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  יםרֿבד
  

  יםרֿבד
 דָאס זַײנען די װערטער װָאס משה הָאט גערעדט צו גַאנץ 1

ַאקעגן , אין דעם ּפלױן, אין מדבר, יׂשראל אױף יענער זַײט ַירדן
. ָזָהֿב-און די, רותֵצאון ַח, און ָלֿבן, צװישן ּפָאָרן און צװישן ּתֹוֿפל, סוף

ברֵנַע אױף דעם װעג ֿפון בַארג -עלף טעג איז ֿפון חֹוֵרֿב ביז ָקֵדש 2 –
אין עלֿפטן , און עס איז געװען אין ֿפערציקסטן יָאר 3 –. ֵׂשִעיר
אין ערשטן טָאג ֿפון חֹודש הָאט משה גערעדט צו די קינדער , חֹודש

ך נָא 4; ֿפון יׂשראל ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט אים בַאֿפױלן ֿפַאר זײ
װָאס איז , דעם ַאז ער הָאט געשלָאגן סיחין דעם מלך ֿפון ֶאמֹורי

װָאס איז געזעסן אין , און עֹוג דעם מלך ֿפון בָשן, געזעסן אין חשבון
הָאט , אין לַאנד מֹוָאֿב,  אױף יענער זַײט ַירדן5. ַעשָּתרֹות אין ֶאדֶרִעי

  :  זָאגןַאזױ צו, דָאזיקע ּתֹורה משה גענומען בַאשײדן די

: ַאזױ צו זָאגן, יהוה אונדזער גָאט הָאט גערעדט צו אונדז אין חֹוֵרֿב 6
 ֿפַארקערט זיך און ציט 7 ;גענוג אַײך זיצן אױף דעם דָאזיקן בַארג

און צו ַאלע זַײנע , און גײט צו דעם געבערג ֿפון ֶאמֹורי, אַײך ַאװעק
און ,  נידערונגאון אין דער, אין דעם געבערג, אין דעם ּפלױן, שכנים

  און , אין לַאנד ֿפון דעם ּכַנֲעני, און בַײם בָארטן ֿפון ים, אין ָדרום
איך הָאב ,  זעט8. דעם טַײך ּפָרת, ביזן גרױסן טַײך, צום לֿבנֹון

גײט און ַארבט דָאס לַאנד װָאס ; איבערגעגעבן דָאס לַאנד צו אַײך
און , צו יצחקן, עןצו ַאֿברהמ, גָאט הָאט געשװָארן צו אַײערע עלטערן

  . צו געבן זײ און זײער זָאמען נָאך זײ, צו יעקֿבן



  דברים

  

איך : ַאזױ צו זָאגן, און איך הָאב געזָאגט צו אַײך אין יענער צַײט 9
, יהוה אַײער גָאט הָאט אַײך געמערט 10. ַאלײן קען אַײך ניט טרָאגן

זָאל  11 –און ָאט זַײט איר ַאזױ װי די שטערן ֿפון הימל אין ֿפילקײט 
יהוה דער גָאט ֿפון אַײערע עלטערן אַײך מערן טױזנט מָאל ַאזױ ֿפיל 

   –! און אַײך בענטשן ַאזױ װי ער הָאט אַײך צוגעזָאגט, װי איר זַײט
װי קען איך ַאלײן טרָאגן אַײער שװערקײט און אַײער לַאסט און  12

קריגט אַײך קלוגע און ֿפַארשטַאנדיקע און  13? אַײער קריגערַײ
און איך װעל זײ מַאכן ֿפַאר , לױט אַײערע שֿבטים, ניטע לַײטגע

גוט : הָאט איר מיר געענטֿפערט און געזָאגט 14. לַײטטאַײערע הױּפ
 און איך הָאב גענומען די 15. איז די זַאך װָאס דו הָאסט געהײסן טָאן

און איך הָאב זײ , קלוגע און געניטע לַײט, קעּפ ֿפון אַײערע שֿבטים
און , ֿפַאר עלטסטע ֿפון טױזנט,  ֿפַאר הױּפטלַײט איבער אַײךגעמַאכט

און עלטסטע ֿפון , און עלטסטע ֿפון ֿפוֿפציק, עלטסטע ֿפון הונדערט
 און איך הָאב בַאֿפױלן 16. לױט אַײערע שֿבטים, און אױֿפזעער, צען

הערט אױס צװישן : ַאזױ צו זָאגן, אַײערע ריכטער אין יענער צַײט
און איר זָאלט משּפטן גערעכט צװישן איטלעכן און , ראַײערע ברידע

איר זָאלט  17. ָאדער דעם ֿפרעמדן װָאס בַײ אים, צװישן זַײן ברודער
דעם קלענסטן ַאזױ װי דעם ; ניט דערקענען קײן ּפנים אין ַא משּפט

איר זָאלט זיך ניט שרעקן ֿפַאר ַא ; גרעסטן זָאלט איר אױסהערן
און די זַאך װָאס װעט זַײן צו . ט איז גָאטסװָארום דער משּפ, מענטשן

און איך װעל זי , זָאלט איר ברענגען צו מיר, שװער ֿפַאר אַײך
 און איך הָאב אַײך בַאֿפױלן אין יענער צַײט ַאלע זַאכן 18. אױסהערן

  . װָאס איר זָאלט טָאן

און זַײנען דורכגעגַאנגען , און מיר הָאבן ַאװעקגעצױגן ֿפון חֹוֵרֿב 19
, ין גַאנצן יענעם גרױסן און מֹוראדיקן מדבר װָאס איר הָאט געזעןא

ַאזױ װי יהוה אונדזער גָאט , אױֿפן װעג צו דעם געבערג ֿפון ֶאמֹורי
און  20. ברֵנַע-און מיר זַײנען געקומען ביז ָקֵדש; הָאט אונדז בַאֿפױלן

ן איר זַײט געקומען ביז דעם געבערג ֿפו: איך הָאב צו אַײך געזָאגט
יהוה דַײן גָאט , זע 21 ;װָאס יהוה אונדזער גָאט גיט אונדז, ֶאמֹורי

ַאזױ , גײ ַארױף און ַארב עס, הָאט איבערגעגעבן דָאס לַאנד צו דיר
זָאלסט ניט ; װי יהוה דער גָאט ֿפון דַײנע עלטערן הָאט דיר צוגעזָאגט

 און , הָאט איר ַאלע גענענט צו מיר22. מֹורא הָאבן און ניט ַאנגסטן
און זײ זָאלן , לָאמיר שיקן מענטשן אונדז ֿפַארױס: הָאט געזָאגט

און אונדז ברענגען ַאן ענטֿפער , אױסֿפָארשן ֿפַאר אונדז דָאס לַאנד
און די שטעט װָאס מיר , װעגן דעם װעג װָאס מיר זָאלן אױף אים גײן



  דברים

  

, גןילגעֿפעלן אין מַײנע אױואון די זַאך איז װ 23. זָאלן אין זײ קומען
צו אײן מַאן ֿפַאר ַא , און איך הָאב גענומען ֿפון אַײך צװעלף מַאן

און זײ הָאבן זיך ֿפַארקערט און זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען אין  24. שֿבט
און הָאבן עס , און זַײנען געקומען ביזן טָאל ֶאשּכֹול, דעם געבערג
ר  און זײ הָאבן גענומען אין זײער הַאנט ֿפון דע25 .אױסגעקוקט

און זײ הָאבן אונדז ; און ַארָאּפגעברַאכט צו אונדז, ֿפרוכט ֿפון לַאנד
גוט איז דָאס לַאנד װָאס יהוה : געברַאכט ַאן ענטֿפער און געזָאגט

, ָאבער איר הָאט ניט געװָאלט ַארױֿפגײן 26. אונדזער גָאט גיט אונדז
ן איר או 27. און הָאט װידערשּפעניקט דעם מױל ֿפון יהוה אַײער גָאט

װַײל גָאט : און הָאט געזָאגט, הָאט געמורמלט אין אַײערע געצעלטן
, הָאט ער אונדז ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים, הָאט אונדז ֿפַײנט

. ּכדי אונדז צו ֿפַארטיליקן, אונדז צו געבן אין דער הַאנט ֿפון ֶאמֹורי
כט צעגײן אונדזערע ברידער הָאבן געמַא? װּוהין גײען מיר ַארױף 28

דָאס ֿפָאלק איז גרעסער און העכער : ַאזױ צו זָאגן, אונדזער הַארץ
און ; די שטעט גרױסע און בַאֿפעסטיקטע ביז אין הימל, ֿפון אונדז

 צו ָב און איך הא29 .אױך זין ֿפון די ַעָנקים הָאבן מיר דָארטן געזען
בן ֿפַאר איר זָאלט אַײך ניט שרעקן און ניט מֹורא הָא: אַײך געזָאגט

ער װעט מלחמה , יהוה אַײער גָאט װָאס גײט אַײך ֿפַארױס 30. זײ
ַאזױ װי ַאלץ װָאס ער הָאט געטָאן מיט אַײך אין , הַאלטן ֿפַאר אַײך

װּו דו הָאסט ,  און אין דער מדבר31, ִמצַרִים ֿפַאר אַײערע אױגן
טרָאגט ַאזױ װי ַא מַאן , ַאז יהוה דַײן גָאט הָאט דיך געטרָאגן, געזען

ביז איר זַײט , דעם גַאנצן װעג װָאס איר זַײט געגַאנגען, זַײן קינד
און אין דער דָאזיקער זַאך גלױבט  32. געקומען צו דעם דָאזיקן ָארט

װָאס איז אַײך געגַאנגען ֿפַארױס אױֿפן  33, איר ניט יהוה אַײער גָאט
ן ֿפַײער בַײ אי: אַײך אױסצוזוכן ַאן ָארט ֿפַאר אַײך צום לַאגערן, װעג
און , ּכדי אַײך צו װַײזן דעם װעג װָאס איר זָאלט אױף אים גײן, נַאכט

  . אין װָאלקן בַײ טָאג

און ער , און גָאט הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון אַײערע װערטער 34
 אױב עמיצער 35 :ַאזױ צו זָאגן, און הָאט געשװָארן, הָאט געצערנט

װעט ָאנזען דָאס , זיקן שלעכטן ָדורֿפון דעם דָא, דָאזיקע לַײט ֿפון די
   !װָאס איך הָאב געשװָארן צו געבן אַײערע עלטערן, גוטע לַאנד

און צו אים װעל , ער װעט עס זען; ַאחוץ ָּכֵלֿב דער זון ֿפון יֿפוֶנהן 36
און צו זַײנע , איך געבן דָאס לַאנד װָאס ער הָאט געטרעטן דערױף

 אױך אױף מיר 37 .עטרַײ נָאך גָאטװַײל ער איז געגַאנגען ג; קינדער
דו אױך װעסט ַאהין : ַאזױ צו זָאגן, הָאט גָאט געצערנט איבער אַײך



  דברים

  

ב

ער , װָאס שטײט ֿפַאר דיר, יהֹושוַע דער זון ֿפון נון 38; ניט קומען
װָארום ער װעט עס מַאכן ַארבן , אים שטַארק; װעט ַאהין קומען

זײ , ס איר הָאט געזָאגטװָא, און אַײערע קלײנע קינדער 39. יׂשראל
װָאס ֿפַארשטײען נָאך הַײנט ניט , און אַײערע זין, װעלן זַײן צו רױב

און צו זײ װעל איך עס , זײ װעלן ַאהין קומען, גוטס ָאדער שלעכטס
און ציט , און איר ֿפַארקערט אַײך 40. און זײ װעלן עס ַארבן, געבן

  . סוף-אױֿפן װעג ֿפון ים, צום מדבר

מיר הָאבן : און הָאט צו מיר געזָאגט, יר זיך ָאּפגערוֿפןהָאט א 41
, און װעלן מלחמה הַאלטן, מיר װעלן ַארױֿפגײן; געזינדיקט צו גָאט

און איר . ַאזױ װי ַאלץ װָאס יהוה אונדזער גָאט הָאט אונדז בַאֿפױלן
און געהַאלטן ֿפַאר , מלחמה-הָאט ָאנגעגורט איטלעכער זַײנע ּכֵלי

 און גָאט הָאט צו מיר 42 .צוגײן אין דעם געבערגגרינג ַארױֿפ
און איר זָאלט ניט , איר זָאלט ניט ַארױֿפגײן: זָאג צו זײ: געזָאגט

ּכדי איר זָאלט ניט ; װָארום איך בין ניט צװישן אַײך, מלחמה הַאלטן
,  און איך הָאב צו אַײך גערעדט43 .געשלָאגן װערן ֿפַאר אַײערע ֿפַײנט

און איר הָאט װידערשּפעניקט דעם , ניט צוגעהערטָאבער איר הָאט 
און זַײט ַארױֿפגעגַאנגען , און איר הָאט געמוטװיליקט, מױל ֿפון גָאט

 איז ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן אַײך דער ֶאמֹורי 44 .אין דעם געבערג
און זײ הָאבן אַײך נָאכגעיָאגט , װָאס איז געזעסן אין יענעם געבערג

   .רָמהָחביז , און אַײך צעקלַאּפט אין ֵׂשִעיר, עןַאזױ װי די בינען טו
, און איר הָאט געװײנט ֿפַאר גָאט, און איר הָאט זיך אומגעקערט 45

און ניט גענַײגט דָאס , ָאבער גָאט הָאט ניט צוגעהערט צו אַײער ָקול
לױט די , ון איר זַײט געבליבן אין ָקֵדש ֿפיל טעג א46 .אױער צו אַײך
  .ַײט געבליבןטעג װָאס איר ז

  

, און הָאבן געצױגן צום מדבר,  און מיר הָאבן זיך ֿפַארקערט1
און ; ַאזױ װי גָאט הָאט צו מיר גערעדט, סוף-אױֿפן װעג ֿפון ים

  . מיר הָאבן זיך ַארומגעדרײט ַארום בַארג ֵׂשִעיר ֿפיל טעג

ײן גענוג אַײך ַארומג 3: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט 2
און דעם ֿפָאלק  4. ֿפַארקערט אַײך קײן צֿפון; דעם דָאזיקן בַארג

איר גײטדורך דורך דעם געמַארק ֿפון אַײערע : ַאזױ צו זָאגן, בַאֿפעל
און זײ װעלן מֹורא , װָאס זיצן אין ֵׂשִעיר, די קינדער ֿפון ֵעָׂשו, ברידער



  דברים

  

 זָאלט זיך ניט איר 5 .זָאלט איר זַײן זײער ָאּפגעהיט; הָאבן ֿפַאר אַײך
װָארום ניט צו מָאל ַא שּפַאן ֿפון ַא ֿפוסטריט װעל , ָאנהײבן מיט זײ

װַײל ַא ירושה צו ֵעָׂשו הָאב איך , איך אַײך געבן ֿפון זײער לַאנד
עסנװַארג זָאלט איר ֿפון זײ ֿפַאר געלט  6 .געגעבן דעם בַארג ֵׂשִעיר
  ט איר ֿפון זײ און ַאֿפילו װַאסער זָאל, אַײנהַאנדלען און עסן

װָארום יהוה דַײן גָאט הָאט דיך  7. ֿפַאר געלט קױֿפן און טרינקען
ער הָאט געװּוסט ; ֿפון דַײן הַאנטטּוונג געבענטשט אין יעטװעדער 

שױן ֿפערציק יָאר איז יהוה ; דַײן גײן דורך דעם דָאזיקן גרױסן מדבר
און מיר זַײנען  8. קײן זַאך הָאט דיר ניט געֿפעלט; דַײן גָאט מיט דיר

די קינדער ֿפון ֵעָׂשו װָאס זיצן , ַאװעקגעגַאנגען ֿפון אונדזערע ברידער
  . ֶגֿבר-און ֿפון ֶעציֹון, ֿפון ֵאיַלת, ֿפון דעם װעג ֿפון ּפלױן, אין ֵׂשִעיר

און מיר הָאבן זיך ֿפַארקערט און זַײנען ַאװעקגעגַאנגען אױף דעם 
: און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט 9. װעג ֿפון דעם מדבר ֿפון מֹוָאֿב

, און ניט ֿפַארֿפירן מיט זײ ַא מלחמה, זָאלסט ניט ֿפַײנטן מֹוָאֿב
װַײל צו די , װָארום איך װעל דיר ֿפון זַײן לַאנד ניט געבן קײן ַארב

 ֿפריער זַײנען 10 –. קינדער ֿפון לֹוט הָאב איך געגעבן ָער ַא ירושה
און הױך װי די , לק גרױס און ֿפילַא ֿפָא, דָארטן געזעסן די ֵאימים

ַאזױ װי די ,  זײ אױך זַײנען גערעכנט געװָארן ֿפַאר רֿפאים11 ;ַעָנקים
 און אין ֵׂשִעיר 12. ָאבער די מֹוָאֿבים הָאבן זײ גערוֿפן ֵאימים, ַעָנקים

ָאבער די קינדער ֿפון ֵעָׂשו הָאבן זײ , ֹוריםחזַײנען ֿפריער געזעסן די 
און זיך בַאזעצט אױף ,  זײ ֿפַארטיליקט ֿפון ֿפַאר זיךאון, ֿפַארטריבן
װָאס , ַאזױ װי יׂשראל הָאט געטָאן צום לַאנד ֿפון זַײן ַארב, זײער ָארט

און גײט אַײך , ַאצונד שטײט אױף 13 –. גָאט הָאט זײ געגעבן
  . ַאריבער דעם טַײך ֶזֶרד

 די טעג װָאס און 14. און מיר זַײנען ַאריבערגעגַאנגען דעם טַײך ֶזֶרד
ברֵנַע ביז װַאנען מיר זַײנען ַאריבער -מיר זַײנען געגַאנגען ֿפון ָקֵדש

ביז דער גַאנצער ; זַײנען געװען ַאכט און דרַײסיק יָאר, דעם טַײך ֶזֶרד
זַײנען ֿפַארלענדט געװָארן ֿפון צװישן דעם , די קריגסלַײט, ָדור

 אױך איז די הַאנט און 15. ַאזױ װי גָאט הָאט זײ געשװָארן, לַאגער
, זײ אומצוברענגען ֿפון צװישן דעם לַאגער, ֿפון גָאט געװען אױף זײ

  . ביז זײ זַײנען ֿפַארלענדט געװָארן

ַאז ַאלע קריגסלַײט זַײנען אין גַאנצן , און עס איז געװען 16
הָאט גָאט גערעדט צו  17, אױסגעשטָארבן ֿפון צװישן דעם ֿפָאלק



  דברים

  

דו גײסט הַײנט ַאריבער דעם געמַארק ֿפון  18: ַאזױ צו זָאגן, מיר
זָאלסט ,  און װעסט גענענען ַאקעגן די קינדער ֿפון ַעמֹון19 ,ָער, מֹוָאֿב

װָארום איך װעל דיר ֿפון , און זיך מיט זײ ניט ָאנהײבן, זײ ניט ֿפַײנטן
װַײל צו די , דעם לַאנד ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון ניט געבן קײן ַארב

 דָאס אױך 20 –.  לֹוט הָאב איך עס געגעבן ַא ירושהקינדער ֿפון
די רֿפאים זַײנען דרינען ; װערט גערעכנט ֿפַארן לַאנד ֿפון די רֿפאים

 ַא ֿפָאלק 21 ;און די ַעמֹונים הָאבן זײ גערוֿפן ַזמזומים, געזעסן ֿפריער
ָאבער גָאט הָאט זײ ; און הױך װי די ַעָנקים, גרױס און ֿפיל
און זיך בַאזעצט , און זײ הָאבן זײ ֿפַארטריבן, ון ֿפַאר זײֿפַארטיליקט ֿפ
ַאזױ װי ער הָאט געטָאן ֿפַאר די קינדער ֿפון ֵעָׂשו  22 ;אױף זײער ָארט

װָאס ער הָאט ֿפַארטיליקט די כֹורים ֿפון ֿפַאר , װָאס זיצן אין ֵׂשִעיר
ט ביז און זיך בַאזעצט אױף זײער ָאר, און זײ הָאבן זײ ֿפַארטריבן, זײ

דערֿפער ן  און די ַעִוים װָאס זַײנען געזעסן אי23 .אױף הַײנטיקן טָאג
, זײ הָאבן די ַּכֿפּתֹורים װָאס קומען ַארױס ֿפון ַּכֿפּתֹור, ביז ַעָזה

, שטײט אױף 24 –. און זיך בַאזעצט אױף זײער ָארט, ֿפַארטיליקט
ָאב געגעבן איך ה, זע. און גײט ַאריבער דעם טָאל ַארנֹון, ציט ַאװעק

און זַײן , דעם מלך ֿפון חשבון, אין דַײן הַאנט סיחין דעם ֶאמֹורי
   .און ֿפַארֿפיר מיט אים ַא מלחמה, הײב ָאן אַײנצונעמען; לַאנד

 הַײנטיקן טָאג װעל איך ָאנהײבן װַארֿפן דַײן שרעק און דַײן מֹורא 25
ן דַײן ַאז װען זײ װעלן הער, אױף די ֿפעלקער אונטערן גַאנצן הימל

  . װעלן זײ ציטערן און ֿפלַאטערן ֿפַאר דיר, הערונג

און איך הָאב געשיקט שלוחים ֿפון מדבר קֵדמֹות צו סיחין דעם  26
 לָאמיך 27 :ַאזױ צו זָאגן,  װערטער ֿפון שלום–מלך ֿפון חשבון 

איך ; אױֿפן װעג װעל איך גײן, אױֿפן װעג; דורכגײן דורך דַײן לַאנד
עסנװַארג װעסטו מיר  28. קערן רעכטס ָאדער לינקסװעל זיך ניט ָאּפ

און װַאסער װעסטו מיר , און איך װעל עסן, ֿפַאר געלט ֿפַארקױֿפן
לָאמיך בלױז דורכגײן אױף ; און איך װעל טרינקען, ֿפַאר געלט געבן

ַאזױ װי עס הָאבן מיט מיר געטָאן די קינדער ֿפון ֵעָׂשו  29 ;מַײנע ֿפיס
ביז װַאנען ; און די מֹוָאֿבים װָאס זיצן אין ָער, ירװָאס זיצן אין ֵׂשִע

איך װעל ַאריבערגײן דעם ַירדן צו דעם לַאנד װָאס יהוה אונדזער 
ן דער מלך ֿפון חשבון הָאט אונדז ניט ו ָאבער סיח30. גָאט גיט אונדז

װָארום יהוה דַײן גָאט הָאט הַארט , געװָאלט דורכלָאזן דורך אים
ּכדי אים צו געבן , און ֿפעסט געמַאכט זַײן הַארץ, געמַאכט זַײן געמיט

  . ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, אין דַײן הַאנט



  דברים

  

ג

איך הָאב ָאנגעהױבן , זע: און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט 31
הײב ָאן אַײנצונעמען ּכדי ; ֹונען און זַײן לַאנדחאיבערגעבן צו דיר סי
ער , נגען ַאקעגן אונדז איז סיחין ַארױסגעגַא32. צו ַארבן זַײן לַאנד

 און יהוה אונדזער 33 .אױף מלחמה קײן ַיַהץ, מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק
, און מיר הָאבן געשלָאגן אים, גָאט הָאט אים איבערגעגעבן צו אונדז

 און מיר הָאבן אין יענער צַײט 34. און זַײן גַאנץ ֿפָאלק, און זַײנע זין
מענער און , סט איטלעכע שטָאטאון ֿפַארװי, בַאצװּונגען זַײנע שטעט

. מיר הָאבן ניט געלָאזט ַאן איבערבלַײב; װַײבער און קלײנע קינדער
און דעם זַאקרױב ֿפון , נָאר די בהמות הָאבן מיר גערױבט ֿפַאר זיך 35

 ֿפון ַערֹוֵער װָאס בַײם ברעג 36. די שטעט װָאס מיר הָאבן בַאצװּונגען
איז ניט , און ביז ִגלָעד, ס אין טָאלאון דער שטָאט װָא, טָאל ַארנֹון

ַאלץ הָאט ; געװען ַא שטָאט װָאס איז געװען שטַארקער ֿפון אונדז
 נָאר צו דעם לַאנד ֿפון 37. יהוה אונדזער גָאט איבערגעגעבן צו אונדז
צו דעם גַאנצן ברעג ֿפון : די קינדער ֿפון ַעמֹון הָאסטו ניט גענענט

און אומעטום װּו יהוה אונדזער , ן בַארגאון די שטעט ֿפו, טַײך ַיבֹוק
  .גָאט הָאט ֿפַארװערט

  

און זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען מיטן ,  און מיר הָאבן זיך ֿפַארקערט1
און עֹוג דער מלך ֿפון בָשן איז ַארױסגעגַאנגען ; װעג ֿפון בָשן

  . אױף מלחמה קײן ֶאדֶרִעי, ער מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק, ַאקעגן אונדז
, זָאלסט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר אים:  גָאט הָאט געזָאגט צו מיר און2

געגעבן , מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק און זַײן לַאנד, װָארום איך הָאב אים
און װעסט טָאן צו אים ַאזױ װי דו הָאסט געטָאן צו , אין דַײן הַאנט

ה  און יהו3. װָאס איז געזעסן אין חשבון, סיחין דעם מלך ֿפון ֶאמֹורי
אונדזער גָאט הָאט אױך געגעבן אין אונדזער הַאנט עֹוג דעם מלך ֿפון 

און מיר הָאבן אים געשלָאגן ביז אים ניט , מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק, בָשן
  און מיר הָאבן בַאצװּונגען אין יענער  4. צו לָאזן ַאן איבערבלַײב
ניט ניט געװען ַא שטָאט װָאס מיר הָאבן ; צַײט ַאלע זַײנע שטעט

דָאס , די גַאנצע געגנט ֿפון ַארגֹוֿב, זעכציק שטעט; צוגענומען ֿפון זײ
דָאזיקע זַײנען געװען  ַאלע די 5. קיניגרַײך ֿפון עֹוג אין בָשן

, מיט טױערן און ריגלען, בַאֿפעסטיקטע שטעט מיט הױכע מױערן
ַאזױ , און מיר הָאבן זײ ֿפַארװיסט 6. ַאחוץ ָאֿפענע שטעט זײער ֿפיל

 ֿפַארװיסט – הָאבן געטָאן צו סיחין דעם מלך ֿפון חשבון ר מיװי
 ַאלע נָאר 7. און קלײנע קינדער, װַײבער, מענער, איטלעכע שטָאט



  דברים

  

הָאבן מיר גערױבט ֿפַאר , און דעם זַאקרױב ֿפון די שטעט, בהמות
  . זיך

און מיר הָאבן ַאװעקגענומען אין יענער צַײט דָאס לַאנד ֿפון דער  8
ֿפון , ט ַירדןַײון די צװײ מלכים ֿפון ֶאמֹורי װָאס אױף דער זהַאנט ֿפ

, ִׂשריֹון, רמֹוןֶח די צידֹונים רוֿפן דעם 9 –רמֹון ֶחטָאל ַארנֹון ביז בַארג 
ַאלע שטעט ֿפון דעם  10 –מֹורים רוֿפן אים ׂשניר ֶאאון די 
, ֶרִעיביז ַסלָכה און ֶאד, און גַאנץ בָשן, און גַאנץ ִגלָעד, ֿפלַאכלַאנד

   װָארום נָאר עֹוג דער מלך 11. שטעט ֿפון עֹוגס קיניגרַײך אין בָשן
ַאן , ָאט זַײן בעט; די רֿפאים ֿפון בָשן איז געבליבן ֿפון דעם רעשט ֿפון

נַײן אַײלן . איז דָאך אין ַרבה ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון, אַײזערן בעט
  . ער אײל ֿפון ַא מַאןאױף ד, און ֿפיר אַײלן איר ברײט, איז איר לענג

ֿפון . און דָאס דָאזיקע לַאנד הָאבן מיר געַארבט אין יענער צַײט 12
און ַא העלֿפט ֿפון דעם געבערג ֿפון , ַערֹוֵער װָאס בַײם טָאל ַארנֹון

הָאב איך געגעבן צו די ראוֿבנים און צו די , מיט אירע שטעט, ִגלָעד
  דָאס קיניגרַײך , ון גַאנץ בָשןא, און דעם רעשט ֿפון ִגלָעד 13. ָגדים

די גַאנצע געגנט ; הָאב איך געגעבן צום הַאלבן שֿבט מנשה, ֿפון עֹוגן
 יענער גַאנצער בָשן װערט גערוֿפן דָאס לַאנד ֿפון די –ֿפון ַארגֹוֿב 

ָיאיר דער זון ֿפון מנשה הָאט גענומען די גַאנצע געגנט  14. רֿפאים
און , און דעם ַמֲעָכתי, ק ֿפון דעם גשוריֿפון ַארגֹוֿב ביז דעם געמַאר

װי ביז אױף , ָיאיר-וֹותַח גערוֿפן אױף זַײן נָאמען – בָשן –הָאט זײ 
און צו די  16. און צו ָמכירן הָאב איך געגעבן ִגלָעד 15. הַײנטיקן טָאג

ראוֿבנים און צו די ָגדים הָאב איך געגעבן ֿפון ִגלָעד און ביזן טָאל 
דעם , און ביזן טַײך ַיבֹוק, יטן טָאל און דעם ברעגדעם מ, ַארנֹון

און דעם ּפלױן מיטן ַירדן און  17; געמַארק ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון
, חַהֶמַל-דעם ַים, ֿפון ִּכֶנֶרת און ביז דעם ים ֿפון ּפלױן, דעם ברעג

  . צו מזרח, אונטער די ַארָאּפגַאנגען ֿפון ּפסָגה

יהוה : ַאזױ צו זָאגן, ֿפױלן אין יענער צַײטאון איך הָאב אַײך בַא 18
זָאלט ; אַײער גָאט הָאט אַײך געגעבן דָאס דָאזיקע לַאנד עס צו ַארבן

ַאריבערגײן געװָאֿפנט ֿפַארױס ֿפַאר , ַאלע העלדישע יונגען, איר
 בלױז אַײערע װַײבער און 19. די קינדער ֿפון יׂשראל, אַײערע ברידער

ַאז איר הָאט ֿפיל ,  איך װײס–ן אַײער ֿפי אַײערע קלײנע קינדער או
  ; װָאס איך הָאב אַײך געגעבן,  זָאלן בלַײבן אין אַײערע שטעט–ֿפי 
און זײ , ביז װַאנען גָאט װעט בַארוען אַײערע ברידער ַאזױ װי אַײך 20



  דברים

  

ד

אױך װעלן ַארבן דָאס לַאנד װָאס יהוה אַײער גָאט גיט זײ אױף יענער 
, װעט איר זיך אומקערן איטלעכער צו זַײן ַארבדענצמָאל ; זַײט ַירדן

און יהֹושוען הָאב איך בַאֿפױלן אין  21. װָאס איך הָאב אַײך געגעבן
דַײנע אױגן הָאבן געזען ַאלץ װָאס יהוה : ַאזױ צו זָאגן, יענער צַײט

ַאזױ װעט גָאט טָאן ; דָאזיקע צװײ מלכים דַײן גָאט הָאט געטָאן צו די
איר זָאלט ניט  22. ן װָאס דו גײסט ַאהין ַאריבערצו ַאלע קיניגרַײכ

װָארום יהוה אַײער גָאט איז דער װָאס הַאלט , מֹורא הָאבן ֿפַאר זײ
  .מלחמה ֿפַאר אַײך

  ָנן ַחָוֶאְת
  : ַאזױ צו זָאגן, און איך הָאב געבעטן צו גָאט אין יענער צַײט 23
ט דַײן דו הָאסט ָאנגעהױבן װַײזן דַײן קנעכ, גָאט דו הַאר 24

װָארום װער איז דער גָאט אין ; גרױסקײט און דַײן שטַארקע הַאנט
ען און טּוונגהימל ָאדער אױף דער ערד װָאס זָאל טָאן ַאזױ װי דַײנע 

און , איך בעט דיך, לָאמיך ַאריבערגײן 25? ַאזױ װי דַײנע גֿבורות
זיקע דָאס דָא, לָאמיך זען דָאס גוטע לַאנד װָאס אױף יענער זַײט ַירדן

 ָאבער גָאט הָאט געצערנט אױף 26. און דעם לֿבנֹון, שײנע געבערג
און גָאט הָאט ; און הָאט ניט צוגעהערט צו מיר, מיר ֿפון װעגן אַײך
זָאלסט מער ניט רעדן צו מיר װעגן דער ! גענוג דיר: צו מיר געזָאגט
און הײב אױף דַײנע ,  גײ ַארױף צום שּפיץ ּפסָגה27. דָאזיקער זַאך
און קוק ָאן , און צו מזרח, און צו ָדרום, און צו צֿפון, אױגן צו מערֿב

  . װָארום װעסט ניט ַאריבערגײן דעם דָאזיקן ַירדן, מיט דַײנע אױגן
און , און שטַארק אים, און גיב איבער דַײן ַצָװֶאה צו יהֹושוען 28

ן װָארום ער װעט ַאריבערגײן ֿפַארױס ֿפַאר דעם דָאזיק, ֿפעסטיק אים
  . און ער װעט זײ מַאכן ַארבן דָאס לַאנד װָאס דו װעסט זען, ֿפָאלק

  .ּפעֹור-און מיר זַײנען געבליבן אין טָאל ַאקעגן בית 29

  

הער צו די חוקים און די געזעצן װָאס איך , יׂשראל,  און ַאצונד1
און קומען און ַארבן דָאס , ּכדי איר זָאלט לעבן, לערן דיך צו טָאן

איר זָאלט  2. ס יהוה דער גָאט ֿפון אַײערע עלטערן גיט אַײךלַאנד װָא
און איר זָאלט ניט , ניט צולײגן צו דעם װָארט װָאס איך געביט אַײך

װָאס , ּכדי צו היטן די געבָאט ֿפון יהוה אַײער גָאט, מינערן דערֿפון



  דברים

  

 אַײערע אױגן הָאבן געזען װָאס גָאט הָאט געטָאן 3. איך געביט אַײך
 דעם בַעל ךַאז יעטװעדער מַאן װָאס איז געגַאנגען נָא, ּפעֹור-לאין בַע

 און 4 .הָאט אים יהוה דַײן גָאט ֿפַארטיליקט ֿפון צװישן דיר, ֿפון ּפעֹור
   .לעבט הַײנט ַאלע, װָאס זַײט בַאהעֿפט ָאן יהוה אַײער גָאט, איר

ַײן ַאזױ װי יהוה מ, איך הָאב אַײך געלערנט חוקים און געזעצן,  זע5
אױף צו טָאן ַאזױ אין דעם לַאנד װָאס איר , גָאט הָאט מיר בַאֿפױלן

װָארום דָאס ,  זָאלט איר זײ היטן און טָאן6. עס צו ַארבן, קומט ַאהין
איז אַײער קלוגשַאֿפט און אַײער ֿפַארשטַאנדיקײט אין די אױגן ֿפון 

עלן זײ װ, דָאזיקע געזעצן װָאס ַאז זײ װעלן הערן ַאלע די, די אומות
ַא קלוגע און ֿפַארשטַאנדיקע אומה איז דָאס , ֿפַאר װָאר: זָאגן

, יס ֿפָאלק איז ֿפַארַאןו װָארום װָאסער גר7. דָאזיקע גרױסע ֿפָאלק
װען נָאר , װָאס הָאט ַא גָאט נָאנט צו אים ַאזױ װי יהוה אונדזער גָאט

 װָאס הָאט ,און װָאסער גרױס ֿפָאלק איז ֿפַארַאן 8? מיר רוֿפן צו אים
װָאס ,  גַאנצע ּתֹורהעדָאזיק חוקים און געזעצן גערעכטע ַאזױ װי די

 ט דיר ָאּפגעהיט און היַײנָאר ז 9 ?איך לײג ֿפַאר אַײך הַײנטיקן טָאג
זָאלסט ניט ֿפַארגעסן די זַאכן װָאס דַײנע אױגן הָאבן , זײער דַײן זעל

