
  טעם תחתון טעם עליון

ית ]ו[ ִים ִמֵּב֥ ֶרץ ִמְצַר֖ יָך ֵמֶא֥ י ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑יָך ֲאֶׁש֧ר ֽהוֵֹצאִת֛ ֹנִכ֖  ָאֽ

י  ים ַעל־ָּפַנ֗ ים ֲאֵחִר֜ א ִיְהֶיֽה־ְלָך֩ ֱאֹלִה֨ ֹ֣ ים׃ ל ה־ְלָ֣ך ] ז[ֲעָבִדֽ א ַתֲעֶׂשֽ ֹ֣ ל

ֲא ׀ ָּכל־ְּתמּוָנ֡ה ֲאֶׁש֣ר ַּבָּׁשַמִ֣ים ֶפֶ֣סל ַעל ַוֽ ַחת ׀ ִמַּמ֡ ֶרץ ִמַּת֜ ֶׁשר֩ ָּבָא֨

ר ַּבַּמִ֣ים ֲאֶׁש֥ ֶרץ  ַוֽ ָעְבֵדם֒ ] ח[׀ ִמַּתַ֣חת ָלָא֗ א ָתֽ ֹ֣ א־ִתְׁשַּתֲחֶו֣ה ָלֶהם֮ ְול ֹֽ ל

ֵקד ֲע֨ו א ֹּפ֠ יָך֙ ֵא֣ל ַקָּנ֔ י ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ ֹנִכ֞ י ָאֽ ֹן ָא֧בוֹת ַעל־ָּבִנ֛ים ͏ִּכ֣

ְנָא֑י  ים ְלֹׂשֽ ים ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ים ] ט[ְוַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ֲאָלִפ֔ ֶסד֙ ַלֽ ֶׂשה ֶח֨ ְוֹע֤

י מצותו  ְמֵר֥ י ּוְלֹׁשֽ ֲהַב֖ י͏ִמְצו(ְלֹאֽ   }ס{׃ )ָֹתֽ

א ְיַנֶּקה֙ ְיהָו֔ה ֵא֛ת ] י[ ֹ֤ י ל יָך ַלָּׁשְ֑וא ִּכ֣ ם־ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖ א ִתָּׂש֛א ֶאת־ֵׁשֽ ֹ֥ ל

ְוא׃  א ֶאת־ְׁש֖מוֹ ַלָּׁשֽ   }ס{ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥

ר ִצְּוָ֣ךָׁש֣מוֹר ֶאת־יוֹם֩ ַהַּׁשָּב֨] יא[ ֲאֶׁש֥ יָך  ת ְלַקְּדׁ֜שוֹ ַּכֽ ׀ ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֗

יָת ָכל־ְמַלאְכֶּתָך֒ ] יב[ ֲעֹבד֮ ְוָעִׂש֣ ים ַּתֽ י ] יג[ֵׁשֶׁ֣שת ָיִמ֣ ְו֨יוֹם ַהְּׁשִביִע֜

ה ַאָּת֣ה ּוִבְנָֽך־ּוִבֶּתָ֣ך  ַׁשָּב֣ת ֲעֶׂש֣ה ָכל־ְמָלאָכ֡ א ַתֽ ֹ֣ יָך ל יהָו֣ה ֱאֹלֶה֗ ׀ ַלֽ

ֲא  ְרָך֙ ֲאֶׁש֣ר ְוַעְבְּדָֽך־ַו֠ ָך ְוֵגֽ ְרָ֜ך ְוָכל־ְּבֶהְמֶּת֗ ָמֶתָך ְוֽׁשוְֹרָ֨ך ַוֲחֹמֽ

ְתָ֖ך ָּכ֑מוָֹך  ַען ָי֛נּוַח ַעְבְּדָ֥ך ַוֲאָמֽ יָך ְלַמ֗ ְוָזַֽכְרָּת֞ ִּכי־ֶעֶ֥בד ] יד[ִּבְׁשָעֶר֔

