֭ד ָטֿב>
1Ti 5:11 ל רָי֞ן לֵהין ֵּגיר עַ֣ ֗אל> ֵמצטַ֣ ֞ ֵאׁשּתַ֣ לָין> יֵלין ּדטַ֣ רמָלָֿת֞א ֵּדין אַ֣ ֵמן אַ֣

ֿבֵר֑א֞ מִׁשיָח֑א וָֿבעָי֞ן לֵמהָוא לֿגַ֣
1Ti 5:12 <ֿ֭דָמיָּתא יָמנֻוֿתֵהין קַ֣ ם הַ֣ טלַ֣ ֑ו ּדַ֣ ָים ֻה֗ וִֿ֭דינֵהין קַ֣

1Ti 5:13 לֻחוֿ֭ד רָּכ֞ן ֵּביֿת ָּבֵּת֑א֞ וָלא ּבַ֣ ֿ֭ד ֵמֿתּכַ֣ ָננֻוָֿתא> ּכַ֣ ָילָּפ֞ן ֵּדין ָאֿף חֿבַ֣
לָל֞ן ֵמֵּדם ּדָלא נמַ֣ ֞ וַ֣ רָק֞ן סִריָקָֿתא> נֿפַ֣ מ֗לָלא> וַ֣ ָננֻוָֿת֑א ֵאָלא ָאֿף ּדנַ֣סּגָי֞ן מַ֣ חֿבַ֣

ָוֵלא>
1Ti 5:14 ּבָרן נֿ֭דַ֣ ֞ וַ֣ ָיא> ֞ וִנאלָּד֞ן ּבנַ֣ וָֿגן> לָי֑ן֞ ֵנזּדַ֣ איֵלין ּדטַ֣ ָצֵֿבא ֗אָנא ָהִֿכי֑ל ּדַ֣

ֿבֵעלּדָֿבָֿבא ָאֿפָלא חָֿ֭דא ֵעלָֿתא ּדֻצוִחיָֿתא> יֵהי֑ן֞ וָלא ֵנּתָל֞ן לַ֣ ָּבּתַ֣
1Ti 5:15 <ר ָסָטָנא ִריו ֗אָנׁש ֗אָנׁש לֵמסָטא ָּבֿתַ֣ ל ּדָהָׁשא ֵּגיר ׁשַ֣ עַ֣

1Ti 5:16 רֻסון רמָלָֿת֑א֞ נֿתַ֣ נָּתא ִאיֿת לֻהון אַ֣ ימַ֣ ו מהַ֣ ימָנא אַ֣ ֵאן ֗אָנׁש מהַ֣
ק ס ׁשָרָרא ֵּתסּפַ֣ ארמָלָֿת֞א ֵאֵני֞ן ּדַ֣ איֵלין ּדַ֣ ל ִעּ֗דָּת֑א ּדלַ֣ ֵאֵני֞ן וָלא ִנאקָרן עַ֣

1Ti 5:17 ּבִרי֑ן ִלאיָקָרא עִֿפיָֿפא ֵנׁשוֻו֑ן ִּפיר ֵמּתּדַ֣ יֵלין ּדׁשַ֣ ִׁשיֵׁש֞א אַ֣ קַ֣
ֿביֻולָּפָנא> יֵלין ּדָלֵאין ּבֵמלָֿתא וַ֣ יִַּ֣תיָראִיֿת אַ֣

1Ti 5:18 ו ָּפעָלא ֿ֭דָרֿכָּתא> וָׁשֵוא ֻה֗ וָרא ּבַ֣ ר ֵּגיר ּכָֿתָֿב֑א ּדָלא ֵּתֿבֻלום ּתַ֣ ֵאמַ֣
ֿגֵרה> אַ֣

1Ti 5:19 ֿתָלָֿתא ל ֻּפום ּתֵרי֞ן וַ֣ ֵּב֑ל ֵאָלא עַ֣ ִׁשיָׁשא קִטֿגָרנֻוָֿתא ָלא ּתקַ֣ ל קַ֣ עַ֣
ָסהִּדין>

1Ti 5:20 <רָּכא ּד֗אָנָׁשא ֵנֿ֭דחֻלון ֵו֑ן ָּדאֿף ׁשַ֣ ן קָֿ֭דם ֻּכלָנׁש ּכַ֣ איֵלין ּדָחֵטי> לַ֣
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1Ti 5:21 ו֗ה֞י אֿכַ֣ לַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ומַ֣ ָלָהא> וָמרַ֣ ֵהֿ֭ד ֗אָנא ָלֿך קָֿ֭דם אַ֣ מסַ֣
ֿב סַ֣ ם ֵרעָיָנֿך לֵמֵּדם> וָלא ֵּתסֻעור ֵמֵּדם ּבמַ֣ ּדַ֣ ר> וָלא ֵנֿתקַ֣ ָי֑א֞ ּדָהֵלין ֵּתטַ֣ ּגֿבַ֣

אֵּפ֞א ּס ּס ּבַ֣
1Ti 5:22 ֞ חָטֵה֞א נֻוֿכָרֵיא> ֿף ּבַ֣ וּתַ֣ ל ֗אָנׁש ָלא ּתִסי֑ם וָלא ֵּתׁשּתַ֣ ל עַ֣ עֿגַ֣ ִאיָֿ֭דא ּבַ֣

ֿכיֻוָֿתא> ר ּבֿ֭דַ֣ נַֿ֣פָׁשֿך טַ֣
1Ti 5:23 יּת ָׁשֵֿתא ֵמֻטל ִליל ֗הוַ֣ מָרא קַ֣ ָי֞א ָלא ֵּתׁשֵּת֑א ֵאָלא חַ֣ וֵמִּכיל מַ֣

ִמיֵנ֞א ס יּךְ֭֞ אַ֣ ֵאסֻטומָֿכֿך֑ וֵמֻטל ֻּכורָהנַ֣
1Ti 5:24 ּדִמין לֻהון מקַ֣ ן וַ֣ יֻהו֞ן ִיִֿ֭דיִעין ֵאנֻו> חָטהַ֣ יָנָׁש֞א ּדַ֣ ִאיֿת ּבנַ֣

רֻהון ָאִז֗לי֑ן לֵֿביֿת-ִּדיָנ֑א ִואיֿת ּדָֿבֿתַ֣
1Ti 5:25 ן ֗אחָרנָיאִיֿת ֵאנֻו> איֵלין ּדַ֣ ָנא ָאֿף עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֞א ִיִֿ֭דיִעין ֵאנֻו֑ן וַ֣ ָהֿכַ֣

לֵמטָׁשא ָלא ֵמׁשּכִחין ס
1Ti 6:1 יֻהו֞ן ּבֻֿכל ִאיָקר ֿבֻּדוָֿת֑א לָמרַ֣ יֻהון ּתֵחיֿת ִניָרא ּדעַ֣ יֵלין ִּדאיֿתַ֣ אַ֣

ֿף> ּדַ֣ אָלָהא ויֻולָּפֵנה ֵמֿתּגַ֣ ֵנאחֻֿ֭דו֑ן ּדָלא ֵנהֵוא ׁשֵמה ּדַ֣
1Ti 6:2 ל ן עַ֣ ימֵנ֑א֞ ָלא ֵנֿבֻסון ּבֻהו> ָי֞א מהַ֣ יֵלין ֵּדין ִּדאיֿת לֻהון ָמרַ֣ אַ֣

֞ ִּביֵֿבא> ימֵנ֞א ֵאנֻון וחַ֣ מהַ֣ ל ּדַ֣ ן עַ֣ מֻׁשון ֵאנֻו> יֻהו֞ן ֵאנֻו֑ן ֵאָלא יִַּ֣תיָראִיֿת נׁשַ֣ אחַ֣ ּדַ֣
ֿבִעי ֵמנֻהון> ֵלֿף וַ֣ ן ָהֵלין אַ֣ ָהֵלין ּדֵמּתּתִניִחין ּבֵֿתׁשֵמׁשּתֻהו>

1Ti 6:3 ֿב לֵמֵל֞א רַ֣ ֵלֿף יֻולָּפָנא ֗אחִרָנ֑א וָלא ֵמֿתקַ֣ ֵאן ֵּדין ִאיֿת ֗אָנׁש ּדמַ֣
ָלָה֑א ֿת אַ֣ ליֻולָּפָנא ּדֵֿ֭דחלַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> וַ֣ חִליָמָֿת֞א ּדָמרַ֣

1Ti 6:4 ֿבָעָֿתא ֿ֭דָרָׁשא וֿבַ֣ ֑ע ֵאָלא ּכִריה ּבַ֣ ֿ֭ד ֵמֵּדם ָלא ָיֿ֭דַ֣ ָהָנא ֵמּתִרים ּכַ֣
מָסם ּבֵרעָיָנא ִּביָׁשא> ּדֵמֵל֑א֞ ּדֵמנֵהין ָהֵוא חָסָמא> וֵחרָיָנא> וֻֿגוָּדָֿפא> וַ֣

1Ti 6:5 <ֿגִליִזין ֵמן ֻקוׁשָּתא ן וַ֣ ל ֵרעָינֻהו> ּבַ֣ מחַ֣ יֵלין ּדַ֣ יָנָׁש֑א֞ אַ֣ ֿבנַ֣ וַׁ֣שָחָקא ּדַ֣
֗חק ֵמן ָהֵלין> ֗נּת ֵּדין ֵאֿתרַ֣ ָלָהא> אַ֣ ֿת אַ֣ וָסֿבִרין ּדֵֿתֻֿגורָּתא ֗הי ֵּדחלַ֣

1Ti 6:6 חָֿתא חׁשַ֣ ָלָהא ּבַ֣ ֿת אַ֣ ָּבא ֗ה֑י ִּדאיֵֿתיה ֵּדחלַ֣ ן רַ֣ ן ֵּגיר ִּדילַ֣ ֵּתאֻֿגורּתַ֣
ן> ּדֵמסֿתַ֣

1Ti 6:7 ֵּפק ֵמֵנה ֵעלן לָעלָמ֑א ִויִֿ֭דיָעא ָּדאֿפָלא ּדנַ֣ ֵמֵּדם ֵּגיר ָלא אַ֣
ן> ֵמׁשּכִחינַ֣

1Ti 6:8 <ֿכִסיָֿתא ן ֵמאֻֿכולָּתא וֿתַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ָסֿפָקא לַ֣
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1Ti 6:9 רִֿגיָֿגָֿת֞א ֞ וֿבַ֣ ֵחא> ֿבֿפַ֣ ֞ וַ֣ ֑ר ָנֿפִלין ּבֵנסיֻוֵנא> יֵלין ֵּדין ּדָצֵֿבין לֵמעּתַ֣ אַ֣
אֿבָּדָנא> חָֿבָלא וֿבַ֣ יָנָׁשא ּבַ֣ ֿבנַ֣ ּבָע֞ן לַ֣ ּגָֿפ֞ן וַ֣מטַ֣ ֿכָל֞ן וַ֣מסַ֣ ִּגָיאָֿת֑א֞ ּדסַ֣ סַ֣

1Ti 6:10 ֿת ֵּכסָּפא> ִואיֿת ֗אָנָׁשא ֵעָקָרא ֵּדין ּדֻֿכולֵהין ִּביָׁשָֿת֞א ִאיֵֿתיה ֵרחמַ֣
ִּגֵיא֞א ס אָוֵנ֞א סַ֣ ֵעלו לֿ֭דַ֣ ֑ו ונַֿ֣פׁשֻהון אַ֣ יָמנֻוָֿתא טעַ֣ ֿגו ֵל֑ה וֵמן הַ֣ ֿגרַ֣ ֵּדאֿתרַ֣

1Ti 6:11 ר ֗רט ָּבֿתַ֣ אָלָה֑א ֵמן ָהֵלין עֻרו֑ק והַ֣ רָנָׁשא ּדַ֣ ֗נּת ֵּדין ָאו ּבַ֣ אַ֣
ר ר ֻחוָּבא> וָֿבֿתַ֣ יָמנֻוָֿתא> וָֿבֿתַ֣ ר הַ֣ ר ִּכאנֻוָֿתא> וָֿבֿתַ֣ זִַּ֣דיֻקוָֿתא> וָֿבֿתַ֣

ִּכיֻֿכוָֿתא> ר מַ֣ יּבָרנֻוָֿתא> וָֿבֿתַ֣ מסַ֣
1Ti 6:12 לֻהון ם ּדַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ יָמנֻוָֿת֑א וַ֣אֿ֭דֵרֿך חַ֣ אֻֿגוָנא ָטָֿבא ּדהַ֣ ׁש ּבַ֣ ּתַ֣ ֵואֿתּכַ֣

ִּגֵיא֞א ס וִּדיָֿתא ָטֿבָֿתא קָֿ֭דם ָסהֵּד֞א סַ֣ אוִּדיֿת ּתַ֣ ֵאֿתקִריּ֑ת וַ֣
1Ti 6:13 ו ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> הַ֣ ֵחא ֻּכ֑ל ו7 ו ּדמַ֣ ָלָהא> הַ֣ ֵהֿ֭ד ֗אָנא ָלֿך קָֿ֭דם אַ֣ מסַ֣

ִּפירָּת֑א ָטוס ָסהֻּדוָֿתא ׁשַ֣ ילַ֣ נִטָיוס ִּפ7 אסֵהֿ֭ד קָֿ֭דם ָּפ7 ּדַ֣
1Ti 6:14 ָמא לֵֿגלָיֵנה ֿ֭דָלא ֻמוָמ֑א עֿ֭דַ֣ ּדֵֿתטִריו֗ה֑י ֻּפוקָּדָנא ּדָלא ֻטולָׁשא וַ֣

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ּדָמרַ֣
1Ti 6:15 ו֗ה֑י לֻחוֿ֭דַ֣ ילָֿתָנא ּבַ֣ רָֿכא וחַ֣ ָלָהא מֿבַ֣ ֵויו֗הי אַ֣ עִֿתיֿ֭ד ּבזַֿ֣בֵנה נחַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

֞ ָוָֿתא> לֵּכ֞א וָמָרא ּדָמרַ֣ לָּכא ּדמַ֣ מַ֣
1Ti 6:16 ר ּבנֻוהָר֑א ּד֗אָנׁש ָלא ל> וָעמַ֣ ּבַ֣ ו֗הי ָלא ֵמֿתחַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ו ּדֻהו ּבַ֣ הַ֣

יָנָׁש֞א ָלא חָזי֗ה֑י ָואֿפָלא מֵצא לֵמחזֵיה> ֿב ֵלה> ו֗אָנׁש ֵמן ּבנַ֣ רַ֣ ח ּדֵנֿתקַ֣ ֵמׁשּכַ֣
ִמין ס ן אַ֣ ם ָעלִמי> ו ּדֵלה ִאיָקָרא וֻׁשולָטָנא לָעלַ֣ הַ֣

1Ti 6:17 יֻהו֑ן֞ וָלא ֵקֿ֑֭ד ּדָלא ֵנּתִריֻמון ּבֵרעָינַ֣ ִּתיֵר֞א ּדָעלָמא ָהָנא ּפַ֣ לעַ֣
ו ָיא> הַ֣ ָלָהא חַ֣ ל אַ֣ ו֗הי ֻּתוֿכָלָנ֑א ֵאָלא עַ֣ יּת עלַ֣ ל ֻעוֿתָרא ּדלַ֣ ֿכֻלון עַ֣ ֵנּתּתַ֣

֑ן נָיחַ֣ ִּתיָראִיֿת לַ֣ ן ֻּכל עַ֣ ּדיַ֣֗הֿב לַ֣
1Ti 6:18 וֵנהוֻון ּדִליִלין ֞ ִּפיֵרא> ֞ וֵנעּתֻרון ּבֻסועָרֵנ֞א ׁשַ֣ וֵנעּבֻֿ֭דון עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿבא>

וָּתֻֿפו> לֵמׁשּתַ֣ ל וַ֣ לֵמּתַ֣
1Ti 6:19 עִֿתיֿ֑֭ד ּדנַֿ֣֭דרֻֿכון נִסיֻמון לנַֿ֣פׁשֻהון ֵׁשֵֿתאסָּתא ָטֿבָֿתא לֵמֵּדם ּדַ֣ וַ֣

ִריָרא ס ֵי֞א ׁשַ֣ חַ֣
1Ti 6:20 עֻרוק ֵמן ּבָנֿ֞ת-ָקֵל֞א ֗הר ּבֵמֵּדם ֵּדאֿתּגֵעל ָלֿך֑ וַ֣ יָמֵֿתא֑א ֵאזּדַ֣ ָאו ִט7

ָּגלָֿתא> עָֿתא ּדַ֣ סִריָקָֿת֑א֞ וֵמן הָֿפָֿכָֿת֞א ִּדיֿ֭דַ֣
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1Ti 6:21 יֻּבוָֿתא יָמנֻוָֿתא> טַ֣ ו לֻהון ֵמן הַ֣ וֵּדין ָלה> טעַ֣ יֵלין ֵּגיר ּדֵמׁשּתַ֣ אַ֣
ִמין ס ָמֿך> אַ֣ עַ֣

 
 



Second Timothy
2Ti 1:1 ֿבֻמולָּכָנא אָלָהא> וַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ּבֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ וָלוס ׁשִליָחא ּד7 7 ּפַ֣

ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ֿב7 ֵי֞א ּדַ֣ ּדחַ֣
2Ti 1:2 ָלָהא חֵמ֞א וַׁ֣שָלָמא> ֵמן אַ֣ יֻּבוָֿתא ורַ֣ ִּביָֿבא> טַ֣ ִטיָמֵֿתָאוס ּבָרא חַ֣ ל7

ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ס ָֿב֑א וֵמן ָמרַ֣ אַ֣
2Ti 1:3 ָֿבָהֿת֞י ּבִֿתארָּתא ֵמׁש ֗אָנא ֵמן אַ֣ ו ּדֵלה מׁשַ֣ אָלָהא> הַ֣ וֵּדא ֗אָנא לַ֣ מַ֣

ָוֿת֞י ּדִללָיא וִֿ֭דאיָמָמא> צלַ֣ ר ֗אָנא ָלֿך ּבַ֣ אִמיָנאִיֿת ֵמּתּדֿכַ֣ ּדִֿכיָֿת֑א ּדַ֣
2Ti 1:4 <ֻֿ֭דוָֿתא יּךְ֭֞ ֵּדאֿתמֵלא חַ֣ ר ֗אָנא ֵּדמעַ֣ סֵוא ֗אָנא לֵמחזָיֿך> וֵמּתּדֿכַ֣ וַ֣
2Ti 1:5 ם ׁשָרֿת ֻלוקֿ֭דַ֣ ִרירָּת֑א ָהי ּדַ֣ יָמנֻוָֿתֿך ׁשַ֣ והָּדָנא ּדָהֵוא ִלי ּבהַ֣ ּבֻע֗

וִניִק֑א מָּפס ֗אָנא ֵּדין ָּדאֿף ָּבֿך> ָואִיס> וֵֿבאָמֿך ֵא7 ֵּבאָמא ֵּדאָמֿך ל7
2Ti 1:6 אָלָה֑א ָהי ִּדאיֿת ָּבֿך ֿבָּתא ּדַ֣ והַ֣ ֿתִעיר מַ֣ ֗עֵהֿ֭ד ֗אָנא ָלֿך֑ ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא מַ֣

סָים ִאיֿ֭די> ּבַ֣
2Ti 1:7 <ֿ֭דֻחוָּבא יָלא> וַ֣ ָלָהא ֻרוָחא ּדֵֿ֭דחלָֿת֑א ֵאָלא ּדחַ֣ ן אַ֣ ָלא ֵּגיר יַ֣֗הֿב לַ֣

רּתָינֻוָֿתא> וַֿ֣֭דמַ֣
2Ti 1:8 אִסיֵר֑ה ֵאָלא ן ָאֿפָלא ִּבי ּבַ֣ ֿת ּבָסהֻּדוֵֿתה ּדָמרַ֣> ָלא ָהִֿכיל ֵּתֿבהַ֣

אָלָה֑א יָלא ּדַ֣ נֵּגִלָיון ּבחַ֣ ם ֵאוַ֣ ׁשֻקול ִּביָׁשָֿת֞א עַ֣
2Ti 1:9 יֿך י֞ן ֵאָלא אַ֣ יֿך עָֿבֿ֭דַ֣ ו אַ֣ ִּדיָׁשא> לַ֣ קָרן ּבֵקרָיָנא קַ֣ אחיַ֣ן וַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ֵמן קָֿ֭דם זַֿ֣בָנא ן ּב7 ֿת לַ֣ יֻּבוֵֿת֑ה ָהי ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣ ֵצֿבָיֵנה> וטַ֣

֞ ּדָעלֵמא>
2Ti 1:10 וָּתא ֵטל למַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדֿבַ֣ חָינַ֣ ליַֿ֣ת ָהָׁשא ּבֵֿגלָיֵנה ּדמַ֣ ֵואֿתּגַ֣

נֵּגִלָיו֑ן ּבָלנֻוָֿתא ֵּבאוַ֣ ֵי֞א וָלא ֵמֿתחַ֣ ִוי חַ֣ וחַ֣
2Ti 1:11 ֞ ֗מֵמא> לָֿפָנא ּדעַ֣ ׁשִליָחא ומַ֣ ו ֵּדאּתּתִסיֵמֿת ֵּבה ֵאָנא ָּכֻרוָזא וַ֣ הַ֣

2Ti 1:12 ן ע ֗אָנא ֵּגיר ּבמַ֣ ר ֗אָנא ָהֵלי֑ן וָלא ָּבֵהֿת ֗אָנא> ָיֿ֭דַ֣ יּבַ֣ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא מסַ֣
ו> ר ִלי ליַ֣וָמא הַ֣ ו֗ה֞י ֻּגועָלני לֵמטַ֣ מָּפס ֗אָנ֑א ּדָמטָיא ִּבאיֿ֭דַ֣ ימֵנֿ֑ת וַ֣ הַ֣

2Ti 1:13 יָמנֻוָֿתא עּת ֵמני> ּבהַ֣ ׁשמַ֣ וָר֑א ֵמֵל֞א חִליָמָֿת֞א ּדַ֣ ֵנהוָי֞ן ָלֿך חַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ּס ּס ֿב7 ֿבֻחוָּבא ּדַ֣ וַ֣

2Ti 1:14 <ן ֿת ּבַ֣ ֑ר ּבֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> ָהי ּדֵעמרַ֣ ֻּגועָלָנא ָטָֿבא טַ֣
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2Ti 1:15 יֻהון אִסיַ֣֑א ִּדאיֿתַ֣ 7 ֿכו ֵמני ֻּכלֻהון ָהֵלין ּדֿבַ֣ הֿפַ֣ ֗נּת ָהֵֿ֭ד֑א ּדַ֣ ע אַ֣ ָיֿ֭דַ֣
ֵהרָמֵּגנוס> וֵּגָלוס ו7 ֵמנֻהון ֻּפ7

2Ti 1:16 <ני ִניחַ֣ ִּגָיא֞ן אַ֣ אִנִסיָֿפוָרו֑ס ּדזַֿ֣בִני֞ן סַ֣ יֵּתה ָּד7 חֵמ֞א לֿבַ֣ ן רַ֣ ֵנֵּתל ָמרַ֣
֞י ָלא ּבֵהֿת> אֻסורַ֣ ֿבִׁשׁשָלָֿת֞א ּדַ֣ וַ֣

2Ti 1:17 <ני חִֿפיֻטוָֿתא ּבָעני ֵואׁשּכחַ֣ וִמ֑י ּבַ֣ רֻה֗ ֿ֭ד ֵאָֿתא ל7 ֵאָלא ָאֿף ּכַ֣
2Ti 1:18 ֿכָמא ו> וַ֣ ן ּביַ֣וָמא הַ֣ חֵמ֞א לָוֿת ָמרַ֣ ח רַ֣ ֑ן ּדֵנׁשּכַ֣ ֵנֵּתל ֵלה ָמרַ֣

֗נּת ס ע אַ֣ אֵֿפָסו֑ס יִַּ֣תיָראִיֿת ָיֿ֭דַ֣ ני ֵּב7 מׁשַ֣ ּדׁשַ֣
2Ti 2:1 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ֿב7 יֻּבוָֿתא ּדַ֣ יַ֣ל ּבטַ֣ ֗נּת ָהִֿכיל ֵּבר֑י ֵאֿתחַ֣ אַ֣

2Ti 2:2 ֿגֵעל ל֗אָנָׁשא ִּגֵיא֑א֞ ָהֵנין אַ֣ עּת ֵמני ּביַֿ֣֭ד ָסהֵּד֞א סַ֣ ׁשמַ֣ איֵלין ּדַ֣ וַ֣
ָלֻֿפו> ֗אחָרֵנ֞א למַ֣ יֻהו֞ן ָאֿף לַ֣ יֵלין ּדָמטָיא ִּבאיֿ֭דַ֣ ימֵנ֑א֞ אַ֣ מהַ֣

2Ti 2:3 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא יֿך ָּפלָחא ָטָֿבא ּד7 ר ִּביָׁשָֿת֑א֞ אַ֣ יּבַ֣ וסַ֣
2Ti 2:4 ן ו מַ֣ ר להַ֣ ר ּבֵצֿבָוָֿת֞א ּדָעלָמ֑א ּדֵנׁשּפַ֣ ּכַ֣ ח וֵמֿתּפַ֣ ָלא ֗אָנׁש ָּפלַ֣

ֿגָֿבי֗הי> ּדַ֣
2Ti 2:5 <ׁש ּתַ֣ ֑ל ֵאן ּבָנֻמוֵסה ָלא ֵמֿתּכַ֣ לַ֣ ׁש ֗אָנׁ֑ש ָלא ֵמֿתּכַ֣ ּתַ֣ ֵואן ֵמֿתּכַ֣

2Ti 2:6 <ר יּבַ֣ ו֗ה֞י ֵנסּתַ֣ ֿ֭דָמא ֵמן ִּפארַ֣ אָּכָרא ּדָלֵאא ָוֵלא ֵל֑ה ּדקַ֣ לַ֣
2Ti 2:7 ן ֵחֿכמָֿתא ּבֻֿכל ֵמֵּדם ס ר ֗אָנא> ֵנֵּתל ָלֿך ָמרַ֣ ל ֵמֵּדם ָּדאמַ֣ ּכַ֣ ֵאסּתַ֣
2Ti 2:8 ו֗הי ֵמן ו ִּדאיֿתַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדָקם ֵמן ֵּביֿת ִמיֵֿת֑א֞ הַ֣ ֿ֗כר ל7 ֵאּתּדַ֣

נֵּגִלָיון ִּדיל֑י יֿך ֵאוַ֣ ִויֿ֭ד> אַ֣ ֿ֭דַ֣ זַ֣רָעא ּד7
2Ti 2:9 ֵאָלא ֞ יֿך ָעֵֿבֿ֭ד ִּביָׁשָֿתא> אֻסוֵר֞א אַ֣ ָמא לַ֣ ּדֵֿבה ָסֵֿבל ֗אָנא ִּביָׁשָֿת֞א עֿ֭דַ֣

ִסיָרא> אָלָהא ָלא אַ֣ ֵמלֵֿתה ּדַ֣
2Ti 2:10 ָי֑א֞ ָּדאֿף ֵהנֻון ֵנׁשּכֻחון ר ֗אָנא ֵמֻטל ּגֿבַ֣ יּבַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֻּכלֵמֵּדם מסַ֣

ם ס לָעלַ֣ ם ֻׁשוֿבָחא ּדַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ ֿב7 ֵי֞א ּדַ֣ חַ֣
2Ti 2:11 <ֵמה ִנֵחא ֵמ֑ה ָאֿף עַ֣ ימָנא ֗הי ֵמלָֿתא> ֵאן ֵּגיר ִמיֿתן עַ֣ מהַ֣

2Ti 2:12 <ן ֵמה> ֵאן ֵּדין ֵנֿכֻּפור ֵּב֑ה ָאֿף ֻהו ֵנֿכֻּפור ּבַ֣ ֑ר ָאֿף נַ֣מֵלֿך עַ֣ יּבַ֣ ֵואן נסַ֣
2Ti 2:13 <ֵוא> ּדֵנֿכֻּפור ֵּגיר ּבנַֿ֣פֵׁשה יָמנֻוֵֿתה מקַ֣ יֵמן ֵּב֑ה ֻהו ּבהַ֣ ֵואן ָלא נהַ֣

ח> ָלא ֵמׁשּכַ֣
2Ti 2:14 ֑ן ּדָלא ֵנהוֻון ֵמֿתחֵרין ֵהֿ֭ד קָֿ֭דם ָמרַ֣ ֗עֵהֿ֭ד לֻהון וַ֣מסַ֣ יּת מַ֣ ָהֵלין הוַ֣

איֵלין ּדָׁשמִעין לֵהין> ּבֵמֵל֞א ּדָלא יֻוֿתָר֑ן לֻסוָחָֿפא ּדַ֣
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2Ti 2:15 ָלָה֑א ָּפלָחא ּדָלא ֿתִקים נַֿ֣פָׁשֿך ּגִמיָראִיֿת קָֿ֭דם אַ֣ וֵנֿתּבֵטל ָלֿך֑ ּדַ֣
ׁשָרָרא> ֿכֵרז ּתִריָצאִיֿת ֵמלָֿתא ּדַ֣ ֵּבהּתָֿתא> ּדמַ֣

2Ti 2:16 ֗אל> יִַּ֣תיָראִיֿת ֵּגיר ׁשֻח֑ו ֵאׁשּתַ֣ יּת ּבֵהין חַ֣ וֵמן ֵמֵל֞א סִריָקָֿת֞א ּדלַ֣
עֵנין ּבֵהין> ן ָהנֻון ּדַ֣ ל ֻרוׁשעֻהו> נַ֣וסֻֿפון עַ֣

2Ti 2:17 ֿ֭ד ו֗הי ֵּדין חַ֣ ֞ ִאיֿתַ֣ ִּגֵיאא> ָלִֿ֭דיָֿתא> ָנוִמא ֵּתאֻחוֿ֭ד ּבסַ֣ יֿך חַ֣ ֿתֻהון אַ֣ וֵמלַ֣
יִלָטו֑ס ֗אחִרָנא ִּפ7 וֵמֵנָאו֑ס וַ֣ ֵמנֻהון ֻה7

2Ti 2:18 קָימָּתא ּדִמיֵֿת֞א הָוֿת ָל֑ה ן ּדַ֣ ֿ֭ד ָאמִרי> ו ֵמן ׁשָרָרא ּכַ֣ טעַ֣ ָהֵלין ּדַ֣
הּפִֿכין> יָמנֻוָֿתא ּד֗אָנׁש ֗אָנׁש מַ֣ והַ֣

2Ti 2:19 ָיָמא ֗ה֑י ִואיֿת ָלה ָחֿתָמא אָלָהא קַ֣ ִרירָּתא ּדַ֣ ֵׁשֵֿתאסָּתא ֵּדין ׁשַ֣
וָלא> ֻּכל ּדָקֵרא איֵלין ּדִֿ֭דיֵלה ֵאנֻו֑ן וֵנֿפֻרוק ֵמן עַ֣ ע ָמרָיא לַ֣ ָהָנא> וָיֿ֭דַ֣

ׁשֵמה ּדָמרָיא ס לַ֣
2Ti 2:20 ו ּדִסאָמא לֻחוֿ֭ד אַ֣ הָֿבא ּבַ֣ ָּבא ָלא ֗הָוא ָמאֵנ֞א ּדֿ֭דַ֣ יָּתא ֵּדין רַ֣ ּבֿבַ֣
עָרא> ָחָר֑א ֵמנֻהון ִלאיָקָרא> וֵמנֻהון לצַ֣ יָסא ָאֿף ּדֿפַ֣ ִאיֿת ֵּב֑ה ֵאָלא ָאֿף ּדקַ֣

2Ti 2:21 ֿכָיא ִלאיָקָר֑א ֿפֵׁשה ֵמן ָהֵלי֑ן ָהֵוא ָמאָנא ּדַ֣ ֵּכא נַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ָהִֿכיל נֿ֭דַ֣
יַֿ֣ב לֻֿכל עָֿבֿ֭ד ָטֿב ס מטַ֣ ּדָעֵהן לֻחוָׁשָחא ּדָמֵרה> וַ֣

2Ti 2:22 <ר ִּכאנֻוָֿתא ֗רט ָּבֿתַ֣ ליֻוָֿתא עֻרו֑ק והַ֣ ֵמן ֻּכלֵהין רִֿגיָֿגָֿת֞א ּדטַ֣
ֿכָיא> ן ּבֵלָּבא ּדַ֣ יֵלין ּדָקֵרין לָמרַ֣ ם אַ֣ ׁשָלָמא עַ֣ יָמנֻוָֿתא> וֻחוָּבא> וַ֣ והַ֣

2Ti 2:23 ע ן ָיֿ֭דַ֣ ֗אל ֵמנֻהו> רֻּדו ֵאנֻו֑ן ֵאׁשּתַ֣ ֿ֭דָלא מַ֣ יֵלין ּדַ֣ ֿכֵל֞א אַ֣ ֵחרָיֵנ֞א סַ֣
ולִֿ֭דין> ֿכֻּתוֵׁש֞א מַ֣ ֗נּת ֵּגי֑ר ּדֿתַ֣ אַ֣

2Ti 2:24 ִּכיֿך לָוֿת ָּתֻׁש֑ו ֵאָלא ּדֵנהֵוא מַ֣ ָיֿב לֵמֿתּכַ֣ ן ָלא חַ֣ ֿבֵּדה ֵּדין ּדָמרַ֣ עַ֣
ִּגיָרא ֻרוֵח֑ה ן ונַ֣ לָֿפ> ֻּכלָנׁש ומַ֣

2Ti 2:25 לָמא ֵנֵּתל ִּכיֻֿכוָֿת֑א ּדַ֣ איֵלין ּדֵמֿתחֵרין לֻקוֿבֵלה ּבמַ֣ ּדֵנהֵוא ָרֵֿ֭דא לַ֣
ָלָהא ּתָיֻּבוָֿתא> וֵנּדֻעון ׁשָרָרא> לֻהון אַ֣

2Ti 2:26 ֵחה ּדָסָטָנא> ּדֵֿבה ֵאּתּתִציֿ֭דו ן וֵנֿפרֻקון ֵמן ּפַ֣ וֵנ֗עהֻּדון נַֿ֣פׁשֻהו>
לֵצֿבָיֵנה ס

2Ti 3:1 ָ֞י֑א וָמָֿת֞א ֗אחָרֵי֞א ִנאֻֿתון זַֿ֣בֵנ֞א קׁשַ֣ ֿביַ֣ ֑ע ּדַ֣ יּת ָיֿ֭דַ֣ ָהֵֿ֭דא ֵּדין הוַ֣
2Ti 3:2 ֞ ֞ ָרֵמא> ֿבהָרֵנא> ֞י ֵּכסָּפא> ׁשַ֣ ן וָרחמַ֣ ֞י נַֿ֣פׁשֻהו> יָנָׁש֞א ָרחמַ֣ וֵנהוֻון ּבנַ֣

֞ ִׁשיֵעא> יֻּבוָֿתא> רַ֣ ֞י ּבטַ֣ ן ָּכֿפרַ֣ יֻהו֞ן ָלא ֵמּתטִּפיִסי> ל֗אָנׁשַ֣ ֞ ּדַ֣ ּדָֿפֵנא> מֿגַ֣
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2Ti 3:3 ֞ ֞י ָטָֿבָֿתא> ֞ ָסניַ֣ עִריָרֵיא> ֞י לֵרּגָֿתא> ּבַ֣ עּבֿ֭דַ֣ ֞ מׁשַ֣ רֵצא> ֞י קַ֣ ָאֿכלַ֣
2Ti 3:4 ֞י רִֿגיָֿגָֿת֞א ָטֿב ֵמן ֻחוֵּבה ֞ ָרחמַ֣ ֞ חִֿתיֵרא> רהֵֿבא> ֞ מסַ֣ ׁשלָמֵנא> מַ֣

אָלָה֑א ּדַ֣
2Ti 3:5 יֵלין ן אַ֣ ִחיִקי> יֵלה רַ֣ ָלָהא> וֵמן חַ֣ ֿת אַ֣ ִּדאיֿת לֻהון ֵאסִּכָמא ּדֵֿ֭דחלַ֣

ָנא ֵאנֻו֑ן ּדֻחוק ֵאנֻון ֵמָנֿך> ּדָהֿכַ֣
2Ti 3:6 טִמיָר֞ן לִֿ֭דין ֵּביֿת ָּבֵּת֑א֞ וָׁשֵֿבין ֵנֵׁש֞א ּדַ֣ מחַ֣ ֵמנֻהון ֵאנֻון ֵּגי֑ר ָהֵלין ּדַ֣

חלָֿפָֿת֑א֞ רִֿגיָֿגָֿת֞א מׁשַ֣ ֿבָר֞ן לַ֣ ֞ וֵמּתּדַ֣ חָטֵהא> ּבַ֣
2Ti 3:7 <ׁשָרָרא לֵמאָֿתא ָלא ֵמׁשּכִחין עָֿתא ּדַ֣ ֞ וֵממֻֿתום ִליֿ֭דַ֣ ן ָילָּפן> ֿבֻֿכלזֿבַ֣ ּדַ֣

2Ti 3:8 ָנא ָאֿף ֵהנֻון וֵׁש֑א ָהֿכַ֣ ל ֻמ7 יַ֣מּבִריס ָקמו ֻלוקֿבַ֣ יִַ֣נס ו7 ָנא ֵּדין ּד7 יּכַ֣ אַ֣
יָמנֻוָֿתא> סֵלין ֵמן הַ֣ ל ֵרעָינֻהון וַ֣ ּבַ֣ מחַ֣ ל ׁשָרָר֑א ֗אָנָׁשא ּדַ֣ ָקיִמין ֻלוקֿבַ֣

2Ti 3:9 יֻהו֑ן ָׁשטיֻוֿתֻהון ֵּגיר ֵמֿתיַֿ֣֭דָעא ֗הי לֻֿכלָנׁ֑ש קָֿ֭דמַ֣ ֵאָלא ָלא ִנאֻֿתון לַ֣
ֿת ס ָנא ָּדאֿף ּדָהנֻון ֵאֿתיַֿ֣֭דעַ֣ יּכַ֣ אַ֣

2Ti 3:10 ר ר ֵצֿבָיני> וָֿבֿתַ֣ י>֞ וָֿבֿתַ֣ ר ֻּדוָּברַ֣ ר יֻולָּפני> וָֿבֿתַ֣ יּת ָּבֿתַ֣ ֗נּת ֵּדין ֵאֿתַ֣ אַ֣
יּבָרנֻוֿתי> ר מסַ֣ ר ֻחוּבי> וָֿבֿתַ֣ ִּגיֻרוֿת ֻרוחי> וָֿבֿתַ֣ ר נַ֣ יָמנֻוֿתי> וָֿבֿתַ֣ הַ֣

2Ti 3:11 <אנִטָיִֿכיַ֣א 7 יּבֵרֿת ּבַ֣ יֵלין סַ֣ ֗נּ֑ת אַ֣ ע אַ֣ י>֞ וָיֿ֭דַ֣ ׁשַ֣ ר חַ֣ ר רִֿ֭דיֻֿפוֿתי וָֿבֿתַ֣ וָֿבֿתַ֣
ציַ֣ני ָמרי> יּבֵרֿת> וֵמן ֻּכלֵהין ּפַ֣ יָֿ֭דא רִֿ֭דיֻֿפוָֿתא סַ֣ ֑א אַ֣ ֻלוסטרַ֣ ֿב7 ן וַ֣ ָנו> איקַ֣ וִֿב7

2Ti 3:12 ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ָלָהא ּדִנֻחון ּב7 ֿת אַ֣ יֵלין ּדָצֵֿבין ּבֵֿ֭דחלַ֣ וֻֿכלֻהון ֵּדין אַ֣
ֿ֭דִּפין> ֵמֿתרַ֣

2Ti 3:13 ֿ֭ד ָטֵעין ן ּכַ֣ ל ִּביֻׁשוֿתֻהו> טעָיֵנ֞א נַ֣וסֻֿפון עַ֣ יָנָׁש֞א ֵּדין ִּביֵׁש֞א ומַ֣ ּבנַ֣
טֵעין> ומַ֣

2Ti 3:14 נֻו ֗נּת ֵּגיר ֵמן מַ֣ ע אַ֣ רּ֑ת ָיֿ֭דַ֣ רַ֣ איֵלין ִּדיֵלֿפּת ֵואׁשּתַ֣ ָוא ּבַ֣ ֗נּת ֵּדין קַ֣ אַ֣
ִיֵלֿפּ֑ת

2Ti 3:15 ּכֻמוָנֿך נחַ֣ ֗נּ֑ת ּדֵמׁשּכִחין ּדַ֣ ִּדיֵׁש֞א יִַ֣ליֿף אַ֣ ליֻוָֿתֿך ֵסֿפֵר֞א קַ֣ ֿ֭דֵמן טַ֣ וַ֣
ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ס יָמנֻוָֿתא ּד7 ֞ ּבהַ֣ ֵיא> לחַ֣

2Ti 3:16 <לֻֿכוָוָנא וּתָרָנא ֻהו ליֻולָּפָנא> וַ֣ ֿבֻרוָחא ֵאֿתּכֵֿתֿ֑ב מַ֣ ֻּכל ּכָֿתֿב ּדַ֣
ֿבִֿכאנֻוָֿת֑א רֻּדוָֿתא ּדַ֣ למַ֣ לֻֿתוָרָצא> וַ֣ וַ֣

2Ti 3:17 לָמן ּס ּס לֻֿכל עָֿבֿ֭ד ָטֿב מׁשַ֣ אָלָהא> וַ֣ רָנָׁשא ּדַ֣ ּדֵנהֵוא ּגִמיר ּבַ֣
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2Ti 4:1 עִֿתיֿ֭ד ו ּדַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> הַ֣ ָלָהא וָמרַ֣ ֵהֿ֭ד ֗אָנא ָלֿך קָֿ֭דם אַ֣ מסַ֣
לֻּכוֵֿת֑ה ֵי֞א וִמיֵֿת֞א ּבֵֿגלָיָנא ּדמַ֣ מָֿ֭דן חַ֣ לַ֣

2Ti 4:2 ן ֵו> ֵּכס וֿכַ֣ ֿ֭דָלא זַֿ֣בָנ֑א אַ֣ חִֿפיֻטוָֿתא ּבזַֿ֣בָנא וַ֣ ֿכֵרז ֵמלָֿתא> וֻקום ּבַ֣ אַ֣
ֿת ֻרוָחא ויֻולָּפָנא> ּגרַ֣ ּבֻֿכָלה מַ֣

