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- ֹורחאון זײ הָאבן געצױגן ֿפון  33. ַהִגדָגד-ֹורחאון גערוט אין , ַיֲעָקן
און ,  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ָיטֿבה34. און גערוט אין ָיטֿבה, ַהִגדָגד

און גערוט , און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ַעֿברֹוָנה 35. גערוט אין ַעֿברֹוָנה
און גערוט אין , ֶגֿבר-און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ֶעציֹון 36. ֶגֿבר-אין ֶעציֹון
און ,  זײ הָאבן געצױגן ֿפון ָקֵדשאון 37. דָאס איז ָקֵדש, מדבר ִצן

  . אין עק ֿפון לַאנד ֶאדֹום, גערוט בַײם בַארג הֹור

לױט , און ַאהרן דער ּכֹהן איז ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן בַארג הֹור 38
אין דעם , און ער איז דָארטן געשטָארבן, דעם מױל ֿפון גָאט

נען  זַײיׂשראלֿפערציקסטן יָאר נָאך דעם װי די קינדער ֿפון 
אין ערשטן טָאג , אין ֿפינֿפטן חֹודש, ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאנד ִמצַרִים

 און ַאהרן איז געװען הונדערט און דרַײ און צװַאנציק 39. ֿפון חֹודש
 און דער 40. װען ער איז געשטָארבן אױֿפן בַארג הֹור, יָאר ַאלט

, אין לַאנד ּכַנַען, םװָאס איז געזעסן אין ָדרו, דער מלך ֿפון ַעָרד, ּכַנֲעני
  . יׂשראלהָאט געהערט װעגן דעם קומען ֿפון די קינדער ֿפון 

 42. און גערוט אין ַצלמֹוָנה, און זײ הָאבן געצױגן ֿפון בַארג הֹור 41
 און זײ 43. און גערוט אין ֿפונֹון, און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ַצלמֹוָנה

 און זײ הָאבן 44. אֹוֿבֹותאון גערוט אין , הָאבן געצױגן ֿפון ֿפונֹון
בַײם געמַארק ֿפון , ַעֿברים-און גערוט אין ִעֵיי, געצױגן ֿפון אֹוֿבֹות

 46. ָגד- און גערוט אין דיֿבֹון, און זײ הָאבן געצױגן ֿפון ִעִיים 45. מֹוָאֿב
 47. ִדֿבָלַתִים-און גערוט אין ַעלמֹון, ָגד-און זײ הָאבן געצױגן ֿפון דיֿבֹון

און גערוט אין די בערג ֿפון , ִדֿבָלַתִים-בן געצױגן ֿפון ַעלמֹוןאון זײ הָא
,  און זײ הָאבן געצױגן ֿפון די בערג ֿפון ַעֿברים 48. ֿפַאר נֿבֹו, ַעֿברים

און זײ  49. און גערוט אין די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב בַײם ַירדן לעבן יריחו
ִשטים אין די -לישימֹות ביז ָאֿב-ֿפון בית, הָאבן גערוט בַײם ַירדן

  . ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב

און גָאט הָאט גערעדט צו משהן אין די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב בַײם  50
און , יׂשראל רעד צו די קינדער ֿפון 51 :ַאזױ צו זָאגן, ַירדן לעבן יריחו

  : זָאלסט זָאגן צו זײ

זָאלט איר  52, ַאז איר גײט ַאריבער דעם ַירדן קײן לַאנד ּכַנַען
און איר זָאלט , ער ֿפון לַאנד ֿפון ֿפַאר אַײךױנֿפַארטרַײבן ַאלע בַאװ

און ַאלע זײערע געגָאסענע , אונטערברענגען ַאלע זײערע בילדער
און ַאלע זײערע במות זָאלט איר , געצן זָאלט איר אונטערברענגען
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לד

און זיך בַאזעצן , און איר זָאלט ֿפַארנעמען דָאס לַאנד 53. ֿפַארטיליקן
 54. עס צו ַארבן, װָארום אַײך הָאב איך געגעבן דָאס לַאנד, רינעןד

; לױט אַײערע משּפחות, און איר זָאלט ַארבן דָאס לַאנד דורך גֹורל
און דעם װינציקערן , דעם מערערן זָאלט איר געבן מער נחלה

, דָארטן װּו זַײן גֹורל װעט אױסֿפַאלן. זָאלסטו געבן װינציקער נחלה
לױט אַײערע ֿפָאטערשטַאמען זָאלט איר אַײך ;  צו איםזָאל געהערן

