
  שמות

  

און ַאהרן און זַײנע זין , און זָאלסט נעמען דעם צװײטן װידער 19
און זָאלסט  20. קָאּפ ֿפון װידערזָאלן ָאנלענען זײערע הענט אױֿפן 

און ַארױֿפטָאן אױֿפן , און נעמען ֿפון זַײן בלוט, שעכטן דעם װידער
און אױֿפן רעכטן אױערלעּפל ֿפון , רעכטן אױערלעּפל ֿפון ַאהרֹנען

און אױֿפן , און אױֿפן דױמען ֿפון זײער רעכטער הַאנט, זַײנע זין
ט שּפרענגען דָאס בלוט אױֿפן און זָאלס; דױמען ֿפון זײער רעכטן ֿפוס

און זָאלסט נעמען ֿפון דעם בלוט װָאס אױֿפן  21. מזבח רונד ַארום
און , און שּפריצן אױף ַאהרֹנען, און ֿפון דעם אײל ֿפון זַאלבונג, מזבח

און אױף די קלײדער ֿפון זַײנע , און אױף זַײנע זין, אױף זַײנע קלײדער
און זַײנע , ײדער װעלן װערן הײליקאון ער און זַײנע קל; זין מיט אים

און זָאלסט נעמען ֿפון  22. זין און די קלײדער ֿפון זַײנע זין מיט אים
און דָאס ֿפעטס װָאס , און דעם װײדל, דעם װידער דָאס ֿפעטס
און בײדע , און דָאס רױטֿפלײש ֿפון לעבער, בַאדעקט די אינגעװײד

 – רעכטן שענקל און דעם, און דָאס ֿפעטס װָאס אױף זײ, נירן
, און אײן לַאבן ברױט 23 –װָארום ַא װידער ֿפון דערֿפילונג איז דָאס 

און אײן קוכן ֿפון דעם קָארב , לה ברױט אױף אײלחאון אײן 
און זָאלסט ַאלצדינג  24. אומגעזַײערטן ברױט װָאס ֿפַאר גָאט

; ע זיןאון אױף די הענט ֿפון זַײנ, ַארױֿפטָאן אױף די הענט ֿפון ַאהרֹנען
און זָאלסט  25. און זָאלסט זײ אױֿפהײבן ַאן אױֿפהײבונג ֿפַאר גָאט

איבער דעם , און דעמֿפן אױֿפן מזבח, עס נעמען ֿפון זײער הַאנט
ַא ֿפַײערָאּפֿפער איז ;  ֿפַאר גָאטחֿפַאר ַא געשמַאקן רי, ברַאנדָאּפֿפער
דער ֿפון און זָאלסט נעמען די ברוסט ֿפון דעם װי 26. דָאס צו גָאט

און זי אױֿפהײבן ַאן אױֿפהײבונג ֿפַאר , דערֿפילונג װָאס ֿפַאר ַאהרֹנען
און זָאלסט הײליקן די  27. און עס זָאל זַײן דיר צום חלק; גָאט

װָאס איז , און דעם שענקל ֿפון ָאּפשײדונג, ברוסט ֿפון אױֿפהײבונג
ן דעם און װָאס איז ָאּפגעשײדט געװָארן ֿפו, אױֿפגעהױבן געװָארן
. ֿפון דעם װָאס ֿפַאר ַאהרֹנען און ֿפַאר זַײנע זין, װידער ֿפון דערֿפילונג

ֿפַאר ַאן , און עס זָאל געהערן צו ַאהרֹנען און צו זַײנע קינדער 28
װָארום ַאן ָאּפשײדונג איז ; ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל, אײביקן רעכט

י קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון ֿפון ד, און ַאן ָאּפשײדונג זָאל עס זַײן, דָאס
  . זײער ָאּפשײדונג צו גָאט, זײערע ֿפרידָאּפֿפער

און די הײליקע קלײדער ֿפון ַאהרֹנען זָאלן זַײן ֿפַאר זַײנע זין נָאך  29
 30. און צו דערֿפילן זײער הַאנט אין זײ, אױף צו זַאלבן אין זײ, אים

