
  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
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  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


