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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ִדֿבֵרי ַהָיִמים א 
  

, מתוֶשַלך,  ַחנֹוך3; ָיֶרד, ַמהַללֵאל,  ֵקיָנן2; ֶאנֹוש, ֵשת,  ָאָדם1
  .און ֶיֿפת, םָח, ֵשם,  נח4; ֶלֶמך

און , און ּתוֿבל, און ָיָון, ַדיאון ָמ, און ָמגֹוג, גֹוֶמר:  די זין ֿפון ֶיֿפתן5
און , און ריֿפת, ַאשּכַנז:  און די זין ֿפון גֹוֶמרן6. און ּתיָרס, ֶמֶשך

און , די ִּכּתים, און ַּתרשיָשה, ֶאליָשה:  און די זין ֿפון ָיָונען7. ּתֹוַגרָמה
  . די דֹוָדנים

 און די זין ֿפון 9. און ּכַנַען, ּפוט, און ִמצַרִים, ּכוש: מעןָח די זין ֿפון 8
און די . און ַסֿבּתכָא, און ַרְעמָא, און ַסֿבּתָא, ִויָלהחאון , סֿבָא: ּכושן

ער .  און ּכוש הָאט געבָארן ִנמרֹודן10. און דָדן, שֿבָא: זין ֿפון ַרעמָאן
 און ִמצַרִים 11. איז געװען דער ערשטער מַאכטיקער אױף דער ערד

 און די, און די לָהֿבים, און די ַעָנמים, הָאט געבָארן די לודים
 ֿפון װַאנען די –, און די ַּכסלוחים, תרוסים און די ַּפ12, יםחַנֿפּתו

 און ּכַנַען הָאט 13.  און די ַּכֿפּתֹורים–ּפִלשּתים זַײנען ַארױסגעקומען 
און דעם ,  און דעם יֿבוסי14;  און ֵחתן,עבָארן צידֹון זַײן בָכורג

און דעם ,  ַערקיאון דעם, ִחוי און דעם 15; און דעם ִגרָגשי, ֶאמֹורי
  . ָמתיחאון דעם , און דעם צָמרי,  און דעם ַארָודי16; סיני

און , און לוד, און ַארּפכַשד, און ַאשור, ֵעיָלם:  די זין ֿפון ֵשמען17
 און ַארּפכַשד הָאט 18. און ֶמֶשך, און ֶגֶתר, ולחאון , און עוץ, ַאָרם

 און בַײ ֵעֿברן זַײנען 19. ח הָאט געבָארן ֵעֿברןַלאון ֶש, ןחגעבָארן ֶשַל
, ֶלגדער נָאמען ֿפון אײנעם איז געװען ֶּפ; געבָארן געװָארן צװײ זין

און דער נָאמען ֿפון ; װַײל אין זַײנע טעג איז צעטײלט געװָארן די ערד



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

,  און ָיקָטן הָאט געבָארן ַאלמֹוָדדן20. זַײן ברודער איז געװען ָיקָטן
און , און אוָזלן,  און ַהדֹוָרמען21; ןחאון ֶיַר, ַצרָמֶותןחאון , און ֶשֶלֿפן
און ,  און אֹוֿפירן23; און שֿבָאן, און ַאֿביָמֵאלן,  און ֵעיֿבלן22; ִדקָלהן

  . די ַאלע זַײנען געװען ָיקָטנס זין. און יֹוֿבֿבן, ִויָלהןח

 27 ;חַרֶּת, ֹורחָנ,  ׂשרוג26; ְרעו, ֶלגֶּפ,  ֵעֿבר25; חַלֶש, ַארּפכַשד,  ֵשם24
און , קחִיצ:  די זין ֿפון ַאֿברהמען28. דָאס איז ַאֿבָרָהם, ַאֿבָרם

  . ִישָמֵעאל

און , נֿביֹות, דער בָכור ֿפון ִישָמֵעאלן:  דָאס זַײנען זײערע געבורטן29
און , ַדדח, ַמׂשָא, און דוָמה,  ִמשָמע30; און ִמֿבָׂשם, און ַאדבֵאל, ֵקָדר
  . דָאס זַײנען די זין ֿפון ִישָמֵעאלן.  ֵקדָמהאון, ָנֿפיש,  איטור31; ֵּתימָא

זי הָאט געבָארן : ַאֿברהמס קעּפסװַײב,  און די זין ֿפון קטוָרה32
. ןחאון שו, און ִישבקן, און ִמדָינען, און מָדנען, און ָיקָשנען, ִזמָרנען

 און די זין ֿפון 33. און דָדן, שֿבָא: און די זין ֿפון ָיקָשנען זַײנען געװען
די ַאלע . און ֶאלָדָעה, און ַאֿביָדע, און ַחנֹוך, און ֵעֿפר, ֵעיֿפה: ִמדָינען

  . זַײנען געװען די זין ֿפון קטוָרהן

: די זין ֿפון יצחקן זַײנען געװען.  און ַאֿברהם הָאט געבָארן יצחקן34
  . און ִיׂשָרֵאל, ֵעָׂשו

   9רח און קֹ, און ַיְעָלם, און ְיעוש, ְרעוֵאל, ֶאליֿפז:  די זין ֿפון ֵעָׂשון35
און , קַנז, און ַגְעָּתם, און אֹוָמר צֿפי, ֵּתיָמן:  די זין ֿפון ֶאליֿפזן36

  . און ִמָזה, ַשָמה, ֶזַרח, תחַנ:  די זין ֿפון ְרעוֵאלן37. און ַעָמֵלק, ִּתמַנע

 און, און ַעָנה, און ִצֿבעֹון, און שֹוֿבל, לֹוָטן:  און די זין ֿפון ֵׂשִעירן38
און , ֹוריח:  און די זין ֿפון לֹוָטנען39. און דיָשן, און ֵאֶצר, דישֹון
:  די זין ֿפון שֹוֿבלן40. ִּתמַנע: און די שװעסטער ֿפון לֹוָטנען; הֹוָמם
: און די זין ֿפון ִצֿבעֹונען. און אֹוָנם, שֿפי, און ֵעיֿבל, תחאון ָמַנ, ַעלָין
: און די זין ֿפון דישֹונען. דישֹון: הן די זין ֿפון ַעָנ41. און ַעָנה, ַאָיה
און , בלָהן:  די זין ֿפון ֵאֶצרן42. און כָרן, און ִיתָרן, און ֶאשבן, מָרןח

  . און ַאָרן, עוץ: די זין ֿפון דיָשנען. ַיֲעָקן, ַזֲעָון

און דָאס זַײנען די מלכים װָאס הָאבן געקיניגט אין לַאנד ֶאדֹום  43 
ַלע ֶב: ט ַא קיניג בַײ די קינדער ֿפון יׂשראלאײדער עס הָאט געקיניג

. און דער נָאמען ֿפון זַײן שטָאט איז געװען ִדנָהֿבה; דער זון ֿפון בעֹורן



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

ב

און אױף זַײן ָארט הָאט געקיניגט יֹוֿבֿב דער , ַלע געשטָארבן איז ֶב44
 און אױף זַײן ָארט,  איז יֹוֿבֿב געשטָארבן45. ֿפון בצָרה, זון ֿפון ֶזַרחן

וָשם ח איז 46. וָשם ֿפון לַאנד ֿפון דעם ֵּתיָמניחהָאט געקיניגט 
, און אױף זַײן ָארט הָאט געקיניגט ַהַדד דער זון ֿפון בַדדן, געשטָארבן

און דער נָאמען ֿפון ; װָאס הָאט געשלָאגן ִמדָין אין ֿפעלד ֿפון מֹוָאֿב
און אױף זַײן ,  איז ַהַדד געשטָארבן47. זַײן שטָאט איז געװען ַעִוית

,  איז ַׂשמָלה געשטָארבן48. ָארט הָאט געקיניגט ַׂשמָלה ֿפון ַמׂשֵרָקה
 49. ֹוֿבֹות בַײם טַײךחאון אױף זַײן ָארט הָאט געקיניגט ָשאול ֿפון ר

ָנן ָח-און אױף זַײן ָארט הָאט געקיניגט בַעל, איז ָשאול געשטָארבן
און אױף זַײן ָארט , שטָארבןָנן געָח- איז בַעל50; דער זון ֿפון ַעכבֹורן
; ִעיאון דער נָאמען ֿפון זַײן שטָאט איז געװען ָּפ; הָאט געקיניגט ַהַדד

און דער נָאמען ֿפון זַײן װַײב איז געװען מֵהיַטֿבֵאל די טָאכטער ֿפון 
און די .  און ַהַדד איז געשטָארבן51. ָזָהֿבן-ַמטֵרד דער טָאכטער ֿפון ֵמי

דער ֿפירשט , דער ֿפירשט ֿפון ִּתמַנע:  זַײנען געװעןֿפירשטן ֿפון ֶאדֹום
דער ,  דער ֿפירשט ֿפון ָאהליֿבָמה52; דער ֿפירשט ֿפון יֵתת, ֿפון ַעלָוה

דער ,  דער ֿפירשט ֿפון קַנז53; דער ֿפירשט ֿפון ּפינֹון, ֿפירשט ֿפון ֵאָלה
, ון ַמגדיֵאל דער ֿפירשט ֿפ54; דער ֿפירשט ֿפון ִמֿבָצר, ֿפירשט ֿפון ֵּתיָמן

  .י ֿפירשטן ֿפון ֶאדֹוםדָאס זַײנען ד. דער ֿפירשט ֿפון ִעיָרם

  

, און יהודה, ֵלִוי, שמעון, ראוֿבן:  דָאס זַײנען די זין ֿפון יׂשראלן1
און , ָגד, נֿפּתלי, און בנימין, יֹוסף,  ָדן2; און זֿבולון, ִיׂשָׂשָכר

  . ָאשר

די דרַײ זַײנען אים ; און ֵשָלה, און אֹוָנן, ֵער:  די זין ֿפון יהודהן3
איז , יהודהס בָכור, און ֵער, שוַע דער ּכַנֲענית-געבָארן געװָארן ֿפון בת

 און 4. און ער הָאט אים געטײט, געװען שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט
ַאלע זין ֿפון . און ֶזַרחן, ֶרצןָּתָמר זַײן שנור הָאט אים געבָארן ֶּפ

  . ֿפינף: יהודהן

און , ִזמרי:  און די זין ֿפון ֶזַרחן6. און ָחמול, ֶחצרֹון: ֶרצן זין ֿפון ֶּפ די5
 און די זין 7. אין ַאלעמען ֿפינף; און ָדַרע, און ַּכלּכֹול, און ֵהיָמן, ֵאיָתן

ל װָאס הָאט אדער ֿפַאראומגליקער ֿפון יׂשר, ָעָכר: ֿפון ּכרמין
  . ַעַזרָיה: נען און די זין ֿפון ֵאיָת8. געֿפעלשט ָאן חרם



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

, ְמֵאלחיַר:  און די זין ֿפון ֶחצרֹונען װָאס זַײנען אים געבָארן געװָארן9
און ַעמיָנָדֿב ,  און ָרם הָאט געבָארן ַעמיָנָדֿבן10. יאון ּכלוָבֿ, און ָרם

 און 11. הָאט געבָארן ַנחשֹון דעם ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון יהודה
 און 12. און ַׂשלמָא הָאט געבָארן בֹוַעזן, ןַנחשֹון הָאט געבָארן ַׂשלמָא
 און ִיַשי 13. און עֹוֿבד הָאט געבָארן ִיַשין, בֹוַעז הָאט געבָארן עֹוֿבדן

און ִשמָעא , און ַאֿביָנָדֿב דעם צװײטן, הָאט געבָארן זַײן בָכור ֶאליָאֿבן
דעם  אֹוֶצם 15; ַרַדי דעם ֿפינֿפטן,  נַתנֵאל דעם ֿפירטן14; דעם דריטן
 און זײערע שװעסטער זַײנען געװען 16. דוד דעם זיבעטן, זעקסטן
און , און יֹוָאֿב, ַאֿבַשי: און די זין ֿפון צרָױהן. און ַאֿביַגִיל, צרָױה

און ַעָמׂשָאס ,  און ַאֿביַגִיל הָאט געבָארן ַעָמׂשָאן17.  דרַײ–ַעָׂשהֵאל 
  . ֿפָאטער איז געװען ֶיֶתר דער ִישמעֵאלי

ָּכֵלֿב דער זון ֿפון ֶחצרֹונען הָאט געהַאט קינדער מיט דער װַײב  און 18
און , ֵיֶשר:  און דָאס זַײנען אירע זין– און מיט יריעֹותן –ַעזוֿבהן 
 איז ַעזוֿבה געשטָארבן און ָּכֵלֿב הָאט זיך 19. און ַארדֹון, שֹוֿבֿב

 הָאט ורח און 20. ורןחאון זי הָאט אים געבָארן , גענומען ֶאֿפָרתן
  . און אורי הָאט געבָארן בַצלֵאלן, בָארן אוריןעג

 און דערנָאך איז געקומען ֶחצרֹון צו דער טָאכטער ֿפון ָמכיר דעם 21
װָאס ער הָאט גענומען װען ער איז געװען זעכציק , ֿפָאטער ֿפון ִגלָעד

 און ׂשגוֿב הָאט געבָארן 22. און זי הָאט אים געבָארן ׂשגוֿבן; יָאר ַאלט
. װָאס הָאט געהַאט דרַײ און צװַאנציק שטעט אין לַאנד ִגלָעד, ָיאירן

קָנת , ָיאיר-וֹותח און גשור און ַאַרם הָאבן ַאװעקגענומען ֿפון זײ 23
די ַאלע זַײנען די זין ֿפון . זעכציק שטעט, און אירע טעכטערשטעט

- ֵלֿב און נָאך ֶחצרֹונס טױט אין ָּכ24. ָמכיר דעם ֿפָאטער ֿפון ִגלָעד
ור דעם חגעבָארן ֿפון אים ַאש, ֶחצרֹונס װַײב, הָאט ַאֿבָיה, ֶאֿפָרת

  . ֿפָאטער ֿפון ּתקֹוַע

דער בָכור : זַײנען געװען, ֶחצרֹונס בָכור, ְמֵאלח און די זין ֿפון יַר25
ְמֵאל הָאט ח און יַר26. ָיהחַא, און אֹוֶצם, און אֹוֶרן, און בוָנה, ָרם

זי ; װָאס איר נאמען איז געװען ַעָטָרה, ר װַײבגעהַאט נָאך ַאן ַאנדע
  . איז געװען די מוטער ֿפון אֹוָנמען

, און ָימין, ַמַעץ: זַײנען געװען, ְמֵאלס בָכורחיַר,  און די זין ֿפון ָרם27
און . און ָיָדע, ַשַמי:  און די זין ֿפון אֹוָנמען זַײנען געװען28. און ֵעֶקר

 און דער נָאמען ֿפון ַאֿבישורס 29.  און ַאֿבישור,ָנָדֿב: די זין ֿפון ַשַמין
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און , נעןָבחאון זי הָאט אים געבָארן ַא; װַײב איז געװען ַאֿביַהִיל
און ֶסֶלד איז . און ַאּפִים, דֶסֶל:  און די זין ֿפון ָנָדֿבן30. מֹולידן

און די זין . ִישִעי:  און די זין ֿפון ַאּפימען31. געשטָארבן ָאן קינדער
, און די זין ֿפון ָיָדע 32 .ָליחַא: און די זין ֿפון ֵשָשנען. ֵשָשן: ון ִישִעיןֿפ

. און ֶיֶתר איז געשטָארבן ָאן קינדער. און יֹוָנָתן, ֶיֶתר: ַשַמיס ברודער
דָאס זַײנען געװען די . און ָזזָא, ּפֶלת:  און די זין ֿפון יֹוָנָתנען33

  . ְמֵאלןחקינדער ֿפון יַר

און בַײ ֵשָשנען . ן הָאט ניט געהַאט קײן זין נָאר טעכטער און ֵשָש34
 35. עחװָאס זַײן נָאמען איז געװען ַיר, איז געװען ַא קנעכט ַא ִמצרי

; ען ֿפַאר ַא װַײבחהָאט ֵשָשן געגעבן זַײן טָאכטער צו זַײן קנעכט ַיר
 און , און ַעַּתי הָאט געבָארן ָנָתנען36. און זי הָאט אים געבָארן ַעַּתין

און ֶאֿפָלל ,  און ָזֿבד הָאט געבָארן ֶאֿפָללן37. ָנָתן הָאט געבָארן ָזֿבדן
און ֵיהוא הָאט ,  און עֹוֿבד הָאט געבָארן ֵיהואן38. הָאט געבָארן עֹוֿבדן

ֶלץ הָאט חאון , ֶלצןח און ַעַזרָיה הָאט געבָארן 39. געבָארן ַעַזרָיהן
און ִססָמי , ה הָאט געבָארן ִססָמין און ֶאלָעָׂש40. געבָארן ֶאלָעָׂשהן

און ,  און ַשלום הָאט געבָארן יַקמָיהן41. הָאט געבָארן ַשלומען
  . יַקמָיה הָאט געבָארן ֶאליָשָמען

װָאס איז , ֵמיָשע זַײן בָכור: ְמֵאלס ברודערחיַר,  און די זין ֿפון ָּכֵלֿב42
ָשה דעם ֿפָאטער ֿפון און די זין ֿפון ָמֵר, געװען דער ֿפָאטער ֿפון זיֿפן

, חקַֹרך און ַּתּפו: ֿברֹונען זַײנען געװעןח און די זין ֿפון 43. ֿברֹונעןח
ם דעם ֿפָאטער ֿפון ח און ֶשַמע הָאט געבָארן ַר44. און ֶשַמע, און ֶרֶקם
 און דער זון ֿפון ַשַמין איז 45. און ֶרֶקם הָאט געבָארן ַשַמין, ַירקָעמען

 און 46. צור-עֹון איז געװען דער ֿפָאטער ֿפון ביתאון ָמ, געװען ָמעֹון
; און ָגֵזזן, און מֹוצָאן, ָרנעןָחהָאט געבָארן , ָּכֵלֿבס קעּפסװַײב, ֵעיֿפה
, ֶרֶגם:  און די זין ֿפון ָיהָדין זַײנען געװען47. ָרן הָאט געבָארן ָגֵזזןָחאון 

ָּכֵלֿבס ,  ַמֲעָכה48. ַעףאון ַש, און ֵעיֿפה, און ּפֶלט, און ֵגיָשן, און יֹוָתם
 און די װַײב ֿפון 49. רחָנהןאון ִּת, הָאט געבָארן ֶשֿברן, קעּפסװַײב

הָאט געבָארן שָוא דעם ֿפָאטער ֿפון , ַשַעף דעם ֿפָאטער ֿפון ַמדַמָנה
און די טָאכטער ֿפון ָּכֵלֿבן איז . ַמכבנָא און דעם ֿפָאטער ֿפון ִגֿבָעא

  . נען געװען די קינדער ֿפון ָּכֵלֿבן דָאס זַײ50. געװען ַעכָסה

-שֹוֿבל דער ֿפָאטער ֿפון ִקרַית: דעם בָכור ֿפון ֶאֿפָרתן, ורחדי זין ֿפון 
ֵרף דער ֿפָאטער ֿפון ָח, ֶלֶחם- ַׂשלמָא דער ֿפָאטער ֿפון בית51, יָערים
יָערים - און די קינדרע ֿפון שֹוֿבל דעם ֿפָאטער ֿפון ִקרַית52. ָגֵדר-בית
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 און די משּפחות ֿפון 53. ֹותחאון הַאלב מנו, ָהרֹוֶאה: ן געװעןזַײנע
, און די שוָמתים, און די ּפותים, די יֵתרים: יָערים זַײנען געװען-ִקרַית

, ֿפון די דָאזיקע זַײנען ַארױסגעקומען די ָצרָעתים. און די ִמׂשָרִעים
  . און די ֶאשָּתאולים

- תבי-תַעטרֹו, און די נטֹוֿפתים, םֶלֶח-בית:  די קינדער ֿפון ַׂשלמָאן54
 תוח און די משּפ55. די ָצרִעים, תערַחאון ַא העלֿפט ֿפון די ָמַנ, יֹוָאֿב

, די ִּתרָעתים: זַײנען געװען, נער ֿפון ַיְעבץױדי בַאװ, ֿפון די שרַײבער
דָאס זַײנען די קינים װָאס קומען ַארױס . די ׂשוָכתים, די ִשמָעתים

  .טער ֿפון דעם הױז ֿפון ֵרָכֿבַמת דעם ֿפָאחֿפון 

  

 און דָאס זַײנען די זין ֿפון דודן װָאס זַײנען אים געבָארן געװָארן 1
דער ; ינֹוַעמען ֿפון ִיזְרֶעאלחֿפון ַא, ַאמנֹון, דער בָכור: ֿברֹוןֶחאין 
ַאֿבָשלֹום ,  דער דריטער2; ֿפון ַּכרֶמל, ֿפון ַאֿביַגִילן, דניאל, צװײטער

דער ;  ַמֲעָכה דער טָאכטער ֿפון ַּתלַמי דעם מלך ֿפון גשורדער זון ֿפון
ֿפון , שֿפטָיה,  דער ֿפינֿפטער3; ַאדֹוִנָיה דער זון ֿפון ַחגיתן, ֿפירטער
 די זעקס 4. ֿפון זַײן װַײב ֶעגָלהן, ִיתְרָעם, דער זעקסטער; ַאֿביַטלן

געקיניגט און ער הָאט דָארטן ; ֿברוןזַײנען אים געבָארן געװָארן אין ֶח
און דרַײ און דרַײסיק יָאר הָאט ער ; זיבן יָאר און זעקס חדשים

  . געקיניגט אין ירוָשַלִים

, ִשמָעא:  און די דָאזיקע זַײנען אים געבָארן געװָארן אין ירוָשַלִים5
שוַע דער טָאכטער ֿפון -ֿפון בת,  ֿפיר–און שלמה , און ָנָתן, און שֹוֿבֿב
און ,  און נֹובה7; ֶלטאון ֶאליֶפֿ,  און ֶאליָשָמע, און יֿבחר6; ַעמיֵאלן

 9.  נַײן–ֶלט און ֶאליֶפֿ, און ֶאלָיָדע,  און ֶאליָשָמע8; און ָיֿפיַע, ֶנֿפג
און , ַאחוץ די זין ֿפון די קעּפסװַײבער, דָאס זַײנען ַאלע זין ֿפון דודן

  . זײער שװעסטער ָּתָמר

זַײן זון איז געװען . ָעם און דער זון ֿפון שלמהן איז געװען רחֿב10
, זָיהוחזַײן זון ַא,  זַײן זון יֹוָרם11; זַײן זון יהֹוָשֿפט, זַײן זון ָאסָא, ַאֿבָיה

 זַײן 13; זַײן זון יֹוָתם, זַײן זון ַעַזרָיה,  זַײן זון ַאַמצָיהו12; זַײן זון יֹוָאש
זַײן זון ,  זַײן זון ָאמֹון14; זַײן זון מנשה, זִקָיהחזַײן זון , זחזון ָא

, ָנןחדער בָכור יֹו:  און די זין ֿפון יאִשָיהון זַײנען געװען15. יאִשָיהו
 16. ַשלום, דער ֿפירטער, דער צװײטער יהֹוָיקים דער דריטער ִצדִקָיה

  . זַײן זון ִצדִקָיה, זַײן זון יָכנָיה: און די זין ֿפון יהֹוָיקימען זַײנען געװען
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 און 18, זַײן זון ְשַאלּתיֵאל:  געֿפַאנגענעםנָיה דעםָכ און די זין ֿפון י17
 און 19. און נַדֿבָיה, הֹוָשָמע, יַקמָיה, און ֶשנַאַצר, און ּפָדָיה, ַמלּכיָרם

: און די קינדער ֿפון זרובֿבלן. און ִשמִעי, זרובֿבל: די זין ֿפון ּפָדָיהן
, שוֿבהח און 20; און זײער שװעסטער שלֹומית, ַננָיהחאון , משוָלם

 און די זין 21.  ֿפינף–ֶסד ח-יָאַשֿב, ַסדָיהחאון , און בֶרכָיה, און אֹוֶהל
די זין ֿפון . רֿפָיה]: יַשעָיהן[די זין ֿפון . ּפַלטָיה און יַשעָיה: ַננָיהןחֿפון 

]: עֹוֿבדָיהן[די זין ֿפון . עֹוֿבדָיה]: ַארָננען[די זין ֿפון . ַארָנן]: רֿפָיהן[
: און די זין ֿפון שַמעָיהן. שַמעָיה: ן ֿפון שַכנָיהן און די זי22. שַכנָיה

 און די 23.  זעקס–און ָשֿפט , און נַערָיה, חאון ברי, און ִיְגָאל, טושח
 און די 24.  דרַײ–און ַעזריָקם , זִקָיהחאון , ֶאליֹוֵעיַני: זין ֿפון נַערָיהן

און , און ַעקוֿב, ָלָיהאון ּפ, הֹוַדְוָיהו און ֶאלָישיֿב: זין ֿפון ֶאליֹוֵעיַנין
  . זיבן–און ַעָנני , און דָלָיה, ָנןחיֹו

  

. און שֹוֿבל, ורחאון , און ַּכרמי, ֶחצרֹון, ּפֶרץ:  די זין ֿפון יהודהן1
ת הָאט חאון ַי, תןח און ְרָאָיה דער זון ֿפון שֹוֿבלן הָאט געבָארן ַי2

  . ת ֿפון די ָצרָעתיםדָאס זַײנען די משּפחו. און ַלַהדן, וַמיןחגעבָארן ַא

און , ִיזְרֶעאל:  און די דָאזיקע זַײנען ֿפון דעם ֿפָאטער ֿפון ֵעיָטם3
און דער נָאמען ֿפון זײער שװעסטער איז געװען ; און ִידבש, ִישמָא

און ֵעזָאר דער ֿפָאטער ,  און ּפנוֵאל דער ֿפָאטער ֿפון גדֹור4; ַהצֶללּפֹוני
ור דעם בָכור ֿפון ֶאֿפָרת דעם חנדער ֿפון דָאס זַײנען די קי. ֿפון חוָשה

  . ֶלֶחם-ֿפָאטער ֿפון בית

:  און ַאשחור דער ֿפָאטער ֿפון ּתקֹוַע הָאט געהַאט צװײ װַײבער5
, ֿפרןחאון , וָזמעןח און ַנֲעָרה הָאט אים געבָארן ַא6. און ַנֲעָרה, לָאהח

 און די 7. ון ַנֲעָרהןדָאס זַײנען די זין ֿפ. שָּתריחאון דעם ַא, און ֵּתיָמנין
 און קֹוץ הָאט געבָארן 8. און ֶאתָנן, און צֹוַחר, ֶצֶרת: לָאהןחזין ֿפון 
רֵכל דעם זון ֿפון חאון די משּפחות ֿפון ַא, און ַהצֹוֿבֿבהן, ָענוֿבן

 און ַיְעבץ איז געװען דער ָאנגעזעענסטער ֿפון זַײנע 9. ָהרומען
: ַאזױ צו זָאגן, ן זַײן נָאמען ַיְעבץאון זַײן מוטער הָאט גערוֿפ; ברידער

 און ַיְעבץ הָאט גערוֿפן צום 10. װַײל איך הָאב אים געבָארן מיט ּפַײן
, אױב בענטשן װעסטו מיך בענטשן: ַאזױ צו זָאגן, גָאט ֿפון יׂשראל

און דַײן הַאנט װעט זַײן מיט , און װעסט ֿפַארגרעסערן מַײן געמַארק
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און גָאט . –מיך ניט װײ צו טָאן , ן בײזאון װעסט בַאהיטן ֿפו, מיר
  . הָאט אים בַאשערט װָאס ער הָאט געבעטן

װָאס איז , ירןחהן הָאט געבָארן מָח און ּכלוֿב דער ברודער ֿפון שו11
- און ֶאשּתֹון הָאט געבָארן בית12. געװען דער ֿפָאטער ֿפון ֶאשּתֹונען

דָאס זַײנען די . שחָנ- ֿפון ִעירָנה דעם ֿפָאטערִחאון ּת, ןחֵסאון ַּפ, ָרֿפָאן
  . מענטשן ֿפון ֵרָכה

און די זין . און ׂשָרָיה, ָעתניֵאל:  און די זין ֿפון קַנזן זַײנען געװען13
און ׂשָרָיה ;  און ְמעֹונֹוַתי הָאט געבָארן ָעֿפָרהן14. ַתתַח: ֿפון ָעתניֵאלן

