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  דברים פרק ד 
ים (יד) ים �ִמְ�ָ�ִט֑ ם ֻחִ�֖ ד ֶאְתֶכ֔ ֣�וא ְלַלֵ ת ַהִה֔ י ִצָ�֤ה יְקֹוָ֙ק ָ"ֵע֣ ה ְלִרְ�ָ�ֽ�: וְאִֹתָ֞ ים ָ�֖ ם עְֹבִר֥ ר ַאֶ�֛ ֶרץ ֲאֶ�֥ ם ָ�ָא֕ ם אָֹת֔   ַלֲע ְֹתֶכ֣
ב  (טו) ם ְ�חֵֹר֖ ק ֲאֵליֶכ֛ ר יְקָֹו֧ ה ְ�֗י*ם ִ(ֶ�֨ י 3֤א ְרִאיֶת֙ם 0ָל־ְ�מ-נָ֔ ם 0ִ֣ ד ְלנְַפ�ֵֹתיֶכ֑ ֹ֖ ם ְמא   ִמ֥�*7 ָהֵאֽ�:וְנְִ�ַמְרֶ�֥

   
   דברים פרק ד 

ם ַה8ֽ*ם: (ד) ים 9ְ0ֶֻכ֖ ם ַח8ִ֥ ק ֱא3ֵהיֶכ֑ ים ַ�יקָֹו֖   וְַאֶ�֙ם ַהְ(ֵבִק֔
י (ה) ר ִצַ�ִ֖ני יְקָֹו֣ק ֱא)ָה֑ ים ַ.ֲאֶ�֥ ם ֻחִ�י֙ם �ִמְ�ָ�ִט֔ ְד0ִי ֶאְתֶכ֗ ֣�ה׀ ִלַ ה ְלִרְ�ָ�ֽ�: ְרֵאָ֣ ים ָ�֖ ם ָ�ִא֥ ר ַאֶ�֛ ֶרץ ֲאֶ�֥ ֶרב ָהָא֔ ן ְ�ֶק֣   ַלֲע֣ *ת 0ֵ֔
ם ְלֵעי (ו) ינְַתֶכ֔ וא ָחְכַמְתֶכ֙ם -ִב֣ י ִה֤ ם וְנָ֔ב*ן -ְ�ַמְרֶ�֘ם וֲַעִ יֶת֒ם 0ִ֣ ק ַעם־ָחָכ֣ 9ֶה וְ@ְמ֗ר- ַר֚ ים ָהֵא֔ ֣Aִת 0ָל־ַהֻח ר יְִ�ְמ֗ע-ן ֵא֚ ים ֲאֶ�֣ ֑י ָהַעִ ֵנ֖

  ַהC֥*י ַהCָ֖ד*ל ַהBֶֽה:
  

  נחמיה פרק ח 
ם ָהָי֑ה -ְכִפְת֖ח* ָעֽמְ  (ה) ל 0ָל־ָהָע֖ ם 0ִֽי־ֵמַע֥ ֶפ֙ר ְלֵעיֵנ֣י ָכל־ָהָע֔ ֙Dֵא ַה ח ֶעזְָר֤   ֥ד- ָכל־ָהָעֽם:ו8ְִַפַ�֨
ם וAְִ8ַ֧ד  (ו) ַעל יְֵדיֶה֔ ֹ֣ ן׀ @ֵמ֙ן ְ�מ ם @ֵמ֤ ים ַהCָ֑ד*ל ו8ֲַַֽע֨נ- ָכל־ָהָע֜ ק ָהֱא3ִה֖ א ֶאת־יְקָֹו֥ ֶר7 ֶעזְָר֔ ְרָצה:וַיְָב֣ יִם ָאֽ ֥Iַק ַא   - ו8ְִַ�ַ�ֲחֻו֛ ַליקָֹו֖
ין ַעA֡-ב  (ז) ה׀ יִָמ֡ ְבָי֣ י וְֵ�ֵר֥ ם ַל�וְיֵ֡�-ַע -ָבנִ֡ ם ְמִביִנ֥ים ֶאת־ָהָע֖ ן Iְָלאיָ֙ה וְַהְלו8ִִ֔ ד ָחָנ֤ א ֲעַזְריָ֩ה י*ָזָב֨ ה ְקִליָט֣ ה ַמֲעֵ יָ֡ י׀ ֽה*ִד8ָ֡ ה ַ�ְ�ַת֣ *ָר֑

ם ַעל־ָעְמָדֽם: ינ� ַ"ִ�ְקָרֽ  (ח) וְָהָע֖ ֶכל ו3ִַָב֖ � ו54ְ֣ם 4ֶ֔ ים ְמפָֹר֑ ת ָהֱא)ִה֖ ֶפר ְ"ת5ַר֥   ס: אַו3ְִֽקְר֥א� ַב7ֵ֛
  

  פריםוסטור עי

  

