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און ער זָאל זיך אומקערן צו זַײן ; און אום יֹובל זָאל עס ַארױסגײן
  . אײגנטום

װוינהױז אין ַא שטָאט מיט ַא  און ַאז ַא מַאן װעט ֿפַארקױֿפן ַא 29
זָאל זַײן אױסלײזרעכט זַײן ביז עס ענדיקט זיך דָאס יָאר ֿפון , מױער

ער  אױב ָאב30. זרעכטַא יָאר זָאל זַײן זַײן אױסלײ; גזַײן ֿפַארקױפונ
זט װערן ביז עס װערט פול דערױף ַא גַאנץ עס װעט ניט אױסגעלײ

בלַײבן , ָאס הָאט ַא מױערזָאל דָאס הױז װָאס אין דער שטָאט װ, יָאר
; דֹורות-אױף זַײנע דֹור, אױף אײביק בַײ דעם װָאס הָאט עס געקױֿפט

,  ָאבער די הַײזער ֿפון די דערֿפער31. עס זָאל ניט ַארױסגײן אום יֹובל
זָאלן צוגערעכנט װערן צום , װָאס הָאבן ניט קײן מױער רונד ַארום

און אום יֹובל זָאלן זײ , סלײזונגזײ זָאלן הָאבן ַאן אױ; ֿפעלד ֿפון לַאנד
די הַײזער ֿפון די שטעט ֿפון ,  און די שטעט ֿפון די לִוִיים32. ַארױסגײן

 און ַאז 33.  די לִוִיים הָאבן ַאן אײביק אױסלײזרעכט–זײער אײגנטום 
זָאל דָאס ֿפַארקױֿפטע הױז אין דער , מע װעט קױֿפן ֿפון די לִוִיים
װָארום די הַײזער ֿפון , רױסגײן אום יֹובלשטָאט ֿפון זַײן אײגנטום ַא

די שטעט ֿפון די לִוִיים דָאס איז זײער אײגנטום צװישן די קינדער 
 ָאבער דָאס ֿפעלד ֿפון דעם ֿפרַײען ּפלַאץ ַארום זײערע 34. ֿפון יׂשראל

װָארום ַאן אײביק אײגנטום איז , שטעט קען ניט ֿפַארקױֿפט װערן
  . דָאס זײ

און זַײן הַאנט װעט זַײן ,  ברודער װעט ָארים װערן און ַאז דַײן35
זָאלסטו אים אױֿפהַאלטן װי ַא ֿפרעמדן און , געפַאלן בַײ דיר
 זָאלסט ניט 36. ַאז ער זָאל קענען לעבן בַײ דיר, אַײנגעװַאנדערטן

און זָאלסט מֹורא הָאבן ֿפַאר דַײן , נעמען ֿפון אים צינזן ָאדער מערונג
 זָאלסט אים ניט 37. ודער זָאל קענען לעבן בַײ דירּכדי דַײן בר; גָאט

און דַײן עסנװַארג זָאלסטו ניט געבן אױף , געבן דַײן געלט אױף צינזן
 איך בין יהוה אַײער גָאט װָאס הָאב אַײך ַארױסגעצױגן 38. מערונג

אַײך צו זַײן צום , אַײך צו געבן דָאס לַאנד ּכַנַען, ֿפון לַאנד ִמצַרִים
  . גָאט

און װעט זיך , און ַאז דַײן ברודער װעט ָארים װערן בַײ דיר 39
זָאלסטו ניט ַארבעטן מיט אים ַאזױ װי מע ַארבעט , ֿפַארקױֿפן צו דיר
זָאל , געװַאנדערטערנאַײװי ַאן ,  װי ַא געדונגענער40. מיט ַא קנעכט
 41. ביז דעם יָאר ֿפון יֹובל זָאל ער דינען בַײ דיר; ער זַײן בַײ דיר