רום זײ זַײנען װָא; ָרשיםַח-הָאט געבָארן יֹוָאֿב דעם ֿפָאטער ֿפון ֵגיא
 און די זין ֿפון ָּכֵלֿב דעם זון ֿפון יֿפוֶנהן זַײנען 15. געװען מַײנסטערס

  . קַנז: און די זין ֿפון ֵאָלהן. און ַנַעם, ֵאָלה, ִעירו: געװען

 און 17. און ַאַׂשרֵאל, ּתיריָא, און זיֿפה, זיף:  און די זין ֿפון יַהֶללֵאלן16
און זי הָאט . און ָילֹון, און ֵעֿפר,  און ֶמֶרד,ֶיֶתר: די זין ֿפון ָעזָרהן
 –און ִישבך דעם ֿפָאטער ֿפון ֶאשּתמֹוַע , און ַשַמין, געבָארן ִמרָימען

,  און זַײן װַײב ֿפון יהודה הָאט געבָארן ֶיֶרד דעם ֿפָאטער ֿפון גדֹור18
 חנֹואון יקותיֵאל דעם ֿפָאטער ֿפון ָז, און ֶחֿבר דעם ֿפָאטער ֿפון ׂשֹוכֹו

װָאס , רעהן און דָאס זַײנען די זין ֿפון בתָיה דער טָאכטער ֿפון ַּפ–
  . ֶמֶרד הָאט גענומען

ם דעם ֿפָאטער חדער שװעסטער ֿפון ַנ,  און די זין ֿפון הֹוִדָיהס װַײב19
 20. און ֶאשּתמֹוַע דער ַמֲעָכתי, דער ַגרמי: זַײנען געװען, ֿפון קִעיָלה

און די זין . און ּתילֹון, ָנןָח-בן, און ִרָנה, ַאמנֹון: ןאון די זין ֿפון שימֹונע
  . תחזֹו-און בן, תחזֹו: ֿפון ִישִעין

, ֵער דער ֿפָאטער ֿפון ֵלָכה:  די קינדער ֿפון ֵשָלה דעם זון ֿפון יהודהן21
און די משּפחות ֿפון דעם הױז ֿפון , און ַלְעָדה דער ֿפָאטער ֿפון ָמֵרָשה

און די ,  און יֹוקים22; ון דעם הױז ֿפון ַאשבַעדי לַײנענַארבעטער ֿפ
װָאס הָאבן געהערשט , און ָׂשָרף, און יֹוָאש, מענטשן ֿפון ּכֹוֵזֿבָא

 23. און די געשיכטע איז ַאן ַאלטע. ֶלֶחם-און ָישוֿבי, איבער מֹוָאֿב
און די װָאס זַײנען געזעסן אין , דָאס זַײנען געװען די טעּפער

בַײ דעם מלך אין זַײן װירטשַאֿפט ; ון געהעֿפטןֿפלַאנצגערטענר א
  . זַײנען זײ דָארטן געזעסן



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

 זַײן זון 25. ָשאול, ֶזַרח, ָיריֿב, און ָימין, נמוֵאל:  די זין ֿפון שמעונען24
 און די קינדער 26. זַײן זון ִמשָמע, זַײן זון ִמֿבָׂשם, איז געװען ַשלום

. זַײן זון ִשמִעי, זַײן זון ַזּכור, וֵאלמחזַײן זון : ֿפון ִמשָמען זַײנען געװען
ָאבער זַײנע ;  און ִשמִעי הָאט געהַאט זעכצן זין און זעקס טעכטער27

און זײער גַאנצע משּפחה , ברידער הָאבן ניט געהַאט ֿפיל קינדער
  . הָאט זיך ניט געמערט ַאזױ װי די קינדער ֿפון יהודה

; שוָעל-ַצרַחאון , און מֹוָלָדה, ֶשֿבע- און זײ זַײנען געזעסן אין בֵאר28
,  און אין בתוֵאל30; און אין ּתֹוָלד, און אין ֶעֶצם,  און אין בלָהה29

און אין , ַמרָּכֿבֹות- און אין בית31; און אין ציקַלג, רָמהחאון אין 
דָאס זַײנען געװען . און אין ַשֲעַרִים, בראי-און אין בית, סוסים-רַצַח

 און זײערע דערֿפער 32. ז געװָארן מלךזײערע שטעט ביז דוד אי
 ֿפינף –און ָעָשן , און ּתֹוֶכן, ִרמֹון, און ַעִין, ֵעיָטם: זַײנען געװען

,  און ַאלע זײערע דערֿפער װָאס ַארום די דָאזיקע שטעט33; שטעט
בריװ -וסיחאון זײער , נערטערױדָאס זַײנען געװען זײערע װ. ַעלביז ַב

  . איז געװען לױט זײ

 און 35; דער זון ֿפון ַאַמצָיהן, און יֹוָשה, און ַימֵלך, ן משֹוֿבֿב או34
און ֵיהוא דער זון ֿפון יֹוִשֿבָיה דעם זון ֿפון ׂשָרָיה דעם זון ֿפון , יֹוֵאל

און , און ַעָׂשָיה, ָיהחאון ישֹו, און ַיעקֹוֿבה,  און ֶאליֹוֵעיַני36; ַעׂשיֵאלן
 און זיזָא דער זון ֿפון ִשֿפִעי דעם 37; און בָנָיה ,און יׂשיִמֵאל, ַעדיֵאל

דעם זון ֿפון , דעם זון ֿפון ִשמרי, דעם זון ֿפון יָדָיה, זון ֿפון ַאלֹון
זַײנען ,  די דָאזיקע װָאס קומען דָא מיט די נעמען38 –שַמעָיהן 

און זײערע ֿפָאטערהַײזער הָאבן ; געװען ֿפירשטן אין זײערע משּפחות
 און זײ זַײנען ַאװעק צום אַײנגַאנג ֿפון 39. טזיך שטַארק ֿפַארשּפרײ

 40. צו זוכן ֿפיטערונג ֿפַאר זײערע שָאף, ביז צום מזרח ֿפון טָאל, גדֹור
און דָאס לַאנד , און זײ הָאבן געֿפונען ַא ֿפעטע און גוטע ֿפיטערונג

ם זַײנען ָחװָארום ֿפון ; און בַשלװה, רוִיקאון , איז געװען גערַאם
 און די דָאזיקע װָאס 41. ס זַײנען דָארטן געזעסן ֿפריערגעװען די װָא

זַײנען געקומען אין די טעג ֿפון , זַײנען דָא ֿפַארשריבן מיט די נעמען
, און הָאבן געשלָאגן זײערע געצעלטן, יחזקיה דעם מלך ֿפון יהודה

און זײ הָאבן זײ , און די ְמעונים װָאס הָאבן זיך דָארטן געֿפונען
און הָאבן זיך בַאזעצט אױף זײער , ביז אױף הַײנטיקן טָאגֿפַארװיסט 

 און 42. װָארום דָארטן איז געװען ֿפיטערונג ֿפַאר זײערע שָאף; ָארט
ק צום בַארג ֵׂשִעיר ֿפינף עזַײנען ַאװ, ֿפון די קינדער ֿפון שמעון, ֿפון זײ

די זין , און עוזיֵאל, און רֿפָיה, און נַערָיה, און ּפַלטָיה, הונדערט מַאן
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ה

 און זײ הָאבן געשלָאגן דעם ַאנטרונענעם 43. זײ ֿפַארױס, ֿפון ִישִעין
און זַײנען דָארטן געבליבן זיצן ביז אױף , איבערבלַײב ֿפון ַעָמֵלק

  . הַײנטיקן טָאג

  

 װָארום ער איז – און די זין ֿפון ראוֿבן דעם בָכור ֿפון יׂשראלן 1
 ֿפַארשװעכט דָאס ָאבער ַאז ער הָאט, געװען דער בָכור
איז זַײן בכֹורה ַאװעקגעגעבן געװָארן צו די , געלעגער ֿפון זַײן ֿפָאטער

הגם ניט זיך צו רעכענען אין , קינדער ֿפון יֹוסף דעם זון ֿפון יׂשראלן
 װָארום יהודה הָאט 2; בריװ אױף דער בכֹורה-דעם יחוס

; ער ֿפירשטאון ֿפון אים איז ַארױס ד, ַאריבערגעשטיגן זַײנע ברידער
 די זין ֿפון ראוֿבן דעם בָכור 3 –ָאבער די בכֹורה איז געװען יֹוסֿפס 

 די 4. און ַּכרמי, ֶחצרֹון, און ּפלוא, ַחנֹוך: ֿפון יׂשראלן זַײנען געװען
זַײן זון , זַײן זון גֹוג, זַײן זון שַמעָיה: קינדער ֿפון יֹוֵאלן זַײנען געװען

,  זַײן זון בֵאָרה6; ַעלזַײן זון ַב,  זון ְרָאָיהזַײן,  זַײן זון מיָכה5; ִשמִעי
ער איז ; ּפלֶנֶסר דער מלך ֿפון ַאשור הָאט ֿפַארטריבן-װָאס ִּתלַגת

 און זַײנע ברידער לױט זַײנע 7. געװען דער ֿפירשט ֿפון די ראוֿבנים
דער : זַײנען געװען, זיך יחוסנדיק לױט זײערע געבורטן, משּפחות

ַלע דער זון ֿפון ָעָזז דעם זון ֿפון  און ֶב8; זַכרָיהואון , הױּפט יִעיֵאל
ביז נֿבֹו און , װָאס איז געזעסן אין ַערֹוֵער, דעם זון ֿפון יֹוֵאלן, ֶשַמע
,  און צו מזרח איז ער געזעסן ביז מע קומט צום מדבר9; ְמעֹון-בַעל

ד װָארום זײערע ֿפי הָאבן זיך ֿפַארמערט אין לַאנ; ֿפון טַײך ּפָרת ָאן
 און אין די טעג ֿפון ָשאולן הָאבן זײ געמַאכט ַא מלחמה 10. ִגלָעד

און זײ ; און יענע זַײנען געֿפַאלן דורך זײער הַאנט, מיט די ַהגריאים
הָאבן זיך בַאזעצט אין זײערע געצעלטן איבער דער גַאנצער געגנט 

  . צו מזרח ֿפון ִגלָעד

ָשן ביז קעגן זײ אין לַאנד ָב און די קינדער ֿפון ָגד זַײנען געזעסן ַא11
און , און ַיעַני, און ָשֿפם דער צװײטער,  יֹוֵאל דער הױּפט12; ַסלָכה
: רהַײזערָאטע און זײערע ברידער לױט זײערע ֿפ13; אין בָשן, ָשֿפט

 –און ֵעֿבר , און זיַע, און ַיְעָּכן, און יֹוַרי, און ֶשֿבע, און משוָלם, מיָכֵאל
דעם זון ֿפון , וריחִיל דעם זון ֿפון חן די זין ֿפון ַאֿבי דָאס זַײנע14. זיבן
, דעם זון ֿפון ישיַשי, דעם זון ֿפון מיָכֵאל, דעם זון ֿפון ִגלָעד, חָירֹו

י דער זון ֿפון ַאֿבדיֵאל דעם ח ַא15. דעם זון ֿפון בוזן, דֹוחדעם זון ֿפון ַי
 און 16. הַײזערזון ֿפון גונין איז געװען דער הױּפט ֿפון זײערע ֿפָאטער
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, און אין אירע טעכטערשטעט, זײ זַײנען געזעסן אין ִגלָעד אין בָשן
 זײ 17. בַײ זײערע אױסלָאזן, און אין ַאלע ָאֿפענע ערטער ֿפון ּפלױן

, ַאלע הָאבן זיך ֿפַארצײכנט אין די טעג ֿפון יֹוָתם דעם מלך ֿפון יהודה
  . ׂשראלאון אין די טעג ֿפון ָיָרֿבָעם דעם מלך ֿפון י

און דער הַאלבער שֿבט מנשה , און די ָגדים,  די קינדער ֿפון ראוֿבן18
, מענטשן װָאס טרָאגן ַא שילד און ַא שװערד,  ֿפון העלדישע יונגען–

זַײנען געװען , און זַײנען געלערנט אין מלחמה, און שּפַאנען ַא בױגן
ס גײען ֿפיר און ֿפערציק טױזנט און זיבן הונדערט און זעכציק װָא

 און זײ הָאבן געמַאכט ַא מלחמה מיט די 19. ַארױס אין חיל
 און זײ זַײנען געהָאלֿפן 20. און נֹוָדֿב, און ָנֿפיש, און איטור, ַהגריאים

און די ַהגריאים און ַאלע װָאס מיט זײ זַײנען , געװָארן ַאקעגן זײ
 גָאט װָארום זײ הָאבן געשריען צו; געגעבן געװָארן אין זײער הַאנט

װַײל זײ , און ער הָאט זיך געלָאזט דערבעטן ֿפון זײ, אין דער מלחמה
 און זײ הָאבן געֿפַאנגען זײערע 21. הָאבן זיך ֿפַארזיכערט אױף אים

און שָאף צװײ הונדערט און , זײערע קעמלען ֿפוֿפציק טױזנט: ֿפי
און נֿפשות מענטשן , און אײזלען צװײ טױזנט, ֿפוֿפציק טױזנט

,  װָארום עס זַײנען געֿפַאלן ֿפיל דערשלָאגענע22.  טױזנטהונדערט
און זײ זַײנען געזעסן אױף דעם . װַײל די מלחמה איז געװען ֿפון גָאט

  . ָארט ֿפון זײ ביז צום גלות

 און די קינדער ֿפון דעם הַאלבן שֿבט מנשה זַײנען געזעסן אין 23
זײ . רמֹוןח דעם בַארג און, און ׂשניר, רמֹוןח-ֿפון בָשן ביז בַעל, לַאנד

 און דָאס זַײנען די הױּפטלַײט ֿפון זײערע 24. הָאבן זיך געמערט
, און ִירמָיה, און ַעזריֵאל, און ֶאליֵאל, און ִישִעי, ֵעֿפר: ֿפָאטערהַײזער
נטשן מיט מע, מענטשן העלדישע גיבֹורים, דיֵאלחאון ַי, און הֹוַדְוָיה

  . ַײזערהױּפטן ֿפון זײערע ֿפָאטערה, נעמען

און ,  און זײ הָאבן געֿפעלשט ָאן דעם גָאט ֿפון זײערע עלטערן25
װָאס , זַײנען געװען ֿפַארֿפירט נָאך די געטער ֿפון די ֿפעלקער ֿפון לַאנד

 און דער גָאט ֿפון יׂשראל הָאט 26. גָאט הָאט ֿפַארטיליקט ֿפון ֿפַאר זײ
און דעם גַײסט , דערװעקט דעם גַײסט ֿפון ּפול דעם מלך ֿפון ַאשור

 –און ער הָאט זײ ֿפַארטריבן , ּפלֶנֶסר דעם מלך ֿפון ַאשור-ֿפון ִּתלַגת
און ער הָאט , און דעם הַאלבן שֿבט מנשה, און די ָגדים, די ראוֿבנים

ביז , און בַײם טַײך גֹוָזן, און ָהרָא, און חֿבֹור, ַלךחזײ געברַאכט קײן ַל
  . אױף הַײנטיקן טָאג
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ו

:  און די זין ֿפון קָהתן28. און מָררי, קָהת, ֵגרשֹון: ון ֵלִוין די זין ֿפ27
:  און די קינדער ֿפון ַעמָרמען29. און עוזיֵאל, און חֿברון, יצָהר, ַעמָרם
, און ַאֿביהוא, ָנָדֿב: און די זין ֿפון ַאהרנען. און מרים, און משה, ַאהרן
ס הָאט חּפינ; סןחינ ֶאלָעָזר הָאט געבָארן ּפ30. און יָתָמר, ֶאלָעָזר

און בוקי הָאט ,  און ַאֿבישוַע הָאט געבָארן בוקין31. געבָארן ַאֿבישוַען
און ֶזַרחָיה הָאט ,  און עוזי הָאט געבָארן ֶזַרחָיהן32. געבָארן עוזין

און ַאַמרָיה הָאט ,  מָריֹות הָאט געבָארן ַאַמרָיהן33. געבָארן מָריֹותן
 קאון ָצדֹו, קןֹויטוֿב הָאט געבָארן ָצדח ַא און34. יטוֿבןחגעבָארן ַא

און , יַמַעץ הָאט געבָארן ַעַזרָיהןח און ַא35. יַמַעצןחהָאט געבָארן ַא
דָאס ; ָנן הָאט געבָארן ַעַזרָיהןח און יֹו36. ָננעןחַעַזרָיה הָאט געבָארן יֹו

הן אין דעם הױז װָאס שלמה הָאט ּכאיז דער װָאס איז געװען ַא 
און ,  און ַעַזרָיה הָאט געבָארן ַאַמרָיהן37. ן ירוָשַלִיםגעבױט אי

, יטוֿב הָאט געבָארן ָצדֹוקןח און ַא38. יטוֿבןחַאַמרָיה הָאט געבָארן ַא
, לִקָיהןח און ַשלום הָאט געבָארן 39. און ָצדֹוק הָאט געבָארן ַשלומען

, עבָארן ׂשָרָיהן און ַעַזרָיה הָאט ג40. לִקָיה הָאט געבָארן ַעַזרָיהןחאון 
 און יהֹוָצָדק איז ַאװעק אין 41. ָאט געבָארן יהֹוָצָדקןהאון ׂשָרָיה 

װען גָאט הָאט ֿפַארטריבן יהודה און ירוָשַלִים דורך דער הַאנט , גלות
  . ֿפון נֿבוחדֶנַצרן

  

 דָאס זַײנען די נעמען 2. און מָררי, קָהת, ֵגרשֹום:  די זין ֿפון ֵלִוין1
 און די זין ֿפון קָהתן זַײנען 3. און ִשמִעי, ִלֿבני: מס זיןֿפון ֵגרשֹו

:  די זין ֿפון מָררין4. און עוזיֵאל, ֿברוןאון ֶח, רצָהאון ִי, ַעמָרם: געװען
און דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון ֵלִוי לױט זײערע . יאון מוש, ַמכלי

  . עלטערן

 זַײן זון יֹוָאך 6; זַײן זון ִזָמה, זַײן זון ַיחת, זַײן זון ִלֿבני:  ֿפון ֵגרשֹומען5
  . זַײן זון יַאתַרי, זַײן זון ֶזַרח, זַײן זון ִעדֹו

 8;  זַײן זון ַאסירחַרזַײן זון קֹ, זַײן זון ַעמיָנָדֿב:  די קינדער ֿפון קָהתן7
,  זַײן זון ַּתחת9; און זַײן זון ַאסיר, און זַײן זון ֶאֿבָיָסף, זַײן זון ֶאלָקָנה

 און די קינדער 10. און זַײן זון ָשאול, זַײן זון עוִזָיה, וריֵאלזַײן זון א
די קינדער ֿפון . ֶאלָקָנה] און[11, און ַאחימֹות, ַעָמַׂשי: ֿפון ֶאלָקָנהן

זַײן זון ,  זַײן זון ֶאליָאֿב12; און זַײן זון ַנחת, זַײן זון צֹוֿפי: ֶאלָקָנהן
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, שניַודער בָכור : ון שמואלן און די זין ֿפ13. זַײן זון ֶאלָקָנה, ירֹוחם
  . און ַאֿבָיה

זַײן זון , זַײן זון ִשמִעי, זַײן זון ִלֿבני; ַמחלי:  די קינדער ֿפון מָררין14
  . זַײן זון ַעָׂשָיה, זַײן זון חִגָיה,  זַײן זון ִשמָעא15; עוָזה

 און דָאס זַײנען די װָאס דוד הָאט געשטעלט בַײם זינגען אין הױז 16
 און זײ 17. דעם װי דער ָארון איז געקומען צו זַײן רוך נָא, ֿפון גָאט

ביז , מֹועד מיט געזַאנג-הָאבן געדינט ֿפַאר דעם ִמשּכן ֿפון אֹוהל
און זײ הָאבן זיך , שלמה הָאט געבױט דָאס הױז ֿפון גָאט אין ירוָשַלִים
 און דָאס זַײנען 18. געשטעלט לױט זײער ָארדענונג בַײ זײער דינסט

ֿפון די זין ֿפון די : מיט זײערע זין, ָאס זַײנען דָארטן געשטַאנעןדי װ
 19, דער זון ֿפון יֹוֵאל דעם זון ֿפון שמואל, ֵהיָמן דער זינגער: קָהתים

דעם זון , דעם זון ֿפון ֶאליֵאל, דעם זון ֿפון ירֹוחם, דעם זון ֿפון ֶאלָקָנה
, דעם זון ֿפון ַמחת, לָקָנהדעם זון ֿפון ֶא,  דעם זון ֿפון צוף20, ֿפון ּתֹוח

דעם , דעם זון ֿפון יֹוֵאל,  דעם זון ֿפון ֶאלָקָנה21, דעם זון ֿפון ַעָמַׂשי
דעם זון ֿפון ,  דעם זון ֿפון ַּתחת22, דעם זון ֿפון צֿפנָיה, זון ֿפון ַעַזרָיה

,  דעם זון ֿפון יצָהר23, דעם זון ֿפון קַרך, דעם זון ֿפון ֶאֿבָיָסף, ַאסיר
 און זַײן 24. דעם זון ֿפון יׂשראלן, דעם זון ֿפון ֵלִוי, ון ֿפון קָהתדעם ז

ברודער ָאָסף איז געװען דער װָאס איז געשטַאנען צו זַײן רעכטער 
 דעם זון ֿפון 25,  זון ֿפון בֶרחָיהו דעם זון ֿפון ִשמָעארָאָסף דע: הַאנט
 דעם זון ֿפון 26, דעם זון ֿפון ַמלִּכָיה, דעם זון ֿפון בֲעֵׂשָיה, מיָכֵאל
דעם ,  דעם זון ֿפון ֵאיָתן27, דעם זון ֿפון ַעָדָיה, דעם זון ֿפון ֶזַרח, ֶאתני

דעם זון ֿפון ,  דעם זון ֿפון ַיחת28, דעם זון ֿפון ִשמִעי, זון ֿפון ִזָמה
,  און זײערע ברידער די קינדער ֿפון מָררי29. דעם זון ֿפון ֵלִוין, ֵגרשֹום

, ֵאיָתן דער זון ֿפון קישי דעם זון ֿפון ַעֿבדי: טאױף דער לינקער זַײ
דעם , דעם זון ֿפון ַאַמצָיה,  דעם זון ֿפון חַשֿבָיה30, דעם זון ֿפון ַמלוך
דעם זון ֿפון , דעם זון ֿפון בני,  דעם זון ֿפון ַאמצי31, זון ֿפון חלִקָיה

,  מָררידעם זון ֿפון, דעם זון ֿפון מושי,  דעם זון ֿפון ַמחלי32, ֶשֶמר
 און זײערע ברידער די לִוִיים זַײנען געװען 33. דעם זון ֿפון ֵלִוין

  . ָאּפגעגעבן צו דעם גַאנצן דינסט ֿפון דעם ִמשּכן ֿפון גָאטס הױז

 און ַאהרן און זַײנע קינדער הָאבן געדעמֿפט אױף דעם מזבח ֿפַאר 34
 געװען זײ זַײנען; ברַאנדָאּפֿפער און אױף דעם מזבח ֿפַאר װַײרױך

און אױף מכּפר צו , ָקדשים-ֿפַאר יעטװעדער ַארבעט ֿפון דעם ָקדֵשי
לױט ַאלץ װָאס משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט , זַײן אױף יׂשראל
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זַײן , זַײן זון ֶאלָעָזר:  און דָאס זַײנען די קינדער ֿפון ַאהרן35. בַאֿפױלן
זַײן זון , ַײן זון עוזיז,  זַײן זון בוקי36; זַײן זון ַאֿבישוַע, זון ּפינחס

 זַײן זון 38; זַײן זון ַאחיטוֿב, זַײן זון ַאַמרָיה,  זַײן זון מָריֹות37; ֶזַרחָיה
  . זַײן זון ַאחיַמַעץ, ָצדֹוק

נערטער לױט זײערע ױ און דָאס זַײנען געװען זײערע װ39
צו די קינדער ֿפון ַאהרן ֿפון דער : לַאגערדערֿפער אין זײער געמַארק

, גֹורל] דער ערשטער[ון די קָהתים װַײל זײערס איז געװען משּפחה ֿפ
ֿברון אין לַאנד יהודה מיט אירע ֿפרַײע  זײ הָאט מען געגעבן ֶח40

 ָאבער דָאס ֿפעלד ֿפון דער שטָאט און 41. ּפלעצער רונד ַארום איר
 און 42. אירע דערֿפער הָאט מען געגעבן צו ָּכֵלֿב דעם זון ֿפון יֿפוֶנהן

  , קינדער ֿפון ַאהרן הָאט מען געגעבן די שטעט ֿפון ַאנטרינונגצו די 
און ֶאשּתמֹוַע , און ַיּתיר, און ִלֿבָנה מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, ֿברוןֶח

,  און חיֵלן מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער43; מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער
 און ָעָשן מיט אירע ֿפרַײע 44; דֿביר מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

 און ֿפון שֿבט 45. ֶשֶמש מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער-און בית, ּפלעצער
און ָעֶלֶמת מיט אירע ֿפרַײע , ֶגֿבע מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער: בנימין

, ַאלע זײערע שטעט. און ַעָנתֹות מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, ּפלעצער
  . לױט זײערע משּפחות, דרַײצן שטעט

ֿפון דער משּפחה ֿפון , נדער ֿפון קָהת און ֿפַאר די איבעריקע קי46
צען , לױט גֹורל, ֿפון הַאלב מנשה, ֿפון דעם הַאלבן שֿבט, דעם שֿבט

ֿפון ,  און ֿפַאר די קינדער ֿפון ֵגרשֹום לוט זײערע משּפחות47. שטעט
און ֿפון שֿבט , און ֿפון שֿבט נֿפּתלי, און ֿפון שֿבט ָאשר, שֿבט ִיׂשָׂשָכר

 ֿפַאר די קינדער ֿפון מָררי לױט 48. דרַײצן שטעט, מנשה אין בָשן
און ֿפון שֿבט , און ֿפון שֿבט ָגד, ֿפון שֿבט ראוֿבן, זײערע משּפחות

  . צװעלף שטעט, לױט גֹורל, זֿבולון

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געגעבן צו די לִוִיים די שטעט 49
ֿפון , בן לױט גֹורל און זײ הָאבן געגע50. מיט זײערע ֿפרַײע ּפלעצער

און ֿפון דעם שֿבט ֿפון די , דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון יהודה
די , און ֿפון דעם שֿבט ֿפון די קינדער ֿפון בנימין, קינדער ֿפון שמעון

  . דָאזיקע שטעט װָאס מע רוֿפט דָא ָאן מיט די נעמען

 געהַאט די  און טײל ֿפון די משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון קָהת הָאבן51
 און מע הָאט זײ 52. שטעט ֿפון זײער געמַארק ֿפון שֿבט אֿפרים
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ז

שֶכם מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער , געגעבן די שטעט ֿפון ַאנטרינונג
 און 53; און ֶגֶזר מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, אױֿפן בַארג אֿפרים

ע חֹורֹון מיט אירע ֿפרַײ-און בית, ָיקְמָעם מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער
מיט , ִרמֹון-און ַגת,  און ַאָילֹון מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער54. ּפלעצער

ָעֵנר מיט :  און ֿפון דעם הַאלבן שֿבט מנשה55. אירע ֿפרַײע ּפלעצער
ֿפַאר דער , לָעם מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצעראון ִב, אירע ֿפרַײע ּפלעצער

  .  קינדער ֿפון קָהתעמשּפחה ֿפון די איבעריק

 משּפחה ֿפון דעם הַאלבן רֿפון דע,  די קינדער ֿפון ֵגרשֹום ֿפַאר56
און ַעשָּתרֹות , גֹוָלן אין בָשן מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער: שֿבט מנשה

ֶקֶדש מיט אירע :  און ֿפון שֿבט ִיׂשָׂשָכר57. מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער
מיט  און ראמֹות 58. ָדֿבַרת מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, ֿפרַײע ּפלעצער

 און ֿפון 59. און ָעֵנם מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, אירע ֿפרַײע ּפלעצער
און ַעֿבדֹון מיט אירע , ָמָשל מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער: שֿבט ָאשר

און רחֹוֿב ,  און חוקֹוק מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער60. ֿפרַײע ּפלעצער
ש אין ָגליל ֶקֶד:  און ֿפון שֿבט נֿפּתלי61. מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער
און , און חמֹון מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

  . ִקרָיַתִים מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

ִרמֹונֹו : ֿפון שֿבט זֿבולון, די קינדער ֿפון מָררי,  ֿפַאר די איבעריקע62
 און 63. ָּתֿבֹור מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

