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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
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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
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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


