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  ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  בִמְדבר
  

  בִמְדבר
- אין אֹוהל,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן אין מדבר סיַני1

אין צװײטן יָאר נָאך , אין ערשטן טָאג ֿפון צװײטן חֹודש, מֹועד
  : ַאזױ צו זָאגן, זײער ַארױסגײן ֿפון לַאנד ִמצַרִים

 ֿפון דער גַאנצער עדה ֿפון די קינדער ֿפון  נעמט אױף דעם מסּפר2
נָאך דער , לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער,  לױט זײערע משּפחותיׂשראל

 ֿפון 3. לױט זײערע קעּפ, יעטװעדער מַאנסּפַארשױן, צָאל ֿפון נעמען
 װָאס גײט יׂשראלאיטלעכן אין , צװַאנציק יָאר ַאלט און העכער

. דו און ַאהרן,  לױט זײערע מחנותזָאלט איר זײ צײלן, ַארױס אין חיל
ַא מַאן װָאס , צו מַאן ֿפון ַא שֿבט,  און מיט אַײך זָאלן זַײן צו מַאן4

 און דָאס זַײנען די נעמען ֿפון 5. איז דער הױּפט ֿפון זַײן ֿפָאטערהױז
ֶאליצור דער זון ֿפון , ֿפון ראוֿבן: די מענער װָאס זָאלן שטײן מיט אַײך

,  ֿפון יהודה7. שלומיֵאל דער זון ֿפון צוריַשָדין, שמעון ֿפון 6. שֵדיאורן
. נַתנֵאל דער זון ֿפון צֹוַערן,  ֿפון ִיׂשָׂשָכר8. ַנחשֹון דער זון ֿפון ַעמיָנָדֿבן

:  ֿפון די קינדער ֿפון יֹוסף10. ֶאליָאֿב דער זון ֿפון חלֹונען,  ֿפון זֿבולון9
ַגמליֵאל דער , ֿפון מנשה; ודןֶאליָשָמע דער זון ֿפון ַעמיה, ֿפון אֿפרים

,  ֿפון ָדן12. ַאֿביָדן דער זון ֿפון ִגדעֹונין,  ֿפון בנימין11. זון ֿפון ּפָדהצורן
ּפגִעיֵאל דער זון ֿפון ,  ֿפון ָאשר13. ַאחיעזר דער זון ֿפון ַעמיַשָדין

יַרע חַא, נֿפָּתלי ֿפון 15. ֶאלָיָסף דער זון ֿפון ְדעוֵאלן,  ֿפון ָגד14. ָעכַרנען
  . דער זון ֿפון ֵעיָננען



  במדבר

  

ֿפירשטן ֿפון ,  געװען גערוֿפענע ֿפון דער עדהן זַײנעעקידָאז די 16
 יׂשראלדי הױּפטלַײט ֿפון די טױזנטן ֿפון ; זײערע ֿפָאטערשטַאמען

דָאזיקע   און משה און ַאהרן הָאבן גענומען די17. זַײנען זײ געװען
 און זײ הָאבן 18, עמעןמענער װָאס זַײנען ָאנגערוֿפן מיט די נ

און ; אַײנגעזַאמלט די גַאנצע עדה אין ערשטן טָאג ֿפון צװײטן חֹודש
לױט זײערע , זײ הָאבן ָאנגעגעבן זײער געבורט לױט זײערע משּפחות

ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, ֿפָאטערהַײזער
הָאט , ט בַאֿפױלן משהןַאזױ װי גָאט הָא 19. ּפלױט זײערע קע, העכער

  .ער זײ געצײלט אין מדבר סיַני

זײערע געבורטן לױט , ס בָכוריׂשראל, און די קינדער ֿפון ראוֿבן 20
נָאך דער צָאל ֿפון , לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער, זײערע משּפחות

יעטװעדער מַאנסּפַארשױן ֿפון צװַאנציק , ּפלױט זײערע קע, נעמען
 21  –חיל יטלעכער װָאס גײט ַארױס אין א, יָאר ַאלט און העכער

ן זעקס און ֿפערציק עזַײנען געװ, ֿפון שֿבט ראוֿבן, זײערע געצײלטע
  . טױזנט און ֿפינף הונדערט

, זײערע געבורטן לױט זײערע משּפחות, ֿפון די קינדער ֿפון שמעון 22
, זַײנע געצײלטע נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

ן ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט ױסּפַארשיעטװעדער מַאנ, ּפט זײערע קעלױ
זײערע  23 –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , און העכער
נַײן און ֿפוֿפציק טױזנט און דרַײ , ֿפון שֿבט שמעון, געצײלטע
  . הונדערט

לױט , זײערע געבורטן לױט זײערע משּפחות, ֿפון די קינדער ֿפון ָגד 24
ֿפון צװַאנציק יָאר , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, ָאטערהַײזערזײערע ֿפ

זײערע  25 –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , ַאלט און העכער
ֿפינף און ֿפערציק טױזנט און זעקס הונדערט , ֿפון שֿבט ָגד, געצײלטע

  . און ֿפוֿפציק

, חותזײערע געבורטן לױט זײערע משּפ, ֿפון די קינדער ֿפון יהודה 26
ֿפון צװַאנציק , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

 27 –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , יָאר ַאלט און העכער
ֿפיר און זיבעציק טױזנט און , ֿפון שֿבט יהודה, זײערע געצײלטע
  . זעקס הונדערט
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, ײערע משּפחותזײערע געבורטן לױט ז, ֿפון די קינדער ֿפון ִיׂשָׂשָכר 28
ֿפון צװַאנציק , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

      29  –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , יָאר ַאלט און העכער
ֿפיר און ֿפוֿפציק טױזנט און ֿפיר , ֿפון שֿבט ִיׂשָׂשָכר, זײערע געצײלטע

  . הונדערט

, ײערע געבורטן לױט זײערע משּפחותז, ֿפון די קינדער ֿפון זֿבולון 30
ֿפון צװַאנציק , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

 31 –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , יָאר ַאלט און העכער
זיבן און ֿפוֿפציק טױזנט און ֿפיר , ֿפון שֿבט זֿבולון, זײערע געצײלטע

  .הונדערט

זײערע , ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים: סףֿפון די קינדער ֿפון יֹו 32
נָאך דער , לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער, געבורטן לױט זײערע משּפחות

איטלעכער װָאס , ָאר ַאלט און העכעריֿפון צװַאנציק , צָאל ֿפון נעמען
, ֿפון שֿבט אֿפרים, ײערע געצײלטע ז33 –חיל גײט ַארױס אין 

  .ֿפערציק טױזנט און ֿפינף הונדערט

, זײערע געבורטן לױט זײערע משּפחות, ֿפון די קינדער ֿפון מנשה 34
ֿפון צװַאנציק , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

 35 –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , יָאר ַאלט און העכער
צװײ און דרַײסיק טױזנט און צװײ , ֿפון שֿבט מנשה, זײערע געצײלטע

  . הונדערט

, זײערע געבורטן לױט זײערע משּפחות, ֿפון די קינדער ֿפון בנימין 36
ֿפון צװַאנציק , עמעןננָאך דער צָאל ֿפון , לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

 37  –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , יָאר ַאלט און העכער
ֿפינף און דרַײסיק טױזנט און ֿפיר , ֿפון שֿבט בנימין, זײערע געצײלטע

  .דערטהונ

לױט , זײערע געבורטן לױט זײערע משּפחות, ֿפון די קינדער ֿפון ָדן 38
ֿפון צװַאנציק יָאר , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, זײערע ֿפָאטערהַײזער

זײערע  39 –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , ַאלט און העכער
  . טצװײ און זעכציק טױזנט און זיבן הונדער, ֿפון שֿבט ָדן, געצײלטע

, זײערע געבורטן לױט זײערע משּפחות, ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר 40
ֿפון צװַאנציק , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער



  במדבר

  

 41 –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , יָאר ַאלט און העכער
אײן און ֿפערציק טױזנט און ֿפינף , ֿפון שֿבט ָאשר, זײערע געצײלטע

  . ערטהונד

לױט , זײערע געבורטן לױט זײערע משּפחות, נֿפָּתלידי קינדער ֿפון  42
ֿפון צװַאנציק יָאר , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען, זײערע ֿפָאטערהַײזער

זײערע  43 –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין , ַאלט און העכער
ר דרַײ און ֿפוֿפציק טױזנט און ֿפי, נֿפָּתליֿפון שֿבט , געצײלטע
  . הונדערט

און , דָאס זַײנען די געצײלטע װָאס משה און ַאהרן הָאבן געצײלט 44
צו אײן מַאן ֿפון זַײן ֿפָאטערהױז , צװעלף מַאן; יׂשראלדי ֿפירשטן ֿפון 
 יׂשראלאון ַאלע געצײלטע ֿפון די קינדער ֿפון  45. זַײנען זײ געװען

,  און העכערֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער
 46זַײנען געװען , יׂשראל אין –חיל איטלעכער װָאס גײט ַארױס אין 

ַאלע געצײלטע זַײנען געװען זעקס מָאל הונדערט טױזנט און דרַײ 
  ָאבער די לִוִיים לױט זײער 47. טױזנט און ֿפינף הונדערט און ֿפוֿפציק

  .ֿפָאטערשטַאם זַײנען ניט געצײלט געװָארן צװישן זײ

דעם שֿבט ֵלִוי  49: ַאזױ צו זָאגן, ן גָאט הָאט גערעדט צו משהןאו 48 
און זײער צָאל זָאלסטו ניט אױֿפנעמען , ָאבער זָאלסטו ניט צײלן

נָאר דו שטעל די לִוִיים איבער דעם  50. יׂשראלצװישן די קינדער ֿפון 
און איבער ַאלץ װָאס , און איבער ַאלע זַײנע ּכלים, ִמשּכן ֿפון געזעץ

, און ַאלע זַײנע ּכלים, זײ זָאלן טרָאגן דעם ִמשּכן; הערט צו איםגע
און רונד ַארום דעם ִמשּכן זָאלן זײ ; און זײ זָאלן אים בַאדינען

,  ֿפון ִמשּכן זָאלן אים די לִוִיים ַארָאּפנעמעןצִיעןאון בַײם  51. לַאגערן
 און דער ,און בַײם רוען ֿפון ִמשּכן זָאלן אים די לִוִיים אױֿפשטעלן

און די קינדער ֿפון  52. ֿפרעמדער װָאס גענענט זָאל געטײט װערן
און איטלעכער בַײ ,  זָאלן לַאגערן איטלעכער אין זַײן לַאגעריׂשראל

און די לִוִיים זָאלן לַאגערן רונד  53. לױט זײערע מחנות, ֿפָאןַײן ז
רן אױף דער ּכדי עס זָאל ניט זַײן ַא צָא, ַארום דעם ִמשּכן ֿפון געזעץ

און די לִוִיים זָאלן היטן די היטונג . יׂשראלעדה ֿפון די קינדער ֿפון 
  . ֿפון דעם ִמשּכן ֿפון געזעץ

ַאזױ װי ַאלץ װָאס ;  הָאבן ַאזױ געטָאןיׂשראלאון די קינדער ֿפון  54
  .ַאזױ הָאבן זײ געטָאן, גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן
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ַאזױ צו ,  צו ַאהרֹנען און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און1ב
  : זָאגן

, לױט די צײכנס ֿפון זײערע ֿפָאטערהַײזער, איטלעכער בַײ זַײן ֿפָאן 2
ַאקעגנאיבער רונד ַארום דעם ; יׂשראלזָאלן לַאגערן די קינדער ֿפון 

און די װָאס לַאגערן אין מזרח צו  3. מֹועד זָאלן זײ לַאגערן-אֹוהל
ן ֿפון דעם לַאגער ֿפון יהודה לױט זײערע די ֿפָא: זונאױֿפגַאנג זָאלן זַײן

ַנחשֹון דעם זון , מיט דעם ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון יהודה, מחנות
ֿפיר און זיבעציק ,  זײערע געצײלטע– חילאון זַײן  4 ,ֿפון ַעמיָנָדֿבן

שֿבט : און די װָאס לַאגערן לעבן אים 5. טױזנט און זעקס הונדערט
נַתנֵאל דעם זון , שט ֿפון די קינדער ֿפון ִיׂששָכרמיט דעם ֿפיר, ִיׂשָׂשָכר

ֿפיר און ֿפוֿפציק טױזנט , זַײנע געצײלטע – חילאון זַײן   6 ,ֿפון צֹוַערן
מיט דעם ֿפירשט ֿפון די קינדער , שֿבט זֿבולון 7; און ֿפיר הונדערט

זַײנע  – חילאון זַײן  8, לֹונעןֵחֶאליָאֿב דעם זון ֿפון , ֿפון זֿבולון
ַאלע  9. זיבן און ֿפוֿפציק טױזנט און ֿפיר הונדערט, ײלטעגעצ

הונדערט און ַאכציק טױזנט : געצײלטע ֿפון דעם לַאגער ֿפון יהודה
זײ זָאלן . לױט זײערע מחנות, און זעקס טױזנט און ֿפיר הונדערט

  .  צוערשטצִיען

ערע לױט זײ, די ֿפָאן ֿפון דעם לַאגער ֿפון ראוֿבן זָאל זַײן צו ָדרום 10
ֶאליצור דעם זון , מיט דעם ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ראוֿבן, מחנות

זעקס און ֿפערציק , זַײנע געצײלטע – חילאון זַײן  11, ֿפון שֵדיאורן
שֿבט : און די װָאס לַאגערן לעבן אים 12. טױזנט און ֿפינף הונדערט

דעם שלומיֵאל , מיט דעם ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון שמעון, שמעון
נַײן און , זײערע געצײלטע – חילאון זַײן  13 ,זון ֿפון צוריַשָדין

מיט דעם ֿפירשט , און שֿבט ָגד 14; ֿפוֿפציק טױזנט און דרַײ הונדערט
 – חילאון זַײן  15, ֶאלָיָסף דעם זון ֿפון ְרעוֵאלן, ֿפון די קינדער ֿפון ָגד

ונדערט און ֿפינף און ֿפערציק טױזנט און זעקס ה, זײערע געצײלטע
  . ֿפוֿפציק

הונדערט טױזנט און , ַאלע געצײלטע ֿפון דעם לַאגער ֿפון ראוֿבן 16
לױט זײערע , אײן און ֿפוֿפציק טױזנט און ֿפיר הונדערט און ֿפוֿפציק

  .  די צװײטעצִיעןאון זײ זָאלן . מחנות
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ן  אין מיטצִיעןזָאל , דער לַאגער ֿפון די לִוִיים, מֹועד-און דער אֹוהל 17
איטלעכער אױף ; צִיעןַאזױ זָאלן זײ , ַאזױ װי זײ רוען; ֿפון די לַאגערן

  . זַײן ָארט לױט זײערע ֿפָאנעס

די ֿפָאן ֿפון דעם לַאגער ֿפון אֿפרים לױט זײער מחנות זָאל זַײן צו  18
ֶאליָשָמע דעם זון , מיט דעם ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים, מערֿב

ֿפערציק טױזנט , זײערע געצײלטע – חילן זַײן  או19 ,ֿפון ַעמיהודן
מיט דעם ֿפירשט ,  און לעבן אים שֿבט מנשה20 .און ֿפינף הונדערט

 און זַײן 21 ,ַגמליֵאל דעם זון ֿפון ּפָדהצורן, ֿפון די קינדער ֿפון מנשה
צװײ און דרַײסיק טױזנט און צװײ , זײערע געצײלטע – חיל

ט דעם ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון מי, און שֿבט בנימין 22; הונדערט
זײערע  – חילאון זַײן  23, ַאֿביָדן דעם זון ֿפון ִגדעֹונין, בנימין

ַאלע  24. ֿפינף און דרַײסיק טױזנט און ֿפיר הונדערט, געצײלטע
הונדערט טױזנט און ַאכט , געצײלטע ֿפון דעם לַאגער ֿפון אֿפרים

 די צִיען זײ זָאלן און. לױט זײערע מחנות, טױזנט און הונדערט
  . דריטע

לױט זײערע , די ֿפָאן ֿפון דעם לַאגער ֿפון ָדן זָאל זַײן צו צֿפון 25
ַאחיעזר דעם זון ֿפון , מיט דעם ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ָדן, מחנות

צװײ און זעכציק , זײערע געצײלטע – חילאון זַײן  26, ַעמיַשָדין
שֿבט : װָאס לַאגערן לעבן איםאון די  27. טױזנט און זיבן הונדערט

ּפגִעיֵאל דעם זון ֿפון , מיט דעם ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר, ָאשר
אײן און ֿפערציק טױזנט , זײערע געצײלטע – חילאון זַײן  28, ָעכָרנען

מיט דעם ֿפירשט ֿפון די , נֿפָּתליאון שֿבט  29; און ֿפינף הונדערט
 – חילאון זַײן  30,  דעם זון ֿפון ֵעיָננעןיַרעחַא, נֿפָּתליקינדער ֿפון 

ַאלע  31. דרַײ און ֿפוֿפציק טױזנט און ֿפיר הונדערט, זײערע געצײלטע
הונדערט טױזנט און זיבן און , געצײלטע ֿפון דעם לַאגער ֿפון ָדן

לעצט לױט ו צצִיעןזײ זָאלן . ֿפוֿפציק טױזנט און זעקס הונדערט
  . זײערע ֿפָאנעס

לױט זײערע , יׂשראלן די געצײלטע ֿפון די קינדער ֿפון דָאס זַײנע 32
, לױט זײערע מחנות, ַאלע געצײלטע ֿפון די לַאגערן; ֿפָאטערהַײזער

זַײנען געװען זעקס מָאל הונדערט טױזנט און דרַײ טױזנט און ֿפינף 
ָאבער די לִוִיים זַײנען ניט געצײלט געװָארן  33. הונדערט און ֿפוֿפציק

  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן; יׂשראלער ֿפון צװישן די קינד
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ג

 הָאבן געטָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט יׂשראלאון די קינדער ֿפון  34
און , ַאזױ הָאבן זײ גערוט לױט זײערע ֿפָאנעס; הָאט בַאֿפױלן משהן

בַײ זַײן , איטלעכער לױט זַײנע משּפחות, ַאזױ הָאבן זײ געצױגן
  .ֿפָאטערהױז

  

װען ,  דָאס זַײנען די געבורטן ֿפון ַאהרֹנען און ֿפון משהן און1
און דָאס  2. גָאט הָאט גערעדט מיט משהן אױֿפן בַארג סיַני

, ֶאלָעָזר, און ַאֿביהוא, דער בָכור ָנָדֿב: זַײנען די נעמען ֿפון ַאהרנס זין
די געזַאלבטע , דָאס זַײנען די נעמען ֿפון ַאהרנס זין 3. ָתָמראיאון 
און  4 .הנים װָאס מע הָאט דערֿפילט זײער הַאנט צו טָאן די ּכהונהּכֹ

ָנָדֿב און ַאֿביהוא זַײנען געשטָארבן ֿפַאר גָאט װען זײ הָאבן געברַאכט 
און קײן קינדער הָאבן זײ , אין מדבר סיַני, ֿפרעמד ֿפַײער ֿפַאר גָאט

נים לעבן זײער יָתָמר זַײנען געװָארן ּכֹהאאון ֶאלָעָזר און ; ניט געהַאט
  . ֿפָאטער ַאהרֹנען

מַאך גענענען  6: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 5
און זײ , און זָאלסט אים שטעלן ֿפַאר ַאהרן דעם ּכֹהן, דעם שֿבט ֵלִוי

און זײ זָאלן היטן זַײן היטונג און די היטונג ֿפון  7. זָאלן אים בַאדינען
. צו דינען דעם דינסט ֿפון ִמשּכן, מֹועד-אֹוהל דער גַאנצער עדה ֿפַארן

און די היטונג ֿפון די , מֹועד-זָאלן היטן ַאלע ּכלים ֿפון אֹוהל און זײ 8
 זָאלסט געבן  9. צו דינען דעם דינסט ֿפון ִמשּכן, יׂשראלקינדער ֿפון 

ָאּפגעגעבן זַײנען זײ ָאּפגעגעבן ; די לִוִיים צו ַאהרֹנען און צו זַײנע זין
ַאהרֹנען און זַײנע זין  און 10. יׂשראלצו אים ֿפון די קינדער ֿפון 

און דער ֿפרעמדער , זײ זָאלן היטן זײער ּכהונה, זָאלסטו בַאֿפעלן
  . װָאס גענענט זָאל געטײט װערן

, זע, איך און 12: ַאזױ צו זָאגן, גָאט הָאט גערעדט צו משהן און 11
 ָאנשטָאט יׂשראלדי קינדער ֿפון הָאב גענומען די לִוִיים ֿפון צװישן 

איטלעכן בָכור װָאס עֿפנט דעם טרַאכט צװישן די קינדער ֿפון 
רום צו מיר  װָָא13 .און די לִוִיים זָאלן געהערן צו מיר; יׂשראל

אין דעם טָאג װָאס איך הָאב דערשלָאגן ; געהערט איטלעכער בָכור
ליקט צו מיר איטלעכן בָכור אין לַאנד ִמצַרִים הָאב איך געהײ

צו מיר זָאלן . ֿפון ַא מענטשן ביז ַא בהמה, יׂשראלאיטלעכן בָכור אין 
  . איך בין יהוה: זײ געהערן
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  : ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן אין מדבר סיַני 14
  
לױט זײערע , ל די קינדער ֿפון ֵלִוי לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער צײ15

ַארשױן ֿפון ַא חֹודש ַאלט און העכער איטלעכן מַאנסּפ; משּפחות
  . זָאלסטו זײ צײלן

ַאזױ װי ער , און משה הָאט זײ געצײלט לױט דעם מױל ֿפון גָאט 16
 און דָאס זַײנען געװען די זין ֿפון ֵלִוין מיט 17 .איז בַאֿפױלן געװָארן

און דָאס זַײנען די  18. און מָררי, און קָהת, ֵגרשֹון: זײערע נעמען
. און ִשמִעי, ִלֿבני: ֿפון די זין ֿפון ֵגרשֹונען לױט זײערע משּפחותנעמען 

, רצָהאון י, ַעמָרם: און די זין ֿפון קָהתן לױט זײערע משּפחות 19
: און די זין ֿפון מָררין לױט זײערע משּפחות 20. און עוזיֵאל, ֿברֹוןֶח

רע  דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון ֵלִוי לױט זײע.יאון מוֵש, ַמחלי
  . ֿפָאטערהַײזער

און די משּפחה ֿפון די , ֿפון ֵגרשֹונען די משּפחה ֿפון די ִלֿבנים 21
 זײערע 22 .דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון די ֵגרשונים; ִשמִעים

געצײלטע לױט דער צָאל ֿפון ַאלע מַאנסּפַארשױנען ֿפון ַא חֹודש ַאלט 
ױזנט און ֿפינף  זײערע געצײלטע זַײנען געװען זיבן ט–און העכער 

די משּפחות ֿפון די ֵגרשונים הָאבן געלַאגערט הינטער  23. הונדערט
 און דער ֿפירשט ֿפון דעם ֿפָאטערהױז ֿפון די 24 .דעם ִמשּכן צו מערֿב

און די היטונג ֿפון  25. ֵגרשונים איז געװען ֶאלָיָסף דער זון ֿפון ָלֵאלן
און , איז געװען דער ִמשּכןמֹועד -די קינדער ֿפון ֵגרשֹון בַײם אֹוהל

  26 ,מֹועד-און דער טירֿפָארהַאנג ֿפון אֹוהל, זַײן צודעק, דָאס געצעלט
און דער טירֿפָארהַאנג ֿפון דעם , און די ַארומהַאנגען ֿפון דעם הױף

, און זַײנע שטריק, הױף װָאס רונד ַארום דעם ִמשּכן און דעם מזבח
  .מיט ַאלע זַײנע צובַאהער

און די משּפחה ֿפון די , ון קָהתן די משּפחה ֿפון די ַעמָרמיםאון ֿפ 27
און די משּפחה ֿפון די , און די משּפחה ֿפון די חֿברֹונים, ריםִיצָה

 לױט דער צָאל 28 :דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון די קָהתים; עוזיֵאלים
 ַאכט טױזנט, ֿפון ַאלע מַאנסּפַארשױנען ֿפון ַא חֹודש ַאלט און העכער

די  29. און זעקס הונדערט װָאס היטן די היטונג ֿפון הײליקטום
 זַײט ֿפון ןַײבמשּפחות ֿפון די קינדער ֿפון קָהת הָאבן געלַאגערט 

 און דער ֿפירשט ֿפון דעם ֿפָאטערהױז ֿפון די 30 .צו ָדרום, ִמשּכן
  .זיֵאלןומשּפחות ֿפון די קָהתים איז געװען ֶאליָצֿפן דער זון ֿפון ע
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און די , און דער טיש, און זײער היטונג איז געװען דער ָארון 31
, און די הײליקע ּכלים װָאס מע דינט מיט זײ, און די מזבחות, מנֹורה

  . און ַאלע זַײנע צובַאהער, און דער ֿפָארהַאנג

און דער ֿפירשט איבער די ֿפירשטן ֿפון די לִוִיים איז געװען ֶאלָעָזר  32
 היטן די װָאסדער אױֿפזעער איבער די , דעם ּכֹהןדער זון ֿפון ַאהרן 

  . היטונג ֿפון דעם הײליקטום

און די משּפחה ֿפון די , ֿפון מָררין די משּפחה ֿפון די ַמחלים 33
און זײערע געצײלטע  34. דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון מָררי; יםמוש

 און לױט דער צָאל ֿפון ַאלע מַאנסּפַארשױנען ֿפון ַא חֹודש ַאלט
און דער  35. העכער זַײנען געװען זעקס טױזנט און צװײ הונדערט

ֿפירשט ֿפון דעם ֿפָאטערהױז ֿפון די משּפחות ֿפון מָררי איז געװען 
 זַײט ֿפון ִמשּכן בײןזײ הָאבן געלַאגערט . צוריֵאל דער זון ֿפון ַאֿביחילן

ָררי איז און די געשטעלטע היטונג ֿפון די קינדער ֿפון מ 36. צו צֿפון
און , און זַײנע זַײלן, און זַײנע ריגלען, די ברעטער ֿפון ִמשּכן: געװען

און  37; און ַאלע זַײנע צובַאהער, און ַאלע זַײנע ּכלים, זַײנע שװעלן
און זײערע , און זײערע שװעלן, די זַײלן ֿפון הױף רונד ַארום

  . און זײערע שטריק, ֿפלעקלעך

ֿפַאר דעם , גערט ֿפַאר דעם ִמשּכן צו מזרחאון די װָאס הָאבן געלַא 38
און ַאהרן און זַײנע , זַײנען געװען משה, מֹועד צו זונאױֿפגַאנג-אֹוהל
ֿפַאר דער היטונג , װָאס הָאבן געהיט די היטונג ֿפון הײליקטום, זין

הָאט , און דער ֿפרעמדער װָאס גענענט; יׂשראלֿפון די קינדער ֿפון 
  . געזָאלט געטײט װערן

װָאס משה און ַאהרן הָאבן געצײלט , ַאלע געצײלטע ֿפון די לִוִיים 39
ַאלע מַאנסּפַארשױנען , נָאך זײערע משּפחות, לױט דעם מױל ֿפון גָאט

  . צװײ און צװַאנציק טױזנט, ֿפון ַא חֹודש ַאלט און העכער

צײל ַאלע ערשטגעבָארענע : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 40
 ֿפון ַא חֹודש ַאלט און יׂשראל ֿפון די קינדער ֿפון מַאנסּפַארשױנען

און זָאלסט  41. און נעם אױף די צָאל ֿפון זײערע נעמען, העכער
די לִוִיים ָאנשטָאט ַאלע בכֹורים צװישן די , גָאט, נעמען ֿפַאר מיר

און די בהמות ֿפון די לִוִיים ָאנשטָאט ַאלע , יׂשראלקינדער ֿפון 
  . יׂשראלהמות ֿפון די קינדער ֿפון בכֹורים צװישן די ב
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ד

, ַאזױ װי גָאט הָאט אים בַאֿפױלן, און משה הָאט איבערגעצײלט 42
און ַאלע  43 .יׂשראלַאלע בכֹורים צװישן די קינדער ֿפון 

ֿפון ַא , לױט דער צָאל ֿפון נעמען, ערשטגעבָארענע מַאנסּפַארשױנען
ַײנען געװען צװײ און ז, נָאך זײערע געצײלטע, חֹודש ַאלט און העכער

  . צװַאנציק טױזנט און צװײ הונדערט און דרַײ און זיבעציק

נעם די לִוִיים  45: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 44
און די בהמות , יׂשראלָאנשטָאט ַאלע בכֹורים צװישן די קינדער ֿפון 

 זָאלן געהערן צו און די לִוִיים, ֿפון די לִוִיים ָאנשטָאט זײערע בהמות
און צום אױסלײז ֿפַאר די צװײ הונדערט און דרַײ און  46. גָאט, מיר

 װָאס קומען אױס יׂשראלזיבעציק ֿפון די בכֹורים ֿפון די קינדער ֿפון 
צו ֿפינף ֶשקל ֿפון ַא , זָאלסטו נעמען צו ֿפינף  47, מער ֿפון די לִוִיים

צװַאנציק ֵגָרה דער , עןאױֿפן הײליקן ֶשקל זָאלסטו עס נעמ; קָאּפ
: און זָאלסט געבן דָאס געלט צו ַאהרֹנען און צו זַײנע זין 48. ֶשקל

  . דעם אױסלײז ֿפַאר די װָאס קומען אױס מער צװישן זײ

ן דָאס אױסלײזגעלט ֿפון די װָאס זַײנען עהָאט משה גענומ 49
ט געװָארן דורך די לײזן מער װי די װָאס זַײנען אױסגעעאױסגעקומ

 הָאט ער גענומען יׂשראלֿפון די בכֹורים ֿפון די קינדער ֿפון  50; ִייםלִו
אױֿפן , טױזנט און דרַײ הונדערט און ֿפינף און זעכציק: דָאס געלט

און משה הָאט געגעבן דָאס אױסלײזגעלט צו  51. הײליקן ֶשקל
ַאזױ װי גָאט הָאט , לױט דעם מױל ֿפון גָאט, ַאהרֹנען און צו זַײנע זין

  .ן בַאֿפױלןמשה

  

: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען1
נעם אױף די צָאל ֿפון די קינדער ֿפון קָהת ֿפון צװישן די  2

 3, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער, לױט זײערע משּפחות, קינדער ֿפון ֵלִוי
, לטאון ביז ֿפוֿפציק יָאר ַא, ֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט און העכער
- צו טָאן ַארבעט אין אֹוהל, איטלעכן װָאס גײט ַארַײן אין דינסט

מֹועד -דָאס איז דער דינסט ֿפון די קינדער ֿפון קָהת אין אֹוהל 4. מֹועד
ַאהרן און זַײנע זין זָאלן קומען  5: ןקײטסטע הײלייקַארום די הײל

ת ֿפון און זײ זָאלן ַארָאּפנעמען דעם ּפרֹוֶכ,  ֿפון לַאגערצִיעןבַײם 
און זײ זָאלן  6. און צודעקן דערמיט דעם ָארון ֿפון געזעץ, צװישנשײד

טן ֿפון און ַאריבערשּפרײ, ֿפעל-שחַארױֿפטָאן דערױף ַא צודעק ֿפון ַּת



  במדבר

  

. און ַארַײנטָאן זַײנע שטַאנגען, ן ַא טוך ֿפון לױטער בלָאער װָאלֿבאױ
טן ַא טוך ֿפון ּפרײֿפַארשאון אױף דעם טיש ֿפון ָאנגעזיכט זָאלן זײ  7

און די , און די שָאלן, און ַארױֿפטָאן דערױף די שיסלען, בלָאער װָאל
און דָאס שטענדיקע ברױט זָאל ; און די בעכערס ֿפַאר גיסונג, קַאנען

טן אױף זײ ַא טוך ֿפון און זײ זָאלן ֿפַארשּפרײ 8. בלַײבן דערױף
, ֿפעל-ון ַּתחשאון דָאס ַאריבערדעקן מיט ַא צודעק ֿפ, װערמילרױט

און זײ זָאלן נעמען ַא טוך ֿפון  9. און ַארַײנטָאן זַײנע שטַאנגען
און אירע , און ַאריבערדעקן די מנֹורה ֿפַאר לַײכטונג, בלָאער װָאל

און ַאלע אירע , און אירע ַאשֿפענדלעך, און אירע צװענגלעך, רערלעך
ָאלן ַארַײנטָאן זי און זײ ז 10. אײלגעֿפעסן װָאס מע בַאדינט זי מיט זײ

און ַארױֿפטָאן אױף , ֿפעל-און ַאלע אירע ּכלים אין ַא צודעק ֿפון ַּתחש
טן דערנעם מזבח זָאלן זײ ֿפַארשּפרײאון אױף דעם גיל 11. ַא שטַאנג

און אים ַאריבערדעקן מיט ַא צודעק ֿפון , ַא טוך ֿפון בלָאער װָאל
און זײ זָאלן נעמען ַאלע  12 .און ַארַײנטָאן זַײנע שטַאנגען, ֿפעל-ַּתחש

און זײ , ּכלים ֿפון דינסט װָאס מע דינט מיט זײ אין הײליקטום
און זײ ַאריבערדעקן מיט ַא , ַארַײנטָאן אין ַא טוך ֿפון בלָאער װָאל

און זײ זָאלן  13. און ַארױֿפטָאן אױף ַא שטַאנג, ֿפעל-צודעק ֿפון ַּתחש
ַארשּפרַײטן אױף אים ַא טוך ֿפון און ֿפ, ָאּפרײניקן די ַאש ֿפון מזבח

און זײ זָאלן ַארױֿפטָאן אױף אים ַאלע זַײנע ּכלים װָאס מע  14. ּפורּפל
, ֿפלעןואון די ש, די גָאּפלען, רֿפַאנעןדי ֿפַײע, דינט מיט זײ אױף אים

און זײ זָאלן ; מזבח ַאלע ּכלים ֿפון –און די שּפרענגבעקנס 
און ַארַײנטָאן , ֿפעל-ק ֿפון ַּתחשטן אױף אים ַא צודעַאריבערשּפרײ

און ַאז ַאהרן און זַײנע זין הָאבן געענדיקט  15. זַײנע שטַאנגען
,  ֿפון לַאגערצִיעןבַײם , און ַאלע הײליקע ּכלים, צודעקן דָאס הײליקע

ָאבער זײ ; זײ צו טרָאגן, זָאלן דערנָאך קומען די קינדער ֿפון קָהת
דָאס . װָארום זײ װעלן שטַארבן,  הײליקןזָאלן זיך ניט ָאנרירן ָאן דעם

און  16. מֹועד-איז װָאס די קינדער ֿפון קָהת דַארֿפן טרָאגן ֿפון אֹוהל
די אױֿפזעונג ֿפון ֶאלָעָזר דעם זון ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהן זָאל זַײן איבער 

, און דעם װַײרױך ֿפון שמעקעדיקע געװירצן, דעם אײל ֿפַאר לַײכטונג
די ; און דעם אײל ֿפון זַאלבונג, קן שּפַײזָאּפֿפעראון דעם שטענדי

סַײ דָאס , ונג איבער דעם גַאנצן ִמשּכן מיט ַאלץ װָאס אין איםעאױֿפז
  . און סַײ זַײנע ּכלים, הײליקטום

 18: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען 17
ט ֿפון די משּפחות ֿפון איר זָאלט ניט לָאזן ֿפַארשניטן װערן דעם שֿב

ּכדי זײ , נַײערט ַאזױ טוט מיט זײ 19; ֿפון צװישן די לִוִיים, די קָהתים
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װען זײ גענענען צו די הײליקסטע , זָאלן לעבן און ניט שטַארבן
און זײ שטעלן , ַאהרן און זַײנע זין זָאלן ַארַײנגײן: ןקײטהײלי

און זײ  20. ׂשאאון בַײ זַײן מ, יעטװעדער אײנעם אױף זַײן דינסט
און , עמט דָאס הײליקטוםזָאלן ניט ַארַײנגײן זען װי מע צענ

  .שטַארבן

   ָנׂשא
נעם אױף די  22: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 21

לױט , צָאל אױך ֿפון די קינדער ֿפון ֵגרשֹון לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער
ביז ֿפוֿפציק , און העכערֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט  23 .זײערע משּפחות

, איטלעכן װָאס קומט דינען אין דינסט, זָאלסטו זײ צײלן, יָאר ַאלט
דָאס איז דער דינסט ֿפון די  24. מֹועד-צו טָאן ַארבעט אין אֹוהל

זײ זָאלן  25: משּפחות ֿפון די ֵגרשונים בַײם ַארבעטן און בַײם טרָאגן
, זַײן צודעק, מֹועד-דעם אֹוהלאון , טרָאגן די ֿפָארהַאנגען ֿפון ִמשּכן

