
  דברים

  

און  2.  צום ָסוף ֿפון ַאלע זיבן יָאר זָאלסטו מַאכן שמיטה1טו
ֹוֿב זָאל ח-יעטװעדער בעל: דָאס איז דער דין ֿפון שמיטה

ער זָאל ניט מָאנען ֿפון זַײן ; ט געליען זַײן חֿברָאּפלָאזן װָאס ער הָא
  . װען מע הָאט אױסגערוֿפן שמיטה צו גָאט, חֿבר און זַײן ברודער

ָאבער ֿפון װָאס דיר קומט בַײ , ֿפון דעם ֿפרעמדן מעגסטו מָאנען 3
 ֿפון דעסטװעגן װעט ניט זַײן 4 .דַײן חֿבר זָאלסטו ָאּפלָאזן דַײן הַאנט

װָארום בענטשן װעט דיך גָאט בענטשן אין דעם , ןויבַײ דיר ַאן אֿב
 אױב 5 ;עס צו ַארבן, לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא נחלה

צו היטן , נָאר צוהערן װעסטו צוהערן צו דעם ָקול ֿפון יהוה דַײן גָאט
 װָארום 6 .צו טָאן ַאלדָאס דָאזיקע געבָאט װָאס איך געביט דיר הַײנט

און , ן גָאט װעט דיך בענטשן ַאזױ װי ער הָאט דיר צוגעזָאגטיהוה דַײ
און , און דו ַאלײן װעסט ניט לַײען, װעסט ַאנטלַײען צו ֿפיל ֿפעלקער

און איבער דיר װעט מען , װעסט געװעלטיקן איבער ֿפיל ֿפעלקער
  . ניט געװעלטיקן

ן אי, אײנער ֿפון דַײנע ברידער, ַאז בַײ דיר װעט זַײן ַאן אביון 7
, אין דַײן לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר, אײנעם ֿפון דַײנע טױערן

און ניט צודריקן דַײן הַאנט ֿפַאר , זָאלסטו ניט הַארט מַאכן דַײן הַארץ
 נַײערט עֿפענען זָאלסטו אים עֿפענען דַײן 8. ןודַײן ברודער דעם אֿבי

ַאר זַײן און ַאנטלַײען זָאלסטו אים ַאנטלַײען גענוג ֿפ, הַאנט
עס זָאל ניט זַײן אין דַײן ,  היט דיך9 .בַאדערֿפעניש װָאס ער בַאדַארף

דָאס , דָאס זיבעטע יָאר: ַאזױ צו זָאגן, הַארצן ַא בײזער געדַאנקען
און דַײן אױג װעט זַײן שלעכט צו ; דערנענטערט זיך, יָאר ֿפון שמיטה

ער װעט רוֿפן און , און װעסט אים ניט געבן, דַײן ברודער דעם אביון
געבן זָאלסטו  10. און אױף דיר װעט זַײן ַא זינד, איבער דיר צו גָאט

, און דַײן הַארץ זָאל ניט ֿפַארדריסן װען דו גיסט אים, אים געבן
װָארום ֿפון װעגן דער דָאזיקער זַאך װעט דיך יהוה דַײן גָאט בענטשן 

. נט נעמט זיךאון אין ַאלץ צו װָאס דַײן הַא, אין ַאלץ װָאס דו טוסט
דרום בַאֿפעל ; װָארום עס װעט ניט אױסגײן ַאן אביון ֿפון לַאנד 11

עֿפענען זָאלסטו עֿפענען דַײן הַאנט צו דַײן : ַאזױ צו זָאגן, איך דיר
  . צו דַײן ָארעמאן און צו דַײן אביון אין דַײן לַאנד, ברודער

עט זיך ֿפַארקױֿפן װ, ָאדער ַא יִידישע ֿפרױ, ַא יִיד, ַאז דַײן ברודער 12
און אױֿפן זיבעטן זָאלסטו אים , זָאל ער דיר דינען זעקס יָאר, צו דיר

