
  פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן----דברים  ה דברים  ה דברים  ה דברים  ה , , , , עשרת הדיברותעשרת הדיברותעשרת הדיברותעשרת הדיברות

    טעם תחתוןטעם תחתוןטעם תחתוןטעם תחתון    תורהתורהתורהתורהההההספר ספר ספר ספר     טעם עליוןטעם עליוןטעם עליוןטעם עליון

, , , , לללל""""וכולם בחווכולם בחווכולם בחווכולם בחו יייי""""בפרשת ואתחנן רוב האשכנזים באבפרשת ואתחנן רוב האשכנזים באבפרשת ואתחנן רוב האשכנזים באבפרשת ואתחנן רוב האשכנזים בא: : : : לקריאה בציבורלקריאה בציבורלקריאה בציבורלקריאה בציבור

 לעדותיהם תימניםתימניםתימניםתימניםוהספרדים ספרדים ספרדים ספרדים רובם כך בכל מקום וכך כל ה ::::חסידיםחסידיםחסידיםחסידים

                                                                        .                                                     ומקומותיהם

 :י הקרובים אליו"וכ ’כתרכתרכתרכתר’-פ ה"ע, מכון ממראמכון ממראמכון ממראמכון ממראך מקוון " תנ::::מקורמקורמקורמקור

htm.10cupper/ct/c/org.mamre-mechon.www://http-ערוך .    

) אין בקטע  הנידון(= } פ{ הפתוחות פרשיותפרשיותפרשיותפרשיות וציון ההשורותהשורותהשורותהשורותסידור 
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    ,בקטע הנידון, , , , תואםתואםתואםתואם בו פרשיותפרשיותפרשיותפרשיותציון ה. נכתבים בימינו במתכונתו של זה

, אין בזה ספק כלשהו כי. י הקרובים לו"ובכ' כתרכתרכתרכתר' שבבמלואו את זה

 ).יוסי עופר' פרופ(' ואתחנן'לעשרת הדיברות ב' כתר'נשתמר תצלום מה
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ֹנִכ֖  ו  ו  ו  ו                                                    ריI ֲאֶׁש֧ה ֱאDֶה֑י ְיהָֹוָ֣אֽ

ים  ית   ִמֵּב֥ ִים    ִמְצַר֖ ֶרץיI     ֵמֶאֽ֥הֹוֵצאִת֛ ֹ֣  ׃  ז׃  ז׃  ז׃  ז   ֲעָבִדֽ  א   ִיְהֶיֽה־ל

Iִ֩ה֨     ְלDי ַנ֗ ַעל־ָּפ  ים ֲאֵחִר֜     יםֱא   ֹ֣ ה־ְלI֣    א ל  ׀ ֶסל   ֶפ֣  ַתֲעֶׂשֽ

ֲאֶׁש֩ר     ַעלִמַּמ֡   ׀     ִים ַּבָּׁשַמ֣     ר ֲאֶׁש֣    הָּכל־ְּתמּוָנ֡  ֶרץ ָּבָא֨     ַוֽ

ֲאֶׁש֥    ַחתַּתִ֜מ א־ִתְׁשַּתֲחֶו֣   ֶרץ ָלָא֗     ַחתִמַּת֣   ׀    ִיםַּבַּמ֣    ר  ַוֽ ֹֽ  הל

ֹ֣    ָלֶה֮ם ָעְבֵד֒ם  אְול ֹנִכ֞   יִּכ֣     ָתֽ  אַקָּנ֔  ל  ֵא֣    יI֙ ֱאDֶה֨  ה ְיהָֹו֤  י  ָאֽ

 יםְוַעל־ִרֵּבִע֖    יםְוַעל־ִׁשֵּלִׁש֥     ים  ַעל־ָּבִנ֛    ֹות ָא֧ב     ן ֲעֹ֨ו    ֵקדֹּפ֠

ְנָא֑ ֲאָלִפ֔      ֶס֙ד ֶח֨      ֶׂשה ְועֹ֤      יְלׂשֹֽ ֲהַב֖     ים ַלֽ ְמֵר֥    י  ְלֹאֽ  יּוְלׁשֹֽ

