
  ויקרא

  

כז

; און אױך װָאס זײ זַײנען געגַאנגען מיר דערװידער, לשט ָאן מירגעֿפע
און הָאב זײ ,  װָאס דערֿפַאר בין איך אױך זײ געגַאנגען דערװידער41

אױב זײער אומבַאשניטן . געברַאכט אין דעם לַאנד ֿפון זײערע פַײנט
 דענצמָאלאון זײ װעלן ,  װערן אונטערטעניקדענצמָאלהַארץ װעט 
 װעל איך זיך דערמָאנען ָאן 42, צָאלט ֿפַאר זײערע זינדהָאבן ָאּפגע

און אױך ָאן , און אױך ָאן מַײן בונד מיט יצחקן, מַײן בונד מיט יעקבן
און ָאן דעם לַאנד , מַײן בונד מיט ַאברהמען װעל איך זיך דערמָאנען

 װָארום דָאס לַאנד װעט זַײן ֿפַארלָאזן ָאן 43. װעל איך זיך דערמָאנען
; װען עס װעט זַײן װיסט ָאן זײ, ון װעט ָאּפצָאלן אירע שבתיםא, זײ

װַײל און בַאװַײל מַײנע ; און זײ װעלן ָאּפצָאלן ֿפַאר זײערע זינד
און מַײנע חוקים הָאט ֿפַאראומװערדיקט , געזעצן הָאבן זײ ֿפַארַאכט

װען זײ װעלן זַײן אין דעם , דענצמָאל ָאבער ַאֿפילו 44. זײער זעל
און װעל זײ ניט , װעל איך זײ ניט ֿפַארַאכטן, ן זײערע פַײנטלַאנד ֿפו

, צו ֿפַארשטערן מַײן בונד מיט זײ, זײ צו ֿפַארלענדן, ֿפַאראומװערדיקן
 און איך װעל זיך דערמָאנען ֿפון 45. װָארום איך בין יהוה זײער גָאט

װָאס איך הָאב זײ , זײערטװעגן ָאן דעם בונד מיט די ערשטע
זײ צו , ון לַאנד ִמצַרִים ֿפַאר די אױגן ֿפון די ֿפעלקערַארױסגעצױגן ֿפ
  . איך בין יהוה: זַײן צום גָאט

 דָאס זַײנען די חוקים און די געזעצן און די לערנונגען װָאס גָאט 46
הָאט געגעבן צװישן אים און צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל אױֿפן 

  .בַארג סיַני דורך דער הַאנט ֿפון משהן

   

 רעד צו די 2: ַאזױ צו זָאגן, ן גָאט הָאט גערעדט צו משהן או1
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, קינדער ֿפון יׂשראל

לױט ,  ַארױסרעדן ַא נדר ֿפון נפשות צו גָאטָארַאז ַא מַאן װעט קל
 זָאל דַײן שַאצונג זַײן ֿפַאר ַא ָזכר ֿפון צװַאנציק יָאר 3, דַײן שַאצונג

 זָאל דַײן שַאצונג זַײן ֿפוֿפציק ֶשקל –ָאר ַאלט ַאלט און ביז זעכציק י
זָאל דַײן ,  און אױב דָאס איז ַא נקבה4. אױֿפן הײליקן ֶשקל, זילבער

 און אױב ֿפון פינף יָאר ַאלט און ביז 5. שַאצונג זַײן דרַײסיק ֶשקל
און , ַא ָזכר צװַאנציק ֶשקל, זָאל דַײן שַאצונג זַײן, צװַאנציק יָאר ַאלט

 און אױב ֿפון ַא חֹודש ַאלט און ביז פינף 6.  נקבה צען ֶשקלֿפַאר ַא
און ֿפַאר ַא , ַא ָזכר פינף ֶשקל זילבער, זָאל דַײן שַאצונג זַײן, יָאר ַאלט
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 און אױב ֿפון זעכציק 7. נקבה זָאל דַײן שַאצונג זַײן דרַײ ֶשקל זילבער
, ן ֿפוֿפצן ֶשקלזָאל דַײן שַאצונג זַײ, אױב ַא ָזכר, יָאר ַאלט און העכער

