)Deuteronomy 6 (Following Rocine’s Discourse Chart p. 341.

1A
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2C
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3B

4
5
6A
7A
7B
8A

8B
9

יכם ְל ַל ֵ ֹ֣מד א ְתכֶ֑ם
ֹלה ֶ֖
וְ ֹ֣זאת ַה ִּמ ְצ ָָּ֗וה ַ ַֽה ֻח ִּק ֙ים וְ ַה ִּמ ְש ָּפ ִִּ֔טים ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּוָּ֛ה יְ הָּוֶׁ֥ה ֱא ֵ
ַל ֲע ֹ֣שֹות ָּב ִָּ֔ארץ ֲא ֶׁ֥שר ַא ָּ֛תם ע ְב ִּ ֶׁ֥רים ָּ ֶ֖ש ָּמה ְל ִּר ְש ָּ ַֽת׃ּה
ומ ְצו ָּתתיו
ל־חק ָּ ֹ֣תיו ִּ
ת־כ ֻ
ֹלהיָך ִ֠ ִּל ְשמר א ָּ
הוֹ֣ה ֱא ָ֗
ירא את־יְ ָּ
ְל ַַ֨מ ַען ִּת ָּ ָ֜
יְמי ַחֶֶּ֑֑יָך
ן־בנְ ִָ֔ך ֶ֖כל ֵ ֹ֣
ובנְ ָךֹ֣ וב ִּ
ֲא ֹ֣שר ָּאנ ִּ ֹ֣כי ְמ ַצוָךָ֒ ַא ָּת ֙ה ִּ
יָּמיָך
ול ַ ֶ֖מ ַען יַ ֲא ִּר ֻ ֶׁ֥כן ַֽ
ְ
וְ ָּש ַמ ְע ָּת יִּ ְש ָּר ֵאל֙
ֹלהי ֲאב ֙ת ֙יָך ִ֔ ָּלְ
הוה ֱא ֵ
יטב ְל ִָ֔ך וַ ֲא ֶׁ֥שר ִּת ְר ֶ֖בון ְמ ֶ֑אד ַכ ֲאשר֩ ִּד ַ֨בר יְ ָָּ֜
וְ ָּש ַמ ְר ָּ ֹ֣ת ַל ֲע ִ֔שֹות ֲאש ֙ר יִּ ַ ֹ֣
ָּ֛ארץ זָּ ַ ֶׁ֥בת ָּח ָּלֶ֖ב ְוד ָּ ַֽבש
הוֶׁ֥ה ׀ א ָּ ַֽחד
ֹלהינו יְ ָּ
הוֶׁ֥ה ֱא ֵ ֶ֖
ְש ַ ֶ֖מע יִּ ְש ָּר ֵ ֶ֑אל יְ ָּ
ל־מא ַֽדָך
וב ָּכ ְ
וב ָּכל־נַ ְפ ְשָךֶ֖ ְ
ל־ל ָּב ְבָךֶׁ֥ ְ
ֹלהיָך ְב ָּכ ְ
הוֹ֣ה ֱא ֶ֑
וְ ָּ ֹ֣א ַה ְב ִָּ֔ת ֵ ֶ֖את יְ ָּ
וְ ָּהי֞ ו ַה ְד ָּב ִּ ֹ֣רים ָּה ֵָ֗אלה ֲא ַ֨שר ָּאנ ִּ ִ֧כי ְמ ַצוְ ָךָּ֛ ַהֶֶּ֑֖ ֹום ַעל־ ְל ָּב ַֽבָך
וְ ִּשנַ נְ ָּ ֹ֣תם ְל ָּב ִ֔ניָך
וומָך
וב ַֽ
ובל ְכ ְתָךֹ֣ ַב ִ֔דרְ וַֽ ְב ָּש ְכ ְבָךֶ֖ ְ
וְ ִּד ַב ְר ָּ ֶ֖ת ָּ ֶ֑בם ְב ִּש ְב ְתָך ְב ֵב ֙ית ָ֙ך ְ
ו ְו ַש ְר ָּ ֶׁ֥תם ְל ֶ֖אֹות ַעל־יָּ ֶ֑דָך
וְ ָּהיֶׁ֥ ו ְלט ָּט ֶ֖פת ֵ ֶׁ֥בין ֵעינַֽיָך
וב ְש ָּע ַֽריָך
יתָך ִּ
זוזת ֵב ֶ֖
ל־מ ֶׁ֥
ו ְכ ַת ְב ָּ ָּ֛תם ַע ְ

Verbless clause

ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן

ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן
Main-line weqatal
Main-line weqatal

Imperative
Main-line weqatal
Off-line weqatal
Main-line weqatal
Main-line weqatal
Main-line weqatal
Off-line weqatal
Main-line weqatal
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10A
10B

