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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ְיהֹושוַע 
  

 און עס איז געװען נָאך דעם טױט ֿפון משה דעם קנעכט ֿפון 1
דעם , הָאט גָאט געזָאגט צו יהֹושוַע דעם זון ֿפון נון, גָאט

משה מַײן קנעכט איז  2: ַאזױ צו זָאגן, בַאדינער ֿפון משהן
, און גײ ַאריבער דעם דָאזיקן ַירדן, טײ אױףאון ַאצונד ש; געשטָארבן

 –צו דעם לַאנד װָאס איך גיב זײ , דו און דָאס דָאזיקע גַאנצע ֿפָאלק
 יעטװעדער ָארט װָאס אַײער ֿפוסטריט װעט 3. די קינדער ֿפון יׂשראל

ַאזױ װי איך הָאב גערעדט , הָאב איך אַײך אים געגעבן, דערױף טרעטן
און ביזן גרױסן , און דעם דָאזיקן לֿבנֹון, בר ֿפון דעם מד4. צו משהן

-און ביזן ַים, דָאס גַאנצע לַאנד ֿפון די ִחּתים, דעם טַײך ּפָרת, טַײך
קײנער װעט  5. װעט זַײן אַײער געמַארק, צו זונאונטערגַאנג, ַהָגדול

ַאזױ װי איך בין ; ניט בַאשטײן ֿפַאר דיר ַאלע טעג ֿפון דַײן לעבן
איך װעל דיך ניט ָאּפלָאזן ; װעל איך זַײן מיט דיר, געװען מיט משהן

װָארום דו װעסט ,  זַײ שטַארק און ֿפעסט6. און דיך ניט ֿפַארלָאזן
דָאס דָאזיקע ֿפָאלק מַאכן ַארבן דָאס לַאנד װָאס איך הָאב געשװָארן 

 זײער שטַארק און ֿפעסט צו ַײנָאר ז 7. זײערע עלטערן זײ צו געבן
װי די דָאזיקע גַאנצע ּתֹורה װָאס משה מַײן קנעכט היטן צו טָאן ַאזױ 
, זָאלסט דערֿפון ניט ָאּפקערן רעכטס ָאדער לינקס; הָאט דיר בַאֿפױלן

 דָאס דָאזיקע 8. ּכדי זָאלסט בַאגליקן אומעטום ַאװּו דו װעסט גײן
און זָאלסט , בוך ֿפון דער ּתֹורה זָאל זיך ניט ָאּפטָאן ֿפון דַײן מױל

ּכדי זָאלסט היטן צו טָאן ַאזױ װי , ֿפון טָאג און נַאכטטרַאכטן דער
 חװָארום דענצמָאל װעסטו מצלי; ַאלץ װָאס שטײט געשריבן דערין

איך , ֿפַאר װָאר 9. און דענצמָאל װעסטו בַאגליקן, זַײן אין דַײנע װעגן
זָאלסט ניט ֿפָארכטן און ניט , זַײ שטַארק און ֿפעסט: זָאג דיר ָאן
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רום יהוה דַײן גָאט איז מיט דיר אומעטום ַאװּו דו װעסט װָא, ַאנגסטן
  . גײן

גײט : ַאזױ צו זָאגן, הָאט יהֹושוַע בַאֿפױלן די אױֿפזעער ֿפון ֿפָאלק 10
 גרײט 11:ַאזױ צו זָאגן, און בַאֿפעלט דעם ֿפָאלק, דורך אין לַאגער
װָארום אין דרַײ טעג ַארום גײט איר ַאריבער דעם , אַײך ָאן צערונג

צו קומען ַארבן דָאס לַאנד װָאס יהוה אַײער גָאט גיט , דָאזיקן ַירדן
  . עס צו ַארבן, אַײך

, און צום הַאלבן שֿבט מנשה, און צו די ָגדים, און צו די ראוֿבנים 12
געדענקט די זַאך װָאס משה דער : ַאזױ צו זָאגן, הָאט יהֹושוַע געזָאגט

יהוה אַײער  13 :זױ צו זָאגןַא, קנעכט ֿפון גָאט הָאט אַײך בַאֿפױלן
 זָאלן 14. און װעט אַײך געבן דָאס דָאזיקע לַאנד, גָאט בַארוט אַײך
בלַײבן אין , און אַײער ֿפי, אַײערע קלײנע קינדער, אַײערע װַײבער

און , דעם לַאנד װָאס משה הָאט אַײך געגעבן אױף דער זַײט ַירדן
גײן בַאװָאֿפנטע ֿפַארױס זָאלט ַאריבער, ַאלע העלדישע גיבֹורים, איר

 ביז װַאנען גָאט װעט בַארוען 15. און זײ העלֿפן, ֿפַאר אַײערע ברידער
און אױך זײ װעלן ַארבן דָאס לַאנד , אַײערע ברידער ַאזױ װי אַײך
דענצמָאל װעט איר זיך אומקערן צו . װָאס יהוה אַײער גָאט גיט זײ
 װָאס משה דער –רבן און װעט עס ַא, דעם לַאנד ֿפון אַײער ַארבונג

צו , קנעכט ֿפון גָאט הָאט אַײך געגעבן אױף דער זַײט ַירדן
  . זונאױֿפגַאנג

ַאלץ װָאס דו הָאסט : ַאזױ צו זָאגן, הָאבן זײ געענטֿפערט יהֹושוען 16
און אומעטום ַאװּו דו װעסט אונדז , װעלן מיר טָאן, אונדז בַאֿפױלן

, ָאבן צוגעהערט צו משהןגענױ װי מיר ה 17. װעלן מיר גײן, שיקן
, זָאל נָאר יהוה דַײן גָאט זַײן מיט דיר; ַאזױ װעלן מיר צוהערן צו דיר

איטלעכער מַאן װָאס װעט  18. ַאזױ װי ער איז געװען מיט משהן
לױט , און װעט ניט צוהערן דַײנע װערטער, װידערשּפעניקן דַײן מױל

נָאר זַײ ; ןזָאל געטײט װער, ַאלץ װָאס דו װעסט אים בַאֿפעלן
  .שטַארק און ֿפעסט
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 און יהֹושוַע דער זון ֿפון נון הָאט געשיקט ֿפון ִשטים צװײ 1ב
גײט זעט : ַאזױ צו זָאגן, מענטשן אױסקוקערס שטילערהײט

און זַײנען געקומען אין , זַײנען זײ געגַאנגען. און יריחו, דָאס לַאנד
און הָאבן , ֿבָחװען ָרהױז ֿפון ַא ֿפרױ ַא זֹונה װָאס איר נָאמען איז גע

, איז ָאנגעזָאגט געװָארן דעם מלך ֿפון יריחו 2. זיך דָארטן געלײגט
מענטשן זַײנען געקומען ַאהער די נַאכט ֿפון די , זע: ַאזױ צו זָאגן

 הָאט דער מלך ֿפון 3. אױסצוֿפָארשן דָאס לַאנד, קינדער ֿפון יׂשראל
יב ַארױס די מענטשן װָאס ג: ַאזױ צו זָאגן, ֿבןָחיריחו געשיקט צו ָר

װָארום , די װָאס זַײנען געקומען אין דַײן הױז, זַײנען געקומען צו דיר
 און די ֿפרױ 4 –. אױסצוֿפָארשן דָאס גַאנצע לַאנד זַײנען זײ געקומען

 און זי –. און הָאט זײ בַאהַאלטן, הָאט גענומען די צװײ מענטשן
ָאבער איך , ומען צו מירדי מענטשן זַײנען געק, יָא: הָאט געזָאגט

װי מע ,  און עס איז געװען5 ;הָאב ניט געװּוסט ֿפון װַאנען זײ זַײנען
, ַאז עס איז געװָארן ֿפינצטער, הָאט געזָאלט ֿפַארשליסן דעם טױער

איך װײס ניט װּוהין די ; ַאזױ זַײנען די מענטשן ַארױסגעגַאנגען
װָארום איר װעט זײ , יךיָאגט זײ נָאך אױף ג; מענטשן זַײנען געגַאנגען

  . ָאניָאגן

און זײ , ַאךדָאבער זי הָאט זײ געהַאט ַארױֿפגעֿפירט אױֿפן  6
אױסגעלײגט בַײ  בַאהַאלטן אין ֿפלַאקסשטעקלעך װָאס זַײנען געװען

 און די מענטשן הָאבן זײ נָאכגעיָאגט אױֿפן װעג ֿפון 7. איר אױֿפן דַאך
ױער הָאט מען ֿפַארשלָאסן און דעם ט; צו די איבערֿפָארן, ַירדן

  . נָאכדעם װי עס זַײנען ַארױסגעגַאנגען די װָאס הָאבן זײ נָאכגעיָאגט

איז זי ַארױֿפגעגַאנגען צו זײ , און אײדער זײ הָאבן זיך געלײגט 8
ַאז גָאט , איך װײס: און זי הָאט געזָאגט צו די מענטשן 9, אױֿפן דַאך

 אַײער אימה איז געֿפַאלן אױף און ַאז, הָאט אַײך געגעבן דָאס לַאנד
ינער ֿפון לַאנד זַײנען צעגַאנגען געװָארן ואון ַאז ַאלע בַאװ, אונדז

י גָאט הָאט װװָארום מיר הָאבן געהערט  10. ֿפַאר אַײך
בַײ אַײער , סוף ֿפון ֿפַאר אַײך-אױסגעטריקנט די װַאסערן ֿפון ים

ן צו די צװײ מלכים און װָאס איר הָאט געטָא, ַארױסגײן ֿפון ִמצַרִים
, צו סיחונען און צו עֹוגן, ֿפון דעם ֶאמֹורי װָאס אױף יענער זַײט ַירדן

 ַאזױ איז ט און װי מיר הָאבן געהער11. װָאס איר הָאט זײ ֿפַארװיסט
און אין קײנעם איז מער ַאן ָאטעם ניט , צעגַאנגען אונדזער הַארץ
ט ער איז גָאט אין װָארום יהוה אַײער גָא; געבליבן ֿפון װעגן אַײך

,  און ַאצונד שװערט מיר12. און אױף דער ערד אונטן, הימל אױבן
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ַאז , װַײל איך הָאב געטָאן חסד מיט אַײך, בַײ יהוה, איך בעט אַײך
און איר זָאלט מיר ; איר אױך װעט טָאן חסד מיט מַײן ֿפָאטערס הױז

ָאטער און  ַאז איר װעט לָאזן לעבן מַײן ֿפ13, געבן ַאן אמתן צײכן
און ַאלע װָאס , ר און מַײנע שװעסטערידעאון מַײנע בר, מַײן מוטער

  . און איר װעט מציל זַײן אונדזערע נֿפשות ֿפון טױט, געהערן צו זײ

אונדזער נֿפש ָאנשטָאט אַײך : הָאבן די מענטשן צו איר געזָאגט 14
 !אױב איר װעט ניט אױסזָאגן די דָאזיקע זַאך אונדזערע, צום טױט

װעלן מיר , ַאז גָאט װעט אונדז געבן דָאס לַאנד, און עס װעט זַײן
  . טָאן מיט דיר חסד און טרַײשַאֿפט

װָארום ; הָאט זי זײ ַארָאּפגעלָאזן מיט ַא שטריק דורכן ֿפענצטער 15
און זי , איר הױז איז געװען אין דער װַאנט ֿפון דער שטָאטמױער

גײט : י הָאט צו זײ געזָאגטאון ז 16. הָאט געװוינט אין דעם מױער
און איר ; ּכדי די נָאכיָאגער זָאלן אַײך ניט ָאנטרעֿפן, צום בַארג צו

ביז די נָאכיָאגער קערן זיך , זָאלט אַײך בַאהַאלטן דָארטן דרַײ טעג
  . און דערנָאך װעט איר גײן אױף אַײער װעג; אום

ֿפון דַײן מיר װעלן זַײן רײן : הָאבן די מענטשן צו איר געזָאגט 17
 ָאט װי מיר 18. דָאזיקער שֿבועה װָאס דו הָאסט אונדז בַאשװָארן

 רױטן ֿפָאדים ןזָאלסטו די שנור ֿפון דעם דָאזיק, קומען אין לַאנד
ָאנבינדן אין דעם ֿפענצטער װָאס דו הָאסט אונדז ַארָאּפגעלָאזן דורך 

און דָאס , און דַײנע ברידער, און דַײן ֿפָאטער און דַײן מוטער, אים
  .זָאלסטו אַײנזַאמלען צו דיר אין הױז, גַאנצע הױז ֿפון דַײן ֿפָאטער

איטלעכער װָאס װעט ַארױסגײן ֿפון די טירן ֿפון , און עס װעט זַײן 19
און מיר װעלן , ּפװעט זַײן בלוט זַײן אױף זַײן קָא, דַײן הױז דערױסן

  װעט , הױזָאבער איטלעכער װָאס װעט זַײן בַײ דיר אין ; זַײן רײן
. אױב ַא הַאנט װעט זַײן אױף אים, ּפזַײן בלוט זַײן אױף אונדזער קָא

װעלן , אױב ָאבער דו װעסט אױסזָאגן די דָאזיקע זַאך אונדזערע 20
  . מיר זַײן רײן ֿפון דַײן שֿבועה װָאס דו הָאסט אונדז בַאשװָארן

זי הָאט און . ַאזױ זָאל זַײן, װי אַײערע װערטער: הָאט זי געזָאגט 21
און זי הָאט . און זײ זַײנען ַאװעקגעגַאנגען, זײ ַארױסבַאלײט

  . ָאנגעבונדן די רױטע שנור אין ֿפענצטער

און זַײנען , און זַײנען געקומען צום בַארג, און זײ זַײנען געגַאנגען 22
. ביז די נָאכיָאגערס הָאבן זיך אומגעקערט, דָארטן געזעסן דרַײ טעג
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ג

און הָאבן ניט ,  הָאבן געזוכט אױֿפן גַאנצן װעגאון די נָאכיָאגערס
  . געֿפונען

און הָאבן , יך אומגעקערטן זאון די צװײ מענטשן הָאב 23
און זַײנען ַאריבערגעגַאנגען און געקומען , ַארָאּפגענידערט ֿפון בַארג
און הָאבן אים דערצײלט ַאלץ װָאס זײ , צו יהֹושוַע דעם זון ֿפון נון

גָאט , ֿפַאר װָאר: און זײ הָאבן געזָאגט צו יהֹושוען 24. הָאט געטרָאֿפן
און אױך זַײנען ; הָאט געגעבן אין אונדזער הַאנט דָאס גַאנצע לַאנד

  . עגַאנגען געװָארן ֿפַאר אונדזדי בַאװוינער ֿפון לַאנד צ

  

און זײ הָאבן ,  און יהֹושוַע הָאט זיך געֿפעדערט אין דער ֿפרי1
ער און ַאלע , און זַײנען געקומען ביזן ַירדן, געצױגן ֿפון ִשטים
און זײ הָאבן דָארטן גענעכטיקט אײדער זײ ; קינדער ֿפון יׂשראל

  . זַײנען ַאריבערגעגַאנגען

זַײנען די אױֿפזעער , און עס איז געװען צום ָסוף ֿפון דרַײ טעג 2
זױ ַא, און זײ הָאבן בַאֿפױלן דעם ֿפָאלק 3, דורכגעגַאנגען אין לַאגער

און די , װי איר זעט דעם ָארון ֿפון בונד ֿפון יהוה אַײער גָאט: צו זָאגן
, ַאזױ זָאלט איר ציען ֿפון אַײער ָארט, ּכֹהנים ֿפון שֿבט ֵלִוי טרָאגן אים

, נָאר װַײט זָאל זַײן צװישן אַײך און צװישן אים 4 –און גײן נָאך אים 
ניט גענענען צו אים איר זָאלט ; ַארום צװײ טױזנט אײלן אױֿפן מָאס

,  ּכדי איר זָאלט װיסן דעם װעג װָאס איר זָאלט אױף אים גײן–
- װָארום איר זַײט ניט דורכגעגַאנגען אױף דעם װעג נעכטן

  . אײערנעכטן

װָארום מָארגן , הײליקט אַײך: און יהֹושוַע הָאט געזָאגט צום ֿפָאלק 5
 הָאט געזָאגט צו און יהֹושוַע 6. װעט גָאט טָאן צװישן אַײך װּונדער

און גײט ֿפַארױס , טרָאגט דעם ָארון ֿפון בונד: ַאזױ צו זָאגן, די ּכֹהנים
  . ֿפַארן ֿפָאלק

און זַײנען געגַאנגען ֿפַארױס , הָאבן זײ געטרָאגן דעם ָארון ֿפון בונד
  . ֿפַארן ֿפָאלק

הַײנטיקן טָאג װעל איך ָאנהײבן : און גָאט הָאט געזָאגט צו יהֹושוען 7
ַאז ַאזױ , ּכדי זײ זָאלן װיסן, ן ֿפַאר די אױגן ֿפון גַאנץ יׂשראלסיך גרײד
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און דו זָאלסט  8. װעל איך זַײן מיט דיר, װי איך בין געװען מיט משהן
װי : ַאזױ צו זָאגן, בַאֿפעלן די ּכֹהנים װָאס טרָאגן דעם ָארון ֿפון בונד

ן ַירדן זיך זָאלט איר אי, איר קומט צום ברעג װַאסער ֿפון ַירדן
  . ָאּפשטעלן

און , גענענט ַאהער: הָאט יהֹושוַע געזָאגט צו די קינדער ֿפון יׂשראל 9
 און יהֹושוַע הָאט 10. הערט די װערטער ֿפון יהוה אַײער גָאט

ַאז דער לעבעדיקער גָאט איז , דורך דעם װעט איר װיסן: געזָאגט
ֿפון ֿפַאר אַײך דעם און ֿפַארטרַײבן װעט ער ֿפַארטרַײבן , צװישן אַײך

, און דעם ִגרָגשי, און דעם ּפִרזי, ִויחאון דעם , און דעם ִחּתי, ּכַנֲעני
ָאט גײט דער ָארון ֿפון בונד ֿפון  11. און דעם יֿבוסי, און דעם ֶאמֹורי

. דעם הַאר ֿפון דער גַאנצער ערד ַאריבער אַײך ֿפַארױס איבערן ַירדן
,  מענער ֿפון די שֿבטים ֿפון יׂשראלנעמט אַײך צװעלף,  און ַאצונד12

װי די , און עס װעט זַײן 13. צו אײן מַאן ֿפון ַא שֿבט, צו אײן מַאן
װָאס טרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאט דעם הַאר , ֿפוסטריט ֿפון די ּכֹהנים
ַאזױ װעלן די , רוען אין די װַאסערן ֿפון ַירדן, ֿפון דער גַאנצער ערד
 ּפ די װַאסערן װָאס נידערן ַארָא–רשניטן װערן װַאסערן ֿפון ַירדן ֿפַא

  .  און זײ װעלן בלַײבן שטײן אין אײן הױֿפן–ֿפון אױבן 

װי דָאס ֿפָאלק הָאט געצױגן ֿפון זײערע , ןאון עס איז געװע 14
װָאס הָאבן , מיט די ּכֹהנים, געצעלטן ַאריבערצוגײן דעם ַירדן

און װי די  15 ,ַארן ֿפָאלקֿפַארױס ֿפ, געטרָאגן דעם ָארון ֿפון בונד
, און די ֿפיס ֿפון די ּכֹהנים, טרעגער ֿפון ָארון זַײנען געקומען ביזן ַירדן

הָאבן זיך אַײנגעטונקט אין ברעג , װָאס הָאבן געטרָאגן דעם ָארון
 װָארום דער ַירדן איז ֿפול איבער ַאלע זַײנע ברעגן ַאלע –װַאסער 

 ֿפון ּפװָאס נידערן ַארָא, י װַאסערן ַאזױ הָאבן ד16 –טעג ֿפון שניט 
, זײ זַײנען געבליבן שטײן אין אײן הױֿפן; זיך ָאּפגעשטעלט, אױבן

און די װָאס ; זײער װַײט ֿפון דער שטָאט ָאָדם װָאס לעבן ָצרָתן
זַײנען אין גַאנצן , חַהֶמַל-דעם ַים,  צו דעם ים ֿפון ּפלױןּפנידערן ַארָא

ס ֿפָאלק איז ַאריבערגעגַאנגען ַאקעגן און דָא; ֿפַארשניטן געװָארן
װָאס הָאבן געטרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאטס , און די ּכֹהנים 17. יריחו
און ; זַײנען געשטַאנען ֿפעסט אױף טריקעניש אין מיטן ַירדן, בונד

דָאס  ביז, גַאנץ יׂשראל זַײנען ַאריבערגעגַאנגען אױף טריקעניש
  .ריבערגײן דעם ַירדןגַאנצע ֿפָאלק הָאט געענדיקט ַא
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ַאז דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט געענדיקט ,  און עס איז געװען1ד
ַאזױ צו , הָאט גָאט געזָאגט צו יהֹושוען, ַאריבערגײן דעם ַירדן

צו אײן , צו אײן מַאן, נעמט אַײך ֿפון ֿפָאלק צװעלף מענער 2: זָאגן
נעמט אַײך ֿפון : ַאזױ צו זָאגן,  און בַאֿפעלט זײ3 .מַאן ֿפון ַא שֿבט

ֿפון װּו די ֿפיס ֿפון די ּכֹהנים זַײנען געשטַאנען , ֿפון מיטן ַירדן, דַאנען
און איר זָאלט זײ ַאריבערברענגען מיט , צװעלף שטײנער, ֿפעסט
און זײ ַאװעקלײגן אין דעם נַאכטלַאגער װָאס איר װעט דרינען , אַײך

  . נעכטיקן די נַאכט

װָאס ער הָאט , ן די צװעלף מענעראון יהֹושוַע הָאט גערוֿפ 4
צו אײן מַאן ֿפון , צו אײן מַאן, ָאנגעברײט ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

גײט ַאריבער צו דעם : און יהֹושוַע הָאט צו זײ געזָאגט 5, ַא שֿבט
און נעמט אַײך איטלעכער , אין מיטן ַירדן, ָארון ֿפון יהוה אַײער גָאט
ט דער צָאל ֿפון די שֿבטים ֿפון די לױ, ַא שטײן אױף זַײן ַאקסל

ַאז ;  ּכדי דָאס זָאל זַײן ַא צײכן צװישן אַײך6 ;קינדער ֿפון יׂשראל
װָאס : ַאזױ צו זָאגן, אַײערע קינדער װעלן שּפעטער ַאהין ֿפרעגן

װַײל די :  זָאלט איר זײ זָאגן7? זַײנען אַײך די דָאזיקע שטײנער
טן געװָארן ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאטס װַאסערן ֿפון ַירדן זַײנען ֿפַארשני

װען ער איז ַאריבערגעגַאנגען איבערן ַירדן איז ֿפַארשניטן ; בונד
און די דָאזיקע שטײנער װעלן זַײן ; געװָארן דָאס װַאסער ֿפון ַירדן

  . ֿפַאר ַא דערמָאנונג צו די קינדער ֿפון יׂשראל ביז אײביק

ַאזױ װי יהֹושוַע הָאט , זױ געטָאןאון די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן ַא 8
ַאזױ , און זײ הָאבן גענומען צװעלף שטײנער ֿפון מיטן ַירדן; בַאֿפױלן

לױט דער צָאל ֿפון די שֿבטים ֿפון , װי גָאט הָאט גערעדט צו יהֹושוען
און זײ הָאבן זײ ַאריבערגעטרָאגן מיט זיך צו , די קינדער ֿפון יׂשראל

  . ַאװעקגעלײגט דָארטןאון זײ , דעם נַאכטלַאגער

, און צװעלף שטײנער הָאט יהֹושוַע אױֿפגעשטעלט אין מיטן ַירדן 9
װָאס הָאבן געטרָאגן דעם , אױף דעם ָארט װּו די ֿפיס ֿפון די ּכֹהנים

און זײ זַײנען דָארטן ביז אױף ; זַײנען געשטַאנען, ָארון ֿפון בונד
, געטרָאגן דעם ָארון און די ּכֹהנים װָאס הָאבן 10. הַײנטיקן טָאג

ביז עס איז אױסגעֿפירט געװָארן , זַײנען געשטַאנען אין מיטן ַירדן
ַאזױ , ַאלצדינג װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן יהֹושוען צו רעדן צום ֿפָאלק

און דָאס ֿפָאלק הָאט . װי ַאלץ װָאס משה הָאט בַאֿפױלן יהֹושוען
װי דָאס , איז געװען און עס 11. געאַײלט און איז ַאריבערגעגַאנגען
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ַאזױ איז ַאריבערגעגַאנגען , גַאנצע ֿפָאלק הָאט געענדיקט ַאריבערגײן
  . דער ָארון ֿפון גָאט און די ּכֹהנים ֿפַארן ֿפָאלק

און דער הַאלבער , און די קינדער ֿפון ָגד, און די קינדער ֿפון ראוֿבן 12
רױס ֿפַאר די זַײנען ַאריבערגעגַאנגען בַאװָאֿפנטע ֿפַא, שֿבט מנשה

 ַארום 13. ַאזױ װי משה הָאט צו זײ גערעדט, קינדער ֿפון יׂשראל
ֿפערציק טױזנט בַאװָאֿפנטע חיל זַײנען ַאריבערגעגַאנגען ֿפַאר גָאטס 

