
  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



  דברים

  

עקער ביז דַײן צהֿפון דַײן הָאל,עמדער װָאס אין דַײן לַאגערדַײן ֿפר
 ַאז דו זָאלסט ַארַײנטרעטן אין דעם בונד ֿפון 11 ;װַאסערשעּפער

יהוה דַײן גָאט און אין זַײן שֿבועה װָאס יהוה דַײן גָאט שליסט מיט 
, ּכדי דיך אױֿפצושטעלן הַײנט ֿפַאר ַא ֿפָאלק צו אים 12 ;דיר הַײנט
און , ַאזױ װי ער הָאט דיר צוגעזָאגט, ָאל דיר זַײן צום גָאטאון ער ז

צו , צו ַאֿברהמען, ַאזױ װי ער הָאט געשװָארן צו דַײנע עלטערן
און ניט מיט אַײך ַאלײן שליס איך דעם  13. און צו יעקֿבן, יצחקן

נַײערט אי מיט דעם װָאס  14, דָאזיקע שֿבועה דָאזיקן בונד און די
אי מיט דעם , דז הַײנט ֿפַאר יהוה אונדזער גָאטשטײט דָא מיט אונ

װָארום איר װײסט װי  15. װָאס איז דָא ניט ֿפַארַאן מיט אונדז הַײנט
ר זַײנען דורכגעגַאנגען יאון װי מ, מיר זַײנען געזעסן אין לַאנד ִמצַרִים

און איר הָאט  16. צװישן די ֿפעלקער װָאס איר זַײט דורכגעגַאנגען
הָאלץ און , און זײערע ָאּפגעטער, מװערדיקײטןגעזען זײערע או

טָאמער איז דָא צװישן אַײך  17. װָאס בַײ זײ, זילבער און גָאלד, שטײן
װָאס זַײן ,  ַא שֿבטרָאדע, ָאדער ַא משּפחה, ָאדער ַא ֿפרױ, ַא מַאן

צו גײן דינען די ,  הַײנט ֿפון יהוה אונדזער גָאטּפהַארץ קערט זיך ָא
טָאמער איז ֿפַארַאן צװישן אַײך ַא װָארצל ;  ֿפעלקערגעטער ֿפון יענע

ַאז , און עס װעט זַײן 18; װָאס ֿפרוכּפערט ביטערקרױט און װערמוט
װעט ער זיך , ער װעט הערן די װערטער ֿפון דער דָאזיקער שֿבועה

איך  װען, ֿפריד װעט זַײן צו מיר: ַאזױ צו זָאגן, רימען אין זַײן הַארצן
 ּכדי – אַײנגעשּפַארטקײט ֿפון מַײן הַארצן װעל גײן אין דער

 –סערטע אין אײנעם מיטן דָארשטיקן עאונטערצוברענגען דָאס בַאװ
נַײערט דער צָארן ֿפון גָאט און , װעט אים גָאט ניט װעלן ֿפַארגעבן 19

און אױף , זַײן ֿפַארדרָאס װעט דענצמָאל ברענען אױף יענעם מַאן
 װָאס שטײט געשריבן אין דעם אים װעט הױערן די גַאנצע קללה

 .און גָאט װעט אױסמעקן זַײן נָאמען ֿפון אונטערן הימל, דָאזיקן בוך
 און גָאט װעט אים ָאּפשײדן צום בײזן ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון 20

ַאזױ װי ַאלע קללות ֿפון דעם בונד װָאס שטײט געשריבן אין , יׂשראל
, ער שּפעטערדיקער ָדור און ד21 .דעם דָאזיקן בוך ֿפון דער ּתֹורה

און דער ֿפרעמדער , אַײערע קינדער װָאס װעלן אױֿפשטײן נָאך אַײך
 װען זײ װעלן זען –: װעלן זָאגן, װָאס װעט קומען ֿפון ַא װַײטן לַאנד
און אירע קרענק מיט װָאס גָאט , די ּפלָאגן ֿפון דעם דָאזיקן לַאנד