ן הַארצן ַאלע טעג ֿפון ון זײ זָאלן ניט ָאּפגעטָאן װערן ֿפון דַײא, געזען
און זָאלסט זײ מַאכן װיסן דַײנע קינדער און דַײנע , דַײן לעבן

דעם טָאג װָאס דו ביסט געשטַאנען ֿפַאר יהוה דַײן  10 ;קינדסקינדער
זַאמל אַײן צו מיר : װען גָאט הָאט צו מיר געזָאגט, גָאט אין חֹוֵרֿב

ּכדי זײ זָאלן , ע װערטעראון איך װעל זײ לָאזן הערן מַײנ, דָאס ֿפָאלק
לערנען מֹורא צו הָאבן ֿפַאר מיר ַאלע טעג װָאס זײ לעבן אױף דער 

און איר הָאט  11. און אױך זײערע קינדער זָאלן זײ לערנען, ערד
און דער בַארג הָאט , און הָאט זיך געשטעלט אונטערן בַארג, גענענט

, ינצטערנישמיט ֿפ, געברענט מיט ֿפַײער ביזן הַארצן ֿפון הימל
; און גָאט הָאט צו אַײך גערעדט ֿפון מיטן ֿפַײער 12. און נעבל, װָאלקן

ָאבער ַא געשטַאלט הָאט איר , ַא ָקול ֿפון װערטער הָאט איר געהערט
 ָאנגעזָאגט זַײן בונד ך און ער הָאט אַײ13 .ז ַא ָקוליבלו; ניט געזען

און ער הָאט ; בָאט די צען גע–װָאס ער הָאט אַײך בַאֿפױלן צו טָאן 
 און מיר הָאט גָאט 14 .ותחזײ אױֿפגעשריבן אױף צװײ שטײנערנע לו

ּכדי איר , בַאֿפױלן אין יענער צַײט אַײך צו לערנען חוקים און געזעצן
עס צו , זָאלט זײ טָאן אין דעם לַאנד װָאס איר גײט ַאריבער ַאהין

רום איר הָאט  װָא–דרום זָאלט איר זײער היטן אַײער זעל  15. ַארבן
ניט געזען קײן געשטַאלט אין דעם טָאג װָאס גָאט הָאט גערעדט צו 

 ַאז איר זָאלט ניט ֿפַארדָארבן 16 –אַײך אין חֹוֵרֿב ֿפון מיטן ֿפַײער 
די , די גלַײכעניש ֿפון ַא שום בילד, װערן און אַײך מַאכן ַא געשניץ



  דברים

  

ַאלט ֿפון ַא שום די געשט 17, געשטַאלט ֿפון ַא ָזכר ָאדער ַא נקֿבה
די געשטַאלט ֿפון ַא שום געֿפליגלטן , בהמה װָאס אױף דער ערד
די געשטַאלט ֿפון װָאס נָאר עס  18, ֿפױגל װָאס ֿפליט אין הימל

די געשטַאלט ֿפון ַא שום ֿפיש װָאס אין , קריכט אױף דער ערד
און ַאז דו װעסט אױֿפהײבן דַײנע אױגן  19. װַאסער אונטער דער ערד

דעם גַאנצן חיל , און זען די זון און די לֿבנה און די שטערן, ם הימלצו
און , און זיך בוקן צו זײ, זָאלסטו ניט ַארָאּפגעֿפירט װערן, ֿפון הימל
װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט זײ צוגעטײלט צו ַאלע ֿפעלקער , דינען זײ

ך און אַײ, ָאבער אַײך הָאט גָאט גענומען 20 .אונטערן גַאנצן הימל
אים צו זַײן , ֿפון ִמצַרִים, ַארױסגעצױגן ֿפון דעם אַײזנשמעלצאױװן

ון גָאט הָאט  א21 .ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, ֿפַאר ַאן ַארבֿפָאלק
און ער הָאט געשװָארן ַאז איך , געצערנט אױף מיר ֿפון אַײערטװעגן

און ניט קומען אין דעם גוטן לַאנד , זָאל ניט ַאריבערגײן דעם ַירדן
 װָארום איך שטַארב 22 .ָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא נחלהװ

ָאבער איר װעט , איך גײ ניט ַאריבער דעם ַירדן; אין דעם היגן לַאנד
, היט אַײך 23. און װעט ַארבן דָאס דָאזיקע גוטע לַאנד, ַאריבערגײן

װָאס ער , איר זָאלט ניט ֿפַארגעסן דעם בונד ֿפון יהוה אַײער גָאט
  די געשטַאלט , און אַײך מַאכן ַא געשניץ, ט געשלָאסן מיט אַײךהָא

   .ץװָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיר ֿפַארװערט, ֿפון װָאס עס איז
ַא , װָארום יהוה דַײן גָאט איז ַא ֿפַײער װָאס ֿפַארצערט 24

  . צערנדיקער גָאט

ך און איר װעט זי, ַאז דו װעסט געבערן קינדער און קינדסקינדער 25
און װעט מַאכן ַא , און איר װעט ֿפַארדָארבן װערן, עלטערן אין לַאנד

און איר װעט טָאן װָאס איז , ַא געשטַאלט ֿפון װָאס עס איז, געשניץ
 26, אים צו דערצערענען, שלעכט אין די אױגן ֿפון יהוה דַײן גָאט

ַאז אונטערגײן װעט , מַאך איך הַײנט הימל און ערד עדות קעגן אַײך
ר גיך אונטערגײן ֿפון דעם לַאנד װָאס איר גײט ַאריבער דעם ַירדן אי

נַײערט , ָימים זַײן דרינען-איר װעט ניט ַמֲאריך; עס צו ַארבן, ַאהין
 און גָאט װעט אַײך 27 .ֿפַארטיליקט װעט איר ֿפַארטיליקט װערן

און איר װעט בלַײבן געצײלטע , צעשּפרײטן צװישן די אומות
. װָאס גָאט װעט אַײך ַאהין ַאװעקֿפירן, ֿפעלקערמענטשן צװישן די 

און איר װעט דָארטן דינען געטער געמַאכט ֿפון ַא מענטשנס  28
און ניט , און ניט זײ הערן, װָאס ניט זײ זעען, הָאלץ און שטײן, הענט
און איר װעט זוכן ֿפון דָארטן יהוה  29 .און ניט זײ שמעקן, זײ עסן

ַאז דו װעסט אים זוכן מיט דַײן ,  געֿפינעןאון װעסט אים; אַײער גָאט



  דברים

  

,  ַאז דיך װעט צודריקן30 .און מיט דַײן גַאנצער זעל, גַאנצן הַארצן
, אין ָסוף ֿפון די טעג, דָאזיקע זַאכן און דיך װעלן טרעֿפן ַאלע די

און װעסט צוהערן צו זַײן , װעסטו זיך אומקערן צו יהוה דַײן גָאט
ער װעט ; ן גָאט איז ַא דערבַארימדיקער גָאטװָארום יהוה דַײ 31. ָקול

און ער װעט ניט , דיך ניט ֿפַארלָאזן און דיך ניט אומברענגען
  . װָאס ער הָאט זײ געשװָארן, ֿפַארגעסן דעם בונד מיט דַײנע עלטערן

װָארום ֿפרעג ַאקָארשט נָאך אױף די ֿפריערדיקע טעג װָאס זַײנען  32
עם טָאג װָאס גָאט הָאט בַאשַאֿפן ַא ֿפון זינט ד, געװען ֿפַאר דיר

אױב עס איז , און ֿפון עק הימל ביז עק הימל, מענטשן אױף דער ערד
װָאס איז -ָאדער אױב ַאזױ, דָאזיקע גרױסע זַאך װען געשען ַאזױ װי די

אױב ַא ֿפָאלק הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון גָאט  33; געהערט געװָארן
 דו הָאסט געהערט און איז געבליבן ַאזױ װי, רעדן ֿפון מיטן ֿפַײער

ָאדער אױב ַא גָאט הָאט געּפרּוװט ַארױסנעמען ֿפַאר זיך ַא  34; לעבן
און , מיט צײכנס, מיט ּפרוװּונגען, ֿפָאלק ֿפון צװישן ַאן ַאנדער ֿפָאלק

און , און מיט ַא שטַארקער הַאנט, און מיט מלחמה, מיט װּונדער
ַאזױ װי , ון מיט גרױסע שרעקןא, מיט ַאן אױסגעשטרעקטן ָארעם

ַאלץ װָאס יהוה אַײער גָאט הָאט געטָאן ֿפון אַײערטװעגן אין ִמצַרִים 
ּכדי זָאלסט װיסן ,  דיר איז עס בַאװיזן געװָארן35 .ֿפַאר דַײנע אױגן

ֿפון הימל הָאט ער  36. וץ אים איז ניטָאחמער ; ער איז גָאט, ַאז יהוה
און אױף דער ערד , ּכדי דיך צו לערנען, דיך געלָאזט הערן זַײן ָקול

און זַײנע װערטער הָאסטו ט , הָאט ער דיר בַאװיזן זַײן גרױס ֿפַײער
און דערֿפַאר װָאס ער הָאט ליב געהַאט דַײנע  37. ֿפון מיטן ֿפַײער

און הָאט דיך , הָאט ער אױסדערװײלט זײער זָאמען נָאך זײ, עלטערן
  ,  מיט זַײן גרױס שטַארקײט,ַארױסגעצױגן מיט זַײן ָאנגעזיכט

צו ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר דיר ֿפעלקער גרעסער און  38 ,ֿפון ִמצַרִים
דיך צו ברענגען ּכדי דיר צו געבן זײער לַאנד , מַאכטיקער ֿפון דיר

און , ון זָאלסט װיסן הַײנט א39 .ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, ֿפַאר ַא נחלה
, ער איז גָאט אין הימל אױבן,  יהוהַאז, ַארַײננעמען אין דַײן הַארצן
און זָאלסט היטן זַײנע  40 .מער איז ניטָא; און אױף דער ערד אונטן
ּכדי עס זָאל , װָאס איך געביט דיר הַײנט, געזעצן און זַײנע געבָאט

ָימים -און ּכדי זָאלסט ַמֲאריך, גוט זַײן דיר און דַײנע קינדער נָאך דיר
  . שטענדיק, ה דַײן גָאט גיט דירזַײן אױף דער ערד װָאס יהו

דענצמָאל הָאט משה ָאּפגעשײדט דרַײ שטעט אױף יענער זַײט  41
ֿפַאר דעם , אױף צו ַאנטלױֿפן ַאהין 42, ַירדן צו זונאױֿפגַאנג



  דברים

  

ה

און ער איז אים ניט , טױטשלעגער װָאס הרגעט זַײן חֿבר ָאן ַא ּכיװן
ן ער װעט ַאנטלױֿפן ַאז װע; אײערנעכטן-געװען ַא ׂשֹונא ֿפון נעכטן

 בֶצר אין 43 :זָאל ער בלַײבן לעבן, דָאזיקע שטעט אין אײנער ֿפון די
, און רָאמֹות אין ִגלָעד, ֿפַאר די ראוֿבנים, אין דעם ֿפלַאכלַאנד, מדבר

  . ֿפַאר די מַנשים, און גֹוָלן אין בָשן, ֿפַאר די ָגדים

ֿפַאר די קינדער און דָאס איז די ּתֹורה װָאס משה הָאט געלײגט  44
דָאס זַײנען די ָאנזָאגן און די חוקים און די געזעצן װָאס ; ֿפון יׂשראל

װען זײ זַײנען  45, משה הָאט גערעדט צו די קינדער ֿפון יׂשראל
אין טָאל ַאקעגן , ױף יענער זַײט ַירדן א46 ;ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים

װָאס איז , ֿפון ֶאמֹורין דעם מלך ואין לַאנד ֿפון סיח, ּפעֹור-בית
דעם װָאס משה און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן , געזעסן אין חשבון

 און זײ הָאבן 47 ;װען זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים, געשלָאגן
 די –און דָאס לַאנד ֿפון עֹוג דעם מלך ֿפון בָשן , געַארבט זַײן לַאנד

; יענער זַײט ַירדן צו זונאױֿפגַאנג ֿפון ֶאמֹורי װָאס אױף כיםצװײ מל
 –און ביזן בַארג ׂשיאֹון , ֿפון ַערֹוֵער װָאס בַײם ברעג טָאל ַארנֹון 48

און דעם גַאנצן ּפלױן ֿפון יענער זַײט ַירדן צו  49 –רמֹון ֶחדָאס איז 
  .י ַארָאּפגַאנגען ֿפון ּפסָגהאונטער ד, און ביז דעם ים ֿפון ּפלױן, מזרח

   

און הָאט צו זײ ,  הָאט צונױֿפגערוֿפן גַאנץ יׂשראל און משה1
די חוקים און די געזעצן װָאס איך רעד , יׂשראל, הער: געזָאגט

און היטן זײ צו , און איר זָאלט זײ לערנען, הַײנט אין דַײנע אױערן
ן ַא בונד מיט אונדז אין ס יהוה אונדזער גָאט הָאט געשלָא2 .טָאן
ערע עלטערן הָאט גָאט געשלָאסן דעם ניט מיט אונדז 3. חֹוֵרֿב

ָאט די װָאס זַײנען דָא הַײנט , מיר, נַײערט מיט אונדז, דָאזיקן בונד
ּפנים ֶאל ּפנים הָאט גָאט גערעדט מיט אַײך אױֿפן  4. ַאלע לעבעדיקע

 איך בין געשטַאנען צװישן גָאט און צװישן 5 .ֿפון מיטן ֿפַײער, בַארג
 –; איבערצוגעבן דָאס װָארט ֿפון גָאטאַײך , אַײך אין יענער שעה

און איר זַײט ניט , װָארום איר הָאט מֹורא געהַאט ֿפַארן ֿפַײער
  :  ַאזױ צו זָאגן–ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג 

װָאס הָאב דיך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד , איך בין יהוה דַײן גָאט 6
  . ֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַאֿפט, ִמצַרִים



  דברים

  

 זָאלסט דיר 8.  ניט הָאבן ַאנדערע געטער ֿפַאר מַײן ּפניםזָאלסט 7
, ֿפון װָאס אין הימל אױבן, ַא שום געשטַאלט, ניט מַאכן ַא געשניץ

ָאדער װָאס אין װַאסער אונטער , ָאדער װָאס אױף דער ערד אונטן
, און זָאלסט זײ ניט דינען, זָאלסט זיך ניט בוקן צו זײ 9. דער ערד

װָאס רעכן זיך ,  דַײן גָאט בין ַא צערנדיקער גָאטװָארום איך יהוה
און מיטן דריטן און , ֿפַאר דער זינד ֿפון די ֿפָאטערס מיט די קינדער
 און טו חסד מיטן 10 ,מיטן ֿפירטן ָדור ֿפון די װָאס הָאבן מיך ֿפַײנט
און ֿפון די װָאס היטן , טױזנטסטן גליד ֿפון די װָאס הָאבן מיך ליב

  . טמַײנע געבָא

זָאלסט ניט ַארױֿפברענגען דעם נָאמען ֿפון יהוה דַײן גָאט צום  11
װָארום יהוה שענקט ניט דעם װָאס ברענגט ַארױף זַײן , ֿפַאלשן

  . נָאמען צום ֿפַאלשן

ַאזױ װי יהוה דַײן , היט דעם טָאג ֿפון שבת אים צו הַאלטן הײליק 12
און טָאן , רבעטן זעקס טעג זָאלסטו ַא13 .גָאט הָאט דיר בַאֿפױלן

ָאבער דער זיבעטער טָאג איז שבת צו יהוה  14; ַאלע דַײנע מלָאכות
און דַײן , און דַײן זון, דו, זָאלסטו ניט טָאן קײן מלָאכה, דַײן גָאט
און דַײן , און דַײן ָאקס, און דַײן דינסט, און דַײן קנעכט, טָאכטער

ָאס אין דַײנע און דער ֿפרעמדער װ, און ַאלע דַײנע בהמות, אײזל
 און 15. ּכדי דַײן קנעכט און דַײן דינסט זָאלן רוען ַאזױ װי דו; טױערן

און , זָאלסט געדענקען ַאז ַא קנעכט ביסטו געװען אין לַאנד ִמצַרִים
יהוה דַײן גָאט הָאט דיך ַארױסגעצױגן ֿפון דָארטן מיט ַא שטַארקער 

ט יהוה דַײן דרום הָא; הַאנט און מיט ַאן אױסגעשטרעקטן ָארעם
  . גָאט דיר בַאֿפױלן צו מַאכן דעם טָאג ֿפון שבת

ַאזױ װי יהוה דַײן , הַאלט אין ּכֿבוד דַײן ֿפָאטער און דַײן מוטער 16
און ּכדי דיר , ּכדי דַײנע טעג זָאלן זיך לענגערן, גָאט הָאט דיר בַאֿפױלן

  .אױף דער ערד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר, זָאל גוט זַײן

  . זָאלסט ניט הרגען 17
  . און זָאלסט ניט מזנה זַײן
  . און זָאלסט ניט גנֿבען

  . און זָאלסט ניט זָאגן אױף דַײן חֿבר ֿפַאלשע עדות



  דברים

  

און זָאלסט ניט בַאגערן , און זָאלסט ניט גלוסטן דַײן חֿברס װַײב 18
זַײן , ָאדער זַײן דינסט, ָאדער זַײן קנעכט, זַײן ֿפעלד, דַײן חֿברס הױז

  . ָאדער װָאס נָאר עס איז דַײן חֿברס, ָאדער זַײן אײזל, קסָא

דָאזיקע װערטער הָאט גָאט גערעדט צו אַײער גַאנצער  די 19
אױף ַא , און נעבל, װָאלקן, ֿפון מיטן ֿפַײער, ג אױֿפן בַארגנאַײנזַאמלו
און ער הָאט זײ אױֿפגעשריבן אױף צװײ ;  און ניט מער–הױכן ָקול 

  . און הָאט זײ מיר געגעבן, שטײנערנע לוחות

װי איר הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון מיטן דער , און עס איז געװען 20
ַאזױ הָאט איר , און דער בַארג הָאט געברענט אין ֿפַײער, ֿפינצטערניש

און אַײערע , ַאלע הױּפטלַײט ֿפון אַײערע שֿבטים, גענענט צו מיר
יהוה אונדזער גָאט ,  זע:און איר הָאט צו מיר געזָאגט 21 ,עלטסטע

און מיר הָאבן , הָאט אונדז בַאװיזן זַײן ּפרַאכט און זַײן גרױסקײט
װי , הַײנטיקן טָאג הָאבן מיר געזען. געהערט זַײן ָקול ֿפון מיטן ֿפַײער

נָאך ,  און ַאצונד22 .גָאט רעדט מיט ַא מענטשן און ער בלַײבט לעבן
דָאזיקע גרױסע ֿפַײער װעט װָארום דָאס ? װָאס זָאלן מיר שטַארבן

אױב מיר הערן נָאך װַײטער דעם ָקול ֿפון יהוה ; אונדז ֿפַארצערן
װָארום װָאסער גָאר  23. װעלן מיר שטַארבן, אונדזער גָאט

װָאס הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון לעבעדיקן , בַאשעֿפעניש איז דָא
  ? ן לעבןאון איז געבליב, ַאזױ װי מיר, גָאט רעדן ֿפון מיטן ֿפַײער

און , און הער ַאלץ װָאס יהוה אונדזער גָאט װעט זָאגן, גענען דו 24
דו װעסט רעדן צו אונדז ַאלץ װָאס יהוה אונדזער גָאט װעט רעדן צו 

  . און מיר װעלן הערן און טָאן, דיר

װען איר , און גָאט הָאט צוגעהערט דעם ָקול ֿפון אַײערע װערטער 25
איך הָאב : גָאט הָאט צו מיר געזָאגטאון , הָאט גערעדט צו מיר

װָאס זײ , צוגעהערט דעם ָקול ֿפון די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק
. גוט איז ַאלץ װָאס זײ הָאבן גערעדט 26 ;הָאבן צו דיר גערעדט

מֹורא , הלװַאי זָאל בַײ זײ זַײן דָאס דָאזיקע הַארץ זײערס ַאלע טעג
ּכדי עס זָאל גוט ,  ַאלע מַײנע געבָאטאון צו היטן, צו הָאבן ֿפַאר מיר

קערט אַײך : גײ זָאג צו זײ 27. זַײן זײ און זײערע קינדער אױף אײביק
און איך װעל , און דו שטײ דָא מיט מיר 28. אום צו אַײערע געצעלטן

דיר זָאגן ַאלדָאס געבָאט און די חוקים און די געזעצן װָאס דו 
, ן אין דעם לַאנד װָאס איך גיב זײַאז זײ זָאלן טָא, זָאלסט זײ לערנען

און איר זָאלט היטן צו טָאן ַאזױ װי יהוה אַײער גָאט  29 .עס צו ַארבן



  דברים

  

ו

איר זָאלט אַײך ניט ָאּפקערן רעכטס ָאדער , הָאט אַײך בַאֿפױלן
אױף ַאלדעם װעג װָאס יהוה אַײער גָאט הָאט אַײך  30. לינקס

, און אַײך זָאל גוט זַײן,  לעבןּכדי איר זָאלט, זָאלט איר גײן, בַאֿפױלן
  .דעם לַאנד װָאס איר װעט ַארבןָימים זַײן אין -און איר זָאלט ַמֲאריך

  

װָאס , און די געזעצן, די חוקים,  און דָאס איז דָאס געבָאט1
אױף צו טָאן אין , יהוה אַײער גָאט הָאט בַאֿפױלן אַײך צו לערנען

ּכדי זָאלסט  2 ;עס צו ַארבן, דעם לַאנד װָאס איר גײט ַאריבער ַאהין
צו היטן ַאלע זַײנע געזעצן און זַײנע , מֹורא הָאבן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט
ַאלע , און דַײן זונס זון, און דַײן זון, דו, געבָאט װָאס איך געביט דיר

און  3 .און ּכדי דַײנע טעג זָאלן זיך לענגערן, טעג ֿפון דַײן לעבן
און , ּכדי דיר זָאל גוט זַײן,  היטן צו טָאןאון, יׂשראל, זָאלסט הערן

ַאזױ װי יהוה דער גָאט ֿפון דַײנע , ּכדי איר זָאלט אַײך מערן זײער
 ַא לַאנד װָאס ֿפליסט מיט מילך און –עלטערן הָאט דיר צוגעזָאגט 

  . הָאניק

 און זָאלסט 5 .יהוה איז אײנער, יהוה אונדזער גָאט: יׂשראל, הער 4
און מיט דַײן , דַײן גָאט מיט דַײן גַאנצן הַארצןליב הָאבן יהוה 

דָאזיקע װערטער   און די6 .חאון מיט דַײן גַאנצן ּכֹו, גַאנצער זעל
און זָאלסט  7; זָאלן זַײן אין דַײן הַארצן, װָאס איך בַאֿפעל דיר הַײנט
און זָאלסט רעדן ֿפון זײ װען דו זיצסט , זײ אַײנשַארֿפן דַײנע קינדער

און , און װען דו לײגסט זיך, און װען דו גײסט אין װעג, ױזאין דַײן ה
 און זָאלסט זײ ָאנבינדן ֿפַאר ַא צײכן אױף 8. װען דו שטײסט אױף

   .און זײ זָאלן זַײן ֿפַאר ַא שטערנבַאנד צװישן דַײנע אױגן, דַײן הַאנט
און ,  און זָאלסט זײ אױֿפשרַײבן אױף די בַײשטידלעך ֿפון דַײן הױז9

  . נע טױערןאױף דַײ

ַאז יהוה דַײן גָאט װעט דיך ברענגען אין דעם , און עס װעט זַײן 10
צו , צו ַאֿברהמען, לַאנד װָאס ער הָאט געשװָארן צו דַײנע עלטערן

װָאס ,  גרױסע און שײנע שטעט–דיר צו געבן , און צו יעקֿבן, יצחקן
ו הָאסט װָאס ד, טוֿב- און הַײזער ֿפול מיט ּכל11,דו הָאסט ניט געבױט

װָאס דו הָאסט ניט , און אױסגעהַאקטע ברונעמער, ניט ָאנגעֿפילט
װָאס דו הָאסט , װַײנגערטנער און אײלבערטגערטנער, אױסגעהַאקט
זָאלסט ,  היט דיך12 ,און דו װעסט עסן און זַאט זַײן, ניט געֿפלַאנצט



  דברים

  

װָאס הָאט דיך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד , ניט ֿפַארגעסן ָאן יהוה
ֿפַאר יהוה דַײן גָאט  13. ֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַאֿפט, ַרִיםִמצ

און בַײ זַײן נָאמען , און אים זָאלסטו דינען, זָאלסטו מֹורא הָאבן
ֿפון די , איר זָאלט ניט גײן נָאך ֿפרעמדע געטער 14. זָאלסטו שװערן

 װָארום ַא צערנדיקער 15 ;געטער ֿפון די ֿפעלקער װָאס ַארום אַײך
טָאמער װעט גרימען דער צָארן ;  איז יהוה דַײן גָאט צװישן דירגָאט

און ער װעט דיך ֿפַארטיליקן ֿפון דעם , ֿפון יהוה דַײן גָאט אױף דיר
  . געזיכט ֿפון דער ערד

ַאזױ װי איר הָאט אים , איר זָאלט ניט ּפרּוװן יהוה אַײער גָאט 16
געבָאט ֿפון יהוה  היטן זָאלט איר היטן די 17. געּפרּוװט אין ַמָסה

װָאס ער הָאט דיר , און זַײנע ָאנזָאגן און זַײנע געזעצן, אַײער גָאט
 און זָאלסט טָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק און גוט אין די 18. בַאֿפױלן

און זָאלסט קומען און ַארבן , ּכדי דיר זָאל גוט זַײן, אױגן ֿפון גָאט
  , ן דַײנע עלטערןדָאס גוטע לַאנד װָאס גָאט הָאט צוגעשװָאר

ַאזױ װי גָאט , ַארױסשטױסנדיק ַאלע דַײנע ֿפַײנט ֿפון ֿפַאר דיר 19
  . הָאט גערעדט

װָאס : ַאזױ צו זָאגן, ַאז דַײן זון װעט דיך שּפעטער ַאהין ֿפרעגן 20
װָאס יהוה אונדזער , זַײנען דָאס ֿפַאר ָאנזָאגן און חוקים און געזעצן

קנעכט זַײנען : זָאלסטו זָאגן צו דַײן זון 21 ?גָאט הָאט אַײך בַאֿפױלן
און גָאט הָאט אונדז ַארױסגעצױגן , מיר געװען בַײ ּפרעהן אין ִמצַרִים

און גָאט הָאט געטָאן צײכנס  22. ֿפון ִמצַרִים מיט ַא שטַארקער הַאנט
אױף ּפרעהן און אױף זַײן , און גרױסע און בײזע װּונדער אין ִמצַרִים

און אונדז הָאט ער  23.  אונדזערע אױגןֿפַאר, גַאנצן הױז
אונדז צו געבן דָאס , ּכדי אונדז צו ברענגען, ַארױסגעצױגן ֿפון דָארטן

 און גָאט 24 .לַאנד װָאס ער הָאט צוגעשװָארן אונדזערע עלטערן
מֹורא צו הָאבן , דָאזיקע געזעצן הָאט אונדז בַאֿפױלן צו טָאן ַאלע די

ּכדי אונדז , די אונדז זָאל גוט זַײן ַאלע טעגּכ, ֿפַאר יהוה אונדזער גָאט
און ַא גערעכטיקײט װעט  25. ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, צו לָאזן לעבן

אױב מיר װעלן היטן צו , עס זַײן ֿפון אונדז ֿפַאר יהוה אונדזער גָאט
  . װי ער הָאט אונדז געבָאטןַאזױ, טָאן ַאלדָאס דָאזיקע געבָאט



  דברים

  

װעט דיך ברענגען אין דעם לַאנד װָאס דו  ַאז יהוה דַײן גָאט 1ז
און װעט ַארױסװַארֿפן ֿפון ֿפַאר דיר , עס צו ַארבן, קומסט ַאהין

און דעם , מֹוריֶאאון דעם , און דעם ִגרָגשי, דעם ִחּתי, ֿפיל ֿפעלקער
זיבן ֿפעלקער , און דעם יֿבוסי, ִויִחאון דעם , און דעם ּפִרזי, ּכַנֲעני

און יהוה דַײן גָאט װעט זײ  2; רע ֿפון דירגרעסערע און שטַארקע
זָאלסטו ֿפַארװיסטן זײ ; און װעסט זײ שלָאגן, איבערגעבן צו דיר

און זָאלסט זײ ניט , זָאלסט זײ ניט שליסן ַא בודן. ֿפַארװיסטן
דַײן טָאכטער ; ּתן זַײן מיט זײחאון זָאלסט זיך ניט מת 3. לַײטזעליקן

און זַײן טָאכטער זָאלסטו ניט נעמען , וןזזָאלסטו ניט געבן צו זַײן 
און ,  װָארום ער װעט ָאּפקערן דַײן זון ֿפון הינטער מיר4 .ֿפַאר דַײן זון

און דער צָארן ֿפון יהוה װעט גרימען , זײ װעלן דינען ֿפרעמדע געטער
נַײערט ַאזױ זָאלט איר  5. און ער װעט דיך גיך ֿפַארטיליקן, אױף אַײך

און זײערע , ות זָאלט איר אַײנװַארֿפןחבזײערע מז: טָאן צו זײ
און זײערע געצנבײמער זָאלט איר , זַײלשטײנער זָאלט איר צעברעכן

און זײערע געשניצטע בילדער זָאלט איר ֿפַארברענען אין , ָאּפהַאקן
דיך הָאט ;  װָארום ַא הײליק ֿפָאלק ביסטו בַײ יהוה דַײן גָאט6 .ֿפַײער

ֿפון , ים צו זַײן ֿפַאר ַאן אײגן ֿפָאלקיהוה דַײן גָאט אױסדערװײלט א
 ניט װַײל איר זַײט 7. ַאלע ֿפעלקער װָאס אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד

הָאט גָאט געגלוסט צו אַײך און אַײך , מער ֿפון ַאלע ֿפעלקער
. װָארום איר זַײט דָאס װינציקסטע ֿפון ַאלע ֿפעלקער; אױסדערװײלט

און װַײל ער היט די שֿבועה װָאס , נַײערט װַײל גָאט הָאט אַײך ליב 8
הָאט אַײך גָאט ַארױסגעצױגן , ער הָאט געשװָארן אַײערע עלטערן

זט ֿפון דעם הױז ֿפון ײאון הָאט דיך אױסגעל, מיט ַא שטַארקער הַאנט
 דרום 9 .ֿפון דער הַאנט ֿפון ּפרעה דעם מלך ֿפון ִמצַרִים, קנעכטשַאֿפט

דער געטרַײער גָאט , ער איז גָאט,  גָאטזָאלסטו װיסן זַײן ַאז יהוה דַײן
און צו , װָאס היט דעם בונד און די גענָאד צו די װָאס הָאבן אים ליב

און בַאצָאלט זַײנע  10, ביז טױזנט דֹורות, די װָאס היטן זַײנע געבָאט
ער לײגט ניט ָאּף זַײן ; זײ אונטערצוברענגען, ֿפַײנט אין זײער ּפנים

 דרום זָאלסטו היטן דָאס 11. ם בַאצָאלט ער איםאין זַײן ּפני, ֿפַײנט
געבָאט און די חוקים אונד די געזעצן װָאס איך בַאֿפעל דיר הַײנט זײ 

  .צו טָאן



  דברים

  

  ֵעֶקֿב
 עדָאזיק דערֿפַאר װָאס איר װעט צוהערן די, און עס װעט זַײן 12

װעט יהוה דַײן גָאט דיר היטן , און װעט היטן און זײ טָאן, געזעצן
  . ד און די גענָאד װָאס ער הָאט געשװָארן דַײנע עלטערןדעם בונ

, און דיך מערן, און װעט דיך בענטשן, און ער װעט דיך ליב הָאבן 13
און די ֿפרוכט ֿפון דַײן , און ער װעט בענטשן די ֿפרוכט ֿפון דַײן לַײב

די געבורט ֿפון דַײנע , און דַײן אײל, און דַײן װַײן, דַײן ּתֿבואה, ערד
אױף דער ערד װָאס ער , און די ֿפרוכּפערונג ֿפון דַײנע שָאף, דעררינ

װעסט זַײן  14. הָאט געשװָארן דַײנע עלטערן דיר צו געבן
עס װעט ניט זַײן ַאן עקר ָאדער ַאן ; געבענטשטער ֿפון ַאלע ֿפעלקער

און גָאט װעט  15. עקרה צװישן דיר ָאדער צװישן דַײנע בהמות
טָאקן ײאון ַאלע בײזע װ, װעדער קרַאנקשַאֿפטָאּפטָאן ֿפון דיר יעט

, װעט ער ניט ַארױֿפטָאן אױף דיר, ֿפון ִמצַרִים װָאס דו קענסט זײ
  . נַײערט ער װעט זײ געבן אױף ַאלע דַײנע ָׂשונאים

; און זָאלסט ֿפַארצערן ַאלע אומות װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר 16
און זָאלסט ניט דינען ; ײדַײן אױג זָאל זיך ניט דערבַארימען אױף ז

טָאמער  17. װָארום דָאס װעט דיר זַײן ַא שטרױכלונג, זײערע געטער
דָאזיקע ֿפעלקער זַײנען מער ֿפון  די: װעסטו זָאגן אין דַײן הַארצן

זָאלסטו ניט מֹורא  18? װי ַאזױ װעל איך זײ קענען ֿפַארטרַײבן, מיר
װָאס יהוה דַײן גָאט געדענקען זָאלסטו געדענקען ; הָאבן ֿפַאר זײ

ּפרּוװּונגען די גרױסע  19; הָאט געטָאן צו ּפרעהן און צו גַאנץ ִמצַרִים
און די , און די צײכנס און די װּונדער, װָאס דַײנע אױגן הָאבן געזען

מיט װָאס יהוה , רעקטן ָארעםטאון דעם אױסגעש, שטַארקע הַאנט
ה דַײן גָאט טָאן צו ַאזױ װעט יהו; דַײן גָאט הָאט דיך ַארױסגעצױגן

 און אױך די הָארנבין 20 .ַאלע אומות װָאס דו הָאסט מֹורא ֿפַאר זײ
ביז עס װעלן אונטערגײן די , װעט יהוה דַײן גָאט ָאנשיקן אױף זײ

   .און װָאס הָאבן זיך בַאהַאלטן ֿפַאר דיר, װָאס זַײנען געבליבן
 גָאט איז צװישן װָארום יהוה דַײן,  זָאלסט זיך ניט שרעקן ֿפַאר זײ21
 און יהוה דַײן גָאט װעט 22 .ַא גרױסער און ַא ֿפָארכטיקער גָאט, דיר

  ; ביסלעכװַײז-דָאזיקע ֿפעלקער ֿפון ֿפַאר דיר ביסלעך ַארױסװַארֿפן די
ּכדי די חיה ֿפון ֿפעלד זָאל זיך , טָארסט זײ ניט ֿפַארטיליקן אױף גיך

װעט זײ איבערגעבן צו  און יהוה דַײן גָאט 23 .ניט מערן אױף דיר
ביז זײ װעלן , און װעט זײ ֿפַארטומלען ַא גרױס ֿפַארטומלעניש, דיר



  דברים

  

ח

 און ער װעט געבן זײערע מלכים אין דַײן 24 .ֿפַארטיליקט װערן
; און װעסט אונטערברענגען זײער נָאמען ֿפון אונטערן הימל, הַאנט

   .יליקןביז דו װעסט זײ ֿפַארט, נער װעט ניט בַאשטײן ֿפַאר דירײק
; זײערע געשניצטע געטער זָאלט איר ֿפַארברענען אין ֿפַײער 25

