The Ten Words
Shemoth 20:120:1-17
(Exodus 20:1)20:1-17
וידבראלהיםאתכל־הדבריםהאלהלאמר׃ 
אנכייהוהאלהיךאׁשרהוצאתיךמארץמצריםמבית
עבדים׃ 
לאיהיה־לךאלהיםאחריםעל־פני׃ 
“לאתעׂשה־לךפסלוכל־תמונהאׁשרבׁשמיםממעלואׁשר
בארץמתחתואׁשרבמיםמתחתלארץ׃ 
לא־תׁשתחוהלהםולאתעבדםכיאנכייהוהאלהיךאל
קנאפקדעוןאבתעל־בניםעל־ׁשלׁשים 
ועל־רבעיםלׂשנאי׃ 
ועׂשהחסדלאלפיםלאהביולׁשמרימצותי׃ 
bלאתׂשאאת־ׁשם־יהוהאלהיךלׁשואכילאינקהיהוה
אתאׁשר־יׂשאאת־ׁשמולׁשוא׃ 
זכוראת־יוםהׁשבתלקדׁשו׃ 
ׁשׁשתימיםתעבדועׂשיתכל־מלאכתך׃ 
ויוםהׁשביעיׁשבתליהוהאלהיךלא־תעׂשהכל־מלאכה
אתהובנך־ובתךעבדךואמתךובהמתךוגרךאׁשר
בׁשעריך׃ 
כיׁשׁשת־ימיםעׂשהיהוהאת־הׁשמיםואת־הארץאת־הים
ואת־כל־אׁשר־בםוינחביוםהׁשביעיעל־כןברך
יהוהאת־יוםהׁשבתויקדׁשהו׃ 
כבדאת־אביךואת־אמךלמעןיארכוןימיךעלהאדמה
אׁשר־יהוהאלהיךנתןלך׃ 
לאתרצח׃ 
לאתנאף׃ 
לאתגנב׃ .
לא־תענהברעךעדׁשקר׃ 
לאתחמדביתרעךלא־תחמדאׁשתרעךועבדוואמתו
וׁשורווחמרווכלאׁשרלרעך׃ 
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וכתבתםעל־מזזותביתךובׁשעריך׃

Shema
Devarim 6:46:4-9
(Deuteronomy 6;4)6;4-9
ׁשמעיׂשראליהוהאלהינויהוהאחד׃ 
ואהבתאתיהוהאלהיךבכל־לבבךובכל־נפׁשך
ובכל־מאדך׃ 
והיוהדבריםהאלהאׁשראנכימצוךהיוםעל־לבבך׃ 
וׁשננתםלבניךודברתבםבׁשבתךבביתךובלכתךבדרך
ובׁשכבךובקומך׃ 
וקׁשרתםלאותעל־ידךוהיולטטפתביןעיניך׃ 
וכתבתםעל־מזזותביתךובׁשעריך׃

Shema
Devarim 6:46:4-9
(Deuteronomy 6;4)6;4-9
ׁשמעיׂשראליהוהאלהינויהוהאחד׃ 
ואהבתאתיהוהאלהיךבכל־לבבךובכל־נפׁשך
ובכל־מאדך׃ 
והיוהדבריםהאלהאׁשראנכימצוךהיוםעל־לבבך׃ 
וׁשננתםלבניךודברתבםבׁשבתךבביתךובלכתךבדרך
ובׁשכבךובקומך׃ 
וקׁשרתםלאותעל־ידךוהיולטטפתביןעיניך׃ 
וכתבתםעל־מזזותביתךובׁשעריך׃

Vehaya
Devarim 11:1311:13-21
(Deuteronomy 11:13)11:13-21
והיהאם־ׁשמעתׁשמעואל־מצותיאׁשראנכימצוהאתכם
היוםלאהבהאת־יהוהאלהיכםולעבדו
בכל־לבבכםובכל־נפׁשכם׃ 
ונתתימטר־ארצכםבעתויורהומלקוׁשואספתדגנך
ותירׁשךויצהרך׃ 
ונתתיעׂשבבׂשדךלבהמתךואכלתוׂשבעת׃ 
הׁשמרולכםפןיפתהלבבכםוסרתםועבדתםאלהים
אחריםוהׁשתחויתםלהם׃ 
וחרהאף־יהוהבכםועצראת־הׁשמיםולא־יהיהמטר
והאדמהלאתתןאת־יבולהואבדתםמהרהמעל
הארץהטבהאׁשריהוהנתןלכם׃ 
וׂשמתםאת־דבריאלהעל־לבבכםועל־נפׁשכםוקׁשרתם
אתםלאותעל־ידכםוהיולטוטפתביןעיניכם׃ 
ולמדתםאתםאת־בניכםלדברבםבׁשבתךבביתך
ובלכתךבדרךובׁשכבךובקומך׃ 
וכתבתםעל־מזוזותביתךובׁשעריך׃ 
למעןירבוימיכםוימיבניכםעלהאדמהאׁשרנׁשבעיהוה
לאבתיכםלתתלהםכימיהׁשמיםעל־הארץ׃

