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קפז

אסתר א
ּוׁש  ַעד־ּכ֔ ו ֵמ֣הֹּדּו    ַהּמֵֹלך ֵו֗רֹוׁש  ֲאַחׁש ֣הּוא  ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁש י  יֵמ֣ ּבִ י  ִה֖ ַוי
 ֶלך ֣ ַהּמֶ ׀  ֶבת   ֣ ׁשֶ ּכ ָהֵה֑ם  ים  ָּיִמ֖ ּבַ ִדיָנֽה׃  מ ה  ּוֵמָא֖ ים  ִר֥ ֶעׂש ו ַבע  ֛ ׁשֶ
ַנ֤ת  ׁש ּבִ ה׃  יָרֽ ַהּבִ ן  ֥ ׁשּוׁשַ ּב ר  ֖ ֲאׁשֶ כּו֔תֹו  ַמל ֣א  ּסֵ ּכִ ל  ַע֚ ֵו֗רֹוׁש  ֲאַחׁש
ס  ַר֣ ּפָ ׀  יל  ֵח֣ יו  ַוֲֽעָבָד֑ יו  ָר֖ לׂשָ כ ל ה  ּתֶ֔ ִמׁש ה  ֣ ָעׂשָ ֔כֹו  ל מ ל  לֹוׁש ׁשָ
 ר ֶאת־֙עֹׁשֶ אֹ֗תֹו  ַהר ּב ָפָנֽיו׃  ל ִדי֖נֹות  ַהּמ י  ֵר֥ ׂשָ ו ים  ִמ֛ ּת ר ּפַ ַהֽ י  ּוָמַד֗
מֹוִנ֥ים  ׁש ים  ַרּבִ֔ ים  ָיִמ֣ ֑תֹו  דּוּלָ ּג ֶרת  ֶא֖ פ ּתִ ר  ָק֔ ת־י ֶא֨ ו כּו֔תֹו  ַמל ֣בֹוד  ּכ
ל־ָהָע֣ם  כ ל ֶלך ה ַהּמֶ֡ ֣ ה ָעׂשָ ּלֶ ים ָהֵא֗ ֣לֹואת ׀ ַהָּיִמ֣ ת ֽיֹום׃ ּוִבמ ַא֖ ּומ
ַע֣ת  ב ׁשִ ה  ֖ ּתֶ ִמׁש ן  ַעד־ָקָט֛ ו ֧דֹול  ִמּגָ ל ה  יָר֜ ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ֨ ּב  ִאים צ מ ַהּנִ
 ָאחּוז ֶלת  ֵכ֗ ּות ֣ס  ּפַ ר ּכַ ׀  ֣ח ּור  ׃  ֶלך ֽ ַהּמֶ ן  יַת֖ ּבִ ֥ת  ּנַ ּגִ ר  ֲחַצ֕ ֽ ּבַ ים  ָיִמ֑
ֹות ׀ ָזָה֣ב  ׁש ִמּט֣ ֑ ּוֵדי ׁשֵ ַעּמ֣ יֵלי ֶכֶ֖סף ו ִל֥ ן ַעל־ּג ָמ֔ ּגָ ַאר ֵלי־֣בּוץ ו ַחב ּב
ב  ֵל֣י ָזָה֔ כ קֹות ּבִ ַהׁש ֶרת׃ ו סָֹחֽ ר ו ַד֥ ׁש ו ֖ ַהט־ָוׁשֵ ֽ ַפ֥ת ּבַ צ ֶסף ַע֛ל ִרֽ ָוֶכ֗
ִתָּי֥ה   ַהׁשּ ו ׃  ֶלך ֽ ַהּמֶ ַי֥ד  ּכ ב  ָר֖ ֛כּות  ַמל ֵי֥ין  ו ׁשֹוִנ֑ים  ים  ִל֣ ִמּכֵ ים  ֵכִל֖ ו
ֹות  ֲעׂש֖ ַלֽ י֔תֹו  ּבֵ ב  ל־ַר֣ ּכ ל  ַע֚  ֶלך ַהּמֶ֗ ד  ֣ ִיּסַ ׀  י־ֵכ֣ן  ּכִ אֵֹנ֑ס  ין  ֵא֣ ת  ֖ ַכּדָ