  .צו די ּפלױנען ֿפון יריחו, לחמהָאנגעזיכט אױף מ

אין יענעם טָאג הָאט גָאט געגרײסט יהֹושוען ֿפַאר די אױגן ֿפון  14
און זײ הָאבן מֹורא געהַאט ֿפַאר אים ַאזױ װי זײ הָאבן ,  יׂשראלגַאנץ

  .ַאלע טעג ֿפון זַײן לעבן,  משהןמֹורא געהַאט ֿפַאר

 בַאֿפעל די 16:ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט געזָאגט צו יהֹושוען 15
  .זײ זָאלן ַארױֿפגײן ֿפון ַירדן, ּכֹהנים װָאס טרָאגן דעם ָארון ֿפון געזעץ

גײט ַארױף ֿפון : ַאזױ צו זָאגן, ט יהֹושוַע בַאֿפױלן די ּכֹהניםהָא 17
װָאס הָאבן געטרָאגן דעם , ַאז די ּכֹהנים, ן און עס איז געװע18. ַירדן

װי די , זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון מיטן ַירדן, ָארון ֿפון גָאטס בונד
ַאזױ , שהֿפוסטריט ֿפון די ּכֹהנים הָאבן זיך אױֿפגעהױבן אױף דער יב

און , הָאבן די װַאסערן ֿפון ַירדן זיך אומגעקערט אױף זײער ָארט
  . אײערנעכטן-זַײנען געגַאנגען איבער ַאלע זַײנע ברעגן ַאזױ װי נעכטן

און דָאס ֿפָאלק איז ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון ַירדן אין צענטן טָאג ֿפון  19
. עק ֿפון יריחו-רחאין מז, און זײ הָאבן גערוט אין ִגלָגל, ערשטן חֹודש

װָאס זײ הָאבן ַארױסגענועמן ֿפון , און די דָאזיקע צװעלף שטײנער 20
 און ער הָאט געזָאגט 21 .הָאט יהֹושוַע אױֿפגעשטעלט אין ִגלָגל, ַירדן

ַאז אַײערע קינדער װעלן : ַאזױ צו זָאגן, צו די קינדער ֿפון יׂשראל
װָאס זַײנען די :  זָאגןַאזױ צו, שּפעטער ַאהין ֿפרעגן זײערע עלטערן

ַאזױ צו , זָאלט איר מַאכן װיסן אַײערע קינדער 22 ?דָאזיקע שטײנער
 .אױף טריקעניש איז יׂשראל ַאריבערגעגַאנגען דעם דָאזיקן ַירדן: זָאגן

 װָארום יהוה אַײער גָאט הָאט אױסגעטריקנט די װַאסערן ֿפון ַירדן 23
ַאזױ װי יהוה אַײער , עגַאנגעןביז איר זַײט ַאריבערג, ֿפון ֿפַאר אַײך

װָאס ער הָאט אױסגעטריקנט ֿפון , סוף-גָאט הָאט געטָאן צום ים
 ּכדי ַאלע ֿפעלקער 24; ביז מיר זַײנען ַאריבערגעגַאנגען, ֿפַאר אונדז

ּכדי ; ֿפון דער ערד זָאלן װיסן די הַאנט ֿפון יהוה ַאז זי איז שטַארק
  .ַײער גָאט ַאלע טעגאיר זָאלט מֹורא הָאבן ֿפַאר יהוה א
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װי די מלכים ֿפון דעם ֶאמֹורי װָאס אױף , ס איז געװעןע און 1ה
און ַאלע מלכים ֿפון דעם ּכַנֲעני װָאס , ֿבצו מער, דער זַײט ַירדן

הָאבן געהערט ַאז גָאט הָאט אױסגעטריקנט די װַאסערן ֿפון , בַײם ים
, ַײנען ַאריבערגעגַאנגעןביז זײ ז, ַירדן ֿפון ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל

און ַאן ָאטעם איז מער ניט געבליבן , ַאזױ איז זײער הַארץ צעגַאנגען
  . אין זײ ֿפון װעגן די קינדער ֿפון יׂשראל

מַאך דיר : אין יענער צַײט הָאט גָאט געזָאגט צו יהֹושוען 2
ַא צװײט , און ַמל װידער די קינדער ֿפון יׂשראל, שטײנערנע מעסערס

און הָאט ,  הָאט יהֹושוַע זיך געמַאכט שטײנערנע מעסערס3. מָאל
  . ָהֲעָרלֹות-געַמלט די קינדער ֿפון יׂשראל אין ִגֿבַעת

דָאס גַאנצע : און דָאס איז די זַאך ֿפַאר װָאס יהֹושוַע הָאט געַמלט 4
, די מַאנסּפַארשױנען, ֿפָאלק װָאס איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים

 זַײנען אױסגעשטָארבן אין דער מדבר אונטערװעגנס ,ַאלע קריגסלַײט
 װָארום דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס 5. נָאך זײער ַארױסגײן ֿפון ִמצַרִים

ָאבער דָאס גַאנצע ֿפָאלק , זַײנען געװען געַמלט, זַײנען ַארױסגעגַאנגען
װָאס זַײנען געבָארן געװָארן אין דער מדבר אונטערװעגנס נָאך זײער 

 װָארום ֿפערציק יָאר 6. הָאט מען ניט געַמלט, ון ִמצַרִיםַארױסגײן ֿפ
ביז עס איז , זַײנען די קינדער ֿפון יׂשראל געגַאנעגן אין דער מדבר

די קריגסלַײט װָאס זַײנען , ֿפַארלענדט געװָארן די גַאנצע אומה
װָאס הָאבן ניט צוגעהערט צו דעם ָקול , ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים

זײ ניט צו לָאזן זען דָאס ,  די װָאס גָאט הָאט זײ געשװָארן,ֿפון גָאט
ַא , אונדז צו געבן, לַאנד װָאס גָאט הָאט געשװָארן זײערע עלטערן

 נָאר זײערע קינדער הָאט 7 ;מילך און הָאניק לַאנד װָאס ֿפליסט מיט
װַײל , זײ הָאט דָאס יהֹושוַע געַמלט. ער אױֿפגעשטעלט ָאנשטָאט זײ

װָארום מע הָאט זײ ניט געַמלט , געװען אומבַאשניטןזײ זַײנען 
  . אונטערװעגנס

, ַאז דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאבן געענדיקט זיך ַמלן, און עס איז געװען 8
זַײנען זײ געזעסן אױף זײער ָארט אין לַאגער ביז זײ זַײנען געזונט 

  . געװָארן

רָאּפגעקַײקלט הַײנט הָאב איך ַא: און גָאט הָאט געזָאגט צו יהֹושוען 9
דרום רוֿפט מען יענעם ָארט ִגלָגל ביז . רּפה ֿפון ִמצַרִיםחֿפון אַײך די 

  . אױף הַײנטיקן טָאג
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ו

און זײ הָאבן ; און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן גערוט אין ִגלָגל 10
, אין ָאװנט, ח אין ֿפערצנטן טָאג ֿפון חֹודשַסֶּפ-געמַאכט דעם ָקרבן
און זײ הָאבן געגעסן ֿפון דער ּתֿבואה  11. ן יריחואין די ּפלױנען ֿפו

, מצות און געברענטע זַאנגען, חַסֶּפ-ֿפון לַאנד אױף מָארגן נָאכן ָקרבן
 און דער ַמן הָאט אױֿפגעהערט 12. אין דעם דָאזיקן אײגענעם טָאג

און די ; ַאז זײ הָאבן געגעסן ֿפון דער ּתֿבואה ֿפון לַאנד, אױף מָארגן
און זײ הָאבן ; ון יׂשראל הָאבן מער ניט געהַאט קײן ַמןקינדער ֿפ

  . געגעסן ֿפון דער ּתֿבואה ֿפון לַאנד ּכַנַען אין יענעם יָאר

הָאט ער , ַאז יהֹושוַע איז געװען אין יריחו, און עס איז געװען 13
, ערשט ַא מַאן שטײט ַאקעגן אים, אױֿפגעהױבן זַײנע אױגן און געזען

איז יהֹושוַע . רױסגעצױגן אין זַײן הַאנטמיט זַײן שװערד ַא
, ביסטו ֿפַאר אונדז: און הָאט צו אים געזָאגט, צוגעגַאנגען צו אים

נַײערט , נײן: הָאט ער געענטֿפערט 14 ?ָאדער ֿפַאר אונדזערע ֿפַײנט
איז . ָאקָארשט בין איך געקומען; ֿפירער ֿפון גָאט-איך בין דער חיל

, און הָאט זיך געבוקט, ן ּפנים צו דער ערדיהֹושוַע געֿפַאלן אױף זַײ
? װָאס װיל מַײן הַאר רעדן צו זַײן קנעכט: און הָאט צו אים געזָאגט

 דַײן ּפצי ַארָא: ֿפירער ֿפון גָאט געזָאגט צו יהֹושוען-הָאט דער חיל 15
ער , װָארום דער ָארט װָאס דו שטײסט אױף אים, שוך ֿפון דַײן ֿפוס

  .שוַע הָאט ַאזױ געטָאןאון יהֹו. איז הײליק

   

 און יריחו איז געװען ֿפַארשּפַארט און ֿפַארשלָאסן ֿפון װעגן די 1
  . ניט ַארױס און ניט ַארַײן; קינדער ֿפון יׂשראל

איך הָאב געגעבן אין דַײן הַאנט , זע: הָאט גָאט געזָאגט צו יהֹושוען 2
- ַאלע מלחמה,  זָאלט איר3 .די שטַארקע גיבֹורים, יריחו און איר מלך

ַאזױ זָאלסטו טָאן . ַארומגײן די שטָאט רונד ַארום אײן מָאל, לַײט
 און זיבן ּכֹהנים זָאלן טרָאגן זיבן שֹוֿפרות ֿפון װידערס 4. זעקס טעג

און אױֿפן זיבעטן טָאג זָאלט איר ַארומגײן די שטָאט ; ֿפַאר דעם ָארון
 און עס װעט 5.  שֹוֿפרותאון די ּכֹהנים זָאלן בלָאזן אין די; זיבן מָאל

, װען מע גיט ַאן אױסגעצױגענעם בלָאז מיטן הָארן ֿפון װידער, זַײן
זָאל דָאס גַאנצע ֿפָאלק שַאלן ַא , װי איר הערט דעם ָקול ֿפון שֹוֿפר

ֿפון דער שטָאט װעט אַײנֿפַאלן אונטער  און די מױער, גרױסע שַאלונג
  . לעכער ַאקעגן זיךאון דָאס ֿפָאלק װעט ַארױֿפגײן איט, זיך
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און ער הָאט צו זײ , הָאט יהֹושוַע דער זון ֿפון נון גערוֿפן די ּכֹהנים 6
און זיבן ּכֹהנים זָאלן טרָאגן , טרָאגט דעם ָארון ֿפון בונד: געזָאגט

 און ער הָאט 7. זיבן שֹוֿפרות ֿפון װידערס ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאט
און די ,  ַארום די שטָאטאון גײט, ציט: געזָאגט צום ֿפָאלק

  . בַאװָאֿפנטע זָאלן ציען ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאט

און די זיבן ; איז געשען ַאזױ װי יהֹושוַע הָאט ָאנגעזָאגט דעם ֿפָאלק 8
, װָאס הָאבן געטרָאגן די זיבן שֹוֿפרות ֿפון װידערס ֿפַאר גָאט, הניםּכֹ

און דער ָארון ֿפון גָאטס , און געבלָאזן אין די שֹוֿפרות, הָאבן געצױגן
 און די בַאװָאֿפנטע זַײנען געגַאנגען ֿפַאר 9. בונד איז געגַאנגען נָאך זײ

חיל -און דער הינטער, װָאס הָאבן געבלָאזן אין די שֹוֿפרות, די ּכֹהנים
  . געגַאנגען און געבלָאזן אין די שֹוֿפרות; איז געגַאנגען נָאך דעם ָארון

איר זָאלט : ַאזױ צו זָאגן, הָאט יהֹושוַע בַאֿפױלןאון דעם ֿפָאלק  10
און ַא װָארט זָאל ניט , און ניט לָאזן הערן אַײער ָקול, ניט שַאלן

: ביז דעם טָאג װָאס איך זָאג צו אַײך, ַארױסגײן ֿפון אַײער מױל
  . דענצמָאל זָאלט איר שַאלן! שַאלט

גײן די שטָאט רונד און ער הָאט געלָאזט דעם ָארון ֿפון גָאט ַארומ 11
און הָאבן , און זײ זַײנען צוריקגעקומען אין לַאגער; ַארום אײן מָאל

  . גענעכטיקט אין לַאגער

און די ּכֹהנים ; און יהֹושוַע הָאט זיך געֿפעדערט אין דער ֿפרי 12
װָאס הָאבן ,  און די זיבן ּכֹהנים13. הָאבן געטרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאט

זַײנען , ן שֹוֿפרות ֿפון װידערס ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאטגעטרָאגן די זיב
און די בַאװָאֿפנטע , געגַאנגען נָאכַאנַאנד און געבלָאזן אין די שֹוֿפרות

חיל איז געגַאנגען נָאך -און דער הינטער, זַײנען געגַאנגען זײ ֿפַארױס
 אױך 14. געגַאנגען און געבלָאזן אין די שֹוֿפרות; דעם ָארון ֿפון גָאט

און , אױֿפן צװײטן טָאג זַײנען זײ ַארומגעגַאנגען די שטָאט אײן מָאל
 און 15. ַאזױ הָאבן זײ געטָאן זעקס טעג. זיך אומגעקערט אין לַאגער

הָאבן זײ זיך געֿפעדערט װי דער , עס איז געװען אױֿפן זיבעטן טָאג
 די שטָאט און זײ זַײנען ַארומגעגַאנגען, ֿפרימָארגן איז אױֿפגעגַאנגען

בלױז אין יענעם טָאג זַײנען זײ  16; אױֿפן דָאזיקן שטײגער זיבן מָאל
און עס איז געװען בַײם זיבעטן . ַארומגעגַאנגען די שטָאט זיבן מָאל

און יהֹושוַע הָאט , הָאבן די ּכֹהנים געבלָאזן אין די שֹוֿפרות, מָאל
עגעבן די װָארום גָאט הָאט אַײך ג! שַאלט: געזָאגט צום ֿפָאלק
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זי און ַאלץ , און די דָאזיקע שטָאט זָאל זַײן חרם צו גָאט 17. שטָאט
זי און ַאלע װָאס , ֿב די זֹונה זָאל בלַײבן לעבןָחנָאר ָר; װָאס אין איר

ים װָאס מיר הָאבן חװַײל זי הָאט בַאהַאלטן די שלו, בַײ איר אין הױז
 איר זָאלט ַאלײן , און איר היט אַײך נָאר ֿפון דעם חרם18. געשיקט

און מַאכן דעם , ַאז איר װעט נעמען ֿפון דעם חרם, ניט װערן חרם
 און דָאס 19. און אים ֿפַאראומגליקן, לַאגער ֿפון יׂשראל צו חרם

דָאס זָאל , און קוּפערנע און אַײזערנע ּכלים, גַאנצע זילבער און גָאלד
  . רַײןאין שַאץ ֿפון גָאט זָאל עס ַא; זַײן הײליק צו גָאט

. און מע הָאט געבלָאזן אין די שֹוֿפרות, הָאט דָאס ֿפָאלק געשַאלט 20
, װי דָאס ֿפָאלק הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון שֹוֿפר, און עס איז געװען

און די מױער איז , ַאזױ הָאט דָאס ֿפָאלק געשַאלט ַא גרױסע שַאלונג
געגַאנגען אין און דָאס ֿפָאלק איז ַארױֿפ, אַײנגעֿפַאלן אונטער זיך

  .און זײ הָאבן בַאצװּונגען די שטָאט; שטָאט איטלעכער ַאקעגן זיך
ֿפון ַא מַאן ביז ַא , און זײ הָאבן ֿפַארװיסט ַאלץ װָאס אין שטָאט 21

, און ַאן אײזל, און ַא שעּפס, און ביז ַאן ָאקס, ֿפון יונג ביז ַאלט, ֿפרױ
  . מיטן שַארף ֿפון שװערד

מענער װָאס הָאבן אױסגעקוקט דָאס לַאנד הָאט און צו די צװײ  22
און , גײט ַארַײן אין הױז ֿפון דער ֿפרױ דער זֹונה: יהֹושוַע געזָאגט

ַאזױ , און ַאלע װָאס געהערן צו איר, ֿפירט ַארױס ֿפון דָארטן די ֿפרױ
  . װי איר הָאט איר געשװָארן

און הָאבן , זַײנען די יונגעלַײט די אױסקוקערס ַארַײנגעגַאנגען 23
און אירע , און איר ֿפָאטער און איר מוטער, ַארױסגעֿפירט רחֿבן

אױך איר גַאנצע , און ַאלע װָאס הָאבן געהערט צו איר, ברידער
און זײ איבערגעלָאזט דערױסן ֿפון , משּפחה הָאבן זײ ַארױסגעֿפירט

  און די שטָאט הָאבן זײ ֿפַארברענט אין ֿפַײער24. לַאגער ֿפון יׂשראל
און די , בלױז דָאס זילבער און דָאס גָאלד; מיט ַאלץ װָאס אין איר

הָאבן זײ ָאּפגעגעבן אין שַאץ ֿפון גָאטס , קוּפערנע און אַײזערנע ּכלים
און ַאלע , און איר ֿפָאטערס הױזגעזינט,  און רחֿב די זֹונה25. הױז

י איז און ז, הָאט יהֹושוַע געלָאזט לעבן, װָאס הָאבן געהערט צו איר
װַײל זי הָאט ; געבליבן צװישן יׂשראל ביז אױף הַײנטיקן טָאג

  . בַאהַאלטן די שלוחים װָאס יהֹושוַע הָאט געשיקט אױסצוקוקן יריחו
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ז

: ַאזױ צו זָאגן, און יהֹושוַע הָאט בַאשװָארן אין יענער צַײט 26
ֿפַארשָאלטן ֿפַאר גָאט דער מַאן װָאס װעט אױֿפשטײן און װעט 

מיט דעם לעבן ֿפון זַײן בָכור זָאל ! די דָאזיקע שטָאט יריחוָאּפבױען 
און מיט זַײן יִינגסטן זָאל ער ַארַײנשטעלן , ער לײגן איר גרונטֿפעסט

  . אירע טירן

און זַײן ֶשם איז געװען אין , און גָאט איז געװען מיט יהֹושוען 27
  .גַאנצן לַאנד

  

ט ַא ֿפעלשונג אין  און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געֿפעלש1
דעם זון , און ָעָכן דער זון ֿפון ַּכרמי דעם זון ֿפון ַזֿבדי, דעם חרם

און דער , הָאט גענומען ֿפון דעם חרם, ֿפון שֿבט יהודה, ֿפון ֶזַרחן
  . צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט אױף די קינדער ֿפון יׂשראל

 ַעי װָאס לעבן און יהֹושוַע הָאט געשיקט מענטשן ֿפון יריחו קײן 2
ַאזױ צו , און ער הָאט זײ ָאנגעזָאגט, ֵאל-אין מזרח ֿפון בית, ָאֶון-בית
זַײנען די מענטשן . און קוקט אױס דָאס לַאנד, גײט ַארױף: זָאגן

און זײ הָאבן זיך  3. און הָאבן אױסגעקוקט ַעי, ַארױֿפגעגַאנגען
ל ניט זָא: און הָאבן צו אים געזָאגט, אומגעקערט צו יהֹושוען

ָאדער ַארום , ַארום צװײ טױזנט מַאן; ַארױֿפגײן דָאס גַאנצע ֿפָאלק
דַארֿפסט ניט מיען . זָאלן ַארױֿפגײן און שלָאגן ַעי, דרַײ טױזנט מַאן

  . װָארום זײ זַײנען װינציק, ַאהין דָאס גַאנצע ֿפָאלק

; זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ַאהין ֿפון ֿפָאלק ַארום דרַײ טױזנט מַאן 4
 און די מענטשן 5. ָאבער זײ זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפַאר די מענטשן ֿפון ַעי

און זײ , ֿפון ַעי הָאבן ֿפון זײ געשלָאגן ַארום זעקס און דרַײסיק מַאן
און הָאבן זײ , הָאבן זײ נָאכגעיָאגט ֿפון ֿפַארן טױער ביז שֿברים

, יז צעגַאנגעןאון דָאס הַארץ ֿפון ֿפָאלק א; געשלָאגן בַײם ַארָאּפגַאנג
  . און איז געװָארן ַאזױ װי װַאסער

און איז געֿפַאלן אױף זַײן , הָאט יהֹושוַע צעריסן זַײנע קלײדער 6
ער און די , ּפנים צו דער ערד ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאט ביזן ָאװנט

און זײ הָאבן ַארױֿפגעלײגט ערד אױף זײער ; עלטסטע ֿפון יׂשראל
נָאך װָאס , גָאט דו הַאר, װײ: הָאט געזָאגט און יהֹושוַע 7. ּפקָא

, הָאסטו גָאר ַאריבערגעברַאכט דָאס דָאזיקע ֿפָאלק איבערן ַירדן
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ּכדי אונדז , אונדז צו געבן אין דער הַאנט ֿפון ֶאמֹורי
הלװַאי װָאלטן מיר בַאשטַאנען און געבליבן ? אונטערצוברענגען

, װָאס קען איך זָאגן, גָאט, איך בעט דיך 8 !אױף יענער זַײט ַירדן
?  ַאז יׂשראל הָאט געמוזט קערן דעם נַאקן ֿפַאר זַײנע ֿפַײנטםנָאכדע

, װָארום דער ּכַנֲעני און ַאלע בַאװוינער ֿפון לַאנד װעלן דערהערן 9
און ֿפַארשנַײדן אונדזער נָאמען ֿפון , און װעלן אונדז ַארומרינגלען

  ? ן גרױסן נָאמעןאון װָאס װעסטו טָאן ֿפַאר דַײ; דער ערד

נָאך װָאס דען ; שטײ דיר אױף: הָאט גָאט געזָאגט צו יהֹושוען 10
און זײ הָאבן , געזינדיקט הָאט יׂשראל 11? ֿפַאלסטו אױף דַײן ּפנים

און זײ , אױך איבערגעטרעטן מַײן בונד װָאס איך הָאב זײ בַאֿפױלן
אי , טאי ֿפַארלײקנ, אי געגנֿבעט, הָאבן אי גענומען ֿפון חרם
 דרום קענען די קינדער ֿפון יׂשראל 12. ַארַײנגעטָאן אין זײערע זַאכן

דעם נַאקן קערן זײ ֿפַאר זײערע ; ניט בַאשטײן ֿפַאר זײערע ֿפַײנט
איך װעל מער ניט זַײן מיט ; רםחװַײל זײ זַײנען געװָארן צו , ֿפַײנט
  .רם ֿפון צװישן אַײךחאױב איר װעט ניט ֿפַארטיליקן דעם , אַײך

הײליקט : און זָאלסט זָאגן, און הײליק דָאס ֿפָאלק,  שטײ אױף13
װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון , אַײך אױף מָארגן

װעסט ניט קענען בַאשטײן ; יׂשראל, חרם איז צװישן דיר: יׂשראל
  .רם ֿפון צװישן אַײךחביז איר װעט ָאּפטָאן דעם , ֿפַאר דַײנע ֿפַײנט

און , לט איר גענענען אין דער ֿפרי לױט אַײערע שֿבטיםדרום זָא 14
זָאל , דער שֿבט װָאס גָאט װעט אים ֿפַארנעמען, עס װעט זַײן

און די משּפחה װָאס גָאט װעט זי , גענענען לױט די משּפחות
און דָאס הױז װָאס גָאט , זָאל גענענען לױט די הַײזער, ֿפַארנעמען

 און עס װעט 15. ען לױט די מענערזָאל גענענ, װעט עס ֿפַארנעמען
זָאל ֿפַארברענט , רםחדער װָאס װעט ֿפַארנומען װערן מיטן , זַײן

װַײל ער הָאט ; ער און ַאלץ װָאס געהערט צו אים, װערן אין ֿפַײער
און װַײל ער הָאט געטָאן ַא נֿבלה , איבערגעטרעטן דעם בונד ֿפון גָאט

  . אין יׂשראל

און געמַאכט גענענען , ֿפעדערט אין דער ֿפריהָאט יהֹושוַע זיך גע 16
  .איז ֿפַארנומען געװָארן שֿבט יהודה; יׂשראל לױט זַײנע שֿבטים

און ער הָאט ,  הָאט ער געמַאכט גענענען די משּפחה ֿפון יהודה17
הָאט ער געמַאכט גענענען די . יםחֿפַארנומען די משּפחה ֿפון די ַזר

און ַזֿבדי איז ֿפַארנומען , מענערים לױט די חמשּפחה ֿפון די ַזר
און , הָאט ער געמַאכט גענענען זַײן הױז לױט די מענער 18. געװָארן



  יהושוע

  

