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 איטלעכער מענטש װָאס װעט עסן װָאסער עס איז 27. ֿפון ַא בהמה
  . שניטן װערן ֿפון איר ֿפָאלקיענע זעל זָאל ֿפַאר, בלוט

 רעד צו די 29: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן28
  : ַאזױ צו זָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל

ער זָאל ברענגען זַײן , דער װָאס איז מקריֿב זַײן ֿפרידָאּפֿפער צו גָאט
ענגען די  זַײנע הענט זָאלן בר30.  צו גָאט ֿפון זַײן ֿפרידָאּפֿפערָקרבן

; ער ברענגען דָאס ֿפעטס מיט דער ברוסט זָאל; ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט
 און דער 31. ּכדי זי אױֿפצוהײבן ַאן אױֿפהײבונג צו גָאט, די ברוסט

און די ברוסט זָאל געהערן , ּכֹהן זָאל דעמֿפן דָאס ֿפעטס אױֿפן מזבח
 שענקל זָאלט  און דעם רעכטן32. צו ַאהרֹנען און צו זַײנע קינדער

 דער 33. איר געבן ַאן ָאּפשײדונג צום ּכֹהן ֿפון אַײערע ֿפרידָאּפֿפער
ֿפון די קינדער ֿפון ַאהרן װָאס איז מקריֿב דָאס בלוט ֿפון דעם 

צו אים זָאל געהערן דער רעכטער , ֿפרידָאּפֿפער און דָאס ֿפעטס
 און דעם װָארום די ברוסט ֿפון אױֿפהײבונג 34. שענקל ֿפַאר ַא חלק

, שענקל ֿפון ָאּפשײדונג הָאב איך גענומען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל
און הָאב זײ געגעבן צו ַאהרן דעם ּכֹהן און , ֿפון זײערע ֿפרידָאּפֿפער

  . ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל, ֿפַאר ַאן אײביקן רעכט, צו זַײנע קינדער

, טײל ֿפון זַײנע קינדעראון דער ,  דָאס איז דער טײל ֿפון ַאהרֹנען35
אין דעם טָאג װָאס מע הָאט זײ , ֿפון די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט

 װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן 36; געמַאכט גענענען צו זַײן ּכֹהנים צו גָאט
אין דעם טָאג װָאס מע הָאט , זײ צו געבן ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

  . דֹורות- דֹורַאן אײביק רעכט אױף זײערע; זײ געזַאלבט

און , ֿפַארן שּפַײזָאּפֿפער,  דָאס איז דער דין ֿפַארן ברַאנדָאּפֿפער37
 ֿפון ָקרבןאון ֿפַארן , און ֿפַארן שולדָאּפֿפער, ֿפַארן זינדָאּפֿפער

 װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן 38; און ֿפַארן ֿפרידָאּפֿפער, דערֿפילונג
ָאס ער הָאט בַאֿפױלן די קינדער ֿפון אין דעם טָאג װ, אױֿפן בַארג סיַני

  .אין מדבר סיַני, יׂשראל מקריֿב צו זַײן זײערע קרבנות צו גָאט

  

 נעם 2: ַאזױ צו זָאגן, ו משהןצ און גָאט הָאט גערעדט 1
און דָאס אײל , און די קלײדער, ַאהרֹנען און זַײנע זין מיט אים

און , און די צװײ װידערס, און דעם ָאקס ֿפון זינדָאּפֿפער, ֿפון זַאלבונג
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 און די גַאנצע עדה זַאמל אַײן 3; דעם קָארב אומגעזַײערטן ברױט
  . מֹועד-צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

און די עדה ;  הָאט משה געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט אים בַאֿפױלן4
 און משה 5. מֹועד-הָאט זיך אַײנגעזַאמלט צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

דָאס איז די זַאך װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן : צו דער עדההָאט געזָאגט 
,  און משה הָאט געמַאכט גענענען ַאהרֹנען און זַײנע זין6. צו טָאן

 און ער הָאט ַארױֿפגעטָאן 7. און ער הָאט זײ געװַאשן מיט װַאסער
און אים , און אים ַארומגעגורט מיטן גַארטל, אױף אים דָאס העמדל

און , און ַארױֿפגעטָאן אױף אים דעם ֵאפֹוד, ַאנטלדט דעם מײָאנגעקל
און אים ָאנגעבונדן , אים ַארומגעגורט מיט דעם ַארומבַאנד ֿפון ֵאפֹוד

,  און ער הָאט ָאנגעטָאן אױף אים דעם חושן8. דעם ֵאפֹוד דערמיט
 און ער הָאט אים 9. וּתומים-און ַארױֿפגעטָאן אױֿפן חושן די אורים

אױף , און ַארױֿפגעטָאן אױף דער הױב,  אױֿפן קָאּפָאנגעטָאן די הױב
, די הײליקע קרױן, דָאס גילדלערנע שטערנבלעך, דער פָאדערזַײט

