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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ְמָלִכים א
  

  

און מע , און דער מלך דוד איז געװָארן ַאלט און בַאטָאגט 1
ָאבער אים ֿפלעגט ניט , הָאט אים צוגעדעקט מיט קלײדער

זָאל מען זוכן :  הָאבן זַײנע קנעכט צו אים געזָאגט2. װַארעם װערן
און זי װעט שטײן ֿפַאר , ך ַא מײדל ַא יונגֿפרױֿפַאר מַײן הַאר דעם מל

און זי װעט ליגן אין דַײן ; און װעט אים זַײן ַא װַארטָארין, דעם מלך
  .און עס װעט װַארעם זַײן מַײן הַאר דעם מלך, בוזעם

,  און זײ הָאבן געזוכט ַא שײן מײדל אין גַאנצן געמַארק ֿפון יׂשראל3
 און הָאבן זי געברַאכט צום  ֿפון שּוֵנם און זײ הָאבן געֿפונען ַאֿביַשג

און זי איז געװען דעם ; די מײדל איז געװען שײן ביז גָאר  און4. מלך
ָאבער דער מלך הָאט זי ; און הָאט אים בַאדינט, מלך ַא װַארטָארין

  .ניט דערקענט

ַאזױ צו ,  הָאט זיך איבערגענומען  און ַאדֹוִנָיה דער זון ֿפון ַחגיתן5
און ער הָאט זיך אײנגעשַאֿפט רַײטװעגן . איך װעל װערן מלך: זָאגן

 6. און ֿפוֿפציק מַאן װָאס זַײנען געלָאֿפן אים ֿפַארױס, און רַײטער
ַאזױ ,  ניט בַאטריבט װָארום זַײן ֿפָאטער הָאט אים אין זַײן לעבטָאג

און ער איז אױך געװען זײער שײן ? ֿפַאר װָאס טוסטו ַאזױ: צו זָאגן
  .ָשלומעןאון ער איז געבָארן געװָארן נָאך ַאֿב. שטַאלטאין גע

און ,  און ער הָאט געהַאט ַא גערײד מיט יֹוָאֿב דעם זון ֿפון צרּוָיהן7
   .און זײ הָאבן מיטגעהָאלֿפן ַאדֹוִנָיהן, מיט אֿביתר דעם ּכהן

ר  און נתן דע דער זון ֿפון יהֹוָיָדען און בָנָיהּו,  ָאבער ָצדֹוק דער ּכהן8



  מלכים א

  

זַײנען ניט , און די ִגבורים װָאס בַײ ָדִודן, און ֵרִעי, און ִשְמִעי, נֿביא
  .געװען מיט ַאדֹוִנָיהּון

 און ַאדֹוִנָיהּו הָאט געשָאכטן שָאף און רינדער און געשטָאּפטע 9
און ער הָאט , רֹוֵגל- װָאס לעבן עין קעלבער בַײ דעם שטײן זֹוֶחֶלת

און ַאלע מענער ֿפון , דעם מלכס זין, רֿפַאררוֿפן ַאלע זַײנע ברידע
און , און בָנָיהּון,  ָאבער נתן דעם נֿביא10. דעם מלכס קנעכט, יהּודה

  .הָאט ער ניט גערוֿפן, ער שלמהןאון זַײן ברוד, די ִגבורים

: ַאזױ צו זָאגן, שלמהס מוטער, ֶשֿבען- הָאט נתן געזָאגט צו בת11
,  דער זון ֿפון ַחגיתן איז געװָארן מלךהָאסטו ניט געהערט ַאז ַאדֹוִנָיהּו

קום לָאמיך ,  און ַאצונד12? און אונדזער הַאר דוד װײס ניט
און רַאטעװען דַײן לעבן און דָאס לעבן , ַאקָארשט דיר געבן ַאן עצה

און זָאלסט זָאגן צו ,  גײ און קום צום מלך דוד13. ֿפון דַײן זון שלמהן
: ַאזױ צו זָאגן, ט געשװָארן דַײן דינסטני, מַײן הַאר מלך, הָאסטו: אים

און ער זָאל זיצן אױף מַײן , נָאר דַײן זון שלמה זָאל קיניגן נָאך מיר
 ָאט װי דו 14? הַײנט ֿפַאר װָאס איז ַאדֹוִנָיהּו געװָארן מלך? טרָאן

און , ַאזױ װעל איך קומען נָאך דיר, רעדסט נָאך דָארטן מיטן מלך
  .רטערװעל ֿפַארֿפולן דַײנע װע

און דער מלך -. ֶשֿבע ַארַײנגעגַאנגען צום מלך אין קַאמער- איז בת15
און ַאֿביַשג ֿפון שּוֵנם הָאט בַאדינט דעם , איז געװען זײער ַאלט

. ֶשֿבע הָאט זיך גענַײגט און זיך געבוקט צום מלך- און בת16–.מלך
: ט הָאט זי צו אים געזָאג17? װָאס איז דיר: הָאט דער מלך געזָאגט

נָאר : דו הָאסט געשװָארן דַײן דינסט בַײ יהוה דַײן גָאט, מַײן הַאר
. און ער זָאל זיצן אױף מַײן טרָאן, דַײן זון שלמה זָאל קיניגן נָאך מיר

מַײן הַאר , און ַאצונד, ַאדֹוִנָיה איז געװָארן מלך,  און ַאצונד זע18
און  און ער הָאט געשָאכטן ָאקסן 19. װײסטו גָאר ניט, מלך

 ַאלע זין  און ער הָאט ֿפַאררוֿפן, און שָאף ַא סך געשטָאּפטע קעלבער
ָאבער ; ֿפירער-און יֹוָאֿב דעם חיל, און אֿביתר דעם ּכהן, ֿפון דעם מלך

,  און דו מַײן הַאר מלך20. דַײן קנעכט שלמהן הָאט ער ניט גערוֿפן
װער זָאל , זײ צו זָאגן, אױף דיר זַײנען די אױגן ֿפון גַאנץ יׂשראל

 װָארום 21  . אױף דעם טרָאן ֿפון מַײן הַאר דעם מלך נָאך אים זיצן
, װי דער הַאר מַײן מלך לײגט זיך מיט זַײנע עלטערן, עס װעט זַײן

  .ַאזױ װעל איך און מַײן זון שלמה זַײן ֿפַארשולדיקטע



  מלכים א

  

ַאזױ איז נתן דער נֿביא ,  און ָאט װי זי רעדט נָאך מיטן מלך22
נתן דער : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט מען ָאנגעזָאגט דעם מלך23. געקומען

און הָאט זיך , און ער איז געקומען ֿפַאר דעם מלך. נֿביא איז דָא
: און נתן הָאט געזָאגט. געבוקט צום מלך אױף זַײן ּפנים צו דער ערד

און ,  נָאך מיר  ַאדֹוִנָיהּו זָאל קיניגן: הָאסט דו געזָאגט, מַײן הַאר מלך
 װָארום ער הָאט הַײנט 25?  זָאל זיצן אױף מַײן טרָאןער

און הָאט געשָאכטן ָאקסן און געשטָאּפטע קעלבער , ַארָאּפגענידערט
און די , און ער הָאט ֿפַאררוֿפן ַאלע זין ֿפון דעם מלך, און שָאף ַא סך

און ָאט עסן זײ און טרינקען מיט , און אֿביתר דעם ּכהן, ֿפירער-חיל
מיך דַײן ,  ָאבער מיך26! לעבן זָאל דער מלך ַאדֹוִנָיהּו: זָאגןאון , אים

און דַײן , און בָנָיהּו דעם זון ֿפון יהֹוָיָדען, און ָצדֹוק דעם ּכהן, קנעכט
 צי איז די דָאזיקע זַאך 27. הָאט ער ניט גערוֿפן, קנעכט שלמהן

דַײן און הָאסט ניט צו װיסן געטָאן , געשען ֿפון מַײן הַאר דעם מלך
װער עס זָאל זיצן אױף דעם טרָאן ֿפון מַײן הַאר דעם מלך , קנעכט

  ?נָאך אים

רוף מיר ַארַײן :  הָאט געענטֿפערט דער מלך דוד און הָאט געזָאגט28
און זי איז געקומען ֿפַארן מלך און הָאט זיך געשטעלט . ֶשֿבען-בת

ַאזױ װי עס :  און דער מלך הָאט געשװָארן און געזָאגט29. ֿפַארן מלך
,  מַײן זעל ֿפון יעטװעדער צרה װָאס הָאט אױסגעלײזט, לעבט גָאט

,  ַאז ַאזױ װי איך הָאב דיר געשװָארן בַײ יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל30
ַאז ַאזױ װעל –נָאר דַײן זון שלמה זָאל קיניגן נָאך מיר: ַאזױ צו זָאגן

  !איך טָאן הַײנטיקן טָאג

און זיך , גט מיטן ּפנים צו דער ערדֶשֿבע זיך גענַײ- הָאט בת31
אײביק לעבן זָאל מַײן הַאר דער : און הָאט געזָאגט, געבוקט צום מלך

  !מלך דוד

און , רוֿפט מיר ָצדֹוק דעם ּכהן:  און דער מלך דוד הָאט געזָאגט32
זַײנען זײ געקומען . און בָנָיהּו דעם זון ֿפון יהֹוָיָדען, נתן דעם נֿביא

נעמט מיט אַײך די :  און דער מלך הָאט צו זײ געזָאגט33, ֿפַארן מלך
און זעצט ַארױף מַײן זון שלמהן אױף מַײן , קנעכט ֿפון אַײער הַאר

און   34. און איר זָאלט אים מַאכן נידערן צום גיחון, מױלאײזעלין
זָאל ָצדֹוק דער ּכהן און נתן דער נֿביא אים דָארטן זַאלבן ֿפַאר ַא מלך 

לעבן זָאל : און זָאגן, און איר זָאלט בלָאזן אין שוֿפר. לאיבער יׂשרא
און ער זָאל ,  און איר זָאלט ַארױֿפגײן נָאך אים35! דער מלך שלמה



  מלכים א

  

און ער זָאל קיניגן אױף מַײן , קומען און זיך זעצן אױף מַײן טרָאן
װָארום אים הָאב איך בַאֿפױלן ֿפַאר ַא ֿפירשט איבער יׂשראל , ָארט

  .יהּודהאון איבער 

 הָאט בָנָיהּו דער זון ֿפון יהֹוָיָדען געענטֿפערט דעם מלך און הָאט 36
! ַאזױ זָאל זָאגן יהוה דער גָאט ֿפון מַײן הַאר דעם מלך! ָאמן: געזָאגט

ַאזױ זָאל ער זַײן ,  ַאזױ װי גָאט איז געװען מיט מַײן הַאר דעם מלך37
ך מער ֿפון דעם טרָאן און ער זָאל גרײסן זַײן טרָאן נָא, מיט שלמהן

  .ֿפון מַײן הַאר דעם מלך דוד

און בָנָיהּו דער זון ֿפון , און נתן דער נֿביא,  און ָצדֹוק דער ּכהן38
און זײ , הָאבן ַארָאּפגענידערט, און די ּכֵרתים און די ּפֵלתים, יהֹוָיָדען

און , הָאבן ַארױֿפגעזעצט שלמהן אױף דער מױלאײזעלין ֿפון מלך דוד
 און ָצדֹוק דער ּכהן הָאט 39. בן אים ַארָאּפגעֿפירט צו גיחוןהָא

און ער הָאט געזַאלבט , גענומען דעם הָארן מיט אײל ֿפון געצעלט
און דָאס גַאנצע ֿפָאלק , און זײ הָאבן געבלָאזן אין שוֿפר; שלמהן

 און דָאס גַאנצע ֿפָאלק 40! לעבן זָאל דער מלך שלמה: הָאט געזָאגט
און דָאס ֿפָאלק הָאט געֿפַײֿפט אױף , געגַאנגען נָאך איםאיז ַארױֿפ
און די ערד הָאט זיך , און זיך געֿפרײט ַא גרױסע ֿפרײד, ֿפַײֿפלען

  .געשּפָאלטן ֿפון זײער ליַארעם

 און ַאלע ֿפַאררוֿפענע װָאס מיט אים הָאבן דָאס   און ַאדֹוִנָיהּו41
װי יֹוָאֿב הָאט דערהערט און . װען זײ הָאבן געענדיקט עסן, דערהערט

װָאס טומלט דער : ער געזָאגט ַאזױ הָאט, דעם ָקול ֿפון שוֿפר
  ?ליַארעם ֿפון שטָאט

ערשט יוָנתן דער זון ֿפון אֿביתר דעם ּכהן קומט ,  װי ער רעדט נָאך42
װָארום ַא װױלער מענטש , קום ַאהער: הָאט ַאדֹוִנָיהּו געזָאגט. ָאן

 הָאט געענטֿפערט יוָנתן און 43. נזָאגןאון גוטס װעסטו ָא, ביסטו
אונדזער הַאר דער מלך דוד הָאט , ֿפַאר װָאר: געזָאגט צו ַאדֹוִנָיהּון

 און דער מלך הָאט געשיקט מיט אים 44. געמַאכט שלמהן ֿפַאר מלך
, און בָנָיהּו דעם זון ֿפון יהֹוָיָדען, און נתן דעם נֿביא, ָצדֹוק דעם ּכהן
 ַארױֿפגעזעצט אױף  און זײ הָאבן אים, און די ּפֵלתיםאון די ּכֵרתים 

 און ָצדֹוק דער ּכהן און נתן דער נֿביא 45. דער מױלאײזעלין ֿפון מלך
און זײ זַײנען , הָאבן אים געזַאלבט ֿפַאר מלך בַײם גיחון

; און די שטָאט הָאט געטומלט, ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון דָארטן ֿפרײלעכע
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ב

 און שלמה הָאט 46. ם װָאס איר הָאט געהערטדָאס איז דער ליַארע
 און אױך זַײנען די 47. זיך אױך געזעצט אױֿפן טרָאן ֿפון דער מלוכה

ַאזױ צו , קנעכט ֿפון מלך געקומען װינטשן אונדזער הַאר דעם מלך
זָאל דַײן גָאט בַאגיטיקן שלמהס נָאמען נָאך מער ֿפון דַײן  :זָאגן

 און אױך 48. ן נָאך מער ֿפון דַײן טרָאן און גרײסן זַײן טרָא ,נָאמען
, געלױבט איז יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל: הָאט דער מלך ַאזױ געזָאגט

און מַײנע , װָאס הָאט הַײנט געגעבן װער זָאל זיצן אױף מַײן טרָאן
  .אױגן זעען עס

 הָאבן ַאלע ֿפַארוֿפענע װָאס בַײ ַאדֹוִנָיהּון אױֿפגעציטערט און זײ 49
 50. און געגַאנגען איטלעכער אױף זַײן װעג, ן אױֿפגעשטַאנעןזַײנע

און ער איז , און ַאדֹוִנָיהּו הָאט מורא געהַאט ֿפַאר שלמהן
און איז געגַאנגען און הָאט זיך ָאנגענומען ָאן די , אױֿפגעשטַאנען

  . הערנער ֿפון מזבח

ָיהּו הָאט ַאדֹוִנ, זע: ַאזױ צו זָאגן,  איז ָאנגעזָאגט געװָארן שלמהן51
 ָאנגעכַאּפט ָאן די  און ָאט הָאט ער זיך, מורא ֿפַאר דעם מלך שלמה

זָאל מיר דער מלך שלמה הַײנט : ַאזױ צו זָאגן, הערנער ֿפון מזבח
  .אױב ער װעט טײטן זַײן קנעכט מיטן שװערד, שװערן

, אױב ער װעט זַײן ַאן ָארנטלעכער מענטש:  הָאט שלמה געזָאגט52
אױב ָאבער בײז װעט ; ֿפון אים ניט ֿפַאלן צו דער ערדװעט ַא הָאר 

  .װעט ער שטַארבן, געֿפונען װערן אין אים

און מע הָאט אים ,  און דער מלך שלמה הָאט געשיקט53
און הָאט זיך , און ער איז געקומען; ַארָאּפגענידערט ֿפון מזבח
גײ : און שלמה הָאט צו אים געזָאגט, געבוקט צום מלך שלמה

  .םַאהײ

  

און ער הָאט ,  און די טעג ֿפון ָדִודן הָאבן גענענט צו שטַארבן1
 איך גײ אין דעם װעג 2: ַאזױ צו זָאגן, בַאֿפױלן זַײן זון שלמהן

 און 3. זָאלסטו זיך שטַארקן און זַײן ַא מַאן, ֿפון דער גַאנצער ערד
צו , גןצו גײן אין זַײנע װע, זָאלסט היטן די היטונג ֿפון יהוה דַײן גָאט

היטן זַײנע חוקים און זַײנע געבָאט און זַײנע געזעצן און זַײנע 
ּכדי זָאלסט , משה-ַאזױ װי עס שטײט געשריבן אין ּתורת, ָאנזָאגן
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װָאס דו װעסט , און אומעטום, בַאגליקן אין ַאלץ װָאס דו װעסט טָאן
ט ּכדי גָאט זָאל מקיים זַײן זַײן װָארט װָאס ער הָא ;ַאהין זיך קערן

אױב דַײנע קינדער װעלן ָאּפהיטן : ַאזױ צו זָאגן, גערעדט װעגן מיר
מיט זײער גַאנצן הַארצן און , זײער װעג צו גײן ֿפַאר מיר מיט אמת

װעט דיר ניט ֿפַארשניטן װערן : ַאזױ צו זָאגן–מיט זײער גַאנצער זעל
  .ַא מַאן ֿפון דעם טרָאן ֿפון יׂשראל

, דער זון ֿפון צרּוָיהן הָאט מיר געטָאן און אױך װײסטו װָאס יֹוָאֿב 5
צו ַאֿבנר , ֿפירער ֿפון יׂשראל-װָאס ער הָאט געטָאן צו די צװײ חיל

װי ער הָאט זײ , און צו ַעָמׂשא דעם זון ֿפון ֶיתרן, דעם זון ֿפון ֵנרן
און , און ֿפַארגָאסן בלוט ֿפון מלחמה אין שלום, געהרגעט

ף זַײן גַארטל װָאס אױף זַײנע ַארױֿפגעטָאן בלוט ֿפון מלחמה אױ
 דרום זָאלסטו טָאן 6. און אױף זַײנע שיך װָאס אױף זַײנע ֿפיס, לענדן

 נידערן  און זָאלסט ניט לָאזן זַײנע גרָאע הָאר, לױט דַײן חכמה
 און מיט די קינדער ֿפון ַברִזַלי דעם גלעדער 7. בשלום אין קֿבר
, ון די װָאס עסן בַײ דַײן טישאון זײ זָאלן זַײן ֿפ, זָאלסטו טָאן ֶחסד

װען איך בין , װָארום זײ הָאבן זיך אױך דערנענטערט צו מיר
 און דָא איז בַײ דיר ִשְמִעי 8. ַאנטלָאֿפן ֿפון דַײן ברודער ַאֿבָשלומען

װָאס הָאט מיך , דער בנימינער ֿפון בחורים, דער זון ֿפון ֵגרָאן
ס איך בין געגַאנגען געשָאלטן מיט טױטע קללות אין דעם טָאג װָא

, און ער הָאט ַארָאּפגענידערט מיר ַאנטקעגן בַײם ירדן; קײן ַמחַנִים
איך װעל דיך ניט : ַאזױ צו זָאגן, און איך הָאב אים געשװָארן בַײ גָאט

װָארום , זָאלסט אים ניט שענקען,  און ַאצונד9. מיטן שװערד טײטן
דו זָאלסט טָאן מיט און װעסט װיסן װָאס , ַא קלוגער מענטש ביסטו

  .און זָאלסט מַאכן נידערן זַײנע גרָאע הָאר מיט בלוט אין קֿבר; אים

און ער איז ,  און דוד הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן10
 און די טעג װָאס דוד הָאט 11. שטָאט-בַאגרָאבן געװָארן אין ָדִודס

חֿברון הָאט אין . געקיניגט איבער יׂשראל זײנען געװען ֿפערציק יָאר
און אין ירושלים הָאט ער געקיניגט דרַײ און , ער געקיניגט זיבן יָאר

  . דרַײסיק יָאר

און ,  און שלמה איז געזעסן אױף דעם טרָאן ֿפון זַײן ֿפָאטער ָדִודן12
  .זַײן מלוכה הָאט זיך זײער בַאֿפעסטיקט
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, ֿבעןֶש- און ַאדֹוִנָיהּו דער זון ֿפון ַחגיתן איז געקומען צו בת13
? איז דַײן קומען אין ֿפריד: הָאט זי צו אים געזָאגט. שלמהס מוטער
איך הָאב ַא :  און ער הָאט געזָאגט14. אין ֿפריד: הָאט ער געזָאגט

דו װײסט ַאז : הָאט ער געזָאגט. רעד: הָאט זי געזָאגט. װָארט צו דיר
און אױף מיר הָאבן גַאנץ יׂשראל , די מלוכה הָאט מיר געקומט

ָאבער די מלוכה הָאט זיך . צו װערן מלך, געקערט זײער ּפנים
װַײל זי איז אים ,  מַײן ברודער אומגעדרײט און איז ָאנגעקומען צו

 און ַאצונד בעט איך ֿפון דיר אײן 16  .בַאשערט געװען ֿפון גָאט
: הָאט זי צו אים געזָאגט. זָאלסט ניט ָאּפשטױסן מַײן ּפנים: בקשה
–דעם מלך שלמה, איך בעט דיך, זָאג: ר געזָאגט הָאט ע17. רעד

ער זָאל מיר געבן ַאֿביַשג –װָארום ער װעט ניט ָאּפשטױסן דַײן ּפנים
איך װעל , גוט: ֶשֿבע געזָאגט- הָאט בת18  .ֿפון שּוֵנם ֿפַאר ַא װַײב

  . רעדן ֿפון דַײנעט װעגן צום מלך

 צו אים ֿפון צו רעדן, ֶשֿבע איז געקומען צום מלך שלמה- און בת19
און , און דער מלך איז אױֿפגעשטַאנען איר ַאנטקעגן, ַאדֹוִנָיהּוס װעגן

, און הָאט זיך געזעצט אױף זַײן טרָאן, ער הָאט זיך צו איר געבוקט
און זי הָאט זיך , און געשטעלט ַא טרָאן ֿפַאר דעם מלכס מוטער

 קלײנע אײן: און זי הָאט געזָאגט. געזעצט אױף זַײן רעכטער זַײט
הָאט דער . זָאלסט ניט ָאּפשטױסן מַײן ּפנים: בקשה בעט איך ֿפון דיר
װָארום איך װעל ניט , מַײן מוטער, בעט: מלך צו איר געזָאגט
זָאל ַאֿביַשג ֿפון שּוֵנם געגעבן : הָאט זי געזָאגט. ָאּפשטױסן דַײן ּפנים

 געענטֿפערט  הָאט22. װערן צו דַײן ברודער ַאדֹוִנָיהּון ֿפַאר ַא װַײב
און ֿפַאר װָאס בעטסטו : דער מלך שלמה און געזָאגט צו זַײן מוטער

װַײל , בעט ֿפַאר אים אױך די מלוכה? ַאֿביַשג ֿפון שּוֵנם ֿפַאר ַאדֹוִנָיהּון
און , ֿפַאר אֿביתר דעם ּכהן, ֿפַאר אים–ער איז מַײן עלטערער ברודער
  .ֿפַאר יֹוָאֿב דעם זון ֿפון צרּוָיהן

זָאל : ַאזױ צו זָאגן,  בַײ גָאט ן דער מלך שלמה הָאט געשװָארן או23
ַאז אום זַײן לעבן הָאט ַאדֹוִנָיהּו , מיר גָאט טָאן ַאזױ און נָאך מער

, ַאזױ װי עס לעבט גָאט,  און ַאצונד24! גערעדט דָאס דָאזיקע װָארט
און הָאט מיך ַארױֿפגעזעצט אױף דעם , װָאס הָאט מיך בַאֿפעסטיקט

און װָאס הָאט מיר געמַאכט ַא הױז ַאזױ , ָאן ֿפון מַײן ֿפָאטער ָדִודןטר
  !ַאז הַײנט מוז ַאדֹוִנָיהּו געטײט װערן, װי ער הָאט גערעדט
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 און דער מלך שלמה הָאט געשיקט דורך דער הַאנט ֿפון בָנָיהּו 25
און ער איז , און ער איז צוגעֿפַאלן אױף אים; דעם זון ֿפון יהֹוָיָדען

  .שטָארבןגע

גײ קײן עָנתות :  און צו אֿביתר דעם ּכהן הָאט דער מלך געזָאגט 26
ָאבער הַײנטיקן , װָארום דעם טױט ביסטו װערט, צו דַײנע ֿפעלדער

װַײל דו הָאסט געטרָאגן דעם ָארון ֿפון , טָאג װעל איך דיך ניט טײטן
יך און װַײל דו הָאסט ז, גָאט דעם הַאר ֿפון מַײן ֿפָאטער ָדִודן

  .געּפלָאגט אין ַאלץ װָאס מַײן ֿפָאטער הָאט זיך געּפלָאגט

ּכדי ;  און שלמה הָאט ֿפַארטריבן אֿביתרן ֿפון זַײן ַא ּכהן צו גָאט27
עס זָאל דערֿפילט װערן דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט גערעדט 

  .אױף עליס הױז אין שילו

װָארום יֹוָאֿב הָאט זיך –ֿבן און װי די הערונג איז ָאנגעקומען צו יֹוָא28
–הגם נָאך ַאֿבָשלומען הָאט ער זיך ניט גענַײגט, גענַײגט נָאך ַאדֹוִנָיהן

און הָאט זיך ָאנגענומען , איז יֹוָאֿב ַאנטלָאֿפן צום געצעלט ֿפון גָאט
  .ָאן די הערנער ֿפון מזבח

ֿפן צו ַאז יֹוָאֿב איז ַאנטלָא,  איז ָאנגעזָאגט געװָארן דעם מלך שלמה29
און שלמה הָאט . און ָאן איז ער בַײם מזבח, דעם געצעלט ֿפון גָאט

צו אױף - ֿפַאל גײ: ַאזױ צו זָאגן, געשיקט בָנָיהּו דעם זון ֿפון יהֹוָיָדען
  .אים

און ער הָאט צו ,  איז בָנָיהּו געקומען צו דעם געצעלט ֿפון גָאט30
הָאט ער . רױסגײ ַא: ַאזױ הָאט געזָאגט דער מלך: אים געזָאגט

  .נַײערט דָא װעל איך שטַארבן, נײן: געזָאגט

ַאזױ הָאט : ַאזױ צו זָאגן, הָאט בָנָיהּו געברַאכט דעם מלך ַא ּתשוֿבה
 הָאט דער מלך 31  .און ַאזױ הָאט ער מיר געענטֿפערט, גערעדט יֹוָאֿב

; צו אױף אים-און ֿפַאל, טו ַאזױ װי ער הָאט גערעדט: צו אים געזָאגט
און ָאּפטָאן דָאס אומזיסט בלוט װָאס ,  זָאלסט אים בַאגרָאבןאון

 און זָאל 32. ֿפון מיר און ֿפון מַײן ֿפָאטערס הױז, יֹוָאֿב הָאט ֿפַארגָאסן
ֿפַאר װָאס ער איז ָאנגעֿפַאלן , גָאט אומקערן זַײן בלוט אױף זַײן קָאּפ

 זײ און הָאט, אױף צװײ מענטשן גערעכטערע און בעסערע ֿפון אים
: און מַײן ֿפָאטער דוד הָאט ניט געװּוסט, געהרגעט מיטן שװערד
און ַעָמׂשא דעם , ֿפירער ֿפון יׂשראל-דעם חיל, ַאֿבנר דעם זון ֿפון ֵנרן
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 און זײער בלוט זָאל זיך 33. ֿפירער ֿפון יהּודה-דעם חיל, זון ֿפון ֶיתרן
ון זַײן זָאמען אױף  און אױֿפן קָאּפ ֿפ,אומקערן אױֿפן קָאּפ ֿפון יֹוָאֿבן

און צו זַײן הױז און צו זַײן , און צו ָדִודן און צו זַײן זָאמען; אײביק
  . זָאל זַײן ֿפריד אױף אײביק ֿפון גָאט, טרָאן

 און ער איז  , איז ַארױסגעגַאנגען בָנָיהּו דער זון ֿפון יהֹוָיָדען34
רָאבן און ער איז בַאג. און הָאט אים געטײט, צוגעֿפַאלן אױף אים

  .געװָארן אין זַײן הײם אין מדבר

 און דער מלך הָאט אױֿפגעזעצט בָנָיהּו דעם זון ֿפון יהֹוָיָדען אױף 35
און ָצדֹוק דעם ּכהן הָאט דער מלך ; זַײן ָארט איבערן חיל

  .אױֿפגעזעצט אױף אֿביתרס ָארט

און הָאט צו ,  און דער מלך הָאט געשיקט און הָאט גערוֿפן ִשְמִעין36
, און זָאלסט דָארטן זיצן, בױ דיר ַא הױז אין ירושלים: ים געזָאגטא

 און עס װעט 37. און זָאלסט ֿפון דָארטן ניט ַארױסגײן אין ערגעץ
און װעסט ַאריבערגײן דעם , אין דעם טָאג װָאס דו גײסט ַארױס, זַײן

; ַאז שטַארבן װעסטו שטַארבן, װיסן זָאלסטו װיסן זַײן, טַײך ִקדרון
:  הָאט ִשְמִעי געזָאגט צום מלך38. בלוט װעט זַײן אױף דַײן קָאּפדַײן 

ַאזױ , ַאזױ װי מַײן הַאר דער מלך הָאט גערעדט; גוט איז דָאס װָארט
  .װעט דַײן קנעכט טָאן

 ָאבער עס איז 39. און ִשְמִעי איז געזעסן אין ירושלים ֿפיל טעג
ט ֿפון ִשְמִעין  צװײ קנעכ זַײנען, געװען צום ָסוף ֿפון דרַײ יָאר

און מע , דעם מלך ֿפון ַגת, ַאנטלָאֿפן צו ָאכיש דעם זון ֿפון מעכהן
  . דַײנע קנעכט זַײנען אין ַגת, זע: ַאזױ צו זָאגן, הָאט ָאנגעזָאגט ִשְמִעין

און ,  זַײן אײזל און הָאט ָאנגעזַאטלט,  איז אױֿפגעשטַאנען ִשְמִעי40
און ִשְמִעי איז . ַײנע קנעכטאיז ַאװעק קײן ַגת צו ָאכישן זוכן ז

  . הָאט געברַאכט זַײנע קנעכט ֿפון ַגת געגַאנגען און

ַאז ִשְמִעי איז געגַאנגען ֿפון ,  איז ָאנגעזָאגט געװָארן שלמהן41
 און דער מלך הָאט 42. און הָאט זיך אומגעקערט, ירושלים קײן ַגת

הָאב : זָאגטאון הָאט צו אים גע, געשיקט און הָאט גערוֿפן ִשְמִעין
אין : ַאזױ צו זָאגן, און דיך געװָארנט, איך דיך ניט בַאשװָארן בַײ גָאט

װיסן , און װעסט גײן ערגעץ װּו, דעם טָאג װָאס דו גײסט ַארױס
און דו הָאסט צו ? ַאז שטַארבן װעסטו שטַארבן, זָאלסטו װיסן זַײן
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ג

נט ֿפַאר  הַײ43. איך הָאב געהערט; גוט איז דָאס װָארט: מיר געזָאגט
און דעם בַאֿפעל װָאס , װָאס הָאסטו ניט געהיט די שֿבועה ֿפון גָאט

דו :  אױך הָאט דער מלך געזָאגט צו ִשְמִעין44? איך הָאב דיר בַאֿפױלן
װײסט ַאל דָאס בײז װָאס דַײן הַארץ הָאט געװּוסט ַאז דו טוסט צו 

;  אױף דַײן קָאּפ דרום זָאל גָאט אומקערן דַײן בײז ;מַײן ֿפָאטער ָדִודן
און דער טרָאן ֿפון דוד ,  און דער מלך שלמה זָאל זַײן געבענטשט45

  .זָאל זַײן ֿפעסט ֿפַאר גָאט אױף אײביק

און ער ,  און דער מלך הָאט בַאֿפױלן בָנָיהּו דעם זון ֿפון יהֹוָיָדען46
און ער איז , און איז צוגעֿפַאלן אױף אים, איז ַארױֿפגעגַאנגען

