
ר ֱאלִֹּהים א,כ בֵּ ל, וְַּידַּ ת כָּ אמֹּר-אֵּ ה לֵּ לֶּ אֵּ ִרים הָּ ְדבָּ    .הַּ

יךָּ  ב,כ ִדים, ָאנִֹּכי ְיהוָּה ֱאלֹּהֶּ ית ֲעבָּ ִים ִמבֵּ ץ ִמְצרַּ רֶּ אֶּ אִתיךָּ מֵּ ר הֹוצֵּ ִיְהיֶּה ְלךָּ -לֹּא  :ֲאשֶּ

ִרים ל, ֱאלִֹּהים ֲאחֵּ נָּי-עַּ ל-לֹּא ג,כ  .נָּ סֶּ ה ְלךָּ פֶּ ֲעשֶּ ל, תַּ ִים ִמםַּ , ְתמּונָּה-ְוכָּ מַּ שָּ ר בַּ לֲאשֶּ , עַּ

ת חַּ ץ ִמתָּ ָארֶּ ר בָּ ִים--וֲַּאשֶּ םַּ ר בַּ ץ, וֲַּאשֶּ ָארֶּ ת לָּ חַּ ם-לֹּא ד,כ  .ִמתַּ הֶּ ֲחוֶּה לָּ ְולֹּא , ִתְשתַּ

ם ְבדֵּ עָּ יךָּ   :תָּ מָּא, ִכי ָאנִֹּכי ְיהוָּה ֱאלֹּהֶּ ל קַּ ד ֲעו--אֵּ לנֹּקֵּ לבָּ -ֹּן ָאבֹּת עַּ ל-ִנים עַּ ִשים ְועַּ -ִשלֵּ

ִעים ד ה,כ  .ְלשְֹּנָאי, ִרבֵּ סֶּ ה חֶּ ִפים, ְועֹּשֶּ ֲאלָּ י--לַּ י ִמְצו, ְלאֲֹּהבַּ יּוְלשְֹּמרֵּ  {ס}  .ֹּתָּ

ת ו,כ א אֶּ ם-לֹּא ִתשָּ יךָּ -שֵּ ְוא, ְיהוָּה ֱאלֹּהֶּ שָּ ה ְיהוָּה  :לַּ ר, ִכי לֹּא ְינַּקֶּ ת ֲאשֶּ ת-אֵּ א אֶּ -ִישָּ

ְוא שָּ  {פ}  .ְשמֹו לַּ

ת ז,כ ת-זָּכֹור אֶּ בָּ שַּ ְדשֹו, יֹום הַּ ֲעבֹּד ח,כ  .ְלקַּ ת יִָּמים תַּ שֶּ ל, שֵּ ִשיתָּ כָּ ךָּ -ְועָּ אְכתֶּ   .ְמלַּ

ְשִביִעי, ְויֹום ט,כ ת--הַּ בָּ יךָּ , שַּ יהוָּה ֱאלֹּהֶּ ל-לֹּא  :לַּ ה כָּ ֲעשֶּ ה ּוִבְנךָּ -תַּ ה ַאתָּ אכָּ ְמלָּ

ךָּ  ךָּ , ּוִבתֶּ ְמתֶּ ְתךָּ ּוְבהֶּ ְבְדךָּ וֲַּאמָּ יךָּ , ְוגְֵּרךָּ , עַּ רֶּ ר ִבְשעָּ ת י,כ  .ֲאשֶּ שֶּ ה ְיהוָּה-ִכי שֵּ שָּ  יִָּמים עָּ

ת ת-אֶּ ִים ְואֶּ מַּ שָּ ץ-הַּ ָארֶּ ת, הָּ ת-אֶּ יָּם ְואֶּ ל-הַּ ר-כָּ ם-ֲאשֶּ ְשִביִעי, וַּיָּנַּח, בָּ יֹום הַּ ל; בַּ ן-עַּ , כֵּ

ת ְך ְיהוָּה אֶּ רַּ ת-בֵּ בָּ שַּ הּו--יֹום הַּ ְדשֵּ  {ס}  .וְַּיקַּ

ת יא,כ ד אֶּ בֵּ תוְ , ָאִביךָּ -כַּ ךָּ -אֶּ ן--ִאםֶּ עַּ יךָּ , ְלמַּ ה, יֲַּאִרכּון יָּמֶּ מָּ ֲאדָּ ל הָּ ר, עַּ ְיהוָּה -ֲאשֶּ

ְך  ן לָּ יךָּ נֹּתֵּ  {ס}  .ֱאלֹּהֶּ

ח יב,כ ד -לֹּא  {ס}  ,לֹּא ִתְגנֹּב  {ס}  ;לֹּא ִתְנָאף  {ס}  ,לֹּא ִתְרצָּ ֲעךָּ עֵּ ֲענֶּה ְברֵּ תַּ

ר קֶּ  {ס}  .שָּ

ְחמֹּד יג,כ ךָּ , לֹּא תַּ עֶּ ית רֵּ ת רֵּ -לֹּא  {ס}  ;בֵּ שֶּ ְחמֹּד אֵּ ךָּ תַּ תֹו ְושֹורֹו , עֶּ ְבדֹו וֲַּאמָּ ְועַּ

ךָּ , ְוכֹּל, וֲַּחמֹּרֹו עֶּ ר ְלרֵּ  {פ}  .ֲאשֶּ

ל יד,כ ת-ְוכָּ ם רִֹּאים אֶּ עָּ ת-הָּ קֹולֹּת ְואֶּ ִניִדם-הַּ לַּ ר, הַּ שֹּפָּ ת קֹול הַּ ת, ְואֵּ ר-ְואֶּ הָּ ן, הָּ שֵּ ; עָּ

ם וַּיָּנֺּעּו עָּ חֹּק, וַּיְַּרא הָּ רָּ ְמדּו מֵּ ל, וַּיֹּאְמרּו טו,כ  .וַּיַּעַּ ר, המֹּשֶּ -אֶּ בֵּ נּו-דַּ ה ִעםָּ , ַאתָּ

ה עָּ נּו ֱאלִֹּהים-ְוַאל; ְוִנְשמָּ ר ִעםָּ בֵּ ן, ְידַּ ל טז,כ  .נָּמּות-נֶּ ה אֶּ ר מֹּשֶּ ם-וַּיֹּאמֶּ עָּ -ַאל, הָּ

אּו ם, ִתירָּ ְתכֶּ ֲעבּור נַּןֹות אֶּ ֱאלִֹּהים, ִכי ְלבַּ א הָּ ֲעבּור; בָּ ל, ּובַּ ם-ִתְהיֶּה ִיְרָאתֹו עַּ --ְננֵּיכֶּ

אּו ֱחטָּ ם יז,כ  .ְלִבְלִתי תֶּ עָּ חֹּק, וַּיֲַּעמֹּד הָּ רָּ ל; מֵּ ה ִנגַּש אֶּ ל-ּומֹּשֶּ פֶּ ֲערָּ ר, הָּ ם -ֲאשֶּ שָּ

ֱאלִֹּהים  {ס}  .הָּ


