
  דברים

  

כ

און זָאלסט אױסרַאמען אומשולדיק , דערבַארימען אױף אים
  . ּכדי דיר זָאל גוט זַײן,  בלוט ֿפון יׂשראל]ֿפַארגָאסן[

װָאס די , ון דַײן חֿברזָאלסט ניט ֿפַאררוקן דעם גרענעץ ֿפ 14
אין דַײן נחלה װָאס דו װעסט , ֿפריערדיקע הָאבן ָאּפגעגרענעצט

  . עס צו ַארבן, אין דעם לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר, ירשען

עס זָאל ניט אױֿפשטײן אײן עדות קעגן ַא מַאן װעגן ַא שום  15
נד װָאס ער  אין ַא שום זי–ֿפַארברעך ָאדער ַא שום ֿפַארזינדיקונג 

ָאדער דורך דעם , דורך דעם מױל ֿפון צװײ עדות; הָאט געזינדיקט
 ַאז עס װעט אױֿפשטײן 16. זָאל ַא זַאך בַאשטײן, מױל ֿפון דרַײ עדות

צו זָאגן אױף אים , ַאן אומגערעכטער עדות ַאקעגן ַא מַאן
 זָאלן די צװײ מענטשן װָאס הָאבן דעם 17 ,ֿפַארקערטע עדות

ֿפַאר די ּכֹהנים און די ריכטער װָאס , שטעלן ֿפַאר גָאטזיך , טַײשטר
 און אױב די ריכטער װעלן גוט 18. װעלן זַײן אין יענע טעג

ליגן הָאט ער , ערשט דער עדות איז ַא ֿפַאלשער עדות, אױסֿפָארשן
ַאזױ װי ער ,  זָאלט איר טָאן צו אים19 ,געזָאגט אױף זַײן ברודער

און זָאלסט אױסרַאמען דָאס ; זַײן ברודערהָאט געטרַאכט צו טָאן צו 
און די איבעריקע װעלן הערן און װעלן מֹורא  20. בײז ֿפון צװישן דיר

דָאזיקע שלעכטע זַאך  און װעלן מער ניט טָאן ַאזױ װי די, הָאבן
ַא נֿפש ֿפַאר : און דַײן אױג זָאל זיך ניט דערבַארימען 21. צװישן דיר

ַא הַאנט ֿפַאר ַא , ַא צָאן ֿפַאר ַא צָאן,  אױגַאן אױג ֿפַאר ַאן, ַא נֿפש
  .ַא ֿפוס ֿפַאר ַא ֿפוס, הַאנט

  

און ,  ַאז דו װעסט ַארױסגײן אױף מלחמה ַאקעגן דַײן ֿפַײנט1
זָאלסטו ניט , ֿפָאלק מער ֿפון דיר, װעסט זען ֿפערד און רַײטװעגן

ער װָאס ד, װָארום יהוה דַײן גָאט איז מיט דיר, מֹורא הָאבן ֿפַאר זײ
װי איר ,  און עס װעט זַײן2 .ַרִיםצהָאט דיך אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמ

און , ַאזױ זָאל גענענען דער ּכֹהן,  מלחמהרדערנענטערט זיך צו דע
איר גענענט , יׂשראל, הער: און זָאגן צו זײ 3, זָאל רעדן צום ֿפָאלק

 װערן זָאל ניט שלַאף, הַײנט אױף מלחמה ַאקעגן אַײערע ֿפַײנט
איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן און ניט אַײלן און זיך ניט ; אַײערע הַארץ
 װָארום יהוה אַײער גָאט איז דער װָאס גײט מיט 4 ;שרעקן ֿפַאר זײ

אַײך צו , ה צו הַאלטן ֿפַאר אַײך ַאקעגן אַײערע ֿפַײנטחממל, אַײך
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  דברים

  

איז : גןַאזױ צו זָא,  און די אױֿפזעער זָאלן רעדן צום ֿפָאלק5 .העלֿפן
און הָאט עס ניט , װער עמיצער דָא װָאס הָאט געבױט ַא נַײ הױז