ה  ָת֖ ׂש ָעֽ ה  ּכָ֔ ל ַהּמַ י  ֣ ּתִ ַוׁש ם  יׁש׃       ּגַ֚ יׁשָוִאֽ ִאֽ ֥צֹון  ר ּכִ
 ּיֹום ּבַ ֵוֽרֹוׁש׃  ֲאַחׁש  ֶלך ֥ ַלּמֶ ר  ֖ ֲאׁשֶ ֔כּות  ל ַהּמַ ית  ּבֵ֚ ים  ֑ ָנׁשִ ה  ֣ ּתֵ ִמׁש
א  בֹוָנ֜ ַחר א  ָת֨ ּז ּבִ ן  הּוָמ֠ מ ִל ר  ָאַמ֡ ָּיִ֑ין  ּבַ  ֶלך ֖ ֵלֽב־ַהּמֶ ֥טֹוב  ּכ י  ִביִע֔  ַהׁשּ
ים  ִת֔ ר ֣ ׁשָ מ ַהֽ ים  ִריִס֔ ֣ ַהּסָ  ַעת ב ׁשִ ס  ּכַ֔ ַכר ו ר  ֵזַת֣  ָתא ַוֲֽאַבג א  ָת֤ ג ּבִ
ֵנ֥י  ִלפ ֛ה  ּכָ  ַהּמַ י  ֧ ּתִ ֶאת־ַוׁש יא  ָהִב֠ ל ֵוֽרֹוׁש׃  ֲאַחׁש  ֶלך ֥ ַהּמֶ ֵנ֖י  ֶאת־ּפ
ּה  ָי֔ פ יֶאת  ִרים ָ ַהׂשּ ו ים  ֤ ַעּמִ ָהֽ ֨אֹות  ַהר ל ֑כּות  ַמל ֶכֶ֣תר  ּב  ֶלך ֖ ַהּמֶ
ר  ַב֣ ד ּבִ  ָלבֹוא י  ּתִ֗ ַוׁש ֣ה  ּכָ ל ַהּמַ ן  ָמֵא֞ ַוּת יא׃  ִהֽ ה  ֶא֖ ַמר יטֹוַב֥ת  ֽ ּכִ
ה  ֲעָר֥ ֽ ּבָ ַוֲֽחָמ֖תֹו  ֔אֹד  מ   ֶלך ַהּמֶ֙ ֤צֹף  ַוִּיק ים  ִריִס֑ ֽ ַהּסָ ַי֣ד  ּב ר  ֖ ֲאׁשֶ  ֶלך ַהּמֶ֔
י־ ּכִ ים  ֑ ִעּתִ ָהֽ ֵע֣י  ֽיֹד ים  ֲחָכִמ֖ ַלֽ  ֶלך ַהּמֶ֔ ֽבֹו׃       ַוּ֣יֹאֶמר 
ָנ֤א  ׁש ר ּכַ יו  ֵאָל֗ ֣רֹב  ַהּקָ ו ין׃  ָוִדֽ ת  ֥ ּדָ ֵע֖י  ל־ֽיֹד ּכ י  ֵנ֕ ִלפ  ֶלך ַהּמֶ֔ ר  ַב֣ ּד  ֵכן
׀  י  ֵר֣ ׂשָ ת  ַע֞ ב ׁשִ מּוָכ֑ן  מ ָנ֖א  ס ַמר ֶרס  ֶמ֥ יׁש  ׁשִ֔ ַתר ָתא  ָמ֣ ַאד  ָתר ׁשֵ
 ָדת ּכ ֽכּות׃  ל ּמַ ּבַ אׁשָֹנ֖ה  ִרֽ ים  ִב֥ ַהּֽיֹׁש  ֶלך ַהּמֶ֔ ֵנ֣י  ּפ  רֵֹאי י  ּוָמַד֗ ס  ַר֣ ּפָ
ת ֶאֽ ה  ָת֗ ׂש לֹאָעֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ׀  ַע֣ל  י  ֑ ּתִ ַוׁש ֖ה  ּכָ ל ּמַ ּבַ ֹות  ֲעׂש֔ ֽ הּלַ ַמֽ
ים׃     ַוּ֣יֹאֶמר  ִריִסֽ ֽ ַהּסָ ַי֖ד  ּב ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁש  ֶלך ֣ ַהּמֶ  ֲאַמר ַמֽ
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קפח