: ֿפון שֿבט ראוֿבן, צו מזרח ֿפון ַירדן,  יענער זַײט ַירדן בַײ יריחֹוֿפון
און ַיַהץ מיט אירע ֿפרַײע , בֶצר אין מדבר מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער

און ֵמיֿפַעת מיט ,  און קֵדמֹות מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער64; ּפלעצער
לָעד מיט רָאמֹות אין ִג:  און ֿפון שֿבט ָגד65. אירע ֿפרַײע ּפלעצער
 און 66; און ַמחַנִים מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער, אירע ֿפרַײע ּפלעצער

ֵזיר מיט אירע ֿפרַײע און ַיְע, חשבֹון מיט אירע ֿפרַײע ּפלעצער
  . ּפלעצער

  

, ָישוֿב, און ּפוָאה, ּתֹוָלע:  און ֿפון די זין ֿפון ִיׂשָׂשָכר זַײנען געװען1
און , און רֿפָיה, עוזי: ן ֿפון ּתֹוָלען און די זי2.  ֿפיר–און ִשמרֹון 

הױּפטן ֿפון זײערע , און שמואל, און ִיֿבָׂשם, און ַיחַמי, יריֵאל
 העלדישע,  לױט זײערע געבורטן– ֿפון ּתֹוָלע –ֿפָאטערהַײזער 

 זײער צָאל אין די טעג ֿפון דודן איז געװען צװײ און. בֹוריםיג
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ן די זין ֿפון עוזין זַײנען  או3. צװַאנציק טױזנט און זעקס הונדערט
און , און עֹוֿבדָיה, מיָכֵאל: און די זין ֿפון ִיֶזַרחָיהן; ִיֶזַרחָיה: געװען
לױט ,  און צו זײ הָאבן געהערט4. ַאלע הױּפטן;  ֿפינף–ִיִשָיה , יֹוֵאל

זעקס , חיל-מחנות קריג, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער, זײערע געבורטן
 5. ם זײ הָאבן געהַאט ֿפיל װַײבער און זיןװָארו; און דרַײסיק טױזנט

העלדישע גיבֹורים , און זײערע ברידער ֿפון ַאלע משּפחות ֿפון ִיׂשָׂשָכר
  . זיבן און ַאכציק טױזנט: אין ַאלעמען,  זײער ֿפַארצײכעניש–

 און די זין ֿפון 7.  דרַײ–און ידיֲעֵאל , ֶכראון ֶב, ַלעֶב:  ֿפון בנימינען6
,  ֿפינף–און ִעירי , און אירימֹות, און עוזיֵאל, און עוזי, ןֶאצבֹו: ַלעןֶב

און זײער ; העלדישע גיבֹורים, הױּפטן ֿפון ֿפָאטערהַײזער
 און 8. צװײ און צװַאנציק טױזנט און ֿפיר און דרַײסיק: ֿפַארצײכעניש
און , און ֶאליֹוֵעיַני, און ֶאליֶעֶזר, און יֹוָעש, זמיָרה: ֶכרןדי זין ֿפון ֶב

די ַאלע זַײנען ; און ָעֶלֶמת, און ַעָנתֹות, און ַאֿבָיה, און איֵרמֹות, מריָע
 און זײער ֿפַארצײכעניש לױט זײערע 9. ֶכרןגעװען די זין ֿפון ֶב

העלדישע , לױט די הױּפטן ֿפון זײערע ֿפָאטערהַײזער, געבורטן
 און די זין ֿפון 10. צװַאנציק טױזנט און צװײ הונדערט: גיבֹורים

, און ֵאהוד, ְיעוש און בנימין: לָהנעןאון די זין ֿפון ִב; לָהןִב: ֲעֵאלןידי
  . רַחיַשחאון ַּתרשיש און ַא, און ֵזיָתן, און ּכַנֲעָנה

 די ַאלע זַײנען געװען די קינדער ֿפון ידיֲעֵאל לױט די הױּפטן ֿפון די 11
ט זיבעצן טױזנט און צװײ הונדער, העלדישע גיבֹורים, ֿפָאטערהַײזער

און ,  דערצו שוּפים12. װָאס גײען ַארױס אין חיל אױף מלחמה
  . רןחדער זון ֿפון ַא, וִשםח; די זין ֿפון ִעירן, חוּפים

די , און ַשלום, און ֵיֶצר, און גוני, ציֵאלחַי:  די זין ֿפון נֿפּתלין13
  . לָההןקינדער ֿפון ִב

 זַײן – געבָארן ַאׂשריֵאל װָאס זַײן װַײב הָאט:  די זין ֿפון מנשהן14
 15; ַאַרמישע קעּפסװַײב הָאט געבָארן ָמכיר דעם ֿפָאטער ֿפון ִגלָעד

און דער , און ָמכיר הָאט גענומען ַא װַײב ֿפון חוּפים און שוּפים
 און דער נָאמען ֿפון –נָאמען ֿפון זײער שװעסטער איז געװען ַמֲעָכה 

 און 16. ט טעכטערד הָאט געהַאחאון צָלֿפ; דחצװײטן איז געװען צָלֿפ
און זי הָאט גערוֿפן זַײן , ַמֲעָכה די װַײב ֿפון ָמכירן הָאט געבָארן ַא זון

און , און דער נָאמען ֿפון זַײן ברודער איז געװען ֶשֶרש; ֶרשנָאמען ֶּפ
:  און די זין ֿפון אוָלמען17. און ֶרֶקם, זַײנע זין זַײנען געװען אוָלם
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דעם זון ֿפון ,  ֿפון ִגלָעד דעם זון ֿפון ָמכירדָאס זַײנען די קינדער, בָדן
און ,  און זַײן שװעסטער ַהמֹוֶלֶכת הָאט געבָארן ישהֹודן18. מנשהן
, ָיןחַא:  און די זין ֿפון שמיָדען זַײנען געװען19. ָלהןחאון ַמ, ַאֿביֶעֶזרן
  . און ַאניָעם, יחאון ִלק, און ֶשֶכם

, ֶרד און זַײן זון איז געװען ֶב– חשוֶתַל:  און די זין ֿפון אֿפרימען20
 און זַײן 21; תחאון זַײן זון ַּת, און זַײן זון ֶאלָעָדה, תחאון זַײן זון ַּת

און די מענטשן . און ֶאלָעד,  און ֶעֶזר– חאון זַײן זון שוֶתַל, זון ָזֿבד
װַײל זײ הָאבן , די אַײנגעבָארענע ֿפון לַאנד הָאבן זײ געהרגעט, ֿפון ַגת
 און זײער ֿפָאטער 22. גענידערט ַאװעקצונעמען זײערע ֿפיַארָאּפ

און זַײנע ברידער זַײנען געקומען , אֿפרים הָאט געטרױערט ֿפיל טעג
און זי איז ,  און ער איז געקומען צו זַײן װַײב23. אים טרײסטן

און ער הָאט גערוֿפן זַײן , און הָאט געבָארן ַא זון, טרָאגעדיק געװָארן
 און זַײן 24. ה װַײל ַאן אומגליק איז געשען אין זַײן הױזנָאמען בריָע

די , ֹורֹוןח-און זי הָאט געבױט בית, טָאכטער איז געװען ֶשֱאָרה
 און זַײן זון איז 25. ֶשֱאָרה-און אוֵזן, אונטערשטע און די אױבערשטע

 זון  זַײן26; ןחאון זַײן זון ַּת, און זַײן זון ֶּתַלך, און ֶרֶשף, חגעװען ֶרַפֿ
זַײן זון ,  זַײן זון נון27; זַײן זון ֶאליָשָמע, זַײן זון ַעמיהוד, ַלְעָדן

נערטער איז געװען ױ און זײער אײגנטום און זײערע װ28. יהֹושוַע
און צו מערֿב , ַנֲעָרן, און צו מזרח, ֵאל מיט אירע טעכטערשטעט-בית

, און שֶכם מיט אירע טעכטערשטעט, ֶגֶזר מיט אירע טעכטערשטעט
 און לעבן די קינדער ֿפון 29. ביז ַעָיה מיט אירע טעכטערשטעט

ַּתֲעָנך מיט אירע , ְשָאן מיט אירע טעכטערשטעט-בית, מנשה
דֹור מיט אירע , מִגדֹו מיט אירע טעכטערשטעט, טעכטערשטעט
אין די דָאזיקע זַײנען געזעסן די קינדער ֿפון יֹוסף . טעכטערשטעט

  . דעם זון ֿפון יׂשראלן

און , און בריָעה, און ִישִוי, און ִישָוה, ִימָנה:  די קינדער ֿפון ָאשרן30
, און ַמלּכיֵאל, ֶחֿבר:  און די זין ֿפון בריָעהן31. זײער שװעסטער ֶׂשַרח

,  און ֶחֿבר הָאט געבָארן ַיֿפֵלטן32. דָאס איז דער ֿפָאטער ֿפון ברָזִית
 און די זין 33.  שוָעאןאון זײער שװעסטער, ֹוָתמעןחאון , און שֹוֵמרן

דָאס זַײנען די . און ַעשָות, און במָהל, ּפַסך: ֿפון ַיֿפֵלטן זַײנען געװען
און , ובהחאון , און ָרהָגה, יחַא:  און די זין ֿפון ֶשֶמרן34. זין ֿפון ַיֿפֵלטן

און , צֹוֿפך און ִימָנע:  און די זין ֿפון זַײן ברודער ֵהֶלמען35. ַאָרם
און , און שוָעל, רֶנֿפרחאון , חסו: ןח די זין ֿפון צֹוֿפ36. ָמלאון ָע, ֵשֶלש
, און ִיתָרן, און ִשלָשה, און ַשמָא, און הֹוד,  בֶצר37; און ִימָרה, ברי
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 39. און ַארָא, און ּפסּפָא, יֿפוֶנה:  און די זין ֿפון ֶיֶתרן38. און בֵארָא
 די ַאלע זַײנען 40. ִרְציָאאון , ניֵאלחאון , חָאַר: און די זין ֿפון עולָאן

געקליבענע , הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער, געװען די קינדער ֿפון ָאשר
און זײער ֿפַארצײכעניש אין חיל ; אובערֿפירשטן, העלדישע גיבֹורים

  . זעקס און צװַאנציק טױזנט מַאן:  זײער צָאל–ֿפַאר מלחמה 

  

, ַאשבל דעם צװײטן, ַלע זַײן בָכור און בנימין הָאט געבָארן ֶב1
און ָרֿפָא דעם , ה דעם ֿפירטןח נֹו2; דעם דריטן ַחרחאון ַא

 4; און ַאֿביהוד, און ֵגרָא, ַאָדר: ַלע הָאט געהַאט זין און ֶב3. ֿפינֿפטן
. וָרםחאון , און שֿפוֿפן,  און ֵגרָא5; חֹוחאון ַא, און ַנֲעָמן, און ַאֿבישוַע

 די דָאזיקע זַײנען געװען הוּפטן –: ודןחֵא און דָאס זַײנען די זין ֿפון 6
און מע הָאט זײ , נער ֿפון ֶגֿבעױֿפון ֿפָאטערהַײזער ֿפון די בַאװ

זײ הָאבן זײ , און ֵגרָא, ָיהחאון ַא,  און ַנֲעָמן7; תחֿפַארטריבן קײן ָמַנ
ַרִים ח און ַש8. און ַאחיחודן,  ער הָאט געבָארן עוזָאן–ֿפַארטריבן 

דעם װי ער הָאט זײ ך נָא, ינדער אין ֿפעלד ֿפון מֹוָאֿבהָאט געהַאט ק
 און ער הָאט 9. און בֲערָא, חושים,  זַײנע װַײבער–ַאװעקגעשיקט 

און , און ֵמישָאן, און ִצֿביָאן, יֹוֿבֿבן: ֹוֶדשןחגעהַאט מיט זַײן װַײב 
דָאס זַײנען געװען . און ִמרָמהן, און ָׂשכָיהן,  און ְיעוצן10; ַמלָּכמען

 און מיט חושימען הָאט ער 11.  הױּפטן ֿפון ֿפָאטערהַײזער–זַײנע זין 
  . און ֶאלּפַעלן, געהַאט ַאֿביטוֿבן

װָאס הָאט , און ֶשֶמר, און ִמשָעם, ֵעֿבר:  און די זין ֿפון ֶאלּפַעלן12
און ,  און בריָעה13; און לֹוד מיט אירע טעכטערשטעט, געבױט אֹונֹו

ען הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די װָאס זַײנען געװ, ֶשַמע
. די װָאס הָאבן ֿפַאריָאגט די בַאװױנער ֿפון ַגת, בַאװױנער ֿפון ַאָילֹון

, און ֶעֶדר, און ַעָרד,  און זֿבדָיה15, און איֵרמֹות, ָשַשק, יֹוח און ַא14
. ןזַײנען געװען די זין ֿפון בריָעה, ָאחאון יֹו, און ִישּפה,  און מיָכֵאל16
און ,  און ִישמַרי18, און ֶחֿבר, זקיחאון , און משוָלם,  און זֿבדָיה17

און ,  און ָיקים19. זַײנען געװען די זין ֿפון ֶאלּפַעלן, און יֹוֿבֿב, ִיזליָאה
,  און ַעָדָיה21, און ֶאליֵאל, און ִצלַתי,  און ֶאליֵעיַני20, און ַזֿבדי, ִזכרי

,  און ִישּפן22. נען געװען די זין ֿפון ִשמִעיןזַײ, און ִשמָרת, און ברָאָיה
, ַננָיהח און 24, ָנןחאון , און ִזכרי,  און ַעֿבדֹון23, און ֶאליֵאל, און ֵעֿבר
זַײנען געװען די , און ּפנוֵאל,  און ִיֿפְדָיה25, און ַענתֹוִתָיה, און ֵעיָלם

 און 27, האון ַעַתלָי, רָיהחאון ש,  און ַשמְשַרי26. זין ֿפון ָשַשקן
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 די 28. מעןחזַײנען געװען די זין ֿפון ירֹו, און ִזכרי, און ֵאִלָיה, ַיֲעֶרשָיה
 לױט זײערע –דָאזיקע זַײנען געװען הױּפטן ֿפון ֿפָאטערהַײזער 

  . די דָאזיקע זַײנען געזעסן אין ירוָשַלִים. הױּפטן, געבורטן

װָאס דער , ן ִגֿבעֹוןדער ֿפָאטער ֿפו:  און אין ִגֿבעֹון זַײנען געזעסן29
 און זַײן ערשטגעבָארענער 30; נָאמען ֿפון זַײן װַײב איז געװען ַמֲעָכה

און ,  און גדֹור31; און ָנָדֿב, און בַעל, און קיש, און צור, זון ַעֿבדֹון
און זײ אױך מיט .  און ִמקלֹות הָאט געבָארן ִשמָאהן32. און ֶזֶכר, יֹוחַא

  . ַאקעגן זײערע ברידער, סן אין ירוָשַלִיםזײערע ברידער זַײנען געזע

און , און קיש הָאט געבָארן ָשאולן,  און ֵנר הָאט געבָארן קישן33
און , און ַאֿביָנָדֿבן, שוַען-און ַמלּכי, ָשאול הָאט געבָארן יֹוָנָתנען

בַעל -און מריֿב; בַעל- און יֹוָנָתנס זון איז געװען מריֿב34. ֶאשבַעלן
, ּפיתֹון:  און די זין ֿפון מיָכהן זַײנען געװען35. מיָכהןהָאט געבָארן 

; ז הָאט געבָארן יהֹוַעָדהןח און ָא36. זחאון ָא, און ַּתאֵרַע, און ֶמֶלך
און ִזמרי ; און ִזמרין, און ַעזָמֶותן, און יהֹוַעָדה הָאט געבָארן ָעֶלֶמתן

זַײן זון איז ; אן און מֹוצָא הָאט געבָארן בנָע37. הָאט געבָארן מֹוצָאן
 און ָאֵצל הָאט געהַאט 38. זַײן זון ָאֵצל, זַײן זון ֶאלָעָׂשה, געװען ָרֿפה
און , בֹוכרו, ַעזריָקם: און דָאס זַײנען זײערע נעמען, זעקס זין
די ַאלע זַײנען געװען די . ָנןחאון , און עֹוֿבדָיה, און שַערָיה, ִישָמֵעאל

, אוָלם זַײן בָכור: ֿפון זַײן ברודער ֵעֶשקן און די זין 39. זין ֿפון ָאֵצלן
 און די זין ֿפון 40. ֶלט דער דריטעראון ֶאליֶפֿ, ְיעוש דער צװײטער

און ; בױגנשּפַאנער, אוָלמען זַײנען געװען מענטשן העלדישע גיבֹורים
 הונדערט און –זײ הָאבן געהַאט ֿפיל קינדער און קינדסקינדער 

  . װען ֿפון די קינדער ֿפון בנימיןדי ַאלע זַײנען גע. ֿפוֿפציק

  

און זײ זַײנען ,  און גַאנץ יׂשראל הָאבן זיך ֿפַארצײכנט1
און יהודה איז . ים ֿפון יׂשראלכֿפַארשריבן אין בוך ֿפון די מל

 און די װָאס 2. ֿפַארטריבן געװָארן קײן בֿבל ֿפַאר זײער ֿפעלשונג
 אין זײערע הָאבן זיך די ערשטע בַאזעצט אױף זײער אײגנטום

 3. און די נתינים, די לִוִיים, די ּכהנים, יׂשראל, זַײנען געװען, שטעט
און ֿפון די , און אין ירוָשַלִים זַײנען געזעסן ֿפון די קינדער ֿפון יהודה

 עוַתי 4: און ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים און מנשה, קינדער ֿפון בנימין
דעם זון , דעם זון ֿפון ִאמרין, מרידער זון ֿפון ַעמיהוד דעם זון ֿפון ָע
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 און ֿפון די 5. ֿפון די זין ֿפון ּפֶרץ דעם זון ֿפון יהודהן, ֿפון בנין
 און ֿפון די קינדער ֿפון 6. און זַײנע זין, ַעָׂשָיה דער בָכור: שילֹונים

 און 7. זעקס הונדערט און נַײנציק, און זײערע ברידער, ְיעוֵאל: ֶזַרח
ַסלוא דער זון ֿפון משוָלם דעם זון ֿפון : ון בנימיןֿפון די קינדער ֿפ

און ,  און ִיֿבנָיה דער זון ֿפון ירוחמען8; דעם זון ֿפון ַהסנוָאהן, הֹוַדְוָיה
און משוָלם דער זון ֿפון , ֵאָלה דער זון ֿפון עוזי דעם זון ֿפון ִמכרין

ן זײערע ברידער  או9; דעם זון ֿפון ִיֿבִנָיהן, שֿפטָיה דעם זון ֿפון ְרעוֵאל
די ַאלע . נַײן הונדערט און זעקס און ֿפוֿפציק, לױט זײערע געבורטן

מענער זַײנען געװען הױּפטן ֿפון ֿפָאטערהַײזער לױט זײערע 
  . ֿפָאטערהַײזער

 און ַעַזרָיה 11; און ָיכין, און יהֹוָיריֿב, יַדְעָיה:  און ֿפון די ּכהנים10
דעם זון , דעם זון ֿפון ָצדֹוק, ון משוָלםדער זון ֿפון חלִקָיה דעם זון ֿפ

 און 12; דער ֿפירשט ֿפון גָאטס הױז, דעם זון ֿפון ַאחיטוֿב, ֿפון מָריֹות
, דעם זון ֿפון ַמלִּכָיהן, ורחַעָדָיה דער זון ֿפון ירֹוחם דעם זון ֿפון ּפש

 זון ֿפוןדעם , ֵזָרהחאון ַמְעַׂשי דער זון ֿפון ַעדיֵאל דעם זון ֿפון ַי
 און זײערע 13; דעם זון ֿפון ִאֵמרן, דעם זון ֿפון מִשֵלמית, שוָלםמ

טױזנט און זיבן הונדערט , הױּפטן ֿפון זײערע ֿפָאטערהַײזער, ברידער
  . און זעכציק טױגלעכע לַײט ֿפַאר דער דינסטַארבעט ֿפון גָאטס הױז

, זריָקםשוֿב דעם זון ֿפון ַעחשַמעָיה דער זון ֿפון :  און ֿפון די לִוִיים14
, ֶרשח,  און בקבַקר15; ֿפון די קינדער ֿפון מָררי, ַשֿבָיהןחדעם זון ֿפון 

דעם זון ֿפון , און ַמַּתנָיה דער זון ֿפון מיכָא דעם זון ֿפון ִזכרי, און ָגָלל
דעם זון ,  ָגָללזון ֿפון און עֹוֿבדָיה דער זון ֿפון שַמעָיה דעם 16; ָאָסֿפן

װָאס , ָיה דער זון ֿפון ָאסָא דעם זון ֿפון ֶאלָקָנהןאון בֶרכ, ֿפון ידותונען
  . איז געזעסן אין די דערֿפער ֿפון די נטֹוֿפתים

און , און ַטלמֹון, און ַעקוֿב, ַשלום:  און די טױערלַײט זַײנען געװען17
 און נָאך 18. און זײער ברודער ַשלום איז געװען דער הױּפט; יָמןחַא

זײ זַײנען די ; עם מלכס טױער צו מזרחביז ַאהער זַײנען זײ אין ד
 און ַשלום דער 19. טױערלַײט ֿפַאר די לַאגערס ֿפון די קינדער ֿפון ֵלִוי

און זַײנע , ןחַרדעם זון ֿפון קֹ, זון ֿפון קֹוֵרא דעם זון ֿפון ֶאֿבָיָסף
זַײנען געװען איבער דער , די ָקרחים, ברידער ֿפון זַײן ֿפָאטערס הױז

ַאזױ װי זײערע ,  שװעלהיטער ֿפון דעם געצעלטדי, דינסטַארבעט
די היטער ֿפון , עלטערן זַײנען געװען איבער דעם לַאגער ֿפון גָאט

 און ּפינחס דער זון ֿפון ֶאלָעָזרן איז געװען דער 20. דעם אַײנגַאנג



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

 זַכרָיה דער 21. גָאט איז מיט אים געװען; מָאל ֿפירשט איבער זײ ַא
- ז געװען דער טױערמַאן בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהלזון ֿפון מֶשֶלמָיהן אי

, די אױסגעקליבענע ֿפַאר טױערלַײט בַײ די שװעלן,  זײ ַאלע22. מֹועד
זײ זַײנען געװען ֿפַארצײכנט לױט זײערע . צװײ הונדערט און צװעלף

זײ הָאט דוד און שמואל דער זעער געשטעלט אױף זײער ; דערֿפער
נדער זַײנען געװען איבער די טױערן  און זײ און זײערע קי23. ַאמט

 אין 24. ֿפַאר װַאכן, ֿפון דעם הױז ֿפון געצעלט, ֿפון דעם הױז ֿפון גָאט
, אין צֿפון, אין מערֿב, אין מזרח: ֿפיר זַײטן זַײנען געװען די טױערלַײט

 און זײערע ברידער אין זײערע דערֿפער הָאבן 25. און אין ָדרום
צו זַײן מיט די , ֿפון צַײט צו צַײט, טעגגעדַארֿפט קומען אױף זיבן 

 װָארום אױף שטענדיק זַײנען געװען נָאר די ֿפיר 26; דָאזיקע
  . הױּפטטױערלַײט

  . דָאס זַײנען געװען די לִוִיים

און איבער די אֹוצרות ֿפון , אױך זַײנען זײ געװען איבער די קַאמערן
, ז ֿפון גָאט און זײ הָאבן גענעכטיקט ַארום דעם הױ27. גָאטס הױז

און זײ זַײנען געװען איבער דעם , װַײל אױף זײ איז געװען די היטונג
 און טײל ֿפון זײ זַײנען געװען איבער 28. מָארגן ֿפַאר מָארגן, עֿפענען

, װָארום מיט ַא צָאל הָאט מען זײ ַארַײנגעברַאכט, די ּכלים ֿפון דינסט
 און טײל ֿפון זײ 29. און מיט ַא צָאל הָאט מען זײ ַארױסגענומען

און איבער ַאלע הײליקע , זַײנען געװען געשטעלט איבער די זַאכן
און , און דעם אײל, און דעם װַײן, און איבער דעם זעמלמעל, ּכלים

 אן טײל ֿפון די זין ֿפון די ּכהנים 30. און די בׂשמים, דעם װַײרױך
ִּתתָיה ֿפון די  און ַמ31. הָאבן צובַארײט די צובַארײטונג ֿפון די בׂשמים

הָאט געהַאט , יחװָאס איז געװען דער בָכור ֿפון ַשלום דעם ָקר, לִוִיים
 און טײל ֿפון די קינדער ֿפון די 32. דעם ַאמט איבער די ֿפַאנגעבעקסן

זַײנען געװען איבערן אױסגעלײגטן , ֿפון זײערע ברידער, קָהתים
  . דָאס צוצוגרײטן שבת אין שבת, ברױט

הױּפטן ֿפון ֿפָאטערהַײזער ֿפון , ַײנען געװען די זינגערס און דָאס ז33
װַײל טָאג און ] ֿפון ַאנדערן דינסט[ּפטור , אין די קַאמערן, די לִוִיים

 די דָאזיקע זַײנען געװען 34. נַאכט איז אױף זײ געװען די ַארבעט
,  לױט זײערע געבורטן–הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די לִוִיים 

  . די דָאזיקע זַײנען געזעסן אין ירוָשַלִים. ןהױּפט
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װָאס , יִעיֵאל, דער ֿפָאטער ֿפון ִגֿבעֹון:  און אין ִגֿבעֹון זַײנען געזעסן35
,  און זַײן זון דער בָכור36; דער נָאמען ֿפון זַײן װַײב איז געװען ַמֲעָכה

און , און גדֹור 37; און ָנָדֿב, און ֵנר, ַעלאון ַב, און קיש, און צור, ַעֿבדֹון
.  און ִמקלֹות הָאט געבָארן ִשמָאמען38. און ִמקלֹות, און זַכרָיה, ַאחיֹו

ַאקעגן , און זײ אױך זַײנען געזעסן מיט זײערע ברידער אין ירוָשַלִים
  . זײערע ברידער

און ; און קיש הָאט געבָארן ָשאולן;  און ֵנר הָאט געבָארן קישן39
און , און ַאֿביָנָדֿבן, שוַען-און ַמלּכי, נעןָשאול הָאט געבָארן יֹוָנָת

ַעל ַב-און מריֿב, ַעלַב- און יֹוָנָתנס זון איז געװען מריֿב40. ֶאשבַעלן
, ּפיתֹון:  און די זין ֿפון מיָכהן זַײנען געװען41. הָאט געבָארן מיָכהן

ן או; ז הָאט געבָארן ַיעָרהןח און ָא42 .זחאון ָא, ֵרַעחאון ַּת, און ֶמֶלך
און ִזמרי הָאט ; און ִזמרין, און ַעזָמֶותן, ַיעָרה הָאט געבָארן ָעֶלֶמתן

און זַײן זון איז ;  און מֹוצָא הָאט געבָארן בנָעאן43. געבָארן מֹוצָאן
 און ָאֵצל הָאט געהַאט 44. זַײן זון ָאֵצל, זַײן זון ֶאלָעָׂשה, געװען ָרָיה
און , בֹוכרו, ַעזריָקם: און דָאס זַײנען זײערע נעמען, זעקס זין
זַײנען די זין ֿפון דָאס . ָנןחאון , און עֹוֿבדָיה, און שַערָיה, ִישָמֵעאל
  .ָאֵצלן

  

און די ,  און די ּפִלשּתים הָאבן מלחמה געהַאלטן מיט יׂשראל1
און זײ , ענער ֿפון יׂשראל זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפַאר די ּפִלשּתיםמ

 און די ּפִלשּתים 2. ױֿפן בַארג ִגלבֹוַעזַײנען געֿפַאלן דערשלָאגענע א
און די ּפִלשּתים הָאבן , הָאבן נָאכגעיָאגט ָשאולן און זַײנע זין

 און 3. די זין ֿפון ָשאולן, שוַע-און ַמלּכי, און ַאֿביָנָדֿב, דערשלָאגן יֹוָנָתן
און די בױגנשיסערס , די מלחמה איז געװען שװער ַאקעגן ָשאולן

 און 4. און ער הָאט געציטערט ֿפַאר די שיסערס, עןהָאבן אים געֿפונ
און , צי ַארױס דַײן שװערד: ָשאול הָאט געזָאגט צו זַײן װַאֿפנטרעגער

