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ַעל  ם ְיהָֺֺו֖ה ּוַב֣ ה נֵֹק֥ ל ַקּ֤נֹוא ְונֵֹק֙ם ְיהָֺֺו֔ י׃ ֵא֣ קִֹׁשֽ ֶא֯לְ ֶפר ֲחֹ֛זֹון ַנ֖חּ֯ום ָהֽ יְנֵו֑ה ֵס֧ א ִנֽ ַמָּׂש֖
ה  ִי֙ם ּוְגָד֯ול־ּ֔כַֹח ְוַנֵק֖ ֶרְך ַאַּפ֙ ה ֶא֤ יו׃ ְיהָֺֺו֗ ְיָבֽ ר ֖הּוא ְלאֹֽ יו ְונֹוֵט֥֯ ם ְיהָֺֺו֙ה ְלָצָר֔ ה נֵֹק֤ ֵחָמ֑
הּו  ֵׁש֔ ַּֽיְּב֯ ר ַּבָּי֙ם ַוֽ יו׃ ֹּגֹוֵע֤֯ ק ַרְגָלֽ ֽן ֲאַב֥ ָר֙ה ַּדְרּ֔כֹו ְוָעָנ֖ ה ּוִבְׂשָע֯ ה ְּבסּוָפ֤ ה ְיהָֺֺו֗ א ְיַנֶק֑ ֹ֣ ל
ֲעׁ֣שּו  ָרֽ ָהִרי֙ם  ל׃  ֻאְמָלֽ ְלָב֖נֹון  ַרח  ּוֶפ֥ ל  ְוַכְרֶמ֔ ָּבָׁשן֙  ל  ֻאְמַל֤ יב  ֱחִר֑ ֶהֽ ְוָכל־ַהְּנָה֖רֹות 
ִלְפֵנ֤י  ּה׃  ָבֽ ְוָכל־֥יֹוְׁשֵבי  ל  ְוֵתֵב֖ יו  ִמָּפָנ֔ ֶר֙ץ  ָהָא֙ א  ַוִּתָּׂש֤ גּו  מָֹג֑ ִהְת֯ ְוַהְֹּגָב֖עֹות  ּנּו  ִמֶּמ֔
ּנּו׃  ֥צּו ִמֶּמֽ ים ִנְּת֯ ֯ ׁש ְוַהֻּצִר֖ ֵא֔ ה ָכ֯ ֲח֣רֹון ַאּ֑פֹו ֲחָמתֹ֙ו ִנְּתָכ֣ י ָי֖קּום ַּבֽ ֲע֔מֹד ּוִמ֥ י ַיֽ ַֹזְעמֹ֙ו ִמ֣
ּה  ה ְמקֹוָמ֑ ֲעֶׂש֣ ר ָּכָל֖ה ַיֽ ֶטף עֵֹב֔ ַע ֥חֵֹסי ֽבֹו׃ ּוְבֶש֣ ה ְויֵֹד֖ ה ְלָמ֖עֹוֹז ְּב֣יֹום ָצָר֑ ֣טֹוב ְיהָֺֺו֔
ִים  ֲעַמ֖ א־ָת֥קּום ַּפֽ ֹֽ ה ל ה ָּכָל֖ה ֣הּוא עֶֹׂש֑ ה־ְּתַחְּׁשבּון֙ ֶאל־ְיהָֺֺו֔ ף־ֽחֶֹׁשְך׃ ַמֽ יו ְיַרֶּד֯ ְואְֹיָב֖
ְך  א׃ ִמֵּמ֣ ׁש ָמֵלֽ ׁש ָיֵב֖ ֔לּו ְּכְַק֥ ים ֽאּוּ֯כְ ם ְס֯בּוִא֑ ְבָא֖ ים ּוְכָס֯ ֻבִכ֔ ים ְס֯ י ַעד־ִסיִר֣ ה׃ ִּכ֚ ָצָרֽ

