דקדוקי קריאה במגילת רות ובקריאות חג השבועות ובהפטרות
הערה :לשמחתנו מגילת רות כולה נשתמרה בכתר ארם צובא המצוי בידינו ,כל התיקונים כאן
מושתתים על מקור זה .על כן ,אין להשגיח כלל אם יש סתירה מנוסח מקורות אחרים .כמו כן ,יש
לשים לב לכך שמגילת רות גדושה במקרים של קרי וכתיב וגם קרי ללא כתיב
א א וַ יְ ִ֗הי  ......וַ יְ ִ ֥הי :היו"ד בשוא נח וכן בכל מקום.
שׁם ְשׁ ֵנֽיָ -ב ָנ֣יו׀ ַמ ְחל֤ וֹן :המילה
א ב נָ ֳע ִ֝מי :הנו"ן בקמץ רחב קרא )קריאה "ישראלית"( .Naomi :וְ ֵ ֥
שׁם׃ העמדה קלה ביו"ד הראשונה
ָב ָנ֣יו׀ מוטעמת במונח לגרמיה .1וַ ִיּ ְֽהיוּֽ ָ -
שׁם :טעם נסוג אחור ליו"ד ,עם זאת השי"ן בשוא נע.
א ד וַ ֵיּ ְ֥שׁבוּ ָ ֖
ישׁהּ׃ להקפיד לבטא את המפיק
וּמ ִא ָ ֽ
אה ֵ
א ז ָ ֽהיְ ָתהָ֔ -שּׁ ָמּה :העמדה קלה בה"א הראשונה
א ח ֵל ְ֣כנָ ה ֔שּׁ ֹ ְבנָ ה :הכ"ף והבי"ת בשווא נח למרות שהם אחרי תנועות גדולות 2השי"ן דגושה
מטעם "אתי מרחיק".
אמ ְרנָ הָ -לּ֑הּ :שתי מילים מוקפות ,הראשונה מבין השתיים מוטעמת במאיילא.3
א י וַ תּ ֹ ַ ֖
א יג ְתּ ַשׂ ֵ֗בּ ְרנָ ה :שׂי"ן שמאלית
מוֹתהּ :הלמ"ד בפתח֥ ָ .דּ ְב ָקה ָ ֽבּהּ׃ טעם נסוג אחור לדל"ת ,דגש
שּׂנָ ה :שׂי"ן שמאליתַ .ל ֲח ָ֔
א יד וַ ִתּ ֶ ֣
חזק בבי"ת מדין אתי מרחיק
א טז ְל ָעזְ ֵ ֖בְך :העי"ן בקמץ קטן
א יח וַ ֵ֕תּ ֶרא :בספר סימנים טעו כאן והטעימו זקף קטון
א כא ָ ֣ענָ ה ִ֔בי :טעם נסוג אחור לעי"ן֥ ֵ .ה ַ ֽרע ִ ֽלי׃ טעם נסוג אחור לה"א
שּׁ ָבה הטעם בשי"ן מלעיל .4וכן בהמשך ב ו ,ד ג.
א כב ַה ָ ֖
מוֹדע קרי .הדלי"ת בקמץ
ֹידע כתיב֣ ָ ,
באמ ָ֣
ב ב ֵא ְל ָכהָ -נּ֤א :הלמ"ד בשווא נע .וַ ֲא ַל ֳקּ ָ ֣טה :על אף שבדפוסים הקו"ף מנוקדת לרוב בחטף קמץ,
נכון לבטא שם שווא נע ,כן הדבר גם בהמשךְ .ל ִ ֥כי :בניגוד להרגל שבשפה היומיומית ,ההטעמה
בכ"ף
ב ג וַ ִ ֣יּ ֶקר ִמ ְק ֶ ֔ר ָה :בחלק מהדפוסים מוטעם תיבת ִמ ְק ֶ ֔ר ָה ברביע אך הנכון הוא בזקף
יְב ֶר ְכָך֥  :על אף הקושי ,הכ"ף הראשונה
אמרוּ ל֖ וֹ :טעם נסוג אחור ליו"ד והמ"ם בשוא נעָ .
ב ד וַ ֥יּ ֹ ְ
בשווא נח
ב ז וְ ָא ַס ְפ ִ ֣תּי מלרע הטעם בתי"ו.
