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, ֿפון ַאלע זײערע ֿפירשטן לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער, ֿפָאטערהױז
איטלעכנס נָאמען זָאלסטו אױֿפשרַײבן אױף זַײן ; צװעלף שטעקנס

און ַאהרנס נָאמען זָאלסטו אױֿפשרַײבן אױף דעם שטעקן  18. שטעקן
ם אײן שטעקן זָאל זַײן ֿפַאר דעם הױּפט ֿפון זײערע װָארו, ֿפון ֵלִוי

ֿפַארן , מֹועד- און זָאלסט זײ ַאװעקלײגן אין אֹוהל19. ֿפָאטערהַײזער
, און עס װעט זַײן 20. װָאס איך ַאנטּפלעק זיך צו אַײך דָארטן, געזעץ

װעט זַײן שטעקן , דער מַאן װָאס איך װעל אים אױסדערװײלן
װעל אַײנשטילן ֿפון ַארום מיר די און איך ; אױֿפשּפרָאצן

װָאס זײ מורמלען ַאקעגן , יׂשראלמורמלערַײען ֿפון די קינדער ֿפון 
  . אַײך

און ַאלע זײערע , יׂשראלהָאט משה גערעדט צו די קינדער ֿפון  21
צו , ֿפירשטן הָאבן אים געגעבן צו שטעקן ֿפון איטלעכן ֿפירשט

צװעלף ,  ֿפָאטערהַײזערלױט זײערע, שטעקן ֿפון איטלעכן ֿפירשט
און דער שטעקן ֿפון ַאהרֹנען איז געװען צװישן זײערע ; שטעקנס
, עקגעלײגט די שטעקנס ֿפַאר גָאטװ און משה הָאט ַא22. שטעקנס

ַאז , און עס איז געװען אױף מָארגן 23. אין דעם געצעלט ֿפון געזעץ
קן ערשט דער שטע, משה איז געקומען אין דעם געצעלט ֿפון געזעץ
און ַארױסגעלָאזט , ֿפון ַאהרֹנען ֿפַאר ֵלִויס הױז הָאט אױֿפגעשּפרָאצט

 הָאט 24. און געצַײטיקט מַאנדלען, און געבליט בליעכץ, שּפרָאצונג
משה ַארױסגעטרָאגן ַאלע שטעקנס ֿפון ֿפַאר גָאט צו ַאלע קינדער ֿפון 

זַײן און גענומען איטלעכער , און זײ הָאבן איבערגעקוקט, יׂשראל
  . שטעקן

ר אום ַאהרנס שטעקן ֿפַארן עק: הָאט געזָאגט צו משהן און גָאט 25
,  קינדערעֿפַאר ַא צײכן צו די װידערשּפעניק, ֿפַאר ַא היטונג, געזעץ

און זײ , נד צו זײערע מורמלערַײען ַארום מירעּכדי זָאלסט מַאכן ַאן 
ַאזױ װי גָאט הָאט ;  הָאט משה דָאס געטָאן26. זָאלן ניט שטַארבן

  . ַאזױ הָאט ער געטָאן, אים בַאֿפױלן

, זע: ַאזױ צו זָאגן,  געזָאגט צו משהןיׂשראלהָאבן די קינדער ֿפון  27
 28. ַאלע גײען מיר אונטער, מיר גײען אונטער, מיר קומען אום

,  װָאס גענענט צום ִמשּכן ֿפון גָאט–איטלעכער װָאס גענענט 
  ?צי װעלן מיר אין גַאנצן אומקומען; שטַארבט
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דו און דַײנע זין און : און גָאט הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען 1יח
זָאלט טרָאגן די זינד ֿפון , דָאס הױז ֿפון דַײן ֿפָאטער מיט דיר

און דו און דַײנע זין מיט דיר זָאלט טרָאגן די זינד , דעם הײליקטום
דעם , דעם שטַאם ֵלִוי, ױך דַײנע ברידעראון א 2. ֿפון אַײער ּכהונה