און דעם , ן איבער איםֿבֿפעל װָאס אױ-און דעם צודעק ֿפון ַּתחש
און , און די ַארומהַאנגען ֿפון הױף 26: מֹועד-טירֿפָארהַאנג ֿפון אֹוהל

דעם טירֿפָארהַאנג ֿפון טױער ֿפון דעם הױף װָאס רונד ַארום דעם 
 און ַאלע זײערע ,און זײערע שטריק, ִמשּכן און דעם מזבח

  און ַאלץ װָאס דַארף דערמיט געטָאן װערן ; ַארבעטגעצַײג
לױט דעם מױל ֿפון ַאהרֹנען און זַײנע זין זָאל געשען  27. זָאלן זײ טָאן

אין ַאל זײער , דער גַאנצער דינסט ֿפון די קינדער ֿפון די ֵגרשונים
בן אין זײער און איר זָאלט איבערגע; און אין ַאל זײער דינסט, טרָאגן

דָאס איז דער דינסט ֿפון די  28. היטונג ַאלץ װָאס זײ דַארֿפן טרָאגן
און זײער ; מֹועד-משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון די ֵגרשונים אין אֹוהל

יָתָמר דעם זון ֿפון ַאהרן אהיטוגן זָאל זַײן אונטער דער הַאנט ֿפון 
  . דעם ּכֹהן

, לסטו צײלן לױט זײערע משּפחות זָאךזײ אױ, די קינדער ֿפון מָררי 29
און , ֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט און העכער 30. לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

איטלעכן װָאס גײט ַארַײן , זָאלסטו זײ צײלן, ביז ֿפוֿפציק יָאר ַאלט
און דָאס איז װָאס  31. מֹועד-אין דינסט צו טָאן די ַארבעט ֿפון אֹוהל

- לױט זײער גַאנצן דינסט אין אֹוהל, ןזײ דַארֿפן ָאּפהיטן צו טרָאג
און , און זַײנע זַײלן, און זַײנע ריגלען, די ברעטער ֿפון ִמשּכן: מֹועד

און זײערע , און די זַײלן ֿפון הױף רונד ַארום 32; זַײנע שװעלן



  במדבר

  

 ַאלע זײערע –און זײערע שטריק , און זײערע ֿפלעקלעך, שװעלן
מיט די נעמען זָאלט איר און . און ַאלע זײערע צובַאהער, זַאכן

דָאס איז  33. אױסצײלן די זַאכן װָאס זײ דַארֿפן ָאּפהיטן צו טרָאגן
לױט ַאל זײער , דער דינסט ֿפון די משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון מָררי

יָתָמר דעם זון ֿפון אאונטער דער הַאנט ֿפון , מֹועד-דינסט אין אֹוהל
  . ַאהרן דעם ּכֹהן

 די טלירשטן ֿפון דער עדה הָאבן געצײרן און די ֿפאון משה און ַאה 34
און לױט זײערע , קינדער ֿפון די קָהתים לױט זײערע משּפחות

און ביז ֿפוֿפציק , ֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט און העכער 35, ֿפָאטערהַײזער
איטלעכן װָאס איז ַארַײן אין דינסט צו דער ַארבעט אין , יָאר ַאלט

זַײנען , ערע געצײלטע לױט זײערע משּפחותאון זײ 36. מֹועד-אֹוהל
דָאס זַײנען די  37. געװען צװײ טױזנט זיבן הונדערט און ֿפוֿפציק

ַאלע װָאס הָאבן געדינט , געצײלטע ֿפון די משּפחות ֿפון די קָהתים
די װָאס משה און ַאהרן הָאבן געצײלט לױט דעם , מֹועד-אין אֹוהל

  . מױל ֿפון גָאט דורך משהן

, י געצײלטע ֿפון די קינדער ֿפון ֵגרשֹון לױט זײערע משּפחותאון ד 38
, ֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט און העכער 39, און לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

איטלעכער װָאס איז ַארַײן אין דינסט צו , און ביז ֿפוֿפציק יָאר ַאלט
זײערע געצײלטע לױט זײערע  40 .מֹועד-דער ַארבעט אין אֹוהל

זַײנען געװען צװײ טױזנט און ,  זײערע ֿפָאטערהַײזערלױט, משּפחות
דָאס זַײנען די געצײלטע ֿפון די  41. זעקס הונדערט און דרַײסיק

ַאלע װָאס הָאבן געדינט אין , משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון ֵגרשֹון
די װָאס משה און ַאהרן הָאבן געצײלט לױט דעם מױל , מֹועד-אֹוהל

  . ֿפון גָאט

עצײלטע ֿפון די משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון מָררי לױט ון די ג א42
ֿפון דרַײסיק יָאר  43, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער, זײערע משּפחות
איטלעכער װָאס איז , און ביז ֿפוֿפציק יָאר ַאלט, ַאלט און העכער

   זײערע 44מֹועד -ַארַײן אין דינסט צו דער ַארבעט אין אֹוהל
זַײנען געװען דרַײ טױזנט און צװײ , ותגעצײלטע לױט זײערע משּפח

דָאס זַײנען די געצײלטע ֿפון די משּפחות ֿפון די קינדער  45. הונדערט
װָאס משה און ַאהרן הָאבן געצײלט לױט דעם מױל ֿפון , ֿפון מָררי

  . גָאט דורך משהן
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ה

 יׂשראלע װָאס משה און ַאהרן און די ֿפירשטן ֿפון טלַאלע געצײ 46
און לױט זײערע , ון די לִוִיים לױט זײערע משּפחותהָאבן געצײלט ֿפ
און ביז ֿפוֿפציק , ֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט און העכער 47, ֿפָאטערהַײזער

איטלעכער װָאס איז געקומען דינען דעם דינסט ֿפון , יָאר ַאלט
 זײערע 48. מֹועד-אין אֹוהל, און דעם דיסנט ֿפון טרָאגן, ַארבעט

.  ַאכט טױזנט און ֿפינף הונדערט און ַאכציקגעצײלטע זַײנען געװען
לױט דעם מױל ֿפון גָאט דורך משהן הָאט מען זײ געשטעלט  49

ַאזױ איז געװען . יעטװעדער מַאן אױף זַײן דינסט און אױף זַײן מׂשא
  .ג װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהןזײער צײלונ

  

ֿפעל די  בַא2:ו זָאגןצַאזױ ,  און גָאט  הָאט גערעדט צו משהן1
זײ זָאלן ַארױסשיקן ֿפון לַאגער איטלעכן , יׂשראלקינדער  ֿפון 

כן װָאס איז אומרײן ֿפון  עאון איטל, און איטלעכן ֿפלוסיקן, מצורע
 אױסן ,סַײ ַא זכר סַײ ַא נקֿבה זָאלט איר ַארױסשיקן 3. ַא טױטן לַײב

ײניקן ּכדי זײ זָאלן ניט  ֿפַאראומר, לַאגער זָאלט איר זײ ַארױסשיקן
  . זײערע לַאגערן װָאס איך רו צװישן זײ

און זײ הָאבן זײ ,  ַאזױ געטָאןיׂשראלהָאבן די קינדער ֿפון   4
, ַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט צו משהן; ַארױסגעשיקט אױסן לַאגער

  .  געטָאןיׂשראלַאזױ הָאבן די קינדער ֿפון 

 צו די רעד 6 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 5
  : יׂשראלקינדער ֿפון 

, ַאז זײ װעלן בַאגײן עּפעס ַא מענטשלעכע זינד, ַא מַאן ָאדער ַא ֿפרױ
, און יענע זעל װעט זיך ֿפַארשולדיקן, צו ֿפעלשן ַא ֿפעלשונג ָאן גָאט

; זָאלן זײ זיך מתװדה זַײן אױף זײערע זינד װָאס זײ הָאבן בַאגַאנגען 7
און צָאלײגן , לדיקונגו ֿפון זַײן ֿפַארשאון ער זָאל אומקערן דעם קרן

און ָאּפגעבן צו דעם קעגן װעמען ער הָאט , דערצו ַא ֿפינֿפטל דערֿפון
װעמען , און ַאז דער מַאן הָאט ניט קײן קרוֿב 8 .זיך ֿפַארשולדיקט

זָאל דָאס ֿפַארשולדיקטע װָאס , אומצוקערן דָאס ֿפַארשולדיקטע
ַאחוץ דעם ; צום ּכֹהן, צו גָאטגעהערן , דַארף אומגעקערט װערן

  . װָאס דערמיט זָאל מען מכּפר זַײן אױף אים, װידער ֿפון ֿפַארגעבונג
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ֿפון ַאלע געהײליקטע זַאכן ֿפון די , און יעטװעדער ָאּפשײדונג 9
זָאל געהערן צו , װָאס זײ װעלן ברענגען צום ּכֹהן, יׂשראלקינדער ֿפון 

ֿפון איטלעכן זָאלן געהערן צו  און די געהײליקטע זַאכן  10 .אים
  . זָאל געהערן צו אים, װָאס עמיצער װעט געבן צום ּכֹהן: אים

רעד צו די  12 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 11
  : און זָאלסטו זָאגן צו זײ, יׂשראלקינדער ֿפון 

און װעט ֿפעלשן ַא , ַאז עמיצן אײנעמס װַײב װעט ַארָאּפ ֿפון װעג
 און ַא מַאן װעט ליגן מיט איר ַא בַײשלָאף ֿפון 13 ,ֿפעלשונג ָאן אים

װַײל זי , און עס װעט זַײן ֿפַארהױלן ֿפון די אױגן ֿפון איר מַאן, זָאמען
און קײן עדות , איז ֿפַאראומרײניקט געװָארן ֿפַארבָארגענערהײט

ן ַא  או14 ;און זי איז ניט געכַאּפט געװָארן, ַאקעגן איר איז ניטָא
און ער װעט װערן , גַײסט ֿפון אײֿפערזוכט װעט קומען אױף אים

; װען זי איז ֿפַאראומרײניקט געװָארן, אײֿפערזיכטיק אױף זַײן װַײב
און ער װעט , ָאדער ַא גַײסט ֿפון אײֿפערזוכט װעט קומען אױף אים

און זי איז ניט ֿפַאראומרײניקט , װערן אײֿפערזיכטיק אױף זַײן װַײב
און ברענגען ,  זָאל דער מַאן ברענגען זַײן װַײב צום ּכֹהן15 ;געװָארן

ער זָאל ניט ; ַא צענטל ֵאיֿפה גערשטענע מעל, איר קרבן מיט איר
װָארום ַא , און ניט ַארױֿפטָאן דערױף װַײרױך, ַארױֿפגיסן דערױף אײל

ַא שּפַײזָאּפֿפער ֿפון , שּפַײזָאּפֿפער ֿפון אײֿפערזוכט איז דָאס
 און דער ּכֹהן זָאל זי מַאכן 16 .ינדזװָאס דערמָאנט ַא , ונגדערמָאנ
 און דער ּכֹהן זָאל נעמען 17 .און זי ַאװעקשטעלן ֿפַאר גָאט, גענענען

און ֿפון דעם שטױב ֿפָאס איז , הײליקע װַאסער אין ַא לײמענער ּכלי
עם און ַארַײנטָאן אין ד, אױֿפן בָאדעם ֿפון ִמשּכן זָאל דער ּכֹהן נעמען

און ,  און דער ּכֹהן זָאל שטעלן די ֿפרױ ֿפַאר גָאט18 .װַאסער
און געבן אױף אירע הַאנטֿפלעכן ,  ֿפון דער ֿפרױּפצעשױבערן דעם קָא

דָאס איז דָאס שּפַײזָאּפֿפער ֿפון , דָאס שּפַײזָאּפֿפער ֿפון דערמָאנונג
ע װַאסער דָאזיק און אין דעם ּכֹהנס הַאנט זָאל זַײן דָאס; אײֿפערזוכט

און דער ּכֹהן זָאל זי  19. ֿפון ביטערניש װָאס מַאכט ֿפַארשָאלטן
 טאױב קײן מַאן איז ניט געלעגן מי: און זָאגן צו דער ֿפרױ, בַאשװערן

 הינטער קײטאון אױב דו ביסט ניט ַארָאּפ ֿפון װעג אין אומרײנ, דיר
ביטערניש דָאזיקן װַאסער ֿפון ם בלַײב אומגעשַאט ֿפון דע, דַײן מַאן

 אױב ָאבער דו ביסט ַארָאּפ ֿפון װעג 20 .װָאס מַאכט ֿפַארשָאלטן
און ַא , און אױב דו ביסט ֿפַאראומרײניקט געװָארן, הינטער דַײן מַאן

 און דער ּכֹהן זָאל 21 –מַאן איז געלעגן מיט דיר ַאחוץ דַײן מַאן 
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הן זָאל זָאגן און דער ּכֹ, בַאשװערן די ֿפרױ מיט ַא שֿבועה ֿפון ַא קללה
 זָאל דיך גָאט מַאכן ֿפַאר ַא קללה און ֿפַאר ַא שֿבועה –צו דער ֿפרױ 

און , יךדַאז גָאט װעט מַאכן ַאװעקֿפַאלן דַײן , צװישן דַײן ֿפָאלק
דָאזיקע װַאסער װָאס מַאכט   און דָאס22 ;געשװעלן דַײן בױך

עשװעלן דעם צו מַאכן ג, ֿפַארשָאלטן זָאל ַארַײן אין דַײנע אינגעװײד
! ָאמן: און די ֿפרױ זָאל זָאגן; און מַאכן ַאװעקֿפַאלן דעם דיך, בױך
דָאזיקע קללות אױף ַא   און דער ּכֹהן זָאל אױֿפשרַײבן די23 !ָאמן

 און ער זָאל 24 .און ָאּפמעקן אין דעם װַאסער ֿפון ביטערניש, מגילה
ס מַאכט געבן טרינקען דער ֿפרױ דָאס װַאסער ֿפון ביטערניש װָא

און דָאס װַאסער װָאס מַאכט ֿפַארשָאלטן װעט ַארַײן , ֿפַארשָאלטן
און דער ּכֹהן זָאל נעמען ֿפון דער  25. אין איר ֿפַאר ַא ביטערניש

און אױֿפהײבן דָאס , ֿפרױס הַאנט דָאס שּפַײזָאּפֿפער ֿפון אײֿפערזוכט
 און דער ּכֹהן 26 .און עס גענענען צום מזבח, שּפַײזָאּפֿפער ֿפַאר גָאט

און ,  זַײן דערמָאנונג–זָאל ָאננעמען ַא הױֿפן ֿפון דעם שּפַײזָאּפֿפער 
און דערנָאך זָאל ער געבן טרינקען דער ֿפרױ ; דעמֿפן אױֿפן מזבח

,  און ַאז ער װעט איר געבן טרינקען דָאס װַאסער27 .דָאס װַאסער
געֿפעלשט ַא און הָאט , אױב זי איז ֿפַאראומרײניקט געװָארן, איז

, װעט דָאס װַאסער װָאס מַאכט ֿפַארשָאלטן, נג ָאן איר מַאןוֿפעלש
, און איר בױך װעט געשװָאלן װערן, ַארַײן אין איר ֿפַאר ַא ביטערניש
און די ֿפרױ װעט װערן ֿפַאר ַא קללה ; און איר דיך װעט ַאװעקֿפַאלן

אומרײניקט  אױב ָאבער די ֿפרױ איז ניט ֿפַאר28 .צװישן איר ֿפָאלק
און װעט , װעט זי בלַײבן אומגעשַאט, און זי איז רײן, געװָארן

  . ַאנטֿפַאנגען זָאמען

ַאז ַא װַײב װעט ַארָאּפגײן ֿפון : דָאס איז דער זין ֿפון אײֿפערזוכט 29
 ָאדער ַאז 30,און װעט ֿפַאראומרײניקט װערן, װעג הינטער איר מַאן

און ער װעט װערן , אױף ַא מַאןַא גַײסט ֿפון אײֿפערזוכט װעט קומען 
און , זָאל ער שטעלן די װַײב ֿפַאר גָאט, אײֿפערזיכטיק אױף זַײן װַײב
און דער מַאן װעט זַײן  31. דָאזיקן דיןם דער ּכֹהן זָאל טָאן צו איר דע

  .און יענע ֿפרױ װעט טרָאגן איר זינד, רײן ֿפון זינד
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 רעד צו די 2 :זָאגןַאזױ צו ,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1ו
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, יׂשראלקינדער ֿפון 

, ַאז ַא מַאן ָאדער ַא ֿפרױ װעט קלָאר ַא נדר טָאן דעם נדר ֿפון ַא נזיר
 זָאל ער ֿפון װַײן און שטַארקן געטרַאנק זיך 3 ,זיך ָאּפצושײדן צו גָאט

 ַאנק זָאל ערעסיק ֿפון װַײן און עסיק ֿפון שטַארקן געטר; ָאּפהַאלטן
און ; און קײן זַאֿפט ֿפון טרױבן זָאל ער ניט טרינקען, ניט טרינקען

 ַאלע טעג ֿפון 4 .טרױבן ֿפרישע ָאדער געטריקנטע זָאל ער ניט עסן
, זַײן נזירשַאֿפט זָאל ער ֿפון ַאלץ װָאס װערט געמַאכט ֿפון װַײנשטָאק

ֿפון זַײן נדר ֿפון  ַאלע טעג 5 . ניט עסןשָאלעכץֿפון קערנדלעך ביז ַא 
ביז ; ּפנזירשַאֿפט זָאל ַא גָאלמעסער ניט ַאריבערגײן איבער זַײן קָא

זָאל ער זַײן , עס װערן ֿפול די טעג װָאס ער װעט זיך ָאּפשײדן צו גָאט
 ַאלע טעג װָאס ער 6 .לָאזן װַאקסן װילד די הָאר ֿפון זַײן קָאּפ: הײליק

 7. עם לַײב ֿפון ַא טױטן ניט צוגײןזָאל ער צו ד,  צו גָאטּפשײדט זיך ָא
ָאן זַײן ברודער און ָאן זַײן , ָאן זַײן ֿפָאטער און ָאן זַײן מוטער

ַאז זײ , ַאֿפילו ָאן זײ זָאל ער זיך ניט ֿפַאראומרײניקן, שװעסטער
  8 .ּפװָארום די נזירשַאֿפט ֿפון זַײן גָאט איז אױף זַײן קָא, שטַארבן

און ַאז  9. ֿפט איז ער הײליק צו גָאטַאלע טעג ֿפון זַײן נזירשַא
און װעט , עמיצער װעט שטַארבן לעבן אים ּפלוצלינג אומגעריכט

זָאל ער ָאּפגָאלן זַײן קָאּפ אין דעם , ּפקָא-ֿפַאראומרײניקן זַײן נזיר
 10. אױֿפן זיבעטן טָאג זָאל ער אים ָאּפגָאלן: טָאג װָאס ער װערט רײן

ָאדער צװײ , ער ברענגען צװײ טורטלטױבןאון אױֿפן ַאכטן טָאג זָאל 
 און דער ּכֹהן 11 .מֹועד-צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, צום ּכֹהן, יונגע טױבן

, און אײנע ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער, זָאל מַאכן אײנע ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער
און מכּפר זַײן אױף אים ֿפַאר װָאס ער הָאט געזינדיקט ָאן דעם 

און ער זָאל  12.  אין יענעם טָאגּפל הײליקן זַײן קָאאון ער זָא; טױטן
און ברענגען ַא , שַאֿפט-זיך ָאּפשײדן צו גָאט די טעג ֿפון זַײן נזיר

און די ֿפריערדיקע טעג זָאלן , יָאריקן שעּפס ֿפַאר ַא שולדָאּפֿפער
  . װָארום זַײן נזירשַאֿפט איז ֿפַאראומרײניקט געװָארן, ָאּפֿפַאלן

אין דעם טָאג װָאס די טעג ֿפון : ס איז דער דין ֿפון ַא נזיראון דָא 13
זָאל מען אים ברענגען צום אַײנגַאנג ֿפון , זַײן נזירשַאֿפט װערן ֿפול

אײן שעּפס ַא , און ער זָאל גענענען זַײן קרבן צו גָאט 14; מֹועד-אֹוהל
יָאריקע ף ַא שָאאון אײן , ערֿפיָאריקן ָאן ַא ֿפעלער ֿפַאר א ברַאנדָאּפ

און אײן װידער ָאן ַא ֿפעלער ֿפַאר ַא , ָאן ַא ֿפעלער ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער
לות ֿפון ח, און ַא קָארב אומגעזַײערטן ברױט 15 ,ֿפרידָאּפֿפער
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און אומגעזַײערטע קוכנס בַאשמירט , זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל
 און דער 16 .און זײער שּפַײזָאּפֿפער און זײערע גיסָאּפֿפער, מיט אײל

און מַאכן זַײן זינדָאּפֿפער און זַײן , ּכֹהן זָאל עס גענענען ֿפַאר גָאט
 און דעם װידער זָאל ער מַאכן ַא ֿפרידָאּפֿפער צו 17 .ברַאנדָאּפֿפער

און דער ּכֹהן זָאל מַאכן ; מיט דעם קָארב אומגעזַײערטן ברױט, גָאט
 און דער נזיר זָאל ָאּפגָאלן 18 .זַײן שּפַײזָאּפֿפער און זַײן גיסָאּפֿפער

און נעמען די הָאר ֿפון , קָאּפ-מֹועד זַײן נזיר-בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל
און ַארױֿפטָאן אױף דעם ֿפַײער װָאס אונטערן , קָאּפ-זַײן נזיר

, ַא געקָאכטע,  און דער ּכֹהן זָאל נעמען די שולטער19 .ֿפרידָאּפֿפער
און , לה ֿפון דעם קָארבחמגעזַײערטע און אײן או, ֿפון דעם װידער

נָאך , און ַארױֿפטָאן אױף דעם נזירס הענט, אײן אומגעזַײערטן קוכן
 און דער ּכֹהן זָאל 20 .הָאר-דעם װי ער הָאט זיך ָאּפגעגָאלט זַײנע נזיר
, דָאס איז הײליק צום ּכֹהן; זײ אױֿפהײבן ַאן אױֿפהײבונג ֿפַאר גָאט

און מיט דעם שענקל ֿפון , הײבונגמיט דער ברוסט ֿפון אױֿפ
  . און דערנָאך מעג דער נזיר טרינקען װַײן. ָאּפשײדונג

װעגן זַײן קרבן , דָאס איז דער דין ֿפון דעם נזיר װָאס טוט ַא נדר 21
ַאחוץ װָאס זַײן הַאנט ֿפַארמָאגט נָאך , צו גָאט ֿפַאר זַײן נזירשַאֿפט

ַאזױ מוז ער , ט ַא נדר טָאןַאזױ װי זַײן נדר װָאס ער װע; צוצוגעבן 
  . לױט דעם דין ֿפון זַײן נזירשַאֿפט, טָאן

 רעד צו ַאהרֹנען 23:ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 22
ַאזױ זָאלט איר בענטשן די קינדער ֿפון : ַאזױ צו זָאגן, און צו זַײנע זין

  :זָאגט צו זײ; יׂשראל

  , גָאט זָאל דיך בענטשן 24
  ! יך היטןאון ד

  , גָאט זָאל דערלַײכטן זַײן ּפנים צו דיר 25
  ! און דיך לַײטזעליקן

  , גָאט זָאל אױֿפהײבן זַײן ּפנים צו דיר 26
  ! און דיר בַאשערן שלום

, יׂשראלאון זײ זָאלן ַארױֿפטָאן מַײן נָאמען אױף די קינדער ֿפון  27
  . און איך װעל זײ בענטשן
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עם טָאג װָאס משה הָאט געענדיקט אין ד,  און עס איז געװען1ז
און אים , און הָאט אים געזַאלבט, אױֿפשטעלן דעם ִמשּכן

און דעם מזבח מיט ַאלע זַײנע ּכלים , געהײליקט מיט ַאלע זַײנע ּכלים
 הָאבן גענענט די 2 , ַאז ער הָאט זײ געזַאלבט און זײ געהײליקט–

די ,  זײ–ערהַײזער די הױּפט ֿפון זײערע ֿפָאט, יׂשראלֿפירשטן ֿפון 
 3 ;זײ װָאס זַײנען געשטַאנען בַײ דער צײלונג, ֿפירשטן ֿפון די שֿבטים

זעקס צוגעדעקטע , און זײ הָאבן געברַאכט זײער קרבן ֿפַאר גָאט
און ַאן ָאקס , ַא װָאגן ֿפַאר צװײ ֿפירשטן: און צװעלף רינדער, װעגן

 הָאט גָאט 4 .ןאון זײ הָאבן זײ גענענט צום ִמשּכ; ֿפַאר איטלעכן
און עס זָאל זַײן ,  נעם צו ֿפון זײ5 :ַאזױ צו זָאגן, געזָאגט צו משהן

און זָאלסט עס געבן צו ; מֹועד-אױף צו דינען דעם דינסט ֿפון אֹוהל
הָאט משה גענומען די װעגן  6. איטלעכן לױט זַײן דינסט, די לִוִיים

צװײ װעגן און ֿפיר  7 .און הָאט זײ געגעבן צו די לִוִיים, און די רינדער
 .לױט זײער דינסט, רינדער הָאט ער געגעבן צו די קינדער ֿפון ֵגרשֹון

 און ֿפיר װעגן און ַאכט רינדער הָאט ער געגעבן צו די קינדער ֿפון 8
יָתָמר דעם זון ֿפון אלױט זײער דינסט אונטער דער הַאנט ֿפון , מָררי

ון קָהת הָאט ער גָארנישט  ָאבער צו די קינדער ֿפ9 .ַאהרן דעם ּכֹהן
; װָארום דער דינסט ֿפון די הײליקע זַאכן איז געװען אױף זײ, געגעבן

  . אױֿפן ַאקסל הָאבן זײ געדַארֿפט טרָאגן

און די ֿפירשטן הָאבן געברַאכט די בַאנַײונג ֿפון מזבח אין דעם  10
 די ֿפירשטן הָאבן געברַאכט –טָאג װָאס ער איז געזַאלבט געװָארן 

צו : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 11. ײער קרבן ֿפַאר דעם מזבחז
זָאלן זײ ברענגען זײער , צו אײן ֿפירשט ַא טָאג, אײן ֿפירשט ַא טָאג

  . קרבן ֿפַאר דער בַאנַײאונג ֿפון מזבח

און דער װָאס הָאט געברַאכט זַײן קרבן דעם ערשטן טָאג איז  12
 און זַײן קרבן 13 .ֿפון שֿבט יהודה, ָדֿבןגעװען ַנחשֹון דער זון ֿפון ַעמיָנ

אײן זילבערנע שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט : איז געװען
, אײן זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל, און דרַײסיק ֶשקל
,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע; אױֿפן הײליקן ֶשקל
ֿפול מיט , ן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל אײ14 ;ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער

, אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, אײן יונגער ָאקס 15 ;װַײרױך
 און 17 ;אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 16; ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפַאר ַא ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ַנחשֹון דעם זון ֿפון ַעמיָנָדֿבן. שעּפסן יָאריקע



  במדבר

  

דער , אױֿפן צװײטן טָאג הָאט געברַאכט נַתנֵאל דער זון ֿפון צֹוַערן 18
ער הָאט געברַאכט ֿפַאר זַײן קרבן אײן  19. ֿפירשט ֿפון ִיׂשָׂשָכר

זילבערנע שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק 
אױֿפן הײליקן , ן זילבערנעם שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקלאײ, ֶשקל
ֿפַאר ַא ,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע; ֶשקל

; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 20; שּפַײזָאּפֿפער
ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקן, אײן װידער, אײן יונגן ָאקס 21

און ֿפַאר ַא  23;  אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער22 ;ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון נַתנֵאל דעם זון ֿפון צֹוַערן. יָאריקע

ֶאליָאֿב , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון זֿבולון, אױֿפן דריטן טָאג 24
אײן זילבערנע שיסל :  זַײן קרבן איז געװען25 .לֹונעןחער זון ֿפון ד

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

 ;ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארֵמשט מיט אײלבײדע
אײן  27; ֿפול מיט װַײרױך, נע שָאל ֿפון צען ֶשקל אײן גילדער26

ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
און ֿפַאר ַא  29; אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 28; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  .  דער קרבן ֿפון ֶאליָאֿב דעם זון ֿפון חלונעןדָאס איז. יָאריקע

ֶאליצור , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ראוֿבן, אױֿפן ֿפירטן טָאג 30
אײן זילבערנע שיסל : זַײן קרבן איז געװען 31. דער זון ֿפון שֵדיאורן

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, ֿפון זיבעציק ֶשקלזילבערנער שּפרענגבעקן 

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע
אײן  33; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 32

ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
און ֿפַאר ַא  35 ;ר ַא זינדָאּפֿפעראײן ציגנבָאק ֿפַא 34; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ֶאליצור דעם זון ֿפון שֵדיאורן. יָאריקע

, וןמעער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון שד, אױֿפן ֿפינֿפטן טָאג 36
אײן : זַײן קרבן איז געװען 37. יןשלומיֵאל דער זון ֿפון צוריַשָד

זילבערנע שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק 



  במדבר

  

אױֿפן הײליקן , אײן זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל, ֶשקל
ֿפַאר ַא ,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע; ֶשקל

; ֿפול מיט װַײרױך, ֶשקל אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען 38 :שּפַײזָאּפֿפער
אײן שעּפס ַא יָאריקערער ֿפַאר ַא , אײן װידער, אײן יונגער ָאקס 39

און ֿפַאר ַא  41; אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 40; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . לומיֵאל דעם זון ֿפון צוריַשָדיןדָאס איז דער קרבן ֿפון ש. יָאריקע

ֶאלָיָסף , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ָגד, אױֿפן זעקסטן טָאג 42
אײן זילבערנע שיסל :  זַײן קרבן איז געװען43 .דער זון ֿפון ְדעוֵאלן

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, קלזילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶש

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע
 אײן 45 ;ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 44

ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
און ֿפַאר ַא  47; עראײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפ 46; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ֶאלָיָסף דעם זון ֿפון ְדעוֵאלן. יָאריקע

, דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים, אױֿפן זיבעטן טָאג 48
אײן : ן איז געװען זַײן קרב49 .ֶאליָשָמע דער זון ֿפון ַעמיהודן

זילבערנע שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק 
אױֿפן הײליקן , אײן זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל, ֶשקל
ֿפַאר ַא ,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע; ֶשקל

; װַײרױךֿפול מיט , אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 50; שּפַײזָאּפֿפער
ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, אײן יונגער ָאקס 51

און ֿפַאר ַא  53 ;אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 52; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . ֿפון ַעמיהודןדָאס איז דער קרבן ֿפון ֶאליָשָמע דעם זון. יָאריקע

ַגמליֵאל , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון מנשה, אױֿפן ַאכטן טָאג 54
אײן זילבערנע שיסל :  זַײן קרבן איז געװען55 .דער זון ֿפון ּפָדהצורן

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
;  ֶשקלאױֿפן הײליקן, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער, שט מיט אײלייט זעמלמעל ֿפַארמ ֿפול מבײדע
אײן  57; ֿפול מיט װַײרױך, ל ֿפון צען ֶשקל שָאאײן גילדערנע 56



  במדבר

  

ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
 ַא און ֿפַאר 59; אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 58; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ַגמליֵאל דעם זון ֿפון ּפָדהצורן. יָאריקע

ַאֿביָדן , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון בנימין, אױֿפן נַײנטן טָאג 60
 זילבערנע שיסל אײן:  זַײן קרבן איז געװען61 .דער זון ֿפון ִגדעֹונין

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע
אײן  63; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 62
ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, ונגער ָאקסי

 און ֿפַאר ַא 65 ;אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 64; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ַאֿביָדן דעם זון ֿפון ִגדעֹונין. יָאריקע

ַאחיעזר דער , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ָדן, אױֿפן צענטן טָאג 66
אײן זילבערנע שיסל װָאס :  זַײן קרבן איז געװען67 .זון ֿפון ַעמיַשָדין

אײן זילבערנער , איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
 מיט  ֿפולבײדע; אױֿפן הײליקן ֶשקל, שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

 אײן 68 ;ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער, זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל
, אײן יונגער ָאקס 69; ֿפול מיט װַײרױך, ל ֿפון צען ֶשקלָאגילדערנע ש
אײן  70; ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער, אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער

צװײ , ר און ֿפַאר ַא ֿפרידָאּפֿפע71 ;ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער
דָאס איז דער . ֿפינף שעּפסן יָאריקע, ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, רינדער

  . קרבן ֿפון ַאחיעזר דעם זון ֿפון ַעמיַשָדין

ּפגִעיֵאל , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר, אױֿפן עלֿפטן טָאג 72
אײן זילבערנע שיסל : זַײן קרבן איז געװען 73. דער זון ֿפון ָעכָרנען

אײן , ס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקלװָא
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע
אײן יונגער ; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 74

 76 ;ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער, אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, ָאקס
צװײ , און ֿפַאר ַא ֿפרידָאּפֿפער 77; אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער
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דָאס איז דער . ֿפינף שעּפסן יָאריקע, ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, רינדער
  . קרבן ֿפון ּפגִעיֵאל דעם זון ֿפון ָעכָרנען

, נֿפָּתלידער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון , גאױֿפן צװעלֿפטן טָא 78
אײן זילבערנע :  זַײן קרבן איז געװען79 .יַרע דער זון ֿפון ֵעיָננעןחַא

אײן , שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער, ַארמישט מיט אײל ֿפול מיט זעמלמעל ֿפבײדע
אײן  81; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 80

ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
 און ֿפַאר ַא 83 ;אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 82; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . יַרע דעם זון ֿפון ֵעיָננעןחדָאס איז דער קרבן ֿפון ַא. יָאריקע

אין דעם טָאג װָאס , דָאס איז געװען די בַאנַײאונג ֿפון דעם מזבח 84
צװעלף : יׂשראלֿפון די ֿפירשטן ֿפון , ער איז געזַאלבט געװָארן

צװעלף , נע שּפרענגבעקנסצװעלף זילבער, זילבערנע שיסלען
 איטלעכע שיסל הונדערט און דרַײסיק ֶשקל 85 ;לןשָאגילדערנע 

דָאס גַאנצע זילבער ; און איטלעכער שּפרענגבעקן זיבעציק, זילבער
 86. אױֿפן הײליקן ֶשקל, צװײ טױזנט און ֿפיר הונדערט, ֿפון די ּכלים

ען ֶשקל ַא צו צ, צו צען, צװעלף גילדערנע שָאלן ֿפול מיט װַײרױך
הונדערט , דָאס גַאנצע גָאלד ֿפון די שָאלן; אױֿפן הײליקן ֶשקל, שָאל

; צװעלף ָאקסן:  ַאלע רינדער ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער87 .און צװַאנציק
, מיט זײער שּפַײזָאּפֿפער, שעּפסן יָאריקע צװעלף; װידערס צװעלף

דער ֿפַאר און ַאלע רינ 88. ֿפַאר זינדָאּפֿפער, און ציגנבעק צװעלף
בעק , װידערס זעכציק; ֿפיר און צװַאנציק ָאקסן: ֿפרידָאּפֿפער

דָאס איז געװען די בַאנַײאונג ֿפון . שעּפסן יָאריקע זעכציק, זעכציק
  . דעם מזבח נָאך דעם װי ער איז געזַאלבט געװָארן

מֹועד ּכדי גָאט זָאל רעדן מיט -און ַאז משה איז געקומען אין אֹוהל 89
ט ער געהערט דעם ָקול רעדן צו אים ֿפון איבער דעם דעק הָא, אים

ַאזױ הָאט ; ֿפון צװישן די צװײ ּכרוֿבים, װָאס אױֿפן ָארון ֿפון געזעץ
  . ער גערעדט צו אים
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ח
   בַהֲעלֹוְתֳך

רעד צו  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
דסט ָאן די ליכט ַאז דו צינ: ַאהרֹנען און זָאלסט זָאגן צו אים

 און ַאהרן 3 .זָאלן די זיבן רערלעך לַײכטן ֿפָארנט צו ֿפון דער מנֹורה
ער הָאט ָאנגעצונדן די רערלעך ֿפָארנט צו ֿפון דער : הָאט ַאזױ געטָאן

  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן, מנֹורה

געהַאמערט ֿפון : און ַאזױ איז געװען די ַארבעט ֿפון דער מנֹורה 4
איז זי , ביז אױף אירע בלומען, ביז אױף איר ֿפוסגעשטעל; גָאלד

, ונג װָאס גָאט הָאט בַאװיזן משהןעַאזױ װי די ז; געװען געהַאמערט
  . ַאזױ הָאט ער געמַאכט די מנֹורה

 נעם די לִוִיים ֿפון 6 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 5
 און ַאזױ 7 . זָאלסט זײ רײניקןאון, יׂשראלצװישן די קינדער ֿפון 
שּפריץ אױף זײ װַאסער ֿפון : זײ צו רײניקן, זָאלסטו טָאן צו זײ

