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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ויקרא
  

 ַוִּיְקָרא
און הָאט צו אים גערעדט ,  און גָאט הָאט גערוֿפן צו משהן1

, רעד צו די קינדער ֿפון יׂשראל 2 :ַאזױ צו זָאגן, מֹועד- אֹוהלֿפון
 ָקרבןַאז עמיצער ֿפון אַײך װעט ברענגען ַא : און זָאלסט זָאגן צו זײ

ברענגען , ֿפון רינדער ָאדער ֿפון שָאף, זָאלט איר ֿפון ֿפי, צו גָאט
  . ָקרבןאַײער 

זָאל ער אים , ֿפון רינדער, ָקרבןאױב ַא ברַאנדָאּפֿפער איז זַײן  3
מֹועד זָאל ער -צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל; ברענגען ַא ָזכר ָאן ַא ֿפעלער

און ער זָאל  4. ֿפַאר גָאטּכדי ער זָאל בַאװיליקט װערן , אים ברענגען
און עס װעט , ָאנלענען זַײן הַאנט אױֿפן קָאּפ ֿפון ברַאנדָאּפֿפער

און ער זָאל  5.  צו זַײן אױף איםמַכּפר, בַאװיליקט װערן ֿפון אים
די , און די קינדער ֿפון ַאהרן, שעכטן דָאס יונגע רינד ֿפַאר גָאט

רענגען דָאס בלוט רונד און שּפ, זָאלן גענענען דָאס בלוט, ּכֹהנים
 און ער 6 .מֹועד-ַארום אױף דעם מזבח װָאס בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

און עס צעשנַײדן אױף זַײנע , זָאל ָאּפשינדן דָאס ברַאנדָאּפֿפער
 און די קינדער ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהן זָאלן ַארױֿפטָאן ֿפַײער 7 .שטיקער

 און די קינדער ֿפון 8 .ֿפַײעראון ָאנלײגן הָאלץ אױֿפן , אױֿפן מזבח
און דָאס , דעם קָאּפ, זָאלן אױסלײגן די שטיקער, די ּכֹהנים, ַאהרן
  9 .אױף דעם הָאלץ װָאס איבער דעם ֿפַײער װָאס אױֿפן מזבח, ֿפעטס

, און זַײנע אינגעװײד און זַײנע קני זָאל ער ָאּפשװענקען אין װַאסער
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ב

, אױֿפן מזבח ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפעראון דער ּכֹהן זָאל ַאלצדינג דעמֿפן 
  .ַא ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט

, ֿפון שעּפסן ָאדער ֿפון ציגן,  איז ֿפון קלײנֿפיָקרבן און אױב זַײן 10
 11 .זָאל ער אים ברענגען ַא ָזכר ָאן ַא ֿפעלער, ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער

און , זַײט ֿפון מזבח ֿפַאר גָאט-ֿפוןאון ער זָאל אים שעכטן בַײ דער צ
זָאלן שּפרענגען זַײן בלוט אױֿפן , די ּכֹהנים, די קינדער ֿפון ַאהרן

;  און ער זָאל אים צעשנַײדן אױף זַײנע שטיקער12 .מזבח רונד ַארום
און דער ּכֹהן זָאל זײ אױסלײגן מיטן קָאּפ און מיטן ֿפעטס אױף דעם 

 און די 13 . װָאס אױֿפן מזבחהָאלץ װָאס איבער דעם ֿפַײער
און דער ּכֹהן ; אינגעװײד און די קני זָאל ער ָאּפשװענקען אין װַאסער

ַא ברַאנדָאּפֿפער איז . און דעמֿפן אױֿפן מזבח, זָאל ַאלצדינג גענענען
   .ַא ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט, דָאס

זָאל ,  צו גָאטָקרבןות איז זַײן  און אױב ַא ברַאנדָאּפֿפער ֿפון עֹוֿפ14
 און 15 . ֿפון טורטלטױבן ָאדער ֿפון יונגע טױבןָקרבןער ברענגען זַײן 

און , און ָאּפקנַײּפן זַײן קָאּפ, דער ּכֹהן זָאל אים גענענען צום מזבח
און זַײן בלוט זָאל אױסגעקװעטשט װערן אױף ; דעמֿפן אױֿפן מזבח

ער זָאל ַארָאּפנעמען זַײן װָאליע מיט  און 16 .דער װַאנט ֿפון מזבח
אין , זַײט-און זי ַאװעקגעװַארֿפן לעבן מזבח אין מזרח, אירע ֿפעדערן

,  און ער זָאל אים אױֿפרַײסן ֿפַאר זַײנע ֿפליגלען17 .ָארט ֿפון דער ַאש
און דער ּכֹהן זָאל אים דעמֿפן אױֿפן ; ָאבער ניט ֿפַאנַאנדערשײדן

ַא ברַאנדָאּפֿפער איז . ָאס איבערן ֿפַײעראױף דעם הָאלץ װ, מזבח
  .ַא ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט, דָאס

  

זָאל זַײן ,  און ַאז עמיצער װעט ברענגען ַא שּפַײזָאּפֿפער צו גָאט1
, און ער זָאל ַארױֿפגיסן אױף אים אײל,  זַײן ֿפון זעמלמעלָקרבן

 און ער זָאל עס ברענגען צו די 2 .און ַארױֿפטָאן אױף אים װַײרױך
און ער זָאל ָאנהױֿפן דערֿפון זַײן ֿפולן ; די ּכֹהנים, קינדער ֿפון ַאהרן

, מיט זַײן גַאנצן װַײרױך, און ֿפון זַײן אײל,  ֿפון זַײן זעמלמעל–הױֿפן 
ַא ֿפַײערָאּפֿפער , און דער ּכֹהן זָאל דעמֿפן זַײן דערמָאנונג אױֿפן מזבח

 און דָאס איבעריקע ֿפון דעם 3 .מַאקן ריח צו גָאטֿפַאר ַא געש
ַא הײליקסטע ; שּפַײזָאּפֿפער איז ֿפַאר ַאהרֹנען און ֿפַאר זַײנע קינדער

   .הײליקײט ֿפון די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט
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,  און ַאז דו װעסט ברענגען ַא שּפַײזָאּפֿפער געבַאקן אין ַאן אױװן4
מגעזַײערטע חלות ֿפַארמישט מיט או, זָאל עס זַײן ֿפון זעמלמעל

  . ָאדער אומגעזַײערטע קוכנס בַאשמירט מיט אײל, אײל

זָאל עס , ָקרבןַאן איז דַײן ֿפ און אױב ַא שּפַײזָאּפֿפער אױף ַא בַאק5
 זָאלסט עס 6 .אומגעזַײערט, זַײן ֿפון זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל

ַא שּפַײזָאּפֿפער איז ; אן ַארױֿפגיסן דערױף אײל, צעברָאקן אין ברָאקן
  . דָאס

זָאל עס , ָקרבן און אױב ַא שּפַײזָאּפֿפער אין ַא ברָאטֿפַאן איז דַײן 7
  . געמַאכט װערן ֿפון זעמלמעל מיט אײל

  און זָאלסט ברענגען דָאס שּפַײזָאּפֿפער װָאס װערט געמַאכט ֿפון די8
 און ער זָאל ,און מע זָאל עס דערלַאנגען צום ּכֹהן; צו גָאט, דָאזיקע

 און דער ּכֹהן זָאל ַארָאּפהײבן ֿפון דעם 9 .עס גענענען צום מזבח
 ַא –און דעמֿפן אױֿפן מזבח , שּפַײזָאּפֿפער זַײן דערמָאנונג

 און דָאס איבעריקע 10 .ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט
ַא ; ַײנע קינדערֿפון דעם שּפַײזָאּפֿפער איז ֿפַאר ַאהרֹנען און ֿפַאר ז

 קײן 11 .הײליקסטע הײליקײט ֿפון די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט
זָאל ניט געמַאכט , שּפַײזָאּפֿפער װָאס איר װעט ברענגען צו גָאט

װָארום ֿפון קײן זױערטײג און קײן הָאניק טָארט איר , ץחמװערן ֿפון 
ון ערשטֿפרוכט  ֿפַאר ַא גָאב ֿפ12 .ניט דעמֿפן ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט
ָאבער אױֿפן מזבח טָארן זײ ניט , מעגט איר זײ ברענגען צו גָאט
 און דַײן איטלעך שּפַײזָאּפֿפער 13 .ַארױֿפקומען ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח

 אױסלָאזן ֿפון דַײן טאון זָאלסט ני, זָאלסטו מיט זַאלץ בַאזַאלצן
 ָקרבןט דַײן איטלעכן מי; שּפַײזָאּפֿפער דָאס זַאלץ ֿפון דַײן גָאטס בונד

  . זָאלסטו מקריֿב זַײן זַאלץ

 און אױב דו װעסט ברענגען ַא שּפַײזָאּפֿפער ֿפון ערשטצַײטיקע צו 14
גריץ ֿפון ֿפרישע , זָאלסטו ברענגען זַאנגען געברענט אין ֿפַײער, גָאט

 און 15 .ֿפַאר דעם שּפַײזָאּפֿפער ֿפון דַײנע ערשטצַײטיקע, קערנער
; און ַארױֿפטָאן אױף אים װַײרױך, ֿפגיסן אױף אים אײלזָאלסט ַארױ

 און דער ּכֹהן זָאל דעמֿפן זַײן 16 .ַא שּפַײזָאּפֿפער איז דָאס
ַא , מיט זַײן גַאנצן װַײרױך, און ֿפון זַײן אײל, ֿפון זַײן גריץ, דערמָאנונג

  .ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט
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אױב ער ברענגט ֿפון , ָקרבן און אױב ַא ֿפרידָאּפֿפער איז זַײן 1ג
זָאל ער ָאן ַא ֿפעלער אים , סַײ ַא נקבה, סַײ ַא ָזכר, רינדער

ון ּפ ֿפ און ער זָאל ָאנלענען זַײן הַאנט אױֿפן קָא2 .ברענגען ֿפַאר גָאט
און די , מֹועד-און אים שעכטן בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, ָקרבןזַײן 

רענגען דָאס בלוט אױֿפן מזבח זָאלן שּפ, די ּכֹהנים, קינדער ֿפון ַאהרן
ַא ,  און ער זָאל גענענען ֿפון דעם ֿפרידָאּפֿפער3 .רונד ַארום

 און 4 ,דָאס ֿפעטס װָאס דעקט צו די אינגעװײד, ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט
און דָאס , און בײדע נירן, דָאס גַאנצע ֿפעטס װָאס אױף די אינגעװײד

און דָאס רױטֿפלײש , נקעןװָאס בַײ די ֿפלַא, ֿפעטס װָאס אױף זײ
 און די 5.  בַײ די נירן זָאל ער עס ַארָאּפנעמען–איבערן לעבער 

קינדער ֿפון ַאהרן זָאלן עס דעמֿפן אױֿפן מזבח איבער דעם 
ַא ֿפַײערָאּפֿפער , ברַאנדָאּפֿפער װָאס אױֿפן הָאלץ װָאס איבערן ֿפַײער

  . ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט

ַא ,  ֿפַאר ַא ֿפרידָאּפֿפער צו גָאטָקרבן קלײנֿפי איז זַײן  און אױב ֿפון6
 אױב ַא 7. זָאל ער ָאן ַא ֿפעלער אים ברענגען, ָזכר ָאדער ַא נקֿבה

 8. זָאל ער אים גענענען ֿפַאר גָאט, ָקרבןשעּפס ברענגט ער ֿפַאר זַײן 
 אים און, ָקרבן ֿפון זַײן ּפאון ער זָאל ָאנלענען זַײן הַאנט אױֿפן קָא

און די קינדער ֿפון ַאהרן זָאלן שּפרענגען ; מֹועד-שעכטן ֿפַארן אֹוהל
 און ער זָאל גענענען ֿפון דעם 9. זַײן בלוט אױֿפן מזבח רונד ַארום

 –דעם גַאנצן װײדל , זַײן ֿפעטס, ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט, ֿפרידָאּפֿפער
דָאס ֿפעטס װָאס  און –לעבן דעם רוקנבײן זָאל ער אים ַארָאּפנעמען 

 און דָאס גַאנצע ֿפעטס װָאס אױף די 10, דעקט צו די אינגעװײד
װָאס בַײ די , און דָאס ֿפעטס װָאס אױף זײ, און בײדע נירן, אינגעװײד
 בַײ די נירן זָאל ער –און דָאס רױטֿפלײש איבערן לעבער , ֿפלַאנקען

ַא ,  מזבחאון דער ּכֹהן זָאל עס דעמֿפן אױֿפן 11 עס ַארָאּפנעמען
  . שּפַײז ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט

 13. זָאל ער אים גענענען ֿפַאר גָאט, ָקרבן און אױב ַא ציג איז זַײן 12
און אים שעכטן ֿפַארן , ּפאון ער זָאל ָאנלענען זַײן הַאנט אױף זַײן קָא

און די קינדער ֿפון ַאהרן זָאלן שּפרענגען זַײן בלוט אױֿפן ; מֹועד-אֹוהל
ַא , ָקרבן און ער זָאל גענענען דערֿפון זַײן 14. זבח רונד ַארוםמ

 15, דָאס ֿפעטס װָאס דעקט צו די אינגעװײד: ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט
און , און בײדע נירן, און דָאס גַאנצע ֿפעטס װָאס אױף די אינגעװײד

און דָאס רױטֿפלײש , װָאס בַײ די ֿפלַאנקען, דָאס ֿפעטס װָאס אױף זײ
 און דער 16.  בַײ די נירן זָאל ער עס ַארָאּפנעמען–בערן לעבער אי
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ד

 ַא שּפַײז ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער ֿפַאר ַא –ּכֹהן זָאל עס דעמֿפן אױֿפן מזבח 
 ַאן אײביק געזעץ אױף 17. דָאס גַאנצע ֿפעטס צו גָאט; געשמַאקן ריח
ן קײן  אוֵחלֿבקײן : דֹורות אין ַאלע אַײערע װוינערטער-אַײערע דֹור

  .בלוט זָאלט איר ניט עסן

  

 רעד צו די 2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
  : ַאזױ צו זָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל

ַאז עמיצער װעט זינדיקן דורך ַא ֿפַארזע אין װָאסערע עס איז 
און ער װעט , ֿפַארבָאטזַאכן ֿפון גָאט װָאס טָארן ניט געטָאן װערן

אױב דָאס װעט זינדיקן דער געזַאלבטער ,  איז3, נע ֿפון זײטָאן אײ
זָאל ער מקריֿב זַײן ֿפַאר זַײן , צו דער ֿפַארשולדיקונג ֿפון ֿפָאלק, ּכֹהן

ַא יונגן ָאקס ָאן ַא ֿפעלער צו גָאט , זינד װָאס ער הָאט געזינדיקט
ַאנג  און ער זָאל ברענגען דעם ָאקס צום אַײנג4. ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער

און זָאל ָאנלענען זַײן הַאנט אױֿפן קָאּפ ֿפון , מֹועד ֿפַאר גָאט-ֿפון אֹוהל
 און דער געזַאלבטער 5. און שעכטן דעם ָאקס ֿפַאר גָאט, דעם ָאקס

און זָאל עס ברענגען צום , ּכֹהן זָאל נעמען ֿפון דעם בלוט ֿפון ָאקס
ן ֿפינגער אין דעם  און דער ּכֹהן זָאל אַײנטונקען זַײ6. מֹועד-אֹוהל
ֿפַאר דעם , און שּפריצן ֿפון דעם בלוט זיבן מָאל ֿפַאר גָאט, בלוט

 און דער ּכֹהן זָאל ַארױֿפטָאן ֿפון דעם בלוט 7. ָּפרֹוֶכת ֿפון הײליקטום
אױף די הערנער ֿפון דעם מזבח ֿפַאר װַײרױך ֿפון שמעקעדיקע 

ס גַאנצע בלוט ֿפון און דָא, מֹועד-געװירצן װָאס ֿפַאר גָאט אין אֹוהל
ָאקס זָאל ער אױסגיסן ָאן גרונט ֿפון דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער 

 און דָאס גַאנצע ֿפעטס ֿפון 8. מֹועד-װָאס בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל
דָאס ֿפעטס : דעם ָאקס ֿפון זינדָאּפֿפער זָאל ער ֿפון אים ַארָאּפנעמען

 גַאנצע ֿפעטס װָאס אױף די און דָאס, װָאס דעקט צו די אינגעװײד
װָאס בַײ , און דָאס ֿפעטס װָאס אױף זײ,  און בײדע נירן9, אינגעװײד

 בַײ די נירן זָאל –און דָאס רױטֿפלײש איבערן לעבער , די ֿפלַאנקען
 ַאזױ װי עס װערט ַארָאּפגענומען ֿפון דעם 10, ער עס ַארָאּפנעמען
זָאל עס דעמֿפן אױֿפן מזבח ֿפַאר און דער ּכֹהן ; ָאקס ֿפון ֿפרידָאּפֿפער

און דָאס גַאנצע ,  און דָאס ֿפעל ֿפון דעם ָאקס11. ברַאנדָאּפֿפער
, און זַײנע אינגעװײד, און מיט זַײנע קני, מיט זַײן קָאּפ, ֿפלײש זַײנס

 דעם גַאנצן ָאקס זָאל ער ַארױסטרָאגן אױסן 12 –און זַײן מיסט 
און אים ,  שיט אױס די ַאשװּו מע, לַאגער אין ַא רײנעם ָארט
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װּו מע שיט אױס די ַאש זָאל ער ; ֿפַארברענען אױף הָאלץ אין ֿפַײער
  . ֿפַארברענט װערן

װַײל ַא זַאך ,  און אױב די גַאנצע עדה ֿפון יׂשראל װעט ֿפַארזען13
און זײ װעלן טָאן אײנע ֿפון , לקהװעט זַײן ֿפַארהױלן ֿפון די אױגן ֿפון 

און װעלן , כן ֿפון גָאט װָאס טָארן ניט געטָאן װערןַאלע ֿפַארבָאטזַא
 און זײ װעט בַאװּוסט װערן די זינד װָאס זײ 14, זיך ֿפַארשולדיקן

ל ברענגען ַא יונגן ָאקס ֿפַאר קהזָאל , הָאבן זיך דערמיט ֿפַארזינדיקט
 און 15. מֹועד-און זײ זָאלן אים צוברענגען ֿפַארן אֹוהל, ַא זינדָאּפֿפער

לטסטע ֿפון דער עדה זָאלן ָאנלענען זײערע הענט אױֿפן קָאּפ ֿפון די ע
 און דער 16. און מע זָאל שעכטן דעם ָאקס ֿפַאר גָאט, ָאקס ֿפַאר גָאט

- צום אֹוהלגעזַאלבטער ּכֹהן זָאל ברענגען ֿפון דעם בלוט ֿפון ָאקס
, טהן זָאל אַײנטונקען זַײן פינגער אין דעם בלו און דער ּכ17ֹ. מֹועד

 און ער זָאל 18. פָארנט ֿפון ָּפרֹוֶכת, און שּפריצן זיבן מָאל ֿפַאר גָאט
ַארױֿפטָאן ֿפון דעם בלוט אױף די הערנער ֿפון דעם מזבח װָאס ֿפַאר 

און דָאס גַאנצע בלוט זָאל ער אױסגיסן , מֹועד-װָאס אין אֹוהל, גָאט
ם אַײנגַאנג ֿפון ָאן גרונט ֿפון דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער װָאס בַײ

 און דָאס גַאנצע ֿפעטס זַײנס זָאל ער ַארָאּפנעמען ֿפון 19. מֹועד-אֹוהל
,  און ער זָאל טָאן מיט דעם ָאקס20. און דעמֿפן אױֿפן מזבח, אים

גענױ ַאזױ ; ַאזױ װי ער הָאט געטָאן מיט דעם ָאקס ֿפון זינדָאּפֿפער
און זײ ,  זַײן אױף זײמַכּפראון דער ּכֹהן זָאל ; זָאל ער טָאן מיט אים
 און ער זָאל ַארױסטרָאגן דעם ָאקס אױסן 21. װעט ֿפַארגעבן װערן

ַאזױ װי ער הָאט ֿפַארברענט דעם , און אים ֿפַארברענען, לַאגער
  . ַא זינדָאּפֿפער ֿפַאר קהל איז דָאס; ֿפריערדיקן ָאקס

רזע אײנע ֿפון און װעט טָאן דורך ַא ֿפַא,  ַאז ַא ֿפירשט װעט זינדיקן22
, ַאלע ֿפַארבָאטזַאכן ֿפון יהוה זַײן גָאט װָאס טָארן ניט געטָאן װערן

 אױב אים װערט בַאװּוסט זַײן זינד 23; און װעט זיך ֿפַארשולדיקן
 ָקרבןזָאל ער ברענגען ֿפַאר זַײן , װָאס ער הָאט זיך דערין ֿפַארזינדיקט

 ער זָאל ָאנלענען זַײן הַאנט  און24. ַא ָזכר ָאן ַא ֿפעלער, ַא ציגנבָאק
און אים שעכטן אין דעם ָארט װּו מע שעכט , אױֿפן קָאּפ ֿפון בָאק

 און דער 25. ַא זינדָאּפֿפער איז דָאס; דָאס ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר גָאט
און , ּכֹהן זָאל נעמען ֿפון דעם בלוט ֿפון זינדָאּפֿפער מיט זַײן פינגער

און ; ון דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפערַארױֿפטָאן אױף די הערנער ֿפ
דָאס איבעריקע בלוט זַײנס זָאל ער אױסגיסן ָאן גרונט ֿפון דעם 

 און דָאס גַאנצע ֿפעטס זַײנס זָאל ער 26. מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
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און ; ַאזױ װי דָאס ֿפעטס ֿפון דעם ֿפרידָאּפֿפער, דעמֿפן אױֿפן מזבח
און אים װעט , ן אױף אים ֿפון װעגן זַײן זינד זַײמַכּפרדער ּכֹהן זָאל 
  . ֿפַארגעבן װערן

 און אױב ַאן אײנצלנער מענטש ֿפון דעם ֿפָאלק ֿפון לַאנד װעט 27
מיט װָאס ער װעט טָאן אײנע ֿפון די , זינדיקן דורך ַא ֿפַארזע

און װעט זיך , ֿפַארבָאטזַאכן ֿפון גָאט װָאס טָארן ניט געטָאן װערן
 אױב מע מַאכט אים װיסן זַײן זינד װָאס ער הָאט 28; ןלדיקוֿפַארש

, ַא זי,  ַא ציג ָאן ַא ֿפעלערָקרבןזָאל ער ברענגען ֿפַאר זַײן , געזינדיקט
 און ער זָאל ָאנלענען זַײן 29. ֿפַאר דער זינד װָאס ער הָאט געזינדיקט
ֿפער און שעכטן דָאס זינדָאּפ, הַאנט אױֿפן קָאּפ ֿפון דעם זינדָאּפֿפער
 און דער ּכֹהן זָאל נעמען 30. אין דעם ָארט ֿפון דעם ברַאנדָאּפֿפער

און ַארױֿפטָאן אױף די הערנער ֿפון , ֿפון זַײן בלוט מיט זַײן ֿפינגער
און דָאס גַאנצע בלוט זַײנס זָאל ער , דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער

ס זַײנס זָאל  און דָאס גַאנצע ֿפעט31.  ֿפון מזבחנטאױסגיסן ָאן גרו
ַאזױ װי דָאס ֿפעטס װערט ַארָאּפגענומען ֿפון דעם , ער ַארָאּפנעמען

 זָאל עס דעמֿפן אױֿפן מזבח ֿפַאר ַא ּכהןאון דער ; ֿפרידָאּפֿפער
און ,  זַײן אױף איםמַכּפראון דער ּכֹהן זָאל ; געשמַאקן ריח צו גָאט

  . אים װעט ֿפַארגעבן װערן

,  ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפערָקרבןער ברענגען זַײן  און אױב ַא שעּפס װעט 32
 און ער זָאל ָאנלענען זַײן 33. זָאל ער ברענגען ַא זי ָאן ַא ֿפעלער
און זָאל עס שעכטן ֿפַאר ַא , הַאנט אױֿפן קָאּפ ֿפון זינדָאּפֿפער

 און 34. אין דעם ָארט װּו מע שעכט דָאס ברַאנדָאּפֿפער, זינדָאּפֿפער
,  נעמען ֿפון דעם בלוט ֿפון זינדָאּפֿפער מיט זַײן ֿפינגערדער ּכֹהן זָאל

, און ַארױֿפטָאן אױף די הערנער ֿפון דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
 35. און דָאס גַאנצע בלוט זַײנס זָאל ער אױסגיסן ָאן גרונט ֿפון מזבח

ַאזױ װי דָאס , און דָאס גַאנצע ֿפעטס זַײנס זָאל ער ַארָאּפנעמען
און ; ס ֿפון שעּפס װערט ַארָאּפגענומען ֿפון דעם ֿפרידָאּפֿפערֿפעט

; אױף די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט, דער ּכֹהן זָאל עס דעמֿפן אױֿפן מזבח
 זַײן אױף אים ֿפון װעגן זַײן זינד װָאס ער מַכּפראון דער ּכֹהן זָאל 

