
  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
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; ון ַּפרעהןאון ֿפון דער הַאנט ֿפ, געװען ֿפון דער הַאנט ֿפון ִמצַרִים
װָאס ער הָאט מציל געװען דָאס ֿפָאלק ֿפון אונטער דער הַאנט ֿפון 

, ַאז יהוה איז גרעסער ֿפון ַאלע געטער, ַאצונד װײס איך 11. ִמצַרִים
װָארום דערֿפַאר װָאס זײ הָאבן געמוטװיליקט איז דָאס געקומען 

  . אױף זײ

נדָאּפֿפער און הָאט געברַאכט ַא ברַא, משהס שװער, און ִיתרֹו 12
און ַאהרן און ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל ; שלַאכטָאּפֿפער צו גָאט

  . זַײנען געקומען עסן ברױט מיט משהס שװער ֿפַאר גָאט

הָאט זיך משה געזעצט משּפטן , און עס איז געװען אױף מָארגן 13
און דָאס ֿפָאלק איז געשטַאנען ֿפַאר משהן פונעם , דָאס ֿפָאלק
הָאט משהס שװער צוגעזען ַאלץ װָאס ער  14. ן ביזן ָאװנטֿפרימָארג

װָאס איז די דָאזיקע זַאך : און ער הָאט געזָאגט, טוט מיט דעם ֿפָאלק
און דָאס , װָאס זיצסט דו ַאלײן ֿפַאר? װָאס דו טוסט מיט דעם ֿפָאלק

  ? גַאנצע ֿפָאלק שטײט ֿפַאר דיר ֿפון ֿפרימָארגן ביז ָאװנט

װַײל דָאס ֿפָאלק קומט צו מיר : ָאגט צו זַײן שװערהָאט משה געז 15
און איך , קומט זי ֿפַאר מיר, ַאז זײ הָאבן ַא זַאך 16; ֿפרעגן בַײ גָאט

און מַאך װיסן די געזעצן , משּפט צװישן ַא מַאן און צװישן זַײן חֿבר
  . ֿפון גָאט און זַײנע לערנונגען

איז די זַאך װָאס דו ניט גוט : הָאט משהס שװער צו אים געזָאגט 17
אי דָאסדָאזיקע ֿפָאלק װָאס , אי דו, מיד װעסטו מיד װערן 18. טוסט

קענסט עס ניט טָאן ; װַײל די זַאך איז צו שװער ֿפַאר דיר, מיט דיר
און ,  געבןצהאיך װעל דיר ַאן ע; ַאצונד הער צו מַײן ָקול 19. ַאלײן

און דו זָאלסט , ר גָאטזַײ דו דעם ֿפָאלק ֿפַא: גָאט װעט זַײן מיט דיר
און זָאלסט זײ קלָאר מַאכן די געזעצן  20. ברענגען די זַאכן צו גָאט

און זײ מַאכן װיסן דעם װעג װָאס זײ זָאלן אין , און די לערנונגען
און דו זָאלסט זען ֿפון  21. און די טּוונג װָאס זײ זָאלן טָאן, אים גײן

, אמתע מענטשן, רכטיקעגָאטספָא, גַאנצן ֿפָאלק טױגלעכע מענטשן
און זָאלסט זײ מַאכן איבער זײ ֿפַאר , װָאס הָאבן ֿפַײנט גײציקײט

, עלטסטע ֿפון ֿפוֿפציק, עלטסטע ֿפון הונדערט, עלטסטע ֿפון טױזנט
און זײ זָאלן משּפטן דָאס ֿפָאלק צו  22. און עלטסטע ֿפון צען

װעלן זײ יעטװעדער גרױסע זַאך , און עס װעט זַײן; יעטװעדער צַײט
, און יעטװעדער קלײנע זַאך װעלן זײ ַאלײן משּפטן, ברענגען צו דיר
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יט

אױב דו  23. און מיטטרָאגן מיט דיר, און זײ װעלן דיר ֿפַארגרינגערן
װעסטו , און גָאט װעט דיר ַאזױ הײסן, װעסט טָאן די דָאזיקע זַאך

