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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  שמות
  

  ְשמֹות
 און דָאס זַײנען די נעמען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל װָאס 1

איטלעכער מיט זַײן ; זַײנען געקומען קײן ִמצַרִים מיט יעקֿבן
 3 ;און יהודה, ֵלִוי, שמעון,  ראוֿבן2 :הױזגעזינט זַײנען זײ געקומען

 און ַאלע 5 .ָגד און ָאשר, ָדן און נֿפּתלי 4; און בנימין, זבולון, רִיׂשָׂשָכ
זַײנען געװען , נֿפשות װָאס זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון יעקֿבס דיך

  . און יֹוסף איז שױן געװען אין ִמצַרִים; זיבעציק נֿפשות

און יענער גַאנצער , און ַאלע זַײנע ברידער, איז געשטָארבן יֹוסף 6
און זיך , און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך געֿפרוכּפערט. ָדור

און זײ זַײנען געװָארן זײער זײער  7 ,געװידמענט און געמערט
  . און דָאס גַאנצע לַאנד איז ֿפול געװָארן מיט זײ, שטַארק

װָאס הָאט ניט , איז אױֿפגעשטַאנען ַא נַײער מלך איבער ִמצַרִים 8
דָאס , זעט: ר הָאט געזָאגט צו זַײן ֿפָאלקאון ע 9. געקענט יֹוסֿפן

ֿפָאלק ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל איז מערער און שטַארקער ֿפון 
, ַאניט װעט ער זיך מערן; קומט לָאמיר זיך קליגן קעגן אים 10. אונדז

װעט ער אױך , ַאז עס װעט זיך טרעֿפן ַא מלחמה, און עס װעט זַײן
ון ער װעט מלחמה הַאלטן אױף א, צושטײן צו אונדזערע ֿפַײנט

  . און װעט ַארױסגײן ֿפון לַאנד, אונדז



  שמות

  

ּכדי אים צו ּפַײניקן מיט , הָאבן זײ געמַאכט איבער אים צינזהַארן 11
און ער הָאט געבױט שּפַײכלערשטעט ֿפַאר , זײערע לַאסטַארבעט

, ָאבער װי זײ הָאבן אים געּפַײניקט 12. ִּפתֹום און ַרְעמֵסס, ַּפרעהן
און זײ ; און ַאזױ הָאט ער זיך צעשּפרײט, זױ הָאט ער זיך געמערטַא

און די ִמצרים  13 .זַײנען געװען אין שרעק ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל
 14. הָאבן געמַאכט ַארבעטן די קינדער ֿפון יׂשראל מיט הַארטיקײט

בַײ לײם , און זײ הָאבן ֿפַארביטערט זײער לעבן מיט שװערער ַארבעט
ַאלדי ַארבעט ; און בַײ ַאלערלײ ַארבעט אין ֿפעלד, ן בַײ ציגלאו

  . איז געװען מיט הַארטיקײט, זײערע װָאס זײ הָאבן מיט זײ געַארבעט

,  הָאט גערעדט צו די יִידישע הײבינסריםֹאון דער מלך ֿפון ִמצ 15
און דער נָאמען ֿפון , װָאס דער נָאמען ֿפון אײנער איז געװען ִשֿפָרה

 ַאז איר העלֿפט די 16 :און ער הָאט געזָאגט, ײטער ּפוָעהדער צװ
אױב דָאס , זָאלט איר זען אױֿפן ברָאכשטול, יִידישע װַײבער געבערן

זָאל , און אױב דָאס איז ַא טָאכטער, זָאלט איר אים טײטן, איז ַא זון
  . זי בלַײבן לעבן

ײ הָאבן ניט און ז, ָאבער די הײבינס הָאבן מֹורא געהַאט ֿפַאר גָאט 17
און זײ הָאבן , געטָאן ַאזױ װי דער מלך ֿפון ִמצַרִים הָאט זײ ָאנגעזָאגט

ָאט דער מלך ֿפון ִמצַרִים גערוֿפן די  ה18 .געלָאזט לעבן די יִינגלעך
 װָאס הָאט איר געטָאן די ֿפַאר: און הָאט צו זײ געזָאגט, הײבינס

הָאבן די הײבינס  19? און געלָאזט לעבן די יִינגלעך, דָאזיקע זַאך
װַײל ניט ַאזױ װי די ִמצרישע װַײבער זַײנען די : געזָאגט צו ַּפרעהן

אײדער די הײבין קומט צו ; װָארום זײ זַײנען לעבהַאֿפטיק; יִידישע
  . הָאבן זײ שױן געבָארן, זײ

און דָאס ֿפָאלק הָאט זיך ; און גָאט הָאט בַאגיטיקט די הײבינס 20
, און עס איז געװען 21.  געװָארן זײער שטַארקאון זײ זַײנען, געמערט

הָאט ער זײ געמַאכט , װַײל די הײבינס הָאבן מֹורא געהַאט ֿפַאר גָאט
  . הַײזער

 :ַאזױ צו זָאגן, ָאלקאון ַּפרעה הָאט בַאֿפױלן זַײן גַאנצן ֿפ 22
זָאלט איר אים אין טַײך , יעטװעדער זון װָאס װערט געבָארן

  .ןטװעדער טָאכטער זָאלט איר לָאזן לעבאון יע, ַארַײנװַארֿפן



  שמות

  

 און ַא מַאן ֿפון דעם הױז ֿפון ֵלִוי איז געגַאנגען און הָאט 1ב
 און די ֿפרױ איז טרָאגעדיק 2 .גענומען ַא טָאכטער ֿפון ֵלִוי

און זי הָאט אים געזען ַאז ער איז ; און הָאט געבָארן ַא זון, געװָארן
און ַאז זי הָאט אים  3. ַײ חדשיםאון הָאט אים בַאהַאלטן דר, שײן

הָאט זי גענומען ֿפַאר אים ַא קעסטל , מער ניט געקענט בַאהַאלטן
און ; און הָאט עס אױסגעקלעּפט מיט לײם און מיט ּפעך, ֿפון יַאמש

און הָאט עס ַאהינגעטָאן אין , זי הָאט ַארַײנגעטָאן דערין דָאס קינד
ן שװעסטער הָאט זיך געשטעלט און זַײ 4. די ריטלעך בַײם ברעג טַײך

  . צו װיסן װָאס מיט אים װעט געשען, ֿפון דער װַײטן

און די טָאכטער ֿפון ַּפרעהן הָאט ַארָאּפגענידערט זיך צו בָאדן אין  5
הָאט זי . און אירע מײדלעך זַײנען אומגעגַאנגען בַײן זַײט טַײך; טַײך

 געשיקט איר און זי הָאט, דערזען דָאס קעסטל צװישן די ריטלעך
און ,  און זי הָאט עס געעֿפנט6 .און הָאט עס געלָאזט נעמען, דינסט

הָאט זי .  ערשט ַא יִינגל װָאס װײנט– דָאס קינד –הָאט עס דערזען 
ֿפון די קינדער ֿפון די : און הָאט געזָאגט, זיך דערבַארימט אױף אים
צו ַּפרעהס הָאט זַײן שװעסטער געזָאגט  7. ִעברים איז דערדָאזיקער

זָאל איך גײן און דיר רוֿפן ַא זײגֿפרױ ֿפון די יִידישע : טָאכטער
 הָאט ַּפרעהס טָאכטער 8 ?ַאז זי זָאל זײגן ֿפַאר דיר דָאס קינד, װַײבער

איז די מײדל געגַאנגען און הָאט גערוֿפן די . גײ: צו איר געזָאגט
: איר געזָאגט און ַּפרעהס טָאכטער הָאט צו 9 .מוטער ֿפון דעם קינד

און איך װעל , און זײג עס ֿפַאר מיר, נעם ַאװעק דָאסדָאזיקע קינד
און הָאט עס , הָאט די ֿפרױ גענומען דָאס קינד. דיר געבן דַײן לױן

  . געזײגט

הָאט זי אים געברַאכט צו , און ַאז דָאס קינד איז גרעסער געװָארן 10
און זי הָאט . ר ַא זוןאון ער איז איר געװָארן ֿפַא, ַּפרעהס טָאכטער

װַײל ֿפון װַאסער הָאב : און הָאט געזָאגט, המֶשגערוֿפן זַײן נָאמען 
  . איך אים ַארױסגעצױגן

איז , ַאז משה איז אױֿפגעװַאקסן, און עס איז געװען אין יענע טעג 11
און הָאט זיך צוגעקוקט צו , ער ַארױסגעגַאנגען צו זַײנע ברידער

 ער הָאט געזען ַא מַאן ַא ִמצרי שלָאגן ַא און; זײערע לַאסטַארבעט
הָאט ער זיך אומגעקוקט ַאהער  12. ֿפון זַײנע ברידער, מַאן ַא אידן
  , און ַאז ער הָאט געזען ַאז קײן מענטש איז ניטָא, און ַאהין

. און הָאט אים בַאהַאלטן אין זַאמד, הָאט ער דערשלָאגן דעם ִמצרי



  שמות

  

ערשט צװײ מענער ,  אױֿפן צװײטן טָאגאון ער איז ַארױסגעגַאנגען 13
ֿפַאר װָאס : הָאט ער געזָאגט צו דעם אומגערעכטן; אידן רַאנגלען זיך

װער הָאט דיך געמַאכט :  הָאט יענער געזָאגט14 ?שלָאגסטו דַײן חֿבר
צי מַײנסטו מיך צו ? ֿפַאר ַא מַאן ַא הַאר און ַא ריכטער איבער אונדז

הָאט משה מֹורא ? הרגעט דעם ִמצריַאזױ װי דו הָאסט גע, הרגען
די זַאך איז דערװּוסט , ֿפַאר װָאר: און ער הָאט געזָאגט, געקרָאגן
  . געװָארן

און ער הָאט , און ַּפרעה הָאט געהערט ֿפון דערדָאזיקער זַאך 15
און ער , איז משה ַאנטלָאֿפן ֿפון ֿפַאר ַּפרעהן. געװָאלט הרגען משהן

 .און ער איז געזעסן בַײ ַא ברונעם; נד ִמדָיןהָאט זיך בַאזעצט אין לַא
זַײנען זײ ; און דער ּפריסטער ֿפון ִמדָין הָאט געהַאט זיבן טעכטער 16

ּכדי , און הָאבן ָאנגעשעּפט און ָאנגעֿפילט די קָאריטעס, געקומען
ָאבער די ּפַאסטוכער  17 .ָאנצוטרינקען די שָאּפ ֿפון זײער ֿפָאטער

איז משה . ון הָאבן זײ ַאװעקגעטריבןא, זַײנען געקומען
און הָאט ָאנגעטרונקען , אױֿפגעשטַאנען און הָאט זײ געהָאלֿפן

, און ַאז זײ זַײנען געקומען צו זײער ֿפָאטער ְרעוֵאלן 18. זײערע שָאּפ
 19 ?ֿפַאר װָאס זַײט איר הַײנט געקומען ַאזױ גיך: הָאט ער געזָאגט
צרי הָאט אונדז געהָאלֿפן ֿפון דער ַא מַאן ַא ִמ: הָאבן זײ געזָאגט

און אױך ָאנשעּפן הָאט ער ָאנגעשעּפט ֿפַאר , הַאנט ֿפון די ּפַאסטוכער
הָאט ער געזָאגט צו זַײנע  20 .און הָאט ָאנגעטרונקען די שָאּפ, אונדז

ֿפַאר װָאס דען הָאט איר דעם מַאן ? און ַאװּו איז ער: טעכטער
  .  זָאל ער עסן ברױטאון, רוֿפט אים? איבערגעלָאזט

און ער ; און משה הָאט אַײנגעװיליקט צו בלַײבן בַײ דעם מַאן 21
און זי הָאט געבָארן ַא  22 .הָאט געגעבן משהן זַײן טָאכטער ִצּפֹוָרהן

: װַײל ער הָאט געזָאגט, און ער הָאט גערוֿפן זַײן נָאמען ֵגרשֹום, זון
  . איך בין ַא ֿפרעמדער אין ַא ֿפרעמדן לַאנד

איז געשטָארבן דער , און עס איז געװען אין יענער לַאנגער צַײט 23
און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געזיֿפצט ֿפון דער , מלך ֿפון ִמצַרִים
און זײער געשרײ איז , און זײ הָאבן געשריען, קנעכטשַאֿפט

און גָאט הָאט  24. אױֿפגעגַאנגען צו גָאט ֿפון דער קנעכטשַאֿפט
און גָאט הָאט געדַאכט ָאן זַײן בונד מיט , זײער קרעכצןגעהערט 
און גָאט הָאט געזען די . און מיט יעקֿבן, מיט יצחקן, ַאֿברהמען

  .און גָאט הָאט געמערקט, קינדער ֿפון יׂשראל



  שמות

  

דעם ,  און משה הָאט געֿפיטערט די שָאּפ ֿפון זַײן שװער ִיתרֹון1ג
, עפירט די שָאּפ צום מדבר צואון ער הָאט ג, ּפריסטער ֿפון ִמדָין

 הָאט זיך בַאװיזן 2 .צו חֹוֵרֿב, און ער איז געקומען צום בַארג ֿפון גָאט
, צו אים ַא מלאך ֿפון גָאט אין ַא פלַאמֿפַײער ֿפון מיטן ֿפון ַא דָארן

און דער , ערשט דער דָארן ברענט אין ֿפַײער, און ער הָאט געזען
לָאמיך ַאקָארשט : הָאט משה געזָאגט 3. דָארן װערט ניט ֿפַארצערט

ֿפַאר װָאס דער דָארן װערט , ָאּפקערן און זען די דָאזיקע גרױסע זעונג
ַאז ער הָאט ָאּפגעקערט , און װי גָאט הָאט געזען 4 .ניט ֿפַארברענט

און הָאט , ַאזױ הָאט גָאט גערוֿפן צו אים ֿפון מיטן דָארן, צו זען
 הָאט ער 5. דָא בין איך:  געענטֿפערטהָאט ער! משה! משה: געזָאגט
טו אױס דַײנע שיך ֿפון דַײנע ; זָאלסט ניט גענענען ַאהער: געזָאגט

דָאס איז הײליקע , װָארום דער ָארט װָאס דו שטײסט אױף אים, פיס
דער , איך בין דער גָאט ֿפון דַײן ֿפָאטער:  און ער הָאט געזָאגט6. ערד

און . און דער גָאט ֿפון יעקֿבן,  ֿפון יצחקןדער גָאט, גָאט ֿפון ַאֿברהמען
װַײל ער הָאט מֹורא געהַאט צו קוקן , משה הָאט ֿפַארבָארגן זַײן ּפנים

זען געזען הָאב איך די ּפַײן ֿפון :  און גָאט הָאט געזָאגט7. אױף גָאט
און איך הָאב צוגעהערט זַײן געשרײ ֿפון , מַײן ֿפָאלק װָאס אין ִמצַרִים

 און איך הָאב 8. װָארום איך װײס זַײנע װַײטָאקן, ע דריקערװעגן זַײנ
און , ַארָאּפגענידערט אים מציל צו זַײן ֿפון דער הַאנט ֿפון ִמצַרִים

, אים אױֿפצוברענגען ֿפון יענעם לַאנד אין ַא גוטן און ַא ברײטן לַאנד
אין דעם ָארט ֿפון , אין ַא לַאנד װָאס פליסט מיט מילך און הָאניק

ם און דע, און דעם ּפִרזי, און דעם ֶאמֹורי, און דעם ִחּתי,  ּכַנֲענידעם
דָאס געשרײ ֿפון די קינדער ֿפון , זע,  און ַאצונד9 .און דעם יֿבוסי, ִויִח

און איך הָאב אױך געזען די דריקונג , יׂשראל איז געקומען צו מיר
 דיך און איך װעל,  דרום קום ַאצונד10. װָאס די ִמצרים דריקן זײ

ֿפון , די קינדער ֿפון יׂשראל, און צי ַארױס מַײן ֿפָאלק, שיקן צו ַּפרעהן
ַאז איך זָאל גײן , װער בין איך:  הָאט משה געזָאגט צו גָאט11 .ִמצַרִים

און ַאז איך זָאל ַארױסציען די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון , צו ַּפרעהן
און דָאס ; ַײן מיט דירָאבער איך װעל ז:  הָאט ער געזָאגט12 ?ִמצַרִים

װען דו ציסט . ַאז איך הָאב דיך געשיקט, װעט דיר זַײן דער צײכן
דָאזיקן ם װעט איר דינען גָאט אױף דע, ַארױס דָאס ֿפָאלק ֿפון ִמצַרִים

ָאט קום איך צו די קינדער ֿפון :  הָאט משה געזָאגט צו גָאט13 .בַארג
ט ֿפון אַײערע עלטערן הָאט דער גָא: און איך װעל זָאגן צו זײ, יׂשראל

װָאס איז זַײן : און זײ װעלן זָאגן צו מיר, מיך געשיקט צו אַײך
: הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 14 ?װָאס זָאל איך זָאגן צו זײ? נָאמען

ַאזױ זָאלסטו זָאגן צו די : און ער הָאט געזָאגט. איך בין װער איך בין



  שמות

  

ד

 און 15 . געשיקט צו אַײך הָאט מיך“איך בין”: קינדער ֿפון יׂשראל
ַאזױ זָאלסטו זָאגן צו די קינדער : גָאט הָאט װַײטער געזָאגט צו משהן

דער גָאט ֿפון , דער גָאט ֿפון אַײערע עלטערן, יהוה: ֿפון יׂשראל
הָאט מיך , און דער גָאט ֿפון יעקֿבן, דער גָאט ֿפון יצחקן, ַאֿברהמען

און דָאס איז , אױף אײביקדָאס איז מַײן נָאמען . געשיקט צו אַײך
און זָאלסט אַײנזַאמלען די ,  גײ16 .דֹורות-מַײן געדעכעניש אױף דֹור

דער גָאט ֿפון אַײערע , יהוה: און זָאגן צו זײ, עלטסטע ֿפון יׂשראל
הָאט זיך בַאװיזן צו , און יעקֿב, יצחק, דער גָאט ֿפון ַאֿברהם, עלטערן

און ָאן װָאס ,  געדַאכט ָאן אַײךדַאכטן הָאב איך: ַאזױ צו זָאגן, מיר
איך װעל : און איך הָאב געזָאגט 17. אַײך װערט געטָאן אין ִמצַרִים

, אין לַאנד ֿפון דעם ּכַנֲעני, אַײך אױֿפברענגען ֿפון דער ּפַײן ֿפון ִמצַרִים
און דעם , ִויִחאון דעם , און דעם ּפִרזי, און דעם ֶאמֹורי, און דעם ִחּתי

 און זײ 18 . לַאנד װָאס פליסט מיט מילך און הָאניקאין ַא, יֿבוסי
דו און די עלטסטע ֿפון , און װעסט קומען, װעלן צוהערן צו דַײן ָקול

, יהוה: און איר װעט זָאגן צו אים, צו דעם מלך ֿפון ִמצַרִים, יׂשראל
, און ַאצונד. הָאט זיך געטרָאפן ֿפַאר אונדז, דער גָאט ֿפון די ִעֿברים

ּכדי מיר , דרַײ טעג װעגס אין דער מדבר, איך בעט דיך, גײןלָאמיר 
און איך װײס ַאז דער מלך  19. זָאלן שלַאכטן צו יהוה אונדזער גָאט

. ֿפון ִמצַרִים װעט אַײך ניט לָאזן גײן סַײדן דורך ַא שטַארקער הַאנט
און איך װעל שלָאגן ִמצַרִים , װעל איך אױסשטרעקן מַײן הַאנט 20

און דערנָאך װעט , װָאס איך װעל טָאן דערין, ַײנע װּונדערמיט ַאלע מ
און איך װעל געבן דעם דָאזיקן ֿפָאלק חן אין  21. ער אַײך ַאװעקלָאזן
װעט , ַאז איר װעט ַארױסגײן, און עס װעט זַײן, די אױגן ֿפון ִמצַרִים

נָאר יעטװעדער פרױ װעט ַאנטלַײען ; איר ניט ַארױסגײן מיט לײדיקן
, און ֿפון דער װָאס װױינט מיט איר אין הױז,  שכנטעֿפון איר

און איר װעט זײ ; און קלײדער, און גילדערנע זַאכן, זילבערנע זַאכן
און איר װעט , ָאנטָאן אױף אַײערע זין און אױף אַײערע טעכטער

  .אױסלײדיקן ִמצַרִים

  

ָאבער זײ װעלן דָאך :  הָאט געענטֿפערט משה און הָאט געזָאגט1
װָארום זײ , און װעלן ניט צוהערן צו מַײן ָקול, יט גלױבןמיר נ
הָאט גָאט צו אים  2. גָאט הָאט זיך ניט בַאװיזן צו דיר: װעלן זָאגן
. ַא שטעקן: הָאט ער געזָאגט? װָאס איז דָאס אין דַײן הַאנט: געזָאגט

הָאט ער אים ַא . טו אים ַא װָארף צו דער ערד: הָאט ער געזָאגט 3



  שמות

  

און משה ; און ער איז געװָארן ַא שלַאנג, ָאן צו דער ערדװָארף געט
שטרעק אױס : הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 4. איז ַאנטלָאפן ֿפַאר איר

 הָאט ער אױסגעשטרעקט זַײן –און נעם זי ָאן ֿפַארן עק , דַײן הַאנט
ַײן זאון זי איז געװָארן ַא שטעקן אין , און הָאט זי ָאנגענומען, הַאנט

דער גָאט ֿפון זײערע , ַאז יהוה, ּכדי זײ זָאלן גלױבן 5 –הַאנט 
און דער גָאט , דער גָאט ֿפון יצחקן, דער גָאט ֿפון ַאֿברהמען, עלטערן

  . הָאט זיך בַאװיזן צו דיר, ֿפון יעקֿבן

ַײן דשטעק ַאקָארשט ַארַײן : און גָאט הָאט װידער צו אים געזָאגט 6
רַײנגעשטעקט זַײן הַאנט אין זַײן הָאט ער ַא. הַאנט אין דַײן בוזעם

 מצֹורע זערשט זַײן הַאנט אי, און װי ער הָאט זי ַארױסגעצױגן; בוזעם
קער אום דַײן הַאנט אין דַײן :  הָאט ער געזָאגט7. ײ װי שנ]סװַײ[

און װי ער ;  זַײן בוזעםןהָאט ער אומגעקערט זַײן הַאנט אי. בוזעם
ערשט זי איז װידער געװָארן , םהָאט זי ַארױסגעצױגן ֿפון זַײן בוזע

  . ַאזױ װי זַײן לַײב

און װעלן ניט , ַאז זײ װעלן דיר ניט גלױבן, און עס װעט זַײן” 8
װעלן זײ גלױבן דעם ָקול , צוהערן צו דעם ָקול ֿפון דעם ערשטן צײכן

דָאזיקע  יד ַאז זײ װעלן,  און עס װעט זַײן9 .ֿפון דעם לעצטן צײכן
, לואון װעלן ניט צוהערן צו דַײן ָק, ױבןבײדע צײכנס אױך ניט גל

און אױסגיסן אױף דער , זָאלסטו נעמען ֿפון די װַאסערן ֿפון טַײך
װעט װערן , און דָאס װַאסער װָאס דו װעסט נעמען ֿפון טַײך, יבשה

  . “בלוט אױף דער יבשה

איך בין ניט קײן , גָאט, איך בעט דיך: הָאט משה געזָאגט צו גָאט 10
סַײ ֿפון , סַײ ֿפון אײערנעכטן, סַײ ֿפון נעכטן,  װערטערמענטש ֿפון

, װָארום איך בין שװער אױֿפן מױל; זינט דו רעדסט צו דַײן קנעכט
װער הָאט :  הָאט גָאט געזָאגט צו אים11 .און שװער אױף דער צונג

ָאדער , ָאדער װער מַאכט שטום? געמַאכט דעם מענטשן ַא מױל
 דרום גײ 12 ?גָאט, אױב ניט איך, לינדָאדער ב, ָאדער זעעדיק, טױב
און װעל דיך לערנען װָאס דו , און איך װעל זַײן מיט דַײן מױל, ַאצונד

שיק דורך , גָאט, איך בעט דיך: הָאט ער געזָאגט 13. זָאלסט רעדן
  . װעמען דו װעסט שיקן

און ער הָאט , הָאט דער צָארן ֿפון גָאט געגרימט אױף משהן 14
איך װײס ַאז ? דער ֵלִוי, יט ֿפַארַאן ַאהרן דַײן ברודעראיז נ: געזָאגט



  שמות

  

און װי , ער גײט דיר נָאך ַארױס ַאנטקעגן, און זע. ער קען יָא רעדן
 און 15 .ַאזױ װעט ער זיך הַארציק דערפרײען, ער װעט דיך דערזען
, און װעסט ַארַײנטָאן די װערטער אין זַײן מױל, װעסט רעדן צו אים
און װעל אַײך , און מיט זַײן מױל,  מיט דַײן מױלאון איך װעל זַײן

און ער װעט רעדן ֿפַאר דיר צום  16. לערנען װָאס איר זָאלט טָאן
און דו װעסט , ער װעט דיר זַײן ֿפַאר ַא מױל, און עס װעט זַײן; ֿפָאלק

 און זָאלסט נעמען אין דַײן הַאנט דעם דָאזיקן 17 .אים זַײן װי ַא גָאט
  . ט אים װעסטו טָאן די צײכנסװָאס מי, שטעקן

, איז משה געגַאנגען און הָאט זיך אומגעקערט צו זַײן שװער ִיתרֹון 18
און זיך , איך בעט דיך, לָאמיך גײן: און הָאט צו אים געזָאגט

און לָאמיך זען אױב זײ , אומקערן צו מַײנע ברידער װָאס אין ִמצַרִים
  .  גײ בשלום:הָאט ִיתרֹו געזָאגט צו משהן. לעבן נָאך

גײ קער זיך אום קײן : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן אין ִמדָין 19
װָארום געשטָארבן זַײנען די ַאלע מענטשן װָאס הָאבן , ִמצַרִים

  . געזוכט דַײן לעבן

און הָאט זײ , הָאט משה גענומען זַײן װַײב און זַײנע זין 20
ומגעקערט קײן לַאנד און ער הָאט זיך א, ַארױֿפגעזעצט אױף ַאן אײזל

און משה הָאט מיטגענומען דעם שטעקן ֿפון גָאט אין זַײן . ִמצַרִים
  . הַאנט

װען דו גײסט זיך אומקערן קײן : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 21
מערק ַאלע װּונדער װָאס איך הָאב ַארַײנגעטָאן אין דַײן , ִמצַרִים
ָאבער איך װעל ֿפעסט ; הןַאז דו זָאלסט זײ טָאן ֿפַאר ַּפרע, הַאנט

   22. און ער װעט ניט ַאװעקלָאזן דָאס ֿפָאלק, מַאכן זַײן הַארץ
מַײן : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: און זָאלסט זָאגן צו ַּפרעהן
: און איך הָאב צו דיר געזָאגט 23; ערשטגעבָארענער זון איז יׂשראל

סט אים ניט און דו װיל, ער זָאל מיר דינען, לָאז ַאװעק מַײן זון
  . איך הרגע דַײן ערשטגעבָארענעם זון, זע; ַאװעקלָאזן

הָאט אים , און עס איז געװען אונטערװעגס אין ַא הַארבעריק 24
הָאט ִצּפֹוָרה  25. און הָאט אים געװָאלט טײטן, בַאגעגנט גָאט

און הָאט ָאּפגעשניטן די פָארהױט ֿפון איר , גענומען ַא שַארֿפן שטײן
, ֿפַאר װָאר: און זי הָאט געזָאגט; ָאט צוגערירט צו זַײנע פיסאון ה, זון



  שמות

  

ה

דענצמָאל . און ער הָאט אים ָאּפגעלָאזט 26. תן ביסטו מירח-ַא בלוט
  . ֿפון װעגן דער בַאשנַײדונג, “תןח-ַא בלוט”הָאט זי דָאס געזָאגט 

. גײ ַאנטקעגן משהן צום מדבר: און גָאט הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען 27
און , און הָאט אים בַאגעגנט אױֿפן בַארג ֿפון גָאט,  ער געגַאנגעןאיז

 און משה הָאט דערצײלט ַאהרֹנען ַאלע 28 .ער הָאט אים געקושט
און ַאלע צײכנס , מיט װָאס ער הָאט אים געשיקט, װערטער ֿפון גָאט

  . װָאס ער הָאט אים בַאֿפױלן

בן אַײנגעזַאמלט ַאלע און משה און ַאהרן זַײנען געגַאנגען און הָא 29
 און ַאהרן הָאט גערעדט ַאלע 30 .עלטסטע ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

און ער הָאט געטָאן די , װָאס גָאט הָאט גערעדט צו משהן, װערטער
;  און דָאס ֿפָאלק הָאט געגלױבט31 .צײכנס ֿפַאר די אױגן ֿפון ֿפָאלק

כט ָאן די קינדער ֿפון און װי זײ הָאבן געהערט ַאז גָאט הָאט געדַא
ַאזױ הָאבן זײ זיך גענַײגט , און ַאז ער הָאט געזען זײער ּפַײן, יׂשראל

  .און זיך געבוקט

  

און הָאבן ,  און דערנָאך זַײנען משה און ַאהרן געקומען1
דער גָאט ֿפון , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה: געזָאגט צו ַּפרעהן

טוֿב צו מיר -ָאלן הַאלטן ַא ָיוםזײ ז, לָאז ַאװעק מַײן ֿפָאלק: יׂשראל
ַאז איך זָאל , װער איז יהוה:  הָאט ַּפרעה געזָאגט2 .אין דער מדבר

און , ניט איך קען יהוה? ַאװעקצולָאזן יׂשראל, צוהערן צו זַײן ָקול
דער גָאט : הָאבן זײ געזָאגט 3. ניט איך װעל אױך ַאװעקלָאזן יׂשראל

, איך בעט דיך, לָאמיר. ן ֿפַאר אונדזֿפון די ִעֿברים הָאט זיך געטרָאפ
און מיר װעלן שלַאכטן צו יהוה , גײן דרַײ טעג װעגס אין דער מדבר

ּכדי ער זָאל אונדז ניט ּפלָאגן מיט ַא מגפה ָאדער מיט , אונדזער גָאט
משה , נָאך װָאס:  הָאט דער מלך ֿפון ִמצַרִים צו זײ געזָאגט4 .שװערד

גײט צו ? דָאס ֿפָאלק ֿפון זַײן ַארבעטרַײסט איר ָאּפ , און ַאהרן
דָאס ֿפָאלק ֿפון : און ַּפרעה הָאט געזָאגט 5. אַײערע לַאסטַארבעט

און איר װילט זײ נָאך שטערן ֿפון , לַאנד איז שױן ַאצונד אױך צו פיל
  . זײערע לַאסטַארבעט

און ַּפרעה הָאט בַאֿפױלן אין יענעם טָאג די צװינגערס אין דעם  6
 איר זָאלט מער ניט 7 :ַאזױ צו זָאגן, און זַײנע אױֿפזעערס, ֿפָאלק

-ַאזױ װי נעכטן, געבן דעם ֿפָאלק שטרױ אױף צו מַאכן די ציגל



  שמות

  

 און די 8 .און זיך ָאנקלַײבן שטרױ, זײ ַאלײן זָאלן גײן. אײערנעכטן
זָאלט איר , אײערנעכטן-װָאס זײ הָאבן געמַאכט נעכטן, צָאל ציגל

װָארום פױל ; איר זָאלט דערֿפון ניט מינערן; ַארױֿפלײגן אױף זײ
מיר װילן גײן שלַאכטן צו : ַאזױ צו זָאגן, דרום שרַײען זײ, זַײנען זײ

ַאז זײ , זָאל די ַארבעט שװערער זַײן אױף די לַײט 9. אונדזער גָאט
און זיך ניט ֿפַארנעמען מיט ֿפַאלשע , זָאלן זַײן ֿפַארטָאן מיט איר

און , ױסגעגַאנגען די צװינגערס ֿפון דעם ֿפָאלקזַײנען ַאר 10 .גערײדן
ַאזױ : ַאזױ צו זָאגן, און הָאבן געזָאגט צום ֿפָאלק, זַײנע אױֿפזעערס

, גײט איר 11. איך גיב אַײך ניט קײן שטרױ: הָאט געזָאגט ַּפרעה
װָארום ֿפון אַײער ; קריגט אַײך שטרױ ֿפון װּו איר קענט געֿפינען

  . עמינערטַארבעט װערט גָארנישט ג

צו , הָאט זיך דָאס ֿפָאלק צעשּפרײט איבערן גַאנצן לַאנד ִמצַרִים 12
, און די צװינגערס הָאבן געטריבן 13. קלַײבן זַאנגװָארצל ֿפַאר שטרױ

ַאזױ װי בעת , ענדיקט אַײערע טָאגטעגלעכע ַארבעט: ַאזױ צו זָאגן
ֿפון און די אױֿפזעערס ֿפון די קינדער  14. עס איז געװען שטרױ

, װָאס די צװינגערס ֿפון ַּפרעהן הָאבן אױֿפגעזעצט איבער זײ, יׂשראל
ֿפַאר װָאס הָאט איר ניט : ַאזױ צו זָאגן, הָאבן געקריגן געשלָאגן

  ? אי נעכטן אי הַײנט, געענדיקט אַײער סכום ציגל ַאזױ װי ֿפריער

 און, זַײנען געקומען די אױֿפזעערס ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל 15
ֿפַאר װָאס טוסטו ַאזױ צו : ַאזױ צו זָאגן, הָאבן געשריען צו ַּפרעהן

און , קײן שטרױ װערט ניט געגעבן דַײנע קנעכט 16? דַײנע קנעכט
, דַײנע קנעכט קריגן געשלָאגן, און זע; מַאכט ציגל: מע הײסט אונדז

, פױל זַײט איר: הָאט ער געזָאגט 17. און די שולד איז אין דַײן ֿפָאלק
, און ַאצונד 18. מיר װילן גײן שלַאכטן צו יהוה: דרום זָאגט איר; ױלפ

און די , װָארום קײן שטרױ װעט אַײך ניט געגעבן װערן, גײט ַארבעט
  . צָאל ציגל מוזט איר צושטעלן

הָאבן די אױֿפזעערס ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל זיך געזען אין ַאן  20
ניט מינערן ֿפון אַײערע איר טָארט : צו מוזן זָאגן, אומגליק

, און זײ הָאבן געטרָאפן משהן און ַאהרֹנען 20. טָאגטעגלעכע ציגל
און זײ  21; בַײ זײער ַארױסגײן ֿפון ַּפרעהן, שטײענדיק ַאקעגן זײ
, און משּפטן, זָאל גָאט ַארָאּפקוקן אױף אַײך: הָאבן צו זײ געזָאגט

,  אױגן ֿפון ַּפרעהן אין דיחװָאס איר הָאט ֿפַארמיאוסט אונדזער רי



  שמות

  

ו

צו געבן ַא שװערד אין זײער הַאנט , און אין די אױגן ֿפון זַײנע קנעכט
  . אונדז צו הרגען

, גָאט: און הָאט געזָאגט, הָאט משה זיך צוריקגעקערט צו גָאט 22
צו װָאס גָאר הָאסטו ? ֿפַאר װָאס טוסטו שלעכטס דעם דָאזיקן ֿפָאלק

צו רעדן אין , בין געקומען צו ַּפרעהןַאז זינט איך  23? מיך געשיקט
און , בַאגײט ער זיך נָאך ערגער מיט דעם דָאזיקן ֿפָאלק, דַײן נָאמען

  .מציל זַײן הָאסטו ניט מציל געװען דַײן ֿפָאלק

  

ַאצונד װעסטו זען װָאס איך װעל :  הָאט גָאט געזָאגט צו משהן1
עט ער זײ װָארום דורך ַא שטַארקער הַאנט װ; טָאן צו ַּפרעהן

און דורך ַא שטַארקער הַאנט װעט ער זײ ַארױסטרַײבן , ַאװעקלָאזן
  .ֿפון זַײן לַאנד

  ָוֵאָרא

איך : און הָאט צו אים געזָאגט, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 2
און צו , צו יצחקן,  און איך הָאב זיך בַאװיזן צו ַאברהמען3 ;בין יהוה
מַײן נָאמען יהוה הָאב איך זיך ניט ָאבער מיט , װי גָאט ַשַדי, יעקֿבן

און איך הָאב אױך אױֿפגעשטעלט מַײן  4. געלָאזט דערקענען צו זײ
דָאס לַאנד ֿפון זײער , זײ צו געבן דָאס לַאנד ּכַנַען ,בונד מיט זײ

 און איך הָאב אױך 5 .נטױװָאס זײ הָאבן דערין געװ, נשַאפטױװ
װָאס די ִמצרים , ׂשראלגעהערט דָאס קרעכצן ֿפון די קינדער ֿפון י

דרום זָאג צו  6. און איך הָאב געדַאכט ָאן מַײן בונד, ֿפַארקנעכטן זײ
און איך װעל אַײך ַארױסציען , איך בין יהוה: די קינדער ֿפון יׂשראל

און װעל אַײך מציל זַײן ֿפון זײער , ֿפון אונטער די לַאסטן ֿפון ִמצַרִים
ײזן מיט ַאן אױסגעשטרעקטן און איך װעל אַײך אױסל, קנעכטשַאפט

 און איך װעל אַײך נעמען צו מיר 7 .און מיט גרױסע משּפטים, ָארעם
, און איר װעט װיסן; און איך װעל אַײך זַײן צום גָאט, ֿפַאר ַא ֿפָאלק

װָאס הָאט אַײך ַארױסגעצױגן ֿפון , ַאז איך בין יהוה אַײער גָאט
 װעל אַײך ברענגען אין דעם און איך 8. אונטער די לַאסטן ֿפון ִמצַרִים

עס צו געבן צו , װָאס איך הָאב אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט, לַאנד
און איך װעל עס געבן צו אַײך , און צו יעקֿבן, צו יצחקן, ַאברהמען

  . איך בין יהוה; ֿפַאר ַאן ַארב



  שמות

  

ָאבער זײ הָאבן , הָאט משה ַאזױ גערעדט צו די קינדער ֿפון יׂשראל 9
  . ו משהן ֿפון קורץ געמיט און ֿפון שװערער ַארבעטניט צוגעהערט צ

 גײ רעד צו 11 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 10
ער זָאל ַאװעקלָאזן די קינדער ֿפון , ַּפרעה דעם מלך ֿפון ִמצַרִים

: ַאזױ צו זָאגן, הָאט משה גערעדט ֿפַאר גָאט 12. יׂשראל ֿפון זַײן לַאנד
הַײנט װי ,  ֿפון יׂשראל הָאבן ניט צוגעהערט צו מירדי קינדער, זע

  ? ַאז איך הָאב ֿפַארשטָאּפטע ליּפן, װעט ַּפרעה מיך צוהערן

און זײ בַאֿפױלן , און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען 13
ּכדי , און צו ַּפרעה דעם מלך ֿפון ִמצַרִים, צו די קינדער ֿפון יׂשראל

  . ֿפון לַאנד ִמצַרִים, ינדער ֿפון יׂשראלַארױסצוציען די ק

, די זין ֿפון ראוֿבן: דָאס זַײנען די הױּפטן ֿפון זײערע ֿפָאטערהַײזער 14
דָאס זַײנען די . און ַּכרמי, ֶחצרֹון, און ַּפלוא, ַחנֹוך: יׂשראלס בָכור

און , און ָימין, ימוֵאל: און די זין ֿפון שמעונען 15. משּפחות ֿפון ראוֿבן
דָאס . און ָשאול דער זון ֿפון ַא ּכַנֲענית, און צֹוַחר, און ָיכין, ֹוַהדא

און דָאס זַײנען די נעמען ֿפון ֵלִויס  16. זַײנען די משּפחות ֿפון שמעון
און די יָארן . און מָררי, און קָהת, ֵגרשֹון: לױט זײערע געבורטן, זין

 17. און דרַײסיק יָארֿפון ֵלִויס לעבן זַײנען געװען הונדערט און זיבן 
און די  18. לױט זײערע משּפחות, און ִשמִעי, ִלבני: די זין ֿפון ֵגרשֹונען

און די יָארן . און עוזיֵאל, ֹוןחֿבראון , רצָהאון ִי, ַעמָרם: זין ֿפון קָהתן
. ֿפון קָהתעס לעבן זַײנען געװען הונדערט און דרַײ און דרַײסיק יָאר

דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון . און מושי, לימח :ןאון די זין ֿפון מָררי 19
און ַעמָרם הָאט זיך גענומען זַײן מומע  20 .ֵלִוי לױט זײערע געבורטן

און . און זי הָאט אים געבָארן ַאהרֹנען און משהן, יֹוֶכֶבדן ֿפַאר ַא װַײב
די יָארן ֿפון ַעמָרמס לעבן זַײנען געװען הונדערט און זיבן און 

 22 .און זכרי, און ֶנֶפג, חקֹר: רןצָהאון די זין ֿפון ִי 21. רדרַײסיק יָא
און ַאהרן  23. און ִסתרי, און ֶאלָצָפן, מיָשֵאל: און די זין ֿפון עוזיֵאלן

די שװעסטער , הָאט זיך גענומען ֶאליֶשַבע די טָאכטער ֿפון ַעמיָנָדבן
און , ָנָדבןאון זי הָאט אים געבָארן , ֿפַאר ַא װַײב, ֿפון ַנחשֹונען

און , ַאסיר: רחןאון די זין ֿפון קֹ 24. ָתָמרןאיאון , ֶאלָעָזרן, ַאביהואן
און  25 .יםחדָאס זַײנען די משּפחות ֿפון די ָקר. און ַאביָאָסף, ֶאלָקָנה

