
  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



  דברים

  

די מענער און , זַאמל אַײן דָאס ֿפָאלק 12. יׂשראל אין זײערע אױערן
און דַײן ֿפרעמדן װָאס אין דַײנע , די װַײבער און די קלײנע קינדער

און מֹורא הָאבן , און ּכדי זײ זָאלן לערנען, ּכדי זײ זָאלן הערן, טױערן
און היטן צו טָאן ַאלע װערטער ֿפון דער , ֿפַאר יהוה אַײער גָאט

זָאלן , זײערע קינדער װָאס הָאבן ניט געװּוסטאון  13; דָאזיקער ּתֹורה
און לערנען מֹורא צו הָאבן ֿפַאר יהוה אַײער גָאט ַאלע טעג , הערן

װָאס איר לעבט אױף דער ערד װָאס איר גײט ַאריבער דעם ַירדן 
  . זי צו ַארבן, ַאהין

דַײנע טעג גענענען צום , זע: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 14
און איך , מֹועד-און שטעלט אַײך אין אֹוהל,  יהֹושועןרוף, שטַארבן

און הָאבן זיך , זַײנען געגַאנגען משה און יהֹושוַע. װעל אים בַאֿפעלן
 און גָאט הָאט זיך בַאװיזן אין געצעלט 15. מֹועד-געשטעלט אין אֹוהל
און דער װָאלקנזַײל איז געשטַאנען בַײם אַײנגַאנג , אין ַא װָאלקנזַײל

דו לײגסט זיך , זע: און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 16. עצעלטֿפון ג
און דָאס דָאזיקע ֿפָאלק װעט אױֿפשטײן און זיך , מיט דַײנע עלטערן

ָאּפקערן נָאך די געטער ֿפון די ֿפרעמדע ֿפון דעם לַאנד װָאס ער קומט 
און ֿפַארשטערן מַײן בונד , און ער װעט מיך ֿפַארלָאזן, ַאהין צװישן זײ

און מַײן צָארן װעט גרימען  17. װָאס איך הָאב געשלָאסן מיט אים
און ֿפַארבָארגן , און איך װעל זײ ֿפַארלָאזן, אױף אים אין יענעם טָאג

און אים װעלן , און ער װעט זַײן צום ֿפַארצערן, מַײן ּפנים ֿפון זײ
ר ֿפַא: און ער װעט זָאגן אין יענעם טָאג, טרעֿפן בײזן ֿפיל און צרות

 הָאבן מיך געטרָאֿפן די, װַײל מַײן גָאט איז ניט צװישן מיר, װָאר
גן װעל איך ֿפַארבָארגן מַײן ּפנים אין ראון ֿפַארבָא 18. דָאזיקע בײזן
ַאז ער הָאט זיך , ֿפַאר ַאלעם בײזן װָאס ער הָאט געטָאן, יענעם טָאג

ס און ַאצונד שרַײבט אַײך אױף דָא 19. געקערט צו ֿפרעמדע געטער
טו עס ; און לערן עס אױס די קינדער ֿפון יׂשראל, דָאזיקע געזַאנג

ּכדי דָאס דָאזיקע געזַאנג זָאל מיר זַײן צום , ַארַײן אין זײער מױל
 ַאז איך װעל אים ברענגען אױף 20 .עדות קעגן די קינדער ֿפון יׂשראל

װָאס ֿפליסט , דער ערד װָאס איך הָאב צוגעשװָארן זײערע עלטערן
און , און ער װעט עסן און װערן זַאט און ֿפעט,  מילך און הָאניקמיט

און װעלן , און זײ װעלן זײ דינען, װעט זיך קערן צו ֿפרעמדע געטער
ַאז אים , איז 21, און ער װעט ֿפַארשטערן מַײן בונד, מיך ֿפַארַאכטן

װעלן טרעֿפן בײזן ֿפיל און צרות װעט דָאס דָאזיקע געזַאנג זיך 
ן אים אין ּפנים צום עדות װָארום עס װעט ניט ֿפַארגעסן ָאּפרוֿפ

װי ער , װַײל איך װײס זַײן ֶטֿבע; װערן ֿפון דעם מױל ֿפון זַײן זָאמען



  דברים

  

לב

נָאך אײדער איך הָאב אים געברַאכט אין דעם , בַאגײט זיך הַײנט
  . לַאנד װָאס איך הָאב צוגעשװָארן

ַאנג אין יענעם און משה הָאט אױֿפגעשריבן דָאס דָאזיקע געז 22
און ער  23. און הָאט עס אױסגעלערנט די קינדער ֿפון יׂשראל, טָאג

זַײ שטַארק : און הָאט געזָאגט, הָאט בַאֿפױלן יהֹושוַע דעם זון ֿפון נון
װָארום דו װעסט ברענגען די קינדער ֿפון יׂשראל אין דעם , און ֿפעסט

  . ל זַײן מיט דיראון איך װע, לַאנד װָאס איך הָאב זײ צוגעשװָארן

װי משה הָאט געענדיקט אױֿפשרַײבן די , און עס איז געװען 24
ַאזױ  25, ביז זײער ָסוף, װערטער ֿפון דער דָאזיקער ּתֹורה אין ַא בוך

, הָאט משה בַאֿפױלן די לִוִיים װָאס טרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד
און איר ,  ּתֹורהנעמט דָאס דָאזיקע בוך ֿפון דער 26: ַאזױ צו זָאגן

זָאלט עס ַאװעקלײגן בַײן זַײט ֿפון דעם ָארון ֿפון דעם בונד ֿפון יהוה 
װָארום  27. און עס זָאל דָארטן זַײן צום עדות קעגן דיר, אַײער גָאט

ַאז , הַײנט, זע; איך קען דַײן װידערשּפעניקײט און דַײן הַארטן נַאקן
דערשּפעניקער ַאקעגן זַײט איר געװען װי, איך לעב נָאך מיט אַײך

זַאמלט אַײן צו מיר ַאלע  28? און װי שױן נָאך מַײן טױט, גָאט
און איך װעל , און אַײערע אױֿפזעער, עלטסטע ֿפון אַײערע שֿבטים
און װעל מַאכן הימל , דָאזיקע װערטער רעדן אין זײערע אױערן די
עט ַאז ֿפַארדָארבן װ, װָארום איך װײס 29 .און ערד עדות קעגן זײ

און איר װעט זיך ָאּפקערן ֿפון , איר ֿפַארדָארבן װערן נָאך מַײן טױט
און אַײך װעט געשען בײז אין , דעם װעג װָאס איך הָאב אַײך בַאֿפױלן

װַײל איר װעט טָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן , ָסוף ֿפון די טעג
  . אים צו דערצערענען מיט דער טואונג ֿפון אַײערע הענט, ֿפון גָאט

און משה הָאט גערעדט אין די אױערן ֿפון דער גַאנצער  30
אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן געזַאנג ביז 

  .זײער ָסוף

  ַהֲאִזינו
  , און איך װעל רעדן,  ֿפַארנעמט איר הימלען1

  . און זָאל הערן די ערד די רײד ֿפון מַײן מױל
  , לערנונגזָאל טריֿפן װי רעגן מַײן  2

  ; זָאל רינען װי טױ מַײן װָארט


