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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ָדִנֵיאל
  

ים דעם מלך ֿפון ק אין דריטן יָאר ֿפון דער מלוכה ֿפון יהֹוָי1
איז געקומען נֿבוַכדֶנַצר דער מלך ֿפון בֿבל אױף , יהודה
און גָאט הָאט געגעבן אין  2. און הָאט געלעגערט אױף איר, ירוָשַלִים

און טײל ֿפון די ּכלים ֿפון , ָיקים דעם מלך ֿפון יהודהזַײן הַאנט יהֹו
אין הױז ֿפון , און ער הָאט זײ געברַאכט קײן לַאנד ִשנָער, גָאטס הױז
און די ּכלים הָאט ער געברַאכט אין דער שַאצקַאמער ֿפון ; זַײן גָאט
  . זַײן גָאט

און דער מלך הָאט געהײסן ַאשּפַנז דעם הױּפט ֿפון זַײנע  3
און ֿפון דעם , ברענגען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל, דינערהױֿפ

יִינגלעך װָאס אין זײ איז  4, און ֿפון די ַאדללַײט, קיניגלעכן ָאּפשטַאם
און בַאהַאװנט אין , און שײנע אױֿפן אױסזען, ניטָא קײן ֿפעלער
און , און װױלקענעװדיק אין קענשַאֿפט, ַאלערלײ חכמות

און װָאס הָאבן בּכֹוח צו שטײן אין ּפַאלַאץ , ןֿפַארשטַאנדיק אין װיס
  . און זײ לערנען דעם ּכתֿב און דעם לשון ֿפון די ַּכׂשדים; ֿפון מלך

און דער מלך הָאט זײ בַאשטימט ַא טָאגטעגלעכע אױסקומעניש  5
און , און ֿפון דעם װַײן װָאס ער טרינקט, ֿפון דעם מלכס שּפַײז

זָאלן זײ זיך , און צום ָסוף ֿפון זײ, געהײסן זײ דערציען דרַײ יָאר
  . שטעלן ֿפַארן מלך

, חַננָיה, ָדניֵאל, זַײנען געװען צװישן זײ ֿפון די קינדער ֿפון יהודה 6
און דער הױּפט ֿפון די הױֿפדינער הָאט זײ  7. און ַעַזרָיה, מיָשֵאל



  אלדני

,  בלטשַאַצר]דעם נָאמען[און ער הָאט געגעבן דניאלן , געגעבן נעמען
  . נגֹו- ַעֿבד–און ַעַזרָיהן ,  ֵמיַשך–און מיָשֵאלן ,  ַשדַרך–ן חַננָיהן או

ַאז ער זָאל זיך ניט , און דניאל הָאט זיך ַארַײנגענומען אין הַארצן 8
און מיט דעם װַײן װָאס ער , ֿפַאראומװערדיקן מיט דעם מלכס שּפַײז

ַאז , דינעראון ער הָאט געבעטן ֿפון דעם הױּפט ֿפון די הױֿפ, טרינקט
און גָאט הָאט געגעבן  9. ער זָאל זיך ניט דַארֿפן ֿפַאראומװערדיקן

  . דניאלן גענָאד און דערבַארימונג בַײ דעם הױּפט ֿפון די הױֿפדינער
איך : ָאבער דער הױּפט ֿפון די הױֿפדינער הָאט געזָאגט צו דניאלן 10

מט אַײער הָאב מֹורא ֿפַאר מַײן הַאר דעם מלך װָאס הָאט בַאשטי
טָאמער װעט ער זען אַײערע ּפנימער , שּפַײז און אַײער געטרַאנק

און איר װעט , עלטער אומעטיקער װי בַײ יִינגלעך ֿפון אַײער
הָאט דניאל געזָאגט צו דעם  11. ֿפַארשולדיקן מַײן קָאּפ ֿפַארן מלך

טרַאנקמַײסטער װָאס דער הױּפט ֿפון די הױֿפדינער הָאט געשטעלט 
, איך בעט דיך, ּפרּוװ 12: און ַעַזרָיהן, מיָשֵאלן, חַננָיהן, דניאלןאיבער 

, און זָאל מען אונדז געבן ֿפון גרינס צום עסן, דַײנע קנעכט צען טעג
און זָאל בַאװיזן װערן ֿפַאר דיר  13. און װַאסער צום טרינקען

אונדזער אױסזען און דָאס אױסזען ֿפון די יִינגלעך װָאס עסן דעם 
  . טו מיט דַײנע קנעכט, און ַאזױ װי דו װעסט זען;  שּפַײזמלכס

און ער הָאט זײ , הָאט ער צוגעהערט צו זײ אין דער דָאזיקער זַאך 14
הָאט זײער , און צום ָסוף ֿפון די צען טעג 15. געּפרּוװט צען טעג

, און זײ זַײנען געװען ֿפעטער אױֿפן לַײב, אױסזען אױסגעװיזן בעסער
ַאזױ  16. נגלעך װָאס הָאבן געגעסן דעם מלכס שּפַײזֿפון ַאלע יִי

און דעם װַײן , ֿפלעגט דער טרַאנקמַײסטער ַאװעקנעמען זײער שּפַײז
  . און ֿפלעגט זײ געבן גרינס, װָאס זײ זָאלן טרינקען

זײ הָאט גָאט געגעבן קענשַאֿפט און , און די דָאזיקע ֿפיר יִינגלעך 17
און דניאל הָאט ;  סֿפרים און חכמהֿפַארשטַאנדיקײט אין ַאלערלײ

און צום ָסוף ֿפון די  18. ֿפַארשטַאנען יעטװעדער זעונג און חלֹומות
הָאט זײ , טעג װָאס דער מלך הָאט זײ געהײסן דענצמָאל ברענגען
און דער  19. דער הױּפט ֿפון די הױֿפדינער געברַאכט ֿפַאר נֿבוַכדֶנַצרן

   שן זײ ַאלעמען איז ניטאון צװי; מלך הָאט מיט זײ גערעדט
  און ; און ַעַזרָיה, מיָשֵאל, חַננָיה, געֿפונען געװָארן ַאזַא װי דניאל
 און אין יעטװעדער זַאך ֿפון 20. זײ זַײנען געשטַאנען ֿפַארן מלך

 הָאט, ֿפַארשטַאנדיקער חכמה װָאס דער מלך הָאט בַײ זײ געֿפרעגט



  אלדני

ב

רטומים און ער זײ געֿפונען צען מָאל העכער װי ַאלע ַח
  . צױבערשּפרעכער װָאס אין זַײן גַאנצן קיניגרַײך

  . און דניאל איז געבליבן ביז דעם ערשטן יָאר ֿפון מלך ּכֹוֶרש 21

  

 און אין צװײטן יָאר ֿפון נֿבוַכדֶנַצרס מלוכה הָאבן זיך 1
און זַײן געמיט איז געװען , נֿבוַכדֶנַצרן געחלומט חלֹומות

 הָאט דער 2. ָאף איז אים צעברָאכן געװָארןאון זַײן של, צערודערט
און די , און די צױבערשּפרעכער, מלך געהײסן רוֿפן די ַחרטומים

; ּכדי זײ זָאלן זָאגן דעם מלך זַײנע חלֹומות, און די ַּכׂשדים, מכשֿפים
 הָאט 3. און הָאבן זיך געשטעלט ֿפַארן מלך, און זײ זַײנען געקומען

  און , מיר הָאט זיך געחלומט ַא חלום: דער מלך צו זײ געזָאגט
 הָאבן די ַּכׂשדים 4. צו װיסן דעם חלום, מַײן געמיט איז צערודערט

! אײביק לעבן זָאל דער מלך: גערעדט צו דעם מלך אין ַארַאמיש
און מיר װעלן זָאגן דעם , דערצײל דעם חלום צו דַײנע קנעכט

ט געזָאגט צו די  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן דער מלך און הָא5. ּפיתרון
אױב איר מַאכט מיך ניט װיסן : די זַאך איז בַײ מיר ֿפעסט: ַּכׂשדים

, אין שטיקער צעהַאקט װערן װעט איר, דעם חלום און זַײן ּפיתרון
 אױב 6. און אַײערע הַײזער װעלן געמַאכט װערן ֿפַאר מיסטהױֿפנס

קריגן ֿפון װעט איר , ָאבער איר װעט זָאגן דעם חלום און זַײן ּפיתרון
נָאר זָאגט מיר דעם ; גרױס ּכֿבודבַאלױנונגען און מיר מּתנות און 

און ,  הָאבן זײ געענטֿפערט ַא צװײט מָאל7. חלום און זַײן ּפיתרון
מיר  און ,זָאל דער מלך דערצײלן דעם חלום צו זַײנע קנעכט: געזָאגט

ון הָאט  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן דער מלך א8. װעלן זָאגן דעם ּפיתרון
װַײל איר , געװיס ֿפַארשטײ איך ַאז איר װילט געװינען צַײט: געזָאגט

 ַאז אױב איר מַאכט מיך ניט 9, זעט ַאז די זַאך איז בַײ מיר ֿפעסט
װָארום איר הָאט ; איז בלױז אײן משּפט ֿפַאר אַײך, װיסן דעם חלום

ט װעט זיך ביז די צַײ, ָאּפגעמַאכט צו זָאגן ֿפַאר מיר ליגן און בַאטרוג
און איך װעל װיסן ַאז איר קענט , דרום זָאגט מיר דעם חלום. ענדערן

 הָאבן די ַּכׂשדים געענטֿפערט ֿפַארן מלך 10. מיר בַאשײדן זַײן ּפיתרון
ניטָא ַא מענטש אױף דער ערד װָאס קען זָאגן די זַאך : און געזָאגט

ָאט ניט װָארום קײן גרױסער און מַאכטיקער מלך ה; ֿפון דעם מלך
ָאדער , ָאדער צױבערשּפרעכער, רטוםַחֿפַארלַאנגט ַאזַא זַאך ֿפון קײן 

און קײן , און די זַאך װָאס דער מלך ֿפַארלַאנגט איז שװער 11. ַּכׂשדי



  אלדני

ַאחוץ די , ַאנדערער װָאס קען דָאס זָאגן ֿפַאר דעם מלך איז ניטָא
  . ן ֿפלײשגעטער װָאס זײער װױנונג איז ניט מיט בַאשעֿפענישן ֿפו

און ער הָאט שטַארק , איבער דעם איז דער מלך אין ּכעס געװָארן 12
  . און הָאט בַאֿפױלן אומצוברענגען ַאלע חכמים ֿפון בֿבל, געצערנט

און די חכמים הָאבן געזָאלט געטײט , און דער בַאֿפעל איז ַארױס 13
  . ןאון מע הָאט געזוכט דניאלן און זַײנע חֿברים זײ צו טײט, װערן

דענצמָאל הָאט דניאל געענטֿפערט מיט קלוגשַאֿפט און ׂשכל  14
װָאס איז , ַאריֹוך דעם אױבערלַײבװעכטער ֿפון דעם מלך

ער הָאט זיך ָאּפגערוֿפן  15. ַארױסגעגַאנגען טײטן די חכמים ֿפון בֿבל
   װָאסֿפַאר: און הָאט געזָאגט צו ַאריֹוך דעם הױּפטמַאן ֿפון דעם מלך

דענצמָאל הָאט ? ַאֿפעל ַאזױ שטרענג ֿפון ֿפַאר דעם מלךאיז דער ב
איז דניאל ַארױֿפגעגַאנגען  16. ַאריֹוך געמַאכט װיסן דניאלן די זַאך

ּכדי צו זָאגן , ַאז ער זָאל אים געבן צַײט, און הָאט געבעטן בַײם מלך
  . דעם מלך דעם ּפיתרון

און הָאט , זען אין זַײן הױגדענצמָאל איז דניאל ַאװעקגעגַאנ 17
 .און ַעַזרָיהן, מיָשֵאלן, חַננָיהן, געמַאכט װיסן די זַאך צו זַײנע חֿברים

דָאזיקן  ּכדי זײ זָאלן בעטן ַרחמים בַײ גָאט אין הימל װעגן דעם 18
ַאז דניאל און זַײנע חֿברים זָאלן ניט אומגעברַאכט װערן מיט די , ָסוד

ז דער ָסוד ַאנטּפלעקט דענצמָאל אי 19. איבעריקע חכמים ֿפון בֿבל
הָאט דענצמָאל דניאל . געװָארן דניאלן אין ַא זעונג ֿפון דער נַאכט

דניאל הָאט זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט  20. געלױבט גָאט אין הימל
  : געזָאגט

  געלױבט זָאל זַײן דער נָאמען ֿפון גָאט 
  ; ֿפון אײביקײט ביז אײביקײט

  , נעװָארום חכמה און גֿבורה זַײנען זַײ
  ; און ער בַײט די צַײטן און די ּתקוֿפות 21

  ; און שטעלט אױף מלכים, ער שַאֿפט ָאּפ מלכים
  , ער גיט חכמה צו די חכמים

  . און קענשַאֿפט צו די װָאס קענען ֿפַארשטַאנדיקײט
  , ער ַאנטּפלעקט די טיֿפעניש און די ֿפַארבָארגעניש 22

  ער װײס װָאס אין דער ֿפינצטערניש 
  . די ליכטיקײט רוט בַײ איםאון 



  אלדני

  , גָאט ֿפון מַײנע עלטערן, דיך 23
  , טו איך דַאנקען און לױבן

  , װָאס דו הָאסט מיר געגעבן חכמה און גֿבורה
און הָאסט מיך ַאצונד געמַאכט װיסן װָאס מיר הָאבן געבעטן ֿפון 

  ; דיר
  . װָאס די זַאך ֿפון מלך הָאסטו אונדז געמַאכט װיסן

װעמען דער , ן דעם איז דניאל ַארױֿפגעגַאנגען צו ַאריֹוכןֿפון װעג 24
ער איז ; מלך הָאט געשטעלט אומצוברענגען די חכמים ֿפון בֿבל

זָאלסט ניט אומברענגען די : געקומען און הָאט צו אים ַאזױ געזָאגט
און איך װעל זָאגן , ֿפיר מיך ַארױף ֿפַאר דעם מלך; חכמים ֿפון בֿבל

  . רוןדעם מלך דעם ּפית

, דענצמָאל הָאט ַאריֹוך ַארױֿפגעֿפירט דניאלן אױף גיך ֿפַארן מלך 25
-איך הָאב געֿפונען ַא מַאן ֿפון די גלות: און הָאט צו אים ַאזױ געזָאגט

  . װָאס װעט דעם מלך מַאכן װיסן דעם ּפיתרון, קינדער ֿפון יהודה
מען איז הָאט דער מלך זיך ָאּפגערוֿפן צו דניאלן װָאס זַײן נָא 26

קענסטו מיך מַאכן װיסן דעם חלום װָאס איך : געװען בלטשַאַצר
הָאט געענטֿפערט דניאל ֿפַאר דעם  27? און זַײן ּפיתרון, הָאב געזען

דעם ָסוד װָאס דער מלך ֿפַארלַאנגט קענען : און הָאט געזָאגט, מלך
דעם מלך ניט , שטערנזעער, ַחרטומים, צױבערשּפרעכער, קײן חכמים

און , ָאבער ֿפַארַאן ַא גָאט אין הימל װָאס ַאנטּפלעקט סֹודות 28. גןזָא
ער הָאט געלָאזט װיסן דעם מלך נֿבוַכדֶנַצר װָאס װעט געשען אין 

און די זעונגען ֿפון דַײן קָאּפ אױף דַײן , דַײן חלום. ָסוף ֿפון די טעג
 זַײנען ַארױֿפגעקומען, מלך, דיר 29: װָאס-זַײנען ָאט, גערעגעל

און דער , עםך דװָאס װעט געשען נָא, רעיֹונות אױף דַײן געלעגער
. װָאס ַאנטּפלעקט סֹודות הָאט דיך געלָאזט װיסן װָאס װעט געשען

ניט װַײל אין מיר איז דָא מער חכמה ֿפון ַאלע , און איך 30
נַײערט , איז מיר דער דָאזיקער ָסוד ַאנטּפלעקט געװָארן, לעבעדיקע

און זָאלסט , ם ּפיתרון מַאכן װיסן דעם מלךּכדי מע זָאל דע
  . ֿפַארשטײן די רעיֹונות ֿפון דַײן הַארצן

