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 דקדוקי קריאה במגילת רות ובקריאות חג השבועות ובהפטרות

כל התיקונים כאן , לשמחתנו מגילת רות כולה נשתמרה בכתר ארם צובא המצוי בידינו: הערה
יש , כמו כן. אין להשגיח כלל אם יש סתירה מנוסח מקורות אחרים, על כן. מושתתים על מקור זה

  קרי וכתיב וגם קרי ללא כתיבלשים לב לכך שמגילת רות גדושה במקרים של

  
יא א  י  ......ַוְיִה֗  .ד בשוא נח וכן בכל מקום"היו :ַוְיִה֥

י א ב י. Naomi: )"ישראלית"קריאה (ן בקמץ רחב קרא "הנו: ָנֳעִמ֝ ם ְׁשֵנֽ המילה  :ָבָנ֣יו׀ ַמְח֤לֹון-ְוֵׁש֥

ְהיּו .1מוטעמת במונח לגרמיהָבָנ֣יו׀  ם-ַוִּיֽ   ד הראשונה"העמדה קלה ביו׃ ָׁשֽ

ם א ד  .ן בשוא נע"עם זאת השי, ד"טעם נסוג אחור ליו :ַוֵּיְׁ֥שבּו ָׁש֖

ּה׃  א ה   להקפיד לבטא את המפיקּוֵמִאיָׁשֽ

ְיָתה א ז ָּמה-ָהֽ   א הראשונה"העמדה קלה בה :ָּׁש֔

ְבָנה א ח ן דגושה " השי2ת בשווא נח למרות שהם אחרי תנועות גדולות"ף והבי"הכ :ֵלְ֣כָנה ּׁשֹ֔

  ".אתי מרחיק"מטעם 
ֹ א י ְרָנהַוּת ּה-אַמ֖   . 3הראשונה מבין השתיים מוטעמת במאיילא, שתי מילים מוקפות :ָּל֑

ְרָנה א יג   ן שמאלית"ׂשי :ְּתַׂשֵּב֗

ָנהא יד ּה. ן שמאלית"ׂשי : ַוִּתֶּׂש֣ ּה .ד בפתח"הלמ :ַלֲחמֹוָת֔ ְבָקה ָּבֽ דגש , ת"טעם נסוג אחור לדל׃ ָּד֥

  ת מדין אתי מרחיק"חזק בבי
4 א טז   ן בקמץ קטן"העי :ְלָעְזֵב֖

ֶרא א יח   בספר סימנים טעו כאן והטעימו זקף קטון :ַוֵּת֕

יא כא ָנה ִב֔ י׃ . ן"טעם נסוג אחור לעי : ָע֣ ע ִלֽ ַרֽ   א"טעם נסוג אחור להֵה֥

ָבהא כב    . ד ג, וכן בהמשך ב ו. 4ן מלעיל" הטעם בשיַהָּׁש֖

ע ב א  ע,כתיבמֹיָד֣   ת בקמץ"הדלי. קרי  מֹוָד֣

הַו. ד בשווא נע"הלמ :ָּנ֤א-ֵאְלָכה ב ב , ף מנוקדת לרוב בחטף קמץ"על אף שבדפוסים הקו :ֲאַלֳּקָט֣

י .כן הדבר גם בהמשך, נכון לבטא שם שווא נע ההטעמה , בניגוד להרגל שבשפה היומיומית :ְלִכ֥

  ף"בכ
ָה ב ג  ֶקר ִמְקֶר֔ ָהבחלק מהדפוסים מוטעם תיבת  :ַוִּי֣    ברביע אך הנכון הוא בזקףִמְקֶר֔

אְמרּו ֖לֹוב ד ֹ֥ ף הראשונה "הכ, על אף הקושי :ְיָבֶרְכ֥< .ם בשוא נע"ד והמ"ג אחור ליוטעם נסו : ַוּי

  בשווא נח
יב ז    .ו"מלרע הטעם בתי ְוָאַסְפִּת֣

ַעְּתב ח  י. ן בפתח"העי :ָׁשַמ֣   .ש מלרע"הטעם ברי :ַתֲעבּוִר֖

4. מלרע: ִיְקצֹרּון֙ ב ט   ן בקמץ קטן"הנו :ָנְגֵע֑

  ן בקמץ קטן"הנו׃ ָנְכִרָּיֽה ב י

ַעְּת ְּת֥מֹולָי-לֹא ב יא ו שבסוף "יש להיזהר מלהבליע את התי, ן בפתח וכן הדבר גם בהמשך"העי :ַד֖

  התיבה הראשונה עם זו שבתחילת התיבה השנייה
י .ן בקמץ חטוף"א בקמץ גדול והעי"הפ :ָּפֳעֵל4֑ ב יב את ַלֲח֥סֹות -ֲאֶׁשר .ו בשווא נח"התי :ּוְתִה֨ ָּב֖

