
  דברים

  

ג

איך הָאב ָאנגעהױבן , זע: און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט 31
הײב ָאן אַײנצונעמען ּכדי ; ֹונען און זַײן לַאנדחאיבערגעבן צו דיר סי
ער , נגען ַאקעגן אונדז איז סיחין ַארױסגעגַא32. צו ַארבן זַײן לַאנד

 און יהוה אונדזער 33 .אױף מלחמה קײן ַיַהץ, מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק
, און מיר הָאבן געשלָאגן אים, גָאט הָאט אים איבערגעגעבן צו אונדז

 און מיר הָאבן אין יענער צַײט 34. און זַײן גַאנץ ֿפָאלק, און זַײנע זין
מענער און , סט איטלעכע שטָאטאון ֿפַארװי, בַאצװּונגען זַײנע שטעט

. מיר הָאבן ניט געלָאזט ַאן איבערבלַײב; װַײבער און קלײנע קינדער
און דעם זַאקרױב ֿפון , נָאר די בהמות הָאבן מיר גערױבט ֿפַאר זיך 35

 ֿפון ַערֹוֵער װָאס בַײם ברעג 36. די שטעט װָאס מיר הָאבן בַאצװּונגען
איז ניט , און ביז ִגלָעד, ס אין טָאלאון דער שטָאט װָא, טָאל ַארנֹון

ַאלץ הָאט ; געװען ַא שטָאט װָאס איז געװען שטַארקער ֿפון אונדז
 נָאר צו דעם לַאנד ֿפון 37. יהוה אונדזער גָאט איבערגעגעבן צו אונדז
צו דעם גַאנצן ברעג ֿפון : די קינדער ֿפון ַעמֹון הָאסטו ניט גענענט

און אומעטום װּו יהוה אונדזער , ן בַארגאון די שטעט ֿפו, טַײך ַיבֹוק
  .גָאט הָאט ֿפַארװערט

  

און זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען מיטן ,  און מיר הָאבן זיך ֿפַארקערט1
און עֹוג דער מלך ֿפון בָשן איז ַארױסגעגַאנגען ; װעג ֿפון בָשן

  . אױף מלחמה קײן ֶאדֶרִעי, ער מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק, ַאקעגן אונדז
, זָאלסט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר אים:  גָאט הָאט געזָאגט צו מיר און2

געגעבן , מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק און זַײן לַאנד, װָארום איך הָאב אים
און װעסט טָאן צו אים ַאזױ װי דו הָאסט געטָאן צו , אין דַײן הַאנט

ה  און יהו3. װָאס איז געזעסן אין חשבון, סיחין דעם מלך ֿפון ֶאמֹורי
אונדזער גָאט הָאט אױך געגעבן אין אונדזער הַאנט עֹוג דעם מלך ֿפון 

און מיר הָאבן אים געשלָאגן ביז אים ניט , מיט זַײן גַאנצן ֿפָאלק, בָשן
  און מיר הָאבן בַאצװּונגען אין יענער  4. צו לָאזן ַאן איבערבלַײב
ניט ניט געװען ַא שטָאט װָאס מיר הָאבן ; צַײט ַאלע זַײנע שטעט

דָאס , די גַאנצע געגנט ֿפון ַארגֹוֿב, זעכציק שטעט; צוגענומען ֿפון זײ
דָאזיקע זַײנען געװען  ַאלע די 5. קיניגרַײך ֿפון עֹוג אין בָשן

, מיט טױערן און ריגלען, בַאֿפעסטיקטע שטעט מיט הױכע מױערן
ַאזױ , און מיר הָאבן זײ ֿפַארװיסט 6. ַאחוץ ָאֿפענע שטעט זײער ֿפיל

 ֿפַארװיסט – הָאבן געטָאן צו סיחין דעם מלך ֿפון חשבון ר מיװי
 ַאלע נָאר 7. און קלײנע קינדער, װַײבער, מענער, איטלעכע שטָאט



