
את  ים ְוז ֹ֣ טִִּ֔ ְשפָּ י֙ם ְוַהמִּ ֻחקִּ ה ַהַֽ ְצוָָּ֗ ר ַהמִּ ֶׁ֥ ה ְיהֲאש  ָּ֛ וָּ ם צִּ ֶ֑ ְתכ  ד א  ם ְלַלֵמֹ֣ ֶ֖ ה ֱאֹלֵהיכ  ֶׁ֥ וָּ

ֹות  ץ ַלֲעשֹ֣ ר  אִָּ֔ ר בָּ ֶׁ֥ ַֽ ֲאש  ְשתָּ ה ְלרִּ מָּ ֶ֖ ים שָּ ֶׁ֥ ם ע ְברִּ ָּ֛ ׃ּה   ַאת 

ַען  אְלַמַ֨ ָ֜ ירָּ יָך תִּ ֹ֣ה ֱאֹלה ָ֗ ת־ְיהוָּ ְשמ ר א  יו ומִּ לִִּ֠ ֹ֣ ל־ֻחק תָּ ת־כָּ יו   א  ְצותתָּ

ל ְיֵמֹ֣  ְנָךִ֔ כ ֶ֖ ן־בִּ ְנָךֹ֣ וב  ֙ה ובִּ ָךָ֒ ַאתָּ י ְמַצו  ֹ֣ נ כִּ ר אָּ ֹ֣ ֶ֑יָך  ֲאש  י ַחֶּ֑ 

ַען  ןוְלַמֶ֖ ֻכֶׁ֥ יָך   ַיֲארִּ ַֽ מ  יָּ

ַמְעתָּ  וְ  ֵא֙ל שָּ ְשרָּ יִּ

ֹ֣ וְ  ַמְרתָּ ֹות שָּ ֙ר ַלֲעשִ֔ ב ְלָךִ֔ ֲאש  יַטֹ֣ ר יִּ ֶׁ֥ ון ְמא ֶ֑ ַוֲאש  ְרבֶ֖ ֩ר ד תִּ יָך֙ ַכֲאש  י ֲאב ת ֙ ה ֱאֹלֵה  ר ְיהוָָּ֜ ב ַ֨ ְ דִּ  לִָּ֔

ש   ַֽ ב וְדבָּ ֶ֖ לָּ ת חָּ ַבֶׁ֥ ץ זָּ ר  ָּ֛ א 

ע ד  ְשַמֶ֖ ַֽ חָּ ה ׀ א  ֶׁ֥ ינו ְיהוָּ ה ֱאֹלֵהֶ֖ ֶׁ֥ ל ְיהוָּ ֵאֶ֑ ְשרָּ יִּ

ַהְבתִָּ֔ וְ  ֹ֣ יָך אָּ ֶ֑ ֹ֣ה ֱאֹלה  ת ְיהוָּ ְבָךֶׁ֥ ֵאֶ֖ ל־ְלבָּ ל־ַנְפְשָךֶ֖ ְבכָּ ָך   וְבכָּ ַֽ ל־ְמא ד   וְבכָּ

֞יו וְ  ֹום ַעל־ הָּ י ְמַצְוָךָּ֛ ַהֶֶּ֑֖ ִ֧ נ כִּ ר אָּ ה ֲאש ַ֨ ל  ֵאָ֗ ים הָּ ֹ֣ רִּ ָך  ַהְדבָּ ַֽ ב  ְלבָּ

םוְ  ֹ֣ ַנְנתָּ יָך שִּ נ ִ֔ ְלבָּ

ֶ֖ וְ  ַבְרתָּ ִ֔ דִּ ְכְתָךֹ֣ ַבד  ָ֙ך וְבל  ְבְתָך  ְבֵבית ֙ ם ְבשִּ ֶ֑ ָך   בָּ ַֽ ְכְבָךֶ֖ וְבוומ  ְבשָּ ְ וַֽ ר 

םו ֶׁ֥ ָך  ְוַשְרתָּ ֶ֑ ד  ֹות ַעל־יָּ ְלאֶ֖

ווְ  יֶׁ֥ ַֽיָך   הָּ ין ֵעינ  ת ֵבֶׁ֥ פ ֶ֖ ְלט טָּ

םו  ָּ֛ יָך  ְכַתְבתָּ ַֽ ר  ְשעָּ ָך ובִּ ֶ֖ ת ֵבית  ַעל־ְמזוז ֶׁ֥
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ן פ  or ְלַמַען yiqtol
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Off-line weqatal

