תּורה נבֿיאים וּכתובֿים
תּרגום ייִדיש פֿון יהואש

ְנ ֶח ְמיָה
א

חכליָהן.
נחמיָה דעם זון פֿון ַ
 1די װערטער פֿון ֶ

סלו אין צװאַנציקסטן יאָר ,בעת איך בין
עס איז געװען אין חוֹדש ִכּ ֵ
שושן 2 ,איז געקומען חנָני ,אײנער פֿון
ַ
געװען אין דער הױפּטשטאָט
מײנע ברידער ,ער און ]אַנדערע[ מענער פֿון יהודה ,און איך האָב זײ
ַ
זײנען געבליבן פֿון דער
געפֿרעגט װעגן די י ִידן ,די אַנטרונענע װאָס ַ
ירוש ַליִם 3 .האָבן זײ צו מיר געזאָגט :די
ָ
געפֿאַנגענשאַפֿט ,און װעגן
זײנען געבליבן פֿון דער געפֿאַנגענשאַפֿט דאָרטן אין
געבליבענע װאָס ַ
זײנען אין גרױס אומגליק און אין שאַנד ,און די מױער
דער מדינהַ ,
זײנען פֿאַרברענט
אײנגעבראָכן ,און אירע טױערן ַ
פֿון
ירוש ַליִ ם איז ַ
ָ
פֿײער 4 .איז ,װי איך האָב געהערט די דאָזיקע װערטער ,אַזױ
אין ַ
האָב איך זיך געזעצט און האָב געװײנט און האָב טעג געטרױערט,
און איך האָב געפֿאַסט און האָב מתפּלל געװען פֿאַר דעם גאָט פֿון
הימל 5 .און איך האָב געזאָגט :איך בעט דיך ,יהוה ,גאָט פֿון די
הימלען ,גרויסער און פֿאָרכטיקער גאָט ,װאָס היט דעם בונד און די
זײנע געבאָט.
גענאָד צו די װאָס האָבן אים ליב ,און צו די װאָס היטן ַ
דײנע אױגן אָפֿן,
זײן פֿאַרנעמיק ,און ַ
דײן אױער ַ
 6זאָל ,איך בעט דיךַ ,
צוצוהערן צו דער תּפֿילה פֿון ַ
דײן קנעכט װאָס איך בין מתפּלל פֿאַר
דײנע
דיר אַצונד טאָג און נאַכט פֿון װעגן די קינדער פֿון ישׂראלַ ,
קנעכט ,און בין זיך מתװדה אױף די זינד פֿון די קינדער פֿון ישׂראל,
מײן
װאָס מיר האָבן צו דיר געזינדיקט; יאָ ,איך און דאָס הױז פֿון ַ
זײנען מיר געװען פֿאַרדאָרבן
פֿאָטער האָבן געזינדיקט 7 .פֿאַרדאָרבן ַ
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אַקעגן דיר ,און מיר האָבן ניט געהיט די געבאָט און די חוקים און די
דײן קנעכט משהן.
ַ
געזעצן װאָס דו האָסט באַפֿױלן
 8דערמאָן זיך ,איך בעט דיך ,דאָס װאָרט װאָס דו האָסט אָנגעזאָגט
אײך
דײן קנעכט משהן ,אַזױ צו זאָגן” :װעט איר פֿעלשן ,װעל איך ַ
ַ
אײך אומקערן
צעשפּרײטן צװישן די פֿעלקער 9 .אָבער אַז איר װעט ַ
אײערע
מײנע געבאָט און זײ טאָן ,מעגן ַ
צו מיר ,און היטן ַ
זײן אין עק הימל ,װעל איך פֿון דאָרטן זײ
פֿאַרשטױסענע ַ
אײנזאַמלען ,און װעל זײ ברענגען אין דעם אָרט װאָס איך האָב
ַ
זײנען דאָך
מײן נאָמען דאָרטן“ 10 .זײ ַ
אױסדערװײלט צו מאַכן רוען ַ
דײן
דײן פֿאָלק װאָס דו האָסט אױסגעלײזט מיט ַ
דײנע קנעכט און ַ
ַ
דײן מאַכטיקער האַנט 11 .איך בעט דיך,
גרױס שטאַרקײט ,און מיט ַ
דײן
זײן פֿאַרנעמיק צו דער תּפֿילה פֿון ַ
דײן אױער ַ
גאָט ,זאָל נון ַ
קנעכט ,און צו דער תּפֿילה פֿון ַ
דײן
דײנע קנעכט װאָס װילן פֿאָרכטן ַ
דײן קנעכט ,און גיב אים
הײנט ַ
נאָמען ,און באַגליק ,איך בעט דיךַ ,
בײ דעם דאָזיקן מאַן.
דערבאַרימונג ַ
בײם מלך.
טראַנקמײסטער ַ
ַ
און איך בין געװען אַ