2Ti 4:3 יֿך מֻעו֑ן ֵאָלא אַ֣ ליֻולָּפֵנא חִליָמא ָלא ֵנׁשּתַ֣ ֵנהֵוא ֵּגיר זַֿ֣בָנ֑א ּדַ֣
עֿתֻהו֑ן ׁשמַ֣ לָֿפֵנ֞א ּבֻחוֿתָחָֿת֞א ּדמַ֣ ֞ נַ֣סֻּגון לנַֿ֣פׁשֻהון מַ֣ רִֿגיָֿגֿתֻהון>
2Ti 4:4 וֵמן ׁשָרָרא נַ֣הּפֻֿכון ֵאּדנֻהו֑ן לֻׁשועָיָֿת֞א ֵּדין ֵנסֻטון ס

2Ti 4:5 עָֿבָֿ֭דא עֵֿבֿ֭ד ֞ וַ֣ ר ִּביָׁשָֿתא> יּבַ֣ יּת ִעיר ּבֻֿכלֵמֵּדם> וסַ֣ ֗נּת ֵּדין הוַ֣ אַ֣
ֵלם> ּבָרָנא> וֵֿתׁשֵמׁשָּתֿך ׁשַ֣ מסַ֣ ּדַ֣

2Ti 4:6 <ֵקא ֗אָנ֑א וזַֿ֣בָנא ֵּדאׁשּתֵר֑א מָטא ֵאָנא ֵּגיר ֵמִּכיל ֵמֿתנַ֣
2Ti 4:7 <יָמנֻוֿתי ֵנטֵרֿת לֵמֿת> והַ֣ ּתֵׁשֿת> וֵרהטי ׁשַ֣ ִּפיָרא ֵאֿתּכַ֣ ֻֿגוָנא ׁשַ֣ אַ֣

2Ti 4:8 וֵמן ָהָׁשא נִטיר ִלי ּכִליָלא ּדִֿכאנֻוָֿת֑א ּדֵנֿפרִעיו֗הי ִלי ָמרי ּביַ֣וָמא
אֵחֿבו איֵלין ּדַ֣ לֻחוֿ֭ד ִל֑י ֵאָלא ָאֿף לַ֣ ָיָנא ִּכאָנ֑א ָלא ֵּדין ּבַ֣ ו> ּדֻהויֻו ּדַ֣ הַ֣

לֵֿגלָיֵנה ס
2Ti 4:9 <ל עֿגַ֣ ֵנֿתּבֵטל ָלֿך ּדִֿתאֵֿתא לָוֿתי ּבַ֣

2Ti 4:10 <ָלוִניִקא ֵֿתסַ֣ אֵחֿב ָעלָמא ָהָנא> ֵואזַ֣ל ֵלה ל7 נ֑י וַ֣ ֿבקַ֣ א ֵּגיר ׁשַ֣ ִּדמַ֣
ִטיַ֣א> למַ֣ ֿ֭דַ֣ ָטוס ל7 ִטיַ֣א> ִט7 לַ֣ ֿגַ֣ ִרסָקוס ל7 ק7

2Ti 4:11 ָמֿך֑ ָעֵהן ִלי איָּתי֗הי עַ֣ ר וַ֣ רָקוס ּדֿבַ֣ מַ֣ מי> ל7 ו֗הי עַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ו ּבַ֣ ֻל7וָקא ֻה֗
ֵּגיר לֵֿתׁשֵמׁשָּתא>

2Ti 4:12 <אֵֿפָסוס ּדֵרֿת ֵל7 ֻטוִֿכיָקוס ֵּדין ׁשַ֣ ל7
2Ti 4:13 <֗נּת רָּפו֑ס ָמא ָּדאֵֿתא אַ֣ 7 אוס לָוֿת קַ֣ טָרוַ֣ 7 ֵּביֿת ּכָֿתֵֿב֞א ֵּדין ּדֵׁשֿבֵקֿת ּבַ֣

֞ ֵלא> מֿגַ֣ ֞ יִַּ֣תיָראִיֿת ֵּכרֵּכ֞א ּדַ֣ ֿכָֿתֵֿבא> יָּתי֗ה֑י וַ֣ אַ֣
2Ti 4:14 יֿך ן אַ֣ ע ֵלה ָמרַ֣ ויַ֣נ֑י ּפרַ֣ ִּגָיאָֿת֞א חַ֣ יָנָיא ִּביָׁשָֿת֞א סַ֣ נּדָרס קַ֣ ֵלּכסַ֣ 7 אַ֣

ו֗ה֑י֞ עָֿבֿ֭דַ֣
2Ti 4:15 ֞ ין> ל ֵמלַ֣ ֗הר ֵמֵנ֑ה ָטֿב ֵּגיר זִקיֿף ֻלוקֿבַ֣ ֗נּת ֵּדין ֵאזּדַ֣ ָאֿף אַ֣

2Ti 4:16 ֿבֻקונ֑י מ֑י ֵאָלא ֻּכלֻהון ׁשַ֣ ֿ֭דָמָיא ָלא ֗אָנׁש הָוא עַ֣ ק ּבֻרוחי קַ֣ ּפַ֣ ּבמַ֣
ָלא ֵּתֿתחֵׁשֿב לֻהון ָהֵֿ֭דא>
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2Ti 4:17 ֗מֵמ֞א ם וֵנׁשמֻעון עַ֣ לַ֣ נ֑י ּדִֿבי ָּכֻרוזֻוָֿתא ֵּתׁשּתַ֣ ילַ֣ ָמרי ֵּדין ָקם ִלי וחַ֣
ארָיא> ִציֿת ֵמן ֻּפוָמא ּדַ֣ ֻּכלֻהו֑ן ֵּדאֿתּפַ֣

2Ti 4:18 ָי֑א ּדֵלה ׁשמַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדֿבַ֣ ֵחיני ּבמַ֣ ֵציני ָמרי ֵמן ֻּכל עָֿבֿ֭ד ִּביׁ֑ש ונַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ִמין ס ן אַ֣ ם ָעלִמי> ֻׁשוֿבָחא לָעלַ֣

2Ti 4:19 <אִנִסיָֿפוָרוס יָּתא ָּד7 לֿבַ֣ אֵקָלוס> וַ֣ 7 א> ולַ֣ ּפִריסֵקלַ֣ 7 ֿב ׁשָלָמא לַ֣ הַ֣
2Ti 4:20 <ֿ֭ד ּכִריה קֵּתה ּכַ֣ ָרוִֿפיָמוס ֵּדין ׁשֿבַ֣ ָקוִרנָֿתוס> ט7 סָטוס ָּפׁש ֵלה ּב7 רַ֣ ֵא7

ִמיִליָטוס מִֿ֭די֗נָּתא> ּב7
2Ti 4:21 וֻֿבוָלוס ׁשָלָמֿך ֵא7 ֿתָוא ִּתאֵֿתא ס ָׁשֵאל ּבַ֣ קָֿ֭דם סַ֣ ֵנֿתּבֵטל ָלֿך ּדַ֣

אֵח֞א ֻּכלֻהון> וִֿ֭דיַ֣א וַ֣ 7קלַ֣ ֻּפוִֿ֭דס וִליָנוס> וַ֣ ו7
2Ti 4:22 ִמין ס ָמֿך אַ֣ יֻּבוָֿתא עַ֣ ם ֻרוָחֿך> טַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ ָמרַ֣

 
 



Titus
Tit 1:1 יָמנֻוָֿתא ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ּבהַ֣ ׁשִליֵחה ּד7 אָלָהא> וַ֣ ֿבֵּדה ּדַ֣ וָלוס עַ֣ 7 ּפַ֣

ָלָהא> ֿת אַ֣ ֿבֵֿ֭דחלַ֣ ׁשָרָרא ּדַ֣ עָֿתא ּדַ֣ אָלָהא> ִויֿ֭דַ֣ ָי֞א ּדַ֣ ֿגֿבַ֣ ּדַ֣
Tit 1:2 ו֗ה֞י ִריָרא קָֿ֭דם זַֿ֣בנַ֣ ָלָהא ׁשַ֣ ֿך אַ֣ מלַ֣ ֑ם ּדַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿבָרא ּדחַ֣ ל סַ֣ עַ֣

ּדָעלָמ֑א
Tit 1:3 ימֵנֿת ֵאָנא ּבֻֿפוקָּדָנא ן ָהי ֵּדאֿתהַ֣ ֿגָלא ֵמלֵֿתה ּבזַֿ֣בָנה ּביַֿ֣֭ד ָּכֻרוזֻוֿתַ֣> וַ֣

֑ן חָינַ֣ אָלָהא מַ֣ ּדַ֣
Tit 1:4 יֻּבוָֿתא וַׁ֣שָלָמא> ֵמן ָוא> טַ֣ יָמנֻוָֿתא ּדֿגַ֣ ִריָרא ּבהַ֣ ִטָטוס ּבָרא ׁשַ֣ ל7

חָינַ֣ן ס ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא מַ֣ ָֿב֑א וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ אַ֣
Tit 1:5 ן ֿתֵק> ִסיָר֞ן ּתַ֣ איֵלין ּדחַ֣ קִרִט֑א ּדַ֣ 7 קָּתֿך ֗הִויֿת ּבַ֣ ֵמֻטלָהָנא ֗הו ׁשֿבַ֣

ֵקּדָּתֿך֑ ָנא ּדֿפַ֣ יּכַ֣ מִֿ֭דיָנא מִֿ֭דיָנא אַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ּבַ֣ ֿתִקים קַ֣ וַ֣
Tit 1:6 ָי֞א ֗נּתָֿתא> ִואיֿת ֵלה ּבנַ֣ חָֿ֭דא אַ֣ עָלא ּדַ֣ הָוא ּבַ֣ ו> וַ֣ ֿ֭דָלא ֵרׁשָין ֻה֗ יָנא ּדַ֣ אַ֣

יֻהון ּדָלא ֻׁשועָּבֿ֭ד ָּבאֻסוֻטוָֿתא> ן וָלא ִאיֿתַ֣ ֵחי> ימֵנ֞א ּדָלא מצַ֣ מהַ֣
Tit 1:7 <אָלָהא יָּתא ּדַ֣ ּבַ֣ יֿך רַ֣ ן אַ֣ ִׁשיָׁש֑א ּדֵנהֵוא ּדָלא ֵרׁשָי> ו ֵּגיר קַ֣ ָיֿב ֻה֗ חַ֣

ל ר עַ֣ ן וָלא ֵנהֵוא ָעֿבַ֣ ר ּבֵרעָין נַֿ֣פֵׁשה> וָלא ֵנהֵוא ֵחמָֿת> ּבַ֣ וָלא ֵנהֵוא ֵמּתּדַ֣
נֵּפ֑א֞ מָרא> וָלא ֵּתהֵוא ָרהָטא ִאיֵֿ֭דה לֵממָחא> וָלא ֵנהֵוא ָרֵחם יֻוֿתָרֵנ֞א טַ֣ חַ֣
Tit 1:8 וֵנהֵוא נֵֿכֿף> וֵנהֵוא ֞ ֞ וֵנהֵוא ָרֵחם ָטָֿבָֿתא> ֿכסָנֵיא> ֵאָלא ֵנהֵוא ָרֵחם אַ֣

֞ לִֿביֿך נַֿ֣פֵׁשה ֵמן רִֿגיָֿגָֿתא> סָיא> וַ֣ ן וֵנהֵוא חַ֣ ִּכאי>
Tit 1:9 ָֻיאו מֿבַ֣ ח ָאֿף לַ֣ יָמנֻוָֿת֑א ּדֵנׁשּכַ֣ ל יֻולָּפָנא ּדֵמלָֿתא ּדהַ֣ ֿבִטיל ֵלה עַ֣ וַ֣

איֵלין ּדֵמֿתחֵרין> ָּכֻסו לַ֣ למַ֣ ּביֻולָּפֵנה חִליָמא> וַ֣
Tit 1:10 טֵעין ֞ ומַ֣ יֻהון> סִריָק֞ן ֵמלַ֣ ן וַ֣ עּבִֿ֭די> ֞ ּדָלא ֵמׁשּתַ֣ ִּגֵיאא> ִאיֿת ֵּגיר סַ֣

יֵלין ּדֵמן ּגזֻורָּתא ֵאנֻו֑ן ֞ יִַּ֣תיָראִיֿת> אַ֣ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ֵרעָיֵנ֞א ּדַ֣
Tit 1:11 לִֿפין ּבִלי֑ן ומַ֣ ִּגֵיא֞א מחַ֣ ן ָּבֵּת֞א ֵּגיר סַ֣ ָּכֻרו ֻּפומֻהו> מסַ֣ ָהנֻון ּדָוֵלא לַ֣

֞ נֵּפא> ֵמֵּדם ּדָלא ָוֵלא ֵמֻטל יֻוֿתָרֵנ֞א טַ֣
Tit 1:12 ָּגִלין ֵאנֻו֑ן ן ּדַ֣ ִרִט֞א ּבֻֿכלזֿבַ֣ ֞י ק7 ֿבנַ֣ ר ֗אָנׁש ֵמנֻהון נִֿבָיא ִּדילֻהו֑ן ּדַ֣ ֵאמַ֣

֞ ִטיָלָֿתא> רָסָֿת֞א ּבַ֣ ֞ וֿכַ֣ יָוָֿת֞א ִּביָׁשָֿתא> חַ֣
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Tit 1:13 יּת ׁשָיאִיֿת הוַ֣ ִריָראִיֿת ִאיֵֿתיה ָסהֻּדוָֿתא ָהֵֿ֭דא> ֵמֻטל ָהָנא קַ֣ וׁשַ֣
יָמנֻוָֿת֑א ֵּכס לֻהו֑ן ּדֵנהוֻון חִליִמין ּבהַ֣ מַ֣

Tit 1:14 יָנָׁש֞א ּדָסֵנין ֿבנַ֣ לֻֿפוָקֵֿ֭ד֞א ּדַ֣ ֞ וַ֣ וָלא ֵנֿתרֻמון לֻׁשועָיָֿת֞א ִּדיֻהוָֿ֭דֵיא>
ׁשָרָרא>

Tit 1:15 ימִני֑ן יִֿבין וָלא מהַ֣ מסַ֣ איֵלין ֵּדין ּדַ֣ ֞ לַ֣ ָיא> ֿ֭דֿכַ֣ ֻּכלֵמֵּדם ֵּגיר ּדֵֿכא ֗הו לַ֣
ו ֵרעָינֻהון וִֿתארּתֻהון> יַֿ֣ב ֻה֗ יּת לֻהו֑ן ֵאָלא מסַ֣ ֿ֭דֵֿכא לַ֣ ֵמֵּדם ּדַ֣

Tit 1:16 יֻהון יֻהו֞ן ֵּדין ָּכֿפִרין ֵּב֑ה ִואיֿתַ֣ עָֿבֿ֭דַ֣ אָלָה֑א ּבַ֣ וֵּדין ּדָיֿ֭דִעין לַ֣ ומַ֣
ָי֞א לֻֿכל עָֿבֿ֭ד ָטֿב ס סלַ֣ ֿ֭דָלא ּפָיס> ומַ֣ סִנֵיא֞א וַ֣

Tit 2:1 <ֵלל ֵמֵּדם ּדָיֵאא ליֻולָּפָנא חִליָמא ֗נּת ֵּדין מַ֣ אַ֣
Tit 2:2 ן וֵנהוֻון ֞ וֵנהוֻון נַֿ֣כִּפי> יֻהון> ִׁשיֵׁש֞א ִעיִרין ּבֵרעָינַ֣ אֵלֿף> ּדֵנהוֻון קַ֣ וַ֣

יּבָרנֻוָֿתא> מסַ֣ ֿבֻחוָּבא וֿבַ֣ יָמנֻוָֿתא וַ֣ ן וֵנהוֻון חִליִמין ּבהַ֣ ּדֵֿכי>
Tit 2:3 ָלָהא> וָלא ֿת אַ֣ ָנ֑א ּדֵנהוָי֞ן ֵּבאסִּכָמא ּדָיֵאא לֵֿ֭דחלַ֣ ִׁשיָׁשָֿת֞א ָהֿכַ֣ ָואֿף קַ֣

לָֿפ֞ן ִּגָיאא> וֵנהוָי֞ן מַ֣ מָרא סַ֣ עּבָֿ֭ד֞ן לחַ֣ ֞ וָלא ֵנהוָי֞ן מׁשַ֣ רֵצא> ֵנהוָי֞ן ָאֿכָל֞ן קַ֣
֞ ִּפיָרָֿתא> ׁשַ֣

Tit 2:4 ֞ יֵהין> ֿבנַ֣ יֵהי֞ן וַ֣ עלַ֣ ֞ ּדֵנרחָמ֞ן ּבַ֣ לָין> איֵלין ּדטַ֣ מנַּ֣כָֿפ֞ן לַ֣ וַ֣
Tit 2:5 עּבָֿ֭ד֞ן יֵהי֞ן וֵמׁשּתַ֣ ִּפיר ּדָֿבּתַ֣ ֞ וֵנהוָי֞ן ָיצָּפ֞ן ׁשַ֣ ִּדיָׁשן> וֵנהוָי֞ן נַֿ֣כָּפ֞ן וקַ֣

אָלָהא> ל ֵמלֵֿתה ּדַ֣ ֵּדֿף עַ֣ יֵהי֑ן֞ ּדָלא ֗אָנׁש נֿגַ֣ עלַ֣ לֿבַ֣
Tit 2:6 <ָנא ּבִע֑י ּדֵנהוֻון נַֿ֣כִּפין ן ָהֿכַ֣ טֵלי> יֵלין ּדַ֣ וֵמן אַ֣

Tit 2:7 לָֿפנֻוָֿתֿך ֿבמַ֣ ָוא ּבֻֿכל עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֑א֞ וַ֣ ּבֻֿכלֵמֵּדם ֵּדין ּדֻמוָֿתא ּבנַֿ֣פָׁשֿך חַ֣
ֵּתהֵוא ָלֿך ֵמלָֿתא חִלימָּתא>

Tit 2:8 ן איָנא ּדָקֵאם לֻקוֿבלַ֣ ר ָל֑ה ּדַ֣ ּבָלא> וָלא ֗אָנׁש ָּבסַ֣ ּדנַֿ֣כָּפא וָלא מחַ֣
סֵנא ּס ּס ין ֵמֵּדם ּדַ֣ ר עלַ֣ ח ּדִנאמַ֣ ֿ֭ד ָלא ֵנׁשּכַ֣ ֿ֑ת ּכַ֣ ֵנֿבהַ֣

Tit 2:9 <ֵצין ו מעַ֣ ן וָלא הוַ֣ ֿפֻרו> עּבֻֿ֭דון ּבֻֿכלֵמֵּדם וֵנׁשּתַ֣ יֻהו֞ן ֵנׁשּתַ֣ ֿבֵּד֞א לָמרַ֣ עַ֣
Tit 2:10 ּבֻֿתון נצַ֣ וֻון ׁשָררֻהון ָטָֿבא ּבֻֿכלֵמֵּד֑ם ּדַ֣ ו ָּגנִּבי֑ן ֵאָלא נחַ֣ וָלא הוַ֣

חָינַ֣ן ס אָלָהא מַ֣ ּבֻֿכלֵמֵּדם יֻולָּפֵנה ּדַ֣
Tit 2:11 <יָנָׁש֞א ֻּכלֻהון ֿבנַ֣ חיַֿ֣ת ֻּכל לַ֣ אָלָהא> מַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדַ֣ ליַֿ֣ת ֵּגיר טַ֣ ֵאֿתּגַ֣

Tit 2:12 רִֿגיָֿגָֿת֞א ּדָעלָמ֑א וִנֵחא ּבָעלָמא ֑ן ּדֵנֿכֻּפור ּבֻרוׁשָעא וֿבַ֣ וָרֿ֭דָיא לַ֣
ָלָה֑א ֿת אַ֣ ֿבֵֿ֭דחלַ֣ ֿבִֿכאנֻוָֿתא> וַ֣ ָהָנא> ּבנַֿ֣כֻּפוָֿתא> וַ֣
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Tit 2:13 ָּבא אָלָהא רַ֣ לֵֿגלָיָנא ּדֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ּדַ֣ ֿבָרא ּבִריָֿכא וַ֣ ֵּכינַ֣ן לסַ֣ ֿ֭ד מסַ֣ ּכַ֣
ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> חָינַ֣ ומַ֣

Tit 2:14 ֵּכין לנַֿ֣פֵׁשה נֿ֭דַ֣ וָל֑א וַ֣ ן ֵמן ֻּכל עַ֣ י֑ן ּדֵנֿפרקַ֣ ּדֻהו יַ֣֗הֿב נַֿ֣פֵׁשה חָלֿפַ֣
עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֞א ס ֿ֭֗דָֿתא ּדָחֵסם ּבַ֣ ָמא חַ֣ עַ֣

Tit 2:15 <ן וָלא ֗אָנׁש נַֿ֣בֵסא ָּבֿך ֵון ּבֻֿכל ֻּפוקָּד> ֿבִעי> וֿכַ֣ ֵלל וַ֣ ָהֵלין מַ֣
Tit 3:1 ן עּבֻֿ֭דו> מֻעון וֵנׁשּתַ֣ ִליָטֵנ֞א ֵנׁשּתַ֣ לִרֵׁש֞א וַ֣לׁשַ֣ ֗עֵהֿ֭ד לֻהו֑ן ּדַ֣ יּת מַ֣ הוַ֣ וַ֣

ֿ֭דֵנהוֻון עִֿתיִֿ֭דין לֻֿכל עָֿבֿ֭ד ָטֿב> וַ֣
Tit 3:2 ן ִּכיִֿכי> ּתִׁשי֑ן ֵאָלא ֵנהוֻון מַ֣ ן וָלא ֵנהוֻון ֵמֿתּכַ֣ ּדֻֿפו> ל ֗אָנׁש ָלא נֿגַ֣ ועַ֣

֞ יָנָׁשא> ִסיֻמוֿתֻהון לָוֿת ֻּכלֻהון ּבנַ֣ וֻון ּבַ֣ ֿבֻֿכלֵמֵּדם נחַ֣ וַ֣
Tit 3:3 ן י> ן ֗הוַ֣ ֿ֭דָלא ּפָיָסא> וָטֵעי> ן וַ֣ י> ן ֵּגיר ֵמן קִֿ֭דים ּדָלא ֵרעָיָנא ֗הוַ֣ ָאֿף חנַ֣
ּפִֿכין חָסָמא ֵמֿתהַ֣ ֿבִֿביֻׁשוָֿתא וֿבַ֣ ֞ וַ֣ חלָֿפָֿתא> ארִֿגיָֿגָֿת֞א מׁשַ֣ ין לַ֣ עּבִֿ֭דין ֗הוַ֣ וַ֣מׁשַ֣

ין> ֿ֭ד ָסֵנין ֗הוַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ן ָאֿף חַ֣ י> סִניאִין ֗הוַ֣ ן וַ֣ י> ֗הוַ֣
Tit 3:4 ֑ן חָינַ֣ אָלָהא מַ֣ חָמנֻוֵֿתה ּדַ֣ ִסיֻמוֵֿתה וַ֣מרַ֣ ליַֿ֣ת ּבַ֣ ֿ֭ד ֵּדין ֵאֿתּגַ֣ ּכַ֣

Tit 3:5 חיַ֣ן ו֗ה֞י ִּדיֵל֑ה אַ֣ חמַ֣ ֿ֭ד֑ן ֵאָלא ּברַ֣ עֿבַ֣ עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדזִַּ֣דיֻקוָֿתא ּדַ֣ ָלא ּבַ֣
ֿבֻחוָּדָֿתא ּדֻרוָחא ּדֻקוֿ֭דָׁשא> וָלָֿ֭דא ּדֵמן ּדִריׁש> וַ֣ סָחָֿתא ּדמַ֣ ּבַ֣

Tit 3:6 ֑ן חָינַ֣ ִּתיָראִיֿת ּביַֿ֣֭ד ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא מַ֣ ין עַ֣ ֿ֭ד עלַ֣ ָהי ֵּדאׁשַ֣
Tit 3:7 ם ס לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֿבָרא ּבחַ֣ ֑ק וֵנהֵוא ָירֵּת֞א ּבסַ֣ ּדַ֣ יֻּבוֵֿתה ֵנזּדַ֣ ֿבטַ֣ ּדַ֣

Tit 3:8 ר רַ֣ יּת מׁשַ֣ ֗נּת הוַ֣ ֿבָהֵלין ָצֵֿבא ֗אָנ֑א ָּדאֿף אַ֣ ימָנא ֗הי ֵמלָֿתא> וַ֣ מהַ֣
אָלָהא> ָהֵלין יֵמנו ּבַ֣ יֵלין ּדהַ֣ ח עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֑א֞ אַ֣ לֻהו֑ן ּדֵנֿתּבֵטל לֻהון לֵמֿפלַ֣

֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ וּתָר֞ן לַ֣ ֵאֵני֞ן ָטָֿב֞ן ומַ֣
Tit 3:9 וֵמן ֞ ֞ וֵמן ֵחרָיֵנא> רָֿבָֿתא> ׁשעָיָֿת֞א ּדׁשַ֣ ֿכלָֿתא> וֵמן ּתַ֣ ֵמן ּבָעָֿתא ֵּדין סַ֣

֞ סִריָק֞ן ֵאֵנין> יּת ּבֵהי֑ן וַ֣ ֗אל> יֻוֿתָרן ֵּגיר לַ֣ ֿכֻּתוֵׁש֞א ּדָסֿפֵר֑א֞ ֵאׁשּתַ֣ ּתַ֣
Tit 3:10 ֗נּת ֵל֑ה רֵּתא אַ֣ רֵּתין ּדמַ֣ ן וֿתַ֣ ר חָֿ֭דא זֿבַ֣ ֿבָרא ֵהֵרִסיַ֣וָט֑א ֵמן ָּבֿתַ֣ ֵמן ּגַ֣

֗אל> ֵאׁשּתַ֣
Tit 3:11 ֵיֿב נַֿ֣פֵׁשה ס ו וָחֵטא> וֻהו חַ֣ ם ֻה֗ קַ֣ ָנא ֗הו> מעַ֣ ן ּדָהֿכַ֣ ֑ע ּדמַ֣ יּת ָיֿ֭דַ֣ הוַ֣ וַ֣

Tit 3:12 ֻטוִֿכיָקו֑ס ֵנֿתּבֵטל ָלֿך֑ ּדִֿתאֵֿתא ו ל7 א אַ֣ ארֵטמַ֣ 7 ּדֵרֿת לָוָֿתֿך לַ֣ ָמא ּדׁשַ֣
אסֵּתא> ָמן ֵּגיר ָסֵמֿת ּבֵרעָיני ּדַ֣ ִניָקָּפוִליס> ּתַ֣ לָוֿתי ל7
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Tit 3:13 ִּפי֑ר ֵוא ֵאנֻון ׁשַ֣ ֿתלַ֣ ָּפָלו> ֵנֿתּבֵטל ָלֿך֑ ּדַ֣ 7 ל אַ֣ נַ֣א ֵּדין ָסֿפָרא ועַ֣ ל ִז7 עַ֣
ר לֻהון> ּדֵמֵּדם ָלא ֵנחסַ֣

Tit 3:14 ן ֵאנֻו֑ן ּדֵנהוֻון ָּפלִחין עָֿבֵֿ֭ד֞א ָטֵֿב֞א יֵלין ּדִֿ֭דילַ֣ וִנאלֻּפון ָאֿף אַ֣
ּבֵצֿבָוָֿת֞א ָּדאלָצ֑ן֞ ּדָלא ֵנהוֻון ּדָלא ִּפאֵר֞א ס

Tit 3:15 ׁשָלָמא אל ּבַ֣ מי ֵאנֻון ס ׁשַ֣ יֵלין ּדעַ֣ ׁשָלָמֿך ֻּכלֻהון אַ֣ ָׁשאִלין ּבַ֣
ִמין ס ן אַ֣ ם ֻּכלֻֿכו> יֻּבוָֿתא עַ֣ יָמנֻוָֿתא> טַ֣ ן ּבהַ֣ יֵלין ּדָרחִמין לַ֣ ּדֻֿכלֻהון אַ֣
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Philemon
Phm 1:1 ִֿפיִלָמון ָח֑א ל7 ִטיָמֵֿתָאוס אַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ו7 ִסיֵרה ּד7 וָלוס אַ֣ 7 ּפַ֣

ן> מַ֣ ִּביָֿבא וָֿפלָחא ּדעַ֣ חַ֣
Phm 1:2 <יָּתֿך ֿבֿבַ֣ לִעּ֗דָּתא ּדַ֣ ן וַ֣ מַ֣> ארִֿכיָּפוס ָּפלָחא ּדעַ֣ 7 ן ולַ֣ ִּביֿבּתַ֣> אּפיַ֣א חַ֣ 7 ולַ֣

Phm 1:3 ן ֵי7ֻׁשוע ֻֿבו֑ן וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ ׁשָלָמא> ֵמן אַ֣ מֻֿכון וַ֣ יֻּבוָֿתא עַ֣ טַ֣
מִׁשיָחא ס

Phm 1:4 ָ֞וֿת֑י צלַ֣ ר ֗אָנא ָלֿך ּבַ֣ ן וֵמּתּדֿכַ֣ אָלהי ּבֻֿכלזֿבַ֣> וֵּדא ֗אָנא לַ֣ מַ֣
Phm 1:5 ן7 ֵיֻׁשוע יָמנֻוָֿתֿך> וֻחוָּבא> ִּדאיֿת ָלֿך לָוֿת ָמרַ֣ ָהא ֵמן ּדֵׁשמֵעֿת הַ֣

ִּדיֵׁש֑א֞ לָוֿת ֻּכלֻהון קַ֣ וַ֣
Phm 1:6 עָֿתא ֞ וִֿביֿ֭דַ֣ עָֿבֵֿ֭דא> יָמנֻוָֿתֿך ָיהָּבא ִּפאֵר֑א֞ ּבַ֣ וָּתֻֿפוָֿתא ּדהַ֣ ּדֵֿתהֵו֑א ׁשַ֣

ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ֞ ִּדאיֿת לֻֿכון ּב7 ּדֻֿכל ָטָֿבן>
Phm 1:7 ֿביַֿ֣֭ד ֻחוָֿבֿך ֵאּתּתִניחו ן וֻֿבוָיָא֑א ּדַ֣ ִּגיאָֿתא ִאיֿת לַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא ֵּגיר סַ֣ חַ֣

֞ ִּדיֵׁשא> חֵמ֞א ּדקַ֣ רַ֣
Phm 1:8 מִׁשיָח֑א ֵּדאֿפֻקוֿ֭ד ָלֿך ִּגיאָֿתא ִאיֿת ִלי ּבַ֣ ֵר֗הִסיַ֣א סַ֣ ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ּפַ֣

֞ יֵלין ּדָזֿ֭דָקן> אַ֣
Phm 1:9 י וָלו֑ס ִּדאיֿתַ֣ 7 ו ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך> ֵאָנא ּפַ֣ ֵמֻטל ֻחוָּבא ֵּדין ֵמֿבָעא ֻה֗

ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ִסיָרא ּד7 ֗נּ֑ת ָהָׁשא ֵּדין ָאֿף אַ֣ ע אַ֣ יֿך ּדָיֿ֭דַ֣ ָסָֿבא אַ֣
Phm 1:10 ִנִסיָמו֑ס י>֞ ָא7 אֻסורַ֣ יָנא ּדֵילֵּדֿת ּבַ֣ ל ֵּברי אַ֣ וָֿבֵעא ֗אָנא ֵמָנֿך֑ עַ֣

Phm 1:11 ׁשֻח֑ו ָהָׁשא ֵּדין ָאֿף ָלֿך ָאֿף ִלי יּת ֗הָוא ָלֿך ֵּבה חַ֣ ן לַ֣ זֿבַ֣ ו ּדֿבַ֣ הַ֣
ח> ָטֿב ָחׁשַ֣

Phm 1:12 <ֵּבָלי֗הי ָנא קַ֣ ליַ֣לָּדא ִּדילי> ָהֿכַ֣ יֿך ּדַ֣ ֗נּת ֵּדין אַ֣ רֵּתה ָלֿך> אַ֣ ּדַ֣ וׁשַ֣
Phm 1:13 ְ֭יּך ֵמׁש ִלי חָלֿפַ֣ לָוֿתי ֵאחִּדיו֗ה֑י ּדֵנהֵוא מׁשַ֣ ָצֵֿבא ֗הִויֿת ֵּגיר ּדַ֣

נֵּגִלָיון> אֻסוֵר֞א ֵּדאוַ֣ ּבַ֣
Phm 1:14 קִטיָרא יֿך ּדֿבַ֣ ֿ֑֭ד ּדָלא אַ֣ ֵּבלָעֿ֭ד ֵמלָּכֿך ֵּדין ָלא צִֿביֿת ֵמֵּדם לֵמעּבַ֣

ֵּתהֵוא ָטֿבָֿתֿך֑ ֵאָלא ּבֵצֿבָיָנֿך>
Phm 1:15 ם ֵּתאחִּדיו֗ה֑י לָעלַ֣ ִני ּדָׁשעָֿת֑א ּדַ֣ ר ֵּדין ָאֿף ֵמֻטל ָהֵֿ֭דא ׁשַ֣ ּכֿבַ֣
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Phm 1:16 ִּביָֿבא ִּדילי ָחא חַ֣ ֿבָּדא> אַ֣ ֿבָּדא> ֵאָלא יִַּ֣תיר ֵמן עַ֣ יֿך עַ֣ ָלא ֵמִּכיל אַ֣
ן> ֿבָמרַ֣ ר וַ֣ ֿבסַ֣ ֿ֭ד ּכָמא ִּדיָלֿך> וֿבַ֣ חַ֣

Phm 1:17 <יֿך ּדִלי ֵּבָלי֗הי אַ֣ וָּתָֿפ֑א קַ֣ יּךְ֭ ִלי ׁשַ֣ ֵאן ָהִֿכיל ִאיֿתַ֣
Phm 1:18 <י חֻׁשוֿב ָיֿ֑ב ָהֵֿ֭דא עלַ֣ ו חַ֣ סָרֿך אַ֣ ֵואן ֵמֵּדם חַ֣

Phm 1:19 ר ָלֿך֑ ָּדאֿף ע ֗אָנ֑א ּדָלא ִאמַ֣ י>֞ ֵאָנא ָּפרַ֣ וָלוס ֵּכֿתֵּבֿת ִּבאיֿ֭דַ֣ 7 ֵאָנא ּפַ֣
֗נּת ִלי> ָיֿב אַ֣ נַֿ֣פָׁשֿך חַ֣

Phm 1:20 <מִׁשיָחא ֞י ּבַ֣ חמַ֣ ִניח רַ֣ ן אַ֣ ִאין ָאחי> ֵאָנא ֵאּתּתִניח ָּבֿך ּבָמרַ֣>
Phm 1:21 ע ֗אָנא> ּדיִַּ֣תיר ֗נּת ִל֑י ֵּכֿתֵּבֿת ָלֿך> וָיֿ֭דַ֣ ע אַ֣ ֿתִֿכיל ֗אָנא ּדָׁשמַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣

֗נּת> ר ֗אָנ֑א ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ ֵמן ָמא ָּדאמַ֣
Phm 1:22 ר ֗אָנא ֵּגי֑ר ּבַ֣ ׁשרָיא> מסַ֣ ֵיֿב ִלי ֵּביֿת מַ֣ חָֿ֭דא ֵּדין ָאֿף טַ֣ ּבַ֣

ָוֿתֻֿכו֞ן ֵמִֿתיֵהֿב ֗אָנא לֻֿכון ס צלַ֣ ּדֿבַ֣
Phm 1:23 <ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא מי ּב7 ֿבָיא ּדעַ֣ א ׁשַ֣ ֿפרַ֣ ּפַ֣ ׁשָלָמֿך ֵא7 ָׁשֵאל ּבַ֣

Phm 1:24 ֞<י ּדָרנַ֣ א מעַ֣ ֻלוקַ֣ א> ו7 ִֿ֭דמַ֣ רָֿכוס> ו7 7אִרסטַ֣ רָקוס וַ֣ מַ֣ ו7
Phm 1:25 ִמין ּס ּס ן אַ֣ ם ֻרוחֻֿכו> ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ טַ֣

 
 



First John
1Jo 1:1 ען ׁשמַ֣ ו ּדַ֣ ו֗הי ֗הָוא ֵמן ּבִרִׁשיֿ֑ת הַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ן לֻֿכו֑ן להַ֣ ּבִרינַ֣ מסַ֣

֞ ֵיא> ו֗הי ֵמלָֿתא ּדחַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ י֑ן֞ הַ֣ ֞ חזַ֣ין וֿגַׁ֣שן ִּבאיֿ֭דַ֣ ין> ינַ֣ חזַ֣יָני֗הי ּבעַ֣ וַ֣
1Jo 1:2 ֑ם ָהנֻון לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ן לֻֿכון חַ֣ ֿכרִזינַ֣ ן ומַ֣ חזַ֣ין וָסהִּדינַ֣> ֵי֞א ֵאֿתּגִליו> וַ֣ וחַ֣

ן> ָֿבא> ֵואֿתּגִליו לַ֣ ו לָוֿת אַ֣ יֻהון ֗הוַ֣ ִּדאיֿתַ֣
1Jo 1:3 וָּתֻֿפוָֿתא ן ָאֿף לֻֿכו֑ן ּדֵֿתהֵוא לֻֿכון ׁשַ֣ וּדִעינַ֣ ע֑ן מַ֣ חזַ֣ין וַׁ֣שמַ֣ וֵמֵּדם ּדַ֣

ם ּבֵרה ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ָֿבא ועַ֣ ם אַ֣ ן ִאיֵֿתי֑ה עַ֣ ן ֵּדין ִּדילַ֣ וָּתֻֿפוֿתַ֣ ן וׁשַ֣ מַ֣> עַ֣
1Jo 1:4 <מלָיא ֿבֻֿכון ֵּתהֵוא מׁשַ֣ ן ּדַ֣ ֻֿ֭דוֿתַ֣ ן לֻֿכו֑ן ּדחַ֣ וָהֵלין ָּכֿתִּבינַ֣

1Jo 1:5 אָלָהא נֻוהָרא ן לֻֿכו֑ן ּדַ֣ ּבִרינַ֣ מסַ֣ ען ֵמֵנ֑ה וַ֣ ׁשמַ֣ רָֿתא ּדַ֣ וָהֵֿ֭דא ֗הי סֿבַ֣
יּת ֵּבה> ֗ה֑ו וֵחֻׁשוָֿכא ֻּכל ֻּכֵלה לַ֣

1Jo 1:6 ן ּבֵחֻׁשוָֿכ֑א לִֿכינַ֣ מהַ֣ ֵמה וַ֣ ן עַ֣ וָּתֻֿפוָֿתא ִאיֿת לַ֣ ֵואן ָאמִרינַ֣ן ּדׁשַ֣
ן> ׁשָרָרא ָרֵֿ֭דינַ֣ ו ּבַ֣ ן ולַ֣ ָּגֵל֞א ֗חנַ֣ ּדַ֣

1Jo 1:7 ן ו֗הי ּבנֻוהָר֑א ִאיֿת לַ֣ יֿך ּדֻהו ִאיֿתַ֣ לִֿכינַ֣ן אַ֣ ֵאן ֵּדין ּבנֻוהָרא מהַ֣
֞ ין> ן ֵמן ֻּכלֻהון חָטהַ֣ ֵּכא לַ֣ ֵיֻׁשוע ּבֵרה מֿ֭דַ֣ ֿ֭דָמא ּד7 ם חָֿ֭דֵֿ֭ד֑א֞ וַ֣ וָּתֻֿפוָֿתא עַ֣ ׁשַ֣
1Jo 1:8 <ן יּת ּבַ֣ ן וַׁ֣שָרָרא לַ֣ טֵעינַ֣> ן מַ֣ ן חִטיָֿת֑א נַֿ֣פׁשַ֣ יּת לַ֣ ר ּדלַ֣ ֵואן ִנאמַ֣

1Jo 1:9 ֞י֑ן ן חָטהַ֣ ו וזִַּ֣דיק> ּדֵנׁשֻּבוק לַ֣ ן ֻה֗ ימַ֣ י֑ן֞ מהַ֣ חָטהַ֣ וֵּדינַ֣ן ּבַ֣ ֵאן ֵּדין מַ֣
ן> ולַ֣ ֵּכין ֵמן ֻּכֵלה עַ֣ נֿ֭דַ֣ וַ֣

1Jo 1:10 ן ס יּת לָוֿתַ֣ ָּגָלא> וֵמלֵֿתה לַ֣ ן ֵלה ּדַ֣ י֑ן ָעֿבִּדינַ֣ ן ּדָלא חטַ֣ ֵואן ָאמִרינַ֣
1Jo 2:1 ן ן ֵואן ֗אָנׁש ֵנחֵט֑א ִאיֿת לַ֣ ן ּדָלא ֵּתחֻטו> ֑י֞ ָהֵלין ָּכֵֿתֿב ֗אָנא לֻֿכו> ּבנַ֣

ָֿב֑א ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא זִַּ֣דיָקא> קִלָטא לָוֿת אַ֣ רַ֣ ּפַ֣
1Jo 2:2 לֻחוֿ֑֭ד ֵאָלא ן ּבַ֣ ין ִּדילַ֣ ו חָלֿפַ֣ ֞ ולַ֣ ין> ֞י חָטהַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ֻהויֻו ֵּגיר ֻחוָסָיא ּדעַ֣

ָאֿף חָלֿף ֻּכֵלה ָעלָמא>
1Jo 2:3 ֞<ו֗הי ן ֻּפוקָּדנַ֣ עָני֗ה֑י ֵאן ָנטִרינַ֣ ן ִּדיֿ֭דַ֣ רּגִׁשינַ֣ ֿבָהֵֿ֭דא מַ֣ וַ֣

1Jo 2:4 ָּגָלא ֻהו> וַׁ֣שָרָרא ֑ר ּדַ֣ ו֗ה֞י ָלא ָנטַ֣ עֵֿת֑ה וֻֿפוקָּדנַ֣ ר ִּדיֿ֭דַ֣ ו ֵּגיר ָּדאמַ֣ הַ֣
יּת ֵּבה> לַ֣