ֶאלָעָזר דער זון ֿפון ַאהרֹנען הָאט זיך גענומען אײנע ֿפון די טעכטער 
דָאס . סןח און זי הָאט אים געבָארן ּפינ;ֿפון ּפוטיֵאלן זיך ֿפַאר ַא װַײב

זַײנען די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די לִוִיים לױט זײערע 



  שמות

  

ז

װָאס גָאט הָאט צו זײ , דָאס זַײנען ַאהרן און משה 26. משּפחות
ציט ַארױס די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון לַאנד ִמצַרִים לױט : געזָאגט

ָאס די װָאס הָאבן גערעדט צו ַּפרעה  זײ זַײנען ד27 .זײערע מחנות
ּכדי ַארױסצוציען די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון , דעם מלך ֿפון ִמצַרִים

  . דָאס זַײנען משה און ַאהרן. ִמצַרִים

און עס איז געװען אין דעם טָאג װָאס גָאט הָאט גערעדט צו  28
ױ צו ַאז, הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 29. משהן אין לַאנד ִמצַרִים

רעד צו ַּפרעה דעם מלך ֿפון ִמצַרִים ַאלץ װָאס ; איך בין יהוה: זָאגן
איך הָאב דָאך : הָאט משה געזָאגט ֿפַאר גָאט. איך רעד צו דיר
  ?און װי װעט ַּפרעה צוהערן צו מיר, ֿפַארשטָאּפטע ליּפן

   

איך הָאב דיך געמַאכט װי ַא , זע:  הָאט גָאט געזָאגט צו משהן1
דו  2. און ַאהרן דַײן ברודער װעט זַײן דַײן נביא, ַּפרעהןגָאט צו 

און ַאהרן דַײן ברודער , װעסט רעדן ַאלץ װָאס איך װעל דיר בַאפעלן
ער זָאל ַאװעקלָאזן די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון , װעט רעדן צו ַּפרעהן

און װעל מערן ,  און איך װעל הַארט מַאכן ַּפרעהס הַארץ3 .זַײן לַאנד
ָאבער ַּפרעה  4. ע צײכנס און מַײנע װּונדער אין לַאנד ִמצַרִיםמַײנ

און איך װעל ַארױֿפטָאן מַײן הַאנט אױף , װעט ניט צוהערן צו אַײך
די קינדער ֿפון , מַײן ֿפָאלק, און װעל ַארױסציען מַײנע מחנות, ִמצַרִים
און די ִמצרים  5. מיט גרױסע משּפטים, ֿפון לַאנד ִמצַרִים, יׂשראל

װען איך װעל אױסשטרעקן מַײן הַאנט , ַאז איך בין יהוה, װעלן װיסן
און װעל ַארױסציען די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון צװישן , אױף ִמצַרִים

  . זײ

, ַאזױ װי גָאט הָאט זײ בַאֿפױלן; הָאבן משה און ַאהרן ַאזױ געטָאן 6
, ציק יָאראון משה איז געװען ַא מַאן ֿפון ַאכ 7. ַאזױ הָאבן זײ געטָאן

װען זײ הָאבן גערעדט צו , און ַאהרן ַא מַאן ֿפון דרַײ און ַאכציק יָאר
  . ַּפרעהן

ַאז  9 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן און צו ַאהרֹנען 8
; גיט ֿפון אַײך ַא װּונדער: ַאזױ צו זָאגן, ַּפרעה װעט רעדן צו אַײך
און טו ַא װָארף ֿפַאר , ַײן שטעקןנעם ד: זָאלסטו זָאגן צו ַאהרֹנען

  . װעט ער װערן ַא שלַאנג, ַּפרעהן



  שמות

  

און זײ הָאבן ַאזױ , זַײנען משה און ַאהרן געקומען צו ַּפרעהן 10
און ַאהרן הָאט ַא װָארף געטָאן זַײן ; װי גָאט הָאט בַאֿפױלן, געטָאן

ן ַא און ער איז געװָאר, און ֿפַאר זַײנע קנעכט, שטעקן ֿפַאר ַּפרעהן
  . שלַאנג

, און אױך זײ, שפיםמים און די מַכהָאט אױך ַּפרעה גערוֿפן די חָכ 11
הָאבן געטָאן דעס גלַײכן מיט זײערע , די ַחרטומים ֿפון ִמצַרִים

און זײ הָאבן ַא װָארף געטָאן איטלעכער זַײן  12. ֿפַארבָארגענע קונצן
נס שטעקן הָאט ָאבער ַאהר; און זײ זַײנען געװָארן שלַאנגען, שטעקן

  . אַײנגעשלונגען זײערע שטעקנס

און ער הָאט ניט , און ַּפרעהס הַארץ איז געבליבן ֿפעסט 13
  . ַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט, צוגעהערט צו זײ

ער , ַּפרעהס הַארץ איז הַארט: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 14
, זע;  דער ֿפריגײ צו ַּפרעהן אין 15 .װיל ניט ַאװעקלָאזן דָאס ֿפָאלק

בַײם , װעסטו זיך שטעלן אים ַאנטקעגן, ער גײט ַארױס צום װַאסער
און דעם שטעקן װָאס איז ֿפַארקערט געװָארן אין ַא , ברעג טַײך

: און זָאלסט זָאגן צו אים 16. אין דַײן הַאנטן זָאלסטו נעמע, שלַאנג
זױ צו ַא, הָאט מיך געשיקט צו דיר, דער גָאט ֿפון די ִעברים, יהוה
און ; זײ זָאלן מיר דינען אין דער מדבר, לָאז ַאװעק מַײן ֿפָאלק: זָאגן
: הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 17. הָאסט ניט צוגעהערט ביז ַאהער, זע

איך שלָאג מיט דעם , זע: ַאז איך בין יהוה, דערמיט װעסטו װיסן
 און עס, אױֿפן װַאסער װָאס אין טַײך, שטעקן װָאס אין מַײן הַאנט

און די פיש װָאס אין טַײך װעלן  18 .װעט ֿפַארקערט װערן אין בלוט
און די ִמצרים , און דער טַײך װעט ֿפַארשטונקען װערן, אױסשטַארבן

  . װעלן זיך עקלען צו טרינקען װַאסער אױסן טַײך

נעם דַײן : זָאג צו ַאהרֹנען: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 19
,  הַאנט אױף די װַאסערן ֿפון ִמצַרִיםאון שטרעק אױס דַײן, שטעקן

און אױף זײערע , אױף זײערע טַײכן, אױף זײערע שטרָאמען
און זײ , און אױף ַאלע זײערע ָאנזַאמלונגען ֿפון װַאסער, געמױזעכצן

סַײ , און עס זָאל זַײן בלוט אין גַאנצן לַאנד ִמצַרִים ;זָאלן װערן בלוט
  . נעסַײ אין שטײנער, אין הילצערנע ּכלים

און ער . װי גָאט הָאט בַאֿפױלן, הָאבן משה און ַאהרן ַאזױ געטָאן 20
און הָאט געשלָאגן דָאס װַאסער , הָאט אױֿפגעהױבן דעם שטעקן



  שמות

  

ח

און ֿפַאר די אױגן ֿפון זַײנע , ֿפַאר די אױגן ֿפון ַּפרעהן, װָאס אין טַײך
ט און דָאס גַאנצע װַאסער װָאס אין טַײך איז ֿפַארקער; קנעכט

און די פיש װָאס אין טַײך זַײנען  21 .געװָארן אין בלוט
און די , און דער טַײך איז ֿפַארשטונקען געװָארן, אױסגעשטָארבן

און דָאס  ;ִמצרים הָאבן ניט געקענט טרינקען װַאסער אױסן טַײך
  . בלוט איז געװען אין גַאנצן לַאנד ִמצַרִים

ן דעס גלַײכן מיט זײערע הָאבן די ַחרטומים ֿפון ִמצַרִים געטָא 22
און ער , און ַּפרעהס הַארץ איז געבליבן ֿפעסט; ֿפַארבָארגענע קונצן

און ַּפרעה  23. ַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט; הָאט ניט צוגעהערט צו זײ
און הָאט , הָאט זיך אומגעקערט און איז ַארַײנגעגַאנגען אין זַײן הױז

און ַאלע ִמצרים הָאבן  24 .אױך דָאס ניט גענומען צום הַארצן
װָארום זײ הָאבן ניט , געגרָאבן ַארום טַײך נָאך װַאסער צום טרינקען
 און עס זַײנען 25 .געקענט טרינקען ֿפון די װַאסערן ֿפון טַײך

נָאך דעם װי גָאט הָאט געשלָאגן דעם , דערפילט געװָארן זיבן טעג
  . טַײך

: און זָאג צו אים, רעהןקום צו ַּפ: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 26
 .זײ זָאלן מיר דינען, לָאז ַאװעק מַײן ֿפָאלק: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט

ָאט ּפלָאג איך דַײן גַאנצן , און אױב דו װילסט זײ ניט ַאװעקלָאזן 27
און זײ , און דער טַײך װעט װידמענען פרעש 28. גֿבול מיט פרעש
און אין דַײן ,  הױזאון װעלן קומען אין דַײן, װעלן ַארױֿפגײן
און , און אין הױז ֿפון דַײנע קנעכט, און אױף דַײן בעט, שלָאפקַאמער

. און אין דַײנע טײגמולטערס, און אין דַײנע אױװנס, אױף דַײן ֿפָאלק
װעלן , אי אױף ַאלע דַײנע קנעכט, אי אױף דַײן ֿפָאלק, אי אױף דיר 29

  .ַארױֿפגײן די פרעש

  

שטרעק : זָאג צו ַאהרֹנען: ט צו משהן און גָאט הָאט געזָאג1
אױף די , אױס דַײן הַאנט מיט דַײן שטעקן אױף די שטרָאמען

און ברענג ַארױף פרעש אױֿפן לַאנד , און אױף די געמױזעכצן, טַײכן
און ַאהרן הָאט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט אױף די  2 .ִמצַרִים

און הָאבן , געגַאנגעןאון די פרעש זַײנען ַארױֿפ, װַאסערן ֿפון ִמצַרִים
הָאבן די ַחרטומים געטָאן דעס גלַײכן  3. בַאדעקט דָאס לַאנד ִמצַרִים



  שמות

  

און זײ הָאבן ַארױֿפגעברַאכט פרעש , מיט זײערע ֿפַארבָארגענע קונצן
  . אױֿפן לַאנד ִמצַרִים

בעט : און הָאט געזָאגט, און ַּפרעה הָאט גערוֿפן משהן און ַאהרֹנען 4
און , ל ָאּפטָאן די פרעש ֿפון מיר און ֿפון מַײן ֿפָאלקער זָא, צו יהוה

הָאט  5. זײ זָאלן שלַאכטן צו יהוה, איך װעל ַאװעקלָאזן דָאס ֿפָאלק
אױף װען זָאל ; הָאב דעם ּכבוד איבער מיר: משה געזָאגט צו ַּפרעהן

צו , און ֿפַאר דַײן ֿפָאלק, און ֿפַאר דַײנע קנעכט, איך בעטן ֿפַאר דיר
ַאז נָאר אין טַײך , און ֿפון דַײנע הַײזער, רשנַײדן די פרעש ֿפון דירֿפַא

הָאט ער . אױף מָארגן: הָאט ער געענטֿפערט 6? זָאלן זײ בלַײבן
ַאז ניטָא ַאזַא װי יהוה , ּכדי זָאלסט װיסן! ַאזױ װי דַײן װָארט: געזָאגט

 ֿפון דַײנע און, און די פרעש װעלן זיך ָאּפטָאן ֿפון דיר 7. אונדזער גָאט
נָאר אין טַײך װעלן ; און ֿפון דַײן ֿפָאלק, און ֿפון דַײנע קנעכט, הַײזער

  . זײ בלַײבן

און משה הָאט , זַײנען משה און ַאהרן ַארױסגעגַאנגען ֿפון ַּפרעהן 8
געשריען צו גָאט ֿפון װעגן די פרעש װָאס ער הָאט ַארױֿפגעטָאן אױף 

און די , ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון משהןאון גָאט הָאט געטָאן  9. ַּפרעהן
און ֿפון די , ֿפון די הױפן, פרעש זַײנען אױסגעשטָארבן ֿפון די הַײזער

, און מע הָאט זײ צונױֿפגעשַארט הױפנס אױף הױפנס 10. ֿפעלדער
  . און דָאס לַאנד איז ֿפַארשטונקען געװָארן

, ערלַײכטערונגַאז עס איז געװָארן ַא ד, און װי ַּפרעה הָאט געזען 11
און הָאט ניט צוגעהערט צו , ַאזױ הָאט ער הַארט געמַאכט זַײן הַארץ

  . ַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט; זײ

שטרעק אױס : זָאג צו ַאהרֹנען: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 12
און ער זָאל װערן , און שלָאג דעם שטױב ֿפון דער ערד, דַײן שטעקן

און ; ָאבן זײ ַאזױ געטָאן ה13. ַאנד ִמצַרִיםאומגעציפער אין גַאנצן ל
און ער הָאט , ַאהרן הָאט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט מיט זַײן שטעקן

און עס איז געװָארן , געשלָאגן דעם שטױב ֿפון דער ערד
דער גַאנצער שטױב ֿפון ; אומגעציפער אױף מענטשן און אױף בהמות

און  14. ן לַאנד ִמצַרִיםדער ערד איז געװָארן אומגעציפער אין גַאנצ
די ַחרטומים הָאבן דעס גלַײכן געַארבעט מיט זײערע ֿפַארבָארגענע 

. ָאבער זײ הָאבן ניט געקענט, קונצן ַארױסצוברענגען אומגעציפער
 15. און דָאס אומגעציפער איז געװען אױף מענטשן און אױף בהמות



  שמות

  

ר ֿפון גָאט איז ַא פינגע: און די ַחרטומים הָאבן געזָאגט צו ַּפרעהן
און ער הָאט ניט , ָאבער ַּפרעהס הַארץ איז געבליבן ֿפעסט. דָאס

  . ַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט; צוגעהערט צו זײ

און , ֿפעדער זיך אין דער ֿפרי: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 16
זָאלסטו זָאגן , ער גײט ַארױס צום װַאסער, זע; שטעל זיך ֿפַאר ַּפרעהן

זײ זָאלן מיר , לָאז ַאװעק מַײן ֿפָאלק: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: צו אים
ָאט שיק איך , װָארום אױב דו לָאזט ניט ַאװעק מַײן ֿפָאלק 17. דינען

און אין , און אױף דַײן ֿפָאלק, און אױף דַײנע קנעכט, ָאן אױף דיר
און די הַײזער ֿפון ִמצַרִים װעלן , ַא געמיש פליגן, דַײנע הַײזער

און אױך די ערד װָאס זײ , נגעֿפילט װערן מיט דעם געמיש פליגןָא
און איך װעל ָאּפזונדערן אין יענעם טָאג דָאס  18. זַײנען אױף איר

ַאז דָאס געמיש , װָאס מַײן ֿפָאלק הַאלט זיך אױף דערין, לַאנד גֹוֶשן
 בין אין, יהוה, ַאז איך, ּכדי זָאלסט װיסן, פליגן זָאל דָארטן ניט זַײן

און איך װעל מַאכן ַאן ָאּפשײדונג צװישן מַײן ֿפָאלק און  19. לַאנד
  . אױף מָארגן װעט געשען דערדָאזיקער צײכן. צװישן דַײן ֿפָאלק

און עס איז געקומען ַא געדיכט געמיש : און גָאט הָאט ַאזױ געטָאן 20
און אין , און אין הױז ֿפון זַײנע קנעכט, פליגן אין הױז ֿפון ַּפרעהן

דָאס לַאנד איז ֿפַארװיסט געװָארן ֿפון װעגן דעם . גַאנצן לַאנד ִמצַרִים
  . געמיש פליגן

גײט : און הָאט געזָאגט, הָאט ַּפרעה גערוֿפן משהן און ַאהרֹנען 21
עס איז ניט : הָאט משה געזָאגט 22. שלַאכט צו אַײער גָאט אין לַאנד

ן די ִמצרים װעלן װָארום די אומװערדיקײט ֿפו, רעכט ַאזױ צו טָאן
ַאז מיר װעלן שלַאכטן די , זע; מיר שלַאכטן צו יהוה אונדזער גָאט

צי װעלן זײ אונדז , אומװערדיקײט ֿפון די ִמצרים ֿפַאר זײערע אױגן
, דרַײ טעג װעגס װעלן מיר גײן אין דער מדבר 23? ניט ֿפַארשטײנען

װעט ַאזױ װי ער , און מיר װעלן שלַאכטן צו יהוה אונדזער גָאט
איר , איך װעל אַײך ַאװעקלָאזן: הָאט ַּפרעה געזָאגט 24. אונדז הײסן

נָאר זײער װַײט , זָאלט שלַאכטן צו יהוה אַײער גָאט אין דער מדבר
איך גײ , זע: הָאט משה געזָאגט 25. בעט ֿפַאר מיר. זָאלט איר ניט גײן

זָאל זיך ַאז דָאס געמיש פליגן , און װעל בעטן צו יהוה, ַארױס ֿפון דיר
זָאל ; און ֿפון זַײן ֿפָאלק, ֿפון זַײנע קנעכט, מָארגן ָאּפטָאן ֿפון ַּפרעהן

ניט ַאװעקצולָאזן דָאס , געשּפעט ָאבער ַּפרעה ניט װידער מַאכן
  . צו שלַאכטן צו יהוהֿפָאלק



  שמות

  

ט

און הָאט געבעטן צו , און משה איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ַּפרעהן 26
  ,  געטָאן ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון משהןאון גָאט הָאט 27. גָאט

  , ֿפון זַײנע קנעכט, ֿפון ַּפרעהן, און הָאט ָאּפגעטָאן דָאס געמיש פליגן
  . ניט ַאן אײנציקע איז געבליבן; און ֿפון זַײן ֿפָאלק

און , ָאבער ַּפרעה הָאט אױך דָאס מָאל הַארט געמַאכט זַײן הַארץ 28
  .ָאלקהָאט ניט ַאװעקגעלָאזן דָאס ֿפ

  

און רעד צו , קום צו ַּפרעהן:  און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן1
לָאז : דער גָאט ֿפון די ִעברים, ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה: אים

װָארום אױב דו װילסט ניט  2. זײ זָאלן מיר דינען, ַאװעק מַײן ֿפָאלק
װעט די הַאנט ֿפון , זע 3, און הַאלטסט זײ נָאך װַײטער, ַאװעקלָאזן

, אױף די אײזלען, אױף די ֿפערד, גָאט זַײן אױף דַײן ֿפי װָאס אין ֿפעלד
ַא זײער שװערע ; און אױף די שָאּפ, אױף די רינדער, אױף די קעמלען

און גָאט װעט ָאּפזונדערן צװישן דעם פי ֿפון יׂשראל און  4. מגפה
ער און ֿפון ַאלץ װָאס געהערט צו די קינד, צװישן דעם פי ֿפון ִמצַרִים

און גָאט הָאט געמַאכט ַא  5. ֿפון יׂשראל װעט גָארנישט שטַארבן
  . מָארגן װעט גָאט טָאן די דָאזיקע זַאך אין לַאנד: ַאזױ צו זָאגן, צַײט

און דָאס גַאנצע , און גָאט הָאט געטָאן די דָאזיקע זַאך אױף מָארגן 6
ון די קינדער ָאבער ֿפון דעם פי ֿפ, פי ֿפון ִמצַרִים איז אױסגעשטָארבן

און ַּפרעה הָאט  7 .ֿפון יׂשראל איז ַאן אײנציקס ניט געשטָארבן
ערשט ֿפון דעם פי ֿפון יׂשראל איז צו מָאל ַאן אײנציקס ניט , געשיקט

און ער הָאט , ָאבער ַּפרעהס הַארץ איז געבליבן הַארט. געשטָארבן
  . ניט ַאװעקגעלָאזן דָאס ֿפָאלק

נעמט אַײך : צו משהן און צו ַאהרֹנעןאון גָאט הָאט געזָאגט  8
און משה זָאל עס ַא , אַײערע ֿפולע הױפנס ַאש ֿפון ַא קַאלכאױװן

און עס װעט  9. ֿפַאר די אױגן ֿפון ַּפרעהן, װָארף טָאן ַאקעגן הימל
און װערן ַא גרינד װָאס , װערן צו שטױב איבערן גַאנצן לַאנד ִמצַרִים

אין , מענטשן און אױף בהמותאױף , שלָאגט אױס אין בלָאטערן
  . גַאנצן לַאנד ִמצַרִים

און זײ הָאבן זיך , הָאבן זײ גענומען ַאש ֿפון ַא קַאלכאױװן 10
און משה הָאט עס ַא װָארף געטָאן ַאקעגן , געשטעלט ֿפַאר ַּפרעהן



  שמות

  

, און עס איז געװָארן ַא גרינד װָאס שלָאגט אױס אין בלָאטערן, הימל
און די ַחרטומים הָאבן ניט  11. המותאױף מענטשן און אױף ב

װָארום דער גרינד , געקענט שטײן ֿפַאר משהן ֿפון װעגן דעם גרינד
  . איז געװען אױף די ַחרטומים ַאזױ װי אױף גַאנץ ִמצַרִים

און ער הָאט ניט , ָאבער גָאט הָאט ֿפעסט געמַאכט ַּפרעהס הַארץ 12
  . צו משהןַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט ; צוגעהערט צו זײ

און , ֿפעדער זיך אין דער ֿפרי: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 13
ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער : און זָאג צו אים, שטעל זיך ֿפַאר ַּפרעהן
 14. זײ זָאלן מיר דינען, לָאז ַאװעק מַײן ֿפָאלק: גָאט ֿפון די ִעברים

אױף , ױף דיר גוֿפאשיק איך ָאן ַאלע מַײנע ּפלָאגן א װַײל דָאס מָאל
ַאז ניטָא ַאזַא , ּכדי זָאלסט װיסן, און אױף דַײן ֿפָאלק, דַײנע קנעכט

 װָארום איך װָאלט ַאצונד 15 .װי איך אױף דער גַאנצער ערד
און װָאלט געשלָאגן דיך און דַײן ֿפָאלק , אױסגעשטרעקט מַײן הַאנט

 16.  דער ערדַאז דו װָאלסט ֿפַארטיליקט געװָארן ֿפון, מיט ַא מגֿפה
ּכדי דיר צו װַײזן מַײן , און נָאר דרום הָאב איך דיך געלָאזט בַאשטײן

 .און ּכדי מע זָאל דערצײלן מַײן נָאמען איבער דער גַאנצער ערד, ּכוח
זײ ניט ,  נָאך ַאלץ דערהײבסטו זיך ַאקעגן מַײן ֿפָאלק17

ט זײער ַא איך מַאך רעגענען מָארגן אין דער צַײ, זע 18. ַאװעקצולָאזן
װָאס ַאזַא װי ער איז ניט געװען אין ִמצַרִים ֿפון דעם , שװערן הָאגל

און  19. טָאג װָאס זי איז געגרונטפעסט געװָארן און ביז ַאצונד
; און ַאלץ װָאס דו הָאסט אין ֿפעלד, ַאצונד שיק ַארַײנטרַײבן דַײן ֿפי

און , עלדיעטװעדער מענטש און בהמה װָאס װעט זיך געֿפינען אין ֿפ
װעט אױף זײ נידערן דער , װעט ניט ַארַײנגענומען װערן אין הױז

  . און זײ װעלן שטַארבן, הָאגל

דער ֿפון ַּפרעהס דינער װָאס הָאט מֹורא געהַאט ֿפַאר גָאטס  20
הָאט געמַאכט ַאנטרינען זַײנע קנעכט און זַײן פי אין די , װָארט
זַײן הַארץ אױף גָאטס און װער עס הָאט ניט געטָאן  21. הַײזער
  . הָאט איבערגעלָאזן זַײנע קנעכט און זַײן פי אין ֿפעלד, װָארט

שטרעק אױס דַײן הַאנט ַאקעגן : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 22
, אױף מענטשן, און זָאל װערן ַא הָאגל אין גַאנצן לַאנד ִמצַרִים, הימל

אין לַאנד , ן ֿפעלדער ֿפו)ץ(און אױף ַאלע קרַײטעכ, און אױף בהמות
  . ִמצַרִים



  שמות

  

און גָאט , הָאט משה אױסגעשטרעקט זַײן שטעקן ַאקעגן הימל 23
און ַא ֿפַײער איז ַארָאּפגעֿפַאלן אױף , הָאט געגעבן דונערן און הָאגל

און גָאט הָאט געמַאכט רעגענען ַא הָאגל אױֿפן לַאנד ; דער ערד
יט ַא ֿפלַאקעריקן ֿפַײער אין מ, און עס איז געװען ַא הָאגל 24. ִמצַרִים

װָאס ַאזַא װי ער איז ניט געװען אין , זײער ַא שװערער, מיטן הָאגל
און דער  25. ֿפון זינט עס איז געװָארן צום ֿפָאלק, גַאנצן לַאנד ִמצַרִים

הָאגל הָאט אַײנגעשלָאגן אין גַאנצן לַאנד ִמצַרִים ַאלץ װָאס אױֿפן 
אױך יעטװעדער קרַײטעכץ ֿפון ;  בהמהֿפון ַא מענטשן ביז ַא, ֿפעלד

און יעטװעדער בױם ֿפון ֿפעלד , ֿפעלד הָאט דער הָאגל אױסגעשלָאגן
װָאס דָארטן זַײנען געװען ,  נָאר אין לַאנד גֹוֶשן26 .הָאט ער צעברָאכן

  . איז קײן הָאגל ניט געװען, די קינדער ֿפון יׂשראל

און ער הָאט , ן ַאהרֹנעןהָאט ַּפרעה געשיקט און גערוֿפן משהן או 27
, יהוה איז גערעכט; איך הָאב געזינדיקט דָאס מָאל: צו זײ געזָאגט

און זָאל , בעט צו יהוה 28. און איך און מַײן ֿפָאלק זַײנען אומגערעכט
און איך װעל אַײך , זַײן גענוג די דונערן ֿפון גָאט און דער הָאגל

הָאט משה צו אים  29. און איר װעט מער ניט בלַײבן, ַאװעקלָאזן
װעל איך אױסשּפרײטן מַײנע , װי איך גײ ַארױס ֿפון שטָאט: געזָאגט

און דער הָאגל װעט מער , װעלן די דונערן אױֿפהערן; הענט צו יהוה
און דו און  30. ּכדי זָאלסט װיסן ַאז צו יהוה געהערט די ערד; ניט זַײן

ניט מֹורא ֿפַאר גָאט ַאז איר הָאט נָאך ַאלץ ,  איך װײס–דַײנע קנעכט 
  . יהוה

, און דער ֿפלַאקס און דער גערשט זַײנען אױסגעשלָאגן געװָארן 31
און דער ֿפלַאקס אין , װָארום דער גערשט איז געװען אין זַאנג

ָאבער דער װײץ און דער טונקלװײץ זַײנען ניט  32. בלִיונג
  . װַײל זײ װערן שּפעט צַײטיק, אױסגעשלָאגן געװָארן

און הָאט ,  משה איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ַּפרעהן אױסן שטָאטאון 33
און די דונערן און דער הָאגל , אױסגעשּפרײט זַײנע הענט צו גָאט

און דער רעגן הָאט מער ניט געגָאסן אױף דער , הָאבן אױֿפגעהערט
  . ערד

ַאז דער רעגן און דער הָאגל און די , און װי ַּפרעה הָאט געזען 34
און , ַאזױ הָאט ער װַײטער געזינדיקט, בן אױֿפגעהערטדונערן הָא

און ַּפרעהס  35. ער און זַײנע קנעכט, הָאט הַארט געמַאכט זַײן הַארץ



  שמות

  

י

און ער הָאט ניט ַאװעקגעלָאזן די קינדער , הַארץ איז געבליבן ֿפעסט
  .ַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט דורך משהן; ֿפון יׂשראל

  אּבֹ
װָארום איך , קום צו ַּפרעהן: גט צו משהן און גָאט הָאט געזָא1

, הָאב הַארט געמַאכט זַײן הַארץ און דָאס הַארץ ֿפון זַײנע קנעכט
און ּכדי  2; ּכדי איך זָאל טָאן מַײנע דָאזיקע צײכנס צװישן אים

, און ֿפון דַײן זונס זון, זָאלסט דערצײלן אין די אױערן ֿפון דַײן זון
און מַײנע צײכנס װָאס איך הָאב , צַרִיםװָאס איך הָאב ָאנגעטָאן ִמ

  . ַאז איך בין יהוה, און איר זָאלט װיסן; געמַאכט צװישן זײ

און זײ הָאבן צו אים , זַײנען משה און ַאהרן געקומען צו ַּפרעהן 3
ביז װַאנען : ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון די ִעֿברים: געזָאגט

זײ זָאלן , לָאז ַאװעק מַײן ֿפָאלק? ר מירװעסטו זיך ניט װעלן בײגן ֿפַא
ָאט , װָארום אױב דו װיסלט ניט ַאװעקלָאזן מַײן ֿפָאלק 4. מיר דינען

און ער װעט  5. ברענג איך מָארגן ַא הײשעריק אין דַײן גֿבול
ַאז מע װעט ניט קענען , ֿפַארדעקן דעם ָאנבליק ֿפון דער ערד

עם רעשט ֿפון דער און ער װעט אױֿפעסן ד; ַארױסזען די ערד
און װעט אױֿפעסן , װָאס אַײך איז געבליבן ֿפון דעם הָאגל, ַאנטרינונג

און ָאנגעֿפילט  6. יעטװעדער בױם װָאס װַאקסט בַײ אַײך אױֿפן ֿפעלד
און די , און די הַײזער ֿפון ַאלע דַײנע קנעכט, װעלן װערן דַײנע הַײזער
טערן און דַײנע עלטערנס װָאס דַײנע על; הַײזער ֿפון גַאנץ ִמצַרִים

װָאס זײ זַײנען געװען אױף , עלטערן הָאבן ניט געזען ֿפון דעם טָאג
,  און ער הָאט זיך אומגעקערט–. און ביז הַײנטיקן טָאג, דער ערד

  . און איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ַּפרעהן

ַאנען װעט ווביז : הָאבן ַּפרעהס קנעכט צו אים געזָאגט 7
און , לָאז ַאװעק די לַײט?  זַײן ֿפַאר ַא שטרױכלונגדערדָאזיקער אונדז

צי נָאך װײסטו ניט ַאז ִמצַרִים גײט . זָאלן זײ דינען יהוה זײער גָאט
  ? אונטער

און ער הָאט , הָאט מען אומגעקערט משהן און ַאהרֹנען צו ַּפרעהן 8
ָאבער װער און װער ; גײט דינט יהוה אַײער גָאט: צו זײ געזָאגט

  מיט אונדזערע יונגע און : הָאט משה געזָאגט 9?  גײערזַײנען די
אונדזערע זין און מיט  מיט; מיט אונדזערע ַאלטע װעלן מיר גײן



  שמות

  

מיט אונדזערע שָאּפ און מיט אונדזערע רינדער , אונדזערע טעכטער
הָאט ער  10. טוֿב צו יהוה איז בַײ אונדז-װָארום ַא ָיום; װעלן מיר גײן
װי איך װעל אַײך ,  יהוה ַאזױ זַײן מיט אַײךזָאל: צו זײ געזָאגט

ַאז איר הָאט עּפעס שלעכטס , זעט! ַאװעקלָאזן מיט אַײערע געזינטן
, גײט ַאקָארשט איר מענער און דינט יהוה! ניט ַאזױ 11. אין אױסקוק

 און מע הָאט זײ –. װָארום דָאס איז דָאך װָאס איר ֿפַארלַאנגט
  . הןַארױסגעטריבן ֿפון ֿפַאר ַּפרע

שטרעק אױס דַײן הַאנט אױֿפן לַאנד : הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 12
און ער װעט ַארױֿפגײן אױֿפן לַאנד , ִמצַרִים װעגן דעם הײשעריק

ַאלץ , און װעט אױֿפעסן יעטװעדער קרַײטעכץ ֿפון דער ערד, ִמצַרִים
  . װָאס דער הָאגל הָאט איבערגעלָאזן

, ן שטעקן אױֿפן לַאנד ִמצַרִיםאון משה הָאט אױסגעשטרעקט זַײ 13
װינט אױֿפן לַאנד יענעם גַאנצן טָאג -און גָאט הָאט געטריבן ַא מזרח

ַאזױ הָאט דער , װי עס איז געװָארן ֿפרימָארגן; און די גַאנצע נַאכט
  און דער הײשעריק  14. װינט ָאנגעטרָאגן דעם הײשעריק- מזרח

 און הָאט זיך, צַרִיםאיז ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן גַאנצן לַאנד ִמ
ניט ֿפַאר ; ַארָאּפגעלָאזט אין דעם גַאנצן גֿבול ֿפון ִמצַרִים זײער שװער

און ניט נָאך אים װעט זַײן , אים איז געװען ַאזַא הײשעריק װי ער
,  און ער הָאט ֿפַארדעקט דעם ָאנבליק ֿפון דער גַאנצער ערד15 .ַאזַא

ט אױֿפגעגעסן ָאער האון ; און די ערד איז פינצטער געװָארן
, און יעטװעדער ֿפרוכט ֿפון בױם, יעטװעדער קרַײטעכץ ֿפון דער ערד
און עס איז ניט געבליבן קײן ; װָאס דער הָאגל הָאט איבערגעלָאזן

גרינס ֿפון ַא בױם ָאדער ֿפון ַא קרַײטעכץ ֿפון ֿפעלד אין גַאנצן לַאנד 
  . ִמצַרִים

: און הָאט געזָאגט, ן און ַאהרֹנעןהָאט ַּפרעה גערוֿפן אױף גיך משה 16
און ַאצונד  17. און צו אַײך, איך הָאב געזינדיקט צו יהוה אַײער גָאט

און בעט צו יהוה , מַײן חטא בלױז דָאס מָאל, איך בעט דיך, ֿפַארגיב
  . ער זָאל ָאּפטָאן ֿפון מיר נָאר די דָאזיקע ּפעסט, אַײער גָאט

 19 .און הָאט געבעטן צו גָאט, ַּפרעהןאיז ער ַארױסגעגַאנגען ֿפון  18
װָאס הָאט , װינט-און גָאט הָאט ֿפַארקערט זײער ַא שטַארקן מערֿב

און הָאט אים ַארַײנגעשטוּפט אין , ַאװעקגעטרָאגן דעם הײשעריק



  שמות

  

יא

ניט ַאן אײנציקער הײשעריק איז געבליבן אין גַאנצן גֿבול ; סוף-ים
  . ֿפון ִמצַרִים

און ער הָאט ניט , עסט געמַאכט ַּפרעהס הַארץָאבער גָאט הָאט ֿפ 20
  . ַאװעקגעלָאזן די קינדער ֿפון יׂשראל

שטרעק אױס דַײן הַאנט ַאקעגן : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 21
ַאז מע , און זָאל װערן ַא ֿפינצטערניש איבערן לַאנד ִמצַרִים, הימל

  . זָאל קענען ָאנטַאּפן די ֿפינצטערניש

און עס איז , ה אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט ַאקעגן הימלהָאט מש 22
זײ  23. געװען ַא שטָאקֿפינצטערניש אין גַאנצן לַאנד ִמצַרִים דרַײ טעג

און זײ הָאבן זיך קײנער ניט , הָאבן אײנער דעם ַאנדערן ניט געזען
ָאבער בַײ ַאלע קינדער ֿפון . אױֿפגעהױבן ֿפון זַײן ָארט דרַײ טעג

  . נערטערװױען ליכטיק אין זײערע יׂשראל איז געװ

נָאר ; גײט דינט יהוה: און הָאט געזָאגט, הָאט ַּפרעה גערוֿפן משהן 24
אַײערע ; אַײערע שָאּפ און אַײערע רינדער זָאלן זיך ָאּפשטעלן

אי דו מוזט : הָאט משה געזָאגט 25. געזינטן זָאלן אױך גײן מיט אַײך
ּכדי מיר זָאלן , ַאנדָאּפֿפעראונדז מיטגעבן שלַאכטָאּפֿפער און בר

אי אונדזער פי מוז מיטגײן מיט  26, מקריֿב זַײן צו יהוה אונדזער גָאט
װָארום דערֿפון װעלן מיר ; ניט ַא קלױ זָאל איבערבלַײבן; אונדז

און מיר װײסן ניט מיט ; נעמען אױף צו דינען יהוה אונדזער גָאט
  . קומען ַאהיןביז מיר , װָאס מיר װעלן דַארֿפן דינען יהוה

און ער הָאט זײ , ָאבער גָאט הָאט ֿפעסט געמַאכט ַּפרעהס הַארץ 27
גײ : און ַּפרעה הָאט צו אים געזָאגט 28. ניט געװָאלט ַאװעקלָאזן

װָארום אין , זָאלסט מער מַײן ּפנים ניט זען, היט זיך; ַאװעק ֿפון מיר
הָאט משה  29. װעסטו שטַארבן, דעם טָאג װָאס דו זעסט מַײן ּפנים

 מער װידער דַײן ּפנים ניט איך װעל; הָאסט ריכטיק גערעדט: געזָאגט
  .זען

  

נָאך אײן ּפלָאג װעל איך :  און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן1
דערנָאך װעט ער אַײך , ברענגען אױף ַּפרעהן און אױף ִמצַרִים

 װעט ער אַײך, ַאז ער לָאזט אַײך ַאװעק; ַאװעקלָאזן ֿפון דַאנען



  שמות

  

יב

רעד ַאקָארשט אין  2. טרַײבנדיק אין גַאנצן ַארױסטרַײבן ֿפון דַאנען
און , זײ זָאלן ַאנטלַײען איטלעכער ֿפון זַײן חֿבר, די אױערן ֿפון ֿפָאלק

  . זילבערנע זַאכן און גילדערנע זַאכן, איטלעכע ֿפון איר חֿברטע

אױך . ִיםאון גָאט הָאט געגעבן דעם ֿפָאלק חן אין די אױגן ֿפון ִמצַר 3
אין די אױגן , איז דער מַאן משה געװען זײער גרױס אין לַאנד ִמצַרִים

  . און אין די אױגן ֿפון ֿפָאלק, ֿפון ַּפרעהס קנעכט

ַארום הַאלבע : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: און משה הָאט געזָאגט 4
און עס װעט שטַארבן  5; נַאכט װעל איך ַארױסגײן צװישן ִמצַרִים

ֿפון דעם בָכור ֿפון ַּפרעהן װָאס , ור אין לַאנד ִמצַרִיםיעטװעדער בָכ
ביז דעם בָכור ֿפון דער דינסט װָאס , דַארף זיצן אױף זַײן טרָאן

און  6. אױך יעטװעדער בָכור ֿפון ַא בהמה; הינטער די מילשטײנער
װָאס ַאזַא , עס װעט װערן ַא גרױס געשרײ אין גַאנצן לַאנד ִמצַרִים

ָאבער קעגן ַאלע  7.  און ַאזַא װעט מער ניט זַײן,איז ניט געװען
סַײ קעגן ַא , קינדער ֿפון יׂשראל װעט ַא הונט ניט שַארֿפן זַײן צונג

ַאז יהוה שײדט ָאּפ , ּכדי איר זָאלט װיסן; סַײ קעגן ַא בהמה, מענטשן
און ַאלע די דָאזיקע קנעכט  8. צװישן ִמצַרִים און צװישן יׂשראל

ַאזױ צו , און װעלן זיך בוקן צו מיר, ּפנידערן צו מירדַײנע װעלן ַארָא
און נָאך ; דו מיט דַײן גַאנצן ֿפָאלק װָאס היטנער דיר, גײ ַארױס: זָאגן

 און ער איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ַּפרעהן –. דעם װעל איך ַארױסגײן
  . אין גרימצָארן

;  אַײךַּפרעה װעט ניט צוהערן צו: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 9
און משה און ַאהרן  10. ּכדי צו מערן מַײנע װּונדער אין ַאלנד ִמצַרִים

ָאבער גָאט הָאט ; הָאבן געטָאן ַאלע די דָאזיקע װּונדער ֿפַאר ַּפרעהן
און ער הָאט ניט ַאװעקגעלָאזן די , ֿפעסט געמַאכט ַּפרעהס הַארץ
  .קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון זַײן לַאנד

  

ט געזָאגט צו משהן און צו ַאהרֹנען אין לַאנד  און גָאט הָא1
דערדָאזיקער חֹודש זָאל אַײך זַײן דער  2: ַאזױ צו זָאגן, ִמצַרִים

דער ערשטער ֿפון די חדשים ֿפון יָאר זָאל ער ; ָאנהײב ֿפון חדשים
אין : ַאזױ צו זָאגן, רעד צו דער גַאנצער עדה ֿפון יׂשראל 3. אַײך זַײן

זָאלן זײ איטלעכער זיך נעמען צו , ם דָאזיקן חֹודשצענטן טָאג ֿפון דע
און אױב דָאס  4. צו לַאם ֿפַאר ַא הױזגעזינט, לַאם ֿפַאר ַא ֿפָאטערהױז



  שמות

  

זָאל ער נעמען מיט זַײן שכן , הױזגעזינט איז צו װינציק ֿפַאר ַא לַאם
איטלעכן װעדליק ; לױט דער צָאל נפשות, װָאס איז נָאנט צו זַײן הױז

