דקדוקי קריאה והדרכה לקורא בקריאות חג הסוכות ומגילת קוהלת
קריאה לחג ראשון )בחו"ל גם בחג שני( ויקרא כב לג:
כג ב ַדּ ֵ֞בּר :ארבע פעמים מופיעה התיבה 'דבר' לאורך קריאה זו :שתי הפעמים הראשונות מוטעם בגרשיים
ושתי הפעמים האחרונות בתביר

ִמ ְק ָר ֵ ֣אי

֑קֹ ֶדשׁ :הטעם לא נסוג ,ולכן מקום הטעם באל"ף ,כן הדבר בהמשך הפרשה

שׂה :העמדה קלה בתי"ו שלא יישמע כפתח
כג ג ֵתּ ָע ֶ ֣
יכם :טעם קדמא מעל הבי"ת .ככלל ,תיבה זו תמיד תבוא בהטעמה משנית בהברה זו.
מּוֹשׁ ֨בֹ ֵת ֶ֝
כג יז ִמ ְ
שׁ ַתּיִ ם :בחלק מהדפוסים מוטעם בטעם יתיב ובחלקם בפשטא
ָתּ ִ ֣ביאּוּ :דגש חזק באל"ף֚ ְ .
כג כב וּֽ ְב ֻק ְצ ְר ֶ֞כם :הבי"ת בשווא נח למרות הגעיה בוי"וֽ ֶ .ל ָע ִנ֤י :העמדה קלה בלמ"ד להדגשת הסגול
המורה על מיודע
כג כז ֶבּ ָע ֣שׂוֹר :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
כג ל וְ ַה ֲא ַב ְד ִ ֛תּי :הטעם בתי"ו מלרע .העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף שלאחריה
כג לב ַשׁ ַבּ ְתּ ֶ ֽכם :התי"ו בשוא נע

יכם ֲא ֶ ֥שׁר
וּמ ְלּ ַב ֙ד ָכּל-נִ ְד ֣בֹ ֵת ֶ֔
וּמ ְלּ ַ ֤בדִ ...
יכם ִ
וֹת ֶ֗
וּמ ְלּ ַב֣ד ַמ ְתּנֽ ֵ
תת ֑ה' ִ
ַשׁ ְבּ ֣ ֹ

כג לח
הדגושות בתוך המילה בשוא נע

ִתּ ְתּנ֖ וּ :כל

הפטרת חג ראשון זכריה יד עד הסוף:
בּ ִ֔תּים :הטעמה משנית בבי"ת
ב ַה ָ ֣
וּב ֖חֹ ֶרף הבי"ת בקמץ
ח ָ

יא וְ יָ ְ֣שׁבוּ

1

ָ֔בהּ :טעם נסוג אחור ליו"ד .יִ ְֽהיֶ ה֑ -עוֹד :געיה ביו"ד הראשונה

וּמת֛ -ה' :געיה בה"א
יג ְמ ֽה ַ
אה :במלרע
יח וְ ִאםִ -מ ְשׁ ֨ ַפּ ַחת :יש להקפיד על הפרדת התיבותָ .ב ָ ֖

ירוּשׁ ַ֝ל ִם
כא ִבּ ָ

יהוּדה :בשתי התיבות הבי"ת בחירק מלא והיו"ד אינה נשמעת
וּב ָ ֗
ִ

הפטרת יו"ט שני לבני חו"ל:
מלכים א ח
ב ֶבּ ָ ֑חג :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
ד וְ ַה ְלוִ ִיּֽם :כבכל מקום הלמ"ד רפויה בשוא נח .במדויקים אין געיא בה"א
שׂים :שׂי"ן שמאלית .וַ יָּ ֧סֹכּוּ הכ"ף דגושהִ .מ ְל ָ ֽמ ְע ָלה :כבכל מקום הלמ"ד הראשונה רפויה בשוא נח
ז פּ ְֹר ִ ֣

ח וַ יִּ ְ֣היוּ

ָ֔שׁם :טעם נסוג אחור ליו"ד הראשונה

ה ִטי ֔בֹ ָת :בבי"ת יש זקף קטון ,לא זקף גדול
יח ֱ ֽ
קריאת חול המועד סוכות ,מפטיר שמיני עצרת ושמחת תורה ,במדבר כ לה:

1

חריג ,אך כן הוא בכתר ארם צובה ולנינגרד.