1Jo 2:5 <אָלָהא ִריָראִיֿת ֻחוֵּבה ּדַ֣ ם ׁשַ֣ לַ֣ ר ֵמלֵֿת֑ה ּבָהָנא מׁשַ֣ ו ֵּדין ּדָנטַ֣ הַ֣
ן> ן ּדֵֿבה חנַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ֵּגיר ָיֿ֭דִעינַ֣>
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1Jo 2:6 ֵלֿך ּס ּס לָֿכֵֿת֞ה ִּדיֵלה נהַ֣ איֿך הַ֣ ֑י ָוֵלא ֵלה ּדַ֣ ר ּדֵֿבה ִאיֿתַ֣ ו ָּדאמַ֣ הַ֣
1Jo 2:7 ִּתיָק֑א ֿ֭֗דָֿתא ָּכֵֿתֿב ֗אָנא לֻֿכו֑ן ֵאָלא ֻּפוקָּדָנא עַ֣ ו ֻּפוקָּדָנא חַ֣ ֑י֞ לַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣
ו֗הי ֵמלָֿתא ָהי ִּתיָקא ִאיֿתַ֣ ו ִּדאיֿת ֗הָוא לֻֿכון ֵמן ּבִרִׁשיֿת> ֻּפוקָּדָנא ֵּדין עַ֣ הַ֣

עֻּתון> ׁשמַ֣ ּדַ֣
1Jo 2:8 ִריָרא> ֵּבה ו֗הי ׁשַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ָּכֵֿתֿב ֗אָנא לֻֿכו֑ן הַ֣ ֻּתוֿב ֻּפוקָּדָנא חַ֣

ִרי ֵמֿתחֵזא> ִריָרא ׁשַ֣ ר ֵל֑ה ונֻוהָרא ׁשַ֣ ֿבֻֿכו֑ן ּדֵחֻׁשוָֿכא עֿבַ֣ וַ֣
1Jo 2:9 אֻחו֗ה֑י ּבֵחֻׁשוָֿכא ו֗הי ּבנֻוהָר֑א וָסֵנא לַ֣ ר ָהִֿכיל ִּדאיֿתַ֣ ן ָּדאמַ֣ מַ֣

ָמא לָהָׁשא> ו֗הי עֿ֭דַ֣ ִאיֿתַ֣
1Jo 2:10 <יּת ֵּבה ר> וֵֿכׁשָלא לַ֣ ּתַ֣ אֻחו֗ה֑י ּבנֻוהָרא מֿכַ֣ ֵחֿב לַ֣ ו ֵּדין ּדמַ֣ הַ֣

1Jo 2:11 ֵלֿך> וָלא ֿבֵחֻׁשוָֿכא מהַ֣ ו֗הי> וַ֣ אֻחו֗ה֑י ּבֵחֻׁשוָֿכא ִאיֿתַ֣ ו ֵּדין ּדָסֵנא לַ֣ הַ֣
ו֗ה֞י ס ינַ֣ ִמי ֵאֵני֞ן עַ֣ איָּכא ָאֵז֑ל ֵמֻטל ּדֵחֻׁשוָֿכא סַ֣ ע> לַ֣ ָיֿ֭דַ֣

1Jo 2:12 <ֵמֻטל ׁשֵמה ֞ יֻּכון> ָי֑א֞ ֵּדאׁשּתֵֿבקו לֻֿכון חָטהַ֣ ָּכֵֿתֿב ֗אָנא לֻֿכון ּבנַ֣
1Jo 2:13 ו֗הי ֗הָוא ֵמן ו ִּדאיֿתַ֣ עֻּתוָני֗הי להַ֣ ָֿבֵה֑א֞ ִּדיֿ֭דַ֣ ָּכֵֿתֿב ֗אָנא לֻֿכון אַ֣

יֻּתוָני֗הי לִֿביָׁשא> ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכון טָלֵי֑א֞ זֿכַ֣ יֵמ֑א֞ ּדַ֣ ּבִרִׁשיֿת> ָּכֵֿתֿב ֗אָנא לֻֿכון עלַ֣
אָֿבא> עֻּתון לַ֣ ִּדיֿ֭דַ֣

1Jo 2:14 ו ּדֵמן ּבִרִׁשיֿת> ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכון עֻּתון להַ֣ ָֿבֵה֑א֞ ִּדיֿ֭דַ֣ ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכון אַ֣
יֻּתוָני֗הי זֿכַ֣ ן וַ֣ רָיא ּבֻֿכו> אָלָהא ׁשַ֣ ן וֵמלֵֿתה ּדַ֣ ילָֿתֵנ֞א א֗נֻּתו> יֵמ֑א֞ ּדחַ֣ עלַ֣

לִֿביָׁשא>
1Jo 2:15 ן ֵּגיר ּדָרֵחם ָלא ֵּתרחֻמון לָעלָמ֑א וָלא לֵמֵּדם ִּדאיֿת ֵּבה> מַ֣

יּת ֵּבה> אָֿבא לַ֣ לָעלָמ֑א ֻחוֵּבה ּדַ֣
1Jo 2:16 ֿגָרא> וֵרּגָֿתא ֻּכל ֵמֵּדם ֵּגיר ִּדאיֿת ֵּבה ּבָעלָמ֑א ֵרּגָֿתא ֻהו ּדֿפַ֣

ָֿב֑א ֵאָלא ֵמֵנה ֵאֵני֞ן ֵמן ֞י ֵמן אַ֣ יֵנ֑א֞ וֻׁשוֿבָהָרא ּדָעלָמא> ָהֵלין ּדָלא ֗הוַ֣ ּדעַ֣
ָעלָמא>

1Jo 2:17 ֵוא אָלָה֑א מקַ֣ ו ֵּדין ּדָעֵֿבֿ֭ד ֵצֿבָיֵנה ּדַ֣ ר ָעלָמא> ֻהו וֵרּגֵֿתה> הַ֣ וָעֿבַ֣
ם ס לָעלַ֣

1Jo 2:18 עֻּתון ָּדאֵֿתא מִׁשיָחא ׁשמַ֣ איֿך ֵמֵּדם ּדַ֣ ֑י֞ זַֿ֣בָנא ֻהו ֗אחָרָיא> וַ֣ ּבנַ֣
֑ן ּדזַֿ֣בָנא ֻהו ֞ וֵמן ָהֵֿ֭דא ָיֿ֭דִעינַ֣ ָּגֵלא> ִּגֵיא֞א מִׁשיֵח֞א ּדַ֣ ו לֻהון סַ֣ ָּגָל֑א וָהָׁשא הוַ֣ ּדַ֣

֗אחָרָיא>
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1Jo 2:19 <ו ּתִרין ֗הוַ֣ ן מֿכַ֣ ֑ו לָוֿתַ֣ ן ֗הוַ֣ ו> ֵאֻלו ֵּגיר ֵמנַ֣ ן ֗הוַ֣ ו ֵמנַ֣ ק֑ו ֵאָלא לַ֣ ן נֿפַ֣ ֵמנַ֣
ו> ן ֗הוַ֣ ו ֵמנַ֣ ע ּדלַ֣ ֑ן ּדֵֿתִֿתיֿ֭דַ֣ קו ֵמנַ֣ ֵאָלא נֿפַ֣

1Jo 2:20 ו ִּדיָׁש֑א וָֿפרִׁשין א֗נֻּתון ֻה֗ ן מִׁשיֻחוָֿתא ִאיֿת לֻֿכון ֵמן קַ֣ א֗נֻּתו> וַ֣
לֻֿכל ֗אָנׁש>

1Jo 2:21 ׁשָרָר֑א ֵאָלא ּדָיֿ֭דִעין ָלא ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכו֑ן ּדָלא ָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ֵלה לַ֣
ָּגֻלוָֿתא ָלא ֗הָוֿת ֵמֵנה ֵמן ׁשָרָרא> ֿ֭דֻֿכָלה ּדַ֣ א֗נֻּתון ֵל֑ה וַ֣

1Jo 2:22 ֵיֻׁשוע ָלא ֗הָוא מִׁשיָחא> ָהָנא ר ּד7 יָנא ּדָֿכֿפַ֣ ָּגָל֑א ֵאָלא ֵאן אַ֣ נֻו ּדַ֣ מַ֣
ֿבָרא> ר ָאֿף ּבַ֣ אָֿב֑א ָּכֿפַ֣ ר ּבַ֣ ו ּדָֿכֿפַ֣ ָּגָלא> הַ֣ ֻהו מִׁשיָחא ּדַ֣

1Jo 2:23 ֿבָר֑א ָאֿף וֵּדא ּבַ֣ ן ּדמַ֣ ן מַ֣ יֵמ> אָֿבא מהַ֣ ֿבָר֑א ָאֿפָלא ּבַ֣ ר ּבַ֣ ו ּדָֿכֿפַ֣ והַ֣
וֵּדא> אָֿבא מַ֣ ּבַ֣

1Jo 2:24 ֵוא ן ֵאן ֵּגיר מקַ֣ ֵוא לָוֿתֻֿכו> עֻּתון ֵמן קִֿ֭די֑ם נקַ֣ ׁשמַ֣ ן ֵמֵּדם ּדַ֣ א֗נֻּתו> וַ֣
אָֿבא ֵוין א֗נֻּתון ּבַ֣ ֗נֻּתון מקַ֣ עֻּתון ֵמן קִֿ֭די֑ם ָאֿף אַ֣ ׁשמַ֣ לָוֿתֻֿכון ֵמֵּדם ּדַ֣

ֿבָרא> וֿבַ֣
1Jo 2:25 <ם לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֑ן חַ֣ וִּדי לַ֣ ו ֻׁשו֗וָּדָיא ֵּדאׁשּתַ֣ וָהנַ֣

1Jo 2:26 <טֵעין לֻֿכון יֵלין ּדמַ֣ ָהֵלין ֵּדין ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכו֑ן ֵמֻטל אַ֣
1Jo 2:27 ֵּבלֻּתון ֵמֵנ֑ה ָלא ֵוא לָוֿתֻֿכון מִׁשיֻחוָֿתא ּדקַ֣ ן ֵאן ּתקַ֣ ֗נֻּתו> ָואֿף אַ֣

ָלָה֑א ִהי יֿך מִׁשיֻחוָֿתא ִּדאיֵֿתיה ֵמן אַ֣ ן ֵאָלא אַ֣ ֵלֿפֻֿכו> סִניִקין א֗נֻּתון ּד֗אָנׁש נַ֣
אֵלֿפֻֿכו֑ן איֿך ּדַ֣ ָּגֻלוָֿתא> וַ֣ יּת ָּבה ּדַ֣ ִריָרא ֗הי ולַ֣ ל ֻּכלֵמֵּדם> וׁשַ֣ לָֿפא לֻֿכון עַ֣ מַ֣

ו ֵּבה> וַ֣ קַ֣
1Jo 2:28 ֿת ֵמֵנה> ֵאָלא ֵּתהֵוא ו ֵּב֑ה ּדָמא ּדֵמֿתּגֵלא> ָלא ֵנֿבהַ֣ וַ֣ ֑י֞ קַ֣ וָהָׁשא ּבנַ֣

ֵּפ֞א ּבֵמאִֿתיֵֿתה> ליֻוֿת אַ֣ ן ּגַ֣ לַ֣
1Jo 2:29 ִּדיֻקוָֿת֑א ֵמֵנה עו> ָּדאֿף ֻּכל ּדָעֵֿבֿ֭ד זַ֣ ֑ו ּדַ֣ עֻּתון ּדזִַּ֣דיק ֻה֗ ֵאן ִיֿ֭דַ֣

ו֗הי ס ִאיֿתַ֣
1Jo 3:1 ן ֵמֻטל ֿבּדַ֣> ן ָאֿף עַ֣ ָי֞א קָר> ֿבנַ֣ ֑ן ּדַ֣ אָֿבא לָוֿתַ֣ ִּגי ֻחוֵּבה ּדַ֣ ֿכָמא סַ֣ חזַ֣ו> ּדַ֣ וַ֣

ע ס ֑ן ֵמֻטל ָּדאֿפָלא ֵלה ִיֿ֭דַ֣ ע לַ֣ ָהָנא ָעלָמא ָלא ָיֿ֭דַ֣
1Jo 3:2 ָמא לָהָׁש֑א ָמָנא אָלָהא> וָלא ֵאֿתּגִלי עֿ֭דַ֣ ו֗ה֞י חנַ֣ן ּדַ֣ ֑י֞ ָהָׁשא ּבנַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣

יֿך ן ֵלה אַ֣ ן וָחֵזינַ֣ ֿ֭דֻמוֵֿתה ָהֵוינַ֣> ן ֵּדין ּדָמא ֵּדאֿתּגִל֑י ּבַ֣ ן ּדֵנהֵוא> ָיֿ֭דִעינַ֣ עִֿתיִֿ֭דינַ֣
ו֗הי> ֵמֵּדם ִּדאיֿתַ֣
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1Jo 3:3 יֿך ּדֻהו ֵּכא נַֿ֣פֵׁשה אַ֣ ֿבָר֑א מֿ֭דַ֣ ו֗הי ָהָנא סַ֣ יָנא ִּדאיֿת ֵלה עלַ֣ וֻֿכל אַ֣
ו> ּדֵֿכא ֻה֗

1Jo 3:4 <וָלא ֗הי ר> חִטיָֿתא ֵּגיר ֻּכָלה עַ֣ וָלא ָסעַ֣ ן ֵּדין ּדָעֵֿבֿ֭ד חִטיָֿת֑א עַ֣ מַ֣
1Jo 3:5 <יּת חִטיָֿתא ֵּבה לַ֣ ֞ וַ֣ ין> ֿב חָטהַ֣ ו ֵּדאֿתּגִלי ּדֵנסַ֣ וָיֿ֭דִעין א֗נֻּתו֑ן ּדהַ֣

1Jo 3:6 ֵו֑א ָלא ָחֵטא> וֻֿכל ּדָחֵט֑א ָלא חָזי֗הי> וָלא יַֿ֣֭דֵעה ס וֻֿכל ּדֵֿבה מקַ֣
1Jo 3:7 יֿך ָּדאֿף ִּדיָקא ֻה֑ו אַ֣ ו ּדָעֵֿבֿ֭ד זִַּ֣דיֻקוָֿת֑א זַ֣ ן הַ֣ ֑י֞ ָלא ֗אָנׁש נַ֣טֵעיֻֿכו> ּבנַ֣

ו֗הי זִַּ֣דיָקא> ֻהו מִׁשיָחא ִאיֿתַ֣
1Jo 3:8 ר חִטיָֿת֑א ֵמן ָסָטָנא ֻה֑ו ֵמֻטל ּדֵמן ִרִׁשיָֿתא ֻהו ָסָטָנא ו ּדָסעַ֣ הַ֣

ו֗ה֞י ּדָסָטָנא> אָלָה֑א ּדֵנׁשֵרא עָֿבֿ֭דַ֣ ָטָיא ֻהו> וֵמֻטל ָהָנא ֵאֿתחִזי ּבֵרה ּדַ֣ חַ֣
1Jo 3:9 ָלָה֑א חִטיָֿתא ָלא ָעֵֿבֿ֭ד> ֵמֻטל ּדזַ֣רֵעה ֵּבה ֻּכל ֵּדאִֿתיֵלֿ֭ד ֵמן אַ֣

ָלָהא ֵאִֿתיֵלֿ֭ד> ח לֵמחָט֑א ּדֵמן אַ֣ ו֗הי> וָלא ֵמׁשּכַ֣ ִאיֿתַ֣
1Jo 3:10 ו֗ה֞י ּדָסָטָנא> ֻּכל ּדָלא אָלָה֑א ֵמן ּבנַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ רִׁשין ּבנַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ֵמֿתּפַ֣

ָלָהא> ו֗הי ֵמן אַ֣ יּתַ֣ אֻחו֗ה֑י לַ֣ ֵחֿב לַ֣ ִּדיֻקוָֿתא וָלא מַ֣ ָעֵֿבֿ֭ד זַ֣
1Jo 3:11 <ֿ֭ד ֿ֭ד לחַ֣ חֻֿבון חַ֣ עֻּתון ֵמן קִֿ֭די֑ם ּדֿתַ֣ ׁשמַ֣ ו ֻּפוקָּדָנא ּדַ֣ ּדָהנַ֣

1Jo 3:12 אֻחו֗הי> וֵמֻטל ל לַ֣ קטַ֣ ו֗הי ֗הָוא ֵמן ִּביָׁשא וַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ן הַ֣ אֵי> יֿך ָק7 ו אַ֣ לַ֣
אֻחו֗הי זִַּ֣דיִקין> ו֗ה֑י֞ וֿ֭דַ֣ ו עָֿבֿ֭דַ֣ טֵל֑ה ֵאָלא ֵמֻטל ּדִֿביִׁשין ֗הוַ֣ ָמָנא קַ֣

1Jo 3:13 <֑י֞ ֵאן ָסֵנא לֻֿכון ָעלָמא חַ֣ מֻרון אַ֣ וָלא ֵּתּתּדַ֣
1Jo 3:14 ו ֞ הַ֣ ין> אחַ֣ חִֿבינַ֣ן לַ֣ ֵי֑א֞ ּבָהֵֿ֭דא ּדמַ֣ וָּתא לחַ֣ ן ֵמן מַ֣ ִנינַ֣ ן ָיֿ֭דִעינַ֣ן ּדׁשַ֣ חנַ֣

וָּתא> ֵוא ּבמַ֣ אֻחו֗ה֑י מקַ֣ ֵחֿב לַ֣ ּדָלא מַ֣
1Jo 3:15 אֻחו֗ה֑י ָקֵטל ֗אָנָׁשא ֻהו> וָיֿ֭דִעין א֗נֻּתון ּדֻֿכל ֻּכל ֵּגיר ּדָסֵנא לַ֣

ם> לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ֵוין ֵּבה חַ֣ ּדָקֵטל ֗אָנָׁש֑א ָלא ֵמׁשּכִחין מקַ֣
1Jo 3:16 ן ן ָואֿף חנַ֣> י> ֑ן ּדֻהו יַ֣֗הֿב נַֿ֣פֵׁשה חָלֿפַ֣ לָוֿתַ֣ ן ֻחוֵּבה ּדַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ָיֿ֭דִעינַ֣

֞ ן> י֞ן ֵנֵּתל נַֿ֣פָׁשֿתַ֣ חַ֣ ֞י אַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ֑ן ּדעַ֣ ָזֵֿ֭דק לַ֣
1Jo 3:17 סִני֑ק וֵנאֻחוֿ֭ד אֻחו֗הי ּדַ֣ איָנא ִּדאיֿת ֵלה ֵקנָיָנא ּדָעלָמ֑א וֵנחֵזא לַ֣ וַ֣

אָלָהא ס ָנא ִאיֿת ֵּבה ֻחוֵּבה ּדַ֣ יּכַ֣ ו֗ה֞י ֵמֵנ֑ה אַ֣ חמַ֣ רַ֣
1Jo 3:18 <ׁשָרָרא עָֿבֵֿ֭ד֞א וֿבַ֣ ֿבֵלָׁשָנ֑א ֵאָלא ּבַ֣ ֿ֭ד ּבֵמֵל֞א וַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ֑י֞ ָלא נֵַ֣חֿב חַ֣ ּבנַ֣

1Jo 3:19 קָֿ֭דם ּדִנאֵֿתא ֻה֑ו ן וַ֣ י> ֑ן ּדֵמן ׁשָרָרא ִאיֿתַ֣ וּדִעינַ֣ ֿבָהֵֿ֭דא ֵמׁשּתַ֣ וַ֣
ן> ן ֵלּבַ֣ מִּפיִסינַ֣
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1Jo 3:20 ע ֻּכלֵמֵּדם ּס ן וָיֿ֭דַ֣ ּב ֵמן ֵלּבַ֣ ָלָהא ּדרַ֣ ֑ן ּכָמא אַ֣ ר לַ֣ ן ָּבסַ֣ ֵּדאן ֻהו ֵלּבַ֣
ּס

1Jo 3:21 <ָלָהא י֞ן קָֿ֭דם אַ֣ ּפַ֣ ֑ן ָּגלָי֞ן ֵאֵני֞ן אַ֣ ר לַ֣ ן ָלא ָּבסַ֣ ֑י֞ ֵאן ֵלּבַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣
1Jo 3:22 ֞ו֗ה֑י ן ֻּפוקָּדנַ֣ ן ֵמֵנ֑ה ֵמֻטל ּדָנטִרינַ֣ ֑ן ָנסִּבינַ֣ וֻֿכלֵמֵּדם ּדָׁשאִלינַ֣

ו֗הי> ִּפיָרָֿת֞א ָסעִרינַ֣ן קָֿ֭דמַ֣ וׁשַ֣
1Jo 3:23 ֿבֵרה ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָח֑א ונֵַ֣חֿב ׁשָמא ּדַ֣ יֵמן ּבַ֣ נהַ֣ ו ֻּפוקָּדֵנ֑ה ּדַ֣ וָהָנא ֻה֗

ן> קּדַ֣ יֿך ּדֿפַ֣ ֿ֭ד> אַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ חַ֣
1Jo 3:24 ֿבָהֵֿ֭דא ר> וֻהו ָׁשֵרא ֵּבה> וַ֣ ו֗ה֑י֞ ֵּבה ֵמֿתנטַ֣ ר ֻּפוקָּדנַ֣ איָנא ּדָנטַ֣ וַ֣

ן ס ֑ן ֵמן ֻרוֵחה ָהי ּדיַ֣֗הֿב לַ֣ ן ּדָׁשֵרא ּבַ֣ ּכִלינַ֣ ֵמסּתַ֣
1Jo 4:1 יֻּתון ָּפרִׁשין ֻרוֵח֑א֞ ֵאן ן ֵאָלא הוַ֣ ימנֻו> ֑י֞ ָלא לֻֿכל ֻרוִחי֞ן ּתהַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣

קו ֵּבה ּבָעלָמא> ָּגֵל֞א נֿפַ֣ ִּגֵיא֞א נִֿבֵי֞א ּדַ֣ ן ֵמֻטל ּדסַ֣ יֵהי> ָלָהא ִאיֿתַ֣ ֵמן אַ֣
1Jo 4:2 ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא וּדָין ּד7 אָלָהא> ֻּכל ֻרוָחא ּדמַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ֵמֿתיַֿ֣֭דָעא ֻרוֵחה ּדַ֣

ָלָהא ֗הי> ֑ר ֵמן אַ֣ ֿבסַ֣ ֵאָֿתא ּבַ֣
1Jo 4:3 <ָלָהא יֵּתיה ֵמן אַ֣ ֑ר לַ֣ ֿבסַ֣ ֵיֻׁשוע ֵאָֿתא ּבַ֣ וּדָיא ּד7 וֻֿכל ֻרוָחא ּדָלא מַ֣
עֻּתון ָּדאֵֿתא> וָהָׁשא ּבָעלָמא ׁשמַ֣ ו ּדַ֣ ָּגָל֑א הַ֣ ֵאָלא ָהֵֿ֭דא ֵמן מִׁשיָחא ֗הי ּדַ֣

ֻּדו> ו֗הי ֵמן ּכַ֣ ִאיֿתַ֣
1Jo 4:4 ו ּב הַ֣ ן ֵמֻטל ּדרַ֣ יֻּתון ֵאנֻו> זֿכַ֣ ָי֑א֞ וַ֣ יֻּכון ּבנַ֣ ָלָהא ִאיֿתַ֣ ֗נֻּתון ֵּדין ֵמן אַ֣ אַ֣

ֿבָעלָמא> ו ּדַ֣ ֿבֻֿכו֑ן ֵמן הַ֣ ּדַ֣
1Jo 4:5 לִלי֑ן וָעלָמא לֻהון ן ֵמֻטל ָהָנא ֵמן ָעלָמא ממַ֣ וָהֵלין ֵמן ָעלָמא ֵאנֻו>

ע> ָׁשמַ֣
1Jo 4:6 ו ּדָלא ן והַ֣ ע לַ֣> אָלָה֑א ָׁשמַ֣ ע לַ֣ ו ּדָיֿ֭דַ֣ ן והַ֣ ָלָהא חנַ֣> ן ֵּדין ֵמן אַ֣ חנַ֣

ׁשָרָר֑א ן לֻרוָחא ּדַ֣ ּכִלינַ֣ ן ָּבה ּבָהֵֿ֭דא> ֵמסּתַ֣ ע לַ֣> ָלָה֑א ָלא ָׁשמַ֣ ו֗הי ֵמן אַ֣ ִאיֿתַ֣
טעָינֻוָֿתא ס לֻרוָחא ּדמַ֣ וַ֣

1Jo 4:7 ֵחֿ֑ב ן ּדמַ֣ ָלָהא ֻהו> וֻֿכל מַ֣ ֿ֑֭ד ֵמֻטל ּדֻחוָּבא ֵמן אַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ֑י֞ נֵַ֣חֿב חַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣
אָלָהא> ע לַ֣ ָלָהא ִיִליֿ֑֭ד וָיֿ֭דַ֣ ֵמן אַ֣

1Jo 4:8 <אָלָהא ע לַ֣ ֵחֿ֑ב ָלא ָיֿ֭דַ֣ אָלָהא ֻחוָּבא ֻהו> וֻֿכל ּדָלא מַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
1Jo 4:9 ר ּדַ֣ ֿבֵרה ִיִחיָֿ֭דָיא ׁשַ֣ ֑ן ּדלַ֣ לָוֿתַ֣ אָלָהא ּדַ֣ ע ֻחוֵּבה ּדַ֣ ּבָהֵֿ֭דא ֵאִֿתיֿ֭דַ֣

ָלָהא לָעלָמא ּדִנֵחא ִּבאיֵֿ֭דה> אַ֣
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1Jo 4:10 אָלָה֑א ֵאָלא ֻהו ֵחֿבן לַ֣ חנַ֣ן אַ֣ ו֗הי ֻחוָּב֑א ָלא ֗הָוא ּדַ֣ ּבָהָנא ִאיֿתַ֣
י֞ן ס ֞י חָטהַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ ֿבֵרה ֻחוָסָיא עַ֣ ר לַ֣ ּדַ֣ ֑ן וׁשַ֣ חֿבַ֣ אַ֣

1Jo 4:11 <ָחֻֿבו ֿ֭ד למַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ ָיִֿבינַ֣ן חַ֣ ן חַ֣ ָלָה֑א ָאֿף חנַ֣ ן אַ֣ חֿבַ֣ ָנא אַ֣ ֑י֞ ֵאן ָהֿכַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣
1Jo 4:12 ן ָלָהא ּבַ֣ ֿ֑֭ד אַ֣ ֿ֭ד לחַ֣ אָלָהא ֵממֻֿתום ֗אָנׁש ָלא חָזי֗הי> ֵאן ֵּדין נֵַ֣חֿב חַ֣ לַ֣

ן> מֵלא ּבַ֣ ֵו֑א וֻחוֵּבה ֵמׁשּתַ֣ מקַ֣
1Jo 4:13 <ן ֑ן ּדֵמן ֻרוֵחה יַ֣֗הֿב לַ֣ ֵוא ּבַ֣ ֑ן וֻהו מקַ֣ ֵוינַ֣ ן ּדֵֿבה מקַ֣ ֿבָהֵֿ֭דא ָיֿ֭דִעינַ֣> וַ֣

1Jo 4:14 <ֿבֵרה ָּפֻרוָקא לָעלָמא ר לַ֣ ּדַ֣ אָֿבא ׁשַ֣ ֑ן ּדַ֣ סהִֿ֭דינַ֣ חנַ֣ן חזַ֣ין ומַ֣ וַ֣
1Jo 4:15 ֵוא> וֻהו ָלָהא ֵּבה מקַ֣ אָלָה֑א אַ֣ ֵיֻׁשוע ּדֻהויֻו ּבֵרה ּדַ֣ וֵּדא ּב7 ֻּכל ּדמַ֣

אָלָהא> ֵוא ּבַ֣ מקַ֣
1Jo 4:16 ָלָהא ֵּגיר ן אַ֣ י> אָלָהא ֵצאֿ֭דַ֣ ען ֻחוָּב֑א ִּדאיֿת ֵלה לַ֣ יֵמנן ִויֿ֭דַ֣ חנַ֣ן הַ֣ וַ֣

ֵוא> אָלָהא מקַ֣ ֵוא ּבֻחוָּב֑א ּבַ֣ מקַ֣ ֻחוָּבא ֻהו> וֻֿכל ּדַ֣
1Jo 4:17 ן ּביַ֣וָמא ֵּפ֞א ֵּתהֵוא לַ֣ ליֻוֿת אַ֣ ֑ן ּדֿגַ֣ מַ֣ ם ֻחוֵּבה עַ֣ לַ֣ ֿבָהֵֿ֭דא ֵמׁשּתַ֣ וַ֣

ין ּבָהָנא ָעלָמא> ן ִאיֿתַ֣ ָנא ָאֿף חנַ֣ הָוא ֻה֑ו ָהֿכַ֣ איֿך ּדַ֣ ּדִֿ֭דיָנא> ֵמֻטל ּדַ֣
1Jo 4:18 ר ָׁשֵֿ֭דא ָלה מלָי֑א לֿבַ֣ יּת> ֵאָלא ֻחוָּבא מׁשַ֣ ֵּדחלָֿתא ּבֻחוָּבא לַ֣
י מלַ֣ ו ֵּדין ּדָֿ֭דֵח֑ל ָלא מׁשַ֣ לֵֿ֭דחלָֿת֑א ֵמֻטל ּדֵֿ֭דחלָֿתא ּבֵקנָטא ִאיֵֿתיה> הַ֣

ּבֻחוָּבא>
1Jo 4:19 <ן חֿבַ֣ ֿ֭דָמיַֿ֣ת אַ֣ אָלָה֑א ֵמֻטל ּדֻהו קַ֣ ן ָהִֿכיל נֵַ֣חֿב לַ֣ חנַ֣

1Jo 4:20 <ָּגָלא ֻהו אֻחו֗הי ָסֵנ֑א ּדַ֣ אָלָה֑א ולַ֣ ֵחֿב ֗אָנא לַ֣ ר ּדמַ֣ ֵאן ֵּדין ֗אָנׁש ִנאמַ֣
ָנא יּכַ֣ ו ּדָלא ֵמֿתחֵזא> אַ֣ אָלָהא הַ֣ ֵחֿ֑ב לַ֣ אֻחו֗הי ּדֵמֿתחֵזא ָלא מַ֣ ו ֵּגיר ּדלַ֣ הַ֣

ח ּדנֵַ֣חֿב> ֵמׁשּכַ֣
1Jo 4:21 <אֻחו֗הי אָלָה֑א נֵַ֣חֿב ָאֿף לַ֣ ֵחֿב לַ֣ ֵּבלן ֵמֵנ֑ה ּדֻֿכל ּדמַ֣ וָהָנא ֻּפוקָּדָנא קַ֣
1Jo 5:1 ֵחֿב ָלָהא ִיִליֿ֭ד> וֻֿכל ּדמַ֣ ו֗הי מִׁשיָח֑א ֵמן אַ֣ ֵיֻׁשוע ִאיֿתַ֣ יֵמן ּד7 מהַ֣ ֻּכל ּדַ֣

ו ֵּדאִֿתיֵלֿ֭ד ֵמֵנה> ֵחֿב ָאֿף להַ֣ לָיֻלוָֿ֭ד֑א מַ֣
1Jo 5:2 ן חִֿבינַ֣ אָלָהא מַ֣ אָלָה֑א ָמא ּדלַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ֿבנַ֣ חִֿבינַ֣ן לַ֣ ֿבָהֵֿ֭דא ָיֿ֭דִעינַ֣ן ּדמַ֣ וַ֣

ו֗הי>֞ ן ֻּפוקָּדנַ֣ וָעֿבִּדינַ֣
1Jo 5:3 ו֗ה֞י ָלא ו֗הי>֞ וֻֿפוקָּדנַ֣ ר ֻּפוקָּדנַ֣ אָלָה֑א ּדֵנטַ֣ ָהָנא ֻהו ֵּגיר ֻחוֵּבה ּדַ֣

יִַ֣קיִרין>
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1Jo 5:4 ָלָה֑א ָזֵֿכא ֵלה לָעלָמא> וָהֵֿ֭דא ֗הי ָזֻֿכוָֿתא ֵמֻטל ּדֻֿכל ִּדיִליֿ֭ד ֵמן אַ֣
ן> יָמנֻוֿתַ֣ זָֿכֵֿתה לָעלָמא> הַ֣ ּדַ֣

1Jo 5:5 ו ֵיֻׁשוע ּבֵרה ֻה֗ יֵמן ּד7 מהַ֣ ו ּדַ֣ נֻו ֵּגיר ּדָזֵֿכא ֵלה לָעלָמ֑א ֵאָלא הַ֣ מַ֣
אָלָהא> ּדַ֣

1Jo 5:6 לֻחוֿ֑֭ד ָי֞א ּבַ֣ ֿ֭דָמא> ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ָלא ֗הָוא ּבמַ֣ ָי֞א וַ֣ ו ֵּדאָֿתא ּביַֿ֣֭ד מַ֣ ָהנַ֣
ֿ֭דָמא> ָי֞א וַ֣ ֵאָלא ּבמַ֣

1Jo 5:7 <סהָֿ֭ד֑א ּדִהי ֻרוָחא ִאיֵֿתיה ׁשָרָרא וֻרוָחא מַ֣
1Jo 5:8 <ֿ֭ד ֵאנֻון יֻהו֞ן ּבחַ֣ ֿתָלּתַ֣ ֿ֭דָמא> וַ֣ ָי֞א וַ֣ יֻהון ּתָלָֿתא ָסהִּדי֑ן ֻרוָחא ומַ֣ ִואיֿתַ֣

1Jo 5:9 אָלָהא ֿ֭ד ּכָמא ָסהֻּדוֵֿתה ּדַ֣ ֑ן חַ֣ ּבִלינַ֣ יָנָׁש֞א מקַ֣ ֿבנַ֣ ֵאן ָסהֻּדוָֿתא ּדַ֣
ל ּבֵרה> אסֵהֿ֭ד עַ֣ אָלָהא> ּדַ֣ י ָסהֻּדוֵֿתה ּדַ֣ ָּבא ֗הי> וָהֵֿ֭דא ִה֗ ּדרַ֣

1Jo 5:10 <אָלָה֑א ִאיֿת ֵלה ָהֵֿ֭דא ָסהֻּדוָֿתא ּבנַֿ֣פֵׁשה ֿבֵרה ּדַ֣ יֵמן ּבַ֣ מהַ֣ ן ּדַ֣ ֻּכלמַ֣
אסֵהֿ֭ד יֵמן לָסהֻּדוָֿתא> ּדַ֣ ֿ֭דָלא הַ֣ ֿבֵּד֑ה ּבַ֣ ָּגָלא עַ֣ אָלָהא ּדַ֣ יֵמ֑ן לַ֣ ֻּכל ּדָלא מהַ֣

ל ּבֵרה> ָלָהא עַ֣ אַ֣
1Jo 5:11 ֵי֞א ָלָהא> וֵהנֻון חַ֣ ן אַ֣ ם יַ֣֗הֿב לַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ וָהֵֿ֭דא ֗הי ָסהֻּדוָֿת֑א ּדחַ֣

יֻהון> ֿבֵרה ִאיֿתַ֣ ּבַ֣
1Jo 5:12 ֿבֵרה ִחיֿ֭ד לַ֣ ֞ וֻֿכל ּדָלא אַ֣ ֵיא> ִחיֿ֭ד ָאֿף לחַ֣ ֿבָר֑א אַ֣ אִחיֿ֭ד לַ֣ ֻּכל ּדַ֣

֞ ֵיא> יּת ֵלה חַ֣ אָלָה֑א לַ֣ ּדַ֣
1Jo 5:13 איֵלין ם ִאיֿת לֻֿכו֑ן לַ֣ לָעלַ֣ ֵי֞א ּדַ֣ ָהֵלין ֵּכֿתֵּבֿת לֻֿכו֑ן ּדֵֿתּדֻעון ּדחַ֣

אָלָהא> ֿבֵרה ּדַ֣ ׁשֵמה ּדַ֣ יֵמנֻּתון ּבַ֣ ּדהַ֣
1Jo 5:14 יֿך ֵצֿבָיֵנ֑ה ן ֵלה אַ֣ ן לָוֵֿת֑ה ּדֻֿכל ּדָׁשאִלינַ֣ ֵר֗הִסיַ֣א ִאיֿת לַ֣ וָהֵֿ֭דא ּפַ֣

ן> ע לַ֣ ָׁשמַ֣
1Jo 5:15 ֵּבלן ן ֵמֵנ֑ה ּתִֿכיִלינַ֣ן ּדקַ֣ ל ֵמֵּדם ּדָׁשאִלינַ֣ ן עַ֣ ע לַ֣ ֵואן מָּפִסינַ֣ן ּדָׁשמַ֣

֞ן ּדֵׁשאלן ֵמֵנה> ֻּדו ֵׁשאָלֿתַ֣ ֵמן ּכַ֣
1Jo 5:16 אל וָּת֑א ֵנׁשַ֣ יַֿ֣ב למַ֣ אֻחו֗הי ּדָחֵטא חָטָהא ּדָלא מחַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ֵנחֵזא לַ֣

ן ִאיֿת ֵּגיר וָּתא ָחֵטי> למַ֣ יֿך ּדַ֣ איֵלין ּדָלא ֗הָוא אַ֣ ֵי֑א֞ לַ֣ וֵמֿתיַ֣הִּבין ֵלה חַ֣
ר ֗אָנא> ּדֵנֿבֵעא ֗אָנׁש> ל ָהָנא ָאמַ֣ וָּתא> ָלא ֗הָוא עַ֣ חָטָהא ּדמַ֣

1Jo 5:17 <וָּתא ֻהו וָלא ֵּגיר חִטיָֿתא ֻהו> ִואיֿת חָטָהא ּדָלא ֗הָוא ּדמַ֣ ֻּכל עַ֣
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1Jo 5:18 ו ֵּגיר ִּדיִליֿ֭ד ֵמן ָלָה֑א ָלא ָחֵטא> הַ֣ ן ּדֻֿכל ִּדיִליֿ֭ד ֵמן אַ֣ וָיֿ֭דִעינַ֣
ֿב ֵלה> רַ֣ ר נַֿ֣פֵׁשה> וִֿביָׁשא ָלא ֵמֿתקַ֣ ָלָה֑א ָנטַ֣ אַ֣

1Jo 5:19 <֑ן וָעלָמא ֻּכֵלה ּבִֿביָׁשא ֻהו ִסים ָלָהא חנַ֣ ן ּדֵמן אַ֣ ָיֿ֭דִעינַ֣
1Jo 5:20 ִריָר֑א ע לׁשַ֣ ּדָעא ּדֵנּדַ֣ ן מַ֣ אָלָהא ֵאָֿת֑א ויַ֣֗הֿב לַ֣ ֿבֵרה ּדַ֣ ן ּדַ֣ וָיֿ֭דִעינַ֣

ֵי֞א ִריָרא וחַ֣ ָלָהא ׁשַ֣ ֿבֵרה ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא> ָהָנא ֻהו אַ֣ ִריָר֑א ּבַ֣ וֵנהֵוא ֵּבה ּבׁשַ֣
ם> לָעלַ֣ ּדַ֣

1Jo 5:21 ֿכֵר֞א ּס ּס ֿת ּפֿתַ֣ רו נַֿ֣פׁשֻֿכון ֵמן ֵּדחלַ֣ ֑י֞ טַ֣ ּבנַ֣
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Second John
2Jo 1:1 ֵחֿב ֗אָנא יֵלין ֵּדאָנא מַ֣ ֿבֵני֑ה֞ אַ֣ ֿגִֿביָֿתא ֻקוִריַ֣א ולַ֣ ִׁשיָׁשא> לַ֣ קַ֣

ׁשָרָר֑א יֵלין ּדיַֿ֣֭דֻעו֗הי לַ֣ ֑י ֵאָלא ֻּכלֻהון אַ֣ לֻחוֿ֭דַ֣ ׁשָרָרא> ָלא ֗הָוא ֵּדין ֵאָנא ּבַ֣ ּבַ֣
2Jo 1:2 <ם ו֗הי> לָעלַ֣ ן ִאיֿתַ֣ מַ֣ ן ועַ֣ ֵוא ּבַ֣> מקַ֣ יָנא ּדַ֣ ֵמֻטל ׁשָרָרא אַ֣

2Jo 1:3 ן ָֿב֑א וֵמן ָמרַ֣ ָלָהא אַ֣ חֵמ֞א וַׁ֣שָלָמא ֵמן אַ֣ יֻּבוָֿתא ורַ֣ ן טַ֣ מַ֣> ֵּתהֵוא עַ֣
ֿבֻחוָּבא ס ׁשָרָרא> וַ֣ אָֿבא> ּבַ֣ ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ּבֵרה ּדַ֣

2Jo 1:4 ָנא יּכַ֣ ׁשָרָר֑א אַ֣ לִֿכין ּבַ֣ מהַ֣ יּכ֞י ּדַ֣ ִּג֑י ֵּדאׁשּכֵחֿת ֵמן ּבנַ֣ חִֿ֭דיֿת סַ֣
ָֿבא> ן ֵמן אַ֣ ֿבנַ֣ ּדֻֿפוקָּדָנא נסַ֣

2Jo 1:5 ֿ֭֗דָֿתא ָּכֵֿתֿב יֿך ֻּפוקָּדָנא חַ֣ וָהָׁשא מִּפיס ֗אָנא ֵלֿכי> ֻקוִריַ֣֑א ָלא ֗הָוא אַ֣
ֿ֭ד> ֿ֭ד לחַ֣ ן ֵמן ֻׁשוָרָי֑א ּדנֵַ֣חֿב חַ֣ ו ִּדאיֿת ֗הָוא לַ֣ ֗אָנא ֵלֿכ֑י ֵאָלא הַ֣

2Jo 1:6 ו֗הי>֞ ָהָנא ֻּפוקָּדָנא יֿך ֻּפוקָּדנַ֣ ֵלֿך אַ֣ נהַ֣ ו֗הי ֻחוָּב֑א ּדַ֣ וָהָנא ִאיֿתַ֣
לִֿכין> יֻּתון מהַ֣ עֻּתון ֵמן ֻׁשוָרָי֑א ּדֵֿבה הוַ֣ ׁשמַ֣ יֿך ָמא ּדַ֣ ו֗הי> אַ֣ ִאיֿתַ֣

2Jo 1:7 וֵּדין יֵלין ּדָלא מַ֣ קו ֵּבה ּבָעלָמא> אַ֣ טעָיֵנ֞א נֿפַ֣ ִּגֵיא֞א מַ֣ ֵמֻטל ּדסַ֣
אנִטיֿכִריסָטוס> טעָיָנא וַ֣ ו֗הי מַ֣ ר> ָהָנא ִאיֿתַ֣ ֿבסַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא ֵאָֿתא ּבַ֣ ּד7

2Jo 1:8 ֿגָרא חֻּתו֑ן ֵאָלא אַ֣ ֿפלַ֣ וּבֻֿ֭דון ֵמֵּדם ּדַ֣ ֗הרו ּבנַֿ֣פׁשֻֿכו֑ן ּדָלא ּתַ֣ ֵאזּדַ֣
רֻעון> לָמָנא ֵּתֿתּפַ֣ מׁשַ֣

