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, װען איך הָאב ַא שװערד אין דער הַאנט; ֿפון מירהָאסט געשּפעט 
עלין געזָאגט צו אײזהָאט די  30. װָאלט איך דיך ַאצונד געהרגעט

װָאס דו הָאסט געריטן אױף מיר , עליןאײזבין איך ניט דַײן : ָעמעןִבל
ינט נטלעך געװוױבין איך געװ? ָאגדַײן גַאנץ לעבן ביז הַײנטיקן ט

און גָאט הָאט  31. ןײנ:  הָאט ער געזָאגט?זױ צו טָאןגעװען דיר ַא
און ער הָאט דערזען דעם מלאך , ָעמעןִבלַאנטּפלעקט די אױגן ֿפון 
ין זַײן מיט זַײן שװערד ַארױסגעצױגן א, ֿפון גָאט שטײן אין װעג

און  32. און זיך געבוקט אױף זַײן ּפנים, גטהָאט ער זיך גענײ. הַאנט
װָאס הָאסטו  ֿפַאר: ם געזָאגטדער מלאך ֿפון גָאט הָאט צו אי

איך בין ַארױסגעגַאנגען , זע? עלין שױן דרַײ מָאלאײזגעשלָאגן דַײן 
 און די 33. װָארום דער װעג גײט מיר דערקעגן, ֿפַאר ַא שטער

ט ֿפַאר מיר די דרַײ נײגאון הָאט זיך ָאּפגע, עלין הָאט מיך געזעןאײז
װָאלט איך ַאצונד דיך , ון מירגט ֿפװען זי װָאלט זיך ניט ָאּפגענײ; מָאל

ָעם ִבל הָאט 34. און זי װָאלט איך געלָאזט לעבן, זיכער געהרגעט
װָארום איך , איך הָאב געזינדיקט: געזָאגט צו דעם מלאך ֿפון גָאט

און ; ַאז דו שטײסט מיר ַאנטקעגן אױֿפן װעג, הָאב ניט געװּוסט
. יך מיך אומקערןװעל א, ַאצונד אױב עס איז שלעכט אין דַײנע אױגן

גײ מיט די : ָעמעןִבלהָאט דער מלאך ֿפון גָאט געזָאגט צו  35
דָאס , ָאבער נָאר דָאס װָארט װָאס איך װעל רעדן צו דיר, מענטשן

  . ןָבָלקָעם געגַאנגען מיט די הַארן ֿפון ִבלאיז . זָאלסטו רעדן

און ער איז אים , ָעם קומטִבל הָאט געהערט ַאז ָבָלקאון  36
מֹוָאֿב װָאס בַײם געמַארק ֿפון -רױסגעגַאנגען ַאנטקעגן קײן ִעירַא

: ָעמעןִבל הָאט געזָאגט צו ָבָלק און 37. װָאס בַײם עק געמַארק, ַארנֹון
װָאס ביסטו  ֿפַאר? דיך צו רוֿפן, הָאב איך ניט שיקן געשיקט צו דיר

בין איך אין דער אמת ניט אימשטַאנד דיר ? ניט געקומען צו מיר
איך בין , זע: ןָבָלקָעם געזָאגט צו ִבל הָאט 38 ?ֿבוד ָאנצוטָאןּכ

דָאס װָארט ? צי קען איך גָאר עּפעס רעדן, ַאצונד; געקומען צו דיר
 און 39. דָאס װעל איך רעדן, װָאס גָאט װעט ַארַײנטָאן אין מַײן מױל

  און זײ זַײנען געקומען קײן , ןָבָלקָעם איז געגַאנגען מיט ִבל
און ,  הָאט געשלַאכט רינדער און שָאףָבָלק און 40. וצֹותח-ִקרַית

און עס  41. און צו די הַארן װָאס מיט אים, ָעמעןִבלהָאט געשיקט צו 
און הָאט אים , ָעמעןִבל גענומען ָבָלקהָאט , איז געװען אין דער ֿפרי
און ער הָאט ֿפון דָארטן געזען ַא טײל , בַעל-ַארױֿפגעֿפירט קײן במֹות

  .ון דעם ֿפָאלקֿפ
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און , ותחבױ מיר דָא זיבן מזב: ןָבָלקָעם געזָאגט צו ִבל הָאט 1גכ
 ָבָלקהָאט  2. גרײט מיר דָא צו זיבן ָאקסן און זיבן װידערס

ָעם הָאבן ִבל און ָבָלקאון , ָעם הָאט גערעדטִבלגעטָאן ַאזױ װי 
ם הָאט ָעִבל און 3. אױֿפגעברַאכט ַאן ָאקס און ַא װידער אױף ַא מזבח