און זײ זָאלן ַאריבערֿפירן ַא גָאלמעסער איבער זײער גַאנצן , רײניקונג
 און זײ זָאלן 8 .און זיך רײניקן, און װַאשן זײערע קלײדער, לַײב

ּפֿפער דערצו ֿפון זעמלמעל און דָאס שּפַײזָא, נעמען ַא יונגען ָאקס
און ַא צװײטן יונגן ָאקס זָאלסטו נעמען ֿפַאר ַא ; ֿפַארמישט מיט אײל

; מֹועד- און זָאלסט מַאכן גענענען די לִוִיים ֿפַארן אֹוהל9 .זינדָאּפֿפער
 10. יׂשראלאון זָאלסט אַײנזַאמלען די גַאנצע עדה ֿפון די קינדער ֿפון 

און די קינדער ֿפון , ן די לִוִיים ֿפַאר גָאטאון זָאלסט מַאכן גענענע
און ַאהרן זָאל  11.  זָאלן ָאנלענען זײערע הענט אױף די לִוִייםיׂשראל

אױֿפהײבן די לִוִיים ַאן אױֿפהײבונג ֿפַאר גָאט ֿפון די קינדער ֿפון 
און  12. ּכדי זײ זָאלן זַײן אױף צו דינען דעם דינסט ֿפון גָאט, יׂשראל

און ; זָאלן ָאנלענען זײערע הענט אױֿפן קָאּפ ֿפון די ָאקסןדי לִוִיים 
, מַאך אײנעם ַא זינדָאּפֿפער און אײנעם ַא ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט

 און זָאלסט שטעלן די לִוִיים ֿפַאר 13 .מכּפר צו זַײן אױף די לִוִיים
. און זײ אױֿפהײבן ַאן אױֿפהײבונג צו גָאט, ַאהרֹנען און ֿפַאר זַײנע זין

, יׂשראלאון זָאלסט ָאּפשײדן די לִוִיים ֿפון צװישן די קינדער ֿפון  14
רנָאך זָאלן קומען די עאון ד 15. און די לִוִיים זָאלן געהערן צו מיר

און זײ , און זָאלסט זײ רײניקן; מֹועד-לִוִיים צו בַאדינען דעם אֹוהל
ײ ָאּפגעגעבן  װָארום ָאּפגעגעבן זַײנען ז16 .אױֿפהײבן ַאן אױֿפהײבונג

ָאנשטָאט איטלעכן װָאס ; יׂשראלצו מיר ֿפון צװישן די קינדער ֿפון 
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ט

הָאב , יׂשראלאיטלעכן בָכור ֿפון די קינדער ֿפון , עֿפנט דעם טרַאכט
 װָארום צו מיר געהערט איטלעכער 17 .איך זײ גענומען ֿפַאר מיר

ֿפון ַא ֿפון ַא מענטשן ָאדער , יׂשראלבָכור צװישן די קינדער ֿפון 
אין דעם טָאג װָאס איך הָאב דערשלָאגן ַאלע בכֹורים אין ; בהמה

 און איך הָאב 18 .הָאב איך זײ געהײליקט צו מיר, לַאנד ִמצַרִים
גענומען די לִוִיים ָאנשטָאט ַאלע בכֹורים צװישן די קינדער ֿפון 

ן  און איך הָאב געגעבן די לִוִיים ָאּפגעגעבענע צו ַאהרֹנע19 .יׂשראל
צו דינען דעם , יׂשראלאון צו זַײנע קינדער ֿפון צװישן די קינדער ֿפון 

און מכּפר צו זַײן , מֹועד- אין אֹוהליׂשראלדינסט ֿפון די קינדער ֿפון 
ּכדי עס זָאל ניט זַײן צװישן די קינדער , יׂשראלאױף די קינדער ֿפון 

גענענען צום  װעלן יׂשראלַאז די קינדער ֿפון ,  ַא ּפלָאגיׂשראלֿפון 
  . הײליקטום

 יׂשראלאון משה און ַאהרן און די גַאנצע עדה ֿפון די קינדער ֿפון  20
ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן ; הָאבן ַאזױ געטָאן צו די לִוִיים

.  צו זײ געטָאןיׂשראלַאזױ הָאבן די קינדער ֿפון , משהן װעגן די לִוִיים
און הָאבן געװַאשן זײערע , גערײניקטאון די לִוִיים הָאבן זיך  21

, און ַאהרן הָאט זײ אױֿפגעהײבן ַאן אױֿפהײבונג ֿפַאר גָאט; קלײדער
און  22. ּכדי זײ צו רײניקן, און ַאהרן הָאט מכּפר געװען אױף זײ

- דערנָאך זַײנען געקומען די לִוִיים צו דינען זײער דינסט אין אֹוהל
ַאזױ װי גָאט הָאט ;  זַײנע זיןאונטער ַאהרֹנען און אונטער, מֹועד

  . ַאזױ הָאבן זײ צו זײ געטָאן, בַאֿפױלן משהן װעגן די לִוִיים

דָאס איז װעגן  24: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 23
זָאל ער קומען  ֿפון ֿפינף און צװַאנציק יָאר ַאלט און העכער: די לִוִיים

און נָאך  25 .מֹועד-עט ֿפון אֹוהלצו דינען דעם דינסט בַײ דער ַארב
און , ֿפוֿפציק יָאר ַאלט זָאל ער זיך אומקערן ֿפון דעם ַארבעטדינסט

 נָאר ער זָאל אונטערהעלֿפן זַײנע ברידער אין 26 .מער ניט דינען
ָאבער קײן דינסט זָאל ער מער ניט , מֹועד צו היטן די היטונג-אֹוהל
  .ִיים אין זײערע היטונגעןַאזױ זָאלסטו טָאן מיט די לִו. דינען

  

אין צװײטן ,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן אין מדבר סיַני1
, אין ערשטן חֹודש, יָאר נָאך זײער ַארױסגײן ֿפון לַאנד ִמצַרִים

ּפסח אין - זָאלן מַאכן דעם ָקרבןיׂשראל די קינדער ֿפון 2 :ַאזױ צו זָאגן
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דָאזיקן חֹודש ם ג ֿפון דעאין ֿפערצנטן טָא 3. זַײן געשטעלטער צַײט
לױט ; אין זַײן געשטעלטער צַײט זָאלט איר אים מַאכן, קעגן ָאװנט

  . ַאלע זַײנע דינים און לױט ַאלע זַײנע געזעצן זָאלט איר אים מַאכן

-צו מַאכן דעם ָקרבן, יׂשראלהָאט משה גערעדט צו די קינדער ֿפון  4
אין , ח אין ערשטן חֹודשּפס-און זײ הָאבן געמַאכט דעם ָקרבן 5. ּפסח

ַאזױ װי ַאל ; אין מדבר סיַני, ֿפערצנטן טָאג ֿפון חֹודש קעגן ָאװנט
 יׂשראלַאזױ הָאבן די קינדער ֿפון , װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן

  . געטָאן

ָאבער עס זַײנען געװען מענער װָאס זַײנען געװען אומרײן ֿפון דעם  6
 הָאבן ניט געקענט מַאכן דעם און זײ, טױטן לַײב ֿפון ַא מענטשן

הָאבן זײ גענענט ֿפַאר משהן און ֿפַאר ; ּפסח אין יענעם טָאג-ָקרבן
:  און יענע מענער הָאבן צו אים געזָאגט7 .ַאהרֹנען אין יענעם טָאג

װָאס  ֿפַאר; מיר זַײנען אומרײן ֿפון דעם טױטן לַײב ֿפון ַא מענטשן
צו זַײן דעם קרבן ֿפון גָאט אין ניט מקריֿב , זָאלן מיר געמינערט װערן

הָאט משה  8? יׂשראלזַײן געשטעלטער צַײט צװישן די קינדער ֿפון 
און איך װעל הערן װָאס גָאט װעט בַאֿפעלן , הַארט: געזָאגט צו זײ

  . װעגן אַײך

 רעד צו די 10 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 9
ָאדער , ַאז עמיצער אײנער ֿפון אַײך: גןַאזױ צו זָא, יׂשראלקינדער ֿפון 

, ֿפון אַײערע קומעדיקע דֹורות װעט זַײן אומרײן ֿפון ַא טױטן לַײב
- זָאל ער ֿפון דעסטװעגן מַאכן ַא ָקרבן, ָאדער זַײן אין ַא װַײטן װעג

קעגן ָאװנט , אין ֿפערצנטן טָאג,  אין צװײטן חֹודש11 .ּפסח צו גָאט
צות און ביטערע קרַײטעכער זָאלן זײ אים מיט מ; זָאלן זײ אים מַאכן

ן און ַא בײ, אים ביז אין דער ֿפרי זײ זָאלן ניט איבערלָאזן ֿפון 12 .עסן
ּפסח -לױט דעם גַאנצן דין ֿפון ָקרבן; זָאלן זײ ניט צעברעכן אין אים

און אין װעג ,  ָאבער דער מַאן װָאס איז רײן13 .זָאלן זײ אים מַאכן
יענע , ּפסח-ֿפַארמַײדט זיך צו מַאכן דעם ָקרבןאון ער , איז ער ניט

װַײל ער הָאט דעם קרבן ; זעל זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון איר ֿפָאלק
זָאל יענער , ֿפון גָאט ניט מקריֿב געװען אין זַײן געשטעלטער צַײט

  .מַאן טרָאגן זַײן זינד

ט און ער װע, און ַאז בַײ אַײך װעט זיך אױֿפהַאלטן ַא ֿפרעמדער 14
ּפסח און -ַאזױ װי דער דין ֿפון ָקרבן, איז, ּפסח צו גָאט-מַאכן ַא ָקרבן
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י

אײן דין זָאל זַײן בַײ אַײך אי ; ַאזױ זָאל ער טָאן, ַאזױ װי זַײן געזעץ
  .אי ֿפַאר דעם אַײנגעבָארענעם ֿפון לַאנד, ֿפַאר דעם ֿפרעמדן

 הָאט ,און אין דעם טָאג װָאס מע הָאט אױֿפגעשטעלט דעם ִמשּכן 15
און אין ; דָאס געצעלט ֿפון געזעץ, דער װָאלקן צוגעדעקט דעם ִמשּכן

ביז , ָאװנט ֿפלעגט זַײן איבערן ִמשּכן ַאזױ װי דָאס אױסזען ֿפון ֿפַײער
דער װָאלקן ֿפלעגט אים :  ַאזױ ֿפלעגט זַײן ּתמיד16 .אין דער ֿפרי

װעדליק דער  און 17 .און דָאס אױסזען ֿפון ֿפַײער בַײ נַאכט, צודעקן
ַאזױ ֿפלעגן , װָאלקן ֿפלעגט זיך אױֿפהײבן ֿפון איבערן געצעלט

און אין דעם ָארט װָאס דער ; יׂשראל די קינדער ֿפון צִיעןדערנָאך 
דָארטן ֿפלעגן לַאגערן די קינדער ֿפון , װָאלקן ֿפלעגט דָארטן רוען

ן  די קינדער ֿפוצִיעןלױט דעם מױל ֿפון גָאט ֿפלעגן  18. יׂשראל
 דער זמן-ּכל; און לױט דעם מױל ֿפון גָאט ֿפלעגן זײ לַאגערן, יׂשראל

און ַאז דער  19. ֿפלעגן זײ לַאגערן, שּכןװָאלקן ֿפלעגט רוען אױֿפן מ
הָאבן די קינדער , װָאלקן הָאט זיך ֿפַארלענגערט אױֿפן ִמשּכן ֿפיל טעג

און ַא  20. ִיעןצאון ֿפלעגן ניט ,  געהיט די היטונג ֿפון גָאטיׂשראלֿפון 
לױט דעם ; מָאל ֿפלעגט דער װָאלקן זַײן געצײלטע טעג אױֿפן ִמשּכן

און לױט דעם מױל ֿפון גָאט ֿפלעגן , מױל ֿפון גָאט ֿפלעגן זײ לַאגערן
 און ַא מָאל ֿפלעגט זַײן דער װָאלקן ֿפון ָאװנט ביז אין 21 .צִיעןזײ 

ַאזױ , בן אין דער ֿפריאון װי דער װָאלקן הָאט זיך אױֿפגעהױ, דער ֿפרי
און װי דער װָאלקן , ָאדער ַא טָאג מיט ַא נַאכט; הָאבן זײ געצױגן

צי ַא ,  צי צװײ טעג22 .ַאזױ הָאבן זײ געצױגן, הָאט זיך אױֿפגעהױבן
 ַאז דער װָאלקן הָאט זיך ֿפַארלענגערט אױֿפן –צי ַא יָאר , חֹודש

 לַאגערן און יׂשראלן ֿפלעגן די קינדער ֿפו, ִמשּכן צו רוען אױף אים
 לױט 23 .צִיעןֿפלעגן זײ , און װי ער הָאט זיך אױֿפגעהױבן, צִיעןניט 

און לױט דעם מױל ֿפון גָאט , דעם מױל ֿפון גָאט ֿפלעגן זײ לַאגערן
לױט דעם מױל , זײ הָאבן געהיט די היטונג ֿפון גָאט; צִיעןֿפלעגן זײ 

  . ֿפון גָאט דורך משהן

  

 מַאך דיר צװײ 2 :ַאזױ צו זָאגן, ערעדט צו משהן און גָאט הָאט ג1
און זײ זָאלן ; געהַאמערט זָאלסטו זײ מַאכן; זילבערנע טרומײטן

 3 . די לַאגערןצִיעןאון ֿפַאר מַאכן , דיר זַײן ֿפַאר צונױֿפרוֿפן די עדה
זָאל זיך צונױֿפקומען צו דיר די גַאנצע , און ַאז מע װעט בלָאזן אין זײ

און אױב מע װעט בלָאזן אין  4. מֹועד-ַאנג ֿפון אֹוהלעדה צום אַײנג
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די הױּפטלַײט ֿפון , זָאלן זיך צונױֿפקומען צו דיר די ֿפירשטן, אײנעם
זָאלן ,  און ַאז איר װעט בלָאזן ַא שַאלרוף5 .יׂשראלדי טױזנטן ֿפון 

 און ַאז איר װעט בלָאזן ַא 6 . די לַאגערן װָאס לַאגערן צו מזרחצִיען
ַא ;  די לַאגערן װָאס לַאגערן צו ָדרוםצִיעןזָאלן , שַאלרוףצװײטן 
 ָאבער בַײם 7 .ונגען זָאל מען בלָאזן ֿפַאר זײערע צִישַאלרוף

ָאבער ניט ַארױסלָאזן , אַײנזַאמלען די אַײנזַאמלונג זָאלט איר בלָאזן
זָאלן בלָאזן אין די , די ּכֹהנים,  און ַאהרנס זין8 .ַא שַאלרוף
ון דָאס זָאל אַײך זַײן ֿפַאר ַאן אײביקן געזעץ אױף א; טרומײטן
 און ַאז איר װעט גײן אױף מלחמה אין אַײער 9 .דורות-ָדוראַײערע 

זָאלט איר שַאלן אין די , לַאנד ַאקעגן דעם ׂשֹונא װָאס דריקט אַײך
און , און איר װעט דערמָאנט װערן ֿפַאר יהוה אַײער גָאט, טרומײטן

 און אין אַײער טָאג ֿפון 10 .ֿפון אַײערע ֿפַײנטװעט געהָאלֿפן װערן 
, חֹודשן-און אין אַײערע רֹאש, טֹוֿבים-און אין אַײערע ָיום, החׂשמ

זָאלט איר בלָאזן אין די טרומײטן אױף אַײערע ברַאנדָאּפֿפער און 
און זײ װעלן אַײך זַײן צו ַא דערמָאנונג ; אױף אַײערע ֿפרידָאּפֿפער

  .איך בין יהוה אַײער גָאט; ֿפַאר אַײער גָאט

אין , אין צװײטן חֹודש, און עס איז געװען אין צװײטן יָאר 11
הָאט זיך אױֿפגעהױבן דער װָאלקן ֿפון , צװַאנציקסטן טָאג ֿפון חֹודש

 הָאבן געצױגן יׂשראל און די קינדער ֿפון 12 .איבערן ִמשּכן ֿפון געזעץ
ער װָאלקן הָאט גערוט אין און ד; ען ֿפון מדבר סיַניצִיונגאױף זײערע 
ַאזױ הָאבן זײ געצױגן צום ערשטן מָאל לױט דעם  13. מדבר ּפָאָרן

און צוערשט הָאט געצױגן די ֿפָאן ֿפון  14. מױל ֿפון גָאט דורך משהן
און ; לױט זײערע מחנות, דעם לַאגער ֿפון די קינדער ֿפון יהודה

און  15.  ַעמיָנָדֿבןאיבער זַײן מחנה איז געװען ַנחשֹון דער זון ֿפון
נַתנֵאל , איבער דער מחנה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ִיׂשָׂשָכר

און איבער דער מחנה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די  16. דער זון ֿפון צֹוַערן
 און ַאז דער ִמשּכן 17 .ֶאליָאֿב דער זון ֿפון חלונען, קינדער ֿפון זֿבולון

, הָאבן געצױגן די קינדער ֿפון ֵגרשֹון, רןאיז ֿפַאנַאנדערגענומען געװָא
 און עס הָאט 18 .די טרעגער ֿפון דעם ִמשּכן, און די קינדער ֿפון מָררי

און ; לױט זײערע מחנות, געצױגן די ֿפָאן ֿפון דעם לַאגער ֿפון ראוֿבן
 און 19 ,איבער זַײן מחנה איז געװען ֶאליצור דער זון ֿפון שֵדיאורן

שלומיֵאל , ון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון שמעוןאיבער דער מחנה ֿפ
 און איבער דער מחנה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די 20 .דער זון ֿפון צוריַשָדין

 און עס הָאבן געצױגן 21 .ֶאלָיָסף דער זון ֿפון ְדעוֵאלן, קינדער ֿפון ָגד
און מע הָאט ; די טרעגער ֿפון די הײליקע זַאכן, די קָהתים
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און עס  22.  דעם ִמשּכן אײדער זײ זַײנען געקומעןאױֿפגעשטעלט
לױט , הָאט געצױגן די ֿפָאן ֿפון דעם לַאגער ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים

און איבער זַײן מחנה איז געװען ֶאליָשָמע דער זון ֿפון ; זײערע מחנות
און איבער דער מחנה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון  23. ַעמיהודן
און איבער דער מחנה ֿפון  24. מליֵאל דער זון ֿפון ּפָדהצורןַג, מנשה

 25. ַאֿביָדן דער זון ֿפון ִגדעֹונין, דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון בנימין
, און עס הָאט געצױגן די ֿפָאן ֿפון דעם לַאגער ֿפון די קינדער ֿפון ָדן

ער זַײן און איב; די הינטערװַאך ֿפון ַאלע לַאגערן לױט זײערע מחנות
 און איבער דער  26 .לַאגער איז געװען ַאחיעזר דער זון ֿפון ַעמיַשָדין
ּפגִעיֵאל דער זון ֿפון , מחנה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר

און איבער דער מחנה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון  27. ָעכָרנען
ען ֿפון די צִיונגס זַײנען די דָא 28. יַרע דער זון ֿפון ֵעיָננעןחַא, נֿפָּתלי

  . ַאזױ הָאבן זײ געצױגן;  לױט זײערע מחנותיׂשראלקינדער ֿפון 

, ֹוֿבֿב דעם זון ֿפון ְרעוֵאל דעם ִמדָיניחאון משה הָאט געזָאגט צו  29
איך :  צו דעם ָארט װָאס גָאט הָאט געזָאגטצִיעןמיר : משהס שװער

און מיר װעלן דיך , קום מיט אונדז; װעל אים געבן צו אַײך
 הָאט 30 .יׂשראלװָארום גָאט הָאט צוגעזָאגט גוטס ֿפַאר , בַאגיטיקן

נַײערט צו מַײן לַאנד און צו ; איך װעל ניט גײן: ער צו אים געזָאגט
זָאלסט אונדז ניט :  הָאט ער געזָאגט31 .מַײן ָאּפשטַאם װעל איך גײן

ט װּו מיר קענען דערֿפַאר װַײל דו װײס; איך בעט דיך, ֿפַארלָאזן
 און עס װעט 32 .און װעסט אונדז זַײן ֿפַאר אױגן, לַאגערן אין מדבר

ֿפון דעם גוטס װָאס גָאט װעט , איז, ַאז דו װעסט גײן מיט אונדז, ַײןז
  .װעלן מיר דיך בַאגיטיקן, אונדז בַאגיטיקן

און , און זײ הָאבן געצױגן ֿפון דעם בַארג ֿפון גָאט דרַײ טעג װעגס 33
, ר ָארון ֿפון גָאטס בונד הָאט געצױגן זײ ֿפַארױס דרַײ טעג װעגסדע

 און דער װָאלקן ֿפון גָאט איז געװען 34 .אױסצוזוכן ֿפַאר זײ ַא רוָארט
און עס איז  35. װען זײ הָאבן געצױגן ֿפון לַאגער, איבער זײ בַײ טָאג

  :הָאט משה געזָאגט, ַאז דער ָארון הָאט געצױגן, געװען

  , און זָאלן צעשּפרײט װערן דַײנע ֿפַײנט,  גָאט,שטײ אױף
  ! און זָאלן ַאנטלױֿפן דַײנע ָׂשונאים ֿפַאר דיר

  : הָאט ער געזָאגט, און ַאז ער הָאט גערוט 36
  צו די צענטױזנטן , גָאט, קער אַײן
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יא

  ! יׂשראלֿפון די משּפחות ֿפון 
  
  

י  און דָאס ֿפָאלק הָאט זיך בַאקלָאגט אױף שלעכטס אין ד1
און זַײן צָארן הָאט , און גָאט הָאט געהערט, אױערן ֿפון גָאט

און הָאט , און ַא ֿפַײער ֿפון גָאט הָאט געברענט צװישן זײ, געגרימט
,  הָאט דָאס ֿפָאלק געשריען צו משהן2 .ֿפַארצערט בַײם עק לַאגער

און דָאס ֿפַײער הָאט זיך , און משה הָאט מתּפלל געװען צו גָאט
,  און מע הָאט גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון יענעם ָארט ַּתֿבֵעָרה3 .געזעצט

  . װַײל ַא ֿפַײער ֿפון גָאט הָאט געברענט צװישן זײ

לוסט ַא גאון די צונױֿפגעלָאֿפענע װָאס צװישן זײ הָאבן גע 4
און ,  הָאבן װידער געװײנטיׂשראלאון אױך די קינדער ֿפון ; גלוסטונג

 מיר 5 !זָאל אונדז געבן עסן ֿפלײשװען מע : זײ הָאבן געזָאגט
די , געדענקען די ֿפיש װָאס מיר ֿפלעגן עסן אין ִמצַרִים אומזיסט

און די , און די ציבעלעס, און דָאס גרינס, און די קירבעס, ּפלוצערן
; ניטָא קײן זַאך; און ַאצונד איז אונדזער זעל ֿפַארטריקנט 6. קנָאבל

  . אױגןבלױז אױֿפן ַמן זַײנען אונדזערע 

און זַײן ָאנבליק , און דער ַמן איז געװען ַאזױ װי קָאריַאנדערזָאמען 7
, דָאס ֿפָאלק הָאט זיך ֿפַארשּפרײט 8. ַאזױ װי דער ָאנבליק ֿפון בדֹוַלך
ָאדער , און געמָאלן אין ַא הַאנטמיל, און הָאט עס אױֿפגעקליבן
ער געמַאכט ָאד, ּפאון געקָאכט אין ַא טָא, געשטױסן אין ַא שטײסל

דערֿפון קוכנס און דער טעם דערֿפון איז געװען װי דער טעם ֿפון ַאן 
 און װי דער טױ הָאט ַארָאּפגענידערט אױֿפן לַאגער בַײ 9. אײלקיכל

  .ֿפלעגט ַארָאּפנידערן דערױף דער ַמן, כטַאנ

, װַײז-נען משּפחות משה הָאט געהערט דָאס ֿפָאלק װײאון 10
און דער צָארן ֿפון , ַײנגַאנג ֿפון זַײן געצעלטאיטלעכער ֿפַאר דעם א
און עס איז געװען שלעכט אין די אױגן ֿפון , גָאט הָאט זײער געגרימט

װָאס טוסטו  ֿפַאר:  און משה הָאט געזָאגט צו גָאט11 .משהן
ן אין חװָאס הָאב איך געֿפונען אומ און ֿפַאר, שלעכטס דַײן קנעכט

דָאזיקן גַאנצן ם  מיר די לַאסט ֿפון דעלײגן אױףוַארױֿפצ, דַײנע אױגן
צי איך , דָאזיקע גַאנצע ֿפָאלק הָאב איך דען געטרָאגן דָאס 12? ֿפָאלק

, טרָאג עס אין דַײן בוזעם: װָאס דו זָאגסט צו מיר, הָאב עס געבָארן
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צו דעם לַאנד װָאס דו , ַאזױ װי ַא דערציער טרָאגט ַא זױגעדיקן
, ֿפון װַאנען הָאב איך ֿפלײש 13? טערןהָאסט צוגעשװָארן זײערע על

ַאזױ צו , נען אױף מירװָאס זײ װײ, זיקן גַאנצן ֿפָאלקדָאם צו געבן דע
 איך ַאלײן קען ניט טרָאגן 14 ?מיר זָאלן עסן, גיב אונדז ֿפלײש: זָאגן
 15 .װָארום עס איז צו שװער ֿפַאר מיר, דָאזיקע גַאנצע ֿפָאלק דָאס

אױב , איך בעט דיך, הרגען הרגע מיך, ו מיראון אױב דו טוסט ַאזױ צ
און לָאמיך ניט זען ,  אין דַײנע אױגןקײטאיך הָאב געֿפונען לַײטזעלי

  . מַײן אומגליק

זַאמל מיר אַײן זיבעציק מַאן ֿפון די : הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 16
די װָאס דו װײסט ַאז זײ זַײנען די עלטסטע ֿפון , יׂשראלעלטסטע ֿפון 

, מֹועד-און זָאלסט זײ נעמען צום אֹוהל, און זַײנע אױֿפזעערס, קֿפָאל
 און איך װעל 17 .און זײ זָאלן זיך דָארטן שטעלן מיט דיר

און װעל ָאּפשײדן ֿפון , און װעל דָארטן רעדן מיט דיר, ַארָאּפנידערן
און זײ װעלן , און ַארױֿפטָאן אױף זײ, דעם גַײסט װָאס אױף דיר

און װעסט ניט דַארֿפן , ר די לַאסט ֿפון ֿפָאלקמיטטרָאגן מיט די
ברײט אַײך ָאן אױף :  און צום ֿפָאלק זָאלסטו זָאגן18 .טרָאגן דו ַאלײן

נט אין די װַײל איר הָאט געװײ; ט עסן ֿפלײשאון איר װע, מָארגן
! לײשװען מע זָאל אונדז געבן עסן ֿפ: ַאזױ צו זָאגן, אױערן ֿפון גָאט

דרום װעט אַײך גָאט געבן ; יל אין ִמצַרִיםועװען װװָארום אונדז איז ג
און ניט ,  ניט אײן טָאג װעט איר עסן19 .און איר װעט עסן, ֿפלײש

און ניט צװַאנציק , און ניט צען טעג, און ניט ֿפינף טעג, צװײ טעג
ביז װַאנען עס װעט אַײך קערן ֿפון דער ,  ביז ַא חֹודש צַײט20 ;טעג
דערֿפַאר װָאס איר הָאט ֿפַארַאכט ; ן צום עקלאון װעט אַײך זַײ, נָאז

ַאזױ צו , און הָאט געװײנט ֿפַאר אים, גָאט װָאס איז צװישן אַײך
הָאט  21? נָאך װָאס גָאר זַײנען מיר ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים: זָאגן

זעקס הונדערט טױזנט ֿפוסגײער איז דָאס ֿפָאלק װָאס : משה געזָאגט
און זײ , איך װעל זײ געבן ֿפלײש: און דו זָאגסט, איך בין צװישן אים

װען שָאף און רינדער זָאלן געשָאכטן  22. װעלן עסן ַא חֹודש צַײט
 ַאז ַאלע ֿפישן ֿפון ים זָאלן 23 ?װעט זײ דען קלעקן, װערן ֿפַאר זײ

הָאט גָאט געזָאגט ? װעט זײ דען קלעקן, אַײנגעזַאמלט װערן ֿפַאר זײ
אױב מַײן , ַאצונד װעסטו זען? נט ֿפון גָאט קורץאיז די הַא: צו משהן

  . װָארט װעט דיר געשען ָאדער ניט

און הָאט גערעדט צום ֿפָאלק די , איז משה ַארױסגעגַאנגען 24
און ער הָאט אַײנגעזַאמלט זיבעציק מַאן ֿפון די ; װערטער ֿפון גָאט
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און  25 .און זײ געשטעלט רונד ַארום געצעלט, עלטסטע ֿפון ֿפָאלק
און הָאט גערעדט צו , גָאט הָאט ַארָאּפגענידערט אין דעם װָאלקן

און געגעבן , און הָאט גענומען ֿפון דעם גַײסט װָאס אױף אים, אים
װי דער גַײסט , און עס איז געװען. די עלטסטע, אױף די זיבעציק מַאן
  . ָאבער ניט מער; ַאזױ הָאבן זײ נֿביאות געזָאגט, הָאט אױף זײ גערוט

דער נָאמען ֿפון , און צװײ מענער זַײנען איבערגעבליבן אין לַאגער 26
 ךהָאט אױף זײ אױ; און דער נָאמען ֿפון צװײטן ֵמיָדד, אײנעם ֶאלָדד
,  און זײ זַײנען געװען צװישן די ֿפַארשריבענע–ט סַײגערוט דער ג

 און זײ הָאבן –ָאבער זײ זַײנען ניט ַארױסגעגַאנגען צום געצעלט 
און הָאט ,  איז געלָאֿפן דער יונג27 .אות געזָאגט אין לַאגערנֿבי

ֶאלָדד און ֵמיָדד זָאגן נֿביאות אין : און געזָאגט, דערצײלט משהן
משהס , הָאט זיך ָאּפגערוֿפן יהֹושוַע דער זון ֿפון נון 28. לַאגער

הַאלט , מַײן הַאר משה: און הָאט געזָאגט, בַאדינער ֿפון זַײן יוגנט ָאן
? נעמסטו זיך ָאן ֿפַאר מיר:  הָאט משה צו אים געזָאגט29 .ײ צוריקז

ַאז גָאט זָאל , הלװַאי זָאל דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון גָאט זַײן נֿביאים
,  און משה איז צוריק ַארַײן אין לַאגער30 !געבן זַײן גַײסט אױף זײ
  .יׂשראלער און די עלטסטע ֿפון 

און הָאט געברַאכט , ן ֿפון גָאטגאון ַא װינט הָאט ַארױסגעצױ 31
און הָאט זײ צעװָארֿפן לעבן לַאגער ,  װַאכטלֿפױגלען ֿפון יםִיעןצוֿפל

און ַארום ַא טָאג װעגס ֿפון דער , ַארום ַא טָאג װעגס ֿפון אײן זַײט
 איבערן געזיכט אײלןאון ַארום צװײ , רונד ַארום לַאגער, ַאנדער זַײט

ָאלק איז אױֿפגעשטַאנען יענעם גַאנצן  און דָאס ֿפ32 .ֿפון דער ערד
און זײ , און דעם גַאנצן מָארגעדיקן טָאג, און די גַאנצע נַאכט, טָאג

דער װָאס הָאט צומינדסט ; הָאבן אױֿפגעקליבן די װַאכטלֿפױגלען
און זײ הָאבן זײ זיך ; געקליבן הָאט אױֿפגעקליבן צען הױֿפנס

  . אױסגעשּפרײט רונד ַארום לַאגער

אײדער עס איז , ס ֿפלײש איז נָאך געװען צװישן זײערע צײנערדָא 33
, ַאזױ הָאט דער צָארן ֿפון גָאט געגרימט אױֿפן ֿפָאלק,  געװָארןצעקַײט

 34. און גָאט הָאט געשלָאגן צװישן דעם ֿפָאלק זײער ַא גרױסן שלַאק
, ַהַּתֲאָוה-און מע הָאט גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון יענעם ָארט ִקֿברֹות

  . װַײל דָארטן הָאט מען בַאגרָאבן דָאס ֿפָאלק װָאס הָאט געגלוסט
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און זײ ; ֵצרֹותחַהַּתֲאָוה הָאט דָאס ֿפָאלק געצױגן קײן -ֿפון ִקֿברֹות 35
  .ֵצרֹותחזַײנען געבליבן אין 

  

 און מרים און ַאהרן הָאבן גערעדט אױף משהן ֿפון װעגן 1
װָארום ער הָאט ; דער ּכושישער װַײב װָאס ער הָאט גענומען

צי בלױז נָאר מיט :  און זײ הָאבן געזָאגט2 .גענומען ַא ּכושישע װַײב
? הָאט ער ניט אױך מיט אונדז גערעדט? משהן הָאט גָאט גערעדט
  . און גָאט הָאט געהערט

מער ֿפון ַאלע מענטשן , און דער מַאן משה איז געװען זײער ַאן ָעָנו 3
  . ערדװָאס אױֿפן געזיכט ֿפון דער 

הָאט גָאט ּפלוצלינג געזָאגט צו משהן און צו ַאהרֹנען און צו  4
זַײנען זײ דרַײ . מֹועד-גײט איר דרַײ ַארױס צום אֹוהל: מרימען

,  און גָאט הָאט ַארָאּפגענידערט אין ַא װָאלקנזַײל5 .ַארױסגעגַאנגען
און הָאט , מֹועד-און הָאט זיך געשטעלט בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

 און 6 . ַארױסגעגַאנגעןבײדעזַײנען זײ . גערוֿפן ַאהרֹנען און מרימען
ַאז ַא נֿביא איז : הערט ַאקָארשט צו מַײנע װערטער: ער הָאט געזָאגט

אין ַא ; ונג זיך דערקענען צו איםע ַא זןאי, גָאט, טו איך, דָא בַײ אַײך
 מַײן אין;  ניט ַאזױ איז מַײן קנעכט משה7 .חלום רעד איך מיט אים

און , מױל צו מױל רעד איך מיט אים 8. גַאנצן הױז איז ער בַאגלױבט
און די געשטַאלט ֿפון גָאט , בַאשײנּפערלעך און ניט מיט רעטענישן

און װי ַאזױ הָאט איר ניט מֹורא געהַאט צו רעדן אױף . קוקט ער ָאן
און דער צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט  9? אױף משהן, מַײן קנעכט

און װי דער װָאלקן הָאט זיך  10. און ער איז ַאװעקגעגַאנגען; ף זײאױ
רשט מרים איז מצֹורע װַײס װי ע, ָאּפגעטָאן ֿפון איבערן געצעלט

ערשט זי איז , און ַאהרן הָאט זיך אומגעקערט צו מרימען. שנײ
, מַײן הַאר, איך בעט דיך:  הָאט ַאהרן געזָאגט צו משהן11 .מצֹורע

װָאס מיר הָאבן זיך , רױֿפטָאן אױף אונדז ַא זינדזָאלסט ניט ַא
, איך בעט דיך,  זָאל זי12 .בַאנַארישט און װָאס מיר הָאבן געזינדיקט

ניט זַײן ַאזױ װי ַא טױטגעבָארענער װָאס זַײן ֿפלײש איז הַאלב 
און משה  13. צעגעסן װען ער גײט ַארױס ֿפון זַײן מוטערס טרַאכט

איך , הײל זי, איך בעט דיך, גָאט: ַאזױ צו זָאגן,  צו גָאטִיעןהָאט געשר
ַאז איר ֿפָאטער װָאלט איר : הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 14 .בעט דיך
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זָאל זי זַײן ? װָאלט זי זיך ניט געשעמט זיבן טעג,  געשּפיגןםאין ּפני
און דערנָאך זָאל זי , אַײנגעשלָאסן זיבן טעג אױסן לַאגער

  . ַארַײנגענומען װערן

און דָאס ; איז מרים געװען אַײנגעשלָאסן אױסן לַאגער זיבן טעג 15
און  16. ֿפָאלק הָאט ניט געצױגן ביז מרים איז ַארַײנגענומען געװָארן

און זײ הָאבן גערוט , ֵצרֹותחדערנָאך הָאט דָאס ֿפָאלק געצױגן ֿפון 
  . אין מדבר ּפָאָרן

  

  חְשַל
 שיק דיר  2 :ו זָאגןַאזױ צ,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1

װָאס איך גיב צו , זײ זָאלן אױסקוקן דָאס לַאנד ּכַנַען, מענטשן
צו אײן מַאן ֿפַאר זַײן , צו אײן מַאן; יׂשראלדי קינדער ֿפון 

  . איטלעכער ַא ֿפירשט צװישן זײ; קןשיֿפָאטערשטַאם זָאלט איר 

ון און משה הָאט זײ געשיקט ֿפון מדבר ּפָאָרן לױט דעם מױל ֿפ 3
זײ ַאלע זַײנען געװען מענטשן הױּפטלַײט ֿפון די קינדער ֿפון ; גָאט