ַאז די דָאזיקע אומבַאשניטענע זָאלן ניט , דערשטעך מיך מיט איר
ָאבער זַײן װַאֿפנטרעגער הָאט . און מַאכן געשּפעט איבער מיר, קומען

הָאט ָשאול . ום ער הָאט זײער מֹורא געהַאטװָאר, ניט געװָאלט
 און װי זַײן 5. און איז ַארױֿפגעֿפַאלן אױף איר, גענומען די שװערד

איז ער אױך , ַאז ָשאול איז געשטָארבן, װַאֿפנטרעגער הָאט געזען
 ַאזױ איז 6. און איז געשטָארבן, ַארױֿפגעֿפַאלן אױף זַײן שװערד
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ַײ זין און זַײן גַאנץ הױזגעזינט אין און זַײנע דר; געשטָארבן ָשאול
  . אײנעם זַײנען געשטָארבן

ַאז יענע ,  און װי ַאלע מענער ֿפון יׂשראל װָאס אין טָאל הָאבן געזען7
ַאזױ הָאבן , און ַאז ָשאול און זַײנע זין זַײנען טױט, זַײנען ַאנטלָאֿפן

ִלשּתים און די ּפ. און זַײנען ַאנטלָאֿפן, זײ ֿפַארלָאזן זײערע שטעט
  . און הָאבן זיך אין זײ בַאזעצט, זַײנען געקומען

זַײנען די ּפִלשּתים געקומען ,  און עס איז געװען אױף מָארגן8
און זײ הָאבן געֿפונען ָשאולן און זַײנע , אױסטָאן די דערשלָאגענע

און ,  הָאבן זײ אים אױסגעטָאן9. געֿפַאלן אױֿפן בַארג ִגלבֹוַע, דרַײ זין
און געשיקט אין לַאנד ֿפון , און זַײנע װַאֿפן, ענומען זַײן קָאּפהָאבן ג

צו ברענגען די בׂשורה צו זײערע , די ּפִלשּתים רונד ַארום
 און זײ הָאבן ַאװעקגעלײגט זַײנע 10. געצנבילדער און צום ֿפָאלק

און זַײן שַארבן הָאבן זײ , װַאֿפן אין הױז ֿפון זײערע געטער
  . ז ֿפון ָדגֹוןאױֿפגעשטָאכן אין הױ

ִגלָעד הָאט געהערט ַאלץ װָאס די ּפִלשּתים הָאבן - און גַאנץ ָיֿביש11
,  און ַאלע העלדישע לַײט זַײנען אױֿפגעשטַאנען12, געטָאן צו ָשאולן

און די לַײבער ֿפון זַײנע , און זײ הָאבן גענומען דעם לַײב ֿפון ָשאולן
 הָאבן בַאגרָאבן זײערע בײנער און זײ; און זײ געברַאכט קײן ָיֿביש, זין

  . און זײ הָאבן געֿפַאסט זיבן טעג; אונטער דעם אַײכנבױם אין ָיֿביש

 און ָשאול איז געשטָארבן ֿפַאר זַײן ֿפעלשונג װָאס ער הָאט 13
געֿפעלשט ָאן גָאט ֿפון װעגן דעם װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט ניט 

געֿפרעגט בַײ ַא גַײסט צו און אױך ֿפַאר װָאס ָשאול הָאט , געהיט
דרום הָאט ער אים ;  און ניט געֿפרעגט בַײ גָאט14, ֿפָארשן בַײ אים

  . און הָאט ָאּפגעקערט די מלוכה צו דוד דעם זון ֿפון ִיַשין, געטײט

  

 און גַאנץ יׂשראל הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט צו דודן קײן 1
.  זַײנען מיר דָאךן און דַײן ֿפלײשײדַײן ב: ַאזױ צו זָאגן, חֿברון

, נָאך װען ָשאול איז געװען ַא מלך, ערנעכטןײ נָאך ֿפון נעכטן און א2
. ביסטו געװען דער װָאס הָאט ַארױסגעֿפירט און ַארַײנגעֿפירט יׂשראל

דו זָאלסט ֿפיטערן מַײן : און יהוה דַײן גָאט הָאט צו דיר געזָאגט
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איבער מַײן ֿפָאלק און דו זָאלסט זַײן ַא ֿפירשט , ֿפָאלק יׂשראל
  . יׂשראל

, ֿברון און ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל זַײנען געקומען צום מלך קײן ֶח3
און זײ הָאבן , ֿברון ֿפַאר גָאטאון דוד הָאט זײ געשלָאסן ַא בונד אין ֶח
ַאזױ װי גָאטס װָארט דורך , געזַאלבט דודן ֿפַאר ַא מלך איבער יׂשראל

  . שמואלן

דָאס איז , ץ יׂשראל זַײנען געגַאנגען קײן ירוָשַלִים און דוד און גַאנ4
 5. נער ֿפון לַאנדױדי בַאװ, און דָארטן זַײנען געװען די יֿבוסים; יֿבוס

װעסט ַאהער ניט : נער ֿפון יֿבוס געזָאגט צו דודןױהָאבן די בַאװ
 זדָאס אי, ָאבער דוד הָאט באצװּונגען די ֿפעסטונג ֿפון ִציֹון. קומען
װער נָאר עס װעט צוערשט :  און דוד הָאט געזָאגט6. טשטָא-דודס

איז . שלָאגן דעם יֿבוסי זָאל װערן ֿפַאר ַא הױּפטמַאן און ֿפַאר ַא הַאר
און ער איז , יֹוָאֿב דער זון ֿפון צרָױהן ַארױֿפגעגַאנגען צום ערשטן

 און דוד הָאט זיך בַאזעצט אין דער 7. געװָארן ֿפַאר ַא הױּפטמַאן
 און ער הָאט 8. שטָאט-דרום הָאט מען זי גערוֿפן דודס, נגֿפעסטו

און יֹוָאֿב . ֿפון ִמלֹוא ביז רונד ַארום, ֿפַארבױט די שטָאט רונד ַארום
 און דוד איז געװָארן 9. הָאט ֿפַארריכט דעם רעשט ֿפון דער שטָאט

  . און גָאט ֿפון צֿבאֹות איז געװען מיט אים, ַאלץ גרעסער

די װָאס , גיבֹורים װָאס דוד הָאט געהַאט-נען די הױּפט און דָאס זַײ10
איינעם מיט ן אי, הָאבן ֿפעסט געהַאלטן מיט אים אין זַײן מלוכה

ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט , אים צו מַאכן ֿפַאר ַא מלך, גַאנץ יׂשראל
 און דָאס איז די צָאל ֿפון די גיבֹורים װָאס דוד הָאט 11. צו יׂשראל
דער הױּפטמַאן ֿפון די , מֹוניןחכ ָיָשֿבָעם דער זון ֿפון :געהַאט

און זײ , ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפיז אױף דרַײ הונדערט; טעטסעל
ֶאלָעָזר דער זון ֿפון ,  און נָאך אים12. דערשלָאגן אױף אײן מָאל

 ער איז 13. ער איז געװען ֿפון די דרַײ גיבֹורים; חֹוחֿפון ַא, דֹודֹון
װען די ּפִלשּתים הָאבן זיך דָארטן , ַדמים-מיט דודן אין ּפסגעװען 

און דָארטן איז געװען ַא שטיק ֿפעלד ; אַײנגעזַאמלט אױף מלחמה
 14. און דָאס ֿפָאלק איז ַאנטלָאֿפן ֿפַאר די ּפִלשּתים; ֿפול מיט גערשטן

און הָאבן עס , הָאבן זײ זיך געשטעלט אין מיטן ֿפון דעם שטיק לַאנד
און גָאט הָאט זײ , און זײ הָאבן געשלָאגן די ּפִלשּתים;  געװעןמציל

  . געהָאלֿפן ַא גרױס הילף
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 צום און דרַײ ֿפון די דרַײסיק הױּפטלַײט הָאבן ַארָאּפגענידערט 15
און די מחנה ֿפון די ּפִלשּתים ; ֿפעלז צו דודן אין דער הײל ֿפון ַעדוָלם

ון דוד איז דענצמָאל געװען  א16. הָאט געלַאגערט אין טָאל רֿפאים
און די װַאך ֿפון די ּפִלשּתים איז דענצמָאל געװען , אין דער ֿפעסטונג

װען : און ער הָאט געזָאגט,  הָאט דוד געגלוסט17. ֶלֶחם- אין בית
ֶלֶחם -עמיצער גיט מיר טרינקען װַאסער ֿפון דעם ברונעם ֿפון בית

כן אין לַאגער ֿפון די  הָאבן די דרַײ דורכגעברָא18! װָאס אין טױער
- און הָאבן ָאנגעשעּפט װַאסער ֿפון דעם ברונעם ֿפון בית, ּפִלשּתים

ָאבער דוד . און גענומען און געברַאכט צו דודן, ֶלֶחם װָאס אין טױער
. און הָאט עס אױסגעגָאסן ֿפַאר גָאט, הָאט עס ניט געװָאלט טרינקען

! גָאט ֿפון דָאס צו טָאןבַאהיט מיך מַײן :  און ער הָאט געזָאגט19
דָאס בלוט ֿפון די דָאזיקע מענטשן מיט זײער לעבן זָאל איך 

װָארום מיט דער סּכנה ֿפון זײער לעבן הָאבן זײ עס ? טרינקען
  . און ער הָאט עס ניט געװָאלט טרינקען. געברַאכט

  . דָאס הָאבן געטָאן די דרַײ גיבֹורים

ער איז געװען דער הױּפט ֿפון , ֿבן און ַאֿבַשי דער ברודער ֿפון יֹוָא20
און , און ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפיז אױף דרַײ הונדערט; די דרַײ

 ֿפון די 21. און ער הָאט געהַאט ַא שם צװישן די דרַײ; זײ דערשלָאגן
און ער איז געװען , צװײטע דרַײ איז ער געװען דער ָאנגעזעענסטער

  . דרַײ איז ער ניט געקומעןָאבער צו די ערשטע , זײער עלטסטער

דער זון ֿפון ַא העלדישן מַאן ֿפון ֿפיל ,  בָנָיה דער זון ֿפון יהֹוָיָדען22
, ות ֿפון מֹוָאֿבחער הָאט געשלָאגן די צװײ מזב, ֿפון ַקֿבְצֵאל, אױֿפטוען

און הָאט דערשלָאגן ַא לײב אין ַא גרוב , און ער הָאט ַארָאּפגענידערט
ַא ,  און ער הָאט דערשלָאגן ַא ִמצרישן מַאן23. נײאין ַא טָאג ֿפון ש

 און אין דעם ִמצריס ;]די הײך[ֿפינף אײלן , מַאן ֿפון ַא גרױסן װּוקס
און ער , הַאנט איז געװען ַא שּפיז ַאזױ װי דער שטַאנג ֿפון װעבער

הָאט ער ַארױסגעריסן ; הָאט ַארָאּפגענידערט צו אים מיט ַא רוט
און הָאט אים געהרגעט מיט זַײן ,  ִמצריס הַאנטדעם שּפיז ֿפון דעם

  . אײגענעם שּפיז

און ער הָאט געהַאט ,  דָאס הָאט געטָאן בָנָיהו דער זון ֿפון יהֹוָיָדען24
 ער איז געװען מער ָאנגעזעען ֿפון 25. ַא שם צװישן די דרַײ גיבֹורים
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יב

ון דוד א. דרַײ איז ער ניט געקומען] ערשטע[ָאבער צו די , די דרַײסיק
  . הָאט אים אױֿפגעזעצט איבער זַײן לַײבװַאך

ַעָׂשהֵאל דער ברודער ֿפון :  און די העלדישע גיבֹורים זַײנען געװען26
;  ַשמֹות ֿפון ַהרֹור27; ֶלֶחם-ָנן דער זון ֿפון דֹודֹון ֿפון ביתחֶאל; יֹוָאֿבן

 ַאֿביֶעֶזר ֿפון ; ִעירָא דער זון ֿפון ִעֵקשן ֿפון ּתקֹוַע28; ֶלץ ֿפון ּפלֹוןֵח
;  ַמהַרי ֿפון נטֹוֿפה30; חֹוחִעיַלי ֿפון ַא; וָשהח ִסבַכי ֿפון 29; ַעָנתֹות

 יַתי דער זון ֿפון ריֿבין ֿפון 31; ֶלד דער זון ֿפון בֲעָנהן ֿפון נטֹוֿפהֵח
-ֵליחוַרי ֿפון ַנח 32; בָנָיה ֿפון ּפרָעתֹון; ִגֿבָעה ֿפון די קינדער ֿפון בנימין

; בָא ֿפון ַשַעלֿבֹוןחֶאלַי; רוםח ַעזָמֶות ֿפון ַב33; ֿביֵאל ֿפון ַעָרֿבהַא; ַגַעש
 35; יֹוָנָתן דער זון ֿפון ָשֵגהן ֿפון ָהָרר;  די זין ֿפון ָהֵשמען ֿפון ִגזֹון34
ֿפר ח 36; ֶאליֿפל דער זון ֿפון אורן; יָאם דער זון ֿפון ָׂשָכרן ֿפון ָהָררחַא

ַנֲעַרי דער זון ֿפון ; צרֹו ֿפון ַּכרֶמלח 37; לֹוןָיה ֿפון ּפחַא; ֿפון מֵכָרה
 39; ר דער זון ֿפון ַהגריןחִמֿב;  יֹוֵאל דער ברודער ֿפון ָנָתנען38; ֶאזבין

דער װַאֿפנטרעגער ֿפון יֹוָאֿב דעם זון , ַרי ֿפון ברֹותחַנ; ֶצֶלק דער ַעמֹוני
ָזֿבד ;  אוִרָיה דער ִחּתי41; ָגֵרֿב ֿפון ֶיֶתר;  ִעירָא ֿפון ֶיֶתר40; ֿפון צרָױהן

ַא ,  ַעדינָא דער זון ֿפון שיזָא דעם ראוֿבני42; ָליןחדער זון ֿפון ַא
ָנן דער זון ח 43; און דרַײסיק מיט אים, הױּפטמַאן ֿפון די ראוֿבנים

און , ָשָמע;  עוִזיָא ֿפון ַעשָּתרֹות44; און יֹוָשֿפט ֿפון ֶמֶתן, ֿפון ַמֲעָכהן
,  ידיֲעֵאל דער זון ֿפון ִשמרין45; ֹוָתמען ֿפון ַערֹוֵערחון די זין ֿפ, יִעיֵאל
און , און איריֿבי; ִויםח ֶאליֵאל ֿפון ַמ46; ָא זַײן ברודער ֿפון ּתיץחאון יֹו
און ,  ֶאליֵאל47; און ִיתָמה דער מֹוָאֿבי; די זין ֿפון ֶאלַנַעמען, יֹוַשְוָיה
  . און ַיֲעׂשיֵאל ֿפון מצֹוֿבָיה, עֹוֿבד

  

,  און דָאס זַײנען די װָאס זַײנען געקומען צו דודן קײן ציקַלג1
בעת ער איז נָאך געװען ֿפַארשּפַארט ֿפון װעגן ָשאול דעם זון 

און זײ זַײנען געװען צװישן די גיבֹורים װָאס הָאבן ; ֿפון קישן
װָאס הָאבן אי ,  בַאװָאֿפנטע מיט בױגנס2; געהָאלֿפן אין דער מלחמה

ר הַאנט אי מיט דער לינקער געקענט װַארֿפן מיט דער רעכטע
 דער 3. ֿפון בנימין, ֿפון ָשאולס ברידער; שטײנער און ֿפַײלן ֿפון בױגן

, און איזיֵאל; די זין ֿפון ַהשָמָעהן ֿפון ִגֿבָעה, און יֹוָאש, הױּפט ַאחיֶעֶזר
 און 4; תאון ֵיהוא ֿפון ַעָנתֹו, און בָרָכה; די זין ֿפון ַעזָמֶותן, ֶלטאון ֶּפ

, און איבער די דרַײסיק, ַא גיבור ֿפון די דרַײסיק, ִישַמעָיה ֿפון ִגֿבעֹון
און ,  ֶאלעוַזי5; און יֹוָזֿבד ֿפון גֵדָרה, ָנןחאון יֹו, זיֵאלחאון ַי, און ִירמָיה
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,  ֶאלָקָנה6; ריףחאון שֿפטָיהו ֿפון , און שַמרָיהו, און בַעלָיה, אירימֹות
 און 7; די ָקרחים, און ָיָשֿבָעם, און יֹוֶעֶזר, ַזרֵאלאון ַע, און ִיִשָיהו
  . און זֿבדָיה די זין ֿפון ירוחמען ֿפון גדֹור, יֹוֵעאָלה

צו דער ֿפעסטונג ,  און ֿפון די ָגדים הָאבן זיך ָאּפגעשײדט צו דודן8
װָאס הָאבן , יללַײט ֿפַאר מלחמהח, העלדישע גיבֹורים, אין דער מדבר

מיט ּפנימער װי ּפנימער ֿפון ,  ּפַאנצער און ַא שּפיזגעקענט הַאלטן ַא
 ֵעֶזר דער 9. און ַאזױ װי הירשן אױף די בערג אין ֿפלינקײט, לַײבן
 ִמשַמָנה דער 10; ֶאליָאֿב דער דריטער, עֹוֿבדָיה דער צװײטער, הױּפט
ֶאליֵאל דער ,  ַעַּתי דער זעקסטער11; ִירמָיה דער ֿפינֿפטער, ֿפירטער
 ִירמָיהו דער 13; ֶאלָזֿבד דער נַײנטער, ָנן דער ַאכטערח יֹו12; זיבעטער
 די דָאזיקע ֿפון די קינדער ֿפון ָגד 14. ַמכבַני דער עלֿפטער, צענטער

, דער מינדסטער איבער הונדערט; זַײנען געװען הױּפטלַײט ֿפון חיל
 דָאס זַײנען די װָאס זַײנען 15. און דער גרעסטער איבער טױזנט

ר דעם ַירדן אין ערשטן חֹודש װען ער איז געװען ֿפול איבער ַאריבע
און הָאבן ֿפַאריָאגט ַאלע ֿפון די טָאלן צו מזרח און , ַאלע זַײנע ברעגן

  . צו מערֿב

 און ֿפון די קינדער ֿפון בנימין און יהודה זַײנען געקומען צו דער 16
ון ער הָאט א,  און דוד איז זײ ַארױס ַאנטקעגן17. ֿפעסטונג צו דודן

אױב איר זַײט געקומען אױף : זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט צו זײ געזָאגט
; װעט מַײן הַארץ זַײן אײנס מיט אַײך, מיך צו העלֿפן, שלום צו מיר

ָאן ַאן אומרעכט אין , אױב ָאבער מיך צו ֿפַארנַארן צו מַײנע ֿפַײנט
.  און משּפטןזָאל דער גָאט ֿפון אונדזערע עלטערן צוזען, מַײנע הענט

 דט ַעָמַׂשי דעם הױּפטמַאן ֿפון דיײ הָאט ַא גַײסט ָאנגעקל18
  :טסטעלע

  , דוד, ֿפַאר דיר
  ! זון ֿפון ִיַשין, און מיט דיר

  , שלום צו דיר, שלום
  ; און שלום צו דַײנע העלֿפער

  .װָארום דַײן גָאט טוט דיך העלֿפן

ר הױּפטלַײט ֿפון און הָאט זײ געמַאכט ֿפַא, הָאט זײ דוד צוגענומען
  . דער מחנה
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 אױך ֿפון מנשה זַײנען צוגעֿפַאלן צו דודן װען ער איז געקומען 19
ָאבער זײ הָאבן זײ ניט , מיט די ּפִלשּתים ַאקעגן ָשאולן אױף מלחמה

װָארום נָאך ַא בַארָאטונג הָאבן די ֿפירשטן ֿפון די ּפִלשּתים , געהָאלֿפן
מיט אונדזערע קעּפ װעט ער : ַאזױ צו זָאגן, אים ַאװעקגעשיקט

 ַאז ער איז געגַאנגען קײן ציקַלג זַײנען 20. צוֿפַאלן צו זַײן הַאר ָשאולן
און , און ידיֲעֵאל, און יֹוָזֿבד, חַעדַנ: צוגעֿפַאלן צו אים ֿפון מנשה

הױּפטלַײט ֿפון טױזנטן , און ִצלַתי, און ֶאליהוא, און יֹוָזֿבד, מיָכֵאל
,  און זײ הָאבן געהָאלֿפן דודן ַאקעגן דער מחנה21. װָאס ֿפון מנשה

און זײ זַײנען , װָארום זײ זַײנען ַאלע געװען העלדישע גיבֹורים
ֿפון טָאג צו טָאג איז מען געקומען ,  יָא22. געװָארן עלטסטע אין חיל
ַאזױ װי ַא , ביז די מחנה איז געװען גרױס, צו דודן אים צו העלֿפן

  . מחנה ֿפון גָאט

ן דָאס זַײנען די צָאלן ֿפון די קעּפ ֿפון די בַאװָאֿפנטע ֿפַאר  או23
ָאּפצוקערן די , ֿברוןװָאס זַײנען געקומען צו דודן קײן ֶח, מלחמה

 די קינדער 24: לױט דעם מױל ֿפון גָאט, מלוכה ֿפון ָשאולן צו אים
זעקס טױזנט , ֿפון יהודה װָאס הָאבן געטרָאגן ַא ּפַאנצער און ַא שּפיז

 ֿפון די קינדער ֿפון 25. ן ַאכט הונדערט בַאװָאֿפנט ֿפַאר מלחמהאו
. זיבן טױזנט און הונדערט, החמהעלדישע גיבֹורים ֿפַאר מל, שמעון

 און 27. ֿפיר טױזנט און זעקס הונדערט,  ֿפון די קינדער ֿפון ֵלִוי26
און מיט אים דרַײ טױזנט און זיבן , יהֹוָיָדע דער ֿפירשט ֿפון ַאהרן

און זַײן , ַא יונגער העלדישער גיבור,  און ָצדֹוק28. נדערטהו
 און ֿפון די קינדער ֿפון 29. צװײ און צװַאנציק עלטסטע, ֿפָאטערהױז

װָארום ביז דענצמָאל , דרַײ טױזנט, די ברידער ֿפון ָשאולן, בנימין
 30. הָאט דָאס ָרוֿב ֿפון זײ ָאּפגעהיט די געטרַײשַאֿפט צו ָשאולס הױז

צװַאנציק טױזנט און ַאכט הונדערט , ֿפון די קינדער ֿפון אֿפריםאון 
. מענטשן מיט נעמען אין זײערע ֿפָאטערהַײזער, העלדישע גיבֹורים

ַאכצן טױזנט װָאס זַײנען געװען ,  און ֿפון דעם הַאלבן שֿבט מנשה31
 און ֿפון 32.  צו קומען מַאכן דודן ֿפַאר ַא מלך–ָאנגערוֿפן מיט נעמען 

, די װָאס הָאבן זיך ֿפַארשטַאנען אױף די צַײטן, קינדער ֿפון ִיׂשָׂשָכרדי 
זײערע הױּפטלַײט זַײנען געװען ; צו װיסן װָאס יׂשראל דַארף טָאן

און ַאלע זײערע ברידער זַײנען געװען אונטער זײער , צװײ הונדערט
ֿפוֿפציק טױזנט װָאס קענען ַארױסגײן אין ,  ֿפון זֿבולון33. בַאֿפעל

און , מלחמה-װָאס קענען ָאנריכטן ַא מלחמה מיט ַאלערלײ ּכֵלי, ילח
טױזנט ,  און ֿפון נֿפּתלי34. זיך אױסשטעלן ניט מיט ַא הַאלבן הַארצן

און מיט זײ זיבן און דרַײסיק טױזנט מיט ּפַאנצערס און , עלטסטע
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ַאכט און צװַאנציק טױזנט און זעקס ,  און ֿפון די ָדנים35. שּפיזן
ֿפערציק ,  און ֿפון ָאשר36. רט װָאס קענען ָאנריכטן ַא מלחמההונדע

 און 37. טױזנט װָאס קענען ַארױסגײן אין חיל ָאנצוריכטן ַא מלחמה
און דעם הַאלבן , און די ָגדים, ֿפון די ראוֿבנים, ֿפון יענער זַײט ַירדן

הונדערט און , מיט ַאלע קריגגעצַײג ֿפַאר מלחמה, שֿבט מנשה
  . טױזנטצװַאנציק 

לַײט װָאס הָאבן געקענט זיך אױסשטעלן אין -מלחמה,  די ַאלע38
צו מַאכן , ֿברוןזַײנען געקומען מיט ַא גַאנצן הַארצן קײן ֶח, שלַאכטרֵײ

און אױך ַאלע איבעריקע ֿפון . דודן ֿפַאר ַא מלך איבער גַאנץ יׂשראל
 39.  מלךיׂשראל זַײנען געװען מיט אײן הַארץ צו מַאכן דודן ֿפַאר ַא

און זײ הָאבן געגעסן , און זײ זַײנען דָארטן געװען מיט דודן דרַײ טעג
 40. װָארום זײערע ברידער הָאבן צוגעגרײט ֿפַאר זײ, און געטרונקען

ביז צו ִיׂשָׂשָכר און , און אױך הָאבן די װָאס זַײנען געװען נָאנט צו זײ
, ון אױף קעמלעןא, געברַאכט ברױט אױף אײזלען, זֿבולון און נֿפּתלי

געּפרעסטע , מעלשּפַײזן, און אױף רינדער, און אױף מױלאײזלען
, און רינדער און שָאף לָרוֿב, און אײל, און װַײן, און רָאזינקעס, ֿפַײגן

  . ה אין יׂשראלחװָארום עס איז געװען ַא ׂשמ

  

 מיט די הױּפטלַײט ֿפון די צה און דוד הָאט געהַאלטן ַאן ע1
 און 2. מיט איטלעכן ָאנֿפירער, ון די הונדערטןטױזנטן און ֿפ

אױב אַײך איז : דוד הָאט געזָאגט צו דער אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל
לָאמיר ברײט , און עס איז ֿפון יהוה אונדזער גָאט, װױלגעֿפעלן

ֿפַאנַאנדערשיקן צו אונדזערע איבעריקע ברידער אין ַאלע לענדער 
זײ צו די ּכהנים און צו די לִוִיים װָאס און צוגלַײך מיט , ֿפון יׂשראל

ַאז זײ זָאלן זיך , זַײנען אין זײערע שטעט מיט די ֿפרַײע ּפלעצער
 און לָאמיר ַאריבערברענגען דעם ָארון ֿפון 3. אױֿפקלַײבן צו אונדז

װָארום מיר הָאבן אים ניט געזוכט אין די , אונדזער גָאט צו אונדז
זָאל ַאזױ  מע, נצע אַײנזַאמלונג געזָאגט הָאט די גַא4. טעג ֿפון ָשאולן

װָארום די זַאך איז געװען גלַײך אין די אױגן ֿפון דעם גַאנצן , טָאן
 ]דעם טַײך[ און דוד הָאט אַײנגעזַאמלט גַאנץ יׂשראל ֿפון 5. ֿפָאלק
ּכדי צו ברענגען דעם , ָמתַחַרִים און ביז מע קומט קײן צֹור ֿפון ִמחשי

  . יָערים-ון ִקרַיתָארון ֿפון גָאט ֿפ
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קײן ,  און דוד און גַאנץ יׂשראל זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען קײן בֲעָלה6
ּכדי ַארױֿפצוברענגען ֿפון , יָערים װָאס געהערט צו יהודה-ִקרַית

, דָארטן דעם ָארון ֿפון גָאט דעם הַאר װָאס זיצט איבער די ּכרוֿבים
ײ הָאבן ַארױֿפגעלײגט  און ז7. װָאס זַײן נָאמען װערט גערוֿפן דערױף

און עוזָא , דעם ָארון ֿפון גָאט אױף ַא נַײעם װָאגן ֿפון ַאֿביָנָדֿבס הױז
הָאבן ,  און דוד און גַאנץ יׂשראל8. און ַאחיֹו הָאבן געֿפירט דעם װָאגן

און , מיט געזַאנגען, חזיך ֿפרײלעך געמַאכט ֿפַאר גָאט מיטן גַאנצן ּכֹו
און , און מיט צימבלען, און מיט ּפױקן, ַארןאון מיט גיט, מיט הַארֿפן

  . מיט טרומײטן

הָאט עוזָא ,  און װי זײ זַײנען געקומען ביז צום שַײער ֿפון ּכידֹון9
װָארום די רינדער , אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט ָאנצונעמען דעם ָארון

 הָאט דער צָארן ֿפון גָאט געגרימט אױף 10. הָאבן אים ַארָאּפגערוקט
 און ער הָאט אים געשלָאגן ֿפַאר װָאס ער הָאט ,עוזָאן