,  און ַאז דו לָאזט אים ַארױס ֿפרַײ ֿפון דיר13. ַארױסלָאזן ֿפרַײ ֿפון דיר
 בַאשענקען זָאלסטו 14 ;זָאלסטו אים ניט ַארױסלָאזן מיט לײדיקן



  דברים

  

טז

און ֿפון דַײן ,  דַײן שַײעראון ֿפון, אים בַאשענקען ֿפון דַײנע שָאף
דערֿפון , מיט װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיך געבענטשט; קעלטער

 און זָאלסט געדענקען ַאז ַא קנעכט ביסטו 15. זָאלסטו אים געבן
; און יהוה דַײן גָאט הָאט דיך אױסגעלַײזט, געװען אין לַאנד ִמצַרִים

ַאז ,  און עס װעט זַײן16. דָאזיקע זַאך דרום בַאֿפעל איך דיר הַײנט די
װַײל ער הָאט ; איך װיל ניט ַאװעקגײן ֿפון דיר: ער װעט זָאגן צו דיר

 זָאלסטו 17 ,װָארום אים איז גוט בַײ דיר, ליב דיך און דַײן הױזגעזינט
און ער זָאל , און דורכשטעכן זַײן אױער ביז אין טיר, נעמען ַאן ָאל

צו דַײן דינסט זָאלסטו טָאן און אױך ; דיר זַײן ַאן אײביקער קנעכט
װען דו לָאזט אים ,  עס זָאל ניט שװער זַײן אין דַײנע אױגן18. ַאזױ

װָארום טָאּפל װי ֿפַאר דעם לױן ֿפון ַא , ַארױס ֿפרַײ ֿפון דיר
און יהוה דַײן גָאט ; לױנַארבעטער הָאט ער דיר געדינט זעקס יָאר
  . װעט דיך בענטשן אין ַאלץ װָאס דו װעסט טָאן

יעטװעדער ערשטלינג ַא ָזכר װָאס װעט געבָארן װערן צװישן  19
זָאלסטו הײליקן צו יהוה דַײן , דַײנע רינדער און צװישן דַײנע שָאף

און ניט , זָאלסט ניט ַארבעטן מיט דעם בָכור ֿפון דַײנע ָאקסן; גָאט
ֿפַאר יהוה דַײן גָאט זָאלסטו אים  20. שערן דעם בָכור ֿפון דַײנע שָאף

דו , אין דעם ָארט װָאס גָאט װעט אױסדערװײלן, ן יָאר אין יָארעס
ַא ,  און אױב ער װעט זַײן מיט ַא מום21 .און דַײן הױזגעזינט

,  מיט װָאסער עס איז בײזן מום–ָאדער ַא בלינדער , הינקעדיקער
אין דַײנע טױערן  22. זָאלסטו אים ניט שלַאכטן צו יהוה דַײן גָאט

ַאזױ , ער אומרײנער אין אײנעם מיט דעם רײנעםד, זָאלסטו אים עסן
אױף ; נָאר זַײן בלוט זָאלסטו ניט עסן 23. װי ַא הירש און װי ַא הינד

  .דער ערד זָאלסטו עס אױסגיסן ַאזױ װי װַאסער

  

-און זָאלסט מַאכן דעם ָקרבן,  היט ָאּף דעם חֹודש ָאֿביֿב1
ֿב הָאט דיך װָארום אין חֹודש ָאֿבי, ּפסח צו יהוה דַײן גָאט

און  2. בַײ נַאכט, יהוה דַײן גָאט ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים
ֿפון שָאף ָאדער , ּפסח צו יהוה דַײן גָאט-זָאלסט שלַאכטן דעם ָקרבן

אין דעם ָארט װָאס גָאט װעט אױסדערװײלן צו מַאכן , ֿפון רינדער
זיבן טעג ;  זָאלסט ניט עסן דערבַײ חמץ3 .רוען זַײן נָאמען דָארטן

