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און עס  22.  דעם ִמשּכן אײדער זײ זַײנען געקומעןאױֿפגעשטעלט
לױט , הָאט געצױגן די ֿפָאן ֿפון דעם לַאגער ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים

און איבער זַײן מחנה איז געװען ֶאליָשָמע דער זון ֿפון ; זײערע מחנות
און איבער דער מחנה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון  23. ַעמיהודן
און איבער דער מחנה ֿפון  24. מליֵאל דער זון ֿפון ּפָדהצורןַג, מנשה

 25. ַאֿביָדן דער זון ֿפון ִגדעֹונין, דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון בנימין
, און עס הָאט געצױגן די ֿפָאן ֿפון דעם לַאגער ֿפון די קינדער ֿפון ָדן

ער זַײן און איב; די הינטערװַאך ֿפון ַאלע לַאגערן לױט זײערע מחנות
 און איבער דער  26 .לַאגער איז געװען ַאחיעזר דער זון ֿפון ַעמיַשָדין
ּפגִעיֵאל דער זון ֿפון , מחנה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר

און איבער דער מחנה ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון  27. ָעכָרנען
ען ֿפון די צִיונגס זַײנען די דָא 28. יַרע דער זון ֿפון ֵעיָננעןחַא, נֿפָּתלי

  . ַאזױ הָאבן זײ געצױגן;  לױט זײערע מחנותיׂשראלקינדער ֿפון 

, ֹוֿבֿב דעם זון ֿפון ְרעוֵאל דעם ִמדָיניחאון משה הָאט געזָאגט צו  29
איך :  צו דעם ָארט װָאס גָאט הָאט געזָאגטצִיעןמיר : משהס שװער

און מיר װעלן דיך , קום מיט אונדז; װעל אים געבן צו אַײך
 הָאט 30 .יׂשראלװָארום גָאט הָאט צוגעזָאגט גוטס ֿפַאר , בַאגיטיקן

נַײערט צו מַײן לַאנד און צו ; איך װעל ניט גײן: ער צו אים געזָאגט
זָאלסט אונדז ניט :  הָאט ער געזָאגט31 .מַײן ָאּפשטַאם װעל איך גײן

ט װּו מיר קענען דערֿפַאר װַײל דו װײס; איך בעט דיך, ֿפַארלָאזן
 און עס װעט 32 .און װעסט אונדז זַײן ֿפַאר אױגן, לַאגערן אין מדבר

ֿפון דעם גוטס װָאס גָאט װעט , איז, ַאז דו װעסט גײן מיט אונדז, ַײןז
  .װעלן מיר דיך בַאגיטיקן, אונדז בַאגיטיקן

און , און זײ הָאבן געצױגן ֿפון דעם בַארג ֿפון גָאט דרַײ טעג װעגס 33
, ר ָארון ֿפון גָאטס בונד הָאט געצױגן זײ ֿפַארױס דרַײ טעג װעגסדע

 און דער װָאלקן ֿפון גָאט איז געװען 34 .אױסצוזוכן ֿפַאר זײ ַא רוָארט
און עס איז  35. װען זײ הָאבן געצױגן ֿפון לַאגער, איבער זײ בַײ טָאג

  :הָאט משה געזָאגט, ַאז דער ָארון הָאט געצױגן, געװען

  , און זָאלן צעשּפרײט װערן דַײנע ֿפַײנט,  גָאט,שטײ אױף
  ! און זָאלן ַאנטלױֿפן דַײנע ָׂשונאים ֿפַאר דיר

  : הָאט ער געזָאגט, און ַאז ער הָאט גערוט 36
  צו די צענטױזנטן , גָאט, קער אַײן
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יא

  ! יׂשראלֿפון די משּפחות ֿפון 
  
  

י  און דָאס ֿפָאלק הָאט זיך בַאקלָאגט אױף שלעכטס אין ד1
און זַײן צָארן הָאט , און גָאט הָאט געהערט, אױערן ֿפון גָאט

און הָאט , און ַא ֿפַײער ֿפון גָאט הָאט געברענט צװישן זײ, געגרימט
,  הָאט דָאס ֿפָאלק געשריען צו משהן2 .ֿפַארצערט בַײם עק לַאגער

און דָאס ֿפַײער הָאט זיך , און משה הָאט מתּפלל געװען צו גָאט
,  און מע הָאט גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון יענעם ָארט ַּתֿבֵעָרה3 .געזעצט

