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צװײ צענטל ,  און ַא שּפַײזָאּפֿפער דערצו13; ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט
ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט ֿפַאר ַא , זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל

 און 14. װַײן ַא ֿפערטל הין, און ַא גיסָאּפֿפער דערצו; געשמַאקן ריח
ט עסן זָאלט איר ני, און ֿפריש זַאנגען, און געברענטע קערנער, ברױט
 ֿפון ָקרבןביז איר ברענגט דעם , דָאזיקן אײגענעם טָאגם ביז דע

דֹורות אין ַאלע -ַאן אײביק געזעץ אױף אַײערע דֹור; אַײער גָאט
  . אַײערע װוינערטער

ֿפון ,  און איר זָאלט אַײך צײלן ֿפון אױף מָארגן נָאך דעם רוטָאג15
זיבן גַאנצע ; ונגדעם טָאג װָאס איר ברענגט די גַארב ֿפון אױֿפהײב

 ביז אױף מָארגן נָאך דער זיבעטער װָאך זָאלט 16; װָאכן זָאלן עס זַײן
און ברענגען ַא שּפַײזָאּפֿפער ֿפון דער , איר ָאּפצײלן ֿפוֿפציק טעג

ערטער ינ איר זָאלט ברענגען ֿפון אַײערע װו17. נַײער ּתבואה צו גָאט
צענטל זעמלמעל זָאלן זײ ֿפון צװײ ; צװײ ברױטן ֿפַאר ַאן אױֿפהײבונג

 און 18. ַאן ערשטגָאב צו גָאט, געזַײערט זָאלן זײ געבַאקט װערן, זַײן
, איר זָאלט ברענגען מיטן ברױט זיבן שעּפסן יָאריקע ָאן ַא ֿפעלער

זײ זָאלן זַײן ַא ברַאנדָאּפֿפער ; און צװײ װידערס, און אײן יונגן ָאקס
 ַא –ון זײערע גיסָאּפֿפער מיט זײערע שּפַײזָאּפֿפער א, צו גָאט

 און איר זָאלט מַאכן 19. ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט
און צװײ שעּפסן יָאריקע ֿפַאר ַא , אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער

 און דער ּכֹהן זָאל זײ אױֿפהײבן מיט דעם ברױט ֿפון 20. ֿפרידָאּפֿפער
; מיט די צװײ שעּפסן, ײבונג ֿפַאר גָאטַאן אױֿפה, דעם ערשטצַײטיקן
 און איר זָאלט מַאכן ַאן 21. ֿפַארן ּכֹהן, צו גָאט הײליק זָאלן זײ זַײן
ַא הײליקע צונױֿפרופונג ; דָאזיקן אײגענעם טָאגם אױסרופונג אין דע
ַאן אײביק . קײן דינסטַארבעט זָאלט איר ניט טָאן; זָאל זַײן בַײ אַײך

  . דֹורות-ע װוינערטער אױף אַײערע דֹורגעזעץ אין ַאלע אַײער

זָאלסטו ניט ,  און ַאז איר שנַײדט דעם שניט ֿפון אַײער לַאנד22
און דעם נָאכקלַײב , דערענדיקן דעם עק ֿפון דַײן ֿפעלד בַײ דַײן שנַײדן

ֿפַארן ָארימַאן און ֿפַארן ; ֿפון דַײן שניט זָאלסטו ניט נָאכקלַײבן
  . איך בין יהוה אַײער גָאט: לָאזןֿפרעמדן זָאלסטו זײ איבער

 רעד צו די 24: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן23
  : ַאזױ צו זָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל
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זָאל זַײן בַײ אַײך ַא , אין ערשטן טָאג ֿפון חֹודש, אין זיבעטן חֹודש
 קײן 25 .ַא הײליקע צונױֿפרופונג, ַא דערמָאנונג דורך שַאלונג, רואונג

און איר זָאלט ברענגען ַא , דינסטַארבעט זָאלט איר ניט טָאן
  . ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט

  : ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן26

דָאזיקן זיבעטן חֹודש איז דער ם  ָאבער אין צענטן טָאג ֿפון דע27
און ,  בַײ אַײךַא הײליקע צונױֿפרופונג זָאל זַײן; טָאג ֿפון ֿפַארגעבונג

. און ברענגען ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט, איר זָאלט ּפַײניקן אַײער זעל
דָאזיקן אײגענעם ם  און קײן ַארבעט זָאלט איר ניט טָאן אין דע28