1

יּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ֔ ִיני,
יש לשים לב להבדלים הדקים בין המקראות ,פעמים עם וא"ו החיבור ופעמים ללא )לה ַבּ ֙
ִמנְ ָח ָתהִּ ,מנְ ָח ָתם( ,לפעמים בלשון יחיד ולפעמים בלשון רבים )לג ְבּ ִמ ְס ָפּ ָ ֖רם

ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָ ֽטם(

קריאה לשבת חול המועד
מגילת קהלת:
ים :מהפך בשי"ן כטעם משנה
א ז ֶ ֤שׁ ַהנְּ ָח ִל ֙
וּמה מוקפת למילה שאחריה
וּמהֶ -שּׁ ַנּ ֲֽע ָ֔שׂה :אין מתיגה זקף )דרבן( ,תיבת ַ
אט ַ
הוֹל ֹ֖לת :למ"ד שניה בחולם לא בשורק ,יש מגילות שיש וי"ו אחרי הלמ"ד ועלולים לקרוא "הוללוּת".
א יז ֵ
וְ ִשׂ ְכל֑ וּת :שׂי"ן שמאלית
א יח ָרב֑ ָ -כּ ַעס :הרי"ש בקמץ קטן
ב א ֲאנַ ְסּ ָ ֥כה :הסמ"ך בשוא נע
ב ב ִל ְשׂ ֖חוֹק :שׂי"ן שמאלית

ב ז ָ ֣היָ ה

ִ ֑לי :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ,כן הדבר גם בהמשך בפסוק

ב ח ָשׁ ִ ֣רים

וְ ָשׁ ֗רוֹת :שׁי"ן ימנית

ב ט ָ ֥ע ְמ ָדה

ִ ֽלּי :טעם נסוג אחור לעי"ן והמ"ם אחריה בשווא נע

֣יתי ֲא ֗ ִניֲ :א ֗ ִני
וּפ ִנ ִ ֽ
ב יא ָ

בחטף פתח והטעם בנו"ן וכן הדבר בפסוק הבא .בהמשך ,האל"ף קמוצה ומוטעמת.

מל :העמדה קלה בבי"ת בסגול המורה על מיודע
וּב ָע ָ ֖
ֶֽ

ב יג וְ ָר ִ ֣א ִיתי

ית ֥רוֹן :הכ"ף בחירק מלא והתי"ו אחריה בשווא נע
ָ֔אנִ י :האל"ף קמוצה ומוטעמתֽ ִ .כּ ְ

ב יד גַ םָ֔ -אנִ י :במלעיל בדומה לו בהמשך פס כד
ב טו ְכּ ִמ ְק ֵ ֤רה :הרי"ש בצירי
ב טז ֶל ָח ָ ֛כם :העמדה קלה בלמ"ד בסגול המורה על מיודע .נִ ְשׁ ָ֔כּח :כ"ף קמוצה
ב יט וְ יִ ְשׁ ַל ֙ט :הלמ"ד בפתח
אשׁ :היו"ד בפתח
ב כ ְליַ ֵ ֣
בּוֹ :געיה בעי"ן
ב כא ָ ֽע ַמל֙ -
וּב ַר ְעי֖ וֹן :גם הבי"ת וגם העי"ן בשווא נחְ .שׁ ֥הוּא :השי"ן בשוא
ב כב ְ
חוֹט ֩א :הטי"ת בסגול
ב כו וְ ַל ֶ
מן :המ"ם בקמץ
ג א זְ ָ ֑
ג ד ִל ְשׂ ֔חוֹק :שׂי"ן שמאלית
ג יד ֶשׁ ִ ֽיּ ְר ֖אוּ :געיה ביו"ד והרי"ש אחריה בשווא נע

2
3
4

4

יקּרו ֶֹתי*.
רוֹתיָך בית בשוא ויו"ד בחירק במדויקים .לאִ :בּ ְ
בתהלים מה י ְבּיִ ְקּ ֶ ֑
מנהג התימנים לקרוא שי"ן השימוש במשנה ובתלמוד בשוא ולא בסגול.
הקורא בשוא נח עובר למשמעות של "ראיה" במקום "יראה".