ַא ָזכר ַא , ַא לַאם ָאן ַא פעלער 5. ָאלט איר צײלן אױֿפן לַאםזַײן עסן ז
ֿפון שעּפסן ָאדער ֿפון ציגן זָאלט איר ; זָאל עס אַײך זַײן, יָאר ַאלט
און ער זָאל בַײ אַײך זַײן אין ָאּפהיטונג ביזן פערצנטן טָאג  6. נעמען

 עדה ֿפון און די גַאנצע אַײנזַאמלונג ֿפון דער, ֿפון דעם דָאזיקן חֹודש
און זײ זָאלן נעמען ֿפון דעם  7. יׂשראל זָאל אים שעכטן קעגן ָאװנט

און אױף דעם , בלוט און ַארױֿפטָאן אױף בײדע בַײשטידלעך
און  8. אױף די הַײזער װָאס זײ װעלן אים עסן אין זײ, אױבערשטידל

געברָאטן אױֿפן , זײ זָאלן עסן דָאס פלײש אין דערדָאזיקער נַאכט
 9. ר זָאלן זײ עס עסןצע מיט מצות און מיט ביטערע קרַײטעכ;ֿפַײער

, ָאדער געקָאכט, איר זָאלט ניט עסן ֿפון אים הַאלב געברָאטן
זַײן קָאּפ מיט ; נַײערט געברָאטן אױֿפן ֿפַײער, ָאּפגעקָאכט אין װַאסער

און איר זָאלט ניט איבערלָאזן  10. זַײנע קני און מיט זַײנע אינגעװײד
און װָאס װעט איבערבלַײבן ֿפון אים ביז ,  ביז אין דער ֿפריֿפון אים

און ַאזױ זָאלט  11. זָאלט איר אין ֿפַײער ֿפַארברענען, אין דער ֿפרי
אַײערע שיך אױף אַײערע , אַײערע לענדן ָאנגעגורט: איר אים עסן

און איר זָאלט אים עסן אין ; און אַײער שטעקן אין אַײער הַאנט, פיס
 און איך װעל דורכגײן 12 .ּפסח איז דָאס צו גָאט- ָקרבןַא. געאַײל

און װעל שלָאגן , דורכן לַאנד ִמצַרִים אין דערדָאזיקער נַאכט
און ; ֿפון ַא מענטשן ביז ַא בהמה, יעטװעדער בָכור אין לַאנד ִמצַרִים

 .איך בין יהוה; אױף ַאלע געטער ֿפון ִמצַרִים װעל איך טָאן ַא משּפט
 בלוט װעט אַײך זַײן ֿפַאר ַא צײכן אױף די הַײזער װָאס  און דָאס13

און װעל איבערהיּפן , און איך װעל זען דָאס בלוט, איר זַײט דָארטן
און עס װעט ניט זַײן צװישן אַײך קײן ּפלָאג , איבער אַײך

און  14. װען איך שלָאג אין לַאנד ִמצַרִים, אומצוברענגען
און איר זָאלט ,  ֿפַאר ַא געדעכענישדערדָאזיקער טָאג זָאל אַײך זַײן

װי ַאן , דֹורות-אױף אַײערע דֹור; אים ֿפַײערן ַא ֿפַײערטָאג צו גָאט
זיבן טעג זָאלט איר עסן  15. זָאלט איר אים ֿפַײערן, אײביק געזעץ

בַאלד בַײם ערשטן טָאג זָאלט איר ָאּפטָאן זױערטײג ֿפון ; מצות
ס עסט חמץ ֿפון ערשטן טָאג װָארום איטלעכער װָא, אַײערע הַײזער

 און 16 .יענע זעל זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון יׂשראל, ביזן זיבעטן טָאג
און אין זיבעטן , ונגֿפרוֿפאין ערשטן טָאג זָאל זַײן ַא הײליקע צונױ

קײן ַארבעט זָאל אין ; ונג בַײ אַײךֿפרוֿפטָאג זָאל זַײן ַא הײליקע צונױ
ס דַארף געגעסן װערן ֿפון איטלעכן נָאר װָא, זײ ניט געטָאן װערן

און איר זָאלט  17. דָאס ַאלײן מעג צוגעגרײט װערן בַײ אַײך, מענטשן



  שמות

  

װָארום אין דעם דָאזיקן אײגענעם טָאג הָאב איך ; ָאּפהיטן די מצות
און איר זָאלט היטן . ַארױסגעצױגן אַײערע מחנות ֿפון לַאנד ִמצַרִים

 18. דֹורות װי ַאן אײביק געזעץ-רדעם דָאזיקן טָאג אױף אַײערע דֹו
זָאלט איר , דש אין ָאװנטחוֿפון פערצנטן טָאג אין , אין ערשטן חֹודש

 19 .ביזן אײן און צװַאנציקסטן טָאג אין חֹודש אין ָאװנט, עסן מצות
װָארום , זיבן טעג זָאל זיך ניט געֿפינען זױערטײג אין אַײערע הַײזער

על זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון דער יענע ז, איטלעכער װָאס עסט חמץ
און סַײ ַאן אַײנגעבָארענער ֿפון , סַײ ַא ֿפרעמדער, עדה ֿפון יׂשראל

נערטער ױאין ַאלע אַײערע װ; קײן חמץ זָאלט איר ניט עסן 20. לַאנד
  . זָאלט איר עסן מצות

און הָאט צו זײ , און משה הָאט גערוֿפן ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל 21
און , יט ַארױס און נעמט אַײך שָאּפ לױט אַײערע משּפחותצ: געזָאגט

גרָאז - און איר זָאלט נעמען ַא בינטל ֵאזֹוֿב 22 .ּפסח-שעכט דעם ָקרבן
און איר זָאלט צורירן , און אַײנטונקען אין דעם בלוט װָאס אין בעקן

צו דעם אױבערשטידל און צו די בײדע בַײשטידלעך ֿפון דעם בלוט 
ניט ַארױסגײן ֿפון דעם קײנער  און איר זָאלט ,װָאס אין בעקן

 און ַאז גָאט װעט דורכגײן 23 .אַײנגַאנג ֿפון זַײן הױז ביז אין דער ֿפרי
װעט ער זען דָאס בלוט אױֿפן אױבערשטידל און , צו שלָאגן ִמצַרִים

און גָאט װעט איבערהיּפן איבערן , אױף די בײדע בַײשטידלעך
לָאזן דעם אומברענגער ַארַײנקומען אין און ער װעט ניט , אַײנגַאנג

און איר זָאלט ָאּפהיטן די דָאזיקע זַאך װי ַא  24. אַײער הױז צו שלָאגן
און עס װעט  25. געזעץ ֿפַאר דיר און ֿפַאר דַײנע קינדער אױף אײביק

, ַאז איר װעט קומען אין דעם לַאנד װָאס גָאט װעט אַײך געבן, זַײן
. זָאלט איר ָאּפהיטן דעם דָאזיקן דינסט, גטַאזױ װי ער הָאט צוגעזָא

װָאס איז : ַאז אַײערע קינדער װעלן אַײך ֿפרעגן, און עס װעט זַײן 26
ּפסח איז -ַא ָקרבן: זָאלט איר זָאגן 27? בַײ אַײך דערדָאזיקער דינסט

װַײל ער הָאט איבערגעהיּפט איבער די הַײזער ֿפון די , דָאס צו גָאט
און , װען ער הָאט געשלָאגן ִמצַרִים, אין ִמצַרִיםקינדער ֿפון יׂשראל 

הָאט דָאס ֿפָאלק זיך גענײגט . אונדזערע הַײזער הָאט ער מציל געװען
און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען געגַאנגען און  28. און זיך געבוקט
ַאזױ , ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן און ַאהרֹנען; הָאבן געטָאן
  . ָאןהָאבן זײ געט

ַאזױ הָאט גָאט געשלָאגן , ון עס איז געװען אין הַאלבע נַאכט א29
ֿפון דעם בָכור ֿפון ַּפרעהן װָאס , יעטװעדער בָכור אין לַאנד ִמצַרִים



  שמות

  

ביז דעם בָכור ֿפון געפַאנגענעם , הָאט געזָאלט זיצן אױף זַײן טרָאן
  . און יעטװעדער בָכור ֿפון ַא בהמה;  װָאס אין ּתֿפיסה

ער און ַאלע זַײנע , איז ַּפרעה אױֿפגעשטַאנען בַײ דער נַאכט 30
און עס איז געװָארן ַא גרױס געשרײ אין , און גַאנץ ִמצַרִים, קנעכט
װָארום עס איז ניט געװען ַא הױז װָאס דָארטן זָאל ניט זַײן , ִמצַרִים

, און ער הָאט גערוֿפן משהן און ַאהרֹנען בַײ דער נַאכט 31. ַא טױטער
אי , גײט ַארױס ֿפון צװישן מַײן ֿפָאלק, שטײט אױף: און הָאט געזָאגט

ַאזױ װי איר הָאט , און גײט דינט יהוה, אי די קינדער ֿפון יׂשראל, איר
ַאזױ װי איר , אי אַײערע רינדער, נעמט אי אַײערע שָאּפ 32. געזָאגט

  . און בענטשט מיך אױך; און גײט, הָאט געזָאגט

 זײ,  זַײנען צוגעשטַאנען צו דעם ֿפָאלקאון די ִמצרים 33
מיר : װָארום זײ הָאבן געזָאגט, קן װָאס גיכער ֿפון לַאנדיַארױסצוש

און דָאס ֿפָאלק הָאט גענומען זײער טײג  34. װעלן ַאלע אױסשטַארבן
זײערע טײגמולטערס זַײנען געװען ; אײדער ער איז געזַײערט געװָארן
  . ף זײערע ַאקסלעןאַײנגעבונדן אין זײערע טיכער אױ

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געטָאן ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון  35
און זײ הָאבן ַאנטליען ֿפון די ִמצרים זילבערנע זַאכן און , משהן

װָארום גָאט הָאט געגעבן דעם  36. און קלײדער, גילדערנע זַאכן
און זײ ; זײ געליעןאון זײ הָאבן , ֿפָאלק חן אין די אױגן ֿפון די ִמצרים

  . הָאבן אױסגעלײדיקט ִמצַרִים

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן ַארױסגעצױגן ֿפון ַרְעמֵסס קײן  37
ַאחוץ , מענער, ַארום זעקס הונדערט טױזנט ֿפוסגײער, סוּכֹות
און אױך ַא סך געמישט ֿפָאלק איז ַארױסגעגַאנגען מיט  38. קינדער

און זײ הָאבן  39. זײער ַא גרױסע סטַאדעאון שָאּפ און רינדער ; זײ
, געבַאקן ֿפון דעם טײג װָאס זײ הָאבן ַארױסגעטרָאגן ֿפון ִמצַרִים

װַײל זײ זַײנען , װָארום ער איז ניט געזַײערט געװָארן, קוכנס מצה
און הָאבן זיך ניט געקענט , ַארױסגעטריבן געװָארן ֿפון ִמצַרִים

  . ָאבן זײ זיך ניט צוגעגרײטאון ַאפילו צערונג ה, אױֿפהַאלטן

װָאס זײ זַײנען געזעסן , און דָאס זיצן ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל 40
און  41. איז געװען ֿפיר הונדערט יָאר און דרַײסיק יָאר, אין ִמצַרִים

, איז, עס איז געװען צום ָסוף ֿפון ֿפיר הונדערט יָאר און דרַײסיק יָאר
זַײנען ַאלע מחנות ֿפון גָאט , גענױ אין דעם דָאזיקן טָאג



  שמות

  

יג

ַא װַאכנַאכט איז דָאס געװען  42. ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאנד ִמצַרִים
איז די דָאזיקע אײגענע ; בַײ גָאט זײ ַארױסצוציען ֿפון לַאנד ִמצַרִים

נַאכט ַא װַאכנַאכט צו גָאט בַײ ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל אױף זײערע 
  . דֹורות-דֹור

דָאס איז דער דין : ט געזָאגט צו משהן און ַאהרֹנעןאון גָאט הָא 43
. געבָארענער טָאר ֿפון אים ניט עסן-קײן ֿפרעמד: ּפסח-ֿפון דעם ָקרבן

  ַאז דו , און װּו נָאר עמיצנס ַא קנעכט געקױֿפט ֿפַאר געלט 44
ַאן  45. דענצמָאל מעג ער ֿפון אים עסן, הָאסט אים געַמלט

אין  46. דונגענער טָאר ֿפון אים ניט עסןאַײנגעװַאנדערטער און ַא גע
זָאלסט ניט ַארױסטרָאגן ֿפון דעם ; אײן הױז זָאל ער געגעסן װערן

די  47. און ַא בײן זָאלט איר ניט צעברעכן אין אים; פלײש אױסן הױז
און ַאז בַײ דיר װעט זיך  48. גַאנצע עדה ֿפון יׂשראל זָאל אים מַאכן

ּפסח צו - ער װעט װעלן מַאכן ַא ָקרבןאון, אױֿפהַאלטן ַא ֿפרעמדער
און , ןּפַארשױזָאל בַײ אים געַמלט װערן יעטװעדער מַאנס, גָאט

און ער זָאל זַײן ַאזױ װי ַאן ; דענצמָאל קען ער גענענען אים צו מַאכן
ָאבער קײן אומבַאשניטענער טָאר ֿפון ; אַײנגעבָארענער ֿפון לַאנד

און , ַײן ֿפַאר דעם אַײנגעבָארענעםאײן געזעץ זָאל ז 49. אים ניט עסן
  . אַײךֿפַאר דעם ֿפרעמדן װָאס הַאלט זיך אױף צװישן 

ַאזױ װי גָאט הָאט ; און ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן דָאס געטָאן 50
  . ַאזױ הָאבן זײ געטָאן, בַאֿפױלן משהן און ַאהרֹנען

ט גָאט הָא, און עס איז געװען אין דעם דָאזיקן אײגענעם טָאג 51
לױט זײערע , נד ִמצַרִיםֿפון לַא, ַארױסגעצױגן די קינדער ֿפון יׂשראל

  . מחנות

   

הײליק צו  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
איטלעכס װָאס עפנט דעם טרַאכט ; מיר יעטװעדער בָכור

, ֿפון ַא מענטשן ָאדער ֿפון ַא בהמה, צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל
  . ָאל געהערן צו מירז

געדענקט דעם דָאזיקן טָאג : און משה הָאט געזָאגט צו דעם ֿפָאלק 3
ֿפון דעם הױז ֿפון , װָאס איר זַײט ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים

װָארום מיט ַא שטַארקער הַאנט הָאט אַײך גָאט ; קנעכטשַאפט



  שמות

  

הַײנט  4 .דרום זָאל ניט געגעסן װערן חמץ; ַארױסגעצױגן ֿפון דַאנען
ַאז גָאט װעט דיך ברענגען , איז 5, אין חֹודש ָאביֿב, גײט איר ַארױס

און דעם , און דעם ֶאמֹורי, און דעם ִחּתי, אין לַאנד ֿפון דעם ּכַנֲעני
דיר צו , װָאס ער הָאט געשװָארן דַײנע עלטערן, און דעם יֿבוסי, חוי
לסטו טָאן דעם זָא, ַא לַאנד װָאס פליסט מיט מילך און הָאניק, געבן

זיבן טעג זָאלסטו עסן מצות  6 .דָאזיקן דינסט אין דעם דָאזיקן חֹודש
 מצות זָאל 7 .טוֿב צו גָאט-און אױֿפן זיבעטן טָאג זָאל זַײן ַא ָיום

און עס זָאל ניט געזען װערן בַײ דיר , געגעסן װערן אין די זיבן טעג
אין דַײן גַאנצן , גאון עס זָאל ניט געזען װערן בַײ דיר זױערטײ, חמץ
: ַאזױ צו זָאגן, און זָאלסט דערצײלן דַײן זון אין יענעם טָאג 8. גֿבול

דָאס איז ֿפון װעגן דעם װָאס גָאט הָאט מיר געטָאן בַײ מַײן ַארױסגײן 
און , און עס זָאל דיר זַײן ֿפַאר ַא צײכן אױף דַײן הַאנט. ֿפון ִמצַרִים

ּכדי די ּתֹורה ֿפון גָאט זָאל זַײן , אױגןֿפַאר ַא דערמָאנונג צװישן דַײנע 
װָארום מיט ַא שטַארקער הַאנט הָאט דיך גָאט ; אין דַײן מױל

און זָאלסט ָאּפהיטן דָאסדָאזיקע געזעץ  10. ַארױסגעצױגן ֿפון ִמצַרִים
  . ֿפון יָאר צו יָאר, אין זַײן געשטעלטער צַײט

אין לַאנד ֿפון דעם ַאז גָאט װעט דיך ברענגען , און עס װעט זַײן 11
און ער , ַאזױ װי ער הָאט געשװָארן דיר און דַײנע עלטערן, ּכַנֲעני

זָאלסטו ָאּפשײדן איטלעכס װָאס עפנט דעם  12, װעט עס דיר געבן
און איטלעך ערשטגעבָארנס ֿפון ַא בהמה װָאס דו ; צו גָאט, טרַאכט

יעטװעדער און  13. זָאל געהערן צו גָאט, אױב זָכרים, װעסט הָאבן
 ואון אױב ד, ערשטלינג ֿפון ַאן אײזל זָאלסטו אױסלײזן מיט ַא לַאם

און . זָאלסטו אים ָאּפהַאקן דָאס געניק, װעסט ניט אױסלײזן
  . יעטװעדער בָכור ֿפון מענטשן צװישן דַײנע זין זָאלסטו אױסלײזן

 ַאזױ, ַאז דַײן זון װעט דיך ֿפרעגן שּפעטער ַאהין, און עס װעט זַײן 14
מיט ַא שטַארקער  :זָאלסטו זָאגן צו אים? װָאס איז דָאס: צו זָאגן

  ֿפון דעם הױז , הַאנט הָאט אונדז גָאט ַארױסגעצױגן ֿפון ִמצַרִים
ַאז ַּפרעה הָאט זיך , און עס איז געװען 15. ֿפון קנעכטשַאפט

הָאט גָאט געהרגעט , אַײנגעשֿפַארט קעגן אונדז ַאװעקלָאזן
ֿפון ַא בָכור ֿפון ַא מענטשן ביז ַא , ין לַאנד ִמצַרִיםיעטװעדער בָכור א
דרום שלַאכט איך צו גָאט איטלעכס װָאס עפנט ; בָכור ֿפון ַא בהמה

און יעטװעדער בָכור ֿפון מַײנע זין לײז ; אױב זָכרים, דעם טרַאכט
און ֿפַאר , און עס זָאל זַײן ֿפַאר ַא צײכן אױף דַײן הַאנט 16. איך אױס



  שמות

  

יד

װָארום מיט ַא שטַארקער הַאנט ; בַאנד צװישן דַײנע אױגןַא שטערנ
  .הָאט אונדז גָאט ַארױסגעצױגן ֿפון ִמצַרִים

  חבַשַל
הָאט , ַאז ַּפרעה הָאט ַאװעקגעלָאזן דָאס ֿפָאלק, און עס איז געװען 17

, זײ גָאט ניט געפירט אױף דעם װעג ֿפון דעם לַאנד ֿפון די ּפִלשּתים
דָאס ֿפָאלק : װָארום גָאט הָאט געזָאגט; נטהגם ער איז געװען נָא

און זײ װעלן זיך , ַאז זײ װעלן דערזען מלחמה, רטה הָאבןחװעט נָאך 
, און גָאט הָאט געפירט דָאס ֿפָאלק ַארום 18. אומקערן קײן ִמצַרִים

און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען . סוף-אױֿפן װעג ֿפון מדבר בַײם ים
  . ַאנגען ֿפון לַאנד ִמצַרִיםבַאװָאפנטע ַארױֿפגעג

װָארום ; און משה הָאט מיטגענומען מיט זיך די בײנער ֿפון יֹוספן 19
: ַאזױ צו זָאגן, בַאשװערן הָאט ער בַאשװָארן די קינדער ֿפון יׂשראל

זָאלט איר אױֿפברענגען ; דערמָאנען װעט זיך גָאט דערמָאנען ָאן אַײך
   .מַײנע בײנער ֿפון דַאנען מיט אַײך

און הָאבן גערוט אין ֵאָתם בַײם , און זײ הָאבן געצױגן ֿפון סוּכֹות 20
בַײ טָאג אין ַא זַײל , און גָאט איז געגַאנגען זײ ֿפַארױס 21. עק מדבר
און בַײ נַאכט אין ַא זַײל ֿפון , זײ צו פירן אױֿפן װעג, ֿפון װָאלקן

 22.  בַײ נַאכטּכדי צו קענען גײן בַײ טָאג און; זײ צו לַײכטן, ֿפַײער
און דער זַײל ֿפון , דער זַײל ֿפון װָאלקן פלעגט זיך ניט ָאּפטָאן בַײ טָאג

  .ֿפון ֿפַארן ֿפָאלק, ֿפַײער בַײ נַאכט

   

רעד צו די  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
-און רוען ֿפַאר ּפי, זײ זָאלן זיך אומקערן, קינדער ֿפון יׂשראל

ַאקעגן אים ; צֿפון-ֿפַאר בַעל, צװישן ִמגדֹול און צװישן ים, ירֹותחַה
און ַּפרעה װעט זָאגן אױף די קינדער ֿפון  3. זָאלט איר רוען בַײם ים

דער מדבר הָאט זײ , זײ זַײנען צעטומלט אין לַאנד: יׂשראל
און ער , און איך װעל ֿפעסט מַאכן ַּפרעהס הַארץ 4. אַײנגעשלָאסן

און , און איך װעל געערלעכט װערן דורך ַּפרעהן; ןװעט זײ נָאכיָאג
 –. ַאז איך בין יהוה, און די ִמצרים װעלן װיסן, דורך זַײן גַאנצן חיל

  . און זײ הָאבן ַאזױ געטָאן



  שמות

  

ַאז דָאס ֿפָאלק איז , ַרִיםצאיז ָאנגעזָאגט געװָארן דעם מלך ֿפון מ 5
זַײנע קנעכט איז און דָאס הַארץ ֿפון ַּפרעהן און ֿפון , ַאנטלָאפן

װָאס : און זײ הָאבן געזָאגט, ֿפַארקערט געװָארן ַאקעגן דעם ֿפָאלק
װָאס מיר הָאבן ַאװעקגעלָאזן יׂשראל ֿפון אונדז , הָאבן מיר דָא געטָאן

  ? צו דינען

און הָאט גענומען מיט זיך , הָאט ער אַײנגעשּפַאנט זַײן רַײטװָאגן 6
נומען זעקס הונדערט געקליבענע  און ער הָאט מיטגע7 .זַײן ֿפָאלק
און עלטסטע איבער זײ , און ַאלע רַײטװעגן ֿפון ִמצַרִים, רַײטװעגן

און גָאט הָאט ֿפעסט געמַאכט דָאס הַארץ ֿפון ַּפרעה דעם  8. ַאלע
און ; און ער הָאט נָאכגעיָאגט די קינדער ֿפון יׂשראל, מלך ֿפון ִמצַרִים

 9. רױסגעגַאנגען מיט ַא הױכער הַאנטדי קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען ַא
די רַײטװעגן ֿפון , ַאלע ֿפערד, און די ִמצרים הָאבן זײ נָאכגעיָאגט

און זײ הָאבן זײ ָאנגעיָאגט װי , און זַײן חיל, און זַײנע רַײטער, ַּפרעהן
און װי  10. צֿפון-ֿפַאר בַעל, ירֹותחה-בַײ ּפי, זײ הָאבן גערוט בַײם ים

ַאזױ הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל , דערנענטערטַּפרעה הָאט זיך 
און זײ , ערשט די ִמצרים ציען הינטער זײ, אױֿפגעהױבן זײערע אױגן
און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געשריען ; הָאבן זײער מֹורא געהַאט

צי װַײל קײן קברים : און זײ הָאבן געזָאגט צו משהן 11. צו גָאט
הָאסטו אונדז ַארױסגענומען צו שטַארבן אין , זַײנען ניטָא אין ִמצַרִים

אונדז ַארױסצוציען , װָאס הָאסטו דָא געטָאן צו אונדז? דער מדבר
איז דָאס ניט דָאס װָארט װָאס מיר הָאבן גערעדט צו  12? ֿפון ִמצַרִים

און לָאמיר , טו זיך ָאּפ ֿפון אונדז”: ַאזױ צו זָאגן, דיר אין ִמצַרִים
אײדער ,  װָארום בעסער ֿפַאר אונדז צו דינען ִמצַרִים?“דינען ִמצַרִים

: הָאט משה געזָאגט צום ֿפָאלק 13. מיר זָאלן שטַארבן אין דער מדבר
שטײט און זעט די ישועה ֿפון גָאט װָאס ; איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן
װעט , װָארום װי איר זעט הַײנט די ִמצרים; ער װעט אַײך הַײנט טָאן

גָאט װעט מלחמה  14. יק מער װידער ניט ָאנזעןאיר זײ אױף אײב
  . און איר װעט שטײן שטיל, הַאלטן ֿפַאר אַײך

רעד צו ? װָאס שרַײסטו צו מיר: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 15
און דו הײב אױף דַײן  16. זײ זָאלן ציען, די קינדער ֿפון יׂשראל

און , ּפַאלט יםאון ש, און שטרעק אױס דַײן הַאנט אױֿפן ים, שטעקן
 17. די קינדער ֿפון יׂשראל װעלן ַארַײן אין מיטן ים אױף טריקעניש

און זײ װעלן , איך מַאך ֿפעסט דָאס הַארץ ֿפון די ִמצרים, זע, און איך
און דורך , און איך װעל געערלעכט װערן דורך ַּפרעהן; ַארַײן נָאך זײ



  שמות

  

און  18.  זַײנע רַײטעראון דורך, דורך זַײנע רַײטװעגן, זַײן גַאנצן חיל
װען איך װער געערלעכט , די ִמצרים װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

  . און דורך זַײנע רַײטער, דורך זַײנע רַײטװעגן, דורך ַּפרעהן

און דער מלאך ֿפון גָאט װָאס איז געגַאנגען ֿפַאר דער מחנה ֿפון  19
און ; טער זײהָאט ַאװעקגעצױגן און איז געגַאנגען ֿפון הינ, יׂשראל

און הָאט זיך , דער װָאלקנזַײל הָאט ַאװעקגעצױגן ֿפון ֿפַאר זײ
און ער איז געקומען צװישן דער מחנה ֿפון  20; געשטעלט הינטער זײ

און דָארטן איז געװען ; און צװישן דער מחנה ֿפון יׂשראל, ִמצַרִים
; כטדער װָאלקן און די ֿפינצטערניש און דָא הָאט ער בַאלוכטן די נַא
 21. און אײנע הָאט ניט גענענט צו דער ַאנדערער די גַאנצע נַאכט

און גָאט הָאט , און משה הָאט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט אױֿפן ים
און , װינט ַא גַאנצע נַאכט-געטריבן דעם ים מיט ַא שטַארקן מזרח
און די װַאסערן הָאבן זיך , געמַאכט דעם ים ֿפַאר ַא טריקעניש

און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען ַארַײנגעגַאנגען אין . צעשּפָאלטן
און די װַאסערן זַײנען זײ געװען ַא מױער ; מיטן ים אױף טריקעניש

און די ִמצרים הָאבן  23 .ֿפון זײער רעכטער זַײט און ֿפון זײער לינקער
און זַײנע , זַײנע רַײטװעגן, און ַאלע ֿפערד ֿפון ַּפרעהן, נָאכגעיָאגט

און עס איז געװען אין  24. זַײנען ַארַײן נָאך זײ אין מיטן ים, ררַײטע
הָאט גָאט ַארָאּפגעקוקט אױף דער מחנה ֿפון , דער ֿפרימָארגנװַאך

און ער הָאט ֿפַארטומלט די , ִמצַרִים מיט ַא זַײל ֿפון ֿפַײער און װָאלקן
ײערע און ער הָאט ָאּפגעטָאן די רעדער ֿפון ז 25. מחנה ֿפון ִמצַרִים

און די ִמצרים , און זײ געמַאכט פָארן מיט שװעריקײט, רַײטװעגן
װָארום יהוה הַאלט , לָאמיר ַאנטלױפן ֿפון יׂשראל: הָאבן געזָאגט

  . מלחמה ֿפַאר זײ מיט ִמצַרִים

שטרעק אױס דַײן הַאנט אױֿפן : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 26
אױף זײערע , ף די ִמצריםאון זָאלן די װַאסערן זיך אומקערן אױ, ים

הָאט משה אױסגעשטרעקט  27. און אױף זײערע רַײטער, רַײטװעגן
און דער ים הָאט זיך אומגעקערט ַאקעגן , זַײן הַאנט אױֿפן ים

און די ִמצרים זַײנען אים ָאנגעלָאפן , ֿפרימָארגן צו זַײן שטַארקײט
 28. יטן יםאון גָאט הָאט ַארַײנגעטרײסלט די ִמצרים אין מ; ַאנטקעגן

און הָאבן צוגעדעקט די , און די װַאסערן הָאבן זיך אומגעקערט
װָאס איז ,  דעם גַאנצן חיל ֿפון ַּפרעהן–און די רַײטער , רַײטװעגן

 29. ניט געבליבן ֿפון זײ צו מָאל ַאן אײנציקער; ַארַײן נָאך זײ אין ים
אױף און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען געגַאנגען אין מיטן ים 



  שמות

  

טו

טריקעניש און די װַאסערן זַײנען זײ געװען ַא מױער ֿפון זײער 
און גָאט הָאט אין יענעם  30. רעכטער זַײט און ֿפון זײער לינקער

און יׂשראל הָאט , טָאג געהָאלפן יׂשראל ֿפון דער הַאנט ֿפון ִמצַרִים
און יׂשראל הָאט געזען  31. געזען די ִמצרים טױט אױֿפן ברעג ֿפון ים

און , י גרױסע שטַארקײט װָאס גָאט הָאט געטָאן ַאקעגן ִמצַרִיםד
און זײ הָאבן געגלױבט אין , דָאס ֿפָאלק הָאט מֹורא געהַאט ֿפַאר גָאט

  .און אין זַײן קנעכט משהן, גָאט

  

 דענצמָאל טוט זינגען משה און די קינדער ֿפון יׂשראל 1
ַאזױ צו , זָאגטאון זײ הָאבן גע, דָאסדָאזיקע געזַאנג צו גָאט

  : זָאגן

  , איך װעל זינגען צו יהוה
  ; װָארום ער איז הױך דערהײכט

  דעם ֿפערד מיט זַײן רַײטער 
  . הָאט ער געשלַײדערט אין ים

  , מַײן שטַארקײט און געזַאנג איז ָיה 2
  . און ער איז מיר געװען ַא ישועה

  , דָאס איז מַײן גָאט
  ; און איך װעל אים בַאשײנען

  , ט ֿפון מַײן ֿפָאטערדער גָא
  . און איך װעל אים דערהײבן

  , יהוה איז ַא קריגסמַאן 3
  . יהוה איז זַײן נָאמען

  ַּפרעהס רַײטװעגן און זַײן חיל  4
  , הָאט ער געװָארֿפן אין ים

  און זַײנע געקליבענע עלטסטע 
  . סוף דערטרונקען-זַײנען אין ים

  , די ּתָהומען טוען זײ צודעקן 5
  . װי ַא שטײן אין די טיפענישן גענידערטזײ הָאבן 

  , גָאט, דַײן רעכטע הַאנט 6
  , דו ּפרַאכטיקער אין שטַארקײט



  שמות

  

  , גָאט, דַײן רעכטע הַאנט
  . טוט צעברעכן דעם ֿפַײנט

  און מיט דַײן גרױס מַאכטיקײט  7
  ; צעשטערסטו דַײנע קעגנשטײער
  , שיקסט ַארױס דַײן גרימצָארן
  . ֿפַארצערט ער זײ װי שטרױ

  און ֿפון דעם הױך ֿפון דַײנע נָאזלעכער  8
  ; הָאבן זיך די װַאסערן געהױפנט

  ַאזױ װי ַא סטױג 
  ; זַײנען די שטרָאמען געשטַאנען
  די ּתָהומען הָאבן געגליװערט 

  . אין הַארצן ֿפון ים
  : דער ֿפַײנט הָאט געזָאגט 9

  , איך װעל כַאּפן, איך װעל יָאגן
  , איך װעל אױסטײלן רױב

  ; ַײן זעל װעט זיך ָאנֿפילן מיט זײמ
  , איך װעל ציען מַײן שװערד

  . אױסרָאטן װעט זײ מַײן הַאנט
  , הָאסטו מיט דַײן ָאטעם ַא בלָאז געטָאן 10

  ; הָאט דער ים זײ צוגעדעקט
  זײ זַײנען אַײנגעזונקען װי בלַײ 

  . אין די מַאכטיקע װַאסערן

  , יהוה, װער איז װי דו 11
  ? קעצװישן די מַאכטי
  , װער איז װי דו

  , ּפרַאכטיק אין הײליקײט
  , פָארכטיק אין לױבונגען

  ? טוער ֿפון װּונדער

  , הָאסט אױסגעשטרעקט דַײן רעכטע הַאנט 12
  . הָאט די ערד זײ אַײנגעשלונגען

  הָאסט געפירט מיט דַײן חסד  13
  ; דָאס ֿפָאלק װָאס דו הָאסט אױסגעלײזט

  בַאלײט מיט דַײן שטַארקײט 
  . ינונגו דַײן הײליקער װצו



  שמות

  

  , הָאבן זײ געציטערט, פעלקער הָאבן געהערט 14
  . ינער ֿפון ּפֶלֶשתֹוַאן ַאנגסט הָאט בַאנומען די װ

  , דערשרָאקן הָאבן זיך דענצמָאל די פירשטן ֿפון ֶאדֹום 15
  , זײ הָאט ַא שױדער בַאנומען, די פירער ֿפון מֹוָאב

  ; ינער ֿפון ְּכַנַעןוצעגַאנגען געװָארן זַײנען ַאלע װ
  . ד איז געֿפַאלן אױף זײחַאן אימה און ַא ּפ 16

  דורך דער גרױסקײט ֿפון דַײן ָארעם 
  , זַײנען זײ שטיל װי ַא שטײן געװָארן

  , גָאט, בעת דַײן ֿפָאלק איז ַאריבער
  . בעת ַאריבער איז דָאס ֿפָאלק װָאס דו הָאסט אױסגעקױֿפט

  לַאנצן װעסט זײ ברענגען און זײ פ 17
  , אױף דעם בַארג ֿפון דַײן ַארב

  דעם ָארט װָאס דו הָאסט געמַאכט 
  , ינעןוצו װ, גָאט, ֿפַאר דיר

  , גָאט, דעם הײליקטום
  . װָאס דַײנע הענט הָאבן אױֿפגעשטעלט

  גָאט װעט קיניגן  18
  . אױף אײביק און שטענדיק

טער זַײנען װָארום ַּפרעהס ֿפערד מיט זַײנע רַײטװעגן און זַײנע רַײ 19
, און גָאט הָאט אומגעקערט אױף זײ די װַאסערן ֿפון ים, ַארַײן אין ים

און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען געגַאנגען אין מיטן ים אױף 
  . טריקעניש

הָאט גענומען די ּפױק , ַאהרנס שװעסטער, און מרים די נביאה 20
גען נָאך איר מיט און ַאלע װַײבער זַײנען ַארױסגעגַאנ, אין איר הַאנט

  : און מרים הָאט געזונגען ֿפַאר זײ 21. ּפױקן און מיט טענץ

  , זינגט צו גָאט
  ; װָארום ער איז הױך דערהײכט

  דעם ֿפערד מיט זַײן רַײטער 
  . הָאט ער געשלַײדערט אין ים

און זײ זַײנען , סוף-און משה הָאט געמַאכט ציען די יׂשראל ֿפון ים 22
און זײ זַײנען געגַאנגען דרַײ טעג אין ; ם מדבר שורַארױסגעגַאנגען צו

 און זײ זַײנען 23 .און הָאבן ניט געפונען קײן װַאסער, דער מדבר



  שמות

  

טז

ָאבער זײ הָאבן ניט געקענט טרינקען דָאס ; קײן ָמָרה געקומען
דרום הָאט מען . װַײל עס איז געװען ביטער 24, װַאסער ֿפון ָמָרה

ון דָאס ֿפָאלק הָאט געמורמלט ַאקעגן א. גערוֿפן איר נָאמען ָמָרה
הָאט ער געשריען  25? װָאס זָאלן מיר טרינקען: ַאזױ צו זָאגן, משהן

און ער הָאט אים ,  ַא בױםןאון גָאט הָאט אים ָאנגעװיז, צו גָאט
. און דָאס װַאסער איז געװָארן זיס, ַארַײנגעװָארֿפן אין װַאסער

און דָארטן הָאט ער , ן געזעצןדָארטן הָאט ער זײ געמַאכט חוקים או
אױב צוהערן װעסטו צוהערן : און ער הָאט געזָאגט 26. זײ געּפרּוװט

און װעסט טָאן װָאס איז , צו דעם ָקול ֿפון יהוה דַײן גָאט
און , און װעסט הָארכן צו זַײנע געבָאט, רעכטֿפַארטיק אין זַײנע אױגן

שַאֿפט װָאס איך הָאב װעל איך ַאלדי קרַאנק, היטן ַאלע זַײנע חוקים
װָארום איך יהוה ; ניט ַארױֿפטָאן אױף דיר, ַארױֿפגעטָאן אױף ִמצַרִים

  . בין דַײן ֿפַארהיטער

און דָארטן זַײנען געװען ; און זײ זַײנען געקומען קײן ֵאיִלם 27
און זײ הָאבן ; און זיבעציק טײטלבײמער, צװעלף קװַאלן װַאסער

  . דָארטן גערוט בַײם װַאסער

  

און די גַאנצע עדה ,  און זײ הָאבן ַאװעקגעצױגן ֿפון ֵאיִלם1
ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל איז ָאנגעקומען אין מדבר סין װָאס 

אין פופצנטן טָאג ֿפון צװײטן חֹודש , צװישן ֵאיִלם און צװישן סיַני
  . נָאך זײער ַארױסגײן ֿפון לַאנד ִמצַרִים

ער ֿפון יׂשראל הָאט געמורמלט און די גַאנצע עדה ֿפון די קינד 2
און די קינדער ֿפון  3; ַאקעגן משהן און ַאקעגן ַאהרֹנען אין מדבר

הלװַאי װָאלטן מיר געשטָארבן דורך : יׂשראל הָאבן צו זײ געזָאגט
דער הַאנט ֿפון גָאט אין לַאנד ִמצַרִים װען מיר זַײנען געזעסן איבערן 

װָארום איר הָאט אונדז ; ַאטפלײש װען מיר הָאבן געגעסן ברױט צו ז
צו טײטן די דָאזיקע גַאנצע , ַארױסגעברַאכט אין דעם דָאזיקן מדבר

  . אַײנזַאמלונג דורך הונגער

איך מַאך אַײך רעגענען ברױט ֿפון , זע: הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 4
און דָאס ֿפָאלק װעט ַארױסגײן און קלַײבן איטלעכן טָאג די , הימל

ּכדי איך זָאל אים ּפרּוװן אױב ער װעט גײן , ון טָאגבַאדערפעניש ֿפ
ַאז , אױֿפן זעקסטן טָאג, און עס װעט זַײן 5. אין מַײן ּתֹורה ָאדער ניט



  שמות

  

װעט עס זַײן צװײ , זײ װעלן ָאּפמעסטן װָאס זײ װעלן ַאהײמברענגען
  . מָאל ַאזױ פיל װי זײ קלַײבן אױף טָאגטעגלעך

אין : גט צו ַאלע קינדער ֿפון יׂשראלאון משה און ַאהרן הָאבן געזָא 6
ַאז גָאט הָאט אַײך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד , ָאװנט װעט איר װיסן

װָארום ; און אין דער ֿפרי װעט איר זען די ּפרַאכט ֿפון גָאט 7; ִמצַרִים
און װָאס . לערַײען ַאקעגן גָאטמער הָאט צוגעהערט אַײערע מור

און משה הָאט  8? עגן אונדזװָאס איר מורמלט ַאק, זַײנען מיר
דָאס װעט געשען װען גָאט װעט אַײך געבן אין ָאװנט פלײש : געזָאגט
װָארום גָאט הָאט געהערט ; און אין דער ֿפרי ברױט צו זַאט, צום עסן

  און װָאס ; אַײערע מורמלערַײען װָאס איר מורמלט ַאקעגן אים
  , לערַײעןניט ַאקעגן אונדז זַײנען אַײערע מורמ? זַײנען מיר

זָאג צו : און משה הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען 9. נַײערט ַאקעגן גָאט
, גענענט ֿפַאר גָאט: דער גַאנצער עדה ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל
  . װָארום ער הָאט צוגעהערט אַײערע מורמלערַײען

װי ַאהרן הָאט גערעדט צו דער גַאנצער עדה , און עס איז געװען 10
, הָאבן זײ זיך אומגעקוקט צום מדבר, ר ֿפון יׂשראלֿפון די קינדע

און גָאט  11. ערשט די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט זיך בַאװיזן אין װָאלקן
איך הָאב געהערט די  12: ַאזױ צו זָאגן, הָאט גערעדט צו משהן

: רעד צו זײ ַאזױ צו זָאגן. מורמלערַײען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל
און אין דער ֿפרי װעט איר זיך זעטן ,  עסן פלײשקעגן ָאװנט װעט איר

  . ַאז איך בין יהוה אַײער גָאט, און איר װעט װיסן, מיט ברױט

זַײנען ַארױֿפגעקומען , און עס איז געװען אין ָאװנט 13
און אין דער ֿפרי איז ; װַאכטלפױגלען און הָאבן בַאדעקט דעם לַאגער

