
  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


