
  דברים

  

ה

און ער איז אים ניט , טױטשלעגער װָאס הרגעט זַײן חֿבר ָאן ַא ּכיװן
ן ער װעט ַאנטלױֿפן ַאז װע; אײערנעכטן-געװען ַא ׂשֹונא ֿפון נעכטן

 בֶצר אין 43 :זָאל ער בלַײבן לעבן, דָאזיקע שטעט אין אײנער ֿפון די
, און רָאמֹות אין ִגלָעד, ֿפַאר די ראוֿבנים, אין דעם ֿפלַאכלַאנד, מדבר

  . ֿפַאר די מַנשים, און גֹוָלן אין בָשן, ֿפַאר די ָגדים

ֿפַאר די קינדער און דָאס איז די ּתֹורה װָאס משה הָאט געלײגט  44
דָאס זַײנען די ָאנזָאגן און די חוקים און די געזעצן װָאס ; ֿפון יׂשראל

װען זײ זַײנען  45, משה הָאט גערעדט צו די קינדער ֿפון יׂשראל
אין טָאל ַאקעגן , ױף יענער זַײט ַירדן א46 ;ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים

װָאס איז , ֿפון ֶאמֹורין דעם מלך ואין לַאנד ֿפון סיח, ּפעֹור-בית
דעם װָאס משה און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן , געזעסן אין חשבון

 און זײ הָאבן 47 ;װען זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים, געשלָאגן
 די –און דָאס לַאנד ֿפון עֹוג דעם מלך ֿפון בָשן , געַארבט זַײן לַאנד

; יענער זַײט ַירדן צו זונאױֿפגַאנג ֿפון ֶאמֹורי װָאס אױף כיםצװײ מל
 –און ביזן בַארג ׂשיאֹון , ֿפון ַערֹוֵער װָאס בַײם ברעג טָאל ַארנֹון 48

און דעם גַאנצן ּפלױן ֿפון יענער זַײט ַירדן צו  49 –רמֹון ֶחדָאס איז 
  .י ַארָאּפגַאנגען ֿפון ּפסָגהאונטער ד, און ביז דעם ים ֿפון ּפלױן, מזרח

   

און הָאט צו זײ ,  הָאט צונױֿפגערוֿפן גַאנץ יׂשראל און משה1
די חוקים און די געזעצן װָאס איך רעד , יׂשראל, הער: געזָאגט

און היטן זײ צו , און איר זָאלט זײ לערנען, הַײנט אין דַײנע אױערן
ן ַא בונד מיט אונדז אין ס יהוה אונדזער גָאט הָאט געשלָא2 .טָאן
ערע עלטערן הָאט גָאט געשלָאסן דעם ניט מיט אונדז 3. חֹוֵרֿב

ָאט די װָאס זַײנען דָא הַײנט , מיר, נַײערט מיט אונדז, דָאזיקן בונד
ּפנים ֶאל ּפנים הָאט גָאט גערעדט מיט אַײך אױֿפן  4. ַאלע לעבעדיקע

 איך בין געשטַאנען צװישן גָאט און צװישן 5 .ֿפון מיטן ֿפַײער, בַארג
 –; איבערצוגעבן דָאס װָארט ֿפון גָאטאַײך , אַײך אין יענער שעה

און איר זַײט ניט , װָארום איר הָאט מֹורא געהַאט ֿפַארן ֿפַײער
  :  ַאזױ צו זָאגן–ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג 

װָאס הָאב דיך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד , איך בין יהוה דַײן גָאט 6
  . ֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַאֿפט, ִמצַרִים

copyeditor
Line



  דברים

  

 זָאלסט דיר 8.  ניט הָאבן ַאנדערע געטער ֿפַאר מַײן ּפניםזָאלסט 7
, ֿפון װָאס אין הימל אױבן, ַא שום געשטַאלט, ניט מַאכן ַא געשניץ

ָאדער װָאס אין װַאסער אונטער , ָאדער װָאס אױף דער ערד אונטן
, און זָאלסט זײ ניט דינען, זָאלסט זיך ניט בוקן צו זײ 9. דער ערד

װָאס רעכן זיך ,  דַײן גָאט בין ַא צערנדיקער גָאטװָארום איך יהוה
און מיטן דריטן און , ֿפַאר דער זינד ֿפון די ֿפָאטערס מיט די קינדער
 און טו חסד מיטן 10 ,מיטן ֿפירטן ָדור ֿפון די װָאס הָאבן מיך ֿפַײנט
און ֿפון די װָאס היטן , טױזנטסטן גליד ֿפון די װָאס הָאבן מיך ליב