  .און אים װעט ֿפַארגעבן װערן, הָאט געזינדיקט
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יצער װעט זינדיקן מיט װָאס ער װעט הערן דעם  און ַאז עמ1ה
, סַײ ער הָאט געזען, װען ער איז ַאן עדות, ָקול ֿפון בַאשװערונג

און טרָאגן אױף ,  אױב ער װעט ניט אױסזָאגן–סַײ ער װײס עּפעס 
 ָאדער ַאז עמיצער װעט זיך ָאנרירן ָאן עּפעס ַאן 2; זיך ַא זינד

סַײ ָאן דער , ה ֿפון ַאן אומרײנער חיהסַײ ָאן דער נֿבל, אומרײנער זַאך
סַײ ָאן דער נֿבלה ֿפון ַאן אומרײנעם , נֿבלה ֿפון ַאן אומרײנער בהמה

און ער , און עס װעט זַײן ֿפַארהױלן ֿפון אים ַאז ער איז אומרײן, שרץ
 ָאדער ַאז ער װעט זיך ָאנרירן ָאן דער 3; װעט זיך ֿפַארשולדיקן

װָאס נָאר זַײן אומרײנקײט איז װָאס ער , אומרײנקײט ֿפון ַא מענטשן
און ער ; און עס װעט זַײן ֿפַארהױלן ֿפון אים, איז אומרײן דערמיט

 ָאדער ַאז עמיצער 4; װעט זיך דערװיסן ַאז ער הָאט זיך ֿפַארשולדיקט
װעט שװערן דורך ַארױסרעדן מיט די ליּפן צום גוטן ָאדער צום 

און , סרעדן מיט ַא שֿבועהװָאס נָאר ַא מענטש װעט ַארױ, שלעכטן
און ער װעט זיך דערװיסן ַאז ער איז ; עס װעט זַײן ֿפַארהױלן ֿפון אים

ַאז ער ֿפַארשולדיקט ,  איז5; דָאזיקע זַאכן שולדיק אין אײנער ֿפון די
זָאל ער זיך מתװדה זַײן אױף , זיך אין אײנער ֿפון דידָאזיקע זַאכן

ל ברענגען זַײן שולדָאּפֿפער צו  און ער זָא6. װָאס ער הָאט געזינדיקט
ַא , ַא זי ֿפון קלײנֿפי, גָאט ֿפַאר זַײן זינד װָאס ער הָאט געזינדיקט

 זַײן מַכּפראון דער ּכֹהן זָאל ; ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער, שעּפס ָאדער ַא ציג
  . אױף אים ֿפון װעגן זַײן זינד

זָאל ער , ם און אױב זַײן הַאנט ֿפַארמָאגט ניט גענוג אױף ַא לַא7
צװײ , ברענגען ֿפַאר זַײן שולדָאּפֿפער ֿפַאר װָאס ער הָאט געזינדיקט

אײנע ֿפַאר ַא : צו גָאט, ָאדער צװײ יונגע טױבן, טורטלטױבן
 און ער זָאל זײ 8. זינדָאּפֿפער און אײנע ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער

 און ער זָאל מקריֿב זַײן די װָאס ֿפַאר ַא; ברענגען צום ּכֹהן
ָאבער , און ָאּפקנַײּפן איר קָאּפ בַײ איר געניק, זינדָאּפֿפער צוערשט
 און ער זָאל שּפריצן ֿפון דעם בלוט ֿפון 9. ניט ֿפַאנַאנדערשײדן

זינדָאּפֿפער אױף דער װַאנט ֿפון מזבח און דער רעשט ֿפון דעם בלוט 
ז ַא זינדָאּפֿפער אי; זָאל אױסגעקװעטשט װערן ָאן גרונט ֿפון מזבח

 און די צװײטע זָאל ער מַאכן ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער ַאזױ װי 10. דָאס
 זַײן אױף אים ֿפון װעגן זַײן זינד מַכּפראון דער ּכֹהן זָאל ; דער דין

  . און אים װעט ֿפַארגעבן װערן, װָאס ער הָאט געזינדיקט

ָאדער ,  און אױב זַײן הַאנט ֿפַארמָאגט ניט אױף צװײ טורטלטױבן11
 ֿפַאר װָאס ער ָקרבןזָאל ער ברענגען ֿפַאר זַײן ,  צװײ יונגע טױבןאױף
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ער ; ַא צענטל ֵאיֿפה זעמלמעל ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער, הָאט געזינדיקט
און ניט ַארױֿפלײגן אױף אים . זָאל ניט ַארױֿפטָאן אױף אים אײל

  און ער זָאל עס ברענגען12. װָארום ַא זינדָאּפֿפער איז דָאס, װַײרױך
 זַײן –און דער ּכֹהן זָאל ָאנהױֿפן ֿפון אים זַײן ֿפולן הױֿפן , צום ּכֹהן

; אױף די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט,  און דעמֿפן אױֿפן מזבח–דערמָאנונג 
 זַײן אױף אים מַכּפר און דער ּכֹהן זָאל 13. ַא זינדָאּפֿפער איז דָאס

דָאזיקע  ער ֿפון דיֿפַאר זַײן זינד װָאס ער הָאט געזינדיקט אין אײנ
און עס זָאל געהערן צום ּכֹהן . און אים װעט ֿפַארגעבן װערן, זַאכן

  . ַאזױ װי ַא שּפַײזָאּפֿפער

 ַאז עמיצער 15: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן14
און װעט זינדיקן דורך ַא ֿפַארזע ַאקעגן די , װעט ֿפעלשן ַא ֿפעלשונג

ַא : זָאל ער ברענגען זַײן שולדָאּפֿפער צו גָאט, טהײליקײטן ֿפון גָא
-לױט דַײן ָאּפשַאצונג אין זילבער, ָאן ַא ֿפעלער, ףָאװידער ֿפון די ש

 און װָאס ער 16. ֿפַאר ַא שולדָאּפֿפער, אױֿפן הײליקן ֶשקל, שָקלים
און צולײגן , הָאט ֿפַארשולדיקט קעגן דער הײליקײט זָאל ער ָאּפצָאלן

 ּכֹהן זָאל ראון דע; און דָאס געבן צום ּכֹהן, ינֿפטל דערֿפוןדערצו ַא ֿפ
און אים װעט ,  זַײן אױף אים מיט דעם װידער ֿפון שולדָאּפֿפערמַכּפר

  . ֿפַארגעבן װערן

און װעט טָאן אײנע ֿפון ַאלע ,  און אױב עמיצער װעט זינדיקן17
ַײל ער הָאט װ, ֿפַארבָאטזַאכן ֿפון גָאט װָאס טָארן ניט געטָאן װערן

און ער װעט זיך ֿפַארשולדיקן און טרָאגן אױף זיך ַא , ניט געװּוסט
לױט , ָאן ַא ֿפעלער,  זָאל ער ברענגען ַא װידער ֿפון די שָאף18, זינד

 ּכֹהן זָאל ראון דע; צום ּכֹהן, ֿפַאר ַא שולדָאּפֿפער, דַײן ָאּפשַאצונג
װַײל ,  ער הָאט ֿפַארזעןֿפַאר דעם ֿפַארזע װָאס,  זַײן אױף איםמַכּפר

 ַא 19. און אים װעט ֿפַארגעבן װערן, ער הָאט ניט געװּוסט
ֿפַארשולדיקן הָאט ער זיך ֿפַארשולדיקט קעגן ; שולדָאּפֿפער איז דָאס

  גָאט 

 ַאז עמיצער 21: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן20
און װעט ,  גָאטאון װעט ֿפעלשן ַא ֿפעלשונג ָאן, װעט זינדיקן

, ָאדער ַא גזלה, ָאדער ַא משּכון, ֿפַארלײקענען זַײן חֿבר ַאן אַײנלָאג
 ָאדער ער הָאט געֿפונען 22; ָאדער ער װעט קריװדען זַײן חֿבר

 אין אײנער ֿפון –און שװערט ֿפַאלש , ֿפַארלָארנס און ֿפַארלײקנט עס
ַאז ער ,  איז23; די ַאלע זַאכן װָאס ַא מענטש בַאגײט דערמיט ַא זינד
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ו

זָאל ער אומקערן די , הָאט ַאזױ געזינדיקט און זיך ֿפַארשולדיקט
ָאדער די קריװדע װָאס ער הָאט , גזלה װָאס ער הָאט געגזלט

ָאדער דעם אַײנלָאג װָאס איז אַײנגעלײגט געװָארן בַײ , געקריװדעט
װָאס  ָאדער 24, ָאדער דָאס ֿפַארלָארענע װָאס ער הָאט געֿפונען, אים

און ער זָאל בַאצָאלן דעם קרן ; נָאר ער הָאט געשװָארן דערױף ֿפַאלש
צו דעם װעמען עס ; און ַא ֿפינֿפטל דערֿפון צולײגן דערצו, דערֿפון

געהערט זָאל ער עס ָאּפגעבן אין דעם טָאג װָאס ער שּפירט זיך 
ער ַא װיד:  און ער זָאל ברענגען זַײן שולדָאּפֿפער צו גָאט25. שולדיק

ֿפַאר ַא שולדָאּפֿפער , לױט דַײן ָאּפשַאצונג, ָאן ַא ֿפעלער, ֿפון די שָאף
און ,  זַײן אױף אים ֿפַאר גָאטמַכּפר און דער ּכֹהן זָאל 26. צום ּכֹהן

אים װעט ֿפַארגעבן װערן װָאס נָאר ֿפון ַאלעם דעם ער הָאט געטָאן 
  .זיך צו ֿפַארשולדיקן דערמיט

  ַצו
 בַאֿפעל 2: ַאזױ צו זָאגן,  גערעדט צו משהן און גָאט הָאט1

  : ַאזױ צו זָאגן, ַאהרֹנען און זַײנע זין

דָאס איז דָאס װָאס גײט : דָאס איז דער דין ֿפון דעם ברַאנדָאּפֿפער
ַארױף אױֿפן ברַאנד אױֿפן מזבח אױף ַא גַאנצע נַאכט ביז אין דער 

ערן אין ברענען און דָאס ֿפַײער ֿפון מזבח זָאל געהַאלטן װ; ֿפרי
און לַײנענע ,  און דער ּכֹהן זָאל ָאנטָאן זַײן לַײנען קלײד3. דערױף

און ער זָאל ַארָאּפנעמען די ַאש ; הױזן זָאל ער ָאנטָאן אױף זַײן לַײב
אױף װָאס דָאס ֿפַײער הָאט ֿפַארצערט דָאס ברַאנדָאּפֿפער אױֿפן 

ון ער זָאל אױסטָאן  א4. און ער זָאל עס ַאהינטָאן לעבן מזבח, מזבח
און ַארױסטרָאגן די ַאש , און ָאנטָאן ַאנדערע קלײדער, זַײנע קלײדער

 און דָאס ֿפַײער אױֿפן מזבח זָאל 5. אױסן לַאגער אין ַא רײנעם ָארט
און . עס זָאל ניט ֿפַארלָאשן װערן, געהַאלטן װערן אין ברענען דערױף

און ; רגן אין ֿפרימָארגןדער ּכֹהן זָאל ָאנצינדן דערױף הָאלץ ֿפרימָא
און דעמֿפן דערױף , ער זָאל אױסלײגן דערױף דָאס ברַאנדָאּפֿפער

 ַא ֿפַײער זָאל ּתמיד געהַאלטן װערן 6. דָאס ֿפעטס ֿפון די ֿפרידָאּפֿפער
  . עס זָאל ניט ֿפַארלָאשן װערן; אין ברענען אױֿפן מזבח

 די קינדער ֿפון ַאהרן : און דָאס איז דער דין ֿפון דעם שּפַײזָאּפֿפער7
 און ער זָאל 8. זָאלן עס גענענען ֿפַאר גָאט ֿפָארנט ֿפון מזבח

ֿפון דעם זעמלמעל ֿפון דעם : ַארָאּפנעמען דערֿפון מיט זַײן הױֿפן
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און דעם גַאנצן װַײרױך װָאס אױֿפן , און ֿפון זַײן אײל, שּפַײזָאּפֿפער
רמָאנונג אױֿפן מזבח ֿפַאר ַא און ער זָאל דעמֿפן זַײן דע; שּפַײזָאּפֿפער

 און דָאס איבעריקע ֿפון אים זָאלן עסן 9. געשמַאקן ריח צו גָאט
אין ַא , אומגעזַײערט זָאל עס געגעסן װערן; ַאהרן און זַײנע זין

 עס זָאל 10. מֹועד זָאלן זײ עס עסן- אין הױף ֿפון אֹוהל; הײליקן ָארט
לק הָאב איך דָאס זײ ֿפַאר זײער ח. ניט געבַאקט װערן געזַײערט
, ַא הײליקסטע הײליקײט איז דָאס; געגעבן ֿפון מַײנע ֿפַײערָאּפֿפער

 11. און ַאזױ װי דָאס שולדָאּפֿפער, ַאזױ װי דָאס זינדָאּפֿפער
; ַארשױן צװישן די קינדער ֿפון ַאהרן מעג עס עסןּפיעטװעדער מַאנס

ערָאּפֿפער ֿפון דֹורות ֿפון די ֿפַײ-ַאן אײביק רעכט אױף אַײערע דֹור
  . ַאלץ װָאס װעט זיך ָאנרירן ָאן דעם זָאל װערן הײליק; גָאט

 דָאס איז דער 13: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן12
װָאס זײ זָאלן מקריֿב זַײן צו גָאט אין ,  ֿפון ַאהרֹנען און זַײנע זיןָקרבן

ֿפה זעמלמעל ֿפַאר ַא צענטל ֵאי: דעם טָאג װָאס ער װערט געזַאלבט
און ַא העלֿפט , ַא העלֿפט דערֿפון אין דער ֿפרי, ַא שּפַײזָאּפֿפער ּתמיד
זָאל עס געמַאכט , מיט אײל, ַאןֿפ אױף ַא בַאק14. דערֿפון אין ָאװנט

ַא געבַאקט ; גוט דורכגעשלָאגן זָאלסטו עס ברענגען; װערן
 ֿפַאר ַא געשמַאקן שּפַײזָאּפֿפער אין ברָאקן זָאלסטו עס מקריֿב זַײן

 און דער ּכֹהן װָאס איז דער געזַאלבטער אױף זַײן 15. ריח צו גָאט
אין גַאנצן ; ַאן אײביק געזעץ; זָאל עס מַאכן, ָארט ֿפון צװישן זַײנע זין

 און יעטװעדער שּפַײזָאּפֿפער ֿפון 16. צו גָאט זָאל עס געדעמֿפט װערן
  . עס זָאל ניט געגעסן װערן; ערןַא ּכֹהן זָאל אין גַאנצן ֿפַארברענט װ

 רעד צו 18: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן17
  : ַאזױ צו זָאגן, ַאהרֹנען און צו זַײנע זין

אין דעם ָארט װּו דָאס : דָאס איז דער דין ֿפון דעם זינדָאּפֿפער
ֿפער זָאל געשָאכטן װערן דָאס זינדָאּפ, ברַאנדָאּפֿפער װערט געשָאכטן

 דער ּכֹהן װָאס 19. ַא הײליקסטע הײליקײט איז דָאס; ֿפַאר גָאט
אין ַא הײליקן ; ברענגט עס אױף ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער זָאל עס עסן

 ַאלץ װָאס 20. מֹועד-אין הױף ֿפון אֹוהל, ָארט זָאל עס געגעסן װערן
 און אױב עס װעט; זָאל װערן הײליק, װעט זיך ָאנרירן ָאן זַײן ֿפלײש

זָאלסטו דָאס אױף װָאס עס , ַארױֿפשּפריצן ֿפון זַײן בלוט אױף ַא בגד
 און די לײמענע 21. װַאשן אין ַא הײליקן ָארט, װעט ַארױֿפשּפריצן

און ; זָאל צעברָאכן װערן, ּכלי װָאס עס װערט געקָאכט װערן דערין
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ז

זָאל זי אױסגעשַײערט , אױב עס װערט געקָאכט אין ַא קוּפערנע ּכלי
 יעטװעדער 22. און אױסגעשװענקט װערן מיט װַאסער, ןװער
ַא הײליקסטע ; ַארשױן צװישן די ּכֹהנים מעג דָאס עסןּפמַאנס

װָאס ֿפון זַײן בלוט ,  ָאבער קײן זינדָאּפֿפער23. הײליקײט איז דָאס
,  צו זַײן אין הײליקטוםמַכּפרמֹועד ּכדי -װערט געברַאכט אין אֹוהל

  .רענט װערןאין ֿפַײער זָאל עס ֿפַארב; זָאל ניט געגעסן װערן

   

ַא הײליקסטע :  און דָאס איז דער דין ֿפון דעם שולדָאּפֿפער1
 אין דעם ָארט װּו מע שעכט דָאס 2. הײליקײט איז דָאס

און זַײן בלוט זָאל ; זָאל מען שעכטן דָאס שולדָאּפֿפער, ברַאנדָאּפֿפער
ון דָאס גַאנצע ֿפעטס  א3. מען שּפרענגען אױֿפן מזבח רונד ַארום

און דָאס ֿפעטס װָאס , דעם װײדל, זַײנס זָאל מען מקריֿב זַײן ֿפון אים
און דָאס ֿפעטס װָאס אױף ,  און בײדע נירן4, דעקט צו די אינגעװײד

 בַײ –און דָאס רױטֿפלײש איבערן לעבער , װָאס בַײ די ֿפלַאנקען, זײ
ר ּכֹהן זָאל עס דעמֿפן  און דע5. די נירן זָאל מען עס ַארָאּפנעמען

 6. ַא שולדָאּפֿפער איז דָאס; ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט, אױֿפן מזבח
אין ַא ; ַארשױן צװישן די ּכֹהנים מעג עס עסןּפיעטװעדער מַאנס

ַא הײליקסטע הײליקײט איז ; הײליקן ָארט זָאל עס געגעסן װערן
; אײן דין ֿפַאר זײ, ר װי דָאס זינדָאּפֿפער ַאזױ דָאס שולדָאּפֿפע7. דָאס

 און 8. צו אים זָאל עס געהערן, מַכּפרדער ּכֹהן װָאס איז דערמיט 
זָאל דָאס ֿפעל , דער ּכֹהן װָאס איז מקריֿב עמיצנס ַא ברַאנדָאּפֿפער
, געהערן צו אים, ֿפון דעם ברַאנדָאּפֿפער װָאס ער הָאט מקריֿב געװען

, װָאס װערט געבַאקן אין אױװן און איטלעך שּפַײזָאּפֿפער 9. צום ּכֹהן
ָאדער אױף ַא , און איטלעכס װָאס װערט געמַאכט אין ַא ברָאטֿפַאן

 .צו דעם ּכֹהן װָאס איז דָאס מקריֿב, זָאל געהערן צו אים, בַאקפַאן
זָאל , ָאדער טרוקן,  און איטלעך שּפַײזָאּפֿפער ֿפַארמישט מיט אײל10

  . ו אײנעם ַאזױ װי צום ַאנדערןצ, געהערן צו ַאלע קינדער ֿפון ַאהרן

 און דָאס איז דער דין ֿפון דעם ֿפרידָאּפֿפער װָאס עמיצער ברענגט 11
זָאל ער ,  אױב ער ברענגט עס ֿפַאר ַא דַאנקגעבונג12: צו גָאט

ברענגען מיט דעם דַאנקָאּפֿפער אומגעזַײערטע חלות ֿפַארמישט מיט 
און זעמלמעל , ט אײלאון אומגעזַײערטע קוכנס בַאשמירט מי, אײל

 אין אײנעם מיט 13. חלות ֿפַארמישט מיט אײל, גוט דורכגעשלָאגן
חלות ֿפון געזַײערטן ברױט זָאל ער ברענגען זַײן ָאּפֿפערגָאב בַײ זַײן 
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 און ער זָאל דערֿפון ברענגען אײנס ֿפון 14. ֿפרידָאּפֿפער ֿפון דַאנק
צו דעם ּכֹהן װָאס ; טאיטלעכער ָאּפֿפערגָאב ַאן ָאּפשײדונג צו גָא
. צו אים זָאל עס געהערן, שּפרענגט דָאס בלוט ֿפון דעם ֿפרידָאּפֿפער

 און דָאס ֿפלײש ֿפון זַײן ֿפרידָאּפֿפער ֿפון דַאנק מוז געגעסן װערן 15
ער זָאל ניט איבערלָאזן דערֿפון ביז אין ; ָקרבןאין דעם טָאג ֿפון זַײן 

 איז ַא ָקרבןכטָאּפֿפער ֿפון זַײן  אױב ָאבער דָאס שלַא16. דער ֿפרי
זָאל עס געגעסן װערן אין דעם טָאג , ָאדער ַא ֿפרַײװיליקע גָאב, נדר

און אױך אױף מָארגן מעג ; װָאס ער איז מקריֿב זַײן שלַאכטָאּפֿפער
 ָאבער װָאס בלַײבט ֿפון דעם 17 .װָאס בלַײבט דערֿפון געגעסן װערן
אױֿפן דריטן טָאג זָאל אין ֿפַײער ֿפלײש ֿפון דעם שלַאכטָאּפֿפער 

 און אױב געגעסן װעט געגעסן װערן ֿפון דעם 18. ֿפַארברענט װערן
װעט עס ניט בַאװיליקט , ֿפלײש ֿפון זַײן ֿפרידָאּפֿפער אױֿפן דריטן טָאג

ַאן ; עס װעט ניט גערעכנט װערן דעם װָאס איז דָאס מקריֿב; װערן
ענטש װָאס עסט דערֿפון און דער מ, אומװערדיקײט װעט עס זַײן

 און דָאס ֿפלײש װָאס װעט זיך ָאנרירן ָאן 19. װעט טרָאגן זַײן זינד
אין ֿפַײער זָאל עס ; זָאל ניט געגעסן װערן, עּפעס אומרײנס
 מעג איטלעכער װָאס איז –ָאבער ַאזױ דָאס ֿפלײש . ֿפַארברענט װערן

 ֿפלײש ֿפון  און דער מענטש װָאס װעט עסן20. עסן דָאס ֿפלײש, רײן
יענע , מיט זַײן אומרײנקײט אױף אים, ַא ֿפרידָאּפֿפער װָאס צו גָאט

 און ַאז עמיצער װעט זיך 21. זעל זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון איר ֿפָאלק
, ָאן דער אומרײנקײט ֿפון ַא מענטשן, ָאנרירן ָאן עּפעס אומרײנס

ז אומרײנעם ָאדער ָאן װָאסער עס אי, ָאדער ָאן ַאן אומרײנער בהמה
און ער װעט עסן ֿפון דעם ֿפלײש ֿפון ַא ֿפרידָאּפֿפער װָאס צו , שרץ
  . זָאל יענע זעל ֿפַארשניטן װערן ֿפון איר ֿפָאלק, גָאט

 רעד צו די 23: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן22
  : ַאזױ צו זָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל

זָאלט איר ניט , ָאדער ַא ציג, ר ַא שעּפסָאדע, קײן ֵחלֿב ֿפון ַאן ָאקס
, און ֵחלֿב ֿפון ַא ֿפַארצוקטער,  און ֵחלֿב ֿפון ַא געפַאלענער24. עסן

ָאבער עסן זָאלט איר עס ; מעג ֿפַארטָאן װערן אױף ַאלערלײ ַארבעט
 װָארום איטלעכער װָאס עסט ֵחלֿב ֿפון ַא בהמה װָאס 25. ניט עסן

זָאל דער מענטש ,  ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאטמע איז מקריֿב ֿפון איר ַא
 און קײן בלוט 26. ֿפַארשניטן װערן ֿפון זַײן ֿפָאלק, װָאס עסט עס

סַײ , סַײ ֿפון ַאן ָעוף, ינערטערוזָאלט איר ניט עסן אין ַאלע אַײערע װ
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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
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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
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און מַאך דַײן , גענען צום מזבח: משה הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען
ן  אױף זיך און אױֿפמַכּפראון זַײ , זינדָאּפֿפער און דַײן ברַאנדָאּפֿפער

ַאזױ װי ,  אױף זײמַכּפראון זַײ ,  ֿפון ֿפָאלקָקרבןאון מַאך דעם ; ֿפָאלק
  . גָאט הָאט בַאֿפױלן

און הָאט געשָאכטן דָאס קַאלב ֿפון ,  הָאט ַאהרן גענענט צום מזבח8
 און די זין ֿפון ַאהרֹנען הָאבן גענענט צו 9. זינדָאּפֿפער װָאס ֿפַאר אים

ט אַײנגעטונקט זַײן פינגער אין דעם און ער הָא, אים דָאס בלוט
און דָאס , און ַארױֿפגעטָאן אױף די הערנער ֿפון מזבח, בלוט

 און 10. איבעריקע בלוט הָאט ער אױסגעגָאסן ָאן גרונט ֿפון מזבח
ֿפון דעם , און דָאס רױטֿפלײש ֿפון לעבער, און די נירן, דָאס ֿפעטס
ַאזױ װי גָאט הָאט , חהָאט ער געדעמֿפט אױֿפן מזב, זינדָאּפֿפער