און זײ זָאלן זַײן , מַאך גענענען מיט דיר, שֿבט ֿפון דַײן ֿפָאטער
און דו און דַײנע זין מיט דיר ; און דיך בַאדינען, בַאהעֿפט צו דיר

 און זײ זָאלן היטן דַײן 3. זָאלט זַײן ֿפַאר דעם געצעלט ֿפון געזעץ
ָאבער צו די הײליקע ּכלים , ן גַאנצן געצעלטאון די היטונג ֿפו, היטונג

אי , ּכדי זײ זָאלן ניט שטַארבן, און צום מזבח זָאלן זײ ניט גענענען
און היטן די היטונג , און זײ זָאלן זַײן בַאהעֿפט צו דיר 4. זײ אי איר
און ַא ֿפרעמדער ; מֹועד בַײ איטלעכן דינסט ֿפון געצעלט-ֿפון אֹוהל

און איר זָאלט היטן די היטונג ֿפון  5. ו אַײךזָאל ניט גענענען צ
ּכדי עס זָאל מער ניט זַײן ַא , און די היטונג ֿפון מזבח, הײליקטום

הָאב גענומען , זע, און איך 6 .יׂשראלצָארן אױף די קינדער ֿפון 
אַײך ַא ; יׂשראלאַײערע ברידער די לִוִיים ֿפון צװישן די קינדער ֿפון 

- צו דינען דעם דינסט ֿפון אֹוהל, בן ֿפַאר גָאטמּתנה זַײנען זײ געגע
 און דו און דַײנע זין מיט דיר זָאלט ָאּפהיטן אַײער ּכהונה בַײ 7 .מֹועד

און טָאן דעם , איטלעכער זַאך ֿפון מזבח און אינעװײניק ֿפון ּפרֹוֶכת
און דער , ַא דינסט ֿפַאר ַא מּתנה גיב איך אַײך די ּכהונה; דינסט

  .זָאל געטײט װערן, ס גענענטװָא, ֿפרעמדער

הָאב דיר געגעבן , זע, און איך: און גָאט הָאט גערעדט צו ַאהרֹנען 8
ֿפון ַאלע געהײליקטע זַאכן ֿפון די ; די היטונג ֿפון מַײנע ָאּפשײדונגען

 הָאב איך זײ געגעבן ֿפַאר ַא חלק צו דיר און צו יׂשראלקינדער ֿפון 
דָאס זָאל גהערן צו דיר ֿפון  9.  רעכטדַײנע קינדער ֿפַאר ַאן אײביקן

, ַאלע זײערע קרבנות: ֿפון די ֿפַײערָאּפֿפער, ןקײטדי הײליקסטע הײלי
און , און ֿפון ַאלע זײערע זינדָאּפֿפער, ֿפון ַאלע זײערע שּפַײזָאּפֿפער

ַא ; װָאס זײ צָאלן ָאּפ צו מיר, ֿפון ַאלע זײערע שולדָאּפֿפער
 10. ֿפַאר דיר און ֿפַאר דַײנע קינדער, ס איז דָאקײטהײליקסטע הײלי

איטלעכער מַאנסּפַארשױן ; אין ַא הײליקסטן ָארט זָאלסטו עס עסן
 און דָאס געהערט צו 11. הײליק זָאל עס זַײן ֿפַאר דיר; מעג עס עסן

די ָאּפשײדונג ֿפון זײער גָאב בַײ ַאלע אױֿפהײבונגען ֿפון די : דיר
און צו דַײנע זין און , ָאב איך זײ געגעבןצו דיר ה; יׂשראלקינדער ֿפון 

איטלעכער װָאס ; ֿפַאר ַאן אײביקן רעכט, צו דַײנע טעכטער מיט דיר
און , ַאל דָאס בעסטע ֿפון אײל 12. איז רײן אין דַײן הױז מעג עס עסן

