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י  א                                                                          נִֹכִ֖ ָאָֽ

ִים יָךֶר  ֱאלֹ דָו  די   ַשִ֖ ֶשצ ִמק  יָך ֵמֶאֶ֥ ֹוֵקאִתִ֛ ש הָֽ ית                     ֲאֶשֶׁ֧ ִמֵבֶ֥

ים א  ב   ׃ 11ֲףָבִדָֽ  ֹ ָךָ֩    ל ֶיָֽה־ל  ים  ִיה  ים     ֱאלִהִ֨ א    י ַנ  ַףל־פָ   ֲאֵחִשִ֜  ֹ  ל

ָך   ה־ל  ֶסל   ַתֲףֶשָֽ ה   ׀   ֶץ  מּוָנָ֡ ָכל־ת  ש    ו  ִים    ֲאֶש  ַףל   ׀   ַבָשַמ   ִמַמָ֡

ֶשצ  ֲאֶששָ֩ ָבָאִ֨ ִיםַתִ֜ מִ  ַוָֽ ש ַבַמ  ֲאֶשֶ֥ ַחת׀  ַחת ַוָֽ ֶשצ ִמַת  א־ ָלָא  ָֹֽ     ל

ַתֲחֶו ה  א    ָלֶה֮ם    ִתש   ֹ ל ֵדם     ו  ָףב  י    ָתָֽ י    ִכ  נִֹכִ֞  יָך  ֶרִ֨ ֱאל   דָו  די      ָאָֽ

א     לֵר   ד      ַרָנָּ֔ ֵרֹּ֠ ן     ֹפֹּ֠ ִֹ֨ ת      ֲףו ים    ַףל־ָבִנִ֛ים      ָאבֶֹׁ֧  ַףל־ִשֵלִשֶ֥

ים  ַףל־ִשֵבִףִ֖ י      ו  ָא  נ  ָֹֽ ש ֶשה    ל   ֹ ף ֶסד       ו  ֲאָלִץָּ֔      ֶחִ֨ י      יםַלָֽ ֲהַבִ֖ אָֹֽ  ל 

י    ִמק   ֵשֶ֥ מ  שָֹֽ ֹ ּול  יו א  ג                          {ס}׃  ָתָֽ ֶֹ֥ א    ל  ֶאת־  ִתָשִ֛

ם א  יָך ֶרִ֖ ֱאלֹ    דָוֶ֥ ד־י  ֵשָֽ ו  י    ַלָש  א    ִכ   ֹ ַנֶקה      ל ת   דָוָּ֔ די     י  ֵאִ֛

א  ֹו   ֲאֶשש־ִיָשֶ֥ מִ֖ א  ֶאת־ש  ו                                       {ץ}׃  ַלָשָֽ

ֲףבֹד֮  ד  ים ַתָֽ ֶשת ָיִמ  ֹו ֵש  ש  ַרד  ת ל  ֹום ַהַשָבִ֜                ָזכֹושָ֩ ֶאת־יִ֨

יָת  ָףִש  ֶת  כָ    ו  ַלאכ  ֹום   ָך  ל־מ  יִ֨ י    ו  ִביִףִ֜ ת  ַהש  י ׀   ַשָב       דָו  דַלָֽ

ה ֶר  ֱאל ָלאָכָ֡ ה ָכל־מ  ֲףֶש  א ַתָֽ  ֹ ה יָך ל ָך  ַאָת  ִבֶתֹּ֠ ־ּוֹּ֠ ָךָֽ                 ּוִבנ 

יָך  ָףֶשָּ֔ ש ִבש  ָך  ֲאֶש  ֵֽש  ֵגָֽ ָך ו  ֶת  ֶהמ  ָךִ֜ ּוב  ת  ָךִ֨ ַוֲאָמָֽ ד                            ַףב 

ה ֶשת־ָיִמיםָ֩ ָףָשִ֨ י ֵשָֽ ֶאת־ דָוִ֜ די   ִכ  ִים ו                       ֶאת־ַהָשַמ 