און ער איז דָארטן געשטָארבן ; אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט צום ָארון
  . ֿפַאר גָאט

 און דודן הָאט געערגערט װָאס גָאט הָאט געברַאכט ַא ברָאך אױף 11
. עוזָא ביז אױף הַײנטיקן טָאג-און מע רוֿפט יענעם ָארט ּפֶרץ. עוזָאן

ַאזױ צו ,  דוד הָאט מֹורא געהַאט ֿפַאר גָאט אין יענעם טָאג און12
  ? װי ַאזױ זָאל איך ברענגען צו מיר דעם ָארון ֿפון גָאט: זָאגן

-  און דוד הָאט ניט ַאװעקגענומען דעם ָארון צו זיך אין דודס13
ֶאדֹומען -נָאר ער הָאט אים ָאּפגעֿפירט צו דעם הױז ֿפון עֹוֿבד, שטָאט
 און דער ָארון ֿפון גָאט איז געבליבן בַײ דעם הױזגעזינט 14. ֿפון ַגת

און גָאט הָאט . ֶאדֹומען אין זַײן הױז דרַײ חדשים-ֿפון עֹוֿבד
 און ַאלץ װָאס ער הָאט ,ֶאדֹומען-געבענטשט דָאס הױז ֿפון עֹוֿבד

  . געהַאט

  

   און חוָרם דער מלך ֿפון צֹור הָאט געשיקט שלוחים 1
נסטערס און ַײרהָאלץ און מױערמצו דודן מיט צעדע

 און דוד הָאט געװּוסט ַאז 2. אים צו בױען ַא הױז, נסטערסַײהָאלצמ
װָארום זַײן , גָאט הָאט אים בַאֿפעסטיקט ֿפַאר ַא מלך איבער יׂשראל

  . ֿפון װעגן זַײן ֿפָאלק יׂשראל, מלוכה איז געװען הױך דערהױבן
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און דוד הָאט , ירוָשַלִים און דוד הָאט גענומען נָאך װַײבער אין 3
 און דָאס זַײנען די נעמען ֿפון די 4. געבָארן נָאך זין און טעכטער

, ָנָתן, און שֹוֿבֿב, ַשמוַע: קינדער װָאס ער הָאט געהַאט אין ירוָשַלִים
און ,  און נֹוַגה6; און ֶאלּפֶלט, און ֶאלישוַע,  און יֿבחר5; און שלמה

  . ֶלטאון ֶאליֶפֿ, און בֶעלָיָדע,  און ֶאליָשָמע7; און ָיֿפיַע, גֶנֶפֿ

 און די ּפִלשּתים הָאבן געהערט ַאז דוד איז געזַאלבט געװָארן ֿפַאר 8
און ַאלע ּפִלשּתים זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען , ַא מלך איבער גַאנץ יׂשראל

  . און ער איז ַארױס זײ ַאנטקעגן, הָאט דוד געהערט. צו זוכן דודן

און הָאבן זיך ֿפַארשּפרײט אין , ןלישּתים זַײנען געקומע און די ּפ9
  . טָאל רֿפאים

זָאל איך ַארױֿפגײן אױף : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט דוד געֿפרעגט בַײ גָאט10
הָאט גָאט צו אים ? און װעסטו זײ געבן אין מַײן הַאנט? די ּפִלשּתים

  . און איך װעל זײ געבן אין דַײן הַאנט, גײ ַארױף: געזָאגט

און דוד הָאט זײ , ּפָרצים- און זײ זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען קײן בַעל11
גָאט הָאט דורכגעברָאכן : און דוד הָאט געזָאגט; דָארטן געשלָאגן

דרום . ַאזױ װי ַא דורכברָאך ֿפון װַאסער, מַײנע ֿפַײנט מיט מַײן הַאנט
  . ּפָרצים-הָאט מען גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון יענעם ָארט בַעל

הָאט דוד ;  און זײ הָאבן דָארטן איבערגעלָאזט זײערע ָאּפגעטער12
  . און זײ זַײנען ֿפַארברענט געװָארן אין ֿפַײער, געהײסן

 14.  און די ּפִלשּתים הָאבן זיך װידער ַא מָאל ֿפַארשּפרײט אין טָאל13
: און גָאט הָאט צו אים געזָאגט, הָאט דוד װידער געֿפרעגט בַײ גָאט

און זָאלסט ,  זיך ַאװעק ֿפון זײײדר; סט ניט ַארױֿפגײן נָאך זײזָאל
,  און עס װעט זַײן15. מערױקומען אױף זײ ֿפון ַאקעגן די מױלבערב

װי דו װעסט הערן ַא גערױש ֿפון טריט אין די שּפיצן ֿפון די 
װָארום , דענצמָאל זָאלסטו ַארױסגײן אין מלחמה, מערױמױלבערב

גַאנגען דיר ֿפַארױס צו שלָאגן דעם חיל ֿפון די דָאס איז גָאט ַארױסגע
  . ּפִלשּתים

און זײ ,  און דוד הָאט געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט אים בַאֿפױלן16
  . הָאבן געשלָאגן דעם חיל ֿפון די ּפִלשּתים ֿפון ִגֿבעֹון און ביז ָגזָרה



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

טו

און גָאט הָאט געגעבן ,  און דודס שם איז ַארױס אין ַאלע לענדער17
  . ַײן מֹורא אױף ַאלע ֿפעלקערז

  

און ער , שטָאט- און ער הָאט זיך געמַאכט הַײזער אין דודס1
און , הָאט צוגעגרײט ַאן ָארט ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאט

,  דענצמָאל הָאט דוד געזָאגט2. אױֿפגעשטעלט ֿפַאר אים ַא געצעלט
װַײל זײ , י לִוִייםנָאר ד, נער זָאל ניט טרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאטײַאז ק

און אים צו , הָאט גָאט אױסדערװײלט צו טרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאט
 און דוד הָאט אַײנגעזַאמלט גַאנץ יׂשראל 3. בַאדינען אױף אײביק

ּכדי ַארױֿפצוברענגען דעם ָארון ֿפון גָאט אױף זַײן , קײן ירוָשַלִים
ד הָאט  און דו4. װָאס ער הָאט צוגעגרײט ֿפַאר אים, ָארט

 ֿפון די קינדער 5. און די לִוִיים, צונױֿפגעקליבן די קינדער ֿפון ַאהרן
הונדערט און , און זַײנע ברידער, אוריֵאל דעם הױּפטמַאן: ֿפון קָהת
און , ַעָׂשָיה דעם הױּפטמַאן:  ֿפון די קינדער ֿפון מָררי6. צװַאנציק

 קינדער ֿפון  ֿפון די7. צװײ הונדערט און צװַאנציק, זַײנע ברידער
הונדערט און , און זַײנע ברידער, יֹוֵאל דעם הױּפטמַאן: ֵגרשֹום
און זַײנע , ּפטױשַמעָיה דעם ה:  ֿפון די קינדער ֿפון ֶאליָצֿפן8. דרַײסיק
ֶאליֵאל דעם : ֿברון ֿפון די קינדער ֿפון ֶח9. צװײ הונדערט, ברידער

:  קינדער ֿפון עוזיֵאל ֿפון די10. ַאכציק, און זַײנע ברידער, הױּפטמַאן
  . הונדערט און צװעלף, און זַײנע ברידער, ַעמיָנָדֿב דעם הױּפטמַאן

, און די לִוִיים,  און דוד הָאט גערוֿפן ָצדֹוק און ֶאֿבָיָתר די ּכהנים11
 12. און ַעמיָנָדֿבן, און ֶאליֵאלן, שַמעָיהן, און יֹוֵאלן, ַעָׂשָיהן, אוריֵאלן

איר זַײט די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער : זָאגטאון ער הָאט צו זײ גע
און איר װעט , איר און אַײערע ברידער, הײליקט אַײך; ֿפון די לִוִיים

ַארױֿפברענגען דעם ָארון ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל ַאהין װּו איך 
 װָארום װַײל איר זַײט ניט געװען דָאס 13. הָאב צוגעגרײט ֿפַאר אים

הָאט יהוה אונדזער גָאט געמַאכט ַא ברָאך צװישן , ערשטע מָאל
  . װָארום מיר הָאבן אים ניט געזוכט װי געהעריק; אונדז

ּכדי ַארױֿפצוברענגען ,  הָאבן די ּכהנים און די לִוִיים זיך געהײליקט14
און די קינדער ֿפון די  15 . ֿפון יׂשראלהַאר דעם גָאטדעם ָארון ֿפון 

ַאזױ װי משה הָאט בַאֿפױלן , גן דעם ָארון ֿפון גָאטלִוִיים הָאבן געטרָא
. אױף זײער ַאקסל מיט שטַאנגען אױף זיך, לױט דעם װָארט ֿפון גָאט
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ִיים צו שטעלן און דוד הָאט געהײסן די הױּפטלַײט ֿפון די לִו 16
און , און גיטַארן, הַארֿפן, ֶזֶמר-זײערע ברידער די זינגערס מיט ּכֵלי

און די לִוִיים  17. החלן אױף ַא הױכן ָקול מיט ׂשמצו שּפי, צימבלען
ָאָסף , און ֿפון זַײנע ברידער; הָאבן געשטעלט ֵהיָמן דעם זון ֿפון יֹוֵאלן

, זײערע ברידער, און ֿפון די קינדער ֿפון מָררי; דעם זון ֿפון בֶרכָיהון
און מיט זײ זַײנען געװען זײערע  18. ֵאיָתן דעם זון ֿפון קוָשָיהון

און , און שמיָרמֹות, און ַיֲעזיֵאל, בן, זַכרָיהו: ידער ֿפון צװײטן רַאנגבר
און , און ַמִּתתָיהו, און ַמֲעֵׂשָיהו, און בָנָיהו, ֶאליָאֿב, און עוני, יֵאלחאי

 19. די טױערלַײט, און יִעיֵאל, ֶאדֹום-און עֹוֿבד, און ִמקֵנָיהו, ֶאליֿפֵלהו
אױף צו שּפילן מיט קוּפערנע , און ֵאיָתן, ָאָסף, ֵהיָמן, און די זינגערס

און , יֵאלחאון י, און שמיָרמֹות, און ַעזיֵאל, און זַכרָיה 20. צימבלען
. מיט הַארֿפן אױף ַעָלמֹות, און בָנָיהו, און ַמֲעֵׂשָיהו, און ֶאליָאֿב, עוני

, יֵאלאון יִע, ֶאדֹום-און עֹוֿבד, און ִמקֵנָיהו, ֶאליֿפֵלהו, און ַמִּתתָיהו 21
און ּכַננָיהו  22. אױף ָאנצוֿפירן מיט הַארֿפן אױף שמינית, און ַעַזזָיהו

ער ; דער הױּפטמַאן ֿפון די לִוִיים איז געװען איבער דעם געזַאנג
. װָארום ער איז געװען ַא קענער, ֿפלעגט זַײן דער הַאר בַײם געזַאנג

און  24. ם ָארוןאון בֶרכָיה און ֶאלָקָנה זַײנען געװען טױערלַײט בַײ 23
, און בָנָיהו, און זַכרָיהו, און ַעָמַׂשי, און נַתנֵאל, און יֹוָשֿפט, שֿבנָיהו

הָאבן געטרומײטערט אױף טרומײטן ֿפַאר , די ּכהנים, און ֶאליֶעֶזר
זַײנען געװען , ָיהחֶאדֹום און י-און עֹוֿבד; דעם ָארון ֿפון גָאט
  . טױערלַײט בַײם ָארון

און די הױּפטלַײט ֿפון די , ן די עלטסטע ֿפון יׂשראלאו, און דוד 25
, זַײנען געגַאנגען ַארױֿפצוברענגען דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד, טױזנטן
ַאז גָאט , און עס איז געװען 26. החמיט ׂשמ, ֶאדֹומס הױז-ֿפון עֹוֿבד

הָאט געהָאלֿפן די לִוִיים װָאס הָאבן געטרָאגן דעם ָארון ֿפון גָאטס 
און דוד  27.  הָאבן זײ געשלַאכט זיבן ָאקסן און זיבן װידערס,בונד

דעסט גלַײכן , איז געװען אַײנגעװיקלט אין ַא מַאנטל ֿפון ֿפַײנלַײנען
און , און די זינגערס, ַאלע לִוִיים װָאס הָאבן געטרָאגן דעם ָארון
און דוד הָאט אױף זיך ; ּכַננָיה דער געזַאנגמַײסטער איבער די זינגערס

  און גַאנץ יׂשראל הָאבן ַארױֿפגעברַאכט  28. עהַאט ַא לַײנענעם ֵאֿפֹודג
, און מיט ַא ָקול ֿפון שֹוֿפר, דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד מיט שַאלונג

שּפילנדיק אױף גיטַארן און , און מיט צימבלען, און מיט טרומײטן
איז װי דער ָארון ֿפון גָאטס בונד , און עס איז געװען 29. הַארֿפן

הָאט מיכל די טָאכטער ֿפון ָשאולן , שטָאט-געקומען ביז דודס
און זי הָאט געזען דעם מלך דוד , ַארױסגעקוקט דורכן ֿפענצטער
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טז

 אים ֿפַארַאכט אין איר און זי הָאט, טַאנצן און זיך מַאכן ֿפרײלעך
  . הַארצן

  

און הָאבן אים ,  און זײ הָאבן געברַאכט דעם ָארון ֿפון גָאט1
ַײנגעשטעלט אין דעם געצעלט װָאס דוד הָאט ֿפַאר אים ַאר

און זײ הָאבן מקריֿב געװען ברַאנדָאּפֿפער און , אױֿפגעשטעלט
און ַאז דוד הָאט געענדיקט אױֿפברענגען די  2. ֿפרידָאּפֿפער ֿפַאר גָאט

הָאט ער געבענטשט דָאס ֿפָאלק , ברַאנדָאּפֿפער און די ֿפרידָאּפֿפער
און ער הָאט אױסגעטײלט צו יעטװעדער  3. ון גָאטאין נָאמען ֿפ

, איטלעכן ַא לַאבן ברױט, אײנעם ֿפון יׂשראל ֿפון ַא מַאן ביז ַא ֿפרױ
  . און ַא רָאזינקעקוכן, און ַא חלק ֿפלײש

ֿפון די לִוִיים ֿפַאר , און ער הָאט געשטעלט ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאט 4
ן דַאנקען און לױבן יהוה דעם און אױף צו דערמָאנען או, בַאדינער

, און דעם צװײטן צו אים, ָאָסף דעם הױּפט 5: גָאט ֿפון יׂשראל
און , און ַמִּתתָיהן, און יחיֵאלן, און שמיָרמֹותן, יִעיֵאלן, זַכרָיהן
מיט גיטַארן און , און יִעיֵאלן, ֶאדֹומען-און עֹוֿבד, און בָנָיהון, ֶאליָאֿבן

און בָנָיהו  6; ָאט געשּפילט אױף ַא צימבלאון ָאָסף ה; מיט הַארֿפן
מיט טרומײטן ּתמיד ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאטס , און ַיחזיֵאל די ּכהנים

  . בונד

דענצמָאל אין יענעם טָאג הָאט דוד צוערשט געלָאזט געבן ַא דַאנק  7
  . דורך ָאָסֿפן און זַײנע ברידער, צו גָאט

  ,  נָאמעןרוֿפט זַײן, גיט ַא דַאנק צו גָאט 8
  . טּוונגעןלָאזט װיסן צװישן די ֿפעלקער זַײנע 

  , שּפילט צו אים, זינגט צו אים 9
  . רעדט ֿפון ַאלע זַײנע װּונדער

  ; רימט זיך מיט זַײן הײליקן נָאמען 10
  . זָאל זיך ֿפרײען דָאס הַארץ ֿפון די װָאס זוכן גָאט

  , ֿפָארשט גָאט און זַײן שטַארקײט 11
  . ים ּתמידזוכט זַײן ּפנ

  , דערמָאנט זַײנע װּונדער װָאס ער הָאט געטָאן 12
  , און די משּפטים ֿפון זַײן מױל, זַײנע צײכנס
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  , איר זָאמען ֿפון יׂשראל זַײן קנעכט 13
  . זַײנע אױסדערװײלטע, איר קינדער ֿפון יעקֿב

  , הַאר אונדזער גָאטער איז  14
  . םאיבער דער גַאנצער ערד זַײנען זַײנע משּפטי

  , געדענקט אײביק זַײן בונד 15
  . דָאס װָארט װָאס ער הָאט בַאֿפױלן אױף טױזנט דֹורות

  , װָאס ער הָאט געשלָאסן מיט ַאֿברהמען 16
  . און זַײן שֿבועה צו יצחקן

  , ק צו יעקֿבָחאון ער הָאט עס אױֿפגעשטעלט ֿפַאר ַא  17
  , ֿפַאר ַאן אײביקן בונד צו יׂשראל

  , דיר װעל איך געבן דָאס לַאנד ּכַנַען: ןַאזױ צו זָאג 18
  . דעם טײל ֿפון אַײער נחלה

  , ַאז איר זַײט געװען געצײלטע מענטשן 19
  ; װינציק און ֿפרעמדע דערין

  , און זײ זַײנען אומגעגַאנגען ֿפון ֿפָאלק צו ֿפָאלק 20
  , און ֿפון אײן קיניגרַײך צו ַאן ַאנדער אומה

  ,  מענטשן זײ דריקןהָאט ער ניט געלָאזן ַא 21
  : און הָאט געשטרָאֿפט מלכים װעגן זײ

  , איר זָאלט ניט ָאנרירן מַײנע געזַאלבטע 22
  . און מַײנע נֿביאים ניט בײז טָאן

  , די גַאנצע ערד, זינגט צו גָאט 23
  . זָאגט ָאן ֿפון טָאג צו טָאג זַײן ישועה

  , דערצײלט צװישן די ֿפעלקער זַײן ּכֿבוד 24
  . לע אומות זַײנע װּונדערצװישן ַא

  , װָארום גרױס איז יהוה און זײער גערימט 25
  . און ער איז ֿפָארכטיק איבער ַאלע געטער

  , װָארום די געטער ֿפון ַאלע ֿפעלקער זַײנען נישטיק 26
  . און יהוה הָאט די הימלען געמַאכט

  , גלַאנץ און שײנקײט זַײנען ֿפַאר זַײן ּפנים 27
  . רײד זַײנען אין זַײן ָארטשטַארקײט און ֿפ

  , איר משּפחות ֿפון די ֿפעלקער, גיט צו גָאט 28
  . גיט צו גָאט ּכֿבוד און שטַארקײט

  , גיט צו גָאט דעם ּכֿבוד ֿפון זַײן נָאמען 29
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  , און קומט ֿפַאר אים, ברענגט ַא געשַאנק
  . בוקט זיך צו גָאט מיט הײליקן ָאּפשַײ

  ; נצע ערדדי גַא, ציטערט ֿפַאר אים 30
  , זי זָאל זיך ניט װַאקלען, אױך איז בַאֿפעסטיקט די װעלט

  , און לוסטיק זַײן די ערד, זָאלן זיך ֿפרײען די הימלען 31
  . גָאט טוט קיניגן: און זָאל מען זָאגן צװישן די ֿפעלקער

  , זָאל דונערן דער ים מיט זַײן ֿפולקײט 32
  . װָאס דעריןזָאל ֿפרײלעך זַײן דָאס ֿפעלד און ַאלץ 

  , דענצמָאל זָאלן זינגען די בײמער ֿפון װַאלד ֿפַאר גָאט 33
  . װָארום ער קומט משּפטן די ערד

  , װָארום ער איז גוט, גיט ַא דַאנק צו גָאט 34
  . װָארום אױף אײביק איז זַײן חסד

  , גָאט ֿפון אונדזער הילף, העלף אונדז: און זָאגט 35
  ,  אונדז מציל ֿפון די ֿפעלקערַײזאון , און זַאמל אונדז אַײן

  , צו לױבן דַײן הײליקן נָאמען
  . זיך צו רימען מיט דַײן לױב

  געלױבט איז יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל  36
  . ֿפון אייביקײט און ביז אײביקײט

   .און הָאט געלױבט גָאט! ָאמן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט געזָאגט

זן ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד ָאָסֿפן און ער הָאט דָארטן געלָא 37
טיק ײאון זַײנע ברידער צו בַאדינען ֿפַארן ָארון ּתמיד װי עס איז נ

ַאכט און , און זײערע ברידער, ֶאדֹומען-און עֹוֿבד 38. טָאגטעגלעך
ֿפַאר , ֹוָסהןחאון , ֶאדֹום דעם זון ֿפון ידיתונען-און עֹוֿבד, זעכציק

ֿפַאר , און זַײנע ברידער די ּכהנים, דֹוק דעם ּכהןאון ָצ 39. טױערלַײט
 40, מה װָאס אין ִגֿבעֹוןדעם ִמשּכן ֿפון גָאט אױף דער ָב

אױֿפצוברענגען ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט אױף דעם מזבח ֿפַאר 
ַאזױ װי עס שטײט , אין דער ֿפרי און אין ָאװנט, ברַאנדָאּפֿפער ּתמיד

 41. גָאט װָאס ער הָאט בַאֿפױלן יׂשראלגעשריבן אין דער ּתֹורה ֿפון 
און די איבעריקע , און ידותון, און מיט זײ זַײנען געװען ֵהיָמן

אױף צו , אױסגעקליבענע װָאס זַײנען געװען ָאנגערוֿפן מיט נעמען
מיט , און מיט זײ 42. “װַײל אױף אײביק איז זַײן חסד, לױבן גָאט”

רומײטן און צימבלען צום זַײנען געװען ט, ֵהיָמנען און ידותונען
און די זין ֿפון ; ֶזֶמר ֿפַאר דעם געזַאנג ֿפון גָאט-און ּכֵלי, שּפילן

  . ידותונען זַײנען געװען בַײם טױער
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יז

און דוד , און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז ַאװעק איטלעכער צו זַײן הױז 43
  . הָאט זיך אומגעקערט צו בענטשן זַײן הױזגעזינט

   

, ַאז דוד הָאט זיך בַאזעצט אין זַײן הױז, װען און עס איז גע1
איך זיץ אין ַא הױז ֿפון , זע: הָאט דוד געזָאגט צו ָנָתן דעם נֿביא

 2. און דער ָארון ֿפון גָאטס בונד איז אונטער ֿפָארהַאנגען, צעדערן
װָארום , טו, ַאלץ װָאס אין דַײן הַארצן: הָאט ָנָתן געזָאגט צו דודן

  . גָאט איז מיט דיר

איז דָאס װָארט ֿפון גָאט ,  און עס איז געװען אין יענער נַאכט3
 גײ און זָאלסט זָאגן צו מַײן קנעכט 4: ַאזױ צו זָאגן, געװען צו ָנָתנען

ניט דו װעסט מיר בױען ַא הױז צום : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: דודן
 װָארום איך הָאב ניט געװױנט אין ַא הױז ֿפון דעם טָאג 5; װױנען

נײערט ; װָאס איך הָאב אױֿפגעברַאכט יׂשראל ביז אױף הַײנטיקן טָאג
 .]צו ִמשּכן[און ֿפון ִמשּכן , איך בין געגַאנגען ֿפון געצעלט צו געצעלט

הָאב איך ,  אומעטום װּו איך בין אומגעגַאנגען צװישן גַאנץ יׂשראל6
ָאס װ, װען ַא װָארט גערעדט מיט אײנעם ֿפון די ריכטער ֿפון יׂשראל

ֿפַאר װָאס : ַאזױ צו זָאגן, איך הָאב בַאֿפױלן צו ֿפיטערן מַײן ֿפָאלק
זָאלסטו ,  און ַאצונד7? הָאט איר מיר ניט געבױט ַא הױז ֿפון צעדערן

ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון : צו דודן, ַאזױ זָאגן צו מַײן קנעכט
ן הינטער די ֿפו, איך הָאב דיך גענומען ֿפון דעם ֿפיטערּפלַאץ: צֿבאֹות
 און איך בין 8. צו זַײן ַא ֿפירשט איבער מַײן ֿפָאלק יׂשראל, שָאף

און איך הָאב , געװען מיט דיר אומעטום װּו דו ביסט געגַאנגען
און איך װעל דיר מַאכן ַא ; ֿפַארשניטן ַאלע דַײנע ֿפַײנט ֿפון ֿפַאר דיר

 9. ער ערדַאזױ װי דער נָאמען ֿפון די גרעסטע װָאס אױף ד, נָאמען
און װעל אים , און איך װעל מַאכן ַאן ָארט ֿפַאר מַײן ֿפָאלק יׂשראל

און , און מער ניט ציטערן, אַײנֿפלַאנצן ער זָאל רוען אױף זַײן ָארט
 ֿפון 10, ֿפַארברעכער זָאלן אים מער ניט אומברענגען ַאזױ װי ֿפריער
. לק יׂשראלדי טעג װָאס איך הָאב בַאֿפױלן ריכטער איבער מַײן ֿפָא

און איך זָאג דיר . און איך װעל מַאכן אונטערטעניק ַאלע דַײנע ֿפַײנט
ַאז דַײנע ,  און עס װעט זַײן11. ַאז גָאט װעט דיר בױען ַא הױז, ָאן

װעל איך , טעג װעלן דערֿפילט װערן צו גײן צו דַײנע עלטערן
, ינדערװָאס װעט זַײן ֿפון דַײנע ק, אױֿפשטעלן דַײן זָאמען נָאך דיר

,  ער װעט מיר בױען ַא הױז12. און איך װעל בַאֿפעסטיקן זַײן מלוכה
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 איך װעל אים 13. און איך װעל בַאֿפעסטיקן זַײן טרָאן אױף אײביק
און איך װעל , און ער װעט מיר זַײן ֿפַאר ַא זון, זַײן ֿפַאר ַא ֿפָאטער

ָאן ֿפון דעם ַאזױ װי איך הָאב ָאּפגעט, ניט ָאּפטָאן מַײן חסד ֿפון אים
 און איך װעל אים אױֿפשטעלן אין מַײן 14. װָאס איז געװען ֿפַאר דיר

און זַײן טרָאן װעט זַײן , הױז און אין מַײן קיניגרַײך ביז אױף אײביק
  . ֿפעסט ביז אײביק

און ַאזױ װי די דָאזיקע גַאנצע ,  ַאזױ װי ַאלע די דָאזיקע װערטער15
  . צו דודןַאזױ הָאט ָנָתן גערעדט , זעונג

, און הָאט זיך געזעצט ֿפַאר גָאט,  און דער מלך דוד איז געקומען16
, און װער איז מַײן הױז, גָאט דו הַאר, װער בין איך: און הָאט געזָאגט

איז נָאך , גָאט,  און דָאס17? װָאס דו הָאסט מיך געברַאכט ביז ַאהער
גן דעם הױז און דו הָאסט גערעדט װע, געװען קלײן אין דַײנע אױגן

און הָאסט מיך בַאטרַאכט אין , ֿפון דַײן קנעכט אױף װַײטער ַאהין
 װָאס מער נָאך 18. גָאט דו הַאר, שטײגער ֿפון ַא געהױבענעם מַאן

דו קענסט דָאך ? קען דוד דיר זָאגן װעגן דעם ּכֿבוד צו דַײן קנעכט
רצן און לױט דַײן הַא, ֿפון װעגן דַײן קנעכט,  גָאט19. דַײן קנעכט

צו לָאזן װיסן די ַאלע , הָאסטו געטָאן ַאלדי דָאזיקע גרױסקײט
און ניטָא קײן גָאט , עס איז ניטָא ַאזַא װי דו,  יהוה20. גרױסע זַאכן

. לױט ַאלץ װָאס מיר הָאבן געהערט מיט אונדזערע אױערן, וץ דירחַא
 און װָאסער אײנציקע אומה אױף דער ערד איז ַאזױ װי דַײן ֿפָאלק 21

דיר , װָאס גָאט איז געגַאנגען אױסלײזן ֿפַאר זיך צום ֿפָאלק, יׂשראל
 צו ֿפַארטרַײבן –צו מַאכן ַא נָאמען דורך גרױסע און ֿפָארכטיקע זַאכן 

? אומות ֿפון ֿפַאר דַײן ֿפָאלק װָאס דו הָאסט אױסגעלײזט ֿפון ִמצַרִים
ֿפָאלק אױף  װָארום דו הָאסט געמַאכט דַײן ֿפָאלק יׂשראל דיר צום 22

,  און ַאצונד23. ביסט געװָארן זײ צום גָאט, יהוה, און דו, אײביק
זָאל דָאס װָארט װָאס דו הָאסט גערעדט װעגן דַײן קנעכט און , גָאט