  . טמַײנע געבָא

זָאלסט ניט ַארױֿפברענגען דעם נָאמען ֿפון יהוה דַײן גָאט צום  11
װָארום יהוה שענקט ניט דעם װָאס ברענגט ַארױף זַײן , ֿפַאלשן

  . נָאמען צום ֿפַאלשן

ַאזױ װי יהוה דַײן , היט דעם טָאג ֿפון שבת אים צו הַאלטן הײליק 12
און טָאן , רבעטן זעקס טעג זָאלסטו ַא13 .גָאט הָאט דיר בַאֿפױלן

ָאבער דער זיבעטער טָאג איז שבת צו יהוה  14; ַאלע דַײנע מלָאכות
און דַײן , און דַײן זון, דו, זָאלסטו ניט טָאן קײן מלָאכה, דַײן גָאט
און דַײן , און דַײן ָאקס, און דַײן דינסט, און דַײן קנעכט, טָאכטער

ָאס אין דַײנע און דער ֿפרעמדער װ, און ַאלע דַײנע בהמות, אײזל
 און 15. ּכדי דַײן קנעכט און דַײן דינסט זָאלן רוען ַאזױ װי דו; טױערן

און , זָאלסט געדענקען ַאז ַא קנעכט ביסטו געװען אין לַאנד ִמצַרִים
יהוה דַײן גָאט הָאט דיך ַארױסגעצױגן ֿפון דָארטן מיט ַא שטַארקער 

ט יהוה דַײן דרום הָא; הַאנט און מיט ַאן אױסגעשטרעקטן ָארעם
  . גָאט דיר בַאֿפױלן צו מַאכן דעם טָאג ֿפון שבת

ַאזױ װי יהוה דַײן , הַאלט אין ּכֿבוד דַײן ֿפָאטער און דַײן מוטער 16
און ּכדי דיר , ּכדי דַײנע טעג זָאלן זיך לענגערן, גָאט הָאט דיר בַאֿפױלן

  .אױף דער ערד װָאס יהוה דַײן גָאט גיט דיר, זָאל גוט זַײן

  . זָאלסט ניט הרגען 17
  . און זָאלסט ניט מזנה זַײן
  . און זָאלסט ניט גנֿבען

  . און זָאלסט ניט זָאגן אױף דַײן חֿבר ֿפַאלשע עדות



  דברים

  

און זָאלסט ניט בַאגערן , און זָאלסט ניט גלוסטן דַײן חֿברס װַײב 18
זַײן , ָאדער זַײן דינסט, ָאדער זַײן קנעכט, זַײן ֿפעלד, דַײן חֿברס הױז

  . ָאדער װָאס נָאר עס איז דַײן חֿברס, ָאדער זַײן אײזל, קסָא

דָאזיקע װערטער הָאט גָאט גערעדט צו אַײער גַאנצער  די 19
אױף ַא , און נעבל, װָאלקן, ֿפון מיטן ֿפַײער, ג אױֿפן בַארגנאַײנזַאמלו
און ער הָאט זײ אױֿפגעשריבן אױף צװײ ;  און ניט מער–הױכן ָקול 

  . און הָאט זײ מיר געגעבן, שטײנערנע לוחות

װי איר הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון מיטן דער , און עס איז געװען 20
ַאזױ הָאט איר , און דער בַארג הָאט געברענט אין ֿפַײער, ֿפינצטערניש

און אַײערע , ַאלע הױּפטלַײט ֿפון אַײערע שֿבטים, גענענט צו מיר
יהוה אונדזער גָאט ,  זע:און איר הָאט צו מיר געזָאגט 21 ,עלטסטע

און מיר הָאבן , הָאט אונדז בַאװיזן זַײן ּפרַאכט און זַײן גרױסקײט
װי , הַײנטיקן טָאג הָאבן מיר געזען. געהערט זַײן ָקול ֿפון מיטן ֿפַײער

נָאך ,  און ַאצונד22 .גָאט רעדט מיט ַא מענטשן און ער בלַײבט לעבן
דָאזיקע גרױסע ֿפַײער װעט װָארום דָאס ? װָאס זָאלן מיר שטַארבן