בוּרי :הטעם ברי"ש מלרע.
ב ח ָשׁ ַ ֣מ ַע ְתּ :העי"ן בפתחַ .ת ֲע ִ ֖
ֹרוּן :מלרע .נָ גְ ֵעְ֑ך :הנו"ן בקמץ קטן
ב ט יִ ְקצ ֙
ב י נָ ְכ ִר ָיּֽה׃ הנו"ן בקמץ קטן
ב יא לֹא-יָ ַ ֖ד ַע ְתּ ְתּ ֥מוֹל :העי"ן בפתח וכן הדבר גם בהמשך ,יש להיזהר מלהבליע את התי"ו שבסוף
התיבה הראשונה עם זו שבתחילת התיבה השנייה
וּת ִ֨הי :התי"ו בשווא נחֲ .א ֶשׁר֖ ָ -בּאת ַל ֲח ֥סוֹת
ב יב ָפּ ֳע ֵלְ֑ך :הפ"א בקמץ גדול והעי"ן בקמץ חטוףְ .
ַתּ ַחתְ -כּנָ ָ ֽפיו׃ טעם טפחא בתיבת ֲא ֶשׁר֖ ָ -בּאת ,יש להקפיד על הפרדת התיבות 'לחסות' ' -תחת'5
ב יג ִשׁ ְפ ָח ֶ ֑תָך :החי"ת בקמץ ובהמשך הפסוק בחולם ִשׁ ְפח ֶ ֹֽתיָך
ב יד ֨ ָלה ֝בֿ ֹ ַעז :אין מפיק בה"א ועל כן הבי"ת אחריה רפויה .וַ יִּ ְצ ָבּטָ -ל֣הּ :הבי"ת בקמץ קטן.
אכל :במלעיל
וַ ֥תּ ֹ ַ
 1מונח שהוא טעם מפסיק ,מופיע לרוב לפני רביע ראה על כך בספרו של הרב ברויאר "טעמי המקרא" עמ' .66
 2אין זה יוצא מן הכלל :כאשר ההטעמה בהברה המונעת בתנועה גדולה ,השווא שלאחריה הוא נח
 3במ"ם יש מאיילא ,על אף הדמיון בינו לבין הטיפחא ,המאיילא הינו טעם מחבר )הוא מופיע גם בקריאת המפטיר של שבועות(.
 4יש כאן שינוי משמעות אם יקרא מלרע.
 5לאלו שאינם מבחינים בין תי"ו רפויה לדגושה ,וגם אינם מכירים בהבחנה של קריאת תי"ו רפויה כסמ"ך.
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ב יח ִמ ָשּׂ ְב ָ ֽעהּ׃ השׂי"ן בקמץ קטן
ב יט ִל ַ ֤קּ ְט ְתּ :הטי"ת בשווא נח על אף הקושי
אמרִ .תּ ְד ָבּ ִ֔קין :הטעם בקו"ף מלרע.
מּוֹא ִב ָיּ֑ה :טעם טפחא בתיבת וַ ֖תּ ֹ ֶ
אמר ֣רוּת ַה ֲ
ב כא וַ ֖תּ ֹ ֶ
בפרק ג יש לשים לב לקרי וכתיב
ֽיטבֽ ָ -לְך׃ העמדה קלה ביו"ד
ג א יִ ַ
ג ג ָל ִ֔אישׁ :הלמ"ד בקמ"ץ ולא בשוא.6
ג ד ְב ָשׁ ְכ ֗בוֹ :השי"ן בקמץ קטן ,הכ"ף בשווא נח והבי"ת אחריה רפויה
אמ ִ ֥רי ֵ ◌֖ --ֵַ-א ַל֖י :קרי ֵא ַל֖י אך ללא כתיב
ג ה ֲא ֶשׁר-תּ ֹ ְ
וּפ ַר ְשׂ ָ ֤תּ :במלרע
ג ט ֲא ָמ ֶ֔תָך :כאן במלעיל ובהמשך הפסוק במלרע ֲא ָ ֣מ ְת ָ֔ךָ .
ג יא ַאל֣ ִ -תּ ְיר ִ֔אי :רי"ש בשווא נע ,הקורא בשוא נח משנה משמעות ללשון ראייה.