2Jo 1:9 <יּת ֵּבה ָלָהא לַ֣ מִׁשיָח֑א אַ֣ ֵוא ּביֻולָּפֵנה ּדַ֣ ר וָלא מקַ֣ יָנא ּדָעֿבַ֣ ֻּכל אַ֣
ֿבָרא ִאיֿת ֵלה> אָֿבא ולַ֣ ֵוא ּביֻולָּפֵנ֑ה ָהָנא> ולַ֣ מקַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

2Jo 1:10 ּבֻלוָני֗הי יֵּת֑א ָלא ּתקַ֣ ֵאן ֗אָנׁש ָאֵֿתא לָוֿתֻֿכו֑ן וָהָנא יֻולָּפָנא ָלא מַ֣
חִֿ֭די ָלֿך> ָלא ִּתאמֻרון ֵלה> יָּתא> וַ֣ ּבֿבַ֣

2Jo 1:11 ו֗ה֞י ִּביֵׁש֞א ס עָֿבֿ֭דַ֣ ו לַ֣ ֿף ֻה֗ וּתַ֣ ר ֵלה חִֿ֭די ָלֿך֑ מׁשַ֣ ו ֵּגיר ָּדאמַ֣ הַ֣
2Jo 1:12 ֿביַֿ֣֭ד ֿב לֻֿכו֑ן ָלא ּבִעיֿת ּדַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ִאיֿת ֗הָוא ִלי לֵמֿכּתַ֣ ֿ֭ד סַ֣ ּכַ֣

ר ֗אָנא> ִּדאֵֿתא לָוֿתֻֿכו֑ן וֻֿפוָמא לָוֿת ֻּפוָמא ּבַ֣ ֿ֭דיֻוָֿתא> ֵאָלא מסַ֣ רִטיָסא וַ֣ ּכַ֣
מלָיא> ן ֵּתהֵוא מׁשַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא ִּדילַ֣ ֵל֑ל ּדחַ֣ נמַ֣

2Jo 1:13 ִמין ס ָי֞א ּדָחֵֿתֿכי ּגִֿביָֿתא> אַ֣ ָׁשאִלין ׁשָלֵמֿכ֑י ּבנַ֣
 
 



532                               The Aramaic Peshitta

Third John
3Jo 1:1 ׁשָרָרא ס ֵחֿב ֗אָנא ּבַ֣ ו ֵּדאָנא מַ֣ ִּביֿב להַ֣ ִאָיוס חַ֣ ֿגַ֣ ִׁשיָׁשא> ל7 קַ֣

3Jo 1:2 יֿך ח וֵֿתהֵוא חִלי֑ם אַ֣ ֑ ּדֵֿתצלַ֣ יּךְ֭ ֵלא ֗אָנא עלַ֣ ֑ן ּבֻֿכלֵמֵּדם מצַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣
צלָחא נַֿ֣פָׁשֿך> ָמא ּדמַ֣

3Jo 1:3 א֗נּת יֿך ָמא ּדַ֣ ל ׁשָרָרֿך֑ אַ֣ ֵח֞א וָסהִּדין עַ֣ ִּג֑י ָּדאֵֿתין אַ֣ חִֿ֭דיֿת ֵּגיר סַ֣
֗נּת> ֵלֿך אַ֣ ׁשָרָרא מהַ֣ ּבַ֣

3Jo 1:4 ׁשָרָרא ָי֞א ִּדילי ּבַ֣ ֿבנַ֣ ע ּדַ֣ יּת ִל֑י ֵּדאׁשמַ֣ ֻֿ֭דוָֿתא> לַ֣ ָּבא ֵמן ָהֵֿ֭דא חַ֣ ּדרַ֣
לִֿכין> מהַ֣

3Jo 1:5 ֵ֞ח֑א ֗נּת לָוֿת אַ֣ ר אַ֣ ו ָמא ּדָסעַ֣ ֗נּת הַ֣ יָמנֻוָֿתא ָעֵֿבֿ֭ד אַ֣ ֑ן ּבהַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣
ֿכסָנֵי֑א֞ יֻהון אַ֣ ויִַּ֣תיָראִיֿת ִּדאיֿתַ֣

3Jo 1:6 ִּפיר ָעֵֿבֿ֭ד ל ֻחוָֿבֿך קָֿ֭דם ֻּכָלה ִעּ֗דָּתא> לָהנֻון ׁשַ֣ אסֵהֿ֭דו עַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
אָלָהא> ֵֿפאא לַ֣ יֿך ָמא ּדַ֣ ֗נּת לֻהו֑ן אַ֣ מזֵַ֣וֿ֭ד אַ֣ ֗נּ֑ת ּדַ֣ אַ֣

3Jo 1:7 ֞ ֗מֵמא> ֿבו ֵמן עַ֣ ֿ֭ד ֵמֵּדם ָלא נסַ֣ ק֑ו ּכַ֣ חָלֿף ֵּגיר ׁשֵמה> נֿפַ֣
3Jo 1:8 ּדָרֵנ֞א ֵנהֵוא מעַ֣ איֿך ָהֵלי֑ן ּדַ֣ ָּבֻלו לֿ֭דַ֣ מקַ֣ ָיִֿבינַ֣ן לַ֣ ן ָהִֿכיל חַ֣ חנַ֣

ׁשָרָרא> לַ֣
3Jo 1:9 ֿ֭דָמָיא ו ּדָרֵחם ּדֵנהֵוא קַ֣ ָּבֵעא ֗הִויֿת ֵאֿכֻּתוֿב לִעּ֗דָּתא> ֵאָלא הַ֣

ן> ֵּבל לַ֣ ָיוטֵרִֿפי֑ס ָלא מקַ֣ ן ִּד7 ִּדילֻהו>
3Jo 1:10 ֿבֵמֵל֞א ֿ֑֭ד ּדַ֣ עֿבַ֣ ו֗ה֞י ָהנֻון ּדַ֣ ֿ֭ד עָֿבֿ֭דַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ֵאן ֻהו ִּדאֵֿת֑א ֵא֗עהַ֣

איֵלין אֵח֑א֞ ולַ֣ ֵּבל לַ֣ ק ֵלה ָהֵלי֑ן ָלא ֻהו מקַ֣ ֿ֭ד ָלא סֿפַ֣ ן וֿכַ֣ ר לַ֣> ִּביָׁשָֿת֞א ָסֿתַ֣
ֵּפק ֵמן ִעּ֗דָּתא> ן ָּכֵלא ומַ֣ ּבִלי> מקַ֣ ּדַ֣

3Jo 1:11 ו ּדָעֵֿבֿ֭ד ָטֿבָֿת֑א ֵמא ּבִֿביׁשָּתא> ֵאָלא ּבָטֿבָֿתא> הַ֣ ֑ן ָלא ֵּתּתּדַ֣ ִּביֿבַ֣ חַ֣
אָלָהא> ו ּדָעֵֿבֿ֭ד ִּביׁשָּת֑א ָלא חָזי֗הי לַ֣ ו֗הי> הַ֣ ָלָהא ִאיֿתַ֣ ֵמן אַ֣

3Jo 1:12 ו ָסהֻּדוָֿתא ֵמן ֻּכלָנׁש> וֵמָנה ּדִעּ֗דָּתא> וֵמֵנה ִמיטִרָיוס> ִאיֿת ֻה֗ ל ִּד7 עַ֣
ִריָרא ֗הי ס ן ׁשַ֣ ֗נּת ּדָסהֻּדוָֿתא ִּדילַ֣ ע אַ֣ ֑ן וָיֿ֭דַ֣ ן ֵּדין ָסהִּדינַ֣ ׁשָרָרא> ָאֿף חנַ֣ ּדַ֣
3Jo 1:13 ֿביַֿ֣֭ד ֿב ָלֿך֑ ֵאָלא ָלא ָּבֵעא ֗אָנא ּדַ֣ ִּגָיאָֿת֞א ִאיֿת ֗הָוא ִלי לֵמֿכּתַ֣ סַ֣

נָיא ֵאֿכֻּתוֿב ָלֿך> ּדיֻוָֿתא וקַ֣
3Jo 1:14 <ֵלל ל ֵאחֵזיֿך֑ וֻֿפוָמא לָוֿת ֻּפוָמא נמַ֣ עֿגַ֣ ר ֗אָנא ֵּדי֑ן ּדֿבַ֣ ּבַ֣ מסַ֣
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3Jo 1:15 אל ׁשָלָמא ּדָרחֵמ֞א ֞ ׁשַ֣ ָמֿך> ָׁשאִלין ׁשָלָמֿך ָרחֵמא> ׁשָלָמא ֵנהֵוא עַ֣
ׁשֵמה ס ּדֻֿכלָנׁש ּבַ֣

 
 



Revelation
Rev 1:1 ו֗הי>֞ ָמא ֿבּדַ֣ ָויֻו לעַ֣ מחַ֣ ָלָה֑א לַ֣ ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ּדיַ֣֗הֿב ֵלה אַ֣ ֵּגלָיָנא ּד7

ָנ֑ן 7וחַ֣ ֿבֵּדה ֻי אֵֿכה> לעַ֣ לַ֣ ח ּביַֿ֣֭ד מַ֣ ֿ֭ד ׁשלַ֣ ע ּכַ֣ וּדַ֣ ל> וׁשַ֣ עֿגַ֣ ִּדיִהיֿב לֵמהָוא ּבַ֣
Rev 1:2 ֵיֻׁשוע מִׁשיָח֑א ֻּכל ָמא לָסהֻּדוֵֿתה ּד7 אָלָה֑א וַ֣ אסֵהֿ֭ד לֵמלָֿתא ּדַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

חָזא> ּדַ֣
Rev 1:3 <נִֿביֻוָֿתא ָהֵֿ֭דא איֵלין ּדָׁשמִעין ֵמֵל֞א ּדַ֣ ן ּדָקֵרא> ולַ֣ ו֗הי למַ֣ ֻטוֿבַ֣

ֿכִֿתיָֿב֞ן ָּבה> זַֿ֣בָנא ֵּגיר קֵרֿב ס יֵלין ּדַ֣ וָנטִרין אַ֣
Rev 1:4 ו יֻּבוָֿתא לֻֿכון וַׁ֣שָלָמא> ֵמן הַ֣ אִסיַ֣א> טַ֣ 7 ע ִעָֿ֭דָֿת֞א ּדֿבַ֣ ׁשֿבַ֣ ָנן לַ֣ 7וחַ֣ ֻי

קָֿ֭דם ֻּכורסֵי֑ה יֵלין ּדַ֣ ע ֻרוֵח֞א אַ֣ ו֗הי ֗הָוא> ָואֵֿת֑א וֵמן ׁשֿבַ֣ ו֗הי> ִואיֿתַ֣ ִּדאיֿתַ֣
Rev 1:5 ימָנ֑א ֻּבוֿכָרא ּדִמיֵֿת֑א֞ וִרָׁשא וֵמן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא ָסהָּד֑א מהַ֣

ֿ֭דֵמה> י֞ן ּבַ֣ ן ֵמן חָטהַ֣ ן וָׁשֵרא לַ֣ ֵחֿב לַ֣ ו ּדמַ֣ ארָע֑א הַ֣ לֵּכ֞א ּדַ֣ ּדמַ֣
Rev 1:6 אֻֿבו֗הי> וֵלה ֵּתׁשֻּבוחָּתא אָלָהא וַ֣ לֻּכוָֿתא ָּכהָניָּתא לַ֣ ן מַ֣ ֿ֭ד לַ֣ עֿבַ֣ וַ֣

ִמין> ם ָעלִמין אַ֣ וֻאוחָּדָנא לָעלַ֣
Rev 1:7 <קֻרו֗הי יֵלין ּדֿ֭דַ֣ ֞ ָואֿף אַ֣ יֵנא> ֞ וֵנחזָיָני֗ה֞י ֻּכל עַ֣ ם עָנֵנא> ָהא ָאֵֿתא עַ֣

אִמין ס ארָעא> ִאין וַ֣ רָּבָֿת֞א ּדַ֣ ו֗הי ֻּכל ׁשַ֣ ונַ֣רקָֿ֭ד֞ן עלַ֣
Rev 1:8 <ו֗הי ֗הָוא ו֗הי> ִואיֿתַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ָלָהא הַ֣ ר ָמרָיא אַ֣ ֑ו ָאמַ֣ ֿף וֿתַ֣ ֵאָנא ָאלַ֣

אִחיֿ֭ד ֻּכל ס ו ּדַ֣ ָואֵֿת֑א הַ֣
Rev 1:9 יּבָרנֻוָֿתא מסַ֣ וָּתֿפֻֿכון ֻּבאולָצָנא וֿבַ֣ ר ׁשַ֣ ֻחוֻֿכון וֿבַ֣ ו אַ֣ ָנן הַ֣ 7וחַ֣ ֵאָנא ֻי
אָלָה֑א וֵמֻטל טָמוס> ֵמֻטל ֵמלָֿתא ּדַ֣ 7 רָיא ּפַ֣ ֵיֻׁשוע> הִויֿת ּבָֿגזַ֣רָּתא ּדֵמֿתקַ֣ ֿב7 ּדַ֣

ֵיֻׁשוע מִׁשיָחא> ָסהֻּדוָֿתא ּד7
Rev 1:10 ָּבא רי ָקָלא רַ֣ ָּבא> וֵׁשמֵעֿת ֵמן ֵּבסּתַ֣ ֿ֭דּבׁשַ֣ הִויֿת ּבֻרוח ּביַ֣וָמא ּדחַ֣ וַ֣

יֿך ִׁשיֻֿפוָרא אַ֣
Rev 1:11 ֞ ע ִעָֿ֭דָֿתא> ׁשֿבַ֣ ר לַ֣ ּדַ֣ ֿכָֿתָֿב֑א וׁשַ֣ יֵלין ּדָחֵזיּת ּכֻֿתוֿב ּבַ֣ ר אַ֣ ָּדאמַ֣

ֵֿ֭דלִֿפיַ֣א> ִֿפילַ֣ ל7 רִֿ֭דיס> וַ֣ סַ֣ ל7 א> וַ֣ ִטירַ֣ ֵֿתאוַ֣ ל7 ָמוס> וַ֣ ֵּפרֿגַ֣ ל7 זֻמורנַ֣א> וַ֣ 7 אֵֿפָסוס> ולַ֣ ֵל7
ִֿ֭דיִקיַ֣א> לַ֣ ל7 וַ֣

Rev 1:12 ע ֿ֭ד ֵעטֵּפֿ֑ת חִזיֿת ׁשֿבַ֣ מי> וֿכַ֣ ֵלל עַ֣ יָנא ּדמַ֣ ע ָקָלא אַ֣ וֵהֿפֵּכֿת לֵמּדַ֣
הָֿבא> מָנָר֞ן ּדֿ֭דַ֣
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Rev 1:13 <ֻֿפוָֿ֭דא לִֿביׁש אַ֣ רָנָׁשא> וַ֣ יֿך ּדֻמוָֿתא ּדֿבַ֣ מָנָרָֿת֞א אַ֣ עָֿתא ּדַ֣ מצַ֣ וֿבַ֣
הָֿבא> ו֗ה֞י ֵאָסָרא ּדֿ֭דַ֣ אִסיר ֵציֿ֭ד ּתֿ֭דַ֣ וַ֣

Rev 1:14 יֿך ו֗ה֞י אַ֣ ינַ֣ לָּגא> ועַ֣ איֿך ּתַ֣ מָרא> וַ֣ יֿך עַ֣ עֵרה ֵחָור אַ֣ ִרֵׁשה ֵּדין וסַ֣
לֵהִֿביָֿתא ּדנֻוָרא> ׁשַ֣

Rev 1:15 יֿך אֻּתוָנא> וָקֵלה אַ֣ ם ּבַ֣ חַ֣ נָחָׁשא ֵלֿבָנָיא ּדמַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדַ֣ ו֗ה֞י ּבַ֣ וֵרֿגלַ֣
֞ ִּגֵיאא> ָי֞א סַ֣ ָקָלא ּדמַ֣

Rev 1:16 וּכִֿבי֑ן֞ וֵמן ֻּפוֵמה ָנֿפָקא ֿבָעא ּכַ֣ ִואיֿת ֵלה ִּבאיֵֿ֭דה ּדיִַ֣מיָנ֑א ׁשַ֣
יָלה> וָיא ּבחַ֣ יֿך ֵׁשמָׁשא מחַ֣ חָזֵֿתה אַ֣ ִריֿפָּתא> וַ֣ ֻרומָחא חַ֣

Rev 1:17 י ִאיֵֿ֭דה יֿך ִמיָֿתא> וָסם עלַ֣ ו֗ה֞י אַ֣ ל ֵרֿגלַ֣ ֿ֭ד חִזיֵֿתה> ֵנֿפֵלֿת עַ֣ וֿכַ֣
֗אחָרָיא> ֿ֭דָמָיא וַ֣ י קַ֣ ל> ֵּדאָנא ִאיֿתַ֣ ֑ר ָלא ֵּתֿ֭דחַ֣ ּדיִַ֣מיָנא לִמאמַ֣

Rev 1:18 ן ִואיֿת ִמי> ם ָעלִמין אַ֣ י לָעלַ֣ ָיא ִאיֿתַ֣ ֿ֭דִמיָֿתא הִויֿת> וָהא חַ֣ י וַ֣ ֿ֭דחַ֣ וַ֣
ׁשיֻול> וָּתא וֿ֭דַ֣ ִלי קִליָֿ֭דא ּדמַ֣

Rev 1:19 ר עִֿתיָֿ֭ד֞ן לֵמהָוא ָּבֿתַ֣ יֵהין וַ֣ איֵלין ִּדאיֿתַ֣ חזַ֣יּת> וַ֣ ּכֻֿתוֿב ָהִֿכיל ָמא ּדַ֣
ָהֵלין>

Rev 1:20 ֞ ע מָנָרָֿתא> ל יִַ֣מיני וַׁ֣שֿבַ֣ חזַ֣יּת עַ֣ יֵלין ּדַ֣ וּכִֿבי֞ן אַ֣ ֿבָעא ּכַ֣ ֗אָרָזא ּדׁשַ֣
הָֿבא ע ּדֿ֭דַ֣ מָנָרָֿת֞א ׁשֿבַ֣ ן וַ֣ יֻהו> ע ִעָֿ֭דָֿת֞א ִאיֿתַ֣ ׁשֿבַ֣ אֵֿכ֞א ּדַ֣ לַ֣ וּכִֿבי֑ן֞ מַ֣ ֿבָעא ּכַ֣ ׁשַ֣

ע ֵאֵני֞ן ִעָֿ֭דָֿת֞א ס חזַ֣יּ֑ת ׁשֿבַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
Rev 2:1 אִחיֿ֭ד ו ּדַ֣ ר הַ֣ ָנא ָאמַ֣ אֵֿפָסוס ּכֻֿתוֿ֑ב ָהֿכַ֣ ֿבִעּ֗דָּתא ֵּד7 אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ וַ֣למַ֣

הָֿבא> יָנֿת מָנָרָֿת֞א ּדֿ֭דַ֣ ֵלֿך ּבַ֣ מהַ֣ ו ּדַ֣ וּכִֿבי֞ן ִּבאיֵֿ֭דה> הַ֣ ֿבָעא ּכַ֣ ׁשַ֣
Rev 2:2 ן ֿ֭דָלא מֵציּת לֵמטעַ֣ יּבָרנֻוָֿתֿך> וַ֣ מסַ֣ מָלֿך וַ֣ יּךְ֭֞ ועַ֣ ע ֗אָנא עָֿבֿ֭דַ֣ ָיֿ֭דַ֣

ן יֻהו> יּתַ֣ יֻהון ולַ֣ ׁשִליֵח֞א ִאיֿתַ֣ איֵלין ָּדאמִרין נַֿ֣פׁשֻהון ּדַ֣ ֞ ונִַ֣סיֿת לַ֣ לִֿביֵׁשא>
֞ ָּגֵלא> חּת ֵאנֻון ּדַ֣ ֵואׁשּכַ֣

Rev 2:3 <טֵענּת ֵמֻטל ֵׁשמי> וָלא ִלאיּת יּבָרנֻוָֿתא ִאיֿת ָלֿך> וַ֣ וַ֣מסַ֣
Rev 2:4 <קּת ֿ֭דָמָיא ׁשֿבַ֣ ֑ ּדֻחוָּבֿך קַ֣ יּךְ֭ ֵאָלא ִאיֿת ִלי עלַ֣

Rev 2:5 ֵואנֵּדין ָל֑א ָאֵֿתא ֞ ֿ֭דָמֵיא> עֵֿבֿ֭ד עָֿבֵֿ֭ד֞א קַ֣ קּת וַ֣ יָּכא נֿפַ֣ ֿ֗כר ֵמן אַ֣ ֵאּתּדַ֣
מִזיע ֗אָנא מָנרָּתֿך> ֵאָלא ּתֻֿתוֿב> ֑ וַ֣ יּךְ֭ ֗אָנא עלַ֣

Rev 2:6 יֵלין ֵּדאָנא ָסֵנא ֞ אַ֣ ֵאָלא ָהֵֿ֭דא ִאיֿת ָלֿך֑ ּדָסֵניּת עָֿבֵֿ֭ד֞א ּדִנאֻקוִליֵטא>
֗אָנא>
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Rev 2:7 ֿ֭דָזֵֿכא ֞ ולַ֣ ֵלל לִעָֿ֭דָֿתא> ע ָמָנא ֻרוָחא ממַ֣ ו ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֑א֞ ֵנׁשמַ֣ הַ֣
אָלָהא ס יָסא ּדַ֣ רּדַ֣ ו֗הי ּבֿפַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ֑ל הַ֣ ֵי֞א לֵמאֿכַ֣ יָסא ּדחַ֣ ֵאֵּתל ֵמן קַ֣

Rev 2:8 ֗אחָרָי֑א ֿ֭דָמָיא וַ֣ ר קַ֣ ָנא ָאמַ֣ זֻמורנַ֣א ּכֻֿתוֿ֑ב ָהֿכַ֣ 7 אָֿכא ּדִעּ֗דָּתא ּדַ֣ לַ֣ וַ֣למַ֣
חָיא> הָוא ִמיָֿתא וַ֣ ו ּדַ֣ הַ֣

Rev 2:9 לֻֿגוָּדָֿפא ּדֵמן ֗נּת> וַ֣ ִּתיָרא אַ֣ ע ֗אָנא ֻאולָצָנֿך וֵמסִּכנֻוָֿתֿך֑ ֵאָלא עַ֣ ָיֿ֭דַ֣
ן ֵאָלא ּכנֻוׁשָּתא יֻהו> ֿ֭ד ָלא ִאיֿתַ֣ ֞ ִיֻהוָֿ֭דֵי֞א ּכַ֣ יֵלין ָּדאמִרין נַֿ֣פׁשֻהון ִיֻהוָֿ֭דֵיא> אַ֣

ּדָסָטָנ֑א
Rev 2:10 ׁש> ָהא עִֿתיֿ֭ד ֗נּת לֵמחַ֣ עִֿתיֿ֭ד אַ֣ יֵלין ּדַ֣ ל ֵמן אַ֣ ּבֵמֵּדם ָלא ֵּתֿ֭דחַ֣

ן וֵנהֵוא לֻֿכון ֻאולָצָנא ֻסו> רָצא ּדנַ֣רֵמא ֵמנֻֿכון ּבֵֿביֿת-חֻֿבוׁשָיא ּדֵֿתֿתנַ֣ ָאֵֿכלקַ֣
֞ ֵיא> וָּתא ֵואֵּתל לֻֿכון ּכִליָלא ּדחַ֣ ָמא למַ֣ ימֵנ֞א עֿ֭דַ֣ ו מהַ֣ יַ֣וִמי֞ן ֵעסָרא> הוַ֣

Rev 2:11 איָנא ֞ ּדַ֣ ֵלל לִעָֿ֭דָֿתא> ע ָמָנא ֻרוָחא ממַ֣ ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֑א֞ ֵנׁשמַ֣
וָּתא ֵּתנָיָנא ס ר ֵמן מַ֣ ּדָזֵֿכא ָלא ֵנהַ֣

Rev 2:12 ו ִּדאיֿת ֵלה ר הַ֣ ָנא ָאמַ֣ א ּכֻֿתוֿ֑ב ָהֿכַ֣ מַ֣ ֵּפרֿגַ֣ ֿבִעּ֗דָּתא ּד7 אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ וַ֣למַ֣
֞ ֿתֵרי֞ן ֻּפוֵמיה> ִריֿפָּתא ּדַ֣ רָּבא חַ֣ חַ֣

Rev 2:13 ֗נּת אִחיֿ֭ד אַ֣ ר ּדֻֿכורסֵיה ּדָסָטָנא> וַ֣ ֿתַ֣ רּת> אַ֣ יָּכא ָעמַ֣ ע ֗אָנא אַ֣ ָיֿ֭דַ֣
ימָנא> וָמָֿת֞א ֵאֿתחִריּת וָסהָּדא ִּדילי> מהַ֣ ֿביַ֣ רּת> וַ֣ יָמנֻוֿתי ָלא ּכֿפַ֣ ֿבהַ֣ ּבֵׁשמי> וַ֣

יָנא ּדֵמנֻֿכון ֵאֿתקֵטל> ימָנא> אַ֣ ֵמֻטל ּדֻֿכל ָסהָּדא ִּדילי מהַ֣
Rev 2:14 אִחיִֿ֭דין ָמן ּדַ֣ יּךְ֭ זֻעורָיָֿת֑א֞ ִּדאיֿת ָלֿך ּתַ֣ ֵאָלא ִאיֿת ִלי עלַ֣

יסָרֵיל> ֞י ִא7 ָֿבָלק ּדנַ֣רֵמא ֵּכׁשָלא קָֿ֭דם ּבנַ֣ אֵלֿף ל7 ו ּדַ֣ ם> הַ֣ ֵֿבלעַ֣ לָּפנֻוָֿתא ּד7 מַ֣
ָניֻו> מזַ֣ ֿכֵר֞א ולַ֣ ֞י ּפֿתַ֣ ל ֵּדֿבחַ֣ לֵמאֿכַ֣

Rev 2:15 <אִחיִֿ֭דין יֻולָּפָנא ּדִנאֻקוִליֵט֞א ָהֿכָוֿת ָנא ִאיֿת ָאֿף ָלֿך ּדַ֣ ָהֿכַ֣
Rev 2:16 מֻהון יּךְ֭ ֵמחָֿ֭דא> וַ֣אקֵרֿב עַ֣ ֻּתוֿב ָהִֿכיל> ֵואנֵּדין ָל֑א ָאֵֿתא ֗אָנא עלַ֣

רָּבא ּדֻֿפומי> ּבחַ֣
Rev 2:17 ֿ֭דָזֵֿכא ֞ ּדלַ֣ ֵלל לִעָֿ֭דָֿתא> ע ָמָנא ֻרוָחא ממַ֣ וִֿ֭דאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֑א֞ ֵנׁשמַ֣

ל ֻחוׁשָּבָנא ׁשָמא י> ֵואֵּתל ֵלה ֻחוׁשָּבָנא ֵחָוָרא ועַ֣ טׁשַ֣ ו ּדמַ֣ ֗נָנא הַ֣ ֵאֵּתל ֵמן מַ֣
ֿב ס נסַ֣ ו ּדַ֣ ע ֵאָלא הַ֣ ֿכָֿתָֿב֑א ּדָלא ֗אָנׁש ָיֿ֭דַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ּדַ֣ חַ֣
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Rev 2:18 ר ּבֵרה ָנא ָאמַ֣ א ּכֻֿתוֿ֑ב ָהֿכַ֣ ִטירַ֣ ֵֿתאוַ֣ ֿב7 ֿבִעּ֗דָּתא ּדַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ וַ֣למַ֣
יֿך נָחָׁשא ו֗ה֞י אַ֣ לֵהִֿביָֿתא ּדנֻוָר֑א וֵרֿגלַ֣ יֿך ׁשַ֣ יָנא אַ֣ ו ִּדאיֿת ֵלה עַ֣ אָלָה֑א הַ֣ ּדַ֣

ֵלֿבָנָיא>
Rev 2:19 <יּבָרנֻוָֿתֿך מסַ֣ יָמנֻוָֿתֿך> וֵֿתׁשֵמׁשָּתֿך וַ֣ יּךְ֭֞ וֻחוָּבֿך והַ֣ ע ֗אָנא עָֿבֿ֭דַ֣ ָיֿ֭דַ֣

֞ ֿ֭דָמֵיא> ִּגֵיא֞א ֵאנֻון ֵמן קַ֣ יּךְ֭֞ ֗אחָרֵי֞א סַ֣ עָֿבֿ֭דַ֣ וַ֣
Rev 2:20 יזֵֿב֑ל ָהי ָּדאמָרא א֗נּתָֿתֿך ִא7 קּת לַ֣ ׁשֿבַ֣ ִּג֑י ּדַ֣ יּךְ֭ סַ֣ ֵאָלא ִאיֿת ִלי עלַ֣

֞י ל ֵּדֿבחַ֣ ָניֻ֑ו וֵמאֿכַ֣ מזַ֣ ֞י לַ֣ ֿבּדַ֣ טעָיא לעַ֣ לָֿפא ומַ֣ נִֿביָֿתא ֗ה֑י ומַ֣ ל נַֿ֣פָׁשה ּדַ֣ עַ֣
֞ ֿכֵרא> ּפֿתַ֣

Rev 2:21 <מָֿתֿב ֵמן ָזניֻוָֿתה ֿתָיֻֿבוָֿת֑א וָלא ָצֿבָיא לַ֣ וֵיהֵּבֿת ָלה זַֿ֣בָנא לַ֣
Rev 2:22 ָמה ֻּבאולָצָנא איֵלין ּדָֿגיִרין עַ֣ רָס֑א ולַ֣ ָהא ָרֵמא ֗אָנא ָלה ּבעַ֣

֞ יֻהון> ָּב֑א ֵאָלא ֵנּתּתוֻון ֵמן עָֿבֿ֭דַ֣ רַ֣
Rev 2:23 ֵּדאָנא ֗אָנא ָּבֵצא ֞ וָּתא> וָיֿ֭דָע֞ן ֻּכלֵהין ִעָֿ֭דָֿתא> ֿבֵני֞ה ֵאקֻטול ּבמַ֣ ולַ֣

֞ יֻּכון> יֿך עָֿבֿ֭דַ֣ ֻּכולָיָֿת֞א וֵלָּבא> ֵואֵּתל לֻֿכון לֻֿכלָנׁש אַ֣
Rev 2:24 יּת יֵלין ּדלַ֣ א> ֻּכלֻהון אַ֣ ִטירַ֣ ֵֿתאוַ֣ ֿב7 רָּכא ּדַ֣ ר ֗אָנא לׁשַ֣ לֻֿכון ָאמַ֣

ן ָלא יֿך ָּדאמִרי> ִמיָקֵֿת֞ה ּדָסָטָנא אַ֣ עו עַ֣ יֵלין ּדָלא ִיֿ֭דַ֣ לֻהון יֻולָּפָנא ָהָנא> אַ֣
יֻּכון יֻוקָרא ֗אחִרָנא> רֵמא עלַ֣ אַ֣

Rev 2:25 <ָמא ָּדאֵֿתא ֗אָנא ֻחוֿ֭דו עֿ֭דַ֣ ו ָהִֿכיל ִּדאיֿת לֻֿכון אַ֣ הַ֣
Rev 2:26 ֞ ֗מֵמא> ל עַ֣ ֑י֞ ֵאֵּתל ֵלה ֻׁשולָטָנא עַ֣ ר עָֿבֿ֭דַ֣ נטַ֣ זָֿכא וַ֣ וֿ֭דַ֣

Rev 2:27 ן ָחָרא ֵּתׁשחֻקו> ֞י ּפַ֣ איֿך ָמאנַ֣ רזָל֑א וַ֣ ֿבָטא ּדֿפַ֣ לֵמרָעא ֵאנֻון ּבׁשַ֣
ָנא ֵּגיר ֵואָנא ֵנסֵּבֿת ֵמן ָאֿבי> ָהֿכַ֣

Rev 2:28 <ֿפָרא ֿב צַ֣ וּכַ֣ ֵואֵּתל ֵלה לֿכַ֣
Rev 2:29 ֵלל לִעָֿ֭דָֿת֞א ס ע ָמָנא ֻרוָחא ממַ֣ ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֑א֞ ֵנׁשמַ֣

Rev 3:1 ו ִּדאיֿת ֵלה ר הַ֣ ָנא ָאמַ֣ רִֿ֭דיס ּכֻֿתוֿ֑ב ָהֿכַ֣ סַ֣ ֿבִעּ֗דָּתא ּד7 אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ וַ֣למַ֣
ׁשָמא ִּדאיֿת ָלֿך> יּךְ֭֞ וַ֣ ע ֗אָנא עָֿבֿ֭דַ֣ ֞ ָיֿ֭דַ֣ וּכֵֿבא> ֿבָעא ּכַ֣ אָלָהא וׁשַ֣ ֞ע ֻרוִחי֞ן ּדַ֣ ׁשֿבַ֣

֗נּת> ֿ֭דִמיָֿתא אַ֣ ֗נּת וַ֣ ָיא אַ֣ ֿ֭דחַ֣ וַ֣
Rev 3:2 מָמֿת> ָלא ֵּגיר יּת לַ֣ עִֿתיֿ֭ד ֗הוַ֣ איֵלין ּדַ֣ רָּכא ּדַ֣ ֵים ּדׁשַ֣ הִוי ִעיָרא> וקַ֣ וַ֣

ָלָהא> יּךְ֭֞ קָֿ֭דם אַ֣ מֵלין עָֿבֿ֭דַ֣ מׁשַ֣ חָּתֿך ּדַ֣ ֵאׁשּכַ֣
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Rev 3:3 ֗הר וֻֿתוֿב> ֵואנֵּדין ָלא ֵּתּתִעי֑ר ֿבּת> ֵאזּדַ֣ נסַ֣ עּת וַ֣ ן ׁשמַ֣ יּכַ֣ ֿ֗כר אַ֣ ֵאּתּדַ֣
יּכְ֭> יָֿ֭דא ָׁשעָֿתא ָאֵֿתא עלַ֣ ע אַ֣ ָנָֿבא> וָלא ֵּתּדַ֣ יֿך ּגַ֣ יּךְ֭ אַ֣ ָאֵֿתא ֗אָנא עלַ֣

Rev 3:4 ֞ יֻהון> ֵוׁשו ָמאנַ֣ יֵלין ּדָלא טַ֣ רִֿ֭דיס> אַ֣ סַ֣ ִליל ׁשָמֵה֞א ּב7 ֵאָלא ִאיֿת ִלי קַ֣
֞ וָׁשֵוין ֵאנֻון> י ּבֵחָוֵרא> לִֿכין קָֿ֭דמַ֣ וַ֣מהַ֣

Rev 3:5 וָלא ֵאלֵחא ׁשֵמה ֵמן ֵסֿפָרא ֞ ֿף ָמאֵנ֞א ֵחָוֵרא> טַ֣ ָנא ֵמֿתעַ֣ ּדָזֵֿכא ָהֿכַ֣
ו֗הי>֞ אֿכַ֣ לַ֣ קָֿ֭דם מַ֣ ׁשֵמה קָֿ֭דם ָאֿבי וַ֣ אוֵּדא ּבַ֣ ֞ וַ֣ ֵיא> ּדחַ֣

Rev 3:6 ֵלל לִעָֿ֭דָֿת֞א ס ע ָמָנא ֻרוָחא ממַ֣ יָנא ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֑א֞ ֵנׁשמַ֣ אַ֣
Rev 3:7 ִּדיָׁשא ר קַ֣ ָנא ָאמַ֣ ֵֿ֭דלִֿפיַ֣א ּכֻֿתוֿ֑ב ָהֿכַ֣ ִֿפילַ֣ אָֿכא ּדִעּ֗דָּתא ּד7 לַ֣ וַ֣למַ֣

יּת ָּדאֵחֿ֭ד> ָואֵחֿ֭ד ח ולַ֣ יָנא ּדָֿפֿתַ֣ ִויֿ֭ד> אַ֣ ֿ֭דַ֣ ו ִּדאיֿת ֵלה קִליֵֿ֭ד֞א ּד7 ִריָר֑א הַ֣ ׁשַ֣
ח> יּת ּדָֿפֿתַ֣ ולַ֣

Rev 3:8 יָנא ּדָלא רָעא ּפִֿתיָח֑א אַ֣ יּךְ֭ ּתַ֣ יּךְ֭>֞ וָהא ֵיהֵּבֿת קָֿ֭דמַ֣ ע ֗אָנא עָֿבֿ֭דַ֣ ָיֿ֭דַ֣
ֿבֵׁשמי רּת> וַ֣ ֿתי נטַ֣ יָלא ִאיֿת ָלֿך> וֵמלַ֣ ִליל חַ֣ ֗אָנׁש מֵצא לֵמאחֵּדה> ֵמֻטל ּדקַ֣

רּת> ָלא ּכֿפַ֣
Rev 3:9 ל יֵלין ָּדאמִרין עַ֣ וָהא ָיֵהֿב ֗אָנא ֵמן ּכנֻוׁשָּתא ּדָסָטָנ֑א ֵמן אַ֣

ן ָהא ֵאעֵּבֿ֭ד לֻהון ּגִלי> יֻהון ֵאָלא מֿ֭דַ֣ נַֿ֣פׁשֻהון ִּדיֻהוָֿ֭דֵי֞א ֵאנֻון וָלא ִאיֿתַ֣
ֵחֿבָּתֿך> יּךְ֭>֞ וֵנּדֻעון ֵּדאָנא אַ֣ ּדִנאֻֿתון וֵנסּגֻֿ֭דון קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣

Rev 3:10 יּבָרנֻוֿתי> ֵואָנא ֵאטָרֿך ֵמן ֵנסיֻוָנא מסַ֣ רּת ֵמלָֿתא ּדַ֣ נטַ֣ ל ּדַ֣ עַ֣
ארָעא> ֵסא לָעֻמוֵרי֞ה ּדַ֣ ננַ֣ ל ֻּכָלה ִּתאֵֿבי֑ל ּדַ֣ עִֿתיֿ֭ד ּדִנאֵֿתא עַ֣ ּדַ֣

Rev 3:11 ֿב ו ָמא ִּדאיֿת ָלֿך֑ ּדָלא ֗אָנׁש ֵנסַ֣ ֻחוֿ֭ד הַ֣ ָאֵֿתא ֗אָנא ֵמחָֿ֭דא> אַ֣
ּכִליָלֿך>

Rev 3:12 <ר ָלא ֵנֻּפוק ֻּתוֿב לֿבַ֣ אָלָהא> וַ֣ יּכָלא ּדַ֣ ֻמוָֿ֭דא ּבהַ֣ ֿ֭דָזֵֿכא ֵאעּבֵֿ֭דה עַ֣ וַ֣
יָֿ֭דא וִרׁשֵלם> אַ֣ ֿ֭֗דָֿתא ֻא7 מִֿ֭די֗נָּתא חַ֣ אָלה֑י וַׁ֣שָמא ּדַ֣ ו֗הי ׁשָמא ּדַ֣ ֵואֿכֻּתוֿב עלַ֣

ֿ֭֗דָֿתא> ׁשָמא ִּדילי חַ֣ ָלהי> וַ֣ ּדָנחָּתא ֵמן אַ֣
Rev 3:13 ֵלל לִעָֿ֭דָֿת֞א ס ע ָמָנא ֻרוָחא ממַ֣ וִֿ֭דאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֑א֞ ֵנׁשמַ֣

Rev 3:14 ִמי֑ן ָסהָּדא ר אַ֣ ָנא ָאמַ֣ אִיִֿ֭דיִקיַ֣א ּכֻֿתוֿ֑ב ָהֿכַ֣ לַ֣ אָֿכא ּדִעּ֗דָּתא ּד7 לַ֣ וַ֣למַ֣
אָלָהא> ֿבִריֵֿתה ּדַ֣ ִריָר֑א וִרִׁשיָֿתא ּדַ֣ ימָנא וׁשַ֣ מהַ֣

Rev 3:15 או ִמיָמא> ּדָוֵלא ֗הָוא ּדַ֣ ֗נּת וָלא חַ֣ ִריָרא אַ֣ יּךְ֭>֞ ָלא קַ֣ ע ֗אָנא עָֿבֿ֭דַ֣ ָיֿ֭דַ֣
ִמיָמא> ו חַ֣ ִריָרא ֵּתהֵוא> אַ֣ קַ֣
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Rev 3:16 ִמיָמא> עִֿתיֿ֭ד ֗אָנא ִריָרא וָלא חַ֣ יּךְ֭ ָּפֻׁשוָרא> וָלא קַ֣ ִואיֿתַ֣
מָֿתֻֿבוָֿתֿך ֵמן ֻּפומי> לַ֣

Rev 3:17 <ל ֵמֵּדם ָלא סִניק ֗אָנא ֗נּת וֵעֿתֵרֿת> ועַ֣ ִּתיָרא אַ֣ רּת ּדעַ֣ ֵמֻטל ֵּדאמַ֣
רֵטָלָיא> א֗נּת ֗הו מִחיָלא וָֿ֭דוָי֑א וֵמסִּכָנא ועַ֣ ֗נּת ּדַ֣ ע אַ֣ וָלא ָיֿ֭דַ֣

Rev 3:18 ֑ר ֿבִחיר ֵמן נֻוָרא ּדֵֿתעּתַ֣ הָֿבא ּדַ֣ ָמֵלֿך ֗אָנא ָלֿך ּדֵֿתזֵּבן ֵמני ּדַ֣
ׁשָיָֿפא רֵטָליֻוָֿתֿך> וַ֣ ָטֻֿפ֑ו וָלא ֵּתֿתּגֵלא ֵּבהּתָֿתא ּדעַ֣ וָמאֵנ֞א ֵחָוֵר֞א לֵמֿתעַ֣

ּכֻחול ּדֵֿתחֵזא>
Rev 3:19 <ן ָהִֿכיל וֻֿתוֿב ֵּכס ֗אָנא וָרֵֿ֭דא ֗אָנא> טַ֣ איֵלין ּדָרֵחם ֗אָנא מַ֣ ֵאָנא לַ֣

Rev 3:20 ח ע ּבָקלי> וֵנֿפּתַ֣ רָעא ֵואֻקוׁש ֵאן ֗אָנׁש ָׁשמַ֣ ל ּתַ֣ ָהא ָקֵמֿת עַ֣
מי> ֵמה וֻהו עַ֣ רָעא ֵואֻעול> וַ֣אחֵׁשם עַ֣ ּתַ֣