 צו זַײן אױף אַײך מַכּפר, װַײל ַא טָאג ֿפון ֿפַארגעבונג איז דָאס, טָאג
 זעל װָאס װעט זיך ניט  װָארום יעטװעדער29. ֿפַאר יהוה אַײער גָאט

זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון , דָאזיקן אײגענעם טָאגם ּפַײניקן אין דע
 און יעטװעדער מענטש װָאס װעט טָאן עּפעס ַאן 30. איר ֿפָאלק

יענע זעל װעל איך , דָאזיקן אײגענעם טָאגם ַארבעט אין דע
איר  קײן ַארבעט זָאלט 31. אונטערברענגען ֿפון צװישן איר ֿפָאלק

דֹורות אין ַאלע אַײערע -ַאן אײביק געזעץ אױף אַײערע דֹור; ניט טָאן
און איר זָאלט ; ַא שבת ֿפון רואונג איז עס ֿפַאר אַײך 32. װוינערטער

ֿפון ָאװנט , אין נַײנטן טָאג ֿפון חֹודש אין ָאװנט; ּפַײניקן אַײער זעל
  . זָאלט איר הַאלטן אַײער שבת, ביז ָאװנט

 רעד צו די 34: ַאזױ צו זָאגן, הָאט גערעדט צו משהן און גָאט 33
  : ַאזױ צו זָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל

טוב -דָאזיקן זיבעטן חֹודש איז דער ָיוםם אין ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון דע
 אין ערשטן טָאג איז ַא הײליקע 35. ֿפון סוּכות זיבן טעג צו גָאט

 זיבן טעג 36.  טָאןקײן דינסטַארבעט זָאלט איר ניט; צונױֿפרופונג
אױֿפן ַאכטן טָאג זָאל ַא ; זָאלט איר ברענגען ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט

און איר זָאלט ברענגען ַא , הײליקע צונױֿפרופונג זַײן בַײ אַײך
קײן ; ַא הײליקע אַײנזַאמלונג איז דָאס; ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט

  . דינסטַארבעט זָאלט איר ניט טָאן

װָאס איר זָאלט זײ אױסרוֿפן , טֹובים ֿפון גָאט-ן די ָיום דָאס זַײנע37
ַא , צו ברענגען ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט, ֿפַאר הײליקע צונױֿפרופונגען

; און גיסָאּפֿפער, ַא שלַאכטָאּפֿפער, און ַא שּפַײזָאּפֿפער, ברַאנדָאּפֿפער
, ם ֿפון גָאט ַאחוץ די שבתי38. אין זַײן טָאג, װָאס ֿפַאר איטלעכן טָאג
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און ַאחוץ , און ַאחוץ ַאלע אַײערע נדרים, און ַאחוץ אַײערע גָאבן
  . װָאס איר װעט געבן צו גָאט, ַאלע אַײערע ֿפרַײװיליקע קרבנות

װען איר זַאמלט ,  ָאבער אין דעם ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון זיבעטן חֹודש39
ַײערטָאג ֿפון זָאלט איר ֿפַײערן דעם ֿפ, אַײן דעם אַײנטרָאג ֿפון לַאנד

און אױֿפן ַאכטן , אין ערשטן טָאג זָאל זַײן ַא רואונג; גָאט זיבן טעג
 און איר זָאלט אַײך נעמען אין ערשטן טָאג ֿפרוכט 40. טָאג ַא רואונג

, און צװַײגן ֿפון ַא געדיכטן בױם, טײטלבלעטער, ֿפון ַא שײנעם בױם
ן ֿפַאר יהוה אַײער און איר זָאלט זיך ֿפרײע, און װערבעס ֿפון טַײך

 און איר זָאלט עס ֿפַײערן ַא ֿפַײערטָאג צו גָאט זיבן 41. גָאט זיבן טעג
אין זיבעטן ; דֹורות-ַאן אײביק געזעץ אױף אַײערע דֹור; טעג אין יָאר

;  אין סוּכות זָאלט איר זיצן זיבן טעג42. חֹודש זָאלט איר עס ֿפַײערן
 ּכדי אַײערע 43.  זיצן אין סוּכותַאלע אַײנגעבָארענע אין יׂשראל זָאלן

ַאז אין בַײדלעך הָאב איך געמַאכט זיצן די , דֹורות זָאלן װיסן-דֹור
: װען איך הָאב זײ ַארױסגעוציגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים, קינדער ֿפון יׂשראל

  . איך בין יהוה אַײער גָאט

ם ֿפון טֹובי- און משה הָאט ָאנגעזָאגט די קינדער ֿפון יׂשראל די ָיום44
  . גָאט

  