אאסתר
ה  ָת֖ ו ָעֽ ֹו  ַבּד֔ ל   ֶלך ַעלַהּמֶ֙ ֤לֹא  ים  ִר֔ ָ ַהׂשּ ו   ֶלך ַהּמֶ֙ ֵנ֤י  ִלפ מומ֗כן 
ל־ כ ר ּב ים ֲאׁשֶ֕ ַעּמִ֔ ל־ָה֣ ַעל־ּכ ו ִרים ָ ל־ַהׂשּ ֤י ַעל־ּכ ֑ה ּכִ ּכָ ל י ַהּמַ ֣ ּתִ ַוׁש
ל ּכַעל  ה ּכָ ל ַברַהּמַ ד יֵיֵצ֤א  ֽ ּכִ ֵוֽרֹוׁש׃  ֲאַחׁש  ֶלך ֥ ַהּמֶ ִדי֖נֹות  מ
ֵו֡רֹוׁש  ֲאַחׁש  ֶלך ֣ ַהּמֶ ם  ָר֗ מ א ּב ן  יֵניֶה֑ ֵעֽ ּב ן  ֵליֶה֖ ע ּבַ ֥זֹות  ַהב ל ים  ׁשִ֔ ַהּנָ
ַהּ֨יֹום  ו ָאה׃  לֹאָבֽ ו ָפָנ֖יו   ֛ה  ּכָ ל ַהּמַ י  ֧ ּתִ ַוׁשֶאת יא  ָהִב֨ ל ר  ָאַמ֞
ר  ַב֣ ּדֶאת  עּו מ ֽ ׁשָ ֤ר  ֲאׁשֶ י  ַרסּוָמַד֗ ֽ ּפָ ֣רֹות  ׂשָ ׀  ָנה  ר ּתֹאַמ֣ ה  ַהֶּז֜
 ֶלך ֣ ִאם־ַעל־ַהּמֶ ֶצף׃  ָוק ָּז֥יֹון  ּבִ י  ַד֖ ּוכ  ֶלך ֑ ַהּמֶ י  ֵר֣ ׂשָ ֖כֹל  ל ה  ּכָ֔ ל ַהּמַ
֣לֹא  ו י  ַרס־ּוָמַד֖ ָפֽ י  ָדֵת֥ ּב ב  ֵת֛ ִיּכָ ו יו  ָפָנ֔ ִמּל  כּות ַבר־ַמל ד ֵיֵצ֤א  ֗טֹוב 
 כּוָתּה ֵו֔רֹוׁש ּוַמל ֲאַחׁש ֶלך ֣ ֵני ַהּמֶ י ִלפ ּתִ֗ ר ֽלֹא־ָת֜בֹוא ַוׁש ַיֲֽע֑בֹור ֲאׁשֶ֨
 ֶ֤לך ַהּמֶ ם  ָג֨ ת ּפִ  ַמע ִנׁש ו ה׃  ּנָ ֽ ִמּמֶ ַהּטֹוָב֥ה  ּה  עּוָת֖ ִלר  ֶלך ַהּמֶ֔ ן  ֣ ִיּתֵ
֤נּו  ִיּת ים  ׁשִ֗ לַהּנָ כ ו יא  ִה֑ ֖ה  ַרּבָ י  ֥ ּכִ כּו֔תֹו  ַמלל כ ּב  ה רַיֲֽעׂשֶ ֽ ֲאׁשֶ
 ֶלך ֖ ַהּמֶ ֵעיֵנ֥י  ּב ר  ָב֔ ַהּדָ  ַוִּייַטב ן׃  ַעד־ָקָטֽ ו ֖דֹול  ִמּגָ  ן  ֵליֶה֔ ַבע ל  ָקר י
ֶאל  ָפִרים ס ַל֤ח  ַוִּיׁש ן׃  מּוָכֽ מ ר  ַב֥ ד ּכִ  ֶלך ֖ ַהּמֶ ַוַּיַ֥עׂש  ים  ִר֑ ָ ַהׂשּ ו
ֶאלַע֥ם  ו ּה  ָתָב֔ כ ּכִ  ִדיָנה ּומ ִדיָנ֤ה  מֶאל  ֶלך ַהּמֶ֔ ִדי֣נֹות  מל ּכ
ֹון  ׁש֥ ל ּכִ ר  ֖ ַדּבֵ ּומ ֵבי֔תֹו  ּב ר  ׂשֵֹר֣  ִאיׁשל ּכ ֤יֹות  ה ִלֽ ׁשֹו֑נֹו  ל ּכִ ָוָע֖ם 
 ֶלך ֣ ַהּמֶ ת  ֲחַמ֖  ֹך ׁש֕ ּכ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ַהּד  ֹו׃      ַאַחר ַעּמֽ
ַז֖ר  ר־ִנג ֲאׁשֶ ת  ֵא֥ ו ָתה  ר־ָעׂשָ֔ ֲאׁשֶ ת  ֵא֣ ו  י ּתִ ֶאת־ַוׁש ָזַכ֤ר  ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁש
ָע֥רֹות  נ  ֶלך ֛ ַלּמֶ ּו  ׁש֥ ַבק י יו  ָת֑ ר ֽ ׁשָ מ  ֶלך ֖ יַהּמֶ ַנֲֽעֵרֽ ֥רּו  ַוּֽיֹאמ יָה׃  ָעֶלֽ
ִדי֣נֹות  ל־מ כ ּב ִקיִדי֮ם  ּפ  ֶלך ֣ ַהּמֶ ד  ֵק֨ ַיפ ו ה׃  ֶאֽ ַמר טֹו֥בֹות  תּו֖לֹות  ּב
ֶאל ה  ֶא֜ ַמר ת  טֹוַב֨ ה  תּוָל֠ בה לַנֲֽעָרֽ ּכֶאת ֣צּו  ּב ִיק ו כּותֹו֒  ַמל
 ֶלך ֖ ַהּמֶ יס  ִר֥ ס ֵהֵג֛א  ֶאלַי֥ד  ים  ׁשִ֔ ַהּנָ ית  ֣ ֶאלּבֵ  יָרה ַהּבִ ן  ֤ ׁשּוׁשַ
ֵעיֵנ֣י  ּב  יַטב ּתִ ֤ר  ֲאׁשֶ ה  ֲֽעָר֗ ּנַ ַהֽ ו ן׃  ֵקיֶהֽ ֻרֽ מ ּתַ ָנ֖תֹון  ו ים  ֑ ׁשִ ַהּנָ ר  ׁשֵֹמ֣
ַוַּיַ֥עׂש   ֶלך ֖ ַהּמֶ ֵעיֵנ֥י  ּב ר  ָב֛ ַהּדָ ַוִּייַט֧ב  י  ֑ ּתִ ַוׁש ַחת  ֣ ּתַ  ֖לֹך מ ּתִ  ֶלך ַהּמֶ֔
֣מֹו  ּוׁש ה  יָר֑ ַהּבִ ן  ֣ ׁשּוׁשַ ּב ָהָי֖ה  י  הּוִד֔ י יׁש  ֽן׃          ִא֣ ּכֵ
 ָלה ג ה ֤ר  ֲאׁשֶ ִמיִנֽי׃  י יׁש  ִא֥ יׁש  ן־ִק֖ ּבֶ י  ִע֛ מ ן־ׁשִ ּבֶ יר  ָיִא֧ ן  ֣ ּבֶ י  ַכ֗ ּד ר מ
ה  הּוָד֑ ־י ֶלך ֶמֽ ָי֣ה  נ כ י ם  ִע֖ ה  ָת֔ ל ג ה ר  ֣ ֲאׁשֶ  ִעם־ַהּגָֹלה ִים  ַל֔ ִמי֣רּוׁשָ
ה  ֶאתֲהַדּסָ֗ ן  אֵֹמ֜ י  ִה֨ ַוי ל׃  ֶבֽ ּבָ  ֶלך ֶמ֥ ֖ר  ֶנּצַ ֽבּוַכד נ ה  ָל֔ ֶהג ר  ֣ ֲאׁשֶ
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קצ