11E
11F
12A
12B
13A
13B
13C
14A
15A

15B
15C
16A
17A

וְ ָּה ָּ֞יה
-yiqtolכי
ִּ
ל־ה ָָּ֜ארץ ֲא ַ֨שר נִּ ְש ַ ִ֧בע ַל ֲאב ָּ֛תיָך ְל ַא ְב ָּר ָּ ָּ֛הם ְליִּ ְצ ָּ ֶׁ֥חו וַֽ ְליַ ֲע ֶ֖וב ָּלֹ֣תת ָּלְֶ֑
ֹלהיָך א ָּ
הוֹ֣ה ֱא ָ֗
יאָךֹ֣ ׀ יְ ָּ
ִּ ֶׁ֥כי ִּיְב ֲ
ַֽית
א־ב ִּנ ָּ
ָּע ִּ ָּ֛רים גְ ד ֶֹׁ֥לת וְ ט ֶ֖בת ֲא ֶׁ֥שר ל ָּ
את
א־מ ֵל ָּ ָ֒
וב ִָּ֜תים ְמ ֵל ִּ ֹ֣אים ָּכל־טוב ֲא ֹ֣שר ל ִּ
ַָּ֨
א־ח ִַ֔צ ְב ָּת
צוב ֙ים ֲא ֹ֣שר ל ָּ
וברת ֲח ִּ
יתים ֲא ֹ֣שר לא־נָּ ָּ ֶ֑ט ְע ָּת
ְכ ָּר ִּ ֶׁ֥מים וְ זֵ ִּ ֶ֖
Off-line weqatal
וְ ָּא ַכ ְל ָּ ֶ֖ת
Off-line weqatal
וְ ָּש ָּ ַֽב ְע ָּת
Imperative
ִּה ָּ ֹ֣שמר ְל ִָ֔ך
ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן
יאָךָּ֛ ֵמ ֶׁ֥ארץ ִּמ ְצ ַ ֶ֖ריִּם ִּמ ֵ ֶׁ֥בית ֲע ָּב ִּ ַֽדים
הֹוצ ֲ
הוֶ֑ה ֲא ִ֧שר ִּ ַֽ
פן־ ִּת ְש ַ ֶ֖כח את־יְ ָּ
X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq
ירא
ֹלהיָך ִּת ָּ ֶ֖
הוִ֧ה ֱא ָּ֛
את־יְ ָּ
X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq
וְ א ֹ֣תֹו ַת ֲע ֶ֑בד
X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq
וב ְש ֶ֖מֹו ִּת ָּש ֵ ַֽב ַע
ִּ
Negated yiqtol
יכם
יבֹות ַֽ
ֹלהי ָּ ַֽה ַע ִִּ֔מים ֲא ֶ֖שר ְס ִּב ֵ
ֹלהים ֲא ֵח ִּ ֶ֑רים ֵמ ֱא ֵ ֙
ֹ֣לא ֵ ַֽת ְל ִ֔כון ַא ֲח ֵ ֶ֖רי ֱא ִּ ֹ֣
Verbless clause
ֹלהיָך ְב ִּו ְרבֶָ֑ך
הוֶׁ֥ה ֱא ֶ֖
ִּ ֹ֣כי ֵ ֶׁ֥אל ַו ָּנָּ֛א יְ ָּ
ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן
ֹלה ֙יָך ִָּ֔בְ
הוה ֱא ֙
פן־י ֱִ֠חרה ַאף־יְ ָּ
Off-line weqatal
וְ ִּה ְש ִּ ֹ֣מ ְיד ִָ֔ך ֵמ ַ ֶ֖על ְפ ֵנֶׁ֥י ָּה ֲא ָּד ָּ ַֽמה
Negated yiqtol
יתם ַב ַמ ָּ ַֽסה
ֹלהיכֶ֑ם ַכ ֲא ֶׁ֥שר נִּ ִּס ֶ֖
הוֶ֖ה ֱא ֵ
ֹ֣לא ְתנַ ִ֔סו את־יְ ָּ
X-yiqtol or Inf. Abs. + yiq
ֹלהיכֶ֑ם וְ ֵעד ָּ ֶׁ֥תיו וְ ֻח ָּ ֶ֖קיו ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּ ַֽוְָּֽ
הוֹ֣ה ֱא ֵ
ת־מ ְצ תֶ֖ות יְ ָּ
ָּש ֹ֣מֹור ִּת ְש ְמ ִ֔רון א ִּ
וְ ָּהיָּ ה
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18A
18B
18C
18D