ב

 1און עס איז געװען אין חוֹדש ניסן ,אין צװאַנציקסטן יאָר פֿון
װײן געװען פֿאַר אים ,און איך האָב
אַרתּח ַשסתּאָ ,איז ַ
מלך
ַ
װײן ,און האָב דערלאַנגט דעם מלך .און איך בין קײן
גענומען דעם ַ
מאָל פֿריער ניט געװען טרױעריק פֿאַר אים 2 .האָט דער מלך צו מיר
דײן פּנים טרױעריק ,אַז קראַנק ביסטו ניט?
געזאָגט :פֿאַר װאָס איז ַ
סײדן אַ טרױערקײט פֿון האַרצן .האָב איך
דאָס איז ניט אַנדערש ַ
זײער שטאַרק מוֹרא געהאַט 3 .און איך האָב געזאָגט צום מלך:
זײן
מײן פּנים ניט ַ
אײביק לעבן זאָל דער מלך! פֿאַר װאָס זאָל ַ
מײנע עלטערנס קבֿרים ,איז
טרױעריק ,אַז די שטאָט ,דער אָרט פֿון ַ
פֿײער?  4האָט דער מלך
חרבֿ ,און אירע טױערן ַ
זײנען פֿאַרצערט פֿון ַ
צו מיר געזאָגט :װאָס פֿאַרלאַנגסטו דען? האָב איך מתפּלל געװען
צום גאָט פֿון הימל 5 .און איך האָב געזאָגט צום מלך :אױב דעם מלך
דײן קנעכט איז װױלגעפֿעלן פֿאַר דיר ,אַז
איז װױלגעפֿעלן ,און אױב ַ
מײנע
דו זאָלסט מיך לאָזן גײן קײן יהודה צו דער שטאָט פֿון ַ
עלטערנס קבֿרים ,אַז איך זאָל זי אָפּבױען 6 .האָט דער מלך צו מיר
געזאָגט – און די מלכּה איז געזעסן לעבן אים –  :אױף ביז װאַנען
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דײן גײן? און װען װעסטו זיך אומקערן? און עס איז
זײן ַ
װעט ַ
װױלגעפֿעלן פֿאַר דעם מלך ,און ער האָט מיך געלאָזט גײן ,אַז איך
צײט 7 .און איך האָב געזאָגט צום מלך :אױב
האָב אים געגעבן אַ ַ
דעם מלך איז װױלגעפֿעלן ,זאָל מען מיר געבן בריװ צו די פֿירשטן
טײך ,אַז זײ זאָלן מיך לאָזן דורכגײן ,ביז איך װעל
זײט ַ
פֿון יענער ַ
אָסף דעם היטער פֿון מלכס
קומען קײן יהודה;  8און אַ בריװ צו ָ
בױמגאָרטן ,אַז ער זאָל מיר געבן האָלץ אױף צו לײגן באַלקנס אױף
די טױערן פֿון דער פֿעסטונג װאָס צום הױז ,און פֿאַר דער
שטאָטמױער ,און פֿאַר דעם הױז ,װאָס איך װעל קומען צו אים .און
מײן גאָט אױף
דער מלך האָט מיר געגעבן לױט דער גוטער האַנט פֿון ַ
מיר.
טײך ,און האָב
זײט ַ
 9און איך בין געקומען צו די פֿירשטן פֿון יענער ַ
זײ געגעבן די בריװ פֿון מלך; און דער מלך האָט געשיקט מיט מיר
נבֿלט דער חוֹרוֹני,
רײטער 10 .האָט דערהערט ַס ַ
עלצטע פֿון חיל ,און ַ
און טוֹבֿיָה דער ַעמוֹנישער קנעכט ,און זײ האָט פֿאַרדראָסן אַ גרױס
פֿאַרדראָס װאָס אַ מענטש איז געקומען זוכן גוטס פֿאַר די קינדער
פֿון ישׂראל.
דרײ
ירוש ַל ִים ,און בין דאָרטן געװען ַ
ָ
 11און איך בין געקומען קײן
בײ נאַכט ,איך און עטלעכע
טעג 12 .און איך בין אױפֿגעשטאַנען ַ
מײן
מענער מיט מיר; און איך האָב ניט דערצײלט קײן מענטשן װאָס ַ
ירוש ַליִם; און
ָ
מײן האַרצן צו טאָן אין
אַרײנגעגעבן אין ַ
ַ
גאָט האָט
קײן בהמה האָב איך מיט מיר ניט געהאַט ,אַחוץ די בהמה װאָס איך
בין אױף איר געריטן 13 .און איך בין אַרױס דורך דעם טױער פֿון
בײ נאַכט ,און אַקעגן דעם שלאַנגענקװאַל ,און צו דעם
טאָל ַ
ירוש ַליִם װאָס
ָ
מיסטטױער ,און איך האָב באַטראַכט די מױערן פֿון
זײנען געװען
אײנגעבראָכן ,און אירע טױערן װאָס ַ
זײנען געװען ַ
ַ
פֿײער 14 .און איך בין אַריבערגעגאַנגען צום
פֿאַרצערט פֿון ַ
קװאַלטױער ,און צום מלכס באַך; אָבער עס איז ניט געװען אָרט
גענוג פֿאַר דער בהמה אונטער מיר דורכצוגײן 15 .און איך בין
אַרױפֿגעגאַנגען דורכן טאָל אין דער נאַכט ,און האָב באַטראַכט די
מױער; און איך האָב זיך אומגעקערט און בין געקומען צום טױער
פֿון טאָל ,און האָב זיך צוריקגעקערט 16 .און די פֿאָרשטײער האָבן
ניט געװוּסט װוּהין איך בין געגאַנגען ,און װאָס איך טו ,װאָרום די
אַדללײט ,און די פֿאָרשטײער ,און די
ַ
ייִדן ,און די כֹּהנים ,און די
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איבעריקע װאָס האָבן געטאָן די אַרבעט ,האָב איך ביז אַהער
גאָרנישט דערצײלט.
 17און איך האָב צו זײ געזאָגט :איר זעט אין װאָס פֿאַר אַן אומגליק
זײנען פֿאַרברענט
ירוש ַל ִים איז חרבֿ ,און אירע טױערן ַ
ָ
זײנען ,אַז
מיר ַ
ירוש ַליִ ם ,אַז מיר
ָ
פֿײער; קומט און לאָמיר אָפּבױען די מױער פֿון
פֿון ַ
זײן צו שאַנד 18 .און איך האָב זײ דערצײלט װעגן דער
זאָלן מער ניט ַ
מײן גאָט װאָס איז געװען גוט אױף מיר ,און אױך די
האַנט פֿון ַ
װערטער פֿון מלך װאָס ער האָט מיר געזאָגט .האָבן זײ געזאָגט:
לאָמיר אױפֿשטײן און בױען .און זײ האָבן געשטאַרקט זײערע הענט
צום גוטן.
נבֿלט דער חוֹרוֹני ,און טוֹבֿיָה דער ַעמוֹנישער
 19האָט דערהערט ַס ַ
ֶשם דער אַראַבער ,און זײ האָבן געשפּעט פֿון אונדז ,און
קנעכט ,און ג ֶ
האָבן אונדז מבֿזה געװען ,און האָבן געזאָגט :װאָס איז די דאָזיקע
זאַך װאָס איר טוט? װילט איר קעגן דעם מלך װידערשפּעניקן?
 20האָב איך זײ געגעבן אַן ענטפֿער און האָב צו זײ געזאָגט :דער
זײנע קנעכט װעלן
גאָט פֿון הימל ,ער װעט אונדז באַליקן ,און מיר ַ
אױפֿשטײן און װעלן בױען; און איר האָט ניט קײן חלק און קײן
ירוש ַל ִים.
ָ
רעכט און קײן געדעכעניש אין

ג

זײנען
 1און ֶאליָשיבֿ דער כֹּהן-גָדול און ז ַײנע ברידער די כֹּהנים ַ
אױפֿגעשטאַנען און האָבן אױפֿגעבױט דעם שאָפֿטױער; זײ האָבן
זײנע טירן; און ביז צום טורעם
אַרײנגעשטעלט ַ
אים געהײליקט ,און ַ
ַנאל 2 .און לעבן
ַה ֵמאָה האָבן זײ אים געהײליקט ,ביז צום טורעם חנ ֵ
אים האָבן געבױט די מענער פֿון יריחוֹ .און לעבן דעם האָט געבױט
זַכּור דער זון פֿון ִאמרין 3 .און דעם פֿישטױער האָבן געבױט די זין
אַרײנגעשטעלט
ַ
זײנע באַלקנס ,און
פֿון ַהסנָאָהן; זײ האָבן געלײגט ַ
זײנע ריגלען 4 .און לעבן זײ האָט
זײנע שלעסער ,און ַ
זײנע טירןַ ,
ַ
אוריָה דעם זון פֿון ַהקוֹצן .און לעבן זײ
מרמוֹת דער זון פֿון ִ
פֿאַרריכט ֵ
ַבֿאלן.
משיז ֵ
ברכיָה דעם זון פֿון ֵ
משולם דער זון פֿון ֶ
ָ
האָט פֿאַרריכט
בענאָן 5 .און לעבן זײ
און לעבן זײ האָט פֿאַרריכט ָצדוֹק דער זון פֿון ֲ
לײט האָבן ניט
תּקוֹעים; אָבער זײערע גרױסע ַ
ִ
האָבן פֿאַרריכט די
אַרײנגעטאָן זײער נאַקן אין דעם דינסט פֿון זײער האַר 6 .און דעם
ַ