י )  כתיבמצותו( ֹ֥     חחחח         }  ס{׃ ׃ ׃ ׃ קרי ִמְצֹוָתֽ ֹ֥ל ֹ֥ל ֹ֥ל ם־ְיהָֹו֥א ִתָּׂש֛א ִתָּׂש֛א ִתָּׂש֛א ִתָּׂש֛ל ם־ְיהָֹו֥א ֶאת־ֵׁשֽ ם־ְיהָֹו֥א ֶאת־ֵׁשֽ ם־ְיהָֹו֥א ֶאת־ֵׁשֽ     ההההא ֶאת־ֵׁשֽ

ֹ֤            י  י  י  י  ּכִּ֣כִּ֣כִִּ֣כ֣                ְוא ְוא ְוא ְוא  ַלָּׁש֑ ַלָּׁש֑ ַלָּׁש֑ ַלָּׁש֑            יI יI יI יI ֱאDֶהֱ֖אDֶהֱ֖אDֶהֱ֖אDֶה֖ ֹ֤ל ֹ֤ל ֹ֤ל     אאאא ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥            תתתתאֵ֛אֵ֛אֵֵ֛א֛            ה ה ה ה  ְיהָֹו֔ ְיהָֹו֔ ְיהָֹו֔ ְיהָֹו֔             ְיַנֶּק֙ה ְיַנֶּק֙ה ְיַנֶּק֙ה ְיַנֶּק֙ה            אאאאל

ְוא         ֹו ֹו ֹו ֹו ֶאת־ְׁש֖מֶאת־ְׁש֖מֶאת־ְׁש֖מֶאת־ְׁש֖מ ְוא ַלָּׁשֽ ְוא ַלָּׁשֽ ְוא ַלָּׁשֽ   ֶאת־יֹו֩ם ֹור ָׁש֣מ    טטטט                          }     ס{ ׃׃׃׃ַלָּׁשֽ

ֲאֶׁש֥    ֹו   ְלַקְּדׁ֜ש   תַהַּׁשָּב֨  ֶׁשת ֵׁש֣   יI  ֱאDֶה֗   הְיהָֹו֣  ׀    ִצְּוI֣     רַּכֽ

ֲעבֹ֮ד  ים   ָיִמ֣  יַהְּׁשִביִע֜     ֹוםְו֨י      ל־ְמַלאְכֶּתIָ֒כ    יָת   ְוָעִׂש֣       ַּתֽ

יהָֹו֣     ׀      תַׁשָּב֣ ֹ֣     יIֱאDֶה֗     הַלֽ ֲעֶׂש֣    א ל  הָכל־ְמָלאָכ֡      הַתֽ

ְרI֜     ְוֽׁשֹוְרI֨       ֲאָמֶתI ְוַעְבְּדIֽ־ַו֠     IּוִבְנIֽ־ּוִבֶּת֣        הַאָּת֣   ַוֲחֹמֽ

 ְרI     Iְ֙וָכל־ְּבֶהְמֶּת֗  ּוַחָי֛נ     ַען ְלַמ֗     יI ִּבְׁשָעֶר֔      ר  ֲאֶׁש֣       ְוֵגֽ

Iַ֥עְבְּד     Iְ֖ת ַכְרָּת֞   ֹוI ָּכ֑מ     ַוֲאָמֽ  ֶרץיָת  ׀  ְּבֶא֣ ָהִי֣   ֶבדֶע֥  ִּכי־    ְוָזֽ

ֲאI֩   ִיםִמְצַר֗  ַע ּוִבְזרֹ֣   ֲחָזָק֙ה  דְּבָי֤     ִמָּׁש֙ם  יI  ֱאDֶה֤  הְיהָֹו֨      ַוּיִֹצֽ

ֲעׂ֖ש    יIֱאDֶה֔    ה ְיהָֹו֣      ִצְּוI֙    ן  ַעל־ֵּכ֗    הְנטּוָי֔  ֹוםֶאת־֥י     ֹות ַלֽ