Rev 3:21 ָנא ֵּדאָנא יּכַ֣ ל ֻּכורסָיא ִּדילי> אַ֣ מי עַ֣ ֿב עַ֣ ֿ֭דָזֵֿכא ֵאֵּתל ֵלה לֵמּתַ֣ וַ֣
ל ֻּכורסָיא ִּדיֵלה> ם ָאֿבי עַ֣ זִֿכיֿת וֵיֿתֵּבֿת עַ֣

Rev 3:22 ֵלל לִעָֿ֭דָֿת֞א ס ע ָמָנא ֻרוָחא ממַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֑א֞ ֵנׁשמַ֣ מַ֣
Rev 4:1 ו ָיא> וָקָלא הַ֣ ׁשמַ֣ רָעא ּפִֿתיָחא ּבַ֣ ר ָהֵלין חִזיֿ֑ת וָהא ּתַ֣ ֵמן ָּבֿתַ֣
ֵויֿך ָמא ק לָהרָּכא ֵואחַ֣ ר סַ֣ מי לִמאמַ֣ ֵלל עַ֣ יֿך ִׁשיֻֿפוָרא מַ֣ ּדֵׁשמֵעֿת אַ֣

ר ָהֵלין> ִּדיִהיֿב לֵמהָוא ָּבֿתַ֣
Rev 4:2 ל ֻּכורסָיא ָיא> ועַ֣ ׁשמַ֣ וֵמחָֿ֭דא הִויֿת ּבֻרוח> וָהא ֻּכורסָיא ִסים ּבַ֣

ָיֵֿתֿב>
Rev 4:3 ן וֵקׁשָּתא ֿ֭דָסרָֿ֭דו> יֿך ּדֻמוָֿתא ּדֵחזָוא ּדִֿכאָֿפא ּדיַׁ֣שֵּפה וַ֣ ֿ֭דָיֵֿתֿב> אַ֣ וַ֣

֞ ֿגֵֿ֭דא> רַ֣ זמַ֣ ו֗ה֞י ּדֻֿכורסָי֑א ּדֻמוֿת ֵחזָוא ּדַ֣ חָֿ֭דרַ֣ עָנָנא ּדַ֣ ּדַ֣
Rev 4:4 יֻהון ֵּדין עלַ֣ ָוָֿת֞א ֵעסִרין וַ֣ארּבָעא> וַ֣ חָֿ֭דר ֻּכורסָיא ֻּכורסַ֣ וַ֣

ל ֞ ועַ֣ עִטיִֿפין ָמאֵנ֞א ֵחָוֵרא> ן ּדַ֣ ֞ ּדָיֿתִּבי> ִׁשיִׁשין> ָוָֿת֑א֞ ֵעסִרין וַ֣ארּבָעא קַ֣ ּדֻֿכורסַ֣
הָֿבא> רקָֿפֿתֻהו֞ן ּכִליֵל֞א ּדֿ֭דַ֣ קַ֣

Rev 4:5 ִהיֵר֞א ֿבָעא נַ֣ ֞ וׁשַ֣ רֵק֞א וָקֵלא> עֵמ֞א וֿבַ֣ ָוָֿת֞א ָנֿפִקין רַ֣ וֵמן ֻּכורסַ֣
אָלָהא> ע ֻרוִחי֞ן ּדַ֣ יֻהון ׁשֿבַ֣ יֵלין ִּדאיֿתַ֣ ו֗הי ּדֻֿכורסָיא> אַ֣ ּדָיקִּדין קָֿ֭דמַ֣

Rev 4:6 ֿת ֿבֵמצעַ֣ ֿגִליָֿ֭דא> וַ֣ יֿך ֻּדומָיא ּדַ֣ זֻֿגוִֿגיָֿתא אַ֣ קָֿ֭דם ֻּכורסָיא יַָ֣מא ּדַ֣ וַ֣
יֵהין וֵמן יֵנ֞א ֵמן-קָֿ֭דמַ֣ לָי֞ן עַ֣ יָו֞ן ּדמַ֣ ע חַ֣ רּבַ֣ ו֗ה֞י ּדֻֿכורסָי֑א אַ֣ חָֿ֭דרַ֣ ֻּכורסָיא וַ֣

רֵהין> ֵּבסּתַ֣
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Rev 4:7 <רֵּתי֞ן ּדֻמוָֿתא ּדֵעֿגָלא יֻוָֿתא ּדֿתַ֣ ארָיא> וחַ֣ ֿ֭דָמיָּתא ָּדמָיא לַ֣ יֻוָֿתא קַ֣ חַ֣
ע ּדֻמוָֿתא ארּבַ֣ יֻוָֿתא ּדַ֣ רָנָׁשא> וחַ֣ יֿך ּדֿבַ֣ ֵּפ֞א אַ֣ ֿתָלֿת ִאיֿת ָלה אַ֣ יֻוָֿתא ּדַ֣ וחַ֣

ח> ּדֵנׁשָרא ּדָֿפרַ֣
Rev 4:8 יָוָֿת֞א ֻּכלחָֿ֭דא ֵמנֵהין ָקיָמא> ִואיֿת ָלה ֵמן ֵטֿפֵרי֞ה יֵהי֞ן חַ֣ רּבָעּתַ֣ אַ֣

ן יּת לֵהי> ֞ וֵׁשלָיא לַ֣ יֵנא> לָי֞ן עַ֣ ו מַ֣ לֵע֑ל ׁשָּתא ֵּגִּפי֞ן ֻחוֿ֭דָרָנאִיֿת> וֵמן לֿגַ֣ וַ֣
ו ִחיֿ֭ד ֻּכ֑ל הַ֣ ָלָהא אַ֣ ִּדיׁש ָמרָיא אַ֣ ִּדיׁש קַ֣ ִּדיׁש קַ֣ ר> קַ֣ ִאיָמָמא וִללָיא לִמאמַ֣

ו֗הי ָואֵֿתא> ו֗הי ֗הָוא ִואיֿתַ֣ ִּדאיֿתַ֣
Rev 4:9 יָוָֿת֑א֞ ֵּתׁשֻּבוחָּתא ִואיָקָרא וֻקוָּבל יֵהי֞ן חַ֣ רּבָעּתַ֣ וָמא ּדיַ֣֗הֿב אַ֣

ִמי֑ן ם ָעלִמין אַ֣ י לָעלַ֣ ֿ֭דחַ֣ ל ֻּכורסָי֑א ולַ֣ ֿ֭דָיֵֿתֿב עַ֣ יֻּבוָֿתא לַ֣ טַ֣
Rev 4:10 ל ֻּכורסָי֑א ן ּדָיֵֿתֿב עַ֣ ִׁשיִׁשי֞ן קָֿ֭דם מַ֣ ֵנּפֻלון ֵעסִרין וַ֣ארּבָעא קַ֣
יֻהו֞ן קָֿ֭דם ֻּכורסָיא י> ונַ֣רֻמון ּכִלילַ֣ ן ּדחַ֣ ן למַ֣ ִמי> ם ָעלִמין אַ֣ וֵנסּגֻֿ֭דון לָעלַ֣

ֿ֭ד ָאמִרי֑ן ּכַ֣
Rev 4:11 יָלא> ֵמֻטל ֿב ֵּתׁשֻּבוחָּתא ִואיָקָרא וחַ֣ ן לֵמסַ֣ אָלהַ֣ ן וַ֣ ו ָמרַ֣ ּדָׁשֵויּת ֻה֗

֞י ֵואֿתּבִר֞י ס ֿביַֿ֣֭ד ֵצֿבָיָנֿך הוַ֣ יּת ֻּכל> וַ֣ א֗נּת ּברַ֣ ּדַ֣
Rev 5:1 ו רִׁשים ֵמן לֿגַ֣ ל ֻּכורסָי֑א ּכָֿתָֿבא ּדַ֣ ו ּדָיֵֿתֿב עַ֣ ל יִַ֣מיֵנה ּדהַ֣ חִזיֿת עַ֣ וַ֣

ֿבָעא> ֿבֵע֞א ׁשַ֣ טִֿביע טַ֣ ר> וַ֣ וֵמן לֿבַ֣
Rev 5:2 ן ָׁשֵוא ֿכֵרז ּבָקָלא ָרָמ֑א מַ֣ ילָֿתָנא ּדמַ֣ אָֿכא חַ֣ לַ֣ חִזיֿת ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣

ו֗הי>֞ ֿבעַ֣ לֵמׁשָרא טַ֣ ח ּכָֿתָֿבא וַ֣ לֵמֿפּתַ֣
Rev 5:3 רָע֑א חּת ֵמן אַ֣ לֿתַ֣ ארָעא וָלא ּדַ֣ ָיא וָלא ּבַ֣ ׁשמַ֣ יּת ֵּדאֿתמִצי ּבַ֣ ולַ֣

לֵמחזֵיה> ו֗ה֞י וַ֣ ֿבעַ֣ לֵמׁשָרא טַ֣ ֿכָֿתָֿבא וַ֣ ח לַ֣ לֵמֿפּתַ֣
Rev 5:4 ֿכָֿתָֿבא ח לַ֣ ח ּדָׁשֵוא לֵמֿפּתַ֣ יּת ֵּדאׁשּתֿכַ֣ ִּג֑י ֵמֻטל ּדלַ֣ וָֿבֵֿכא ֗הִויֿת סַ֣

ו֗הי>֞ ֿבעַ֣ לֵמׁשָרא טַ֣ וַ֣
Rev 5:5 ֿבָטא רָיא ֵמן ׁשַ֣ ר ִלי ָלא ֵּתֿבֵּכא> ָהא זָֿכא אַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ֵאמַ֣ ֿ֭ד ֵמן קַ֣ וחַ֣

ו֗הי>֞ ֿבעַ֣ ח ּכָֿתָֿבא וטַ֣ ִויֿ֭ד> ֵנֿפּתַ֣ ֿ֭דַ֣ יֻהוָֿ֭ד֑א ֵעָקָרא ּד7 ִּד7
Rev 5:6 ִׁשיֵׁש֑א֞ ֵאמָרא ּדָקֵאם ֿ֭דקַ֣ יָו֞ן וַ֣ ע חַ֣ ארּבַ֣ ֿת ֻּכורסָיא וֿ֭דַ֣ חִזיֿת ּבֵמצעַ֣ וַ֣
֞ע יֵהין ׁשֿבַ֣ יֵלין ִּדאיֿתַ֣ ע> אַ֣ יֵנ֞א ׁשֿבַ֣ ע ועַ֣ רָנָֿת֞א ׁשֿבַ֣ יֿך נִֿכיָסא> ִואיֿת ֵלה קַ֣ אַ֣

רָעא> ּדָר֞ן לֻֿכָלה אַ֣ אָלָה֑א ּדֵמׁשּתַ֣ ֻרוֵח֞א ּדַ֣
Rev 5:7 <ל ֻּכורסָיא ו ּדָיֵֿתֿב עַ֣ ֿב ּכָֿתָֿבא ֵמן ִאיֵֿ֭דה ּדהַ֣ נסַ֣ ֵואָֿתא וַ֣
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Rev 5:8 ִׁשיִׁשי֞ן יָו֞ן וֵעסִרין וַ֣ארּבָעא קַ֣ ע חַ֣ רּבַ֣ ֿכָֿתָֿב֑א אַ֣ קֵלה לַ֣ ֿ֭ד ׁשַ֣ וֿכַ֣
ֿ֭ד ֵמנֻהו֑ן ִקיָֿתָרא וָזֻֿבוָרא ֿ֭ד חַ֣ ֿ֭ד ִאיֿת לֻֿכלחַ֣ ו֗הי ֵּדאמָרא> ּכַ֣ לו קָֿ֭דמַ֣ נֿפַ֣

ִּדיֵׁש֑א֞ ָוָֿת֞א ּדקַ֣ יֵהין צלַ֣ יֵלין ִּדאיֿתַ֣ לָיא ֵּבסֵמ֑א֞ אַ֣ הָֿבא ּדמַ֣ ּדֿ֭דַ֣
Rev 5:9 ו לֵמסִֿביו֗הי ן ָׁשֵויּת ֻה֗ ָֿתא ָואמִרי> ּבִחין ֵּתׁשֻּבוחָּתא חֿ֭דַ֣ מׁשַ֣ ּדַ֣

אָלָה֑א ֵמן ֻּכל ֿ֭דָמֿך לַ֣ נָּתן ּבַ֣ זֿבַ֣ ל ֵּדאֿתנֵֿכסּת וַ֣ ו֗הי>֞ עַ֣ ֿבעַ֣ לֵמׁשָרא טַ֣ ֿכָֿתָֿבא וַ֣ לַ֣
֞ ֗מֵמ֞א ֵואמָוָֿתא> רָּבָֿת֞א ועַ֣ ׁשַ֣

Rev 5:10 ל לֵּכ֑א֞ ונַ֣מלֻֿכון עַ֣ לֻּכוָֿתא וָֿכהֵנ֞א ומַ֣ ן מַ֣ אָלהַ֣ ּדּת ֵאנֻון לַ֣ עֿבַ֣ וַ֣
רָעא> אַ֣

Rev 5:11 <֞י ֻּכורסָיא ִּגֵיא֞א חָֿ֭דרַ֣ אֵֿכ֞א סַ֣ לַ֣ יֿך ָקָלא ּדמַ֣ חִזיֿת וֵׁשמֵעֿת אַ֣ וַ֣
֞ לִֿפין> ו֗הי ֗הָוא ֵמנָינֻהון ֵרֻּבו ֵרּבָו֞ן ָואֵלֿף אַ֣ ֞ ִואיֿתַ֣ ִׁשיֵׁשא> ֿ֭דקַ֣ יָוָֿת֞א וַ֣ ֿ֭דחַ֣ וַ֣
Rev 5:12 יָלא ֿב חַ֣ ו ֵאמָרא נִֿכיָס֑א לֵמסַ֣ ָואמִרין ּבָקָלא ָרָמ֑א ָׁשֵויּת ֻה֗

וֻעוֿתָרא וֵחֿכמָֿתא וֻעוׁשָנא ִואיָקָרא וֵֿתׁשֻּבוחָּתא וֻֿבורּכָֿתא>
Rev 5:13 ֿביַָ֣מא רָע֑א וֿ֭דַ֣ חּת ֵמן אַ֣ לֿתַ֣ ארָעא וֿ֭דַ֣ ָיא וֿבַ֣ ׁשמַ֣ וֻֿכל ּבִריָֿתא ּדֿבַ֣

ל ֻּכורסָיא וֵלאמָר֑א ֿ֭דָיֵֿתֿב עַ֣ ן וֵׁשמֵעֿת ָּדאמִרין לַ֣ ֿבֻהו> ִאיֵֿתיה וֻֿכל ּדַ֣
ם ָעלִמין> ּדֻֿבורּכָֿתא ִואיָקָרא וֵֿתׁשֻּבוחָּתא וֻאוחָּדָנא לָעלַ֣

Rev 5:14 סֵֿגֿ֭דו ס לו וַ֣ ִׁשיֵׁש֞א נֿפַ֣ ן וקַ֣ ִמי> יָו֞ן ָּדאמָר֞ן אַ֣ ע חַ֣ וַ֣ארּבַ֣
Rev 6:1 חָֿ֭דא ֵמן ֞ וֵׁשמֵעֿת לַ֣ ֿבִעין> ֿבָעא טַ֣ ֿ֭ד ֵמן ׁשַ֣ ח ֵאמָרא חַ֣ ֿ֭ד ּפֿתַ֣ חִזיֿת ּכַ֣ וַ֣

חִזי> עֵמ֑א֞ ָּתא וַ֣ יֿך ָקָלא ּדרַ֣ יָו֞ן ָּדאמָר֑א אַ֣ ע חַ֣ רּבַ֣ אַ֣
Rev 6:2 <ו֗ה֑י ִאיֿת ֵלה ֵקׁשָּתא ֿ֭דָיֵֿתֿב עלַ֣ חִזיֿת וָהא ֻסוסָיא ֵחָוָרא> וַ֣ וֵׁשמֵעֿת וַ֣

ֿ֭דֵנזֵּכא ס ָּכי וָזֵֿכא וַ֣ ק זַ֣ נֿפַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב ֵלה ּכִליָלא> וַ֣
Rev 6:3 <רֵּתי֞ן ָּדאמָרא ָּתא יֻוָֿתא ּדֿתַ֣ ֿתֵרי֑ן֞ ֵׁשמֵעֿת לחַ֣ ֿבָעא ּדַ֣ ח טַ֣ ֿ֭ד ּפֿתַ֣ וֿכַ֣

Rev 6:4 ֿב ׁשָלָמא ו֗ה֑י ֵאִֿתיֵהֿב ֵלה לֵמסַ֣ ֿ֭דָיֵֿתֿב עלַ֣ ק ֻסוסָיא ֻסוָמָקא> ולַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ּבָֿתא ס רָּבא רַ֣ ֿת ֵלה חַ֣ ן ֵואֿתיַ֣הּבַ֣ חָֿ֭דֵֿ֭ד֞א ננַּ֣כֻסו> רָע֑א ּדלַ֣ ֵמן אַ֣

Rev 6:5 ֿתָלֿת ָּדאמָרא יֻוָֿתא ּדַ֣ ֿתָלָֿת֑א ֵׁשמֵעֿת לחַ֣ ֿבָעא ּדַ֣ ח טַ֣ ֿ֭ד ֵאֿתּפֿתַ֣ וֿכַ֣
ָֿתא ִּבאיֵֿ֭דה> אסַ֣ ו֗הי ִאיֿת מַ֣ ֿ֭דָיֵֿתֿב עלַ֣ ָּתא> וָהא ֻסוסָיא ֻאוָּכָמא וַ֣

Rev 6:6 ָּבא ּדֵחֵט֞א ּבִֿ֭דיָנָר֑א ֑ר קַ֣ יָוָֿת֞א ָּדאמַ֣ וֵׁשמֵעֿת ָקָלא ֵמן ֵּביֿת חַ֣
ר ס הַ֣ לֵמׁשָחא ָלא ּתַ֣ מָרא וַ֣ לחַ֣ סָעָרא ּבִֿ֭דיָנָרא> וַ֣ ִּבי֞ן ּדַ֣ ֿתָלָֿתא קַ֣ וַ֣

Rev 6:7 <יֻוָֿתא ָּדאמָרא ָּתא ארּבָע֑א ֵׁשמֵעֿת ָקָלא ּדחַ֣ ֿבָעא ּדַ֣ ח טַ֣ ֿ֭ד ּפֿתַ֣ וֿכַ֣
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Rev 6:8 וָּתא> וַׁ֣שיֻול ו֗הי מַ֣ ו ּדָיֵֿתֿב עלַ֣ חִזיֿת ֻסוסָיא יֻוָרָקא> וַׁ֣שֵמה ּדהַ֣ וַ֣
רָּבא ֵטל ּבחַ֣ נקַ֣ ארָעא> ּדַ֣ ל ֻרוֿבָעה ּדַ֣ נִקיָֿפא ֵלה> ֵואִֿתיֵהֿב ֵלה ֻׁשולָטָנא עַ֣

ארָעא ס יֻוָֿתא ּדַ֣ ֿבחַ֣ וָּתא> וַ֣ ֿבמַ֣ ֿפָנא וַ֣ ֿבֿכַ֣ וַ֣
Rev 6:9 ֿ֭דּבָח֑א לנַֿ֣פָׁשָֿת֞א חּת ֵמן מַ֣ מָׁש֑א חִזיֿת לֿתַ֣ ֿבָעא ּדחַ֣ ח לטַ֣ ֿ֭ד ּפֿתַ֣ וֿכַ֣

ֵיֻׁשו֑ע ָהי ִּדאיֿת ֗הָוא אָלָה֑א וֵמֻטל ָסהֻּדוָֿתא ּד7 ֞ל ֵמֻטל ֵמלָֿתא ּדַ֣ טַ֣ ֵּדאֿתקַ֣
לֻהון>

Rev 6:10 ִּדיָׁשא ֿתי ָמרָיא קַ֣ ָמא ֵלאמַ֣ ן עֿ֭דַ֣ ָּבא ָואמִרי> ו ּבָקָלא רַ֣ קעַ֣ וַ֣
ארָעא> ן ֵמן ָעֻמוֵרי֞ה ּדַ֣ ּת ּדמַ֣ ִריָר֑א ָלא ָּדינַֿ֣ת וָֿתֿבעַ֣ וׁשַ֣

Rev 6:11 ר ֿ֭ד ֵמנֻהון ֵאסטָלא ֵחָורָּתא> ֵואֵֿתאמַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ֿת לֻֿכלחַ֣ ֵואֿתיַ֣הּבַ֣
יֻהו֞ן אחַ֣ ָוֿתֻהו֞ן וַ֣ מֵלין ָאֿף ּכנַ֣ ָמא ּדֵמׁשּתַ֣ ן זֻעור> עֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵעָּדן זֿבַ֣ ּדֵנּתּתִניֻחון עַ֣

יֿך ָּדאֿף ָהנֻון ס ָטֻלו אַ֣ עִֿתיִֿ֭דין לֵמֿתקַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
Rev 6:12 יֿך ָּבא ֗הָוא> וֵׁשמָׁשא אַ֣ וָּדא רַ֣ ֿבָעא ֵּדׁשָּת֑א ונַ֣ ח טַ֣ ֿ֭ד ּפֿתַ֣ חִזיֿת ּכַ֣ וַ֣

יֿך ּדָמא> הָרא ֻּכֵלה הָוא ֵלה אַ֣ עָרא ֻאוָּכם הָוא> וסַ֣ ָקא ּדסַ֣ סַ֣
Rev 6:13 ֻקוֵעי֞ה יֿך ִּתָּתא ּדָׁשֿ֭דָיא ּפַ֣ רָע֑א אַ֣ ל אַ֣ לו עַ֣ ָיא נֿפַ֣ ׁשמַ֣ וּכֵֿב֞א ּדַ֣ וֿכַ֣

ִׁשינָּתא ָמא ּדֵמּתּתִזיָעא> ֵמן ֻרוָחא עַ֣
Rev 6:14 איֿך ּכָֿתֵֿב֞א ֵאֿתּכֵרֿכו> וֻֿכל ֻטור וֻֿכל ָּגזַ֣רָּתא ָיא ֵאֿתּפֵרׁ֑ש וַ֣ וַׁ֣שמַ֣

ֿתֻהון ֵאּתּתִזיעו> ֵמן ֻּדוּכַ֣
Rev 6:15 ָוָֿת֑א֞ וֻֿכל ילַ֣ ִּתיֵר֞א וחַ֣ לֵֿפ֞א ועַ֣ ֞י אַ֣ ורָֿבֵנ֞א וִריׁשַ֣ ארָעא ורַ֣ לֵּכ֞א ּדַ֣ ומַ֣

֞ ֿבֻׁשוֵע֞א ּדֻטוֵרא> ֵר֞א וַ֣ מעַ֣ ִׁשיו נַֿ֣פׁשֻהון ּבַ֣ ֞י ִחאֵר֑א֞ טַ֣ ֿבנַ֣ ֿבֵּד֞א וַ֣ עַ֣
Rev 6:16 ו֗ה֞י ּפַ֣ ן ֵמן קָֿ֭דם אַ֣ ו לַ֣ ׁשַ֣ י֑ן וטַ֣ ָואמִרין לֻטוֵר֞א וֻׁשוֵע֞א ּדֵֿפלו עלַ֣

ֵּדאמָרא>
Rev 6:17 מָקם ס ח לַ֣ נֻו ֵמׁשּכַ֣ ן ומַ֣ ָּבא ּדֻרוֿגזֻהו> ֵמֻטל ֵּדאָֿתא יַ֣וָמא רַ֣

Rev 7:1 ע ָזוָיָֿת֞ה רּבַ֣ ל אַ֣ אִֿכי֞ן ָקיִמין עַ֣ לַ֣ רּבָעא מַ֣ ר ָהֵֿ֭דא חִזיֿ֑ת אַ֣ וֵמן ָּבֿתַ֣
ל רָעא וָלא עַ֣ ל אַ֣ ֿב ֻרוָחא עַ֣ ֞ ּדָלא ֵנׁשַ֣ ֿת ֻרוֵחא> ארּבעַ֣ אִחיִֿ֭דין לַ֣ ארָעא> וַ֣ ּדַ֣

ל ֻּכל ִאיָלן> יַָ֣מ֑א וָלא עַ֣
Rev 7:2 ֞י ֵׁשמָׁש֑א ִואיֿת ֵלה ֿ֭דנחַ֣ סֵלק ֵמן מַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ חִזיֿת ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣

אֵֿכ֞א ָהנֻון ֵּדאִֿתיֵהֿב לַ֣ ארּבָע֞א מַ֣ קָעא ּבָקָלא ָרָמא לַ֣ ָיא> וַ֣ אָלָהא חַ֣ ָחֿתָמא ּדַ֣
ליַָ֣מא ארָעא וַ֣ לֻהון ּדנַ֣הֻרון לַ֣
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Rev 7:3 ָמא ארָעא וָלא ליַָ֣מא ָואֿפָלא ִלאיָלֵנ֑א֞ עֿ֭דַ֣ הֻרון לַ֣ ֑ר ָלא ּתַ֣ ֵואמַ֣
֞ יֻהון> ינַ֣ אָלָהא> ֵּביֿת-עַ֣ ו֗ה֞י ּדַ֣ ֿבּדַ֣ ּדֵנחֻּתום לעַ֣

Rev 7:4 לִֿפי֑ן֞ ֵמן ֻּכל חִֿתיֵמ֑א֞ ָמאא וַ֣ארּבִעין וַ֣ארּבָעא אַ֣ וֵׁשמֵעֿת ֵמנָיָנא ּדַ֣
איסָראֵיל> רָֿב֞ן ִּד7 ׁשַ֣

Rev 7:5 <ֻרוֵֿביל רּבֵֿתה ּד7 ֞ ֵמן ׁשַ֣ לִֿפין> ֞ר אַ֣ יֻהוָֿ֭דא> ּתֵרעסַ֣ רּבֵֿתה ִּד7 ֵמן ׁשַ֣
֞ לִֿפין> ֞ר אַ֣ ָֿגֿ֭ד> ּתֵרעסַ֣ רּבֵֿתה ּד7 ֞ ֵמן ׁשַ֣ לִֿפין> ֞ר אַ֣ ּתֵרעסַ֣

Rev 7:6 <נַֿ֣פָּתִלי רּבֵֿתה ּד7 ֞ ֵמן ׁשַ֣ לִֿפין> ֞ר אַ֣ אִׁשיר> ּתֵרעסַ֣ רּבֵֿתה ָּד7 ֵמן ׁשַ֣
֞ לִֿפין> ֞ר אַ֣ מנֵַׁ֣שא> ּתֵרעסַ֣ 7 רּבֵֿתה ּדַ֣ ֞ ֵמן ׁשַ֣ לִֿפין> ֞ר אַ֣ ּתֵרעסַ֣

Rev 7:7 <איָסָֿכר רּבֵֿתה ִּד7 ֞ ֵמן ׁשַ֣ לִֿפין> ֞ר אַ֣ ן ּתֵרעסַ֣ ֵׁשמֻעו> רּבֵֿתה ּד7 ֵמן ׁשַ֣
֞ לִֿפין> ֞ר אַ֣ ֵלִוי> ּתֵרעסַ֣ רּבֵֿתה ּד7 ֞ ֵמן ׁשַ֣ לִֿפין> ֞ר אַ֣ ּתֵרעסַ֣

Rev 7:8 <יַ֣וֵסֿף רּבֵֿתה ּד7 ֞ ֵמן ׁשַ֣ לִֿפין> ֞ר אַ֣ ן ּתֵרעסַ֣ זָֿבוֻלו> 7 רּבֵֿתה ּדַ֣ ֵמן ׁשַ֣
לִֿפי֞ן חִֿתיֵמ֞א ס ֞ר אַ֣ ן ּתֵרעסַ֣ ֵֿבנָיִמי> רּבֵֿתה ּד7 ֞ ֵמן ׁשַ֣ לִֿפין> ֞ר אַ֣ ּתֵרעסַ֣

Rev 7:9 מֵצא ֗הָוא> ֵמן יּת ּדַ֣ לֵמנָיֵנה לַ֣ יָנא ּדַ֣ ִּגָיאא אַ֣ רֵּכן חִזיֿת ֵּכנָׁשא סַ֣ ָּבֿתַ֣
ו֗הי ֵּדאמָר֑א קָֿ֭דמַ֣ רָּבא ֵואמָו֞ן וֵלָׁשִני֑ן֞ ּדָקיִמין קָֿ֭דם ֻּכורסָיא וַ֣ ם וׁשַ֣ ֻּכל עַ֣

֞ יֻהו֞ן ֵּדקֵלא> ֞ וִֿבאיֿ֭דַ֣ טִֿפין ֵאסטֵל֞א ֵחָוָרָֿתא> וַ֣מעַ֣
Rev 7:10 ל ֿ֭דָיֵֿתֿב עַ֣ ן ולַ֣ אָלהַ֣ ן ֻּפורָקָנא לַ֣ ָּבא ָואמִרי> וָקֵעין ּבָקָלא רַ֣

ֻּכורסָיא וֵלאמָרא>
Rev 7:11 ִׁשיֵׁש֞א ֿ֭דקַ֣ ו֗ה֞י ּדֻֿכורסָיא וַ֣ ו חָֿ֭דרַ֣ אֵֿכ֞א ָקיִמין ֗הוַ֣ לַ֣ וֻֿכלֻהון מַ֣

יֻהו֞ן ּפַ֣ ל אַ֣ לו קָֿ֭דם ֻּכורסָיא עַ֣ נֿפַ֣ ֞ וַ֣ יָון> ע חַ֣ ארּבַ֣ וֿ֭דַ֣
Rev 7:12 ן ֵּתׁשֻּבוחָּתא וֻֿבורּכָֿתא וֵחֿכמָֿתא וֻקוָּבל ִמי> ן אַ֣ ֿ֭ד ָאמִרי> ּכַ֣

ִמין> ם ָעלִמין אַ֣ ן לָעלַ֣ אָלהַ֣ יָלא וֻעוׁשָנא לַ֣ יֻּבוָֿתא ִואיָקָרא וחַ֣ טַ֣
Rev 7:13 עִטיִֿפין ֵאסטֵל֞א ֵחָוָרָֿת֞א ר ִלי> ָהֵלין ּדַ֣ ִׁשיֵׁש֞א ֵואמַ֣ ֿ֭ד ֵמן קַ֣ עָנא חַ֣ וַ֣

ו> יָּכא ֵאֿתַ֣ ן וֵמן אַ֣ ן ֵאנֻו> מַ֣
Rev 7:14 יֵלין ר ִלי> ָהֵלין ֵאנֻון אַ֣ ֗נּת> ֵואמַ֣ ע אַ֣ ֗נּת ָיֿ֭דַ֣ ֵואמֵרֿת ֵלה> ָמרי אַ֣
ֿ֭דָמא ֵּדאמָרא> רו ֵאֵני֞ן ּבַ֣ וַ֣ יֻהו֞ן וחַ֣ ֵללו ֵאסטלַ֣ ָּב֑א וחַ֣ ו ֵמן ֻאולָצָנא רַ֣ ֵּדאֿתַ֣

Rev 7:15 מִׁשין ֵלה אָלָה֑א וַ֣מׁשַ֣ יֻהון קָֿ֭דם ֻּכורסָיא ּדַ֣ ֵמֻטל ָהָנא ִאיֿתַ֣
יֻהון> ֵּגן עלַ֣ ל ֻּכורסָיא נַ֣ ֿ֭דָיֵֿתֿב עַ֣ יּכֵלה> וַ֣ ִאיָמָמא וִללָיא ּבהַ֣
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Rev 7:16 יֻהון ָלא ֵנֵּפ֑ל וָלא ֻּכל ן וֵׁשמָׁשא עלַ֣ ָלא ֵנֿכּפנֻון וָלא ֵנצֻהו>
וָּבא> ׁשַ֣

Rev 7:17 ֵּבל ֵאנֻון ֵציֿ֭ד נׁשַ֣ ן וַ֣ ֿת ֻּכורסָיא ֵנרֵעא ֵאנֻו> ֿבֵמצעַ֣ ֵמֻטל ֵּדאמָרא ּדַ֣
יֻהו֞ן ס ינַ֣ ֞ וֵנלֵחא ֻּכל ֵּדמֵע֞א ֵמן עַ֣ ָיא> יָנָֿת֞א ּדמַ֣ ֵי֞א וֵציֿ֭ד עַ֣ חַ֣

Rev 8:1 יֿך ֵּפלֻּגוֿת ָיא> אַ֣ ׁשמַ֣ ֿבָע֑א הָוא ֵׁשֿתָקא ּבַ֣ ֿבָעא ּדׁשַ֣ ח טַ֣ ֿ֭ד ּפֿתַ֣ וֿכַ֣
ָׁשָעא ס

Rev 8:2 <ו ָלָהא ָקיִמין ֗הוַ֣ קָֿ֭דם אַ֣ יֵלין ּדַ֣ אִֿכי֞ן אַ֣ לַ֣ ֿבָעא מַ֣ חִזיֿת לׁשַ֣ וַ֣
֞ ֿבָעא ִׁשיֻֿפוִרין> ֵּדאִֿתיֵהֿבו לֻהון ׁשַ֣

Rev 8:3 ֿ֭דּבָחא> ִואיֿת ֵלה ִּפירָמא ל מַ֣ אָֿכא ֵאָֿתא וָקם עַ֣ לַ֣ ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣
ל ִּדיֵׁש֑א֞ עַ֣ ָוָֿת֞א ּדֻֿכלֻהון קַ֣ צלַ֣ ִּגֵיא֞א ּדֵנֵּתל ּבַ֣ הָֿבא> ֵואִֿתיֵהֿב ֵלה ֵּבסֵמ֞א סַ֣ ּדֿ֭דַ֣

קָֿ֭דם ֻּכורסָיא> ֿ֭דּבָחא ּדַ֣ מַ֣
Rev 8:4 אָֿכא קָֿ֭דם לַ֣ ִּדיֵׁש֑א֞ ֵמן יַֿ֣֭ד מַ֣ ָוָֿת֞א ּדקַ֣ צלַ֣ סֵלק ֵעטָרא ּדֵֿבסֵמ֞א ּבַ֣ וַ֣

ָלָהא> אַ֣
Rev 8:5 ֿ֭דּבָח֑א וַ֣ארִמי ל מַ֣ מָלי֗הי ֵמן נֻוָרא ּדעַ֣ אָֿכא לִּפירָמ֑א וַ֣ לַ֣ ֿב מַ֣ נסַ֣ וַ֣

וָּדא ס רֵק֞א ונַ֣ עֵמ֞א וָקֵל֞א וֿבַ֣ ו רַ֣ הוַ֣ רָעא> וַ֣ ל אַ֣ עַ֣
Rev 8:6 ֵיֿבו נַֿ֣פׁשֻהון ֿבָעא ִׁשיֻֿפוִרי֑ן֞ טַ֣ יֻהון ׁשַ֣ עלַ֣ אִֿכי֞ן ּדַ֣ לַ֣ ֿבָעא מַ֣ וׁשַ֣

זָעֻקו> למַ֣
Rev 8:7 ָי֞א ֵואֿתרִמיו ֿפִֿתיִֿכין ּבמַ֣ רָֿ֭דא ונֻוָרא ּדַ֣ הָוא ּבַ֣ זֵעק> וַ֣ ֿ֭דָמָיא אַ֣ ו קַ֣ והַ֣

ארָעא ִיֵקֿ֭ד> וֻֿתולָֿתא ִּדאיָלֵנ֞א ִיֵקֿ֭ד> וֻֿכל ֵעסָּבא רָעא וֻֿתולָֿתה ּדַ֣ ל אַ֣ עַ֣
ארָעא ִיֵקֿ֭ד ס ּדַ֣

Rev 8:8 הָוא ל ּביַָ֣מא> וַ֣ ָּבא ּדָיֵקֿ֭ד נֿפַ֣ יֿך ֻטוָרא רַ֣ הָוא אַ֣ ק> וַ֣ ֿתֵרי֞ן זעַ֣ וֿ֭דַ֣
ֻּתולֵֿתה ּדיַָ֣מא ּדָמא>

Rev 8:9 ֿביַָ֣מא ִּדאיֿת ֵּבה נַֿ֣פָׁשא> וֻֿתולָֿתא וִמיֿת ֻּתולָֿתא ּדֻֿכל ֵּברָיָֿת֞א ּדַ֣
ל ס ּבַ֣ ֵּדאלָֿפ֞א ֵאֿתחַ֣

Rev 8:10 יֿך ָּבא ּדָיֵקֿ֭ד אַ֣ וּכָֿבא רַ֣ ָיא ּכַ֣ ל ֵמן ׁשמַ֣ נֿפַ֣ ֑ק וַ֣ ֿתָלָֿתא זעַ֣ וֿ֭דַ֣
ָי֑א֞ יָנָֿת֞א ּדמַ֣ ל עַ֣ ָוָֿת֞א ועַ֣ ל ֻּתולָֿתא ּדנַ֣הרַ֣ ל עַ֣ נֿפַ֣ לֵהִֿביָֿתא> וַ֣ ׁשַ֣

Rev 8:11 יֿך ָי֞א אַ֣ הָוא ֻּתולֿתֻהון ּדמַ֣ ּפִסיֿתָנא> וַ֣ ר אַ֣ וּכָֿבא ֵמֵֿתאמַ֣ וַׁ֣שֵמה ּדֿכַ֣
ָי֞א ס רו מַ֣ רמַ֣ יָנָׁש֞א ִמיֿתו> ֵמֻטל ֵּדאֿתמַ֣ ֿבנַ֣ ן וֻסוָֿגאא ּדַ֣ ּפִסנִֿתי> אַ֣
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Rev 8:12 הָרא ע ֻּתולֵֿתה ּדֵׁשמָׁשא וֻֿתולֵֿתה ּדסַ֣ ֿבלַ֣ ֑ק וַ֣ ארּבָעא זעַ֣ וֿ֭דַ֣
ִוי ֻּתולֵֿתה> וִללָיא ָהֿכָוֿת> ן ויַ֣וָמא ָלא חַ֣ חֵׁשֿכו ֻּתולֿתֻהו> ֞ וַ֣ וּכֵֿבא> וֻֿתולָֿתא ּדֿכַ֣
Rev 8:13 ר> ָוי ָוי ָוי לָעֻמוֵרי֞ה ָיא ָּדאמַ֣ ׁשמַ֣ ח ּבַ֣ ֿ֭ד ּדָֿפרַ֣ וֵׁשמֵעֿת לֵנׁשָרא חַ֣

זָעֻקו ס עִֿתיִֿ֭דין למַ֣ אִֿכי֞ן ּדַ֣ לַ֣ ֿתָלָֿתא מַ֣ ארָעא ֵמן ָקָלא ּדִׁשיֻֿפוֵר֞א ּדַ֣ ּדַ֣
Rev 9:1 רָע֑א ל אַ֣ ָיא עַ֣ ל ֵמן ׁשמַ֣ נֿפַ֣ וּכָֿבא ּדַ֣ חִזיֿת ּכַ֣ ֑ק וַ֣ מָׁשא זעַ֣ וַֿ֣֭דחַ֣

ֿתֻהוָמא> ו֗ה֞י ּדַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב ֵלה קִליָֿ֭דא ּדִֿבארַ֣
Rev 9:2 <ר ָּבא ּדֵמׁשּתֿגַ֣ אֻּתוָנא רַ֣ יֿך ּתָנָנא ּדַ֣ סֵלק ּתָנָנא ֵמן ִּבאֵר֑א֞ אַ֣ וַ֣

֞ ר ֵמן ּתָנָנא ּדִֿבאֵרא> חֵׁשֿך ֵׁשמָׁשא ָואאַ֣ וַ֣
Rev 9:3 רָע֑א ֵואִֿתיֵהֿב לֻהון ֻׁשולָטָנא ִּדאיֿת ל אַ֣ מֵצ֞א עַ֣ קו קַ֣ וֵמן ּתָנָנא נֿפַ֣

ארָעא> רֵֿב֞א ּדַ֣ לֵעקַ֣
Rev 9:4 לֻֿכל יֻוָרק ָאֿפָלא ארָעא> וַ֣ ר לֻהון ּדָלא נַ֣הֻרון לֵעסָּבה ּדַ֣ ֵואֵֿתאמַ֣

אָלָהא יּת לֻהון ָחֿתָמא ּדַ֣ יֵלין ּדלַ֣ יָנָׁש֞א אַ֣ ֿבנַ֣ ֞ ֵאָלא ֵאן לַ֣ ִלאיָלֵנא>
֞ יֻהון> ינַ֣ ֵּביֿת-עַ֣

Rev 9:5 <מָׁשא נֻקון יַ֣רֵח֞א חַ֣ ן ֵאָלא ֵנׁשּתַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב לֻהון ּדָלא ֵנקטֻלון ֵאנֻו>
ל ֗אָנׁש> רָֿבא ָמא ּדָנֿפָלא עַ֣ ׁשִניָקא ּדֵעקַ֣ יֿך ּתַ֣ ׁשִניקֻהון אַ֣ וֿתַ֣

Rev 9:6 <וָּתא וָלא ֵנׁשּכֻחוָני֗הי יָנָׁש֞א למַ֣ ֿביַ֣וָמָֿת֞א ָהנֻון ֵנֿבֻעון ּבנַ֣ וַ֣
וָּתא ֵמנֻהון> מָמֿ֑ת וֵנעֻרוק מַ֣ ֿגרֻֿגון לַ֣ וֵנֿתרַ֣

Rev 9:7 ל קָרָֿבא> ועַ֣ יִֿבין לַ֣ מטַ֣ ֿכָׁש֞א ּדַ֣ יֿך ּדֻמוָֿתא ּדרַ֣ מֵצ֞א אַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדקַ֣ וַ֣
ֵּפ֞א ּד֗אָנָׁשא> יֿך אַ֣ יֻהו֞ן אַ֣ אּפַ֣ הָֿבא> וַ֣ ֿ֭דֻמוָֿתא ּדֿ֭דַ֣ יֿך ּכִליָלא ּדַ֣ יֻהו֞ן אַ֣ ִרׁשַ֣

Rev 9:8 ֞ ָוָֿתא> אריַ֣ יֿך ּדַ֣ יֻהו֞ן אַ֣ ֞ וֵׁשנַ֣ עָרא ּדֵנֵׁשא> יֿך סַ֣ עָרא ִאיֿת לֻהון אַ֣ וסַ֣
Rev 9:9 יֻהו֞ן רזָלא> וָקָלא ּדֵֿגּפַ֣ יֿך ֵׁשרָיָנא ּדֿפַ֣ ִואיֿת ֗הָוא לֻהון ֵׁשרָיָנא אַ֣