ֿפון שֿבט , דעם זון ֿפון ֶזַרחן, ָעָכן דער זון ֿפון ַּכרמי דעם זון ֿפון ַזֿבדי
  . איז ֿפַארנומען געװָארן, יהודה

ּכֿבוד ,  איך בעט דיך,טו, מַײן זון: הָאט יהֹושוַע געזָאגט צו ָעָכנען 19
און זָאג ,  זיך מֹודה ֿפַאר איםַײאון ז, צו יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

זָאלסט ניט ֿפַארהױלן ֿפון ; װָאס דו הָאסט געטָאן, איך בעט דיך, מיר
  . מיר

איך הָאב , אמת: און הָאט געזָאגט, הָאט ָעָכן געענטֿפערט יהֹושוען 20
און ַאזױ און ַאזױ הָאב איך , ון יׂשראלגעזינדיקט צו יהוה דעם גָאט ֿפ

,  איך הָאב געזען אין דעם רױב ַא גוטן מַאנטל ֿפון ִשנָער21. געטָאן
און ַא צונג גָאלד װָאס איר װָאג איז , און צװײ הונדערט ֶשקל זילבער

און ָאן , און הָאב זײ צוגענומען, הָאב איך זײ געגלוסט; ֿפוֿפציק ֶשקל
און ,  אין דער ערד אין מיטן ֿפון מַײן געצעלטזַײנען זײ בַאהַאלטן

  . דָאס זילבער איז אונטער דעם

און זײ זַײנען ַאװעקגעלָאֿפן צום , הָאט יהֹושוַע געשיקט שלוחים 22
און דָאס זילבער , ערשט עס איז בַאהַאלטן אין זַײן געצעלט; געצעלט

, צעלט הָאבן זײ זײ ַארױסגענומען ֿפון מיטן גע23. איז אונטער דעם
און זײ , און צו ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל, און געברַאכט צו יהֹושוען

 און יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל 24. הָאבן זײ ַאװעקגעלײגט ֿפַאר גָאט
און , און דָאס זילבער, מיט אים הָאבן גענומען ָעָכן דעם זון ֿפון ֶזַרחן

און ,  זַײנע טעכטעראון, און זַײנע זין, און די צונג גָאלד, דעם מַאנטל
און , און זַײן געצעלט, און זַײנע שָאף, און זַײנע אײזלען, זַײנע ָאקסן

און זײ הָאבן זײ ַארױֿפגעברַאכט , ַאלץ װָאס הָאט געהערט צו אים
װָאס הָאסטו אונדז : און יהֹושוַע הָאט געזָאגט 25. צום טָאל ָעכֹור
און גַאנץ . הַײנטיקן טָאגֿפַאראומגליקן זָאל דיך גָאט ? ֿפַאראומגליקט

און זײ הָאבן זײ ; יׂשראל הָאבן אים ֿפַארשטײנט מיט שטײנער
 און זײ 26. און זײ ֿפַארװָארֿפן מיט שטײנער, ֿפַארברענט אין ֿפַײער

הָאבן אױֿפגעשטעלט איבער אים ַא גרױסן הױֿפן שטײנער װָאס 
ט ֿפון זַײן און גָאט הָאט זיך ָאּפגעקער; שטײט ביז אױף הַײנטיקן טָאג

דרום רוֿפט מען יענעם ָארט דער טָאל ָעכֹור ביז אױף . גרימצָארן
  .הַײנטיקן טָאג
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זָאלסט ניט מֹורא הָאבן :  און גָאט הָאט געזָאגט צו יהֹושוען1ח
און , ֿפָאלק-נעם מיט דיר דָאס גַאנצע מלחמה; און ניט ַאנגסטן

אין דַײן הַאנט איך הָאב געגעבן , זע; גײ ַארױף אױף ַעי, שטײ אױף
 און 2. און זַײן לַאנד, און זַײן שטָאט, און זַײן ֿפָאלק, דעם מלך ֿפון ַעי

ַאזױ װי דו הָאסט געטָאן צו , זָאלסט טָאן צו ַעי און צו איר מלך
נָאר איר זַאקרױב און אירע בהמות זָאלט איר ; יריחו און צו איר מלך

טָאט ֿפון הינטער שטעל דיר לױערער אױף דער ש. רױבן ֿפַאר אַײך
  . איר

, ֿפָאלק-און דָאס גַאנצע מלחמה, איז אױֿפגעשטַאנען יהֹושוַע 3
און יהֹושוַע הָאט אױסגעװײלט דרַײסיק טױזנט ; ַארױֿפצוגײן אױף ַעי

 און 4. און הָאט זײ ַאװעקגעשיקט בַײ נַאכט, מַאן העלדישע גיבֹורים
ָאלט לױערן אױף דער איר ז, זעט: ַאזױ צו זָאגן, ער הָאט זײ בַאֿפױלן

איר זָאלט זיך ניט דערװַײטערן זײער ; שטָאט ֿפון הינטער דער שטָאט
 און איך און דָאס גַאנצע 5. און זַײט ַאלע ָאנגעברײט, ֿפון דער שטָאט

, און עס װעט זַײן; ֿפָאלק װָאס מיט מיר װעלן גענענען צו דער שטָאט
װעלן מיר , צוערשטַאזױ װי , ַאז זײ װעלן ַארױסגײן ַאקעגן אונדז

ביז מיר װעלן ,  זײ װעלן ַארױסגײן נָאך אונדז און6. ַאנטלױֿפן ֿפַאר זײ
זײ ַאנטלױֿפן : װָארום זײ װעלן זָאגן, זײ ַאװעקציען ֿפון דער שטָאט
 און 7. און מיר װעלן ַאנטלױֿפן ֿפַאר זײ; ֿפַאר אונדז ַאזױ װי צוערשט

, ֿפַארנעמען די שטָאטאון װעט , איר װעט אױֿפשטײן ֿפון דער לױער
 און עס װעט 8.  אין אַײער הַאנטןאון יהוה אַײער גָאט װעט זי געב

זָאלט איר ָאנצינדן די שטָאט אין , װי איר ֿפַארכַאּפט די שטָאט, זַײן
איך הָאב , זעט; ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט זָאלט איר טָאן; ֿפַײער

  . אַײך בַאֿפױלן

און זײ זַײנען ַאװעקגעגַאנגען צו , געשיקטאון יהֹושוַע הָאט זײ  9
אין , ֵאל און צװישן ַעי-און זַײנען געזעסן צװישן בית, דעם לױערָארט
און יהֹושוַע הָאט גענעכטיקט יענע נַאכט צװישן דעם . מערֿב ֿפון ַעי

  . ֿפָאלק

און הָאט , און יהֹושוַע הָאט זיך געֿפעדערט אין דער ֿפרי 10
און ער און די עלטסטע ֿפון ֿפָאלק זַײנען , ָאלקאיבערגעצײלט דָאס ֿפ

 און דָאס גַאנצע 11. ַארױֿפגעגַאנגען ֿפַארױס ֿפַארן ֿפָאלק אױף ַעי
און זײ הָאבן , ֿפָאלק װָאס מיט אים איז ַארױֿפגעגַאנגען-מלחמה
און הָאבן , און זַײנען געקומען ַאקעגן דער שטָאט, גענענט
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 און דער טָאל איז געװען צװישן אים און ;געלַאגערט אין צֿפון ֿפון ַעי
און הָאט ,  און ער הָאט גענומען ַארום ֿפינף טױזנט מַאן12. צװישן ַעי

אין מערֿב , ֵאל און צװישן ַעי-זײ געשטעלט ֿפַאר לױערער צװישן בית
די גַאנצע מחנה , ט דָאס ֿפָאלקלַאזױ הָאבן זײ אױסגעשטע 13. ֿפון ַעי

חיל אין מערֿב ֿפון -און זײער הינטער, ר שטָאטװָאס אין צֿפון ֿפון דע
און יהֹושוַע איז געגַאנגען אין יענער נַאכט אין מיטן . דער שטָאט

  . טָאל

ַאזױ הָאבן , װי דער מלך ֿפון ַעי הָאט דערזען, און עס איז געװען 14
און זײ הָאבן זיך , די מענטשן ֿפון דער שטָאט זיך געאַײלט

, ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן יׂשראל אױף מלחמהאון זַײנען , געֿפעדערט
ֿפַאר דעם , אין דער ָאּפגערעדטער צַײט, ער און זַײן גַאנץ ֿפָאלק

און ער הָאט ניט געװּוסט ַאז לױערער זַײנען אױף אים ֿפון , ּפלױן
און יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל הָאבן זיך  15. הינטער דער שטָאט

און זַײנען ַאנטלָאֿפן אױֿפן װעג ֿפון , געמַאכט װי געשלָאגן ֿפַאר זײ
  . מדבר

זײ , און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס אין ַעי איז צונױֿפגערוֿפן געװָארן 16
 און זַײנען ,און זײ הָאבן נָאכגעיָאגט יהֹושוען; ָאגןּוינָאכצ

 און עס איז ניט געבליבן ַא 17. ַאװעקגעצױגן געװָארן ֿפון דער שטָאט
װָאס איז ניט ַארױסגעגַאנגען נָאך , ֵאל-אין ביתמענטש אין ַעי און 

  . און נָאכגעיָאגט יׂשראל, און זײ הָאבן געלָאזט די שטָאט ָאֿפן; יׂשראל

שטרעק אױס דעם שּפיז װָאס אין : הָאט גָאט געזָאגט צו יהֹושוען 18
װָארום אין דַײן הַאנט װעל איך זי , דַײן הַאנט ַאקעגן דער שטָאט ַעי

הֹושוַע הָאט אױסגעשטרעקט דעם שּפיז װָאס אין זַײן און י. געבן
 און די לױערער זַײנען אױֿפגעשטַאנען 19. הַאנט ַאקעגן דער שטָאט
און זײ זַײנען געלָאֿפן װי ער הָאט , אױף גיך ֿפון זײער ָארט
און , און זַײנען ַארַײן אין דער שטָאט, אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט

זײ הָאבן געאַײלט און הָאבן ָאנגעצונדן די און ; הָאבן זי בַאצװּונגען
און די מענטשן ֿפון ַעי הָאבן זיך אומגעקערט  20. שטָאט אין ֿפַײער

ערשט דער רױך ֿפון דער שטָאט איז ַארױף , און דערזען, הינטער זיך
און זײ הָאבן ניט געהַאט אין זיך ּכוח צו לױֿפן ַאהין ָאדער , צום הימל

הָאט זיך , ק װָאס איז ַאנטלָאֿפן צום מדבראון דָאס ֿפָאל. ַאהער
 און װי יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל 21. אומגעקערט אױף די נָאכיָאגער

און ַאז דער , הָאבן געזען ַאז די לױערער הָאבן בַאצװּונגען די שטָאט
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ַאזױ הָאבן זײ זיך , רױך ֿפון דער שטָאט איז אױֿפגעגַאנגען
 און יענע 22 .ן די מענטשן ֿפון ַעיאון הָאבן געשלָאג, אומגעקערט

ַאזױ ַאז זײ זַײנען , זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון דער שטָאט ַאקעגן זײ
און די אױף יענער , די אױף דער זַײט, געװען אין מיטן ֿפון יׂשראל

און זײ הָאבן זײ געשלָאגן ביז זײ ניט איבערצולָאזן ַא . זַײט
ן דעם מלך ֿפון ַעי הָאבן זײ  או23. געבליבענעם ָאדער ַאנטרונענעם

  . און אים געברַאכט צו יהֹושוען, געכַאּפט ַא לעבעדיקן

ַאז די יׂשראל הָאבן געענדיקט אױסהרגען , און עס איז געװען 24
אױֿפן ֿפעלד אין דעם מדבר װָאס זײ הָאבן זײ , ַאלע בַאװוינער ֿפון ַעי
דורכן שַארף ֿפון און זײ זַײנען ַאלע געֿפַאלן , נָאכגעיָאגט אין אים

הָאבן גַאנץ יׂשראל זיך , שװערד ביז זײ זַײנען ֿפַארלענדט געװָארן
. און הָאבן זי געשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד, אומגעקערט קײן ַעי

ֿפון ַא מַאן ביז ַא , און ַאלע װָאס זַײנען געֿפַאלן אין יענעם טָאג 25
 און 26.  ֿפון ַעיַאלע מענטשן; זַײנען געװען צװעלף טױזנט, ֿפרױ

יהֹושוַע הָאט ניט צוריקגעצױגן זַײן הַאנט װָאס ער הָאט 
ביז ער הָאט ֿפַארװיסט ַאלע בַאװוינער , אױסגעשטרעקט מיטן שּפיז

 די בהמות און דעם זַאקרױב ֿפון יענער שטָאט הָאבן ָאר נ27. ֿפון ַעי
װָאס ער ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט , די יׂשראל גערױבט ֿפַאר זיך

און הָאט ,  און יהֹושוַע הָאט ֿפַארברענט ַעי28. הָאט בַאֿפױלן יהֹושוען
ַא װיסטעניש ביז אױף , הױֿפן-ורֿבהחזי געמַאכט ֿפַאר ַאן אײביקן 

און דעם מלך ֿפון ַעי הָאט ער אױֿפגעהַאנגען אױף  29. הַײנטיקן טָאג
הָאט , נגעןאון װי די זון איז אונטערגעגַא; ַא בױם ביז ָאװנטצַײט

און מע הָאט ַארָאּפגענומען זַײן טױטן לַײב ֿפון דעם , יהֹושוַע בַאֿפױלן
און אים ַאװעקגעװָארֿפן ֿפַאר דעם אַײנגַאנג ֿפון דעם , בױם

און מע הָאט אױֿפגעשטעלט איבער אים ַא גרױסן , שטָאטטױער
  . ז אױף הַײנטיקן טָאגיהױֿפן שטײנער װָאס שטײט ב

יהֹושוַע געבױט ַא מזבח צו יהוה דעם גָאט ֿפון דענצמָאל הָאט  30
ַאזױ װי משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט  31, יׂשראל אױֿפן בַארג ֵעיֿבל

װי עס שטײט געשריבן אין בוך ֿפון , בַאֿפױלן די קינדער ֿפון יׂשראל
װָאס מע הָאט אױף זײ ניט , ַא מזבח ֿפון גַאנצע שטײנער; משה-ּתֹורת

און זײ הָאבן אױֿפגעברַאכט אױף אים . ַײזןאױֿפגעהױבן ַאן א
און ער הָאט  32. און געשלַאכט ֿפרידָאּפֿפער, ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט

-דָארטן אױֿפגעשריבן אױף די שטײנער ַאן איבערחזרונג ֿפון ּתֹורת
װָאס ער הָאט געשריבן אין ָאנגעזיכט ֿפון די קינדער ֿפון , משה
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און ,  און זײערע עלטסטע און אױֿפזעער, און גַאנץ יׂשראל33. יׂשראל
זַײנען געשטַאנען ֿפון דער זַײט און ֿפון יענער זַײט , זײערע ריכטער

ֿפַאר די ּכֹהנים ֿפון שֿבט ֵלִוי װָאס הָאבן געטרָאגן דעם ָארון , ֿפון ָארון
,  ַאזױ דער ֿפרעמדער װי דער אַײנגעבָארענער– בונד סֿפון גָאט

און העלֿפט ֿפון זײ ַאקעגן בַארג ,  בַארג גִרזיםהעלֿפט ֿפון זײ ַאקעגן
צו , ַאזױ װי משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט ֿפון ֿפריער בַאֿפױלן, ֵעיֿבל

 און דערנָאך הָאט ער געלײענט ַאלע 34. בענטשן דָאס ֿפָאלק יׂשראל
ַאזױ װי ַאלץ װָאס , די ברכה און די קללה, װערטער ֿפון דער ּתֹורה

 ניט געװען ַא װָארט ֿפון 35. אין בוך ֿפון דער ּתֹורהשטײט געשריבן 
װָאס יהֹושוַע הָאט ניט געלײענט ֿפַאר , ַאלץ װָאס משה הָאט בַאֿפױלן

און די װַײבער און די קלײנע , דער גַאנצער אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל
  .ען צװישן זײאון דעם ֿפרעמדן װָאס איז מיטגעגַאנג, קינדער

  

, ַאז ַאלע מלכים װָאס אױף דער זַײט ַירדן, װען און עס איז גע1
און אױף דעם גַאנצן , און אין דער נידערונג, אין דעם געבערג

דער , און דער ֶאמֹורי, דער ִחּתי, ַאקעגן לֿבנֹון, ַהָגדול-ברעג ֿפון ַים
 ַאזױ 2, הָאבן דערהערט, און דער יֿבוסי, ִויִחדער , דער ּפִרזי, ּכַנֲעני

מלחמה צו הַאלטן מיט ,  אַײנגעזַאמלט אין אײנעםהָאבן זײ זיך
  . מיט אײן מױל, יהֹושוען און מיט יׂשראל

נער ֿפון ִגֿבעֹון הָאבן געהערט װָאס יהֹושוַע הָאט ױאון די בַאװ 3
 און זײ אױך הָאבן געטָאן מיט 4; געטָאן צו יריחו און צו ַעי

און זײ ; שטעלטאון זַײנען געגַאנגען און הָאבן זיך ֿפַאר, ליסטיקײט
און ָאּפגעניצטע , הָאבן גענומען ָאּפגעניצטע זעק ֿפַאר זײערע אײזלען

 און 5, און צעשּפָאלטענע און צונױֿפגעבונדענע װַײנלָאגלען
און , ָאּפגעטרָאגענע און ֿפַארלַאטעטע שיך אױף זײערע ֿפיס

און דָאס גַאנצע ברױט ֿפון זײער ; ָאּפגעטרָאגענע קלײדער אױף זיך
 און זײ זַײנען 6. ט אױף ברעקלעךנרונג איז געװען ֿפַארטריקצע

און הָאבן געזָאגט צו , געגַאנגען צו יהֹושוען אין לַאגער קײן ִגלָגל
ֿפון ַא װַײטן לַאנד זַײנען מיר : אים און צו די מענער ֿפון יׂשראל

  . און ַאצונד שליסט אונדז ַא בונד, געקומען

אֿפשר זיצסטו : ִויִח געזָאגט צו דעם הָאבן די מענער ֿפון יׂשראל 7
 הָאבן זײ געזָאגט 8 ?און װי קען איך דיר שליסן ַא בונד, צװישן אונדז
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: הָאט יהֹושוַע צו זײ געזָאגט. דַײנע קנעכט זַײנען מיר: צו יהֹושוען
הָאבן זײ צו אים  9 ?און ֿפון װַאנען קומט איר? װער זַײט איר

צוליב , נד זַײנען געקומען דַײנע קנעכטֿפון זײער ַא װַײטן לַא: געזָאגט
װָארום מיר הָאבן געהערט זַײן ; דעם נָאמען ֿפון יהוה דַײן גָאט

 און ַאלץ װָאס 10, און ַאלץ װָאס ער הָאט געטָאן אין ִמצַרִים, הערונג
ער הָאט געטָאן צו די צװײ מלכים ֿפון דעם ֶאמֹורי װָאס אױף יענער 

און צו עֹוג דעם מלך ֿפון , שבֹוןֶחלך ֿפון צו סיחון דעם מ, זַײט ַירדן
 הָאבן צו אונדז געזָאגט אונדזערע 11. בָשן װָאס אין ַעשָּתרֹות

נעמט : ַאזױ צו זָאגן, און ַאלע בַאװוינער ֿפון אונדזער לַאנד, עלטסטע
און איר זָאלט זָאגן , און גײט זײ ַאנטקעגן, מיט זיך צערונג אױֿפן װעג

. און ַאצונד שליסט אונדז ַא בונד;  זַײנען מיראַײערע קנעכט: צו זײ
 װַארעמערהײט הָאבן מיר זיך – דָאס דָאזיקע ברױט אונדזערס 12

אין דעם טָאג װָאס מיר , ֿפַארשּפַײזט דערמיט ֿפון אונדזערע הַײזער
און , און ַאצונד ָאט איז עס ֿפַארטריקנט, זַײנען ַארױס צו גײן צו אַײך

װָאס מיר הָאבן , ון די דָאזיקע װַײנלָאגלען א13. געװָארן ברעקלעך
, און ָאט זַײנען זײ צעשּפָאלטן געװָארן, זַײנען געװען נַײ, ָאנגעֿפילט

און די דָאזיקע קלײדער און שיך אונדזערע זַײנען ָאּפגעטרָאגן 
  . געװָארן ֿפון זײער ֿפיל װעג

מױל און גָאטס , און די מענער הָאבן גענומען ֿפון זײער צערונג 14
,  און יהֹושוַע הָאט געמַאכט שלום מיט זײ15. הָאבן זײ ניט געֿפרעגט

און די ֿפירשטן ֿפון דער . זײ צו לָאזן לעבן, און זײ געשלָאסן ַא בונד
  . עדה הָאבן זײ געשװָארן

און עס איז געװען צום ָסוף ֿפון דרַײ טעג נָאכדעם װי זײ הָאבן זײ  16
און ַאז , ערט ַאז זײ זַײנען נָאנט צו זײהָאבן זײ געה, געשלָאסן ַא בונד
און ,  און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געצױגן17. זײ זיצן צװישן זײ

און זײערע . זַײנען געקומען אין זײערע שטעט אױֿפן דריטן טָאג
. יָערים-און ִקרַית, און בֵארֹות, און ּכֿפיָרה, שטעט זַײנען געװען ִגֿבעֹון

װַײל די , ון יׂשראל הָאבן זײ ניט געשלָאגןָאבער די קינדער ֿפ 18
ֿפירשטן ֿפון דער עדה הָאבן זײ געשװָארן בַײ יהוה דעם גָאט ֿפון 

  . און די גַאנצע עדה הָאט געמורמלט אױף די ֿפירשטן. יׂשראל

מיר הָאבן זײ : הָאבן ַאלע ֿפירשטן געזָאגט צו דער גַאנצער עדה 19
און מיר טָארן זײ ַאצונד , יׂשראלגעשװָארן בַײ יהוה דעם גָאט ֿפון 

ּכדי אױף , און זײ לָאזן לעבן,  דָאס מוזן מיר זײ טָאן20 .ניט ָאנרירן
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אונדז זָאל ניט זַײן ַא צָארן ֿפון װעגן דער שֿבועה װָאס מיר הָאבן זײ 
זָאלן זײ :  און די ֿפירשטן הָאבן ָאנגעזָאגט װעגן זײ21. געשװָארן

עקער און װַאסערשעּפער צה געװָארן הָאלאון זײ זַײנען. בלַײבן לעבן
  . ַאזױ װי די ֿפירשטן הָאבן געהײסן װעגן זײ, ֿפַאר דער גַאנצער עדה

ַאזױ צו , און הָאט צו זײ גערעדט, און יהֹושוַע הָאט זײ גערוֿפן 22
מיר זַײנען : ַאזױ צו זָאגן, ֿפַאר װָאס הָאט איר אונדז גענַארט: זָאגן

 און ַאצונד 23 ?ען איר זיצט צװישן אונדזװ, זײער װַײט ֿפון אַײך
און עס זָאל ניט אױסגײן ֿפון אַײך ַא , זָאלט איר זַײן ֿפַארשָאלטן

עקער און װַאסערשעּפער ֿפַאר דעם הױז ֿפון מַײן צהקנעכט און הָאל
  . גָאט

װַײל דערצײלט : און הָאבן געזָאגט, הָאבן זײ געענטֿפערט יהֹושוען 24
דָאס װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט ,  דַײנע קנעכטאיז דערצײלט געװָארן

און צו , אַײך צו געבן דָאס גַאנצע לַאנד, בַאֿפױלן זַײן קנעכט משהן
און מיר הָאבן , נער ֿפון לַאנד ֿפון ֿפַאר אַײךױֿפַארטיליקן ַאלע בַאװ

דרום הָאבן מיר ; זײער מֹורא געקריגן ֿפַאר אונדזערע נֿפשות ֿפון אַײך
;  און ַאצונד ָאט זַײנען מיר אין דַײן הַאנט25. זיקע זַאךגעטָאן די דָא

, װי עס איז גוט און רעכטֿפַארטיק אין דַײנע אױגן צו טָאן מיט אונדז
  . טו

און הָאט זײ מציל געװען ֿפון , און ער הָאט מיט זײ ַאזױ געטָאן 26
 .און זײ הָאבן זײ ניט געהרגעט, דער הַאנט ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

עקער צהאון יהֹושוַע הָאט זײ געמַאכט אין יענעם טָאג ֿפַאר הָאל 27
און ֿפַאר דעם מזבח ֿפון , ֿפַאר דער עדה, און ֿפַאר װַאסערשעּפער

אין דעם ָארט װָאס ער װעט , ביז אױף הַײנטיקן טָאג, גָאט
  .ױסדערװײלןא

  

 הָאט ֶצֶדק דער מלך ֿפון ירוָשַלִים-װי ַאדֹוני,  און עס איז געװען1
; און הָאט זי ֿפַארװיסט, געהערט ַאז יהֹושוַע הָאט בַאצװּונגען ַעי

ַאזױ הָאט ער , ַאז ַאזױ װי ער הָאט געטָאן צו יריחו און צו איר מלך
און ַאז די בַאװוינער ֿפון ִגֿבעֹון הָאבן ; געטָאן צו ַעי און צו איר מלך
 הָאבן 2;  זײאון זַײנען געבליבן צװישן, געמַאכט שלום מיט יׂשראל