נחמיה

משולם
ָ
פּסחן ,און
ָדע דער זון פֿון ֵ
אַלטן טױער האָט פֿאַרריכט יוֹי ָ
זײ נע באַלקנס ,און
דער זון פֿון בסוֹדיָהן; זײ האָבן געלײגט ַ
זײנע ריגלען 7 .און
זײנע שלעסער און ַ
זײנע טירן און ַ
רײנגעשטעלט ַ
אַ ַ
מלטיָה דער ִגבֿעוֹני ,און יָדוֹן דער מרוֹנוֹתי,
לעבן זײ האָט פֿאַרריכט ַ
די מענטשן פֿון גִ בֿעוֹן און פֿון ִמצפּה ,װאָס האָבן געהערט צו דעם
טײך 8 .און לעבן דעם האָט
זײט ַ
טראָן פֿון דעם פֿירשט פֿון יענער ַ
רהיָהן ,פֿון די גאָלדשמידן; און לעבן
עוזיאל דער זון פֿון ַח ַ
ֵ
פֿאַרריכט
אים האָט פֿאַרריכט ַחנַניָה ,אַ זון פֿון די בשׂמים-מאַכער; און זײ
ירוש ַל ִים ביז דער ברײטער מױער 9 .און לעבן זײ
ָ
האָבן באַפֿעסטיקט
האָט פֿאַרריכט רפֿיָה דער זון פֿון חורן ,דער האַר פֿון אַ האַלבער
ידיָה דער זון פֿון
ירוש ַליִם 10 .און לעבן זײ האָט פֿאַרריכט ָ
ָ
געגנט פֿון
זײן הױז .און לעבן אים האָט פֿאַרריכט ַחטוש דער
רומפֿן ,אַקעגן ַ
ח ַ
לכּי ָה דער זון
זון פֿון ח ַשבֿניָה 11 .אַ צװײטע שטרעק האָט פֿאַרריכט ַמ ִ
פֿון חרימען ,און חשובֿ דער זון פֿון פּחת-מוֹאָבֿן; אױך דעם טורעם
פֿון די אױװנס 12 .און לעבן דעם האָט פֿאַרריכט ַשלום דער זון פֿון
זײנע
ירוש ַליִ ם ,ער און ַ
ָ
ַהלוֹחשן ,דער האַר פֿון אַ האַלבער געגנט פֿון
טעכטער 13 .דעם טױער פֿון טאָל האָט פֿאַרריכט חנון ,און די
זײנע
אַרײנגעשטעלט ַ
ַ
באַװױנער פֿון זָנוֹח; זײ האָבן אים געבױט ,און
אײלן פֿון דער
זײנע ריגלען; אױך טױזנט ַ
זײנע שלעסער ,און ַ
טירןַ ,
מױער ביז דעם מיסטטױער 14 .און דעם מיסטטױער האָט פֿאַרריכט
לכּיָה דער זון פֿון ֵר ָכבֿן ,דער האַר פֿון דער געגנט פֿון ביתֶ -כּ ֶרם; ער
ַמ ִ
זײנע שלעסער,
זײנע טירןַ ,
אַרײנגעשטעלט ַ
ַ
האָט אים געבױט ,און
זײנע ריגלען 15 .און דעם קװאַלטױער האָט פֿאַרריכט ַשלון דער
און ַ
זון פֿון ָכּל-חוֹזֶהן ,דער האַר פֿון דער געגנט פֿון ִמצפּה; ער האָט אים
זײנע
זײנע טירןַ ,
אַרײנגעשטעלט ַ
ַ
געבױט ,און אים צוגעדעקט ,און
טײך פֿון ֶש ַלח
זײנע ריגלען; אױך די מױער פֿון דעם ַ
שלעסער ,און ַ
בײם גאָרטן פֿון מלך ,און ביז די טרעפּ װאָס נידערן אַראָפּ פֿון דודס
ַ
נחמיָה דער זון פֿון ַעזבוקן ,דער
שטאָט 16 .נאָך אים האָט פֿאַרריכט ֶ
האַר פֿון אַ האַלבער געגנט פֿון בית-צור ,ביז אַקעגן די קבֿרים פֿון
טײך ,און ביז צום הױז פֿון די גיבוֹרים.
דוד ,און ביז דעם געמאַכטן ַ
 17נאָך אים האָבן פֿאַרריכט די לוִ יִים ,רחום דער זון פֿון בנין .לעבן
חשבֿיָה דער האַר פֿון אַ האַלבער געגנט פֿון
אים האָט פֿאַרריכט ַ
זײן געגנט 18 .נאָך אים האָבן פֿאַרריכט זײערע ברידער,
ילה ,פֿאַר ַ
קע ָ
ִ
ילה.
קע ָ
ָדדן ,דער האַר פֿון אַ האַלבער געגנט פֿון ִ
בוַי דער זון פֿון ֵחנ ָ
ֵשוען ,דער האַר
 19און לעבן אים האָט פֿאַרריכט ֵעזֶר ,דער זון פֿון י ַ
פֿון ִמצפּה ,אַ צװײטע שטרעק ,אַקעגן װוּ מע גײט אַרױף צום
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בײם װינקל 20 .נאָך אים האָט פֿלייסיק פֿאַרריכט ברוך
װאַפֿנהױז ַ
אײנגאַנג פֿון
ַכּין ,אַ צװײטע שטרעק ,פֿון װינקל ביזן ַ
דער זון פֿון ז ַ
מרמוֹת
ֶאליָשיבֿ דעם כֹּהן-גָדולס הױז 21 .נאָך אים האָט פֿאַרריכט ֵ
אוריָה דעם זון פֿון ַהקוֹצן ,אַ צװײטע שטרעק ,פֿון דעם
דער זון פֿון ִ
אײנגאַנג פֿון ֶאליָשיבֿס הױז און ביזן ָסוף פֿון ֶאליָשיבֿס הױז 22 .און
ַ
נאָך אים האָבן פֿאַרריכט די כֹּהנים ,די מענטשן פֿון דער ]יַרדן[-
געגנט 23 .נאָך דעם האָבן פֿאַרריכט בנימין און חשובֿ אַקעגן זײער
הױז .נאָך דעם האָט פֿאַרריכט ַעזַריָה דער זון פֿון ַמ ֲע ֵשׂיָה דעם זון פֿון
זײן הױז 24 .נאָך אים האָט פֿאַרריכט בנױ דער זון פֿון
ַענַניָהן לעבן ַ
ָדדן ,אַ צװײטע שטרעק ,פֿון ַע ַזריָהס הױז ביזן װינקל ,און ביזן עק.
חנ ָ
פּלל דער זון פֿון עוזַין האָט פֿאַרריכט אַקעגן דעם עק ,און דעם
ָ 25
טורעם װאָס איז אַרױסגערוקט פֿון דעם אױבערשטן הױז פֿון
פּדיָה דער זון פֿון
בײם הױף פֿון דער װאַך .נאָך אים ָ
מלך װאָס ַ
זײנען געזעסן אין עוֹפֿל ביז קעגן דעם
פּרעוֹשן 26 – .און די נתינים ַ
װאַסערטױער צו מזרח און דעם אַרױסגערוקטן טורעם 27 – .נאָך
תּקוֹעים אַ צװײטע שטרעק ,פֿון אַקעגן דעם
ִ
אים האָבן פֿאַרריכט די
גרױסן אַרױסגערוקטן טורעם און ביז דער מױער פֿון עוֹפֿל 28 .איבער
זײן
דעם פֿערדטױער האָבן פֿאַרריכט די כֹּהנים ,איטלעכער אַקעגן ַ
זײן
הױז 29 .נאָך דעם האָט פֿאַרריכט ָצדוֹק דער זון פֿון ִא ֵמרן אַקעגן ַ
שכניָהן ,דער
שמעיָה דער זון פֿון ַ
הױז .און נאָך אים האָט פֿאַרריכט ַ
היטער פֿון מזרח-טױער 30 .נאָך אים האָט פֿאַרריכט ַחנַניָה דער זון
פֿון ֶש ֶלמיָהן ,און חנון דער זעקסטער זון פֿון ָצ ָלפֿן ,אַ צװײטע
ברכיָהן ,אַקעגן
משולם דער זון פֿון ֶ
ָ
שטרעק .נאָך אים האָט פֿאַרריכט
לכּיָה ,אַ זון פֿון די
זײן קאַמער 31 .נאָך אים האָט פֿאַרריכט ַמ ִ
ַ
האַנדלסלײט ,אַקעגן
ַ
גאָלדשמידן ,ביז דעם הױז פֿון די נתינים און די
פֿקד ,און ביז דער אױבערשטוב פֿון װינקל 32 .און
דעם טױער ַה ִמ ָ
צװישן דער אױבערשטוב פֿון װינקל און דעם שאָפֿטױער האָבן
פֿאַרריכט די גאָלדשמידן און די קרעמער.
 33און עס איז געװען ,װי ַס ַ
נבֿלט האָט געהערט אַז מיר בױען די
מױער ,אַזױ האָט אים געברענט ,און ער האָט שטאַרק געצערנט; און
זײנע
ער האָט געשפּעט פֿון די ייִדן 34 .און ער האָט גערעדט פֿאַר ַ
ברידער און דעם חיל פֿון שוֹמרוֹן ,און האָט געזאָגט :װאָס טוען די
דאָזיקע צעקראָכענע י ִידן? װעט מען זײ דען לאָזן? װעלן זײ דען
קרבנות שלאַכטן? װעלן זײ עס ענדיקן אין אַ טאָג? װעלן זײ
זײנען פֿאַרברענט?
אױפֿלעבן די שטײנער פֿון די הױפֿנס ערד ,אַז זײ ַ
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 35און טוֹבֿיָה דער ַעמוֹני איז געװען לעבן אים ,און האָט געזאָגט:
אַפֿילו אַז זײ בױען שױן יאָ ,װען אַ פֿוקס זאָל אַרױפֿגײן ,װעט ער
צעברעכן זײער שטײנערנע מױער.
זײנען געװאָרן צו שפּאָט ,און קער
 36הער ,גאָט אונדזערער ,װי מיר ַ
אום זײער לעסטערונג אױף זײער קאָפּ ,און גיב זײ צו רױב אין לאַנד
פֿון געפֿאַנגענשאַפֿט;  37און זאָלסט ניט פֿאַרדעקן זײער זינד ,און
זײער חטא זאָל ניט פֿאַרמעקט װערן פֿון פֿאַר דיר ,װאָרום זײ האָבן
דיך דערצערנט פֿאַר די בױער.
 38אַזױ האָבן מיר געבױט די מױער; און די גאַנצע מױער איז
פֿאַרבונדן געװאָרן ביז איר העלפֿט; װאָרום דאָס פֿאָלק האָט געהאַט
האַרץ צו טאָן.