ערשט עס שטײט ַא געװַאלטיקע , הָאסט געזען, מלך, דו 31
און איר גלַאנץ , די דָאזיקע געשטַאלט איז געװען גרױס. געשטַאלט

ליק און איר ָאנב, זי איז געשטַאנען ֿפַאר דיר; איז געװען אױסנַאמיק
איר קָאּפ איז געװען , די דָאזיקע געשטַאלט 32. איז געװען מֹוראדיק
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איר בױך , איר ברוסט און אירע ָארעמס ֿפון זילבער, ֿפון טַײערן גָאלד
, אירע ֿפיס, אירע שענקלען ֿפון אַײזן 33, און אירע לענדן ֿפון קוּפער

סטו געקוקט הָא 34. טײל ֿפון זײ ֿפון אַײזן און טײל ֿפון זײ ֿפון לײם
און הָאט , ביז ַא שטײן הָאט זיך ָאּפגעריסן ָאן עמיצנס הַאנט
און הָאט , געשלָאגן די געשטַאלט אױף אירע ֿפיס ֿפון אַײזן און לײם

דענצמָאל זַײנען צעשטױסן געװָארן אין אײנעם  35. זײ צעשטױסן
 און, און דָאס גָאלד, דָאס זילבער, דָאס קוּפער, די לײם, דָאס אַײזן

און דער װינט , ערןַײזײ זַײנען געװָארן ַאזױ װי שּפרײ ֿפון זומערש
און קײן צײכן איז ֿפון זײ ניט געֿפונען , הָאט זײ ַאװעקגעטרָאגן

און דער שטײן װָאס הָאט געשלָאגן די געשטַאלט איז . געװָארן
  . און הָאט ָאנגעֿפילט די גַאנצע ערד, ער בַארגױסגעװָארן ַא גר

און מיר װעלן זָאגן ֿפַאר דעם מלך זַײן ; ער חלוםדָאס איז ד 36
  . ּפיתרון

װָאס דער גָאט ֿפון די הימלען הָאט , דער מלך ֿפון מלכים, מלך, דו 37
און װּו  38, און ּכֿבוד, און שטַארקײט, רַײכטום, דיר געגעבן מלוכה

ָאדער ֿפױגלען ֿפון , חיות ֿפון ֿפעלד, נָאר עס װױנון מענטשנקינדער
און דיך געמַאכט געװעלטיקן ,  הָאט ער געגעבן אין דַײן הַאנט,הימל

און נָאך דיר  39.  דו ביסט דער קָאּפ ֿפון גָאלד–איבער זײ ַאלעמען 
און נָאך ַאן , נידעריקער ֿפון דיר, װעט אױֿפשטײן ַאן ַאנדער מלוכה

װָאס װעט געװעלטיקן איבער , ֿפון קוּפער, ַאנדערע ַא דריטע מלוכה
און ַא ֿפירטע מלוכה װעט זַײן שטַארק ַאזױ װי  40. נצער ערדדער גַא
און ַאזױ װי , װָארום אַײזן צעשטױסט און צעהַאקט ַאלצדינג; אַײזן

ַאזױ װעט זי ַאלע די דָאזיקע צעשטױסן און , אַײזן װָאס צעברעכט
טײל , און װָאס דו הָאסט געזען די ֿפיס און די ֿפינגער 41. צעברעכן

עס װעט זַײן ַא : רלײם און טײל ֿפון זײ אַײזן בַאטײטֿפון זײ טעּפע
און ֿפון דער ֿפעסטיקײט ֿפון אַײזן װעט זַײן אין , געטײלטע מלוכה

  . ַאזױ װי דו הָאסט געזען אַײזן צונױֿפגעמישט מיט ערדלײם, איר
טײל ֿפון זײ אַײזן און טײל ֿפון זײ לײם , און די ֿפינגער ֿפון די ֿפיס 42

און ַא טײל ֿפון , ל ֿפון דער מלוכה װעט זַײן שטַארקַא טײ: בַאטײטן
און װָאס דו הָאסט געזען אַײזן  43. איר װעט זַײן צעברָאכן

זײ װעלן זיך צונױֿפמישן דורך : ]בַאטײט[צונױֿפגעמישט מיט ערדלײם 
ָאבער זײ װעלן זיך ניט בַאהעֿפטן אײנס ָאן , דעם זָאמען ֿפון מענטשן

און אין  44. זן מישט זיך ניט אױס מיט לײםָאט ַאזױ װי אַײ, ַאנדערן
די טעג ֿפון די דָאזיקע מלכים װעט דער גָאט ֿפון די הימלען 

און די , אױֿפשטעלן ַא מלוכה װָאס װעט אײביק ניט צעשטערט װערן



  אלדני

ג

  זי װעט ; מלוכה װעט ניט איבערגעלָאזן װערן צו קײן ַאנדער ֿפָאלק
און זי װעט , קע מלוכותצעשטױסן און ֿפַארטיליקן ַאלע די דָאזי

װעגן װָאס דו הָאסט געזען װי ֿפון בַארג  45. בַאשטײן אױף אײביק
און הָאט צעשטױסן , הָאט זיך ָאּפגעריסן ַא שטײן ָאן עמיצנס הענט

 דָאס –און דָאס גָאלד , דָאס זילבער, די לײם, דָאס קוּפער, דָאס אַײזן
דעם װעט ך ָאס נָאהָאט דער גרױסער גָאט געלָאזט װיסן דעם מלך װ

  . און אמת איז זַײן ּפיתרון, און געװיס איז דער חלום; געשען

און ער , דענצמָאל איז דער מלך נֿבוַכדֶנַצר געֿפַאלן אױף זַײן ּפנים 46
און ער הָאט בַאֿפױלן צו ברענגען ַאן ; הָאט זיך געבוקט צו דניאלן

ר מלך הָאט דע 47. ָאּפֿפערגעשַאנק און שמעקעדיקע ריחות צו אים
אמת ַאז אַײער גָאט איז : און הָאט געזָאגט, זיך ָאּפגערוֿפן צו דניאלן

און דער ַאנטּפלעקער , און דער הַאר ֿפון מלכים, דער גָאט ֿפון געטער
  . דָאזיקן ָסוד ַאז דו הָאסט געקענט ַאנטּפלעקן דעם, ֿפון סֹודות

ן הָאט אים או, דענצמָאל הָאט דער מלך גרױס געמַאכט דניאלן 48
און אים געמַאכט ֿפַאר געװעלטיקער , געגעבן ֿפיל גרױסע מּתנות

און ֿפַאר דעם הױּפטֿפָארשטײער , איבער דער גַאנצער מדינה ֿפון בֿבל
, און דניאל הָאט געבעטן בַײם מלך 49. איבער ַאלע חכמים ֿפון בֿבל

אױף דער , נגֹון-און ַעֿבד, ֵמיַשכן, און ער הָאט אױֿפגעזעצט ַשדַרכן
און דניאל איז געװען אין טױער ֿפון ; ֿפירונג ֿפון דער מדינה ֿפון בֿבל

  . מלך

  

װָאס ,  דער מלך נֿבוַכדֶנַצר הָאט געמַאכט ַא געשטַאלט ֿפון גָאלד1
ער ; איר ברײט זעקס אַײלן, איר הײך איז געװען זעכציק אַײלן
  . ֿבלבון אין דער מדינה ֿפ, הָאט זי אױֿפגעשטעלט אין טָאל דורָא

די , און דער מלך נֿבוַכדֶנַצר הָאט געשיקט אַײנזַאמלען די סַאטרַאּפן 2
די , די שַאצמַײנסטער, די ריכטער, און די ֿפירשטן, הערשער

צו , און ַאלע געװעלטיקער ֿפון דער מדינה, די אױֿפזעער, רַאטגעבער
װָאס דער מלך , קומען צו דער בַאנַײאונג ֿפון דער געשטַאלט

דענצמָאל הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט  3. וַכדֶנַצר הָאט אױֿפגעשטעלטנֿב
די , די ריכטער, און די ֿפירשטן, הערשער די, די סַאטרַאּפן
און ַאלע געװעלטיקער , די אױֿפזעער, די רַאטגעבער, שַאצמַײנסטער
װָאס דער , צו דער בַאנַײאונג ֿפון דער געשטַאלט, ֿפון דער מדינה
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און זײ הָאבן זיך געשטעלט ; טלר הָאט אױֿפגעשטעמלך נֿבוַכדֶנַצ
און ַא  4. װָאס נֿבוַכדֶנַצר הָאט אױֿפגעשטעלט, טלַאקעגן דער געשטַא

איר , אַײך בַאֿפעלט מען: שרַײער הָאט אױסגערוֿפן אין דער הײך
בעת איר װעט הערן דעם ָקול ֿפון  5; אומות און לשֹונות, ֿפעלקער

און ַאלערלײ , ֿפַײֿפזַאק, הַארף, ֿפירסטרונע, רגיטַא, ֿפלַײט, דעם הָארן
זָאלט איר ַאנידערֿפַאלן און זיך בוקן צו דער גילדערנער , ֶזֶמר-ּכֵלי

און װער  6. װָאס דער מלך נֿבוַכדֶנַצר הָאט אױֿפגעשטעלט, געשטַאלט
װעט אין דער אײגענער שעה , ַאנידערֿפַאלן און זיך בוקן עס װעט ניט

  . װערן אין ַאן אױװן מיט ברענעדיקן ֿפַײערַארַײנגעװָארֿפן 

װי ַאלע ֿפעלקער הָאבן דערהערט דעם , אין יענער צַײט, דעריבער 7
און ַאלערלײ , הַארף, ֿפירסטרונע, גיטַאר, ֿפלַײט, ָקול ֿפון דעם הָארן

, און לשֹונות, אומות, ַאזױ זַײנען ַאלע ֿפעלקער, ֶזֶמר-ּכֵלי
, יך געבוקט צו דער גילדערנער געשטַאלטַאנידערגעֿפַאלן און הָאבן ז

  . װָאס דער מלך נֿבוַכדֶנַצר הָאט אױֿפגעשטעלט

און הָאבן , ַּכׂשדים, דעריבער הָאבן אין יענער צַײט גענענט מענער 8
זײ הָאבן זיך ָאּפגערוֿפן און געזָאגט צו דעם  9. געַמסרט אױף די יִידן

הָאסט , מלך, דו 10! אײביק לעבן זָאל דער מלך: מלך נֿבוַכדֶנַצר
ַאז יעטװעדער מענטש װָאס װעט הערן דעם ָקול , געגעבן ַא בַאֿפעל
און , ֿפַײֿפזַאק, הַארף, ֿפירסטרונע, גיטַאר, ֿפלַײט, ֿפון דעם הָארן
זָאל ַאנידערֿפַאלן און זיך בוקן צו דער גילדערנער , ֶזֶמר-ַאלערלײ ּכֵלי
זָאל , רֿפַאלן און זיך בוקןניט ַאנידע און װער עס װעט 11; געשטַאלט

זַײנען  12. ַארַײנגעװָארֿפן װערן אין ַאן אױװן מיט ברענעדיקן ֿפַײער
ֿפַארַאן יִידישע מענער װָאס דו הָאסט ַארױֿפגעזעצט אױף דער ֿפירונג 

די דָאזיקע ; נגֹו-און ַעֿבד, ֵמיַשך, ַשדַרך, ֿפון דער מדינה ֿפון בֿבל
און , צו דַײן גָאט דינען זײ ניט,  מלך,מענער לײגן ניט ַאכט אױף דיר

בוקן , ט אױֿפגעשטעלטסצו דער גילדערנער געשטַאלט װָאס דו הָא
  . זײ זיך ניט

דענצמָאל הָאט נֿבוַכדֶנַצר מיט ּכעס און גרימצָארן בַאֿפױלן צו  13
זַײנען די דָאזיקע מענער . נגֹון-און ַעֿבד, ֵמיַשכן, ברענגען ַשדַרכן

הָאט זיך ָאּפגערוֿפן  14. ט געװָארן ֿפַארן מלךדענצמָאל געברַאכ
  , ֵמיַשך, ַשדַרך, איז דָאס בּכיװן: נֿבוַכדֶנַצר און הָאט געזָאגט צו זײ

  און איר בוקט זיך , װָאס איר דינט ניט צו מַײן גָאט, נגֹו-און ַעֿבד
  ? װָאס איך הָאב אױֿפגעשטעלט, ניט צו דער גילדערנער געשטַאלט
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ַאז בעת איר װעט הערן דעם ָקול ֿפון ,  איר זַײט גרײטאױב, ַאצונד 15
און , און ֿפַײֿפזַאק, הַארף, ֿפירסטרונע, גיטַאר, ֿפלַײט, דעם הָארן

זָאלט איר ַאנידערֿפַאלן און זיך בוקן צו דער , ֶזֶמר-ַאלערלײ ּכֵלי
אױב ָאבער איר װעט זיך ניט , –װָאס איך הָאב געמַאכט , געשטַאלט

 אין דער אײגענער שעה ַארַײנגעװָארֿפן װערן אין ַאן װעט איר, בוקן
װָאס װעט אַײך , און װער איז דער גָאט; אױװן מיט ברענעדיקן ֿפַײער
און , ֵמיַשך, הָאבן געענטֿפערט ַשדַרך 16? מציל זַײן ֿפון מַײן הַאנט

אונדז ֿפעלט ניט , נֿבוַכדֶנַצר: און הָאבן געזָאגט צום מלך, נגֹו-ַעֿבד
אױב אונדזער גָאט צו  17. דָאזיקן בַאֿפעל דיר צו ענטֿפערן אױף דעם

װעט ער ֿפון דעם אױװן מיט , קען אונדז מציל זַײן, װעמען מיר דינען
און ַאֿפילו  18. מציל זַײן, מלך, און ֿפון דַײן הַאנט, נעדיקן ֿפַײערעבר

 און צו, ַאז צו דַײן גָאט װעלן מיר ניט דינען, מלך, זײ װיסן, ַאז ניט
װעלן מיר , דער גילדערנער געשטַאלט װָאס דו הָאסט אױֿפגעשטעלט

  . זיך ניט בוקן

און , דענצמָאל איז נֿבוַכדֶנצר ָאנגעֿפילט געװָארן מיט גרימצָארן 19
, ֵמיַשכן, דער ָאנבליק ֿפון זַײן ּפנים הָאט זיך געביטן ַאקעגן ַשדַרכן

ָאט בַאֿפױלן ָאנצוהײצן הָאט ער זיך ָאּפגערוֿפן און ה; נגֹון-און ַעֿבד
און  20. דעם אױװן זיבן מָאל ַאזױ ֿפיל װי מע דַארף אים ָאנהײצן

עטלעכע שטַארקע גיבֹורים װָאס אין זַײן חיל הָאט ער בַאֿפױלן צו 
און ַארַײנצּוװַארֿפן אין דעם , נגֹון-און ַעֿבד, ֵמיַשכן, בינדן ַשדַרכן

ַײנען די דָאזיקע מענער דענצמָאל ז 21. אױװן מיט ברענעדיקן ֿפַײער
און זײערע , זײערע העמדער, געבונדן געװָארן אין זײערע הױזן

און מע הָאט זײ , םשיאון זײערע ַאנדערע מלבו, מַאנטלען
, דעריבער 22. ַארַײנגעװָארֿפן אין דעם אױװן מיט ברענעדיקן ֿפַײער
און דער אױװן , װַײל דָאס װָארט ֿפון דעם מלך איז געװען שטרענג

הָאט די ֿפלַאם ֿפון דעם ֿפַײער , ז געװען שטַארק ָאנגעהײצטאי
און , ֵמיַשכן, געטײט יענע מענער װָאס הָאבן ַארױֿפגעברַאכט ַשדַרכן

, נגֹו-און ַעֿבד, ֵמיַשך, ַשדַרך, און די דָאזיקע דרַײ מענער 23. נגֹון-ַעֿבד
יקן זַײנען ַארַײנגעֿפַאלן געבונדענערהײט אין דעם אױװן מיט ברענעד

  . ֿפַײער

און ער איז , דענצמָאל הָאט דער מלך נֿבוַכדֶנַצר זיך דערשרָאקן 24
און ער הָאט זיך ָאּפגערוֿפן צו זַײנע , אױֿפגעשטַאנען אױף גיך