טָאמער , זָאל ער גײן און זיך אומקערן צו זַײן הײם? בַאנַײט
  . און ַאן ַאנדער מַאן װעט עס בַאנַײען, שטַארבט ער אין מלחמה

, ָאדער איז װער עמיצער דָא װָאס הָאט געֿפלַאנצט ַא װַײנגָארטן 6
זָאל ער גײן און זיך אומקערן צו זַײן ?  אים ניט ָאנגעהױבןאון הָאט

און ַאן ַאנדער מַאן װעט עס , טָאמער שטַארבט ער אין מלחמה, הײם
, ָאדער איז װער עמיצער דָא װָאס הָאט ֿפַארקַנסט ַא װַײב 7. ָאנהײבן

, זָאל ער גײן און זיך אומקערן צו זַײן הײם? און הָאט זי ניט גענומען
. און ַאן ַאנדער מַאן װעט זי נעמען, שטַארבט ער אין מלחמהטָאמער 

איז װער : און זָאגן,  און די אױֿפזעער זָאלן װַײטער רעדן צום ֿפָאלק8
זָאל ער גײן און ? עמיצער דָא װָאס איז שרעקעדיק און װײכהַארציק

ּכדי דָאס הַארץ ֿפון זַײנע ברידער זָאל ניט , זיך אומקערן צו זַײן הײם
װי די אױֿפזעער ענדיקן , און עס װעט זַײן 9 .ן ַאזױ װי זַײן הַארץצעגײ

  . ֿפירער איבערן ֿפָאלק-ַאזױ זָאלן זײ אױֿפזעצן חיל, רעדן צום ֿפָאלק

, צו הַאלטן מלחמה אױף איר, ַאז דו װעסט גענענען צו ַא שטָאט 10
אױב זי װעט דיר , און עס װעט זַײן 11. זָאלסטו איר צורוֿפן שלום

װָאס , דָאס גַאנצע ֿפָאלק, איז, און װעט דיר עֿפענען, ערן שלוםענטֿפ
אױב  12. זָאל דיר װערן צו צינז און דיר דינען, געֿפינט זיך אין איר

און װעט מַאכן , ָאבער זי װעט ניט אַײנגײן אױף שלום מיט דיר
 און ַאז יהוה דַײן 13 ;זָאלסטו לעגערן אױף איר, מלחמה מיט דיר
זָאלסטו טײטן ַאלע אירע , געבן אין דַײן הַאנטגָאט װעט זי 

נָאר די װַײבער און די  14. מַאנסּפַארשױנען מיטן שַארף ֿפון שװערד
און ַאלץ װָאס װעט זַײן אין דער , און די בהמות, קלײנע קינדער

און זָאלסט עסן ; זָאלסטו רױבן ֿפַאר דיר, איר גַאנצן רױב, שטָאט
  . װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיר געגעבן, דעם רױב ֿפון דַײנע ֿפַײנט

, ַאזױ זָאלסטו טָאן צו ַאלע שטעט װָאס זַײנען זײער װַײט ֿפון דיר 15
ָאבער ֿפון  16. װָאס זײ זַײנען ניט ֿפון די שטעט ֿפון די היגע ֿפעלקער

װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר ֿפַאר ַא , די שטעט ֿפון די היגע אומות
 נַײערט ֿפַארװיסטן 17. ָאזן לעבן קײן ָאטעםזָאלסטו ניט ל, נחלה

און , דעם ּכַנֲעני, און דעם ֶאמֹורי, דעם ִחּתי: זָאלסטו זײ ֿפַארװיסטן
ַאזױ װי יהוה דַײן גָאט הָאט דיר , און דעם יֿבוסי, ִויִחדעם , דעם ּפִרזי
 ְּכדי זײ זָאלן אַײך ניט לערנען צו טָאן ַאזױ װי ַאלע 18 ;בַאֿפױלן