ַעל׃ ]פ[   ץ ְּבִלָּיֽ ה יֵֹע֖ ב ַעל֯־ְיהָֺֺו֖ה ָרָע֑ א חֵֹׁש֥ ָיָצ֔
א ֲאַעֵּנְֽ֖ך ֽעֹוד׃  ֹ֥ ְך ל ִת֔ ִּנ֯ ר ְוִע֨ ן ָנ֖גֹוּ֯זּו ְוָעָב֑ ים ְוֵכ֥ ן֯ ַרִּב֔ ה ִאם־ְׁשֵלִמי֙ם ְוֵכ֣ ר ְיהָֺֺו֗ ּ֣כֹה׀ ָאַמ֣
ע  א־ִיָּזַר֥ ֹֽ ל ה  ְיהָֺֺו֔ ֶליָ֙ך  ָע֙ ְוִצָּו֤ה  ק׃  ֲאַנֵּתֽ ִיְך  ּומֹוְסרַֹת֖ ִיְך  ֵמָעָל֑ ֯הּו  מֵֹט֖ ֶאְׁשּ֥בֹר  ה  ְוַעָּת֛
ֹוָת׃ ]ס[ י ַק֯לֽ ָך ִּכ֥ ֶר֖ ים ִקְב֯ ה ָאִׂש֥ ֶסל ּוַמֵּסָכ֛ ית ֶּפ֧ יָך ַאְכִר֨ ית ֱאֹלֶה֜ ִמִּׁשְמָ֖ך ֑עֹוד ִמֵּב֨

]א:3[ בשערה ֗ב כ֗ת שין בקריה וסימ֗נ בסופה ובשערה . ישופני•    ]4[ גוער ֗ב בק]רי[ה וסימ֗נ ]גוער ב[ים 

ויב]ש[הו . הנני גער ]לכם[•    ]10[ אוכלו ֗ג בקריה כקש . קברות .  ושלאחריו •  
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 יעשה | ֽיעשה      •ALCS1L18L20 ובׁשטף | (err)  ובשטף ALCS1L20 | L18 (indet)•     8 בחרון | ֽבחרון   •L ֽיעמוד
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כ֔לו | ֽאוכ֔לו  ALCS1L18L20•    10 פעמים  |  ֽפעמים   •AS1L18L20 לא־תקום | LC תקום      •L18 ֻאכ֔לו | ALCS1L20 ֻא֨

