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1.

וואלט איר נון צו הורין איך וויל אויך וואונדר ייעהן
ווש מֹשה ַרֵבינֹו אישט גשעהן

נון מוגיט איר בייא שפיל נעמן בייא דעם היילגין מן
דש נימט ווידר גוט' הוֿפרט טרייבן קאן:

2.
משה רבינו דער ווש הייליג אונ' ווש אן קוניג רייך

אין דער ְנֿבֹוָאה אונ' אין לובא גוט' ֿפאנט מן ניט זיין גלייך:
ער ווש איין קוניג אובר וואלקא גוט' אונ' אובער אל זיין היר:

זיין וואונדר קאן איך אויך ניט דער צילן זי זינט וויל זיר:

3.
ער טעט אזו וויל צייֿכן אונ' וואונדר מיט גוטיש גוואלט

יא אוייף ערדא ווש זו גרוש גצאלט דש קיין ָנֿבִ
זיין וואונדר ווערן וויל ֿבון צו שרייבן דש זאג איך אויך ֿבור וואר

ער לעבט הונדרט אונ' צוויינציק יואר:

4.
דו זיין צייט קאם צו שטערבן נון מוגיט איר גערן הורן
ער שפרך ליבר הער גוט' ווער זול מיין וואלק ִיְשָרֵאל

אין דש הייליג לאנד ֿפויירן
ווען איך בין גשטורבן אונ' הון דען טוט גליטן

זוא ווערט מיין ישראל גין אז איין שאף און הירטן:

5.
ליבר היר גוט' איך וויל דיך נון ביטן דש דו מיך לעבן לושט

אום ווילן וואלק דש הייליג דש דו אוייף ערדא הושט:
אונ' לוש מיך זיא ווֻאורין אין דש הייליג לאנט:

אז דו דען ָאבֹותֿ הושט גשווארן דש טוא מיר אויך בקאנט:

6.
דו שפרך גוט' דער הערי דש מאג ניט גיזיין

דו הושט ֿבור זונט אונ' ַאְהרֹן דער ברודר דיין:
איר זול מיך הון גהיילגט בייא דעם וועלזן גרוש

בייא דען גרושן צייכן דוש וואשר אוייש דעם וועלזן שוש:

7.
איך היש אויך צו דעם וועלזן רידן אונ' הוֿפשליך זאגאן

דש ער דעם וואלג זולט וואשר געבן דו ווארט אין שלאגין
דרום מושט איר אלהיא שטערבן דש זאג איך דיר ֿבור וואר

1.
ו, ֲאַסּפֵר לָכֶם נִפְלָאוֹת יבוּ עַכְׁשָ ְקׁשִ ִאם ּתַ

ּ עַל ָמה ׁשֶקָָּרה לְמֹׁשֶה ַרבֵּנו
לְִמדוּ נָא לֶַקח ֵמִאיׁש ָקדוֹש זֶה
לְבַל יִנְהַג ִאיׁש בְּגֲַאוָה נֶגֶד הָאֵל

2.
ְ מֹׁשֶה ַרבֵּנוּ הָיָה ָאָדם ָקדוֹׁש וְגַם ֶמלֶך

ן ׁשֶבַח לָאֵל נִי לוֹ, בִּנְבוָּאה וּבְַמּתַ לֹא נְִמצָא ׁשֵ
ֹ י וְעַל כָּל ֵחילו ַּ ד הוּא ָמלַךְ עַל עַם ׁשַ

י ַּ לֹא אוּכַל לְַסּפֵר לָכֶם ֶאת נִפְלְאוָֹתיו, הֵן ַרבּוֹת ִמד

3.
ָׂה, בְּכַֹח הָאֵל, נִּסִים וְנִפְלָאוֹת כֹּה ַרבִּים הוּא עָש

ּ עַד ׁשֶַאף נָבִיא עֲלֵי ֲאָדמוֹת לֹא נְֶחׁשַב גָּדוֹל ִמּמֶנּו
נִפְלְאוָֹתיו ַרבּוֹת ִמכְֵּדי לִכְּתֹב, ֲאנִי אוֵֹמר לָכֶם זֹאת בֱֶּאֶמת

נָה ִרים ׁשָ ְׂ הוּא ַחי ֵמָאה וְעֶש

4.
וְכֲַאׁשֶר הִגִּיעַ זְַמנּוֹ לָמוּת, ׁשְִמעוּ נָא

ְָׂראֵל אֶל ֶאֶרץ הוּא ָאַמר: אֵלִי הַיָָּקר, ִמי יַנְהִיג ֶאת עַּמִי יִש
הַקֶֹּדׁש?