ד

נבֿלט ,און טוֹבֿיָה ,און די אַראַבער,
 1און עס איז געװען ,אי ַס ַ
און די ַעמוֹנים ,און די אַשדוֹדים ,האָבן געהערט אַז די מױערן
ירוש ַל ִים װערן פֿאַרריכט ,אַז די בראָכן האָבן אָנגעהױבן
ָ
פֿון
פֿאַרשטאָפּט צו װערן ,האָט זײ זײער געברענט 2 .און זײ האָבן
געמאַכט אַ בונט אַלע אין אײנעם ,צו קומען מלחמה האַלטן אױף
ירוש ַליִ ם ,און אָנמאַכן דרינען אַ מהומה 3 .האָבן מיר מתפּלל געװען
ָ
בײ טאָג
צו אונדזער גאָט ,און מיר האָבן געשטעלט אַ װאַך אַקעגן זײ ַ
בײ נאַכט] ,זיך צו שיצן[ פֿאַר זײ 4 .און יהודה האָט געזאָגט :דער
און ַ
כּוח פֿון די לאַסטטרעגער איז אָפּגעשװאַכט ,און ערד אָפּצוראַמען
איז דאָ אַ סך ,און מיר קענען ניט בױען די מױער 5 .און אונדזערע
ָשׂונאים האָבן געזאָגט :זאָלן זײ ניט מערקן און ניט זען ,ביז מיר
װעלן קומען צװישן זײ ,און װעלן זײ אױסהרגען ,און פֿאַרשטערן די
בײ זײ,
זײנען געזעסן ַ
אַרבעט 6 .און עס איז געװען ,אַז די ייִדן װאָס ַ
זײנען צו אונדז געקומען ,האָבן זײ אונדז צען מאָל געזאָגט :איר
ַ
מוזט זיך אומקערן צו אונדז פֿון אַלע ערטער 7 .האָב איך
אױסגעשטעלט אונטער דעם אָרט הינטער דער מױער ,אין די אָפֿענע
פּלעצער – איך האָב אױסגעשטעלט דאָס פֿאָלק לױט משפּחות ,מיט
זײערע שװערדן ,זײערע שפּיזן ,און זײערע בױגנס 8 .און איך האָב זיך
אומגעקוקט ,און בין אױפֿגעשטאַנען און האָב געזאָגט צו די
אַדללײט ,און צו די פֿאָרשטײער ,און צו דעם איבעריקן פֿאָלק :איר
ַ
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אײך אָן גאָט ,דעם גרױסן
זאָלט ניט מוֹרא האָבן פֿאַר זײ; דערמאָנט ַ
אײערע ברידער,
און דעם פֿאָרכטיקן ,און האַלט מלחמה פֿאַר ַ
הײזער.
אײערע ַ
װײבער ,און ַ
אײערע ַ
אײערע טעכטערַ ,
אײערע זין און ַ
ַ
פֿײנט האָבן געהערט ,אַז מיר
 9און עס איז געװען ,װי אונדזערע ַ
האָבן זיך דערװוּסט ,און גאָט האָט פֿאַרשטערט זײער עצה ,אַזױ
זײן
האָבן מיר זיך אַלע אומגעקערט צו דער מױער ,איטלעכער צו ַ
אַרבעט 10 .און עס איז געװען פֿון יענעם טאָג אָן ,האָבן העלפֿט פֿון
מײנע יונגען געטאָן די אַרבעט ,און העלפֿט פֿון זײ האָבן געהאַלטן די
ַ
זײנען
שפּיזן ,די שילדן און די בױגנס ,און די פּאַנצערס; און די האַרן ַ
געװען הינטער דעם גאַנצן הױז פֿון יהודה  11װאָס האָבן געבױט די
מױער .און די לאַסטטרעגער לאָדנדיק האָבן מיט אײן האַנט זייערער
געטאָן די אַרבעט ,און אײנע האָט געהאַלטן דעם װאַפֿן 12 .און די
בױער ַ
זײנע
זײן שװערד אױף ַ
זײנען געװען אָנגעגורט איטלעכער מיט ַ
לענדן ,און אַזױ האָבן זײ געבױט; און אַ שוֹפֿר-בלאָזער איז געװען
ללײט ,און צו די
לעבן מיר 13 .און איך האָב געזאָגט צו די אַד ַ
פֿאָרשטײער ,און צו דעם איבעריקן פֿאָלק :די אַרבעט איז גרױס און
װײט
זײנען אָפּגעזונדערט אױף דער מױערַ ,
אױסגעברײט ,און מיר ַ
אײנער פֿון אַנדערן 14 .איז ,אין דעם אָרט װאָס איר װעט הערן דעם
אײנזאַמלען צו אונדז; אונדזער
ָקול פֿון שוֹפֿר ,אַהין זאָלט איר זיך ַ
גאָט װעט מלחמה האַלטן פֿאַר אונדז.
 15אַזױ האָבן מיר געטאָן די אַרבעט; און אַ העלפֿט פֿון זײ האָבן
זײנען
געהאַלטן די שפּיזן פֿון אױפֿגאַנג פֿון פֿרימאָרגן ביז די שטערן ַ
צײט צום פֿאָלק :זאָל
אַרױס 16 .איך האָב אױך געזאָגט אין יענער ַ
ירוש ַל ִים ,כּדי זײ זאָלן אונדז
ָ
זײן יונג נעכטיקן אין
איטלעכער מיט ַ
בײ טאָג פֿאַר אַרבעט 17 .און ניט איך,
בײ נאַכט פֿאַר אַ װאַך ,און ַ
זײן ַ
ַ
ַ
מײנע יונגען און די
מײנע ברידער און ַ
אָדער ַ
װאַכלײט װאָס הינטער
מיר ,קײנער האָבן מיר ניט אױסגעטאָן אונדזערע קלײדער; אַפֿילו
זײן װאַפֿן.
צום װאַסער איז איטלעכער געגאַנגען מיט ַ