און טו ַאזױ װי דו הָאסט , װעגן זַײן הױז בַאװָארט װערן אױף אײביק
ען און זָאל דַײן נָאמ, זָאל עס בַאװָארט װערן,  יָא24. גערעדט

יהוה ֿפון צֿבאֹות איז דער : ַאזױ צו זָאגן, געגרײסט װערן אױף אײביק
און דָאס הױז ֿפון דוד דַײן ,  ַא גָאט ֿפַאר יׂשראל–גָאט ֿפון יׂשראל 

הָאסט , מַײן גָאט,  װָארום דו25. קנעכט זָאל זַײן ֿפעסט ֿפַאר דיר
 דרום ,אים צו בױען ַא הױז, ַאנטּפלעקט דעם אױער ֿפון דַײן קנעכט

 און 26. הָאט דַײן קנעכט זיך דערװעגט מתּפלל צו זַײן ֿפַאר דיר
און דו הָאסט צוגעזָאגט דַײן קנעכט , דו ביסט גָאט, יהוה, ַאצונד



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א
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 און הָאסט ַאצונד בַאװיליקט צו בענטשן דָאס 27, דָאזיקע גוטס דָאס
 ,גָאט, ַאז דו; צו זַײן אױף אײביק ֿפַאר דיר, הױז ֿפון דַײן קנעכט
  .  זַײן געבענטשט אױף אײביקזָאל עס, הָאסט געבענטשט

  

הָאט דוד געשלָאגן די ,  און עס איז געװען נָאך דעם1
און הָאט , און הָאט זײ געמַאכט אונטערטעניק, ּפִלשּתים

צוגענומען ַגת מיט אירע טעכטערשטעט ֿפון דער הַאנט ֿפון די 
  . ּפִלשּתים

 און מֹוָאֿב איז געװָארן צו דודן , און ער הָאט געשלָאגן מֹוָאֿב2
  . קנעכט װָאס ברענגען ָאּפגָאב

בעת , ָמת און דוד הָאט געשלָאגן ַהַדדֶעֶזר דעם מלך ֿפון צֹוֿבה אין ַח3
 און 4. ער איז געגַאנגען אױֿפשטעלן זַײן אױבערהַאנט בַײם טַײך ּפָרת

זנט און זיבן טױ, דוד הָאט בַאצװּונגען ֿפון אים טױזנט רַײטװעגן
און דוד הָאט געלײמט ; און צװַאנציק טױזנט מַאן ֿפוסגײער, רַײטער

נָאר הונדערט געשּפַאן הָאט ער איבערגעלָאזט ֿפון , ַאלע געשּפַאנען
  . זײ

,  איז ַאַרם ֿפון ַדרֶמֶׂשק געקומען העלֿפן ַהַדדֶעֶזר דעם מלך ֿפון צֹוֿבה5
צװַאנציק טױזנט און דוד הָאט געשלָאגן ֿפון די ַאַרמים צװײ און 

און ַאָרם , ַדרֶמֶׂשק-אין ַאַרם] װַאכן[ און דוד הָאט געשטעלט 6. מַאן
  . איז געװָארן צו דודן קנעכט װָאס ברענגען ָאּפגָאב

  . און גָאט הָאט געהָאלֿפן דודן אומעטום װּו ער איז געגַאנגען

 און דוד הָאט גענומען די גילדערנע שילדן װָאס זַײנען געװען אױף 7
 און ֿפון 8. און הָאט זײ געברַאכט קײן ירוָשַלִים, ַהַדדֶעֶזרס קנעכט

הָאט דוד צוגענומען זײער ֿפיל , ַהַדדֶעֶזרס שטעט, און ֿפון ּכון, תחִטֿב
און די , דערֿפון הָאט שלמה געמַאכט דעם קוּפערנעם ים. קוּפער
  . און די קוּפערנע ּכלים, זַײלן

ת הָאט געהערט ַאז דוד הָאט געשלָאגן ָמ און ּתֹועו דער מלך ֿפון ַח9
 און ער הָאט 10, דעם גַאנצן חיל ֿפון ַהַדֶעֶזר דעם מלך ֿפון צֹוֿבה

געשיקט זַײן זון הדֹוָרמען צום מלך דוד אים צו ֿפרעגן אױף ֿפריד און 
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יט

ֿפַאר װָאס ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט , אים ָאנצּוװינטשן
 װָארום ַהַדדֶעֶזר הָאט געהַאט –און אים געשלָאגן , ַהַדדֶעֶזרן

 מיט ַאלערלײ גילדערנע און זילבערנע און –מלחמות מיט ּתֹועון 
,  זײ אױך הָאט דער מלך דוד געהײליקט צו גָאט11. קוּפערנע ּכלים

מיט דעם זילבער און דעם גָאלד װָאס ער הָאט ַאװעקגענומען ֿפון 
, און ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון, און ֿפון מֹוָאֿב, ֿפון ֶאדֹום: ַאלע ֿפעלקער

  . און ֿפון ַעָמֵלק, און ֿפון די ּפִלשּתים

 און ַאֿבַשי דער זון ֿפון צרָױהן הָאט געשלָאגן ֿפון ֶאדֹום אין דעם 12
 און ער הָאט געשטעלט װַאכן אין 13. טָאל ֿפון זַאלץ ַאכצן טױזנט

   .און גַאנץ ֶאדֹום איז געװָארן קנעכט צו דודן, ָאדֹום

 און 14. און גָאט הָאט געהָאלֿפן דודן אומעטום װּו ער איז געגַאנגען
און ער הָאט געטָאן רעכט , דוד הָאט געקיניגט איבער גַאנץ יׂשראל

  . ן גַאנצן ֿפָאלקַײאון גערעכטיקײט צו ז

און יהֹוָשֿפט ;  און יֹוָאֿב דער זון ֿפון צרָױהן איז געװען איבערן חיל15
 און ָצדֹוק דער זון ֿפון 16. דער דערמָאנער, ילודןדער זון ֿפון ַאח

דער , און ַשְושָא; ּכהנים, און ַאֿביֶמֶלך דער זון ֿפון ֶאֿבָיָתרן, ַאחיטוֿבן
איבער די ּכֵרתים און די ,  און בָנָיהו דער זון ֿפון יהֹוָיָדען17. שרַײבער
  .  מלךדי ערשטע בַײ דער הַאנט ֿפון, און די זין ֿפון דודן; ּפֵלתים

  

איז געשטָארבן ָנחש דער מלך ,  און עס איז געװען נָאך דעם1
און זַײן זון איז געװָארן מלך אױף זַײן , ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון

לָאמיך טָאן ַא ֿפרַײנטלעכקײט מיט חנון :  הָאט דוד געזָאגט2. ָארט
טלעכקײט װָארום זַײן ֿפָאטער הָאט געטָאן ַא ֿפרַײנ, דעם זון ֿפון ָנחשן

  . מיט מיר

און , און דוד הָאט געשיקט שלוחים אים צו טרײסטן נָאך זַײן ֿפָאטער
דודס קנעכט זַײנען געקומען אין לַאנד ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון צו 

  . אים צו טרײסטן, נונעןח

מײנסטו : נונעןח הָאבן די הַארן ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון געזָאגט צו 3
װָאס ער הָאט געשיקט צו דיר , ן ּכֿבוד דַײן ֿפָאטערַאז דוד װיל טָא
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דָאך נָאר אױסצוֿפָארשן און דורכצונישטערן און ? טרײסטער
  . אױסצוקוקן דָאס לַאנד זַײנען זַײנע קנעכט געקומען צו דיר

און , און הָאט זײ ָאּפגעגָאלט,  הָאט חנון גענומען דודס קנעכט4
און הָאט זײ , ביזן דיך, טָאּפגעשניטן זײערע קלײדער אין העלֿפ

  . ַאװעקגעשיקט

,  איז מען געקומען און מע הָאט ָאנגעזָאגט דודן װעגן די מענטשן5
װָארום די מענטשן הָאבן זיך , און ער הָאט זײ געשיקט ַאנטקעגן

זיצט אין יריחֹו ביז : און דער מלך הָאט געלָאזט זָאגן. זײער געשעמט
  . ון איר װעט זיך אומקערןא, אַײערע בערד װעלן ָאּפװַאקסן

 הָאבן די קינדער ֿפון ַעמֹון געזען ַאז זײ הָאבן זיך ֿפַארמיאוסט בַײ 6
און חנון און די קינדער ֿפון ַעמֹון הָאבן געשיקט טױזנט , דודן

- און ֿפון ַאַרם, ַנהַרִים-ּכדי זיך ָאנצודינגען ֿפון ַאַרם, צענטנער זילבער
 און זײ הָאבן זיך 7. טװעגן און רַײטעררַײ, און ֿפון צֹוֿבה, ַמֲעָכה

און דעם מלך ֿפון , ָאנגעדונגען צװײ און דרַײסיק טױזנט רַײטװעגן
און הָאבן געלַאגערט , און זײ זַײנען געקומען, און זַײן ֿפָאלק, ַמֲעָכה

און די קינדער ֿפון ַעמֹון הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט ֿפון . ֿפַאר ֵמידֿבָא
  . נען געקומען אױף מלחמהאון זַײ, זײערע שטעט

און דעם , און ער הָאט געשיקט יֹוָאֿבן,  און דוד הָאט געהערט8
  . גַאנצן חיל ֿפון די גיבֹורים

און הָאבן ,  און די קינדער ֿפון ַעמֹון זַײנען ַארױסגעגַאנגען9
און די מלכים װָאס ; ָאנגעריכט ַא מלחמה בַײם אַײנגַאנג ֿפון שטָאט

 און יֹוָאֿב הָאט 10. ַײנען געװען בַאזונדער אין ֿפעלדז, זַײנען געקומען
געזען ַאז דער ֿפרָאנט ֿפון דער מלחמה איז קעגן אים ֿפון ֿפָארנט און 

, הָאט ער אױסגעקליבן ֿפון ַאלע געקליבענע ֿפון יׂשראל; ֿפון הינטן
 און דָאס איבעריקע ֿפָאלק הָאט 11. און אױסגעשטעלט ַאקעגן ַאָרם

און זײ הָאבן זיך , אױף דער הַאנט ֿפון זַײן ברודער ַאֿבַשיןער געגעבן 
:  און ער הָאט געזָאגט12. אױסגעשטעלט ַאקעגן די קינדער ֿפון ַעמֹון
, װעסטו מיר זַײן צו הילף, אױב ַאָרם װעט זַײן שטַארקער ֿפון מיר

װעל איך , און אױב די קינדער ֿפון ַעמֹון װעלן זַײן שטַארקער ֿפון דיר
ֿפַאר אונדזער , און לָאמיר זיך שטַארקן,  שטַארק זַײ13. העלֿפןדיך 

און זָאל יהוה טָאן װָאס ; ֿפָאלק און ֿפַאר די שטעט ֿפון אונדזער גָאט
  . איז גוט אין זַײנע אױגן
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 און יֹוָאֿב און דָאס ֿפָאלק װָאס מיט אים הָאבן גענענט ַאנטקעגן 14
 און װי די 15. ָאֿפן ֿפַאר איםאון זײ זַײנען ַאנטל, ַאָרם אױף מלחמה

ַאזױ זַײנען זײ , קינדער ֿפון ַעמֹון הָאבן געזען ַאז ַאָרם איז ַאנטלָאֿפן
. און זַײנען ַארַײן אין שטָאט, אױך ַאנטלָאֿפן ֿפַאר זַײן ברודער ַאֿבַשין

  . און יֹוָאֿב איז ַאװעק קײן ירוָשַלִים

און זײ , גן ֿפַאר יׂשראל און ַאָרם הָאט געזען ַאז זײ זַײנען געשלָא16
און הָאבן ַארױסגעברַאכט ַאָרם װָאס ֿפון , הָאבן געשיקט שלוחים

  . ֿפירער ֿפון ַהַדדֶעֶזרן זײ ֿפַארױס-מיט שֹוֿפך דעם חיל, יענער זַײט טַײך

און ער הָאט אַײנגעזַאמלט גַאנץ ,  איז ָאנגעזָאגט געװָארן דודן17
און ,  און ער איז געקומען צו זײ;און איז ַאריבער דעם ַירדן, יׂשראל

און דוד הָאט ָאנגעריכט ַאקעגן ; הָאט זיך אױסגעשטעלט ַאקעגן זײ
 און 18. און זײ הָאבן מלחמה געהַאלטן מיט אים, ַאָרם ַא מלחמה

און דוד הָאט געהרגעט ֿפון ַאָרם , ַאָרם איז ַאנטלָאֿפן ֿפַאר יׂשראל
אױך ; טױזנט מַאן ֿפוסגײעראון ֿפערציק , זיבן טױזנט אױף רַײטװעגן

  . ֿפירער הָאט ער געטײט-שֹוֿפך דעם חיל

 און די קנעכט ֿפון ַהַדדֶעֶזרן הָאבן געזען ַאז זײ זַײנען געשלָאגן 19
און הָאבן אים , און זײ הָאבן געמַאכט שלום מיט דודן, ֿפַאר יׂשראל

און ַאָרם הָאט מער ניט געװָאלט העלֿפן די קינדער ֿפון . געדינט
  . ַעמֹון

  

,  און עס איז געװען אין דער צַײט ֿפון דעם אומקער ֿפון יָאר1
הָאט , אין דער צַײט װָאס די מלכים גײען ַארױס אױף מלחמה

און הָאט ֿפַארװיסט דָאס לַאנד , חיל-יֹוָאֿב ַארױסגעֿפירט דעם קריג
און ער איז געקומען און הָאט געלעגערט ; ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון

 און יֹוָאֿב הָאט –ן אין ירוָשַלִים ס און דוד איז געזע–ף ַרבה אױ
  . און הָאט זי צעשטערט, געשלָאגן ַרבה

און ער ;  און דוד הָאט ַארָאּפגענומען ַמלָּכמס קרױן ֿפון זַײן קָאּפ2
מיט טַײער געשטײן , הָאט זי געֿפונען ַא צענטנער גָאלד אױֿפן װָאג

און רױב ֿפון . ָאן געװָארן אױף דודס קָאּפאון זי איז ָאנגעט. אין איר
 און דָאס ֿפָאלק װָאס 3. דער שטָאט הָאט ער ַארױסגעֿפירט זײער ֿפיל

און הָאט זײ געשניטן מיט זעגן און , אין איר הָאט ער ַארױסגעֿפירט
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כא

און ַאזױ ֿפלעגט דוד . און מיט העק, מיט אַײזערנע דרעששליטנס
  . דער ֿפון ַעמֹוןטָאן צו ַאלע שטעט ֿפון די קינ

  . און דוד און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאבן זיך אומגעקערט קײן ירוָשַלִים

הָאט זיך אױֿפגעהױבן ַא מלחמה אין ,  און עס איז געװען נָאך דעם4
וָשה דערשלָאגן חדענצמָאל הָאט ִסבַכי ֿפון . ֶגֶזר מיט די ּפִלשּתים

זײ זַײנען געװָארן און , ִסּפין ֿפון די קינדער ֿפון די רֿפאים
  . אונטערטעניק

ָנן חאון ֶאל,  און עס איז װידער געװען ַא מלחמה מיט די ּפִלשּתים5
מי דעם ברודער ֿפון ָגלַיתן ֿפון חדער זון ֿפון ָיִעירן הָאט דערשלָאגן ַל

װָאס דער הָאלץ ֿפון זַײן שּפיז איז געװען ַאזױ װי דער שטַאנג ֿפון , ַגת
  . װעבער

איז דָארטן געװען ַא . ז װידער געװען ַא מלחמה אין ַגת און עס אי6
װָאס זַײנע ֿפינגער זַײנען געװען צו זעקס , מַאן ֿפון ַא גרױסן װּוקס

און ער אױך איז געװען געבָארן ֿפון ;  ֿפיר און צװַאנציק–און זעקס 
הָאט אים יהֹוָנָתן ;  און ער הָאט געלעסטערט יׂשראל7. דעם ָרֿפָא
  . דערשלָאגן, דודס ברודער, ן ָשמָעאדער זון ֿפו

און זײ ;  די דָאזיקע זַײנען געװען געבָארן ֿפון דעם ָרֿפָא אין ַגת8
און דורך דער הַאנט ֿפון , זַײנען געֿפַאלן דורך דער הַאנט ֿפון דודן

  .זַײנע קנעכט

  

און ער הָאט ,  און ַא ׂשטן איז אױֿפגעשטַאנען אױף יׂשראל1
 און דוד הָאט געזָאגט צו 2. צײלן יׂשראלָאנגערעדט דודן צו 

ֶשֿבע -גײט צײלט יׂשראל ֿפון בֵאר: און צו די הַארן ֿפון ֿפָאלק, יֹוָאֿבן
 3. ּכדי איך זָאל װיסן זײער מסּפר, און ברענגט עס מיר, און ביז ָדן

זָאל גָאט מערן זַײן ֿפָאלק הונדערט מָאל ַאזױ ֿפיל : הָאט יֹוָאֿב געזָאגט
קנעכט צו מַײן , מַײן הַאר מלך, זַײנען זײ ניט ַאלע! נעןװי זײ זַײ

װָאס זָאל עס זַײן ך נָא? װָאס ֿפַארלַאנגט דָאס מַײן הַאר צּו? הַאר
  ? ֿפַאר ַא זינד אױף יׂשראל
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און יֹוָאֿב ,  ָאבער דָאס װָארט ֿפון מלך איז געװען שטַארק צו יֹוָאֿבן4
און איז , ען אין גַאנץ יׂשראלאון איז ַארומגעגַאנג, איז ַארױסגעגַאנען

 און יֹוָאֿב הָאט איבערגעגעבן דעם 5. צוריקגעקומען קײן ירוָשַלִים
און גַאנץ יׂשראל איז . מסּפר ֿפון דער צײלונג ֿפון דעם ֿפָאלק צו דודן

געװען טױזנט מָאל טױזנט און הונדערט טױזנט מַאן װָאס ציען ַא 
יבעציק טױזנט װָאס ציען ַא ֿפיר הונדערט און ז, און יהודה; שװערד
;  און ֵלִוי און בנימין הָאט ער ניט געצײלט צװישן זײ6. שװערד

  . װָארום דער ָאנזָאג ֿפון דעם מלך איז געװען יֹוָאֿבן צּוװידער

  און עס איז געװען שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט װעגן דער7
ד געזָאגט צו  הָאט דו8. און ער הָאט געשלָאגן יׂשראל, דָאזיקער זַאך

איך הָאב זײער געזינדיקט װָאס איך הָאב געטָאן די דָאזיקע : גָאט
דעם ֿפַארברעך ֿפון דַײן , איך בעט דיך, טו ָאּפ, און ַאצונד, זַאך

  . װָארום איך בין געװען זײער נַאריש, קנעכט

גײ און זָאלסט : ַאזױ צו זָאגן, דודס זעער,  הָאט גָאט געזָאגט צו ָגד9
דרַײערלײ :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט10: ַאזױ צו זָאגן,  דודןרעדן צו

װָאס איך זָאל , קלַײב דיר אױס אײנס ֿפון זײ; זַאכן לײג איך אױף דיר
  . דיר טָאן

ַאזױ הָאט : און הָאט צו אים געזָאגט,  איז ָגד געקומען צו דודן11
דער ָא,  ענטװעדער דרַײ יָאר הונגער12, נעם אױף דיר: גָאט געזָאגט

און די שװערד ֿפון , דרַײ חדשים ֿפַארלענדט װערן ֿפַאר דַײנע ֿפַײנט
ָאדער דרַײ טעג די שװערד ֿפון , דַײנע ָׂשונאים זָאל דיך דערגרײכן

און דער מלאך ֿפון גָאט זָאל אומברענגען , גָאט און ַא מגֿפה אין לַאנד
 ַא בַאשײד און ַאצונד זע װָאס ֿפַאר. אין גַאנצן געמַארק ֿפון יׂשראל

  . איך זָאל ברענגען צו דעם װָאס שיקט מיך

איך בעט , לָאמיך. מיר איז זײער ענג:  הָאט דוד געזָאגט צו ָגדן13
מנות איז זײער חװָארום זַײן ר, ֿפַאלן אין דער הַאנט ֿפון גָאט, דיך

  . און לָאמיך ניט ֿפַאלן אין דער הַאנט ֿפון ַא מענטשן, גרױס

און עס זַײנען געֿפַאלן , ט ַא מגֿפה אױף יׂשראל הָאט גָאט געשיק14
  . ֿפון יׂשראל זיבעציק טױזנט מַאן

; זי אומצוברענגען,  און גָאט הָאט געשיקט ַא מלאך קײן ירוָשַלִים15
הָאט גָאט , ָאבער װי ער הָאט געהַאלטן בַײם אומברענגען
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און ער , רטה געהַאט אױף דעם בײזחאון ער הָאט , ַארָאּפגעקוקט
ַאצונד לָאז ! גענוג: הָאט געזָאגט צו דעם מלאך דעם אומברענגער

ער מלאך ֿפון גָאט איז געשטַאנען בַײ דעם דאון . ָאּפ דַײן הַאנט
און ,  הָאט דוד אױֿפגעהױבן זַײנע אױגן16. שַײער ֿפון ָארָנן דעם יֿבוסי

הָאט דערזען דעם מלאך ֿפון גָאט װי ער שטײט צװישן ערד און הימל 
אױסגעשטרעקט , זַײן שװערד ַארױסגעצױגן אין זַײן הַאנטמיט 

, צוגעדעקט מיט זַאק, טסטעלאון דוד און די ע; ַאקעגן ירוָשַלִים
:  און דוד הָאט געזָאגט צו גָאט17. זַײנען געֿפַאלן אױף זײער ּפנים

און איך בין דער װָאס , איך הָאב געהײסן צײלן דָאס ֿפָאלק, ֿפַאר װָאר
ָאבער די דָאזיקע , און הָאב זײער שלעכטס געטָאן, קטהָאב געזינדי

דַײן , איך בעט דיך, זָאל, יהוה מַײן גָאט? װָאס הָאבן זײ געטָאן, שָאף
ָאבער ניט אױף דַײן , הַאנט זַײן אױף מיר און אױף מַײן ֿפָאטערס הױז

  . ֿפָאלק מיט ַא מגֿפה

ַאז דוד זָאל ,  הָאט דער מלאך ֿפון גָאט געהײסן ָגדן זָאגן דודן18
ַארױֿפגײן אױֿפשטעלן ַא מזבח צו גָאט אין דעם שַײער ֿפון ָארָנן דעם 

  . יֿבוסי

 איז דוד ַארױֿפגעגַאנגען לױט דעם װָארט ֿפון ָגדן װָאס ער הָאט 19
 און ַארָנן הָאט זיך אומגעקערט און 20. גערעדט אין נָאמען ֿפון גָאט

ין װָאס מיט אים הָאבן זיך און זַײנע ֿפיר ז; הָאט דערזען דעם מלאך
און װי דוד איז  21. ץײאון ַארָנן הָאט געדרָאשן װ. בַאהַאלטן

און הָאט דערזען , הָאט ַארָנן ַא קוק געטָאן, געקומען צו ָארָננען
און הָאט זיך געבוקט צו , און ער איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון שַײער, דודן

גיב : געזָאגט צו ָארָננעןהָאט דוד  22. דודן מיטן ּפנים צו דער ערד
און איך װעל בױען דערױף ַא מזבח , מיר דעם ָארט ֿפון דעם שַײער

ּכדי די מגֿפה זָאל ֿפַארהַאלטן ; אין ֿפולן געלט גיב עס מיר; צו גָאט
און זָאל , נעם דיר: הָאט ַארָנן געזָאגט צו דודן 23. װערן ֿפון ֿפָאלק

איך גיב די , זע. אין זַײנע אױגןמַײן הַאר דער מלך טָאן װָאס איז גוט 
און די , און די דרעששליטנס ֿפַאר הָאלץ, רינדער ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
הָאט דער מלך  24. ַאלץ גיב איך ַאװעק; װײץ ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער
ֿפַאר ֿפולן , ערט קױֿפן װעל איך קױֿפןַײנ, נײן: דוד געזָאגט צו ָארָננען

און , ט נעמען װָאס איז דַײנס ֿפַאר גָאטװָארום איך װעל ני, געלט
  .  ַא ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר אומזיסטןאױֿפברענגנע
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און דוד הָאט געגעבן ָארָנענן ֿפַאר דעם ָארט זעקס הונדערט ֶשקל  25
, און דוד הָאט דָארטן געבױט ַא מזבח צו גָאט 26. גָאלד אױֿפן װָאג

און , ער און ֿפרידָאּפֿפעראון הָאט דָארטן אױֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפ
און ער הָאט אים געענטֿפערט מיט ֿפַײער , ער הָאט גערוֿפן צו גָאט

  . ֿפון הימל אױף דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער

און ער הָאט אומגעקערט די , און גָאט הָאט געהײסן דעם מלאך 27
  . שװערד אין איר שײד

ָאט הָאט אים װי דוד הָאט געזען ַאז ג, אין יענער צַײט 28
ַאזױ הָאט ער , געענטֿפערט אין דעם שַײער ֿפון ָארָנן דעם יֿבוסי

און דער ִמשּכן ֿפון גָאט װָאס משה  29. דָארטן געשלַאכט קרבנות
איז , און דער מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער, הָאט געמַאכט אין דער מדבר

ער דוד הָאט ָאב 30. מה אין ִגֿבעֹוןאין יענער צַײט געװען אױף דער ָב
װָארום ער איז געװען , ניט געקענט גײן צו אים צו ֿפרעגן בַײ גָאט
  . דערשרָאקן ֿפַאר דער שװערד ֿפון גָאטס מלאך

  

דָאס איז דָאס הױז ֿפון גָאט דעם :  און דוד הָאט געזָאגט1
און דָאס איז דער מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר , הַאר

  . יׂשראל

עהײסן אַײנזַאמלען ַאלע ֿפרעמדע װָאס אין לַאנד און דוד הָאט ג 2
און ער הָאט געשטעלט שטײנהעקער אױסצוהַאקן , יׂשראל

און אַײזן  3. געשניטענע שטײנער אױף צו בױען דָאס הױז ֿפון גָאט
, און אױף קלַאמערן, לָרוֿב אױף נעגל ֿפַאר די טירן ֿפון די טױערן

און  4;  גָאר ָאן ַא װָאגאון קוּפער לָרוֿב; הָאט דוד ָאנגעברײט
װָארום די צידֹונים און די צֹורים הָאבן ; צעדערהָאלץ ָאן ַא צָאל

מַײן זון : און דוד הָאט געזָאגט 5. געברַאכט דודן צעדערהָאלץ לָרוֿב
און דָאס הױז װָאס מע דַארף בױען צו , שלמה איז יונג און שװַאך

, און ֿפַאר ַא צירונג,  ַא שםֿפַאר, דַארף מען מַאכן גרױס ביז גָאר, גָאט
און דוד . לָאמיך ַאקָארשט צוגרײטן ֿפַאר אים; ַאנטקעגן ַאלע לענדער

  . הָאט צוגעגרײט ַא סך ֿפַאר זַײן טױט

און ער הָאט אים בַאֿפױלן צו , און ער הָאט גערוֿפן זַײן זון שלמהן 6
זָאגט און דוד הָאט גע 7. בױען ַא הױז צו יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל
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בַײ מיר ַאלײן איז געװען אין הַארצן צו בױען ַא , מַײן זון: צו שלמהן
ָאבער דָאס װָארט ֿפון גָאט  8. הַאר מַײן גָאטהױז צו דעם נָאמען ֿפון 

און , ַא סך בלוט הָאסטו ֿפַארגָאסן: ַאזױ צו זָאגן, איז געװען צו מיר
ז צו מַײן קענסט ניט בױען ַא הױ; גרױסע מלחמות הָאסטו געמַאכט

װַײל דו הָאסט ֿפיל בלוט ֿפַארגָאסן צו דער ערד ֿפַאר מַײן , נָאמען
 ֿפון שער װעט זַײן ַא מענט; ָאט װערט דיר געבָארן ַא זון 9. געזיכט

װָארום ; און איך װעל אים בַארוען ֿפון ַאלע זַײנע ֿפַײנט ֿפון ַארום, רו
ט װעל איך געבן און שלום און שטילקײ, שלמה װעט זַײן זַײן נָאמען

און , ער װעט בױען ַא הױז צו מַײן נָאמען 10. יׂשראל אין זַײנע טעג
און איך ; און איך אים ֿפַאר ַא ֿפָאטער, ער װעט מיר זַײן ֿפַאר ַא זון

װעל בַאֿפעסטיקן דעם טרָאן ֿפון זַײן מלוכה איבער יׂשראל אױף 
 חאון זָאלסט מצלי, זָאל גָאט זַײן מיט דיר, מַײן זון, ַאצונד 11. אײביק