איז , ֿפַארברענט, לץַאז שװעבל און זַא 22; הָאט עס קרַאנק געמַאכט
און ניט זי לָאזט ַארױס ַא , ניט זי װערט געזײט; איר גַאנצע ערד

ַאזױ װי די , און ניט עס װַאקסט אױף איר ַא שום גרָאז, שּפרָאצונג
װָאס גָאט , און צֿבֹוִיים, ַאדָמה, און ַעמֹוָרה, איבערקערעניש ֿפון סדֹום



  דברים

  

ל

װעלן  23 –זַײן גרימצָארן הָאט איבערגעקערט אין זַײן ּכעס און אין 
 הָאט גָאט געטָאן ַאזױ צו דעם דָאזיקן ָאסװ ֿפַאר: ַאלע ֿפעלקער זָאגן

 און מע װעט 24 ?װָאס איז דער דָאזיקער גרױסער גרימצָארן? לַאנד
װָאס זײ הָאבן ֿפַארלָאזן דעם בונד ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון  ֿפַאר: זָאגן

װען ער הָאט זײ , זײ געשלָאסןװָאס ער הָאט מיט , זײערע עלטערן
און זײ זענען געגַאנגען און הָאבן  25; ַרִיםצַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמ
געטער װָאס זײ , און זיך געבוקט צו זײ, געדינט ֿפרעמדע געטער
און  26. און װָאס ער הָאט זײ ניט אַײנגעטײלט, הָאבן זײ ניט געקענט

צו , דעם דָאזיקן לַאנדדער צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט אױף 
ברענגען דערױף די גַאנצע קללה װָאס שטײט געשריבן אין דעם 

 און גָאט הָאט זײ ַארױסגעריסן ֿפון זײער ערד מיט 27 .דָאזיקן בוך
און הָאט זײ , און מיט גרױס ּכעס, און מיט גרימצָארן, רוגזה

  . ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, ֿפַארװָארֿפן אין ַאן ַאנדער לַאנד

ָאבער דָאס , דָאס ֿפַארבָארגענע איז בַײ יהוה אונדזער גָאט 28
ַאנטּפלעקטע איז ֿפַאר אונדז און ֿפַאר אונדזערע קינדער אױף אײביק 

  .רטער ֿפון דער דָאזיקער ּתֹורה צו טָאן ַאלע װע–

   

דָאזיקע  ַאז עס װעלן קומען אױף דיר ַאלע די,  און עס װעט זַײן1
, װָאס איך הָאב געלײגט ֿפַאר דיר, י קללהדי ברכה און ד, זַאכן

צװישן די ַאלע ֿפעלקער װָאס , און װעסט דיר נעמען צום הַארצן
און װעסט זיך אומקערן  2, יהוה דַײן גָאט הָאט דיך ַאהין ֿפַארשטױסן

ַאזױ װי ַאלץ װָאס , און װעסט צוהערן צו זַײן ָקול, צו יהוה דַײן גָאט
, מיט דַײן גַאנצן הַארצן, און דַײנע קינדערדו , איך בַאֿפעל דיר הַײנט

װעט יהוה דַײן גָאט אומקערן דַײן  3, און מיט דַײן גַאנצער זעל
און װעט צוריק דיך , און ער װעט דיך דערבַארימען, געֿפַאנגענשַאֿפט

אַײנזַאמלען ֿפון ַאלע אומות װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיך ַאהין 
װעט , שטױסענע זָאלן זַײן אין עק הימל ַאז דַײנע ֿפַאר4 .צעשּפרײט

און װעט ֿפון דָארטן דיך , דיך יהוה דַײן גָאט ֿפון דָארטן אַײנזַאמלען
און יהוה דַײן גָאט װעט דיך ברענגען אין דעם לַאנד װָאס  5. נעמען

און ער װעט דיך , און װעסט עס ַארבן, דַײנע עלטערן הָאבן געַארבט
און יהוה דַײן גָאט  6.  ֿפון דַײנע עלטערןאון דיך מערן מײן, בַאגיטיקן

ליב צו , און דָאס הַארץ ֿפון דַײנע קינדער, װעט בַאשנַײדן דַײן הַארץ
און מיט דַײן גַאנצער , הָאבן יהוה דַײן גָאט מיט דַײן גַאנצן הַארצן



