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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
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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
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ַ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
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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