 און משה הָאט גענומען דָאס 10. ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן
און הָאט געזַאלבט דעם ִמשּכן און ַאלץ װָאס אין , אײל ֿפון זַאלבונג

 און ער הָאט געשּפריצט דערֿפון 11. יקטאון הָאט זײ געהײל, אים
און ַאלע , און ער הָאט געזַאלבט דעם מזבח; אױֿפן מזבח זיבן מָאל

 12. זײ צו הײליקן, און דעם הַאנטפַאס און זַײן געשטעל, זַײנע ּכלים
און ער הָאט ַארױֿפגעגָאסן ֿפון דעם אײל ֿפון זַאלבונג אױף ַאהרנס 

 און משה הָאט 13. אים צו הײליקן, טאון הָאט אים געזַאלב, קָאּפ
און , און הָאט זײ ָאנגעטָאן העמדלעך, געמַאכט גענענען ַאהרנס זין

ַאזױ װי גָאט הָאט , און זײ ָאנגעבונדן היטלען, זײ ָאנגעגורט גַארטלען
 און ער הָאט געמַאכט גענענען דעם ָאקס ֿפון 14. משהן בַאֿפױלן

ע זין הָאבן ָאנגעלענט זײערע הענט און ַאהרן און זַײנ, זינדָאּפֿפער
 און מע הָאט אים 15. אױֿפן קָאּפ ֿפון דעם ָאקס ֿפון זינדָאּפֿפער

און הָאט ַארױֿפגעטָאן , און משה הָאט גענומען דָאס בלוט; געשָאכטן
און , מיט זַײן פינגער אױף די הערנער ֿפון מזבח רונד ַארום

וט הָאט ער און דָאס איבעריקע בל, גערײניקט דעם מזבח
 צו מַכּפרּכדי , און אים געהײליקט, אױסגעגָאסן ָאן גרונט ֿפון מזבח

 און ער הָאט גענומען דָאס גַאנצע ֿפעטס װָאס אױף 16. זַײן אױף אים
און בײדע נירן און , און דָאס רױטֿפלײש ֿפון לעבער, די אינגעװײד
 דעם  און17. און משה הָאט עס געדעמֿפט אױֿפן מזבח, זײער ֿפעטס

הָאט מען , און זַײן מיסט, ֿפלײש און זַײן, ָאקס מיט זַײן ֿפעל
ַאזױ װי גָאט הָאט משהן , ֿפַארברענט אין ֿפַײער אױסן לַאגער
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 און ער הָאט געמַאכט גענענען דעם װידער ֿפון 18. בַאֿפױלן
און ַאהרן און זַײנע זין הָאבן ָאנגעלענט זײערע הענט , ברַאנדָאּפֿפער
און ,  און מע הָאט אים געשָאכטן19.  ֿפון דעם װידעראױֿפן קָאּפ

 און 20. משה הָאט געשּפרענגט דָאס בלוט אױֿפן מזבח רונד ַארום
און משה הָאט , דעם װידער הָאט מען צעשניטן אױף זַײנע שטיקער

 און די 21. געדעמֿפט דעם קָאּפ און די שטיקער און דָאס ֿפעטס
און ,  ָאּפגעשװענקט מיט װַאסעראינגעװײד און די קני הָאט מען

ַא ; משה הָאט געדעמֿפט דעם גַאנצן װידער אױֿפן מזבח
ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח ַא ֿפַײערָאּפֿפער , ברַאנדָאּפֿפער איז דָאס געװען

 און 22. ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, איז דָאס געװען צו גָאט
דעם װידער ֿפון , ער הָאט געמַאכט גענענען דעם צװײטן װידער

און ַאהרן און זַײנע זין הָאבן ָאנגעלענט זײערע הענט , דערֿפילונג
און ,  און מע הָאט אים געשָאכטן23. אױֿפן קָאּפ ֿפון דעם װידער

און ַארױֿפגעטָאן אױף ַאהרנס , משה הָאט גענומען ֿפון זַײן בלוט
 און ,און אױֿפן דױמען ֿפון זַײן רעכטער הַאנט, רעכטן אױערלעּפל

 און מע הָאט געמַאכט גענענען 24. אױֿפן דױמען ֿפון זַײן רעכטן פוס
און משה הָאט ַארױֿפגעטָאן ֿפון דעם בלוט אױף זײער , ַאהרנס זין

און , און אױֿפן דױמען ֿפון זײער רעכטער הַאנט, רעכטן אױערלעּפל
און משה הָאט געשּפרענגט דָאס ; אױֿפן דױמען ֿפון זײער רעכטן פוס

,  און ער הָאט גענומען דָאס ֿפעטס25. ט אױֿפן מזבח רונד ַארוםבלו
און , און דָאס גַאנצע ֿפעטס װָאס אױף די אינגעװײד, און דעם װײדל

און , און בײדע נירן און זײער ֿפעטס, דָאס רױטֿפלײש ֿפון לעבער
 און ֿפון דעם קָארב אומגעזַײערטן ברױט 26. דעם רעכטן שענקל

