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ַא ,  און דרַײ צענטל זעמלמעל12. ָאן ַא ֿפעלער, שעּפסן יָאריקע
און צװײ , צו איטלעכן ָאקס, ֿפַארמישט מיט אײל, ערֿפשּפַײזָאּפ

צו דעם אײן , ֿפַארמישט מיט אײל, ַא שּפַײזָאּפֿפער, צענטל זעמלמעל
, שּפַײזָאּפֿפערַא , צו צענטל זעמלמעל, און צו צענטל 13; װידער

ַא ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר ַא . צו איטלעכן שעּפס, ֿפַארמישט מיט אײל
ַא : און זײערע גיסָאּפֿפער 14. ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט, געשמַאקן ריח

, און ַא דריטל הין צו ַא װידער, הַאלבער הין װַײן זָאל זַײן צו ַאן ָאקס
איז דָאס ברַאנדָאּפֿפער ֿפון דָאס . און ַא ֿפערטל הין צו ַא שעּפס

 און אײן 15. חֹודש ֿפַאר די חדשים ֿפון יָאר-שאחֹודש אין רֹ-רֹאש
ַאחוץ דעם שטענדיקן , ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער צו גָאט

  . מיט זַײן גיסָאּפֿפער, זָאל געמַאכט װערן, ברַאנדָאּפֿפער

זָאל זַײן ַא , חֹודשאין ֿפערצנטן טָאג ֿפון , און אין ערשטן חֹודש 16
, דָאזיקן חֹודשם און אין ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון דע 17. ּפסח צו גָאט-ָקרבן

 אין 18. זיבן טעג זָאל געגעסן װערן מצות. טוֿב-זָאל זַײן ַא ָיום
קײן דינסטַארבעט ; ערשטן טָאג זָאל זַײן ַא הײליקע צונױֿפרוֿפונג

ַא , ֿב זַײן ַא ֿפַײערָאּפֿפעראון איר זָאלט מקרי 19. זָאלט איר ניט טָאן
און זיבן , און אײן װידער, צװײ יונגע ָאקסן: ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט

און זײער  20. ָאן ַא ֿפעלער זָאלן זײ בַײ אַײך זַײן; שעּפסן יָאריקע
דרַײ צענטל צו ַאן ; זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל: שּפַײזָאּפֿפער

, צו צענטל 21. ָאלט איר מַאכןז, און צװײ צענטל צו ַא װידער, ָאקס
 22. צו צענטל זָאלסטו מַאכן ֿפַאר איטלעכן שעּפס ֿפון די זיבן שעּפסן

ַאחוץ דעם  23. מכּפר צו זַײן אױף אַײך, און אײן בָאק ַא זינדָאּפֿפער
, װָאס ֿפַארן שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער, ברַאנדָאּפֿפער ֿפון אין דער ֿפרי

דָאזיקע זָאלט איר מַאכן   ַאזױ װי די24. זיקעדָא זָאלט איר מַאכן די
ַא שּפַײז ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח , טעגלעך זיבן טעג

, ַאחוץ דעם שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער זָאל עס געמַאכט װערן. צו גָאט
און אױֿפן זיבעטן טָאג זָאל זַײן ַא הײליקע  25. מיט זַײן גיסָאּפֿפער

  . קײן דינסטַארבעט זָאלט איר ניט טָאן; נג בַײ אַײךצונױֿפרוֿפו

װען איר ברענגט ַא , און אין טָאג ֿפון די ערשטצַײטיקע 26
זָאל זַײן , אין אַײער שֿבועות, שּפַײזָאּפֿפער ֿפון נַײער ּתֿבואה צו גָאט

קײן דינסטַארבעט זָאלט איר ניט ; ַא הײליקע צונױֿפרוֿפונג בַײ אַײך
ר זָאלט מקריֿב זַײן ַא ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן  און אי27. טָאן

 28. זיבן שעּפסן יָאריקע, אײן װידער,  ָאקסןעצװײ יונג: ריח צו גָאט
דרַײ צענטל , זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל: און זײער שּפַײזָאֿפּפער
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כט

,  צו צענטל29 ;צװײ צענטל צו דעם אײן װידער, צו איטלעכן ָאקס
,  אײן ציגנבָאק30.  איטלעכן שעּפס ֿפון די זיבן שעּפסןצו צענטל ֿפַאר

 ַאחוץ דעם שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער און 31. מכּפר צו זַײן אױף אַײך
 ָאן ַא ֿפעלער זָאלן זײ בַײ אַײך –זַײן שּפַײזָאּפֿפער זָאלט איר זײ מַאכן 

  . מיט זײערע גיסָאּפֿפער–זַײן 

  