 וענ֔תך | ALCS1L20 ו֨ענ֔תך   •LL18 נגֹזו | ACS1L20 נגוֹזו ALL18•    12  כה  ]ס[ :בליעל | CS1L20  כה  ]פ[ :בליעל 11
L18•   13  וע֕תה | וע֛תה   ALCS1L18L20•   מעליך AS1L18L20 | ֽמעליך LC•   ומוסרתיך ALS1L20 | וֽמוסרתיך 
CL18•   14  ֽלא־יֹזרע  LCL18 |  לא־יֹזרע AS1L20•   ס[ : קלות[  הנה C | קלות : ]הנה  ]פ ALS1L18L20•  
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י  ִיְך ַׁשְלִמ֣ ה ַחַֹּג֖֯ י ְיהּוָד֛ ֧ יַע ָׁש֔לֹום ָחֹּ֯גִ י ְמַבֵּׂש֙ר ַמְׁשִמ֣ ים ַרְגֵל֤ ָהִר֜ ה ַעל־ֶהֽ ִהֵּנ֨  
ִֽיְך  יץ ַעל־ָּפַנ֖ ה ֵמִפ֛ ת׃ ָעָל֥ ְך ְּבִלַּיַ֖על ֻּכֹּ֥לה ִנְכָרֽ ור־ָּב֥ ֲעָב֯ יף ֛עֹוד ַלֽ א יֹוִס֥ ֹ֨ ִיְך ִּכ֩י ל ְנָדָר֑
֙ה ֶאת־ְֹּג֣אֹון  ב ְיהָוֹ י ָׁש֤ ץ ּ֖כַֹח ְמֽאֹד׃ ִּכ֣ ִים ַאֵּמ֥֯ ֶרְ֙ך ַחֵּז֣ק ָמְתַנ֔ ה־ֶד֙ ה ַצּ֯פֵ ָנ֣צֹור ְמצּוָר֑
ם  ָּד֗ י֯הּו ְמָא֯ ן ִֹּגּבֵֹר֜ תּו׃ ָמֵג֨ ם ִׁשֵחֽ ים ּוְֹזמֵֹר֯יֶה֖ ִק֔ י ְבָק֯קּו֙ם ּֽבְֹק֯ ל ִּכ֤ ֲע֔קֹב ִּכְג֖אֹון֯ ִיְׂשָרֵא֑ ַיֽ
לּו׃ ]פ[ ְרָעֽ֯ ים ָהֽ י֑נֹו ְוַהְּברִֹׁש֖֯ ֶכב ְּב֣יֹום ֲהִכ֯ ֥דֹת ָהֶר֖ ים ְּבֵאׁש־ְּפ֯לָ ָלִע֔ ִי֙ל ְמֻת֯ ַאְנֵׁשי־ַח֙
ים  ַּכְּבָרְִק֖֯ ים  ַּכַלִּפיִד֔ יֶהן֙  ַמְרֵא֯ ְרחֹ֑בֹות  ָּבֽ ּון  ְׁשַּתְקְׁש֖ק֯ ִיֽ ֶכב  ָהֶר֔ ִיְתהְֹל֣לּו  ַּבחּוצֹו֙ת 
י  ֲעֵר֥ ְך׃ ַׁשֽ ן ַהּסֵֹכֽ ַכ֖ ּה ְוֻה֯ ֲהרּ֙ו חֹוָמָת֔ ם ְיַמֽ ֲהִלָכ֯וָת֑ ְׁש֖לּו ַּבֽ יו ִיָּכֽ צּו׃ ִיְֹזּכֹ֙ר ַאִּדיָר֔ ְירֹוֵצֽ֯
גֹו֙ת  ֲה֯ ְמַנֽ יָה  הֶֹת֗ ְוַאְמ֯ ָתה  ֽהֲֹעָל֑֯ ה  ֣ ֹֻּגְל֯תָ ב  ְוֻהַּצ֖֯ ָנֽמֹוג׃   ְוַהֵהיָכ֖ל  חּו  ִנְפָּת֑֯ ַהְּנָה֖רֹות 
ים  ָּמה ָנִס֔ יא ְוֵה֣ יֵמי ִה֑ ִים ִמ֣ ַכת־ַמ֖ ן׃ ְוִניְנֵו֥ה ִכְבֵר֯ ֵבֶהֽ ֖פֹת ַעל־ִלְב֯ ים ְמֽתְֹפ֯ ֹול יֹוִנ֔ ְּכ֯ק֣
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]ב:5[ ישתקשקון ֗ל֗כ יאספון ֗ל֗כ יבהלון ֗ל֗כ יגועון ֗ל֗כ ידחקון ֗ל֗כ יהתיבון ֗ל֗כ יובילון ֗ל֗כ יֹזידן ֗ל֗כ 
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יעדרון ֗ל֗כ יפילון ֗ל֗כ יקימון ֗ל֗כ ירויון ֗ל֗כ ישקון ֗ל֗כ יתמלאון ֗ל֗כ •   
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  :הרעלו   | בחוצות  ]פ[ : הרעלו  •ALCS1L18L20 הרעלו | ֽהרעלו  •LCL18 פלדות | AS1L20 פלדת
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 LCL20 בהֽלכותם | AS1 בהלכותם  | ֽבהלכותם   •ALCS1L20 יכשלו | L18 יֽכשלו L18L20•    6 כלפדים |
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֕בֹד ִמּ֖כֹל  ה ָּכ֯ ֙ה ַלְּתּ֯כּוָנ֔ ֶצ֯ ין ֵק֙ ב ְוֵא֥ ֶסף ּ֣בֹּזּו ָֹזָה֑ ה׃  ּ֥בֹּזּו ֶכ֖ ין ַמְפֶנֽ ִעְמ֥דּו ֯ ֲע֖מֹדּו ְוֵא֥
ִים ְוַחְלָחָל֙ה ְּבָכל־ ק ִּבְרַּכ֗ ס ּוִפ֣ ב ָנֵמ֜ ה ְוֵל֨ ָק֑ ה ּוְמֻבָל֯ ה ּוְמבּוְָק֖֯ ֯ ה׃ ּבּוְָק֥ י ֶחְמָּדֽ ְּכִל֥
ים  ַלְּכִפִר֑ ּוא  ֖ה֯ ה  ּוִמְרֶע֥ ֲאָר֔יֹות  ְמ֣עֹון  ַאֵּי֙ה  ּור׃   ָפאֽר֯ ִקְּב֥צּו  ם  ֻכָל֖ ּוְפֵנ֥י  ִים  ָמְתַנ֔
יו  י ֽגֹ֯רָֹת֔ יד׃ ַאְרֵי֤ה טֵֹר֙ף ְּבֵד֣ ֲחִרֽ ין ַמֽ ם ֹּ֥גּור ַאְרֵי֖ה ְוֵא֥ יא ָׁש֛ ה ָלִב֥ ר ָהַלְ֩ך ַאְרֵי֨ ֲאֶׁש֣
ְיהָֺֺו֣ה  ְנֻא֙ם  ִיְך  ֵאַל֗ ִהְנִנ֣י  ה׃  ֵרָפֽ ֯טְ יו  ֖ יו ּוְמעֹנֹ֯תָ ֶרף חָֹר֔ ַוְיַמֵלא־ֶט֣ יו  אָֹת֑ ְלִלְב֯ ק  ּוְמַחֵּנ֖֯
ְך  ֶר֙ץ ַטְרֵּפ֔ י ֵמֶא֙ ֶרב ְוִהְכַרִּת֤ אַכל ָח֑ ֹ֣ ִיְך ּת ּה ּוְכִפיַר֖ ָּב֔ ָעָׁשן֙ ִרְכ֯ י ֶבֽ ְצָב֔אֹות ְוִהְבַעְרִּת֤