 בַאֿפעל 2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
זײ זָאלן דיר ברענגען רײנע , די קינדער ֿפון יׂשראל

אױף ָאנצוצינדן ַא ליכט , געשלָאגענע בױמל ֿפַאר דער לַײכטונג
מֹועד זָאל עס - דרױסן ֿפון דעם ָּפרֹוֶכת ֿפון געזעץ אין אֹוהל3. ּתמיד

ַאן ; צוריכטן אױף ֿפון ָאװנט ביז אין דער ֿפרי ֿפַאר גָאט ּתמידַאהרן 
 אין דער רײנער מנֹורה זָאל 4. דֹורות-אײביק געזעץ אױף אַײערע דֹור

  . ער צוריכטן די רערלעך ֿפַאר גָאט ּתמיד

; און אױסבַאקן דערֿפון צװעלף חלות,  און זָאלסט נעמען זעמלמעל5
 און זָאלסט זײ לײגן 6. עדער קהלהֿפון צװײ צענטל זָאל זַײן יעטװ

 און 7. אױֿפן רײנעם טיש ֿפַאר גָאט, זעקס אין ַא רײ, אין צװײ רײען
ּכדי עס זָאל , זָאלסט ַארױֿפטָאן אױף איטלעכער רײ לױטערן װַײרױך

 8. ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט, זַײן צו דעם ברױט ֿפַאר ַא דערמָאנונג
ֿפון די קינדער ; ֿפַאר גָאט ּתמידשבת אין שבת זָאל ער עס אױסלײגן 

 און עס זָאל געהערן צו ַאהרֹנען און 9. ֿפון יׂשראל ַאן אײביקער בונד



  ויקרא

  

װָארום ַא , און זײ זָאלן עס עסן אין ַא הײליקן ָארט, צו זַײנע קינדער
װָאס געהערט צו אים ֿפון די , הײליקסטע הײליקײט איז דָאס

  .  רעכטַאן אײביק; ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט

װָאס איז געװען דער זון ֿפון ַא ,  און דער זון ֿפון ַא ֿפרױ ֿפון יׂשראל10
און ; איז ַארױסגעגַאנגען צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל, מַאן ַא ִמצרי

דער זון ֿפון דער ֿפרױ ֿפון יׂשראל און ַא מַאן ֿפון יׂשראל הָאבן זיך 
ער ֿפרױ ֿפון יׂשראל הָאט  און דער זון ֿפון ד11. געקריגט אין לַאגער

און מע הָאט אים געברַאכט , און געשָאלטן, געלעסטערט דעם נָאמען
די , און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען שלֹומית. צו משהן

 און מע הָאט אים ַארַײנגעזעצט 12. ֿפון שבט ָדן, טָאכטער ֿפון ִדברין
  . ױל ֿפון גָאטביז מע װעט זײ בַאשײדן לױט דעם מ, אין װַאך

 פיר ַארױס דעם 14: ַאזױ צו זָאגן,  הָאט גָאט גערעדט צו משהן13
און ַאלע װָאס הָאבן געהערט , אױסן לַאגער, לטןשָאװָאס הָאט גע

און די גַאנצע עדה זָאל , זָאלן ָאנלענען זײערע הענט אױף זַײן קָאּפ
, ו רעדן און צו די קינדער ֿפון יׂשראל זָאלסט15. אים ֿפַארשטײנען

זָאל טרָאגן , יעטװעדער מַאן װָאס װעט שילטן זַײן גָאט: ַאזױ צו זָאגן
זָאל ,  און דער װָאס לעסטערט דעם נָאמען ֿפון יהוה16. זַײן זינד

ֿפַארשטײנען זָאל אים ֿפַארשטײנען די גַאנצע ; טײטן געטײט װערן
ט ַאז ער לעסטער, װי דער ֿפרעמדער ַאזױ דער אַײנגעבָארענער; עדה

  . זָאל ער געטײט װערן, דעם נָאמען

זָאל ,  און ַאז ַא מַאן װעט דערשלָאגן עמיצן ַא מענטשן צום טױט17
 און דער װָאס דערשלָאגט ַא בהמה צום 18. ער טײטן געטײט װערן

 און ַאז ַא מַאן װעט 19. ַא לעבן ֿפַאר ַא לעבן; זָאל זי ָאּפצָאלן, טױט
טָאן װערן צו אים ַאזױ װי ער הָאט זָאל גע, מַאכן זַײן חבר ַא מום

ַא צָאן ֿפַאר , ַאן אױג ֿפַאר ַאן אױג, ַא ברָאך ֿפַאר ַא ברָאך 20: געטָאן
ַאזױ , ַאזױ װי דער מום װָאס ער װעט מַאכן דעם מענטשן; ַא צָאן