ם און אױך דָאסדָאזיקע גַאנצע ֿפָאלק װעט גײן ַאהײ, קענען בַאשטײן
  . אין שלום

און ער הָאט , הָאט משה צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון זַײן שװער 24
און משה הָאט אױסגעקליבן  25. געטָאן ַאלץ װָאס ער הָאט געזָאגט

און הָאט זײ געמַאכט ֿפַאר , טױגלעכע מענטשן ֿפון גַאנץ יׂשראל
 עלטסטע ֿפון, ֿפַאר עלטסטע ֿפון טױזנט, הױּפטלַײט איבערן ֿפָאלק

און זײ  26. און עלטסטע ֿפון צען, עלטסטע ֿפון ֿפוֿפציק, הונדערט
ַא שװערע זַאך הָאבן ; הָאבן געמשּפט דָאס ֿפָאלק צו יעטװעדער צַײט

און יעטװעדער קלײנע זַאך הָאבן זײ ַאלײן , זײ געברַאכט צו משהן
  . געמשּפט

און ער איז זיך , און משה הָאט ַארױסבַאלײט זַײן שװער 27
  .געגַאנגען אין זַײן לַאנדַאװעק

   

 אין דריטן חֹודש נָאכן ַארױסגײן ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל 1
זַײנען זײ ָאנגעקומען , אין דעם דָאזיקן טָאג, ֿפון לַאנד ִמצַרִים

און זַײנען , און ַאז זײ הָאבן געצױגן ֿפון רפידים 2 .אין מדבר סיַני
און יׂשראל הָאט ; ט אין מדברהָאבן זײ גערו, געקומען אין מדבר סיַני

  . דָארטן גערוט ַאקעגן בַארג

און גָאט הָאט גערוֿפן צו , און משה איז ַארױֿפגעגַאנגען צו גָאט 3
, ַאזױ זָאלסטו זָאגן צום הױז ֿפון יעקֿב: ַאזױ צו זָאגן, אים ֿפון בַארג

איר הָאט געזען װָאס איך  4: און דערצײלן די קינדער ֿפון יׂשראל
און װי איך הָאב אַײך געטרָאגן אױף , געטָאן צו ִמצַרִיםהָאב 

אױב , און ַאצונד 5. און הָאב אַײך געברַאכט צו מיר, ָאדלערפליגלען
, און איר װעט היטן מַײן בונד, לוצוהערן װעט איר צוהערן צו מַײן ָק

װָארום ; װעט איר זַײן מַײן בַאזונדער אײגנס ֿפון צװישן ַאלע אומות
און איר װעט מיר זַײן ַא קיניגרַײך  6. ערט די גַאנצע ערדצו מיר געה
דָאס זַײנען די װערטער װָאס דו . און ַא הײליק ֿפָאלק, ֿפון ּכֹהנים

  . זָאלסט רעדן צו די קינדער ֿפון יׂשראל
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און משה איז געקומען און הָאט צונױֿפגערוֿפן די עלטסטע ֿפון  7
לע די דָאזיקע װערטער װָאס און ער הָאט ֿפַאר זײ געלײגט ַא, ֿפָאלק

הָאט געענטֿפערט דָאס גַאנצע ֿפָאלק אין  8. גָאט הָאט אים בַאֿפױלן
. װעלן מיר טָאן, ַאלץ װָאס גָאט הָאט גערעדט: אײנעם און געזָאגט

  . און משה הָאט צוריקגעברַאכט די װערטער ֿפון ֿפָאלק צו גָאט

ם צו דיר אין ַא איך קו, זע: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 9
און , ּכדי דָאס ֿפָאלק זָאל הערן װי איך רעד מיט דיר, געדיכטן װָאלקן

און משה הָאט דערצײלט . אױך אין דיר זָאלן זײ גלױבן אױף אײביק
  . די װערטער ֿפון ֿפָאלק צו גָאט

און זָאלסט זײ , גײ צום ֿפָאלק: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 10
און  11; און זײ זָאלן װַאשן זײערע קלײדער, רגןהײליקן הַײנט און מָא

װָארום אױֿפן דריטן טָאג , זײ זָאלן זַײן ָאנגעברײט אױֿפן דריטן טָאג
װעט גָאט ַארָאּפנידערן ֿפַאר די אױגן ֿפון גַאנצן ֿפָאלק אױֿפן בַארג 