באסתר
׃  ֶלך ֽ ַהּמֶ ַי֥ד  ּכ ת  ֵא֖ ַמׂש ן  ֥ ַוִּיּתֵ ה  ָעׂשָ֔  ִדינֹות ַלּמ ַוֲֽהָנָח֤ה  ר  ֑ ּתֵ ֶאס
ין  ֵא֣ ׃  ֶלך ֽ ַערַהּמֶ ֽ ׁשַ ּב ב  ֥ יֹׁשֵ ַכ֖י  ּד ר ּומ ִנ֑ית  ׁשֵ תּו֖לֹות  ּב ֵב֥ץ  ִהּקָ ּוב
ָכ֑י  ּד ר מ ָעֶל֖יָה  ֥ה  ִצּוָ ר  ֛ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ּה  ֶאת־ַעּמָ֔ ו  ּה ּתָ ֽמֹוַלד ֶ֤דת  ַמּגֶ ר  ּתֵ֗ ֶאס
ָנ֖ה  מ א ב ה  ָת֥ י ָהֽ ר  ֛ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ה  עֹׂשָ֔ ר  ֣ ּתֵ ֶאס  ַכי ּד ר מ ֲאַמ֤ר  ֶאתַמֽ ו
 ֶלך ֑ ַערַהּמֶ ֽ ׁשַ ּב ב  ֣ יֹוׁשֵ ַכ֖י  ּד ר ּומ ם  ָהֵה֔ ים  ָּיִמ֣ ֹו׃    ּבַ ִאּתֽ
 ׁשּו ַבק ַוי ף  ַהּסַ֔ י  ֵר֣ ֹמ ֽ ִמׁשּ   ֶלך ַהּמֶ֙ ִריֵס֤י  ֵניָסֽ ׁש ֶרׁש  ָוֶת֜ ן  ָת֨ ג ּבִ  ָקַצף
֖ד  ַוַּיּגֵ י  ַכ֔ ּד ר מ ל  ָבר ַהּדָ ע  ַד֤ ַוִּיּוָ ֵוֽרֹׁש׃  ֲאַחׁש  ֶלך ֖ ּמֶ ּבַ ד  ָי֔  ֣לֹח ִלׁש
ׁש  ֤ ֻבּקַ ַוי ָכֽי׃  ּד ר מ ם  ֥ ׁשֵ ּב  ֶלך ֖ ַלּמֶ ר  ֛ ּתֵ ֶאס ֹאֶמר  ַוּת֧ ֑ה  ּכָ ל ַהּמַ ר  ֣ ּתֵ ֶאס ל
ים  י ַהָּיִמ֖ ֵר֥ ב ֶפר ּדִ ֵס֛ ב ּב ֵת֗ ֵניֶה֖ם ַעל־ֵע֑ץ ַוִּיּכָ ֥לּו ׁש א ַוִּיּתָ ֵצ֔ ָבר ַוִּיּמָ ַהּדָ
 ֶלך ַהּמֶ֨  ל ּדַ ּגִ ה  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּד ׀  ר  ׃     ַאַח֣ ֶלך ֽ ַהּמֶ ֵנ֥י  ִלפ
ֶאת־  ם ׂשֶ ַוָּי֙ הּו  ֵא֑  ַנׂשּ ַוֽי ֲאָגִג֖י  ָהֽ ָתא  ָד֛ ן־ַהּמ ֽ ּבֶ ן  ֶאת־ָהָמ֧ ֵו֜רֹוׁש  ֲאַחׁש
ר־ ֲאׁשֶ  ֶלך ַהּמֶ֜ י  ֵד֨ ל־ַעב כ ו ֹו׃  ִאּתֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ִר֖ ָ ל־ַהׂשּ ּכ ל  ֵמַע֕ ֔אֹו  ס ּכִ
 ֶלך ֑ ַהּמֶ ה־֣לֹו  ִצּוָ י־ֵכ֖ן  ּכִ ן  ָהָמ֔ ל  ֲחִוים ֽ ּתַ ׁש ּוִמֽ ִע֤ים  ֹר ּכֽ  ֶלך ַהּמֶ֗ ַער  ֣ ׁשַ ּב
ר־ ֲאׁשֶ  ֶלך ֛ ַהּמֶ י  ֵד֥ ַעב ֜רּו  ַוּ֨יֹאמ ֲחֶוֽה׃  ֽ ּתַ ִיֽׁש ֥לֹא  ו ע  ַר֖ ִיכ ֥לֹא  י  ַכ֔ ּד ר ּ֨ומ