; און איך װעל גײן, שטעל זיך בַײ דַײן ברַאנדָאּפֿפער: ןָבָלקגעזָאגט צו 
און װָאס ֿפַאר ַא זַאך ער , אֿפשר װעט זיך מיר גָאט טרעֿפן ַאנטקעגן

און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען . װעל איך דיר דערצײלן, װעט מיר װַײזן
און ; ָעמעןִבלַאר  און גָאט הָאט זיך געטרָאֿפן ֿפ4. אױף ַא הױכן ָארט

און , ות הָאב איך צוגעגרײטחדי זיבן מזב: ער הָאט צו אים געזָאגט
 הָאט גָאט 5. הָאב אױֿפגעברַאכט ַאן ָאקס און ַא װידער אױף ַא מזבח

קער זיך : און הָאט געזָאגט, ָעמס מױלִבלַארַײנגעטָאן ַא װָארט אין 
ער זיך אומגעקערט צו הָאט  6. און ַאזױ זָאלסטו רעדן, ןָבָלקאום צו 

ער און ַאלע הַארן ֿפון , ערשט ער שטײט בַײ זַײן ברַאנדָאּפֿפער, אים
  :און הָאט געזָאגט,  הָאט ער אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך7 .מֹוָאֿב

  , ָבָלקֿפון ַאָרם טוט מיך ֿפירן 
  : בערג דער מלך ֿפון מֹוָאֿב-ֿפון די מזרח

  , קום שילט מיר יעקֿבן
  . ןיׂשראל און קום ֿפלוך

  װי זָאל איך שילטן  8
  ? װעמען גָאט שילט ניט
  און װי זָאל איך ֿפלוכן 
  ? װעמען יהוה ֿפלוכט ניט

  , װָארום ֿפון שּפיץ ֿפון די ֿפעלזן זע איך אים 9
  . און ֿפון די הײכן קוק איך אים ָאן

  , ַא ֿפָאלק װָאס רוט בַאזונדער, זע
  . און רעכנט זיך ניט צװישן די אומות

  , װער הָאט געצײלט דעם שטױב ֿפון יעקֿב 10
  ? יׂשראלאון בַארעכנט דעם זָאמען ֿפון 

  , זָאל שטַארבן מַײן זעל דעם טױט ֿפון די רעכטֿפַארטיקע
  ! און זָאל מַײן ָסוף זַײן װי זַײנער

צו ? װָאס הָאסטו מיר געטָאן: ָעמעןִבל געזָאגט צו ָבָלקהָאט  11
ערשט גָאר בענטשן , איך דיך גענומעןשילטן מַײנע ָׂשונאים הָאב 

 ֿפַאר:  הָאט ער געענטֿפערט און הָאט געזָאגט12. הָאסטו געבענטשט
דָאס מוז איך היטן צו , דָאס װָאס גָאט טוט ַארַײן אין מַײן מױל, װָאר
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צו , איך בעט דיך, קום מיט מיר:  געזָאגט צו איםָבָלקהָאט  13. רעדן
בלױז ַא טײל ֿפון ; סט אים זען ֿפון דָארטןװָאס דו װע, ַאן ַאנדער ָארט
און שילט ; ָאבער אין גַאנצן װעסטו אים ניט זען, אים װעסטו זען

און ער הָאט אים גענומען צו דעם ֿפעלד  14. מיר אים ֿפון דָארטן
און , און ער הָאט געבױט זיבן מזבכות, צֹוֿפים אױֿפן שּפיץ ּפסָגה

 און ער הָאט 15. דער אױף ַא מזבחאױֿפגעברַאכט ַאן ָאקס און ַא װי
און איך װעל , שטעל זיך דָא בַײ דַײן ברַאנדָאּפֿפער: ןָבָלקגעזָאגט צו 

און , ָעמעןִבלהָאט גָאט זיך געטרָאֿפן ֿפַאר  16. גײן זיך טרעֿפן דָארטן
קער : און הָאט געזָאגט, ער הָאט ַארַײנגעטָאן ַא װָארט אין זַײן מױל

איז ער געקומען צו  17. און ַאזױ זָאלסטו רעדן, ןָבָלקזיך אום צו 
און די הַארן ֿפון מֹוָאֿב , ערשט ער שטײט בַײ זַײן ברַאנדָאּפֿפער, אים

? װָאס הָאט גָאט גערעדט:  הָאט צו אים געזָאגטָבָלקאון ; מיט אים
  :און הָאט געזָאגט, הָאט ער אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך 18

