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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  שוֿפטים 
  

הָאבן די ,  און עס איז געװען נָאך דעם טױט ֿפון יהושוען1
װער זָאל : ַאזױ צו זָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל געֿפרעגט בַײ גָאט

מלחמה צו הַאלטן אױֿף , ּכַנעניאונדז צוערשט ַארױֿפגײן ַאקעגן דעם 
איך הָאב , זע; יהודה זָאל ַארױֿפגײן: ָאט געזָאגט הָאט ג2? אים

  .געגעבן דָאס לַאנד אין זַײן הַאנט

גײ ַארױֿף מיט מיר אין :  הָאט יהודה געזָאגט צו זַײן ברודער שמעון3
און איך װעל , ּכַנעניאון מיר װעלן מלחמה הַאלטן אױֿפן , מַײן גורל

  . נגען מיט איםאיז שמעון געגַא. אױך גײן מיט דיר אין דַײן גורל

 ּכַנעניאון גָאט הָאט געגעבן דעם ,  און יהודה איז ַארױֿפגעגַאנגען4
און זײ הָאבן געשלָאגן ֿפון זײ אין ֶבזק , און דעם ּפִרזי אין זײער הַאנט

און ,  אין ֶבזקןֶבזק- און זײ הָאבן געֿפונען אדוני5. צען טױזנט מַאן
 ּכַנעניבן געשלָאגן דעם און הָא, הָאבן מלחמה געהַאלטן אױֿף אים

און זײ הָאבן אים , ֶבזק ַאנטלױֿפן- איז אדוני6. און דעם ּפִרזי
און הָאבן ָאּפגעהַאקט די , און הָאבן אים געכַאּפט, נָאכגעיָאגט

: ֶבזק געזָאגט- הָאט אדוני7. דױמען ֿפון זַײנע הענט און זַײנע ֿפיס
און זײערע ֿפיס כים מיט די דױמען ֿפון זײערע הענט זיבעציק מָל

ַאזױ װי איך הָאב ; ָאּפגעהַאקט הָאבן געקליבן אונטער מַײן טיש
און זײ הָאבן אים געברַאכט , ַאזױ הָאט מיר גָאט בַאצָאלט; געטָאן

  . און ער איז דָארטן געשטָארבן, קײן ירושַלים

,  און די קינדער ֿפון יהודה הָאבן מלחמה געהַאלטן אױֿף ירושַלים8
, און זי געשלָאגן מיטן שַארֿף ֿפון שװערד, י בַאצװּונגעןאון הָאבן ז



  שוֿפטים

  

 און דערנָאך הָאבן 9. און די שטָאט הָאבן זײ ַאװעקגעלָאזט אין ֿפַײער
די קינדער ֿפון יהודה ַארָאּפגענידערט מלחמה צו הַאלטן אױֿף דעם 

דעם בַאװױנער ֿפון דעם געבערג און דעם ָדרום און דער , ּכַנעני
 װָאס איז ּכַנעני און יהודה איז געגַאנגען אױֿף דעם 10. נידערונג

 און דער נָאמען ֿפון ֶחֿברון איז ֿפריער געװען –געזעסן אין ֶחֿברון
און , און ַאחיָמנען,  און זײ הָאבן דערשלָאגן ֵשַשין–ַארבע-ִקרית
 און ֿפון דָארטן איז ער געגַאנגען אױֿף די בַאװױנער ֿפון 11. ַּתלַמין
  . ֵסֿפר-װען ִקריתן דער נָאמען ֿפון דֿביר איז ֿפריער געאו; דֿביר

און װעט , ֵסֿפר-װער עס װעט שלָאגן ִקרית: ֿב הָאט געזָאגט און ָּכֵל12
. הן ֿפַאר ַא װַײבװעל איך אים געבן מַײן טָאכטער ַעכָס, זי בַאצװינגען

גערער ֿבס יִינָּכֵל, ל דער זון ֿפון קַנזן הָאט זי בַאצװּונגען ָעתניֵא13
. הן ֿפַאר ַא װַײבאון ער הָאט אים געגעבן זַײן טָאכטער ַעכָס, ברודער

הָאט זי אים ָאנגערעדט , ַאז זי איז ָאנגעקומען,  און עס איז געװען14
הָאט זיך ַארָאּפגעלָאזט  און װי זי. צו בעטן ֿפון איר ֿפָאטער ַא ֿפעלד

 הָאט זי 15? ס איז דירװָא: ֿב צו איר געזָאגטַאזױ הָאט ָּכֵל, ֿפון אײזל
װָארום אין ַא טרוקענעם לַאנד ; שענק מיר ַא מּתנה: צו אים געזָאגט

. דרום זָאלסטו מיר געבן קװַאלן װַאסער; הָאסטו מיך אױסגעגעבן
ֿב געגעבן די אױבערשטע קװַאלן און די אונטערשטע הָאט איר ָּכֵל

  . קװַאלן

זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען , משהס שװער,  און די קינדער ֿפון דעם ֵקיני16
ֿפון דער שטָאט ֿפון טײטלבײמער מיט די קינדער ֿפון יהודה צו דעם 

און זײ זַײנען געגַאנגען און ; דמדבר ֿפון יהודה װָאס אין ָדרום ֿפון ַעָר
  . בן זיך בַאזעצט מיט דעם ֿפָאלקהָא

און זײ הָאבן ,  און יהודה איז געגַאנגען מיט זַײן ברודער שמעון17
דעם בַאװױנער ֿפון צַפֿת און הָאבן זי געמַאכט , ּכַנעניגעשלָאגן דעם 

 און 18. און מע הָאט גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון דער שטָאט ָחרמה, חרם
און ַאשקלון מיט איר , ה מיט איר געמַארקיהודה הָאט בַאצװּונגען ַעָז

מיט  און גָאט איז געװען 19. און עקרון מיט איר געמַארק, געמַארק
װָארום די בַאװױנער ; און ער הָאט אַײנגענומען דָאס געבערג, יהודה

װַײל זײ הָאבן געהַאט , ֿפון טָאל איז ניט געװען צו ֿפַארטרַײבן
ַאזױ װי , ֿבן און זײ הָאבן געגעבן ֶחֿברון צו ָּכֵל20. אַײזערנע רַײטװעגן

י דרַײ זין און ער הָאט ֿפַארטריבן ֿפון דָארטן ד; משה הָאט ָאנגעזָאגט
  . קֿפון ַעָנ



  שוֿפטים

  

הָאבן די קינדער ֿפון , דעם בַאװױנער ֿפון ירושַלים,  און דעם יֿבוסי21
און דער יֿבוסי איז געבליבן זיצן מיט די ; בנימין ניט ֿפַארטריבן

  . שַלים ביז אױֿף הַײנטיקן טָאגקינדער ֿפון בנימין אין ירו

-ױֿפגעגַאנגען אױֿף ֵביתזײ אױך זַײנען ַאר,  און דָאס הױז ֿפון יוסֿף22
 און דָאס הױז ֿפון יוסֿף הָאט 23. און גָאט איז געװען מיט זײ, ֵאל

 און דער נָאמען ֿפון דער שטָאט איז –ֵאל-געלָאזט אױסקוקן ֵבית
 און די װעכטערס הָאבן געזען ַא מַאן 24 –ֿפריער געװען לוז

ונדז װַײז א: און הָאבן צו אים געזָאגט, ַארױסגײן ֿפון שטָאט
און מיר װעלן טָאן מיט דיר , ַאקָארשט דעם אַײנגַאנג ֿפון שטָאט

און זײ הָאבן ,  הָאט ער זײ געװיזן דעם אַײנגַאנג ֿפון שטָאט25. חסד
און דעם מַאן און זַײן ; געשלָאגן די שטָאט מיטן שַארֿף ֿפון שװערד
 און דער מַאן איז 26. גַאנצע משּפחה הָאבן זײ ַאװעקגעלָאזט

און , און הָאט געבױט ַא שטָאט, נגען אין לַאנד ֿפון די ִחּתיםגעגַא
  . נָאמען ביז אױֿף הַײנטיקן טָאגדָאס איז איר ; גערוֿפן איר נָאמען לוז

שָאן און אירע - און מנשה הָאט ניט ֿפַארטריבן ֵבית27
און די , און ּתענך און אירע טעכטערשטעט, טעכטערשטעט

און די בַאװױנער ֿפון , ע טעכטערשטעטבַאװױנער ֿפון דור און איר
און די בַאװױנער ֿפון מִגדו און , ִיֿבלעם און אירע טעכטערשטעט

 איז בַאשטַאנען צו בלַײבן זיצן ּכַנעניאון דער ; אירע טעכטערשטעט
ַאז יׂשראל איז שטַארק ,  און עס איז געװען28. דָאזיקן לַאנדם אין דע
ן ָאבער ֿפַארטרַײב, צינדז צו עניּכַנהָאט ער געמַאכט דעם , געװָארן

  . הָאט ער אים ניט ֿפַארטריבן

 װָאס איז געזעסן אין ּכַנעני און אֿפרים הָאט ניט ֿפַארטריבן דעם 29
  . רֶז איז געבליבן זיצן צװישן אים אין ֶגּכַנעניאון דער , רֶזֶג

און די ,  זֿבולון הָאט ניט ֿפַארטריבן די בַאװױנער ֿפון ִקטרון30
,  איז געבליבן זיצן צװישן איםּכַנעניאון דער ; װױנער ֿפון ַנהלולבַא

  . צינדזאון איז געװָארן צו 

און די בַאװױנער ,  ָאשר הָאט ניט ֿפַארטריבן די בַאװױנער ֿפון ַעּכו31
 32.  און רחוֿב,און ַאֿפיק, און ֶחלבה, און ַאכזיֿב, און ַאחלֿב, ֿפון צידון

די בַאװױנער ֿפון , ּכַנענין צװישן דעם און דער ָאֵשרי איז געזעס
  . װָארום ער הָאט אים ניט ֿפַארטריבן, לַאנד



  שוֿפטים

  

ב

און די , ֶשמש- נֿפּתלי הָאט ניט ֿפַארטריבן די בַאװױנער ֿפון ֵבית33
די , ּכַנעניאון ער איז געזעסן צװישן דעם . ַענת-בַאװױנער ֿפון ֵבית
ַענת -ֶשמש און ֵבית-ֵביתָאבער די בַאװױנער ֿפון ; בַאװױנער ֿפון לַאנד

  .צינדזזַײנען געװָארן בַײ זײ צו 

 און דער ֶאמורי הָאט ַארױֿפגעשטוּפט די קינדער ֿפון דן צום 34
 35. װָארום ער הָאט זײ ניט געלָאזט ַארָאּפנידערן אין טָאל, געבערג

אין , ֶחרס-און דער ֶאמורי איז בַאשטַאנען צו בלַײבן זיצן אין ַהר
ָאבער די הַאנט ֿפון דעם הױז ֿפון יוסֿף איז ;  אין ַשַעלֿביםאון, ַאָילון

 און דער 36. צינדזאון זײ זַײנען געװָארן צו , ]אױֿף זײ[געװען שװער 
געמַארק ֿפון ֶאמורי איז געװען ֿפון דעם אױֿפגַאנג ֿפון ַעקַרבים ֿפון 

  .ֶסלע און ַארױֿף צו

  

ן ֿפון ִגלגל קײן  און ַא מלאך ֿפון גָאט איז ַארױֿפגעגַאנגע1
געברַאכט ֿפון ַארױֿפ איך הָאב אַײך: און ער הָאט געזָאגט, בוכים

און הָאב אַײך געברַאכט אין דעם לַאנד װָאס איך הָאב , מצרים
איך װעל ניט : און איך הָאב געזָאגט; צוגעשװָארן אַײערע עלטערן

ניט  נָאר איר זָאלט 2; ֿפַארשטערן מַײן בונד מיט אַײך אױֿף אײביק
זײערע מזבחות ; דָאזיקן לַאנדם שליסן ַא בונד די בַאװױנער ֿפון דע

. ָאבער איר הָאט ניט צוגעהערט צו מַײן ָקול. זָאלט איר צעברעכן
איך װעל זײ ניט : אױך זָאג איך,  דרום3? װָאס הָאט איר דָא געטָאן
ן או, און זײ װעלן אַײך זַײן ֿפַאר נעצן, ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר אַײך

  .זײערע געטער װעלן אַײך זַײן ֿפַאר ַא שטרױכלונג

 װי דער מלאך ֿפון גָאט הָאט גערעדט די,  און עס איז געװען4
ַאזױ הָאט דָאס ֿפָאלק , דָאזיקע װערטער צו ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל

 דרום הָאט מען 5; און זײ הָאבן געװײנט, אױֿפגעהױבן זײער ָקול
און זײ הָאבן דָארטן . נעם ָארט בוכיםגערוֿפן דעם נָאמען ֿפון יע

  .געשלַאכט צו גָאט

און די קינדער ,  און ַאז יהושוע הָאט ֿפַאנַאנדערגעשיקט דָאס ֿפָאלק6
צו ַארבן דָאס , ֿפון יׂשראל זַײנען געגַאנגען איטלעכער צו זַײן נחלה

און ,  הָאט דָאס ֿפָאלק געדינט גָאט ַאלע טעג ֿפון יהושוען7, לַאנד
װָאס הָאבן , ימים געװען נָאך יהושוען-װָאס הָאבן מאריך,  זקניםַאלע

. געזען ַאלדי גרױסע טּוונג ֿפון גָאט װָאס ער הָאט געטָאן ֿפַאר יׂשראל



  שוֿפטים

  

איז געשטָארבן , דער קנעכט ֿפון גָאט,  און יהושוע דער זון ֿפון נון8
  און מע הָאט אים בַאגרָאבן אין דעם9. צו הונדערט מיט צען יָאר

אין דעם געבערג ֿפון אֿפרים , ֶחרס-אין ּתמנת, געמַארק ֿפון זַײן נחלה
 און אױך יענער גַאנצער דור איז 10. אין צֿפון ֿפון בַארג געש

און ַאן ַאנדער דור איז , אַײנגעזַאמלט געװָארן צו זַײנע עלטערן
און ניט די , װָאס הָאבן ניט געקענט גָאט, אױֿפגעשטַאנען נָאך זײ

 און די קינדער ֿפון 11  . װָאס ער הָאט געטָאן ֿפַאר יׂשראלטואונג
און זײ , יׂשראל הָאבן געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

 און זײ הָאבן ֿפַארלָאזן יהוה דעם 12. געטער-הָאבן געדינט די ַבַעל
װָאס הָאט זײ ַארױסגעצױגען ֿפון לַאנד , גָאט ֿפון זײערע עלטערן

ֿפון די געטער , און זײ זַײנען געגַאנגען נָאך ֿפרעמדע געטער, מצרים
, און זײ הָאבן זיך צו זײ געבוקט, ֿפון די ֿפעלקער װָאס רונד ַארום זײ

און ,  און זײ הָאבן ֿפַארלָאזן יהוה13. און הָאבן דערצערנט גָאט
 הָאט דער צָארן ֿפון גָאט 14  .געדינט צו ַבַעל און צו די עשָּתרות

און ער הָאט זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון , ימט אױֿף יׂשראלגעגר
און ער הָאט זײ איבערגעענטֿפערט , רױבער װָאס הָאבן זײ בַארױבט

און זײ הָאבן מער ,  ַארוםנדאין דער הַאנט ֿפון זײערע ֿפַײנט ֿפון רו
אומעטום ַאװּו זײ זַײנען  15. ניט געקענט בַאשטײן ֿפַאר זײערע ֿפַײנט

, איז די הַאנט ֿפון גָאט געװען ַאקעגן זײ צום בײזן, ַאנגעןעגַארױסג
און ; און ַאזױ װי גָאט זײ הָאט געשװָארן, ַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט
און , הָאט גָאט אױֿפגעשטעלט שוֿפטים 16. זי הָאט זײער צוגעדריקט

 ָאבער אױך צו זײערע שוֿפטים 17. זײ געהָאלֿפן ֿפון זײערע רױבער
װָארום זײ זַײנען געװען ֿפַארֿפירט נָאך , ניט צוגעהערטהָאבן זײ 

זײ הָאבן זיך גיך ; און הָאבן זיך צו זײ געבוקט, ֿפרעמדע געטער
, ָאּפגעקערט ֿפון דעם װעג װָאס זײערע עלטערן זַײנען געגַאנגען

 און ַאז 18. זײ הָאבן ַאזױ ניט געטָאן; צוצוהערן די געבָאט ֿפון גָאט
ַאזױ ֿפלעגט גָאט זַײן מיט דעם , געשטעלט שוֿפטיםגָאט הָאט זײ אױֿפ

און ֿפלעגט זײ העלֿפן ֿפון דער הַאנט ֿפון זײערע ֿפַײנט ַאלע , שוֿפט
װַײל גָאט ֿפלעגט חרטה הָאבן איבער זײער , טעג ֿפון דעם שוֿפט

 ָאבער עס 19. געשרײ ֿפון װעגן זײערע צװינגער און זײערע דריקער
ַאזױ ֿפלעגן זײ װידער ,  איז געשטָארבןװי דער שוֿפט, איז געװען

צו גײן נָאך ֿפרעמדע , נָאך מער ֿפון זײערע עלטערן, ֿפַארדָארבן װערן
זײ הָאבן ניט ָאּפגעלָאזט . זײ צו דינען און זיך צו בוקען צו זײ, געטער

 און דער 20 .ֿפון זײערע מעׂשים און ֿפון זײער אַײנגעשּפַארטן װעג
: און ער הָאט געזָאגט, עגרימט אױֿף יׂשראלצָארן ֿפון גָאט הָאט ג

דָאזיקע ֿפָאלק הָאט איבערגעטרעטן מַײן בונד װָאס איך  װַײל דָאס



  שוֿפטים

  

ג

און זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו מַײן , הָאב בַאֿפױלן זײערע עלטערן
 װעל איך אױך ניט מער ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר זײ קײנעם ֿפון  21, ָקול

װען ער איז , ָאט איבערגעלָאזטדי ֿפעלקער װָאס יהושוע ה
אױב זײ װעלן היטן די ,  יׂשראלזײ ּכדי צו ּפרּוװן מיט  22. געשטָארבן

, ַאזױ װי זײערע עלטערן הָאבן געהיט, װעגן ֿפון גָאט צו גײן אין זײ
זײ ניט צו , דָאזיקע ֿפעלקער  און גָאט הָאט געלָאזט די 23. ָאדער ניט

עבן אין דער הַאנט ֿפון ָאט זײ ניט געגאון ער ה; ֿפַארטרַײבן אױֿף גיך
  .יהושוען

  

ּכדי צו ,  און דָאס זַײנען די ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט געלָאזט1
די ַאלע װָאס הָאבן ניט געװּוסט ֿפון ַאלע , ּפרּוװן מיט זײ יׂשראל

 בלױז ּכדי די דורות ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל 2; ּכַנעןמלחמות ֿפון 
די װָאס הָאבן נָאך ֿפריער דערֿפון –צו לערנען מלחמהזײ , זָאלן װיסן

און דער גַאנצער , ּפִלשּתים די ֿפינֿף ֿפירשטן ֿפון די 3; ניט געװּוסט
, דער בַאװױנער ֿפון בַארג לֿבנון, ויאון דער ִח, ידֹונאון דער צי, ּכַנעני

 און זײ זַײנען 4. מת ביז מע קומט קײן ַחןחרמו-ֿפון בַארג ַבַעל
צו װיסן אױב זײ װעלן צוהערן , בן ּכדי צו ּפרּוװן מיט זײ יׂשראלגעבלי

די געבָאט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט געבָאטן זײערע עלטערן דורך 
, ּכַנעני און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען געזעסן צװישן דעם 5. משהן
און דעם , ויאון דעם ִח, און דעם ּפִרזי, און דעם ֶאמורי, ּתידעם ִח

און ,  און זײ הָאבן זיך גענומען זײערע טעכטער ֿפַאר װַײבער 6. סייֿבו
און זײ הָאבן , זײערע טעכטער הָאבן זײ געגעבן צו די זין ֿפון יענע

  .געדינט זײערע געטער

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געטָאן װָאס איז שלעכט אין די 7
און הָאבן ,  זײער גָאטאון זײ הָאבן ֿפַארגעסן ָאן יהוה, אױגן ֿפון גָאט
 און דער צָארן ֿפון גָאט הָאט 8 .רותגעטער און די אֵש-געדינט די ַבַעל

און ער הָאט זײ איבערגעענטֿפערט אין דער , געגרימט אױֿף יׂשראל
און די קינדער , יםנהַר-רםים דעם מלך ֿפון ַאשעַתִר-הַאנט ֿפון ּכושן

 הָאבן די 9. ן ַאכט יָארימעשעַתִר-ֿפון יׂשראל הָאבן געדינט ּכושן
און גָאט הָאט אױֿפגעשטעלט , קינדער ֿפון יׂשראל געשריען צו גָאט

ָעתניאל , די קינדער ֿפון יׂשראל ַא העלֿפער װָאס הָאט זײ געהָאלֿפן
 און דער גַײסט ֿפון גָאט 10. ָּכלֿבס יִינגערן ברודער, דעם זון ֿפון קַנזן

און ער איז ; עמשּפט יׂשראלאון ער הָאט ג, איז געװען אױֿף אים



  שוֿפטים

  

און גָאט הָאט געגעבן אין זַײן הַאנט ,  אױֿף מלחמה ַארױסגעגַאנגען
און זַײן הַאנט איז געװען שטַארק , רם דעם מלך ֿפון ַאיםשעַתִר-ּכושן

 ֿפערציק   רוִיק און דָאס לַאנד איז געװען11. ימעןשעַתִר-אױֿף ּכושן
 און די קינדער 12. זן איז געשטָארבןאון ָעתניאל דער זון ֿפון קַנ. יָאר

ֿפון יׂשראל הָאבן װידער געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון 
דעם מלך ֿפון מואֿב איבער , און גָאט הָאט געשטַארקט עגלון, גָאט

. װַײל זײ הָאבן געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט, יׂשראל
, ו זיך די קינדער ֿפון עמון און עמלקט צל און ער הָאט אַײנגעזַאמ13

און זײ הָאבן ; און איז געגַאנגען און הָאט געשלָאגן יׂשראל
 און די קינדער ֿפון 14. אַײנגענומען די שטָאט ֿפון טײטלבײמער

 הָאבן 15.  דעם מלך ֿפון מואֿב ַאכצן יָארוןיׂשראל הָאבן געדינט עגל
 און גָאט הָאט זײ ,די קינדער ֿפון יׂשראל געשריען צו גָאט

ַא , ַא בנימינער, אןראױֿפגעשטעלט ַא העלֿפער אהוד דעם זון ֿפון ֵג
און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געשיקט דורך זַײן . מַאן ַא געלינקטן

 הָאט אהוד זיך 16 . דעם מלך ֿפון מואֿבןהַאנט ַא מּתנה צו עגלו
;  ַאן אײל די לענג,געמַאכט ַא שװערד װָאס הָאט געהַאט צװײ שַארֿפן

 זַײן רעכטן אױֿףאון ער הָאט זי ָאנגעגורט אונטער זַײנע קלײדער 
 – און ער הָאט גענענט די מּתנה צו עגלון דעם מלך ֿפון מואֿב17. דיך

,  און עס איז געװען18 .און עגלון איז געװען זײער ַא ֿפעטער מענטש
ר ַארױסבַאלײט ַאזױ הָאט ע, ן די מּתנהנענעװי ער הָאט געענדיקט גע

 און ער ַאלײן הָאט זיך 19 .די מענטשן װָאס הָאבן געטרָאגן די מּתנה
און הָאט , אומגעקערט ֿפון די שטײנהַאקערַײען װָאס לעבן ִגלגל

הָאט ער . מלך, ַא ֿפַארבָארגענע זַאך הָאב איך צו דיר: געזָאגט
, רום איםאון ַאלע װָאס זַײנען געשטַאנען ַא! זָאל זַײן שטיל: געזָאגט

 און אהוד איז צוגעקומען צו אים 20. זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון אים
און , װי ער זיצט ַאלײן אין דער קילער אױבערשטוב װָאס בַײ אים

איז ער . ַא װָארט ֿפון גָאט הָאב איך צו דיר: אהוד הָאט געזָאגט
 און אהוד הָאט אױסגעשטרעקט  21 .אױֿפגעשטַאנען ֿפון זַײן שטול

, און הָאט גענומען זַײן שװערד ֿפון זַײן רעכטער דיך, זַײן לינקע הַאנט
און אױך דער שטיל איז  22. און הָאט זי ַארַײנגעשטָאכן אין זַײן בױך

, און דָאס ֿפעטס הָאט אַײנגעשלָאסן דעם קלינג; ַארַײן נָאכן קלינג
זי און ; װָארום ער הָאט די שװערד ניט ַארױסגעצױגן ֿפון זַײן בױך

 אין  און אהוד איז ַארױסגעגַאנגען 23. איז ַארױס ֿפון הינטערלַײב
און הָאט צוגעמַאכט די טירן ֿפון דער אױבערשטוב הינטער , ֿפירהױז

 ַאזױ זַײנען , און װי ער איז ַארױסגעגַאנגען 24. און צוגעשלָאסן, זיך
ער ערשט די טירן ֿפון ד, און הָאבן דערזען, ָאנגעקומען זַײנע קנעכט



  שוֿפטים

  

ד

מסּתמא איז : און זײ הָאבן געזָאגט, אױבערשטוב זַײנען ֿפַארשלָאסן
 ָאבער ַאז זײ 25 .אין דער קילקַאמער ער אױֿף זַײן בַאדערֿפעניש
ערשט ער עֿפענט ניט די טירן ֿפון דער , הָאבן זיך צו שַאנד געװַארט