ה ֱאֹלֶה֤יָך ִמָּׁשם֙ ְּבָי֤ד ֲחָז ָהִי֣יָת ֲאָך֩ ְיהָו֨ ִים ַוֹּיִצֽ ָקה֙ ׀ ְּבֶאֶ֣רץ ִמְצַר֗

ת׃  ֲעׂ֖שוֹת ֶאת־֥יוֹם ַהַּׁשָּבֽ יָך ַלֽ ן ִצְּוָך֙ ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ַע ְנטּוָי֔ה ַעל־ֵּכ֗ ּוִבְזֹר֣

  }ס{

ֲאֶׁש֥ר ִצְּוָ֖ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑יָך ְלַמַ֣ען] טו[ ָך ַּכֽ יָך֙ ְוֶאת־ִאֶּמ֔ ׀  ַּכֵּב֤ד ֶאת־ָאִב֨

ֲא ְך ַע֚ל ָהֽ ֙ ִי֣יַטב ָל֔ ַען יָך ּוְלַמ֨ יָך ַיֲֽאִריֻכ֣ן ָיֶמ֗ ה ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖ ָדָמ֔

ְך׃  ן ָלֽ   }ס{ֹנֵת֥

ח׃ ] טז[ א ִּתְרָצֽ ֹ֖   }ס{ל

ף׃  א ִּתְנָאֽ ֹ֖   }ס{ְול

ב׃  א ִּתְגֹנֽ ֹ֖   }ס{ְול

ְוא׃  ֲעָ֖ך ֵע֥ד ָׁשֽ א־ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ ֹֽ   }ס{ְול

ד ֵאֶׁ֣שת ֵרֶעָ֑ך ] יז[ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥   } ס{ְול

הּו ְוַעְב ָך ָׂשֵד֜ א ִתְתַאֶּו֜ה ֵּב֣ית ֵרֶע֗ ֹ֨ ל ְול ֲחֹמ֔רוֹ ְוֹכ֖ ֲאָמתוֹ֙ ׁשוֹ֣רוֹ ַוֽ ּ֤דוֹ ַוֽ

ָך׃  ר ְלֵרֶעֽ  }ס{ֲאֶׁש֥

 

ִים ִמֵּב֣ית  ו ֶרץ ִמְצַר֖ יָך ֵמֶא֥ יָך ֲאֶׁש֧ר ֽהוֵֹצאִת֛ ֙ ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ֹנִכי ָאֽ

ים ַעל־ָּפָנֽי׃  ים ֲאֵחִר֖ א־ִיְהֶי֥ה ְלָ֛ך ֱאֹלִה֥ ֹֽ ים ל ה  זֲעָבִד֑ א־ַתֲעֶׂש֨ ֹֽ ל

ֶרץ  ר ָּבָא֖ ֲאֶׁש֥ ַעל ַוֽ ִים֙ ִמַּמ֔ ֙ ָּכל־ְּתמּוָנ֔ה ֲאֶׁש֤ר ַּבָּׁשַמ֨ ֶסל ְלָ֥ך ֶפ֨

ֶרץ׃  ַחת ָלָאֽ ִים ִמַּת֥ ר ַּבַּמ֖ ֲאֶׁש֥ ם חִמָּתַ֑חת ַוֽ א־ִתְׁשַּתֲחֶו֥ה ָלֶה֖ ֹֽ  ל

ֵקד  א ֹּפ֠ יָך֙ ֵא֣ל ַקָּנ֔ י ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ ֹנִכ֞ י ָאֽ ָעְבֵד֑ם ִּכ֣ א ָתֽ ֹ֣ ֹן ָא֧בוֹת ͏ֲע֨וְול

י׃  ְנָאֽ ים ְלֹׂשֽ ים ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ֶסד טַעל־ָּבִנ֛ים ְוַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ֶׂשה ֶח֖  ְוֹע֥

י מצותו  ְמֵר֥ י ּוְלֹׁשֽ ֲהַב֖ ֲאָלִפ֑ים ְלֹאֽ י͏ִמְצו(ַלֽ  }ס{׃ )ָֹתֽ

א ְיַנֶּקה֙ ְיהָו֔ה י ֹ֤ י ל יָך ַלָּׁשְ֑וא ִּכ֣ ם־ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖ א ִתָּׂש֛א ֶאת־ֵׁשֽ ֹ֥  ל