ַאזױ , װַײל ִגֿבעֹון איז געװען ַא גרױסע שטָאט, זײ זײער מֹורא געקריגן
סער ֿפון עאון װַײל זי איז געװען גר, שטעט-װי אײנע ֿפון די מלוכה
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ֶצֶדק - און ַאדֹוני3. און ַאלע אירע מענטשן זַײנען געװען גיבֹורים, ַעי
, ֿברֹוןֶחם דעם מלך ֿפון דער מלך ֿפון ירוָשַלִים הָאט געשיקט צו הֹוָה

, און צו ָיֿפיַע דעם מלך ֿפון ָלכיש, ְרָאם דעם מלך ֿפון ַירמותאון צו ִּפ
 קומט ַארױף צו 4 :ַאזױ צו זָאגן, און צו דֿביר דעם מלך ֿפון ֶעגלֹון

װַײל זי הָאט , און לָאמיר שלָאגן ִגֿבעֹון, און העלֿפט מיר, מיר
  . יט די קינדער ֿפון יׂשראלגעמַאכט שלום מיט יהֹושוען און מ

הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט און זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען די ֿפינף מלכים  5
דער מלך ֿפון , ֿברֹוןֶחך ֿפון מלדער , דער מלך ֿפון ירוָשַלִים, ֿפון ֶאמֹורי

זײ מיט ַאלע זײערע , דער מלך ֿפון ֶעגלֹון, דער מלך ֿפון ָלכיש, ַירמות
און מלחמה געהַאלטן ,  געלעגערט אױף ִגֿבעֹוןאון זײ הָאבן, מחנות

  . אױף איר

הָאבן די מענטשן ֿפון ִגֿבעֹון געשיקט צו יהֹושוען אין לַאגער קײן  6
זָאלסט ניט ָאּפלָאזן דַײנע הענט ֿפון דַײנע : ַאזױ צו זָאגן, ִגלָגל

און שטײ , און העלף אונדז, קום ַארױף צו אונדז אױף גיך; קנעכט
די בַאװוינער ֿפון דעם , ָארום ַאלע מלכים ֿפון ֶאמֹוריװ; אונדז בַײ
  . הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט אױף אונדז, געבערג

- ער און דָאס גַאנצע מלחמה, איז יהֹושוַע ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון ִגלָגל 7
 און גָאט הָאט 8 .און ַאלע העלדישע גיבֹורים, ֿפָאלק מיט אים

װָארום איך , מֹורא הָאבן ֿפַאר זײזָאלסט ניט : געזָאגט צו יהֹושוען
קײנער ֿפון זײ װעט ניט בַאשטײן ; הָאב זײ געגעבן אין דַײן הַאנט

די גַאנצע ; און יהֹושוַע איז געקומען אױף זײ ּפלוצים 9. ֿפַאר דיר
און גָאט הָאט זײ  10 .נַאכט איז ער ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון ִגלָגל

 געשלָאגן ַא גרױסן שלַאק און ער הָאט זײ; צעטומלט ֿפַאר יׂשראל
און הָאט זײ נָאכגעיָאגט אױף דעם װעג ֿפון דעם , אין ִגֿבעֹון

. און ביז ַמֵקָדה, און זײ געשלָאגן ביז ַעֵזָקה, ֹורֹוןח-ַארױֿפגַאנג ֿפון בית
װען זײ , ַאז זײ זַײנען געלָאֿפן ֿפַאר יׂשראל, און עס איז געװען 11

הָאט גָאט , ֹורֹוןח-נג ֿפון ביתזַײנען געװען אױף דעם ַארָאּפגַא
און זײ , ביז ַעֵזָקה, ַארָאּפגעװָארֿפן אױף זײ ֿפון הימל גרױסע שטײנער

מער זַײנען געװען די װָאס זַײנען געשטָארבן ֿפון . זַײנען געשטָארבן
װי די װָאס די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געהרגעט , די הָאגלשטײנער

  . מיטן שװערד
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 אין דעם טָאג װָאס – יהֹושוַע גערעדט צו גָאט דענצמָאל הָאט 12
 און –גָאט הָאט איבערגעגעבן דעם ֶאמֹורי צו די קינדער ֿפון יׂשראל 

  :ער הָאט געזָאגט ֿפַאר די אױגן ֿפון יׂשראל

  , שטײ שטיל אין ִגֿבעֹון, זון
  ! אין טָאל ֿפון ַאָילֹון, און לֿבנה

  , און די זון איז שטיל געשטַאנען 13
  ,  די לֿבנה הָאט זיך ָאּפגעשטעלטאון

  .ביז דָאס ֿפָאלק הָאט זיך נֹוקם געװען ָאן זַײנע ֿפַײנט

און די זון הָאט זיך . דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון ָיָשר
און הָאט זיך ניט געאַײלט , ָאּפגעשטעלט אין הַאלבן הימל
װי יענער איז ניט און ַאזַא טָאג  14. אונטערצוגײן ַארום ַא גַאנצן טָאג

  ַאז גָאט זָאל געהָארכן דעם ָקול , ֿפַאר אים ָאדער נָאך אים, געװען
  . װָארום גָאט הָאט מלחמה געהַאלטן ֿפַאר יׂשראל; ֿפון ַא מענטשן

און יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל מיט אים הָאבן זיך אומגעקערט אין  15
און , כים זַײנען ַאנטלָאֿפן און די דָאזיקע ֿפינף מל16. לַאגער קײן ִגלָגל

 איז ָאנגעזָאגט 17. הָאבן זיך בַאהַאלטן אין דער הײל אין ַמֵקָדה
די ֿפינף מלכים זַײנען געֿפונען : ַאזױ צו זָאגן, געװָארן יהֹושוען

:  הָאט יהֹושוַע געזָאגט18. געװָארן בַאהַאלטן אין דער הײל אין ַמֵקָדה
און שטעלט , ון דער הײלקַײקלט צו גרױסע שטײנער צום מױל ֿפ

 און איר זָאלט אַײך ניט 19. זײ צו היטן, לעבן איר מענטשן
און איר זָאלט שלָאגן זײערע , יָאגט נָאך אַײערע ֿפַײנט; ָאּפשטעלן

; איר זָאלט זײ ניט לָאזן ַארַײנקומען אין זײערע שטעט; הינטערשטע
  . װָארום יהוה אַײער גָאט הָאט זײ געגעבן אין אַײער הַאנט

ַאז יהֹושוַע און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זײ , און עס איז געװען 20
ביז זײ זַײנען ֿפַארלענדט , געענדיקט שלָאגן זײער ַא גרױסן שלַאק

זַײנען ַארַײן , און די געבליבענע װָאס זַײנען געבליבן ֿפון זײ, געװָארן
זיך  ַאזױ הָאט דָאס גַאנצע ֿפָאלק 21, אין די ֿפעסטונגשטעט

קײנער הָאט ; אומגעקערט אין לַאגער צו יהֹושוען קײן ַמֵקָדה בשלום
  . זַײן צונג ניט געשַארֿפט ַאקעגן עמיצן ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

און , עֿפנט אױף דָאס מױל ֿפון דער הײל: הָאט יהֹושוַע געזָאגט 22
  .ברענגט ַארױס צו מיר די דָאזיקע ֿפינף מלכים ֿפון דער הײל

און זײ הָאבן ַארױסגעברַאכט צו אים די ; הָאבן זײ ַאזױ געטָאן 23
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ך מלדעם , דעם מלך ֿפון ירוָשַלִים, דָאזיקע ֿפינף מלכים ֿפון דער הײל
דעם מלך ֿפון , דעם מלך ֿפון ָלכיש, דעם מלך ֿפון ַירמות, ֿברֹוןֶחֿפון 
זיקע װי זײ הָאבן ַארױסגעברַאכט די דָא, און עס איז געװען 24. ֶעגלֹון

ַאזױ הָאט יהֹושוַע גערוֿפן ַאלע מענער ֿפון , מלכים צו יהֹושוען
לַײט װָאס -און ער הָאט געזָאגט צו די ֿפירער ֿפון די מלחמה, יׂשראל

טוט ַארױף אַײערע ֿפיס אױף די , גענענט: זַײנען מיט אים געגַאנגען
און הָאבן , הָאבן זײ גענענט.  מלכיםעהעלדזער ֿפון די דָאזיק

 און יהֹושוַע הָאט 25. רױֿפגעטָאן זײערע ֿפיס אױף זײערע העלדזערַא
זַײט , איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן און ניט ַאנגסטן: צו זײ געזָאגט

װָארום ַאזױ װעט גָאט טָאן צו ַאלע אַײערע , שטַארק און ֿפעסט
 און יהֹושוַע הָאט זײ 26. ֿפַײנט װָאס איר הַאלט מלחמה מיט זײ

ף און זײ אױֿפגעהַאנגען אֿױ, און הָאט זײ געטײט, ָאגןדערנָאך געשל
  .און זײ זַײנען געהַאנגען אױף די בײמער ביזן ָאװנט; ֿפינף בײמער

הָאט יהֹושוַע ,  און עס איז געװען אין צַײט ֿפון זונאונטערגַאנג27
און זײ , און מע הָאט זײ ַארָאּפגענועמן ֿפון די בײמער, בַאֿפױלן

. װָאס זײ הָאבן זיך דָארטן בַאהַאלטן, ין דער הײלַארַײנגעװָארֿפן א
, און מע הָאט ַארױֿפגעטָאן גרױסע שטײנער אױֿפן מױל ֿפון דער הײל

  . װּו זײ ליגן ַאזש ביז אױף הַײנטיקן טָאג

און הָאט , און יהֹושוַע הָאט בַאצװּונגען ַמֵקָדה אין יענעם טָאג 28
ער הָאט ;  שװערדגעשלָאגן זי און איר מלך מיטן שַארף ֿפון
ער הָאט ניט געלָאזט ; ֿפַארװיסט זײ און ַאלע נֿפשות װָאס אין איר

ַאזױ װי ער , און ער הָאט געטָאן צום מלך ֿפון ַמֵקָדה. ַאן איבערבלַײב
  . הָאט געטָאן צום מלך ֿפון יריחו

און יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל מיט אים זַײנען ַאריבערגעגַאנגען  29
.  און ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט ִלֿבָנה30, ה קײן ִלֿבָנהֿפון ַמֵקָד

און גָאט הָאט אױך זי און איר מלך געגעבן אין דער הַאנט ֿפון 
מיט ַאלע , און ער הָאט זי געשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד; יׂשראל

. ער הָאט ניט געלָאזט אין איר ַאן איבערבלַײב; נֿפשות װָאס אין איר
ט געטָאן צו איר מלך ַאזױ װי ער הָאט געטָאן צום מלך און ער הָא
  . ֿפון יריחו

און יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל מיט אים זַײנען ַאריבערגעגַאנגען  31
און ער הָאט געלעגערט אױף איר און מלחמה , ֿפון ִלֿבָנה קײן ָלכיש
  און גָאט הָאט געגעבן ָלכיש אין דער הַאנט32 .געהַאלטן ַאקעגן איר
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און הָאט , און ער הָאט זי בַאצװּונגען אױֿפן צװײטן טָאג; ֿפון יׂשראל
; מיט ַאלע נֿפשות װָאס אין איר, זי געשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד

  . ַאזױ װי ַאלץ װָאס ער הָאט געטָאן צו ִלֿבָנה

דענצמָאל איז ַארױֿפגעקומען הֹוָרם דער מלך ֿפון ֶגֶזר צו העלֿפן  33
יהֹושוַע הָאט געשלָאגן אים און זַײן ֿפָאלק ביז ער הָאט און , ָלכיש

  . אים ניט געלָאזט ַאן איבערבלַײב

און יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל מיט אים זַײנען ַאריבערגעגַאנגען  34
ה חמאון מל, און זײ הָאבן געלעגערט אױף איר, ֿפון ָלכיש קײן ֶעגלֹון
, ַאצװּונגען אין יענעם טָאג און זײ הָאבן זי ב35. געהַאלטן אױף איר

און ַאלע נֿפשות װָאס ; און הָאבן זי געשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד
ַאזױ װי ַאלץ װָאס ער ; אין איר הָאט ער ֿפַארװיסט אין יענעם טָאג

  . הָאט געטָאן צו ָלכיש

און יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל מיט אים זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון  36
 און 37 .און זײ הָאבן מלחמה געהַאטלן אױף איר, ֿברֹוןֶחקײן ֶעגלֹון 

און הָאבן זי געשלָאגן מיטן שַארף ֿפון , זײ הָאבן זי בַאצװּונגען
און ַאלע נֿפשות װָאס , און ַאלע אירע שטעט, מיט איר מלך, שװערד
ַאזױ װי ַאלץ װָאס ער ; ער הָאט ניט געלָאזט ַאן איבערבלַײב; אין איר

און ער הָאט ֿפַארװיסט זי און ַאלע נֿפשות . ָאן צו ֶעגלֹוןהָאט געט
  . װָאס אין איר

און יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל מיט אים הָאבן זיך אומגעקערט קײן  38
 און ער הָאט 39. און ער הָאט מלחמה געהַאלטן אױף איר, דֿביר

זײ און זײ הָאבן ; און ַאלע אירע שטעט, בַאצװּונגען זי און איר מלך
און ֿפַארװיסט ַאלע נֿפשות װָאס , געשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד

ַאזױ װי ער הָאט . ער הָאט ניט געלָאזט ַאן איבערבלַײב; אין איר
ַאזױ ; עטָאן צו דֿביר און צו איר מלךגַאזױ הָאט ער , רוןֿבגעטָאן צו ח

  . װי ער הָאט אױך געטָאן צו ִלֿבָנה און צו איר מלך

און , דָאס געבערג, שוַע הָאט געשלָאגן דָאס גַאנצע לַאנדאון יהֹו 40
און ַאלע זײערע , און די ַארָאּפגַאנגען, און די נידערונג, דעם ָדרום

נַײערט װּו נָאר ַאן , ער הָאט ניט געלָאזט ַאן איבערבלַײב; מלכים
ַאזױ װי יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל הָאט , ָאטעם הָאט ער ֿפַארװיסט

ברֵנַע און ביז -  און יהֹושוַע הָאט זײ געשלָאגן ֿפון ָקֵדש41. בַאֿפױלן
 און ַאלע די 42. און ביז ִגֿבעֹון, און דָאס גַאנצע לַאנד גֹוֶשן, ַעָזה
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דָאזיקע מלכים און זײער לַאנד הָאט יהֹושוַע בַאצװּונגען אױף אײן 
ר װָארום יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל הָאט מלחמה געהַאלטן ֿפַא; מָאל

  . יׂשראל

און יהֹושוַע און גַאנץ יׂשראל מיט אים הָאבן זיך אומגעקערט אין  43
  .לַאגער קײן ִגלָגל

  

צֹור הָאט ָחװי ָיֿבין דער מלך ֿפון ,  און עס איז געװען1
ַאזױ הָאט ער געשיקט צו יֹוֿבֿב דעם מלך ֿפון , דערהערט

 און 2; ך ֿפון ַאכָשףאון צו דעם מל, און צו דעם מלך ֿפון ִשמרֹון, ָמדֹון
אין , און אױֿפן ּפלױן, אין דעם געבערג, די מלכים װָאס אין צֿפון צו

,  אין די געגנטן ֿפון דֹורןאו, און אין דער נידערונג, ָדרום ֿפון ִּכנרֹות
און צו דעם ,  צו דעם ּכַנֲעני אין מזרח און אין מערֿב3; אין מערֿב

און דעם יֿבוסי אין דעם , ִרזיאון דעם ּפ, און דעם ִחּתי, ֶאמֹורי
און זײ  4. ִוי אונטער חרמון אין לַאנד ִמצּפהִחאון דעם , געבערג

, ֿפיל ֿפָאלק, זײ און ַאלע זײערע מחנות מיט זײ, זַײנען ַארױסגעגַאנגען
און ֿפערד , טַאזױ װי דער זַאמד װָאס אױֿפן ברעג ֿפון ים אין ֿפילקײ

לע די דָאזיקע מלכים הָאבן זיך און ַא 5. און רַײטװעגן זײער ֿפיל
און הָאבן אין אײנעם געלַאגערט , און זַײנען געקומען, אַײנגעזַאמלט

  . מלחמה צו הַאלטן מיט יׂשראל, ערן ֿפון ֵמרֹוםסבַײ די װַא

, זָאלסט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר זײ: הָאט גָאט געזָאגט צו יהֹושוען 6
ײ ַאלע איבער דערשלָאגענע גיב איך ז, װָארום מָארגן ַארום דער צַײט

און זײערע רַײטװעגן , זײערע ֿפערד זָאלסטו אױסרַײסן. ֿפַאר יׂשראל
  . זָאלסטו ֿפַארברענען אין ֿפַײער

ֿפָאלק מיט אים זַײנען -און יהֹושוַע און דָאס גַאנצע מלחמה 7
און זײ זַײנען , געקומען אױף זײ ּפלוצים בַײ די װַאסערן ֿפון ֵמרֹום

 און גָאט הָאט זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון 8.  אױף זײָאנגעֿפַאלן
- און זײ נָאכגעיָאגט ביז גרױס, און זײ הָאבן זײ געשלָאגן, יׂשראל
; און ביז דעם טָאל ֿפון ִמצּפה צו מזרח, ַמִים-און ביז ִמׂשרֿפֹות, צידֹון

און  9. און זײ הָאבן זײ געשלָאגן ביז זײ ניט צו לָאזן ַאן איבערבלַײב
זײערע ; הֹושוַע הָאט צו זײ געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט אים ָאנגעזָאגטי

 הָאט ער, און זײערע רַײטװעגן, ֿפערד הָאט ער אױסגעריסן
  . ֿפַארברענט אין ֿפַײער
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און הָאט , און יהֹושוַע הָאט זיך אומגעקערט אין יענער צַײט 10
;  שװערדאון איר מלך הָאט ער געשלָאגן מיטן, צֹורָחבַאצװּונגען 

צֹור איז ֿפריער געװען דָאס הױּפט ֿפון ַאלע די דָאזיקע ָחװָארום 
 און זײ הָאבן דערשלָאגן ַאלע נֿפשות װָאס אין איר 11. קיניגרַײכן

עס איז ניט געבליבן קײן ;  ֿפַארװיסט–מיטן שַארף ֿפון שװערד 
ן  או12. צֹור הָאט ער ֿפַארברענט אין ֿפַײערָחאון ; לעבעדיקער ָאטעם

הָאט , און ַאלע זײערע מלכים, ַאלע שטעט ֿפון די דָאזיקע מלכים
 זײ –און זײ געשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד , יהֹושוַע בַאצװּונגען

  .ַאזױ װי משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט בַאֿפױלן, ֿפַארװיסט
,  ָאבער ַאלע שטעט װָאס זַײנען געשטַאנען אױף זײערע בערגלעך13

צֹור ַאלײן הָאט יהֹושוַע ָחז יבלו ;ראל ניט ֿפַארברענטזײ הָאט יׂש
און , און דעם גַאנצן זַאקרױב ֿפון די דָאזיקע שטעט 14. ֿפַארברענט
נָאר ַאלע ; הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל גערױבט ֿפַאר זיך, די בהמות

מענטשן הָאבן זײ געשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד ביז זײ הָאבן זײ 
  .זײ הָאבן ניט איבערגעלָאזט קײן לעבעדיקן ָאטעם; טֿפַארטיליק

ַאזױ הָאט משה ,  ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן זַײן קנעכט משהן15
ער הָאט ניט . און ַאזױ הָאט יהֹושוַע געטָאן, בַאֿפױלן יהֹושוען

 און 16. אױסגעלָאזט ַא זַאך ֿפון ַאלץ װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן
, דָאס געבערג, גענומען דָאס דָאזיקע גַאנצע לַאנדיהֹושוַע הָאט אַײנ

, און די נידערונג, און דָאס גַאנצע לַאנד גֹוֶשן, און דעם גַאנצן ָדרום
  ,און זַײן נידערונג, און דָאס געבערג ֿפון יׂשראל, און דעם ּפלױן

ָגד -און ביז בַעל, ֿפון דעם גלַאטן בַארג װָאס גײט ַארױף צו ֵׂשִעיר 17
און ַאלע זײערע מלכים ; אונטער בַארג חרמון, ל ֿפון לֿבנֹוןאין טָא

 ֿפיל טעג 18. און זײ געשלָאגן און זײ געטײט, הָאט ער בַאצװּונגען
 ניט 19. ה מיט ַאלע די דָאזיקע מלכיםחמהָאט יהֹושוַע געֿפירט מל

געװען ַא שטָאט װָאס הָאט געמַאכט שלום מיט די קינדער ֿפון 
ַאלץ הָאבן זײ ; ינער ֿפון ִגֿבעֹוןודי בַאװ, ִויִח ַאחוץ דער, יׂשראל

צו ,  װָארום עס איז געװען ֿפון גָאט20. החמאַײנגענועמן מיט מל
ַאז מע זָאל זײ , שטַארקן זײער הַארץ אױף מלחמה מיט יׂשראל

נַײערט ַאז מע , ּכדי זײ זָאל ניט זַײן קײן לַײטזעליקײט, ֿפַארװיסטן
  .  װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהןַאזױ, זָאל זײ ֿפַארטיליקן

און הָאט ֿפַארשניטן די , און יהֹושוַע איז געקומען אין יענער צַײט 21
און ֿפון גַאנצן , ֿפון ַעָנֿב, ֿפון דֿביר, ֿפון חֿברון, ַעָנקים ֿפון דעם געבערג

מיט זײערע ; און ֿפון גַאנצן געבערג ֿפון יׂשראל, געבערג ֿפון יהודה
 עס זַײנען ניט איבערגעבליבן 22. ֹושוַע ֿפַארװיסטשטעט הָאט זײ יה
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אין , נָאר אין ַעָזה; קײן ַעָנקים אין לַאנד ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל
 און יהֹושוַע הָאט 23. זַײנען זײ געבליבן, און אין ַאשדֹוד, ַגת

ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט גערעדט , אַײנגענומען דָאס גַאנצע לַאנד
ון יהֹושוַע הָאט עס געגעבן ֿפַאר ַא נחלה צו יׂשראל לױט א; צו משהן

  . זײערע אַײנטײלונגען נָאך זײערע שֿבטים

  . ֿפון מלחמהרוִיקאון דָאס לַאנד איז געװען 

  

 און דָאס זַײנען די מלכים ֿפון לַאנד װָאס די קינדער ֿפון 1
און געַארבט זײער לַאנד אױף יענער , יׂשראל הָאבן געשלָאגן

און דעם , ֿפון טָאל ַארנֹון ביז בַארג חרמון, צו זונאױֿפגַאנג, ט ַירדןזַײ
 סיחון דער מלך ֿפון ֶאמֹורי װָאס איז געזעסן 2 :גַאנצן ּפלױן צו מזרח

װָאס הָאט געװעלטיקט ֿפון ַערֹוֵער װָאס בַײם ברעג טָאל , שבֹוןֶחאין 
ן ביז דעם טַײך או, און איבער הַאלב ִגלָעד, ַארנֹון און אין מיטן טָאל

און איבער דעם ּפלױן  3, דעם געמַארק ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון, ַיבֹוק
, חַהֶמַל-דעם ַים, און ביז דעם ים ֿפון ּפלױן, צו מזרח, ביזן ים ִּכנרֹות

אונטער די , און אין ָדרום; ישימֹות-אױֿפן װעג צו בית, צו מזרח
מַארק ֿפון עֹוג דעם מלך ֿפון  און דער גע4. ַארָאּפגַאנגען ֿפון ּפסָגה

, װָאס איז געזעסן אין ַעשָּתרֹות, ֿפון דעם רעשט ֿפון די רֿפאים, בָשן
און ,  און הָאט געװעלטיקט איבער בַארג חרמון5 ,און אין ֶאדֶרִעי
ביז דעם געמַארק ֿפון דעם , און איבער גַאנץ בָשן, איבער ַסלָכה

 דעם געמַארק ֿפון –, ַאלב ִגלָעדאון איבער ה, און דעם ַמֲעָכתי, גשורי
און די ,  משה דער קנעכט ֿפון גָאט6. שבֹוןֶחסיחון דעם מלך ֿפון 
און משה דער קנעכט ֿפון , הָאבן זײ געשלָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל

, און צו די ָגדים, גָאט הָאט עס געגעבן ֿפַאר ַאן ַארב צו די ראוֿבנים
  . און צום הַאלבן שֿבט מנשה

 דָאס זַײנען די מלכים ֿפון לַאנד װָאס יהֹושוַע און די קינדער און 7
ָגד -ֿפון בַעל, ֿפון יׂשראל הָאבן געשלָאגן אױף דער זַײט ַירדן צו מערֿב

און ביז דעם גלַאטן בַארג װָאס גײט ַארױף צו , אין טָאל ֿפון לֿבנֹון
ֿפַאר ַאן און יהֹושוַע הָאט עס געגעבן די שֿבטים ֿפון יׂשראל ; ֵׂשִעיר