הָאבן מיר ניט דרַײ מענער : און הָאט געזָאגט, מיניסטָארן
הָאבן זײ געענטֿפערט און ? ַארַײנגעװָארן געבונדענערהײט אין ֿפַײער
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הָאט ער זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט  25. מלך, געװיס: געזָאגט צום מלך
און , ָאט זע איך ֿפיר מענער לױזע ַארומגײן אין מיטן ֿפַײער: געזָאגט

און דער ָאנבליק ֿפון דעם ֿפירטן ; קײן שעדיקונג איז אױף זײ ניטָא
  . איז געגליכן צו ַא זון ֿפון די געטער

ֶנַצר גענענט צו דער טיר ֿפון דעם אױװן מיט דענצמָאל הָאט נֿבוַכד 26
, ֵמיַשך, ַשדַרך: ער הָאט אױסגערוֿפן און געזָאגט; ברענעדיקן ֿפַײער

. און קומט ַאהער, גײט ַארױס, קנעכט ֿפון העכסטן גָאט, נגֹו-און ַעֿבד
ַארױסגעגַאנגען ֿפון , נגֹו-און ַעֿבד, ֵמיַשך, דענצמָאל זַײנען ַשדַרך

און די , און די ֿפירשטן, די הערשער, ן די סַאטרַאּפןאו 27. ֿפַײער
און הָאבן , הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט, מיניסטָארן ֿפון דעם מלך
װָאס דָאס ֿפַײער הָאט ניט געהַאט קײן , בַאקוקט די דָאזיקע מענער
און די הָאר ֿפון זײער קָאּפ איז ניט , שליטה אױף זײערע לַײבער

און ,  זײערע הױזן הָאבן זיך ניט ֿפַארענדערטאון, ָאנגעברענט געװָארן
הָאט אױסגערוֿפן  28. ֿפון ֿפַײער איז ניט ַאריבער אױף זײח קײן רי

, געלױבט איז דער גָאט ֿפון ַשדַרכן: נֿבוַכדֶנַצר און הָאט געזָאגט
און הָאט , װָאס ער הָאט געשיקט זַײן מלאך, נגֹון-און ַעֿבד, ֵמיַשכן

און , עכט װָאס הָאבן זיך ֿפַארלָאזט אױף איםמציל געװען זַײנע קנ
און ָאּפגעגעבן זײערע , הָאבן געטָאן ַאנדערש װי דעם מלכס װָארט

ּכדי זײ זָאלן ניט דינען און זיך ניט בוקן צו קײן גָאט ַאחוץ , לַײבער
ֿפון מיר װערט געגעבן ַא בַאֿפעל ַאז יעטװעדער  29. צו זײער גָאט

 װָאס װעט רעדן מיט אומּכֿבוד אױף דעם ,און לשון, אומה, ֿפָאלק
זָאל אין שטיקער צעריסן , נגֹון-און ַעֿבד, ֵמיַשכן, גָאט ֿפון ַשדַרכן

װָארום ; און זַײן הױז זָאל געמַאכט װערן ֿפַאר ַא מיסטהױֿפן, װערן
  . עס איז ניטָא קײן ַאנדער גָאט װָאס קען ַאזױ מציל זַײן

, נגֹון-און ַעֿבד, ֵמיַשכן,  ַשדַרכןדענצמָאל הָאט דער מלך דערהױבן 30
  . אין דער מדינה ֿפון בֿבל

װָאס , און לשֹונות, אומות, דער מלך נֿבוַכדֶנַצר צו ַאלע ֿפעלקער "31
 די 32! אַײער ֿפריד זָאל זיך מערן: װױנען אױף דער גַאנצער ערד

צײכנס און די װּונדער װָאס דער העכסטער גָאט הָאט מיט מיר 
  .  װױלגעֿפעלן ֿפַאר מיר צו לָאזן װיסןאיז, געטָאן

  ! װי גרױס, זַײנע צײכנס
  ! װי שטַארק, און זַײנע װּונדער
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ד

  , זַײן מלוכה איז ַאן אײביקע מלוכה
  . און זַײן געװעלטיקײט איז ֿפון ָדור צו ָדור

  

און בליענדיק ,  איך נֿבוַכדֶנַצר בין געװען רואיק אין מַײן הױז1
ָאב איך ַא חלום געזען און ער הָאט מיך ה 2. אין מַײן ּפַאלַאץ

און זעונגען ֿפון , און טרַאכטענישן אױף מַײן געלעגער, דערשרָאקן
דרום איז ֿפון מיר געגעבן געװָארן  3. מַײן קָאּפ הָאבן מיך צעגרױלט

ַאז זײ זָאלן , צו ברענגען ֿפַאר מיר ַאלע חכמים ֿפון בֿבל, ַא בַאֿפעל
דענצמָאל זַײנען  4. רון ֿפון דעם חלוםמיך מַאכן װיסן דעם ּפית

און די , די ַּכׂשדים, די צױבערשּפרעכער, געקומען די ַחרטומים
ָאבער זײ , און איך הָאב דערצײלט מַײן חלום ֿפַאר זײ, שטערנזעער

נָאר צום לעצטן איז  5. הָאבן מיך ניט געמַאכט װיסן זַײן ּפיתרון
ַאזױ , ַײן נָאמען איז בלטשַאַצרװָאס ז, ַארַײנגעקומען ֿפַאר מיר דניאל
און װָאס דער גַײסט ֿפון די הײליקע , װי דער נָאמען ֿפון מַײן גָאט

  : און איך הָאב דערצײלט מַײן חלום ֿפַאר אים; געטער איז אין אים
װָאס איך װײס ַאז דער , דו הױּפט ֿפון די ַחרטומים, בלטשַאַצר 6

און קײן ָסוד איז ֿפון דיר , גַײסט ֿפון די הײליקע געטער איז אין דיר
די זעונגען ֿפון מַײן חלום װָאס איך הָאב געזען און , ניט ֿפַארהױלן

  .זַײן ּפיתרון טו זָאגן

איך :  די זעונגען ֿפון מַײן קָאּפ אױף מַײן געלעגער]דָאס זַײנען[און  7
  , הָאב געזען

  , ערשט ַא בױם איז אין מיטן דער ערד
  . גרױסאון זַײן הײך איז געװען 

  , איז געװַאקסן דער בױם אונגעװָארן שטַארקער 8
  , ביז זַײן הײך הָאט דערגרײכט צום הימל

  . און זַײן ָאנזען איז געװען ביז צום עק ֿפון דער גַאנצער ערד
  , זַײנע בלעטער זַײנען געװען שײן 9

  , און זַײן ֿפרוכט ֿפיל
  ; און שּפַײז ֿפַאר ַאלעמען איז אױף אים געװען

  , ער אים הָאבן זיך געשָאטנט די חיות ֿפון ֿפעלדאונט
  , און אין זַײנע צװַײגן הָאבן געװױנט די ֿפױגלען ֿפון הימל

  . און ֿפון אים הָאבן זיך געשּפַײזט ַאלע לַײבער



  אלדני

, ען ֿפון מַײן קָאּפ אױף מַײן געלעגערזעונגהָאב איך געזען אין די  10
  . ּפגענידערט ֿפון הימלַארָא ערשט ַא מלאך און ַא הײליקער הָאט

  : און הָאט ַאזױ געזָאגט, הָאט ער אױסגערוֿפן אין דער הײך 11

  , הַאקט ָאּפ דעם בױם
  , און שנַײדט ָאּפ זַײנע צװַײגן
  , שָאקלט ַארָאּפ זַײנע בלעטער

  ; און צעשּפרײט זַײן ֿפרוכט
  , זָאלן די חיות ַאװעקװַאנדערן ֿפון אונטער אים

  .  זַײנע צװַײגןאון די ֿפױגלען ֿפון
  , נָאר דעם שטַאם ֿפון זַײנע װָארצלען לָאזט אין דער ערד 12

  , און אין ַא קײט ֿפון אַײזן און קוּפער
  ; צװישן די גרָאז ֿפון ֿפעלד

  , און ֿפון דעם טױ ֿפון הימל זָאל ער בַאנעצט װערן
  , און מיט די חיות זָאל זַײן זַײן טײל

  . טעכץ ֿפון דער ערד קרײצװישן
  , זַײן הַארץ זָאל מען ֿפַארבַײטן ֿפון ַא מענטשנס 13

  , און ַא הַארץ ֿפון ַא חיה זָאל אים געגעבן װערן
  . און זיבן צַײטן זָאלן ַאריבערגײן איבער אים

  , לױט דער גֵזרה ֿפון די װַאכערס איז דער שּפרוך 14
  , און ַא בַאֿפעל ֿפון די הײליקע איז די זַאך

  , ָאלן װיסןּכדי די לעבעדיקע ז
  , ַאז דער אױבערשטער געװעלטיקט איבער דער מלוכה ֿפון מענטשן

  , און צו װעמען ער װיל גיט ער זי
  . און דעם נידעריקסטן ֿפון מענטשן קען ער זעצן דערױף

, און דו, געזען, מלך נֿבוַכדֶנַצר, דָאזיקן חלום הָאב איך דעם 15
כמים ֿפון מַײן קיניגרַײך װַײל ַאלע ח, זָאג דעם ּפיתרון, בלטשַאַצר

װַײל , ָאבער דו קענסט יָא; קענען מיך ניט מַאכן װיסן דעם ּפיתרון
  . דער גַײסט ֿפון די הײליקע איז אין דיר

, װָאס זַײן נָאמען איז געװען בלטשַאַצר, דענצמָאל איז דניאל 16
און זַײנע רעיֹונות הָאבן אים , ֿפַארשטַארט געװָארן ַא װַײלע

:  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן דער מלך און הָאט געזָאגט.געשרָאקן
הָאט . זָאל דער חלום און דער ּפיתרון דיך ניט דערשרעקן, בלטשַאַצר

דַײן חלום אױף , מַײן הַאר: געענטֿפערט בלטשַאַצר און הָאט געזָאגט



  אלדני

דער בױם װָאס  17! יםאאון זַײן ּפיתרון אױף דַײנע ָׂשונ, דַײנע ֿפַײנט
און זַײן , װָאס איז געװַאקסן און געװָארן שטַארקער, ןדו הָאסט געזע

, און זַײן ָאנזען ביז דער גַאנצער ערד, הײך הָאט דערגרַײכט ביזן הימל
און , און זַײן ֿפרוכט ֿפיל, און זַײנע בלעטער זַײנען געװען שײן 18

װָאס אונטער אים הָאבן ; שּפַײז ֿפַאר ַאלעמען איז אױף אים געװען
און אין זַײנע צװַײגן הָאבן גערוט די , יות ֿפון ֿפעלדגעװױנט די ח

װָאס דו ביסט געװַאקסן , מלך, דָאס ביסט דו 19 –ֿפױגלען ֿפון הימל 
און װָאס דַײן גרױסקײט איז געװַאקסן און , און געװָארן שטַארקער

  . און דַײן געװעלטיקײט ביז עק ערד, הָאט דערגרײכט ביזן הימל
ָאט געזען װי ַא מלאך און ַא הײליקער הָאט און װָאס דער מלך ה 20

הַאקט ָאּפ דעם בױם : און הָאט געזָאגט, ַארָאּפגענידערט ֿפון הימל
נָאר דעם שטַאם ֿפון זַײנע װָארצלען לָאזט , און צעשטערט אים
צװישן די , און אין ַא קײט ֿפון אַײזן און קוּפער, איבער אין דער ערד

, דעם טױ ֿפון הימל זָאל ער בַאנעצט װערןאון ֿפון ; גרָאז ֿפון ֿפעלד
ביז זיבן צַײטן װעלן , און מיט די חיות ֿפון ֿפעלד זָאל זַײן זַײן טײל

און עס איז , איז דער ּפיתרון, מלך, דָאס 21 –ַאריבערגײן איבער אים 
געקומען אױף מַײן הַאר דעם  די גֵזרה ֿפון דעם אױבערשטן װָאס איז

און מיט די חיות ֿפון , רטרַײבן ֿפון מענטשןמע װעט דיך ֿפַא 22; מלך
און גרָאז װי ָאקסן װעט מען דיך מַאכן , ֿפעלד װעט זַײן דַײן װױנונג

און זיבן , און מיט דעם טױ ֿפון הימל װעט מען דיך בַאנעצן, עסן
ביז דו װעסט װיסן ַאז דער ; צַײטן װעלן ַאריבערגײן איבער דיר

און צו , לוכה ֿפון מענטשןאױבערשטער געװעלטיקט איבער דער מ
צו לָאזן , און װָאס מע הָאט ָאנגעזָאגט 23. װעמען ער װיל גיט ער זי

דַײן מלוכה װעט : ]בַאטײט[דעם שטַאם ֿפון די װָארצלען ֿפון בױם 
דעם װי דו װעסט דערקענען ַאז די הימלען זַײנען די ך דיר בלַײבן נָא

צה װױלגעֿפעלן ֿפַאר זָאל מַײן ע, מלך, דרום 24. װָאס געװעלטיקן
און דַײנע ֿפַארברעכן דורך , קהאון טו ָאּפ דַײנע זינד דורך צד, דיר

אױב עס קען נָאך זַײן ַא ; דערבַארימונג אױף די ָארימע
   ".ֿפַארלענגערונג ֿפַאר דַײן ַשלװה

צום ָסוף ֿפון  26. דָאס ַאלץ איז געקומען אױֿפן מלך נֿבוַכדֶנַצר 25
 אומגעגַאנגען אױף דעם קיניגלעכן ּפַאלַאץ צװעלף חדשים איז ער

איז דָאס : הָאט אױסגערוֿפן דער מלך און הָאט געזָאגט 27. ֿפון בֿבל
װָאס איך הָאב געבױט ֿפַאר ַא קיניגלעכן , ניט די גרױסע בֿבל

און ֿפַאר דעם ּכֿבוד ֿפון מַײן , װױנָארט מיט מַײן גרױס רַײכטום
איז ,  נָאך געװען אין מלכס מױלדָאס װָארט איז 28? ּפרַאכטיקײט



  אלדני

די מלוכה : מלך נֿבוַכדֶנַצר, דיר זָאגט מען ָאן: ַארָאּפ ַא ָקול ֿפון הימל
און ֿפון מענטשן װעט מען דיך  29. הָאט זיך ָאּפגעטָאן ֿפון דיר

גרָאז , נונגױאון מיט די חיות ֿפון ֿפעלד װעט זַײן דַײן װ, ֿפַארטרַײבן
און זיבן צַײטן װעלן ַאריבערגײן , כן עסןװי ָאקסן װעט מען דיך מַא

ביז דו װעסט װיסן ַאז דער אױבערשטער געװעלטיקט ; איבער דיר
  . און צו װעמען ער װיל גיט ער זי, איבער דער מלוכה ֿפון מענטשן

אין דער אײגענער שעה איז דערֿפילט געװָארן דָאס װָארט אױף  30
און גרָאז װי , רטריבן געװָארןאון ער איז ֿפון מענטשן ֿפַא, נֿבוַכדֶנַצרן

און ֿפון דעם טױ ֿפון הימל איז בַאנעצט , ָאקסן הָאט ער געגעסן
ביז זַײנע הָאר זַײנען אױסגעװַאקסן ַאזױ װי בַײ , געװָארן זַײן לַײב

  . און זַײנע נעגל ַאזױ װי בַײ ֿפױגלען, ָאדלערס

ױֿפגעהױבן א, נֿבוַכדֶנַצר, הָאב איך, און צום ָסוף ֿפון די טעג” 31
, און מַײן ׂשכל הָאט זיך אומגעקערט צו מיר, מַײנע אױגן צום הימל

און געלױבט און , און איך הָאב געבענטשט דעם אױבערשטן
  ,געַאכּפערט דעם װָאס לעבט אײביק

  ,װָאס זַײן געװעלטיקײט איז ַאן אײביקע געװעלטיקײט
  . דֹורות-און זַײן מלוכה איז אױף דֹור

  ; ױנער ֿפון דער ערד זַײנען װי גָארנישט גערעכנטאון ַאלע בַאװ 32
  , און לױט זַײן רצון טוט ער מיט דעם חיל ֿפון הימל