ת       ְוֶאת־  ְוֶאת־  ְוֶאת־  ְוֶאת־יI֙יI֙יI֙יI֙ד  ֶאת־ָאִב֨ד  ֶאת־ָאִב֨ד  ֶאת־ָאִב֨ד  ֶאת־ָאִבַּ֨כֵּבַּ֤כֵּבַּ֤כֵּבַּ֤כֵּב֤     יייי                                }    ס{ ׃  ׃  ׃  ׃ ַהַּׁשָּבֽ

ֲאֶׁש֥            I I I I ִאֶּמִ֔אֶּמִ֔אֶּמִ֔אֶּמ֔ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ֲאִריֻכ֣    ׀ ׀ ׀ ׀         ַעןַעןַעןַעןְלַמְ֣לַמְ֣לַמְ֣לַמ֣        יI יI יI יI ֱאDֶהֱ֑אDֶהֱ֑אDֶהֱ֑אDֶה֑        ה ה ה ה ְיהָֹוְ֣יהָֹוְ֣יהָֹוְ֣יהָֹו֣                    ִצְּוIִ֖צְּוIִ֖צְּוIִ֖צְּוI֖                רררר ַּכֽ ֲאִריֻכַ֣יֽ ֲאִריֻכַ֣יֽ ֲאִריֻכַ֣יֽ     יIיIיIיIָיֶמָ֗יֶמָ֗יֶמָ֗יֶמ֗            ן ן ן ן ַיֽ

ֲאָדָמ֔        ל ל ל ל  ַע֚ ַע֚ ַע֚ ַע֚        mmmm ָל֔ ָל֔ ָל֔ ָל֔            יַטביַטביַטביַטביִ֣יִ֣יִִ֣י֣                ַעןַ֙עןַ֙עןַ֙עןּ֙וְלַמּ֨וְלַמּ֨וְלַמּ֨וְלַמ֨ ֲאָדָמ֔ ָהֽ ֲאָדָמ֔ ָהֽ ֲאָדָמ֔ ָהֽ     ןןןןתֵ֥תֵ֥תֵֵ֥ת֥נֹנֹנֹֹנ            יI יI יI יI ֱאDֶהֱ֖אDֶהֱ֖אDֶהֱ֖אDֶה֖        ה  ה  ה  ה   ֲאֶׁשר־ְיהָֹו֥ ֲאֶׁשר־ְיהָֹו֥ ֲאֶׁשר־ְיהָֹו֥ ֲאֶׁשר־ְיהָֹו֥    ה ה ה ה  ָהֽ

m mָלֽ mָלֽ mָלֽ ֹ֖יאיאיאיא                }ס{  ׃ ׃ ׃ ׃ָלֽ חִּתא     ל ֹ֖         יב יב יב יב              }  ס { ׃ ׃ ׃ ׃ְרָצֽ  א ְול

ףִּת ֹ֖            יגיגיגיג           }  ס { ׃ ׃ ׃ ׃ְנָאֽ ב ִּתא  ְול א־        יד יד יד יד                }  ס {׃׃׃׃ְגֹנֽ ֹֽ א־ְול ֹֽ א־ְול ֹֽ א־ְול ֹֽ     ְול

ֲעIַ֖תֲעֶנַ֥תֲעֶנַ֥תֲעֶנַ֥תֲעֶנ֥ ֲעI֖ה  ְבֵרֽ ֲעI֖ה  ְבֵרֽ ֲעI֖ה  ְבֵרֽ ְוא  ֵע֥  ֵע֥  ֵע֥  ֵע֥ה  ְבֵרֽ ְואד  ָׁשֽ ְואד  ָׁשֽ ְואד  ָׁשֽ ֹ֥   טו טו טו טו                      }  ס{     ׃ ׃ ׃ ׃ד  ָׁשֽ ְֹ֥ול ְֹ֥ול ְֹ֥ול     דדדדַתְחֹמַ֖תְחֹמַ֖תְחֹמַ֖תְחֹמ֖        אאאאְול