ֶאְסבֹּל ֶאת הַּמָוֶת וְֶאגְוַע לְַאַחר ׁשֶ
ְָׂראֵל ׁשֶלִּי יֵלְכוּ כְּצֹאן לְלֹא רוֹעֶה יִש

5.
נִּיַח לִי לְִחיוֹת ּתַ אֵלִי הַיָָּקר, ֲאנִי ְמבַקֵּׁש ִמּמְךָ ׁשֶ

יֵּׁש לְךָ עֲלֵי ֲאָדמוֹת בַּעֲבוּר הָעָם הַקָּדוֹׁש ׁשֶ
וְהַנַּח לִי לְהוֹבִיל אוָֹתם אֶל ֶאֶרץ הַקֶֹּדׁש

נִּׁשְבַּעְּתָ לָָאבוֹת. הְַרֵאה אוָֹתהּ גַּם לִי! כְּפִי ׁשֶ

6.
ָּבָר זֶה לֹא יוּכַל לִהְיוֹת אָז ָאַמר הָאֵל: ד

ָ ַאּתָה ָחטָאָת וְכָךְ גַּם ַאהֲרֹן ָאִחיך
ׁש אוִֹתי עַל יַד הַּסֶלַע הַגָּדוֹל – ֵּ הָיָה עֲלֵיכֶם לְַקד

בַּנֵּס הַגָּדוֹל בּוֹ הַּמַיִם ּפְָרצוּ ִמּתוֹךְ הַּסֶלַע

7.
צִוִּיִתי עֲלֵיכֶם לְַדבֵּר אֶל הַּסֶלַע וְלוַֹמר בְּנִימוּס

ֹ ן ַמיִם לָעָם – וְַאּתֶם הִכִּיֶתם אוֹתו יִּּתֵ ׁשֶ
לָכֵן עֲלֵיכֶם לָמוּת כָּאן, ֲאנִי אוֵֹמר לָכֶם זֹאת בֱֶּאֶמת,
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דש דען יְַרַדן ווערט איר ניט אובר ווארן מיט דיזר היילגין שארן:

8.
העט איר מיך גהיילגט אן דעם וועלזן מיין

אונ' העט אין נוייארט גבעטן אום ווילן דער צייֿכן שיין
זוא העט איר מיך גהיילגט גר אוֿפן ֿבור

ֿבור אן גזיֿכט דער זאמלונג דער הייליגאן שאר:

9.
משה דו מושט שטערבן דיין צייט אישט קומן

אום ווילן דיינן זונדן דו הושט מיך וואל ֿבור נומן
דיין קוניג רייך וויל איך געבן דיינם דינער דש הון איך מיך בור

מעשן
ער הוט דען ווייגאן וואל גהוייט דרום מוש ער דער ֿבון עשן:

10.
דער זעלביג וואר אים גטרוייא' גוועזן

ער היש ִיהֹוֻשַע זון נֹון די בוֿכער הט ער וואל גלעזן
דען וואלט גוט' ֿבור איין קוניג הון

נון וואל אוייף ְיהֹוֻשע' אונ' ווערד צו איינם מן:

ן לֹא ּתַעַבְרוּ עִם ַמֲחנֶה ָקדוֹׁש זֶה ֵּ ׁשֶֶאת הַיְַּרד

8.
ים אוִֹתי לְיַד הַּסֶלַע ׁשֶלִּי ׁשִ ְּ אִלּוּ הֱיִיֶתם ְמַקד

ים ִמּמֶנּוּ יָפֶה, לְַמעַן הַנֵּס וְּמבַקְּׁשִ
ים אוִֹתי עַד ְמאוֹד ׁשִ ְּ אָז הֱיִיֶתם ְמַקד

אֶל מוּל ּפְנֵי הָעֵָדה ׁשֶל הַּמֲַחנֶה הַקָּדוֹׁש

9.
ים אוִֹתי לְיַד הַּסֶלַע ׁשֶלִּי ׁשִ ְּ אִלּוּ הֱיִיֶתם ְמַקד

ים ִמּמֶנּוּ יָפֶה, לְַמעַן הַנֵּס וְּמבַקְּׁשִ
ים אוִֹתי עַד ְמאוֹד ׁשִ ְּ אָז הֱיִיֶתם ְמַקד

אֶל מוּל ּפְנֵי הָעֵָדה ׁשֶל הַּמֲַחנֶה הַקָּדוֹׁש

10.
ֹ ָאָדם זֶה הָיָה נֱֶאָמן לו

יְהוֹׁשֻעַ בִּן־נוּן ׁשְמוֹ, ֶאת הַּסְפִָרים ָקָרא הֵיטֵב
ְ אוֹתוֹ ָרצָה הָאֵל לְֶמלֶך

ִאם כֵּן, קוּם יְהוֹׁשֻעַ וֶהֱיֵה לְגֶבֶר!

שפה וספרות יידיש באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל אביב.הוא מרצה וחוקר יידיש. כהן רומן מלמדאורן כהן רומן