 און דָאס ֿפלײש און דָאס ֿפעל הָאט מען 11. בַאֿפױלן משהן
 און ער הָאט געשָאכטן דָאס 12. ֿפַארברענט אין ֿפַײער אױסן לַאגער

און די זין ֿפון ַאהרֹנען הָאבן אים דערלַאנגט דָאס , ברַאנדָאּפֿפער
 און 13. רוםאון ער הָאט עס געשּפרענגט אױֿפן מזבח רונד ַא, בלוט

און , זײ הָאבן אים דערלַאנגט דָאס ברַאנדָאּפֿפער אין זַײנע שטיקער
 און ער הָאט 14. און ער הָאט עס געדעמֿפט אױֿפן מזבח, דעם קָאּפ

און געדעמֿפט איבער דעם , ָאּפגעשװענקט די אינגעװײד און די קני
ן דעם  און ער הָאט געמַאכט גענענע15. ברַאנדָאּפֿפער אױֿפן מזבח

און ער הָאט גענומען דעם בָאק ֿפון זינדָאּפֿפער ;  ֿפון ֿפָאלקָקרבן
און אים אױֿפגעברַאכט , און הָאט אים געשָאכטן, װָאס ֿפַארן ֿפָאלק

 און ער הָאט געמַאכט 16. ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער ַאזױ װי דָאס ערשטע
. י דער דיןאון הָאט עס געמַאכט ַאזױ װ, גענענען דָאס ברַאנדָאּפֿפער

און הָאט ,  און ער הָאט געמַאכט גענענען דָאס שּפַײזָאּפֿפער17
ַאחוץ דעם , און געדעמֿפט אױֿפן מזבח, ָאנגעֿפילט זַײן הַאנט דערֿפון

 און ער הָאט געשָאכטן דעם ָאקס 18. ברַאנדָאּפֿפער ֿפון אין דער ֿפרי
און די זין ֿפון ; קדָאס ֿפרידָאּפֿפער װָאס ֿפַארן ֿפָאל, און דעם װידער

און ער הָאט עס , ַאהרֹנען הָאבן אים דערלַאנגט דָאס בלוט
 און דָאס ֿפעטס ֿפון דעם 19. געשּפרענגט אױֿפן מזבח רונד ַארום

און דָאס װָאס דעקט צו די , דעם װײדל, ָאקס און ֿפון דעם װידער
ס  דָא20 –און דָאס רױטֿפלײש ֿפון לעבער , און די נירן, אינגעװײד 

און ער הָאט געדעמֿפט , ֿפעטס הָאבן זײ ַארױֿפגעטָאן אױף די ברוסטן
 און די ברוסטן און דעם רעכטן שענקל 21. דָאס ֿפעטס אױֿפן מזבח

ַאזױ װי משה הָאט , הָאט ַאהרן אױֿפגעהױבן ַאן אױֿפהײבונג ֿפַאר גָאט
ן או,  און ַאהרן הָאט אױֿפגעהױבן זַײנע הענט צום ֿפָאלק22. בַאֿפױלן
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און ער הָאט ַארָאּפגענידערט ֿפון מַאכן דָאס ; הָאט זײ געבענטשט
 און 23. זינדָאּפֿפער און דָאס ברַאנדָאּפֿפער און דָאס ֿפרידָאּפֿפער

און זַײנען , מֹועד-משה און ַאהרן זַײנען ַארַײנגעגַאנגען אין אֹוהל
כט ֿפון און די ּפרַא; ַארױסגעגַאנגען און הָאבן געבענטשט דָאס ֿפָאלק

 און ַא ֿפַײער איז 24. גָאט הָאט זיך בַאװיזן צום גַאנצן ֿפָאלק
און הָאט ֿפַארצערט אױֿפן מזבח דָאס , ַארױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר גָאט
, און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט געזען. ברַאנדָאּפֿפער און דָאס ֿפעטס

  . ּפניםַײנען געפַאלן אױף זײער און ז, און זײ הָאבן אױסגעשריען

  

הָאבן גענומען , יהואֿב און ַאדֿבָנ,  און די זין ֿפון ַאהרֹנען1
, און הָאבן ַארַײנגעלײגט דערין ֿפַײער, ַאןֿפאיטלעכער זַײן ֿפַײער

רעמד ֿפאון געברַאכט ֿפַאר גָאט , און ַארױֿפגעטָאן דערױף װַײרױך
ר ֿפון ֿפַאר  איז ַארױס ַא ֿפַײע2. װָאס ער הָאט זײ ניט בַאֿפױלן, ֿפַײער
 3. און זײ זַײנען געשטָארבן ֿפַאר גָאט, און הָאט זײ ֿפַארצערט, גָאט

דָאס איז װָאס גָאט הָאט : און משה הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען
  : ַאזױ צו זָאגן, גערעדט

  , דורך מַײנע נָאנטע װעל איך געהײליקט װערן
  .און ֿפַארן גַאנצן ֿפָאלק װעל איך געערלעכט װערן

ל און ן מיָשֶאֿפ און משה הָאט גערו4. ַאהרן הָאט געשװיגןאון 
: און הָאט צו זײ געזָאגט, ַאהרנס ֿפעטער, די זין ֿפון עוזיֵאל, ןֿפֶאלָצ

טרָאגט ַארױס אַײערע ברידער ֿפון ֿפַאר דעם הײליקטום , גענענט
און הָאבן זײ ַארױסגעטרָאגן אין ,  הָאבן זײ גענענט5. אױסן לַאגער
  . ַאזױ װי משה הָאט גערעדט, דלעך אױסן לַאגערזײערע העמ

, יָתָמרןארן און צו און צו ֶאלָעֶז,  און משה הָאט געזָאגט צו ַאהרֹנען6
און אַײערע ,  זָאלט איר ניט לָאזן ֿפַארװַאקסןּפאַײערע קע: זַײנע זין

און , ּכדי איר זָאלט ניט שטַארבן, קלײדער זָאלט איר ניט אַײנרַײסן
דָאס , נָאר אַײערע ברידער; נצער עדה װעט ער צערענעןאױף דער גַא

זָאלן בַאװײנען די ֿפַארברענונג װָאס גָאט , גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל
מֹועד זָאלט איר ניט - און ֿפון אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל7. הָאט ֿפַארברענט

װָארום דָאס אײל ֿפון גָאטס ; ּכדי איר זָאלט ניט שטַארבן, ַארױסגײן
  . ג איז אױף אַײךזַאלבונ

  . און זײ הָאבן געטָאן ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון משהן



  ויקרא

  

 װַײן און 9: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו ַאהרֹנען8
, דו און דַײנע זין מיט דיר, שטַארק געטרַאנק זָאלסטו ניט טרינקען

 ַאן ;ּכדי איר זָאלט ניט שטַארבן, מֹועד-װען איר גײט ַארַײן אין אֹוהל
 ּכדי איר זָאלט ָאּפשײדן 10; דֹורות-אײביק געזעץ אױף אַײערע דֹור
; און צװישן אומרײנעם און רײנעם, צװישן הײליקן און אומהײליקן

 און לערנען די קינדער ֿפון יׂשראל ַאלע געזעצן װָאס גָאט הָאט זײ 11
  . געהײסן דורך משהן

לָעָזרן און צו און צו ֶא,  און משה הָאט גערעדט צו ַאהרֹנען12
נעמט דָאס שּפַײזָאּפֿפער װָאס בלַײבט : זַײנע געבליבענע זין, יָתָמרןא

; און עסט עס אומגעזַײערט לעבן מזבח, ֿפון די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט
 און איר זָאלט עס עסן 13. װָארום ַא הײליקסטע הײליקײט איז דָאס

 קינדערס רעכט איז װַײל דַײן רעכט און דַײנע, אין ַא הײליקן ָארט
װָארום ַאזױ בין איך בַאֿפױלן ; דָאס ֿפון די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט

 און די ברוסט ֿפון אױֿפהײבונג און דעם שענקל ֿפון 14. געװָארן
און דַײנע זין און , דו, ָאּפשײדונג זָאלט איר עסן אין ַא רײנעם ָארט

ן דַײנע קינדערס װָארום װי דַײן רעכט או; דַײנע טעכטער מיט דיר
רעכט זַײנען זײ געגעבן געװָארן ֿפון די ֿפרידָאּפֿפער ֿפון די קינדער ֿפון 

 דעם שענקל ֿפון ָאּפשײדונג און די ברוסט ֿפון 15. יׂשראל
ּכדי זײ , אױֿפהײבונג זָאלן זײ ברענגען מיט די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון ֿפעטס

, ס זָאל געהערן צו דיראון ע; אױֿפצוהײבן ַאן אױֿפהײבונג ֿפַאר גָאט
ַאזױ װי גָאט , ֿפַאר ַאן אײביקן רעכט, און צו דַײנע קינדער מיט דיר

  . הָאט בַאֿפױלן

 און משה הָאט נָאכֿפרעגן זיך נָאכגעֿפרעגט װעגן דעם בָאק ֿפון 16
הָאט ער געצערנט . ערשט ער איז ֿפַארברענט געװָארן, זינדָאּפֿפער

: ַאזױ צו זָאגן, ַאהרנס געבליבענע זין, רןיָתָמאאױף ֶאלָעָזרן און אױף 
װָאס הָאט איר ניט געגעסן דָאס זינדָאּפֿפער אין הײליקן   ֿפַאר17

און ער הָאט דָאס , װָארום ַא הײליקסטע הײליקײט איז דָאס? ָארט
 צו מַכּפר, ּכדי צו נעמען אױף זיך די זינד ֿפון דער עדה, אַײך געגעבן

 זַײן בלוט איז דָאך ניט געברַאכט געװָארן 18. זַײן אױף זײ ֿפַאר גָאט
עסן הָאט איר עס געזָאלט עסן אין ; אינעװײניק אין הײליקטום

  . ַאזױ װי איך הָאב בַאֿפױלן, הײליקטום

ָאט הָאבן זײ הַײנט געברַאכט זײער :  הָאט ַאהרן גערעדט צו משהן19
הָאט ַאזױ און מיר , זינדָאּפֿפער און זײער ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר גָאט
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, און ַאז איך װָאלט געגעסן דָאס זינדָאּפֿפער הַײנט, װָאס געטרָאֿפן
 און משה הָאט 20? װָאלט עס דען װוילגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון גָאט

  . לגעֿפעלן אין זַײנע אױגןױאון עס איז װ, צוגעהערט

  

זײ ַאזױ ,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען1
דָאס : ַאזױ צו זָאגן,  רעדט צו די קינדער ֿפון יׂשראל2:צו זָאגן

זַײנען די לעבעדיקע זַאכן װָאס איר מעגט עסן ֿפון ַאלע בהמות װָאס 
און די ,  איטלעכע װָאס איז בַאקלױט מיט קלױען3. אױף דער ערד

ֵגֶרה צװישן -װָאס איז ַמֲעֵלה, קלױען זַײנען בַײ איר צעשּפָאלטן
דָאזיקע טָארט איר ניט עסן   ָאבער די4. עסןזי מעגט איר , בהמות

און ֿפון די װָאס זַײנען בַאקלױט מיט , ֵגֶרה-ֿפון די װָאס זַײנען ַמֲעֵלה
ָאבער מיט קלױען איז , ֵגֶרה איז ער-װַײל ַמֲעֵלה, דעם קעמל: קלױען

װַײל ,  און דעם קיניגל5. ער איז אומרײן ֿפַאר אַײך; ער ניט בַאקלױט
ער איז ; ָאבער מיט קלױען איז ער ניט בַאקלױט, איז ערֵגֶרה -ַמֲעֵלה

ָאבער , ֵגֶרה איז ער-װַײל ַמֲעֵלה,  און דעם הָאז6. אומרײן ֿפַאר אַײך
 און 7. ער איז אומרײן ֿפַאר אַײך; מיט קלױען איז ער ניט בַאקלױט

און די קלױען זַײנען , װַײל בַאקלױט מיט קלױען איז ער, דעם חזיר
ער איז אומרײן ; ֵגֶרה-ָאבער ער איז ניט ַמֲעֵלה, לטןבַײ אים צעשּפָא

און ָאן זײער נֿבלה ,  ֿפון זײער ֿפלײש טָארט איר ניט עסן8. ֿפַאר אַײך
  . אומרײן זַײנען זײ ֿפַאר אַײך; טָארט איר זיך ניט ָאנרירן

ַאלץ װָאס : דָאזיקע מעגט איר עסן ֿפון ַאלץ װָאס אין װַאסער  די9
אין די ימען און אין די , ן און שוּפן אין װַאסערעדערֿפלוסֿפהָאט 
עדערן ֿפלוסֿפ און ַאלץ װָאס הָאט ניט 10. זײ מעגט איר עסן, טַײכן

ֿפון ַאלע װידמענונגען ֿפון , אין די ימען און אין די טַײכן, און שוּפן
זײ , ענישן װָאס אין װַאסערֿפאון ֿפון ַאלע לעבעדיקע בַאשע, װַאסער

 און ַאן אומװערדיקײט זָאלן 11. װערדיקײט ֿפַאר אַײךזַײנען ַאן אומ
און זײער נֿבלה , ֿפון זײער ֿפלײש זָאלט איר ניט עסן; זײ אַײך זַײן

 ַאלץ װָאס הָאט ניט קײן 12. זָאלט איר ֿפַאראומװערדיקן
דָאס איז ַאן אומװערדיקײט ֿפַאר , עדערן און שוּפן אין װַאסערֿפלוסֿפ

  . אַײך

זײ טָארן ; מװערדיקן ֿפון ֿפױגלעןוע זָאלט איר ֿפַאראדָאזיק  און די13
און , דעם ָאדלער: ַאן אומװערדיקײט זַײנען זײ; ניט געגעסן װערן
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און דעם ,  און די װײ14; און דעם שװַארצָאדלער, דעם בײנברעכער
;  יעטװעדער רָאב לױט זַײנע מינים15; ַאלקֿפױגל לױט זַײנע מיניםֿפ

- און דעם ים, ַארבערּפאון דעם נַאכטש,  און דעם שטרױסֿפױגל16
און , לאַײ און די 17; ַארבער לױט זַײנע מיניםּפאון דעם ש, ֿפױגל

און דעם ,  און דעם אוהו18; לאַײאון די שטָאק, דעם ֿפישֿפרעסער
דעם בושל לױט זַײנע ,  און דעם שטָארך19; און דעם גַײער, עליקַאןּפ

  . עדערמױזאון די ֿפל, און דעם אױערהָאן, מינים

זי איז ,  און יעטװעדער געֿפליגלטע װידעמנונג װָאס גײט אױף פיר20
 ָאבער דָאס מעגט איר עסן ֿפון ַאלע 21. ַאן אומװערדיקײט ֿפַאר אַײך

דָאס װָאס הָאט : ירֿפליגלטע װידמענונגען װָאס גײען אױף ֿפגע
 22 .צו שּפרינגען מיט זײ אױף דער ערד, געלענקען איבער זַײנע ֿפיס

, דעם הײשעריק לױט זַײנע מינים: די דָאזיקע ֿפון זײ מעגט איר עסן
און דעם שּפרינגהײשעריק , און דעם גרָאזֿפרעסער לױט זַײנע מינים

 ָאבער 23. און דעם גריל לױט זַײנע מינים, לױט זַײנע מינים
זי , יר ֿפיסֿפליגלטע װידמענונג װָאס הָאט ֿפיעטװעדער ַאנדערע גע

  . רדיקײט ֿפַאר אַײךאיז ַאן אומװע

איטלעכער װָאס רירט ; דָאזיקע װעט איר װערן אומרײן  און ֿפון די24
 און איטלעכער 25. זָאל זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, זיך ָאן ָאן זײער נֿבלה

און , זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, װָאס טרָאגט עּפעס ֿפון זײער נֿבלה
 װָאס איז בַאקלױט מיט  איטלעכער בהמה26. זַײן אומרײן ביזן ָאװנט

, ָאבער דורכגעשּפָאלטן זַײנען זײ ניט דורכגעשּפָאלטן בַײ איר, קלױען
איטלעכער ; זײ זַײנען אומרײן ֿפַאר אַײך, ֵגֶרה-ָאדער זי איז ניט ַמֲעֵלה
 און ַאלע װָאס גײען 27. זָאל װערן אומרײן, װָאס רירט זיך ָאן זײ ָאן

זײ זַײנען , ירֿפות װָאס גײען אױף צװישן ַאלע חי, אױף זײערע לַאּפעס
זָאל , איטלעכער װָאס רירט זיך ָאן ָאן זײער נֿבלה; אומרײן ֿפַאר אַײך

זָאל ,  און דער װָאס טרָאגט זײער נֿבלה28. זַײן אומרײן ביזן ָאװנט
רײן זַײנען זײ מאו; און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, װַאשן זַײנע קלײדער

  . ֿפַאר אַײך

ז װָאס איז אומרײן ֿפַאר אַײך צװישן די שרצים װָאס  און דָאס אי29
און די שילדקרעט , און די מױז, דָאס װיזעלע; קריכן אױף דער ערד

און , און דער לַאנדקרָאקָאדיל,  און די גרָאבמױז30; לױט אירע מינים
 דָאס 31. און דער כַאמעלעָאן, און דער זַאמדעקדעש, דער עקדעש

; ומרײן ֿפַאר אַײך צװישן ַאלע שרציםזַײנען די װָאס זַײנען א
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זָאל זַײן , איטלעכער װָאס רירט זיך ָאן זײ ָאן װען זײ זַײנען טױט
 און ַאלץ װָאס עּפעס ֿפון זײ װעט פַאלן 32. אומרײן ביזן ָאװנט

סַײ װָאסער עס איז , זָאל װערן אומרײן, דערױף װען זײ זַײנען טױט
איטלעכע , ָאדער ַא זַאק,  ֿפעלָאדער ַא, ָאדער ַא בגד, הילצערנע ּכלי

זָאל ַארַײנגעטָאן װערן אין , ּכלי װָאס דערמיט װערט געטָאן ַארבעט
 און איטלעכע 33. און װערן רײן, און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, װַאסער

זָאל ַאלץ , לײמענע ּכלי װָאס אין איר װעט ַארַײנפַאלן עּפעס ֿפון זײ
 איטלעך 34. י זָאלט איר צעברעכןאון ז, װָאס אין איר װערן אומרײן

װָאס דערױף איז געקומען , עסנװַארג דערין װָאס װערט געגעסן
און יעטװעדער געטרַאנק װָאס װערט ; זָאל װערן אומרײן, װַאסער

 און ַאלץ 35. זָאל װערן אומרײן, געטרונקען אין ַאלע ַאזעלכע ּכלים
; ל װערן אומרײןזָא, װָאס עּפעס ֿפון זײער נֿבלה װעט פַאלן דערױף

; זָאל עס צעברָאכן װערן, אױב ַא בַאקאױװן ָאדער ַא קָאכאױװן
   ָאבער 36. און אומרײן זָאלן זײ אַײך זַײן, אומרײן זַײנען זײ

זָאל בלַײבן , ַא קװַאל ָאדער ַא גרוב װּו װַאסער איז אַײנגעזַאמלט
. מרײןזָאל װערן או, נָאר דער װָאס רירט זיך ָאן ָאן זײער נֿבלה; רײן
 און אױב ֿפון זײער נֿבלה װעט פַאלן אױף װָאסער עס איז זָאמען 37

 אױב ָאבער אױֿפן 38. איז ער רײן, ֿפון זריעה װָאס װערט געזײט
און עּפעס ֿפון זײער נֿבלה , זָאמען איז ַארױֿפגעטָאן געװָארן װַאסער

  . איז ער אומרײן ֿפַאר אַײך, װעט פַאלן דערױף

ן די בהמות װָאס זַײנען ֿפַאר אַײך צום עסן װעט  און ַאז אײנע ֿפו39
זַײן אומרײן , זָאל דער װָאס רירט זיך ָאן ָאן איר נֿבלה, ַאװעקפַאלן
זָאל װַאשן זַײנע ,  און דער װָאס עסט ֿפון איר נֿבלה40. ביזן ָאװנט
און דער װָאס טרָאגט איר ; און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, קלײדער
 און 41. און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, ַײנע קלײדערזָאל װַאשן ז, נֿבלה

; איז ַאן אומװערדיקײט, יעטװעדער שרץ װָאס קריכט אױף דער ערד
און ַאלץ ,  ַאלץ װָאס גײט אױֿפן בױך42. ער זָאל ניט געגעסן װערן

ַאלע שרצים װָאס , און ַאלץ װָאס איז ֿפילֿפיסיק, װָאס גײט אױף פיר
װָארום ַאן , לט איר ניט עסןזײ זָא, קריכן אױף דער ערד
 איר זָאלט ניט ֿפַאראומװערדיקן אַײער 43. אומװערדיקײט זַײנען זײ

און איר זָאלט זיך ניט , זעל מיט קײן שרץ װָאס קריכט
 װָארום איך 44. און װערן אומרײן דורך זײ, ֿפַאראומרײניקן מיט זײ
,  הײליקאון איר זָאלט זיך הײליקן און זַײן, בין יהוה אַײער גָאט
און איר זָאלט ניט ֿפַאראומרײניקן אַײער זעל ; װָארום איך בין הײליק

 װָארום איך בין 45. מיט קײן שרץ װָאס װידמענט זיך אױף דער ערד



  ויקרא

  

יב

אַײך צו זַײן , יהוה װָאס הָאט אַײך אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִים
   .װַײל איך בין הײליק, דרום זָאלט איר זַײן הײליק; צום גָאט

און יעטװעדער , און ֿפױגלען,  דָאס איז דער דין ֿפון בהמות46
און װעגן , לעבעדיקער בַאשעפעניש װָאס װידמענט זיך אין װַאסער
 ּכדי 47, יעטװעדער בַאשעפעניש װָאס קריכט אױף דער ערד

און צװישן דער , ָאּפצושײדן צװישן אומרײנעם און רײנעם
און דער לעבעדיקער זַאך , ןלעבעדיקער זַאך װָאס מעג געגעסן װער

  .װָאס טָאר ניט געגעסן װערן

  ַתְזִריַע 
 רעד צו די 2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1

  : ַאזױ צו זָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל

זָאל זי זַײן , און געבערן ַא יִינגל, ַא ֿפרױ ַאז זי װעט געלעגן װערן
עג ֿפון דער ָאּפזונדערונג אין איר ַאזױ װי די ט; אומרײן זיבן טעג

 און אױֿפן ַאכטן טָאג זָאל געַמלט 3. קרַאנקשַאֿפט זָאל זי זַײן אומרײן
 און דרַײסיק טעג מיט דרַײ טעג 4. װערן דָאס ֿפלײש ֿפון זַײן פָארהױט

ָאן קײן הײליקער זַאך ; זָאל זי בלַײבן אין דעם בלוט ֿפון רײניקונג
ביז די , און אין הײליקטום זָאל זי ניט קומען, זָאל זי זיך ניט ָאנרירן

 אױב ָאבער זי װעט געבערן ַא 5. טעג ֿפון איר רײניקונג װערן פול
, ַאזױ װי אין איר ָאּפזונדערונג, זָאל זי זַײן אומרײן צװײ װָאכן, מײדל

און זעכציק טעג מיט זעקס טעג זָאל זי בלַײבן אין דעם בלוט ֿפון 
בַײ ַא יִינגל , י טעג ֿפון איר רײניקונג װערן פול און ַאז ד6. רײניקונג

זָאל זי ברענגען ַא יָאריקן שעּפס ֿפַאר ַא , ָאדער בַײ ַא מײדל
ֿפַאר ַא , ָאדער ַא טורטלטױב, און ַא יונגע טױב, ברַאנדָאּפֿפער
 און ער זָאל 7. צום ּכֹהן, מֹועד-צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, זינדָאּפֿפער

און זי װעט װערן ,  זַײן אױף אירמַכּפראון ,  ֿפַאר גָאטעס מקריֿב זַײן
  . רײן ֿפון איר בלוטקװַאל

. בַײ ַא יִינגל ָאדער בַײ ַא מײדל, עטָאריןמּפדָאס איז דער דין ֿפון ַא קי
זָאל זי ,  און אױב איר הַאנט ֿפַארמָאגט ניט גענוג אױף ַא לַאם8

אײנע ֿפַאר ַא , ָאדער צװײ יונגע טױבן, ױבןטנעמען צװײ טורטל
 מַכּפראון דער ּכֹהן זָאל ; און אײנע ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער, ברַאנדָאּפֿפער
  .און זי װעט װערן רײן, זַײן אױף איר
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יג
  

ַאזױ צו ,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען1
  : זָאגן

, ַאז אױף דער הױט ֿפון זַײן לַײב װעט זַײן ַא געשװילעכץ,  ַא מענטש2
און װעט װערן אױף דער הױט ֿפון זַײן , ָאדער ַא ֿפלעק, דער ַא גרינדָא

