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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

copyeditor
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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



  ויקרא

  

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