  בראשית פרק יח 
ל ַעְבֶ(Nֽ: (ג) ר ֵמַע֥ ֹ֖ יO Nל־ָנ֥א ַתֲעב אִתי ֵח֙ן ְ�ֵעינֶ֔ א ָמָצ֤ י ִאם־נָ֨ ר ֲאדֹנָ֗   ו8ַֹאַמ֑
ַחת ָהֵעֽץ: (ד) ם וְִהPֲָֽע֖נ- ַ�֥ יִם וְַרֲח֖צ- ַרְגֵליֶכ֑ ח־ָנ֣א ְמַעט־ַמ֔ ֽAַֻי  
ר�  (ה) ֹ֔ ר 0ֲַעב ֶחם וְַסֲע֤ד� ִלְ"ֶכ֙ם :ַח֣ ה ַפת־ֶל֜ ר ִ(ַ�ְֽרָ�:וְֶאְקָח֨ ה 0ֲַאֶ�֥ ן ַ�ֲעֶ ֖ אְמ֔ר- 0ֵ֥ ֹ֣ ם ו8ַ ם ַעֽל־ַעְבְ(ֶכ֑ ן ֲעַבְרֶ�֖   0ִֽי־ַעל־0ֵ֥

  
  בראשית פרק כד 

ים ֲאֶ�ר־ִע֖* ו8ִַָל֑  (נד) נִי ַלֽאדִֹנֽי:ו8ַֹאְכ֣ל- ו8ְִַ�֗�- ֛ה-א וְָהֲאנִָ�֥ אֶמר 9ְ�ַֻח֥ ֹ֖ ֶקר ו8ַ ֹ֔   ינ- ו8ַָ֣ק-מ- ַב�
ר 0ֵֵלֽ< (נה) ים ֣א5 ָע54֑ר :ַח֖ נ� יִָמ֖ ב ַהַ?ֲעָר֥ ִא0ָ֛ ֨�ֵ0ֵ @ ֔�יָה֙ וְִאָ אֶמר Aִח֙ ֹ֤   :ו3ַ
י 9�ְַ  (נו) יַח ַ(ְר0ִ֑ ק ִהְצִל֣ י ַוֽיקָֹו֖ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם Oל־O�ְֲח֣ר- אִֹת֔ ֹ֤ ה ַלֽאדִֹנֽי:ו8ַ   ֕ח-נִי וְֵאְלָכ֖

  
  במדבר פרק לא 

ר: (א) ֹֽ ה 9ֵאמ ק ֶאל־מֶֹ�֥ ר יְקָֹו֖   וַיְַדֵ�֥
ת ַהְִדיִָנ֑ים  (ב) ל ֵמֵא֖ ם נְִקַמ֙ת ְ�ֵנ֣י יְִ ָרֵא֔ ֹ֗ ף ֶאל־ַעֶ�ֽיBנְק ר A0ֵֵס֥   ::ַח֖

  
   תהלים פרק סח 

ֶד�: (כה) ֹֽ Aי ַב י ַמְל0ִ֣ ים ֲהִל֮י֤כ*ת ֵאִל֖ יN ֱא3ִה֑   ָר֣א- ֲהִליכ*ֶת֣
ר נְֹגִנ֑ים ו)(כ ִרים :ַח֣ ָל֗מ*ת �*ֵפֽפ*ת: ִקFְ֣מ� ָ�֭   ְ�֥ת*7 ֲע֝

ל: (כז) ק ִמְ֥ק*ר יְִ ָרֵאֽ ָ֗ קֹו ְ֝ ים י  ְ�ַֽמְקֵהל*ת ָ�ְר֣כ- ֱא3ִה֑
 

  תהלים פרק לו 
ים: (ו) ֽמ-נְָתN֗ ַעד־ְ�ָחִקֽ N ֱא֝ יִם ַחְסֶ(֑ קֹוָק ְ�ַהPַָמ֣ ְ֭   י
ל (ז) יַע יְקָֹוֽק: ִצְדָקְֽתB׀ ְ.ַֽהְרֵרי־ֵא֗ ה ת*ִ�֣ ָדֽם־-ְבֵהָמ֖ ה ָא֤ Iָ�ְֶטN ְ�֣ה*ם ַרָ�֑   ִמ֭
יN יֱֶחָסיֽ  (ח) נֶָפ֗ ל 0ְ֝ ם ְ�ֵצ֥ ים -ְבֵנ֥י @ָד֑ ר ַחְסְ(N֗ ֱא3ִ֫ה֥   -ן:ַמה־8ָָק֥

  

  וכתיבקרי 

 

 דף לח עמוד א  -  וד בבלי מסכת נדרים דף לז עמוד בתלמ
הלכה למשה מסיני. מקרא סופרים:  - י יצחק: מקרא סופרים, ועיטור סופרים, וקריין ולא כתיבן, וכתיבן ולא קריין אמר רב

ארץ, שמים, מצרים. עיטור סופרים: אחר תעבורו, אחר תלך, אחר תאסף, קדמו שרים אחר נוגנים, צדקתך כהררי אל. 
האלהים, באים דנבנתה, לה דפליטה, את דהגד הוגד, אלי קריין ולא כתיבן: פרת דבלכתו איש דכאשר ישאל איש בדבר 

זאת דהמצוה, ידרוך דהדורך חמש דפאת נגב דהגורן, אלי דהשעורים, הלין קריין ולא כתבן. וכתבן ולא קריין: נא דיסלח 
  אם דכי גואל, הלין כתבן ולא קריין. 