  . ַארבן

ינער ֿפון ואון אױב איר װעט ניט ֿפַארטרַײבן ֿפון ֿפַאר אַײך די בַאװ 55
זַײן ֿפַאר דערנער , װעלן די װָאס איר װעט איבערלָאזן ֿפון זײ, לַאנד

ן און זײ װעל, און ֿפַאר שטעכערס אין אַײערע זַײטן, אין אַײערע אױגן
און עס װעט  56. אַײך דריקן אין דעם לַאנד װָאס איר זיצט דרינען

  .װעל איך טָאן צו אַײך, ַאזױ װי איך הָאב געדַאכט צו טָאן צו זײ, זַײן

  

בַאֿפעל  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, יׂשראלדי קינדער ֿפון 

זָאל דָאס זַײן דָאס לַאנד װָאס װעט , ַאנד ּכַנַעןַאז איר קומט קײן ל
 3:  דָאס לַאנד ּכַנַען לױט אירע געמַארקן–אַײך ֿפַאלן ֿפַאר ַא נחלה 

און דער , זַײט זָאל אַײך זַײן ֿפון מדבר ִצן לעבן ֶאדֹום-די ָדרום
 און 4. צו מזרח, חַהֶמַל-געמַארק ֿפון ָדרום זָאל אַײך זַײן ֿפון עק ַים

עמַארק זָאל זיך אױסדרײען בַײ אַײך צו ָדרום ֿפון דעם דער ג
און זַײן אױסלָאז זָאל ; און ַאריבערגײן קײן ִצן, אױֿפגַאנג ֿפון ַעקַרבים
און , ַאָדר-ַצרַחאון ער זָאל ַארױסגײן צו ; ברֵנַע- זַײן אין ָדרום ֿפון ָקֵדש
ן ֿפון  און דער געמַארק זָאל זיך אױסדרײע5. ַאריבערגײן ביז ַעצמֹון

און  6. און זַײן אױסלָאז זָאל זַײן בַײם ים; ַעצמֹון צום טַײך ֿפון ִמצַרִים
דָאס ; ַהָגדול מיטן ברעג-דער געמַארק ֿפון מערֿב זָאל אַײך זַײן דער ַים

 און דָאס זָאל אַײך זַײן דער 7 .זָאל אַײך זַײן דער געמַארק ֿפון מערֿב
 זָאלט איר אַײך צײכענען ביז דעם ַהָגדול-ֿפון ַים: געמַארק ֿפון צֿפון

ֿפון בַארג הֹור זָאלט איר צײכענען ביז מע קומט קײן  8 .בַארג הֹור
 און 9 .און דער אױסלָאז ֿפון דעם געמַארק זָאל זַײן בַײ צָדד; ָמתַח

און זַײן אױסלָאז זָאל זַײן , דער געמַארק זָאל ַארױסגײן בַײ ִזֿפרֹון
 און איר 10. ך זַײן דער געמַארק ֿפון צֿפוןדָאס זָאל אַײ. ֵעיָנן-ַצרַח

. ֵעיָנן ביז שֿפם-ַצרַחזָאלט אַײך צײכענען ֿפַארן געמַארק ֿפון מזרח ֿפון 
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אין מזרח , און דער געמַארק זָאל ַארָאּפנידערן ֿפון שֿפם ביז ִרֿבָלה 11
און דער געמַארק זָאל ַארָאּפנידערן און זיך ָאנשטױסן ָאן ; ֿפון ַעִין

און דער געמַארק זָאל  12. צו מזרח, בַארגרוקן ֿפון ים ִּכֶנֶרתדעם 
. חַהֶמַל-און זַײן אױסלָאז זָאל זַײן דער ַים, ַארָאּפנידערן צום ַירדן

  . דָאס זָאל אַײך זַײן דָאס לַאנד לױט אירע געמַארקן רונד ַארום

ָאס ד: ַאזױ צו זָאגן, יׂשראלאון משה הָאט בַאֿפױלן די קינדער ֿפון  13
װָאס גָאט , איז דָאס לַאנד װָאס איר זָאלט עס זיך ַארבן לױט גֹורל

 14. הָאט בַאֿפױלן צו געבן צו די נַײן שֿבטים און דעם הַאלבן שֿבט
װָארום דער שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ראוֿבן לױט זײערע 