יו׃ -ַּתַחת    5'תחת '-' לחסות'יש להקפיד על הפרדת התיבות , אתָּב֖-ֲאֶׁשרטעם טפחא בתיבת ְּכָנָפֽ

< ב יג י<ת בקמץ ובהמשך הפסוק בחולם "החי :ִׁשְפָחֶת֑   ִׁשְפחֶֹתֽ

ַעזב יד ה ֿבֹ֝ ּה-ַוִּיְצָּבט .ת אחריה רפויה"א ועל כן הבי"אין מפיק בה : ָל֨  .ת בקמץ קטן"הבי :ָל֣

אַכל ֹ֥   במלעיל :ַוּת

                                                           

  .66' עמ" טעמי המקרא" הרב ברויאר מופיע לרוב לפני רביע ראה על כך בספרו של, מונח שהוא טעם מפסיק 1
  השווא שלאחריה הוא נח,  כאשר ההטעמה בהברה המונעת בתנועה גדולה:אין זה יוצא מן הכלל 2

  ).הוא מופיע גם בקריאת המפטיר של שבועות(המאיילא הינו טעם מחבר , על אף הדמיון בינו לבין הטיפחא, ם יש מאיילא"במ 3
 . מלרעיש כאן שינוי משמעות אם יקרא 4

  .ך"ו רפויה כסמ"וגם אינם מכירים בהבחנה של קריאת תי, ו רפויה לדגושה"לאלו שאינם מבחינים בין תי 5
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ּה ב יח   ן בקמץ קטן"הׂשי׃ ִמָּׂשְבָעֽ

ְטְּת ב יט   ת בשווא נח על אף הקושי"הטי :ִלַּק֤

אֶמר ֣רּות ַהּמֹוֲאִבָּי֑ה ב כא ֹ֖ אֶמרטעם טפחא בתיבת  :ַוּת ֹ֖ ין. ַוּת   .ף מלרע"הטעם בקו: ִּתְדָּבִק֔

  
  בפרק ג יש לשים לב לקרי וכתיב

יַטב ג א 4-ִיֽ   ד"העמדה קלה ביו׃ ָלֽ

יׁשג ג    . 6ץ ולא בשוא"ד בקמ"הלמ: ָלִא֔

  ת אחריה רפויה"ף בשווא נח והבי"הכ, קטןן בקמץ "השי :ְבָׁשְכ֗בֹו ג ד

י -ֲאֶׁשר ג ה י֖◌ -ַ-ֵ- ּתֹאְמִר֥ יקרי  :ֵאַל֖    אך ללא כתיבֵאַל֖

< ג ט ְת֔<כאן במלעיל ובהמשך הפסוק במלרע  :ֲאָמֶת֔   במלרע :ּוָפַרְׂשָּת֤ .ֲאָמ֣

י-ַאל ג יא יְרִא֔   .הקורא בשוא נח משנה משמעות ללשון ראייה, ש בשווא נע"רי :ִּת֣

י  ג יב לִּכ֥   . אך ללא קריאם כתיב : אם ֹגֵא֖

  ף בחטף קמץ"ל בקמץ גדול והאל"הגימ :ְלָגֳאֵל4֛ג יג 

ּה- ְוֶאֳחִזיג טו   ם בקמץ קטן"המ :ַוָּיָ֤מד. ת בחטף קמץ הנקראת כחולם"החי: ָב֖

י ג יז ר  .ן"טעם נסוג אחור לנו :ָנַ֣תן ִל֑ י ָאַמ֣ י -ַ-ֵ-ִּכ֚ יקרי  :ֵאַל֔    אך ללא כתיבֵאַל֔

ה-ְׁשבּו א דגושה בניגוד לפסוק הבא שם היא רפה"הפ :הֹּפ֖-ְׁשָבה ד א י. ֹפ֑ שניהם  :ְּפKִנ֣י ַאְלֹמִנ֑

ב׃  .במלרע   הראשון במלעיל והשני במלרעַוָּיַ֖סר ַוֵּיֵׁשֽ

ָבהד ג    . 7ן מלעיל"הטעם בשי: ַהָּׁש֖

ה ד יא   במלרע :ַהָּבָא֣

ה ד יב ה .אחרת משנה משמעות, ד בשווא נע"הלמ :ָיְלָד֥ אין לבטא , חירק מלאד ב"הלמ :ִליהּוָד֑

  ד"שווא ביו
א ד יד   ו בשווא"הוא :ְוִיָּקֵר֥

                                                                                                                                                                                                       

  .א משנה משמעותוהקורא בשו 6
 .יש כאן שינוי משמעות אם יקרא מלרע 7

  כך שיישמע קרוב יותר לתיבה הקודמת' יש להחיש את קריאת שם ה 8

וסים וכתבי היד הטעימו הטעמה כפולה על גבי אותו טקסט וכך נוצר קושי לזהות את ההטעמה מקור השיבוש כנראה בכך שחלק מהדפ 9
  המיועדת לכל חלוקה

