
  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 
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  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


