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The Ten Commandments

א וַיְ דַ בֵּ ר אֱ ִהים ,אֵ ת ָכּל-הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה לֵאמֹ ר} .ס{
אתי מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים :ל ֹא-יִ הְ יֶה לְ אֱ ִהים
ב אָ נֹ כִ י יְהוָה אֱ הֶ י  ,אֲשֶׁ ר הוֹצֵ ִ
אֲ חֵ ִרים ,ﬠַ ל-פָּ נָי.
ג ל ֹא-תַ ﬠֲשֶׂ ה לְ פֶ סֶ ל ,וְ כָלְ -תּמוּנָה ,אֲ שֶׁ ר בַּ שָּׁ מַ יִ ם ִממַּ ﬠַ ל ,וַאֲשֶׁ ר בָּ אָ ֶרץ ִמתָּ חַ ת--וַאֲשֶׁ ר בַּ מַּ יִ ם,
ִמתַּ חַ ת לָאָ ֶרץ.
ד ל ֹאִ -ת ְשׁתַּ ֲחוֶה לָהֶ ם ,וְ ל ֹא תָ ﬠָ בְ דֵ ם :כִּ י אָ נֹ כִ י יְ הוָה אֱ הֶ י  ,אֵ ל קַ נָּא--פֹּ קֵ ד ﬠֲוֹן אָ בֹ ת ﬠַ ל-בָּ נִים
ﬠַ לִ -שׁלּ ִֵשׁים וְ ﬠַ לִ -רבֵּ ﬠִ ים ,לְ שֹׂנְ אָ י.
ה וְ עֹ שֶׂ ה חֶ סֶ ד ,לַאֲ לָפִ ים--לְ אֹ הֲבַ י ,וּלְ שֹׁ ְמ ֵרי ִמצְ וֹתָ י} .ס{
ו ל ֹא ִתשָּׂ א אֶ ת-שֵׁ ם-יְהוָה אֱ הֶ י  ,לַשָּׁ וְ א :כִּ י ל ֹא יְ נַקֶּ ה יְהוָה ,אֵ ת אֲשֶׁ ר-יִשָּׂ א אֶ תְ -שׁמוֹ
לַשָּׁ וְ א} .פ{
ז זָכוֹר אֶ ת-יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת ,לְ קַ ְדּשׁוֹ.
ח שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים תַּ ﬠֲבֹ ד ,וְ ﬠָ ִשׂיתָ ָכּלְ -מלַאכְ תֶּ .
ט וְ יוֹם ,הַ ְשּׁ ִביﬠִ י--שַׁ בָּ ת ,לַיהוָה אֱ הֶ י  :ל ֹא-תַ ﬠֲשֶׂ ה כָ לְ -מלָאכָה אַ תָּ ה וּבִ נְ וּבִ תֶּ  ,ﬠַבְ ְדּ
וַאֲ מָ ְת וּבְ הֶ ְמתֶּ  ,וְ ג ְֵר  ,אֲשֶׁ ר בִּ ְשׁﬠָ ֶרי .
י כִּ י שֵׁ שֶׁ ת-י ִָמים ﬠָ שָׂ ה יְהוָה אֶ ת-הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ אֶ ת-הָ אָ ֶרץ ,אֶ ת-הַ יָּם וְ אֶ ת-כָּל-אֲשֶׁ ר-בָּ םַ ,ו ָיּנַח,
בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י; ﬠַ ל-כֵּן ,בֵּ ַר יְהוָה אֶ ת-יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת--וַיְ קַ ְדּשֵׁ הוּ} .ס{
יא כַּבֵּ ד אֶ ת-אָ ִבי  ,וְ אֶ תִ -אמֶּ --לְ מַ ﬠַ ן ,יַאֲ ִרכוּן יָמֶ י  ,ﬠַ ל הָ אֲדָ מָ ה ,אֲ שֶׁ ר-יְהוָה אֱ הֶ י נֹ תֵ ן
ָל } .ס{
יב ל ֹא ִת ְרצָ ח} ,ס{ ל ֹא ִתנְ אָ ף; }ס{ ל ֹא ִתגְ נֹ ב} ,ס{ ל ֹא-תַ ֲﬠנֶה בְ ֵר ֲﬠ ﬠֵ ד שָׁ קֶ ר} .ס{
יג ל ֹא תַ חְ מֹ ד ,בֵּ ית ֵרﬠֶ ; }ס{ ל ֹא-תַ חְ מֹ ד אֵ שֶׁ ת ֵרﬠֶ  ,וְ ﬠַ ְבדּוֹ וַאֲ מָ תוֹ וְ שׁוֹרוֹ ַוחֲמֹ רוֹ ,וְ כֹ ל,
אֲשֶׁ ר לְ ֵרﬠֶ } .פ{