Main-line weqatal

ן פ  or ְלַמַען yiqtol

Verbless clause



ה   יָּ֞ ְוהָּ

י  ֶׁ֥ יֲאָךֹ֣ כִּ ע לַ ְיבִּ ְשַבִ֧ ר נִּ ץ ֲאש ַ֨ ר  אָָּ֜ ל־הָּ יָך א  ֹ֣ה ֱאֹלה ָ֗ ְלַיֲעו ֶ֖ ׀ ְיהוָּ ו וַֽ ֶׁ֥ ְצחָּ ם ְליִּ ָּ֛ הָּ יָך ְלַאְברָּ ָּ֛ ְ  ֲאב ת  ֶ֑ ת לָּ ת  ֹ֣ ב לָּ

ים  ָּ֛ רִּ יתָּ   עָּ ַֽ נִּ ר ל א־בָּ ֶׁ֥ ת ֲאש  ת ְוט ב ֶ֖ ְגד ֹלֶׁ֥

ים  תִָּ֜ ָ֒  ובַָּ֨ ֵלאתָּ ר ל א־מִּ ֹ֣ ל־טוב  ֲאש  ים כָּ ֹ֣ ְמֵלאִּ

ת  ְבתָּ  וב ר   ַצִ֔ ר ל א־חָּ ֹ֣ י֙ם ֲאש  ֲחצובִּ

ים  ֶׁ֥ מִּ ְעתָּ  ְכרָּ ֶ֑ טָּ ר ל א־נָּ ֹ֣ ים ֲאש  ֶ֖ ְוֵזיתִּ

ֶ֖ וְ  ַכְלתָּ אָּ

ְעתָּ וְ  ַֽ בָּ    שָּ

ר מ  ֹ֣ שָּ ְלָךִ֔  הִּ

ן־ חפ  ְשַכֶ֖ ם מִּ תִּ יִּ ְצַרֶ֖ ץ מִּ ר  ֶׁ֥ יֲאָךָּ֛ ֵמא  ַֽ ר הֹוצִּ ִ֧ ֶ֑ה ֲאש  ת־ְיהוָּ ים  א  ַֽ דִּ ית ֲעבָּ ֵבֶׁ֥

ה  ִ֧ ת־ְיהוָּ יָך א  ָּ֛ א  ֱאֹלה  ֶ֖ ירָּ תִּ

ֹו  ד ְוא תֹ֣ ַתֲעב ֶ֑

ֹו  ְשמֶ֖ ַע ובִּ ֵבַֽ שָּ    תִּ

א  וןל ֹ֣ ְלכִ֔ ֶ֖ ֵתַֽ ים ֲאש  ַעמִִּ֔ ַֽ ים ֵמֱאֹלֵהי֙ הָּ ֶ֑ ים ֲאֵחרִּ ֹ֣ י ֱאֹלהִּ ם   ַאֲחֵרֶ֖ ַֽ יבֹוֵתיכ  ר ְסבִּ

י  ֹ֣ ָך  כִּ ֶ֑ ְרב  יָך ְבוִּ ֶ֖ ה ֱאֹלה  ֶׁ֥ ָּ֛א ְיהוָּ ל ַונָּ ֵאֶׁ֥

ן־  ה פ  ֱחר  ְ י ִ֠ יָ֙ך בִָּ֔ ַאף־ְיהוָּ ה ֱאֹלה ֙

יְדָךִ֔ וְ  ֹ֣ ְשמִּ ה   הִּ ַֽ מָּ ֲאדָּ ל ְפֵנֶׁ֥י הָּ ֵמַעֶ֖

א  ול ֹ֣ הְתַנסִ֔ ַֽ ם ַבַמסָּ ֶ֖ ית  סִּ ר נִּ ֶׁ֥ ם ַכֲאש  ֶ֑ ֶ֖ה ֱאֹלֵהיכ  ת־ְיהוָּ    א 

ֹור מֹ֣ וןשָּ ְשְמרִ֔ יתִּ ֶ֖ יו ְוֻחקָּ ֶׁ֥ ם ְוֵעד תָּ ֶ֑ ֹ֣ה ֱאֹלֵהיכ  ת ְיהוָּ ְצותֶ֖ ת־מִּ ְָּֽ   א  ַֽ וָּ ר צִּ ֶׁ֥ ו ֲאש 
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ה יָּ ְוהָּ
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ן פ  or ְלַמַען yiqtol

