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, און ַאז איך װָאלט געגעסן דָאס זינדָאּפֿפער הַײנט, װָאס געטרָאֿפן
 און משה הָאט 20? װָאלט עס דען װוילגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון גָאט

  . לגעֿפעלן אין זַײנע אױגןױאון עס איז װ, צוגעהערט

  

זײ ַאזױ ,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען1
דָאס : ַאזױ צו זָאגן,  רעדט צו די קינדער ֿפון יׂשראל2:צו זָאגן

זַײנען די לעבעדיקע זַאכן װָאס איר מעגט עסן ֿפון ַאלע בהמות װָאס 
און די ,  איטלעכע װָאס איז בַאקלױט מיט קלױען3. אױף דער ערד

ֵגֶרה צװישן -װָאס איז ַמֲעֵלה, קלױען זַײנען בַײ איר צעשּפָאלטן
דָאזיקע טָארט איר ניט עסן   ָאבער די4. עסןזי מעגט איר , בהמות

און ֿפון די װָאס זַײנען בַאקלױט מיט , ֵגֶרה-ֿפון די װָאס זַײנען ַמֲעֵלה
ָאבער מיט קלױען איז , ֵגֶרה איז ער-װַײל ַמֲעֵלה, דעם קעמל: קלױען

װַײל ,  און דעם קיניגל5. ער איז אומרײן ֿפַאר אַײך; ער ניט בַאקלױט
ער איז ; ָאבער מיט קלױען איז ער ניט בַאקלױט, איז ערֵגֶרה -ַמֲעֵלה

ָאבער , ֵגֶרה איז ער-װַײל ַמֲעֵלה,  און דעם הָאז6. אומרײן ֿפַאר אַײך
 און 7. ער איז אומרײן ֿפַאר אַײך; מיט קלױען איז ער ניט בַאקלױט

און די קלױען זַײנען , װַײל בַאקלױט מיט קלױען איז ער, דעם חזיר
ער איז אומרײן ; ֵגֶרה-ָאבער ער איז ניט ַמֲעֵלה, לטןבַײ אים צעשּפָא

און ָאן זײער נֿבלה ,  ֿפון זײער ֿפלײש טָארט איר ניט עסן8. ֿפַאר אַײך
  . אומרײן זַײנען זײ ֿפַאר אַײך; טָארט איר זיך ניט ָאנרירן

ַאלץ װָאס : דָאזיקע מעגט איר עסן ֿפון ַאלץ װָאס אין װַאסער  די9
אין די ימען און אין די , ן און שוּפן אין װַאסערעדערֿפלוסֿפהָאט 
עדערן ֿפלוסֿפ און ַאלץ װָאס הָאט ניט 10. זײ מעגט איר עסן, טַײכן

ֿפון ַאלע װידמענונגען ֿפון , אין די ימען און אין די טַײכן, און שוּפן
זײ , ענישן װָאס אין װַאסערֿפאון ֿפון ַאלע לעבעדיקע בַאשע, װַאסער

 און ַאן אומװערדיקײט זָאלן 11. װערדיקײט ֿפַאר אַײךזַײנען ַאן אומ
און זײער נֿבלה , ֿפון זײער ֿפלײש זָאלט איר ניט עסן; זײ אַײך זַײן

 ַאלץ װָאס הָאט ניט קײן 12. זָאלט איר ֿפַאראומװערדיקן
דָאס איז ַאן אומװערדיקײט ֿפַאר , עדערן און שוּפן אין װַאסערֿפלוסֿפ

  . אַײך

זײ טָארן ; מװערדיקן ֿפון ֿפױגלעןוע זָאלט איר ֿפַאראדָאזיק  און די13
און , דעם ָאדלער: ַאן אומװערדיקײט זַײנען זײ; ניט געגעסן װערן
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און דעם ,  און די װײ14; און דעם שװַארצָאדלער, דעם בײנברעכער
;  יעטװעדער רָאב לױט זַײנע מינים15; ַאלקֿפױגל לױט זַײנע מיניםֿפ

- און דעם ים, ַארבערּפאון דעם נַאכטש,  און דעם שטרױסֿפױגל16
און , לאַײ און די 17; ַארבער לױט זַײנע מיניםּפאון דעם ש, ֿפױגל

און דעם ,  און דעם אוהו18; לאַײאון די שטָאק, דעם ֿפישֿפרעסער
דעם בושל לױט זַײנע ,  און דעם שטָארך19; און דעם גַײער, עליקַאןּפ

  . עדערמױזאון די ֿפל, און דעם אױערהָאן, מינים

זי איז ,  און יעטװעדער געֿפליגלטע װידעמנונג װָאס גײט אױף פיר20
 ָאבער דָאס מעגט איר עסן ֿפון ַאלע 21. ַאן אומװערדיקײט ֿפַאר אַײך

דָאס װָאס הָאט : ירֿפליגלטע װידמענונגען װָאס גײען אױף ֿפגע
 22 .צו שּפרינגען מיט זײ אױף דער ערד, געלענקען איבער זַײנע ֿפיס

