
   קרי וכתיב– טעם העליון והתחתון
   קרי–  טעם התחתון–עשרת הדברות 

ַתֲעֶׂשה ְלָך -  לֹאד :ָּפָי- ַעלִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִקים ֲאֵחִרים -  לֹאג : ָאִכי ְידָֹוד ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםב
ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִּכי -  לֹאה :ַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץְּתמּוָה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמ - ֶפֶסל ְוָכל

אֲהַבי ּוְלׁשְמֵרי  ְועֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים לְ ו :ִרֵּבִעים ְלׂשְָאי- ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל- ָּבִים ַעל- ָאִכי ְידָֹוד ֱאֹלֶקיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵקד ֲעֹון ָאבת ַעל

יֹום -  ָזכֹור ֶאתחפ : ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא- ִיָּׂשא ֶאת- ְידָֹוד ֱאֹלֶקיָך ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיֶַּקה ְידָוד ֵאת ֲאֶׁשר- ֵׁשם-  לֹא ִתָּׂשא ֶאתז ס: ִמְצֹוָתי
ְמָלאָכה ַאָּתה - ַתֲעֶׂשה ָכל-  ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלידָֹוד ֱאֹלֶקיָך לֹא ְויֹוםי :ְמַלאְכֶּתָך- ְוָעִׂשיָת ָּכל ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבד ט :ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו

- ַהָּים ְוֶאת- ָהָאֶרץ ֶאת- ַהָּׁשַמִים ְוֶאת- ָיִמים ָעָׂשה ְידָוד ֶאת-  ִּכי ֵׁשֶׁשתיא :ּוִבְָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך

ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון - ָאִביָך ְוֶאת-  ַּכֵּבד ֶאתיב ס: יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו- ֵּכן ֵּבַרְך ְידָֹוד ֶאת- ם ַוָּיַח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעלּבָ - ֲאֶׁשר- ָּכל
 יד ס: ַתֲעֶה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר-  לֹאס לֹא ִתְגב ס לֹא ִתְָאף ס לֹא ִתְרַצח יג ס: ְידָֹוד ֱאֹלֶקיָך ֵתן ָלְך- ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר
   .לֹא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך ס. לֹא ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶעָך

   כתיב–  העליון טעם–הדברות עשרת 
ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל -  לֹאיָּפַ - ַעלִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִקים ֲאֵחִרים - ִמֵּבית ֲעָבִדים לֹא ָאִכי ְידָֹוד ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים א
ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאִכי - לֹא: ְּתמּוָה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ- ְוָכל

 ס: ְועֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲהַבי ּוְלׁשְמֵרי ִמְצֹוָתי: ִרֵּבִעים ְלׂשְָאי- ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל- ָּבִים ַעל- ֱאֹלֶקיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵקד ֲעֹון ָאבת ַעלְידָֹוד 
יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו -  ָזכֹור ֶאתג פ:  ַלָּׁשְואְׁשמֹו- ִיָּׂשא ֶאת- ְידָֹוד ֱאֹלֶקיָך ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיֶַּקה ְידָוד ֵאת ֲאֶׁשר- ֵׁשם-  לֹא ִתָּׂשא ֶאתב

ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך - ַתֲעֶׂשה ָכל- ְמַלאְכֶּתָך ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלידָֹוד ֱאֹלֶקיָך לֹא- ְוָעִׂשיָת ָכלֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבד 
ָּבם ַוָּיַח - ֲאֶׁשר- ָּכל- ַהָּים ְוֶאת- ָהָאֶרץ ֶאת- ַהָּׁשַמִים ְוֶאת- ָיִמים ָעָׂשה ְידָוד ֶאת-  ִּבְׁשָעֶריָך ִּכי ֵׁשֶׁשתַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר

ִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ִאֶּמָך ְלַמַען ַיאֲ - ָאִביָך ְוֶאת-  ַּכֵּבד ֶאתד ס: יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו- ֵּכן ֵּבַרְך ְידָֹוד ֶאת- ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל

 לֹא ַתְחֹמד ט ס: ַתֲעֶה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר-  לֹאח ס: ְגב לֹא ִּת ז ס: ְָאף לֹא ִּת ו ס: חְרצָ לֹא ִּת  ה ס: ְידָֹוד ֱאֹלֶקיָך ֵתן ָלְך- ֲאֶׁשר
   .ָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָךלֹא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרעֶ  ס. ֵּבית ֵרֶעָך