 און אױב ער איז צו ָארים ֿפַאר דַײן 8. און ֿפַאר ַא נקבה צען ֶשקל
און דער ּכֹהן זָאל אים , זָאל מען אים שטעלן ֿפַארן ּכֹהן, שַאצונג
לױט װי עס ֿפַארמָאגט די הַאנט ֿפון דעם װָאס טוט דעם ; ָאּפשַאצן

  . זָאל אים ָאּפשַאצן דער ּכֹהן, נדר

 צו ָקרבןָאס איז ַא בהמה װָאס מע איז מקריֿב דערֿפון ַא  און אױב ד9
 ער 10. זַײן הײליק, זָאל ַאלץ װָאס ער גיט ֿפון ַאזעלכע צו גָאט, גָאט

בעסערס אױף , טָאר עס ניט טױשן און טָאר דָאס ניט אומבַײטן
און אױב אומבַײטן װעט ער ; ָאדער ערגערס אױף בעסערן, ערגערן

זָאל אי זי אי איר אומבַײט זַײן , ר ַא בהמהאומבַײטן ַא בהמה ֿפַא
װָאס ,  און אױב דָאס איז װָאסער עס איז אומרײנע בהמה11. הײליק

זָאל ער שטעלן די בהמה ,  צו גָאטָקרבןמע איז דערֿפון ניט מקריֿב ַא 
אױב זי איז גוט ָאדער ,  און דער ּכֹהן זָאל זי ָאּפשַאצן12, ֿפַארן ּכֹהן
 און אױב 13. ַאזױ זָאל זַײן, שַאצסט, דער ּכֹהן, וַאזױ װי ד; שלעכט

זָאל ער צולײגן ַא פינֿפטל דערֿפון צו , אױסלײזן װיל ער זי אױסלײזן
  . דַײן שַאצונג

זָאל עס דער ,  און ַאז ַא מַאן װעט הײליקן זַײן הױז הײליק צו גָאט14
 ַאזױ װי דער ּכֹהן; אױב עס איז גוט ָאדער שלעכט, ּכֹהן ָאּפשַאצן

 און אױב דער װָאס 15. ַאזױ זָאל בַאשטײן, װעט עס ָאּפשַאצן
זָאל ער צולײגן דערצו ַא פינֿפטל , הײליקט עס װיל אױסלײזן זַײן הױז

  . און עס זָאל בלַײבן בַײ אים, ֿפון דעם געלט ֿפון דַײן שַאצונג

 און אױב ֿפון דעם ֿפעלד ֿפון זַײן אײגנטום װעט ַא מַאן הײליקן צו 16
די זריעה ֿפון ַא : זָאל דַײן שַאצונג זַײן לױט דער זריעה דערֿפון, גָאט
 אױב ער װעט הײליקן 17. ֹוֶמר גערשטן אין ֿפוֿפציק ֶשקל זילבערח

. זָאל עס בַאשטײן לױט דַײן שַאצונג, זַײן ֿפעלד ֿפון דעם יָאר ֿפון יֹובל
 ּכֹהן זָאל אים דער,  און אױב ער װעט הײליקן זַײן ֿפעלד נָאכן יֹובל18

בַארעכענען דָאס געלט לױט דער צָאל ֿפון די יָארן װָאס זַײנען 
און ַאן ַארָאּפרעכענונג זָאל געמַאכט , געבליבן ביז דעם יָאר ֿפון יֹובל

 און אױב אױסלײזן װיל אױסלײזן דָאס 19. װערן ֿפון דַײן שַאצונג
ון זָאל ער צולײגן דערצו ַא פינֿפטל ֿפ, ֿפעלד דער װָאס הײליקט עס
 20. און עס זָאל זיך ָאּפשטעלן בַײ אים, דעם געלט ֿפון דַײן שַאצונג