ס װערט דער ּכֹהן אױף װָא, זיבן טעג זָאל זײ ָאנטָאן דער ֿפון זַײנע זין
  . מֹועד צו דינען אין הײליקטום-דער װָאס קומט אין אֹוהל, זַײן ָארט



  שמות

  

און קָאכן זַײן , ילונג זָאלסטו נעמעןֿפאון דעם װידער ֿפון דער 31
און ַאהרן און זַײנע זין זָאלן עסן דָאס  32. ֿפלײש אין ַא הײליקן ָארט
בַײם , ס אין קָארבאון דָאס ברױט װָא, ֿפלײש ֿפון דעם װידער

און דָאס זָאלן עסן די אױף װעמען עס  33. מֹועד-אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל
זײ צו , ּכדי צו דערֿפילן זײער הַאנט, איז ֿפַארגעבן געװָארן דערמיט

װַײל דָאס איז , ָאבער ַא ֿפרעמדער זָאל דערֿפון ניט עסן; הײליקן
 ֿפלײש ֿפון און ַאז עס װעט איבערבלַײבן ֿפון דעם 34. הײליק

זָאלסטו , ביז אין דער ֿפרי, ָאדער ֿפון דעם ברױט, דערֿפילונג
, עס זָאל ניט געגעסן װערן; ֿפַארברענען דָאס געבליבענע אין ֿפַײער

  . װָארום עס איז הײליק

און זָאלסט טָאן צו ַאהרֹנען און צו זַײנע זין ַאזױ װי ַאלץ װָאס  35
 36. ָאלסטו דערֿפילן זײער הַאנטזיבן טעג ז; איך הָאב דיר בַאֿפױלן

און ַאן ָאקס ַא זינדָאּפֿפער זָאלסטו מַאכן איטלעכן טָאג ֿפַאר ַא 
און ; און רײניקן דעם מזבח מיט דַײן מכּפר זַײן אױף אים, ֿפַארגעבונג

זיבן טעג זָאלסטו מכּפר זַײן  37. אים צו הײליקן, זָאלסט אים זַאלבן
ון דער מזבח זָאל זַײן ַא הײליקסטע א; און אים הײליקן, אױֿפן מזבח
  . ַאלץ װָאס רירט זיך ָאן ָאן מזבח זָאל װערן הײליק; הײליקײט

יָאריקע שעּפסן : און דָאס איז װָאס דו זָאלסט מַאכן אױֿפן מזבח 38
און , אײן שעּפס זָאסלטו מַאכן אין דער ֿפרי 39. ּתמיד, צװײ ַא טָאג

און ַא צענטל  40.  ָאװנטדעם צװײטן שעּפס זָאלסטו מַאכן קעגן
און ַא , זעמלמעל ֿפַארמישט מיט געשלָאגענע אײל ַא ֿפערטל הין

און דעם  41. גיסָאּפֿפער ֿפון ַא ֿפערטל הין װַײן צו דעם אײן שעּפס
ַאזױ װי דָאס שּפַײזָאּפֿפער ; צװײטן שעּפס זָאלסטו מַאכן קעגן ָאװנט

, זָאלסטו מַאכן צו אים, ֿפעראון ַאזױ װי זַײן גיסָאּפ, ֿפון אין דער ֿפרי
ַא שטענדיק  42. ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט, ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח

-בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, דֹורות-ברַאנדָאּפֿפער אױף אַײערע דֹור
, װָאס דָארטן װעל איך זיך ַאנטּפלעקן צו אַײך, ֿפַאר גָאט, מֹועד

על זיך דָארטן ַאנטּפלעקן צו די און איך װ 43. דָארטן צו רעדן צו דיר
. און עס װעט געהײליקט װערן מיט מַײן ּפרַאכט, קינדער ֿפון יׂשראל

