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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
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 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



  ויקרא

  

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