ַשמוַע , ֿפַאר שֿבט ראוֿבן:  און דָאס זַײנען זײערע נעמען 4 .יׂשראל
  6 .ֹוריןחָשֿפט דער זון ֿפון ,  ֿפַאר שֿבט שמעון 5 .דער זון ֿפון ַזּכורן
ִיְגָאל ,  ֿפַאר שֿבט ִיׂשָׂשָכר7 .ָּכֵלֿב דער זון ֿפון יֿפוֶנהן, ֿפַאר שֿבט יהודה
ֿפַאר  9. הֹוֵשַע דער זון ֿפון נון,  ֿפַאר שֿבט אֿפרים 8 .דער זון ֿפון יֹוסֿפן

ַגדיֵאל , ֿפַאר שֿבט זֿבולון 10. ּפלטי דער זון ֿפון ָרֿפואן, שֿבט בנימין
ַגדי דער זון , ֿפַאר שֿבט מנשה:  ֿפַאר שֿבט יֹוסף11 .דער זון ֿפון סֹודין

ֿפַאר שֿבט  13. ַעמיֵאל דער זון ֿפון גַמלין, ֿפַאר שֿבט ָדן 12. ון סוסיןֿפ
בי דער זון חַנ, נֿפָּתליֿפַאר שֿבט  14. ון מיָכֵאלןֿפ ןסתור דער זו, ָאשר

דָאס זַײנען  16 .ְגאוֵאל דער זון ֿפון ָמכין, ֿפַאר שֿבט ָגד 15 .ֿפון ָוֿפסין
ט געשיקט אױסקוקן דָאס די נעמען ֿפון די מענטשן װָאס משה הָא

און  17 .יהֹושוַע, און משה הָאט גערוֿפן הֹוֵשַע דעם זון ֿפון נון. לַאנד
און הָאט צו זײ , משה הָאט זײ געשיקט אױסקוקן דָאס לַאנד ּכַנַען

און גײט ַארױף אין דעם , גײט ַארױף ַאהין קײן ָדרום: געזָאגט
און , װָאס דָאס איז, און איר זָאלט ָאנקוקן דָאס לַאנד 18 .געבערג

, אױב ער איז שטַארק ָאדער שװַאך, דָאס ֿפָאלק װָאס זיצט דערױף
און װי איז דָאס לַאנד װָאס ער  19 ;אױב ער איז װינציק ָאדער ֿפיל

און װי זַײנען די שטעט , אױב עס איז גוט ָאדער שלעכט, זיצט דרינען
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 און װי 20 ;נגעןאין לַאגערן ָאדער אין ֿפעסטו, װָאס ער זיצט אין זײ
איז דָא אױף איר געהילץ , איז זי ֿפעט ָאדער מָאגער, איז די ערד
און ברענגען ֿפון דער ֿפרוכט , און איר זָאלט אַײך שטַארקן. ָאדער ניט
  .  און די טעג זַײנען געװען די טעג ֿפון ערשטע װַײנטרױבן–. ֿפון לַאנד

נד ֿפון ַאקוקט דָאס לאון הָאבן אױסגע, זַײנען זײ ַארױסגעגַאנגען 21
און זײ זַײנען  22. װי מע קומט קײן חָמת, מדבר ִצן ביז רחֹוֿב

און דָארטן ; און זַײנען געקומען ביז חֿברֹון, ַארױֿפגעגַאנגען קײן ָדרום
ֿברֹון ֶח און –. קינדער ֿפון ַעָנק, און ַּתלַמי, ֵשַשי, ָמןחיזַײנען געװען ַא

און זײ  23 –. ַאר צֹוַען אין ִמצַרִיםאיז געבױט געװָארן זיבן יָאר ֿפ
און הָאבן ָאּפגעשניטן ֿפון דָארטן ַא , זַײנען געקומען ביזן טָאל ֶאשּכֹול

און הָאבן עס געטרָאגן אױף ַא , צװַײג מיט אײן הענגל װַײנטרױבן
אױך ֿפון די מילגרױמען און ֿפון די ֿפַײגן הָאבן ; שטַאנג זַאלבעצװײט

עם ָארט הָאט מען גערוֿפן דער טָאל ֶאשּכֹול  יענ24 –. זײ גענומען 
 הָאבן ָאּפגעשניטן יׂשראלֿפון װעגן דעם הענגל װָאס די קינדער ֿפון 

 און זײ הָאבן זיך אומגעקערט ֿפון אױסקוקן דָאס  25 –. ֿפון דָארטן
און זײ זַײנען געגַאנגען און  26. לַאנד צום ָסוף ֿפון ֿפערציק טעג

און צו דער גַאנצער עדה ֿפון די , צו ַאהרֹנעןגעקומען צו משהן און 
און זײ הָאבן ; אין מדבר ּפָאָרן קײן ָקֵדש, יׂשראלקינדער ֿפון 

און הָאבן זײ , געברַאכט ַאן ענטֿפער צו זײ און צו דער גַאנצער עדה
און , און זײ הָאבן אים דערצײלט 27. געװיזן די ֿפרוכט ֿפון לַאנד

ען אין דעם לַאנד װּוהין דו הָאסט אונדז מיר זַײנען געקומ: געזָאגט
און דָאס איז ; און עס ֿפליסט אױך מיט מילך און הָאניק, געשיקט

, ָאבער שטַארק איז דָאס ֿפָאלק װָאס זיצט אין לַאנד 28. איר ֿפרוכט
און אױך די , גרױסע ביז גָאר, און די שטעט זַײנען בַאֿפעסטיקטע

- ַעָמֵלק זיצט אין ָדרום 29. טן געזעןקינדער ֿפון ַעָנק הָאבן מיר דָאר
זיצן אין דעם , און דער ֶאמֹורי, און דער יֿבוסי, און דער ִחּתי, לַאנד

הָאט  30. און דער ּכַנֲעני זיצט בַײם ים און בַײם ברעג ַירדן, געבערג
: און ער הָאט געזָאגט, ָּכֵלֿב אַײנגעשטילט דָאס ֿפָאלק ַאקעגן משהן

װָארום , און מיר װעלן עס ַארבן,  ַארױֿפגײןַארױֿפגײן װעלן מיר
ָאבער די מענטשן װָאס זַײנען  31. בַײקומען װעלן מיר עס בַײקומען

מיר קענען ניט ַארױֿפגײן : הָאבן געזָאגט, ַארױֿפגעגַאנגען מיט אים
 און זײ  32. װָארום ער איז שטַארקער ֿפון אונדז, קעגן דעם ֿפָאלק

כטן קלַאנג אױף דעם לַאנד װָאס זײ הָאבן ַארױסגעלָאזט ַא שלע
דָאס : ַאזױ צו זָאגן, יׂשראלבַײ די קינדער ֿפון , הָאבן עס אױסגעקוקט

, ּכדי עס אױסצוקוקן, לַאנד װָאס מיר זַײנען דורכגעגַאנגען דורך דעם
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און דָאס גַאנצע , ינער לַאנד װָאס עסט אױף אירע בַאװודָאס איז ַא
זַײנען מענטשן ֿפון גרױסן ,  דרינעןװָאס מיר הָאבן געזען, ֿפָאלק
די זין ֿפון ַעָנק װָאס , און דָארטן הָאבן מיר געזען די נֿפילים 33. װּוקס

און מיר זַײנען געװען װי הײשעריקן אין אונדזערע ; ֿפון די נֿפילים
  . און ַאזױ זַײנען מיר געװען אין זײערע אױגן, אױגן

   

 ַארױסגעלָאזט זײער  הָאט די גַאנצע עדה אױֿפגעהױבן און1
און  2. און דָאס ֿפָאלק הָאט געװײנט אין יענער נַאכט; ָקול

 הָאבן געמורמלט אױף משהן און אױף יׂשראלַאלע קינדער ֿפון 
הלװַאי װָאלטן מיר : און די גַאנצע עדה הָאט צו זײ געזָאגט, ַאהרֹנען

ָארבן ָאדער הלװַאי װָאלטן מיר געשט, געשטָארבן אין לַאנד ִמצַרִים
ם און נָאך װָאס ברענגט אונדז גָאט אין דע 3! דָאזיקן מדברם אין דע

אונדזערע װַײבער און , צו ֿפַאלן דורכן שװערד, דָאזיקן לַאנד
איז ניט בעסער ֿפַאר ? אונדזערע קלײנע קינדער זָאלן װערן צו רױב

 און זײ הָאבן געזָאגט אײנער 4 ?אונדז זיך אומצוקערן קײן ִמצַרִים
און זיך אומקערן קײן , לָאמיר מַאכן ַא הױּפטמַאן: ַאנדערןצום 
 זַײנען משה און ַאהרן געֿפַאלן אױף זײער ּפנים ֿפַאר דער  5. ִמצַרִים

 און  6 .יׂשראלגַאנצער אַײנזַאמלונג ֿפון דער עדה ֿפון די קינדער ֿפון 
ון די װָאס ֿפ, און ָּכֵלֿב דער זון ֿפון יֿפוֶנהן, יהֹושוַע דער זון ֿפון נון

 און 7 ,הָאבן צעריסן זײערע קלײדער, הָאבן אױסגעקוקט דָאס לַאנד
ַאזױ , יׂשראלהָאבן געזָאגט צו דער גַאנצער עדה ֿפון די קינדער ֿפון 

ּכדי , װָאס מיר זַײנען דורכגעגַאנגען דורך דעם, דָאס לַאנד: צו זָאגן
גָאט  אױב 8 .דָאס לַאנד איז זײער זײער גוט, עס אױסצוקוקן
און , דָאזיקן לַאנדם װעט ער אונדז ברענגען אין דע, בַאגערט אונדז

.  ַא לַאנד װָאס זי ֿפליסט מיט מילך און הָאניק–װעט עס אונדז געבן 
און ניט מֹורא הָאבן , איר זָאלט נָאר ניט װידערשּפעניקן ָאן גָאט 9

זײער ; װָארום אונדזער ברױט זַײנען זײ, ֿפַאר דעם ֿפָאלק ֿפון לַאנד
איר זָאלט ; און גָאט איז מיט אונדז, שָאטן הָאט זיך ָאּפגעטָאן ֿפון זײ

מע זָאל זײ ,  הָאט די גַאנצע עדה געזָאגט10. ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר זײ
ָאבער די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט זיך בַאװיזן ; ֿפַארװַארֿפן מיט שטײנער

   .יׂשראלמֹועד צו ַאלע קינדער ֿפון -אין אֹוהל

דָאזיקע  ביז װַאנען װעט דָאס: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 11
, און ביז װַאנען װעלן זײ ניט גלױבן אין מיר? ֿפָאלק מיך לעסטערן
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איך װעל  12? בַײ ַאלדי צײכנס װָאס איך הָאב געמַאכט צװישן אים
און װעל דיך מַאכן , און װעל אים אױסרָאטן, אים שלָאגן מיט ּפעסט

 הָאט משה 13.  ֿפָאלק גרעסער און מַאכטיקער ֿפון איםֿפַאר ַא
 װָארום דו הָאסט דָאך –ַאז די ִמצרים װעלן הערן : געזָאגט צו גָאט

דָאזיקע ֿפָאלק ֿפון צװישן זײ   דָאסקײטאױֿפגעברַאכט מיט דַײן שטַאר
װָאס , דָאזיקן לַאנדם ינער ֿפון דעװעלן זײ זָאגן צו די בַאװו 14 –

װָארום ; דָאזיקן ֿפָאלקם ביסט צװישן דע, יהוה,  ַאז דוהָאבן געהערט
און דַײן װָאלקן שטײט , געזען געװָארן, יהוה, אױג אין אױג ביסט דו

און אין , און אין ַא װָאלקנזַײל גײסטו זײ ֿפַארױס בַײ טָאג, איבער זײ
דָאזיקע  ַאז דו װעסט טײטן דָאס,  איז15 –ַא ֿפַײערזַײל בַײ נַאכט 

ַאזױ װעלן זָאגן די אומות װָאס הָאבן , זױ װי אײן מַאןֿפָאלק ַא
װַײל יהוה איז ניט ביכֹולת צו  16: ַאזױ צו זָאגן, געהערט דַײן הערונג

דָאזיקע ֿפָאלק אין דעם לַאנד װָאס ער הָאט זײ  ברענגען דָאס
דרום זָאל  17. הָאט ער זײ אױסגעשָאכטן אין מדבר, צוגעשװָארן

 ֿפון גָאט לױט װי דו הָאסט חדער ּכֹו,  בעט דיךאיך, ַאצונד גרױס זַײן
 גָאט איז אַײנגעהַאלטן אין צָארן און רַײך 18 :ַאזױ צו זָאגן, גערעדט

נָאר שענקען שענקט , ער ֿפַארטרָאגט זינד און ֿפַארברעכן, אין גענָאד
, ער רעכנט זיך ֿפַאר די זינד ֿפון די ֿפָאטערס מיט די קינדער; ער ניט

די זינד , איך בעט דיך, ֿפַארגיב 19.  און מיטן ֿפירטן ָדורמיטן דריטן
און ַאזױ ,  ֿפון דַײן חסדקײטלױט דער גרױס, דָאזיקן ֿפָאלקם ֿפון דע

  .װי דו הָאסט ֿפַארגעבן דעם דָאזיקן ֿפָאלק ֿפון ִמצַרִים און ביז ַאהער

 21. איך הָאב ֿפַארגעבן ַאזױ װי דַײן װָארט: הָאט גָאט געזָאגט 20
און די ּפרַאכט ֿפון גָאט איז ֿפול די גַאנצע , ָאבער ַאזױ װי איך לעב

ַאז די ַאלע מענטשן װָאס הָאבן געזען מַײן ּפרַאכט און מַײנע  22, ערד
און ֿפון ,  בַאװיזן אין ִמצַרִים און אין מדברבװָאס איך הָא, צײכנס

עהערט און ניט צוג,  געּפרּוװט שױן צען מָאלךדעסטװעגן הָאבן זײ מי
װָאס איך הָאב , אױב זײ װעלן זען דָאס לַאנד 23 ,צו מַײן ָקול

, ַאלע װָאס הָאבן מיך געלעסטערט, יָא! צוגעשװָארן זײערע עלטערן
װַײל אין אים איז , נָאר מַײן קנעכט ָּכֵלֿב 24. װעלן עס ניט ָאנזען

 אים, און ער איז געגַאנגען געטרַײ נָאך מיר, געװען ַאן ַאנדער גַײסט
און , װָאס ער איז ַאהין געגַאנגען, װעל איך ברענגען אין דעם לַאנד

דער ַעָמֵלקי און דער  25. צו זַײן זָאמען װעט ער עס לָאזן בירושה
און ציט אַײך צום מדבר , מָארגן קערט אַײך אום; ּכַנֲעני זיצן אין טָאל
  . סוף-אױֿפן װעג צום ים
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 27: ַאזױ צו זָאגן, ו ַאהרֹנעןאון גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צ 26
ביז װַאנען נָאך לָאזן די דָאזיקע בײזע עדה װָאס מורמלען ַאקעגן 

, יׂשראלאיך הָאב געהערט די מורמלערַײען ֿפון די קינדער ֿפון ? מיר
זָאגט , ַאזױ װי איך לעב:  זָאג צו זײ28. װָאס זײ מורמלען ַאקעגן מיר

ַאזױ װעל איך , ין מַײנע אױערןאױב ניט װי איר הָאט גערעדט א, גָאט
,  אין דעם דָאזיקן מדבר װעלן ֿפַאלן אַײערע ּפגרים29 !טָאן צו אַײך

ֿפון צװַאנציק , לױט אַײער גַאנצער צָאל, און ַאלע אַײערע געצײלטע
איר  30. װַײל איר הָאט געמורמלט ַאקעגן מיר, יָאר ַאלט און העכער

 הָאב אױֿפגעהױבן מַײן װעט ניט קומען אין דעם לַאנד װָאס איך
און , ַאחוץ ָּכֵלֿב דער זון ֿפון יֿפוֶנהן, הַאנט אַײך צו מַאכן רוען דרינען

און אַײערע קלײנע קינדער װָאס איר  31. יהֹושוַע דער זון ֿפון נון
און , זײ װעל איך ברענגען ַאהין, זײ װעלן זַײן צו רױב, הָאט געזָאגט

ָאבער איר . ס איר הָאט ֿפַארַאכטװָא, זײ װעלן דערקענען דָאס לַאנד
און אַײערע  32.  אַײערע ּפגרים װעלן ֿפַאלן אין דעם דָאזיקן מדבר–

און װעלן לַײדן , קינדער װעלן אומװַאנדערן אין מדבר ֿפערציק יָאר
ביז אַײערע ּפגרים װעלן ֿפַארלענדט װערן , ֿפַאר אַײערע ָאּפקערונגען

י טעג װָאס איר הָאט אױסגעקוקט לױט דער צָאל ֿפון ד 34. אין מדבר
, ֿפַאר ַא טָאג ַא יָאר, ֿפַאר ַא טָאג ַא יָאר,  ֿפערציק טעג–דָאס לַאנד 

און איר װעט דערשּפירן ; ֿפערציק יָאר, װעט איר טרָאגן אַײערע זינד
אױב איך װעל דָאס ניט ; הָאב גערעדט, יהוה,  איך35 .מַײן אומגענָאד
װָאס הָאט זיך , ער בײזער עדהדָאזיקער גַאנצ טָאן צו דער

דָאזיקן מדבר װעלן זײ ם אין דע! אַײנגעזַאמלט ַאקעגן מיר
  . און דָא װעלן זײ שטַארבן, רןֿפַארלענדט װע

, און די מענטשן װָאס משה הָאט געשיקט אױסקוקן דָאס לַאנד 36
און זײ זַײנען צוריקגעקומען און הָאבן געמַאכט מורמלען ַאקעגן אים 

 37 –מיט ַארױסלָאזן ַא שלעכטן קלַאנג אױֿפן לַאנד ,  עדהדי גַאנצע
די מענטשן װָאס הָאבן ַארױסגעלָאזט דעם שלעכטן קלַאנג אױֿפן 

נָאר יהֹושוַע דער  38. זַײנען געשטָארבן אין ַא מגֿפה ֿפַאר גָאט, לַאנד
 יענע זַײנען געבליבן לעבן ֿפון, און ָּכֵלֿב דער זון ֿפון יֿפוֶנהן, זון ֿפון נון
  . װָאס זַײנען געגַאנגען אױסקוקן דָאס לַאנד, מענטשן

און משה הָאט גערעדט די דָאזיקע װערטער צו ַאלע קינדער ֿפון  39
און זײ הָאבן זיך  40. און דָאס ֿפָאלק הָאט זײער געטרױערט, יׂשראל

און זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן שּפיץ , געֿפעדערט אין דער ֿפרי
און מיר װעלן ַארױֿפגײן צו דעם , ָאט זַײנען מיר:  צו זָאגןַאזױ, בַארג
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טו

 הָאט 41. װָארום מיר הָאבן געזינדיקט; ָארט װָאס גָאט הָאט געזָאגט
, נָאך װָאס דען טרעט איר איבער דעם בַאֿפעל ֿפון גָאט: משה געזָאגט

ַאז גָאט איז ,  איר זָאלט ניט ַארױֿפגײן42 ?ליקןֿגַאז דָאס װעט ניט בַא
ּכדי איר זָאלט ניט געשלָאגן װערן ֿפַאר אַײערע , ניט צװישן אַײך

, װָארום דער ַעָמֵלקי און דער ּכַנֲעני זַײנען דָארטן ֿפַאר אַײך 43. ֿפַײנט
װָארום ַאזױ װי איר הָאט אַײך ; און איר װעט ֿפַאלן דורכן שװערד

  . װעט גָאט ניט זַײן מיט אַײך, ָאּפגעקערט ֿפון הינטער גָאט

נָאר ; ָאבער זײ הָאבן זיך דערװעגט ַארױֿפצוגײן אױֿפן שּפיץ בַארג 44
. דער ָארון ֿפון גָאטס בונד און משה הָאבן זיך ניט גערירט ֿפון לַאגער

װָאס זַײנען געזעסן אױף יענעם , און דער ַעָמֵלקי און דער ּכַנֲעני 45
זײ און הָאבן זײ געשלָאגן און , הָאבן ַארָאּפגענידערט, בַארג

  . רָמהחצעקלַאּפט ביז 

  

 רעד צו די 2 :ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, יׂשראלקינדער ֿפון 

ַאז איר װעט קועמן אין דעם לַאנד ֿפון אַײער בַאזעצונג װָאס איך גיב 
נדָאּפֿפער ַא ברַא,  און איר װעט מַאכן ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט3 ,אַײך

ָאדער װי , לױט ַא קלָאר ַארױסגערעדטן נדר, ָאדער ַא שלַאכטָאּפֿפער
ּכדי צו מַאכן ַא , טֹוֿבים-ָאדער אין אַײערע ָיום, ַא ֿפרַײװיליקע גָאב

זָאל דער װָאס  4, ֿפון רינדער ָאדער ֿפון שָאף,  גָאטצו חגעשמַאקן רי
ָאּפֿפער ֿפון ַא צענטל ברענגען ַא שּפַײז, ברענגט זַײן קרבן צו גָאט

 און װַײן ֿפַאר 5 ;ֵאיֿפה זעמלמעל ֿפַארמישט מיט ַא ֿפערטל הין אײל
זָאלסטו מַאכן מיטן ברַאנדָאּפֿפער ָאדער , ַא ֿפערטל הין, ַא גיסָאּפֿפער

, אױב צו ַא װידער 6. ֿפַאר איטלעכן שעּפס, צום שלַאכטָאּפֿפער
צװײ צענטל זעמלמעל ֿפַארמישט זָאלסטו מַאכן ַא שּפַײזָאּפֿפער ֿפון 

 7, ַא דריטל הין, און װַײן ֿפַאר ַא גיסָאּפֿפער; מיט אײל ַא דריטל הין
און ַאז דו װעסט  8. זָאלסטו ברענגען ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט

לױט , מַאכן ַא יונג רינד ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער ָאדער ַא שלַאכטָאּפֿפער
  9 ,ָאדער ֿפַאר ַא ֿפרידָאּפֿפער צו גָאט, נדרַא קלָאר ַארױסגערעדטן 

זָאל מען ברענגען מיטן יונגן רינד ַא שּפַײזָאּפֿפער ֿפון דרַײ צענטל 
און װַײן זָאלסטו  10; זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל ַא הַאלבן הין
ַא ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא , ברענגען ֿפַאר ַא גיסָאּפֿפער ַא הַאלבן הין
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, ַאזױ זָאל געטָאן װערן צו איטלעכן ָאקס 11. ח צו גָאטגעשמַאקן רי
ָאדער צו ַא לַאם ֿפון שעּפסן ָאדער ֿפון , ָאדער צו איטלעכן װידער

ַאזױ זָאלט איר טָאן ; װי נָאך דער צָאל װָאס איר װעט מַאכן 12. ציגן
 יעטװעדער אַײנגעבָארענער זָאל 13. לױט זײער צָאל, צו איטלעכן

בַײם ברענגען ַא ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא , דָאזיקעַאזױ מַאכן די 
 און ַאז בַײ אַײך װעט זיך אױֿפהַאלטן ַא 14. געשמַאקן ריח צו גָאט

אין אַײערע , ָאדער װער נָאר עס װעט זַײן צװישן אַײך, ֿפרעמדער
און ער װעט מַאכן ַא ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח , דורות-ָדור

אײן געזעץ זָאל זַײן ! ל קה15. ער טָאן ַאזױ װי איר טוטזָאל , צו גָאט
ַאן אײביק , ֿפַאר אַײך און ֿפַאר דעם ֿפרעמדן װָאס הַאלט זיך אױף

ַאזױ זָאל זַײן דער ֿפרעמדער , װי איר; דורות-ָדורגעזעץ אױף אַײערע 
אײן ּתֹורה און אײן דין זָאל זַײן ֿפַאר אַײך און ֿפַאר דעם  16. ֿפַאר גָאט

  . רעמדן װָאס הַאלט זיך אױף בַײ אַײךֿפ

רעד צו די  18: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 17
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, יׂשראלקינדער ֿפון 

ַאז , איז 19, ַאז איר קומט אין דעם לַאנד װָאס איך ברענג אַײך ַאהין
שײדן ַאן ָאּפשײדוגן זָאלט איר ָאּפ, איר עסט ֿפון דעם ברױט ֿפון לַאנד

דָאס ערשטע ֿפון אַײערע טײגמולטערס זָאלט איר  20. צו גָאט
ַאזױ , װי די ָאּפשײדוגן ֿפון שַײער; ָאּפשײדן ַא כלה ֿפַאר ַאן ָאּפשײדונג

ֿפון דעם ערשטן ֿפון אַײערע  21. זָאלט איר עס ָאּפשײדן
ערע טײגמולטערס זָאלט איר געבן ַאן ָאּפשײדונג צו גָאט אױף אַײ

  . דורות-ָדור

און איר װעט ניט טָאן ַאלע די דָאזיקע , און ַאז איר װעט ֿפַארזען 22
ַאלץ װָאס גָאט הָאט  23, געבָאט װָאס גָאט הָאט ָאנגעזָאגט משהן

ֿפון דעם טָאג װָאס גָאט הָאט עס בַאֿפױלן , אַײך בַאֿפױלן דורך משהן
ֿפַארהױלן , ױב עס איזא, איז 24, דורות-ָדוראױף אַײערע , און װַײטער

זָאל די , געטָאן געװָארן דורך ַא ֿפַארזע, ֿפון די אױגן ֿפון דער עדה
ֿפַאר ַא , גַאנצע עדה מַאכן אײן יונגן ָאקס ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער

, מיט זַײן שּפַײזָאּפֿפער און זַײן גיסָאּפֿפער, געשמַאקן ריח צו גָאט
 און דער 25. ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפעראון אײן ציגנבָאק ; ַאזױ װי דער דין

, יׂשראלּכֹהן זָאל מכּפר זַײן אױף דער גַאנצער עדה ֿפון די קינדער ֿפון 
און זײ הָאבן , װַײל ַא ֿפַארזע איז דָאס, און זײ זָאל ֿפַארגעבן װערן

ר זינדָאּפֿפער ײעאון ז,  ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאטַא, געברַאכט זײער קרבן
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און דער גַאנצער עדה ֿפון די קינדער  26. ר זײער ֿפַארזעֿפַא, ֿפַאר גָאט
װעט , און דעם ֿפרעמדן װָאס הַאלט זיך אױף צװישן זײ, יׂשראלֿפון 

װָארום בַײ דעם גַאנצן ֿפָאלק איז דָאס געװען דורך ַא , ֿפַארגעבן װערן
  . ֿפַארזע

, אױב ָאבער ַאן אײנצלנער מענטש װעט זינדיקן דורך ַא ֿפַארזע 27
און דער ּכֹהן  28. ָאל ער ברענגען ַא יָאריקע ציג ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפערז

װען ער זינדיקט , זָאל מכּפר זַײן אױף דעם מענטשן װָאס ֿפַארזעט
ַאז אים זָאל , ּכדי מכּפר צו זַײן אױף אים; דורך ַא ֿפַארזע ֿפַאר גָאט

נדער ֿפון  ֿפַאר דעם אַײנגעבָארענעם צװישן די קי 29. ֿפַארגעבן װערן
 אײן –און ֿפַאר דעם ֿפרעמדן װָאס הַאלט זיך אױף צװישן זײ , יׂשראל

. געזעץ זָאל זַײן בַײ אַײך ֿפַאר דעם װָאס טוט עּפעס דורך ַא ֿפַארזע
ֿפון די , ָאבער דער מענטש װָאס טוט מיט ַא הױכער הַאנט 30

יענע און , לעסטערט ער גָאט, ָאדער ֿפון די ֿפרעמדע, אַײנגעבָארענע
װָארום דָאס  31. זעל זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון צװישן איר ֿפָאלק

און זַײן געבָאט הָאט ער , װָארט ֿפון גָאט הָאט ער ֿפַארַאכט
איר זינד איז , ֿפַארשניטן מוז ֿפַארשניטן װערן יענע זעל; ֿפַארשטערט
  . אױף איר

הָאבן ,  מדבר זַײנען געװען אין דעריׂשראלאון װען די קינדער ֿפון  32
הָאבן די װָאס  33. זײ געֿפונען ַא מַאן קלַײבנדיק הָאלץ אום שבת

אים געברַאכט צו משהן און צו , הָאבן אים געֿפונען קלַײבנדיק הָאלץ
 און מע הָאט אים ַארַײנגעזעצט 34. ַאהרֹנען און צו דער גַאנצער עדה

 זָאל װָארום עס איז ניט בַאשײדט געװָארן װָאס אים, אין װַאך
טײטן זָאל געטײט : הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 35. געטָאן װערן

די גַאנצע עדה זָאל אים ֿפַארװַארֿפן מיט שטײנער ; װערן דער מַאן
ֿפירט אױסן ע און די גַאנצע עדה הָאט אים ַארױסג36. אױסן לַאגער

און ער איז , און זײ הָאבן אים ֿפַארװָארֿפן מיט שטײנער, לַאגער
  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן; בןגעשטָאר

רעד צו די  38: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 37
זײ זָאלן זיך מַאכן ֿפרענדז , און זָאלסט זָאגן צו זײ, יׂשראלקינדער ֿפון 

און זײ ; דורות-ָדוראױף זײערע , אױף די עקן ֿפון זײערע קלײדער
און  39. רענדז ֿפון עק קלײד ַא בלָאען ֿפָאדיםזָאלן ַארַײנטָאן אין די ֿפ

און געדענקען , ַאז איר זָאלט עס זען, דָאס זָאל אַײך זַײן ֿפַאר ציצית
און איר זָאלט ניט נָאכגײן נָאך , און זײ טָאן, ַאלע געבָאט ֿפון גָאט
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טז

װָאס איר זַײט ֿפַארֿפירט נָאך ,  אַײערע אױגןָאךאַײער הַארצן און נ
און זַײן ,  איר זָאלט געדענקען און טָאן ַאלע מַײנע געבָאטּכדי 40; זײ

 איך בין יהוה אַײער גָאט װָאס הָאט אַײך 41. הײליק צו אַײער גָאט
איך בין יהוה : אַײך צו זַײן צום גָאט, ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים

  .אַײער גָאט

   חקַֹר

דעם זון ֿפון , תדעם זון ֿפון קָה, רצהִיזון ֿפון  דער ח און קַֹר1
און אֹון דער זון , די זין ֿפון ֶאליָאֿבן, און ָדָתן און ַאֿביָרם, ֵלִוין
 און זיך געשטעלט 2 ,הָאבן גענומען, קינדער ֿפון ראוֿבן, ֿפון ּפֶלתן

ֿפַאר משהן מיט צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק מַאן ֿפון די קינדער ֿפון 
, ענע ֿפון דער אַײנזַאמלונגגערוֿפ, ֿפירשטן ֿפון דער עדה, יׂשראל

און זײ הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט ַאקעגן  3. מענטשן מיט ַא נָאמען
! גענוג אַײך:  צו זײ געזָאגטןאון הָאב, משהן און ַאקעגן ַאהרֹנען

, און גָאט איז צװישן זײ, װָארום די גַאנצע עדה זַײנען ַאלע הײליק
און  4? ל ֿפון גָאטקהעם װָאס נעמט איר זיך איבער ַאקעגן ד און ֿפַאר

און  5. ַאזױ איז ער געֿפַאלן אױף זַײן ּפנים, װי משה הָאט עס געהערט
: ַאזױ צו זָאגן, ן און צו זַײן גַאנצן געזעמלחער הָאט גערעדט צו קַֹר

און דעם , װער עס איז זַײנער, אין דער ֿפרי װעט גָאט לָאזן װיסן
דעם װעמען ער , יָא; ו זיךװעט ער מַאכן גענענען צ, װָאס איז הײליק

:  דָאס טוט6.װעט ער מַאכן גענענען צו זיך, װעט אױסדערװײלן
 און לײגט 7 , מיט זַײן גַאנצן געזעמלחקַֹר, נעמט אַײך ֿפַײערֿפַאנען
, און טוט אױף זײ ַארױף װַײרױך ֿפַאר גָאט, ַארַײן אין זײ ֿפַײער

ער ,  אױסדערװײלןדער מַאן װָאס גָאט װעט, און עס װעט זַײן; מָארגן
  ! קינדער ֿפון ֵלִוי, גענוג אַײך. איז דער הײליקער

. קינדער ֿפון ֵלִוי, רט ַאקָארשטעה: ןחאון משה הָאט געזָאגט צו קַֹר 8
 הָאט אַײך ָאּפגעשײדט ֿפון יׂשראלװינציק אַײך װָאס דער גָאט ֿפון  9

ענענען צו אַײך צו מַאכן ג, יׂשראלצװישן דער עדה ֿפון די קינדער ֿפון 
און צו שטײן ֿפַאר דער , צו דינען דעם דינסט ֿפון ִמשּכן ֿפון גָאט, זיך
 װָאס ער הָאט געמַאכט גענענען דיך און 10 –זײ צו בַאדינען , עדה

ַאז איר ֿפַארלַאנגט , מיט דיר, די קינדער ֿפון ֵלִוי, ַאלע דַײנע ברידער
דָאס זַײט , נצן געזעמלדו מיט דַײן גַא, װָאר  ֿפַאר11 ?אױך די ּכהונה
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ַאז איר זָאלט , װָארום װָאס איז ַאהרן; איר אַײנגעזַאמלט ַאקעגן גָאט
  ? מורמלען ַאקעגן אים

; די זין ֿפון ֶאליָאֿבן, און משה הָאט געשיקט רוֿפן ָדָתן און ַאֿביָרם 12
װינציק װָאס  13. מיר װעלן ניט ַארױֿפקומען: ָאבער זײ הָאבן געזָאגט

אונדז אױֿפגעברַאכט ֿפון ַא לַאנד װָאס ֿפליסט מיט מילך דו הָאסט 
ַאז הערשעװען װילסטו , אונדז צו טײטן אין דער מדבר, און הָאניק

הָאסט אונדז ניט געברַאכט , יָא 14? נָאך הערשעװען איבער אונדז
ָאדער אונדז געגעבן , אין ַא לַאנד װָאס ֿפליסט מיט מילך און הָאניק

װילסטו די דָאזיקע מענטשן די . ד און װַײנגָארטןַא נחלה ֿפון ֿפעל
הָאט משהן זײער  15. מיר װעלן ניט ַארױֿפקומען? אױגן ֿפַארשטעכן

זָאלסט זיך ניט קערן צו : און ער הָאט געזָאגט צו גָאט, געערגערט
און , ניט ַאן אײנציקן אײזל הָאב איך גענומען ֿפון זײ; זײער ָאּפֿפער

  . עטָאן ַאן אײנציקן ֿפון זײניט איך הָאב שלעכטס ג

דו מיט דַײן גַאנצן געזעמל זַײט : ןחאון משה הָאט געזָאגט צו קַֹר 16
און נעמט איטלעכער זַײן  17. און ַאהרן, דו און זײ, ֿפַאר גָאט מָארגן

און ברענגען , און איר זָאלט ַארױֿפלײגן דערױף װַײרױך, ֿפַײערֿפַאן
צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק , ֿפַאןֿפַאר גָאט איטלעכער זַײן ֿפַײער

  .איטלעכער זַײן ֿפַײערֿפַאן, אױך דו און ַאהרן; רֿפַאנעןַײעֿפ

און זײ הָאבן , הָאבן זײ גענומען איטלעכער זַײן ֿפַײערֿפַאן 18
און , און ַארױֿפגעטָאן אױף זײ װַײרױך, ַארױֿפגעלײגט אױף זײ ֿפַײער

מֹועד מיט משהן און - אֹוהלזײ הָאבן זיך געשטעלט בַײם אַײנגַאנג ֿפון
 הָאט אַײנגעזַאמלט ַאקעגן זײ די גַאנצע עדה ח און קַֹר19. ַאהרֹנען

און די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט זיך ; מֹועד-צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל
  . בַאװיזן צו דער גַאנצער עדה

 21: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען 20
און איך װעל זײ , ָאזיקער עדהדער ד ֿפון צװישן ּפט אַײך ָאשײד

און ,  זַײנען זײ געֿפַאלן אױף זײער ּפנים22. ֿפַארלענדן אין ַא רגע
, גָאט דו גָאט ֿפון די גַײסטער ֿפון ַאלע בַאשעֿפענישן: הָאבן געזָאגט

און אױף דער גַאנצער עדה זָאלסטו , זָאל אײן מענטש זינדיקן
  ? צערענען

, רעד צו דער עדה 24: ַאזױ צו זָאגן, הָאט גָאט גערעדט צו משהן 23
און , ָדָתנען, ןחינונג ֿפון קַֹרװו ֿפון ַארום דער ּפציט ָא: ַאזױ צו זָאגן



  במדבר

  