ֹום  ם ַוָיִַ֖נח ַבי  ֶאת־ָכל־ֲאֶשש־ָבָּ֔ ֶשצ ֶאת־ַהָים  ו                    ָהָא 

י  ִביִף  ן       ַהש  ְך      ַףל־ֵכ  ֹום       דָוִ֛די         ֵבַשֶׁ֧ ת       ֶאת־יֶ֥  ַהַשָבִ֖

הּו ֵשָֽ ַרד  ֵֽי  יָך   ה                        {ס} : ַוָֽ ד ֶאת־ָאִבִ֖ ָך ַכֵבֶ֥ ֶאת־ִאֶמ  ו 

ה ֲאָדָמָּ֔ ל ָהָֽ יָך ַףַ֚ ּון ָיֶמָּ֔ ַףן  ַיֲָֽאִשכ  ַמִ֨                   יָךֶרִ֖ ֱאלֹ דָוֶ֥ דֲאֶשש־י   ל 

ְך ן ָלָֽ א  ו           {ס}׃  נֵֹתֶ֥ ִֹ֖ חִת ל ָקָֽ א  ז           {ס}׃  ש  ִֹ֖          ל

פִת  ָאָֽ א  ח         {ס}׃  נ  ִֹ֖ בִת ל נָֹֽ א־ ט        {ס}׃  ג  ָֹֽ                ל

ֶרש ד ָשָֽ ֲףָךִ֖ ֵףֶ֥ ֵשָֽ א   י                                    {ס} ׃ ַתֲףֶנֶ֥ה ב  ֶֹ֥ ל

ָך ית   ֵשֶף  ד   ֵב  מִֹ֖ א־                                           12{ס}  ַתח  ָֹֽ                                  ל

ֹו ֲחמֹשָּ֔ ֹו ַוָֽ שֹוש  ֲאָמתֹו  ו  ֹו ַוָֽ ד  ַףב  ָך ו  ֶשת ֵשֶף  ד ֵא  מִֹ֞                       ַתח 

ל  כִֹ֖ ש  ו  ָך ֲאֶשֶ֥ ֵשֶףָֽ  {ץ}׃  ל 

אנכי                                                           

יך אשר הוצאתיך מארץ  מצרים  מבית קאל דודי

עבדים   לא  יהיה לך אלהים אחרים על  פני  לא 

תעשה לך פסל  וכל תמונה  אשר בשמים  ממעל 

ואשר במים מתחת לארץ לא  ואשר בארץ מתחת 

יך קאל דודתשתחוה להם ולא תעבדם כי  אנכי  י

ל  קנא  פקד  עון  אבת  על  בנים  על   שלשים ק

שנאי  ועשה  חסד לאלפים לאהבי ועל  רבעים  ל

לא תשא את                               ולשמרי מצותי

 את   דודיך  לשוא  כי  לא  ינקה יקאל  דודשם  י

אשר ישא את שמו לשוא                                   

זכור את  יום השבת  לקדשו  ששת  ימים  תעבד 

 דודבת  ליועשית  כל  מלאכתך  ויום השביעי  ש

יך  לא  תעשה  כל מלאכה אתה  ובנך ובתך קאל

עבדך   ואמתך   ובהמתך   וגרך  אשר  בשעריך       

את  השמים   ואת       דודכי   ששת   ימים   עשה  י

הארץ  את  הים  ואת  כל  אשר  בם   וינח  ביום 

 את   יום  השבת   דודהשביעי   על   כן   ברך   י

כבד את אביך  ואת אמך            ויקדשהו         

יך קאל דודלמען  יארכון ימיך על האדמה אשר  י

נתן לך                  לא תרצח                     לא 

 תנאף                    לא תגנב                      לא

תענה ברעך עד שקר                    לא     

לא                        תחמד בית רעך               

תחמד  אשת   רעך  ועבדו  ואמתו  ושורו  וחמרו    

 וכל  אשר  לרעך

נִֹכי      13ג-ב                                                                       ָאָֽ