ֹאל :כתיב אם אך ללא קרי.
ג יב ִ ֥כּי אם ג ֵ ֖
ג יג ְלגָ ֳא ֵלְ֛ך :הגימ"ל בקמץ גדול והאל"ף בחטף קמץ
ג טו וְ ֶא ֳחזִ י֖ ָ -בהּ :החי"ת בחטף קמץ הנקראת כחולם .וַ ָיּ ָ֤מד :המ"ם בקמץ קטן
מר ֵֵ --ַ-א ֔ ַלי :קרי ֵא ֔ ַלי אך ללא כתיב
ג יז ָנ ַ֣תן ִ ֑לי :טעם נסוג אחור לנו"ן֚ ִ .כּי ָא ַ ֣
ֹלנ֣י ַא ְלמ ִֹנ֑י :שניהם
ד א ְשׁ ָבהֹ֖ -פּה :הפ"א דגושה בניגוד לפסוק הבא שם היא רפה ְשׁבוֹּ֑ -פהְ .פּ ִ
שׁב׃ הראשון במלעיל והשני במלרע
במלרע .וַ ָיּ ַ֖סר וַ יֵּ ֵ ֽ
שּׁ ָבה :הטעם בשי"ן מלעיל.7
ד ג ַה ָ ֖
ד יא ַה ָבּ ָ ֣אה :במלרע
יהוּדה :הלמ"ד בחירק מלא ,אין לבטא
ד יב יָ ְל ָ ֥דה :הלמ"ד בשווא נע ,אחרת משנה משמעותִ .ל ָ ֑
שווא ביו"ד
ד יד וְ יִ ָקּ ֵ ֥רא :הוא"ו בשווא

 6הקורא בשווא משנה משמעות.
 7יש כאן שינוי משמעות אם יקרא מלרע.
 8יש להחיש את קריאת שם ה' כך שיישמע קרוב יותר לתיבה הקודמת
 9מקור השיבוש כנראה בכך שחלק מהדפוסים וכתבי היד הטעימו הטעמה כפולה על גבי אותו טקסט וכך נוצר קושי לזהות את ההטעמה
המיועדת לכל חלוקה
 10הקורא מלעיל משנה משמעות
 11במהדורת ברויאר אין כאן הקפה וכן בפסוק כז אין הקפה .בתוכנת כתר בר-אילן מוקף .בכתר עצמו קשה לקבוע.
תשובה שקיבלתי על ענין זה מרפאל זר )ראש מדור מסורה במפעל המקרא ,האוניברסיטה העברית( :ר' אליהו שלום.
אנא הבט במהדורת מפעל המקרא על אתר .ישבנו שבעה נקיים על תיבה זו ,ולבסוף הטרחנו את עצמנו להיכל הספר כדי לעיין בכתר במקור.
ההעתקה של מהד' בר אילן נכונה ,למרות הזרות .ויש לציין עוד ,כי המרכא שבאות נו"ן היא תיקון )בכתר( מגעיה ,והגעיה שבאות גימ"ל היא
תוספת .סיוע לגרסת הכתר אפשר למצוא בכתב יד קהיר ,וכן בכתב יד נ )=ניו יורק.(ENA 346 ,
בברכה ,רפאל זר )ראש מדור מסורה במפעל המקרא ,האוניברסיטה העברית(
רפאל זר
רכז המערכת
מפעל המקרא
אני מודה בזה לרפאל זר על התשובה המהירה והבהירה .ומכאן שנוסח המקרא צריך בדיקה ודקדוק .גם בדיקה מצילומים אינה מספיקה
לפעמים.
 12עיין הערת רפאל זר שהגעיא כאן נוספת ,אבל בפסוק כז היא מקורית.
 13בני חו"ל השוהים בארץ ,ודעתם )?( לחזור קוראים בשבת את פרשת "עשר תעשר" ,אבל כדי להשתוות עם בני א"י בשבועות הקרובים,
עליהם להשלים את פרשת נשֹׂא .המנהג בדרך כלל הוא שהם קוראים בשבת במנחה את כל פרשת נשוא ,ובשבוע הבא בהעלותך עם בני א"י.
בוּע – שבעה ימים.