און דער שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָגד לױט זײערע , ֿפָאטערהַײזער
, און הַאלב שֿבט מנשה הָאבן געקריגן, הָאבן געקריגן, זערֿפָאטערהַײ

 די צװײ שֿבטים און דער הַאלבער שֿבט הָאבן 15. זײער נחלה
צו , צו מזרח, געקריגן זײער נחלה ֿפון דער זַײט ַירדן לעבן יריחו

  . זונאױֿפגַאנג

דָאס זַײנען די  17: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 16
ֶאלָעָזר : מען ֿפון די מענער װָאס זָאלן ַארבן ֿפַאר אַײך דָאס לַאנדנע

 און איר זָאלט נעמען צו 18. און יהֹושוַע דער זון ֿפון נון, דער ּכֹהן
און  19. צו ַארבן דָאס לַאנד, צו אײן ֿפירשט ֿפון ַא שֿבט, אײן ֿפירשט

 ָּכֵלֿב דער זון ,ֿפַאר שֿבט יהודה: דָאס זַײנען די נעמען ֿפון די מענער
שמואל , און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון שמעון 20. ֿפון יֿפוֶנהן

ֶאליָדד דער זון ֿפון ,  ֿפַאר שֿבט בנימין21 .דער זון ֿפון ַעמיהודן
דער ֿפירשט ,  און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָדן22. ִּכסלֹונען

ֿפַאר דעם שֿבט : ר די קינדער ֿפון יֹוסףֿפַא 23. בוקי דער זון ֿפון ָיגלין
 24 ;ניֵאל דער זון ֿפון ֵאֿפֹודןַחדער ֿפירשט , ֿפון די קינדער ֿפון מנשה

דער ֿפירשט קמוֵאל , און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים
 און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון 25. דער זון ֿפון ִשֿפָטנען

 און ֿפַאר דעם 26. ירשט ֶאליָצֿפן דער זון ֿפון ּפרָנכןדער ֿפ, זֿבולון
דער ֿפירשט ּפלטיֵאל דער זון ֿפון , שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ִיׂשָׂשָכר

דער ֿפירשט , און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר 27. ַעָזנען
ער און ֿפַאר דעם שֿבט ֿפון די קינד 28, יהוד דער זון ֿפון שלֹומיןחַא

 דָאס זַײנען 29. דער ֿפירשט ּפָדהֵאל דער זון ֿפון ַעמיהודן, נֿפָּתליֿפון 
 יׂשראלדי װעמען גָאט הָאט בַאֿפױלן צו מַאכן ַארבן די קינדער ֿפון 

  .אין לַאנד ּכַנַען
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 און גָאט הָאט גערעדט צו משהן אין די ּפלױנען ֿפון מֹוָאֿב 1לה
 בַאֿפעל די קינדער ֿפון 2 :ןַאזױ צו זָאג, בַײם ַירדן לעבן יריחו

 ֿפון זײער אײגנטום זײ זָאלן געבן די לִוִיים ֿפון דער נחלה, יׂשראל
און ַא ֿפרַײען ּפלַאץ צו די שטעט רונד ַארום זײ ; ינעןשטעט צום װו

שטעט װעלן זַײן ֿפַאר זײ צום און די  3. זָאלט איר געבן די לִוִיים
און ֿפַאר , לן זַײן ֿפַאר זײער ֿפיאון זײערע ֿפרַײע ּפלעצער װע, ינעןװו

און די ֿפרַײע ּפלעצער  4.  זײערע בהמותעאון ֿפַאר ַאל, זײער ֿפַארמעג
װָאס איר װעט געבן די לִוִיים דרױסן ֿפון דער שטָאט , ֿפון די שטעט

און איר זָאלט ָאּפמעסטן  5.  רונד ַארוםאײלןזָאלן זַײן טױזנט , מױער
זַײט צװײ -און ָדרום, אײלן טױזנט זַײט צװײ-מזרח, אױסן שטָאט

זַײט צװײ -און צֿפון, אײלןזַײט צװײ טױזנט -און מערֿב, אײלןטױזנט 
דָאס זָאלן בַײ זײ זַײן די . מיט דער שטָאט אין מיטן, אײלןטױזנט 

און די שטעט װָאס איר װעט געבן די  6. ֿפרַײע ּפלעצער ֿפון די שטעט
ן ַאנטרינונג װָאס איר װעט געבן זָאלן זַײן די זעקס שטעט ֿפו, לִוִיים

