
 להים שתים זו שמעתי-אחת דבר א
 בטעם העליון ובטעם התחתון –עשרת הדברות 

 

Iלפי הפסוקים – . עשרת הדברות פרשת יתרו 

 
 להיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני:-א ’הג( אנכי  -)ב 

 ואשר במים מתחת לארץ:)ד( לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת 

 ל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי:-להיך א-א ’ה)ה( לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי 

 ס)ו( ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי: 

 פאת אשר ישא את שמו לשוא:  ’הלהיך לשוא כי לא ינקה -א ’ה)ז( לא תשא את שם 

 לקדשו:)ח( זכור את יום השבת 

 )ט( ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך:

 להיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך:-א ’ה)י( ויום השביעי שבת ל

את יום  ’האת השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך  ’ה)יא( כי ששת ימים עשה 

 סהשבת ויקדשהו: 

 סלהיך נתן לך: -א ’היב( כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר )

 סלא תענה ברעך עד שקר:  סלא תגנב  סלא תנאף  ס)יג( לא תרצח 

 פלא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך:  ס)יד( לא תחמד בית רעך 

 

 

IIטעמים לחלק הראשון של עשרת הדברות . 
 

 תחתוןטעם ה

ֹנִכי  ( 1 ָֽ ץ ִמְצר   יָך ֵמא   ר הוֵצאִתִ֛יָך ֲאש   ֹלה   -א   'ה   א  ִד  ִים ִמֵב  ר  א־ִיְהי    יםית ֲעב  ָֹֽ ֹלִה   ָךִ֛ ְל הל ָֽי׃ֲאֵחִר   יםא  נ  ל־פ   ים ע 
ֲעש   ( 2 ָֽ א־ת  ָֹֽ ל   פ   ָך  ְל הל מ  ה ֲאש   מּונ   ְל־ּת ְכו ס  ש  ֲאש   ִים ִממ    ר ב  ָֽ ל ו  א   ע  ץ ִמּת  ר ב  תר  ֲאש    ח  מ   ו  ץ׃ִים ִמּת   ר ב  ר  ָֽ א  ת ל   ח 
ֲחו   ( 3 א־ִתְשּת  ָֹֽ ה   ל ֹ  ְם וה ל  על ֹנִכ  ם ִכ  ְבֵד   א ת  ָֽ נ   -יָך  ֵא   ֹלה  -א   קו   קְי יי א  ֵקד ֲעוֹ  ל ק  ֹב  א ֹפֹּ֠ ִ֛ ן א  ִנ ל־ב  ל־ִשֵלִש  ת ע  ים ים ע 

ל־ִרֵבִע  ְו י׃ ְֹשנְים לע  ָֽ  א 
ה ח   ֹע  ְו( 4 ִפ  ש  ֲאל  ד ל  י׃ ס ֵר  ְי ּוְלֹשמֹאֲהב   ְים לס  ָֽ  י ִמְצֹות 
 

 טעם העליון

ֹנִכ  ( 1 ָֽ ץ ִמְצר   יָך ֵמא   ר הוֵצאִתִ֛יָך ֲאש   ֹלה   -א   'ה  י א  ים׃ ִים ִמֵב  ר  ִדָֽ  ית ֲעב 
 
ֹנִכי  ( 2 ָֽ ץ ִמְצר   ֵמא    ר הוֵצאִתיָך  יָך ֲאש   ֹלה   -א   'ה   א  ִד  ִים ִמֵב  ר   יםית ֲעב 
 
  ֹ ָֽה־לל ֹלִה   ָך  ְא ִיְהי  נ   ים ֲאֵחִר  א  ל־פ  ֹ   יים ע  ה־לל ֲעש  ָֽ ל׀ וָך  פ   ְא ת  מ   ה ֲאש   מּונ   ְל־ּת ְכס  ש  ר  ִים׀ ִממ   ר ב  ֲָֽאש  ל ו  א    ע  ץ ִמּת   ב  תר   ח 