און , זָאלסט ניט גלוסטן דָאס זילבער און דָאס גָאלד אױף זײ
; ּכדי זָאלסט ניט געשטרױכלט װערן דורך דעם, צונעמען ֿפַאר זיך

און  26. װָארום ַאן אומװערדיקײט בַײ יהוה דַײן גָאט איז דָאס
און װערן , ַײנברענגען ַאן אומװערדיקײט אין דַײן הױזזָאלסט ניט ַאר

און , מיאוסן זָאלסטו זיך מיאוסן מיט דעם; רם ַאזױ װי דָאסח
רם איז חװָארום , ֿפַאראומװערדיקן זָאלסטו עס ֿפַאראומװערדיקן

  .דָאס

   

זָאלט איר היטן ,  ַאלדָאס געבָאט װָאס איך געביט דיר הַײנט1
און קומען און , און זיך מערן,  לעבןּכדי איר זָאלט, צו טָאן

און  2. ַארבן דָאס לַאנד װָאס גָאט הָאט צוגעשװָארן אַײערע עלטערן
זָאלסט געדענקען דעם גַאנצן װעג װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיך 

דיך צו , ּכדי דיך צו ּפַײניקן, געֿפירט זינט ֿפערציק יָאר דורכן מדבר
אױב דו װעסט היטן זַײנע , אין הַארצןצו װיסן װָאס בַײ דיר , ּפרּוװן

און דיך , און ער הָאט דיך געּפַײניקט 3. געבָאט ָאדער ניט
װָאס ניט דו הָאסט , און דיך געשּפַײזט מיט ַמן, אױסגעהונגערט
ּכדי דיך צו לָאזן ; ניט דַײנע עלטערן הָאבן געװּוסט, דערֿפון געװּוסט

נָאר אױף ַאלץ , נטשװיסן ַאז ניט אױף ברױט ַאלײן לעבט דער מע
 דַײן קלײד 4 .װָאס קומט ַארױס ֿפון גָאטס מױל לעבט דער מענטש

און דַײן ֿפוס איז ניט , איז ניט ָאּפגעטרָאגן געװָארן אױף דיר
 דרום זָאלסטו װיסן אין דַײן 5 .דורך די ֿפערציק יָאר, אױֿפגעלָאֿפן

ֿפט דיך יהוה שטרָא, ַאז ַאזױ װי ַא מַאן שטרָאֿפט זַײן קינד, הַארצן
צו גײן , און זָאלסט היטן די געבָאט ֿפון יהוה דַײן גָאט 6. דַײן גָאט

װָארום יהוה דַײן  7. און מֹורא צו הָאבן ֿפַאר אים, אין זַײנע װעגן
, ַא לַאנד ֿפון בעכן װַאסער, גָאט ברענגט דיך אין ַא גוטן לַאנד

ַא  8; און טָאלװָאס גײען ַארױס אױף בַארג , און טיֿפענישן, קװַאלן
און , און ֿפַײגן, און װַײנשטָאקן, און גערשט, לַאנד ֿפון װײץ

   ַא לַאנד װָאס 9 ;ַא לַאנד ֿפון אײלבערטן און הָאניק; מילגרױמען
װָאס דיר װעט , ניט אין ָארימקײט װעסטו דרינען עסן ברױט

 און, ַא לַאנד װָאס אירע שטײנער זַײנען אַײזן; גָארנישט ֿפעלן דרינען



  דברים

  

ט

 און װעסט עסן און װעסט 10. ֿפון אירע בערג װעסטו הַאקן קוּפער
ֿפַאר דעם גוטן לַאנד װָאס , און װעסט לױבן יהוה דַײן גָאט, זַאט זַײן

זָאלסט ניט ֿפַארגעסן ָאן יהוה דַײן , היט דיך 11. ער הָאט דיר געגעבן
ים ניט צו היטן זַײנע געבָאט און זַײנע געזעצן און זַײנע חוק, גָאט

ַאז דו װעסט עסן און װעסט , טָאמער 12 .װָאס איך בַאֿפעל דיר הַײנט
און דַײנע  13; נעןױאון בַאװ, און װעסט בױען שײנע הַײזער, זַאט זַײן

און זילבער און גָאלד װעט , רינדער און דַײנע שָאף װעלן זיך מערן
 װעט 14 ;און ַאלץ װָאס דו הָאסט װעט זיך מערן, זיך בַײ דיר מערן

און װעסט ֿפַארגעסן ָאן יהוה דַײן גָאט װָאס , זיך דערהײבן דַײן הַארץ
ֿפון דעם הױז ֿפון , הָאט דיך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים

 װָאס הָאט דיך געֿפירט דורך דעם גרױסן און 15 ;קנעכטשַאֿפט
און ַא , דורך ֿפַײערדיקע שלַאנגען און שקָארּפיָאנען, מֹוראדיקן מדבר

װָאס הָאט דיר ַארױסגעצױגן װַאסער ; טעניש װָאס ָאן װַאסערדָארש
, װָאס הָאט דיך געשּפַײזט אין דער מדבר מיט ַמן 16; ֿפון קיזלשטײן

, ּכדי דיך צו ּפַײניקן; װָאס דַײנע עלטערן הָאבן דערֿפון ניט געװּוסט
 און װעסט 17 ;דיך צו בַאגיטיקן אין דַײן לעצט, און ּכדי דיך צו ּפרּוװן
מַײן ּכוח און די מַאכט ֿפון מַײן הַאנט הָאט מיר : זָאגן אין דַײן הַארצן

זָאלסטו געדענקען יהוה דַײן  18; ֿפַארשַאֿפט דעם דָאזיקן ֿפַארמעג
ּכדי ,  ָאנצושַאֿפן ֿפַארמעגחװָארום ער איז דער װָאס גיט דיר ּכֹו, גָאט

ַאזױ ,  עלטערןמקיים צו זַײן זַײן בונד װָאס ער הָאט געשװָארן דַײנע
  . װי הַײנטיקן טָאג

אױב ֿפַארגעסן װעסטו ֿפַארגעסן ָאן יהוה דַײן , און עס װעט זַײן 19
און זיך בוקן , און זײ דינען, און װעסט גײן נָאך ֿפרעמדע געטער, גָאט
   .ַאז אונטערגײן װעט איר אונטערגײן, װָארן איך אַײך הַײנט, צו זײ

, ט מַאכט אונטערגײן ֿפון ֿפַאר אַײך ַאזױ װי די ֿפעלקער װָאס גָא20
דערֿפַאר װָאס איר הָאט ניט צוגעהערט , ַאזױ װעט איר אונטערגײן

  .צו דעם ָקול ֿפון יהוה אַײער גָאט

  

דו גײסט הַײנט ַאריבער דעם ַירדן צו קומען , יׂשראל,  הער1
שטעט גרױסע , ַארבן אומות גרעסערע און שטַארקערע ֿפון דיר

זין ֿפון , ַא ֿפָאלק גרױס און הױך 2, טע ביז אין הימלאון בַאֿפעסטיק
װער קען : װָאס דו װײסט און װָאס דו הָאסט געהערט, די ַעָנקים

זָאלסטו װיסן זַײן הַײנט ַאז יהוה דַײן  3? בַאשטײן ֿפַאר די זין ֿפון ַעָנק



  דברים

  

ַא ֿפַײער װָאס , ער איז דער װָאס גײט ַאריבער דיר ֿפַארױס, גָאט
און ער װעט זײ מַאכן ,  ער װעט זײ ֿפַארטיליקן;ֿפַארצערט

און װעסט זײ גיך , און װעסט זײ ֿפַארטרַײבן, אונטערטעניק ֿפַאר דיר
 זָאלסט ניט 4 .ַאזױ װי גָאט הָאט דיר צוגעזָאגט, אונטערברענגען

װען יהוה דַײן גָאט װעט זײ ַארױסשטױסן ֿפון , זָאגן אין דַײן הַארצן
ֿפַאר מַײן גערעכטיקײט הָאט מיך גָאט : גןַאזױ צו זָא, ֿפַאר דיר

װען ֿפַאר דער שלעכטיקײט ; געברַאכט צו ַארבן דָאס דָאזיקע לַאנד
 ניט ֿפַאר 5 .דָאזיקע ֿפעלקער ֿפַארטרַײבט זײ גָאט ֿפון ֿפַאר דיר ֿפון די

, און ֿפַאר דער רעכטֿפַארטיקײט ֿפון דַײן הַארצן, דַײן גערעכטיקײט
 ערט ֿפַאר דער שלעכטיקײט ֿפון דיַײנ, לַאנדקומסטו ַארבן זײער 

און ּכדי ; דָאזיקע ֿפעלקער ֿפַארטרַײבט זײ יהוה דַײן גָאט ֿפון ֿפַאר דיר
מקיים צו זַײן דעם צוזָאג װָאס גָאט הָאט געשװָארן צו דַײנע 

 און זָאלסט װיסן 6 .און צו יעקֿבן, צו יצחקן, צו ַאֿברהמען, עלטערן
דַײן גערעכטיקײט גיט דיר יהוה דַײן גָאט דָאס ַאז ניט ֿפַאר , זַײן

װָארום ַא הַארטנעקיק ֿפָאלק ; עס צו ַארבן, דָאזיקע גוטע לַאנד
  . ביסטו

װי דו הָאסט דערצערנט יהוה דַײן , זָאלסט ניט ֿפַארגעסן, געדענק 7
ֿפון דעם טָאג ָאן װָאס דו ביסט ַארױסגעגַאנגען ; גָאט אין דער מדבר

זַײט איר , ביז אַײער קומען צו דעם דָאזיקן ָארט, ִיםֿפון לַאנד ִמצַר
אױך אין חֹוֵרֿב הָאט איר  8. װידערשּפעניקער געװען ַאקעגן גָאט

אַײך , און גָאט איז געװָארן אױֿפגעברַאכט אױף אַײך, דערצערנט גָאט
ַאז איך בין ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג צו נעמען די  9. צו ֿפַארטיליקן

די לוחות ֿפון דעם בונד װָאס גָאט הָאט מיט אַײך , ותחלושטײנערנע 
בין איך געבליבן אױֿפן בַארג ֿפערציק טעג און ֿפערציק , געשלָאסן

און קײן װַאסער הָאב איך , קײן ברױט הָאב איך ניט געגעסן; נעכט
 און גָאט הָאט מיר געגעבן די צװײ שטײנערנע 10. ניט געטרונקען

און אױף זײ איז געװען ַאזױ װי , טס ֿפינגערות געשריבן מיט גָאחלו
ַאלע װערטער װָאס גָאט הָאט מיט אַײך גערעדט אױֿפן בַארג ֿפון 

און עס איז געװען צום  11. מיטן ֿפַײער אין טָאג ֿפון דער אַײנזַאמלונג
הָאט מיר גָאט געגעבן די , ָסוף ֿפון ֿפערציק טעג און ֿפערציק נעכט

און גָאט הָאט צו מיר  12. ות ֿפון בונדחלודי , ותחצװײ שטײנערנע לו
װָארום , נידער ַארָאּפ אױף גיך ֿפון דַאנען, שטײ אױף: געזָאגט

ֿפַארדָארבן געװָארן איז דַײן ֿפָאלק װָאס דו הָאסט ַארױסגעצױגן ֿפון 
זײ הָאבן זיך גיך ָאּפגעקערט ֿפון דעם װעג װָאס איך הָאב זײ ; ַרִיםצִמ

 און גָאט הָאט 13. יך געמַאכט ַא געגָאסענעם געץזײ הָאבן ז; בַאֿפױלן



  דברים

  

, איך הָאב געזען דָאס דָאזיקע ֿפָאלק: ַאזױ צו זָאגן, צו מיר געזָאגט
און איך ,  ֿפון מירּפ ָאזלָא 14. ערשט ַא הַארטנעקיק ֿפָאלק איז עס

און װעל ָאּפמעקן זײער נָאמען ֿפון אונטערן , װעל זײ ֿפַארטיליקן
על דיך מַאכן ֿפַאר ַא ֿפָאלק שטַארקער און גרעסער און איך װ, הימל

 הָאב איך זיך אומגעקערט און הָאב ַארָאּפגענידערט ֿפון 15. ֿפון אים
ות חאון די צװײ לו; און דער בַארג הָאט געברענט אין ֿפַײער, בַארג

און איך הָאב  16. ֿפון בונד זַײנען געװען אױף מַײנע בײדע הענט
איר הָאט ; ט געזינדיקט צו יהוה אַײער גָאטערשט איר הָא, געזען

איר הָאט זיך גיך ָאּפגעקערט ֿפון ; אַײך געמַאכט ַא געגָאסן קַאלב
הָאב איך ָאנגענומען די  17. דעם װעג װָאס גָאט הָאט אַײך בַאֿפױלן

  , און הָאב זײ ַארָאּפגעװָארֿפן ֿפון מַײנע בײדע הענט, ותחצװײ לו
און איך הָאב מיך  18. ַאר אַײערע אױגןאון הָאב זײ צעברָאכן ֿפ
ֿפערציק טעג , ַאזױ װי דָאס ערשטע מָאל, ַאנידערגעװָארֿפן ֿפַאר גָאט

און קײן װַאסער , קײן ברױט הָאב איך ניט געגעסן; און ֿפערציק נעכט
ַאל אַײער זינד װָאס איר הָאט  איבער; הָאב איך ניט געטרונקען

אים צו , כט אין די אױגן ֿפון גָאטצו טָאן װָאס איז שלע, געזינדיקט
װָארום איך הָאב זיך געשרָאקן ֿפַאר דעם ּכעס און  19; דערצערענען

אַײך צו , דעם גרימצָארן װָאס גָאט הָאט אױף אַײך געצערנט
   .און גָאט הָאט אױך דָאס מָאל צוגעהערט צו מיר. ֿפַארטיליקן

אים צו ,  געװָארן אױך אױף ַאהרֹנען איז גָאט זײער אױֿפגעברַאכט20
און איך הָאב מתּפלל געװען אױך ֿפַאר ַאהרֹנען אין , ֿפַארטיליקן
, דָאס קַאלב װָאס איר הָאט געמַאכט, און אַײער זינד 21. יענער שעה

און הָאב עס , און הָאב עס ֿפַארברענט אין ֿפַײער, הָאב איך גענומען
; ן װי שטױבביז װַאנען עס איז געװען די, גוט צעמָאלן, צעשטױסן

און איך הָאב ַארַײנגעװָארֿפן זַײן שטױב אין דעם בַאך װָאס נידערט 
און אין , און אין ַמָסה,  אױך אין ַּתֿבֵעָרה22 –.  ֿפון בַארגּפַארָא

 און ַאז גָאט הָאט אַײך 23 .הָאט איר דערצערנט גָאט, ַהַּתֲאָוה-ִקֿברֹות
ײט ַארױף און ַארבט דָאס ג: ַאזױ צו זָאגן, ברֵנַע-געשיקט ֿפון ָקֵדש

הָאט איר װידערשּפעניקט דעם , לַאנד װָאס איך הָאב אַײך געגעבן
און ניט , און איר הָאט אים ניט געגלױבט, מױל ֿפון יהוה אַײער גָאט
 װידערשּפעניקער זַײט איר געװען ַאקעגן 24 .צוגעהערט צו זַײן ָקול

זױ הָאב איך מיך ַא 25 –. גָאט ֿפון דעם טָאג װָאס איך קען אַײך
ַאנידערגעװָארֿפן ֿפַאר גָאט די ֿפערציק טעג און די ֿפערציק נעכט 

װָארום גָאט הָאט גערעדט אַײך , װָאס איך הָאב מיך ַאנדיערגעװָארֿפן
און הָאב ,  און איך הָאב מתּפלל געװען צו גָאט26 .צו ֿפַארטיליקן

 ֿפָאלק און דַײן זָאלסט ניט אומברענגען דַײן, גָאט דו הַאר: געזָאגט



  דברים

  

י

װָאס דו , װָאס דו הָאסט אױסגעלַײזט מיט דַײן גרױסקײט, ַארב
 געדענק 27 .הָאסט ַארױסגעצױגן ֿפון ִמצַרִים מיט ַא שטַארקער הַאנט

זָאלסט זיך ניט אומקוקן ; און יעקֿב, יצחק, ַאֿברהם, דַײנע קנעכט
און אױף זַײן , אױף דער הַארטקײט ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק

ּכדי דָאס לַאנד װָאס דו הָאסט  28; און אױף זַײן זינד, שלעכטיקײט
װַײל גָאט איז ניט : זָאל ניט זָאגן, אונדז ַארױסגעצױגן ֿפון דָארטן

, ביכֹולת זײ צו ברענגען אין דעם לַאנד װָאס ער הָאט זײ צוגעזָאגט
דרום הָאט ער זײ ַארױסגעצױגן זײ צו , און װַײל ער הָאט זײ ֿפַײנט

,  און זײ זַײנען דָאך דַײן ֿפָאלק און דַײן ַארב29 .ן אין דער מדברטײט
װָאס דו הָאסט ַארױסגעצױגן מיט דַײן גרױס שטַארקײט און מיט דַײן 

  .אױסגעשטרעקטן ָארעם

  

הַאק דיר אױס צװײ :  אין יענער צַײט הָאט גָאט צו מיר געזָאגט1
צו מיר און קום ַארױף , ות ַאזױ װי די ערשטעחשטײנערנע לו

 און איך 2 .און זָאלסט דיר מַאכן ַא הילצערנעם ָארון; אױֿפן בַארג
װעל אױֿפשרַײבן אױף די לוחות די װערטער װָאס זַײנען געװען אױף 

און װעסט זײ ַארַײנטָאן ; ות װָאס דו הָאסט צעברָאכןחדי ערשטע לו
ון א; הָאלץ- הָאב איך געמַאכט ַאן ָארון ֿפון ִשטים3 .אין דעם ָארון

, איך הָאב אױסגעהַאקט צװײ שטײנערנע לוחות ַאזױ װי די ערשטע
ות אין מַײן חאון איך בין ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג מיט די צװײ לו

 און ער הָאט אױֿפגעשריבן אױף די לוחות ַאזױ װי דָאס 4 .הַאנט
די צען געבָאט װָאס גָאט הָאט צו אַײך : ֿפריערדיקע געשריֿפטס

; אין טָאג ֿפון דער אַײנזַאמלונג,  בַארג ֿפון מיטן ֿפַײערגערעדט אױֿפן
 און איך הָאב זיך אומגעקערט און 5 .און גָאט הָאט זײ מיר געגעבן
און איך הָאב ַארַײנגעטָאן די לוחות , הָאב ַארָאּפגענידערט ֿפון בַארג

, און זײ זַײנען דָארטן געבליבן, אין דעם ָארון װָאס איך הָאב געמַאכט
 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן 6 –. זױ װי גָאט הָאט מיר בַאֿפױלןַא

דָארטן איז ַאהרן . ַיֲעָקן קײן מֹוֵסָרה-בֵני-געצױגן ֿפון בֵארֹות
און זַײן זון ֶאלָעָזר איז ; און איז דָארטן בַאגרָאבן געװָארן, געשטָארבן

ױגן קײן ֿפון דָארטן הָאבן זײ געצ 7. געװָארן ּכֹהן אױף זַײן ָארט
 אין 8 –. ַא לַאנד ֿפון בעכן װַאסער, און ֿפון גודגֹוד קײן ָיטֿבה, גודגֹוד

יענער צַײט הָאט גָאט ָאּפגעשײדט דעם שֿבט ֵלִוי צו טרָאגן דעם ָארון 
און צו בענטשן , אין צו בַאדינען, צו שטײן ֿפַאר גָאט, ֿפון גָאטס בונד
דרום הָאט דער ֵלִוי ניט  9. ביז אױף הַײנטיקן טָאג, אין זַײן נָאמען



  דברים

  

גָאט איז זַײן ; געקריגן קײן חלק און קײן נחלה מיט זַײנע ברידער
 און איך בין 10 –. ַאזױ װי יהוה דַײן גָאט הָאט אים צוגעזָאגט, נחלה

ֿפערציק טעג און , געבליבן אױֿפן בַארג ַאזױ װי די ֿפריערדיקע טעג
; ל צוגעהערט צו מיראון גָאט הָאט אױך דָאס מָא, ֿפערציק נעכט

און גָאט הָאט צו מיר  11. גָאט הָאט ניט געװָאלט דיך אומברענגען
ּכדי זײ זָאלן , צו ציען ֿפַארױס ֿפַארן ֿפָאלק, גײ, שטײ אױף: געזָאגט

קומען און ַארבן דָאס לַאנד װָאס איך הָאב געשװָארן זײערע עלטערן 
  . זײ צו געבן

נָאר ? רלַאנגט יהוה דַײן גָאט ֿפון דירװָאס ֿפַא, יׂשראל, און ַאצונד 12
, צו גײן אין ַאלע זַײנע װעגן, בלױז מֹורא צו הָאבן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט

און צו דינען יהוה דַײן גָאט מיט דַײן גַאנצן , און אים ליב צו הָאבן
צו היטן די געבָאט ֿפון גָאט  13; און מיט דַײן גַאנצער זעל, הַארצן

  .  װָאס איך בַאֿפעל דיר הַײנט ֿפון דַײן טֹוֿבה װעגן,און זַײנע געזעצן
און די הימלען ֿפון די , צו יהוה דַײן גָאט געהערן די הימלען, זע 14

נָאר צו דַײנע  15. און די ערד און ַאלץ װָאס אױף איר, הימלען
און ער הָאט , זײ ליב צו הָאבן, עלטערן הָאט גָאט געגלוסט
ַאזױ ,  ֿפון ַאלע ֿפעלקער– אַײך –ך זײ אױסדערװײלט זײער זָאמען נָא

 דרום זָאלט איר בַאשנַײדן די ֿפָארהױט ֿפון 16. װי הַײנטיקן טָאג
  . און אַײער נַאקן זָאלט איר מער ניט הַארט מַאכן, אַײער הַארצן

און דער , ער איז דער גָאט ֿפון געטער, װָארום יהוה אַײער גָאט 17
און דער , דער שטַארקער, ָאטדער גרױסער ג, הַאר ֿפון הַארן

. דחאון נעמט ניט קײן שֹו, װָאס שױנט ניט קײן ּפנים, ֿפָארכטיקער
און הָאט ליב ,  ער טוט גערעכטיקײט דעם יתום און דער ַאלמנה18

און איר זָאלט ליב  19. אים צו געבן ברױט און ַא קלײד, דעם ֿפרעמדן
עװען אין לַאנד װָארום ֿפרעמדע זַײט איר ג, הָאבן דעם ֿפרעמדן

אים זָאלסטו , ֿפַאר יהוה דַײן גָאט זָאלסטו מֹורא הָאבן 20. ִמצַרִים
און בַײ זַײן נָאמען זָאלסטו , און ָאן אים זָאלסטו זיך בַאהעֿפטן, דינען
װָאס הָאט מיט , און ער איז דַײן גָאט, ער איז דַײן לױב 21. שװערן

װָאס דַײנע אױגן , ע זַאכןדָאזיקע גרױסע און ֿפָארכטיק דיר געטָאן די
 מיט זיבעציק נֿפשות הָאבן דַײנע עלטערן גענידערט 22 .הָאבן געזען
און ַאצונד הָאט יהוה דַײן גָאט דיך געמַאכט ַאזױ װי די , קײן ִמצַרִים

  .שטערן ֿפון הימל אין ֿפילקײט



  דברים

  

און היטן זַײן ,  דרום זָאלסטו ליב הָאבן יהוה דַײן גָאט1יא
, נע חוקים און זַײנע געזעצן און זַײנע געבָאטאון זַײ, היטונג

ַאז ניט מיט אַײערע קינדער ,  און איר דַארֿפט װיסן הַײנט2 .ַאלע טעג
װָאס הָאבן ניט געקענט און װָאס הָאבן ניט געזען די , רעד איך

און זַײן שטַארקע , זַײן גרױסקײט, שטרָאף ֿפון יהוה אַײער גָאט
און זַײנע ,  און זַײנע צײכנס3 ,טן ָארעםאון זַײן אױסגעשטרעק, הַאנט

 װָאס ער הָאט געטָאן אין ִמצַרִים צו ּפרעה דעם מלך ֿפון טּוונגען
און װָאס ער הָאט געטָאן צו דעם  4; און צו זַײן גַאנצן לַאנד, ַרִיםצִמ

װָאס ער הָאט , צו זַײנע ֿפערד און צו זַײנע רַײטװעגן, חיל ֿפון ִמצַרִים
װען זײ הָאבן אַײך , סוף- איבער זײ די װַאסערן ֿפון יםגעמַאכט ֿפלײצן

און גָאט הָאט זײ אונטערגעברַאכט ביז אױף הַײנטיקן , נָאכגעיָאגט
ביז איר זַײט , און װָאס ער הָאט געטָאן מיט אַײך אין מדבר 5; טָאג

 און װָאס ער הָאט געטָאן צו ָדָתן 6 ;געקומען צו דעם דָאזיקן ָארט
װָאס די ערד , ם די זין ֿפון ֶאליָאֿב דעם זון ֿפון ראוֿבןאון צו ַאֿביָר

און הָאט זײ אַײנגעשלונגען אין מיטן , הָאט אױֿפגעמַאכט איר מױל
און , מיט זײערע הױזגעזינטן און זײערע געצעלטן, ֿפון גַאנץ יׂשראל

נַײערט אַײערע אױגן הָאבן  7; דעם גַאנצן בַאשטַאנד װָאס הינטער זײ
דרום  8. גרױסע טואונג ֿפון גָאט װָאס ער הָאט געטָאןגעזען ַאלדי 

ּכדי איר , זָאלט איר היטן ַאלדָאס געבָאט װָאס איך געביט אַײך הַײנט
און קומען און ַארבן דָאס לַאנד װָאס איר גײט , זָאלט זַײן שטַארק

ָימים זַײן -און ּכדי איר זָאלט ַמֲאריך 9; עס צו ַארבן, ַאריבער ַאהין
ערד װָאס גָאט הָאט געשװָארן אַײערע עלטערן צו געבן זײ אױף דער 

  .  ַא לַאנד װָאס ֿפליסט מיט מילך און הָאניק–און זײער זָאמען 
איז ניט װי , עס צו ַארבן, װָארום דָאס לַאנד װָאס דו קומסט ַאהין 10

װָאס , װָאס איר זַײט ֿפון דָארטן ַארױסגעגַאנגען, דָאס לַאנד ִמצַרִים
, הָאסטו בַאװעסערט מיט דַײן ֿפוס, ָאסט ֿפַארזײט דַײן זָאמעןַאז דו ה

רט דָאס לַאנד װָאס איר גײט ַײע נ11. ַאזױ װי ַא גָארטן ֿפון גרינס
ֿפון ; איז ַא לַאנד ֿפון בערג און טָאלן, עס צו ַארבן, ַאריבער ַאהין

ַא לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט  12; רעגן ֿפון הימל טרינקט עס װַאסער
ּתמיד זַײנען די אױגן ֿפון יהוה דַײן גָאט דערױף ; ָארגט זיך אום דעםז

  . ֿפון ָאנהײב יָאר ביז ָסוף יָאר

אױב צוהערן װעט איר צוהערן צו מַײנע געבָאט , און עס װעט זַײן 13
און אים , ליב צו הָאבן יהוה אַײער גָאט, װָאס איך געביט אַײך הַײנט

  , און מיט אַײער גַאנצער זעל, צןצו דינען מיט אַײער גַאנצן הַאר
ֿפרירעגן , װעל איך געבן דעם רעגן ֿפון אַײער לַאנד אין זַײן צַײט 14



  דברים

  

, און דַײן װַײן, און װעסט אַײנזַאמלען דַײן ּתֿבואה, און שּפעטרעגן
 און איך װעל געבן גרָאז אין דַײן ֿפעלד ֿפַאר דַײן 15. און דַײן אײל

אַײער , היט אַײך 16.  זַאט זַײןאון װעסט עסן און װעסט; בהמה
און , און איר װעט זיך ָאּפקערן, הַארץ זָאל ניט איבערגערעדט װערן

 װָארום דער צָארן ֿפון 17. און זיך בוקן צו זײ, דינען ֿפרעמדע געטער
ַאז , און ער װעט ֿפַארשּפַארן די הימלען, גָאט װעט גרימען אױף אַײך

און , ערד װעט ניט געבן איר ֿפרוכטאון די , קײן רעגן זָאל ניט זַײן
  . איר װעט גיך אונטערגײן ֿפון דעם גוטן לַאנד װָאס גָאט גיט אַײך

און איר זָאלט ַארַײנטָאן מַײנע דָאזיקע װערטער אין אַײער  18
און איר זָאלט זײ ָאנבינדן ֿפַאר ַא צײכן , און אין אַײער זעל, הַארצן

 ֿפַאר ַא שטערנבַאנד צװישן און זײ זָאלן זַײן, אױף אַײער הַאנט
רעדנדיק , און איר זָאלט זײ לערנען אַײערע קינדער 19. אַײערע אױגן

און , און װען דו גײסט אין װעג, דערֿפון װען דו זיצסט אין דַײן הױז
 און זָאלסט זײ 20 .און װען דו שטײסט אױף, װען דו לײגסט זיך

ון אױף דַײנע א, אױֿפשרַײבן אױף די בַײשטידלעך ֿפון דַײן הױז
 ּכדי אַײערע טעג און די טעג ֿפון אַײערע קינדער זָאלן זיך 21 ;טױערן

מערן אױף דער ערד װָאס גָאט הָאט געשװָארן אַײערע עלטערן זײ צו 
  . ַאזױ װי די טעג ֿפון די הימלען איבער דער ערד, געבן

װָארום אױב היטן װעט איר היטן ַאלדָאס דָאזיקע געבָאט װָאס  22
צו גײן , ליב צו הָאבן יהוה אַײער גָאט, געביט אַײך עס צו טָאןאיך 

װעט גָאט  23, און זיך צו בַאהעֿפטן ָאן אים, אין ַאלע זַײנע װעגן
און איר װעט , דָאזיקע ֿפעלקער ֿפון ֿפַאר אַײך ֿפַארטרַײבן ַאלע די

איטלעכער  24. ַארבן ֿפעלקער גרעסערע און שטַארקערע ֿפון אַײך
װעט געהערן צו ,  אַײער ֿפוסטריט װעט דערױף טרעטןָארט װָאס

, דעם טַײך ּפָרת, ֿפון דעם טַײך, ֿפון דעם מדבר און דעם לֿבנֹון, אַײך
קַײנער װעט  25. װעט זַײן אַײער געמַארק, און ביזן הינטערשטן ים
יהוה אַײער גָאט װעט געבן אַײער שרעק און ; ניט בַאשטײן ֿפַאר אַײך

ַאזױ , ַאלדעם לַאנד װָאס איר װעט טרעטן דערױףאַײער מֹורא אױף 
  .װי ער הָאט אַײך צוגעזָאגט



  דברים

  

יב

  ְרֵאה
,  די ברכה27 ;איך לײג ֿפַאר אַײך הַײנט ַא ברכה און ַא קללה, זע 26

װָאס איך , אױב איר װעט צוהערן צו די געבָאט ֿפון יהוה אַײער גָאט
צוהערן צו די אױב איר װעט ניט , און די קללה 28, געביט אַײך הַײנט

איר װעט זיך ָאּפקערן ֿפון דעם װעג ן או, געבָאט ֿפון יהוה אַײער גָאט
װָאס , ּכדי צו גײן נָאך ֿפרעמדע געטער, װָאס איך בַאֿפעל אַײך הַײנט

ַאז יהוה דַײן גָאט װעט דיך , און עס װעט זַײן 29 .איר קענט ניט
זָאלסטו , ַארבןעס צו , ברענגען אין דעם לַאנד װָאס דו קומסט ַאהין

. און די קללה אױֿפן בַארג ֵעיֿבל, שטעלן די ברכה אױֿפן בַארג גִרזים
זײ זַײנען אױף יענער זַײט ַירדן הינטער דעם װעג צו , יָא 30

אין לַאנד ֿפון דעם ּכַנֲעני װָאס זיצט אין דעם , זונאונטערגַאנג צו
 װָארום איר 31 .לעבן די אַײכנבײמער ֿפון מֹוֶרה, ַאקעגן ִגלָגל, ּפלױן

גײט ַאריבער דעם ַירדן צו קומען ַארבן דָאס לַאנד װָאס יהוה אַײער 
   ;און זיך בַאזעצן דרינען, און איר װעט עס ַארבן, גָאט גיט אַײך

 זָאלט איר היטן צו טָאן ַאלע חוקים און געזעצן װָאס איך לײג 32
  .ֿפַאר אַײך הַײנט

  

צן װָאס איר זָאלט היטן  דָאס זַײנען די חוקים און די געזע1
צו טָאן אין דעם לַאנד װָאס יהוה דער גָאט ֿפון דַײנע עלטערן 

ַאלע טעג װָאס איר לעבט אױף דער , עס צו ַארבן, הָאט דיר געגעבן
אונטערברענגען זָאלט איר אונטערברענגען ַאלע ערטער  2. ערד

רע װָאס די ֿפעלקער װָאס איר ירשעט זײ הָאבן דָארטן געדינט זײע
און אונטער , און אױף די בערגלעך, אױף די הױכע בערג, געטער

און איר זָאלט אַײנװַארֿפן זײערע  3. יעטװעדער צװַײגהַאֿפטיקן בױם
און זײערע געצנבײמער , און צעברעכן זײערע זַײלשטײנער, מזבכות

און זײערע געשניצטע געטער , זָאלט איר ֿפַארברענען אין ֿפַײער
און איר זָאלט אונטערברענגען זײער נָאמען ֿפון , קןזָאלט איר ָאּפהַא

  . צו יהוה אַײער גָאט, איר זָאלט ניט טָאן ַאזױ װי זײ 4. יענעם ָארט
נַײערט צו דעם ָארט װָאס יהוה אַײער גָאט װעט אױסדערװײלן ֿפון  5

 זָאלט רּוונג צו זַײן –ַאלע אַײערע שֿבטים צו טָאן זַײן נָאמען דָארטן 
 און ַאהין זָאלט איר 6 .און ַאהין זָאלט איר גײן, ענדןאיר אַײך װ

  און , ברענגען אַײערע ברַאנדָאּפֿפער און אַײערע שלַאכטָאּפֿפער



  דברים

  

און אַײערע , און די ָאּפשײדונג ֿפון אַײער הַאנט, אַײערע מעׂשרס
און די ערשטלינגען ֿפון אַײערע , און אַײערע ֿפרַײװיליקע גָאבן, נדרים

 און איר זָאלט דָארטן עסן ֿפַאר יהוה 7. ַײערע שָאףרינדער און א
, און זיך ֿפרײען מיט דעם גַאנצן אױֿפטו ֿפון אַײער הַאנט, אַײער גָאט

לױט װי יהוה דַײן גָאט הָאט דיך , איר און אַײערע הױזגעזינטן
איר זָאלט ניט טָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס מיר טוען דָא  8. געבענטשט

  ; ץ װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין זַײנע אױגןאיטלעכער ַאל, הַײנט
װָארום איר זַײט ביז ַאצונד ניט געקומען צו דער רו און צו דער  9

ָאבער ַאז איר װעט  10. ַארבונג װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר
און איר װעט זיך בַאזעצן אין דעם לַאנד װָאס , ַאריבערגײן דעם ַירדן

ֿפון בַארוען און ער װעט אַײך , בןיהוה אַײער גָאט מַאכט אַײך ַאר
, און איר װעט זיצן אין זיכערקײט, ַאלע אַײערע ֿפַײנט ֿפון רונד ַארום

דער ָארט װָאס יהוה אַײער גָאט װעט אים אױסדערװײלן : זָאל זַײן 11
ַאהין זָאלט איר ברענגען ַאלץ װָאס , צו מַאכן רוען זַײן נָאמען דָארטן