און צו זײ זָאלט איר ; ֿפַאר דעם טױטשלעגער צו ַאנטלױֿפן ַאהין
ַאלע שטעט װָאס איר װעט געבן די . צוגעבן צװײ און ֿפערציק שטעט

 זײ מיט זײערע ֿפרַײע 7 ;זָאלן זַײן ַאכט און ֿפערציק שטעט, לִוִיים
 ֿפון דעם אײגנטום ֿפון און די שטעט װָאס איר װעט געבן 8. ּפלעצער

און , זָאלט איר ֿפון דעם מערערן נעמען מער, יׂשראלדי קינדער ֿפון 
איטלעכער לױט זַײן ַארבונג ; ֿפון דעם װינציקערן נעמען װינציקער

  . זָאל געבן ֿפון זַײנע שטעט צו די לִוִיים, װָאס ער ַארבט

עד צו די ר 10 :ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 9
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ, יׂשראלקינדער ֿפון 

זָאלט איר אַײך  11, ַאז איר גײט ַאריבער דעם ַירדן קײן לַאנד ּכַנַען
און , בַאשטימען שטעט װָאס זָאלן אַײך זַײן שטעט ֿפון ַאנטרינונג

ַאהין זָאל ַאנטלױֿפן דער טױטשלעגער װָאס דערשלָאגט ַא נֿפש דורך 
און די שטעט זָאלן אַײך זַײן ֿפַאר ַאנטרינונג ֿפון דעם  12. ַא ֿפַארזע

און דער טױטשלעגער זָאל ניט שטַארבן אײדער ער , בלוטמָאנער
און די שטעט װָאס איר  13. שטעלט זיך ֿפַאר דער עדה צום משּפט

דרַײ  14. זעקס שטעט ֿפון ַאנטרינונג זָאלן בַײ אַײך זַײן: זָאלט געבן
און דרַײ שטעט זָאלט איר , געבן ֿפון דער זַײט ַירדןשטעט זָאלט איר 

 ֿפַאר די 15. שטעט ֿפון ַאנטרינונג זָאלן זײ זַײן; געבן אין לַאנד ּכַנַען
און ֿפַארן אַײנגעװַאנדערטן , און ֿפַארן ֿפרעמדן, יׂשראלקינדער ֿפון 
אױף צו , זָאלן זַײן די דָאזיקע זעקס שטעט ֿפון ַאנטרינונג, צװישן זײ
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נטלױֿפן ַאהין ֿפַאר איטלעכן װָאס דערשלָאגט ַא נֿפש דורך ַא ַא
אױב ָאבער ער הָאט אים דערשלָאגן מיט ַאן אַײזערנער  16. ֿפַארזע
טײטן זָאל געטײט ; איז ער ַא מערדער, און ער איז געשטָארבן, זַאך

 און אױב ער הָאט אים געשלָאגן מיט ַא 17 .װערן דער מערדער
און ער איז , װָאס מע קען דערֿפון שטַארבן, שטײן אין הַאנט

טײטן זָאל געטײט װערן דער ; איז ער ַא מערדער, געשטָארבן
 ָאדער ַאז ער הָאט אים געשלָאגן מיט ַא הילצערנער זַאך 18. מערדער
, און ער איז געשטָארבן, װָאס מע קען דערֿפון שטַארבן, אין הַאנט

דער  19. רן דער מערדערטײטן זָאל געטײט װע; איז ער ַא מערדער
זָאל , װען ער טרעֿפט אים; ער זָאל טײטן דעם מערדער, בלוטמָאנער

און אױב ער הָאט אים מיט ׂשנאה ַא שטױס  20. ער אים טײטן
, ָאדער ער הָאט געשלַײדערט אױף אים עּפעס מיט ַא ּכיװן, געטָאן

ט ָאדער ער הָאט אים מיט ֿפַײנטשַאֿפ 21, און ער איז געשטָארבן
זָאל טײטן געטײט , און ער איז געשטָארבן, געשלָאגן מיט זַײן הַאנט

דער בלוטמָאנער זָאל טײטן ; ַא מערדער איז ער; װערן דער שלעגער
אױב ָאבער ער הָאט אים  22. װען ער טרעֿפט אים, דעם מערדער
ָאדער ער הָאט , ַא שטױס געטָאן, ָאן ֿפַײנטשַאֿפט, אומגעריכט

