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 זַײן מיט געזַײערטן ברױט דָאס בלוט ֿפון מַײן ֿבזָאלסט ניט מקרי 18
טוֿב זָאל ניט -עטס ֿפון מַײן ָיוםֿפאון דָאס ָאּפֿפער; שלַאכטָאּפֿפער

  . איבערנעכטיקן ביז אין דער ֿפרי

 הױז ֿפון די ערשט ֿפריצַײטיקע ֿפון דַײן ערד זָאלסטו ברענגען אין 19
  . יהוה דַײן גָאט

  . זָאלסט ניט קָאכן ַא ציקעלע אין זַײן מוטערס מילך

און , דיך צו היטן אױֿפן װעג, איך שיק דיר ֿפַארױס ַא מלאך, זע 20
היט דיך  21. דיך צו ברענגען צו דעם ָארט װָאס איך הָאב ָאנגעברײט

, ניקן ָאן איםזָאלסט ניט װידערשּפע; און הער צו זַײן ָקול, ֿפַאר אים
װַײל מַײן נָאמען , װָארום ער װעט ניט ֿפַארגעבן אַײער ֿפַארברעך 22

און , ָאבער אױב צוהערן װעסטו צוהערן צו זַײן ָקול. איז אין אים
און , װעל איך ֿפַײנטן דַײנע ֿפַײנט, װעסט טָאן ַאלץ װָאס איך רעד

און , ַארױסװָארום מַײן מלאך װעט גײן דיר ֿפ 23. דריקן דַײנע דריקער
, און דעם ּפִרזי, און דעם ִחּתי, ער װעט דיך ברענגען צו דעם ֶאמֹורי

און איך װעל זײ ; וסיֿבאון דעם י, דעם חוי, און דעם ּכַנֲעני
און זָאלסט זײ , זָאלסט זיך ניט בוקן צו זײערע געטער 24. ֿפַארטיליקן
ַײערט נ; און זָאלסט ניט טָאן ַאזױ װי זײערע מעׂשים, ניט דינען

און צעברעכן זָאסלטו צעברעכן , צעשטערן זָאלסטו זײ צעשטערן
און , און איר זָאלט דינען יהוה אַײער גָאט 25. זײערע זַײלשטײנער

און איך װעל ָאּפטָאן ; ער װעט בענטשן דַײן ברױט און דַײן װַאסער
זַײן ַא ֿפַארװַארֿפערין  עס װעט ניט 26. קרַאנקשַאֿפט ֿפון צװישן דיר

די צָאל ֿפון דַײנע טעג װעל איך ; ער ַאן עקרה אין דַײן לַאנדָאד
און װעל , מַײן אימה װעל איך שיקן דיר ֿפַארױס 27. אױסֿפילן

און איך , ֿפַארטומלען ַאל דָאס ֿפָאלק װָאס דו װעסט קומען צװישן זײ
און איך װעל שיקן  28. װעל קערן ַאלע דַײנע ֿפַײנט מיטן נַאקן צו דיר

דעם , און זי װעט ֿפַארטרַײבן דעם חוי, ױס די הָארנביןדיר ֿפַאר
איך װעל זײ ניט ֿפַארטרַײבן  29. ֿפון ֿפַאר דיר, און דעם ִחּתי, ּכַנֲעני

טָאמער װעט דָאס לַאנד װערן ַא , ֿפון ֿפַאר דיר אין אײן יָאר
 30. װיסטעניש און עס װעט זיך מערן אױף דיר די חיה ֿפון ֿפעלד

ביז װַאנען , ז װעל איך זײ ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר דירביסלעכביסלעכװַײ
און איך װעל  31. און װעסט ַארבן דָאס לַאנד, דו װעסט זיך ֿפרוכּפערן

און , סוף און ביז דעם ים ֿפון די ּפִלשּתים-מַאכן דַײן געמַארק ֿפון ים
על געבן אין אַײער הַאנט די װװָארום איך ; ֿפון מדבר ביזן טַײך
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 32. און װעסט זײ ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר דיר, ֿפון לַאנד בַאװױנער
זײ זָאלן ניט זיצן  33. זָאלסט ניט שליסן ַא בונד זײ און זײערע געטער

ַאז דו , ּכדי זײ זָאלן דיך ניט מַאכן זינדיקן צו מיר, אין דַײן לַאנד
װָארום דָאס װעט דיר זַײן ֿפַאר ַא ; װעסט דינען זײערע געטער

  .שטרױכלונג

  

און , דו, גײ ַארױף צו גָאט:  און צו משהן הָאט ער געזָאגט1
און זיבעציק ֿפון די עלטסטע ֿפון , יהואֿבאון ַא, ֿבָנָד, ַאהרן

און משה ַאלײן זָאל  2. און איר זָאלט זיך בוקן ֿפון דער װַײטן, יׂשראל
און דָאס ֿפָאלק זָאל . ָאבער זײ זָאלן ניט גענענען; גענענען צו גָאט

  . יט ַארױֿפגײן מיט איםנ

און הָאט דערצײלט דעם ֿפָאלק ַאלע װערטער , איז משה געקומען 3
און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט געענטֿפערט ; און ַאלע געזעצן, ֿפון גָאט