ֶכה׃  ]פ[ ע ֖עֹוד ֥קֹול ַמְלָאֵכֽ֯ א־ִיָּׁשַמ֥֯ ֹֽ ְול
ַעׁש  ֶרף׃ ֣קֹול ׁ֔שֹוט ְו֖קֹול ַר֣ ֽ יׁש ֯טָ א ָיִמ֖֯ ֹ֥ ה ל ֶר֙ק ְמֵלָא֔ ַחׁש ֶּפ֙ ּה ַּכ֤ ים ֻּכָל֗ יר ָּדִמ֑ ֖הֹוי ִע֣
ית ְורֹב  ק ֲחִנ֔ ֶר֙ב ּוְבַר֣ ַהב ֶח֙ ה ְוַל֤ ֲעֶל֗ ׁש ַמֽ ה׃ ָּפָר֣ ה ְמַרֵקָדֽ ר ּוֶמְרָּכָב֖ ן ְו֣סּוס֯ ּדֵֹה֔ אֹוָפ֑
ן  ה ֥טֹוַבת ֵח֖ ם׃ ֵמרֹ֙ב ְֹזנּוֵנ֣י ֹזֹוָנ֔ ֖לּו ִּבְגִוָּיָתֽ ְׁש֯ ה ְיָכֽ ֶצ֙ה ַלְֹּגִוָּי֔ ין֯ ֵק֙ ֶגר ְוֵא֥ ל ְו֣כֶֹבד ָּפ֑ ָחָל֖
ִיְך ְנֻא֙ם  יָה׃ ִהְנִנ֣י ֵאַל֗ ֶפֽ יָה ּוִמְׁשָּפ֖חֹות ִּבְכָׁש֯ ֶרת ֹּגֹוִי֙ם ִּבְֹזנּוֶנ֔ ים ַהּמֶֹכ֤֯ ֲעַל֣ת ְּכָׁשִפ֑ ַּבֽ
ְֽך׃  ְך ּוַמְמָל֖כֹות ְקלֹוֵנֽ ֵר֔ י גֹוִי֙ם ַמְע֯ ִֽיְך ְוַהְרֵאיִת֤ ִיְך ַעל־ָּפָנ֑ י ׁשּוַל֖ ְיהָֺֺו֣ה ְצָב֔אֹות ְוִגֵליִת֥
ְך  ֹוד ִמֵּמ֔ ִיְ֙ך ִיּ֯ד֣ ֽרִֹאי׃ ְוָהָי֤ה ָכל־רַֹא֙ יְך ְּכ֯ יְך ְוַׂשְמִּת֖ ְלִּת֑ ים ְוִנַּב֯ ִיְך ִׁשֻקִצ֖ י ָעַל֛ ְוִהְׁשַלְכִּת֥
ִמּ֣נֹא  יְטיִבי֙  ֲהֵתֽ֯ ְך׃  ָלֽ ים  ֲחִמ֖ ְמַנֽ ׁש  ֲאַבֵק֥ ִין  ֵמַא֛ ּה  ָל֑ ָי֣נּוד  י  ִמ֖ ה  יְנֵו֔ ִנֽ ה  ָד֣ ָׁשְּד֯ ְוָאַמ֙ר 
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]ב:10[ ואין קצה ֗ה בקריה וסימנהון לאצרתיו. למרכבתיו . לתכונה . לגויה . ומצרים •    ]12[ הוא דכ֗ת היא ֗ו בקריה 