ָאדער מיט עּפעס  23, ים עּפעס ַא זַאך ָאן ַא ּכיװןגעשלַײדערט אױף א
הָאט ער געװָארֿפן אױף אים , ַא שטײן װָאס מע קען דערֿפון שטַארבן

און ער איז אים ניט געװען ַא , און ער איז געשטָארבן, אומגעזען
זָאל די עדה משּפטן צװישן  24, און ניט אױסן געװען זַײן בײז, ׂשֹונא

. שן דעם בלוטמָאנער לױט די דָאזיקע געזעצןדעם שלעגער און צװי
און די עדה זָאל מציל זַײן דעם טױטשלעגער ֿפון דעם  25

און די עדה זָאל אים אומקערן צו זַײן שטָאט , בלוטמָאנערס הַאנט
און ער זָאל זיצן אין איר , װָאס ער איז ַאהין ַאנטלָאֿפן, ֿפון ַאנטרינונג

ָאס מע הָאט אים געזַאלבט מיטן ָגדול װ-ביז דעם טױט ֿפון ּכֹהן
אױב ָאבער ַארױסגײן װעט ַארױסגײן דער  26. הײליקן אײל

װָאס , טױטשלעגער ֿפון דעם געמַארק ֿפון זַײן שטָאט ֿפון ַאנטרינונג
און דער בלוטמָאנער װעט אים געֿפינען  27, ער איז ַאהין ַאנטלָאֿפן

און דער , ונגאױסער דעם געמַארק ֿפון זַײן שטָאט ֿפון ַאנטרינ
הָאט ער אױף זיך ניט , בלוטמָאנער װעט טײטן דעם טױטשלעגער

װָארום אין זַײן שטָאט ֿפון ַאנטרינונג מוז ער זיצן ביז  28. קײן בלוט
ָגדול מעג -און ערשט נָאך דעם טױט ֿפון ּכֹהן, ָגדול-דעם טױט ֿפון ּכֹהן

  29. נטום צו דעם לַאנד ֿפון זַײן אײגדער טױטשלעגער זיך אומקערן
דורות אין -ָדורדָאס זָאל אַײך זַײן ֿפַאר ַא רעכטגעזעץ אױף אַײערע 

  . ינערטערַאלע אַײערע װו
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לו

  

זָאל מען הרגען דעם מערדער , װער נָאר עס דערשלָאגט ַא נֿפש 30
זָאגן אױף ַא -און אײן עדות קען ניט עדות; לױט דעם מױל ֿפון עדות

ר זָאלט ניט ָאננעמען ַאן און אי 31. ער זָאל שטַארבן, מענטשן
אױסלײז ֿפַאר דעם נֿפש ֿפון ַא מערדער װָאס איז ֿפַארשולדיקט צום 

 און איר זָאלט ניט 32 .נַײערט טײטן מוז ער געטײט װערן; טױט
ָאננעמען ַאן אױסלײז ֿפון דעם װָאס איז ַאנטלָאֿפן אין זַײן שטָאט ֿפון 

ינען אין לַאנד ֿפַאר דעם וז ער זָאל מעגן זיך אומקערן װַא, ַאנטרינונג
און איר זָאלט ניט זינדיק מַאכן דָאס לַאנד װָאס איר  33. ּכֹהנס טױט
און דעם , װָארום בלוט דָאס מַאכט זינדיק דָאס לַאנד, זיצט דרינען

לַאנד װערט ניט ֿפַארגעבן ֿפַאר דעם בלוט װָאס איז דרינען ֿפַארגָאסן 
 34. עם װָאס הָאט עס ֿפַארגָאסןסַײדן מיט דעם בלוט ֿפון ד, געװָארן

, און זָאלסט ניט ֿפַאראומרײניקן דָאס לַאנד װָאס איר זיצט דרינען
רו צװישן די קינדער ֿפון , יהוה, װָארום איך; װָאס איך רו אין דעם

  .יׂשראל

   

 און די הױּפטלַײט ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון דער משּפחה ֿפון 1
, דעם זון ֿפון מנשהן,  זון ֿפון ָמכירדעם, די קינדער ֿפון ִגלָעד

און הָאבן , הָאבן גענענט, ֿפון די משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון יֹוסף
די הױּפטלַײט ֿפון די , און ֿפַאר די ֿפירשטן, גערעדט ֿפַאר משהן