זָאל ער געברַאכט װערן צו ַאהרן , לַײב װי ַאן אױסשלָאג ֿפון צרעת
 און דער 3. ָאדער צו אײנעם ֿפון זַײנע קינדער די ּכֹהנים, דעם ּכֹהן

ב און אױ, ּכֹהן זָאל בַאקוקן דעם אױסשלָאג אױף דער הױט ֿפון לַײב
און דָאס אױסזען ֿפון , די הָאר אױֿפן אױסשלָאג איז געװָארן װַײס
איז דָאס די ּפלָאג ֿפון , דעם אױסשלָאג איז טיפער ֿפון דער הױט

זָאל ער אים מַאכן ֿפַאר , און ַאז דער ּכֹהן װעט אים זען; צרעת
 אױב ָאבער דָאס איז ַא װַײסער ֿפלעק אױף דער הױט ֿפון 4. אומרײן
און די הָאר , און זַײן אױסזען איז ניט טיפער ֿפון דער הױט, בזַײן לַײ

זָאל דער ּכֹהן אַײנשליסן דעם װָאס , אױף אים איז ניט געװָארן װַײס
 און ַאז דער ּכֹהן װעט אים 5. הָאט דעם אױסשלָאג אױף זיבן טעג

ערשט דער אױסשלָאג איז געבליבן בַײ , בַאקוקן אױֿפן זיבעטן טָאג
 דער אױסשלָאג הָאט זיך ניט ֿפַארשּפרײט אױף דער ,זַײן אױסזען

 6. זָאל אים דער ּכֹהן אַײנשליסן ַא צװײט מָאל אױף זיבן טעג, הױט
, און ַאז דער ּכֹהן װעט אים בַאקוקן אױֿפן זיבעטן טָאג ַא צװײט מָאל

און דער אױסשלָאג הָאט זיך ניט , ערשט דער אױסשלָאג איז מַאט
ַא ; זָאל אים דער ּכֹהן מַאכן ֿפַאר רײן, טֿפַארשּפרײט אױף דער הױ

 7. און זַײן רײן, און ער זָאל װַאשן זַײנע קלײדער; גרינד איז דָאס
אױב ָאבער שּפרײטן װעט זיך ֿפַארשּפרײטן דער גרינד אױף דער הױט 

זָאל ער , נָאכדעם װי ער הָאט זיך געװיזן צום ּכֹהן ֿפַאר זַײן רײניקונג
ערשט ,  און ַאז דער ּכֹהן װעט זען8. ַא צװײט מָאלזיך װַײזן צום ּכֹהן 

זָאל דער ּכֹהן אים , דער גרינד הָאט זיך ֿפַארשּפרײט אױף דער הױט
  . צרעת איז דָאס; מַאכן ֿפַאר אומרײן

זָאל ער געברַאכט ,  ַאז די ּפלָאג ֿפון צרעת װעט זַײן אױף ַא מענטשן9
ערשט ַא װַײסע , ען און ַאז דער ּכֹהן װעט ז10. װערן צום ּכֹהן

און זי הָאט ֿפַארקערט די הָאר אין , געשװילעכץ איז אױף דער הױט
 11, און ַאן ָאנװּוקס ֿפון װילדֿפלײש איז אױף דער געשװילעכץ, װַײס

און דער ּכֹהן , איז דָאס ַאן ַאלטע צרעת אױף דער הױט ֿפון זַײן לַײב
װָארום , ַײנשליסןער דַארף אים ניט א; זָאל אים מַאכן ֿפַאר אומרײן
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 און אױב אױסברעכן װעט אױסברעכן די צרעת 12. ער איז אומרײן
און די צרעת װעט בַאדעקן די גַאנצע הױט ֿפון דעם , אױף דער הױט

װּו נָאר די אױגן ֿפון , װָאס הָאט דעם אױסשלָאג ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס
 די צרעת הָאט ערשט, ַאז דער ּכֹהן װעט זען,  איז13, ּכֹהן גיבן ַא קוק

זָאל ער מַאכן דעם װָאס הָאט דעם , בַאדעקט זַײן גַאנצן לַײב
 14. איז ער רײן, ער איז אין גַאנצן געװָארן װַײס; אױסשלָאג ֿפַאר רײן

זָאל ער , ָאבער דעם טָאג װָאס עס בַאװַײזט זיך אױף אים װילדֿפלײש
זָאל ער , ײש און ַאז דער ּכֹהן װעט זען דָאס װילדֿפל15. װערן אומרײן

צרעת איז ; װילדֿפלײש דָאס איז אומרײן; אים מַאכן ֿפַאר אומרײן
זָאל ,  אױב ָאבער דָאס װילדֿפלײש װעט װידער װערן װַײס16. דָאס

ערשט ,  און ַאז דער ּכֹהן װעט אים בַאקוקן17. ער קומען צום ּכֹהן
זָאל דער ּכֹהן מַאכן דעם װָאס , דער אױסשלָאג איז געװָארן װַײס

  . ער איז רײן; ֿפַאר רײן, הָאט דעם אױסשלָאג

און , ַאז בַײ אים אױף זַײן הױט װעט זַײן ַאן אױסשיט,  און ַא לַײב18
 און אױף דעם ָארט ֿפון דעם אױסשיט 19, ער װעט ֿפַארהײלט װערן

, ָאדער ַא רױטלעך װַײסער ֿפלעק, װעט װערן ַא װַײסע געשװילעכץ
ערשט ,  און ַאז דער ּכֹהן װעט זען20. ןזָאל ער בַאװיזן װערן צום ּכֹה

און די הָאר , דָאס אױסזען דערֿפון איז נידעריקער ֿפון דער הױט
די ; זָאל דער ּכֹהן אים מַאכן ֿפַאר אומרײן, דערױף איז געװָארן װַײס

װָאס הָאט אױסגעברָאכן אױף דעם , ּפלָאג ֿפון צרעת איז דָאס
ערשט װַײסע הָאר ,  בַאקוקן און ַאז דער ּכֹהן װעט עס21. אױסשיט

און עס , און עס איז ניט נידעריקער ֿפון דער הױט, איז דערױף ניטָא
 אױב 22. זָאל אים דער ּכֹהן אַײנשליסן אױף זיבן טעג, איז מַאט

זָאל דער , ָאבער שּפרײטן װעט עס זיך ֿפַארשּפרײטן אױף דער הױט
 און אױב דער 23. סדי ּפלָאג איז דָא; ּכֹהן אים מַאכן ֿפַאר אומרײן
איז דָאס , ער הָאט זיך ניט ֿפַארשּפרײט, ֿפלעק שטײט אױף זַײן ָארט
  . און דער ּכֹהן זָאל אים מַאכן ֿפַאר רײן, דער צײכן ֿפון דעם אױסשיט

און , ַאז אױף זַײן הױט װעט זַײן ַא ברען ֿפון ֿפַײער,  ָאדער ַא לַײב24
 רױטלעך װַײסער ָאדער ַא דער ָאנװּוקס ֿפון דעם ברען װעט װערן ַא

ערשט די הָאר , בַאקוקן און דער ּכֹהן װעט עס 25, װַײסער ֿפלעק
און דָאס אױסזען דערֿפון איז , אױף דעם ֿפלעק איז געװָארן װַײס

איז דָאס ַא צרעת װָאס הָאט אױסגעברָאכן , טיפער ֿפון דער הױט
די ּפלָאג ֿפון ; און דער ּכֹהן זָאל אים מַאכן ֿפַאר אומרײן, אױֿפן ברען

ערשט ,  אױב ָאבער דער ּכֹהן װעט עס בַאקוקן26. צרעת איז דָאס
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און עס איז ניט נידעריקער ֿפון , װַײסע הָאר איז אױֿפן פלעק ניטָא
ל אים דער ּכֹהן אַײנשליסן אױף זיבן ָאז, און עס איז מַאט, דער הױט

אױב ; ָאג און דער ּכֹהן זָאל אים בַאקוקן אױֿפן זיבעטן ט27. טעג
זָאל אים דער ּכֹהן , שּפרײטן הָאט עס זיך ֿפַארשּפרײט אױף דער הױט

 אױב ָאבער דער 28. די ּפלָאג ֿפון צרעת איז דָאס; מַאכן ֿפַאר אומרײן
עס הָאט זיך ניט ֿפַארשּפרײט אױף דער , ֿפלעק שטײט אױף זַײן ָארט

און , רעןאיז דָאס ַא געשװילעכץ ֿפון דעם ב, און עס איז מַאט, הױט
װָארום דער צײכן ֿפון דעם ברען ; דער ּכֹהן זָאל אים מַאכן ֿפַאר רײן

  . איז דָאס

ַאז בַײ זײ װעט זַײן ַאן אױסשלָאג אױֿפן ,  און ַא מַאן ָאדער ַא ֿפרױ29
 און דער ּכֹהן װעט בַאקוקן דעם 30, קָאּפ ָאדער אין בָארד

, ֿפון דער הױטערשט דָאס אױסזען דערֿפון איז טיפער , אױסשלָאג
זָאל דער ּכֹהן אים מַאכן ֿפַאר , און דערױף איז געלע דינע הָאר

צרעת ֿפון קָאּפ ָאדער ֿפון בָארד , שלעכטע קרעץ איז דָאס; אומרײן
 און ַאז דער ּכֹהן װעט בַאקוקן דעם אױסשלָאג ֿפון די 31. איז דָאס

, ױטערשט זַײן אױסזען איז ניט טיפער ֿפון דער ה, שלעכטע קרעץ
זָאל דער ּכֹהן אַײנשליסן דעם , און שװַארצע הָאר איז דערױף ניטָא

 32. אױף זיבן טעג, װָאס הָאט דעם אױסשלָאג ֿפון די שלעכטע קרעץ
, און ַאז דער ּכֹהן װעט בַאקוקן דעם אױסשלָאג אױֿפן זיבעטן טָאג

און געלע הָאר , ערשט די שלעכטע קרעץ הָאבן זיך ניט ֿפַארשּפרײט
און דָאס אױסזען ֿפון די שלעכטע קרעץ איז ניט , ערױף ניטָאאיז ד

און די שלעכטע קרעץ ,  זָאל ער זיך ָאּפגָאלן33, טיפער ֿפון דער הױט
און דער ּכֹהן זָאל אַײנשליסן דעם װָאס הָאט די ; זָאל ער ניט ָאּפגָאלן

 און ַאז דער ּכֹהן 34. שלעכטע קרעץ ַא צװײט מָאל אױף זיבן טעג
ערשט די , קוקן די שלעכטע קרעץ אױֿפן זיבעטן טָאגװעט בַא

און זײער , שלעכטע קרעץ הָאבן זיך ניט ֿפַארשּפרײט אױף דער הױט
זָאל אים דער ּכֹהן מַאכן ֿפַאר , אױסזען איז ניט טיפער ֿפון דער הױט

 אױב ָאבער 35. און זַײן רײן, און ער זָאל װַאשן זַײנע קלײדער; רײן
ַארשּפרײטן די שלעכטע קרעץ אױף דער הױט שּפרײטן װעלן זיך ֿפ

ערשט די ,  און דער ּכֹהן װעט אים בַאקוקן36, גננָאך זַײן רײניקו
דַארף דער ּכֹהן , שלעכטע קרעץ הָאבן זיך ֿפַארשּפרײט אױף דער הױט

 אױב ָאבער די שלעכטע 37. ער איז אומרײן: ניט זוכן קײן געלע הָאר
און שװַארצע הָאר איז , ױסזעןקרעץ זַײנען געבליבן בַײ זײער א

ער איז ; זַײנען די שלעכטע קרעץ ֿפַארהײלט, אױסגעװַאקסן דערױף
  . און דער ּכֹהן זָאל אים מַאכן ֿפַאר רײן, רײן
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ער איז ; הָאט ער ַא ּפליך, ַאז זַײן קָאּפ װעט אױסקריכן,  און ַא מַאן40
, ון זַײן ּפנים און אױב זַײן קָאּפ װעט אױסקריכן צו דער זַײט ֿפ41. רײן

 אױב ָאבער אױף דעם 42. ער איז רײן; הָאט ער ַא פָאדערּפליך
הינטערּפליך ָאדער אױף דעם פָאדערּפליך װעט זַײן ַא רױטלעך 

איז דָאס ַא צרעת װָאס ברעכט אױס אױף זַײן , װַײסער אױסשלָאג
 און ַאז דער ּכֹהן װעט 43. פָאדערּפליך ָאדער אױף זַײן הינטערּפליך

ערשט די געשװילעכץ ֿפון דעם אױסשלָאג איז רױטלעך ,  בַאקוקןאים
ַאזױ װי דָאס , װַײס אױף זַײן הינטערּפליך ָאדער אױף זַײן פָאדערּפליך

 איז ער ַא מַאן ַא 44, אױסזען ֿפון צרעת אױף דער הױט ֿפון לַײב
ער ; ֿפַאר אומרײן זָאל אים מַאכן דער ּכֹהן; אומרײן איז ער; מצֹורע
  . י ּפלָאג אױף זַײן קָאּפהָאט ד

זַײנע קלײדער זָאלן ,  און דער מצֹורע װָאס די ּפלָאג איז אױף אים45
און זַײן אױבערשטע , און זַײן קָאּפ זָאל זַײן ֿפַארװַאקסן, זַײן צעריסן

 ַאלע 46. זָאל ער אױסרוֿפן» !טמא! טמא«און , ליּפ זָאל ער ֿפַארדעקן
אומרײן איז ; זָאל ער זַײן אומרײן, טעג װָאס די ּפלָאג איז אױף אים

  . ונגינאױסן לַאגער זָאל זַײן זַײן װו, ַאלײן זָאל ער זיצן; ער

אין ַא װָאלענעם ,  און ַאז די ּפלָאג ֿפון צרעת װעט זַײן אין ַא בגד47
ָאדער ,  ָאדער אין גרונטװעב48, ָאדער אין ַא ֿפלַאקסענעם בגד, בגד

ָאדער אין , ָאדער אין ַא ֿפעל, צי ֿפון װָאל, ֿפון ֿפלַאקס, אין דורכװַארף
 אן דער אױסשלָאג װעט זַײן 49; װָאסער עס איז ַארבעט ֿפון ֿפעל

ָאדער אין , ָאדער אין דעם ֿפעל, גרינלעך ָאדער רױטלעך אין דעם בגד
ָאדער אין װָאסער עס , ָאדער אין דעם דורכװַארף, דעם גרונטװעב
און עס זָאל בַאװיזן , י ּפלָאג ֿפון צרעתאיז דָאס ד, איז זַאך ֿפון ֿפעל
,  און ַאז דער ּכֹהן װעט בַאקוקן דעם אױסשלָאג50. װערן צום ּכֹהן

. אױף זיבן טעג, זָאל ער אַײנשליסן דָאס װָאס הָאט דעם אױסשלָאג
ַאז דער ,  און ַאז ער װעט זען דעם אוסישלָאג אױֿפן זיבעטן טָאג51

ָאדער אין דעם ,  אין דעם בגדאױסשלָאג הָאט זיך ֿפַארשּפרײט
 װָאס –ָאדער אין דעם ֿפעל , ָאדער אין דעם דורכװַארף, גרונטװעב

 איז דער אױסשלָאג –נָאר ֿפַאר ַאן ַארבעט עס איז געמַאכט ֿפון ֿפעל 
 און מע זָאל ֿפַארברענען דעם 52. אומרײן איז ער; ַאן עסיקע צרעת

ֿפון װָאל צי ֿפון , װַארףָאדער דעם דורכ, ָאדער דעם גרונטװעב, בגד
ָאדער װָאס נָאר ֿפַאר ַא זַאך ֿפון ֿפעל װָאס דער אױסשלָאג , ֿפלַאקס

אין ֿפַײער מוז ; װָארום ַאן עסיקע צרעת איז דָאס; װעט זַײן דערין
ערשט דער ,  אױב ָאבער דער ּכֹהן װעט זען53. עס ֿפַארברענט װערן
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יד

ָאדער אין דעם , ם בגדאױסשלָאג הָאט זיך ניט ֿפַארשּפרײט אין דע
ָאדער אין װָאסער עס איז זַאך , אין דעם דורכװַארף רָאדע, גרונטװעב
 זָאל דער ּכֹהן הײסן מע זָאל װַאשן דָאס װָאס דער 54, ֿפון ֿפעל

און ער זָאל עס אַײנשליסן ַא צװײט מָאל אױף , אױסשלָאג איז דערין
 װי מע הָאט נָאכדעם,  און ַאז דער ּכֹהן װעט זען55. זיבן טעג

ערשט דער אױסשלָאג הָאט ניט געביטן , געװַאשן דעם אױסשלָאג
איז דָאס , הגם דער אױסשלָאג הָאט זיך ניט ֿפַארשּפרײט, זַײן ָאנבליק

, ַאן אױסעסונג איז דָאס. אין ֿפַײער זָאלסטו עס ֿפַארברענען; אומרײן
 און 56. סַײ אױף דער רעכטער, סַײ דָאס איז אױף דער לינקער זַײט

 אױסשלָאג איז געװָארן מַאט רערשט דע, אױב דער ּכֹהן װעט זען
זָאל ער אים ַארָאּפרַײסן ֿפון דעם , נָאכדעם װי מע הָאט אים געװַאשן

ָאדער ֿפון דעם , ָאדער ֿפון דעם גרונטװעב,  דעם ֿפעלֿפוןָאדער , בגד
,  און אױב ער װעט זיך װידער בַאװַײזן אין דעם בגד57. דורכװַארף

ָאדער אין , ָאדער אין דעם דורכװַארף, ָאדער אין דעם גרונטװעב
זָאלסטו אין ֿפַײער ;  ברעכט דָאס אױס–װָאסער עס איז זַאך ֿפון ֿפעל 

,  און דער בגד58. ֿפַארברענען דָאס װָאס דער אױסשלָאג איז דערין
ָאדער װָאסער עס איז ,  דורכװַארףר דערָאדע, ָאדער דער גרונטװעב

װָאס דו װעסט װַאשן און דער אױסשלָאג װעט זיך , ן ֿפעלזַאך ֿפו
  . און זַײן רײן, זָאל געװַאשן װערן ַא צװײט מָאל, ָאּפטָאן דערֿפון

 דָאס איז דער דין ֿפון דער ּפלָאג ֿפון צרעת אין ַא בגד ֿפון װָאל 59
ָאדער אין , ָאדער אין דורכװַארף,  אין גרונטװעברָאדע, ָאדער ֿפלַאקס

ָאדער דָאס צו , דָאס צו מַאכן ֿפַאר רײן,  עס איז זַאך ֿפון ֿפעלװָאסער
  .מַאכן ֿפַאר אומרײן

  מצֹורע 
 דָאס זָאל 2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1

ער זָאל : זַײן דער דין ֿפון מצֹורע אין טָאג ֿפון זַײן רײניקונג
ל ַארױסגײן אױסן  און דער ּכֹהן זָא3. געברַאכט װערן צום ּכֹהן

ערשט די ּפלָאג ֿפון צרעת איז , און ַאז דער ּכֹהן װעט זען, לַאגער
 זָאל דער ּכֹהן הײסן מע זָאל נעמען ֿפַאר 4, ֿפַארהײלט אױֿפן מצֹורע

און , עןֿפױגלדעם װָאס רײניקט זיך צװײ לעבעדיקע רײנע 
הן זָאל  און דער ּכ5ֹ. גרָאז-און ֵאזֹוֿב, און װערמילרױט, צעדערהָאלץ

הײסן מע זָאל שעכטן אײן ֿפױגל אין ַא לײמענער ּכלי איבער 
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און , אים זָאל ער נעמען,  דעם לעבעדיקן ֿפױגל6. לעבעדיקע װַאסער
און , גרָאז-און דָאס ֵאזֹוֿב, און דָאס װערמילרױט, דָאס צעדערהָאלץ

אַײנטונקען זײ און דעם לעבעדיקן ֿפױגל אין דעם בלוט ֿפון דעם 
 און 7. װָאס איז געשָאכטן געװָארן איבערן לעבעדיקן װַאסערֿפױגל 

זיבן , ער זָאל שּפריצן אױף דעם װָאס רײניקט זיך ֿפון דער צרעת
און ער זָאל ַאװעקלָאזן דעם לעבעדיקן ;און אים מַאכן רײן, מָאל

זָאל װַאשן ,  און דער װָאס רײניקט זיך8. ֿפױגל אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד
און זיך בָאדן אין , ון ָאּפגָאלן זַײנע גַאנצע הָארא, זַײנע קלײדער

, און דערנָאך מעג ער ַארַײנקומען אין לַאגער; און װערן רײן, װַאסער
 און עס זָאל 9. ָאבער ער זָאל זיצן דרױסן ֿפון זַײן געצעלט זיבן טעג

, זַײן קָאּפ, זָאל ער ָאּפגָאלן זַײנע גַאנצע הָאר, זַײן אױֿפן זיבעטן טָאג
 זַײנע גַאנצע הָאר –און די ברעמען ֿפון זַײנע אױגן , ן זַײן בָארדאו

און בָאדן זַײן לַײב , און ער זָאל װַאשן זַײנע קלײדער; זָאל ער ָאּפגָאלן
 און אױֿפן ַאכטן טָאג זָאל ער נעמען 10. און זַײן רײן, אין װַאסער

און , ֿפעלעראון אײן שָאף ַא יָאריקע ָאן ַא , צװײ שעּפסן ָאן ַא ֿפעלער
און , ֿפַארמישט מיט אײל, דרַײ צענטל זעמלמעל ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער

זָאל ַאװעקשטעלן דעם ,  און דער ּכֹהן װָאס רײניקט11. אײן לֹוג אײל
- בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, ֿפַאר גָאט, און זײ, מַאן װָאס רײניקט זיך

און אים ברענגען ֿפַאר  און דער ּכֹהן זָאל נעמען אײן שעּפס 12. מֹועד
און ער זָאל זײ אױֿפהײבן ַאן , ַא שולדָאּפֿפער מיט דעם לֹוג אײל

 און ער זָאל שעכטן דעם שעּפס אין דעם 13. אױֿפהײבוגן ֿפַאר גָאט
אין ַא , ָארט װּו מע שעכט דָאס זינדָאּפֿפער און דָאס ברַאנדָאּפֿפער

ער איז דָאס שולדָאּפֿפער װָארום ַאזױ װי דָאס זינדָאּפֿפ; הײליקן ָארט
 און דער ּכֹהן זָאל 14. ַא הײליקסטע הײליקײט איז דָאס; ֿפַארן ּכֹהן

און דער ּכֹהן זָאל ַארױֿפטָאן , נעמען ֿפון דעם בלוט ֿפון שולדָאּפֿפער
און אױֿפן , אױֿפן רעכטן אױערלעּפל ֿפון דעם װָאס רײניקט זיך

. ן דױמען ֿפון זַײן רעכטן פוסאון אױֿפ, דױמען ֿפון זַײן רעכטער הַאנט
און ַארױֿפגיסן אױף ,  און דער ּכֹהן זָאל נעמען ֿפון דעם לֹוג אײל15

 און דער ּכֹהן זָאל אַײנטונקען 16. דער לינקער הַאנטֿפלעך ֿפון ּכֹהן
, זַײן רעכטן פינגער אין דעם אײל װָאס אױף זַײן לינקער הַאנטֿפלעך

 17. ן פינגער זיבן מָאל ֿפַאר גָאטאון שּפריצן ֿפון דעם אײל מיט זַײ
און ֿפון דעם רעשט אײל װָאס אױף זַײן הַאנטֿפלעך זָאל דער ּכֹהן 

און , ַארױֿפטָאן אױֿפן רעכטן אױערלעּפל ֿפון דעם װָאס רײניקט זיך
און אױֿפן דױמען ֿפון זַײן , אױֿפן דױמען ֿפון זַײן רעכטער הַאנט

 און װָאס בלַײבט 18. ּפֿפעראיבערן בלוט ֿפון שולדָא, רעכטן פוס
זָאל ער , איבער ֿפון דעם אײל װָאס אױף דעם ּכֹהנס הַאנטֿפלעך
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און דער ּכֹהן זָאל ; ַארױֿפטָאן אױֿפן קָאּפ ֿפון דעם װָאס רײניקט זיך
 און דער ּכֹהן זָאל מַאכן דָאס 19.  זַײן אױף אים ֿפַאר גָאטמַכּפר

 װָאס רײניקט זיך ֿפון זַײן  זַײן אױף דעםמַכּפראון , זינדָאּפֿפער
 20.  זָאל ער שעכטן דָאס ברַאנדָאּפֿפערנָאךאון דער; אומרײניקײט

און דער ּכֹהן זָאל אױסברענגען דָאס ברַאנדָאּפֿפער און דָאס 
און ,  זַײן אױף איםמַכּפראון דער ּכֹהן זָאל ; שּפַײזָאּפֿפער אױֿפן מזבח

  . ער װעט זַײן רײן

זָאל ער , און זַײן הַאנט ֿפַארמָאגט ניט, רים און אױב ער איז ָא21
 צו מַכּפר, ֿפַאר ַאן אױֿפהײבונג, ַא שולדָאּפֿפער, נעמען אײן שעּפס