  .ןגעשטָארב

  .און די מלוכה איז געװען בַאֿפעסטיקט אין דער הַאנט ֿפון שלמהן

  

 און שלמה הָאט זיך מתחּתן געװען מיט ּפרעה דעם מלך ֿפון 1
און הָאט זי , און ער הָאט גענומען ּפרעהס טָאכטער, מצרים

, ביז ער הָאט געענדיקט בױען זַײן הױז, שטָאט-געברַאכט אין ָדִודס
  .און די מױער ֿפון ירושלים רונד ַארום, ן גָאטאון דָאס הױז ֿפו

װָארום ַא הױז צו ,  ָאבער דָאס ֿפָאלק הָאט געשלַאכט אױף די ָבמות2
 און 3. דעם נָאמען ֿפון גָאט איז ניט געבױט געװען ביז יענע טעג

צו גײן אין די געזעצן ֿפון זַײן ֿפָאטער , שלמה הָאט ליב געהַאט גָאט
  .ט געשלַאכט און גערײכערט אױף די ָבמותנָאר ער הָא; ָדִודן

װָארום ,  און דער מלך איז געגַאנגען קײן גֿבעון דָארטן צו שלַאכטן4
טױזנט ברַאנדָאּפֿפער ֿפלעגט . דָארטן איז געװען די גרױסע ָבָמה
  .שלמה אױֿפברענגען אױף יענעם מזבח

ון דער  אין גֿבעון הָאט זיך גָאט בַאװיזן צו שלמהן אין ַא ָחלום ֿפ5
 הָאט 6. בעט װָאס איך זָאל דיר געבן: און גָאט הָאט געזָאגט, נַאכט

, מַײן ֿפָאטער ָדִודן, דו הָאסט געטָאן מיט דַײן קנעכט: שלמה געזָאגט
ַאזױ װי ער איז געגַאנגען ֿפַאר דיר מיט אמת און מיט , גרױס ֶחסד

 און  ;גערעכטיקײט און מיט רעכטֿפַארטיקײט ֿפון הַארצן קעגן דיר
און הָאסט אים געגעבן , הָאסט אים געהיט דעם דָאזיקן גרױסן ֶחסד

,  און ַאצונד7. ַא זון װָאס זיצט אױף זַײן טרָאן ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג
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דו הָאסט געמַאכט דַײן קנעכט ֿפַאר ַא מלך אױף דעם , יהוה מַײן גָאט
איך װײס ניט , גלאון איך בין ַא קלײן יִינ, ָארט ֿפון מַײן ֿפָאטער ָדִודן

 און דַײן קנעכט איז אין מיטן ֿפון דַײן ֿפָאלק 8. װּו אױס און װּו אַײן
ַא גרױס ֿפָאלק װָאס קען ניט , װָאס דו הָאסט אױסדערװײלט

 דרום זָאלסטו געבן 9. געצײלט און ניט בַארעכנט װערן ֿפון ֿפילקײט
צו , לקצו משּפטן דַײן ֿפָא, דַײן קנעכט ַא ֿפַארשטַאנדיק הַארץ
װָארום װער קען משּפטן דָאס , דערקענען צװישן גוטס און שלעכטס

  ?דָאזיקע גרױסע ֿפָאלק דַײנס

װָאס שלמה ,  און די זַאך איז װױלגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון גָאט10
װַײל :  און גָאט הָאט צו אים געזָאגט11. הָאט געבעטן די דָאזיקע זַאך

 און ניט דו הָאסט דיר געבעטן  ,דו הָאסט געבעטן די דָאזיקע זַאך
און ניט דו הָאסט , און ניט דו הָאסט דיר געבעטן עשירות, ֿפיל טעג

נַײערט הָאסט דיר געבעטן ׂשכל , געבעטן דָאס לעבן ֿפון דַײנע ֿפַײנט
, זע:  ָאט הָאב איך געטָאן לױט דַײן װָארט12, צו ֿפַארשטײן ַא משּפט

ַאז ַאזַא װי דו , ֿפַארשטַאנדיק הַארץאיך הָאב דיר געגעבן ַא קלוג און 
. און נָאך דיר װעט ניט אױֿפשטײן ַאזַא װי דו, איז ניט געװען ֿפַאר דיר

אי :  און אױך װָאס דו הָאסט ניט געבעטן הָאב איך דיר געגעבן13
ַאז קײנער ַאזַא װי דו איז ניט געװען , עושר אי ּכֿבוד ַאלע דַײנע טעג

ז דו װעסט גײן אין מַײנע װעגן צו היטן  און ַא14. צװישן די מלכים
מַײנע געזעצן און מַײנע געבָאט ַאזױ װי דַײן ֿפָאטער דוד איז 

  .װעל איך דערלענגערן דַײנע טעג, געגַאנגען

און ער איז . ערשט עס איז ַא ָחלום,  הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט שלמה15
רון ֿפון און הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר דעם ָא, געקומען קײן ירושלים

און געמַאכט , און ער הָאט אױֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפער, גָאטס בונד
  .און געמַאכט ַא מָאלצַײט ֿפַאר ַאלע זַײנע קנעכט, ֿפרידָאּפֿפער

און זײ ,  דענצמָאל זַײנען געקומען צװײ ֿפרױען זֹונות צו דעם מלך16
איך : גט און אײן ֿפרױ הָאט געזָא17. הָאבן זיך געשטעלט ֿפַאר אים

, איך און די דָאזיקע ֿפרױ װױנען אין אײן הױז, מַײן הַאר, בעט דיך
 און עס איז געװען אױֿפן 18  .און איך הָאב געבָארן מיט איר אין הױז

און ; הָאט אױך די דָאזיקע ֿפרױ געבָארן, דריטן טָאג נָאך מַײן געבערן
נדז ניט קײן ֿפרעמדער איז מיט או, מיר זַײנען געװען זַאלבענַאנד

 איז 19. בלױז מיר צװײ זַײנען געװען אין הױז; געװען אין הױז
װַײל זי איז , געשטָארבן דָאס קינד ֿפון דער דָאזיקער ֿפרױ בַײ נַאכט
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און ,  איז זי אױֿפגעשטַאנען אין מיטן נַאכט20  .געלעגן אױף אים
בעת דַײן דינסט איז , הָאט ַאװעקגענומען מַײן זון ֿפון לעבן מיר

און איר טױטן , איר בוזעם און זי הָאט אים געלײגט אין, לָאֿפןגעש
  . זון הָאט זי געלײגט אין מַײן בוזעם

ערשט ,  און איך בין אױֿפגעשטַאנען אין דער ֿפרי ָאנצוזען מַײן זון21
ַאז איך הָאב אים בַאטרַאכט אין דער ֿפרי ערשט  ָאבער; ער איז טױט

  . איך הָאב געבָארןדָאס איז ניט געװען מַײן זון װָאס

נַײערט מַײן זון איז דער , נײן:  הָאט די ַאנדער ֿפרױ געזָאגט22
נײן נַײערט דַײן : און די זָאגט. און דַײן זון דער טױטער, לעבעדיקער

און זײ הָאבן . און מַײן זון דער לעבעדיקער, זון איז דער טױטער
  . ֿפַארן מלך געטענהט

דָאס איז מַײן זון דער : גטדי זָא:  הָאט דער מלך געזָאגט23
נַײערט דַײן , נײן: און די זָאגט; לעבעדיקער און דַײן זון דער טױטער

 און דער מלך 24. און מַײן זון דער לעבעדיקער, זון איז דער טױטער
הָאט מע געברַאכט ַא שװערד . ברענגט מיר ַא שװערד: הָאט געזָאגט
ַײדט דָאס לעבעדיקע צעשנ:  הָאט דער מלך געזָאגט25. ֿפַארן מלך

און ַא העלֿפט צו דער , און גיט ַא העלֿפט צו אײנער, קינד אין צװײען
  .ַאנדערער

,  הָאט גערעדט די ֿפרױ װָאס איר זון איז געװען דער לעבעדיקער26
–װָארום דָאס הַארץ הָאט איר ֿפַארקלעמט אױף איר זון–צום מלך

גיט איר דָאס , מַײן הַאר, איך בעט דיך: און זי הָאט געזָאגט
: און יענע זָאגט. נָאר טײטן זָאלט איר עס ניט טײטן, לעבעדיקע קינד

  !שנַײדט; ניט מיר און ניט דיר זָאל עס געהערן

גיט איר דָאס :  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן דער מלך און געזָאגט27
זי איז זַײן ; און טײטן זָאלט איר עס ניט טײטן, לעבעדיקע קינד

  .מוטער

נץ יׂשראל הָאבן געהערט דעם משּפט װָאס דער מלך הָאט  און גַא28
זײ הָאבן , װָארום, און זײ הָאבן מורא געהַאט ֿפַארן מלך, געמשּפט

  .געזען ַאז גָאטס חכמה איז אין אים צו טָאן גערעכטיקײט
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  . און דער מלך שלמה איז געװען מלך איבער גַאנץ יׂשראל1ד

ַעַזרָיהו דער זון ֿפון : ר הָאט געהַאט און דָאס זַײנען די הַארן װָאס ע2
; שרַײבערס, די זין ֿפון שישָאן,  ֶאליחֹורף און ַאִחיה3; דער ּכהן, ָצדֹוקן

 און בָנָיהּו דער זון 4; דער דערמָאנער, יהֹושֿפט דער זון ֿפון ַאחילּודן
 און 5  ;ּכהנים, און ָצדֹוק און אֿביתר; איבערן חיל, ֿפון יהֹוָיָדען

און ָזֿבוד דער זון ; איבער די געשטעלטע, הו דער זון ֿפון נתנעןַעַזרָי
איבערן ,  און ַאִחישר6; דעם מלכס חֿבר, און אױבערמַאן, ֿפון נתנען
  .איבערן צינדז, און ַאדֹונירם דער זון ֿפון ַעֿבדָאן; ּפַאלַאץ

,  און שלמה הָאט געהַאט צװעלף געשטעלטע איבער גַאנץ יׂשראל7
ַא חודש אין יָאר ; ן אױסהַאלטן דעם מלך און זַײן הױזאון זײ ֿפלעג

 און דָאס זַײנען זײערע 8. ֿפלעגט איטלעכער דַארֿפן אױסהַאלטן
 דער זון ֿפון 9. אין דעם געבערג ֿפון אֿפרים, דער זון ֿפון חּורן: נעמען

- ֵבית-און ֵאלָאן, ֶשֶמש-און ֵבית, און אין ַשַעלֿבים ֶדקרן אין ָמַקץ
אונטער אים איז געװען ; אין ַארּובות, דער זון ֿפון ֶחסדן 10 .ָחנן
אין דער ,  דער זון ֿפון ַאֿביָנֶדֿבן11  .און דָאס גַאנצע לַאנד ֵחֿפר, ׂשֹוכֹו

ער הָאט געהַאט ָטֿפת די טָאכטער ֿפון ; גַאנצער געגנט ֿפון ָדור
און , ָנךאין ַּתַע,  בענא דער זון ֿפון ַאחילּודן12. שלמהן ֿפַאר ַא װַײב

-ֿפון ֵבית, שָאן װָאס לעבן ָצרתן אונטער יזרעאל-און גַאנץ ֵבית, מִגדו
 דער זון ֿפון 13. ביז אױף יענער זַײן ָיקמעם, מחולה- שָאן ביז ָאֿבל

אונטער אים זַײנען געװען די דערֿפער ֿפון ; ִגלָעד-אין ָרמות, ֶגֿברן
ר אים איז געװען די אונטע;װָאס אין ִגלָעד, ָיִאיר דעם זון ֿפון מנשהן

זעכציק גרױסע שטעט מיט מױערן , געגענט ֿפון ַארגוֿב װָאס אין בשן
. אין ַמחַנִים,  ַאחיָנֶדֿב דער זון ֿפון ִעדאֹן14. און קוּפערנע ריגלען

ער אױך הָאט גענומען ָבׂשַמת די טָאכטער ; אין נֿפּתלי, ַאחיַמַעץ 15
און , אין ָאשר, ון ֿפון חּוַשין בענא דער ז16. ֿפון שלמהן ֿפַאר ַא װַײב

 ִשְמִעי דער זון 18. אין ִיׂשָׂשָכר,  יהֹושֿפט דער זון ֿפון ָּפרּוַחן17 .בָעלות
דעם , אין לַאנד ִגלָעד,  ֶגֿבר דער זון ֿפון אורין19. ֿפון ֵאלָאן אין בנימין

. און ֿפון עוג דעם מלך ֿפון בשן, לַאנד ֿפון סיחון דעם מלך ֿפון אמורי
   . אײן געשטעלטער װָאס איבערן גַאנצן לַאנדאון

זַײנען געװען ַאזױ װי דער זַאמד װָאס בַײם ים   יהּודה און יׂשראל20
  .זײ הָאבן געגעסן און געטרונקען און געװען ֿפרײלעך. אין ֿפילקײט
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ֿפון ,  און שלמה הָאט געװעלטיקט איבער ַאלע קיניגרַײכן1ה
און ביז דעם געמַארק , ּפלשּתיםדעם טַײך ביז דעם לַאנד ֿפון די 

און געדינט דעם מלך שלמה , זײ הָאבן געברַאכט ָאּפגָאב. ֿפון מצרים
  .ַאלע טעג ֿפון זַײן לעבן

 און די שּפַײזונג ֿפון שלמהן ֿפַאר אײן טָאג איז געװען דרַײסיק ּכור 2
און ,  צען ֿפעטע רינדער3, און זעכציק ּכור גרָאבע מעל,זעמלמעל

, אחוץ הינדן, און הונדערט שָאף, רינדער ֿפון דער ֿפיטערצװַאנציק 
 װָארום 4. און געשטָאּפטע קַאּפהענער, און דַאמהירשן, און הירשן

ֿפון ִּתֿפַסח און ביז , ער הָאט געװעלטיקט איבער גַאנץ דער זַײט טַײך
און ער הָאט געהַאט ; איבער ַאלע מלכים ֿפון דער זַײט טַײך, עָזה

 און יהּודה און יׂשראל זַײנען 5. לע זַײנע זַײטן רונד ַארוםשלום ֿפון ַא
איטלעכער אונטער זַײן װַײנשטָאק און , געזעסן אין זיכערקײט
  .ַאלע טעג ֿפון שלמהן, ֶשֿבע-ֿפון ָדן ביז בֵאר, אונטער זַײן ֿפַײגנבױם

 און שלמה הָאט געהַאט ֿפערציק טױזנט שטַאלן ֿפערד ֿפַאר זַײנע 6
 און יענע געשטעלטע ֿפלעגן 7. און צװעלף טױזנט רַײטער, רַײטװעגן

און איטלעכן װָאס גענענט צום טיש , אױסהַאלטן דעם מלך שלמה
זײ ֿפלעגן ניט ֿפַארֿפעלן ; איטלעכער אין זַײן חודש, ֿפון מלך שלמה

   אױך גערשטן און שטרױ ֿפַאר די ֿפערד און ֿפַאר 8. קײן זַאך
  גען אין דעם ָארט װּוהין עס די יָאגֿפערד ֿפלעגן זײ ברענ

  .איטלעכער לױט װי ער הָאט געדַארֿפט, הָאט געהערט

 און גָאט הָאט געגעבן שלמהן חכמה און ֿפַארשטַאנדיקײט זײער 9
און ברײטקײט ֿפון גַײסט ַאזױ װי דער זַאמד װָאס אױֿפן ברעג , ֿפיל

ֿפון  און שלמהס חכמה איז געװען גרעסער ֿפון דער חכמה 10. ֿפון ים
 און ער 11. און ֿפון ַאל דער חכמה ֿפון מצרים, ַאלע קינדער ֿפון מזרח

און , ֿפון ֵאיָתן דעם ֶאזָרחי, איז געװען קליגער ֿפון ַאלע מענטשן
און ער הָאט געהַאט ַא  .די זין ֿפון ָמחולן, און ַדרדע, און ַּכלּכול, ֵהיָמן

הָאט געזָאגט דרַײ  און ער 12. ֶשם צװישן ַאלע ֿפעלקער רונד ַארום
 13. און זַײנע לידער זַײנען געװען טױזנט מיט ֿפינף. טױזנט משלים

ֿפון דעם צעדער װָאס אין לֿבנון , און ער הָאט גערעדט איבער בײמער
און ער הָאט . און ביז דעם ֵאזוֿב װָאס װַאקסט ַארױס ֿפון װַאנט

און , יםאון איבער שרצ, און איבער ֿפױגלען, גערעדט איבער בהמות
 און ֿפון ַאלע אומות איז מען געקומען הערן שלמהס 14. איבער ֿפישן
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ס הָאבן געהערט ֿפון זַײן  ֿפון דער ערד װָא ֿפון ַאלע מלכים–חכמה
  .חכמה

הָאט געשיקט זַײנע קנעכט צו   און חיָרם דער מלך ֿפון צור15
 ַא װָארום ער הָאט געהערט ַאז מע הָאט אים געזַאלבט ֿפַאר, שלמהן

װַײל ַא גוטער ֿפרַײנט איז חיָרם געװען ; מלך אױף זַײן ֿפָאטערס ָארט
  .ָדִודן ַאלע טעג

 דו הָאסט 17: ַאזױ צו זָאגן,  הָאט שלמה געשיקט צו חיָרמען16
ַאז ער הָאט ניט געקָאנט בױען ַא הױז צו , געקענט מַײן ֿפָאטער ָדִודן

 מלחמות װָאס הָאבן אים דעם נָאמען ֿפון יהוה זַײן גָאט ֿפון װעגן די
ביז יהוה הָאט זײ געגעבן אונטער די טריט ֿפון מַײנע , ַארומגערינגלט

;  און ַאצונד הָאט יהוה מַײן גָאט מיך בַארוט ֿפון רונד ַארום18. ֿפיס
 און ָאט טרַאכט איך 19  .ניטָא קײן שטער און קײן בײז בַאגעגעניש
ַאזױ װי יהוה ,  מַײן גָאטצו בױען ַא הױז צו דעם נָאמען ֿפון יהוה

דַײן זון װָאס איך : ַאזױ צו זָאגן, הָאט גערעדט צו מַײן ֿפָאטער ָדִודן
 ער װעט בױען דָאס הױז  ,װעל געבן אױף דַײן טרָאן אױף דַײן ָארט

בַאֿפעל מע זָאל אױסהַאקן ֿפַאר מיר ,  און ַאצונד20, צו מַײן נָאמען
און ;  װעלן זַײן מיט דַײנע קנעכטאון מַײנע קנעכט, צעדערן ֿפון לֿבנון

: דעם לױן ֿפון דַײנע קנעכט װעל איך דיר געבן װיֿפיל דו װעסט זָאגן
װָארום דו װײסט ַאז צװישן אונדז איז ניטָא קײנער װָאס ֿפַארשטײט 

  .צו הַאקן הָאלצן ַאזױ װי די צידונים

װי חיָרם הָאט געהערט די װערטער ֿפון ,  און עס איז געװען21
: און ער הָאט געזָאגט, ַאזױ הָאט ער זיך זײער דערֿפרײט, שלמהן

װָאס ער הָאט געגעבן ָדִודן ַא קלוגן זון , געלױבט איז יהוה הַײנט
 און חיָרם הָאט געשיקט צו 22. איבער דעם דָאזיקן גרױסן ֿפָאלק

איך הָאב געהערט װָאס דו הָאסט געשיקט צו : ַאזױ צו זָאגן, שלמהן
אין צעדערהָאלץ און אין , ן ַאל דַײן ֿפַארלַאנגאיך װעל טָא; מיר

 מַײנע קנעכט װעלן זײ ַארָאּפנידערן ֿפון לֿבנון צום 23. ציּפרעסנהָאלץ
און איך װעל זײ מַאכן אין ּפליטן צו גײן מיטן ים ביז דעם ָארט , ים

, און דָארטן װעל איך זײ ֿפַאנַאנדעררַײסן, װָאס דו װעסט מיר ָאנװַײזן
און דו װעסט טָאן מַײן ֿפַארלַאנג צו .  זײ ַאװעקנעמעןאון דו װעסט

  .געבן ברױט ֿפַאר מַײן הױז
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ו

און חיָרם הָאט געגעבן שלמהן צעדערהָאלץ און ציּפרעסנהָאלץ  24
 און שלמה הָאט געגעבן חיָרמען צװַאנציק 25. לױט ַאל זַײן ֿפַארלַאנג

ּכור געשלָאגענע און צװַאנציק , שּפַײז ֿפַאר זַײן הױז, טױזנט ּכור װײץ
  .ַאזױ ֿפלעגט שלמה געבן חיָרמען יָאר אין יָאר. אײל

 און גָאט הָאט געגעבן שלמהן חכמה ַאזױ װי ער הָאט אים 26
; און עס איז געװען שלום צװישן חיָרמען און צװישן שלמהן. געזָאגט

  .און זײ הָאבן בײדע געשלָאסן ַא בונד

, ֿפון גַאנץ יׂשראל ַא צינדז און דער מלך שלמה הָאט אױֿפגענומען 27
 און ער הָאט זײ 28. און דער צינדז איז געװען דרַײסיק טױזנט מַאן
אײן חודש : געביטן, געשיקט אױֿפן לֿבנון צו צען טױזנט מַאן ַא חודש

און ַאדֹונירם . ֿפלעגן זײ זַײן אױֿפן לֿבנון צװײ חדשים אין דער הײם
  .איז געװען איבער דעם צינדז

און , ה הָאט געהַאט זיבעציק טױזנט לַאסטטרעגער און שלמ29
 אחוץ שלמהס 30. ַאכציק טױזנט שטײנהעקער אין די בערג
דרַײ טױזנטז און דרַײ , איבערגעשטעלטע װָאס איבער דער ַארבעט

װָאס הָאבן געװעלטיקט איבער דעם ֿפָאלק װָאס טוט די , הונדערט
  .ַארבעט

 הָאט אױסגעברָאכן גרױסע און מע,  און דער מלך הָאט בַאֿפױלן31
צו גרונטֿפעסטן דָאס הױז מיט געהַאקטע , טַײערע שטײנער, שטײנער
 און די בױמַײנסטערס ֿפון חיָרמען און די גֿבלער הָאבן 32. שטײנער

און הָאבן צוגעגרײט די הָאלצן און די שטײנער , זײ ַארומגעהַאקט
  .אױף צו בױען דָאס הױז

  

יר הונדערט און ַאכציקסטן יָאר נָאך אין ֿפ,  און עס איז געװען1
דעם װי די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאנד 

אין חודש , אין ֿפירטן יָאר ֿפון שלמהס מלוכה איבער יׂשראל, מצרים
הָאט ער ָאנגעהױבן בױען דָאס –דָאס איז דער צװײטער חודש–זיו

  .הױז צו גָאט

איז געװען , המלך הָאט געבױט צו גָאט און דָאס הױז װָאס שלמה 2
 און דרַײסיק  ,און צװַאנציק אײלן זַײן ברײט, זעכציק אײלן זַײן לענג



  מלכים א

  

ֿפון הױז איז געװען   און דער ּפָאליש ֿפַאר דעם ֵהיכל3. אײלן זַײן הײך
צען אײלן זַײן , ֿפַאר ברײט ֿפון דעם הױז, צװַאנציק אײלן זַײן לענג

 און ער הָאט געמַאכט אין הױז 4  .עם הױזד] לענג ֿפון[ברײט ֿפַאר 
 און ער הָאט 5. ֿפענצטער אינעװײניק ברײט און אױסנװײניק שמָאל

רונד ַארום די װענט ֿפון , געבױט ָאן דער װַאנט ֿפון הױז ַאן ָאנבױ
און ער הָאט געמַאכט ; רונד ַארום דעם ֵהיכל און דעם דֿביר, הױז

, ָאנבױ] שטָאק ֿפון דעם[רשטער דער אונטע. זַײטקַאמערן רונד ַארום
זעקס אײלן ,  און דער מיטלסטער ,איז ֿפינף אײלן געװען זַײן ברײט

װָארום , זיבן אײלן זַײן ברײט, און דער דריטער, זַײן ברײט
ֿפַארמינערונגען הָאט ער געמַאכט אין דעם הױז צו דערױסן צו רונד 

ַאלטן אין די װענט ֿפון זָאלן זיך ניט דַארֿפן ה] די בַאלקנס[ּכדי , ַארום
איז געבױט ,  און דָאס הױז װען עס איז געבױט געװָארן7–.הױז

און קײן ; געװָארן ֿפון שטײנער ֿפַארטיק געמַאכט בַײם ַארױסהַאקן
קײן שום אַײזנגעצַײג איז ניט געהערט , הַאמערס און קײן הַאק
ַאנג  דער אַײנג8–.װען עס איז געבױט געװָארן, געװָארן אין דעם הױז

צו די אונטערשטע זַײטקַאמערן איז געװען אױף דער רעכטער זַײט 
און אױף שװינדלטרעּפ איז מען ַארױֿפגעגַאנגען צו , ֿפון הױז

  .און ֿפון די מיטלסטע צו די דריטע, מיטלסטע די

און ; און הָאט עס ֿפַארענדיקט,  און ער הָאט אױסגעבױט דָאס הױז9
. בַאלקנס און ברעטער ֿפון צעדערןער הָאט בַאדעקט דָאס הױז מיט 

ֿפינף אײלן די ,  און ער הָאט געבױט דעם ָאנבױ ָאן דעם גַאנצן הױז10
און עס הָאט זיך געהַאלטן ָאן הױז אױף ; ]ֿפון איטלעכן שטָאק[הײך 

  .צעדערנהָאלץ

 12: ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו שלמהן11
אױב דו װעסט גײן אין מַײנע –װָאס דו בױסטדָאס דָאזיקע הױז 

און װעסט היטן ַאלע מַײנע , און מַײנע געזעצן װעסטו טָאן, חוקים
װעל איך מקיים זַײן אױף דיר מַײן צוזָאג װָאס , געבָאט צו גײן אין זײ

 און איך װעל רוען צװישן 13. איך הָאב צוגעזָאגט דַײן ֿפָאטער ָדִודן
  .ון װעל ניט ֿפַארלָאזן מַײן ֿפָאלק יׂשראלא, די קינדער ֿפון יׂשראל

און הָאט עס ,  ַאזױ הָאט שלמה אױֿפגעבױט דָאס הױז14
 און ער הָאט געבױט די װענט ֿפון דעם הױז 15. ֿפַארענדיקט

ֿפון בָאדעם ֿפון הױז ביז די ; אינעװײניק מיט ברעטער ֿפון צעדערן
; ון אינעװײניקבַאלקנס ֿפון סוֿפים הָאט ער בַאדעקט מיט הָאלץ ֿפ
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 ֿפון הױז מיט ברעטער ֿפון  און ער הָאט בַאדעקט דעם בָאדעם
 און ער הָאט געבױט צװַאנציק אײלן ֿפון דעם 16. ציּפרעסן

ֿפון בָאדעם ביז , הינטערשטן טײל ֿפון הױז מיט ברעטער ֿפון צעדערן
ֿפַאר ַא , און ער הָאט עס זיך געבױט ֿפון אינעװײניק; די בַאלקנס

איז געװען  ]לַאנג[ און ֿפערציק אײלן 17  .ָקדשים-ֿפַאר ַא קדֵשי, דֿביר
 און דָאס צעדערהָאלץ 18 .דָאס איז דער ֵהיכל ֿפון ֿפָארנט, דָאס הױז

אױֿפן הױז אינעװײניק איז געװען ַא געשניץ ֿפון קנעּפ און געעֿפנטע 
קײן שטײן הָאט זיך ניט , ַאלץ איז געװען צעדער. קװײטן

 און דעם דֿביר אינעװײניק אין הױז הָאט ער 19 .ַארױסגעזען
 און 20. צוגעגרײט אױף ַארַײנשטעלן ַאהין דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד

און , אינעװײניק ֿפון דֿביר איז געװען צװַאנציק אײלן די לענג
; און צװַאנציק אײלן איז געװען זַײן הײך, צװַאנציק אײלן די ברײט

און ער הָאט . מיט עכטן גָאלדאון ער הָאט אים איבערגעצױגן 
 ַאזױ הָאט שלמה 21. בַאדעקט דעם מזבח מיט צעדערהָאלץ

און ער ; איבערגעצױגן דָאס הױז ֿפון אינעװײניק מיט עכטן גָאלד
און ער הָאט עס ; הָאט ֿפַארצױגן גילדערנע קײטן ֿפַאר דעם דֿביר

 און דָאס גַאנצע הױז הָאט ער 22. איבערגעצױגן מיט גָאלד
; ביז דָאס גַאנצע הױז איז געװען געענדיקט, ערגעצױגן מיט גָאלדאיב

אױך דעם גַאנצן מזבח װָאס בַײם דֿביר הָאט ער איבערגעצױגן מיט 
  .גָאלד

,  און ער הָאט געמַאכט אין דֿביר צװײ ּכרוֿבים ֿפון אײלבױמהָאלץ23
 און ֿפינף אײלן איז געװען אײן 24. צען אײלן די הײך ֿפון איטלעכן

; און ֿפינף אײלן דער צװײטער ֿפליגל ֿפון ַא ּכרוֿב, יגל ֿפון ַא ּכרוֿבֿפל
די ּכרוֿבים אין דעם אינעװײניקסטן   און ער הָאט ַארַײנגעשטעלט27
און מע הָאט געמַאכט די ֿפליגלען ֿפון די ּכרוֿבים . הױז

און דער ֿפליגל ֿפון אײנעם הָאט ָאנגערירט אײן , אױסגעשּפרײט
ר ֿפליגל ֿפון צװײטן ּכרוֿב הָאט ָאנגערירט די צװײטע און דע, װַאנט
און זײערע ֿפליגלען הָאבן זיך ָאנגערירט אין מיטן הױז ַא  ;װַאנט

 און ער הָאט איבערגעצױגן די ּכרוֿבים מיט 28. ֿפליגל ָאן ַא ֿפליגל
  .גָאלד

הָאט ער אױסגעשניצט ,  און ַאלע װענט ֿפון דעם הױז רונד ַארום29
ֿפון , ן ֿפון ּכרוֿבים און טײטלבײמער און געעֿפנטע קװײטןמיט געשניצ

 און דעם דיל ֿפון הױז הָאט ער 30. אינעװײניק און אױסנװײניק
 און ֿפַאר 31. אינעװײניק און אױסנװײניק, איבערגעצױגן מיט גָאלד
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ז

; דעם אַײנגַאנג ֿפון דֿביר הָאט ער געמַאכט טירן ֿפון אײלבױמהָאלץ
י בַײשטידלעך איז אױסגעקומען דער טירגעשטעל מיט ד

 און אױף די צװײ טירן ֿפון אײלבױמהָאלץ הָאט ער 32. ֿפינֿפעקעכדיק
אױסגעשניצט געשניצן ֿפון ּכרוֿבים און טײטלבײמער און געעֿפנטע 

און ער הָאט אױסגעקלַאּפט ; און איבערגעצױגן מיט גָאלד, קװײטן
 און דעס 33. רדָאס גָאלד אױף די ּכרוֿבים און אױף די טײטלבײמע

  , גלַײכן הָאט ער געמַאכט ֿפַאר דעם אַײנגַאנג ֿפון ֵהיכל
   און צװײ טירן 34; ֿפירעקעכדיק, בַײשטידלעך ֿפון אײלבױמהָאלץ

די צװײ ֿפליגלען ֿפון אײן טיר הָאבן זיך  ;ֿפון ציּפרעסנהָאלץ
און די צװײ ֿפליגלען ֿפון דער ַאנדער טיר הָאבן זיך , צונױֿפגעלײגט

 און ער הָאט אױסגעשניצט ּכרוֿבים און 35. ֿפגעלײגטצונױ
און הָאט איבערגעצױגן מיט , טײטלבײמער און געעֿפנטע קװײטן

  .גָאלד ַארױֿפגעּפַאסט אױֿפן אַײנגעשניצטן

 און ער הָאט געבױט דעם אינעװײניקסטן הױף ֿפון דרַײ צַײלן 36
  .און ַא צַײל געדעקטע בַאלקנס, געהַאקטע שטײנער

ֿפירטן יָאר איז געלײגט געװָארן דער גרונטֿפעסט ֿפון גָאטס  אין 37
דָאס –אין מָאנַאט בול,  און אין עלֿפטן יָאר38. אין מָאנַאט זיו, הױז