י  ִה֗ ׃ ַוי ֶלך ֽ ַו֥ת ַהּמֶ ת ִמצ ר ֵא֖ ה עֹוֵב֔ ֣  ַאּתָ ּוע ָכ֑י ַמּד֙ ּד ר מ ל ֶלך ֖ ַער ַהּמֶ ֥ ׁשַ ּב
 אֹות ן ִלר ָהָמ֗ ֣ידּו ל ע ֲאֵליֶה֑ם ַוַּיּגִ ַמ֖ ֥לֹא ׁשָ ֣יֹום ָו֔יֹום ו באמ֤רם ֵאָליו
ן  א ָהָמ֔ י׃ ַוַּי֣ר הּוִדֽ ֥הּוא יר ֥יד ָלֶה֖ם ֲאׁשֶ י־ִהּגִ ֽ י ּכִ ַכ֔ ּד ר י מ ֵר֣ ב דּו ּדִ ֲהַיַֽעמ
יו  ֵעיָנ֗ ה׃ ַוִּיֶ֣בז ּב ן ֵחָמֽ ֵל֥א ָהָמ֖ ֲחֶו֖ה ֑לֹו ַוִּיּמָ ֽ ּתַ ׁש ע ּוִמֽ י ּכֵֹר֥ ַכ֔ ּד ר ין מ י־ֵא֣ ּכִ
ׁש  ֣ ַבּקֵ ַוי ָכ֑י  ּד ר מ ֶאת־ַע֣ם  ֖לֹו  ֥ידּו  י־ִהּגִ ֽ ּכִ ֹו  ַבּד֔ ל ַכ֣י  ּד ר מ ּב  ָיד  ֤לֹח ִלׁש
ֵו֖רֹוׁש  ֥כּות ֲאַחׁש ל־ַמל כ ר ּב ֛ ים ֲאׁשֶ הּוִד֛ ל־ַהּי יד ֶאת־ּכ ִמ֧ ַהׁש ן ל ָהָמ֗
ים  ֣ ּתֵ ׁש  ַנת ׁש ּבִ ן  ִניָס֔ הּוא־֣חֶֹדׁש   ִראׁשֹון ָהֽ ֤חֶֹדׁש  ּבַ ָכֽי׃  ּד ר מ ַע֥ם 
ֵנ֣י  ִלפ ל  ַהּגֹוָר֜ ֨הּוא   ּפּור יל  ֣ ִהּפִ ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁש  ֶלך ֖ ַלּמֶ ה  ֵר֔ ֶעׂש
הּוא֥חֶֹדׁש  ר  ֖ ֵנֽיםָעׂשָ ׁש ֥חֶֹדׁש  ל ּוֵמ֛חֶֹדׁש  ֛יֹום  ל ׀  ִמּ֧יֹום  ן  ָהָמ֗
ַעם ֣נֹו  ֶיׁש ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁש  ֶלך ֣ ַלּמֶ  ָהָמן ר׃      ַוּ֤יֹאֶמר  ֲאָדֽ