, ברַאנדָאּפֿפער און אַײערע שלַאכטָאּפֿפעראַײערע : איך בַאֿפעל אַײך
און ַאלע אַײערע , און די ָאּפשײדונג ֿפון אַײער הַאנט, אַײערע מעׂשרס

 און איר 12. געקליבענע נדרים װָאס איר װעט מנדר זַײן צו גָאט
און אַײערע זין און , איר, זָאלט זיך ֿפרײען ֿפַאר יהוה אַײער גָאט

און דער , ע קנעכט און אַײערע דינסטןאון אַײער, אַײערע טעכטער
װָארום ער הָאט ניט קײן חלק און קײן ; ֵלִוי װָאס אין אַײערע טױערן

זָאלסט ניט אױֿפברענגען דַײנע , היט דיך 13. נחלה בַײ אַײך
נַײערט אין  14; ברַאנדָאּפֿפער אין איטלעכן ָארט װָאס דו װעסט זען

 אײנעם ֿפון דַײנע דעם ָארט װָאס גָאט װעט אױסדערװײלן אין
און , דָארטן זָאלסטו אױֿפברענגען דַײנע ברַאנדָאּפֿפער, שֿבטים

  . דָארטן זָאלסטו טָאן ַאלץ װָאס איך בַאֿפעל דיר

ָאבער מעגסט װיֿפיל דַײן הַארץ געלוסט שלַאכטן און עסן ֿפלײש  15
ברכה ֿפון יהוה דַײן גָאט -װי נָאך דער מזל, אין ַאלע דַײנע טױערן

דער אומרײנער ַאזױ װי דער רײנער מעג ;  ער הָאט דיר געגעבןװָאס
נָאר דָאס בלוט זָאלט  16. ַאזױ װי ַא הירש און װי ַא הינד, עס עסן

  . אױף דער ערד זָאלסטו עס אױסגיסן ַאזױ װי װַאסער; איר ניט עסן

טָארסט ניט עסן אין דַײנע טױערן דעם מעׂשר ֿפון דַײן ּתֿבואה און  17
און די ערשטלינגען ֿפון דַײנע רינדער און ,  און דַײן אײלדַײן װַײן

און דַײנע , און ַאלע נדרים װָאס דו װעסט מנדר זַײן, דַײנע שָאף
נַײערט ֿפַאר  18; און די ָאּפשײדונג ֿפון דַײן הַאנט, ֿפרַײװיליקע גָאבן



  דברים

  

אין דעם ָארט װָאס יהוה דַײן גָאט , יהוה דַײן גָאט זָאלסטו עס עסן
און דַײן , און דַײן זון און דַײן טָאכטער, דו, ם אױסדערװײלןװעט אי

און . און דער ֵלִוי װָאס אין דַײנע טױערן, קנעכט און דַײן דינסט
זָאלסט זיך ֿפרײען ֿפַאר יהוה דַײן גָאט מיט דעם גַאנצן אױֿפטו ֿפון 

ַאלע טעג , זָאלסט ניט ֿפַארלָאזן דעם ֵלִוי, היט דיך 19. דַײן הַאנט
  . דַײן לַאנדאױף 

ַאזױ װי ער , ַאז יהוה דַײן גָאט װעט דערברײטערן דַײן געמַארק 20
װַײל דַײן , »לָאמיך עסן ֿפלײש«: און װעסט זָאגן, הָאט דיר צוגעזָאגט

מעגסטו עסן ֿפלײש װיֿפיל דַײן , הַארץ װעט געלוסטן צו עסן ֿפלײש
ט װָאס אױב עס װעט זַײן װַײט ֿפון דיר דער ָאר 21. הַארץ געלוסט

, יהוה דַײן גָאט װעט אױסדערװײלן צו טָאן זַײן נָאמען דָארטן
זָאלסטו שלַאכטן ֿפון דַײנע רינדער און ֿפון דַײנע שָאף װָאס גָאט 

און עסן אין דַײנע , ַאזױ װי איך הָאב דיר בַאֿפױלן, הָאט דיר געגעבן
ן  ָאבער װי מע עסט ַא הירש או22 .טױערן װיֿפיל דַײן הַארץ געלוסט

דער אומרײנער אין אײנעם מיטן ; ַאזױ זָאלסטו עס עסן, ַא הינד
, ֿפעסט ניט צו עסן דָאס בלוטַײ  נָאר ז23 .רײנעם מעג עס עסן

און טָארסט ניט עסן דָאס לעבן , װָארום דָאס בלוט איז דָאס לעבן
אױף דער ערד זָאלסטו עס ; זָאלסט עס ניט עסן 24. מיטן ֿפלײש

ּכדי עס זָאל גוט ,  זָאלסט עס ניט עסן25 .עראױסגיסן ַאזױ װי װַאס
ַאז דו װעסט טָאן װָאס איז , זַײן דיר און דַײנע קינדער נָאך דיר
  . רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט

און דַײנע , נָאר דַײנע געהײליקטע זַאכן װָאס װעלן זַײן בַײ דיר 26
 װעט זָאלסטו נעמען און גײן צו דעם ָארט װָאס גָאט, נדרים

דָאס ֿפלײש , און זָאלסט מַאכן דַײנע ברַאנדָאּפֿפער 27; אױסדערװײלן
און דָאס בלוט ; אױף דעם מזבח ֿפון יהוה דַײן גָאט, און דָאס בלוט

ֿפון דַײנע שלַאכטָאּפֿפער זָאל אױסגעגָאסן װערן אױף דעם מזבח ֿפון 
לסט היט און זָא 28. און דָאס ֿפלײש זָאלסטו עסן, גָאט דַײן הַאר

ּכדי עס , דָאזיקע װערטער װָאס איך בַאֿפעל דיר געהָארכן ַאלע די
ַאז דו װעסט , זָאל גוט זַײן דיר און דַײנע קינדער נָאך דיר ביז אײביק

  . טָאן װָאס איז גוט און רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון יהוה דַײן גָאט

דו קוסמט ַאז יהוה דַײן גָאט װעט ֿפַארשנַײדן די ֿפעלקער װָאס  29
און זיך , און װעסט זײ ירשען, זײ צו ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר דיר, ַאהין

זָאלסט ניט געשטרױכלט װערן ,  היט דיך30, בַאזעצן אין זײער לַאנד



  דברים

  

יג

, נָאכדעם װי זײ װעלן ֿפַארטיליקט װערן ֿפון ֿפַאר דיר, זײ נָאכצוטָאן
װי ֿפלעגן : ו זָאגןַאזױ צ, און זָאלסט ניט נָאכֿפרעגן נָאך זײערע געטער
טָא לָאמיך אױך ַאזױ ? די דָאדָאזיקע ֿפעלקער דינען זײערע געטער

װָארום יעטװעדער ; זָאלסט ניט טָאן ַאזױ צו יהוה דַײן גָאט 31. טָאן
הָאבן זײ געטָאן צו , װָאס ער הָאט ֿפַײנט, אומװערדיקײט ֿפון יהוה

טעכטער װָארום ַאֿפילו זײערע זין און זײערע ; זײערע געטער
  .ֿפַארברענען זײ אין ֿפַײער צו זײערע געטער

  

דָאס זָאלט איר היטן ,  ַאלדָאס װָארט װָאס איך בַאֿפעל אַײך1
און זָאלסט ניט מינערן , זָאלסט ניט צולײגן דערצו; צו טָאן

  . דערֿפון

ָאדער ַא חלומער ֿפון , ַאז צװישן דיר װעט אױֿפשטײן ַא נֿביא 2
 און 3 –דיר געבן ַא צײכן ָאדער ַא װּונדער און ער װעט , חלֹומות

װעט , דער צײכן און דָאס װּונדער װָאס ער הָאט דיר ֿפַארױסגעזָאגט
 װָאס דו –ָאך ֿפרעמדע געטער נלָאמיר גײן :  ַאזױ צו זָאגן–ָאנקומען 

זָאלסטו ניט צוהערן צו די  4;  און לָאמיר זײ דינען–קענסט ניט 
װָארום , ָאדער יענעם חלומער ֿפון חלֹומות, װערטער ֿפון יענעם נֿביא

ּכדי צו װיסן אױב איר הָאט ליב , דָאס ּפרּוװט אַײך יהוה אַײער גָאט
יהוה אַײער גָאט מיט אַײער גַאנצן הַארצן און מיט אַײער גַאנצער 

און ֿפַאר אים זָאלט איר ,  נָאך יהוה אַײער גָאט זָאלט איר גײן5 .זעל
און צו זַײן ָקול זָאלט ,  געבָאט זָאלט איר היטןאון זַײנע, מֹורא הָאבן
און ָאן אים זָאלט איר זיך , און אים זָאלט איר דינען, איר צוהערן
 און יענער נֿביא ָאדער יענער חלומער ֿפון חלֹומות זָאל 6 .בַאהעֿפטן

װַײל ער הָאט גערעדט ָאּפקערונג קעגן יהוה אַײער , געטײט װערן
און װָאס הָאט , ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִיםװָאס הָאט אַײך , גָאט

 ּכדי דיך –דיך אױסגעלַײזט ֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַאֿפט 
ַארָאּפצוֿפירן ֿפון דעם װעג װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיר בַאֿפױלן צו 

  . און זָאלסט אױסרַאמען דָאס בײז ֿפון צװישן דיר. גײן אין אים

ָאדער דַײן , ָאדער דַײן זון, ון ֿפון דַײן מוטערדער ז, ַאז דַײן ברודער 7
װָאס איז , ָאדער דַײן חֿבר, ָאדער די װַײב ֿפון דַײן בוזעם, טָאכטער

ַאזױ צו , װעט דיך ָאנרעדן אין ֿפַארבָארגעניש, ַאזױ װי דַײן אײגן זעל
 װָאס ניט דו הָאסט –לָאמיר גײן און דינען ֿפרעמדע געטער : זָאגן



  דברים

  

 ֿפון די געטער ֿפון די ֿפעלקער װָאס 8 ;נע עלטערןניט דַײ, געקענט
ָאדער ֿפון די װָאס זַײנען , ֿפון די װָאס זַײנען נָאנט צו דיר, ַארום אַײך

 זָאלסטו ניט אַײנװיליקן 9 –ֿפון עק ערד ביז עק ערד , װַײט ֿפון דיר
, און דַײן אױג זָאל אים ניט שױנען, און ניט צוהערן צו אים, צו אים
 נַײערט 10. און אים ניט ֿפַארדעקן, לסט זיך ניט דערבַארימעןאון זָא

דַײן הַאנט זָאל זַײן אױף אים די ערשטע ; הרגען זָאלסטו אים הרגען
 און זָאלסט 11. און דערנָאך די הַאנט ֿפון גַאנצן ֿפָאלק, אים צו טײטן

דערֿפַאר װָאס , און ער זָאל שטַארבן, אים ֿפַארװַארֿפן מיט שטײנער
װָאס הָאט דיך ,  הָאט דיך געזוכט ַארָאּפצוֿפירן ֿפון יהוה דַײן גָאטער

  . ֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַאֿפט, ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים
און װעלן ,  און גַאנץ יׂשראל װעלן הערן און װעלן מֹורא הָאבן12

  . דָאזיקע שלעכטע זַאך צװישן דיר מער ניט טָאן ַאזױ װי די

דו װעסט הערן אין אײנער ֿפון דַײנע שטעט װָאס יהוה דַײן ַאז  13
עס זַײנען  14: ַאזױ צו זָאגן, צו װּוֹינען דָארטן, גָאט גיט דיר

און הָאבן , ַארױסגעטרעטן נידערטרעכטיקע לַײט ֿפון צװישן דיר
לָאמיר : ַאזױ צו זָאגן, נער ֿפון זײער שטָאטיַארָאּפגעֿפירט די בַאװו

 און װעסט 15 ; װָאס איר קענט ניט–רעמדע געטער גײן און דינען ֿפ
ערשט די זַאך איז אמת , נָאכזוכן און אױסֿפָארשן און גוט נָאכֿפרעגן

, דָאזיקע אומװערדיקײט איז געטָאן געװָארן צװישן דיר די, ריכטיק
  ר ֿפון דער דָאזיקער שטָאט ינעזָאלסטו שלָאגן דערשלָאגן די בַאװו 16

און ,  ַאלע װָאס אין איר–ֿפַארװיסט זי  ;ערדמיטן שַארף ֿפון שװ
און איר גַאנצן זַאקרױב  17. מיטן שַארף ֿפון שװערד, אירע בהמות

און ֿפַארברענען אין , זָאלסטו צונױֿפקלַײבן אין מיטן ֿפון איר מַארק
אין גַאנצן צו יהוה דַײן , ֿפַײער די שטָאט מיט איר גַאנצן זַאקרױב

זי זָאל מער ניט ; הױֿפן-ורֿבהח ַאן אײביקער און זי זָאל זַײן, גָאט
ם זַאך ֿפון דעם כרם זָאל זיך ניט ו און קײן ש18 .ָאּפגעבױט װערן

ּכדי גָאט זָאל זיך ָאּפקערן ֿפון זַײן , ָאנקלעּפן אין דַײן הַאנט
און זיך דערבַארימען אױף , און דיר שענקען דערבַארימונג, גרימצָארן

   ; װי ער הָאט געשװָארן צו דַײנע עלטערןַאזױ, און דיך מערן, דיר
צו היטן ,  ַאז דו װעסט צוהערן צו דעם ָקול ֿפון יהוה דַײן גָאט19

צו טָאן װָאס איז , ַאלע זַײנע געבָאט װָאס איך געביט דיר הַײנט
  .רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון יהוה דַײן גָאט

  



  דברים

  

לט אַײך ניט איר זָא; קינדער זַײט איר צו יהוה אַײער גָאט 1יד
נָאך ַא , און ניט מַאכן ַא ּפליך צװישן אַײערע אױגן, אַײנשנַײדן

און דיך , װָארום ַא הײליק ֿפָאלק ביסטו בַײ יהוה דַײן גָאט 2. טױטן
ֿפון ַאלע , הָאט גָאט אױסדערװײלט אים צו זַײן ֿפַאר ַאן אײגן ֿפָאלק

  . ֿפעלקער װָאס אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד

דָאס זַײנען די בהמות װָאס  4. יט עסן קײן אומװערדיקײטזָאלסט נ 3
און ַא , ַא הינד 5, און ַא ציג, ַא שעּפס, ַאן ָאקס: איר מעגט עסן

און ַא , און ַא גַאזעל, און ַא שטײנבָאק, און ַא דַאמהירש, הירש
און איטלעכע בהמה װָאס איז  6. און ַא בַארגשעּפס, װילדציג

 זײ זַײנען בַײ איר צעשּפָאלטן אױף צװײ און, בַאקלױט מיט קלױען
  . זי מעגט איר עסן, תֵגֶרה צװישן בהמו-װָאס איז ַמֲעֵלה, קלױען

-דָאזיקע טָארט איר ניט עסן ֿפון די װָאס זַײנען ַמֲעֵלה  ָאבער די7
: און ֿפון די װָאס זַײנען בַאקלױט מיט צעשּפָאלטענע קלױען, ֵגֶרה

ֵגֶרה זַײנען -װַײל ַמֲעֵלה, עם קיניגלאון ד, און דעם הָאז, דעם קעמל
זײ זַײנען אומרײן ֿפַאר ; ָאבער מיט קלױען זַײנען זײ ניט בַאקלױט, זײ

ָאבער ניט , װַײל בַאקלױט מיט קלױען איז ער, זירח און דעם 8. אַײך
ֿפון זײער ֿפלײש טָארט איר . ער איז אומרײן ֿפַאר אַײך; ֵגֶרה-ַמֲעֵלה

  . ֿבלה טָארט איר זיך ניט ָאנרירןאון ָאן זײער נ, ניט עסן

ַאלץ װָאס : דָאזיקע מעגט איר עסן ֿפון ַאלץ װָאס אין װַאסער די 9
און ַאלץ װָאס הָאט  10; הָאט ֿפלוסֿפעדערן און שוּפן מעגט איר עסן

דָאס איז אומרײן ; ניט ֿפלוסֿפעדערן און שוּפן טָארט איר ניט עסן
  . ֿפַאר אַײך

 און דָאס זַײנען די 12. ף מעגט איר עסןיעטװעדער רײנעם ָעו 11
, און דער בַײנברעכער, דער ָאדלער: װָאס איר טָארט ֿפון זײ ניט עסן

און דער , און דער ֿפַאלקֿפױגל,  און די װײ13 ;און דער שװַארצָאדלער
;  און יעטװעדער רָאב לױט זַײנע מינים14 ;הַאביך לױט זַײנע מינים

-און דער ים, דער נַאכטשּפַארבעראון , און דער שטרױסֿפױגל 15
און די , די אַײל 16; און דער שּפַארבער לױט זַײנע מינים, ֿפױגל

און , און דער גַײער,  און דער ּפעליקַאן17 ;און דער אוהו, שטָאקאַײל
און דער בושל לױט זַײנע , און דער שטָארך 18; דער ֿפישֿפרעסער

 און יעטװעדער 19. מױזאון די ֿפלעדער, און דער אױערהָאן, מינים
זײ טָארן ניט געגעסן ; געֿפליגלטע װידמענונג איז אומרײן ֿפַאר אַײך

  . יעטװעדער רײנעם ָעוף מעגט איר עסן 20 .װערן



  דברים

  

דעם אַײנגעװַאנדערטן װָאס אין ; איר זָאלט ניט עסן קײן נֿבלה 21
ָאדער ; ער זָאל עס עסן, דַײנע טױערן מעגסטו עס ַאװעקגעבן

װָארום ַא הײליק ֿפָאלק ביסטו בַײ יהוה דַײן ; צו ַא ֿפרעמדןֿפַארקױֿפן 
  . גָאט

  . זָאלסט ניט קָאכן ַא ציקעלע אין זַײן מוטערס מילך

, מעׂשרן זָאלסטו מעׂשרן דעם גַאנצן אַײנטרָאג ֿפון דַײן זריעה 22
 און זָאלסט עסן 23 .װָאס קומט ַארױס ֿפון דַײן ֿפעלד יָאריערלעך

אין דעם ָארט װָאס ער װעט אױסדערװײלן צו , גָאטֿפַאר יהוה דַײן 
ֿפון דַײן , דעם מעׂשר ֿפון דַײן ּתֿבואה, זַײן נָאמען דָארטןרוען מַאכן 
און די ערשטלינגען ֿפון דַײנע רינדער און , און ֿפון דַײן אײל, װַײן

ּכדי זָאלסט לערנען מֹורא צו הָאבן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט , דַײנע שָאף
אױב דו , און אױב דער װעג װעט זַײן צו ֿפיל ֿפַאר דיר 24 .ַאלע טעג

װַײל דער ָארט װָאס יהוה דַײן , װעסט עס ניט קענען ַאװעקטרָאגן
װעט זַײן צו , גָאט װעט אים אױסדערװײלן צו טָאן זַײן נָאמען דָארטן

 זָאלסטו עס 25, ַאז יהוה דַײן גָאט װעט דיך בענטשן, װַײט ֿפַאר דיר
, און נעמען דָאס געלט אַײנגעבונדן אין דַײן הַאנט, טמַאכן צו געל

; און גײן צו דעם ָארט װָאס יהוה דַײן גָאט װעט אים אױסדערװײלן
און זָאלסט אױסגעבן דָאס געלט אױף ַאלץ װָאס דַײן הַארץ װעט  26

 יף אוןאױף רינדער און אױף שָאף און אױף װַײן או, געלוסטן
און זָאלסט ; ַײן הַארץ ֿפַארלַאנגט דיראון אױף ַאלץ װָאס ד, געטרַאנק

דו און דַײן , און זיך ֿפרײען, דָארטן עסן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט
אים זָאלסטו ניט , און דעם ֵלִוי װָאס אין דַײנע טױערן 27. הױזגעזינט
  . װָארום ער הָאט ניט קײן חלק און קײן נחלה בַײ דיר, ֿפַארלָאזן

 אין יענעם יָאר זָאלסטו –ר צום ָסוף ֿפון ַאלע דרַײ יָא 28
און ַאװעקלײגן אין , ַארױסטרָאגן דעם גַאנצן מעׂשר ֿפון דַײן ּתֿבואה

װַײל ער הָאט ניט קײן , און עס זָאל קומען דער ֵלִוי 29 .דַײנע טױערן
און , און דער יתום, און דער ֿפרעמדער, חלק און קײן נחלה בַײ דיר

ּכדי , ון זײ זָאלן עסן און זַאט זַײןא, װָאס אין דַײנע טױערן, די ַאלמנה
יהוה דַײן גָאט זָאל דיך בענטשן אין יעטװעדער טואונג ֿפון דַײן הַאנט 

  .װָאס דו װעסט טָאן



  דברים

  

און  2.  צום ָסוף ֿפון ַאלע זיבן יָאר זָאלסטו מַאכן שמיטה1טו
ֹוֿב זָאל ח-יעטװעדער בעל: דָאס איז דער דין ֿפון שמיטה

ער זָאל ניט מָאנען ֿפון זַײן ; ט געליען זַײן חֿברָאּפלָאזן װָאס ער הָא
  . װען מע הָאט אױסגערוֿפן שמיטה צו גָאט, חֿבר און זַײן ברודער

ָאבער ֿפון װָאס דיר קומט בַײ , ֿפון דעם ֿפרעמדן מעגסטו מָאנען 3
 ֿפון דעסטװעגן װעט ניט זַײן 4 .דַײן חֿבר זָאלסטו ָאּפלָאזן דַײן הַאנט

װָארום בענטשן װעט דיך גָאט בענטשן אין דעם , ןויבַײ דיר ַאן אֿב
 אױב 5 ;עס צו ַארבן, לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא נחלה

צו היטן , נָאר צוהערן װעסטו צוהערן צו דעם ָקול ֿפון יהוה דַײן גָאט
 װָארום 6 .צו טָאן ַאלדָאס דָאזיקע געבָאט װָאס איך געביט דיר הַײנט

און , ן גָאט װעט דיך בענטשן ַאזױ װי ער הָאט דיר צוגעזָאגטיהוה דַײ
און , און דו ַאלײן װעסט ניט לַײען, װעסט ַאנטלַײען צו ֿפיל ֿפעלקער

און איבער דיר װעט מען , װעסט געװעלטיקן איבער ֿפיל ֿפעלקער
  . ניט געװעלטיקן

ן אי, אײנער ֿפון דַײנע ברידער, ַאז בַײ דיר װעט זַײן ַאן אביון 7
, אין דַײן לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר, אײנעם ֿפון דַײנע טױערן

און ניט צודריקן דַײן הַאנט ֿפַאר , זָאלסטו ניט הַארט מַאכן דַײן הַארץ
 נַײערט עֿפענען זָאלסטו אים עֿפענען דַײן 8. ןודַײן ברודער דעם אֿבי

ַאר זַײן און ַאנטלַײען זָאלסטו אים ַאנטלַײען גענוג ֿפ, הַאנט
עס זָאל ניט זַײן אין דַײן ,  היט דיך9 .בַאדערֿפעניש װָאס ער בַאדַארף

דָאס , דָאס זיבעטע יָאר: ַאזױ צו זָאגן, הַארצן ַא בײזער געדַאנקען
און דַײן אױג װעט זַײן שלעכט צו ; דערנענטערט זיך, יָאר ֿפון שמיטה

ער װעט רוֿפן און , און װעסט אים ניט געבן, דַײן ברודער דעם אביון
געבן זָאלסטו  10. און אױף דיר װעט זַײן ַא זינד, איבער דיר צו גָאט

, און דַײן הַארץ זָאל ניט ֿפַארדריסן װען דו גיסט אים, אים געבן
װָארום ֿפון װעגן דער דָאזיקער זַאך װעט דיך יהוה דַײן גָאט בענטשן 

. נט נעמט זיךאון אין ַאלץ צו װָאס דַײן הַא, אין ַאלץ װָאס דו טוסט
דרום בַאֿפעל ; װָארום עס װעט ניט אױסגײן ַאן אביון ֿפון לַאנד 11

עֿפענען זָאלסטו עֿפענען דַײן הַאנט צו דַײן : ַאזױ צו זָאגן, איך דיר
  . צו דַײן ָארעמאן און צו דַײן אביון אין דַײן לַאנד, ברודער

עט זיך ֿפַארקױֿפן װ, ָאדער ַא יִידישע ֿפרױ, ַא יִיד, ַאז דַײן ברודער 12
און אױֿפן זיבעטן זָאלסטו אים , זָאל ער דיר דינען זעקס יָאר, צו דיר

,  און ַאז דו לָאזט אים ַארױס ֿפרַײ ֿפון דיר13. ַארױסלָאזן ֿפרַײ ֿפון דיר
 בַאשענקען זָאלסטו 14 ;זָאלסטו אים ניט ַארױסלָאזן מיט לײדיקן



  דברים

  

טז

און ֿפון דַײן ,  דַײן שַײעראון ֿפון, אים בַאשענקען ֿפון דַײנע שָאף
דערֿפון , מיט װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיך געבענטשט; קעלטער

 און זָאלסט געדענקען ַאז ַא קנעכט ביסטו 15. זָאלסטו אים געבן
; און יהוה דַײן גָאט הָאט דיך אױסגעלַײזט, געװען אין לַאנד ִמצַרִים

ַאז ,  און עס װעט זַײן16. דָאזיקע זַאך דרום בַאֿפעל איך דיר הַײנט די
װַײל ער הָאט ; איך װיל ניט ַאװעקגײן ֿפון דיר: ער װעט זָאגן צו דיר

 זָאלסטו 17 ,װָארום אים איז גוט בַײ דיר, ליב דיך און דַײן הױזגעזינט
און ער זָאל , און דורכשטעכן זַײן אױער ביז אין טיר, נעמען ַאן ָאל

צו דַײן דינסט זָאלסטו טָאן און אױך ; דיר זַײן ַאן אײביקער קנעכט
װען דו לָאזט אים ,  עס זָאל ניט שװער זַײן אין דַײנע אױגן18. ַאזױ

װָארום טָאּפל װי ֿפַאר דעם לױן ֿפון ַא , ַארױס ֿפרַײ ֿפון דיר
און יהוה דַײן גָאט ; לױנַארבעטער הָאט ער דיר געדינט זעקס יָאר
  . װעט דיך בענטשן אין ַאלץ װָאס דו װעסט טָאן

יעטװעדער ערשטלינג ַא ָזכר װָאס װעט געבָארן װערן צװישן  19
זָאלסטו הײליקן צו יהוה דַײן , דַײנע רינדער און צװישן דַײנע שָאף

און ניט , זָאלסט ניט ַארבעטן מיט דעם בָכור ֿפון דַײנע ָאקסן; גָאט
ֿפַאר יהוה דַײן גָאט זָאלסטו אים  20. שערן דעם בָכור ֿפון דַײנע שָאף

דו , אין דעם ָארט װָאס גָאט װעט אױסדערװײלן, ן יָאר אין יָארעס
ַא ,  און אױב ער װעט זַײן מיט ַא מום21 .און דַײן הױזגעזינט

,  מיט װָאסער עס איז בײזן מום–ָאדער ַא בלינדער , הינקעדיקער
אין דַײנע טױערן  22. זָאלסטו אים ניט שלַאכטן צו יהוה דַײן גָאט

ַאזױ , ער אומרײנער אין אײנעם מיט דעם רײנעםד, זָאלסטו אים עסן
אױף ; נָאר זַײן בלוט זָאלסטו ניט עסן 23. װי ַא הירש און װי ַא הינד

  .דער ערד זָאלסטו עס אױסגיסן ַאזױ װי װַאסער

  

-און זָאלסט מַאכן דעם ָקרבן,  היט ָאּף דעם חֹודש ָאֿביֿב1
ֿב הָאט דיך װָארום אין חֹודש ָאֿבי, ּפסח צו יהוה דַײן גָאט

און  2. בַײ נַאכט, יהוה דַײן גָאט ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים
ֿפון שָאף ָאדער , ּפסח צו יהוה דַײן גָאט-זָאלסט שלַאכטן דעם ָקרבן

אין דעם ָארט װָאס גָאט װעט אױסדערװײלן צו מַאכן , ֿפון רינדער
זיבן טעג ;  זָאלסט ניט עסן דערבַײ חמץ3 .רוען זַײן נָאמען דָארטן

װָארום אין געאַײל , ברױט ֿפון נױט, זָאלסטו עסן דערבַײ מצות
ּכדי זָאלסט געדענקען דעם ; ביסטו ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאנד ִמצַרִים



  דברים

  

   .ַאלע טעג ֿפון דַײן לעבן, טָאג ֿפון דַײן ַארױסגײן ֿפון לַאנד ִמצַרִים
ן גַאנצן גֿבול  און עס זָאל ניט געזען װערן בַײ דיר זױערטײג אין דַײ4

און עס זָאל ניט איבערנעכטיקן ביז אין דער ֿפרי ֿפון דעם ; זיבן טעג
 טָארסט 5 .ֿפלײש װָאס דו װעסט שלַאכטן אין ָאװנט ֿפון ערשטן טָאג

ּפסח אין אײנעם ֿפון דַײנע טױערן װָאס יהוה -ניט שלַאכטן דעם ָקרבן
וה דַײן גָאט װעט נַײערט אין דעם ָארט װָאס יה 6. דַײן גָאט גיט דיר

דָארטן זָאלסטו , לן אױף צו מַאכן רוען זַײן נָאמעןײערװדאױס
אין דער , אין ָאװנט װי די זון גײט אונטער, ּפסח-שלַאכטן דעם ָקרבן

 און זָאלסט אים ברָאטן און 7. צַײט ֿפון דַײן ַארױסגײן ֿפון ִמצַרִים
און ; ײלןװעסן אין דעם ָארט װָאס יהוה דַײן גָאט װעט אים אױסדער

  . און גײן צו דַײנע געצעלטן, אין דער ֿפרי זָאלסטו זיך אומקערן
און אױֿפן זיבעטן טָאג זָאל זַײן ַא ,  זעקס טעג זָאלסטו עסן מצות8

זָאלסט ניט טָאן קײן ; הײליקע אַײנזַאמלונג צו יהוה דַײן גָאט
  . ַארבעט

ּפ ַא ֿפון װען מע לָאזט ַארָא; זיבן װָאכן זָאלסטו דיר צײלן 9
  . שנַײדמעסער אױף דער ּתֿבואה זָאלסטו ָאנהײבן צײלן זיבן װָאכן

װי , טוֿב ֿפון שֿבועות צו יהוה דַײן גָאט-און זָאלסט מַאכן דעם ָיום 10
לױט װי , װָאס דו װעסט געבן, נָאך דער ֿפרַײער גָאב ֿפון דַײן הַאנט

ן ֿפַאר יהוה  און זָאלסט זיך ֿפרײע11. יהוה דַײן גָאט װעט דיך בענטשן
און דַײן קנעכט און דַײן , און דַײן זון און דַײן טָאכטער, דו, דַײן גָאט
און , און דער ֿפרעמדער, און דער ֵלִוי װָאס אין דַײנע טױערן, דינסט

 אין דעם ָארט װָאס –װָאס צװישן דיר , און די ַאלמנה, דער יתום
.  נָאמען דָארטןיהוה דַײן גָאט װעט אױסדערװײלן צו מַאכן רוען זַײן

און , און זָאלסט געדענקען ַאז ַא קנעכט ביסטו געװען אין ִמצַרִים 12
  . דָאזיקע געזעצן זָאלסט ָאּפהיטן און טָאן די

װען דו , טוֿב ֿפון סוּכות זָאלסטו דיר מַאכן זיבן טעג-דעם ָיום 13
זיך און זָאלסט  14. זַאמלסט אַײן ֿפון דַײן שַײער און ֿפון דַײן קעלטער

און דַײן , און דַײן זון און דַײן טָאכטער, דו, טוֿב-ֿפרײען אין דַײן ָיום
און דער , און דער ֿפרעמדער, און דער ֵלִוי, קנעכט און דַײן דינסט

 זיבן טעג זָאלסטו 15. װָאס אין דַײנע טױערן, און די ַאלמנה, יתום
ט װעט טוֿב צו יהוה דַײן גָאט אין דעם ָארט װָאס גָא-הַאלטן ָיום

װָארום יהוה דַײן גָאט װעט דיך בענטשן אין דַײן ; אױסדערװײלן
און , און אין יעטװעדער טואונג ֿפון דַײנע הענט, גַאנצן אַײנקום

  . װעסט זַײן לױטער ֿפרײלעך



  דברים

  

יז

דרַײ מָאל אין יָאר זָאלן ַאלע דַײנע מַאנסּפַארשױנען זיך װַײזן ֿפַאר  16
אין דעם :  ער װעט אױסדערװײלןאין דעם ָארט װָאס, יהוה דַײן גָאט

און אין דעם , טוֿב ֿפון שֿבועות-און אין דעם ָיום, טוֿב ֿפון מצות-ָיום
; און מע זָאל זיך ניט װַײזן ֿפַאר גָאט מיט לײדיקן; טוֿב ֿפון סוּכות-ָיום
ברכה -װי נָאך דער מזל, איטלעכער לױט דער גָאב ֿפון זַײן הַאנט 17

  .ס ער הָאט דיר געגעבןװָא, ֿפון יהוה דַײן גָאט

  שֹוֿפִטים 
, ֿפזעער זָאלסטו דיר מַאכן אין ַאלע דַײנע טױערןאױריכטער און  18

און זײ זָאלן משּפטן ; לױט דַײנע שֿבטים, װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר
זָאלסט ניט ֿפַארדרײען ַא  19. דָאס ֿפָאלק מיט ַא גערעכטן משּפט

, און ניט נעמען שוחד, ּפניםזָאלסט ניט דערקענען קײן ; משּפט
און ֿפַארקרימט די , װָארום שוחד מַאכט בלינד די אױגן ֿפון קלוגע

נָאך גערעכטיקײט ,  גערעכטיקײטָאך נ20. װערטער ֿפון גערעכטע
ּכדי זָאלסט לעבן און ַארבן דָאס לַאנד װָאס יהוה , זָאלסטו זיך יָאגן
  . דַײן גָאט גיט דיר

נצן ַא געצנבױם ֿפון ַא שום הָאלץ לעבן דעם זָאלסט דיר ניט ֿפלַא 21
און זָאלסט  22. װָאס דו װעסט דיר מַאכן, מזבח ֿפון יהוה דַײן גָאט

  . יהוה דַײן גָאט הָאט ֿפַײנטװָאס, דיר ניט אױֿפשטעלן ַא זַײלשטײן

  

 זָאלסט ניט שלַאכטן צו יהוה דַײן גָאט ַאן ָאקס ָאדער ַא 1
; עּפעס ַא שלעכטע זַאך, ַא מוםשעּפס װָאס אין אים איז דָא 

  . װָארום ַאן אומװערדיקײט בַײ יהוה דַײן גָאט איז דָאס

אין אײנעם ֿפון דַײנע , ַאז עס װעט געֿפונען װערן צװישן דיר 2
ַא מַאן ָאדער ַא ֿפרױ װָאס װעט , טױערן װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר

, ָאטטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון יהוה דַײן ג
און ער װעט גײן און דינען ֿפרעמדע  3; איבערצוטרעטן זַײן בונד

, ָאדער צו דער לֿבנה, ָאדער צו דער זון, און זיך בוקן צו זײ, געטער
  ; װָאס איך הָאב ניט געהײסן, ָאדער צו דעם גַאנצן חיל ֿפון הימל

און װעסט גוט , און װעסט הערן, און עס װעט דיר דערצײלט װערן 4
 עדָאזיק די, ערשט די זַאך איז אמת ריכטיק, רשןאױסֿפָא



  דברים

  

 זָאלסטו ַארױסֿפירן 5 ,אומװערדיקײט איז געטָאן געװָארן אין יׂשראל
דָאזיקע שלעכטע  װָאס הָאבן געטָאן די, יענעם מַאן ָאדער יענע ֿפרױ