יז

איז משה אױֿפגעשטַאנען און איז געגַאנגען צו ָדָתנען און . ַאֿביָרמען
. יׂשראל ֿפון און נָאך אים זַײנען געגַאנגען די עלטסטע 25, ַאֿביָרמען

איך , טרעט ָאּפ: ַאזױ צו זָאגן, און ער הָאט גערעדט צו דער עדה 26
, ֿפון לעבן די געצעלטן ֿפון די דָאזיקע שלעכטע מענטשן, בעט אַײך

ּכדי איר , און איר זָאלט זיך ניט ָאנרירן ָאן ַאלץ װָאס איז זײערס
הָאבן זײ  27. זָאלט ניט אומגעברַאכט װערן דורך ַאלע זײערע זינד

ֿפון רונד , און ַאֿביָרמען, ָדָתנען, ןחינונג ֿפון קַֹרוָאּפגעצױגן ֿפון דער װ
זיך שטעלנדיק אין , און ָדָתן און ַאֿביָרם זַײנען ַארױסגעגַאנגען; ַארום

מיט זײערע װַײבער און זײערע זין און , אַײנגַאנג ֿפון זײערע געצעלטן
דורך דעם װעט איר : גטהָאט משה געזָא 28. זײערע קלײנע קינדער

ַאז , ונגעןּוַאז גָאט הָאט מיך געשיקט צו טָאן ַאלע די דָאזיקע ט, װיסן
 אױב ַאזױ װי ַאלע מענטשן 29. דָאס איז ניט ֿפון מַײן הַארצן

און די בַאשערונג ֿפון ַאלע , װעלן די דָאזיקע שטַארבן, שטַארבן
אױב  30. געשיקטהָאט מיך גָאט ניט , מענטשן װעט זײ בַאשערט זַײן

און די ערד װעט אױֿפמַאכן , ָאבער ַא בַאשַאֿפונג װעט בַאשַאֿפן גָאט
און זײ , און װעט אַײנשלינגען זײ און ַאלץ װָאס איז זײערס, איר מױל

, װעט איר װיסן, װעלן ַארָאּפנידערן לעבעדיקערהײט אין אונטערערד
  . ַאז די דָאזיקע מענטשן הָאבן געלעסטערט גָאט

ון עס איז געװען װי ער הָאט געענדיקט רעדן ַאלע די דָאזיקע א 31
 32. ַאזױ הָאט זיך אױֿפגעשּפָאלטן די ערד װָאס אונטער זײ, װערטער

און , און הָאט אַײנגעשלונגען זײ, און די ערד הָאט געעֿפנט איר מױל
און , ןחאון ַאלע מענטשן װָאס הָאבן געהערט צו קַֹר, זײערע הַײזער
און זײ און ַאלץ װָאס איז זײערס הָאבן  33. ן ֿפַארמעגדעם גַאנצ

און די ערד הָאט , ַארָאּפגענידערט לעבעדיקערהײט אין אונטערערד
 .און זײ זַײנען אונטערגעגַאנגען ֿפון צװישן דער עדה, זײ צוגעדעקט

 װָאס רונד ַארום זײ זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפון זײערע יׂשראלאון גַאנץ  34
די ערד װעט אונדז נָאך : ם זײ הָאבן געזָאגטװָארו, קֹולות

און הָאט , און ַא ֿפַײער איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון גָאט 35  .אַײנשלינגען
װָאס הָאבן , ֿפַארצערט די צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק מַאן

  . אױֿפגעברַאכט דעם װַײרױך

 זָאג צו 2 :ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
ער זָאל אױֿפהײבן די , ר דעם זון ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהןֶאלָעָז

און דָאס ֿפַײער װַארף , ֿפַײערֿפַאנען ֿפון צװישן דער ֿפַארברענונג
 די ֿפַײערֿפַאנען ֿפון די 3. װָארום זײ זַײנען געװָארן הײליק; ַאװעק
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ֿפון זײ זָאל מען , װָאס הָאבן ֿפַארזינדיקט זײערע נֿפשות, דָאזיקע
װָארום מע , ַאן איבערצוג צום מזבח, סגעשלָאגענע בלעכןמַאכן אױ

און זײ ; און זײ זַײנען געװָארן הײליק, הָאט זײ געברַאכט ֿפַאר גָאט
 הָאט ֶאלָעָזר דער 4. יׂשראלזָאלן זַײן ֿפַאר ַא צײכן צו די קינדער ֿפון 
װָאס די ֿפַארברענטע הָאבן , ּכֹהן גענומען די קוּפערנע ֿפַײערֿפַאנען

און מע הָאט זײ אױסגעשלָאגן ֿפַאר ַאן איבערצוג צום , עברַאכטג
ּכדי ַא ֿפרעמדער , יׂשראל ַא דערמָאנונג צי די קינדער ֿפון 5 ,מזבח

זָאל ניט גענענען צו , װָאס איז ניט ֿפון דעם זָאמען ֿפון ַאהרן, מענטש
ַאז ער זָאל ניט װערן ַאזױ װי קרח און , רַײכערן װַײרױך ֿפַאר גָאט

  . ַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט צו אים דורך משהן; ַאזױ װי זַײן געזעמל

 הָאט אױף מָארגן יׂשראלאון די גַאנצע עדה ֿפון די קינדער ֿפון  6
איר הָאט : ַאזױ צו זָאגן, געמורמלט ַאקעגן משהן און ַאקעגן ַאהרֹנען

ט ַאז די עדה הָא, און עס איז געװען 7. געטײט דָאס ֿפָאלק ֿפון גָאט
ַאזױ הָאבן זײ , זיך אַײנגעזַאמלט ַאקעגן משהן און ַאקעגען ַאהרֹנען

ערשט ַא װָאלקן הָאט אים , מֹועד-זיך אומגעקערט צום אֹוהל
און משה און  8. און די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט זיך בַאװיזן, צוגעדעקט

דט  און גָאט הָאט גערע  9,מֹועד-ַאהרן זַײנען צוגעגַאנגען ֿפַארן אֹוהל
דָאזיקער  שײדט אַײך ָאּפ ֿפון צװישן דער 10: ַאזױ צו זָאגן, צו משהן

זַײנען זײ געֿפַאלן אױף . און איך װעל זײ ֿפַארלענדן אין ַא רגע, עדה
, נעם די ֿפַײערֿפַאן: און משה הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען 11. זײער ּפנים

און ,  װַײרױךאון טו ַארױף, און לײג אױף איר ַארױף ֿפַײער ֿפון מזבח
װָארום ַא צָארן ,  מכּפר אױף זײַײאון ז, טרָאג אױף גיך צו דער עדה

 12. די מגֿפה הָאט זיך ָאנגעהױבן; איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר גָאט
און ער איז , ַאזױ װי משה הָאט געהײסן, הָאט ַאהרן גענומען

ט זיך ערשט די מגֿפה הָא; ַארַײנגעלָאֿפן אין מיטן ֿפון דער עדה
און מכּפר , הָאט ער ַארױֿפגעלײגט װַײרױך. ָאנגעהױבן אין ֿפָאלק
 און ער איז געשטַאנען צװישן די טױטע און 13. געװען אױֿפן ֿפָאלק

און  14. און די מגֿפה איז ֿפַארהַאלטן געװָארן; צװישן די לעבעדיקע
נט זַײנען געװען ֿפערצן טױז, די װָאס זַײנען געשטָארבן אין דער מגֿפה

ַאחוץ די װָאס זַײנען געשטָארבן װעגן דער מעׂשה , און זיבן הונדערט
צום ,  און ַאהרן הָאט זיך אומגעקערט צו משהן15. ןחמיט קַֹר

  . װען די מגֿפה איז ֿפַארהַאלטן געװָארן, מֹועד-אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

 רעד צו די 17 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 16
צו שטעקן ֿפון ַא , און נעם ֿפון זײ צו שטעקן, יׂשראלער ֿפון קינד
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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
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, און װערמילרױט, גרָאז-און ֵאזֹוֿב, דער ּכֹהן זָאל נעמען צעדערהָאלץ
און דער ּכֹהן  7. נװַארֿפן אין דער ֿפַארברענונג ֿפון דער קואון ַארַײ

און , און בָאדן זַײן לַײב אין װַאסער, זָאל װַאשן זַײנע קלײדער
און דער ּכֹהן זָאל זַײן ; דערנָאך מעג ער ַארַײנקומען אין לַאגער

זָאל װַאשן זַײנע ,  אױך דער װָאס ֿפַארברענט זי8 .אומרײן ביזן ָאװנט
און זַײן אומרײן , און בָאדן זַײן לַײב אין װַאסער,  אין װַאסערקלײדער

, און ַא רײנער מַאן זָאל אױֿפזַאמלען די ַאש ֿפון דער קו 9. ביזן ָאװנט
און עס זָאל ; און ַאװעקלײגן אױסן לַאגער אין ַא רײנעם ָארט

 ֿפַאר יׂשראלגעהַאלטן װערן ֿפַאר דער עדה ֿפון די קינדער ֿפון 
 און דער װָאס זַאמלט 10 .ַא רײניקָאּפֿפער איז דָאס; ַאסערשּפרענגװ

און זַײן אומרײן , זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, אױף די ַאש ֿפון דער קו
און ֿפַאר , יׂשראלאון עס זָאל זַײן ֿפַאר די קינדער ֿפון . ביזן ָאװנט

  . ֿפַאר ַאן אײביקן געזעץ, דעם ֿפרעמדן װָאס הַאלט זיך אױף צװישן זײ

ָאן װָאסער עס איז טױטן לַײב , דער װָאס רירט זיך ָאן ָאן ַא מת 11
ער זָאל זיך רײניקן  12. זָאל זַײן אומרײן זיבן טעג, ֿפון ַא מענטשן

און ; און װערן רײן, דערמיט אױֿפן דריטן טָאג און אױֿפן זיבעטן טָאג
אױב ער װעט זיך ניט רײניקן אױֿפן דריטן טָאג און אױֿפן זיבעטן 

 איטלעכער װָאס רירט זיך ָאן ָאן ַא 13 .זָאל ער ניט װערן רײן, גטָא
און ער װעט , ָאן דעם לַײב ֿפון ַא מענטשן װָאס איז געשטרָאבן, מת

און , הָאט ער די רואונג ֿפון גָאט ֿפַאראומרײניקט, זיך ניט רײניקן
ַאז שּפרענגװַאסער איז ; יׂשראליענע זעל זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון 

זַײן ; זָאל ער זַײן אומרײן, ױף אים ניט געשּפרענגט געװָארןא
  . איז נָאך אױף איםקײטאומרײנ

, ַא מענטש װעט שטַארבן אין ַא געצעלט ַאז: דָאס איז דער דין 14 
  און ַאלץ װָאס אין , זָאל איטלעכער װָאס קומט אין געצעלט

װָאס , ּכליאון יעטװעדער ָאֿפענע  15. זַײן אומרײן זיבן טעג, געצעלט
 און 16. איז אומרײן, אױף איר איז ניטָא ַאן ַארומגעשנירט דעקל

איטלעכער װָאס װעט זיך ָאנרירן אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד ָאן ַא 
ָאדער ַאן , ָאדער ָאן ַא געשטָארבענעם, דערשלָאגענעם ֿפון ַא שװערד

.  טעגזָאל זַײן אומרײן זיבן, ָאדער ָאן ַא קֿבר,  ֿפון ַא מענטשןבײןַא 
און מע זָאל נעמען ֿפַאר דעם אומרײנעם ֿפון דער ַאש ֿפון דעם  17

און ַארױֿפגיסן דערױף לעבעדיקע װַאסער , ֿפַארברענטן רײניקָאּפֿפער
און , גרָאז- און ַא רײנער מַאן זָאל נעמען ֵאזֹוֿב 18. אין ַא ּכלי

 און אױף, און שּפריצן אױֿפן געצעלט, אַײנטונקען אין דעם װַאסער



  במדבר

  

כ

און אױף , און אױף די נֿפשות װָאס זַײנען דָארטן געװען, ַאלע ּכלים
ָאדער ָאן דעם , בײןדעם װָאס הָאט זיך ָאנגערירט ָאן דעם 

. ָאדער ָאן דעם קֿבר, ָאדער ָאן דעם געשטָארבענעם, דערשלָאגענעם
און דער װָאס איז רײן זָאל שּפריצן אױף דעם אומרײנעם אױֿפן  19

און ער זָאל אים רײניקן אױֿפן ;  אױֿפן זיבעטן טָאגדריטן טָאג און
און זיך בָאדן אין , און ער זָאל װַאשן זַײנע קלײדער; זיבעטן טָאג

 און ַאז ַא מענטש װעט זַײן 20. און װערן רײן אין ָאװנט, װַאסער
זָאל יענע זעל ֿפַארשניטן װערן ֿפון , און װעט זיך ניט רײניקן, אומרײן

ָארום דָאס הײליקטום ֿפון גָאט הָאט ער װ, צװישן דער עדה
שּפרענגװַאסער איז אױף אים ניט געשּפרענגט ; ֿפַאראומרײניקט

 און עס זָאל זײ זַײן ֿפַאר ַאן אײביקן 21. איז ער אומרײן, געװָארן
זָאל װַאשן זַײנע , און דער װָאס שּפריצט דָאס שּפרענגװַאסער. געזעץ

זָאל , ן ָאן דעם שּפרענגװַאסעראון דער װָאס רירט זיך ָא; קלײדער
און ַאלץ װָאס דער אומרײנער װעט זיך  22. זַײן אומרײן ביזן ָאװנט

און דער מענטש װָאס רירט זיך ָאן ; זָאל זַײן אומרײן, ָאנרירן ָאן דעם
  .זָאל זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, אים ָאן

  

ן אין זַײנען געקומע, די גַאנצע עדה, יׂשראל און די קינדער ֿפון 1
און דָאס ֿפָאלק איז געזעסן אין ; אין ערשטן חֹודש, מדבר ִצן

און איז דָארטן בַאגרָאבן , און מרים איז דָארטן געשטָארבן; ָקֵדש
  . געװָארן

און זײ הָאבן זיך , און די עדה הָאט ניט געהַאט קײן װַאסער 2
לק און דָאס ֿפָא 3. אַײנגעזַאמלט ַאקעגן משהן און ַאקעגן ַאהרֹנען

: ַאזױ צו זָאגן, און זײ הָאבן געזָאגט, הָאט זיך געקריגט מיט משהן
װען אונדזערע ברידער זַײנען , הלװַאי װָאלטן מיר אומגעקומען

און נָאך װָאס הָאט איר געברַאכט די עדה  4! אומגעקומען ֿפַאר גָאט
ַאז מיר און אונדזער ֿפי זָאלן דָא , ֿפון גָאט אין דעם דָאזיקן מדבר

און נָאך װָאס הָאט איר אונדז אױֿפגעברַאכט ֿפון  5? סשטַארבןאױ
װָאס איז , אונדז צו ברענגען אין דעם דָאזיקן שלעכטן ָארט, ִמצַרִים

ָאדער , ָאדער װַײנשטָאקן, ָאדער ֿפַײגן, ניט ַאן ָארט ֿפון זָאמען
  ? און װּו װַאסער צום טרינקען איז ניטָא, מילגרױמען
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הרן ַאװעקגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר דער עדה צום זַײנען משה און ַא 6
און ; און זײ זַײנען געֿפַאלן אױף זײער ּפנים, מֹועד-אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

און גָאט הָאט גערעדט  7. די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט זיך בַאװיזן צו זײ
, און זַאמל אַײן די עדה, נעם דעם שטעקן 8: ַאזױ צו זָאגן, צו משהן
און איר זָאלט רעדן צום ֿפעלז ֿפַאר זײערע , רן דַײן ברודערדו און ַאה

און װעסט זײ ; ַאז ער זָאל ַארױסגעבן ֿפון זיך װַאסער, אױגן
און װעסט ָאנטרינקען די עדה און ,  װַאסער ֿפון ֿפעלזצִיעןַארױס

ַאזױ װי ,  הָאט משה גענומען דעם שטעקן ֿפון ֿפַאר גָאט9 .זײער ֿפי
און משה און ַאהרן הָאבן אַײנגעזַאמלט די  10. ױלןער הָאט אים בַאֿפ

, הערט ַאקָארשט: און ער הָאט צו זײ געזָאגט, עדה ֿפַאר דעם ֿפעלז
זָאלן מיר ֿפון דעם דָאזיקן ֿפעלז אַײך , איר װידערשּפעניקער

און ,  און משה הָאט אױֿפגעהױבן זַײן הַאנט11 ? װַאסערצִיעןַארױס
און עס איז , יט זַײן שטעקן צװײ מָאלהָאט געשלָאגן דעם ֿפעלז מ

 12. און די עדה און זײער ֿפי הָאבן געטרונקען, ַארױס ַא סך װַאסער
װַײל איר הָאט ניט : הָאט גָאט געזָאגט צו משהן און צו ַאהרֹנען

מיך צו הײליקן ֿפַאר די אױגן ֿפון די קינדער ֿפון , געגלױבט אין מיר
ן די דָאזיקע עדה אין דעם לַאנד דרום װעט איר ניט ברענגע, יׂשראל

דָאס איז דָאס װַאסער ֿפון מריֿבה װּו די  13. װָאס איך הָאב זײ געגעבן
און ער איז ,  הָאבן געקריגט ַאקעגן גָאטיׂשראלקינדער ֿפון 

  . געהײליקט געװָארן צװישן זײ

: ים ֿפון ָקֵדש צו דעם מלך ֿפון ֶאדֹוםחאון משה הָאט געשיקט שלו 14
דו װײסט ַאלדי מַאטערניש װָאס : יׂשראלגט דַײן ברודער ַאזױ זָא

װי אונדזערע עלטערן הָאבן גענידערט קײן  15; אונדז הָאט געטרָאֿפן
און די ִמצרים , און מיר זַײנען געזעסן אין ִמצַרִים ֿפיל טעג, ִמצַרִים

 און מיר 16 ;הָאבן שלעכטס געטָאן אונדז און אונדזערע עלטערן
און הָאט , און ער הָאט געהערט אונדזער ָקול,  צו גָאטןִיעהָאבן געשר

און ָאט זַײנען ; און אונדז ַארױסגעצױגן ֿפון ִמצַרִים, געשיקט ַא מלאך
,  לָאז אונדז17. ַא שטָאט בַײם עק ֿפון דַײן געמַארק, מיר אין ָקֵדש
מיר װעלן ניט דורכגײן דורך ; דורכגײן דורך דַײן לַאנד, איך בעט דיך

און מיר װעלן ניט טרינקען , עלד ָאדער דורך ַא װַײנגָארטןַא ֿפ
מיר ; אױף דעם מלכס װעג װעלן מיר גײען; װַאסער ֿפון ַא ברונעם

ביז װַאנען מיר װעלן , ן רעכטס ָאדער לינקסגַײנװעלן זיך ניט ָאּפ
זָאלסט ניט : הָאט ֶאדֹום צו אים געזָאגט 18. דורכגײן דַײן געמַארק

װָארום מיטן שװערד װעל איך ַארױסגײן ַאקעגן , דורכגײן דורך מיר
אױֿפן װעג :  צו אים געזָאגטיׂשראלהָאבן די קינדער ֿפון  19. דיר
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כא

איך און מַײנע , און ַאז מיר װעלן טרינקען דַײן װַאסער, װעלן מיר גײן
לָאמיך ; גָארנישטעס איז דָאך ; װעל איך געבן געצָאלט דערֿפַאר, ֿפי

דו קענסט ניט : הָאט ער געזָאגט 20. נע ֿפיסבלױז דורכגײן אױף מַײ
, און ֶאדֹום איז ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן אים מיט ֿפיל ֿפָאלק. דורכגײן

 און ֶאדֹום הָאט ניט געװָאלט לָאזן 21. און מיט ַא שטַארקער הַאנט
ט גַײנ הָאט זיך ָאּפגעיׂשראלאון ,  דורכגײן דורך זַײן געמַארקיׂשראל
  .ֿפון אים

, יׂשראלאון די קינדער ֿפון ;  זײ הָאבן ַאװעקגעצױגן ֿפון ָקֵדשאון 22
און גָאט הָאט  23. זַײנען ָאנגעקומען צום בַארג הֹור, די גַאנצע עדה

בַײם געמַארק ֿפון , געזָאגט צו משהן און צו ַאהרֹנען אױֿפן בַארג הֹור
צו זַײן  זָאל ַאהרן אַײנגעזַאמלט װערן 24 :ַאזױ צו זָאגן, לַאנד ֶאדֹום

װָארום ער װעט ניט קומען אין דעם לַאנד װָאס איך הָאב ; ֿפָאלק
 דערֿפַאר װָאס איר הָאט, געגעבן צו די קינדער ֿפון יׂשראל

נעם ַאהרֹנען  25. װידערשּפעניקט מַײן מױל בַײם װַאסער ֿפון מריֿבה
   און 26 ;און ברענג זײ ַארױף אױֿפן בַארג הֹור, און זַײן זון ֶאלָעָזרן

און ; און טו זײ ָאן זַײן זון ֶאלָעָזרן, טו אױס ַאהרֹנען זַײנע קלײדער
הָאט משה  27. ַאהרן זָאל אַײנגעזַאמלט װערן און שטַארבן דָארטן

און זײ זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ; געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן
משה און  28. ֿפַאר די אױגן ֿפון דער גַאנצער עדה, אױֿפן בַארג הֹור

און הָאט זײ ָאנגעטָאן זַײן , הָאט אױסגעטָאן ַאהרֹנען זַײנע קלײדער
און . און ַאהרן איז דָארטן געשטָארבן אױֿפן שּפיץ בַארג. זון ֶאלָעָזרן

און די גַאנצע  29. משה און ֶאלָעָזר הָאבן ַארָאּפגענידערט ֿפון בַארג
ס גַאנצע הױז ֿפון און דָא; עדה הָאט געזען ַאז ַאהרן איז ֿפַארגַאנגען

  . הָאט בַאװײנט ַאהרֹנען דרַײסיק טעגיׂשראל

  

ינער ֿפון דער בַאװו,  דער מלך ֿפון ַעָרד, און דער ּכַנֲעני1
 איז ָאנגעקומען אױף דעם יׂשראלהָאט געהערט ַאז , ָדרום

און , יׂשראלאון ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט , װעג ֿפון ַאָתרים
,  ַא נדר געטָאן צו גָאטיׂשראלהָאט  2. ֿפַאנגענעגעֿפַאנגען ֿפון זײ גע
דָאזיקע ֿפָאלק אין  אױב געבן װעסטו געבן דָאס: און הָאט געזָאגט

 און גָאט הָאט 3. רםחװעל איך מַאכן זײערע שטעט , מַײן הַאנט
און ער הָאט איבערגעגעבן דעם , יׂשראלצוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון 
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און מע . ַאכט זײ און זײערע שטעט חרםאון זײ הָאבן געמ, ּכַנֲעני
  . רָמהח, הָאט גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון דעם ָארט

ּכדי צו , סוף-און זײ הָאבן געצױגן ֿפון בַארג הֹור אױֿפן װעג ֿפון ים 4
און די זעל ֿפון דעם ֿפָאלק איז געװָארן , גײן ַארום דעם לַאנד ֶאדֹום

ק הָאט גערעדט ַאקעגן גָאט און דָאס ֿפָאל 5. אומגעדולדיק ֿפון װעג
נָאך װָאס הָאט איר אונדז אױֿפגעברַאכט ֿפון : און ַאקעגן משהן

און , װָארום קײן ברױט איז ניטָא? ִמצַרִים צו שטַארבן אין דער מדבר
און אונדזער זעל עקלט זיך מיט דער , קײן װַאסער איז ניטָא

ק ֿפַײערדיקע  הָאט גָאט ָאנגעשיקט אױֿפן ֿפָאל6 .נישטיקער שּפַײז
און עס איז געשטָארבן ַא , און זײ הָאבן געביסן דָאס ֿפָאלק, שלַאנגען

און זײ ,  איז דָאס ֿפָאלק געקומען צו משהן7 .יׂשראלסך ֿפָאלק ֿפון 
מיר הָאבן געזינדיקט װָאס מיר הָאבן גערעדט ַאקעגן : הָאבן געזָאגט

ל ָאּפטָאן ֿפון אונדז די ער זָא,  מתּפלל צו גָאטַײז; גָאט און ַאקעגן דיר
און גָאט הָאט  8. הָאט משה מתּפלל געװען ֿפַארן ֿפָאלק. שלַאנגען

און טו זי ַארױף , מַאך דיר ַא ֿפַײערדיקע שלַאנג: געזָאגט צו משהן
, איטלעכער װָאס װערט געביסן, און עס װעט זַײן; אױף ַא שטַאנג

עמַאכט ַא קוּפערנע  הָאט משה ג9 .און װעט בלַײבן לעבן, װעט זי זען
, און עס איז געװען; און הָאט זי ַארױֿפגעטָאן אױף ַא שטַאנג, שלַאנג

ַאזױ הָאט ער ַא קוק געטָאן אױף , ַאז ַא שלַאנג הָאט עמיצן געביסן
  . און איז געבליבן לעבן, דער קוּפערנער שלַאנג

און גערוט אין ,  הָאבן ַאװעקגעצױגןיׂשראלאון די קינדער ֿפון  10
-און גערוט אין ִעֵיי,  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון אֹוֿבֹות11. אֹוֿבֹות
ֿפון  12. ַאקעגן זונאױֿפגַאנג, אין דעם מדבר װָאס ֿפַאר מֹוָאֿב, ריםַעָבֿ

 ֿפון דָארטן 13. און גערוט אין טָאל ֶזֶרד, דָארטן הָאבן זײ געצױגן
, ָאס אין מדבראון גערוט אױף יענער זַײט ַארנֹון װ, הָאבן זײ געצױגן

װָארום ַארנֹון איז  14; װָאס גײט ַארױס ֿפון דעם געמַארק ֿפון ֶאמֹורי
דרום . צװישן מֹוָאֿב און צװישן דעם ֶאמֹורי, דער געמַארק ֿפון מֹוָאֿב

  :מות ֿפון גָאטחװערט געזָאגט אין דעם בוך ֿפון די מל

  , ָוֵהֿב אין סוֿפה
  , און די טָאלן ֿפון ַארנֹון

  , עם ַארָאּפגַאנג ֿפון די טָאלןאון ד 15
  , ינונג ֿפון ָערוט זיך צו דער װנײגװָאס 

  .און לענט זיך ָאן געמַארק ֿפון מֹוָאֿב
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װּו גָאט הָאט , דָאס איז דער ברונעם. און ֿפון דָארטן קײן בֵאר 16
און איך װעל זײ געבן , זַאמל אַײן דָאס ֿפָאלק: געזָאגט צו משהן

  :דָאזיקע געזַאנג  געזונגען דָאסיׂשראלהָאט  דענצמָאל 17. װַאסער

   – זינגט צו אים –ברונעם , קװעל ַארױף
  , דער ברונעם װָאס געגרָאבן הָאבן אים הַארן 18

  , אים אױסגעהַאקט הָאבן ֿפירשטן ֿפון ֿפָאלק
  .מיט זײערע שטעקנס, מיטן צעּפטער

און ֿפון , ליֵאלחאון ֿפון ַמָּתָנה קײן ַנ 19; און ֿפון מדבר קײן ַמָּתָנה
און ֿפון במֹות צו דעם טָאל װָאס אין ֿפעלד  20; ליֵאל קײן במֹותחַנ

  .  אױף דער װיסטעּפװָאס קוקט ַארָא, בַײם שּפיץ ֿפון ּפסָגה, ֿפון מֹוָאֿב

, ים צו סיחון דעם מלך ֿפון ֶאמֹוריח הָאט געשיקט שלויׂשראלאון  21
מיר װעלן זיך ניט ; דַײן לַאנד דורכגײן דורך ךלָאמי 22: ַאזױ צו זָאגן

מיר װעלן ניט טרינקען ;  אין ַא ֿפעלד ָאדער אין ַא װַײנגָארטןָאּפנַײגן
ביז , אױף דעם מלכס װעג װעלן מיר גײן; װַאסער ֿפון ַא ברונעם

 ָאבער סיחון הָאט ניט 23. װַאנען מיר װעלן דורכגײן דַײן געמַארק
און סיחון הָאט , רק דורכגײן דורך זַײן געמַאיׂשראלגעלָאזט 

 יׂשראלאון איז ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן , אַײנגעזַאמלט זַײן גַאנץ ֿפָאלק
און הָאט מלחמה , און ער איז געקומען קײן ַיַהץ, צום מדבר

 הָאט אים געשלָאגן מיטן יׂשראלאון  24. יׂשראלגעהַאלטן מיט 
ביז , ן ביז ַיבֹוקאון אַײנגענומען זַײן לַאנד ֿפון ַארנֹו, שַארף ֿפון שװערד

װָארום דער געמַארק ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון ; די קינדער ֿפון ַעמֹון
 הָאט צוגענומען ַאלע די דָאזיקע יׂשראלאון  25. איז געװען שטַארק

אין ,  הָאט זיך בַאזעצט אין ַאלע שטעט ֿפון ֶאמֹורייׂשראלאון , שטעט
שבֹון איז חװָארום  26. און אין ַאלע אירע טעכטערשטעט, שבֹוןֶח

װָאס הָאט מלחמה , געװען די שטָאט ֿפון סיחון דעם מלך ֿפון ֶאמֹורי
און הָאט , געהַאלטן מיט דעם ֿפריערדיקן מלך ֿפון מֹוָאֿב

 דרום 27. ביז ַארנֹון, ַאװעקגענומען זַײן גַאנץ לַאנד ֿפון זַײן הַאנט
  :זָאגן די שּפרוכזָאגער

  ! שבֹוןֶחקומט קײן 
  און אױֿפגעשטעלט געבױט 

  ! זָאל װערן די שטָאט ֿפון סיחון
  , שבֹוןֶחװָארום ַא ֿפַײער איז ַארױס ֿפון  28
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כב

  ; ַא ֿפלַאם ֿפון דער שטָאט ֿפון סיחון
  , זי הָאט ֿפַארצערט ָער ֿפון מֹוָאֿב
  . די הַארן ֿפון די הײכן ֿפון ַארנֹון

  ! מֹוָאֿב, װײ צו דיר 29
  ! ון ּכמֹושֿפָאלק ֿפ, ֿפַארלָארן ביסטו

  , ער הָאט געלָאזט װערן זַײנע זין ַאנטרונענע
  און זַײנע טעכטער אין געֿפַאנגענשַאֿפט 

  . צו סיחון דעם מלך ֿפון ֶאמֹורי
  ; און מיר הָאבן זײ צעשָאסן 30

  ; שבֹון ביז דיֿבֹוןֶחֿפַארלָארן איז 
  און מיר הָאבן ֿפַארװיסט 

  .  װָאס ביז ֵמידֿבָאח נֹוֿפזיב

און  32.  הָאט זיך בַאזעצט אין לַאנד ֿפון דעם ֶאמֹורייׂשראלן או 31
און זײ הָאבן בַאצװּונגען אירע , משה הָאט געשיקט אױסקוקן ַיְעֵזר

. און ֿפַארטריבן דעם ֶאמֹורי װָאס איז דָארטן געװען, טעכטערשטעט
און זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן װעג , און זײ הָאבן זיך ֿפַארקערט 33
ער , ַאנגען עֹוג דער מלך ֿפון בָשן ַאקעגן זײגאיז ַארױסגע; ון בָשןֿפ

 הָאט גָאט 34. אױף מלחמה קײן ֶאדֶרִעי, מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק
װָארום אין דַײן , זָאלסט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר אים: געזָאגט צו משהן

און , הַאנט הָאב איך געגעבן אים מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק און זַײן לַאנד
ַאזױ װי דו הָאסט געטָאן צו סיחון דעם מלך ֿפון , װעסט טָאן צו אים

און זײ הָאבן געשלָאגן אים  35. שבֹוןחװָאס איז געזעסן אין , ֶאמֹורי
ביז אים ניט צו לָאזן ַאן , מיט זַײנע זין און זַײן גַאנצן ֿפָאלק

  . און זײ הָאבן געַארבט זַײן לַאנד; איבערבלַײב

  

און הָאבן ,  הָאבן ַאװעקגעצױגןיׂשראלקינדער ֿפון  און די 1
 יענער זַײט ַירדן בַײ אױף, גערוט אין די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב

  .יריחו

  ָבָלק 
 הָאט יׂשראל דער זון ֿפון ִצּפֹורן הָאט געזען ַאלץ װָאס ָבָלקאון  2

 און מֹוָאֿב הָאט זיך זײער דערשרָאקן ֿפַאר דעם 3. געטָאן צום ֶאמֹורי
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און מֹוָאֿב איז געװען אין ַאנגסט , װַײל זײ זַײנען געװען ֿפיל, ֿפָאלק
הָאט מֹוָאֿב געזָאגט צו די עלטסטע ֿפון  4. יׂשראלֿפַאר די קינדער ֿפון 

ַאזױ , ַאצונד װעט דָאס געזעמל ָאּפעסן ַאלץ װָאס ַארום אונדז: ִמדָין
 דער זון ֿפון ִצּפֹורן ָלקָבאון .  דָאס גרָאז ֿפון ֿפעלדּפװי ַאן ָאקס עסט ָא

הָאט ער געשיקט  5. איז געװען דער מלך ֿפון מֹוָאֿב אין יענער צַײט
אין , קײן ּפתֹור װָאס בַײם טַײך, ים צו בלָעם דער זון ֿפון בעֹורןחשלו

: ַאזױ צו זָאגן, אים צו רוֿפן, דעם לַאנד ֿפון די קינדער ֿפון זַײן ֿפָאלק
ער הָאט ֿפַארדעקט , זע; ַאנגען ֿפון ִמצַרִיםָאט איז ַא ֿפָאלק ַארױסגעג
און ַאצונד  6. און ער זיצט מיר ַאנטקעגן, דעם ָאנבליק ֿפון דער ערד

װָארום ער איז , דָאזיקע ֿפָאלק שילט מיר דָאס, איך בעט דיך, קום
, אֿפשר װעל איך אױסֿפירן מיר זָאלן אים שלָאגן. שטַארקער ֿפון מיר

ַאז װעמען , װָארום איך װײס; טרַײבן ֿפון לַאנדאון איך װעל אים ֿפַאר
דער איז , און װעמען דו שילטסט, דער איז געבנעטשט, דו בענטשסט
  .ֿפַארשָאלטן

זַײנען די עלטסטע ֿפון מֹוָאֿב און די עלטסטע ֿפון ִמדָין געגַאנגען  7 
, ָעמעןִבלאון זײ זַײנען געקומען צו , מיט צױבערלױן אין זײער הַאנט

הָאט ער צו זײ  8. ןָבָלקבן גערעדט צו אים די װערטער ֿפון און הָא
, און איך װעל אַײך געבן ַאן ענטֿפער, נעכטיקט דָא די נַאכט: געזָאגט

און די הַארן ֿפון מֹוָאֿב זַײנען . ַאזױ װי גָאט װעט רעדן צו מיר
און הָאט , ָעמעןִבל איז גָאט געקומען צו 9 .ָעמעןִבלגעבליבן בַײ 

ָעם ִבלהָאט  10? װער זַײנען די דָאזיקע מענטשן בַײ דיר: געזָאגט
הָאט , דער מלך ֿפון מֹוָאֿב,  דער זון ֿפון ִצּפֹורןָבָלק: געזָאגט צו גָאט
 ָאט איז דָאס ֿפָאלק װָאס איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון 11 :געשיקט צו מיר

, ונדַאצ. און ער הָאט ֿפַארדעקט דעם ָאנבליק ֿפון דער ערד, ִמצַרִים
אֿפשר װעל איך קענען מלחמה הַאלטן אױף ; קום שילט מיר אים

: ָעמעןִבלהָאט גָאט געזָאגט צו  12. און װעל אים ֿפַארטרַײבן, אים
װָארום ער , זָאלסט ניט שילטן דָאס ֿפָאלק; זָאלסט ניט גײן מיט זײ

און הָאט , ָעם אױֿפגעשטַאנען אין דער ֿפריִבל איז 13. איז געבענטשט
װָארום גָאט װיל , גײט אין אַײער לַאנד: ןָבָלקגט צו די הַארן ֿפון געזָא

זַײנען אױֿפגעשטַאנען די הַארן ֿפון  14. ניט מיך לָאזן גײן מיט אַײך
לָעם ִב: און הָאבן געזָאגט, ןָבָלקאון זַײנען ַאװעקגעגַאנגען צו , מֹוָאֿב

  . הָאט ניט געװָאלט גײן מיט אונדז

מער און ָאנגעזעענערע ,  ַא מָאל געשיקט הַארן װידערָבָלקהָאט  15
און הָאבן צו אים , ָעמעןִבלאון זײ זַײנען געקומען צו  16. ֿפון יענע



  במדבר

  

זָאלסט זיך ניט :  דער זון ֿפון ִצּפֹורןָבָלקַאזױ הָאט געזָאגט : געזָאגט
 װָארום זײער גרױס 17. ֿפון קומען צו מיר, איך בעט דיך, ֿפַארמַײדן