  , און מיט די בַאװױנער ֿפון דער ערד
  , און ניטָא װער זָאל װערן זַײן הַאנט

  ? װָאס טוסטו: און אים זָאגן
  
 ,אין דער אײגענער שעה הָאט מַײן ׂשכל זיך אומגעקערט צו מיר 33

הָאט מַײן ּפרַאכט און מַײן גלַאנץ , און צו דעם ּכֿבוד ֿפון מַײן מלוכה
און מַײנע מיניסטָארן און מַײנע גרױסע ; זיך אומגעקערט צו מיר
און איך בין בַאֿפעסטיקט געװָארן אין מַײן ; לַײט הָאבן מיך געזוכט

  . און נָאך ַא גרעסערע מַאכט איז מיר צוגעלײגט געװָארן, מלוכה
לױבן און דערהײבן און ַאכּפערן דעם , נֿבוַכדֶנַצר, ַאצונד טו איך 34

  און , װָאס ַאלע זַײנע טּוונגען זַײנען אמת, קיניג ֿפון די הימלען
און די װָאס גײען מיט גאװה קען ער , זַײנע װעגן גערעכטיקײט

  .“דערנידערן
  
  



  אלדני

 דער מלך בלשַאַצר הָאט געמַאכט ַא גרױסן מָאלצַײט ֿפַאר 1ה
און הָאט געטרונקען װַײן מיט די , ױזנט ֿפון זַײנע גרױסע לַײטט
בַאֿפױלן צו , ַאז ער הָאט ֿפַארזוכט דעם װַײן,  הָאט בלשַאַצר2. טױזנט

װָאס זַײן ֿפָאטער , ברענגען די גילדערנע און זילבערנע ּכלים
; נֿבוַכדֶנַצר הָאט ַארױסגענומען ֿפון דעם טעמּפל װָאס אין ירוָשַלִים

און זַײנע , זַײנע װַײבער, און זַײנע גרױסע לַײט, י דער מלךּכד
 דענצמָאל הָאט מען געברַאכט 3. זָאלן טרינקען אין זײ, קעּפסװַײבער

װָאס מע הָאט ַארױסגענומען ֿפון דעם טעמּפל , די גילדערנע ּכלים
און זַײנע גרױסע , און דער מלך, ֿפון גָאטס הױז װָאס אין ירוָשַלִים

. הָאבן געטרונקען אין זײ, און זַײנע קעּפסװַײבער, נע װַײבערזַײ, לַײט
און געלױבט די געטער ֿפון גָאלד און ,  זײ הָאבן געטרונקען װַײן4

 אין דער אײגענער 5. און שטײן, הָאלץ, אַײזן, ֿפון קוּפער, זילבער
און הָאבן געשריבן , שעה זַײנען ַארױס ֿפינגער ֿפון ַא מענטשנס הַאנט

אױֿפן קַאלך ֿפון דער װַאנט ֿפון דעם מלכס , דעם לַײכטערַאקעגן 
. און דער מלך הָאט געזען די הַאנטֿפלעך װָאס הָאט געשריבן; ּפַאלַאץ

ֹונות עיאון זַײנע ר,  דענצמָאל הָאט זיך געביטן דעם מלכס ֿפַארב6
און די געלענקען ֿפון זַײנע לענדן זַײנען לױז , הָאבן אים געשרָאקן

 הָאט 7. און זַײנע קני הָאבן זיך געקלַאּפט אײנס ָאן ַאנדערן, געװָארן
מע זָאל ַארַײנברענגען די , דער מלך אױסגערוֿפן אין דער הײך

דער מלך הָאט זיך . און די שטערנזעער, די ַּכׂשדים, צױבערשּפרעכער
װער נָאר עס : ָאּפגערוֿפן און הָאט געזָאגט צו די חכמים ֿפון בֿבל

און װעט דעם ּפיתרון , דָאזיקע געשריֿפטס ען דָאסװעט איבערלײענ
מיט ַא , דט װערןײװעט אין ּפורּפל ָאנגעקל, דערֿפון מיר בַאשײדן

און װי ַא דריטער אין דער מלוכה , גילדערנער קײט אױף זַײן הַאלדז
  . געװעלטיקן

ָאבער זײ ,  דענצמָאל זַײנען ַארַײנגעקומען ַאלע חכמים ֿפון מלך8
און דעם ּפיתרון , קענט איבערלײענען דָאס געשריֿפטסהָאבן ניט גע

 הָאט דענצמָאל דער מלך בלשַאַצר זיך 9. לָאזן װיסן דעם מלך
און , און זַײן ֿפַארב הָאט זיך אױף אים געביטן, שטַארק דערשרָאקן

 איז ֿפון װעגן די 10. זַײנע גרױסע לַײט זַײנען געװָארן צעטומלט
נע גרױסע לַײט ַארַײנגעקומען די מלּכה װערטער ֿפון דעם מלך און זַײ

הָאט זיך ָאּפגערוֿפן די מלּכה און הָאט ; אין הױז ֿפון מָאלצַײט
זָאלן דַײנע רעיֹונות דיך ניט ! אײביק לעבן זָאל דער מלך: געזָאגט
   ֿפַארַאן ַא מַאן 11. און דַײן ֿפַארב זָאל זיך ניט בַײטן, שרעקן



  אלדני

גַײסט ֿפון די הײליקער געטער איז אין װָאס דער , אין דַײן קיניגרַײך
און אין די טעג ֿפון דַײן ֿפָאטער איז געֿפונען געװָארן אין אים , אים

און חכמה ַאזױ װי די חכמה ֿפון די , און ֿפַארשטַאנדיקײט, ליכטיקײט
און דער מלך נֿבוַכדֶנַצר דַײן ֿפָאטער הָאט אים ֿפַאר דעם ; געטער

און די , די ַּכׂשדים, י צױבערשּפרעכערד, הױּפט ֿפון די ַחרטומים
 װַײל ַאן 12.  דַײן ֿפָאטער דער מלך–שטערנזעער אױֿפגעשטעלט 

ּפֹותר זַײן , און ֿפַארשטַאנדיקײט, און קענשַאֿפט, אױסנַאמיקער גַײסט
, און ָאּפבינדונג ֿפון קנוּפן, און בַאשײדונג ֿפון רעטענישן, חלֹומות

װָאס דער מלך הָאט , אין דניאלן,  איםזַײנען געֿפונען געװָארן אין
און , זָאל דניאל גערוֿפן װערן, ַאצונד. געמַאכט זַײן נָאמען בלטשַאַצר
  . ער װעט בַאשײדן דעם ּפיתרון

הָאט .  דענצמָאל איז דניאל ַארַײנגעברַאכט געװָארן ֿפַאר דעם מלך13
דָאס דער ביסטו : זיך ָאּפגערוֿפן דער מלך און הָאט געזָאגט צו דניאלן

װָאס מַײן ֿפָאטער דער , קינדער ֿפון יהודה-דניאל װָאס ֿפון די גלות
 װָארום איך הָאב געהערט אױף 14? מלך הָאט געברַאכט ֿפון יהודה

און , און ליכטיקײט, ַאז דער גַײסט ֿפון די געטער איז אין דיר, דיר
  . געֿפינען זיך אין דיר, און אױסנַאמיקע חכמה, ֿפַארשטַאנדיקײט

די ,  און ַאצונד זַײנען ַארַײנגעברַאכט געװָארן ֿפַאר מיר די חכמים15
דָאזיקע  ַאז זײ זָאלן איבערלײענען דָאס, צױבערשּפרעכער

ָאבער זײ , און מיך מַאכן װיסן דעם ּפיתרון דערֿפון, געשריֿפטס
 און איך הָאב 16. קענען דעם ּפיתרון ֿפון דער זַאך ניט בַאשײדן

און ָאּפבינדן , ַאז דו קענסט ּפֹותר זַײן ּפיתרֹונים, ירגעהערט אױף ד
און , אױב דו קענסט איבערלײענען דָאס געשריֿפטס, ַאצונד; קנוּפן

דט ײװעסטו אין ּפורּפל ָאנגעקל, מיך מַאכן װיסן דעם ּפיתרון דערֿפון
און װי ַא דריטער , מיט ַא גילדערנער קײט אױף דַײן הַאלדז, װערן

  . געװעלטיקןאין דער מלוכה 

 דענצמָאל הָאט געענטֿפערט דניאל און הָאט געזָאגט ֿפַאר דעם 17
און דַײנע בַאלױנונגען גיב ַאן , דַײנע מּתנות זָאלן בלַײבן בַײ דיר: מלך

, ָאבער דָאס געשריֿפטס װעל איך דעם מלך איבערלײענען; ַאנדערן
ער  ד–מלך ,  דו18. און דעם ּפיתרון װעל איך אים מַאכן װיסן

און , העכסטער גָאט הָאט געגעבן דַײן ֿפָאטער נֿבוַכדֶנַצרן מלוכה
 און ֿפון װעגן דער גרױסקײט 19. און ּפרַאכט, און ּכֿבוד, גרױסקײט

, און לשֹונות, אומות, הָאבן ַאלע ֿפעלקער, װָאס ער הָאט אים געגעבן
װעמען ער הָאט געװָאלט ; געציטערט און מֹורא געהַאט ֿפַאר אים



  אלדני

און װעמען ער הָאט געװָאלט הָאט ער געלָאזט , ט ער געטײטהָא
און װעמען , און װעמען ער הָאט געװָאלט הָאט ער דערהױבן, לעבן

 ָאבער ַאז זַײן הַארץ הָאט 20. ער הָאט געװָאלט הָאט ער דערנידערט
, און זַײן גַײסט איז געװָארן ַּתקיף ביז צום מוטװיליקן, זיך דערהױבן
און , געזעצט געװָארן ֿפון דעם טרָאן ֿפון זַײן מלוכהאיז ער ַארָאּפ

 און ֿפון מענטשנקינדער 21. דעם ּכֿבוד הָאט מען ָאּפגעטָאן ֿפון אים
און זַײן הַארץ הָאט מען געמַאכט גלַײך , איז ער ֿפַארטריבן געװָארן

  גרָאז ַאזױ ; און מיט װַאלדאײזלען איז געװען זַײן װױנונג, צו ַא חיהס
און ֿפון דעם טױ ֿפון הימל איז , סן הָאט מען אים געמַאכט עסןװי ָאק

ביז ער הָאט געװּוסט ַאז דער העכסטער גָאט ; ער בַאנעצט געװָארן
און װעמען ער װיל , געװעלטיקט איבער דער מלוכה ֿפון מענטשן

גט ײהָאסט ניט געב, זַײן זון בלשַאַצר,  און דו22. זעצט ער דערױף
 נָאר דו הָאסט זיך 23,  הָאסט דָאס ַאלץ געװּוסטהגם דו, דַײן הַארץ

און די ּכלים ֿפון זַײן הױז הָאט , דערהױבן ַאקעגן דעם הַאר ֿפון הימל
דַײנע , און דַײנע גרױסע לַײט, און דו, מען געברַאכט ֿפַאר דיר

און , הָאבן װַײן געטרונקען אין זײ, און דַײנע קעּפסװַײבער, װַײבער
װָאס , און שטײן, הָאלץ, אַײזן, קוּפער,  און גָאלד,געטער ֿפון זילבער

; הָאסטו געלױבט, און ניט זײ װײסן, און ניט זײ הערן, ניט זײ זעען
און ַאלע דַײנע , און דעם גָאט װָאס דַײן נשמה איז אין זַײן הַאנט

 דענצמָאל איז 24. הָאסטו ניט געַאכּפערט, װעגן זַײנען בַײ אים
און הָאט , ון ֿפַאר אים די הַאנטֿפלעךַארױסגעשיקט געװָארן ֿפ

 און דָאס איז דָאס 25. דָאזיקע געשריֿפטס ָאנגעצײכנט דָאס
. ְמֵנא ְמֵנא ְּתֵקל אוֿפרִסין; געשריֿפטס װָאס איז ָאנגעצײכנט געװָארן

גָאט הָאט ָאּפגעצײלט , ְמֵנא:  דָאס איז דער ּפיתרון ֿפון דער זַאך26
דו ביסט געװױגן ,  ְּתֵקל27. נדיקטאון הָאט זי געע, דַײן מלוכה

  . און ביסט געֿפונען געװָארן ֿפעליק, געװָארן אױף ַא װָאגשָאל
און ַאװעקגעגעבן צו ּפַרס און , דַײן מלוכה װערט צעטײלט,  ּפֵרס28
  . ָמַדי

און מע הָאט ָאנגעקלײדט ,  דענצמָאל הָאט בלשַאַצר בַאֿפױלן29
און מע , נער קײט אױף זַײן הַאלדזמיט ַא גילדער, דניאלן אין ּפורּפל

ַאז ער זָאל זַײן ַא דריטער געװעלטיקער , הָאט אױסגערוֿפן אױף אים
  . אין דער מלוכה

 אין דער אײגענער נַאכט איז בלשַאַצר דער מלך ֿפון די ַּכׂשדים 30
  . געטײט געװָארן



  אלדני

 װען ער איז,  און ָדרָיֶוש ֿפון ָמַדי הָאט איבערגענומען די מלוכה1ו
 איז װױלגעֿפעלן ֿפַאר 2. געװען ַארום צװײ און זעכציק יָאר ַאלט

און ער הָאט ַארױֿפגעזעצט איבער דעם קיניגרַײך הונדערט , ָדרָיֶושן
 און 3; װָאס זָאלן זַײן אין גַאנצן קיניגרַײך, און צװַאנציק סַאטרַאּפן

; איבער זײ דרַײ אױבערלַײט װָאס דניאל איז געװען אײנער ֿפון זײ
און דער , די די דָאזיקע סַאטרַאּפן זָאלן ָאּפגעבן צו זײ רעכנשַאֿפטּכ

 דענצמָאל הָאט דער דָאזיקער דניאל 4. מלך זָאל ניט הָאבן קײן ֶהזק
װַײל ַאן , זיך אױסגעצײכנט איבער די אױבערלַײט און די סַאטרַאּפן

און דער מלך הָאט ; ט איז געװען אין איםַײסאױסנַאמיקער ג
  . ים ַארױֿפצוזעצן איבער דעם גַאנצן קיניגרַײךגעקלערט א

 דענצמָאל הָאבן די אױבערלַײט און די סַאטרַאּפן געזוכט ַאן 5
ָאבער זײ הָאבן קײן , אױסרעד ַאקעגן דניאלן בנוגע צו דער מלוכה
װַײל ער איז געװען , אױסרעד און קײן ֿפעלער ניט געקענט געֿפינען

עלער איז בַײ אים ניט געֿפונען און קײן ֿפַארזע ָאדער ֿפ, געטרַײ
מיר װעלן ניט :  הָאבן דענצמָאל די דָאזיקע מענער געזָאגט6. געװָארן

סַײדן מיר געֿפינען , דָאזיקן דניאלן געֿפינען קײן אורזַאך ַאקעגן דעם
 דענצמָאל זַײנען די דָאזיקע 7. עס אין דעם געזעץ ֿפון זַײן גָאט
און , ן מיט אימּפעט צום מלךאױבערלַײט און סַאטרַאּפן געקומע

  ! אײביק לעבן זָאל דער מלך ָדרָיֶוש: הָאבן צו אים ַאזױ געזָאגט
, און די סַאטרַאּפן, די הערשער,  ַאלע אױבערלַײט ֿפון דער מלוכה8

ַאז דער מלך זָאל , הָאבן זיך בַאקלערט, און די ֿפירשטן, די רַאטגעבער
ַאז איטלעכער , רקן ֿפַארװעראון מַאכן ַא שטַא, אױֿפשטעלן ַא געזעץ

װָאס װעט בעטן ַא געבעט ֿפון װָאסער עס איז גָאט ָאדער מענטשן 
זָאל ַארַײנגעװָארֿפן װערן אין , מלך, ַאחוץ ֿפון דיר, ביז דרַײסיק טעג

זָאלסטו אױֿפשטעלן דעם , מלך,  ַאצונד9. דער גרוב ֿפון לײבן
, ָאל עס ניט ענדערןַאז מע ז, און חתמען דָאס געשריֿפטס, ֿפַארװער