 און זָאלסט זײ – דעם מַאן ָאדער די ֿפרױ –צו דַײנע טױערן , זַאך
 לױט דעם מױל 6 .און זײ זָאלן שטַארבן, ֿפַארװַארֿפן מיט שטײנער

ֿפון צװײ עדות ָאדער דרַײ עדות זָאל געטײט װערן דער װָאס װערט 
  . ער זָאל ניט געטײט װערן לױט דעם מױל ֿפון אײן עדות; געטײט

,  די הַאנט ֿפון די עדות זָאל זַײן אױף אים די ערשטע אים צו טײטן7
און זָאלסט אױסרַאמען דָאס ; און דערנָאך די הַאנט ֿפון גַאנצן ֿפָאלק

  . בײז ֿפון צװישן דיר

צװישן בלוט , ַאז ַא זַאך װעט זַײן ֿפַארהױלן ֿפון דיר אין ַא משּפט 8
ָאדער צװישן ַא שעדיקונג , צװישן ַא טענה און ַא טענה, און בלוט

זָאלסטו , טזַאכן אין דַײנע טױערןַײרטאין ש, און ַא שעדיקונג
אױֿפשטײן און ַארױֿפגײן צו דעם ָארט װָאס יהוה דַײן גָאט װעט אים 

און , און זָאלסט קומען צו די ּכֹהנים ֿפון שֿבט ֵלִוי 9. אױסדערװײלן
און ,  זָאלסט ֿפרעגןאון, צו דעם ריכטער װָאס װעט זַײן אין יענע טעג

 און זָאלסט טָאן 10. זײ װעלן דיר זָאגן דָאס װָארט ֿפון דעם משּפט
לױט דעם װָארט װָאס זײ װעלן דיר זָאגן ֿפון יענעם ָארט װָאס גָאט 

און זָאלסט היטן צו טָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס זײ ; װעט אױסדערװײלן
,  דיך לערנען לױט דער לערנונג װָאס זײ װעלן11. װעלן דיך לערנען

זָאלסט ; זָאלסטו טָאן, און לױט דעם משּפט װָאס זײ װעלן דיר זָאגן
רעכטס , זיך ניט ָאּפקערן ֿפון דעם װָארט װָאס זײ װעלן דיר זָאגן

ניט , און דער מַאן װָאס װעט טָאן מיט מוטװיליקײט 12. ָאדער לינקס
, ן גָאטצו געהָארכן דעם ּכֹהן װָאס שטײט צו דינען דָארטן יהוה דַײ

און זָאלסט ; יענער מַאן זָאל שטַארבן, ָאדער דעם ריכטער
 און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װעט 13. אױסרַאמען דָאס בײז ֿפון יׂשראל

  . און זײ װעלן מער ניט מוטװילקן, הערן און װעט מֹורא הָאבן

, ַאז דו װעסט קומען אין דעם לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר 14
: און װעסט זָאגן, און װעסט זיך בַאזעצן דרינען, ס ַארבןאון װעסט ע

ַאזױ װי ַאלע ֿפעלקער װָאס ַארום , איך װיל מַאכן ַא מלך איבער מיר
מַאכן זָאלסטו מַאכן ַא מלך איבער דיר דעם װָאס יהוה דַײן  15, מיר

ֿפון צװישן דַײנע ברידער זָאלסטו ; גָאט װעט אים אױסדערװײלן
טָארסט ניט אױֿפזעצן איבער דיר ַא ;  מלךמַאכן איבער דיר ַא

 ָאבער ער זָאל זיך 16. װָאס איז ניט דַײנער ַא ברודער, ֿפרעמדן מַאן
ּכדי צו , און ניט אומקערן דָאס ֿפָאלק קײן ִמצַרִים, ניט מערן ֿפערד



  דברים

  

יח

איר זָאלט זיך מער ניט : װָאס גָאט הָאט אַײך ָאנגעזָאגט; מערן ֿפערד
און ער זָאל זיך ניט מערן  17. זיקן װעגאומקערן אױף דעם דָא

אױך זילבער און גָאלד ; ןרװַײבער ּכדי זַײן הַארץ זָאל זיך ניט ָאּפקע
ַאז ער זעצט זיך , און עס װעט זַײן 18. זָאל ער זיך ניט מערן ַא סך

זָאל ער זיך אױֿפשרַײבן ַאן , אױף דעם טרָאן ֿפון זַײן מלוכה
ֿפון דער װָאס ֿפַאר , ר ּתֹורה אױף ַא בוךאיבערחזרונג ֿפון דער דָאזיקע

און ער זָאל , און דָאס זָאל זַײן בַײ אים 19. די ּכֹהנים ֿפון שֿבט ֵלִוי
ּכדי ער זָאל לערנען מֹורא צו , ענען דערין ַאלע טעג ֿפון זַײן לעבןײל

צו היטן ַאלע װערטער ֿפון דער דָאזיקער , הָאבן ֿפַאר יהוה זַײן גָאט
ַאז זַײן הַארץ זָאל זיך  20; זײ צו טָאן, דָאזיקע געזעצן  דיאון, ּתֹורה

און ער זָאל זיך ניט ָאּפקערן ֿפון , ניט דערהײבן איבער זַײנע ברידער
ָימים זַײן אױף -ּכדי ער זָאל ַמֲאריך, די געבָאט רעכטס ָאדער לינקס

  .צװישן יׂשראל, ער און זַײנע קינדער, זַײן מלוכה

  

זָאלן ניט הָאבן , דער גַאנצער שֿבט ֵלִוי,  ֵלִוי די ּכֹהנים ֿפון1
די ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון גָאט ; קײן חלק און קײן נחלה אין יׂשראל

 און זײ זָאלן ניט הָאבן קײן נחלה 2 .און זַײן נחלה זָאלן זײ עסן
ַאזױ װי ער הָאט צו זײ , גָאט איז זײער נחלה; צװישן זײערע ברידער

  . גערעדט

ֿפון די , ֿפון דעם ֿפָאלק, ל זַײן דָאס רעכט ֿפון די ּכֹהניםאון דָאס זָא 3
זָאל מען , סַײ ַא שעּפס, סַײ ַאן ָאקס; װָאס שלַאכטן ַא שלַאכטָאּפֿפער

 דָאס 4 .און דעם מָאגן, און די קינבַאקן, געבן דעם ּכֹהן די שולטער
 דָאס און, און ֿפון דַײן אײל, ֿפון דַײן װַײן, ערשטע ֿפון דַײן ּתֿבואה

  . זָאלסטו אים געבן, ערשטע ֿפון דער שערונג ֿפון דַײנע שָאף
װָארום אים הָאט יהוה דַײן גָאט אױסדערװײלט ֿפון ַאלע דַײנע  5

ער און זַײנע קינדער , צו שטײן צו דינען אין נָאמען ֿפון גָאט, שֿבטים
  . ַאלע טעג

רן ֿפון גַאנץ און ַאז ַא ֵלִוי װיל קומען ֿפון אײנעם ֿפון דַײנע טױע 6
זָאל ער קומען װיֿפיל זַײן הַארץ , נט דָארטןיװָאס ער װו, יׂשראל
און ער זָאל  7. צו דעם ָארט װָאס גָאט װעט אױסדערװײלן, געלוסט

דינען אין נָאמען ֿפון יהוה זַײן גָאט ַאזױ װי ַאלע זַײנע ברידער די 



  דברים

  

, ָאלן זײ עסןגלַײכע חלקים ז 8. לִוִיים װָאס שטײען דָארטן ֿפַאר גָאט
  . ַאחוץ װָאס אים װערט געגעבן לױט די ֿפָאטערהַײזער

זָאלסטו , ַאז דו קומסט אין דעם לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר 9
זיך ניט ָאּפלערנען צו טָאן ַאזױ װי די אומװערדיקײטן ֿפון יענע 

עס זָאל זיך ניט געֿפינען בַײ דיר אײנער װָאס מַאכט  10. ֿפעלקער
ַא װָארזָאגער ֿפון , גײן זַײן זון ָאדער זַײן טָאכטער דורכן ֿפַײערדורכ

  , ָאדער ַא מכשף, ָאדער ַא טרעֿפער, ַא צײכנזעער, װָארזָאגענישן
ָאדער אײנער װָאס ֿפרעגט בַײ ַא גַײסט , ָאדער ַא צױבערשּפרעכער 11

װָארום ַאן  12. ָאדער ַא ֿפָארשער בַײ טױטע, ָאדער ַא רוח
און ֿפון װעגן , ײט בַײ גָאט איז יעטװעדער װָאס טוט דָאסאומװערדיק

דָאזיקע אומװערדיקײטן ֿפַארטרַײבט זײ יהוה דַײן גָאט ֿפון ֿפַאר  די
דָאזיקע   װָארום די14. גַאנץ זָאלסטו זַײן מיט יהוה דַײן גָאט 13. דיר

און צו , הערן זיך צו צו צײכנזעערס, ֿפעלקער װָאס דו ירשעסט זײ
װָאס הָאט דיר געגעבן יהוה דַײן - ניט ַאזױ–ָאבער דו , רסװָארזָאגע

װעט , ַאזַא װי איך, ֿפון דַײנע ברידער,  ַא נֿביא ֿפון צװישן דיר15. גָאט
   .צו אים זָאלט איר זיך צוהערן; דיר אױֿפשטעלן יהוה דַײן גָאט

, גענױ ַאזױ װי דו הָאסט ֿפַארלַאנגט ֿפון יהוה דַײן גָאט אין חֹוֵרֿב 16
לָאמיך ניט הערן װידער : ַאזױ צו זָאגן, אין טָאג ֿפון דער אַײנזַאמלונג
לָאמיך ניט זען מער דָאס דָאזיקע , דעם ָקול ֿפון יהוה מַײן גָאט

און גָאט הָאט געזָאגט  17. ּכדי איך זָאל ניט שטַארבן, גרױסע ֿפַײער
ײ  ַא נֿביא װעל איך ז18. גוט איז װָאס זײ הָאבן גערעדט: צו מיר

און איך װעל , ַאזַא װי דו, אױֿפשטעלן ֿפון צװישן זײערע ברידער
און ער װעט רעדן צו זײ ַאלץ , ַארַײנגעבן מַײנע װערטער אין זַײן מױל

דער מַאן װָאס , און עס װעט זַײן 19. װָאס איך װעל אים בַאֿפעלן
װעט ניט צוהערן צו מַײנע װערטער װָאס ער װעט רעדן אין מַײן 

 ָאבער דער נֿביא װָאס װעט 20 . איך אױֿפמָאנען ֿפון איםװעל, נָאמען
מוטװיליקן צו רעדן אין מַײן נָאמען ַא װָארט װָאס איך הָאב אים ניט 

ָאדער דער װָאס װעט רעדן אין נָאמען ֿפון ֿפרעמדע , בַאֿפױלן צו רעדן
און אױב דו װעסט זָאגן אין  21 .יענער נֿביא זָאל שטַארבן, געטער

װי ַאזױ װעלן מיר דערקענען דָאס װָארט װָאס גָאט הָאט : צןדַײן הַאר
, ַאז דער נֿביא װעט רעדן אין נָאמען ֿפון גָאט 22? עס ניט גערעדט

איז דָאס ַא װָארט , און דָאס װָארט װעט ניט געשען און ניט ָאנקומען
מיט מוטװיליקײט הָאט עס דער ; װָאס גָאט הָאט עס ניט גערעדט

  .ָאלסט זיך ניט שרעקן ֿפַאר איםז; נֿביא גערעדט



  דברים

  

 ַאז יהוה דַײן גָאט װעט ֿפַארשנַײדן די ֿפעלקער װָאס יהוה 1יט
און זיך , און װעסט זײ ירשען, דַײן גָאט גיט דיר זײער לַאנד

 זָאלסטו דיר 2, און אין זײערע הַײזער, בַאזעצן אין זײערע שטעט
 יהוה דַײן גָאט גיט ָאּפשײדן דרַײ שטעט אין מיטן ֿפון דַײן לַאנד װָאס

און אַײנטײלן , זָאלסט דיר ָאּפמַארקירן דעם װעג 3. עס צו ַארבן, דיר
אין דרײען דָאס געמַארק ֿפון דַײן לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט װעט דיך 

און עס זָאל זַײן אױף צו ַאנטלױֿפן ַאהין ֿפַאר איטלעכן , מַאכן ַארבן
ֿפון דעם טױטשלעגער װָאס און דָאס איז דער ֿפַאל  4 .טױטשלעגער

דער װָאס װעט דערשלָאגן זַײן : קען ַאהין ַאנטלױֿפן און בלַײבן לעבן
-און ער איז אים ניט געװען ַא ׂשֹונא ֿפון נעכטן, חֿבר ָאן ַא ּכיװן

װי ַאז אײנער װעט קומען מיט זַײן חֿבר אין װַאלד  5 ;אײערנעכטן
עסטן מיט דער הַאק און זַײן הַאנט װעט זיך ֿפַארמ, הַאקן בײמער

, און דער אַײזן װעט ָאּפשּפרינגען ֿפון שטיל, ָאּפצוהַאקן דעם בױם
ער זָאל ַאנטלױֿפן ; און ער װעט שטַארבן, און װעט טרעֿפן זַײן חֿבר

 ּכדי דער 6 ;און בלַײבן לעבן, דָאזיקע שטעט אין אײנער ֿפון די
ן הַארץ איז בלוטמָאנער זָאל ניט נָאכיָאגן דעם טױטשלעגער װען זַײ

און אים , װַײל דער װעג איז ַא װַײטער, און אים כַאּפן, הײס
װַײל ער איז , װען אים קומט ניט טױטשטרָאף, דערשלָאגן צום טױט

 דרום בַאֿפעל איך 7. רנעכטןאײע-אים ניט געװען ַא ׂשֹונא ֿפון נעכטן
און אױב  8. דרַײ שטעט זָאלסטו דיר ָאּפשײדן: ַאזױ צו זָאגן, דיר

ַאזױ װי ער הָאט , יהוה דַײן גָאט װעט דערברײטערן דַײן געמַארק
און װעט דיר געבן דָאס גַאנצע לַאנד װָאס , געשװָארן דַײנע עלטערן

 ַאז דו װעסט היטן 9 –ער הָאט צוגעזָאגט דַײנע עלטערן צו געבן 
ליב , ַאלדָאס דָאזיקע געבָאט װָאס איך געביט דיר הַײנט עס צו טָאן

 –און צו גײן אין זַײנע װעגן ַאלע טעג , יהוה דַײן גָאטצו הָאבן 
 ּכדי עס 10 ;דָאזיקע דרַײ זָאלסטו דיר צולײגן נָאך דרַײ שטעט צו די

זָאל ניט ֿפַארגָאסן װערן אומשולדיק בלוט אין דַײן לַאנד װָאס יהוה 
און עס זָאל ניט זַײן אױף דיר קײן , דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא נחלה

  . בלוט

און ער װעט לױערן , ָאבער ַאז ַא מַאן װעט זַײן ַא ׂשֹונא זַײן חֿבר 11
און װעט אים שלָאגן צום , און װעט אױֿפשטײן אױף אים, אױף אים

און ער װעט ַאנטלױֿפן אין אײנער ֿפון ; און ער װעט שטַארבן, טױט
און , קן די עלטסטע ֿפון זַײן שטָאטי זָאלן ש12 ,דָאזיקע שטעט די

און אים איבערגעבן אין הַאנט ֿפון דעם , ען ֿפון דָארטןאים נעמ
ן אױג זָאל זיך ניט ַײ ד13. און ער זָאל שטַארבן, בלוטמָאנער



  דברים

  

כ

און זָאלסט אױסרַאמען אומשולדיק , דערבַארימען אױף אים
  . ּכדי דיר זָאל גוט זַײן,  בלוט ֿפון יׂשראל]ֿפַארגָאסן[

װָאס די , ון דַײן חֿברזָאלסט ניט ֿפַאררוקן דעם גרענעץ ֿפ 14
אין דַײן נחלה װָאס דו װעסט , ֿפריערדיקע הָאבן ָאּפגעגרענעצט

  . עס צו ַארבן, אין דעם לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר, ירשען

עס זָאל ניט אױֿפשטײן אײן עדות קעגן ַא מַאן װעגן ַא שום  15
נד װָאס ער  אין ַא שום זי–ֿפַארברעך ָאדער ַא שום ֿפַארזינדיקונג 

ָאדער דורך דעם , דורך דעם מױל ֿפון צװײ עדות; הָאט געזינדיקט
 ַאז עס װעט אױֿפשטײן 16. זָאל ַא זַאך בַאשטײן, מױל ֿפון דרַײ עדות

צו זָאגן אױף אים , ַאן אומגערעכטער עדות ַאקעגן ַא מַאן
 זָאלן די צװײ מענטשן װָאס הָאבן דעם 17 ,ֿפַארקערטע עדות

ֿפַאר די ּכֹהנים און די ריכטער װָאס , שטעלן ֿפַאר גָאטזיך , טַײשטר
 און אױב די ריכטער װעלן גוט 18. װעלן זַײן אין יענע טעג

ליגן הָאט ער , ערשט דער עדות איז ַא ֿפַאלשער עדות, אױסֿפָארשן
ַאזױ װי ער ,  זָאלט איר טָאן צו אים19 ,געזָאגט אױף זַײן ברודער

און זָאלסט אױסרַאמען דָאס ; זַײן ברודערהָאט געטרַאכט צו טָאן צו 
און די איבעריקע װעלן הערן און װעלן מֹורא  20. בײז ֿפון צװישן דיר

דָאזיקע שלעכטע זַאך  און װעלן מער ניט טָאן ַאזױ װי די, הָאבן
ַא נֿפש ֿפַאר : און דַײן אױג זָאל זיך ניט דערבַארימען 21. צװישן דיר

ַא הַאנט ֿפַאר ַא , ַא צָאן ֿפַאר ַא צָאן,  אױגַאן אױג ֿפַאר ַאן, ַא נֿפש
  .ַא ֿפוס ֿפַאר ַא ֿפוס, הַאנט

  

און ,  ַאז דו װעסט ַארױסגײן אױף מלחמה ַאקעגן דַײן ֿפַײנט1
זָאלסטו ניט , ֿפָאלק מער ֿפון דיר, װעסט זען ֿפערד און רַײטװעגן

ער װָאס ד, װָארום יהוה דַײן גָאט איז מיט דיר, מֹורא הָאבן ֿפַאר זײ
װי איר ,  און עס װעט זַײן2 .ַרִיםצהָאט דיך אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמ

און , ַאזױ זָאל גענענען דער ּכֹהן,  מלחמהרדערנענטערט זיך צו דע
איר גענענט , יׂשראל, הער: און זָאגן צו זײ 3, זָאל רעדן צום ֿפָאלק

 װערן זָאל ניט שלַאף, הַײנט אױף מלחמה ַאקעגן אַײערע ֿפַײנט
איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן און ניט אַײלן און זיך ניט ; אַײערע הַארץ
 װָארום יהוה אַײער גָאט איז דער װָאס גײט מיט 4 ;שרעקן ֿפַאר זײ

אַײך צו , ה צו הַאלטן ֿפַאר אַײך ַאקעגן אַײערע ֿפַײנטחממל, אַײך



  דברים

  

איז : גןַאזױ צו זָא,  און די אױֿפזעער זָאלן רעדן צום ֿפָאלק5 .העלֿפן
און הָאט עס ניט , װער עמיצער דָא װָאס הָאט געבױט ַא נַײ הױז

טָאמער , זָאל ער גײן און זיך אומקערן צו זַײן הײם? בַאנַײט
  . און ַאן ַאנדער מַאן װעט עס בַאנַײען, שטַארבט ער אין מלחמה

, ָאדער איז װער עמיצער דָא װָאס הָאט געֿפלַאנצט ַא װַײנגָארטן 6
זָאל ער גײן און זיך אומקערן צו זַײן ?  אים ניט ָאנגעהױבןאון הָאט

און ַאן ַאנדער מַאן װעט עס , טָאמער שטַארבט ער אין מלחמה, הײם
, ָאדער איז װער עמיצער דָא װָאס הָאט ֿפַארקַנסט ַא װַײב 7. ָאנהײבן

, זָאל ער גײן און זיך אומקערן צו זַײן הײם? און הָאט זי ניט גענומען
. און ַאן ַאנדער מַאן װעט זי נעמען, שטַארבט ער אין מלחמהטָאמער 

איז װער : און זָאגן,  און די אױֿפזעער זָאלן װַײטער רעדן צום ֿפָאלק8
זָאל ער גײן און ? עמיצער דָא װָאס איז שרעקעדיק און װײכהַארציק

ּכדי דָאס הַארץ ֿפון זַײנע ברידער זָאל ניט , זיך אומקערן צו זַײן הײם
װי די אױֿפזעער ענדיקן , און עס װעט זַײן 9 .ן ַאזױ װי זַײן הַארץצעגײ

  . ֿפירער איבערן ֿפָאלק-ַאזױ זָאלן זײ אױֿפזעצן חיל, רעדן צום ֿפָאלק

, צו הַאלטן מלחמה אױף איר, ַאז דו װעסט גענענען צו ַא שטָאט 10
אױב זי װעט דיר , און עס װעט זַײן 11. זָאלסטו איר צורוֿפן שלום

װָאס , דָאס גַאנצע ֿפָאלק, איז, און װעט דיר עֿפענען, ערן שלוםענטֿפ
אױב  12. זָאל דיר װערן צו צינז און דיר דינען, געֿפינט זיך אין איר

און װעט מַאכן , ָאבער זי װעט ניט אַײנגײן אױף שלום מיט דיר
 און ַאז יהוה דַײן 13 ;זָאלסטו לעגערן אױף איר, מלחמה מיט דיר
זָאלסטו טײטן ַאלע אירע , געבן אין דַײן הַאנטגָאט װעט זי 

נָאר די װַײבער און די  14. מַאנסּפַארשױנען מיטן שַארף ֿפון שװערד
און ַאלץ װָאס װעט זַײן אין דער , און די בהמות, קלײנע קינדער

און זָאלסט עסן ; זָאלסטו רױבן ֿפַאר דיר, איר גַאנצן רױב, שטָאט
  . װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיר געגעבן, דעם רױב ֿפון דַײנע ֿפַײנט

, ַאזױ זָאלסטו טָאן צו ַאלע שטעט װָאס זַײנען זײער װַײט ֿפון דיר 15
ָאבער ֿפון  16. װָאס זײ זַײנען ניט ֿפון די שטעט ֿפון די היגע ֿפעלקער

װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא , די שטעט ֿפון די היגע אומות
 נַײערט ֿפַארװיסטן 17. ָאזן לעבן קײן ָאטעםזָאלסטו ניט ל, נחלה

און , דעם ּכַנֲעני, און דעם ֶאמֹורי, דעם ִחּתי: זָאלסטו זײ ֿפַארװיסטן
ַאזױ װי יהוה דַײן גָאט הָאט דיר , און דעם יֿבוסי, ִויִחדעם , דעם ּפִרזי
 ְּכדי זײ זָאלן אַײך ניט לערנען צו טָאן ַאזױ װי ַאלע 18 ;בַאֿפױלן

און , װערדיקײטן װָאס זײ הָאבן געטָאן צו זײערע געטערזײערע אומ
  . איר װעט זינדיקן צו יהוה אַײער גָאט



  דברים

  

כא

ַאז דו װעסט לעגערן אױף ַא שטָאט ֿפיל טעג צו הַאלטן מלחמה  19
זָאלסטו ניט צעשטערן אירע בײמער , ּכדי זי אַײנצונעמען, אױף איר

ָאבער זײ , עגסטוװַײל עסן ֿפון זײ מ; דורך אױֿפהײבן דערױף ַא הַאק
צו , װָארום איז דער בױם ֿפון ֿפעלד ַא מענטש; ָאּפהַאקן טָארסטו ניט

ַאז ער ,  בלױז ַא בױם װָאס דו װײסט20 ?זַײן אין בַאלעגערונג ֿפון דיר
און , אים מעגסטו צעשטערן און ָאּפהַאקן, איז ניט ַא בױם צו עסן

מיט דיר בױען בַאלַאגערװערק ַארום דער שטָאט װָאס הַאלט 
  .ביז איר נידערונג, מלחמה

  

,  ַאז ַא געהרגעטער װעט געֿפונען װערן ליגנדיק אין ֿפעלד1
און , אין דעם לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר עס צו ַארבן

זָאלן ַארױסגײן  2, עס איז ניט בַאװּוסט װער עס הָאט אים דערשלָאגן
ן ָאּפמעסטן ביז די און זײ זָאל, דַײנע עלטסטע און דַײנע ריכטער
די שטָאט :  און עס זָאל זַײן3 .שטעט װָאס ַארום דעם געהרגעטן

זָאלן די עלטסטע ֿפון יענער , סטע צום געהרגעטןטװָאס איז די נענ
װָאס מיט איר איז נָאך ניט געַארבעט , שטָאט נעמען ַא יונגע קו

טע ֿפון און די עלטס 4. װָאס הָאט נָאך ניט געצױגן ַא יָאך, געװָארן
װָאס , יענער שטָאט זָאלן ַארָאּפנידערן די יונגע קו צו ַא הַארטן טָאל

און זײ זָאלן ָאּפהַאקן דער ; װערט ניט בַאַארבעט און ניט בַאזײט
די קינדער ,  און די ּכֹהנים5 . דָארטן אין טָאלקיונגער קו דָאס געני

גָאט אױסדערװײלט װָארום זײ הָאט יהוה דַײן ; זָאלן גענענען, ֿפון ֵלִוי
און לױט , און צו בענטשן אין נָאמען ֿפון גָאט, אים צו טָאן דינסט

ט און יעטװעדער ַײזײער מױל זָאל זַײן בַײ יעטװעדער שטר
די נענטסטע צום ,  און ַאלע עלטסטע ֿפון יענער שטָאט6 .שעדיקונג
זָאלן װַאשן זײערע הענט איבער דער יונגער קו װָאס מע , געהרגעטן

 אױסרוֿפן ן און זײ זָאל7. ט איר ָאּפגעהַאקט דָאס געניק אין טָאלהָא
, אונדזערע הענט הָאבן ניט ֿפַארגָאסן דָאס דָאזיקע בלוט: און זָאגן

,  ֿפַארגיב דַײן ֿפָאלק יׂשראל8. און אונדזערע אױגן הָאבן ניט געזען
און לָאז ניט אומשולדיק , זטײהָאסט אױסגעל, גָאט, װָאס דו
און זײ זָאל ֿפַארגעבן װערן , סן בלוט צװישן דַײן ֿפָאלק יׂשראלֿפַארגָא

 בלוט ]ֿפַארגָאסן[ ַאזױ זָאלסטו אױסרַאמען אומשולדיק 9 .דָאס בלוט
אױב דו װילסט טָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די , ֿפון צװישן דיר
  . אױגן ֿפון גָאט



  דברים

  

  ִּכי ֵתֵצא 
און יהוה , גן דַײנע ֿפַײנטַאז דו װעסט ַארױסגײן אין מלחמה ַאקע 10

און װעסט ֿפַאנגען ֿפון זײ , דַײן גָאט װעט זײ געבן אין דַײן הַאנט
און װעסט זען צװישן די געֿפַאנגענע ַא ֿפרױ שײן אין  11, געֿפַאנגענע
און װעסט זי דיר װעלן נעמען ֿפַאר , און װעסט זי גלוסטן, געשטַאלט
און זי זָאל ָאּפגָאלן איר , ן הױזזָאלסטו זי ברענגען אין דַײ 12, ַא װַײב
און זי זָאל אױסטָאן ֿפון זיך די  13; און ָאּפשנַײדן אירע נעגל, קָאּפ

און , און זיצן אין דַײן הױז, קלײדונג ֿפון איר געֿפַאנגענשַאֿפט
און דערנָאך , בַאװײנען איר ֿפָאטער און איר מוטער ַא חֹודש צַײט

און זי זָאל דיר װערן ֿפַאר ַא , ַאמַאנעןאון זי ב, זָאלסטו קומען צו איר
זָאלסטו זי , אױב זי װעט דיר ניט געֿפעלן, און עס װעט זַײן 14. װַײב

ָאבער ֿפַארקױֿפן ֿפַאר געלט זָאלסטו זי ניט , לָאזן גײן װּוהין זי װיל
דערֿפַאר װָאס דו ; טָארסט ניט בַאלעבַאטעװען איבער איר; ֿפַארקױֿפן

  . טהָאסט זי געּפַײניק

אײנע ַא בַאליבטע און אײנע , ַאז ַא מַאן װעט הָאבן צװײ װַײבער 15
אי די בַאליבטע אי די , און זײ װעלן אים געבערן זין, ַא ֿפַארהַאסטע
, און דער זון דער בָכור װעט זַײן ֿפון דער ֿפַארהַאסטער, ֿפַארהַאסטע

ס ער אין דעם טָאג װָאס ער גיט ירושה זַײנע זין דָאס װָא, איז 16
הָאט קען ער ניט מַאכן ֿפַאר דעם בָכור דעם זון ֿפון דער בַאליבטער 

  . װָאס איז דער בָכור, איבער דעם זון ֿפון דער ֿפַארהַאסטער
 נַײערט דעם בָכור דעם זון ֿפון דער ֿפַארהַאסטער מוז ער 17

; אים צו געבן צװײ חלקים ֿפון ַאלץ װָאס ער ֿפַארמָאגט, ָאנדערקענען
צו אים געהערט דָאס ,  ער איז דער ערשטלינג ֿפון זַײן קרַאֿפטװָארום

  . רעכט ֿפון דער בכֹורה

, ַאז ַא מַאן װעט הָאבן ַא זון ַאן ָאּפקערער און ַא װידערשּפעניקער 18
און צו דעם ָקול ֿפון , װָאס הערט ניט צו דעם ָקול ֿפון זַײן ֿפָאטער

ון ער װעט ניט צוהערן צו א, און זײ װעלן אים שטרָאֿפן, זַײן מוטער
און אים ,  זָאל זַײן ֿפָאטער און זַײן מוטער אים ָאננעמען19 ,זײ

און צו דעם טױער ֿפון זַײן , ַארױסֿפירן צו די עלטסטע ֿפון זַײן שטָאט
דער :  און זײ זָאלן זָאגן צו די עלטסטע ֿפון זַײן שטָאט20. ָארט

, קעריאון ַא װידערשּפענדָאזיקער זון אונדזערער איז ַאן ָאּפקערער 
   . איז ַא ֿפרעסער און ַא זױֿפעררע; ער הערט ניט צו אונדזער ָקול



  דברים

  

כב

 און ַאלע מענטשן ֿפון זַײן שטָאט זָאלן אים ֿפַארװַארֿפן מיט 21
און זָאלסט אױסרַאמען דָאס בײז ֿפון . און ער זָאל שטַארבן, שטײנער

  . עלן מֹורא הָאבןאון װ, און גַאנץ יׂשראל װעלן הערן; צװישן דיר

און ער װעט , און ַאז אױף ַא מַאן װעט זַײן ַא זינד ֿפון טױטשטרָאף 22
זָאלסטו  23, און װעסט אים אױֿפהענגען אױף ַא בױם, געטײט װערן

נָאר בַאגרָאבן ; ניט לָאזן איבערנעכטיקן זַײן טױטן לַײב אױֿפן בױם
ום ַא שענדונג װָאר; זָאלסטו אים בַאגרָאבן אין דעם אײגענעם טָאג

און זָאלסט ניט ֿפַאראומרײניקן דַײן ; ֿפון גָאט איז ַא געהַאנגענער
  .װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא נחלה, לַאנד

   

 זָאלסט ניט זען דַײן ברודערס ָאקס ָאדער זַײן שעּפס 1
אומקערן ; און זיך ֿפַארהױלן ֿפון זײ, ֿפַארבלָאנדזשעטע

און אױב דַײן ברודער איז  2. צו דַײן ברודערזָאלסטו זײ אומקערן 
זָאלסטו עס , ָאדער דו קענסט אים ניט, ניט נָאנט ֿפון דיר

ביז דַײן ברודער , און עס זָאל זַײן בַײ דיר, ַארַײננעמען אין דַײן הױז
און ַאזױ  3. און װעסט עס אים אומקערן, ֿפרעגט זיך נָאך אױף דעם

, ן ַאזױ זָאלסטו טָאן מיט זַײן קלײדאו, זָאלסטו טָאן מיט זַײן אײזל
, און ַאזױ זָאלסטו טָאן מיט ַאלעם ֿפַארלָארענעם ֿפון דַײן ברודער

; און דו װעסט עס געֿפינען, װָאס װעט ֿפַארלָארן װערן בַײ אים
  . טָארסט זיך ניט ֿפַארהױלן

, זָאלט ניט זען דַײן ברודערס אײזל ָאדער זַײן ָאקס געֿפַאלן אין װעג 4
אױֿפשטעלן זָאלסטו זײ אױֿפשטעלן אין ;  זיך ֿפַארהױלן ֿפון זײאון

  . אײנעם מיט אים

און ַא , אױף ַא ֿפרױ זָאל ניט זַײן ַא בגד ֿפון ַא מַאנסּפַארשױן 5
װָארום ַאן ; מַאנסּפַארשױן זָאל ניט ָאנטָאן ַא קלײד ֿפון ַא ֿפרױ

  .  דָאסאומװערדיקײט בַײ יהוה דַײן גָאט איז איטלעכער װָאס טוט

ַאז ֿפַאר דיר װעט זיך טרעֿפן אין װעג ַא נעסט ֿפון ַא ֿפױגל אױף  6
און , מיט ֿפײגעלעך ָאדער אַײער, ָאדער אױף דער ערד, ערגעץ ַא בױם

זָאלסטו ניט , די מוטער זיצט אױף די ֿפײגעלעך ָאדער אױף די אַײער
טו  ַאװעקלָאזן זָאלס7. נעמען די מוטער אין אײנעם מיט די קינדער



  דברים

  

ּכדי דיר ; און די קינדער זָאלסטו נעמען צו דיר, ַאװעקלָאזן די מוטער
  . ָימים זַײן-און זָאלסט ַמֲאריך, זָאל גוט זַײן

זָאלסטו מַאכן ַא געלענדער צו דַײן , ַאז דו װעסט בױען ַא נַײ הױז 8
ַאז עמיצער װעט  ,ּכדי זָאלסט ניט ברענגען בלוט אױף דַײן הױז, דַאך

  . לן ֿפון איםַארָאּפֿפַא

ּכדי עס זָאל ניט , זָאלסט ניט ֿפַארזײען דַײן װַײנגָארטן געמישט 9
אי , הײליק װערן אי די ֶשֿפע ֿפון דעם זָאמען װָאס דו װעסט זײען

  . דער אַײנטרָאג ֿפון דעם װַײנגָארטן

  . זָאלסט ניט ַאקערן מיט ַאן ָאקס און ַאן אײזל אין אײנעם 10

  . װָאל מיט ֿפלַאקס אין אײנעם, ַשַעטֵנזזָאלסט ניט ָאנטָאן  11

ֿפרענדז זָאלסטו דיר מַאכן אױף די ֿפיר עקן ֿפון דַײן צודעק װָאס  12
  . דו דעקסט זיך דערמיט צו

און װעט , און װעט קומען צו איר, ַאז ַא מַאן װעט נעמען ַא װַײב 13
און , און ער װעט מַאכן אױף איר ַא בלבול 14, זי ֿפַײנט קריגן

 איך הָאב גענומען די: און זָאגן, ַרע-ױסלָאזן אױף איר ַא ֶשםַאר
און הָאב בַײ איר ניט , און איך הָאב צו איר גענענט, דָאזיקע װַײב

און איר ,  זָאל דער ֿפָאטער ֿפון דער מײדל15 ;געֿפונען קײן בתולים
נעמען און ַארױסברענגען די בתולים ֿפון דער מײדל צו די , מוטער

 און דער ֿפָאטער ֿפון דער מײדל 16. אין טױער, ן שטָאטעלטסטע ֿפו
איך הָאב געגעבן מַײן טָאכטער צו דעם : זָאל זָאגן צו די עלטסטע
 און ָאט 17 ;און ער הָאט זי ֿפַײנט געקריגן, דָאזיקן מַאן ֿפַאר ַא װַײב

