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כא

איך און מַײנע , און ַאז מיר װעלן טרינקען דַײן װַאסער, װעלן מיר גײן
לָאמיך ; גָארנישטעס איז דָאך ; װעל איך געבן געצָאלט דערֿפַאר, ֿפי

דו קענסט ניט : הָאט ער געזָאגט 20. נע ֿפיסבלױז דורכגײן אױף מַײ
, און ֶאדֹום איז ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן אים מיט ֿפיל ֿפָאלק. דורכגײן

 און ֶאדֹום הָאט ניט געװָאלט לָאזן 21. און מיט ַא שטַארקער הַאנט
ט גַײנ הָאט זיך ָאּפגעיׂשראלאון ,  דורכגײן דורך זַײן געמַארקיׂשראל
  .ֿפון אים

, יׂשראלאון די קינדער ֿפון ;  זײ הָאבן ַאװעקגעצױגן ֿפון ָקֵדשאון 22
און גָאט הָאט  23. זַײנען ָאנגעקומען צום בַארג הֹור, די גַאנצע עדה

בַײם געמַארק ֿפון , געזָאגט צו משהן און צו ַאהרֹנען אױֿפן בַארג הֹור
צו זַײן  זָאל ַאהרן אַײנגעזַאמלט װערן 24 :ַאזױ צו זָאגן, לַאנד ֶאדֹום

װָארום ער װעט ניט קומען אין דעם לַאנד װָאס איך הָאב ; ֿפָאלק
 דערֿפַאר װָאס איר הָאט, געגעבן צו די קינדער ֿפון יׂשראל

נעם ַאהרֹנען  25. װידערשּפעניקט מַײן מױל בַײם װַאסער ֿפון מריֿבה
   און 26 ;און ברענג זײ ַארױף אױֿפן בַארג הֹור, און זַײן זון ֶאלָעָזרן

און ; און טו זײ ָאן זַײן זון ֶאלָעָזרן, טו אױס ַאהרֹנען זַײנע קלײדער
הָאט משה  27. ַאהרן זָאל אַײנגעזַאמלט װערן און שטַארבן דָארטן

און זײ זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ; געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן
משה און  28. ֿפַאר די אױגן ֿפון דער גַאנצער עדה, אױֿפן בַארג הֹור

און הָאט זײ ָאנגעטָאן זַײן , הָאט אױסגעטָאן ַאהרֹנען זַײנע קלײדער
און . און ַאהרן איז דָארטן געשטָארבן אױֿפן שּפיץ בַארג. זון ֶאלָעָזרן

און די גַאנצע  29. משה און ֶאלָעָזר הָאבן ַארָאּפגענידערט ֿפון בַארג
ס גַאנצע הױז ֿפון און דָא; עדה הָאט געזען ַאז ַאהרן איז ֿפַארגַאנגען

  . הָאט בַאװײנט ַאהרֹנען דרַײסיק טעגיׂשראל

  

ינער ֿפון דער בַאװו,  דער מלך ֿפון ַעָרד, און דער ּכַנֲעני1
 איז ָאנגעקומען אױף דעם יׂשראלהָאט געהערט ַאז , ָדרום

און , יׂשראלאון ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט , װעג ֿפון ַאָתרים
,  ַא נדר געטָאן צו גָאטיׂשראלהָאט  2. ֿפַאנגענעגעֿפַאנגען ֿפון זײ גע
דָאזיקע ֿפָאלק אין  אױב געבן װעסטו געבן דָאס: און הָאט געזָאגט

 און גָאט הָאט 3. רםחװעל איך מַאכן זײערע שטעט , מַײן הַאנט
און ער הָאט איבערגעגעבן דעם , יׂשראלצוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון 
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און מע . ַאכט זײ און זײערע שטעט חרםאון זײ הָאבן געמ, ּכַנֲעני
  . רָמהח, הָאט גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון דעם ָארט

ּכדי צו , סוף-און זײ הָאבן געצױגן ֿפון בַארג הֹור אױֿפן װעג ֿפון ים 4
און די זעל ֿפון דעם ֿפָאלק איז געװָארן , גײן ַארום דעם לַאנד ֶאדֹום

ק הָאט גערעדט ַאקעגן גָאט און דָאס ֿפָאל 5. אומגעדולדיק ֿפון װעג
נָאך װָאס הָאט איר אונדז אױֿפגעברַאכט ֿפון : און ַאקעגן משהן

און , װָארום קײן ברױט איז ניטָא? ִמצַרִים צו שטַארבן אין דער מדבר
און אונדזער זעל עקלט זיך מיט דער , קײן װַאסער איז ניטָא