  הקורא מלעיל משנה משמעות 10
 . בכתר עצמו קשה לקבוע. אילן מוקף-בתוכנת כתר בר. במהדורת ברויאר אין כאן הקפה וכן בפסוק כז אין הקפה 11

 .אליהו שלום'  ר:)האוניברסיטה העברית, ראש מדור מסורה במפעל המקרא(זר תשובה שקיבלתי על ענין זה מרפאל 
. ולבסוף הטרחנו את עצמנו להיכל הספר כדי לעיין בכתר במקור, ישבנו שבעה נקיים על תיבה זו. אנא הבט במהדורת מפעל המקרא על אתר

ל היא "והגעיה שבאות גימ, מגעיה) בכתר(ן היא תיקון "באות נוכי המרכא ש, ויש לציין עוד. למרות הזרות, בר אילן נכונה' ההעתקה של מהד
  ). ENA 346, ניו יורק(=וכן בכתב יד נ , סיוע לגרסת הכתר אפשר למצוא בכתב יד קהיר. תוספת
  )האוניברסיטה העברית, ראש מדור מסורה במפעל המקרא(רפאל זר , בברכה

  רפאל זר
  רכז המערכת

 מפעל המקרא 
גם בדיקה מצילומים אינה מספיקה . ומכאן שנוסח המקרא צריך בדיקה ודקדוק. זר על התשובה המהירה והבהירהאני מודה בזה לרפאל 

  .לפעמים
  .אבל בפסוק כז היא מקורית, עיין הערת רפאל זר שהגעיא כאן נוספת 12
, י בשבועות הקרובים"ם בני אאבל כדי להשתוות ע, "עשר תעשר"ת לחזור קוראים בשבת את פרש) ?( ודעתם ,ל השוהים בארץ"בני חו 13

  . י"ובשבוע הבא בהעלותך עם בני א, המנהג בדרך כלל הוא שהם קוראים בשבת במנחה את כל פרשת נשוא. עליהם להשלים את פרשת נׂשֹא
  . שבעה ימים–וכן בהמשך הפרשה ובכל מקום במשמע ָׁשבּוַע . והקוראו בשוא משנה משמעות 14
  .אפשר לאמן את הדיבור לבטא כך 15
  מקום הנחת טעם זרקא הוא בסוף המילה ללא קשר למקום ההטעמה 16
  .הן מלעיל והן מלרע מבטא שם קדוש בשיבוש] Eloha[הקורא אלוַהה  17

  ]. Elowah[ֱאלַוֹּה ) צפון אפריקה(עדות המזרח והמערב ; ] Eloah[ ֱאלֹוַאּה :אשכנז, הקריאה הנכונה

  ם"ן כת" ג:ראשי תיבות, א שורשית ובמפיק"אחד מחמשת השורשים שהה 18
 אבל יש יוצאים מהכלל, ש אינה מקבלת דגש בדרך כלל"רי 19
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ָיה ָל4֙ד טו ֶׁשר. א הראשונה"טעם נסוג אחור לה : ְוָה֤ ֶת4֙-ֲאֽ ת "הבי. במלעיל, ת"הטעם בבי :ֲאֵהַב֙

ּתּו .ו בסגול"פתוחה והתי 4. ח"ת והיא בפת"הטעם בדלי: ְיָלַד֔   ת"טעם נסוג אחור לטי :֣טֹוָבה ָל֔

ֶרץ ד יח   פ"על אף שאינה מוטעמת באתנח או סו, א קמוצה"הפ :ָּפ֔

ה׃ -ֶאת ד כ   ן שמאלית"ׂשיַׂשְלָמֽ

  

        ::::קריאה לשבועות שמות יטקריאה לשבועות שמות יטקריאה לשבועות שמות יטקריאה לשבועות שמות יט
  

ַחןיט ב  ם-ַוִּיֽ   ד"געיה ביו: ָׁש֥

  .ל בצירי"הגימ: ְוַתֵּג֖ידיט ג 

יֶתםיט ה   ד"יש להדגיש את הלמ: ְסֻגָּל֙ה. במלעיל: ִוְהִי֨

ְהיּויט ו  י-ִּתֽ  ו"געיה בתי: ִל֛

רְוִקיט י  ם ַהּ֖יֹום ּוָמָח֑  מרכא -ההטעמה היא , על פי ברויאר ורב הספרים אשר בידינו: ַּדְׁשָּת֥

היט יג . טפחא אתנח  ד שניה בקמץ ובדגש חזק"יו, ק חסרד ראשונה בחיר"יו: ִיָּיֶר֔

יו ֖היט יח  ד ָעָל֛ ר ָיַר֥ ׁש' ֲאֶׁש֨ ן. 8 באש–' להקפיד על הפרדת ה :ָּבֵא֑ פועל , מנוקד קמץ ופתח :ָעַׁש֣