 און ַאז די שיכט טױ הָאט 14 .געװען ַא שיכט טױ רונד ַארום לַאגער
, שוּפיקס, ערשט אױֿפן געזיכט ֿפון מדבר איז דינס, זיך אױֿפגעהױבן

און װי די קינדער ֿפון יׂשראל  15. דין ַאזױ װי פרָאסט אױף דער ערד
ַמן : ַאזױ הָאבן זײ געזָאגט אײנער צום ַאנדערן, הָאבן דָאס געזען

הָאט משה צו זײ . ס איזװַײל זײ הָאבן ניט געװּוסט װָאס דָא?, הוא
  . װָאס גָאט הָאט אַײך געגעבן צום עסן, דָאס איז דָאס ברױט: געזָאגט

קלַײבט דערֿפון : װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן, דָאס איז די זַאך 16
לױט דער צָאל ֿפון , ַאן עֹוֶמר אױף ַא קָאּפ; איטלעכער לױט זַײן עסן



  שמות

  

זַײן געצעלט זָאלט איר איטלעכער ֿפַאר די װָאס אין , אַײערע נפשות
  . נעמען

און זײ הָאבן , און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן ַאזױ געטָאן 17
און ַאז זײ הָאבן געמָאסטן  18. געקליבן װער פיל און װער װינציק

הָאט דער װָאס הָאט געקליבן פיל ניט געהַאט , מיט ַאן עֹוֶמר
;  ניט געפעלטאון דעם װָאס הָאט געקליבן װינציק הָאט, איבעריק

  . איטלעכער װעדליק זַײן עסן הָאבן זײ אױֿפגעקליבן

קײנער זָאל דערֿפון ניט איבערלָאזן : און משה הָאט צו זײ געזָאגט 19
און , ָאבער זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו משהן 20. ביז אין דער ֿפרי

און עס איז , לַײט הָאבן איבערגעלָאזט דערֿפון ביז אין דער ֿפרי
און משה הָאט געצערנט ; און הָאט געשטונקען,  װערימדיקגעװָארן
, און זײ הָאבן עס געקליבן ֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן 21. אױף זײ

ַאזױ , און װי די זון איז הײס געװָארן; איטלעכער װעדליק זַײן עסן
הָאבן , און עס איז געװען אױֿפן זעקסטן טָאג 22. איז עס צעגַאנגען

; צװײ עֹוֶמרס ֿפַאר איטלעכן, ל ַאזױ פיל ברױטזײ געקליבן צװײ מָא
און הָאבן דערצײלט , און ַאלע פירשטן ֿפון דער עדה זַײנען געקומען

  . משהן

ַא : דָאס איז װָאס גָאט הָאט גערעדט: הָאט ער צו זײ געזָאגט 23
װָאס איר װילט בַאקן ; ַא הײליקער שבת איז מָארגן צו גָאט, רּוונג
און ַאלץ װָאס בלַײבט , יר װילט קָאכן קָאכטאון װָאס א, בַאקט
הָאבן זײ  24. לײגט אַײך ַאװעק צו הַאלטן ביז אין דער ֿפרי, איבער

און , ַאזױ װי משה הָאט בַאֿפױלן, עס ַאװעקגעלײגט ביז אין דער ֿפרי
. און קײן װערים זַײנען דערין ניט געװען, עס הָאט ניט געשטונקען

װָארום הַײנט איז שבת , סט עס הַײנטע :און משה הָאט געזָאגט 25
זעקס טעג  26. הַײנט װעט איר עס ניט געֿפינען אױֿפן ֿפעלד, צו גָאט

דענצמָאל , ָאבער אױֿפן זיבעטן טָאג איז שבת, זָאלט איר עס קלַײבן
  . װעט עס ניט זַײן

זַײנען ֿפון ֿפָאלק , און עס איז געװען אױֿפן זיבעטן טָאג 27
הָאט גָאט  28. ָאבער זײ הָאבן ניט געפונען, בןַארױסגעגַאנגען קלַײ
ביז װַאנען װעט איר ניט װעלן היטן מַײנע געבָאט : געזָאגט צו משהן

, ַאז גָאט הָאט אַײך געגעבן דעם שבת, זעט 29? און מַײנע לערנונגען
זיצט . גיט ער אַײך דערֿפַאר אין זעקסטן טָאג ברױט אױף צװײ טעג



  שמות

  

יז

זָאל ניט ַארױסגײן ֿפון זַײן ָארט אין קײנער ; איטלעכער בַײ זיך
  . זיבעטן טָאג

  . און דָאס ֿפָאלק הָאט גערוט אין זיבעטן טָאג 30

און ; און דָאס הױז ֿפון יׂשראל הָאט גערוֿפן דעם נָאמען דערֿפון ַמן 31
און דער טעם ; װַײס, עס איז געװען ַאזױ װי קָאריַאנדערזָאמען

  . לעצל אױף הָאניקדערוֿפן איז געװען ַאזױ װי ַא ּפ

: דָאס איז די זַאך װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן: און משה הָאט געזָאגט 32
, דֹורות-ֿפול דערֿפון זָאל זַײן ֿפַאר ַא היטונג אױף אַײערע דֹור-ַאן עֹוֶמר

ּכדי זײ זָאלן זען דָאס ברױט װָאס איך הָאב אַײך געגעבן עסן אין דער 
  . עצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִיםװען איך הָאב אַײך ַארױסג, מדבר

און טו ַאהין , נעם ַא קרוג: און משה הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען 33
ֿפַאר ַא , און שטעל עס ַאװעק ֿפַאר גָאט, ֿפול ַמן-ַארַײן ַאן עֹוֶמר

, ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן 34. דֹורות-היטונג אױף אַײערע דֹור
  . ֿפַאר ַא היטונג,  ֿפַארן געזעץַאזױ הָאט עס ַאהרן ַאװעקגעשטעלט

ביז , און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געגעסן דעם ַמן ֿפערציק יָאר 35
זײ הָאבן געגעסן דעם ַמן ביז ; ינטן לַאנדוזײ זַײנען געקומען צו בַאװ

און ַאן עֹוֶמר דָאס  36. זײ זַײנען געקומען צום ברעג ֿפון לַאנד ּכַנַען
  .איז ַא צענטל ֵאיָפה

   

 און די גַאנצע עדה ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל הָאט געצױגן 1
, לױט דעם מױל ֿפון גָאט, ֿפון מדבר סין אױף זײערע צִיונגען

און עס איז ניט געװען קײן װַאסער ; און זײ הָאבן גערוט אין רפידים
און דָאס ֿפָאלק הָאט זיך געקריגט מיט  2. ֿפַארן ֿפָאלק צום טרינקען

. מיר זָאלן טרינקען, גיט אונדז װַאסער: און זײ הָאבן געזָאגט, משהן
װָאס ? װָאס קריגט איר זיך מיט מיר: הָאט משה צו זײ געזָאגט

  ? ּפרּוװט איר גָאט

און דָאס , און דָאס ֿפָאלק הָאט דָארטן געדָארשט נָאך װַאסער 3
ס נָאך װָא: און הָאט געזָאגט, קעגן משהןַאֿפָאלק הָאט געמורמלט 



  שמות

  

צו טײטן מיך און מַײנע , גָאר הָאסטו אונדז אױֿפגעברַאכט ֿפון ִמצַרִים
  ? קינדער און מַײנע פי דורך דָארשט

װָאס זָאל איך טָאן צו : ַאזױ צו זָאגן, הָאט משה געשריען צו גָאט 4
  . נָאך ַא ביסל און זײ װעלן מיך ֿפַארשטײנען? דעם דָאזיקן ֿפָאלק

און נעם מיט , גײ ֿפַארױס ֿפַארן ֿפָאלק: שהןהָאט גָאט געזָאגט צו מ 5
װָאס דו הָאסט , שטעקן און דַײן; דיר ֿפון די עלטסטע ֿפון יׂשראל

 6. און זָאלסט גײן, נעם אין דַײן הַאנט, מיט אים געשלָאגן דעם טַײך
און ; ן חֹוֵרביאיך װעל דָארטן שטײן ֿפַאר דיר אױֿפן פעלז א, זע

, ון עס װעט ַארױסגײן ֿפון אים װַאסערא, זָאלסט שלָאגן דעם פעלז
און משה הָאט ַאזױ געטָאן ֿפַאר די . און דָאס ֿפָאלק װעט טרינקען

  . אױגן ֿפון די עלטסטע ֿפון יׂשראל

, און ער הָאט גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון דעם ָארט ַמָסה און מריָבה 7
ון װעגן און ֿפ, ֿפון װעגן דעם קריגן זיך ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

איז גָאט ֿפַארַאן צװישן אונדז ָאדער : ַאזױ צו זָאגן, זײער ּפרּוװן גָאט
  ? ניט

און הָאט מלחמה געהַאלטן מיט יׂשראל , און ַעָמֵלק איז געקומען 8
קלַײב אונדז אױס : הָאט משה געזָאגט צו יהֹושוען 9. אין רפידים

גן װעל איך מָאר. הַאלט מלחמה מיט ַעָמֵלק, און גײ ַארױס, מענער
מיט דעם שטעקן ֿפון גָאט אין מַײן , זיך שטעלן אױֿפן שּפיץ בַארג

  . הַאנט

 מלחמה –הָאט יהֹושוַע געטָאן ַאזױ װי משה הָאט אים ָאנגעזָאגט  10
ור זַײנען חאון , ַאהרן, און משה. צו הַאלטן מיט ַעָמֵלק

י משה װ, און עס איז געװען 11. ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן שּפיץ בַארג
און װי , ַאזױ הָאט גֹובר געװען יׂשראל, הָאט אױֿפגעהױבן זַײן הַאנט

 12. ַאזױ הָאט גֹובר געװען ַעָמֵלק, ער הָאט ַארָאּפגעלָאזט זַײן הַאנט
הָאבן זײ גענומען ַא שטײן ; און משהס הענט זַײנען געװָארן שװער

. און ער הָאט זיך דערױף געזעצט, און ַאװעקגעלײגט אונטער אים
אײנער ֿפון דער , און ַאהרן און חור הָאבן אונטערגעלענט זַײנע הענט

און זַײנע הענט זַײנען געבליבן ; און אײנער ֿפון דער ַאנדער זַײט, זַײט
און יהֹושוַע הָאט ֿפַארשלַאפט ַעָמֵלק  13. ֿפעסט ביז זונאונטערגַאנג

  . און זַײן ֿפָאלק מיטן שַארף ֿפון שװערד



  שמות

  

יח

שרַײב דָאס אױף ֿפַאר ַא : ט געזָאגט צו משהןאון גָאט הָא 14
ַאז , און טו עס אין די אױערן ֿפון יהֹושוען, געדעכעניש אין ַא בוך

ֿפון אונטערן , אױסמעקן װעל איך אױסמעקן דעם ֵזכר ֿפון ַעָמֵלק
  . הימל

-און הָאט גערוֿפן זַײן נָאמען יהוה, און משה הָאט געבױט ַא מזבח 15
  :  געזָאגטאון ער הָאט. ִנסי

 ה איז בַײ יהוה מיטחממל! די הַאנט אױֿפן טרָאן ֿפון ָיה, ֿפַאר װָאר
  .ַעָמֵלק ֿפון ָדור צו ָדור

  ִיְתרֹו

הָאט , משהס שװער,  און ִיתרֹו דער ּפריסטער ֿפון ִמדָין1
און צו זַײן , געהערט ַאלץ װָאס גָאט הָאט געטָאן צו משהן

הָאט  2. ַרִיםצגעצױגן יׂשראל ֿפון ִמװי גָאט הָאט ַארױס, ֿפָאלק יׂשראל
נָאך דעם װי ער , משהס װַײב, גענומען ִצּפֹוָרה, משהס שװער, ִיתרֹו

װָאס דער , און אירע צװײ זין 3, הָאט זי געהַאט ַאװעקגעשיקט
איך בין : װַײל ער הָאט געזָאגט, נָאמען ֿפון אײנעם איז געװען ֵגרשֹום
און דער נָאמען ֿפון ַאנדערן איז  4, ַא ֿפרעמדער אין ַא ֿפרעמדן לַאנד

דער גָאט ֿפון מַײן ֿפָאטער איז מיר געװען צו ": װַײל, געװען ֶאליֶעֶזר
און  5. "און ער הָאט מיך מציל געװען ֿפון ַּפרעהס שװערד, הילף
איז געקומען מיט זַײנע זין און זַײן װַײב צו , משהס שװער, ִיתרֹו

בַײם בַארג ֿפון ,  דָארטן גערוטמדבר װָאס ער הָאט משהן אין דעם
איך דַײן שװער ִיתרֹו קום : און ער הָאט געלָאזט זָאגן משהן 6. גָאט

  . און אירע צװײ זין מיט איר, און דַײן װַײב, צו דיר

און ער הָאט זיך , איז משה ַארױסגעגַאנגען ַאנטקעגן זַײן שװער 7
עם ַאנדערן און זײ הָאבן אײנער ד, און הָאט אים געקושט, געבוקט

און  8. און זײ זַײנען ַארַײנגעגַאנגען אין געצעלט, געפרעגט אױף ֿפריד
משה הָאט דערצײלט זַײן שװער ַאלץ װָאס גָאט הָאט געטָאן צו 

ַאלדי מַאטערניש װָאס זײ , ַּפרעהן און צו ִמצַרִים ֿפון װעגן יׂשראל
  . און װי גָאט הָאט זײ מציל געװען, הָאט געטרָאפן אױֿפן װעג

הָאט זיך ִיתרֹו געפרײט איבער ַאלעם גוטן װָאס גָאט הָאט געטָאן  9
. װָאס ער הָאט זײ מציל געװען ֿפון דער הַאנט ֿפון ִמצַרִים, צו יׂשראל

געלױבט איז יהוה װָאס הָאט אַײך מציל : און ִיתרֹו הָאט געזָאגט 10



  שמות

  

; ון ַּפרעהןאון ֿפון דער הַאנט ֿפ, געװען ֿפון דער הַאנט ֿפון ִמצַרִים
װָאס ער הָאט מציל געװען דָאס ֿפָאלק ֿפון אונטער דער הַאנט ֿפון 

, ַאז יהוה איז גרעסער ֿפון ַאלע געטער, ַאצונד װײס איך 11. ִמצַרִים
װָארום דערֿפַאר װָאס זײ הָאבן געמוטװיליקט איז דָאס געקומען 

  . אױף זײ

נדָאּפֿפער און הָאט געברַאכט ַא ברַא, משהס שװער, און ִיתרֹו 12
און ַאהרן און ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל ; שלַאכטָאּפֿפער צו גָאט

  . זַײנען געקומען עסן ברױט מיט משהס שװער ֿפַאר גָאט

הָאט זיך משה געזעצט משּפטן , און עס איז געװען אױף מָארגן 13
און דָאס ֿפָאלק איז געשטַאנען ֿפַאר משהן פונעם , דָאס ֿפָאלק
הָאט משהס שװער צוגעזען ַאלץ װָאס ער  14. ן ביזן ָאװנטֿפרימָארג

װָאס איז די דָאזיקע זַאך : און ער הָאט געזָאגט, טוט מיט דעם ֿפָאלק
און דָאס , װָאס זיצסט דו ַאלײן ֿפַאר? װָאס דו טוסט מיט דעם ֿפָאלק

  ? גַאנצע ֿפָאלק שטײט ֿפַאר דיר ֿפון ֿפרימָארגן ביז ָאװנט

װַײל דָאס ֿפָאלק קומט צו מיר : ָאגט צו זַײן שװערהָאט משה געז 15
און איך , קומט זי ֿפַאר מיר, ַאז זײ הָאבן ַא זַאך 16; ֿפרעגן בַײ גָאט

און מַאך װיסן די געזעצן , משּפט צװישן ַא מַאן און צװישן זַײן חֿבר
  . ֿפון גָאט און זַײנע לערנונגען

איז די זַאך װָאס דו ניט גוט : הָאט משהס שװער צו אים געזָאגט 17
אי דָאסדָאזיקע ֿפָאלק װָאס , אי דו, מיד װעסטו מיד װערן 18. טוסט

קענסט עס ניט טָאן ; װַײל די זַאך איז צו שװער ֿפַאר דיר, מיט דיר
און ,  געבןצהאיך װעל דיר ַאן ע; ַאצונד הער צו מַײן ָקול 19. ַאלײן

און דו זָאלסט , ר גָאטזַײ דו דעם ֿפָאלק ֿפַא: גָאט װעט זַײן מיט דיר
און זָאלסט זײ קלָאר מַאכן די געזעצן  20. ברענגען די זַאכן צו גָאט

און זײ מַאכן װיסן דעם װעג װָאס זײ זָאלן אין , און די לערנונגען
און דו זָאלסט זען ֿפון  21. און די טּוונג װָאס זײ זָאלן טָאן, אים גײן

, אמתע מענטשן, רכטיקעגָאטספָא, גַאנצן ֿפָאלק טױגלעכע מענטשן
און זָאלסט זײ מַאכן איבער זײ ֿפַאר , װָאס הָאבן ֿפַײנט גײציקײט

, עלטסטע ֿפון ֿפוֿפציק, עלטסטע ֿפון הונדערט, עלטסטע ֿפון טױזנט
און זײ זָאלן משּפטן דָאס ֿפָאלק צו  22. און עלטסטע ֿפון צען

װעלן זײ יעטװעדער גרױסע זַאך , און עס װעט זַײן; יעטװעדער צַײט
, און יעטװעדער קלײנע זַאך װעלן זײ ַאלײן משּפטן, ברענגען צו דיר



  שמות

  

יט

אױב דו  23. און מיטטרָאגן מיט דיר, און זײ װעלן דיר ֿפַארגרינגערן
װעסטו , און גָאט װעט דיר ַאזױ הײסן, װעסט טָאן די דָאזיקע זַאך

ם און אױך דָאסדָאזיקע גַאנצע ֿפָאלק װעט גײן ַאהײ, קענען בַאשטײן
  . אין שלום

און ער הָאט , הָאט משה צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון זַײן שװער 24
און משה הָאט אױסגעקליבן  25. געטָאן ַאלץ װָאס ער הָאט געזָאגט

און הָאט זײ געמַאכט ֿפַאר , טױגלעכע מענטשן ֿפון גַאנץ יׂשראל
 עלטסטע ֿפון, ֿפַאר עלטסטע ֿפון טױזנט, הױּפטלַײט איבערן ֿפָאלק

און זײ  26. און עלטסטע ֿפון צען, עלטסטע ֿפון ֿפוֿפציק, הונדערט
ַא שװערע זַאך הָאבן ; הָאבן געמשּפט דָאס ֿפָאלק צו יעטװעדער צַײט

און יעטװעדער קלײנע זַאך הָאבן זײ ַאלײן , זײ געברַאכט צו משהן
  . געמשּפט

און ער איז זיך , און משה הָאט ַארױסבַאלײט זַײן שװער 27
  .געגַאנגען אין זַײן לַאנדַאװעק

   

 אין דריטן חֹודש נָאכן ַארױסגײן ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל 1
זַײנען זײ ָאנגעקומען , אין דעם דָאזיקן טָאג, ֿפון לַאנד ִמצַרִים

און זַײנען , און ַאז זײ הָאבן געצױגן ֿפון רפידים 2 .אין מדבר סיַני
און יׂשראל הָאט ; ט אין מדברהָאבן זײ גערו, געקומען אין מדבר סיַני

  . דָארטן גערוט ַאקעגן בַארג

און גָאט הָאט גערוֿפן צו , און משה איז ַארױֿפגעגַאנגען צו גָאט 3
, ַאזױ זָאלסטו זָאגן צום הױז ֿפון יעקֿב: ַאזױ צו זָאגן, אים ֿפון בַארג

איר הָאט געזען װָאס איך  4: און דערצײלן די קינדער ֿפון יׂשראל
און װי איך הָאב אַײך געטרָאגן אױף , געטָאן צו ִמצַרִיםהָאב 

אױב , און ַאצונד 5. און הָאב אַײך געברַאכט צו מיר, ָאדלערפליגלען
, און איר װעט היטן מַײן בונד, לוצוהערן װעט איר צוהערן צו מַײן ָק

װָארום ; װעט איר זַײן מַײן בַאזונדער אײגנס ֿפון צװישן ַאלע אומות
און איר װעט מיר זַײן ַא קיניגרַײך  6. ערט די גַאנצע ערדצו מיר געה
דָאס זַײנען די װערטער װָאס דו . און ַא הײליק ֿפָאלק, ֿפון ּכֹהנים

  . זָאלסט רעדן צו די קינדער ֿפון יׂשראל



  שמות

  

און משה איז געקומען און הָאט צונױֿפגערוֿפן די עלטסטע ֿפון  7
לע די דָאזיקע װערטער װָאס און ער הָאט ֿפַאר זײ געלײגט ַא, ֿפָאלק

הָאט געענטֿפערט דָאס גַאנצע ֿפָאלק אין  8. גָאט הָאט אים בַאֿפױלן
. װעלן מיר טָאן, ַאלץ װָאס גָאט הָאט גערעדט: אײנעם און געזָאגט

  . און משה הָאט צוריקגעברַאכט די װערטער ֿפון ֿפָאלק צו גָאט

ם צו דיר אין ַא איך קו, זע: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 9
און , ּכדי דָאס ֿפָאלק זָאל הערן װי איך רעד מיט דיר, געדיכטן װָאלקן

און משה הָאט דערצײלט . אױך אין דיר זָאלן זײ גלױבן אױף אײביק
  . די װערטער ֿפון ֿפָאלק צו גָאט

און זָאלסט זײ , גײ צום ֿפָאלק: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 10
און  11; און זײ זָאלן װַאשן זײערע קלײדער, רגןהײליקן הַײנט און מָא

װָארום אױֿפן דריטן טָאג , זײ זָאלן זַײן ָאנגעברײט אױֿפן דריטן טָאג
װעט גָאט ַארָאּפנידערן ֿפַאר די אױגן ֿפון גַאנצן ֿפָאלק אױֿפן בַארג 

ַאזױ צו , און זָאלסט ָאּפגרענעצן דָאס ֿפָאלק רונד ַארום 12. סיַני
ָאדער זיך ָאנרירן ָאן זַײן , אַײך ַארױֿפצוגײן אױֿפן בַארגהיט : זָאגן
ט זיך ָאן ָאן דעם בַארג זָאל טײטן געטײט ראיטלעכער װָאס רי. ברעג
נַײערט ֿפַארשטײנען , ַא הַאנט זָאל זיך ניט ָאנרירן ָאן אים 13; װערן

סַײ ַא ; ָאדער שיסן זָאל ער געשָאסן װערן, זָאל ער ֿפַארשטײנט װערן
ערשט ַאז דער הָארן . זָאל ער ניט בלַײבן לעבן, סַײ ַא מענטש, בהמה

  . מעגן זײ ַארױֿפגײן אױֿפן בַארג, גיט ַאן אױסגעצױגענעם בלָאז

און הָאט , הָאט משה ַארָאּפגענידערט ֿפון בַארג צום ֿפָאלק 14
 15. און זײ הָאבן געװַאשן זײערע קלײדער, געהײליקט דָאס ֿפָאלק

; זַײט ָאנגעברײט אױֿפן דריטן טָאג: גט צום ֿפָאלקאון ער הָאט געזָא
  . איר זָאלט ניט גענענען צו ַא פרױ

װי עס איז געװָארן , און עס איז געװען אױֿפן דריטן טָאג 16
און ַא שװערער , ַאזױ זַײנען געװָארן דונערן און בליצן, ֿפרימָארגן

,  זײער שטַארקאון דער ָקול ֿפון שֹופר איז געװען, װָאלקן אױֿפן בַארג
און  17 .און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס אין לַאגער הָאט געציטערט

און , משה הָאט ַארױסגעֿפירט דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאגער גָאט ַאנטקעגן
און דער בַארג סיַני איז  18. זײ הָאבן זיך געשטעלט אונטערן בַארג

רָאּפגענידערט ֿפון װעגן װָאס גָאט הָאט ַא, געװען אין גַאנצן אין רױך
און זַײן רױך איז אױֿפגעגַאנגען ַאזױ װי דער ; אױף אים מיט ֿפַײער



  שמות

  

כ

און דער גַאנצער בַארג הָאט זײער , רױך ֿפון ַא קַאלכאױװן
און דער ָקול ֿפון שֹוֿפר איז געװָארן ַאלץ שטַארקער  19. געציטערט

און גָאט הָאט אים געענטֿפערט , משה הָאט גערעדט; און שטַארקער
אױֿפן , און גָאט הָאט ַארָאּפגענידערט אױֿפן בַארג סיַני 20. אױֿפן ָקול

און , און גָאט הָאט גערוֿפן משהן אױֿפן שּפיץ בַארג, שּפיץ בַארג
נידער : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 21. משה איז ַארױֿפגעגַאנגען

 גָאט צו זײ װעלן זיך חלילה דורכרַײסן צו; װָארן דָאס ֿפָאלק, ַארָאּפ
און אױך די ּכֹהנים װָאס  22. און עס װעלן ֿפַאלן ֿפון זײ ַא סך, קוקן

די גָאט זָאל ניט מַאכן ַא ברָאך ּכ, זָאלן זיך הײליקן, גענענען צו גָאט
דָאס ֿפָאלק קען ניט : הָאט משה געזָאגט צו גָאט 23. צװישן זײ

, נדז ָאנגעזָאגטװָארום דו הָאסט דָאך או, ַארױֿפגײן אױֿפן בַארג סיַני
 24. און זָאלסט אים הײליקן, גרענעץ ָאּפ דעם בַארג: ַאזױ צו זָאגן

, און זָאלסט ַארױֿפקומען, גײ נידער ַארָאּפ: הָאט גָאט צו אים געזָאגט
ָאבער די ּכֹהנים און דָאס ֿפָאלק זָאלן זיך ניט ; און ַאהרן מיט דיר, דו

 זָאל ניט מַאכן ַא ברָאך צװישן ּכדי ער, דורכרַײסן ַארױֿפצוגײן צו גָאט
  . זײ

  .און זײ געזָאגט, הָאט משה ַארָאּפגענידערט צום ֿפָאלק 25

   

 :ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט ַאלע די דָאזיקע װערטער1
װָאס הָאט דיך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד , איך בין יהוה דַײן גָאט 2
  . ֿפטֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַא, ִמצַרִים

זָאלסט דיר  4. זָאלסט ניט הָאבן ַאנדערע געטער ֿפַאר מַײן ּפנים 3
ָאדער ַא שום געשטַאלט ֿפון װָאס אין הימל , ניט מַאכן ַא געשניץ

ָאדער װָאס אין װַאסער , ָאדער װָאס אױף דער ערד אונטן, אױבן
און זָאלסט זײ ניט , זָאלסט זיך ניט בוקן צו זײ 5. אונטער דער ערד

װָאס רעכן , װָארום איך יהוה דַײן גָאט בין ַא צערנדיקער גָאט; עןדינ
מיטן דריטן און , זיך ֿפַאר די זינד ֿפון די ֿפָאטערס מיט די קינדער

און טו חסד מיטן  6, מיטן ֿפירטן ָדור ֿפון די װָאס הָאבן מיך ֿפַײנט
ן און ֿפון די װָאס היט, טױזנטסטן גליד ֿפון די װָאס הָאבן מיך ליב

  . מַײנע געבָאט



  שמות

  

זָאלסט ניט ַארױֿפברענגען דעם נָאמען ֿפון יהוה דַײן גָאט צום  7
װָארום יהוה שענקט ניט דעם װָאס ברענגט ַארױף זַײן , ֿפַאלשן

  . נָאמען צום ֿפַאלשן

זעקס טעג  9. אים צו הַאלטן הײליק, געדענק דעם טָאג ֿפון שבת 8
ָאבער דער  10; לָאכותאון טָאן ַאלע דַײנע מ, זָאלסטו ַארבעטן

זָאלסטו ניט טָאן קײן , זיבעטער טָאג איז שבת צו יהוה דַײן גָאט
און דַײן , דַײן קנעכט, און דַײן טָאכטער, און דַײן זון, דו, מלָאכה
 11. און דַײן ֿפרעמדער װָאס אין דַײנע טױערן, און דַײן בהמה, דינסט

דעם , ון די ערדװָארום זעקס טעג הָאט גָאט געמַאכט דעם הימל א
; און אױֿפן זיבעטן טָאג הָאט ער גערוט, און ַאלץ װָאס אין זײ, ים

און הָאט אים , דרום הָאט גָאט געבענטשט דעם טָאג ֿפון שבת
  . געהײליקט

ּכדי דַײנע טעג זָאלן , הַאלט אין ּכבוד דַײן ֿפָאטער און דַײן מוטער 12
  . ט גיט דירזיך לענגערן אױף דער ערד װָאס יהוה דַײן גָא

  . זָאלסט ניט הרגען 13
  . זָאלסט ניט מַזנה זַײן
  . זָאלסט ניט גנֿבען

  . זָאלסט ניט זָאגן אױף דַײן חֿבר ֿפַאלשע עדות

זָאלסט ניט גלוסטן דַײן ; זָאלסט ניט גלוסטן דַײן חֿברס הױז 14
, ָאדער זַײן ָאקס, ָאדער זַײן דינסט, ָאדער זַײן קנעכט, חֿברס װַײב

  . ָאדער װָאס נָאר עס איז דַײן חֿברס, ַײן אײזלָאדער ז

און די , ינט די דונערןואון דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט בײגעװ 15
און װי ; און דעם רױכיקן בַארג, רֿפאון דעם ָקול ֿפון שֹו, פלַאמען

און זַײנען , ַאזױ הָאבן זײ געציטערט, דָאס ֿפָאלק הָאט עס געזען
רעד דו : און זײ הָאבן געזָאגט צו משהן 16 .געשטַאנען ֿפון דער װַײטן

מיר ; און זָאל ניט רעדן צו אונדז גָאט, און מיר װעלן הערן, צו אונדז
  . װעלן חלילה שטַארבן

, איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן: הָאט משה געזָאגט צום ֿפָאלק 17
ל און ּכדי זַײן מֹורא זָא, װָארום ּכדי אַײך צו ּפרּוװן איז גָאט געקומען

איז דָאס ֿפָאלק  18. ַאז איר זָאלט ניט זינדיקן, זַײן ֿפַאר אַײער ּפנים
און משה הָאט גענענט צו דעם נעבל , געשטַאנען ֿפון דער װַײטן
  . װָאס דָארטן איז געװען גָאט



  שמות

  

כא

ַאזױ זָאלסטו זָאגן צו די קינדער : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 19
.  ֿפון הימל הָאב איך גערעדט צו אַײךאיר הָאט געזען ַאז: ֿפון יׂשראל

און געטער ֿפון , איר זָאלט ניט מַאכן לעבן מיר געטער ֿפון זילבער 20
ַא מזבח ֿפון ערד זָאלסטו מיר  21. גָאלד זָאלט איר אַײך ניט מַאכן

און שלַאכטן אױף אים דַײנע ברַאנדָאּפֿפער און דַײנע , מַאכן
אין יעטװעדער ָארט װּו ; ַײנע רינדערדַײנע שָאּפ און ד, ֿפרידָאּפֿפער

און , װעל איך קומען צו דיר, איך װעל מַאכן דערמָאנען מַײן נָאמען
און אױב ַא מזבח ֿפון שטײנער װעסטו מיר  22. װעל דיך בענטשן

װָארום דַײן הַאקאַײזן , זָאלסטו זײ ניט בױען געהַאקטע, מַאכן
און  23. רשװעכטאון הָאסט עס ֿפַא, הָאסטו אױֿפגעהױבן דערױף

ּכדי זַײן , גײן מיט טרעּפ אױף מַײן מזבחֿפזָאלסט ניט ַארױ
  .נַאקעטקײט זָאל ניט ַאנטּפלעקט װערן אױף אים

  ִמְשָּפִטים
 2 : און דָאס זַײנען די געזעצן װָאס דו זָאלסט לײגן ֿפַאר זײ1

זָאל ער זעקס יָאר , ַאז דו װעסט קױֿפן ַא אידישן קנעכט
אױב ער  3. ן זיבעטן זָאל ער ַארױסגײן ֿפרַײ אומזיסטאון אױֿפ, דינען

אױב ער איז ַא ; זָאל ער ַאלײן ַארױסגײן, איז ַאלײן געקומען
אױב זַײן הַאר װעט  4. זָאל זַײן װַײב ַארױסגײן מיט אים, בַאװַײבטער

זָאל , און זי װעט אים געבערן זין ָאדער טעכטער, אים געבן ַא װַײב
און ער זָאל , ער געהערן צו איר הַארדי װַײב מיט אירע קינד

איך הָאב : און אױב זָאגן װעט זָאגן דער קנעכט 5. ַארױסגײן ַאלײן
איך װיל ניט ַארױסגײן , און מַײנע קינדער, מַײן װַײב, ליב מַײן הַאר

און אים מַאכן , זָאל זַײן הַאר אים מַאכן גענענען צו גָאט 6; ֿפרַײ
און זַײן הַאר זָאל דורכָאלן , שטידלָאדער צום בַײ, גענענען צום טיר

  . און ער זָאל אים דינען אױף שטענדיק; זַײן אױער מיט ַאן ָאל

זָאל זי ,  דינסט ַאאון ַאז ַא מַאן װעט ֿפַארקױֿפן זַײן טָאכטער ֿפַאר 7
אױב זי געֿפעלט  8. ניט ַארױסגײן ַאזױ װי עס גײען ַארױס די קנעכט

װָאס הָאט זי געהַאט בַאשטימט ֿפַאר , ניט אין די אױגן ֿפון איר הַאר
ער זָאל ניט געװעלטיקן זי צו ; זָאל ער זי לָאזן אױסלײזן, זיך

און אױב  9. װען ער ֿפעלשט ָאן איר, ֿפַארקױֿפן צו ֿפרעמדע מענטשן
זָאל ער טָאן צו איר ַאזױ װי דער , ער װעט זי בַאשטימען ֿפַאר זַײן זון

זָאל , װעט זיך נעמען ַאן ַאנדערעאױב ער  10. שטײגער מיט טעכטער



  שמות

  

און  11. ניט מינערן, און איר װַײברעכט, איר קלײדונג, ער איר שּפַײז
זָאל זי ַארױסגײן , אױב ער װעט איר ניט טָאן די דָאזיקע דרַײ זַאכן

  . ָאן געלט, אומזיסט

זָאל טײטן געטײט , דער װָאס שלָאגט ַא מענטשן און ער שטַארבט 12
נָאר גָאט הָאט עס ,  דער װָאס הָאט ניט געמײנטָאבער 13. װערן

װעל איך דיר מַאכן ַאן ָארט װָאס , אונטערגעשיקט אונטער זַײן הַאנט
  . ער זָאל ַאהין אנטרינען

אים צו , און ַאז ַא מַאן װעט מוטװיליק קומען אױף זַײן חֿבר 14
 זָאלסטו ֿפון מַײן מזבח אים ַארָאּפנעמען צו, הרגען מיט ליסטיקײט

  . שטַארבן

זָאל טײטן , ָאדער זַײן מוטער, און דער װָאס שלָאגט זַײן ֿפָאטער 15
  . געטײט װערן

ָאדער ער , און דער װָאס גנֿבעט ַא מענטשן און ֿפַארקױֿפט אים 16
  . זָאל טײטן געטײט װערן, װערט געֿפונען אין זַײן הַאנט

 זָאל טײטן ,ָאדער זַײן מוטער, און דער װָאס שילט זַײן ֿפָאטער 17
  . געטײט װערן

און אײנער װעט שלָאגן דעם , און ַאז מענטשן װעלן זיך קריגן 18
, און ער װעט ניט שטַארבן, ָאדער מיטן ֿפױסט, ַאנדערן מיט ַא שטײן

אױב ער װעט , איז 19, נָאר ער װעט זיך ַאװעקלײגן אין בעט
גער זָאל דער שלע, אױֿפשטײן און ַארומגײן דרױסן אױף זַײן שטעקן

און אױסהײלן , נָאר ֿפַאר זַײן זיצן לײדיק מוז ער בַאצָאלן; זַײן ֿפרַײ
  . מוז ער אים לָאזן אױסהײלן

מיט ַא , ָאדער זַײן דינסט, און ַאז ַא מַאן װעט שלָאגן זַײן קנעכט 20
זָאל ער שטרָאֿפן , און ער װעט שטַארבן אונטער זַײן הַאנט, שטעקן

  . בַאשטרָאֿפט װערן

זָאל ער , בער ער װעט זיך הַאלטן ַא טָאג ָאדער צװײ טעגאױב ָא 21
  . װָארום דָאס איז זַײן געלט; ניט בַאשטרָאֿפט װערן

און װעלן ָאנשטױסן ַא , און ַאז מענער װעלן זיך רַאנגלען 22
ָאבער קײן , און אירע קינדער װעלן ַארױסגײן, טרָאגעדיקע ֿפרױ



  שמות

  

נסעט װערן דער זָאל ַקנסען געַק, אומגליק װעט ניט געשען
און , לױט װי דער ֿפרױס מַאן װעט אױף אים ַארױֿפלײגן, שולדיקער 

אױב ָאבער ַאן אומגליק װעט  23. ניםייער זָאל עס געבן ֿפַאר די ד
ַא , ַאן אױג ֿפַאר ַאן אױג 24. זָאלסטו געבן ַא נֿפש ֿפַאר ַא נפש, געשען

ַא  25.  ֿפוס ֿפַאר ַא ֿפוסַא, ַא הַאנט ֿפַאר ַא הַאנט, צָאן ֿפַאר ַא צָאן
  . ַא בַײל ֿפַאר ַא בַײל, ַא װּונד ֿפַאר ַא װּונד, ברען ֿפַאר ַא ברען

ָאדער דָאס , און ַאז ַא מַאן װעט שלָאגן דָאס אױג ֿפון זַײן קנעכט 26
זָאל ער אים , און װעט עס איבערֿפירן, אױג ֿפון זַײן דינסט

ון ַאז ער װעט אױסהַאקן ַא צָאן א 27. ַארױסלָאזן ֿפרַײ ֿפַאר זַײן אױג
זָאל ער אים ַארױסלָאזן , ָאדער ַא צָאן ֿפון זַײן דינסט, ֿפון זַײן קנעכט

  . ֿפרַײ ֿפַאר זַײן צָאן

און זײ װעלן , און ַאז ַאן ָאקס װעט שטױסן ַא מַאן ָאדער ַא ֿפרױ 28
און זַײן , זָאל ֿפַארשטײנען ֿפַארשטײנט װערן דער ָאקס, שטַארבן

. און דער בעל־הבית ֿפון ָאקס איז ֿפרַײ; ש זָאל ניט געגעסן װערןֿפלײ
, אײערנעכטן-אױב ָאבער ער איז ַא שטױסיקער ָאקס ֿפון נעכטן 29

, און הָאט אים ניט געהיט, און זַײן בעל־הבית איז געװָארנט געװָארן
זָאל ֿפַארשטײנט װערן דער , און ער װעט טײטן ַא מַאן ָאדער ַא ֿפרױ

אױב ַאן אױסלײז  30. ון אױך זַײן בעל־הבית זָאל געטײט װערןא, ָאקס
זָאל ער געבן ֿפַארן אױסקױף ֿפון , װעט ַארױֿפגעלײגט װערן אױף אים

סַײ ער  31. ֿפיל עס װעט ַארױֿפגעלײגט װערן אױף אים זַײן נֿפש װי
זָאל ַאזױ װי , סַײ ער װעט שטױסן ַא מײדל, װעט שטױסן ַא יִינגל
אױב דער ָאקס װעט  32. ט געטָאן װערן צו איםדערדָאזיקער משּפ

זָאל ער געבן זַײן הַאר דרַײסיק , שטױסן ַא קנעכט ָאדער ַא דינסט
  . און דער ָאקס זָאל ֿפַארשטײנט װערן, ֶשקל זילבער

ָאדער ַאז ַא מַאן װעט גרָאבן , און ַאז ַא מַאן װעט עֿפענען ַא גרוב 33
ון ַאהין װעט ַארַײנֿפַאלן ַאן ָאקס א, און װעט זי ניט צודעקן, ַא גרוב

געלט ; זָאל דער בעל־הבית ֿפון דער גרוב בַאצָאלן 34, ָאדער ַאן אײזל
און די טױטע בהמה זָאל , זָאל ער אומקערן צו זײער בעל־הבית

  . געהערן צו אים

און , און ַאז ַא מַאנס ָאקס װעט שעדיקן דעם ָאקס ֿפון זַײן חֿבר 35
און זיך , דעם לעבעדיקן ָאקס זָאלן זײ ֿפַארקױֿפן, ןער װעט ַאװעקֿפַאל
 36. און אױך מיטן טױטן זָאלן זײ זיך צעטײלן; צעטײלן מיטן געלט



  שמות

  

כב

, ַאז ער איז ַא שטױסיקער ָאקס ֿפון לַאנג ָאן, אױב עס איז בַאװּוסט
זָאל ער צָאלן בַאצָאלן ַאן , און זַײן בעל־הבית הָאט אים ניט געהיט

  . און דער טױטער זָאל געהערן צו אים, ָאקס ֿפַארן ָאקס

און װעט אים , ַאז ַא מַאן װעט גנֿבען ַאן ָאקס ָאדער ַא שעּפס 37
זָאל ער בַאצָאלן ֿפינף רינדער , ָאדער ער װעט אים ֿפַארקױֿפן, שעכטן

  .און ֿפיר שָאּפ ֿפַארן שעּפס, ֿפַארן ָאקס

   