וסימנהון ומרעה . עמל . עון . חלקך . ומראה . מידך •   ]14[  ישמע ֗י בקריה וסימ֗נ תשמרו . בארצך . וגלתי . כהקיר . 

במקום . בסוגר . כנוריך . מלאככה . יעקבם . וגם נביאים . וחד וישמע •   ]ג:3[ מעלה ֗ח בקריה וסימנהון שמואל . אסיא . 

שיציא . נהרהון . דמואבאי . וברק . ברקין . בבבל •   

| ֽמחריד ALCS1L18L20•   12 לתכונה  |  לתּכונה 10 ֽגר֔תיו ALCS1L18L20•    13 מחריד    |  ֽגרו֔תיו 
LCL18 | גרו֔תיו AS1L20•   ומענתיו AS1L18L20 | ומֽענתיו LC•    14 ֽבעשן LC | בעשן AS1L18L20•   

 ALCL20 |  L18 מלאכֵכה | S1 מלאכֶכה   •S1 ולא ישמע | AL20 ולא־ישמע | LCL18 וֽלא־ישמע

(indet)•    פ[ :מלאככה[  הוי ACS1L18L20  |  מלאככה : ]הוי  ]ס L•      Ch 3:3  ֽמעלה  |  מעלה 
ALCS1L18L20•   וב֣רק ALCL20 | ֽוברק L18 | S1 (indet)•    יכש֖לו  | יֽכש֖לו ALCS1L20 |  וֽכש֖לו L18•      