ם  ֵתיֶה֞ ָדֽ ָך ו כּוֶת֑ ִדי֣נֹות ַמל ֖כֹל מ ים ּב ַעּמִ֔ ין ָהֽ ֣ פָֹרד ּבֵ ֻפָּז֤ר ּומ ד מ ֶאָח֗
ין־ׁשֶֹו֖ה  ֶלך ֵאֽ ֥ ַלּמֶ ים ו  ֵאיָנ֣ם עֹׂשִ֔ ֶלך י ַהּמֶ֙ ֵת֤ ֶאת־ּדָ ם ו ל־ָע֗ ׁשֹ֣נֹות ִמּכ
ים  ֲאָלִפ֜ ֶרת  ַוֲֽעׂשֶ֨ ם  ָד֑ ַאּב ל ב  ֵת֖ ִיּכָ ֔טֹוב   ֶלך ֣ ִאם־ַעל־ַהּמֶ ם׃  יָחֽ ַהּנִ ל
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 דברי ברכה
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הגהת מהדורה זו נעשתה בעיון רב ובבדיקה מדוקדקת, עד כמה שיד אדם מגעת, על יסוד חוות דעתם של 
בעלי המסורה ושל המדקדקים והמפרשים ועל פי מה שנמצא ברוב כתבי היד והדפוסים המקובלים כבני 