איז געענדיקט געװָארן דָאס הױז אין ַאלע –איז דער ַאכטער חודש
און ער . און לױט ַאלץ װי עס הָאט בַאדַארֿפט צו זַײן, זַײנע טײלן
  .בױט זיבן יָארהָאט עס גע

  

ביז ער ,  און אין זַײן אײגן הױז הָאט שלמה געבױט דרַײצן יָאר1
 און ער הָאט געבױט דָאס הױז 2. הָאט ֿפַארענדיקט זַײן גַאנץ הױז

און ֿפוֿפציק אײלן זַײן , הונדערט אײלן זַײן לענג. װַאלד-ֿפון לֿבנון
מיט , ערזַײלןאױף ֿפיר צַײלן צעד, און דרַײסיק אײלן זַײן הײך, ברײט

 און עס איז געװען בַאדעקט מיט 3. צעדערבַאלקנס אױף די זַײלן
איבער די זַײטקַאמערן װָאס אױף די ֿפינף און , צעדערהָאלץ ֿפון אױבן

 און בַאלקנס זַײנען געװען דרַײ 4. ֿפוֿפצן אין ַא צַײל, ֿפערציק זַײלן
 און ַאלע 5. און ַא דורכבליק קעגן ַא דורכבליק דרַײ מָאל; צַײלן
; מיט די בַײשטידלעך זַײנען געװען ֿפירעקעכדיק אין געשטעל טירן

  .און ַא דורכבליק קעגן ַא דורכבליק דרַײ מָאל
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ֿפוֿפציק אײלן זַײן :  און דָאס ֿפָאדערהױז ֿפון זַײלן הָאט ער געמַאכט6
מיט זַײלן , מיט ַא ֿפירהױז ֿפַאר זײ, און דרַײסיק אײלן זַײן ברײט, לענג
  .ַא בַאלקנדעכל ֿפַאר זײאון 

 און ער הָאט געמַאכט דָאס ֿפָאדערהױז ֿפון טרָאן װָאס ער זָאל 7
און עס איז געװען : דָאס ֿפָאדערהױז ֿפון משּפט, דָארטן משּפטן

  .בַאדעקט מיט צעדערהָאלץ ֿפון בָאדעם ביז בָאדעם

, אין ַאן ַאנדער הױף,  און זַײן הױז װָאס ער איז דָארטן געזעסן8
. איז געװען ֿפון דער אײגענער ַארבעט, צו ֿפון ֿפָאדערהױז-ינעװײניקא

ער הָאט אױך געמַאכט ַא הױז ֿפַאר ּפרעהס טָאכטער װָאס שלמה 
  .ַאזױ װי דָאס דָאזיקע ֿפָאדערהױז, הָאט גענומען

לױט די מָאסן ֿפון ,  דָאס ַאלץ איז געװען ֿפון טַײערע שטײנער9
 מיט ַא זעג ֿפון אינעװײניק און ֿפון  טַארומגעזעג, געהַאקטע שטײנער

און דרױסן ביזן גרױסן , און ֿפון גרונטֿפעסט ביז געזימס; אױסנװעניק
,  און עס איז געװען געגרונטֿפעסט מיט טַײערע שטײנער10. הױף

און שטײנער ֿפון ַאכט , שטײנער ֿפון צען אײלן, גרױסע שטײנער
לױט די מָאסן , רע שטײנער און ֿפון אױבן זַײנען געװען טַײע11. אײלן

 און דער גרױסער הױף 12. און צעדערהָאלץ, ֿפון געהַאקטע שטײנער
און ַא צַײל , רונד ַארום איז געװען ֿפון דרַײ צַײלן געהַאקטע שטײנער

דעס גלַײכן ֿפַאר דעם אינעװײניקסטן הױף ֿפון : צעדערבַאלקנס
  .ֿפון הױז און ֿפַאר דעם ּפָאליש, גָאטס הױז

 דער מלך שלמה הָאט געשיקט און הָאט גענומען חיָרמען ֿפון  און13
ֿפון שֿבט , ַאן אלמנה,  ער איז געװען דער זון ֿפון ַא ֿפרױ14. צור

; ַא קוּפערשמיד, און זַײן ֿפָאטער איז געװען ַא מַאן ֿפון צור, נֿפּתלי
און ער איז געװען ֿפול מיט חכמה און ֿפַארשטַאנדיקײט און 

און ער איז ,  מַאכן ַאלערלײ ַארבעט אין קוּפערקענשַאֿפט צו
  .און הָאט געמַאכט זַײן גַאנצע ַארבעט, געקומען צום מלך שלמה

ַאכצן אײלן ;  און ער הָאט אױסגעֿפורעמט די צװײ זַײלן ֿפון קוּפער15
און ַא ֿפָאדים ֿפון צװעלף אײלן הָאט , איז געװען די הײך ֿפון אײן זַײל

 און צװײ 16. דער צװײטער זַײל] און ַאזױ[; ַארומגערינגלט] אים[
, קרױנען הָאט ער געמַאכט ַארױֿפצוטָאן אױף די קעּפ ֿפון די זַײלן

און ֿפינף , ֿפינף אײלן די הײך ֿפון אײן קרױן; אױסגעגָאסן ֿפון קוּפער
 מיט נעצן ֿפון 17: אײלן די הײך ֿפון דער צװײטער קרױן
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 ֿפַאר די קרױנען  , ַארבעטשנורן ֿפון געקײטלטער, ֿפלעכטַארבעט
און זיבן ֿפַאר , זיבן ֿפַאר אײן קרױן; װָאס אױף די קעּפ ֿפון די זַײלן

און צװײ ;  ַאזױ הָאט ער געמַאכט די זַײלן18. דער צװײטער קרױן
צַײלן רונד ַארום אױף אײן נעץ צו בַאדעקן די קרױנען װָאס אױבן 

כט ֿפַאר דער  און ַאזױ הָאט ער געמַא ;איבער די מילגרױמען
 און די קרױנען װָאס אױף די קעּפ ֿפון די זַײלן אין 19. צװײטער קרױן

 און די 20. ֿפיר אײלן, דעם ּפָאליש זַײנען געװען ֿפון ליליענַארבעט
קרױנען אױף די צװײ זַײלן זַײנען אױך געװען ֿפון אױבן ַאקעגן דעם 

 זַײנען געװען מילגרױמען און די. בױך װָאס צו דער זַײט ֿפון דער נעץ
 21. אין צַײלן רונד ַארום אױף דער צװײטער קרױן, צװײ הונדערט

און ער  ;און ער הָאט אױֿפגעשטעלט די זַײלן בַײם ּפָאליש ֿפון ֵהיכל
; און גערוֿפן זַײן נָאמען ָיכין, הָאט אױֿפגעשטעלט דעם רעכטן זַײל

ן נָאמען און גערוֿפן זַײ, און ער הָאט אױֿפגעשטעלט דעם לינקן זַײל
ַאזױ .  און אױף די קעּפ ֿפון די זַײלן איז געװען ליליענַארבעט22. בֹוַעז

  .איז ֿפַארענדיקט געװָארן די ַארבעט ֿפון די זַײלן

צען אײלן ֿפון , ַא געגָאסענעם,  און ער הָאט געמַאכט דעם ים23
און ; און ֿפינף אײלן זַײן הײך, קַײלעכדיק רונד ַארום, רַאנד צו רַאנד

 24.  שנור ֿפון דרַײסיק אײלן הָאט אים ַארומגערינגלט רונד ַארוםַא
און אונטער זַײן רַאנד רונד ַארום הָאבן אים ַארומגערינגלט קנעּפ 

אין צװײ צַײלן ; ַארומצירקלענדיק דעם ים רונד ַארום, צען אײלן
 25. אױסגעגָאסן אין אײן גוס מיט אים, זַײנען געװען די קנעּפ

און , דרַײ געקערט צו צֿפון; נען אױף צװעלף רינדער איז געשטַא ער
און דרַײ געקערט , און דרַײ געקערט צו ָדרום, דרַײ געקערט צו מערֿב

און ַאלע . און דער ים איז געװען איבער זײ ֿפון אױבן. צו מזרח
 און זַײן גרעב 26. צו-זײערע הינטערלַײבער זַײנען געװען אינעװײניק

און זַײן רַאנד איז געװען ַאזױ װי די ; טאיז געװען ַא הַאנטברײ
צװײ טױזנט . װי ַא ליליענבלום, ַארבעט ֿפון דעם רַאנד ֿפון ַא בעכער

  .בת הָאט ער געהַאלטן

ֿפיר אײלן איז ;  און ער הָאט געמַאכט די צען געשטעלן ֿפון קוּפער27
און , און ֿפיר אײלן זַײן ברײט, געװען די לענג ֿפון איטלעכן געשטעל

 און ַאזױ איז געװען די ַארבעט ֿפון די 28. ַײ אײלן זַײן הײךדר
און די רַאמען זַײנען געװען , זײ הָאבן געהַאט רַאמען; געשטעלן

 און אױף די רַאמען װָאס צװישן די לַײסטן זַײנען 29. צװישן לַײסטן
און ַאזױ איז געװען אױף די ; און ּכרוֿבים, רינדער, געװען לײבן
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און אונטער די לײבן און די רינדער זַײנען געװען ; ןלַײסטן ֿפון אױב
 און ֿפיר קוּפערנע רעדער 30. קרענץ ֿפון ַארָאּפגעהַאנגענער ַארבעט
און זַײנע ; און קוּפערנע ַאקסן, זַײנען געװען צו איטלעכן געשטעל

אונטער דעם הַאנטֿפַאס ; צו זײ זַײנען געװען ַאקסלען–ֿפיר װינקלען
מיט קרענץ בַײ דער זַײט ֿפון ,  געװען אױסגעגָאסןזַײנען די ַאקסלען

 און זַײן עֿפענונג אינעװײניק אין דער קרױן און איבער 31. איטלעכן
און איר עֿפענונג איז געװען ; איר איז געװען ַאן אײל די הײך

; ַאן אײל און ַא הַאלב, װי די ַארבעט ֿפון ַא ֿפוסגעשטעל, קַײלעכדיק
און זײערע  ;ג זַײנען געװען אױסקריצונגעןאון אױך אױף איר עֿפענונ

 און די ֿפיר רעדער 32 .ניט רונד, רַאמען זַײנען געװען ֿפירעקעכדיק
און די ַאקסן ֿפון די רעדער זַײנען , זַײנען געװען אונטער די רַאמען

און די הײך ֿפון ַא רָאד איז געװען ַאן אײל ; געװען אין דעם געשטעל
ן די ַארבעט ֿפון די רעדער איז געװען ַאזױ  או33. און ַא הַאלבע אײל

, און זײערע רײֿפן, זײערע ַאקסן; װי די ַארבעט ֿפון ַא רָאד ֿפון ַא װָאגן
ַאלץ איז געװען , און זײערע ַאקסרעדלעך, און זײערע ֿפלעקלעך

 און ֿפיר ַאקסלען זַײנען געװען צו די ֿפיר װינקלען ֿפון 34. געגָאסן
. געשטעל גוֿפא זַײנען געװען זַײנע ַאקסלעןֿפון ; איטלעכן געשטעל

 און אױבן אין געשטעל איז געװען קַײלעכדיק רונד ַארום ַא 35
און אױבן אױֿפן געשטעל זַײנע הענטלעך און . הַאלבע אײל די הײך

און ער הָאט  36 .זַײנע רַאמען זַײנען געװען ֿפון אים גוֿפא
און אױף זַײנע , ךאױסגעקריצט אױף די ֿפלעכן ֿפון זַײנע הענטלע

װי נָאך דעם בלײז ֿפון , און טײטלבײמער, לײבן, ּכרוֿבים, לַײסטן
 ַאזױ הָאט ער געמַאכט די צען 37. און קרענץ רונד ַארום, איטלעכן
  .ֿפַאר זײ ַאלעמען, אײן שניט, אײן מָאס, אײן גוס; געשטעלן

בת ֿפערציק ;  און ער הָאט געמַאכט צען הַאנטֿפַאסן ֿפון קוּפער38
אײן הַאנטֿפַאס אױף איטלעכן ; הָאט געהַאלטן איטלעכער הַאנטֿפַאס

 און ער הָאט ַאװעקגעשטעלט די 39. געשטעל ֿפון די צען געשטעלן
און ֿפינף אױף דער , ֿפינף אױף דער רעכטער זַײט ֿפון הױז, געשטעלן

און דעם ים הָאט ער ַאװעקגעשטעלט אױף . לינקער זַײט ֿפון הױז
  .ַאקעגן ָדרום, זַײט ֿפון הױז צו מזרחדער רעכטער 

די טעּפ און די שוֿפלען און די   און חיָרם הָאט געמַאכט40
  .שּפרענגבעקנס
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און חיָרם הָאט געענדיקט מַאכן די גַאנצע ַארבעט װָאס ער הָאט 
און די ,  די צװײ זַײלן41: געטָאן ֿפַאר דעם מלך שלמה אין גָאטס הױז

און די ;  װָאס אױף די קעּפ ֿפון די זַײלןצװײ בעקנס ֿפון די קרױנען
צװײ נעצן צו בַאדעקן די צװײ בעקנס ֿפון די קרױנען װָאס אױף די 

 און די ֿפיר הונדערט מילגרױמען ֿפַאר די צװײ 42; קעּפ ֿפון די זַײלן
צו בַאדעקן די , צװײ צַײלן מילגרױמען ֿפַאר איטלעכער נעץ, נעצן

 און די צען 43; ער די זַײלןצװײ קַײלעכדיקע קרױנען װָאס איב
 און דעם 44; און די צען הַאנטֿפַאסן אױף די געשטעלן, געשטעלן
 און די טעּפ און 45; און די צװעלף רינדער אונטער דעם ים, אײן ים

און ַאלע די דָאזיקע ּכלים װָאס . די שוֿפלען און די שּפרענגבעקנס
טס הױז זַײנען חיָרם הָאט געמַאכט ֿפַאר דעם מלך שלמה אין גָא

 אין דער געגנט ֿפון ירדן הָאט זײ דער 46. געװען ֿפון בַאלקן קוּפער
 און צװישן  צװישן סוּכות, אין געדיכטער ערד, מלך אױסגעגָאסן

ֿפון , ]ניט געװױגן[ און שלמה הָאט געלָאזט די ַאלע ּכלים 47  .ָצרתן
ג ֿפון דעם ניט צו בַארעכענען איז געװען די װָא; זײער גרױס ֿפילקײט

   .קוּפער

דעם :  און שלמה הָאט געמַאכט ַאלע ּכלים װָאס אין גָאטס הױז48
און דעם טיש װָאס אױף אים איז דָאס ברױט ֿפון , גילדערנעם מזבח

, ֿפינף ֿפון דער רעכטער זַײט,  און די מנורות49. ֿפון גָאלד, ָאנגעזיכט
און ; ֿפון עכטן גָאלד, ֿפַאר דעם דֿביר, און ֿפינף ֿפון דער לינקער זַײט

 און די 50; ֿפון גָאלד, און די צװענגלעך, און די רערלעך, די בלומען
, און די שָאלן, און די שּפרענגבעקנס, און די שנַײצמעסערס, בעקנס

און די געלענקן ֿפַאר די טירן ֿפון ; ֿפון עכטן גָאלד, און די ֿפַײערֿפַאנען
און ֿפַאר די טירן , ָקדשים-דֵשיֿפַאר דעם ק, דעם אינעװײניקסטן הױז

  .ֿפון גָאלד, ֿפַאר דעם ֵהיכל, ֿפון דעם הױז

 און די גַאנצע ַארבעט װָאס דער מלך שלמה הָאט געמַאכט אין 51
און שלמה הָאט געברַאכט די . איז געענדיקט געװָארן, גָאטס הױז

, גָאלדאון דָאס , דָאס זילבער, געהײליקטע זַאכן ֿפון זַײן ֿפָאטער ָדִודן
  .און ַארַײנגעגעבן אין די שַאצקַאמערן ֿפון גָאטס הױז, און די ּכלים
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,  דענצמָאל הָאט שלמה אַײנגעזַאמלט די עלטסטע ֿפון יׂשראל1ח
די ֿפירשטן ֿפון די , און ַאלע הױּפטלַײט ֿפון די שֿבטים
צו מלך שלמה קײן , ֿפָאטערהַײזער ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

-די ַארױֿפצוברענגען דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד ֿפון ָדִודסּכ, ירושלים
 און ַאלע מענער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך 2  .דָאס איז ִציון, שטָאט

, אים מָאנַאט ֵאָתנים, טוֿב-אַײנגעזַאמלט צום מלך שלמה אױף יום
 און ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל זַײנען 3 .דָאס איז דער זיבעטער חודש

 זײ הָאבן 4. ן די ּכהנים הָאבן געטרָאגן דעם ָארוןאו, געקומען
און ַאלע , מועד-און דעם אהל, ַארױֿפגעברַאכט דעם ָארון ֿפון גָאט
די ּכהנים און די לִוִיים הָאבן זײ –הײליקע ּכלים װָאס אין געצעלט

 און דער מלך שלמה און מיט אים די גַאנצע עדה 5. ַארױֿפגעברַאכט
זַײנען געװען ֿפַאר ,  זיך צונױֿפגעקומען בַײ איםֿפון יׂשראל װָאס איז

װָאס הָאבן ניט געקענט , שלַאכטנדיק שָאף און רינדער, דעם ָארון
 און די ּכהנים 6. געצײלט װערן און ניט בַאטרַאכט װערן ֿפון ֿפילקײט

אין , הָאבן ַארַײנגעברַאכט דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד אױף זַײן ָארט
אונטער די ֿפליגלען ֿפון די , ָקדשים-אין קדֵשי, זדעם דֿביר ֿפון הױ

 װָארום די ּכרוֿבים הָאבן אױסגעשּפרײט די ֿפליגלען איבער 7. ּכרוֿבים
און די ּכרוֿבים הָאבן געשירעמט איבער דעם , דעם ָארט ֿפון ָארון

 און די שטַאנגען זַײנען 8. ָארון און איבער זַײנע שטַאנגען ֿפון אױבן
ַאנג ַאז די שּפיצן ֿפון די שטַאנגען זַײנען געזען געװָארן געװען ַאזױ ל

ָאבער זײ זַײנען ניט געזען געװָארן , ֿפון הײליקטום ֿפַארן דֿביר
. און זײ זַײנען דָארטן געבליבן ביז אױף הַײנטיקן טָאג. װַײטער ַארױס

נָאר די צװײ שטײנערנע לוחות ,  גָארנישט איז אין ָארון געװען9
בעת גָאט הָאט , ט ַאהין ַארַײנגעלײגט אין חורֿבװָאס משה הָא

װען זײ זַײנען , געשלָאסן ַא בונד מיט די קינדער ֿפון יׂשראל
  .ֿפון לַאנד מצרים ַארױסגעגַאנגען

װי די ּכהנים זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון ,  און עס איז געװען10
 און 11. טַאזױ הָאט ַא װָאלקן ָאנגעֿפילט דָאס הױז ֿפון גָא, הײליקטום

די ּכהנים הָאבן ניט געקענט זיך שטעלן טָאן דעם דינסט ֿפון װעגן 
װָארום די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט ָאנגעֿפילט דָאס הױז , דעם װָאלקן

  .ֿפון גָאט

  : דענצמָאל הָאט שלמה געזָאגט12

  ;גָאט הָאט געזָאגט אין װָאלקן צו רוען
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  , ַא װױנונגהָאב איך בױען געבױט דיר ַא הױז ֿפַאר 13

  .ַאן ָארט דיר צו זיצן אױף אײביק

און הָאט געבענטשט די ,  און דער מלך הָאט אומגעדרײט זַײן ּפנים14
און די גַאנצע אַײנזַאמלונג ֿפון , גַאנצע אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל

געלױבט איז יהוה :  און ער הָאט געזָאגט15. יׂשראל איז געשטַאנען
װָאס הָאט מיט זַײן מױל גערעדט צו מַײן , דער גָאט ֿפון יׂשראל

 ֿפון דעם  :ַאזױ צו זָאגן, און מיט זַײן הַאנט דערֿפילט, ֿפָאטער ָדִודן
, ֿפון מצרים, יׂשראל, טָאג װָאס איך הָאב ַארױסגעצױגן מַײן ֿפָאלק

הָאב איך ניט אױסדערװײלט קײן שטָאט ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל 
ָאבער איך הָאב , ז מַײן נָאמען זָאל דָארטן זַײןאױף צו בױען ַא הױז ַא

 און עס איז 17. אױסדערװײלט ָדִודן צו זַײן איבער מַײן ֿפָאלק יׂשראל
געװען אין הַארצן ֿפון מַײן ֿפָאטער ָדִודן צו בױען ַא הױז צו דעם 

 ָאבער גָאט הָאט געזָאגט 18. נָאמען ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל
הַארצן צו בױען  ַאזױ װי דו הָאסט געהַאט אין: ער ָדִודןצו מַײן ֿפָאט

הָאסטו גוט געטָאן װָאס דו הָאסט דָאס  ,ַא הױז צו מַײן נָאמען
נַײערט ,  ָאבער ניט דו װעסט בױען דָאס הױז19. געהַאט אין הַארצן

ער װעט בױען דָאס הױז צו , דַײן זון װָאס גײט ַארױס ֿפון דַײנע לענדן
 און גָאט הָאט מקיים געװען זַײן צוזָאג װָאס ער הָאט 20. מַײן נָאמען
, און איך בין אױֿפגעשטַאנען אױף מַײן ֿפָאטער ָדִודס ָארט, צוגעזָאגט

ַאזױ װי גָאט , און איך הָאב זיך געזעצט אױף דעם טרָאן ֿפון יׂשראל
און איך הָאב געבױט דָאס הױז צו דעם נָאמען ֿפון , הָאט געזָאגט
 און איך הָאב דָארטן געמַאכט ַאן ָארט 21. ט ֿפון יׂשראליהוה דעם גָא

װָאס ער הָאט , װָאס דָארטן איז דער בונד ֿפון גָאט, ֿפַאר דעם ָארון
װען ער הָאט זײ ַארױסגעצױגן ֿפון , געשלָאסן מיט אונדזערע עלטערן

  .לַאנד מצרים

גן ַאקע,  און שלמה הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר דעם מזבח ֿפון גָאט22
און הָאט אױסגעשּפטרײט , דער גַאנצער אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל

יהוה דו גָאט ֿפון :  און ער הָאט געזָאגט23. זַײנע הענט צום הימל
ניטָא אין הימל אױבן ָאדער אױף דער ערד אונטן ַא גָאט װי , יׂשראל

װָאס היטסט דעם בונד און די גענָאד צו דַײנע קנעכט װָאס גײען , דו
 װָאס הָאסט געהיט דַײן 24; ר דיר מיט זײער גַאנצן הַארצןֿפַא

און ; דָאס װָאס דו הָאסט אים צוגעזָאגט, מַײן ֿפָאטער ָדִודן, קנעכט
ַאזױ װי , און מיט דַײן הַאנט דערֿפילט, מיט דַײן מױל הָאסטו גערעדט
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הַאלט דַײן  ,יהוה דו גָאט ֿפון יׂשראל,  און ַאצונד25. הַײנטיקן טָאג
, דָאס װָארט דו הָאסט צו אים גערעדט, מַײן ֿפָאטער ָדִודן, כטקנע

עס װעט דיר ניט ֿפַארשניטן װערן ֿפון ֿפַאר מיר ַא מַאן : ַאזױ צו זָאגן
אױב נָאר דַײנע קינדער װעלן , צו זיצן אױף דעם טרָאן ֿפון יׂשראל

צו גײן ֿפַאר מיר ַאזױ װי דו ביסט געגַאנגען ֿפַאר , היטן זײער װעג
בַאװערט , איך בעט דיך, זָאל, גָאט ֿפון יׂשראל,  און ַאצונד26. ירמ

מַײן ֿפָאטער , װערן דַײן צוזָאג װָאס דו הָאסט צוגעזָאגט דַײן קנעכט
  .ָדִודן

ַאז די ?  װָארום קען אין דער אמתן גָאט װױנען אױף דער ערד27
, ןהימלען און די הימלען ֿפון די הימלען קענען דיך ניט ַארַײננעמע

 ָאבער 28! הַײנט װי שױן דָאס דָאזיקע הױז װָאס איך הָאב געבױט
יהוה מַײן , און צו זַײן בקשה, קער זיך צו דער ּתֿפילה ֿפון דַײן קנעכט

צוצוהערן צו דעם געשרײ און צו דער ּתֿפילה װָאס דַײן קנעכט , גָאט
ף דעם ַאז דַײנע אױגן זָאלן זַײן ָאֿפן אױ. איז מתּפלל ֿפַאר דיר הַײנט
: װָאס דו הָאסט געזָאגט, אױף דעם ָארט, דָאזיקן הױז נַאכט און טָאג

צוצוהערן צו דער ּתֿפילה װָאס דַײן ; מַײן נָאמען זָאל דָארטן זַײן
 און זָאלסט 30. קנעכט װעט מתּפלל זַײן ַאקעגן דעם דָאזיקן ָארט

, ראלאון ֿפון דַײן ֿפָאלק יׂש, צוהערן צו דער בקשה ֿפון דַײן קנעכט
און דו זָאלסט ; װָאס זײ װעלן מתּפלל זַײן ַאקעגן דעם דָאזיקן ָארט

און ַאז דו װעסט , אין הימל, הערן אין דעם ָארט ֿפון דַײן װױנונג
  .זָאלסטו ֿפַארגעבן, הערן

און מע װעט ַארױֿפלײגן ,  ַאז ַא מַאן װעט זינדיקן קעגן זַײן חֿבר31
און ער װעט קומען און , אױף אים ַא שֿבועה אים צו בַאשװערן

 זָאלסט דו צוהערן 32, שװערן ֿפַאר דַײן מזבח אין דעם דָאזיקן הױז
צו מַאכן שולדיק דעם , און משּפטן דַײנע קנעכט, און טָאן, אין הימל
און צו מַאכן גערעכט ; צו געבן דעם װעג אױף זַײן קָאּפ, שולדיקן

  .אים צו געבן לױט זַײן גערעכטיקײט, דעם גערעכטן

װַײל זײ ,  און דַײן ֿפָאלק יׂשראל װעט געשלָאגן װערן ֿפַארן ֿפַײנט33
און װעלן , און זײ װעלן זיך אומקערן צו דיר, הָאבן געזינדיקט צו דיר
 און װעלן מתּפלל זַײן און בעטן צו דיר אין  ,בַאקענען דַײן נָאמען

די און ֿפַארגעבן ,  זָאלסט דו צוהערן אין הימל34, דעם דָאזיקן הױז
און זָאלסט זײ אומקערן אױף דער ערד , זינד ֿפון דַײן ֿפָאלק יׂשראל

  .װָאס דו הָאסט געגעבן זײערע עלטערן
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און עס װעט ניט זַײן קײן ,  ַאז דער הימל װעט זַײן ֿפַארשלָאסן35
 און זײ װעלן מתּפלל זַײן  , װַײל זײ הָאבן געזינדיקט צו דיר ,רעגן

און זיך ,  װעלן בַאקענען דַײן נָאמעןאון, ַאקעגן דעם דָאזיקן ָארט
 זָאלסט דו 36, װען דו הָאסט זײ געּפַײניקט, אומקערן ֿפון זײער זינד

און ֿפַארגעבען די זינד ֿפון דַײנע קנעכט און דַײן , צוהערן אין הימל
װען דו װעסט זײ הָאבן געװיזן דעם גוטן װעג װָאס זײ , ֿפָאלק יׂשראל

װָאס דו , לסט געבן רעגן אױף דַײן לַאנדאון זָא; זָאלן אױף אים גײן
  .הָאסט געגעבן דַײן ֿפָאלק ֿפַאר ַא נחלה

ַאז , ַאז עס װעט זַײן ַא מגֿפה,  ַאז עס װעט זַײן ַא הונגער אין לַאנד37
ַא , ַא הײשעריק, ַא װעלקעניש, עס װעט זַײן ַא קָארנברַאנד

 דעם לַאנד ֿפון ַאז זַײן ֿפַײנט װעט אים בַאלעגערן אין; גרָאזֿפרעסער
װָאס נָאר ֿפַאר ַא , װָאס נָאר ֿפַאר ַא ּפלָאג; זַײנע שטעט
, װָאס נָאר ֿפַאר ַא בקשה,  װָאס נָאר ֿפַאר ַא ּתֿפילה38; קרַאנקשַאֿפט

װען , עס װעט זַײן בַײ עמיצן אײנעם ֿפון דַײן גַאנצן ֿפָאלק יׂשראל
און ער , הַארצןאיטלעכער ֿפון זײ שּפירט די ּפלָאגעניש ֿפון זַײן 

 זָאלסט דו צוהערן 39, שּפרײט אױס זַײנע הענט צו דעם דָאזיקן הױז
און , און זָאלסט ֿפַארגעבן, דעם ָארט ֿפון דַײן װױנונג, אין הימל

ַאזױ װי דו , און געבן איטלעכן לױט ַאלע זַײנע װעגן, זָאלסט טָאן
לע װָארום דו ַאלײן װײסט דָאס הַארץ ֿפון ַא–װײסט זַײן הַארץ
 ּכדי זײ זָאלן מורא הָאבן ֿפַאר דיר ַאלע טעג 40 –מענטשנקינדער

װָאס זײ לעבן אױף דער ערד װָאס דו הָאסט געגעבן אונדזערע 
  .עלטערן

,  און אױך צו דעם ֿפרעמדן װָאס ער איז ניט ֿפון דַײן ֿפָאלק יׂשראל41
 42 –ַאז ער װעט קומען ֿפון ַא װַײטן לַאנד ֿפון װעגן דַײן נָאמען

און ֿפון דַײן שטַארקער , װָארום זײ װעלן הערן ֿפון דַײן גרױסן נָאמען
און ער װעט קומען און –און ֿפון דַײן אױסגעשטרעקטן ָארעם, הַאנט

 זָאלסט דו צוהערן אין 43, װעט מתּפלל זַײן ַאקעגן דעם דָאזיקן הױז
 און זָאלסט טָאן ַאלץ אום װָאס, דעם ָארט ֿפון דַײן װױנונג, הימל

ּכדי ַאלע ֿפעלקער ֿפון דער ערד ; דער ֿפרעמדער װעט רוֿפן צו דיר
ַאזױ װי דַײן , מורא צו הָאבן ֿפַאר דיר, זָאלן דערקענען דַײן נָאמען

און װיסן ַאז דַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױף דעם , ֿפָאלק יׂשראל
  .דָאזיקן הױז װָאס איך הָאב געבױט
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אױף , ױף מלחמה ַאקעגן זַײן ֿפַײנט ַאז דַײן ֿפָאלק װעט ַארױסגײן א44
און זײ װעלן מתּפלל זַײן צו גָאט , װָאסער װעג דו װעסט זײ שיקן

 און דעם הױז  ,ַאקעגן דער שטָאט װָאס דו הָאסט זי אױסדערװײלט
 זָאלסטו צוהערן אין הימל 45, װָאס איך הָאב געבױט צו דַײן נָאמען

  . רעכטאון טָאן זײער, זײער ּתֿפילה און זײער בקשה

און זײ , און דו װעסט צוהערן אױף זײ– ַאז זײ װעלן זינדיקן צו דיר46
און זײערע ֿפַאנגערס װעלן זײ נעמען , איבערגעבן ֿפַארן ֿפַײנט

 און זײ 47; װַײט ָאדער נָאנט, געֿפַאנגען אין לַאנד ֿפון דעם ֿפַײנט
ן װעלן זיך נעמען צו הַארצן אין דעם לַאנד װָאס זײ זַײנען גענומע

און װעלן בעטן , און זײ װעלן ּתשוֿבה טָאן, געװָארן געֿפַאנגען ַאהין
מיר הָאבן : ַאזױ צו זָאגן, צו דיר אין לַאנד ֿפון זײערע ֿפַאנגערס

 און זײ 48; מיר הָאבן שלעכטס געטָאן, געזינדקט און ֿפַארברָאכן
און מיט זײער , װעלן זיך אומקערן צו דיר מיט זײער גַאנצן הַארצן

, אין לַאנד ֿפון זײערע ֿפַײנט װָאס הָאבן זײ געֿפַאנגען, נצער זעלגַא
װָאס דו הָאסט , און זײ װעלן מתּפלל זַײן צו דיר ַאקעגן זײער לַאנד

, דער שטָאט װָאס דו הָאסט אױסדערװײלט, געגעבן זײערע עלטערן
 זָאלסטו 49, און דעם הױז װָאס איך הָאב געבױט צו דַײן נָאמען