; און הָאבן געעֿפנט, סלהָאבן זײ גענומען דעם שלי, רשטובאױבע
 אהוד איז און 26. ער הַאר ליגט טױט אױֿף דער ערדערשט זײ

און ער איז ַאריבער די , ַאנטרונען געװָארן בעת זײ הָאבן געזַאמט
 און עס איז 27. הׂשעיר קײן ַאנטרונעןאון איז , שטײנהַאקערַײען

ַאזױ הָאט ער געבלָאזן אין שוֿפר אין , װי ער איז ָאנגעקומען, געװען
און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן , דעם געבערג ֿפון אֿפרים

 28. און ער זײ ֿפַארױס, ַארָאּפגענידערט מיט אים ֿפון דעם געבערג
װָארום גָאט , יָאגט נָאך הינטער מיר: און ער הָאט צו זײ געזָאגט
און זײ הָאבן . אין אַײערע הַאנט, מואֿב, הָאט געגעבן אַײערע ֿפַײנט
בן ֿפַארכַאּפט די איבערֿפָארן ֿפון און הָא, ַארָאּפגענידערט נָאך אים

 און זײ 29. און קײנעם ניט געלָאזט ַאריבערגײן, ירדן ֿפַאר מואֿב
װּו , הָאבן געשלָאגן ֿפון מואֿב אין יענער צַײט ַארום צען טױזנט מַאן

און קײנער איז ניט ; און װּו נָאר ַא העלדישער מַאן, נָאר ַא לַײביקער
ן מואֿב איז געװָארן אונטערטעניק אין  או30 .ַאנטרונען געװָארן

און דָאס לַאנד איז ; אליענעם טָאג אונטער דער הַאנט ֿפון יׂשר
  . ַאכציק יָארגעװען רוִיק

 װָאס הָאט ,תן און נָאך אים איז געװען שמגר דער זון ֿפון ַעָנ31
.  זעקס הונדערט מַאן מיט ַאן ָאקסנשטעקןּפִלשּתיםגעשלָאגן ֿפון די 

  .ױך הָאט געהָאלֿפן יׂשראלן ער אאו

  

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן װידער געטָאן װָאס איז 1
 און 2. װען אהוד איז געשטָארבן, שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

גָאט הָאט זײ איבערגעענטֿפערט אין דער הַאנט ֿפון יֿבין דעם מלך 
ֿפירער ֿפון זַײן חיל און דער ; צורװָאס הָאט געקיניגט אין ָח, ּכַנעןֿפון 

 און די 3. גוים- װָאס איז געזעסן אין חרושת, איז געװען סיסרא
װָארום נַײן הונדערט ; קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געשריען צו גָאט

און ער הָאט שטַארק געדריקט , אַײזערנע רַײטװעגן הָאט ער געהַאט
  .די קינדער ֿפון יׂשראל צװַאנציק יָאר



  שוֿפטים

  

זי הָאט געמשּפט , די װַײב ֿפון לּפידותן, רױ ַא נֿביאה און דֿבורה ַא ֿפ4
 און זי איז געזעסן אונטער דֿבורהס 5. יׂשראל אין יענער צַײט

ֵאל אין דעם געבערג ֿפון -מה און צװישן ֵביתטײטלבױם צװישן ָר
און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען צו איר צו , אֿפרים
שיקט און הָאט גערוֿפן ברק דעם זון ֿפון  הָאט זי גע6. משּפט

יהוה , װָאר ֿפַאר: און הָאט צו אים געזָאגט, נֿפּתלי-אֿבינועם ֿפון ֶקדש
גײ און זָאלסט ציען צום בַארג : דער גָאט ֿפון יׂשראל הָאט בַאֿפױלן

און נעמען מיט דיר צען טױזנט מַאן ֿפון די קינדער ֿפון נֿפּתלי , ֿבורָּת
,  און איך װעל ַאריבערציען צו דיר7. קינדער ֿפון זֿבולוןאון ֿפון די 

מיט זַײנע , ֿבינס חילסיסרא דעם ֿפירער ֿפון ָי, צום טַײך קישון
 8. און איך װעל אים געבן אין דַײן הַאנט, רַײטװעגן און זַײן מחנה

װעל איך , אױב דו װעסט גײן מיט מיר: הָאט ברק צו איר געזָאגט
 9. װעל איך ניט גײן, עסט ניט גײן מיט מיראױב ָאבער דו װ, גײן

ָאבער ניט דַײנער װעט , גײן װעל איך גײן מיט דיר: הָאט זי געזָאגט
װָארום אין דער הַאנט , זַײן דער ּכֿבוד אױֿף דעם װעג װָאס דו גײסט
  . ֿפון ַא ֿפרױ װעט גָאט איבערענטֿפערן סיסראן

ען מיט ברקן קײן און דֿבורה איז אױֿפגעשטַאנען און איז געגַאנג
און , דש און ברק הָאט צונױֿפגערוֿפן זֿבולון און נֿפּתלי קײן ֶק10. קדש

און דֿבורה איז , צען טױזנט מַאן זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען הינטער אים
  .ַארױֿפגעגַאנגען מיט אים

ֿפון די , יןֿבר דער ֵקיני הָאט זיך געהַאט ָאּפגעשײדט ֿפון ַק און ֶח11
און הָאט אױֿפגעשטעלט זַײן , משהס שװער, חוֿבֿבקינדער ֿפון 
  .דשנים װָאס לעבן ֶקבצעַנ-לון ֵא געצעלט ביז

 הָאט מען ָאנגעזָאגט סיסראן ַאז ברק דער זון ֿפון אֿבינועמען איז 12
 און סיסרא הָאט אַײנגעזַאמלט 13, ַארױֿפגעגַאנגען צום בַארג ּתֿבור

און דָאס , זערנע רַײטװעגן נַײן הונדערט אַײ–ַאלע זַײנע רַײטװעגן 
  .גוים צום טַײך קישון-ֿפון חרושת, גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט אים

װָארום דָאס איז ! שטײ אױֿף: קן און דֿבורה הָאט געזָאגט צו בר14
, װָאר ֿפַאר; דער טָאג װָאס גָאט הָאט געגעבן סיסראן אין דַײן הַאנט

  . גָאט איז ַארױסגעגַאנגען דיר ֿפַארױס

און צען טױזנט מַאן נָאך ,  ברק ַארָאּפגענידערט ֿפון בַארג ּתֿבורהָאט
 און גָאט הָאט ֿפַארטומלט סיסראן און ַאלע רַײטװעגן און 15. אים



  שוֿפטים

  

און סיסרא הָאט ; דעם גַאנצן חיל מיטן שַארֿף ֿפון שװערד ֿפַאר ברקן
 און 16. און איז ַאנטלָאֿפן צו ֿפוס, ַארָאּפגענידערט ֿפון זַײן רַײטװָאגן

, גוים- חרושת ברק הָאט נָאכגעיָאגט די רַײטװעגן און דעם חיל ביז
און דער גַאנצער חיל ֿפון סיסראן איז געֿפַאלן דורכן שַארֿף ֿפון 

  .מָאל אײנער ניט געבליבן צו; שװערד

 און סיסרא איז געלָאֿפן צו ֿפוס צום געצעלט ֿפון יעל דער װַײב 17
ֿבין דעם מלך ם שלום איז געװען צװישן ָיװָארו; ֿבר דעם ֵקיניֿפון ֶח

 און יעל איז 18. ֿבר דעם ֵקיניֿפון חצור און צװישן דעם הױז ֿפון ֶח
קער : און הָאט צו אים געזָאגט, ַארױסגעקומען סיסראן ַאנטקעגן

הָאט ער . זָאלסט ניט מורא הָאבן; קער אַײן צו מיר, מַײן הַאר, אַײן
 און זי הָאט אים צוגעדעקט מיט ַא ,קערט צו איר אין געצעלטגעאַײנ
טרינקען , איך בעט דיך, גיב מיר:  הָאט ער צו איר געזָאגט19. דעקע

הָאט זי געעֿפנט דעם . װָארום איך בין דָארשטיק, ַא ביסל װַאסער
און הָאט אים , און הָאט אים געגעבן טרינקען, לָאגל מילך
נגַאנג ֿפון שטעל זיך אין אַײ:  הָאט ער געזָאגט20. צוגעדעקט
און װעט דיך , ַאז עמיצער װעט קומען, און עס װעט זַײן, געצעלט

  .נײן: זָאלסטו זָאגן? איז דָא ֿפַארַאן ַא מַאן: ֿפרעגן און זָאגן

און , ֿברן גענומען ַא געצעלטֿפלעקל הָאט יעל די װַײב ֿפון ֶח21
 און זי איז שטילערהײט, ַארַײנגעטָאן דעם הַאמער אין איר הַאנט

און הָאט ַארַײנגעהַאקט דָאס ֿפלעקל אין זַײן , צוגעגַאנגען צו אים
ַאזױ , און װי ער איז געשלָאֿפן, ביז עס איז ַארַײן אין דער ערד, שלײֿף

  .הָאט ער געחלשט און איז געשטָארבן

  איז אים יעל ַארױסגעגַאנגען;  ערשט ברק יָאגט נָאך סיסראן22
קום און איך װעל דיר װַײזן : גטאון הָאט צו אים געזָא, ַאנטקעגן

ערשט , איז ער ַארַײנגעגַאנגען צו איר. דעם מַאן װָאס דו זוכסט
  .סיסרא ליגט טױט מיטן ֿפלעקל אין זַײן שלײֿף

   ֿבין דעם און גָאט הָאט געמַאכט אונטערטעניק אין יענעם טָאג ָי23
נט ֿפון די  און די הַא24.  ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראלּכַנעןמלך ֿפון 

ֿבין דעם מלך קינדער ֿפון יׂשראל איז געװָארן ַאלץ שװערער אױֿף ָי
  .ּכַנעןֿבין דעם מלך ֿפון ביז װַאנען זײ הָאבן ֿפַארשניטן ָי, ּכַנעןֿפון 

  



  שוֿפטים

  

 הָאט געזונגען דֿבורה און ברק דער זון ֿפון אֿבינועמען אין 1ה
  : ַאזױ צו זָאגן, יענעם טָאג

  , ר װילד אין יׂשראל ַאז מע לָאזט די הָא2
  , ַאז דָאס ֿפָאלק בָאט ֿפרַײװיליק ָאן

  ! טוט לױבען גָאט
  , ֿפַארנעמט איר ֿפירשטן, כים הערט איר מָל3

  , צו יהוה װעל איך זינגען, איך
  . איך װעל שּפילן צו יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

  , ַאז דו ביסט ֿפון ֵׂשעיר ַארױס,  גָאט4
  , מס ֿפעלד געשּפרַײזטדוַאז דו הָאסט ֿפון ֶא

  , הָאט די ערד געציטערט
  ,אױך די הימלען הָאבן געטריֿפט

  .װָאלקנס הָאבן װַאסער געטריֿפט, יָא
  ,  בערג זַײנען צערונען ֿפַאר יהוה5

   –סיני  דָאזיקער דער
  . ֿפַאר יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

  ,  אין די טעג ֿפון שמגר דעם זון ֿפון ַענת6
  , הָאבן שליַאכן אױֿפגעהערט, ון יעלאין די טעג ֿפ

  . און װעגגײער ֿפלעגן אױֿף קרומע שטעגן גײן
  , אױֿפגעהערט,  אױֿפגעהערט הָאבן ֿפירער אין יׂשראל7

  , ביסט אױֿפגעשטַאנען, דֿבורה, ביז דו
  . אױֿפגעשטַאנען ַא מוטער אין יׂשראל

  ,  נַײע געטער הָאט מען אױסדערװײלט8
  ; ן אין די טױערןדרום איז מלחמה געװע

  אױב ַא שילד און ַא שּפיז איז ָאנצוזען געװען 
  ! אין ֿפערציק טױזנט אין יׂשראל

  ,  מַײן הַארץ צו די הערשער ֿפון יׂשראל9
  ; קע צװישן דעם ֿפָאלקידי ֿפרַײװיל

  ! טוט לױבן גָאט

  ,  איר װָאס רַײט אױֿף אײזעלינס װַײסע10
  , איר װָאס זיצט אױֿף דעקעס



  שוֿפטים

  

  ,  װָאס גײט אױֿפן װעגאון איר
  ! רעדט דערֿפון

   מער װי ליַארעם ֿפון ֿפַײלשיסערס 11
  ; איז צװישן די שעּפקָאריטעס

  , דָארטן דערצײלט מען די גערעכטיקײט ֿפון גָאט
  . די גערעכטיקײט ֿפון זַײן ֿפירערשַאֿפט אין יׂשראל

  דענצמָאל הָאט גענידערט 
  . גָאטס ֿפָאלק צו די טױערן

  , דֿבורה, דערװעק דיך,  דיך דערװעק12
  ! רעד געזַאנג, דערװעק דיך, דערװעק דיך
  , ברק, שטײ אױֿף

  ! זון ֿפון אֿבינועם ,ַאנגֿפאון ֿפַאנג דַײן גע
   דענצמָאל הָאט ער ַאן איבערבלַײב געמַאכט געװעלטיקן 13

  ; איבער ַא מַאכטיקן ֿפָאלק
  כט געװעלטיקן גָאט הָאט מיך געמַא
  . איבער די גבורים

  , לק ֿפון אֿפרים זַײנען געקומען די װָאס װָארצלען אין עָמ14
  ; מיט דַײנע מחנות, בנימין, נָאך דיר
  , כיר הָאבן הערשער גענידערטֿפון ָמ

  . און ֿפון זֿבולון די װָאס טרָאגן ַא שרַײבערשטָאק
  ;  און די הַארן אין יׂשׂשכר מיט דֿבורהן15

  און יׂשׂשכר װי ברק 
  . הינטער אים, ט זיך אין טָאלהָאט געלָאז

  בַײ די טײלן ֿפון ראוֿבן 
  . איז דער איבערלײג געװען גרױס

  ,  װָאס ביסטו געזעסן צװישן די שָאֿפגעהעֿפטן16
  ? צו הערן דָאס מעקן ֿפון סטַאדעס

  בַײ די טײלן ֿפון ראוֿבן 
  . איז דער איבערקלער געװען גרױס

  ; וט גלעד הָאט אױֿף יענער זַײט ירדן גער17
  ? װָאס װַײלט בַײ די שיֿפן און דן ֿפַאר



  שוֿפטים

  

  , ָאשר איז געזעסן בַײם בָארטן ֿפון ים
  . און בַײ זַײנע אױסגוסן געטָאן רוען

   זֿבולון איז ַא ֿפָאלק 18
  , װָאס הָאט אַײנגעשטעלט זַײן זעל צום טױט

   –און נֿפּתלי 
  . אױֿף די הײכן ֿפון ֿפעלד

  , ה געהַאלטןמלחמ, כים זַײנען געקומען מָל19
   כים ֿפון ּכַנעןדענצמָאל הָאבן מלחמה געהַאלטן די מָל

  ; ַײ די װַאסערן ֿפון מִגדוַּתענך באין 
  . קײן רױב ֿפון זילבער הָאבן זײ ניט געקריגן

  ,  ֿפון הימל הָאט מען מלחמה געהַאלטן20
  די שטערן ֿפון זײערע שטעגן 

  . הָאבן מלחמה געהַאלטן מיט סיסראן
  , קישון הָאט זײ ַאװעקגעֿפלײצט טַײך 21

  . טַײך קישון, טַײך ַאלטער
  ! מַײן זעל, טרעט אױֿף מיט מַאכט

  ,  דענצמָאל הָאבן געקלַאּפט די טריט ֿפון ֿפערד22
  , ֿפון די שּפרונגען

  . די שּפרונגען ֿפון זַײנע ָאגערס

  , הָאט געזָאגט דער מלאך ֿפון גָאט,  שילט מרוז23
  , װױנערשילטן שילט אירע בַא

  , װַײל זײ זַײנען ניט געקומען צו דער הילֿף ֿפון גָאט
  . צװישן די גבורים, צו דער הילֿף ֿפון גָאט

  , געבענטשטער ֿפון ַאלע װַײבער זָאל זַײן יעל24
  ֿבר דעם ֵקיני די װַײב ֿפון ֶח

  . ֿפון ַאלע װַײבער אין געצעלט זַײן געבענטשטער

  , הָאט זי געגעבןמילך ,  װַאסער הָאט ער געבעטן25
  . הָאט זי שמַאנט דערלַאנגט, אין ַא קרוג ֿפון ֿפירשטן

  ,  איר הַאנט הָאט זי אױסגעשטרעקט צום ֿפלעקל26
  , און איר רעכטע צום ַארבעטערהַאמער

  , צעקלַאּפט זַײן קָאּפ, און געהַאמערט סיסראן
  . און געלעכערט און דורכגעהַאקט זַײן שלײֿף



  שוֿפטים

  

ו

  , ט ער זיך ַארָאּפגעלָאזט צו אירע ֿפיס הָא27
  ; געלעגן, געֿפַאלן

  ; געֿפַאלן, צו אירע ֿפיס זיך ַארָאּפגעלָאזט
  . דָארט דערהרגעט געֿפַאלן, ָאזטװּו זיך ַארָאּפגעל

  ,  דורכן ֿפענצטער הָאט געקוקט און געיָאמערט28
  : די מוטער ֿפון סיסראן, דורך דער ֿפָארטקע

  ? ן צו קומעןװָאס זַאמט זיך זַײן רַײטװָאג
  ? װָאס שּפעטיקן זיך די טריט ֿפון זַײנע געשּפַאנען

  ,  די קלוגע ֿפון אירע ׂשררותטעס ענטֿפערן29
  : זי ַאלײן גיט ַאן ענטֿפער צו זיך, יָא
  , זײ טײלן דעם רױב, זײ געֿפינען, װָאר  ֿפַאר30

  ; צװײ מײדלעך ֿפַאר איטלעכן מַאן, ַא מײדל
  , יסראןרױב ֿפון ֿפַארבן ֿפַאר ס

  , רױב ֿפון ֿפַארבן געשטיקטע
  . רַײען ֿפַארן רױבנעמערס הַאלדזֿפַארבשטיקע

  ! גָאט,  ַאזױ זָאלן אונטערגײן ַאלע ֿפַײנט דַײנע31
  און זַײנע ליבהָאבער זָאלן זַײן 

  . װי דער אױֿפגַאנג ֿפון דער זון אין איר שטַארקײט

  .ֿפערציק יָאר און דָאס לַאנד איז געװען רוִיק

  

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געטָאן װָאס איז שלעכט אין 1
און גָאט הָאט זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון , די אױגן ֿפון גָאט

ן איז געװען שטַארק אױֿף דָי און די הַאנט ֿפון ִמ2. ן זיבן יָארדָיִמ
י ן הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל זיך געמַאכט דדָיֿפון װעגן ִמ. יׂשראל

 און עס 3. און די ֿפעסטונגען, און די הײלן, גריבער װָאס אין די בערג
און , ןדָיַאזױ ֿפלעגט ַארױֿפגײן ִמ, ַאז יׂשראל הָאט געזײט, איז געװען

, און זײ ֿפלעגן ַארױֿפקומען אױֿף זײ; און די קינדער ֿפון מזרח, עמלק
 ֿפון לַאנד און ֿפַארװיסט די ּתֿבואה,  און הָאבן געלעגערט אױֿף זײ4

קײן  און זײ ֿפלעגן ניט איבערלָאזן, ביז דּו קומסט קײן ַעזה
ָאדער ַאן , ָאדער ַאן ָאקס, מָאל ַא שעּפס צו, דערנערונג אין יׂשראל

מיט זײערע ,  װָארום זײ און זײערע ֿפי ֿפלעגן ַארױֿפגײן5. אײזל
ן או, און ֿפלעגן קומען ַאזױ װי דער הײשעריק אין ֿפילקײט, געצעלטן



  שוֿפטים

  

און זײ זַײנען , צו זײ און צו זײערע קעמלען איז ניט געװען קײן צָאל
 און יׂשראל איז זײער 6. געקומען אין לַאנד ּכדי עס צו ֿפַארװיסטן

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן ; ֿפַארָארימט געװָארן ֿפון װעגן מדין
  .געשריען צו גָאט

ראל הָאבן געשריען צו ַאז די קינדער ֿפון יׂש,  און עס איז געװען7
 הָאט גָאט געשיקט ַא מַאן ַא נֿביא צו די 8, גָאט ֿפון װעגן מדין
ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה : און ער הָאט זײ געזָאגט, קינדער ֿפון יׂשראל

און , איך הָאב אַײך אױֿפגעברַאכט ֿפון מצרים: דער גָאט ֿפון יׂשראל
 און איך 9; קנעכטשַאֿפטהָאב אַײך ַארױסגעצױגן ֿפון דעם הױז ֿפון 

און ֿפון דער הַאנט , הָאב אַײך מציל געװען ֿפון דער הַאנט ֿפון מצרים
, און איך הָאב זײ ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר אַײך, ֿפון ַאלע אַײערע דריקער

:  און איך הָאב צו אַײך געזָאגט10. און הָאב אַײך געגעבן זײער לַאנד
לט ניט ֿפָארכטן די געטער ֿפון די איר זָא; איך בין יהוה אַײער גָאט

 ניט טָאבער איר הָא; אמורים װָאס איר זיצט אין זײער לַאנד
  .צוגעהערט צו מַײן ָקול

און הָאט זיך געזעצט אונטער ,  און ַא מלאך ֿפון גָאט איז געקומען11
װָאס הָאט געהערט צו יואש דעם , דעם אַײכנבױם װָאס אין עֿפרה

ּכדי , זון גדעון הָאט געקלַאּפט װײץ אין קעלטעראון זַײן ; אֿביעזרער
 הָאט דער מלאך ֿפון גָאט זיך בַאװיזן 12. אױסצובַאהַאלטן ֿפון מדין

! העלדישער גיבור, גָאט מיט דיר: און הָאט צו אים געזָאגט, צו אים
אױב גָאט , מַײן הַאר, איך בעט דיך:  הָאט גדעון צו אים געזָאגט13

און ? װָאס הָאט דָאס ַאלץ אונדז געטרָאֿפן ֿפַארטָא , איז מיט אונדז
װָאס אונדזערע עלטערן הָאבן אונדז , װּו זַײנען ַאלע זַײנע װּונדער

גָאט הָאט אונדז אױֿפגעברַאכט , װָאר ֿפַאר: ַאזױ צו זָאגן, דערצײלט
און הָאט אונדז , און ַאצונד הָאט אונדז גָאט ֿפַארלָאזן? ֿפון מצרים

  . הַאנט ֿפון מדיןגעגעבן אין דער

גײ מיט דַײן : און הָאט געזָאגט,  הָאט גָאט זיך געקערט צו אים14
 ֿפַאר; און זָאלסט העלֿפן יׂשראל ֿפון דער הַאנט ֿפון מדין, דָאזיקן ּכוח

  . איך הָאב דיך געשיקט, װָאר

מיט װָאס זָאל איך ! גָאט, איך בעט דיך: הָאט ער צו אים געזָאגט 15
און , מַײן משּפחה איז די ָארימסטע אין מנשה, זע? העלֿפן יׂשראל

  .איך בין דער מינדסטער אין מַײן ֿפָאטערס הױז



  שוֿפטים

  

און , ָאבער איך װעל זַײן מיט דיר:  הָאט גָאט צו אים געזָאגט16
  . װעסט שלָאגן מדין ַאזױ װי אײן מַאן

איך הָאב געֿפונען ,  איך בעט דיך,אױב:  הָאט ער צו אים געזָאגט17
זָאלסטו מיר מַאכן ַא צײכן ַאז דו , אין דַײנע אױגן זעליקײטלַײט

איך ,  זָאלסט זיך ניט ָאּפטָאן ֿפון דַאנען18. רעדסט דָאס מיט מיר
און װעל ַארױסטרָאגן מַײן , ביז איך קום צוריק צו דיר, בעט דיך
איך װעל בלַײבן : הָאט ער געזָאגט. און ַאװעקלײגן ֿפַאר דיר, געשַאנק
  . רסט זיך אוםביז דו קע

און , און הָאט געמַאכט ַא ציגנבעקל,  איז גדעון ַארַײנגעגַאנגען19
דָאס ֿפלײש הָאט ער ;  ֵאיֿפה מעלןאומגעזַײערטע קוכנס ֿפון ַא

און די זוּפ הָאט ער ַארַײנגעטָאן אין ַא , ַארַײנגעטָאן אין ַא קָארב
 און ,און ַארױסגעברַאכט צו אים אונטער דעם אַײכנבױם, טָאּפ

  .דערלַאנגט

נעם דָאס ֿפלײש און די :  הָאט דער מלאך ֿפון גָאט צו אים געזָאגט20
און די זוּפ , און לײג ַאװעק אױֿף יענעם ֿפעלז, אומגעזַײערטע קוכנס

  .גיס אױס

 און דער מלאך ֿפון גָאט הָאט 21. הָאט ער ַאזױ געטָאן
,  הַאנטאױסגעשטרעקט דעם שּפיץ ֿפון דעם שטעקן װָאס אין זַײן

און ; און הָאט ָאנגערירט דָאס ֿפלײש און די אומגעזַײערטע קוכענס
און הָאט ֿפַארצערט דָאס , ַא ֿפַײער איז אױֿפגעגַאנגען ֿפון דעם ֿפעלז

און דער מלאך ֿפון גָאט איז ; ֿפלײש און די אומגעזַײערטע קוכנס
װען ַא  הָאט גדעון געזען ַאז דָאס איז גע22. ַאװעק ֿפון זַײנע אױגן