  

  מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ו 
  הלכה ח

  , באים, לה, אלי, אלי.בניו, צבאות, כן, פרת, איש, בניאילו קורין ולא כותבין, 
  הלכה ט

  , ידרך, חמש.את, גואל; נא, כאשר, במקום, אמנוןלופיהן כתובים ולא קרואין, וחי
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  לא כתיבןוקריין 

  

 דבלכתו 'פרת' –שמואל ב פרק ח 
ה ִמ8ַ֥ד Iְ  (א) ֶ֖תג ָהַאָ ח ָ(ִו֛ד ֶאת־ֶמ֥ ֥Aִַ8ַם ו ים ו8ְַַכנִיֵע֑ 7 ָ(ִו֛ד ֶאת־Iְִלְ�ִ�֖ ן ו8ַַ֥ ֲחֵרי־ֵכ֔   ִלְ�ִ�ֽים:ַוֽיְִה֙י ַאֽ
ית -ְמ3֥א הַ  (ב) ד ְ�ֵנֽי־ֲחָבִלי֙ם ְלָהִמ֔ ְרָצה וַיְַמֵ(֤ ם ַא֔ ב א*ָת֣ ֶבל֙ ַה0ֵ�ְ֣ ם ַ�ֶח֙ ב ַוֽיְַמְ(ֵד֤ ד ו7֣8ַַ ֶאת־מ*ָא֗ י מ*@֙ב ְלָדוִ֔ ֶבל ְלַהֲח֑י*ת וְַ�ִה֤ ֶח֖

י ִמנְָחֽה: ים נְֹ ֵא֥ ב ֶמ֣  (ג) ַלֲעָבִד֖ ֹ֖ זֶר ֶ�ן־ְרח ד ֶאת־ֲהַדְדֶע֥ ִ֔ 7 ָ(ו ה ו8ַַ֣ יב יָ֖ד5 ִ"ְֽנַהר־<> ְ�ָרֽתֶל7 צ*ָב֑   :ְ"ֶלְכ50֕ ְלָהִ�֥
ר ָ(וִ֙ד אֶ  (ד) ֤Aֵי וַיְַע י� ַרְגִל֑ ֶלף ִא֣ ים ֶא֖ ים וְֶעְ ִר֥ ֶלף -ְ�ַבע־ֵמא*֙ת Iָָרִ�֔ Z- ֶא֤ ֗ד ִמֶ ד ָ(וִ֜ ֹ֨ ֶכב:ו8ְִַל0 @ה ָרֽ Z- ֵמ֥ ֖ר ִמֶ ֶכב ו8ַ*ֵת֥   ת־0ָל־ָהֶר֔
ַ  (ה) ֶלף ו ים־-ְ�ַנ֥יִם ֶא֖ ם ֶעְ ִרֽ 7 ָ(וִ֙ד ַ�ֲֽאָר֔ ה ו8ַַ֤ ֶל7 צ*ָב֑ ֶזר ֶמ֣ ר ַלֲהַדְדֶע֖ ֹ֕ ֶ ק ַלְעז ֔ם ַ(ֶ   ִאֽי�:ָ�בֹ֙א ֲאַר֣
�ַ  (ו) ֹ֤ ה ו8ַ י ִמנְָח֑ ים נ*ְ ֵא֣ ד ַלֲעָבִד֖ י ֲאָר֙ם ְלָדוִ֔ ֶ ק וְַ�ִה֤ ֔ם ַ(ֶ ד נְִצִבי֙ם ַ�ֲאַר֣ ֶ ם ָ(ִו֤ ר ָהָל7ֽ:ו8ַָ֨ ל ֲאֶ�֥ ֹ֖ ד ְ�כ   ע יְקֹוָ֙ק ֶאת־ָ(וִ֔
ֽם: (ז) ם יְר-ָ�ָלִ ֶזר וַיְִביֵא֖ י ֲהַדְדָע֑ ל ַעְבֵד֣ ר ָה֔י- ֶא֖ ב ֲאֶ�֣ י ַהBָָה֔ ת ִ�ְלֵט֣ ד ֵא֚ ח ָ(וִ֗ ֣Aִַ8ַו  
ד:  (ח) ֹֽ ה ְמא ֶ�ת ַהְרֵ�֥ ֹ֖ ֶל7 ָ(ִו֛ד נְח ֧ח ַהֶ ֶזר ָלַק֞ י ֲהַדְדָע֑ י ָעֵר֣ ַטח -ִמֵ�ֽרַֹת֖   ס-ִמֶ�֥