  דברים

  

 און יהוה דַײן גָאט װעט געבן ַאלע די 7. ּכדי זָאלסט לעבן, זעל
און אױף דַײנע ָׂשונאים װָאס הָאבן , נע ֿפַײנטדָאזיקע קללות אױף דַײ

און צוהערן צו דעם ָקול , און דו װעסט זיך אומקערן 8. דיך געיָאגט
 9 .און טָאן ַאלע זַײנע געבָאט װָאס איך געביט דיר הַײנט, ֿפון גָאט

 ֿפון טּוונגאון יהוה דַײן גָאט װעט דיר געבן ַא ֶשֿפע אין יעטװעדער 
אין דער ֿפרוכט ֿפון דַײן , דער ֿפרוכט ֿפון דַײן לַײבאין , דַײן הַאנט

װָארום גָאט װעט ; און אין דער ֿפרוכט ֿפון דַײן ערד צום גוטן, בהמה
ַאזױ װי ער הָאט זיך געֿפרײט , זיך װידער ֿפרײען מיט דיר צום גוטן

ַאז דו װעסט צוהערן צו דעם ָקול ֿפון יהוה  10; מיט דַײנע עלטערן
היטן זַײנע געבָאט און זַײנע געזעצן װָאס שטײען צו , דַײן גָאט

ַאז דו װעסט זיך ; געשריבן אין דעם דָאזיקן בוך ֿפון דער ּתֹורה
און מיט דַײן , אומקערן צו יהוה דַײן גָאט מיט דַײן גַאנצן הַארצן

ָארום דָאס דָאזיקע געבָאט װָאס איך געביט דיר װ 11. גַאנצער זעל
  . און דָאס איז ניט צו װַײט, רהױלן ֿפון דירדָאס איז ניט ֿפַא, הַײנט

װער װעט אונדז : ַאז דו זָאלסט זָאגן, ניט אױֿפן הימל איז דָאס 12
און עס אונדז לָאזן , ַארױֿפגײן אױֿפן הימל און עס נעמען ֿפַאר אונדז

און ניט ֿפון יענער זַײט ים איז  13? ּכדי מיר זָאלן עס טָאן, הערן
װער װעט אונדז ַאריבערגײן אױף יענער : זָאגןַאז דו זָאלסט , דָאס

ּכדי , און דָאס אונדז לָאזן הערן, און עס נעמען ֿפַאר אונדז, זַײט ים
, נַײערט זײער נָאנט איז דָאס װָארט צו דיר 14 ?מיר זָאלן עס טָאן

  . עס צו טָאן, און אין דַײן הַארצן, אין דַײן מױל

און טױט , יר לעבן און גוטסאיך הָאב הַײנט געלײגט ֿפַאר ד, זע 15
װָאס איך בַאֿפעל דיר הַײנט ליב צו הָאבן יהוה דַײן  16, און שלעכטס

און צו היטן זַײנע געבָאט און זַײנע , צו גײן אין זַײנע װעגן, גָאט
און יהוה , ּכדי זָאלסט לעבן און זיך מערן, חוקים און זַײנע געזעצן

עס , נד װָאס דו קומסט ַאהיןדַײן גָאט זָאל דיך בענטשן אין דעם לַא
און װעסט ניט ,  ָאבער ַאז דַײן הַארץ װעט זיך ָאּפקערן17. צו ַארבן
און װעסט זיך בוקן צו , און װעסט ַארָאּפגעֿפירט װערן, צוהערן

ַאז , זָאג איך אַײך הַײנט ָאן 18, און זײ דינען, ֿפרעמדע געטער
ָימים זַײן -ריךאיר װעט ניט ַמֲא ;אונטערגײן װעט איר אונטערגײן

זי , אױף דער ערד װָאס דו גײסט ַאריבער דעם ַירדן צו קומען ַאהין
לעבן : איך מַאך הַײנט עדות ַאקעגן אַײך הימל און ערד 19 .רבןאצו 