X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq

X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq

X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq

Negated yiqtol

Verbless clause

ן פ  or ְלַמַען yiqtol

Off-line weqatal

Negated yiqtol

X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq



יתָּ וְ  ָּ֛ שִּ ֶ֑ה  עָּ ֹוב ְבֵעיֵנֹ֣י ְיהוָּ ר ְוַהטֶ֖ ֶׁ֥ שָּ ַהֶָּּ֑

ַען֙  ֹ֣יַטבְלַמ֙ ְ יִּ לִָּ֔

אתָּ ו  בָָּ֗

ַָּֽרְשתָּ֙ וְ  ַֽ ה ַלֲאב  יָּ ֶ֖ ע ְיהוָּ ְשַבֶׁ֥ ר־נִּ ה ֲאש  ץ ַהט בִָּ֔ ר  ֹ֣ אָּ ת־הָּ יָך  א  ַֽ ת 

ף  ה   ַלֲהד ֶׁ֥ ַֽ ר ְיהוָּ ֶׁ֥ ב  ר דִּ ֶ֖ ֶ֑יָך ַכֲאש  נ  פָּ יָך מִּ ֶ֖ ל־א ְיב  ת־כָּ א 

י־  ַֽ ְלָךֶׁ֥ כִּ ְשאָּ י֙ם וְ יִּ ֻחקִּ ת ְוַהַֽ ֵעד ָ֗ ה הָּ ֹ֣ ר מָּ ר ֵלאמ ֶ֑ ֶ֖ חָּ ְנָךָּ֛ מָּ ה ֱאֹל בִּ ֶׁ֥ ה ְיהוָּ ָּ֛ וָּ ר צִּ ֶׁ֥ ים ֲאש  טִִּ֔ ְשפָּ ם   ַהמִּ ַֽ ְתכ  ינו א  ֵהֶ֖

ֹ֣ וְ  ַמְרתָּ ְנָךִ֔  אָּ ְלבִּ

ים  ָּ֛ דִּ ינוֲעבָּ ֶׁ֥ יִּ ם  הָּ יִּ ֶ֑ ְצרָּ ה ְבמִּ ְלַפְרע ֶ֖

נו יֵאִ֧ ה  ַוֶֹּ֑וצִּ ַֽ ָוָּ ֶׁ֥ד ֲחזָּ ם ְביָּ יִּ ְצַרֶ֖ מִּ ָּ֛ה מִּ ְיהוָּ

ן ֵתֹ֣ ְצַרָּ֛ ַוִֶּּ֑ ים ׀ ְבמִּ ִ֧ עִּ ים ְורָּ ים ְגד לִַּ֨ מ ְפתִּ ת וִ֠ ה אֹות ֹ֣ ֹו ְלֵעיֵנַֽינו ְיהוָָּ֡ ל־ֵביתֶ֖ ה וְבכָּ ם ְבַפְרע ֶׁ֥ יִּ

נו  ֶ֖ יאְואֹותָּ ֹ֣ ם הֹוצִּ ֶ֑ שָּ מִּ

ַען֙  יאְלַמ֙ ֹ֣ בִּ ר נִּ הָּ ֶׁ֥ ץ ֲאש  ר  אִָּ֔ ת־הָּ נ֙ו א  ֙ ת לָּ ת  נו לָּ  ינו   א תִָּ֔ ע ַלֲאב ֵתַֽ ְשַבֶ֖

ה ַוְיַצֵוֹ֣נו ל  ֵאִ֔ ים הָּ ֹ֣ ל־ַהֻחקִּ ת־כָּ ה ַלֲעשֹו֙ת א  ְיהוָָּ֗

ה  ֶ֖ ְראָּ ינו  ְליִּ ֹ֣ה ֱאֹלֵהֶ֑ ת־ְיהוָּ א 

ֹוב  ים  ְלטֶׁ֥ מִִּ֔ ל־ַהֶָּּ֑ נ֙ו כָּ ֙ לָּ

נו  ה   ְלַחֶּ֑ ֵתֶ֖ ַֽ ֹום ַהז  ְכַהֶֶּׁ֑֥

ה  ֶ֖ ָוָּ ה וְצדָּ ְהי  ַֽ צְ תִּ ל־ַהמִּ ת־כָּ ֹות א  ר ַלֲעשָ֜ ְשמ ַ֨ י־נִּ ַֽ נו כִּ ֶ֑ ֶׁ֥ ־לָּ ינו ַכֲאש  ה ֱאֹלֵהֶ֖ ֶׁ֥ ְפֵנָּ֛י ְיהוָּ את לִּ ֹ֣ה ַהז ָ֗ נו   וָּ ַֽ וָּ ר צִּ
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