 )תורה קדומה(בעבר 
דיט יט  4 ְוָחֵז֣ק ְמֹא֑  הֹוֵל4֖טעם טפחא בתיבה  :הֹוֵל֖

ם-ִיְפָרץ-ֶּפןיט כד   ש בקמץ קטן"הרי׃ ָּבֽ

 
 עשרת הדברותעשרת הדברותעשרת הדברותעשרת הדברות

 
ית: בטעם תחתון יםבמונח  ִמֵּב֣ הפסוק הראשון מסתיים בתחילת הדיבר השני , באתנח ֲעָבִד֑

י-ַעל בתיבה ֽ  ָּפָנַ

ית: בטעם עליון ים במרכא  ִמֵּב֥ אין להשגיח על . סילוק וזהו הנוסח הנכון לטעם עליוןבֲעָבִדֽ

הפסוק השני מתחיל . 9אותם הוצאות אשר צירפו את הדיבר הראשון והשני אל פסוק אחד ארוך
א -ב ֹ֣ י וטעם אתנח בתיבת ְל֩<-ִיְהֶיֽה ל   .כך יוצא שכל דיבר נתון בפסוק נפרד. ְלׂשְֹנָא֑

  .עבדיםבמילה אין להשגיח כלל על הרביע שיש בקורן , כמו כן

  
א. ן בקמץ קטן"ו בקמץ רחב והעי"התי :ָתָעְבֵד֒םכ ה  ן "ף פתוחה ויש להדגיש את הנו"קו :ַקָּנ֔

ֶׂשה. להבדיל לשון קנאה מלשון קנין ֹ֤   ן"טעם נסוג אחור לעי: ְוע

  
  

 פסוק
 טעם תחתון טעם עליון

יָת ָֿכל ט ךָ֒-ְוָעִׂש֣ יָת : ְמַלאְכֶּתֽ בטעם ְוָעׂ֣שִ

  רפויהָכלת ף בתיב" הכ-משרת 

יָת ָּכל <-ְוָעׂ֖שִ יָת: ְמַלאְכֶתֽ  בטעם ְוָעִׂש֖

  דגושהָּכלף בתיבת " הכ-מפסיק 

: לֹא ִּתְרָצח לֹא ִּתְנָאף לֹא ִּתְגֹנב יג

 וין דגושות"התי

וין "הת: לֹא Uְִרָצח לֹא Uְִנָאף לֹא Uְִגֹנב

  .ף בקמץ"י והאל"גם כאן הצד, רפויות

  פתח , שווא, פתח, שווא: ו החיבור מנוקדת"וא:  ְוׁשֹו֣רֹו ַוֲחֹמ֔רֹו ְוַעְבּ֤דֹו ַוֲאָמתֹ֙וכ יד

ים ֶּפן-ְוַאלכ טז  נּו ֱאKִה֖ ר ִעָּמ֛ ים ׃ יש להחיש את קריאת התיבהָנֽמּות-ְיַדֵּב֥ להסמיכה  ֱאKִה֖

  לתיבה הקודמת
ֶס֙ף ֱאKֵ֤היכ כ    . ד"טעם נסוג אחור ללמ: ֶכ֙

ה-לֹאכ כ    .ל הקמוצה"ימו בחירק חסר ודגש חזק בג"התי :ִתָּגֶל֥

  
        ::::מפטיר חג השבועות במדבר כחמפטיר חג השבועות במדבר כחמפטיר חג השבועות במדבר כחמפטיר חג השבועות במדבר כח

  
םכו  יְבֶכ֝ ֵתיֶכ֑ם. ת בתוך המילה בשוא נע"הבי,  שני טעמים במילהְּבַהְקִר֨ ן " הטעם בעי:ְּבָׁשֻבעֹ֖
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  3ראה על כך לעיל בהערה . הוא מאיילא
  

        ::::הפטרת חג השבועות יחזקאל אהפטרת חג השבועות יחזקאל אהפטרת חג השבועות יחזקאל אהפטרת חג השבועות יחזקאל א
  
ין׃ ב   .ד בחולם"אבל כאן הי,  בשאר מקומות יהויכיןיֹוָיִכֽ

אלְי ג י . לא מבוטאת–ף נחה "ף בצירי והאל"הקו :ֶחְזֵק֨   . מלרע:ּבּוִז֧

ֶרא ד ה .ף מלעיל"הטעם באל :ָוֵא֡ ּה .10ף מלרע" הטעם באל:ָּבָא֣ ַגֽ  11 מילים מוקפות:֖לֹו-ְוֹנ֥

. א המופקת" למנוע הבלעת הה12ל"בגימ) מתג(וגעיא , מוטעמות במרכא טיפחא כבמילה אחת
  .געיאבפסוק כז המילים פרודות וגם שם יש 

יםז  ֲצִצ֔ בחלק מהדפוסים מופיע חטף פתח להורות על הנעת , י הראשונה בשווא נע"הצד :ְוֹנ֣