Vehaya
Devarim 11:1311:13-21
(Deuteronomy 11:13)11:13-21
)21
והיהאם־ׁשמעתׁשמעואל־מצותיאׁשראנכימצוהאתכם
היוםלאהבהאת־יהוהאלהיכםולעבדו
בכל־לבבכםובכל־נפׁשכם׃ 
ונתתימטר־ארצכםבעתויורהומלקוׁשואספתדגנך
ותירׁשךויצהרך׃ 
ונתתיעׂשבבׂשדךלבהמתךואכלתוׂשבעת׃ 
הׁשמרולכםפןיפתהלבבכםוסרתםועבדתםאלהים
אחריםוהׁשתחויתםלהם׃ 
וחרהאף־יהוהבכםועצראת־הׁשמיםולא־יהיהמטר
והאדמהלאתתןאת־יבולהואבדתםמהרהמעל
הארץהטבהאׁשריהוהנתןלכם׃ 
וׂשמתםאת־דבריאלהעל־לבבכםועל־נפׁשכםוקׁשרתם
אתםלאותעל־ידכםוהיולטוטפתביןעיניכם׃ 
ולמדתםאתםאת־בניכםלדברבםבׁשבתךבביתך
ובלכתךבדרךובׁשכבךובקומך׃ 
וכתבתםעל־מזוזותביתךובׁשעריך׃ 
למעןירבוימיכםוימיבניכםעלהאדמהאׁשרנׁשבעיהוה
לאבתיכםלתתלהםכימיהׁשמיםעל־הארץ׃ 


Vehaya
Devarim 11:1311:13-21
(Deuteronomy 11:13)11:13-21
והיהאם־ׁשמעתׁשמעואל־מצותיאׁשראנכימצוהאתכם
היוםלאהבהאת־יהוהאלהיכםולעבדו
בכל־לבבכםובכל־נפׁשכם׃ 
ונתתימטר־ארצכםבעתויורהומלקוׁשואספתדגנך
ותירׁשךויצהרך׃ 
ונתתיעׂשבבׂשדךלבהמתךואכלתוׂשבעת׃ 
הׁשמרולכםפןיפתהלבבכםוסרתםועבדתםאלהים
אחריםוהׁשתחויתםלהם׃ 
וחרהאף־יהוהבכםועצראת־הׁשמיםולא־יהיהמטר
והאדמהלאתתןאת־יבולהואבדתםמהרהמעל
הארץהטבהאׁשריהוהנתןלכם׃ 
וׂשמתםאת־דבריאלהעל־לבבכםועל־נפׁשכםוקׁשרתם
אתםלאותעל־ידכםוהיולטוטפתביןעיניכם׃ 
ולמדתםאתםאת־בניכםלדברבםבׁשבתךבביתך
ובלכתךבדרךובׁשכבךובקומך׃ 
וכתבתםעל־מזוזותביתךובׁשעריך׃ 
למעןירבוימיכםוימיבניכםעלהאדמהאׁשרנׁשבעיהוה
לאבתיכםלתתלהםכימיהׁשמיםעל־הארץ׃

Vehaya
Devarim 11:1311:13-21
(Deuteronomy
(Deuteronomy 11:13)11:13-21
והיהאם־ׁשמעתׁשמעואל־מצותיאׁשראנכימצוהאתכם
היוםלאהבהאת־יהוהאלהיכםולעבדו
בכל־לבבכםובכל־נפׁשכם׃ 
ונתתימטר־ארצכםבעתויורהומלקוׁשואספתדגנך
ותירׁשךויצהרך׃ 
ונתתיעׂשבבׂשדךלבהמתךואכלתוׂשבעת׃ 
הׁשמרולכםפןיפתהלבבכםוסרתםועבדתםאלהים
אחריםוהׁשתחויתםלהם׃ 
וחרהאף־יהוהבכםועצראת־הׁשמיםולא־יהיהמטר
והאדמהלאתתןאת־יבולהואבדתםמהרהמעל
הארץהטבהאׁשריהוהנתןלכם׃ 
וׂשמתםאת־דבריאלהעל־לבבכםועל־נפׁשכםוקׁשרתם
אתםלאותעל־ידכםוהיולטוטפתביןעיניכם׃ 
ולמדתםאתםאת־בניכםלדברבםבׁשבתךבביתך
ובלכתךבדרךובׁשכבךובקומך׃ 
וכתבתםעל־מזוזותביתךובׁשעריך׃ 
למעןירבוימיכםוימיבניכםעלהאדמהאׁשרנׁשבעיהוה
לאבתיכםלתתלהםכימיהׁשמיםעל־הארץ׃ 