װָארום ! גָאט דו הַאר, װײ: און גדעון הָאט געזָאגט, מלאך ֿפון גָאט
  .איך הָאב געזען ַא מלאך ֿפון גָאט ּפנים אל ּפנים

, זָאלסט ניט מורא הָאבן; ֿפריד צו דיר:  הָאט גָאט צו אים געזָאגט23
  .װעסט ניט שטַארבן

 הָאט אים און,  און גדעון הָאט דָארטן געבױט ַא מזבח צו גָאט24
ביז אױֿף הַײנטיקן טָאג איז ער נָאך אין עֿפרה ֿפון ; שלום-גערוֿפן יהוה
  . די אֿביעזרער
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: הָאט גָאט צו אים געזָאגט,  און עס איז געװען אין יענער נַאכט25
, און דעם צװײטן ָאקס ֿפון זיבן יָאר, נעם דַײן ֿפָאטערס יונגן ָאקס

און דעם , זבח ֿפון ַבַעלאון זָאלסט צעשטערן דַײן ֿפָאטערס מ
 און זָאלסט בױען ַא 26. געצנבױם װָאס לעבן אים זָאלסטו ָאּפהַאקן
, דָאזיקער בַארגֿפעסטונג מזבח צו יהוה דַײן גָאט אױֿפן שּפיץ ֿפון דער

און , און זָאלסט נעמען דעם צװײטן ָאקס, אױֿף דעם צוגעריכטן ָארט
ן הָאלץ ֿפון דעם געצנבױם אױֿפברענגען ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער מיט

  .װָאס דו װעסט ָאּפהַאקן

און הָאט געטָאן ,  הָאט גדעון גענומען צען מַאן ֿפון זַײנע קנעכט 27
ַאזױ װי ער , און עס איז געװען; ַאזױ װי גָאט הָאט צו אים גערעדט

הָאט מורא געהַאט ֿפַאר זַײן ֿפָאטערס הױזגעזינט און ֿפַאר די 
הָאט ער דָאס געטָאן בַײ , דָאס צו טָאן בַײ טָאג, מענטשן ֿפון שטָאט

  .נַאכט

, און די מענטשן ֿפון שטָאט הָאבן זיך געֿפעדערט אין דער ֿפרי 28
און דער געצנבױם װָאס , ערשט דער מזבח ֿפון ַבַעל איז צעברָאכן

און דער צװײטער ָאקס איז , לעבן אים איז ָאּפגעהַאקט
 הָאבן זײ 29. אױֿפגעבױטן מזבחאױֿפגעברַאכט געװָארן אױֿף דעם 

און ? דָאזיקע זַאך װער הָאט געטָאן די: געזָאגט אײנער צום ַאנדערן
גדעון דער זון : הָאט מען געזָאגט, ַאז זײ הָאבן געֿפָארשט און געזוכט

 הָאבן די מענטשן ֿפון 30. דָאזיקע זַאך ֿפון יואשן הָאט געטָאן די
און ער זָאל , רױס דַײן זוןברענג ַא: שטָאט געזָאגט צו יואשן

און װַײל ער , װַײל ער הָאט צעברָאכן דעם מזבח ֿפון ַבַעל, שטַארבן
  .הָאט ָאּפגעהַאקט דעם געצנבױם װָאס לעבן אים

:  הָאט יואש געזָאגט צו ַאלע װָאס זַײנען געשטַאנען ַארום אים31
ער װ? ָאדער װילט איר אים העלֿפן? װילט איר זיך קריגן ֿפַאר ַבַעל
. װעט געטײט װערן ביז אין דער ֿפרי, עס װעט זיך קריגן ֿפַאר אים

װָאס מע הָאט ,זָאל ער ַאלײן זיך קריגן ֿפַאר זיך ,אױב ער איז ַא גָאט
 און מע הָאט אים גערוֿפן אין יענעם טָאג 32. צעברָאכן זַײן מזבח

ט װָאס ער הָא, זָאל ַבַעל זיך קריגן מיט אים: ַאזױ צו זָאגן, ירובעל
  .צעברָאכן זַײן מזבח

און גַאנץ מדין און עמלק און די קינדער ֿפון מזרח הָאבן זיך  33
און זַײנען ַאריבערגעקומען און הָאבן , אַײנגעזַאמלט אין אײנעם
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ז

 הָאט ַא גַײסט ֿפון גָאט ָאנגעקלײדט 34. געלַאגערט אין טָאל יזרעאל
יעזר הָאט זיך און אֿב, און ער הָאט געבלָאזן אין שוֿפר, גדעונען

 און ער הָאט געשיקט שלוחים דורך 35. אױֿפגעקליבן הינטער אים
און ער ; און ער אױך הָאט זיך אױֿפגעקליבן הינטער אים, גַאנץ מנשה

, און דורך נֿפּתלי, און דורך זֿבולון, הָאט געשיקט שלוחים דורך ָאשר
  .און זײ זַײנען ַארױֿפגעקומען זײ ַאנטקעגן

אױב דו װילסט העלֿפן דורך מַײן :  הָאט געזָאגט צו גָאט און גדעון 36
 ָאט לײג איך ַאװעק ַאן 37, ַאזױ װי דו הָאסט גערעדט, הַאנט יׂשראל

, אױב עס װעט זַײן טױ אױֿפן ָאּפשער ַאלײן; ָאּפשער װָאל אין שַײער
װעל איך װיסן ַאז דו , און אױֿף דער גַאנצער ערד װעט זַײן טרוקן

  . ַאזױ װי דו הָאסט גערעדט, ראל דורך מַײן הַאנטװעסט העלֿפן יׂש

און , און װי ער הָאט זיך געֿפעדערט אױֿף מָארגן;  איז ַאזױ געװען 38
הָאט ער אױסגעקװעטשט טױ ֿפון , הָאט אױסגעדרײט דעם ָאּפשער

:  הָאט גדעון געזָאגט צו גָאט39. ַא ֿפולן קרוג װַאסער, דעם ָאּפשער
און איך װעל רעדן נָאר דָאס ,  צָארן אױֿף מירזָאל ניט גרימען דַײן

; מָאל ּפרּוװן מיט דעם ָאּפשער נָאר דָאס, איך בעט דיך, לָאמיך:מָאל 
און אױֿף דער , זַײן טרוקן אױֿפן ָאּפשער ַאלײן, איך בעט דיך, זָאל

  .גַאנצער ערד זָאל זַײן טױ

װען טרוקן און עס איז גע;  הָאט גָאט געטָאן ַאזױ אין יענער נַאכט40
  . דער גַאנצער ערד איז געװען טױאון אױֿף, אױֿפן ָאּפשער ַאלײן

  

 ער און דָאס –דָאס איז גדעון– הָאט זיך געֿפעדערט ירובעל 1
- און זײ הָאבן געלַאגערט בַײ עין, גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט אים

- ֿפון גֿבעת, און דער לַאגער ֿפון מדין איז אים געװען ֿפון צֿפון; חרוד
דָאס ֿפָאלק װָאס :  הָאט גָאט געזָאגט צו גדעונען2. המורה אין טָאל

יׂשראל ; ַאז איך זָאל געבן מדין אין זײער הַאנט, מיט דיר איז צו ֿפיל
מַײן הַאנט הָאט : ַאזױ צו זָאגן, װעט זיך נָאך בַארימען ַאקעגן מיר

 ֿפון  דרום רוֿף ַאקָארשט אױס ַאצונד אין די אױערן3. מיך געהָאלֿפן
זָאל זיך , װער עס הָאט מורא און ציטערט: ַאזױ צו זָאגן, ֿפָאלק

  .אומקערן און ַאװעקגײן אין דער ֿפרי ֿפון בַארג גלעד
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און צען , הָאבן זיך אומגעקערט ֿפון ֿפָאלק צװײ און צװַאנציק טױזנט
  .טױזנט זַײנען געבליבן

,  ַאלץ צו ֿפילדָאס ֿפָאלק איז נָאך:  הָאט גָאט געזָאגט צו גדעונען4
און איך װעל זײ דָארטן אױסקלַײבן , מַאך זײ נידערן צום װַאסער

 דער: דער װָאס איך װעל דיר זָאגן, און עס װעט זַײן. ֿפַאר דיר
און איטלעכער ; ער זָאל גײן מיט דיר, דָאזיקער זָאל גײן מיט דיר

 זָאל ער, דָאזיקער זָאל ניט גײן מיט דיר דער: װָאס איך װעל דיר זָאגן
  .ניט גײן

און גָאט הָאט ;  הָאט ער געמַאכט נידערן דָאס ֿפָאלק צום װַאסער5
איטלעכער װָאס װעט לעקן ֿפונעם װַאסער מיט : געזָאגט צו גדעונען

, אים זָאלסטו שטעלן בַאזונדער, ַאזױ װי עס לעקט ַא הונט, זַײן צונג
ַײנע קני צו  איטלעכן װָאס װעט זיך ַארָאּפלָאזן אױֿף זדעסט גלַײכן

  .טרינקען

 איז געװען די צָאל ֿפון די װָאס הָאבן געלעקט ֿפון זײער הַאנט אין 6
און דָאס גַאנצע איבעריקע ֿפָאלק , זײער מױל דרַײ הונדערט מַאן

 און 7. הָאט זיך ַארָאּפגעלָאזט אױֿף זײערע קני צו טרינקען װַאסער
דערט מַאן װָאס הָאבן מיט די דרַײ הונ: גָאט הָאט געזָאגט צו גדעונען

; און װעל געבן מדין אין דַײן הַאנט, װעל איך אַײך העלֿפן, געלעקט
  .און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל גײן איטלעכער אין זַײן הײם

און ,  הָאבן זײ איבערגענומען די צערונג ֿפון ֿפָאלק אין זײער הַאנט8
װעקגעשיקט און ַאלע מענער ֿפון יׂשראל הָאט ער ַא; זײערע שוֿפרות

נָאר די דרַײ הונדערט מַאן הָאט ער , איטלעכן צו זַײנע געצעלטן
און דער לַאגער ֿפון מדין איז געװען אונטער אים אין . ָאנגעהַאלטן

הָאט גָאט צו אים ,  און עס איז געװען אין יענער נַאכט9. טָאל
ם װָארום איך הָאב אי, נידער ַארָאּפ אין לַאגער, שטײ אױֿף: געזָאגט

,  און אױב דו הָאסט מורא ַארָאּפצונידערן10. געגעבן אין דַײן הַאנט
 און װעסט הערן 11. נידער ַארָאּפ דו מיט דַײן יונג ּפורה צום לַאגער

און װעסט , װעלן דערנָאך שטַארק װערן דַײנע הענט; װָאס זײ רעדן
  .ַארָאּפגענידערן אין לַאגער

צום עק ֿפון די , ן יונג ּפורהער און זַײ, הָאט ער ַארָאּפגענידערט
 און מדין און עמלק און ַאלע 12. בַאװָאֿפנטע װָאס אין לַאגער

ַאזױ װי דער הײשעריק אין , קינדער ֿפון מזרח זַײנען געלעגן אין טָאל
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ַאזױ װי , און צו זײערע קעמלען איז ניט געװען קײן צָאל, ֿפילקײט
 און װי גדעון איז 13. קײטדער זַאמד װָאס אױֿפן ברעג ֿפון ים אין ֿפיל

, זע: און זָאגט, ערשט ַא מַאן דערצײלט זַײן חֿבר ַא חלום, ָאנגעקומען
ערשט ַא קוכן ֿפון גערשטענעם : מיר הָאט זיך געחלומט ַא חלום

און ער איז געקומען ביזן , ברױט קַײקלט זיך אין לַאגער ֿפון מדין
און ,  איז אומגעֿפַאלןאון עס, און הָאט עס ַא קלַאּפ געטָאן, געצעלט

ביז דָאס געצעלט איז געבליבן , ער הָאט עס אומגעקערט קַאּפױר
דָאס איז ניט :  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן זַײן חֿבר און הָאט געזָאגט14. ליגן

ַא מַאן ֿפון , ַאנדערש װי די שװערד ֿפון גדעון דעם זון ֿפון יואשן
  .דין מיטן גַאנצן חילגָאט הָאט געגעבן אין זַײן הַאנט מ. יׂשראל

װי גדעון הָאט געהערט די דערצײלונג ֿפון ,  און עס איז געװען15
און ער הָאט ; ַאזױ הָאט ער זיך געבוקט, דעם חלום און זַײן בַאשײד

שטײט : זיך אומגעקערט אין לַאגער ֿפון יׂשראל און הָאט געזָאגט
. ל ֿפון מדיןװָארום גָאט הָאט געגעבן אין אַײער הַאנט דעם חי, אױֿף

און ,  און ער הָאט צעטײלט די דרַײ הונדערט מַאן אין דרַײ מחנות16
, און לײדיקע קריג, הָאט זײ ַאלעמען געגעבן שוֿפרות אין דער הַאנט

איר :  און ער הָאט צו זײ געזָאגט17. און ברַאנדהעלצער אין די קריג
ק איך אין עק און ָאט קו; דעסט גלַײכןאון טָאן , זָאלט קוקן אױֿף מיר

 און ַאז איך 18. ַאזױ זָאלט איר טָאן, װי איך װעל טָאן, איז, לַאגער
זָאלט איר אױך , איך און ַאלע װָאס מיט מיר, װעל בלָאזן אין שוֿפר

און איר זָאלט , ַארום דעם גַאנצן לַאגער בלָאזן אין די שוֿפרות רונד
  !ֿפַאר גָאט און ֿפַאר גדעונען: זָאגן

ן און די הונדערט מַאן װָאס מיט אים זַײנען געקומען אין  און גדעו19
מע הָאט נָאר ; עק לַאגער בַײם ָאנהײב ֿפון דער מיטלסטער נַאכטװַאך

און זײ הָאבן געבלָאזן אין ; װָאס געהַאט אױֿפגעשטעלט די װעכטער
 20. און הָאבן צעהַאקט די קריג װָאס אין זײער הַאנט, די שוֿפרות

און הָאבן , ות הָאבן געבלָאזן אין די שוֿפרותאון די דרַײ מחנ
און זײ הָאבן געהַאלטן אין זײער לינקער הַאנט די ; צעברָאכן די קריג
; און אין זײער רעכטער הַאנט די שוֿפרות צום בלָאזן, ברַאנדהעלצער

 21! ַא שװערד ֿפַאר גָאט און ֿפַאר גדעונען:און זײ הָאבן אױסגערוֿפן
ַאנען איטלעכער אױֿף זַײן ָארט רונד ַארום און זײ זַײנען געשט

און זײ הָאבן ; און דער גַאנצער לַאגער הָאט גענומען לױֿפען; לַאגער
 און זײ הָאבן 22. ַארױסגעלָאזט ַא געשרײ און זַײנען ַאנטרונען

און גָאט הָאט געמַאכט די , געבלָאזן די דרַײ הונדערט שוֿפרות



  שוֿפטים

  

ח

און דער חיל , ַאזױ אין גַאנצן חיל, שװערד ֿפון אײנעם קעגן ַאנדערן
-ביז דעם ברעג ֿפון ָאֿבל, צו צררה צו, שטה-איז ַאנטרונען ביז ֵבית

 און די מענער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך 23. מחולה בַײ ַטבת
און זײ , און ֿפון גַאנץ מנשה, און ֿפון ָאשר, אַײנגעזַאמלט ֿפון נֿפּתלי
ן הָאט צעשיקט שלוחים אין  און גדעו24. הָאבן נָאכגעיָאגט מדין

, נידערט ַארָאּפ ַאקעגן מדין: ַאזױ צו זָאגן, גַאנצן געבערג ֿפון אֿפרים
הָאבן . און דעם ירדן, ברה-און ֿפַארכַאּפט זײ דָאס װַאסער ביז ֵבית
און זײ הָאבן בַאצװּונגען , זיך אַײנגעזַאמלט ַאלע מענער ֿפון אֿפרים

 און זײ הָאבן געכַאּפט 25. דעם ירדןאון , ברה-דָאס װַאסער ביז ֵבית
און הָאבן געהרגעט עורֿבן , עורֿבן און זאֿבן, די צװײ הַארן ֿפון מדין

און זײ ; זאֿב-עורֿב און זאֿבן הָאבן זײ געהרגעט אין יעקֿב-בַײ צור
און די קעּפ ֿפון עורֿבן און זאֿבן הָאבן זײ ; הָאבן נָאכגעיָאגט מדין
  .ן יענער זַײט ירדןגעברַאכט צו גדעונען ֿפו

  

װָאס ֿפַאר ַא זַאך :  הָאבן צו אים געזָאגט די מענער ֿפון אֿפרים1
אונדז ניט צו רוֿפן װען דו ביסט , הָאסטו אונדז דָא געטָאן

און זײ הָאבן זיך שטַארק ? געגַאנגען מלחמה הַאלטן ַאקעגן מדין
 ַאצונד װָאס הָאב איך:  הָאט ער צו זײ געזָאגט2. געקריגט מיט אים

איז ניט דער נָאכקלַײב ֿפון ? אױֿפגעטָאן אין ֿפַארגלַײך מיט אַײך
 אין אַײער הַאנט הָאט גָאט 3? אֿפרים בעסער װי די לעז ֿפון אֿביעזר

און װָאס הָאב איך , עורֿבן און זאֿבן, געגעבן די הַארן ֿפון מדין
 דענצמָאלהָאט ? געקענט אױֿפטָאן אין ֿפַארגלַײך מיט אַײך

דָאזיקע  װען ער הָאט גערעדט די, ּפגעלָאזט זײער ּכעס ֿפון איםָא
  .רײד

ער , ַאריבערגעגַאנגען און איז,  און גדעון איז געקומען צום ירדן4
ֿפַארשמַאכטע און , און די דרַײ הונדערט מַאן װָאס מיט אים

, גיט:  און ער הָאט געזָאגט צו די מענטשן ֿפון סוּכות5. ֿפַאריָאגטע
, לַאבנס ברױט ֿפַאר דעם ֿפָאלק װָאס הינטער מיר, ט אַײךאיך בע

און איך יָאג נָאך זֿבח און צלמונע די , װָארום זײ זַײנען ֿפַארשמַאכט
  .מלכים ֿפון מדין

איז די הַאנט ֿפון זֿבחן און :  הָאבן די הַארן ֿפון סוּכות געזָאגט6
  ?ן חיל ברױטַאז מיר זָאלן געבן דַײ, צלמונען ַאצונד אין דַײן ֿפױסט



  שוֿפטים

  

דערֿפַאר ַאז גָאט װעט געבן זֿבחן און צלמונען :  הָאט גדעון געזָאגט7
װעל איך דרעשן אַײער לַײב מיט דערנער ֿפון מדבר , אין מַײן הַאנט

  .און מיט שטעכיקע ריטער

און הָאט צו זײ ,  און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון דָארטן קײן ּפנואל8
בן אים די מענטשן ֿפון ּפנואל געענטֿפערט הָא; דעסט גלַײכןגערעדט 

  .ַאזױ װי די מענטשן ֿפון סוּכות הָאבן געענטֿפערט

ַאז : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט ער געזָאגט אױך צו די מענטשן ֿפון ּפנואל9
דָאזיקן ם װעל איך צעברעכן דע,  בשלום איך װעל זיך אומקערן

  .טורעם

און זײער חיל מיט , ן קרקור און זֿבח און צלמונע זַײנען געװען אי10
ַאלע װָאס זַײנען געבליבן ֿפון דעם גַאנצן , ַארום ֿפוֿפצן טױזנט, זײ

און די געֿפַאלענע זַײנען געװען ; חיל ֿפון די קינדער ֿפון מזרח
. מַאן װָאס הָאבן געצױגן ַא שװערד הונדערט און צװַאנציק טױזנט

אין , נער אין געצעלטן און גדעון איז ַארױֿפגעגַאנגען דורך די װױ11
בעת דער , און הָאט געשלָאגן דעם חיל, מזרח ֿפון נוֿבח און יגבהה

 ָאבער זֿבח און צלמונע זַײנען 12. חיל הָאט זיך געשּפירט זיכער
און ער הָאט געכַאּפט די צװײ ; און ער הָאט זײ נָאכגעיָאגט, ַאנטלָאֿפן

גַאנצן חיל הָאט ער און דעם , זֿבחן און צלמונען, מלכים ֿפון מדין
  .צעשרָאקן

 און גדעון דער זון ֿפון יואשן הָאט זיך אומגעקערט ֿפון דער 13
 און ער הָאט ָאנגעכַאּפט ַא 14. ֿפון דעם ַארױֿפגַאנג ֿפון ֶחרס, מלחמה

; און הָאט אים אױסֿפגעֿפרעגט, יונגן מַאן ֿפון די מענטשן ֿפון סוּכות
און אירע , הַארן ֿפון סוּכותאון ער הָאט אים אױֿפגעשריבן די 

 און ער איז געקומען צו די 15. זיבן און זיבעציק מַאן, עלטסטע
, ָאט זַײנען זֿבח און צלמונע: און הָאט געזָאגט, מענטשן ֿפון סוּכות

איז די הַאנט ֿפון : ַאזױ צו זָאגן, װָאס איר הָאט געשּפעט ֿפון מיר
ַאז מיר זָאלן געבן דַײנע , טזֿבחן און צלמונען ַאצונד אין דַײן ֿפױס

  ?ֿפַארשמַאכטע מענטשן ברױט

און דערנער ֿפון ,  און ער הָאט גענומען די עלטסטע ֿפון שטָאט16
און הָאט ָאנגעלערנט מיט זײ די , מדבר און שטעכיקע ריטער

 און דעם טורעם ֿפון ּפנואל הָאט ער 17. מענטשן ֿפון סוּכות
  .מענטשן ֿפון שטָאטאון הָאט געהרגעט די , צעברָאכן



  שוֿפטים

  

װי ַאזױ זַײנען געװען :  און ער הָאט געזָאגט צו זֿבחן און צלמונען18
: הָאבן זײ געזָאגט? די מענטשן װָאס איר הָאט געהרגעט אין ּתֿבור

-ַאזױ װי די געשטַאלט ֿפון בֵני; ]ָאנבליק[אײן ; ַאזױ זײ, ַאזױ װי דו
,  זין ֿפון מַײן מוטערדי, מַײנע ברידער:  הָאט ער געזָאגט19. מלכים

װען איר װָאלט זײ געלָאזט , ַאזױ װי גָאט לעבט. זַײנען דָאס געװען
 און ער הָאט געזָאגט צו ֶיֶתר 20! װָאלט איך אַײך ניט געהרגעט, לעבן

ָאבער דער יונג הָאט ניט . הרגע זײ, שטײ אױֿף: זַײן בכור
 װַײל ער ,װָארום ער הָאט מורא געהַאט, ַארױסגעצױגן זַײן שװערד

שטײ דו אױֿף :  הָאט געזָאגט זֿבח און צלמונע21. איז נָאך געװען יונג
איז גדעון . ַאזױ זַײן גֿבורה, װָארום װי דער מַאן, און דערשלָאג אונדז

און ער הָאט . און הָאט געהרגעט זֿבחן און צלמונען, אױֿפגעשטַאנען
ון זײערע ַארָאּפגענומען די לֿבנהלעך װָאס אױֿף די העלדזער ֿפ

  .קעמלען

געװעלטיק :  און די מענער ֿפון יׂשראל הָאבן געזָאגט צו גדעונען22
װָארום דו הָאסט , אי דַײן זונס זון, אי דַײן זון, אי דו, איבער אונדז

 הָאט גדעון צו זײ 23. אונדז געהָאלֿפן ֿפון דער הַאנט ֿפון מדין
ניט מַײן זון װעט און , ניט איך װעל געװעלטיקן איבער אַײך: געזָאגט

 און 24. גָאט װעט געװעלטיקן איבער אַײך; געװעלטיקן איבער אַײך
גיט מיר : איך װעל בעטן ֿפון אַײך ַא בקשה: גדעון הָאט צו זײ געזָאגט

װָארום זײ הָאבן געהַאט . איטלעכער ַא נָאזרינג ֿפון זַײן רױב
 הָאבן זײ 25. װַײל זײ זַײנען געװען ישמעאלים, גילדערנע נָאזרינגען

, און זײ הָאבן אױסגעשּפרײט ַא טוך. אװדאי װעלן מיר געבן: געזָאגט
 26. און הָאבן ַארַײנגעװָארֿפן ַאהין איטלעכער ַא נָאזרינג ֿפון זַײן רױב
איז , און די װָאג ֿפון די גילדערנע נָאזרינגען װָאס ער הָאט געבעטן

און , ץ די לֿבנהלעךַאחו, גָאלד] ֶשקל[געװען טױזנט און זיבן הונדערט 
, און די ּפורּפלקלײדער װָאס אױֿף די מלכים ֿפון מדין, די אױרינגען

 27. און ַאחוץ די קײטלעך װָאס אױֿף די העלדזער ֿפון זײערע קעמלען
און הָאט אים , און גדעון הָאט דערֿפון געמַאכט ַאן אֿפוד

ל זַײנען און גַאנץ יׂשרא. אין עֿפרה, ַאװעקגעשטעלט אין זַײן שטָאט
און ער איז געװען גדעונען און זַײן , ֿפַארֿפירט געװען נָאך אים דָארטן

  . הױז ֿפַאר ַא שטרױכלונג

, און מדין איז אונטערטעניק געװָארן ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל 28
און דָאס לַאנד איז ; און זײ הָאבן מער ניט אױֿפגעהױבן זײער קָאּפ

  .ין די טעג ֿפון גדעונעןֿפערציק יָאר ארוִיק געװען 



  שוֿפטים

  

ט

און ער איז ;  און ירובעל דער זון ֿפון יואשן איז ַאװעקגעגַאנגען29
 און גדעון הָאט געהַאט זיבעציק זין װָאס 30. געזעסן אין זַײן הױז