קָרָֿבא> ִּגֵיא֞א ּדָרהִטין לַ֣ ֿכָׁש֞א סַ֣ רּכָֿבָֿת֞א ּדרַ֣ יֿך ָקָלא ּדמַ֣ אַ֣
Rev 9:10 רָֿבא> וֻעוקֵס֞א ֵּדין יֿך ּדֻמוָֿתא ּדֵעקַ֣ ִואיֿת לֻהון ֻּדונּבָיָֿת֞א אַ֣

מָׁשא> יָנָׁש֞א יַ֣רֵח֞א חַ֣ ֿבנַ֣ ָהֻרו לַ֣ ֞ וֻׁשולָטנֻהון למַ֣ ּבֻֿ֭דונּבָיֿתֻהון>
Rev 9:11 <ֻּדו ֿבַ֣ 7 ׁשֵמה ֵעֿבָראִיֿת עַ֣ ֿתֻהוָמא> ּדַ֣ אֵֿכה ּדַ֣ לַ֣ לָּכא מַ֣ יֻהון מַ֣ ִואיֿת עלַ֣

ארָמאִיֿת ׁשָמא ֵלה ִאיֿת ָׁשֵרא> וַ֣
Rev 9:12 ֿ֭ד ֵאזַ֣֑ל ָהא ֻּתוֿב ָאֵֿתין ּתֵרי֞ן ָוי ס ָוי חַ֣
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Rev 9:13 ע רּבַ֣ ֿ֑֭ד ֵמן אַ֣ ק> וֵׁשמֵעֿת ָקָלא חַ֣ אָֿכא ֵּדׁשָּתא זעַ֣ לַ֣ ר ָהֵלין מַ֣ ָּבֿתַ֣
ָלָהא> קָֿ֭דם אַ֣ הָֿבא ּדַ֣ ֿ֭דּבָחא ּדֿ֭דַ֣ רָנֵֿת֞ה ּדמַ֣ קַ֣

Rev 9:14 ארּבָעא אָֿכא ׁשִֿתיָֿתָיא ִּדאיֿת ֵלה ִׁשיֻֿפוָר֑א ׁשִרי לַ֣ לַ֣ ר למַ֣ ָּדאמַ֣
ָּבא ּפָרֿת> ל נַ֣הָרא רַ֣ אִסיִרין עַ֣ אֵֿכ֞א ּדַ֣ לַ֣ מַ֣

Rev 9:15 ליַ֣וָמא יִֿבין לָׁשעָֿתא וַ֣ מטַ֣ יֵלין ּדַ֣ אִֿכי֞ן אַ֣ לַ֣ רּבָעא מַ֣ ֵואׁשּתִריו אַ֣
֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ ֗נָּת֑א ּדֵנקטֻלון ֻּתולָֿתא ּדַ֣ לׁשַ֣ ליַ֣רָחא> וַ֣ וַ֣

Rev 9:16 <רֵּתי֞ן ֵרֻּבו ֵרּבָו֞ן ֵׁשמֵעֿת ֵמנָינֻהון ָרֵׁש֑א֞ ּתַ֣ ָוָֿת֞א ּדֿפַ֣ ילַ֣ וֵמנָיָנא ּדחַ֣
Rev 9:17 יֻהון ִאיֿת ֵׁשרָיָנא ֿ֭דָיֿתִּבין עלַ֣ ֿכָׁש֞א ּבֵחזָוא> ולַ֣ ָנא חִזיֿת רַ֣ וָהֿכַ֣

רקָֿפָֿת֞א יֿך קַ֣ ֿכׁשֻהו֑ן֞ אַ֣ רקָֿפָֿת֞א ּדרַ֣ רֵֿכֿ֭דָנא ּדֵֿכֿבִריָֿתא> וקַ֣ ּדנֻוָרא> וקַ֣
ֿתָנָנא> ֞ וֵמן ֻּפומֻהון ָנֿפָקא נֻוָרא וֵֿכֿבִריָֿתא> וַ֣ ָוָֿתא> אריַ֣ ּדַ֣

Rev 9:18 וֵמן נֻוָרא וֵמן ֞ יָנָׁשא> ֿבנַ֣ לו ֻּתולָֿתא ּדַ֣ טַ֣ חָו֞ן ֵאֿתקַ֣ וֵמן ָהֵלין ּתָלֿת מַ֣
ֵּכֿבִריָֿתא וֵמן ּתָנָנא ּדָנֵֿפק ֵמן ֻּפומֻהון>

Rev 9:19 ֞ ֿכָׁש֞א ּבֻֿפומֻהון ָואֿף ּבֻֿ֭דונּבָיֿתֻהון> ֵמֻטל ּדֻׁשולָטָנא ּדרַ֣
Rev 9:20 חָוָֿת֞א ָהֵלי֑ן וָלא ָּתֿבו ֵמן לו ּבמַ֣ יָנָׁש֞א ּדָלא ֵאֿתקטַ֣ ֿבנַ֣ רָּכא ּדַ֣ וׁשַ֣
נָחָׁשא ֿ֭דִסאָמא וֿ֭דַ֣ הָֿבא וַ֣ ֿכֵר֞א ּדֿ֭דַ֣ ֿפֿתַ֣ יֵו֞א ולַ֣ יֻהו֑ן֞ ּדָלא ֵנסּגֻֿ֭דון לֿ֭דַ֣ עָֿבֿ֭ד ִאיֿ֭דַ֣

ָלֻֿכו> מהַ֣ ו לַ֣ ן אַ֣ ע מֵצי> יֵלין ּדָלא לֵמחָזא וָלא לֵמׁשמַ֣ ֿ֭דִֿכאָֿפ֑א אַ֣ יָסא וַ֣ ֿ֭דקַ֣ וַ֣
Rev 9:21 יֻהו֞ן וֵמן ָזניֻוֿתֻהון ס רׁשַ֣ יֻהו֞ן וֵמן חַ֣ וָלא ָּתֿבו ֵמן ֵקטלַ֣

Rev 10:1 ֿף עָנָנא> וֵקׁשָּתא טַ֣ ָיא וַ֣מעַ֣ נֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ חִזיֿת ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣
ֻמוֵֿ֭ד֞א ּדנֻוָרא> יֿך עַ֣ ו֗ה֞י אַ֣ יֿך ֵׁשמָׁש֑א וֵרֿגלַ֣ ל ִרֵׁשה> וֵחזֵוה אַ֣ ָיא עַ֣ ׁשמַ֣ ּדַ֣

Rev 10:2 ל יַָ֣מ֑א ִואיֿת ֵלה ִּבאיֵֿ֭דה ּכָֿתֻֿבוָנא ּפִֿתיָחא> וָסם ֵרֿגֵלה ּדיִַ֣מיָנא עַ֣
רָעא> ל אַ֣ ּדֵסָמָלא ֵּדין עַ֣

Rev 10:3 ֿבָעא ֵללו ׁשַ֣ ֿ֭ד קָעא מַ֣ ר> וֿכַ֣ רָיא ּדָֿגסַ֣ יֿך אַ֣ קָעא ּבָקָלא ָרָמא אַ֣ וַ֣
֞ יֻהון> עִמי֞ן ּבָקלַ֣ רַ֣

Rev 10:4 ֿב> וֵׁשמֵעֿת ָקָלא ֵמן ֵיֿב ֗הִויֿת לֵמֿכּתַ֣ עִמי֑ן֞ מטַ֣ ֿבָעא רַ֣ ֵללו ׁשַ֣ ֿ֭ד מַ֣ וֿכַ֣
עִמי֞ן וָלא ֿבָעא רַ֣ ֵללו ׁשַ֣ ו ָמא ּדמַ֣ ֑ר חֻֿתום הַ֣ ֿבָעא ָּדאמַ֣ ָיא ּדׁשַ֣ ׁשמַ֣

ֵּתֿכּתִֿביו֗הי>
Rev 10:5 אִרים ִאיֵֿ֭דה ל יַֿ֣בָׁש֑א ּדַ֣ ל יַָ֣מא ועַ֣ חִזיֿת ּדָקֵאם עַ֣ ו ּדַ֣ אָֿכא הַ֣ לַ֣ ומַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ לַ֣
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Rev 10:6 ארָעא ֿ֭דָֿב֑ה ולַ֣ ָיא וַ֣ ׁשמַ֣ ֿבָרה לַ֣ ו ּדַ֣ ן הַ֣ ם ָעלִמי> י לָעלַ֣ ו ּדחַ֣ ִויָמא ּבהַ֣
ֿ֭דָֿב֑ה ּדֻֿתוֿב זַֿ֣בָנא ָלא ֵנהֵוא> וַ֣

Rev 10:7 ם לַ֣ ֑ק ֵואׁשּתַ֣ עִֿתיֿ֭ד לֵמזעַ֣ ֿבָע֑א ָמא ּדַ֣ אָֿכא ּדׁשַ֣ לַ֣ ֵאָלא ּביַ֣וָמָֿת֞א ּדמַ֣
֞ ו֗ה֞י נִֿבֵיא> ֿבּדַ֣ ר לעַ֣ ּבַ֣ ו ּדסַ֣ אָלָה֑א הַ֣ ֗אָרֵזה ּדַ֣

Rev 10:8 ֿב ר> ֵזל סַ֣ מי ָואמַ֣ ֵלל עַ֣ ממַ֣ ָיא ֻּתוֿב ּדַ֣ וָקָלא ֵׁשמֵעֿת ֵמן ׁשמַ֣
ל יַָ֣מ֑א רָעא ועַ֣ ל אַ֣ אָֿכא ּדָקֵאם עַ֣ לַ֣ ֿכָֿתֻֿבוָנא ּדִֿבאיֵֿ֭דה ּדמַ֣ לַ֣

Rev 10:9 <ֿכָֿתֻֿבוָנא ל ִלי לַ֣ ר ֗אָנא ֵלה לֵמּתַ֣ ֿ֭ד ָאמַ֣ אָֿכא ּכַ֣ לַ֣ ֵואֵז֗לֿת לָוֿת מַ֣
יֿך ֵּדֿבָׁשא> רָסֿך> ֵאָלא ּבֻֿפוָמֿך ֵנהֵוא אַ֣ ר ָלֿך ּכַ֣ אֻֿכוָלי֗הי ונַ֣מַ֣ ֿב וַ֣ ר ִלי סַ֣ ֵואמַ֣

Rev 10:10 לֵּתה> ִואיֿת ֗הָוא אָֿכא ֵואֿכַ֣ לַ֣ ֿכָֿתֻֿבוָנא ֵמן ִאיֵֿ֭דה ּדמַ֣ וֵנסֵּבֿת לַ֣
רסי> ֿת ּכַ֣ לֵּתה ֵמרַ֣ ֿ֭ד ֵאֿכַ֣ לָיא> וֿכַ֣ יֿך ֵּדֿבָׁשא חַ֣ ּבֻֿפומי אַ֣

Rev 10:11 ֗מֵמ֞א ֵואמָוָֿת֞א ל עַ֣ ָּביֻו עַ֣ ר ִלי> ִיִהיֿב ָלֿך ֻּתוֿב זַֿ֣בָנא לֵמֿתנַ֣ ֵואמַ֣
ִּגֵיא֞א ס לֵּכ֞א סַ֣ וֵלָׁשֵנ֞א ומַ֣

Rev 11:1 <ר אָֿכא ָואמַ֣ לַ֣ ֿבָטא> וָקֵאם ֗הָוא מַ֣ נָיא ּדֻמוָֿתא ּדׁשַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב ִלי קַ֣
איֵלין ּדָסֿגִּדין ֵּבה> ֿ֭דּבָחא ולַ֣ למַ֣ אָלָה֑א וַ֣ יּכָלא ּדַ֣ מֻׁשוח להַ֣ ֻקום וַ֣

Rev 11:2 ר וָלא ֵּתמׁשִחיה> ֵמֻטל ֵּפק ֵמן-לֿבַ֣ יּכָל֑א אַ֣ ו ֵמן הַ֣ לֿגַ֣ לָֿ֭דרָּתא ּדַ֣ וַ֣
֞ ֿתֵרין> רּבִעין וַ֣ ִּדיׁשָּתא נֻֿ֭דוֻׁשון יַ֣רֵח֞א אַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא קַ֣ ֞ ולַ֣ ֗מֵמא> ֿת לעַ֣ ֵּדאֿתיַ֣הּבַ֣
Rev 11:3 ֿ֭ד אֵֿתי֞ן ֵוׁשִּתין ּכַ֣ ָּביֻ֑ו יַ֣וִמי֞ן ָאֵלֿף ומַ֣ ֞י לֵמֿתנַ֣ ֿתֵרי֞ן ָסהּדַ֣ ֵואֵּתל לַ֣

֞ ֵקא> עִטיִֿפין סַ֣
Rev 11:4 רָעא קָֿ֭דם ָמָרא ּדֻֿכָלה אַ֣ רֵּתי֞ן מָנָר֞ן ּדַ֣ ָהֵלין ֵאנֻון ּתֵרי֞ן זַ֣יִּתי֞ן וֿתַ֣

ָקיִמין>
Rev 11:5 ר ֵאנֻו֑ן ָנֿפָקא נֻוָרא ֵמן ֻּפומֻהון ָואֿכָלא ן ּדָֿבֵעא ּדנַ֣הַ֣ ומַ֣

ן ִיִהיֿב לֻהון לֵמֿתקָטֻלו> ר ֵאנֻו֑ן ָהֿכַ֣ איָנא ּדָצֵֿבא ּדנַ֣הַ֣ ֞ ולַ֣ יֻהון> ֿבֵעלּדָֿבֿבַ֣ לַ֣
Rev 11:6 ָי֑א ּדָלא ֵנֻחוֿת ֵמטָרא ׁשמַ֣ וָהֵלין ִאיֿת לֻהון ֻׁשולָטָנא ּדֵנאחֻּדון לַ֣
ֿ֭דֵנמֻחון ֿ֭דָמא> וַ֣ ָי֞א לַ֣ ן ִואיֿת לֻהון ֻׁשולָטָנא ּדנַ֣הּפֻֿכון מַ֣ נִֿביֻוֿתֻהו> ּביַ֣וָמָֿת֞א ּדַ֣

חָו֞ן ּכָמא ּדֵנצֻּבון> ארָעא ּבֻֿכל מַ֣ לַ֣
Rev 11:7 מֻהון יֻוָֿתא ּדָסלָקא ֵמן יַָ֣מא ֵּתעֵּבֿ֭ד עַ֣ מִליו ָסהֻּדוֿתֻהו֑ן חַ֣ וָמא ּדׁשַ֣

קָרָֿבא> וֵֿתזֵּכא ֵאנֻון וֵֿתקֻטול ֵאנֻון>
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Rev 11:8 רָיא יָֿ֭דא ּדֵמֿתקַ֣ ּבָֿתא> אַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא רַ֣ ל ֻׁשוֵק֞א ּדַ֣ יֻהו֞ן עַ֣ ּדַ֣ וַׁ֣שלַ֣
יָּכא ּדָמרֻהון ֵאצטֵלֿב> ֵמצֵרי֑ן אַ֣ ֻֿ֭דום ו7 ֻרוָחָנאִיֿת ס7

Rev 11:9 יֻהו֞ן ּתָלָֿתא ּדַ֣ ׁשלַ֣ ֗מֵמ֞א לַ֣ רָּבָֿת֞א וֵלָׁשֵנ֞א ועַ֣ וָחֵזין ֵמן ֵאמָוָֿת֞א וׁשַ֣
֞ ֿבֵרא> יֻהו֞ן ָלא ֵנׁשּבֻקון לֵמּתּתָסֻמו ּבקַ֣ ּדַ֣ ׁשלַ֣ יַ֣וִמי֞ן וֵֿפלֵּגה> ולַ֣

Rev 11:10 והָֿבָֿת֞א ן ומַ֣ צֻחו> יֻהון וֵנֿתּפַ֣ ארָעא ֵנחֻּדון עלַ֣ וָעֻמוֵרי֞ה ּדַ֣
ארָעא> ֵנקו לָעֻמוֵרי֞ה ּדַ֣ ֞ ֵמֻטל ּתֵרי֞ן נִֿבִיי֞ן ּדׁשַ֣ חָֿ֭דֵֿ֭דא> ּדֻרון לַ֣ נׁשַ֣

Rev 11:11 ֿת ָלָהא ֵעלַ֣ יָֿתא ֵמן אַ֣ ר ּתָלָֿתא יַ֣וִמי֞ן וֵֿפלֵּג֑ה ֻרוָחא חַ֣ וֵמן ָּבֿתַ֣
ּבָֿתא ן וֵֿ֭דחלָֿתא רַ֣ יֻהו> ֿת עלַ֣ ֵי֞א ֵנֿפלַ֣ ֞ וֻרוָחא ּדחַ֣ יֻהון> ל ֵרֿגלַ֣ ן וָקמו עַ֣ ּבֻהו>

יֵלין ּדָחֵזין לֻהון> ל אַ֣ הָוֿת עַ֣
Rev 11:12 סֵלקו קו לָֿכא> וַ֣ ר לֻהו֑ן סַ֣ ָיא ָּדאמַ֣ ָּבא ֵמן ׁשמַ֣ עו ָקָלא רַ֣ וַׁ֣שמַ֣

֞ יֻהון> צִֿ֭דין ּבֻהון ּבֵעלּדָֿבֿבַ֣ עָנָנא> ומַ֣ ָיא ּבַ֣ ׁשמַ֣ לַ֣
Rev 11:13 לו מִֿ֭די֗נָּתא נֿפַ֣ ֿ֭ד ֵמן ֵעסָרא ּדַ֣ ָּבא> וחַ֣ ֿבָׁשעָֿתא ָהי הָוא זַ֣וָעא רַ֣ וַ֣
ו ּבֵֿ֭דחלָֿתא רָּכא הוַ֣ ֿ֭דׁשַ֣ ֿבָעא> וַ֣ לֵֿפ֞א ׁשַ֣ ֿבֵר֞א אַ֣ לו ּבזַ֣וָעא ׁשָמֵה֞א ּדֿגַ֣ טַ֣ ֵואֿתקַ֣

ָיא ס ׁשמַ֣ אָלָהא ּדֿבַ֣ ויַ֣֗הֻֿבון ֵּתׁשֻּבוחָּתא לַ֣
Rev 11:14 ֿתָלָֿתא ָאֵֿתא ֵמחָֿ֭דא ס ָהא ּתֵרי֞ן ָוי ֵאזַ֣לו> וָהא ָוי ּדַ֣

Rev 11:15 ָיא ָּדאמִרי֑ן ׁשמַ֣ ורֵֿב֞א ּבַ֣ ו ָקֵל֞א רַ֣ הוַ֣ ֑ק וַ֣ ֿבָעא זעַ֣ אָֿכא ּדׁשַ֣ לַ֣ ומַ֣
ם ָעלִמין> אמֵלֿך לָעלַ֣ מִׁשיֵח֑ה וַ֣ ן וֿ֭דַ֣ אָלהַ֣ לֻּכוֵֿתה ּדָעלָמא ּדַ֣ הָוֿת מַ֣

Rev 11:16 ל ָלָהא ָיֿתִּבין עַ֣ קָֿ֭דם אַ֣ יֵלין ּדַ֣ ִׁשיֵׁש֞א אַ֣ וֵעסִרין וַ֣ארּבָעא קַ֣
אָלָהא סֵֿגֿ֭דו לַ֣ יֻהו֞ן וַ֣ ּפַ֣ ל אַ֣ לו עַ֣ ָוֿתֻהו֑ן֞ נֿפַ֣ ֻּכורסַ֣

Rev 11:17 ו֗הי ו֗הי ִואיֿתַ֣ ִחיֿ֭ד ֻּכל> ִּדאיֿתַ֣ ָלָהא אַ֣ ן ָלֿך ָמרָיא אַ֣ וֵּדינַ֣ ֑ר מַ֣ לִמאמַ֣
ָּבא וַ֣אמֵלֿכּת> יָלֿך רַ֣ ֿבּת ּבחַ֣ נסַ֣ ֗הָוא> ּדַ֣

Rev 11:18 ן וֵֿתֵּתל ֗מֵמ֞א רֵֿגזו> ֵואָֿתא ֻרוֿגָזֿך וזַֿ֣בָנא ּדִמיֵֿת֞א ּדֵנּתִֿ֭דינֻו> ועַ֣
֞ ורֵֿבא> ם רַ֣ זֻעוֵר֞א עַ֣ ֞י ׁשָמֿך> לַ֣ לָֿ֭דחלַ֣ ִּדיֵׁש֞א וַ֣ לקַ֣ יּךְ֭֞ נִֿבֵי֑א֞ וַ֣ ֿבּדַ֣ ֿגָרא לעַ֣ אַ֣

ארָעא> ֵּבלו לַ֣ איֵלין ּדחַ֣ ֵּבל לַ֣ וַֿ֣תחַ֣
Rev 11:19 זיַֿ֣ת ִקיֻֿבוָֿתא ּדִֿ֭דיִַֿ֣תִקא ִּדיֵלה ָי֑א ֵואֿתחַ֣ ׁשמַ֣ יּכָלא ּבַ֣ ח הַ֣ ֵואֿתּפֿתַ֣

ָּבא ס רָֿ֭דא רַ֣ וָּדא וֿבַ֣ עֵמ֞א וָקֵל֞א ונַ֣ רֵק֞א ורַ֣ ו ּבַ֣ הוַ֣ יּכָלא> וַ֣ ּבהַ֣
Rev 12:1 עִטיָֿפא ֵׁשמָׁשא ֗נּתָֿתא ּדַ֣ ָיא> אַ֣ ׁשמַ֣ זיַֿ֣ת ּבַ֣ ּבָֿתא ֵאֿתחַ֣ ָואָֿתא רַ֣

ל ִרָׁשה> ר עַ֣ וּכֵֿב֞א ּתֵרעסַ֣ ֿכִליָלא ּדֿכַ֣ ֞ וַ֣ הָרא ּתֵחיֿת ֵרֿגֵליה> וסַ֣
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Rev 12:2 <ֿ֭ד נָקא ּדִֿתאלַ֣ ּבָלן ָאֿף ֵמׁשּתַ֣ מחַ֣ טָנא וָקעָיא וַ֣ וֿבַ֣
Rev 12:3 <ָּבא ּדנֻוָרא ִניָנא רַ֣ ָיא> וָהא ּתַ֣ ׁשמַ֣ זיַֿ֣ת ָאָֿתא ֗אחִרָֿתא ּבַ֣ ֵואֿתחַ֣

֞ ֿבָעא ָּתאִֿגין> ו֗ה֞י ׁשַ֣ ל ִרׁשַ֣ ֞ ועַ֣ רָנָֿתא> ר קַ֣ עסַ֣ ֿבָעא ִרִׁשי֞ן וַ֣ ִּדאיֿת ֵלה ׁשַ֣
Rev 12:4 ל ָיא> וַ֣ארִמי ֵאנֻון עַ֣ ׁשמַ֣ וּכֵֿב֞א ּדֿבַ֣ וֻֿ֭דונֵּבה ָּגרָׁשא לֻֿתולָֿתא ּדֿכַ֣
ֿת ֿ֭ד> ּדָמא ּדֵילּדַ֣ עִֿתיָֿ֭דא ּדִֿתאלַ֣ ֗נּתָֿתא ּדַ֣ ִניָנא ָקֵאם ֗הָוא קָֿ֭דם אַ֣ רָעא> וֿתַ֣ אַ֣

ֿבָרה> ֵנאֿכִליו֗הי לַ֣
Rev 12:5 ֿבָטא ֗מֵמ֞א ּבׁשַ֣ עִֿתיֿ֭ד לֵמרָעא לֻֿכלֻהון עַ֣ ו ּדַ֣ ֿת ּבָרא ֵּדֿכָרא הַ֣ וֵילּדַ֣

לָוֿת ֻּכורסֵיה> ָלָהא וַ֣ רזָלא> ֵואֿתחֵטֿף ּבָרה לָוֿת אַ֣ ּדֿפַ֣
Rev 12:6 ָמן ֻּדוּכָֿתא ר ִּדאיֿת ֗הָוא ָלה ּתַ֣ ֿתַ֣ ֿת לֻחורָּב֑א אַ֣ א֗נּתָֿתא ֵערקַ֣ וַ֣

אֵֿתין ֵוׁשִּתין ס רֻסוָנה יַ֣וִמי֞ן ָאֵלֿף ומַ֣ נֿתַ֣ ָלָה֑א ּדַ֣ יָֿבא ֵמן אַ֣ מטַ֣ ּדַ֣
Rev 12:7 ִניָנ֑א ם ּתַ֣ קרִֿבין עַ֣ ו֗ה֞י מַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ יָֿכאֵיל ומַ֣ ָיא> ִמ7 ׁשמַ֣ הָוא קָרָֿבא ּבַ֣ וַ֣

קֵרֿבו ו֗ה֞י אַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ ִניָנא ומַ֣ וֿתַ֣
Rev 12:8 <ָיא ׁשמַ֣ ח לֻהון ּבַ֣ ֿתָרא ֵאׁשּתֿכַ֣ וָלא ֵאֿתמִציו> וָלא אַ֣

Rev 12:9 רָצא ו ּדֵמֿתקֵרא ָאֵֿכלקַ֣ ו ֵחוָי֑א ִרָׁשא הַ֣ ָּבא הַ֣ ִניָנא רַ֣ ֵואֿתרִמי ּתַ֣
ֵמה ו֗ה֞י עַ֣ אֿכַ֣ לַ֣ רָעא ומַ֣ ל אַ֣ רָעא ֵואֿתרִמי עַ֣ אטִעי לֻֿכָלה אַ֣ ו ּדַ֣ וָסָטָנא> הַ֣

ֵאֿתרִמיו>
Rev 12:10 יָלא ר> ָהא הָוא ֻׁש֗ווָזָֿבא וחַ֣ ָיא ֵּדאמַ֣ ָּבא ֵמן ׁשמַ֣ וֵׁשמֵעֿת ָקָלא רַ֣

ר ֗הָוא לֻהו֑ן ִללָיא ו ּדָמסַ֣ י֞ן הַ֣ אחַ֣ ֑ן ֵּדאֿתרִמי ָמֻסוָרא ּדַ֣ אָלהַ֣ לֻּכוָֿתא ּדַ֣ ומַ֣
ן> ָלהַ֣ ִואיָמָמא קָֿ֭דם אַ֣

Rev 12:11 ֵחֿבו ֿביַֿ֣֭ד ֵמלָֿתא ּדָסהֻּדוֵֿתה> וָלא אַ֣ ֿ֭דָמא ֵּדאמָר֑א וַ֣ ו ּבַ֣ וָהנֻון זֿכַ֣
וָּתא> ָמא למַ֣ נַֿ֣פׁשֻהון עֿ֭דַ֣

Rev 12:12 ארָעא ֞ ָוי לַ֣ ֿבֻהון ׁשֵרין> איֵלין ּדַ֣ צחו וַ֣ ָיא ֵאֿתּפַ֣ ֵמֻטלָהָנא ׁשמַ֣
ע ֿ֭ד ָיֿ֭דַ֣ ּבָֿת֑א ּכַ֣ רָצא לָוֿתֻהו֑ן ִּדאיֿת ֵלה ֵחמָּתא רַ֣ ל ּדָנֵחֿת ָאֵֿכלקַ֣ ליַָ֣מ֑א עַ֣ וַ֣

ִליל זַֿ֣בָנא ִאיֿת ֵלה ס ּדקַ֣
Rev 12:13 יָֿ֭דא א֗נּתָֿתא אַ֣ ֿף לַ֣ רָע֑א רֿ֭דַ֣ ל אַ֣ ִניָנא ֵּדאֿתרִמי עַ֣ ֿ֭ד חָזא ּתַ֣ וֿכַ֣

ֿת ֵּדֿכָרא> ּדֵילּדַ֣
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Rev 12:14 חי לֻחורָּבא ָּבא> ּדֵֿתֿפרַ֣ א֗נּתָֿתא ּתֵרי֞ן ֵּגִּפי֞ן ּדֵנׁשָרא רַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב לַ֣
ו֗ה֞י ּפַ֣ ָמן ֵעָּדן ֵעָּדִני֞ן וֵֿפלֻּגוֿת ֵעָּד֑ן ֵמן-קָֿ֭דם אַ֣ רָסיֻו ּתַ֣ לֻֿ֭דוּכָֿת֑ה לֵמּתּתַ֣

ּדֵחוָיא>
Rev 12:15 יֿך נַ֣הָר֑א ָי֞א אַ֣ ֗נּתָֿתא מַ֣ ר אַ֣ ארִמי ֵחוָיא ֵמן ֻּפוֵמה> ָּבֿתַ֣ וַ֣

ָי֞א ֵנעּבִֿ֭דיה> ֿת מַ֣ ׁשִקילַ֣ ּדַ֣
Rev 12:16 עֵֿתה ֿבלַ֣ רָעא ֻּפוָמה וַ֣ ֿת אַ֣ א֗נּתָֿת֑א וֵֿפֿתחַ֣ רָעא לַ֣ ֿת אַ֣ ּדרַ֣ ועַ֣

ִניָנא ֵמן ֻּפוֵמה> ארִמי ּתַ֣ ו ּדַ֣ לנַ֣הָרא הַ֣
Rev 12:17 רָּכא ם ׁשַ֣ ֿ֭ד קָרָֿבא עַ֣ ֗נּתָֿת֑א ֵואזַ֣ל לֵמעּבַ֣ ל אַ֣ ִניָנא עַ֣ רֵֿגז ּתַ֣ וַ֣
ֵיֻׁשוע> אָלָה֑א ִואיֿת לֻהון ָסהֻּדוֵֿתה ּד7 ו֗ה֞י ּדַ֣ ּדזַ֣רָע֑ה ָהֵלין ּדָנטִרין ֻּפוקָּדנַ֣

Rev 13:1 יֻוָֿתא ֵמן יַָ֣מ֑א ִּדאיֿת חִזיֿת ּדָסלָקא חַ֣ ל ָחָלא ּדיַָ֣מא ס וַ֣ וָקֵמֿת עַ֣
רקָֿפָֿתה ל קַ֣ ֞ ועַ֣ רָנָֿת֞ה ֵעסָרא ָּתאִֿגין> ל קַ֣ ֞ ועַ֣ רקָֿפן> ע קַ֣ רָנ֞ן וַׁ֣שֿבַ֣ ר קַ֣ ָלה עסַ֣

ׁשָמא ּדֻֿגוָּדָֿפא>
Rev 13:2 <יֿך ּדֵֿ֭דָּבא חִזיֿ֑ת ּדֻמוָֿתא ֗הָוֿת ּדֵנמָרא> וֵרֿגֵלי֞ה אַ֣ יֻוָֿתא ָהי ּדַ֣ וחַ֣
ָּבא> יֵלה וֻֿכורסֵיה וֻׁשולָטָנא רַ֣ ִניָנא חַ֣ ֞ ויַ֣֗הֿב ָלה ּתַ֣ ָוָֿתא> אריַ֣ יֿך ּדַ֣ וֻֿפוָמה אַ֣
Rev 13:3 וָּתה מֻחוָֿתא ּדמַ֣ וָּתא> וַ֣ יֿך ּפִעיעָּתא למַ֣ רקָֿפָֿת֞ה אַ֣ וַ֣חָֿ֭דא ֵמן קַ֣

יֻוָֿתא> ר חַ֣ רָעא ָּבֿתַ֣ ֿת ֻּכָלה אַ֣ מרַ֣ אסיַֿ֣ת> ֵואּתּדַ֣ ֵאֿתַ֣
Rev 13:4 יֻוָֿתא סֵֿגֿ֭דו לחַ֣ יֻוָֿתא> וַ֣ ִניָנא ּדיַ֣֗הֿב ֻׁשולָטָנא לחַ֣ סֵֿגֿ֭דו לֿתַ֣ וַ֣

ָמה> קָרֻֿבו עַ֣ ח למַ֣ נֻו ֵמׁשּכַ֣ יֻוָֿתא ָהֵֿ֭דא> ומַ֣ נֻו ּדָֿ֭דֵמא לחַ֣ ר> מַ֣ לִמאמַ֣
Rev 13:5 ורָֿבָֿת֞א וֻֿגוָּדָֿפא> ֵואִֿתיֵהֿב ָלה ֵלל רַ֣ ממַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב ָלה ֻּפוָמא ּדַ֣

֞ ֿתֵרין> רּבִעין וַ֣ ֿ֭ד יַ֣רֵח֞א אַ֣ ֻׁשולָטָנא לֵמעּבַ֣
Rev 13:6 ׁשרָיא ׁשָמא וַֿ֣במַ֣ ֵּדֿפי ּבַ֣ ֿתֿגַ֣ ָלָהא> ּדַ֣ ָּדֻֿפו קָֿ֭דם אַ֣ מֿגַ֣ ֿת ֻּפוָמה לַ֣ וֵֿפֿתחַ֣

ָיא> ׁשמַ֣ ׁשֵרין ּבַ֣ איֵלין ּדַ֣ ּדַ֣
Rev 13:7 ן ֵואִֿתיֵהֿב לֵמזָּכא ֵאנֻו> ֞ וַ֣ ִּדיֵׁשא> ם קַ֣ ֿ֭ד קָרָֿבא עַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב ָלה לֵמעּבַ֣

֞ ֗מֵמא> רָּבָֿת֞א ֵואמָוָֿת֞א וֵלָׁשֵנ֞א ועַ֣ ל ֻּכלֵהין ׁשַ֣ ָלה ֻׁשולָטָנא עַ֣
Rev 13:8 יֵלין ּדָלא ּכִֿתיִֿבין ארָע֑א ָהנֻון אַ֣ וֵנסּגֻֿ֭דון ָלה ֻּכלֻהון ָעֻמוֵרי֞ה ּדַ֣

רמָיֵֿת֞ה ּדָעלָמא> ו ֵּדאמָרא קִטיָלא קָֿ֭דם ּתַ֣ ֵי֑א֞ הַ֣ ֿכָֿתָֿבא ּדחַ֣ ּבַ֣
Rev 13:9 <ע ן ִּדאיֿת ֵלה ֵאֿ֭דֵנ֞א ֵנׁשמַ֣ מַ֣
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Rev 13:10 רָּבא ָקֵט֑ל ֿבחַ֣ איָנא ּדַ֣ וֵּב֑ל ּבֵׁשֿבָיא ָאֵזל> וַ֣ ֿבֵׁשֿבָיא מַ֣ ן ּדַ֣ מַ֣
ִּדיֵׁש֞א ס יּבָרנֻוָֿתא ּדקַ֣ יָמנֻוָֿתא וַ֣מסַ֣ רָּבא ֵנֿתקֵטל> ָהרָּכא ֗הי הַ֣ ּבחַ֣

Rev 13:11 רָע֑א ִואיֿת ֗הָוא ָלה יֻוָֿתא ֗אחִרָֿתא ּדָסלָקא ֵמן אַ֣ חִזיֿת חַ֣ וַ֣
ִניָנא> יֿך ּתַ֣ לָלא ֗הָוֿת אַ֣ ֞ וָֿ֭דמָיא ֵלאמָרא> וַ֣ממַ֣ רָנן> רֵּתי֞ן קַ֣ ּתַ֣

Rev 13:12 ו֗הי> וֵֿתעֵּבֿ֭ד ֿ֭דָמיָּתא ֻּכֵלה ֵּתעֵּבֿ֭ד קָֿ֭דמַ֣ יֻוָֿתא קַ֣ וֻׁשולָטָנא ּדחַ֣
ֿת למַ֣ ֿ֭דָמיָּתא ָהי ֵּדאֿתחַ֣ יֻוָֿתא קַ֣ ֿ֭דָעמִרין ָּב֑ה וֵנסּגֻֿ֭דון לחַ֣ ארָעא ולַ֣ לַ֣

וָּתה> מֻחוָֿתא ּדמַ֣
Rev 13:13 ֿת ֵמן ָנא ּדנֻוָרא ֵּתעֵּבֿ֭ד לֵמחַ֣ יּכַ֣ ורָֿבָֿת֑א֞ אַ֣ וֵֿתעֵּבֿ֭ד ָאֿתָוָֿת֞א רַ֣

֞ יָנָׁשא> רָעא קָֿ֭דם ּבנַ֣ ל אַ֣ ָיא עַ֣ ׁשמַ֣
Rev 13:14 רָע֑א ּביַֿ֣֭ד ָאֿתָוָֿת֞א ֵּדאִֿתיֵהֿב ָלה ל אַ֣ ֿ֭דָעמִרין עַ֣ טֵעא לַ֣ וֿתַ֣
לָמא ֿ֭ד צַ֣ רָע֑א לֵמעּבַ֣ ל אַ֣ ֿ֭דָעמִרין עַ֣ ר לַ֣ יֻוָֿתא> לִמאמַ֣ ֿ֭ד קָֿ֭דם חַ֣ לֵמעּבַ֣

חָיֿת> רָּבא וַ֣ יָֿ֭דא ִּדאיֿת ָלה מֻחוָֿתא ּדחַ֣ יֻוָֿתא אַ֣ לחַ֣
Rev 13:15 יֻוָֿת֑א וֵֿתעֵּבֿ֭ד ּדֻֿכל ּדָלא לָמא ּדחַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב ָלה ּדֵֿתֵּתל ֻרוָחא לצַ֣

טֻלון> יֻוָֿתא> ֵנֿתקַ֣ לָמא ּדחַ֣ ֵנסּגֻֿ֭דון ֵלה לצַ֣
Rev 13:16 ָי֞א ִּתיֵר֞א וֵמסִּכֵנ֑א֞ ָמרַ֣ ורֵֿב֑א֞ עַ֣ וֵֿתעֵּבֿ֭ד לֻֿכלֻהון זֻעוֵר֞א ורַ֣

יֻהו֑ן֞ ינַ֣ ל ֵּביֿת-עַ֣ ו עַ֣ יֻהו֞ן ּדיִַ֣מיָנא> אַ֣ ל ִאיֿ֭דַ֣ ֿבֵּד֑א֞ ּדֵנִֿתיֵהֿב לֻהון ֻרוׁשָמא עַ֣ ועַ֣
Rev 13:17 ו֗הי יָנא ִּדאיֿת עלַ֣ ו נזֵַּ֣בן ֻּתוֿ֑ב ֵאָלא אַ֣ ּדָלא ֗אָנׁש ֵנזֵּבן אַ֣

ׁשָמה> ו ֵמנָיָנא ּדַ֣ יֻוָֿתא אַ֣ ׁשָמא ּדחַ֣ ֻרוׁשָמא ּדַ֣
Rev 13:18 וָנ֑א ֵנחׁשִֿביו֗הי לֵמנָיָנא ָהרָּכא ִאיֵֿתיה ֵחֿכמָֿתא> וִֿ֭דאיֿת ֵּבה הַ֣

רָנָׁשא> ֵׁשֿתָמאא ֵוׁשִּתין וֵׁשֿת ס יֻוָֿתא> ֵמנָיָנא ֗הו ֵּגיר ּדֿבַ֣ ּדחַ֣
Rev 14:1 ֵמה ָמאא ֵצהיֻו֑ן ועַ֣ ל ֻטוָרא ּד7 חִזיֿת וָהא ֵאמָרא ָקֵאם עַ֣ וַ֣

ל אֻֿבו֗הי ּכִֿתיֿב עַ֣ יֻהון ׁשֵמה וַׁ֣שָמא ּדַ֣ לִֿפי֞ן ִּדאיֿת עלַ֣ וַ֣ארּבִעין וַ֣ארּבָעא אַ֣
֞ יֻהון> ינַ֣ ֵּביֿת-עַ֣

Rev 14:2 איֿך ָקָלא ִּגֵיא֑א֞ וַ֣ ָי֞א סַ֣ יֿך ָקָלא ּדמַ֣ ָיא אַ֣ וֵׁשמֵעֿת ָקָלא ֵמן ׁשמַ֣
ו֗הי>֞ יֿך ִקיָֿתֻרוָֿ֭דא ּדָנֵקׁש ּבִקיָֿתרַ֣ יָנא ּדֵׁשמֵעֿ֑ת אַ֣ ָּבא> ָקָלא אַ֣ עָמא רַ֣ ּדרַ֣

Rev 14:3 ע רּבַ֣ קָֿ֭דם אַ֣ ָֿתא קָֿ֭דם ֻּכורסָי֑א וַ֣ יֿך ֵּתׁשֻּבוחָּתא חֿ֭דַ֣ ּבִחין אַ֣ וַ֣מׁשַ֣
֞ וָלא ֗אָנׁש ֵאֿתמִצי לִמאלָֿפה לֵֿתׁשֻּבוחָּתא> ֵאָלא ֵאן ִׁשיֵׁשא> קָֿ֭דם קַ֣ יָו֞ן וַ֣ חַ֣

רָעא> ֞י ֵמן אַ֣ לִֿפי֞ן זִֿבינַ֣ ָמאא וַ֣ארּבִעין וַ֣ארּבָעא אַ֣
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Rev 14:4 ן יֻהו> ׁשו> ּבֻֿתוֵל֞א ֵּגיר ִאיֿתַ֣ וַ֣ ם ֵנֵׁש֞א ָלא ֵאּתטַ֣ יֵלין ּדעַ֣ ָהֵלין ֵאנֻו֑ן אַ֣
ר ּדִנאזַ֣ל> ָהֵלין ֵאזּדֵֿבנו ֵמן ֗אָנָׁש֑א֞ ִרִׁשיָֿתא ָהֵלין ּדנַ֣קֻּפו֗הי ֵלאמָרא ֻּכל ּכַ֣

אָלָהא וֵלאמָרא> לַ֣
Rev 14:5 ָּגֻלוָֿתא> ּדָלא ֻמום ֵּגיר ֵאנֻון ס ֿת ּדַ֣ ֿכחַ֣ ֿבֻֿפומֻהון ָלא ֵאׁשּתַ֣ ּדַ֣

Rev 14:6 ו֗הי ָי֑א ִואיֿת ֵלה עלַ֣ ֿת ׁשמַ֣ ח ֵמצעַ֣ אָֿכא ּדָֿפרַ֣ לַ֣ חִזיֿת ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣
רָֿב֞ן ם ֵואמָו֞ן וׁשַ֣ ל ֻּכל עַ֣ רָע֑א ועַ֣ ֞י אַ֣ ל ָיֿתּבַ֣ ָּבֻרו עַ֣ מסַ֣ ם> לַ֣ לָעלַ֣ רָֿתא ּדַ֣ סֿבַ֣

וֵלָׁש֑ן
Rev 14:7 <ֿבו ֵלה ֵּתׁשֻּבוחָּתא ָלָה֑א והַ֣ לו ֵמן אַ֣ ָּב֑א ּדחַ֣ ר ּבָקָלא רַ֣ לִמאמַ֣

יָנָֿת֞א ָיא וַ֣ארָעא ויַָ֣מא ועַ֣ ֿ֭ד ׁשמַ֣ עֿבַ֣ סֻֿגוֿ֭דו לֿ֭דַ֣ ֵמֻטל ֵּדאָֿתֿת ָׁשעָֿתא ּדִֿ֭דיֵנה> וַ֣
֞ ָיא> ּדמַ֣

