
  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
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  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