און , װערדיקײטן װָאס זײ הָאבן געטָאן צו זײערע געטערזײערע אומ
  . איר װעט זינדיקן צו יהוה אַײער גָאט



  דברים

  

כא

ַאז דו װעסט לעגערן אױף ַא שטָאט ֿפיל טעג צו הַאלטן מלחמה  19
זָאלסטו ניט צעשטערן אירע בײמער , ּכדי זי אַײנצונעמען, אױף איר

ָאבער זײ , עגסטוװַײל עסן ֿפון זײ מ; דורך אױֿפהײבן דערױף ַא הַאק
צו , װָארום איז דער בױם ֿפון ֿפעלד ַא מענטש; ָאּפהַאקן טָארסטו ניט

ַאז ער ,  בלױז ַא בױם װָאס דו װײסט20 ?זַײן אין בַאלעגערונג ֿפון דיר
און , אים מעגסטו צעשטערן און ָאּפהַאקן, איז ניט ַא בױם צו עסן

מיט דיר בױען בַאלַאגערװערק ַארום דער שטָאט װָאס הַאלט 
  .ביז איר נידערונג, מלחמה

  

,  ַאז ַא געהרגעטער װעט געֿפונען װערן ליגנדיק אין ֿפעלד1
און , אין דעם לַאנד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר עס צו ַארבן

זָאלן ַארױסגײן  2, עס איז ניט בַאװּוסט װער עס הָאט אים דערשלָאגן
ן ָאּפמעסטן ביז די און זײ זָאל, דַײנע עלטסטע און דַײנע ריכטער
די שטָאט :  און עס זָאל זַײן3 .שטעט װָאס ַארום דעם געהרגעטן

זָאלן די עלטסטע ֿפון יענער , סטע צום געהרגעטןטװָאס איז די נענ
װָאס מיט איר איז נָאך ניט געַארבעט , שטָאט נעמען ַא יונגע קו

טע ֿפון און די עלטס 4. װָאס הָאט נָאך ניט געצױגן ַא יָאך, געװָארן
װָאס , יענער שטָאט זָאלן ַארָאּפנידערן די יונגע קו צו ַא הַארטן טָאל

און זײ זָאלן ָאּפהַאקן דער ; װערט ניט בַאַארבעט און ניט בַאזײט
די קינדער ,  און די ּכֹהנים5 . דָארטן אין טָאלקיונגער קו דָאס געני

גָאט אױסדערװײלט װָארום זײ הָאט יהוה דַײן ; זָאלן גענענען, ֿפון ֵלִוי
און לױט , און צו בענטשן אין נָאמען ֿפון גָאט, אים צו טָאן דינסט

ט און יעטװעדער ַײזײער מױל זָאל זַײן בַײ יעטװעדער שטר
די נענטסטע צום ,  און ַאלע עלטסטע ֿפון יענער שטָאט6 .שעדיקונג
זָאלן װַאשן זײערע הענט איבער דער יונגער קו װָאס מע , געהרגעטן

 אױסרוֿפן ן און זײ זָאל7. ט איר ָאּפגעהַאקט דָאס געניק אין טָאלהָא
, אונדזערע הענט הָאבן ניט ֿפַארגָאסן דָאס דָאזיקע בלוט: און זָאגן

,  ֿפַארגיב דַײן ֿפָאלק יׂשראל8. און אונדזערע אױגן הָאבן ניט געזען
און לָאז ניט אומשולדיק , זטײהָאסט אױסגעל, גָאט, װָאס דו
און זײ זָאל ֿפַארגעבן װערן , סן בלוט צװישן דַײן ֿפָאלק יׂשראלֿפַארגָא

 בלוט ]ֿפַארגָאסן[ ַאזױ זָאלסטו אױסרַאמען אומשולדיק 9 .דָאס בלוט
אױב דו װילסט טָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די , ֿפון צװישן דיר
  . אױגן ֿפון גָאט