ַאזױ צו , און זָאלסט ָאּפגרענעצן דָאס ֿפָאלק רונד ַארום 12. סיַני
ָאדער זיך ָאנרירן ָאן זַײן , אַײך ַארױֿפצוגײן אױֿפן בַארגהיט : זָאגן
ט זיך ָאן ָאן דעם בַארג זָאל טײטן געטײט ראיטלעכער װָאס רי. ברעג
נַײערט ֿפַארשטײנען , ַא הַאנט זָאל זיך ניט ָאנרירן ָאן אים 13; װערן

סַײ ַא ; ָאדער שיסן זָאל ער געשָאסן װערן, זָאל ער ֿפַארשטײנט װערן
ערשט ַאז דער הָארן . זָאל ער ניט בלַײבן לעבן, סַײ ַא מענטש, בהמה

  . מעגן זײ ַארױֿפגײן אױֿפן בַארג, גיט ַאן אױסגעצױגענעם בלָאז

און הָאט , הָאט משה ַארָאּפגענידערט ֿפון בַארג צום ֿפָאלק 14
 15. און זײ הָאבן געװַאשן זײערע קלײדער, געהײליקט דָאס ֿפָאלק

; זַײט ָאנגעברײט אױֿפן דריטן טָאג: גט צום ֿפָאלקאון ער הָאט געזָא
  . איר זָאלט ניט גענענען צו ַא פרױ

װי עס איז געװָארן , און עס איז געװען אױֿפן דריטן טָאג 16
און ַא שװערער , ַאזױ זַײנען געװָארן דונערן און בליצן, ֿפרימָארגן

,  זײער שטַארקאון דער ָקול ֿפון שֹופר איז געװען, װָאלקן אױֿפן בַארג
און  17 .און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס אין לַאגער הָאט געציטערט

און , משה הָאט ַארױסגעֿפירט דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאגער גָאט ַאנטקעגן
און דער בַארג סיַני איז  18. זײ הָאבן זיך געשטעלט אונטערן בַארג

רָאּפגענידערט ֿפון װעגן װָאס גָאט הָאט ַא, געװען אין גַאנצן אין רױך
און זַײן רױך איז אױֿפגעגַאנגען ַאזױ װי דער ; אױף אים מיט ֿפַײער



  שמות

  

כ

און דער גַאנצער בַארג הָאט זײער , רױך ֿפון ַא קַאלכאױװן
און דער ָקול ֿפון שֹוֿפר איז געװָארן ַאלץ שטַארקער  19. געציטערט

און גָאט הָאט אים געענטֿפערט , משה הָאט גערעדט; און שטַארקער
אױֿפן , און גָאט הָאט ַארָאּפגענידערט אױֿפן בַארג סיַני 20. אױֿפן ָקול

און , און גָאט הָאט גערוֿפן משהן אױֿפן שּפיץ בַארג, שּפיץ בַארג
נידער : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 21. משה איז ַארױֿפגעגַאנגען

 גָאט צו זײ װעלן זיך חלילה דורכרַײסן צו; װָארן דָאס ֿפָאלק, ַארָאּפ
און אױך די ּכֹהנים װָאס  22. און עס װעלן ֿפַאלן ֿפון זײ ַא סך, קוקן

די גָאט זָאל ניט מַאכן ַא ברָאך ּכ, זָאלן זיך הײליקן, גענענען צו גָאט
דָאס ֿפָאלק קען ניט : הָאט משה געזָאגט צו גָאט 23. צװישן זײ

, נדז ָאנגעזָאגטװָארום דו הָאסט דָאך או, ַארױֿפגײן אױֿפן בַארג סיַני
 24. און זָאלסט אים הײליקן, גרענעץ ָאּפ דעם בַארג: ַאזױ צו זָאגן

, און זָאלסט ַארױֿפקומען, גײ נידער ַארָאּפ: הָאט גָאט צו אים געזָאגט
ָאבער די ּכֹהנים און דָאס ֿפָאלק זָאלן זיך ניט ; און ַאהרן מיט דיר, דו

 זָאל ניט מַאכן ַא ברָאך צװישן ּכדי ער, דורכרַײסן ַארױֿפצוגײן צו גָאט
  . זײ

  .און זײ געזָאגט, הָאט משה ַארָאּפגענידערט צום ֿפָאלק 25

   