  . װַײל ַא ֿפַײער ֿפון גָאט הָאט געברענט צװישן זײ

לוסט ַא גאון די צונױֿפגעלָאֿפענע װָאס צװישן זײ הָאבן גע 4
און ,  הָאבן װידער געװײנטיׂשראלאון אױך די קינדער ֿפון ; גלוסטונג

 מיר 5 !זָאל אונדז געבן עסן ֿפלײשװען מע : זײ הָאבן געזָאגט
די , געדענקען די ֿפיש װָאס מיר ֿפלעגן עסן אין ִמצַרִים אומזיסט

און די , און די ציבעלעס, און דָאס גרינס, און די קירבעס, ּפלוצערן
; ניטָא קײן זַאך; און ַאצונד איז אונדזער זעל ֿפַארטריקנט 6. קנָאבל

  . אױגןבלױז אױֿפן ַמן זַײנען אונדזערע 

און זַײן ָאנבליק , און דער ַמן איז געװען ַאזױ װי קָאריַאנדערזָאמען 7
, דָאס ֿפָאלק הָאט זיך ֿפַארשּפרײט 8. ַאזױ װי דער ָאנבליק ֿפון בדֹוַלך
ָאדער , און געמָאלן אין ַא הַאנטמיל, און הָאט עס אױֿפגעקליבן
ער געמַאכט ָאד, ּפאון געקָאכט אין ַא טָא, געשטױסן אין ַא שטײסל

דערֿפון קוכנס און דער טעם דערֿפון איז געװען װי דער טעם ֿפון ַאן 
 און װי דער טױ הָאט ַארָאּפגענידערט אױֿפן לַאגער בַײ 9. אײלקיכל

  .ֿפלעגט ַארָאּפנידערן דערױף דער ַמן, כטַאנ

, װַײז-נען משּפחות משה הָאט געהערט דָאס ֿפָאלק װײאון 10
און דער צָארן ֿפון , ַײנגַאנג ֿפון זַײן געצעלטאיטלעכער ֿפַאר דעם א
און עס איז געװען שלעכט אין די אױגן ֿפון , גָאט הָאט זײער געגרימט

װָאס טוסטו  ֿפַאר:  און משה הָאט געזָאגט צו גָאט11 .משהן
ן אין חװָאס הָאב איך געֿפונען אומ און ֿפַאר, שלעכטס דַײן קנעכט

דָאזיקן גַאנצן ם  מיר די לַאסט ֿפון דעלײגן אױףוַארױֿפצ, דַײנע אױגן
צי איך , דָאזיקע גַאנצע ֿפָאלק הָאב איך דען געטרָאגן דָאס 12? ֿפָאלק

, טרָאג עס אין דַײן בוזעם: װָאס דו זָאגסט צו מיר, הָאב עס געבָארן
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צו דעם לַאנד װָאס דו , ַאזױ װי ַא דערציער טרָאגט ַא זױגעדיקן
, ֿפון װַאנען הָאב איך ֿפלײש 13? טערןהָאסט צוגעשװָארן זײערע על

ַאזױ צו , נען אױף מירװָאס זײ װײ, זיקן גַאנצן ֿפָאלקדָאם צו געבן דע
 איך ַאלײן קען ניט טרָאגן 14 ?מיר זָאלן עסן, גיב אונדז ֿפלײש: זָאגן
 15 .װָארום עס איז צו שװער ֿפַאר מיר, דָאזיקע גַאנצע ֿפָאלק דָאס

אױב , איך בעט דיך, הרגען הרגע מיך, ו מיראון אױב דו טוסט ַאזױ צ
און לָאמיך ניט זען ,  אין דַײנע אױגןקײטאיך הָאב געֿפונען לַײטזעלי

  . מַײן אומגליק

זַאמל מיר אַײן זיבעציק מַאן ֿפון די : הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 16
די װָאס דו װײסט ַאז זײ זַײנען די עלטסטע ֿפון , יׂשראלעלטסטע ֿפון 

, מֹועד-און זָאלסט זײ נעמען צום אֹוהל, און זַײנע אױֿפזעערס, קֿפָאל
 און איך װעל 17 .און זײ זָאלן זיך דָארטן שטעלן מיט דיר

און װעל ָאּפשײדן ֿפון , און װעל דָארטן רעדן מיט דיר, ַארָאּפנידערן
און זײ װעלן , און ַארױֿפטָאן אױף זײ, דעם גַײסט װָאס אױף דיר