2

3

2

ג טו ֶאת-נִ ְר ָ ֽדּף:

ללא ה"א הידיעה ,לא "את הנרדף" כמו שמצטטים בטעות

וּמ ֥קוֹם ַה ֶצּ ֶ֖דק ָ ֥שׁ ָמּה
ג טז ְמ ֤קוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ֙ט ָ ֣שׁ ָמּה ָה ֶ ֔ר ַשׁע :הרי"ש בסגולְ .

ָה ָ ֽר ַשׁע :הרי"ש בקמץ

ג יח ְשׁ ֶהםְ -בּ ֵה ָ ֥מה :השי"ן בשוא הה"א אחריה בסגול

טוֹב בפשטא ותיבת ֵמ ֲא ֶ֨שׁר
טוֹב ֵמ ֲא ֶ֨שׁר יִ ְשׂ ַ ֤מח ָה ָא ָד ֙ם :תיבת ֙
ג כב ֵ ֥אין ֙

בקדמא

שׁ ְב ִ ֽתּי :מלעיל הטעם בשי"ןֲ .א ֗ ִני :אל"ף בחטף פתח ,והטעם בנו"ן ,כן הדבר גם בפסוק ז.
ד א וְ ַ ֣
יה ֙ם :העי"ן בחולם והשי"ן אחריה בשווא נע
ֽעֹ ְשׁ ֵק ֶ

ד ח גַּ םֶ -ז֛ה

ה ֶבל :שתי תיבות רצופות מוטעמות בתביר ולא מרכא תביר כבחלק מהדפוסים ,כן הוא הדבר
ֶ֛

גם בהמשך ו ב .וְ ִענְ ַ ֥י ן

ָ ֖רע :היו"ד בפתח והרי"ש בקמץ

ילוֹ :מונח באל"ף כטעם משנה והלמ"ד בחולם ורפויה ללא דגש
ד י וְ ִ ֣א ֗
ד יב ַ ֽה ְמ ֻשׁ ֔ ָלּשׁ :געיה בה"א והמ"ם בשווא נע
סוּרים :הה"א בקמץ והסמ"ך ללא דגש
ד יד ָה ִ ֖
ד טו ַ ֽה ְמ ַה ְלּ ִ ֖כים :געיה בה"א אך המ"ם אחריה בשווא נח

ה ז וְ ֨ ֵגזֶ ל :הגימל בצירי .גָ ֝בֹ ַהּ ֵמ ַ ֤על

גָּ ב ַ ֹ֙הּ :הה"א לא בפתח אלא בפתח גנובה
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ה ט ֶבּ ָה ֖מוֹן :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודעַ .ר ֖בּוּ :במלרע
ה יא ֶ ֽל ָע ִ֔שׁיר :העמדה קלה בלמ"ד להדגשת הסגול המורה על מיודע
ה טז וְ ָכ ַ ֥עס :במלרע ,שם פועל ולא שם עצם .וְ ָח ְלי֥ וֹ :החי"ת בקמץ קטן והלמ"ד בשווא נח
ה יז ָ֗אנִ י :במלעילֽ ֶ .ל ֱאכוֹלְ -ו ִ֠ל ְשׁתּוֹת :התיבות מוקפות ,אין מונח בתיבה הראשונה כבחלק מהדפוסים.
ֲא ֶשׁרָ -נ ַֽתן-ל֥ וֹ :געיה בנו"ן ,כן הדבר גם בפסוק הבא
יטוֹ :במלרע ,הטי"ת מנוקדת בחולם
ה יח וְ ִה ְשׁ ִל ֨

ו ב ֶז֛ה

ה ֶבל :שתי תיבות רצופות מוטעמות בתביר .וָ ֳח ִ ֥לי :במלרע ,הוא"ו בקמץ רחב והחי"ת חטופה
ֶ֛