, און ַאלץ װָאס דו װעסט זָאגן צו מיר, איך דיר ָאנטָאןֿבוד װעל ּכ
דָאזיקע  שילט מיר דָאס, איך בעט דיך, נָאר קום; װעל איך טָאן

ָעם און געזָאגט צו די קנעכט ֿפון ִבלהָאט געענטֿפערט  18. ֿפָאלק
,  זָאל מיר געבן זַײן הױז ֿפול מיט זילבער און גָאלדָבָלקװען : ןָבָלק

צו טָאן , יבערטרעטן דעם בַאֿפעל ֿפון יהוה מַײן גָאטקען איך ניט א
בלַײבט איר אױך , איך בעט אַײך, און ַאצונד 19. קלײנס ָאדער גרױס

און איך װעל געװָאר װערן װָאס גָאט װעט װידער רעדן , דָא די נַאכט
און הָאט , ָעמען בַײ נַאכטִבלאון גָאט איז געקומען צו  20. מיט מיר

שטײ , ןע אױב דיך צו רוֿפן זַײנען די מענטשן געקומ:צו אים געזָאגט
דָאס , ָאבער נָאר די זַאך װָאס איך װעל רעדן צו דיר, גײ מיט זײ, אױף

און ער , ָעם אױֿפגעשטַאנען אין דער ֿפריִבל איז 21. זָאלסטו טָאן
און איז געגַאנגען מיט די הַארן ֿפון , עליןזהָאט ָאנגעזָאטלט זַײן אײ

  . מֹוָאֿב

און ַא מלאך , און דער צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט װָאס ער גײט 22
 און ער –. ֿפון גָאט הָאט זיך אים געשטעלט ֿפַאר ַא שטער אין װעג

און זַײנע צװײ יונגען זַײנען געװען , זעליןאיז געריטן אױף זַײן אײ
עלין דערזען דעם מלאך ֿפון גָאט שטײן זהָאט די אײ 23 –. מיט אים

און די , מיט זַײן שװערד ַארױסגעצױגן אין זַײן הַאנט, װעגאױֿפן 
; און איז געגַאנגען אױֿפן ֿפעלד, ט ֿפון װעגנײגעלין הָאט זיך ָאּפגעאײז
עלין ּכדי זי צו ֿפַארקירעװען אױֿפן אײזָעם הָאט געשלָאגן די ִבלאון 
הָאט דער מלאך ֿפון גָאט זיך געשטעלט אױף ַא שטעג ֿפון די  24. װעג
מיט ַא צַאם ֿפון דער זַײט און ַא צַאם ֿפון דער ַאנדער , נגערטנערװַײ
און הָאט , זעלין הָאט געזען דעם מלאך ֿפון גָאט און די אײ25. זַײט

ָעמס ֿפוס צו דער ִבלאון צוגעדריקט , זיך צוגעדריקט צו דער װַאנט
איז דער מלאך ֿפון גָאט  26. און ער הָאט זי װידער געשלָאגן; װַאנט

װּו , און הָאט זיך געשטעלט אין ַאן ענגן ָארט, ידער ַאװעק ֿפַארױסװ
 27. ן רעכטס ָאדער לינקסנײגעס איז ניט געװען קײן װעג זיך ָאּפצו

און הָאט זיך , עלין הָאט געזען דעם מלאך ֿפון גָאטאײזאון די 
ָעמען הָאט ִבלאון דער צָארן ֿפון ; ָעמעןִבלַאנידערגעלײגט אונטער 

הָאט  28. זעלין מיטן שטעקןאון ער הָאט געשלָאגן די אײ, ימטגעגר
און זי הָאט געזָאגט צו , זעליןמױל ֿפון דער אײגָאט געעֿפנט דָאס 

װָאס דו הָאסט מיר שױן דרַײ , װָאס הָאב איך דיר געטָאן: ָעמעןִבל
װַײל דו : עליןאײזָעם געזָאגט צו דער ִבל הָאט 29 ?מָאל געשלָאגן
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, װען איך הָאב ַא שװערד אין דער הַאנט; ֿפון מירהָאסט געשּפעט 
עלין געזָאגט צו אײזהָאט די  30. װָאלט איך דיך ַאצונד געהרגעט

װָאס דו הָאסט געריטן אױף מיר , עליןאײזבין איך ניט דַײן : ָעמעןִבל
ינט נטלעך געװוױבין איך געװ? ָאגדַײן גַאנץ לעבן ביז הַײנטיקן ט

און גָאט הָאט  31. ןײנ:  הָאט ער געזָאגט?זױ צו טָאןגעװען דיר ַא
און ער הָאט דערזען דעם מלאך , ָעמעןִבלַאנטּפלעקט די אױגן ֿפון 
ין זַײן מיט זַײן שװערד ַארױסגעצױגן א, ֿפון גָאט שטײן אין װעג

און  32. און זיך געבוקט אױף זַײן ּפנים, גטהָאט ער זיך גענײ. הַאנט
װָאס הָאסטו  ֿפַאר: ם געזָאגטדער מלאך ֿפון גָאט הָאט צו אי

איך בין ַארױסגעגַאנגען , זע? עלין שױן דרַײ מָאלאײזגעשלָאגן דַײן 
 און די 33. װָארום דער װעג גײט מיר דערקעגן, ֿפַאר ַא שטער

ט ֿפַאר מיר די דרַײ נײגאון הָאט זיך ָאּפגע, עלין הָאט מיך געזעןאײז
װָאלט איך ַאצונד דיך , ון מירגט ֿפװען זי װָאלט זיך ניט ָאּפגענײ; מָאל

ָעם ִבל הָאט 34. און זי װָאלט איך געלָאזט לעבן, זיכער געהרגעט
װָארום איך , איך הָאב געזינדיקט: געזָאגט צו דעם מלאך ֿפון גָאט

און ; ַאז דו שטײסט מיר ַאנטקעגן אױֿפן װעג, הָאב ניט געװּוסט
. יך מיך אומקערןװעל א, ַאצונד אױב עס איז שלעכט אין דַײנע אױגן

גײ מיט די : ָעמעןִבלהָאט דער מלאך ֿפון גָאט געזָאגט צו  35
דָאס , ָאבער נָאר דָאס װָארט װָאס איך װעל רעדן צו דיר, מענטשן

  . ןָבָלקָעם געגַאנגען מיט די הַארן ֿפון ִבלאיז . זָאלסטו רעדן

און ער איז אים , ָעם קומטִבל הָאט געהערט ַאז ָבָלקאון  36
מֹוָאֿב װָאס בַײם געמַארק ֿפון -רױסגעגַאנגען ַאנטקעגן קײן ִעירַא

: ָעמעןִבל הָאט געזָאגט צו ָבָלק און 37. װָאס בַײם עק געמַארק, ַארנֹון
װָאס ביסטו  ֿפַאר? דיך צו רוֿפן, הָאב איך ניט שיקן געשיקט צו דיר

בין איך אין דער אמת ניט אימשטַאנד דיר ? ניט געקומען צו מיר
איך בין , זע: ןָבָלקָעם געזָאגט צו ִבל הָאט 38 ?ֿבוד ָאנצוטָאןּכ

דָאס װָארט ? צי קען איך גָאר עּפעס רעדן, ַאצונד; געקומען צו דיר
 און 39. דָאס װעל איך רעדן, װָאס גָאט װעט ַארַײנטָאן אין מַײן מױל

  און זײ זַײנען געקומען קײן , ןָבָלקָעם איז געגַאנגען מיט ִבל
און ,  הָאט געשלַאכט רינדער און שָאףָבָלק און 40. וצֹותח-ִקרַית

און עס  41. און צו די הַארן װָאס מיט אים, ָעמעןִבלהָאט געשיקט צו 
און הָאט אים , ָעמעןִבל גענומען ָבָלקהָאט , איז געװען אין דער ֿפרי
און ער הָאט ֿפון דָארטן געזען ַא טײל , בַעל-ַארױֿפגעֿפירט קײן במֹות

  .ון דעם ֿפָאלקֿפ
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און , ותחבױ מיר דָא זיבן מזב: ןָבָלקָעם געזָאגט צו ִבל הָאט 1גכ
 ָבָלקהָאט  2. גרײט מיר דָא צו זיבן ָאקסן און זיבן װידערס

ָעם הָאבן ִבל און ָבָלקאון , ָעם הָאט גערעדטִבלגעטָאן ַאזױ װי 
ם הָאט ָעִבל און 3. אױֿפגעברַאכט ַאן ָאקס און ַא װידער אױף ַא מזבח

; און איך װעל גײן, שטעל זיך בַײ דַײן ברַאנדָאּפֿפער: ןָבָלקגעזָאגט צו 
און װָאס ֿפַאר ַא זַאך ער , אֿפשר װעט זיך מיר גָאט טרעֿפן ַאנטקעגן

און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען . װעל איך דיר דערצײלן, װעט מיר װַײזן
און ; ָעמעןִבלַאר  און גָאט הָאט זיך געטרָאֿפן ֿפ4. אױף ַא הױכן ָארט

און , ות הָאב איך צוגעגרײטחדי זיבן מזב: ער הָאט צו אים געזָאגט
 הָאט גָאט 5. הָאב אױֿפגעברַאכט ַאן ָאקס און ַא װידער אױף ַא מזבח

קער זיך : און הָאט געזָאגט, ָעמס מױלִבלַארַײנגעטָאן ַא װָארט אין 
ער זיך אומגעקערט צו הָאט  6. און ַאזױ זָאלסטו רעדן, ןָבָלקאום צו 

ער און ַאלע הַארן ֿפון , ערשט ער שטײט בַײ זַײן ברַאנדָאּפֿפער, אים
  :און הָאט געזָאגט,  הָאט ער אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך7 .מֹוָאֿב

  , ָבָלקֿפון ַאָרם טוט מיך ֿפירן 
  : בערג דער מלך ֿפון מֹוָאֿב-ֿפון די מזרח

  , קום שילט מיר יעקֿבן
  . ןיׂשראל און קום ֿפלוך

  װי זָאל איך שילטן  8
  ? װעמען גָאט שילט ניט
  און װי זָאל איך ֿפלוכן 
  ? װעמען יהוה ֿפלוכט ניט

  , װָארום ֿפון שּפיץ ֿפון די ֿפעלזן זע איך אים 9
  . און ֿפון די הײכן קוק איך אים ָאן

  , ַא ֿפָאלק װָאס רוט בַאזונדער, זע
  . און רעכנט זיך ניט צװישן די אומות

  , װער הָאט געצײלט דעם שטױב ֿפון יעקֿב 10
  ? יׂשראלאון בַארעכנט דעם זָאמען ֿפון 

  , זָאל שטַארבן מַײן זעל דעם טױט ֿפון די רעכטֿפַארטיקע
  ! און זָאל מַײן ָסוף זַײן װי זַײנער

צו ? װָאס הָאסטו מיר געטָאן: ָעמעןִבל געזָאגט צו ָבָלקהָאט  11
ערשט גָאר בענטשן , איך דיך גענומעןשילטן מַײנע ָׂשונאים הָאב 

 ֿפַאר:  הָאט ער געענטֿפערט און הָאט געזָאגט12. הָאסטו געבענטשט
דָאס מוז איך היטן צו , דָאס װָאס גָאט טוט ַארַײן אין מַײן מױל, װָאר
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צו , איך בעט דיך, קום מיט מיר:  געזָאגט צו איםָבָלקהָאט  13. רעדן
בלױז ַא טײל ֿפון ; סט אים זען ֿפון דָארטןװָאס דו װע, ַאן ַאנדער ָארט
און שילט ; ָאבער אין גַאנצן װעסטו אים ניט זען, אים װעסטו זען

און ער הָאט אים גענומען צו דעם ֿפעלד  14. מיר אים ֿפון דָארטן
און , און ער הָאט געבױט זיבן מזבכות, צֹוֿפים אױֿפן שּפיץ ּפסָגה

 און ער הָאט 15. דער אױף ַא מזבחאױֿפגעברַאכט ַאן ָאקס און ַא װי
און איך װעל , שטעל זיך דָא בַײ דַײן ברַאנדָאּפֿפער: ןָבָלקגעזָאגט צו 

און , ָעמעןִבלהָאט גָאט זיך געטרָאֿפן ֿפַאר  16. גײן זיך טרעֿפן דָארטן
קער : און הָאט געזָאגט, ער הָאט ַארַײנגעטָאן ַא װָארט אין זַײן מױל

איז ער געקומען צו  17. און ַאזױ זָאלסטו רעדן, ןָבָלקזיך אום צו 
און די הַארן ֿפון מֹוָאֿב , ערשט ער שטײט בַײ זַײן ברַאנדָאּפֿפער, אים

? װָאס הָאט גָאט גערעדט:  הָאט צו אים געזָאגטָבָלקאון ; מיט אים
  :און הָאט געזָאגט, הָאט ער אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך 18

  , און הער, ָבָלק, שטײ אױף
  : זון ֿפון ִצּפֹור, ַארנעם צו מירֿפ

  , ער זָאל ליגן זָאגן, ניט ַא מַאן איז גָאט 19
  . ער זָאל חרטה הָאבן, ניט ַא מענטשנקינד

  ? װעט ער דען ניט טָאן, ַאז ער זָאגט
  ? װעט ער עס ניט מקיים זַײן, און ַאז ער רעדט

  , הָאב איך ֿפַארנומען» !בענטש«, זע 20
  . ן איך עס ניט ָאּפהַאלטןקע, און בענטשט ער

  , מע זעט ניט קײן אומרעכט אין יעקֿב 21
  . יׂשראלאון מע מערקט ניט קײן עװלה אין 

  , יהוה זַײן גָאט איז מיט אים
  .  איז אױף איםך ֿפון מלקײטדי לַײטזעלין או
  , גָאט ציט זײ ַארױס ֿפון ִמצַרִים 22

  . װי הערנער ֿפון ַא װיזלטיר איז ער אים
  , רום ניטָא קײן ּכישוף אין יעקֿבװָא 23

  . יׂשראלאון קײן װָארזָאגעניש אין 
  :  געזָאגטיׂשראלַאצונד װערט ֿפון יעקֿב און 
  ! װָאס גָאט הָאט אױֿפגעטָאן

  , נטעבי ֿפָאלק װָאס שטײט אױף װי ַא לײַא, זע 24
  ; באון הײבט זיך אױף װי ַא לײ

  , ער לײגט זיך ניט ביז ער עסט רױב
  .  ֿפון דערשלָאגענע טרינקט עראון בלוט
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כד

, ניט שילטן זָאלסטו אים שילטן: ָעמעןִבל געזָאגט צו ָבָלקהָאט  25
ָעם געענטֿפערט ִבלהָאט  26. און ניט בענטשן זָאלסטו אים בענטשן

ַאזױ צו , הָאב איך ניט גערעדט צו דיר: ןָבָלקאון הָאט געזָאגט צו 
 ָבָלקהָאט  27? װעל איך טָאןדָאס , ַאלץ װָאס גָאט װעט רעדן: זָאגן

איך װעל דיך נעמען צו ַאן , קום איך בעט דיך: ָעמעןִבלגעזָאגט צו 
און , ילגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון גָאטאֿפשר װעט װו; ַאנדער ָארט

 הָאט גענומען ָבָלק און 28. װעסט מיר אים שילטן ֿפון דָארטן
 29. אױף דער װיסטע ּפװָאס קוקט ַארָא, ָעמען צום שּפיץ ּפעֹורִבל

און גרײט , ותחבױ מיר דָא זיבן מזב: ןָבָלקָעם געזָאגט צו ִבלהָאט 
 הָאט געטָאן ָבָלק און 30. מיר דָא צו זיבן ָאקסן און זיבן װידערס

און ער הָאט אױֿפגעברַאכט ַאן ָאקס און , ָעם הָאט געזָאגטִבלַאזױ װי 
  . ַא װידער אױף ַא מזבח

  

ילגעֿפעלן אין די אױגן געזען ַאז עס איז װוִבלָעם הָאט  און 1
און ער איז ניט געגַאנגען ַאזױ , יׂשראלֿפון גָאט צו בענטשן 

נָאר ער הָאט , צײכנס- ַאנטקעגן ּכישוף, װי די ֿפריערדיקע מָאל
ָעם הָאט אױֿפגעהױבן זַײנע ִבל און 2. געקערט זַײן ּפנים צום מדבר

און דער גַײסט , ט זַײנע שֿבטים רוען לױיׂשראלאון הָאט געזען , אױגן
און ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן  3. ֿפון גָאט איז געקומען אױף אים

  :און הָאט געזָאגט, שּפרוך

  , ָעם דער זון ֿפון בעֹורִבלַאזױ רעדט 
  ; און ַאזױ רעדט דער מַאן מיטן ָאֿפענעם אױג

  , ַאזױ רעדט דער װָאס הערט גָאטס װערטער 4
  , ן ַשַדי טוט ער זעןונג ֿפועװָאס די ז
  : מיט אױגן ַאנטּפלעקטע, געֿפַאלן

  , יעקֿב, װי שײן זַײנען דַײנע געצעלטען 5
  ! יׂשראל, דַײנע װוינונגען

  , װי טײטלבײמער זַײנען זײ אױסגעשטרעקט 6
  , װי גערטנער בַײם טַײך

  , װי ַאלָאען װָאס גָאט הָאט געֿפלַאנצט
  . װי צעדערן בַײם װַאסער

  , ט רינען ֿפון זַײן צװַײגװַאסער װע 7
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  ; און זַײן זָאמען װעט זַײן בַײ ֿפיל װַאסער
  , און העכער ֿפון ַאַגגן װעט זַײן זַײן מלך

  . און דערהױבן װעט זַײן זַײן מלוכה
  , גָאט ציט אים ַארױס ֿפון ִמצַרִים 8

  ; װי הערנער ֿפון ַא װיזלטיר איז ער אים
  , ֿפַײנטזַײנע , ערער װעט ֿפַארצערן די ֿפעלק

  ; נער צעקנַאקןאון זײערע בײ
  . און זַײנע ֿפַײלן װעלן דורכלעכערן

  , בער לײגט זיך װי ַא לײ, ער קניט 9
  ?  װער קען אים אױֿפרַײצן–ינטע באון װי ַא לײ

  , געבענטשט די װָאס בענטשן דיך
  ! און ֿפַארשָאלטן די װָאס שילטן דיך

און ער הָאט ַא , ָעמעןִבלף ן געגרימט אױָבָלקהָאט דער צָארן ֿפון  10
: ָעמעןִבל הָאט געזָאגט צו ָבָלקאון ; ּפַאטש געטָאן מיט זַײנע הענט

ערשט גָאר בענטשן , צו שילטן מַײנע ָׂשונאים הָאב איך דיך גערוֿפן
 און ַאצונד ַאנטלױף דיר אין 11. נטשט שױן דרַײ מָאלעהָאסטו געב
,  װעל איך דיר ָאנטָאןגרױס ּכֿבוד, איך הָאב געקלערט; דַײן הײם

ָעם געזָאגט צו ִבלהָאט  12. ערשט גָאט הָאט דיך ֿפַארמיטן ֿפון ּכֿבוד
װָאס דו הָאסט , יםחהָאב איך ניט גערעדט נָאך צו דַײנע שלו: ןָבָלק

 זָאל מיר געבן זַײן הױז ָבָלק װען 13:ַאזױ צו זָאגן, געשיקט צו מיר
ט איבערטרעטן דעם בַאֿפעל קען איך ני, ֿפול מיט זילבער און גָאלד

; צו טָאן גוטס ָאדער שלעכטס ֿפון מַײן אײגענעם הַארצן, ֿפון גָאט
איך גײ , און ַאצונד זע 14? װָאס װעל איך רעדן, װָאס גָאט װעט רעדן

דָאזיקע ֿפָאלק  לָאמיך דיר בַאשײדן װָאס דָאס, קום; צו מַײן ֿפָאלק
 און ער הָאט 15. י טעגװעט טָאן צו דַײן ֿפָאלק אין ָסוף ֿפון ד

  :און הָאט געזָאגט, אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך

  , ָעם דער זון ֿפון בעֹורִבלַאזױ רעדט 
  ; און ַאזױ רעדט דער מַאן מיטן ָאֿפענעם אױג

  , ַאזױ רעדט דער װָאס הערט גָאטס װערטער 16
   –און װײס דעם מײן ֿפון דעם העכסטן 

  , ונג ֿפון ַשַדי טוט ער זעןעדי ז
  : מיט אױגן ַאנטּפלעקטע, עֿפַאלןג

  , ָאבער ניט ַאצונד, איך זע אים 17
  ; ָאבער ניט נָאנט, איך קוק אים ָאן



  במדבר

  

  , ַא שטערן טרעט ַארױס ֿפון יעקֿב
  , יׂשראלאון ַא צעּפטער װעט אױֿפשטײן ֿפון 

  , און װעט צעהַאקן די װינקלען ֿפון מֹוָאֿב
  . און צעברעכן ַאלע קינדער ֿפון ֵשת

  , און ֶאדֹום װעט װערן ַאן ַארב 18
  ; זַײן ֿפַײנט, און ַאן ַארב װעט װערן ֵׂשִעיר

  .  װעט אױֿפטָאן גֿבורותיׂשראלאון 
  , און ֿפון יעקֿב װעט אײנער געװעלטיקן 19

  . און אונטערברענגען ַאן איבערבלַײב ֿפון שטָאט

און , ךאון הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפרו, און ער הָאט געזען ַעָמֵלק 20
  :הָאט געזָאגט

  , דער ָאנהײב ֿפון ֿפעלקער איז ַעָמֵלק
  . און זַײן ָסוף איז צום אונטערגַאנג

, און הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך, און ער הָאט געזען דעם ֵקיני 21
  :און הָאט געזָאגט

  , ינונגוֿפעסט איז דַײן װ
  ; און געמַאכט אין ֿפעלז איז דַײן נעסט

  ; ַארטיליקן װעט זַײן ַקִיןָאבער צום ֿפ 22
  . אײדער װָאס װעט ַאשור דיך ֿפַאנגען

  :און הָאט געזָאגט, און ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך 23

  ! דָאזיקע טָאן װער קען לעבן װען ער װעט דָאס, װײ
  , ָאבער שיֿפן װעלן קומען ֿפון דעם ברעג ֿפון די ִּכּתים 24

  ; ן ּפַײניקן ֵעֿבראו, און זײ װעלן ּפַײניקן ַאשור
  . און ער אױך איז צום אונטערגַאנג

און הָאט , ָעם איז אױֿפגעשטַאנען און איז ַאװעקגעגַאנגעןִבלאון  25
 איז געגַאנגען אױף זַײן ָבָלקאון אױך , זיך אומגעקערט צו זַײן הײם

  .װעג



  במדבר

  

און דָאס ֿפָאלק הָאט ,  איז געזעסן אין ִשטיםיׂשראל און 1כה
און זײ  2.  זַײן מיט די טעכטער ֿפון מֹוָאֿבגענומען מזנה

, הָאבן גערוֿפן דָאס ֿפָאלק צו די שלַאכטָאּפֿפער ֿפון זײערע געטער
און הָאט זיך געבוקט צו זײערע , און דָאס ֿפָאלק הָאט געגעסן

און ,  הָאט זיך בַאהעֿפט ָאן דעם בַעל ֿפון ּפעֹוריׂשראלאון  3. געטער
הָאט גָאט געזָאגט  4. יׂשראלט געגרימט אױף דער צָארן ֿפון גָאט הָא

און הענג זײ אױף , נעם ַאלע הױּפטלַײט ֿפון דעם ֿפָאלק: צו משהן
און דער גרימצָארן ֿפון גָאט װעט זיך , ֿפַאר גָאט ַאקעגן דער זון

און משה הָאט געזָאגט צו די ריכטער ֿפון  5. יׂשראלָאּפקערן ֿפון 
נע מענטשן װָאס הָאבן זיך בַאהעֿפט הרגעט איטלעכער זַײ: יׂשראל

  . ָאן דעם בַעל ֿפון ּפעֹור

און הָאט ,  איז געקומעןיׂשראלערשט ַא מַאן ֿפון די קינדער ֿפון  6
און , ןגעברַאכט צו זַײנע ברידער ַא ִמדָינית ֿפַאר די אױגן ֿפון משה

ת בע, יׂשראלֿפַאר די אױגן ֿפון דער גַאנצער עדה ֿפון די קינדער ֿפון 
 הָאט דערזען 7 .מֹועד-זײ הָאבן געװײנט בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

און ער איז , דעם זון ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהן, ס דער זון ֿפון ֶאלָעָזרחּפינ
און הָאט גענומען ַא שּפיז אין , אױֿפגעשטַאנען ֿפון צװישן דער עדה

יׂשראל אין ון און ער איז ַארַײנגעגַאנגען נָאך דעם מַאן ֿפ 8; זַײן הַאנט
, יׂשראלדעם מַאן ֿפון , דן דורכגעשטָאכןאון הָאט זײ בײ, דער קַאמער

און די מגֿפה איז ֿפַארהַאלטן געװָארן ֿפון . און די ֿפרױ דורך איר בױך
 און די װָאס זַײנען געשטָארבן אין דער 9 .יׂשראלדי קינדער ֿפון 

  .זַײנען געװען ֿפיר און צװַאנציק טױזנט, מגֿפה

  סחיְנּפ
ס דער זון חּפינ 11: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 10

הָאט ָאּפגעקערט מַײן , דעם זון ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהן, ֿפון ֶאלָעָזר
 מיט װָאס ער הָאט זיך יׂשראלגרימצָארן ֿפון די קינדער ֿפון 

לענדט און איך הָאב ניט ֿפַאר, ָאנגענומען ֿפון מַײנעטװעגן צװישן זײ
איך גיב אים , זע: דרום זָאג 12.  אין מַײן צָארןיׂשראלדי קינדער ֿפון 

 און עס זָאל זַײן אים און זַײן זָאמען נָאך אים 13. מַײן בונד ֿפון שלום
דערֿפַאר װָאס ער הָאט זיך ָאנגענומען , ַא בונד ֿפון אײביקער ּכהונה

 די קינדער ֿפון און הָאט מכּפר געװען אױף, ֿפון זַײן גָאטס װעגן
  . יׂשראל



  במדבר

  

כו

װָאס , יׂשראלאון דער נָאמען ֿפון דעם דערשלָאגענעם מַאן ֿפון  14
איז געװען ִזמרי דער זון , איז דערשלָאגן געװָארן מיט דער ִמדָינית

 און דער 15. ַא ֿפירשט ֿפון ַא ֿפָאטערהױז בַײ די שמעֹונים, ֿפון ָסלואן
נישער ֿפרױ איז געװען ָּכזבי די נָאמען ֿפון דער דערשלָאגענער ִמדָי

ױּפטמַאן ֿפון ַא קהװָאס איז געװען ַא ֿפָאל, טָאכטער ֿפון צורן
  . ֿפָאטערהױז אין ִמדָין

איר זָאלט  17: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 16
װָארום זײ הָאבן אַײך געֿפַײנט  18, און זײ שלָאגן, ֿפַײנטן די ִמדָינים

בולות װָאס זײ הָאבן אױסגעקלערט ַאקעגן אַײך אין חּתמיט זײערע 
און אין דער מעׂשה מיט ָּכזבי דער טָאכטער , דער מעׂשה ֿפון ּפעֹור

זײער שװעסטער װָאס איז דערשלָאגן , ֿפון דעם ֿפירשט ֿפון ִמדָין
  . אין דער מעׂשה ֿפון ּפעֹור, געװָארן אין טָאג ֿפון דער מגֿפה

  , נָאך דער מגֿפהאון עס איז געװען 19

הָאט גָאט געזָאגט צו משהן און צו ֶאלָעָזר דעם זון ֿפון ַאהרן  1
נעמט אױף די צָאל ֿפון דער גַאנצער  2: ַאזױ צו זָאגן, דעם ּכֹהן

, ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און העכער, יׂשראלעדה ֿפון די קינדער ֿפון 
 אין חיל אין איטלעכן װָאס גײט ַארױס, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

  . יׂשראל

און משה און ֶאלָעָזר דער ּכֹהן הָאבן גערעדט מיט זײ אין די  3
מע זָאל  4: ַאזױ צו זָאגן, ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב בַײם ַירדן לעבן יריחו

ַאזױ װי גָאט הָאט , אױֿפנעמען ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און העכער
ָאס זַײנען  װיׂשראלאון די קינדער ֿפון , בַאֿפױלן משהן

  . ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאנד ִמצַרִים

 די –ַחנֹוך : די קינדער ֿפון ראוֿבן: ןיׂשראלדער בָכור ֿפון , ראוֿבן 5
ֿפון  6; ֿפון ּפלואן די משּפחה ֿפון די ּפלואים; משּפחה ֿפון די ַחנֹוכים

י ֿפון ַּכרמין די משּפחה ֿפון ד; ֶחצרֹונען די משּפחה ֿפון די ֶחצרֹונים
און זײערע ; דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון די ראוֿבנים 7. ַּכרמים

געצײלטע זַײנען געװען דרַײ און ֿפערציק טױזנט און זיבן הונדערט 
: און די זין ֿפון ֶאליָאֿבן. ֶאליָאֿב:  און די זין ֿפון ּפלואן8 .און דרַײסיק

די , ן ַאֿביָרםדָאס זַײנען ָדָתן או. און ַאֿביָרם, און ָדָתן, נמוֵאל 9
װָאס הָאבן געקריגט ַאקעגן משהן און , גערוֿפענע ֿפון דער עדה
װען זײ הָאבן געקריגט ַאקעגן , ס געזעמלחַאקעגן ַאהרֹנען אין קַֹר



  במדבר

  

און הָאט אַײנגעשלונגען , און די ערד הָאט געעֿפנט איר מױל 10; גָאט
ֿפַײער הָאט װען ַא ; װען דָאס געזעמל איז אומגעקומען, ןחזײ און קַֹר

און זײ זַײנען געװָארן , ֿפַארצערט די צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק מַאן
  . ס זין זַײנען ניט אומגעקומעןח ָאבער קַֹר11. ֿפַאר ַא צײכן

ֿפון נמוֵאלן די : די קינדער ֿפון שמעון לױט זײערע משּפחות 12
ֿפון ; ניםֿפון ָימינען די משּפחה ֿפון די ָימי; משּפחה ֿפון די נמוֵאלים

ֿפון ֶזַרחן די משּפחה ֿפון די  13; ָיכינען די משּפחה ֿפון די ָיכינים
 דָאס זַײנען די 14. ֿפון ָשאולן די משּפחה ֿפון די ָשאולים; ַזרכים

צװײ און צװַאנציק טױזנט און צװײ , משּפחות ֿפון די שמעֹונים
  . הונדערט

צֿפֹונען די משּפחה ֿפון : די קינדער ֿפון ָגד לױט זײערע משּפחות 15
ֿפון שונין די ; ֿפון ַחגין די משּפחה ֿפון די ַחגים; ֿפון די צֿפֹונים

ֿפון ;  ֿפון ָאזנין די משּפחה ֿפון די ָאזנים 16 ;משּפחה ֿפון די שונים
 ֿפון ַארֹודן די משּפחה ֿפון די 17 ;ֵערין די משּפחה ֿפון די ֵערים

 דָאס זַײנען די 18. ון די ַארֵאליםֿפון ַארֵאלין די משּפחה ֿפ; ַארֹודים
ֿפערציק , קינדער ֿפון ָגד לױט זײערע געצײלטע משּפחות ֿפון די

  . טױזנט און ֿפינף הונדערט

און ֵער און אֹוָנן זַײנען געשטָארבן . ֵער און אֹוָנן: די זין ֿפון יהודהן 19
חות  און די קינדער ֿפון יהודה לױט זײערע משּפ20. אין לַאנד ּכַנַען
ֿפון ּפֶרצן די ; ֿפון שלהן די משּפחה ֿפון די ֵשלֹונים: זַײנען געװען

און די  21. יםחֿפון ֶזַרחן די משּפחה ֿפון די ַזר; משּפחה ֿפון ּפרצים
ֿפון ֶחצרֹונען די משּפחה ֿפון די : קינדער ֿפון ּפֶרץ זַײנען געװען

 דָאס זַײנען די 22. ֿפון ָחמולן די משּפחה ֿפון די ָחמולים; ֶחצרֹונים
זעקס און זיבעציק , משּפחות ֿפון יהודה לױט זײערע געצײלטע

  . טױזנט און ֿפינף הונדערט

 די משּפחה –ּתֹוָלע : די קינדער ֿפון ִיׂשָׂשָכר לױט זײערע משּפחות 23
ֿפון ָישוֿבן די  24; ֿפון ּפוָוהן די משּפחה ֿפון די ּפונים; ֿפון די ּתֹוָלִעים
 25. ֿפון ִשמרֹונען די משּפחה ֿפון די ִשמרֹונים; י ָישוֿביםמשּפחה ֿפון ד

ֿפיר און , דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון ִיׂשָׂשָכר לױט זײערע געצײלטע
  . זעכציק טױזנט און דרַײ הונדערט

ֿפון ֶסֶרדן די משּפחה : די קינדער ֿפון זֿבולון לױט זײערע משּפחות 26
ֿפון ַיחלֵאלן די ; י משּפחה ֿפון די ֵאלֹוניםֿפון ֵאלֹונען ד; ֿפון די ַסרדים
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 דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון די  27. משּפחה ֿפון די ַיחלֵאלים
  .זעכציק טױזנט און ֿפינף הונדערט, זֿבולֹונים לױט זײערע געצײלטע

  29. מנשה און אֿפרים: די קינדער ֿפון יֹוסף לױט זײערע משּפחות 28
און ָמכיר ;  ָמכירן די משּפחה ֿפון די ָמכיריםֿפון: די קינדער ֿפון מנשה
דָאס  30. ֿפון ִגלָעדן די משּפחה ֿפון די ִגלָעדים  ;הָאט געבָארן ִגלָעדן

ֿפון ;  די משּפחה ֿפון די איֶעזרים–איֶעֶזר : זַײנען די קינדער ֿפון ִגלָעד
 די  די משּפחה ֿפון–און ַאׂשריֵאל  31; לקיםֶחֶלקן די משּפחה ֿפון די ֵח

 – און שמיָדע 32 ; די משּפחה ֿפון די ִשכמים–און שֶכם ; ַאׂשריֵאלים
. ֿפריםֶח די משּפחה ֿפון די –ֿפר ֵחאון ; די משּפחה ֿפון די שמיָדִעים

נָאר , ער הָאט ניט געהַאט קײן זין, ֿפרןֵחד דער זון ֿפון ָחאון צָלֿפ 33
: זַײנען געװעןדס טעכטער ָחאון די נעמען ֿפון צָלֿפ; בלױז טעכטער

דָאס זַײנען די  34. און ִּתרָצה, ִמלָּכה, גָלהָח, און נֹוָעה, ָלהחַמ
און זײערע געצײלטע זַײנען געװען צװײ און ; משּפחות ֿפון מנשה

  . ֿפוֿפציק טױזנט און זיבן הונדערט

ֿפון : דָאס זַײנען די קינדער ֿפון אֿפרים לױט זײערע משּפחות 35
ֿפון בֶכרן די משּפחה ֿפון די ; יםחון די שוַתלן די משּפחה ֿפחשוֶתַל
און דָאס זַײנען די  36. ניםחנען די משּפחה ֿפון די ַּתַחֿפון ַּת; בכרים

דָאס  37. ֿפון ֵעָרנען די משּפחה ֿפון די ֵעָרנים: חקינדער ֿפון שוֶתַל
, זַײנען די משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים לױט זײערע געצײלטע

דָאס זַײנען די קינדער . דרַײסיק טױזנט און ֿפינף הונדערטצװײ און 
  . ֿפון יֹוסף לױט זײערע משּפחות

ַלען די ֿפון ֶב: די קינדער ֿפון בנימינען לױט זײערע משּפחות 38
ֿפון ; ליםלן די משּפחה ֿפון די ַאשֵבֿפון ַאשֵב; לִעיםמשּפחה ֿפון די ַב

י משּפחה ֿפון שֿפוֿפמען ד 39; יָרמיםחיָרמען די משּפחה ֿפון די ַאחַא
ין זאון די  40. וֿפמיםחוֿפמען די משּפחה ֿפון די חֿפון ; ֿפון די ִשֿפמים

ֿפון ַארדן די משּפחה ֿפון די . ֿפון בַלען זַײנען געװען ַארד און ַנֲעָמן
דָאס זַײנען די  41. ֿפון ַנֲעָמנען די משּפחה ֿפון די ַנֲעָמנים; ַארדים

און זײערע געצײלטע ; ין לױט זײערע משּפחותקינדער ֿפון בנימ
  . זַײנען געװען ֿפינף און ֿפערציק טױזנט און זעקס הונדערט

מען ָחֿפון שו: דָאס זַײנען די קינדער ֿפון ָדן לױט זײערע משּפחות 42
דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון ָדן לױט . מיםָחדי משּפחה ֿפון די שו
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מים לױט זײערע ָחֿפון די שוַאלע משּפחות  43. זײערע משּפחות
  . געצײלטע זַײנען געװען ֿפיר און זעכציק טױזנט און ֿפיר הונדערט