איך הָאב ניט געֿפונען בַײ דַײן : ַאזױ צו זָאגן, מַאכט ער ַא בלבול
. און דָאס זַײנען די בתולים ֿפון מַײן טָאכטער; קײן בתוליםטָאכטער 

און זײ זָאלן ֿפַאנַאנדערשּפרײטן די דעקע ֿפַאר די עלטסטע ֿפון 
  און די עלטסטע ֿפון יענער שטָאט זָאלן נעמען דעם  18. שטָאט

סען הונדערט און זײ זָאלן אים קַנ 19. מַאן און אים שטרָאֿפן
װַײל ער הָאט ; עם ֿפָאטער ֿפון דער מײדלאון געבן ד, זילבערשטיק

און זי זָאל אים . ַרע אױף ַא יונגֿפרױ ֿפון יׂשראל-ַארױסגעלָאזן ַא ֶשם
  . ער קען זי ניט ַאװעקשיקן ַאלע זַײנע טעג; בלַײבן ֿפַאר ַא װַײב



  דברים

  

עס זַײנען ניט געֿפונען , דָאזיקע זַאך איז אמת אױב ָאבער די 20
 זָאל מען ַארױסֿפירן די מײדל 21, ער מײדלגעװָארן קײן בתולים בַײ ד

און די מענטשן ֿפון איר שטָאט , צום אַײנגַאנג ֿפון איר ֿפָאטערס הױז
װַײל זי הָאט ; און זי זָאל שטַארבן, זָאלן זי ֿפַארװַארֿפן מיט שטײנער

און . מזנה צו זַײן אין איר ֿפָאטערס הױז, געטָאן ַא נֿבלה אין יׂשראל
  . ן דָאס בײז ֿפון צװישן דירזָאלסט אױסרַאמע

, איש-ַאז ַא מַאן װעט געֿפונען װערן ליגנדיק מיט ַא ֿפרױ ַאן ֵאֶשת 22
, אי דער מַאן װָאס איז געלעגן מיט דער ֿפרױ, זָאלן זײ בײדע שטַארבן

  . און זָאלסט אױסרַאמען דָאס בײז ֿפון יׂשראל. אי די ֿפרױ

און ַא מַאן , רקַנסט צו ַא מַאןַאז ַא מײדל ַא יונגֿפרױ װעט זַײן ֿפַא 23
 זָאלט איר זײ 24, און װעט ליגן מיט איר, װעט זי טרעֿפן אין שטָאט

און איר זָאלט זײ , בײדן ַארױסֿפירן צום טױער ֿפון יענער שטָאט
די מײדל דערֿפַאר ; און זײ זָאלן שטַארבן, ֿפַארװַארֿפן מיט שטײנער

דערֿפַאר װָאס , ון דער מַאןא, װָאס זי הָאט ניט געשריען אין שטָאט
און זָאלסט אױסרַאמען דָאס . ער הָאט געּפַײניקט זַײן חֿברס װַײב

  . בײז ֿפון צװישן דיר

, אױב ָאבער דער מַאן װעט טרעֿפן די ֿפַארקַנסטע מײדל אין ֿפעלד 25
זָאל בלױז , און װעט ליגן מיט איר, און דער מַאן װעט זי ָאנכַאּפן

 און דער מײדל 26 ;ס איז מיט איר געװעןשטַארבן דער מַאן װָא
; ניטָא אױף דער מײדל קײן טױטזינד; זָאלסטו קײן זַאך ניט טָאן

און דערהרגעט , װָארום ַאזױ װי ַא מַאן שטײט אױף קעגן זַײן חֿבר
װָארום אין ֿפעלד הָאט  27. דָאזיקע זַאך ַאזױ איז די, אים אױף טױט
און ניט געװען , דל הָאט געשריעןדי ֿפַארקַנסטע מײ; ער זי געטרָאֿפן

  . װער זָאל איר העלֿפן

ַא יונגֿפרױ װָאס איז ניט , ַאז ַא מַאן װעט טרעֿפן ַא מײדל 28
און זײ , און װעט ליגן מיט איר, און ער װעט זי ָאנכַאּפן, ֿפַארקַנסט

,  זָאל דער מַאן װָאס איז געלעגן מיט איר29, װעלן געֿפונען װערן
און זי זָאל , ר ֿפון דער מײדל ֿפוֿפציק זילבערשטיקגעבן דעם ֿפָאטע

ער קען ; דערֿפַאר װָאס ער הָאט זי געּפַײניקט, אים װערן ֿפַאר ַא װַײב
  .זי ניט ַאװעקשיקן ַאלע זַײנע טעג



  דברים

  

און ניט ,  קַײנער זָאל ניט נעמען זַײן ֿפָאטערס װַײב1כג
  . ַאנטּפלעקן זַײן ֿפָאטערס צודעק

ר ַא ֿפַארשניטענער אין די שַאנדגלידער זָאל ַא צעדריקטער ָאדע 2
  . ניט קומען אין דער עדה ֿפון גָאט

מָאל דער  צו; ַא ממזר זָאל ניט קומען אין דער עדה ֿפון גָאט 3
  . צענטער ָדור ֿפון אים זָאל ניט קומען אין דער עדה ֿפון גָאט

צו ; ון גָאטַאן ַעמֹוני און ַא מֹוָאֿבי זָאל ניט קומען אין דער עדה ֿפ 4
, מָאל דער צענטער ָדור זָאל ניט קומען ֿפון זײ אין דער עדה ֿפון גָאט

דערֿפַאר װָאס זײ זַײנען אַײך ניט ַאקעגנגעקומען מיט  5; ביז אײביק
װען איר זַײט ַארױסגעגַאנגען , ברױט און מיט װַאסער אונטערװעגנס

ָעם דעם זון ֿפון לִבאון װָאס ער הָאט געדונגען אױף דיר , ֿפון ִמצַרִים
נָאר יהוה דַײן גָאט  6; דיך צו שילטן, ַנהַרִים-בעֹורן ֿפון ּפתֹור אין ַאַרם

און יהוה דַײן גָאט הָאט דיר , הָאט ניט געװָאלט צוהערן צו בלָעמען
  . װַײל יהוה דַײן גָאט הָאט דיך ליב; ֿפַארקערט די קללה אין ַא ברכה

ַאלע דַײנע טעג אױף , לזַײןװױײער זָאלסט ניט זוכן זײער ֿפריד און ז 7
  . אײביק

װָארום ער איז דַײן , זָאלסט ניט ֿפַאראומװערדיקן ַאן ַאדֹומי 8
װָארום דו ביסט , זָאלסט ניט ֿפַאראומװערדיקן ַא ִמצרי; ברודער

 די קינדער װָאס װערן געבָארן 9 .געװען ַא ֿפרעמדער אין זַײן לַאנד
  . קומען ֿפון זײ אין דער עדה ֿפון גָאטמעגן , דער דריטער ָדור, ֿפון זײ

זָאלסטו , ַאז דו װעסט ַארױסגײן אין לַאגער ַאקעגן דַײנע ֿפַײנט 10
ַאז צװישן דיר װעט  11. זַײן ָאּפגעהיט ֿפון איטלעכער שלעכטער זַאך

זָאל ער , דורך ַא נַאכטיקער סיבה, זַײן ַא מַאן װָאס װעט ניט זַײן רײן
און  12. ער טָאר ניט ַארַײנקומען אין לַאגער; ַארױסגײן אױסן לַאגער

און װי די , ַאקעגן ָאװנט זָאל ער זיך בָאדן אין װַאסער: עס זָאל זַײן
  . זָאל ער ַארַײנקומען אין לַאגער, זון גײט אונטער

און ַאהין זָאלסטו גײן , און ַאן ָארט זָאלסטו הָאבן אױסן לַאגער 13
און עס װעט ; הָאבן בַײ דַײן װַאֿפןאון ַא ֿפלעקל זָאלסטו  14. ַארױס
און זיך , זָאלסטו דערמיט אױֿפגרָאבן, ַאז דו זעצסט זיך דרױסן, זַײן

װָארום יהוה דַײן גָאט גײט אום  15. אומקערן און ֿפַארדעקן דַײן קױט
און איבערצוגעבן , דיך צו בַאשירעמען, אין מיטן ֿפון דַײן לַאגער



  דברים

  

ּכדי ער זָאל ,  דַײן לַאגער זַײן הײליקדרום זָאל; דַײנע ֿפַײנט צו דיר
  . און זיך ָאּפקערן ֿפון דיר, ניט זען בַײ דיר ַא מיאוסע זַאך

ַאז ער װעט זיך , זָאלסט ניט איבערענטֿפערן ַא קנעכט צו זַײן הַאר 16
, אין דַײן מיט, בַײ דיר זָאל ער זיצן 17. רַאטעװען צו דיר ֿפון זַײן הַאר

אין אײנעם ֿפון דַײנע , װעט אױסדערװײלןאין דעם ָארט װָאס ער 
  . זָאלסט אים ניט קריװדען; װּו אים איז בעסער, טױערן

און עס , עס זָאל ניט זַײן ַא שַאנדֿפרױ ֿפון די טעכטער ֿפון יׂשראל 18
  . זָאל ניט זַײן ַא שַאנדיונג ֿפון די זין ֿפון יׂשראל

ן דָאס געצָאלט ֿפון או, זָאלסט ניט ברענגען דעם לױן ֿפון ַא זֹונה 19
װָארום , ֿפַאר ַא שום נדר, אין דעם הױז ֿפון יהוה דַײן גָאט, ַא הונט

  . ַאן אומװערדיקײט בַײ יהוה דַײן גָאט זַײנען זײ בײדע

צינזן , צינזן ֿפון געלט; זָאלסט ניט לַײען דַײן ברודער אױף צינזן 20
דעם  21.  צינזןצינזן ֿפון יעטװעדער זַאך װָאס טרָאגט, ֿפון עסנװַארג

דער טָארסטו ניט וָאבער דַײן בר, ֿפרעמדן מעגסטו לַײען אױף צינזן
ּכדי יהוה דַײן גָאט זָאל דיך בענטשן אין ַאלץ צו ; לַײען אױף צינזן

עס , אין דעם לַאנד װָאס דו קומסט ַאהין, װָאס דַײן הַאנט נעמט זיך
  . צו ַארבן

זָאלסטו זיך ניט ,  דַײן גָאטַאז דו װעסט מנדר זַײן ַא נדר צו יהוה 22
װָארום מָאנען װעט אים מָאנען יהוה ; שּפעטיקן אים צו בַאצָאלן

אױב ָאבער דו  23. און אױף דיר װעט זַײן ַא זינד, דַײן גָאט ֿפון דיר
. װעט אױף דיר ניט זַײן קײן זינד, װעסט זיך ֿפַארמַײדן ֿפון מנדר זַײן

און זָאלסט טָאן , לסטו ָאּפהיטןװָאס גײט ַארױס ֿפון דַײן מױל זָא 24
 װָאס –ַאזױ װי דו הָאסט ֿפרַײװיליק מנדר געװען צו יהוה דַײן גָאט 

  . דו הָאסט ַארױסגערעדט מיט דַײן מױל

מעגסטו עסן װַײנטרױבן , ַאז דו קומסט אין דַײן חֿברס װַײנגָארטן 25
  . נטָאןָאבער אין דַײן ּכלי זָאלסטו ניט ַארַײ, צו זַאט װיֿפיל דו װילסט

מעגסטו ָאּפרַײסן זַאנגען , ַאז דו קומסט אין דַײן חֿברס ּתֿבואה 26
ָאבער ַא שנַײדמעסער טָארסטו ניט אױֿפהײבן אױף , מיט דַײן הַאנט

  .דַײן חֿברס ּתֿבואה



  דברים

  

אױב זי , איז,  ַאז ַא מַאן װעט נעמען ַא װַײב און זי בַאמַאנען1כד
װַײל ער הָאט , ן אין זַײנע אױגןחװעט געֿפינען ַאן אומ

, און ער װעט איר שרַײבן ַא גט, אױסגעֿפונען אין איר ַא מיאוסע זַאך
 און 2, און װעט זי ַאװעקשיקן ֿפון זַײן הױז, און געבן אין איר הַאנט

 און 3, און גײן און װערן ַאן ַאנדער מַאנס, זי װעט ַאװעק ֿפון זַײן הױז
, װעט איר שרַײבן ַא גטאון , דער לעצטער מַאן װעט זי ֿפַײנט קריגן

ָאדער , און װעט זי ַאװעקשיקן ֿפון זַײן הױז, און געבן אין איר הַאנט
  , דער לעצטער מַאן װָאס הָאט זי גענומען ֿפַאר ַא װַײב צו אים

װָאס הָאט זי ,  טָאר ניט איר ערשטער מַאן4, װעט שטַארבן
, םזי צוריקנעמען צו װערן ֿפַאר ַא װַײב צו אי, ַאװעקגעשיקט

װָארום ַאן ;  ַאז זי איז ֿפַאראומרײניקט געװָארןעםנָאכד
און זָאלסט ניט זינדיק מַאכן ; אומװערדיקײט איז דָאס ֿפַאר גָאט

  . דָאס לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא נחלה

, ער ניט ַארױסגײן אין חיל זָאל, ַאז ַא מַאן װעט נעמען ַא נַײע װַײב 5
ֿפרַײ זָאל ער זַײן ; ל ניט ַארױֿפגעלײגט װערן קײן זַאךאון אױף אים זָא

און דערֿפרײען זַײן װַײב װָאס ער הָאט , ֿפַאר זַײן הײם אײן יָאר
  . גענומען

מע זָאל ניט נעמען אין משּכון ַא הַאנטמיל ָאדער ַאן אױבערשטן  6
  . װָארום ַא נֿפש נעמט מען אין משּכון; מילשטײן

, ען װערן גנֿבענדיק ַא נֿפש ֿפון זַײנע ברידערַאז עמיצער װעט געֿפונ 7
, און ער װעט בַאלעבַאטעװען איבער אים, ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל
און זָאלסט . זָאל שטַארבן יענער גנֿב, און װעט אים ֿפַארקױֿפן

  . אױסרַאמען דָאס בײז ֿפון צװישן דיר

ײער און צו טָאן צו היטן ז,  ָאּפגעהיט מיט דער ּפלָאג ֿפון צרעתזַײ 8
ַאזױ װי ; ַאזױ װי ַאלץ װָאס די ּכֹהנים ֿפון שֿבט ֵלִוי װעלן אַײך לערנען

געדענקט װָאס יהוה  9. זָאלט איר היטן צו טָאן, איך הָאב זײ בַאֿפױלן
װען איר זַײט , דַײן גָאט הָאט געטָאן צו מרימען אונטערװעגנס

  . ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים

זָאלסטו ,  ַאנטלַײען דַײן חֿבר װָאסער עס איז הלװאהַאז דו װעסט 10
דרױסן  11. ניט ַארַײנגײן צו אים אין הױז צו נעמען זַײן משּכון

זָאל דיר , און דער מַאן װָאס דו ַאנטלַײסט אים, זָאלסטו שטײן
,  און אױב ער איז ַאן ָארעמאן12. ַארױסטרָאגן דעם משּכון דרױסן



  דברים

  

 אומקערן זָאלסטו אים 13. ַײן משּכוןזָאלסטו זיך ניט לײגן מיט ז
ּכדי ער זָאל זיך לײגן ; װי די זון גײט אונטער, אומקערן דעם משּכון

און ֿפון דיר װעט עס זַײן ַא ; און דיך בענטשן, אין זַײן צודעק
  . גערעכטיקײט ֿפַאר יהוה דַײן גָאט

מען און נױטבַאדערֿפטיקן עזָאלסט ניט דריקן ַאן ָאר 14
ָאדער ֿפון דַײן ֿפרעמדן װָאס אין ,  ֿפון דַײנע ברידערלױנַארבעטער

אין דעם אײגענעם טָאג זָאלסטו  15. אין דַײנע טױערן, דַײן לַאנד
װָארום ער ; און די זון זָאל ניט אונטערגײן דערױף, ָאּפגעבן זַײן לױן
ּכדי ער זָאל ניט רוֿפן ; און ער קוקט אױס דערױף, ןַאאיז ַאן ָארעמ
  . און אױף דיר װעט זַײן ַא זינד, ָאטאױף דיר צו ג

און קינדער זָאלן , ֿפָאטערס זָאלן ניט געטײט װערן ֿפַאר קינדער 16
יעטװעדער ֿפַאר זַײן זינד זָאל ; ניט געטײט װערן ֿפַאר ֿפָאטערס

  . געטײט װערן

; ֿפון ַא יתום, זָאלסט ניט ֿפַארדרײען דעם משּפט ֿפון ַא ֿפרעמדן 17
און  18. עמען אין משּכון דעם בגד ֿפון ַאן ַאלמנהאון זָאלסט ניט נ

און יהוה , זָאלסט געדענקען ַאז ַא קנעכט ביסטו געװען אין ִמצַרִים
דרום בַאֿפעל איך דיר צו ; זט ֿפון דָארטןײדַײן גָאט הָאט דיך אױסגעל

  . דָאזיקע זַאך טָאן די

רגעסן ַא און װעסט ֿפַא, ַאז דו װעסט שנַײדן דַײן שניט אין ֿפעלד 19
ֿפַארן ; זָאלסטו זיך ניט אומקערן זי צו נעמען, גַארב אין ֿפעלד

ּכדי יהוה ; זָאל עס זַײן, און ֿפַאר דער ַאלמנה, ֿפַארן יתום, ֿפרעמדן
   .דַײן גָאט זָאל דיך בענטשן אין יעטװעדער טואונג ֿפון דַײנע הענט

יט נָאכזוכן זָאלסטו נ, ַאז דו װעסט ָאּפקלַאּפן דַײן אײלבערטבױם 20
און ֿפַאר דער , ֿפַארן יתום, ֿפַארן ֿפרעמדן; די צװַײגן הינטער דיר

, ַאז דו װעסט הַארבסטן דַײן װַײנגָארטן 21 .זָאל עס זַײן, ַאלמנה
און , ֿפַארן יתום, ֿפַארן ֿפרעמדן; זָאלסטו ניט נָאכקלַײבן הינטער דיר

דענקען ַאז ַא און זָאלסט גע 22. זָאל עס זַײן, ֿפַאר דער ַאלמנה
דרום בַאֿפעל איך דיר צו טָאן ; קנעכט ביסטו געװען אין לַאנד ִמצַרִים

  .דָאזיקע זַאך די



  דברים

  

כה
   

און זײ װעלן גענענען ,  ַאז צװישן מענטשן װעט זַײן ַא קריג1
און גערעכט מַאכן דעם , און מע װעט זײ משּפטן, צום משּפט

אױב דעם , ז אי2, און שולדיק מַאכן דעם שולדיקן, גערעכטן
זָאל דער ריכטער אים לָאזן ַאנידערלײגן און , שולדיקן קומט שלָאגן
ֿפערציק  3. מיט ַא צָאל, װעדליק זַײן שולד, שלָאגן ֿפַאר זַײן געזיכט

טָאמער שלָאגט מען אים מער ; ניט מער, שלעג זָאל מען אים געבן
ר דַײנע װעט דַײן ברודער געשענדט װערן ֿפַא, צו ֿפיל שלעג, װי דָאס
  . אױגן

  . זָאלסט ניט ֿפַארבינדן ַאן ָאקס דָאס מױל װען ער דרעשט 4

און אײנער ֿפון זײ װעט , ַאז ברידער װעלן װױנען אין אײנעם 5
זָאל דעם געשטָארבענעמס , און קײן קינד הָאט ער ניט, שטַארבן

איר שװָאגער זָאל ; װַײב ניט װערן ַא ֿפרעמדן מַאנס ֿפון דרױסן
און זי , און זי נעמען ֿפַאר ַא װַײב צו אים, אירקומען צו 
דער ערשטלינג װָאס זי װעט : און עס זָאל זַײן 6. בַאשװעגערן

ּכדי , זָאל זַײן אױֿפן נָאמען ֿפון זַײן געשטָארבענעם ברודער, געבערן
 און אױב דער 7. זַײן נָאמען זָאל ניט אױסגעמעקט װערן ֿפון יׂשראל

זָאל זַײן שװעגערין , ן זַײן שװעגעריןמַאן װעט ניט װעלן נעמע
מַײן שװָאגער װיל ניט : און זָאגן, ַארױֿפגײן אין טױער צו די עלטסטע

ער װיל מיך ניט ; אױֿפשטעלן זַײן ברודער ַא נָאמען אין יׂשראל
און ,  און די עלטסטע ֿפון זַײן שטָאט זָאלן אים רוֿפן8. בַאשװעגערן
איך װיל זי ניט :  שטעלן און זָאגןאון ַאז ער װעט זיך. רעדן צו אים

 זָאל זַײן שװעגערין גענענען צו אים ֿפַאר די אױגן ֿפון די 9, נעמען
און ַא שּפַײ טָאן אין , און ַארָאּפציען זַײן שוך ֿפון זַײן ֿפוס, עלטסטע
ַאזױ זָאל געטָאן װערן צו דעם מַאן : און אױסרוֿפן און זָאגן, זַײן ּפנים

 און זַײן נָאמען זָאל גערוֿפן 10.  זַײן ברודערס הױזװָאס װיל ניט בױען
דָאס הױז ֿפון דעם װָאס מיטן ַארָאּפגעצױגענעם : װערן אין יׂשראל

  . שוך

אײנער מיטן , ַאז צװײ מענער װעלן זיך רַאנגלען צװישן זיך 11
און אײנעמס װַײב װעט גענענען ַארױסצורַאטעװען איר מַאן , ַאנדערן

און , און זי װעט אױסשטרעקן איר הַאנט, הַאנטֿפון זַײן שלעגערס 



  דברים

  

כו

; זָאלסטו ָאּפהַאקן איר הַאנט 12 ,אים ָאננעמען ֿפַאר די ענגע ערטער
  . דַײן אױג זָאל זיך ניט דערבַארימען

ַא , זָאלסט ניט הָאבן אין דַײן בַײטל צװײערלײ װָאגשטײענר 13
הױז זָאלסט ניט הָאבן אין דַײן  14. גרעסערן און ַא קלענערן

ַא ֿפול און  15. ַא גרעסערע און ַא קלענערע, צװײערלײ ֵאיֿפהס
ַא ֿפולע און ריכטיקע ֵאיֿפה זָאל זַײן ; ריכטיק געװיכט זָאל זַײן בַײ דיר

ּכדי דַײנע טעג זָאלן זיך לענגערן אױף דער ערד װָאס יהוה ; בַײ דיר
 גָאט  װָארום ַאן אומװערדיקײט בַײ יהוה דַײן16. דַײן גָאט גיט דיר

  .  איטלעכער װָאס טוט ַאן עװלה–איז איטלעכער װָאס טוט דָאס 

װען איר , געדענק װָאס ַעָמֵלק הָאט דיר געטָאן אונטערװעגנס 17
װי ער הָאט דיך געטרָאֿפן  18; זַײט ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים

ַאלע , און הָאט געשלָאגן דַײנע הינטערשטע, אונטערװעגנס
בעת דו ביסט געװען ֿפַארשמַאכט און , ינטער דירָאּפגעשלַאֿפטע ה

ַאז , דרום זָאל זַײן 19. און ער הָאט ניט מֹורא געהַאט ֿפַאר גָאט; מיד
אין , יהוה דַײן גָאט בַארוט דיך ֿפון ַאלע דַײנע ֿפַײנט ֿפון רונד ַארום

, עס צו ַארבן, דעם לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא נחלה
זָאלסטו ; ו אױסמעקן דעם ֵזכר ֿפון ַעָמֵלק ֿפון אונטערן הימלזָאלסט

  .ניט ֿפַארגעסן

  ִּכי ָתֿבֹוא
ַאז דו װעסט קומען אין דעם לַאנד װָאס ,  און עס װעט זַײן1

און , און װעסט עס ַארבן, יהוה דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא נחלה
ון יעטװעדער זָאלסטו נעמען ֿפונעם ערשטן ֿפ 2 ,זיך בַאזעצן דרינען
װָאס דו װעסט ַארַײננעמען ֿפון דַײן לַאנד װָאס , ֿפרוכט ֿפון דער ערד

און גײן , און זָאלסט ַארַײנטָאן אין ַא קָארב, יהוה דַײן גָאט גיט דיר
צו דעם ָארט װָאס יהוה דַײן גָאט װעט אױסדערװײלן צו מַאכן רוען 

הן װָאס װעט זַײן  און זָאלסט קומען צו דעם ּכ3ֹ .זַײן נָאמען דָארטן
, איך זָאג הַײנט ֿפַאר יהוה דַײן גָאט: און זָאגן צו אים, אין יענע טעג

ַאז איך בין געקומען אין דעם לַאנד װָאס גָאט הָאט געשװָארן 
און דער ּכֹהן זָאל נעמען דעם  4. אונדזערע עלטערן אונדז צו געבן

עם מזבח ֿפון און אים ַאװעקשטעלן ֿפַאר ד, קָארב ֿפון דַײן הַאנט
: און זָאלסט אױסרוֿפן און זָאגן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט 5. יהוה דַײן גָאט

און ער הָאט גענידערט , ַא בלודנער ַאַרמי איז געװען מַײן ֿפָאטער



  דברים

  

און הָאט זיך דָארטן אױֿפגעהַאלטן מיט ַא הַײֿפל , קײן ִמצַרִים
און , מַאכטיק, גרױס, און ער איז דָארטן געװָארן ַא ֿפָאלק, מענטשן

און הָאבן אונדז ,  און די ִמצרים הָאבן אונדז שלעכטס געטָאן6 .ֿפיל
און מיר  7. און ַארױֿפגעלײגט אױף אונדז שװערע ַארבעט, געּפַײניקט

און גָאט , הָאבן געשריען צו יהוה דעם גָאט ֿפון אונדזערע עלטערן
און אונדזער , און געזען אונדזער ּפַײן, הָאט צוגעהערט אונדזער ָקול

 און גָאט הָאט אונדז 8. און אונדזער געדריקטקײט, מַאטערניש
און מיט ַאן , ַארױסגעצױגן ֿפון ִמצַרִים מיט ַא שטַארקער הַאנט

און מיט , און מיט גרױס ֿפָארכטיקײט, אױסגעשטרעקטן ָארעם
 און ער הָאט אונדז געברַאכט צו דעם 9 .צײכנס און מיט װּונדער

ַא לַאנד װָאס , און אונדז געגעבן דָאס דָאזיקע לַאנד, טדָאזיקן ָאר
איך הָאב געברַאכט , און ַאצונד זע 10. ֿפליסט מיט מילך און הָאניק

גָאט הָאסט מיר , דָאס ערשטע ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון דער ערד װָאס דו
און זיך בוקן , און זָאלסט עס ַאװעקלײגן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט. געגעבן
און זָאלסט זיך ֿפרײען מיט ַאלעם גוטן װָאס  11. הוה דַײן גָאטֿפַאר י

און דער ,  דו–יהוה דַײן גָאט הָאט געגעבן דיר און דַײן הױזגעזינט 
  . און דער ֿפרעמדער װָאס צװישן דיר, ֵלִוי

ַאז דו װעסט ענדיקן מעׂשרן דעם גַאנצן מעׂשר ֿפון דַײן ּתֿבואה  12
, זָאלסטו עס געבן דעם ֵלִוי, ר ֿפון מעׂשרדעם יָא, אין דעם דריטן יָאר

ּכדי זײ זָאלן עסן אין , און דער ַאלמנה, דעם יתום, דעם ֿפרעמדן
: און זָאלסט זָאגן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט 13. און זַאט זַײן, דַײנע טױערן

און הָאב עס אױך , איך הָאב ַארױסגערַאמט דָאס הײליקע ֿפון הױז
און דער , דעם יתום, ון דעם ֿפרעמדןא, ַאװעקגעגעבן דעם ֵלִוי

איך בין ; ַאזױ װי ַאל דַײן געבָאט װָאס דו הָאסט מיר געבָאטן, ַאלמנה
 איך 14. און הָאב ניט ֿפַארגעסן, ניט ַאװעקגעגַאנגען ֿפון דַײנע געבָאט

און איך הָאב ניט , הָאב ניט געגעסן אין מַײן ַאֿבלות דערֿפון
און ניט געגעבן דערֿפון ֿפַאר , נערהײטַארױסגעטרָאגן דערֿפון אומרײ

איך ; איך הָאב צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון יהוה מַײן גָאט; ַא טױטן
 לוג ֿפון 15. הָאב געטָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס דו הָאסט מיר בַאֿפױלן

און , און בענטש דַײן ֿפָאלק יׂשראל, ֿפון הימל, ונגינדַײן הײליקער װו
ַאזױ װי דו הָאסט געשװָארן , נדז געגעבןדי ערד װָאס דו הָאסט או

  .  ַא לַאנד װָאס ֿפליסט מיט מילך און הָאניק–אונדזערע עלטערן 

דָאזיקע  הַײנטיקן טָאג בַאֿפעלט דיר יהוה דַײן גָאט צו טָאן די 16
און זָאלסט זײ ָאּפהיטן און טָאן מיט דַײן ; חוקים און די געזעצן



  דברים

  

כז

 דו הָאסט הַײנט 17. נצער זעלאון מיט דַײן גַא, גַאנצן הַארצן
און צו גײן אין , אױסדערװײלט יהוה אים צו הָאבן ֿפַאר דַײן גָאט

און צו היטן זַײנע חוקים און זַײנע געבָאט און זַײנע , זַײנע װעגן
און גָאט הָאט דיך הַײנט  18. און צוצוהערן צו זַײן ָקול, געזעצן

ַאזױ װי ער הָאט דיר , לקאױסדערװײלט אים צו זַײן ֿפַאר ַאן אײגן ֿפָא
 און דיך צו שטעלן 19 ;און צו היטן ַאלע זַײנע געבָאט, צוגעזָאגט

, ֿפַאר ַא לױב, העכער איבער ַאלע ֿפעלקער װָאס ער הָאט געמַאכט
און ּכדי זָאלסט זַײן ַא , און ֿפַאר ַא שײנקײט, און ֿפַאר ַא נָאמען

  .הָאט גערעדטַאזױ װי ער , גָאטהײליק ֿפָאלק צו יהוה דַײן 

   

 און משה און די עלטסטע ֿפון יׂשראל הָאבן בַאֿפױלן דעם 1
היט ַאלע געבָאט װָאס איך געביט אַײך : ַאזױ צו זָאגן, ֿפָאלק

אין דעם טָאג װָאס איר װעט ַאריבערגײן , און עס װעט זַײן 2. הַײנט
 זָאלסטו דיר, דעם ַירדן צו דעם לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר

און  3. און זײ בַאקַאלכן מיט קַאלך, סע שטײנעריאױֿפשטעלן גרו
, זָאלסט אױֿפשרַײבן אױף זײ ַאלע װערטער ֿפון דער דָאזיקער ּתֹורה

ּכדי זָאלסט קומען אין דעם לַאנד װָאס ; ַאז דו װעסט ַאריבערגײן
, ַא לַאנד װָאס ֿפליסט מיט מילך און הָאניק, יהוה דַײן גָאט גיט דיר

 און 4. י יהוה דער גָאט ֿפון דַײנע עלטערן הָאט דיר צוגעזָאגטַאזױ װ
זָאלט איר אױֿפשטעלן , װי איר גײט ַאריבער דעם ַירדן, עס װעט זַײן

אױף דעם בַארג , דָאזיקע שטײנער װָאס איך בַאֿפעל אַײך הַײנט די
און זָאלסט דָארטן  5. און זָאלסט זײ בַאקַאלכן מיט קַאלך, ֵעיֿבל

זָאלסט ניט ; ַא מזבח ֿפון שטײנער, זבח צו יהוה דַײן גָאטבױען ַא מ
 ֿפון גַאנצע שטײנער זָאלסטו בױען 6. אױֿפהײבן אױף זײ ַאן אַײזן

און זָאלסט אױֿפברענגען אױף אים ; דעם מזבח ֿפון יהוה דַײן גָאט
און זָאלסט שלַאכטן ֿפרידָאּפֿפער  7. ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט דַײן הַאר

און זָאלסט  8. און זיך ֿפרײען ֿפַאר יהוה דַײן גָאט, רטןאון עסן דָא
אױֿפשרַײבן אױף די שטײנער ַאלע װערטער ֿפון דער דָאזיקער ּתֹורה 

  . זײער קלָאר

און משה און די ּכֹהנים ֿפון שֿבט ֵלִוי הָאבן גערעדט צו גַאנץ  9
 הַײנטיקן טָאג: יׂשראל, זַײ שטיל און הער: ַאזױ צו זָאגן, יׂשראל

 דרום זָאלסטו 10. ביסטו געװָארן ֿפַאר ַא ֿפָאלק צו יהוה דַײן גָאט



  דברים

  

און טָאן זַײנע געבָאט און , צוהערן צו דעם ָקול ֿפון יהוה דַײן גָאט
  . זַײנע געזעצן װָאס איך געביט דיר הַײנט

: ַאזױ צו זָאגן, און משה הָאט בַאֿפױלן דעם ֿפָאלק אין יענעם טָאג 11
, לן שטײן אױֿפן בַארג גִרזים צו בענטשן דָאס ֿפָאלקדָאזיקע זָא די 12

און , און יהודה, און ֵלִוי, שמעון: װען איר גײט ַאריבער דעם ַירדן
דָאזיקע זָאלן שטײן אױֿפן   און די13. און בנימין, און יֹוסף, ִיׂשָׂשָכר

ן או, ָדן, און זֿבולון, און ָאשר, ָגד, ראוֿבן: בַארג ֵעיֿבל ֿפַאר דער קללה
און די לִוִיים זָאלן אױסרוֿפן און זָאגן צו ַאלע מענער ֿפון  14. נֿפּתלי

  : יׂשראל אױף ַא הױכן ָקול

װָאס װעט מַאכן ַא געשניצט ָאדער געגָאסן , ֿפַארשָאלטן דער מַאן 15
דָאס װערק ֿפון ַא מַײנסטערס , ַאן אומװערדיקײט צו גָאט, בילד
  ! גענישאון אױֿפשטעלן אין ֿפַארבָאר, הענט

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זיך ָאּפרוֿפן און זָאגן

  ! ֿפַארשָאלטן דער װָאס איז מֿבזה זַײן ֿפָאטער ָאדער זַײן מוטער 16

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זָאגן

  ! ֿפַארשָאלטן דער װָאס ֿפַאררוקט דעם גרענעץ ֿפון זַײן חֿבר 17

  ! ָאמן: ָאלק זָאל זָאגןאון דָאס גַאנצע ֿפ

  ! ֿפַארשָאלטן דער װָאס ֿפַארֿפירט ַא בלינדן אין װעג 18

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זָאגן

ַא , ֿפַארשָאלטן דער װָאס ֿפַארדרײט דעם משּפט ֿפון ַא ֿפרעמדן 19
  ! און ַאן ַאלמנה, יתום

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זָאגן

װָארום ער , רשָאלטן דער װָאס ליגט מיט זַײן ֿפָאטערס װַײבֿפַא 20
  ! הָאט ַאנטּפלעקט זַײן ֿפָאטערס צודעק

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זָאגן



  דברים

  

כח

  ! ֿפַארשָאלטן דער װָאס ליגט מיט װָאסער עס איז בהמה 21

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זָאגן

זַײן ֿפָאטערס ,  ליגט מיט זַײן שװעסטערֿפַארשָאלטן דער װָאס 22
  ! ָאדער זַײן מוטערס טָאכטער, טָאכטער