סמכא, ולא כהעתקה משועבדת לדפוס או לכתב יד מסוים.

 חילופי נוסחאות
ברשימת חילופים זו הובאו רק נוסחאות, שיש בהן שינוי של ממש לגבי הנוסח המודפס בפנים. לא הובאו 
בה עניינים של מלא וחסר, ולא שינויי ניקוד קלים (חטף פתח כנגד שווא וכדומה), שאין בהם הבדל של ממש 

לגבי הקריאה או הפירוש.
המפרשים  גדולי  ושל  המסורה  של  מפורשות  עדויות  כגון:  מוסמך,  שמקורם  חילופים  אלא  הובאו  לא 
והדפוסים  היד  כתבי  שברוב  הנוסח  או  ועוד)  רו״ה  ש"י,  מנחת  רד״ק,  ראב״ע,  רש״י,  (ת״י,  והמדקדקים 

הראשונים.

בראשית ט, כט
ַוְֽיִהי במקום:   

ַוִּיְהיּו  בספרים אחרים: 

ויקרא
פרשה פתוחה: ז, כח במקום:   

פרשה פתוחה: ז, כב  בספרים אחרים: 

דברים כג, ב
֛ה ּכָ ּדַ במקום:   

֛א ּכָ ּדַ  בספרים אחרים: 

יהושע ו, טו
ֲֽע֣לֹות ּכַ במקום:   

ֲֽע֣לֹות קרי בעלות כתיב ּכַ  בספרים אחרים: 

יהושע ח, כב
֖לֹו במקום:   

ָלֶה֖ם  בספרים אחרים: 

יהושע טו, נב
ה ְודּוָמ֖ במקום:   

ְורּוָמ֖ה  בספרים אחרים: 

שופטים כ, לד
ֶגד ִמּנֶ֨ במקום:   

ֶגב ִמּנֶ֨  בספרים אחרים: 

שמואל א׳  י, ה
ְבַע֣ת ּגִ במקום:   

ְבַע֣ת ֶאל־ּגִ  בספרים אחרים: 

שמואל א׳  יד, ג
ָכ֣בֹוד ׀ ִאֽ במקום:   

י־ָכ֣בֹוד ׀ ִאֽ  בספרים אחרים: 

שמואל א׳  יד, מט
ּוע י־ׁש֑ ּוַמְלּכִ במקום:   

ּוע יׁש֑ ּוַמְלּכִ  בספרים אחרים: 

שמואל א׳  ל, ל
ן ֖ ֽכֹור־ָעׁשָ ּבְ במקום:   

ן ֖ ֽבֹור־ָעׁשָ ּבְ  בספרים אחרים: 

שמואל א׳  לא, ב
ּוע י־ׁש֖ ְוֶאת־ַמְלּכִ במקום:   

ּוע יׁש֖ ְוֶאת־ַמְלּכִ  בספרים אחרים: 

שמואל ב׳  ז, ח
ד ְלָדִו֗ במקום:   

ד ָדִו֗  בספרים אחרים: 

שמואל ב׳  ז, כב
ל כֹ֥ ּבְ במקום:   

ל כֹ֥ ּכְ  בספרים אחרים: 