, ער און זַײנע קינדער מיט אים,  זָאל ער ַארױסגײן ֿפון דירצמָאלדענ
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און צו דעם אײגנטום ֿפון , און ער זָאל זיך אומקערן צו זַײן משּפחה
 װָארום מַײנע קנעכט זַײנען 42. זַײנע עלטערן זָאל ער זיך אומקערן

זײ טָארן ניט ; ב זײ ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִיםָאװָאס איך ה, זײ
 זָאלסט ניט 43. ֿפַארקױֿפט װערן װי מע ֿפַארקױֿפט ַא קנעכט

און זָאלסט מֹורא הָאבן , געװעלטיקן איבער אים מיט הַארטיקײט
װָאס װעלן זַײן בַײ ,  און דַײן קנעכט און דַײן דינסט44. ֿפַאר דַײן גָאט

ֿפון זײ זָאלט איר קױֿפן ַא ,  ֿפון די ֿפעלקער װָאס ַארום אַײך–דיר 
 און אױך ֿפון די קינדער ֿפון די 45.  ָאדער ַא דינסטקנעכט

ֿפון זײ קענט איר , אַײנגעװַאנדערטע װָאס הַאלטן זיך אױף בַײ אַײך
װָאס זײ הָאבן געבָארן , און ֿפון זײערע משּפחות װָאס בַײ אַײך, קױֿפן

 און איר 46. און זײ קענען אַײך װערן צום אײגנטום; אין אַײער לַאנד
צו ַארבן ֿפַאר ַאן , זן בירושה צו אַײערע קינדער נָאך אַײךקענט זײ לָא
ָאבער איבער ; אױף אײביק קענט איר ַארבעטן מיט זײ; אײגנטום

, אײנער איבערן ַאנדערן, די קינדער ֿפון יׂשראל, אַײערע ברידער
  . זָאלט איר ניט געװעלטיקן מיט הַארטיקײט

דעם אַײנגעװַאנדערטן  און ַאז די הַאנט ֿפון דעם ֿפרעמדן ָאדער 47
און דַײן ברודער װעט ָארים װערן , בַײ דיר װעט װערן ֿפַארמעגלעך

און װעט זיך ֿפַארקױֿפן צו דעם אַײנגעװַאנדערטן ֿפרעמדן , לעבן אים
,  קען ער48, ָאדער צו ַאן ָאּפשטַאם ֿפון ַא ֿפרעמדנס משּפחה, בַײ דיר

אײנער ֿפון ; ן אױסלײזונגהָאבן ַא, נָאכדעם װי ער הָאט זיך ֿפַארקױֿפט
ָאדער זַײן ,  ָאדער זַײן ֿפעטער49; זַײנע ברידער קען אים אױסלײזן
קרוב ֿפון זַײן -ָאדער עמיצער ַא לַײב, ֿפעטערס זון קען אים אױסלײזן
אױב זַײן הַאנט װערט , ָאדער; משּפחה קען אים אױסלײזן

 זיך  און ער זָאל50. קען ער זיך ַאלײן אױסלײזן, ֿפַארמעגלעך
ֿפון דעם יָאר װָאס ער הָאט זיך , אױסרעכענען מיט זַײן קױֿפער

און דָאס געלט ֿפון זַײן , ֿפט צו אים ביז דעם יָאר ֿפון יֹובליֿפַארקו
ַאזױ ; ֿפַארקױפונג זָאל אױסגעװָארֿפן װערן לױט דער צָאל ֿפון יָארן
ן בַײ װי די טעג ֿפון ַא געדונגענעם זָאל זַײן װָאס ער איז ָאּפגעװע

זָאל ער לױט זײ צוריקצָאלן ,  סַײ עס זַײנען נָאך דָא ֿפיל יָארן51. אים
 און סַײ עס זַײנען געבליבן 52, ֿפון זַײן קױפגעלט ֿפַאר זַײן אױסלײזונג