 והראתי | ALCS1L20 והראיתי ALCS1L18L20•       5 בעלת  |  ֽבעלת    •L18 טבת  | ALCS1L20 טובת 4
L18•        7  מֽנחמים   |    •N1ALCS1L18L20 התיטבי | N2   התיטיבי ALCS1L18L20•    8 מנחמים 
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ה  ּה׃ ּ֥כּוׁ֯ש ָעְצָמ֛ ם֯ ִמָּי֖ם חֹוָמָתֽ יל ָי֔ ּה ֲאֶׁשר־ֵח֣ יב ָל֑ ִים ָסִב֣ ים ַמ֖ ֙ה ַּבְיאִֹר֔ ָא֔מֹון ַהּֽיְֹׁש֯בָ
ִבי  ַבֶּׁש֔ ה  ָהְלָכ֣ ַלֹּגָֹל֙ה  יא  ַֹּגם־ִה֗ ְך׃  ֵתֽ ְּבֶעְֹז֯רָ ָה֖יּו  ים  ְולּוִב֔ ּ֣פּוט  ֶצה  ין֯ ֶק֑ ְוֵא֣ ִים  ּוִמְצַר֖
֯יָה  ְוָכל־ְֹּגדֶֹל֖ ל  גֹוָר֔ ַיּ֣דּו  יָה֙  ֶּד֙ ְוַעל־ִנְכּ֯בַ ָּכל־חּו֑צֹות  אׁש  ֹ֣ ְּבר ׁ֖שּו  ְיֻרְּט֯ יָה  עָֹלֶל֛ ם  ַֹּג֧
ֵמאֹוֵיֽב׃  ָמ֖עֹוֹז  י  ִׁש֥ ְּתַב֯קְ ְּת  ַֹּגם־ַא֛ ה  ֲעָלָמ֑֯ ַנֽ י  ְּתִה֖ י  ִּתְׁשְּכִר֔ ְּת  ַֹּגם־ַא֣ ים׃  ַבִּזְִקֽ ֥קּו  ֻרּ֯תְ
ְך  ֤ ַעּ֯מֵ ה  ִהֵּנ֨ ל׃  אֹוֵכֽ֯ י  ַעל־ִּפ֥ ְפ֖לּו  ְוָנֽ ִאם־ִיּ֕נֹועּו  ים  ִעם־ִּבּכּוִר֑ ים  ְּתֵאִנ֖ ִיְך  ָּכל־ִמְבָצַר֔
י  ֵמ֤ ִיך׃  ְּבִר֯יָחֽ ׁש  ה ֵא֖ ְך ָאְכָל֥ י֯ ַאְרֵצ֑ ֲעֵר֣ ַׁשֽ ִנְפְּת֖חּו  ֹוַח  ִיְך ָּפ֥ת֯ ְל֣אֹיַב֔ ְך  ָנִׁשי֙ם ְּבִקְרֵּב֔
ם  ן׃ ׁ֚שָ יִקי ַמְלֵּבֽ ֲחִֹז֥ י ַב֖חֶֹמר ַהֽ ִס֥ יט ְוִרְמ֯ ִיְך ּ֧בִֹאי ַבִּט֛ י ִמְבָצָר֑ ְך ַחְּזְִק֖ ִבי־ָל֔ ֲא֯ ָמצֹו֙ר ַׁשֽ
ה׃  ַאְרֶּבֽ י ָּכֽ ְּבִד֖ ְתַּכ֯ ק ִהֽ ֶל֯ ד ַּכֶּי֔ ְך ַּכָּיֶ֑לק ִהְתַּכֵב֣ ֶרב ּֽתֹאְכֵל֖ ְך ֶח֔ יֵת֣ ׁש ַּתְכ֯רִ ּתֹאְכֵלְ֣ך ֵא֔
ִיְך  ַר֖ ה ְוַטְפ֯סְ ַאְרֶּב֔ ִיְ֙ך ָּכֽ ַר֙ ט ַוָּיֽעֹף׃ ִמְּנָֹז֯ ִים ֶיֶ֥לק ָּפַׁש֖ ִיְך ִמּֽכֹוְכֵב֖י ַהָּׁשָמ֑ ִהְרֵּביְת֙ ֽרְֹכַל֔
ְמקֹ֖מֹו  ע  ְולֹא־נֹוַד֥ ֯ד  ְונַֹד֔ ָח֙ה  ְֽר֯ ָֹזֽ ֶמׁש  ֶׁש֤ ה  ָר֔ ָק֯ ְּב֣יֹום  ַּבְֹּגֵדרֹו֙ת  ַהחֹוִנ֤ים  י  ֹּגָֹב֑֯ ֹוב  ְּכ֣ג֯
ין  ְוֵא֥ ים  ַעל־ֶהָהִר֖ ַעְּמָ֛ך  ָנ֧פֹׁ֯שּו  יָך  יֶר֑ ַאִּד֯ ִיְׁשְּכ֖נּו  ַאּׁ֔שּור  ֶלְך  ֶמ֣ יָ֙ך  רֶֹע֙ ָנ֤מּו  ַאָּיֽם׃ 
י  יָך ִּכ֗ ְקעּו ַכ֙ף ָעֶל֔ י ִׁשְמֲעָ֗ך ָּת֤ ָך ּ֣כֹל׀ ֽׁשְֹמֵע֣ ה ַמָּכֶת֑ ָך ַנְחָל֖ ה ְלִׁשְבֶר֔ ץ׃ ֵאין־ֵּכָה֣ ְמַקֵּבֽ