 14והקוראו בשוא משנה משמעות .וכן בהמשך הפרשה ובכל מקום במשמע ָשׁ ַ
 15אפשר לאמן את הדיבור לבטא כך.
 16מקום הנחת טעם זרקא הוא בסוף המילה ללא קשר למקום ההטעמה
אלוהה ] [Elohaהן מלעיל והן מלרע מבטא שם קדוש בשיבוש.
ַ
 17הקורא
הקריאה הנכונה ,אשכנזֱ :אלוֹאַהּ ] ; [Eloahעדות המזרח והמערב )צפון אפריקה( ֱאלוַֹהּ ].[Elowah
 18אחד מחמשת השורשים שהה"א שורשית ובמפיק ,ראשי תיבות :ג"ן כת"ם
 19רי"ש אינה מקבלת דגש בדרך כלל ,אבל יש יוצאים מהכלל
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א ֶשׁרֲ -א ֵה ַ֙ב ֶת ְ֙ך :הטעם בבי"ת ,במלעיל .הבי"ת
ד טו וְ ָ ֤היָ ה ָל ְ֙ך :טעם נסוג אחור לה"א הראשונהֽ ֲ .
וֹבה ֔ ָלְך :טעם נסוג אחור לטי"ת
פתוחה והתי"ו בסגול .יְ ָל ַ ֔דתּוּ :הטעם בדלי"ת והיא בפת"ח֣ .ט ָ
ד יח ֔ ָפּ ֶרץ :הפ"א קמוצה ,על אף שאינה מוטעמת באתנח או סו"פ
ד כ ֶאתַ -שׂ ְל ָ ֽמה׃ שׂי"ן שמאלית
קריאה לשבועות שמות יט:
שׁם :געיה ביו"ד
יט ב וַ יִּ ַֽחן֥ ָ -
יט ג וְ ַת ֵגּ֖יד :הגימ"ל בצירי.
יתם :במלעילְ .סגֻ ָלּ ֙ה :יש להדגיש את הלמ"ד
יט ה וִ ְה ִ֨י ֶ
יט ו ִ ֽתּ ְהיוּ֛ ִ -לי :געיה בתי"ו
וּמ ָ ֑חר :על פי ברויאר ורב הספרים אשר בידינו ,ההטעמה היא  -מרכא
יט י וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֥תּם ַהיּ֖ וֹם ָ
טפחא אתנח .יט יג יִ יָּ ֶ ֔רה :יו"ד ראשונה בחירק חסר ,יו"ד שניה בקמץ ובדגש חזק
שׁן :מנוקד קמץ ופתח ,פועל
יט יח ֲא ֶ֨שׁר יָ ַ ֥רד ָע ָל֛יו ֖ה' ָבּ ֵ ֑אשׁ :להקפיד על הפרדת ה' – באשָ .8ע ַ ֣
בעבר )תורה קדומה(
הוֹלְ֖ך
אד :טעם טפחא בתיבה ֵ
הוֹלְ֖ך וְ ָח ֵז֣ק ְמ ֑ ֹ
יט יט ֵ
יִפ ָרץֽ ָ -בּם׃ הרי"ש בקמץ קטן
יט כד ֶפּןְ -
עשרת הדברות
בטעם תחתוןִ :מ ֵבּ֣ית במונח ֲע ָב ִ ֑דים באתנח ,הפסוק הראשון מסתיים בתחילת הדיבר השני
בתיבה ַעלָ -פּ ַָנֽי
בטעם עליוןִ :מ ֵ ֥בּית במרכא ֲע ָב ִ ֽדים בסילוק וזהו הנוסח הנכון לטעם עליון .אין להשגיח על
אותם הוצאות אשר צירפו את הדיבר הראשון והשני אל פסוק אחד ארוך .9הפסוק השני מתחיל
ב֣ -ל ֹא יִ ְה ֶיֽהְ -לָך֩ וטעם אתנח בתיבת ְלשׂ ֹנְ ָ ֑אי .כך יוצא שכל דיבר נתון בפסוק נפרד.
כמו כן ,אין להשגיח כלל על הרביע שיש בקורן במילה עבדים.