ש     יָךֶרָּ֔ ֱאל     דָו  די   יָך     ֲאֶשֶׁ֧ ֹוֵקאִתִ֛ ֶשצ    הָֽ ִים   ֵמֶאֶ֥ ַשִ֖ ית      ִמק                  ִמֵב 

ים ֶיֶ֥ה   14ֲףָבִד  א־ִיה  ָֹֽ ָךִ֛    ל ים    ל  ים   ֱאלִהֶ֥ א־   ד ׃  יָנָֽ ַףל־פָ     ֲאֵחִשִ֖ ָֹֽ                   ל

ה  ָךֶ֥     ַתֲףֶשִ֨ ֶסל      ל  ה    ֶץִ֨ מּוָנָּ֔ ָכל־ת  ש    ו  ִים      ֲאֶש  ַףל     ַבָשַמִ֨                   ִמַמָּ֔

ש  ֲאֶשֶ֥ ֶשצ  ַוָֽ ש   ַחתָת  מִ   ָבָאִ֖ ֲאֶשֶ֥ ִים   ַוָֽ ַחת   ַבַמִ֖ ֶשצ  ִמַתֶ֥ א־  ה׃  ָלָאָֽ ָֹֽ       ל

ַתֲחֶוֶ֥ה ם    ִתש  א    ָלֶהִ֖  ֹ ל ם     ו  ֵד  ָףב  י    ָתָֽ י    ִכ  נִֹכִ֞                      יָך  ֶרִ֨ ֱאל   דָו די     ָאָֽ

א     לֵר   ד     ַרָנָּ֔ ֵרֹּ֠ ִֹ֨ ףֲ      ֹפֹּ֠ ת       ןו ים    ַףל־ָבִנִ֛ים      ָאבֶֹׁ֧                   ַףל־ִשֵלִשֶ֥

ים  ַףל־ִשֵבִףִ֖ י  ו  ָאָֽ נ  ָֹֽ ש ֶשה   ו  ׃  ל  ֶֹ֥ ף ֶסד     ו  ים     ֶחִ֖ ֲאָלִץ  י      ַלָֽ ֲהַבִ֖ אָֹֽ               ל 

שָֹֽ  י מ  ּול  יק  מִ    ֵשֶ֥ א ז                           {ס}׃  וָֹתָֽ ֶֹ֥ א    ל                             ֶאת־   ִתָשִ֛

ם־י   א    יָך ֶרִ֖ ֱאלֹ     דָוֶ֥ דֵשָֽ ו  י      ַלָש  א     ִכ   ֹ ַנֶקה     ל ת    דָוָּ֔ די      י                     ֵאִ֛

איִ ֲאֶשש־ ֹו     ָשֶ֥ מִ֖ א   ֶאת־ש  ו                                                                         {ץ} ׃ ַלָשָֽ

ֹוש   ח ֹום   ָזכִ֛ ת    ֶאת־יֶ֥ ֹו   ַהַשָבִ֖ שָֽ ַרד  ֶשת ט   ׃ ל  ד ַתָֽ  ָיִמים     ֵש          ֲףבָֹּ֔

יָת  ָףִשִ֖ ָךכָ     ו  ֶתָֽ ַלאכ  יֹום    י  ׃ ל־מ  י     ו  ִביִףָּ֔ ת     ַהש  י      ַשָבִ֖                  דָו  דַלָֽ

ה    יָך ֶר  ֱאלֹ א־ַתֲףֶשִ֨ ָֹֽ ה     ל ָלאָכִ֜ ה    ָכל־מ  ָך      ׀    ַאָת  ָך    ּוִבנ                    ּוִבֶת 

ָך   ד  ָך        ַףב  ת  ָך      ַוֲאָמָֽ ֶתָּ֔ ֶהמ  ָךִ֖       ּוב  ֵֽש  ֵגָֽ ש     ו  יָך      ֲאֶשֶ֥ ָףֶשָֽ                               ׃  ִבש 

י   יא ֶשת־ָיִמיםָ֩     ִכ  ה     ֵשָֽ ִים      דָוִ֜ די       ָףָשִ֨ ֶאת־     ֶאת־ַהָשַמ                         ו 