  .השווא בלבד ולא על קריאת החטף עצמו
ַעתח   כן הדבר גם בהמשך, במלעיל : ַאְרַּב֣

תט  ְברֹ֛    . מרכא תביר באותה מילה,ת"הטעמה משנית בחי :חֹ֥

ְעָלה יא ָמ֑ ַּתִים .הם רפוי"ד אחרי המ"הלמ :ִמְלֿ     . ביתיב ולא בפשטא כפי שמופיע בקורן ואחרים :ְׁש֚
ָנה   ד אחריה בחולם ודגש חזק"ו בחיריק חסר והיו"הוא׃ ְּגִוּיֵֹתיֶהֽ

םכא   .ן בשוא נע"השי. פ שיש געיא לפניה"ת בשוא נח אע"הבי : ּֽוְבִהָּנְׂשָא֞

ם כה   ן בקמץ קטן"העי :ְּבָעְמָד֖

ׁש-ְּכַמְרֵאה כז   יים צירה שלא ייבלע השני בתוך הראשוןיש להקפיד לבטא פעמ :ֵא֤

  
 ::::דברים טודברים טודברים טודברים טו, , , , 13קריאת יום ב לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראלקריאת יום ב לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראלקריאת יום ב לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראלקריאת יום ב לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראל

  
ּנּו כא   .ת בקמץ"הבי :ִתְזָּבֶח֔

ּנּו טו כג   .א בשוא"הפ :ִּתְׁשְּפֶכ֖

ַסח טז ב ְחָּת ֶּפ֛   .ת"טעם נסוג אחור לבי :ְוָזַב֥

ַכְלָּת֔ טז ז   .מלרע :ְוָהַלְכָּת֖. נותר מלעיל :יָתּוָפִנ֣. ו ההיפוך"מלרע בגלל ו :ּוִבַּׁשְלָּת֙ ְוָא֣

ת טז ט 4-ִּתְסָּפר. 14ן בקמץ"השי :ָׁשֻבעֹ֖   .א בקמץ חטוף"הפ :ָל֑

יָת טז י   .15וכן בהמשך, ף הראשונה בשוא נח"הכ :ְיָבֶרְכ֖< .וכן בהמשך, מלעיל :ְוָעִׂש֝

ָּגְרְנ֖< טז יג ְסְּפ֔< ִמֽ   .ל בקמץ חטוף"ף והגימ"האל :ְּבָא֨

ר ִיְבָח֔ טז טז   .ת בקמץ"החי, קמץ בזקף קטן :רֲאֶׁש֣

  
        : : : : יטיטיטיט----חבקוק ג אחבקוק ג אחבקוק ג אחבקוק ג א, , , ,  לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראל לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראל לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראל לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראלהפטרת יום טוב שני של גלויותהפטרת יום טוב שני של גלויותהפטרת יום טוב שני של גלויותהפטרת יום טוב שני של גלויות

  
  ד בפתח"הלמ :ַלֲחַבּ֣קּוק א

ָעְל֙<. 16במלעיל :ָיֵראִתי֒ ב   ן בקמץ קטן"העי, א בקמץ רחב"הפ :ָּפֽ

   17ד" הטעם בלמ:ֱא֙לֹוַּה֙ג 

ַגּ֙ה ד    18ות הקושיא למר"במלעיל ומפיק בה :ְוֹנ֙

ֶברה ֶׁשף. ד"טעם נסוג אחור ליו : ֵיֶ֣ל4 ָּד֑ א ֶר֖   .כאן הטעם לא נסוג אחור: ְוֵיֵצ֥

ֶרץ ו ֶדד ֶא֗   ן ימנית ובמלרע"ׁשי :ַׁש֖חּו .ם"טעם נסוג אחור למ :ַוְיֹמ֣

  ת אחריה רפויה"א השאלה מנוקדת בחטף פתח ולכן גם הבי"ה :ֲהִבְנָהִרי֙ם ח

ָלה ט ֶמר ֶס֑   ף" לאלטעם נסוג אחור :ֹא֣

ָלהיא ַמד ְזֻב֑   ן וגם התיבה השנייה במלעיל"טעם נסוג אחור לעי : ָע֣

ְצָּת ּרֹאׁ֙שיג   . 19ש דגושה באופן נדיר מדין אתי מרחיק"הרי:  ָמַח֤

ֶכל-לֹא יז ָׂשה ֹא֑   ן"טעם נסוג אחור לעי :ָע֣

  ן בשווא נח"העי : ֶאְע֑לֹוָזהיח
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ֹיט  ַח. יםֱאKִה :יש לקרוא שם ההויה הראשון : ֲאדָניִ֙יֱ֤י ם בשוא נח "המ, ד ללא געיא"הלמ :ַלְמַנֵּצ֖

  וכן בכל ספר תהלים

  

המקומות שבהם אין שינוי ;  עליון–משמאל , הטור מימין תחתון, לפניכם טבלה המשווה את הטעם העליון לתחתון