ם :התי"ו בקמץ רחב והעי"ן בקמץ קטןַ .ק ֔ ָנּא :קו"ף פתוחה ויש להדגיש את הנו"ן
כ ה ָת ָע ְב ֵד ֒
להבדיל לשון קנאה מלשון קנין .וְ ֤ע ֹ ֶשׂה :טעם נסוג אחור לעי"ן
טעם עליון
פסוק
ט

טעם תחתון

ית בטעם
אכ ֶ ֽתָך :וְ ָע ִ ֖שׂ ָ
ית ָכּלְ -מ ַל ְ
ית בטעם וְ ָע ֖ ִשׂ ָ
אכ ֶ ֽתּ ָ֒ך :וְ ָע ֣ ִשׂ ָ
ית ָכֿלְ -מ ַל ְ
וְ ָע ִ ֣שׂ ָ
מפסיק  -הכ"ף בתיבת ָכּל דגושה
משרת  -הכ"ף בתיבת ָכל רפויה

יג
לֹא ִתּ ְר ָצח לֹא ִתּנְ ָאף לֹא ִתּגְ נֹב :לֹא ִֿת ְר ָצח לֹא ִֿתנְ ָאף לֹא ִֿתגְ נֹב :הת"וין
רפויות ,גם כאן הצד"י והאל"ף בקמץ.
התי"וין דגושות
שׁוֹרוֹ וַ ֲחמ ֹ֔רוֹ :וא"ו החיבור מנוקדת :שווא ,פתח ,שווא ,פתח
כ יד וְ ַע ְב ֤דּוֹ וַ ֲא ָמתוֹ֙ וְ ֣
ֹלהים להסמיכה
ֹלהים ֶפּן-נָ ֽמוּת׃ יש להחיש את קריאת התיבה ֱא ִ ֖
כ טז וְ ַאל-יְ ַד ֵ ֥בּר ִע ָ ֛מּנוּ ֱא ִ ֖
לתיבה הקודמת
כ כ ֱאֹל֤ ֵהי ֙ ֶכ ֶס ֙ף :טעם נסוג אחור ללמ"ד.
כ כ לֹאִ -תגָּ ֶל֥ה :התי"ו בחירק חסר ודגש חזק בגימ"ל הקמוצה.
מפטיר חג השבועות במדבר כח:
יכ֑ם :הטעם בעי"ן
כו ְבּ ַה ְק ִ ֨ר ְיב ֶ֝כם שני טעמים במילה ,הבי"ת בתוך המילה בשוא נעְ .בּ ָשׁ ֻב ֖עֹ ֵת ֶ
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הפטרת חג השבועות יחזקאל א:
ב יוֹיָ ִ ֽכין׃ בשאר מקומות יהויכין ,אבל כאן הי"ד בחולם.
בּוּז֧י :מלרע.
ג יְ ֶחזְ ֵ ֨קאל :הקו"ף בצירי והאל"ף נחה – לא מבוטאתִ .
ד וָ ֵ֡א ֶרא :הטעם באל"ף מלעילָ .בּ ָ ֣אה :הטעם באל"ף מלרע .10וְ ֹ֥נ ַגֽהּ-ל֖ וֹ :מילים מוקפות11
מוטעמות במרכא טיפחא כבמילה אחת ,וגעיא )מתג( בגימ"ל 12למנוע הבלעת הה"א המופקת.
בפסוק כז המילים פרודות וגם שם יש געיא.
ז וְ ֹ֣נ ֲצ ִ֔צים :הצד"י הראשונה בשווא נע ,בחלק מהדפוסים מופיע חטף פתח להורות על הנעת
השווא בלבד ולא על קריאת החטף עצמו.
ח ַא ְר ַ ֣בּ ַעת :במלעיל ,כן הדבר גם בהמשך
ט ֥חֹ ְב ֛ר ֹת :הטעמה משנית בחי"ת ,מרכא תביר באותה מילה.
שׁ ַתּיִ ם :ביתיב ולא בפשטא כפי שמופיע בקורן ואחרים.
יא ִמ ֿ ְל ָ ֑מ ְע ָלה :הלמ"ד אחרי המ"ם רפויה֚ ְ .