ֿפון ִימָנהן די משּפחה : די קינדער ֿפון ָאשר לױט זײערע משּפחות 44
ֿפון בריָעהן די משּפחה ; ֿפון ִישִוין די משּפחה ֿפון די ִישִוים; ֿפון ִימָנה

ֿפון ֶחֿברן די משּפחה ֿפון די :  זין ֿפון בריָעהן ֿפון די45. ֿפון די בריִעים
 און דער 46. ֿפון ַמלּכיֵאלן די משּפחה ֿפון די ַמלּכיֵאלים; ֶחֿברים

דָאס זַײנען די  47. נָאמען ֿפון ָאשרס טָאכטער איז געװען ֶׂשַרח
דרַײ און , משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר לױט זײערע געצײלטע

  . ן ֿפיר הונדערטֿפוֿפציק טױזנט או

ֿפון ַיחצֵאלן די :  לױט זײערע משּפחותנֿפָּתלידי קינדער ֿפון  48
 ֿפון 49 ;ֿפון גונין די משּפחה ֿפון די גונים; משּפחה ֿפון די ַיחצֵאלים

 .ֿפון ִשֵלמען די משּפחה ֿפון די ִשֵלמים; ֵיֶצרן די משּפחה ֿפון די ִיצרים
און ; ותח לױט זײערע משּפָּתלינֿפ דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון 50

זײערע געצײלטע זַײנען געװען ֿפינף און ֿפערציק טױזנט און ֿפיר 
  . הונדערט

זעקס , יׂשראלדָאס זַײנען די געצײלטע ֿפון די קינדער ֿפון  51
  . הונדערט טױזנט און טױזנט זיבן הונדערט און דרַײסיק

דָאזיקע  צו די 53: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 52
זָאל אַײנגעטײלט װערן דָאס לַאנד ֿפַאר ַא נחלה לױט דער צָאל ֿפון 

און דעם , דעם מערערן זָאלסטו געבן מער נחלה 54. נעמען
איטלעכן לױט זַײנע  55; װינציקערן זָאלסטו געבן װינציקער נחלה
ָאבער דורך גֹורל זָאל . געצײלטע זָאל געגעבן װערן זַײן נחלה

לױט די נעמען ֿפון זײערע ; לט װערן דָאס לַאנדצעטײ
לױטן גֹורל זָאל זײער נחלה  56. ֿפָאטערשטַאמען זָאלן זײ ַארבן

  . סַײ דעם מערערן סַײ דעם װינציקערן, אױסגעטײלט װערן

: און דָאס זַײנען די געצײלטע ֿפון די לִוִיים לױט זײערע משּפחות 57
ֿפון קָהתן די משּפחה ֿפון די ; שוניםֿפון ֵגרשֹונען די משּפחה ֿפון די ֵגר

 דָאס זַײנען די 58. ֿפון מָררין די משּפחה ֿפון די מָררים; קָהתים
די משּפחה ֿפון די , די משּפחה ֿפון די ִלֿבנים: משּפחות ֿפון ֵלִוי

 די ,יםדי משּפחה ֿפון די מוש, ליםחדי משּפחה ֿפון די ַמ, ֿברֹוניםֶח
און דער  59. ן קָהת הָאט געבָארן ַעמָרמעןאו. יםחמשּפחה ֿפון די ָקר

ֵלִויס טָאכטער װָאס איז , נָאמען ֿפון ַעמָרמס װַײב איז געװען יֹוֶכֿבד
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כז

און זי הָאט ֿפון ַעמָרמען ; געבָארן געװָארן בַײ ֵלִוין אין ִמצַרִים
און בַײ  60. און זײער שװעסטער מרים, געבָארן ַאהרֹנען און משהן

און , ֶאלָעָזר, און ַאֿביהוא, בָארן געװָארן ָנָדֿבַאהרֹנען זַײנען גע
און ָנָדֿב און ַאֿביהוא זַײנען געשטָארבן װען זײ הָאבן  61. יָתָמרא

  . געברַאכט ֿפרעמד ֿפַײער ֿפַאר גָאט

, און זײערע געצײלטע זַײנען געװען דרַײ און צװַאנציק טױזנט 62
װָארום זײ ; עכערַאלע מַאנסּפַארשױנען ֿפון ַא חֹודש ַאלט און ה

װַײל זײ , יׂשראלזַײנען ניט געצײלט געװָארן צװישן די קינדער ֿפון 
  .יׂשראלאיז ניט געגעבן געװָארן קײן נחלה צװישן די קינדער ֿפון 

דָאס זַײנען די װָאס זַײנען געצײלט געװָארן ֿפון משהן און ֶאלָעָזר  63 
 אין די ּפלױנען ראליׂשװָאס הָאבן געצײלט די קינדער ֿפון , דעם ּכֹהן

דָאזיקע איז ניט   און צװישן די64 .ֿפון מֹוָאֿב בַײם ַירדן לעבן יריחו
נער ֿפון די װָאס זַײנען געצײלט געװָארן ֿפון משהן און געװען קײ

 אין מדבר יׂשראלװָאס הָאבן געצײלט די קינדער ֿפון , ַאהרן דעם ּכֹהן
שטַארבן אין מדבר :  װָארום גָאט הָאט װעגן זײ געזָאגט65 .סיַני

 ֿפון זײ איז ניט געבליבן ַאחוץ ָּכֵלֿב קײנעראון ; װעלן זײ שטַארבן
  .און יהֹושוַע דער זון ֿפון נון, דער זון ֿפון יֿפוֶנהן

   

, ֿפרֵחד דעם זון ֿפון ָח הָאבן גענענט די טעכטער ֿפון צָלֿפ1
ֿפון , שהןדעם זון ֿפון מנ, דעם זון ֿפון ָמכיר, דעם זון ֿפון ִגלָעד
 און דָאס זַײנען געװען די נעמען –יֹוסֿפס זון , די משּפחות ֿפון מנשה

 –און ִּתרָצה , און ִמלָּכה, גָלהָחאון , נֹוָעה, ָלהחַמ: ֿפון זַײנע טעכטער
, און זײ הָאבן זיך געשטעלט ֿפַאר משהן און ֿפַאר ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן 2

- בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, עדהאון ֿפַאר די ֿפירשטן און דער גַאנצער 
 אונדזער ֿפָאטער איז געשטָארבן אין דער 3 :ַאזױ צו זָאגן, מֹועד
מל װָאס הָאט זיך עאון ער איז ניט געװען צװישן דעם געז, מדבר

נַײערט אין זַײן , ס געזעמלחאַײנגעזַאמלט ַאקעגן גָאט אין קַֹר
. ט ער ניט געהַאטאון קײן זין הָא; אײגענער זינד איז ער געשטָארבן

װָאס זָאל געמינערט װערן דער נָאמען ֿפון אונדזער ֿפָאטער   ֿפַאר4
גיב אונדז ַאן ? װַײל ער הָאט ניט קײן זון, ֿפון צװישן זַײן משּפחה

  . אײגנטום צװישן די ברידער ֿפון אונדזער ֿפָאטער
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 און גָאט הָאט 6 .הָאט משה געברַאכט זײער משּפט ֿפַאר גָאט 5
גערעכט טענהן די טעכטער ֿפון  7: ַאזױ צו זָאגן, גט צו משהןגעזָא
געבן זָאלסטו זײ געבן ַאן אײגנטום ֿפון ַא נחלה צװישן די : דןָחצָלֿפ

און זָאלסט מַאכן איבערגײן די נחלה ֿפון , ברידער ֿפון זײער ֿפָאטער
,  זָאלסטו רעדןיׂשראל און צו די קינדער ֿפון 8 .זײער ֿפָאטער צו זײ

, און ער הָאט ניט קײן זון, ַאז ַא מַאן װעט שטַארבן: זױ צו זָאגןַא
און אױב ער  9. זָאלט איר מַאכן איבערגײן זַײן נחלה צו זַײן טָאכטער

. זָאלט איר געבן זַײן נחלה צו זַײנע ברידער, הָאט ניט קײן טָאכטער
זָאלט איר געבן זַײן נחלה צו , און אױב ער הָאט ניט קײן ברידער 10
און אױב זַײן ֿפָאטער הָאט ניט קײן  11. י ברידער ֿפון זַײן ֿפָאטערד

זָאלט איר געבן זַײן נחלה צו זַײן נענטסטן קרוֿב ֿפון זַײן , ברידער
און דָאס זָאל זַײן די קינדער ֿפון . און ער זָאל זי ירשען, משּפחה
  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן, געזעץ- ֿפַאר ַא רעכטיׂשראל

דָאזיקן ם ױף אױף דערגײ ַא: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 12
װָאס איך הָאב געגעבן צו די , און קוק ָאן דָאס לַאנד, בַארג ַעֿברים
װעסט , און ַאז דו װעסט עס הָאבן ָאנגעקוקט 13. יׂשראלקינדער ֿפון 

ַאזױ װי דַײן ברודער ַאהרן , דו אױך אַײנגעזַאמלט װערן צו דַײן ֿפָאלק
 ַאזױ װי איר הָאט װידערשּפעניקט מַײן 14. איז אַײנגעזַאמלט געװָארן

מיך צו הײליקן , אין מדבר ִצן בַײ דעם קריג ֿפון דער עדה, בַאֿפעל
- דָאס איז דָאס װַאסער ֿפון מריֿבת. בַײם װַאסער ֿפַאר זײערע אױגן

  . ָקֵדש אין מדבר ִצן

 זָאל יהוה דער גָאט 16 :ו זָאגןצַאזױ , הָאט משה גערעדט צו גָאט 15
ֿפון די גַײסטער ֿפון ַאלע בַאשעֿפענישן אױֿפזעצן ַא מַאן איבער דער 

און װָאס זָאל ַארַײנקומען ,  װָאס זָאל ַארױסגײן זײ ֿפַארױס17 ,עדה
און װָאס זָאל זײ , און װָאס זָאל זײ ַארױסֿפירן, זײ ֿפַארױס

זַײן ַאזױ װי שָאף װָאס ּכדי די עדה ֿפון גָאט זָאל ניט , ַארַײנברענגען
  . הָאבן ניט קײן ּפַאסטוך

ַא , נעם דיר יהֹושוַע דעם זון ֿפון נון: הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 18
און זָאלסט ָאנלענען דַײן הַאנט , מַאן װָאס אין אים איז דָא גַײסט

און , און זָאלסט אים שטעלן ֿפַאר ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן 19. אױף אים
און זָאלסט אים איבערגעבן דַײן ַצָװֶאה ֿפַאר , נצער עדהֿפַאר דער גַא
ּכדי , און זָאלסט ַארױֿפטָאן ֿפון דַײן גלַאנץ אױף אים 20. זײערע אױגן

און ער  21.  זָאלן געהָארכןיׂשראלדי גַאנצע עדה ֿפון די קינדער ֿפון 
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כח

 און ער װעט ֿפרעגן ֿפַאר אים דעם, זָאל שטײן ֿפַאר ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן
, לױט זַײן מױל זָאלן זײ ַארױסגײן .בַאשײד ֿפון די אורים ֿפַאר גָאט

 מיט יׂשראלער און גַאנץ , און לױט זַײן מױל זָאלן זײ ַארַײנקומען
  . די גַאנצע עדה–אים 

און ער הָאט , הָאט משה געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט אים בַאֿפױלן 22
, ר ֶאלָעָזר דעם ּכֹהןאון הָאט אים געשטעלט ֿפַא, גענומען יהֹושוען

 און ער הָאט ָאנגעלענט זַײנע הענט 23 .און ֿפַאר דער גַאנצער עדה
ױ װי גָאט הָאט ַאז, און הָאט אים איבערגעגעבן זַײן ַצָװֶאה, אױף אים

  .גערעדט דורך משהן

  

 בַאֿפעל 2 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 1
, מַײן קרבן: ָאלסט זָאגן צו זײאון ז, יׂשראלדי קינדער ֿפון 

, ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו מיר, מַײן שּפַײז ֿפון מַײנע ֿפַײערָאּפֿפער
 3. זָאלט איר היטן מקריֿב צו זַײן צו מיר אין זַײן געשטעלטער צַײט

דָאס איז דָאס ֿפַײערָאּפֿפער װָאס איר זָאלט : און זָאלסט זָאגן צו זײ
ַא , ַא טָאג, ָאן ַא ֿפעלער, שעּפסן יָאריקעצװײ : מקריֿב זַײן צו גָאט

, אײן שעּפס זָאלסטו מַאכן אין דער ֿפרי 4. שטענדיק ברַאנדָאּפֿפער
 און ַא צענטל ֵאיֿפה 5. און דעם צװײטן זָאלסטו מַאכן קעגן ָאװנט

ַא , ֿפַארמישט מיט געשלָאגענעם אײל, זעמלמעל ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער
ַאזױ װי עס איז געמַאכט , נדיק ברַאנדָאּפֿפערַא שטע 6. ֿפערטל הין

ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו , ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח, געװָארן בַײם בַארג סיַני
אין ; ַא ֿפערטל הין צו דעם אײן שעּפס: און זַײן גיסָאּפֿפער 7. גָאט

הײליקטום זָאלסטו גיסן דָאס גיסָאּפֿפער ֿפון שטַארקן געטרַאנק צו 
ַאזױ װי ; דעם צװײטן שעּפס זָאלסטו מַאכן קעגן ָאװנט און 8 .גָאט

, און ַאזױ װי זַײן גיסָאּפֿפער, דָאס שּפַײזָאּפֿפער ֿפון אין דער ֿפרי
  . ַא ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט, זָאלסטו מַאכן

און צװײ , צװײ שעּפסן יָאריקע ָאן ַא ֿפעלער: און אין טָאג ֿפון שבת 9
מיט זַײן , ֿפַארמישט מיט אײל, ַא שּפַײזָאּפֿפער,  זעמלמעלצענטל

ַאחוץ דעם , ַא ברַאנדָאּפֿפער ֿפון שבת אין שבת 10; גיסָאּפֿפער
  . שטענדיקן ברַאנדָאּפֿפער און זַײן גיסָאּפֿפער

חֹודשן זָאלט איר מקריֿב זַײן ַא - און אין אַײערע רֹאש 11
 זיבן; און אײן װידער, קסןצװײ יונגע ָא: ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט
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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



  במדבר

  

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



  במדבר

  

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



  במדבר

  

צו , ָאדער שװערן ַא שֿבועה, ַאז ַא מַאן װעט טָאן ַא נדר צו גָאט 3
ַאזױ װי ; זָאל ער ניט ֿפַארשװעכן זַײן װָארט, ַאסרן אױף זיך ַאן איסור

און ַאז ַא  4. זָאל ער טָאן, ױס ֿפון זַײן מױלַאלץ װָאס גײט ַאר
און װעט ַאסרן אױף זיך ַאן , װַײבסּפַארשױן װעט טָאן ַא נדר צו גָאט

און איר ֿפָאטער  5, אין איר יוגנט, אין איר ֿפָאטערס הױז, איסור
ָאדער איר איסור װָאס זי הָאט געַאסרט אױף , װעט הערן איר נדר

זָאלן ַאלע אירע נדרים , איר צושװַײגןאון איר ֿפָאטער װעט , זיך
זָאל , און איטלעכער איסור װָאס זי הָאט געַאסרט אױף זיך, בַאשטײן
אױב ָאבער איר ֿפָאטער הָאט איר געװערט אין דעם טָאג  6. בַאשטײן

און אירע איסורים , זָאלן ַאלע אירע נדרים, װָאס ער הָאט געהערט
און גָאט װעט איר ; בַאשטײןניט , װָאס זי הָאט געַאסרט אױף זיך

און אױב זי װעט  7. װַײל איר ֿפָאטער הָאט איר געװערט, ֿפַארגעבן
ָאדער דער , װען אירע נדרים זַײנען אױף איר, נעמען ַא מַאן

און איר  8, װָאס זי הָאט געַאסרט אױף זיך, ַארױסרעד ֿפון אירע ליּפן
 און ער װעט  – אין װָאסער טָאג ער װעט הערן –מַאן װעט הערן 
און אירע איסורים װָאס , זָאלן בַאשטײן אירע נדרים, איר צושװַײגן

 אױב ָאבער איר מַאן 9 .זָאלן בַאשטײן, זי הָאט געַאסרט אױף זיך
זָאל ער ֿפַארשטערן , װעט איר װערן אין דעם טָאג װָאס ער הערט

י װָאס ז, און דעם ַארױסרעד ֿפון אירע ליּפן, איר נדר װָאס אױף איר
 ָאבער דער 10. און גָאט װעט איר ֿפַארגעבן, הָאט געַאסרט אױף זיך

ַאלץ װָאס זי הָאט געַאסרט אױף , נדר ֿפון ַאן ַאלמנה און ַא גרושה
 און אױב ַא ֿפרױ הָאט ַא נדר געטָאן 11. זָאל בַאשטײן ֿפַאר איר, זיך

ור ָאדער זי הָאט געַאסרט אױף זיך ַאן איס, אין הױז ֿפון איר מַאן
און הָאט איר ,  איר מַאן הָאט געהערטןאו 12, דורך ַא שֿבועה

, זָאלן ַאלע אירע נדרים בַאשטײן, און איר ניט געװערט, צוגעשװיגן
. זָאל בַאשטײן, און איטלעכער איסור װָאס זי הָאט געַאסרט אױף זיך

 אױב ָאבער ֿפַארשטערן װעט זײ ֿפַארשטערן איר מַאן אין דעם 13
ֿפון אירע , זָאל קײן ַארױסלָאז ֿפון אירע ליּפן, ר הערטטָאג װָאס ע

איר מַאן הָאט זײ ; ניט בַאשטײן, ָאדער ֿפון ַאן איסור אױף זיך, נדרים
און ,  איטלעכער נדר14. און גָאט װעט איר ֿפַארגעבן, ֿפַארשטערט

קען איר , אױף צו ּפַײניקן די זעל, איטלעכער געשװָארענער איסור
 אױב 15. און איר מַאן קען עס ֿפַארשטערן, בַאשטײןמַאן עס לָאזן 

הָאט ער , לעת-ָאבער צושװַײגן װעט איר צושװַײגן איר מַאן ַא מעת
ָאדער ַאלע אירע איסורים װָאס , געמַאכט בַאשטײן ַאלע אירע נדרים

ער הָאט זײ געמַאכט בַאשטײן װַײל ער הָאט איר ; אױף איר
און אױב  16. ָאט געהערטצוגעשװיגן אין דעם טָאג װָאס ער ה
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לא

ֿפַארשטערן װעט ער זײ ֿפַארשטערן לַאנג נָאך דעם װי ער הָאט 
  . װעט ער טרָאגן איר זינד, געהערט

צװישן ַא , דָאס זַײנען די געזעצן װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן 17
, אין איר יוגנט, צװישן ַא ֿפָאטער און זַײן טָאכטער, מַאן און זַײן װַײב

  . ֿפָאטערס הױזאין איר 

  

זַײ זיך  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
;  ָאן די ִמדָיניםיׂשראלנֹוקם די נקמה ֿפון די קינדער ֿפון 

  . דערנָאך װעסטו אַײנגעזַאמלט װערן צו דַײן ֿפָאלק

בַאװָאֿפנט ֿפון אַײך : ַאזױ צו זָאגן, הָאט משה גערעדט צום ֿפָאלק 3
און זָאלן זײ גײן אױף ִמדָין אױסצוֿפירן די נקמה ֿפון ,  חילמענער צום

ֿפון , צו טױזנט ֿפון ַא שֿבט, צו טױזנט ֿפון ַא שֿבט 4. גָאט אױף ִמדָין
  . זָאלט איר שיקן אין חיל, יׂשראלַאלע שֿבטים ֿפון 

 צו טױזנט יׂשראללט געװָארן ֿפון די טױזנטן ֿפון עזַײנען צוגעשט 5
און משה הָאט זײ  6. װעלף טױזנט בַאװָאֿפנטע חילצ, ֿפון ַא שֿבט

ס דעם זון ֿפון חזײ מיט ּפינ, געשיקט אין חיל צו טױזנט ֿפון ַא שֿבט
מיט די הײליקע ּכלים און די , אין חיל, ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן

 און זײ הָאבן מלחמה געהַאלטן אױף 7 .שַאלטרומײטן אין זַײן הַאנט
און זײ הָאבן אױסגעהרגעט , ַאֿפױלן משהןַאזױ װי גָאט הָאט ב, ִמדָין

 אױך די מלכים ֿפון ִמדָין הָאבן זײ 8 .יעטװעדער מַאנסּפַארשױן
און , און צור, און ֶרֶקם, ַאִוי: געהרגעט צװישן זײערע דערשלָאגענע

אױך בלָעם דעם זון ֿפון ; די ֿפינף מלכים ֿפון ִמדָין, און ֶרֿבע, רחו
 יׂשראל און די קינדער ֿפון 9 .ן שװערדבעֹורן הָאבן זײ געהרגעט מיט

און ; און זײערע קלײנע קינדער, הָאבן געֿפַאנגען די װַײבער ֿפון ִמדָין
, און זײער גַאנצן ֿפַארמעג, און ַאלע זײערע ֿפי, ַאלע זײערע בהמות

ן ַאלע זײערע שטעט אין זײערע או 10. הָאבן זײ ַאװעקגערױבט
הָאבן זײ ֿפַארברענט אין , דערֿפעראון ַאלע זײערע לַאגער, ינערטערװו

און דעם גַאנצן , און זײ הָאבן גענומען דעם גַאנצן זַאקרױב 11. ֿפַײער
און הָאבן געברַאכט די  12, ֿפון מענטשן און ֿפון בהמות, טרַײברױב

געֿפַאנגענע און דעם טרַײברױב און דעם זַאקרױב צו משהן און צו 
אין , יׂשראלה ֿפון די קינדער ֿפון און צו דער עד, ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן

  .אױף די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב װָאס בַײם ַירדן לעבן יריחו, לַאגער
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, און ַאלע ֿפירשטן ֿפון דער עדה, און ֶאלָעָזר דער ּכֹהן, זַײנען משה 13
און משה הָאט  14. ַארױסגעגַאנגען זײ ַאנטקעגן אױסן לַאגער
די עלטסטע ֿפון , ן חילגעצערנט אױף די אױֿפגעזעצטע איבער

װָאס זַײנען געקומען ֿפון , און די עלטסטע ֿפון הונדערט, טױזנט
הָאט איר געלָאזט :  און משה הָאט צו זײ געזָאגט15. דינסט-מלחמה

אױף דעם , דָאס הָאבן זײ דָאך 16? לעבן ַאלע װַײבסּפַארשױנען
 בַאגײן ַא  צויׂשראלגעברַאכט די קינדער ֿפון , ָעמעןִבלָאנרעד ֿפון 

און די מגֿפה איז געװען , אין דער מעׂשה ֿפון ּפעֹור, ֿפעלשונג ָאן גָאט
 און ַאצונד הרגעט יעטװעדער 17. אױף דער עדה ֿפון גָאט

און הרגעט יעטװעדער , מַאנסּפַארשױן צװישן די קלײנע קינדער
. װַײבסּפַארשױן װָאס װײס ֿפון ַא מַאן דורך ליגן מיט ַא מַאנסּפַארשױן

 און ַאלע קינדער צװישן די װַײבסּפַארשױנען װָאס װײסן ניט ֿפון 18
און  19. זָאלט איר לָאזן לעבן ֿפַאר אַײך, ליגן מיט ַא מַאנסּפַארשױן

איטלעכער װָאס הָאט ; לַאגערט אױסן לַאגער זיבן טעג, איר
און איטלעכער װָאס הָאט זיך ָאנגערירט ָאן ַא , געהרגעט ַא נֿפש

רײניקט אַײך אױֿפן דריטן טָאג און אױֿפן זיבעטן , םדערשלָאגענע
און ,  און יעטװעדער בגד20. נעאיר און אַײערע געֿפַאנגע, טָאג

, און ַאלץ װָאס איז געמַאכט ֿפון ציגנהָאר, יעטװעדער זַאך ֿפון ֿפעל
  . זָאלט איר אַײך רײניקן, און יעטװעדער הילצערנע ּכלי

לַײט װָאס זַײנען - געזָאגט צו די חילסאון ֶאלָעָזר דער ּכֹהן הָאט 21
דָאס איז דָאס געזעץ ֿפון דער ּתֹורה װָאס גָאט : מהחגעגַאנגען אין מל

דָאס , און דָאס זילבער, ָאבער דָאס גָאלד 22: הָאט בַאֿפױלן משהן
 ַאלץ װָאס קען קומען 23 ,און דָאס בלַײ, דָאס צין, דָאס אַײזן, קוּפער

און עס װעט װערן ,  מַאכן דורכגײן דורך ֿפַײערזָאלט איר, אין ֿפַײער
און ַאלץ . נָאר עס מוז גערײניקט װערן מיט שּפרענגװַאסער; רײן

זָאלט איר מַאכן דורכגײן דורך , װָאס קען ניט קומען אין ֿפַײער
,  און איר זָאלט װַאשן אַײערע קלײדער אױֿפן זיבעטן טָאג24. װַאסער

נָאך מעגט איר ַארַײנקומען אין און דער, און איר װעט װערן רײן
  . לַאגער

 נעם אױף די 26 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 25
, ֿפון מענטשן און ֿפון בהמות, צָאל ֿפון דעם געֿפַאנגענעם טרַײברױב

און די הױּפטלַײט ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון , דו און ֶאלָעָזר דער ּכֹהן
צװישן , לסט צעטײלן דעם טרַײברױב אין העלֿפט און זָא27. דער עדה

און , הַאלטערס װָאס זַײנען ַארױסגעגַאנגען אין חיל-די מלחמה
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 און זָאלסט ָאּפשײדן ַאן ָאּפגָאב צו גָאט 28. צװישן דער גַאנצער עדה
אײן שטיק ; לַײט װָאס זַײנען ַארױסגעגַאנגען אין חיל-ֿפון די מלחמה

און ֿפון די , און ֿפון די רינדער,  די מענטשןֿפון, ֿפון ֿפינף הונדערט
;  ֿפון זײער העלֿפט זָאלט איר עס נעמען29 .און ֿפון די שָאף, אײזלען

 30. ַאן ָאּפשײדונג צו גָאט, און זָאלסט עס געבן צו ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן
 זָאלסטו נעמען אײנס יׂשראלאון ֿפון דער העלֿפט ֿפון די קינדער ֿפון 

ֿפון די , ֿפון די רינדער, ֿפון די מענטשן, ן ֿפון ֿפוֿפציקַארױסגענומע
און זָאלסט זײ געבן צו ;  ֿפון ַאלע בהמות–און ֿפון די שָאף , אײזלען
  . װָאס היטן די היטונג ֿפון דעם ִמשּכן ֿפון גָאט, די לִוִיים

 הָאבן געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט ּכֹהןאון משה און ֶאלָעָזר דער  31
 און דער טרַײברױב װָאס איז געבליבן נָאך דעם 32.  משהןבַאֿפױלן

זעקס , שָאף: איז געװען, ֿפָאלק הָאט גערױבט-לחירױב װָאס דָאס 
 און 33 ;הונדערט טױזנט און זיבעציק טױזנט און ֿפינף טױזנט

אײן און זעכציק , און אײזלען 34; צװײ און זיבעציק טױזנט, רינדער
ֿפון װַײבסּפַארשױנען װָאס הָאבן , מענטשן און נֿפשות ֿפון 35 ;טױזנט

צװײ און ,  ַאלע נֿפשות–ניט געװּוסט ֿפון ליגן מיט ַא מַאנסּפַארשױן 
דער חלק ֿפון די װָאס זַײנען , און ַא העלֿפט 36. דרַײסיק טױזנט

איז געװען דרַײ ,  די צָאל ֿפון די שָאף–ַארױסגעגַאנגען אין חיל 
ױזנט און זיבן טױזנט און ֿפינף הונדערט טױזנט און דרַײסיק ט

און די ָאּפגָאב צו גָאט ֿפון די שָאף איז געװען זעקס  37. הונדערט
זעקס און ,  און די רינדער38. הונדערט און ֿפינף און זיבעציק

 39. צװײ און זיבעציק, און די ָאּפגָאב ֿפון זײ צו גָאט, דרַײסיק טױזנט
און די ָאּפגָאב ֿפון ; הונדערטדרַײסיק טױזנט און ֿפינף , און אײזלען
זעכצן ,  און נֿפשות ֿפון מענטשן40. אײן און זעכציק, זײ צו גָאט

 41. צװײ און דרַײסיק נֿפשות, און די ָאּפגָאב ֿפון זײ צו גָאט; טױזנט
און משה הָאט איבערגעגעבן די ָאּפגָאב ֿפון גָאטס ָאּפשײדונג צו 

 און ֿפון דער 42. ט משהן בַאֿפױלןַאזױ װי גָאט הָא, ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן
װָאס משה הָאט ַארָאּפגענומען בַײ , יׂשראלהעלֿפט ֿפון די קינדער ֿפון 

און די העלֿפט ֿפון דער  43 –די מענער װָאס זַײנען געװען אין חיל 
דרַײ הונדערט טױזנט און דרַײסיק , ֿפון די שָאף: עדה איז געװען

זעקס און , און רינדער 44; ונדערטטױזנט און זיבן טױזנט און ֿפינף ה
; דרַײסיק טױזנט און ֿפינף הונדערט,  און אײזלען45 ;דרַײסיק טױזנט

ֿפון דער העלֿפט ֿפון  47 –ט נזעכצן טױז, און נֿפשות ֿפון מענטשן 46
 הָאט משה גענומען אײנס ַארױסגענומען ֿפון יׂשראלדי קינדער ֿפון 

און ער הָאט זײ געגעבן ,  די בהמותאון ֿפון, ֿפון די מענטשן, ֿפוֿפציק
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לב

ַאזױ װי , װָאס היטן די היטונג ֿפון דעם ִמשּכן ֿפון גָאט, צו די לִוִיים
  .גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן

די , און די אױֿפגעזעצטע װָאס איבער די טױזנטן ֿפון חיל 48
 צו נטהָאבן גענע, און די עלטסטע ֿפון הונדערט, עלטסטע ֿפון טױזנט

דַײנע קנעכט הָאבן : און זײ הָאבן געזָאגט צו משהן 49; משהן
לַײט װָאס אונטער אונדזער -מהחאױֿפגענומען די צָאל ֿפון די מל

הָאבן  50.  ֿפון אונדז איז ניט געמינערט געװָארןקײנעראון , הַאנט
, איטלעכער װָאס ער הָאט געֿפונען, מיר געברַאכט ַא מּתנה צו גָאט

, ֿפינגערלעך, טלעךאון הַאנטקײ, נדערָארעמבע, זַאכןגילדערנע 
מכּפר צו זַײן אױף אונדזער זעל ֿפַאר , און הַאלדזבענדער, אױרינגען

  . גָאט

, הָאבן משה און ֶאלָעָזר דער ּכֹהן צוגענומען ֿפון זײ דָאס גָאלד 51
און דָאס גַאנצע גָאלד ֿפון דער  52. ַאלערלײ אױסגעַארבעטע זַאכן

איז געװען זעכצן , בן ָאּפגעשײדט צו גָאטָאּפשײדונג װָאס זײ הָא
, ֿפון די עלטסטע ֿפון טױזנט, טױזנט זיבן הונדערט און ֿפוֿפציק ֶשקל

לַײט הָאבן גערױבט -די חילס 53 –. און ֿפון די עלטסטע ֿפון הונדערט
און משה און ֶאלָעָזר דער ּכֹהן הָאבן  54 –. איטלעכער ֿפַאר זיך

, די עלטסטע ֿפון טױזנט און ֿפון הונדערטצוגענומען דָאס גָאלד ֿפון 
ַא דערמָאנונג ָאן די קינדער , מֹועד-און הָאבן עס געברַאכט אין אֹוהל

  .  ֿפַאר גָאטיׂשראלֿפון 

   

 און די קינדער ֿפון ראוֿבן און די קינדער ֿפון ָגד הָאבן 1
און זײ הָאבן געזען דָאס לַאנד , זײער ַא סך, געהַאט ֿפיל ֿפי

 2. ערשט דער ָארט איז ַאן ָארט ֿפַאר ֿפי, ר און דָאס לַאנד ִגלָעדַיְעֵז
און זײ , זַײנען די קינדער ֿפון ָגד און די קינדער ֿפון ראוֿבן געקומען

און צו די ֿפירשטן , און צו ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן, הָאבן געזָאגט צו משהן
, און ִנמָרה, ון ַיְעֵזרא, און דיֿבֹון,  ַעָטרֹות3 :ַאזױ צו זָאגן, ֿפון דער עדה

 דָאס לַאנד 4 ,און בעֹון, און נֿבֹו, און ׂשֿבם, און ֶאלָעֵלה, שבֹוןֶחאון 
איז ַא לַאנד ֿפַאר , יׂשראלװָאס גָאט הָאט געשלָאגן ֿפַאר דער עדה ֿפון 

אױב מיר :  און זײ הָאבן געזָאגט5. און דַײנע קנעכט הָאבן ֿפי, ֿפי
יקע לַאנד דָאס דָאזזָאל ,  אין דַײנע אױגןטקײהָאבן געֿפונען לַײטזעלי
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זָאלסט אונדז ניט ; געגעבן װערן דַײנע קנעכט צום אײגנטום
  . ַאריבערֿפירן דעם ַירדן

הָאט משה געזָאגט צו די קינדער ֿפון ָגד און צו די קינדער ֿפון  6
און איר זָאלט זיצן , אַײערע ברידער זָאלן גײן אין מלחמה: ראוֿבן
װָאס זָאלט איר ָאּפקערן דָאס הַארץ ֿפון די קינדער   ֿפַאראון 7? דָא

 ֿפון ַאריבערצוגײן אין דעם לַאנד װָאס גָאט הָאט זײ יׂשראלֿפון 
װען איך הָאב זײ ,  ַאזױ הָאבן געטָאן אַײערע עלטערן 8 ?געגעבן

װָארום זײ זַײנען  9. ברֵנַע ָאנצוקוקן דָאס לַאנד-געשיקט ֿפון ָקֵדש
, און הָאבן ָאנגעקוקט דָאס לַאנד, נגען ביזן טָאל ֶאשּכֹולַארױֿפגעגַא

ניט , יׂשראלאון זײ הָאבן ָאּפגעקערט דָאס הַארץ ֿפון די קינדער ֿפון 
און דער צָארן  10. װָאס גָאט הָאט זײ געגעבן, צו גײן אין דעם לַאנד

ַאזױ , און ער הָאט געשװָארן, ֿפון גָאט הָאט געגרימט אין יענעם טָאג
, אױב די מענטשן װָאס זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים 11: ו זָאגןצ

װָאס איך , װעלן ָאנזען די ערד, ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און העכער
װַײל זײ ! און צו יעקֿבן, צו יצחקן, הָאב צוגעשװָארן צו ַאֿברהמען

ון ֿפון  ַאחוץ ָּכֵלֿב דער ז12. זַײנען ניט געגַאנגען געטרַײ נָאך מיר
װַײל זײ זַײנען , און יהֹושוַע דער זון ֿפון נון, דער קִנזי, יֿפוֶנהן

און דער צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט  13. געגַאנגען געטרַײ נָאך גָאט
און ער הָאט זײ געמַאכט װָאגלען אין דער מדבר , יׂשראלאױף 

שלעכטס ביז דער גַאנצער ָדור װָאס הָאט געטָאן דָאס , ֿפערציק יָאר
און ָאט זַײט איר  14. איז ֿפַארלענדט געװָארן, אין די אױגן ֿפון גָאט

ַא געזינדל ֿפון , אױֿפגעשטַאנען אױף דעם ָארט ֿפון אַײערע עלטערן
לײגן צו דעם גרימצָארן ֿפון גָאט אױף ונָאך צוצ, זינדיקע מענטשן

עט ער װ,  ֿפון הינטער איםּפ װָארום ַאז איר קערט זיך ָא15 .יׂשראל
 און איר װעט אומברענגען דָאס, זײ װידער לָאזן אין דער מדבר

  . דָאזיקע גַאנצע ֿפָאלק

שָאֿפגעהעֿפטן ֿפַאר : און הָאבן געזָאגט, הָאבן זײ גענענט צו אים 16
און שטעט ֿפַאר אונדזערע קלײנע , אונדזער ֿפי װעלן מיר דָא בױען

בַאװָאֿפנט ֿפַארױס ֿפַאר ָאבער מיר ַאלײן װעלן זַײן גרײט  17. קינדער
ביז װַאנען מיר הָאבן זײ געברַאכט אױף זײער , יׂשראלדי קינדער ֿפון 

סטיקטע און אונדזערע קלײנע קינדער װעלן זיצן אין די בַאֿפע; ָארט
 מיר װעלן זיך ניט 18. ינער ֿפון לַאנדשטעט ֿפון װעגן די בַאװו