  דברים

  

הָאבן מיר גערױבט ֿפַאר , און דעם זַאקרױב ֿפון די שטעט, בהמות
  . זיך

און מיר הָאבן ַאװעקגענומען אין יענער צַײט דָאס לַאנד ֿפון דער  8
ֿפון , ט ַירדןַײון די צװײ מלכים ֿפון ֶאמֹורי װָאס אױף דער זהַאנט ֿפ

, ִׂשריֹון, רמֹוןֶח די צידֹונים רוֿפן דעם 9 –רמֹון ֶחטָאל ַארנֹון ביז בַארג 
ַאלע שטעט ֿפון דעם  10 –מֹורים רוֿפן אים ׂשניר ֶאאון די 
, ֶרִעיביז ַסלָכה און ֶאד, און גַאנץ בָשן, און גַאנץ ִגלָעד, ֿפלַאכלַאנד

   װָארום נָאר עֹוג דער מלך 11. שטעט ֿפון עֹוגס קיניגרַײך אין בָשן
ַאן , ָאט זַײן בעט; די רֿפאים ֿפון בָשן איז געבליבן ֿפון דעם רעשט ֿפון

נַײן אַײלן . איז דָאך אין ַרבה ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון, אַײזערן בעט
  . ער אײל ֿפון ַא מַאןאױף ד, און ֿפיר אַײלן איר ברײט, איז איר לענג

ֿפון . און דָאס דָאזיקע לַאנד הָאבן מיר געַארבט אין יענער צַײט 12
און ַא העלֿפט ֿפון דעם געבערג ֿפון , ַערֹוֵער װָאס בַײם טָאל ַארנֹון

הָאב איך געגעבן צו די ראוֿבנים און צו די , מיט אירע שטעט, ִגלָעד
  דָאס קיניגרַײך , ון גַאנץ בָשןא, און דעם רעשט ֿפון ִגלָעד 13. ָגדים

די גַאנצע געגנט ; הָאב איך געגעבן צום הַאלבן שֿבט מנשה, ֿפון עֹוגן
 יענער גַאנצער בָשן װערט גערוֿפן דָאס לַאנד ֿפון די –ֿפון ַארגֹוֿב 

ָיאיר דער זון ֿפון מנשה הָאט גענומען די גַאנצע געגנט  14. רֿפאים
און , און דעם ַמֲעָכתי, ק ֿפון דעם גשוריֿפון ַארגֹוֿב ביז דעם געמַאר

װי ביז אױף , ָיאיר-וֹותַח גערוֿפן אױף זַײן נָאמען – בָשן –הָאט זײ 
און צו די  16. און צו ָמכירן הָאב איך געגעבן ִגלָעד 15. הַײנטיקן טָאג

ראוֿבנים און צו די ָגדים הָאב איך געגעבן ֿפון ִגלָעד און ביזן טָאל 
דעם , און ביזן טַײך ַיבֹוק, יטן טָאל און דעם ברעגדעם מ, ַארנֹון

און דעם ּפלױן מיטן ַירדן און  17; געמַארק ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון
, חַהֶמַל-דעם ַים, ֿפון ִּכֶנֶרת און ביז דעם ים ֿפון ּפלױן, דעם ברעג

  . צו מזרח, אונטער די ַארָאּפגַאנגען ֿפון ּפסָגה

יהוה : ַאזױ צו זָאגן, ֿפױלן אין יענער צַײטאון איך הָאב אַײך בַא 18
זָאלט ; אַײער גָאט הָאט אַײך געגעבן דָאס דָאזיקע לַאנד עס צו ַארבן

ַאריבערגײן געװָאֿפנט ֿפַארױס ֿפַאר , ַאלע העלדישע יונגען, איר
 בלױז אַײערע װַײבער און 19. די קינדער ֿפון יׂשראל, אַײערע ברידער