זָאל זַײן ,  טָאג ֿפון חֹודשאין ערשטן,  און אין זיבעטן חֹודש1
קײן דינסטַארבעט זָאלט , ַא הײליקע צונױֿפרוֿפונג בַײ אַײך

 און איר זָאלט 2. ַא טָאג ֿפון שַאלונג זָאל עס אַײך זַײן; איר ניט טָאן
אײן יונגן : מַאכן ַא ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט

און זײער  3.  ָאן ַא ֿפעלער,זיבן שעּפסן יָאריקע, אײן װידער, ָאקס
דרַײ צענטל צו דעם , זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל: שּפַײזָאּפֿפער

און אײן צענטל צו איטלעכן  4, צװײ צענטל צו דעם װידער, ָאקס
מכּפר , און אײן ציגנבָאק ַא זינדָאּפֿפער 5. שעּפס ֿפון די זיבן שעּפסן

חֹודש און זַײן -ר ֿפון רֹאש ַאחוץ דעם ברַאנדָאּפֿפע6.צו זַײן אױף אַײך
און דעם שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער און זַײן , שּפַײזָאּפֿפער
ֿפַאר ַא , לױט זײער דין, און זײערע גיסָאּפֿפער, שּפַײזָאּפֿפער
  . ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט, געשמַאקן ריח

דָאזיקן זיבעטן חֹודש זָאל זַײן ַא ם און אין צענטן טָאג ֿפון דע 7
; און איר זָאלט ּפַײניקן אַײער זעל; קע צונױֿפרוֿפונג בַײ אַײךהײלי

און איר זָאלט מקריֿב זַײן ַא  8. קײן ַארבעט זָאלט איר ניט טָאן
אײן , אײן יונגן ָאקס: ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח

 9 .ָאן ַא ֿפעלער זָאלן זײ בַײ אַײך זַײן; זיבן שעּפסן יָאריקע, װידער
דרַײ צענטל , זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל: און זײער שּפַײזָאּפֿפער

צו , צו צענטל 10; צװײ צענטל צו דעם אײן װידער, צו דעם ָאקס
אײן ציגנבָאק ַא  11. צענטל ֿפַאר איטלעכן שעּפס ֿפון די זיבן שעּפסן

און דעם , ַאחוץ דעם זינדָאּפֿפער ֿפון ֿפַארגעבונג. זינדָאּפֿפער
און זײערע , ער און זַײן שּפַײזָאּפֿפערֿפקן ברַאנדָאּפשטענדי

  . גיסָאּפֿפער

און אין ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון זיבעטן חֹודש זָאל זַײן ַא הײליקע  12
און . קײן דינסטַארבעט זָאלט איר ניט טָאן; צונױֿפרוֿפונג בַײ אַײך

זָאלט און איר  13. איר זָאלט ֿפַײערן ַא ֿפַײערטָאג צו גָאט זיבן טעג
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דרַײצן :  צו גָאטחמקריֿב זַײן ַא ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן רי
ָאן ַא ֿפעלער זָאלן ; ֿפערצן שעּפסן יָאריקע, צװײ װידערס, יונגע ָאקסן

, זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל:  און זײער שּפַײזָאּפֿפער14. זײ זַײן
װײ צענטל צו צ, דרַײ צענטל צו איטלעכן ָאקס ֿפון די דרַײצן ָאקסן

צו צענטל ,  און צו צענטל15, איטלעכן װידער ֿפון די צװײ װידערס
 און אײן ציגנבָאק ַא 16. ֿפַאר איטלעכן שעּפס ֿפון די ֿפערצן שעּפסן

זַײן שּפַײזָאּפֿפער . ַאחוץ דעם שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער. זינדָאּפֿפער
  .גיסָאּפֿפעראון זַײן 

ֿפערצן , צװײ װידערס, עלף יונגע ָאקסןצװ: און אױֿפן צװײטן טָאג 17
און זײער שּפַײזָאּפֿפער און זײערע  18. ָאן ַא ֿפעלער, שעּפסן יָאריקע

לױט זײער , און צו די שעּפסן, צו די װידערס, צו די ָאקסן, גיסָאּפֿפער
ַאחוץ .  און אײן ציגנבָאק ַא זינדָאּפֿפער19. ַאזױ װי דער דין, צָאל

און זײערע , ָאּפֿפער און זַײן שּפַײזָאּפֿפערדעם שטענדיקן ברַאנד
  .יסָאּפֿפערג

ֿפערצן , צװײ װידערס, עלף יונגע ָאקסן: און אױֿפן דריטן טָאג 20
 און זײער שּפַײזָאּפֿפער און זײערע 21. ָאן ַא ֿפעלער, שעּפסן יָאריקע