 איבער 10. לױט דעם געזעץ ֿפון ָמַדי און ּפַרס װָאס װערט ניט בטל
תמעט דָאס געשריֿפטס און דעם חדעם הָאט דער מלך ָדרָיֶוש גע

  . ֿפַארװער

ַאז ער הָאט זיך דערװּוסט ַאז דָאס געשריֿפטס איז ,  און דניאל11
 און ער –זַײן הױז איז ער ַארַײנגעגַאנגען אין , תמעט געװָארןחגע

 –הָאט געהַאט ֿפענצטער אין זַײן אױבערשטוב ָאֿפן ַאקעגן ירוָשַלִים 
און ּתֿפילה , און דרַײ מָאל אין טָאג הָאט ער געקניט אױף זַײנע קני

ַאזױ װי ער ֿפלעגט טָאן , און געגעבן ַא לױב ֿפַאר זַײן גָאט, געטָאן
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, יקע מענער ַארַײן מיט אימּפעט דענצמָאל זַײנען די דָאז12. ֿפריער
. װי ער בעט און איז מתּפלל ֿפַאר זַײן גָאט, און הָאבן געֿפונען דניאלן

און הָאבן גערעדט ֿפַאר דעם מלך ,  הָאבן זײ דענצמָאל גענענט13
ַאז , תמעט ַא ֿפַארװערחהָאסטו ניט גע: װעגן דעם מלכס ֿפַארװער

סער עס איז גָאט ָאדער איטלעכער מענטש װָאס װעט בעטן ֿפון װָא
זָאל ַארַײנגעװָארֿפן , מלך, ַאחוץ ֿפון דיר, מענטשן ביז דרַײסיק טעג

הָאט געענטֿפערט דער מלך און הָאט ? װערן אין דער גרוב ֿפון לײבן
לױט דעם געזעץ ֿפון ָמַדי און ּפַרס װָאס , די זַאך איז ֿפעסט: געזָאגט

ל הָאבן זײ זיך ָאּפגערוֿפן און  דענצמָא14. טָאר ניט ָאּפגעשַאֿפט װערן
קינדער ֿפון -דניאל װָאס איז ֿפון די גלות: הָאבן געזָאגט ֿפַארן מלך ַאז

און אױף דעם ֿפַארװער װָאס , מלך, יהודה לײגט ניט ַאכט אױף דיר
  . און דרַײ מָאל אין טָאג בעט ער זַײן געבעט, דו הָאסט געחתמעט

הָאט אים זײער , רט די זַאךַאז דער מלך הָאט געהע,  דענצמָאל15
אים , און ער הָאט געלײגט דעם געדַאנקען אױף דניאלן, ֿפַארדרָאסן

און ביז זונאונטערגַאנג הָאט ער זיך געמיט אים מציל , צו רַאטעװען
 דענצמָאל זַײנען די דָאזיקע מענער געקומען מיט אימּפעט 16. צו זַײן

ַאז עס איז ַא , מלך, יסןזײ װ: און הָאבן געזָאגט צום מלך, צום מלך
ַאז איטלעך ֿפַארװער ָאדער בַאֿפעל װָאס , געזעץ ֿפון ָמַדי און ּפַרס
 דענצמָאל הָאט דער 17. איז ניט צום ענדערן, דער מלך שטעלט אױף

און מע הָאט געברַאכט דניאלן און אים ַארַײנגעװָארֿפן , מלך בַאֿפױלן
רוֿפן דער מלך און הָאט הָאט זיך ָאּפגע. אין דער גרוב ֿפון לײבן

ער , דַײן גָאט װָאס דו דינסט צו אים שטענדיק: געזָאגט צו דניאלן
און איז ,  און ַא שטײן איז געברַאכט געװָארן18. װעט דיך מציל זַײן

און דער מלך הָאט , ַארױֿפגעלײגט געװָארן אױֿפן מױל ֿפון דער גרוב
זיגלרינג ֿפון זַײנע עס ֿפַארחתמעט מיט זַײן זיגלרינג און מיט דעם 

  . ּכדי קײן זַאך זָאל ניט געענדערט װערן מיט דניאלן, גרױסע לַײט

און ער הָאט ,  דענצמָאל איז דער מלך ַאװעק אין זַײן ּפַאלַאץ19
ַארװַײלונגען זַײנען ניט ֿפאון , צוגעברַאכט די נַאכט אין ֿפַאסטן

ך ָאּפגעטָאן ֿפון און זַײן שלָאף הָאט זי, געברַאכט געװָארן ֿפַאר אים
 דענצמָאל איז דער מלך אױֿפגעשטַאנען בַאגינען מיטן 20. אים

  . און איז הַאסטיק ַאװעק צו דער גרוב ֿפון לײבן, ֿפרימָארגנליכט
הָאט ער געשריען צו ,  און װי ער הָאט גענענט צו דער גרוב21

ן דער מלך הָאט גערוֿפן צו דניאלן או; דניאלן מיט ַא טרױעריקן ָקול
הָאט דער , דו קנעכט ֿפון דעם לעבעדיקן גָאט, דניאל: הָאט געזָאגט

דיך געקענט מציל זַײן ֿפון די , גָאט װָאס דו דינסט צו אים ּתמיד
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אײביק לעבן זָאל :  דענצמָאל הָאט דניאל געזָאגט צום מלך22? לײבן
און ער הָאט ,  מַײן גָאט הָאט געשיקט זַײן מלאך23! דער מלך
און זײ הָאבן מיר ניט שלעכטס , ן דָאס מױל ֿפון די לײבןֿפַארשלָאס

און אױך ; װַײל ֿפַאר אים איז מיר געֿפונען געװָארן ַא זכות; געטָאן
 דענצמָאל הָאט 24. הָאב איך שלעכטס ניט געטָאן, מלך, ַאקעגן דיר

און ער הָאט בַאֿפױלן ַארױֿפברענגען , זיך דער מלך זײער דערֿפרײט
און דניאל איז ַארױֿפגעברַאכט געװָארן ֿפון ; ר גרובדניאלן ֿפון דע

, און קײן שעדיקונג איז אױף אים ניט געֿפונען געװָארן, דער גרוב
,  און דער מלך הָאט בַאֿפױלן25. װַײל ער הָאט געגלױבט אין זַײן גָאט

און מע הָאט געברַאכט יענע מענער װָאס הָאבן געַמסרט אױף 
, זײ, רַײנגעװָארֿפן אין דער גרוב ֿפון לײבןאון מע הָאט זײ ַא, דניאלן

מָאל ניט  און זײ הָאבן צו; און זײערע װַײבער, זײערע קינדער
הָאבן שױן די לײבן געװעלטיקט , דערגרײכט צום דעק ֿפון דער גרוב

  . און ַאלע זײערע בײנער צעמָאלן, איבער זײ

, רָאל הָאט דער מלך ָדרָיֶוש געשיקט צו ַאלע ֿפעלקעצמ דענ26
אַײער ֿפריד : װָאס װױנען אױף דער גַאנצער ערד, און לשֹונות, אומות

ַאז אין דער ,  ֿפון מיר װערט געגעבן ַא בַאֿפעל27! זָאל זיך מערן
גַאנצער געװעלטיקײט ֿפון מַײן קיניגרַײך זָאל מען ציטערן און מֹורא 

  ; הָאבן ֿפַאר דעם גָאט ֿפון דניאלן

  , ר גָאטװָארום ער איז דער לעבעדיקע
  , און ער בַאשטײט אײביק

  , און זַײן מלוכה איז ַאזַא װָאס װערט ניט צעשטערט
  . און זַײן געװעלטיקײט איז ביז צום ָסוף

  ,  ער רַאטעװעט און איז מציל28
  , און ער מַאכט צײכנס און װּונדער

  ; אין הימל און אױף דער ערד
  ער איז דער װָאס הָאט מציל געװען דניאלן 

  . ער מַאכט ֿפון די לײבןֿפון ד

 און דער דָאזיקער דניאל הָאט בַאגליקט אונטער דער מלוכה ֿפון 29
  . און אונטער דער מלוכה ֿפון ּכֹוֶרש דעם ּפַרסער, ָדרָיֶושן
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הָאט דניאל ,  אין ערשטן יָאר ֿפון בלשַאַצר דעם מלך ֿפון בֿבל1ז
; ַײן געלעגעראון זעונגען ֿפון זַײן קָאּפ אױף ז, געזען ַא חלום

און הָאט דערצײלט , דענצמָאל הָאט ער אױֿפגעשריבן דעם חלום
איך :  דניאל הָאט ָאנגעהױבן און דערצײלט2. דעם עיקר ֿפון דער זַאך

ערשט די ֿפיר װינטן ֿפון הימל , הָאב געזען אין מַײן זעואנג בַײ נַאכט
זַײנען ע חיות ױס און ֿפיר גר3. הָאבן אױסגעברָאכן אױֿפן גרױסן ים

די  4. אײנע ַאנדערש ֿפון דער ַאנדערער, ַארױסגעקומען ֿפון ים
און ֿפליגלען ֿפון ַאן ָאדלער הָאט , ערשטע איז געװען ַאזױ װי ַא לײב

איך הָאב געקוקט ביז אירע ֿפליגלען זַײנען אױסגעֿפליקט ; זי געהַאט
 און איז, און זי איז אױֿפגעהױבן געװָארן ֿפון דער ערד, געװָארן

און ַא , ַאװעקגעשטעלט געװָארן אױף צװײ ֿפיס ַאזױ װי ַא מענטש
ַאן ַאנדער , און זע 5. הַארץ ֿפון ַא מענטשן איז איר געגעבן געװָארן

און זי איז געשטעלט , איז געװען געגליכן צו ַא בער, ַא צװײטע, חיה
און דרַײ ריּפן זַײנען געװען אין איר מױל , געװָארן אױף אײן זַײט

, שטײ אױף: און ַאזױ הָאט מען צו איר געזָאגט;  אירע צײנערצװישן
ַאזױ , ערשט ַאן ַאנדערע, דערנָאך הָאב איך געזען 6. עס ֿפלײש ַא סך
און זי הָאט געהַאט ֿפיר ֿפליגלען ֿפון ַא ֿפױגל אױף ; װי ַא לעמּפערט

און געװעלטיקײט איז ; און ֿפיר קעּפ הָאט די חיה געהַאט, איר רוקן
דערנָאך הָאב איך געזען אין די זעונגען ֿפון  7. עגעבן געװָארןאיר ג

און , שרעקלעך און מֹוראדיק, ערשט ַא ֿפירטע חיה, דער נַאכט
זי ; און גרױסע אַײזערנע צײנער הָאט זי געהַאט; געװַאלטיק שטַארק

און דעם רעשט הָאט זי צעטרָאטן , הָאט געגעסן און הָאט צעמָאלן
ן זי איז געװען ַאנדערש ֿפון ַאלע חיות װָאס ֿפַאר או; מיט אירע ֿפיס

הָאב איך בַאטרַאכט די  8. און צען הערנער הָאט זי געהַאט, איר
איז ַארױסגעװַאקסן , ַא קלײנער, ערשט ַאן ַאנדער הָארן, הערנער

און דרַײ ֿפון די ֿפָאדערשטע הערנער זַײנען אױסגעריסן , צװישן זײ
אױגן ַאזױ װי די אױגן ֿפון ַא מענטשן , ון זעא; געװָארן ֿפון ֿפַאר אים
און ַא מױל װָאס הָאט גערעדט , דָאזיקן הָארן זַײנען געװען אין דעם

  איך הָאב געקוקט  9. גרױס

  , ביז טרָאנען הָאט מען אױֿפגעשטעלט
  ; און ַאן ַאלטבַאטָאגטער הָאט זיך געזעצט

  , ײזַײן מלבוש איז געװען װי װַײסער שנ
  ;  ֿפון זַײן קָאּפ װי לױטערע װָאלאון די הָאר

  , זַײן טרָאן איז געװען ֿפלַאמען ֿפַײער
  . ברענעדיק ֿפַײער, די רעדער דערֿפון
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  , ַא טַײך ֿפַײער הָאט ַארױסגעשטרָאמט 10
  ; און איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר אים
  , טױזטן מָאל טױזנט הָאבן אים בַאדינט

  ; ַײנען ֿפַאר אים געשטַאנעןאון צען טױזנט מָאל צען טױזנט ז
  , דין איז געזעסן-ַא בית

  . און ביכער זַײנען געװען געעֿפנט

הָאב איך דענצמָאל געקוקט ֿפון װעגן דעם ָקול ֿפון די גרױסע  11
 איך הָאב געקוקט ביז די –װערטער װָאס דער הָארן הָאט גערעדט 

און ,  געװָארןב איז ֿפַארטיליקטַײאון איר ל, חיה איז געטײט געװָארן
און ֿפון די  12. איבערגעגעבן געװָארן צום ברַאנד ֿפון ֿפַײער

ָאבער ַא , איבעריקע חיות הָאט מען ָאּפגעטָאן זײער געװעלטיקײט
  . ֿפַארלענגערונג ֿפון לעבן איז זײ געגעבן געװָארן ביז ַא צַײט און שעה

  , איך הָאב געזען אין זעונגען ֿפון דער נַאכט 13
  ף װָאלקנס ֿפון הימל ערשט אױ

  , איז ָאנגעקומען ַאזױ װי ַא מענטשנקינד
  , און ביז דעם ַאלטבַאטָאגטן הָאט ער דערגרײכט

  . און מע הָאט אים געברַאכט ֿפַאר אים
  , און אים איז געגעבן געװָארן געװעלטיקײט 14

  , און מלוכה, און ּכֿבוד
  , און לשֹונות, אומות, ַאז ַאלע ֿפעלקער

  ; נען צו איםזָאלן די
  , װָאס ֿפַארגײט ניט, זַײן געװעלטיקײט ַאן אײביקע געװעלטיקײט

  . ַאזַא װָאס װערט ניט צעשטערט, און זַײן מלוכה

און די , בַאטריבט געװָארן מַײן געמיט אין לַײב, דניאל, איז מיר 15
הָאב איך גענענט צו  16. זעונגען ֿפון מַײן קָאּפ הָאבן מיך געשרָאקן

און איך הָאב געֿפרעגט , ון די װָאס זַײנען געשטַאנען דערבַײאײנעם ֿפ
און , און ער הָאט מיר דערצײלט, די ריכטיקײט װעגן דעם ַאלעם

די דָאזיקע  17: הָאט מיך געמַאכט װיסן דעם ּפיתרון ֿפון די זַאכן
זַײנען ֿפיר מלכים װָאס װעלן , װָאס זַײנען ֿפיר, גרױסע חיות

ָאבער די הײליקע ֿפון דעם העכסטן  18. אױֿפשטײן אױף דער ערד
און זײ װעלן הַאלטן די מלוכה ביז , װעלן איבערנעמען די מלוכה

דענצמָאל הָאב איך געװָאלט  19. אײביקײט און ביז אײביקאײביקײטן
װָאס איז געװען ַאנדערש , װיסן די ריכטיקײט װעגן דער ֿפירטער חיה



  אלדני

רע צײנער זַײנען געװען ֿפון װָאס אי,  זײער מֹוראדיק-ֿפון זײ ַאלעמען
און , צעמָאלן, װָאס הָאט געגעסן, און אירע נעגל ֿפון קוּפער, אַײזן

און װעגן די צען הערנער  20; דעם רעשט צעטרָאטן מיט אירע ֿפיס
און , און דעם ַאנדערן װָאס איז אױסגעװַאקסן, װָאס אױף איר קָאּפ

דָאזיקן הָארן װָאס  דעם –דרַײ זַײנען ַארױסגעֿפַאלן ֿפון ֿפַאר אים 
און זַײן , און ַא מױל װָאס הָאט גערעדט גרױס, הָאט געהַאט אױגן

איך הָאב געזען  21. אױסזען איז געװען גרעסער װי ֿפון זַײנע חֿברים
, װי דער דָאזיקער הָארן הָאט געמַאכט ַא מלחמה מיט די הײליקע

, איז געקומעןביז דער ַאלטבַאטָאגטער  22; און איז זײ בַײגעקומען
און די , און רעכט איז געגעבן געװָארן די הײליקע ֿפון דעם העכסטן

  . און די מלוכה הָאבן ֿפַארנומען די הײליקע, צַײט איז געקומען
ַא ֿפירטע מלוכה : די ֿפירטע חיה בַאטײט: הָאט ער ַאזױ געזָאגט 23