ֶשצ  םו          ֶאת־ַהָים         ָהָא  ִַ֖נח       ֶאת־ָכל־ֲאֶשש־ָבָּ֔ ֹום        ַוָי                      ַבי 

י ִביִף  ן        ַהש  ְך      ַףל־ֵכ  ֹום       דָוִ֛די        ֵבַשֶׁ֧ ת         ֶאת־יֶ֥                        ַהַשָבִ֖

הּו ֵשָֽ ַרד  ֵֽי  ד  יב                 {ס}׃  ַוָֽ יָך      ַכֵבֶ֥ ָך     ֶאת־ָאִבִ֖ ֶאת־ִאֶמ                ו 

ַףן   ַמִ֨ יָך    ל  ּון ָיֶמָּ֔ ל     ַיֲָֽאִשכ  ה     ַףַ֚ ֲאָדָמָּ֔                     יָך ֶרִ֖ ֱאלֹ     דָוֶ֥ דֲאֶשש־י       ָהָֽ

ן  ְך נֵֹתֶ֥ א   יג                {ס}׃  ָלָֽ ֶֹ֥ ָקִ֖חִת ל א                   {ס}  15ש   ֹ                      ל

פ ִת  ָא  א                           {ס}נ   ֹ ב ִת ל ָֹּ֔ נ א־                     {ס}ג  ָֹֽ                      ל

ֲףָךִ֖   ַתֲףֶנֶ֥ה  ֵשָֽ ד   ב  ֶרש   ֵףֶ֥ א  יד                                 {ס} ׃ ָשָֽ ֶֹ֥                       ל

ד מִֹ֖ ית    ַתח  ָך  ֵב  א־                                             {ס}  ֵשֶף  ָֹֽ                                  ל

ד  מִֹ֞ ֶשת     ַתח  ָך    ֵא  ֹו     ֵשֶף  ד  ַףב  ֲאָמתֹו        ו  ֹו    ַוָֽ שֹוש  ֹו     ו  ֲחמֹשָּ֔                           ַוָֽ

ל  כִֹ֖ ש  ו  ָך   ֲאֶשֶ֥ ֵשֶףָֽ  {ץ}׃  ל 
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-יחידות, ושיטת הטעם התחתון מחלקת אותו ללפי דיברותמחלקת את הקטע  'טעם עליון'. שיטת חלוקתו ליחידותמהווים שתי מסורות הטעמה שוות מעמד, המציעות שתי דרכים חלופיות לקריאת הקטע ו טעם עליון ותחתון  

 )פרופ' י' עופר והרב א' לוין(. פסוקים בעלי אורך רגיל במקרא

 
2
רעדעלהיים, תנ"ך קורן, תיקון קוראים -מאלו שברוב הדפוסים הנפוצים )גם במּוקפדים שבהם, כגון; 'מקראות גדולות', דפוס וארשא תר"ך וצילומיו, חּומשי היידנהיים שונות)תחתון ועליון( המובאות כאן, שתי שיטות ההטעמה  

על ה'כתר' לכל פרטיו )ועל כתבי היד הַטְבָרנִיים הקרובים לו, בקטעים החסרים ממנו(.  -בעקבות רמב"ם -, כי נראה לסמוךלקרוא בתורה בהטעמה המובאת כאןראוי ! בימינו בעיקר בהטעמת הדיבֵּר הראשון'סימנים' ועוד(, 

 שלא היו בידיהם כתבי היד הדווקניים הנמצאים עמנו -"ה= ר' זלמן הענא ]ר"ד יצחקי[( זלר שערי תפילה, סי' תצד, ומקורו בשו"ע הרב ע"פ ביאור הלכה ,משנה ברורהחשובים אחדים )כגון ר' ישראל מאיר הכהן,  פוסקיםאבל, 

 . 41-ו 11בהערות  , ושיטתם נוגדת את הספרים הטברניים ואת מניית הפסּוקים לפי המסורה. ראה להלןמצדדים בהטעמות שלא על פי לוחנו כאן -ולא ידעו עליהם בזמננו
3
 ב(, המביאים בחיבוריהם את דעות הקדמונים בנידון;-יעותינו בלוח דלעיל הם ממחברי דורנו )לפי אלקב מקורותינו העיקריים  

 78-67, ירושלים תשל"ז, עמ' כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא, , הרב מרדכיברויאר. 