  
   איש בדבר אלקים ישאל דכאשר 'איש' – שמואל ב פרק טז

ים (כג) ר ָהֱא)ִה֑ י� ִ"ְדַב֣ ר יְִ�:ל־<> ִא֖ ם ַ.ֲאֶ�֥ ים ָהֵה֔ ר יַָע֙ץ ַ"3ִָמ֣ ֶפל ֲאֶ�֤ ֹ֗ ת ֲאִחית ת ֲאחִ  וֲַעַצ֣ ן 0ָל־ֲעַצ֣ ם 0ֵ֚ ֥Cַ ד ֶפל Cַם־ְלָדִו֖ ֹ֔ ית
  סְלOְב3ֽ�ָם: 

  
   אים' דונבנתהב' – ירמיהו פרק לא

ק (לז) ה ָהִעי֙ר ַלֽיקֹוָ֔ ים ְנֻאם־יְקָֹו֑ק וְִנְבְנָת֤ ים <> ָ"ִא֖ ַער ַהZָIִֽה: ִהֵ?֛ה יִָמ֥ ל ַ�֥ ל ֲחנַנְֵא֖   ִמְִגַ(֥
  

   פליטהד 'הל' – ירמיהו פרק נ
ל ְלַהCִ֣  (כח) ֶרץ ָ�ֶב֑ ים ֵמֶא֣ ים -ְפֵלִט֖ ת ֵהיָכֽל*:֥ק*ל נִָס֛ ינ- נְִקַמ֖   יד ְ�ִצ8֗*ן ֶאת־נְִקַמ֙ת יְקָֹו֣ק ֱא3ֵה֔
ֶ�ת  (כט) ְרֵכי ֶק֜ ֹ֨ ִ�ים 0ָל־( ל׀ ַר֠ יע- ֶאל־ָ�ֶב֣ הַהְ�ִמ֣ יב :ל־יְִהי־<> ָל֙@ ְ�ֵלָט֔ יָה ָסִב֗ ה  ֲח֧נ� ָעֶל֣ ר ָעְ ָת֖ ל ֲאֶ�֥ ֹ֛ � 0ְכ � 0ְָפֳעָל֔ 9ְ�ַמ-־ָל֣

 ִ֧0 � ָדה ֶאל־ְק֥ד*� יְִ ָרֵאֽל:ֲע -־ָל֑ - 8֥�ַ*ם ַה֖ה-א נְֻאם־יְקָֹוֽק: (ל)י ֶאל־יְקָֹו֛ק ָז֖ � יִַ(֛ י ִמְלַחְמָ�֥ יָה וְָכל־Oנְֵ�֨ יָה ִ�ְרחֹבֶֹת֑ ן יIְִ֥ל- ַבח-ֶר֖   ָלֵכ֛
  

   ?הוגד דהגד 'את' – רות פרק ב
ַע֙ז  (יא) ֹ֙ ַען � <ו8ַַ֤ י ֣מ5ת ִאיֵ�֑ < :ֲחֵר֖ ל ֲאֶ�ר־ָע4ִי֙ת ֶאת־ֲחמ5ֵת֔ ֹ֤ י . ד ִל֗ ֜Nַד ֻה ֨Nֵֻה @ אֶמר ָל֔ ֹ֣ 7  ו3ַ ֶר֙ץ ֽמ*ַלְדֵ�֔ 7 וְֶא֙ ֗י7 וְִאֵ י @ִב֣ ַעזְִב֞ וַַ�ֽ

ַעְ� ְ�֥מ*ל ִ�ְלֽ�*ם: ר 3א־יַָד֖ ם ֲאֶ�֥ י ֶאל־ַע֕ ְלִכ֔   וֵַ�֣
את ַלֲח֥ס*ת ַ�ֽ יְ�ַ  (יב) ל ֲאֶ�ר־ָ�֖ י יְִ ָרֵא֔ ם יְקֹוָ֙ק ֱא3ֵה֣ ה ֵמִע֤ 7 ְ�ֵלָמ֗ י ַמְ 0ְֻרֵ�֜ 7 -ְתִה֨ ק Iֳָעֵל֑ ם יְקָֹו֖   ַחת־0ְנָָפֽיו:9ֵ֥