און װעסט ניט דַארֿפן , ר די לַאסט ֿפון ֿפָאלקמיטטרָאגן מיט די
ברײט אַײך ָאן אױף :  און צום ֿפָאלק זָאלסטו זָאגן18 .טרָאגן דו ַאלײן

נט אין די װַײל איר הָאט געװײ; ט עסן ֿפלײשאון איר װע, מָארגן
! לײשװען מע זָאל אונדז געבן עסן ֿפ: ַאזױ צו זָאגן, אױערן ֿפון גָאט

דרום װעט אַײך גָאט געבן ; יל אין ִמצַרִיםועװען װװָארום אונדז איז ג
און ניט ,  ניט אײן טָאג װעט איר עסן19 .און איר װעט עסן, ֿפלײש

און ניט צװַאנציק , און ניט צען טעג, און ניט ֿפינף טעג, צװײ טעג
ביז װַאנען עס װעט אַײך קערן ֿפון דער ,  ביז ַא חֹודש צַײט20 ;טעג
דערֿפַאר װָאס איר הָאט ֿפַארַאכט ; ן צום עקלאון װעט אַײך זַײ, נָאז

ַאזױ צו , און הָאט געװײנט ֿפַאר אים, גָאט װָאס איז צװישן אַײך
הָאט  21? נָאך װָאס גָאר זַײנען מיר ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים: זָאגן

זעקס הונדערט טױזנט ֿפוסגײער איז דָאס ֿפָאלק װָאס : משה געזָאגט
און זײ , איך װעל זײ געבן ֿפלײש: און דו זָאגסט, איך בין צװישן אים

װען שָאף און רינדער זָאלן געשָאכטן  22. װעלן עסן ַא חֹודש צַײט
 ַאז ַאלע ֿפישן ֿפון ים זָאלן 23 ?װעט זײ דען קלעקן, װערן ֿפַאר זײ

הָאט גָאט געזָאגט ? װעט זײ דען קלעקן, אַײנגעזַאמלט װערן ֿפַאר זײ
אױב מַײן , ַאצונד װעסטו זען? נט ֿפון גָאט קורץאיז די הַא: צו משהן

  . װָארט װעט דיר געשען ָאדער ניט

און הָאט גערעדט צום ֿפָאלק די , איז משה ַארױסגעגַאנגען 24
און ער הָאט אַײנגעזַאמלט זיבעציק מַאן ֿפון די ; װערטער ֿפון גָאט
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און  25 .און זײ געשטעלט רונד ַארום געצעלט, עלטסטע ֿפון ֿפָאלק
און הָאט גערעדט צו , גָאט הָאט ַארָאּפגענידערט אין דעם װָאלקן

און געגעבן , און הָאט גענומען ֿפון דעם גַײסט װָאס אױף אים, אים
װי דער גַײסט , און עס איז געװען. די עלטסטע, אױף די זיבעציק מַאן
  . ָאבער ניט מער; ַאזױ הָאבן זײ נֿביאות געזָאגט, הָאט אױף זײ גערוט

דער נָאמען ֿפון , און צװײ מענער זַײנען איבערגעבליבן אין לַאגער 26
 ךהָאט אױף זײ אױ; און דער נָאמען ֿפון צװײטן ֵמיָדד, אײנעם ֶאלָדד
,  און זײ זַײנען געװען צװישן די ֿפַארשריבענע–ט סַײגערוט דער ג

 און זײ הָאבן –ָאבער זײ זַײנען ניט ַארױסגעגַאנגען צום געצעלט 
און הָאט ,  איז געלָאֿפן דער יונג27 .אות געזָאגט אין לַאגערנֿבי

ֶאלָדד און ֵמיָדד זָאגן נֿביאות אין : און געזָאגט, דערצײלט משהן
משהס , הָאט זיך ָאּפגערוֿפן יהֹושוַע דער זון ֿפון נון 28. לַאגער

הַאלט , מַײן הַאר משה: און הָאט געזָאגט, בַאדינער ֿפון זַײן יוגנט ָאן
? נעמסטו זיך ָאן ֿפַאר מיר:  הָאט משה צו אים געזָאגט29 .ײ צוריקז

ַאז גָאט זָאל , הלװַאי זָאל דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון גָאט זַײן נֿביאים
,  און משה איז צוריק ַארַײן אין לַאגער30 !געבן זַײן גַײסט אױף זײ
  .יׂשראלער און די עלטסטע ֿפון 

און הָאט געברַאכט , ן ֿפון גָאטגאון ַא װינט הָאט ַארױסגעצױ 31
און הָאט זײ צעװָארֿפן לעבן לַאגער ,  װַאכטלֿפױגלען ֿפון יםִיעןצוֿפל