ַאזױ װי ער הָאט גערעדט , און בױען דָאס הױז ֿפון יהוה דַײן גָאט, זַײן
און , זָאל נָאר גָאט דיר געבן ׂשכל און ֿפַארשטַאנדיקײט 12. װעגן דיר

און ַאז דו זָאלסט היטן די ּתֹורה ֿפון ; דיך בַאֿפעלן איבער יׂשראל
ַאז דו װעסט היטן ,  זַײןחידענצמָאל װעסטו מצל 13. יהוה דַײן גָאט

צו טָאן די חוקים און די געזעצן װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן ֿפַאר 
זָאלסט ניט מֹורא הָאבן און ניט ,  שטַארק און ֿפעסטַײז. יׂשראל
און ָאט אין מַײן ָארימקײט הָאב איך צוגעגרײט ֿפַאר  14. ַאנגסטן

און טױזנט מָאל , ָאלדדעם הױז ֿפון גָאט הונדערט טױזנט צענטנער ג
װָארום עס , און קוּפער און אַײזן ָאן ַא װָאג, טױזנט צענטנער זילבער

און דו , אױך הָאלץ און שטײנער הָאב איך צוגעגרײט; איז דָא לָרוֿב
-און בַײ דיר זַײנען דָא ַא סך בעל 15. צור צולײגן דעָאךסט נענק

, ן אין הָאלץאון מַײנסטערס אין שטײן או, שטײנהעקער, מלָאכהס
צום , צום גָאלד 16. און ַאלערלײ קינצלער אין יעטװעדער מלָאכה

שטײ ; איז קײן צָאל ניטָא, און צום אַײזן, און צום קוּפער, זילבער
  . און זָאל גָאט זַײן מיט דיר, אױף און טו

און דוד הָאט בַאֿפױלן ַאלע הַארן ֿפון יׂשראל צו העלֿפן זַײן זון  17
און ער הָאט , יהוה אַײער גָאט איז מיט אַײך, ר װָארֿפַא 18: שלמהן

װָארום ער הָאט געגעבן אין מַײן הַאנט , אַײך בַארוט ֿפון רונד ַארום
און דָאס לַאנד ליגט בַאצװּונגען ֿפַאר גָאט , די בַאװױנער ֿפון לַאנד

גיט אַײער הַארץ און אַײער זעל צו , ַאצונד 19. און ֿפַאר זַײן ֿפָאלק
און בױט דָאס הײליקטום ֿפון , און שטײט אױף, יהוה אַײער גָאטזוכן 

און די , ּכדי צו ברענגען דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד, גָאט דעם הַאר
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כג

אין דעם הױז װָאס װערט געבױט צו דעם , הײליקע ּכלים ֿפון גָאט
  . נָאמען ֿפון גָאט

   

הָאט און ער ,  און דוד איז געװָארן ַאלט און זַאט מיט טעג1
און ער  2. געמַאכט זַײן זון שלמהן ֿפַאר מלך איבער יׂשראל

און די ּכהנים און די , הָאט אַײנגעזַאמלט ַאלע הַארן ֿפון יׂשראל
און די לִוִיים זַײנען געצײלט געװָארן ֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט  3. לִוִיים

איז , ֿפון די מענער, און זײער צָאל לױט זײערע קעּפ, און העכער
אױף אױֿפצוּפַאסן , ֿפון די דָאזיקע 4. עװען ַאכט און דרַײסיק טױזנטג

און , ס הױז ֿפיר און צװַאנציק טױזנטָאטאױף דער ַארבעט ֿפון ג
; און ֿפיר טױזנט טױערלַײט 5. זעקס טױזנט, אױֿפזעער און ריכטער

ֶזֶמר װָאס איך -מיט די ּכֵלי”און ֿפיר טױזנט װָאס זָאלן לױבן גָאט 
  . “מַאכט אױף צו לױבןהָאב גע

און דוד הָאט זײ אַײנגעטײלט אין אַײנטײלונגען לױט די זין ֿפון  6
  . און מָררי, קָהת, ֵגרשֹון: ֵלִוין

דער הױּפט : די זין ֿפון ַלְעָדנען 8. און ִשמִעי, ַלְעָדן: ֿפון די ֵגרשונים 7
און , לֹומיתש: די זין ֿפון ִשמִעין 9.  דרַײ–און יֹוֵאל , און ֵזָתם, יחיֵאל

די דָאזיקע זַײנען געװען הױּפטן ֿפון די .  דרַײ–און ָהָרן , זיֵאלח
, תחַי: און די זין ֿפון ִשמִעין זַײנען געװען 10. ֿפָאטערהַײזער ֿפון ַלְעָדן

. דָאס זַײנען געװען די ֿפיר זין ֿפון ִשמִעין. און ְיעוש און בריָעה, זינָא
און ְיעוש ; און זיָזה דער צװײטער, ת איז געװען דער הױּפטחאון ַי 11

דרום זַײנען זײ אין דער צײלונג , און בריָעה הָאבן ניט געהַאט ֿפיל זין
  . געװען אײן ֿפָאטערהױז

די זין  13.  ֿפיר–און עוזיֵאל , חֿברון, יצָהר, ַעמָרם; די זין ֿפון קָהת 12
, עװָארןאון ַאהרן איז ָאּפגעשײדט ג. און משה, ַאהרן: ֿפון ַעמָרמען

, אים און זַײנע זין ביז אײביק, ּכדי אים צו הײליקן ֿפַאר גָאר הײליק
און צו בענטשן אין זַײן נָאמען , אים צו בַאדינען, צו דעמֿפן ֿפַאר גָאט

זַײנע קינדער װערן גערוֿפן , און משה דער געטלעכער מַאן 14. אײביק
. און ֶאליֶעֶזר, ֵגרשֹום: די זין ֿפון משהן זַײנען געװען 15. אױף שֿבט ֵלִוי

און די זין ֿפון ֶאליֶעֶזרן  17. שֿבוֵאל דער הױּפט: די זין ֿפון ֵגרשֹומען 16
און ֶאליֶעֶזר הָאט ניט געהַאט קײן . ֿבָיה דער הױּפטחר: זַײנען געװען
 18. ֿבָיהן זַײנען געװען ֿפיל ביז גָארחָאבער די זין ֿפון ר; ַאנדערע זין
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די זין ֿפון  19. שלֹומית דער הױּפט: זַײנען געװעןדי זין ֿפון יצָהרן 
ַיחזיֵאל דער , ַאַמרָיה דער צװײטער, דער הױּפט, איִרָיהו: ֿברֹונעןח

מיָכה דער : די זין ֿפון עוזיֵאלן 20. און איַקמָעם דער ֿפירטער, דריטער
  . און ִיִשָיה דער צװײטער, הױּפט

און , ֶאלָעָזר: ליןחי זין ֿפון ַמד. און מושי, ליחַמ: די זין ֿפון מָררין 21
, און הָאט ניט געהַאט קײן זין, און ֶאלָעָזר איז געשטָארבן 22. קיש

הָאבן זײ , די זין ֿפון קישן, און זײערע אײגענע; נָאר טעכטער
און , און ֵעֶדר, ליחַמ: די זין ֿפון מושין זַײנען געװען 23. גענומען
  .  דרַײ–איֵרמֹות 

נען געװען די זין ֿפון ֵלִוין לױט זײערע די דָאזיקע זַײ 24
, הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער לױט זײערע געצײלטע, ֿפָאטערהַײזער

די װָאס הָאבן געטָאן די , נָאך דער צָאל ֿפון נעמען לױט זײערע קעּפ
ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און , ַארבעט ֿפַאר דעם דינסט ֿפון גָאטס הױז

יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל : הָאט געזָאגטװָארום דוד  25. העכער
 26; און ער רוט אין ירוָשַלִים אױף אײביק, הָאט בַארוט זַײן ֿפָאלק

און ַאלע זַײנע , און אױך די לִוִיים דַארֿפן מער ניט טרָאגן דעם ִמשּכן
לױט די לעצטע װערטער ֿפון דודן איז , יָא 27. ּכלים ֿפַאר זַײן דינסט

י קינדער ֿפון ֵלִוי געװען ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און די צײלונג ֿפון ד
װָארום זײ הָאבן געדַארֿפט שטײן בַײ דער הַאנט ֿפון די  28. העכער

און , אױף די הױֿפן, קינדער ֿפון ַאהרן ֿפַאר דעם דינסט ֿפון גָאטס הױז
און , און אױף דער רײניקונג ֿפון ַאלע הײליקע זַאכן, אױף די קַאמערן

און ֿפַאר דעם  29; רבעט ֿפון דעם דינסט ֿפון גָאטס הױזדער ַא
סַײ , און ֿפַאר דעם זעמלמעל ֿפַאר שּפַײזָאּפֿפער, אױסגעלײגטן ברױט

; סַײ אין ַא שמָארֿפַאן, סַײ אין ַא בַאקֿפַאן, ֿפון אומגעזַײערטע קוכנס
און אױף צו  30; און ֿפַאר יעטװעדער ֿפַײכטער און טרוקענער מָאס

און דעסט , רגן ֿפַאר מָארגן צו דַאנקען און צו לױבן גָאטשטײן מָא
און ֿפַאר יעטװעדער אױֿפברענגען ֿפון  31; גלַײכן אין ָאװנט

און אין די , חֹודש-אום רֹאש, ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט אין די שבתים
ֿפַאר , ּתמיד, ַאזױ װי דער דין װעגן זײ, לױט דער צָאל, טֹוֿבים-ָיום
און די , מֹועד-ַאז זײ זָאלן היטן די היטונג ֿפון דעם אֹוהלאון  32; גָאט

, און די היטונג ֿפון די קינדער ֿפון ַאהרן, היטונג ֿפון דעם הײליקטום
  . ֿפַאר דעם דינסט ֿפון גָאטס הױז, זײערע ברידער

  



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

:  און די אַײנטײלונגען ֿפון די קינדער ֿפון ַאהרן זַײנען געװען1כד
 2. און יָתָמר, ֶאלָעָזר, און ַאֿביהוא, ָנָדֿב: די זין ֿפון ַאהרנען

און , און ָנָדֿב און ַאֿביהוא זַײנען געשטָארבן בַײ זײער ֿפָאטערס לעבן
זַײנען ֶאלָעָזר און יָתָמר געװען , קײן קינדער הָאבן זײ ניט געהַאט

יֶמֶלך חאון ַא, און ָצדֹוק ֿפון די קינדער ֿפון ֶאלָעָזר, און דוד 3. ּכהנים
הָאבן זײ אַײנגעטײלט לױט זײער רײ אין , ון די קינדער ֿפון יָתָמרֿפ

און ֿפון די קינדער ֿפון ֶאלָעָזר הָאבן זיך געֿפונען מער  4. זײער דינסט
און מע הָאט זײ ַאזױ ; ריָתֶמאהױּפטמענער װי ֿפון די קינדער ֿפון 

ֿפון די קינדער ֿפון ֶאלָעָזר זעכצן הױּפטן ֿפון : אַײנגעטײלט
לױט זײערע , און ֿפון די קינדער ֿפון יָתָמר, ָאטערהַײזערֿפ

די , און מע הָאט זײ אַײנגעטײלט לױט גֹורל 5. ַאכט, ֿפָאטערהַײזער
און , װָארום עס זַײנען געװען ֿפירשטן ֿפון הײליקטום, ַאזױ װי יענע

 אי ֿפון די קינדער ֿפון, אי ֿפון די קינדער ֿפון ֶאלָעָזר, ֿפירשטן ֿפון גָאט
, ֿפון ֵלִוי, דער שרַײבער, און שַמעָיה דער זון ֿפון נַתנֵאלן 6. יָתָמר

, און ָצדֹוק דעם ּכהן, און די הַארן, הָאט זײ ֿפַארשריבן ֿפַאר דעם מלך
און די הױּפטן ֿפון די , יֶמֶלך דעם זון ֿפון ֶאֿבָיָתרןחאון ַא

ָאטערהױז אײן ֿפ: ֿפָאטערהַײזער ֿפון די ּכהנים און ֿפון די לִוִיים
  . און אײנס גענומען ֿפון יָתָמר, גענומען ֿפון ֶאלָעָזר

דער , און דער ערשטער גֹורל איז ַארױסגעגַאנגען אױף יהֹוָיריֿבן 7
דער ֿפירטער , רימעןחדער דריטער אױף  8; צװײטער אױף יַדְעָיהן

דער זעקסטער אױף , דער ֿפינֿפטער אױף ַמלִּכָיהן 9; אױף ׂשעֹורימען
 11; דער ַאכטער אױף ַאֿבָיהן, דער זיבעטער אױף ַהקֹוצן 10; נעןִמָיִמ

דער  12; דער צענטער אױף שַכנָיהון, דער נַײנטער אױף ֵישוַען
דער  13; דער צװעלֿפטער אױף ָיקימען, עלֿפטער אױף ֶאלָישיֿבן

דער  14; דער ֿפערצנטער אױף ֶיֶשֿבָאֿבן, וּפהןחדרַײצנטער אױף 
דער  15; דער זעכצנטער אױף ִאֵמרן, ֿפוצנטער אױף בלָגהן

דער  16; דער ַאכצנטער אױף ַהּפֵצצן, זירןחזיבעצנטער אױף 
דער  17; זקאלןחדער צװַאנציקסטער אױף י, ָיהןחנַײנצנטער אױף ּפַת

דער צװײ און צװַאנציקסטער , אײן און צװַאנציקסטער אױף ָיכינען
דער ֿפיר , ָלָיהוןדער דרַײ און צװַאנציקסטער אױף ד 18; אױף ַגמולן

דָאס איז געװען זײער רײ אין  19. און צװַאנציקסטער אױף ַמַעזָיהון
צו קומען אין הױז ֿפון גָאט לױט דעם געזעץ צו זײ , זײער דינסט

ַאזױ װי יהוה דער גָאט , דורך דער הַאנט ֿפון זײער ֿפָאטער ַאהרנען
  . ֿפון יׂשראל הָאט אים בַאֿפױלן



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

כה

, ֿפון די זין ֿפון ַעמָרמען: יקע קינדער ֿפון ֵלִויאון ֿפון די איבער 20
ֿפון די זין : ֿבָיהוןחר ֿפון 21. ְדָיהוחֶי, ֿפון די זין ֿפון שוֿבֵאלן; שוֿבֵאל
ֿפון די ; שלֹומֹות, ֿפון די יצָהרים 22. דער הױּפט ִיִשָיה, ֿבָיהוןחֿפון ר

ַאַמרָיהו ,  איִרָיהו,]ֿברֹונעןחֿפון [און די זין  23. תחַי, זין ֿפון שלֹומֹות
די זין  24. איַקמָעם דער ֿפירטער, ַיחזיֵאל דער דריטער, דער צװײטער
דער ברודער ֿפון  25. ָשמיר, ֿפון די זין ֿפון מיָכהן; מיָכה, ֿפון עוזיֵאלן

, ליחַמ, די זין ֿפון מָררין 26. זַכרָיהו, ֿפון די זין ֿפון ִיִשָיהן; ִיִשָיה, מיָכה
די קינדער ֿפון מָררין ֿפון  27 –זין ֿפון זַײן זון ַיֲעִזָיהון די ; און מושי

; ֶאלָעָזר, ליןחֿפון ַמ 28. און ִעֿברי, און ַזּכור, שֹוַהם, זַײן זון ַיֲעִזָיהון
, די זין ֿפון קישן, ֿפון קישן 29. און ער הָאט ניט געהַאט קײן זין

  . און אירימֹות, ֶדראון ֵע, ליחַמ, און די זין ֿפון מושין 30. ְמֵאלחיַר

דָאס זַײנען געװען די קינדער ֿפון די לִוִיים לױט זײערע 
און זײ אױך הָאבן געװָארֿפן גֹורל ַאזױ װי זײערע  31. ֿפָאטערהַײזער

און , און ָצדֹוקן, ֿפַאר דעם מלך דוד, די קינדער ֿפון ַאהרן, ברידער
ן די ּכהנים און ֿפון און די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפו, יֶמֶלכןחַא

ַאזױ װי זַײן יִינגסטער די ֿפָאטערהַײזער ֿפון דעם הױּפט ; די לִוִיים
  . ברודער

  

 און דוד און די הַארן ֿפון חיל הָאבן ָאּפגעשײדט ֿפַאר דעם 1
די װָאס , דינסט ֿפון די זין ֿפון ָאָסֿפן און ֵהיָמנען און ידותונען

און אױף , אױף גיטַארן, ןהָאבן נֿביאיש געשּפילט אױף הַארֿפ
ֿפון די מענטשן װָאס הָאבן געטָאן די , און זײער צָאל; צימבלען

, ַזּכור, ֿפון די זין ֿפון ָאָסֿפן 2: איז געװען, ַארבעט לױט זײער דינסט
אונטער דער ; די זין ֿפון ָאָסֿפן, און ַאַׂשרֵאָלה, און נַתנָיה, און יֹוסף

ט נֿביאיש געשּפיטל לױט דעם אַײנשטעל װָאס הָא, הַאנט ֿפון ָאָסֿפן
, און צרי, גַדלָיהו: די זין ֿפון ידותונען, ֿפון ידותונען 3. ֿפון דעם מלך
אונטער דער הַאנט ֿפון ,  זעקס–און ַמִּתתָיהו , ַשֿבָיהוח, און יַשעָיהו

װָאס הָאט נֿביאיש געשּפילט אױף ַא הַארף , זײער ֿפָאטער ידותונען
: די זין ֿפון ֵהיָמנען, ֿפון ֵהיָמנען 4. ן לױבן גָאטבַײם דַאנקען או

, ָנניח, ַננָיהח, און אירימֹות, שֿבוֵאל, עוזיֵאל, ַמַּתנָיהו, בוִקָיהו
, הֹותיר, ַמלֹותי, ָישבָקָשה, ֶעֶזר- און רֹוַממּתי, ִגַדלּתי, ֶאליָאָתה

אין די ַאלע זַײנען געװען זין ֿפון ֵהיָמן דעם מלכס זעער  5. זיאֹותחַמ
װָארום גָאט הָאט ,  הָארן]זַײן[ צו דערהײבן –זַאכן ֿפון גָאט 



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

די ַאלע זַײנען  6. געשָאנקען ֵהיָמנען ֿפערצן זין און דרַײ טעכטער
בַײם געזַאנג אין הױז , געװען אונטער דער הַאנט ֿפון זײער ֿפָאטער

ן ֿפַאר דעם דינסט ֿפו, און הַארֿפן, גיטַארן, מיט צימבלען, ֿפון גָאט
. און ֵהיָמן, ידותון,  ָאָסף–לױט דעם אַײנשטעל ֿפון מלך , גָאטס הױז

, געלערנטע אין געזַאנג צו גָאט, און זײער צָאל מיט זײערע ברידער 7
און זײ  8. איז געװען צװײ הונדערט און ַאכט און ַאכציק, ַאלע קענער

סטער  ַאזױ דער קלענ,]ַא װַאך[ַא װַאך קעגן , הָאבן געװָארֿפן גֹורל
  . דער קענער ַאזױ װי דער ּתלמיד, ַאזױ דער גרעסטער

 אױף –און דער ערשטער גֹורל איז ַארױסגעגַאנגען אױף ָאָסֿפן  9
  . יֹוסֿפן

  .  צװעלף–ער און זַײנע ברידער און זַײנע זין ; דער צװײטער גַדלָיהו

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, דער דריטער ַזּכור 10

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, ֿפירטער אױף ִיצריןדער  11

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, דער ֿפינֿפטער נַתנָיהו 12

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, דער זעקסטער בוִקָיהו 13

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, דער זיבעטער יַׂשרֵאָלה 14

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, ר ַאכטער יַשעָיהודע 15

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, דער נַײנטער ַמַּתנָיהו 16

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, דער צענטער ִשמִעי 17

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, דער עלֿפטער ַעַזרֵאל 18

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, ַשֿבָיהחֿפטער דער צװעל 19

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, צום דרַײצנטן שוֿבֵאל 20

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, צום ֿפערצנטן ַמִּתתָיהו 21



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

כו

 –און זַײנע ברידער , זַײנע זין, צום ֿפוֿפצנטן אױף איֵרמֹותן 22
  . צװעלף

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, ַננָיהוןחצום זעכצנטן אױף  23

 –און זַײנע ברידער , זַײנע זין, צום זיבעצנטן אױף ָישבָקָשהן 24
  . צװעלף

  .  צװעלף–און זַײנע ברידער , זַײנע זין, ָנניןחצום ַאכצנטן אױף  25

  .  צװעלף– און זַײנע ברידער, זַײנע זין, צום נַײנצנטן אױף ַמלֹותן 26

 –און זַײנע ברידער , זַײנע זין, צום צװַאנציקסטן אױף ֶאִלָיָתהן 27
  . צװעלף

און זַײנע , זַײנע זין, צום אײן און צװַאנציקסטן אױף הֹותירן 28
  .  צװעלף–ברידער 

און זַײנע , זַײנע זין, צום צװײ און צװַאנציקסטן אױף ִגַדלּתין 29
  .  צװעלף–ברידער 

און זַײנע , זַײנע זין, זיאֹותןחן צװַאנציקסטן אױף ַמצום דרַײ או 30
  .  צװעלף–ברידער 

און זַײנע , זַײנע זין, ֶעֶזרן-צום ֿפיר און צװַאנציקסטן אױף רֹוַממּתי 31
   . צװעלף–ברידער 

  

: ֿפון די ָקרחים:  ֿפַאר די ָאּפטײלונגען ֿפון די טױערלַײט1
און  2.  זין ֿפון ָאָסֿפןֿפון די, מֶשֶלמָיהו דער זון ֿפון קֹוֵראן

, ידיֲעֵאל דער צװײטער, זַכרָיהו דער בָכור: מֶשֶלמָיהו הָאט געהַאט זין
, ֵעיָלם דער ֿפינֿפטער 3; ַיתניֵאל דער ֿפירטער, זֿבדָיהו דער דריטער

ֶאדֹום -און עֹוֿבד 4. ֶאלְיהֹוֵעיַני דער זיבעטער, ָנן דער זעקסטערחיהֹו
יֹוָאך דער , יהֹוָזֿבד דער צװײטער, דער בָכורשַמעָיה : הָאט געהַאט זין

ַעמיֵאל  5; און נַתנֵאל דער ֿפינֿפטער, און ָׂשָכר דער ֿפירטער, דריטער
װָארום ; ּפעולַתי דער ַאכטער, ִיׂשָׂשָכר דער זיבעטער, דער זעקסטער

און בַײ זַײן זון שַמעָיהן זַײנען געבָארן  6. גָאט הָאט אים געבענטשט



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

 װָאס הָאבן געװעלטיקט איבער דעם הױז ֿפון זײער געװָארן זין
די זין ֿפון  7. װָארום זײ זַײנען געװען העלדישע גיבֹורים, ֿפָאטער

זַײנע , ֶאלָזֿבד, און עֹוֿבד, און רֿפֵאל, ָעתני: שַמעָיהן זַײנען געװען
די ַאלע ֿפון די  8. און סַמכָיהו, און ֶאליהו, העלדישע יונגען, ברידער

, זײ און זײערע זין און זײערע ברידער, ֶאדֹומען-ון עֹוֿבדקינדער ֿפ
-צװײ און זעכציק ֿפון עֹוֿבד;  צום דינסטחהעלדישע לַײט מיט ּכֹו

העלדישע , און מֶשֶלמָיהו הָאט געהַאט זין און ברידער 9. ֶאדֹומען
: ֹוָסה ֿפון די זין ֿפון מָררין הָאט געהַאט זיןחאון  10. ַאכצן, יונגען

, הגם ער איז ניט געװען דער בָכור; איז געװען דער הױּפטִשמרי 
חלִקָיהו דער  11; ּפטיָאבער זַײן ֿפָאטער הָאט אים געמַאכט ֿפַארן הו

ַאלע זין און ; זַכרָיהו דער ֿפירטער, טֿבלָיהו דער דריטער, צװײטער
  .  דרַײצן–ֹוָסהן חברידער ֿפון 

הָאבן , די הױּפטמענער, טדי דָאזיקע ָאּפטײלונגען ֿפון די טױערלַײ 12
. צו בַאדינען אין הױז ֿפון גָאט, געהַאט װַאכן ַאזױ װי זײערע ברידער

ַאזױ דער קלענסטער ַאזױ דער , און זײ הָאבן געװָארֿפן גֹורל 13
און דער  14. טױער ֿפַאר טױער, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער, גרעסטער

ַא ,  ֿפַאר זַײן זון זַכרָיהוןאון. גֹורל אױף מזרח איז געֿפַאלן ֶשֶלמָיהון
און זַײן גֹורל איז געֿפַאלן , הָאבן זײ געװָארֿפן גֹורל, יֹועץ-קלוגן בעל
. און זַײנע זין דָאס זַאמלהױז, ֶאדֹומען צו ָדרום-עֹוֿבד 15. אױף צֿפון

לעבן דעם , בַײם טױער ַשֶלֶכת, צו מערֿב, ֹוָסהןחאון שוּפימען און  16
צו מזרח זעקס  17. ַא װַאך קעגן ַא װַאך, צוװעג װָאס גײט ַארױף 

און בַײ דעם , צו ָדרום ֿפיר ַא טָאג, צו צֿפון ֿפיר ַא טָאג, לִוִיים
, ֿפיר בַײם װעג, ֿפַאר דעם ֿפָארהױף צו מערֿב 18. זַאמלהױז צו צװײ

דָאס זַײנען געװען די ָאּפטײלונגען ֿפון די  19. צװײ בַײם ֿפָארהױף
  . נדער ֿפון די ָקרחים און ֿפון די קינדער ֿפון מָרריטױערלַײט ֿפון די קי

איז ַאִכָיה געװען איבער די שַאצן ֿפון גָאטס , םיאון ֿפון די לִוִי 20
די קינדער ֿפון  21. און איבער די שַאצן ֿפון די געהײליקטע זַאכן, הױז
די הױּפטן ֿפון די , די קינדער ֿפון די ֵגרשונים ֿפון ַלְעָדן, ַלְעָדן
די  22. יֵאליםחזַײנען געװען די י, ָאטערהַײזער ֿפון ַלְעָדן דעם ֵגרשוניֿפ

  זַײנען , און זַײן ברודער יֹוֵאל, ֵזָתם, קינדער ֿפון די יחיֵאלים
  , ֿפון די ַעמָרמים 23. געװען איבער די שַאצן ֿפון גָאטס הױז

  איז  24, ֿפון די עוזיֵאלים, ֿברֹוניםחֿפון די , ֿפון די יצָהרים
געװען דער ֿפירשט , שֿבוֵאל דער זון ֿפון ֵגרשֹום דעם זון ֿפון משהן

: זַײנען געװען, ֿפון ֶאליֶעֶזרן, און זַײנע ברידער 25. איבער די שַאצן



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

כז

און זַײן זון , און זַײן זון יֹוָרם, און זַײן זון יַשעָיהו, ֿבָיהוחזַײן זון ר
ֹומֹות און זַײנע דערדָאזיקער של 26. און זַײן זון שלֹומית, ִזכרי

ברידער זַײנען געװען איבער ַאלע שַאצן ֿפון די געהײליקטע זַאכן 
די הױּפטלַײט , און די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער, װָאס דוד המלך

הָאבן , ֿפירער-און די חיל, ֿפון די טױזנטן און די הונדערטן
 ֿפון די מלחמות און ֿפון דעם רױב הָאבן זײ עס 27. געהײליקט

און ַאלץ װָאס  28. געהײליקט אױף צו ֿפַארריכטן דָאס הױז ֿפון גָאט
און ַאֿבֵנר דער זון , און ָשאול דער זון ֿפון קישן, שמואל דער זעער

װער נָאר עס , הָאבן געהײליקט, און יֹוָאֿב דער זון ֿפון צרָױהן, ֿפון ֵנרן
ֹומיתן איז דָאס געװען אונטער דער הַאנט ֿפון של, הָאט געהײליקט
  . און זַײנע ברידער

זַײנען ּכַננָיהו און זַײנע זין געװען ֿפַארן , ריםצָהֿפון די ִי 29
ֿפַאר אױֿפזעער און ֿפַאר , אױסנװײניקסטן דינסט איבער יׂשראל

, ַשֿבָיהו און זַײנע ברידערחֿברֹונים זַײנען חֿפון די  30. ריכטער
ען ֿפַאר דער געװ, טױזנט און זיבן הונדערט, העלדישע יונגען