זײער ּתֿפילה און זײער , דעם ָארט ֿפון דַײן װױנונג, הימלצוהערן אין 
 און זָאלסט ֿפַארגעבן דַײן ֿפָאלק 50; און טָאן זײער רעכט, בקשה

און ַאלע זײערע ֿפַארברעכן װָאס זײ , װָאס זײ הָאבן געזינדיקט צו דיר
און זָאלסט זײ געבן דערבַארימונג בַײ ; הָאבן ֿפַארברָאכן קעגן דיר

 װָארום 51; ַאז זײ זָאלן זיך דערבַארימען אױף זײ, נגערסזײערע ֿפַא
װָאס דו הָאסט ַארױסגעצױגן ֿפון , זײ זַײנען דַײן ֿפָאלק און דַײן ַארב

 דַײנע אױגן זָאלן זַײן ָאֿפן צו 52. ֿפון דעם אַײזנשמעלצאױװן, מצרים
און צו דעם געבעט ֿפון דַײן ֿפָאלק , דעם געבעט ֿפון דַײן קנעכט

 װָארום דו הָאסט 53. זײ צוצוהערן װען נָאר זײ רוֿפן צו דיר, יׂשראל
ַאזױ װי , זײ ָאּפגעשײדט דיר צום ַארב ֿפון ַאלע ֿפעלקער ֿפון דער ערד

דו הָאסט גערעדט דורך דַײן קנעכט משהן װען דו הָאסט 
  .גָאט דו הַאר, ַארױסגעצױגן אונדזערע עלטערן ֿפון מצרים

מה הָאט געענדיקט מתּפלל זו זַײן צו װי של,  און עס איז געװען54
איז ער אױֿפגעשטַאנען ֿפון , גָאט די דָאזיקע גַאנצע ּתֿפילה און בקשה

מיט זַײנע הענט , ֿפון קנִיען אױף זַײנע קני, ֿפַארן מזבח ֿפון גָאט
און הָאט ,  און ער הָאט זיך געשטעלט55, אױסגעשּפרײט צום הימל

ַאזױ , ג ֿפון יׂשראל אױף ַא הױכן ָקולגעבענטשט די גַאנצע אַײנזַאמלונ
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 געלױבט איז גָאט װָאס הָאט געגעבן זַײן ֿפָאלק יׂשראל 56: צו זָאגן
ניט ַאן אײנציק װָארט איז . ַאזױ װי ַאלץ װָאס ער הָאט צוגעזָאגט, רו

ָאּפגעֿפַאלן ֿפון ַאל זַײן גוטן צוזָאג װָאס ער הָאט צוגעזָאגט דורך דַײן 
ַאזױ װי ער , ָאל יהוה אונדזער גָאט זַײן מיט אונדז ז57. קנעכט משהן

ער זָאל אונדז ניט ֿפַארלָאזן און ; איז געװען מיט אונדזערע עלטערן
צו גײן אין ,  ּכדי צו נַײגן אונדזער הַארץ צו אים58; ניט ַאװעקװַארֿפן
און צו היטן זַײנע געבָאט און זַײנע חוקים און זַײנע , ַאלע זַײנע װעגן

 און זָאלן די 59.  װָאס ער הָאט בַאֿפױלן אונדזערע עלטערן,געזעצן
זַײן נָאנט , דָאזיקע װערטער מַײנע װָאס איך הָאב געבעטן ֿפַאר גָאט

צו טָאן דָאס רעכט ֿפון זַײן , צו יהוה אונדזער גָאט טָאג און נַאכט
 ּכדי 60; טָאג אין טָאג, און דָאס רעכט ֿפון זַײן ֿפָאלק יׂשראל, קנעכט

מער איז ; לע ֿפעלקער ֿפון דער ערד זָאלן װיסן ַאז יהוה איז גָאטַא
צו ,  און זָאל אַײער הַארץ זַײן גַאנץ מיט יהוה אונדזער גָאט61; ניטָא

ַאזױ װי הַײנטיקן , גײן אין זַײנע געזעצן און צו היטן זַײנע געבָאט
  .טָאג

 און דער מלך און גַאנץ יׂשראל מיט אים הָאבן געשלַאכט 62
 און שלמה הָאט געשלַאכט ֿפַארן 63. שלַאכטָאּפֿפער ֿפַאר גָאט

צװײ און צװַאנציק , ֿפרידָאּפֿפער װָאס ער הָאט געשלַאכט צו גָאט
און דער . און הונדערט און צװַאנציק טױזנט שָאף, טױזנט רינדער

 64. מלך און ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן בַאנַײט דָאס הױז ֿפון גָאט
נעם טָאג הָאט דער מלך געהײליקט דעם מיטן ֿפון דעם הױף אין יע

װַײל ער הָאט דָארטן געמַאכט די ; װָאס ֿפַאר גָאטס הױז
און דָאס ֿפעטס ֿפון די , ברַאנדָאּפֿפער און די שּפַײזָאּפֿפער

װָארום דער קוּפערנער מזבח װָאס ֿפַאר גָאט איז געװען ; ֿפרידָאּפֿפער
און , די ברַאנדָאּפֿפער און די שּפַײזָאּפֿפערצו קלײן ַארױֿפצונעמען 

  .דָאס ֿפעטס ֿפון די ֿפרידָאּפֿפער

און גַאנץ , טוֿב אין יענער צַײט- און שלמה הָאט געמַאכט דעם יום65
ֿפון װּו מע קומט קײן ַחמת , ַא גרױסע אַײנזַאמלונג–יׂשראל מיט אים

זיבן טעג און זיבן , ֿפַאר יהוה אונדזער גָאט–ביז דעם טַײך ֿפון מצרים
 אױֿפן ַאכטן טָאג הָאט ער ַאװעקגעשיקט דָאס 66. ֿפערצן טעג, טעג
און זַײנען געגַאנגען צו , און זײ הָאבן געבענטשט דעם מלך, ֿפָאלק

זײערע געצעלטן ֿפרײלעכע און מיט ַאן אױֿפגערַאמטן הַארצן איבער 
און צו זַײן , ןַאלעם גוטן װָאס גָאט הָאט געטָאן צו זַײן קנעכט ָדִוד

  .ֿפָאלק יׂשראל
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ַאז שלמה הָאט געענדיקט בױען דָאס הױז ,  און עס איז געװען1

און יעטװעדער געלוסט ֿפון , און דָאס הױז ֿפון מלך, ֿפון גָאט
 הָאט זיך גָאט בַאװיזן צו 2, שלמהן װָאס ער הָאט געװָאלט מַאכן

ן צו אים אין ַאזױ װי ער הָאט זיך בַאװיז, שלמהן ַא צװײט מָאל
איך הָאב צוגעהערט דַײן :  און גָאט הָאט צו אים געזָאגט3. גֿבעון

איך הָאב : ּתֿפילה און דַײן בקשה װָאס דו הָאסט געבעטן ֿפַאר מיר
צו טָאן מַײן , געהײליקט דָאס דָאזיקע הױז װָאס דו הָאסט געבױט

ן און מײנע אױגן און מַײן הַארץ װעל; נָאמען דָארטן אױף אײביק
אױב דו װעסט גײן ֿפַאר מיר ַאזױ װי ,  און דו4. דָארטן זַײן ַאלע טעג

מיט גַאנצקײט ֿפון הַארצן און מיט , דַײן ֿפָאטער דוד איז געגַאנגען
–צו טָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס איך הָאב דיר בַאֿפױלן, רעכטֿפַארטיקײט

 װעל איך 5, ַאז דו װעסט היטן מַײנע חוקים און מַײנע געזעצן
; ֿפשטעלן דעם טרָאן ֿפון דַײן מלוכה איבער יׂשראל אױף אײביקאױ

עס : ַאזױ צו זָאגן, ַאזױ װי איך הָאב גערעדט צו דַײן ֿפָאטער ָדִודן
 6. װעט דיר ניט ֿפַארשניטן װערן ַא מַאן ֿפון דעם טרָאן ֿפון יׂשראל

איר און , אױב ָאבער ָאּפקערן װעט איר זיך ָאּפקערן ֿפון הינטער מיר
מַײנע געזעצן װָאס , און װעט ניט היטן מַײנע געבָאט, ַײערע קינדערא

און איר װעט גײן און דינען ֿפרעמדע , איך הָאב געלײגט ֿפַאר אַײך
 װעל איך ֿפַארשנַײדן יׂשראל ֿפון דעם 7, און זיך בוקן צו זײ, געטער

און דָאס הױז װָאס , געזיכט ֿפון דער ערד װָאס איך הָאב זײ געגעבן
, װעל איך ָאּפשַאֿפן ֿפון מַײן ּפנים,  הָאב געהײליקט צו מַײן נָאמעןאיך

און יׂשראל װעט װערן ֿפַאר ַא שּפריכװָארט און ֿפַאר ַא געשּפעט 
 און דָאס דָאזיקע הױז װָאס הָאט געלָאזט זַײן 8. צװישן ַאלע ֿפעלקער

, װעט איטלעכער װָאס גײט אים ֿפַארבַײ זיך דערשרעקן, דערהױבן
ֿפַאר װָאס הָאט גָאט : און ַאז זײ װעלן זָאגן;  װעט שמוצערןאון

 װעט 9? געטָאן ַאזױ צו דעם דָאזיקן לַאנד און צו דעם דָאזיקן הױז
װָאס הָאט , ֿפַאר װָאס זײ הָאבן ֿפַארלָאזן יהוה זײער גָאט: מען זָאגן

און זײ הָאבן זיך , ַארױסגעצױגן זײערע עלטערן ֿפון לַאנד מצרים
; און זיך געבוקט צו זײ און זײ געדינט, ן ָאן ֿפרעמדע געטערגעהַאלט

  .דרום הָאט יהוה געברַאכט אױף זײ ַאל דָאס דָאזיקע בײז

 און עס איז געװען צום ָסוף ֿפון צװַאנציק יָאר װָאס שלמה הָאט 10
–און דָאס הױז ֿפון מלך, דָאס הױז ֿפון גָאט, געבױט די בײדע הַײזער

ון צור הָאט בַאזָארגט שלמהן מיט צעדערהָאלץ  חיָרם דער מלך ֿפ11
הָאט –און מיט ציּפרעסנהָאלץ און מיט גָאלד לױט ַאל זַײן ֿפַארלַאנג
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דענצמָאל דער מלך שלמה געגעבן חיָרמען צװַאנציק שטעט אין 
 און חיָרם איז ַארױסגעקומען ֿפון צור ָאנצוקוקן די 12. לַאנד גליל

און זײ זַײנען ניט װױלגעֿפעלן , ןשטעט װָאס שלמה הָאט אים געגעב
 און ער הָאט געזָאגט װָאס זַײנען דָאס ֿפַאר שטעט 13 .אין זַײנע אױגן

און מע רוֿפט זײ לַאנד ? מַײן ברודער, װָאס דו הָאסט מיר געגעבן
  .ָּכֿבול ביז אױף הײנטיקן טָאג

 און חיָרם הָאט געשיקט דעם מלך הונדערט און צװַאנציק 14
  .דצענטנער גָאל

 און דָאס איז די מעׂשה מיט דעם צינדז װָאס דער מלך שלמה  15
און , און זַײן הױז, ּכדי צו בױען דָאס הױז ֿפון גָאט, הָאט אױֿפגענומען

: און גזר, און מִגדו, און חצור, און די מױער ֿפון ירושלים, דעם מלוא
און הָאט ,  ּפרעה דער מלך ֿפון מצרים איז ַארױֿפגעגַאנגען16
און דעם ּכַנַעני , און הָאט זי ֿפַארברענט אין ֿפַײער, צװּונגען גזרבַא

און ער , הָאט ער אױסגעהרגעט, װָאס איז געזעסן אין דער שטָאט
 און שלמה 17. שלמהס װַײב, הָאט זי געגעבן אין נדן צו זַײן טָאכטער

,  און ַבַעלת18, חֹורון-און די אונטערשטע ֵבית, הָאט ָאּפגעבױט גזר
 און ַאלע שּפַײכלערשטעט װָאס 19, אין לַאנד, ן ַּתדמור אין מדבראו

און די שטעט , און די שטעט ֿפַאר רַײטװעגן, שלמה הָאט געהַאט
און די געלוסטן װָאס שלמה הָאט געלוסט צו בױען אין , ֿפַאר רַײטער

 20. און אין גַאנצן לַאנד ֿפון זַײן ממשלה, און אױֿפן לֿבנון, ירושלים
דעם , גַאנצע ֿפָאלק װָאס איז איבערגעבליבן ֿפון דעם אמורידָאס 
װָאס זַײנען ניט געװען ֿפון , און דעם יֿבוסי, דעם ִחִוי, דעם ּפִרזי, ִחּתי

זײערע קינדער װָאס זַײנען געבליבן נָאך זײ , -די קינדער ֿפון יׂשראל
זײ ניט געקענט  װָאס די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן, אין לַאנד

זײ הָאט שלמה גענומען ֿפַאר צינדזקנעכט ביז אױף , רטיליקןֿפַא
 ָאבער ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל הָאט שלמה ניט 22. הַײנטיקן טָאג

און זַײנע , לַײט-נָאר זײ זַײנען געװען די מלחמה; געמַאכט קײן קנעכט
און די הַארן איבער , און זַײנע הױּפטלַײט ,און זַײנע הַארן, דינער
  .ַײטװעגן און זַײנע רַײטערזַײנע ר

 דָאס זַײנען געװען די אױבערגעשטעלטע װָאס איבער שלמהס 23
ֿפינף הונדערט און ֿפוֿפציק װָאס הָאבן געװעלטיקט איבער : ַארבעט

  .דעם ֿפָאלק װָאס טוט די ַארבעט



  מלכים א

  

י

שטָאט אין איר - װָאס נָאר ּפרעהס טָאכטער איז ַארױף ֿפון ָדִודס24
הָאט ער דענצמָאל געבױט דעם , ַאר איר געבױטהױז װָאס ער הָאט ֿפ

  .מלוא

 און שלמה ֿפלעגט אױֿפברענגען דרַײ מָאל אין יָאר ברַאנדָאּפֿפער 25
און , און ֿפרידָאּפֿפער אױף דעם מזבח װָאס ער הָאט געבױט צו גָאט

ַאזױ הָאט ער . װָאס ֿפַאר גָאט] אױף דעם מזבח[רײכערן דערבַײ 
  .ֿפַארענדיקט דָאס הױז

ֶגֿבר װָאס בַײ - אױך שיֿפן הָאט געמַאכט דער מלך שלמה אין ֶעציון26
הָאט  און חיָרם 27. אדום אין לַאנד, סוף-ֵאלות אױֿפן ברעג ֿפון ים

, שיֿפלַײט װָאס קענען דעם ים, געשיקט מיט די שיֿפן זַײנע קנעכט
 און הָאבן,  און זײ זַײנען געקומען קײן אֹוֿפיר28. מיט שלמהס קנעכט

און , ֿפיר הונדערט און צװַאנציק צענטנער, געקריגן ֿפון דָארטן גָאלד
  .געברַאכט צום מלך שלמה

  

ֿפון ,  און די מלּכה ֿפון שֿבא הָאט געהערט די הערונג ֿפון שלמהן1
און זי איז געקומען אים צו ּפרּוװן , װעגן דעם נָאמען ֿפון גָאט

ירושלים מיט זײער ַא  און זי איז געקומען קײן 2. מיט רעטענישן
,  קעמלען ָאנגעלָאדן מיט בׂשמים און גָאלד זײער ֿפיל ,גרױסער מחנה

און הָאט , און זי איז געקומען צו שלמהן. און טַײער געשטײן
 3. גערעדט צו אים װעגן ַאלץ װָאס איז געװען בַײ איר אין הַארצן

 זַאך ניט געװען ַא; און שלמה הָאט איר געזָאגט ַאלע אירע זַאכן
 און די מלּכה 4. װָאס ער זָאל איר ניט זָאגן, ֿפַארהױלן ֿפון דעם מלך

און דָאס הױז , ֿפון שֿבא הָאט געזען די גַאנצע חכמה ֿפון שלמהן
און דָאס זיצן ,  און דָאס עסן ֿפון זַײן טיש5, װָאס ער הָאט געבױט
זײערע און דָאס שטײן ֿפון זַײנע משרתים מיט , ֿפון זַײנע הױֿפדינער

און זַײן ברַאנדָאּפֿפער װָאס , און זַײנע טרַאנקמַײסטערס, מלבושים
און אין איר איז מער ַאן , ער ֿפלעגט אױֿפברענגען אין גָאטס הױז

אמת איז :  און זי הָאט געזָאגט צום מלך6. ָאטעם ניט געבליבן
געװען דָאס גערײד װָאס איך הָאב געהערט אין מַײן לַאנד װעגן דַײנע 

 און איך הָאב ניט געגלױבט די 7. רונגען און װעגן דַײן חכמהֿפי
; און מַײנע אױגן הָאבן געזען, ביז װַאנען איך בין געקומען, װערטער

שטַײגסט ַאריבער . ערשט מיר איז ַא העלֿפט ניט דערצײלט געװָארן
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 װױל צו 8. אין חכמה און גוטס די הערונג װָאס איך הָאב געהערט
צו די דָאזיקע קנעכט דַײנע װָאס שטײען ֿפַאר דיר װױל , דַײנע לַײט

 געלױבט זָאל זַײן יהוה דַײן גָאט װָאס 9. װָאס הערן דַײן חכמה, ּתמיד
װַײל . הָאט דיך בַאגערט דיך ַארױֿפצוזעצן אױף דעם טרָאן ֿפון יׂשראל

דרום הָאט ער דיך געמַאכט ֿפַאר ַא , יהוה הָאט אײביק ליב יׂשראל
   .עכט און גערעכטיקײטצו טָאן ר, מלך

 און זי הָאט געגעבן דעם מלך הונדערט און צװַאצניק צענטנער 10
קײן מָאל װידער ; און טַײער געשטײן, און בׂשמים זײער ֿפיל, גָאלד

איז ניט ַארַײנגעקומען ַאזױ ֿפיל װי יענע בׂשמים װָאס די מלּכה ֿפון 
   .שֿבא הָאט געגעבן צו שלמה המלך

, ֿפן ֿפון חיָרמען װָאס הָאבן געֿפירט גָאלד ֿפון אֹוֿפיר און אױך די שי11
הָאבן געברַאכט ֿפון אֹוֿפיר סַאנדַאלהָאלץ זײער ֿפיל און טַײער 

 און דער מלך הָאט געמַאכט ֿפון דעם סַאנדַאלהָאלץ 12. געשטײן
און , און ֿפַאר דעם הױז ֿפון מלך, געלענדערס ֿפַאר דעם הױז ֿפון גָאט

ַאזעלכע סַאנדַאלהָאלץ איז ניט ; גיטַארן ֿפַאר די זינגערסהַארֿפן און 
  .ַארַײנגעקומען און ניט געזען געװָארן ביז אױף הַײנטיקן טָאג

 און שלמה המלך הָאט געגעבן דער מלּכה ֿפון שֿבא ַאל איר 13
אחוץ װָאס ער הָאט איר געגעבן , בַאגער װָאס זי הָאט ֿפַארלַאנגט
און זי הָאט זיך . ון שלמה המלךלױט דער ברײטער הַאנט ֿפ

זי און אירע , און איז ַאװעקגעגַאנגען צו איר לַאנד, אומגעקערט
   .קנעכט

 און די װָאג ֿפון דעם גָאלד װָאס איז ַארַײנגעקומען בַײ שלמהן אין 14
איז געװען זעקס הונדערט און זעקס און זעכציק צענטנער , אײן יָאר
י ַארומֿפָארער און ֿפון דעם מסחר ֿפון  אחוץ ֿפון די לַײט ד15; גָאלד

און , און ֿפון ַאלע מלכים ֿפון די געמישטע ֿפעלקער, די הַאנדלסלַײט
  .ֿפון די לַאנדֿפירשטן

 און שלמה המלך הָאט געמַאכט צװײ הונדערט ּפַאנצערס ֿפון 16
זעקס הונדערט גָאלדשטיק איז ַאװעק אױף אײן ; געשלָאגענעם גָאלד

דרַײ ; ון דרַײ הונדערט שילדן ֿפון געשלָאגענעם גָאלד א17. ּפַאנצער
און דער מלך הָאט זײ . ָמֶנה גָאלד איז ַאװעק אױף אײן שילד
   .װַאלד-ַארַײנגעשטעלט אין דעם הױז ֿפון לֿבנון
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און ,  און דער מלך הָאט געמַאכט ַא גרױסן טרָאן ֿפון עלֿפנבײן18
ס טרעּפ זַײנען געװען  זעק19. הָאט אים איבערגעצױגן מיט גינגָאלד

און ַא קַײלעכדיקער קָאּפ איז געװען איבער דעם טרָאן , צום טרָאן
און הענטלעך זַײנען געװען אױף בײדע זַײטן ֿפון דעם ָארט ; ֿפון הינטן
 און 20. און צװײ לײבן זַײנען געשטַאנען בַײ די הענטלעך, צום זיצן

ֿפון דער , קס טרעּפצװעלף לײבן זַײנען דָארטן געשטַאנען אױף די זע
װָאס איז ניט געמַאכט געװָארן -ַאזױ. זַײט און ֿפון דער ַאנדער זַײט

  .אין קײן קיניגרַײך

, ּכלים ֿפון שלמה המלך זַײנען געװען ֿפון גָאלד- און ַאלע טרינק21
װַאלד זַײנען געװען ֿפון עכטן -און ַאלע ּכלים ֿפון דעם הױז ֿפון לֿבנון

ָאס הָאט אין די טעג ֿפון שלמהן זיך גערעכנט ד; קײן זילבער; גָאלד
שיֿפן אױֿפן - װָארום דער מלך הָאט געהַאט ַּתְרִשיש22. ֿפַאר גָארנישט

אײן מָאל אין דרַײ יָאר ֿפלעגן די . ים מיט די שיֿפן ֿפון חיָרמען
און , עלֿפנבײן, שיֿפן קומען ָאנגעלָאדן מיט גָאלד און זילבער-ַּתְרִשיש
   . ּפַאװעסאון, מַאלּפעס

 און שלמה המלך איז געװען גרעסער ֿפון ַאלע מלכים ֿפון דער 23
 און די גַאנצע װעלט הָאט געזוכט 24. ערד אין עושר און אין חכמה

ּכדי צו הערן זַײן חכמה װָאס גָאט הָאט ַארַײנגעגעבן , שלמהס ּפנים
,  און זײ הָאבן געברַאכט איטלעכער זַײן מּתנה25. אין זַײן הַארצן
און , און װַאֿפן, און קלײדער, און גילדערנע ּכלים, זילבערנע ּכלים

   .יָאר אין יָאר, ֿפערד און מױלאײזלען, בׂשמים

און ער הָאט ;  און שלמה הָאט ָאנגעזַאמלט רַײטװעגן און רַײטער26
און צװעלֿפטױזנט ,  און ֿפירהונדערט רַײטװעגן געהַאט טױזנט

, נגעטָאן אין די שטעט ֿפַאר רַײטװעגןאון ער הָאט זײ ַאהי; רַײטער
  . און בַײם מלך אין ירושלים

 און דער מלך הָאט געמַאכט זילבער אין ירושלים ַאזױ װי 27
און צעדערן הָאט ער געמַאכט ַאזױ װי די װילדע , שטײנער

  . אין ֿפילקײט, ֿפַײגנבײמער װָאס אין דער נידערונג

איז , ס שלמה הָאט געהַאט און דער ַארױסקום ֿפון די ֿפערד װָא28
די ָסוחרים ֿפון מלך ֿפלעגן זײ קריגן ; געװען ֿפון מצרים און ֿפון קֵוה

 און ַא רַײטװָאגן איז ַארױֿפגעקומען און 29. ֿפון קֵוה ֿפַאר געצָאלט
און ַא , ַארױסגעגַאנגען ֿפון מצרים ֿפַאר זעקס הונדערט זילבערשטיק
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יא

 און דעס גלַײכן ֿפַאר ַאלע מלכים ;ֿפערד ֿפַאר הונדערט און ֿפוֿפציק
ֿפלעגט מען , און ֿפַאר די מלכים ֿפון ארם, ֿפון די ִחּתים

  .ַארױסברענגען דורך זײער הַאנט

  

 און שלמה המלך הָאט ליב געהַאט ֿפיל ֿפרעמדגעבָארענע 1
, עמונישע, מוָאֿבישע: אחוץ ּפרעהס טָאכטער, װַײבער

ן די ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט  ֿפו2; ִחּתישע, צידונישע, אדומישע
איר זָאלט ניט קומען צװישן זײ : ָאנגעזָאגט די קינדער ֿפון יׂשראל

זײ װעלן זיכער ָאּפנַײגן אַײער ; און זײ זָאלן ניט קומען צװישן אַײך
ָאן זײ הָאט שלמה זיך בַאהעֿפט אין . הַארץ נָאך זײערע געטער

, רט װַײבער הַארינטעס און ער הָאט געהַאט זיבן הונדע3. ליבשַאֿפט
און זַײנע װַײבער הָאבן ָאּפגענַײגט , און דרַײ הונדערט קעּפסװַײבער

,  און עס איז געװען צו דער צַײט ֿפון שלמהס עלטער4. זַײן הַארץ
און , הָאבן זַײנע װַײבער ָאּפגענַײגט זַײן הַארץ נָאך ֿפרעמדע געטער

ַאזױ װי דָאס , ן גָאטזַײן הַארץ איז ניט געװען גַאנץ מיט יהוה זַײ
 עשּתֹורות  און שלמה איז געגַאנגען נָאך. הַארץ ֿפון זַײן ֿפָאטער ָדִודן
דער אומװערדיקײט ֿפון , און נָאך ִמלּכום, דער געטין ֿפון די צידונים

 און שלמה הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן 6. די עמונים
ַאזױ װי זַײן , ין גַאנצן נָאך גָאטאון ער איז ניט געגַאנגען א, ֿפון גָאט

דער ,  דענצמָאל הָאט שלמה געבױט ַא ָבָמה צו ּכמוש7. ֿפָאטער דוד
און , אױף דעם בַארג װָאס ֿפַאר ירושלים, אומװערדיקײט ֿפון מוָאֿב

 און ַאזױ 8. דער אומװערדיקײט ֿפון די קינדער ֿפון עמון, צו מֹוֶלך
װָאס הָאבן , רעמדע װַײבערהָאט ער געטָאן מיט ַאלע זַײנע ֿפ

  .גערײכערט און געשלַאכט צו זײערע געטער

װַײל זַײן הַארץ הָאט זיך ,  הָאט גָאט געצערנט אױף שלמהן9
װָאס הָאט זיך בַאװיזן צו , ָאּפגענַײגט ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

,  און הָאט אים בַאֿפױלן װעגן דער דָאזיקער זַאך10, אים צװײ מָאל
און ער הָאט ניט געהיט װָאס גָאט ; ו גײן נָאך ֿפרעמדע געטערניט צ

װַײל דָאס איז :  און גָאט הָאט געזָאגט צו שלמהן11. הָאט בַאֿפױלן
און מַײנע געזעצן , און דו הָאסט ניט געהיט מַײן בונד, געװען אין דיר

, װעל איך ַאװעקרַײסן די מלוכה ֿפון דיר, װָאס איך הָאב דיר בַאֿפױלן
 ָאבער אין דַײנע טעג 12. ן װעל זי ַאװעקגעבן צו דַײנעם ַא קנעכטאו

ֿפון דַײן זונס ; ֿפון דַײן ֿפָאטער ָדִודס װעגן, װעל איך דָאס ניט טָאן
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 נָאר די גַאנצע מלוכה װעל איך ניט 13. הַאנט װעל איך זי ַאװעקרַײסן
ן ֿפון װעגן מַײ, אײן שֿבט װעל איך געבן צו דַײן זון; ַאװעקרַײסן
  .און ֿפון װעגן ירושלים װָאס איך הָאב אױסדערװײלט, קנעכט ָדִודן

דעם  ַהַדד,  און גָאט הָאט אױֿפגעשטעלט ַא ׂשטן אױף שלמהן14
 און עס 15. ער איז געװען ֿפון קיניגלעכן ָאּפשטַאם אין אדום. ַאדֹומי

-בעת יֹוָאֿב דער חיל, װען דוד איז געװען אין אדום, איז געװען
און הָאט געשלָאגן , יז ַארױֿפגעגַאנגען בַאגרָאבן די געטײטעא ֿפירער

װָארום זעקס חדשים איז –יעטװעדער מַאנסּפַארשױן אין אדום
ביז ער הָאט ֿפַארשניטן , דָארטן געבליבן יֹוָאֿב און גַאנץ יׂשראל

ער און ,  איז ַהַדד ַאנטלָאֿפן17–יעטװעדער מַאנסּפַארשױן אין אדום
ּכדי צו גײן קײן , ון זַײן ֿפָאטערס קנעכט מיט איםעטלעכע אדומים ֿפ

 און זײ זַײנען 18. און ַהַדד איז געװען ַא קלײן יִינגל; מצרים
און זײ , און זײ זַײנען געקומען קײן ּפָאָרן, אױֿפגעשטַאנען ֿפון מדין

און זַײנען געקומען , הָאבן מיטגענומען מיט זיך מענטשן ֿפון ּפָאָרן
און ער הָאט אים געגעבן . עה דעם מלך ֿפון מצריםקײן מצרים צו ּפר

. און אים געגעבן לַאנד, און הָאט ָאנגעזָאגט ֿפַאר אים שּפַײז, ַא הױז
און ער ,  און ַהַדד הָאט געֿפונען גרױס חן אין די אױגן ֿפון ּפרעהן19

די , הָאט אים געגעבן ֿפַאר ַא װַײב די שװעסטער ֿפון זַײן װַײב
 און די שװעסטער ֿפון 20. ר מלּכה ַּתחּפניסשװעסטער ֿפון דע

און ַּתחּפניס הָאט אים , ַּתחּפניסן הָאט אים געבָארן זַײן זון גנּוֿבתן
און גנּוֿבת איז געװען אין ּפרעהס הױז . ַאנטװײנט אין ּפרעהס הױז

 און װי ַהַדד הָאט געהערט אין 21. צװישן די קינדער ֿפון ּפרעהן
און ַאז יֹוָאֿב דער , ך געלײגט מיט זַײנע עלטערןמצרים ַאז דוד הָאט זי

לָאז מיך : ַאזױ הָאט ַהַדד געזָאגט צו ּפרעהן, ֿפירער איז טױט-חיל
 הָאט ּפרעה צו אים 22. און איך װעל גײן אין מַײן לַאנד, ַאװעק
ַאז ָאט װילסטו גײן אין דַײן , ָאבער װָאס ֿפעלט דיר בַײ מיר: געזָאגט
ָאבער ַאװעקלָאזן מוזטו מיך ; גָארנישט: ָאגטהָאט ער געז? לַאנד

  .ַאװעקלָאזן

רזֹון דעם זון ,  אױך הָאט גָאט אױֿפעגשטעלט אױף אים ַא ׂשטן 23
ַהַדדֶעֶזר דעם מלך ֿפון , װָאס איז ַאנטלָאֿפן ֿפון זַײן הַאר, ֿפון ֶאלָיָדען

און ער איז ,  און ער הָאט אױֿפגעקליבן ַארום זיך מענטשן24. צֹוֿבה
בעת דוד הָאט געהרגעט די , געװָארן דער הױּפטמַאן ֿפון ַא בַאנדע

און , און זײ זַײנען ַאװעקגעגַאנגען קײן דמׂשק]. מענטשן ֿפון צֹוֿבה[
 און 25. און הָאבן געקיניגט אין דמׂשק, הָאבן זיך אין איר בַאזעצט



  מלכים א

  

אחוץ דָאס , ער איז געװען ַא ׂשטן צו יׂשראל ַאלע טעג ֿפון שלמהן
. און ער הָאט ֿפַײנט געהַאט יׂשראל]. הָאט ָאנגעטָאן[ז װָאס ַהַדד בײ

  .און ער הָאט געקיניגט איבער ארם

שלמהס ַא , ֶאֿפַרִימער ֿפון צֵרדה ַאן, נֿבטן  און ָיָרֿבָעם דער זון ֿפון26
ַא ֿפרױ , װָאס דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען צרּוָעה, קנעכט