ק ֿפַײערדיקע  הָאט גָאט ָאנגעשיקט אױֿפן ֿפָאל6 .נישטיקער שּפַײז
און עס איז געשטָארבן ַא , און זײ הָאבן געביסן דָאס ֿפָאלק, שלַאנגען

און זײ ,  איז דָאס ֿפָאלק געקומען צו משהן7 .יׂשראלסך ֿפָאלק ֿפון 
מיר הָאבן געזינדיקט װָאס מיר הָאבן גערעדט ַאקעגן : הָאבן געזָאגט

ל ָאּפטָאן ֿפון אונדז די ער זָא,  מתּפלל צו גָאטַײז; גָאט און ַאקעגן דיר
און גָאט הָאט  8. הָאט משה מתּפלל געװען ֿפַארן ֿפָאלק. שלַאנגען

און טו זי ַארױף , מַאך דיר ַא ֿפַײערדיקע שלַאנג: געזָאגט צו משהן
, איטלעכער װָאס װערט געביסן, און עס װעט זַײן; אױף ַא שטַאנג

עמַאכט ַא קוּפערנע  הָאט משה ג9 .און װעט בלַײבן לעבן, װעט זי זען
, און עס איז געװען; און הָאט זי ַארױֿפגעטָאן אױף ַא שטַאנג, שלַאנג

ַאזױ הָאט ער ַא קוק געטָאן אױף , ַאז ַא שלַאנג הָאט עמיצן געביסן
  . און איז געבליבן לעבן, דער קוּפערנער שלַאנג

און גערוט אין ,  הָאבן ַאװעקגעצױגןיׂשראלאון די קינדער ֿפון  10
-און גערוט אין ִעֵיי,  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון אֹוֿבֹות11. אֹוֿבֹות
ֿפון  12. ַאקעגן זונאױֿפגַאנג, אין דעם מדבר װָאס ֿפַאר מֹוָאֿב, ריםַעָבֿ

 ֿפון דָארטן 13. און גערוט אין טָאל ֶזֶרד, דָארטן הָאבן זײ געצױגן
, ָאס אין מדבראון גערוט אױף יענער זַײט ַארנֹון װ, הָאבן זײ געצױגן

װָארום ַארנֹון איז  14; װָאס גײט ַארױס ֿפון דעם געמַארק ֿפון ֶאמֹורי
דרום . צװישן מֹוָאֿב און צװישן דעם ֶאמֹורי, דער געמַארק ֿפון מֹוָאֿב

  :מות ֿפון גָאטחװערט געזָאגט אין דעם בוך ֿפון די מל

  , ָוֵהֿב אין סוֿפה
  , און די טָאלן ֿפון ַארנֹון

  , עם ַארָאּפגַאנג ֿפון די טָאלןאון ד 15
  , ינונג ֿפון ָערוט זיך צו דער װנײגװָאס 

  .און לענט זיך ָאן געמַארק ֿפון מֹוָאֿב
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װּו גָאט הָאט , דָאס איז דער ברונעם. און ֿפון דָארטן קײן בֵאר 16
און איך װעל זײ געבן , זַאמל אַײן דָאס ֿפָאלק: געזָאגט צו משהן

  :דָאזיקע געזַאנג  געזונגען דָאסיׂשראלהָאט  דענצמָאל 17. װַאסער

   – זינגט צו אים –ברונעם , קװעל ַארױף
  , דער ברונעם װָאס געגרָאבן הָאבן אים הַארן 18

  , אים אױסגעהַאקט הָאבן ֿפירשטן ֿפון ֿפָאלק
  .מיט זײערע שטעקנס, מיטן צעּפטער

און ֿפון , ליֵאלחאון ֿפון ַמָּתָנה קײן ַנ 19; און ֿפון מדבר קײן ַמָּתָנה
און ֿפון במֹות צו דעם טָאל װָאס אין ֿפעלד  20; ליֵאל קײן במֹותחַנ

  .  אױף דער װיסטעּפװָאס קוקט ַארָא, בַײם שּפיץ ֿפון ּפסָגה, ֿפון מֹוָאֿב

, ים צו סיחון דעם מלך ֿפון ֶאמֹוריח הָאט געשיקט שלויׂשראלאון  21
מיר װעלן זיך ניט ; דַײן לַאנד דורכגײן דורך ךלָאמי 22: ַאזױ צו זָאגן

מיר װעלן ניט טרינקען ;  אין ַא ֿפעלד ָאדער אין ַא װַײנגָארטןָאּפנַײגן
ביז , אױף דעם מלכס װעג װעלן מיר גײן; װַאסער ֿפון ַא ברונעם