יהנָ ה׃ הוא"ו בחיריק חסר והיו"ד אחריה בחולם ודגש חזק
גְּ וִ יּ ֵֹת ֶ ֽ
כא וּֽ ְב ִהנָּ ְשׂ ָ֞אם :הבי"ת בשוא נח אע"פ שיש געיא לפניה .השי"ן בשוא נע.
כה ְבּ ָע ְמ ָ ֖דם :העי"ן בקמץ קטן
כז ְכּ ַמ ְר ֵאה֤ ֵ -אשׁ :יש להקפיד לבטא פעמיים צירה שלא ייבלע השני בתוך הראשון
קריאת יום ב לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראל ,13דברים טו:
כא ִתזְ ָבּ ֶ֔חנּוּ :הבי"ת בקמץ.
טו כג ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכ֖נּוּ :הפ"א בשוא.
טז ב וְ זָ ַ ֥ב ְח ָתּ ֶפּ ַ֛סח :טעם נסוג אחור לבי"ת.
ית :נותר מלעיל .וְ ָה ַל ְכ ָ ֖תּ :מלרע.
וּפ ִ ֣נ ָ
וּב ַשּׁ ְל ָ֙תּ וְ ָ ֣א ַכ ְל ָ֔תּ :מלרע בגלל ו"ו ההיפוךָ .
טז ז ִ
טז ט ָשׁ ֻב ֖עֹת :השי"ן בקמץִ .14תּ ְס ָפּרָ -לְ֑ך :הפ"א בקמץ חטוף.
יְב ֶר ְכָך֖  :הכ"ף הראשונה בשוא נח ,וכן בהמשך.15
ית :מלעיל ,וכן בהמשךָ .
טז י וְ ָע ֝ ִשׂ ָ
טז יג ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ִ ֽמגָּ ְרנְ ָך֖  :האל"ף והגימ"ל בקמץ חטוף.
יִב ָ֔חר :קמץ בזקף קטן ,החי"ת בקמץ.
שׁר ְ
טז טז ֲא ֶ ֣
הפטרת יום טוב שני של גלויות לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראל ,חבקוק ג א-יט:
א ַל ֲח ַב ֣קּוּק :הלמ"ד בפתח
אתי֒ :במלעילֽ ָ .16פּ ָע ְל ָ֙ך :הפ"א בקמץ רחב ,העי"ן בקמץ קטן
ב יָ ֵר ִ
וֹהּ :הטעם בלמ"ד17
ג ֱאל֙ ַ֙
ד וְ ֹ֙נגַ ֙הּ :במלעיל ומפיק בה"א למרות הקושי18
ה ֵי ֶ֣לְך ָ ֑דּ ֶבר :טעם נסוג אחור ליו"ד .וְ יֵ ֵ ֥צא ֶ ֖ר ֶשׁף :כאן הטעם לא נסוג אחור.
מ ֶדד ֶ֗א ֶרץ :טעם נסוג אחור למ"םַ .שׁ ֖חוּ :שׁי"ן ימנית ובמלרע
ו וַ יְ ֣ ֹ
ים :ה"א השאלה מנוקדת בחטף פתח ולכן גם הבי"ת אחריה רפויה
ח ֲה ִבנְ ָה ִר ֙
א ֶמר ֶ ֑ס ָלה :טעם נסוג אחור לאל"ף
ט ֹ֣
יא ָע ַ֣מד זְ ֻב ָ֑לה :טעם נסוג אחור לעי"ן וגם התיבה השנייה במלעיל
אשׁ :הרי"ש דגושה באופן נדיר מדין אתי מרחיק.19
יג ָמ ַ ֤ח ְצ ָתּ רּ ֹ ֙
א ֶכל :טעם נסוג אחור לעי"ן
יז לֹא֣ ָ -ע ָשׂה ֑ ֹ
יח ֶא ְעל֑ וֹזָ ה :העי"ן בשווא נח
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ֹלהיםַ .ל ְמנַ ֵצּ ַ֖ח :הלמ"ד ללא געיא ,המ"ם בשוא נח
יט יֱ ֹיִ ֤ ֲאדנָ ֙י :יש לקרוא שם ההויה הראשוןֱ :א ִ
וכן בכל ספר תהלים
לפניכם טבלה המשווה את הטעם העליון לתחתון ,הטור מימין תחתון ,משמאל – עליון; המקומות שבהם אין שינוי
– במרכז .מסומנים כאן המקומות שבהם יש הבדל ניקוד בין העליון לתחתון.