ֹ֨}ס{I I I I ֶׁשת  ֵרֶעֶׁ֑שת  ֵרֶעֶׁ֑שת  ֵרֶעֶׁ֑שת  ֵרֶע֑אֵ֣אֵ֣אֵֵ֣א֣ ֹ֨                                ְול ֹ֨                                ְול ֹ֨                                ְול ית    ית    ית    ית    ה    ֵּב֣ה    ֵּב֣ה    ֵּב֣ה    ֵּב֣א    ִתְתַאֶּו֜א    ִתְתַאֶּו֜א    ִתְתַאֶּו֜א    ִתְתַאֶּו֜                                ְול

ֲאָמתֹ֙והּו   ְוַעְבּ֤דהּו   ְוַעְבּ֤דהּו   ְוַעְבּ֤דהּו   ְוַעְבּ֤דI    ָׂשֵדI֜    ָׂשֵדI֜    ָׂשֵדI֜    ָׂשֵדֵ֜רֶעֵ֗רֶעֵ֗רֶעֵ֗רֶע֗ ֲאָמתֹ֙וֹו     ַוֽ ֲאָמתֹ֙וֹו     ַוֽ ֲאָמתֹ֙וֹו     ַוֽ ֲחֹמ֔ר    ׁשֹו֣ר    ׁשֹו֣ר    ׁשֹו֣ר    ׁשֹו֣רֹו     ַוֽ ֲחֹמ֔רֹו    ַוֽ ֲחֹמ֔רֹו    ַוֽ ֲחֹמ֔רֹו    ַוֽ ר ר ר ר ל     ֲאֶׁש֥ל     ֲאֶׁש֥ל     ֲאֶׁש֥ל     ֲאֶׁשֹ֥ו    ְוֹכֹ֖ו    ְוֹכֹ֖ו    ְוֹכֹ֖ו    ְוֹכֹ֖ו    ַוֽ

I ׃  I ׃ ְלֵרֶעֽ I ׃ ְלֵרֶעֽ I ׃ ְלֵרֶעֽ  }      ס{ְלֵרֶעֽ

 יהוה  אלהיך  אשר                               אנכי  

  לא  יהיה  עבדים  מבית  מצרים הוצאתיך  מארץ

  פסל  לך  תעשה  לא  פני  אחרים  על אלהים לך 

  בארץ  ואשר  ממעל   בשמים  אשר  תמונה   כל

  תשתחוה  לא  מתחת  לארץ  ואשר  במים מתחת

  תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל  קנא להם  ולא

בנים ועל שלשים ועל  רבעים  אבות על   פקד עון
  ולשמרי   לאהבי   לאלפים    חסד  ועשה  לשנאי

 לא תשא את שם יהוה                    מצותו           

 ישא        אשר   יהוה  את  ינקה  לא כי לשוא  אלהיך
           שמור את יום                       את שמו לשוא       

  ששת  אלהיך  יהוה  צוך שרכא    לקדשו  השבת

  השביעי  ויום  כל  מלאכתך  ועשית  תעבד ימים 

 מלאכה          כל   תעשה    לא אלהיך    ליהוה שבת
  וחמרך  ושורך  ובתך  ועבדך  ואמתך  ובנך אתה

   ינוח  למען  בשעריך  אשר  וכל   בהמתך  וגרך 

עבד היית בארץ    כי עבדך  ואמתך  כמוך וזכרת
מצרים ויצאך יהוה  אלהיך משם ביד חזקה ובזרע 

 יום    את  אלהיך לעשות  יהוה  צוך   כן  על נטויה
כבד את אביך ואת                השבת                         

אלהיך למען  יאריכן  ימיך  אמך כאשר  צוך יהוה 
ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך  נתן 

             ולא                                             תרצח  לא                       לך
      ולא                 ולא תגנב               תנאף        

 ולא תחמד                                 תענה ברעך עד שוא     
 א תתאוה בית     ול  אשת רעך                         

 ואמתו שורו  וחמרו  וכל  אשר  שדהו ועבדו רעך
 לרעך                      

ֹנִכי֙  ו  ו  ו  ו                                                                                                                                                                               ר ֲאֶׁש֧  יIֱאDֶה֔  ה ְיהָֹו֣   ָאֽ