 :ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט ַאלע די דָאזיקע װערטער1
װָאס הָאט דיך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד , איך בין יהוה דַײן גָאט 2
  . ֿפטֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַא, ִמצַרִים

זָאלסט דיר  4. זָאלסט ניט הָאבן ַאנדערע געטער ֿפַאר מַײן ּפנים 3
ָאדער ַא שום געשטַאלט ֿפון װָאס אין הימל , ניט מַאכן ַא געשניץ

ָאדער װָאס אין װַאסער , ָאדער װָאס אױף דער ערד אונטן, אױבן
און זָאלסט זײ ניט , זָאלסט זיך ניט בוקן צו זײ 5. אונטער דער ערד

װָאס רעכן , װָארום איך יהוה דַײן גָאט בין ַא צערנדיקער גָאט; עןדינ
מיטן דריטן און , זיך ֿפַאר די זינד ֿפון די ֿפָאטערס מיט די קינדער

און טו חסד מיטן  6, מיטן ֿפירטן ָדור ֿפון די װָאס הָאבן מיך ֿפַײנט
ן און ֿפון די װָאס היט, טױזנטסטן גליד ֿפון די װָאס הָאבן מיך ליב

  . מַײנע געבָאט



  שמות

  

זָאלסט ניט ַארױֿפברענגען דעם נָאמען ֿפון יהוה דַײן גָאט צום  7
װָארום יהוה שענקט ניט דעם װָאס ברענגט ַארױף זַײן , ֿפַאלשן

  . נָאמען צום ֿפַאלשן

זעקס טעג  9. אים צו הַאלטן הײליק, געדענק דעם טָאג ֿפון שבת 8
ָאבער דער  10; לָאכותאון טָאן ַאלע דַײנע מ, זָאלסטו ַארבעטן

זָאלסטו ניט טָאן קײן , זיבעטער טָאג איז שבת צו יהוה דַײן גָאט
און דַײן , דַײן קנעכט, און דַײן טָאכטער, און דַײן זון, דו, מלָאכה
 11. און דַײן ֿפרעמדער װָאס אין דַײנע טױערן, און דַײן בהמה, דינסט

דעם , ון די ערדװָארום זעקס טעג הָאט גָאט געמַאכט דעם הימל א
; און אױֿפן זיבעטן טָאג הָאט ער גערוט, און ַאלץ װָאס אין זײ, ים

און הָאט אים , דרום הָאט גָאט געבענטשט דעם טָאג ֿפון שבת
  . געהײליקט

ּכדי דַײנע טעג זָאלן , הַאלט אין ּכבוד דַײן ֿפָאטער און דַײן מוטער 12
  . ט גיט דירזיך לענגערן אױף דער ערד װָאס יהוה דַײן גָא

  . זָאלסט ניט הרגען 13
  . זָאלסט ניט מַזנה זַײן
  . זָאלסט ניט גנֿבען

  . זָאלסט ניט זָאגן אױף דַײן חֿבר ֿפַאלשע עדות

זָאלסט ניט גלוסטן דַײן ; זָאלסט ניט גלוסטן דַײן חֿברס הױז 14
, ָאדער זַײן ָאקס, ָאדער זַײן דינסט, ָאדער זַײן קנעכט, חֿברס װַײב

  . ָאדער װָאס נָאר עס איז דַײן חֿברס, ַײן אײזלָאדער ז

און די , ינט די דונערןואון דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט בײגעװ 15
און װי ; און דעם רױכיקן בַארג, רֿפאון דעם ָקול ֿפון שֹו, פלַאמען

און זַײנען , ַאזױ הָאבן זײ געציטערט, דָאס ֿפָאלק הָאט עס געזען
רעד דו : און זײ הָאבן געזָאגט צו משהן 16 .געשטַאנען ֿפון דער װַײטן

מיר ; און זָאל ניט רעדן צו אונדז גָאט, און מיר װעלן הערן, צו אונדז
  . װעלן חלילה שטַארבן

, איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן: הָאט משה געזָאגט צום ֿפָאלק 17
ל און ּכדי זַײן מֹורא זָא, װָארום ּכדי אַײך צו ּפרּוװן איז גָאט געקומען