ה

 1און עס איז געװען אַ גרױס געשרײ פֿון דעם פֿאָלק און זײערע
זײנען געװען
װײבער אױף זײערע ייִדישע ברידער 2 .און עס ַ
ַ
אַזעלכע װאָס האָבן געזאָגט :מיר מיט אונדזערע זין און אונדזערע
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זײנען פֿיל; טאָ לאָמיר קריגן תּבֿואה ,כּדי מיר זאָלן עסן און
טעכטער ַ
לעבן 3 .און געװען אַזעלכע װאָס האָבן געזאָגט :אונדזערע פֿעלדער
הײזער פֿאַרזעצן מיר;
װײנגערטנער און אונדזערע ַ
און אונדזערע ַ
לאָמיר קריגן תּבֿואה ,פֿון װעגן דעם הונגער 4 .און געװען אַזעלכע
װאָס האָבן געזאָגט :מיר האָבן געליען געלט פֿאַר דעם מלכס אָפּצאָל
װײנגערטנער 5 .און אַצונד,
אױף אונדזערע פֿעלדער און אונדזערע ַ
אונדזער פֿלײש איז דאָך אַזױ װי דאָס פֿלײש פֿון אונדזערע ברידער,
אונדזערע קינדער אַזױ װי זײערע קינדער ,און אָט מוזן מי ר
באַצװינגען אונדזערע זין און אונדזערע טעכטער פֿאַר קנעכט ,און
זײנען שױן באַצװוּנגען ,און אונדזער
טײל פֿון אונדזערע טעכטער ַ
האַנט איז אָן כּוח ,און אונדזערע פֿעלדער און אונדזערע
װײנגערטנער געהערן צו אַנדערע.
ַ
 6האָט מיך זײער פֿאַרדראָסן װי איך האָב געהערט זײער געשרײ און
מײן האַרץ האָט זיך באַקלערט אין מיר,
די דאָזיקע װערטער 7 .און ַ
אַדללײט און מיט די פֿאָרשטײער,
ַ
און איך האָב זיך געקריגט מיט די
זײן
לײט איר איטלעכער ַ
און איך האָב צו זײ געזאָגט :אױף װאָכער ַ
אײנזאַמלונג.
ברודער? און איך האָב געמאַכט אַקעגן זײ אַ גרױסע ַ
 8און איך האָב צו זײ געזאָגט :מיר האָבן אױסגעקױפֿט אונדזערע
װײט מיר
זײנען פֿאַרקױפֿט געװען צו גױ ִים ,װי ַ
ייִדישע ברידער װאָס ַ
אײערע ברידער ,און זײ
האָבן געקענט ,און איר װילט גאָר פֿאַרקױפֿן ַ
זאָלן זיך פֿאַרקױפֿן צו אונדז? האָבן זײ געשװיגן און ניט געפֿונען קײן
װערטער 9 .און איך האָב געזאָגט :ניט גוט איז די זאַך װאָס איר
טוט; דאַרפֿט איר ניט גײן אין מוֹרא פֿאַר אונדזער גאָט ,אױס חרפּה
מײנע
מײנע ברידער און ַ
פֿײנט?  10איך אױךַ ,
פֿאַר די גױ ִים אונדזערע ַ
אײך,
יונגען ,האָבן זײ געליען געלט און תּבֿואה .לאָמיר ,איך בעט ַ
הײנט זײערע
אײךַ ,
אָפּלאָזן דעם דאָזיקן חובֿ 11 .גיט זײ אָפּ ,איך בעט ַ
װײנגערטנער ,זײערע אײלבערטגערטנער ,און
פֿעלדער ,זײערע ַ
הײזער ,און די הונדערטן זילבערשטיק ,און די תּבֿואה ,דעם
זײערע ַ
װײן ,און דאָס אײל ,װאָס איר מאָנט פֿון זײ 12 .האָבן זײ געזאָגט:
ַ
מיר װעלן אָפּגעבן ,און מיר װעלן פֿון זײ ניט פֿאַרלאַנגען; מיר װעלן
אַזױ טאָן װי דו זאָגסט .האָב איך גערופֿן די כֹּהנים ,און איך האָב זײ
באַשװאָרן צו טאָן אַזױ װי דער דאָזיקער צוזאָג 13 .אױך האָב איך
מײן שױס ,און האָב געזאָגט :אַזױ זאָל גאָט
אױסגעטרײסלט ַ
זײן דעם
אױסטרײסלען יעטװעדער מאַן װאָס װעט ניט מקיים ַ
זײן
זײן מי ,און אַזױ זאָל ער ַ
זײן הױז ,און פֿון ַ
דאָזיקן צוזאָג ,פֿון ַ
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אײנזאַמלונג האָט
אױסגעטרײסלט און לײדיק .און די גאַנצע ַ
געזאָגט :אָמן! און זײ האָבן געלױבט גאָט .און דאָס פֿאָלק האָט
געטאָן אַזױ װי דער דאָזיקער צוזאָג.
מײנע ברידער ,פֿון דעם טאָג אָן װאָס מע האָט
 14אױך האָב איך און ַ
מיר באַפֿױלן צו ַ
זײן זײער פֿירשט אין לאַנד יהודה ,פֿון דעם
דרײסיקסטן יאָר פֿון דעם מלך
צװאַנציקסטן יאָר און ביזן צװײ און ַ
שפּײז פֿון אַ פֿירשט.
ַ
אַרתּח ַשסתּאָ ,צװעלף יאָר ,ניט געגעסן די
ַ
 15און די פֿריערדיקע פֿירשטן װאָס פֿאַר מיר האָבן באַשװערט אױפֿן
װײן ,אַחוץ
פֿאָלק ,און זײ האָבן גענומען פֿון זײ פֿאַר ברױט און ַ
שקלים זילבער; אױך האָבן זײערע יונגען געװעלטיקט
פֿערציק ָ
איבער דעם פֿאָלק .אָבער איך האָב ניט געטאָן אַזױ ,פֿון
בײ דער אַרבעט פֿון דער דאָזיקער
גאָטספֿאָרכטיקײט 16 .און אױך ַ
מױער האָב איך צוגעלײגט אַ האַנט ,הגם קײן פֿעלד האָבן מיר ניט
אײנגעזאַמלט דאָרטן
זײנען געװען ַ
מײנע יונגען ַ
געקױפֿט; און אַלע ַ
בײ דער אַרבעט 17 .און די ייִדן ,און די פֿאָרשטײער ,הונדערט און
ַ
זײנען צו אונדז געקומען פֿון די פֿעלקער
פֿופֿציק מאַן ,און די װאָס ַ
מײן טיש 18 .און װאָס איז
בײ ַ
זײנען געװען ַ
װאָס אַרום אונדזַ ,
צוגעגרײט געװאָרן פֿאַר אײן טאָג ,איז געװען :אײן אָקס ,זעקס
בײ מיר; און
זײנען צוגעגרײט געװאָרן ַ
געקליבענע שאָף; אױך עוֹפֿות ַ
לרובֿ .און פֿון דעסט װעגן האָב איך ניט
װײן ָ
אַלע צען טעג אַלערלײ ַ
װײל דער דינסט איז געװען
שפּײז פֿון אַ פֿירשטַ ,
ַ
פֿאַרלאַנגט די
מײנער ,צום
שװער אױף דעם דאָזיקן פֿאָלק 19 .דערמאָן מיר ,גאָט ַ
גוטן אַלץ װאָס איך האָב געטאָן פֿאַר דעם דאָזיקן פֿאָלק.