א־ִיְהֶי֥ים     ית     ֲעָבִדִ֑ים      ִמֵּבֶ֣רץ      ִמְצַר֖יI      ֵמֶאֽ֥הֹוֵצאִת֛ ֹֽ  הל

Iִ֛הְ֥לDא־ַתֲעֶׂש֨    ׃   ז׃   ז׃   ז׃   ז יָנֽים    ַעל־ָּפים    ֲאֵחִר֖    ֱא ֹֽ  ֶס֙ל      ֶפ֨ה    ְלI֥ ל

ֲאֶׁש֥      ִמַּמִ֔י֙םר       ַּבָּׁשַמ֨ה       ֲאֶׁשָּ֤כל־ְּתמּוָנ֔  ֶרץר     ָּבָאַ֖על      ַוֽ

ֲאֶׁשָּ֥תִ֑מ ֶרץ ַחת   ִים     ִמַּת֥ר     ַּבַּמַ֖חת    ַוֽ א־ִתְׁשַּתֲחֶו֥חחחח   ׃׃׃׃ ָלָאֽ ֹֽ  ה  ל

ָֹ֣לֶה֖ ָעְבֵד֑ם   ְול ֹנִכ֞ם    ִּכ֣א    ָתֽ  אל   ַקָּנ֔    ֵא֣יI֙ה    ֱאDֶה֨י    ְיהָֹו֤י    ָאֽ

 יםים      ְוַעל־ִרֵּבִע֖ים    ְוַעל־ִׁשֵּלִׁשֹ֥ות      ַעל־ָּבִנ֛ן      ָא֧בֵקד    ֲעֹ֨וֹּפ֠

י  ְנָאֽ ֲאָלִפֶׂ֑שה     ֶח֖ ְועֹ֥     ט ט ט ט׃  ׃  ׃  ׃  ְלׂשֹֽ ֲהַבֶ֖סד      ַלֽ ְמֵר֥ים     ְלֹאֽ  יי       ּוְלׁשֹֽ

י ͏ִמְצֹו) כתיבמצותו ( ֹ֥     יייי }         ס {׃׃׃׃קרי ָתֽ ֹ֥ל ֹ֥ל ֹ֥ל ם־ְיהָֹו֥א ִתָּׂש֛א ִתָּׂש֛א ִתָּׂש֛א ִתָּׂש֛ל ם־ְיהָֹו֥א   ֶאת־ֵׁשֽ ם־ְיהָֹו֥א   ֶאת־ֵׁשֽ ם־ְיהָֹו֥א   ֶאת־ֵׁשֽ     ההההא   ֶאת־ֵׁשֽ

ְֹ֤וא     ִּכְ֣וא     ִּכְ֣וא     ִּכְ֣וא     ִּכ֣יI     ַלָּׁש֑יI     ַלָּׁש֑יI     ַלָּׁש֑יI     ַלָּׁשֱ֑אDֶהֱ֖אDֶהֱ֖אDֶהֱ֖אDֶה֖ ֹ֤י     ל ֹ֤י     ל ֹ֤י     ל     אאאאת    ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ת    ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ת    ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ת    ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ה    ֵא֛ה    ֵא֛ה    ֵא֛ה    ֵא֛    ְיהָֹו֔    ְיהָֹו֔    ְיהָֹו֔    ְיהָֹו֔א    ְיַנֶּק֙הא    ְיַנֶּק֙הא    ְיַנֶּק֙הא    ְיַנֶּק֙הי     ל

ְוא ֶאת־ְׁש֖מֶאת־ְׁש֖מֶאת־ְׁש֖מֶאת־ְׁש֖מ ְוא ֹו    ַלָּׁשֽ ְוא ֹו    ַלָּׁשֽ ְוא ֹו    ַלָּׁשֽ  ֹוםֹור   ֶאת־֥י ָׁש֛מ    יאיאיאיא }                           ס {׃׃׃׃ֹו    ַלָּׁשֽ

ֲאֶׁש֥ת   ְלַקְּדׁ֑שַהַּׁשָּב֖ יI      ְיהָֹו֥ר    ִצְּוIֹ֖ו     ַּכֽ  ֶׁשתֵׁש֤ יב יב יב יב    ׃׃׃׃ה    ֱאDֶהֽ