ַאז איר הָאט ֿפיל ,  איך װײס–ן אַײער ֿפי אַײערע קלײנע קינדער או
  ; װָאס איך הָאב אַײך געגעבן,  זָאלן בלַײבן אין אַײערע שטעט–ֿפי 
און זײ , ביז װַאנען גָאט װעט בַארוען אַײערע ברידער ַאזױ װי אַײך 20



  דברים

  

ד

אױך װעלן ַארבן דָאס לַאנד װָאס יהוה אַײער גָאט גיט זײ אױף יענער 
, װעט איר זיך אומקערן איטלעכער צו זַײן ַארבדענצמָאל ; זַײט ַירדן

און יהֹושוען הָאב איך בַאֿפױלן אין  21. װָאס איך הָאב אַײך געגעבן
דַײנע אױגן הָאבן געזען ַאלץ װָאס יהוה : ַאזױ צו זָאגן, יענער צַײט

ַאזױ װעט גָאט טָאן ; דָאזיקע צװײ מלכים דַײן גָאט הָאט געטָאן צו די
איר זָאלט ניט  22. ן װָאס דו גײסט ַאהין ַאריבערצו ַאלע קיניגרַײכ

װָארום יהוה אַײער גָאט איז דער װָאס הַאלט , מֹורא הָאבן ֿפַאר זײ
  .מלחמה ֿפַאר אַײך

  ָנן ַחָוֶאְת
  : ַאזױ צו זָאגן, און איך הָאב געבעטן צו גָאט אין יענער צַײט 23
ט דַײן דו הָאסט ָאנגעהױבן װַײזן דַײן קנעכ, גָאט דו הַאר 24

װָארום װער איז דער גָאט אין ; גרױסקײט און דַײן שטַארקע הַאנט
ען און טּוונגהימל ָאדער אױף דער ערד װָאס זָאל טָאן ַאזױ װי דַײנע 

און , איך בעט דיך, לָאמיך ַאריבערגײן 25? ַאזױ װי דַײנע גֿבורות
זיקע דָאס דָא, לָאמיך זען דָאס גוטע לַאנד װָאס אױף יענער זַײט ַירדן

 ָאבער גָאט הָאט געצערנט אױף 26. און דעם לֿבנֹון, שײנע געבערג
און גָאט הָאט ; און הָאט ניט צוגעהערט צו מיר, מיר ֿפון װעגן אַײך
זָאלסט מער ניט רעדן צו מיר װעגן דער ! גענוג דיר: צו מיר געזָאגט
און הײב אױף דַײנע ,  גײ ַארױף צום שּפיץ ּפסָגה27. דָאזיקער זַאך
און קוק ָאן , און צו מזרח, און צו ָדרום, און צו צֿפון, אױגן צו מערֿב

  . װָארום װעסט ניט ַאריבערגײן דעם דָאזיקן ַירדן, מיט דַײנע אױגן
און , און שטַארק אים, און גיב איבער דַײן ַצָװֶאה צו יהֹושוען 28

ן װָארום ער װעט ַאריבערגײן ֿפַארױס ֿפַאר דעם דָאזיק, ֿפעסטיק אים
  . און ער װעט זײ מַאכן ַארבן דָאס לַאנד װָאס דו װעסט זען, ֿפָאלק

  .ּפעֹור-און מיר זַײנען געבליבן אין טָאל ַאקעגן בית 29

  

הער צו די חוקים און די געזעצן װָאס איך , יׂשראל,  און ַאצונד1
און קומען און ַארבן דָאס , ּכדי איר זָאלט לעבן, לערן דיך צו טָאן

איר זָאלט  2. ס יהוה דער גָאט ֿפון אַײערע עלטערן גיט אַײךלַאנד װָא
און איר זָאלט ניט , ניט צולײגן צו דעם װָארט װָאס איך געביט אַײך

װָאס , ּכדי צו היטן די געבָאט ֿפון יהוה אַײער גָאט, מינערן דערֿפון