און אין דער , אין דעם געבערג 8; ַארב לױט זײערע אַײנטײלונגען
און אין , און אױף די ַארָאּפגַאנגען, און אין דעם ּפלױן, נידערונג
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, און דער ּכַנֲעני, דער ֶאמֹורי, דער ִחּתי; און אין דעם ָדרום, מדבר
  .און דער יֿבוסי, ִויִחדער , דער ּפִרזי

; אײנער   ,יחודער מלך ֿפון יר 9
  ;אײנער  , ֵאל-דער מלך ֿפון ַעי װָאס לעבן בית

  ;אײנער  , דער מלך ֿפון ירוָשַלִים 10
  ; אײנער   ,ֿברֹוןֶחדער מלך ֿפון 

  ; אײנער   ,ון ַירמותך ֿפדער מל 11
  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ָלכיש

  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ֶעגלֹון 12
  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ֶגֶזר

  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון דֿביר 13
  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ֶגֶדר

  ; אײנער   ,רָמהָחדער מלך ֿפון  14
  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ַעָרד

  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ִלֿבָנה 15
  ; אײנער   ,ון ַעדוָלםך ֿפדער מל

  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ַמֵקָדה 16
  ; אײנער   ,ֵאל-דער מלך ֿפון בית

  ; אײנער   ,ַח מלך ֿפון ַּתּפודער 17
  ; אײנער   ,ֿפרֵחדער מלך ֿפון 

  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ַאֿפק 18
  ; אײנער   ,דער מלך איבערן ָשרֹון

  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ָמדֹון 19
  ; אײנער   ,צֹורָחדער מלך ֿפון 

  ; אײנער   ,מרֹון-דער מלך ֿפון ִשמרֹון 20
  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ַאכָשף

  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ַּתֲעָנך 21
  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון מִגדֹו

  ; אײנער  ,דער מלך ֿפון ֶקֶדש 22
  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון ָיקְנָעם אין ַּכרֶמל

  ; אײנער   ,אין דער געגנט ֿפון דֹור, דער מלך ֿפון דֹור 23
  ; אײנער   ,דער מלך ֿפון גֹוִים אין ִגלָגל

  ; אײנער   ,ָצהער מלך ֿפון ִּתר ד24
  .אײן און דרַײסיק, ַאלע מלכים
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און גָאט הָאט צו ;  און יהֹושוַע איז געװָארן ַאלט און בַאטָאגט1יג
און ֿפון לַאנד איז , דו ביסט ַאלט און בַאטָאגט: אים געזָאגט

 דָאס איז דָאס לַאנד װָאס איז 2. נָאך געבליבן זײער ֿפיל אַײנצונעמען
  ,און דער גַאנצער גשורי, נטן ֿפון די ּפִלשּתיםַאלע געג: נָאך געבליבן

און ביז דעם געמַארק ֿפון ֶעקרֹון , ֹור װָאס ֿפַאר ִמצַרִיםח ֿפון דעם שי3
די ֿפינף ֿפירשטן ֿפון די ; װָאס װערט גערעכנט צום ּכַנֲעני, צו צֿפון
דער , דער ַאשקלֹונער, און דער ַאשדֹודער, דער ַעָזהער, ּפִלשּתים
דָאס גַאנצע לַאנד ; אין ָדרום 4 און די ַעִוים; ון דער ֶעקרֹונערא, ַגתער

בזי דעם , ביז ַאֿפק, און מָעָרה װָאס געהערט צו די צידֹונים, ֿפון ּכַנֲעני
און דער גַאנצער ,  און דָאס לַאנד ֿפון ִגֿבלי5 ;געמַארק ֿפון ֶאמֹורי

ז מע יב, חרמוןָגד אונטער בַארג -ֿפון בַעל, לֿבנֹון צו זונאױֿפגַאנג
ֿפון לֿבנֹון ביז , ַאלע בַאװוינער ֿפון דעם געבערג 6 ;ָמתַחקומט קײן 
איך װעל זײ ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר די . ַאלע צידֹונים, ַמִים- ִמׂשרֿפֹות

, נָאר װַארף דו עס אױס צו יׂשראל ֿפַאר ַא נחלה; קינדער ֿפון יׂשראל
צונד צעטײל דָאס דָאזיקע  און ַא7. ַאזױ װי איך הָאב דיר בַאֿפױלן
  .און דעם הַאלבן שֿבט מנשה, ן שֿבטיםלַאנד ֿפַאר ַא נחלה צו די נַײ

װָאס ,  מיט אים הָאבן די ראוֿבנים און די ָגדים געקריגן זײער נחלה8
אױף יענער זַײט ַירדן צו מזרח ַאזױ װי משה , משה הָאט זײ געגעבן

ן ַערֹוֵער װָאס בַײם ברעג  ֿפו9 :דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט זײ געגעבן
און דָאס גַאנצע , און די שטָאט װָאס אין מיטן טָאל, טָאל ַארנֹון
 און ַאלע שטעט ֿפון סיחון דעם מלך 10; ֵמידֿבָא ביז דיֿבֹון, ֿפלַאכלַאנד
ביז דעם געמַארק ֿפון די , שבֹוןֶחװָאס הָאט געקיניגט אין , ֿפון ֶאמֹורי

, און דעם געמַארק ֿפון דעם גשורי,  ִגלָעד און11; קינדער ֿפון ַעמֹון
  ;און גַאנץ בָשן ביז ַסלָכה, און גַאנץ בַארג חרמון, און דעם ַמֲעָכתי

װָאס הָאט געקיניגט אין ,  דָאס גַאנצע קיניגרַײך ֿפון עֹוגן אין בָשן12
 ער איז איבערגעבליבן ֿפון דעם רעשט ֿפון –ַעשָּתרֹות און אין ֶאדֶרִעי 

. און הָאט זײ ֿפַארטריבן,  װָארום משה הָאט זײ געשלָאגן– די רֿפאים
ָאבער די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן ניט ֿפַארטריבן דעם גשורי און  13

און גשור און ַמֲעָכת זַײנען געבליבן זיצן צװישן יׂשראל ; דעם ַמֲעָכתי
  . ביז אױף הַײנטיקן טָאג

די ; קײן נחלהנָאר דעם שֿבט ֵלִוי הָאט ער ניט געגעבן  14
ַאזױ , דָאס איז זַײן נחלה, ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

  . װי ער הָאט צו אים גערעדט
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און משה הָאט געגעבן דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ראוֿבן לױט  15
 און זײער געמַארק איז געװען ֿפון ַערֹוֵער װָאס 16. זײערע משּפחות

און דָאס , און די שטָאט װָאס אין מיטן טָאל, רנֹוןבַײם ברעג טָאל ַא
שבֹון און ַאלע אירע שטעט װָאס ֶח 17; גַאנצע ֿפלַאכלַאנד ביז ֵמידֿבָא

און ; ְמעֹון-בַעל- און בית18, בַעל-און במֹות, דיֿבֹון, אױֿפן ֿפלַאכלַאנד
- און ֶצֶרת,און ִׂשֿבָמה, און ִקרָיַתִים 19 ;און ֵמיֿפַעת, און קֵדמֹות, ַיהָצה
און די ַארָאּפגַאנגען ֿפון , ּפעֹור-און בית 20; ר אױֿפן טָאלבַארגַחַש

און , און ַאלע שטעט ֿפון דעם ֿפלַאכלַאנד 21 ;ישימֹות-און בית, ּפסָגה
װָאס הָאט , דָאס גַאנצע קיניגרַײך ֿפון סיחון דעם מלך ֿפון ֶאמֹורי

לָאגן מיט די װָאס משה הָאט אים געש, שבֹוןֶחגעקיניגט אין 
די , און ֶרֿבע, ורחאון , און צור, און ֶרֶקם, ַאִוי, הױּפטלַײט ֿפון ִמדָין
 אױך בלָעם דעם זון 22. בַאװוינער ֿפון לַאנד, ֿפירשטן ֿפון סיחונען

הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל געהרגעט , דעם װָארזָאגער, ֿפון בעֹורן
ון דער געמַארק ֿפון  א23. מיטן שװערד צװישן זײערע דערשלָאגענע

  . די קינדער ֿפון ראוֿבן איז געװען דער ַירדן מיטן ברעג

די , דָאס איז די נחלה ֿפון די קינדער ֿפון ראוֿבן לױט זײערע משּפחות
  . שטעט מיט זײערע דערֿפער

לױט , די קינדער ֿפון ָגד, און משה הָאט געגעבן דעם שֿבט ָגד 24
און ַאלע , ַארק איז געװען ַיְעֵזר און זײער געמ25. זײערע משּפחות
ביז , און ַא העלֿפט לַאנד ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון, שטעט ֿפון ִגלָעד

און , ִמצּפה-שבֹון ביז ָרַמתֶחאון ֿפון  26 ;ַערֹוֵער װָאס ֿפַאר ַרבה
,  און אין טָאל27; ַנִים ביז דעם געמַארק ֿפון ִלדֿברחאון ֿפון ַמ, בטֹונים
דער רעשט ֿפון דעם , און ָצֿפֹון, און סוּכֹות, ִנמָרה-ון ביתא, ָהָרם-בית

ביז , דער ַירדן מיטן ברעג, שבֹוןֶחקיניגרַײך ֿפון סיחון דעם מלך ֿפון 
  . אױף יענער זַײט ַירדן צו מזרח, עק ים ִּכֶנֶרת

די , דָאס איז די נחלה ֿפון די קינדער ֿפון ָגד לױט זײערע משּפחות 28
  . ערֿפערשטעט מיט זײערע ד

און עס איז ; און משה הָאט געגעבן צום הַאלבן שֿבט מנשה 29
געװען ֿפַאר דעם הַאלבן שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון מנשה לױט זײערע 

, גַאנץ בָשן, ַנִיםח און זײער געמַארק איז געװען ֿפון ַמ30 .משּפחות
ערֿפער ד”און ַאלע , דָאס גַאנצע קיניגרַײך ֿפון עֹוג דעם מלך ֿפון בָשן

און ,  און הַאלב ִגלָעד31; זעכציק שטעט,  װָאס אין בָשן“ֿפון ָיאיר
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, די שטעט ֿפון דעם קיניגרַײך ֿפון עֹוגן אין בָשן, און ֶאדֶרִעי, ַעשָּתרֹות
 ֿפַאר ַא –זַײנען געװען ֿפַאר די קינדער ֿפון ָמכיר דעם זון ֿפון מנשהן 

  . ערע משּפחותלױט זײ, העלֿפט ֿפון די קינדער ֿפון ָמכיר

דָאס איז װָאס משה הָאט געמַאכט ַארבן אין די ּפלױנען ֿפון  32
 ָאבער דעם שֿבט 33 .צו מזרח, בַײ יריחו, ֿפון יענער זַײט ַירדן, מֹוָאֿב

ער , יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל; ֵלִוי הָאט משה ניט געגעבן קײן נחלה
  .ָאט צו זײ גערעדטהַאזױ װי ער , איז זַײן נחלה

  

 און דָאס איז װָאס די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געַארבט אין 1
, און יהֹושוַע דער זון ֿפון נון, װָאס ֶאלָעָזר דער ּכֹהן, לַאנד ּכַנַען

און די הוּפטלַײט ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די שֿבטים ֿפון די קינדער 
ון זײער  לױט דעם גֹורל ֿפ2, הָאבן זײ געמַאכט ַארבן, ֿפון יׂשראל

ן שֿבטים ֿפַאר די נַײ, ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן דורך משהן, נחלה
ָארום די נחלה ֿפון די צװײ שֿבטים און  װ3 –. און דעם הַאלבן שֿבט

נָאר די ; דעם הַאלבן שֿבט הָאט משה געגעבן ֿפון יענער זַײט ַירדן
ינדער  װַײל די ק4. לִוִיים הָאט ער ניט געגעבן קײן נחלה צװישן זײ

און די לִוִיים ; מנשה און אֿפרים, ֿפון יֹוסף זַײנען געװען צװײ שֿבטים
ינען ונָאר שטעט צום װ, הָאט מען ניט געגעבן קײן חלק אין לַאנד

  –. מיט זײערע ֿפרַײע ּפלעצער ֿפַאר זײערע ֿפי און ֿפַאר זײער הָאב
ון יׂשראל ַאזױ הָאבן די קינדער ֿפ,  ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן5

  . און זײ הָאבן צעטײלט דָאס לַאנד; געטָאן

און , און די קינדער ֿפון יהודה הָאבן גענענט צו יהֹושוען אין ִגלָגל 6
דו װײסט : הָאט צו אים געזָאגט, דער קִנזי, ָּכֵלֿב דער זון ֿפון יֿפוֶנהן

דָאס װָארט װָאס גָאט הָאט גערעדט צו משה דעם געטלעכן מַאן 
 ֿפערציק יָאר ַאלט בין איך 7. ברֵנַע-און װעגן דיר אין ָקֵדשװעגן מיר 

- װען משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט מיך געשיקט ֿפון ָקֵדש, געװען
און איך הָאב אים געברַאכט ַאן , ברֵנַע אױסצוקוקן דָאס לַאנד

װָאס זַײנען ,  און מַײנע ברידער8. ענטֿפער ַאזױ װי אין מַײן הַארצן
הָאבן געמַאכט צעגײן דָאס הַארץ ֿפון , נגען מיט מירַארױֿפגעגַא

 און 9. ָאבער איך בין געגַאנגען געטרַײ נָאך יהוה מַײן גָאט, ֿפָאלק
אױב דָאס לַאנד : ַאזױ צו זָאגן, משה הָאט געשװָארן אין יענעם טָאג
װעט ניט זַײן ֿפַאר ַא נחלה צו , װָאס דַײן ֿפוס הָאט דערױף געטרעטן
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טו

װַײל דו ביסט געגַאנגען ! דַײנע קינדער אױף אײביקדיר און צו 
גָאט הָאט מיך געלָאזט ,  און ַאצונד זע10. געטרַײ נָאך יהוה מַײן גָאט

שױן ֿפינף און ֿפערציק יָאר ֿפון זינט ; ַאזױ װי ער הָאט גערעדט, לעבן
װען יׂשראל איז , גָאט הָאט גערעדט דָאס דָאזיקע װָארט צו משהן

און ַאצונד ָאט בין איך הַײנט ַא מַאן ֿפון ֿפינף ; מדברגעגַאנגען אין 
װי אין דעם ,  איך בין נָאך הַײנט ַאזױ שטַארק11. און ַאכציק יָאר

ַאזױ , ַאזױ װי מַײן ּכוח דענצמָאל; טָאג װָאס משה הָאט מיך געשיקט
. און ֿפַאר ַארױסגײן און ַארַײנגײן,  ַאצונד ֿפַאר מלחמהּכוחאיז מַײן 

 גיב מיר ַאצונד דעם דָאזיקן בַארג װָאס גָאט הָאט צוגעזָאגט  דרום12
ַאז , װָארום דו הָאסט געהערט אין יענעם טָאג; אין יענעם טָאג

אֿפשר ; און גרױסע בַאֿפעסטיקטע שטעט, דָארטן זַײנען דָא ַעָנקים
ַאזױ װי גָאט , און איך װעל זײ ֿפַארטרַײבן, װעט גָאט זַײן מיט מיר

   .הָאט גערעדט

ֿברֹון צו ָּכֵלֿב חאון ער הָאט געגעבן , הָאט אים יהֹושוַע געבענטשט 13
 דרום איז חֿברון געװָארן ָּכֵלֿב 14. דעם זון ֿפון יֿפוֶנהן ֿפַאר ַא נחלה

; ֿפַאר ַא נחלה ביז אױף הַײנטיקן טָאג, דעם קִנזי, דעם זון ֿפון יֿפוֶנהן
און  15.  גָאט ֿפון יׂשראלװַײל ער איז געגַאנגען געטרַײ נָאך יהוה דעם

ער איז ; דער נָאמען ֿפון חֿברון איז ֿפריער געװען די שטָאט ֿפון ַארבע
  . געװען דער גרעסטער מענטש צװישן די ַעָנקים

  . ֿפון מלחמהרוִיקאון דָאס לַאנד איז געװען 

  

 און דער גֹורל ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון יהודה 1
 איז געװען ביז דעם געמַארק ֿפון לױט זײערע משּפחות

 און דער געמַארק ֿפון 2. אין עק ָדרום, דעם מדבר ִצן צו ָדרום, ֶאדֹום
צונג װָאס קערט -ֿפון דער ים, חַהֶמַל-ָדרום איז זײ געװען ֿפון עק ַים

 און ער איז ַארױסגעגַאנגען צו ָדרום ֿפון דעם 3. זיך צו ָדרום
און ַארױף צו ָדרום , ן איז ַאריבער קײן ִצןאו, ַארױֿפגַאנג ֿפון ַעקַרבים

און זיך , און ַארױף קײן ַאָדר, און איז ַאריבער ֶחצרֹון, ברֵנַע-ֿפון ָקֵדש
און איז ,  און ער איז ַאריבער צו ַעצמֹון4 .אױסגעדרײט צו ַקרַקע

און דער אױסלָאז ֿפון דעם געמַארק איז ; ַארױס בַײם טַײך ֿפון ִמצַרִים
 און 5. דָאס זָאל אַײך זַײן דער געמַארק ֿפון ָדרום; יםגעװען בַײם 

און דער ;  ביז צום עק ַירדןחַהֶמֵל-דער ַים, דער געמַארק צו מזרח
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 און דער 6. צונג בַײם עק ַירדן-ֿפון דער ים, זַײט-געמַארק צו צֿפון
און איז ַאריבער צו צֿפון , גָלהָח-געמַארק איז ַארױֿפגעגַאנגען צו בית

און דער געמַארק איז ַארױֿפגעגַאנגען צו דעם שטײן ; ַעָרֿבה-יתֿפון ב
 און דער געמַארק איז ַארױֿפגעגַאנגען 7. ֿפון בֹוַהן דעם זון ֿפון ראוֿבן

צו קײן -און הָאט זיך געקערט צֿפון, ֿביר ֿפון דעם טָאל ָעכֹורדקײן 
צו ֿפון -װָאס ָדרום, װָאס ַאקעגן דעם אױֿפגַאנג ֿפון ַאדֹומים, ִגלָגל

-און דער געמַארק איז ַאריבער צו די װַאסערן ֿפון ֵעין; דעם טַײך
 און דער געמַארק 8. רֹוֵגל-און זַײן אױסלָאז איז געװען בַײ ֵעין, ֶשֶמש

ִהנֹום צום רוקן ֿפון דעם -איז ַארױֿפגעגַאנגען מיט דעם טָאל ֿפון בן
ַארק איז און דער געמ; דָאס איז ירוָשַלִים, יֿבוסי ֿפון ָדרום

ַארױֿפגעגַאנגען צום שּפיץ בַארג װָאס ֿפַאר דעם טָאל ֿפון ִהנֹום צו 
 און דער 9. װָאס אין עק ֿפון דעם טָאל רֿפאים צו צֿפון, מערֿב

געמַארק הָאט זיך געצױגן ֿפון שּפיץ בַארג צו דעם קװַאל ֿפון די 
; רג ֶעֿפרֹוןאון איז ַארױס צו די שטעט ֿפון בַא, ַחװַאסערן ֿפון ֶנֿפּתֹו

. יָערים-דָאס איז ִקרַית, און דער געמַארק הָאט זיך געצױגן ביז בֲעָלה
צום , און דער געמַארק הָאט זיך אױסגעדרײט ֿפון בֲעָלה צו מערֿב 10

און איז ַאריבער צו דעם רוקן ֿפון בַארג יָערים אין צֿפון , בַארג ֵׂשִעיר
און איז , ֶשֶמש-נידערט צו בית און הָאט ַארָאּפגע– דָאס איז ּכָסלֹון –

 און דער געמַארק איז ַאריבערגעגַאנגען צו דעם 11. ַאריבער ִּתמָנה
און דער געמַארק הָאט זיך געצױגן קײן ; רוקן ֿפון ֶעקרֹון צו צֿפון

און ַארױסגעגַאנגען צו , און איז ַאריבער צום בַארג ֿפון בֲעָלה, ִשּכרֹון
  .ון דעם געמַארק איז געװען בַײם יםאון דער אױסלָאז ֿפ; ַיֿבְנֵאל

. ַהָגדול מיטן ברעג- און דער געמַארק ֿפון מערֿב איז געװען דער ַים12
לױט , רונד ַארום, דָאס איז דער געמַארק ֿפון די קינדער ֿפון יהודה

  . זײערע משּפחות

און ָּכֵלֿב דעם זון ֿפון יֿפוֶנהן הָאט ער געגעבן ַא חלק צװישן די  13
די שטָאט ֿפון ,  ֿפון יהודה לױט דעם מױל ֿפון גָאט צו יהֹושועןקינדער
און ָּכֵלֿב הָאט  14 .ֿברֹוןֶח דָאס איז –דעם ֿפָאטער ֿפון ַעָנק , ַארבע

און , יָמןחאון ַא, ֵשַשי, ֿפַארטריבן ֿפון דָארטן די דרַײ זין ֿפון ַעָנק
גַאנגען ֿפון דָארטן  און ער איז ַארױֿפגע15. די קינדער ֿפון ַעָנק, ַּתלַמי

און דער נָאמען ֿפון דֿביר איז ֿפריער ; נער ֿפון דֿביריצו די בַאװו
װער עס װעט שלָאגן :  און ָּכֵלֿב הָאט געזָאגט16. ֵסֿפר-געװען ִקרַית

װעל איך אים געבן מַײן טָאכטער , און װעט זי בַאצװינגען, ֵסֿפר-ִקרַית
, ָּכֵלֿבס ברודער, ל דער זון ֿפון קַנז הָאט ָעתניֵא17. ַעכָסהן ֿפַאר ַא װַײב

און ער הָאט אים געגעבן זַײן טָאכטער ַעכָסהן ֿפַאר ַא , זי בַאצװּונגען
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הָאט זי אים , ַאז זי איז ָאנגעקומען,  און עס איז געװען18. װַײב
און װי זי הָאט זיך . ָאנגערעדט צו בעטן ֿפון איר ֿפָאטער ַא ֿפעלד

װָאס איז : ַאזױ הָאט ָּכֵלֿב צו איר געזָאגט, זלַארָאּפגעלָאזט ֿפון אײ
װָארום אין ַא טרוקענעם ; גיב מיר ַא מּתנה: הָאט זי געזָאגט 19 ?דיר

דרום זָאלסטו מיר געבן קװַאלן ; לַאנד הָאסטו מיך אױסגעגעבן
הָאט ער איר געגעבן די אױבערשטע קװַאלן און די . װַאסער

  . אונטערשטע קװַאלן

 נחלה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון יהודה לױט דָאס איז די 20
  . זײערע משּפחות

, און די שטעט אין עק ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון יהודה 21
, און ֵעֶדר, זַײנען געװען ַקֿבְצֵאל, צום געמַארק ֿפון ֶאדֹום אין ָדרום

און , ון ֶקֶדשא 23; הָדאון ַעדָע, און דימֹוָנה,  און קיָנה22; און ָיגור
, ַדָּתהַח, צֹורָח און 25; און בָעלֹות, און ֶטֶלם,  זיף24; און ִיתָנן, צֹורָח

  ;און מֹוָלָדה, און שָמע, ַאָמם 26 ;צֹורָחדָאס איז , ֶחצרֹון-און קריֹות
און , שוָעל-ַזרַחאון  28 ;ּפֶלט-און בית, שמֹוןֶחאון , ַגָדה-ַצרַח און 27

און  30 ;און ֶעֶצם, און ִעִיים, בֲעָלה 29; תָיהאון ביזיֹו, ֶשֿבע- בֵאר
און , און ַמדַמָנה,  און ציקַלג31 ;רָמהָחאון , און ּכסיל, ֶאלּתֹוַלד
ַאלע שטעט . און ִרמֹון, און ַעִין, יםחאון ִשל, און לֿבאֹות 32 ;ַסנַסָנה

  . מיט זײערע דערֿפער, ן און צװַאנציקנַײ

, ַח און ָזנֹו34 ;און ַאשָנה, און ָצרָעה, ֶאשָּתאֹול: אין דער נידערונג 33
  , און ַעדֹוָלם, ַירמות 35 ;און ֵעיָנם, ַחַּתּפו, ַגנים-און ֵעין

און , און גֵדָרה, און ַעדיַתִים, און ַשֲעַרִים 36 ;ֵזָקהַעאון , כהׂשֹו
  . ֿפערצן שטעט מיט זײערע דערֿפער. גֵדרֹוַתִים

און , און ִמצּפה,  און ִדלָען38 ;דָג-און ִמגַדל, ָדָשהַחאון , צָנן 37
און , ָמסחאון ַל,  און ַּכֿבֹון40; און ֶעגלֹון, און בצַקת,  ָלכיש39; ָיקְתֵאל
זעכצן שטעט . און ַמֵקָדה, און ַנֲעָמה, ָדגֹון-בית,  און גֵדרֹות41; ִּכתליש

  . מיט זײערע דערֿפער

  ;און נציֿב, און ַאשָנה, ח און ִיֿפָּת43; און ָעָשן, און ֶעֶתר, ִלֿבָנה 42
נַײן שטעט מיט זײערע . און ָמֵראָשה, און ַאכזיֿב,  און קִעיָלה44