 27.  אױֿפגעהױבן זַײן הַאנט ַאקעגן דעם מלךהָאט אױך, ַאן אלמנה
זַײן הַאנט  און דָאס איז די מעׂשה װי ַאזױ ער הָאט אױֿפגעהױבן

ער הָאט ;  שלמה הָאט געבױט דעם מלוא :ַאקעגן דעם מלך
 און דער 28. ֿפַארמױערט דעם ברָאך ֿפון זַײן ֿפָאטערס דוד שטָאט

און שלמה הָאט געזען , רמַאן ָיָרֿבָעם איז געװען ַא העלדישער ִגבו
און ער הָאט אים אױֿפגעזעצט , דעם יונג ַאז ער איז ַאן ַארבעטטוער

   .איבער דער גַאנצער לַאסטַארבעט ֿפון דעם הױז ֿפון יוסף

װען ָיָרֿבָעם איז ,  און עס איז געװען אין יענער צַײט29
דער הָאט אים ָאנגעטרָאֿפן אױֿפן װעג . ַארױסגעגַאנגען ֿפון ירושלים

און ער איז געװען אַײנגעדעקט אין ַא נַײעם ; נֿביא ַאִחיה ֿפון שילו
 הָאט ַאִחיה 30. און בלױז זײ בײדע זַײנען געװען אין ֿפעלד, מַאנטל

און הָאט אים צעריסן , ָאנגענומען דעם נַײעם מַאנטל װָאס אױף אים
דיר נעם :  און ער הָאט געזָאגט צו ָיָרֿבָעמען31. אױף צװעלף שטיקער

: װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל , צען שטיקער
און װעל דיר געבן , איך רַײס ַאװעק די מלוכה ֿפון שלמהס הַאנט, זע

ֿפון װעגן מַײן ,  און אײן שֿבט זָאל אים בלַײבן32–צען שֿבטים 
דער שטָאט װָאס איך הָאב זי , און ֿפון װעגן ירושלים, קנעכט ָדִודן

 דערֿפַאר װָאס זײ 33–אױסדערװײלט ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל 
און הָאבן זיך געבוקט צו עשּתֹורות דער געטין , הָאבן מיך ֿפַארלָאזן

און צו ִמלּכום דעם , צו ָּכמוש דעם גָאט ֿפון מוָאֿב, ֿפון די צידונים
ן מַײנע און זײ זַײנען ניט געגַאנגען אי, גָאט ֿפון די קינדער ֿפון עמון

און מַײנע , צו טָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין מַײנע אױגן, װעגן
 ָאבער איך װעל 34. ַאזױ װי זַײן ֿפָאטער דוד, חוקים און מַײנע געזעצן

נײערט איך װעל , ניט ַאװעקנעמען די גַאנצע מלוכה ֿפון זַײן הַאנט
ֿפון װעגן מַײן קנעכט , אים לָאזן זַײן ַא ֿפירשט ַאלע טעג ֿפון זַײן לעבן

װַײל ער הָאט געהיט מַײנע , װָאס איך הָאב אים אױסדערװײלט, ָדִודן
עקנעמען די מלוכה  ָאבער איך װעל ַאװ35. געבָאט און מַײנע געזעצן

 די צען –און װעל זי ָאּפגעבן צו דיר , ֿפון דער הַאנט ֿפון זַײן זון
 ּכדי ַא ליכט זָאל , און זַײן זון װעל איך געבן אײן שֿבט36. שֿבטים
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יב

דער שטָאט , בלַײבן מַײן קנעכט ָדִודן ַאלע טעג ֿפַאר מיר אין ירושלים
 37.  נָאמען דָארטןװָאס איך הָאב מיר אױסדערװײלט צו טָאן מַײן

און װעסט קיניגן װי װַײט דַײן הַארץ , און דיך װעל איך נעמען
,  און עס װעט זַײן38 .לאון װעסט זַײן ַא מלך איבער יׂשרא, געלוסט

אױב דו װעסט צוהערן ַאלץ װָאס איך װעל דיר בַאֿפעלן און װעסט 
ין און װעסט טָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק א, גײן אין מַײנע װעגן

ַאזױ װי מַײן , צו היטן מַײנע געזעצן און מַײנע געבָאט, מַײנע אױגן
און װעל דיר בױען ַא , װעל איך זַײן מיט דיר, קנעכט דוד הָאט געטָאן

און איך װעל געבן יׂשראל , ַאזױ װי איך הָאב געבױט ָדִודן, זיכער הױז
, ן װעגן דעם און איך װעל ּפַײניקן דעם זָאמען ֿפון ָדִודן ֿפו39. צו דיר

  .ָאבער ניט אױף ַאלע טעג

איז ָיָרֿבָעם .  און שלמה הָאט געזוכט צו טײטן ָיָרֿבָעמען40
דעם מלך ֿפון  אױֿפגעשטַאנען און איז ַאנטלָאֿפן קײן מצרים צו שיַשק

  .און ער איז געװען אין מצרים ביז שלמהס טױט; מצרים

ָאס ער הָאט און ַאלץ װ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן שלמהן41
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די , און זַײן חכמה, געטָאן

  .געשעענישן ֿפון שלמהן

 און די טעג װָאס שלמה הָאט געקיניגט אין ירושלים איבער גַאנץ 42
  . זַײנען געװען ֿפערציק יָאר,יׂשראל

און ער איז ,  און שלמה הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן43
און זַײן זון רַחֿבעם , בן געװָארן אין זַײן ֿפָאטער ָדִודס שטָאטבַאגרָא

  .איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

  

װַײל קײן שכם איז ,  און רַחֿבעם איז געגַאנגען קײן שכם1
  .געקומען גַאנץ יׂשראל אים צו מַאכן ֿפַאר ַא מלך

 –ערהערט װי ָיָרֿבָעם דער זון ֿפון נֿבטן הָאט ד,  און עס איז געװען2
װּוהין ער איז ַאנטלָאֿפן ֿפון , װָארום ער איז נָאך געװען אין מצרים

 און מע הָאט 3, און ָיָרֿבָעם איז געגַאנגען אין מצרים; מלך שלמה
 ַאזױ איז געקומען ָיָרֿבָעם און די גַאנצע –געשיקט און אים גערוֿפן 
ַאזױ צו , ֿבעמען און זײ הָאבן גערעדט צו רַח,אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל
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און ַאצונד ,  דַײן ֿפָאטער הָאט שװער געמַאכט אונדזער יָאך4: זָאגן
און זַײן שװער , ֿפַארגרינגער דו דעם הַארטן דינסט ֿפון דַײן ֿפָאטער

און מיר װעלן דיר , װָאס ער הָאט ַארױֿפגעלײגט אױף אונדז, יָאך
און , ך דרַײ טעגגײט ַאװעק אױף נָא:  הָאט ער צו זײ געזָאגט5. דינען

  .איז דָאס ֿפָאלק ַאװעקגעגַאנגען. קומט װידער צו מיר

 הָאט דער מלך רַחֿבעם זיך געֵעֶצהט מיט די זקנים װָאס ֿפלעגן 6
: ַאזױ צו זָאגן, װען ער הָאט געלעבט, שטײן ֿפַאר זַײן ֿפָאטער שלמהן

ן  הָאב7? װי עצהט איר מיר צו געבן ַאן ענטֿפער דעם דָאזיקן ֿפָאלק
אױב דו װעסט הַײנט זַײן ַא קנעכט : ַאזױ צו זָאגן, זײ צו אים גערעדט

און װעסט זײ ענטֿפערן , און װעסט זײ דינען, צו דעם דָאזיקן ֿפָאלק
  .װעלן זײ דיר זַײן קנעכט אױף ַאלע טעג, און רעדן צו זײ גוטע רײד

ם  ָאבער ער הָאט ֿפַארלָאזן די עצה ֿפון די זקנים װָאס זײ הָאבן אי8
און ער הָאט זיך געֵעֶצהט מיט די יונגעלַײט װָאס זַײנען , געֵעֶצהט

 און ער 9. װָאס זַײנען געשטַאנען ֿפַאר אים, אױסגעװַאקסן מיט אים
מיר זָאלן געבן ַאן ענטֿפער , װָאס עצהט איר: הָאט צו זײ געזָאגט
: װָאס הָאבן צו מיר גערעדט ַאזױ צו זָאגן, דעם דָאזיקן ֿפָאלק

גרינגער דעם יָאך װָאס דַײן ֿפָאטער הָאט ַארױֿפגעלײגט אױף ֿפַאר
 הָאבן צו אים גערעדט די יונגעלַײט װָאס זַײנען 10? אונדז

ַאזױ זָאלסטו זָאגן צו דעם : ַאזױ צו זָאגן, אױֿפגעװַאקסן מיט אים
דַײן ֿפָאטער : ַאזױ צו זָאגן, דָאזיקן ֿפָאלק װָאס הָאבן צו דיר גערעדט

 –דרום ֿפַארגרינגער דו אונדז , מַאכט אונדזער יָאךהָאט שװער גע
מַײן מינדסטער ֿפינגער איז דיקער ֿפון מַײן : ַאזױ זָאלסטו רעדן צו זײ

מַײן ֿפָאטער הָאט אױף אַײך ,  און ַאצונד11. ֿפָאטערס לענדן
; און איך װעל נָאך צולײגן צו אַײער יָאך, ַארױֿפגעלָאדן ַא שװערן יָאך

און איך װעל אַײך , ָאט אַײך געשטרָאֿפט מיט ריטערמַײן ֿפָאטער ה
  .שטרָאֿפן מיט שקָארּפיָאנען

 איז געקומען ָיָרֿבָעם און דָאס גַאנצע ֿפָאלק צו רַחֿבעמען אױף 12
קומט : ַאזױ צו זָאגן, ַאזױ װי דער מלך הָאט געהײסן, דריטן טָאג

נטֿפערט  און דער מלך הָאט געע13. װידער צו מיר אױֿפן דריטן טָאג
ֿפון די זקנים װָאס , און ער הָאט ֿפַארלָאזן די עצה, דעם ֿפָאלק הַארט

 און ער הָאט צו זײ גערעדט ַאזױ װי די 14. זײ הָאבן אים געֵעֶצהט
מַײן ֿפָאטער הָאט שװער : ַאזױ צו זָאגן, עצה ֿפון די יונגעלַײט

מַײן ; און איך װעל נָאך צולײגן צו אַײער יָאך, געמַאכט אַײער יָאך
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און איך װעל אַײך , ֿפָאטער הָאט אַײך געשטרָאֿפט מיט ריטער
  .שטרָאֿפן מיט שקָארּפיָאנען

װָארום דָאס איז ,  און דער מלך הָאט ניט צוגעהערט צום ֿפָאלק15
װָאס גָאט , ּכדי מקיים צו זַײן זַײן װָארט, געװען בַאשערט ֿפון גָאט

  . ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטןהָאט גערעדט דורך ַאִחיהן ֿפון שילו צו
   

ַאז דער מלך הָאט ניט צוגעהערט ,  און װי גַאנץ יׂשראל הָאט געזען16
, ַאזױ הָאט דָאס גַאנצע ֿפָאלק געגעבן דעם מלך ַאן ענטֿפער, צו זײ

  :ַאזױ צו זָאגן

  ,מיר הָאבן ניט קײן חלק אין ָדִודן
  .און קײן ירושה אין דעם זון ֿפון ִיַשין

  !יׂשראל , נע געצעלטןצו דַײ
  !דוד, ַאצונד קוק זיך אום אױף דַײן הױז

 נָאר די קינדער 17. און יׂשראל איז ַאװעקגעגַאנגען צו זַײנע געצעלטן
איבער זײ , ֿפון יׂשראל װָאס זַײנען געזעסן אין די שטעט ֿפון יהּודה

  .איז געבליבן קיניגן רַחֿבעם

ט ַאדֹורמען װָאס איבער  און דער מלך רַחֿבעם הָאט ַארױסגעשיק18
, און גַאנץ יׂשראל הָאבן אים ֿפַארװָארֿפן מיט שטײנער, דעם צינדז

און דער מלך רַחֿבעם הָאט זיך געאַײלט , און ער איז געשטָארבן
  .צו ַאנטלױֿפן קײן ירושלים, ַארױֿפצוגײן אױף זַײן רַײטװָאגן

 ביז אױף  און יׂשראל הָאט װידערשּפעניקט ָאן דעם הױז ֿפון דוד19
  .הַײנטיקן טָאג

ַאז ָיָרֿבָעם , װי גַאנץ יׂשראל הָאט געהערט,  און עס איז געװען20
ַאזױ הָאבן זײ געשיקט און אים גערוֿפן צו , הָאט זיך אומגעקערט

און זײ הָאבן אים געמַאכט ֿפַאר ַא מלך איבער , דער אַײנזַאמלונג
,  הױז ֿפון דודקײנער איז ניט געבליבן הינטער דעם. גַאנץ יׂשראל

  .אחוץ שֿבט יהּודה ַאלײן

און ער הָאט ,  און רַחֿבעם איז געקומען קײן ירושלים21
הונדערט , און שֿבט בנימין, אַײנגעזַאמלט דָאס גַאנצע הױז ֿפון יהּודה
מלחמה צו הַאלטן מיט , און ַאכציק טױזנט געקליבענע קריגסלַײט
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לוכה צו רַחֿבעם דעם זון ּכדי אומצוקערן די מ, דעם הױז ֿפון יׂשראל
  .ֿפון שלמהן

,  איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו שַמעיה דעם געטלעכן מַאן22
דעם מלך ֿפון ,  זָאג צו רַחֿבעם דעם זון ֿפון שלמהן23: ַאזױ צו זָאגן

און דעם , און צו דעם גַאנצן הױז ֿפון יהּודה און בנימין, יהּודה
איר זָאלט :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט24: ןַאזױ צו זָאג, איבעריקן ֿפָאלק
, און איר זָאלט ניט מלחמה הַאלטן מיט אַײער ברידער, ניט ַארױֿפגײן

  קערט אַײך אום איטלעכער צו זַײן . די קינדער ֿפון יׂשראל
  .װָארום ֿפון מיר איז געשען די דָאזיקע זַאך, הױז

ַײנען און ז, און זײ הָאבן צוגעהערט דָאס װָארט ֿפון גָאט
  .ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט, ַאװעקגעגַאנגען צוריק

,  און ָיָרֿבָעם הָאט ַארומגעבױט שכם אין דעם געבערג ֿפון אֿפרים25
און ער איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון . און הָאט זיך אין איר בַאזעצט

  .און הָאט ַארומגעבױט ּפנואל, דָארטן

ַאצונד װעט די : ך אין הַארצן און ָיָרֿבָעם הָאט געזָאגט בַײ זי26
 אױב דָאס דָאזיקע 27. מלוכה זיך אומקערן צו דעם הױז ֿפון דוד

ֿפָאלק װעט ַארױֿפגײן צו מַאכן שלַאכטָאּפֿפער אין דעם הױז ֿפון גָאט 
װעט דָאס הַארץ ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק זיך אומקערן , אין ירושלים
און זײ װעלן מיך , יהּודהצו רַחֿבעם דעם מלך ֿפון , צו זײער הַאר

  .און װעלן זיך אומקערן צו רַחֿבעם דעם מלך ֿפון יהּודה, הרגענען

און הָאט געמַאכט צװײ גילדערנע ,  הָאט דער מלך זיך בַאקלערט28
גענוג אַײך ַארױֿפגײן קײן : און ער הָאט צו זײ געזָאגט; קעלבער
ן דיך װָאס הָאב, יׂשראל, ָאט זַײנען דַײנע געטער! ירושלים

 און ער הָאט אײנס 29. אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד מצרים
און אײנס הָאט ער ַאװעקגעשטעלט , ֵאל-ַאװעקגעשטעלט אין ֵבית

און דָאס ;  און די דָאזיקע זַאך איז געװָארן ֿפַאר ַא זינד30. אין ָדן
 און ער הָאט געמַאכט 31. ֿפָאלק איז געגַאנגען צו אײנעם ביז קײן ָדן

און הָאט געמַאכט ּכהנים ֿפון צװישן דעם ֿפָאלק , ון ָבמותהַײזער ֿפ
 און ָיָרֿבָעם הָאט 32. װָאס זַײנען ניט געװען ֿפון די קינדער ֿפון ֵלוי

, אין ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון חודש, טוֿב אין ַאכטן חודש-געמַאכט ַא יום
ן און ער איז ַארױֿפגעגַאנגע, טוֿב װָאס אין יהּודה-ַאזױ װי דער יום

ּכדי צו שלַאכטן צו די , ֵאל-ַאזױ הָאט ער געטָאן אין ֵבית. אױֿפן מזבח



  מלכים א

  

יג

- און ער הָאט געשטעלט אין ֵבית; קעלבער װָאס ער הָאט געמַאכט
 און ער איז 33. ֵאל די ּכהנים ֿפון די ָבמות װָאס ער הָאט געמַאכט

, ֵאל-ַארױֿפגעגַאנגען אױף דעם מזבח װָאס ער הָאט געמַאכט אין ֵבית
אין דעם חודש װָאס ער הָאט , אין ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון ַאכטן חודש

טוֿב בַײ -און ער הָאט געמַאכט ַא יום; אױסגעקלערט ֿפון זַײן הַארצן
און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן מזבח צו , די קינדער ֿפון יׂשראל

  .דעמֿפן

  

  ערשט ַא געטלעכער מַאן איז ָאנגעקומען ֿפון יהּודה דורך1
װען ָיָרֿבָעם איז געשטַאנען , ֵאל-דעם װָארט ֿפון גָאט קײן ֵבית

 און ער הָאט אױסגערוֿפן צום מזבח דורך 2. אױֿפן מזבח צו דעמֿפן
  :און הָאט געזָאגט, דעם װָארט ֿפון גָאט

  :ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט! מזבח! מזבח
               –ַא זון װערט געבָארן דעם הױז ֿפון דוד , זע
  ,אִשָיהו װעט זַײן נָאמען זַײןיֹ

  און ער װעט שעכטן אױף דיר
  ;די ּכהנים ֿפון די ָבמות װָאס דעמֿפן אױף דיר

  .און בײנער ֿפון מענטשן װעט מען ֿפַארברענען אױף דיר

דָאס : ַאזױ צו זָאגן,  און ער הָאט געגעבן אין יענעם טָאג ַא צײכן3
, דער מזבח װערט צעריסן, זע: איז דער צײכן װָאס גָאט הָאט געזָאגט

  .און די ַאש װָאס אױף אים װעט זיך אױסשיטן

װי דער מלך הָאט געהערט דָאס װָארט ֿפון דעם ,  און עס איז געװען4
ַאזױ , ֵאל-געטלעכן מַאן װָאס ער הָאט אױסגערוֿפן צום מזבח אין ֵבית

 :ַאזױ צו זָאגן, הָאט ָיָרֿבָעם אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט ֿפון מזבח
, און זַײן הַאנט װָאס ער הָאט אױסגעשטרעקט אױף אים. כַאּפט אים

און ער הָאט זי ניט געקענט אומקערן צו , איז אַײנגעדַארט געװָארן
און די ַאש הָאט זיך ,  און דער מזבח איז צעריסן געװָארן5. זיך

ַאזױ װי דער צײכן װָאס דער געטלעכער מַאן , אױסגעשָאטן ֿפון מזבח
  .ן דורך דעם װָארט ֿפון גָאטהָאט געגעב
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:  הָאט דער מלך זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט געזָאגט צום געטלעכן מַאן6
ַאז מַײן , און זַײ מתּפלל ֿפַאר מיר, בעט ַאקָארשט בַײ יהוה דַײן גָאט
  .הַאנט זָאל זיך אומקערן צו מיר

און די הַאנט ֿפון דעם , הָאט דער געטלעכער מַאן געבעטן בַײ גָאט
  .און איז געװָארן ַאזױ װי ֿפרִיער, לך הָאט זיך אומגעקערטמ

, קום מיט מיר ַאהײם:  הָאט דער מלך געזָאגט צום געטלעכן מַאן7
 הָאט דער 8. און איך װעל דיר געבן ַא מּתנה, און דערקװיק זיך

װען דו זָאלסט מיר געבן ַא הַאלב : געטלעכער מַאן געזָאגט צום מלך
און װעל ניט עסן קײן ברױט ,  ניט גײן מיט דירװעל איך, הױז דַײנס

 װָארום ַאזױ 9. און ניט טרינקען קײן װַאסער אין דעם דָאזיקן ָארט
: ַאזױ צו זָאגן, הָאט מען מיר בַאֿפױלן דורך דעם װָארט ֿפון גָאט

און , זָאלסט ניט עסן קײן ברױט און ניט טרינקען קײן װַאסער
  .װעג װָאס דו ביסט געגַאנגעןזָאלסט זיך ניט אומקערן אױף דעם 

און הָאט זיך ניט ,  און ער איז ַאװעקגעגַאנגען מיט ַאן ַאנדער װעג10
אומגעקערט מיט דעם װעג װָאס ער איז אױף אים געקומען קײן 

  .ֵאל-ֵבית

איז ; ֵאל- און אײנער ַאן ַאלטער נֿביא איז געזעסן אין ֵבית11
אים דערצײלט די גַאנצע און הָאט , געקומען אײנער ֿפון זַײנע זין

, ֵאל-טּוונג װָאס דער געטלעכער מַאן הָאט געטָאן דעם טָאג אין ֵבית
און װי זײ הָאבן . און די װערטער װָאס ער הָאט גערעדט צום מלך

 ַאזױ הָאט זײער ֿפָאטער צו זײ 12, עס דערצײלט זײער ֿפָאטער
ָאבן געזען און זַײנע זין ה? װָאסער װעג איז ער געגַאנגען: געזָאגט

, דעם װעג װָאס דער געטלעכער מַאן װָאס איז געקומען ֿפון יהּודה
זָאטלט מיר ָאן דעם :  הָאט ער געזָאגט צו זַײנע זין13. איז געגַאנגען

  .אײזל

און ער איז ַאװעקגעריטן אױף , הָאבן זײ אים ָאנגעזָאטלט דעם אײזל
און הָאט אים , ן און ער איז געגַאנגען נָאך דעם געטלעכן מַא14. אים

און ער הָאט צו אים , געֿפונען זיצנדיק אונטער ַאן אײכנבױם
ביסט דו דער געטלעכער מַאן װָאס איז געקומען ֿפון : געזָאגט
קום מיט :  הָאט ער צו אים געזָאגט15. איך: הָאט ער געזָאגט? יהּודה

 איך קען זיך:  הָאט ער צו אים געזָאגט16. און עס ברױט, מיר ַאהײם
און איך װעל ניט עסן קײן , ניט אומקערן מיט דיר און קומען צו דיר
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. ברױט און ניט טרינקען קײן װַאסער בַײ דיר אין דעם דָאזיקן ָארט
זָאלסט ניט :  װָארום ַאן ָאנזָאג הָאב איך דורך דעם װָארט ֿפון גָאט17

און זָאלסט זיך , עסן קײן ברױט און ניט טרינקען דָארטן קײן װַאסער
ניט אומקערן צו גײן מיט דעם װעג װָאס דו ביסט אױף אים 

איך בין אױך ַא נֿביא ַאזױ װי :  הָאט ער צו אים געזָאגט18. געגַאנגען
ַאזױ , און ַא מלאך הָאט גערעדט צו מיר דורך דעם װָארט ֿפון גָאט, דו

און ער זָאל עסן ברױט , קער אים אום מיט דיר אין דַײן הױז: צו זָאגן
  .ליגן הָאט ער אים געזָאגט. ינקען װַאסעראון טר

און ער הָאט געגעסן ברױט ,  הָאט ער זיך אומגעקערט מיט אים19
װי זַײן ,  און עס איז געװען20. און געטרונקען װַאסער, אין זַײן הױז

ַאזױ איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו דעם נֿביא , זיצן בַײם טיש
ון ער הָאט אױסגערוֿפן צו דעם  א21. װָאס הָאט אים אומגעקערט

ַאזױ הָאט : ַאזױ צו זָאגן, געטלעכן מַאן װָאס איז געקומען ֿפון יהּודה
און , װַײל דו הָאסט װידערשּפעניקט דעם מױל ֿפון גָאט: גָאט געזָאגט

הָאסט ניט געהיט דעם בַאֿפעל װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט דיר 
 און געגעסן ברױט און , און הָאסט זיך אומגעקערט22, בַאֿפױלן

: געטרונקען װַאסער אין דעם ָארט װָאס ער הָאט דיר ָאנגעזָאגט
 װעט –זָאלסט ניט עסן קײן ברױט און ניט טרינקען קײן װַאסער 
  .דַײן טױטער לַײב ניט קומען צו דעם קֿבר ֿפון דַײנע עלטערן

 און נָאך, נָאך דעם װי ער הָאט געגעסן ברױט,  און עס איז געװען23
הָאט ער ָאנגעזָאטלט דעם אײזל ֿפַאר , דעם װי ער הָאט געטרונקען

 און ער 24.  ֿפַאר דעם נֿביא װָאס ער הָאט אים אומגעקערט–אים 
און , און ַא לײב הָאט אים ָאנגעטרָאֿפן אין װעג, איז ַאװעקגעגַאנגען
און זַײן לַײב איז געלעגן ַאװעקגעװָארֿפן אױֿפן ; הָאט אים געטײט

אױך דער לײב איז ; ון דער אײזל איז געשטַאנען לעבן איםא, װעג
 ערשט מענטשן זַײנען 25. געשטַאנען לעבן דעם טױטן לַײב

און הָאבן געזען דעם טױטן לַײב ַאװעקגעװָארֿפן , ֿפַארבַײגעגַאנגען
זַײנען זײ ; און דעם לײב שטײענדיק לעבן דעם טױטן לַײב, אױֿפן װעג

אין דער שטָאט װָאס דער ַאלטער געקומען און הָאבן דערצײלט 
 הָאט דערהערט דער נֿביא װָאס הָאט 26. נֿביא איז אין איר געזעסן
דָאס איז דער : און ער הָאט געזָאגט, אים אומגעקערט ֿפון װעג

און , געטלעכער מַאן װָאס הָאט װידערשּפעניקט דעם מױל ֿפון גָאט
ט אים צעריסן און ער הָא, גָאט הָאט אים איבערגעגעבן צום לײב
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יד

ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט צו אים , און אים געטײט
  .גערעדט

זָאטלט מיר ָאן דעם : ַאזױ צו זָאגן,  און ער הָאט געהײסן זַײנע זין27
 און ער איז געגַאנגען און הָאט 28. הָאבן זײ ָאנגעזָאטלט. אײזל

און דער אײזל ,  װעגגעֿפונען דעם טױטן לַײב ַאװעקגעװָארֿפן אױֿפן
ניט דער לײב הָאט . און דער לײב שטײען לעבן דעם טױטן לַײב

  .און ניט ער הָאט צעריסן דעם אײזל, געגעסן דעם טױטן לַײב

 הָאט דער נֿביא אױֿפגעהױבן דעם טױטן לַײב ֿפון דעם געטלעכן 29
און הָאט אים , און הָאט אים ַארױֿפגעלײגט אױֿפן אײזל, מַאן

און ער איז געקומען אין דער שטָאט ֿפון דעם ַאלטן ; רטצוריקגעֿפי
 און ער הָאט געלײגט 30. צו בַאקלָאגן און אים צו בַאגרָאבן, נֿביא

און מע הָאט געקלָאגט אױף , זַײן טױטן לַײב אין זַײן אײגענעם קֿבר
  !מַײן ברודער, װײ: אים

הָאט ער  און עס איז געװען נָאך דעם ַאז ער הָאט אים בַאגרָאבן 31
זָאלט איר מיך , ַאז איך שטַארב: ַאזױ צו זָאגן, ָאנגעזָאגט זַײנע זין

בַאגרָאבן אין דעם קֿבר װָאס דער געטלעכער מַאן איז אין אים 
 װָארום געשען 32. לעבן זַײנע בײנער לײגט מַײנע בײנער; בַאגרָאבן

װעט געשען דָאס װָארט װָאס ער הָאט אױסגערוֿפן דורך דעם װָארט 
און איבער ַאלע הַײזער , ֵאל-ון גָאט איבער דעם מזבח װָאס אין ֵביתֿפ

  .ֿפון די ָבמות װָאס אין די שטעט ֿפון שומרון

 נָאך דער דָאזיקער געשעעניש הָאט זיך ָיָרֿבָעם ניט ָאּפגעקערט ֿפון 33
און ער הָאט װידער געמַאכט ֿפון צװישן ֿפָאלק , זַײן שלעכטן װעג
װער עס הָאט געװָאלט ֿפלעגט ער דערֿפילן זַײן . ּכהנים ֿפון ָבמות

 און דורך דער 34. ער זָאל װערן ֿפון די ּכהנים ֿפון די ָבמות, הַאנט
ּכדי עס ; דָאזיקער זַאך איז געװען ַא זינד אױף דעם הױז ֿפון ָיָרֿבָעם

  .אױסצורָאטן און ֿפַארטיליקן ֿפון געזיכט ֿפון דער ערד

  

קרַאנק געװָארן ַאֿבָיה דער זון ֿפון  אין יענער צַײט איז 1
איך , שטײ אױף:  הָאט ָיָרֿבָעם געזָאגט צו זַײן װַײב2. ָיָרֿבָעמען

מע זָאל ניט דערקענען ַאז דו ביסט , און ֿפַארשטעל זיך, בעט דיך
דָארטן איז ַאִחיה דער , זע. און זָאלסט גײן קײן שילו, ָיָרֿבָעמס װַײב
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ַאז איך װעל װערן ַא מלך , גט אױף מירדער װָאס הָאט געזָא, נֿביא
,  און זָאלסט נעמען מיט דיר צען ברױטן3. איבער דעם דָאזיקן ֿפָאלק

ער װעט דיר ; און קומען צו אים, און ַא קרוג הָאניק, און קיכלעך
  .זָאגן װָאס װעט זַײן מיטן יִינגל

ון איז און זי איז אױֿפגעשטַאנען א,  הָאט ָיָרֿבָעמס װַײב ַאזױ געטָאן4
און ַאִחיה ; און זי איז געקומען אין ַאִחיהס הױז, געגַאנגען קײן שילו

װָארום זַײנע אױגן זַײנען געװען שטַאר ֿפַאר , הָאט ניט געקענט זען
ָיָרֿבָעמס װַײב , זע:  ָאבער גָאט הָאט ָאנגעזָאגט ַאִחיהן5. זַײן ִזקנה

; ום ער איז קרַאנקװָאר, קומט ֿפרעגן בַײ דיר ַא בַאשײד װעגן איר זון
, ַאז זי קומט, און עס װעט זַײן. זָאלסטו ַאזױ און ַאזױ רעדן צו איר

  .װעט זי זיך שטעלן ֿפרעמד

װי ַאִחיה הָאט געהערט דעם שָארך ֿפון אירע ,  און עס איז געװען6
קום : ַאזױ הָאט ער געזָאגט, װען זי איז ַארַײנגעקומען אין טיר, ֿפיס
ַאז איך בין , נָאך װָאס דען שטעלסטו זיך ֿפרעמד, ַײבָיָרֿבָעמס װ, ַארַײן

ַאזױ :  גײ זָאג צו ָיָרֿבָעמען7? געשיקט צו דיר מיט ַא שװערער בׂשורה
װַײל איך הָאב דיך דערהױבן : הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל

און הָאב דיך געמַאכט ֿפַאר ַא ֿפירשט איבער , ֿפון צװישן דעם ֿפָאלק
 און איך הָאב ַאװעקגעריסן די מלוכה ֿפון דעם 8; ָאלק יׂשראלמַײן ֿפ

און דו ביסט ניט געװען ַאזױ ; און הָאב זי דיר געגעבן, הױז ֿפון דוד
און װָאס איז , װָאס הָאט געהיט מַײנע געבָאט, װי מַײן קנעכט דוד

צו טָאן נָאר װָאס איז , געגַאנגען נָאך מיר מיט זַײן גַאנצן הַארצן
 און הָאסט געטָאן ערגער װי ַאלע 9; ַארטיק אין מַײנע אױגןרעכטֿפ

און ביסט געגַאנגען און הָאסט דיר , װָאס זַײנען געװען ֿפַאר דיר
, מיך צו דערצערענען, און געגָאסענע געצן, געמַאכט ֿפרעמדע געטער

איך ,  דרום זע10–און מיך הָאסטו ַאװעקגעװָארֿפן הינטער דַײן רוקן 
און איך װעל ֿפַארשנַײדן ֿפון , ומגליק אױף ָיָרֿבָעמס הױזברענג ָאן א