  
   אלי' דהגורן' – רות פרק ג

ר ִיֽיַטב־ָלֽ  (א) 7 ָמ֖נ*ַח ֲאֶ�֥ י ֲה3֧א ֲאַב�Aֶ־ָל֛ ֞�ִ�ִ � י ֲחמ*ָת֑ � נֳָעִמ֣ אֶמר ָל֖ ֹ֥   7:וַ�
ים ַה9ָֽ  (ב) עִֹר֖ ְ̂ ֶרן ַה ֹ֥ Cה ֶאת־ יו ִהZֵה־֗ה-א זֶֹר֛ ית ֶאת־נֲַער*ָת֑ ר ָהִי֖ נ- ֲאֶ�֥ ַדְעָ�֔ ֹֽ ַע֙ז מ ֹ֙ ה ֲה3֥א ב   יְָלה:וְַעָ�֗
ְדְ�  (ג) י7ִ <וירדתי> וְיַָר֣ י7ִ ָעַל֖ ְמְ� <שמלתך> ִ ְמ3ַת֛ ְכְ� וְַ ֧ ְצְ�׀ וַָס֗ ֶרןוְָרַח֣ ֹ֑ Nל־ִ�-ָ  ַהO:ל וְִלְ�ֽ�*ת ֹ֥ ד a0ַ֖ת* ֶלֱאכ י� ַע֥ י ָלִא֔   ְדִע֣
בְ  (ד) יו <ושכבתי> וְָ�ָכ֑ ית ַמְר3Cְָת֖ את וְִג9ִ֥ ם -ָב֛ ר י0ַ�ְִב־ָ�֔ ַעְ�֙ ֶאת־ַהָק*֙ם ֲאֶ�֣ י ְבָ�ְכ֗ב* וְיַָד֙ ין:וִיִה֣ ר ַ�ֲעִ ֽ ת ֲאֶ�֥ 7 ֵא֖ יד ָל֔ ֣Cִַוְה-֙א י �ְ  
אֶמר  (ה) ֹ֖ י ֶאֱֽע4ֶֽהו0ַ י <> ֵאַל֖ ל ֲאֶ�ר־0ֹאְמִר֥ ֹ֛ יָה .   :ֵאֶל֑

  
   דהשעורים 'אלי' – רות פרק ג

ֶ�ת עָ  (טו) ָמד ֵ��־ְ עִֹרי֙ם ו8ַָ֣ � ו8ַָ֤ אֶחז ָ�֑ ֹ֣ � וַ� ֳחזִי־ָב֖ י7ִ וְֶאֽ ַחת ֲאֶ�ר־ָעַל֛ ֧Iְַטִבי ַהִ אֶמר ָה֠ ֹ֗ א ָהִעֽיר:ו8ַ ֹ֖ יָה ו8ַָב   ֶל֔
� ָהִאֽי�: (טז) ר ָעָֽ ה־ָל֖ ת 0ָל־ֲאֶ�֥ � ֵא֛ Cֶד־ָל֔ י וַַ�֨ ֑�ִ�ִ �ְ אֶמר ִמי־ַא֣ ֹ֖ � וַ�   וַָ�ב*֙א ֶאל־ֲחמ*ָת֔
אֶמר  (יז) ֹ֕ יםוַ� י  ֵ��־ַהOְעִֹר֥ 9ֶה ָנַ֣תן ִל֑ ם ֶאל־ֲחמ5ֵתֽ<ָהֵא֖ י :ל־0ָ֥ב5ִאי ֵריָק֖ ר <> ֵאַל֔ י Aַמ֣ ֚.ִ:  
אֶמ֙ר �ְ  (יח) ֹ֙ ר ַה8ֽוַ� ה ַהָ(ָב֖ י� 0ִֽי־ִאם־9ָ0ִ֥ י 3֤א יְִ�קֹ֙ט ָהִא֔ ר 0ִ֣ ל ָ(ָב֑ ֹ֣ Iִי7 י ין ֵא֖ ְדִע֔ ר ֵ�ֽ ד ֲאֶ�֣ י ַע֚ י ִבִ�֔   *ם:ִב֣

  
 ' דמסכת סופריםבני' – שופטים פרק כ

ֽ ֶאת־ָהֲאנִָ�֨  ה ְ�נ-֩ וְַעָ�֡  (יג) ֹ֕ י ִבְניִָמ֔ <> ְ"ֵנ֣  א Aב�֙ וְ)֤ ל ה ִמ8ְִ ָרֵא֑ ה ָרעָ֖ ם -נְַבֲעָר֥ -נְִמיֵת֔  ר Cִ�ְַבָעה֙ ַעל ֲאֶ�֤ י־ְבִל8ַ֜ ים ְ�ֵנ 5ל ַע ְ"֖ק ן ִלְ�מ
ֽ ם ֲאֵחיהֶ֥  ֽ יְ"ֵנ   :ל־י4ְִָרֵא

  
  ' דמסכת סופריםכן' – שמואל ב פרק יח

ֹ֧  (כ) ְרָ�֖ *ם ַהBֶ֔ ַה8֣  ה ַאָ�ה֙ י� ְ� ָֹר֤ ִא֨  ב 3א֩ * י*ָא֗ אֶמר ל֣ ו8ַ ַ̂ ֵ̂֔ 3֣  *ם ַהBֶה֙ ר וְַה8֤ חֵ֑ *ם Oְ�י֣  ה -ִב ֽ ר א ְתַב   :תֶל< ֵמֽ ֶ"ן־ַהֶ�֖  ן.ֵ֥ י־ַעל־<> ִ.
  