זָאל ער זיך מיט אים , װינציק יָארן ביז דעם יָאר ֿפון יֹובל
ר זַײן  זַײנע יָארן זָאל ער צוריקצָאלן ֿפַאנָאךװי ; אױסרעכענען
 ַאזױ װי ַא געדונגענער ֿפון יָאר צו יָאר זָאל ער זַײן 53. אױסלײזונג
ער זָאל ניט געװעלטיקן איבער אים מיט הַארטיקײט ֿפַאר ; בַײ אים

  און אױב ער װעט ניט אױסגעלײזט װערן אױף די54. דַײנע אױגן
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כו

ַײנע ער און ז, זָאל ער ַארױסגײן אין יָאר ֿפון יֹובל, דָאזיקע אֹוַפנים
 װָארום צו מיר זַײנען די קינדער ֿפון יׂשראל 55. קינדער מיט אים

װָאס איך הָאב זײ ַארױסגעצױגן ֿפון , מַײנע קנעכט זַײנען זײ; קנעכט
  . איך בין יהוה אַײער גָאט: לַאנד ִמצַרִים

   

און ַא געשניצטן געץ ,  איר זָאלט אַײך ניט מַאכן ָאּפגעטער1
און ַא , איר אַײך ניט אױֿפשטעלןאון ַא זַײלשטײן זָאלט 

זיך צו בוקן ֿפַאר , שטײנבילד זָאלט איר ניט שטעלן אין אַײער לַאנד
  . װָארום איך בין יהוה אַײער גָאט, אים

און ֿפַאר מַײן הײליקטום זָאלט איר ,  מַײנע שבתים זָאלט איר היטן2
  .איך בין יהוה: הָאבן ָאּפשַײ

  קֹוַתיֻחב
  און היטן מַײנע , ן מַײנע חוקים אױב איר װעט גײן אי3

, װעל איך געבן אַײערע רעגנס אין זײער צַײט 4, און זײ טָאן, געבָאט
און דער בױם ֿפון ֿפעלד װעט , און די ערד װעט געבן איר ּתבואה

,  און דרעשן װעט גרײכן בַײ אַײך ביז הַארבסטן5. געבן זַײן ֿפרוכט
און איר װעט עסן אַײער ; צַײט-און הַארבסטן װעט גרײכן ביז זריעה

 און איך 6. און זיצן אין זיכערקײט אין אַײער לַאנד, ברױט צו זַאט
און קײנער װעט , און איר װעט זיך לײגן, װעל געבן שלום אין לַאנד

און ַא , און איך װעל אױסרָאטן ַא בײזע חיה ֿפון לַאנד; ניט שרעקן
ר װעט נָאכיָאגן  און אי7. שװערד װעט ניט דורכגײן אין אַײער לַאנד

 און 8. און זײ װעלן פַאלן ֿפַאר אַײך דורכן שװערד, אַײערע פַײנט
און הונדערט ֿפון אַײך װעלן , פינף ֿפון אַײך װעלן נָאכיָאגן הונדערט

און אַײערע פַײנט װעלן פַאלן ֿפַאר אַײך דורכן , נָאכיָאגן צען טױזנט
 אַײך ֿפרוכּפערן און װעל, און איך װעל זיך קערן צו אַײך 9. שװערד

 און 10. און איך װעל אױֿפשטעלן מַײן בונד מיט אַײך, און אַײך מערן
און איר װעט ַארױסרַאמען , גָאר ַאלטע ּתבואה , איר װעט עסן ַאלטע

 און איך װעל מַאכן מַײן רואונג 11. די ַאלטע ֿפון װעגן דער נַײער
 און 12. דיקןאון מַײן זעל װעט אַײך ניט ֿפַאראומװער, צװישן אַײך

און איר , און װעל אַײך זַײן צום גָאט, איך װעל אומגײן צװישן אַײך
װָאס הָאב ,  איך בין יהוה אַײער גָאט13. װעט מיר זַײן צום ֿפָאלק