:  און זײ הָאבן געזָאגט2 ,יׂשראלֿפָאטערהַײזער ֿפון די קינדער ֿפון 
הַאר צו געבן דָאס לַאנד אין נחלה לױט גֹורל גָאט הָאט בַאֿפױלן מַײן 

און מַײן הַאר איז בַאֿפױלן געװָארן ֿפון , יׂשראלצו די קינדער ֿפון 
דן צו זַײנע ָחגָאט צו געבן די נחלה ֿפון אונדזער ברודער צָלֿפ

 און ַאז זײ װעלן װערן ֿפַאר װַײבער צו אײנעם ֿפון די זין 3. טעכטער
װעט זײער נחלה געמינערט , יׂשראלֿפון   קינדערֿפון די שֿבטים ֿפון די

און װעט צוגעלײגט , װערן ֿפון דער נחלה ֿפון אונדזערע ֿפָאטערס
; װערן צו דער נחלה ֿפון דעם שֿבט װָאס זײ װעלן צו אים געהערן

ַאֿפילו  4. ַאזױ װעט געמינערט װערן ֿפון דעם גֹורל ֿפון אונדזער נחלה
װעט זײער נחלה בלַײבן , יׂשראל קינדער ֿפון ַאז יֹוֿבל װעט זַײן בַײ די

צוגעלײגט צו דער נחלה ֿפון דעם שֿבט װָאס זײ װעלן צו אים 
און זײער נחלה װעט געמינערט װערן ֿפון דער נחלה ֿפון , געהערן

  . אונדזערע ֿפָאטערס
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,  לױט דעם מױל ֿפון גָאטיׂשראלהָאט משה בַאֿפױלן די קינדער ֿפון  5
 6. גערעכט טענהט דער שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון יֹוסף: ַאזױ צו זָאגן

דָאס איז די זַאך װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן װעגן די טעכטער ֿפון 
זײ מעגן װערן ֿפַאר װַײבער צו דעם װָאס װעט : ַאזױ צו זָאגן, דןָחצָלֿפ
ָאבער אין דער משּפחה ֿפון דעם שֿבט , ילגעֿפעלן אין זײערע אױגןוװ

 ּכדי ַא נחלה ֿפון די 7. טער זָאלן זײ װערן ֿפַאר װַײבערֿפון זײער ֿפָא
נַײערט די ;  זָאל ניט איבערגײן ֿפון שֿבט צו שֿבטיׂשראלקינדער ֿפון 
 זָאלן זַײן בַאהעֿפט איטלעכער ָאן דער נחלה ֿפון יׂשראלקינדער ֿפון 

און יעטװעדער טָאכטער ֿפון די  8. דעם שֿבט ֿפון זַײנע ֿפָאטערס
מוז װערן , װָאס ירשעט ַא נחלה, יׂשראלֿפון די קינדער ֿפון שֿבטים 

די ּכ; ּפחה ֿפון איר ֿפָאטערס שֿבטֿפַאר ַא װַײב צו אײנעם ֿפון דער מש
 זָאלן ירשען איטלעכער די נחלה ֿפון זַײנע יׂשראלדי קינדער ֿפון 

און ַא נחלה זָאל ניט איבערגײן ֿפון אײן שֿבט צו ַאן  9. ֿפָאטערס
 זָאלן זַײן יׂשראלנַײערט די שֿבטים ֿפון די קינדער ֿפון ;  שֿבטַאנדער

  .בַאהעֿפט איטלעכער ָאן זַײן נחלה

ַאזױ הָאבן די טעכטער ֿפון , ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן 10
און , און ִמלָּכה, גָלהָחאון  , ִּתרָצה, ָלהח און ַמ11. דן געטָאןָחצָלֿפ
זַײנען געװָארן ֿפַאר װַײבער צו די זין , דןָחדי טעכטער ֿפון צָלֿפ, נֹוָעה

 אין די משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון מנשה 12. ֿפון זײערע ֿפעטערס
און זײער נחלה , דעם זון ֿפון יֹוסֿפן זַײנען זײ געװָארן ֿפַאר װַײבער

  . איז געבליבן אין דעם שֿבט ֿפון זײער ֿפָאטערס משּפחה

 די געזעצן װָאס גָאט הָאט געבָאטן די דָאס זַײנען די געבָאט און 13
 דורך משהן אין די ּפלױנען ֿפון מוָאֿב בַײם ַירדן יׂשראלקינדער ֿפון 
  . לעבן יריחו
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