, צװישן יׂשראל, קינד און קײט, ָיָרֿבָעמען יעטװעדער מַאנסּפַארשױן
ביז , און װעל אױסרַאמען ָיָרֿבָעמס הױז ַאזױ װי מע רַאמט אױס קױט

 דעם װָאס שטַארבט ֿפון ָיָרֿבָעמען אין 11. עס װעט ֿפַארלענדט װערן
, און דעם װָאס שטַארבט אין ֿפעלד, עלן די הינט אױֿפעסןװ, שטָאט

 12. װָארום גָאט הָאט גערעדט; װעלן די ֿפױגלען ֿפון הימל אױֿפעסן
ַאזױ , װי דַײנע ֿפיס קומען אין שטָאט; גײ ַאהײם, און דו שטײ אױף

,  און גַאנץ יׂשראל װעלן אים בַאקלָאגן13. װעט דָאס קינד שטַארבן
װָארום בלױז דער דָאזיקער ֿפון ָיָרֿבָעמען ; גרָאבןאון װעלן אים בַא
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װַײל אין אים איז געֿפונען געװָארן עּפעס , װעט קומען צו קֿבורה
 און 14. אין ָיָרֿבָעמס הױז, גוטס ַאקעגן יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

 װָאס װעט ,גָאט װעט זיך אױֿפשטעלן ַא מלך איבער יׂשראל
ָאבער ַאֿפילו דענצמָאל איז . ז יענעם טָאגֿפַארשנַײדן ָיָרֿבָעמס הױ

ַאזױ װי ַא רָאר װערט ,  װָארום גָאט װעט שלָאגן יׂשראל15? װָאס
און ער װעט אױסרַײסן יׂשראל ֿפון דער , געטרײסלט אין װַאסער

און ער , דָאזיקער גוטער ערד װָאס ער הָאט געגעבן זײערע עלטערן
ֿפַאר װָאס זײ הָאבן , װעט זײ צעשּפרײטן ֿפון יענער זַײט טַײך

 און ער װעט 16. דערצערענענדיק גָאט, געמַאכט זײערע געצנבײמער
איבערגעבן יׂשראל ֿפון װעגן די זינד ֿפון ָיָרֿבָעמען װָאס ער הָאט 

  .און װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל, געזינדיקט

ַאנגען און איז ַאװעקגעג,  און ָיָרֿבָעמס װַײב איז אױֿפגעשטַאנען17
װי זי איז געקומען אױף דעם שװעל ֿפון ; און געקומען קײן ִּתרָצה

 און גַאנץ יׂשראל הָאבן אים 18. ַאזױ איז דָאס יִינגל געשטָארבן, הױז
ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער ; און אים בַאקלָאגט, בַאגרָאבן

  .הָאט גערעדט דורך זַײן קנעכט ַאִחיה דעם נֿביא

װי ער הָאט מלחמה , י איבעריקע זַאכן װעגן ָיָרֿבָעמען און ד19
דָאס איז בַאשריבן אין בוך ֿפון , און װי ער הָאט געקיניגט, געהַאלטן

  .די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל 

זַײנען געװען צװײ און ,  און די טעג װָאס ָיָרֿבָעם הָאט געקיניגט20
און זַײן , יך געלײגט מיט זַײנע עלטערןאון ער הָאט ז, צװַאנציק יָאר

  .זון ָנדֿב איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

אײן .  און רַחֿבעם דער זון ֿפון שלמהן הָאט געקיניגט אין יהּודה21
, און ֿפערציק יָאר איז רַחֿבעם ַאלט געװען ַאז ער איז געװָארן מלך

שטָאט װָאס דער , און זיבעצן יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים
 צו טָאן זַײן ,גָאט הָאט אױסדערװײלט ֿפון ַאלע שֿבטים אין יׂשראל

און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ַנַעָמה די . נָאמען דָארטן
  .עמונית

,  און יהּודה הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט22
זײערע עלטערן און זײ הָאבן אים דערצערנט מער װי ַאלץ װָאס 

 און זײ 23. מיט זײערע זינד װָאס זײ הָאבן געזינדיקט, הָאבן געטָאן
אױף , און געצנבײמער, און זַײלשטײנער, אױך הָאבן זיך געבױט ָבמות



  מלכים א

  

טו

און אונטער יעטװעדער צװַײגהַאֿפטיקן , יעטװעדער הױכן בערגל
זײ הָאבן .  און אױך שַאנדמענער זַײנען געװען אין לַאנד24. בױם

עטָאן ַאזױ װי ַאלע אומװערדיקײטן ֿפון די ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט ג
  .ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל

 און עס איז געװען אין ֿפינֿפטן יָאר ֿפון מלך רַחֿבעם איז שיַשק 25
 און ער הָאט 26. דער מלך ֿפון מצרים ַארױסגעקומען אױף ירושלים

; און די אֹוצרות ֿפון מלכס הױז, ון גָאטס הױזצוגענומען די אֹוצרות ֿפ
און ער הָאט צוגענומען ַאלע גילדערנע . ַאלץ הָאט ער צוגענומען

 און דער מלך רַחֿבעם הָאט 27. שילדן װָאס שלמה הָאט געמַאכט
און הָאט זײ געגעבן אױף דער , געמַאכט ָאנשטָאט זײ קוּפערנע שילדן

 לױֿפערס װָאס הָאבן געהיט דעם הַאנט ֿפון די הױּפטלַײט ֿפון די
װען נָאר דער מלך ,  און עס איז געװען28. אַײנגַאנג ֿפון מלכס הױז

; ֿפלעגן די לױֿפערס זײ ַארױסטרָאגן, ֿפלעגט קומען אין גָאטס הױז
  .דערנָאך ֿפלעגן זײ זײ אומקערן אין דער קַאמער ֿפון די לױֿפערס

 און ַאלץ װָאס ער הָאט , און די איבעריקע זַאכן װעגן רַחֿבעמען29
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון , געטָאן

 און ַא מלחמה איז געװען צװישן רַחֿבעמען 30. די מלכים ֿפון יהּודה
  .און צװישן ָיָרֿבָעמען ַאלע טעג

און ער איז ,  און רַחֿבעם הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן31
און דער . שטָאט-װָארן לעבן זַײנע עלטערן אין ָדִודסבַאגרָאבן גע

און זַײן זון ַאֿבָים . נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ַנַעָמה די עמונית
  .איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

  

,  און אין ַאכצנטן יָאר ֿפון מלך ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן1
 דרַײ יָאר הָאט ער 2. איז ַאֿבָים געװָארן מלך איבער יהּודה

און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען . געקיניגט אין ירושלים
 און ער איז געגַאנגען אין ַאלע 3. מעכה די טָאכטער ֿפון ַאֿביָשלומען

און זַײן הַארץ , װָאס ער הָאט געטָאן ֿפַאר אים, זינד ֿפון זַײן ֿפָאטער
ט ַאזױ װי דָאס הַארץ ֿפון זַײן איז ניט געװען גַאנץ מיט יהוה זַײן גָא

ָאבער ֿפון ָדִודס װעגן הָאט אים יהוה זַײן גָאט . 4ֿפָאטער ָדִודן 
און , אױֿפצושטעלן זַײן זון נָאך אים, געשָאנקן ַא ליכט אין ירושלים

 װַײל דוד הָאט געטָאן װָאס איז 5. אױֿפצוהַאלטן ירושלים



  מלכים א

  

הָאט זיך ניט ָאּפגעקערט ֿפון און , רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט
אחוץ אין , ַאלע טעג ֿפון זַײן לעבן, ַאלץ װָאס ער הָאט אים בַאֿפױלן
  .דער מעׂשה מיט אּוִריה דעם ִחּתי

 און ַא מלחמה איז געװען צװישן רַחֿבעמען און צװישן ָיָרֿבָעמען 6
  .ַאלע טעג ֿפון זַײן לעבן

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ַאֿבָימען7
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון , געטָאן

און ַא מלחמה איז געװען צװישן ַאֿבָימען און . די מלכים ֿפון יהּודה
  .צװישן ָיָרֿבָעמען

און מע הָאט אים ,  און ַאֿבָים הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן8
און זַײן זון ָאסָא איז געװָארן מלך אױף . שטָאט-בַאגרָאבן אין ָדִודס

  .זַײן ָארט

 איז , און אין צװַאנציקסטן יָאר ֿפון ָיָרֿבָעם דעם מלך ֿפון יׂשראל9
 און אײן און ֿפערציק יָאר הָאט 10. ָאסָא געװָארן מלך איבער יהּודה

און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען . ער געקיניגט אין ירושלים
  .עכה די טָאכטער ֿפון ַאֿביָשלומעןמ

 און ָאסָא הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון 11
 און ער הָאט ָאּפגעשַאֿפט ֿפון לַאנד 12. ַאזױ װי זַײן ֿפָאטער דוד, גָאט

און הָאט ָאּפגעטָאן ַאלע ָאּפגעטער װָאס זַײנע , די שַאנדמענער
ון אױך זַײן מוטער מעכהן הָאט ער  א13. עלטערן הָאבן געמַאכט

װַײל זי הָאט געמַאכט ַא ֿפַארזעעניש , ָאּפגעטָאן ֿפון זַײן ַא הַארינטע
און , און ָאסָא הָאט ָאּפגעהַאקט איר ֿפַארזעעניש. צו דער ַאֵשָרה

 נָאר די ָבמות זַײנען ניט ָאּפגעטָאן 14. ֿפַארברענט בַײם טַײך ִקדרון
רץ ֿפון ָאסָאן איז געװען גַאנץ מיט גָאט ַאלע ָאבער דָאס הַא; געװָארן

  .זַײנע טעג

און ,  און ער הָאט געברַאכט די געהײליקטע זַאכן ֿפון זַײן ֿפָאטער15
און , זילבער, אין הױז ֿפון גָאט, זַײנע אײגענע געהײליקטע זַאכן

  .און ּכלים, גָאלד

 דעם  און ַא מלחמה איז געװען צװישן ָאסָאן און צװישן ַבעשא16
 און ַבעשא דער מלך ֿפון יׂשראל 17. מלך ֿפון יׂשראל ַאלע זײערע טעג



  מלכים א

  

ּכדי ניט צו , און הָאט געבױט רמה, איז ַארױֿפגעגַאנגען אױף יהּודה
דערלָאזן ַאן ַארױסגײער און ַאן ַארַײנגײער בַײ ָאסָא דעם מלך ֿפון 

  .יהּודה

ד װָאס איז  הָאט ָאסָא גענומען דָאס גַאנצע זילבער און גָאל18
און די אֹוצרות ֿפון מלכס , געבליבן אין די אֹוצרות ֿפון גָאטס הױז

און דער ; און הָאט זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון זַײנע קנעכט, הױז
ַהַדד דעם זון ֿפון ַטֿבִרמון דעם זון -מלך ָאסָא הָאט זײ געשיקט צו ֶבן

ַאזױ צו ,  אין דמׂשקװָאס איז געזעסן, דעם מלך ֿפון ארם, ֿפון ֶחזיונען
צװישן מַײן ֿפָאטער ,  ַא בונד איז צװישן מיר און צװישן דיר19: זָאגן

און , ָאט שיק איך דיר ַא מּתנה זילבער; און צװישן דַײן ֿפָאטער
 ּכדי ,ֿפַארשטער דַײן בונד מיט ַבעשא דעם מלך ֿפון יׂשראל, גײ; גָאלד

  .ער זָאל ָאּפצִיען ֿפון מיר

און ער הָאט געשיקט , ַדד צוגעהערט צום מלך ָאסָאַה- הָאט ֶבן20
, און הָאט געשלָאגן ִעיון, ֿפירער אױף די שטעט ֿפון יׂשראל-זַײנע חיל
מיט דעם גַאנצן לַאנד , און גַאנץ ִּכנרות, מעָכה-בית-און ָאֿבל, און ָדן
  .נֿפּתלי

ַאזױ הָאט ער , װי ַבעשא הָאט דערהערט,  און עס איז געװען21
 און 22. און איז געזעסן אין ִּתרָצה, הערט ַארומבױען רמהאױֿפגע

קײנעם ניט , דער מלך ָאסָא הָאט צונױֿפגערוֿפן גַאנץ יהּודה
און זײ הָאבן ַאװעקגעטרָאגן די שטײנער ֿפון רמה און , אױסגעלָאזט
און דער מלך ָאסָא ; מיט װָאס ַבעשא הָאט געבױט, אירע הָאלצן

  .און ִמצָּפה, בנימין-הָאט מיט זײ בַאבױט ֶגֿבע

, און זַײן גַאנצע גֿבּורהשַאֿפט,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ָאסָאן23
, און די שטעט װָאס ער הָאט געבױט, און ַאלץ װָאס ער הָאט געטָאן

דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים 
ן עלטער איז ער קרַאנק געװָארן נָאר צו דער צַײט ֿפון זַײ. ֿפון יהּודה

  .אױף די ֿפיס

און ער איז ,  און ָאסָא הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן24
, בַאגרָאבן געװָארן לעבן זַײנע עלטערן אין זַײן ֿפָאטער ָדִודס שטָאט

  .און זַײן זון יהֹושֿפט איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט
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טז

מען איז געװָארן מלך איבער יׂשראל אין  און ָנדֿב דער זון ֿפון ָיָרֿבָע25
און ער הָאט געקיניגט , צװײטן יָאר ֿפון ָאסָא דעם מלך ֿפון יהּודה

 און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט 26. איבער יׂשראל צװײ יָאר
און איז געגַאנגען אין דעם װעג ֿפון זַײן , אין די אױגן ֿפון גָאט

  .ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראלאון אין זַײן זינד װָאס , ֿפָאטער

הָאט , ֿפון דעם הױז ֿפון ִיׂשָׂשָכר,  און ַבעשא דער זון ֿפון ַאִחיהן27
און ַבעשא הָאט אים געשלָאגן אין ִגבתון , געמַאכט ַא בונט אױף אים

װען ָנדֿב און גַאנץ יׂשראל הָאבן , װָאס געהערט צו די ּפלשּתים
עשא הָאט אים געטײט אין דריטן  און ַב28. געלעגערט אױף ִגבתון

און איז געװָארן מלך אױף זַײן , יָאר ֿפון ָאסָא דעם מלך ֿפון יהּודה
הָאט ער , װי ער איז געװָארן מלך,  און עס איז געװען29. ָארט

ער הָאט ניט איבערגעלָאזן ; דערשלָאגן דָאס גַאנצע הױז ֿפון ָיָרֿבָעמען
, ביז ער הָאט אים ֿפַארטיליקט, עןקײן לעבעדיקן ָאטעם ֿפון ָיָרֿבָעמ

ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט גערעדט דורך זַײן קנעכט 
 ֿפַאר די זינד ֿפון ָיָרֿבָעמען װָאס ער הָאט 30; ַאִחיהן ֿפון שילו

ֿפון װעגן זַײן ; און װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל , געזינדיקט
  . דערצערנט יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראלדערצערענונג װָאס ער הָאט

, און ַאלץ װָאס ער הָאט געטָאן,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ָנדֿבן31
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים 

  .ֿפון יׂשראל

 און ַא מלחמה איז געװען צװישן ָאסָאן און צװישן ַבעשא דעם 32
  .אל ַאלע זײערע טעגמלך ֿפון יׂשר

איז ַבעשא דער זון ,  אין דריטן יָאר ֿפון ָאסָא דעם מלך ֿפון יהּודה33
און הָאט [, ֿפון ַאִחיהן געװָארן מלך איבער גַאנץ יׂשראל אין ִּתרָצה

 און ער הָאט געטָאן װָאס איז 34. ֿפיר און צװַאנציק יָאר] געקיניגט
געגַאנגען אין דעם װעג ֿפון און איז , שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

  .און אין זַײן זינד װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל, ָיָרֿבָעמען

  

 און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ֵיהּוא דעם זון ֿפון 1
 װַײל איך הָאב דיך 2: ַאזױ צו זָאגן, אױף ַבעשאן, ַחָננין

ֿפַאר ַא ֿפירשט איבער און הָאב דיך געמַאכט , אױֿפגעהױבן ֿפון שטױב
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און דו ביסט געגַאנגען אין דעם װעג ֿפון , מַײן ֿפָאלק יׂשראל
און הָאסט געמַאכט זינדיקן מַײן ֿפָאלק יׂשראל מיך צו , ָיָרֿבָעמען

 ָאט רַאם איך אױס ַבעשאן און זַײן 3–דערצערענען מיט זײערע זינד
ֿבָעם דעם זון ֿפון און װעל מַאכן דַײן הױז װי דָאס הױז ֿפון ָיָר, הױז
װעלן די הינט ,  דעם װָאס שטַארבט ֿפון ַבעשאן אין שטָאט4. נֿבטן

װעלן די , און דעם װָאס שטַארבט ֿפון אים אין ֿפעלד, אױֿפעסן
  .ֿפױגלען ֿפון הימל אױֿפעסן

און , און װָאס ער הָאט געטָאן,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ַבעשאן5
 איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די דָאס, זַײן גֿבּורהשַאֿפט

  .צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל

און ער איז ,  און ַבעשא הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן6
און זַײן זון ֵאָלה איז געװָארן מלך אױף , בַאגרָאבן געװָארן אין ִּתרָצה

  .זַײן ָארט

רך ֵיהּוא דעם זון ֿפון  און אױך איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען דו7
אי ֿפַאר ַאלעם בײזן , אױף ַבעשאן און אױף זַײן הױז, דעם נֿביא, ַחָננין

אים צו דערצערענען , װָאס ער הָאט געטָאן אין די אױגן ֿפון גָאט
צו זַײן ַאזױ װי דָאס הױז ֿפון , מיט די מעׂשים ֿפון זַײנע הענט

  .שלָאגןאי ֿפַאר װָאס ער הָאט אים דער, ָיָרֿבָעמען

איז ,  אין זעקס און צװַאנציקסטן יָאר ֿפון ָאסָא דעם מלך ֿפון יהּודה8
און [, ֵאָלה דער זון ֿפון ַבעשאן געװָארן מלך איבער יׂשראל אין ִּתרָצה

  .צװײ יָאר] הָאט געקיניגט

ַא הױּפטמַאן איבער ַא העלֿפט ֿפון די ,  און זַײן קנעכט ִזמרי9
בעת ער איז געװען אין ,  בונט אױף איםהָאט געמַאכט ַא, רַײטװעגן
זיך שּכור טרינקענדיק אין הױז ֿפון ַארצָאן װָאס איבערן , ִּתרָצה

און הָאט אים ,  און ִזמרי איז געקומען10. ּפַאלַאץ אין ִּתרָצה
אין זיבן און צװַאנציקסטן יָאר ֿפון ָאסָא , געשלָאגן און אים געטײט

  .װָארן מלך אױף זַײן ָארטאון איז גע, דעם מלך ֿפון יהּודה

ַאז ער הָאט זיך , װי ער איז געװָארן מלך,  און עס איז געװען11
הָאט ער דערשלָאגן דָאס גַאנצע הױז ֿפון , געזעצט אױף זַײן טרָאן

צו מָאל , ער הָאט אים ניט איבערגעלָאזן ַא מַאנסּפַארשױן; ַבעשאן
מרי הָאט ֿפַארטיליקט  און ִז12. זַײנע אײגענע און זַײנע גוטע ֿפרַײנט
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ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער , דָאס גַאנצע הױז ֿפון ַבעשאן
 ֿפַאר ַאלע זינד 13, הָאט גערעדט װעגן ַבעשאן דורך ֵיהּוא דעם נֿביא

, װָאס זײ הָאבן געזינדיקט, און די זינד ֿפון זַײן זון ֵאָלהן, ֿפון ַבעשאן
 צו דערצערענען יהוה ,קן יׂשראלאון װָאס זײ הָאבן געמַאכט זינדי

  .דעם גָאט ֿפון יׂשראל מיט זײערע נישטיקע געצן

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ֵאָלהן14
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון , געטָאן

  .די מלכים ֿפון יׂשראל

, ון ָאסָא דעם מלך ֿפון יהּודה אין זיבן און צװַאנציקסטן יָאר ֿפ15
בעת דָאס ֿפָאלק הָאט , הָאט ִזמרי געקיניגט זיבן טעג אין ִּתרָצה

 און דָאס 16. געלַאגערט אױף ִגבתון װָאס געהערט צו די ּפלשּתים
ִזמרי הָאט : ַאזױ צו זָאגן, ֿפָאלק װָאס הָאט געלַאגערט הָאט געהערט

און גַאנץ ; רשלָאגן דעם מלךאון ער הָאט אױך דע, געמַאכט ַא בונט
ֿפירער ֿפַאר ַא מלך איבער -יׂשראל הָאבן געמַאכט ָעמרי דעם חיל

 און ָעמרי און גַאנץ יׂשראל 17.  אין יענעם טָאג אין לַאגער,יׂשראל
און הָאבן געלעגערט אױף , מיט אים זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון ִגבתון

  .ִּתרָצה

רי הָאט געזען ַאז די שטָאט איז װי ִזמ,  און עס איז געװען18
, ַאזױ איז ער ַארַײנגעגַאנגען אין ּפַאלַאץ ֿפון מלכס הױז, בַאצװּונגען

און איז , און הָאט ָאנגעצונדן איבער זיך דעם מלכס הױז אין ֿפַײער
צו טָאן ,  איבער זַײנע זינד װָאס ער הָאט געזינדיקט19; געשטָארבן

צו גײן אין די װעג ֿפון , ן גָאטװָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפו
און ֿפַאר זַײן זינד װָאס ער איז בַאגַאנגען צו מַאכן זינדיקן , ָיָרֿבָעמען
  .יׂשראל

און זַײן בונט װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ִזמרין20
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די , געבונטעװעט

  .ון יׂשראלצַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפ

:  דענצמָאל הָאט זיך דָאס ֿפָאלק יׂשראל צעטײלט אין העלֿפט21
אים , העלֿפט ֿפון ֿפָאלק איז געװען הינטער ִּתֿבני דעם זון ֿפון גינתן

 און דָאס ֿפָאלק 22. צו מַאכן ֿפַאר מלך און העלֿפט הינטער ָעמרין
ס װָאס הינטער ָעמרין הָאט איבערגעשטַארקט דָאס ֿפָאלק װָא
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און , און ִּתֿבני איז אומגעקומען. הינטער ִּתֿבני דעם זון ֿפון גינתן
  .ָעמרי איז געבליבן מלך

 אין אײן און דרַײסיקסטן יָאר ֿפון ָאסָא דעם מלך ֿפון יהּודה איז 23
; צװעלף יָאר] און הָאט געקיניגט [,ָעמרי געװָארן מלך איבער יׂשראל
 און ער הָאט ָאּפגעקױֿפט 24.  יָאראין ִּתרָצה הָאט ער געקיניגט זעקס

און הָאט , דעם בַארג שומרון ֿפון ֶשֶמרן ֿפַאר צװײ צענטנער זילבער
און גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון דער שטָאט װָאס ער , בַאבױט דעם בַארג

, דעם הַאר ֿפון דעם בַארג, אױף דעם נָאמען ֿפון ֶשֶמר, הָאט געבױט
  . שומרון

און , ָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט און ָעמרי הָאט געט25
 און ער איז 26. ער הָאט זיך געֿפירט ערגער װי ַאלע װָאס ֿפַאר אים

און אין זַײן , געגַאנגען אין ַאל דעם װעג ֿפון ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן
צו דערצערענען יהוה , זינד װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל

  .ון יׂשראל מיט זײערע נישטיקע געצןדעם גָאט ֿפ

און זַײן ,  און די איבעריקע זַאכן ֿפון ָעמרין װָאס ער הָאט געטָאן27
דָאס איז שױן בַאשריבן אין , גֿבּורהשַאֿפט װָאס ער הָאט אױֿפגעטָאן

  .בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל

און איז בַאגרָאבן , ע עלטערן און ָעמרי הָאט זיך געלײגט מיט זַײנ28
און זַײן זון ַאחאֿב איז געװָארן מלך אױף זַײן , געװָארן אין שומרון

  .ָארט

 און ַאחאֿב דער זון ֿפון ָעמרין איז געװָארן מלך איבער יׂשראל אין 29
און ַאחאֿב . ַאכט און דרַײסיקסטן יָאר ֿפון ָאסָא דעם מלך ֿפון יהּודה

ט געקיניגט איבער יׂשראל אין שומרון צװײ דער זון ֿפון ָעמרין הָא
  .און צװַאנציק יָאר

 און ַאחאֿב דער זון ֿפון ָעמרין הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין 30
 און װינציק זַײן 31. מער ֿפון ַאלע װָאס ֿפַאר אים, די אױגן ֿפון גָאט

גענומען הָאט ער נָאך , גײן אין די זינד ֿפון ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן
, ֿפַאר ַא װַײב ִאֶזֿבל די טָאכטער ֿפון ֶאתַבַעל דעם מלך ֿפון די צידונים

 32. און זיך געבוקט צו אים, און איז געגַאנגען און הָאט געדינט ַבַעל
אין דעם הױז ֿפון ַבַעל , און ער הָאט אױֿפגעשטעלט ַא מזבח צו ַבַעל

 הָאט געמַאכט די  און ַאחאֿב33. װָאס ער הָאט געבױט אין שומרון
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יז

און ַאחאֿב הָאט געטָאן מער צו דערצערענען יהוה דעם גָאט ; ַאֵשָרה
  .װי ַאלע מלכים ֿפון יׂשראל װָאס זַײנען געװען ֿפַאר אים, ֿפון יׂשראל

דעם [מיט . ֵאל ָאּפגעבױט יריחו- אין זַײנע טעג הָאט חיֵאל ֿפון ֵבית34
און , עלײגט איר גרונטֿפעסטַאֿביָרם זַײן בכור הָאט ער ג] לעבן ֿפון

ַאזױ װי , מיט ׂשגּוֿב זַײן יִינגסטן הָאט ער ַארַײנגעשטעלט אירע טירן
דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט גערעדט דורך יהושוע דעם זון 

  .ֿפון נון

  

ֿפון די װָאס הָאבן זיך בַאזעצט אין ,  און ֵאִלָיהו דער ִּתשבי1
ַאזױ װי עס לעבט יהוה דער : ןהָאט געזָאגט צו ַאחאֿב, גלעד

אױב אין די דָאזיקע יָארן , גָאט ֿפון יׂשראל װָאס איך שטײ ֿפַאר אים
  !סַײדן לױט מַײן װָארט, װעט זַײן טױ און רעגן

 גײ ֿפון 3: ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו אים2
יך בַאהַאלטן בַײ און ז, און זָאלסט זיך ֿפַארקערן קײן מזרח, דַאנען

ֿפון דעם בַאך :  און עס װעט זַײן4. דעם בַאך ּכרית װָאס ֿפַארן ירדן
און די רָאבן הָאב איך בַאֿפױלן דיך דָארטן צו , װעסטו טרינקען

  . שּפַײזן

און ;  איז ער געגַאנגען און הָאט געטָאן ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט5
. ַײם בַאך ּכרית װָאס ֿפַארן ירדןער איז ַאװעק און הָאט זיך געזעצט ב

,  און די רָאבן ֿפלעגן אים ברענגען ברױט און ֿפלײש אין דער ֿפרי6
  .און ֿפון בַאך ֿפלעגט ער טרינקען; און ברױט און ֿפלײש אין ָאװנט

איז דער בַאך ,  און עס איז געװען נָאך ַא ֿפַארלױף ֿפון טעג7
. עװען קײן רעגן אין לַאנדװַײל עס איז ניט ג, אױסגעטריקנט געװָארן

,  שטײ אױף9: ַאזױ צו זָאגן,  איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו אים8
, זע; און זָאלסט דָארטן זיצן, גײ קײן ָצרֿפת װָאס געהערט צו צידון

  .איך הָאב דָארטן בַאֿפױלן ַא ֿפרױ ַאן אלמנה דיך צו שּפַײזן

און װי ער .  קײן ָצרֿפת איז ער אױֿפגעשטַאנען און איז געגַאנגען10
ערשט ַא ֿפרױ ַאן אלמנה , איז געקומען אין אַײנגַאנג ֿפון שטָאט

: הָאט ער גערוֿפן צו איר און הָאט געזָאגט. קלַײבט דָארטן הָאלץ
ּכדי איך זָאל , ַא ביסל װַאסער אין ַא ּכלי, איך בעט דיך, ברענג מיר
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 ַאזױ הָאט ער זי , און װי זי איז געגַאנגען ברענגען11. טרינקען
ַא שטיקל ברױט , איך בעט דיך, ברענג מיר: נָאכגערוֿפן און געזָאגט

, ַאזױ װי עס לעבט יהוה דַײן גָאט:  הָאט זי געזָאגט12. אין דַײן הַאנט
און ַא , נָאר בלױז ַא הַאנטֿפול מעל אין טָאּפ, אױב איך הָאב ַא קוכן
און , ף ַא ּפָאר העלצלעךאון ָאט קלַײב איך צונױ! ביסל אײל אין קרוג

און מיר װעלן , איך װעל גײן און װעל עס מַאכן ֿפַאר מיר און מַײן זון
  .דערנָאך װעלן מיר שטַארבן; עס אױֿפעסן

גײ טו ַאזױ ; זָאלסט ניט מורא הָאבן:  הָאט ֵאִלָיהו צו איר געזָאגט13
ון א, נָאר מַאך מיר דערֿפון ַא קלײנעם קוכן צוערשט, װי דַײן װָארט

און ֿפַאר דיר און ֿפַאר דַײן זון װעסטו מַאכן ; ברענג מיר ַארױס
:  װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל 14. צולעצט

און דער קרוג אײל װעט ניט , דער טָאּפ מעל װעט ניט אױסגײן
ביז דעם טָאג װָאס גָאט גיט רעגן אױֿפן געזיכט ֿפון , געמינערט װערן

  .דער ערד

,  איז זי געגַאנגען און הָאט געטָאן ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון ֵאִלָיהון15
 16. און זי און ער און איר הױזגעזינט הָאבן געהַאט צו עסן ֿפיל טעג

און דער קרוג אײל איז ניט , דער טָאּפ מעל איז ניט אױסגעגַאנגען
ט ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָא, געמינערט געװָארן

  .גערעדט דורך ֵאִלָיהון

איז קרַאנק ,  און עס איז געװען נָאך די דָאזיקע געשעענישן17
און זַײן , הביתטע ֿפון הױז-דער בעל, געװָארן דער זון ֿפון דער ֿפרױ

ביז אין אים איז מער ַאן , קרַאנקשַאֿפט איז געװען זײער שטַארק
װָאס הָאסטו צו : הון הָאט זי געזָאגט צו ֵאִלָי18. ָאטעם ניט געבליבן

ביסטו געקומען צו מיר צו דערמָאנען מַײנע ? מיר דו געטלעכער מַאן
  ?און צו טײטן מַײן זון, זינד

און ער הָאט אים . גיב מיר דַײן זון:  הָאט ער צו איר געזָאגט19
און הָאט אים ַארױֿפגעטרָאגן אין דער , גענומען ֿפון איר בוזעם

און הָאט אים , רטן געװױנטאױבערשטוב װָאס ער הָאט דָא
 און ער הָאט גערוֿפן צו גָאט און 20. ַאװעקגעלײגט אױף זַײן בעט

צי אױך דער אלמנה װָאס איך הַאלט , יהוה מַײן גָאט: הָאט געזָאגט
  ?צו טײטן איר זון, הָאסטו בײז געטָאן, זיך אױף בַײ איר
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יח

 און , און ער הָאט זיך אױסגעצױגן איבער דעם קינד דרַײ מָאל21
איך , זָאל, יהוה מַײן גָאט: הָאט גערוֿפן צו גָאט און הָאט געזָאגט

  .די זעל ֿפון דעם דָאזיקן קינד אומקערן אין אים, בעט דיך

און די זעל ֿפון ,  און גָאט הָאט צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון ֵאִלָיהון22
. און ער הָאט אױֿפגעלעבט, דעם קינד הָאט זיך אומגעקערט אין אים

און הָאט עס ַארָאּפגעטרָאגן ,  און ֵאִלָיהו הָאט גענומען דָאס קינד23
; און הָאט עס געגעבן צו זַײן מוטער, ֿפון דער אױבערשטוב אין הױז