  . מסומנים כאן המקומות שבהם יש הבדל ניקוד בין העליון לתחתון.   במרכז–
  

                                                  עליון תחתון                 
  י< ֱאKֶה֑' י ֣ה ָאֹנִכ֖                                                                     י<ֱאKֶה֔'  ֣הָאֹנִכי֙

ִים ֶרץ ִמְצַר֖ י< ֵמֶא֥ ר הֹוֵצאִת֛ ִיםֲאֶׁש֧ ֶרץ ִמְצַר֖ י< ֵמֶא֥ ר הֹוֵצאִת֛ ִיםֲאֶׁש֧ ֶרץ ִמְצַר֖ י< ֵמֶא֥ ר הֹוֵצאִת֛ ִיםֲאֶׁש֧ ֶרץ ִמְצַר֖ י< ֵמֶא֥ ר הֹוֵצאִת֛         ֲאֶׁש֧
ֹֽית ֲעָבִדִ֑מֵּב֣ ֹ֣ ים׃ית ֲעָבִדֽים                ִמֵּב֥ים ֲאֵחִר֖< ֱאKִהְ֥ל֛-הִיְהֶי֥-אים ל   יםים ֲאֵחִר֜ ֱאKִהְ֨ל֩<-הא ִיְהֶיֽל
ֹ֣נַ֗נַ֗נַַ֗נָּ֗פ-ר            ַעלה ֲאֶׁשְּ֤תמּוָנ֔-  ְוָכלֶס֙ל ֶפ֙ה ְל֥<ַתֲעֶׂש֨-י׃ לֹאָנָּֽפ-ַעל   רה ֲאֶׁשְּ֣תמּוָנ֡-ֶסל ׀ ְוָכל ֶפְ֣ל֣<-א ַתֲעֶׂשהי ל

ר ַחת ַוֲאֶׁשַּ֥תֶ֜רץ ִמ ָּבָאַ֨על ַוֲאֶׁש֩רִים ׀ ִמַּמַּ֡בָּׁשַמ֣            ִיםַּבַּמ֖ רַחת ַוֲאֶׁשָּ֥תֶ֑רץ ִמר ָּבָאַ֖על ַוֲאֶׁש֥ ִמַּמִ֔י֙םַּבָּׁשַמ֙
    ִים׀ַּבַּמ֣
ֹ֣ה ָלֶהִ֖תְׁשַּתֲחֶו֥-ֶרץ׃ לֹאַחת ָלָאִֽמַּת֣ ֹ֣ה ָלֶהםִ֘תְׁשַּתֲחֶו֣-ֶרץ׃ לֹאַחת ָלָא֗ ִמַּת֣  ם       א ָתָעְבֵד֑ם ְול   א ָתָעְבֵד֒ם ְול

י ָאֹנִכ֞ י ָאֹנִכִּ֞כ֣ י ָאֹנִכִּ֞כ֣ י ָאֹנִכִּ֞כ֣ ת ַעל' ' ' ' י ֤הי ֤הי ֤הי ֤הִּכ֣ ן ָאבֹ֧ ֹ֨ ֵקד ֲעו א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ י֙< ֵא֣ ת ַעלֱאKֶה֙ ן ָאבֹ֧ ֹ֨ ֵקד ֲעו א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ י֙< ֵא֣ ת ַעלֱאKֶה֙ ן ָאבֹ֧ ֹ֨ ֵקד ֲעו א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ י֙< ֵא֣ ת ַעלֱאKֶה֙ ן ָאבֹ֧ ֹ֨ ֵקד ֲעו א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ י֙< ֵא֣ ים ַעל----ֱאKֶה֙ ים ַעלָּבִנ֛ ים ַעלָּבִנ֛ ים ַעלָּבִנ֛ ים ְוַעל----ָּבִנ֛ ים ְוַעלִׁשֵּלִׁש֥ ים ְוַעלִׁשֵּלִׁש֥ ים ְוַעלִׁשֵּלִׁש֥ ים----ִׁשֵּלִׁש֥ יםִרֵּבִע֖ יםִרֵּבִע֖ יםִרֵּבִע֖             ִרֵּבִע֖
יםְלׂשְֹנָאֽ ֶסד ַלֲאָלִפ֑ ֶׂשה ֶח֖ ֹ֥ ְֹ֤ו יְלׂשְֹנָא֑                                    י׃ ְוע   ים  ַלֲאָלִפֶ֔ס֙דֶׂשה ֶח֙ע