יד׃ ָעְתָ֖ך ָּתִמֽ ה ָרֽ ְבָר֥ י לֹא־ָעֽ ַעל־ִמ֛
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 | N2ALCL20 ָעְצמה C | S1 (indet)•      9 ֽחומתה | ALL18L20 חומתה   •L18 הישבה | ALCS1L20 הֽישבה

צה   •N1S1L18 ֳעְצמה צה | L18 ֶק֑  ALS1L18L20 עלליה   •C ֽהלכה | ALS1 L18L20 הלכה ALCS1L20•    10 ֵק֑

בּזקים   •ALCS1L20 גדוליה | L18 גדליה    •S1 חוצת | ALCL18L20 חוצות    •C ֽעולליה |  |  בּזקים 

ALCL18L20 | S1 (indet)•    11 ֽנעלמה LC | נעלמה AS1L18L20•   מאויב ALS1L20 |  ֽמאויב C |  מאיב 
L18•    12 יך יך | CL18 כל־מבצַר֔ יך | ALS1 ֨כל־מבצַר֔    •ALCS1L18L20 ונפלו | וֽנפלו    •L20 כל־מבצֶר֔

     •L18 ֽאכלה  | ALCS1L20 אכלה    •ALCS1L18L20 שערי | ֽשערי    •ALCS1L18L20 לאְיביך  |  לאיביך 13

 ALS1L18L20 תאכ֣לך ALS1L18L20•   15 החֹזיקי | C ֽהחֹזיקי    •S1 שאבי־֔לך  | ALCL18L20 ֽשאבי־֔לך 14

 | CL20 ֽכארבה   •ALCS1L18L20  התּכּבד   |  התּכבד   •ALCS1L18L20 תאכ֖לך  |  ֽתאכ֖לך   •C ֽתאכ֣לך |

   מֽכוכבי    •AS1L20 רכליך | LCL18 ֽרכליך     •ALCS1L18L20 הרבית | הרביְת ALS1L18•    16 כארבה
   •L20 גובי | ALCS1L18 גבי   •S1L18 כארבה |  ALCL20 ֽכארבה L18•    17 מֽככבי | ALCS1L20  מכוכבי |

 ונודד | AL20 ונדד    •L20 | S1 (indet) ֹזרחה | ALCL18 ֹֽזרחה   •L18 החנים |  LC ֽהחונים  | AS1L20 החונים
LCS1L18•    ולא־נודע AL20 | וֽלא־נודע LCS1L18•    מקמו L18 |  מקומו ALCS1 L20•    18 על־ההרים 
ALS1L18L20 |  על־ֽההרים C•    19 ֽשמעי L18 | שמעי ALCS1 L20•   לא־ֽעברה L20 | ֽלא־עברה LCL18 | 

   •ALS1L20 | L18 (indet) רעתך | C ֽרעתך    •AS1 לא־עברה
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