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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