ֲעֹבָ֔יִמי֙ם I ָּכיָת    ד     ְוָעִׂש֖     ַּתֽ  י    ַהְּׁשִביִעְ֔ויֹו֙ם   ׃    יג׃    יג׃    יג׃    יגל־ְמַלאְכֶּתֽ

יהָֹוַׁ֣שָּב֖ ֹ֣ה       ֱאDֶה֑ת       ַלֽ ֲעֶׂש֣יI       ל  הה      ָכל־ְמָלאָכ֡א      ַתֽ

ְרIֲ֜אָמֶתI       ְוֽׁשֹוְרII֨       ְוַעְבְּדIֽ־ַו֠ה       ּוִבְנIֽ־ּוִבֶּתַ֣אָּת֣        ַוֲחֹמֽ

 ְרIְ֙וָכל־ְּבֶהְמֶּת֗  ּוַחַען     ָי֛ניI     ְלַמ֗ר      ִּבְׁשָעֶר֔      ֲאֶׁש֣  I        ְוֵגֽ

Iַ֥עְבְּדIְ֖ת ַכְרָּת֗׃  יד׃  יד׃  יד׃  יד   ָּכֽמֹוI     ַוֲאָמֽ  ֶרץ    ְּבֶא֣יָתֶ֙בד    ָהִי֨י   ֶע֤    ִּכ֣  ְוָזֽ

 ַעִבְזרֹ֣ה     ּוד    ֲחָז ָק֖ם    ְּבָי֥   ִמָּׁש֔יI֙ה    ֱאDֶה֨    ְיהָֹוֲ֤אIִ֜ים  ַוּיִֹצִ֨מְצַר֔

ֲעׂ֖שה     ֱאDֶה֔     ְיהָֹו֣ן      ִצְּוI֙ה      ַעל־ֵּכְ֗נטּוָי֑  ֹוםֹות    ֶאת־֥ייI     ַלֽ

ת           ְוֶאת־     ְוֶאת־     ְוֶאת־     ְוֶאת־יI֙יI֙יI֙יI֙ד    ֶאת־ָאִב֨ד    ֶאת־ָאִב֨ד    ֶאת־ָאִב֨ד    ֶאת־ָאִבַּ֨כֵּבַּ֤כֵּבַּ֤כֵּבַּ֤כֵּב֤     טוטוטוטו}                           ס  {׃׃׃׃ַהַּׁשָּבֽ

ֲאֶׁשִ֥אֶּמִ֔אֶּמִ֔אֶּמִ֔אֶּמ֔ ֲאֶׁשI֥    ַּכֽ ֲאֶׁשI֥    ַּכֽ ֲאֶׁשI֥    ַּכֽ ֲאִריֻכ֣    ַען  ַען  ַען  ַען  ְלַמְ֣לַמְ֣לַמְ֣לַמ֣יI    יI    יI    יI    ה    ֱאDֶה֑ה    ֱאDֶה֑ה    ֱאDֶה֑ה    ֱאDֶה֑   ְיהָֹו֣   ְיהָֹו֣   ְיהָֹו֣   ְיהָֹו֣ר   ִצְּוI֖ר   ִצְּוI֖ר   ִצְּוI֖ר   ִצְּוII֖    ַּכֽ ֲאִריֻכ֣׀   ַיֽ ֲאִריֻכ֣׀   ַיֽ ֲאִריֻכ֣׀   ַיֽ     יIיIיIיIן    ָיֶמ֗ן    ָיֶמ֗ן    ָיֶמ֗ן    ָיֶמ֗׀   ַיֽ