דער װָאס דערשלָאגט ַא בהמה ,  יָא21. זָאל געמַאכט װערן צו אים
ס דערשלָאגט ַא מענטשן מוז געטײט און דער װָא; מוז זי ָאּפצָאלן

װי דער ֿפרעמדער ַאזױ זָאל ,  אײן געזעץ זָאל זַײן בַײ אַײך22. װערן
  . װָארום איך בין יהוה אַײער גָאט, זַײן דער אַײנגעבָארענער

און זײ הָאבן ,  און משה הָאט גערעדט צו די קינדער ֿפון יׂשראל23
און הָאבן ,  לַאגערַארױסגעפירט דעם װָאס הָאט געשָאלטן אױסן



  ויקרא

  

כה

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן ; אים ֿפַארװָארֿפן מיט שטײנער
  .געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן

  בַהר
ַאזױ צו ,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן אױֿפן בַארג סיַני1

און זָאלסט זָאגן צו ,  רעד צו די קינדער ֿפון יׂשראל2: זָאגן
  : זײ

זָאל דָאס , װעט קומען אין דעם לַאנד װָאס איך גיב אַײךַאז איר 
 זעקס יָאר זָאלסטו ֿפַארזײען דַײן 3. לַאנד הַאלטן ַא שבת צו גָאט

און , און זעקס יָאר זָאלסטו ַארומשנַײדן דַײן װַײנגָארטן, ֿפעלד
 ָאבער אױֿפן זיבעטן יָאר זָאל 4. אַײנזַאמלען דעם אַײנטרָאג דערֿפון

דַײן ֿפעלד ; ַא שבת צו גָאט,  ֿפון רואונג ֿפַארן לַאנדזַײן ַא שבת
. און דַײן װַײנגָארטן זָאלסטו ניט ַארומשנַײדן, זָאלסטו ניט ֿפַארזײען

און די טרױבן ,  דעם נָאכװּוקס ֿפון דַײן שניט זָאלסטו ניט שנַײדן5
ַא יָאר ; ֿפון דַײנע ניט בַאשניטענע װַײנשטָאקן זָאלסטו ניט הַארבסטן

ֿפרוכט ֿפון לַאנד - און די שבת6. ן רואונג זָאל עס זַײן ֿפַארן לַאנדֿפו
און ֿפַאר , און ֿפַאר דַײן קנעכט, ֿפַאר דיר: זָאל זַײן ֿפַאר אַײך צום עסן

און ֿפַאר דַײן , און ֿפַאר דַײן געדונגענעם, דַײן דינסט
 און ֿפַאר דַײן 7; װָאס הַאלט זיך אױף בַײ דיר, אַײנגעװַאנדערטן

זָאל זַײן איר גַאנצער , און ֿפַאר דער חיה װָאס אין דַײן לַאנד, בהמה
  . אַײנטרָאג צום עסן

און ; זיבן מָאל זיבן יָאר,  און זָאלסט דיר ָאּפצײלן זיבן שבתים יָארן8
. יק יָארצדי טעג ֿפון די זיבן שבתים יָארן װעלן דיר זַײן נַײן און ֿפער

אין זיבעטן ;  שַאלונג ֿפון שֹוֿפר זָאלסטו ַארױסלָאזן ַאדענצמָאל 9
זָאלט איר , ּכּפור-אום ָיום, אין צענטן טָאג ֿפון חֹודש, חֹודש

 און איר זָאלט הײליקן 10. ַארױסלָאזן ַא שֹוֿפר אין אַײער גַאנצן לַאנד
און אױסרוֿפן ַא ֿפרַײלָאזונג אין לַאנד ֿפַאר , דָאס ֿפוֿפציקסטע יָאר
און איר זָאלט אַײך ; בל זָאל עס אַײך זַײןיֹו; ַאלע אירע בַאװוינער

און איטלעכער צו זַײן , אומקערן איטלעכער צו זַײן אײגנטום
 יֹובל זָאל דָאס ֿפוֿפציקסטע 11. משּפחה זָאלט איר אַײך אומקערן

, און ניט שנַײדן זַײנע נָאכװּוקסן, איר זָאלט ניט זײען; יָאר אַײך זַײן
 װָארום 12. שניטענע װַײנשטָאקןאון ניט הַארבסטן זַײנע ניט בַא

זָאלט איר ּפ ֿפון ֿפעלד ַארָא; הײליק זָאל עס אַײך זַײן; יֹובל איז דָאס