, ותװָאס װעט זַײן ַאנדערש ֿפון ַאלע מלוכ, װעט זַײן אױף דער ערד
און װעט זי צעטרעטן און , און זי װעט ֿפַארצערן די גַאנצע ערד

ֿפון דער דָאזיקער מלוכה : און די צען הערנער בַאטײטן 24. צעמָאלן
און נָאך ַאן ַאנדערער װעט אױֿפשטײן , װעלן אױֿפשטײן צען מלכים

און דרַײ מלכים , און ער װעט זַײן ַאנדערש ֿפון די ֿפריערדיקע, נָאך זײ
און װערטער ַאקעגן דעם העכסטן װעט ער  25. ט ער ַארָאּפװַארֿפןװע

און ער , און די הײליקע ֿפון דעם העכסטן װעט ער מַאטערן, רעדן
און זײ װעלן ; װעט טרַאכטן צו ענדערן די צַײטן און דָאס געזעץ

ביז ַא צַײט און צַײטן און ַא , איבערגעגעבן װערן אין זַײן הַאנט
און זַײן געװעלטיקײט , דין װעט זיצן-ָאבער ַא בית 26. הַאלבע צַײט

ּכדי זי צו ֿפַארטיליקן און אונטערברענגען , װעט מען ַאװעקנעמען
און די גרױסקײט , און די געװעלטיקײט, און די מלוכה 27. ביזן ָסוף

װעט איבערגעגעבן װערן צו , ֿפון די קיניגרַײכן אונטערן גַאנצן הימל
זײער מלוכה װעט זַײן ַאן ;  ֿפון דעם העכסטןדעם ֿפָאלק ֿפון הײליקע

און ַאלע געװעלטיקער װעלן דינען און געהָארכן צו , אײביקע מלוכה
  .זײ

הָאבן מַײנע , דניאל, מיך. ביז דַאנען איז דער ָסוף ֿפון דער זַאך 28
, און מַײן ֿפַארב הָאט זיך אױף מיר געביטן, רעיֹונות זײער געשרָאקן

  . ך בַאהַאלטן אין מַײן הַארצןאון איך הָאב די זַא

  



  אלדני

זעונג  אין דריטן יָאר ֿפון מלך בלשַאַצרס מלוכה הָאט זיך ַא 1ח
נָאך דעם װָאס הָאט זיך צו מיר , צו מיר דניאל, בַאװיזן צו מיר
 און ַאז איך –און איך הָאב געזען אין ַא זעונג  2. בַאװיזן אין ָאנהײב

אין דער , ער הױּפטשטָאט שוַשןבין איך געװען אין ד, הָאב עס געזען
װי איך בין בַײ דעם ,  איך הָאב געזען אין ַא זעונג–מדינה ֵעיָלם 
און הָאב ַא , און איך הָאב אױֿפגעהױבן מַײנע אױגן 3. שטרָאם אוַלי
און ער הָאט , ערשט ַא װידער שטײט ֿפַאר דעם שטרָאם, קוק געטָאן

און אײנער איז , כעאון די צװײ הערנער זַײנען הױ, צװײ הערנער
. און דער העכערער איז ַארױסגעװַאקסן צולעצט, העכער ֿפון צװײטן

און צו , און צו צֿפון, הָאב איך געזען דעם װידער שטױסן צו מערֿב 4
און , און קײן חיה הָאט זיך ניט געקענט שטעלן ַאקעגן אים, ָדרום

און ער הָאט ; עס איז ניט געװען װער זָאל מציל זַײן ֿפון זַײן הַאנט
  . סטײאון הָאט זיך געגר, געטָאן לױט זַײן װילן

ערשט ַא ציגנבָאק איז , און װי איך הָאב דָאס בַאטרַאכט 5
, זַײט איבערן געזיכט ֿפון דער גַאנצער ערד-ָאנגעקומען ֿפון מערֿב

און דער בָאק הָאט געהַאט ַאן ; ָאבער ער הָאט ניט ָאנגערירט די ערד
און ער איז צוגעקומען ביז  6. ן צװישן זַײנע אױגןָאנזעעװדיקן הָאר

װָאס איך הָאב געזען שטײן ֿפַארן , צו דעם װידער מיט די הערנער
און ער איז ַארױֿפגעלָאֿפן אױף אים מיט דעם אימּפעט ֿפון , שטרָאם
, און איך הָאב אים געזען זיך ָאנשטױסן ָאן דעם װידער 7. זַײן ּכֹוח

און ער הָאט געשלָאגן , יטערט אױף איםאון ער איז געװען דערב
און דער װידער ; דע הערנערײאון הָאט צעברָאכן זַײנע ב, דעם װידער

און ער הָאט אים ; הָאט ניט געהַאט קײן ּכֹוח צו בַאשטײן ֿפַאר אים
און עס איז , און הָאט אים געטרעטן, ַאנידערגעװָארֿפן אױף דער ערד

און דער  8. ם װידער ֿפון זַײן הַאנטניט געװען װער זָאל מציל זַײן דע
ָאבער אין זַײן רעכטער ; סטײציגנבָאק הָאט זיך זײער געגר

און דָאס , הָאט זיך ָאּפגעברָאכן דער גרױסער הָארן, שטַארקײט
ַאקעגן די ֿפיר , אױסזען ֿפון ֿפיר איז ַארױסגעװַאקסן אױף זַײן ָארט

  . װינטן ֿפון הימל

און , איז ַארױסגעגַאנגען ַא קלײנער הָארן און ֿפון אײנעם ֿפון זײ 9
און קעגן , און קעגן מזרח, ער איז געװָארן זײער גרױס קעגן ָדרום

און ער איז געװָארן גרױס ביז צו דעם חיל ֿפון  10. דעם שײנעם לַאנד
 ֿפון –און הָאט ַארָאּפגעװָארֿפן צו דער ערד טײל ֿפון דעם חיל , הימל

און ביז צו דעם הַאר ֿפון חיל  11. טרעטןאון הָאט זײ צע, די שטערן



  אלדני

און דער שטענדיקער קרבן איז ֿפון אים ; סטײהָאט ער זיך געגר
און דער ָארט ֿפון זַײן הײליקטום איז , ַאװעקגענומען געװָארן
און דער חיל איז איבערגעגעבן געװָארן  12. אַײנגעװָארֿפן געװָארן

און ער הָאט ; רברעךאין אײנעם מיט דעם שטענדיקן קרבן דורך ֿפַא
און ער הָאט אױֿפגעטָאן און , געשלַײדערט דעם אמת צו דער ערד

און איך הָאב געהערט װי אײן הײליקער הָאט  13. הָאט בַאגליקט
און אײן הײליקער הָאט געזָאגט צו דעם אומבַאקענטן װָאס , גערעדט

אױף ביז װַאנען איז די זעונג װעגן דעם שטענדיקן : הָאט גערעדט
דָאס איבערגעבן אי דָאס , און דעם ֿפַארברעך װָאס צעגרױלט, קרבן

: הָאט ער צו מיר געזָאגט 14? הײליקטום אי דעם חיל צום צעטרעטן
דענצמָאל ; ביז צװײ טױזנט און דרַײ הונדערט ָאװנטן און ֿפרימָארגנס

  . װעט דָאס הײליקטום קומען צו זַײן רעכט

און הָאב , הָאב געזען די זעונג, אלדני, װי איך, און עס איז געװען 15
ערשט ַאקעגן מיר שטײט ַאזױ װי דָאס , געזוכט צו ֿפַארשטײן
און איך הָאב געהערט דעם ָקול ֿפון ַא  16. אױסזען ֿפון ַא מַאן
: און ער הָאט אױסגערוֿפן און הָאט געזָאגט, מענטשן איבערן אוַלי

איז ער  17. עונגגיב דעם דָאזיקן צו ֿפַארשטײן די ז, ַגֿבריֵאל
, און װי ער איז צוגעקומען, צוגעקומען לעבן װּו איך בין געשטַאנען

; און בין געֿפַאלן אױף מַײן ּפנים, ַאזױ בין איך דערשרָאקן געװָארן
װָארום ֿפַאר , דו מענטשנקינד, ֿפַארשטײ: הָאט ער צו מיר געזָאגט

, צו מיר גערעדטאון װי ער הָאט  18. דער צַײט ֿפון ֶקץ איז די זעונג
הָאט ער ; בין איך ַאנטשלָאֿפן געװָארן אױף מַײן ּפנים צו דער ערד

און הָאט מיך װידער אױֿפגעשטעלט װּו איך בין , מיך ָאנגערירט
איך מַאך דיך װיסן װָאס , זע: און ער הָאט געזָאגט 19. געשטַאנען

ער צַײט װָארום דָאס איז ֿפַאר ד, װעט געשען אין ָסוף ֿפון דעם צָארן
, מיט די צװײ הערנער, דער װידער װָאס דו הָאסט געזען 20. ֿפון ֶקץ

און דער הָאריקער בָאק  21. דָאס זַײנען די מלכים ֿפון ָמַדי און ּפַרס
, און דער גרױסער הָארן װָאס צװישן זַײנע אױגן; איז דער מלך ֿפון ָיָון

ָאס אױף און דער צעברָאכענער װ 22. דָאס איז דער ערשטער מלך
ֿפיר מלוכות װעלן : ]בַאטײט[זַײן ָארט זַײנען אױֿפגעשטַאנען ֿפיר 

און אין ָסוף ֿפון . ָאבער ָאן זַײן מַאכט, אױֿפשטײן ֿפון דעם ֿפָאלק
װעט , ַאז די ֿפַארברעכער װעלן הָאבן אױסגעֿפירט, זײער מלוכה

ױף װָאס ֿפַארשטײט זיך א, אױֿפשטײן ַא מלך מיט ַא ֿפַארשַײטן ּפנים
ָאבער ניט מיט זַײן , און זַײן מַאכט װעט זַײן גרױס 24. ליסטיקײטן

און װעט , און ער װעט װּונדערלעך צעשטערן; אײגענעם ּכֹוח



  אלדני

ט

און , און ער װעט אומברענגען די מַאכטיקע; בַאגליקן און אױֿפטָאן
און דורך זַײן ׂשכל װעט ער בַאגליקן אין  25. דָאס ֿפָאלק ֿפון הײליקע

, און ער װעט זיך גרײסן אין זַײן הַארצן; טרוג ֿפון זַײן הַאנטדעם בַא
און ַאקעגן דעם , און אין מיטן ֿפון שלום װעט ער אומברענגען ֿפיל

ָאבער ָאן עמיצנס הַאנט װעט ; הַאר ֿפון די הַארן װעט ער זיך שטעלן
און די זעונג ֿפון די ָאװנטן און ֿפרימָארגנס  26. ער צעברָאכן װערן

, ָאבער דו בַאהַאלט די זעונג; איז ָאנגעזָאגט געװָארן איז אמתװָאס 
  . װָארום דָאס איז אױף ֿפיל טעג ַארום

; בין ֿפיל טעג געװען צעברָאכן און קרַאנק, דניאל, און איך 27
און הָאב געטָאן די ַארבעט ֿפַארן , דערנָאך בין איך אױֿפגעשטַאנען

נער ײָאבער ק, ֿפון דער זעונגאון איך בין געװען ַא צעגרױלטער ; מלך
  .הָאט ניט געמערקט

  

 אין ערשטן יָאר ֿפון ָדרָיֶוש דען זון ֿפון ַאַכשֵורֹוש ֿפון דעם 1
װָאס איז געמַאכט געװָארן ֿפַאר ַא מלך , ָאּפשטַאם ֿפון ָמַדי

אין ערשטן יָאר ֿפון זַײן  2, איבער דעם קיניגרַײך ֿפון די ַּכׂשדים
נָאכגעקוקט אין די סֿפרים די צָאל ֿפון די , ניאלד, הָאב איך, מלוכה

צו , יָארן װָאס דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיה הנֿביא
און איך  3.  זיבעציק יָאר–ורֿבות ֿפון ירוָשַלִים חדערֿפילן אױף די 

צו בעטן ַא ּתֿפילה און ַא , הָאב געקערט מַײן ּפנים צו גָאט דעם הַאר
און איך הָאב מתּפלל געװען  4. און זַאק און ַאש, סטןבקשה מיט ֿפַא

: און הָאב געזָאגט, און הָאב מיך מתװדה געװען, צו יהוה מַײן גָאט
װָאס היט דעם , דו גרױסער און ֿפָארכטיקער גָאט, איך בעט דיך גָאט

און צו די װָאס היטן , בונד און די גענָאד צו די װָאס הָאבן אים ליב
און שלעכטס , און ֿפַארברָאכן, מיר הָאבן געזינדיקט 5 ,זַײנע געבָאט

און זיך ָאּפגעקערט ֿפון דַײנע געבָאט , און װידערשּפעניקט, געטָאן
און מיר הָאבן ניט צוגעהערט צו דַײנע קנעכט  6; און דַײנע געזעצן

, װָאס הָאבן גערעדט אין דַײן נָאמען צו אונדזערע מלכים, די נֿביאים
און צו דעם גַאנצן ֿפָאלק , און אונדזערע עלטערן, ןאונדזערע הַאר

און צו אונדז איז , איז די גערעכטיקײט, גָאט, צו דיר 7. ֿפון לַאנד
און צו ,  צו די מענער ֿפון יהודה–הַײנטיקן טָאג די שַאנד ֿפון ּפנים 

די נָאנטע און די , און צו גַאנץ יׂשראל, די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים
ֿפון , ן ַאלע לענדער װָאס דו הָאסט זײ ֿפַארשטױסן ַאהיןאי, װַײטע
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צו , גָאט 8. װעגן דער ֿפעלשונג װָאס זײ הָאבן געֿפעלשט ָאן דיר
צו אונדזערע , צו אונדזערע מלכים, אונדז איז די שַאנד ֿפון ּפנים

. װַײל מיר הָאבן געזינדיקט צו דיר, און צו אונדזערע עלטערן, הַארן
; זער הַאר איז די דערבַארימונג און די ֿפַארגעבונגבַײ גָאט אונד 9

און מיר הָאבן ניט  10, װָארום מיר הָאבן װידערשּפעניקט ָאן אים
צו גײן אין זַײנע , צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון יהוה אונדזער גָאט

װָאס ער הָאט ַאװעקגעלײגט ֿפַאר אונדז דורך דער הַאנט , לערנונגען
און גַאנץ יׂשראל הָאבן  11. ֿביאיםֿפון זַײנע קנעכט די נ
ניט צוצוהערן צו דַײן , און זיך ָאּפגעקערט, איבערגעטרעטן דַײן ּתֹורה

און אױף אונדז איז אױסגעגָאסן געװָארן די קללה און די , לוָק
שֿבועה װָאס שטײט געשריבן אין דער ּתֹורה ֿפון משה דעם קנעכט 

און ער הָאט מקיים  12.  איםװַײל מיר הָאבן געזינדיקט צו, ֿפון גָאט
און װעגן , װָאס ער הָאט גערעדט װעגן אונדז, געװען זַײן װָארט

צו ברענגען אױף , אונדזערע שֹוֿפטים װָאס הָאבן אונדז געמשּפט
װָאס איז ניט געשען אונטערן גַאנצן הימל ַאזױ , אונדז ַא גרױס בײז

אין ט געשריבן ַאזױ װי עס שטײ 13. װי עס איז געשען צו ירוָשַלִים
אױף געקומען  דָאזיקע גַאנצע בײז איז דָאס, דער ּתֹורה ֿפון משהן

ּכדי זיך , ָאבער מיר הָאבן ניט געבעטן ֿפַאר יהוה אונדזער גָאט; אונדז
  . און זיך צו קליגן אין דַײן אמת, אומצוקערן ֿפון אונדזערע זינד

ט עס און הָא, ט אױף דעם בײזסאון גָאט הָאט אױֿפגעּפַא 14
װָארום יהוה אונדזער גָאט איז גערעכט אין , געברַאכט אױף אונדז

און מיר הָאבן ניט , ַאלע זַײנע טּוונגען װָאס ער הָאט געטָאן
דו װָאס , יהוה אונדזער גָאט, און ַאצונד 15. צוגעהערט צו זַײן ָקול