 31. װָארום ער הָאט געהַאט ַא סך װַײבער, זַײנען ַארױס ֿפון זַײן דיך
, ױך הָאט אים געבָארן ַא זוןזי א, און זַײן קעּפסװַײב װָאס אין שֶכם

 און גדעון דער זון ֿפון 32. און ער הָאט גערוֿפן זַײן נָאמען אֿבימלך
און איז בַאגרָאבן , יואשן איז געשטָארבן אין ַא גוטער עלטער

געװָארן אין דעם קֿבר ֿפון זַײן ֿפָאטער יואשן אין עֿפרה ֿפון די 
  .אֿביעזרער

ַאזױ זַײנען די ,  איז געשטָארבןװי גדעון,  און עס איז געװען33
און , געטער-קינדער ֿפון יׂשראל װידער ֿפַארֿפירט געװָארן נָאך די ַבַעל

 און די קינדער ֿפון 34. ברית ֿפַאר ַא גָאט-זײ הָאבן זיך געמַאכט ַבַעל
יׂשראל הָאבן ניט געדַאכט ָאן יהוה זײער גָאט װָאס הָאט זײ מציל 

 און 35.  ַאלע זײערע ֿפַײנט ֿפון רונד ַארוםגעװען ֿפון דער הַאנט ֿפון
לױט , גדעונען-זײ הָאבן ניט געטָאן חסד מיט דעם הױז ֿפון ירובעל

  .ַאלעם גוטן װָאס ער הָאט געטָאן מיט יׂשראל

  

 און אֿבימלך דער זון ֿפון ירובעלן איז געגַאנגען קײן שֶכם צו 1
און צו דער , און ער הָאט גערעדט צו זײ, זַײן מוטערס ברידער

 ַאזױ צו, גַאנצער משּפחה ֿפון דעם הױז ֿפון זַײן מוטערס ֿפָאטער
: אין די אױערן ֿפון ַאלע מענער ֿפון שֶכם, איך בעט אַײך,  רעד2: זָאגן

צי איבער אַײך זָאלן געװעלטיקן זיבעציק , װָאס איז אַײך בעסער
טיקן אײן ָאדער איבער אַײך זָאל געװעל, ַאלע זין ֿפון ירובעלן, מַאן
ַאז אַײער בײן און אַײער ֿפלײש , אױך דַארֿפט איר געדענקען? מַאן

  .בין איך

 הָאבן זַײן מוטערס ברידער גערעדט ֿפון זַײנעטװעגן אין די אױערן 3
און זײער הַארץ , דָאזיקע װערטער ֿפון ַאלע מענער ֿפון שֶכם ַאלע די
אונדזערער : געזָאגטװָארום זײ הָאבן , הָאט זיך גענַײגט נָאך אֿבימלכן

 און זײ הָאבן אים געגעבן זיבעציק זילבערשטיק 4. ַא ברודער איז ער
און אֿבימלך הָאט דערמיט ָאנגעדונגען , ברית-ֿפון דעם הױז ֿפון ַבַעל

 און ער 5. און זײ זַײנען געגַאנגען נָאך אים, נישטיקע און לױזע לַײט
און הָאט געהרגעט , האיז געקומען אין זַײן ֿפָאטערס הױז אין עֿפר

נָאר ; אױֿף אײן שטײן, זיבעציק מַאן, די זין ֿפון ירובעלן, זַײנע ברידער



  שוֿפטים

  

 װַײל ער הָאט זיך, דער יִינגסטער זון ֿפון ירובעלן איז געבליבן, יותם
  .בַאהַאלטן

מלוא הָאבן זיך - און ַאלע מענער ֿפון שֶכם און גַאנץ ֵבית6
און הָאבן געמַאכט אֿבימלכן , נגעןאון זײ זַײנען געגַא, אַײנגעזַאמלט

  .ֿפַאר ַא מלך בַײם אַײכנבױם ֿפון דעם זַײלשטײן װָאס אין שֶכם

און הָאט זיך , און ער איז געגַאנגען,  הָאט מען ָאנגעזָאגט יותמען7
און ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן , געשטעלט אױֿפן שּפיץ בַארג גרזים

מענער ֿפון , הערט מיר צו  :טאון הָאט זײ געזָאג, ָקול און גערוֿפן
 געגַאנגען זַײנען געגַאנגען די 8 :און גָאט װעט אַײך צוהערן ,שֶכם

און זײ הָאבן געזָאגט צום  ,צו זַאלבן ַא מלך איבער זיך בײמער
 הָאט דער אײלבערטבױם צו 9 .קיניג איבער אונדז :אײלבערטבױם

 מיט איר טוט װָאס , ֿפעטקײט זָאל איך אױֿפגעבן מַײן :זײ געזָאגט
 10  ?און גײן זיך װיגן איבער די בײמער, מען ּכֿבוד גָאט און לַײט

 .אונדז קיניג איבער, קום דו :הָאבן די בײמער געזָאגט צום ֿפַײגנבױם
  זָאל איך אױֿפגעבן   : צו זײ געזָאגט  הָאט דער ֿפַײגנבױם11

 די און גײן זיך װיגן איבער  ,מַײן זיסקײט און מַײן גוטע ֿפרוכט
קיניג , קום דו  : הָאבן די בײמער געזָאגט צום װַײנשטָאק12? בײמער

זָאל איך :  הָאט דער װַײנשטָאק צו זײ געזָאגט13 .איבער אונדז
און גײן זיך װיגן   ,אױֿפגעבן מַײן װַײן װָאס דערֿפרײט גָאט און לַײט

  : הָאבן ַאלע בײמער געזָאגט צום דָארן14 ?איבער די בײמער
 הָאט דער דָארן געזָאגט צו די 15 .קיניג איבער אונדז, קום דו 

זַאלבן ֿפַאר ַא מלך  אױב איר װילט מיך אין דער אמת  :בײמער
  , און אױב ניט  ;קומט און שיצט אַײך אין מַײן שָאטן, איבער אַײך

און ֿפַארצערן די צעדערן ֿפון   ,זָאל ַארױסגײן ַא ֿפַײער ֿפון דעם דָארן
  .לֿבנון

אױב איר הָאט זיך מיט אמת און מיט ערלעכקײט , צונדאון ַא 16
און אױב , װָאס איר הָאט געמַאכט אֿבימלכן ֿפַאר ַא מלך, בַאגַאנגען

און אױב איר , איר הָאט געטָאן גוטס מיט ירובעלן און מיט זַײן הױז
 װָארום 17 –הָאט אים געטָאן לױט דעם ֿפַארדינסט ֿפון זַײנע הענט 

און הָאט , ט מלחמה געהַאלטן ֿפַאר אַײךמַײן ֿפָאטער הָא
און אַײך מציל געװען ֿפון דער הַאנט ֿפון , ַאװעקגעװָארֿפן זַײן לעבן

,  און איר זַײט הַײנט אױֿפגעשטַאנען אױֿף מַײן ֿפָאטערס הױז18; מדין



  שוֿפטים

  

און , אױֿף אײן שטײן, זיבעציק מַאן, און הָאט געהרגעט זַײנע זין
ון זַײן דינסט ֿפַאר ַא מלך איבער די  דעם זון ֿפךגעמַאכט אֿבימל
אױב ,  איז19 –װַײל ער איז אַײערער ַא ברודער , מענער ֿפון שֶכם

איר הָאט זיך מיט אמת און מיט ערלעכקײט בַאגַאנגען מיט ירובעלן 
און זָאל ער , ֿפרײט זיך מיט אֿבימלכן, און מיט זַײן הױז הַײנטיקן טָאג

זָאל ַארױסגײן ַא ֿפַײער ֿפון , בער ניט אױב ָא20. זיך ֿפרײען מיט אַײך
און זָאל ; מלוא-און ֿפַארצערן די מענער ֿפון שֶכם און ֵבית, אֿבימלכן

און , מלוא-ַארױסגײן ַא ֿפַײער ֿפון די מענער ֿפון שֶכם און ֵבית
  .ֿפַארצערן אֿבימלכן

 און איז  און ער איז ַאנטלָאֿפן;  און יותם איז ַאנטרונען געװָארן21
און איז דָארטן געזעסן ֿפון װעגן זַײן ברודער , װעק קײן בֵארַא

  . אֿבימלכן

 ָאבער 23. און אֿבימלך הָאט געהערשט איבער יׂשראל דרַײ יָאר 22
גָאט הָאט ָאנגעשיקט ַא בײז געמיט צװישן אֿבימלכן און צװישן די 

און די מענער ֿפון שֶכם הָאבן געֿפעלשט ָאן , מענער ֿפון שֶכם
 ּכדי דָאס אומרעכט ַאקעגן די זיבעציק זין ֿפון 24 –. כןאֿבימל

אױֿף זײער , און זײער בלוט ַארױֿפצוטָאן, ירובעלן זָאל אױסגײן
און אױֿף די מענער ֿפון , ברודער אֿבימלכן װָאס הָאט זײ געהרגעט

 –.שֶכם װָאס הָאבן געשטַארקט זַײנע הענט צו הרגען זַײנע ברידער
אױֿף , שֶכם הָאבן געשטעלט לױערער אױֿף אים און די מענער ֿפון 25

און זײ הָאבן בַארױבט איטלעכן װָאס איז , די שּפיצן בערג
  .און עס איז דערצײלט געװָארן אֿבימלכן; ֿפַארבַײגעגַאנגען אױֿפן װעג

און זײ ,  און געל דער זון ֿפון עֿבדן איז געקומען מיט זַײנע ברידער26
 די מענער ֿפון שֶכם הָאבן זיך און. זַײנען ַאריבער אין שֶכם

,  און זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען אין ֿפעלד27. אַײנגעגלױבט אין אים
און , און הָאבן געהַארבסט זײערע װַײנגערטנער און געקעלטערט

, און זײ זַײנען געגַאנגען אין הױז ֿפון זײער גָאט, טוֿב-געמַאכט ַא ָיום
 און 28.  געשָאלטן אֿבימלכןאון, און הָאבן געגעסן און געטרונקען
און װער איז , װער איז אֿבימלך: געל דער זון ֿפון עֿבדן הָאט געזָאגט

און , איז ער ניט דער זון ֿפון ירובעלן? ַאז מיר זָאלן אים דינען, שֶכם
; דינט מענטשן ֿפון חמור דעם ֿפָאטער ֿפון שֶכם? זֿבול זַײן אױֿפזעער

  און הלװאי גיט װער דָאס29? ם דינעןװָאס זָאלן מיר אי ָאבער ֿפַאר



  שוֿפטים

  

. איך װָאלט שױן ָאּפגעשַאֿפט אֿבימלכן, דָאזיקע ֿפָאלק אין מַײן הַאנט
  .און קום ַארױס, מער דַײן חיל: און ער הָאט געלָאזט זָאגן אֿבימלכן

 און זֿבול דער הַאר ֿפון שטָאט הָאט געהערט די װערטער ֿפון געל 30
 און ער הָאט 31. זַײן צָארן הָאט געגרימטאון , דעם זון ֿפון עֿבדן

געל דער , זע: ַאזױ צו זָאגן, געשיקט שלוחים צו אֿבימלכן קײן ּתרמה
און ָאט , זון ֿפון עֿבדן און זַײנע ברידער זַײנען געקומען קײן שֶכם

דו , שטײ אױֿף בַײ נַאכט,  און ַאצונד32 .העצן זײ די שטָאט אױֿף דיר
 און עס װעט 33. און לױער אין ֿפעלד, יט דיראון דָאס ֿפָאלק װָאס מ

און , ַאזױ זָאלסטו דיך ֿפעדערן, װי די זון גײט אױֿף, זַײן אין דער ֿפרי
און ָאט װי ער און דָאס ֿפָאלק װָאס ; זיך ַא לָאז טָאן אױֿף דער שטָאט
ַאזױ זָאלסטו טָאן צו אים װי דַײן , מיט אים גײען ַארױס צו דיר

  .הַאנט װעט קענען

 איז אױֿפגעשטַאנען אֿבימלך און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט 34
 35. און זײ הָאבן געלױערט אױֿף שֶכם אין ֿפיר מחנות, אים בַײ נַאכט

 און הָאט זיך ,און װי געל דער זון ֿפון עֿבדן איז ַארױסגעגַאנגען
ַאזױ איז אױֿפגעשטַאנען , געשטעלט אין אַײנגַאנג ֿפון שטָאטטױער

 הָאט געל 36. ֿפון דער לױער, ך און דָאס ֿפָאלק װָאס מיט איםאֿבימל
ֿפָאלק נידערט , זע: און ער הָאט געזָאגט צו זֿבולן, דערזען דָאס ֿפָאלק

דעם שָאטן : הָאט זֿבול צו אים געזָאגט. ַארָאּפ ֿפון די שּפיצן בערג
 הָאט געל װידער גערעדט 37. ֿפון די בערג זעסטו ַאזױ װי מענטשן

, ֿפָאלק נידערט ַארָאּפ ֿפון דעם נָאּפל ֿפון לַאנד, זע: ן הָאט געזָאגטאו
  און אײן מחנה קומט ֿפון דעם װעג ֿפון

הַײנט ַאװּו איז דַײן :  הָאט זֿבול צו אים געזָאגט38. מעוננים-אלון 
ַאז מיר זָאלן אים , װער איז אֿבימלך: מױל װען דו הָאסט געזָאגט

גײ ? ס ֿפָאלק װָאס דו הָאסט עס ֿפַארַאכטאיז דָאס ניט דָא? דינען
  . און הַאלט מלחמה ַאקעגן אים, ַאדרבה ַארױס ַאצונד

און ער ,  ֿפַארױס ֿפַאר די מענער ֿפון שֶכם  איז געל ַארױסגעגַאנגען39
 און אֿבימלך הָאט אים 40. הָאט מלחמה געהַאלטן ַאקעגן אֿבימלכן

און עס זַײנען געֿפַאלן ; לָאֿפןאון ער איז ֿפון אים ַאנט, נָאכגעיָאגט
  .ֿפיל דערשלָאגענע ביז צום אַײנגַאנג ֿפון טױער

און זֿבול הָאט ֿפַארטריבן ;  און אֿבימלך איז געבליבן אין ַארומה41
  .געלן און זַײנע ברידער ֿפון זיצן אין שֶכם



  שוֿפטים

  

איז דָאס ֿפָאלק ,  און עס איז געװען אױֿף מָארגן42
 הָאט 43. און מע הָאט ָאנגעזָאגט אֿבימלכן, דאין ֿפעל רױסגעגַאנגעןַא

און ; און הָאט זײ צעטײלט אין דרַײ מחנות, ער גענומען דָאס ֿפָאלק
ערשט דָאס ֿפָאלק , הָאט ער דערזען. ער הָאט געלױערט אין ֿפעלד

און הָאט , און ער איז אױֿפגעשטַאנען אױֿף זײ, גײט ַארױס ֿפון שטָאט
מלך און די מחנות װָאס מיט אים הָאבן זיך  און אֿבי44. זײ געשלָאגן

און הָאבן זיך געשטעלט בַײם אַײנגַאנג ֿפון , ַא לָאז געטָאן
און די צװײ מחנות הָאבן זיך ַא לָאז געטָאן אױֿף ַאלע ; שטָאטטױער

 און אֿבימלך הָאט מלחמה 45. און הָאבן זײ געשלָאגן, װָאס אין ֿפעלד
און הָאט בַאצװּונגען , גַאנצן טָאגגעהַאלטן אױֿף דער שטָאט יענעם 

און ; און דָאס ֿפָאלק װָאס איז אין איר הָאט ער געהרגעט, די שטָאט
  .און הָאט זי ֿפַארזײט מיט זַאלץ, ער הָאט אַײנגעװָארֿפן די שטָאט

און זײ זַײנען , שֶכם- הָאבן דערהערט ַאלע מענער ֿפון מגדל46
 איז 47. ברית-ױז ֿפון ֵאלַארַײנגעגַאנגען אין טורעם ֿפון דעם ה

שֶכם הָאבן -ַאז ַאלע מענער ֿפון מגדל, ָאנגעזָאגט געװָארן אֿבימלכן
 און אֿבימלך איז ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג 48. זיך צונױֿפגעקליבן

און אֿבימלך הָאט , ער און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט אים, צלמון
הָאט ָאּפגעהַאקט ַא צװַײג ֿפון די און , גענומען ַא הַאק אין זַײן הַאנט

און ; און הָאט אים גענומען און ַארױֿפגעטָאן אױֿף זַײן ַאקסל, בײמער
װָאס איר הָאט געזען : ער הָאט געזָאגט צו דעם ֿפָאלק װָאס מיט אים

 הָאט אױך דָאס גַאנצע ֿפָאלק 49. טוט ַאזױ װי איך, אַײלט, מיך טָאן
און זײ זַײנען געגַאנגען נָאך ; װַײגָאּפגעהַאקט איטלעכער זַײן צ

און , און הָאבן עס ָאנגעלײגט ַארום דעם טורעם, אֿבימלכן
און אױך ַאלע מענטשן ; ָאנגעצונדן אױֿף זײ דעם טורעם אין ֿפַײער

  .ַארום טױזנט מענער און ֿפרױען, שֶכם זַײנען אומגעקומען-ֿפון מגדל

ן ער הָאט געלעגערט אױֿף או,  און אֿבימלך איז געגַאנגען קײן ּתֿבץ50
 ָאבער ַא שטַארקער טורעם איז 51. און הָאט זי בַאצװּונגען, ּתֿבץ

 ַאלע מענער און  זַײנען ַאהין ַאנטלָאֿפן, געװען אין מיטן שטָאט
און , און זײ הָאבן זיך אַײנגעשלָאסן, ַאלע מענטשן ֿפון שטָאט, ֿפרױען

 איז אֿבימלך 52. ורעםזַײנען ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן דַאך ֿפון ט
און , און הָאט מלחמה געהַאלטן אױֿף אים, צוגעקומען ביזן טורעם

ּכדי אים צו ֿפַארברענען , ער הָאט גענענט ביזן אַײנגַאנג ֿפון טורעם
 הָאט ַא ֿפרױ ַארָאּפגעװָארֿפן ַאן אױבערשטן מילשטײן 53. אין ֿפַײער

 הָאט 54. דעם שַארבןאון הָאט אים צעברָאכן , אױֿף אֿבימלכס קָאּפ



  שוֿפטים

  

י

און הָאט צו אים , זַײן װַאֿפנטרעגער, ער אױֿף גיך צוגערוֿפן דעם יונג
ּכדי מע זָאל ניט זָאגן , און טײט מיך, צי ַארױס דַײן שװערד: געזָאגט

הָאט אים זַײן יונג . ַא ֿפרױ הָאט אים געהרגעט: אױֿף מיר
  .און ער איז געשטָארבן, דערשטָאכן

און זײ , די מענער ֿפון יׂשראל ַאז אֿבימלך איז טױט הָאבן געזען 55
  .זַײנען ַאװעקגעגַאנגען איטלעכער אין זַײן הײם

 ַאזױ הָאט גָאט אומגעקערט דָאס בײז ֿפון אֿבימלכן װָאס ער הָאט 56
 און 57. ן זַײנע זיבעציק ברידערעצו הרג, געטָאן ַאקעגן זַײן ֿפָאטער

ון שֶכם הָאט גָאט אומגעקערט דָאס גַאנצע בײז ֿפון די מענטשן ֿפ
און זײ איז ָאנגעקומען די קללה ֿפון יותם דעם זון , אױֿף זײער קָאּפ

  .ֿפון ירובעלן

  

 און נָאך אֿבימלכן איז אױֿפגעשטַאנען צו העלֿפן יׂשראל ּתולע 1
און ער ; ַא מַאן ֿפון יׂשׂשכר, דער זון ֿפון ּפואה דעם זון ֿפון דודון

 און ער הָאט 2. יר אין דעם געבערג ֿפון אֿפריםאיז געזעסן אין שמ
און , און ער איז געשטָארבן. געמשּפט יׂשראל דרַײ און צװַאנציק יָאר

  .איז בַאגרָאבן געװָארן אין שמיר

און ער הָאט ;  און נָאך אים איז אױֿפגעשטַאנען יאיר דער גלעדער3
געהַאט  און ער הָאט 4. געמשּפט יׂשראל צװײ און צװַאנציק יָאר

און זײ , דרַײסיק זין װָאס זַײנען געריטן אױֿף דרַײסיק יונגע אײזלען
יאיר ביז אױֿף -מע רוֿפט זײ חוות; הָאבן געהַאט דרַײסיק שטעט

,  און יאיר איז געשטָארבן5. די װָאס אין לַאנד גלעד; הַײנטיקן טָאג
  .און איז בַאגרָאבן געװָארן אין קמון

אל הָאבן װידער געטָאן װָאס איז שלעכט  און די קינדער ֿפון יׂשר6
און די , געטער-און זײ הָאבן געדינט די ַבַעל, אין די אױגן ֿפון גָאט

און די , און די געטער ֿפון צידון, און די געטער ֿפון ארם, עשָּתרות
און די , און די געטער ֿפון די קינדער ֿפון עמון, געטער ֿפון מואֿב

און הָאבן אים ,  און זײ הָאבן ֿפַארלָאזן יהוה,ּפִלשּתיםגעטער ֿפון די 
,  און דער צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט אױֿף יׂשראל7. ניט געדינט

, ּפִלשּתיםאון ער הָאט זײ איבערגעענטֿפערט אין דער הַאנט ֿפון די 
 און זײ הָאבן געּפלָאגט 8. און אין דער הַאנט ֿפון די קינדער ֿפון עמון



  שוֿפטים

  

יא

, ]ַאזױ[ַאכצן יָאר ;  קינדער ֿפון יׂשראל אין יענעם יָאראון געדריקט די
אין לַאנד ֿפון , ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל װָאס אױֿף יענער זַײט ירדן

 און די קינדער ֿפון עמון זַײנען 9. ֶאמורי װָאס אין גלעד
און , ַאריבערגעגַאנגען דעם ירדן מלחמה צו הַאלטן אױך אױֿף יהודה

און יׂשראלן הָאט זײער , ױֿפן הױז ֿפון אֿפריםאון א, אױֿף בנימין
,  און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געשריען צו גָאט10. צוגעדריקט
װָאס מיר הָאבן ֿפַארלָאזן , מיר הָאבן געזינדיקט צו דיר: ַאזױ צו זָאגן

 הָאט גָאט געזָאגט צו די 11. געטער-אונדזער גָאט און געדינט די ַבַעל
און , ֿפון מצרים] געהָאלֿפן[הָאב איך אַײך ניט : ׂשראלקינדער ֿפון י
 אױך 12? ּפִלשּתיםאון ֿפון די , און ֿפון די קינדער ֿפון עמון, ֿפון ֶאמורי
און איר הָאט , הָאבן אַײך געדריקט, און מעון, און עמלק, די צידונים

 13. און איך הָאב אַײך געהָאלֿפן ֿפון זײער הַאנט, געשריען צו מיר
און איר הָאט געדינט ֿפרעמדע , בער איר הָאט מיך ֿפַארלָאזןָא

 גײט און שרַײט צו 14. דרום װעל איך אַײך מער ניט העלֿפן. געטער
זָאלן זײ אַײך העלֿפן אין ; די געטער װָאס איר הָאט זײ אױסדערװײלט

  .דער צַײט ֿפון אַײער נױט

יר הָאבן מ:  הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל געזָאגט צו גָאט15
טו דו צו אונדז ַאזױ װי ַאלץ װָאס איז גוט אין דַײנע ; געזינדיקט

  .נָאר זַײ אונדז ֿפָארט מציל הַײנטיקן טָאג, אױגן

און ,  און זײ הָאבן ָאּפגעטָאן די ֿפרעמדע געטער ֿפון צװישן זיך16
און זַײן זעל איז בַאקלעמט געװען ֿפון װעגן דער ; הָאבן געדינט יהוה

  .ש ֿפון יׂשראלמַאטערני

און הָאבן ,  און די קינדער ֿפון עמון הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט17
און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך ; געלַאגערט אין גלעד

 הָאט געזָאגט דָאס 18. אױֿפגעקליבן און הָאבן געלַאגערט אין ִמצּפה
מַאן װער איז דער : אײנער צום ַאנדערן, די הַארן ֿפון גלעד, ֿפָאלק

ער ? װָאס װיל ָאנהײבן מלחמה הַאלטן ַאקעגן די קינדער ֿפון עמון
  .זָאל װערן ֿפַאר ַא הױּפט איבער ַאלע בַאװױנער ֿפון גלעד

  

און ,  און יֿפּתח דער גלעדער איז געװען ַא העלדישער גיבור1
און גלעד הָאט ; ער איז געװען דער זון ֿפון ַא ֿפרױ ַא זונה

און די זין ,  און גלעדס װַײב הָאט אים געבָארן זין2. געבָארן יֿפּתחן



  שוֿפטים

  

און זײ הָאבן ַארױסגעטריבן , ֿפון דער װַײב זַײנען גרױס געװָארן
װעסט ניט ירשען אין אונדזער : און הָאבן צו אים געזָאגט, יֿפּתחן

 איז 3. װָארום דו ביסט דער זון ֿפון ַאן ַאנדער ֿפרױ, ֿפָאטערס הױז
און הָאט זיך בַאזעצט אין לַאנד , ון זַײנע ברידעריֿפּתח ַאנטלָאֿפן ֿפ

און , און עס הָאבן זיך אױֿפגעקליבן ַארום יֿפּתחן נישטיקע לַײט, טוֿב
  . מיט אים זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען

הָאבן די קינדער ֿפון עמון ,  און עס איז געװען אין טעג ַארום4
װען די קינדער ֿפון עמון הָאבן ,  איז5. מלחמה געהַאלטן מיט יׂשראל
ַאזױ זַײנען געגַאנגען די עלטסטע ֿפון , מלחמה געהַאלטן מיט יׂשראל

 און זײ הָאבן געזָאגט צו 6. גלעד צו ברענגען יֿפּתחן ֿפון לַאנד טוֿב
און מיר װעלן , קום און װעסט אונדז זַײן ֿפַאר ַא ֿפירער: יֿפּתחן

 הָאט יֿפּתח געזָאגט צו 7. דער ֿפון עמוןמלחמה הַאלטן ַאקעגן די קינ
און מיך , איר הָאט דָאך מיך ֿפַײנט געהַאט: די עלטסטע ֿפון גלעד

װָאס זַײט איר געקומען  הַײנט ֿפַאר, ֿפַארטריבן ֿפון מַײן ֿפָאטערס הױז
 הָאבן די עלטסטע ֿפון 8? צו מיר ַאצונד װען אַײך הָאט צוגעדריקט

דרום הָאבן מיר זיך אומגעקערט צו דיר : גלעד געזָאגט צו יֿפּתחן
און מלחמה הַאלטן מיט די , ַאז דו זָאלסט גײן מיט אונדז, ַאצונד

און װערן בַײ אונדז ֿפַאר ַא הױּפט איבער ַאלע , קינדער ֿפון עמון
:  הָאט יֿפּתח געזָאגט צו די עלטסטע ֿפון גלעד9. בַאװױנער ֿפון גלעד

צו הַאלטן מיט די קינדער ֿפון מלחמה , אױב איר קערט מיך אום
זָאל איך בלַײבן בַײ אַײך , און גָאט װעט זײ איבערגעבן צו מיר, עמון

:  הָאבן די עלטסטע ֿפון גלעד געזָאגט צו יֿפּתחן10. ֿפַאר ַא הױּפט
אױב מיר װעלן ניט טָאן ַאזױ , װישן אונדזצגָאט זָאל זַײן ַא צוהערער 

, גַאנגען מיט די עלטסטע ֿפון גלעד איז יֿפּתח גע11 !װי דַײן װָארט
און דָאס ֿפָאלק הָאט אים געמַאכט ֿפַאר ַא הױּפט און ֿפַאר ַא ֿפירער 

און יֿפּתח הָאט גערעדט ַאלע זַײנע רײד ֿפַאר גָאט אין . איבער זײ
  .ִמצּפה

 און יֿפּתח הָאט געשיקט שלוחים צו דעם מלך ֿפון די קינדער ֿפון 12
װָאס דו ביסט געקומען צו ,  װָאס הָאסטו צו מיר:ַאזױ צו זָאגן, עמון

 הָאט דער מלך ֿפון די 13? מיר מלחמה צו הַאלטן אױֿף מַײן לַאנד
װַײל יׂשראל הָאט : קינדער ֿפון עמון געזָאגט צו יֿפּתחס שלוחים

ֿפון , װען ער איז ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון מצרים, צוגענומען מַײן לַאנד
  .און ַאצונד קער זײ אום אין ֿפריד.  ביזן ירדןַארנון און ביזן יבק און



  שוֿפטים

  

 הָאט יֿפּתח װידער געשיקט שלוחים צו דעם מלך ֿפון די קינדער 14
: ַאזױ הָאט געזָאגט יֿפּתח:  און הָאט צו אים געזָאגט15, ֿפון עמון

ָאדער דָאס לַאנד , יׂשראל הָאט ניט צוגענומען דָאס לַאנד ֿפון מואֿב
 נַײערט ַאז זײ זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון 16.  עמוןֿפון די קינדער ֿפון

און איז , סוֿף-און יׂשראל איז געגַאנגען דורכן מדבר ביזן ים, מצרים
 הָאט יׂשראל געשיקט שלוחים צו דעם מלך 17, ָאנגעקומען קײן קדש

דורכגײן דורך דַײן , איך בעט דיך, לָאמיך: ַאזױ צו זָאגן, ֿפון אדום
און אױך צו . ער מלך ֿפון אדום הָאט ניט צוגעהערטָאבער ד. לַאנד

ָאבער ער הָאט ניט , דעם מלך ֿפון מואֿב הָאט ער געשיקט
 און ער איז 18. און יׂשראל איז געבליבן אין קדש; אַײנגעװיליקט

און ַארום , און הָאט געצױגן ַארום לַאנד אדום, געגַאנגען דורכן מדבר
און . זַײט ֿפון לַאנד מואֿב-ן ֿפון מזרחאון ער איז געקומע, לַאנד מואֿב

און זַײנען ניט געקומען אין , זײ הָאבן גערוט אױֿף יענער זַײט ַארנון
. װָארום ַארנון איז דער געמַארק ֿפון מואֿב, דעם געמַארק ֿפון מואֿב

,  און יׂשראל הָאט געשיקט שלוחים צו סיחון דעם מלך ֿפון ֶאמורי19
, לָאז אונדז: ן יׂשראל הָאט צו אים געזָאגטאו, דעם מלך ֿפון חשבון

 ָאבער סיחון 20. דורכגײן דורך דַײן לַאנד צו מַײן ָארט, איך בעט דיך
און סיחון , הָאט ניט געטרױט יׂשראל דורכצוגײן דורך זַײן געמַארק

און זײ הָאבן געלַאגערט אין , הָאט אַײנגעזַאמלט זַײן גַאנץ ֿפָאלק
 און יהוה דער 21. ה געהַאלטן מיט יׂשראלאון ער הָאט מלחמ, יהצה

גָאט ֿפון יׂשראל הָאט געגעבן סיחונען און זַײן גַאנץ ֿפָאלק אין דער 
און יׂשראל הָאט , און זײ הָאבן זײ געשלָאגן, הַאנט ֿפון יׂשראל

דעם בַאװױנער ֿפון יענעם , אַײנגענומען דָאס גַאנצע לַאנד ֿפון ֶאמורי
,  אַײנגענומען דעם גַאנצן געמַארק ֿפון ֶאמורי און זײ הָאבן22. לַאנד

  . און ֿפון מדבר און ביזן ירדן, ֿפון ַארנון און ביזן יבוק
יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל הָאט ֿפַארטריבן דעם ֶאמורי ,  און ַאצונד23

 ירשעסטו 24? און דו װילסט אים ירשען, ֿפון ֿפַאר זַײן ֿפָאלק יׂשראל
און ַאלע װָאס ? דַײן גָאט גיט דיר צו ירשעןניט דָאס װָאס ּכמוש 

זײ װעלן מיר , יהוה אונדזער גָאט הָאט ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר אונדז
ביסט דו דען עּפעס בעסער ֿפון בלק דעם זון ,  און ַאצונד25. ירשען

הָאט ער דען שטרַײטן געשטריטן ? דעם מלך ֿפון מואֿב, ֿפון צּפורן
 ַאז 26? חמה אױֿף זײ מלחמה געהַאלטןצי הָאט ער מל? מיט יׂשראל

און אין , יׂשראל איז געזעסן אין חשבון און אין אירע טעכטערשטעט
און אין ַאלע שטעט װָאס בַײ , עכטערשטעטטערעור און אין אירע 

װָאס הָאט איר זײ  טָא ֿפַאר, דרַײ הונדערט יָאר, די זַײטן ֿפון ַארנון
 הָאב איך דָאך ַאקעגן דיר ניט 27? ניט ָאּפגענומען אין יענער צַײט



  שוֿפטים

  

. מלחמה צו הַאלטן אױֿף מיר, און דו טוסט מיט מיר בײז, געזינדיקט
זָאל גָאט דער משּפטער משּפטן הַײנט צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל 

  .און צװישן די קינדער ֿפון עמון

 ָאבער דער מלך ֿפון די קינדער ֿפון עמון הָאט ניט צוגעהערט צו 28
 און ַא 29. װָאס ער הָאט צו אים געשיקט, ער ֿפון יֿפּתחןדי װערט

און ער איז דורכגעגַאנגען , גַײסט ֿפון גָאט איז געװען אױֿף יֿפּתחן
גלעד -און ֿפון ִמצּפה, גלעד-און דורכגעגַאנגען ִמצּפה, גלעד און מנשה

  .איז ער ַאריבער צו די קינדער ֿפון עמון

אױב : און הָאט געזָאגט, ן צו גָאט און יֿפּתח הָאט ַא נדר געטָא30
דער ,  איז31, געבן װעסטו געבן די קינדער ֿפון עמון אין מַײן הַאנט

ַארױסגײער װָאס װעט ַארױסגײן ֿפון די טירן ֿפון מַײן הױז מיר 
זָאל , װען איך קער זיך אום בשלום ֿפון די קינדער ֿפון עמון, ַאנטקעגן

אױֿפברענגען ֿפַאר ַא און איך װעל אים , געהערן צו גָאט
  . ברַאנדָאּפֿפער

מלחמה צו הַאלטן ,  און יֿפּתח איז ַאריבער צו די קינדער ֿפון עמון32
 און ער הָאט זײ 33. און גָאט הָאט זײ געגעבן אין זַײן הַאנט, מיט זײ

, צװַאנציק שטעט, געשלָאגן ֿפון ערוער און ביז דו קומסט קײן מנית
און די קינדער ֿפון עמון . ער ַא גרױסן שלַאקזײ, ּכרמים-און ביז ָאֿבל

  .זַײנען אונטערטעניק געװָארן ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל

ערשט זַײן ,  און װי יֿפּתח איז ָאנגעקומען קײן ִמצּפה צו זַײן הױז34
און זי ; טָאכטער גײט ַארױס אים ַאנטקעגן מיט ּפױקן און מיט טענץ

 ער הָאט ַאחוץ איר ניט געהַאט קײן ,איז געװען בלױז ַאן אײנײנציקע
, װי ער הָאט זי דערזען,  און עס איז געװען35. זון און קײן טָאכטער

מַײן , װײ: און הָאט געזָאגט, ַאזױ הָאט ער צעריסן זַײנע קלײדער
און דו ביסט ֿפון מַײנע , בײגן ַאנידערגעבױגן הָאסטו מיך, טָאכטער

 הָאב געעֿפטנט מַײן מױל צו װָארום איך; ֿפַאראומגליקער געװָארן
ֿפָאטער :  הָאט זי צו אים געזָאגט36. און קען ניט צוריקצִיען, גָאט

ַאזױ װי עס איז , טו צו מיר; הָאסט געעֿפנט דַײן מױל צו גָאט, מַײנער
דעם ַאז גָאט הָאט דיר געגעבן ַא נקמה ָאן ך נָא, ַארױס ֿפון דַײן מױל

 און זי הָאט געזָאגט צו איר 37. ן עמוןָאן די קינדער ֿפו, דַײנע ֿפַײנט
לָאז מיך ָאּפ אױֿף : דָאזיקע זַאך זָאל מיר געטָאן װערן די: ֿפָאטער

און , און איך װעל גײן און װעל נידערן אױֿף די בערג: צװײ חדשים
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יב

 38. איך און מַײנע חֿברטעס, װעל װײנען אױֿף מַײן יונגֿפרױשַאֿפט
ט זי ַאװעקגעשיקט אױֿף צװײ און ער הָא. גײ: הָאט ער געזָאגט

און הָאט , זי און אירע חֿברטעס, און זי איז געגַאנגען, חדשים
 און עס איז 39. אױֿף די בערג, געװײנט אױֿף איר יונגֿפרױשַאֿפט
הָאט זי זיך אומגעקערט צו איר , געװען צום ָסוֿף ֿפון צװײ חדשים

ער הָאט ַא נדר און ער הָאט געטָאן צו איר זַײן נדר װָאס , ֿפָאטער
  .און זי הָאט ֿפון קײן מַאן ניט געװּוסט. געטָאן

 ֿפון יָאר צו יָאר גײען די 40: און עס איז געװָארן ַא מנהג אין יׂשראל
טעכטער ֿפון יׂשראל קלָאגן אױֿף דער טָאכטער ֿפון יֿפּתח דעם 

  .גלעדער ֿפיר טעג אין יָאר

  

און זײ , נגעזַאמלט און די מענער ֿפון אֿפרים הָאבן זיך אַײ1
 ֿפַאר: און הָאבן געזָאגט צו יֿפּתחן, זַײנען ַאריבער קײן צֿפון

װָאס ביסטו ַאריבערגעגַאנגען מלחמה צו הַאלטן מיט די קינדער ֿפון 
דַײן הױז װעלן ? און אונדז הָאסטו ניט גערוֿפן צו גײן מיט דיר, עמון

: ּתח צו זײ געזָאגט הָאט יֿפ2. מיר ֿפַארברענען איבער דיר אין ֿפַײער
מיט די , איך און מַײן ֿפָאלק, אין גרױס שטרַײט בין איך געװען

און איר הָאט מיך ניט , און איך הָאב אַײך גערוֿפן, קינדער ֿפון עמון
און ,  הָאב איך געזען ַאז איר העלֿפט ניט3. געהָאלֿפן ֿפון זײער הַאנט

און בין ַאריבער צו די , איך הָאב גענומען מַײן לעבן אין מַײן הַאנט
 און ֿפַאר; און גָאט הָאט זײ געגעבן אין מַײן הַאנט, קינדער ֿפון עמון

װָאס זַײט איר ַארױֿפגעקומען צו מיר הַײנטיקן טָאג מלחמה צו 
  ?הַאלטן מיט מיר

  

און הָאט ,  און יֿפּתח הָאט אַײנגעזַאמלט ַאלע מענער ֿפון גלעד4
ן די מענער ֿפון גלעד הָאבן או, מלחמה געהַאלטן מיט אֿפרים

אױסװּורֿפן ֿפון אֿפרים זַײט : װַײל זײ הָאבן געזָאגט, געשלָאגן אֿפרים
 און גלעד הָאט ֿפַארכַאּפט 5. צװישן מנשה, צװישן אֿפרים, גלעד, איר

ַאז ַאן , און עס איז געװען, די איבערֿפָארן ֿפון ירדן ֿפַאר אֿפרים
ַאזױ , איך װיל ַאריבערגײן: זָאגטַאנטרונענער ֿפון אֿפרים הָאט גע

און ? ביסטו ַאן אֿפרימער: הָאבן די מענער ֿפון גלעד צו אים געזָאגט
זָאג ַאקָארשט :  הָאבן זײ צו אים געזָאגט6  ,נײן: ַאז ער הָאט געזָאגט



  שוֿפטים

  

יג

װַײל ער הָאט ניט געקענט , און ַאז ער הָאט געזָאגט סבולת, שבולת
זײ אים ָאנגענומען און אים ַאזױ הָאבן , ַארױסרעדן ריכטיק

און עס זַײנען געֿפַאלן אין . געשחטען בַײ די איבערֿפָארן ֿפון ירדן
  .יענער צַײט ֿפון אֿפרים צװײ און ֿפערציק טױזנט

און יֿפּתח דער גלעדער ,  און יֿפּתח הָאט געמשּפט יׂשראל זעקס יָאר7
די שטעט ] וןאײנער ֿפ[און איז בַאגרָאבן געװָארן אין , איז געשטָארבן

  .ֿפון גלעד

 און ער 9. לחם- און נָאך אים הָאט געמשּפט יׂשראל אֿבצן ֿפון ֵבית 8
און דרַײסיק טעכטער הָאט ער , הָאט געהַאט דרַײסיק זין

און דרַײסיק טעכטער הָאט ער ַארַײנגענומען ֿפַאר זַײנע , אױסגעגעבן
 און אֿבצן 10. ראון ער הָאט געמשּפט יׂשראל זיבן יָא. זין ֿפון דערױסן
  .לחם-און איז בַאגרָאבן געװָארן אין ֵבית, איז געשטָארבן

און ער .  און נָאך אים הָאט געמשּפט יׂשראל אילון דער זֿבולונער11
 און אילון דער זֿבולונער איז 12. הָאט געמשּפט יׂשראל צען יָאר

  .ולוןאון איז בַאגרָאבן געװָארן אין אילון אין לַאנד זֿב, געשטָארבן

 און נָאך אים הָאט געמשּפט יׂשראל עֿבדון דער זון ֿפון הללן ֿפון 13
,  און ער הָאט געהַאט ֿפערציק זין און דרַײסיק אײניקלעך14. ּפרעתון

און ער הָאט . װָאס זַײנען געריטן אױֿף זיבעציק יונגע אײזלען
ון  און עֿבדון דער זון ֿפון הללן ֿפ15. געמשּפט יׂשראל ַאכט יָאר

און איז בַאגרָאבן געװָארן אין ּפרעתון אין , ּפרעתון איז געשטָארבן
  . בַארג ֿפון עמלק אױֿפן, לַאנד אֿפרים

  

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן װידער געטָאן װָאס איז 1
און גָאט הָאט זײ געגעבן אין , שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

  . יָאר ֿפערציקּפִלשּתיםדער הַאנט ֿפון די 

װָאס , ֿפון דער משּפחה ֿפון ָדן,  און עס איז געװען ַא מַאן ֿפון צרעה2
און , און זַײן װַײב איז געװען ַאן עקרה; זַײן נָאמען איז געװען מנוח

,  הָאט ַא מלאך ֿפון גָאט זיך בַאװיזן צו דער ֿפרױ3. הָאט ניט געבָארן
און הָאסט ניט , עקרהדו ביסט ַאן , זע נָאר: און הָאט צו איר געזָאגט

 4. און װעסט געבערן ַא זון, ָאבער װעסט טרָאגעדיק װערן; געבָארן



  שוֿפטים

  

און זָאלסט ניט טרינקען װַײן ָאדער , היט זיך ַאקָארשט, און ַאצונד
דו ,  װָארום זע5. און ניט עסן קײן אומרײנס, שטַארק געטרַאנק
ר זָאל ניט און ַא שערמעסע;  געבערסט ַא זון און, װערסט טרָאגעדיק

װָארום ַא נזיר ֿפון גָאט זָאל דער יִינגל זַײן , ַארױֿפגײן אױֿף זַײן קָאּפ
און ער װעט ָאנהײבן העלֿפן יׂשראל ֿפון דער ; ֿפון מוטערלַײב ָאן

  .ּפִלשּתיםהַאנט ֿפון די 

ַאזױ צו , און הָאט געזָאגט צו איר מַאן,  און די ֿפרױ איז געקומען6
און זַײן אױסזען איז , ַאן איז געקומען צו מירַא געטלעכער מ: זָאגן

; מוראדיק זײער, געװען ַאזױ װי דָאס אױסזען ֿפון ַא מלאך ֿפון גָאט
און ניט ער הָאט , און ניט איך הָאב אים געֿפרעגט ֿפון װַאנען ער איז

דו , זע:  ָאבער ער הָאט צו מיר געזָאגט7. מיר געזָאגט זַײן נָאמען
זָאלסטו ניט , און ַאצונד; ון געבערסט ַא זוןא, װערסט טרָאגעדיק

און ניט עסן קײן , טרינקען װַײן ָאדער שטַארק געטרַאנק
װָארום ַא נזיר ֿפון גָאט זָאל דער יִינגל זַײן ֿפון , אומרײנקײט

  .מוטערלַײב ָאן ביז דעם טָאג ֿפון זַײן טױט

, עט דיךאיך ב: און הָאט געזָאגט,  הָאט מנוח מתּפלל געװען צו גָאט8
װידער , װָאס דו הָאסט געשיקט, זָאל דער געטלעכער מַאן, גָאט

אונדז לערנען װָאס מיר זָאלן טָאן צו דעם יִינגל , קומען צו אונדז
  .װָאס װעט געבָארן װערן

און דער מלאך ,  און גָאט הָאט צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון מנוחן9
י זי איז געזעסן אין װ, ֿפון גָאט איז װידער געקומען צו דער ֿפרױ

 הָאט די ֿפרױ 10. און מנוח איר מַאן איז ניט געװען לעבן איר; ֿפעלד
און הָאט צו , און הָאט דערצײלט איר מַאן, געאַײלט און איז געלָאֿפן

ָאן הָאט זיך בַאװיזן צו מיר דער מַאן װָאס איז : אים געזָאגט
און , געשטַאנען איז מנוח אױֿפ11. געקומען צו מיר אין יענעם טָאג

און , און ער איז געקומען צו דעם מַאן, איז געגַאנגען נָאך זַײן װַײב
ביסט דו דער מַאן װָאס הָאט גערעדט צו דער : הָאט צו אים געזָאגט

ַאצונד ַאז דַײן :  הָאט מנוח געזָאגט12 .איך: הָאט ער געזָאגט? ֿפרױ
און , יטן יִינגלװָאס זָאל זַײן דער שטײגער מ, װָארט װעט ָאנקומען
:  הָאט דער מלאך ֿפון גָאט געזָאגט צו מנוחן13? װָאס טָאן צו אים

 ֿפון 14. זָאל זי זיך היטן, ֿפון ַאלץ װָאס איך הָאב ָאנגעזָאגט דער ֿפרױ
און װַײן און , זָאל זי ניט עסן, ַאלץ װָאס קומט ַארױס ֿפון װַײנשטָאק



  שוֿפטים

  

ן קײן אומרײנקײט זָאל זי או, שטַארק געטרַאנק זָאל זי ניט טרינקען
  .ַאלץ װָאס איך הָאב איר בַאֿפױלן זָאל זי ָאּפהיטן; ניט עסן

, איך בעט דיך, לָאמיר:  הָאט מנוח געזָאגט צו דעם מלאך ֿפון גָאט15
 הָאט 16. און מיר װעלן מַאכן ֿפַאר דיר ַא ציגנבעקל, דיך ֿפַארהַאלטן

ילו דו װעסט מיך ַאֿפ: דער מלאך ֿפון גָאט געזָאגט צו מנוחן
אױב ָאבער דו װילסט ; װעל איך ניט עסן ֿפון דַײן שּפַײז, ֿפַארהַאלטן

װָארום . זָאלסטו עס אױֿפברענגען צו גָאט, מַאכן ַא ברַאנדָאּפֿפער
 און מנוח 17. מנוח הָאט ניט געװּוסט ַאז דָאס איז ַא מלאך ֿפון גָאט

ּכדי ַאז ,  דַײן נָאמעןװָאס איז: הָאט געזָאגט צו דעם מלאך ֿפון גָאט
 הָאט דער 18. זָאלן מיר דיר ָאנטָאן ּכֿבוד, דַײן װָארט װעט ָאנקומען

נָאך װָאס דען ֿפרעגסטו אױֿף מַײן : מלאך ֿפון גָאט צו אים געזָאגט
 הָאט מנוח גענומען דָאס ציגנבעקל 19? ַאז ער איז ֿפַארהױלן, נָאמען

געברַאכט אױֿף דעם ֿפעלז ֿפַאר און הָאט אױֿפ, און דָאס שּפַײזָאּפֿפער
און מנוח און זַײן , הָאט געטָאן װּונדערלעך] מלאך[און דער ; גָאט

װי די ֿפלַאם איז ,  װָארום עס איז געװען20. װַײב הָאבן צוגעזען
ַאזױ איז דער מלאך ֿפון גָאט , אױֿפגעגַאנגען ֿפון מזבח צום הימל

 און מנוח און זַײן װַײב .אױֿפגעגַאנגען מיט דער ֿפלַאם ֿפון מזבח
לן אױֿף זײער ּפנים צו דער און זײ זַײנען געֿפַא, הָאבן דָאס געזען

  .ערד

 און דער מלאך ֿפון גָאט הָאט זיך מער ניט בַאװיזן צו מנוחן און 21
ַאז דָאס איז געװען ַא ,  הָאט מנוח געװּוסטדענצמָאל. צו זַײן װַײב

  .מלאך ֿפון גָאט

שטַארבן װעלן מיר : עזָאגט צו זַײן װַײב און מנוח הָאט ג22 
 הָאט זַײן װַײב צו אים 23. װָארום גָאט הָאבן מיר געזען, שטַארבן
װָאלט ער ניט , ַאז גָאט װָאלט אונדז געװָאלט טײטן: געזָאגט

, ָאנגענומען ֿפון אונדזער הַאנט ַא ברַאנדָאּפֿפער און ַא שּפַײזָאּפֿפער
און װָאלט אונדז ַאצונד ניט ,  דָאס ַאלץאון װָאלט אונדז ניט בַאװיזן

און זי הָאט ,  און די ֿפרױ הָאט געבָארן ַא זון24. װָאס-ָאנגעזָאגט ַאזױ
און גָאט , און דער יִינגל איז געװַאקסן. גערוֿפן זַײן נָאמען שמשון

 און דער גַײסט ֿפון גָאט הָאט ָאנגעהױבן צו 25. הָאט אים געבענטשט
  .צװישן צרעה און צװישן אשּתאול, ָדן-ן מחנהאי, שלָאגן אין אים

  



  שוֿפטים

  

און הָאט געזען ַא ,  און שמשון הָאט גענידערט קײן ּתמנה1יד
 2. ּפִלשּתיםװַײבסּפַארשױן אין ּתמנה ֿפון די טעכטער ֿפון די 

און הָאט דערצײלט זַײן ֿפָאטער און זַײן , און ער איז ַארױֿפגעקומען
ב געזען ַא װַײבסּפַארשױן אין איך הָא: און הָאט געזָאגט, מוטער

און ַאצונד נעמט זי מיר ֿפַאר , ּפִלשּתיםּתמנה ֿפון די טעכטער ֿפון די 
איז :  הָאט צו אים געזָאגט זַײן ֿפָאטער און זַײן מוטער3. ַא װַײב

ניטָא צװישן די טעכטער ֿפון דַײנע ברידער און צװישן מַײן גַאנצן 
גײסט נעמען ַא װַײב ֿפון די ַאז דו , ֿפָאלק ַא װַײבסּפַארשױן