און ַארום ַא טָאג װעגס ֿפון דער , ַארום ַא טָאג װעגס ֿפון אײן זַײט
 איבערן געזיכט אײלןאון ַארום צװײ , רונד ַארום לַאגער, ַאנדער זַײט

ָאלק איז אױֿפגעשטַאנען יענעם גַאנצן  און דָאס ֿפ32 .ֿפון דער ערד
און זײ , און דעם גַאנצן מָארגעדיקן טָאג, און די גַאנצע נַאכט, טָאג

דער װָאס הָאט צומינדסט ; הָאבן אױֿפגעקליבן די װַאכטלֿפױגלען
און זײ הָאבן זײ זיך ; געקליבן הָאט אױֿפגעקליבן צען הױֿפנס

  . אױסגעשּפרײט רונד ַארום לַאגער

אײדער עס איז , ס ֿפלײש איז נָאך געװען צװישן זײערע צײנערדָא 33
, ַאזױ הָאט דער צָארן ֿפון גָאט געגרימט אױֿפן ֿפָאלק,  געװָארןצעקַײט

 34. און גָאט הָאט געשלָאגן צװישן דעם ֿפָאלק זײער ַא גרױסן שלַאק
, ַהַּתֲאָוה-און מע הָאט גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון יענעם ָארט ִקֿברֹות

  . װַײל דָארטן הָאט מען בַאגרָאבן דָאס ֿפָאלק װָאס הָאט געגלוסט
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און זײ ; ֵצרֹותחַהַּתֲאָוה הָאט דָאס ֿפָאלק געצױגן קײן -ֿפון ִקֿברֹות 35
  .ֵצרֹותחזַײנען געבליבן אין 

  

 און מרים און ַאהרן הָאבן גערעדט אױף משהן ֿפון װעגן 1
װָארום ער הָאט ; דער ּכושישער װַײב װָאס ער הָאט גענומען

צי בלױז נָאר מיט :  און זײ הָאבן געזָאגט2 .גענומען ַא ּכושישע װַײב
? הָאט ער ניט אױך מיט אונדז גערעדט? משהן הָאט גָאט גערעדט
  . און גָאט הָאט געהערט

מער ֿפון ַאלע מענטשן , און דער מַאן משה איז געװען זײער ַאן ָעָנו 3
  . ערדװָאס אױֿפן געזיכט ֿפון דער 

הָאט גָאט ּפלוצלינג געזָאגט צו משהן און צו ַאהרֹנען און צו  4
זַײנען זײ דרַײ . מֹועד-גײט איר דרַײ ַארױס צום אֹוהל: מרימען

,  און גָאט הָאט ַארָאּפגענידערט אין ַא װָאלקנזַײל5 .ַארױסגעגַאנגען
און הָאט , מֹועד-און הָאט זיך געשטעלט בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

 און 6 . ַארױסגעגַאנגעןבײדעזַײנען זײ . גערוֿפן ַאהרֹנען און מרימען
ַאז ַא נֿביא איז : הערט ַאקָארשט צו מַײנע װערטער: ער הָאט געזָאגט

אין ַא ; ונג זיך דערקענען צו איםע ַא זןאי, גָאט, טו איך, דָא בַײ אַײך
 מַײן אין;  ניט ַאזױ איז מַײן קנעכט משה7 .חלום רעד איך מיט אים

און , מױל צו מױל רעד איך מיט אים 8. גַאנצן הױז איז ער בַאגלױבט
און די געשטַאלט ֿפון גָאט , בַאשײנּפערלעך און ניט מיט רעטענישן

און װי ַאזױ הָאט איר ניט מֹורא געהַאט צו רעדן אױף . קוקט ער ָאן
און דער צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט  9? אױף משהן, מַײן קנעכט

און װי דער װָאלקן הָאט זיך  10. און ער איז ַאװעקגעגַאנגען; ף זײאױ
רשט מרים איז מצֹורע װַײס װי ע, ָאּפגעטָאן ֿפון איבערן געצעלט

ערשט זי איז , און ַאהרן הָאט זיך אומגעקערט צו מרימען. שנײ
, מַײן הַאר, איך בעט דיך:  הָאט ַאהרן געזָאגט צו משהן11 .מצֹורע

װָאס מיר הָאבן זיך , רױֿפטָאן אױף אונדז ַא זינדזָאלסט ניט ַא
, איך בעט דיך,  זָאל זי12 .בַאנַארישט און װָאס מיר הָאבן געזינדיקט