הָאסט ַארױסגעצױגן דַײן ֿפָאלק ֿפון לַאנד ִמצַרִים מיט ַא שטַארקער 
 מיר –און דיר געמַאכט ַא נָאמען ַאזױ װי אױף הַײנטיקן טָאג , ַאנטה

לױט ַאלע , גָאט 16. מיר הָאבן שלעכטס געטָאן, הָאבן געזינדיקט
זיך ָאּפקערן דַײן ּכעס און , איך בעט דיך, זָאל, דַײנע גערעכטיקײטן

ם װָארו, דַײן הײליקן בַארג, דַײן גרימצָארן ֿפון דַײן שטָאט ירוָשַלִים
און ֿפון װעגן די ֿפַארברעכן ֿפון אונדזערע , ֿפון װעגן אונדזערע זינד

איז ירוָשַלִים און דַײן ֿפָאלק צו שַאנד בַײ ַאלע אונדזערע , עלטערן
הער צו די ּתֿפילה ֿפון דַײן , אונדזער גָאט, און ַאצונד 17. ַארומיקע
 ֿפַארװיסטן און דערלַײכט דַײן ּפנים אױף דַײן, און זַײן בקשה, קנעכט

, און הער, דַײן אױער, מַײן גָאט, גײנ 18. הײליקטום ֿפון גָאטס װעגן
און די שטָאט , און זע אונדזערע ֿפַארװיסטונגען, עֿפן דַײנע אױגן

װָארום ניט ֿפון װעגן , װָאס דַײן נָאמען װערט אױף איר גערוֿפן
, קשהאונדזערע גערעכטיקײטן מַאכן מיר ֿפַאלן ֿפַאר דיר אונדזער ב
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, גָאט, הער, גָאט 19. נַײערט ֿפון װעגן דַײן גרױס דערבַארימונג
, ֿפון דַײנעטװעגן; זָאלסט ניט זַאמען, ֿפַארנעם און טו, גָאט, ֿפַארגיב
װָארום דַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױף דַײן שטָאט און אױף , מַײן גָאט
  . זַײן ֿפָאלק

ון בין זיך מתװדה אױף א, און בין מתּפלל, און װי איך רעד נָאך 20
און מַאך ֿפַאלן מַײן , און די זינד ֿפון מַײן ֿפָאלק יׂשראל, מַײנע זינד

  ֿפון װעגן דעם הײליקן בַארג ֿפון מַײן , בקשה ֿפַאר יהוה מַײן גָאט
, לאַאזױ איז דער מַאן ַגֿברי, װי איך רעד נָאך אין געבעט 21 – גָאט

געקומען ֿפליעדיק , ין ָאנהײבװָאס איך הָאב געזען אין דער זעונג א
. קרבן-ַארום דער צַײט ֿפון ָאװנט, און הָאט מיך ָאנגערירט, צו ֿפליען

, און הָאט מיט מיר גערעדט, און ער הָאט געגעבן צו ֿפַארשטײן 22
איך בין ַאצונד ַארױסגעקומען דיך צו קליגן , דניאל: און הָאט געזָאגט

ב ֿפון דַײן בקשה איז ַארױס ַא בַײם ָאנהײ 23. אין ֿפַארשטַאנדיקײט
; װָארום דו ביסט בַאליבט, און איך בין געקומען עס צו זָאגן, װָארט

זיבעציק  24. און ֿפַארשטײ די זעונג, דרום בַאטרַאכט דָאס װָארט
 װָאכן זַײנען ִנגזר געװָארן אױף דַײן ֿפָאלק און אױף דַײן ]-יָאר[

און ֿפַארטיליקן ,  ֿפַארברעךּכדי צו ֿפַארלענדן דעם, הײליקער שטָאט
און ברענגען אײביקע , און מכּפר זַײן אױף דער זינד, דעם חטא

און זַאלבן דעם , און בַאזיגלען די זעונג און די נֿביאות, גערעכטיקײט
ַאז ֿפון דעם , ַארשטײןֿפאון זָאלסט װיסן און  25. ָקדשים-ָקדֵשי

ביז דעם ,  ירוָשַלִיםװידער אױֿפצובױען, ַארױסגַאנג ֿפון דעם װָארט
און צװײ און זעכציק װָאסן װעט , זַײנען זיבן װָאכן, געזַאלבטן ֿפירשט

  , מיט מערק און גרָאבנס, זי װידער זַײן אױֿפגעבױט
, ןכאון נָאך די צװײ און זעכציק װָא 26. ָאבער אין געדריקטע צַײטן

; ַײבןאון ֿפון אים װעט ניט בל, װעט ֿפַארשניטן װערן ַא געזַאלבטער
און די שטָאט און דָאס הײליקטום װעט צעשטערן דָאס ֿפָאלק ֿפון ַא 

און ; און זַײן ָסוף װעט זַײן מיט ֿפלײצונג; ֿפירשט װָאס װעט קומען
  . ביז צום ָסוף ֿפון דער מלחמה זַײנען ִנגזר געװָארן ֿפַארװיסטונגען

און ; ךאון ער װעט מַאכן ַא שטַארקן בונד מיט ֿפיל ֿפַאר אײן װָא 27
; ַא הַאלבע װָאך װעט ער ֿפַארשטערן שלַאכטָאּפֿפער און שּפַײזָאּפֿפער

און אױף דעם ֿפליגל ֿפון אומװערדיקײטן װעט קומען דער 
ַאזש ביז ַא ֿפַארלענדונג און ַא גַזר װעט אױסגעגָאסן , ֿפַארװיסטער

  . װערן אױף דעם ֿפַארװיסטער
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מלך ֿפון ּפַרס איז ַאנטּפלעקט  אין דריטן יָאר ֿפון ּכֹוֶרש דעם 1י
װָאס זַײן נָאמען איז גערוֿפן געװָארן , געװָארן ַא װָארט צו דניאלן

און װעגן ַא לַאנגער , און דָאס װָארט איז געװען אמת; בלטשַאַצר
און הָאט ֿפַארשטַאנען די , און ער הָאט בַאטרַאכט דָאס װָארט; צַײט
  . זעונג

  . געטרױערט דרַײ װָאכן צַײט, יאלדנ, אין יענע טעג הָאב איך 2
און ֿפלײש און װַײן איז ניט , גלוסטיקע שּפַײז הָאב איך ניט געגעסן 3

ביז , און זַאלבן הָאב איך זיך ניט געזַאלבט, געקומען אין מַײן מױל
און אין ֿפיר און  4. עס זַײנען ֿפול געװָארן דרַײ װָאכן צַײט

ען איך בין געװען בַײם ברעג װ, דשחוצװַאנציקסטן טָאג ֿפון ערשטן 
, הָאב איך אױֿפגעהױבן מַײנע אױגן 5, ֶדֶקלִחדָאס איז , ֿפון גרױסן טַײך
און זַײנע , ערשט ַא מַאן ָאנגעקלײדט אין לַײנען, און הָאב געזען

און זַײן לַײב ַאזױ װי  6, לענדן ַארומגעגורט מיט גָאלד ֿפון אוֿפז
און זַײנע , דָאס אױסזען ֿפון בליץאון זַײן ּפנים ַאזױ װי , גָאלדשטײן

און זַײנע ָארעמס און זַײנע ֿפיס ַאזױ װי , אױגן ַאזױ װי ֿפלַאמען ֿפַײער
און דער ָקול ֿפון זַײנע װערטער , ַאנקן קוּפערלדער ָאנבליק ֿפון ב

ַאלײן הָאב געזען די , דניאל, און איך 7. ַאזױ װי דער ָקול ֿפון ַא מחנה
, שן װָאס מיט מיר הָאבן ניט געזען די זעונגָאבער די מענט, זעונג

און זײ זַײנען , נָאר ַא גרױסע ציטערניש איז אױף זײ געֿפַאלן
און איך הָאב , בין איך געבליבן ַאלײן 8. ַאנטלָאֿפן זיך צו בַאהַאלטן

און אין מיר איז ניט געבליבן קײן , געזען די דָאזיקע גרױסע זעונג
און , ָאט זיך אױף מיר שרעקלעך געביטןװָארום מַײן ֿפַארב ה, ּכֹוח

און איך הָאב געהערט דעם  9. איך הָאב מער ניט געהַאט קײן ּכֹוח
און װי איך הָאב געהערט דעם ָקול ֿפון זַײנע ; ָקול ֿפון זַײנע װערטער

מיט מַײן , ַאזױ בין איך ַאנטשלָאֿפן געװָארן אױף מַײן ּפנים, װערטער
און הָאט , ַא הַאנט הָאט מיך ָאנגערירטערשט  10. ּפנים צו דער ערד

און ער  11. סלט ֿפַאר מַײנע קני און מַײנע הַאנטֿפלעכןײמיך געטר
 ֿפַארשטײ די, דו בַאליבטער מַאן, דניאל: הָאט צו מיר געזָאגט

און שטײ אױף װּו דו ביסט , װערטער װָאס איך רעד צו דיר
און װי . רן צו דירװָארום איך בין ַאצונד געשיקט געװָא, געשטַאנען

בין איך , דָאזיקע װָארט ער הָאט מיט מיר גערעדט דָאס
: און ער הָאט צו מיר געזָאגט 12. אױֿפגעשטַאנען ציטערנדיקערהײט

װָארום ֿפון דעם ערשטן טָאג ָאן , דניאל, זָאלסט ניט מֹורא הָאבן
און זיך צו , װָאס דו הָאסט ָאּפגעגעבן דַײן הַארץ צו ֿפַארשטײן

און , זַײנען דַײנע װערטער געהערט געװָארן, ניקן ֿפַאר דַײן גָאטּפַײ



  אלדני

יא

ָאבער דער ַׂשר ֿפון  13. איך בין געקומען ֿפון װעגן דַײנע װערטער
, ַמלכות ּפַרס הָאט זיך געשטעלט ַאקעגן מיר אײן און צװַאנציק טעג

איז מיר געקומען צו , אײנער ֿפון די ערשטע ָׂשרים, מיָכֵאל, ָאבער זע
און  14. ַאזױ בין איך דָארטן ֿפַארבליבן בַײ די מלכים ֿפון ּפַרס. ילףה

איך בין געקומען דיר געבן צו ֿפַארשטײן װָאס װעט געשען צו דַײן 
װָארום דָאס איז נָאך ַא זעונג אױף ַא ; ֿפָאלק אין ָסוף ֿפון די טעג

  . צַײט

ַאזױ , טער און װי ער הָאט גערעדט צו מיר ַאזױ װי די דָאזיקע װער15
. און בין ַאנשטומט געװָארן, הָאב איך געקערט מַײן ּפנים צו דער ערד

שנקינדער הָאט מיך ט ערשט ַאזױ װי ַא געשטַאלט ֿפון מענ16
און איך , און איך הָאב געעֿפנט מַײן מױל, ָאנגערירט אױף די ליּפן

: הָאב גערעדט און געזָאגט צו דעם װָאס איז געשטַאנען ַאקעגן מיר
און איך , ֿפון דער זעונג זַײנען װײען געקומען אױף מיר, ַײן הַארמ

 און װי קען דער דָאזיקער קנעכט ֿפון מַײן 17. הָאב מער ניט קײן ּכֹוח
ַאז אין מיר הָאט זיך ַאצונד , דָאזיקן הַאר מַײנעם הַאר רעדן מיט דעם

און קײן ָאטעם איז אין מיר ניט , ניט ָאּפגעשטעלט קײן ּכֹוח
 הָאט מיך װידער ָאנגערירט ַאזױ װי דָאס אױסזען ֿפון ַא 18? ליבןגעב

:  און ער הָאט געזָאגט19. און ער הָאט מיך געשטַארקט, מענטשן
 שטַארק ַײז! ֿפריד צו דיר! בַאליבטער מַאן, זָאלסט ניט מֹורא הָאבן

ַאזױ בין איך , און װי ער הָאט צו מיר גערעדט!  שטַארקַײאון ז
, זָאל מַײן הַאר רעדן: און איך הָאב געזָאגט, עװָארןגעשטַארקט ג

װײסטו װעגן :  הָאט ער געזָאגט20. װָארום הָאסט מיך געשטַארקט
און ַאצונד װעל איך זיך אומקערן ? װָאס איך בין געקומען צו דיר

ָאט , און װי איך גײ ַארױס; מלחמה צו הַאלטן מיט דעם ַׂשר ֿפון ּפַרס
 ָאבער איך װעל דיר זָאגן װָאס איז 21. ר ֿפון ָיָוןװעט ָאנקומען דער ַׂש

נער הַאלט ניט מיט ײאון ק. ֿפַארצײכנט אין דעם געשריֿפטס ֿפון אמת
  . נָאר בלױז אַײער ַׂשר מיָכֵאל, מיר ַאקעגן די דָאזיקע

  

, אין ערשטן יָאר ֿפון ָדרָיֶוש ֿפון ָמַדי,  ָאבער איך בין1
לט און ֿפַאר ַא שטַארקײט צו אױֿפגעשטַאנען ֿפַאר ַאן ָאנהַא

  . אים



  אלדני

נָאך דרַײ מלכים , זע.  און ַאצונד װעל איך דיר ָאנזָאגן דעם אמת2
און דער ֿפירטער װעט ֿפַארמָאגן גרױסע , װעלן אױֿפשטײן ֿפון ּפַרס
און װַײל ער װעט שטַארק זַײן דורך זַײן ; עשירות מער ֿפון ַאלע

  . גן ַמלכות ָיָוןװעט ער דערװעקן ַאלעמען ַאקע, עשירות
און װעט געװעלטיקן ַא ,  און ַא מלך ַא גיבור װעט אױֿפשטײן3

 און ַאז ער 4. און װעט טָאן לױט זַײן װילן, גרױסע געװעלטיקײט
און װעט צעטײלט , װעט זַײן מלוכה צעברָאכן װערן, װעט אױֿפשטײן

 און, ָאבער ניט צו זַײנע נָאכקומער, װערן צו ַאלע װינטן ֿפון הימל
װָארום ; ניט ַאזױ װי זַײן געװעלטיקײט װָאס ער הָאט געװעלטיקט

ניט ֿפַאר , און ֿפַאר ַאנדערע, זַײן מלוכה װעט אױסגעװָארצלט װערן
  . די דָאזיקע

ָאבער אײנער ֿפון זַײנע ,  און דער מלך ֿפון ָדרום װעט װערן שטַארק5
גרױסע ַא ; און װעט געװעלטיקן, הַארן װעט זיך שטַארקן איבער אים

  .געװעלטיקײט װעט זַײן זַײן געװעלטיקײט

און די טָאכטער ;  און אין ָסוף ֿפון די יָארן װעלן זײ זיך בַאהעֿפטן6 
ּכדי צו , ֿפון דעם מלך ֿפון ָדרום װעט קומען צו דעם מלך ֿפון צֿפון

; ָאבער איר ָארעם װעט ניט ָאנהַאלטן די מַאכט, מַאכן ַאן אױסגלַײך
און די װָאס הָאבן , און זי; ָארעם װעט ניט בַאשטײןאױך ער און זַײן 

און דער װָאס הָאט , און דער װָאס הָאט זי געבָארן, זי געברַאכט
  . אין יענע צַײטן, װעלן איבערגעגעבן װערן, געהַאלטן מיט איר

 ָאבער אײנער ֿפון די ריטלעך ֿפון אירע װָארצלען װעט אױֿפשטײן 7
און װעט ַארַײנגײן אין , ומען אױֿפן חילאון ער װעט ק, אױף זַײן ָארט

, און ער װעט אױסֿפירן קעגן זײ, דער ֿפעסטונג ֿפון דעם מלך ֿפון צֿפון
מיט זײערע געגָאסענע ,  און אױך זײערע געטער8. און װעט בַײקומען

װעט ער , מיט זײערע גלוסטיקע ּכלים ֿפון זילבער און גָאלד, געצן
און ער װעט יָארן לַאנג ; קײן ִמצַרִיםברענגען אין געֿפַאנגענשַאֿפט 

 און ער װעט קומען אין דעם 9. ַאװעקשטײן ֿפון דעם מלך ֿפון צֿפון
ָאבער ער װעט זיך אומקערן אין , קיניגרַײך ֿפון דעם מלך ֿפון ָדרום