אױב מיר הערן נָאך װַײטער דעם ָקול ֿפון יהוה ; אונדז ֿפַארצערן
װָארום װָאסער גָאר  23. װעלן מיר שטַארבן, אונדזער גָאט

װָאס הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון לעבעדיקן , בַאשעֿפעניש איז דָא
  ? ן לעבןאון איז געבליב, ַאזױ װי מיר, גָאט רעדן ֿפון מיטן ֿפַײער

און , און הער ַאלץ װָאס יהוה אונדזער גָאט װעט זָאגן, גענען דו 24
דו װעסט רעדן צו אונדז ַאלץ װָאס יהוה אונדזער גָאט װעט רעדן צו 

  . און מיר װעלן הערן און טָאן, דיר

װען איר , און גָאט הָאט צוגעהערט דעם ָקול ֿפון אַײערע װערטער 25
איך הָאב : גָאט הָאט צו מיר געזָאגטאון , הָאט גערעדט צו מיר

װָאס זײ , צוגעהערט דעם ָקול ֿפון די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק
. גוט איז ַאלץ װָאס זײ הָאבן גערעדט 26 ;הָאבן צו דיר גערעדט

מֹורא , הלװַאי זָאל בַײ זײ זַײן דָאס דָאזיקע הַארץ זײערס ַאלע טעג
ּכדי עס זָאל גוט ,  ַאלע מַײנע געבָאטאון צו היטן, צו הָאבן ֿפַאר מיר

קערט אַײך : גײ זָאג צו זײ 27. זַײן זײ און זײערע קינדער אױף אײביק
און איך װעל , און דו שטײ דָא מיט מיר 28. אום צו אַײערע געצעלטן

דיר זָאגן ַאלדָאס געבָאט און די חוקים און די געזעצן װָאס דו 
, ן אין דעם לַאנד װָאס איך גיב זײַאז זײ זָאלן טָא, זָאלסט זײ לערנען

און איר זָאלט היטן צו טָאן ַאזױ װי יהוה אַײער גָאט  29 .עס צו ַארבן



  דברים

  

ו

איר זָאלט אַײך ניט ָאּפקערן רעכטס ָאדער , הָאט אַײך בַאֿפױלן
אױף ַאלדעם װעג װָאס יהוה אַײער גָאט הָאט אַײך  30. לינקס

, און אַײך זָאל גוט זַײן,  לעבןּכדי איר זָאלט, זָאלט איר גײן, בַאֿפױלן
  .דעם לַאנד װָאס איר װעט ַארבןָימים זַײן אין -און איר זָאלט ַמֲאריך

  

װָאס , און די געזעצן, די חוקים,  און דָאס איז דָאס געבָאט1
אױף צו טָאן אין , יהוה אַײער גָאט הָאט בַאֿפױלן אַײך צו לערנען

ּכדי זָאלסט  2 ;עס צו ַארבן, דעם לַאנד װָאס איר גײט ַאריבער ַאהין
צו היטן ַאלע זַײנע געזעצן און זַײנע , מֹורא הָאבן ֿפַאר יהוה דַײן גָאט
ַאלע , און דַײן זונס זון, און דַײן זון, דו, געבָאט װָאס איך געביט דיר

און  3 .און ּכדי דַײנע טעג זָאלן זיך לענגערן, טעג ֿפון דַײן לעבן
און , ּכדי דיר זָאל גוט זַײן,  היטן צו טָאןאון, יׂשראל, זָאלסט הערן

ַאזױ װי יהוה דער גָאט ֿפון דַײנע , ּכדי איר זָאלט אַײך מערן זײער
 ַא לַאנד װָאס ֿפליסט מיט מילך און –עלטערן הָאט דיר צוגעזָאגט 

  . הָאניק

 און זָאלסט 5 .יהוה איז אײנער, יהוה אונדזער גָאט: יׂשראל, הער 4
און מיט דַײן , דַײן גָאט מיט דַײן גַאנצן הַארצןליב הָאבן יהוה 

דָאזיקע װערטער   און די6 .חאון מיט דַײן גַאנצן ּכֹו, גַאנצער זעל
און זָאלסט  7; זָאלן זַײן אין דַײן הַארצן, װָאס איך בַאֿפעל דיר הַײנט
און זָאלסט רעדן ֿפון זײ װען דו זיצסט , זײ אַײנשַארֿפן דַײנע קינדער