נעם : הָאט שמשון געזָאגט צו זַײן ֿפָאטער? ּפִלשּתיםאומבַאשניטענע 
 און זַײן ֿפָאטער 4. זי מיר װָארום זי איז װױלגעֿפעלן אין מַײנע אױגן

ַאז דָאס , און זַײן מוטער הָאבן ניט געװּוסט ַאז דָאס איז ֿפון גָאט
און אין יענער צַײט הָאבן די . שּתיםּפִלזוכט ער ַאן אױסרעד אױֿף די 

  . געװעלטיקט איבער יׂשראלּפִלשּתים

 הָאט שמשון ַארָאּפגענידערט מיט זַײן ֿפָאטער און זַײן מוטער קײן 5
ערשט , און זײ זַײנען געקומען ביז די װַײנגערטנער ֿפון ּתמנה. ּתמנה

 גַײסט  איז געקומען אױֿף אים ַא6. ַא יונגער לײב ברילט ַאקעגן אים
; ַאזױ װי מע צערַײסט ַא ציקעלע, און ער הָאט אים צעריסן, ֿפון גָאט

און ער הָאט ניט . און קײן זַאך איז ניט געװען אין זַײן הַאנט
 און 7. דערצײלט זַײן ֿפָאטער און זַײן מוטער װָאס ער הָאט געטָאן

 ,און הָאט גערעדט צו דער װַײבסּפַארשױן, ער הָאט ַארָאּפגענידערט
  .און זי איז װױלגעֿפעלן אין שמשונס אױגן

און ער ,  און אין טעג ַארום איז ער צוריקגעקומען זי צו נעמען8
ערשט אין דעם לַײב , הָאט ֿפַארקערט צו זען די נֵבֿלה ֿפון דעם לײב

 הָאט ער עס ַארױסגעשַארט 9. ֿפון לײב איז ַא רָאי בינען און הָאניק
און . איז געגַאנגען און גײענדיק געגעסןאון , אין זַײנע הַאנטֿפלעכן

און הָאט זײ , ער איז געקומען צו זַײן ֿפָאטער און צו זַײן מוטער
און ער הָאט זײ ניט דערצײלט ַאז ֿפון . און זײ הָאבן געגעסן, געגעבן

  .דעם לײבס לַײב הָאט ער ַארױסגעשַארט דעם הָאניק

און . דער װַײבסּפַארשױן און זַײן ֿפָאטער הָאט ַארָאּפגענידערט צו 10
װָארום ַאזױ ֿפלעגן טָאן די ; שמשון הָאט דָארטן געמַאכט ַא מָאלצַײט

ַאזױ הָאבן , װי זײ הָאבן אים געזען,  און עס איז געװען11. בחורים
 הָאט 12. און זײ זַײנען געװען מיט אים, זײ געברַאכט דרַײסיק חֿברים

; ך רָאטן ַא רעטענישלָאמיך ַאקָארשט אַײ: שמשון צו זײ געזָאגט



  שוֿפטים

  

, אױב זָאגן װעט איר עס מיר זָאגן אין די זיבן טעג ֿפון דעם מָאלצַײט
װעל איך אַײך געבן דרַײסיק לַײנענע טיכער און , און װעט טרעֿפן

 מיר ניט קענען   אױב ָאבער איר װעט13. דרַײסיק גַאנג קלײדער
 דרַײסיק גַאנג זָאלט איר מיר געבן דרַײסיק לַײנענע טיכער און, זָאגן

און לָאמיר , רָאט דַײן רעטעניש: הָאבן זײ צו אים געזָאגט. קלײדער
  : הָאט ער צו זײ געזָאגט14. זי הערן

  ,ֿפון עסער איז ַארױס ַאן עסן
   .און ֿפון שטַארקן איז ַארױס ַא זיסער

 און עס איז 15. הָאבן זײ דרַײ טעג ניט געקענט זָאגן די רעטעניש
רעד : הָאבן זײ געזָאגט צו שמשונס װַײב, עטען טָאגגעװען אױֿפן זיב

ַאניט װעלן , איבער דַײן מַאן ער זָאל אונדז אױסזָאגן די רעטעניש
הָאט איר . מיר ֿפַארברענען דיך און דַײן ֿפָאטערס הױז מיט ֿפַײער

 הָאט שמשונס װַײב 16? צי נײן? אונדז גערוֿפן ּכדי אונדז צו ירשען
סַײדן הָאסט מיך ֿפַײנט און ניט : ן הָאט געזָאגטאו, געװײנט ֿפַאר אים

און , דער ֿפון מַײן ֿפָאלקנהָאסט די רעטעניש גערָאטן צו די קי. ליב
מַײן , זע: הָאט ער צו איר געזָאגט. מיר הָאסטו ניט אױסגעזָאגט

און דיר זָאל איך , טַאטן און מַײן מַאמען הָאב איך ניט אױסגעזָאגט
 געװײנט ֿפַאר אים די זיבן טעג װָאס בַײ זײ איז  הָאט זי17? אױסזָאגן

הָאט ער , און עס איז געװען אױֿפן זיבעטן טָאג. געװען דער מָאלצַײט
און זי הָאט ; װַײל זי הָאט אים צוגעדריקט, איר אױסגעזָאגט

 און די 18. אױסגעזָאגט די רעטעניש צו די קינדער ֿפון איר ֿפָאלק
אײדער , גט צו אים אױֿפן זיבעטן טָאגמענטשן ֿפון שטָאט הָאבן געזָא

  :די זון איז אונטערגעגַאנגען

  ?װָאס איז זיסער ֿפון הָאניק
  ?און װָאס איז שטַארקער ֿפון ַא לײב

  :הָאט ער צו זײ געזָאגט

  ,װען איר װָאלט מיט מַײן קַאלב ניט געַאקערט
  .װָאלט איר מַײן רעטעניש ניט געטרָאֿפן 

און ער הָאט , ט איז געקומען אױֿף אים און ַא גַײסט ֿפון גָא19
און הָאט געשלָאגן ֿפון זײ דרַײסיק , ַארָאּפגענידערט קײן ַאשקלון

און ער הָאט ָאּפגעגעבן די גַאנגן ; און צוגענומען זײער אױסטו, מַאן



  שוֿפטים

  

טו

און זַײן צָארן הָאט ; קלײדער צו די װָאס הָאבן געזָאגט די רעטעניש
 און 20. גַאגען צו זַײן ֿפָאטערס הױזאון ער איז ַארױֿפגע, געגרימט

װעמען ער הָאט , שמשונס װַײב איז געװָארן זַײנעם ַא חֿברס
  .צוגעחֿברט צו זיך

  

אין די טעג ֿפון ,  און עס איז געװען אין טעג ַארום1
, הָאט שמשון בַאזוכט זַײן װַײב מיט ַא ציגנבעקל, װײצשניט

.  מַײן װַײב אין קַאמערלָאמיך ַארַײנגײן צו: און ער הָאט געזָאגט
 און איר 2. גײןנָאבער איר ֿפָאטער הָאט אים ניט געלָאזט ַארַײ

ַאז דו הָאסט זי , קלערן הָאב איך געקלערט: ֿפָאטער הָאט געזָאגט
איז . און איך הָאב זי ַאװעקגעגעבן צו דַײן חֿבר, זיכער ֿפַײנט געקרָאגן

איך בעט , ָאל זי דירז? ניט איר יִינגערע שװעסטער שענער ֿפון איר
 מָאל דָאס:  הָאט שמשון צו זײ געזָאגט3. זַײן ָאנשטָאט יענער, דיך

  .אױב איך טו מיט זײ בײז, ּפִלשּתיםבין איך רײן קעגן די 

, און הָאט געכַאּפט דרַײ הונדערט ֿפיקס,  און שמשון איז געגַאנגען4
ן עק צו און הָאט צוגעקערט ַא, און ער הָאט גענומען ברַאנדהעלצער

 5. אין מיטן, װישן צװײ עקןצאון ַארַײנגעטָאן ַא ברַאנדהָאלץ , ַאן עק
און הָאט זײ , און ער הָאט ָאנגעצונדן ַא ֿפַײער אין די ברַאנדהעלצער

און ער ; ּפִלשּתיםַאװעקגעלָאזט אין די שטײעדיקע ּתֿבואות ֿפון די 
און ביז ַאן , הָאט ֿפַארברענט ֿפון ַא סטױג ביז שטײעדיקער ּתֿבואה

  .אײלבערטגָארטן

הָאט מען ? װער הָאט דָאס געטָאן:  געזָאגטּפִלשּתים הָאבן די 6
װַײל ער הָאט ,  ֿפון דעם ּתמנהער דער אײדעם, שמשון: געזָאגט

זַײנען . און זי ַאװעקגעגעבן צו זַײן חֿבר, גענומען זַײן װַײב
ט זי און איר ֿפָאטער און הָאבן ֿפַארברענ, ּפִלשּתיםגען די נַארױֿפגעגַא
  .אין ֿפַײער

מוז איך ניט , װָאס-אױב איר טוט ַאזױ:  הָאט שמשון צו זײ געזָאגט7
 8. און דערנָאך װעל איך אױֿפהערן, ַאנדערש זיך נוקם זַײן ָאן אַײך

און ער . ַא גרױסן שלַאק, און ער הָאט זײ געשלָאגן רוק און לענד
ן אין דעם שּפַאלט ֿפון ֿפעלז און איז געזעס, הָאט ַארָאּפגענידערט

  .עיטם



  שוֿפטים

  

, און הָאבן געלַאגערט אין יהודה, ּפִלשּתים זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען די 9
 הָאבן די מענער ֿפון יהודה 10. און זײ הָאבן זיך צעשּפרײט אין לחי

הָאבן זײ ? װָאס זַײט איר ַארױֿפגעקומען אױֿף אונדז ֿפַאר: געזָאגט
צו טָאן צו ; ען זַײנען מיר ַארױֿפגעקומעןצו בינדן שמשונ: געזָאגט
  .ַאזױ װי ער הָאט געטָאן צו אונדז, אים

 הָאבן ַארָאּפגענידערט דרַײ טױזנט מַאן ֿפון יהודה צו דעם שּפַאלט 11
װײסטו דען ניט : און זײ הָאבן געזָאגט צו שמשונען,  ֿפעלז עיטם ֿפון

װָאס הָאסטו אונדז הַײנט ?  געװעלטיקן איבער אונדזּפִלשּתיםַאז די 
, װי זײ הָאבן געטָאן צו מיר: הָאט ער צו זײ געזָאגט? דָא ָאּפגעטָאן

מיר הָאבן :  הָאבן זײ צו אים געזָאגט12. ַאזױ הָאב איך געטָאן צו זײ
ּכדי דיך איבערצוגעבן אין דער הַאנט , ַארָאּפגענידערט דיך צו בינדן

ַאז איר , שװערט מיר: גטהָאט שמשון צו זײ געזָא. ּפִלשּתיםֿפון די 
ַאזױ ,  הָאבן זײ צו אים געזָאגט13. ַאלײן װעט ניט ָאנֿפַאלן אױֿף מיר

בלױז בינדן װעלן מיר דיך בינדן און דיך איבערגעבן אין , נײן: צו זָאגן
און זײ הָאבן אים , ָאבער טײטן װעלן מיר דיך ניט טײטן, זײער הַאנט

ן אים ַארױֿפגעברַאכט ֿפון און הָאב, געבונדן מיט צװײ נַײע שטריק
  .דעם ֿפעלז

 געשַאלט אים ּפִלשּתיםַאזױ הָאבן די ,  װי ער איז געקומען ביז לחי14
און די , און ַא גַײסט ֿפון גָאט איז געקומען אױֿף אים; ַאנטקעגן

שטריק אױֿף זַײנע ָארעמס זַײנען געװָארן ַאזױ װי ֿפלַאקס װָאס איז 
און זַײנע בינדשטריק זַײנען צעקרָאכן , ערָאנגעברענט געװָארן ֿפון ֿפַײ

 און ער הָאט געֿפונען ַא ֿפרישע קינבַאק ֿפון ַאן 15. ֿפון זַײנע הענט
און , און זי גענומען, און הָאט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט, אײזל

  . געשלָאגן מיט איר טױזנט מַאן

  :  און שמשון הָאט געזָאגט16

  מיט דער קינבַאק ֿפון ַאן אײזל 
  הױֿפנס אױֿף הױֿפנס 

  מיט דער קינבַאק ֿפון ַאן אײזל 
   .הָאב איך געשלָאגן טױזנט מַאן

ַאזױ הָאט ער , װי ער הָאט געענדיקט רעדן,  און עס איז געװען17
און מע הָאט גערוֿפן ; ַאװעקגעװָארֿפן די קינבַאק ֿפון זַײן הַאנט

  .לחי-יענעם ָארט רמת



  שוֿפטים

  

טז

, און ער הָאט גערוֿפן צו גָאט, רשטיק און ער איז געװָארן זײער דָא18
דו הָאסט געגעבן דורך דער הַאנט ֿפון דַײן קנעכט : און הָאט געזָאגט

, און ַאצונד װעל איך שטַארבן ֿפון דָארשט, דָאזיקע גרױסע ישועה די
 הָאט 19. און װעל ַארַײנֿפַאלן אין דער הַאנט ֿפון די אומבַאשניטענע

און עס , ױסגעהױלטן ָארט װָאס אין לחיגָאט אױֿפגעשּפָאלטן דעם א
און הָאט , און ער הָאט געטרונקען; איז ַארױס ֿפון אים װַאסער

דרום הָאט מען גערוֿפן זַײן . און ָאּפגעלעבט, ָאּפגעכַאּפט דעם ָאטעם
  .װָאס איז אין לחי ביז אױֿף הַײנטיקן טָאג, הקורא-נָאמען עין

 ּפִלשּתיםי טעג ֿפון די  און ער הָאט געמשּפט יׂשראל אין ד20
  .צװַאנציק יָאר

  

און הָאט דָארטן געזען ,  און שמשון איז געגַאנגען קײן עזה1
הָאט מען  [2. און איז צו איר געקומען, ַא ֿפרױ ַא זונה

. שמשון איז געקומען ַאהער: ַאזױ צו זָאגן, די עזהער] ָאנגעזָאגט
ם ַא גַאנצע נַאכט און געלױערט אױֿף אי, ַארומגערינגלט ײזהָאבן 

, און זײ הָאבן זיך ֿפַארטַײעט ַא גַאנצע נַאכט, בַײם טױער ֿפון שטָאט
 און 3. ביזן ליכט ֿפון ֿפרימָארגן װעלן מיר אים הרגען: ַאזױ צו זָאגן

און אין הַאלבע נַאכט איז , שמשון איז געשלָאֿפן ביז הַאלבע נַאכט
טירן ֿפון דעם און הָאט ָאנגענומען די , ער אױֿפגעשטַאנען

און הָאט זײ ַארױסגעריסן , און די בײדע בַײשטידלעך, שטָאטטױער
און הָאט זײ , און ַארױֿפגעטָאן אױֿף זַײנע ַאקסלען, מיטן ריגל

  .ַארױֿפגעטרָאגן אױֿפן שּפיץ ֿפון דעם בַארג װָאס ֿפַאר חֿברון

הָאט ער ליב געקרָאגן ַא ֿפרױ אין , דעםך  און עס איז געװען נָא4
 זַײנען 5. װָאס איר נָאמען איז געװען דלילה, טָאל ׂשורק

און הָאבן צו איר , ּפִלשּתיםַארױֿפגעגַאנגען צו איר די ֿפירשטן ֿפון די 
און , און זע מיט װָאס זַײן ּכוח איז גרױס, רעד אים איבער: געזָאגט

און אים בינדן ּכדי אים צו , מיט װָאס מיר קענען אים בַײקומען
 און מיר װעלן דיר איטלעכער געבן טױזנט מיט הונדערט ;ּפַײניקן

  .זילבערשטיק

מיט , איך בעט דיך, זָאג מיר:  הָאט דלילה געזָאגט צו שמשונען6
און מיט װָאס דו קענסט געבונדן װערן דיך , װָאס דַײן ּכוח איז גרױס

ַאז מע זָאל מיך בינדן :  הָאט שמשון צו איר געזָאגט7. צו ּפַײניקן



  שוֿפטים

  

בן ֿפרישע בױגנשטריק װָאס זַײנען נָאך ניט אַײנגעטריקנט מיט זי
און װעל זַײן װי ַא ,  ָאּפגעשלַאֿפט װערן  װעל איך, געװָארן

  .געװױנטלעכער מענטש

 איר ַארױֿפגעברַאכט זיבן ֿפרישע ּפִלשּתים הָאבן די ֿפירשטן ֿפון די 8
י הָאט און ז, בױגנשטריק װָאס זַײנען נָאך ניט אַײנגעטריקנט געװָארן

 און לױערער זַײנען געזעסן בַײ איר אין 9. אים געבונדן מיט זײ
,  זַײנען אױֿף דירּפִלשּתים: הָאט זי ַא זָאג געטָאן צו אים. קַאמער
הָאט ער צעריסן די בױגנשטריק ַאזױ װי עס צערַײסט זיך ַא ! שמשון

יז און זַײן ּכוח א. ַאז ער דערשמעקט ֿפַײער, צװערן ֿפון ֿפלַאקסשטרױ
  .ניט דערװּוסט געװָארן

דו הָאסט געשּפעט ֿפון , זע:  הָאט דלילה געזָאגט צו שמשונען10
, איך בעט דיך, זָאג מיר, ַאצונד. און הָאסט מיר געזָאגט ליגנס, מיר

:  הָאט ער צו איר געזָאגט11? מיט װָאס דו קענסט געבונדן װערן
ס מיט זײ איז ניט אױב בינדן זָאל מען מיך בינדן מיט נַײע שטריק װָא

און װעל , װעל איך ָאּפגעשלַאֿפט װערן, געטָאן געװָארן קײן ַארבעט
  .זַײן װי ַא געװױנטלעכער מענטש

, און הָאט אים געבונדן מיט זײ,  הָאט דלילה גענומען נַײע שטריק12
! שמשון,  זַײנען אױֿף דירּפִלשּתים: און זי הָאט ַא זָאג געטָאן צו אים

הָאט ער זײ צעריסן ֿפון זַײנע . נען געזעסן אין קַאמעראון לױערער זַײ
  .ָארעמס ַאזױ װי ַא ֿפָאדים

ביז ַאהער הָאסטו געשּפעט ֿפון :  הָאט דלילה געזָאגט צו שמשונען13
זָאג מיר מיט װָאס דו קענסט ; מיר און הָאסט מיר געזָאגט ליגנס

נװעבן די ַאז דו װעסט אַײ: הָאט ער צו איר געזָאגט. געבונדן װערן
  .זיבן ֿפלעכטן ֿפון מַײן קָאּפ מיט דעם געװעב

און הָאט ַא זָאג געטָאן צו ,  הָאט זי זײ בַאֿפעסטיקט מיטן ֿפלעקל14
הָאט ער זיך אױֿפגעכַאּפט ! שמשון,  זַײנען אױֿף דירּפִלשּתים: אים

און הָאט ַארױסגעריסן דָאס װעבֿפלעקל און דָאס , ֿפון זַײן שלָאֿף
  .געװעב

ַאז , איך הָאב דיך ליב: ןװי קענסטו זָאג: הָאט זי צו אים געזָאגט 15
שױן דרַײ מָאל הָאסטו געשּפעט ֿפון ? דַײן הַארץ איז ניט מיט מיר

 16. און הָאסט מיר ניט געזָאגט מיט װָאס דַײן ּכוח איז גרױס, מיר



  שוֿפטים

  

ַאז זי הָאט אים צוגעדריקט מיט אירע רײד ַאלע , און עס איז געװען
ון איז צוגעשטַאנען צו אים ביז זַײן זעל איז געװָארן א, טעג

,  הָאט ער איר דערצײלט זַײן גַאנץ הַארץ17. בַאקלעמט צו שטַארבן
ַא שערמעסער איז ניט אױֿפגעקומען אױֿף : און הָאט צו איר געזָאגט

. װָארום ַא נזיר ֿפון גָאט בין איך ֿפון מַײן מוטערס לַײב ָאן, מַײן קָאּפ
און , װעט זיך ָאּפטָאן ֿפון מיר מַײן ּכוח, ָאל ָאּפגעשָארן װערןַאז איך ז

  .און װעל זַײן ַאזױ װי ַאלע מענטשן, איך װעל ָאּפגעשלַאֿפט װערן

, ַאז ער הָאט איר דערצײלט זַײן גַאנץ הַארץ,  הָאט דלילה געזען18
 ַאזױ צו, ּפִלשּתיםאון זי הָאט געשיקט און גערוֿפן די ֿפירשטן ֿפון די 

װָארום ער הָאט מיר דערצײלט זַײן , קומט ַארױֿף דָאס מָאל: זָאגן
זַײנען ַארױֿפגעקומען צו איר די ֿפירשטן ֿפון די . גַאנץ הַארץ

. און זײ הָאבן ַארױֿפגעברַאכט דָאס געלט אין זײער הַאנט, ּפִלשּתים
און זי הָאט ;  און זי הָאט אים ֿפַארשלעֿפערט אױֿף אירע קני19

; און געלָאזט ָאּפשערן די זיבן ֿפלעכטן ֿפון זַײן קָאּפ, ן ַא מַאןצוגערוֿפ
און זַײן ּכוח הָאט זיך ָאּפגעטָאן , און זי הָאט אים ָאנגעהױבן ּפַײניקן

! שמשון,  זַײנען אױֿף דירּפִלשּתים:  הָאט זי ַא זָאג געטָאן20. ֿפון אים
איך :  הָאט געזָאגטאון, און ער הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט ֿפון זַײן שלָאֿף

און . און װעל מיך ֿפַאנַאנדערטרײסלען, װעל ַארױסגײן װי ַאלע מָאל
  .ער הָאט ניט געװּוסט ַאז גָאט הָאט זיך ָאּפגעטָאן ֿפון אים

און הָאבן אױסגעשטָאכן ,  הָאבן אים גענומעןּפִלשּתים און די 21
 און הָאבן ,און זײ הָאבן אים ַארָאּפגעברַאכט קײן ַעזה; זַײנע אױגן

און ער הָאט געמָאלן אין דער ; אים געשמידט אין קוּפערנע קײטן
 און די הָאר ֿפון זַײן קָאּפ הָאט װידער ָאנגעהױבן 22. געֿפענקעניש
  .דעם װי ער איז ָאּפגעשָארן געװָארןך װַאקסן נָא

 הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט צו ּפִלשּתים און די ֿפירשטן ֿפון די 23
, ןעאון זיך צו ֿפרײ, רױסע שלַאכטונג צו זײער גָאט דגוןשלַאכטן ַא ג

אונדזער גָאט הָאט געגעבן אין אונדזער : װָארום זײ הָאבן געזָאגט
,  און דָאס ֿפָאלק הָאט אים געזען24. הַאנט אונדזער ֿפַײנט שמשונען
זער דאונ: װָארום זײ הָאבן געזָאגט, און זײ הָאבן געלױבט זײער גָאט

און דעם , געבן אין אונדזער הַאנט אונדזער ֿפַײנטגָאט הָאט גע
און דעם װָאס הָאט געמערט , ֿפַארװיסטער ֿפון אונדזער לַאנד

ַאז זײער הַארץ איז ,  און עס איז געװען25. אונדזערע דערשלָאגענע
און ער זָאל זיך , רוֿפט שמשונען: הָאבן זײ געזָאגט, געװען ֿפרײלעך



  שוֿפטים

  

יז

הָאט מען גערוֿפן שמשונען ֿפון . לוסטיק מַאכן ֿפַאר אונדז
און מע ; און ער הָאט זיך לוסטיק געמַאכט ֿפַאר זײ, געֿפענקעניש

  .הָאט אים ַאװעקגעשטעלט צװישן די זַײלן

 הָאט שמשון געזָאגט צו דעם יִינגל װָאס הָאט אים געהַאלטן ֿפַאר 26
איז לָאז מיך איך זָאל ָאנטַאּפן די זַײלן װָאס דָאס הױז : דער הַאנט

 און 27. און איך װעל מיך ָאנלענען אױֿף זײ, בַאֿפעסטיקט אױֿף זײ
און דָארטן זַײנען , דָאס הױז איז געװען ֿפול מיט מענער און װַײבער

און אױֿפן דַאך זַײנען געװען ; ּפִלשּתיםגעװען ַאלע ֿפירשטן ֿפון די 
ַארום דרַײ טױזנט מענער און װַײבער װָאס הָאבן צוגעקוקט װי 

און הָאט ,  הָאט שמשון גערוֿפן צו גָאט28. ון מַאכט זיך לוסטיקשמש
און , איך בעט דיך, דערמָאן זיך ָאן מיר, גָאט דו הַאר: געזָאגט

און לָאמיך זיך נוקם , גָאט, נָאר דָאס מָאל, איך בעט דיך, שטַארק מיך
ן  או29. ּפִלשּתיםמָאל ַא נקמה ֿפַאר מַײנע בײדע אױגן ָאן די ן זַײן אײ

שמשון הָאט ַארומגענומען די בײדע מיטלסטע זַײלן װָאס דָאס הױז 
; און הָאט זיך ָאנגעשּפַארט אױֿף זײ, איז געװען בַאֿפעסטיקט אױֿף זײ
 און 30. און אײנעם מיט זַײן לינקער, אײנעם מיט זַײן רעכטער הַאנט

! ּפִלשּתיםלָאמיך שטַארבן אין אײנעם מיט די : שמשון הָאט געזָאגט
און דָאס הױז איז , ן ער הָאט זיך ַא בױג געטָאן מיט ּכוחאו