  . דערֿפער
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טז

 ֿפון ֶעקרֹון 46; ֶעקרֹון מיט אירע טעכטערשטעט און אירע דערֿפער 45
  . מיט זײערע דערֿפער, ַאלע װָאס לעבן ַאשדֹוד, ביז צום ים

אירע , ַעָזה; ערֿפעראון אירע ד, אירע טעכטערשטעט, ַאשדֹוד 47
און , ביז דעם טַײך ֿפון ִמצַרִים; און אירע דערֿפער, טעכטערשטעט

  . ַהָגדול מיטן ברעג-דעם ַים

,  און ַדָנה49; האון ׂשֹוכ, און ַיּתיר, ָשמיר: און אין דעם געבערג 48
 ;און ָענים, און ֶאשתמֹה, און ַעָנֿב 50 ;רידָאס איז דֿב, ַסָנה-און ִקרַית

  . עלף שטעט מיט זײערע דערֿפער. און גילֹה, לןחואון , ן גֹוֶשן או51

און , ַחַּתּפו-און בית, םיאון ָינ 53 ;און ֶאשָען, און דוָמה, ַאָרֿב 52
 און –ֿברֹון ֶח דָאס איז –ַארבע -און ִקרַית, ומָטהח און 54 ;ַאֿפָקה
  . נַײן שטעט מיט זײערע דערֿפער. ציער

און , און ָיקְדָעם,  און ִיזְרֶעאל56 ;ָטהואון י,  זיףאון, ַּכרֶמל, ָמעֹון 55
  . צען שטעט מיט זײערע דערֿפער. און ִּתמָנה, ִגֿבָעה,  ַקִין57 ;ַחָזנֹו

און , ַענֹות-און בית,  און ַמֲעָרת59 ;און גדֹור, צור-בית, ולחל ַח58
  . זעקס שטעט מיט זײערע דערֿפער. ָאלּתקֹון

צװײ שטעט מיט . ַרבהה און –יָערים - ִקרַית דָאס איז–בַעל -ִקרַית 60
  . זײערע דערֿפער

און די ,  און ִנֿבָשן62 ;און סָכָכה, ִמדין, ַעָרֿבה-בית: אין מדבר 61
  . זעקס שטעט מיט זײערע דערֿפער. ֶגדי-און ֵעין, זַאלצשטָאט

הָאבן די קינדער , זײ, די בַאװוינער ֿפון ירוָשַלִים, ָאבער דעם יֿבוסי 63
און דער יֿבוסי איז געבליבן זיצן , ן יׂשראל ניט געקענט ֿפַארטרַײבןֿפו

  .מיט די קינדער ֿפון יהודה אין ירוָשַלִים ביז אױף הַײנטיקן טָאג

  

 און דער גֹורל ֿפון די קינדער ֿפון יֹוסף איז ַארױסגעגַאנגען 1
, קײן מזרח, צו די װַאסערן ֿפון יריחו, ֿפון ַירדן בַײ יריחו

. ֵאל-צו בית, ײענדיק ֿפון יריחו צום מדבר איבער דעם געבערגַארױֿפג
און איז ַאריבער צום , לוז-ֵאל- און ער איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון בית2

 און ער הָאט ַארָאּפגענידערט צו 3. ַעָטרֹות, געמַארק ֿפון דעם ַארּכי
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יז

ביז דעם געמַארק ֿפון דער , צום געמַארק ֿפון דעם ַיֿפֵלטי, מערֿב
און זַײן אױסלָאז איז געװען ;  ֶגֶזרזאון בי, ֹורֹוןח-נטערשטער ביתאו

  . בַײם ים

הָאבן געקריגן זײער , מנשה און אֿפרים, און די קינדער ֿפון יֹוסף 4
 און דָאס איז געװען דער געמַארק ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים 5. נחלה

ח איז דער געמַארק ֿפון זײער נחלה צו מזר: לױט זײערע משּפחות
 און דער 6. ֹורֹוןח-ביז דער אױבערשטער בית, ַאָדר-געװען ַעטרֹות

און , מיט ִמכמָתת ֿפון צֿפון, געמַארק איז ַארױסגעגַאנגען צו מערֿב
און , שילֹו-צו ַּתֲאַנת, דער געמַארק הָאט זיך אױסגעדרײט צו מזרח

ט  און ער הָא7. ַחצו ָינֹו, איז עס ֿפַארבַײגעגַאנגען ֿפון מזרח
און הָאט זיך , און קײן ַנֲעָרה,  קײן ַעָטרֹותַחַארָאּפגענידערט ֿפון ָינֹו
 ַח ֿפון ַּתּפו8. און זיך אױסגעלָאזט בַײם ַירדן, ָאנגעשטױסן ָאן יריחו

און זַײן , צום טַײך ָקָנה, איז דער געמַארק געגַאנגען צו מערֿב
ם שֿבט ֿפון די דָאס איז די נחלה ֿפון דע. אױסלָאז איז געװען בַײם ים

 דערצו די שטעט װָאס 9 ;קינדער ֿפון אֿפרים לױט זײערע משּפחות
זַײנען ָאּפגעשײדט געװָארן ֿפַאר די קינדער ֿפון אֿפרים אין מיטן ֿפון 

ַאלע שטעט מיט זײערע , דער נחלה ֿפון די קינדער ֿפון מנשה
יז געזעסן  און זײ הָאבן ניט ֿפַארטריבן דעם ּכַנֲעני װָאס א10. דערֿפער
און דער ּכַנֲעני איז געבליבן זיצן צװישן אֿפרים ביז אױף ; אין ֶגֶזר

  .און איז געװָארן צום צינזקנעכט, הַײנטיקן טָאג

   

װָארום ער ;  און דָאס איז געװען דער גֹורל ֿפַאר שֿבט מנשה1
דעם , ֿפַאר ָמכיר דעם בָכור ֿפון מנשהן. איז געװען יֹוסֿפס בָכור

ֿפַאר אים , װַײל ער איז געװען ַא מַאן ֿפון מלחמה, ון ִגלָעדֿפָאטער ֿפ
 און דָאס איז געװען ֿפַאר די איבעריקע 2. און בָשן, איז געװען ִגלָעד

ֿפַאר די קינדער ֿפון ; קינדער ֿפון מנשה לױט זײערע משּפחות
און ֿפַאר די קינדער ֿפון , ֶלקֵחאון ֿפַאר די קינדער ֿפון , ַאֿביֶעֶזר

, ֿפרֵחאון ֿפַאר די קינדער ֿפון , און ֿפַאר די קינדער ֿפון ֶשֶכם, ריֵאלַאׂש
דָאס זַײנען די קינדער ֿפון מנשה . און ֿפַאר די קינדער ֿפון שמיָדע

  . לױט זײערע משּפחות, די מַאנסּפַארשױנען, דעם זון ֿפון יֹוסֿפן

, ם זון ֿפון ָמכירדע, דעם זון ֿפון ִגלָעד, ֿפרֵחד דער זון ֿפון ָחאון צָלֿפ 3
; הָאט ניט געהַאט קײן זין נָאר בלױז טעכטער, דעם זון ֿפון מנשהן
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, גָלהָח, און נֹוָעה, ָלהחַמ: און דָאס זַײנען די נעמען ֿפון זַײנע טעכטער
און ֿפַאר ,  הָאבן זײ גענענט ֿפַאר ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן4. און ִּתרָצה, ִמלָּכה

גָאט הָאט : ַאזױ צו זָאגן, ון ֿפַאר די ֿפירשטןא, יהֹושוַע דעם זון ֿפון נון
. אונדז צו געבן ַא נחלה צװישן אונדזערע ברידער, בַאֿפױלן משהן

הָאט ער זײ געגעבן לױט דעם מױל ֿפון גָאט ַא נחלה צװישן די 
 און צען טײלן זַײנען געֿפַאלן אױף 5. ברידער ֿפון זײער ֿפָאטער

  ;װָאס ֿפון יענער זַײט ַירדן, ון בָשןא, ַאחוץ דָאס לַאנד ִגלָעד, מנשה
.  װַײל די טעכטער ֿפון מנשה הָאבן געקריגן ַא נחלה צװישן זַײנע זין6

און דָאס לַאנד ִגלָעד איז געװען ֿפַאר די איבעריקע קינדער ֿפון 
  . מנשה

און דער געמַארק ֿפון מנשה איז געװען ֿפון ָאשר ביז ִמכמָתת װָאס  7
געגַאנגען רעכטס צו די בַאװוינער   געמַארק איזאון דער; ֿפַאר שֶכם
; ַח צו מנשה הָאט געהערט דָאס לַאנד ֿפון ַּתּפו8 – ַחַּתּפו-ֿפון ֵעין

 בַײם געמַארק ֿפון מנשה הָאט געהערט צו די קינדער ַחָאבער ַּתּפו
 און דער געמַארק הָאט ַארָאּפגענידערט צום טַײך 9 –ֿפון אֿפרים 

ֿפַארבַײ יענע שטעט װָאס הָאבן געהערט צו , ון טַײךצו ָדרום ֿפ, ָקָנה
און דער געמַארק ֿפון . אֿפרים אין מיטן ֿפון די שטעט ֿפון מנשה

און זַײן אױסלָאז איז געװען , מנשה איז געװען אין צֿפון ֿפון טַײך
און ; און צו צֿפון מנשהס,  צו ָדרום איז געװען אֿפרימס10. בַײם ים

און זײ הָאבן זיך ָאנגעשטױסן ָאן . ַײן געמַארקדער ים איז געװען ז
 און צו מנשה הָאבן 11. און ָאן ִיׂשָׂשָכר אין מזרח, ָאשר אין צֿפון

ְשָאן און אירע - בית, און אין ָאשר, געהערט אין ִיׂשָׂשָכר
און די , און ִיֿבְלָעם און אירע טעכטערשטעט, טעכטערשטעט

און די בַאװוינער ֿפון , שטעטינער ֿפון דֹור און אירע טעכטערובַאװ
און די בַאװוינער ֿפון ַּתֲעָנך און , דֹור און אירע טעכטערשטעט-ֵעין

און די בַאװוינער ֿפון מִגדֹו און אירע , אירע טעכטערשטעט
 ָאבער די קינדער ֿפון מנשה 12.  די דרַײ געגנטן–טעכטערשטעט 

ל דער ּכַנֲעני איז װַײ, הָאבן ניט געקענט ֿפַארטרַײבן די דָאזיקע שטעט
 און עס איז 13. בַאשטַאנען צו בלַײבן זיצן אין דעם דָאזיקן לַאנד

הָאבן זײ , ַאז די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען געװָארן שטַארקער, געװען
ָאבער ֿפַארטרַײבן הָאבן זײ אים ניט , געמַאכט דעם ּכַנֲעני צו צינז

  . ֿפַארטריבן

: ַאזױ צו זָאגן, ָאבן גערעדט צו יהֹושועןאון די קינדער ֿפון יֹוסף ה 14
װען איך , ֿפַאר װָאס גיסטו מיר ֿפַאר ַא נחלה אײן גֹורל און אײן חלק
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ָאט יהֹושוַע  ה15 ?װַײל גָאט הָאט מיך ַאזױ געבענטשט, בין ֿפיל ֿפָאלק
, גײ דיר ַארױף צום װַאלד, אױב דו ביסט ֿפיל ֿפָאלק: צו זײ געזָאגט

אין לַאנד ֿפון דעם ּפִרזי און די , קן ֿפון דָארטןאון װעסט דיר אױסהַא
 הָאבן די 16. אױב דיר איז ענג דָאס געבערג ֿפון אֿפרים, רֿפאים

און ; אונדז װעט ניט קלעקן דָאס געבערג: קינדער ֿפון יֹוסף געזָאגט
אַײזערנע רַײטװעגן זַײנען דָא בַײ ַאלע ּכַנֲענים װָאס זיצן אין לַאנד 

און בַײ , ְשָאן און אירע טעכטערשטעט- די װָאס אין ביתבַײ, ֿפון טָאל
 הָאט יהֹושוַע געזָאגט צום הױז ֿפון 17. די װָאס אין טָאל ִיזְרֶעאל

ֿפיל ֿפָאלק ביסטו און : ַאזױ צו זָאגן, צו אֿפרים און צו מנשה, יֹוסף
 נַײערט דָאס 18, װעסט הָאבן ניט אײן גֹורל; גרױס ּכוח הָאסטו

װעסטו עס , װי עס איז װַאלד; געהערן צו דירגעבערג װעט 
; און צו דיר װעט געהערן װָאס װעט ַארױסקומען דערֿפון, אױסהַאקן

װי ער הָאט אַײזערנע , װָארום װעסט ֿפַארטרַײבן דעם ּכַנֲעני
  .װי ער איז שטַארק, רַײטװעגן

  

 און די גַאנצע עדה ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל הָאט זיך 1
און זײ הָאבן דָארטן אױֿפגעשטעלט , לט אין שילֹואַײנגעזַאמ

  .און דָאס לַאנד איז געלעגן בַאצװּונגען ֿפַאר זײ; מֹועד-דעם אֹוהל
 ָאבער עס זַײנען נָאך געבליבן צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל די װָאס 2

 הָאט 3. זיבן שֿבטים, הָאבן ניט געקריגן אַײנגעטײלט זײער נחלה
ביז װַאנען װעט איר זיך : ו די קינדער ֿפון יׂשראליהֹושוַע געזָאגט צ

ֿפױלן צו גײן ַארבן דָאס לַאנד װָאס יהוה דער גָאט ֿפון אַײערע 
און ,  קריגט אַײך דרַײ מַאן ֿפון ַא שֿבט4 ?עלטערן הָאט אַײך געגעבן

, און זײ זָאלן אױֿפשטײן און ַארומגײן אין לַאנד, איך װעל זײ שיקן
  .און קומען צו מיר, ַארשרַײבן לױט זײער נחלהאון זײ זָאלן עס ֿפ

יהודה זָאל בלַײבן בַײ :  און זײ זָאלן זיך עס צעטײלן אין זיבן חלקים5
און דָאס הױז ֿפון יֹוסף זָאלן בלַײבן בַײ זײער , זַײן געמַארק אין ָדרום

 און איר זָאלט ֿפַארשרַײבן דָאס לַאנד אין זיבן 6. געמַארק אין צֿפון
און איך װעל אַײך װַארֿפן גֹורל , ן ברענגען צו מיר ַאהעראו, חלקים

 װָארום די לִוִיים הָאבן ניט קײן חלק 7. דָא ֿפַאר יהוה אונדזער גָאט
און , און ָגד; װַײל די ּכהונה ֿפון גָאט איז זײער נחלה, צװישן אַײך

הָאבן געקריגן זײער נחלה ֿפון , און דער הַאלבער שֿבט מנשה, ראוֿבן
װָאס משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט זײ ,  זַײט ַירדן צו מזרחיענער
  . געגעבן
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און ; זַײנען אױֿפגעשטַאנען די מענער און זײ זַײנען געגַאנגען 8
יהֹושוַע הָאט בַאֿפױלן די װָאס זַײנען געגַאנגען ֿפַארשרַײבן דָאס 

און , און װַאנדערט ַארום אין לַאנד, גײט: ַאזױ צו זָאגן, לַאנד
און איך װעל אַײך דָא , און קערט זיך אום צו מיר, ַארשרַײבט עסֿפ

,  און די מענער זַײנען געגַאנגען9. װַארֿפן גֹורל ֿפַאר גָאט אין שילֹו
און הָאבן עס ֿפַארשריבן לױט די , און הָאבן דורכגעצױגן דורכן לַאנד

און זײ זַײנען געקומען צו , אין ַא בוך, אין זיבן חלקים, שטעט
 און יהֹושוַע הָאט זײ געװָארֿפן 10. שוען אין לַאגער קײן שילֹויהֹו

און יהֹושוַע הָאט דָארטן צעטײלט דָאס , גֹורל אין שילֹו ֿפַאר גָאט
  . לַאנד צו די קינדער ֿפון יׂשראל לױט זײערע אַײנטײלונגען

איז ַארױֿפגעקומען דער גֹורל ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון  11
און דער געמַארק ֿפון זײער גֹורל איז ; ױט זײערע משּפחותבנימין ל

אױסגעקומען צװישן די קינדער ֿפון יהודה און צװישן די קינדער ֿפון 
און ; זַײט איז זײ געװען ֿפון ַירדן- און דער געמַארק צו צֿפון12. יֹוסף

און , דער געמַארק איז ַארױֿפגעגַאנגען צום רוקן ֿפון יריחו אין צֿפון
און זַײן אױסלָאז איז ;  ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג צו מערֿבאיז

 און דער געמַארק איז ַאריבער ֿפון 13. ָאֶון-געװען בַײם מדבר ֿפון בית
און ;  צו ָדרום–ֵאל - דָאס איז בית–צום רוקן ֿפון לוז , דָארטן צו לוז

 װָאס ַאָדר בַײם בַארג-דער געמַארק הָאט ַארָאּפגענידערט צו ַעטרֹות
 און דער געמַארק 14. ֹורֹוןח-צו ָדרום ֿפון דער אונטערשטער בית

 צו ָדרום ֿפון ,זַײט-און זיך אױסגעדרײט צו מערֿב, הָאט זיך געצױגן
און זַײן אױסלָאז איז ; ֹורֹון צו ָדרוםח-דעם בַארג װָאס ֿפַאר בית

ן די  ַא שטָאט ֿפו–יָערים - דָאס איז ִקרַית–בַעל -געװען בַײ ִקרַית
זַײט איז - און די ָדרום15. זַײט-דָאס איז די מערֿב. קינדער ֿפון יהודה

און דער געמַארק איז ַארױסגעגַאנגען צו ; יָערים-געװען ֿפון עק ִקרַית
און איז ַארױסגעקומען בַײם קװַאל ֿפון די װַאסערן ֿפון , מערֿב
עק בַארג ּפגענידערט צום ָא און דער געמַארק הָאט ַאר16. ַחֶנֿפּתֹו

און ; װָאס אין טָאל רֿפאים צו צֿפון, ִהנֹום-װָאס ֿפַאר דעם טָאל ֿפון בן
צום רוקן ֿפון דעם , ער הָאט ַארָאּפגענידערט צו דעם טָאל ֿפון ִהנֹום

 און ער 17. רֹוֵגל-און איז ַארָאּפגעגַאנגען קײן ֵעין, יֿבוסי צו ָדרום
און , ֶשֶמש-סגעקומען בַײ ֵעיןאון איז ַארױ, הָאט זיך געצױגן ֿפון צֿפון

און , איז ַארױס צו גלילֹות װָאס ַאקעגן דעם ַארױֿפגַאנג ֿפון ַאדֹומים
  .הָאט ַארָאּפגענידערט צו דעם שטײן ֿפון בֹוַהן דעם זון ֿפון ראוֿבן

און ,  און ער איז ַאריבער צום רוקן ַאקעגן דעם ּפלױן צו צֿפון18
 און דער געמַארק איז ַאריבער 19 .הָאט ַארָאּפגענידערט צום ּפלױן
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יט

און דער אױסלָאז ֿפון דעם ; גָלה צו צֿפוןָח-צום רוקן ֿפון בית
בַײם עק ,  צו צֿפוןחַהֶמַל-געמַארק איז געװען בַײ דער צונג ֿפון ַים

 און דער ַירדן 20. דָאס איז דער געמַארק ֿפון ָדרום. ַירדן צו ָדרום
  . זַײט-גרענעצט עס צו מזרח

, יז די נחלה ֿפון די קינדער ֿפון בנימין לױט אירע געמַארקןדָאס א
  . לױט זײערע משּפחות, רונד ַארום

און די שטעט ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון בנימין לױט  21
; קציץ-און ֵעֶמק, גָלהָח-און בית, זײערע משּפחות זַײנען געװען יריחו

, און ּפָרה, יםאון ַעִו 23; ֵאל-און בית, און צָמַרִים, ַעָרֿבה-און בית 22
צװעלף שטעט . און ֶגֿבע, און ָעֿפני, ַעמֹוָנה-און ּכֿפר 24 ;און ָעֿפָרה

  . מיט זײערע דערֿפער

; און מֹוָצה, און ּכֿפיָרה, און ִמצּפה 26; און בֵארֹות, און ָרָמה, ִגֿבעֹון 25
און דער ,  ֶאֶלף,און ֵצַלע 28 ;און ַּתרַאָלה, און ִירּפֵאל, און ֶרֶקם 27

ֿפערצן שטעט מיט זײערע . ִקרַית,  ִגֿבַעת– דָאס איז ירוָשַלִים –יֿבוסי 
  . דערֿפער

  . דָאס איז די נחלה ֿפון די קינדער ֿפון בנימין לױט זײערע משּפחות

  

,  און דער צװײטער גֹורל איז ַארױסגעקומען ֿפַאר שמעון1
לױט זײערע ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון שמעון 

און זײער נחלה איז געװען אין מיטן ֿפון דער נחלה ֿפון די ; משּפחות
, ֶשֿבע-און זײ הָאבן געהַאט אין זײער נחלה בֵאר 2. קינדער ֿפון יהודה

און ,  און ֶאלּתֹוַלד4; און ֶעֶצם, און בָלה, שוָעל-ַצרַח און 3; און מֹוָלָדה
  ;סוָסה-ַצרַחאון , ַמרָּכֿבֹות-און בית, און ציקַלג 5; רָמהָחאון , בתול

  . דרַײצן שטעט מיט זײערע דערֿפער. ןֶחאון ָשרו, לֿבאֹות- און בית6

  .ֿפיר שטעט מיט זײערע דערֿפער. און ָעָשן, און ֶעֶתר, ִרמֹון, ַעִין 7
- און ַאלע דערֿפער װָאס רונד ַארום די דָאזיקע שטעט ביז בֲעַלת 8

  . ביז ָרָמה ֿפון ָדרום, בֵאר

ס איז די נחלה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון שמעון לױט דָא
 ֿפון דעם טײל ֿפון די קינדער ֿפון יהודה איז 9. זײערע משּפחות
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װָארום דער חלק ֿפון די , געװען די נחלה ֿפון די קינדער ֿפון שמעון
און די קינדער ֿפון , קינדער ֿפון יהודה איז געװען צו גרױס ֿפַאר זײ

  . בן געקריגן ַא נחלה אין מיטן ֿפון זײער נחלהשמעון הָא

און דער דריטער גֹורל איז ַארױֿפגעקועמן ֿפַאר די קינדער ֿפון  10
און דער געמַארק ֿפון זײער נחלה איז ; זֿבולון לױט זײערע משּפחות

 און זײער געמַארק איז ַארױֿפגעגַאנגען צו מערֿב 11. געװען ביז ָׂשריד
און זיך , הָאט זיך ָאנגעשטױסן ָאן ַדבֶשתאון , און ַמרֵעָלה

 און ער הָאט זיך 12. ָאנגעשטױסן ָאן דעם טַײך װָאס ֿפַאר ָיקְנָעם
ביז דעם געמַארק , קעגן זונאױֿפגַאנג, אומגעקערט ֿפון ָׂשריד צו מזרח

און , און איז ַארױסגעגַאנגען צו ָדֿבַרת, ָּתֿבֹור-ֿפון ִּכסלֹות
 און ֿפון דָארטן איז ער ַאריבער קײן 13. יַעַארױֿפגעגַאנגען קײן ָיֿפ

און איז , ָקצין-צו ֵעת, ֿפרֵח-צו ַגת, צו זונאױֿפגַאנג, מזרח
 און דער געמַארק הָאט 14. מתֹוָאר קײן ַנָעה-ַארױסגעגַאנגען בַײ ִרמֹון

און זַײן אױסלָאז איז ; ָנתֹוןַחזיך אױסגעדרײט ַארום דעם צו צֿפון ֿפון 
און , און ִשמרֹון, און ַנהָלל,  און ַקָטת15; ֵאל-חִיֿפַּתגעװען דער טָאל 

  . צװעלף שטעט מיט זײערע דערֿפער. ֶלֶחם-און בית, ִידַאָלה

, דָאס איז די נחלה ֿפון די קינדער ֿפון זֿבולון לױט זײערע משּפחות 16
  . ערע דערֿפערײדי דָאזיקע שטעט מיט ז

ֿפַאר די ;  ֿפירטער גֹורלֿפַאר ִיׂשָׂשָכר איז ַארױסגעקומען דער 17
 און זײער געמַארק איז 18. קינדער ֿפון ִיׂשָׂשָכר לױט זײערע משּפחות

און , און ֵשאֹון, ֿפַרִיםַח און 19; און שוֵנם, און ּכסולֹות, געװען ִיזְרֶעאל
- און ֵעין,  און ֶרֶמת21; און ֶאֿבץ, און ִקשיֹון,  און ַרבית20; ַרתחַאָנ

 און דער געמַארק הָאט זיך 22, ּפֵצץ-און בית, ָדהַח-און ֵעין, ַגנים
און דער ; ֶשֶמש-און בית, ציָמהחאון ַש, ָאנגעשטױסן ָאן ָּתֿבֹור