  , און הער, ָבָלק, שטײ אױף
  : זון ֿפון ִצּפֹור, ַארנעם צו מירֿפ

  , ער זָאל ליגן זָאגן, ניט ַא מַאן איז גָאט 19
  . ער זָאל חרטה הָאבן, ניט ַא מענטשנקינד

  ? װעט ער דען ניט טָאן, ַאז ער זָאגט
  ? װעט ער עס ניט מקיים זַײן, און ַאז ער רעדט

  , הָאב איך ֿפַארנומען» !בענטש«, זע 20
  . ן איך עס ניט ָאּפהַאלטןקע, און בענטשט ער

  , מע זעט ניט קײן אומרעכט אין יעקֿב 21
  . יׂשראלאון מע מערקט ניט קײן עװלה אין 

  , יהוה זַײן גָאט איז מיט אים
  .  איז אױף איםך ֿפון מלקײטדי לַײטזעלין או
  , גָאט ציט זײ ַארױס ֿפון ִמצַרִים 22

  . װי הערנער ֿפון ַא װיזלטיר איז ער אים
  , רום ניטָא קײן ּכישוף אין יעקֿבװָא 23

  . יׂשראלאון קײן װָארזָאגעניש אין 
  :  געזָאגטיׂשראלַאצונד װערט ֿפון יעקֿב און 
  ! װָאס גָאט הָאט אױֿפגעטָאן

  , נטעבי ֿפָאלק װָאס שטײט אױף װי ַא לײַא, זע 24
  ; באון הײבט זיך אױף װי ַא לײ

  , ער לײגט זיך ניט ביז ער עסט רױב
  .  ֿפון דערשלָאגענע טרינקט עראון בלוט
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כד

, ניט שילטן זָאלסטו אים שילטן: ָעמעןִבל געזָאגט צו ָבָלקהָאט  25
ָעם געענטֿפערט ִבלהָאט  26. און ניט בענטשן זָאלסטו אים בענטשן

ַאזױ צו , הָאב איך ניט גערעדט צו דיר: ןָבָלקאון הָאט געזָאגט צו 
 ָבָלקהָאט  27? װעל איך טָאןדָאס , ַאלץ װָאס גָאט װעט רעדן: זָאגן

איך װעל דיך נעמען צו ַאן , קום איך בעט דיך: ָעמעןִבלגעזָאגט צו 
און , ילגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון גָאטאֿפשר װעט װו; ַאנדער ָארט

 הָאט גענומען ָבָלק און 28. װעסט מיר אים שילטן ֿפון דָארטן
 29. אױף דער װיסטע ּפװָאס קוקט ַארָא, ָעמען צום שּפיץ ּפעֹורִבל

און גרײט , ותחבױ מיר דָא זיבן מזב: ןָבָלקָעם געזָאגט צו ִבלהָאט 
 הָאט געטָאן ָבָלק און 30. מיר דָא צו זיבן ָאקסן און זיבן װידערס

און ער הָאט אױֿפגעברַאכט ַאן ָאקס און , ָעם הָאט געזָאגטִבלַאזױ װי 
  . ַא װידער אױף ַא מזבח

  

ילגעֿפעלן אין די אױגן געזען ַאז עס איז װוִבלָעם הָאט  און 1
און ער איז ניט געגַאנגען ַאזױ , יׂשראלֿפון גָאט צו בענטשן 

נָאר ער הָאט , צײכנס- ַאנטקעגן ּכישוף, װי די ֿפריערדיקע מָאל
ָעם הָאט אױֿפגעהױבן זַײנע ִבל און 2. געקערט זַײן ּפנים צום מדבר

און דער גַײסט , ט זַײנע שֿבטים רוען לױיׂשראלאון הָאט געזען , אױגן
און ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן  3. ֿפון גָאט איז געקומען אױף אים

  :און הָאט געזָאגט, שּפרוך

  , ָעם דער זון ֿפון בעֹורִבלַאזױ רעדט 
  ; און ַאזױ רעדט דער מַאן מיטן ָאֿפענעם אױג

  , ַאזױ רעדט דער װָאס הערט גָאטס װערטער 4
  , ן ַשַדי טוט ער זעןונג ֿפועװָאס די ז
  : מיט אױגן ַאנטּפלעקטע, געֿפַאלן

  , יעקֿב, װי שײן זַײנען דַײנע געצעלטען 5
  ! יׂשראל, דַײנע װוינונגען

  , װי טײטלבײמער זַײנען זײ אױסגעשטרעקט 6
  , װי גערטנער בַײם טַײך

  , װי ַאלָאען װָאס גָאט הָאט געֿפלַאנצט
  . װי צעדערן בַײם װַאסער

  , ט רינען ֿפון זַײן צװַײגװַאסער װע 7



  במדבר

  