 462-442, עשרת הדיברות בראי הדורות )בעריכת ב"צ סגל(, ירושלים תשמ"ו, עמ' 'חלוקת עשרת הדיברות לפסוקים ולדיברות', הרב מרדכי, ברויאר  

 )וראה שם דיון מפורט על שלוש דרכים למניין עשרת הדיברות, המשתקפות בטעם העליון, בטעם התחתון ובחלוקת הפרשיות(.              

 ,תשס"א, עם מאמרי המהדיר 'קצירת האומ"ר'.  , מר' יעקב עמדין, אוצרנולוח ֶאֶרׁש מהדורתו של ,הרב דויד יצחקי 

o מאמר ו' )מאמר רוו"ה, עם הערות המהדיר 'מנחת האומ"ר'(, עמ' תקכ"דשם ,,  

o עמ' תקלז. ,(סיכום) מאמר ז' שם,ו 

  ,פרקים בעיתון 'המודיע', במוסף התורני;  שלושה,  מאמר ב'טעם עליון וטעם תחתון'הרב יעקב, לויפר 

o  'ערב שבועות, ה' בסיון תשס"ז גיליון -פרק א,  http://www.saad.org.il/elihu/eliontahton1.doc 

o  'גיליון יום שישי, כ"ב בסיון תשס"ז -פרק ב , aad.org.il/elihu/eliontahton2.dochttp://www.s 

o  'גיליון יום שישי, כ"ט בסיון תשס"ז -פרק ג , http://www.saad.org.il/elihu/eliontahton3.doc 

 הטעם העליון והטעם התחתון בעשרת הדיברות'ג השבועות תשנ"ח, , פרשת במדבר וח429, אוניברסיטת בר אילן, מס' דף שבועי, פרופ' יוסף, עופר', http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/shavuot/ofe.html              

 פרופ' יצחקפנקובר ,,  TEXTUS  9 (1981) "Maimonides and the Aleppo Codex" S., Penkower, Jordan   

 בשיטת הרב מרדכי ברויאר, בעריכת הרב ישראל אליצור, ירושלים תשס"ט, טעם תחתון במקומו בפרשת יתרו וטעם עליון בעמ' שמט.ם  'חורב'תיקון קוראי , 
4
יש כאן הוספות קטנות אבל, . טרם פרסמו טעם עליו ותחתון מופרדים, לא בתקליטור ולא בנדפס( כתר בר אילן)מהדירי  מהדורותיהםבומכון ממרא  דותןו ברויארכאן חידושים מהותיים לעומת מה שמובא בתנ"כי  ואין בלוחנ   

 מחודש של הפסוקים בשתי המערכות. בהערות, ודעת הפוסקים לעומת המסרנים הטברנים וכן ִמספּורבעייתית הנפוצה וה המערכת השלישיתשל שתי מערכות הטעמים של המסרנים והצגת  מוחשית-חזותיתלאלה; השוואה 
5
 .שנון, סהסת"ם ר' אליהוא פנקובר, פרופ' יצחק עופר, פרופ' יוסי לויפר, הרב יעקב לוינגר, בניי; ר' אביגדור ור' יאיר לוין, הרב אליהו יצחקי)לפי א"ב(; הרב דויד  עצותיהםבעזרת עמיתים שאני מודה להם מקרב לב על נערך    

 
6
      '. מסורת זו הפכה אפוא להיות גם היא כמסורת 'שנייה'הם לא ציינוהו כמסורת בבלית, אלא כינו את המסורת הזאת ו -'טעמא תניינא'כ בשלב שבו ה'כתר' ושאר כתבי היד הביאוהו ,. אולםמיוחס לבני בבלה'טעם עליון'  