זעכצן שטעט מיט . אױסלָאז ֿפון זײער געמַארק איז געװען דער ַירדן
  . זײערע דערֿפער

 דָאס איז די נחלה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ִיׂשָׂשָכר לױט 23
  . די שטעט מיט זײערע דערֿפער, זײערע משּפחות

און דער ֿפינֿפטער גֹורל איז ַארױסגעקועמן ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די  24
 און זײער געמַארק איז 25 .קינדער ֿפון ָאשר לױט זײערע משּפחות

און , און ַאַלֶמֶלך 26; און ַאכָשף, און בֶטן, ליַחאון , לַקתֶח: געװען
, און ער הָאט זיך ָאנגעשטױסן ָאן ַּכרֶמל אין מערֿב; ָאלאון ִמְש, ַעמָעד
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 און ער הָאט זיך אומגעקערט צו 27. ִלֿבָנת- ֹורחאון ָאן שי
און , און הָאט זיך ָאנגעשטױסן ָאן זֿבולון, ָדגֹון-צו בית, זונאױֿפגַאנג

און איז ַארױס , לאאון ְנִעי, ֵעֶמק-בית, ֵאל צו צֿפון-חָאן דעם טָאל ִיֿפַּת
, און ָקָנה, מֹוןַחאון , ֹוֿבחאון ר,  און ֶעֿברֹון28, ו ָּכֿבול אױף לינקסצ

,  און דער געמַארק הָאט זיך אומגעקערט צו ָרָמה29. צידֹון-ביז גרױס
און דער געמַארק הָאט זיך . און ביז דער ֿפעסטונגשטָאט צֹור

ֿבל ֶח ֿפון, און זַײן אױסלָאז איז געװען בַײם ים; ֹוָסהחאומגעקערט צו 
צװײ און צװַאנציק . ֹוֿבחאון ר, און ַאֿפק,  און עוָמה30; ביז ַאכזיֿב

  . שטעט מיט זײערע דערֿפער

דָאס איז די נחלה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר לױט  31
  . די דָאזיקע שטעט מיט זײערע דערֿפער, זײערע משּפחות

קומען דער זעקסטער ֿפַאר די קינדער ֿפון נֿפּתלי איז ַארױסגע 32
 און זײער 33. ֿפַאר די קינדער ֿפון נֿפּתלי לױט זײערע משּפחות; גֹורל

און , ֶנֶקֿב-און ַאָדמי, בַצֲעַננים-ֿפון ֵאלֹון, ֶלףֶחגעמַארק איז געװען ֿפון 
 און דער 34. און זַײן אױסלָאז איז געװען דער ַירדן; ביז ַלקום, ַיֿבְנֵאל

און איז , ָּתֿבֹור-צו ַאזנֹות, ערט קײן מערֿבגעמַארק הָאט זיך אומגעק
און הָאט זיך ָאנגעשטױסן ָאן זֿבולון אין , וקֹוקחַארױס ֿפון דָארטן צו 

און ָאן , און ָאן ָאשר הָאט ער זיך ָאנגעשטױסן אין מערֿב, ָדרום
 און די ֿפעסטונגשטעט זַײנען 35. יהודה בַײם ַירדן צו זונאױֿפגַאנג

, און ָרָמה,  און ַאָדָמה36; און ִּכֶנֶרת, ַרַקת, ַמתַחאון , ֵצר-געװען ָצדים
און ,  און ִיְראֹון38; צֹורָח-און ֵעין, און ֶאדֶרִעי,  און ֶקֶדש37; צֹורָחאון 
נַײנצן שטעט מיט . ֶשֶמש-און בית, ַעָנת-און בית, ֵרםָח, ֵאל-ִמגַדל

  . זײערע דערֿפער

 די קינדער ֿפון נֿפּתלי לױט דָאס איז די נחלה ֿפון דעם שֿבט ֿפון 39
  . די שטעט מיט זײערע דערֿפער, זײערע משּפחות

ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָדן לױט זײערע משּפחות איז  40
 און דער געמַארק ֿפון זײער 41 .ַארױסגעקומען דער זיבעטער גֹורל

ון  א42; ֶשֶמש-און ִעיר, און ֶאשָּתאֹול, ָצרָעה: נחלה איז געװען
; און ֶעקרֹון, און ִּתמָנה,  און ֵאילֹון43; און ִיתָלה, און ַאָילֹון, ַשֲעַלבין

און , בַרק-און בֵני,  און יהוד45; און בֲעָלת, און ִגבתֹון, און ֶאלּתֵקה 44
  . מיט דעם געמַארק ַאקעגן ָיֿפֹו, און ַרקֹון, ַירקֹון- און ֵמי46; ִרמֹון-ַגת
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די קינדער ֿפון ָדן איז אױסגעקומען צו און דער געמַארק ֿפון  47
זַײנען די קינדער ֿפון ָדן ַארױֿפגעגַאנגען און הָאבן ; װינציק ֿפַאר זײ

און זי , און הָאבן זי בַאצװּונגען, מלחמה געהַאלטן מיט ֶלֶשם
און זיך בַאזעצט , און זי געַארבט, געשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד

 זײער  ֿפוןַאזױ װי דער נָאמען, ָדן, ן ֶלֶשםאון זײ הָאבן גערוֿפ; אין איר
  .  ָדןָאטערֿפ

דָאס איז די נחלה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָדן לױט  48
  . די דָאזיקע שטעט מיט זײערע דערֿפער, זײערע משּפחות

און ַאז זײ הָאבן געענדיקט מַאכן ַארבן דָאס לַאנד לױט אירע  49
ר ֿפון יׂשראל געגעבן ַא נחלה צו יהֹושוַע הָאבן די קינדע, געמַארקן

 לױט דעם מױל ֿפון גָאט הָאבן זײ אים 50. צװישן זײ, דעם זון ֿפון נון
 אין דעם חֶסַר-ִּתמַנת, געגעבן די שטָאט װָאס ער הָאט ֿפַארלַאנגט

און זיך בַאזעצט , און ער הָאט בַאבױט די שטָאט; געבערג ֿפון אֿפרים
  . אין איר

און יהֹושוַע דער זון , לות װָאס ֶאלָעָזר דער ּכֹהןחנען די נדָאס זַײ 51
און די הױּפטלַײט ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די שֿבטים ֿפון די , ֿפון נון

הָאבן געמַאכט ַארבן לױט גֹורל אין שילֹו ֿפַאר , קינדער ֿפון יׂשראל
יקט ַאזױ הָאבן זײ געענד. מֹועד-בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל, גָאט

  .צעטײלן דָאס לַאנד

  

רעד צו די : ַאזױ צו זָאגן, גָאט הָאט גערעדט צו יהֹושועןן  או1
מַאכט אַײך די שטעט ֿפון  2: ַאזױ צו זָאגן, קינדער ֿפון יׂשראל

 אױף צו 3 ,ַאנטרינונג װָאס איך הָאב אַײך ָאנגעזָאגט דורך משהן
גט ַא נֿפש ֿפַאר דעם טױטשלעגער װָאס דערשלָא, ַאנטלױֿפן ַאהין
און זײ זָאלן אַײך זַײן ֿפַאר ַאנטרינונג ֿפון ; ָאן ַא ּכיװן, דורך ַא ֿפַארזע

 און ער זָאל ַאנטלױֿפן אין אײנער ֿפון די דָאזיקע 4. דעם בלוטמָאנער
און רעדן אין , און זיך שטעלן אין אַײנגַאנג ֿפון שטָאטטױער, שטעט

און זײ , ט זַײנע װערטערדי אױערן ֿפון די עלטסטע ֿפון יענער שטָא
, און אים געבן ַאן ָארט, זָאלן אים ַארַײננעמען צו זיך אין דער שטָאט

 און ַאז דער בלוטמָאנער װעט אים 5. און ער זָאל זיצן בַײ זײ
זָאלן זײ ניט איבערענטֿפערן דעם טױטשלעגער אין זַײן , נָאכיָאגן
און ער איז , ן חֿברװָארום ָאן ַא ּכיװן הָאט ער דערשלָאגן זַײ, הַאנט
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 און ער זָאל זיצן 6. אײערנעכטן- אים ניט געװען ַא ׂשֹונא ֿפון נעכטן
ביז , ביז ער שטעלט זיך ֿפַאר דער עדה צום משּפט, אין יענער שטָאט

דענצמָאל ; ָגדול װָאס װעט זַײן אין יענע טעג-דעם טױט ֿפון דעם ּכֹהן
און , ין זַײן שטָאטאון קומען א, מעג דער טױטשלעגער זיך אומקערן

  .  אין דער שטָאט װָאס ער איז ֿפון דָארטן ַאנטלָאֿפן–אין זַײן הױז 

, אין דעם געבערג ֿפון נֿפּתלי, הָאבן זײ געהײליקט ֶקֶדש אין ָגליל 7
 דָאס איז –ַארבע -און ִקרַית, און שֶכם אין דעם געבערג ֿפון אֿפרים

בַײ , און ֿפון יענער זַײט ַירדן 8.  אין דעם געבערג ֿפון יהודה–ֿברֹון ֶח
ֶצר אין מדבר אין דעם הָאבן זײ ָאּפגעגעבן ֶב, יריחו צו מזרח

און , ֿפון שֿבט ָגד, און רָאמֹות אין ִגלָעד, ֿפון שֿבט ראוֿבן, ֿפלַאכלַאנד
  . ֿפון שֿבט מנשה, גֹוָלן אין בָשן

ן דָאס זַײנען געװען די בַאשטימטע שטעט ֿפַאר ַאלע קינדער ֿפו 9
אױף ; און ֿפַאר דעם ֿפרעמדן װָאס הַאלט זיך אױף צװישן זײ, יׂשראל

ֿפַאר איטלעכן װָאס דערשלָאגט ַא נֿפש דורך ַא , צו ַאנטלױֿפן ַאהין
ּכדי ער זָאל ניט שטַארבן דורך דער הַאנט ֿפון דעם ; ֿפַארזע

  .אײדער ער שטעלט זיך ֿפַאר דער עדה, בלוטמָאנער

  

ון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די לִוִיים הָאבן  און די הױּפטלַײט ֿפ1
, און צו יהֹושוַע דעם זון ֿפון נון, גענענט צו ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן

און צו די הױּפטלַײט ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די שֿבטים ֿפון די 
אין ,  און זײ הָאבן צו זײ גערעדט אין שילֹו2 ,קינדער ֿפון יׂשראל

גָאט הָאט בַאֿפױלן דורך משהן אונדז צו : ו זָאגןַאזױ צ, לַאנד ּכַנַען
מיט זײערע ֿפרַײע ּפלעצער ֿפַאר אונדזערע , געבן שטעט צום װוינען

  . בהמות

לױט , הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל געגעבן די לִוִיים ֿפון זײער נחלה 3
  . די דָאזיקע שטעט מיט זײערע ֿפרַײע ּפלעצער, דעם מױל ֿפון גָאט

און ֿפַאר ;  גֹורל איז ַארױס ֿפַאר די משּפחות ֿפון די קָהתיםאון דער 4
זַײנען געװען ֿפון שֿבט , ֿפון די לִוִיים, די קינדער ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהן

לױט , און ֿפון שֿבט בנימין, און ֿפון שֿבט ֿפון די שמעֹונים, יהודה
  . דרַײצן שטעט, גֹורל
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ֿפון די משּפחות ֿפון שֿבט , תאון ֿפַאר די איבעריקע קינדער ֿפון קָה 5
צען , לױט גֹורל, און ֿפון הַאלבן שֿבט מנשה, און ֿפון שֿבט ָדן, אֿפרים
  . שטעט

, ֿפון די משּפחות ֿפון שֿבט ִיׂשָׂשָכר, און ֿפַאר די קינדער ֿפון ֵגרשֹון 6
און ֿפון דעם הַאלבן שֿבט , און ֿפון שֿבט נֿפּתלי, און ֿפון שֿבט ָאשר

  . דרַײצן שטעט, לױט גֹורל,  בָשןמנשה אין

, ֿפון שֿבט ראוֿבן, ֿפַאר די קינדער ֿפון מָררי לױט זײערע משּפחות 7
  . צװעלף שטעט, און ֿפון שֿבט זֿבולון, און ֿפון שֿבט ָגד

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געגעבן די לִוִיים די דָאזיקע שטעט  8
, ָאט הָאט בַאֿפױלן דורך משהןַאזױ װי ג, מיט זײערע ֿפרַײע ּפלעצער

  . לױט גֹורל

און , און זײ הָאבן געגעבן ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון יהודה 9
די דָאזיקע שטעט װָאס מע , ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון שמעון

 און דָאס איז געװען ֿפַאר די קינדער 10. רוֿפט זײ דָא ָאן מיטן נָאמען
; ן די משּפחות ֿפון די קָהתים ֿפון די קינדער ֿפון ֵלִויֿפו, ֿפון ַאהרן

 און מע הָאט זײ 11. װָארום זײ הָאבן געקריגן דעם גֹורל צוערשט
 דָאס איז חֿברון –דעם ֿפָאטער ֿפון ַעָנק , געגעבן די שטָאט ֿפון ַארבע

מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער רונד ַארום ,  אין דעם געבערג ֿפון יהודה–
ָאבער דָאס ֿפעלד ֿפון דער שטָאט און אירע דערֿפער הָאבן  12. איר

  . זײ געגעבן ָּכֵלֿב דעם זון ֿפון יֿפוֶנהן ֿפַאר זַײן אײגנטום

און די קינדער ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהן הָאבן זײ געגעבן די שטָאט ֿפון  13
און , ֿברֹון מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצערֶח, ַאנטרינונג ֿפַארן טױטשלעגער

 און ַיּתיר מיט אירע ֿפרַײע 14; ה מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצערִלֿבָנ
ֹולֹון מיט ח און 15; און ֶאשּתמֹוַע מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, ּפלעצער

 און ַעִין 16; און דֿביר מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, אירע ֿפרַײע ּפלעצער
ון א, ָטה מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצערואון י, מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

נַײן שטעט ֿפון די דָאזיקע צװײ . ֶשֶמש מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער-בית
  . שֿבטים

ֶגֿבע מיט , ִגֿבעֹון מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער: און ֿפון שֿבט בנימין 17
און ,  ַעָנתֹות מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער18; אירע ֿפרַײע ּפלעצער

  . ֿפיר שטעט. ַעלמֹון מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער
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דרַײצן שטעט : די ּכֹהנים, ַאלע שטעט ֿפון די קינדער ֿפון ַאהרן 19
  . מיט זײערע ֿפרַײע ּפלעצער

די , די לִוִיים, און ֿפַאר די משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון קָהת 20
 די שטעט ֿפון זײער גֹורל זַײנען –איבעריקע ֿפון די קינדער ֿפון קָהת 

ט זײ געגעבן די שטָאט ֿפון  און מע הָא21. געװען ֿפון שֿבט אֿפרים
אין , מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, שֶכם, ַאנטרינונג ֿפַארן טױטשלעגער

 און 22 ;און ֶגֶזר מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, דעם געבערג ֿפון אֿפרים
ֹורֹון מיט אירע ֿפרַײע ח-און בית, ִקֿבַצִים מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

  . ֿפיר שטעט. ּפלעצער

ִגבתֹון מיט , ֶאלּתֵקה מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער:  שֿבט ָדןאון ֿפון 23
ִרמֹון - ַגת,  ַאָילֹון מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער24; אירע ֿפרַײע ּפלעצער

  . ֿפיר שטעט. מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

און , ַּתֲעָנך מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער: און ֿפון הַאלבן שֿבט מנשה 25
  . צװײ שטעט. ע ּפלעצערִרמֹון מיט אירע ֿפרַײ-ַגת

ֿפַאר די משּפחות , מיט זײערע ֿפרַײע ּפלעצער, צען: ַאלע שטעט 26
  . ֿפון די איבעריקע קינדער ֿפון קָהת

ֿפון , ֿפון די משּפחות ֿפון די לִוִיים, און ֿפַאר די קינדער ֿפון ֵגרשֹון 27
, די שטָאט ֿפון ַאנטרינונג ֿפַארן טױטשלעגער; הַאלבן שֿבט מנשה

און בֶעשְּתָרה מיט אירע , גֹוָלן אין בָשן מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער
  . צװײ שטעט. ֿפרַײע ּפלעצער

ָדֿבַרת מיט , ִקשיֹון מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער: און ֿפון שֿבט ִיׂשָׂשָכר 28
ַגנים -ֵעין, ַירמות מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער 29 ;אירע ֿפרַײע ּפלעצער

  . ֿפיר שטעט. מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

ַעֿבדֹון מיט , ִמְשָאל מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער: און ֿפון שֿבט ָאשר 30
ֹוֿב חאון ר, לָקת מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצערֶח 31; אירע ֿפרַײע ּפלעצער

  . ֿפיר שטעט. מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

, די שטָאט ֿפון ַאנטרינוגן ֿפַארן טױטשלעגער: און ֿפון שֿבט נֿפּתלי 32
דֹאר מיט אירע -מֹותַחאון , מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, ֶקֶדש אין ָגליל
  . דרַײ שטעט. און ַקרָּתן מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, ֿפרַײע ּפלעצער



  יהושוע

  

דרַײצן שטעט : ַאלע שטעט ֿפון די ֵגרשונים לױט זײערע משּפחות 33
  . מיט זײערע ֿפרַײע ּפלעצער

די איבעריקע , ער ֿפון מָרריאון ֿפַאר די משּפחות ֿפון די קינד 34
ַקרָּתה מיט , ָיקְנָעם מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער: ֿפון שֿבט זֿבולון, לִוִיים

ַנהָלל מיט ,  ִדמָנה מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער35; אירע ֿפרַײע ּפלעצער
  . ֿפיר שטעט. אירע ֿפרַײע ּפלעצער

 און ַיהָצה ,ֶצר מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצערֶב: און ֿפון שֿבט ראוֿבן 36
און ,  קֵדמֹות מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער37; מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

  . ֿפיר שטעט. ֵמיֿפַעת מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

, די שטָאט ֿפון ַאנטרינונג ֿפַארן טױטשלעגער: און ֿפון שֿבט ָגד 38
ַנִים מיט אירע חאון ַמ, מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, ָרמֹות אין ִגלָעד

ַיְעֵזר מיט אירע , שבֹון מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצערֶח 39; רַײע ּפלעצערֿפ
  . ֿפיר: ַאלע שטעט. ֿפרַײע ּפלעצער

די ַאלע שטעט זַײנען געװען ֿפַאר די קינדער ֿפון מָררי לױט זײערע  40
און זײער ;  די איבעריקע ֿפון די משּפחות ֿפון די לִוִיים–משּפחות 

  . טגֹורל איז געװען צװעלף שטע

ַאלע שטעט ֿפון די לִוִיים אין מיטן ֿפון דעם אײגנטום ֿפון די  41
קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען געװען ַאכט און ֿפערציק שטעט מיט 

די דָאזיקע שטעט זַײנען געװען שטָאט אין  42. זײערע ֿפרַײע ּפלעצער
ַאזױ בַײ ַאלע די ; שטָאט מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער רונד ַארום איר

  . יקע שטעטדָאז

און גָאט הָאט געגעבן צו יׂשראל דָאס גַאנצע לַאנד װָאס ער הָאט  43
און זיך , און זײ הָאבן עס געַארבט; געשװָארן צו געבן זײערע עלטערן

ַאזױ װי ,  און גָאט הָאט זײ בַארוט ֿפון רונד ַארום44 .בַאזעצט דערין
ר ֿפון ַאלע און קײנע; ַאלץ װָאס ער הָאט געשװָארן זײערע עלטערן

ַאלע זײערע ֿפַײנט הָאט ; זײערע ֿפַײנט איז ניט בַאשטַאנען ֿפַאר זײ
 ניט ַא װָארט איז ָאּפגעֿפַאלן ֿפון 45 .גָאט געגעבן אין זײער הַאנט

; ַאלדעם גוטן צוזָאג װָאס גָאט הָאט צוגעזָאגט דעם הױז ֿפון יׂשראל
  .ַאלץ איז ָאנגעקומען
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, און די ָגדים, גערוֿפן די ראוֿבנים דענצמָאל הָאט יהֹושוַע 1כב
:  און ער הָאט צו זײ געזָאגט2. און דעם הַאלבן שֿבט מנשה

איר הָאט געהיט ַאלץ װָאס משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט אַײך 
אין ַאלץ װָאס איך , און איר הָאט צוגעהערט צו מַײן ָקול ,בַאֿפױלן

זט אַײערע ברידער די איר הָאט ניט ֿפַארלָא 3. הָאב אַײך בַאֿפױלן
און איר הָאט געהיט די , דָאזיקע ֿפיל טעג ביז אױף הַײנטיקן טָאג

 און ַאצונד הָאט יהוה 4. היטונג ֿפון דעם געבָאט ֿפון יהוה אַײער גָאט
; ַאזױ װי ער הָאט זײ צוגעזָאגט, אַײער גָאט בַארוט אַײערע ברידער

, אַײערע געצעלטןאון גײט אַײך צו , דרום קערט אַײך אום ַאצונד
צום לַאנד ֿפון אַײער אײגנטום װָאס משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט 

 ָאבער היט זײער צו טָאן דָאס 5. אַײך געגעבן אױף יענער זַײט ַירדן
װָאס משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט אַײך , און די ּתֹורה, געבָאט
ין ַאלע זַײנע און צו גײן א, ליב צו הָאבן יהוה אַײער גָאט, געבָאטן
און , און זיך צו בַאהעֿפטן ָאן אים, און צו היטן זַײנע געבָאט, װעגן

  . און מיט אַײער גַאנצער זעל, אים צו דינען מיט אַײער גַאנצן הַארצן

און , און הָאט זײ ַאװעקגעשיקט, און יהֹושוַע הָאט זײ געבענטשט 6
  . זײ זַײנען ַאװעקגעגַאנגען צו זײערע געצעלטן

נָאר צום ; ן צו ַא הַאלבן שֿבט מנשה הָאט משה געגעבן אין בָשןאו 7
ַאנדער הַאלבן הָאט יהֹושוַע געגעבן מיט זײערע ברידער אױף דער 

און ַאז יהֹושוַע הָאט זײ ַאװעקגעשיקט צו זײערע . זַײט ַירדן צו מערֿב
 און ער הָאט צו זײ 8 ,הָאט ער זײ אױך געבענטשט, געצעלטן
מיט ֿפיל גוטס קערט אַײך אום צו אַײערע : ו זָאגןַאזױ צ, געזָאגט
און , און מיט גָאלד, מיט זילבער, און מיט זײער ֿפיל ֿפי, געצעלטן

צעטײלט ; מיט קלײדער זײער ֿפילן או, און מיט אַײזן, מיט קוּפער
  . דעם רױב ֿפון אַײערע ֿפַײנט מיט אַײערע ברידער

און דער , ינדער ֿפון ָגדאון די ק, הָאבן די קינדער ֿפון ראוֿבן 9
און זײ זַײנען ַאװעקגעגַאנגען , זיך אומגעקערט, הַאלבער שֿבט מנשה

צו גײן קײן , ֿפון שילֹו װָאס אין לַאנד ּכַנַען, ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל
װָאס זײ הָאבן זיך דערין , צום לַאנד ֿפון זײער אײגנטום, לַאנד ִגלָעד

 און ַאז זײ זַײנען 10. ט דורך משהןבַאזעצט לױט דעם מױל ֿפון גָא
הָאבן די , געקומען צו די געגנטן ֿפון ַירדן װָאס אין לַאנד ּכַנַען

און דער הַאלבער שֿבט , און די קינדער ֿפון ָגד, קינדער ֿפון ראוֿבן
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ַא גרױסן מזבח אױף , דָארטן געבױט ַא מזבח בַײם ַירדן, מנשה
  . ָאנצוקוקן

די , זעט: ַאזױ צו זָאגן,  יׂשראל געהערטהָאבן די קינדער ֿפון 11
און דער הַאלבער שֿבט , און די קינדער ֿפון ָגד, קינדער ֿפון ראוֿבן

אין די געגנטן ֿפון , הָאבן געבױט ַא מזבח ַאנטקעגן לַאנד ּכַנַען, מנשה
 און װי די קינדער 12. צו דער זַײט ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל, ַירדן

ַאזױ הָאט די גַאנצע עדה ֿפון די קינדער , ן דערהערטֿפון יׂשראל הָאב
ֿפון יׂשראל זיך אַײנגעזַאמלט קײן שילֹו ַארױֿפצוגײן ַאקעגן זײ אױף 

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געשיקט צו די קינדער 13. מלחמה
, און צום הַאלבן שֿבט מנשה, און צו די קינדער ֿפון ָגד, ֿפון ראוֿבן

 און מיט 14, ס דעם זון ֿפון ֶאלָעָזר דעם ּכֹהןחּפינ, ָעדקײן לַאנד ִגל
צו אײן ֿפירשט ֿפון ַא ֿפָאטערהױז , צו אײן ֿפירשט, אים צען ֿפירשטן

און זײ זַײנען איטלעכער געװען דער ; ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל
און זײ  15 .הױּפט ֿפון זײער ֿפָאטערהױז בַײ די טױזנטן ֿפון יׂשראל