 הָאט די ֿפרױ געזָאגט 24. דַײן זון לעבט, זע: און ֵאִלָיהו הָאט געזָאגט
און ,  מַאןַאצונד ָאט װײס איך ַאז דו ביסט ַא געטלעכער: צו ֵאִלָיהון

  .דָאס װָארט ֿפון גָאט אין דַײן מױל איז אמת

  

איז דָאס װָארט ֿפון גָאט ,  און עס איז געװען נָאך ֿפיל טעג1
גײ װַײז :  ַאזױ צו זָאגן– אױֿפן דריטן יָאר –געװען צו ֵאִלָיהון 

  .און איך װעל געבן רעגן אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד, זיך ֿפַאר ַאחאֿבן

  . ָיהו געגַאנגען זיך װַײזן ֿפַאר ַאחאֿבן איז ֵאִל2

 און ַאחאֿב הָאט 3. און דער הונגער איז געװען שטַארק אין שומרון
 און עֹוֿבדָיהו הָאט זײער –גערוֿפן עֹוֿבדָיהון װָאס איבערן ּפַאלַאץ 

ַאז ִאֶזֿבל הָאט ֿפַארשניטן די ,  און עס איז געװען4; געֿפָארכט יהוה
און הָאט ,  הָאט עֹוֿבדָיהו גענומען הונדערט נֿביאים,נֿביאים ֿפון יהוה

און הָאט זײ אױסגעהַאלטן , זײ בַאהַאלטן צו ֿפוֿפציק מַאן אין ַא הײל
:  און ַאחאֿב הָאט געזָאגט צו עֹוֿבדָיהו5–מיט ברױט און מיט װַאסער 

אֿפשר ; גײ דורכן לַאנד בַײ ַאלע קװַאלן װַאסער און בַײ ַאלע טַײכן
און מיר װעלן דערהַאלטן בַײם לעבן די , געֿפינען גרָאזװעלן מיר 

  .ַאז מיר זָאלן ניט ָאנװערן די בהמות, ֿפערד און די מױלאײזלען

ַאחאֿב : ּכדי דורכצוגײן דורך דעם,  הָאבן זײ זיך צעטײלט דָאס לַאנד6
און עֹוֿבדָיהו איז געגַאנגען ַאלײן , איז געגַאנגען ַאלײן אין זַײן װעג

  .נדער װעגאין ַאן ַא

ערשט ֵאִלָיהו קומט אים ,  און װי עֹוֿבדָיהו איז געװען אין װעג7
און ער איז געֿפַאלן אױף זַײן , הָאט ער אים דערקענט. ַאנטקעגן

 הָאט ער 8? מַײן הַאר ֵאִלָיהו, ביסט דו דָאס: און הָאט געזָאגט, ּפנים
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 הָאט ער 9. הוָאן איז ֵאִלָי: גײ זָאג דַײן הַאר; איך: צו אים געזָאגט
ַאז דו װילסט געבן דַײן קנעכט , װָאס הָאב איך געזינדיקט: געזָאגט

 ַאזױ װי עס לעבט יהוה דַײן 10? מיך צו טײטן, אין ַאחאֿבס הַאנט
װָאס מַײן הַאר , אױב עס איז דָא ַא ֿפָאלק ָאדער ַא קיניגרַײך, גָאט

, ניטָא: ָאגטאון ַאז זײ הָאבן געז! הָאט ניט געשיקט ַאהין דיך זוכן
ַאז מע , הָאט ער געמַאכט שװערן דָאס ֿפָאלק און דָאס קיניגרַײך

ָאן : גײ זָאג דַײן הַאר:  און ַאצונד זָאגסטו11. הָאט דיך ניט געֿפונען
ַאזױ , װי איך װעל ַאװעקגײן ֿפון דיר,  און עס װעט זַײן12. איז ֵאִלָיהו

און ַאז ,  װײס ניט װּוהיןאיך, װעט דער גַײסט ֿפון גָאט דיך ֿפַארטרָאגן
װעט , און ער װעט דיך ניט געֿפינען, איך װעל קומען ָאנזָאגן ַאחאֿבן

 13. און דַײן קנעכט ֿפָארכט יהוה ֿפון מַײן יוגנט ָאן; ער מיך הרגען
װען , איז ניט דערצײלט געװָארן צו מַײן הַאר װָאס איך הָאב געטָאן

װי איך הָאב , ון יהוהִאֶזֿבל הָאט אױסגעהרגעט די נֿביאים ֿפ
, בַאהַאלטן הונדערט מַאן ֿפון די נֿביאים צו ֿפוֿפציק מַאן אין ַא הײל

 און 14? און הָאב זײ אױסגעהַאלטן מיט ברױט און מיט װַאסער
און ער װעט מיך ; ָאן איז ֵאִלָיהו: גײ זָאג דַײן הַאר: ַאצונד זָאגסטו

  .הרגען

 לעבט גָאט ֿפון צֿבאות װָאס איך ַאזױ װי עס:  הָאט ֵאִלָיהו געזָאגט15
  !ַאז הַײנט װעל איך זיך װַײזן ֿפַאר אים, שטײ ֿפַאר אים

; און הָאט אים דערצײלט,  איז עֹוֿבדָיהו געגַאנגען ַאנטקעגן ַאחאֿבן16
װי ,  און עס איז געװען17. און ַאחאֿב איז געגַאנגען ַאנטקעגן ֵאִלָיהון

ביסט : ױ הָאט ַאחאֿב צו אים געזָאגטַאז, ַאחאֿב הָאט דערזען ֵאִלָיהון
ניט איך :  הָאט ער געזָאגט18? ֿפַאראומגליקער ֿפון יׂשראל, דו דָאס

מיט ,  נָאר דו און דַײן ֿפָאטערס הױז,הָאב ֿפַאראומגליקט יׂשראל
און ביסט געגַאנגען , װָאס איר הָאט ֿפַארלָאזן די געבָאט ֿפון יהוה

שיק זַאמל אַײן צו מיר גַאנץ , צונד און ַא19. געטער-נָאך די ַבַעל
און די ֿפיר הונדערט און ֿפוֿפציק נֿביאים , יׂשראל אױֿפן בַארג ַּכרמל

װָאס עסן בַײם , און די ֿפיר הונדערט נֿביאים ֿפון דער ַאֵשָרה, ֿפון ַבַעל
  .טיש ֿפון ִאֶזֿבלען

  און הָאט, הָאט ַאחאֿב געשיקט צװישן ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל20
 און ֵאִלָיהו הָאט 21. אַײנגעזַאמלט די נֿביאים אױֿפן בַארג ַּכרמל

ביז װַאנען װעט איר : און הָאט געזָאגט, גענענט צום גַאנצן ֿפָאלק
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, גײט נָאך אים, אױב יהוה איז גָאט? אומשּפרינגען אױף צװײ צװַײגן
  .גײט נָאך אים, און אױב ַבַעל

  .ט געענטֿפערטאון דָאס ֿפָאלק הָאט אים ַא װָארט ני

איך ַאלײן בין געבליבן ַא נֿביא צו :  הָאט ֵאִלָיהו געזָאגט צום ֿפָאלק22
. און די נֿביאים ֿפון ַבַעל זַײנען ֿפיר הונדערט און ֿפוֿפציק מַאן, יהוה

און זָאלן זײ זיך אױסקלַײבן ;  טָא זָאל מען אונדז געבן צװײ ָאקסן23
און ֿפַײער , ֿפלײגן אױֿפן הָאלץאון אים צעשנַײדן און ַארױ, אײן ָאקס

און , און איך װעל מַאכן דעם ַאנדער ָאקס. זָאלן זײ ניט אונטערלײגן
 און 24. און ֿפַײער װעל איך ניט אונטערלײגן, ַארױֿפטָאן אױֿפן הָאלץ

און איך װעל רוֿפן צו , איר װעט רוֿפן צו דעם נָאמען ֿפון אַײער גָאט
דער גָאט װָאס װעט , װעט זַײןאון עס ; דעם נָאמען ֿפון יהוה
  .ער איז גָאט, ענטֿפערן מיט ֿפַײער

װױל : הָאט זיך ָאּפגערוֿפן דָאס גַאנצע ֿפָאלק און הָאט געזָאגט
  !גערעדט

קלַײבט אַײך אױס :  הָאט ֵאִלָיהו געזָאגט צו די נֿביאים ֿפון ַבַעל25
און ; װָארום איר זַײט די ֿפיל, און מַאכט אים צוערשט, אײן ָאקס

און ֿפַײער זָאלט איר ניט , רוֿפט צו דעם נָאמען ֿפון אַײער גָאט
  .אונטערלײגן

און זײ ,  הָאבן זײ גענומען דעם ָאקס װָאס מע הָאט זײ געגעבן26
ֿפון , און הָאבן גערוֿפן צו דעם נָאמען ֿפון ַבַעל, הָאבן אים געמַאכט

ָאבער ! נטֿפער אונדזע, ַבַעל: ַאזױ צו זָאגן, ֿפרימָארגן ביזן מיטן טָאג
װי זײ הָאבן געהונקען ַארום דעם מזבח . קײן ָקול און קײן ענטֿפער
הָאט ,  און עס איז געװען אין מיטן טָאג27. װָאס מע הָאט געמַאכט
רוֿפט אױף ַא הױכן : און ער הָאט געזָאגט, ֵאִלָיהו געשּפעט ֿפון זײ

ָאדער ער , ֿפַאררעדטער הָאט זיך מסּתם ; װָארום ער איז ַא גָאט, ָקול
און , אֿפשר שלָאֿפט ער; ָאדער ער איז אין װעג, איז ַאװעק ָאן ַא זַײט
  .װעט זיך אױֿפכַאּפן

און הָאבן זיך ,  און זײ הָאבן גערוֿפן אױף ַא הױכן ָקול28
, מיט שװערדן און מיט שּפיזן, ַאזױ װי זײער שטײגער, אַײנגעשניטן

ַאז דער ,  און עס איז געװען29. ביז בלוט הָאט זיך געגָאסן אױף זײ
הָאבן זײ נֿביאות געזָאגט ביז װען מע ברענגט , מיטן טָאג איז ַאריבער
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ָאבער קײן ָקול און קײן ענטֿפער און קײן , קרבן-אױף דעם ָאװנט
  .הערונג

הָאט דָאס . גענענט צו מיר:  הָאט ֵאִלָיהו געזָאגט צום גַאנצן ֿפָאלק30
און ער הָאט ֿפַארריכט דעם ,  איםגַאנצע ֿפָאלק גענענט צו
 און ֵאִלָיהו הָאט גענומען צװעלף 31. צעשטערטן מזבח ֿפון יהוה

, שטײנער ַאזױ װי די צָאל ֿפון די שֿבטים ֿפון די קינדער ֿפון יעקֿב
יׂשראל : ַאזױ צו זָאגן, װָאס דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו אים

הָאט אױֿפגעבױט ֿפון די שטײנער ַא  און ער 32. זָאל זַײן דַײן נָאמען
גרױס װי , און הָאט געמַאכט ַא גרָאבן, מזבח צו דעם נָאמען ֿפון יהוה

 און ער הָאט 33. רונד ַארום מזבח, ֿפַאר צװײ ְסָאה זריעה
און ַארױֿפגעטָאן , און צעשניטן דעם ָאקס, אױסגעלײגט דָאס הָאלץ

ט ָאן ֿפיר קריג מיט ֿפיל:  און ער הָאט געזָאגט34. אױֿפן הָאלץ
. און גיסט ַארױף אױף דעם ברַאנדָאּפֿפער און אױֿפן הָאלץ, װַאסער

און זײ הָאבן עס ; טוט עס ַא צװײט מָאל: און ער הָאט געזָאגט
און ; טוט עס ַא דריט מָאל: הָאט ער געזָאגט. געטָאן ַא צװײט מָאל

איז געגַאנגען  און דָאס װַאסער 35. זײ הָאבן עס געטָאן ַא דריט מָאל
און אױך דעם גרָאבן הָאט ער ָאנגעֿפילט מיט ; רונד ַארום מזבח

  .װַאסער

הָאט , קרבן- און עס איז געװען װען מע ברענגט אױף דעם ָאװנט36
, יהוה דו גָאט ֿפון אֿברהם: ֵאִלָיהו הנֿביא גענענט און הָאט געזָאגט

 ביסט גָאט אין  זָאל הַײנט בַאװּוסט װערן ַאז דו,און יׂשראל, יצחק
און דורך מַײן װָארט הָאב איך ,  און איך בין דַײן קנעכט,יׂשראל

. ענטֿפער מיר, יהוה,  ענטֿפער מיר37. געטָאן ַאלע די דָאזיקע זַאכן
ַאזיסט ; און זָאל דָאס דָאזיקע ֿפָאלק װיסן ַאז דו יהוה ביסט גָאט

  .קערסטו ָאּפ זײער הַארץ ַאהינטער

און הָאט ֿפַארצערט דָאס , ַאלן ַא ֿפַײער ֿפון גָאט איז ַארָאּפגעֿפ38
ַאֿפילו ; און די ערד, און די שטײנער, און דָאס הָאלץ, ברַאנדָאּפֿפער

 און דָאס גַאנצע 39. דָאס װַאסער אין גרָאבן הָאט עס אױסגעלעקט
און הָאבן , און זײ זַײנען געֿפַאלן אױף זײער ּפנים, ֿפָאלק הָאט געזען

  !ער איז גָאט, יהוה! ער איז גָאט, הוהי: געזָאגט

קײנער זָאל ; כַאּפט די נֿביאים ֿפון ַבַעל:  הָאט ֵאִלָיהו צו זײ געזָאגט40
  .ניט ַאנטרונען װערן ֿפון זײ
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יט

און ֵאִלָיהו הָאט זײ געמַאכט נידערן צום טַײך , הָאבן זײ זײ געכַאּפט
  .און הָאט זײ דָארטן געשָאכטן, קישון

, עס און טרינק, גײ ַארױף:  הָאט געזָאגט צו ַאחאֿבן און ֵאִלָיהו41
  .װָארום עס איז ַא גערױש ֿפון ַא סך רעגן

און ֵאִלָיהו איז .  איז ַאחאֿב ַארױֿפגעגַאנגען עסן און טרינקען42
און הָאט זיך אַײנגעבױגן צו דער , ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן שּפיץ ַּכרמל

 און ער הָאט 43. ישן זַײנע קניאון ַארַײנגעטָאן זַײן ּפנים צװ, ערד
  .טו ַא קוק קעגן ים, גײ ַאקָארשט ַארױף: געזָאגט צו זַײן יונג

: און ער הָאט געזָאגט, איז ער ַארױֿפגעגַאנגען און הָאט געקוקט
  .ניטָא גָארנישט

 און עס איז געװען אױֿפן 44. זיבן מָאל, ״גײ װידער״: הָאט ער געזָאגט
ַא קלײן װָאלקנדל ָאזױ װי די , זע: זָאגטהָאט ער גע, זיבעטן מָאל

, גײ ַארױף: הָאט ער געזָאגט. הַאנט ֿפון ַא מענטשן גײט אױף ֿפון ים
ּכדי דער רעגן זָאל דיך . שּפַאן אַײן און נידער ַארָאּפ: זָאג צו ַאחאֿבן
  .ניט ֿפַארהַאלטן

אײדער װָאס װען איז דער הימל שװַארץ ,  און עס איז געװען45
און עס איז געװָארן ַא גרױסער , ֿפון װָאלקנס און געװיטערגעװָארן 

  .און איז ַאװעק קײן יזרעאל, און ַאחאֿב הָאט זיך ַארױֿפגעזעצט. רעגן

און ער הָאט ,  און די הַאנט ֿפון גָאט איז געװען אױף ֵאִלָיהון46
און איז געלָאֿפן ֿפַארױס ֿפַאר ַאחאֿבן ביז װּו , ָאנגעגורט זַײנע לענדן

  . קומסט קײן יזרעאלדו

  

 און ַאחאֿב הָאט דערצײלט ִאֶזֿבלען ַאלץ װָאס ֵאִלָיהו הָאט 1
דינג װי ַאזױ ער הָאט געהרגעט ַאלע נֿביאים  און ַאלץ, געטָאן
ַאזױ צו  , ִאֶזֿבל געשיקט ַא ָשִליח צו ֵאִלָיהון  הָאט2. מיטן שװערד

 איך װעל מָארגן אױב, זָאלן די געטער טָאן ַאזױ און נָאך מער: זָאגן
צַײט ניט מַאכן דַײן לעבן ַאזױ װי דָאס לעבן ֿפון אײנעם ֿפון דער אין 
  ! זײ
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ַאזױ איז ער אױֿפגעשטַאנען און איז ,  און װי ער הָאט דָאס געזען3
ֶשֿבע װָאס געהערט -און איז געקומען קײן בֵאר, ַאװעק אום זַײן לעבן

 און ער 4. ט זַײן יונגאון ער הָאט דָארטן איבערגעלָאז, צו יהּודה
און איז געקומען און , ַאלײן איז געגַאנגען אין מדבר ַא טָאג װעגס

און ער הָאט געבעטן אױף , הָאט זיך געזעצט אונטער ַא בעזעמבײמל
נעם צו מַײן , גָאט, ַאצונד! גענוג: און הָאט געזָאגט, זיך דעם טױט

  .ןאיך בין ניט בעסער ֿפון מַײנע עלטער, װָארום, זעל

 און ער הָאט זיך געלײגט און איז אַײנגעשלָאֿפן אונטער ַא 5
שטײ : און זָאגט צו אים , ערשט ַא מלאך רירט אים ָאן  .בעזעמבײמל

ערשט אים צוקָאּפנס איז ַא ,  הָאט ער זיך אומגעקוקט6. עס, אױף
.  און ַא קרוג װַאסער ,קוכן געבַאקט אױף ָאנגעברענטע שטײנער

  .און הָאט זיך װידער געלײגט, ן געטרונקעןהָאט ער געגעסן או

און הָאט אים ,  און דער מלאך ֿפון גָאט איז געקומען ַא צװײט מָאל7
װָארום דער װעג איז צו , עס, שטײ אױף: און געזָאגט, ָאנגערירט

  .װַײט ֿפַאר דיר

און איז , און הָאט געגעסן און געטרונקען,  איז ער אױֿפגעשטַאנען8
דעם ּכוח ֿפון דעם דָאזיקן עסן ֿפערציק טעג און געגַאנגען מיט 
און ער איז דָארטן  9. חורֿב,  ביז דעם בַארג ֿפון גָאט ,ֿפערציק נעכט

ערשט . און הָאט דָארטן גענעכטיקט, ַארַײנגעגַאנגען אין דער הײל
װָאס : און ער הָאט צו אים געזָאגט, דָאס װָארט ֿפון גָאט איז צו אים

  ? הוֵאִלָי, טוסטו דָא

  : הָאט ער געזָאגט10

  ָאננעמען הָאב איך זיך ָאנגענומען
  ;ֿפון װעגן יהוה דעם גָאט ֿפון צֿבאות

  ,װַײל ֿפַארלָאזן דַײן בונד הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל
  , דַײנע מזבחות הָאבן זײ צעשטערט

  ; און דַײנע נֿביאים הָאבן זײ געהרגעט מיטן שװערד
  , בליבןאון איך ַאלײן בין איבערגע

  .און זײ זוכן מַײן לעבן צו נעמען

און זָאלסט זיך שטעלן אױֿפן בַארג , גײ ַארױס:  הָאט ער געזָאגט11
און ַא גרױסער און שטַארקער , ערשט גָאט גײט ֿפַארבַײ. ֿפַאר גָאט
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ניט אין –שטורעם רַײסט בערג און ברעכט ֿפעלדזן ֿפַאר גָאט
– שטורעם ַאן ערדציטערנישאון נָאך דעם; שטורעם איז געװען גָאט

 און נָאך דער 12; ניט אין דער ערדציטערניש איז געװען גָאט
און נָאך דעם ; ניט אין ֿפַײער איז געװען גָאט–ערדציטערניש ַא ֿפַײער

װי ,  און עס איז געװען13 .ֿפַײער ַא ָקול ֿפון ַא דינער שטילקײט
יקלט זַײן ּפנים ַאזױ הָאט ער אַײנגעװ, ֵאִלָיהו הָאט דָאס דערהערט

און הָאט זיך געשטעלט , און ער איז ַארױגעגַאנגען, אין זַײן מַאנטל
און , ערשט ַא ָקול איז געקומען צו אים. אין אַײנגַאנג ֿפון דער הײל

  ?ֵאִלָיהו, װָאס טוסטו דָא:הָאט געזָאגט

  : הָאט ער געזָאגט14

  ָאננעמען הָאב איך זיך ָאנגענומען
  ; גָאט ֿפון צֿבאותֿפון װעגן יהוה דעם 

  , װַײל ֿפַארלָאזן דַײן בונד הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל
  , דַײנע מזבחות הָאבן זײ צעשטערט

  ; און דַײנע נֿביאים הָאבן זײ געהרגעט מיטן שװערד
  , און איך ַאלײן בין איבערגעבליבן
  .און זײ זוכן מַײן לעבן צו נעמען

 אום אױף דַײן װעג צום מדבר קער זיך:  הָאט גָאט צו אים געזָאגט15
און זָאלסט קומען און זַאלבן ַחָזֵאלן ֿפַאר ַא מלך איבער , ֿפון דמׂשק

 און ֵיהּוא דעם זון ֿפון ִנמשין זָאלסטו זַאלבן ֿפַאר ַא מלך 16. ארם
, מחולה- ֿפון ָאֿבל,און ֶאלישע דעם זון ֿפון ָשֿפטן, איבער יׂשראל

 און עס װעט 17. אױף דַײן ָארטזָאלסטו זַאלבן ֿפַאר ַא נֿביא 
װעט טײטן ,  דעם װָאס װערט ַאנטרונען ֿפון ַחָזֵאלס שװערד ,זַײן

ַאלע – ָאבער איך װעל איבערלָאזן אין יׂשראל זיבן טױזנט18. ֶאלישע
און יעטװעדער מױל װָאס הָאט , קני װָאס הָאבן ניט געקניט צו ַבַעל

  . אים ניט געקושט

און הָאט געטרָאֿפן ֶאלישע , ן ֿפון דָארטן איז ער ַאװעקגעגַאנגע19
, דעם זון ֿפון ָשֿפטן װי ער ַאקערט מיט צװעלף געשּפַאנען ֿפַאר אים

און , איז ֵאִלָיהו ַאריבערגעגַאנגען צו אים. און ער בַײם צװעלֿפטן
 הָאט ער איבערגעלָאזן 20. הָאט ַארױֿפגעװָארֿפן זַײן מַאנטל אױף אים

, לָאמיך: און הָאט געזָאגט, עלָאֿפן נָאך ֵאִלָיהוןאון איז ג, די רינדער
און איך װעל גײן , קושן מַײן ֿפָאטער און מַײן מוטער, איך בעט דיך
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כ

װָארום װָאס , קער זיך אום, גײ: הָאט ער צו אים געזָאגט. נָאך דיר
  ? הָאב איך דיר געטָאן

מען און ער הָאט גענו,  הָאט ער זיך אומגעקערט ֿפון הינטער אים21
און מיט די שּפַאנצַײג , און הָאט עס געשָאכטן, דָאס געשּפַאן רינדער

און ער הָאט געגעבן ; ֿפון די רינדער הָאט ער ָאּפגעקָאכט זײער ֿפלײש
און , און ער איז אױֿפגעשטַאנען. און זײ הָאבן געגעסן, די מענטשן

   .און הָאט אים בַאדינט, ער איז געגַאנגען נָאך ֵאִלָיהון

  

מלך ֿפון ארם הָאט אַײנגעזַאמלט זַײן גַאנצן  ַהַדד דער- און ֶבן1
און  ,זַײנען געװען מיט אים און צװײ און דרַײסיק מלכים; חיל

און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען און הָאט געלעגערט . ֿפערד און רַײטװעגן
 און ער הָאט 2. און מלחמה געהַאלטן אױף איר, אױף שומרון

 און 3, אין שטָאט,  ַאחאֿב דעם מלך ֿפון יׂשראלצו, געשיקט שלוחים
דַײן זילבער און דַײן : ַהַדד-ַאזױ הָאט געזָאגט ֶבן: אים געלָאזט זָאגן
און דַײנע װַײבער און דַײנע שענסטע קינדער זַײנען , גָאלד איז מַײנס

  . מַײנע

ַאזױ װי :  הָאט געענטֿפערט דער מלך ֿפון יׂשראל און הָאט געזָאגט4
  .און ַאלץ װָאס איך הָאב, דַײנער בין איך; מַײן הַאר מלך,  װָארטדַײן

ַאזױ הָאט : און הָאבן געזָאגט , זַײנען װידער געקומען די שלוחים5
איך הָאב דיר געשיקט ,  ֿפַאר װָאר :ַאזױ צו זָאגן, ַהַדד-געזָאגט ֶבן

קינדער   און דַײנע װַײבער און דַײנע, דַײן זילבער און דַײן גָאלד: זָאגן
 צַײט װעל איך שיקן דער װָארום ַאז מָארגן אין 6. זָאלסטו מיר געבן

און די הַײזער ֿפון , װעלן זײ דורכזוכן דַײן הױז, צו דיר מַײנע קנעכט
װּו נָאר ַא גלוסטיקײט ֿפון דַײנע , און עס װעט זַײן; דַײנע קנעכט

  . אױגן װעלן זײ ַארַײנטָאן אין זײער הַאנט און ַאװעקנעמען

און ,  הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל גערוֿפן ַאלע עלטסטע ֿפון לַאנד7
ַאז בײז זוכט דער , מערקט ַאקָארשט און זעט: הָאט צו זײ געזָאגט

װָארום ער הָאט געשיקט צו מיר אום מַײנע װַײבער און . דָאזיקער
און איך , און אום מַײן זילבער און אום מַײן גָאלד, אום מַײנע קינדער

ַאלע עלטסטע   הָאבן צו אים געזָאגט8. יט ֿפַארמיטן ֿפון איםהָאב נ
  . זָאלסט ניט צוהערן און ניט אַײנװיליקן: און דָאס גַאנצע ֿפָאלק
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זָאגט צו מַײן הַאר : ַהַדד- הָאט ער געזָאגט צו די שלוחים ֿפון ֶבן9
ַאלץ אום װָאס דו הָאסט געשיקט צו דַײן קנעכט צוערשט : דעם מלך

  . ָאבער די דָאזיקע זַאך קען איך ניט טָאן, ָאןװעל איך ט

  .און הָאבן אים געברַאכט ַאן ענטֿפער, זַײנען געגַאנגען די שלוחים

זָאלן די געטער מיר : און געזָאגט, ַהַדד געשיקט צו אים- הָאט ֶבן10
אױב דער שטױב ֿפון שומרון װעט קלעקן , טָאן ַאזױ און נָאך מער
  !נצן ֿפָאלק װָאס הינטער מירֿפַאר ַא הױֿפן דעם גַא

זָאגט :  הָאט געענטֿפערט דער מלך ֿפון יׂשראל און הָאט געזָאגט11
זיך ניט רימען װי דער װָאס , זָאל דער װָאס גורט זיך ערשט ָאן]: אים[

  . בינדט זיך שױן ָאּפ

הָאט געהערט דעם דָאזיקן ] ַהַדד-ֶבן[װי ,  און עס איז געװען12
אין די , ער און די מלכים, ט געטרונקעןבעת ער הָא, ענטֿפער
און ! שטעלט אױס: ַאזױ הָאט ער געזָאגט צו זַײנע קנעכט, בַײדלעך

  .זײ הָאבן אױסגעשטעלט ַאנקעגן דער שטָאט

 ערשט אײנער ַא נֿביא הָאט גענענט צו ַאחאֿב דעם מלך ֿפון 13
ַאנצן זעסט דעם ג: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: און הָאט געזָאגט, יׂשראל

און , ָאט גיב איך אים הַײנט אין דַײן הַאנט? דָאזיקן גרױסן המון
? דורך װעמען:  הָאט ַאחאֿב געזָאגט14  .װעסט װיסן ַאז איך בין יהוה

דורך די יונגען ֿפון די : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: הָאט ער געזָאגט
? װער זָאל ָאנקניּפן די מלחמה: הָאט ער געֿפרעגט. לַאנדֿפירשטן

  .דו: הָאט ער געזָאגט

און זײ ,  הָאט ער איבערגעצײלט די יונגען ֿפון די לַאנדֿפירשטן15
 און נָאך זײ הָאט  .זַײנען געװען צװײ הונדערט און צװײ און דרַײסיק

זיבן –ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל, ער איבערגעצײלט דָאס גַאנצע ֿפָאלק
  .טױזנט

ַהַדד הָאט זיך -בעת ֶבן,  טָאג זַײנען זײ ַארױסגעגַאנגען אין מיטן16
די צװײ און –שּכור געטרונקען אין די בַײדלעך ער און די מלכים

 און די יונגען ֿפון די 17. דרַײסיק מלכים װָאס הָאבן אים געהָאלֿפן
ַהַדד הָאט -ָאבער ֶבן; לַאנדֿפירשטן זַײנען ַארױסגעגַאנגען צוערשט

מענטשן זַײנען : ױ צו זָאגןַאז, און מע הָאט אים ָאנגעזָאגט, געשיקט
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סַײ זײ זַײנען ֿפַאר :  הָאט ער געזָאגט18. ַארױסגעגַאנגען ֿפון שומרון
און סַײ זײ זַײנען , כַאּפט זײ לעבעדיקערהײט, שלום ַארױסגעגַאנגען

  . לעבעדיקערהײט כַאּפט זײ, ֿפַאר מלחמה ַארױסגעגַאנגען

יונגען ֿפון די די –די זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון שטָאט  און19
 און זײ הָאבן 20. און דער חיל װָאס הינטער זײ, לַאנדֿפירשטן

און , און די ַאַרמים זַײנען ַאנטלָאֿפן, געשלָאגן איטלעכער זַײן מַאן
ַהַדד דער מלך ֿפון ארם איז -און ֶבן. יׂשראל הָאט זײ נָאכגעיָאגט

  .ַאנטרונען געװָארן אױף ַא ֿפערד מיט רַײטער

און הָאט געשלָאגן ,  מלך ֿפון יׂשראל איז ַארױסגעגַאנגעןאון דער 21
  .און געשלָאגן צװישן ארם ַא גרױסן שלַאק, די ֿפערד און די רַײטװעגן

 און דער נֿביא הָאט גענענט צו דעם מלך ֿפון יׂשראל און הָאט צו 22
און מערק און זע װָאס דו זָאלסט , גײ ֿפַארשטַארק זיך: אים געזָאגט

רום צום אומקער ֿפון יָאר קומט דער מלך ֿפון ארם ַארױף װָא, טָאן
  .אױף דיר

ַא :  און די קנעכט ֿפון דעם מלך ֿפון ארם הָאבן צו אים געזָאגט23
דרום זַײנען זײ געװען שטַארקער ֿפון , גָאט ֿפון בערג איז זײער גָאט

, לָאמיר ָאבער מלחמה הַאלטן מיט זײ אױף ַא גלַײכן ּפלַאץ; אונדז
;  און די דָאזיקע זַאך טו24!  מיר װעלן ניט זַײן שטַארקער ֿפון זײאױב

טו ָאּפ די מלכים איטלעכן ֿפון זַײן ָארט און מַאך ָאנֿפירער ָאנשטָאט 
 און דו זָאלסט דיר צונױֿפצײלן ַא חיל ַאזױ װי דער חיל װָאס 25. זײ

גן ַאזױ און רַײטװע, און ֿפערד ַאזױ װי די ֿפערד, איז בַײ דיר געֿפַאלן
 און לָאמיר מלחמה הַאלטן מיט זײ אױף ַא גלַײכן  ;װי די רַײטװעגן

הָאט ער ! אױב מיר װעלן ניט זַײן שטַארקער ֿפון זײ, ּפלַאץ
  .און הָאט ַאזױ געטָאן, צוגעהערט צו זײער ָקול

ַהַדד -הָאט ֶבן,  און עס איז געװען צום אומקער ֿפון יָאר26
ער איז ַארױֿפגעגַאנגען קײן ַאֿפק אױף און , איבערגעצײלט די ַאַרמים

  .מלחמה מיט יׂשראל

און ,  און די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען איבערגעצײלט געװָארן27
. און זַײנען ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן זײ, ֿפַארזָארגט געװָארן מיט שּפַײז

ַאזױ װי צװײ , און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געלַאגערט ַאקעגן זײ
  .און די ַאַרמים הָאבן ָאנגעֿפילט דָאס לַאנד. סטַאדעס ציגןקלײנע 