עליון

תחתון

ֹלהיָך
ָאנ ִ ֹ֖כי ֣ה' ֱא ֶ ֑

ֹלהיָך
ֹכי ֣ה' ֱא ֶ֔
ָאנ ִ ֙

אתיָך ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֖ריִם
הוֹצ ִ ֛
ֲא ֶ ֧שׁר ֵ
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֜רים
ִמ ֵ ֥בּית ֲע ָב ִ ֽדים׃ ֣ל ֹא יִ ְה ֶ ֽיהְ -לָך֩ ֱא ִ֨
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֖רים
ִמ ֵ ֣בּית ֲע ָב ִ ֑דים ֽל ֹא-יִ ְה ֶ ֥יה֛ ְ -לָך ֱא ִ ֥
שׁר
מוּנה ֲא ֶ ֣
ַעלָ -פּ ֗ ַ֗נני ֣ל ֹא ַת ֲע ֶשׂהְ -לָך֣ ֶ ֣פ ֶסל ׀ וְ ָכלְ -תּ ֡ ָ
מוּנה ֲא ֶ ֤שׁר
ַעלָ -פּ ָ ֽני׃ לֹאַ -ת ֲע ֶ֨שׂה ְלָך֥ ֙ ֶפ ֶסל֙ וְ ָכלְ -תּ ֔ ָ
ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ׀ ִמ ַ֡מּ ַעל וַ ֲא ֶשׁר֩ ָבּ ָ֨א ֶרץ ִמ ַ֜תּ ַחת וַ ֲא ֶ ֥שׁר
ַבּ ָשּׁ ַ֙מיִ ֙ם ִמ ַ֔מּ ַעל וַ ֲא ֶ ֥שׁר ָבּ ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תּ ַחת וַ ֲא ֶ ֥שׁר ַבּ ַ ֖מּיִם
ַבּ ַ ֣מּיִ ם׀
ם
ִמ ַ ֣תּ ַחת ָל ָ֗א ֶרץ׃ לֹאִ -ת ְשׁ ַתּ ֲחֶ ֣וה ָל ֶהם֘ וְ ֣ל ֹא ָת ָע ְב ֵד ֒
ִמ ַ ֣תּ ַחת ָל ָ ֽא ֶרץ׃ לֹאִ -ת ְשׁ ַתּ ֲחֶ ֥וה ָל ֶ ֖הם וְ ֣ל ֹא ָת ָע ְב ֵ ֑דם
ֹלה ֙יָך ֵ ֣אל ַק ֔ ָנּא ֠ ֹפּ ֵקד ֲע ֨ו ֹן ָא ֧בֹת ַעלָ -בּ ִנ֛ים ַעלִ -שׁ ֵלּ ִ ֥שׁים וְ ַעלִ -ר ֵבּ ִ ֖עים
ִ ֣כּי ָאנ ִֹ֞כי ֤ה' ֱא ֶ֙
ְלשׂ ֹנְ ָ ֑אי וְ ֤ע ֹ ֶשׂה ֶ֙ח ֶס ֙ד ַל ֲא ָל ֔ ִפים
ְלשׂ ֹנְ ָ ֽאי׃ וְ ֥ע ֹ ֶשׂה ֶ ֖ח ֶסד ַל ֲא ָל ִ ֑פים
ֹלהיָך ַל ָ ֑שּׁוְ א
וּלשׁ ְֹמ ֵ ֥רי ִמ ְצו ָֹתי׃ ֥ל ֹא ִת ָ ֛שּׂא ֶאתֽ ֵ -שׁם֥ -ה' ֱא ֶ ֖
ְלא ֲֹה ַ ֖בי ְ
ִ ֣כּי ֤ל ֹא יְ נַ ֶקּ ֙ה ֔ה' ֵ ֛את ֲא ֶשׁר-יִ ָ ֥שּׂא ֶאתְ -שׁ ֖מוֹ ַל ָ ֽשּׁוְ א׃
יָמים ַתּ ֲעב ֹ֘ד
שׁ ֶשׁת ִ ֣
זָ כוֹר֩ ֶאת-י֨ וֹם ַה ַשּׁ ָ֜בּת ְל ַק ְדּ ֗שׁוֹ ֵ ֣
יָמ ֙ים ַתּ ֲע ֔בֹד
זָ ֛כוֹר ֶאת-י֥ וֹם ַה ַשּׁ ָ ֖בּת ְל ַק ְדּ ֽשׁוֹ׃ ֵ ֤שׁ ֶשׁת ִ
