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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



  ויקרא

  

, 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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