דָאס ערשטע דערֿפון װָאס זײ , ַאל דָאס בעסטע ֿפון װַײן און ּתֿבואה
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 די ערשטצַײטיקע ֿפון 13. איך געגעבן צו דירדָאס הָאב , גיבן צו גָאט
זָאלן געהערן , װָאס זײ ברענגען צו גָאט, ַאלץ װָאס אין זײער לַאנד

 14. איטלעכער װָאס איז רײן אין דַײן הױז מעג עס עסן; צו דיר
איטלעכס  15.  זָאל געהערן צו דיריׂשראלזַאך אין -איטלעכע חרם

דער בַאשעֿפעניש װָאס מע ֿפון יעטװע, װָאס עֿפנט דעם טרַאכט
זָאל געהערן צו , ֿפון ַא מענטשן און ֿפון ַא בהמה, ברענגט צו גָאט

ָאבער אױסלײזן זָאלסטו לָאזן אױסלײזן דעם בָכור ֿפון ַא ; דיר
אױך דעם בָכור ֿפון ַאן אומרײנער בהמה זָאלסטו לָאזן ; מענטשן
ָאלסטו לָאזן  ֿפון ַא חֹודש ַאלט ז–און זײער אױסלײז  16. אױסלײזן

אױֿפן , ֿפינף ֶשקל זילבער,  זָאל זַײן לױט דַײן שַאצונג–אױסלײזן 
, ָאבער ַא בָכור ֿפון ַא רינד 17. דָאס איז צװַאנציק ֵגָרה, הײליקן ֶשקל

טָארסטו ניט , ָאדער ַא בָכור ֿפון ַא ציג, ָאדער ַא בָכור ֿפון ַא שעּפס
נגען עט זָאלסטו שּפרזײער בלו. זײ זַײנען הײליק; לָאזן אױסלײזן
, און זײער ֿפעטס זָאלסטו דעמֿפן ֿפַאר ַא ֿפַײערָאּפֿפער, אױֿפן מזבח

ן זײער ֿפלײש זָאל געהערן צו  או18. ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט
און ַאזױ װי דער רעכטער , ַאזױ װי די ברוסט ֿפון אױֿפהײבונג ;דיר

ײדונגען ֿפון די ַאלע ָאּפש 19. זָאל עס געהערן צו דיר, שענקל
הָאב ,  שײדן ָאּפ צו גָאטיׂשראלהײליקע זַאכן װָאס די קינדער ֿפון 

, איך געגעבן צו דיר און צו דַײנע זין און צו דַײנע טעכטער מיט דיר
ַאן אײביקער בונד ֿפון זַאלץ איז דָאס ֿפַאר ; ֿפַאר ַאן אײביקן רעכט

  . דיר און דַײן זָאמען מיט דיר, גָאט

אין זײער לַאנד זָאלסטו ניט : ט הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנעןאון גָא 20
איך בין דַײן חלק ; און קײן חלק זָאלסטו ניט הָאבן צװישן זײ, ַארבן

 און צו די קינדער ֿפון 21. יׂשראלאון דַײן נחלה צװישן די קינדער ֿפון 
,  ֿפַאר ַאן ַארביׂשראלהָאב איך געגעבן יעטװעדער מעׂשר אין , זע, ֵלִוי

און  22. מֹועד-דעם דינסט ֿפון אֹוהל, ֿפַאר זײער דינסט װָאס זײ דינען
צו , מֹועד- זָאלן מער ניט גענענען צום אֹוהליׂשראלדי קינדער ֿפון 

ער זָאל דינען דעם ,  נַײערט דער ֵלִוי23. טרָאגן ַא חטא און שטַארבן
אײביק ַאן ; און זײ זָאלן טרָאגן זײער זינד; מֹועד-דינסט ֿפון אֹוהל

 יׂשראלאון צװישן די קינדער ֿפון . דורות-ָדורגעזעץ אױף זײערע 
װָארום דעם מעׂשר ֿפון די קינדער  24. זָאלן זײ ניט ַארבן קײן ַארבונג