און , רעכונג ַאז ַא גנֿב װעט געכַאּפט װערן בַײ ַאן אַײנב1
איז ניטָא ֿפַאר אים , װעט קריגן געשלָאגן און װעט שטַארבן

, אױב ָאבער די זון איז אױֿפגעגַאנגען איבער אים 2. קײן בלוטשולד
  . איז דָא ֿפַאר אים בלוטשולד

זָאל ער ֿפַארקױֿפט , אױב ער הָאט ניט; בַאצָאלן מוז ער בַאצָאלן
ען װעט געֿפונען װערן די גנֿבה אין אױב געֿפונ 3. װערן ֿפַאר זַײן גנֿבה

, סַײ ַא שעּפס, סַײ ַאן אײזל, סַײ ַאן ָאקס, זַײן הַאנט ַא לעבעדיקע
  . זָאל ער בַאצָאלן טָאּפל

און װעט , ַאז ַא מַאן װעט לָאזן ָאּפעסן ַא ֿפעלד ָאדער ַא װַײנגָארטן 4
, עלדאון זי װעט ָאּפעסן אין ַאן ַאנדערנס ֿפ, ַארױסלָאזן זַײן בהמה

און מיט דעם בעסטן ֿפון זַײן , זָאל ער מיט דעם בעסטן ֿפון זַײן ֿפעלד
  . װַײנגָארטן בַאצָאלן

און עס , און װעט ָאנטרעֿפן דערנער, ַאז ַא ֿפַײער װעט ַארױסגײן 5
ָאדער ַא , ָאדער שטײענדיקע ּתבואה, װעט ֿפַארצערט װערן ַא סטױג

  . ט ָאנגעצונדן די ׂשרֿפהזָאל צָאלן בַאצָאלן דער װָאס הָא, ֿפעלד

און עס , ַאז ַא מַאן װעט געבן זַײן חֿבר געלט ָאדער זַאכן צום היטן 6
אױב דער גנֿב װעט געֿפונען , װעט געגנֿבעט װערן ֿפון דעם מַאנס הױז

אױב דער גנֿב װעט ניט געֿפונען  7; זָאל ער בַאצָאלן טָאּפל, װערן
צי ער הָאט ניט : ענען צו גָאטזָאל דער בעל־הבית ֿפון הױז גענ, װערן

שד חבַײ איטלעכן  8. אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט אױף זַײן חֿברס הָאב
, װעגן ַא שעּפס, װעגן ַאן אײזל, װעגן ַאן ָאקס, ֿפון אומערלעכקײט

װָאס יענער , װעגן װָאסער עס איז ֿפַארלָארענער זַאך, װעגן ַא קלײד



  שמות

  

דער ; ון בײדן קומען ֿפַאר גָאטזָאל די זַאך ֿפ, ַאז דָאס איז עס, זָאגט
  . זָאל בַאצָאלן זַײן חֿבר טָאּפל, װעמען גָאט װעט מַאכן שולדיק

ָאדער ַא , ָאדער ַאן ָאקס, ַאז ַא מַאן װעט געבן זַײן חֿבר ַאן אײזל 9
און זי װעט , ָאדער װָאסער עס איז בהמה צום היטן, שעּפס

װען , ֿפַאנגען װערןָאדער גע, ָאדער געשעדיקט װערן, ַאװעקֿפַאלן
אױב , זָאל ַא שבועה ֿפון גָאט זַײן צװישן זײ בײדן 10, קײנער זעט ניט

און ; ער הָאט ניט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט אױף זַײן חֿברס הָאב
אױב  11. און ער דַארף ניט בַאצָאלן, איר בעל־הבית זָאל עס ָאננעמען

 מוז ער בַאצָאלן איר ,ָאבער גנֿבען איז זי געגנֿבעט געװָארן ֿפון אים
זָאל ער , אױב ֿפַארצוקן איז זי ֿפַארצוקט געװָארן 12. בעל־הבית

ֿפַאר ַא ֿפַארצוקטער דַארף ער ניט ; ברענגען ֿפון איר צום עדות
  . בַאצָאלן

און זי װעט , און ַאז ַא מַאן װעט בָארגן ַא בהמה ֿפון זַײן חֿבר 13
בעל־הבית ניט מיט  ז איר אי–ָאדער ַאװעקֿפַאלן , געשעדיקט װערן

, אױב איר בעל־הבית איז מיט איר 14. מוז ער צָאלן בַאצָאלן, איר
גײט דָאס ַארַײן אין , אױב זי איז ַא געדונגענע. דַארף ער ניט בַאצָאלן

  . איר לױן

, רױ װָאס איז ניט ֿפַארקַנסטֿפירן ַא יונגֿפאון ַאז ַא מַאן װעט ֿפַאר 15
 16. ָאל ער מיט נדן זי מַאכן ֿפַאר זַײן װַײבז, און װעט ליגן מיט איר

זָאל ער בַאצָאלן געלט , אױב איר ֿפָאטער װעט זי אים ניט װעלן געבן
  . לױט דעם נדן ֿפון יונגֿפרױען

  . ַא מכשֿפה זָאלסטו ניט לָאזן לעבן 17

  . איטלעכער װָאס ליגט מיט ַא בהמה זָאל טײטן געטײט װערן 18

זָאל װערן , ַאחוץ צו יהוה ַאלײן, עטערדער װָאס שלַאכט צו ג 19
  . חרם

, און זָאלסט אים ניט דריקן, און ַא ֿפרעמדן זָאלסטו ניט קריװדען 20
  . װָארום ֿפרעמדע זַײט איר געװען אין לַאנד ִמצַרִים

אױב ּפַײניקן  22. ַאן ַאלמנה און ַא יתום זָאלט איר ניט ּפַײניקן 21
װעל איך , ר ער װעט שרַײען צו מירװי נָא, איז, װעסטו אים ּפַײניקן



  שמות

  

כג

און איך , און מַײן צָארן װעט גרימען 23. זיכער צוהערן זַײן געשרײ
און אַײערע װַײבער װעלן זַײן , װעל אַײך הרגען מיטן שװערד

  . יםמאון אַײערע קינדער יתֹו, ַאלמנות

, דעם ָארימַאן בַײ דיר, ַאז דו װעסט געלט לַײען מַײן ֿפָאלק 24
איר זָאלט ניט ַארױֿפלײגן ; חוב-ניט זַײן צו אים װי ַא בעלזָאלסטו 

  . אױף אים צינזן

זָאלסטו עס אים , ַאז דו װעסט נעמען אין משּכון דַײן חֿברס קלײד 25
װָארום דָאס איז זַײן  26; אומקערן אײדער די זון גײט אונטער

ט אין װָאס װע; דָאס איז זַײן קלײד ֿפַאר זַײן לַײב, אײנציקער צודעק
, װעל איך צוהערן, ַאז ער װעט שרַײען צו מיר, איז? ער שלָאֿפן

  . װָארום איך בין לַײטזעליק

און ַא ֿפירשט אין דַײן ֿפָאלק זָאלסטו , גָאט זָאלסטו ניט שילטן 27
  . ניט ֿפלוכן

  . די גָאב ֿפון דַײן ֿפולקײט און דַײן ֶשֿפע זָאלסטו ניט שּפעטיקן 28

דעס גלַײכן  29. ן זָאלסטו ָאּפגעבן צו מירדעם בָכור ֿפון דַײנע זי
זיבן טעג זָאל עס זַײן ; מיט דַײנע שָאּפ, זָאלסטו טָאן מיט דַײן ָאקס

  . אױֿפן ַאכטן טָאג זָאלט איר עס ָאּפגעבן צו מיר, בַײ זַײן מוטער

און ֿפלײש ֿפון ַא , און הײליקע מענטשן זָאלט איר מיר זַײן 30
ֿפַארן הונט זָאלט איר ; ָאלט איר ניט עסןֿפַארצוקטער אױֿפן ֿפעלד ז

  .עס ַאװעקװַארֿפן

   

זָאלסט ניט מַאכן ;  זָאלסט ניט ַארױסלָאזן ַא ֿפַאלשן קלַאנג1
 2. אײן הַאנט מיט דעם רשע צו זַײן ַאן עדות אױף אומרעכט

און אין ַא קריג זָאלסטו ; זָאלסט ניט נָאכגײן נָאך ַא ַרבים צום בײזן
 און ַאן 3 .ּכדי זיך צו נַײגן נָאך ַא ַרבים צו ֿפַארדרײעןניט עדות זָאגן 

  . ָארימַאן זָאלסטו ניט שַאנעװען אין זַײן קריג

, ָאדער זַײן אײזל, ַאז דו װעסט טרעֿפן דַײן ׂשֹונאס ָאקס 4
  . זָאלסטו אומקערן אים אומקערן צו אים, בלָאנדזשענדיק



  שמות

  

זָאלסטו , טער זַײן מׂשאַאז דו װעסט זען דַײן ׂשֹונאס אײזל ליגן אונ 5
ָאּפבינדן זָאלסטו ָאּפבינדן אין ; זיך ָאּפהַאלטן ֿפון איבערלָאזן צו אים

  . אײנעם מיט אים

 7. ן אין זַײן קריגויֿבזָאלסט ניט ֿפַארדרײען דָאס רעכט ֿפון דַײן א 6
לדיקן און שואון ַאן אומ, ֿפון ַא ֿפַאלשן ּפסק זָאלסטו זיך דערװַײטערן

װָארום איך װעל ניט לָאזן בלַײבן ; לסטו ניט הרגעןגערעכטן זָא
װָארום , ד זָאלסטו ניט נעמעןחאון שו 8. גערעכט דעם שולדיקן

און ֿפַארדרײט די װערטער ֿפון , ד מַאכט בלינד זעעדיקעחשֹו
  . גערעכטע

װָארום איר װײסט דָאס געמיט , און ַא ֿפרעמדן זָאלסטו ניט דריקן 9
  . ל ֿפרעמדע זַײט איר געװען אין לַאנד ִמצַרִיםװַײ, ֿפון דעם ֿפרעמדן

און אַײנזַאמלען איר , און זעקס יָאר זָאלסטו זײען דַײן לַאנד 10
ָאבער דָאס זיבעטע יָאר זָאלסטו עס ֿפַארלָאזן און עס  11; ואהֿבּת

און װָאס ; יֹונים ֿפון דַײן ֿפָאלק זָאלן עסןֿבּכדי די א, איבערלָאזן ֿפרַײ
דעס גלַײכן זָאלסטו טָאן . זָאל עסן די חיה ֿפון ֿפעלד,  זײבלַײבט ֿפון

  . רטןָאמיט דַײן אײלבערטג, מיט דַײן װַײנגָארטן

און אױֿפן זיבעטן טָאג , זעקס טעג זָאלסטו טָאן דַײנע ַארבעט 12
און עס זָאל , ּכדי עס זָאל רוען דַײן ָאקס און דַײן אײזל, זָאלסטו רוען

  . און דער ֿפרעמדער,  דַײן דינסטָאּפעטעמען דער זון ֿפון

זָאלט איר זַײן , װָאס איך הָאב אַײך ָאנגעזָאגט, און אין ַאלץ 13
און דעם נָאמען ֿפון ֿפרעמדע געטער זָאלט איר ניט ; ָאּפגעהיט
  . עס זָאל ֿפון דַײן מױל ניט געהערט װערן; דערמָאנען

דעם  15. ו מירטוֿב צ-דרַײ מָאל אין יָאר זָאלסטו הַאלטן ַא ָיום 14
ַאזױ , זיבן טעג זָאלסטו עסן מצות: טוֿב ֿפון מצות זָאלסטו היטן-ָיום

 ֿביֿבצו דער געשטעלטער צַײט אין חֹודש ָא, װי איך הָאב דיר בַאֿפױלן
און מע זָאל זיך ; װָארום אין אים ביסטו ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים

ֿפון , טוֿב ֿפון שניט-ָיוםאון דעם  16; ניט װַײזן ֿפַאר מיר מיט לײדיקן
ֿפון װָאס דו װעסט ֿפַארזײען אין , די ערשטֿפרוכט ֿפון דַײנע ַארבעט

װען , טוֿב ֿפון אַײנזַאמלונג בַײם אױסלָאז ֿפון יָאר-און דעם ָיום; ֿפעלד
דרַײ מָאל אין יָאר זָאלן  17. דו זַאמלסט אַײן דַײנע ַארבעט ֿפון ֿפעלד

  . גָאט, ן זיך װַײזן ֿפַאר דעם הַארַאלע דַײנע מַאנסּפַארשױנע



  שמות

  

 זַײן מיט געזַײערטן ברױט דָאס בלוט ֿפון מַײן ֿבזָאלסט ניט מקרי 18
טוֿב זָאל ניט -עטס ֿפון מַײן ָיוםֿפאון דָאס ָאּפֿפער; שלַאכטָאּפֿפער

  . איבערנעכטיקן ביז אין דער ֿפרי

 הױז ֿפון די ערשט ֿפריצַײטיקע ֿפון דַײן ערד זָאלסטו ברענגען אין 19
  . יהוה דַײן גָאט

  . זָאלסט ניט קָאכן ַא ציקעלע אין זַײן מוטערס מילך

און , דיך צו היטן אױֿפן װעג, איך שיק דיר ֿפַארױס ַא מלאך, זע 20
היט דיך  21. דיך צו ברענגען צו דעם ָארט װָאס איך הָאב ָאנגעברײט

, ניקן ָאן איםזָאלסט ניט װידערשּפע; און הער צו זַײן ָקול, ֿפַאר אים
װַײל מַײן נָאמען , װָארום ער װעט ניט ֿפַארגעבן אַײער ֿפַארברעך 22

און , ָאבער אױב צוהערן װעסטו צוהערן צו זַײן ָקול. איז אין אים
און , װעל איך ֿפַײנטן דַײנע ֿפַײנט, װעסט טָאן ַאלץ װָאס איך רעד

און , ַארױסװָארום מַײן מלאך װעט גײן דיר ֿפ 23. דריקן דַײנע דריקער
, און דעם ּפִרזי, און דעם ִחּתי, ער װעט דיך ברענגען צו דעם ֶאמֹורי

און איך װעל זײ ; וסיֿבאון דעם י, דעם חוי, און דעם ּכַנֲעני
און זָאלסט זײ , זָאלסט זיך ניט בוקן צו זײערע געטער 24. ֿפַארטיליקן
ַײערט נ; און זָאלסט ניט טָאן ַאזױ װי זײערע מעׂשים, ניט דינען

און צעברעכן זָאסלטו צעברעכן , צעשטערן זָאלסטו זײ צעשטערן
און , און איר זָאלט דינען יהוה אַײער גָאט 25. זײערע זַײלשטײנער

און איך װעל ָאּפטָאן ; ער װעט בענטשן דַײן ברױט און דַײן װַאסער
זַײן ַא ֿפַארװַארֿפערין  עס װעט ניט 26. קרַאנקשַאֿפט ֿפון צװישן דיר

די צָאל ֿפון דַײנע טעג װעל איך ; ער ַאן עקרה אין דַײן לַאנדָאד
און װעל , מַײן אימה װעל איך שיקן דיר ֿפַארױס 27. אױסֿפילן

און איך , ֿפַארטומלען ַאל דָאס ֿפָאלק װָאס דו װעסט קומען צװישן זײ
און איך װעל שיקן  28. װעל קערן ַאלע דַײנע ֿפַײנט מיטן נַאקן צו דיר

דעם , און זי װעט ֿפַארטרַײבן דעם חוי, ױס די הָארנביןדיר ֿפַאר
איך װעל זײ ניט ֿפַארטרַײבן  29. ֿפון ֿפַאר דיר, און דעם ִחּתי, ּכַנֲעני

טָאמער װעט דָאס לַאנד װערן ַא , ֿפון ֿפַאר דיר אין אײן יָאר
 30. װיסטעניש און עס װעט זיך מערן אױף דיר די חיה ֿפון ֿפעלד

ביז װַאנען , ז װעל איך זײ ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר דירביסלעכביסלעכװַײ
און איך װעל  31. און װעסט ַארבן דָאס לַאנד, דו װעסט זיך ֿפרוכּפערן

און , סוף און ביז דעם ים ֿפון די ּפִלשּתים-מַאכן דַײן געמַארק ֿפון ים
על געבן אין אַײער הַאנט די װװָארום איך ; ֿפון מדבר ביזן טַײך



  שמות

  

כד

 32. און װעסט זײ ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר דיר, ֿפון לַאנד בַאװױנער
זײ זָאלן ניט זיצן  33. זָאלסט ניט שליסן ַא בונד זײ און זײערע געטער

ַאז דו , ּכדי זײ זָאלן דיך ניט מַאכן זינדיקן צו מיר, אין דַײן לַאנד
װָארום דָאס װעט דיר זַײן ֿפַאר ַא ; װעסט דינען זײערע געטער

  .שטרױכלונג

  

און , דו, גײ ַארױף צו גָאט:  און צו משהן הָאט ער געזָאגט1
און זיבעציק ֿפון די עלטסטע ֿפון , יהואֿבאון ַא, ֿבָנָד, ַאהרן

און משה ַאלײן זָאל  2. און איר זָאלט זיך בוקן ֿפון דער װַײטן, יׂשראל
און דָאס ֿפָאלק זָאל . ָאבער זײ זָאלן ניט גענענען; גענענען צו גָאט

  . יט ַארױֿפגײן מיט איםנ

און הָאט דערצײלט דעם ֿפָאלק ַאלע װערטער , איז משה געקומען 3
און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט געענטֿפערט ; און ַאלע געזעצן, ֿפון גָאט

ַאלע װערטער װָאס גָאט הָאט גערעדט : און געזָאגט, מיט אײן ָקול
  . װעלן מיר טָאן

און ער הָאט זיך ,  גָאטֿפון װערטער ַארשריבן ַאלעֿפאון משה הָאט  4
, און הָאט געבױט ַא מזבח אונטערן בַארג, עדערט אין דער ֿפריֿפגע

און  5. טים ֿפון יׂשראלֿבאון צװעלף זַײלשטײנער ַאקעגן די צװעלף ש
און זײ , ער הָאט געשיקט די יונגע לַײט ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

ר און געשלַאכט ָאקסן ֿפרידָאּפֿפער הָאבן אױֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפע
און , און משה הָאט גענומען העלֿפט ֿפון דעם בלוט 6. צו גָאט

ט ֿפון דעם בלוט הָאט ער ֿפאון העל, ַארַײנגעטָאן אין בעקנס
, און ער הָאט גענומען דָאס בוך ֿפון בונד 7. געשּפרענגט אױֿפן מזבח

ַאלץ :  זײ הָאבן געזָאגטאון; ענט אין די אױערן ֿפון ֿפָאלקײאון געל
און משה  8. װָאס גָאט הָאט גערעדט װעלן מיר טָאן און געהָארכן

און , און הָאט געשּפרענגט אױֿפן ֿפָאלק, הָאט גענומען דָאס בלוט
ָאט איז דָאס בלוט ֿפון דעם בונד װָאס גָאט הָאט : הָאט געזָאגט

  . דָאזיקע װערטער געשלָאסן מיט אַײך אױף ַאלע די

און זיבעציק ֿפון די , יהואֿבאון ַא, ֿבָנָד, און ַאהרן, און משה 9
הָאבן געזען  און זײ 10; זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען, עלטסטע ֿפון יׂשראל
יס איז געװען ַאזױ װי ַא ֿפאון אונטער זַײנע ; דעם גָאט ֿפון יׂשראל

און ַאזױ װי דער הימל ַאלײן אין , ֿפלַאסטערװערק ֿפון סַאּפירשטײן



  שמות

  

כה

און אױף די ַאדללַײט ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל הָאט  11. לױטערקײט
און , און זײ הָאבן געזען גָאט; ער ניט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט

  . הָאבן געגעסן און געטרונקען

, קום ַארױף צו מיר אױֿפן בַארג: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 12
ות מיט דער חי שטײנערנע לואון איך װעל דיר געבן ד, דָארטןַײ און ז

  . ּתֹורה און דעם געבָאט װָאס איך הָאב אױֿפגעשריבן זײ צו לערנען

און משה איז , און זַײן בַאדינער יהֹושוַע, איז אױֿפגעשטַאנען משה 13
און צו די עלטסטע הָאט ער  14. ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג ֿפון גָאט

ַאנען מיר װעלן זיך אומקערן צו ביז װ, הַארט דָא אױף אונדז: געזָאגט
װער עס הָאט ַא משּפט ; ור מיט אַײךחאון ָאט זַײנען ַאהרן און . אַײך

  . זָאל גענענען צו זײ

און דער װָאלקן הָאט , און משה איז ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג 15
און די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט גערוט אױֿפן  16. צוגעדעקט דעם בַארג

און ; און דער װָאלקן הָאט אים אַײנגעדעקט זעקס טעג, יבַארג סיַנ
  . אױֿפן זיבעטן טָאג הָאט ער גערוֿפן צו משהן ֿפון װָאלקן

און דָאס אױסזען ֿפון גָאטס ּפרַאכט איז געװען ַאזױ װי ַא  17
ֿפַאר די אױגן ֿפון די קינדער , ֿפַארצערעדיק ֿפַײער אױֿפן שּפיץ בַארג

און , שה איז ַארַײנגעגַאנגען אין מיטן װָאלקןאון מ 18. ֿפון יׂשראל
ערציק טעג ֿפאון משה איז געװען אױֿפן בַארג ; איז ַארױף אױֿפן בַארג

  .ערציק נעכטֿפאון 

  ְּתרוָמה

רעד צו  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
זײ זָאלן נעמען ֿפַאר מיר ַאן , די קינדער ֿפון יׂשראל

,  ֿפון יעטװעדער מַאן װָאס זַײן הַארץ װעט אים בַאװיליקן;ָאּפשײדונג
און דָאס איז די ָאּפשײדונג װָאס  3 .זָאלט איר נעמען מַײן ָאּפשײדונג

און בלָאע  4; און קוּפער, און זילבער, גָאלד: איר זָאלט נעמען ֿפון זײ
 און 5 ;און ציגנהָאר, און לַײנען, און װערמילרױט, און ּפורּפל, װָאל

אײל  6; הָאלץ-און ִשטים, עלןֿפשַחאון ַּת, עלןֿפרױטגעֿפַארבטע װידער
און ֿפַאר , בׂשמים ֿפַאר דעם אײל ֿפון זַאלבונג, ֿפַאר דער לַײכטונג

און , ָאניקלשטײנער 7; דעם װַײרױך ֿפון שמעקעדיקע געװירצן



  שמות

  

 און 8. ֹוֶשןחאון ֿפַאר דעם , ֹודֿפֿפַאר דעם ֵא, ַאסןֿפשטײנער צום אַײנ
ַאזױ  9. ַאז איך זָאל רוען צװישן זײ, זײ זָאלן מיר מַאכן ַא הײליקטום

און די , די געשטַאלט ֿפון דעם ִמשּכן, װי ַאלץ װָאס איך װַײז דיר
  . ָאט ַאזױ זָאלט איר מַאכן, געשטַאלט ֿפון ַאלע זַײנע ּכלים

צװײ אײלן און ַא ; הָאלץ-און זײ זָאלן מַאכן ַאן ָארון ֿפון ִשטים 10
און ַאן אײל און , און ַאן אײל און ַא הַאלב זַײן ברײט, הַאלב זַײן לענג

און זָאלסט אים איבערציען מיט רײנעם גָאלד  11. ַא הַאלב זַײן הײך
און ;  ֿפון אינעװײניק און ֿפון אױסנװײניק זָאלסטו אים איבערציען–

און  12. זָאלסט מַאכן אױף אים ַא גילדערנעם קרַאנץ רונד ַארום
און ַארױֿפטָאן אױף , ָאלסט אױסגיסן ֿפַאר אים ֿפיר גילדערנע רינגעןז

און צװײ , און צװײ רינגען זָאלן זַײן אױף זַײן אײן זַײט; זַײנע ֿפיר ֿפיס
און זָאלסט מַאכן שטַאנגען ֿפון  13. רינגען אױף זַײן צװײטער זַײט

ַײנציען און זָאלסט ַאר 14. און זײ איבערציען מיט גָאלד, הָאלץ-ִשטים
צו טרָאגן אױף זײ , די שטַאנגען אין די רינגען בַײ די זַײטן ֿפון ָארון

זײ זָאלן , אין די רינגען ֿפון ָארון זָאלן די שטַאנגען זַײן 15. דעם ָארון
און זָאלסט ַארַײנטָאן אין דעם ָארון  16. ניט ָאּפגעטָאן װערן ֿפון אים

  . דָאס געזעץ װָאס איך װעל דיר געבן

צװײ אײלן און ַא ; ון זָאלסט מַאכן ַא דעק ֿפון רײנעם גָאלדא 17
און זָאלסט  18. און ַאן אײל און ַא הַאלב זַײן ברײט, הַאלב זַײן לענג

בַײ , געהַאמערט זָאלסטו זײ מַאכן; מַאכן צװײ גילדערנע ּכרוֿבים
, און מַאך אײן ּכרוֿב בַײם עק ֿפון דער זַײט 19. בײדע עקן ֿפון דעק

ֿפון דעם דעק גוֿפא ; ן ּכרוֿב בַײם עק ֿפון דער ַאנדער זַײטאון אײ
און די ּכרוֿבים  20. זָאלט איר מַאכן די ּכרוֿבים בַײ זַײנע בײדע עקן

שירעמענדיק מיט זײערע , זָאלן אױסשּפרײטן די ֿפליגלען צו דער הײך
מיט זײערע ּפנימער אײנער ַאקעגן , ֿפליגלען איבער דעם דעק

און  21. עק צו זָאלן זַײן די ּפנימער ֿפון די ּכרוֿביםצום ד; ַאנדערן
און אין דעם ָארון ; זָאלסט ַארױֿפטָאן דעם דעק אױבן אױֿפן ָארון

און איך  22. זָאלסטו ַארַײנטָאן דָאס געזעץ װָאס איך װעל דיר געבן
און װעל רעדן מיט דיר ֿפון , װעל זיך דָארטן ַאנטּפלעקן צו דיר

צװישן די צװײ ּכרוֿבים װָאס איבער דעם ָארון ֿפון ֿפון , איבערן דעק
  . ַאלץ װָאס איך װעל דיר בַאֿפעלן ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל, געזעץ

, צװײ אײלן זַײן לענג; הָאלץ-און זָאלסט מַאכן ַא טיש ֿפון ִשטים 23
און  24. און ַאן אײל און ַא הַאלב זַײן הײך, און ַאן אײל זַײן ברײט



  שמות

  

און מַאכן צו אים ַא ,  איבערציען מיט רײנעם גָאלדזָאלסט אים
און זָאלסט מַאכן צו אים ַא לַײסט  25. גילדערנעם קרַאנץ רונד ַארום
און מַאכן ַא גילדערנעם קרַאנץ צו זַײן , ֿפון ַא הַאנטברײט רונד ַארום

און זָאלסט מַאכן ֿפַאר אים ֿפיר גילדערנע  26. לַײסט רונד ַארום
רױֿפטָאן די רינגען אױף די ֿפיר װינקלען װָאס אױף און ַא, רינגען

ֿפַאר אױערן , לעבן דעם לַײסט זָאלן זַײן די רינגען 27. זַײנע ֿפיר ֿפיס
און זָאלסט מַאכן די  28. ֿפַאר די שטַאנגען צו טרָאגן דעם טיש

און דער ; און זײ איבערציען מיט גָאלד, הָאלץ-שטַאנגען ֿפון ִשטים
, און זָאלסט מַאכן זַײנע שיסלען 29 .גן װערן אױף זײטיש זָאל געטרָא
װָאס מיט זײ , און זַײנע בעכערס, און זַײנע קַאנען, און זַײנע שָאלן
און זָאלסט  30. ֿפון רײנעם גָאלד זָאלסטו זײ מַאכן; װערט געגָאסן

  . ַארױֿפטָאן אױֿפן טיש דָאס ברױט ֿפון ָאנגעזיכט ֿפַאר מיר ּתמיד

געהַאמערט זָאל די ; מַאכן ַא מנֹורה ֿפון רײנעם גָאלדאון זָאלסט  31
אירע ; און איר שטַאם ,איר ֿפוסגעשטעל, מנֹורה געמַאכט װערן

 זָאלן זַײן ֿפון איר – אירע קנעּף און אירע בלומען –בעכערלעך 
דרַײ רערן , און זעקס רערן זָאלן ַארױסגײן ֿפון אירע זַײטן 32. גוֿפא

און דרַײ רערן ֿפון דער מנֹורה ֿפון , איר אײן זַײטֿפון דער מנֹורה ֿפון 
דרַײ מַאנדלקװײטיקע בעכערלעך ֿפון ַא קנָאּפ  33. איר צװײטער זַײט

און דרַײ מַאנדלקװײטיקע בעכערלעך ֿפון , און ַא בלום אױף אײן רער
, ַאזױ ֿפַאר די זעקס רערן; ַא קנָאּפ און ַא בלום אױֿפן ַאנדער רער

און אױף דער מנֹורה ֿפיר  34. ון דער מנֹורהװָאס גײען ַארױס ֿפ
און ַא .  אירע קנעּף און אירע בלומען–מַאנדלקװײטיקע בעכערלעך 

און ַא קנָאּפ אונטער צװײ רערן , קנָאּפ אונטער צװײ רערן ֿפון איר
ֿפַאר די זעקס , און ַא קנָאּפ אונטער צװײ רערן ֿפון איר 35, ֿפון איר

זײערע קנעּף און זײערע  36. ון דער מנֹורהרערן װָאס גײען ַארױס ֿפ
אין גַאנצן אײן אױסהַאמערונג ֿפון , רערן זָאלן זַײן ֿפון איר גוֿפא

און מע זָאל , און זָאלסט מַאכן צו איר זיבן רערלעך 37. רײנעם גָאלד
 38. און מַאכן לַײכטן צו איר ֿפָאדערזַײט צו, ָאנצינדן אירע רערלעך

 אירע ַאשֿפענדלעך זָאלן זַײן ֿפון רײנעם און אירע צװענגלעך און
צענטנער רײנעם גָאלד זָאל מען זי מַאכן מיט ַאלע די  ֿפון 39. גָאלד

װָאס , און זע זָאלסט מַאכן לױט זײער געשטַאלט 40. דָאזיקע ּכלים
  .דיר װערט געװיזן אױֿפן בַארג

  



  שמות

  

 ֿפון;  און דעם ִמשּכן זָאלסטו מַאכן ֿפון צען ֿפָארהַאנגען1כו
און , און ּפורּפל, און בלָאער װָאל, געדרַײטן לַײנען

. מיט ּכרוֿבים קונציק אױסגעַארבעט זָאלסטו זײ מַאכן, װערמילרױט
און די , די לענג ֿפון איטלעכן ֿפָארהַאנג ַאכט און צװַאנציק אײלן 2

אײן מָאס ֿפַאר ַאלע ; ברײט ֿפון איטלעכן ֿפָארהַאנג ֿפיר אײלן
ינף ֿפָארהַאנגען זָאלן זַײן בַאהעֿפט אײנער ָאן ֿפ 3. ֿפָארהַאנגען

 4. און װידער ֿפינף ֿפָארהַאנגען בַאהעֿפט אײנער ָאן ַאנדערן, ַאנדערן
און זָאלסט מַאכן שלײֿפן ֿפון בלָאער װָאל אױף דעם זױם ֿפון אײן 

און ַאזױ זָאלסטו מַאכן אױף , ֿפָארהַאנג בַײם עק ֿפון אײן בַאהעֿפטונג
. ן דעם עקסטן ֿפָארהַאנג אין דער צװײטער בַאהעֿפטונגדעם זױם ֿפו

און , ֿפוֿפציק שלײֿפן זָאלסטו מַאכן אױף דעם אײן ֿפָארהַאנג 5
ֿפוֿפציק שלײֿפן זָאלסטו מַאכן אױף דעם ברעג ֿפון דעם ֿפָארהַאנג 

אײנער קעגן ַאנדערן זָאלן די ; װָאס אין דער צװײטער בַאהעֿפטונג
און , לסט מַאכן ֿפוֿפציק גילדערנע הָאקןאון זָא 6. שלײֿפן זַײן

ַאז דער , בַאהעֿפטן די ֿפָארהַאנגען אײנעם צום ַאנדערן מיט די הָאקן
און זָאלסט מַאכן ֿפָארהַאנגען ֿפון ציגנהָאר  7 .ִמשּכן זָאל זַײן אײנס

 8. עלף ֿפָארהַאנגען זָאלסטו זײ מַאכן; ֿפַאר ַא געצעלט איבערן ִמשּכן
און די ברײט ֿפון , איטלעכן ֿפָארהַאנג דרַײסיק אײלןדי לענג ֿפון 

  . אײן מָאס ֿפַאר די עלף ֿפָארהַאנגען; איטלעכן ֿפָארהַאנג ֿפיר אײלן
און זעקס , און זָאלסט בַאהעֿפטן ֿפינף ֿפָארהַאנגען בַאזונדער 9

 און דעם זעקסטן ֿפָארהַאנג זָאלסטו; ֿפָארהַאנגען בַאזונדער
און זָאלסט  10. דער ֿפָאדערזַײט ֿפון געצעלטצונױֿפטָאּפלען אױף 

דעם עקסטן , מַאכן ֿפוֿפציק שלײֿפן אױף דעם זױם ֿפון אײן ֿפָארהַאנג
און ֿפוֿפציק שלײֿפן אױף דעם זױם ֿפון דעם , אין דער בַאהעֿפטונג

און זָאלסט מַאכן  11. ֿפָארהַאנג אין דער צװײטער בַאהעֿפטונג
און , ן ַארַײנטָאן די הָאקן אין די שלײֿפןאו, ֿפוֿפציק קוּפערנע הָאקן

און דער  12. ַאז עס זָאל זַײן אײנס, בַאהעפטן דָאס געצעלט
דער , ַאריבערהַאנג װָאס בלַײבט ֿפון די ֿפָארהַאנגען ֿפון געצעלט

זָאל ַארָאּפהענגען אױף דער , איבעריקער הַאלבער ֿפָארהַאנג
און די , אײל ֿפון דער זַײטאון די  13. הינטערשטער זַײט ֿפון ִמשּכן

װָאס בלַײבט איבער ֿפון דער לענג ֿפון די , אײל ֿפון דער ַאנדער זַײט
, זָאל ַארָאּפהענגען אױף די זַײטן ֿפון ִמשּכן, ֿפָארהַאנגען ֿפון געצעלט

  . אים צו ֿפַארדעקן, ֿפון דער זַײט און ֿפון דער ַאנדער זַײט

-  דעם געצעלט ֿפון רױטון זָאלסט מַאכן ַא צודעק ֿפַאר א14
  . ֿפעלן ֿפון אױבן-שַחאון ַא צודעק ֿפון ַּת, געֿפַארבטע װידערֿפעלן



  שמות

  

, הָאלץ-און זָאלסט מַאכן די ברעטער צום ִמשּכן ֿפון ִשטים 15
און ַאן אײל און ַא , צען אײלן די לענג ֿפון ַא ברעט 16. שטײענדיק

ּפנס צו צװײ צַא 17. הַאלבע אײל די ברײט ֿפון איטלעכן ברעט
ַאזױ ; אײנער קעגן ַאנדערן ַאזױ װי שטַאּפלען, איטלעכן ברעט

און זָאלסט מַאכן די  18. זָאלסטו מַאכן צו ַאלע ברעטער ֿפון ִמשּכן
זַײט צו -צװַאנציק ברעטער ֿפַאר דער ָדרום, ברעטער צום ִמשּכן

און ֿפערציק זילבערנע שװעלן זָאלסטו מַאכן אונטער די  19. ָדרום
צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט ֿפַאר זַײנע ; ציק ברעטערצװַאנ

צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט ֿפַאר זַײנע צװײ , צװײ צַאּפנס
-ֿפַאר דער צֿפון, און ֿפַאר דער צװײטער זַײט ֿפון ִמשּכן 20. צַאּפנס
: מיט ֿפערציק זילבערנע שװעלן צו זײ 21, צװַאנציק ברעטער, זַײט

 22. צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, ײן ברעטצװײ שװעלן אונטער א
זָאלסטו מַאכן , און ֿפַאר דער הינטערשטער זַײט ֿפון ִמשּכן צו מערֿב

און צװײ ברעטער זָאלסטו מַאכן ֿפַאר די װינקלען  23. זעקס ברעטער
און זײ זָאלן זַײן  24. אױף דער הינטערשטער זַײט, ֿפון ִמשּכן

גלַײכן זָאלן זײ זַײן ַארַײנגעּפַאסט און דעס , ַארַײנגעּפַאסט אונטן
זײ זָאלן זַײן ; ַאזױ זָאל זַײן בַײ זײ בײדן; אױבן ביז צום ערשטן רינג

און עס װעלן זַײן ַאכט ברעטער מיט  25. ֿפַאר די צװײ װינקלען
צװײ שװעלן אונטער אײן :  זעכצן שװעלן–זײערע זילבערנע שװעלן 

ן זָאלסט מַאכן ריגלען או 26. צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, ברעט
און  27; ֿפינף ֿפַאר די ברעטער ֿפון אײן זַײט ִמשּכן; הָאלץ-ֿפון ִשטים

און ֿפינף , ֿפינף ריגלען ֿפַאר די ברעטער ֿפון דער צװײטער זַײט ִמשּכן
; צו מערֿב, ריגלען ֿפַאר די ברעטער ֿפון דער הינטערשטער זַײט ִמשּכן

װָאס זָאל , ן ֿפון די ברעטעראון דעם מיטלסטן ריגל אין מיט 28
און די ברעטער זָאלסטו איבערציען  29. דורכריגלען ֿפון עק צו עק

; אױערן ֿפַאר די ריגלען, און מַאכן צו זײ רינגען ֿפון גָאלד, מיט גָאלד
און זָאלסט  30. און זָאלסט איבערציען די ריגלען מיט גָאלד

װָאס איז דיר בַאװיזן אױֿפשטעלן דעם ִמשּכן ַאזױ װי זַײן ָאּפמעל 
  . געװָארן אױֿפן בַארג

און , און ּפורּפל, און זָאלסט מַאכן ַא ָּפרֹוֶכת ֿפון בלָאער װָאל 31
מיט , קונציק אױסגעַארבעט; און געדרַײטן לַײנען, װערמילרױט

און זָאלסט אים ַארױֿפטָאן אױף ֿפיר  32. ּכרוֿבים זָאל מען אים מַאכן
מיט זײערע העקלעך ,  איבערגעצױגן מיט גָאלדהָאלץ-זַײלן ֿפון ִשטים

און זָאלסט ַארױֿפטָאן דעם  33. אױף ֿפיר זילבערנע שװעלן, ֿפון גָאלד
אינעװײניק , און זָאלסט ַארַײנברענגען ַאהין; ָּפרֹוֶכת אונטער די הָאקן



  שמות

  

כז

און דער ָּפרֹוֶכת װעט אַײך ָאּפשײדן ; דעם ָארון ֿפון געזעץ, ֿפון ָּפרֹוֶכת
און זָאלסט  34. ָקדשים-דעם הײליקטום און דעם ָקדֵשיצװישן 

 35. ָקדשים-אין ָקדֵשי, ַארױֿפטָאן דעם דעק אױף דעם ָארון ֿפון געזעץ
און די מנֹורה , און זָאלסט ַאװעקשטעלן דעם טיש דרױסן ֿפון ָּפרֹוֶכת

און דעם טיש זָאלסטו ; זַײט ִמשּכן-אין ָדרום, ַאקעגן דעם טיש
און זָאלסט מַאכן ַא ֿפָארהַאנג צום אַײנגַאנג  36. זַײט-ןשטעלן אין צֿפו
און , און װערמילרױט, און ּפורּפל, ֿפון בלָאער װָאל, ֿפון געצעלט

און זָאלסט מַאכן צום  37. געשטיקטע ַארבעט, געדרַײטן לַײנען
; און זײ איבערציען מיט גָאלד, הָאלץ-ֿפָארהַאנג ֿפינף זַײלן ֿפון ִשטים

און זָאלסט אױסגיסן ֿפַאר זײ ֿפינף ; עך ֿפון גָאלדזײערע העקל
  .קוּפערנע שװעלן

   

ֿפינף אײלן די , הָאלץ- און זָאלסט מַאכן דעם מזבח ֿפון ִשטים1
ֿפירעקעכדיק זָאל דער מזבח ; און ֿפינף אײלן די ברײט, לענג

און זָאלסט מַאכן זַײנע הערנער אױף  2. און דרַײ אײלן זַײן הײך, זַײן
און ; ֿפון אים גוֿפא זָאלן זַײן זַײנע הערנער; ֿפיר װינקלעןזַײנע 

און זָאלסט מַאכן זַײנע טעּף  3. זָאלסט אים איבערציען מיט קוּפער
און זַײנע , ֿפלעןואון זַײנע ש, אױף ַאװעקנעמען זַײנע ַאש

ַאלע זַײנע ; גָאּפלען און זַײנע ֿפַײערֿפַאנען און זַײנע, שּפרענגבעקנס
און זָאלסט מַאכן צו אים ַא  4. טו מַאכן ֿפון קוּפערּכלים זָאלס

און זָאלסט מַאכן אױף דער נעץ ֿפיר , קוּפערנע זיּף ֿפון נעצַארבעט
און זָאלסט זי ַארױֿפטָאן  5. קוּפערנע רינגען אױף זַײנע ֿפיר עקן

און די נעץ זָאל זַײן ביז , ֿפון אונטן, אונטער דעם געזימס ֿפון מזבח
, און זָאלסט מַאכן שטַאנגען צום מזבח 6. ון מזבחדער העלֿפט ֿפ