יעי ַשׁ ָ ֣בּת׀ ַל ֣ה'
אכ ֶתָּך֒ וְ י֨ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֜ ִ
ית ָכֿלְ -מ ַל ְ
וְ ָע ִ ֣שׂ ָ
יעי ַשׁ ָ ֖בּת ַל ֣ה'
אכ ֶתָּך׃ וְ יוֹ ֙ם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
ית ָכּלְ -מ ַל ְ
וְ ָע ִ ֖שׂ ָ
וּבנְ ָךֽ -וּ֠ ִב ֶתָּך
אכה ַא ָ ֣תּה ִ
שׂה ָכלְ -מ ָל ָ֡
ֹלהיָך ֣ל ֹא ַת ֲע ֶ ֣
ֱא ֶ֗
וּב ֶ֗תָּך
וּבנְ ָך֣ ִ
אכה ַא ָ ֣תּה׀ ִ
ֹלהיָך לֹאַ -ת ֲע ֶ֨שׂה ָכלְ -מ ָל ָ֜
ֱא ֶ ֹ
שׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶ ֔ריָך
וּב ֶה ְמ ֶ֗תָּך וְ גֵ ְר ָ֙ך ֲא ֶ ֣
ַע ְב ְדּ ָ֨ך וַ ֲא ָמ ְת ָ֜ך ְ
וּב ֶה ְמ ֶ֔תָּך וְ גֵ ְרָך֖ ֲא ֶ ֥שׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶ ֽריָך׃
ַע ְב ְדָּך֤ וַ ֲא ָמ ְת ָ֙ך ְ
ים ָע ָ֨שׂה ֝ה' ֶאתַ -ה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם וְ ֶאתָ -ה ָ֗א ֶרץ ֶאתַ -היָּ ֙ם וְ ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁרָ֔ -בּם וַ יָּ ֖נַ ח ַבּיּ֣ וֹם
יָמ ֩
ִ ֣כּי ֵ ֽשׁ ֶשׁתִ -
יעי ַעלֵ֗ -כּן ֵבּ ַ ֧רְך ֛ה' ֶאת-י֥ וֹם ַה ַשּׁ ָ ֖בּת ַ ֽו ַיְק ְדּ ֵ ֽשׁהוּ׃ ַכּ ֵ ֥בּד ֶאתָ -א ִ ֖ביָך
ַה ְשּׁ ִב ִ ֑
ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן ָ ֽלְך׃
יָמיָך ַ ֚על ָה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶשׁר֥ -ה' ֱא ֶ ֖
יַא ִר ֣כוּן ֶ֔
וְ ֶאתִ -א ֶ ֑מָּך ְל ַ֙מ ַ ֙ען ֲ
֖ל ֹא ִתּ ְר ָ ֽצח֖ :ל ֹא ִתּנְ ָ ֽאף֖ :ל ֹא ִתּגְ ֹֽנב:
֥ל ֹא ִֿת ְר ָ ֖צח ֣ל ֹא ִֿתנְ ָ ֑אף לֹא ִֿתגְ ֔נ ֹב
מד ֵבּ֣ית ֵר ֶעָ֑ך
לֹאַ -ת ֲע ֶנ֥ה ְב ֵר ֲעָך֖ ֵ ֥עד ָ ֽשׁ ֶקר׃ ֥ל ֹא ַת ְח ֖ ֹ
שׁוֹרוֹ וַ ֲחמ ֹ֔רוֹ וְ ֖כֹל ֲא ֶ ֥שׁר ְל ֵר ֶ ֽעָך׃
מד ֵ ֣א ֶשׁת ֵר ֗ ֶעָך וְ ַע ְב ֤דּוֹ וַ ֲא ָמתוֹ֙ וְ ֣
ֽל ֹאַ -ת ְח ֞ ֹ
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