  ; און זַײן זָאמען װעט זַײן בַײ ֿפיל װַאסער
  , און העכער ֿפון ַאַגגן װעט זַײן זַײן מלך

  . און דערהױבן װעט זַײן זַײן מלוכה
  , גָאט ציט אים ַארױס ֿפון ִמצַרִים 8

  ; װי הערנער ֿפון ַא װיזלטיר איז ער אים
  , ֿפַײנטזַײנע , ערער װעט ֿפַארצערן די ֿפעלק

  ; נער צעקנַאקןאון זײערע בײ
  . און זַײנע ֿפַײלן װעלן דורכלעכערן

  , בער לײגט זיך װי ַא לײ, ער קניט 9
  ?  װער קען אים אױֿפרַײצן–ינטע באון װי ַא לײ

  , געבענטשט די װָאס בענטשן דיך
  ! און ֿפַארשָאלטן די װָאס שילטן דיך

און ער הָאט ַא , ָעמעןִבלף ן געגרימט אױָבָלקהָאט דער צָארן ֿפון  10
: ָעמעןִבל הָאט געזָאגט צו ָבָלקאון ; ּפַאטש געטָאן מיט זַײנע הענט

ערשט גָאר בענטשן , צו שילטן מַײנע ָׂשונאים הָאב איך דיך גערוֿפן
 און ַאצונד ַאנטלױף דיר אין 11. נטשט שױן דרַײ מָאלעהָאסטו געב
,  װעל איך דיר ָאנטָאןגרױס ּכֿבוד, איך הָאב געקלערט; דַײן הײם

ָעם געזָאגט צו ִבלהָאט  12. ערשט גָאט הָאט דיך ֿפַארמיטן ֿפון ּכֿבוד
װָאס דו הָאסט , יםחהָאב איך ניט גערעדט נָאך צו דַײנע שלו: ןָבָלק

 זָאל מיר געבן זַײן הױז ָבָלק װען 13:ַאזױ צו זָאגן, געשיקט צו מיר
ט איבערטרעטן דעם בַאֿפעל קען איך ני, ֿפול מיט זילבער און גָאלד

; צו טָאן גוטס ָאדער שלעכטס ֿפון מַײן אײגענעם הַארצן, ֿפון גָאט
איך גײ , און ַאצונד זע 14? װָאס װעל איך רעדן, װָאס גָאט װעט רעדן

דָאזיקע ֿפָאלק  לָאמיך דיר בַאשײדן װָאס דָאס, קום; צו מַײן ֿפָאלק
 און ער הָאט 15. י טעגװעט טָאן צו דַײן ֿפָאלק אין ָסוף ֿפון ד

  :און הָאט געזָאגט, אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך

  , ָעם דער זון ֿפון בעֹורִבלַאזױ רעדט 
  ; און ַאזױ רעדט דער מַאן מיטן ָאֿפענעם אױג

  , ַאזױ רעדט דער װָאס הערט גָאטס װערטער 16
   –און װײס דעם מײן ֿפון דעם העכסטן 

  , ונג ֿפון ַשַדי טוט ער זעןעדי ז
  : מיט אױגן ַאנטּפלעקטע, עֿפַאלןג

  , ָאבער ניט ַאצונד, איך זע אים 17
  ; ָאבער ניט נָאנט, איך קוק אים ָאן



  במדבר

  

  , ַא שטערן טרעט ַארױס ֿפון יעקֿב
  , יׂשראלאון ַא צעּפטער װעט אױֿפשטײן ֿפון 

  , און װעט צעהַאקן די װינקלען ֿפון מֹוָאֿב
  . און צעברעכן ַאלע קינדער ֿפון ֵשת

  , און ֶאדֹום װעט װערן ַאן ַארב 18
  ; זַײן ֿפַײנט, און ַאן ַארב װעט װערן ֵׂשִעיר

  .  װעט אױֿפטָאן גֿבורותיׂשראלאון 
  , און ֿפון יעקֿב װעט אײנער געװעלטיקן 19

  . און אונטערברענגען ַאן איבערבלַײב ֿפון שטָאט

און , ךאון הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפרו, און ער הָאט געזען ַעָמֵלק 20
  :הָאט געזָאגט

  , דער ָאנהײב ֿפון ֿפעלקער איז ַעָמֵלק
  . און זַײן ָסוף איז צום אונטערגַאנג

, און הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך, און ער הָאט געזען דעם ֵקיני 21
  :און הָאט געזָאגט