ו ג לֹא֣ ָ -היְ ָתה

לּ֑ וֹ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ,דגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק

ו ו וְ ִאלּ֣ וּ :במלרע

ו ח ֶל ָח ָ ֖כם :העמדה קלה בלמ"ד להדגשת הסגול המורה על מיודע ,נכון הדבר גם לגבי ַמהֶ -לּ ָע ִנ֣י
הפסוק וכן הדבר גם בהמשך הפרק
ז א ִהוָּ ְל ֽדוֹ :הוי"ו בקמץ רחב והלמ"ד בשוא נע

ז ב ֖הוּא ֣סוֹף ָכּלָ -ה ָא ָ ֑דם :טעם טפחא בתיבת ֖הוּא
֥יטב
ז ג ִמ ְשּׂ ֑חוֹק :שׂי"ן שמאלית .יִ ַ

ֵ ֽלב :טעם נסוג אחור ליו"ד

ז ח ִמגְּ ַבהּֽ -רוּ ַח :התיבות מופקות ,אין טעם מרכא בתיבה הראשונה כבחלק מהדפוסים
ים :מהפך כהטעמה משנית בשי"ן
ז י ֶ ֤שׁ ַהיָּ ִמ ֙
ז יח ַאלַ -תּ ַנּ֣ח :במלרע
ז כא ְמ ַק ְל ֶ ֽלָך :למ"ד ראשונה בשווא נע וכ"ף סופית רפויה
5

הקורא הַ ה  haאו הַ הּ  hahמשבש .יש פתח לפני הה"א ,חלק קוראים אַ הּ  ,ahוחלק – וַ הּ .wah

3

בהמשך

ז כג ֶא ְח ָ֔כּ ָמה :הכ"ף קמוצה ומוטעמת

וּמוֹצא :הצד"י בסגול .יִ ָ ֥לּ ֶכד
ֶ֨
ז כו :
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ָ ֽבּהּ :טעם נסוג אחור ללמ"ד

ז כט ִח ְשּׁבֹנ֥ וֹת :החי"ת בחיריק חסר ובשי"ן אחריה דגש חזק ושווא נע
֣שׁר :הפ"א בצירי
ח א ֵפּ ֶ
אמר-ל֖ וֹ :געיה ביו"ד
ח ד ֽי ֹ ַ
ח י וָ ָ֗באוּ :הוי"ו בראש המילה בקמץ
ח יא ִפ ְת ֔ ָגם :הגימ"ל רפויהֽ ְ .בּנֵ יָ -ה ָא ָ ֛דם :געיה בבי"ת השוואית
טּוֹב :געיה ביו"ד הראשונה ודגש חזק בטי"ת מדין דחיק.
ח יב ח ֶֹ֗טא :הטי"ת בסגולָ֔ .אנִ י :במלעיל .יִ ְֽהיֶ ה֙ -
ֽיר ֖אוּ :היו"ד בחירק מלא והרי"ש אחריה בשווא נע
יִ ְ
ח טו ֲא ֶשׁרָ -נ ַֽתן-ל֥ וֹ :געיה בנו"ן הראשונה
יהם :אין לקרא וְ עַ ְבדֵ יהֶ ם
ט א וַ ֲע ָב ֵד ֶ ֖
ט ב ַכּח ֶֹ֔טא :הטי"ת בסגול
ט ז וּֽ ְשׁ ֵ ֥תה :געיה בשורק והשי"ן בשווא נע

אשָׁך֥ ַאל-יֶ ְח ָ ֽסר :טעם טפחא בתיבת וְ ֶ ֖שׁ ֶמן
ט ח וְ ֶ ֖שׁ ֶמן ַעל-ר ֹ ְ
ט ט ָנ ַֽתןְ -ל ָ֙ך :געיה בנו"ן הראשונה
צוֹדה :הצד"י בחולם
ט יב ִבּ ְמ ָ ֣

וּמ ָצא
ט טו ָ ֣

וּמ ַלּט֥ -הוּא :הלמ"ד בפתח
ָ֗בהּ :טעם נסוג אחור למ"םִ .