ַאלע װערטער װָאס גָאט הָאט גערעדט : און געזָאגט, מיט אײן ָקול
  . װעלן מיר טָאן

און ער הָאט זיך ,  גָאטֿפון װערטער ַארשריבן ַאלעֿפאון משה הָאט  4
, און הָאט געבױט ַא מזבח אונטערן בַארג, עדערט אין דער ֿפריֿפגע

און  5. טים ֿפון יׂשראלֿבאון צװעלף זַײלשטײנער ַאקעגן די צװעלף ש
און זײ , ער הָאט געשיקט די יונגע לַײט ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

ר און געשלַאכט ָאקסן ֿפרידָאּפֿפער הָאבן אױֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפע
און , און משה הָאט גענומען העלֿפט ֿפון דעם בלוט 6. צו גָאט

ט ֿפון דעם בלוט הָאט ער ֿפאון העל, ַארַײנגעטָאן אין בעקנס
, און ער הָאט גענומען דָאס בוך ֿפון בונד 7. געשּפרענגט אױֿפן מזבח

ַאלץ :  זײ הָאבן געזָאגטאון; ענט אין די אױערן ֿפון ֿפָאלקײאון געל
און משה  8. װָאס גָאט הָאט גערעדט װעלן מיר טָאן און געהָארכן

און , און הָאט געשּפרענגט אױֿפן ֿפָאלק, הָאט גענומען דָאס בלוט
ָאט איז דָאס בלוט ֿפון דעם בונד װָאס גָאט הָאט : הָאט געזָאגט

  . דָאזיקע װערטער געשלָאסן מיט אַײך אױף ַאלע די

און זיבעציק ֿפון די , יהואֿבאון ַא, ֿבָנָד, און ַאהרן, און משה 9
הָאבן געזען  און זײ 10; זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען, עלטסטע ֿפון יׂשראל
יס איז געװען ַאזױ װי ַא ֿפאון אונטער זַײנע ; דעם גָאט ֿפון יׂשראל

און ַאזױ װי דער הימל ַאלײן אין , ֿפלַאסטערװערק ֿפון סַאּפירשטײן
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און אױף די ַאדללַײט ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל הָאט  11. לױטערקײט
און , און זײ הָאבן געזען גָאט; ער ניט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט

  . הָאבן געגעסן און געטרונקען

, קום ַארױף צו מיר אױֿפן בַארג: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 12
ות מיט דער חי שטײנערנע לואון איך װעל דיר געבן ד, דָארטןַײ און ז

  . ּתֹורה און דעם געבָאט װָאס איך הָאב אױֿפגעשריבן זײ צו לערנען

און משה איז , און זַײן בַאדינער יהֹושוַע, איז אױֿפגעשטַאנען משה 13
און צו די עלטסטע הָאט ער  14. ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג ֿפון גָאט

ַאנען מיר װעלן זיך אומקערן צו ביז װ, הַארט דָא אױף אונדז: געזָאגט
װער עס הָאט ַא משּפט ; ור מיט אַײךחאון ָאט זַײנען ַאהרן און . אַײך

  . זָאל גענענען צו זײ

און דער װָאלקן הָאט , און משה איז ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג 15
און די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט גערוט אױֿפן  16. צוגעדעקט דעם בַארג

און ; און דער װָאלקן הָאט אים אַײנגעדעקט זעקס טעג, יבַארג סיַנ
  . אױֿפן זיבעטן טָאג הָאט ער גערוֿפן צו משהן ֿפון װָאלקן

און דָאס אױסזען ֿפון גָאטס ּפרַאכט איז געװען ַאזױ װי ַא  17
ֿפַאר די אױגן ֿפון די קינדער , ֿפַארצערעדיק ֿפַײער אױֿפן שּפיץ בַארג

און , שה איז ַארַײנגעגַאנגען אין מיטן װָאלקןאון מ 18. ֿפון יׂשראל
ערציק טעג ֿפאון משה איז געװען אױֿפן בַארג ; איז ַארױף אױֿפן בַארג

  .ערציק נעכטֿפאון 

  ְּתרוָמה

רעד צו  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
זײ זָאלן נעמען ֿפַאר מיר ַאן , די קינדער ֿפון יׂשראל

,  ֿפון יעטװעדער מַאן װָאס זַײן הַארץ װעט אים בַאװיליקן;ָאּפשײדונג
און דָאס איז די ָאּפשײדונג װָאס  3 .זָאלט איר נעמען מַײן ָאּפשײדונג

און בלָאע  4; און קוּפער, און זילבער, גָאלד: איר זָאלט נעמען ֿפון זײ
 און 5 ;און ציגנהָאר, און לַײנען, און װערמילרױט, און ּפורּפל, װָאל

אײל  6; הָאלץ-און ִשטים, עלןֿפשַחאון ַּת, עלןֿפרױטגעֿפַארבטע װידער
און ֿפַאר , בׂשמים ֿפַאר דעם אײל ֿפון זַאלבונג, ֿפַאר דער לַײכטונג

און , ָאניקלשטײנער 7; דעם װַײרױך ֿפון שמעקעדיקע געװירצן