 ַארבן יׂשראלון ביז די קינדער ֿפ, אומקערן אין אונדזערע הַײזער
װָארום מיר װעלן ניט ַארבן מיט זײ אױף  19. איטלעכער זַײן ַארבונג
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װַײל אונדז איז ָאנגעקומען אונדזער , יענער זַײט ַירדן און װַײטער
  . צו מזרח, ַארבונג אױף דער זַײט ַירדן

, אױב איר װעט טָאן די דָאזיקע זַאך: הָאט משה צו זײ געזָאגט 20
ך בַאװָאֿפענען ֿפַאר גָאטס ָאנגעזיכט אױף אױב איר װעט אַײ

 און ַאלע בַאװָאֿפנטע ֿפון אַײך װעלן ַאריבערגײן דעם ַירדן 21,מהחמל
 ,ביז ער ֿפַארטרַײבט זַײנע ֿפַײנט ֿפון ֿפַאר אים, ֿפַאר גָאטס ָאנגעזיכט

און ,  און דָאס לַאנד װעט בַאצװּונגען װערן ֿפַאר גָאטס ָאנגעזיכט22
װעט איר זַײן רײן ֿפַאר גָאט און ֿפַאר ,  דערנָאך אומקערןאיר װעט זיך

דָאזיקע לַאנד װעט אַײך זַײן צום אײגנטום ֿפַאר  און דָאס, יׂשראל
ַאזױ הָאט איר ,  אױב ָאבער איר װעט ַאזױ ניט טָאן23. גָאט

און זַײט װיסן אַײערע שטרָאף װָאס װעט אַײך , געזינדיקט ֿפַאר גָאט
און , ך שטעט ֿפַאר אַײערע קלײנע קינדערבױט אַײ 24. טרעֿפן

ָאבער װָאס איז ַארױס ֿפון אַײער מױל , געהעֿפטן ֿפַאר אַײערע שָאף
  . זָאלט איר טָאן

  

הָאבן די קינדער ֿפון ָגד און די קינדער ֿפון ראוֿבן געזָאגט צו  25
דַײנע קנעכט װעלן טָאן ַאזױ װי מַײן הַאר : ַאזױ צו זָאגן, משהן

 אונדזער ,אונדזערע װַײבער, אונדזערע קלײנע קינדער 26 .בַאֿפעלט
װעלן זַײן דָארטן אין די שטעט ֿפון , און ַאלע אונדזערע בהמות, ֿפי

, איטלעכער בַאװָאֿפנטער צום חיל, ָאבער דַײנע קנעכט 27; ִגלָעד
ַאזױ װי מַײן , װעלן ַאריבערגײן ֿפַאר גָאטס ָאנגעזיכט אױף מלחמה

  . הַאר רעדט

און יהֹושוַע , ן משה הָאט בַאֿפױלן װעגן זײ ֶאלָעָזר דעם ּכֹהןאו 28
און די הױּפטלַײט ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די , דעם זון ֿפון נון

: און משה הָאט צו זײ געזָאגט 29, יׂשראלשֿבטים ֿפון די קינדער ֿפון 
איטלעכער , אױב די קינדער ֿפון ָגד און די קינדער ֿפון ראוֿבן

װעלן ַאריבערגײן מיט אַײך דעם ַירדן , מהחֿפנטער אױף מלבַאװָא
און דָאס לַאנד װעט בַאצװּונגען װערן ֿפַאר , ֿפַאר גָאטס ָאנגעזיכט

. זָאלט איר זײ געבן דָאס לַאנד ִגלָעד צום אײגנטום, אַײער ָאנגעזיכט
זָאלן זײ , אױב ָאבער זײ װעלן ניט ַאריבערגײן בַאװָאֿפנט מיט אַײך 30

  .  אײגנטום צװישן אַײך אין לַאנד ּכַנַעןקריגן
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לג

, הָאבן זיך ָאּפגערוֿפן די קינדער ֿפון ָגד און די קינדער ֿפון ראוֿבן 31
ַאזױ װעלן , װָאס גָאט הָאט גערעדט צו דַײנע קנעכט: ַאזױ צו זָאגן

, מיר װעלן ַאריבערגײן בַאװָאֿפנטע ֿפַאר גָאטס געזיכט 32. מיר טָאן
און דָאס אײגנטום ֿפון אונדזער נחלה ֿפון דער זַײט , אין לַאנד ּכַנַען

  . ַירדן זָאל בלַײבן בַײ אונדז

די קינדער ֿפון ָגד און די קינדער ֿפון ראוֿבן און , און משה הָאט זײ 33
געגעבן דָאס , דעם הַאלבן שֿבט ֿפון מנשה דעם זון ֿפון יֹוסֿפן

גרַײך ֿפון עֹוג י דָאס קינאון, קיניגרַײך ֿפון סיחון דעם מלך ֿפון ֶאמֹורי
די , דָאס לַאנד לױט אירע שטעט מיט די געמַארקן, דעם מלך ֿפון בָשן

און די קינדער ֿפון ָגד הָאבן  34. שטעט ֿפון דעם לַאנד רונד ַארום
און , שֹוֿפן- און ַעטרֹות35,און ַערֹוֵער, און ַעָטרֹות, ָאּפגעבױט דיֿבֹון

בַאֿפעסטיקטע ; ָהָרן-און בית, ִנמָרה-ביתאון  36, און ָיגבָהה, ַיְעֵזר
  . שטעט מיט געהעֿפטן ֿפַאר שָאף

  

, און ֶאלָעֵלא, שבֹוןֶחאון די קינדער ֿפון ראוֿבן הָאבן ָאּפגעבױט  37
 מיט אומגעביטענע נעמען –ְמעֹון -און בַעל,  און נֿבֹו38 ,און ִקרָיַתִים

מען די שטעט װָאס זײ און זײ הָאבן ָאנגערוֿפן מיט נע;  און ִׂשֿבָמה–
 און די קינדער ֿפון ָמכיר דעם זון ֿפון מנשהן 39. הָאבן ָאּפגעבױט

און הָאבן , און זײ הָאבן עס בַאצװּונגען, זַײנען געגַאנגען קײן ִגלָעד
 און משה הָאט געגעבן ִגלָעד 40 .ֿפַארטריבן דעם ֶאמֹורי װָאס דרינען

 41. ט זיך בַאזעצט דרינעןאון ער הָא, צו ָמכיר דעם זון ֿפון מנשהן
און ָיאיר דער זון ֿפון מנשהן איז געגַאנגען און הָאט בַאצװּונגען 

 איז חאון נֹוֿב 42. ָיאיר-וֹותחאון ער הָאט זײ גערוֿפן , זײערע דערֿפער
און ; געגַאנגען און הָאט בַאצװּונגען קָנת מיט אירע טעכטערשטעט

  . ָאמען אױף זַײן נחער הָאט זי גערוֿפן נֹוֿב

  ַמְסֵעי
װָאס , יׂשראלען ֿפון די קינדער ֿפון צִיונגדָאס זַײנען די  1

זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאנד ִמצַרִים לױט זײערע מחנות 
 און משה הָאט 2. אונטער דער הַאנט ֿפון משהן און ַאהרֹנען

ען לױט דעם מױל צִיונגֿפַארשריבן זײערע ַארױסגַאנגען אױף זײערע 
  : ען אין זײערע ַארױסגַאנגעןצִיונגאון דָאס זַײנען זײערע ; גָאטֿפון 
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אין ֿפוֿפצנטן טָאג , זײ הָאבן געצױגן ֿפון ַרְעמֵסס אין ערשטן חֹודש 3
ּפסח זַײנען די קינדער ֿפון -אױף מָארגן נָאכן ָקרבן; ֿפון ערשטן חֹודש

ן גַאנץ  ַארױסגעגַאנגען מיט ַא הױכער הַאנט ֿפַאר די אױגן ֿפויׂשראל
בעת די ִמצרים הָאבן געהַאלטן אין בַאגרָאבן די װָאס גָאט  4, ִמצַרִים

און אױך אױף זײערע ;  איטלעכן בָכור–הָאט דערשלָאגן צװישן זײ 
 הָאבן יׂשראל און די קינדער ֿפון 5. געטער הָאט גָאט געטָאן ַא משּפט

הָאבן געצױגן און זײ  6. און גערוט אין סוּכֹות, געצױגן ֿפון ַרְעמֵסס
 און זײ הָאבן 7 .און גערוט אין ֵַאָתם װָאס בַײם עק מדבר, ֿפון סוּכֹות

- ירֹות װָאס ֿפַאר בַעלחַה-און זיך אומגעקערט צו ּפי, געצױגן ֿפון ֵאָתם
, ירֹותחַה-און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ּפֵני 8. און גערוט ֿפַאר ִמגדֹול, צֿפֹון

און זײ זַײנען ; ורכן ים צום מדבראון זַײנען ַאריבערגעגַאנגען ד
. און הָאבן גערוט אין ָמָרה, געגַאנגען דרַײ טעג װעגס אין מדבר ֵאָתם

און ; און זַײנען געקומען קײן ֵאיִלם, און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ָמָרה 9
אין ֵאיִלם זַײנען געװען צװעלף קװַאלן װַאסער און זיבעציק 

 און זײ הָאבן געצױגן 10. ערוטאון זײ הָאבן דָארטן ג; טײטלבײמער
-און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ים 11. סוף-און גערוט בַײם ים, ֿפון ֵאיִלם

און זײ הָאבן געצױגן ֿפון מדבר סין  12. און גערוט אין מדבר סין, סוף
און גערוט ,  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ָדֿפָקה13. און גערוט אין ָדֿפָקה

און גערוט אין , בן געצױגן ֿפון ָאלושאון זײ הָא 14. אין ָאלוש
און דָארטן איז ניט געװען קײן װַאסער ֿפַארן ֿפָאלק צום ; רֿפידים
און גערוט אין מדבר , און זײ הָאבן געצױגן ֿפון רֿפידים 15. טרינקען

-און גערוט אין ִקֿברֹות,  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון מדבר סיַני 16. סיַני
און גערוט אין , ַהַּתֲאָוה- הָאבן געצױגן ֿפון ִקֿברֹותאון זײ 17. ַהַּתֲאָוה

. און גערוט אין ִרתָמה, ֵצרֹותַחאון זײ הָאבן געצױגן ֿפון  18. ֵצרֹותַח
 און 20. ּפֶרץ-און גערוט אין ִרמֹון, און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ִרתָמה 19

און זײ הָאבן  21. און גערוט אין ִלֿבָנה, ּפֶרץ- זײ הָאבן געצױגן ֿפון ִרמֹון
און זײ הָאבן געצױגן ֿפון  22. און גערוט אין ִרָסה, געצױגן ֿפון ִלֿבָנה

און , ָלהקהאון זײ הָאבן געצױגן ֿפון  23. ָלהקהאון גערוט אין , ִרָסה
און ,  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון בַארג ֶשֿפר24. גערוט בַײם בַארג ֶשֿפר

און גערוט אין , ָרָדהַחצױֿפן ֿפון  און זײ הָאבן גע25. ָרָדהַחגערוט אין 
. תַחאון גערוט אין ַּת, לֹותקהאון זײ הָאבן געצױגן ֿפון ַמ 26. לֹותקהַמ
און זײ  28. חאון גערוט אין ֶּתַר, תַחאון זײ הָאבן געצױגן ֿפון ַּת 27

 און זײ הָאבן 29. און גערוט אין ִמתָקה, חהָאבן געצױגן ֿפון ֶּתַר
 און זײ הָאבן געצױגן 30. שמֹוָנהַחאון גערוט אין , געצױגן ֿפון ִמתָקה

 און זײ הָאבן געצױגן ֿפון 31. און גערוט אין מֹוֵסרֹות, שמֹוָנהַחֿפון 
-  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון בֵני32. ַיֲעָקן-און גערוט אין בֵני, מֹוֵסרֹות
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- ֹורחאון זײ הָאבן געצױגן ֿפון  33. ַהִגדָגד-ֹורחאון גערוט אין , ַיֲעָקן
און ,  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ָיטֿבה34. און גערוט אין ָיטֿבה, ַהִגדָגד

און גערוט , און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ַעֿברֹוָנה 35. גערוט אין ַעֿברֹוָנה
און גערוט אין , ֶגֿבר-און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ֶעציֹון 36. ֶגֿבר-אין ֶעציֹון
און ,  זײ הָאבן געצױגן ֿפון ָקֵדשאון 37. דָאס איז ָקֵדש, מדבר ִצן

  . אין עק ֿפון לַאנד ֶאדֹום, גערוט בַײם בַארג הֹור

לױט , און ַאהרן דער ּכֹהן איז ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג הֹור 38
אין דעם , און ער איז דָארטן געשטָארבן, דעם מױל ֿפון גָאט

נען  זַײיׂשראלֿפערציקסטן יָאר נָאך דעם װי די קינדער ֿפון 
אין ערשטן טָאג , אין ֿפינֿפטן חֹודש, ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאנד ִמצַרִים

 און ַאהרן איז געװען הונדערט און דרַײ און צװַאנציק 39. ֿפון חֹודש
 און דער 40. װען ער איז געשטָארבן אױֿפן בַארג הֹור, יָאר ַאלט

, אין לַאנד ּכַנַען, םװָאס איז געזעסן אין ָדרו, דער מלך ֿפון ַעָרד, ּכַנֲעני
  . יׂשראלהָאט געהערט װעגן דעם קומען ֿפון די קינדער ֿפון 

 42. און גערוט אין ַצלמֹוָנה, און זײ הָאבן געצױגן ֿפון בַארג הֹור 41
 און זײ 43. און גערוט אין ֿפונֹון, און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ַצלמֹוָנה

 און זײ הָאבן 44. אֹוֿבֹותאון גערוט אין , הָאבן געצױגן ֿפון ֿפונֹון
בַײם געמַארק ֿפון , ַעֿברים-און גערוט אין ִעֵיי, געצױגן ֿפון אֹוֿבֹות

 46. ָגד- און גערוט אין דיֿבֹון, און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ִעִיים 45. מֹוָאֿב
 47. ִדֿבָלַתִים-און גערוט אין ַעלמֹון, ָגד-און זײ הָאבן געצױגן ֿפון דיֿבֹון

און גערוט אין די בערג ֿפון , ִדֿבָלַתִים-בן געצױגן ֿפון ַעלמֹוןאון זײ הָא
,  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון די בערג ֿפון ַעֿברים 48. ֿפַאר נֿבֹו, ַעֿברים

און זײ  49. און גערוט אין די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב בַײם ַירדן לעבן יריחו
ִשטים אין די -לישימֹות ביז ָאֿב-ֿפון בית, הָאבן גערוט בַײם ַירדן

  . ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב

און גָאט הָאט גערעדט צו משהן אין די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב בַײם  50
און , יׂשראל רעד צו די קינדער ֿפון 51 :ַאזױ צו זָאגן, ַירדן לעבן יריחו

  : זָאלסט זָאגן צו זײ

זָאלט איר  52, ַאז איר גײט ַאריבער דעם ַירדן קײן לַאנד ּכַנַען
און איר זָאלט , ער ֿפון לַאנד ֿפון ֿפַאר אַײךױנֿפַארטרַײבן ַאלע בַאװ

און ַאלע זײערע געגָאסענע , אונטערברענגען ַאלע זײערע בילדער
און ַאלע זײערע במות זָאלט איר , געצן זָאלט איר אונטערברענגען
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לד

און זיך בַאזעצן , און איר זָאלט ֿפַארנעמען דָאס לַאנד 53. ֿפַארטיליקן
 54. עס צו ַארבן, װָארום אַײך הָאב איך געגעבן דָאס לַאנד, רינעןד

; לױט אַײערע משּפחות, און איר זָאלט ַארבן דָאס לַאנד דורך גֹורל
און דעם װינציקערן , דעם מערערן זָאלט איר געבן מער נחלה

, דָארטן װּו זַײן גֹורל װעט אױסֿפַאלן. זָאלסטו געבן װינציקער נחלה
לױט אַײערע ֿפָאטערשטַאמען זָאלט איר אַײך ;  צו איםזָאל געהערן

  . ַארבן

ינער ֿפון ואון אױב איר װעט ניט ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר אַײך די בַאװ 55
זַײן ֿפַאר דערנער , װעלן די װָאס איר װעט איבערלָאזן ֿפון זײ, לַאנד

ן און זײ װעל, און ֿפַאר שטעכערס אין אַײערע זַײטן, אין אַײערע אױגן
און עס װעט  56. אַײך דריקן אין דעם לַאנד װָאס איר זיצט דרינען

  .װעל איך טָאן צו אַײך, ַאזױ װי איך הָאב געדַאכט צו טָאן צו זײ, זַײן

  

בַאֿפעל  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, יׂשראלדי קינדער ֿפון 

זָאל דָאס זַײן דָאס לַאנד װָאס װעט , ַאנד ּכַנַעןַאז איר קומט קײן ל
 3:  דָאס לַאנד ּכַנַען לױט אירע געמַארקן–אַײך ֿפַאלן ֿפַאר ַא נחלה 

און דער , זַײט זָאל אַײך זַײן ֿפון מדבר ִצן לעבן ֶאדֹום-די ָדרום
 און 4. צו מזרח, חַהֶמַל-געמַארק ֿפון ָדרום זָאל אַײך זַײן ֿפון עק ַים

עמַארק זָאל זיך אױסדרײען בַײ אַײך צו ָדרום ֿפון דעם דער ג
און זַײן אױסלָאז זָאל ; און ַאריבערגײן קײן ִצן, אױֿפגַאנג ֿפון ַעקַרבים
און , ַאָדר-ַצרַחאון ער זָאל ַארױסגײן צו ; ברֵנַע- זַײן אין ָדרום ֿפון ָקֵדש
ן ֿפון  און דער געמַארק זָאל זיך אױסדרײע5. ַאריבערגײן ביז ַעצמֹון

און  6. און זַײן אױסלָאז זָאל זַײן בַײם ים; ַעצמֹון צום טַײך ֿפון ִמצַרִים
דָאס ; ַהָגדול מיטן ברעג-דער געמַארק ֿפון מערֿב זָאל אַײך זַײן דער ַים

 און דָאס זָאל אַײך זַײן דער 7 .זָאל אַײך זַײן דער געמַארק ֿפון מערֿב
 זָאלט איר אַײך צײכענען ביז דעם ַהָגדול-ֿפון ַים: געמַארק ֿפון צֿפון

ֿפון בַארג הֹור זָאלט איר צײכענען ביז מע קומט קײן  8 .בַארג הֹור
 און 9 .און דער אױסלָאז ֿפון דעם געמַארק זָאל זַײן בַײ צָדד; ָמתַח

און זַײן אױסלָאז זָאל זַײן , דער געמַארק זָאל ַארױסגײן בַײ ִזֿפרֹון
 און איר 10. ך זַײן דער געמַארק ֿפון צֿפוןדָאס זָאל אַײ. ֵעיָנן-ַצרַח

. ֵעיָנן ביז שֿפם-ַצרַחזָאלט אַײך צײכענען ֿפַארן געמַארק ֿפון מזרח ֿפון 
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אין מזרח , און דער געמַארק זָאל ַארָאּפנידערן ֿפון שֿפם ביז ִרֿבָלה 11
און דער געמַארק זָאל ַארָאּפנידערן און זיך ָאנשטױסן ָאן ; ֿפון ַעִין

און דער געמַארק זָאל  12. צו מזרח, בַארגרוקן ֿפון ים ִּכֶנֶרתדעם 
. חַהֶמַל-און זַײן אױסלָאז זָאל זַײן דער ַים, ַארָאּפנידערן צום ַירדן

  . דָאס זָאל אַײך זַײן דָאס לַאנד לױט אירע געמַארקן רונד ַארום

ָאס ד: ַאזױ צו זָאגן, יׂשראלאון משה הָאט בַאֿפױלן די קינדער ֿפון  13
װָאס גָאט , איז דָאס לַאנד װָאס איר זָאלט עס זיך ַארבן לױט גֹורל

 14. הָאט בַאֿפױלן צו געבן צו די נַײן שֿבטים און דעם הַאלבן שֿבט
װָארום דער שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ראוֿבן לױט זײערע 

און דער שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָגד לױט זײערע , ֿפָאטערהַײזער
, און הַאלב שֿבט מנשה הָאבן געקריגן, הָאבן געקריגן, זערֿפָאטערהַײ

 די צװײ שֿבטים און דער הַאלבער שֿבט הָאבן 15. זײער נחלה
צו , צו מזרח, געקריגן זײער נחלה ֿפון דער זַײט ַירדן לעבן יריחו

  . זונאױֿפגַאנג

דָאס זַײנען די  17: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 16
ֶאלָעָזר : מען ֿפון די מענער װָאס זָאלן ַארבן ֿפַאר אַײך דָאס לַאנדנע

 און איר זָאלט נעמען צו 18. און יהֹושוַע דער זון ֿפון נון, דער ּכֹהן
און  19. צו ַארבן דָאס לַאנד, צו אײן ֿפירשט ֿפון ַא שֿבט, אײן ֿפירשט

 ָּכֵלֿב דער זון ,ֿפַאר שֿבט יהודה: דָאס זַײנען די נעמען ֿפון די מענער
שמואל , און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון שמעון 20. ֿפון יֿפוֶנהן

ֶאליָדד דער זון ֿפון ,  ֿפַאר שֿבט בנימין21 .דער זון ֿפון ַעמיהודן
דער ֿפירשט ,  און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָדן22. ִּכסלֹונען

ֿפַאר דעם שֿבט : ר די קינדער ֿפון יֹוסףֿפַא 23. בוקי דער זון ֿפון ָיגלין
 24 ;ניֵאל דער זון ֿפון ֵאֿפֹודןַחדער ֿפירשט , ֿפון די קינדער ֿפון מנשה

דער ֿפירשט קמוֵאל , און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים
 און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון 25. דער זון ֿפון ִשֿפָטנען

 און ֿפַאר דעם 26. ירשט ֶאליָצֿפן דער זון ֿפון ּפרָנכןדער ֿפ, זֿבולון
דער ֿפירשט ּפלטיֵאל דער זון ֿפון , שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ִיׂשָׂשָכר

דער ֿפירשט , און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר 27. ַעָזנען
ער און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינד 28, יהוד דער זון ֿפון שלֹומיןחַא

 דָאס זַײנען 29. דער ֿפירשט ּפָדהֵאל דער זון ֿפון ַעמיהודן, נֿפָּתליֿפון 
 יׂשראלדי װעמען גָאט הָאט בַאֿפױלן צו מַאכן ַארבן די קינדער ֿפון 

  .אין לַאנד ּכַנַען



  במדבר

  

 און גָאט הָאט גערעדט צו משהן אין די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב 1לה
 בַאֿפעל די קינדער ֿפון 2 :ןַאזױ צו זָאג, בַײם ַירדן לעבן יריחו

 ֿפון זײער אײגנטום זײ זָאלן געבן די לִוִיים ֿפון דער נחלה, יׂשראל
און ַא ֿפרַײען ּפלַאץ צו די שטעט רונד ַארום זײ ; ינעןשטעט צום װו

שטעט װעלן זַײן ֿפַאר זײ צום און די  3. זָאלט איר געבן די לִוִיים
און ֿפַאר , לן זַײן ֿפַאר זײער ֿפיאון זײערע ֿפרַײע ּפלעצער װע, ינעןװו

און די ֿפרַײע ּפלעצער  4.  זײערע בהמותעאון ֿפַאר ַאל, זײער ֿפַארמעג
װָאס איר װעט געבן די לִוִיים דרױסן ֿפון דער שטָאט , ֿפון די שטעט

און איר זָאלט ָאּפמעסטן  5.  רונד ַארוםאײלןזָאלן זַײן טױזנט , מױער
זַײט צװײ -און ָדרום, אײלן טױזנט זַײט צװײ-מזרח, אױסן שטָאט

זַײט צװײ -און צֿפון, אײלןזַײט צװײ טױזנט -און מערֿב, אײלןטױזנט 
דָאס זָאלן בַײ זײ זַײן די . מיט דער שטָאט אין מיטן, אײלןטױזנט 

און די שטעט װָאס איר װעט געבן די  6. ֿפרַײע ּפלעצער ֿפון די שטעט
ן ַאנטרינונג װָאס איר װעט געבן זָאלן זַײן די זעקס שטעט ֿפו, לִוִיים

און צו זײ זָאלט איר ; ֿפַאר דעם טױטשלעגער צו ַאנטלױֿפן ַאהין
ַאלע שטעט װָאס איר װעט געבן די . צוגעבן צװײ און ֿפערציק שטעט

 זײ מיט זײערע ֿפרַײע 7 ;זָאלן זַײן ַאכט און ֿפערציק שטעט, לִוִיים
 ֿפון דעם אײגנטום ֿפון און די שטעט װָאס איר װעט געבן 8. ּפלעצער

און , זָאלט איר ֿפון דעם מערערן נעמען מער, יׂשראלדי קינדער ֿפון 
איטלעכער לױט זַײן ַארבונג ; ֿפון דעם װינציקערן נעמען װינציקער

  . זָאל געבן ֿפון זַײנע שטעט צו די לִוִיים, װָאס ער ַארבט

עד צו די ר 10 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 9
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, יׂשראלקינדער ֿפון 

זָאלט איר אַײך  11, ַאז איר גײט ַאריבער דעם ַירדן קײן לַאנד ּכַנַען
און , בַאשטימען שטעט װָאס זָאלן אַײך זַײן שטעט ֿפון ַאנטרינונג

ַאהין זָאל ַאנטלױֿפן דער טױטשלעגער װָאס דערשלָאגט ַא נֿפש דורך 
און די שטעט זָאלן אַײך זַײן ֿפַאר ַאנטרינונג ֿפון דעם  12. ַא ֿפַארזע

און דער טױטשלעגער זָאל ניט שטַארבן אײדער ער , בלוטמָאנער
און די שטעט װָאס איר  13. שטעלט זיך ֿפַאר דער עדה צום משּפט

דרַײ  14. זעקס שטעט ֿפון ַאנטרינונג זָאלן בַײ אַײך זַײן: זָאלט געבן
און דרַײ שטעט זָאלט איר , געבן ֿפון דער זַײט ַירדןשטעט זָאלט איר 

 ֿפַאר די 15. שטעט ֿפון ַאנטרינונג זָאלן זײ זַײן; געבן אין לַאנד ּכַנַען
און ֿפַארן אַײנגעװַאנדערטן , און ֿפַארן ֿפרעמדן, יׂשראלקינדער ֿפון 
אױף צו , זָאלן זַײן די דָאזיקע זעקס שטעט ֿפון ַאנטרינונג, צװישן זײ
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נטלױֿפן ַאהין ֿפַאר איטלעכן װָאס דערשלָאגט ַא נֿפש דורך ַא ַא
אױב ָאבער ער הָאט אים דערשלָאגן מיט ַאן אַײזערנער  16. ֿפַארזע
טײטן זָאל געטײט ; איז ער ַא מערדער, און ער איז געשטָארבן, זַאך

 און אױב ער הָאט אים געשלָאגן מיט ַא 17 .װערן דער מערדער
און ער איז , װָאס מע קען דערֿפון שטַארבן, שטײן אין הַאנט

טײטן זָאל געטײט װערן דער ; איז ער ַא מערדער, געשטָארבן
 ָאדער ַאז ער הָאט אים געשלָאגן מיט ַא הילצערנער זַאך 18. מערדער
, און ער איז געשטָארבן, װָאס מע קען דערֿפון שטַארבן, אין הַאנט

דער  19. רן דער מערדערטײטן זָאל געטײט װע; איז ער ַא מערדער
זָאל , װען ער טרעֿפט אים; ער זָאל טײטן דעם מערדער, בלוטמָאנער

און אױב ער הָאט אים מיט ׂשנאה ַא שטױס  20. ער אים טײטן
, ָאדער ער הָאט געשלַײדערט אױף אים עּפעס מיט ַא ּכיװן, געטָאן

ט ָאדער ער הָאט אים מיט ֿפַײנטשַאֿפ 21, און ער איז געשטָארבן
זָאל טײטן געטײט , און ער איז געשטָארבן, געשלָאגן מיט זַײן הַאנט

דער בלוטמָאנער זָאל טײטן ; ַא מערדער איז ער; װערן דער שלעגער
אױב ָאבער ער הָאט אים  22. װען ער טרעֿפט אים, דעם מערדער
ָאדער ער הָאט , ַא שטױס געטָאן, ָאן ֿפַײנטשַאֿפט, אומגעריכט

ָאדער מיט עּפעס  23, ים עּפעס ַא זַאך ָאן ַא ּכיװןגעשלַײדערט אױף א
הָאט ער געװָארֿפן אױף אים , ַא שטײן װָאס מע קען דערֿפון שטַארבן

און ער איז אים ניט געװען ַא , און ער איז געשטָארבן, אומגעזען
זָאל די עדה משּפטן צװישן  24, און ניט אױסן געװען זַײן בײז, ׂשֹונא

. שן דעם בלוטמָאנער לױט די דָאזיקע געזעצןדעם שלעגער און צװי
און די עדה זָאל מציל זַײן דעם טױטשלעגער ֿפון דעם  25

און די עדה זָאל אים אומקערן צו זַײן שטָאט , בלוטמָאנערס הַאנט
און ער זָאל זיצן אין איר , װָאס ער איז ַאהין ַאנטלָאֿפן, ֿפון ַאנטרינונג

ָאס מע הָאט אים געזַאלבט מיטן ָגדול װ-ביז דעם טױט ֿפון ּכֹהן
אױב ָאבער ַארױסגײן װעט ַארױסגײן דער  26. הײליקן אײל

װָאס , טױטשלעגער ֿפון דעם געמַארק ֿפון זַײן שטָאט ֿפון ַאנטרינונג
און דער בלוטמָאנער װעט אים געֿפינען  27, ער איז ַאהין ַאנטלָאֿפן

און דער , ונגאױסער דעם געמַארק ֿפון זַײן שטָאט ֿפון ַאנטרינ
הָאט ער אױף זיך ניט , בלוטמָאנער װעט טײטן דעם טױטשלעגער

װָארום אין זַײן שטָאט ֿפון ַאנטרינונג מוז ער זיצן ביז  28. קײן בלוט
ָגדול מעג -און ערשט נָאך דעם טױט ֿפון ּכֹהן, ָגדול-דעם טױט ֿפון ּכֹהן

  29. נטום צו דעם לַאנד ֿפון זַײן אײגדער טױטשלעגער זיך אומקערן
דורות אין -ָדורדָאס זָאל אַײך זַײן ֿפַאר ַא רעכטגעזעץ אױף אַײערע 

  . ינערטערַאלע אַײערע װו
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לו

  

זָאל מען הרגען דעם מערדער , װער נָאר עס דערשלָאגט ַא נֿפש 30
זָאגן אױף ַא -און אײן עדות קען ניט עדות; לױט דעם מױל ֿפון עדות

ר זָאלט ניט ָאננעמען ַאן און אי 31. ער זָאל שטַארבן, מענטשן
אױסלײז ֿפַאר דעם נֿפש ֿפון ַא מערדער װָאס איז ֿפַארשולדיקט צום 

 און איר זָאלט ניט 32 .נַײערט טײטן מוז ער געטײט װערן; טױט
ָאננעמען ַאן אױסלײז ֿפון דעם װָאס איז ַאנטלָאֿפן אין זַײן שטָאט ֿפון 

ינען אין לַאנד ֿפַאר דעם וז ער זָאל מעגן זיך אומקערן װַא, ַאנטרינונג
און איר זָאלט ניט זינדיק מַאכן דָאס לַאנד װָאס איר  33. ּכֹהנס טױט
און דעם , װָארום בלוט דָאס מַאכט זינדיק דָאס לַאנד, זיצט דרינען

לַאנד װערט ניט ֿפַארגעבן ֿפַאר דעם בלוט װָאס איז דרינען ֿפַארגָאסן 
 34. עם װָאס הָאט עס ֿפַארגָאסןסַײדן מיט דעם בלוט ֿפון ד, געװָארן

, און זָאלסט ניט ֿפַאראומרײניקן דָאס לַאנד װָאס איר זיצט דרינען
רו צװישן די קינדער ֿפון , יהוה, װָארום איך; װָאס איך רו אין דעם

  .יׂשראל

   

 און די הױּפטלַײט ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון דער משּפחה ֿפון 1
, דעם זון ֿפון מנשהן,  זון ֿפון ָמכירדעם, די קינדער ֿפון ִגלָעד

און הָאבן , הָאבן גענענט, ֿפון די משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון יֹוסף
די הױּפטלַײט ֿפון די , און ֿפַאר די ֿפירשטן, גערעדט ֿפַאר משהן

:  און זײ הָאבן געזָאגט2 ,יׂשראלֿפָאטערהַײזער ֿפון די קינדער ֿפון 
הַאר צו געבן דָאס לַאנד אין נחלה לױט גֹורל גָאט הָאט בַאֿפױלן מַײן 

און מַײן הַאר איז בַאֿפױלן געװָארן ֿפון , יׂשראלצו די קינדער ֿפון 
דן צו זַײנע ָחגָאט צו געבן די נחלה ֿפון אונדזער ברודער צָלֿפ

 און ַאז זײ װעלן װערן ֿפַאר װַײבער צו אײנעם ֿפון די זין 3. טעכטער
װעט זײער נחלה געמינערט , יׂשראלֿפון   קינדערֿפון די שֿבטים ֿפון די

און װעט צוגעלײגט , װערן ֿפון דער נחלה ֿפון אונדזערע ֿפָאטערס
; װערן צו דער נחלה ֿפון דעם שֿבט װָאס זײ װעלן צו אים געהערן

ַאֿפילו  4. ַאזױ װעט געמינערט װערן ֿפון דעם גֹורל ֿפון אונדזער נחלה
װעט זײער נחלה בלַײבן , יׂשראל קינדער ֿפון ַאז יֹוֿבל װעט זַײן בַײ די

צוגעלײגט צו דער נחלה ֿפון דעם שֿבט װָאס זײ װעלן צו אים 
און זײער נחלה װעט געמינערט װערן ֿפון דער נחלה ֿפון , געהערן

  . אונדזערע ֿפָאטערס



  במדבר

  

,  לױט דעם מױל ֿפון גָאטיׂשראלהָאט משה בַאֿפױלן די קינדער ֿפון  5
 6. גערעכט טענהט דער שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון יֹוסף: ַאזױ צו זָאגן

דָאס איז די זַאך װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן װעגן די טעכטער ֿפון 
זײ מעגן װערן ֿפַאר װַײבער צו דעם װָאס װעט : ַאזױ צו זָאגן, דןָחצָלֿפ
ָאבער אין דער משּפחה ֿפון דעם שֿבט , ילגעֿפעלן אין זײערע אױגןוװ

 ּכדי ַא נחלה ֿפון די 7. טער זָאלן זײ װערן ֿפַאר װַײבערֿפון זײער ֿפָא
נַײערט די ;  זָאל ניט איבערגײן ֿפון שֿבט צו שֿבטיׂשראלקינדער ֿפון 
 זָאלן זַײן בַאהעֿפט איטלעכער ָאן דער נחלה ֿפון יׂשראלקינדער ֿפון 

און יעטװעדער טָאכטער ֿפון די  8. דעם שֿבט ֿפון זַײנע ֿפָאטערס
מוז װערן , װָאס ירשעט ַא נחלה, יׂשראלֿפון די קינדער ֿפון שֿבטים 

די ּכ; ּפחה ֿפון איר ֿפָאטערס שֿבטֿפַאר ַא װַײב צו אײנעם ֿפון דער מש
 זָאלן ירשען איטלעכער די נחלה ֿפון זַײנע יׂשראלדי קינדער ֿפון 

און ַא נחלה זָאל ניט איבערגײן ֿפון אײן שֿבט צו ַאן  9. ֿפָאטערס
 זָאלן זַײן יׂשראלנַײערט די שֿבטים ֿפון די קינדער ֿפון ;  שֿבטַאנדער

  .בַאהעֿפט איטלעכער ָאן זַײן נחלה

ַאזױ הָאבן די טעכטער ֿפון , ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן 10
און , און ִמלָּכה, גָלהָחאון  , ִּתרָצה, ָלהח און ַמ11. דן געטָאןָחצָלֿפ
זַײנען געװָארן ֿפַאר װַײבער צו די זין , דןָחדי טעכטער ֿפון צָלֿפ, נֹוָעה

 אין די משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון מנשה 12. ֿפון זײערע ֿפעטערס
און זײער נחלה , דעם זון ֿפון יֹוסֿפן זַײנען זײ געװָארן ֿפַאר װַײבער

  . איז געבליבן אין דעם שֿבט ֿפון זײער ֿפָאטערס משּפחה

 די געזעצן װָאס גָאט הָאט געבָאטן די דָאס זַײנען די געבָאט און 13
 דורך משהן אין די ּפלױנען ֿפון מוָאֿב בַײם ַירדן יׂשראלקינדער ֿפון 
  . לעבן יריחו
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