און  7. און זײ איבערציען מיט קוּפער, הָאלץ-שטַאנגען ֿפון ִשטים
און די , זַײנע שטַאנגען זָאלן ַארַײנגעצױגן װערן אין די רינגען

. שטַאנגען זָאלן זַײן אױף בײדע זַײטן ֿפון מזבח װען מע טרָאגט אים
ַאזױ װי מע ; זָאלסטו אים מַאכן,  ברעטערֿפון, הױל אינעװײניק 8

  . ַאזױ זָאל מען מַאכן, הָאט דיר געװיזן אױֿפן בַארג

זַײט צו -ֿפַאר דער ָדרום: און זָאלסט מַאכן דעם הױף ֿפון ִמשּכן 9
הונדערט אײלן , ַארומהַאנגען ֿפַארן הױף ֿפון געדרַײטן לַײנען, ָדרום

און , י זַײלן דערצו צװַאנציקאון ד 10. די לענג ֿפַאר דער אײן זַײט
און , די העקלעך ֿפון די זַײלן; ֿפון קוּפער, זײערע שװעלן צװַאנציק



  שמות

  

כח

-און דעס גלַײכן ֿפַאר דער צֿפון 11. ֿפון זילבער, זײערע רײֿפבענדער
און די זַײלן , ַארומהַאנגען הונדערט אײלן די לענג: ֿפַאר לענג, זַײט

די ; ֿפון קוּפער, װַאנציקאון זײערע שװעלן צ, דערצו צװַאנציק
און  12. ֿפון זילבער, און זײערע רײֿפבענדער, העקלעך ֿפון די זַײלן

: ַארומהַאנגען ֿפון ֿפוֿפציק אײלן, זַײט-ֿפַאר ברײט ֿפון הױף אין מערֿב
און די ברײט ֿפון  13. און זײערע שװעלן צען, די זַײלן דערצו צען

און ֿפוֿפצן  14. ֿפציק אײלןזַײט צו זונאױֿפגַאנג ֿפו-הױף אין מזרח
און זײערע , די זַײלן דערצו דרַײ; אײלן ַארומהַאנגען ֿפַאר אײן זַײט

און ֿפַאר דער צװײטער זַײט ֿפוֿפצן אײלן  15. שװעלן דרַײ
און  16. און זײערע שװעלן דרַײ, די זַײלן דערצו דרַײ; ַארומהַאנגען

ֿפון בלָאער , יק אײלןֿפַארן טױער ֿפון הױף ַא ֿפָארהַאנג ֿפון צװַאנצ
געשטיקטע , און געדרַײטן לַײנען, און װערמילרױט, און ּפורּפל, װָאל

ַאלע זַײלן  17. און זײערע שװעלן ֿפיר, די זַײלן דערצו ֿפיר; ַארבעט
זײערע העקלעך ֿפון ; ַארומגערײֿפט מיט זילבער, ֿפון הױף רונד ַארום

 לענג ֿפון הױף הונדערט די 18. און זײערע שװעלן ֿפון קוּפער, זילבער
, און די הײך ֿפינף אײלן, און די ברײט ֿפוֿפציק ַאקעגן ֿפוֿפציק, אײלן

ַאלע געצַײג  19. און די שװעלן דערצו ֿפון קוּפער; ֿפון געדרַײטן לַײנען
און , און ַאלע זַײנע ֿפלעקלעך, ֿפון ִמשּכן ֿפַאר זַײן גַאנצער ַארבעט

  .קוּפערֿפון , ַאלע ֿפלעקלעך ֿפון הױף

  ְּתַצֶוה
זײ זָאלן דיר , און דו זָאלסט בַאֿפעלן די קידנער ֿפון יׂשראל 20

אױף ָאנצינדן , ברענגען רײנע געשלָאגענע בױמל ֿפַאר דער לַײכטונג
דרױסן ֿפון ָּפרֹוֶכת װָאס ֿפַארן , מֹועד-אין אֹוהל 21. ַא ליכט ּתמיד

ױף ֿפון ָאװנט ביז זָאל עס ַאהרן און זַײנע קינדער צוריכטן א, געזעץ
דֹורות -ַאן אײביק געזעץ אױף זײערע דֹור; ֿפַאר גָאט, אין דער ֿפרי

  .ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל

   

און ,  און דו מַאך גענענען צו דיר דַײן ברודער ַאהרֹנען1
ּכדי זײ , ֿפון צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל, זַײנע זין מיט אים
און , ֶאלָעָזר, און ַאביהוא, ָנָדב,  ַאהרן;זָאלן זַײן ּכֹהנים צו מיר

און זָאלסט מַאכן דַײן ברודער ַאהרֹנען הײליקע  2. ַאהרנס זין, יָתָמרא
און דו זָאלסט רעדן צו  3. קלײדער ֿפַאר ַא ּכבוד און ֿפַאר ַא שײנקײט



  שמות

  

װָאס איך הָאב זײ ָאנגעֿפילט מיט ַא גַײסט ֿפון , ַאלע קלוגהַארציקע
ּכדי אים צו הײליקן , ֿפַאר ַאהרֹנען  מַאכן די קלײדערזײ זָאלן, חכמה

  . ַאז ער זָאל זַײן ַא ּכֹהן צו מיר

און ַאן , ֹוֶשןחַא : װָאס זײ זָאלן מַאכן, און דָאס זַײנען די קלײדער 4
און ַא , ַא הױב, און ַא געקעסטלט העמדל, און ַא מַאנטל, ֵאפֹוד
ר ֿפַאר דַײן ברודער און זײ זָאלן מַאכן הײליקע קלײדע; גַארטל

און זײ  5. ּכדי זײ זָאלן זַײן ּכֹהנים צו מיר, ַאהרֹנען און ֿפַאר זַײנע זין
און דָאס , און דעם ּפורּפל, און די בלָאע װָאל, זָאלן נעמען דָאס גָאלד

  . און דעם לַײנען, װערמילרױט

, ּפלאון ּפור, בלָאער װָאל, און זײ זָאלן מַאכן דעם ֵאפֹוד ֿפון גָאלד 6
צװײ  7. קונציק אױסגעַארבעט, און געדרַײטן לַײנען, װערמילרױט

ּכדי ער , בַאהעֿפט צו זַײנע צװײ עקן, ַאקסלבענדער זָאל ער הָאבן
זָאל זַײן , און דער גַארטלבַאנד װָאס אױף אים 8. זָאל זַײן בַאהעֿפט

 און, בלָאער װָאל, ֿפון גָאלד; ֿפון אים גוֿפא, ַאזױ װי זַײן ַארבעט
און זָאלסט נעמען  9. און געדרַײטן לַײנען, און װערמילרױט, ּפורּפל

און אױסקריצן אױף זײ די נעמען ֿפון די קינדער , צװײ ָאניקלשטײנער
און די , זעקס ֿפון זײערע נעמען אױף אײן שטײן 10; ֿפון יׂשראל

. לױט זײערע געבורטן, איבעריקע זעקס נעמען אױֿפן צװײטן שטײן
, װי אױסקריצונגען ֿפון ַא זיגל, ֿפון ַא שטײנשנַײדערװי ַארבעט  11

זָאלסטו אױסקריצן די צװײ שטײנער לױט די נעמען ֿפון די קינדער 
  אַײנגערַאמט אין אַײנֿפַאסונגען ֿפון גָאלד זָאלסטו ; ֿפון יׂשראל
און זָאלסט ַארױֿפטָאן די צװײ שטײנער אױף די  12. זײ מַאכן

 שטײנער ֿפון דערמָאנונג ֿפַאר די קינדער –יֿפֹוד אַאקסלבענדער ֿפון 
און ַאהרן זָאל טרָאגן זײערע נעמען ֿפַאר גָאט אױף זַײנע ; ֿפון יׂשראל

  . צװײ ַאקסלען ֿפַאר ַא דערמָאנונג

און צװײ קײטן ֿפון  14; און זָאלסט מַאכן אַײנֿפַאסונגען ֿפון גָאלד 13
און זָאלסט ; רבעטֿפלעכטַא, געדרַײט זָאלסטו זײ מַאכן; רײנעם גָאלד

  . ַארױֿפטָאן די געֿפלָאכטענע קײטן אױף די אַײנֿפַאסונגען

; קונציק אױסגעַארבעט, ֹוֶשן ֿפון בַאשײדחאון זָאלסט מַאכן ַא  15
בלָאער , ֿפון גָאלד: ַאזױ װי די ַארבעט ֿפון ֵאֿפֹוד זָאלסטו אים מַאכן

זָאלסטו אים , נעןאון געדרַײטן לַײ, און װערמילרױט, און ּפורּפל, װָאל
, ַא שּפַאן זַײן לענג, געטָאּפלט, ֿפירעקעכדיק זָאל ער זַײן 16. מַאכן



  שמות

  

און זָאלסט ַארַײנזעצן אין אים ַאן  17. און ַא שּפַאן זַײן ברײט
, ַא צײל ֿפון רובין. ֿפיר צײלן שטײנער, אַײנזעצונג ֿפון שטײנער

, גַארֿפונקל:  צײלאון די צװײטע 18; אײן צײל, און שמָארַאק, טָאּפַאז
, ַאגַאט, יַאכצום: און די דריטע צײל 19; און דימענט, סַאּפירשטײן

און , און ָאניקל, גָאלדשטײן: און די ֿפירטע צײל 20; און ַאמעטיסט
. אַײנגעזעצט אין גָאלד זָאלן זײ זַײן אין זײערע אַײנֿפַאסונגען; יַאשּפיז

ֿפון די קינדער ֿפון און די שטײנער זָאלן זַײן לױט די נעמען  21
, װי אױסקריצונגען ֿפון ַא זיגל; לױט זײערע נעמען, צװעלף, יׂשראל

. ַאקעגן די צװעלף שֿבטים, איטלעכער לױט זַײן נָאמען זָאלן זײ זַײן
ֿפון , ֿפלעכטַארבעט, און זָאלסט מַאכן אױֿפן חושן געדרַײטע קײטן 22

, װײ גילדערנע רינגעןֹוֶשן צחאון זָאלסט מַאכן צום  23. רײנעם גָאלד
און  24. ֹוֶשןחאון ַארױֿפטָאן די צװײ רינגען אױף די צװײ עקן ֿפון 

זָאלסט ַארַײנטָאן די צװײ גילדערנע ֿפלעכטן אין די צװײ רינגען בַײ 
און די צװײ עקן ֿפון די צװײ ֿפלעכטן זָאלסטו  25. ֹוֶשןחדי עקן ֿפון 

ַארױֿפטָאן אױף די און , ַארױֿפטָאן אױף די צװײ אַײנֿפַאסונגען
און זָאלסט מַאכן  26. אױף זַײן ֿפָאדערזַײט, יֿפֹודאַאקסלבענדער ֿפון 

ֹוֶשן חאון זײ ַארױֿפזעצן אױף די צװײ עקן ֿפון , צװײ גילדערנע רינגען
און  27. אינעװײניק צו, בַײ זַײן זױם װָאס צו דער זַײט ֿפון ֵאֿפֹוד

ײ ַארױֿפטָאן אױף די צװײ און ז, זָאלסט מַאכן צװײ גילדערנע רינגען
לעבן זַײן , אױף זַײן ֿפָאדערזַײט, ֿפון אונטן, יֿפֹודאַאקסלבענדער ֿפון 

און מע זָאל  28. איבער דעם ַארומבַאנד ֿפון ֵאֿפֹוד, בַאהעֿפטונג
ֹוֶשן דורך זַײנע רינגען צו די רינגען ֿפון ֵאֿפֹוד מיט ַא חצושנירן דעם 

ר זָאל זַײן אױף דעם ַארומבַאנד ֿפון ּכדי ע, שנור ֿפון בלָאער װָאל
און ַאהרן  29. ֹוֶשן זָאל זיך ניט ַארָאּפרוקן ֿפון ֵאֿפֹודחאון דער , ֵאֿפֹוד

זָאל טרָאגן די נעמען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל אין דעם חושן ֿפון 
ֿפַאר ַא , װען ער קומט אין הײליקטום, בַאשײד אױף זַײן הַארצן

ֹוֶשן חאון זָאלסט ַארַײנטָאן אין דעם  30. ט ּתמידדערמָאנונג ֿפַאר גָא
און זײ זָאלן זַײן בַײ ַאהרֹנען אױֿפן , וּתומים-ֿפון בַאשײד די אורים

און ַאהרן זָאל טרָאגן דעם בַאשײד ; װען ער קומט ֿפַאר גָאט, הַארצן
  . רצן ֿפַאר גָאט ּתמידַאֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל אױף זַײן ה

. ט מַאכן דעם מַאנטל ֿפון ֵאֿפֹוד ֿפון לױטער בלָאער װָאלאון זָאלס 31
ַא זױם זָאל זַײן ; און זַײן עֿפענונג ֿפַארן קָאּפ זָאל זַײן אין זַײן מיטן 32

ַאזױ װי די עֿפענונג ֿפון ַא ; װעבַארבעט, בַײ זַײן עֿפענונג רונד ַארום
און  33. ער זָאל זיך ניט צערַײסן, ּפַאנצערהעמד זָאל זַײן בַײ אים

און , זָאלסט מַאכן אױף זַײנע ברעגן מילגרױמען ֿפון בלָאער װָאל



  שמות

  

כט

און גילדערנע , אױף זַײנע ברעגן רונד ַארום, און װערמילרױט, ּפורּפל
ַא גילדערן גלעקל און ַא  34; גלעקלעך צװישן זײ רונד ַארום

אױף די ברעגן ֿפון דעם , ַא גילערן גלעקל און ַא מילגרױם, מילגרױם
און , און עס זָאל זַײן אױף ַאהרֹנען בַײם דינען 35. נטל רונד ַארוםמַא

דער ָקול דערֿפון זָאל זיך הערן װען ער קומט ַארַײן אין הײליקטום 
  . ּכדי ער זָאל ניט שטַארבן, און װען ער גײט ַארױס, ֿפַאר גָאט

און אױסקריצן , און זָאלסט מַאכן ַא שטערנבלעך ֿפון רײנעם גָאלד 36
און  37. “הײליק צו גָאט”ף אים װי אױסקריצונגען ֿפון ַא זיגל אױ

און עס זָאל זַײן , זָאלסט עס ַארױֿפטָאן אױף ַא שנור ֿפון בלָאער װָאל
 38. אױף דער ֿפָאדערזַײט ֿפון דער הױב זָאל עס זַײן; אױף דער הױב

און ַאהרן זָאל נעמען אױף זיך , און עס זָאל זַײן אױף ַאהרנס שטערן
, װָאס די קינדער ֿפון יׂשראל הײליקן,  זינד ַאקעגן די הײליקע זַאכןדי

און עס זָאל זַײן אױף זַײן שטערן ; בַײ ַאלע זײערע הײליקע גָאבן
  . ּכדי זײ זָאלן בַאװיליקט װערן ֿפַאר גָאט, ּתמיד

און ; ֿפון לַײנען, און זָאלסט מַאכן דָאס העמדל געקעסטלט 39
, און ַא גַארטל זָאלסטו מַאכן; ן לַײענןזָאלסט מַאכן ַא הױב ֿפו

און ; און ַאהרנס זין זָאלסטו מַאכן העמדלעך 40. געשטיקטע ַארבעט
און היטלען זָאלסטו זײ מַאכן ֿפַאר ַא ; זָאלסט זײ מַאכן גַארטלען
און זָאלסט זײ ָאנטָאן דַײן ברודער  41. ּכבוד און ֿפַאר ַא שײנקײט
און דערֿפילן , און זָאלסט זײ זַאלבן; יםַאהרֹנען און זַײנע זין מיט א

און  42. ַאז זײ זָאלן זַײן ּכֹהנים צו מיר, און זײ הײליקן, זײער הַאנט
ֿפון די לענדן ; מַאך זײ לַײנענע הױזן צו ֿפַארדעקן דָאס שַאנדֿפלײש

און זײ זָאלן זַײן אױף ַאהרֹנען און  43. און ביז די דיכן זָאלן זײ זַײן
ָאדער װען זײ גענענען צום , מֹועד-זײ קומען אין אֹוהלװען , זַײנע זין
ּכדי זײ זָאלן ניט טרָאגן ַא זינד און ; צו דינען אין הײליקטום, מזבח

  .ַאן אײביק געזעץ ֿפַאר אים און ֿפַאר זַײן זָאמען נָאך אים; שטַארבן

   

זײ צו ,  און דָאס איז די זַאך װָאס דו זָאלסט טָאן צו זײ1
נעם אײן יונגן ָאקס און צװײ : ן ּכֹהנים צו מירהײליקן צו זַײ
און אומגעזַײערטע , און אומגעזַײערט ברױט 2. װידערס ָאן ַא ֿפעלער

און אומגעזַײערטע קוכנס בַאשמירט מיט , לות ֿפַארמישט מיט אײלח
און זָאלסט זײ  3. ֿפון װײצענעם זעמלמעל זָאלסטו זײ מַאכן; אײל



  שמות

  

מיט דעם , ן זײ גענענען אין דעם קָארבאו, ַארַײנטָאן אין אײן קָארב
און ַאהרֹנען און זַײנע זין זָאלסטו  4. ָאקס און מיט די צװײ װידערס

און זָאלסט זײ װַאשן , מֹועד-מַאכן גענענען צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל
און ָאנקלַײדן ַאהרֹנען , און זָאלסט נעמען די קלײדער 5. מיט װַאסער
און דעם , און דעם ֵאֿפֹוד, טל ֿפון ֵאֿפֹודאון דעם מַאנ, דָאס העמדל

און זָאלסט  6. און אים ָאנגורטן מיט דעם ַארומבַאנד ֿפון ֵאֿפֹוד, חושן
און ַארױֿפטָאן די הײליקע קרױן אױף , ָאנטָאן די הױב אױף זַײן קָאּפ

און ַארױֿפגיסן , און זָאלסט נעמען דָאס אײל ֿפון זַאלבונג 7. דער הױב
און זַײנע זין זָאלסטו מַאכן  8. און אים זַאלבן, אױף זַײן קָאּפ

און זָאלסט זײ ָאנגורטן ַא  9. און זײ ָאנקלַײדן העמדלעך, גענענען
און די ּכהונה , און זײ ָאנבינדן היטלען, ַאהרֹנען און זַײנע זין, גַארטל

און זָאלסט דערֿפילן די הַאנט ; זָאל זײ געהערן ֿפַאר ַאן אײביקן רעכט
  . און די הַאנט ֿפון זַײנע זין, הרֹנעןֿפון ַא

און ַאהרן , מֹועד-און זָאלסט מַאכן גענענען דעם ָאקס ֿפַארן אֹוהל 10
און  11. און זַײנע זין זָאלן ָאנלענען זײערע הענט אױֿפן קָאּפ ֿפון ָאקס

. מֹועד-בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, זָאלסט שעכטן דעם ָאקס ֿפַאר גָאט
און ַארױֿפטָאן אױף די , נעמען ֿפון דעם בלוט ֿפון ָאקסאון זָאלסט  12

און דָאס גַאנצע בלוט זָאלסטו , הערנער ֿפון מזבח מיט דַײן ֿפינגער
און זָאלסט נעמען דָאס גַאנצע  13 .אױסגיסן בַײם גרונט ֿפון מזבח

און דָאס רױטֿפלײש איבער דעם , ַאדעקט די אינגעװײדבֿפעטס װָאס 
און דעמֿפן , און דָאס ֿפעטס װָאס אױף זײ, ירןאון בײדע נ, לעבער

און זַײן , און זַײן ֿפעל, און דָאס ֿפלײש ֿפון ָאקס 14. אױֿפן מזבח
ַא זינדָאּפֿפער ; זָאלסטו ֿפַארברענען אין ֿפַײער אױסן לַאגער, מיסט

  . איז דָאס

און ַאהרן און זַײנע זין זָאלן , און אײן װידער זָאלסטו נעמען 15
און זָאלסט שעכטן  16.  זײערע הענט אױֿפן קָאּפ ֿפון װידערָאנלענען

און שּפרענגען אױֿפן מזבח רונד , און נעמען זַײן בלוט, דעם װידער
און , און דעם װידער זָאלסטו צעשנַײדן אױף זַײנע שטיקער 17. ַארום

און זײ ַאװעקלײגן צו , און זַײנע קני, זָאלסט װַאשן זַײנע אינגעװײד
און זָאלסט דעמֿפן דעם גַאנצן  18. און צו זַײן קָאּפ, רזַײנע שטיקע

ַא ; ַא ברַאנדָאּפֿפער איז דָאס צו גָאט; װידער אױֿפן מזבח
  . ַא ֿפַײערָאּפֿפער איז דָאס צו גָאט, חגעשמַאקער רי



  שמות

  

און ַאהרן און זַײנע זין , און זָאלסט נעמען דעם צװײטן װידער 19
און זָאלסט  20. קָאּפ ֿפון װידערזָאלן ָאנלענען זײערע הענט אױֿפן 

און ַארױֿפטָאן אױֿפן , און נעמען ֿפון זַײן בלוט, שעכטן דעם װידער
און אױֿפן רעכטן אױערלעּפל ֿפון , רעכטן אױערלעּפל ֿפון ַאהרֹנען

און אױֿפן , און אױֿפן דױמען ֿפון זײער רעכטער הַאנט, זַײנע זין
ט שּפרענגען דָאס בלוט אױֿפן און זָאלס; דױמען ֿפון זײער רעכטן ֿפוס

און זָאלסט נעמען ֿפון דעם בלוט װָאס אױֿפן  21. מזבח רונד ַארום
און , און שּפריצן אױף ַאהרֹנען, און ֿפון דעם אײל ֿפון זַאלבונג, מזבח

און אױף די קלײדער ֿפון זַײנע , און אױף זַײנע זין, אױף זַײנע קלײדער
און זַײנע , ײדער װעלן װערן הײליקאון ער און זַײנע קל; זין מיט אים

און זָאלסט נעמען ֿפון  22. זין און די קלײדער ֿפון זַײנע זין מיט אים
און דָאס ֿפעטס װָאס , און דעם װײדל, דעם װידער דָאס ֿפעטס
און בײדע , און דָאס רױטֿפלײש ֿפון לעבער, בַאדעקט די אינגעװײד

 – רעכטן שענקל און דעם, און דָאס ֿפעטס װָאס אױף זײ, נירן
, און אײן לַאבן ברױט 23 –װָארום ַא װידער ֿפון דערֿפילונג איז דָאס 

און אײן קוכן ֿפון דעם קָארב , לה ברױט אױף אײלחאון אײן 
און זָאלסט ַאלצדינג  24. אומגעזַײערטן ברױט װָאס ֿפַאר גָאט

; ע זיןאון אױף די הענט ֿפון זַײנ, ַארױֿפטָאן אױף די הענט ֿפון ַאהרֹנען
און זָאלסט  25. און זָאלסט זײ אױֿפהײבן ַאן אױֿפהײבונג ֿפַאר גָאט

איבער דעם , און דעמֿפן אױֿפן מזבח, עס נעמען ֿפון זײער הַאנט
ַא ֿפַײערָאּפֿפער איז ;  ֿפַאר גָאטחֿפַאר ַא געשמַאקן רי, ברַאנדָאּפֿפער
דער ֿפון און זָאלסט נעמען די ברוסט ֿפון דעם װי 26. דָאס צו גָאט

און זי אױֿפהײבן ַאן אױֿפהײבונג ֿפַאר , דערֿפילונג װָאס ֿפַאר ַאהרֹנען
און זָאלסט הײליקן די  27. און עס זָאל זַײן דיר צום חלק; גָאט

װָאס איז , און דעם שענקל ֿפון ָאּפשײדונג, ברוסט ֿפון אױֿפהײבונג
ן דעם און װָאס איז ָאּפגעשײדט געװָארן ֿפו, אױֿפגעהױבן געװָארן
. ֿפון דעם װָאס ֿפַאר ַאהרֹנען און ֿפַאר זַײנע זין, װידער ֿפון דערֿפילונג

ֿפַאר ַאן , און עס זָאל געהערן צו ַאהרֹנען און צו זַײנע קינדער 28
װָארום ַאן ָאּפשײדונג איז ; ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל, אײביקן רעכט

י קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון ֿפון ד, און ַאן ָאּפשײדונג זָאל עס זַײן, דָאס
  . זײער ָאּפשײדונג צו גָאט, זײערע ֿפרידָאּפֿפער

און די הײליקע קלײדער ֿפון ַאהרֹנען זָאלן זַײן ֿפַאר זַײנע זין נָאך  29
 30. און צו דערֿפילן זײער הַאנט אין זײ, אױף צו זַאלבן אין זײ, אים

ס װערט דער ּכֹהן אױף װָא, זיבן טעג זָאל זײ ָאנטָאן דער ֿפון זַײנע זין
  . מֹועד צו דינען אין הײליקטום-דער װָאס קומט אין אֹוהל, זַײן ָארט



  שמות

  

און קָאכן זַײן , ילונג זָאלסטו נעמעןֿפאון דעם װידער ֿפון דער 31
און ַאהרן און זַײנע זין זָאלן עסן דָאס  32. ֿפלײש אין ַא הײליקן ָארט
בַײם , ס אין קָארבאון דָאס ברױט װָא, ֿפלײש ֿפון דעם װידער

און דָאס זָאלן עסן די אױף װעמען עס  33. מֹועד-אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל
זײ צו , ּכדי צו דערֿפילן זײער הַאנט, איז ֿפַארגעבן געװָארן דערמיט

װַײל דָאס איז , ָאבער ַא ֿפרעמדער זָאל דערֿפון ניט עסן; הײליקן
 ֿפלײש ֿפון און ַאז עס װעט איבערבלַײבן ֿפון דעם 34. הײליק

זָאלסטו , ביז אין דער ֿפרי, ָאדער ֿפון דעם ברױט, דערֿפילונג
, עס זָאל ניט געגעסן װערן; ֿפַארברענען דָאס געבליבענע אין ֿפַײער

  . װָארום עס איז הײליק

און זָאלסט טָאן צו ַאהרֹנען און צו זַײנע זין ַאזױ װי ַאלץ װָאס  35
 36. ָאלסטו דערֿפילן זײער הַאנטזיבן טעג ז; איך הָאב דיר בַאֿפױלן

און ַאן ָאקס ַא זינדָאּפֿפער זָאלסטו מַאכן איטלעכן טָאג ֿפַאר ַא 
און ; און רײניקן דעם מזבח מיט דַײן מכּפר זַײן אױף אים, ֿפַארגעבונג

זיבן טעג זָאלסטו מכּפר זַײן  37. אים צו הײליקן, זָאלסט אים זַאלבן
ון דער מזבח זָאל זַײן ַא הײליקסטע א; און אים הײליקן, אױֿפן מזבח
  . ַאלץ װָאס רירט זיך ָאן ָאן מזבח זָאל װערן הײליק; הײליקײט

יָאריקע שעּפסן : און דָאס איז װָאס דו זָאלסט מַאכן אױֿפן מזבח 38
און , אײן שעּפס זָאסלטו מַאכן אין דער ֿפרי 39. ּתמיד, צװײ ַא טָאג

און ַא צענטל  40.  ָאװנטדעם צװײטן שעּפס זָאלסטו מַאכן קעגן
און ַא , זעמלמעל ֿפַארמישט מיט געשלָאגענע אײל ַא ֿפערטל הין

און דעם  41. גיסָאּפֿפער ֿפון ַא ֿפערטל הין װַײן צו דעם אײן שעּפס
ַאזױ װי דָאס שּפַײזָאּפֿפער ; צװײטן שעּפס זָאלסטו מַאכן קעגן ָאװנט

, זָאלסטו מַאכן צו אים, ֿפעראון ַאזױ װי זַײן גיסָאּפ, ֿפון אין דער ֿפרי
ַא שטענדיק  42. ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט, ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח

-בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, דֹורות-ברַאנדָאּפֿפער אױף אַײערע דֹור
, װָאס דָארטן װעל איך זיך ַאנטּפלעקן צו אַײך, ֿפַאר גָאט, מֹועד

על זיך דָארטן ַאנטּפלעקן צו די און איך װ 43. דָארטן צו רעדן צו דיר
. און עס װעט געהײליקט װערן מיט מַײן ּפרַאכט, קינדער ֿפון יׂשראל

און ; און דעם מזבח, מֹועד-און איך װעל הײליקן דעם אֹוהל 44
און  45. ַאהרֹנען און זַײנע זין װעל איך הײליקן צו זַײן ּכֹהנים צו מיר

און װעל זײ זַײן צום , ראלאיך װעל רוען צװישן די קינדער ֿפון יׂש
װָאס הָאב , ַאז איך בין יהוה זײער גָאט, און זײ װעלן װיסן 46. גָאט



  שמות

  

ל

איך . ּכדי איך זָאל רוען צװישן זײ, זײ ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים
  .בין יהוה זײער גָאט

  

ֿפון ;  און זָאלסט מַאכן ַא מזבח ֿפַאר רײכערונג ֿפון װַײרױך1
און ַאן , ַאן אײל זַײן לענג 2. לסטו אים מַאכןהָאלץ זָא-ִשטים

; און צװײ אײלן זַײן הײך, ֿפירעקעכדיק זָאל ער זַײן; אײל זַײן ברײט
און זָאלסט אים איבערציען  3. ֿפון אים גוֿפא זָאלן זַײן זַײנע הערנער

און  4, און זַײנע װענט רונד ַארום, זַײן אױבערדעק, מיט רײנעם גָאלד
און זָאלסט מַאכן צו אים ַא גילדערנעם קרַאנץ רונד ; זַײנע הערנער

און צװײ גילדערנע רינגען זָאלסטו מַאכן צו אים אונטער זַײן . ַארום
 אױף זַײנע –אױף זַײנע צװײ ֿפלַאנקען זָאלסטו זײ מַאכן ; קרַאנץ

אים צו , און זײ זָאלן זַײן ֿפַאר אױערן ֿפַאר די שטַאנגען, צװײ זַײטן
, הָאלץ-און זָאלסט מַאכן די שטַאנגען ֿפון ִשטים 5. טרָאגן אױף זײ

און זָאלסט אים ַאװעקשטעלן ֿפַאר  6. און זײ איבערציען מיט גָאלד
ֿפַאר דעם דעק װָאס , דעם ָּפרֹוֶכת װָאס ֿפַאר דעם ָארון ֿפון געזעץ

 7. װָאס דָארטן װעל איך זיך ַאנטּפלעקן צו דיר, איבער דעם געזעץ
; עקעדיקע געװירצןמכערן אױף אים װַײרױך ֿפון שאון ַאהרן זָאל רײ

זָאל ער , װען ער מַאכט צורעכט די רערלעך, ֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן
זָאל , און װען ַאהרן צינדט ָאן די רערלעך קעגן ָאװנט 8. עס רײכערן

- ַא שטענדיקן װַײרױך ֿפַאר גָאט אױף אַײערע דֹור; ער עס רײכערן
, ט אױֿפברענגען אױף אים ֿפרעמדן װַײרױךאיר זָאלט ני 9. דֹורות

און ַא גיסָאּפֿפער זָאלט ; ָאדער ַא ברַאנדָאּפֿפער און ַא שּפַײזָאּפֿפער
און ַאהרן זָאל מכּפר זַײן אױף זַײנע  10. איר ניט גיסן אױף אים
מיט דעם בלוט ֿפון דעם זינדָאּפֿפער ֿפון ; הערנער אײן מָאל אין יָאר

אױף ,  אײן מָאל אין יָאר מכּפר זַײן אױף איםֿפַארגעבונג זָאל ער
  .ַא הײליקסטע הײליקײט איז ער צו גָאט; דֹורות-אַײערע דֹור

  ִּכי ִתָׂשא
ַאז דו װעסט  12: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 11

, אױֿפנעמען דעם מסּפר ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל לױט זײער צײלונג
װען מע , עכער ַאן אױסלײז ֿפַאר זַײן נֿפש צו גָאטזָאלן זײ געבן איטל

. װען מע צײלט זײ, ּכדי עס זָאל ניט זַײן צװישן זײ ַא מגֿפה, צײלט זײ
: איטלעכער װָאס גײט ַארַײן אין דער צײלונג, דָאס זָאלן זײ געבן 13



  שמות

  

 ַא – צװַאנציק ֵגָרה ַא ֶשקל –אױֿפן הײליקן ֶשקל , ַא הַאלבן ֶשקל
איטלעכער װָאס גײט ַארַײן  14. ן ָאּפשײדונג צו גָאטהַאלבן ֶשקל ַא
זָאל געבן די , ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און העכער, אין דער צײלונג

און דער ָארימער , דער רײכער זָאל ניט מערן 15. ָאּפשײדונג ֿפון גָאט
בַײם געבן די ָאּפשײדונג ֿפון , זָאל ניט מינערן ֿפון ַא הַאלבן ֶשקל

און זָאלסט נעמען  16.  מכּפר צו זַײן אױף אַײערע נֿפשותּכדי, גָאט
און זָאלסט עס , ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל, דָאס געלט ֿפון ֿפַארגעבונג

און עס זָאל זַײן די קינדער , מֹועד-געבן ֿפַאר דער ַארבעט ֿפון אֹוהל
ערע מכּפר צו זַײן אױף אַײ, ֿפון יׂשראל ֿפַאר ַא דערמָאנונג ֿפַאר גָאט

  . נֿפשות

זָאלסט אױך  18: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 17
זיך צו , מיט זַײן געשטעל ֿפון קוּפער, מַאכן ַא הַאנטֿפַאס ֿפון קוּפער

מֹועד און צװישן -און זָאלסט אים ַאװעקשטעלן צװישן אֹוהל; װַאשן
 זַײנע זין זָאלן און ַאהרן און 19. און ַארַײנטָאן ַאהין װַאסער, מזבח

װען זײ קומען אין  20. װַאשן ֿפון אים זײערע הענט און זײערע ֿפיס
ּכדי זײ זָאלן ניט , זָאלן זײ זיך װַאשן מיט װַאסער, מֹועד-אֹוהל

צו דעמֿפן ַא , ָאדער װען זײ גענענען צום מזבח צו דינען; שטַארבן
ענט און זײערע און זײ זָאלן װַאשן זײערע ה 21. ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט

, און עס זָאל זײ זַײן ַאן אײביק געזעץ; ּכדי זײ זָאלן ניט שטַארבן, ֿפיס
  . דֹורות-אים און זַײן זָאמען אױף דֹור

דו נעם דיר  23: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 22
און  , ]ֶשקל[ֿפליסיקע מירע ֿפינף הונדערט , אױך הױּפטגעװירצן

, צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק, ערינג ַא העלֿפט דערֿפוןגעװירציקן צימ
און קַאנײל ֿפינף  24, און געװירצרָאר צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק

און זָאלסט מַאכן  25. און בױמל ַא הין, אױֿפן הײליקן ֶשקל, הונדערט
ַא בׂשמים צובַארײט ַאזױ װי , דערֿפון ַאן אײל ֿפון הײליקער זַאלבונג

ַאן אײל ֿפון הײליקער זַאלבונג זָאל עס ; שער מַאכטמי-דער בׂשמים
און דעם ָארון , מֹועד-און זָאלסט זַאלבן דערמיט דעם אֹוהל 26. זַײן

און די מנֹורה און , און דעם טיש און ַאלע זַײנע ּכלים 27, ֿפון געזעץ
און דעם מזבח ֿפַאר  28, און דעם מזבח ֿפַאר װַײרױך, אירע ּכלים

און דעם הַאנטֿפַאס און זַײן ,  און ַאלע זַײנע ּכליםברַאנדָאּפֿפער
זײ זָאלן זַײן ַא הײליקסטע , און זָאלסט זײ הײליקן 29. געשטעל
און  30. ַאלץ װָאס רירט זיך ָאן זײ ָאן זָאל װערן הײליק; הײליקײט

ַאהרֹנען און זַײנע זין זָאלסטו זַאלבן און זײ הײליקן צו זַײן ּכֹהנים צו 



  שמות

  

לא

ַאן : ַאזױ צו זָאגן, צו די קינדער ֿפון יׂשראל זָאלסטו רעדןאון  31. מיר
-ֿפון הײליקער זַאלבונג זָאל דָאס זַײן צו מיר אױף אַײערע דֹור אײל
און איר , אױף ַא מענטשנס לַײב זָאל עס ניט געגָאסן װערן 32. דֹורות

הײליק איז ; לױט דער צונױֿפמישונג דערֿפון, זָאלט ניט מַאכן ַאזױנס
איטלעכער װָאס װעט צוברײטן  33. אַײך זַײן  הײליק זָאל עס,דָאס

װעט , ָאדער װָאס װעט ַארױֿפטָאן דערֿפון אױף ַא ֿפרעמדן, ַאזױנס
  . ַארשניטן װערן ֿפון זַײן ֿפָאלקֿפ

, נעם דיר שמעקעדיקע געװירצן: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 34
,  שמעקעדיקע געװירצן;און גַאלַאבַאן, און רײכערנעגל, טריֿפגעװירץ

און זָאלסט  35. גלַײך אױף גלַײך זָאלן זײ זַײן; און לױטערן װַײרױך
מישער -ַא בׂשמים ַאזױ װי דער בׂשמים, מַאכן דערֿפון ַא רײכערװַארג

און זָאלסט דערֿפון דין  36. הײליק, רײן, צוגעריכט מיט זַאלץ, מַאכט
, מֹועד-עזעץ און אֹוהלאון ַארױֿפטָאן דערֿפון ֿפַאר דעם ג, רַײבןעצ

ַא הײליקסטע ; װָאס דָארטן װעל איך זיך ַאנטּפלעקן צו דיר
און דָאס רײכערװַארג װָאס דו װעסט  37. הײליקײט זָאל עס אַײך זַײן

הײליק ;  לױט זַײן צונױֿפמישונג זָאלט איר ֿפַאר זיך ניט מַאכן–מַאכן 
צו , כן ַאזױנסאיטלעכער װָאס װעט מַא 38. צו גָאט זָאל עס דיר זַײן

  .װעט ֿפַארשניטן װערן ֿפון זַײן ֿפָאלק, שמעקן דערֿפון

  

איך , זע 2:  און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן ַאזױ צו זָאגן1
הָאב גערוֿפן מיטן נָאמען בַצלֵאל דעם זון ֿפון אורי דעם זון 

און איך הָאב אים ָאנגעֿפילט מיטן גַײסט  3, ֿפון שֿבט יהודה, ֿפון חורן
, און אין ֿפַארשטַאנדיקײט און אין קענשַאֿפט, אין חכמה, ון גָאטֿפ

צו , אױסצוקינצלען קונציקע זַאכן 4, און אין יעטװעדער מלָאכה
און אין  5; און אין קוּפער, און אין זילבער, ַארבעטן אין גָאלד

צו , און אין שניצונג ֿפון הָאלץ, שנַײדונג ֿפון שטײנער צום אַײנֿפַאסן
הָאב צוגעגעבן צו , זע, און איך 6. ן אין יעטװעדער מלָאכהַארבעט

און אין הַארצן ֿפון ; ֿפון שֿבט ָדן, יָסָמכןחאים ָאהליָאב דעם זון ֿפון ַא
ַאז זײ זָאלן מַאכן , ַאלע קלוגהַארציקע הָאב איך ַארַײנגעגעבן חכמה

ון און דעם ָאר, מֹועד-דעם אֹוהל 7: ַאלץ װָאס איך הָאב דיר בַאֿפױלן
און ַאלע ּכלים ֿפון , און דעם דעק װָאס איבער אים, ֿפַארן געזעץ

און די רײנע מנֹורה און , און דעם טיש און זַײנע ּכלים 8; געצעלט
און דעם מזבח ֿפַאר  9; און דעם מזבח ֿפַאר װַײרױך, ַאלע אירע ּכלים



  שמות

  

לב

 און דעם הַאנטֿפַאס און זַײן, ברַאנדָאּפֿפער און ַאלע זַײנע ּכלים
און די הײליקע קלײדער , און די געשטריקטע קלײדער 10; געשטעל

אױף צו טָאן די , און די קלײדער ֿפון זַײנע זין, ֿפַאר ַאהרן דעם ּכֹהן
און דעם װַײרױך ֿפון , און דָאס אײל ֿפון זַאלבונג 11; ּכהונה

ַאזױ װי ַאלץ װָאס איך הָאב ; שמעקעדיקע געװירצן ֿפַארן הײליקטום
  . זָאלן זײ טָאן, ױלןדיר בַאֿפ

דו רעד אױך צו  13: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 12
איר זָאלט נָאר ָאּפהיטן מַײנע : ַאזױ צו זָאגן, די קינדער ֿפון יׂשראל

װָארום ַא צײכן איז דָאס צװישן מיר און צװישן אַײך אױף , שבתים
 14. ַאז איך יהוה הײליק אַײך, ּכדי איר זָאלט װיסן, דֹורות-אַײערע דֹור

דער ; װָארום ער איז הײליק ֿפַאר אַײך, און איר זָאלט היטן שבת
װָארום איטלעכער ; זָאל טײטן געטײט װערן, װָאס ֿפַארשװעכט אים

יענע זעל זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון , װָאס טוט אין אים ַאן ַארבעט
ָאבער , ן ַארבעטזעקס טעג זָאל געטָאן װער 15. צװישן איר ֿפָאלק

; הײליק צו גָאט, אױֿפן זיבעטן טָאג זָאל זַײן ַא שבת ֿפון רּוונג
זָאל טײטן , איטלעכער װָאס טוט ַאן ַארבעט אין טָאג ֿפון שבת

צו , און די קינדער ֿפון יׂשראל זָאלן היטן שבת 16. געטײט װערן
ן צװיש 17. ַאן אײביקער בונד; דֹורות-הַאלטן שבת אױף זײערע דֹור