ֿפַאר , און אײן צענטל זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל, זַײן אױף אים
ָאדער ,  און צװײ טורטלטױבן22; און ַא לֹוג אײל, ַא שּפַײזָאּפֿפער
און אײנע זָאל זַײן ַא ; װי זַײן הַאנט ֿפַארמָאגטלױט , צװײ יונגע טױבן

 און ער זָאל זײ ברענגען 23. און אײנע ַא ברַאנדָאּפֿפער, זינדָאּפֿפער
-צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, אױֿפן ַאכטן טָאג ֿפון זַײן רײניקונג צום ּכֹהן

 און דער ּכֹהן זָאל נעמען דעם שעּפס ֿפון 24. ֿפַאר גָאט, מֹועד
און דער ּכֹהן זָאל זײ אױֿפהײבן ַאן , און דעם לֹוג אײל, ּפֿפערשולדָא

 און ער זָאל שעכטן דעם שעּפס ֿפון 25. אױֿפהײבונג ֿפַאר גָאט
און דער ּכֹהן זָאל נעמען ֿפון דעם בלוט ֿפון ; שולדָאּפֿפער
און ַארױֿפטָאן אױֿפן רעכטן אױערלעּפל ֿפון דעם װָאס , שולדָאּפֿפער
און אױֿפן , ון אױֿפן דױמען ֿפון זַײן רעכטער הַאנטא, רײניקט זיך

 און ֿפון דעם אײל זָאל דער ּכֹהן 26. דױמען ֿפון זַײן רעכטן פוס
 און דער ּכֹהן 27. ַארױֿפגיסן אױף דער לינקער הַאנטֿפלעך ֿפון ּכֹהן

זָאל שּפריצן מיט זַײן רעכטן פינגער ֿפון דעם אײל װָאס אױף זַײן 
 און דער ּכֹהן זָאל 28. זיבן מָאל ֿפַאר גָאט, לינקער הַאנטֿפלעך

ַארױֿפטָאן ֿפון דעם אײל װָאס אױף זַײן הַאנטֿפלעך אױֿפן רעכטן 
און אױֿפן דױמען ֿפון זַײן , אױערלעּפל ֿפון דעם װָאס רײניקט זיך

אין דעם ָארט , כטן פוסעאון אױֿפן דױמען ֿפון זַײן ר, רעכטער הַאנט
 און װָאס בלַײבט איבער ֿפון דעם 29. ָאּפֿפערֿפון דעם בלוט ֿפון שולד

זָאל ער ַארױֿפטָאן אױֿפן קָאּפ , אײל װָאס אױף דעם ּכֹהנס הַאנטֿפלעך
 און 30.  צו זַײן אױף אים ֿפַאר גָאטמַכּפר, ֿפון דעם װָאס רײניקט זיך

 –ָאדער ֿפון די יונגע טױבן , ער זָאל מַאכן אײנע ֿפון די טורטלטױבן
 – ַאזױ װי זַײן הַאנט ֿפַארמָאגט 31; ן הַאנט ֿפַארמָאגטֿפון װָאס זַײ

מיט דעם , און אײנע ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער, אײנע ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער
 זַײן אױף דעם װָאס רײניקט מַכּפראון דער ּכֹהן זָאל ; שּפַײזָאּפֿפער
  . זיך ֿפַאר גָאט
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, די ּפלָאג ֿפון צרעת דָאס איז דער דין ֿפון דעם װָאס אױף אים איז 32
  . װָאס זַײן הַאנט ֿפַארמָאגט ניט בַײ זַײן רײניקונג

  : ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען33

 ַאז איר װעט קומען אין לַאנד ּכַנַען װָאס איך גיב אַײך צום 34
ז ֿפון און איך װעל ברענגען ַא ּפלָאג ֿפון צרעת אין ַא הױ, אײגנטום

 זָאל קומען דער װָאס דָאס הױז 35, דעם לַאנד ֿפון אַײער אײגנטום
ַאזױ : ַאזױ צו זָאגן, און ער זָאל דערצײלן דעם ּכֹהן, געהערט צו אים

 און דער ּכֹהן זָאל 36. װי ַאן אױסשלָאג װַײזט מיר אױס אין הױז
ױז אײדער דער ּכֹהן װעט קומען ההײסן מע זָאל אױסרַאמען דָאס 

ּכדי ַאלץ װָאס אין הױז זָאל ניט װערן , קוקן דעם אױסשלָאגבַא
 און 37. און דערנָאך זָאל דער ּכֹהן קומען בַאקוקן דָאס הױז; אומרײן

ערשט דער אױסשלָאג אױף די , ַאז ער װעט בַאקוקן דעם אױסשלָאג
און זײער , װענט ֿפון הױז איז גרינלעכע און רױטלעכע גריבלעך

 זָאל דער ּכֹהן ַארױסגײן 38, ער ֿפון דער װַאנטאױסזען איז נידעריק
און ֿפַארשליסן דָאס הױז אױף זיבן , ֿפון הױז אין אַײנגַאנג ֿפון הױז

און ַאז ער ,  און דער ּכֹהן זָאל צוריקקומען אױֿפן זיבעטן טָאג39. טעג
ערשט דער אױסשלָאג הָאט זיך ֿפַארשּפרײט אױף די װענט , װעט זען
ל דער ּכֹהן הײסן מע זָאל ַארױסנעמען די שטײנער  זָא40, ֿפון הױז

און מע זָאל זײ ַאװעקװַארֿפן , װָאס אױף זײ איז דער אױסשלָאג
 און דָאס הױז זָאל ער לָאזן 41. אױסן שטָאט אין ַאן אומרײנעם ָארט
און די לײם װָאס מע הַאקט , ַארומהַאקן ֿפון אינעװײניק רונד ַארום

 42. ן שטָאט אין ַאן אומרײנעם ָארטזָאל מען אױסשיטן אױס, אױס
און ַארַײנשטעלן אױף דעם , און מע זָאל נעמען ַאנדערע שטײנער

און , און מע זָאל נעמען ַאנדערע לײם, ָארט ֿפון יענע שטײנער
 און אױב דער אױסשלָאג װעט װידער 43. ֿפַארקלעּפן דָאס הױז

, י שטײנעראױסברעכן אין הױז נָאכדעם װי מע הָאט ַארױסגענומען ד
 און דער ּכֹהן 44, און נָאכן ֿפַארקלעּפן, און נָאכן ַארומהַאקן דָאס הױז

ערשט דער אױסשלָאג הָאט זיך ֿפַארשּפרײט אין , װעט קומען און זען
 און 45. אומרײן איז דָאס; איז דָאס ַאן עסיקע צרעת אין הױז, הױז

און די , לץאון זַײן הָא, זַײנע שטײנער, מע זָאל צעברעכן דָאס הױז
און ַארױסטרָאגן אױסן שטָאט אין ַאן , גַאנצע לײם ֿפון הױז

 און דער װָאס קומט ַארַײן אין הױז ַאלע טעג 46. אומרײנעם ָארט
 און 47. זָאל זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, װָאס מע הַאלט עס ָאּפגעשלָאסן
און דער ; זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, דער װָאס ליגט אין דעם הױז



  ויקרא

  

טו

 און אױב 48. זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, ָאס עסט אין דעם הױזװ
ערשט דער אױסשלָאג , קומען װעט קועמן דער ּכֹהן און װעט זען

זָאל , הָאט זיך ניט ֿפַארשּפרײט אין הױז נָאכן ֿפַארקלעּפן דָאס הױז
װָארום דער אױסשלָאג הָאט זיך , דער ּכֹהן מַאכן דָאס הױז ֿפַאר רײן

צװײ ,  און ער זָאל נעמען אױף צו רײניקן דָאס הױז49. ֿפַארהײלט
 און 50. גרָאז-און ֵאזֹוֿב, און װערמילרױט, און צעדערהָאלץ, ֿפױגלען

ער זָאל שעכטן אײן ֿפױגל אין ַא לײמענער ּכלי איבער לעבעדיקע 
- און דָאס ֵאזֹוֿב,  און ער זָאל נעמען דָאס צעדערהָאלץ51. װַאסער
און ער זָאל , און דעם לעבעדיקן ֿפױגל, מילרױטאון דָאס װער, גרָאז

און , זײ אַײנטונקען אינעם בלוט ֿפון דעם געשָאכטענעם ֿפױגל
 און 52. און שּפריצן אױֿפן הױז זיבן מָאל, אינעם לעבעדיקן װַאסער

און מיטן , ער זָאל רײניקן דָאס הױז מיטן בלוט ֿפון דעם ֿפױגל
און מיטן , עדיקן ֿפױגלאון מיטן לעב, לעבעדיקן װַאסער

 און ער 53. און מיטן װערמילרױט, גרָאז-און מיטן ֵאזֹוֿב, צעדערהָאלץ
זָאל ַאװעקלָאזן דעם לעבעדיקן ֿפױגל אױסן שטָאט אױֿפן ֿפרַײען 

  . און עס װעט זַײן רײן,  זַײן אױֿפן הױזמַכּפראון ער זָאל ; ֿפעלד

און ֿפַאר , ון צרעת דָאס איז דער דין ֿפַאר יעטװעדער ּפלָאג ֿפ54
 56, און ֿפַאר ַא הױז,  און ֿפַאר צרעת ֿפון ַא בגד55, שלעכטע קרעץ

 ּכדי 57; און ֿפַאר ַא ֿפלעק, און ֿפַאר ַא גרינד, און ֿפַאר ַא געשװילעכץ
דָאס איז דער . און װען עס איז רײן, צו לערנען װען עס איז אומרײן

  .דין ֿפון צרעת

  

ַאזױ צו , ט צו משהן און צו ַאהרֹנען און גָאט הָאט גערעד1
און איר זָאלט זָאגן ,  רעדט צו די קינדער ֿפון יׂשראל2: זָאגן

  : צו זײ

איז זַײן , ַאז ער װעט זַײן ֿפלוסיק ֿפון זַײן לַײב, יעטװעדער מַאן
 און דָאס זָאל זַײן זַײן אומרײנקײט אין זַײן 3. ֿפליסונג אומרײן

סַײ זַײן לַײב איז , ט מיט זַײן ֿפליסונגסַײ זַײן לַײב רינ: ֿפליסונג
 איטלעך 4. איז דָאס זַײן אומרײנקײט, ֿפַארשטָאּפט ֿפון זַײן ֿפליסונג

, זָאל זַײן אומרײן, געלעגער װָאס דער ֿפלוסיקער װעט דערױף ליגן
 און 5. זָאל זַײן אומרײן, און איטלעכע זַאך װָאס ער װעט דערױף זיצן

זָאל װַאשן זַײנע , רירן ָאן זַײן געלעגערַא מַאן װָאס װעט זיך ָאנ
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 6. און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, און זיך בָאדן אין װַאסער, קלײדער
און דער װָאס זיצט אױף ַא זַאך װָאס דער ֿפלוסיקער איז דערױף 

און זַײן , און זיך בָאדן אין װַאסער, זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, געזעסן
דער װָאס רירט זיך ָאן ָאן דעם לַײב ֿפון  און 7. אומרײן ביזן ָאװנט

און , און זיך בָאדן אין װַאסער, זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, ֿפלוסיקן
 און ַאז דער ֿפלוסיקער װעט ַארױֿפשּפַײען 8. זַײן אומרײן ביזן ָאװנט

און זיך בָאדן אין , זָאל יענער װַאשן זַײנע קלײדער, אױף ַא רײנעם
 און יעטװעדער רַײטזַאך װָאס 9. ן ביזן ָאװנטאון זַײן אומרײ, װַאסער

 און 10. זָאל זַײן אומרײן, דער ֿפלוסיקער װעט רַײטן דערױף
ס איז געװען אונטער עאיטלעכער װָאס רירט זיך ָאן ָאן װָאס נָאר 

זָאל , און דער װָאס טרָאגט עס; זָאל זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, אים
און זַײן אומרײן ביזן ,  אין װַאסעראון זיך בָאדן, װַאשן זַײנע קלײדער

, און איטלעכער װָאס דער ֿפלוסיקער װעט זיך ָאן אים ָאנרירן. ָאװנט
זָאל װַאשן , ַאװּו ער הָאט ניט ָאּפגעשװענקט זַײנע הענט אין װַאסער

. און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, און זיך בָאדן אין װַאסער, זַײנע קלײדער
, ס דער ֿפלוסיקער װעט זיך ָאן איר ָאנרירן און ַא לײמענע ּכלי װָא12

און יעטװעדער הילצערנע ּכלי זָאל ; זָאל צעברָאכן װערן
  . ָאּפגעשװענקט װערן אין װַאסער

זָאל ער ,  און ַאז דער ֿפלוסיקער װעט רײן װערן ֿפון זַײן ֿפליסונג13
און , און װַאשן זַײנע קלײדער, זיך צײלן זיבן טעג ֿפון זַײן רײן װערן

 און אױֿפן 14. און זַײן רײן, בָאדן זַײן לַײב אין לעבעדיקע װַאסער
ָאדער צװײ יונגע , ַאכטן טָאג זָאל ער זיך נעמען צװײ טורטלטױבן

, מֹועד-און ער זָאל קומען ֿפַאר גָאט צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, טױבן
 און דער ּכֹהן זָאל זײ מַאכן אײנע ַא 15. און זײ געבן צום ּכֹהן

 זַײן מַכּפראון דער ּכֹהן זָאל , און אײנע ַא ברַאנדָאּפֿפער, דָאּפֿפערזינ
  . אױף אים ֿפַאר גָאט ֿפון װעגן זַײן ֿפליסונג

זָאל , ַאז ֿפון אים װעט ַארױסגײן ַא ֿפלוס ֿפון זָאמען,  און ַא מַאן16
 17. און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, ער בָאדן אין װַאעסר זַײן גַאנצן לַײב

װָאס דערױף װעט זַײן , און יעטװעדער ֿפעל,  יעטװעדער בגדאון
און זַײן אומרײן , זָאל געװַאשן װערן אין װַאסער, ֿפלוס ֿפון זָאמען

ַאז ַא מַאן װעט ליגן מיט איר ַא בַײשלָאף ,  און ַא ֿפרױ18. ביזן ָאװנט
און זַײן אומרײן ביזן , זָאלן זײ זיך בָאדן אין װַאסער, ֿפון זָאמען

  . נטָאװ
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 בלוט װעט זַײן איר ֿפליסונג –ַאז זי װעט זַײן ֿפלוסיק ,  און ַא ֿפרױ19
און ,  זָאל זי זיבן טעג זַײן אין איר ָאּפזונדערונג–ֿפון איר לַײב 

 20. זָאל זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, איטלעכער װָאס רירט זיך ָאן איר ָאן
זָאל זַײן , רונגאון ַאלץ װָאס זי װעט ליגן דערױף אין איר ָאּפזונדע

 און 21. זָאל זַײן אומרײן, און ַאלץ װָאס זי װעט זיצן דערױף; אומרײן
זָאל װַאשן זַײנע , איטלעכער װָאס רירט זיך ָאן ָאן איר געלעגער

 22. און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, און זיך בָאדן אין װַאסער, קלײדער
 װָאס זי זיצט און איטלעכער װָאס רירט זיך ָאן ָאן עּפעס ַא זַאך

און זַײן , און זיך בָאדן אין װַאסער, זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, דערױף
 ַאֿפילו אױב ער איז אױף דעם געלעגער ָאדער 23. אומרײן ביזן ָאװנט

, װען ער רירט זיך ָאן דעם ָאן, אױף דער זַאך װָאס זי זיצט דערױף
גן װעט ליגן מיט  און אױב לי24. זָאל ער נָאר זַײן אומרײן ביזן ָאװנט

זָאל ער זַײן , און איר אומרײניקײט װעט זַײן אױף אים, איר ַא מַאן
, און איטלעך געלעגער װָאס ער װעט ליגן דערױף, אומרײן זיבן טעג
  . זָאל זַײן אומרײן

ניט אין , ַאז איר בלוטֿפליסונג װעט ֿפליסן ֿפיל טעג,  און ַא ֿפרױ25
 ָאדער זי װעט זַײן ֿפלוסיק איבער ,דער צַײט ֿפון איר ָאּפזונדערונג
ר עזָאל זי ַאלע טעג ֿפון איר אומרײנ, דער צַײט ֿפון איר ָאּפזונדערונג

זי איז ; ֿפליסונג זַײן ַאזױ װי אין די טעג ֿפון איר ָאּפזונדערונג
 איטלעך געלעגער װָאס זי װעט ליגן דערױף ַאלע טעג ֿפון 26. אומרײן

ַאזױ װי דָאס געלעגער ֿפון איר זָאל איר זַײן , איר ֿפליסונג
זָאל זַײן , און איטלעכע זַאך װָאס זי װעט זיצן דערױף; ָאּפזונדערונג

 און 27. אומרײן ַאזױ װי די אומרײנקײט ֿפון איר ָאּפזונדערונג
און ער זָאל ; זָאל װערן אומרײן, איטלעכער װָאס רירט זיך ָאן זײ ָאן

און זַײן אומרײן ביזן , ן װַאסעראון זיך בָאדן אי, װַאשן זַײנע קלײדער
זָאל זי זיך צײלן זיבן ,  און ַאז זי װערט רײן ֿפון איר ֿפליסונג28. ָאװנט
 און אױֿפן ַאכטן טָאג זָאל זי זיך 29. און דערנָאך זָאל זי זַײן רײן, טעג

און זײ ברענגען , ָאדער צװײ יונגע טױבן, נעמען צװײ טורטלטױבן
 און דער ּכֹהן זָאל מַאכן 30. מֹועד-ֿפון אֹוהלצום אַײנגַאנג , צום ּכֹהן

און דער ּכֹהן זָאל , און אײנע ַא ברַאנדָאּפֿפער, אײנע ַא זינדָאּפֿפער
  .  זַײן אױף איר ֿפַאר גָאט ֿפון װעגן איר אומרײנער ֿפליסונגמַכּפר

 און איר זָאלט ָאּפשײדן די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון זײער 31
ַאז ,  זָאלן ניט שטַארבן דורך זײער אומרײנקײטּכדי זײ, אומרײנקײט

  . זײ װעלן ֿפַאראומרײניקן מַײן ִמשּכן װָאס צװישן זײ
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טז

און ֿפון דעם װָאס ֿפון אים ,  דָאס איז דער דין ֿפון דעם ֿפלוסיקן32
 און 33; צו װערן אומרײן דורך דעם, גײט ַארױס ַא ֿפלוס ֿפון זָאמען

און ֿפון דעם װָאס איז , ונדערונגֿפון דער קרַאנקער אין איר ָאּפז
און ; און סַײ ַא ֿפרױ, יןוַארשּפסַײ ַא מַאנס, ֿפלוסיק מיט ַא ֿפליסונג

  .ֿפון ַא מַאן װָאס װעט ליגן מיט ַאן אומרײנער

  ֵרי מֹותחַא
 און גָאט הָאט גערעדט צו משהן נָאך דעם טױט ֿפון 1

און זַײנען , װען זײ הָאבן גענענט ֿפַאר גָאט, ַאהרנס צװײ זין
רעד צו דַײן ברודער :  און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן2; געשטָארבן
ַאז ער זָאל ניט ַארַײנגײן צו יעטװעדער צַײט אין הײליקטום , ַאהרֹנען

ּכדי ער זָאל , ֿפַארן דעק װָאס איבערן ָארון, אינעװײניק ֿפון ָּפרֹוֶכת
 3. איבערן דעקװָארום איך בַאװַײז זיך אין װָאלקן ; ניט שטַארבן

מיט ַא יונגן ָאקס ֿפַאר ַא : דערמיט זָאל ַאהרן קומען אין הײליקטום
 ַא הײליק לַײנען 4. און ַא װידער ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער, זינדָאּפֿפער

און , און לַײנענע הױזן זָאלן זַײן אױף זַײן לַײב, העמדל זָאל ער ָאנטָאן
און מיט ַא לַײנענער , רומגורטןמיט ַא לַײנענעם גַארטל זָאל ער זיך ַא

און ער זָאל , הײליקע קלײדער זַײנען דָאס; הױב זָאל ער זיך בַאהױבן
 און ֿפון דער עדה ֿפון די 5. און זײ ָאנטָאן, בָאדן זַײן לַײב אין װַאסער

, קינדער ֿפון יׂשראל זָאל ער נעמען צװײ ציגנבעק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער
 און ַאהרן זָאל מַאכן גענענען 6. ברַאנדָאּפֿפעראון אײן װידער ֿפַאר ַא 

 זַײן אױף מַכּפראון ער זָאל , דעם ָאקס ֿפון זינדָאּפֿפער װָאס ֿפַאר אים
און ,  און ער זָאל נעמען די צװײ בעק7. זיך און אױף זַײן הױזגעזינט

 און 8. מֹועד-זײ ַאװעקשטעלן ֿפַאר גָאט בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל
, אײן גֹורל ֿפַאר יהוה,  ַארױֿפטָאן אױף בײדע בעק גֹוָרלותַאהרן זָאל

 און ַאהרן זָאל מַאכן גענענען דעם בָאק 9. אזלאון אײן גֹורל ֿפַאר ַעָז
און אים מַאכן ֿפַאר ַא , װָאס אױף אים איז ַארױף דער גֹורל ֿפַאר יהוה

  און דער בָאק װָאס אױף אים איז ַארױף דער גֹורל10. זינדָאּפֿפער
, זָאל ַאװעקגעשטעלט װערן ַא לעבעדיקער ֿפַאר גָאט, ֿפַאר ַעזָאזל

 11. אים ַאװעקצושיקן צו ַעזָאזל אין מדבר,  צו זַײן איבער איםמַכּפר
און ַאהרן זָאל מַאכן גענענען דעם ָאקס ֿפון זינדָאּפֿפער װָאס ֿפַאר 

 זָאל און ער;  זַײן אױף זיך און אױף זַײן הױזגעזינטמַכּפראון , אים
 און ער זָאל 12. שעכטן דעם ָאקס ֿפון זינדָאּפֿפער װָאס ֿפַאר אים
, ֿפון ֿפַאר גָאט, נעמען ַא פולע ֿפַײערפַאן ֿפַײערקױלן ֿפון דעם מזבח
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און , עקעדיקע געװירצןשמאון זַײנע פולע הױפנס דינעם װַײרױך ֿפון 
ָאן דעם  און ער זָאל ַארױֿפט13. ברענגען אינעװײניק ֿפון ָּפרֹוֶכת
און דער װָאלקן ֿפון דעם װַײרױך זָאל , װַײרױך אױֿפן ֿפַײער ֿפַאר גָאט

. ּכדי ער זָאל ניט שטַארבן, ֿפַארדעקן דעם דעק װָאס איבערן געזעץ
און שּפריצן מיט זַײן ,  און ער זָאל נעמען ֿפון דעם בלוט ֿפון ָאקס14

ּפריצן ֿפון דעם און ֿפַארן דעק זָאל ער ש; פינגער אױֿפן דעק צו מזרח
 און ער זָאל שעכטן דעם בָאק 15. בלוט זיבן מָאל מיט זַײן פינגער
און ברענגען זַײן בלוט אינעװײניק , ֿפון זינדָאּפֿפער װָאס ֿפַארן ֿפָאלק

און טָאן מיט זַײן בלוט ַאזױ װי ער הָאט געטָאן מיט דעם , ֿפון ָּפרֹוֶכת
 און ער 16. עק און ֿפַארן דעקאון עס שּפריצן אױֿפן ד, בלוט ֿפון ָאקס

 זַײן אױף דעם הײליקטום ֿפון װעגן די אומרײנקײטן ֿפון די מַכּפרזָאל 
און ֿפון װעגן זײערע ֿפַארברעכן אין ַאלע זײערע , קינדער ֿפון יׂשראל

מֹועד װָאס רוט בַײ זײ אין -און ַאזױ זָאל ער טָאן צום אֹוהל; חטאים
 און קײן מענטש זָאל ניט זַײן אין 17. מיטן ֿפון זײערע אומרײנקײטן

ביז ער גײט ,  צו זַײן אין הײליקטוםמַכּפרװען ער קומט , מֹועד-אֹוהל
און , און אױף זַײן הױזגעזינט,  זַײן אױף זיךמַכּפראון ער זָאל . ַארױס

 און ער זָאל ַארױסגײן 18. אױף דער גַאנצער אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל
און ער זָאל ;  זַײן אױף איםמַכּפראון , צום מזבח װָאס ֿפַאר גָאט

און , און ֿפון דעם בלוט ֿפון בָאק, נעמען ֿפון דעם בלוט ֿפון ָאקס
 און ער זָאל 19. ַארױֿפטָאן אױף די הערנער ֿפון מזבח רונד ַארום

און אים , שּפריצן אױף אים ֿפון דעם בלוט מיט זַײן פינגער זיבן מָאל
ן די אומרײנקײטן ֿפון די קינדער ֿפון און אים הײליקן ֿפו, רײניקן
און ,  זַײן אױֿפן הײליקטוםמַכּפר און ַאז ער װעט ענדיקן 20. יׂשראל

זָאל ער מַאכן גענענען דעם , אױֿפן מזבחן או, מֹועד-אױֿפן אֹוהל
 זַײנע בײדע הענט אױֿפן ן און ַאהרן זָאל ָאנלענע21. לעבעדיקן בָאק