   ' דמסכת סופריםותאצב' – יטמלכים ב פרק 
ֹֽ 0ַֽ  5תְצָבא֖  ק <>ת יְקֹוָ֥ ִקְנַא֛ *ן ר ִצ8֑ ה ֵמהַ֣ ית -ְפֵליטָ֖ א ְ�ֵארִ֔ ֵ�צֵ֣  ם֙ י ִמיר-ָ�ַלִ֙ 0ִ֤  (לא) Qס: אתֲע4ֶה־  

  
 ' דמסכת סופריםבניו' – מלכים ב פרק יט

ֶ֜ -א ִמֽ ֨ה  וַיְִהי֩  (לז) ֹ֣  ׀יתה �ֵ֣ ְ�ַ�ֲחו ֽ יו 7 ֱא3ָה֗ נְִסר ַסר־7 ֵאֽ ט ו8ְִַמ3֛ ֶרץ ֲאָרָר֑ - ֶא֣ ָה נְִמְל֖ט וְהֵ֥  ֶרבה� ַבֶח֔ ִה.ֻ֣  ֶצר <> ָ"ָניו֙ ֶל< ו4ְְַרֶא֤ :ְדַרֶ�֨ ְו
 ֹ֥   פ יו:* ַ�ְחָ�ֽ ן ְ�נ֖ ַח(
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  ולא קרייןכתיבן 

  

   נא' דיסלח' – מלכים ב פרק ה
י ֽל*א־יַעֲ  (יז) ה 0ִ֡ ים ֲאָדָמ֑ א ֶצֶֽמד־Iְָרִד֖ ֥ ָ̂ י ִאם־ו8ַֹאֶמ֘ר נֲַעָמ֒ן ו3ָ֕א יַֻ�ן־ָנ֣א ְלַעְבְ(N֔ ַמ ים 0ִ֖ ים ֲאֵחִר֔ ַב֙ח ֵלא3ִה֣ ה וֶָז֙ ֶ ֩ה ֨ע*ד ַעְבְ(N֜ עָֹל֤

ן (יח) ַליקָֹוֽק: ה וְ֣ה-א׀ נְִ�ָעָ֣ י ֵבית־ִר*֩ן ְלִהְ�ַ�ֲח֨*ת ָ�֜ N ְ�֣ב*א ֲאדִֹנ֣ ק ְלַעְבֶ(֑ ח יְקָֹו֖ ה יְִסַל֥ ֔Bֶר ַה ֹ֔  ַלָ(ָב֣ ית ִר יִת֙י ֵ�֣ י וְִהְ�ַ�ֲחוֵ֙ ן ַעל־יִָד֗
ר ַהQֶֽה ן יְִסַלח־<נא>  יְקָֹו֥ק ְלַעְבFָ"ַ B֖Fְָב֥ ֹ֔ �ית ִר ִת֙י ֵ"֣ ָ֙   :ְ"ִה0ַ�ְֲחוָי

ֶרץ:  (יט) ֶל7 ֵמִא֖�* 0ְִבַרת־ָאֽ 7 ְלָ�֑ל*ם ו8ֵַ֥ אֶמר ֖ל* ֵל֣ ֹ֥   סו8ַ

  
   ?זאת' דהמצוה' –דברים פרק ו 

ר צִ  (א) ים ֲאֶ�֥ ה ַהֻֽחִ�י֙ם וְַהִ�ְ�ָ�ִט֔ את ַהִ�ְצוָ֗ ֹ֣ ד ֶאְתֶכ֑םוְז ֣�ם ְלַלֵ ה  ָ�֛ה יְקָֹו֥ק ֱא)ֵהיֶכָ֖ ים ָ�֖ ם עְֹבִר֥ ר ַאֶ�֛ ֶרץ ֲאֶ�֥ ַלֲע֣ *ת ָ�ָא֔
  ְלִרְ�ָ�ֽ�:

י ְמַצֶ-N֒ ַאָ�֙ה -בִ  (ב) ר @נִֹכ֣ יו -ִמְצ*ָתי֘ו ֲאֶ�֣ ְ�מֹר ֶאת־0ָל־ֻחAָֹת֣ יN ִל֠ א ֶאת־יְקָֹו֣ק ֱא3ֶה֗ ַען ִ�יָר֜ ַען נNְ֣ -ְלַמ֨ יN -ְלַמ֖ י ַח8ֶ֑ ל יְֵמ֣ ֹ֖ 0 Nְֶ֔בן־ִ�נ
:Nן יֶָמֽי   יֲַאִרֻכ֥

ֹ  (ג) ר יְק ד 0ֲַאֶ�֩ר ִ(ֶ�֨ ֹ֑ ר ִ�ְר֖�-ן ְמא ב ְלN֔ וֲַאֶ�֥ ב וְָ�ַמְעָ�֤ יְִ ָרֵאל֙ וְָ�ַמְרָ�֣ ַלֲע֔ *ת ֲאֶ�֙ר יִיַט֣ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ 7 ֶא֛ יN֙ ָל֔ י ֲאבֶֹת֙ ק ֱא3ֵה֤ וָ֜
  פ�: -ְדבָֽ 