און , און װען דו לײגסט זיך, און װען דו גײסט אין װעג, ױזאין דַײן ה
 און זָאלסט זײ ָאנבינדן ֿפַאר ַא צײכן אױף 8. װען דו שטײסט אױף

   .און זײ זָאלן זַײן ֿפַאר ַא שטערנבַאנד צװישן דַײנע אױגן, דַײן הַאנט
און ,  און זָאלסט זײ אױֿפשרַײבן אױף די בַײשטידלעך ֿפון דַײן הױז9

  . נע טױערןאױף דַײ

ַאז יהוה דַײן גָאט װעט דיך ברענגען אין דעם , און עס װעט זַײן 10
צו , צו ַאֿברהמען, לַאנד װָאס ער הָאט געשװָארן צו דַײנע עלטערן

װָאס ,  גרױסע און שײנע שטעט–דיר צו געבן , און צו יעקֿבן, יצחקן
ו הָאסט װָאס ד, טוֿב- און הַײזער ֿפול מיט ּכל11,דו הָאסט ניט געבױט

װָאס דו הָאסט ניט , און אױסגעהַאקטע ברונעמער, ניט ָאנגעֿפילט
װָאס דו הָאסט , װַײנגערטנער און אײלבערטגערטנער, אױסגעהַאקט
זָאלסט ,  היט דיך12 ,און דו װעסט עסן און זַאט זַײן, ניט געֿפלַאנצט



  דברים

  

װָאס הָאט דיך ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד , ניט ֿפַארגעסן ָאן יהוה
ֿפַאר יהוה דַײן גָאט  13. ֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַאֿפט, ַרִיםִמצ

און בַײ זַײן נָאמען , און אים זָאלסטו דינען, זָאלסטו מֹורא הָאבן
ֿפון די , איר זָאלט ניט גײן נָאך ֿפרעמדע געטער 14. זָאלסטו שװערן

 װָארום ַא צערנדיקער 15 ;געטער ֿפון די ֿפעלקער װָאס ַארום אַײך
טָאמער װעט גרימען דער צָארן ;  איז יהוה דַײן גָאט צװישן דירגָאט

און ער װעט דיך ֿפַארטיליקן ֿפון דעם , ֿפון יהוה דַײן גָאט אױף דיר
  . געזיכט ֿפון דער ערד

ַאזױ װי איר הָאט אים , איר זָאלט ניט ּפרּוװן יהוה אַײער גָאט 16
געבָאט ֿפון יהוה  היטן זָאלט איר היטן די 17. געּפרּוװט אין ַמָסה

װָאס ער הָאט דיר , און זַײנע ָאנזָאגן און זַײנע געזעצן, אַײער גָאט
 און זָאלסט טָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק און גוט אין די 18. בַאֿפױלן

און זָאלסט קומען און ַארבן , ּכדי דיר זָאל גוט זַײן, אױגן ֿפון גָאט
  , ן דַײנע עלטערןדָאס גוטע לַאנד װָאס גָאט הָאט צוגעשװָאר

ַאזױ װי גָאט , ַארױסשטױסנדיק ַאלע דַײנע ֿפַײנט ֿפון ֿפַאר דיר 19
  . הָאט גערעדט

װָאס : ַאזױ צו זָאגן, ַאז דַײן זון װעט דיך שּפעטער ַאהין ֿפרעגן 20
װָאס יהוה אונדזער , זַײנען דָאס ֿפַאר ָאנזָאגן און חוקים און געזעצן

קנעכט זַײנען : זָאלסטו זָאגן צו דַײן זון 21 ?גָאט הָאט אַײך בַאֿפױלן
און גָאט הָאט אונדז ַארױסגעצױגן , מיר געװען בַײ ּפרעהן אין ִמצַרִים

און גָאט הָאט געטָאן צײכנס  22. ֿפון ִמצַרִים מיט ַא שטַארקער הַאנט
אױף ּפרעהן און אױף זַײן , און גרױסע און בײזע װּונדער אין ִמצַרִים

און אונדז הָאט ער  23.  אונדזערע אױגןֿפַאר, גַאנצן הױז
אונדז צו געבן דָאס , ּכדי אונדז צו ברענגען, ַארױסגעצױגן ֿפון דָארטן

 און גָאט 24 .לַאנד װָאס ער הָאט צוגעשװָארן אונדזערע עלטערן
מֹורא צו הָאבן , דָאזיקע געזעצן הָאט אונדז בַאֿפױלן צו טָאן ַאלע די