און זיך מתװדה זַײן איבער אים אױף , קָאּפ ֿפון דעם לעבעדיקן בָאק
און אױף ַאלע זײערע ֿפַארברעכן , ַאלע זינד ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

און ער זָאל זײ ַארױֿפטָאן אױֿפן קָאּפ ֿפון ; אין ַאלע זײערע חטאים
און אים ַאװעקשיקן דורך דער הַאנט ֿפון ַאן אומיסטנעם , דעם בָאק

בָאק זָאל ַאװעקטרָאגן אױף זיך ַאלע  און דער 22. מענטשן אין מדבר
און ער זָאל ַאװעקלָאזן ; זײערע זינד אין ַאן ָאּפגעשניטענעם לַאנד

, מֹועד- און ַאהרן זָאל ַארַײנגײן אין אֹוהל23. דעם בָאק אין דער מדבר
און אױסטָאן די לַײנענע קלײדער װָאס ער הָאט ָאנגעטָאן בַײ זַײן 

 און ער זָאל 24.  ער זָאל זײ דָארטן לָאזןאון, ַארַײנגײן אין הײליקטום
און ָאנטָאן זַײנע , בָאדן זַײן לַײב אין װַאסער אין ַא הײליקן ָארט

און מַאכן זַײן ברַאנדָאּפֿפער און דָאס , און ַארױסגײן, קלײדער
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 25.  זַײן אױף זיך און אױֿפן ֿפָאלקמַכּפראון , ברַאנדָאּפֿפער ֿפון ֿפָאלק
 26. ון דעם זינדָאּפֿפער זָאל ער דעמֿפן אױֿפן מזבחאון דָאס ֿפעטס ֿפ
, זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, אזלט דעם בָאק צו ַעָזײאון דער װָאס בַאל

און דערנָאך מעג ער ַארַײנקומען אין , און בָאדן זַײן לַײב אין װַאסער
און דעם בָאק ֿפון ,  און דעם ָאקס ֿפון זינדָאּפֿפער27. לַאגער

 צו זַײן מַכּפר, װָאס זײער בלוט איז געברַאכט געװָארן, רזינדָאּפֿפע
און ֿפַארברענען , זָאל מען ַארױסטרָאגן אױסן לַאגער, אין הײליקטום

 און 28. און זײער מיסט, און זײער ֿפלײש, אין ֿפַײער זײערע ֿפעלן
און בָאדן זַײן , זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, דער װָאס ֿפַארברענט זײ

  . און דערנָאך מעג ער ַארַײנקומען אין לַאגער, סערלַײב אין װַא

אין , אין זיבעטן חֹודש:  און דָאס זָאל אַײך זַײן צום אײביקן געזעץ29
און קײן ַארבעט , זָאלט איר ּפַײניקן אַײער זעל, צענטן טָאג ֿפון חֹודש
און סַײ דער ֿפרעמדער , סַײ דער אַײנגעבָארענער, זָאלט איר ניט טָאן

דָאזיקן טָאג ם  װָארום אין דע30. ַאלט זיך אױף צװישן אַײךװָאס ה
ֿפון ַאלע אַײערע זינד ; אַײך צו רײניקן,  זַײן אױף אַײךמַכּפרװעט מען 

 איז דָאס ֿפַאר רּוונג ַא שבת ֿפון 31. װעט איר רײן װערן ֿפַאר גָאט
ר  און דע32. ַאן אײביק געזעץ; און איר זָאלט ּפַײניקן אַײער זעל, אַײך

און װָאס מע װעט דערֿפילן זַײן הַאנט , ּכֹהן װָאס מע װעט אים זַאלבן
און ער זָאל ;  זַײןמַכּפרזָאל , צו זַײן ַא ּכֹהן אױף זַײן ֿפָאטערס ָארט

 און ער זָאל 33. די הײליקע קלײדער, ָאנטָאן די לַײנענע קלײדער
ױך אױֿפן א; מֹועד-און אױֿפן אֹוהל, שיםקָד- זַײן אױֿפן ָקדֵשימַכּפר

און אױף דעם גַאנצן , און אױף די ּכֹהנים,  זַײןמַכּפרמזבח זָאל ער 
 און דָאס זָאל אַײך 34.  זַײןמַכּפרֿפָאלק ֿפון דער אַײנזַאמלונג זָאל ער 

 צו זַײן אױף די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון מַכּפר, זַײן צום אײביקן געזעץ
  . אײן מָאל אין יָאר, װעגן ַאלע זײערע זינד

  .און ער הָאט געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן

  

 רעד צו 2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
און , און צו ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל, און צו זַײנע זין, ַאהרֹנען

ַאזױ צו , דָאס איז די זַאך װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן: זָאלסט זָאגן צו זײ
  : זָאגן
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עטװעדער מַאן ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל װָאס װעט שעכטן ַאן  י3
ָאדער װָאס װעט , אין לַאגער, ָאדער ַא ציג, ָאדער ַא שעּפס, ָאקס

מֹועד הָאט ער - און צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל4, שעכטן אױסן לַאגער
ֿפַארן ִמשּכן ,  צו גָאטָקרבןמקריֿב צו זַײן ֿפַאר ַא , עס ניט געברַאכט

בלוט הָאט ; זָאל עס װי בלוט גערעכנט װערן יענעם מַאן, ון גָאטֿפ
און יענער מענטש זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון צװישן זַײן ; ער ֿפַארגָאסן

 ּכדי די קינדער ֿפון יׂשראל זָאלן ברענגען זײערע 5. ֿפָאלק
 זײ זָאלן זי –װָאס זײ שלַאכטן אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד , שלַאכטָאּפֿפער

און זײ , צום ּכֹהן, מֹועד-צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, ען צו גָאטברענג
 און דער ּכֹהן זָאל שּפרענגען דָאס 6. שלַאכטן ֿפרידָאּפֿפער צו גָאט
און , מֹועד-בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, בלוט אױֿפן מזבח ֿפון גָאט

  און זײ זָאלן7. דעמֿפן דָאס ֿפעטס ֿפַאר ַא געשמַאקן ריח צו גָאט
װָאס זײ זַײנען , מער ניט שלַאכטן זײערע שלַאכטָאּפֿפער צו די שדים

ַאן אײביק געזעץ זָאל דָאס זײ זַײן אױף זײערע . ֿפַארפירט נָאך זײ
  . דֹורות-דֹור

, יעטװעדער מַאן ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל:  און זָאלסט זָאגן צו זײ8
װָאס , װישן זײָאדער ֿפון דעם ֿפרעמדן װָאס װעט זיך אױֿפהַאלטן צ

און  9, װעט אױֿפברענגען ַא ברַאנדָאּפֿפער ָאדער ַא שלַאכטָאּפֿפער
, דָאס צו מַאכן צו גָאט, מֹועד װעט ער עס ניט ברענגען-צום אֹוהל

  . יענער מענטש זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון זַײן ֿפָאלק

ָאדער ֿפון דעם ,  און יעטװעדער מַאן ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל10
װָאס װעט עסן װָאסער עס , רעמדן װָאס הַאלט זיך אױף צװישן זײֿפ

װעל איך קערן מַײן ּפנים קעגן דעם מענטשן װָאס עסט , איז בלוט
 11. און איך װעל אים ֿפַארשנַײדן ֿפון צװישן זַײן ֿפָאלק, דָאס בלוט

און איך הָאב , װָארום דָאס לעבן ֿפון דעם ֿפלײש איז אין דעם בלוט
;  צו זַײן אױף אַײערע נפשותמַכּפרעגעבן אױֿפן מזבח עס אַײך ג

מיט דעם לעבן װָאס , מַכּפרװָארום דָאס איז דָאס בלוט װָאס איז 
קײן נפש ֿפון :  דרום זָאג איך צו די קינדער ֿפון יׂשראל12. אין אים 

אױך דער ֿפרעמדער װָאס הַאלט זיך אױף ; אַײך זָאל ניט עסן בלוט
  . ט עסן בלוטזָאל ני, צװישן אַײך

ָאדער ֿפון דעם ,  און יעטװעדער מַאן ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל13
װָאס װעט פַאנגען ַא , ֿפרעמדן װָאס הַאלט זיך אױף צװישן זײ

זָאל , געפַאנג ֿפון ַא חיה ָאדער ַא ֿפױגל װָאס מעג געגעסן װערן
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ן  װָארום דָאס לעב14. און עס צודעקן מיט ערד, אױסגיסן זַײן בלוט
דרום זָאג איך ;  זַײן בלוט דָאס איז זַײן לעבן–ֿפון יעטװעדער ֿפלײש 

דָאס בלוט ֿפון קײן ֿפלײש זָאלט איר ניט : צו די קינדער ֿפון יׂשראל
; װָארום דָאס לעבן ֿפון יעטװעדער ֿפלײש דָאס איז זַײן בלוט, עסן

 און יעטװעדער 15. זָאל ֿפַארשניטן װערן, איטלעכער װָאס עסט עס
סַײ דער , ענטש װָאס װעט עסן געפַאלנס ָאדער ֿפַארצוקטסמ

, זָאל װַאשן זַײנע קלײדע, און סַײ דער ֿפרעמדער, אַײנגעבָארענער
און װערן , און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, און בָאדן זַײן לַײב אין װַאסער

װעט , און זַײן לַײב ניט בָאדן,  און אױב ער װעט זײ ניט װַאשן16. רײן
  . גן זַײן זינדער טרָא

  

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

 ַאזױ װי די מעׂשים ֿפון לַאנד ִמצַרִים װָאס 3. איך בין יהוה אַײער גָאט
 און ַאזױ װי די מעׂשים; זָאלט איר ניט טָאן, איר זַײט דערין געזעסן

און ; זָאלט איר ניט טָאן, װָאס איך ברענג אַײך ַאהין, ֿפון לַאנד ּכַנַען
,  מַײנע געזעצן זָאלט איר טָאן4. אין זײערע חוקים זָאלט איר ניט גײן

איך בין יהוה אַײער ; און מַײנע חוקים זָאלט איר היטן צו גײן אין זײ
װָאס ַאז , צן און איר זָאלט היטן מַײנע חוקים און מַײנע געזע5. גָאט

  . איך בין יהוה: לעבט ער דורך זײ, ַא מענטש טוט זײ

,  איר זָאלט ניט גענענען קײן אײנער צו ַא שום לַײבנָאנטער זַײנער6
  . איך בין יהוה: צו ַאנטּפלעקן די שַאנד

זָאלסטו , און די שַאנד ֿפון דַײן מוטער,  די שַאנד ֿפון דַײן ֿפָאטער7
טָארסטו ניט ַאנטּפלעקן איר , דַײן מוטערזי איז : ניט ַאנטּפלעקן

  . שַאנד

די שַאנד ;  די שַאנד ֿפון דַײן ֿפָאטערס װַײב זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן8
  . ֿפון דַײן ֿפָאטער איז דָאס

ָאדער דַײן , דַײן ֿפָאטערס טָאכטער,  די שַאנד ֿפון דַײן שװעסטער9
 –ון אױסן ָאדער געבָארן ֿפ, געבָארן אין הױז, מוטערס טָאכטער

  . זײער שַאנד זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן
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ָאדער ֿפון דַײן טָאכטערס ,  די שַאנד ֿפון דַײן זונס טָאכטער10
װָארום דַײן שַאנד ,  זײער שַאנד זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן–טָאכטער 
  . זַײנען זײ

געבָארן ֿפון ,  די שַאנד ֿפון דער טָאכטער ֿפון דַײן ֿפָאטערס װַײב11
זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן איר ,  זי איז דַײן שװעסטער–ָאטער דַײן ֿפ
  . שַאנד

;  די שַאנד ֿפון דַײן ֿפָאטערס שװעסטער זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן12
  . דַײן ֿפָאטערס לַײבנָאנטע איז זי

,  די שַאנד ֿפון דַײן מוטערס שװעסטער זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן13
  .  זיװָארום דַײן מוטערס לַײבנָאנטע איז

צו :  די שַאנד ֿפון דַײן ֿפָאטערס ברודער זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן14
  . דַײן מומע איז זי; זַײן װַײב זָאלסטו ניט גענענען

דַײן זונס װַײב ;  די שַאנד ֿפון דַײן שנור זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן15
  . טָארסטו ניט ַאנטּפלעקן איר שַאנד, איז זי

די שַאנד ; ערס װַײב זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן די שַאנד ֿפון דַײן ברוד16
  . ֿפון דַײן ברודער איז דָאס

.  די שַאנד ֿפון ַא ֿפרױ מיט איר טָאכטער זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן17
זָאסלטו ניט , ָאדער איר טָאכטערס טָאכער, איר זונס טָאכטער

איז , אירע לַײבנָאנטע זַײנען זײ; צו ַאנטּפלעקן איר שַאנד, נעמען
  . ָאס ַא שענדלעכקײטד

 און ַא ֿפרױ צו איר שװעסטער זָאלסטו ניט נעמען צו זַײן ַא 18
  . צו ַאנטּפלעקן איר שַאנד לעבן יענער בַײ איר לעבן, מיטװַײב

 און צו ַא ֿפרױ אין דער ָאּפזונדערונג ֿפון איר אומרײנקײט זָאלסטו 19
  . ניט גענענען צו ַאנטּפלעקן איר שַאנד

ר װַײב ֿפון דַײן חבר זָאלסטו ניט הָאבן ַא בַײשלָאף ֿפון  און מיט דע20
  . זיך צו ֿפַאראומרײניקן מיט איר, זָאמען
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יט

,  און ֿפון דַײנע קינדער זָאלסטו ניט געבן אױף מקריֿב זַײן צו מֹוֶלך21
  . איך בין יהוה: און זָאלסט ניט ֿפַארשװעכן דעם נָאמען ֿפון דַײן גָאט

ין זָאלסטו ניט ליגן ַאזױ װי מע ליגט מיט שורַאּפ און מיט ַא מַאנס22
  . ַאן אומװערדיקײט איז דָאס; ַא ֿפרױ

זיך צו ֿפַאראומרײניקן מיט ,  און מיט קײן בהמה זָאלסטו ניט ליגן23
ַא ; און ַא ֿפרױ זָאל ניט שטײן ֿפַאר ַא בהמה צו ליגן מיט איר; איר

  . ֿפַארמישונג איז דָאס

װָארום , דָאזיקע ראומרײניקן מיט ַאלע די איר זָאלט אַײך ניט ֿפַא24
דָאזיקע הָאבן זיך ֿפַאראומרײניקט די ֿפעלקער װָאס איך  מיט ַאלע די

,  און דָאס לַאנד איז געװָארן אומרײן25. טרַײב ַארױס ֿפון ֿפַאר אַײך
און דָאס , און איך הָאב זיך ָאּפגערעכנט מיט איר ֿפַאר אירע זינד

 דרום זָאלט איר היטן 26. ינערויגן אירע בַאװלַאנד הָאט ַארױסגעשּפ
 און איר זָאלט ניט טָאן ֿפון ַאלע די, מַײנע חוקים און מַײנע געזעצן

און סַײ דער , סַײ דער אַײנגעבָארענער, דָאזיקע אומװערדיקײטן
  װָארום ַאלע די27 –ֿפרעמדער װָאס הַאלט זיך אױף צװישן אַײך 

ָאן די מענטשן ֿפון לַאנד װָאס דָאזיקע אומװערדיקײטן הָאבן געט
ּכדי דָאס לַאנד  28 –און דָאס לַאנד איז געװָארן אומרײן , ֿפַאר אַײך

ַאזױ װי , ַאז איר װעט עס ֿפַאראומרײניקן, זָאל אַײך ניט אױסשּפַײען
 װָארום 29. עס הָאט אױסגעשּפיגן דָאס ֿפָאלק װָאס ֿפַאר אַײך

 די –דָאזיעק אומװערדיקײטן איטלעכער װָאס װעט טָאן ֿפון ַאלע די
. זָאלן ֿפַארשניטן װערן ֿפון צװישן זײער ֿפָאלק, נפשות װָאס טוען עס

ניט צו טָאן ֿפון די אומװערדיקע ,  און איר זָאלט היטן מַײן היטונג30
און איר זָאלט אַײך , אַײנפירן װָאס זַײנען געטָאן געװָארן ֿפַאר אַײך

  . בין יהוה אַײער גָאטאיך : ניט ֿפַאראומרײניקן מיט זײ

  ְקדֹוִשים
 רעד צו 2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1

און זָאלסט זָאגן , דער גַאנצער עדה ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל
  : צו זײ
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 איר 3. װָארום איך יהוה אַײער גָאט בין הײליק, הײליק זָאלט איר זַײן
און , ר זַײן מוטער און זַײן ֿפָאטערזָאלט איטלעכער הָאבן ָאּפשַײ ֿפַא

  . איך בין יהוה אַײער גָאט: מַײנע שבתים זָאלט איר היטן

און געגָאסענע געטער זָאלט ,  איר זָאלט אַײך ניט קערן צו די געצן4
  . איך בין יהוה אַײער גָאט: איר אַײך ניט מַאכן

ט איר עס זָאל,  און ַאז איר װעט שלַאכטן ַא ֿפרידָאּפֿפער צו גָאט5
 אין דעם טָאג ֿפון אַײער 6. שלַאכטן ַאז איר זָאלט בַאװיליקט װערן

און װָאס בלַײבט ; און אױף מָארגן, שלַאכטונג זָאל עס געגעסן װערן
 און 7. זָאל אין ֿפַײער ֿפַארברענט װערן, איבער ביז אױֿפן דריטן טָאג

ָאס ַאן איז ד, אױב געגעסן װעט עס געגעסן װערן אױֿפן דריטן טָאג
 און דער װָאס עסט 8. עס װעט ניט בַאװיליקט װערן; אומװערדיקײט

װָארום ַא הײליקײט ֿפון גָאט הָאט ער , װעט טרָאגן זַײן זינד, דָאס
  . און יענע זעל זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון איר ֿפָאלק; ֿפַארשװעכט

זָאלסטו ניט ,  און ַאז איר שנַײדט דעם שניט ֿפון אַײער לַאנד9
און דעם נָאכקלַײב ֿפון , ערענדיקן שנַײדן דעם עק ֿפון דַײן ֿפעלדד

 און דַײן װַײנגָארטן זָאלסטו 10. דַײן שניט זָאלסטו ניט נָאכקלַײבן
און דָאס ַארָאּפגעפַאלענע ֿפון דַײן װַײנגָארטן , ניט ַארומקלַײבן רײן

ָאלסטו זײ ֿפַארן ָארימַאן און ֿפַארן ֿפרעמדן ז; זָאלסטו ניט אױֿפקלַײבן
  . איך בין יהוה אַײער גָאט: איבערלָאזן

און איר , און איר זָאלט ניט ֿפַארלײקענען,  איר זָאלט ניט גנבען11
 און איר זָאלט ניט 12. זָאלט ניט זָאגן ליגן אײנער דעם ַאנדערן

און ֿפַארשװעכן דעם נָאמען ֿפון , שװערן בַײ מַײן נָאמען צום פַאלשן
  .  יהוהאיך בין: דַײן גָאט

זָאלסט ניט לָאזן . און ניט בַאגזלען,  זָאלסט ניט דריקן דַײן חבר13
. איבערנעכטיקן דעם לױן ֿפון ַא געדונגענעם בַײ דיר ביז אין דער ֿפרי

און ֿפַאר ַא בלינדן זָאלסטו ניט לײגן ,  זָאלסט ניט שילטן ַא טױבן14
  . איך בין יהוה: טאון זָאלסט מֹורא הָאבן ֿפַאר דַײן גָא; לונגכַא שטרױ

זָאלסט ניט שױנען ;  איר זָאלט ניט טָאן ַאן עװלה אין ַא משּפט15
און ניט שַאנעװען דעם ּפנים ֿפון ַא גרױסן , דעם ּפנים ֿפון ַאן ָארימַאן

 זָאלסט ניט 16. מיט גערעכטיקײט זָאלסטו משּפטן דַײן חבר; מַאן
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 בַײ רוִיקניט שטײן זָאלסט ; ַארומגײן מיט רכילות צװישן דַײן ֿפָאלק
  . איך בין יהוה: דעם בלוט ֿפון דַײן חבר

אױסרעדן ;  זָאלסט ניט פַײנט הָאבן דַײן ברודער אין דַײן הַארצן17
ּכדי זָאלסט ניט טרָאגן איבער אים ַא , זָאלסטו אױסרעדן דַײן חבר

און ניט הַאלטן ַא ׂשנאה אױף די ,  זָאלסט זיך ניט נֹוקם זַײן18. זינד
נַײערט זָאלסט ליב הָאבן דַײן חבר ַאזױ װי ;  ֿפון דַײן ֿפָאלקקינדער
  . איך בין יהוה: זיך ַאלײן

דַײן בהמה זָאלסטו ניט ּפָארן .  מַײנע געזעצן זָאלט איר היטן19
און ַא בגד ֿפון ; דַײן ֿפעלד זָאלסטו ניט ֿפַארזײען געמישט; געמישט

  . מען אױף דירזָאל ניט ַארױֿפקו, ַשַעטֵנז, געמישטן געװַאנט

און ,  און ַאז ַא מַאן װעט ליגן מיט ַא ֿפרױ ַא בַײשלָאף ֿפון זָאמען20
ָאבער אױסגעלײזט , זי איז ַא דינסט װָאס איז בַאשטימט ֿפַאר ַא מַאן

און ֿפרַײשַאֿפט איז איר ניט געגעבן , איז זי ניט אױסגעלײזט געװָארן
, ן ניט געטײט װערןזײ זָאל; זָאל זַײן ַאן אױספָארשונג, געװָארן

 און ער זָאל ברענגען זַײן 21. װָארום זי איז ניט בַאֿפרַײט געװָארן
ַא װידער ֿפַאר ַא ; מֹועד-צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, שולדָאּפֿפער צו גָאט

 זַײן אױף אים מיט דעם מַכּפר און דער ּכֹהן זָאל 22. שולדָאּפֿפער
עגן זַײן זינד װָאס ער הָאט װ, װידער ֿפון שולדָאּפֿפער ֿפַאר גָאט

און אים װעט ֿפַארגעבן װערן ֿפַאר זַײן זינד װָאס ער הָאט ; געזינדיקט
  . געזינדיקט

און װעט ֿפלַאנצן ַאלערלײ ,  און ַאז איר װעט קומען אין דעם לַאנד23
דרַײ יָאר זָאל ; רוכט אומבַאשניטןֿפזָאלט איר לָאזן זײער , עסבײמער

 און אױֿפן 24. עס זָאל ניט געגעסן װערן, ניטןעס אַײך זַײן אומבַאש
רוכט זַײן הײליק ֿפַאר ַא לױבגעבונג צו ֿפירטן יָאר זָאל זײער גַאנצע ֿפ

ּכדי אַײך , ינֿפטן יָאר מעגט איר עסן זײער ֿפרוכטֿפ און אױֿפן 25. גָאט
  . איך בין יהוה אַײער גָאט: זָאל צוקומען זײער אַײנטרָאג

  . ן מיטן בלוט איר זָאלט ניט עס26

  . איר זָאלט ניט צױבערן און ניט װָארזָאגן

און ;  איר זָאלט ניט ָאּפשנַײדן רונד די ברעגן ֿפון אַײער קָאּפ27
  . זָאלסט ניט ֿפַארדַארבן די ברעגן ֿפון דַײן בָארד
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כ

,  און ַא שניט נָאך ַא טױטן זָאלט איר ניט מַאכן אױף אַײער לַײב28
איך : ריֿפטס זָאלט איר אױף זיך ניט מַאכןאון ַאן אױסגעשטָאכן געש

  . בין יהוה

ּכדי ,  זָאלסט ניט ֿפַארשװעכן דַײן טָאכטער זי צו מַאכן ֿפַאר ַא זֹונה29
און דָאס לַאנד װעט פול , דָאס לַאנד זָאל ניט אױסגעלַאסן װערן

  . װערן מיט שענדלעכקײט

ום זָאלט און ֿפַאר מַײן הײליקט,  מַײנע שבתים זָאלט איר היטן30
  . איך בין יהוה: איר הָאבן ָאּפשַײ

ות זָאלט איר חאון בַײ רו,  איר זָאלט אַײך ניט קערן צו גַײסטער31
  . איך בין יהוה אַײער גָאט: זיך צו ֿפַאראומרײניקן מיט זײ, ניט ֿפרעגן

און זָאלסט שַאנעװען דעם ּפנים ,  ֿפַאר ַא גרַײז זָאלסטו אױֿפשטײן32
  . איך בין יהוה:  מֹורא הָאבן ֿפַאר דַײן גָאטאון, ֿפון ַא זקן

.  און ַאז בַײ דיר װעט זיך אױֿפהַאלטן ַא ֿפרעמדער אין אַײער לַאנד33
 ַאזױ װי ַאן אַײנגעבָארענער ֿפון אַײך 34. זָאלסטו אים ניט קריװדען