ֲאש    מ   ו  ָֽ  ִים׀ ִמּת  ר ב  א  ת ל  ץח  ְחו    ר  א־ִתְשּת  ָֹֽ ֘ם ול ה  ֹ  ְה ל  על ֹנִכ  ְבֵדם֒ ִכ   א ת  ָֽ נ   -יָך  ֵא   ֹלה  -א   'ה  י י א  ֵקד ל ק  א ֹפֹּ֠
ֹב  ֲעוֹ   ִ֛ ן א  ִנ ל־ב  ל־ִשֵלִש  ת ע  ל־ִרֵבִע  ְים וים ע  ה ח  ֹע  ְו יא   ְֹשנְים לע  ד   ש  ִפ   ס  ֲאל  י ֵר  ְי ּוְלֹשמֹאֲהב   ְים לל 

י׃ ס ָֽ  ִמְצֹות 
 

 המצופה טעם העליון

ֹנִכ  ( 2]  ָֽ ץ מִ ֵמא    ר הוֵצאִתיָך  יָך ֲאש   ֹלה   -א   'ה  י א  ִד  ִים ִמֵב  ְצר   ר   [יםית ֲעב 
 



 

IIIמניני הפסוקים שבפרשת שמות ע"פ בעלי המסורה . 
 

 1207= 124+121+105+116+72+118+96+101+139+122+92בסוף כל פרשה ופרשה: 

 )טעם התחתון( 1209בסוף הספר: 

 

 

IVעשרת הדברות . 
 

טעם העליון  

 )רמב"ן(

טעם 

התחתון 

 )רמב"ם(

טעם העליון, 

 "ג(פרשיות )רס

 אנכי=הקדמה

 –טעם העליון 

 )פרשיות(רביע

 

טעם העליון, 

 פרשיות

 אנכי=הקדמה

 לא יהיה אנכי לא יהיה אנכי אנכי 1

 לא תעשה לא תשא לא תשא לא תעשה לא יהיה 2

 לא תשא זכור זכור לא תשא לא תשא 3

 זכור כבד כבד זכור זכור 4

 כבד לא תרצח לא תרצח כבד כבד 5

 לא תרצח לא תנאף לא תנאף לא תרצח לא תרצח 6

 לא תנאף לא תגנב לא תגנב לא תנאף לא תנאף 7

 לא תגנב לא תענה לא תענה לא תגנב לא תגנב 8

 לא תענה לא תחמד לא תחמד לא תענה לא תענה 9

 לא תחמד לא תחמד לא תחמד )תתאוה( לא תחמד לא תחמד 10

 

 

Vמנין המצוות שבפרשה הראשונה של עשרת הדברות . 
 

 כד.-כג:כות מ
דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, 

ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם. אמר רב המנונא: מאי קרא? תורה צוה לנו משה מורשה, תורה 

 לך מפי הגבורה שמענום. [ שית מאה וחד סרי הוי, אנכי ולא יהיהכד.בגימטריא ]

 

 מצוות שבחלק הראשון:

 ( לא תעבדם5( לא תשתחוה   4( לא תעשה  3( לא יהיה  2( אנכי  1 רמב"ם:

 ( לא תעבדם2( אנכי  1 רמב"ן:

 ( לא תשתחוה/לא תעבדם2( לא יהיה/לא תעשה   1 רס"ג:

 

 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה

שהזהירנו מהאמין האלהות לזולתו יתעלה והוא אמרו ית' )עשה"ד( לא יהיה המצוה הראשונה ממצות לא תעשה היא  א:

 לך אלהים אחרים על פני. 

 והוא אמרו יתעלה לא תעשה פסל וכל תמונה. ...והמצוה השני' היא שהזהירנו מעשות עבודה זרה להעבד ב: 

 ...לא תשתחוה להם ולא תעבדם. והוא אמרו יתעלה  ...והמצוה החמישית היא שהזהירנו מהשתחוות לעבודה זרה.  :ה

 ...וכן אנו מוזהרים מהקריב להם ולנסך ולקטר.

והמצוה הששית היא שהזהירנו מעבוד עבודה זרה ואפילו בזולת הארבעה מינים הקודמים אבל בתנאי שתהיה אותה  ו:

 והוא אמרו יתעלה באזהרה מזה )עשה"ד( ולא תעבדם. ... העבודה כדרכה. 

 