Rev 14:8 ּבָֿת֑א ֵֿביל רַ֣ ֿת ָּב7 ֿת ֵנֿפלַ֣ ֑ר ֵנֿפלַ֣ ֿתֵרי֞ן נִקיֿף ֗הָוא ֵלה ָואמַ֣ ֗אחִרָנא ּדַ֣ וַ֣
֞ ֗מֵמא> ׁשקיַֿ֣ת לֻֿכלֻהון עַ֣ יָֿ֭דא ּדֵמן ֵחמָּתא ּדָזניֻוָֿתה> אַ֣ אַ֣

Rev 14:9 יָנא ָּב֑א אַ֣ ר ּבָקָלא רַ֣ ֿתָלָֿתא נֵקֿף לֻהון לִמאמַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣
ו֗ה֑י֞ ינַ֣ ל ֻרוׁשָמה ֵּביֿת-עַ֣ לָמ֑ה וַׁ֣שקַ֣ לצַ֣ יֻוָֿתא וַ֣ סֵֿגֿ֭ד לחַ֣ ּדַ֣

Rev 14:10 מִזיֿג ּדָלא ֵחלָטא מָרא ּדֵחמֵֿתה ּדָמרָי֑א ּדַ֣ ָאֿף ֻהו ֵנׁשֵּתא ֵמן חַ֣
קָֿ֭דם ִּדיֵׁש֞א וַ֣ אֵֿכ֞א קַ֣ לַ֣ נַ֣ק ּבנֻוָרא וֵֿכֿבִריָֿת֑א קָֿ֭דם מַ֣ ּבָֿכָסא ּדֻרוֿגֵזה> וֵנׁשּתַ֣

ֵאמָרא>
Rev 14:11 יּת לֻהון נִֿפאָׁשא ק> ולַ֣ ם ָעלִמין ֵנסַ֣ ׁשִניקֻהון לָעלַ֣ ֿתָנָנא ּדֿתַ֣ וַ֣
ל ֻרוׁשָמא ׁשקַ֣ ן ּדַ֣ למַ֣ לָמ֑ה וַ֣ לצַ֣ יֻוָֿתא וַ֣ יֵלין ּדָסֿגִּדין לחַ֣ ִאיָמָמא וִללָי֑א אַ֣

ׁשָמה> ּדַ֣
Rev 14:12 ו֗ה֞י רו ֻּפוקָּדנַ֣ נטַ֣ יֵלין ּדַ֣ ִּדיֵׁש֑א֞ אַ֣ יּבָרנֻוָֿתא ּדקַ֣ ָהרָּכא ִאיֵֿתיה מסַ֣

ֵיֻׁשוע> יָמנֻוֵֿתה ּד7 אָלָהא והַ֣ ּדַ֣
Rev 14:13 יֵלין יֻהון לִמיֵֿת֞א אַ֣ ר ּכֻֿתוֿ֑ב ֻטוֿבַ֣ ָיא ָּדאמַ֣ וֵׁשמֵעֿת ָקָלא ֵמן ׁשמַ֣
יֻהו֞ן ס מלַ֣ ר ֻרוָח֑א ֵמֻטל ּדֵנּתּתִניֻחון ֵמן עַ֣ ן ֵמן ָהָׁשא> ִאין ָאמַ֣ ענַֿ֣֭דו ּבָמרַ֣ ּדַ֣

Rev 14:14 רָנָׁשא> ִואיֿת ֵלה ל עָנָנא ָיֵֿתֿב ּדֻמוָֿתא ּדֿבַ֣ וָהא עָנָנא ֵחָורָּתא> ועַ֣
ִריֿפָּתא> לָֿתא חַ֣ ּגַ֣ ל ִאיֵֿ֭דה מַ֣ הָֿבא> ועַ֣ ל ִרֵׁשה ּכִליָלא ּדֿ֭דַ֣ עַ֣

Rev 14:15 ֿ֭דָיֵֿתֿב ָּבא לַ֣ קָעא ּבָקָלא רַ֣ יּכָל֑א וַ֣ ק ֵמן הַ֣ אָֿכא נֿפַ֣ לַ֣ ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣
ֿ֭ד> חֻצוֿ֑֭ד ֵמֻטל ֵּדאָֿתֿת ָׁשעָֿתא לֵמחצַ֣ לָֿתֿך וַ֣ ּגַ֣ ר מַ֣ ּדַ֣ ל עָנָנ֑א ׁשַ֣ עַ֣
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Rev 14:16 ֿת צּדַ֣ רָע֑א ֵואֿתחַ֣ ל אַ֣ לֵֿתה עַ֣ ּגַ֣ ל עָנָנא מַ֣ ו ּדָיֵֿתֿב עַ֣ וַ֣ארִמי הַ֣
רָעא> אַ֣

Rev 14:17 ו֗הי ִאיֿת עלַ֣ ָיא> וַ֣ ׁשמַ֣ יּכָלא ּדֿבַ֣ ק ֵמן הַ֣ אָֿכא נֿפַ֣ לַ֣ ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣
ִריֿפָּתא> לָֿתא חַ֣ ּגַ֣ מַ֣

Rev 14:18 ל ֿ֭דּבָח֑א ִּדאיֿת ֵלה ֻׁשולָטָנא עַ֣ ק ֵמן מַ֣ אָֿכא נֿפַ֣ לַ֣ ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣
לָֿתֿך ּגַ֣ ֗נּת מַ֣ ר אַ֣ ּדַ֣ ִריֿפָּת֑א ׁשַ֣ לָֿתא חַ֣ ּגַ֣ ָּבא לִֿ֭דאיֿת ֵלה מַ֣ קָעא ּבָקָלא רַ֣ נֻוָרא> וַ֣

ו֗הי>֞ ֞י ֵענֿבַ֣ רֿבַ֣ ארָעא> ֵמֻטל ּדַ֣ רָמה ּדַ֣ סֻֿגוֵל֞א ּדֿכַ֣ קֻטוֿף לַ֣ ִריֿפָּת֑א וַ֣ חַ֣
Rev 14:19 ארָע֑א רָמה ּדַ֣ ֿף לֿכַ֣ קטַ֣ רָע֑א וַ֣ ל אַ֣ לֵֿתה עַ֣ ּגַ֣ אָֿכא מַ֣ לַ֣ וַ֣ארִמי מַ֣

אָלָהא> ּבָֿתא ּדֵחמֵֿתה ּדַ֣ רָּתא רַ֣ עצַ֣ וַ֣ארִמי ּבמַ֣
Rev 14:20 ק ּדָמא ֵמן נֿפַ֣ ר-ֵמן מִֿ֭די֗נָּת֑א וַ֣ רָּתא לֿבַ֣ עצַ֣ ֿת מַ֣ ֵואּתּתִֿ֭דיׁשַ֣

ָו֞ן ס אֵֿתין ֵאסטֿ֭דַ֣ ל ָאֵלֿף ומַ֣ ֿכָׁש֑א֞ עַ֣ ֿפֻֿגוֵֿ֭ד֞א ּדרַ֣ ָמא לַ֣ רָּת֑א עֿ֭דַ֣ עצַ֣ מַ֣
Rev 15:1 אֵֿכ֞א ִּדאיֿת לַ֣ ֿתִמיהָּתא> מַ֣ ּבָֿתא וַ֣ ָיא> רַ֣ ׁשמַ֣ חִזיֿת ֗אחִרָֿתא ָאָֿתא ּבַ֣ וַ֣

אָלָהא> מליַֿ֣ת ֵחמֵֿתה ּדַ֣ ֿבֵהין ֵאׁשּתַ֣ ֞ע ֗אחָרָיָֿת֑א֞ ּדַ֣ חָוָֿת֞א ׁשֿבַ֣ יֻהון מַ֣ עלַ֣
Rev 15:2 יֻוָֿתא ו ֵמן חַ֣ זֿכַ֣ לֿ֭דַ֣ ֿפִֿתיָֿכא ּבנֻוָרא> וַ֣ זֻֿגוִֿגיָֿתא ּדַ֣ יֿך יַָ֣מא ּדַ֣ חִזיֿת אַ֣ וַ֣

זֻֿגוִֿגיָֿת֑א ִואיֿת ׁשָמ֑ה ּדָקיִמין לֵעל ֵמן יַָ֣מא ּדַ֣ לָמה וֵמן ֵמנָיָנא ּדַ֣ וֵמן צַ֣
אָלָהא> ו֗ה֞י ּדַ֣ יֻהון ִקיָֿתרַ֣ עלַ֣

Rev 15:3 אָלָה֑א וֵֿתׁשֻּבוחָּתא ֿבֵּדה ּדַ֣ ֻמוֵׁשא עַ֣ ּבִחין ֵּתׁשֻּבוחָּתא ּד7 וַ֣מׁשַ֣
ִחיֿ֭ד ֻּכ֑ל ִּכאִנין ָלָהא אַ֣ יּךְ֭֞ ָמרָיא אַ֣ ִמיִהין עָֿבֿ֭דַ֣ ורִֿבי֞ן וֿתַ֣ ן רַ֣ ֵּדאמָרא> ָואמִרי>

֞ לָּכא ּדָעלֵמא> יּךְ֭֞ מַ֣ ִריִרין עָֿבֿ֭דַ֣ וׁשַ֣
Rev 15:4 לֻחוֿ֭ד ו ּבַ֣ א֗נּת ֻה֗ ׁשָמֿך> ֵמֻטל ּדַ֣ ח לַ֣ ּבַ֣ נׁשַ֣ ל ָלֿך ָמרָי֑א וַ֣ ן ָלא ֵנֿ֭דחַ֣ מַ֣
֗נּת ס ֿתִריץ אַ֣ ֑ ֵמֻטל ּדַ֣ יּךְ֭ ֗מֵמ֞א ִנאֻֿתון וֵנסּגֻֿ֭דון קָֿ֭דמַ֣ סָיא> ֵמֻטל ּדֻֿכלֻהון עַ֣ חַ֣

Rev 15:5 ׁשּכָנא ּדָסהֻּדוָֿתא יּכָלא ּדמַ֣ ח הַ֣ ר ָהֵלין חִזיֿ֑ת ֵואֿתּפֿתַ֣ וֵמן ָּבֿתַ֣
ָי֑א ׁשמַ֣ ּבַ֣

Rev 15:6 ֞ע יֻהון ׁשֿבַ֣ יּכָלא> ָהנֻון ִּדאיֿת עלַ֣ אִֿכי֞ן ֵמן הַ֣ לַ֣ ֿבָעא מַ֣ קו ׁשַ֣ נֿפַ֣ וַ֣
ֿ֭דיַ֣יֻהו֞ן ֵאָסָרא ל חַ֣ אִסיִרין עַ֣ נִהיָרא> וַ֣ ֿכָיא וַ֣ ֿ֭ד לִֿביִׁשין ֵּכָּתָנא ּדַ֣ חָו֑ן֞ ּכַ֣ מַ֣

הָֿבא> ּדֿ֭דַ֣
Rev 15:7 ֞ע ָזֻֿבוִרי֞ן אִֿכי֑ן֞ ׁשֿבַ֣ לַ֣ ֿבָעא מַ֣ ֿת לׁשַ֣ יָוָֿת֞א ֵיהּבַ֣ ֞ע חַ֣ רּבַ֣ וַ֣חָֿ֭דא ֵמן אַ֣

ִמין> ם ָעלִמין אַ֣ ָיא לָעלַ֣ ו֗הי חַ֣ אָלָהא ִּדאיֿתַ֣ לָי֞ן ֵחמֵֿתה ּדַ֣ ּדמַ֣
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Rev 15:8 <יֵלה אָלָה֑א וֵמן חַ֣ יּכָלא ֵמן ּתָנָנא ּדֵֿתׁשֻּבוחֵּתה ּדַ֣ ֵואֿתמִלי הַ֣
ֿבָעא חָו֞ן ּדׁשַ֣ ֞ע מַ֣ מלָי֞ן ׁשֿבַ֣ ָמא ּדֵנׁשּתַ֣ יּכָל֑א עֿ֭דַ֣ ל להַ֣ מֵצא ֗הָוא לֵמעַ֣ יּת ּדַ֣ ולַ֣

אִֿכי֞ן ס לַ֣ מַ֣
Rev 16:1 אִֿכי֑ן֞ ֵזלו לַ֣ ֿבָעא מַ֣ ר לׁשַ֣ יּכָלא ָּדאמַ֣ ָּבא ֵמן הַ֣ וֵׁשמֵעֿת ָקָלא רַ֣

רָעא> ל אַ֣ אָלָהא עַ֣ ֞ע ָזֻֿבוִרי֞ן ּדֵחמֵֿתה ּדַ֣ אֻׁשוֿ֭דו ׁשֿבַ֣ וַ֣
Rev 16:2 הָוא ֻׁשוחָנא ִּביָׁשא רָעא> וַ֣ ל אַ֣ ֿ֭ד ָזֻֿבוֵרה עַ֣ ֿ֭דָמָיא ֵואׁשַ֣ ֵואזַ֣ל קַ֣

לָמה איֵלין ּדָסֿגִּדין לצַ֣ יֻוָֿת֑א וַ֣ ל ֗אָנָׁשא ִּדאיֿת לֻהון ֻרוׁשָמא ּדחַ֣ וִֿכאָֿבָנ֑א עַ֣
ס

Rev 16:3 יֿך ִמיָֿתא> וֻֿכל הָוא יַָ֣מא אַ֣ ֿ֭ד ָזֻֿבוֵרה ּביַָ֣מ֑א וַ֣ ֿתֵרי֞ן ֵאׁשַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ ומַ֣
ֿת ּביַָ֣מא ס יָֿתא ִמיֿתַ֣ נַֿ֣פָׁשא חַ֣

Rev 16:4 ו הוַ֣ ֞ וַ֣ ָיא> יָנָֿת֞א ּדמַ֣ ֿבעַ֣ ָוָֿת֞א וַ֣ ֿ֭ד ָזֻֿבוֵרה ּבנַ֣הרַ֣ ֿתָלָֿתא ֵאׁשַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ ומַ֣
ּדָמא>

Rev 16:5 ו֗הי ו ִּדאיֿתַ֣ ֗נּת הַ֣ ֑ר זִַּ֣דיק אַ֣ ָי֞א ָּדאמַ֣ אָֿכא ּדמַ֣ לַ֣ וֵׁשמֵעֿת למַ֣
סָיא ּדָהֵלין ָּדנּת> ו֗הי ֗הָו֑א וחַ֣ ִואיֿתַ֣

Rev 16:6 ֿ֭דָמא יַ֣֗הֿבּת לֻהון ֿ֭ד֑ו וַ֣ ִּדיֵׁש֞א ֵאׁשַ֣ ֿ֭דקַ֣ נִֿבֵי֞א וַ֣ ֿ֭דָמא ּדַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
לֵמׁשָּתא> ָׁשֵוין ֵאנֻון>

Rev 16:7 ִריִרין ִחיֿ֭ד ֻּכ֑ל ׁשַ֣ ָלָהא אַ֣ ֑ר ִאין ָמרָיא אַ֣ ֿ֭דּבָחא ָּדאמַ֣ וֵׁשמֵעֿת למַ֣
יּךְ֭֞ ס וזִַּ֣דיִקי֞ן ִּדינַ֣

Rev 16:8 ל ֵׁשמָׁשא> ֵואִֿתיֵהֿב ֵלה ּדנֵַ֣חם ֿ֭ד ָזֻֿבוֵרה עַ֣ ארּבָע֞א ֵאׁשַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ ומַ֣
יָנָׁש֞א ּבנֻוָרא> ֿבנַ֣ לַ֣

Rev 16:9 אָלָה֑א ִּדאיֿת ׁשָמא ּדַ֣ ֵּדֿפו לַ֣ ָּבא> וֿגַ֣ יָנָׁש֞א ּבֻחוָמא רַ֣ ֵואֿתחֵממו ּבנַ֣
ל ֵלה ֵּתׁשֻּבוחָּתא ס ן וָלא ָּתֿבו לֵמּתַ֣ חָוָֿת֞א ָהֵלי> ל מַ֣ ֵלה ֻׁשולָטָנא עַ֣

Rev 16:10 הָוֿת יֻוָֿת֑א וַ֣ ל ֻּכורסָיה ּדחַ֣ ֿ֭ד ָזֻֿבוֵרה עַ֣ מָׁשא ֵאׁשַ֣ אָֿכא ּדחַ֣ לַ֣ ומַ֣
יֻהו֞ן ֵמן ִּכאָֿבא> ו ֵלָׁשנַ֣ עִסין ֗הוַ֣ מלַ֣ לֻּכוָֿתה ֵחֻׁשוֿכָּתא> וַ֣ מַ֣

Rev 16:11 ֞ יֻהון> יֻהו֞ן וֵמן ֻׁשוחנַ֣ ָי֑א ֵמן ִּכאֿבַ֣ ׁשמַ֣ אָלָהא ּדַ֣ ׁשָמא ּדַ֣ ֵּדֿפו לַ֣ וֿגַ֣
יֻהו֞ן ס וָלא ָּתֿבו ֵמן עָֿבֿ֭דַ֣

Rev 16:12 ָּבא ּפָרֿ֑ת ִויֵֿבׁשו ל נַ֣הָרא רַ֣ ֿ֭ד ָזֻֿבוֵרה עַ֣ אָֿכא ֵּדׁשָּת֞א ֵאׁשַ֣ לַ֣ ומַ֣
֞י ֵׁשמָׁשא> ֿ֭דנחַ֣ לֵּכ֞א ֵמן מַ֣ יַֿ֣ב ֻאורָחא ּדמַ֣ ו֗הי>֞ ּדֵֿתּתטַ֣ מַ֣
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Rev 16:13 נִֿבָיא יֻוָֿתא וֵמן ֻּפוֵמה ּדַ֣ ִניָנא וֵמן ֻּפוָמה ּדחַ֣ חִזיֿת ֵמן ֻּפוֵמה ּדֿתַ֣ וַ֣
֞ יֿך ֻאורּדֵעא> ֿכָיָֿת֞א אַ֣ ָּגָל֑א ֻרוֵח֞א ּתָלֿת ָלא ּדַ֣ ּדַ֣

Rev 16:14 ל ֞ ָּדאָז֗ל֞ן עַ֣ יֵלין ּדָעֿבָּד֞ן ָאֿתָוָֿתא> יֵהין ֵּגיר ֻרוֵח֞א ּדִׁשאֵֿ֭ד֞א אַ֣ ִאיֿתַ֣
ִחיֿ֭ד אָלָהא אַ֣ ָּבא ּדַ֣ ו רַ֣ קָרָֿבא ּדיַ֣וָמא הַ֣ ָנֻׁשו ֵאנֻו֑ן לַ֣ מֿכַ֣ לֵּכ֞א ּדִֿתאֵֿביל לַ֣ מַ֣

ֻּכל>
Rev 16:15 ו֗ה֑י֞ ּדָלא ר ָמאנַ֣ ו ּדִעיר וָנטַ֣ ו֗הי להַ֣ ָנָֿבא> ֻטוֿבַ֣ יֿך ּגַ֣ ָהא ָאֵֿתא אַ֣

ֵלֿך> וֵנחזֻון ֵּבהּתֵֿתה> רֵטל נהַ֣ עַ֣
Rev 16:16 ֿגֻֿ֭דו ס 7 אֿתָרא ּדֵמֿתקֵרא ֵעֿבָראִיֿת מַ֣ ֵנׁש ֵאנֻון לַ֣ נֿכַ֣ וַ֣

Rev 16:17 ָּבא ֵמן ק ָקָלא רַ֣ נֿפַ֣ ר וַ֣ ֿ֭ד ָזֻֿבוֵרה ָּבאאַ֣ ֿבָעא ֵאׁשַ֣ אָֿכא ּדׁשַ֣ לַ֣ ומַ֣
ר> הָוא> יּכָלא ֵמן-קָֿ֭דם ֻּכורסָיא ָּדאמַ֣ הַ֣

Rev 16:18 אֿכָוֵֿתה ָלא הָו֑א ֵמן ָּבא> ּדַ֣ וָּדא הָוא רַ֣ עֵמ֞א ונַ֣ רֵק֞א ורַ֣ ו ּבַ֣ הוַ֣ וַ֣
ֿב ֗הָוא> ָנא רַ֣ איֿך ָהָנא זַ֣וָעא> ָהֿכַ֣ רָעא ּדַ֣ ל אַ֣ יָנָׁש֞א עַ֣ ו ּבנַ֣ הוַ֣ ּדַ֣

Rev 16:19 ֞<לי ֗מֵמ֞א נֿפַ֣ מִֿ֭דיָנָֿת֞א ּדעַ֣ ָו֑ן֞ וַ֣ ֿתָלֿת מנַ֣ ּבָֿתא לַ֣ הָוֿת מִֿ֭די֗נָּתא רַ֣ וַ֣
מָרא ּדֵחמֵֿתה ל ָלה ָּכָסא ּדחַ֣ ָלָה֑א לֵמּתַ֣ ֿת קָֿ֭דם אַ֣ ֿכרַ֣ ּבָֿתא ֵאּתּדַ֣ ָֿבֵֿביל רַ֣ ו7

ֿ֭דֻרוֿגֵזה> וַ֣
Rev 16:20 <חו ֿת וֻטוֵר֞א ָלא ֵאׁשּתֿכַ֣ וֻֿכל ָּגזַ֣רָּתא ֵערקַ֣

Rev 16:21 ֵּדֿפו יָנָׁש֑א֞ וֿגַ֣ ל ּבנַ֣ ָיא עַ֣ ּכָרא נֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ יֿך ּכַ֣ ָּבא אַ֣ רָֿ֭דא רַ֣ וֿבַ֣
ָּבא ֗הי מֻחוָֿתה ָטֿב ס רָֿ֭דא> ֵמֻטל ּדרַ֣ ל מֻחוָֿתא ּדֿבַ֣ אָלָהא עַ֣ יָנָׁש֞א לַ֣ ּבנַ֣

Rev 17:1 ֵלל ֞ע ָזֻֿבוִרי֑ן֞ ומַ֣ יֻהון ׁשֿבַ֣ אֵֿכ֞א ִּדאיֿת עלַ֣ לַ֣ ֿבָעא מַ֣ ֿ֭ד ֵמן ׁשַ֣ ֵואָֿתא חַ֣
֞ ִּגֵיאא> ָי֞א סַ֣ ל מַ֣ ֵויֿך ִּדיָנא ּדָזִניָֿתא ּדָיֿתָּבא> עַ֣ רי ֵאחַ֣ ר> ָּתא ָּבֿתַ֣ מי לִמאמַ֣ עַ֣

Rev 17:2 ארָעא ֵמן רִויו ֻּכלֻהון ָעֻמוֵרי֞ה ּדַ֣ ארָע֑א וַ֣ לֵּכי֞ה ּדַ֣ ָמה זִַ֣ניו מַ֣ ּדעַ֣
מָרא ּדָזניֻוָֿתה> חַ֣

Rev 17:3 יֻוָֿתא ל חַ֣ ֗נּתָֿתא ּדָיֿתָּבא עַ֣ חִזיֿת אַ֣ ני לֻחורָּבא ּבֻרוח> וַ֣ וַ֣אּפקַ֣
רָנָֿת֞א ֵּדין ֿבָע֑א קַ֣ לָיא ׁשָמֵה֞א ּדֻֿגוָּדָֿפא> ִּדאיֿת ָלה ִרֵׁש֞א ׁשַ֣ ֻסוָמקָּת֑א ּדמַ֣

ר> עסַ֣
Rev 17:4 ֿ֭דהָֿבן זֻחוִריָֿתא ּדמַ֣ רָֿגוֵנ֞א וַ֣ טָֿפא אַ֣ מעַ֣ א֗נּתָֿתא ִאיֿת ֗הָוא ּדַ֣ וַ֣
ל ִאיָֿ֭ד֑ה הָֿבא עַ֣ ֞ ִואיֿת ָלה ָּכָסא ּדֿ֭דַ֣ רָּגנָיָֿתא> הָֿב֑א וִֿכאֵֿפ֞א ָטָֿבָֿת֞א ומַ֣ ּבֿ֭דַ֣

מאוָֻֿתא> וֻסוָיָֿבא ּדָזניֻוָֿתה> וַ֣מֵלא טַ֣
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Rev 17:5 ּבָֿתא ֵאָמא ּדָזנָיָֿת֞א ֵֿביל רַ֣ יֵני֞ה ּכִֿתיֿב ֗אָרָז֑א ָּב7 ל ֵּביֿת-עַ֣ ועַ֣
ארָעא> ֿ֭דֻסוָיֵֿבי֞ה ּדַ֣ וַ֣

Rev 17:6 ו֗ה֞י ִּדיֵׁש֞א וֵמן ּדָמא ּדָסהּדַ֣ וָיא ֵמן ּדָמא ּדקַ֣ ֗נּתָֿתא ּדרַ֣ חִזיֿת אַ֣ וַ֣
ֿ֭ד חִזיָֿתה> ָּבא ּכַ֣ מֵרֿת ֻּדוָמָרא רַ֣ ֵיֻׁשוע> ֵואּתּדַ֣ ּד7

Rev 17:7 ר ֗אָנא ָלֿך ָראָזא רּת> ֵאָנא ָאמַ֣ מַ֣ אָֿכא> לָמָנא ֵאּתּדַ֣ לַ֣ ר ִלי מַ֣ ֵואמַ֣
֞ רָנן> ר קַ֣ עסַ֣ ֿבָעא ִרִׁשי֞ן וַ֣ טִעיָנא ָל֑ה ִּדאיֿת ָלה ׁשַ֣ יֻוָֿתא ּדַ֣ ֿ֭דחַ֣ א֗נּתָֿתא וַ֣ ּדַ֣
Rev 17:8 ק ֵמן יַָ֣מא יֵּתיה> עִֿתיָֿ֭דא ּדֵֿתסַ֣ חזַ֣יּת ִאיֵֿתיה ֗הָוֿת ולַ֣ יֻוָֿתא ּדַ֣ חַ֣

רָע֑א ָהנֻון ּדָלא ּכִֿתיִֿבין ל אַ֣ ֞י עַ֣ מֻרון ָעמרַ֣ אֿבָּדָנא ָאָז֗לא> וֵנּתּדַ֣ ולַ֣
יֻוָֿתא ִּדאיֵֿתיה רמָיֵֿת֞ה ּדָעלָמ֑א ּדָחֵזין חַ֣ ֞ ֵמן ּתַ֣ ֵיא> יֻהו֞ן ּבֵסֿפָרא ּדחַ֣ ׁשָמהַ֣

ֿת> יֵּתיה> וֵקרּבַ֣ ֗הָוֿת ולַ֣
Rev 17:9 ֿבָעא ֵאנֻון ֿבָעא ִרִׁשי֞ן ׁשַ֣ וָנא לִֿ֭דאיֿת ֵלה ֵחֿכמָֿתא> ׁשַ֣ ָהרָּכא הַ֣

יֻהו֑ן ֗נּתָֿתא עלַ֣ יָּכא ּדָיֿתָּבא אַ֣ ֻטוִרי֑ן֞ אַ֣
Rev 17:10 ו ֗אחִרָנא ָלא ו֗הי> הַ֣ ֿ֭ד ִאיֿתַ֣ לו> וחַ֣ מָׁשא נֿפַ֣ ן חַ֣ ֿבָעא ֵאנֻו> לֵּכ֞א ׁשַ֣ ומַ֣

ָּתֻרו> מֿכַ֣ ִליל ִיִהיֿב ֵלה לַ֣ ִּכיל ֵאָֿתא> וָמא ֵּדאָֿת֑א קַ֣ עֿ֭דַ֣
Rev 17:11 ֿבָעא ֿתָמנָיא וֵמן ׁשַ֣ יֵּתי֑ה וָהי ּדַ֣ יֻוָֿתא ָהי ִּדאיֵֿתיה ולַ֣ ִניָנא וחַ֣ וֿתַ֣

אֿבָּדָנא ָאָז֗לא> ֗הי ולַ֣
Rev 17:12 לֻּכוָֿתא ָלא יֵלין ּדמַ֣ ן אַ֣ לִּכי֞ן ֵאנֻו> חזַ֣יּ֑ת ֵעסָרא מַ֣ רָנ֞ן ּדַ֣ ר קַ֣ עסַ֣ וַ֣
יֻוָֿתא> ם חַ֣ לֵּכ֑א֞ חָֿ֭דא ָׁשעָֿתא ָׁשקִלין עַ֣ יֿך מַ֣ ֿבו> ֵאָלא ֻׁשולָטָנא אַ֣ ִּכיל נסַ֣ עֿ֭דַ֣

Rev 17:13 יֻוָֿתא יָלא וֻׁשולָטָנא ִּדילֻהו֑ן לחַ֣ ן וחַ֣ ֿ֭ד ֵצֿבָיָנא ִאיֿת לֻהו> ָהֵלין חַ֣
ָיהִּבין>

Rev 17:14 ן ֵמֻטל ּדָמֵרא ֻהו ן ֵואמָרא ֵנזֵּכא ֵאנֻו> ם ֵאמָרא נַ֣קרֻֿבו> ָהֵלין עַ֣
֞ ימֵנא> מהַ֣ ָי֞א וַ֣ ֿגֿבַ֣ ָי֞א וַ֣ ֵמה קרַ֣ ֿ֭דעַ֣ ֞ וַ֣ לֵּכא> מֵלֿך מַ֣ ָוָֿת֞א וַ֣ ּדָמרַ֣

Rev 17:15 ֗מֵמ֞א וֵֿכנֵׁש֞א יֻהון ָיֿתָּבא ָזִניָֿת֑א עַ֣ עלַ֣ חזַ֣יּת ּדַ֣ ָי֞א ּדַ֣ ר ִלי> מַ֣ ֵואמַ֣
יֻהון> ֵואמָוָֿת֞א וֵלָׁשֵנ֞א ִאיֿתַ֣

Rev 17:16 ֿבָּתא יֻוָֿת֑א ָהֵלין ֵנסנָי֞ן לָזִניָֿתא> וָחרַ֣ חזַ֣יּת לחַ֣ רָנָֿת֞א ּדַ֣ ר קַ֣ עסַ֣ וַ֣
ן ונַ֣וקֻֿ֭דוָנה ּבנֻוָרא> רֵטָליָּתא ֵנעּבֻֿ֭דוָנה> וֵֿבסָרה ֵנאֿכֻלו> ועַ֣

Rev 17:17 ָוֿתֻהו֞ן ּדֵנעּבֻֿ֭דון ֵצֿבָיֵנה וֵנעּבֻֿ֭דון ֵצֿבָינֻהון ָלָהא ֵּגיר ָיֵהֿב ּבֵלּבַ֣ אַ֣
אָלָהא> ו֗ה֞י ּדַ֣ מלָי֞ן ֵמלַ֣ ָמא ּדֵנׁשּתַ֣ יֻוָֿתא ָה֑י עֿ֭דַ֣ לֻּכוֿתֻהון לחַ֣ ֿ֑֭ד וֵנּתֻלון מַ֣ חַ֣
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Rev 17:18 יָֿ֭דא ִּדאיֿת ָלה ּבָֿתא אַ֣ חזַ֣יּ֑ת מִֿ֭די֗נָּתא רַ֣ יָֿ֭דא ּדַ֣ א֗נּתָֿתא אַ֣ וַ֣
ארָעא ס לֵּכי֞ה ּדַ֣ ל מַ֣ לֻּכוָֿתא עַ֣ מַ֣

Rev 18:1 ָי֑א ִּדאיֿת נֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ ר ָהֵלי֑ן חִזיֿת ֗אחִרָנא מַ֣ וֵמן ָּבֿתַ֣
ֿת ֵמן ֵּתׁשֻּבוחֵּתה> ָּבא> וַ֣ארָעא ֵנהרַ֣ ֵלה ֻׁשולָטָנא רַ֣

Rev 18:2 עמָרא הָוֿת מַ֣ ּבָֿתא> וַ֣ ֵֿביל רַ֣ ֿת ָּב7 ֿת ֵנֿפלַ֣ ָּב֑א ֵנֿפלַ֣ קָעא ּבָקָלא רַ֣ וַ֣
֞ נָיָֿתא> ֿכָיָֿת֞א וסַ֣ נֻטורָֿתא לֻֿכל ֻרוֵח֞א ָלא ּדַ֣ לִׁשאֵֿ֭ד֑א֞ וַ֣

Rev 18:3 לֵּכי֞ה ֞ ומַ֣ ֗מֵמא> ֿת לֻֿכלֻהון עַ֣ מָרא ּדָזניֻוָֿת֑ה ֵמזּגַ֣ ֵמֻטל ּדֵמן חַ֣
רו> ׁשָנָיה עֿתַ֣ יָלא ּדַ֣ ארָעא ֵמן חַ֣ ָּגֵר֞א ּדַ֣ ִניו> וֿתַ֣ ָמה זַ֣ ארָעא עַ֣ ּדַ֣

Rev 18:4 מ֑י ּדָלא ָוה עַ֣ ר> ֻּפוקו ֵמן-ּגַ֣ ָיא ָּדאמַ֣ וֵׁשמֵעֿת ֗אחִרָנא ָקָלא ֵמן ׁשמַ֣
֞ חָוָֿתה> לָמא ֵּתסֻֿבון ֵמן מַ֣ ֞ ּדַ֣ חָטֵהיה> וּתֻֿפון ּבַ֣ ֵּתׁשּתַ֣

Rev 18:5 ֞ וֵליה> ָלָהא עַ֣ ר אַ֣ ָיא> ֵואּתּדֿכַ֣ ׁשמַ֣ ָמא לַ֣ ֿ֭דֵֿבקו ָּבה חָטֵה֞א עֿ֭דַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
Rev 18:6 ֞ ל עָֿבֵֿ֭דיה> עָֿפא עַ֣ ֿת> וֻעוֿפו ָלה אַ֣ ָנא ָּדאֿף ִהי ֵּפרעַ֣ יּכַ֣ ֻּפורֻעוה אַ֣

עָֿפ֑א ֿת מזֻוֿגו ָלה אַ֣ ו ּדֵמזּגַ֣ ּבָֿכָסא הַ֣
Rev 18:7 ן ֻׁשוָנָקא איֿך ָהֿכַ֣ עליַֿ֣ת> ּדַ֣ ֿת נַֿ֣פָׁשה> ֵואׁשּתַ֣ ּבחַ֣ ל ֵמֵּדם ּדׁשַ֣ עַ֣
י> יּתַ֣ לָּתא לַ֣ לּכָֿת֑א וַ֣ארמַ֣ ֿבֵלָּבה ָאמָרא> ּדָיֿתָּבא ֗אָנא מַ֣ ֵואֿבָלא> ֵמֻטל ּדַ֣

ֵואֿבָלא ָלא ֵאחֵזא>
Rev 18:8 <ֿפָנא וָּתא ֵואֿבָלא וֿכַ֣ ֞ מַ֣ חָוָֿתא> ֿ֭ד יַ֣וָמא ִנאֿתָי֞ן עֵליה מַ֣ ֵמֻטלָהָנא ּבחַ֣

ילָֿתן ָמרָיא ּדָֿ֭דָנה> ֿ֭ד> ֵמֻטל ּדחַ֣ ֿבנֻוָרא ִּתאקַ֣ וַ֣
Rev 18:9 ָמה ִניו עַ֣ ארָע֑א ָהנֻון ּדזַ֣ לֵּכי֞ה ּדַ֣ וֵנֿבֻּכוָנה ונַ֣רקֻֿ֭דון עֵליה מַ֣

עִלי֑ו ָמא ּדָחֵזין ּתָנָנא ּדיַ֣קָּדָנה> ֵואׁשּתַ֣
Rev 18:10 ׁשִניָקה> וִנאמֻרו֑ן ָוי ָוי ָוי ֿ֭ד ָקיִמין ֵמן קֻֿבול ֵמן ֵּדחלָֿתא ּדֿתַ֣ ּכַ֣

חָֿ֭דא ָׁשָעא ֵאָֿתא ִּדיֵנֿכי> ִׁשינָּתא> ֵמֻטל ּדֿבַ֣ ֵֿביל מִֿ֭די֗נָּתא עַ֣ ּבָֿתא ָּב7 מִֿ֭די֗נָּתא רַ֣
Rev 18:11 יּת ּדָזֵֿבן לֻהון לַ֣ וּבַ֣ אֿבֻלון עֵליה> ומַ֣ ארָעא ֵנֿבֻּכון וֵנֿתַ֣ ָּגֵר֞א ּדַ֣ וֿתַ֣

ֻּתוֿב>
Rev 18:12 רָּגנָיָֿת֞א ֿ֭דמַ֣ ֿ֭דִֿכאֵֿפ֞א יִַ֣קיָרָֿת֑א֞ וַ֣ ֿ֭דִסאָמא וַ֣ הָֿבא וַ֣ וּבָלא ּדֿ֭דַ֣ מַ֣
זֻחוִריָֿת֑א וֻֿכל ִקיס ּדֵֿבסָמ֑א וֻֿכל ָמאן ארּגָוָנ֑א וִׁשאָרָיא ּדַ֣ ֿ֭דֻֿבוָצא וֿ֭דַ֣ וַ֣

רזָל֑א וִׁשיָׁשא נָחָׁשא וֿפַ֣ יָסא יִַ֣קיָרא וַ֣ ּדֵׁשָנ֑א וֻֿכל ָמאן ּדקַ֣
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Rev 18:13 סִמיָֿ֭ד֑א מָרא וֵמׁשָחא וַ֣ לֻֿבונָּת֑א וחַ֣ וֻקוִניָמון וֵֿבסֵמ֞א וֻמוָרון וַ֣
יָנָׁש֑א֞ ֿבנַ֣ ֿגֵר֞א ונַֿ֣פָׁשָֿת֞א ּדַ֣ רּכָֿבָֿת֑א֞ וֿפַ֣ ֿכָׁש֞א ומַ֣ וֵערֵּב֞א ורַ֣

Rev 18:14 ִמין וַׁ֣שִֿביח ֵאזַ֣ל ֵואֵּבֿכי ֵרּגָֿתא ּדנַֿ֣פֵׁשֿכי ֵאזַ֣ל ֵמֵנֿכי> וֻֿכל ּדׁשַ֣
ֵמֵנֿכי> וָלא> ֻּתוֿב ֵּתחֵזין ֵאנֻון>

Rev 18:15 רו ֵמָנ֑ה ֵמן קֻֿבול עֿתַ֣ ָּגֵר֞א ּדָהֵלין ּדַ֣ וָלא ֵנׁשּכֻחון ֵאנֻון ּתַ֣
אִֿביִלין ֿ֭ד ָּבֵֿכין וַ֣ נֻקוֻמון ֵמן ֵּדחלָֿתא ּדֻׁשוָנָקה> ּכַ֣

Rev 18:16 טָֿפא ֻּבוָצא וַ֣ארּגָוָנא מעַ֣ ּבָֿת֑א ּדַ֣ ן ָוי ָוי מִֿ֭די֗נָּתא רַ֣ ָואמִרי>
֞ רָּגנָיָֿתא> הָֿבא וִֿכאֵֿפ֞א יִַ֣קיָרָֿת֞א ומַ֣ ֿ֭דהָֿב֞ן ּבֿ֭דַ֣ זֻחורָיָֿת֞א ּדמַ֣ וַ֣

Rev 18:17 ֞י ּברַ֣ איֿך ָהָנא> וֻֿכל מֿ֭דַ֣ ק ֻעוֿתָרא ּדַ֣ רַ֣ חָֿ֭דא ָׁשָעא ֵאסּתַ֣ ֵמֻטל ּדֿבַ֣
ֿביַָ֣מא ָּפלִחי֑ן ֵמן ֗ל֞י ֵּבאלֵֿפ֞א לֻֿ֭דוּכָיָֿת֑א֞ ֵואלָֿפֵר֞א וֻֿכל ּדַ֣ ֞ וֻֿכל ָאזַ֣ ֵאלֵֿפא>

ֻרוחָקא ָקמו
Rev 18:18 י ּדָֿ֭דמָיא ן ִה֗ ֿ֭ד ָחֵזין ּתָנָנא ּדיַ֣קָּדָנה> ָואמִרי֑ן מַ֣ אוֻה ּכַ֣ ֿבֿכַ֣ וַ֣

ּבָֿתא> מִֿ֭די֗נָּתא רַ֣ לַ֣
Rev 18:19 ן אִֿביִלין ָואמִרי> ֿ֭ד ָּבֵֿכין וַ֣ ו ּכַ֣ קעַ֣ ֞ וַ֣ יֻהון> ל ִריׁשַ֣ ֿפָרא עַ֣ וַ֣ארִמיו עַ֣
יֵלין ִּדאיֿת לֻהון ֵאלָֿפא ּביַָ֣מא רו אַ֣ יָֿ֭דא ּדָֿבה עֿתַ֣ ּבָֿתא> אַ֣ ָוי ָוי מִֿ֭די֗נָּתא רַ֣

ֿת> חָֿ֭דא ָׁשָעא ֵחרּבַ֣ ֵמן ִאיָקָרה> ּדֿבַ֣
Rev 18:20 נִֿבֵי֑א֞ ֵמֻטל ּדָֿ֭דן ֞ וַ֣ ׁשִליֵחא> ִּדיֵׁש֞א וַ֣ ָיא וקַ֣ צחו עֵליה ׁשמַ֣ ֵאֿתּפַ֣

ָלָהא ִּדינֻֿכון ֵמָנה> אַ֣
Rev 18:21 חָי֑א יֿך רַ֣ ּבָֿתא אַ֣ ילָֿתֵנ֞א ִּכאָֿפא רַ֣ אֵֿכ֞א חַ֣ לַ֣ ֿ֭ד ֵמן מַ֣ ל חַ֣ וַׁ֣שקַ֣

ּבָֿת֑א וָלא ֵֿביל מִֿ֭די֗נָּתא רַ֣ ָנא ּבִחאָֿפא ֵּתׁשּתֵֿ֭דא ָּב7 ר> ָהֿכַ֣ וַ֣ארִמי ּביַָ֣מא ֵואמַ֣
ח ֻּתוֿב> ֵּתׁשּכַ֣

Rev 18:22 זֻעוֵק֑א֞ ָלא ֿ֭דמַ֣ ֞י זָמָרא וַ֣ זנַ֣ ֿ֭דִׁשיֻֿפוָרא וֿ֭דַ֣ וָקָלא ּדִקיָֿתָרא וַ֣
ע ֵּבֿכי ֻּתוֿב> ֵנׁשּתמַ֣