, מיר און צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל איז דָאס ַא צײכן אױף אײביק
און אױֿפן , ַאז זעקס טעג הָאט גָאט געמַאכט דעם הימל און די ערד

  . זיבעטן טָאג הָאט ער אױֿפגעהערט און גערוט

װי ער הָאט געענדיקט רעדן מיט אים , און ער הָאט געגעבן משהן 18
שטײנערנע לוחות , ײ לוחות ֿפון געזעץדי צװ, אױֿפן בַארג סיַני

  .געשריבן מיט דעם ֿפינגער ֿפון גָאט

   

ַאז משה זַאמט זיך , ן און װי דָאס ֿפָאלק הָאט געזע1
ַאזױ הָאט דָאס ֿפָאלק זיך , ַארָאּפצונידערן ֿפון בַארג

שטײ : און זײ הָאבן צו אים געזָאגט, אַײנגעזַאמלט ַארום ַאהרֹנען
װָארום ; ַא גָאט װָאס זָאל גײן ֿפַאר אונדזמַאך אונדז , אױף

װָאס הָאט אונדז אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד , דערדָאזיקער מַאן משה
  . װײסן מיר ניט װָאס מיט אים איז געװָארן, ִמצַרִים



  שמות

  

נעמט ַארָאּפ די גילדערנע אױרינגען : הָאט ַאהרן צו זײ געזָאגט 2
און אַײערע , ערע זיןאַײ, װָאס אין די אױערן ֿפון אַײערע װַײבער

  . און ברענגט צו מיר, טעכטער

הָאט דָאס גַאנצע ֿפָאלק ַארָאּפגענומען ֿפון זיך די גילדערנע  3
און . און געברַאכט צו ַאהרֹנען 4, אױרינגען װָאס אין זײערע אױערן

און הָאט עס אױסגעֿפורעמט , ער הָאט צוגענומען ֿפון זײער הַאנט
און זײ ; ט דערֿפון געמַאכט ַא געגָאסן קַאלבאון הָא, אין ַא ֿפורעם
װָאס הָאט דיך , יׂשראל, דָאס איז דַײן גָאט: הָאבן געזָאגט

  . אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִים

ַאזױ הָאט ער געבױט ֿפַאר אים ַא , און װי ַאהרן הָאט דָאס געזען 5
 צו יהוה טוֿב-ַא ָיום: און ַאהרן הָאט אױסגערוֿפן און געזָאגט, מזבח

און הָאבן , און זײ הָאבן זיך געֿפעדערט אױף מָארגן 6. איז מָארגן
און דָאס ; און גענענט ֿפרידָאּפֿפער, אױֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפער

און זײ זַײנען , ֿפָאלק הָאט זיך געזעצט עסן און טרינקען
  . אױֿפגעשטַאנען זיך לוסטיק צו מַאכן

װָארום ֿפַארדָארבן ,  נידער ַארָאּפגײ: הָאט גָאט גערעדט צו משהן 7
װָאס דו הָאסט אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד , געװָארן איז דַײן ֿפָאלק

זײ הָאבן זיך גיך ָאּפגעקערט ֿפון דעם װעג װָאס איך הָאב  8; ִמצַרִים
און הָאבן זיך , זײ הָאבן זיך געמַאכט ַא געגָאסן קַאלב; זײ בַאֿפױלן

דָאס איז דַײן : און געזָאגט, כט צו איםאון געשלַא, געבוקט צו אים
און  9. װָאס הָאט דיך אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִים, יׂשראל, גָאט

, איך הָאב געזען דָאסדָאזיקע ֿפָאלק: גָאט הָאט געזָאגט צו משהן
און מַײן , און ַאצונד לָאז מיך 10 ;ערשט עס איז ַא הַארטנעקיק ֿפָאלק

און װעל דיך , און איך װעל זײ ֿפַארלענדן, זײצָארן װעט גרימען אױף 
  . מַאכן ֿפַאר ַא גרױס ֿפָאלק

: און ער הָאט געזָאגט, הָאט משה געבעטן ֿפַאר יהוה זַײן גָאט 11
װָאס דו , זָאל גרימען דַײן צָארן אױף דַײן ֿפָאלק, גָאט, ֿפַאר װָאס

מיט ַא און ח ַרִים מיט גרױס ּכֹוצהָאסט ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד מ
: ַאזױ צו זָאגן, ֿפַאר װָאס זָאלן זָאגן די ִמצרים 12? שטַארקער הַאנט

, ּכדי זײ צו הרגען אין די בערג, צום בײזן הָאט ער זײ ַארױסגעצױגן
קער זיך ָאּפ ֿפון ? און זײ צו ֿפַארלענדן ֿפון דעם געזיכט ֿפון דער ערד

 13.  ֿפָאלקרטה אױף דעם בײז צו דַײןחאון הָאב , דַײן גרימצָארן



  שמות

  

װָאס , דַײנע קנעכט, און ָאן יׂשראל, ָאן יצחק, דערמָאן זיך ָאן ַאברהם
איך װעל : און הָאסט צו זײ גערעדט, דו הָאסט זײ געשװָארן בַײ זיך

און דָאסדָאזיקע , מערן אַײער זָאמען ַאזױ װי די שטערן ֿפון הימל
, אַײער זָאמעןװעל איך געבן צו , גַאנצע לַאנד װָאס איך הָאב געזָאגט
  . און זײ װעלן עס ַארבן אױף אײביק

רטה געהַאט אױף דעם בײז װָאס ער הָאט געזָאגט צו חהָאט גָאט  14
  . טָאן צו זַײן ֿפָאלק

און הָאט ַארָאּפגענידערט ֿפון , און משה הָאט זיך אומגעקערט 15
 לוחות בַאשריבן, מיט די צװײ לוחות ֿפון געזעץ אין זַײן הַאנט, בַארג

ֿפון דער זַײט און ֿפון יענער זַײט זַײנען זײ ; ֿפון זײערע בײדע זַײטן
, און די לוחות זַײנען געװען די ַארבעט ֿפון גָאט 16. געװען בַאשריבן

אױסגעקריצט אױף די , און דער ּכתב איז געװען דער ּכתב ֿפון גָאט
  . לוחות

, אין זַײן שַאלןאון יהֹושוַע הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון דעם ֿפָאלק  17
. ַא ָקול ֿפון מלחמה איז אין לַאגער: און ער הָאט געזָאגט צו משהן

און , עס איז ניט ַא ָקול ֿפון געשרײ ֿפון גבורה: הָאט ער געזָאגט 18
  . ַא ָקול ֿפון זינגען הער איך; ניט ַא ָקול ֿפון געשרײ ֿפון שװַאכקײט

און הָאט ,  לַאגערװי ער הָאט גענענט צום, און עס איז געװען 19
ַאזױ הָאט געגרימט דער צָארן ֿפון , געזען דָאס קַאלב און די טענץ

און , און ער הָאט ַא װָארף געטָאן ֿפון זַײנע הענט די לוחות, משהן
און ער הָאט גענומען דָאס  20. הָאט זײ צעברָאכן אונטערן בַארג

און , ין ֿפַײעראון הָאט ֿפַארברענט א, װָאס זײ הָאבן געמַאכט, קַאלב
עשָאטן אױֿפן צאון הָאט , צעמָאלן ביז װַאנען עס איז געװָארן דין

  . און געגעבן טרינקען די קינדער ֿפון יׂשראל, װַאסער

װָאס הָאט דיר דָאסדָאזיקע : און משה הָאט געזָאגט צו אהרֹנען 21
  ? װָאס דו הָאסט געברַאכט אױף אים ַא גרױסע זינד, ֿפָאלק געטָאן

דו ; זָאל ניט גרימען דער צָארן ֿפון מַײן הַאר: ָאט ַאהרן געזָאגטה 22
: הָאבן זײ צו מיר געזָאגט 23. ַאז ער איז שלעכט, קענסט דָאס ֿפָאלק

װָארום דערדָאזיקער , מַאך אונדז ַא גָאט װָאס זָאל גײן ֿפַאר אונדז
סן װײ, װָאס הָאט אונדז אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִים, מַאן משה

: הָאב איך צו זײ געזָאגט 24. מיר ניט װָאס מיט אים איז געװָארן



  שמות

  

, און זײ הָאבן מיר געגעבן; נעמט ַארָאּפ ֿפון זיך, װער עס הָאט גָאלד
און עס איז , און איך הָאב עס ַארַײנגעװָארֿפן אין ֿפַײער

  . ַארױסגעקומען דָאסדָאזיקע קַאלב

װַײל , ז עס איז צעװילדערטַא, און משה הָאט געזען דָאס ֿפָאלק 25
הָאט  26. שַאנד בַײ זײערע ֿפַײנט צו, ַאהרן הָאט עס צעװילדערט

װער : און הָאט געזָאגט, משה זיך געשטעלט אין טױער ֿפון לַאגער
ַאמלט צו אים ַאלע קינדער ֿפון זהָאבן זיך אַײנגע! צו מיר, ֿפַאר יהוה

ט געזָאגט יהוה דער גָאט ַאזױ הָא: און ער הָאט צו זײ געזָאגט 27. ֵלִוי
גײט דורך , טוט ָאן איטלעכער זַײן שװערד אױף זַײן דיך: ֿפון יׂשראל

און הרגעט , הין און צוריק ֿפון טױער צו טױער אין לַאגער
און איטלעכער זַײן , און איטלעכער זַײן חֿבר, איטלעכער זַײן ברודער

  . קרוב

, װי דָאס װָארט ֿפון משהןהָאבן די קינדער ֿפון ֵלִוי געטָאן ַאזױ  28
לן ֿפון ֿפָאלק אין יענעם טָאג ַארום דרַײ טױזנט ַאאון עס זַײנען געפ

דערֿפילט אַײער הַאנט הַײנט צו : און משה הָאט געזָאגט 29. מַאן
און ַאקעגן זַײן , װַײל איטלעכער איז געװען ַאקעגן זַײן זון, גָאט

  . כהאון ּכדי אַײך הַײנט צו געבן ַא בר, ברודער

: הָאט משה געזָאגט צום ֿפָאלק, און עס איז געװען אױף מָארגן 30
און ַאצונד װעל איך ַארױֿפגײן צו ; איר הָאט געזינדיקט ַא גרױסע זינד

  . אֿפשר װעל איך מכּפר זַײן אױף אַײער זינד, גָאט

איך בעט : און הָאט געזָאגט, הָאט משה זיך אומגעקערט צו גָאט 31
און זײ הָאבן , ע ֿפָאלק הָאט געזינדיקט ַא גרױסע זינדדָאסדָאזיק, דיך

אױב דו װעסט , ַאצונד, איז 32. זיך געמַאכט ַא גָאט ֿפון גָאלד
, איך בעט דיך, מעק מיך אױס, און אױב ניט, –ֿפַארגעבן זײער זינד 

  . ֿפון דַײן בוך װָאס דו הָאסט געשריבן

, זינדיקט צו מירװער עס הָאט גע: הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 33
יר ֿפאון ַאצונד גײ  34. אים װעל איך אױסמעקן ֿפון מַײן בוך

מַײן מלאך , זע; דָאסדָאזיקע ֿפָאלק ַאהין װּו איך הָאב דיר געזָאגט
װעל , װָאס איך רעכן זיך, ָאבער אין דעם טָאג; װעט גײן דיר ֿפַארױס

  . איך זיך רעכענען מיט זײ ֿפַאר זײער זינד



  שמות

  

לג

ָאט געּפלָאגט דָאס ֿפָאלק ֿפַאר װָאס זײ הָאבן געמַאכט און גָאט ה 35
  .װָאס ַאהרן הָאט געמַאכט, דָאס קַאלב

   

, גײ ַארױף ֿפון דַאנען, קום:  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
דו און דָאס ֿפָאלק װָאס דו הָאסט אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד 

צו , צו ַאברהמעןצו דעם לַאנד װָאס איך הָאב געשװָארן , ַרִיםצִמ
צו דַײן זָאמען װעל איך עס געבן : ַאזױ צו זָאגן, און צו יעקֿבן, יצחקן

און װעל ֿפַארטרַײבן , און איך װעל שיקן דיר ֿפַארױס ַא מלאך 2 –
און , דעם חוי, און דעם ּפִרזי, און דעם ִחּתי, דעם ֶאמֹורי, דעם ּכַנֲעני

 –מיט מילך און הָאניק צו ַא לַאנד װָאס ֿפליסט  3 –דעם יֿבוסי 
װַײל ַא הַארטנעקיק , װָארום איך װעל ניט ַארױֿפגײן צװישן דיר

  . איך קען דיך נָאך ֿפַארלענדן אױֿפן װעג; ֿפָאלק ביסטו

און זײ , הָאט דָאס ֿפָאלק געהערט דעם דָאזיקן שלעכטן ָאנזָאג 4
ף און הָאבן קײנער ניט ָאנגעטָאן זַײן צירונג אױ, הָאבן געטרױערט

  . זיך

: זָאג צו די קינדער ֿפון יׂשראל: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 5
אײן רגע װען איך זָאל ַארױֿפגײן ; איר זַײט ַא הַארטנעקיק ֿפָאלק

און ַאצונד נעם ַארָאּפ דַײן . װעל איך דיך ֿפַארלענדן, צװישן דיר
.  צו דירװָאס איך זָאל טָאן, און איך װעל בַאטרַאכטן, צירונג ֿפון זיך

הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל זיך אױסגעטָאן זײער צירונג ֿפון בַארג  6
  . חֹוֵרב ָאן

און ֿפלעגט עס זיך , און משה ֿפלעגט נעמען דָאס געצעלט 7
און ֿפלעגט עס רוֿפן , װַײט ֿפון לַאגער, אױֿפשטעלן אױסן לַאגער

, זוכט גָאטאיטלעכער װָאס הָאט גע, און עס איז געװען. מֹועד-אֹוהל
און עס איז  8. מֹועד װָאס אױסן לַאגער-ֿפלעגט ַארױסגײן צום אֹוהל

ַאזױ ֿפלעגט דָאס , װי משה איז ַארױסגעגַאנגען צום געצעלט, געװען
און שטײן איטלעכער אין אַײנגַאנג ֿפון , גַאנצע ֿפָאלק זיך אױֿפשטעלן

 9. געצעלטביז ער גײט ַארַײן אין , און נָאכקוקן משהן, זַײן געצעלט
ֿפלעגט , װי משה איז ַארַײנגעגַאנגען אין געצעלט, און עס איז געװען

, און שטײן בַײם אַײנגַאנג ֿפון געצעלט, ַארָאּפנידערן דער װָאלקנזַײל
 און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפלעגט 10 .און גָאט ֿפלעגט רעדן מיט משהן

 און דָאס ,זען דעם װָאלקנזַײל שטײן בַײם אַײנגַאנג ֿפון געצעלט



  שמות

  

און זיך בוקן איטלעכער בַײם , גַאנצע ֿפָאלק ֿפלעגט אױֿפשטײן
  . אַײנגַאנג ֿפון זַײן געצעלט

ַאזױ װי ַא מענטש , און גָאט ֿפלעגט רעדן צו משהן ּפנים ֶאל ּפנים 11
ָאבער זַײן , און ער ֿפלעגט זיך אומקערן אין לַאגער. רעדט צו זַײן חֿבר

ֿפלעגט ניט , ַא יונגער מַאן,  ֿפון נוןבַאדינער יהֹושוַע דער זון
  . ָאּפטרעטן ֿפון געצעלט

ברענג : דו זָאגסט צו מיר, זע: און משה הָאט געזָאגט צו גָאט 12
, ָאבער דו הָאסט מיך ניט געלָאזט װיסן, אױף דָאסדָאזיקע ֿפָאלק

איך הָאב : דו הָאסט דָאך געזָאגט. װעמען דו װעסט שיקן מיט מיר
און הָאסט אױך געֿפונען לַײטזעליקײט , מיטן נָאמעןדיך דערקענט 
איך הָאב געֿפונען , איך בעט דיך, אױב, און ַאצונד 13. אין מַײנע אױגן

דַײנע , איך בעט דיך, לָאז מיך װיסן, לַײטזעליקײט אין דַײנע אױגן
ּכדי איך זָאל געֿפינען לַײטזעליקײט אין , ַאז איך זָאל דיך קענען, װעגן

  . און זע ַאז דָאסדָאזיקע ֿפָאלק איז דָאך דַײן ֿפָאלק; דַײנע אױגן

און איך װעל דיך , מַײן ּפנים װעט מיטגײן: הָאט ער געזָאגט 14
  . בַארוען

, אױב דַײן ּפנים גײט ניט מיט אונדז: הָאט ער צו אים געזָאגט 15
װָארום מיט װָאס דען  16. זָאלסטו אונדז ניט אױֿפברענגען ֿפון דַאנען

ַאז איך הָאב געֿפונען לַײטזעליקײט אין דַײנע , דערקענט װערןזָאל 
ַאז מיר , אױב ניט דורך דַײן גײן מיט אונדז, איך און דַײן ֿפָאלק, אױגן

ֿפון ַאלעם ֿפָאלק װָאס , איך און דַײן ֿפָאלק, זָאלן זַײן אױסגעצײכנט
  ? אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד

י דָאזיקע זַאך װָאס דו הָאסט אױך ד: הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 17
װַײל דו הָאסט געֿפונען לַײטזעליקײט אין , װעל איך טָאן, געזָאגט

  . און איך הָאב דיך דערקענט מיטן נָאמען, מַײנע אױגן

  . איך בעט דיך, לָאז מיך זען דַײן ּפרַאכט: הָאט ער געזָאגט 18

ן גוטסקײט איך װעל מַאכן ֿפַארבַײגײן ַאל מַײ: הָאט ער געזָאגט 19
; און איך װעל אױסרוֿפן ֿפַאר דיר דעם נָאמען יהוה, ֿפַאר דַײן ּפנים

און װעל , זעליקן װעמען איך װעל לַײטזעליקןטאון איך װעל לַײ
און ער הָאט  20. דערבַארימען װעמען איך װעל דערבַארימען



  שמות

  

לד

װָארום ַא מענטש קען מיך ניט , קענסט ניט זען מַײן ּפנים: געזָאגט
ָאן איז ַאן ָארט בַײ : און גָאט הָאט געזָאגט 21. ן בלַײבן לעבןזען או
װען מַײן , און עס װעט זַײן 22. זָאלסטו זיך שטעלן אױֿפן ֿפעלז; מיר

װעל איך דיך ַארַײנטָאן אין ַא שּפַאלט ֿפון דעם , ּפרַאכט גײט ֿפַארבַײ
ל ביז איך װע, און איך װעל ַארױֿפדעקן מַײן הַאנט אױף דיר, ֿפעלז

װעסטו זען מַײן , און ַאז איך װעל ָאּפטָאן מַײן הַאנט 23. ֿפַארבַײגײן
  .ָאבער מַײן ּפנים קען ניט געזען װערן; רוקן

   

הַאק דיר אױס צװײ :  און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן1
און איך װעל , שטײנערנע לוחות ַאזױ װי די ערשטע
 געװען אױף די אױֿפשרַײבן אױף די לוחות די װערטער װָאס זַײנען

 ָאנגעברײט אין ַײאון ז 2. װָאס דו הָאסט צעברָאכן, ערשטע לוחות
און שטעל זיך , און גײ ַארױף אין דער ֿפרי אױֿפן בַארג סיַני, דער ֿפרי

און קײן מענטש זָאל ניט  3. ֿפַאר מיר דָארטן אױֿפן שּפיץ בַארג
װערן אױֿפן און קײן מענטש זָאל אױך ניט געזען , ַארױֿפגײן מיט דיר

ַאפילו די שָאּפ און די רינדער זָאלן זיך ניט ֿפיטערן ; גַאנצן בַארג
  . ַאקעגן יענעם בַארג

; הָאט ער אױסגעהַאקט צװײ שטײנערנע לוחות ַאזױ װי די ערשטע 4
און איז ַארױֿפגעגַאנגען , און משה הָאט זיך געֿפעדערט אין דער ֿפרי

און ער הָאט , ט אים בַאֿפױלןַאזױ װי גָאט הָא, אױֿפן בַארג סיַני
און יהוה הָאט  5. גענומען אין זַײן הַאנט די צװײ שטײנערנע לוחות

און ער הָאט זיך געשטעלט מיט ; ַארָאּפגענידערט אין דעם װָאלקן
און יהוה איז  6. און ער הָאט גערוֿפן דעם נָאמען יהוה; אים דָארטן

יהוה , יהוה: ט אױסגערוֿפןאון הָא, ֿפַארבַײגעגַאנגען ֿפַאר זַײן ּפנים
אַײנגעהַאלטן אין , איז ַא דערבַארימדיקער און לַײטזעליקער גָאט

ער הַאלט גענָאד ביזן  7; און רַײך אין גענָאד און טרַײשַאֿפט, צָארן
, ער ֿפַארטרָאגט זינד און ֿפַארברעכן און חטאים, טױזנטסטן גליד

ר די זינד ֿפון די ער רעכנט זיך ֿפַא; נָאר שענקען שענקט ער ניט
מיטן דריטן און , און מיט די קינדסקינדער, מיט די קינדער, ֿפָאטערס

  . מיטן ֿפירטן ָדור

 9. און זיך געבוקט, הָאט משה זיך גענַײגט אױף גיך צו דער ערד 8
איך הָאב געֿפונען , איך בעט דיך, אױב: און ער הָאט געזָאגט



  שמות

  

גָאט גײן , איך בעט דיך, לזָא, גָאט, לַײטזעליקײט אין דַײנע אױגן
און זָאלסט ; װָארום ַא הַארטנעקיק ֿפָאלק איז דָאס, צװישן אונדז

און אונדז מַאכן ֿפַאר דַײן , ֿפַארגעבן אונדזער זינד און אונדזער חטא
  . ַארב

ַאנטקעגן ֿפַאר דַײן גַאנצן ; איך שליס ַא בונד, זע: הָאט ער געזָאגט 10
ער װָאס זַײנען ניט בַאשַאֿפן געװָארן אױף ֿפָאלק װעל איך טָאן װּונד

, און דָאס גַאנצע ֿפָאלק; און צװישן ַאלע אומות, דער גַאנצער ערד
װעט זען די טּוונג ֿפון גָאט װָאס איך טו , װָאס דו ביסט צװישן אים

היט דיר װָאס איך בַאֿפעל דיר  11. ַאז זי איז ֿפָארכטיק, מיט דיר
, און דעם ּכַנֲעני,  ֿפון ֿפַאר דיר דעם ֶאמֹוריאיך ֿפַארטרַײב, זע; הַײנט

היט  12 .און דעם יֿבוסי, און דעם חוי, און דעם ּפִרזי, און דעם ִחּתי
ינער ֿפון דעם לַאנד װָאס וזָאלסט ניט שליסן ַא בונד דעם בַאװ, זיך

ּכדי ער זָאל ניט זַײן ֿפַאר ַא שטרױכלונג צװישן , דו קומסט דערױף
און זײערע , ות זָאלט איר צעשטױסןחזײערע מזבַײערט  נ13. דיר

און זײערע געצנבײמער זָאלט איר , זַײלשטײנער זָאלט איר צעברעכן
װַײל , טָארסט זיך ניט בוקן צו ַאן ַאנדער גָאט װָארום 14. ָאּפהַאקן

 15. ַא צערנדיקער גָאט איז ער,  זַײן נָאמען איז צערענער–יהוה 
און זײ װעלן , נער ֿפון לַאנדװױדי באטָאמער װעסטו שליסן ַא בונד 

, און שלַאכטן צו זײערע געטער, ירט נָאך זײערע געטערֿפזַײן ֿפַאר
און  16; און װעסט עסן ֿפון זײער שלַאכטָאּפֿפער, װעלן זײ דיך רוֿפן

און זײערע , װעסט נעמען ֿפון זײערע טעכטער ֿפַאר דַײנע זין
און װעלן ֿפַארֿפירן ,  געטערטעכטער װעלן זַײן ֿפַארֿפירט נָאך זײערע

קײן געגָאסענע געטער זָאלסטו דיר  17. דַײנע זין נָאך זײערע געטער
  . ניט מַאכן

זיבן טעג זָאלסטו עסן : טוֿב ֿפון מצות זָאלסטו היטן-דעם ָיום 18
אין דער געשטעלטער צַײט אין , ַאזױ װי איך הָאב דיר בַאֿפױלן, מצות

דש ָאביב ביסטו ַארױסגעגַאנגען ֿפון װָארום אין חֹו, חֹודש ָאביב
  . ִמצַרִים

און ֿפון ַאל ; איטלעכס װָאס עֿפנט דעם טרַאכט געהערט צו מיר 19
דעם ערשטלינג ֿפון ָאקס און , דַײן ֿפי זָאלסטו הײליקן דעם ָזכר

און דעם ערשטלינג ֿפון ַאן אײזל זָאלסטו אױסלײזן מיט ַא  20. שעּפס
זָאלסטו אים ָאּפהַאקן דָאס , יט אױסלײזןאון אױב דו װעסט נ; שעּפס
  . יעטװעדער בָכור ֿפון דַײנע זין זָאלסטו אױסלײזן. געניק



  שמות

  

  . און מע זָאל זיך ניט װַײזן ֿפַאר מיר מיט לײדיקן

; און אױֿפן זיבעטן טָאג זָאלסטו רוען, זעקס טעג זָאלסטו ַארבעטן 21
  . ועןַאֿפילו אין ַאקערצַײט און אין שניטצַײט זָאלסטו ר

בַײ די , טוֿב ֿפון שבועות זָאלסטו דיר מַאכן-און דעם ָיום 22
טוֿב ֿפון אַײנזַאמלונג -ן דעם ָיוםוא; ערשטצַײטיקע ֿפון װײצשניט

  . בַײם אומדרײ ֿפון יָאר

דרַײ מָאל אין יָאר זָאלן ַאלע דַײנע מַאנסּפַארשױנען זיך װַײזן ֿפַאר  23
 איך װעל ֿפַאריָאגן  װָארום24. לדעם גָאט ֿפון יׂשרא, דעם הַאר יהוה

און ; און װעל דערברײטערן דַײן געמַארק, די ֿפעלקער ֿפון ֿפַאר דיר
װען דו גײסט ַארױף זיך װַײזן , קײנער װעט ניט גלוסטן דַײן לַאנד
  . ֿפַאר יהוה דַײן גָאט דרַײ מָאל אין יָאר

ן מַײן זָאלסט ניט מקריב זַײן מיט געזַײערטן ברױט דָאס בלוט ֿפו 25
טוֿב ֿפון ּפסח -און דָאס שלַאכטָאּפֿפער ֿפון דעם ָיום, שלַאכטָאּפֿפער

  . זָאל ניט איבערנעכטיקן ביז אין דער ֿפרי

די ערשטע ֿפריצַײטיקע ֿפון דַײן ערד זָאלסטו ברענגען אין הױז  26
  . ֿפון יהוה דַײן גָאט

  . זָאלסט ניט קָאכן ַא ציקעלע אין זַײן מוטערס מילך

שרַײב דיר אױף די דָאזיקע : ן גָאט הָאט געזָאגט צו משהןאו 27
װָארום לױט די דָאזיקע װערטער הָאב איך געשלָאסן ַא , װערטער

און ער איז דָארטן געװען מיט  28. בונד מיט דיר און מיט יׂשראל
קײן ברױט הָאט ער ניט ; גָאט ֿפערציק טעג און ֿפערציק נעכט

און ער הָאט . ער ניט געטרונקעןאון קײן װַאסער הָאט , געגעסן
די צען , אױֿפגעשריבן אױף די לוחות די װערטער ֿפון דעם בונד

  . געבָאט

ַאז משה הָאט ַארָאּפגענידערט ֿפון בַארג סיַני , און עס איז געװען 29
װען ,  און די צװײ לוחות ֿפון געזעץ זַײנען געװען אין משהס הַאנט–

ַאז די ,  הָאט משה ניט געװּוסט–ַארג ער הָאט ַארָאּפגענידערט ֿפון ב
און  30. הױט ֿפון זַײן ּפנים הָאט געשטרַאלט ֿפון זַײן רעדן מיט אים

ערשט די הױט , ַאהרן און ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געזען משהן



  שמות

  

לה

און זײ הָאבן מֹורא געהַאט צו גענענען צו , ֿפון זַײן ּפנים שטרַאלט
און ַאלע ֿפירשטן ֿפון , און ַאהרן, וֿפןהָאט זײ משה צוגער 31. אים

און משה הָאט צו זײ , דער עדה הָאבן זיך אומגעקערט צו אים
און , און דערנָאך הָאבן גענענט ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל 32. גערעדט

ער הָאט זײ בַאֿפױלן ַאלץ װָאס גָאט הָאט מיט אים גערעדט אױֿפן 
  . בַארג סיַני

הָאט ער ָאנגעטָאן , נדיקט רעדן מיט זײאון װי משה הָאט געע 33
און ַאז משה איז געקומען ֿפַאר גָאט צו  34. אױף זַײן ּפנים ַא צודעק

און ; לעגט ער ָאּפטָאן דעם צודעק ביז זַײן ַארױסגײןֿפ, רעדן מיט אים
ער ֿפלעגט ַארױסגײן און רעדן צו די קינדער ֿפון יׂשראל דָאס װָאס 

און די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפלעגן זען  35 .ער איז בַאֿפױלן געװָארן
און ; ַאז די הױט ֿפון משהס ּפנים שטרַאלט, דעם ּפנים ֿפון משהן

ביז ער איז , משה ֿפלעגט װידער ָאנטָאן דעם צודעק אױף זַײן ּפנים
  .ַארַײנגעגַאנגען צו רעדן מיט אים

   ַוַיְקֵהל

די קינדער  און משה הָאט אַײנגעזַאמלט די גַאנצע עדה ֿפון 1
דָאס זַײנען די װערטער : און הָאט צו זײ געזָאגט, ֿפון יׂשראל

זעקס טעג זָאל געטָאן װערן  2: װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן זײ צו טָאן
ַא שבת ֿפון , ָאבער אױֿפן זיבעטן טָאג זָאל אַײך זַײן הײליק, ַארבעט

ל געטײט זָא, איטלעכער װָאס טוט אין אים ַאן ַארבעט; רּוונג צו גָאט
איר זָאלט ניט ָאנצינדן קײן ֿפַײער אין ַאלע אַײערע  3. װערן
  . נערטער אין טָאג ֿפון שבתװױ

און משה הָאט געזָאגט צו דער גַאנצער עדה ֿפון די קינדער ֿפון  4
ַאזױ , דָאס איז די זַאך װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן: ַאזױ צו זָאגן, יׂשראל
איטלעכער װָאס זַײן , שײדונג צו גָאטנעמט אַײך ַאן ָאּפ 5: צו זָאגן

און , גָאלד, די ָאּפשײדונג ֿפון גָאט, הַארץ איז װיליק זָאל זי ברענגען
, און װערמילרױט, און ּפורּפל, און בלָאע װָאל 6; און קוּפער, זילבער

און , און רױטגעֿפַארבטע װידערֿפעלן 7; און לַײנען און ציגנהָאר
און , און אײל ֿפַאר דער לַײכטונג 8; הָאלץ-און ִשטים, ֿפעלן-שַחַּת

און ֿפַאר דעם װַײרױך ֿפון , בׂשמים ֿפַאר דעם אײל ֿפון זַאלבונג
און שטײנער צום , און ָאניקלשטײנער 9; שמעקעדיקע געװירצן

און ַאלע קלוגהַארציקע  10. ֿפַארן ֵאֿפֹוד און ֿפַארן חושן, אַײנֿפַאסן



  שמות

  

 11: כן ַאלץ װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלןצװישן אַײך זָאלן קומען און מַא
און זַײנע , זַײנע הָאקן, און זַײן צודעק, זַײן געצעלט, דעם ִמשּכן
דעם ָארון  12; און זַײנע שװעלן, זַײנע זַײלן, זַײנע ריגלען, ברעטער

 13; דעם דעק און דעם ָּפרֹוֶכת ֿפון צװישנשײד, און זַײנע שטַאנגען
און דָאס ברױט ,  און ַאלע זַײנע ּכלים,דעם טיש און זַײנע שטַאנגען

און , און אירע ּכלים, און די מנֹורה ֿפַאר לַײכטונג 14; ֿפון ָאנגעזיכט
און דעם מזבח ֿפַאר  15; און דָאס אײל ֿפַאר לַײכטונג, אירע רערלעך

און דעם , און דָאס אײל ֿפון זַאלבונג, װַײרױך און זַײנע שטַאנגען
און דעם טירֿפָארהַאנג צום ; עװירצןעקעדיקע גשמװַײרױך ֿפון 

דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער און די  16; אַײנגַאנג ֿפון ִמשּכן
; און ַאלע זַײנע ּכלים, זַײנע שטַאנגען, קוּפערנע זיּף װָאס צו אים

זַײנע , די ַארומהַאנגען ֿפון הױף 17; דעם הַאנטֿפַאס און זַײן געשטעל
די  18;  דעם טױערֿפָארהַאנג ֿפון הױףאון, און זַײנע שװעלן, זַײלן

; און זײערע שטריק, און די ֿפלעקלעך ֿפון הױף, ֿפלעקלעך ֿפון ִמשּכן
די , די געשטריקטע קלײדער אױף צו דינען אין הײליקטום 19

, און די קלײדער ֿפון זַײנע זין, הײליקע קלײדער ֿפַאר ַאהרן דעם ּכֹהן
  . אױף צו טָאן די ּכהונה

ַאנצע עדה ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל איז ַארױסגעגַאנגען און די ג 20
איטלעכער אײנער װָאס , און זײ זַײנען געקומען 21. ֿפון ֿפַאר משהן

און איטלעכער װָאס זַײן גַײסט הָאט , זַײן הַארץ הָאט אים געטריבן
ֿפַאר דער , זײ הָאבן געברַאכט די ָאּפשײדונג ֿפון גָאט; אים בַאװיליקט

און ֿפַאר די , און ֿפַאר זַײן גַאנצן דינסט, מֹועד- ֿפון אֹוהלַארבעט
, און עס זַײנען געקומען מענער מיט װַײבער 22. הײליקע קלײדער

זײ הָאבן געברַאכט ; איטלעכער װָאס זַײן הַארץ איז געװען װיליק
 –און הַאלדזבענדער , און ֿפינגערלעך, און אױרינגען, נָאזרינגען

איטלעכער אײנער װָאס הָאט אױֿפגעהױבן ;  זַאכןַאלערלײ גילדערנע
און איטלעכער אײנער װָאס בַײ  23. ַאן אױֿפהײבונג ֿפון גָאלד צו גָאט
און , און װערמילרױט, און ּפורּפל, אים הָאט זיך געֿפונען בלָאע װָאל

-שַחאון ַּת, עלןֿפאון רױטגעֿפַארבטע װידער, און ציגנהָאר, לַײנען
איטלעכער װָאס הָאט ָאּפגעשײדט ַאן  24. כטהָאט געברַא, ֿפעלן

הָאט געברַאכט די ָאּפשײדונג ֿפון , ָאּפשײדונג ֿפון זילבער און קוּפער
הָאלץ -און איטלעכער װָאס בַײ אים הָאט זיך געֿפונען ִשטים; גָאט

און ַאלע  25. הָאט געברַאכט, ֿפַאר ַאלערלײ מלָאכות ֿפון דער ַארבעט
און הָאבן , ר הָאבן מיט זײערע הענט געשּפונעןקלוגהַארציקע װַײבע

דָאס , און דעם ּפורּפל, די בלָאע װָאל, געברַאכט דָאס געשּפינס



  שמות

  

לו

און ַאלע װַײבער װָאס זײער הַארץ  26. און דעם לַײנען, װערמילרױט
און די  27. הָאבן געשּפונען די ציגנהָאר, הָאט זײ געטריבן מיט חכמה
און די שטײנער צום , י ָאניקלשטײנערֿפירשטן הָאבן געברַאכט ד

און דָאס , און די בׂשמים 28; ֿפַארן ֵאֿפֹוד און ֿפַארן חושן, אַײנֿפַאסן
און ֿפַאר דעם , און ֿפַאר דעם אײל ֿפון זַאלבונג, ֿפַאר לַײכטונג, אײל

די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן  29. עקעדיקע געװירצןשמװַײרױך ֿפון 
 איטלעכער מַאן און פרױ װָאס זײער –ט געברַאכט נדבות צו גָא

, הַארץ הָאט זײ בַאװיליקט צו ברענגען ֿפַאר דער גַאנצער ַארבעט
  . װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן דורך משהן צו מַאכן

גָאט הָאט , זעט: און משה הָאט געזָאגט צו די קינדער ֿפון יׂשראל 30
ֿפון ,  זון ֿפון חורןגערוֿפן מיטן נָאמען בַצלֵאל דעם זון ֿפון אורי דעם

, און ער הָאט אים ָאנגעֿפילט מיטן גַײסט ֿפון גָאט 31. שֿבט יהודה
און אין , קענשַאֿפטאון אין , אין ֿפַארשטַאנדיקײט, אין חכמה

צו , און אױסצוקינצלען קונציקע זַאכן 32; יעטװעדער מלָאכה
אין און  33; און אין קוּפער, און אין זילבער, ַארבעטן אין גָאלד

צו , און אין שניצונג ֿפון הָאלץ, שנַײדונג ֿפון שטײנער צום אַײנֿפַאסן
אױך צו לערנען  34. ַארבעטן אין יעטװעדער קונציקער מלָאכה

און ָאהליָאב , אים,  ַארַײנגעגעבן אין זַײן הַארצןרַאנדערע הָאט ע
מיט ער הָאט זײ ָאנגעֿפילט  35. ֿפון שֿבט ָדן, יָסָמכןחדעם זון ֿפון ַא

און , קלוגהַארציקײט צו מַאכן יעטװעדער מלָאכה ֿפונעם מײנסטער
און ֿפונעם שטיקער אין בלָאער װָאל און אין , ֿפונעם קינצלער

 ֿפון די –אין װערמילרױט און אין לַײנען און ֿפונעם װעבער , ּפורּפל
  .און קינצלען אױס קונציקע זַאכן, װָאס מַאכן ַאלערלײ מלָאכות

   

װָאס , און ַאלע קלוגהַארציקע לַײט, לֵאל און ָאהליָאב און בַצ1
צו , גָאט הָאט ַארַײנגעגעבן חכמה און ֿפַארשטַאנדיקײט אין זײ

, װיסן װי צו טָאן יעטװעדער מלָאכה ֿפון דער ַארבעט ֿפון הײליקטום
  . זָאלן מַאכן ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן

און איטלעכן , און ָאהליָאֿבן, ןאון משה הָאט גערוֿפן בַצלֵאל 2
װָאס גָאט הָאט ַארַײנגעגעבן חכמה אין זַײן , קלוגהַארציקן מַאן

איטלעכן װָאס זַײן הַארץ הָאט אים געטריבן צו גענענען צו , הַארצן
און זײ הָאבן גענומען ֿפון משהן די גַאנצע  3. זי צו טָאן, דער ַארבעט



  שמות

  

ראל הָאבן געברַאכט ֿפַאר דער ָאּפשײדונג װָאס די קינדער ֿפון יׂש
און די . ּכדי זי צו מַאכן, מלָאכה ֿפון דער ַארבעט ֿפון הײליקטום

ֿפרימָארגן אין , הָאבן נָאך ַאלץ געהַאלטן אין ברענגען צו אים נדבות
  . ֿפרימָארגן

זַײנען געקומען ַאלע קלוגע לַײט װָאס הָאבן געמַאכט די גַאנצע  4
יטלעכער מַאן ֿפון זַײן ַארבעט װָאס ער א, ַארבעט ֿפון הײליקטום

דָאס : ַאזױ צו זָאגן, און זײ הָאבן געזָאגט צו משהן 5, הָאט געטָאן
ֿפַאר דער , ֿפָאלק ברענגט מער װי עס איז נײטיק צו דער ַארבעט

  . מלָאכה װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן זי צו מַאכן

 אױסרוף אין און מע הָאט ַארױסגעלָאזט ַאן, הָאט משה בַאֿפױלן 6
קײן מַאן און קײן פרױ זָאל מער ניט מַאכן : ַאזױ צו זָאגן, לַאגער

און דָאס ֿפָאלק איז . ַארבעט ֿפַאר דער הײליקער ָאּפשײדונג
און דָאס אױסגעַארבעטע איז  7. ָאּפגעהַאלטן געװָארן ֿפון ברענגען

ך און נָא, זי צו מַאכן, זײ געװען גענוג ֿפַאר דער גַאנצער ַארבעט
  . איבערצולָאזן

, און ַאלע קלוגהַארציקע צװישן די װָאס הָאבן געטָאן די ַארבעט 8
, ֿפון געדרַײטן לַײנען; הָאבן געמַאכט דעם ִמשּכן אין צען פָארהַאנגען

קונציק , מיט ּכרוֿבים; און װערמילרױט, און ּפורּפל, און בלָאער װָאל
 ֿפון איטלעכןדי לענג  9. אױסגעַארבעט הָאט מען זײ געמַאכט
און די ברײט ֿפון איטלעכן , פָארהַאנג ַאכט און צװַאנציק אײלן

און מע  10. אײן מָאס ֿפַאר ַאלע ֿפָארהַאנגען; יר אײלןֿפפָארהַאנג 
אױך די , הָאט בַאהעֿפט ֿפינף ֿפָארהַאנגען אײנעם צום ַאנדערן