ו

ֶשם דער
נבֿלט ,און טוֹבֿיָה ,און ג ֶ
 1און עס איז געװען ,װי ַס ַ
פֿײנט האָבן געקריגן צו הערן
אַראַבער ,און אונדזערע איבעריקע ַ
אַז איך האָב אױפֿגעבױט די מױער ,און קײן בראָך איז ניט געבליבן
צײט האָב איך נאָך ניט געהאַט
אין איר – הגם ביז יענער ַ
ֶשם,
נבֿלט ,און ג ֶ
אַרײנגעשטעלט טירן אין די טױערן –  2האָט ַס ַ
ַ
געשיקט צו מיר ,אַזױ צו זאָגן :קום ,און לאָמיר זיך צונױפֿקומען אין
אײנעם אין כּפֿרים אין טאָל אוֹנוֹ .און זײ האָבן געטראַכט מיר צו
טאָן בײז 3 .האָב איך צו זײ געשיקט שלוחים ,אַזױ צו זאָגן :אַ גרױסע
אַרבעט טו איך ,און איך קען ניט אַראָפּנידערן; נאָך װאָס זאָל די
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אײך?
אַרבעט אױפֿהערן ,אַז איך װעל זי אָפּלאָזן ,און אַראָפּנידערן צו ַ
 4און זײ האָבן צו מיר געשיקט אַזױ װי די דאָזיקע רײד פֿיר מאָל ,און
נבֿלט
איך האָב זײ געענטפֿערט אַזױ װי די דאָזיקע רײד 5 .האָט ַס ַ
זײן יונג מיט
געשיקט צו מיר אַזױ װי די דאָזיקע רײד אַ פֿינפֿט מאָל ַ
זײן האַנט 6 ,װאָס דערין איז געװען געשריבן:
אַן אָפֿענעם בריװ אין ַ
צװישן די פֿעלקער הערט זיך ,און גַשמו זאָגט ,אַז דו און די ייִדן
טראַכטן צו װידערשפּעניקן ,דרום בױסטו די מױער ,און דו װילסט
בײ זײ פֿאַר אַ מלך ,לױט די דאָזיקע רײד 7 .און אױך האָסטו
װערן ַ
ירוש ַליִ ם ,אַזױ צו
ָ
אױפֿגעשטעלט נבֿיאים אױסצורופֿן װעגן דיר אין
זאָגן :אַ מלך איז דאָ אין יהודה .און אַצונד װעט דער מלך קריגן צו
הערן אַזעלכע רײד .איז ,אַצונד קום און לאָמיר אַן עצה האַלטן אין
אײנעם 8 .האָב איך צו אים געשיקט ,אַזױ צו זאָגן :אַזעלכע זאַכן װי
דײן האַרצן טראַכסטו זײ אױס.
זײנען ניט געשען ,נאָר פֿון ַ
דו זאָגסט ַ
אײנשרעקן ,אַזױ צו זאָגן:
 9װאָרום זײ אַלע האָבן אונדז געװאָלט ַ
זײערע הענט װעלן אָפּגעשלאַפֿט װערן פֿון דער אַרבעט ,און זי װעט
מײנע הענט.
ניט געטאָן װערן .און אַצונד ,גאָט ,שטאַרק ַ
דליָה ,דעם
שמעיָה דעם זון פֿון ָ
 10און איך בין געקומען אין הױז פֿון ַ
אײנגעשלאָסן; און ער
בֿאלן ,װאָס האָט זיך געהאַלטן ַ
יט ֵ
מה ַ
זון פֿון ֵ
האָט געזאָגט :לאָמיר זיך צונױפֿקומען אין הױז פֿון גאָט ,אינעװײניק
אין ֵהיכל ,און לאָמיר פֿאַרשליסן די טירן פֿון ֵהיכל ,װאָרום זײ װעלן
בײ נאַכט װעלן זײ קומען דיך הרגען 11 .האָב
קומען דיך הרגען ,און ַ
מײן
איך געזאָגט :זאָל אַזאַ מענטש װי איך אַנטלױפֿן? און װער פֿון ַ
בלײבן לעבן? איך װעל ניט
ַ
אַרײנגײן אין ֵהיכל ,און
ַ
גלײכן קען
ַ
אַרײנגײן 12 .און איך האָב דערקענט ,אַז ניט גאָט האָט אים
ַ
װײל טוֹבֿיָה און
געשיקט ,נאָר ער האָט גערעדט די נבֿואה װעגן מירַ ,
נבֿלט האָבן אים אָנגעדונגען 13 .ער איז דערפֿאַר געװען געדונגען,
ַס ַ
כּדי איך זאָל מוֹרא קריגן ,און איך זאָל טאָן אַזױ ,און מיך
זײן פֿאַר אַ ֶשםַ -רע כּדי זײ זאָלן מיך
פֿאַרזינדיקן ,און דאָס װעט זײ ַ
נבֿלטן לױט
מײנער ,טוֹבֿיָהן ,און ַס ַ
קענען לעסטערן 14 .דערמאָן ,גאָט ַ
נוֹעדיָה דער נבֿיאה ,און די
זײנע ,און אױך ַ
די דאָזיקע מעשׂים ַ
אײנשרעקן.
איבעריקע נבֿיאים װאָס האָבן מיך געװאָלט ַ
 15און די מױער איז פֿאַרטיק געװאָרן אין פֿינף און צװאַנציקסטן
טאָג פֿון ֶאלול ,אין צװײ און פֿופֿציק טעג 16 .און עס איז געװען ,װי
פֿײנט האָבן דערהערט ,האָבן אַלע פֿעלקער װאָס
אַלע אונדזערע ַ
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בײ זיך
זײנען זײער אַראָפּגעפֿאַלן ַ
אַרום אונדז מוֹרא געקריגן ,און זײ ַ
אין די אױגן ,װאָרום זײ האָבן געזען אַז פֿון אונדזער גאָט איז געטאָן
געװאָרן די דאָזיקע אַרבעט.
אַדללײט פֿון יהודה געשיקט פֿיל
ַ
 17אױך האָבן אין יענע טעג די
בריװ צו טוֹבֿיָהן ,און טוֹבֿיָהס ַ
זײנען געקומען צו זײ 18 .װאָרום פֿיל
זײנען געװען געשװאָרענע צו אים ,װאָרום ער איז געװען
אין יהודה ַ
זײן זון יהוֹ ָחנָן האָט
אָרחן ,און ַ
דער אײדים פֿון ש ַכניָה דעם זון פֿון ַ
ברכיָהן 19 .אױך פֿלעגן
משולם דעם זון פֿון ֶ
ָ
גענומען די טאָכטער פֿון
מײנע װערטער פֿלעגן
זײנע גוטע מעלות ,און ַ
זײ דערצײלן פֿאַר מיר ַ
אײנצושרעקן האָט טוֹבֿיָה געשיקט
זײ אַרױסטראָגן צו אים .כּדי מיך ַ
די בריװ.