ניט זַײן ַאזױ װי ַא טױטגעבָארענער װָאס זַײן ֿפלײש איז הַאלב 
און משה  13. צעגעסן װען ער גײט ַארױס ֿפון זַײן מוטערס טרַאכט

איך , הײל זי, איך בעט דיך, גָאט: ַאזױ צו זָאגן,  צו גָאטִיעןהָאט געשר
ַאז איר ֿפָאטער װָאלט איר : הָאט גָאט געזָאגט צו משהן 14 .בעט דיך
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זָאל זי זַײן ? װָאלט זי זיך ניט געשעמט זיבן טעג,  געשּפיגןםאין ּפני
און דערנָאך זָאל זי , אַײנגעשלָאסן זיבן טעג אױסן לַאגער

  . ַארַײנגענומען װערן

און דָאס ; איז מרים געװען אַײנגעשלָאסן אױסן לַאגער זיבן טעג 15
און  16. ֿפָאלק הָאט ניט געצױגן ביז מרים איז ַארַײנגענומען געװָארן

און זײ הָאבן גערוט , ֵצרֹותחדערנָאך הָאט דָאס ֿפָאלק געצױגן ֿפון 
  . אין מדבר ּפָאָרן

  

  חְשַל
 שיק דיר  2 :ו זָאגןַאזױ צ,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1

װָאס איך גיב צו , זײ זָאלן אױסקוקן דָאס לַאנד ּכַנַען, מענטשן
צו אײן מַאן ֿפַאר זַײן , צו אײן מַאן; יׂשראלדי קינדער ֿפון 

  . איטלעכער ַא ֿפירשט צװישן זײ; קןשיֿפָאטערשטַאם זָאלט איר 

ון און משה הָאט זײ געשיקט ֿפון מדבר ּפָאָרן לױט דעם מױל ֿפ 3
זײ ַאלע זַײנען געװען מענטשן הױּפטלַײט ֿפון די קינדער ֿפון ; גָאט

ַשמוַע , ֿפַאר שֿבט ראוֿבן:  און דָאס זַײנען זײערע נעמען 4 .יׂשראל
  6 .ֹוריןחָשֿפט דער זון ֿפון ,  ֿפַאר שֿבט שמעון 5 .דער זון ֿפון ַזּכורן
ִיְגָאל ,  ֿפַאר שֿבט ִיׂשָׂשָכר7 .ָּכֵלֿב דער זון ֿפון יֿפוֶנהן, ֿפַאר שֿבט יהודה
ֿפַאר  9. הֹוֵשַע דער זון ֿפון נון,  ֿפַאר שֿבט אֿפרים 8 .דער זון ֿפון יֹוסֿפן

ַגדיֵאל , ֿפַאר שֿבט זֿבולון 10. ּפלטי דער זון ֿפון ָרֿפואן, שֿבט בנימין
ַגדי דער זון , ֿפַאר שֿבט מנשה:  ֿפַאר שֿבט יֹוסף11 .דער זון ֿפון סֹודין

ֿפַאר שֿבט  13. ַעמיֵאל דער זון ֿפון גַמלין, ֿפַאר שֿבט ָדן 12. ון סוסיןֿפ
בי דער זון חַנ, נֿפָּתליֿפַאר שֿבט  14. ון מיָכֵאלןֿפ ןסתור דער זו, ָאשר

דָאס זַײנען  16 .ְגאוֵאל דער זון ֿפון ָמכין, ֿפַאר שֿבט ָגד 15 .ֿפון ָוֿפסין
ט געשיקט אױסקוקן דָאס די נעמען ֿפון די מענטשן װָאס משה הָא

און  17 .יהֹושוַע, און משה הָאט גערוֿפן הֹוֵשַע דעם זון ֿפון נון. לַאנד
און הָאט צו זײ , משה הָאט זײ געשיקט אױסקוקן דָאס לַאנד ּכַנַען

און גײט ַארױף אין דעם , גײט ַארױף ַאהין קײן ָדרום: געזָאגט
און , װָאס דָאס איז, און איר זָאלט ָאנקוקן דָאס לַאנד 18 .געבערג

, אױב ער איז שטַארק ָאדער שװַאך, דָאס ֿפָאלק װָאס זיצט דערױף
און װי איז דָאס לַאנד װָאס ער  19 ;אױב ער איז װינציק ָאדער ֿפיל

און װי זַײנען די שטעט , אױב עס איז גוט ָאדער שלעכט, זיצט דרינען