ּכדי אונדז , די אונדז זָאל גוט זַײן ַאלע טעגּכ, ֿפַאר יהוה אונדזער גָאט
און ַא גערעכטיקײט װעט  25. ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, צו לָאזן לעבן

אױב מיר װעלן היטן צו , עס זַײן ֿפון אונדז ֿפַאר יהוה אונדזער גָאט
  . װי ער הָאט אונדז געבָאטןַאזױ, טָאן ַאלדָאס דָאזיקע געבָאט



  דברים

  

װעט דיך ברענגען אין דעם לַאנד װָאס דו  ַאז יהוה דַײן גָאט 1ז
און װעט ַארױסװַארֿפן ֿפון ֿפַאר דיר , עס צו ַארבן, קומסט ַאהין

און דעם , מֹוריֶאאון דעם , און דעם ִגרָגשי, דעם ִחּתי, ֿפיל ֿפעלקער
זיבן ֿפעלקער , און דעם יֿבוסי, ִויִחאון דעם , און דעם ּפִרזי, ּכַנֲעני

און יהוה דַײן גָאט װעט זײ  2; רע ֿפון דירגרעסערע און שטַארקע
זָאלסטו ֿפַארװיסטן זײ ; און װעסט זײ שלָאגן, איבערגעבן צו דיר

און זָאלסט זײ ניט , זָאלסט זײ ניט שליסן ַא בודן. ֿפַארװיסטן
דַײן טָאכטער ; ּתן זַײן מיט זײחאון זָאלסט זיך ניט מת 3. לַײטזעליקן

און זַײן טָאכטער זָאלסטו ניט נעמען , וןזזָאלסטו ניט געבן צו זַײן 
און ,  װָארום ער װעט ָאּפקערן דַײן זון ֿפון הינטער מיר4 .ֿפַאר דַײן זון

און דער צָארן ֿפון יהוה װעט גרימען , זײ װעלן דינען ֿפרעמדע געטער
נַײערט ַאזױ זָאלט איר  5. און ער װעט דיך גיך ֿפַארטיליקן, אױף אַײך

און זײערע , ות זָאלט איר אַײנװַארֿפןחבזײערע מז: טָאן צו זײ
און זײערע געצנבײמער זָאלט איר , זַײלשטײנער זָאלט איר צעברעכן

און זײערע געשניצטע בילדער זָאלט איר ֿפַארברענען אין , ָאּפהַאקן
דיך הָאט ;  װָארום ַא הײליק ֿפָאלק ביסטו בַײ יהוה דַײן גָאט6 .ֿפַײער

ֿפון , ים צו זַײן ֿפַאר ַאן אײגן ֿפָאלקיהוה דַײן גָאט אױסדערװײלט א
 ניט װַײל איר זַײט 7. ַאלע ֿפעלקער װָאס אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד

הָאט גָאט געגלוסט צו אַײך און אַײך , מער ֿפון ַאלע ֿפעלקער
. װָארום איר זַײט דָאס װינציקסטע ֿפון ַאלע ֿפעלקער; אױסדערװײלט

און װַײל ער היט די שֿבועה װָאס , נַײערט װַײל גָאט הָאט אַײך ליב 8
הָאט אַײך גָאט ַארױסגעצױגן , ער הָאט געשװָארן אַײערע עלטערן

זט ֿפון דעם הױז ֿפון ײאון הָאט דיך אױסגעל, מיט ַא שטַארקער הַאנט
 דרום 9 .ֿפון דער הַאנט ֿפון ּפרעה דעם מלך ֿפון ִמצַרִים, קנעכטשַאֿפט

דער געטרַײער גָאט , ער איז גָאט,  גָאטזָאלסטו װיסן זַײן ַאז יהוה דַײן
און צו , װָאס היט דעם בונד און די גענָאד צו די װָאס הָאבן אים ליב

און בַאצָאלט זַײנע  10, ביז טױזנט דֹורות, די װָאס היטן זַײנע געבָאט
ער לײגט ניט ָאּף זַײן ; זײ אונטערצוברענגען, ֿפַײנט אין זײער ּפנים

 דרום זָאלסטו היטן דָאס 11. ם בַאצָאלט ער איםאין זַײן ּפני, ֿפַײנט
געבָאט און די חוקים אונד די געזעצן װָאס איך בַאֿפעל דיר הַײנט זײ 

  .צו טָאן