  
   דורךידרוך' דה' – ירמיהו פרק נא

י ֖ר-ַח ַמְ�ִחֽית: (א) ב ָקָמ֑ י ֵל֣ ל וְֶאל־יְֹ�ֵב֖ יר ַעל־ָ�ֶב֔ ק ִהנְנִ֙י ֵמִע֣ ָ֔ ר יְקֹו ה @ַמ֣ ֹ֚ 0  
יב ְ�֥י*ם ָרָעֽה: (ב) יָה ִמDִָב֖ � 0ִֽי־ָה֥י- ָעֶל֛ ל׀ ָזִרי֙ם וְֵז֔ר-ָה וִיבְֹק֖ק- ֶאת־Oְרָצ֑ י ְלָבֶב֤   ו9ַ�ְְִחִ�֨
< <ידרך>  ַהFֵֹר֙< ַק50֔�ְ (ג) ֹ֤ ימ- 0ָל־ְצָבָאֽ�: ֶאֽל־יְִדר יָה ַהֲחִר֖ ֻחֶר֔ ל ְ�ִסְריֹ֑נ* וְַאֽל־ַ�ְחְמל֙- ֶאל־ַ�֣   וְֶאל־יְִתַע֖
יָה: (ד) ים ְ�ח-צ*ֶתֽ ים -ְמֻדAִָר֖ ֶרץ 0ְַ ִ(֑ ים ְ�ֶא֣   וְנְָפ֥ל- ֲחָלִל֖
ם ִמAְ֖ד*� יִ ְ  (ה) ה ָאָ�֔ י Oְרָצ֙ם ָמְלָא֣ ק ְצָב֑א*ת 0ִ֤ יו ֵמֽיקָֹו֖ ֱא3ָה֔ ל ִוֽיה-ָד֙ה ֵמֽ ן יְִ ָרֵא֤ י 3ֽא־Oְלָמ֨   ָרֵאֽל:0ִ֠

  
   חמש' דפאת נגב' – יחזקאל פרק מח

ים  (טז) ַעת ֲאָלִפ֔ � ֵמא*֙ת וOְְרַ�֣ ת ָצ֗פ*ן ֲחֵמ֤ ֶגב ֲחֵמ֥ וְֵא9ֶ֘ה ִמ(*ֶתיָה֒ Iְַא֣ ים�ְפ:ת־ֶנ֕ ַעת ֲאָלִפ֑ ת  � <חמש>  ֵמ֖א5ת וְ:ְרַ"֣ -ִמIְַא֣
ַעת ֲאָלִפֽים: � ֵמ֖א*ת וOְְרַ�֥ ה ֲחֵמָ֥ ים -ְפOת־יָ֕ ַעת ֲאָלִפ֔ � ֵמא*֙ת וOְְרַ�֣ ים ֲחֵמ֤   ָקִד֗

ים -ָמא (יז) ֣Pְִגָ�ה ֲחִמ יִם וְֶנ֖ ים -ָמאַת֔ ֣Pִיִם:וְָהָי֣ה ִמְגָר֘� ָלִעי֒ר ָצ֙פ*נָ֙ה ֲחִמ ים -ָמאָתֽ ֥Pִה ֲחִמָ יִם וְָי֖ ים -ָמאַת֔ ֣Pִיָמ֙ה ֲחִמ יִם וְָקִד֙   ָת֑

  
   אם' דכי גואל' – רות פרק ג

ֶכת Oֲחֵרי֙  (י) 7 ָהOֲח֖ר*ן ִמן־ָהִרא֑�*ן ְלִבְלִ�י־ֶל֗ ְבְ� ַחְסֵ(֥ י ֵהיַט֛ ְ� ַלֽיקֹוָ֙ק ִ�ִ�֔ ה ַא֤ אֶמר ְ�ר-ָכ֨ ֹ֗ יר:ו8ַ ל וְִאם־ָעִ�ֽ ים ִאם־ַ(֖ ח-ִר֔    ַהַ�֣
�ֶ  (יא) י ֵא֥ י 0ִ֛ ַ֔ער ַעִ ַע֙ 0ָל־ַ�֣ י י*ֵד֙ ֤0ִ 7 ֱעֶ ה־9ָ֑ י ֶאֽ ל ֲאֶ�ר־�ֹאְמִר֖ ֹ֥ י 0 יְרִא֔ ה ִ�ִ�֙י Oל־ִ�֣ ְ�:וְַעָ�֗ יִל ָאֽ   ת ַח֖
ל ָק֥ר5ב ִמֶ�ִֽ?י (יב) ִכי וְַג֛ם ֵי֥� Nֵֹא֖ ֹ֑ ל Aנ י <אם>  גֵֹא֖ ם ִ.֥ י Aְמָנ֔   :וְַע0ָ֙ה ִ.֣
ינִי׀  (יג) ִכי ַחיִל֣ ֹ֖ י7 @נ 7 -ְגOְלִ�֥ ץ ְלָגֳֽאֵל֛ ֹ֧ Iל וְִאם־3֨א יְַח 7 ט*֙ב יְִגָא֔ ֶק֙ר ִאם־יְִג@ֵל֥ ֹ֙ ה ַב� יְָלה וְָהָי֤ ֶקר:ַה9ַ֗ ֹֽ י ַעד־ַה�   ־יְקָֹו֑ק ִ�ְכִב֖