 (.118-116)עופר> פנקובר, שם, עמ'  ַטְבָרנִית'
7
 .רבעשרה פסוקים, פסוק לדיב   הדיברותעשרת , כעזר למניית תוספת משלנוהוא )באותיות רש"י(  'ב'טעם עליוןמספור הפסוקים  
8
 .בגוון דהוי תוך צביעת האות המומרת יך,קאל,  לק,  דודי -הומרו ב  האזכרות 
9
 הם חלק חשוב מהמסורה.  מספרי סך כל הפסוקיםציון המספור, ל בניגודוהמדפיסים בעקבותם.  מעשה ידי נכריםכידוע, ִמספּור הפרקים והפסוקים אינו חלק מהמסורה, אלא  
10
 על פי תיקון קוראים 'חורב', כדי לציין את ההברה המוטעמת )הצעת יצחקי(. פשטא כפול כבר צוין במקור. כפוליםגדולה וסגול -ביצענו עריכה קלה במקור של מכון ממרא, כגון הוספנו בכל מקום טעמי תלישא 
11
יםֶרָּ֔ ֱאל דָו  דָאנִֹכי  י  ב'טעם עליון' היא;  הדיבר הראשוןהטעמת  , שם,משנה ברורה-וב בדפוסים הנפוצים  ית ֲףָבִד  ִים ִמֵב  ַשִ֝ צ ִמק  יָךָ֩ ֵמֶאֶשִ֨ ֹוֵקאִתָ֩ ש הָֽ זו מהווה בעצם מערכת  .לאותו הפסוק, עד סוף הדיבר השניוההמשך שייך  יָך ֲאֶש 

של המסורה, הסופרת עשרה פסוקים לפי ה'טעם עליון'. מערכת זו הייתה זרה גם ל"אור תורה" ול"מנחת ש''י", בעלי הסמכות  המפורשתהטעמה שלישית לעשרת הדיברות, לפיה מנו רק תשעה פסוקים בהם, בניגוד למנייתה 
יםאת השתלשלות מערכת הטעמים השלישית ואת הסיבות להתהוותה. דוק בהטעמת התיבה )כגון ברויאר, לויפר( ה במקורות לעיל ראבהטעמת המקרא וכתיבתו )יצחקי(.  הבולטת והמוכרת מערכת  בגינה; והשיטה מכונה ֲףָבִד 

 .'י)=רביע('רביעה
12
ק הפרשה כאן, באמצע הדיבר העשירי, חריג ה   (. רמב"ם מעיד במפורש על הימצאותו כאן ב'כתר', אבל העדרו אינו פוסל ספר )עופר(. 82-65ר, שם, עמ' ברוב כתבי היד האשכנזיים מימי הביניים )פנקובהוא וחסר פס 
13
תואם את זה שוב מספּורנו בהמשך כל הפרק  ,. לכןלתקן את טעותםבא  ,כאןאצלנו  ג-ב הִמספּור הכפול. ג לפי ה'טעם תחתון', לשני פסוקים-וחילקו את הפסוק  ב טעו( :)ראה לעיל הערה המקרא הנכרים ִמספּור מבצעי   

 בר אילן מתקנים את טעות המדפיסים בדרך שונה.-. תנ"כי ברויאר וכתרשל רוב החומשים המצויים
14
יםסוק( מתחת לתיבת ב'טעם תחתון' היא כהטעמתו של דיבר זה ב'טעם עליון' בלוחנו כאן, היינו בסילוק )= סוף פ הדיבר הראשוןהטעמת משנה ברורה בדפוסים הנפוצים וב    שיטה זו שלושה עשר פסוקיםבבעקבות זאת יש  .ֲףָבִדָֽ

 'טעם תחתון', בניגוד לספירת הפסוקים לפי  המסורה, המונה כאן רק שנים עשר פסוקים. ראה במקורות דלעיל את השתלשלותה של השיטה הזאת.בבדיברות 
15
 מנוקדת בצד"י פתוחה )עופר(.  תרַצח -), סי' תצדביאור הלכה( ברורה משנההמשובחים, אבל בדפוסים הנפוצים ובפסיקת  טברניםבכתבי יד ה קמוצה נוקדה בצד"י  תרָצח 
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