  תצד' ר סי"שוע
 דהייו שאכי , אף שהוא ארוך או קצר מאוד, האחד עושה מכל דיבור פסוק אחד,מיי גיות'  בעשרת הדברות יש בח

 ולפיכך .יה לך בדיבור אחד אמרו שאכי ולא יה,ולא יהיה לך ולא תעשה לך ולא תשתחוה ועושה חסד הם פסוק אחד
 וכן זכור וששת ימים ויום השביעי וכי . שהרי אין שם אתחתא ולא סוף פסוק,ץ" ולא קמ,ח"ן קודה פת"תיבת פי הו

תיבות לא תרצח הם '  וב.של תיבת כל הסמוכה לתיבת ועשית היא רפויה ולא דגושה'  ולפיכך הכ,ששת הם פסוק אחד
 לפי שתיבת לא היא מוטעמת ,ו דגושה" והתי, כיון שיש שם סוף פסוק,ץ"י היא קודה קמ" הצד ולפיכך,פסוק אחד שלם
 וכן לא תגוב .ץ"ה קמף קוד" והאל,ו דגושה" והתי, וכן לא תאף הוא פסוק אחד שלם. דהייו טפחא,בטעם מפסיק

  .ו דגושה"התי
 וכן . שיש שם סוף פסוק,ץ"ן של פי הוא בקמ" הו ולפי זה, ומלא יהיה לך פסוק שי, והשי עושה מאכי פסוק אחדט

 לא תרצח ולא תאף ולא תגוב .ף של תיבת כל היא דגושה" ולפי זה הכ,זכור הוא פסוק אחד וששת ימים הוא פסוק שי
תאף היא בקמץ לפי  והאלף של ,י של תרצח היא בפתח" והצד,ו מהם רפויה" ולפי זה כל תי,ולא תעה הכל פסוק אחד

  .שם אתחתאשיש 
 שמאכי עד לא , שכתב כל דיבור ודיבור בפרשה בפי עצמה,ב]י[גיות הוא שהראשון הוא מסודר לפי הכת'  וטעם בי

 אבל מלא תרצח עד לא , וכן מזכור עד לא תרצח, לכך עשה ממו פסוק אחד,תשא היא פרשה אחת סתומה ודיבור אחד
  .פסוקים' ים לכך עשה מהם דדבור'  והם ד,פרשיות סתומות' תחמוד כתב בד

 דהייו שאסור , והשי הוא מסודר לפי הקרי שלעין הקריאה אין מלא תרצח עד לא תחמוד אלא פסוק אחד בלבדיא
 , שכל הפסקות הפסוקים הם הלכה למשה מסיי, אפילו כשקורא ביחיד,להפסיק קריאתו לגמרי בתוך אמצע פסוק זה

פרשיות קטות '  וכיון שאסור להפסיק הקריאה לגמרי באמצע ד.שה מסייואסור להפסיק במקום שלא פסק לו מ
 כמו שהם באמת , אם כן גם כשקוראין בפעם אחד הם קראים בגיה המחברת אותן לעשות מכולן פסוק אחד,הללו

  .תיבות'  שאין לו בכל התורה פסוק פחות מג,פסוק אחד
 דהייו לעין שהיחיד מותר ,קים לכמה פסוקים לעין הקריאהוכן מאכי עד לא תשא ומזכור עד לא תרצח הן מופס

 אלא , ואף בציבור אין איסור להפסיק שם. רק שיהיה בסוף פסוק,להפסיק קריאתו לגמרי באמצע פרשת אכי וזכור
 כמו , לכך הם קראים בגיה המפסקת אותן לעשות מהן כמה פסוקים.ח"קל' משום הכסין ויוצאין כמו שתבאר בסי

  . לעין מין הפסוקים,שהן באמת כמה פסוקים
 , לפי שבו ביום תו עשרת הדברות, לעשות מכל דיבור פסוק אחד,ומכל מקום בעצרת והגין לקרות בציבור בהראשון
 אף בשבת פרשת יתרו ,ויש והגין לקרות בציבור בהראשון לעולם .לכך קורין אותו כמו שתו כל דיבור בפסוק אחד

  . רק היחיד הקורא לעצמו קורא בשי,ואתחןובשבת פרשת 