 

  ן"י והר"רשהוספת 

  

  את' דהנפש' – ירמיהו פרק לח
ע (טו) ְצN֔ 3֥א ִתְ�ַמ֖ נִי וְִכ֙י ִאיָע֣ ת ְ�ִמיֵת֑ יד ְלN֔ ֲה֖ל*א ָהֵמ֣ ֣Cִי ַא ה- 0ִ֚ ה֙- ֶאל־ִצְדִק8ָ֔ אֶמר יְִרְמיָ֙ ֹ֤ י: ו8ַ   ֵאָלֽ
ר  (טז) ֹ֑ ֶתר ֵלאמ ֣Dֵ�ַ -ה ל־יְִרְמָי֖ ֶל7 ִצְדִק8ָ֛ה- ֶאֽ ֧ע ַהֶ נ�וPִָ8ַַב֞ ק <את>  ֲאֶ�֩ר ָע4ָה־ָל֨ N וְִאם־ ֶאת־ַהֶ?ֶ֤פ� ַהQֹאת֙  ַחי־יְקֹוָ֞ ִאם־ֲאִמיֶת֔

 :N ים ֶאת־נְַפֶ�ֽ ר ְמַבְקִ�֖ 9ֶה ֲאֶ�֥ ים ָהֵא֔   סֶאֶ�נNְ֗ ְ�יַ֙ד ָהֲאנִָ�֣
  

  א"הגרהוספות 

  

  אם' דאמנון' – שמואל ב פרק יג
ת-  (לג) ֶל7 ֵמ֑ ֖ר 0ָל־ְ�ֵנ֥י ַהֶ ֹ֔ ר ֵלאמ ֶל7 ֶאל־ִל�֙* ָ(ָב֣ ֤י ַהֶ ה Oל־יֵָ ֩ם ֲאדֹנִ֨   פ: ִ.ֽי־<אם>  :ְמ֥נ5ן ְלַב5F֖ ֵמֽתוְַעָ�֡

  
 מקוםבאם' ד' – שמואל ב פרק טו

ר  (כא) ֶל7 ו8ַֹאַמ֑ ֖י ֶאת־ַהֶ ַען ִאַ�֛ י ו8ַַ֧ ֶל< ִ.֠ ֔�ק וְֵח֙י ֲאדִֹנ֣י ַהֶ ֶל<ַחי־יְקֹוָ֗ ֗�ם׀ ֲאדִֹנ֣י ַהֶ ֣Uָר ִיְֽהיֶה־ וֶ֙ת ִאם־ <אם>  ִ"ְמ֞ק5ם ֲאֶ�֥ ִאם־ְלָמ֙
:Nֽ)ֶה ַעְב ם יְִהֶי֥ ים 0ִי־ָ�֖   ְלַח8ִ֔

  
  כאשראם' ד' – ירמיהו פרק לט

ר: (יא) ֹֽ ים ֵלאמ ן ַרב־ַטָ�ִח֖ ה- ְ�ַי֛ד נְב-ַזְרֲאָד֥ ל ַעֽל־יְִרְמָי֑ ֶל7־ָ�ֶב֖ ר ֶמֽ ֥bַו נְב-ַכְדֶרא   וַיְַצ֛
ע  יב)( ֑cָ ַע  ֖ל* ְמ֣א-ָמה יו וOְל־ַ�֥ ים ָעָל֔ ֣ ִ N֙י Z- וְֵעינֶ֙ ה ִעֽ�5ָקֶח֗ ן ֲע4ֵ֥ ֖.ֵ Bי ר ֵאֶל֔ י <אם>  ַ.ֲֽאֶ�֙ר יְַדֵ"֣ ֗.ִ:  
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  תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לח עמוד א 
  אמר רב אחא בר אדא, במערבא פסקין להדין פסוקא לתלתא פסוקין 

  

  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כט עמוד ב 
  לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שנין 

  

  שמות פרק יט 
ֹ֨  (ט) ָ֜ ו8ַ ה ד מֶֹ�֛ ם וCַ8ֵַ֥ ינ- ְלע*ָל֑ יֲַאִמ֣  7 וְַגם־N�ְ֖ י ִעָ֔ ְ�ַדְ�ִר֣  ע ָהָעם֙ -ר יְִ�ַמ֤ ַ�ֲע֞ב  ָענָן֒ ב הֶֽ ְ�ַע֣  א ֵאֶליN֘ י �ָ֣ ה @נֹכִ֜ ה ִהZֵ֨ ק ֶאל־מֶֹ�֗ אֶמר יְקֹו
ֽ י ָהָע֖ ־ִ(ְבֵר֥ ֶאת   ק:ם ֶאל־יְקָֹו