ֲאָדָמm֔     ַעm֚     ַעm֚     ַעm֚     ַע֚יַטב    ָל֔יַטב    ָל֔יַטב    ָל֔יַטב    ָל֔    ִי֣    ִי֣    ִי֣    ִיַ֣עןַ֙עןַ֙עןַ֙עןּ֙וְלַמּ֨וְלַמּ֨וְלַמּ֨וְלַמ֨ ֲאָדָמ֔ל    ָהֽ ֲאָדָמ֔ל    ָהֽ ֲאָדָמ֔ל    ָהֽ     ןןןןיI   ֹנֵת֥יI   ֹנֵת֥יI   ֹנֵת֥יI   ֹנֵת֥ה  ֱאDֶה֖ה  ֱאDֶה֖ה  ֱאDֶה֖ה  ֱאDֶה֖ה    ֲאֶׁשר־ְיהָֹו֥ה    ֲאֶׁשר־ְיהָֹו֥ה    ֲאֶׁשר־ְיהָֹו֥ה    ֲאֶׁשר־ְיהָֹו֥ל    ָהֽ

m mָלֽ mָלֽ mָלֽ ֹ֥         טז טז טז טז}                  ס{ ׃  ׃  ׃  ׃ ָלֽ ֹ֣}                       ס{ח ְרָצִ֖תא  ל  אְול

ֹ֣}                      ס{ף ְנָאִ֑ת א־}ס{ב ְגנִֹ֔תא   ְול ֹֽ א־                      ְול ֹֽ א־                      ְול ֹֽ א־                      ְול ֹֽ                           ְול

ֲעIַ֖תֲעֶנַ֥תֲעֶנַ֥תֲעֶנַ֥תֲעֶנ֥ ֲעI֖ה   ְבֵרֽ ֲעI֖ה   ְבֵרֽ ֲעI֖ה   ְבֵרֽ ְוא     ֵע֥    ֵע֥    ֵע֥    ֵע֥ה   ְבֵרֽ ְוא ד     ָׁשֽ ְוא ד     ָׁשֽ ְוא ד     ָׁשֽ ֹ֥      יז יז יז יז}                  ס {׃׃׃׃ד     ָׁשֽ ְֹ֥ול ְֹ֥ול ְֹ֥ול     דדדדא   ַתְחֹמ֖א   ַתְחֹמ֖א   ַתְחֹמ֖א   ַתְחֹמְ֖ול

ֹ֨}ס{I  I  I  I  ֶׁשת    ֵרֶעֶׁ֑שת    ֵרֶעֶׁ֑שת    ֵרֶעֶׁ֑שת    ֵרֶע֑אֵ֣אֵ֣אֵֵ֣א֣ ֹ֨                                ְול ֹ֨                                ְול ֹ֨                                ְול ית    ית    ית    ית    ה    ֵּב֣ה    ֵּב֣ה    ֵּב֣ה    ֵּב֣א    ִתְתַאֶּו֜א    ִתְתַאֶּו֜א    ִתְתַאֶּו֜א    ִתְתַאֶּו֜                                ְול

ֲאָמתֹ֙והּו   ְוַעְבּ֤דהּו   ְוַעְבּ֤דהּו   ְוַעְבּ֤דהּו   ְוַעְבּ֤דI    ָׂשֵדI֜    ָׂשֵדI֜    ָׂשֵדI֜    ָׂשֵדֵ֜רֶעֵ֗רֶעֵ֗רֶעֵ֗רֶע֗ ֲאָמתֹ֙וֹו     ַוֽ ֲאָמתֹ֙וֹו     ַוֽ ֲאָמתֹ֙וֹו     ַוֽ ֲחֹמ֔ר    ׁשֹו֣ר    ׁשֹו֣ר    ׁשֹו֣ר    ׁשֹו֣רֹו     ַוֽ ֲחֹמ֔רֹו    ַוֽ ֲחֹמ֔רֹו    ַוֽ ֲחֹמ֔רֹו    ַוֽ ר ר ר ר ל     ֲאֶׁש֥ל     ֲאֶׁש֥ל     ֲאֶׁש֥ל     ֲאֶׁשֹ֥ו    ְוֹכֹ֖ו    ְוֹכֹ֖ו    ְוֹכֹ֖ו    ְוֹכֹ֖ו    ַוֽ

I ׃  I ׃ ְלֵרֶעֽ I ׃ ְלֵרֶעֽ I ׃ ְלֵרֶעֽ  }      ס{ְלֵרֶעֽ