, דעם הײשעריק לױט זַײנע מינים: די דָאזיקע ֿפון זײ מעגט איר עסן
און דעם שּפרינגהײשעריק , און דעם גרָאזֿפרעסער לױט זַײנע מינים

 ָאבער 23. און דעם גריל לױט זַײנע מינים, לױט זַײנע מינים
זי , יר ֿפיסֿפליגלטע װידמענונג װָאס הָאט ֿפיעטװעדער ַאנדערע גע

  . רדיקײט ֿפַאר אַײךאיז ַאן אומװע

איטלעכער װָאס רירט ; דָאזיקע װעט איר װערן אומרײן  און ֿפון די24
 און איטלעכער 25. זָאל זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, זיך ָאן ָאן זײער נֿבלה

און , זָאל װַאשן זַײנע קלײדער, װָאס טרָאגט עּפעס ֿפון זײער נֿבלה
 װָאס איז בַאקלױט מיט  איטלעכער בהמה26. זַײן אומרײן ביזן ָאװנט

, ָאבער דורכגעשּפָאלטן זַײנען זײ ניט דורכגעשּפָאלטן בַײ איר, קלױען
איטלעכער ; זײ זַײנען אומרײן ֿפַאר אַײך, ֵגֶרה-ָאדער זי איז ניט ַמֲעֵלה
 און ַאלע װָאס גײען 27. זָאל װערן אומרײן, װָאס רירט זיך ָאן זײ ָאן

זײ זַײנען , ירֿפות װָאס גײען אױף צװישן ַאלע חי, אױף זײערע לַאּפעס
זָאל , איטלעכער װָאס רירט זיך ָאן ָאן זײער נֿבלה; אומרײן ֿפַאר אַײך

זָאל ,  און דער װָאס טרָאגט זײער נֿבלה28. זַײן אומרײן ביזן ָאװנט
רײן זַײנען זײ מאו; און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, װַאשן זַײנע קלײדער

  . ֿפַאר אַײך

ז װָאס איז אומרײן ֿפַאר אַײך צװישן די שרצים װָאס  און דָאס אי29
און די שילדקרעט , און די מױז, דָאס װיזעלע; קריכן אױף דער ערד

און , און דער לַאנדקרָאקָאדיל,  און די גרָאבמױז30; לױט אירע מינים
 דָאס 31. און דער כַאמעלעָאן, און דער זַאמדעקדעש, דער עקדעש

; ומרײן ֿפַאר אַײך צװישן ַאלע שרציםזַײנען די װָאס זַײנען א
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זָאל זַײן , איטלעכער װָאס רירט זיך ָאן זײ ָאן װען זײ זַײנען טױט
 און ַאלץ װָאס עּפעס ֿפון זײ װעט פַאלן 32. אומרײן ביזן ָאװנט

סַײ װָאסער עס איז , זָאל װערן אומרײן, דערױף װען זײ זַײנען טױט
איטלעכע , ָאדער ַא זַאק,  ֿפעלָאדער ַא, ָאדער ַא בגד, הילצערנע ּכלי

זָאל ַארַײנגעטָאן װערן אין , ּכלי װָאס דערמיט װערט געטָאן ַארבעט
 און איטלעכע 33. און װערן רײן, און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, װַאסער

זָאל ַאלץ , לײמענע ּכלי װָאס אין איר װעט ַארַײנפַאלן עּפעס ֿפון זײ
 איטלעך 34. י זָאלט איר צעברעכןאון ז, װָאס אין איר װערן אומרײן

װָאס דערױף איז געקומען , עסנװַארג דערין װָאס װערט געגעסן
און יעטװעדער געטרַאנק װָאס װערט ; זָאל װערן אומרײן, װַאסער

 און ַאלץ 35. זָאל װערן אומרײן, געטרונקען אין ַאלע ַאזעלכע ּכלים
; ל װערן אומרײןזָא, װָאס עּפעס ֿפון זײער נֿבלה װעט פַאלן דערױף

; זָאל עס צעברָאכן װערן, אױב ַא בַאקאױװן ָאדער ַא קָאכאױװן
   ָאבער 36. און אומרײן זָאלן זײ אַײך זַײן, אומרײן זַײנען זײ

זָאל בלַײבן , ַא קװַאל ָאדער ַא גרוב װּו װַאסער איז אַײנגעזַאמלט
. מרײןזָאל װערן או, נָאר דער װָאס רירט זיך ָאן ָאן זײער נֿבלה; רײן
 און אױב ֿפון זײער נֿבלה װעט פַאלן אױף װָאסער עס איז זָאמען 37

 אױב ָאבער אױֿפן 38. איז ער רײן, ֿפון זריעה װָאס װערט געזײט
און עּפעס ֿפון זײער נֿבלה , זָאמען איז ַארױֿפגעטָאן געװָארן װַאסער

