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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



  ויקרא

  

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