ְוא׃ ֵא֛ת ֲאֶׁש א ֶאת־ְׁש֖מוֹ ַלָּׁשֽ   }ס{ר־ִיָּׂש֥

יָך׃ יא ר ִצְּוָ֖ך ְיהָו֥ה ֱאֹלֶהֽ ֲאֶׁש֥  ָׁש֛מוֹר ֶאת־֥יוֹם ַהַּׁשָּב֖ת ְלַקְּדׁ֑שוֹ ַּכֽ

ָך׃ יב יָת ָּכל־ְמַלאְכֶּתֽ ד ְוָעִׂש֖ ֲעֹב֔ י יג ֵׁשֶׁ֤שת ָיִמים֙ ַּתֽ  ְויוֹם֙ ַהְּׁשִביִע֔

ֲע א ַתֽ ֹ֣ יהָו֣ה ֱאֹלֶה֑יָך ל ה ַאָּת֣ה ַׁשָּב֖ת ַלֽ ֶׂש֣ה ָכל־ְמָלאָכ֡

ָך  ְרָ֜ך ְוָכל־ְּבֶהְמֶּת֗ ֲאָמֶתָך ְוֽׁשוְֹרָ֨ך ַוֲחֹמֽ ּוִבְנָֽך־ּוִבֶּתָ֣ך ְוַעְבְּדָֽך־ַו֠

ְתָ֖ך ָּכֽמוָֹך׃  ַען ָי֛נּוַח ַעְבְּדָ֥ך ַוֲאָמֽ יָך ְלַמ֗  ְרָך֙ ֲאֶׁש֣ר ִּבְׁשָעֶר֔  ידְוֵגֽ

֙ ְּבֶאֶ֣ר יָת י ֶעֶ֤בד ָהִי֨ יָך֙ ְוָזַֽכְרָּת֗ ִּכ֣ ֲאָ֜ך ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ ִים ַוֹּיִצ֨ ץ ִמְצַר֔

יָך  ן ִצְּוָך֙ ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ַע ְנטּוָי֑ה ַעל־ֵּכ֗ ה ּוִבְזֹר֣ ם ְּבָי֥ד ֲחָזָק֖ ִמָּׁש֔

ת׃  ֲעׂ֖שוֹת ֶאת־֥יוֹם ַהַּׁשָּבֽ   }ס{ַלֽ

ר ִצְּוָ֖ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑יָך טו ֲאֶׁש֥ ָך ַּכֽ יָך֙ ְוֶאת־ִאֶּמ֔  ַּכֵּב֤ד ֶאת־ָאִב֨

ה  ַעןְלַמ֣ ֲאָדָמ֔ ְך ַע֚ל ָהֽ ֙ ִי֣יַטב ָל֔ ַען יָך ּוְלַמ֨ ׀ ַיֲֽאִריֻכ֣ן ָיֶמ֗

ְך׃  ן ָלֽ יָך ֹנֵת֥   }ס{ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖

ח טז א ִתְרָצ֖ ֹ֥  } ס{ ל

א ִתְנָא֑ף  ֹ֣  } ס{ְול

ב  א ִתְגנֹ֔ ֹ֣  } ס{ְול

ְוא׃  ֲעָ֖ך ֵע֥ד ָׁשֽ א־ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ ֹֽ   }ס{ְול

֑יז ד ֵאֶׁ֣שת ֵרֶע א ַתְחֹמ֖ ֹ֥   } ס{ָך  ְול

ֲחֹמ֔רוֹ  ֲאָמתוֹ֙ ׁשוֹ֣רוֹ ַוֽ הּו ְוַעְבּ֤דוֹ ַוֽ ָך ָׂשֵד֜ א ִתְתַאֶּו֜ה ֵּב֣ית ֵרֶע֗ ֹ֨ ְול

ָך׃  ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאֶׁש֥   }ס{ְוֹכ֖

 
 