װָארום אין געאַײל , ברױט ֿפון נױט, זָאלסטו עסן דערבַײ מצות
ּכדי זָאלסט געדענקען דעם ; ביסטו ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאנד ִמצַרִים



  דברים

  

   .ַאלע טעג ֿפון דַײן לעבן, טָאג ֿפון דַײן ַארױסגײן ֿפון לַאנד ִמצַרִים
ן גַאנצן גֿבול  און עס זָאל ניט געזען װערן בַײ דיר זױערטײג אין דַײ4

און עס זָאל ניט איבערנעכטיקן ביז אין דער ֿפרי ֿפון דעם ; זיבן טעג
 טָארסט 5 .ֿפלײש װָאס דו װעסט שלַאכטן אין ָאװנט ֿפון ערשטן טָאג

ּפסח אין אײנעם ֿפון דַײנע טױערן װָאס יהוה -ניט שלַאכטן דעם ָקרבן
וה דַײן גָאט װעט נַײערט אין דעם ָארט װָאס יה 6. דַײן גָאט גיט דיר

דָארטן זָאלסטו , לן אױף צו מַאכן רוען זַײן נָאמעןײערװדאױס
אין דער , אין ָאװנט װי די זון גײט אונטער, ּפסח-שלַאכטן דעם ָקרבן

 און זָאלסט אים ברָאטן און 7. צַײט ֿפון דַײן ַארױסגײן ֿפון ִמצַרִים
און ; ײלןװעסן אין דעם ָארט װָאס יהוה דַײן גָאט װעט אים אױסדער

  . און גײן צו דַײנע געצעלטן, אין דער ֿפרי זָאלסטו זיך אומקערן
און אױֿפן זיבעטן טָאג זָאל זַײן ַא ,  זעקס טעג זָאלסטו עסן מצות8

זָאלסט ניט טָאן קײן ; הײליקע אַײנזַאמלונג צו יהוה דַײן גָאט
  . ַארבעט

ּפ ַא ֿפון װען מע לָאזט ַארָא; זיבן װָאכן זָאלסטו דיר צײלן 9
  . שנַײדמעסער אױף דער ּתֿבואה זָאלסטו ָאנהײבן צײלן זיבן װָאכן

װי , טוֿב ֿפון שֿבועות צו יהוה דַײן גָאט-און זָאלסט מַאכן דעם ָיום 10
לױט װי , װָאס דו װעסט געבן, נָאך דער ֿפרַײער גָאב ֿפון דַײן הַאנט

ן ֿפַאר יהוה  און זָאלסט זיך ֿפרײע11. יהוה דַײן גָאט װעט דיך בענטשן
און דַײן קנעכט און דַײן , און דַײן זון און דַײן טָאכטער, דו, דַײן גָאט
און , און דער ֿפרעמדער, און דער ֵלִוי װָאס אין דַײנע טױערן, דינסט

 אין דעם ָארט װָאס –װָאס צװישן דיר , און די ַאלמנה, דער יתום
.  נָאמען דָארטןיהוה דַײן גָאט װעט אױסדערװײלן צו מַאכן רוען זַײן

און , און זָאלסט געדענקען ַאז ַא קנעכט ביסטו געװען אין ִמצַרִים 12
  . דָאזיקע געזעצן זָאלסט ָאּפהיטן און טָאן די

װען דו , טוֿב ֿפון סוּכות זָאלסטו דיר מַאכן זיבן טעג-דעם ָיום 13
זיך און זָאלסט  14. זַאמלסט אַײן ֿפון דַײן שַײער און ֿפון דַײן קעלטער

און דַײן , און דַײן זון און דַײן טָאכטער, דו, טוֿב-ֿפרײען אין דַײן ָיום
און דער , און דער ֿפרעמדער, און דער ֵלִוי, קנעכט און דַײן דינסט