. רןַאנדערע ֿפינף ֿפָארהַאנגען הָאט מען בַאהעֿפט אײנעם צום ַאנדע
און מע הָאט געמַאכט שלײֿפן ֿפון בלָאער װָאל אױף דעם זױם ֿפון  11

ַאזױ הָאט מען געמַאכט ; אײן ֿפָארהַאנג אין עק ֿפון אײן בַאהעֿפטונג
אױף דעם זױם ֿפון דעם עקסטן ֿפָארהַאנג אין דער צװײטער 

ֿפוֿפציק שלײֿפן הָאט מען געמַאכט אױף דעם אײן  12. בַאהעֿפטונג
און ֿפוֿפציק שלײֿפן הָאט מען געמַאכט אױף דעם ברעג ֿפון , נגֿפָארהַא

די שלײֿפן זַײנען ; דעם ֿפָארהַאנג װָאס אין דער צװײטער בַאהעֿפטונג
און מע הָאט געמַאכט ֿפוֿפציק  13. געװען אײנער קעגן ַאנדערן

און מע הָאט בַאהעֿפט די ֿפָארהַאנגען אײנעם צום , גילדערנע הָאקן
  . און דער ִמשּכן איז געװען אײנס,  די הָאקןַאנדערן מיט



  שמות

  

און מע הָאט געמַאכט ֿפָארהַאנגען ֿפון ציגנהָאר ֿפַאר ַא געצעלט  14
די לענג  15. עלף ֿפָארהַאנגען הָאט מען זײ געמַאכט; איבערן ִמשּכן

און די ברײט ֿפון איטלעכן , ֿפון איטלעכן ֿפָארהַאנג דרַײסיק אײלן
און מע  16. אײן מָאס ֿפַאר די עלף ֿפָארהַאנגען; ֿפָארהַאנג ֿפיר אײלן

און זעקס ֿפָארהַאנגען , הָאט בַאהעֿפט ֿפינף ֿפָארהַאנגען בַאזונדער
און מע הָאט געמַאכט ֿפוֿפציק שלײֿפן אױף דעם זױם  17. בַאזונדער

און ֿפוֿפציק שלײֿפן , ֿפון דעם עקסטן ֿפָארהַאנג אין אײן בַאהעֿפטונג
כט אױף דעם זױם ֿפון דעם ֿפָארהַאנג אין דער הָאט מען געמַא

און מע הָאט געמַאכט ֿפוֿפציק קוּפערנע  18. צװײטער בַאהעֿפטונג
און מע  19. ַאז עס זָאל זַײן אײנס, הָאקן צו בַאהעֿפטן דָאס געצעלט

ֿפון רױטגעֿפַארבטע , הָאט געמַאכט ַא צודעק ֿפַאר דעם געצעלט
און מע הָאט  20. ֿפעלן ֿפון אױבן-שַחון ַּתאון ַא צודעק ֿפ, װידערֿפעלן

צען  21. שטײעדיק, הָאלץ-ֿפון ִשטים, געמַאכט די ברעטער צום ִמשּכן
און ַאן אײל און ַא הַאלב די ברײט ֿפון , אײלן די לענג ֿפון ַא ברעט

אײנער קעגן , צװײ צַאּפנס צו איטלעכן ברעט 22. איטלעכן ברעט
זױ הָאט מען געמַאכט צו ַאלע ברעטער ַא. ַאנדערן ַאזױ װי שטַאּפלען

: און מע הָאט געמַאכט די ברעטער ֿפַארן ִמשּכן 23. ֿפון ִמשּכן
און ֿפערציק  24. זַײט צו ָדרום-צװַאנציק ברעטער ֿפַאר דער ָדרום

: זילבערנע שװעלן הָאט מען געמַאכט אונטער די צװַאנציק ברעטער
צו צװײ , נע צװײ צַאּפנסצו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט ֿפַאר זַײ

און ֿפַאר דער  25. שװעלן אונטער אײן ברעט ֿפַאר זַײנע צװײ צַאּפנס
הָאט מען געמַאכט צװַאנציק , זַײט-צו צֿפון, צװײטער זַײט ֿפון ִמשּכן

צו צװײ שװעלן : און זײערע ֿפערציק זילבערנע שװעלן 26, ברעטער
און ֿפַאר  27. צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, אונטער אײן ברעט

הָאט מען געמַאכט , צו מערֿב, דער הינטערשטער זַײט ֿפון ִמשּכן
און צװײ ברעטער הָאט מען געמַאכט ֿפַאר די  28. זעקס ברעטער

און זײ  29. אױף דער הינטערשטער זַײט, װינקלען ֿפון דעם ִמשּכן
ן און דעס גלַײכן זַײנען זײ געװע, סט אונטןּפַאזַײנען געװען ַארַײנגע

ַאזױ הָאט מען געמַאכט ; צום ערשטן רינג ַארַײנגעּפַאסט אױבן ביז
און עס זַײנען געװען ַאכט  30. ֿפַאר די צװײ װינקלען, בַײ זײ בײדן

צו צװײ :  זעכצן שװעלן–ברעטער מיט זײערע זילבערנע שװעלן 
און מע הָאט  31. צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, שװעלן

ֿפינף ֿפַאר די ברעטער ֿפון אײן זַײט : הָאלץ-יםגעמַאכט ריגלען ֿפון ִשט
און ֿפינף ריגלען ֿפַאר די ברעטער ֿפון דער צװײטער זַײט  32, ִמשּכן
 און ֿפינף ריגלען ֿפַאר די ברעטער ֿפון ִמשּכן אױף דער, ִמשּכן

און מע הָאט געמַאכט דעם  33. צו מערֿב, הינטערשטער זַײט



  שמות

  

לז

מיטן ֿפון די ברעטער ֿפון עק צו מיטלסטן ריגל דורכצוריגלען אין 
און מע , און די ברעטער הָאט מען איבערגעצױגן מיט גָאלד 34. עק

און מע ; אױערן ֿפַאר די ריגלען, הָאט געמַאכט צו זײ רינגען ֿפון גָאלד
  . הָאט איבערגעצױגן די ריגלען מיט גָאלד

,  ּפורּפלאון, און מע הָאט געמַאכט דעם ָּפרֹוֶכת ֿפון בלָאער װָאל 35
קונציק אױסגעַארבעט הָאט ; און געדרַײטן לַײנען, און װערמילרױט

און מע הָאט געמַאכט צו אים  36. מיט ּכרוֿבים, מען אים געמַאכט
מיט , און זײ איבערגעצױגן מיט גָאלד, הָאלץ-ֿפיר זַײלן ֿפון ִשטים

און מע הָאט אױסגעגָאסן צו זײ ֿפיר ; זײערע העקלעך ֿפון גָאלד
  . בערנע שװעלןזיל

הָאט געמַאכט ַא ֿפָארהַאנג ֿפַאר דעם אַײנגַאנג ֿפון  און מע 37
און , און װערמילרױט, און ּפורּפל, ֿפון בלָאער װָאל, געצעלט

מיט , און ֿפינף זַײלן צו אים 38 ;געשטיקטע ַארבעט, געדרַײטן לַײנען
ע און מע הָאט איבערגעצױגן זײערע קעּף און זײער; זײערע העקלעך

  .און זײערע ֿפינף שװעלן זַײנען געװען קוּפער. רײֿפבענדער מיט גָאלד

   

צװײ , הָאלץ- און בַצלֵאל הָאט געמַאכט דעם ָארון ֿפון ִשטים1
און ַאן אײל און ַא הַאלב זַײן , אײלן און ַא הַאלב זַײן לענג

און ער הָאט אים  2. און ַאן אײל און ַא הַאלב זַײן הײך, ברײט
, גן מיט רײנעם גָאלד ֿפון אינעװײניק און ֿפון אױסנװײניקאיבערגעצױ

און ער  3. און געמַאכט צו אים ַא גילדערנעם קרַאנץ רונד ַארום
; הָאט אױסגעגָאסן צו אים ֿפיר גילדערנע רינגען ֿפַאר זַײנע ֿפיר ֿפיס

און צװײ רינגען אױף זַײן צװײטער , צװײ רינגען אױף זַײן אײן זַײט
און זײ , הָאלץ- הָאט געמַאכט שטַאנגען ֿפון ִשטיםאון ער 4. זַײט

און ער הָאט ַארַײנגעצױגן די שטַאנגען  5. איבערגעצױגן מיט גָאלד
  . צו טרָאגן דעם ָארון, אין די רינגען אױף די זַײטן ֿפון ָארון

צװײ אײלן און ַא , און ער הָאט געמַאכט ַא דעק ֿפון רײנעם גָאלד 6
און ער הָאט  7. ן אײל און ַא הַאלב זַײן ברײטאון ַא, הַאלב זַײן לענג

, געהַאמערט הָאט ער זײ געמַאכט; געמַאכט צװײ ּכרוֿבים ֿפון גָאלד
און אײן , אײן ּכרוֿב בַײם עק ֿפון דער זַײט 8: אױף בײדע עקן ֿפון דעק

  ֿפון דעק גוֿפא הָאט ער ; ּכרוֿב בַײם עק ֿפון דער ַאנדער זַײט
און די ּכרוֿבים הָאבן  9. אױף זַײנע בײדע עקןגעמַאכט די ּכרוֿבים 



  שמות

  

שירעמענדיק מיט , אױסגעשּפרײט זײערע ֿפליגלען צו דער הײך
מיט זײערע ּפנימער אײנער קעגן , זײערע ֿפליגלען איבער דעם דעק

  . צום דעק צו זַײנען געװען די ּפנימער ֿפון די ּכרוֿבים; ַאנדערן

צװײ אײלן זַײן , הָאלץ-ִשטיםאון ער הָאט געמַאכט דעם טיש ֿפון  10
 11. און ַאן אײל און ַא הַאלב זַײן הײך, און ַאן אײל זַײן ברײט, לענג

און געמַאכט צו , און ער הָאט אים איבערגעצױגן מיט רײנעם גָאלד
און ער הָאט געמַאכט צו  12. אים ַא גילדערנעם קרַאנץ רונד ַארום

און געמַאכט ַא  ,םאים ַא לַײסט ֿפון ַא הַאנטברײט רונד ַארו
און ער הָאט  13. גילדערנעם קרַאנץ צו זַײן לַײסט רונד ַארום
און ַארױֿפגעטָאן די , אױסגעגָאסן ֿפַאר אים ֿפיר גילדערנע רינגען

לעבן דעם  14. רינגען אױף די ֿפיר װינקלען װָאס אױף זַײנע ֿפיר ֿפיס
צו טרָאגן , ןאױערן ֿפַאר די שטַאנגע, לַײסט זַײנען געװען די רינגען

, הָאלץ-און ער הָאט געמַאכט די שטַאנגען ֿפון ִשטים 15. דעם טיש
און ער הָאט  16צו טרָאגן דעם טיש , און זײ איבערגעצױגן מיט גָאלד

, און זַײנע שָאלן, זַײנע שיסלען, געמַאכט די ּכלים װָאס אױֿפן טיש
ֿפון , סןאון די קַאנען װָאס מיט זײ װערט געגָא, און זַײנע בעכערס

  . רײנעם גָאלד

געהַאמערט : און ער הָאט געמַאכט די מנֹורה ֿפון רײנעם גָאלד 17
אירע ; און איר שטַאם, איר ֿפוסגעשטעל, הָאט ער געמַאכט די מנֹורה

 זַײנען געװען ֿפון איר – אירע קנעּף און אירע בלומען –בעכערלעך 
דרַײ , ון אירע זַײטןאון זעקס רערן זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפ 18. גוֿפא

און דרַײ רערן ֿפון דער מנֹורה , רערן ֿפון דער מנֹורה ֿפון איר אײן זַײט
דרַײ מַאנדלקװײטיקע בעכערלעך ֿפון ַא  19; ֿפון איר צװײטער זַײט

און דרַײ מַאנדלקװײטיקע , קנָאּפ מיט ַא בלום אױף אײן רער
ַאזױ ֿפַאר די ; רערבעכערלעך ֿפון ַא קנָאּפ מיט ַא בלום אױֿפן ַאנדער 

און אױף  20. זעקס רערן װָאס זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון דער מנֹורה
 אירע קנעּף און –דער מנֹורה ַאלײן ֿפיר מַאנדלקװײטיקע בעכערלעך 

און ַא , און ַא קנָאּפ אונטער צװײ רערן ֿפון איר 21; אירע בלומען
אונטער צװײ רערן און ַא קנָאּפ , קנָאּפ אונטער צװײ רערן ֿפון איר

 22. ֿפַאר די זעקס רערן װָאס זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון איר, ֿפון איר
אין גַאנצן , אירע קנעּף און אירע רערן זַײנען געװען ֿפון איר גוֿפא

און ער הָאט געמַאכט אירע  23. אײן אױסהַאמערונג ֿפון רײנעם גָאלד
ֿפון , שֿפענדלעךאון אירע ַא, און אירע צװענגלעך, זיבן רערלעך



  שמות

  

לח

ֿפון ַא צענטנער רײנעם גָאלד הָאט ער זי געמַאכט  14. רײנעם גָאלד
  . מיט ַאלע אירע ּכלים

, הָאלץ-ֿפון ִשטים, און ער הָאט געמַאכט דעם מזבח ֿפַאר װַײרױך 25
און צװײ , ֿפירעקעכדיק, און ַאן אײל זַײן ברײט, ַאן אײל זַײן לענג

און ער  26. א זַײנען געװען זַײנע הערנערֿפון אים גוֿפ; אײלן זַײן הײך
און , זַײן אױבערדעק, הָאט אים איבערגעצױגן מיט רײנעם גָאלד

  און ער הָאט געמַאכט ; און זַײנע הערנער, זַײנע װענט רונד ַארום
און צװײ גילדערנע  27. צו אים ַא גילדערנעם קרַאנץ רונד ַארום
ן קרַאנץ אױף זַײנע צװײ רינגען הָאט ער געמַאכט צו אים אונטער זַײ

, ֿפַאר אױערן ֿפַאר די שטַאנגען,  אױף זַײנע צװײ זַײטן–ֿפלַאנקען 
און ער הָאט געמַאכט די שטַאנגען ֿפון  28. אים צו טרָאגן אױף זײ

  . און זײ איבערגעצױגן מיט גָאלד, הָאלץ-ִשטים

און דעם , און ער הָאט געמַאכט דָאס הײליקע אײל ֿפון זַאלבונג 29
- ַאזױ װי דער בׂשמים, רײנעם װַײרױך ֿפון שמעקעדיקע געװירצן

  .מישער מַאכט

   

ֿפון ,  און ער הָאט געמַאכט דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער1
, און ֿפינף אײלן זַײן ברײט, ֿפינף אײלן זַײן לענג, הָאלץ-ִשטים
און ער הָאט געמַאכט זַײנע  2. און דרַײ אײלן זַײן הײך, ֿפירעקעכדיק

ֿפון אים גוֿפא זַײנען געװען זַײנע ; הערנער אױף זַײנע ֿפיר װינקלען
און ער הָאט  3. ראון ער הָאט אים איבערגעצױגן מיט קוּפע; הערנער

און די , און די שוֿפלען, די טעּף, געמַאכט ַאלע ּכלים ֿפון מזבח
ַאלע זַײנע ּכלים ; און די ֿפַײערֿפַאנען, די גָאּפלען, שּפרענגבעקנס

און ער הָאט געמַאכט צום מזבח ַא  4. ָאט ער געמַאכט ֿפון קוּפערה
ֿפון אונטן ביז זַײן , קוּפערנע זיּף ֿפון נעצַארבעט אונטער זַײן געזימס

און ער הָאט אױסגעגָאסן ֿפיר רינגען ֿפַאר די ֿפיר עקן ֿפון  5. העלֿפט
ט און ער הָא 6. אױערן ֿפַאר די שטַאנגען, דער קוּפערנער זיּף

און זײ איבערגעצױגן מיט , הָאלץ-געמַאכט די שטַאנגען ֿפון ִשטים
און ער הָאט ַארַײנגעצױגן די שטַאנגען אין די רינגען אױף  7. קוּפער

ֿפון , הױל אינעװײניק; אים צו טרָאגן אױף זײ, די זַײטן ֿפון מזבח
  . הָאט ער אים געמַאכט, ברעטער



  שמות

  

און זַײן געשטעל ,  ֿפון קוּפעראון ער הָאט געמַאכט דעם הַאנטֿפַאס 8
ֿפון די שּפיגלען ֿפון די װַײבער װָאס ֿפלעגן זיך , ֿפון קוּפער

  . מֹועד-אַײנזַאמלען בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

, זַײט צו ָדרום-ֿפַאר דער ָדרום: און ער הָאט געמַאכט דעם הױף 9
די  10 ;הונדערט אײלן, ַארומהַאנגען ֿפון הױף ֿפון געדרַײטן לַײנען

די ; ֿפון קוּפער, און זײערע שװעלן צװַאנציק, זַײלן דערצו צװַאנציק
און  11. ֿפון זילבער, און זײערע רײֿפבענדער, העקלעך ֿפון די זַײלן

און , די זַײלן דערצו צװַאנציק; הונדערט אײלן, זַײט- ֿפַאר דער צֿפון
און , לןדי העקלעך ֿפון די זַײ; ֿפון קוּפער, זײערע שװעלן צװַאנציק

, זַײט-און ֿפַאר דער מערֿב 12. ֿפון זילבער, זײערע רײֿפבענדער
און זײערע , די זַײלן דערצו צען; ַארומהַאנגען ֿפון ֿפוֿפציק אײלן

ֿפון , בענדערֿפאון זײערע רײ, די העקלעך ֿפון די זַײלן; שװעלן צען
. ײלןֿפוֿפציק א, זַײט צו זונאױֿפגַאנג-און ֿפַאר דער מזרח 13. זילבער

די זַײלן ; ֿפוֿפצן אײלן, ַארומהַאנגען ֿפַאר אײן זַײט ֿפון טױער  14
און ַאזױ אױף דער צװײטער  15. און זײערע שװעלן דרַײ, דערצו דרַײ

אי אױף דער זַײט אי אױף דער ַאנדער זַײט ֿפון טױער ֿפון הױף ; זַײט
עלן און זײערע שװ ,די זַײלן דערצו דרַײ; ַארומהַאנגען ֿפוֿפצן אײלן

. ֿפון געדרַײטן לַײנען, ַאלע ַארומהַאנגען ֿפון הױף רונד ַארום 16. דרַײ
, די העקלעך ֿפון די זַײלן: ֿפון קוּפער, און די שװעלן צו די זַײלן 17

און דער איבערצוג ֿפון זײערע ; ֿפון זילבער, און זײערע רײֿפבענדער
, מיט זילבעראון זײ זַײנען געװען ַארומגערײֿפט ; ֿפון זילבער, קעּף

און דער טױערֿפָארהַאנג ֿפון הױף איז געװען  18. ַאלע זַײלן ֿפון הױף
, און װערמילרױט, און ּפורּפל, ֿפון בלָאער װָאל, געשטיקטע ַארבעט
 ֿפַאר –און די הײך , און צװַאנציק אײלן די לענג; און געדרַײטן לַײנען

ון די  א19. ן הױףגלַײך מיט די ַארומהַאנגען ֿפו,  ֿפינף אײלן–ברײט 
, זײערע העקלעך; ֿפון קוּפער, און זײערע שװעלן ֿפיר, זַײלן דערצו ֿפיר

, און זײערע רײֿפבענדער, דער איבערצוג ֿפון זײערע קעּף, ֿפון זילבער
, און ַאלע ֿפלעקלעך ֿפון ִמשּכן און ֿפון הױף רונד ַארום; ֿפון זילבער
  .ֿפון קוּפער

  ְּפקוֵדי

, ן ֿפון געזעץכדעם ִמש,  איבערצײלונגען ֿפון ִמשּכן זַײנען די דָאס21
װָאס זַײנען איבערגעצײלט געװָארן לױט דעם מױל ֿפון משהן דורך 



  שמות

  

לט

יָתָמר דעם זון ֿפון אדער ַארבעט ֿפון די לִוִיים אונטער דער הַאנט ֿפון 
, און בַצלֵאל דער זון ֿפון אורי דעם זון ֿפון חורן 22 –. ַאהרן דעם ּכֹהן

. הָאט געמַאכט ַאלץ װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן, ֿבט יהודהֿפון ש
ֿפון שֿבט , יָסָמכןחאון מיט אים איז געװען ָאהליָאב דער זון ֿפון ַא 23
, און ַא שטיקער אין בלָאער װָאל, און ַא קינצלער, ַא מײנסטער, ָדן

דָאס  24 –. און אין לַײנען, און אין װערמילרױט, און אין ּפורּפל
נצע גָאלד װָאס איז ֿפַארטָאן געװָארן אױף דער ַארבעט בַײ דער גַא

איז , דָאס גָאלד ֿפון דער אױֿפהײבונג, גַאנצער ַארבעט ֿפון הײליקטום
און זיבן הונדערט און דרַײסיק , געװען נַײן און צװַאנציק צענטנער

און דָאס זילבער ֿפון דער צײלונג ֿפון  25. אױֿפן הײליקן ֶשקל, ֶשקל
און טױזנט און זיבן , ר עדה איז געװען הונדערט צענטנערדע

ַא בַקע  26. אױֿפן הײליקן ֶשקל, הונדערט און ֿפינף און זיבעציק ֶשקל
ֿפַאר איטלעכן , אױֿפן הײליקן ֶשקל, ַא הַאלבער ֶשקל, אױף ַא קָאּפ

ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און , װָאס איז ַארַײנגעגַאנגען אין דער צײלונג
ינף ֿפֿפַאר זעקס הונדערט טױזנט און דרַײ טױזנט און , העכער

און די הונדערט צענטנער זילבער זַײנען  27. הונדערט און ֿפוֿפציק
און די שװעלן ֿפון , געװען אױף אױסצוגיסן די שװעלן ֿפון הײליקטום

ַא צענטנער אױף ַא , הונדערט שװעלן ֿפון הונדערט צענטנער; ָּפרֹוֶכת
ון די טױזנט און זיבן הונדערט און ֿפינף און זיבעציק און ֿפ 28. שװעל

און איבערגעצױגן זײערע , הָאט מען געמַאכט העקלעך צו די זַײלן
און דָאס קוּפער ֿפון דער אױֿפהײבונג  29. און זײ ַארומגערײֿפט, קעּף

און צװײ טױזנט און ֿפיר הונדערט , איז געװען זיבעציק צענטנער
ערֿפון געמַאכט די שװעלן ֿפון דעם אַײנגַאנג און מע הָאט ד 30. ֶשקל

און די קוּפערנע זיּף װָאס , און דעם קוּפערנעם מזבח, מֹועד-ֿפון אֹוהל
און די שװעלן ֿפון הױף רונד  31, און ַאלע ּכלים ֿפון מזבח, צו אים
  , ַארום

און ַאלע ֿפלעקלעך ֿפון , און די שװעלן ֿפון דעם טױער ֿפון הױף
  .לע ֿפלעקלעך ֿפון הױף רונד ַארוםאון ַא, ִמשּכן

   

און דעם , און דעם ּפורּפל,  און ֿפון דער בלָאער װָאל1
הָאט מען געמַאכט די געשטריקטע קלײדער , װערמילרױט

און געמַאכט די הײליקע קלײדער , אױף צו דינען אין הײליקטום
  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן, װָאס ֿפַאר אהרֹנען



  שמות

  

און , בלָאער װָאל, ֹוד ֿפון גָאלדֿפ הָאט געמַאכט דעם ֵאאון מע 2
און מע הָאט  3. און געדרַײטן לַײנען, און װערמילרױט, ּפורּפל

אױף , און צעהַאקט אױף ֿפעדים, אױסגעשלָאגן בלעכן ֿפון גָאלד
און אין ,  דעם ּפורּפלןאון אי, ַארַײנצוַארבעטן אין דער בלָאער װָאל

 4 .ונציקער ַארבעטקמיט ,  אין דעם לַײנעןאון, דעם װערמילרױט
בַײ זַײנע בײדע ; בַאהעֿפטע, ַאקסלבענדער הָאט מען צו אים געמַאכט

, און זַײן גַארטלבַאנד װָאס אױף אים 5. עקן איז ער געװען בַאהעֿפט
בלָאער , ֿפון גָאלד, ַאזױ װי זַײן ַארבעט, איז געװען ֿפון אים גוֿפא

ַאזױ װי גָאט , און געדרַײטן לַײנען, װערמילרױטאון , און ּפורּפל, װָאל
און מע הָאט געמַאכט די ָאניקלשטײנער  6. הָאט בַאֿפױלן משהן

אױסגעקריצט װי , אַײנגערַאמט אין אַײנֿפַאסונגען ֿפון גָאלד
. לױט די נעמען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל, אױסקריצונגען ֿפון ַא זיגל

 –ֿפֹוד ֵאן אױף די ַאקסלבענדער ֿפון און מע הָאט זײ ַארױֿפגעטָא 7
ַאזױ װי גָאט , שטײנער ֿפון דערמָאנונג ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל

  . הָאט בַאֿפױלן משהן

ַאזױ װי , און מע הָאט געמַאכט דעם חושן קונציק אױסגעַארבעט 8
און , און ּפורּפל, בלָאער װָאל, ֿפון גָאלד, די ַארבעט ֿפון ֵאֿפֹוד

; ֿפירעקעכדיק איז ער געװען 9. און געדרַײטן לַײנען, װערמילרױט
און ַא , ַא שּפַאן זַײן לענג, געטָאּפלט הָאט מען געמַאכט דעם חושן

און מע הָאט ַארַײנגעזעצט אין אים  10. געטָאּפלט, שּפַאן זַײן ברײט
אײן , ָארַאקשמאון , טָאּפַאז, ַא צײל ֿפון רובין: ֿפיר צײלן שטײנער

 ;און דימענט, סַאּפירשטײן, גַארֿפונקל: ן די צװײטע צײלאו 11; צײל
און די  13; און ַאמעטיסט, ַאגַאט, יַאכצום: און די דריטע צײל 12

אַײנגערַאמט אין ; און יַאשּפיז, ָאניקל, גָאלדשטײן: ֿפירטע צײל
און די שטײנער  14. אַײנֿפַאסונגען ֿפון גָאלד אין זײערע אַײנזעצונגען

לױט , צװעלף, לױט די נעמען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראלזַײנען געװען 
איטלעכער לױט זַײן , װי אױסקריצונגען ֿפון ַא זיגל, זײערע נעמען

און מע הָאט געמַאכט צום  15. ַאקעגן די צװעלף שֿבטים, נָאמען
און מע  16. ֿפון רײנעם גָאלד, ֿפלעכטַארבעט, חושן געדרַײטע קײטן

און צװײ גילדערנע , ַאסונגען ֿפון גָאלדהָאט געמַאכט צװײ אַײנֿפ
אױף די צװײ עקן  און מע הָאט ַארױֿפגעטָאן די צװײ רינגען, רינגען

און מע הָאט ַארַײנגעטָאן די צװײ גילדערנע ֿפלעכטן  17. ֿפון חושן
און די צװײ עקן ֿפון די  18. אין די צװײ רינגען אױף די עקן ֿפון חושן

און , געטָאן אױף די צװײ אַײנֿפַאסונגעןצװײ ֿפלעכטן הָאט מען ַארױֿפ
אױף זַײן , זײ ַארױֿפגעטָאן אױף די ַאקסלבענדער ֿפון ֵאֿפֹוד



  שמות

  

און , און מע הָאט געמַאכט צװײ גילדערנע רינגען 19. ֿפָאדערזַײט
בַײ זַײן זױם װָאס צו דער , ַארױֿפגעזעצט אױף די צװײ עקן ֿפון חושן

און מע הָאט געמַאכט צװײ  20. אינעװײניק צו, זַײט ֿפון ֵאֿפֹוד
און זײ ַארױֿפגעטָאן אױף די צװײ ַאקסלבענדער ֿפון , גילדערנע רינגען

איבער , בַײ זַײן בַאהעֿפטונג, אױף זַײן ֿפָאדערזַײט, ֿפון אונטן, ֵאֿפֹוד
און מע הָאט צוגעשנירט דעם חושן  21. דעם ַארומבַאנד ֿפון ֵאֿפֹוד

מיט ַא שנור ֿפון בלָאער , ֿפון ֵאֿפֹודדורך זַײנע רינגען צו די רינגען 
און דער חושן , ּכדי ער זָאל זַײן אױף דעם ַארומבַאנד ֿפון ֵאֿפֹוד, װָאל

  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן; זָאל זיך ניט ַארָאּפרוקן ֿפון ֵאֿפֹוד

ֿפון , װעבַארבעט, און מע הָאט געמַאכט דעם מַאנטל ֿפון ֵאֿפֹוד 22
און די עֿפענונג ֿפון דעם מַאנטל איז געװען  23. ר װָאללױטער בלָאע
מיט ַא זױם , ַאזױ װי די עֿפענונג ֿפון ַא ּפַאנצערהעמד, אין זַײן מיטן

און מע  24. ער זָאל זיך ניט צערַײסן, בַײ זַײן עֿפענונג רונד ַארום
הָאט געמַאכט אױף די ברעגן ֿפון דעם מַאנטל מילגרױמען ֿפון 

און מע  25. געצװערנט, און װערמילרױט, און ּפורּפל, בלָאער װָאל
און ַארױֿפגעטָאן די , הָאט געמַאכט גלעקלעך ֿפון רײנעם גָאלד

גלעקלעך צװישן די מילגרױמען אױף די ברעגן ֿפון דעם מַאנטל רונד 
ַא גלעקל , ַא גלעקל און ַא מילגרױם 26: צװישן די מילגרױמען, ַארום

אױף צו , רעגן ֿפון דעם מַאנטל רונד ַארוםאױף די ב, און ַא מילגרױם
  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן; דינען

ֿפַאר , װעבַארבעט, און מע הָאט געמַאכט לַײנענע העמדלעך 27
און די שײנע , און די לַײנענע הױב 28; ַאהרֹנען און ֿפַאר זַײנע זין

און  29;  לַײנעןאון די לַײנענע הױזן ֿפון געדרַײטן, היטלען ֿפון לַײנען
און , און ּפורּפל, און בלָאער װָאל, דעם גַארטל ֿפון געדרַײטן לַײנען

  .ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן, געשטיקטע ַארבעט, װערמילרױט

ֿפון , די הײליקע קרױן, און מע הָאט געמַאכט דָאס שטערנבלעך 30
י װ, און אױֿפגעשריבן אױף אים ַא געשריֿפטס, רײנעם גָאלד

און מע הָאט  31. “הײליק צו גָאט”אױסקריצונגען ֿפון ַא זיגל 
ּכדי אים ָאנצוטָאן , ַארױֿפגעטָאן אױף אים ַא שנור ֿפון בלָאער װָאל

  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן, אױף דער הױב ֿפון אױבן



  שמות

  

מ

ַאזױ איז ֿפַארענדיקט געװָארן די גַאנצע ַארבעט ֿפון דעם ִמשּכן  32
און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געטָאן ַאזױ װי ַאלץ ; מֹועד-הלֿפון אֹו

  . גענױ ַאזױ הָאבן זײ געטָאן; װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן

דָאס געצעלט און : און זײ הָאבן געברַאכט דעם ִמשּכן צו משהן 33
און זַײנע , זַײנע ריגלען, זַײנע ברעטער, זַײנע הָאקן, ַאלע זַײנע זַאכן

און דעם צודעק ֿפון רױטגעֿפַארבטע  34;  און זַײנע שװעלן,זַײלן
און דעם ָּפרֹוֶכת ֿפון , ֿפעלן-שַחאון דעם צודעק ֿפון ַּת, עלןֿפװידער

און דעם , און זַײנע שטַאנגען, דעם ָארון ֿפון געזעץ 35; צװישנשײד
; און דָאס ברױט ֿפון ָאנגעזיכט, דעם טיש ַאלע זַײנע ּכלים 36; דעק

 – די רערלעך אױף ָאנצוריכטן –אירע רערלעך , ײנע מנֹורהדי ר 37
און דעם  38; און דָאס אײל ֿפַאר לַײכטונג, און ַאלע אירע ּכלים

און דעם װַײרױך ֿפון , און דָאס אײל ֿפון זַאלבונג, גילדערנעם מזבח
דעם  39; און דעם טירֿפָארהַאנג ֿפון געצעלט, שמעקעדיקע געװירצן

, זַײנע שטַאנגען, ון די קוּפערנע זיּף װָאס צו איםא, קוּפערנעם מזבח
די  40; דעם הַאנטֿפַאס און זַײן געשטעל; און ַאלע זַײנע ּכלים
און דעם , און זַײנע שװעלן, זַײנע זַײלן, ַארומהַאנגען ֿפון הױף

און , און זַײנע ֿפלעקלעך, זַײנע שטריק, ֿפָארהַאנג צום טױער ֿפון הױף
די  41; מֹועד-ון דעם ִמשּכן ֿפון אֹוהלַאלע ַארבעטגעצַײג ֿפ

די הײליקע , געשטריקטע קלײדער אױף צו דינען אין הײליקטום
אױף צו , און די קלײדער ֿפון זַײנע זין, קלײדער ֿפַאר אהרן דעם ּכֹהן

  . טָאן די ּכהונה

ַאזױ הָאבן די , ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן 42
און משה הָאט  43. עמַאכט די גַאנצע ַארבעטקינדער ֿפון יׂשראל ג

ַאזױ װי גָאט הָאט ; ַאכטמַאז זײ הָאבן זי גע, געזען די גַאנצע ַארבעט
  .ענטשטאון משה הָאט זײ געב; ַאזױ הָאבן זײ געמַאכט, בַאֿפױלן

   

אין ערשטן  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
טו אױֿפשטעלן דעם ִמשּכן ֿפון טָאג ֿפון ערשטן חֹודש זָאלס

און , און זָאלסט ַארַײנטָאן ַאהין דעם ָארון ֿפון געזעץ 3. מֹועד-אֹוהל
און זָאלסט ַארַײנברענגען דעם  4. ֿפַארהענגען דעם ָארון מיטן ָּפרֹוֶכת

און זָאלסט ַארַײנברענגען די  5; און אױסלײגן זַײן אױסלײגונג, טיש
און זָאלסט ַאװעקשטעלן דעם . רערלעךאון ָאנצינדן אירע , מנֹורה



  שמות

  

און , ֿפַאר דעם ָארון ֿפון געזעץ, גילדערנעם מזבח ֿפַאר װַײרױך
און זָאלסט ַאװעקשטעלן  6. ַארױֿפטָאן דעם טירֿפָארהַאנג צום ִמשּכן

ֿפַאר דעם אַײנגַאנג ֿפון דעם ִמשּכן , דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
ט ַאװעקשטעלן דעם הַאנטֿפַאס צװישן און זָאלס 7. מֹועד-ֿפון אֹוהל

און  8. און ַארַײנטָאן ַאהין װַאסער, מֹועד און צװישן מזבח-אֹוהל
און ַארױֿפטָאן דעם , זָאלסט אױֿפשטעלן דעם הױף רונד ַארום

  . טױערֿפָארהַאנג ֿפון הױף

, און זַאלבן דעם ִמשּכן, און זָאלסט נעמען דָאס אײל ֿפון זַאלבונג 9
און ער , און הײליקן אים און ַאלע זַײנע זַאכן, ס אין איםאון ַאלץ װָא

, און זָאלסט זַאלבן דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער 10. זָאל זַײן הײליק
און דער מזבח זָאל זַײן ; און הײליקן דעם מזבח, און ַאלע זַײנע ּכלים

און זָאלסט זַאלבן דעם הַאנטֿפַאס און  11. ַא הײליקסטע הײלקײט
  . און אים הײליקן, געשטעלזַײן 

און זָאלסט מַאכן גענענען ַאהרֹנען און זַײנע זין צום אַײנגַאנג ֿפון  12
און זָאלסט ָאנטָאן  13. און זײ װַאשן מיט װַאסער, מֹועד-אֹוהל

און אים , און זָאלסט אים זַאלבן, ַאהרֹנען די הײליקע קלײדער
און זָאלסט מַאכן גענענען  14. ַאז ער זָאל זַײן ַא ּכֹהן צו מיר, הײליקן
ַאזױ װי , און זָאלסט זײ זַאלבן 15. און זײ ָאנטָאן העמדלעך, זַײנע זין

און ; ַאז זײ זָאלן זַײן ּכֹהנים צו מיר, דו הָאסט געזַאלבט זײער ֿפָאטער
- זײער זַאלבונג זָאל זײ זַײן ֿפַאר ַאן אײביקער ּכהונה אױף זײערע דֹור

  . דֹורות

ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט אים ;  דָאס געטָאןאון משה הָאט 16
  . ַאזױ הָאט ער געטָאן, בַאֿפױלן

אין ערשטן , ודש אין צװײטן יָארחאון עס איז געװען אין ערשטן  17
און משה  18. איז אױֿפגעשטעלט געװָארן דער ִמשּכן, טָאג ֿפון חֹודש

ע ער הָאט ַאװעקגעלײגט זַײנ: הָאט אױֿפגעשטעלט דעם ִמשּכן
און ַארַײנגעצױגן זַײנע , און ַארַײנגעטָאן זַײנע ברעטער, שװעלן
און ער הָאט ֿפַארשּפרײט  19. און אױֿפגעשטעלט זַײנע זַײלן, ריגלען

און ַארױֿפגעטָאן דעם צודעק ֿפון , דָאס געצעלט איבערן ִמשּכן
  . ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, געצעלט אױבן איבער אים

ט גענומען און ַארַײנגעלײגט דָאס געזעץ אין דעם און ער הָא 20
און ַארױֿפגעלײגט , און ַארױֿפגעטָאן די שטַאנגען אױֿפן ָארון, ָארון



  שמות

  

און ער הָאט ַארַײנגעברַאכט דעם  21. דעם דעק אױבן איבערן ָארון
און , און ַארױֿפגעטָאן דעם ָּפרֹוֶכת ֿפון צװישנשײד, ָארון אין ִמשּכן
  . ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, ם ָארון ֿפון געזעץֿפַארהַאנגען דע

- אין צֿפון, מֹועד-און ער הָאט ַארַײנגעשטעלט דעם טיש אין אֹוהל 22
און ער הָאט אױסגעלײגט אױף  23. דרױסן ֿפון ָּפרֹוֶכת, זַײט ִמשּכן

ַאזױ װי גָאט הָאט משהן , ֿפַאר גָאט, אים ַאן אױסלײגונג ֿפון ברױט
  . בַאֿפױלן

מֹועד ַאקעגן -און ער הָאט ַאװעקגעשטעלט די מנֹורה אין אֹוהל 24
און ער הָאט ָאנגעצונדן די  25. זַײט ִמשּכן-דעם טיש אין ָדרום

  . ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, רערלעך ֿפַאר גָאט

-און ער הָאט ַאװעקגעשטעלט דעם גילדערנעם מזבח אין אֹוהל 26
און ער הָאט גערײכערט אױף אים װַײרױך ֿפון  27. מֹועד ֿפַארן ָּפרֹוֶכת

  . ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, שמעקעדיקע געװירצן

און  29. און ער הָאט ַארױֿפגעטָאן דעם טירֿפָארהַאנג צום ִמשּכן 28
דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער הָאט ער ַאװעקגעשטעלט בַײם 

און אױֿפגעברַאכט אױף , ֹועדמ-אַײנגַאנג ֿפון דעם ִמשּכן ֿפון אֹוהל
ַאזױ װי גָאט הָאט , אים דָאס ברַאנדָאּפֿפער און דָאס שּפַײזָאּפֿפער

  . משהן בַאֿפױלן

מֹועד -און ער הָאט ַאװעקגעשטעלט דעם הַאנטֿפַאס צװישן אֹוהל 30
 31 –זיך צו װַאשן , און ַארַײנגעטָאן ַאהין װַאסער, און צװישן מזבח

ון זַײנע זין זָאלן דערֿפון װַאשן זײערע הענט ּכדי משה און ַאהרן א
און װען זײ , מֹועד-אֹוהל װען זײ קומען אין 32; און זײערע ֿפיס

 ַאזױ װי גָאט הָאט משהן –זָאלן זײ זיך װַאשן , גענענען צום מזבח
  . בַאֿפױלן

און ער הָאט אױֿפגעשטעלט דעם הױף רונד ַארום דעם ִמשּכן און  33
  . ֿפגעטָאן דעם טױערֿפָארהַאנג ֿפון הױףאון ַארױ, דעם מזבח

  . און משה הָאט געענדיקט די ַארבעט

און די , מֹועד-און דער װָאלקן הָאט אַײנגעדעקט דעם אֹוהל 34
און משה הָאט ניט  35. ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט ָאנגעֿפילט דעם ִמשּכן



  שמות

  

אים װַײל דער װָאלקן הָאט אױף , מֹועד-געקענט ַארַײנגײן אין אֹוהל
  . און די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט ָאנגעֿפילט דעם ִמשּכן, גערוט

ֿפלעגן די , און װען דער װָאלקן הָאט זיך אױֿפגעהױבן ֿפון ִמשּכן 36
און ַאז דער  37. קינדער ֿפון יׂשראל ציען אױף ַאלע זײערע צִיונגען

ג ביז דעם טָא, ֿפלעגן זײ ניט ציען, װָאלקן ֿפלעגט זיך ניט אױֿפהײבן
ָאלקן ֿפון גָאט איז װװָארום דער  38. װָאס ער הָאט זיך אױֿפגעהױבן
און ַא ֿפַײער ֿפלעגט זַײן דרינען בַײ , געװען אױֿפן ִמשּכן בַײ טָאג

אין ַאלע זײערע , ֿפַאר די אױגן ֿפון דעם גַאנצן הױז ֿפון יׂשראל, נַאכט
  .צִיונגען
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