לױט זײער , און צו די שעּפסן, צו די װידערס, צו די ָאקסן, גיסָאּפֿפער
ַאחוץ דעם . און אײן בָאק ַא זינדָאּפֿפער 22. ל ַאזױ װי דער דיןצָא

  . שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער און זַײן שּפַײזָאּפֿפער און זַײן גיסָאּפֿפער

  

ֿפערצן שעּפסן , צװײ װידערס, צען ָאקסן: און אױֿפן ֿפירטן טָאג 23
ע און זײער שּפַײזָאּפֿפער און זײער 24. ָאן ַא ֿפעלער, יָאריקע

לױט זײער , און צו די שעּפסן, צו די װידערס, צו די ָאקסן, גיסָאּפֿפער
ַאחוץ דעם . און אײן ציגנבָאק ַא זינדָאּפֿפער 25. צָאל ַאזױ װי דער דין

  . און זַײן גיסָאּפֿפער, זַײן שּפַײזָאּפֿפער, שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער

ֿפערצן שעּפסן , סצװײ װידער, נַײן ָאקסן: און אױֿפן ֿפינֿפטן טָאג 26
און זײער שּפַײזָאּפֿפער און זײערע  27. ָאן ַא ֿפעלער, יָאריקע

לױט זײער , און צו די שעּפסן, צו די װידערס, צו די ָאקסן, גיסָאּפֿפער
ַאחוץ דעם . און אײן בָאק ַא זינדָאּפֿפער 28. צָאל ַאזױ װי דער דין

  .און זַײן גיסָאּפֿפער, רשטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער און זַײן שּפַײזָאּפֿפע
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ל

ֿפערצן שעּפסן , צװײ װידערס, ַאכט ָאקסן: און אױֿפן זעקסטן טָאג 29
 און זײער שּפַײזָאּפֿפער און זײערע 30. ָאן ַא ֿפעלער, יָאריקע

לױט זײער , און צו די שעּפסן, צו די װידערס, צו די ָאקסן, גיסָאּפֿפער
ַאחוץ דעם .  זינדָאּפֿפער און אײן בָאק ַא31. צָאל ַאזױ װי דער דין

  . און זַײנע גיסָאּפֿפער, זַײן שּפַײזָאּפֿפער, שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער

ֿפערצן שעּפסן , צװײ װידערס, זיבן ָאקסן: און אױֿפן זיבעטן טָאג 32
 און זײער שּפַײזָאּפֿפער און זײערע 33. ָאן ַא ֿפעלער, יָאריקע

לױט זײער , און צו די שעּפסן, ערסצו די װיד, צו די ָאקסן, גיסָאּפֿפער
ַאחוץ דעם .  און אײן בָאק ַא זינדָאּפֿפער34. צָאל ַאזױ װי זײער דין
  .און זַײן גיסָאּפֿפער, זַײן שּפַײזָאּפֿפער, שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער

קײן ; אױֿפן ַאכטן טָאג זָאל זַײן ַא הײליקע אַײנזַאמלונג בַײ אַײך 35
און איר זָאלט מקריֿב זַײן ַא  36. יט טָאןדינסטַארבעט זָאלט איר נ

אײן : ַא ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט, ברַאנדָאּפֿפער
זײער  37. ָאן ַא ֿפעלער, זיבן שעּפסן יָאריקע, אײן װידער, ָאקס

, צו דעם װידער, צו דעם ָאקס, שּפַײזָאּפֿפער און זײערע גיסָאּפֿפער
און אײן בָאק  38. ט זײער צָאל ַאזױ װי דער דיןלױ, און צו די שעּפסן
און זַײן , ַאחוץ דעם שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער. ַא זינדָאּפֿפער
  . און זַײן גיסָאּפֿפער, שּפַײזָאּפֿפער

ַאחוץ , טֹוֿבים-דָאזיקע זָאלט איר מַאכן צו גָאט אין אַײערע ָיום די 39
ֿפון אַײערע , און אַײערע ֿפרַײװיליקע גָאבן, אַײערע נדרים
און ֿפון אַײערע שּפַײזָאּפֿפער און ֿפון אַײערע , ברַאנדָאּפֿפער
  .און ֿפון אַײערע ֿפרידָאּפֿפער, גיסָאּפֿפער

   

ַאזױ װי ַאלץ , יׂשראל און משה הָאט ָאנגעזָאגט די קינדער ֿפון 1
  .װָאס גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן

  ַמטֹות 
טלַײט ֿפון די שֿבטים ֿפון די און משה הָאט גערעדט צו די הױּפ 2

 איז די זַאך װָאס גָאט הָאט סדָא: ַאזױ צו זָאגן, יׂשראלקינדער ֿפון 
  :בַאֿפױלן