ט טז ָ֔אנִ י :במלעיל
חוֹטא :הטי"ת בסגול
ט יח וְ ֶ ֣

וּבי
י א זְ ֣ב ֵ

ָ֔מוֶ ת :טעם נסוג אחור לבי"ת הראשונה

י ה ֶשׁיּ ָ ֹ֖צא :הצד"י בקמץ
י ח יִ ְשּׁ ֶ ֥כנּוּ :השי"ן בשוא

י ט יִ ָ ֥סּ ֶכן

ָ ֽבּם :טעם נסוג אחור לסמ"ך

הוֹלל֖ וּת :כאן הלמ"ד השניה בשורק ולא בחולם
י יג ֵ
י יז ַב ְשּׁ ִ ֽתי :השי"ן בשוא נע והטעם בתי"ו
י יח ַה ְמּ ָק ֶ ֑רה :המ"ם דגושה
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י כ יַ ֵגּ֥יד :הגימ"ל בצירי
יא א ַשׁ ַ ֥לּח :השי"ן פתוחה ודגש חזק בלמ"ד ,לשון ציווי בבנין פיעל
יא ג ִאם-יִ ָמּ ְל ֨אוּ :הלמ"ד בשוא נע והיא נשמעת ,לא :יִמָּ לוּ

6

משום מה מורגל בפי הציבור אֶ ְחכְּ ָמה .דרשה מפורסמת על פרה אדומה ,וצריך לתקן את הדרשנים...
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וֹתיו המ"ם רפויה בשווא נע
ב"מפַ עֵ ל" .בתהלים קד ג ַ ֥ה ֲמ ָק ֶ ֥רה ַב ַ֗מּיִ ם ֲ ֽע ִליּ֫ ָ ֥
דבר שאינו מצוי ְ

4

יא ד ֶב ָע ִ ֖בים :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
אה :כאן המ"ם דגושה ,בשני מקומות אחרים :ללא דגש
יא ה ְבּ ֶב ֶ֣טן :בי"ת ראשונה שוואיתַ .ה ְמּ ֵל ָ ֑
יא ו יִ ְכ ָשׁ ֙ר :שי"ן קמוצה
ינ יִ ם :הלמ"ד בפתח
יא ז ַל ֵע ַ ֖
יא ט וְ ָ ֕דע :הדלי"ת בקמץ
קוּם :הקו"ף בשורק לא בחולם
יב ד וְ יָ ֙
יּוֹנ֑ה :הבי"ת בחירק חסר והיו"ד אחריה בחולם מלא ובדגש חזק ,אין לקרוא את הבי"ת בשווא
יב ה ָה ֲא ִב ָ
נח .וְ ָס ְב ֥בוּ :בי"ת ראשונה בשווא נע

יב ו וְ ִת ָ ֤שּׁ ֶבר

ַכּ ֙ד :הוא"ו בשווא נע וטעם נסוג אחור לשי"ן; הבית בסגול

יב ז וְ יָ ֧שׁ ֹב :השי"ן בחולם
יב יא ַכּ ָ ֣דּ ְרבֿ ֹנ֔ וֹת :הטעמה משנית בדל"ת ,והיא בקמץ רחב הרי"ש בשווא נע והבי"ת רפויה ללא דגש
ובחולם .8וּֽ ְכ ַמ ְשׂ ְמ ֥רוֹת :געיה בשורק ,הכ"ף בשווא נח והשׂי"ן שמאלית ,המ"ם בשואֲ .א ֻס ֑פּוֹת :הסמ"ך
בקיבוץ והפ"א אחריה דגושה
יב יד ָכּל-נֶ ְע ָל֑ם :העי"ן בשווא נח
שמות לג יב – לד כו:
לג יב ַ ֚ה ַעל :הטעם בה"א מלעיל
לג יד וַ ֲהנִ ֥חֹ ִתי :הוי"ו בפתח ולא בשוא והה"א בחטף-פתח ולא בפתח ,הטעם בחי"ת