און ; זָאל אַײך זַײן דער ֿפרעמדער װָאס הַאלט זיך אױף בַײ אַײך
װָארום ֿפרעמדע זַײט איר ; בן ַאזױ װי זיך ַאלײןזָאלסט אים ליב הָא

  . איך בין יהוה אַײער גָאט: געװען אין לַאנד ִמצַרִים

אין , אין מעסטשטָאק,  איר זָאלט ניט טָאן ַאן עװלה אין ַא משּפט35
ריכטיקע ,  ַא ריכטיקע װָאגשָאל36. ָאדער אין מָאס, װָאג

זָאל בַײ אַײך , כטיקער היןאון ַא רי, ַא ריכטיקע ֵאיָפה, װָאגשטײנער
װָאס הָאב אַײך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד , איך בין יהוה אַײער גָאט: זַײן

און ַאלע מַײנע ,  און איר זָאלט היטן ַאלע מַײנע חוקים37. ִמצַרִים
  .איך בין יהוה: און זײ טָאן, געזעצן

  

ו  אױך זָאלסט2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
  : זָאגן צו די קינדער ֿפון יׂשראל

ָאדער ֿפון דעם ֿפרעמדן , יעטװעדער מַאן ֿפון די קידנער ֿפון יׂשראל
װָאס װעט געבן ֿפון זַײנע קינדער , װָאס הַאלט זיך אױף אין יׂשראל

דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד זָאל אים ; זָאל טײטן געטײט װערן, צו מֹוֶלך
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ון איך װעל קערן מַײן ּפנים קעגן  א3. ֿפַארװַארֿפן מיט שטײנער
װַײל , און װעל אים ֿפַארשנַײדן ֿפון צװישן זַײן ֿפָאלק, יענעם מענטשן

ּכדי צו ֿפַאראומרײניקן , ער הָאט געגעבן ֿפון זַײנע קינדער צו מֹוֶלך
 און אױב 4. און צו ֿפַארשװעכן מַײן הײליקן נָאמען, מַײן הײליקטום

ס ֿפָאלק ֿפון לַאנד זײערע אױגן ֿפון ֿפַארהױלן װעט ֿפַארהױלן דָא
אים ניט צו , װען ער גיט ֿפון זַײנע קינדער צו מֹוֶלך, יענעם מענטשן

און קעגן ,  װעל איך קערן מַײן ּפנים קעגן יענעם מענטשן5, טײטן
און ַאלע װָאס זַײנען ֿפַארפירט נָאך , און איך װעל אים, זַײן משּפחה

. ֿפַארשנַײדן ֿפון צװישן זײער ֿפָאלק, ֶלךאים צו זַײן ֿפַארפירט נָאך מֹו
צו זַײן ,  און די זעל װָאס װעט זיך װענדן צו גַײסטער און צו רוחות6

און , װעל איך קערן מַײן ּפנים קעגן יענער זעל, ֿפַארפירט נָאך זײ
 און איר זָאלט אַײך 7. װעל אים ֿפַארשנַײדן ֿפון צװישן זַײן ֿפָאלק

 און איר 8. װָארום איך בין יהוה אַײער גָאט, קאון זַײן הײלי, הײליקן
איך בין יהוה װָאס הײליקט : זָאלט היטן מַײנע געזעצן און זײ טָאן

 װָארום יעטװעדער אײנער װָאס װעט שילטן זַײן ֿפָאטער 9. אַײך
זַײן ֿפָאטער ָאדער זַײן ; זָאל טײטן געטײט װערן, ָאדער זַײן מוטער

 און ַא מַאן װָאס 10! ן בלוט אױף איםזַײ, לטןָאמוטער הָאט ער געש
 ַאז ער װעט מַזנה זַײן מיט זַײן –איש -װעט מַזנה זַײן מיט ַאן ֵאֶשת

װָאס , אי די ֿפרױ, זָאל טײטן געטײט װערן אי דער מַאן, חברס װַײב
ַאז ער װעט ליגן מיט זַײן ֿפָאטערס ,  און ַא מַאן11. הָאט מַזנה געװען

טײטן געטײט ; ון זַײן ֿפָאטער ַאנטּפלעקטהָאט ער די שַאנד ֿפ, װַײב
 און ַאז ַא מַאן װעט 12! זײער בלוט אױף זײ; װערן זָאלן זײ בײדע
ַא ֿפַארמישונג ; זָאלן זײ טײטן געטײט װערן בײדע, ליגן מיט זַײן שנור
 און ַאז ַא מַאן װעט ליגן 13! זײער בלוט אױף זײ, זַײנען זײ בַאגַאנגען

 ַאזױ װי מע ליגט מיט ַא ֿפרױ הָאבן זײ בײדע יןוַארשּפמיט ַא מַאנס
זײער בלוט ; טײטן זָאלן זײ געטײט װערן; ַאן אומװערדיקײט געטָאן

איז ,  און ַאז ַא מַאן װעט נעמען ַא ֿפרױ מיט איר מוטער14! אױף זײ
אי , אין ֿפַײער זָאל מען ֿפַארברענען אי אים; דָאס ַא שענדלעכקײט

 און ַא 15. קײן שענדלעכקײט צװישן אַײךּכדי עס זָאל ניט זַײן , זײ
און , זָאל ער טײטן געטײט װערן, מַאן װָאס װעט ליגן מיט ַא בהמה

 און ַאז ַא ֿפרױ װעט גענענען צו 16. די בהמה זָאלט איר הרגען
, זָאלסטו הרגען אי די ֿפרױ, װָאסער עס איז בהמה צו ליגן מיט איר

 17! זײער בלוט אױף זײ, טײטן מוזן זײ געטײט װערן; אי די בהמה
, זַײן ֿפָאטערס טָאכטער, און ַאז ַא מַאן װעט נעמען זַײן שװעסטער

און זי , און ער װעט זען איר שַאנד, ָאדער זַײן מוטערס טָאכטער
און זײ זָאלן , איז דָאס ַא שַאנדהַאֿפטיקײט, װעט זען זַײן שַאנד
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די ; זײער ֿפָאלקֿפַארשניטן װערן ֿפַאר די אױגן ֿפון די קינדער ֿפון 
זָאל ער טרָאגן זַײן , שַאנד ֿפון זַײן שװעסטער הָאט ער ַאנטּפלעקט

,  און ַאז ַא מַאן װעט ליגן מיט ַא ֿפרױ אין איר קרַאנקשַאֿפט18. זינד
,  ער הָאט ַאנטבלױזט איר קװַאל–און װעט ַאנטּפלעקן איר שַאנד 

זָאלן זײ בײדע , און זי הָאט ַאנטּפלעקט דעם קװַאל ֿפון איר בלוט
 דַײן 19און די שַאנד ֿפון . ֿפַארשניטן װערן ֿפון צװישן זײער ֿפָאלק

זָאלסטו , ָאדער ֿפון דַײן ֿפָאטערס שװעסטער, מוטערס שװעסטער
זײ זָאלן ; װָארום זַײן לַײבנָאנטע ַאנטבלױזט ער; ניט ַאנטּפלעקן
הָאט , ומען און ַאז ַא מַאן װעט ליגן מיט זַײן מ20. טרָאגן זײער זינד

; זײ זָאלן טרָאגן זײער זינד; ער די שַאנד ֿפון זַײן ֿפעטער ַאנטּפלעקט
 און ַאז ַא מַאן װעט נעמען זַײן 21. ָאן קינדער זָאלן זײ שטַארבן

די שַאנד ֿפון זַײן ברודער ; איז דָאס ַאן אומרײניקײט, ברודערס װַײב
  . ָאן קינדער זָאלן זײ בלַײבן; הָאט ער ַאנטּפלעקט

, און ַאלע מַײנע געזעצן,  און איר זָאלט היטן ַאלע מַײנע חוקים22
זיך צו , ּכדי דָאס לַאנד װָאס איך ברענג אַײך ַאהין, און זײ טָאן

איר זָאלט ניט ן  או23. זָאל אַײך ניט ַארױסשּפַײען, בַאזעצן דרינען
ר גײן אין די אַײנפירן ֿפון דעם ֿפָאלק װָאס איך ֿפַארטרַײב ֿפון ֿפַא

און איך הָאב מיך ֿפַארעקלט , װָארום דָאס ַאלץ הָאבן זײ געטָאן; אַײך
, איר װעט ַארבן זײער ערד:  און איך הָאב געזָאגט צו אַײך24. מיט זײ

 ַא לַאנד װָאס ֿפליסט מיט –און איך װעל זי אַײך געבן זי צו ַארבן 
איך בין יהוה אַײער גָאט װָאס הָאב אַײך . מילך און הָאניק

 דרום זָאלט איר ָאּפשײדן צװישן דער 25. ּפגעשײדט ֿפון די אומותָא
און צװישן דעם אומרײנעם ֿפױגל , רײנער בהמה און דער אומרײנער

און איר זָאלט ניט ֿפַאראומװערדיקן אַײער זעל מיט , און דעם רײנעם
, ָאדער מיט װָאס נָאר די ערד װידמענט, ָאדער מיט ַא ֿפױגל, ַא בהמה

 און איר 26. הָאב ָאּפגעשײדט צו מַאכן אומרײן ֿפַאר אַײךװָאס איך 
און איך הָאב , װָארום איך יהוה בין הײליק, זָאלט מיר זַײן הײליק

  . צו געהערן צו מיר, אַײך ָאּפגעשײדט ֿפון די אומות

ַאז זײ װעלן זיך ֿפַארנעמען מיט ַא , און ַא מַאן ָאדער ַא ֿפרױ 27 
מיט שטײנער זָאל ; ן זײ טײטן געטײט װערןזָאל, חגַײסט ָאדער ַא רו
  !זײער בלוט אױף זײ; מען זײ ֿפַארװַארֿפן
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כא
  ֱאמֹור

די זין , רעד צו די ּכֹהנים:  און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן1
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, ֿפון ַאהרֹנען

 2; קײנער זָאל זיך ניט ֿפַאראומרײניקן ָאן ַא טױטן צװישן זַײן ֿפָאלק
, ָאן זַײן מוטער, קרוב װָאס איז נָאנט צו אים-ן ָאן זַײנעם ַא לַײבסַײד

און ָאן זַײן , און ָאן זַײן טָאכטער, און ָאן זַײן זון, און ָאן זַײן ֿפָאטער
, װָאס איז נָאנט צו אים,  און ָאן זַײן שװעסטער ַא יונגֿפרױ3; ברודער

ר זיך  ָאן איר מעג ע–װָאס הָאט נָאך ניט געהַאט ַא מַאן 
 דער הַאר צװישן זַײן ֿפָאלק טָאר זיך ניט 4. ֿפַאראומרײניקן

 זײ זָאלן ניט מַאכן ַא ּפליך אױף 5. ֿפַאראומרײניקן זיך צו ֿפַארשװעכן
און , און די ברעגן ֿפון זײער בָארד זָאלן זײ ניט ָאּפגָאלן, זײער קָאּפ

 הײליק 6 .אױף זײער לַײב זָאלן זײ ניט אַײנשנַײדן ַאן אַײנשנַײדונג
און זײ זָאלן ניט ֿפַארשװעכן דעם נָאמען , זָאלן זײ זַײן צו זײער גָאט

  די שּפַײז ֿפון , װָארום די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון יהוה, ֿפון זײער גָאט
  . דרום מוזן זײ זַײן הײליק, זַײנען זײ מקריֿב, זײער גָאט

און ַא , ן ַא װַײב ַא זֹונה ָאדער ַא ֿפַארשװעכטע זָאלן זײ ניט נעמע7
װָארום ער איז הײליק ; װַײב געֶגט ֿפון איר מַאן זָאלן זײ ניט נעמען

װָארום די שּפַײז ֿפון ,  און זָאלסט אים הַאלטן הײליק8. צו זַײן גָאט
װָארום הײליק בין , הײליק זָאל ער דיר זַײן; דַײן גָאט איז ער מקריֿב

  . װָאס הײליק אַײך, איך יהוה

ַאז זי װעט זיך ֿפַארשװעכן מַזנה , ן ַא מַאן ַא ּכֹהן און די טָאכטער ֿפו9
אין ֿפַײער זָאל זי ֿפַארברענט ; ֿפַארשװעכט זי איר ֿפָאטער, צו זַײן
  . װערן

װָאס ,  און דער ּכֹהן װָאס איז דער גרעסטער ֿפון זַײנע ברידער10
און , אױף זַײן קָאּפ איז ַארױֿפגעגָאסן געװָארן דָאס אײל ֿפון זַאלבונג

זָאל ניט לָאזן , מע הָאט דערֿפילט זַײן הַאנט ָאנצוטָאן די קלײדער
 און צו 11; און ניט אַײנרַײסן זַײנע קלײדער, ֿפַארװַאקסן זַײן קָאּפ

ַאֿפילו ָאן זַײן ֿפָאטער און ָאן ; קײן לַײב ֿפון ַא מת זָאל ער ניט צוגײן
 הײליקטום  און ֿפון12. זַײן מוטער זָאל ער זיך ניט ֿפַאראומרײניקן

און ניט ֿפַארשװעכן דָאס הײליקטום ֿפון זַײן , זָאל ער ניט ַארױסגײן
װָארום די קרױן ֿפון דעם אײל ֿפון גָאטס זַאלבונג איז אױף , גָאט
 און ַא װַײב אין איר יונגֿפרױשַאֿפט זָאל ער 13. איך בין יהוה: אים



  ויקרא

  

כב

ַא , עכטעָאדער ַא ֿפַארשװ, ָאדער ַא גרושה,  ַאן ַאלמנה14. נעמען
נָאר בלױז ַא יונגֿפרױ ֿפון זַײן ; דָאזיקע זָאל ער ניט נעמען די, זֹונה

 און ער זָאל ניט ֿפַארשװעכן 15. ֿפָאלק זָאל ער נעמען ֿפַאר ַא װַײב
  . װָארום איך יהוה הײליק אים, זַײן זָאמען צװישן זַײן ֿפָאלק

ד צו  רע17: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן16
  : ַאזױ צו זָאגן, ַאהרֹנען

װָאס אין אים , דֹורות-איטלעכער ֿפון דַײן זָאמען אױף זײערע דֹור
זָאל ניט גענענען מקריֿב צו זַײן די שּפַײז ֿפון זַײן , װעט זַײן ַא מום

טָאר ,  װָארום איטלעכער מַאן װָאס אין אים איז דָא ַא מום18. גָאט
ָאדער מיט , ָאדער ַא הינקעדיקער, רַא מַאן ַא בלינדע: ניט גענענען

 ָאדער ַא 19, ָאדער מיט אײן גליד צו לַאנג, ַאן אַײנגעפַאלענער נָאז
ָאדער צעברָאכן ַא , מַאן װָאס בַײ אים װעט זַײן צעברָאכן ַא פוס

ָאדער מיט ַא בעלם , ָאדער ַא קַארליק,  ָאדער ַא הױקער20, הַאנט
, ָאדער פַײכטע קרעץ, קרעץָאדער מיט טרוקענע , אױף זַײן אױג

 איטלעכער מַאן ֿפון דעם זָאמען ֿפון ַאהרן 21. ָאדער ַא געבריכטער
זָאל ניט גענענען מקריֿב צו , װָאס אין אים איז דָא ַא מום, דעם ּכֹהן

טָאר ער ניט , ַא מום איז דָא אין אים; זַײן די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט
 די שּפַײז ֿפון זַײן 22. ז ֿפון זַײן גָאטגענענען מקריֿב צו זַײן די שּפַײ

 23. מעג ער עסן, ֿפון הײליקסטן הײליקן ַאזױ װי ֿפון הײליקן, גָאט
און צום מזבח טָאר ער ניט , ָאבער צום ָּפרֹוֶכת טָאר ער ניט קומען

און ער זָאל ניט ֿפַארשװעכן ; װַײל ַא מום איז דָא אין אים, גענענען
  .  איך יהוה הײליק זײװָארום, מַײנע הײליקײטן

און צו , און צו זַײנע זין,  און משה הָאט דָאס גערעדט צו ַאהרֹנען24
  .ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל

  

 רעד צו 2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
ַאז זײ זָאלן זיך הַאלטן ָאּפגעשײדט , ַאהרֹנען און צו זַײנע זין

װָאס זײ הײליקן צו , ן די קינדער ֿפון יׂשראלֿפון די הײליקע זַאכן ֿפו
. איך בין יהוה: און זײ זָאלן ניט ֿפַארשװעכן מַײן הײליקן נָאמען, מיר

  :  זָאג צו זײ3



  ויקרא

  

דֹורות װָאס -איטלעכער מַאן ֿפון ַאל אַײער זָאמען אױף אַײערע דֹור
װָאס די קינדער ֿפון יׂשראל װעלן , װעט גענענען צו די הײליקע זַאכן

יענע זעל זָאל , מיט זַײן אומרײנקײט אױף אים, יקן צו גָאטהײל
 יעטװעדער מַאן ֿפון 4. איך בין יהוה: ֿפַארשניטן װערן ֿפון ֿפַאר מיר

טָאר , דעם זָאמען ֿפון ַאהרן װָאס איז ַא מצֹורע ָאדער ַא ֿפלוסיקער
און דער װָאס . ביז ער װעט רײן װערן, ֿפון די הײליקע זַאכן ניט עסן

ָאדער ַא מַאן ;  זיך ָאן ָאן עמיצן װָאס איז אומרײן ֿפון ַא טױטןרירט
 ָאדער ַא מַאן 5; װָאס ֿפון אים װעט ַארױסגײן ַא ֿפלוס ֿפון זָאמען

װָאס װעט זיך ָאנרירן ָאן װָאסער עס איז שרץ װָאס מע װערט ֿפון 
, ָאדער ָאן ַא מענטשן װָאס מע װערט ֿפון אים אומרײן, אים אומרײן

 דער מענטש װָאס װעט זיך 6 –נָאר זַײן אומרײנקײט איז װָאס 
און ער זָאל ניט עסן ֿפון , זָאל זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, ָאנרירן ָאן זײ

 און 7. סַײדן ער הָאט געבָאדן זַײן לַײב אין װַאסער, די הײליקע זַאכן
און דערנָאך מעג ער עסן , זָאל ער זַײן רײן, ַאז די זון װעט אונטערגײן

 געפַאלנס און 8. װָארום דָאס איז זַײן ברױט, ון די הײליקע זַאכןֿפ
איך בין : צו װערן אומרײן דערמיט, ֿפַארצוקטס זָאל ער ניט עסן

ּכדי זײ זָאלן ניט טרָאגן װעגן ,  און זײ זָאלן היטן מַײן היטונג9. יהוה
איך : ַאז זײ װעלן עס ֿפַארשװעכן, דעם ַא זינד און שטַארבן דורך דעם

ַא ;  און קײן ֿפרעמדער טָאר ניט עסן הײליקס10. יהוה הײליק זײ
 11. טָאר ניט עסן הײליקס, ָאדער ַא געדונגענער, װוינער בַײ ַא ּכֹהן

מעג ער , און ַאז ַא ּכֹהן װעט קױֿפן עמיצן אין אַײנקױף ֿפַאר זַײן געלט
עסן זײ מעגן , און די װָאס זַײנען געבָארן אין זַײן הױז; עסן דערֿפון

 און די טָאכטער ֿפון ַא ּכֹהן ַאז זי װעט נעמען ַא 12. ֿפון זַײן ברױט
 13. טָאר זי ֿפון דער הײליקער ָאּפשײדונג ניט עסן, מַאן ַא ֿפרעמדן

ָאדער ַא , ַאז זי װעט װערן ַאן ַאלמנה, ָאבער די טָאכטער ֿפון ַא ּכֹהן
אומקערן צו און זי װעט זיך , און קײן קינדער הָאט זי ניט, גרושה

מעג זי עסן ֿפון איר , איר ֿפָאטערס הױז ַאזױ װי אין איר יוגנט
 און 14. ָאבער קײן ֿפרעמדער טָאר דערֿפון ניט עסן; ֿפָאטערס ברױט

זָאל ער צולײגן דערצו , ַאז עמיצער װעט עסן הײליקס דורך ַא ֿפַארזע
 און זײ 15. און ָאּפצָאלן דָאס הײליקע צום ּכֹהן, ַא פינֿפטל דערֿפון

, זָאלן ניט ֿפַארשװעכן די הײליקע זַאכן ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל
 און זײ מַאכן טרָאגן ַא זינד ֿפון 16,  צו גָאטּפװָאס זײ שײדן ָא

װָארום איך ; ַאז זײ װעלן עסן זײערע הײליקע זַאכן, ֿפַארשולדיקונג
  . יהוה הײליק זײ



  ויקרא

  

 רעד צו 18:  זָאגןַאזױ צו,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן17
און זָאלסט , און צו ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל, ַאהרֹנען און צו זַײנע זין

  : זָאגן צו זײ

ָאדער ֿפון דעם ֿפרעמדן , ַאז עמיצער ַא מַאן ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל
ָאדער , ֿפון ַאלע זײערע נדרים, ָקרבןװעט ברענגען זַײן , אין יׂשראל

װָאס זײ װעלן ברענגען צו גָאט , װיליקע גָאבןֿפון ַאלע זײערע ֿפרַײ
מוז עס ,  ּכדי איר זָאלט בַאװיליקט װערן19, ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער

 20. ָאדער ֿפון ציגן, ֿפון שעּפסן, ֿפון רינדער, זַײן ַא ָזכר ָאן ַא ֿפעלער
װָארום , קײנס װָאס אין אים איז דָא ַא מום זָאלט איר ניט ברענגען

 און ַאז ַא מַאן װעט 21. ך ניט זַײן צו בַאװיליקונגעס װעט אַײ
, לױט ַא קלָאר ַארױסגערעדטן נדר, ברענגען ַא ֿפרידָאּפֿפער צו גָאט
מוז עס , ָאדער ֿפון שָאף, ֿפון רינדער, ָאדער ֿפַאר ַא ֿפרַײװיליקער גָאב

קײן מום זָאל אין אים ; ּכדי בַאװיליקט צו װערן, זַײן ניט געֿפעלערט
, ָאדער ַא ֿפַארקריּפלטס, ָאדער ַא געשעדיקטס,  ַא בלינדס22. ַײןניט ז

 –ָאדער פַײכטע קרעץ , ָאדער מיט טרוקענע קרעץ, ָאדער מיט ַא גוז
און ניט מַאכן ֿפון זײ ַא , דָאזיקע זָאלט איר ניט ברענגען צו גָאט די

 מיט  און ַאן ָאקס ָאדער ַא לַאם23. ֿפַײערָאּפֿפער אױֿפן מזבח צו גָאט
דָאס מעגסטו מַאכן ַא ֿפרַײװיליקע , אײן גליד צו לַאנג ָאדער צו קורץ

 און ַאזַא 24. ָאבער ֿפַאר ַא נדר װעט עס ניט בַאװיליקט װערן, גָאב
ָאדער , ָאדער צעהַאקט, װָאס זַײנע געשלעכטגלידער זַײנען צעדריקט

און ; זָאלט איר ניט ברענגען צו גָאט, ָאדער אױסגעשניטן, ָאנגעריסן
 ַאֿפילו ֿפון דער 25. װָאס-איר זָאלט אין אַײער לַאנד ניט מַאכן ַאזױ

הַאנט ֿפון ַא ֿפרעמדן זָאלט איר ניט ברענגען די שּפַײז ֿפון אַײער גָאט 
ַא מום , װָארום זײער ֿפַארדַארבונג איז אין זײ, דָאזיקע ֿפון ַאלע די
  . ךזײ װעלן ניט בַאװיליקט װערן ֿפון אַײ; איז אין זײ

  : ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן26

, ַאז עס װעט געבָארן װערן, ָאדער ַא ציג, ָאדער ַא שעּפס,  ַא רינד27
און ֿפון ַאכטן טָאג ָאן און , זָאל עס זיבן טעג זַײן אונטער זַײן מוטער

ַא ֿפַײערָאּפֿפער צו , ָקרבןװַײטער װעט עס בַאװיליקט װערן ֿפַאר ַא 
זָאלט איר עס ניט שעכטן אין אײן ,  און ַא רינד צי ַא שָאף28. גָאט

 און ַאז איר װעט שלַאכטן ַא דַאנקָאּפֿפער צו 29. טָאג מיט זַײן קינד
 אין 30. זָאלט איר עס שלַאכטן ַאז איר זָאלט בַאװיליקט װערן, גָאט

איר זָאלט ניט ; דעם אײגענעם טָאג זָאל עס געגעסן װערן



  ויקרא

  

כג

 און איר זָאלט 31. איך בין יהוה: ן דערֿפון ביז אין דער ֿפריאיבערלָאז
 און איר זָאלט ניט 32. איך בין יהוה: היטן מַײנע געבָאט און זײ טָאן
די איך זָאל זַײן געהײליקט צװישן ּכ, ֿפַארשװעכן מַײן הײליקן נָאמען

 דער 33; איך בין יהוה װָאס הײליקט אַײך: די קינדער ֿפון יׂשראל
אַײך צו זַײן צום , הָאט אַײך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַריםװָאס 
  . איך בין יהוה: גָאט

  