20A
21A

הוֶ֑ה
ית ַהֶָּּ֑ ָּ ֶׁ֥שר וְ ַה ֶ֖טֹוב ְב ֵע ֵינֹ֣י יְ ָּ
וְ ָּע ִּ ָּ֛ש ָּ
ֹ֣יטב ִ֔ ָּלְ
ְל ַ֙מ ַ ֙ען ִּי ַ
את
ו ָָּ֗ב ָּ
הוֶ֖ה ַל ֲאב ַֽתיָך
ת־ה ָּ ֹ֣ארץ ַהט ִָּ֔בה ֲאשר־נִּ ְש ַ ֶׁ֥בע יְ ָּ
וְ ָּ ַֽי ַָּֽר ְש ָּ֙ת א ָּ
הוה
יְביָך ִּמ ָּפנֶ֑יָך ַכ ֲא ֶ֖שר ִּד ֶׁ֥בר יְ ָּ ַֽ
ת־כל־א ֶ֖
ַל ֲה ֶׁ֥דף א ָּ
הוֶׁ֥ה ֱאֹל ֵ ֶ֖הינו א ְת ַֽכם
אמר ָּ ֹ֣מה ָּה ֵע ָ֗דת וְ ַ ַֽה ֻח ִּק ֙ים וְ ַה ִּמ ְש ָּפ ִִּ֔טים ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּוָּ֛ה יְ ָּ
ִּ ַֽכי־יִּ ְש ָּא ְלָךֶׁ֥ ִּבנְ ָךָּ֛ ָּמ ָּ ֶ֖חר ֵל ֶ֑
וְ ָּא ַמ ְר ָּ ֹ֣ת ְל ִּבנְ ִָ֔ך

Main-line weqatal
ְ yiqtolל ַמ ַען  orפן
Off-line weqatal
Off-line weqatal

-yiqtolכי
ִּ
Main-line weqatal
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21B
21C
22
23A
23B
24

25A

ֲע ָּב ִּ ָּ֛דים ָּה ִּיֶׁ֥ינו ְל ַפ ְר ֶ֖עה ְב ִּמ ְצ ָּ ֶ֑ריִּ ם
Wayyiqtol
הוָּ֛ה ִּמ ִּמ ְצ ַ ֶ֖ריִּ ם ְב ָּיֶׁ֥ד ֲחזָּ ָּ ַָֽוה
יאנו יְ ָּ
ֶֹּ֑וצ ֵ ִ֧
וַ ִּ
Wayyiqtol
יתֹו ְל ֵע ֵינַֽינו
ל־ב ֶ֖
וב ָּכ ֵ
אֹותת וִ֠מ ְפ ִּתים גְ ד ַ֨ ִּלים וְ ָּר ִּ ִ֧עים ׀ ְב ִּמ ְצ ַ ָּ֛ריִּ ם ְב ַפ ְר ֶׁ֥עה ְ
הוה ֹ֣
וַ ִֶּּ֑ ֵ ֹ֣תן יְ ָָּ֡
X-qatal
הֹוציא ִּמ ָּ ֶ֑שם
אֹותנו ִּ ֹ֣
וְ ָּ ֶ֖
-qatalל ַמ ַען
ְ
ת־ה ִָּ֔ארץ ֲא ֶׁ֥שר נִּ ְש ַ ֶ֖בע ַל ֲאב ֵ ַֽתינו
ְל ַ֙מ ַ ֙ען ָּה ִּ ֹ֣ביא א ִָּ֔תנו ָּלתת ָּ ֙ל ֙נו א ָּ
ל־ה ֻח ִּ ֹ֣קים ָּה ִֵ֔אלה
ת־כ ַ
שֹות א ָּ
הוה ַל ֲע ֙
וַ יְ ַצֵוֹ֣נו יְ ָָּ֗
Wayyiqtol
ֹלהינו
הוֹ֣ה ֱא ֵ ֶ֑
ְליִּ ְר ָּ ֶ֖אה את־יְ ָּ
ל־הֶָּּ֑ ִִּ֔מים
ְל ֶׁ֥טֹוב ָּ ֙ל ֙נו ָּכ ַ
ְל ַחֶּ֑ ֵ ֶ֖תנו ְכ ַהֶֶּׁ֑֥ ֹום ַהזַֽה
X-qatal

ֹלהינו ַכ ֲא ֶׁ֥שר ִּצָּ ַֽונו
הוֶׁ֥ה ֱא ֵ ֶ֖
ל־ה ִּמ ְצ ָּוֹ֣ה ַה ָ֗זאת ִּל ְפ ֵנָּ֛י יְ ָּ
ת־כ ַ
־לֶ֑נו ִּ ַֽכי־נִּ ְש ַ֨מר ַל ֲע ָ֜שֹות א ָּ
וצ ָּד ָּ ֶָ֖וה ִּ ַֽת ְהיה ָּ
ְ

X-yiqtol or
Inf. Abs. + yiq