, דָגאון צו די קינדער ֿפון , עקומען צו די קינדער ֿפון ראוֿבןזַײנען ג
און זײ הָאבן מיט זײ , קײן לַאנד ִגלָעד, און צום הַאלבן שֿבט מנשה

ַאזױ הָאט געזָאגט די גַאנצע עדה ֿפון  16 :ַאזױ צו זָאגן, גערעדט
װָאס איז די דָאזיקע ֿפעלשונג װָאס איר הָאט געֿפעלשט ָאן : יהוה

מיט , זיך ָאּפצוקערן הַײנט ֿפון הינטער יהוה, ט ֿפון יׂשראלדעם גָא
ּכדי איר זָאלט הַײנט װידערשּפעניקן , אַײער בױען ֿפַאר זיך ַא מזבח

װָאס מיר הָאבן זיך , איז אונדז װינציק די זינד ֿפון ּפעֹור 17? ָאן יהוה
ר און װָאס איבע, נָאך ֿפון איר ניט גערײניקט ביז אױף הַײנטיקן טָאג
 ַאז איר קערט 18, איר איז געװען ַא מגֿפה אױף דער עדה ֿפון יהוה

איר װעט : און עס װעט זַײן?  ֿפון הינטער יהוהּפאַײך הַײנט ָא
און מָארגן װעט ער צערענען אױף , װידערשּפעניקן הַײנט ָאן יהוה
 אױב װידער דָאס לַאנד ֿפון אַײער 19. דער גַאנצער עדה ֿפון יׂשראל

קומט אַײך ַאריבער אין דעם לַאנד ֿפון יהוהס , יז אומרײןאײגנטום א
און בַאזעצט אַײך , װָאס דָארטן רוט דער ִמשּכן ֿפון יהוה, אײגנטום

און אונדז , נָאר ָאן יהוה זָאלט איר ניט װידערשּפעניקן, צװישן אונדז
, מיט אַײער בױען ֿפַאר זיך ַא מזבח, זָאלט איר ניט װידערשּפעניקן

 הָאט ניט ָעָכן דער זון 20 . מזבח ֿפון יהוה אונדזער גָאטַאחוץ דעם
און אױף דער , ֿפון ֶזַרחן געֿפעלשט ַא ֿפעלשונג מיט דעם חרם

און ניט יענער מַאן ? גַאנצער עדה ֿפון יׂשראל איז געװען דער צָארן
  . ַאלײן איז אומגעקומען ֿפַאר זַײן זינד
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, און די קינדער ֿפון ָגד, ןהָאבן געענטֿפערט די קינדער ֿפון ראוֿב 21
און זײ הָאבן גערעדט צו די , און דער הַאלבער שֿבט מנשה

,  דער גָאט ֿפון געטער יהוה22 :הױּפטלַײט ֿפון די טױזנטן ֿפון יׂשראל
אױב ! ער זָאל װיסן, און יׂשראל, ער װײס, דער גָאט ֿפון געטער יהוה

 –עלשונג ָאן יהוה דָאס איז אין װידערשּפעניקײט ָאדער אױב אין ֿפ
 אונדז צו בױען ַא 23 –! זָאלסט אונדז ניט העלֿפן הַײנטיקן טָאג

ָאדער אױב , מזבח ּכדי זיך ָאּפצוקערן ֿפון הינטער יהוה
ָאדער , אױֿפצוברענגען אױף אים ברַאנדָאּפֿפער און שּפַײזָאּפֿפער

  !ןזָאל יהוה ַאלײן אױֿפמָאנע, אױב צו מַאכן אױף אים ֿפרידָאּפֿפער
,  און אױב מיר הָאבן עס ניט געטָאן בלױז ֿפון זָארג װעגן ַא זַאך24

מָארגן װעלן אַײערע קינדער זָאגן צו אונדזערע : ַאזױ צו זָאגן
װָאס קערט איר אַײך ָאן מיט יהוה דעם גָאט : ַאזױ צו זָאגן, קינדער

 װָארום ַא געמַארק הָאט יהוה געמַאכט צװישן אונדז 25 ?ֿפון יׂשראל
; דעם ַירדן, און קינדער ֿפון ָגד, קינדער ֿפון ראוֿבן, ון צװישן אַײךא

און אַײערע קינדער װעלן שטערן . איר הָאט ניט קײן חלק אין יהוה
:  הָאבן מיר געזָאגט26.  ניט צו ֿפָארכטן יהוה–אונדזערע קינדער 

ניט ֿפַאר , לָאמיר זיך ַאקָארשט בַאװָארענען צו בױען דעם מזבח
 נַײערט ער זָאל זַײן 27; און ניט ֿפַאר שלַאכטָאּפֿפער, ּפֿפערברַאנדָא

  און צװישן אונדזערע , ַאן עדות צװישן אונדז און צװישן אַײך
צו דינען דעם דינסט ֿפון יהוה ֿפַאר אים מיט : דֹורות נָאך אונדז

און מיט , און מיט אונדזערע שלַאכטָאּפֿפער, אונדזערע ברַאנדָאּפֿפער
און אַײערע קינדער זָאלן מָארגן ניט זָאגן צו , ֿפרידָאּפֿפעראונדזערע 

 און מיר 28 .איר הָאט ניט קײן חלק אין יהוה: אונדזערע קינדער
ַאז זײ װעלן דָאס זָאגן צו אונדז , אױב עס װעט געשען: הָאבן געזָאגט

זעט דעם : װעלן מיר זָאגן, ָאדער צו אונדזערע דֹורות שּפעטער ַאהין
, װָאס אונדזערע עלטערן הָאבן געמַאכט, עם מזבח ֿפון יהוהבױ ֿפון ד

נַײערט ַאן ; און ניט ֿפַאר שלַאכטָאּפֿפער, ניט ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
 חלילה אונדז צו 29. ן צװישן אַײךועדות איז ער צװישן אונדז א

, און זיך ָאּפצוקערן הַײנט ֿפון הינטער יהוה, װידערשּפעניקן ָאן יהוה
און ֿפַאר , ֿפַאר שּפַײזָאּפֿפער,  מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפערצו בױען ַא

װָאס ֿפַאר , ַאחוץ דעם מזבח ֿפון יהוה אונדזער גָאט, שלַאכטָאּפֿפער
  ! זַײן ִמשּכן

די , און די ֿפירשטן ֿפון דער עדה, ס דער ּכֹהןחאון װי ּפינ 30
ן געהערט הָאב, הױּפטלַײט ֿפון די טױזנטן ֿפון יׂשראל װָאס מיט אים

און די , און די קינדער ֿפון ָגד, די װערטער װָאס די קינדער ֿפון ראוֿבן
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כג

איז דָאס װוילגעֿפעלן אין זײערע , הָאבן גערעדט, קינדער ֿפון מנשה
ס דער זון ֿפון ֶאלָעָזר דעם ּכֹהן הָאט געזָאגט צו די ח און ּפינ31 .אױגן

און צו די קינדער ֿפון , דאון צו די קינדער ֿפון ָג, קינדער ֿפון ראוֿבן
װָארום איר הָאט ; ַאז צװישן אונדז איז גָאט, הַײנט װײסן מיר: מנשה

ַאצונד הָאט איר מציל ; ניט געֿפעלשט ָאן גָאט די דָאזיקע ֿפעלשונג
  . געװען די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון דער הַאנט ֿפון גָאט

הָאבן זיך , ון די ֿפירשטןא, ס דער זון ֿפון ֶאלָעָזר דעם ּכֹהןחאון ּפינ 32
ֿפון , און ֿפון די קינדער ֿפון ָגד, אומגעקערט ֿפון די קינדער ֿפון ראוֿבן

און זײ הָאבן , קײן לַאנד ּכַנַען צו די קינדער ֿפון יׂשראל, לַאנד ִגלָעד
 און דער ענטֿפער איז װוילגעֿפעלן אין 33 .זײ געברַאכט ַאן ענטֿפער
ון יׂשראל און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן די אױגן ֿפון די קינדער ֿפ

און הָאבן מער ניט גערעדט װעגן ַארױֿפגײן ַאקעגן זײ , געלױבט גָאט
צו ֿפַארװיסטן דָאס לַאנד װָאס די קינדער ֿפון ראוֿבן , החמאױף מל

  . און די קינדער ֿפון ָגד זיצן דערין

 הָאבן גערוֿפן דעם און די קינדער ֿפון ראוֿבן און די קינדער ֿפון ָגד 34
  .“ַאן עדות איז ער צװישן אונדז ַאז יהוה איז גָאט”: װַײל, ......מזבח 

  

נָאכדעם ַאז גָאט , און עס איז געװען אין ֿפיל טעג ַארום 1
, הָאט בַארוט יׂשראל ֿפון ַאלע זײערע ֿפַײנט ֿפון רונד ַארום

שוע גערוֿפן הָאט יהו 2 ,און יהושוע איז געװָארן ַאלט און בַאטָאגט
און זײערע , און זײערע הױּפטלַײט, טעטסזײערע על, גַאנץ יׂשראל

איך בין ַאלט : און הָאט צו זײ געזָאגט, און זײערע אױֿפזעער, ריכטער
 און איר הָאט געזען ַאלץ װָאס יהוה אַײער גָאט הָאט 3. און בַאטָאגט

רום יהוה װָא; געטָאן צו ַאלע די דָאזיקע ֿפעלקער ֿפון אַײערטװעגן
,  זעט4 .אַײער גָאט איז דער װָאס הָאט מלחמה געהַאלטן ֿפַאר אַײך

איך הָאב אַײך אױסגעװָארֿפן די דָאזיקע געבליבענע ֿפעלקער ֿפַאר ַא 
מיט ַאלע ֿפעלקער װָאס איך , ֿפון ירדן; נחלה לױט אַײערע שֿבטים

ון יהוה  א5. גַאנגאונטער-זוןהגדול צו -און ביזן ים, הָאב ֿפַארשניטן
און װעט זײ , ר אַײךֿפַאער װעט זײ ַארױסשטױסן ֿפון , אַײער גָאט

ַאזױ , און איר װעט ַארבן זײער לַאנד, ֿפַארטרַײבן ֿפון אַײער ָאנגעזיכט
 דרום זָאלט איר זַײן 6. װי יהוה אַײער גָאט הָאט אַײך צוגעזָאגט

ין זײער שטַארק צו היטן און צו טָאן ַאלץ װָאס שטײט געשריבן א
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, זיך ניט ָאּפצוקערן דערֿפון רעכטס ָאדער לינקס, משה-בוך ֿפון ּתורת
די דָאזיקע װָאס זַײנען ,  ניט צו קומען צװישן די דָאזיקע ֿפעלקער7

און דעם נָאמען ֿפון זײערע געטער זָאלט איר ניט . געבליבן בַײ אַײך
 זיך ניט און, און ניט לָאזן שװערן בַײ זײ און זײ ניט דינען, דערמָאנען

 נָאר בלױז ָאן יהוה אַײער גָאט זָאלט איר אַײך 8. בוקן צו זײ
 װָאס 9, ַאזױ װי איר הָאט געטָאן ביז הַײנטיקן טָאג, ןטבַאהעֿפ

דערֿפַאר הָאט יהוה ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר אַײך גרױסע און מַאכטיקע 
 קײנער איז ניט בַאשטַאנען ֿפַאר אַײך ביז -און איר ; ֿפעלקער

װָארום ;  אײן מַאן ֿפון אַײך הָאט געיָאגט טױזנט10. נטיקן טָאגהַײ
, יהוה אַײער גָאט איז דער װָאס הָאט מלחמה געהַאלטן ֿפַאר אַײך

 דרום זָאלט איר זײער היטן 11. ַאזױ װי ער הָאט אַײך צוגעזָאגט
 װָארום אױב ָאּפקערן 12. ליב צו הָאבן יהוה אַײער גָאט, אַײער זעל

ן ָאן דעם רעשט טאון איר װעט אַײך בַאהעֿפ, ך ָאּפקערןװעט איר אַײ
און , די דָאזיקע װָאס זַײנען געבליבן בַײ אַײך, ֿפון די דָאזיקע ֿפעלקער

, און איר װעט קומען צװישן זײ, איר װעט זיך מתחּתן זַײן מיט זײ
ַאז יהוה אַײער גָאט ,  װיסן זָאלט איר װיסן זַײן13, און זײ צװישן אַײך

און זײ , ער ניט ֿפַארטרַײבן די דָאזיקע ֿפעלקער ֿפון ֿפַאר אַײךװעט מ
און ֿפַאר ַא רוט , װעלן אַײך זַײן ֿפַאר ַא נעץ און ֿפַאר ַא שטרױכלונג

ביז איר , און ֿפַאר שטעכערס אין אַײערע אױגן, אין אַײערע זַײטן
װעט אונטערגײן ֿפון דער דָאזיקער גוטער ערד װָאס יהוה אַײער גָאט 

 און ָאט גײ איך די טעג אױף דעם װעג ֿפון דער 14. ָאט אַײך געגעבןה
און , דרום זָאלט איר װיסן מיט אַײער גַאנצן הַארצן; גַאנצער ערד

ַאז ניט ַאן אײנציק װָארט איז ָאּפגעֿפַאלן ֿפון , מיט אַײער גַאנצער זעל
 די ַאלע גוטע צוזָאגן װָאס יהוה אַײער גָאט הָאט צוגעזָאגט װעגן

ניט ַאן אײנציק װָארט דערֿפון איז ; ַאלע זַײנען אַײך ָאנגעקומען; אַײך
ַאזױ װי אַײך איז ָאנגעקומען ַאלדער ,  און עס װעט זַײן15. ָאּפגעֿפַאלן

ַאזױ װעט , גוטער צוזָאג װָאס יהוה אַײער גָאט הָאט אַײך צוגעזָאגט
ט אַײך ביז ער װע, יהוה ברענגען אױף אַײך ַאלדעם שלעכטן ָאנזָאג

ן ֿפון דער דָאזיקער גוטער ערד װָאס יהוה אַײער גָאט הָאט קֿפַארטילי
 ַאז איר װעט איבערטרעטן דעם בונד ֿפון יהוה 16. אַײך געגעבן
און איר װעט גײן און דינען , װָאס ער הָאט אַײך בַאֿפױלן, אַײער גָאט

ן װעט גרימען דער צָארן ֿפו, און זיך בוקן צו זײ, ֿפרעמדע געטער
לַאנד און איר װעט גיך אונטערגײן ֿפון דעם גוטן , יהוה אױף אַײך

  .װָאס ער הָאט אַײך געגעבן
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און יהושוע הָאט אַײנגעזַאמלט ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל  1כד
און , און ער הָאט גערוֿפן די עלטסטע ֿפון יׂשראל, קײן שכם
 און זײ ;און זײערע אױֿפזעער, און זײערע ריכטער, זײערע הױּפטלַײט

 און יהושוע הָאט געזָאגט צום 2. הָאבן זיך געשטעלט ֿפַאר גָאט
אױף : ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל: גַאנצן ֿפָאלק

ּתרח , יענער זַײט טַײך זַײנען געזעסן אַײערע עלטערן ֿפון אײביק ָאן
זײ הָאבן און ; און דער ֿפָאטער ֿפון נחורן, דער ֿפָאטער ֿפון אֿברהמען
 און איך הָאב גענומען אַײער ֿפָאטער 3. געדינט ֿפרעמדע געטער

און הָאב אים דורכגעֿפירט דורך גַאנץ , אֿברהמען ֿפון יענער זַײט טַײך
און אים געגעבן , און איך הָאב געמערט זַײן זָאמען; לַאנד ּכנען

איך און ;  און איך הָאב געגעבן צו יצחקן יעקֿבן און עׂשון4. יצחקן
און יעקֿב און ; ן דעם בַארג ׂשאיר אים צו ַארבןוהָאב געגעבן עׂש

 און איך הָאב געשיקט 5. זַײנע קינדער הָאבן גענידערט קײן מצרים
לױט װָאס איך הָאב , און הָאב געּפלָאגט מצרים, משהן און אהרנען
 און 6. און דערנָאך הָאב איך אַײך ַארױסגעצױגן, געטָאן צװישן זײ

און איר זַײט , ב ַארױסגעצױגן אַײערע עלטערן ֿפון מצריםאיך הָא
 אַײערע עלטערן געיָאגטאון די מצרים הָאבן נָאכ, געקומען צום ים

 און זײ הָאבן געשרִיען 7. סוף-טװעגן און מיט רַײטער ביזן יםַײמיט ר
און ער הָאט געמַאכט ַא ֿפיצטערניש צװישן אַײך און צװישן , צו גָאט

און ; און זײ צוגעדעקט, ן געברַאכט אױף זײ דעם יםאו, די מצרים
און איר . אַײערע אױגן הָאבן געזען װָאס איך הָאב געטָאן מיט מצרים

 און איך הָאב אַײך געברַאכט אין 8. זַײט געבליבן אין מדבר ֿפיל טעג
און זײ הָאבן , לַאנד ֿפון דעם אמורי װָאס זיצט אױף יענער זַײט ירדן

און איך הָאב זײ געגעבן אין אַײער , מיט אַײךמלחמה געהַאלטן 
און איך הָאב זײ , ט זײער לַאנדרבאון איר הָאט געַא, הַאנט

 איז אױֿפגעשטַאנען בלק דער זון ֿפון 9. ֿפַארטיליקט ֿפון ֿפַאר אַײך
און הָאט מלחמה געהַאלטן ַאקעגן , דער מלך ֿפון מואֿב, צּפורן
, ערוֿפן בלעם דעם זון ֿפון בעורןאון ער הָאט געשיקט און ג; יׂשראל

,  ָאבער איך הָאב ניט געװָאלט צוהערן צו בלעמען10. אַײך צו שילטן
און איך הָאב אַײך מציל ; און בענטשן הָאט ער אַײך געבענטשט

,  און איר זַײט ַאריבערגעגַאנגען דעם ירדן11. געװען ֿפון זַײן הַאנט
הָאבן מלחמה געהַאלטן און עס , און איר זַײט געקומען צו יריחו
און דער , און דער ּפרזי, דער אמורי, ַאקעגן אַײך די מענער ֿפון יריחו

און ; און דער יֿבוסי, דער חוי, און דער גרגשי, און דער חוי, ּכנעני
 און איך הָאב געשיקט אַײך 12. איך הָאב זײ געגעבן אין אַײער הַאנט

די צװײ , רטריבן ֿפון ֿפַאר אַײךאון זי הָאט זײ ֿפַא, ֿפַארױס די הָארנבין
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  .און ניט מיט דַײן בױגן, ניט מיט דַײן שװערד; מלכים ֿפון אמורי
 און איך הָאב אַײך געגעבן ַא לַאנד װָאס דו הָאסט זיך דערױף ניט 13

און איר הָאט זיך אין , און שטעט װָאס איר הָאט ניט געבױט, געמיט
ערטנער װָאס איר הָאט װַײנגערטנער און אײלבערטג; זײ בַאזעצט

און , הָאט מורא ֿפַאר יהוה,  און ַאצונד14. עסט איר, ניט געֿפלַאנצט
און טוט ָאּפ די געטער װָאס ; דינט אים מיט גַאנצקײט און מיט אמת

, און אין מצרים, אױף יענער זַײט טַײך, אַײערע עלטערן הָאבן געדינט
אַײערע אױגן צו  און אױב עס איז שלעכט אין 15. און דינט יהוה
, װײלט אַײך אױס הַײנט װעמען איר װילט דינען, דינען יהוה

ענטװעדער די געטער װָאס אַײערע עלטערן הָאבן געדינט אױף 
ט אין צװָאס איר זי, ָאדער די געטער ֿפון דעם אמורי, יענער זַײט טַײך

 הָאט 16. און איך און מַײן הױזגעזינט װעלן דינען יהוה; זײער לַאנד
חלילה אונדז צו ֿפַארלָאזן : נטֿפערט דָאס ֿפָאלק און הָאט געזָאגטגעע
 װָארום יהוה אונדזער גָאט 17! ּכדי צו דינען ֿפרעמדע געטער, יהוה

איז דער װָאס הָאט אױֿפגעברַאכט אונדז און אונדזערע עלטערן ֿפון 
און װָאס הָאט געטָאן , ֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַאֿפט, לַאנד מצרים

און הָאט אונדז , ַאר אונדזערע אױגן די דָאזיקע גרױסע צײכנסֿפ
, ָאּפגעהיט אױף דעם גַאנצן װעג װָאס מיר זַײנען געגַאנגען אױף אים
  .און צװישן ַאלע ֿפעלקער װָאס מיר זַײנען דורכגעגַאנגען דורך זײ

 און יהוה הָאט ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר אונדז ַאלע ֿפעלקער און דעם 18
, דרום װעלן מיר אױך דינען יהוה; דעם בַאװױנער ֿפון לַאנד, אמורי

:  הָאט יהושוע געזָאגט צום ֿפָאלק19. װָארום ער איז אונדזער גָאט
ַא , װָארום ַא הײליקער גָאט איז ער, איר װעט ניט קענען דינען יהוה

ער װעט ניט ֿפַארגעבן אַײער ֿפַארברעך און ; צערנדיקער גָאט איז ער
און װעט דינען , אױב איר װעט ֿפַארלָאזן יהוה 20. דאַײערע זינ

און , װעט ער זיך קערן און װעט אַײך שלעכטס טָאן, ֿפרעמדע געטער
  .נָאכדעם װי ער הָאט אַײך גוטס געטָאן, װעט אַײך ֿפַארלענדן

ערט יהוה װעלן מיר ַײנ, נײן:  הָאט דָאס ֿפָאלק געזָאגט צו יהושוען21
איר זַײט עדות קעגן אַײך : געזָאגט צום ֿפָאלק הָאט יהושוע 22. דינען
 און זײ -. אים צו דינען, ַאז איר הָאט אַײך אױסדערװײלט יהוה. ַאלײן

 און ַאצונד טוט ָאּפ די ֿפרעמדע געטער 23 -! עדות: הָאבן געזָאגט
גט אַײער הַארץ צו יהוה דעם גָאט ֿפון ײאון נ, װָאס צװישן אַײך

יהוה אונדזער גָאט : לק געזָאגט צו יהושוען הָאט דָאס ֿפָא24. יׂשראל
 און יהושוע 25. און צו זַײן קול װעלן מיר צוהערן, װעלן מיר דינען

און ער הָאט זײ , הָאט געשלָאסן ַא בונד מיטן ֿפָאלק אין יענעם טָאג
 און יהושוע הָאט 26. געמַאכט חוקים און געזעצן אין שכם
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און ער ;  בוך ֿפון גָאטס ּתורהאױֿפגעשריבן די דָאזיקע װערטער אין
און הָאט אים דָארטן אױֿפגעשטעלט , הָאט גענומען ַא גרױסן שטײן

און  27. אונטער דעם אײכנבױם װָאס בַײם הײליקטום ֿפון גָאט
ָאט דער דָאזיקער שטײן זָאל : יהושוע הָאט געזָאגט צום גַאנצן ֿפָאלק

הָאט געהערט ַאלע װָארום ער , זַײן ֿפַאר ַאן עדות ַאקעגן אונדז
און ער װעט ; װָאס ער הָאט מיט אונדז גערעדט, װערטער ֿפון יהוה

טָאמער װעט איר לײקענען ָאן אַײער , זַײן ֿפַאר ַאן עדות ַאקעגן אַײך
איטלעכן ,  און יהושוע הָאט ֿפַאנַאנדערגעשיקט דָאס ֿפָאלק28. גָאט

איז ,  געשעענישן און עס איז געװען נָאך די דָאזיקע29. צו זַײן נחלה
צו , דער קנעכט ֿפון גָאט, געשטָארבן יהושוע דער זון ֿפון נון

 און מע הָאט אים בַאגרָאבן אין דעם 30. הונדערט מיט צען יָאר
סרח װָאס אין דעם געבערג ֿפון -אין ּתמנת, געמַארק ֿפון זַײן נחלה

 גָאט  און יׂשראל הָאט געדינט31. אין צֿפון ֿפון בַארג געש, אֿפרים
און ַאלע טעג ֿפון די זקנים װָאס הָאבן , ַאלע טעג ֿפון יהושוען

און װָאס הָאבן געװּוסט ַאלדי , ימים געװען נָאך יהושוען-מאריך
 און די בײנער 32. װָאס ער הָאט געטָאן ֿפַאר יׂשראל, טּוונג ֿפון גָאט

ון װָאס די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן אױֿפגעברַאכט ֿפ, ֿפון יוסֿפן
אױף דעם שטיק ֿפעלד װָאס , הָאבן זײ בַאגרָאבן אין שכם, מצרים

, דעם ֿפָאטער ֿפון שכמען, יעקֿב הָאט געקױֿפט ֿפון די זין ֿפון חמור
און עס איז געװָארן די קינדער ֿפון יוסף ֿפַאר ; ֿפַאר הונדערט קׂשיטה

און מע , און אלעזר דער זון ֿפון אהרנען איז געשטָארבן. ַא נחלה
װָאס איז , הָאט אים בַאגרָאבן אױף דעם בערגל ֿפון זַײן זון ּפינחסן

  .אים געגעבן געװָארן אין דעם געבערג ֿפון אֿפרים
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