  , ינונגוֿפעסט איז דַײן װ
  ; און געמַאכט אין ֿפעלז איז דַײן נעסט

  ; ַארטיליקן װעט זַײן ַקִיןָאבער צום ֿפ 22
  . אײדער װָאס װעט ַאשור דיך ֿפַאנגען

  :און הָאט געזָאגט, און ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפרוך 23

  ! דָאזיקע טָאן װער קען לעבן װען ער װעט דָאס, װײ
  , ָאבער שיֿפן װעלן קומען ֿפון דעם ברעג ֿפון די ִּכּתים 24

  ; ן ּפַײניקן ֵעֿבראו, און זײ װעלן ּפַײניקן ַאשור
  . און ער אױך איז צום אונטערגַאנג

און הָאט , ָעם איז אױֿפגעשטַאנען און איז ַאװעקגעגַאנגעןִבלאון  25
 איז געגַאנגען אױף זַײן ָבָלקאון אױך , זיך אומגעקערט צו זַײן הײם

  .װעג



  במדבר

  

און דָאס ֿפָאלק הָאט ,  איז געזעסן אין ִשטיםיׂשראל און 1כה
און זײ  2.  זַײן מיט די טעכטער ֿפון מֹוָאֿבגענומען מזנה

, הָאבן גערוֿפן דָאס ֿפָאלק צו די שלַאכטָאּפֿפער ֿפון זײערע געטער
און הָאט זיך געבוקט צו זײערע , און דָאס ֿפָאלק הָאט געגעסן

און ,  הָאט זיך בַאהעֿפט ָאן דעם בַעל ֿפון ּפעֹוריׂשראלאון  3. געטער
הָאט גָאט געזָאגט  4. יׂשראלט געגרימט אױף דער צָארן ֿפון גָאט הָא

און הענג זײ אױף , נעם ַאלע הױּפטלַײט ֿפון דעם ֿפָאלק: צו משהן
און דער גרימצָארן ֿפון גָאט װעט זיך , ֿפַאר גָאט ַאקעגן דער זון

און משה הָאט געזָאגט צו די ריכטער ֿפון  5. יׂשראלָאּפקערן ֿפון 
נע מענטשן װָאס הָאבן זיך בַאהעֿפט הרגעט איטלעכער זַײ: יׂשראל

  . ָאן דעם בַעל ֿפון ּפעֹור

און הָאט ,  איז געקומעןיׂשראלערשט ַא מַאן ֿפון די קינדער ֿפון  6
און , ןגעברַאכט צו זַײנע ברידער ַא ִמדָינית ֿפַאר די אױגן ֿפון משה

ת בע, יׂשראלֿפַאר די אױגן ֿפון דער גַאנצער עדה ֿפון די קינדער ֿפון 
 הָאט דערזען 7 .מֹועד-זײ הָאבן געװײנט בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

און ער איז , דעם זון ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהן, ס דער זון ֿפון ֶאלָעָזרחּפינ
און הָאט גענומען ַא שּפיז אין , אױֿפגעשטַאנען ֿפון צװישן דער עדה

יׂשראל אין ון און ער איז ַארַײנגעגַאנגען נָאך דעם מַאן ֿפ 8; זַײן הַאנט
, יׂשראלדעם מַאן ֿפון , דן דורכגעשטָאכןאון הָאט זײ בײ, דער קַאמער

און די מגֿפה איז ֿפַארהַאלטן געװָארן ֿפון . און די ֿפרױ דורך איר בױך
 און די װָאס זַײנען געשטָארבן אין דער 9 .יׂשראלדי קינדער ֿפון 

  .זַײנען געװען ֿפיר און צװַאנציק טױזנט, מגֿפה

  סחיְנּפ
ס דער זון חּפינ 11: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 10

הָאט ָאּפגעקערט מַײן , דעם זון ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהן, ֿפון ֶאלָעָזר
 מיט װָאס ער הָאט זיך יׂשראלגרימצָארן ֿפון די קינדער ֿפון 

לענדט און איך הָאב ניט ֿפַאר, ָאנגענומען ֿפון מַײנעטװעגן צװישן זײ
איך גיב אים , זע: דרום זָאג 12.  אין מַײן צָארןיׂשראלדי קינדער ֿפון 

 און עס זָאל זַײן אים און זַײן זָאמען נָאך אים 13. מַײן בונד ֿפון שלום
דערֿפַאר װָאס ער הָאט זיך ָאנגענומען , ַא בונד ֿפון אײביקער ּכהונה

 די קינדער ֿפון און הָאט מכּפר געװען אױף, ֿפון זַײן גָאטס װעגן
  . יׂשראל