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

טֹובים ֿפון גָאט װָאס איר זָאלט זײ אױסרוֿפן ֿפַאר הײליקע -די ָיום
 זעקס טעג זָאל 3: טֹובים- דָאס זַײנען מַײנע ָיום–רופונגען צונױֿפ

, רּוונגָאבער אױֿפן זיבעטן טָאג איז ַא שבת ֿפון , געטָאן װערן ַארבעט
דָאס איז ; קײן ַארבעט זָאלט איר ניט טָאן; ַא הײליקע צונױֿפרופונג

  . שבת צו גָאט אין ַאלע אַײערע װוינערטער

, די הײליקע צונױֿפרופונגען, בים ֿפון גָאטטֹו- דָאס זַײנען די ָיום4
 אין 5. װָאס איר זָאלט זײ אױסרוֿפן אין זײער געשטעלטער צַײט

איז דער , ַאקעגן ָאװנט, אין פערצנטן טָאג ֿפון חֹודש, ערשטן חֹודש
, דָאזיקן חֹודשם  און אױֿפן ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון דע6.  צו גָאטחֶּפַס-ָקרבן

. זיבן טעג זָאלט איר עסן מצות; ן מצות צו גָאטטוב ֿפו-איז דער ָיום
קײן ;  אין ערשטן טָאג זָאל ַא הײליקע צונױֿפרופונג זַײן בַײ אַײך7

 און איר זָאלט ברענגען ַא 8. דינסטַארבעט זָאלט איר ניט טָאן
אױֿפן זיבעטן טָאג איז ַא הײליקע ; ֿפַײערָאּפֿפער צו גָאט זיבן טעג

  . ַארבעט זָאלט איר ניט טָאןקײן דינסט; צונױֿפרופונג

 רעד צו די 10: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן9
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, קינדער ֿפון יׂשראל

און איר װעט , ַאז איר װעט קומען אין דעם לַאנד װָאס איך גיב אַײך
 זָאלט איר ברענגען ַא גַארב ֿפון אַײער ערשטן, שנַײדן איר שניט
ּכדי איר ,  און ער זָאל אױֿפהײבן די גַארב ֿפַאר גָאט11. שניט צום ּכֹהן

 זָאל זי דער ּכֹהן רּוטָאגאױף מָארגן נָאך דעם ; זָאלט בַאװיליקט װערן
אין דעם טָאג װָאס איר הײבט ,  און איר זָאלט מַאכן12. אױֿפהײבן

ַא ֿפַאר , ַא יָאריקן, ַא שעּפס ָאן ַא ֿפעלער, אױף די גַארב
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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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כד

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
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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
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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
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דָאזיקן יָאר ֿפון יֹובל זָאלט איר אַײך ם  אין דע13. עסן זַײן ּתבואה
 און ַאז איר װעט ֿפַארקױֿפן 14. אומקערן איטלעכער צו זַײן אײגנטום

, ָאדער קױֿפן ֿפון דער הַאנט ֿפון דַײן חבר, ברַא ֿפַארקױפונג צו דַײן ח
 לױט דער צָאל ֿפון די 15. זָאלט איר ניט נַארן אײנער דעם ַאנדערן

לױט דער צָאל ֿפון ; יָארן נָאכן יֹובל זָאלסטו קױֿפן ֿפון דַײן חבר
 לױט דער מערקײט ֿפון די 16. יָארן זָאל ער דיר ֿפַארקױֿפן-ּתבואה

און לױט דער מינערקײט ֿפון ,  דערֿפוןחדעם מקיָארן זָאלסטו מערן 
װָארום די צָאל ֿפון ; די יָארן זָאלסטו מינערן דעם מקח דערֿפון

 און איר זָאלט ניט נַארן אײנער דעם 17. ט ער דירױֿפּתבואות ֿפַארק
װָארום איך בין יהוה , און זָאלסט מֹורא הָאבן ֿפַאר דַײן גָאט, ַאנדערן

און היטן מַײנע , איר זָאלט טָאן מַײנע חוקים און 18. אַײער גָאט
ּכדי איר זָאלט זיצן אױף אַײער לַאנד אין , און זײ טָאן, געזעצן

און איר װעט ,  און דָאס לַאנד װעט געבן איר ֿפרוכט19. זיכערקײט
 און ַאז איר 20. און װעט זיצן אין זיכערקײט דערױף, עסן צו זַאט
מיר װעלן דָאך ניט ? ין זיבעטן יָארװָאס װעלן מיר עסן א: װעט זָאגן

 װעל איך בַאֿפעלן 21? און ניט אַײנזַאמלען אונדזער ּתבואה, זײען
און עס װעט ברענגען , מַײן ברכה אױף אַײך אין דעם זעקסטן יָאר

,  און ַאז איר װעט זײען אױֿפן ַאכטן יָאר22. ּתבואה ֿפַאר דרַײ יָאר
ביז עס , ביזן נַײנטן יָאר; לטעדָאס ַא, װעט איר עסן ֿפון דער ּתבואה

 און די ערד זָאל ניט 23. װעט איר עסן דָאס ַאלטע, קומט זַײן ּתבואה
; װָארום צו מיר געהערט די ערד, ֿפַארקױֿפט װערן אױף אײביק

 און אין 24. װָארום ֿפרעמדע און אַײנגעװַאנדערטע זַײט איר בַײ מיר
ט איר געבן דער ערד ַאן דעם גַאנצן לַאנד ֿפון אַײער אײגנטום זָאל

  . אױסלַײזונג

און װעט ֿפַארקױֿפן ֿפון זַײן ,  ַאז דַײן ברודער װעט ָארים װערן25
, זָאל קומען זַײן קרוב װָאס איז דער נענטסטער צו אים, אײגנטום

 און ַאז ַא מַאן װעט 26. און אױסלײזן דעם ֿפַארקױף ֿפון זַײן ברודער
, זַײן הַאנט װעט װערן ֿפַארמעגלעךָאבער , ניט הָאבן קײן אױסלײזער

 זָאל ער 27, זןײאון ער װעט צונױפקריגן גענוג עס אױסצול
און צוריקצָאלן דעם רעשט , בַארעכענען די יָארן ֿפון זַײן ֿפַארקױפונג

און ער זָאל זיך ; צו דעם מַאן װָאס ער הָאט צו אים ֿפַארקױֿפט
הַאנט קען ניט  אױב ָאבער זַײן 28. אומקערן צו זַײן אײגנטום

זָאל זַײן ֿפַארקױף בלַײבן אין , צונױפקריגן גענוג אים צוריקצוצָאלן
, ביז דעם יָאר ֿפון יֹובל, דער הַאנט ֿפון דעם װָאס הָאט עס געקױֿפט
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און ער זָאל זיך אומקערן צו זַײן ; און אום יֹובל זָאל עס ַארױסגײן
  . אײגנטום

װוינהױז אין ַא שטָאט מיט ַא  און ַאז ַא מַאן װעט ֿפַארקױֿפן ַא 29
זָאל זַײן אױסלײזרעכט זַײן ביז עס ענדיקט זיך דָאס יָאר ֿפון , מױער

ער  אױב ָאב30. זרעכטַא יָאר זָאל זַײן זַײן אױסלײ; גזַײן ֿפַארקױפונ
זט װערן ביז עס װערט פול דערױף ַא גַאנץ עס װעט ניט אױסגעלײ

בלַײבן , ָאס הָאט ַא מױערזָאל דָאס הױז װָאס אין דער שטָאט װ, יָאר
; דֹורות-אױף זַײנע דֹור, אױף אײביק בַײ דעם װָאס הָאט עס געקױֿפט

,  ָאבער די הַײזער ֿפון די דערֿפער31. עס זָאל ניט ַארױסגײן אום יֹובל
זָאלן צוגערעכנט װערן צום , װָאס הָאבן ניט קײן מױער רונד ַארום

און אום יֹובל זָאלן זײ , סלײזונגזײ זָאלן הָאבן ַאן אױ; ֿפעלד ֿפון לַאנד
די הַײזער ֿפון די שטעט ֿפון ,  און די שטעט ֿפון די לִוִיים32. ַארױסגײן

 און ַאז 33.  די לִוִיים הָאבן ַאן אײביק אױסלײזרעכט–זײער אײגנטום 
זָאל דָאס ֿפַארקױֿפטע הױז אין דער , מע װעט קױֿפן ֿפון די לִוִיים
װָארום די הַײזער ֿפון , רױסגײן אום יֹובלשטָאט ֿפון זַײן אײגנטום ַא

די שטעט ֿפון די לִוִיים דָאס איז זײער אײגנטום צװישן די קינדער 
 ָאבער דָאס ֿפעלד ֿפון דעם ֿפרַײען ּפלַאץ ַארום זײערע 34. ֿפון יׂשראל

װָארום ַאן אײביק אײגנטום איז , שטעט קען ניט ֿפַארקױֿפט װערן
  . דָאס זײ

און זַײן הַאנט װעט זַײן ,  ברודער װעט ָארים װערן און ַאז דַײן35
זָאלסטו אים אױֿפהַאלטן װי ַא ֿפרעמדן און , געפַאלן בַײ דיר
 זָאלסט ניט 36. ַאז ער זָאל קענען לעבן בַײ דיר, אַײנגעװַאנדערטן

און זָאלסט מֹורא הָאבן ֿפַאר דַײן , נעמען ֿפון אים צינזן ָאדער מערונג
 זָאלסט אים ניט 37. ודער זָאל קענען לעבן בַײ דירּכדי דַײן בר; גָאט

און דַײן עסנװַארג זָאלסטו ניט געבן אױף , געבן דַײן געלט אױף צינזן
 איך בין יהוה אַײער גָאט װָאס הָאב אַײך ַארױסגעצױגן 38. מערונג

אַײך צו זַײן צום , אַײך צו געבן דָאס לַאנד ּכַנַען, ֿפון לַאנד ִמצַרִים
  . גָאט

און װעט זיך , און ַאז דַײן ברודער װעט ָארים װערן בַײ דיר 39
זָאלסטו ניט ַארבעטן מיט אים ַאזױ װי מע ַארבעט , ֿפַארקױֿפן צו דיר
זָאל , געװַאנדערטערנאַײװי ַאן ,  װי ַא געדונגענער40. מיט ַא קנעכט
 41. ביז דעם יָאר ֿפון יֹובל זָאל ער דינען בַײ דיר; ער זַײן בַײ דיר

, ער און זַײנע קינדער מיט אים,  זָאל ער ַארױסגײן ֿפון דירצמָאלדענ
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און צו דעם אײגנטום ֿפון , און ער זָאל זיך אומקערן צו זַײן משּפחה
 װָארום מַײנע קנעכט זַײנען 42. זַײנע עלטערן זָאל ער זיך אומקערן

זײ טָארן ניט ; ב זײ ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִיםָאװָאס איך ה, זײ
 זָאלסט ניט 43. ֿפַארקױֿפט װערן װי מע ֿפַארקױֿפט ַא קנעכט

און זָאלסט מֹורא הָאבן , געװעלטיקן איבער אים מיט הַארטיקײט
װָאס װעלן זַײן בַײ ,  און דַײן קנעכט און דַײן דינסט44. ֿפַאר דַײן גָאט

ֿפון זײ זָאלט איר קױֿפן ַא ,  ֿפון די ֿפעלקער װָאס ַארום אַײך–דיר 
 און אױך ֿפון די קינדער ֿפון די 45.  ָאדער ַא דינסטקנעכט

ֿפון זײ קענט איר , אַײנגעװַאנדערטע װָאס הַאלטן זיך אױף בַײ אַײך
װָאס זײ הָאבן געבָארן , און ֿפון זײערע משּפחות װָאס בַײ אַײך, קױֿפן

 און איר 46. און זײ קענען אַײך װערן צום אײגנטום; אין אַײער לַאנד
צו ַארבן ֿפַאר ַאן , זן בירושה צו אַײערע קינדער נָאך אַײךקענט זײ לָא
ָאבער איבער ; אױף אײביק קענט איר ַארבעטן מיט זײ; אײגנטום

, אײנער איבערן ַאנדערן, די קינדער ֿפון יׂשראל, אַײערע ברידער
  . זָאלט איר ניט געװעלטיקן מיט הַארטיקײט

דעם אַײנגעװַאנדערטן  און ַאז די הַאנט ֿפון דעם ֿפרעמדן ָאדער 47
און דַײן ברודער װעט ָארים װערן , בַײ דיר װעט װערן ֿפַארמעגלעך

און װעט זיך ֿפַארקױֿפן צו דעם אַײנגעװַאנדערטן ֿפרעמדן , לעבן אים
,  קען ער48, ָאדער צו ַאן ָאּפשטַאם ֿפון ַא ֿפרעמדנס משּפחה, בַײ דיר

אײנער ֿפון ; ן אױסלײזונגהָאבן ַא, נָאכדעם װי ער הָאט זיך ֿפַארקױֿפט
ָאדער זַײן ,  ָאדער זַײן ֿפעטער49; זַײנע ברידער קען אים אױסלײזן
קרוב ֿפון זַײן -ָאדער עמיצער ַא לַײב, ֿפעטערס זון קען אים אױסלײזן
אױב זַײן הַאנט װערט , ָאדער; משּפחה קען אים אױסלײזן

 זיך  און ער זָאל50. קען ער זיך ַאלײן אױסלײזן, ֿפַארמעגלעך
ֿפון דעם יָאר װָאס ער הָאט זיך , אױסרעכענען מיט זַײן קױֿפער

און דָאס געלט ֿפון זַײן , ֿפט צו אים ביז דעם יָאר ֿפון יֹובליֿפַארקו
ַאזױ ; ֿפַארקױפונג זָאל אױסגעװָארֿפן װערן לױט דער צָאל ֿפון יָארן
ן בַײ װי די טעג ֿפון ַא געדונגענעם זָאל זַײן װָאס ער איז ָאּפגעװע

זָאל ער לױט זײ צוריקצָאלן ,  סַײ עס זַײנען נָאך דָא ֿפיל יָארן51. אים
 און סַײ עס זַײנען געבליבן 52, ֿפון זַײן קױפגעלט ֿפַאר זַײן אױסלײזונג

זָאל ער זיך מיט אים , װינציק יָארן ביז דעם יָאר ֿפון יֹובל
ר זַײן  זַײנע יָארן זָאל ער צוריקצָאלן ֿפַאנָאךװי ; אױסרעכענען
 ַאזױ װי ַא געדונגענער ֿפון יָאר צו יָאר זָאל ער זַײן 53. אױסלײזונג
ער זָאל ניט געװעלטיקן איבער אים מיט הַארטיקײט ֿפַאר ; בַײ אים

  און אױב ער װעט ניט אױסגעלײזט װערן אױף די54. דַײנע אױגן
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כו

ַײנע ער און ז, זָאל ער ַארױסגײן אין יָאר ֿפון יֹובל, דָאזיקע אֹוַפנים
 װָארום צו מיר זַײנען די קינדער ֿפון יׂשראל 55. קינדער מיט אים

װָאס איך הָאב זײ ַארױסגעצױגן ֿפון , מַײנע קנעכט זַײנען זײ; קנעכט
  . איך בין יהוה אַײער גָאט: לַאנד ִמצַרִים

   

און ַא געשניצטן געץ ,  איר זָאלט אַײך ניט מַאכן ָאּפגעטער1
און ַא , איר אַײך ניט אױֿפשטעלןאון ַא זַײלשטײן זָאלט 

זיך צו בוקן ֿפַאר , שטײנבילד זָאלט איר ניט שטעלן אין אַײער לַאנד
  . װָארום איך בין יהוה אַײער גָאט, אים

און ֿפַאר מַײן הײליקטום זָאלט איר ,  מַײנע שבתים זָאלט איר היטן2
  .איך בין יהוה: הָאבן ָאּפשַײ

  קֹוַתיֻחב
  און היטן מַײנע , ן מַײנע חוקים אױב איר װעט גײן אי3

, װעל איך געבן אַײערע רעגנס אין זײער צַײט 4, און זײ טָאן, געבָאט
און דער בױם ֿפון ֿפעלד װעט , און די ערד װעט געבן איר ּתבואה

,  און דרעשן װעט גרײכן בַײ אַײך ביז הַארבסטן5. געבן זַײן ֿפרוכט
און איר װעט עסן אַײער ; צַײט-און הַארבסטן װעט גרײכן ביז זריעה

 און איך 6. און זיצן אין זיכערקײט אין אַײער לַאנד, ברױט צו זַאט
און קײנער װעט , און איר װעט זיך לײגן, װעל געבן שלום אין לַאנד

און ַא , און איך װעל אױסרָאטן ַא בײזע חיה ֿפון לַאנד; ניט שרעקן
ר װעט נָאכיָאגן  און אי7. שװערד װעט ניט דורכגײן אין אַײער לַאנד

 און 8. און זײ װעלן פַאלן ֿפַאר אַײך דורכן שװערד, אַײערע פַײנט
און הונדערט ֿפון אַײך װעלן , פינף ֿפון אַײך װעלן נָאכיָאגן הונדערט

און אַײערע פַײנט װעלן פַאלן ֿפַאר אַײך דורכן , נָאכיָאגן צען טױזנט
 אַײך ֿפרוכּפערן און װעל, און איך װעל זיך קערן צו אַײך 9. שװערד

 און 10. און איך װעל אױֿפשטעלן מַײן בונד מיט אַײך, און אַײך מערן
און איר װעט ַארױסרַאמען , גָאר ַאלטע ּתבואה , איר װעט עסן ַאלטע

 און איך װעל מַאכן מַײן רואונג 11. די ַאלטע ֿפון װעגן דער נַײער
 און 12. דיקןאון מַײן זעל װעט אַײך ניט ֿפַאראומװער, צװישן אַײך

און איר , און װעל אַײך זַײן צום גָאט, איך װעל אומגײן צװישן אַײך
װָאס הָאב ,  איך בין יהוה אַײער גָאט13. װעט מיר זַײן צום ֿפָאלק
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און איך , אַײך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים ֿפון צו זַײן קנעכט צו זײ
 הָאב אַײך געפירט און, הָאב צעברָאכן די שטַאנגען ֿפון אַײער יָאך

  . מיט ַאן אױֿפגעהױבענעם קָאּפ

און װעט ניט טָאן ַאלע ,  אױב ָאבער איר װעט ניט צוהערן צו מיר14
,  און אױב מַײנע חוקים װעט איר ֿפַארַאכטן15, דָאזיקע געבָאט די

ניט צו , און אױב מַײנע געזעצן װעט ֿפַאראומװערדיקן אַײער זעל
 16, די איר זָאלט ֿפַארשטערן מַײן בונדּכ, טָאן ַאלע מַײנע געבָאט
איך װעל ָאנזעצן אױף אַײך : דָאזיקע צו אַײך װעל איך אױך טָאן דָאס

װָאס מַאכן אױסגײן די אױגן און , תחאון קד,  די דער–ַא בהלה 
, און איר װעט זײען אַײער זָאמען אומנישט. ֿפַארשמַאכטן די זעל

 און איך װעל קערן מַײן 17. װָארום אַײערע פַײנט װעלן עס אױֿפעסן
, און איר װעט געשלָאגן װערן ֿפַאר אַײערע פַײנט, ּפנים ַאקעגן אַײך

און איר װעט ; און אַײערע ָׂשונאים װעלן געװעלטיקן איבער אַײך
  . נער יָאגט אַײך ניטײלױֿפן װען ק

װעל איך ,  און אױב איר װעט בַײ ַאלעם דעם ניט צוהערן צו מיר18
 און איך װעל 19. ל מער שטרָאֿפן ֿפַאר אַײערע זינדאַײך זיבן מָא

און װעל מַאכן אַײער הימל ַאזױ װי , צעברעכן אַײער שטָאלצע מַאכט
 װעט ח און אַײער ּכֹו20. און אַײער ערד ַאזױ װי קוּפער, אַײזן

און , און אַײער ערד װעט ניט געבן איר ּתבואה, ַאװעקגײן אומנישט
  . ניט געבן זַײן ֿפרוכטדער בױם ֿפון לַאנד װעט 

און װעט ניט װעלן ,  און אױב איר װעט גײן מיר דערװידער21
לױט , װעל איך זיבן מָאל מערן אױף אַײך שלעק, צוהערן צו מיר

,  און איך װעל ָאנשיקן אױף אַײך די חיה ֿפון ֿפעלד22. אַײערע זינד
ע דן אַײערַײאון ֿפַארשנ, און זי װעט אַײך בַארױבן ֿפון קינדער

און אַײערע װעגן װעלן ֿפַארװיסט ;  אַײך ֿפַארמינערןןאו, בהמות
  . װערן

און איר ,  און אױב איר װעט דערמיט מיר ניט אױסגעמוסרט װערן23
און  24, װעל איך אױך גײן אַײך דערװידער, װעט גײן מיר דערװידער

 און איך 25. איך אױך װעל אַײך שלָאגן זיבן מָאל ֿפַאר אַײערע זינד
װָאס װעט זיך נֹוקם זַײן די נקמה , ברענגען אױף אַײך ַא שװערדװעל 

און . און איר װעט זיך ֿפַארקלַײבן אין אַײערע שטעט, ֿפון דעם בונד
און איר װעט געגעבן װערן , קן ַא מגפה צװישן אַײךשיאיך װעל ָאנ
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 ַאז איך װעל אַײך צעברעכן דעם 26. אין דער הַאנט ֿפון דעם פַײנט
װעלן צען װַײבער בַאקן אַײער ברױט אין אײן , ון ברױטאונטערלען ֿפ

און איר , און זײ װעלן ָאּפברענגען אַײער ברױט אױֿפן װָאג, אױװן
  . װעט עסן און ניט זַאט װערן

און איר װעט ,  דעם ניט צוהערן צו מירנָאך און אױב איר װעט 27
, רן װעל איך גײן אַײך דערװידער מיט גרימצָא28, גײן מיר דערװידער

 און 29. און איך אױך װעל אַײך שטרָאֿפן זיבן מָאל ֿפַאר אַײערע זינד
און דָאס ֿפלײש ֿפון , איר װעט עסן דָאס ֿפלײש ֿפון אַײערע זין

 און איך װעל ֿפַארטיליקן אַײערע 30. אַײערע טעכטער װעט איר עסן
און ַאהינטָאן אַײערע , און װעל ֿפַארשנַײדן אַײערע זונזַײלן, במות

און מַײן זעל װעט אַײך , ּפגרים אױף די ּפגרים ֿפון אַײערע געצן
, ורבןח און איך װעל מַאכן ֿפון אַײערע שטעט ַא 31. ֿפַאראומװערדיקן

און װעל ניט שמעקן , און װעל ֿפַארװיסטן אַײערע הײליקטומען
,  און איך װעל ֿפַארװיסטן דָאס לַאנד32. ותחאַײערע געשמַאקע רי

 און 33. ן איבער אירֿפװעלן גַא, נט װָאס זיצן דעריןאון אַײערע פַײ
און איך װעל , אַײך װעל איך צעשּפרײטן צװישן די ֿפעלקער

און אַײער לַאנד װעט זַײן ַא , ַארױסציען נָאך אַײך ַא שװערד
 װעט דענצמָאל 34. ורבןחװיסטעניש און אַײערע שטעט װעלן זַײן ַא 

 ַאלע טעג װָאס עס װעט װיסט –דָאס לַאנד ָאּפצָאלן אירע שבתים 
 דענצמָאל; און איר װעט זַײן אין דעם לַאנד ֿפון אַײערע פַײנט, זַײן

 ַאלע טעג װָאס 35. און בַאצָאלן אירע שבתים, װעט דָאס לַאנד רוען
װעט עס רוען װי עס הָאט ניט גערוט אין , עס װעט װיסט זַײן

ן די װָאס װעלן  או36. װען איר זַײט געזעסן דערױף, אַײערע שבתים
װעל איך ַארַײנברענגען ַא שרעקעדיקײט אין זײער , בלַײבן ֿפון אַײך

און זײ װעט נָאכיָאגן דער , אין די לענדער ֿפון זײער פַײנט, הַארצן
און זײ װעלן לױֿפן װי מע לױֿפט , שָארך ֿפון ַא געטריבענעם בלַאט

 װעלן  און זײ37. און פַאלן װען קײנער יָאגט ניט, ֿפון שװערד
װען , ַאזױ װי ֿפַארן שװערד, לט װערן אײנער ָאן ַאנדערןכגעשטרױ

און איר װעט ניט הָאבן קײן ּתקומה ֿפַאר אַײערע ; קײנער יָאגט ניט
און דָאס ,  און איר װעט אונטערגײן צװישן די ֿפעלקער38. פַײנט

 און די געבליבענע ֿפון 39. לַאנד ֿפון אַײערע פַײנט װעט אַײך אױֿפעסן
; ַײך װעלן אַײנגײן ֿפַאר זײער זינד אין די לענדער ֿפון אַײערע פַײנטא

און אױך ֿפַאר די זינד ֿפון זײערע עלטערן װעלן זײ אַײנגײן ַאזױ װי 
  און אױף ,  און זײ װעלן זיך מֹודה זַײן אױף זײערע זינד40. יענע

װָאס זײ הָאבן , אין זײער ֿפעלשונג, די זינד ֿפון זײערע עלטערן
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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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