. און אױֿפן גַאנצן ֿפָאלק װָאס דרינען, אַײנגעֿפַאלן אױֿף די ֿפירשטן
זַײנען געװען מער , און די טױטע װָאס ער הָאט געטײט בַײ זַײן טױט

  .װי די װָאס ער הָאט געטײט בַײ זַײן לעבן

נצע הױז ֿפון זַײן ֿפָאטער הָאבן  און זַײנע ברידער און דָאס גַא31
, און אים ַארױֿפגעברַאכט, און הָאבן אים גענומען, ַארָאּפגענידערט

און אים בַאגרָאבן צװישן צרעה און צװישען אשּתאול אין דעם קֿבר 
  .ֿפון זַײן ֿפָאטער מנוחן

  .און ער הָאט געמשּפט יׂשראל צװַאנציק יָאר

  

װָאס , ן דעם געבערג ֿפון אֿפרים און עס איז געװען ַא מַאן ֿפו1
:  הָאט ער געזָאגט צו זַײן מוטער2. זַײן נָאמען איז געװען מיכה

די טױזנט מיט הונדערט זילבערשטיק װָאס זַײנען צוגענומען געװָארן 
און הָאסט עס אױך , און װָאס דו הָאסט װעגן זײ געשָאלטן, בַײ דיר

איך הָאב ; לבער בַײ מיר ָאט איז דָאס זי–געזָאגט אין מַײנע אױערן



  שוֿפטים

  

געבענטשט זָאל זַײן מַײן זון : הָאט זַײן מוטער געזָאגט. עס גענומען
 און ער הָאט אומגעקערט די טױזנט מיט הונדערט 3! ֿפון גָאט

הײליקן : און זַײן מוטער הָאט געזָאגט, זילבערשטיק צו זַײן מוטער
נט ֿפַאר מַײן הָאב איך געהײליקט דָאס זילבער צו גָאט ֿפון מַײן הַא

און ַאצונד װעל ; אױֿף צו מַאכן ַא געשניצט און ַא געגָאסן בילד, זון
 און ַאז ער הָאט אומגעקערט דָאס זילבער 4. איך עס דיר צוריקגעבן

הָאט זַײן מוטער גענומען צװײ הונדערט , צו זַײן מוטער
און ער הָאט , און הָאט עס געגעבן צום שמעלצער, זילבערשטיק

און עס איז געװען , ן געמַאכט ַא געשניצט און ַא געגָאסן בילדדערֿפו
,  און דער מַאן מיכה הָאט געהַאט ַא הױז ֿפון גָאט5. אין מיכהס הױז

און הָאט דערֿפילט די , און ער הָאט געמַאכט ַאן אֿפוד און ַא ּתרֿפים
  .הןאון ער איז אים געװען ֿפַאר ַא ּכֹ, הַאנט ֿפון אײנעם ֿפון זַײנע זין

איטלעכער ; ן יענע טעג איז קײן מלך ניט געװען אין יׂשראלי א6
  .הָאט געטָאן װָאס איז רעכט אין זַײנע אױגן

ֿפון דער , יהודה-לחם- און עס איז געװען ַא יונגערמַאן ֿפון ֵבית7
און הָאט זיך דָארטן , און ער איז געװען ַא ֵלִוי; משּפחה ֿפון יהודה

-ֿפון ֵבית, ר מַאן איז ַאװעק ֿפון דער שטָאט און דע8. אױֿפגעהַאלטן
און ער איז ; זיך אױֿפצוהַאלטן װּו אים װעט זיך טרעֿפן, יהודה-לחם

צו מַאכן זַײן װעג , געקומען צו געבערג ֿפון אֿפרים ביז מיכהס הױז
הָאט ער ? ֿפון װַאנען קומסטו:  הָאט מיכה צו אים געזָאגט9. טערַײװ

און איך גײ זיך , יהודה-לחם-יך ֿפון ֵביתַא ֵלִוי בין א: געזָאגט
:  הָאט מיכה צו אים געזָאגט10. אױֿפהַאלטן װּו מיר װעט זיך טרעֿפן

און איך , און זַײ מיר ֿפַאר ַא ֿפָאטער און ֿפַאר ַא ּכֹהן, בלַײב בַײ מיר
, און ַאן אױסשטַאנד קלײדער, װעל דיר געבן צען זילבערשטיק ַא יָאר

 און דער ֵלִוי הָאט 11. ז דער ֵלִוי ַארַײנגעגַאנגעןאי. און דַײנע קעסט
און דער יונגערמַאן איז בַײ אים . אַײנגעװיליקט צו בלַײבן מיטן מַאן
 און מיכה הָאט דערֿפילט די 12. געװען ַאזױ װי אײנער ֿפון זַײנע זין

, און דער יונגערמַאן איז אים געװען ֿפַאר ַא ּכֹהן, הַאנט ֿפון דעם ֵלִוי
:  און מיכה הָאט געזָאגט13. ער איז געװען אין מיכהס הױזאון 

ַאז דער ֵלִוי איז מיר , ַאצונד װײס איך ַאז גָאט װעט מיך בַאגיטיקן
  . געװָארן ֿפַאר ַא ּכֹהן

  



  שוֿפטים

  

און אין .  אין יענע טעג איז קײן מלך ניט געװען אין יׂשראל1יח
ך צו יענע טעג הָאט דער שֿבט ָדן זיך געזוכט ַא נחלה אױֿף זי

װָארום ביז יענעם טָאג איז אים גָארנישט צוגעֿפַאלן ֿפַאר ַא , בַאזעצן
 הָאבן די קינדער ֿפון ָדן 2. נחלה צװישן די שֿבטים ֿפון יׂשראל

העלדישע , געשיקט ֿפון זײער משּפחה ֿפינֿף מענער ֿפון צװישן זיך
עס און , אױסצוקוקן דָאס לַאנד, יונגען ֿפון צרעה און ֿפון אשּתאול

גײט ֿפָארשט אױס דָאס : און זײ הָאבן צו זײ געזָאגט. אױסצוֿפָארשן
, זַײנען זײ געקומען צום געבערג ֿפון אֿפרים ביז מיכהס הױז. לַאנד

ַאזױ ,  װי זײ זַײנען לעבן מיכהס הױז3. און הָאבן דָארטן גענעכטיקט
 און זײ, דעם ֵלִוי, הָאבן זײ דערקענט דעם ָקול ֿפון דעם יונגנמַאן

װער הָאט דיך : און הָאבן צו אים געזָאגט, הָאבן ַאהין ֿפַארקערט
 4? און װָאס הָאסטו דָא? און װָאס טוסטו דָא? ַאהער געברַאכט

און ; ַאזױ און ַאזױ הָאט מיכה געטָאן צו מיר: הָאט ער צו זײ געזָאגט
ן  הָאב5. און איך בין אים געװָארן ֿפַאר ַא ּכֹהן, ער הָאט מיך געדונגען
ּכדי מיר זָאלן װיסן , ֿפרעג ַאקָארשט בַײ גָאט: זײ צו אים געזָאגט

 הָאט 6. אױב אונדזער װעג װָאס מיר גײען אױֿף אים װעט בַאגליקן
ֿפַאר גָאט איז אַײער װעג װָאס ! גײט לשלום: דער ּכֹהן צו זײ געזָאגט

  .איר גײט אױֿף אים

, נען געקומען קײן לישאון זײ זַײ,  זַײנען די ֿפינֿף מענער געגַאנגען7
 װי זי זיצט אין –און הָאבן געזען דָאס ֿפָאלק װָאס אין איר 

,  און זיכעררוִיק ,ַאזױ װי דער שטײגער ֿפון די צידונים, זיכערקײט
, און ניטָא אין לַאנד ַא מַאכטהָאבער װָאס זָאל אין עּפעס קריװדען

קײן ֿפַארקער מיט און הָאבן ניט ,  ֿפון די צידוניםװַײטאון זײ זַײנען 
  .ַא מענטשן

און ;  זַײנען זײ געקומען צו זײערע ברידער אין צרעה און אשּתאול8
 הָאבן זײ 9? איר] זָאגט[װָאס : זײערע ברידער הָאבן צו זײ געזָאגט

װָארום מיר , און לָאמיר ַארױֿפגײן אױֿף זײ, שטײט אױֿף: געזָאגט
? און איר שװַײגט. וטערשט עס איז זײער ג, הָאבן געזען דָאס לַאנד

 10. ּכדי צו קומען ַארבן דָאס לַאנד, איר זָאלט אַײך ניט ֿפױלן צו גײן
און דָאס לַאנד איז , ן ֿפָאלקרוִיקװעט איר קומען צו ַא , ַאז איר קומט

; גָאט הָאט עס געגעבן אין אַײער הַאנט, װָאר ֿפַאר. גערַאם אין ָארט
  . זַאך װָאס אױֿף דער ערדַאן ָארט װָאס דָארטן ֿפעלט ניט קײן



  שוֿפטים

  

ֿפון , ֿפון דער משּפחה ֿפון ָדן,  הָאבן ַאװעקגעצױגן ֿפון דָארטן11
- זעקס הונדערט מַאן ָאנגעגורט מיט ּכלי, צרעה און ֿפון אשּתאול

 און זײ זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען און הָאבן געלַאגערט אין 12. מלחמה
ָדן ביז -עם ָארט מחנהדרום רוֿפט מען יענ; אין יהודה, יערים-ִקרית

 און זײ זַײנען 13. יערים-ער איז הינטער ִקרית; אױֿף הַײנטיקן טָאג
און זַײנען געקומען ביז , ַאריבער ֿפון דָארטן צום געבערג ֿפון אֿפרים

  .מיכהס הױז

 הָאבן זיך ָאּפגערוֿפן די ֿפינֿף מענער װָאס זַײנען געגַאנגען 14
: בן געזָאגט צו זײערע ברידעראון הָא, אױסקוקן דָאס לַאנד ליש

, דָאזיקע הַײזער איז דָא ַאן אֿפוד און ַא ּתרֿפים װײסט איר ַאז אין די
װײסט װָאס איר , און ַאצונד? און ַא געשניצט און ַא געגָאסן בילד

  .הָאט צו טָאן

און זַײנען געקומען צום הױז ֿפון דעם ,  הָאבן זײ ֿפַארקערט ַאהין15
און הָאבן אים געֿפרעגט אױֿף , צו מיכהס הױז, ייונגנמַאן דעם ֵלִו

- הונדערט מַאן ָאנגעגורט מיט זײערע ּכליאון די זעקס 16. ֿפריד
זַײנען געשטַאנען בַײם אַײנגַאנג , װָאס ֿפון די קינדער ֿפון ָדן, מלחמה

 און די ֿפינֿף מענער װָאס זַײנען געגַאנגען אױסקוקן 17. ֿפון טױער
און צוגענומען דָאס , ַארַײן ַאהין, ן ַארױֿפגעגַאנגעןזַײנע, דָאס לַאנד

און דָאס , און דעם ּתרֿפים, און דעם אֿפוד, געשניצטע בילד
און דער ּכֹהן איז געשטַאנען בַײם אַײנגַאנג ֿפון ; געגָאסענע בילד

 18. מלחמה-טױער מיט די זעקס הונדערט מַאן ָאנגעגורט מיט ּכלי
און הָאבן , געגַאנגען אין מיכהס הױזאון װי יענע זַײנען ַארַײנ

, און דעם ּתרֿפים, צוגענומען דָאס געשניצטע בילד מיט דעם אֿפוד
װָאס : ַאזױ הָאט דער ּכֹהן צו זײ געזָאגט, און דָאס געגָאסענע בילד

טו ַארױֿף דַײן הַאנט ! שװַײג:  הָאבן זײ צו אים געזָאגט19? טוט איר
און זַײ אונדז ֿפַאר ַא ֿפָאטער און , זאון גײ מיט אונד, אױֿף דַײן מױל
, איז דיר בעסער צו זַײן ַא ּכֹהן בַײ אײן מענטשנס הױז. ֿפַאר ַא ּכֹהן

 הָאט 20? ָאדער זַײן ַא ּכֹהן בַײ ַא שֿבט און בַײ ַא משּפחה אין יׂשראל
, און ער הָאט גענומען דעם אֿפוד, זיך דעם ּכֹהנס הַארץ דערֿפרײט

און איז ַארַײן צװישן , ון דָאס געשניצטע בילדא, און דעם ּתרֿפים
 און זײ הָאבן זיך ַארומגעדרײט און זַײנען 21. דעם ֿפָאלק

און זײ הָאבן געשטעלט די קלײנע קינדער און דָאס . ַאװעקגעגַאנגען
  .ֿפי און דָאס גוטס זיך ֿפַארױס



  שוֿפטים

  

ַאזױ זַײנען די , ערט ֿפון מיכהס הױזװַײט װי זײ הָאבן זיך דער22
טשן װָאס אין די הַײזער װָאס לעבן מיכהס הױז זיך מענ

 און זײ 23. און זײ הָאבן ָאנגעיָאגט די קינדער ֿפון ָדן, צונױֿפגעלָאֿפן
הָאבן יענע אומגעקערט זײער . הָאבן גערוֿפן צו די קינדער ֿפון ָדן

װָאס דו ביסט זיך , װָאס איז דיר: און הָאבן געזָאגט צו מיכהן, ּפנים
איר הָאט צוגענומען מַײן גָאט :  הָאט ער געזָאגט24? ֿפןצונױֿפגעלָא

, און איר זַײט ַאװעקגעגַאנגען, און דעם ּכֹהן, װָאס איך הָאב געמַאכט
? װָאס איז דיר:הַײנט װָאס זָאגט איר צו מיר? און װָאס נָאך הָאב איך

לָאז ניט הערן דַײן ָקול :  הָאבן די קינדער ֿפון ָדן צו אים געזָאגט25
װָארום מענטשן מיט ַא ביטער געמיט װעלן נָאך ָאנֿפַאלן , בַײ אונדז
און װעסט אומברענגען דַײן נֿפש און די נֿפשות ֿפון דַײן , אױֿף אַײך
  .הױזגעזינט

און מיכה .  און די קינדער ֿפון ָדן זַײנען געגַאנגען אױֿף זײער װעג26
ר הָאט זיך און ע, הָאט געזען ַאז זײ זַײנען שטַארקער ֿפון אים
  .אומגעדרײט און זיך צוריקגעקערט אין זַײן הױז

און דעם ,  און זײ הָאבן גענומען דָאס װָאס מיכה הָאט געמַאכט27
אױֿף ַא , און זײ זַײנען געקומען אױֿף ליש, ּכֹהן װָאס ער הָאט געהַאט

און הָאבן זײ געשלָאגן מיטן שַארֿף ֿפון , ן און זיכערן ֿפָאלקרוִיק
 און װער 28. ון די שטָאט הָאבן זײ ֿפַארברענט אין ֿפַײערא, שװערד

 ֿפון װַײטװָארום זי איז געװען , עס זָאל מציל זַײן איז ניט געװען
און זי ; און קײן ֿפַארקער מיט ַא מענטשן הָאבן זײ ניט געהַאט, צידון

און זײ הָאבן ָאּפגעבױט די . רחוֿב-איז געװען אין טָאל װָאס בַײ ֵבית
 און זײ הָאבן גערוֿפן דעם 29.  און הָאבן זיך אין איר בַאזעצט,שטָאט

נָאך דעם נָאמען ֿפון זײער ֿפָאטער ָדן װָאס , נָאמען ֿפון דער שטָאט ָדן
ָאבער ליש איז געװען דער נָאמען ; איז געבָארן געװען בַײ יׂשראלן

  .ֿפון דער שטָאט צוערשט

עשטעלט דָאס געשניצטע  און די קינדער ֿפון ָדן הָאבן זיך אױֿפג30
ער און , און יהונתן דער זון ֿפון גרשום דעם זון ֿפון מנשהן, בילד

ביזן טָאג ֿפון דעם גלות , זַײנען געװען ּכֹהנים בַײם שֿבט ָדן, זַײנע זין
 און זײ הָאבן געהַאלטן אױֿפגעשטעלט בַײ זיך דָאס 31. ֿפון לַאנד

לע טעג װָאס דָאס הױז ַא, געשניצטע בילד װָאס מיכה הָאט געמַאכט
  .ֿפון גָאט איז געװען אין שילו



  שוֿפטים

  

װען קײן מלך איז ניט ,  און עס איז געװען אין יענע טעג1יט
הָאט ַא מַאן ַא ֵלִוי געװױנט אין עק , געװען אין יׂשראל

-און ער הָאט זיך גענומען ַא קעּפסװַײב ֿפון ֵבית, געבערג ֿפון אֿפרים
און איז , ַײב איז אים געװָארן אומטרַײ און זַײן קעּפסװ2. יהודה-לחם

, יהודה-לחם-ַאװעקגעגַאנגען ֿפון אים צו איר ֿפָאטערס הױז קײן ֵבית
 איז אױֿפגעשטַאנען 3. און איז דָארטן ָאּפגעװען ֿפיר חדשים צַײט

ּכדי זי , צו רעדן צו איר הַארצן, און איז געגַאנגען נָאך איר, איר מַאן
. יז געװען זַײן יונג און ַא ּפָאר אײזלעןאון מיט אים א; אומצוקערן

און װי דער ; און זי הָאט אים ַארַײנגעברַאכט אין איר ֿפָאטערס הױז
ַאזױ הָאט ער זיך , ֿפָאטער ֿפון דער יונגער ֿפרױ הָאט אים דערזען

דער ֿפָאטער ֿפון דער ,  און זַײן שװער4. געֿפרײט ַאנטקעגן אים
און ער איז בַײ אים געזעסן דרַײ , לטןהָאט אים ֿפַארהַא, יונגער ֿפרױ

און הָאבן דָארטן , און זײ הָאבן געגעסן און געטרונקען; טעג
  .גענעכטיקט

הָאבן זײ זיך געֿפעדערט אין ,  און עס איז געװען אױֿפן ֿפירטן טָאג5
הָאט דער ֿפָאטער ֿפון . און ער איז אױֿפגעשטַאנען צו גײן, דער ֿפרי

 לען אונטער דַײן הַארץ  :גט צו זַײן אײדעםדער יונגער ֿפרױ געזָא
 הָאבן זײ זיך 6. און דערנָאך װעט איר גײן, מיט ַא שטיקל ברױט

און , און הָאבן בײדע אין אײנעם געגעסן און געטרונקען, געזעצט
: דער ֿפָאטער ֿפון דער יונגער ֿפרױ הָאט געזָאגט צו דעם מַאן

און לָאז װױלגײן דַײן , ראון נעכטיק איבע, איך בעט דיך, בַאװיליק
ָאבער זַײן שװער ,  און דער מַאן איז אױֿפגעשטַאנען צו גײן7. הַארץ

 8. און ער הָאט װידער דָארטן גענעכטיקט, איז צוגעשטַאנען צו אים
און װי ער הָאט זיך געֿפעדערט אין דער ֿפרי אױֿפן ֿפינֿפטן טָאג צו 

לען : ר ֿפרױ געזָאגטַאזױ הָאט דער ֿפָאטער ֿפון דער יונגע, גײן
און ֿפַארװַײלט ביז דער טָאג נַײגט , דַײן הַארץ, איך בעט דיך, אונטער

  .און זײ הָאבן בײדע געגעסן; זיך

ער און זַײן קעּפסװַײב ,  און דער מַאן איז אױֿפגעשטַאנען צו גײן9
, דער ֿפָאטער ֿפון דער יונגער ֿפרױ, ָאבער זַײן שװער; און זַײן יונג
; דער טָאג ֿפַארגײט צום ָאװנט, זע נָאר: ים געזָאגטהָאט צו א

, נעכטיק דָא, ָאט זעצט זיך דער טָאג; איך בעט דיך, נעכטיקט איבער
און מָארגן װעט איר זיך ֿפעדערן אױֿף , און לָאז װױלגײן דַײן הַארץ

 ָאבער דער מַאן הָאט 10. און װעסט גײן צו דַײן געצעלט, אַײער װעג
, און ער איז אױֿפגעשטַאנען און איז ַאװעק, יקןניט געװָאלט נעכט



  שוֿפטים

  

 און מיט –דָאס איז ירושַלים–און ער איז געקומען ביז ַאקעגן יֿבוס 
  .און זַײן קעּפסװַײב מיט אים, אים ַא ּפָאר געזָאטלטע אײזלען

איז דער טָאג שױן געװען זײער ,  זײ זַײנען געװען בַײ יֿבוסַאז 11
איך בעט , קום: ט געזָאגט צו זַײן הַאראון דער יונג הָא, גענידערט

, דָאזיקער שטָאט ֿפון דעם יֿבוסי און לָאמיר אַײנקערן אין דער, דיך
מיר װעלן :  הָאט זַײן הַאר צו אים געזָאגט12  .און נעכטיקן אין איר

װָאס איז ניט ֿפון די קינדער , ניט אַײנקערן אין ַא שטָאט ֿפון ֿפרעמדע
 און ער הָאט געזָאגט צו 13. ריבערגײן ביז גֿבעהלָאמיר ַא; ֿפון יׂשראל
און מיר , און לָאמיר גענענען צו אײנעם ֿפון די ערטער, קום: זַײן יונג

  .װעלן נעכטיקן אין גֿבעה ָאדער אין רמה

און די זון איז זײ ; ער געגַאנגען און זַײנען ַאװעקװַײט זַײנען זײ 14
 און זײ הָאבן 15. צו בנימיןאונטערגעגַאנגען בַײ גֿבעה װָאס געהערט 

און ער איז . ּכדי ַארַײנצוגײן נעכטיקן אין גֿבעה, ֿפַארקערט ַאהין
ָאבער , און הָאט זיך געזעצט אין מַארק ֿפון שטָאט, ַארַײנגעגַאנגען

 ערשט 16. קײן מענטש הָאט זײ ניט ַארַײנגענומען אין הױז נעכטיקן
און ; אין ָאװנט, עט אין ֿפעלדַאן ַאלטער מַאן קומט ָאן ֿפון זַײן ַארב

נָאר ער הָאט זיך , דער מַאן איז געװען ֿפון דעם געבערג ֿפון אֿפרים
און די מענטשן ֿפון דעם ָארט זַײנען געװען ; אױֿפגעהַאלטן אין גֿבעה

און הָאט ,  און װי ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײנע אױגן17. בנימינער
ַאזױ הָאט , רק ֿפון שטָאטדערזען דעם מַאן דעם דורכגײער אױֿפן מַא

 18? און ֿפון װַאנען קומסטו? װּוהין גײסטו: דער ַאלטער מַאן געזָאגט
יהודה צום -לחם-מיר גײען ַאריבער ֿפון ֵבית: הָאט ער צו אים געזָאגט
און איך בין געגַאנגען , איך בין ֿפון דָארטן. עק געבערג ֿפון אֿפרים

און קײן מענטש , הױז גײ איךאון צו גָאטס , יהודה-לחם-קײן ֵבית
 און ֿפַארַאן אי שטרױ אי ֿפוטער 19. נעמט מיך ניט ַארַײן אין הױז

, און ֿפַארַאן אױך ברױט און װַײן ֿפַאר מיר, ֿפַאר אונדזערע אײזלען
עס ; און ֿפַאר דעם יונג װָאס מיט דַײנע קנעכט, און ֿפַאר דַײן דינסט
! ֿפריד צו דיר: ער מַאן געזָאגט הָאט דער ַאלט20. ֿפעלט ניט קײן זַאך

נָאר אױֿפן מַארק ; ַאלע דַײנע בַאדערֿפענישן זָאלן נָאר זַײן אױֿף מיר
  .זָאלסטו ניט נעכטיקן

און הָאט ֿפַארמישט ,  און ער הָאט אים געברַאכט אין זַײן הױז21
און הָאבן , און זײ הָאבן געװַאשן זײערע ֿפיס; ֿפוטער ֿפַאר די אײזלען

  .ון געטרונקעןגעגעסן א



  שוֿפטים

  

, ערשט די מענטשן ֿפון שטָאט,  זײ טוען ַאזױ װױל זײער הַארץ22
, הָאבן ַארומגערינגלט דָאס הױז, מענטשן נידערטרעכטיקע יונגען

און זײ הָאבן געזָאגט צו דעם ַאלטן מַאן , קלַאּפנדיק אױֿף דער טיר
ברענג ַארױס דעם מַאן װָאס איז : ַאזױ צו זָאגן, הבית-דעם בעל

 איז 23. ּכדי מיר זָאלן אים דערקענען, עקומען אין דַײן הױזג
און הָאט צו זײ , הבית-ַארױסגעגַאנגען צו זײ דער מַאן דער בעל

, איך בעט אַײך, איר זָאלט ניט טָאן קײן בײז! ברידער, ניט: געזָאגט
איר ; דָאזיקער מַאן איז געקומען אין מַײן הױז דעם ַאז דערך נָא

 ָאט איז מַײן טָאכטער די 24. דָאזיקע נָבֿלה דיזָאלט ניט טָאן 
זײ , איך בעט אַײך, לָאמיך; און זַײן קעּפסװַײב, יונגֿפרױ

און טוט צו זײ װָאס איז גוט אין , און ּפַײניקט זײ, ַארױסברענגען
דָאזיקע  דָאזיקן מַאן זָאלט איר ניט טָאן דים נָאר דע, אַײערע אױגן

  .שענדלעכע זַאך

הָאט דער . ענטשן הָאבן ניט געװָאלט צוהערן צו אים ָאבער די מ25
; און ַארױסגעברַאכט צו זײ דערױסן, מַאן ָאנגענומען זַײן קעּפסװַײב

און הָאבן זי געמַאטערט ַא גַאנצע נַאכט , און זײ הָאבן זי דערקענט
און זי ַאװעקגעלָאזט װען דער ֿפרימָארגן איז , ביז בַאגינען
און , י ֿפרױ איז געקומען אין ָאנהײב בַאגינען און ד26. אױֿפגעגַאנגען

