
1God spoke all these words, to respond:   ממ:ר ללמא לללל ה  למא הל ה ִר:רםים  הב לד ּד הל ה לכל  ה למא ת  ִרל הםים  מל אמא ללב:ר  הד ּדםי הו :מא
2"I am the Lord, your God, Who took you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.    הך לל הםי מל אמא הול ה  מל ה ּדםי ִרכםי  מנ המא ב
ִרדםים הב עע ללבםי ת  ִרמ ִרםים  ה:ר ּדצ ִרמ ל:ר ץ  למא למ הך  ִר תםי לצמא מו לשש:ר ל ה עמא :
3You shall not have the gods of others in My presence.   הנםי הלפ העל  ִר:רםים  לח עמא ִרל הםים  מל אמא הך  ּדל לםיל ה  ּדל ה ִרםי מלמא  :ג
4You shall not make for yourself a graven image or any likeness which is in the heavens above, which is on the earth below, or which is in the water beneath 

the earth.    העל הלמ ִרמ ִרםים |  המ השלש הלב לשש:ר  עמא הנל ה  לו ּדל תמ הכל  ּדו לסל |  לפ הך  לל ּד לששל ה  עע ה ת מלמא  ד
ל:ר ץ המא הל הח ת  הל ת ִרמ ִרםים |  הלמ הלב לשש:ר  עמא הו הח ת  הל ת ִרמ ל:ר ץ  המא לב ה לשש:ר  עמא הו :
5You shall neither prostrate yourself before them nor worship them, for I, the Lord, your God, am a zealous God, Who visits the iniquity of the fathers upon the 

sons, upon the third and the fourth generation of those who hate Me,    לדם ּדב הע ה ת מלמא  ּדו לל הם  הל לול ה  עח הל ת ּדשש ִר ת מלמא  ל ה
ִרששםים  ללל ִרשש העל  ִרנםים  לב ה העל  מו ת  המאב מו ן  עע לקד  מלפ לנמא  ה הק למאל  הך  לל הםי מל אמא הול ה  מל ה ּדםי ִרכםי  מנ המא ִרלכםי 
המאםי ּדנ שש ּדל ִרעםים  ללב ִר:ר העל  ּדו :
6and [I] perform loving kindness to thousands [of generations], to those who love Me and to those who keep My commandments.   
ה תםי מו ּדצ ִרמ ל:רםי  ּדמ משש ּדל לו הבםי  על ה ממא ּדל ִרפםים  הל עמא הל לסד  לח לששל ה  מע ּדו :ו
7You shall not take the name of the Lord, your God, in vain, for the Lord will not hold blameless anyone who takes His name in vain.    מלמא ז
השלשמא  ִרםי לשש:ר  עמא למא ת  הול ה  מל ה ּדםי ללקל ה  הנ ּדםי מלמא  ִרלכםי  ּדומא  השלש הל הך  לל הםי מל אמא הול ה  מל ה ּדםי לששם  למא ת  השלשמא  ִר ת



ּדומא השלש הל מו  ּדששמ למא ת  :
8Remember the Sabbath day to sanctify it.   מו שש לד ּד הק ּדל לב ת  ה השלש הל ה מום  למא ת םי מו:ר  הזכ :ח
9Six days may you work and perform all your labor,    הכל ה ת  ִרששםי הע ּדו מבד  עע הל ת ִרמםים  הםי לשש ת  לשש ט
הך לל ת ּדכ הלמא ּדמ :
10but the seventh day is a Sabbath to the Lord, your God; you shall perform no labor, neither you, your son, your daughter, your manservant, your maidservant,

your beast, nor your stranger who is in your cities.    מלמא הך  לל הםי מל אמא הול ה  מל ה הלםי לב ת |  ה השש ִרעםי  ִרבםי ּדשלש הל ה מום  ּדוםי םי
הך  ּד:ר לג ּדו הך  לל ת ּדמ לל ה ּדב לו הך  ּד ת המ עמא הו הך  לד ּד ּדב הע הך  לל ת ִרב לו הך  ּדנ ִרב לו הל תל ה |  המא הכל ה  הלמא ּדמ הכל  לששל ה  עע ה ת
הך ל:רםי הע ּדשש לב ִר לשש:ר  עמא :
11For [in] six days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that is in them, and He rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the 

Sabbath day and sanctified it.    למא ת ּדו ִרםים  המ השלש הל ה למא ת  הול ה  מל ה ּדםי הששל ה  הע ִרמםים  הםי לשש ת  לשש ִרלכםי  םימא
ּדך  ה:ר ללב ללכ ן  העל  ִרעםי  ִרבםי ּדשלש הל ה מום  לםי הלב הנח  לםי ה הו לבם  ה לשש:ר  עמא לכל  ה למא ת  ּדו לםים  ה הל ה למא ת  ל:ר ץ  המא הל ה
לו לששל ה לד ּד הק ּדםי הו לב ת  ה השלש הל ה מום  למא ת םי הול ה  מל ה ּדםי :

12Honor your father and your mother, in order that your days be lengthened on the land that the Lord, your God, is giving you.    ללבד הלכ םיב
הול ה  מל ה ּדםי לשש:ר  עמא המל ה  הד עמא הל ה העל  הך  למםי הםי לו ן  ִר:רכ עמא הםי הע ן  המ ּדל הך  ללמ ִרמא למא ת  ּדו הך  ִרבםי המא למא ת 