  מלכים א

  

און הָאט גערעדט צו דעם מלך ,  הָאט דער געטלעכער מַאן גענענט28
ַא גָאט ֿפון :  װַײל די ַאַרמים הָאבן געזָאגט :ֿפון יׂשראל און געזָאגט

 דרום װעל איך  ,און ניט ַא גָאט ֿפון טָאלן איז ער, בערג איז יהוה
און איר װעט , ן דעם גַאנצן דָאזיקן גרױסן המון אין דַײן הַאנטגעב

  .װיסן ַאז איך בין יהוה

און .  און זײ הָאבן געלַאגערט אײנע ַאקעגן די ַאנדערע זיבן טעג29
און די , הָאט גענענט די מלחמה, עס איז געװען אױֿפן זיבעטן טָאג

ט טױזנט הָאבן געשלָאגן ֿפון ארם הונדער קינדער ֿפון יׂשראל
 און די איבעריקע זַײנען ַאנטלָאֿפן קײן 30. ֿפוסגײער אין אײן טָאג

איז די מױער אַײנגעֿפַאלן אױף זיבן און צװַאנציק ; אין שטָאט, ַאֿפק
ַהַדד איז ַאנטלָאֿפן און -און ֶבן. טױזנט מַאן װָאס זַײנען איבערגעבליבן

  .מעראין ַא קַאמער הינטער ַא קַא, איז ַארַײן אין שטָאט

מיר הָאבן געהערט , זע נָאר:  הָאבן זַײנע קנעכט צו אים געזָאגט31
; ַאז די מלכים ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל זַײנען גענָאדיקע מלכים

און , ָאנטָאן זַאקקלײדער אױף אונדזערע לענדן, איך בעט דיך, לָאמיר
און לָאמיר ַארױסגײן צו דעם מלך ֿפון , שטריק אױף אונדזער קָאּפ

  . אֿפשר װעט ער דיך לָאזן לעבן, ׂשראלי

און שטריק ,  הָאבן זײ ָאנגעגורט זַאקקלײדער אױף זײערע לענדן32
, און זײ זַײנען געקומען צו דעם מלך ֿפון יׂשראל, אױף זײערע קעּפ
, לָאמיך לעבן: ַהַדד הָאט געזָאגט-דַײן קנעכט ֶבן: און הָאבן געזָאגט

  .ער איז מַײן ברודער? לעבט ער נָאך: הָאט ער געזָאגט. איך בעט דיך

און זײ הָאבן זיך ,  און די מענטשן הָאבן עס גענומען ֿפַאר ַא צײכן33
דַײן : און הָאבן געזָאגט, געאַײלט און בַאװָארנט אױב ער מײנט עס

  .גײט ברענגט אים: הָאט ער געזָאגט. ַהַדד-ברודער ֶבן

ָאט אים ַארױֿפגענומען און ער ה, ַהַדד-איז ַארױסגעקומען צו אים ֶבן
די שטעט : הָאט צו אים געזָאגט] ַהַדד-ֶבן[ און 34. אױֿפן רַײטװָאגן

װָאס מַײן ֿפָאטער הָאט צוגענומען ֿפון דַײן ֿפָאטער װעל איך 
ַאזױ װי מַײן , און גַאסן זָאלסטו דיר מַאכן אין דמׂשק, אומקערן

און איך :] ָאגטהָאט ַאחאֿב געז. [ֿפָאטער הָאט געמַאכט אין שומרון
און ער הָאט אים  .װעל דיך ַאװעקלָאזן מיט דעם דָאזיקן בונד

  .און הָאט אים ַאװעקגעלָאזט, געשלָאסן ַא בונד



  מלכים א

  

 און אײנער ַא מַאן ֿפון די יונגע נֿביאים הָאט געזָאגט צו זַײן חֿבר 35
און דער מַאן , איך בעט דיך, שלָאג מיך: דורך דעם װָארט ֿפון גָאט

װַײל דו הָאסט :  הָאט ער געזָאגט36. ם ניט געװָאלט שלָאגןהָאט אי
און , ָאט גײסטו ַאװעק ֿפון מיר ,צו דעם ָקול ֿפון גָאט צוגעהערט ניט

  .דיך װעט דערשלָאגן ַא לײב

ַאזױ הָאט אים ָאנגעטרָאֿפן , און װי ער איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון אים
  .און הָאט אים דערשלָאגן, ַא לײב

שלָאג : און הָאט געזָאגט,  ָאנגעטרָאֿפן ַאן ַאנדער מַאן הָאט ער37
שלָאגנדיק ביז , און דער מַאן הָאט אים געשלָאגן. איך בעט דיך, מיך

 און דער נֿביא איז געגַאנגען און הָאט געהַארט אױֿפן מלך 38. װּונדן
און ער הָאט זיך ֿפַארשטעלט מיטן קָאּפבַאנד איבער זַײנע ; בַײם װעג

ַאזױ , װי דער מלך איז ֿפַארבַײגעגַאנגען,  און עס איז געװען39. אױגן
דַײן קנעכט איז : הָאט ער געשרִיען צום מלך און הָאט געזָאגט

, ערשט ַא מַאן הָאט זיך ָאּפגעקערט, ַארױסגעגַאנגען אין דער מלחמה
ָאט דעם : און הָאט געזָאגט, און הָאט געברַאכט צו מיר ַא מַאן

װעט דַײן ; אױב געמינערט װעט ער געמינערט װערן, דָאזיקן מַאן
ָאדער ַא צענטנער זילבער װעסטו ; נֿפש זַײן ָאנשטָאט זַײן נֿפש

ַאזױ , און װי דַײן קנעכט איז געװען ֿפַארטָאן דָא און דָארטן :בַאצָאלן
  . איז ער ניט געװָארן

; שּפטַאזױ זָאל זַײן דַײן מ. הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל צו אים געזָאגט
  . דו ַאלײן הָאסט געַּפסקעט

און ,  הָאט ער אױף גיך ָאּפגעטָאן דעם קָאּפבַאנד ֿפון זַײנע אױגן41
  . ַאז ער איז ֿפון די נֿביאים, דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט אים דערקענט

װַײל דו : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט:  און ער הָאט צו אים געזָאגט42
זָאל   ,דעם מַאן ֿפון מַײן חרם  הַאנטהָאסט ַארױסגעלָאזט ֿפון דער
  .ֿפָאלק ָאנשטָאט זַײן ֿפָאלק און דַײן, דַײן נֿפש זַײן ָאנשטָאט זַײן נֿפש

 און דער מלך ֿפון יׂשראל איז ַאװעק צו זַײן הױז צעטרָאגן און 43
   .און ער איז געקומען קײן שומרון, ֿפַארבײזערט
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דער  ָנֿבות: עענישן און עס איז געװען נָאך די דָאזיקע געש1כא
יזרעאלי הָאט געהַאט ַא װַײנגָארטן װָאס איז געװען אין 

 הָאט 2. יזרעאל לעבן דעם ּפַאלַאץ ֿפון ַאחאֿב דעם מלך ֿפון שומרון
ּכדי , גיב מיר דַײן װַײנגָארטן: ַאזױ צו זָאגן, ַאחאֿב געזָאגט צו ָנֿבותן

ל ער איז נָאנט לעבן װַײ, ער זָאל מיר זַײן ֿפַאר ַא גָארטן ֿפון גרינס
און איך װעל דיר געבן ָאנשטָאט אים ַא װַײנגָארטן ַא , מַײן הױז

װעל איך , ָאדער אױב אין דַײנע אױגן איז בעסער. בעסערן ֿפון אים
:  הָאט ָנֿבות געזָאגט צו ַאחאֿבן3. געלט אין מקח ֿפון דעם דיר געבן

  .ֿפון מַײנע עלטערןאיך זָאל דיר ָאּפגעבן די נחלה , בַאהיט מיך גָאט

 איז ַאחאֿב געקומען אין זַײן הױז צעטרָאגן און ֿפַארבײזערט איבער 4
ַאז ער , דעם װָארט װָאס ָנֿבות דער ִיזרעֵאלי הָאט צו אים גערעדט

. איך װעל דיר ניט ָאּפגעבן די נחלה ֿפון מַײנע עלטערן: הָאט געזָאגט
ט אומגעדרײט זַײן און הָא, און ער הָאט זיך געלײגט אױף זַײן בעט

  .און ניט געגעסן קײן שּפַײז, ּפנים

: און הָאט צו אים געזָאגט,  איז צוגעקומען צו אים זַײן װַײב ִאֶזֿבל5
 6? און דו עסט ניט קײן שּפַײז, װָאס איז דָאס דַײן געמיט צעטרָאגן

װַײל איך הָאב גערעדט צו ָנֿבות דעם : הָאט ער צו איר געזָאגט
גיב מיר דַײן װַײנגָארטן ֿפַאר :  איך הָאב צו אים געזָאגטאון, ִיזרעֵאלי
װעל איך דיר געבן ַאן ַאנדער , ָאדער אױב דו װילסט, געלט

איך װעל דיר ניט : און ער הָאט געזָאגט; װַײנגָארטן ָאנשטָאט אים
  .ָאּפגעבן מַײן װַײנגָארטן

די מלוכה ֿפירסט דו ַאצונד : הָאט זַײן װַײב ִאֶזֿבל צו אים געזָאגט 7
ַאז זָאל דַײן הַארץ זַײן , עס שּפַײז, שטײ אױף? איבער יׂשראל

  .איך װעל דיר געבן דעם װַײנגָארטן ֿפון ָנֿבות דעם ִיזרעֵאלי. ֿפרײלעך

און ֿפַארזיגלט מיט ,  און זי הָאט געשריבן בריװ אין ַאחאֿבס נָאמען 8
ו די און הָאט געשיקט די בריװ צו די עלטסטע און צ, זַײן זיגל

 און 9. װָאס הָאבן געװױנט מיט ָנֿבותן, ַאדללַײט װָאס אין זַײן שטָאט
, רוֿפט אױס ַא ָּתענית: ַאזױ צו זָאגן, זי הָאט געשריבן אין די בריװ

 און זעצט ַאװעק צװײ 10  .און זעצט ַאװעק ָנֿבותן אױבן ָאן ֿפון ֿפָאלק
עדות זָאגן זײ זָאלן  ,ַאקעגן אים, נידערטרעכטיקע יונגען, מענטשן
און . הָאסט געלעסטערט גָאט און דעם מלך: ַאזױ צו זָאגן, אױף אים

  .און ער זָאל שטַארבן, און ֿפַארשטײנט אים, ֿפירט אים ַארױס
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און די עלטסטע און די ַאדללַײט ,  הָאבן די מענטשן ֿפון זַײן שטָאט11
ט צו זײ געטָאן ַאזױ װי ִאֶזֿבל הָא, װָאס הָאבן געװױנט אין זַײן שטָאט

ַאזױ װי עס איז געװען געשריבן אין די בריװ װָאס זי הָאט , געשיקט
און הָאבן  , זײ הָאבן אױסגערוֿפן ַא ָּתענית12. צו זײ געשיקט

,  צװײ מענטשן  און די13. ַאװעקגעזעצט ָנֿבותן אױבן ָאן ֿפון ֿפָאלק
עגן זַײנען געקומען און הָאבן זיך געזעצט ַאק, נידערטרעכטיקע יונגען

, און די נידערטרעכטיקע יונגען הָאבן עדות געזָאגט אױף אים; אים
ָנֿבות הָאט געלעסטערט גָאט : ַאזױ צו זָאגן, ֿפַארן ֿפָאלק, אױף ָנֿבותן

און , און מע הָאט אים ַארױסגעֿפירט אױסן שטָאט .און דעם מלך
 און זײ 14. און ער איז געשטָארבן, אים ֿפַארװָארֿפן מיט שטײנער

ָנֿבות איז ֿפַארשטײנט : ַאזױ צו זָאגן, בן געשיקט צו ִאֶזֿבלעןהָא
   .און ער איז טױט, געװָארן

װי ִאֶזֿבל הָאט געהערט ַאז ָנֿבות איז ,  און עס איז געװען15
ַאזױ הָאט ִאֶזֿבל געזָאגט צו , און ער איז טױט, ֿפַארשטײנט געװָארן

, ָנֿבות דעם ִיזרעֵאליַירשע דעם װַײנגָארטן ֿפון : שטײ אױף: ַאחאֿבן
װָארום ָנֿבות לעבט . װָאס ער הָאט דיר ניט געװָאלט געבן ֿפַאר געלט

  .נַײערט ער איז טױט, ניט

, װי ַאחאֿב הָאט געהערט ַאז ָנֿבות איז טױט,  און עס איז געװען16
ַאזױ איז ַאחאֿב אױֿפגעשטַאנען ַארָאּפצונידערן צו דעם װַײנגָארטן 

  .ּכדי אים צו ַירשען, זרעֵאליֿפון ָנֿבות דעם ִי

ַאזױ צו ,  איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו ֵאִלָיהו דעם ִּתשבי17
נידער ַארָאּפ ַאנטקעגן ַאחאֿב דעם מלך ֿפון ,  שטײ אױף18: זָאגן

, ָאן איז ער אין דעם װַײנגָארטן ֿפון ָנֿבותן; יׂשראל װָאס אין שומרון
 און 19. ּכדי אים צו ירשען, ערטװָאס ער הָאט ַאהין ַארָאּפגעניד

הָאסט : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: ַאזױ צו זָאגן, זָאלסט רעדן צו אים
ַאזױ צו , און זָאלסט רעדן צו אים? און װילסט אױך ַירשען, געהרגעט

אױף דעם ָארט װּו די הינט הָאבן : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: זָאגן
  . די הינט לעקן אױך דַײן בלוטװעלן, געלעקט דָאס בלוט ֿפון ָנֿבותן

ׂשונא , הָאסט מיך ָאנגעקריגן:  הָאט ַאחאֿב געזָאגט צו ֵאִלָיהון20
װַײל דו הָאסט ; איך הָאב דיך ָאנגעקריגן: הָאט ער געזָאגט? מַײנער

,  זע21. זיך ָאנגעגעבן צו טָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט
און , און איך װעל דיך אױסרַאמען, איך ברענג אױף דיר ַאן אומגליק
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כב

און קינד און , װעל ֿפַארשנַײדן ֿפון ַאחאֿבן יעטװעדער מַאנסּפַארשױן
 און איך װעל מַאכן דַײן הױז ַאזױ װי דָאס 22. צװישן יׂשראל, קײט

און ַאזױ װי דָאס הױז ֿפון ַבעשא , הױז ֿפון ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן
ר דער דערצערנונג װָאס דו הָאסט ֿפַא, דעם זון ֿפון ַאִחיהן

 און אױך אױף ִאֶזֿבלען  .און געמַאכט זינדיקן יׂשראל, דערצערנט
די הינט װעלן עסן ִאֶזֿבלען אין : ַאזױ צו זָאגן, הָאט גָאט גערעדט

 דעם װָאס שטַארבט ֿפון ַאחאֿבן 24. דעם ֿפעסטונגגרָאבן ֿפון יזרעאל
ן דעם װָאס שטַארבט אין או, װעלן די הינט אױֿפעסן, אין שטָאט

  .װעלן די ֿפױגלען ֿפון הימל אױֿפעסן, ֿפעלד

עס איז ניט געװען ַאזַא װי ַאחאֿב װָאס הָאט זיך ,  ֿפַאר װָאר25
װַײל אים , ָאּפגעגעבן צו טָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

 זײער  און ער הָאט זיך בַאגַאנגען26. הָאט ָאנגערעדט זַײן װַײב ִאֶזֿבל
ַאזױ װי ַאלץ װָאס די אמורים , אומװערדיק צו גײן נָאך די ָאּפגעטער

װעמען גָאט הָאט ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר די קינדער ֿפון , הָאבן געטָאן
  .יׂשראל

, װי ַאחאֿב הָאט געהערט די דָאזיקע װערטער,  און עס איז געװען27
ַאקקלײד אױף און ָאנגעטָאן ז, ַאזױ הָאט ער צעריסן זַײנע קלײדער

און , און ער איז געלעגן אין זַאקקלײד; און הָאט געֿפַאסט, זַײן לַײב
  .איז ַארומגעגַאנגען שטילערהײט

ַאזױ צו ,  איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו ֵאִלָיהו דעם ִּתשבי28
 הָאסטו געזען װי ַאחאֿב איז געװָארן אונטערטעניק ֿפַאר 29: זָאגן
װעל איך ניט , װָארן אונטערטעניק ֿפַאר מירװַײל ער איז גע? מיר

אין די טעג ֿפון זַײן זון װעל איך  ;ברענגען דָאס בײז אין זַײנע טעג
  . אױף זַײן הױזברענגען דָאס בײז

  

 און זײ זַײנען געזעסן דרַײ יָאר ָאן ַא מלחמה צװישן ארם 1
,  ָאבער עס איז געװען אױֿפן דריטן יָאר2. און צװישן יׂשראל

ֿפון  דער מלך ֿפון יהּודה ַארָאּפגענידערט צו דעם מלך   יהֹושֿפטהָאט
:  און דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט געזָאגט צו זַײנע קנעכט3. יׂשראל

און , און מיר שװַײגן? ִגלָעד-ַאז צו אונדז געהערט רמת, װײסט איר
  .נעמען זי ניט ַאװעק ֿפון דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון ארם
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װילסטו גײן מיט מיר אין : ט געזָאגט צו יהֹושֿפטן און ער הָא4
הָאט יהֹושֿפט געזָאגט צו דעם מלך ֿפון  ?ִגלָעד-מלחמה אױף רמת

, ַאזױ מַײן ֿפָאלק, ַאזױ װי דַײן ֿפָאלק, ַאזױ איך, ַאזױ װי דו: יׂשראל
  .ַאזױ װי דַײנע ֿפערד ַאזױ מַײנע ֿפערד

, ֿפרעג הַײנט: ן יׂשראל און יהֹושֿפט הָאט געזָאגט צו דעם מלך ֿפו5
  .דָאס װָארט ֿפון גָאט, איך בעט דיך

ַארום ֿפיר ,  הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל אַײנגעזַאמלט די נֿביאים6
-זָאל איך גײן קעגן רמת: און ער הָאט צו זײ געזָאגט, הונדערט מַאן

גײ : הָאבן זײ געזָאגט? ָאדער זָאל איך ָאּפשטײן, ִגלָעד אױף מלחמה
  .ון גָאט װעט זי געבן אין דער הַאנט ֿפון מלךא, ַארױף

ַאז מיר , איז דָא ניטָא נָאך ַא נֿביא ֿפון גָאט:  הָאט יהֹושֿפט געזָאגט7
 הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל געזָאגט צו 8? זָאלן ֿפרעגן בַײ אים

, ֿפַארַאן נָאך אײן מַאן אױף צו ֿפרעגן בַײ גָאט דורך אים: יהֹושֿפטן
װַײל ער זָאגט ניט נֿביאות אױף מיר , ב אים ֿפַײנטָאבער איך הָא

הָאט יהֹושֿפט . מיָכָיהו דער זון ֿפון ִימָלהן–נָאר בלױז שלעכטס, גוטס
  .זָאל דער מלך ַאזױ ניט רעדן: געזָאגט

: און הָאט געזָאגט,  הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל גערוֿפן ַא הױֿפדינער9
  .ִימָלהןברענג אױף גיך מיָכָיהו דעם זון ֿפון 

 און דער מלך ֿפון יׂשראל און יהֹושֿפט דער מלך ֿפון יהּודה זַײנען 10
אין ] מלכות[-געזעסן איטלעכער אױף זַײן טרָאן ָאנגעקלײדט אין ִבגֵדי

און ַאלע נֿביאים הָאבן , ַא שַײער בַײ דעם טױעראַײנגַאנג ֿפון שומרון
ן ֿפון ּכַנַעָנהן הָאט זיך  און ִצדִקָיה דער זו11. נֿביאות געזָאגט ֿפַאר זײ

ַאזױ הָאט גָאט : און ער הָאט געזָאגט, געמַאכט אַײזערנע הערנער
. מיט די דָאזיקע װעסטו שטױסן ארם ביז זײ צו ֿפַארלענדן: געזָאגט

: ַאזױ צו זָאגן , און ַאלע נֿביאים הָאבן נֿביאות געזָאגט דעס גלַײכן12
אין   און גָאט װעט זי געבן,און בַאגליק, ִגלָעד-גײ ַארױף קײן רמת
  .דער הַאנט ֿפון מלך

הָאט גערעדט צו ,  און דער שִליח װָאס איז געגַאנגען רוֿפן מיָכָיהון13
די װערטער ֿפון די נֿביאים זַײנען װי אײן , זע נָאר: ַאזױ צו זָאגן, אים

דַײן װָארט זַײן ַאזױ װי דָאס , איך בעט דיך, זָאל; מױל גוטס צום מלך
 הָאט מיָכָיהו 14. און זָאלסט רעדן גוטס, ון אײנעם ֿפון זײװָארט ֿפ



  מלכים א

  

ַאז דָאס װָאס גָאט װעט זָאגן צו , ַאזױ װי עס לעבט גָאט: געזָאגט
  !דָאס װעל איך רעדן, מיר

: און דער מלך הָאט צו אים געזָאגט,  איז ער געקומען צום מלך15
דער זָאלן מיר ָא, ִגלָעד אױף מלחמה-זָאלן מיר גײן צו רמת, מיָכָיהו

און גָאט , און בַאגליק, גײ ַארױף: הָאט ער צו אים געזָאגט? ָאּפשטײן
 הָאט דער מלך צו אים 16. אין דער הַאנט ֿפון מלך װעט זי געבן

ַאז דו זָאלסט ניט , ביז װיֿפיל מָאל זָאל איך דיך בַאשװערן: געזָאגט
: ער געזָאגט הָאט 17? רעדן צו מיר נָאר אמת אין נָאמען ֿפון גָאט

ַאזױ װי שָאף , איך הָאב געזען גַאנץ יׂשראל צעשּפרײט אױף די בערג
ָאן ַא הַאר : און גָאט הָאט געזָאגט, װָאס הָאבן ניט קײן ּפַאסטוך

זָאלן זײ זיך אומקערן איטלעכער צו זַײן הױז ; זַײנען די דָאזיקע
 הָאב איך : הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל געזָאגט צו יהֹושֿפטן18. בשלום

נָאר בלױז , ער װעט ניט נֿביאות זָאגן אױף מיר גוטס, דיר ניט געזָאגט
  ?שלעכטס

איך הָאב געזען : דרום הער דָאס װָארט ֿפון גָאט:  הָאט ער געזָאגט19
און דער גַאנצער חיל ֿפון הימל שטײט , װי גָאט זיצט אױף זַײן טרָאן

  .ן לינקערלעבן אים ֿפון זַײן רעכטער זַײט און ֿפון זַײ

ער זָאל , װער װעט ָאנרעדן ַאחאֿבן:  און גָאט הָאט געזָאגט20
און דער , הָאט דער געזָאגט ַאזױ? ִגלָעד-ַארױֿפגײן און ֿפַאלן אין רמת

און הָאט זיך ,  איז ַארױסגעגַאנגען דער גַײסט21. זָאגט ַאזױ
ָאט ה. איך װעל אים ָאנרעדן: און הָאט געזָאגט, געשטעלט ֿפַאר גָאט
איך װעל :  הָאט ער געזָאגט22? מיט װָאס: גָאט צו אים געזָאגט

. ַארױסגײן און װערן ַא גַײסט ֿפון ליגן אין מױל ֿפון ַאלע זַײנע נֿביאים
גײ ; און װעסט אױך אױסֿפירן, װעסט ָאנרעדן: הָאט ער געזָאגט

גָאט הָאט ַארַײנגעגעבן ַא , זע,  און ַאצונד23. ַארױס און טו ַאזױ
ָאבער , סט ֿפון ליגן אין מױל ֿפון ַאלע די דָאזיקע נֿביאים דַײנעגַײ

  .גָאט הָאט ָאנגעזָאגט אױף דיר שלעכטס

און הָאט געשלָאגן ,  הָאט געזָאגט ִצדִקָיהו דער זון ֿפון ּכַנַעָנהן24
איז ] װעג[אױף װָאסער : און ער הָאט געזָאגט, מיָכָיהון אױֿפן בַאק

? ּכדי צו רעדן מיט דיר, װעקגעגַאנגען ֿפון מירדער גַײסט ֿפון גָאט ַא
װען דו , ָאט װעסטו זען אין יענעם טָאג:  הָאט מיָכָיהו געזָאגט25

  .װעסט ַארַײנגײן אין ַא קַאמער הינטער ַא קַאמער זיך צו בַאהַאלטן
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קער אים  און, נעם מיָכָיהון:  הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל געזָאגט26
. און צו יֹוָאש דעם מלכס זון, ר ֿפון דער שטָאטָאמֹון דעם הַא אום צו

טוט ַארַײן דעם : ַאזױ הָאט געזָאגט דער מלך:  און זָאלסט זָאגן27
און שּפַײזט אים מיט קַארג ברױט און , דָאזיקן אין געֿפענקעניש

אױב :  הָאט מיָכָיהו געזָאגט28. ביז איך קום בשלום, קַארג װַאסער
הָאט גָאט ניט גערעדט דורך , רן בשלוםאומקערן װעסטו זיך אומקע

  .איר ֿפעלקער ַאלע, הערט דָאס צו: און ער הָאט געזָאגט. מיר
   

 און דער מלך ֿפון יׂשראל און יהֹושֿפט דער מלך ֿפון יהּודה זַײנען 29
 און דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט 30. ִגלָעד-ַארױֿפגעגַאנגען קײן רמת

ל זיך ֿפַארשטעלן און װעל ַארַײנגײן אין  איך װע :געזָאגט צו יהֹושֿפטן
  .און דו טרָאג דַײנע קלײדער, דער מלחמה

און איז , און דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט זיך ֿפַארשטעלט
  .ַארַײנגעגַאנגען אין דער מלחמה

 און דער מלך ֿפון ארם הָאט בַאֿפױלן די צװײ און דרַײסיק 31
איר זָאלט ניט מלחמה :  זָאגןַאזױ צו, הױּפטלַײט ֿפון זַײנע רַײטװעגן

נָאר בלױז מיטן מלך ֿפון יׂשראל , הַאלטן מיט קלײן ָאדער גרױס
װי די הױּפטלַײט ֿפון די רַײטװעגן הָאבן ,  און עס איז געװען32. ַאלײן

דָאס איז געװיס דער מלך ֿפון : ַאזױ הָאבן זײ געזָאגט, געזען יהֹושֿפטן
. טָאן צו אים מלחמה צו הַאלטןאון זײ הָאבן זיך ַא קער גע. יׂשראל

װי די הױּפטלַײט ֿפון די ,  איז33; הָאט יהֹושֿפט ַא געשרײ געטָאן
ַאזױ , רַײטװעגן הָאבן געזען ַאז דָאס איז ניט דער מלך ֿפון יׂשראל

  .הָאבן זײ זיך ָאּפגעקערט ֿפון הינטער אים

און ,  און ַא מַאן הָאט ָאנגעצױגן דעם בױגן גלַאט אין דער װעלט34
הָאט געטרָאֿפן דעם מלך ֿפון יׂשראל צװישן אונטערּפַאנצער און 

ֿפַארקער דַײן : הָאט ער געזָאגט צו זַײן טרַײבער. צװישן ברוסטשילד
װָארום איך בין , און ֿפיר מיך ַארױס ֿפון דער מחנה, הַאנט

   .ֿפַארװּונדט

יז און דער מלך א;  און די מלחמה איז געשטיגן אין יענעם טָאג 35
און ; אױֿפגעהַאלטן געװָארן שטײענדיק אין רַײטװָאגן ַאנטקעגן ארם

און דָאס בלוט ֿפון דער װּונד איז . אין ָאװנט איז ער געשטָארבן
  .ַארָאּפגערונען אױֿפן דעק ֿפון רַײטװָאגן
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: דורך דער מחנה ַארום זונאונטערגַאנג ַא געשרײ  איז ַארױס36
  !לעכער צו זַײן לַאנדאון איט, טאיטלעכער צו זַײן שטָא

און ער איז געברַאכט געװָארן קײן ;  ַאזױ איז געשטָארבן דער מלך37
  . בַאגרָאבן דעם מלך אין שומרוןאון מע הָאט. שומרון

 און ַאז מע הָאט ָאּפגעשװענקט דעם רַײטװָאגן בַײם טַײך ֿפון 38
יך און די זֹונות הָאבן ז, הָאבן די הינט געלעקט זַײן בלוט, שומרון

  .ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט גערעדט, דרינען געװַאשן

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ַאחאֿבן39
דָאס איז , און דָאס הױז ֿפון עלֿפנבײן װָאס ער הָאט געבױט, געטָאן

שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון 
  .יׂשראל

און זַײן זון ,  און ַאחאֿב הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן40
  .ַאַחזָיהו איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

 און יהֹושֿפט דער זון ֿפון ָאסָאן איז געװָארן מלך איבער יהּודה אין 41
 ֿפינף און דרַײסיק יָאר 42. ֿפירטן יָאר ֿפון ַאחאֿב דעם מלך ֿפון יׂשראל

און ֿפינף און , ֹושֿפט ַאלט געװען ַאז ער איז געװָארן מלךאיז יה
און דער נָאמען ֿפון . צװַאנציק יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים

  .זַײן מוטער איז געװען ַעזּוֿבה די טָאכטער ֿפון ִשלחין

ער – און ער איז געגַאנגען אין ַאל דעם װעג ֿפון זַײן ֿפָאטער ָאסָאן43
צו טָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין –ּפגעקערט דערֿפוןהָאט זיך ניט ָא

;  נָאר די ָבמות זַײנען ניט ָאּפגעטָאן געװָארן44. די אױגן ֿפון גָאט
  .דָאס ֿפָאלק הָאט נָאך ַאלץ געשלַאכט און גערײכערט אױף די ָבמות

  . און יהֹושֿפט איז געװען אין שלום מיט דעם מלך ֿפון יׂשראל45

און זַײן גֿבּורהשַאֿפט װָאס , ריקע זַאכן װעגן יהֹושֿפט און די איבע46
דָאס איז , און װי ער הָאט מלחמה געהַאלטן, ער הָאט אױֿפגעטָאן

שן ֿפון די מלכים ֿפון שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעעני
  .יהּודה

װָאס איז געבליבן אין די טעג ,  און דעם רעשט ֿפון די שַאנדמענער47
  .הָאט ער אױסגערַאמט ֿפון לַאנד, ן ֿפָאטער ָאסָאןֿפון זַײ
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ַא געשטעלטער איז געװען ; ום און קײן מלך איז ניט געװען אין אד48
  .מלך

 צו גײן קײן אֹוֿפיר נָאך  שיֿפן- יהֹושֿפט הָאט געמַאכט ַּתְרִשיש49
װָארום די שיֿפן זַײנען צעברָאכן , ָאבער ער איז ניט געגַאנגען, גָאלד

 דענצמָאל הָאט ַאַחזָיהו דער זון ֿפון 50. ֶגֿבר- בַײ ֶעציוןגעװָארן
זָאלן מַײנע קנעכט גײן מיט דַײנע : ַאחאֿבן געזָאגט צו יהֹושֿפטן

  .ָאבער יהֹושֿפט הָאט ניט געװָאלט; קנעכט אין די שיֿפן

און ער איז ,  און יהֹושֿפט הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן51
; אין זַײן ֿפָאטער ָדִודס שטָאט, ן זַײנע עלטערןבַאגרָאבן געװָארן לעב

  .און זַײן זון יהֹורם איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

אין   ַאַחזָיהו דער זון ֿפון ַאחאֿבן איז געװָארן מלך איבער יׂשראל52
און ער , שומרון אין זיבעצנטן יָאר ֿפון יהֹושֿפט דעם מלך ֿפון יהּודה

 און ער הָאט געטָאן װָאס 53. אל צװײ יָארהָאט געקיניגט איבער יׂשר
און איז געגַאנגען אין דעם װעג , איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

און אין דעם װעג , און אין דעם װעג ֿפון זַײן מוטער, ֿפון זַײן ֿפָאטער
 54. װָאס הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל, ֿפון ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן

און הָאט , און הָאט זיך געבוקט צו אים, עדינט ַבַעלאון ער הָאט ג
ַאזױ װי ַאלץ װָאס זַײן , דערצערנט יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

  .הָאט געטָאן ֿפָאטער
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