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זָאגן

  ! ֿפַארשָאלטן דער װָאס ליגט מיט זַײן שװיגער 23

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זָאגן

  ! בָארגענישֿפַארשָאלטן דער װָאס שלָאגט זַײן חֿבר אין ֿפַאר 24

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זָאגן

, ד צו דערשלָאגן ַא נֿפשחֿפַארשָאלטן דער װָאס נעמט שֹו 25
  ! אומשולדיק בלוט

  ! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל זָאגן

ֿפַארשָאלטן דער װָאס װעט ניט מקיים זַײן די װערטער ֿפון דער  26
  ! ָאןזײ צו ט, דָאזיקער ּתֹורה

  !ָאמן: נצע ֿפָאלק זָאל זָאגןאון דָאס גַא

   

אױב צוהערן װעסטו צוהערן צו דעם ,  און עס װעט זַײן1
צו היטן צו טָאן ַאלע זַײנע געבָאט , ָקול ֿפון יהוה דַײן גָאט

װעט יהוה דַײן גָאט דיך שטעלן העכער , װָאס איך געביט דיר הַײנט
דָאזיקע ברכות  און ַאלע די 2 .איבער ַאלע ֿפעלקער ֿפון דער ערד

ַאז דו װעסט צוהערן צו , און דיך דערגרַײכן, װעלן קומען אױף דיר
  . דעם ָקול ֿפון יהוה דַײן גָאט

און געבענטשט װעסטו זַײן אין , געבענטשט װעסטו זַײן אין שטָאט 3
  . ֿפעלד



  דברים

  

 און, און די ֿפרוכט ֿפון דַײן ערד,  ֿפון דַײן לַײבכטגעבענטשט די ֿפרו 4
און די , די געבורט ֿפון דַײנע רינדער,  ֿפון דַײן בהמהכטדי ֿפרו

  . ֿפרוכּפערונג ֿפון דַײנע שָאף

  . און דַײן טײגמולטער, געבענטשט דַײן קָארב 5

און געבנעטשט װעסטו , געבענטשט װעסטו זַײן בַײ דַײן ַארַײנגײן 6
  . זַײן בַײ דַײן ַארױסגײן

, ס שטײען אױף ַאקעגן דירגָאט װעט געבן דַײנע ֿפַײנט װָא 7
, אױף אײן װעג װעלן זײ ַארױסגײן ַאקעגן דיר; געשלָאגענע ֿפַאר דיר

  . און אױף זיבן װעגן װעלן זײ ַאנטלױֿפן ֿפַאר דיר

און אין , גָאט װעט בַאֿפעלן ַא ברכה בַײ דיר אין דַײנע שּפַײכלערס 8
 אין און ער װעט דיך בענטשן, ַאלץ צו װָאס דַײן הַאנט נעמט זיך

 גָאט װעט דיך אױֿפשטעלן 9. דעם לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר
אױב דו , ַאזױ װי ער הָאט דיר געשװָארן, ֿפַאר ַא הײליקן ֿפָאלק צו זיך

און װעסט גײן אין זַײנע , װעסט היטן די געבָאט ֿפון יהוה דַײן גָאט
טס נָאמען ַאז גָא, און ַאלע ֿפעלקער ֿפון דער ערד װעלן זען 10. װעגן

און  11. און זײ װעלן מֹורא הָאבן ֿפַאר דיר, װערט גערוֿפן אױף דיר
, גָאט װעט דיר געבן ַא ֶשֿפע ֿפון גוטס אין דער ֿפרוכט ֿפון דַײן לַײב

, און אין דער ֿפרוכט ֿפון דַײן ערד, און אין דער ֿפרוכט ֿפון דַײן בהמה
. טערן דיר צו געבןאױף דער ערד װָאס גָאט הָאט געשװָארן דַײנע על

צו געבן דעם , דעם הימל, גָאט װעט דיר עֿפענען זַײן גוטן אֹוצר 12
און צו בענטשן יעטװעדער טואונג , רעגן ֿפון דַײן לַאנד אין זַײן צַײט

און דו ַאלײן , און װעסט ַאנטלַײען ֿפיל ֿפעלקער; ֿפון דַײן הַאנט
 און ניט ּפר דעם קָא און גָאט װעט דיך מַאכן ֿפַא13. װעסט ניט לַײען
אױב דו , און ניט זַײן אונטן, און װעסט רק זַײן אױבן, ֿפַאר דעם עק

װָאס איך געביט דיר , װעסט צוהערן צו די געבָאט ֿפון יהוה דַײן גָאט
 און װעסט זיך ניט ָאּפקערן ֿפון ַאלע 14 ,הַײנט צו היטן און צו טָאן

ּכדי צו , דער לינקסרעכטס ָא, װערטער װָאס איך געביט דיר הַײנט
  . זײ צו דינען, גײן נָאך ֿפרעמדע געטער

ַאז דו װעסט ניט צוהערן צו דעם ָקול ֿפון יהוה , און עס װעט זַײן 15
צו היטן צו טָאן ַאלע זַײנע געבָאט און זַײנע געזעצן װָאס , דַײן גָאט

, דָאזיקע קללות װעלן קומען אױף דיר ַאלע די, איך געביט דיר הַײנט
  . װעלן דיך דערגרַײכןאון 



  דברים

  

און ֿפַארשָאלטן װעסטו זַײן , ֿפַארשָאלטן װעסטו זַײן אין שטָאט 16
  . אין ֿפעלד

  . און דַײן טײגמולטער, ֿפַארשָאלטן דַײן קָארב 17

די , און די ֿפרוכט ֿפון דַײן ערד, ֿפַארשָאלטן די ֿפרוכט ֿפון דַײן לַײב 18
  . ּפערונג ֿפון דַײנע שָאףאון די ֿפרוכ, געבורט ֿפון דַײנע רינדער

און ֿפַארשָאלטן װעסטו , ֿפַארשָאלטן װעסטו זַײן בַײ דַײן ַארַײנגײן 19
  . זַײן בַײ דַײן ַארױסגײן

, און ַאן ָאנגעשרַײ, ַא מהומה, קן אױף דיר ַא קללהשיגָאט װעט ָאנ 20
ביז , אױף יעטװעדער אונטערנעם ֿפון דַײן הַאנט װָאס דו װעסט טָאן

און ביז דו װעסט גיך אונטערגײן ֿפון , ַארטיליקט װערןדו װעסט ֿפ
גָאט  21. װָאס דו הָאסט מיך ֿפַארלָאזן, װעגן דַײנע שלעכטע מעׂשים

ביז ער װעט דיך ֿפַארלענדן ֿפון דער , װעט בַאהעֿפטן ָאן דיר די ּפעסט
 גָאט װעט דיך ּפלָאגן מיט 22 .זי צו ַארבן, ערד װָאס דו גײסט ַאהין

און מיט , און מיט ברענונג, און מיט היץ, תח מיט קדאון, דער
און זײ װעלן ; און מיט װעלקעניש, און מיט קָארנברַאנד, טריקעניש

און דער הימל װָאס איבער  23. דיך נָאכיָאגן ביז דו װעסט אונטערגײן
  . און די ערד װָאס אונטער דיר אַײזן,  װעט זַײן קוּפערּפדַײן קָא

עס ; עם רעגן ֿפון דַײן לַאנד שטױב און ערדגָאט װעט מַאכן ד 24
  . ביז דו װעסט ֿפַארטיליקט װערן, װעט נידערן אױף דיר ֿפון הימל

אױף אײן ; גָאט װעט דיך געבן ַא געשלָאגענעם ֿפַאר דַײנע ֿפַײנט 25
און אױף זיבן װעגן װעסטו , װעג װעסטו ַארױסגײן ַאקעגן זײ

 שױדער בַײ ַאלע קיניגרַײכן ֿפון און װעסט זַײן צו, ַאנטלױֿפן ֿפַאר זײ
און דַײנע טױטע לַײבער װעלן זַײן צו שּפַײז ֿפַאר  26. דער ערד

 און, און ֿפַאר דער חיה ֿפון דער ערד, יעטװעדער ֿפױגל ֿפון הימל
 גָאט װעט דיך ּפלָאגן מיט דעם 27. נער װעט ניט ַאװעקטרַײבןקײ

און מיט , ון מיט קרעץא, און מיט בלָאטערן, אױסשלָאג ֿפון ִמצַרִים
גָאט װעט דיך  28. ַאז דו װעסט ניט קענען געהײלט װערן, בַײסעניש

און מיט צעדולטקײט ֿפון , און מיט בלינדקײט, ּפלָאגן מיט משוגעת
 און װעסט טַאּפן אין מיטן טָאג ַאזױ װי ַא בלינדער טַאּפט 29. הַארצן

און , נע װעגןאון װעסט ניט בַאגליקן אין דַײ, אין דער ֿפינצטער
און קַײנער װעט ניט , װעסט רק זַײן בַארױבט און בַאגזלט ַאלע טעג

און ַאן ַאנדערער װעט מיט איר ,  ַא װַײב װעסטו ֿפַארקַנסן30. העלֿפן



  דברים

  

ַא װַײנגָארטן ; און װעסט ניט װּוֹינען דערין, ַא הױז װעסטו בױען; זַײן
ַײן ָאקס װעט ד 31. און װעסט אים ניט ָאנהײבן, װעסטו ֿפלַאנצן

דַײן ; און װעסט ֿפון אים ניט עסן, געשָאכטן װערן ֿפַאר דַײנע אױגן
און װעט דיר ניט , אײזל װעט ַאװעקגעגזלט װערן ֿפון ֿפַאר דַײן ּפנים

דַײנע שָאף װעלן ַאװעקגעגעבן װערן צו דַײנע ; אומגעקערט װערן
 און דַײנע  דַײנע זין32. און װעסט ניט הָאבן װער זָאל העלֿפן, ֿפַײנט

און דַײנע , טעכטער װעלן ַאװעקגעגעבן װערן צו ַאן ַאנדער ֿפָאלק
און דַײן הַאנט , און אױסגײן נָאך זײ ַא גַאנצן טָאג, אױגן װעלן זען

, און דַײן גַאנצע מי, די ֿפרוכט ֿפון דַײן ערד 33. װעט זַײן ָאן מַאכט
ק זַײן און װעסט ר, װעט אױֿפעסן ַא ֿפָאלק װָאס דו קענסט ניט

און װעסט װערן משוגע ֿפון  34. בַארױבט און געדריקט ַאלע טעג
גָאט װעט דיך  35.  ֿפון דַײנע אױגן װָאס דו װעסט זעןזעונגדער 

ַאז , ּפלָאגן מיט ַא בײזן אױסשלָאג אױף די קני און אױף די שענקלען
ֿפון דַײן ֿפוסטריט ביז דַײן שּפיץ ; דו װעסט ניט קענען געהײלט װערן

און דַײן מלך װָאס דו װעסט ,  גָאט װעט ַאװעקֿפירן דיך36. ּפקָא
צו ַא ֿפָאלק װָאס דו און דַײנע עלטערן הָאבן , אױֿפשטעלן איבער דיר

הָאלץ און , און װעסט דָארטן דינען ֿפרעמדע געטער; ניט געקענט
און , ֿפַאר ַא שּפריכװָארט, און װעסט זַײן ֿפַאר ַא שרעק 37. שטײן

צװישן ַאלע ֿפעלקער װָאס גָאט װעט דיך ַאהין , שּפָאטֿפַאר ַא 
  . ַאװעקֿפירן

און װינציק װעסטו , ֿפיל זריעה װעסטו ַארױסטרָאגן אין ֿפעלד 38
  . װָארום דער הײשעריק װעט עס ֿפַארצערן, אַײנזַאמלען

ָאבער װַײן װעסטו , װַײנגערטנער װעסטו ֿפלַאנצן און בַאַארבעטן 39
װָארום דער װָארעם װעט עס , ט ַארַײננעמעןניט טרינקען און ני

,  אײלבערטבײמער װעסטו הָאבן אין דַײן גַאנצן געמַארק40. אױֿפעסן
װָארום דַײנע אײלבערטן , ָאבער מיט אײל װעסטו זיך ניט זַאלבן

ָאבער זײ װעלן ,  זין און טעכטער װעסטו הָאבן41. װעלן ַארָאּפֿפַאלן
. עלן ַאװעקגײן אין געֿפַאנגענשַאֿפטװָארום זײ װ, ניט בלַײבן בַײ דיר

ַאלע דַײנע בײמער און די ֿפרוכט ֿפון דַײן ערד װעט ירשען דער  42
  . גריל

דער ֿפרעמדער װָאס צװישן דיר װעט שטַײגן העכער און העכער  43
 ער װעט דיר 44. און דו װעסט נידערן ַארָאּפ און ַארָאּפ, איבער דיר
, ּפער װעט זַײן דער קָא; ט ַאנטלַײעןאון דו װעסט אים ני, ַאנטלַײען

  . און דו װעסט זַײן דער עק



  דברים

  

און װעלן דיך , דָאזיקע קללות װעלן קומען אױף דיר און ַאלע די 45
װַײל דו , ביז דו װעסט ֿפַארטיליקט װערן, נָאכיָאגן און דיך דערגרַײכן

 צו היטן זַײנע, הָאסט ניט צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון יהוה דַײן גָאט
און זײ װעלן  46. געבָאט און זַײנע געזעצן װָאס ער הָאט דיר געבָאטן

זַײן ֿפַאר ַא צײכן און ֿפַאר ַא װּונדער אױף דיר און אױף דַײן זָאמען 
 דערֿפַאר װָאס דו הָאסט ניט געדינט יהוה דַײן גָאט 47. ביז אײביק
  , לץאין ַא ֶשֿפע ֿפון ַא, און מיט ַא ֿפרײלעכן הַארצן, החמיט ׂשמ

, װָאס גָאט װעט אים ָאנשיקן אױף דיר, װעסטו דינען דַײן ֿפַײנט 48
און אין , און אין נַאקעטקײט, און אין דָארשטיקײט, אין הונגער

און ער װעט ַארױטָאן ַאן אַײזערנעם יָאך אױף ; מינערונג ֿפון ַאלץ
  . ביז ער װעט דיך ֿפַארטיליקן, דַײן הַאלדז

, ֿפון עק ערד, ף דיר ַא ֿפָאלק ֿפון דער װַײטןגָאט װעט ָאנטרָאגן אױ 49
ַא ֿפָאלק װָאס דו װעסט ניט , ַאזױ װי עס קומט צו שװעבן ַאן ָאדלער

װָאס װעט , ַא ֿפָאלק מיט ַא ֿפַארשַײטן ּפנים 50; ֿפַארשטײן זַײן לשון
און ַא יונגן װעט ער ניט , ניט שױנען דעם ּפנים ֿפון ַא זקן

און , װעט אױֿפעסן די ֿפרוכט ֿפון דַײן בהמה און ער 51. לַײטזעליקן
װָאס װעט ; ביז דו װעסט ֿפַארטיליקט װערן, די ֿפרוכט ֿפון דַײן ערד

קײן , און קײן אײל, קײן װַײן, דיר ניט איבערלָאזן קײן ּתֿבואה
ביז , ףשַאאון קײן ֿפרוכטּפערונג ֿפון דַײנע , געבורט ֿפון דַײנע רינדער

 און ער װעט דיך בַאלעגערן אין 52. עןער װעט דיך אונטערברענג
ביז עס װעלן נידערן דַײנע הױכע און ֿפעסטע , ַאלע דַײנע טױערן

אין דַײן גַאנצן , װָאס דו הָאסט זיך אױף זײ ֿפַארזיכערט, מױערן
אין דַײן , ער װעט דיך בַאלעגערן אין ַאלע דַײנע טױערן, יָא; לַאנד

און װעסט עסן  53. ט דיר געגעבןגַאנצן לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט הָא
דָאס ֿפלײש ֿפון דַײנע זין און דַײנע טעכטער , די ֿפרוכט ֿפון דַײן לַײב

און אין , אין דער בַאלעגערונג, װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיר געגעבן
דער אײדעלער  54. דער דריקונג װָאס דַײן ֿפַײנט װעט דיך דריקן

זַײן אױג װעט זַײן , רצערטלטערמענטש צװישן דיר און דער זײער ֿפַא
און צו די , און צו דער װַײב ֿפון זַײן בוזעם, שלעכט צו זַײן ברודער

צו געבן אײנעם ֿפון  55, איבעריקע קינדער װָאס ער װעט איבערלָאזן
װַײל , זײ ֿפון דעם ֿפלײש ֿפון זַײנע קינדער װָאס ער װעט עסן

און אין דער , לעגערונגגָארנישט װעט אים זַײן געבליבן אין דער בַא
די  56 .דריקונג װָאס דַײן ֿפַײנט װעט דיך דריקן אין ַאלע דַײנע טױערן

װָאס הָאט קײן מָאל ניט , אײדעלע צװישן דיר און די ֿפַארצערטלטע
ֿפון ֿפַארצערטלטקײט , געּפרּוװט שטעלן איר ֿפוסטריט אױף דער ערד



  דברים

  

דעם מַאן ֿפון איר איר אױג װעט זַײן שלעכט צו , און ֿפון אײדלקײט
 און צו איר 57, און צו איר טָאכטער, און צו איר זון, בוזעם

און צו אירע , נָאכגעבורט װָאס קומט ַארױס ֿפון צװישן אירע ֿפיס
װָארום זי װעט זײ אױֿפעסן אין , קינדער װָאס זי װעט געבערן

 אין און, אין דער בַאלעגערונג, אין מינערונג ֿפון ַאלץ, ֿפַארבָארגעניש
  . דער דריקונג װָאס דַײן ֿפַײנט װעט דיך דריקן אין דַײנע טױערן

אױב דו װעסט ניט היטן צו טָאן ַאלע װערטער ֿפון דער דָאזיקער  58
מֹורא צו הָאבן , װָאס שטײען געשריבן אין דעם דָאזיקן בוך, ּתֹורה

ַײן ֿפַאר יהוה ד, ֿפַאר דעם דָאזיקן געַאכּפערטן און ֿפָארכטיקן נָאמען
און די ּפלָאגן ֿפון ,  װעט גָאט מַאכן װּונדערלעך דַײנע ּפלָאגן59, גָאט

און בײזע און ,  גרױסע און ָאנגעהַאלטענע ּפלָאגן–דַײנע קינדער 
 און ער װעט װידער ברענגען אױף דיר 60. ָאנגעהַאלטענע קרענק

 און ,װָאס דו הָאסט זיך געשרָאקן ֿפַאר זײ, ַאלע װײטָאקן ֿפון ִמצַרִים
 אױך יעטװעדער קרענק און 61 .זײ װעלן זיך בַאהעֿפטן ָאן דיר

יעטװעדער ּפלָאג װָאס שטײט ניט געשריבן אין דעם בוך ֿפון דער 
װעט זײ גָאט ַארױֿפברענגען אױף דיר ביז דו װעסט , דָאזיקער ּתֹורה

, און איר װעט בלַײבן מיט ַא הַײֿפל מענטשן 62. ֿפַארטיליקט װערן
ָאס איר זַײט געװען ַאזױ װי די שטערן ֿפון הימל אין ָאנשטָאט װ

װַײל דו הָאסט ניט צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון יהוה דַײן ; ֿפילקײט
ַאזױ װי גָאט הָאט זיך געֿפרײט איבער , און עס װעט זַײן 63. גָאט
ַאזױ װעט גָאט זיך ֿפרײען , און אַײך צו מערן, אַײך צו בַאגיטיקן, אַײך

און איר ; ַײך אונטערצוברענגען און אַײך צו ֿפַארטילקןא, איבער אַײך
זי צו , װעט ַאװעקגעריסן װערן ֿפון דער ערד װָאס דו קומסט ַאהין

ֿפון עק ,  און גָאט װעט דיך צעשּפרײטן צװישן ַאלע אומות64 .ַארבן
װָאס דו , און װעסט דָארטן דינען ֿפרעמדע געטער, ערד ביז עק ערד

און  65 .הָאלץ און שטײן, בן ניט געקענטאון דַײנע עלטערן הָא
ה חאון קײן מנו, ָאזיקע ֿפעלקער װעסטו קײן רו ניט הָאבן דצװישן די

און גָאט װעט דיר געבן דָארטן ַאן ; װעט ניט זַײן ֿפַאר דַײן ֿפוסטריט
און ֿפַארשמַאכטונג , און אױסגײעניש ֿפון די אױגן, אומרואיק הַארץ

און װעסט , ן לעבן װעט דיר הענגען ַאנטקעגןאון דַײ 66. ֿפון דער זעל
אין  67. און ניט זַײן זיכער מיט דַײן לעבן, ַאנגסטן טָאג און נַאכט
און אין ָאװנט װעסטו ! הלװַאי װערט ָאװנט: ֿפרימָארגן װעסטו זָאגן

ֿפון װעגן דער ַאנגסט ֿפון דַײן הַארצן ! הלװַאי װערט ֿפרימָארגן: זָאגן
ֿפון װעגן דער זעאונג ֿפון דַײנע אױגן ן או, טןװָאס דו װעסט ַאנגס
און גָאט װעט דיך אומקערן אױף שיֿפן קײן  68. װָאס דו װעסט זען



  דברים

  

כט

װעסט אים מער , אױף דעם װעג װָאס איך הָאב דיר געזָאגט, ִמצַרִים
און איר װעט זיך דָארטן ָאנבָאטן צו אַײערע ֿפַײנט ֿפַאר . ניט ָאנזען

  . און קײן קױֿפער װעט ניט זַײן, קנעכט און ֿפַאר דינסטן

דָאס זַײנען די װערטער ֿפון דעם בונד װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן  69
ַאחוץ , משהן צו שליסן מיט די קינדער ֿפון יׂשראל אין לַאנד מֹוָאֿב

  . געשלָאסן מיט זײ אין חֹוֵרֿבדעם בונד װָאס ער הָאט

   

 און הָאט צו זײ , און משה הָאט צונױֿפגערוֿפן גַאנץ יׂשראל1
  : געזָאגט

איר הָאט געזען ַאלץ װָאס גָאט הָאט געטָאן ֿפַאר אַײערע אױגן אין 
און צו זַײן גַאנצן , און צו ַאלע זַײנע קנעכט, לַאנד ִמצַרִים צו ּפרעהן

יענע , די גרױסע ּפרוװּונגען װָאס דַײנע אױגן הָאבן געזען 2 ;לַאנד
 גָאט הָאט אַײך ניט געגעבן ַא  ָאבער3. גרױסע צײכנס און װּונדער

ביז אױף , און אױערן צו הערן, און אױגן צו זען, הַארץ צו ֿפַארשטײן
 און איך הָאב אַײך געֿפירט ֿפערציק יָאר דורכן 4. הַײנטיקן טָאג

, אַײערע קלײדער זַײנען ניט ָאּפגעטרָאגן געװָארן אױף אַײך; מדבר
ברױט  5. רן אױף דַײן ֿפוסאון דַײן שוך איז ניט ָאּפגעטרָאגן געװָא

און װַײן און געטרַאנק הָאט איר ניט , הָאט איר ניט געגעסן
 און 6. ּכדי איר זָאלט װיסן ַאז איך בין יהוה אַײער גָאט; געטרונקען

איז ַארױסגעגַאנגען , ַאז איר זַײט געקומען צו דעם דָאזיקן ָארט
ַאקעגן אונדז ,  בָשןאון עֹוג דער מלך ֿפון, ן דער מלך ֿפון חשבוןוסיח

און מיר הָאבן  7. און מיר הָאבן זײ געשלָאגן, אױף מלחמה
און הָאבן עס געגעבן ֿפַאר ַא נחלה צו די , צוגענומען זײער לַאנד

דרום  8. און צו דעם הַאלבן שֿבט מנשה, און צו די ָגדים, ראוֿבנים
ּכדי , ןאון זײ טָא, זָאלט איר היטן די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן בונד
  .איר זָאלט בַאגליקן אין ַאלץ װָאס איר װעט טָאן

  ִנָצֿבים 
, אַײערע הױּפטלַײט, איר שטײט הַײנט ַאלע ֿפַאר יהוה אַײער גָאט 9

ַאלע , און אַײערע אױֿפזעערס, אַײערע עלטסטע, אַײערע שֿבטים
און , אַײערע װַײבער,  אַײערע קלײנע קינדער10 ,מענער ֿפון יׂשראל



  דברים

  

עקער ביז דַײן צהֿפון דַײן הָאל,עמדער װָאס אין דַײן לַאגערדַײן ֿפר
 ַאז דו זָאלסט ַארַײנטרעטן אין דעם בונד ֿפון 11 ;װַאסערשעּפער

יהוה דַײן גָאט און אין זַײן שֿבועה װָאס יהוה דַײן גָאט שליסט מיט 
, ּכדי דיך אױֿפצושטעלן הַײנט ֿפַאר ַא ֿפָאלק צו אים 12 ;דיר הַײנט
און , ַאזױ װי ער הָאט דיר צוגעזָאגט, ָאל דיר זַײן צום גָאטאון ער ז

צו , צו ַאֿברהמען, ַאזױ װי ער הָאט געשװָארן צו דַײנע עלטערן
און ניט מיט אַײך ַאלײן שליס איך דעם  13. און צו יעקֿבן, יצחקן

נַײערט אי מיט דעם װָאס  14, דָאזיקע שֿבועה דָאזיקן בונד און די
אי מיט דעם , דז הַײנט ֿפַאר יהוה אונדזער גָאטשטײט דָא מיט אונ

װָארום איר װײסט װי  15. װָאס איז דָא ניט ֿפַארַאן מיט אונדז הַײנט
ר זַײנען דורכגעגַאנגען יאון װי מ, מיר זַײנען געזעסן אין לַאנד ִמצַרִים

און איר הָאט  16. צװישן די ֿפעלקער װָאס איר זַײט דורכגעגַאנגען
הָאלץ און , און זײערע ָאּפגעטער, מװערדיקײטןגעזען זײערע או

טָאמער איז דָא צװישן אַײך  17. װָאס בַײ זײ, זילבער און גָאלד, שטײן
װָאס זַײן ,  ַא שֿבטרָאדע, ָאדער ַא משּפחה, ָאדער ַא ֿפרױ, ַא מַאן

צו גײן דינען די ,  הַײנט ֿפון יהוה אונדזער גָאטּפהַארץ קערט זיך ָא
טָאמער איז ֿפַארַאן צװישן אַײך ַא װָארצל ;  ֿפעלקערגעטער ֿפון יענע

ַאז , און עס װעט זַײן 18; װָאס ֿפרוכּפערט ביטערקרױט און װערמוט
װעט ער זיך , ער װעט הערן די װערטער ֿפון דער דָאזיקער שֿבועה

איך  װען, ֿפריד װעט זַײן צו מיר: ַאזױ צו זָאגן, רימען אין זַײן הַארצן
 ּכדי – אַײנגעשּפַארטקײט ֿפון מַײן הַארצן װעל גײן אין דער

 –סערטע אין אײנעם מיטן דָארשטיקן עאונטערצוברענגען דָאס בַאװ
נַײערט דער צָארן ֿפון גָאט און , װעט אים גָאט ניט װעלן ֿפַארגעבן 19

און אױף , זַײן ֿפַארדרָאס װעט דענצמָאל ברענען אױף יענעם מַאן
 װָאס שטײט געשריבן אין דעם אים װעט הױערן די גַאנצע קללה

 .און גָאט װעט אױסמעקן זַײן נָאמען ֿפון אונטערן הימל, דָאזיקן בוך
 און גָאט װעט אים ָאּפשײדן צום בײזן ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון 20

ַאזױ װי ַאלע קללות ֿפון דעם בונד װָאס שטײט געשריבן אין , יׂשראל
, ער שּפעטערדיקער ָדור און ד21 .דעם דָאזיקן בוך ֿפון דער ּתֹורה

און דער ֿפרעמדער , אַײערע קינדער װָאס װעלן אױֿפשטײן נָאך אַײך
 װען זײ װעלן זען –: װעלן זָאגן, װָאס װעט קומען ֿפון ַא װַײטן לַאנד
און אירע קרענק מיט װָאס גָאט , די ּפלָאגן ֿפון דעם דָאזיקן לַאנד

איז , ֿפַארברענט, לץַאז שװעבל און זַא 22; הָאט עס קרַאנק געמַאכט
און ניט זי לָאזט ַארױס ַא , ניט זי װערט געזײט; איר גַאנצע ערד

ַאזױ װי די , און ניט עס װַאקסט אױף איר ַא שום גרָאז, שּפרָאצונג
װָאס גָאט , און צֿבֹוִיים, ַאדָמה, און ַעמֹוָרה, איבערקערעניש ֿפון סדֹום



  דברים

  

ל

װעלן  23 –זַײן גרימצָארן הָאט איבערגעקערט אין זַײן ּכעס און אין 
 הָאט גָאט געטָאן ַאזױ צו דעם דָאזיקן ָאסװ ֿפַאר: ַאלע ֿפעלקער זָאגן

 און מע װעט 24 ?װָאס איז דער דָאזיקער גרױסער גרימצָארן? לַאנד
װָאס זײ הָאבן ֿפַארלָאזן דעם בונד ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון  ֿפַאר: זָאגן

װען ער הָאט זײ , זײ געשלָאסןװָאס ער הָאט מיט , זײערע עלטערן
און זײ זענען געגַאנגען און הָאבן  25; ַרִיםצַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמ
געטער װָאס זײ , און זיך געבוקט צו זײ, געדינט ֿפרעמדע געטער
און  26. און װָאס ער הָאט זײ ניט אַײנגעטײלט, הָאבן זײ ניט געקענט

צו , דעם דָאזיקן לַאנדדער צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט אױף 
ברענגען דערױף די גַאנצע קללה װָאס שטײט געשריבן אין דעם 

 און גָאט הָאט זײ ַארױסגעריסן ֿפון זײער ערד מיט 27 .דָאזיקן בוך
און הָאט זײ , און מיט גרױס ּכעס, און מיט גרימצָארן, רוגזה

  . ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, ֿפַארװָארֿפן אין ַאן ַאנדער לַאנד

ָאבער דָאס , דָאס ֿפַארבָארגענע איז בַײ יהוה אונדזער גָאט 28
ַאנטּפלעקטע איז ֿפַאר אונדז און ֿפַאר אונדזערע קינדער אױף אײביק 

  .רטער ֿפון דער דָאזיקער ּתֹורה צו טָאן ַאלע װע–

   

דָאזיקע  ַאז עס װעלן קומען אױף דיר ַאלע די,  און עס װעט זַײן1
, װָאס איך הָאב געלײגט ֿפַאר דיר, י קללהדי ברכה און ד, זַאכן

צװישן די ַאלע ֿפעלקער װָאס , און װעסט דיר נעמען צום הַארצן
און װעסט זיך אומקערן  2, יהוה דַײן גָאט הָאט דיך ַאהין ֿפַארשטױסן

ַאזױ װי ַאלץ װָאס , און װעסט צוהערן צו זַײן ָקול, צו יהוה דַײן גָאט
, מיט דַײן גַאנצן הַארצן, און דַײנע קינדערדו , איך בַאֿפעל דיר הַײנט

װעט יהוה דַײן גָאט אומקערן דַײן  3, און מיט דַײן גַאנצער זעל
און װעט צוריק דיך , און ער װעט דיך דערבַארימען, געֿפַאנגענשַאֿפט

אַײנזַאמלען ֿפון ַאלע אומות װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיך ַאהין 
װעט , שטױסענע זָאלן זַײן אין עק הימל ַאז דַײנע ֿפַאר4 .צעשּפרײט

און װעט ֿפון דָארטן דיך , דיך יהוה דַײן גָאט ֿפון דָארטן אַײנזַאמלען
און יהוה דַײן גָאט װעט דיך ברענגען אין דעם לַאנד װָאס  5. נעמען

און ער װעט דיך , און װעסט עס ַארבן, דַײנע עלטערן הָאבן געַארבט
און יהוה דַײן גָאט  6.  ֿפון דַײנע עלטערןאון דיך מערן מײן, בַאגיטיקן

ליב צו , און דָאס הַארץ ֿפון דַײנע קינדער, װעט בַאשנַײדן דַײן הַארץ
און מיט דַײן גַאנצער , הָאבן יהוה דַײן גָאט מיט דַײן גַאנצן הַארצן



  דברים

  

 און יהוה דַײן גָאט װעט געבן ַאלע די 7. ּכדי זָאלסט לעבן, זעל
און אױף דַײנע ָׂשונאים װָאס הָאבן , נע ֿפַײנטדָאזיקע קללות אױף דַײ

און צוהערן צו דעם ָקול , און דו װעסט זיך אומקערן 8. דיך געיָאגט
 9 .און טָאן ַאלע זַײנע געבָאט װָאס איך געביט דיר הַײנט, ֿפון גָאט

 ֿפון טּוונגאון יהוה דַײן גָאט װעט דיר געבן ַא ֶשֿפע אין יעטװעדער 
אין דער ֿפרוכט ֿפון דַײן , דער ֿפרוכט ֿפון דַײן לַײבאין , דַײן הַאנט

װָארום גָאט װעט ; און אין דער ֿפרוכט ֿפון דַײן ערד צום גוטן, בהמה
ַאזױ װי ער הָאט זיך געֿפרײט , זיך װידער ֿפרײען מיט דיר צום גוטן

ַאז דו װעסט צוהערן צו דעם ָקול ֿפון יהוה  10; מיט דַײנע עלטערן
היטן זַײנע געבָאט און זַײנע געזעצן װָאס שטײען צו , דַײן גָאט

ַאז דו װעסט זיך ; געשריבן אין דעם דָאזיקן בוך ֿפון דער ּתֹורה
און מיט דַײן , אומקערן צו יהוה דַײן גָאט מיט דַײן גַאנצן הַארצן

ָארום דָאס דָאזיקע געבָאט װָאס איך געביט דיר װ 11. גַאנצער זעל
  . און דָאס איז ניט צו װַײט, רהױלן ֿפון דירדָאס איז ניט ֿפַא, הַײנט

װער װעט אונדז : ַאז דו זָאלסט זָאגן, ניט אױֿפן הימל איז דָאס 12
און עס אונדז לָאזן , ַארױֿפגײן אױֿפן הימל און עס נעמען ֿפַאר אונדז

און ניט ֿפון יענער זַײט ים איז  13? ּכדי מיר זָאלן עס טָאן, הערן
װער װעט אונדז ַאריבערגײן אױף יענער : זָאגןַאז דו זָאלסט , דָאס

ּכדי , און דָאס אונדז לָאזן הערן, און עס נעמען ֿפַאר אונדז, זַײט ים
, נַײערט זײער נָאנט איז דָאס װָארט צו דיר 14 ?מיר זָאלן עס טָאן

  . עס צו טָאן, און אין דַײן הַארצן, אין דַײן מױל

און טױט , יר לעבן און גוטסאיך הָאב הַײנט געלײגט ֿפַאר ד, זע 15
װָאס איך בַאֿפעל דיר הַײנט ליב צו הָאבן יהוה דַײן  16, און שלעכטס

און צו היטן זַײנע געבָאט און זַײנע , צו גײן אין זַײנע װעגן, גָאט
און יהוה , ּכדי זָאלסט לעבן און זיך מערן, חוקים און זַײנע געזעצן

עס , נד װָאס דו קומסט ַאהיןדַײן גָאט זָאל דיך בענטשן אין דעם לַא
און װעסט ניט ,  ָאבער ַאז דַײן הַארץ װעט זיך ָאּפקערן17. צו ַארבן
און װעסט זיך בוקן צו , און װעסט ַארָאּפגעֿפירט װערן, צוהערן

ַאז , זָאג איך אַײך הַײנט ָאן 18, און זײ דינען, ֿפרעמדע געטער
ָימים זַײן -ריךאיר װעט ניט ַמֲא ;אונטערגײן װעט איר אונטערגײן

זי , אױף דער ערד װָאס דו גײסט ַאריבער דעם ַירדן צו קומען ַאהין
לעבן : איך מַאך הַײנט עדות ַאקעגן אַײך הימל און ערד 19 .רבןאצו 

דרום , ַא ברכה און ַא קללה, און טױט הָאב איך געלײגט ֿפַאר אַײך
; ַײן זָאמעןדו און ד, ּכדי זָאלסט לעבן, זָאלסטו אױסװײלן דָאס לעבן