און אײן , להחהָאט ער גענומען אײן אומגעזַײערטע , װָאס ֿפַאר גָאט
און הָאט ַארױֿפגעטָאן אױֿפן , און אײן קוכן, לה ברױט אױף אײלח

 און ער הָאט ַארױֿפגעלײגט 27. און אױֿפן רעכטן שענקל, ֿפעטס
, און אױף די הענט ֿפון זַײנע זין, ַאלצדינג אױף די הענט ֿפון ַאהרֹנען

 און משה 28. ן אױֿפהײבונג ֿפַאר גָאטאון הָאט זײ אױֿפגעהױבן ַא
און געדעמֿפט אױֿפן מזבח , הָאט עס צוגענומען ֿפון זײערע הענט

ֿפַאר ַא , ַא דערֿפילונג זַײנען זײ געװען; איבערן ברַאנדָאּפֿפער
 און משה 29. ַא ֿפַײערָאּפֿפער איז דָאס געװען צו גָאט; געשמַאקן ריח

ט זי אױֿפגעהױבן ַאן אױֿפהײבונג און הָא, הָאט גענומען די ברוסט
דָאס איז געװען משהן צום חלק ֿפון דעם װידער ֿפון ; ֿפַאר גָאט
 און משה הָאט 30. ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, דערֿפילונג

און ֿפון דעם בלוט װָאס אױֿפן , גענומען ֿפון דעם אײל ֿפון זַאלבונג
און , אױף זַײנע קלײדער, און הָאט געשּפריצט אױף ַאהרֹנען, מזבח



  ויקרא

  

ט

און געהײליקט , אױף זַײנע זין און אױף זַײנע זינס קלײדער מיט אים
און זַײנע זין און זַײנע זינס קלײדער מיט , זַײנע קלײדער, ַאהרֹנען

קָאכט :  און משה הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען און צו זַײנע זין31. אים
 און דָארטן זָאלט איר עס ,מֹועד-דָאס ֿפלײש בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

לױט װי , מיט דעם ברױט װָאס אין דעם קָארב ֿפון דערֿפילונג, עסן
 32. ַאהרן און זַײנע זין זָאלן עס עסן: ַאזױ צו זָאגן, איך הָאב בַאֿפױלן

זָאלט איר אין , און װָאס בלַײבט ֿפון דעם ֿפלײש און ֿפון דעם ברױט
מֹועד זָאלט - אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל און ֿפון דעם33. ֿפַײער ֿפַארברענען

ביז דעם טָאג װָאס די טעג ֿפון אַײער , איר ניט ַארױסגײן זיבן טעג
װָארום זיבן טעג װעט מען דערֿפילן אַײער ; דערֿפילונג װערן פול

הָאט גָאט בַאֿפױלן ,  ַאזױ װי מע הָאט געטָאן הַײנטיקן טָאג34. הַאנט
און אין דעם אַײנגַאנג ֿפון  35.  אַײך צו זַײן אױףמַכּפרּכדי , צו טָאן
און היטן די , מֹועד זָאלט איר בלַײבן טָאג און נַאכט זיבן טעג-אֹוהל

װָארום ַאזױ בין איך ; ּכדי איר זָאלט ניט שטַארבן, היטונג ֿפון גָאט
  . בַאֿפױלן געװָארן

 און ַאהרן און זַײנע זין הָאבן געטָאן ַאלע זַאכן װָאס גָאט הָאט 36
  .ֿפױלן דורך משהןבַא

  ְשִמיִני
הָאט משה גערוֿפן ,  און עס איז געװען אױֿפן ַאכטן טָאג1

 און ער 2. און די עלטסטע ֿפון יׂשראל, און זַײנע זין, ַאהרֹנען
ֿפַאר ַא , ַא יונג רינד, נעם דיר ַא קַאלב: הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען

 ַײאון ז, ָאן ַא ֿפעלער, ֿפעראון ַא װידער ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפ, זינדָאּפֿפער
ַאזױ , און צו די קינדער ֿפון יׂשראל זָאלסטו רעדן 3. מקריֿב ֿפַאר גָאט

און ַא קַאלב און ַא ; נעמט ַא ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער: צו זָאגן
 און ַאן ָאקס און 4; ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער, יָאריקע ָאן ַא ֿפעלער, שעּפס

און ַא ; צו שלַאכטן ֿפַאר גָאט, רידָאּפֿפערַא װידער ֿפַאר ֿפ
װָארום הַײנט טוט זיך גָאט ; שּפַײזָאּפֿפער ֿפַארמישט מיט אײל

  . בַאװַײזן צו אַײך

און , מֹועד- הָאבן זײ געברַאכט װָאס משה הָאט בַאֿפױלן ֿפַארן אֹוהל5
 און 6. און זיך געשטעלט ֿפַאר גָאט, די גַאנצע עדה הָאט גענענט

דָאס איז די זַאך װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן איר : ט געזָאגטמשה הָא
 און 7. ּכדי די ּפרַאכט ֿפון גָאט זָאל זיך בַאװַײזן צו אַײך, זָאלט טָאן