  . זַײן לַאנד

און זײ װעלן אַײנזַאמלען ַא סך ,  און זַײנע זין װעלן זיך אױֿפרירן10
;  און ער װעט קומען און װעט ֿפלײצנדיק דורכגײן,ָילותַחגרױסע 

און מלחמה הַאלטן ביז צו זַײן , דערנָאך װעט ער װידערקערן



  אלדני

און ער ,  און דער מלך ֿפון ָדרום װעט װערן דערביטערט11. ֿפעסטונג
מיט דעם מלך , און װעט מלחמה הַאלטן מיט אים, װעט ַארױסגײן

ָאבער די ,  גרױסע מחנהאון יענער װעט אױֿפשטעלן ַא; ֿפון צֿפון
 און װי ער װעט 12. מחנה װעט איבערגעגעבן װערן אין זַײן הַאנט

און ער , ַאזױ װעט זיך דערהײבן זַײן הַארץ, ַאװעקנעמען די מחנה
  . ָאבער ער װעט ניט גוֿבר זַײן, װעט מַאכן ֿפַאלן צענדליקער טױזנט

חנה גרעסער און דער מלך ֿפון צֿפון װעט װידער אױֿפשטעלן ַא מ 13
און אין ָסוף ֿפון ַא צַײט יָארן װעט ער קומען מיט ; ֿפון דער ערשטער

און אין יענע צַײטן װעלן  14. און מיט ֿפיל ֿפַארמעג, ַא גרױסן חיל
טע יונגען ײאון די ֿפַארש, ֿפיל זיך שטעלן ַאקעגן דעם מלך ֿפון ָדרום

ָאבער זײ , זעונגֿפון דַײן ֿפָאלק װעלן זיך דערהײבן אױֿפצושטעלן די 
און , און דער מלך ֿפון צֿפון װעט קומען 15. װעלן געשטרױכלט װערן

און װעט בַאצװינגען די שטָאט ֿפון , װעט ָאנשיטן ַאן ערדװַאל
און , און די ָארעמס ֿפון ָדרום װעלן ניט קענען בַאשטײן; ֿפעסטונגען

  . שטײןזַײן געקליבענע מַאנשַאֿפט װעט ניט הָאבן קײן ּכֹוח צו בַא
, װעט טָאן לױט זַײן װילן, און דער װָאס װעט קומען אױף אים 16

און ער װעט שטײן אין דעם ; נער װעט ניט בַאשטײן ֿפַאר איםײאון ק
און ער װעט קערן  17. שײנעם לַאנד מיט ֿפַארלענדונג אין זַײן הַאנט

עט און װ, זַײן ּפנים צו קומען אין מַאכט איבער זַײן גַאנצן קיניגרַײך
, און װעט אים געבן ַא יונגֿפרױ, מַאכן מיט אים ַאן אױסגלַײכעניש

און עס װעט , ָאבער דָאס װעט ניט בַאשטײן; ּכדי עס צו צעשטערן
און , און ער װעט קערן זַײן ּפנים צו די אינדזלען 18. ניט װערן זַײנס

ָאבער ַא ֿפירשט װעט מַאכן אױֿפהערן זַײן , ער װעט בַאצװינגען ֿפיל
ער װעט נָאך אומקערן זַײן לעסטערונג אױף אים , ןײנ; סטערונגלע

און ער װעט קערן זַײן ּפנים צו די ֿפעסטונגען ֿפון זַײן  19. ַאלײן
און , ָאבער ער װעט געשטרױכלט װערן און ֿפַאלן, אײגענעם לַאנד

  . װעט זיך מער ניט געֿפינען

מַאכן און אױף זַײן ָארט װעט אױֿפשטײן אײנער װָאס װעט  20
ָאבער אין ַא ; דורכגײן ַא דריקער דורך דער ּפרַאכט ֿפון דעם קיניגרַײך

און ניט , און ניט אין צָארן, קורצער צַײט װעט ער צעברָאכן װערן
  . אין מלחמה

װָאס מע הָאט ניט , און אױף זַײן ָארט װעט אױֿפשטײן ַא ִנֿבזה 21
 ער װעט קומען און; ַארױֿפגעטָאן אױף אים דעם גלַאנץ ֿפון מלוכה



  אלדני

  . און װעט קריגן די מלוכה מיט גלַאטע רײד, אין מיטן ֿפון שלום
און די ָארעמס ֿפון דער ֿפלײצונג װעלן ַאװעקגעֿפלײצט װערן ֿפון  22

און אױך דער ֿפירשט ֿפון , און זײ װעלן צעברָאכן װערן, ֿפַאר אים
װעט ער , און נָאך דעם װי מע װעט זיך ֿפַארבינדן מיט אים 23. בונד

און ער װעט שטַײגן און װערן שטַארק מיט ; בַאגײן ַא בַאטרוג
אין מיטן ֿפון שלום און אין די ֿפעסטע ערטער ֿפון  24. װינציק ֿפָאלק

און ער װעט טָאן װָאס זַײנע עלטערן און , דער מדינה װעט ער קומען
רױב און ֿפַאנג און ; זַײנע עלטערנס עלטערן הָאבן ניט געטָאן

און ַאקעגן ֿפעסטונגען ; עג װעט ער ֿפַאנַאנדערשענקען צו זײֿפַארמ
  . ָאבער נָאר ביז ַא צַײט, בולותחװעט ער אױסקלערן זַײנע ּת

און ער װעט דערװעקן זַײן קרַאֿפט און זַײן מוט ַאקעגן דעם מלך  25
און דער מלך ֿפון ָדרום װעט זיך ; ֿפון ָדרום מיט ַא גרױסן חיל

ָאבער ;  מיט זײער ַא גרױסן און שטַארקן חילַארױסרירן אין מלחמה
װָארום מע װעט אױסקלערן ַאקעגן אים , ער װעט ניט בַאשטײן

און , װעלן אים צעברעכן, און די װָאס עסן זַײן שּפַײז 26. בולותחּת
. און ֿפיל דערשלָאגענע װעלן ֿפַאלן, זַײן חיל װעט מען ַאװעקֿפלײצן

און בַײ אײן , ם װעט זַײן צום בײזןדע מלכיײאון דָאס הַארץ ֿפון ב 27
װָארום ַא ָסוף , ָאבער עס װעט ניט בַאגליקן, טיש װעלן זײ רעדן ליגן

און ער װעט זיך  28. איז נָאך ֿפַארַאן צו דער בַאשטימטער צַײט
און זַײן הַארץ װעט , אומקערן אין זַײן לַאנד מיט ַא גרױס ֿפַארמעג

און זיך אומקערן , ר װעט ָאּפטָאןאון ע; זַײן ַאקעגן דעם הײליקן בונד
  . אין זַײן לַאנד

, אין דער בַאשטימטער צַײט װעט ער װידער קומען קײן ָדרום 29
  . ָאבער דָאס לעצטע מָאל װעט ניט זַײן ַאזױ װי דָאס ערשטע

און ער װעט , װָארום שיֿפן ֿפון ִּכּתאים װעלן קומען אױף אים 30
און ער װעט צערענען , מקערןאון װעט זיך או, אַײנגעשרָאקן װערן

און ַאז ער װעט זיך ; און װעט אױסֿפירן, אױף דעם הײליקן בונד
  . אומקערן װעט ער ַאכטן אױף די װָאס ֿפַארלָאזן דעם הײליקן בונד

און װעלן ֿפַארשװעכן די , און ָארעמס ֿפון אים װעלן אױֿפשטײן 31
און , ן קרבןאון זײ װעלן ָאּפטָאן דעם שטענדיק, הײליקע ֿפעסטונג

און די װָאס  32. װעלן ַארַײנשטעלן די אומװערדיקײט װָאס צעגרױלט
ָאבער ; װעט ער מַאכן זינדיק דורך גלַאטע רײד, ֿפַארברעכן קעגן בונד

און װעט , װעט זיך הַאלטן ֿפעסט, דָאס ֿפָאלק װָאס קען זַײן גָאט
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ן ֿפיל צו און די ֿפַארשטַאנדיקע ֿפון ֿפָאלק װעלן מַאכ 33. אױסֿפירן
און , און דורך ֿפלַאם, ָאבער זײ װעלן ֿפַאלן דורכן שװערד; ֿפַארשטײן

און ַאז זײ װעלן  34. ֿפיל טעג, און דורך רױב, דורך געֿפַאנגענשַאֿפט
און ֿפיל װעלן זיך ; װעלן זײ געהָאלֿפן װערן ַא קלײן הילף, ֿפַאלן

רשטַאנדיקע און ֿפון די ֿפַא 35. בַאהעֿפטן צו זײ מיט גלַאטע רײד
, און צו רײניקן, און צו קלערן, ּכדי צו לַײטערן צװישן זײ, װעלן ֿפַאלן

װָארום עס װעט נָאך דױערן ביז דער ; ביז דער צַײט ֿפון ֶקץ
  . בַאשטימטער צַײט

און ער װעט זיך דערהײבן , און דער מלך װעט טָאן לױט זַײן װילן 36
עגן דעם גָאט ֿפון די און ַאק, און זיך גרײסן איבער איטלעכן גָאט

ביז דער צָארן , און ער װעט בַאגליקן; געטער װעט ער רעדן ֿפַארשַײט
ער  37. מוז געשען, װָארום װָאס איז ִנגזר געװָארן; װעט זיך ענדיקן

און אױף דער , װעט אױך ניט ַאכטן אױף די געטער ֿפון זַײנע עלטערן
נָאר , ר ניט ַאכטןאון אױף קײן גָאט װעט ע, גלוסטיקײט ֿפון ֿפרױען

נָאר דעם גָאט ֿפון ֿפעסטונגען  38. איבער ַאלעמען װעט ער זיך גרײסן
ַא גָאט װָאס זַײנע עלטערן , יָא; װעט ער טָאן ּכֿבוד אױף זַײן ָארט

און , װעט ער טָאן ּכֿבוד מיט גָאלד און מיט זילבער, הָאבן ניט גקענט
און ער װעט  39. און מיט גלוסטיקע זַאכן, מיט טַײער געשטײן

צו די װָאס , ַארבעטן אױף שטַארקע ֿפעסטונגען מיט ַא ֿפרעמדן גָאט
און ער װעט זײ מַאכן ; ער װעט ָאנדערקענען װעט ער מערן ּכֿבוד

  . און ערד װעט ער זײ צעטײלן צום לױן, געװעלטיקן איבער ֿפילן

װעט זיך צונױֿפשטױסן מיט אים דער , און אין דער צַײט ֿפון ֶקץ 40
און דער מלך ֿפון צֿפון װעט שטורעמען אױף אים מיט , מלך ֿפון ָדרום

און ער װעט קומען ; און מיט ֿפיל שיֿפן, און מיט רַײטער, רַײטװעגן
און ער װעט קומען  41. און װעט ֿפלײצנדיק דורכגײן, אין די לענדער

נָאר די דָאזיקע , און ֿפיל לענדער װעלן ֿפַאלן, אין דעם שײנעם לַאנד
און דער , און מֹוָאֿב, ֶאדֹום: עלן ניצול װערן ֿפון זַײן הַאנטװ

און ער װעט אױסשטרעקן  42. הױּפטטײל ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון
און דָאס לַאנד ִמצַרִים װעט ניט , זַײן הַאנט אױף די לענדער

און ער װעט געװעלטיקן איבער די שַאצן ֿפון  43. ַאנטרונען װערן
און ; און איבער ַאלע גלוסטיקע זַאכן ֿפון ִמצַרִים, גָאלד און זילבער

ָאבער הערונגען  44. ם װעלן זַײן צו זַײנע טריטיים און די ּכושֿבדי לו
און ער װעט ַארױסגײן ; ֿפון מזרח און ֿפון צֿפון װעלן אים דערשרעקן

און  45. מיט גרױס גרימצָארן צו ֿפַארטיליקן און צו ֿפַארװיסטן ֿפיל



  אלדני

יב

ֿפשטעלן די געצעלטן ֿפון זַײן ּפַאלַאץ צװישן די ימען און ער װעט אױ
, און ער װעט קומען צו זַײן ָסוף. דעם בַארג ֿפון הײליקער שײנקײט
  . און קַײנער װעט אים ניט העלֿפן

  

דער גרױסער ,  און אין יענער צַײט װעט אױֿפשטײן מיָכֵאל1
און עס װעט , װָאס שטײט ֿפַאר די קינדער ֿפון דַײן ֿפָאלק, ַׂשר

זַײן ַא צַײט ֿפון נױט װָאס איז ניט געװען ֿפון זינט עס איז דָא ַאן 
און אין יענער צַײט װעט דַײן ֿפָאלק ניצול . אומה ביז יענער צַײט

און ֿפיל ֿפון די  2. איטלעכער װָאס איז ֿפַארשריבן אין דעם בוך, װערן
טײל , ױֿפכַאּפןװעלן זיך א, װָאס שלָאֿפן אין דעם שטױב ֿפון דער ערד

און די  3. צו אײביקן עקל, און טײל צו שַאנדן, צו אײביקן לעבן
און די , ֿפַארשטַאנדיקע װעלן גלַאנצן ַאזױ װי דער גלַאנץ ֿפון הימל

ַאזױ װי די שטערן אױף , װָאס הָאבן געברַאכט ֿפיל צו גערעכטיקײט
  . אײביק און שטענדיק

תמע דָאס בוך ביז ח און ֿפַאר,בַאהַאלט די װערטער, דניאל, און דו 4
און די , ֿפיל װעלן ַארומװַאנדערן הין און הער; דער צַײט ֿפון ֶקץ

  . קענשַאֿפט װעט זיך מערן

, ערשט צװײ ַאנדערע זַײנען געשטַאנען, הָאב געזען, דניאל, און איך 5
און אײנער בַײם ברעג טַײך ֿפון , אײנער בַײם ברעג טַײך ֿפון דער זַײט

און אײנער הָאט געזָאגט צו דעם מַאן ָאנגעקלײדט אין  6. טיענער זַײ
װי לַאנג ביז : װָאס איז געװען איבער די װַאסערן ֿפון טַײך, לַײנען

איך הָאב געהערט דעם מַאן  און 7? דעם װּונדערלעכן ֶקץ
װי ער , װָאס איבער די װַאסערן ֿפון טַײך, ָאנגעקלײדט אין לַײנען

און , כטע הַאנט און זַײן לינקע צום הימלהָאט אױֿפגעהױבן זַײן רע
, ַאז דָאס איז ביז ַא צַײט, הָאט געשװָארן בַײ דעם װָאס לעבט אײביק

און װען מע ענדיקט צעּפיצלען די מַאכט ֿפון ; און ַא הַאלב, צַײטן
  . װעט זיך ענדיקן דָאס ַאלץ, דעם הײליקן ֿפָאלק

הָאב איך ; ַארשטַאנעןָאבער איך הָאב ניט ֿפ, און איך הָאב געהערט 8
הָאט ער  9? װָאס װעט זַײן דער ָסוף דערֿפון, מַײן הַאר: געזָאגט
װָארום בַאהַאלטן און ֿפַארחתמעט זַײנען די , דניאל, גײ: געזָאגט

ֿפיל װעלן געקלערט און גערײניקט  10. װערטער ביז דער צַײט ֿפון ֶקץ
און , שלעכטסָאבער די שלעכטע װעלן טָאן , און געלַײטערט װערן
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ָאבער די ֿפַארשטַאנדיקע װעלן ; ַאלע שלעכטע װעלן ניט ֿפַארשטײן
און ֿפון דער צַײט װָאס דער שטענדיקער קרבן װעט  11. ֿפַארשטײן

און מע װעט אױֿפשטעלן די אומװערדיקײט װָאס , ָאּפגעטָאן װערן
  װױל13. װעט זַײן טױזנט צװײ הונדערט און נַײנציק טעג, גרױלטצע

ם װָאס הַארט און װעט דערגרײכן ביז טױזנט דרַײ הונדערט צו דע
און װעסט ; ביז צום ֶקץ, און דו גײ 14. און ֿפינף און דרַײסיק טעג

און װעסט אױֿפשטײן צו דַײן גֹורל אין ָסוף ֿפון די , קומען צו דַײן רו
  .טעג
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