 ָאבער סיחון הָאט ניט 23. װַאנען מיר װעלן דורכגײן דַײן געמַארק
און סיחון הָאט , רק דורכגײן דורך זַײן געמַאיׂשראלגעלָאזט 

 יׂשראלאון איז ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן , אַײנגעזַאמלט זַײן גַאנץ ֿפָאלק
און הָאט מלחמה , און ער איז געקומען קײן ַיַהץ, צום מדבר

 הָאט אים געשלָאגן מיטן יׂשראלאון  24. יׂשראלגעהַאלטן מיט 
ביז , ן ביז ַיבֹוקאון אַײנגענומען זַײן לַאנד ֿפון ַארנֹו, שַארף ֿפון שװערד

װָארום דער געמַארק ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון ; די קינדער ֿפון ַעמֹון
 הָאט צוגענומען ַאלע די דָאזיקע יׂשראלאון  25. איז געװען שטַארק

אין ,  הָאט זיך בַאזעצט אין ַאלע שטעט ֿפון ֶאמֹורייׂשראלאון , שטעט
שבֹון איז חװָארום  26. און אין ַאלע אירע טעכטערשטעט, שבֹוןֶח

װָאס הָאט מלחמה , געװען די שטָאט ֿפון סיחון דעם מלך ֿפון ֶאמֹורי
און הָאט , געהַאלטן מיט דעם ֿפריערדיקן מלך ֿפון מֹוָאֿב

 דרום 27. ביז ַארנֹון, ַאװעקגענומען זַײן גַאנץ לַאנד ֿפון זַײן הַאנט
  :זָאגן די שּפרוכזָאגער

  ! שבֹוןֶחקומט קײן 
  און אױֿפגעשטעלט געבױט 

  ! זָאל װערן די שטָאט ֿפון סיחון
  , שבֹוןֶחװָארום ַא ֿפַײער איז ַארױס ֿפון  28
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כב

  ; ַא ֿפלַאם ֿפון דער שטָאט ֿפון סיחון
  , זי הָאט ֿפַארצערט ָער ֿפון מֹוָאֿב
  . די הַארן ֿפון די הײכן ֿפון ַארנֹון

  ! מֹוָאֿב, װײ צו דיר 29
  ! ון ּכמֹושֿפָאלק ֿפ, ֿפַארלָארן ביסטו

  , ער הָאט געלָאזט װערן זַײנע זין ַאנטרונענע
  און זַײנע טעכטער אין געֿפַאנגענשַאֿפט 

  . צו סיחון דעם מלך ֿפון ֶאמֹורי
  ; און מיר הָאבן זײ צעשָאסן 30

  ; שבֹון ביז דיֿבֹוןֶחֿפַארלָארן איז 
  און מיר הָאבן ֿפַארװיסט 

  .  װָאס ביז ֵמידֿבָאח נֹוֿפזיב

און  32.  הָאט זיך בַאזעצט אין לַאנד ֿפון דעם ֶאמֹורייׂשראלן או 31
און זײ הָאבן בַאצװּונגען אירע , משה הָאט געשיקט אױסקוקן ַיְעֵזר

. און ֿפַארטריבן דעם ֶאמֹורי װָאס איז דָארטן געװען, טעכטערשטעט
און זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן װעג , און זײ הָאבן זיך ֿפַארקערט 33
ער , ַאנגען עֹוג דער מלך ֿפון בָשן ַאקעגן זײגאיז ַארױסגע; ון בָשןֿפ

 הָאט גָאט 34. אױף מלחמה קײן ֶאדֶרִעי, מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק
װָארום אין דַײן , זָאלסט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר אים: געזָאגט צו משהן

און , הַאנט הָאב איך געגעבן אים מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק און זַײן לַאנד
ַאזױ װי דו הָאסט געטָאן צו סיחון דעם מלך ֿפון , װעסט טָאן צו אים

און זײ הָאבן געשלָאגן אים  35. שבֹוןחװָאס איז געזעסן אין , ֶאמֹורי
ביז אים ניט צו לָאזן ַאן , מיט זַײנע זין און זַײן גַאנצן ֿפָאלק

  . און זײ הָאבן געַארבט זַײן לַאנד; איבערבלַײב

  

און הָאבן ,  הָאבן ַאװעקגעצױגןיׂשראלקינדער ֿפון  און די 1
 יענער זַײט ַירדן בַײ אױף, גערוט אין די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב

  .יריחו

  ָבָלק 
 הָאט יׂשראל דער זון ֿפון ִצּפֹורן הָאט געזען ַאלץ װָאס ָבָלקאון  2

 און מֹוָאֿב הָאט זיך זײער דערשרָאקן ֿפַאר דעם 3. געטָאן צום ֶאמֹורי


