
  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
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  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


