
  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

copyeditor
Line



  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