Rev 18:23 ֿתָנא וָקָלא ׁשָרָֿגא ָלא ֵנֿתחֵזא ֵלֿכי ֻּתוֿב> וָקָלא ּדחַ֣ ונֻוהָרא ּדַ֣
ארָעא> ורָֿבֵני֞ה ּדַ֣ ו רַ֣ יּכ֞י ִאיֿת ֗הוַ֣ ָּגרַ֣ ע ֵּבֿכי ֻּתוֿב> ֵמֻטל ּדֿתַ֣ לָֿתא ָלא ֵנׁשּתמַ֣ ּדֿכַ֣

֞ ֗מֵמא> טִעיּתי לֻֿכלֻהון עַ֣ יּכ֞י אַ֣ רׁשַ֣ ֿבחַ֣ ֵמֻטל ּדַ֣
Rev 18:24 רָעא ס ל אַ֣ קִטיִלין עַ֣ ִּדיֵׁש֞א ּדַ֣ נִֿבֵי֞א וקַ֣ ח ּדָמא ּדַ֣ וָֿבה ֵאׁשּתֿכַ֣
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Rev 19:1 ָיא ׁשמַ֣ ִּגֵיא֞א ּבַ֣ ָּבא ּדֵֿכנֵׁש֞א סַ֣ ר ָהֵלי֑ן ֵׁשמֵעֿת ָקָלא רַ֣ וֵמן ָּבֿתַ֣
ן> אָלהַ֣ יָלא לַ֣ ֵלֻלויַ֣א> ֻּפורָקָנא וֵֿתׁשֻּבוחָּתא וחַ֣ ָּדאמִרי֑ן הַ֣

Rev 19:2 יָֿ֭דא ּבָֿתא אַ֣ ו֗הי>֞ ֵמֻטל ּדָֿ֭דן לָזִניָֿתא רַ֣ ִריִרין וִֿכאִני֞ן ִּדינַ֣ ֵמֻטל ּדׁשַ֣
֞ ו֗ה֞י ֵמן ִאיֵֿ֭דיה> ֿבּדַ֣ ע ּדָמא ּדעַ֣ ארָעא ּבָזניֻוָֿת֑ה וַֿ֣תֿבַ֣ ֿת לַ֣ ּבלַ֣ ּדחַ֣

Rev 19:3 <ם ָעלִמין ֿתָנָנה סֵלק לָעלַ֣ ֵלֻלויַ֣֑א וַ֣ רו הַ֣ רֵּתי֞ן ֵאמַ֣ ּדֿתַ֣
Rev 19:4 ן אָלהַ֣ סֵֿגֿ֭דו לַ֣ יָו֑ן֞ וַ֣ ֞ע חַ֣ ִׁשיִׁשי֞ן וַ֣ארּבַ֣ לו ֵעסִרין וַ֣ארּבָע֞א קַ֣ נֿפַ֣ וַ֣

ֵלֻלויַ֣א> ִמין הַ֣ ן אַ֣ ל ֻּכורסָיא ָואמִרי> ּדָיֵֿתֿב עַ֣
Rev 19:5 ֞י ו֗ה֞י וָֿ֭דחלַ֣ ֿבּדַ֣ ן ֻּכלֻהון עַ֣ אָלהַ֣ חו לַ֣ ּבַ֣ ר> ׁשַ֣ וָקָלא ֵמן ֻּכורסָיא ָּדאמַ֣

֞ ורֵֿבא> ם רַ֣ ׁשֵמה> ֻּכלֻהון זֻעוֵר֞א עַ֣
Rev 19:6 ֞ ִּגֵיאא> ָי֞א סַ֣ איֿך ָקָלא ּדמַ֣ ִּגֵיא֑א֞ וַ֣ יֿך ּדֵֿכנֵׁש֞א סַ֣ וֵׁשמֵעֿת ָקָלא אַ֣

ָלָהא אמֵלֿך ָמרָיא אַ֣ ֵלֻלויַ֣א> ֵמֻטל ּדַ֣ ילָֿתֵנ֞א ָּדאמִרין הַ֣ עֵמ֞א חַ֣ איֿך ָקָלא ּדרַ֣ וַ֣
ִחיֿ֭ד ֻּכל> אַ֣

Rev 19:7 ן ֵנֵּתל ֵלה ֵּתׁשֻּבוחָּת֑א ֵמֻטל ֵּדאָֿתֿת ֵמׁשֻּתוֵֿתה צִחינַ֣> ן וֵמֿתּפַ֣ ָחֵֿ֭דינַ֣
ֿת נַֿ֣פָׁשה> יֿבַ֣ א֗נּתֵֿתה טַ֣ ֵּדאמָרא> וַ֣

Rev 19:8 נִהיָרא> ֻּבוָצא ֵּגיר ֿכָיא וַ֣ ֿף ֻּבוָצא ּדַ֣ טַ֣ ֵואִֿתיֵהֿב ָלה ּדֵֿתֿתעַ֣
֞ ִּדיֵׁשא> ּתִריָצָֿת֞א ֵאֵני֞ן ּדקַ֣

Rev 19:9 חָׁשִמיָֿתא ּדֵמׁשֻּתוֵֿתה איֵלין ּדלַ֣ יֻהון לַ֣ רו ִלי ּכֻֿתוֿב> ֻטוֿבַ֣ ֵואמַ֣
יֵהין> אָלָהא ִאיֿתַ֣ ִריָר֞ן ּדַ֣ ר ִלי> ָהֵלין ֵמֵל֞א ּדׁשַ֣ ֞ ֵואמַ֣ ָיא> יֻהון קרַ֣ ֵּדאמָרא ִאיֿתַ֣

Rev 19:10 י ר ִלי> ָלא> ּכָנָֿתֿך ִאיֿתַ֣ ו֗ה֞י וֵסֿגֵּדֿת ֵלה> ֵואמַ֣ וֵנֿפֵלֿת קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣
אָלָהא סֻֿגוֿ֭ד יִַּ֣תיָראִיֿת> ֵיֻׁשוע> לַ֣ יּךְ֭֞ ָהֵלין ִּדאיֿת לֻהון ָסהֻּדוָֿתא ּד7 אחַ֣ וֿ֭דַ֣

נִֿביֻוָֿתא ס ֵיֻׁשו֑ע ִאיֵֿתיה ֻרוָחא ּדַ֣ ָסהֻּדוָֿתא ֵּגיר ּד7
Rev 19:11 ו֗הי ֿ֭דָיֵֿתֿב עלַ֣ ֿפִֿתי֑ח וָהא ֻסוסָיא ֵחָוָרא> וַ֣ ָיא ּדַ֣ חִזיֿת ׁשמַ֣ וַ֣

קֵרֿב> ֿבִֿכאנֻוָֿתא ָּדֵאן ומַ֣ ִריָר֑א וַ֣ ימָנא וׁשַ֣ ֵמֿתקֵרא מהַ֣
Rev 19:12 ֞ ִּגֵיאא> ל ִריֵׁשה ָּתאֵֿג֞א סַ֣ לֵהִֿביָֿתא ּדנֻוָרא> ועַ֣ יֿך ׁשַ֣ ו֗ה֞י ֵּדין אַ֣ ינַ֣ עַ֣

ע ֵאָלא ֵאן ֻהו> יָנא ּדָלא ָיֿ֭דַ֣ ִואיֿת ֵלה ׁשָמא ּכִֿתיָֿב֑א אַ֣
Rev 19:13 <אָלָהא ֿ֭דָמא> וֵמֿתקֵרא ׁשֵמה ֵמלָֿתא ּדַ֣ זִליע ּבַ֣ ֿף ָמאָנא ּדַ֣ טַ֣ וַ֣מעַ֣

Rev 19:14 לִֿביִׁשין ֞ וַ֣ ֿכָׁש֞א ֵחָוֵרא> ל רַ֣ ו ֵלה עַ֣ ִקיִֿפין ֗הוַ֣ ָיא נַ֣ ׁשמַ֣ ָוָֿת֞א ּדַ֣ ילַ֣ וחַ֣
ֿכָיא> ֻּבוָצא ֵחָוָרא וֿ֭דַ֣
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Rev 19:15 וֻהו ֞ ֗מֵמא> ִריֿפָּתא> ּדָֿבה ֵנקטֻלון לעַ֣ רָּבא חַ֣ וֵמן ֻּפומֻהון ָנֿפָקא חַ֣
ִחיֿ֭ד אָלָהא אַ֣ רָּתא ּדֻרוֿגֵזה ּדַ֣ עצַ֣ רזָלא> וֻהו ָּדֵאׁש מַ֣ ֿבָטא ּדֿפַ֣ ֵנרֵעא ֵאנֻון ּבׁשַ֣

ֻּכל>
Rev 19:16 לָּכא טָמֵֿת֑ה֞ ׁשָמא ּכִֿתיָֿבא> מַ֣ ל עַ֣ ו֗ה֞י עַ֣ ל ָמאנַ֣ ִואיֿת ֵלה עַ֣

֞ ָוָֿתא> לֵּכ֞א וָמָרא ּדָמרַ֣ ּדמַ֣
Rev 19:17 קָעא ּבָקָלא ָרָמ֑א אָֿכא> ּדָקֵאם ּבֵׁשמָׁשא> וַ֣ לַ֣ חִזיֿת ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣
ּבָֿתא חָׁשִמיָֿתא רַ֣ ֗נׁשו לַ֣ ו ֵאֿתּכַ֣ ָיא> ּתַ֣ ֿת ׁשמַ֣ חָֿתא ּדָֿפרָחא ֵמצעַ֣ ר לָֿפרַ֣ ֵואמַ֣

אָלָה֑א ּדַ֣
Rev 19:18 וֵֿבסָרא ֞ לֵֿפא> ֞י אַ֣ לֵּכ֞א וֵֿבסָרא ּדִרׁשַ֣ ּדֵֿתאֿכֻלון ֵּבסָרא ּדמַ֣

ן וֵֿבסָרא ּדִחאֵר֞א יֻהו> איֵלין ּדָיֿתִּבין עלַ֣ ֿכָׁש֑א֞ וֿ֭דַ֣ ֞ וֵֿבסָרא ּדרַ֣ ִׁשיֵנא> ּדעַ֣
֞ ורֵֿבא> ֿ֭דרַ֣ זֻעוֵר֞א וַ֣ ֞ וֿ֭דַ֣ ֿבֵּדא> ֿ֭דעַ֣ וַ֣

Rev 19:19 ֞ יֻהון> לָֿפלחַ֣ ארָעא וַ֣ לֵּכ֞א ּדַ֣ ֞ ומַ֣ ָוָֿתה> ילַ֣ לחַ֣ יֻוָֿתא וַ֣ חִזיֿת לחַ֣ וַ֣
ו֗הי>֞ ם ָּפלחַ֣ ל ֻסוסָיא ועַ֣ ו ּדָיֵֿתֿב עַ֣ ם הַ֣ ֿ֭ד קָרָֿב֑א עַ֣ נִׁשין לֵמעּבַ֣ מֿכַ֣ ּדַ֣

Rev 19:20 ֿ֭ד ָאֿתָוָֿת֞א עֿבַ֣ ו ּדַ֣ ֵמה> הַ֣ ָּגָלא עַ֣ נִֿבָיא ּדַ֣ יֻוָֿתא> וַ֣ ֿת חַ֣ ֵואּתּתִציֿ֭דַ֣
סֵֿגֿ֭דו איֵלין ּדַ֣ יֻוָֿתא> ולַ֣ ֿבו ֻרוׁשָמא ּדחַ֣ נסַ֣ איֵלין ּדַ֣ טִעי לַ֣ ֿבֵהין אַ֣ קָֿ֭דֵמי֑ה ּדַ֣

ֿ֭דֵֿכֿבִריָֿתא> יֻהו֞ן ֵואֿתרִמיו ּביַ֣מָֿתא ּדנֻוָרא ּדָיקָּדא וַ֣ נֵחֿתו ּתרַ֣ לָמה> וַ֣ לצַ֣
Rev 19:21 איָֿ֭דא ל ֻסוסָי֑א ּבַ֣ ו ּדָיֵֿתֿב עַ֣ רֵּבה ּדהַ֣ לו ּבחַ֣ טַ֣ רָּכא ֵּדין ֵאֿתקַ֣ וַֿ֣֭דׁשַ֣

ֿת ֵמן ֵּבסרֻהון ס יָרא ֵסֿבעַ֣ ּדָנֿפָקא ֵמן ֻּפוֵמה> וֻֿכָלה טַ֣
Rev 20:1 ו֗הי קִליָֿ֭דא ָיא ִּדאיֿת עלַ֣ נֵחֿת ֵמן ׁשמַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ חִזיֿת ֗אחִרָנא מַ֣ וַ֣

ּבָֿתא ִּבאיֵֿ֭דה> לָּתא רַ֣ ֿתֻהוָמא> וִׁשיׁשַ֣ ּדַ֣
Rev 20:2 <רָצא וָסָטָנא ו֗הי ָאֵֿכלקַ֣ ו ִּדאיֿתַ֣ ֿ֭דָמָיא הַ֣ ִניָנא ֵחוָיא קַ֣ ֿבֵּכה לֿתַ֣ ולַ֣

֞ וַ֣אסֵרה ָאֵלֿף ׁשִנין>
Rev 20:3 ע לֵעל ֵמֵנ֑ה ּדָלא ֻּתוֿב נַ֣טֵעא ֿ֭ד וַ֣טֿבַ֣ ֿתֻהוָמא> ֵואחַ֣ וַ֣ארמֵיה ּבַ֣

ִליל זַֿ֣בָנא> ר ָהֵלין ִיִהיֿב לֵמׁשרֵיה קַ֣ ֞ ָּבֿתַ֣ ֗מֵמא> לֻֿכלֻהון עַ֣
Rev 20:4 ן ונַֿ֣פָׁשָֿת֞א ן וִֿ֭דיָנא ֵאִֿתיֵהֿב לֻהו> יֻהו> וּתֵֿב֞א ִויֵֿתֿבו עלַ֣ חִזיֿת מַ֣ וַ֣
איֵלין אָלָה֑א וֿ֭דַ֣ ֵיֻׁשוע וֵמֻטל ֵמלָֿתא ּדַ֣ ָהֵלין ֵּדאֿתּפֵסק ֵמֻטל ָסהֻּדוָֿתא ּד7

ו יֻהו֑ן֞ אַ֣ ינַ֣ ל ֵּביֿת-עַ֣ ֿבו ֻרוׁשָמא עַ֣ לָמ֑ה וָלא נסַ֣ יֻוָֿתא וָלא לצַ֣ ּדָלא סֵֿגֿ֭דו לחַ֣
֞ ם מִׁשיָחא ָאֵלֿף֞ ׁשִנין> חיַ֣ו וַ֣אמֵלֿכו עַ֣ יֻהו֑ן֞ ּדַ֣ ל ִאיֿ֭דַ֣ עַ֣
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Rev 20:5 <ֿ֭דָמיָּתא וָהֵֿ֭דא ֗הי קָימָּתא קַ֣
Rev 20:6 <ֿ֭דָמיָּתא קָימָּתא קַ֣ ן ִּדאיֿת ֵלה מָנָֿתא ּבַ֣ ִּדיָׁשא מַ֣ ֻטוָֿבָנא ֗הו וקַ֣

אָלָהא וָּתא ֵּתנָיָנא> ֵאָלא ֵנהוֻון ָּכהֵנ֞א ּדַ֣ יּת ֻׁשולָטָנא למַ֣ ל ָהֵלין לַ֣ ועַ֣
֞ ֵמה ָאֵלֿף֞ ׁשִנין> מִׁשיָח֑א ונַ֣מלֻֿכון עַ֣ וֿ֭דַ֣

Rev 20:7 <ם ָאֵלֿף֞ ׁשִני֑ן֞ ֵנׁשּתֵרא ָסָטָנא ֵמן חֻֿבוׁשֵיה לַ֣ וָמא ֵּדאׁשּתַ֣
Rev 20:8 ֻֿגוֿג ארָעא> ל7 ֞ע ָזוָיָֿת֞ה ּדַ֣ ארּבַ֣ ֗מֵמ֞א ּבַ֣ טָעיֻו לֻֿכלֻהון עַ֣ וֵנֻּפוק למַ֣

יֿך ָחָלא ּדיַָ֣מא> יֵלין ּדֵמנָינֻהון אַ֣ קָרָֿבא> אַ֣ ָנֻׁשו ֵאנֻון לַ֣ מֿכַ֣ ָמֻֿגוֿג> ולַ֣ ל7 וַ֣
Rev 20:9 ׁשִריָֿתא מִֿ֭די֗נָּתא ּדמַ֣ ֿ֭דֻרוה לַ֣ ארָע֑א וחַ֣ ל ּפָֿתָיה ּדַ֣ סֵלקו עַ֣ וַ֣

ֿת ָלָהא> ֵואֿכלַ֣ ָיא ֵמן אַ֣ ֿת נֻוָרא ֵמן ׁשמַ֣ ִּביֿבָּתא> וֵנחּתַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא חַ֣ ִּדיֵׁש֞א ולַ֣ ּדקַ֣
ֵאנֻון>

Rev 20:10 טעָינֻהון ֵאֿתרִמי ּביַ֣מָֿתא ּדנֻוָרא וֵֿכֿבִריָֿת֑א רָצא מַ֣ ָואֵֿכלקַ֣
ם ָעלִמין ס נֻקון ִאיָמָמא וִללָיא לָעלַ֣ ָּגָלא> וֵנׁשּתַ֣ נִֿבָיא ּדַ֣ יֻוָֿתא וַ֣ יָּכא ּדחַ֣ אַ֣
Rev 20:11 ו ּדֵמן-קָֿ֭דם ֿ֭דָיֵֿתֿב לֵעל ֵמֵנ֑ה הַ֣ ָּבא ֵחָוָרא> ולַ֣ חִזיֿת ֻּכורסָיא רַ֣ וַ֣

ח לֻהון> ר ָלא ֵאׁשּתֿכַ֣ ָי֑א וַ֣אֿתַ֣ רָעא וַׁ֣שמַ֣ ֿת אַ֣ ו֗ה֞י ֵערקַ֣ ּפַ֣ אַ֣
Rev 20:12 זֻעוֵר֞א ּדָקמו קָֿ֭דם ֻּכורסָיא> וֵסֿפֵר֞א ורֵֿב֞א וַ֣ חִזיֿת לִמיֵֿת֞א רַ֣ וַ֣
ו֗הי ּדִֿ֭דיָנא> ֵואּתִֿ֭דינו ִמיֵֿת֞א ֵמן ח ִּדאיֿתַ֣ ֗אחִרָנא ֵסֿפָרא ֵאֿתּפֿתַ֣ חו> וַ֣ ֵאֿתּפֿתַ֣

֞ יֻהון> יֿך עָֿבֿ֭דַ֣ ֿכִֿתיָֿב֞ן ּבֵסֿפָרא אַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
Rev 20:13 ן יֻהו> וָּתא וַׁ֣שיֻול יַ֣֗הֿבו ִמיֵֿת֞א ּדֵצאיֿ֭דַ֣ ויַ֣֗הֿב יַָ֣מא ִמיֵֿת֞א ּדֵֿבה> ומַ֣

֞ יֻהון> יֿך עָֿבֿ֭דַ֣ ֿ֭ד ֵמנֻהון אַ֣ ֿ֭ד חַ֣ ֵואּתִֿ֭דין חַ֣
Rev 20:14 וָּתא ו֗הי מַ֣ ׁשיֻול ֵאֿתרִמיו ּביַ֣מָֿתא ּדנֻוָרא> ָהָנא ִּדאיֿתַ֣ וָּתא וַ֣ ומַ֣

ֵּתנָיָנא>
Rev 20:15 ֵי֑א֞ ֵאֿתרִמי ּביַ֣מָֿתא ֿכָֿתָֿבא ּדחַ֣ רִׁשים ּבַ֣ ח ּדַ֣ איָנא ּדָלא ֵאׁשּתֿכַ֣ וַ֣

ּדנֻוָרא ס
Rev 21:1 <ֿ֭דָמיָּתא ָיא ֵּגיר קַ֣ ָֿתא> ׁשמַ֣ ֿ֭֗דָּתָֿת֞א וַ֣ארָעא חֿ֭דַ֣ ָיא חַ֣ חִזיֿת ׁשמַ֣ וַ֣

ו֗הי ֻּתוֿב> יּתַ֣ ֿ֭דָמיָּתא ֵאזַ֣לו> ויַָ֣מא לַ֣ וַ֣ארָעא קַ֣
Rev 21:2 ָֿת֑א חִזיָֿתה ּדָנחָּתא ֵמן וִרׁשֵלם חֿ֭דַ֣ ִּדיׁשָּתא ֻא7 מִֿ֭די֗נָּתא קַ֣ ולַ֣

עָלה> ּתָּתא לֿבַ֣ ּבַ֣ לָֿתא מצַ֣ יֿך ּכַ֣ יָֿבא אַ֣ מטַ֣ ָלָהא> ּדַ֣ ָיא ֵמן ֵציֿ֭ד אַ֣ ׁשמַ֣
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Rev 21:3 ם אָלָהא עַ֣ ׁשרָיא ּדַ֣ ֑ר ָהא מַ֣ ָיא ָּדאמַ֣ ָּבא ֵמן ׁשמַ֣ וֵׁשמֵעֿת ָקָלא רַ֣
ן וֵנהֵוא מֻהו> ָלָהא עַ֣ ן וֻהו אַ֣ ָמא ִּדיֵלה ֵנהוֻו> ן וֵהנֻון עַ֣ מֻהו> ֞ וָׁשֵרא עַ֣ יָנָׁשא> ּבנַ֣

ָלָהא> לֻהון אַ֣
Rev 21:4 וָּתא ָלא ֵנהֵוא ֵמִּכיל> וָלא ֞ ומַ֣ יֻהון> ינַ֣ וֻהו ֵנלֵחא ֻּכל ֵּדמֵע֞א ֵמן עַ֣

֞ ֵּפיה> ל אַ֣ וָּבא> וָלא ִּכאָֿבא ֻּתוֿב ֵנהֵוא עַ֣ ֵאֿבָלא וָלא רַ֣
Rev 21:5 <ֿ֭֗דָֿתא ָעֵֿבֿ֭ד ֗אָנא ֻּכל ל ֻּכורסָיא> ָהא חַ֣ ר ִלי ּדָיֵֿתֿב עַ֣ ֵואֵז֗לֿת ֵואמַ֣

יֵהין> ִריָרָֿת֞א ִאיֿתַ֣ ימָנָֿת֞א וׁשַ֣ ר ִלי ּכֻֿתוֿב> ָהֵלין ֵמֵל֞א מהַ֣ ֵואמַ֣
Rev 21:6 צֵהא ו> ִריִׁשיָֿתא וֻׁשוָלָמא> לֿ֭דַ֣ ֿף ֵואָנא ּתַ֣ י>֞ ֵאָנא ָאלַ֣ ר ִלי הוַ֣ ֵואמַ֣

ָּגן> ֵי֞א מַ֣ ָי֞א חַ֣ יָנא ּדמַ֣ ֗אָנא ֵאֵּתל ֵמן עַ֣
Rev 21:7 <ָלָהא> וֵנהֵוא ִלי ּבָרא ן ֵואהֵוא ֵלה אַ֣ ֿת ָהֵלי> זָֿכא ֻהו ִנארַ֣ וֿ֭דַ֣

Rev 21:8 ָרֵׁש֞א יֵֿב֞א וָקֻטוֵל֑א֞ וחַ֣ ָוֵל֞א וַ֣מסַ֣ ימֵנ֑א֞ ועַ֣ נֻוטָֿתֵנ֞א ֵּדין וָלא מהַ֣ לקַ֣
ָּגֵל֑א֞ מָנֿתֻהון ּביַ֣מָֿתא ָיֵקּדָּתא ּדנֻוָרא ֿכֵר֞א וֻֿכלֻהון ּדַ֣ ֞י ּפֿתַ֣ ָנֵי֞א וָֿפלחַ֣ וזַ֣

וָּתא ֵּתנָיָנא ס יָֿ֭דא ִּדאיֵֿתיה מַ֣ וֵֿכֿבִריָֿת֑א אַ֣
Rev 21:9 ֞ע יֻהון ׁשֿבַ֣ יֵלין ִּדאיֿת עלַ֣ אִֿכי֞ן אַ֣ לַ֣ ֿבָעא מַ֣ ֿ֭ד ֵמן ׁשַ֣ ֵואָֿתא חַ֣

ֵויֿך ר> ָּתא ֵאחַ֣ מי לִמאמַ֣ ֵלל עַ֣ ֞ ומַ֣ חָוָֿת֞א ֗אחָרָיָֿתא> ֞ע מַ֣ לָי֞ן ׁשֿבַ֣ ָזֻֿבוִרי֞ן ּדמַ֣
֗נּתֵֿתה ֵּדאמָרא> לָֿתא אַ֣ לֿכַ֣

Rev 21:10 מִֿ֭די֗נָּתא ויַ֣ני לַ֣ ָּבא וָרָמא> וחַ֣ ני ּבֻרוח לֻטוָרא רַ֣ אוּבלַ֣ וַ֣
ָלָהא> ָיא ֵמן ֵציֿ֭ד אַ֣ וִרׁשֵל֑ם ּדָנחָּתא ֵמן ׁשמַ֣ ִּדיׁשָּתא ֻא7 קַ֣

Rev 21:11 יֿך ּדֻמוָֿתא ּדִֿכאָֿפא אָלָהא> ונֻוהָרה אַ֣ ִואיֿת ָלה ֵּתׁשֻּבוחָּתא ּדַ֣
ָלוס> קֻרוסטַ֣ יֿך ֻּדומָיא ּדַ֣ יֿך יַׁ֣שֵּפ֑ה אַ֣ יִַ֣קירָּתא אַ֣

Rev 21:12 ל ר> ועַ֣ רֵע֞א ּתֵרעסַ֣ ָּבא וָרָמא> ִואיֿת ָלה ּתַ֣ ִואיֿת ָלה ֻׁשוָרא רַ֣
יֻהון ׁשָמֵה֞א יֵלין ִּדאיֿתַ֣ יֻהו֞ן ּכִֿתיֵֿב֞א אַ֣ ר> וַׁ֣שָמהַ֣ אֵֿכ֞א ּתֵרעסַ֣ לַ֣ רֵע֞א מַ֣ ּתַ֣

איסָרֵיל> ֿבֵט֞א ִּד7 ר ׁשַ֣ ֿתֵרעסַ֣ ּדַ֣
Rev 21:13 רֵע֞א ּתָלָֿתא> וֵמן רֿבָיא ּתַ֣ רֵע֞א ּתָלָֿתא> וֵמן ּגַ֣ ֿ֭דנָחא ּתַ֣ ֵמן מַ֣

רֵע֞א ּתָלָֿתא> ערָֿבא ּתַ֣ רֵע֞א ּתָלָֿתא> וֵמן מַ֣ ימָנא ּתַ֣ ּתַ֣
Rev 21:14 יֵהין עלַ֣ ֞ וַ֣ ֵעסֵרא> רּתַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ִאיֿת ֵלה ֵׁשֵֿתאֵס֞א ּתַ֣ וֻׁשוָרא ּדַ֣

ֿבָרא> ו֗ה֞י ּדַ֣ ׁשִליחַ֣ ר ׁשָמֵה֞א ּדַ֣ ּתֵרעסַ֣
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Rev 21:15 מֻׁשוחָֿתא נָיא ּדַ֣ ו֗הי קַ֣ מ֑י ִאיֿת ֗הָוא עלַ֣ ֵלל ֗הָוא עַ֣ ממַ֣ ו ּדַ֣ והַ֣
לֻׁשוָרה> מִֿ֭די֗נָּתא וַ֣ הָֿב֑א לֵממׁשָחה לַ֣ ּדֿ֭דַ֣

Rev 21:16 ׁשָחה יֿך ּפָֿתָיה> ומַ֣ ּבָעאִיֿת ִסיָמא> וֻאורָּכה אַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא מרַ֣ וַ֣
ֿפָֿתָיה וֻרוָמה ֞ ֻאורָּכה וַ֣ ָוָֿתא> לִֿפי֞ן ֵאסטֿ֭דַ֣ ֞ר אַ֣ ל ּתֵרעסַ֣ נָי֑א עַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ּבקַ֣ לַ֣

ׁשֵוין ֵאנֻון>
Rev 21:17 מֻׁשוחָֿתא ִמי֑ן֞ ּבַ֣ ע אַ֣ ׁשֵחה לֻׁשוָרה ָמאא וַ֣ארּבִעין וַ֣ארּבַ֣ ומַ֣

אָֿכא> לַ֣ יָֿ֭דא ִּדאיֵֿתיה ּדמַ֣ ּד֗אָנָׁשא אַ֣
Rev 21:18 ֿ֭דֻמוָֿתא ֿכָיא ּבַ֣ הָֿבא ּדַ֣ מִֿ֭די֗נָּתא ּדֿ֭דַ֣ וֻֿ֭דומָסא ּדֻׁשוָרה יַׁ֣שֵּפה וַ֣

זֻֿגוִֿגיָֿתא ּדִֿכיָֿתא> ּדַ֣
Rev 21:19 ֞ ּבָֿתן> מִֿ֭די֗נָּת֑א ּבִֿכאֵֿפ֞א יִַ֣קיָרָֿת֞א מצַ֣ וֵׁשֵֿתאֵס֞א ּדֻׁשוָרא ּדַ֣

֞ע ארּבַ֣ רֵֿכֿ֭דָנא> וֿ֭דַ֣ ֿתָלֿת קַ֣ ִּפיָלא> וֿ֭דַ֣ רֵּתי֞ן סַ֣ ֿ֭דָמיָּתא יַׁ֣שֵּפה> וַֿ֣֭דֿתַ֣ וֵׁשֵֿתאסָֿתא קַ֣
ֿגָֿ֭דא> רַ֣ זמַ֣

Rev 21:20 <הָֿבא ע ִּכאֿף ּדַ֣ ׁשֿבַ֣ ן וֿ֭דַ֣ ֿ֭דֵׁשֿת ָסרָֿ֭דו> ֵמׁש ָסרָֿ֭דון וֵטֿפָרא> וַ֣ וַֿ֣֭דחַ֣
ֵעסֵר֞א חֿ֭דַ֣ ָסא> ּדַ֣ ֞ר ּכֻרוסּפרַ֣ עסַ֣ ן וֿ֭דַ֣ נִֿ֭דָיו> ע ֻטוּפַ֣ ֿתׁשַ֣ ֿתָמֵנא ֵּבֻרוָלא> וֿ֭דַ֣ וֿ֭דַ֣

ֻמוִֿתָסס> עסֵר֞א אַ֣ רּתַ֣ יֻוִֿכנָֿתוס> ּדֿתַ֣
Rev 21:21 ֿ֭ד חָֿ֭דא> וֻֿכלחַ֣ ֞ חָֿ֭דא לַ֣ רָּגנָיָֿתא> עסֵר֞א מַ֣ רּתַ֣ רֵע֞א וֿתַ֣ ֞ר ּתַ֣ וַֿ֣תֵרעסַ֣
הָֿבא מִֿ֭די֗נָּתא ּדֿ֭דַ֣ רָּגִניָֿתא> וֻׁשוָקא ֵּדין ּדַ֣ רֵע֞א ִאיֿת ֗הָוא ֵמן חָֿ֭דא מַ֣ ֵמן ּתַ֣

יֿך זֻֿגוִֿגיָֿתא ִאיֿת ָּבה> ֿכָיא> אַ֣ ּדַ֣
Rev 21:22 ו֗הי ִחיֿ֭ד ֻּכל ֻהו ִאיֿתַ֣ ָלָהא אַ֣ יּכָלא ָלא חִזיֿת ָּבה> ָמרָיא ֵּגיר אַ֣ והַ֣

יּכָלה> הַ֣
Rev 21:23 הָרא ּדנַ֣נהֻרון מִֿ֭די֗נָּת֑א ָלא ֵמֿתּבֵעא ֵׁשמָׁשא וָלא סַ֣ וֵלאמָרא ולַ֣

ו֗הי ֵאמָרא> ׁשָרָֿגה ִאיֿתַ֣ רָֿתה> וַ֣ נהַ֣ אָלָהא אַ֣ ָלה> ֵּתׁשֻּבוחֵּתה ֵּגיר ּדַ֣
Rev 21:24 יֵּתין ָלה ארָעא מַ֣ לֵּכ֞א ּדַ֣ ֗מֵמ֞א ּבנֻוהָרה> ומַ֣ לִֿכין עַ֣ וַ֣מהַ֣

ֵּתׁשֻּבוחָּתא>
Rev 21:25 <ָמן חֻּדון ִּבאיָמָמא> ִללָיא ֵּגיר ָלא ֵנהֵוא ּתַ֣ רֵעי֞ה ָלא ֵנּתּתַ֣ וֿתַ֣

Rev 21:26 ֞ ֗מֵמא> יֻּתון ָלה ֵּתׁשֻּבוחָּתא ִואיָקָרא ּדעַ֣ ונַ֣
Rev 21:27 ָּגֻלוָֿתא> ֵאָלא ֵאן יֻֿבוָֿתא> וֿ֭דַ֣ ֿ֭דָעֵֿבֿ֭ד מסַ֣ ֑א וַ֣ ָמן ֻּכל טמַ֣ וָלא ֵנהֵוא ּתַ֣

ֿכָֿתֵֿבה ֵּדאמָרא> ֿכִֿתיָֿב֞ן ּבַ֣ יֵלין ּדַ֣ אַ֣
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Rev 22:1 יֿך ּגִליָֿ֭דא> וָנֵֿפק ֵמן ִהיָרא אַ֣ ֿכָיא ָאֿף נַ֣ ֵי֑א֞ ּדַ֣ ָי֞א חַ֣ ויַ֣ני נַ֣הָרא ּדמַ֣ וחַ֣
אָלָהא וֵֿ֭דאמָרא> ֻּכורסֵיה ּדַ֣

Rev 22:2 ֵי֞א ּדָעֵֿבֿ֭ד יָסא ּדחַ֣ ל נַ֣הָר֑א קַ֣ ֿת ֻׁשוֵקי֞ה ֵמָּכא וֵמָּכא עַ֣ וֵמצעַ֣
֞ ֗מֵמא> ו֗ה֞י ָלאסיֻוָֿתא ּדעַ֣ רֿפַ֣ ו֗הי>֞ וטַ֣ ח ָיֵהֿב ִּפארַ֣ ֿבֻֿכל ִירַ֣ ֞ וַ֣ ר> ִּפאֵר֞א ּתֵרעסַ֣
Rev 22:3 אָלָהא וֵֿ֭דאמָרא ָּבה ן וֻֿכורסֵיה ּדַ֣ ָמ> וֻֿכל ֵחרָמא ָלא ֵנהֵוא ּתַ֣

מֻׁשוָני֗הי> ו֗ה֞י נׁשַ֣ ֿבּדַ֣ ֵנהֵוא> ועַ֣
Rev 22:4 ֞ יֻהון> ינַ֣ ל ֵּביֿת-עַ֣ ו֗הי>֞ וַׁ֣שֵמה עַ֣ ּפַ֣ וֵנחזֻון אַ֣

Rev 22:5 ן וָלא ֵנֿתּבֵעא לֻהון נֻוהָרא> וַׁ֣שָרָֿגא ָמ> וִללָיא ָלא ֵנהֵוא ּתַ֣
ם לּכֻהון לָעלַ֣ ר לֻהו֑ן ומַ֣ נהַ֣ ָלָהא מַ֣ ונֻוהֵרה ּדֵׁשמָׁשא> ֵמֻטל ּדָמרָיא אַ֣

ָעלִמין ס
Rev 22:6 ָלָהא ּדֻרוָחָֿת֞א ֞ וָמרָיא אַ֣ ִריָרן> ימָנ֞ן וׁשַ֣ ר ִלי ָהֵלין ֵמֵל֞א מהַ֣ ֵואמַ֣

ו֗ה֑י֞ ָמא ִּדיִהיֿב לֵמהָוא ֿבּדַ֣ ָויֻו לעַ֣ מחַ֣ אֵֿכה לַ֣ לַ֣ ר למַ֣ ּדַ֣ ִּדיֵׁש֑א֞ ׁשַ֣ נִֿבֵי֞א קַ֣ ּדַ֣
ל> עֿגַ֣ ּבַ֣

Rev 22:7 נִֿביֻוָֿתא ר ֵמֵל֞א ּדַ֣ ן ּדָנטַ֣ ו֗הי למַ֣ ל> ֻטוֿבַ֣ עֿגַ֣ וָהא ָאֵֿתא ֗אָנא ּבַ֣
ֿכָֿתָֿבא ָהָנא> ּדַ֣

Rev 22:8 ֿ֭ד ֿ֭ד חִזיֿת וֵׁשמֵעֿ֑ת ֵנֿפֵלֿת לֵמסּגַ֣ ן וֿכַ֣ ע ָהֵלי> חָזא וַׁ֣שמַ֣ ָנן ּדַ֣ 7וחַ֣ ֵאָנא ֻי
ֵוא ִלי ָהֵלין> מחַ֣ אָֿכא ּדַ֣ לַ֣ ו֗ה֞י ּדמַ֣ קָֿ֭דם ֵרֿגלַ֣

Rev 22:9 איֵלין ּדָנטִרין יּךְ֭֞ נִֿבֵי֑א֞ וֿ֭דַ֣ אחַ֣ ֑י וֿ֭דַ֣ ר ִלי חִזי> ָלא ּכָנָֿתֿך ִאיֿתַ֣ ֵואמַ֣
אָלָהא סֻֿגוֿ֭ד> ֿכָֿתָֿבא ָהָנ֑א לַ֣ ָהֵלין ֵמֵל֞א ּדַ֣

Rev 22:10 ֿכָֿתָֿבא ָהָנא> זַֿ֣בָנא ֵּגיר נִֿביֻוָֿתא ּדַ֣ ר ִלי> ָלא ֵּתחֻּתום ֵמֵל֞א ּדַ֣ ֵואמַ֣
קֵרֿב>

Rev 22:11 ִּדיָקא ֻּתוֿב ֵנעֵּבֿ֭ד ע> וזַ֣ עצַ֣ ע ֻּתוֿב ֵנצטַ֣ ֿ֭דצַ֣ עֵול ֻּתוֿב נַ֣עֵול> וַ֣ וַֿ֣֭דמַ֣
ׁש> ּדַ֣ ִּדיָׁשא ֻּתוֿב ֵנֿתקַ֣ זִַּ֣דיֻקוָֿתא> וקַ֣

Rev 22:12 <יֿך עָֿבֵֿ֭דה מי> ֵואֵּתל לֻֿכלָנׁש אַ֣ ָהא ָאֵֿתא ֗אָנא ֵמחָֿ֭ד֑א וַ֣אֿגרי עַ֣
Rev 22:13 <֗אחָרָיא> וֻׁשוָרָיא וֻׁשוָלָמא ֿ֭דָמָיא וַ֣ ו> קַ֣ ֿף ֵואָנא ּתַ֣ ֵאָנא ָאלַ֣

Rev 22:14 יָסא ל קַ֣ ו֗הי>֞ ֵנהֵוא ֻׁשולָטנֻהון עַ֣ ֿ֭דָעֿבִּדין ֻּפוקָּדנַ֣ יֻהון לַ֣ ֻטוֿבַ֣
מִֿ֭די֗נָּתא> רָעא ֵנעֻלון לַ֣ ֞ וַֿ֣בֿתַ֣ ֵיא> ּדחַ֣
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Rev 22:15 ָזיַ֣֞י ָרֵׁש֞א וֻֿכל חַ֣ ֵמא֞א וחַ֣ ר> וטַ֣ ֿכֵר֞א לֿבַ֣ ֞י ּפֿתַ֣ ָנֵי֞א וָקֻטוֵל֞א וָֿפלחַ֣ וזַ֣
ָּגֻלוָֿתא> ֞י ּדַ֣ וָעֿבּדַ֣

Rev 22:16 ֞ ֵהֿ֭ד ּבֻֿכון ָהֵלין קָֿ֭דם ִעָֿ֭דָֿתא> נסַ֣ אֿכי ּדַ֣ לַ֣ ּדֵרֿת למַ֣ ֵאָנא ֵי7ֻׁשוע ׁשַ֣
ִהיָרא> ֿפָרא נַ֣ ֿב צַ֣ וּכַ֣ ֵמה> וֿכַ֣ ִויֿ֭ד ועַ֣ ֿ֭דַ֣ רּבֵֿתה ּד7 ֵאָנא ֗אָנא ֵעָקָרא וׁשַ֣

Rev 22:17 צֵהא ִנאֵֿתא ר ָּתא> וֿ֭דַ֣ ע ִנאמַ֣ ֿ֭דָׁשמַ֣ לָֿתא ָאמִרין ָּתא> וַ֣ וֻרוָחא וֿכַ֣
ָּגן> ֵי֞א מַ֣ ָי֞א חַ֣ ֿב מַ֣ וֵנסַ֣

Rev 22:18 איָנא ֿכָֿתָֿבא ָהָנ֑א ּדַ֣ נִֿביֻוָֿתא ּדַ֣ ע ֵמלָֿתא ּדַ֣ ֵהֿ֭ד ֗אָנא לֻֿכל ּדָׁשמַ֣ מסַ֣
ֿכָֿתָֿבא ָהָנא> ֿכִֿתיָֿב֞ן ּבַ֣ חָוָֿת֞א ּדַ֣ ָלָה֑א מַ֣ ו֗הי אַ֣ יֵהי֑ן נִסים עלַ֣ נִסים עלַ֣ ּדַ֣

Rev 22:19 ָלָהא ר אַ֣ צַ֣ נִֿביֻוָֿתא ָהֵֿ֭ד֑א נֿבַ֣ ֿכָֿתָֿבא ּדַ֣ ר ֵמן ֵמֵל֞א ּדַ֣ צַ֣ מֿבַ֣ איָנא ּדַ֣ וַ֣
ֿכָֿתָֿבא ֿכִֿתיָֿב֞ן ּבַ֣ יֵלין ּדַ֣ ִּדיׁשָּתא אַ֣ ֵי֑א֞ וֵמן מִֿ֭די֗נָּתא קַ֣ יָסא ּדחַ֣ מָנֵֿתה ֵמן קַ֣

ָהָנא>
Rev 22:20 <ל> ָּתא ָמרָיא ֵי7ֻׁשוע עֿגַ֣ ן ִאין ָאֵֿתא ֗אָנא ּבַ֣ ֵהֿ֭ד ָהֵלי> ֿ֭ד מסַ֣ ר ּכַ֣ ָאמַ֣
Rev 22:21 ִמין ס ו֗הי>֞ אַ֣ ִּדיׁשַ֣ ם ֻּכלֻהון קַ֣ ן ֵי7ֻׁשוע מִׁשיָחא עַ֣ יֻּבוֵֿתה ּדָמרַ֣ טַ֣
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