איז דָאס ֿפָאלק  18. ַאז איר זָאלט ניט זינדיקן, זַײן ֿפַאר אַײער ּפנים
און משה הָאט גענענט צו דעם נעבל , געשטַאנען ֿפון דער װַײטן
  . װָאס דָארטן איז געװען גָאט



  שמות

  

כא

ַאזױ זָאלסטו זָאגן צו די קינדער : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 19
.  ֿפון הימל הָאב איך גערעדט צו אַײךאיר הָאט געזען ַאז: ֿפון יׂשראל

און געטער ֿפון , איר זָאלט ניט מַאכן לעבן מיר געטער ֿפון זילבער 20
ַא מזבח ֿפון ערד זָאלסטו מיר  21. גָאלד זָאלט איר אַײך ניט מַאכן

און שלַאכטן אױף אים דַײנע ברַאנדָאּפֿפער און דַײנע , מַאכן
אין יעטװעדער ָארט װּו ; ַײנע רינדערדַײנע שָאּפ און ד, ֿפרידָאּפֿפער

און , װעל איך קומען צו דיר, איך װעל מַאכן דערמָאנען מַײן נָאמען
און אױב ַא מזבח ֿפון שטײנער װעסטו מיר  22. װעל דיך בענטשן

װָארום דַײן הַאקאַײזן , זָאלסטו זײ ניט בױען געהַאקטע, מַאכן
און  23. רשװעכטאון הָאסט עס ֿפַא, הָאסטו אױֿפגעהױבן דערױף

ּכדי זַײן , גײן מיט טרעּפ אױף מַײן מזבחֿפזָאלסט ניט ַארױ
  .נַאקעטקײט זָאל ניט ַאנטּפלעקט װערן אױף אים

  ִמְשָּפִטים
 2 : און דָאס זַײנען די געזעצן װָאס דו זָאלסט לײגן ֿפַאר זײ1

זָאל ער זעקס יָאר , ַאז דו װעסט קױֿפן ַא אידישן קנעכט
אױב ער  3. ן זיבעטן זָאל ער ַארױסגײן ֿפרַײ אומזיסטאון אױֿפ, דינען

אױב ער איז ַא ; זָאל ער ַאלײן ַארױסגײן, איז ַאלײן געקומען
אױב זַײן הַאר װעט  4. זָאל זַײן װַײב ַארױסגײן מיט אים, בַאװַײבטער

זָאל , און זי װעט אים געבערן זין ָאדער טעכטער, אים געבן ַא װַײב
און ער זָאל , ער געהערן צו איר הַארדי װַײב מיט אירע קינד

איך הָאב : און אױב זָאגן װעט זָאגן דער קנעכט 5. ַארױסגײן ַאלײן
איך װיל ניט ַארױסגײן , און מַײנע קינדער, מַײן װַײב, ליב מַײן הַאר

און אים מַאכן , זָאל זַײן הַאר אים מַאכן גענענען צו גָאט 6; ֿפרַײ
און זַײן הַאר זָאל דורכָאלן , שטידלָאדער צום בַײ, גענענען צום טיר

  . און ער זָאל אים דינען אױף שטענדיק; זַײן אױער מיט ַאן ָאל

זָאל זי ,  דינסט ַאאון ַאז ַא מַאן װעט ֿפַארקױֿפן זַײן טָאכטער ֿפַאר 7
אױב זי געֿפעלט  8. ניט ַארױסגײן ַאזױ װי עס גײען ַארױס די קנעכט

װָאס הָאט זי געהַאט בַאשטימט ֿפַאר , ניט אין די אױגן ֿפון איר הַאר
ער זָאל ניט געװעלטיקן זי צו ; זָאל ער זי לָאזן אױסלײזן, זיך

און אױב  9. װען ער ֿפעלשט ָאן איר, ֿפַארקױֿפן צו ֿפרעמדע מענטשן
זָאל ער טָאן צו איר ַאזױ װי דער , ער װעט זי בַאשטימען ֿפַאר זַײן זון

זָאל , װעט זיך נעמען ַאן ַאנדערעאױב ער  10. שטײגער מיט טעכטער