איז ַאנידערגעֿפַאלן און געלעגן אין אַײנגַאנג ֿפון דעם מַאנס הױז 
  .ביז עס איז געװָארן ליכטיק, װָאס איר הַאר איז דָארטן געװען

און הָאט ,  און איר הַאר איז אױֿפגעשטַאנען אין דער ֿפרי27
, יז ַארױס צו גײן אױֿף זַײן װעגאון א, געעֿפענט די טירן ֿפון הױז

ליגט ַאנידערגעֿפַאלן אין אַײנגַאנג ֿפון , זַײן קעּפסװַײב, ערשט די ֿפרױ
שטײ :  הָאט ער צו איר געזָאגט28. הױז מיט אירע הענט אױֿפן שװעל

הָאט ער זי . ָאבער קײנער ענטֿפערט ניט; און לָאמיר גײן, אױֿף
און , ַאן איז אױֿפגעשטַאנעןאון דער מ; ַארױֿפגענומען אױֿפן אײזל

  .איז ַאװעק צו זַײן הײם

און הָאט גענומען דעם ,  און ער איז געקומען אין זַײן הױז29
און הָאט זי , און הָאט ָאנגענומען זַײן קעּפסװַײב, שלַאכטמעסער

און הָאט זי , אין צװעלֿף שטיקער, צעשניטן אױֿף אירע גלידער
 און עס איז 30. מַארק ֿפון יׂשראלֿפַאנַאנדערגעשיקט אין גַאנצן גע

װָאס איז -ַאזױ: הָאט געזָאגט, איטלעכער װָאס הָאט עס געזען, געװען
ניט געשען און ניט געזען געװָארן ֿפון דעם טָאג װָאס די קינדער ֿפון 



  שוֿפטים

  

כ

יׂשראל זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון לַאנד מצרים ביז אױֿף הַײנטיקן 
  !און רעדט, הַאלט ַאן עצה, םבַאטרַאכט אַײך װעגן דע. טָאג

  

און די גַאנצע ,  זַײנען ַארױסגעגַאנגען ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל1
, ֶשַבֿע און לַאנד גלעד- ֿפון ָדן און ביז בֵאר, עדה װי אײן מַאן

 און די ֿפָארשטײער ֿפון 2. הָאט זיך אַײנגעזַאמלט צו גָאט קײן ִמצּפה
הָאבן זיך געשטעלט אין , ון יׂשראלֿפון ַאלע שֿבטים ֿפ, גַאנצן ֿפָאלק

ֿפיר הונדערט טױזנדט ֿפוסגײער , דער אַײנזַאמלונג ֿפון גָאטס ֿפָאלק
 און די קינדער ֿפון בנימין הָאבן געהערט ַאז 3 –.װָאס ציען ַא שװערד

 און די –.די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען קײן ִמצּפה
װי ַאזױ איז געשען , דערצײלט: זָאגטקינדער ֿפון יׂשראל הָאבן גע

  .דָאזיקע בײז דָאס

דער מַאן ֿפון דער ,  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן דער מַאן דער ֵלִוי4
קײן גֿבעה װָאס געהערט צו : און הָאט געזָאגט, דערהרגעטער ֿפרױ

 5. צו נעכטיקן, איך און מַײן קעּפסװַײב, בין איך געקומען, בנימין
און הָאבן ,  אױֿף מיר די מענער ֿפון גֿבעהזַײנען אױֿפגעשטַאנען

מיך הָאבן זײ ; ַארומגערינגלט דָאס הױז ַארום מיר בַײ נַאכט
און מַײן קעּפסװַײב הָאבן זײ געּפַײניקט ביז זי , געטרַאכט צו הרגען

און הָאב זי ,  הָאב איך ָאנגענומען מַײן קעּפסװַײב6. איז געשטָארבן
נדערגשיקט אין גַאנצן ֿפעלד ֿפון דער און הָאב זי ֿפַאנַא, צעשניטן

װָארום זײ הָאבן געטָאן ַא שענדלעכקײט און ַא , נחלה ֿפון יׂשראל
גיט , קינדער ֿפון יׂשראל,  ָאט זַײט איר ַאלע7. נָבֿלה אין יׂשראל

  .ַאהער אַײער בַאשײד און עצה

ַאזױ צו ,  הָאט זיך אױֿפגעהױבן דָאס גַאנצע ֿפָאלק װי אײן מַאן8
און מיר װעלן ניט , מיר װעלן ניט גײן קײנער צו זַײן געצעלט: ןזָאג

 און ַאצונד איז דָאס די זַאך װָאס 9! אַײנקערן קײנער אין זַײן הױז
 און מיר װעלן 10. גײן אױֿף איר לױט גורל: מיר װעלן טָאן צו גֿבעה

און , ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל, נעמען צען מַאן ֿפון הונדערט
אױֿף צו ברענגען , און טױזנט ֿפון צען טױזנט,  ֿפון טױזנטהונדערט

, בנימין-ַאז זײ קומען צו גֿבע, ּכדי זײ זָאלן טָאן, שּפַײז ֿפַארן ֿפָאלק
  . לױט דער גַאנצער נָבֿלה װָאס זי הָאט געטָאן אין יׂשראל



  שוֿפטים

  

 און ַאלע מענער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט אױֿף דער 11
 און די שֿבטים ֿפון יׂשראל הָאבן 12. ֿפט װי אײן מַאןבַאהע, שטָאט

װָאס ֿפַאר : ַאזױ צו זָאגן, געשיקט מענטשן דורכן גַאנצן שֿבט בנימין
 און ַאצונד גיט ַארױס די 13? ַא בײז איז דָא געשען צװישן אַײך

און מיר װעלן , װָאס אין גֿבעה, די נידערטרעכטיקע יונגען, מענטשן
  .רַאמען דָאס בײז ֿפון יׂשראלאון אױס, זײ טײטן

ָאבער די קינדער ֿפון בנימין הָאבן ניט געװָאלט צוהערן צו דעם ָקול 
 און די קינדער ֿפון 14. די קינדער ֿפון יׂשראל, ֿפון זײערע ברידער

ּכדי , בנימין הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט ֿפון די שטעט קײן גֿבעה
 און די 15. ן יׂשראלַארױסצוגײן אױֿף מלחמה מיט די קינדער ֿפו

קינדער ֿפון בנימין הָאבן אין יענעם טָאג זיך געצײלט ֿפון די שטעט 
ַאחוץ די , זעקס און צװַאנציק טױזנט מַאן װָאס ציען ַא שװערד

בַאװױנער ֿפון גֿבעה װָאס הָאבן זיך געצײלט זיבן הונדערט 
ט זיבן הונדער, דָאזיקע גַאנצע ֿפָאלק  דָאס16. געקליבענע מענער
איטלעכער ֿפון די הָאט . זַײנען געװען געלינקטע, געקליבענע מענער

  .און ניט ֿפַארֿפעלט, געװָארֿפן ַא שטײן אין ַא הָאר

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך געצײלט ַאחוץ בנימין ֿפיר 17
, דָאזיקע ַאלע די; הונדערט טױזנט מַאן װָאס ציען ַא שװערד

און זַײנען ,  זַײנען אױֿפגעשטַאנען און זײ18. לַײט-מלחמה
און די . און הָאבן געֿפרעגט בַײ גָאט, ֵאל-ַארױֿפגעגַאנגען קײן ֵבית

װער זָאל אונדז ַארױֿפגײן צוערשט : קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געזָאגט
יהודה : הָאט גָאט געזָאגט? אױֿף מלחמה מיט די קינדער ֿפון בנימין

  .צוערשט

און זײ , ַאנגען די קינדער ֿפון יׂשראל אין דער ֿפרי זַײנען ַארױֿפגעג19
 און די מענער ֿפון יׂשראל זַײנען 20, הָאבן געלעגערט אױֿף גֿבעה

און די מענער ֿפון יׂשראל ; ַארױסגעגַאנגען אױֿף מלחמה מיט בנימין
 זַײנען די קינדער 21. הָאבן ָאנגעריכט ַא מלחמה מיט זײ בַײ גֿבעה

און זײ הָאבן אומגעברַאכט ֿפון , עגַאנגען ֿפון גֿבעהֿפון בנימין ַארױסג
. יׂשראל אין יענעם טָאג צװײ און צװַאנציק טױזנט מַאן צו דער ערד

, הָאבן זיך געשטַארקט, די מענער ֿפון יׂשראל,  ָאבער דָאס ֿפָאלק22
און זײ הָאבן װידער ָאנגעריכט ַא מלחמה אין דעם ָארט װָאס זײ 

  .יכט אין ערשטן טָאגהָאבן דָארטן ָאנגער



  שוֿפטים

  

און הָאבן ,  און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען23
ַאזױ , און זײ הָאבן געֿפרעגט בַײ גָאט, געװײנט ֿפַאר גָאט ביזן ָאװנט

זָאל איך װידער גענענען אױֿף מלחמה מיט די קינדער ֿפון : צו זָאגן
  .ַארױֿף ַאקעגן איםגײט : הָאט גָאט געזָאגט? מַײן ברודער בנימין

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן גענענט צו די קינדער ֿפון בנימין 24
 און בנימין איז ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן זײ ֿפון 25. אױֿפן צװײטן טָאג

און זײ הָאבן אומגעברַאכט ֿפון די קינדער , גֿבעה אױֿפן צװײטן טָאג
דָאזיקע הָאבן  ַאלע די;  ערדֿפון יׂשראל נָאך ַאכצן טױזנט מַאן צו דער

דָאס גַאנצע ,  זַײנען ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל26. געצױגן ַא שװערד
און , ֵאל-און זײ זַײנען געקומען קײן ֵבית, ַארױֿפגעגַאנגען, ֿפָאלק

און הָאבן , און זײ זַײנען געזעסן דָארטן ֿפַאר גָאט, הָאבן געװײנט
 און אױֿפגעברַאכט ,געֿפַאסט אין יענעם טָאג ביזן ָאװנט
 און די קינדער ֿפון 27. ברַאנדָאּפֿפער און ֿפרידָאּפֿפער ֿפַאר גָאט

 װָארום דער ָארון ֿפון גָאטס בונד –יׂשראל הָאבן געֿפרעגט בַײ גָאט
 און ּפינחס דער זון ֿפון אלעזר 28; איז דָארט געװען אין יענע טעג

 ַאזױ –ים אין יענע טעגדעם זון ֿפון ַאהרֹנען איז געשטַאנען ֿפַאר א
זָאל איך װידער ַארױסגײן אױֿף מלחמה מיט די קינדער ֿפון : צו זָאגן

: הָאט גָאט געזָאגט? ָאדער איך זָאל אױֿפהערן, מַײן ברודער בנימין
  .װָארום מָארגן װעל איך אים געבן אין דַײן הַאנט, גײט ַארױֿף

 און די 30. רום הָאט יׂשראל געשטעלט לױערער אױֿף גֿבעה רונד ַא29
קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ַאקעגן די קינדער ֿפון 

און זײ הָאבן זיך אױסגעשטעלט ַאקעגן , בנימין אױֿפן דריטן טָאג
 און די קינדער ֿפון בנימין 31. ַאזױ װי די ֿפריערדיקע מָאל, גֿבעה

ָאּפגעצױגן  זײ זַײנען –זַײנען ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן דעם ֿפָאלק 
און זײ הָאבן ָאנגעהױבן ַאװעקלײגן ֿפון דעם ; געװָארן ֿפון שטָאט

אױֿף די , אױֿפן ֿפעלד, ֿפָאלק דערשלָאגענע ַאזױ װי די ֿפריעדיקע מָאל
, און אײנער קײן גֿבעה, ֵאל-װעגן װָאס אײנער גײט ַארױֿף קײן ֵבית

בנימין הָאבן  און די קינדער ֿפון 32. ַארום דרַײסיק מַאן ֿפון יׂשראל
ָאבער די ; זײ זַײנען געשלָאגן ֿפַאר אונדז ַאזױ װי צוערשט: געזָאגט

 און זײ ָאּפציען  לָאמיר ַאנטלָאֿפן: קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געזָאגט
 און ַאלע מענער ֿפון יׂשראל זַײנען 33. ֿפון שטָאט צו די װעגן

שטעלט אין און הָאבן זיך אױסגע, אױֿפגעשטַאנען ֿפון זײער ָארט
און די לױערער ֿפון יׂשראל זַײנען ַארױסגעשּפרונגען ֿפון . ָּתמר-ַבַעל

 און זײ זַײנען געקומען ֿפון ַאקעגן 34. גֿבע-ֿפון ַמערה, זײער ָארט



  שוֿפטים

  

און עס איז , צען טױזנט געקליבענע מענער ֿפון גַאנץ יׂשראל, גֿבעה
ַאז זײ , און יענע הָאבן ניט געװּוסט; געװען ַא שװערע מלחמה

,  און גָאט הָאט געשלָאגן בנימין ֿפַאר יׂשראל35. טרעֿפט ַאן אומגליק
און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן אומגעברַאכט ֿפון בנימין אין יענעם 

דָאזיקע  ַאלע די; טָאג ֿפינֿף און צװַאנציק טױזנט און הונדערט מַאן
  .הָאבן געצױגן ַא שװערד

און . ַאז זײ זַײנען געשלָאגן,  הָאבן געזען און די קינדער ֿפון בנימין36
, די מענער ֿפון יׂשראל הָאבן געלָאזט ָארט ֿפַאר די קינדער ֿפון בנימין

װָארום זײ הָאבן זיך ֿפַארזיכערט אױֿף די לױערער װָאס זײ הָאבן 
 און די לױערער הָאבן געאַײלט און זיך ַא 37. געשטעלט אױֿף גֿבעה
און די לױערער הָאבן ַארַײנגעצױגן און הָאבן , לָאז געטָאן אױֿף גֿבעה

  .געשלָאגן די גַאנצע שטָאט מיטן שַארֿף ֿפון שװערד

 און ַאן ָאּפרעד איז געװען בַײ די מענער ֿפון יׂשראל מיט די 38
 39. זײ זָאלן מַאכן אױֿפגײן ַא גרױס װָאלקן רױך ֿפון שטָאט, לױערער

, ך אומגעקערט אין דער מלחמהאון װי די מענער ֿפון יׂשראל הָאבן זי
און בנימין הָאט ָאנגעהױבן ַאװעקלײגן דערשלָאגענע ֿפון די מענער 

, װָארר ֿפַא: װַײל זײ הָאבן געזָאגט, ַארום דרַײסיק מַאן, ֿפון יׂשראל
ַאזױ װי אין דער ערשטער , געשלָאגן איז ער געשלָאגן ֿפַאר אונדז

, ױבן אױֿפגײן ֿפון שטָאט ַאזױ הָאט דער װָאלקן ָאנגעה40 –מלחמה 
ערשט די , און בנימין הָאט זיך אומגעקערט הינטער זיך, ַא זַײל רױך

 און די 41. גַאנצע שטָאט איז אױֿפגעגַאנגען אין רױך צום הימל
און די מענער ֿפון בנימין , מענער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך אומגעקערט

ַאז ַאן אומגליק װָארום זײ הָאבן געזען , זַײנען צעטומלט געװָארן
 און זײ הָאבן זיך ַאװעקגעקערט ֿפַאר די מענער 42. הָאט זײ געטרָאֿפן

; ָאבער די מלחמה הָאט זײ ָאנגעיָאגט, ֿפון יׂשראל צום װעג ֿפון מדבר
 43.  אומגעברַאכט אין זַײן מיט און די װָאס ֿפון די שטעט הָאבן אים

צו מנוחה אים , גטאים נָאכגעיָא, זײ הָאבן ַארומגערינגלט בנימין
 און עס זַײנען געֿפַאלן 44. ביז קעגן גֿבעה צו זונאױֿפגַאנג, געטריבן

  .העלדישע לַײט, דָאזיקע ַאלע די; ֿפון בנימין ַאכצן טױזנט מַאן

צום , און זַײנען ַאנטלָאֿפן צום מדבר,  און זײ הָאבן זיך ֿפַארקערט45
ון זײ אױֿף די װעגן ֿפינֿף ָאבער יענע הָאבן נָאכגעקליבן ֿפ, ֿפעלז ִרמון
און געשלָאגן , און זײ הָאבן זײ נָאכגעיָאגט ביז גדעום, טױזנט מַאן

 און ַאלע װָאס זַײנענן געֿפַאלן ֿפון בנימין 46. ֿפון זײ צװײ טױזנט מַאן



  שוֿפטים

  

כא

זַײנען געװען ֿפינֿף און צװַאנציק טױזנט מַאן װָאס , אין יענעם טָאג
 ָאבער 47. העלדישע לַײט, דָאזיקע ַאלע די, הָאבן געצױגן ַא שװערד

 צום  און זַײנען ַאנטלָאֿפן, זעקס הונדערט מַאן הָאבן זיך ֿפַארקערט
און זײ זַײנען געזעסן אין ֿפעלז ִרמון ֿפיר , צום ֿפעלז ִרמון, מדבר
  .חדשים

 און די מענער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך אומגעקערט צו די קינדער ֿפון 48
ֿפון דער , ײ געשלָאגן מיטן שַארֿף ֿפון שװערדאון הָאבן ז, בנימין

; ביז ַאלץ װָאס הָאט זיך דָארטן געֿפונען, גַאנצער שטָאט ביז ַא בהמה
, אױך הָאבן זײ ַאלע שטעט װָאס הָאבן זיך דָארטן געֿפונען

  .ַאװעקגעלָאזט אין ֿפַײער

  

 און די מענער ֿפון יׂשראל הָאבן געהַאט געשװָארן אין 1
קײנער ֿפון אונדז זָאל ניט געבן זַײן : זױ צו זָאגןַא, ִמצּפה

 און דָאס ֿפָאלק איז געקומען קײן 2! טָאכטער צו בנימין ֿפַאר ַא װַײב
און זײ , און זײ זַײנען דָארטן געזעסן ביזן ָאװנט ֿפַאר גָאט, ֵאל-ֵבית

 און זײ 3. הָאבן אױֿפגעהױבן זײער ָקול און געװײנט ַא גרױס געװײן
איז דָאס געשען , יהוה דו גָאט ֿפון יׂשראל, װָאס ֿפַאר: גטהָאבן געזָא
  ?עס זָאל הַײנט געמינערט װערן ֿפון יׂשראל אײן שֿבט, אין יׂשראל

, הָאט זיך דָאס ֿפָאלק געֿפעדערט,  און עס איז געװען אױֿף מָארגן4
און אױֿפגעברַאכט , און זײ הָאבן דָארטן געבױט ַא מזבח

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן 5. רידָאּפֿפערברַאנדָאּפֿפער און ֿפ
װָאס איז ניט , װער איז ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל: געזָאגט

װָארום ַא גרױסע ? ַארױֿפגעגַאנגען אין דער אַײנזַאמלונג צו גָאט
שֿבועה איז געװען ַאקעגן דעם װָאס איז ניט ַארױֿפגעגַאנגען צו גָאט 

  !טײטן זָאל ער געטײט װערן: ָאגןַאזױ צו ז, קײן ִמצּפה

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאט בַאנג געטָאן אױֿף זײער ברודער 6
ָאּפגעשניטן געװָארן איז הַײנט אײן : און זײ הָאבן געזָאגט, בנימין

 װָאס זָאלן מיר טָאן װעגן װַײבער ֿפַאר די 7! שֿבט ֿפון יׂשראל
 גָאט זײ ניט צו געבן ֿפון ַאז מיר הָאבן געשװָארן בַײ, געבליבענע

איז װער :  הָאבן זײ געזָאגט8? אונדזערע טעכטער ֿפַאר װַײבער
װָאס איז ניט ַארױֿפגעגַאנגען , אײנער דָא ֿפון די שֿבטים ֿפון יׂשראל



  שוֿפטים

  

ערשט קײנער איז ניט געקומען אין לַאגער ֿפון ? צו גָאט קײן ִמצּפה
  . ִגלעד צו דער אַײנזַאמלונג-ָיֿביש

ערשט קײנער איז , ם דָאס ֿפָאלק איז איבערגעצײלט געװָארן װָארו9
  .ִגלעד-דָארטן ניט געװען ֿפון די בַאװױנער ֿפון ָיֿביש

 הָאט די עדה געשיקט ַאהין צװעלֿף טױזנט מַאן ֿפון די העלדישע 10
גײט און איר זָאלט : ַאזױ צו זָאגן, און זײ הָאבן זײ בַאֿפױלן, יונגען

מיט די , ִגלעד מיטן שַארֿף ֿפון שװערד-ון ָיֿביששלָאגן די בַאװױנער ֿפ
 און דָאס איז די זַאך װָאס איר 11. װַײבער און די קלײנע קינדער

און איטלעכע װַײבסּפַארשױן , איטלעכן מַאנסּפַארשױן: זָאלט טָאן
  .זָאלט איר ֿפַארטיליקן, װָאס װײס ֿפון ליגן מיט ַא מַאנסּפַארשױן

ִגלעד ֿפיר הונדעט -ון די בַאװױנער ֿפון ָיֿביש הָאבן זײ געֿפונען ֿפ12
מײדלעך יונגֿפרױען װָאס הָאבן ניט געװּוסט ֿפון ַא מַאן דורך ליגן 

און זײ הָאבן זײ געברַאכט אין לַאגער קײן ; מיט ַא מַאנסּפַארשױן
  .ּכַנעןשילו װָאס אין לַאנד 

 ֿפון  און די גַאנצע עדה הָאט געשיקט און גערעדט צו די קינדער13
 און 14. און זײ הָאבן זײ צוגערוֿפן שלום, בנימין װָאס אין ֿפעלז ִרמון

און זײ הָאבן זײ , בנימין הָאט זיך אומגעקערט אין יענער צַײט
געגעבן די װַײבסּפַארשױנען װָאס זײ הָאבן געלָאזט לעבן ֿפון די 

ט געװען ָאבער ַאֿפילו ַאזױ זַײנען ני, ִגלעד-װַײבסּפַארשױנען ֿפון ָיֿביש
  .גענוג ֿפַאר זײ

װָאס גָאט הָאט ,  און דעם ֿפָאלק הָאט בַאנג געטָאן אױֿף בנימין15
 און די עלטסטע 16. געמַאכט ַא ברָאך צװישן די שֿבטים ֿפון יׂשראל

װָאס זָאלן מיר טָאן װעגן װַײבער ֿפַאר : ֿפון דער עדה הָאבן געזָאגט
 17? יקט געװָארן ֿפון בנימיןַאז װַײבער זַײנען ֿפַארטיל, די איבעריקע

ּכדי , ַאן ַאנטרונענע ירושה מוז בלַײבן בנימינען: און זײ הָאבן געזָאגט
 מיר ָאבער 18. עס זָאל ניט אױסגעמעקט װערן ַא שֿבט ֿפון יׂשראל

װָארום די , קענען זײ ניט געבן װַײבער ֿפון אונדזערע טעכטער
ֿפַארשָאלטן דער : ו זָאגןַאזױ צ, קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געשװָארן

- ָיום ָאט איז ַא:  און זײ הָאבן געזָאגט19! װָאס גיט ַא װַײב צו בנימין
צו , ֵאל-טוֿב צו גָאט ֿפון יָאר צו יָאר אין שילו װָאס אין צֿפון ֿפון ֵבית

און אין , ֵאל קײן שֶכם-מזרח ֿפון דעם װעג װָאס גײט אױֿף ֿפון ֵבית
  .ָדרום ֿפון לֿבֹוָנה



  שוֿפטים

  

גײט : ַאזױ צו זָאגן, ון זײ הָאבן געהײסן די קינדער ֿפון בנימין א20
;  און איר װעט צוזען21. און איר זָאלט לױערן אין די װַײנגערטנער

און ָאט װי די טעכטער ֿפון שילו װעלן ַארױסגײן צו טַאנצן אין די 
און אַײך כַאּפען , ַאזױ זָאלט איר ַארױסגײן ֿפון די װַײנגערטנער, טענץ
און ַאװעקגײן , לעכער ַא װַײב ֿפַאר זיך ֿפון די טעכטער ֿפון שילואיט

װי זײערע ֿפָאטערס ָאדער ,  און עס װעט זַײן22. אין לַאנד בנימין
ַאזױ װעלן מיר , זײערע ברידער װעלן קומען זיך קריגן מיט אונדז

װָארום ניט ֿפַאר איטלעכן הָאבן , לַײטזעליקט זײ אונדז: זָאגן צו זײ
איבריקנס הָאט איר זײ זײ ניט ; ריגן ַא װַײב אין דער מלחמהמיר געק
  .ַאז איר זָאלט ַאצונד שולדיק זַײן, געגעבן

און זײ הָאבן גענומען ,  הָאבן די קינדער ֿפון בנימין ַאזױ געטָאן23
ֿפון די טענצערינס װָאס זײ הָאבן , לױט זײער צָאל, װַײבער

ון הָאבן זיך אומגעקערט צו און זײ זַײנען געגַאנגען א; ַאװעקגערױבט
  .און זיך בַאזעצט אין זײ, און הָאבן ָאּפגעבױט די שטעט, זײער נחלה

 און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען זיך ֿפַאנַאנדערגעגַאנגען ֿפון 24
; דָארטן אין יענער צַײט איטלעכער צו זַײן שֿבט און צו זַײן משּפחה

  .עכער צו זַײן נחלהאון זײ זַײנען ַאװעק ֿפון דָארטן איטל

איטלעכער ;  אין יענע טעג איז קײן מלך ניט געװען אין יׂשראל25
   .הָאט געטָאן װָאס איז רעכט אין זַײנע אױגן
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