י ִמְצוָֹתי׃ י ּוְלׁשְֹמֵר֥ י ִמְצוָֹתי׃ְלֹאֲהַב֖ י ּוְלׁשְֹמֵר֥ י ִמְצוָֹתי׃ְלֹאֲהַב֖ י ּוְלׁשְֹמֵר֥ י ִמְצוָֹתי׃ְלֹאֲהַב֖ י ּוְלׁשְֹמֵר֥ אְלֹאֲהַב֖ א ִתָּׂש֛ ֹ֥ א  ל א ִתָּׂש֛ ֹ֥ א  ל א ִתָּׂש֛ ֹ֥ א  ל א ִתָּׂש֛ ֹ֥ ם---- ֶאת ֶאת ֶאת ֶאת  ל םֵׁשֽ םֵׁשֽ םֵׁשֽ ְוא' ' ' ' ה֥ה֥ה֥֥ה----ֵׁשֽ י< ַלָּׁש֑ ְואֱאKֶה֖ י< ַלָּׁש֑ ְואֱאKֶה֖ י< ַלָּׁש֑ ְואֱאKֶה֖ י< ַלָּׁש֑         ֱאKֶה֖
א ְיַנֶּק֙ה ֔ה ֹ֤ י ל א ְיַנֶּק֙ה ֔ה ִּכ֣ ֹ֤ י ל א ְיַנֶּק֙ה ֔ה ִּכ֣ ֹ֤ י ל א ְיַנֶּק֙ה ֔ה ִּכ֣ ֹ֤ י ל ת ֲאֶׁשר' ' ' '  ִּכ֣ ת ֲאֶׁשרֵא֛ ת ֲאֶׁשרֵא֛ ת ֲאֶׁשרֵא֛ א ֶאת----ֵא֛ א ֶאתִיָּׂש֥ א ֶאתִיָּׂש֥ א ֶאתִיָּׂש֥ ְוא׃----ִיָּׂש֥ ְוא׃ְׁש֖מֹו ַלָּׁשֽ ְוא׃ְׁש֖מֹו ַלָּׁשֽ ְוא׃ְׁש֖מֹו ַלָּׁשֽ         ְׁש֖מֹו ַלָּׁשֽ

  ים ַּתֲעבֹ֘דֶׁשת ָיִמֹ֣ו ֵׁש֣ת ְלַקְּדׁ֗שֹום ַהַּׁשָּב֜֨י- ֶאתד         ָזכֹו֩ר ַּתֲעבֶֹׁ֔שת ָיִמי֙םֹו׃ ֵׁש֤ת ְלַקְּדֽׁשֹום ַהַּׁשָּב֖֥י-ֹור ֶאתָז֛כ
  ' ת׀ ַל֣הי ַׁשָּבֹ֣ום ַהְּׁשִביִע֜ ְו֨יְמַלאְכֶּת<֒-לָֿכיָת ְוָעִׂש֣'           ת ַל֣הי ַׁשָּב֖ ַהְּׁשִביִע֔֙םְמַלאְכֶּת<׃ ְויֹו-לָּכיָת ְוָעִׂש֖ 

ֱֹ֣אKֶה֗          < ּוִבֶּת֗ ּוִבְנ֣<׀הה ַאָּתְ֣מָלאָכ֜-ה ָכלַתֲעֶׂש֨-י< לֹאֱאKֶהֹ   ִבֶּת<ּ֠ו-ה ּוִבְנֽ<ה ַאָּתְ֣מָלאָכ֡-ה ָכלא ַתֲעֶׂש֣י< ל
  י< ר ִּבְׁשָעֶר֔ ֲאֶׁש֣< ְוֵגְר֙< ּוְבֶהְמֶּת֗ ַוֲאָמְת֜<י<׃           ַעְבְּד֨<ִּבְׁשָעֶרֽ ר ֲאֶׁש֥< ְוֵגְר֖< ּוְבֶהְמֶּת֔֙< ַוֲאָמְתַעְבְּד֤<

ֶׁשת י ֵׁשֽ ֶׁשתִּכ֣ י ֵׁשֽ ֶׁשתִּכ֣ י ֵׁשֽ ֶׁשתִּכ֣ י ֵׁשֽ ה ֝ה----ִּכ֣ ה ֝הָיִמי֩ם ָעָׂש֨ ה ֝הָיִמי֩ם ָעָׂש֨ ה ֝הָיִמי֩ם ָעָׂש֨ ִים ְוֶאת----ֶאתֶאתֶאתֶאת' ' ' ' ָיִמי֩ם ָעָׂש֨ ִים ְוֶאתַהָּׁשַמ֣ ִים ְוֶאתַהָּׁשַמ֣ ִים ְוֶאתַהָּׁשַמ֣ ֶרץ ֶאת----ַהָּׁשַמ֣ ֶרץ ֶאתָהָא֗ ֶרץ ֶאתָהָא֗ ֶרץ ֶאתָהָא֗ ם ַוָּיַ֖נח ַּבּ֣יֹום ----ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר----ָּכלָּכלָּכלָּכל----ַהָּי֙ם ְוֶאתַהָּי֙ם ְוֶאתַהָּי֙ם ְוֶאתַהָּי֙ם ְוֶאת----ָהָא֗ ם ַוָּיַ֖נח ַּבּ֣יֹום ָּב֔ ם ַוָּיַ֖נח ַּבּ֣יֹום ָּב֔ ם ַוָּיַ֖נח ַּבּ֣יֹום ָּב֔         ָּב֔
י ַעל י ַעלַהְּׁשִביִע֑ י ַעלַהְּׁשִביִע֑ י ַעלַהְּׁשִביִע֑ ן ----ַהְּׁשִביִע֑ ן ֵּכ֗ ן ֵּכ֗ ן ֵּכ֗ 4 ֛הֵּכ֗ 4 ֛הֵּבַר֧ 4 ֛הֵּבַר֧ 4 ֛הֵּבַר֧ ד ֶאת----ֶאתֶאתֶאתֶאת' ' ' ' ֵּבַר֧ הּו׃ ַּכֵּב֥  ְיַקְּדֵׁשֽ ת ַוֽ ד ֶאת֥יֹום ַהַּׁשָּב֖ הּו׃ ַּכֵּב֥  ְיַקְּדֵׁשֽ ת ַוֽ ד ֶאת֥יֹום ַהַּׁשָּב֖ הּו׃ ַּכֵּב֥  ְיַקְּדֵׁשֽ ת ַוֽ ד ֶאת֥יֹום ַהַּׁשָּב֖ הּו׃ ַּכֵּב֥  ְיַקְּדֵׁשֽ ת ַוֽ י< ----֥יֹום ַהַּׁשָּב֖ י< ָאִב֖ י< ָאִב֖ י< ָאִב֖         ָאִב֖