דרום , ַא ברכה און ַא קללה, און טױט הָאב איך געלײגט ֿפַאר אַײך
; ַײן זָאמעןדו און ד, ּכדי זָאלסט לעבן, זָאלסטו אױסװײלן דָאס לעבן

און זיך צו , צוצוהערן צו זַײן ָקול, ליב צו הָאבן יהוה דַײן גָאט 20



  דברים

  

לא

; ָימים-װָארום דָאס איז דַײן לעבן און דַײן ַאריכת, בַאהעֿפטן ָאן אים
ּכדי צו זיצן אױף דער ערד װָאס גָאט הָאט געשװָארן צו דַײנע 

  . געבןזײ צו, און צו יעקֿבן, צו יצחקן, צו ַאֿברהמען, עלטערן

  ַוֵיֶלְך
דָאזיקע  און הָאט גערעדט די,  און משה איז געגַאנגען1

ַא :  און ער הָאט צו זײ געזָאגט2 .װערטער צו גַאנץ יׂשראל
איך קען ניט ; מַאן ֿפון הונדערט און צװַאנציק יָאר בין איך הַײנט

װעסט : און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט; מער ַארױסגײן און ַארַײנגײן
ער גײט ַאריבער , יהוה דַײן גָאט 3. ריבערגײן דעם דָאזיקן ַירדןניט ַא

, דָאזיקע ֿפעלקער ֿפון ֿפַאר דיר ער װעט ֿפַארטיליקן די; דיר ֿפַארױס
ַאזױ װי , ער גײט ַאריבער דיר ֿפַארױס, יהֹושוַע; און װעסט זײ ירשען
 און גָאט װעט טָאן צו זײ ַאזױ װי ער הָאט 4 .גָאט הָאט גערעדט

, און צו זײער לַאנד, די מלכים ֿפון ֶאמֹורי, ן און צו עֹוגוטָאן צו סיחגע
און גָאט װעט זײ איבערגעבן צו  5. װָאס ער הָאט זײ ֿפַארטיליקט

און איר װעט טָאן צו זײ ַאזױ װי ַאלדָאס געבָאט װָאס איך הָאב , אַײך
בן איר זָאלט ניט מֹורא הָא,  זַײט שטַארק און ֿפעסט6 .אַײך געבָאטן

ער איז דער װָאס , װָארום יהוה דַײן גָאט, און זיך ניט שרעקן ֿפַאר זײ
  . ער װעט דיך ניט ָאּפלָאזן און דיך ניט ֿפַארלָאזן; גײט מיט דיר

און ער הָאט צו אים געזָאגט ֿפַאר , און משה הָאט גערוֿפן יהֹושוען 7
דו װעסט װָארום , זַײ שטַארק און ֿפעסט: די אױגן ֿפון גַאנץ יׂשראל

קומען מיט דעם דָאזיקן ֿפָאלק אין דעם לַאנד װָאס גָאט הָאט 
און דו װעסט עס זײ מַאכן , געשװָארן זײערע עלטערן זײ צו געבן

ער װעט זַײן ; ער איז דער װָאס גײט דיר ֿפַארױס, און גָאט 8. ַארבן
 זָאלסט ניט; ער װעט דיך ניט ָאּפלָאזן און דיך ניט ֿפַארלָאזן, מיט דיר

  . מֹורא הָאבן און ניט ַאנגסטן

און הָאט זי געגעבן , דָאזיקע ּתֹורה און משה הָאט אױֿפגעשריבן די 9
װָאס טרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאטס , די קינדער ֿפון ֵלִוי, צו די ּכֹהנים

און משה הָאט זײ  10. און צו ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל, בונד
אין דער צַײט ֿפון ,  ֿפון ַאלע זיבן יָארצום ָסוף: ַאזױ צו זָאגן, בַאֿפױלן

 װען גַאנץ 11, טוֿב ֿפון סוּכות-אין דעם ָיום, יטהשמדעם יָאר ֿפון 
אין דעם ָארט װָאס ער , יׂשראל קומט זיך װַײזן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט

דָאזיקע ּתֹורה ֿפַאר גַאנץ  ענען דיײזָאלסטו ל, װעט אױסדערװײלן