ּדך הל ל ת ן  מנ הך  לל הםי מל אמא :
13You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor.    מלמא םיג
לק:ר השש לעד  הך  עע ל:ר ּדב לנל ה  עע ה ת מלמא  מנב: ס  ּדג ִרל ת מלמא  המא:ף: ס  ּדנ ִרל ת מלמא  הצח: ס  ּד:ר ִרל ת :
14You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, his manservant, his maidservant, his ox, his donkey, or whatever belongs 

to your neighbor."    מו לד ּדב הע ּדו הך  לע ל:ר לשש ת  למא ממד  ּדח ה ת מלמא  לעך ס  ל:ר ללבםי ת  ממד  ּדח ה ת מלמא  םיד
הך לע ל:ר ּדל לשש:ר  עמא מכל  ּדו מו  ממ:ר עח הו מו  מו:ר שש ּדו מו  המ ת עמא הו :
15And all the people saw the voices and the torches, the sound of the shofar, and the smoking mountain, and the people saw and trembled; so they stood from 

afar.    הפ:ר משלש הל ה מול  למא ת ק ּדו ִרדם  ִרלפםי הלל הל ה למא ת  ּדו מל ת  מו לק הל ה למא ת  ִרמאםים  מ:ר העם  הל ה הכל  ּדו טו
מחק ה:ר למ לו  ּדמד הע הלםי הו לו  עֻננע לםי ה הו העם  הל ה ּד:רמא  הלםי הו לשש ן  הע הל ה:ר  הל ה למא ת  ּדו :
16They said to Moses, "You speak with us, and we will hear, but let God not speak with us lest we die."    למאל לו  ּדמ:ר לםימא מ הו טז
לו ת הנמ ללפ ן  ִרל הםים  מל אמא לו  הלמנ ִרע ללב:ר  הד ּדםי המאל  ּדו העל ה  המ ּדשש ִרנ ּדו לו  הלמנ ִרע הל תל ה  המא ללב:ר  לד ה לששל ה  :מ
17But Moses said to the people, "Fear not, for God has come in order to exalt you, and in order that His awe shall be upon your faces, so that you shall not sin."

לכם    ּד ת למא מו ת  לס הנ לו:ר  עעב הב ּדל ִרלכםי  לו  ה:רמא ִרל תםי המאל  העם  הל ה למאל  לששל ה  למ:ר מ לםימא מ הו םיז
לו הטמא אח ל ת ִרל תםי  ּדל ִרב ּדל לכם  לנםי ּדלפ העל  מו  המא ת ּד:ר ִרםי לםיל ה  ּדל ה ִרל ת לו:ר  עעב הב לו ִרל הםים  מל אמא הל ה לבמא  ה :

18The people remained far off, but Moses drew near to the opaque darkness, where God was.    מחק ה:ר למ העם  הל ה ממד  עע הלםי הו םיח



ִרל הםים מל אמא הל ה הששם  לשש:ר  עמא לפל  ה:ר עע הל ה למאל  שש  לג ה ִרנ לששל ה  לומ :
19The Lord said to Moses, "So shall you say to the children of Israel, You have seen that from the heavens I have spoken with you.   
ִרלכםי  ל תם  ִרמאםי ּד:ר לל תם  המא למאל  ה:ר ּדשש ִרםי לנםי  לב ּד למאל  המ:ר  מ תמא לכל ה  מ לששל ה  למאל מ המול ה  ּדםיל ה למ:ר  לםימא מ הו םיט
לכם הלמ ִרע ִרל תםי  ּד:ר הלב לד ִר ִרםים  המ השלש הל ה ִרמ ן  :
20You shall not make [images of anything that is] with Me. Gods of silver or gods of gold you shall not make for yourselves.    מלמא כ
לכם הל לו  שש עע ה ת מלמא  הל הב  הז לל הםי  מל לומא לס:ף  לכ לל הםי  מל אמא ִרל תםי  ִרמא לו ן  שש עע ה ת :
21An altar of earth you shall make for Me, and you shall slaughter beside it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your cattle. Wherever

I allow My name to be mentioned, I will come to you and bless you.    הל ת ּדח הב הז ּדו ִרללםי  לששל ה  עע הל ת המל ה  הד עמא הלבח  ּדז ִרמ כמא
מום  הלמק הל ה הכל  לב ּד הך  ל:ר הק לב ּד למא ת  ּדו הך  ּדנ מצמא למא ת  הך  למםי הל ּדשש למא ת  ּדו הך  ל תםי מל מע למא ת  הלםיו  הע
הך ִרל תםי ּדכ ה:ר לב לו הך  ללםי למא מומא  המאב ִרמםי  ּדשש למא ת  ִרלכםי:ר  ּדז המא לשש:ר  עמא :
22And when you make for Me an altar of stones, you shall not build them of hewn stones, lest you wield your sword upon it and desecrate it.   
הך  לב ּד ּד:ר הח ִרלכםי  ִרזםי ת  לג ה לל ה ן  ּד ת למא לנל ה  ּדב ִר ת מלמא  ִרללםי  לששל ה  עע הל ת ִרנםים  הב עמא הלבח  ּדז ִרמ ִרמאם  ּדו כב
הל ה לל על הח ּדל ת הו הל ה  ללםי הע הל ת  ּדפ הנ לל ה :
23And you shall not ascend with steps upon My altar, so that your nakedness shall not be exposed upon it.' "    ללל ה עע ה ת מלמא  ּדו כג
הלםיו הע הך  ּד ת הו ּד:ר לע ללל ה  לג ה ִר ת מלמא  לשש:ר  עמא ִרחםי  לב ּד ּדז ִרמ העל  מל ת  עע המ ּדב :