און זיך צו , צוצוהערן צו זַײן ָקול, ליב צו הָאבן יהוה דַײן גָאט 20



  דברים

  

לא

; ָימים-װָארום דָאס איז דַײן לעבן און דַײן ַאריכת, בַאהעֿפטן ָאן אים
ּכדי צו זיצן אױף דער ערד װָאס גָאט הָאט געשװָארן צו דַײנע 

  . געבןזײ צו, און צו יעקֿבן, צו יצחקן, צו ַאֿברהמען, עלטערן

  ַוֵיֶלְך
דָאזיקע  און הָאט גערעדט די,  און משה איז געגַאנגען1

ַא :  און ער הָאט צו זײ געזָאגט2 .װערטער צו גַאנץ יׂשראל
איך קען ניט ; מַאן ֿפון הונדערט און צװַאנציק יָאר בין איך הַײנט

װעסט : און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט; מער ַארױסגײן און ַארַײנגײן
ער גײט ַאריבער , יהוה דַײן גָאט 3. ריבערגײן דעם דָאזיקן ַירדןניט ַא

, דָאזיקע ֿפעלקער ֿפון ֿפַאר דיר ער װעט ֿפַארטיליקן די; דיר ֿפַארױס
ַאזױ װי , ער גײט ַאריבער דיר ֿפַארױס, יהֹושוַע; און װעסט זײ ירשען
 און גָאט װעט טָאן צו זײ ַאזױ װי ער הָאט 4 .גָאט הָאט גערעדט

, און צו זײער לַאנד, די מלכים ֿפון ֶאמֹורי, ן און צו עֹוגוטָאן צו סיחגע
און גָאט װעט זײ איבערגעבן צו  5. װָאס ער הָאט זײ ֿפַארטיליקט

און איר װעט טָאן צו זײ ַאזױ װי ַאלדָאס געבָאט װָאס איך הָאב , אַײך
בן איר זָאלט ניט מֹורא הָא,  זַײט שטַארק און ֿפעסט6 .אַײך געבָאטן

ער איז דער װָאס , װָארום יהוה דַײן גָאט, און זיך ניט שרעקן ֿפַאר זײ
  . ער װעט דיך ניט ָאּפלָאזן און דיך ניט ֿפַארלָאזן; גײט מיט דיר

און ער הָאט צו אים געזָאגט ֿפַאר , און משה הָאט גערוֿפן יהֹושוען 7
דו װעסט װָארום , זַײ שטַארק און ֿפעסט: די אױגן ֿפון גַאנץ יׂשראל

קומען מיט דעם דָאזיקן ֿפָאלק אין דעם לַאנד װָאס גָאט הָאט 
און דו װעסט עס זײ מַאכן , געשװָארן זײערע עלטערן זײ צו געבן

ער װעט זַײן ; ער איז דער װָאס גײט דיר ֿפַארױס, און גָאט 8. ַארבן
 זָאלסט ניט; ער װעט דיך ניט ָאּפלָאזן און דיך ניט ֿפַארלָאזן, מיט דיר

  . מֹורא הָאבן און ניט ַאנגסטן

און הָאט זי געגעבן , דָאזיקע ּתֹורה און משה הָאט אױֿפגעשריבן די 9
װָאס טרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאטס , די קינדער ֿפון ֵלִוי, צו די ּכֹהנים

און משה הָאט זײ  10. און צו ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל, בונד
אין דער צַײט ֿפון ,  ֿפון ַאלע זיבן יָארצום ָסוף: ַאזױ צו זָאגן, בַאֿפױלן

 װען גַאנץ 11, טוֿב ֿפון סוּכות-אין דעם ָיום, יטהשמדעם יָאר ֿפון 
אין דעם ָארט װָאס ער , יׂשראל קומט זיך װַײזן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט

דָאזיקע ּתֹורה ֿפַאר גַאנץ  ענען דיײזָאלסטו ל, װעט אױסדערװײלן



  דברים

  

די מענער און , זַאמל אַײן דָאס ֿפָאלק 12. יׂשראל אין זײערע אױערן
און דַײן ֿפרעמדן װָאס אין דַײנע , די װַײבער און די קלײנע קינדער

און מֹורא הָאבן , און ּכדי זײ זָאלן לערנען, ּכדי זײ זָאלן הערן, טױערן
און היטן צו טָאן ַאלע װערטער ֿפון דער , ֿפַאר יהוה אַײער גָאט

זָאלן , זײערע קינדער װָאס הָאבן ניט געװּוסטאון  13; דָאזיקער ּתֹורה
און לערנען מֹורא צו הָאבן ֿפַאר יהוה אַײער גָאט ַאלע טעג , הערן

װָאס איר לעבט אױף דער ערד װָאס איר גײט ַאריבער דעם ַירדן 
  . זי צו ַארבן, ַאהין

דַײנע טעג גענענען צום , זע: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 14
און איך , מֹועד-און שטעלט אַײך אין אֹוהל,  יהֹושועןרוף, שטַארבן

און הָאבן זיך , זַײנען געגַאנגען משה און יהֹושוַע. װעל אים בַאֿפעלן
 און גָאט הָאט זיך בַאװיזן אין געצעלט 15. מֹועד-געשטעלט אין אֹוהל
און דער װָאלקנזַײל איז געשטַאנען בַײם אַײנגַאנג , אין ַא װָאלקנזַײל

דו לײגסט זיך , זע: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 16. עצעלטֿפון ג
און דָאס דָאזיקע ֿפָאלק װעט אױֿפשטײן און זיך , מיט דַײנע עלטערן

ָאּפקערן נָאך די געטער ֿפון די ֿפרעמדע ֿפון דעם לַאנד װָאס ער קומט 
און ֿפַארשטערן מַײן בונד , און ער װעט מיך ֿפַארלָאזן, ַאהין צװישן זײ

און מַײן צָארן װעט גרימען  17. װָאס איך הָאב געשלָאסן מיט אים
און ֿפַארבָארגן , און איך װעל זײ ֿפַארלָאזן, אױף אים אין יענעם טָאג

און אים װעלן , און ער װעט זַײן צום ֿפַארצערן, מַײן ּפנים ֿפון זײ
ר ֿפַא: און ער װעט זָאגן אין יענעם טָאג, טרעֿפן בײזן ֿפיל און צרות

 הָאבן מיך געטרָאֿפן די, װַײל מַײן גָאט איז ניט צװישן מיר, װָאר
גן װעל איך ֿפַארבָארגן מַײן ּפנים אין ראון ֿפַארבָא 18. דָאזיקע בײזן
ַאז ער הָאט זיך , ֿפַאר ַאלעם בײזן װָאס ער הָאט געטָאן, יענעם טָאג

ס און ַאצונד שרַײבט אַײך אױף דָא 19. געקערט צו ֿפרעמדע געטער
טו עס ; און לערן עס אױס די קינדער ֿפון יׂשראל, דָאזיקע געזַאנג

ּכדי דָאס דָאזיקע געזַאנג זָאל מיר זַײן צום , ַארַײן אין זײער מױל
 ַאז איך װעל אים ברענגען אױף 20 .עדות קעגן די קינדער ֿפון יׂשראל

װָאס ֿפליסט , דער ערד װָאס איך הָאב צוגעשװָארן זײערע עלטערן
און , און ער װעט עסן און װערן זַאט און ֿפעט,  מילך און הָאניקמיט

און װעלן , און זײ װעלן זײ דינען, װעט זיך קערן צו ֿפרעמדע געטער
ַאז אים , איז 21, און ער װעט ֿפַארשטערן מַײן בונד, מיך ֿפַארַאכטן

װעלן טרעֿפן בײזן ֿפיל און צרות װעט דָאס דָאזיקע געזַאנג זיך 
ן אים אין ּפנים צום עדות װָארום עס װעט ניט ֿפַארגעסן ָאּפרוֿפ

װי ער , װַײל איך װײס זַײן ֶטֿבע; װערן ֿפון דעם מױל ֿפון זַײן זָאמען



  דברים

  

לב

נָאך אײדער איך הָאב אים געברַאכט אין דעם , בַאגײט זיך הַײנט
  . לַאנד װָאס איך הָאב צוגעשװָארן

ַאנג אין יענעם און משה הָאט אױֿפגעשריבן דָאס דָאזיקע געז 22
און ער  23. און הָאט עס אױסגעלערנט די קינדער ֿפון יׂשראל, טָאג

זַײ שטַארק : און הָאט געזָאגט, הָאט בַאֿפױלן יהֹושוַע דעם זון ֿפון נון
װָארום דו װעסט ברענגען די קינדער ֿפון יׂשראל אין דעם , און ֿפעסט

  . ל זַײן מיט דיראון איך װע, לַאנד װָאס איך הָאב זײ צוגעשװָארן

װי משה הָאט געענדיקט אױֿפשרַײבן די , און עס איז געװען 24
ַאזױ  25, ביז זײער ָסוף, װערטער ֿפון דער דָאזיקער ּתֹורה אין ַא בוך

, הָאט משה בַאֿפױלן די לִוִיים װָאס טרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד
און איר ,  ּתֹורהנעמט דָאס דָאזיקע בוך ֿפון דער 26: ַאזױ צו זָאגן

זָאלט עס ַאװעקלײגן בַײן זַײט ֿפון דעם ָארון ֿפון דעם בונד ֿפון יהוה 
װָארום  27. און עס זָאל דָארטן זַײן צום עדות קעגן דיר, אַײער גָאט

ַאז , הַײנט, זע; איך קען דַײן װידערשּפעניקײט און דַײן הַארטן נַאקן
דערשּפעניקער ַאקעגן זַײט איר געװען װי, איך לעב נָאך מיט אַײך

זַאמלט אַײן צו מיר ַאלע  28? און װי שױן נָאך מַײן טױט, גָאט
און איך װעל , און אַײערע אױֿפזעער, עלטסטע ֿפון אַײערע שֿבטים
און װעל מַאכן הימל , דָאזיקע װערטער רעדן אין זײערע אױערן די
עט ַאז ֿפַארדָארבן װ, װָארום איך װײס 29 .און ערד עדות קעגן זײ

און איר װעט זיך ָאּפקערן ֿפון , איר ֿפַארדָארבן װערן נָאך מַײן טױט
און אַײך װעט געשען בײז אין , דעם װעג װָאס איך הָאב אַײך בַאֿפױלן

װַײל איר װעט טָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן , ָסוף ֿפון די טעג
  . אים צו דערצערענען מיט דער טואונג ֿפון אַײערע הענט, ֿפון גָאט

און משה הָאט גערעדט אין די אױערן ֿפון דער גַאנצער  30
אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן געזַאנג ביז 

  .זײער ָסוף

  ַהֲאִזינו
  , און איך װעל רעדן,  ֿפַארנעמט איר הימלען1

  . און זָאל הערן די ערד די רײד ֿפון מַײן מױל
  , לערנונגזָאל טריֿפן װי רעגן מַײן  2

  ; זָאל רינען װי טױ מַײן װָארט



  דברים

  

  װי ַא גוסרעגן אױף גרָאז 
  . און װי שּפרײרעגן אױף קרַײטעכץ

  ; װָארום דעם נָאמען ֿפון יהוה װעל איך רוֿפן 3
  . גיט גרױסקײט צו אונדזער גָאט

  ,  זַײן װערק איז גַאנץ–דער ֿפעלז  4
  ; װַײל ַאלע זַײנע װעגן זַײנען רעכט

  , און ָאן אומרעכט,  געטרַײשַאֿפטַא גָאט ֿפון
  . גערעכט און רעכטֿפַארטיק איז ער

  ! נײן? איז ֿפון אים די ֿפַארדַארבונג 5
  ; זײערס איז דער ֿפעלער, זַײנע קינדער

  . ַא קרומער און ֿפַארדרײטער ָדור
  , װילט איר ַאזױ גָאט ֿפַארגעלטן 6

  ? געמײן און אומקלוג ֿפָאלק
  ? טער װָאס הָאט דיך געשַאֿפןאיז ער ניט דַײן ֿפָא

  ?  װָאס הָאט דיך געמַאכט און געֿפורעמט–ער 

  , געדענק די טעג ֿפון ֿפַארצַײטן 7
  , דֹורות די יָארן-בַאטרַאכט ֿפון דֹור
  , ער זָאל דיר דערצײלן, ֿפרעג דַײן ֿפָאטער

  . זײ זָאלן דיר זָאגן, דַײנע זקנים
  , אומותװען דער אױבערשטער הָאט בַאטײלט די  8

  , װען ער הָאט צעשײדט די קינדער ֿפון מענטשן
  , הָאט ער געשטעלט די געמַארקן ֿפון ֿפעלקער

  . לױט דער צָאל ֿפון די קינדער יׂשראלס 9
  , װָארום דער חלק ֿפון גָאט איז זַײן ֿפָאלק

  . יעקֿב דער טײל ֿפון זַײן נחלה 10
  , לַאנד-ער הָאט אים געֿפונען אין מדבר

  ,  װיסטן געװָאי ֿפון דער װילדערנישאון אין
  , אים אױֿפגעּפַאסט, אים ַארומגערינגלט

  . אים ָאּפגעהיט װי זַײן אױגַאּפל 11
  , װי ַאן ָאדלער װעקט זַײן נעסט
  , ֿפלַאטערט איבער זַײנע יונגע

  , שּפרײט זַײנע ֿפלעדערן און נעמט זײ
   –טרָאגט זײ אױף זַײן ֿפליגל 

  , ם געֿפירטהָאט יהוה ַאלײן אי 12
  . און ניט געװען מיט אים ַא ֿפרעמדער גָאט



  דברים

  

  , ער הָאט אים געזעצט אױף די הײכן ֿפון דער ערד 13
  ; און ער הָאט געגעסן די ֿפרוכטן ֿפון ֿפעלד

  , און ער הָאט אים געמַאכט זױגן הָאניק ֿפון ֿפעלז
  ; און אײל ֿפון קיזלשטײן

  , ָאףאון מילך ֿפון ש, שמַאנט ֿפון רינדער 14
  , מיט ֿפעטס ֿפון לעמער

  , און װידערס ֿפון בָשן און בעק
  ; מיט נירנֿפעטס ֿפון װײץ

  . מיקן װַײןשױאון ֿפון טרױבנבלוט טרינקסטו 

   –און ישורון איז ֿפעט געװָארן און הָאט געבריקעט  15
  ; ביסט גרָאב געװָארן, ביסט דיק, ביסט ֿפעט

  , ט אים בַאשַאֿפןאון ער הָאט ֿפַארלָאזט גָאט װָאס הָא
  . און געשענדט דעם ֿפעלז ֿפון זַײן הילף

  , זײ הָאבן אים דערצערנט מיט ֿפרעמדגעטער 16
  . מיט אומװערדיקײטן אים דערבײזערט

  , אומגעטער, זײ הָאבן געשלַאכט צו שדים 17
  , געטער װָאס זײ הָאבן זײ ניט געקענט

  , נַײע ָאקָארשט געקומענע
  . ָאבן זיך ֿפַאר זײ ניט געֿפָארכטװָאס אַײערע עלטערן ה

  , ָאן דעם ֿפעלז װָאס הָאט דיך געבָארן הָאסטו ניט געדַאכט 18
  . און ֿפַארגעסן דעם גָאט װָאס הָאט דיך געהַאט

  , און יהוה הָאט געזען און הָאט ֿפַארַאכט 19
  . איבער דער דערצערענונג ֿפון זַײנע זין און זַײנע טעכטער

  . איך װעל ֿפַארבָארגן מַײן ּפנים ֿפון זײ: עזָאגטאון ער הָאט ג 20
  ; איך װעל זען װָאס װעט זַײן זײער ָסוף
  , װָארום ַא ֿפַארקערטער ָדור זַײנען זײ

  . קינדער ָאן טרַײשַאֿפט אין זײ
  , זײ הָאבן מיך דערצערנט מיט ַאן אומגָאט 21

  , מיך דערבײזערט מיט זײערע נישטיקײטן
  , רענען מיט ַאן אומֿפָאלקאון איך װעל זײ דערצע

  . מיט ַא געמַײנער אומה װעל איך זײ דערבײזערן
  , װָארום ַא ֿפַײער איז ָאנגעצונדן אין מַײן נָאז 22

  , און עס ברענט ביז דער טיֿפער אונטערערד



  דברים

  

  , און ֿפַארצערט די ערד מיט איר געװעקס
  . און צעֿפלַאמט די גרונטֿפעסטן ֿפון די בערג

  , סלָאזן אױף זײ בײזןאיך װעל אױ 23
  : איך װעל מַײנע ֿפַײלן ֿפַארלענדן אױף זײ

  , און צערונג ֿפון היץ, דַארונג ֿפון הונגער 24
  ; און ביטערע ּפעסט

   :און דעם צָאן ֿפון חיות װעל איך שיקן אױף זײ
  . מיט גיֿפט ֿפון די שטױבקריכערס 25

  , דרױסן װעט ַאװעקנעמען די שװערד
  ; ן די אימהאון אין די קַאמער

  , ור אי די מײדלחאי דעם ב
  . דעם זױגעדיקן מיטן גרַײזגרָאען מַאן

  , איך װעל זײ ֿפַארלענדן: איך װָאלט געזָאגט 26
  ; איך װעל ֿפַארטיליקן ֿפון מענטשן זײער ֵזכר

  , װען איך ֿפָארכט ניט דעם ׂשֹונאס דערצערענונג 27
  ; זײערע ֿפַײנט זָאלן ניט אױסלײגן ֿפַאלש

  , אונדזער הַאנט איז דערהױבן:  זָאגןניט
  . און ניט יהוה הָאט דָאס ַאלצדינג געטָאן

  , װָארום ַא ֿפָאלק ָאן בַארָאט זַײנען זײ 28
  . און ניטָא קײן ֿפַארשטַאנדיקײט אין זײ

  , װָאלטן זײ דָאס בַאטרַאכט, ַאז זײ װָאלטן קלוג געװען 29
  : זײ װָאלטן בַאקלערט זײער ָסוף

  ,  אײנער יָאגן טױזנטװי קען 30
  , און צװײ ֿפַארטרַײבן צען טױזנט

  , װען ניט זײער ֿפעלז הָאט זײ איבערגעגעבן
  ? און יהוה הָאט זײ איבערגעענטֿפערט

  ; װָארום ניט װי אונדזער ֿפעלז איז זײער ֿפעלז 31
  . און מעגן אונדזערע ָׂשונאים ַאנטשײדן

  , ײער װַײנשטָאקװָארום ֿפון װַײנשטָאק ֿפון סדֹום איז ז 32
  ; און ֿפון די ֿפעלדער ֿפון ַעמֹוָרה

  , זײערע טרױבן זַײנען טרױבן ֿפון גיֿפט
  . ביטערע הענגלעך זַײנען בַײ זײ 33

  , סם ֿפון שלַאנגען איז זײער װַײן
  . און אומדערבַארימדיק ּפיּפערנָאטערגיֿפט



  דברים

  

  , דָאס איז בַאהַאלטן בַײ מיר, ֿפַאר װָאר 34
  ;  מַײנע שַאצקַאמערןתמעט איןחֿפַאר

  איך הַאלט נקמה און בַאצָאלונג  35
  ; ֿפַאר דער צַײט װען זײער ֿפוס װעט זיך אױסגליטשן

  , װָארום נָאנט איז דער טָאג ֿפון זײער ברָאך
  . און אַײליק קומט װָאס איז ָאנגעברײט ֿפַאר זײ

  , װָארום גָאט װעט זיך ָאננעמען ֿפַאר זַײן ֿפָאלק 36
  , נע קנעכט זיך דערבַארימעןאון אױף זַײ

  , װען ער זעט ַאז אױסגעגַאנגען איז די קרַאֿפט
  ; און קײן מוטערמענטש איז ניטָא 37

  , װּו זַײנען זײערע געטער: און מע זָאגט
  ? דער ֿפעלז װָאס זײ הָאבן זיך געשיצט אין אים

  , װָאס הָאבן דָאס ֿפעטס ֿפון זײערע שלַאכטָאּפֿפער געגעסן 38
  ? נקען דעם װַײן ֿפון זײער גיסָאּפֿפערגעטרו

  ; זָאלן זײ אוֿפשטײן און אַײך העלֿפן
  . זָאל ער זַײן איבער אַײך ַא ֿפַארבָארגעניש

  , איך בין דָאס, זעט ַאצונד ַאז איך 39
  ; און ניטָא קײן גָאט מיט מיר
  , איך טײט און מַאך לעבעדיק
  , איך ֿפַארװּונד און איך הײל

  . ַאנט איז ניטָא װער זָאל מציל זַײןאון ֿפון מַײן ה
  , װָארום איך הײב צום הימל מַײן הַאנט 40

  , ַאזױ װי איך לעב אײביק: און זָאג
  , װען איך שַארף דעם בליץ ֿפון מַײן שװערד 41

  , און מַײן הַאנט װעט צום משּפט זיך נעמען
  , װעל איך אומקערן נקמה צו מַײנע ֿפַײנט

  .  איך בַאצָאלןאון מַײנע ָׂשונאים װעל
  , איך װעל ָאנשיּכורן מַײנע ֿפַײלן מיט בלוט 42

   –און מַײן שװערד װעט זיך ָאנעסן מיט ֿפלײש 
  , מיט בלוט ֿפון דערשלָאגענע און געֿפַאנגענע
  . מיט די לַאנגהָאריקע קעּפ ֿפון דעם ֿפַײנט

  , זַײן ֿפָאלק, איר אומות, בַאזינגט 43
  , נע קנעכט װעט ער זיך נֹוקם זַײןװָארום ֿפַארן בלוט ֿפון זַײ

  , און נקמה װעט ער אומקערן צו זַײנע ֿפַײנט
  . און ֿפַארגיטיקן זַײן לַאנד און זַײן ֿפָאלק



  דברים

  

לג

און משה איז געקומען און הָאט גערעדט ַאלע װערטער ֿפון דעם  44
ער און יהֹושוַע דער זון ֿפון , דָאזיקן געזַאנג אין די אױערן ֿפון ֿפָאלק

דָאזיקע װערטער  און װי משה הָאט געענדיקט רעדן ַאלע די 45 .נון
לײגט צו אַײער הַארץ צו : ָאט ער צו זײ געזָאגטה 46, צו גַאנץ יׂשראל

ַאז איר זָאלט זײ בַאֿפעלן , ַאלע װערטער װָאס איך זָאג אַײך הַײנט ָאן
צו היטן צו טָאן ַאלע װערטער ֿפון דער דָאזיקער , צו אַײערע קינדער

נַײערט דָאס , װָארום דָאס איז ניט ַא הױל גערײד ֿפַאר אַײך 47. ֹורהּת
ָימים -און דורך דער דָאזיקער זַאך װעט איר ַמֲאריך, איז אַײער לעבן

זי צו , זַײן אױף דער ערד װָאס איר גײט ַאהין ַאריבער דעם ַירדן
  . ַארבן

,  משהןאון גָאט הָאט גערעדט אין דעם דָאזיקן אײגענעם טָאג צו 48
דעם בַארג , גײ ַארױף צו דעם דָאזיקן בַארג ַעֿברים 49: ַאזױ צו זָאגן

און קוק ָאן דָאס לַאנד , ֹוחװָאס ַאקעגן ירי, נֿבֹו װָאס אין לַאנד מֹוָאֿב
   .ּכַנַען װָאס איך גיב צו די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפַאר ַאן אײגנטום

און װער , הין ַארױף און שטַארב אױף דעם בַארג װָאס דו גײסט ַא50
ַאזױ װי דַײן ברודער ַאהרן איז , אַײנגעזַאמלט צו דַײן ֿפָאלק
און איז אַײנגעזַאמלט געװָארן צו זַײן , געשטָארבן אױֿפן בַארג הֹור

ֿפַאר װָאס איר הָאט געֿפעלשט ָאן מיר צװישן די קינדער  51. ֿפָאלק
ֿפַאר װָאס , ןידבר ִצאין מ, ָקֵדש-בַײם װַאסער ֿפון מריֿבת, ֿפון יׂשראל

נָאר  52. איר הָאט מיך ניט געהײליקט צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל
ָאבער קומען ַאהין װעסטו , ֿפון דער װַײטן װעסטו זען דָאס לַאנד

  . אין דעם לַאנד װָאס איך גיב צו די קינדער ֿפון יׂשראל, ניט

  ְוזֹאת ַהבָרָכה

 געטלעכער מַאן הָאט  און דָאס איז די ברכה װָאס משה דער1
און ער הָאט . געבענטשט די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפַאר זַײן טױט

  : געזָאגט

  , גָאט איז ֿפון סיַני געקומען 2
  ; און אױֿפגעשַײנט ֿפון ֵׂשִעיר אױף זײ

  , ער הָאט ַארױסגעשרַאלט ֿפון בַארג ּפָאָרן
  , און געקומען ֿפון די הײליקע צענטױזנטן

  .  הַאנט ַא ֿפַײערדיק געזעץ ֿפַאר זײאין זַײן רעכטער
  , דו ליבהָאבער ֿפון די שֿבטים, יָא



  דברים

  

  ; ַאלע זײערע הײליקע זַײנען בַײ דַײן הַאנט
  , און זײ ליגן צו דַײנע ֿפיס 3

  . זײ נעמען אױף דַײנע רײד
  , ַא ּתֹורה הָאט אונדז משה בַאֿפױלן” 4

  . “ַא ירושה ֿפַאר דער אַײנזַאמלונג ֿפון יעקֿב
  , און ַא מלך איז געװען אין ישורון 5

  ,  ֿפון ֿפָאלק הָאבן זיך ֿפַארזַאמלטּפװען די קע
  . אין אײנעם ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל

  , לעבן זָאל ראוֿבן און ניט שטַארבן 6
  . און זַײנע מענטשן זָאלן ניט זַײן געצײלטע

  : און ער הָאט געזָאגט; און דָאס אױף יהודה 7
  , עם ָקול ֿפון יהודהד, גָאט, הער צו

  ; סטו אים ברענגעןלאון צו זַײן ֿפָאלק זָא
  , זַײנע הענט זָאלן ֿפַאר אים שטרַײטן

  . און ַא הילף ֿפון זַײנע ֿפַײנט זָאלסטו זַײן

  : און אױף ֵלִוי הָאט ער געזָאגט 8
  , וּתומים צו דַײן ֿפרומען מַאן-דַײנע אורים

  , װטװָאס דו הָאסט אים אין ַמָסה געּפרּו
  ; אים געשטרָאֿפט ֿפַארן װַאסער ֿפון מריֿבה

  : װָאס הָאט געזָאגט אױף זַײן ֿפָאטער און אױף זַײן מוטער 9
  ; איך הָאב זײ ניט געזען

  , און הָאט זַײנע ברידער ניט דערקענט
  ; און זַײנע קינדער ניט געװָאלט װיסן
  , װָארום זײ הָאבן געהיט דַײן װָארט

  .  זײ געהַאלטןאון דַײן בונד הָאבן
  , זײ לערנען דַײנע געזעצן יעקֿבן 10

  ; און דַײן ּתֹורה יׂשראלן
  ,  װַײרױך אין דַײן נָאזטועןזײ 

  . און גַאנצָאּפֿפער אױף דַײן מזבח
  , זַײן ֿפַארמעג, גָאט, בענטש 11

  ; און דָאס װערק ֿפון זַײנע הענט זָאלסטו בַאװיליקן
  , צעהַאק די לענדן ֿפון זַײנע ֿפַײנט

  . ַאז זַײנע ָׂשונאים זָאלן ניט אױֿפשטײן



  דברים

  

  : אױף בנימין הָאט ער געזָאגט 12
  דער בַאליבטער ֿפון גָאט 

  ; װעט רוען בַײ אים אין זיכערקײט
  , ער בַאשירעמט אים ַא גַאנצן טָאג

  . און צװישן זַײנע ַאקסלען טוט ער רוען

  : און אױף יֹוסף הָאט ער געזָאגט 13
  , ט זָאל זַײן לַאנד זַײןגעבענטשט ֿפון גָא

  , מיט טױ, מיטן טַײערסטן ֿפון הימל
  ; און מיטן ּתָהום װָאס הױערט אונטן

  , און מיט טַײערסטע ֿפרוכטן ֿפון זון 14
  ; און מיט טַײערסטן געװעקס ֿפון לֿבנה

  , און מיטן בעסטן ֿפון די ַאלטע בערג 15
  ; און מיטן טַײערסטן ֿפון די אײביקע הײכן

  , מיטן טַײערסטן ֿפון דער ערד און איר ֿפולקײטאון  16
  . און בַאװיליקונג ֿפון דעם װָאס הָאט אין דָארן גערוט

  ,  ֿפון יֹוסףּפזָאל עס קומען אױֿפן קָא
  .  ֿפון דעם ֿפירשט ֿפון זַײנע ברידערּפאון אױֿפן שּפיץ קָא

  , ער הָאט ּפרַאכט, זַײן ערשטגעבָארענער ָאקס 17
  ; ן ַא װיזלטיר זַײנען זַײנע הערנעראון הערנער ֿפו

  , מיט זײ װעט ער שטױסן די ֿפעלקער
  ; די עקן ֿפון דער ערד מיטַאנַאנדער

  , און דָאס זַײנען די צענטױזנטן ֿפון אֿפרים
  . און דָאס זַײנען די טױזנטן ֿפון מנשה

  : און אױף זֿבולון הָאט ער געזָאגט 18
  , ןבַײ דַײן ַארױסגײ, זֿבולון, ֿפרײ זיך

  . אין דַײנע געצעלטן, און ִיׂשָׂשָכר
  , ֿפעלקער װעלן זיך טרעֿפן אױֿפן בַארג 19

  ; דָארט װעלן זײ שלַאכטן שלַאכטָאּפֿפער ֿפון גערעכטיקײט
  , װָארום די ֶשֿפע ֿפון ימען װעלן זײ זױגן
  . און די ֿפַארבָארגענע אֹוצרות ֿפון זַאמד

  : און אױף ָגד הָאט ער געזָאגט 20
  ! בט דער װָאס דערברײטערט ָגדגעלױ

  , ַאזױ װי ַא לײבינטע רוט ער



  דברים

  

  . און ֿפַארצוקט דעם ָארעם און דעם שַארבן
  , און ער הָאט אױסגעקוקט דָאס ערשטע ֿפַאר זיך 21

  . לטןַאװַײל דָארט איז דער חלק ֿפַאר ַא הערשער בַאה
  ; ָאבער ער איז געקומען ֿפַארױס ֿפַארן ֿפָאלק

  , ֿפון גָאט הָאט ער געטָאןדי גערעכטיקײט 
  . אין אײנעם מיט יׂשראל, און זַײנע משּפטים

  :און אױף ָדן הָאט ער געזָאגט 22
  , ָדן איז ַא יונגער לײב

  . ער שּפרינגט ֿפון בָשן ַארױס

  : און אױף נֿפּתלי הָאט ער געזָאגט 23
  , זַאט מיט בַאװיליקונג, נֿפּתלי

   ,און ֿפול מיט דער ברכה ֿפון גָאט
  ! דער ים און דעם ָדרום טו ַארבן

  : און אױף ָאשר הָאט ער געזָאגט 24
  , געבענטשטער ֿפון ַאלע זין זָאל זַײן ָאשר
  , בַאליבט זָאל ער זַײן בַײ זַײנע ברידער

  . און בָאדן אין אײל זַײן ֿפוס
  , אַײזן און קוּפער דַײנע ריגלען 25

  . און װי דַײנע טעג דַײן שטַארקײט

  ; ישורון,  ַאזַא װי גָאטניטָא 26
  , ער רַײט אױף די הימלען דיר צו הילף
  . און אין זַײן גרױסקײט אױף די װָאלקן

  , ַא בַאשיצונג איז דער אײביקער גָאט 27
  . און אונטן איז ער שטענדיקע ָארעמס

  , און ער הָאט ֿפַארטריבן דעם ֿפַײנט ֿפון ֿפַאר דיר
  ! ֿפַארטיליק: און געהײסן

  , ׂשראל רוט אין זיכערקײטאון י 28
  ,  דער קװַאל ֿפון יעקֿב–ָאּפגעזונדערט 

  ; אין ַא לַאנד ֿפון ּתֿבואה און װַײן
  . און זַײנע הימלען טריֿפן טױ

  ? װער איז דַײן גלַײכן, יׂשראל, יל דירוװ 29
   –ַא ֿפָאלק געהָאלֿפן דורך גָאט 



  דברים

  

לד

  , דעם שילד ֿפון דַײן הילף
  ! ד ֿפון דַײן גרױסקײטאון דעם װָאס איז די שװער

  , און דַײנע ֿפַײנט װעלן אַײנגײן ֿפַאר דיר
  . דו װעסט אױף זײערע הײכן טרעטןאון 

   

 און משה איז ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב צום 1
און גָאט ; ֹוחאױֿפן שּפיץ ּפסָגה װָאס ַאקעגן ירי, בַארג נֿבֹו

, און גַאנץ נֿפּתלי 2; נד ִגלָעד ביז ָדןהָאט אים געװיזן דָאס גַאנצע לַא
און דָאס גַאנצע לַאנד יהודה ביז , און דָאס לַאנד אֿפרים און מנשה

דעם , געגנט-]ַירדן[און די ,  און דעם ָדרום3 .דעם הינטערשטן ים
 און גָאט 4 .ביז צֹוַער, דער שטָאט ֿפון טײטלבײמער, ֹוחטָאל ֿפון ירי

ס איז דָאס לַאנד װָאס איך הָאב געשװָארן דָא: הָאט צו אים געזָאגט
צו דַײן זָאמען : ַאזױ צו זָאגן, און צו יעקֿבן, ןחקצו יצ, צו ַאֿברהמען

ָאבער , איך הָאב דיך געלָאזט זען מיט דַײנע אױגן. װעל איך עס געבן
  . ַאהין ַאריבערקומען װעסטו ניט

 אין לַאנד ,און משה דער קנעכט ֿפון גָאט איז דָארטן געשטָארבן 5
און מע הָאט אים בַאגרָאבן אין  6. לױט דעם מױל ֿפון גָאט, מֹוָאֿב
און קײן מענטש װײס ניט ; ּפעֹור- ַאקעגן בית, אין לַאנד מֹוָאֿב, טָאל

  . זַײן קֿבר ביז אױף הַײנטיקן טָאג

װען ער איז , און משה איז געװען הונדערט און צװַאנציק יָאר ַאלט 7
און זַײן ֿפרישקײט איז , ג איז ניט געװען טונקלזַײן אױ; געשטָארבן
  . ניט ַאװעק

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן בַאװײנט משהן אין די ּפלױנען ֿפון  8
ביז די טעג ֿפון טרױערגעװײן נָאך משהן הָאבן , מֹוָאֿב דרַײסיק טעג

  . זיך געענדיקט

ם גַײסט ֿפון און יהֹושוַע דער זון ֿפון נון איז געװען ֿפול מיט דע 9
און די ; װַײל משה הָאט ָאנגעלענט אױף אים זַײנע הענט, חכמה

און הָאבן געטָאן , קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך צוגעהערט צו אים
  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן



  דברים

  

און עס איז ניט אױֿפגעשטַאנען אין יׂשראל נָאך ַאזַא נֿביא װי  10
 אין 11 ;רקענט צו אים ּפנים ֶאל ּפניםװָאס גָאט הָאט זיך דע, משה

ַאלע צײכנס און װּונדער װָאס גָאט הָאט אים געשיקט טָאן אין לַאנד 
; און צו זַײן גַאנצן לַאנד, און צו ַאלע זַײנע קנעכט, צו ּפרעהן, ִמצַרִים

סער ױאון אין ַאלדער גר, און אין ַאלדער שטַארקער הַאנט 12
  . בַאװיזן ֿפַאר די אױגן ֿפון גַאנץ יׂשראלװָאס משה הָאט , ֿפָארכטיקײט
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