ָאדער אױב מע הָאט , אױב ָאבער ער װעט ניט אױסלײזן דָאס ֿפעלד
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קען עס מער ניט , ֿפַארקױֿפט דָאס ֿפעלד צו ַאן ַאנדער מענטשן
, װען עס גײט ַארױס אום יֹובל,  און דָאס ֿפעלד21. אױסגעלײזט װערן

צום ּכֹהן זָאל ; רםחַאזױ װי ַא ֿפעלד ֿפון , זַײן הײליק צו גָאטזָאל 
  . געהערן דָאס אײגנטום דערֿפון

װָאס ,  און אױב ער װעט הײליקן צו גָאט זַײנס ַא געקױֿפט ֿפעלד22
 זָאל אים דער ּכֹהן 23, איז ניט ֿפון דעם ֿפעלד ֿפון זַײן אײגנטום
, נג ביז דעם יָאר ֿפון יֹובלבַארעכענען דעם בַאטרעף ֿפון דַײן שַאצו

הײליק צו , און ער זָאל געבן דַײן שַאצונג אין דעם אײגענעם טָאג
 אין יָאר ֿפון יֹובל זָאל דָאס ֿפעלד זיך אומקערן צו דעם װָאס 24. גָאט

װָאס צו אים געהערט דָאס אײגנטום , ער הָאט עס ֿפון אים געקױֿפט
שַאצונג זָאל זַײן אױֿפן הײליקן  און דַײן יעטװעדער 25. ֿפון דעם לַאנד

  . צװַאנציק ֵגָרה זָאל זַײן דער ֶשקל; ֶשקל

רט דורך זַײן עװָאס געה,  ָאבער ַא בָכור צװישן בהמות26
, סַײ ַאן ָאקס; אים דַארף קײנער ניט הײליקן, ֹורהשַאֿפט צו גָאטכב

 און אױב ֿפון ַאן אומרײנער 27. געהערט ער צו גָאט, סַײ ַא שעּפס
און צולײגן דערצו ַא , זָאל מען אױסלײזן לױט דַײן שַאצונג, בהמה

זָאל ער , און אױב ער װעט ניט אױסגעלײזט װערן; פינֿפטל דערֿפון
  . ֿפַארקױֿפט װערן לױט דַײן שַאצונג

ֿפון ַאלץ , רם צו גָאטחרם װָאס עמיצער װעט מַאכן ח ָאבער קײן 28
ָאדער ֿפון דעם ֿפעלד , תָאדער ֿפון בהמו, ֿפון מענטשן, װָאס ער הָאט

און ניט אױסגעלײזט , קען ניט ֿפַארקױֿפט װערן, ֿפון זַײן אײגנטום
 קײן 29. איטלעכער חרם איז ַא הײליקסטע הײליקײט צו גָאט; װערן

קען ניט , חרם װָאס װעט געמַאכט װערן חרם ֿפון מענטשן
  . טײטן מוז ער געטײט װערן; אױסגעלײזט װערן

ֿפון , ֿפון זָאמען ֿפון דער ערד, ר ֿפון דער ערד און איטלעכער מעׂש30
 און אױב 31. הײליק צו גָאט; געהערט צו גָאט, ֿפרוכט ֿפון בױם

זָאל ער צולײגן , אױסלײזן װיל ַא מַאן אױסלײזן טײל ֿפון זַײן מעׂשר
 און איטלעכער מעׂשר ֿפון רינדער און 32. דערצו ַא פינֿפטל דערֿפון

זָאל דער צענטער זַײן ,  גײט אונטער דער רוט ֿפון ַאלץ װָאס–שָאף 
 רן אױב ער איז גוט ָאדעכ מען זָאל ניט נָאכזו33. הײליק צו גָאט

און אױב אומבַײטן װעט ; און מע זָאל אים ניט אומבַײטן, שלעכט
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ער קען ; זָאל אי ער אי זַײן אומבַײט זַײן הײליק, מען אים אומבַײטן
  . ניט אױסגעלײזט װערן

נען די געבָאט װָאס גָאט הָאט געבָאטן משהן ֿפַאר די  דָאס זַײ34
  .קינדער ֿפון יׂשראל אױֿפן בַארג סיַני
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