  . איז ער אומרײן ֿפַאר אַײך, װעט פַאלן דערױף

ן די בהמות װָאס זַײנען ֿפַאר אַײך צום עסן װעט  און ַאז אײנע ֿפו39
זַײן אומרײן , זָאל דער װָאס רירט זיך ָאן ָאן איר נֿבלה, ַאװעקפַאלן
זָאל װַאשן זַײנע ,  און דער װָאס עסט ֿפון איר נֿבלה40. ביזן ָאװנט
און דער װָאס טרָאגט איר ; און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, קלײדער
 און 41. און זַײן אומרײן ביזן ָאװנט, ַײנע קלײדערזָאל װַאשן ז, נֿבלה

; איז ַאן אומװערדיקײט, יעטװעדער שרץ װָאס קריכט אױף דער ערד
און ַאלץ ,  ַאלץ װָאס גײט אױֿפן בױך42. ער זָאל ניט געגעסן װערן

ַאלע שרצים װָאס , און ַאלץ װָאס איז ֿפילֿפיסיק, װָאס גײט אױף פיר
װָארום ַאן , לט איר ניט עסןזײ זָא, קריכן אױף דער ערד
 איר זָאלט ניט ֿפַאראומװערדיקן אַײער 43. אומװערדיקײט זַײנען זײ

און איר זָאלט זיך ניט , זעל מיט קײן שרץ װָאס קריכט
 װָארום איך 44. און װערן אומרײן דורך זײ, ֿפַאראומרײניקן מיט זײ
,  הײליקאון איר זָאלט זיך הײליקן און זַײן, בין יהוה אַײער גָאט
און איר זָאלט ניט ֿפַאראומרײניקן אַײער זעל ; װָארום איך בין הײליק

 װָארום איך בין 45. מיט קײן שרץ װָאס װידמענט זיך אױף דער ערד
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אַײך צו זַײן , יהוה װָאס הָאט אַײך אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִים
   .װַײל איך בין הײליק, דרום זָאלט איר זַײן הײליק; צום גָאט

און יעטװעדער , און ֿפױגלען,  דָאס איז דער דין ֿפון בהמות46
און װעגן , לעבעדיקער בַאשעפעניש װָאס װידמענט זיך אין װַאסער
 ּכדי 47, יעטװעדער בַאשעפעניש װָאס קריכט אױף דער ערד

און צװישן דער , ָאּפצושײדן צװישן אומרײנעם און רײנעם
און דער לעבעדיקער זַאך , ןלעבעדיקער זַאך װָאס מעג געגעסן װער

  .װָאס טָאר ניט געגעסן װערן

  ַתְזִריַע 
 רעד צו די 2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1

  : ַאזױ צו זָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל

זָאל זי זַײן , און געבערן ַא יִינגל, ַא ֿפרױ ַאז זי װעט געלעגן װערן
עג ֿפון דער ָאּפזונדערונג אין איר ַאזױ װי די ט; אומרײן זיבן טעג

 און אױֿפן ַאכטן טָאג זָאל געַמלט 3. קרַאנקשַאֿפט זָאל זי זַײן אומרײן
 און דרַײסיק טעג מיט דרַײ טעג 4. װערן דָאס ֿפלײש ֿפון זַײן פָארהױט

ָאן קײן הײליקער זַאך ; זָאל זי בלַײבן אין דעם בלוט ֿפון רײניקונג
ביז די , און אין הײליקטום זָאל זי ניט קומען, זָאל זי זיך ניט ָאנרירן

 אױב ָאבער זי װעט געבערן ַא 5. טעג ֿפון איר רײניקונג װערן פול
, ַאזױ װי אין איר ָאּפזונדערונג, זָאל זי זַײן אומרײן צװײ װָאכן, מײדל

און זעכציק טעג מיט זעקס טעג זָאל זי בלַײבן אין דעם בלוט ֿפון 
בַײ ַא יִינגל , י טעג ֿפון איר רײניקונג װערן פול און ַאז ד6. רײניקונג

זָאל זי ברענגען ַא יָאריקן שעּפס ֿפַאר ַא , ָאדער בַײ ַא מײדל
ֿפַאר ַא , ָאדער ַא טורטלטױב, און ַא יונגע טױב, ברַאנדָאּפֿפער
 און ער זָאל 7. צום ּכֹהן, מֹועד-צום אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, זינדָאּפֿפער

און זי װעט װערן ,  זַײן אױף אירמַכּפראון ,  ֿפַאר גָאטעס מקריֿב זַײן
  . רײן ֿפון איר בלוטקװַאל

. בַײ ַא יִינגל ָאדער בַײ ַא מײדל, עטָאריןמּפדָאס איז דער דין ֿפון ַא קי
זָאל זי ,  און אױב איר הַאנט ֿפַארמָאגט ניט גענוג אױף ַא לַאם8

אײנע ֿפַאר ַא , ָאדער צװײ יונגע טױבן, ױבןטנעמען צװײ טורטל
 מַכּפראון דער ּכֹהן זָאל ; און אײנע ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער, ברַאנדָאּפֿפער
  .און זי װעט װערן רײן, זַײן אױף איר


