
  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
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  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
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 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
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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