ֿפַאר , אױֿפזעאונג איבער יׂשראל ֿפון יענער זַײט ַירדן צו מערֿב
ֿפון די  31. און ֿפַאר דעם דינסט ֿפון מלך, יעטװעדער ַארבעט ֿפון גָאט

ֿברֹונים לױט ח ֿפון די –איז איִרָיה געװען דער הױּפט , ֿברֹוניםח
ן יָאר ֿפון דודס אין ֿפערציקסט. זײערע געבורטן נָאך די ֿפָאטערהַײזער
און עס זַײנען געֿפונען געװָארן , מלוכה זַײנען זײ נָאכגעזוכט געװָארן

, און זַײנע ברידער 32. ִגלָעד-צװישן זײ העלדישע גיבֹורים אין ַיְעֵזיר
, זַײנען געװען צװײ טױזנט און זיבן הונדערט, העלדישע יונגען

 אױֿפגעזעצט און דוד המלך הָאט זײ; הױּפטן ֿפון ֿפָאטערהַײזער
ֿפַאר , און דעם הַאלבן שֿבט מנשה, און די ָגדים, איבער די ראוֿבנים

  . ַאלע זַאכן ֿפון גָאט און זַאכן ֿפון מלך

  

די הױּפטן ֿפון די ,  און די קינדער ֿפון יׂשראל לױט זײער צָאל1
, ֿפָאטערהַײזער און די הױּפטלַײט ֿפון די טױזנטן און הונדערטן

װָאס הָאבן בַאדינט דעם מלך אין ַאלע זַאכן , זעעראון זײערע אױֿפ
ֿפון די ָאּפטײלונגען װָאס זַײנען ַארַײנגעקומען און ַארױסגעגַאנגען 

זַײנען געװען צו ֿפיר און , חֹודש ֿפַאר חֹודש דורך ַאלע חדשים ֿפון יָאר
  . צװַאנציק טױזנט אין איטלעכער ָאּפטײלונג



 ִדֿבֵרי ַהָיִמים א

ַארן ערשטן חֹודש איז געװען איבער דער ערשטער ָאּפטײלונג ֿפ 2
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען געװען ֿפיר ; ָיָשֿבָעם דער זון ֿפון ַזֿבדיֵאלן

דער ; ֿפון די קינדער ֿפון ּפֶרץ איז ער געװען 3. און צװַאנציק טױזנט
  . ֿפירער ֿפַארן ערשטן חֹודש-הױּפט ֿפון ַאלע חיל

 חֹודש איז געװען דֹוַדי ֿפון און איבער דער ָאּפטײלונג ֿפון צװײטן 4
און ; און מיט זַײן ָאּפטײלונג איז געװען ִמקלֹות דער ֿפירשט, חֹוחַא

  . אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען געװען ֿפיר און צװַאנציק טױזנט

ֿפירער ֿפַארן דירטן חֹודש איז געװען בָנָיהו דער -דער דריטער חיל 5
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען  6; טדער הױּפ, זון ֿפון דעם ּכהן יהֹוָיָדע

דָאס איז בָנָיהו דער גיבור ֿפון די . געװען ֿפיר און צװַאנציק טױזנט
מיט זַײן ָאּפטײלונג איז געװען זַײן ; דרַײסיק און איבער די דרַײסיק

  . זון ַעמיָזֿבד

דער ברודער , דער ֿפירטער ֿפַארן ֿפירטן חֹודש איז געװען ַעָׂשהֵאל 7
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען ; און זֿבדָיה זַײן זון נָאך אים, ָאֿבןֿפון יֹו

  . געװען ֿפיר און צװַאנציק טױזנט

דער ֿפינֿפטער ֿפַארן ֿפינֿפטן חֹודש איז געװען דער הױּפטמַאן  8
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען געװען ֿפיר און ; ַשמהות דער ִיזָרכי
  . צװַאנציק טױזנט

סטער ֿפַארן זעקסטן חֹודש איז געװען ִעירָא דער זון ֿפון דער זעק 9
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען געװען ֿפיר און ; ִעֵקשן ֿפון ּתקֹוַע
  . צװַאנציק טױזנט

ֿפון די , ֶלץ ֿפון ּפלֹוןחדער זיבעטער ֿפַארן זיבעטן חֹודש איז געװען  10
נען געװען ֿפיר און און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײ; קינדער ֿפון אֿפרים
  . צװַאנציק טױזנט

ֿפון די , וָשהחדער ַאכטער ֿפַארן ַאכטן חֹודש איז געװען ִסבַכי ֿפון  11
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען געװען ֿפיר און צװַאנציק ; ַזרחים
  . טױזנט
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, דער נַײנטער ֿפַארן נַײנטן חֹודש איז געװען ַאֿביֶעֶזר ֿפון ַעָנתֹות 12
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען געװען ֿפיר און ;  בנימינערֿפון די

  . צװַאנציק טױזנט

ֿפון , דער צענטער ֿפַארן צענטן חֹודש איז געװען ַמהַרי ֿפון נטֹוֿפה 13
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען געװען ֿפיר און צװַאנציק ; די ַזרחים
  . טױזנט

ֿפון , געװען בָנָיה ֿפון ּפרָעתֹוןדער עלֿפטער ֿפַארן עלֿפטן חֹודש איז  14
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען געװען ֿפיר און ; די קינדער ֿפון אֿפרים

  . צװַאנציק טױזנט

לַדי ֿפון חדער צװעלֿפטער ֿפַארן צװעלֿפטן חֹודש איז געװען  15
און אין זַײן ָאּפטײלונג זַײנען געװען ֿפיר און ; ֿפון ָעתניֵאל, נטֹוֿפה
  . יק טױזנטצװַאנצ

ֿפון די ראוֿבנים איז געװען דער ; און איבער די שֿבטים ֿפון יׂשראל 16
שֿפטָיהו דער זון , ֿפון די שמעֹונים; ון ִזכריןֿפ ןֶאליֶעֶזר דער זו, ֿפירשט

; ֿפון ַאהרן ָצדֹוק; ַשֿבָיה דער זון ֿפון קמוֵאלןַח, ֿפון ֵלִוי 17; ֿפון ַמֲעָכהן
ָעמרי דער זונף , ֿפון ִיׂשָׂשָכר; ון דודס ברידערֶאליהו ֿפ, ֿפון יהודה 18

ֿפון ; ִישַמעָיהו דער זון ֿפון עֹוֿבדָיהון, ֿפון זֿבולון 19; און מיָכֵאלן
, ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים 20; ירימֹות דער זון ֿפון ַעזריֵאלן, נֿפּתלי

ֵאל דער יֹו, ֿפון דעם הַאלבן שֿבט מנשה; הֹוֵשַע דער זון ֿפון ַעַזזָיהון
ִידֹו דער זון , ֿפון דעם הַאלבן שֿבט מנשה אין ִגלָעד 21; זון ֿפון ּפָדָיהון
, ֿפון ָדן 22; ַיֲעׂשיֵאל דער זון ֿפון ַאֿבֵנרן, ֿפון בנימין; ֿפון זַכרָיהון

ֿפון די  דָאס זַײנען געװען די הַארן. ַעַזרֵאל דער זון ֿפון ירוחמען
 הָאט ניט אױֿפגענומען זײער צָאל ֿפון און דוד 23. שֿבטים ֿפון יׂשראל

װָארום גָאט הָאט צוגעזָאגט צו ; צװַאנציק יָאר ַאלט און ַארונטער
יֹוָאֿב דער זון ֿפון  24. מערן יׂשראל ַאזױ װי די שטערן ֿפון הימל

ֿפון דעסט , מָאל ניט געענדיקט צרָױהן הָאט ָאנגעהױבן צײלן און צו
און די צָאל איז ; ָארן אױף יׂשראלװעגן איז געװען איבער דעם ַא צ

  . ניט ַארַײן אין דער דערצײלונג ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון מלך דוד

און איבער די שַאצן ֿפון דעם מלך איז געװען ַעזָמֶות דער זון ֿפון  25
, אין די שטעט, און איבער די שּפַײכלערס אין די ֿפעלדער, ַעדיֵאלן

. יהֹוָנָתן דער זון ֿפון עוִזָיהון,  די טורעמסאון אין, און אין די דערֿפער
און איבער די װָאס טוען ֿפעלדַארבעט בַײ דער בַאַארבעטונג ֿפון  26
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, און איבער די װַײנגערטנער 27. ֶעזרי דער זון ֿפון ּכלוֿבן, דער ערד
און איבער װָאס אין די װַײנגערטנער ֿפַאר די ; ִשמִעי ֿפון ָרָמה

און איבער די אײלבערטבײמער און  28.  ֿפון שֿפםַזֿבדי, װַײנקעלערס
און ; ָנן ֿפון ֶגֶדרח-בַעל, די װילדע ֿפַײגנבײמער װָאס אין דער נידערונג

און איבער די רינדער װָאס הָאבן  29. יֹוָעש, איבער די אײלקעלערס
און איבער די רינדער אין ; ִשרַטי ֿפון ָשרֹון, זיך געֿפיטערט אין ָשרֹון

אֹוֿביל , און איבער די קעמלען 30.  ָשֿפט דער זון ֿפון ַעדָלין,די טָאלן
און  31. ְדָיהו ֿפון ֵמרֹונֹותחֶי, עלינסזאון איבער די אײ; דער ִישמעֵאלי
די ַאלע זַײנען געװען די אױבערלַײט . ָיזיז דער ַהגרי, איבער די שָאף

  . איבער דעם ֿפַארמעג װָאס דער מלך דוד הָאט געהַאט

ַא , יֹועץ-דודס ֿפעטער איז געװען ַא בעל, הֹוָנָתןאון י 32
און יחיֵאל דער זון ֿפון . ֿפַארשטַאנדיקער מַאן און ַא שרַײבער

יּתֹוֿפל איז געװען חאון ַא 33. כמֹונין איז געװען מיט דעם מלכס זיןח
וַשי דער ַארּכי איז געװען דעם מלכס חאון , יֹועץ-דעם מלכס בעל
יּתֹוֿפלן איז געװען יהֹוָיָדע דער זון ֿפון חן נָאך ַאאו 34. גוטער ֿפרַײנט

ון דעם מלך איז געװען ֿפירער ֿפ-און דער חיל; און ֶאֿבָיָתר, בָנָיהון
  . יֹוָאֿב

   

די ,  און דוד הָאט אַײנגעזַאמלט ַאלע הַארן ֿפון יׂשראל1
און די הױּפטלַײט ֿפון די ָאּפטײלונגען , הַארן ֿפון די שֿבטים

און די הױּפטלַײט ֿפון די טױזנטן און , בן בַאדינט דעם מלךװָאס הָא
און די אױבערלַײט איבער דעם , די הױּפטלַײט ֿפון די הונדערטן

מיט די הױֿפדינער , גַאנצן ֿפַארמעג און ֿפי ֿפון מלך און ֿפון זַײנע זין
און  2.  קײן ירוָשַלִים– איטלעכן העלדישן גיבור –און די גיבֹורים 

: און הָאט געזָאגט,  הָאט זיך געשטעלט אױף זַײנע ֿפיסדוד המלך
בַײ מיר אין מַײן הַארצן ; מַײנע ברידער און מַײן ֿפָאלק, הערט מיך צו

, איז געװען צו בױען ַא הױז ֿפון רו ֿפַאר דעם ָארון ֿפון יהוהס בונד
און איך הָאב זיך , און ֿפַאר ַא ֿפוסבענקל ֿפַאר אונדזער גָאט

קענסט ניט : ָאבער גָאט הָאט צו מיר געזָאגט 3. ו בױעןָאנגעברײט צ
, װָארום ַא מענטש ֿפון מלחמות ביסטו, בױען ַא הױז צו מַײן נָאמען
ָאבער יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל הָאט  4. און בלוט הָאסטו ֿפַארגָאסן

מיך אױסדערװײלט ֿפון דעם גַאנצן הױז ֿפון מַײן ֿפָאטער צו זַײן ַא 
װָארום יהודהן הָאט גָאט ; יׂשראל אױף אײביקמלך איבער 
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דעם , און אין דעם הױז ֿפון יהודה, אױסדערװײלט ֿפַאר ַא ֿפירשט
הָאט ער מיך , און צװישן די זין ֿפון מַײן ֿפָאטער, הױז ֿפון מַײן ֿפָאטער

און ֿפון  5. אױף צו מַאכן ֿפַאר ַא מלך איבער גַאנץ יׂשראל, בַאגערט
 הָאט –װָארום ֿפיל זין הָאט מיר גָאט געשָאנקען  –ַאלע מַײנע זין 

ער אױסדערװײלט מַײן זון שלמהן צו זיצן אױף דעם טרָאן ֿפון גָאטס 
, דַײן זון שלמה: און ער הָאט צו מיר געזָאגט 6. מלוכה איבער יׂשראל

װָארום איך הָאב אים , ער װעט בױען מַײן הױז און מַײנע הױֿפן
און איך װעל אים זַײן ֿפַאר ַא , צו מיראױסדערװײלט ֿפַאר ַא זון 

אױב , און איך װעל בַאֿפעסטיקן זַײן מלוכה אױף אײביק 7. ֿפָאטער
צו טָאן מַײנע געבָאט און מַײנע געזעצן ַאזױ , ער װעט זַײן שטַארק

דער , ֿפַאר די אױגן ֿפון גַאנץ יׂשראל, און ַאצונד 8. װי הַײנטיקן טָאג
היט ָאּפ און ;  אױערן ֿפון אונדזער גָאטאון אין די, עדה ֿפון יהוה

ּכדי איר זָאלט ַארבן , זוכט נָאך ַאלע געבָאט ֿפון יהוה אַײער גָאט
און לָאזן אין ירושה צו אַײערע קינדער נָאך אַײך , דָאס גוטע לַאנד

  . ביז אײביק

און דין אים , װײס דעם גָאט ֿפון דַײן ֿפָאטער, און דו שלמה מַײן זון 9
װָארום ַאלע הערצער , און מיט ַא װיליקער זעל, ַאנצן הַארצןמיט ַא ג

; און יעטװעדער טרַאכטעניש ֿפון די געדַאנקען קען ער, ֿפָארשט יהוה
ָאבער ַאז , װעט ער זיך לָאזן געֿפינען ֿפון דיר, ַאז דו װעסט אים זוכן
 10. װעט ער דיך ַאװעקװַארֿפן אױף אײביק, דו װעסט אים ֿפַארלָאזן

װָארום גָאט הָאט דיך אױסדערװײלט צו בױען , יך ַארום ַאצונדקוק ז
  . און טו, זײ שטַארק; ַא הױז ֿפַאר ַא הײליקטום

און דוד הָאט געגעבן זַײן זון שלמהן דָאס געמעל ֿפון דעם  11
און זַײנע , און זַײנע שַאצקַאמערן, און זַײנע בנָינים, ֿפָאדערהױז

און דָאס הױז ֿפון , דריםחסטע און זַײנע אינעװײניק, אױבערשטובן
און דָאס געמעל ֿפון ַאלץ װָאס איז געװען  12 ;]ֿפון ָארון[דעם דעק 

און ֿפַאר ַאלע , ֿפַאר די הױֿפן ֿפון גָאטס הױז, בַײ אים אין געדַאנקען
און ֿפַאר די שַאצן , ֿפַאר די שַאצן ֿפון גָאטס הױז, קַאמערן רונד ַארום

און ֿפַאר די ָאּפטײלונגען ֿפון די ּכהנים  13, ֿפון די געהײליקטע זַאכן
און ֿפַאר ַאלערלײ ַארבעט ֿפון דעם דינסט אין גָאטס , און די לִוִיים

  . און ֿפַאר די ּכלים ֿפון דעם דינסט אין גָאטס הױז, הױז

ֿפַאר דעם גָאלד ֿפון ַאלערלײ ּכלים ֿפַאר , גָאלד אױֿפן װָאג” 14
ֿפַאר , אױֿפן װָאג,  זילבערנע ּכליםֿפַאר ַאלע; יעטװעדער דינסט
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און אױֿפן װָאג ֿפַאר די  15. ַאלערלײ ּכלים ֿפון יעטװעדער דינסט
לױט דער װָאג ֿפון , גילדערנע מנֹורות מיט זײערע גילדערנע רערלעך

און ֿפַאר די זילבערנע מנֹורות ; איטלעכער מנֹורה מיט אירע רערלעך
װי נָאך דער ַארבעט , רע רערלעךלױט דער װָאג ֿפון ַא מנֹורה מיט אי

און גָאלד אױֿפן װָאג ֿפַאר די טישן ֿפון דער  16. ֿפון איטלעכער מנֹורה
און זילבער ֿפַאר די ;  ֿפַאר איטלעכן טיש,]ֿפון ברױט[אױסלײגונג 

און , און די שּפרענגבעקנס, און ֿפַאר די גָאּפלען 17. זילבערנע טישן
אױֿפן װָאג , ַאר די גילדערנע בעכערסאון ֿפ; רײנע גָאלד, די קַאנען

אױֿפן װָאג , און ֿפַאר די זילבערנע בעכערס; ֿפַאר איטלעכן בעכער
רױך ַײאון ֿפַאר דעם מזבח ֿפון װ 18. ֿפַאר איטלעכן בעכער

און גָאלד ֿפַאר דער געשטַאלט ֿפון ; טערטע גָאלד אױֿפן װָאגַײגעל
 און ]די ֿפליגלען[ױס טן אײדי ּכרוֿבים װָאס שּפר, דעם רַײטװָאגן

דָאס ַאלץ גיב איך דיר  19. שירעמען איבער דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד
; ֿפון דער הַאנט ֿפון גָאט װָאס הָאט מיך געקליגט, אין געשריֿפטס

   “.ַאלע ַארבעטן ֿפון דעם געמעל

, זַײ שטַארק און ֿפעסט: און דוד הָאט געזָאגט צו זַײן זון שלמהן 20
, װָארום גָאט יהוה, לסט ניט מֹורא הָאבן און ניט ַאנגסטןזָא; און טו

, ער װעט דיך ניט ָאּפלָאזן און ניט ֿפַארלָאזן; איז מיט דיר, מַײן גָאט
ביז די גַאנצע ַארבעט ֿפַאר דעם דינסט ֿפון יהוהס הױז װעט זַײן 

און ָאט זַײנען די ָאּפטײלונגען ֿפון די ּכהנים און די  21. געענדיקט
און דו הָאסט מיט זיך ; ים ֿפַאר יעטװעדער דינסט ֿפון גָאטס הױזלִוִי

מיט , ֿפַאר יעטװעדער ַארבעט איטלעכן װָאס איז גערנװיליק
און די הַארן און דָאס גַאנצע ; קלוגשַאֿפט ֿפַאר ַאלערלײ ַארבעט
  . ֿפָאלק זַײנען צו ַאלע דַײנע בַאֿפעלן

  

: נצער אַײנזַאמלונג און דוד המלך הָאט געזָאגט צו דער גַא1
, װָאס אים אײנעם הָאט גָאט אױסדערװײלט, שלמה מַײן זון
װָארום ניט ֿפַאר ַא , און די ַארבעט איז גרױס, איז יונג און שװַאך

און מיט ַאלע  2. נָאר ֿפַאר גָאט דעם הַאר, מענטשן איז דער ּפַאלַאץ
גָאלד , ן גָאטות הָאב איך ָאנגעגרײט ֿפַאר דעם הױז ֿפון מַײחמַײנע ּכֹו

און קוּפער , און זילבער ֿפַאר די זילבערנע, ֿפַאר די גילדערנע זַאכן
און הָאלץ ֿפַאר די , אַײזן ֿפַאר די אַײזערנע, ֿפַאר די קוּפערנע

גלַאנציקע , ָאניקלשטײנער און שטײנער צום אַײנֿפַאסן; הילצערנע
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און , און ַאלערלײ טַײער געשטײן, און ֿפילֿפַארביקע שטײנער
װַײל איך בַאגער דָאס הױז ֿפון : און מער נָאך 3. מירמלשטײנער לָרוֿב

הָאב איך ַאן אֹוצר גָאלד און זילבער װָאס איך גיב ַאװעק , מַײן גָאט
ַאחוץ ַאלץ װָאס איך הָאב ָאנגעגרײט , ֿפַאר דעם הױז ֿפון מַײן גָאט

גָאלד ֿפון ֿפון , דרַײ טױזנט צענטנער גָאלד 4: ֿפַאר דעם הײליקן הױז
אױף צו , און זיבן טױזנט צענטנער געלַײטערטע זילבער, אֹוֿפיר

און , גָאלד װּו מע דַארף גָאלד 5; בַאלײגן די װענט ֿפון די הַײזער
און ֿפַאר יעטװעדער ַארבעט דורך דער הַאנט ֿפון ; זילבער װּו זילבער

נט צו און װער װיל הַײנט מנדֿב זַײן מיט זַײן ֿפולער הַא. מַײנסטערס
  ? גָאט

און די הַארן ֿפון די שֿבטים ֿפון , און די הַארן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער 6
און די , און די הױּפטלַײט ֿפון די טױזנטן און די הונדערטן, יׂשראל

 7. הָאבן מנדֿב געװען, אױבערלַײט איבער דעם מלכס װירטשַאֿפט
גָאלד ֿפינף , ס הױזאון זײ הָאבן געשָאנקען ֿפַאר דער ַארבעט ֿפון גָאט

און זילבער צען טױזנט , און ַאַדרּכֹונים צען טױזנט, טױזנט צענטנער
און אַײזן הונדערט , און קוּפער ַאכצן טױזנט צענטנער, צענטנער

און די װָאס בַײ זײ הָאבן זיך געֿפונען טַײערע  8. טױזנט צענטנער
, הױזהָאבן עס ַאװעקגעגעבן צו דעם שַאץ ֿפון גָאטס , שטײנער

און דָאס ֿפָאלק הָאט  9. אונטער דער הַאנט ֿפון יחיֵאל דעם ֵגרשוני
װָארום מיטן גַאנצן הַארצן , זיך געֿפרײט װָאס זײ הָאבן מנדֿב געװען

און אױך דוד המלך הָאט זיך געֿפרײט , הָאבן זײ מנדֿב געװען צו גָאט
  . ַא גרױס ֿפרײד

 ֿפון דער גַאנצער און דוד הָאט געלױבט גָאט ֿפַאר די אױגן 10
געלױבט ביסטו יהוה דער גָאט : און דוד הָאט געזָאגט, אַײנזַאמלונג
, דַײן 11. ֿפון אײביק און ביז אײביק, אונדזער ֿפָאטער, ֿפון יׂשראל

און , און די ּפרַאכטיקײט, און די שטַארקײט, איז די גרױסקײט, גָאט
ֿפן הימל און װָארום ַאלץ װָאס אױ, און דער גלַאנץ, די אײביקײט

און דו ביסט , איז די מלוכה, גָאט,  דַײן;] דַײןזאי[אױף דער ערד 
און עֹושר און ּכֿבוד זַײנען ֿפון  12. דערהױבן צום הױּפט איבער ַאלעם

 חאון אין דַײן הַאנט איז ּכֹו, און דו געװעלטיקסט איבער ַאלץ, דיר
ו שטַארקן און אין דַײן הַאנט איז צו גרַײסן און צ, און גֿבורה
און לױבן , דַאנקען מיר דיר, אונדזער גָאט, און ַאצונד 13. ַאלעמען

און װער איז מַײן , װָארום װער בין איך 14. דַײן ּפרַאכטיקן נָאמען
נָאר ֿפון דיר ?  מנדֿב צו זַײן ַאזױװָאסחַאז מיר זָאלן הָאבן בּכֹו, ֿפָאלק
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װָארום  15. עגעבןאון ֿפון דַײן הַאנט הָאבן מיר דיר ג, איז ַאלץ
ַאזױ װי ַאלע , און אַײנגעװַאנדערטע, ֿפרעמדע זַײנען מיר ֿפַאר דיר

ַאזױ װי ַא שָאטן זַײנען אונדזערע טעג אױף דער ; אונדזערע עלטערן
דָאסדָאזיקע , יהוה אונדזער גָאט 16. און ָאן ַא בַאשטַאנד, ערד

ױען ַא הױז גַאנצע רַײכטום װָאס מיר הָאבן ָאנגעגרײט אױף דיר צו ב
 17. און ַאלץ איז דַײן, איז ֿפון דַײן הַאנט, ֿפַאר דַײן הײליקן נָאמען

און בַאגערסט , ַאז דו ּפרּוװסט דָאס הַארץ, מַײן גָאט, און איך װײס
איך הָאב מיט רעכטֿפַארטיקײט ֿפון מַײן הַארצן . רעכטֿפַארטיקײט

יט ׂשמכה װי און ַאצונד הָאב איך געזען מ; מנדֿב געװען דָאס ַאלץ
יהוה  18. דַײן ֿפָאלק װָאס געֿפינט זיך דָא הָאט מנדֿב געװען צו דיר

הַאלט , אונדזערע עלטערן, און יׂשראל, יצחק, דער גָאט ֿפון ַאֿברהם
די טרַאכטונג ֿפון די געדַאנקען ֿפון דַײן ֿפָאלקס , דָאס ָאן אױף אײביק

הן מַײן זון גיב ַא און שלמ 19. און קער זײער הַארץ צו דיר, הַארצן
, און דַײנע געזעצן, דַײנע ָאנזָאגן, גַאנץ הַארץ צו היטן דַײנע געבָאט

און צו בױען דעם ּפַאלַאץ װָאס איך הָאב , און צו טָאן דָאס ַאלץ
  . צוגעגרײט

לױבט נון : און דוד הָאט געזָאגט צו דער גַאנצער אַײנזַאמלונג 20
נזַאמלונג הָאט געלױבט יהוה דעם און די גַאנצע אַײ. יהוה אַײער גָאט

גט און זיך געבוקט צו ַײאון זײ הָאבן זיך גענ, גָאט ֿפון זײערע עלטערן
און זײ הָאבן געשלַאכט שלַאכטָאּפֿפער צו  21. גָאט און צום מלך

אױף מָארגן ֿפון , און אױֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט, גָאט
מיט , טױזנט שעּפסן, ערסטױזנט װיד, טױזנט ָאקסן, יענעם טָאג

 22. און שלַאכטָאּפֿפער לָרוֿב ֿפַאר גַאנץ יׂשראל, זײערע גיסָאּפֿפער
און זײ הָאבן געגעסן און געטרונקען ֿפַאר גָאט אין יענעם טָאג מיט 

און זײ הָאבן ַא צװײט מָאל געמַאכט שלמה דעם זון , החגרױס ׂשמ
און ,  ַא ֿפירשט ֿפון גָאטאון געזַאלבט ֿפַאר, ֿפון דודן ֿפַאר ַא מלך

  . ָצדֹוקן ֿפַאר ַא ּכהן

און שלמה הָאט זיך געזעצט אױף דעם טרָאן ֿפון גָאט ֿפַאר ַא מלך  23
און . און ער הָאט בַאגליקט, אױף דעם ָארט ֿפון זַײן ֿפָאטער דודן

און די , און ַאלע הַארן 24. גַאנץ יׂשראל הָאבן זיך צוגעהערט צו אים
הָאבן זיך , ן אױך ַאלע זין ֿפון דעם מלך דודאו, גיבֹורים

און גָאט הָאט שלמהן הױך  25. אונטערװָארֿפן אונטער שלמה המלך
און ער הָאט געגעבן אױף , געגרײסט ֿפַאר די אױגן ֿפון גַאנץ יׂשראל
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אים ַא קיניגלעכן גלַאנץ װָאס איז ניט געװען אױף קײן מלך איבער 
  . יׂשראל ֿפַאר אים

 27.  דער זון ֿפון ִיַשין הָאט געקיניגט איבער גַאנץ יׂשראלאון דוד 26
זַײנען געװען , און די טעג װָאס ער הָאט געקיניגט איבער יׂשראל

און אין , אין חֿברון הָאט ער געקיניגט זיבן יָאר: ֿפערציק יָאר
און ער איז  28. ירוָשַלִים הָאט ער געקיניגט דרַײ און דרַײסיק

און ; און ּכֿבוד, עֹושר, זַאט מיט טעג, גוטער עלטערגעשטָארבן אין ַא 
און די זַאכן װעגן  29. זַײן זון שלמה איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

זײ זַײנען בַאשריבן אין די װערטער , די ערשטע ַאזױ װי לעצטע, דודן
און , און אין די װערטער ֿפון ָנָתן דעם נֿביא, ֿפון שמואל דעם זעער

און , מיט זַײן גַאנצער מלוכה 30, ר ֿפון ָגד דעם זעעראין די װערטע
ַאריבער איבער אים און ן און די צַײטן װָאס זַײנע, זַײנע גֿבורות
  .און איבער ַאלע קיניגרַײכן ֿפון די לענדער, איבער יׂשראל
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