שמואל ב׳  ח, פעמים רבות
ֲהַדְדֶעֶזר במקום:   

ֲהַדְרֶעֶזר  בספרים אחרים: 

שמואל ב׳  י, ה
יִר֔חֹו ִבֽ במקום:   

יֵר֔חֹו ִבֽ  בספרים אחרים: 
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 שמות הטעמים וסימניהם
ֽסּוק סֹוף־ּפָ א  ָח֖ ִטּפְ א  ֵמְרָכ֥א  ֑ ֶאְתַנְחּתָ ֣ח  ֻמּנָ ָח֖א  ִטּפְ ֵמְרָכ֥א 

יע ְרִב֗ ֣ח  ֻמּנָ ׀  ֣ח  ֕דֹול  ֻמּנָ ן  ָזֵקף־ּגָ ָזֵקף־ָקָט֔ ֣ח  ֻמּנָ  ָטא ׁשְ ּפַ ְ֤ך  ַמְהּפַ

דֹוָלה א־ּגְ ִליׁשָ ְֶסגֹו֒ל  ּת ֣ח  ַזְרָק֘א  ֻמּנָ ֣ח  יר ֻמּנָ ִב֛ ּתְ ֧א  ְרּגָ ּדַ א  ַקְדָמ֨

ר ֵז֡ ִים  ּפָ ֞ ְרׁשַ ֶרׁש  ּגֵ א  ַאְזָלא־ּגֶ֜ א ְוַאְזָל֜ ה  ַקְדָמ֨ א־ְקַטּנָ ִליׁשָ ּתְ

פּוָל֦ה ה  ֵמְרָכא־ּכְ ָר֟ ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ֶלת  ּגַ ְלׁשֶ֓ ִתיב  ׁשַ ְי֚

ֽסּוק          ְלַגְרֵמּה ׀  סֹוף־ּפָ

֡דֹול ֵזר־ּגָ ּפָ ְסגֹוְלָת֒א    ְך    ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵל֣ ַמּקַ ְרָק֘א    ַז

ין ֵני־ֵגְרׁשִ֞ יע  ׁשְ ֵסק ׀  ְרִב֗ יׁש  ּפָ א־ֵגִר֜ א  ַאְזָל֨ יְלׁשָ א  ּתִ ְלׁשָ ַּת

ְ֤ך יְך  ַטְרָח֖א  ַאְתַנ֑ח  ׁשֹוָפר־ְמֻהּפָ יר  ַמֲאִר֥ ִב֛ ֧א  ּתְ ְרּגָ ּדַ

ֶלת ְלׁשֶ֓ ֕דֹול  ׁשַ ְדִמין  ָזֵקף־ָק֔טֹן  ָזֵקף־ּגָ ֵרי־ַק֨ ַקְדָמא  ּתְ

ֽסּוק ִתיב  סֹוף־ּפָ ֵרי־ַטֲעֵמ֦י  ְי֚ ה   ּתְ ָר֟ ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

א־ָיִמין ְלׁשָ ִר  ּת ֵז֡ ָת֒א  ּפָ ְסֻגְלּ ְך  ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵל֣ ַמּקַ ִזְרָק֘א 

ין ֵרין־ִטְרִס֞ יע  ּתְ ִסיק ׀  ְרּבִ֗ י  ּפְ ּתֵ יל ְוָא֜ מֹאל  ָאֵז֨ א־ׂשְ ְלׁשָ ּתִ

ְך יר  ַמֲאָרָכ֥ה  ִטְפָח֖א  ַאְתָנָח֑א  ׁשֹוָפר־ָהפּו֤ ֛ ּבִ ֧א  ּתְ ְרּגָ ּדִ

ֶלת ְלׁשֶ֓ ֕דֹול  ׁשַ ן  ָזֵקף־ּגָ ִטין  ָזֵקף־ָקָט֔ ׁשְ ֵרין־ִפ֨ ָטא  ּתְ ִפׁשְ

ֽסּוק ִתיב  סֹוף־ּפָ ֵרין־ַטְעֵמ֦י  ְי֚ ה  ְתּ ָר֟ ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

אשכנזים:

ספרדים:

תימנים:
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