ז

 1און עס איז געװען ,װי די מױער איז געװען אױפֿגעבױט ,אַזױ
טױערלײט און די
ַ
אַרײנגעשטעלט די טירן ,און די
ַ
האָב איך
זײנען אױפֿגעזעצט געװאָרן 2 .און איך האָב
זינגערס און די לוִ יִ ים ַ
מײן ברודער ַחנָנין ,און ַחנַניָה דעם הױפּטמאַן פֿון דער
געגעבן ַ
ירוש ַל ִים; װאָרום ער איז געװען אַן
ָ
פֿעסטונג ,דעם באַפֿעל איבער
אמתער מענטש ,און גאָטספֿאָרכטיקער פֿון אַ סך 3 .און איך האָב זײ
ָ
אָנגעזאָגט :די טױערן פֿון
ירוש ַל ִים זאָלן ניט געעפֿנט װערן ביז די זון
װערט הײס ,און װען מע איז נאָך אױף ,זאָלן זײ צומאַכן די טירן; און
פֿאַרריגלט זײ; און מע זאָל שטעלן װאַכן פֿון די באַװױנער פֿון
זײן הױז.
זײן װאַך ,און איטלעכן אַקעגן ַ
ירוש ַליִ ם ,איטלעכן אױף ַ
ָ
 4און די שטאָט איז געװען ברײט און גרױס ,און דאָס פֿאָלק דערין
מײן גאָט
זײנען ניט געװען געבױט 5 .און ַ
הײזער ַ
װינציק ,און קײן ַ
אײנגעזאַמלט די
מײן האַרצן ,און איך האָב ַ
אַרײנגעגעבן אין ַ
ַ
האָט
אַדללײט ,און די פֿאָרשטײער ,און דאָס פֿאָלק ,זיך צו פֿאַרצײכענען
ַ
זײנען
לױטן יחוס ,און איך האָב געפֿונען דעם יחוס-בריװ פֿון די װאָס ַ
אַרױפֿגעקומען צום ערשטן ,און איך האָב געפֿונען געשריבן דערין:
זײנען
זײנען די קינדער פֿון דער ייִדישער מדינה װאָס ַ
 6דאָס ַ
ֶצר דער מלך פֿון
נבֿוכדנ ַ
ַ
אַרױפֿגעגאַנגען פֿון די גלות-געפֿאַנגענע װאָס
ירוש ַליִם און
ָ
בבֿל האָט פֿאַרטריבן ,און זײ האָבן זיך אומגעקערט קײן
זײנען געקומען מיט
זײן שטאָט;  7די װאָס ַ
קײן יהודה ,איטלעכער צו ַ
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בלשנען,
ָ
רדכין,
נחמיָהןַ ,עזַריָהןַ ,ר ַעמיָהןַ ,נח ָמניןָ ,מ ַ
ַשועןֶ ,
זרובבֿלן ,י ַ
בענָהן.
ספּרתן ,בגוַין ,נחומעןֲ ,
ִמ ֶ
די צאָל פֿון די מענער פֿון די קינדער פֿון ישׂראל:
 8די קינדער פֿון פּרעוֹש ,צװײ טױזנט הונדערט און צװײ און זיבעציק.
דרײ הונדערט צװײ און זיבעציק.
 9די קינדער פֿון שפֿטיָהַ ,
אָרח ,זעקס הונדערט צװײ און פֿופֿציק.
 10די קינדער פֿון ַ
ֵשוע און יוֹאָבֿ ,צװײ
 11די קינדער פֿון פּחת-מוֹאָבֿ ,פֿון די קינדער פֿון י ַ
טױזנט און אַכט הונדערט אַכצן.
ילם ,טױזנט צװײ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק.
 12די קינדער פֿון ֵע ָ
 13די קינדער פֿון זַתּוא ,אַכט הונדערט פֿינף און פֿערציק.
ַכּי ,זיבן הונדערט און זעכציק.
 14די קינדער פֿון ז ַ
 15די קינדער פֿון בנױ ,זעקס הונדערט אַכט און פֿערציק.
 16די קינדער פֿון בבי ,זעקס הונדערט אַכט און צװאַנציק.
 17די קינדער פֿון ַעזגָד ,צװײ טױזנט ַ
דרײ הונדערט צװײ און צװאַנציק.
אַדוֹניקם ,זעקס הונדערט זיבן און זעכציק.
ָ
 18די קינדער פֿון
 19די קינדער פֿון בגוַי ,צװײ טױזנט זיבן און זעכציק.
 20די קינדער פֿון ָעדין ,זעקס הונדערט פֿינף און פֿופֿציק.
נײנציק.
זקיָהן ,אַכט און ַ
אָטר ,פֿון ִח ִ
 21די קינדער פֿון ֵ
דרײ הונדערט אַכט און צװאַנציק.
 22די קינדער פֿון חשוםַ ,
דרײ הונדערט פֿיר און צװאַנציק.
בציַ ,
 23די קינדער פֿון ָ
 24די קינדער פֿון חריף ,הונדערט צװעלף.
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נײנציק.
 25די קינדער פֿון ִגבֿעוֹן ,פֿינף און ַ
 26די מענטשן פֿון ביתֶ -ל ֶחם און נטוֹפֿה ,הונדערט אַכט און אַכציק.
 27די מענטשן פֿון ַענָתוֹת ,הונדערט אַכט און צװאַנציק.
זמוֶת ,צװײ און פֿערציק.
 28די מענטשן פֿון ביתַ -ע ָ
 29די מענטשן פֿון ִקריַתָ -
בארוֹת ,זיבן הונדערט
כּפֿירה ,און ֵ
ָ
יערים,
דרײ און פֿערציק.
ַ
 30די מענטשן פֿון ָר ָמה און גֶבֿע ,זעקס הונדערט אײן און צװאַנציק.
כמס ,הונדערט און צװײ און צװאַנציק.
 31די מענטשן פֿון ִמ ָ
דרײ און צװאַנציק.
 32די מענטשן פֿון ביתֵ -אל ,און ַעי ,הונדערט ַ
 33די מענטשן פֿון דער אַנדער נבֿוֹ ,צװײ און פֿופֿציק.
ילם ,טױזנט צװײ הונדערט פֿיר און
 34די קינדער פֿון דער אַנדער ֵע ָ
פֿופֿציק.
דרײ הונדערט און צװאַנציק.
 35די קינדער פֿון ח ִרםַ ,
דרײ הונדערט פֿינף און פֿערציק.
 36די קינדער פֿון יריחוַֹ ,
 37די קינדער פֿון לוֹדָ ,חדיד ,און אוֹנוֹ ,זיבן הונדערט און אײן און
צװאַנציק.
דרײסיק.
נײן הונדערט און ַ
דרײ טױזנט ַ
 38די קינדער פֿון סנָאָהןַ ,
 39די כֹּהנים:
דרײ און
נײן הונדערט ַ
ֵשועַ ,
יד ְעיָה ,פֿון דעם הױז פֿון י ַ
די קינדער פֿון ַ
זיבעציק.
 40די קינדער פֿון ִא ֵמר ,טױזנט צװײ און פֿופֿציק.
 41די קינדער פֿון פּשחור ,טױזנט צװײ הונדערט זיבן און פֿערציק.
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 42די קינדער פֿון ח ִרם ,טױזנט זיבעצן.
 43די לוִ יִ ים:
דמיאלן ,פֿון די קינדער פֿון הוֹדוָה ,פֿיר און
ֵשוע ,פֿון ַק ֵ
די קינדער פֿון י ַ
זיבעציק.
 44די זינגערס:
אָסף ,הונדערט אַכט און פֿערציק.
די קינדער פֿון ָ
טױערלײט:
ַ
 45די
די קינדער פֿון ַשלום ,די קינדער פֿון ֵ
אָטר ,די קינדער פֿון ַטלמוֹן ,די
קינדער פֿון ַעקובֿ ,די קינדער פֿון ַחטיטאָ ,די קינדער פֿון שוֹבֿי –
דרײסיק.
הונדערט אַכט און ַ
 46די נתינים:
די קינדער פֿון ציחאָ ,די קינדער פֿון ַחשׂופֿאָ ,די קינדער פֿון ַטבעוֹת:
סיעא ,די קינדער פֿון פּדוֹן;
 47די קינדער פֿון ֵקירוֹס ,די קינדער פֿון ָ
 48די קינדער פֿון לבֿנָה ,די קינדער פֿון חגָבֿאָ ,די קינדער פֿון
למי;  49די קינדער פֿון ָחנָן ,די קינדער פֿון גִ ֵדל ,די קינדער פֿון
ש ַ
ַג ַחר;  50די קינדער פֿון ראָיָה ,די קינדער פֿון רצין ,די קינדער פֿון
נקוֹדאָ;  51די קינדער פֿון ַגזָם ,די קינדער פֿון עוזאָ ,די קינדער פֿון
בסי ,די קינדער פֿון ְמעונים ,די קינדער פֿון
פּסח;  52די קינדער פֿון ַ
ֵ
נפֿישסים;  53די קינדער פֿון בבוק ,די קינדער פֿון חקופֿאָ ,די קינדער
פֿון ַחרחור;  54די קינדער פֿון בצלית ,די קינדער פֿון מחידאָ ,די
קינדער פֿון ַחרשאָ;  55די קינדער פֿון ברקוֹס ,די קינדער פֿון סיסראָ,
די קינדער פֿון ֶתּ ַמך;  56די קינדער פֿון נצי ַח ,די קינדער פֿון ַחטיפֿאָ.
 57די קינדער פֿון שלמהס קנעכט:
סוֹפֿרת ,די קינדער פֿון פּרידאָ;
ֶ
סוֹטי ,די קינדער פֿון
די קינדער פֿון ַ
ַעלאָ ,די קינדער פֿון ַדרקוֹן ,די קינדער פֿון ִג ֵדל;
 58די קינדער פֿון י ֲ
 59די קינדער פֿון שפֿטיָה ,די קינדער פֿון ַחטיל ,די קינדער פֿון
פּוֹכ ֶרתַ -הצבֿ ִיים ,די קינדער פֿון אָמוֹן.
ֶ