הָאב איך , װָאס זײ שײדן ָאּפ ֿפַאר ַאן ָאּפשײדונג צו גָאט, יׂשראלֿפון 
:  װעגן זײ געזָאגטדרום הָאב איך; געגעבן צו די לִוִיים ֿפַאר ַאן ַארבונג

  .  זָאלן זײ ניט ַארבן קײן ַארבונגיׂשראלצװישן די קינדער ֿפון 
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יט

און צו די  26: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 25
ַאז איר װעט נעמען ֿפון די : און זָאגן צו זײ, לִוִיים זָאלסטו רעדן

עבן ֿפון זײ  דעם מעׂשר װָאס איך הָאב אַײך געגיׂשראלקינדער ֿפון 
זָאלט איר ָאּפשײדן דערֿפון ַאן ָאּפשײדוגן צו , ֿפַאר אַײער ַארבונג

און אַײער ָאּפשײדונג װעט אַײך  27. מעׂשר ֿפון דעם מעׂשר, גָאט
און װי די ֶשֿפע אױסן , גערעכנט װערן ַאזױ װי די ּתֿבואה אױסן שַײער

 ֿפון גָאט ֿפון ַאזױ זָאלט איר אױך ָאּפשײדן די ָאּפשײדונג 28. קעלטער
װָאס איר װעט נעמען ֿפון די קינדער ֿפון , ַאלע אַײערע מעׂשרס

און איר זָאלט געבן דערֿפון די ָאּפשײדוגן ֿפון גָאט צו ַאהרן , יׂשראל
ֿפון ַאלץ װָאס װערט אַײך געגעבן זָאלט איר ָאּפשײדן  29. דעם ּכֹהן

דָאס ,  דערֿפוןֿפון ַאלעם בעסטן, די גַאנצע ָאּפשײדונג ֿפון גָאט
 ֿפון ּפַאז איר שײדט ָא: און זָאלסט זָאגן צו זײ 30. הײליקע ֿפון דעם

זָאל עס גערעכנט װערן די לִוִיים ַאזױ װי , דעם דָאס בעסטע דערֿפון
. און ַאזױ װי דער אַײנטרָאג ֿפון קעלטער, דער אַײנטרָאג ֿפון שַײער

 און אַײער איר, און איר מעגט עס עסן אין יעטװעדער ָארט 31
װָארום דָאס איז אַײך ַא לױן ֿפַאר אַײער דינסט אין , הױזגעזינט

װען איר , און איר װעט ניט טרָאגן װעגן דעם ַא זינד 32. מֹועד-אֹוהל
און איר זָאלט ניט . שײדט ָאּפ ֿפון דעם דָאס בעסטע דערֿפון

לט ּכדי איר זָא, יׂשראלן ֿפון די קינדער ֿפון קײטֿפַארשװעכן די הײלי
  . ניט שטַארבן

  ַקתֻח
ַאזױ צו ,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען1

  : זָאגן

ַאזױ , װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן, דָאס איז דָאס געזעץ ֿפון דער ּתֹורה 2
זײ זָאלן דיר ברענגען ַא , יׂשראלרעד צו די קינדער ֿפון : צו זָאגן
װָאס אױף איר , יז ניטָא קײן מוםװָאס אין איר א, ַא גַאנצע, רױטע קו

,  און איר זָאלט זי געבן צו ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן3. איז ניט ַארױף קײן יָאך
 4. און זי שעכטן ֿפַאר אים, און מע זָאל זי ַארױסֿפירן אױסן לַאגער

און , און ֶאלָעָזר דער ּכֹהן זָאל נעמען ֿפון איר בלוט מיט זַײן ֿפינגער
מֹועד זיבן -וט ַאקעגן דער ֿפָאדערזַײט ֿפון אֹוהלשּפריצן ֿפון איר בל

איר ֿפעל און ; און מע זָאל ֿפַארברענען די קו ֿפַאר זַײנע אױגן 5. מָאל
און  6. איר ֿפלײש און איר בלוט מיט איר מיסט זָאל מען ֿפַארברענען