און ; און דעם מזבח, מֹועד-און איך װעל הײליקן דעם אֹוהל 44
און  45. ַאהרֹנען און זַײנע זין װעל איך הײליקן צו זַײן ּכֹהנים צו מיר

און װעל זײ זַײן צום , ראלאיך װעל רוען צװישן די קינדער ֿפון יׂש
װָאס הָאב , ַאז איך בין יהוה זײער גָאט, און זײ װעלן װיסן 46. גָאט



  שמות

  

ל

איך . ּכדי איך זָאל רוען צװישן זײ, זײ ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים
  .בין יהוה זײער גָאט

  

ֿפון ;  און זָאלסט מַאכן ַא מזבח ֿפַאר רײכערונג ֿפון װַײרױך1
און ַאן , ַאן אײל זַײן לענג 2. לסטו אים מַאכןהָאלץ זָא-ִשטים

; און צװײ אײלן זַײן הײך, ֿפירעקעכדיק זָאל ער זַײן; אײל זַײן ברײט
און זָאלסט אים איבערציען  3. ֿפון אים גוֿפא זָאלן זַײן זַײנע הערנער

און  4, און זַײנע װענט רונד ַארום, זַײן אױבערדעק, מיט רײנעם גָאלד
און זָאלסט מַאכן צו אים ַא גילדערנעם קרַאנץ רונד ; זַײנע הערנער

און צװײ גילדערנע רינגען זָאלסטו מַאכן צו אים אונטער זַײן . ַארום
 אױף זַײנע –אױף זַײנע צװײ ֿפלַאנקען זָאלסטו זײ מַאכן ; קרַאנץ

אים צו , און זײ זָאלן זַײן ֿפַאר אױערן ֿפַאר די שטַאנגען, צװײ זַײטן
, הָאלץ-און זָאלסט מַאכן די שטַאנגען ֿפון ִשטים 5. טרָאגן אױף זײ

און זָאלסט אים ַאװעקשטעלן ֿפַאר  6. און זײ איבערציען מיט גָאלד
ֿפַאר דעם דעק װָאס , דעם ָּפרֹוֶכת װָאס ֿפַאר דעם ָארון ֿפון געזעץ

 7. װָאס דָארטן װעל איך זיך ַאנטּפלעקן צו דיר, איבער דעם געזעץ
; עקעדיקע געװירצןמכערן אױף אים װַײרױך ֿפון שאון ַאהרן זָאל רײ

זָאל ער , װען ער מַאכט צורעכט די רערלעך, ֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן
זָאל , און װען ַאהרן צינדט ָאן די רערלעך קעגן ָאװנט 8. עס רײכערן

- ַא שטענדיקן װַײרױך ֿפַאר גָאט אױף אַײערע דֹור; ער עס רײכערן
, ט אױֿפברענגען אױף אים ֿפרעמדן װַײרױךאיר זָאלט ני 9. דֹורות

און ַא גיסָאּפֿפער זָאלט ; ָאדער ַא ברַאנדָאּפֿפער און ַא שּפַײזָאּפֿפער
און ַאהרן זָאל מכּפר זַײן אױף זַײנע  10. איר ניט גיסן אױף אים
מיט דעם בלוט ֿפון דעם זינדָאּפֿפער ֿפון ; הערנער אײן מָאל אין יָאר

אױף ,  אײן מָאל אין יָאר מכּפר זַײן אױף איםֿפַארגעבונג זָאל ער
  .ַא הײליקסטע הײליקײט איז ער צו גָאט; דֹורות-אַײערע דֹור

  ִּכי ִתָׂשא
ַאז דו װעסט  12: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 11

, אױֿפנעמען דעם מסּפר ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל לױט זײער צײלונג
װען מע , עכער ַאן אױסלײז ֿפַאר זַײן נֿפש צו גָאטזָאלן זײ געבן איטל

. װען מע צײלט זײ, ּכדי עס זָאל ניט זַײן צװישן זײ ַא מגֿפה, צײלט זײ
: איטלעכער װָאס גײט ַארַײן אין דער צײלונג, דָאס זָאלן זײ געבן 13