ה ֲאֶׁשר----ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ל ָהֲאָדָמ֔ י< ַע֚ ַען֙ ַיֲאִר֣כּון ָיֶמ֔ < ְלַמ֙ ה ֲאֶׁשרִאֶּמ֑ ל ָהֲאָדָמ֔ י< ַע֚ ַען֙ ַיֲאִר֣כּון ָיֶמ֔ < ְלַמ֙ ה ֲאֶׁשרִאֶּמ֑ ל ָהֲאָדָמ֔ י< ַע֚ ַען֙ ַיֲאִר֣כּון ָיֶמ֔ < ְלַמ֙ ה ֲאֶׁשרִאֶּמ֑ ל ָהֲאָדָמ֔ י< ַע֚ ַען֙ ַיֲאִר֣כּון ָיֶמ֔ < ְלַמ֙ 4׃' ' ' ' ה֥ה֥ה֥֥ה----ִאֶּמ֑ ן ָלֽ י< ֹנֵת֥ 4׃ֱאKֶה֖ ן ָלֽ י< ֹנֵת֥ 4׃ֱאKֶה֖ ן ָלֽ י< ֹנֵת֥ 4׃ֱאKֶה֖ ן ָלֽ י< ֹנֵת֥   ֱאKֶה֖
ֹ֥ ְֹ֣רָצUִ֖א  ל Uִֹ֔ף   לֹא ְנָאUִ֑א ח   ל ֹ֖    ב                     ְגנ ֹ֖:   חְרָצִּֽתא   ל ֹ֖:   ףְנָאִּֽתא ל   : בְגֹנִּֽתא ל

<   ---- לֹא לֹא לֹא לֹא ית ֵרֶע֑ ד ֵּב֣ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ ֶקר׃ ל ד ָׁשֽ <   ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֲע֖< ֵע֥ ית ֵרֶע֑ ד ֵּב֣ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ ֶקר׃ ל ד ָׁשֽ <   ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֲע֖< ֵע֥ ית ֵרֶע֑ ד ֵּב֣ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ ֶקר׃ ל ד ָׁשֽ <   ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֲע֖< ֵע֥ ית ֵרֶע֑ ד ֵּב֣ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ ֶקר׃ ל ד ָׁשֽ         ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֲע֖< ֵע֥
א ֹֽ אל ֹֽ אל ֹֽ אל ֹֽ <׃----ל ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאֶׁש֥ < ְוַעְבּ֤דֹו ַוֲאָמתֹ֙ו ְוׁשֹו֣רֹו ַוֲחמֹ֔רֹו ְוכֹ֖ ֶׁשת ֵרֶע֗ ד ֵא֣ <׃ַתְחֹמ֞ ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאֶׁש֥ < ְוַעְבּ֤דֹו ַוֲאָמתֹ֙ו ְוׁשֹו֣רֹו ַוֲחמֹ֔רֹו ְוכֹ֖ ֶׁשת ֵרֶע֗ ד ֵא֣ <׃ַתְחֹמ֞ ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאֶׁש֥ < ְוַעְבּ֤דֹו ַוֲאָמתֹ֙ו ְוׁשֹו֣רֹו ַוֲחמֹ֔רֹו ְוכֹ֖ ֶׁשת ֵרֶע֗ ד ֵא֣ <׃ַתְחֹמ֞ ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאֶׁש֥ < ְוַעְבּ֤דֹו ַוֲאָמתֹ֙ו ְוׁשֹו֣רֹו ַוֲחמֹ֔רֹו ְוכֹ֖ ֶׁשת ֵרֶע֗ ד ֵא֣             ַתְחֹמ֞

  