 זיבן טעג זָאלסטו 15. װָאס אין דַײנע טױערן, און די ַאלמנה, יתום
ט װעט טוֿב צו יהוה דַײן גָאט אין דעם ָארט װָאס גָא-הַאלטן ָיום

װָארום יהוה דַײן גָאט װעט דיך בענטשן אין דַײן ; אױסדערװײלן
און , און אין יעטװעדער טואונג ֿפון דַײנע הענט, גַאנצן אַײנקום

  . װעסט זַײן לױטער ֿפרײלעך



  דברים

  

יז

דרַײ מָאל אין יָאר זָאלן ַאלע דַײנע מַאנסּפַארשױנען זיך װַײזן ֿפַאר  16
אין דעם :  ער װעט אױסדערװײלןאין דעם ָארט װָאס, יהוה דַײן גָאט

און אין דעם , טוֿב ֿפון שֿבועות-און אין דעם ָיום, טוֿב ֿפון מצות-ָיום
; און מע זָאל זיך ניט װַײזן ֿפַאר גָאט מיט לײדיקן; טוֿב ֿפון סוּכות-ָיום
ברכה -װי נָאך דער מזל, איטלעכער לױט דער גָאב ֿפון זַײן הַאנט 17

  .ס ער הָאט דיר געגעבןװָא, ֿפון יהוה דַײן גָאט

  שֹוֿפִטים 
, ֿפזעער זָאלסטו דיר מַאכן אין ַאלע דַײנע טױערןאױריכטער און  18

און זײ זָאלן משּפטן ; לױט דַײנע שֿבטים, װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר
זָאלסט ניט ֿפַארדרײען ַא  19. דָאס ֿפָאלק מיט ַא גערעכטן משּפט

, און ניט נעמען שוחד, ּפניםזָאלסט ניט דערקענען קײן ; משּפט
און ֿפַארקרימט די , װָארום שוחד מַאכט בלינד די אױגן ֿפון קלוגע

נָאך גערעכטיקײט ,  גערעכטיקײטָאך נ20. װערטער ֿפון גערעכטע
ּכדי זָאלסט לעבן און ַארבן דָאס לַאנד װָאס יהוה , זָאלסטו זיך יָאגן
  . דַײן גָאט גיט דיר

נצן ַא געצנבױם ֿפון ַא שום הָאלץ לעבן דעם זָאלסט דיר ניט ֿפלַא 21
און זָאלסט  22. װָאס דו װעסט דיר מַאכן, מזבח ֿפון יהוה דַײן גָאט

  . יהוה דַײן גָאט הָאט ֿפַײנטװָאס, דיר ניט אױֿפשטעלן ַא זַײלשטײן

  

 זָאלסט ניט שלַאכטן צו יהוה דַײן גָאט ַאן ָאקס ָאדער ַא 1
; עּפעס ַא שלעכטע זַאך, ַא מוםשעּפס װָאס אין אים איז דָא 

  . װָארום ַאן אומװערדיקײט בַײ יהוה דַײן גָאט איז דָאס

אין אײנעם ֿפון דַײנע , ַאז עס װעט געֿפונען װערן צװישן דיר 2
ַא מַאן ָאדער ַא ֿפרױ װָאס װעט , טױערן װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר

, ָאטטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון יהוה דַײן ג
און ער װעט גײן און דינען ֿפרעמדע  3; איבערצוטרעטן זַײן בונד

, ָאדער צו דער לֿבנה, ָאדער צו דער זון, און זיך בוקן צו זײ, געטער
  ; װָאס איך הָאב ניט געהײסן, ָאדער צו דעם גַאנצן חיל ֿפון הימל

און װעסט גוט , און װעסט הערן, און עס װעט דיר דערצײלט װערן 4
 עדָאזיק די, ערשט די זַאך איז אמת ריכטיק, רשןאױסֿפָא