לג טז ֲהל֖ וֹא ְבּ ֶל ְכ ְתָּך֣ ִע ָ ֑מּנוּ :טעם טפחא בתיבה ֲהל֖ וֹא
אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ה'
לג יט וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ

ְל ָפ ֶנ֑יָך :הפסקה עיקרית אחרי תיבת ֖ה' ,בגלל המשקל המוזיקאלי של הטעם

תביר עלול להישמע כאילו כתוב

אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ -ה'
וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ

ְל ָפ ֶנ֑יָך .על מנת למנוע זאת ,יש להחיש את

קריאת שם ה' ולהסמיכו לתיבה ְב ֵ ֛שׁם
לד ב וֶ ְה ֵי֥ה :הה"א הראשונה בשווא נח
לד ה ֶבּ ָע ֔ ָנן :העמדה בבי"ת להבליט את צורת המיודע.
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והבי"ת רפה

וַ יִּ ְק ָ ֥רא ְב ֵ ֖שׁם

ֽה' :טעם טפחא בתיבה

ְב ֵ ֖שׁם

אתנוּ :הטי"ת קמוצה לשון יחיד )לא בחולם(
וּל ַח ָטּ ֵ ֖
לד ט ְ

נוֹרא
נוֹרא ֔הוּא :תיבת ָ ֣
לד י ִ ֽכּי֣ ָ -

במלרע ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן

לד יא ְשׁ ָ֨מרְ -ל ָ֔ך :המ"ם בקמץ קטן
שּׁ ֶמר :במלעיל
לד יב ִה ָ ֣

לד יג ִתּתּ ֹ֔צוּן ְתּ ַשׁ ֵבּ ֑רוּן
8
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ִתּ ְכר ֹֽתוּן :כולם במלרע

יש ביטוי משובש "מילים כְּ דו ְֹרבָּ נוֹת" .מי שאומר כן מבטא כמעט את כל השיבושים האפשריים!!
אתי
להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח :וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ֽה' .דהיינו ,הקב"ה קרא בשם  -ה' )מקיים את דברו :וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ

ְב ֵ ֛שׁם ֖ה' ְל ָפ ֶנ֑יָך לעיל לג יט(
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לד יד ַק ָנּ֣א :יש להדגיש את הנו"ן בדגש חזק שלא יישמע מלשון קנייןָ :קנָה.
וּב ָקּ ִ ֖ציר :הבי"ת הראשונה בסגול ויש לקרא אותה בהעמדה קלה להדגשת הלשון המורה
לד כא ֶבּ ָח ִ ֥רישׁ ַ
על מיודע ,הבי"ת השנייה בפתח
הפטרת שבת חול המועד סוכות יחזקאל לח יח – לט טז:
לח כב וְ נִ ְשׁ ַפּ ְט ִ ֥תּי :הטי"ת בשווא נח למרות הקושי

תּי
לח כג וְ ִה ְת ַגּ ִדּ ְל ִ ֙

וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ִ֔תּי :בשתי התיבות הדל"ת בחיריק

יתיָך :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה
לט ב וְ ַה ֲע ִל ִ ֖
לט ד ְל ָא ְכ ָ ֽלה :האל"ף בקמץ קטן
לט ו ָה ִא ִיּ֖ים :גם האל"ף בחירק חסר
לט ח ָב ָא ֙ה :במלרע
לט ט ְו ִ֠ה ִשּׂיקוּ :שׂי"ן שמאלית

וּבזְ ֙זוּ
יהם :למ"ד ראשונה בשווא נעֽ ָ .
לט י וְ ָשׁ ְלל֣ וּ ֶאת-שׁ ְֹל ֵל ֶ֗
לא יא וְ ָ ֣ק ְברוּ

יהם :זי"ן ראשונה בשווא נע
ֶאת֣ -בֹּזְ זֵ ֶ֔

ָ֗שׁם :טעם נסוג אחור לקו"ף

לא טו ַ ֽה ְמ ַק ְבּ ִ ֔רים :געיה בה"א אך המ"ם אחריה בשווא נח
קריאת שמיני עצרת ושמחת תורה בא"י ובחו"ל בקובץ על וזאת הברכה
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