נחמיה

דרײ הונדערט
 60אַלע נתינים און די קינדער פֿון שלמהס קנעכטַ :
נײנציק.
צװײ און ַ
זײנען אַרױפֿגעגאַנגען פֿון ֵתּלֶ -מ ַלך,
זײנען די װאָס ַ
 61און דאָס ַ
ֵתּלַ -חרשאָ ,כּרובֿ ,אַדוֹן ,און ִא ֵמר ,און האָבן ניט געקענט זאָגן זײער
זײנען פֿון ישׂראל:
פֿאָטערהױז און זײער אָפּשטאַם ,אױב זײ ַ
דל יָה ,די קינדער פֿון טוֹבֿיָה ,די קינדער פֿון
 62די קינדער פֿון ָ
נקוֹדאָ – זעקס הונדערט און צװײ און פֿערציק.
 63און פֿון די כֹּהנים :די קינדער פֿון ָחבֿיָה ,די קינדער פֿון ַהקוֹץ ,די
װײב פֿון די טעכטער פֿון
קינדער פֿון ברזִ ַלין װאָס האָט גענומען אַ ַ
לעד ,און איז גערופֿן געװאָרן אױף זײער נאָמען.
ברזִ ַלין פֿון ִג ָ
 64די דאָזיקע האָבן געזוכט זײער יחוס-בריװ ,און ער איז ניט
זײנען געהאַלטן געװאָרן פֿאַר אומװערדיק
געפֿונען געװאָרן ,און זײ ַ
רשתאָ האָט זײ פֿאַרזאָגט ,אַז זײ זאָלן
צו דער כּהונה 65 .און דער ִתּ ָ
ניט עסן פֿון דעם גאָר הײליקן ,ביז אַ כֹּהן װעט אױפֿשטײן מיט
אורים-ותּומים.
 66די גאַנצע עדה אין אײנעם איז געװען צװײ און פֿערציק טױזנט
דרײ הונדערט און זעכציק;  67אַחוץ זײערע קנעכט און זײערע
ַ
דרײ הונדערט זיבן און
זײנען געװען זיבן טױזנט ַ
דינסטן; די דאָזיקע ַ
דרײסיק .און זײ האָבן געהאַט זינגערס און זינגערינס צװײ הונדערט
ַ
זײנען געװען זיבן הונדערט
און פֿינף און פֿערציק 68 .זײערע פֿערד ַ
דרײסיק; זײערע מױלאײזלען ,צװײ הונדערט פֿינף און
ַ
זעקס און
דרײסיק; אײזלען ,זעקס
פֿערציק;  69קעמלען פֿיר הונדערט פֿינף און ַ
טױזנט זיבן הונדערט און צװאַנציק.
פֿאָטערהײזער האָבן
ַ
 70און טײל פֿון צװישן די הױפּטן פֿון די
רשתאָ האָט געגעבן פֿאַר דעם
געשאָנקען פֿאַר דער אַרבעט .דער ִתּ ָ
שאַץ ,גאָלד טױזנט ַדרכּמוֹנים ,שפּרענגבעקנס פֿופֿציק ,העמדלעך
דרײסיק 71 .און טײל פֿון די
ַ
פֿאַר די כֹּהנים פֿינף הונדערט און
פֿאָטערהײזער האָבן געגעבן פֿאַר דעם שאַץ פֿון דער
ַ
הױפּטן פֿון די
אַרבעט ,גאָלד צװאַנציק טױזנט ַדרכּמוֹנים ,און זילבער צװײ טױזנט
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און צװײ הונדערט ָמנֶה 72 .און װאָס דאָס איבעריקע פֿאָלק האָט
געגעבן איז געװען :גאָלד ,צװאַנציק טױזנט ַדרכּמוֹנים ,און זילבער
צװײ טױזנט ָמנֶה ,און העמדלעך פֿאַר די כֹּהנים זיבן און זעכציק.
טױערלײט ,און די זינגערס,
ַ
 73און די כֹּהנים און די לוִ יִ ים ,און די
און טײל פֿון דעם פֿאָלק ,און די נתינים ,און גאַנץ ישׂראל ,האָבן זיך
באַזעצט אין זײערע שטעט.
און אַז דער זיבעטער חוֹדש איז געקומען ,און די קינדער פֿון ישׂראל
זײנען געװען אין זײערע שטעט.
ַ

ח

אײנגעזאַמלט אַזױ װי אײן מאַן
 1האָט זיך דאָס גאַנצע פֿאָלק ַ
אױף דעם ברײטן פּלאַץ װאָס פֿאַר דעם װאַסערטױער ,און זײ
שרײבער ,צו ברענגען דאָס בוך פֿון
ַ
האָבן גערעדט צו עזרא דעם
תּוֹרת-משה װאָס גאָט האָט באַפֿױלן ישׂראל 2 .און עזרא דער כֹּהן
װײבער,
אײנזאַמלונג ,מענער און ַ
האָט געבראַכט די תּוֹרה פֿאַר דער ַ
און אַלע װאָס האָבן געקענט פֿאַרשטײן ,אין ערשטן טאָג פֿון זיבעטן
חוֹדש 3 .און ער האָט דערפֿון געלײענט פֿאַר דעם ברײטן פּלאַץ װאָס
פֿאַר דעם װאַסערטױער פֿון באַגינען ביז האַלבן טאָג ,פֿאַר די מענער
װײבער ,און די װאָס האָבן פֿאַרשטאַנען; און די אױערן פֿון
און די ַ
זײנען געװען צו דעם בוך פֿון דער תּוֹרה 4 .און
דעם גאַנצן פֿאָלק ַ
ַ
עזרא דער
שרײבער איז געשטאַנען אױף אַ הילצערנעם באַלמעמער
װאָס מע האָט געמאַכט פֿאַר דער זאַך ,און לעבן אים איז געשטאַנען
לקיָה ,און ַמ ֲע ֵשׂיָה,
אוריָה ,און ִח ִ
ַמ ִתּתיָה ,און ֶש ַמע ,און ַע ָניָה ,און ִ
מיש ֵאל,
פּדיָה ,און ָ
זײטָ ,
זײן לינקער ַ
זײט; און פֿון ַ
זײן רעכטער ַ
אױף ַ
משולם 5 .און עזרא
ָ
זכריָה,
שבדנָהַ ,
לכּיָה ,און ָחשום ,און ַח ָ
און ַמ ִ
האָט געעפֿנט דאָס בוך פֿאַר די אױגן פֿון גאַנצן פֿאָלק ,װאָרום ער
איז געװען איבער דעם גאַנצן פֿאָלק; און װי ער האָט אױפֿגעעפֿנט,
האָט דאָס גאַנצע פֿאָלק זיך אױפֿגעשטעלט 6 .און עזרא האָט
געלױבט יהוה דעם גרױסן גאָט ,און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט
געענטפֿערט” :אָמן! אָמן!“ מיט אױפֿגעהױבענע הענט ,און זײ האָבן
זיך גענײגט און זיך געבוקט צו גאָט מיטן פּנים צו דער ערד 7 .און
הוֹדיָהַ ,מ ֲע ֵשׂיָה,
ִ
בתי,
ֵשוע ,און בני ,און ֵש ֵרבֿיָה ,יָמיןַ ,עקובַֿ ,ש ַ
י ַ
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קליטאַָ ,עזַריָה ,יוֹזָבֿדָ ,חנָן ,פּלאָיָה ,די לוִ ִיים ,האָבן געגעבן דעם
פֿאָלק צו פֿאַרשטײן די תּוֹרה ,און דאָס פֿאָלק איז געשטאַנען אױף
זײער אָרט 8 .און זײ האָבן געלײענט פֿון דער תּוֹרה פֿון גאָט קלאָר,
און געמאַכט שׂכלדיק און געגעבן צו פֿאַרשטײן דאָס געלײענטע.
רשתאָ ,און עזרא דער כֹּהן ,דער
נחמיָה ,דאָס איז דער ִתּ ָ
 9און ֶ
שרײבער ,און די לוִ ִיים װאָס האָבן געגעבן דעם פֿאָלק צו פֿאַרשטײן,
ַ
הײנטיקער טאָג איז הײליק צו יהוה
האָבן געזאָגט צום גאַנצן פֿאָלקַ :
אײער גאָט; איר זאָלט ניט טרױערן און ניט װײנען .װאָרום דאָס
ַ
גאַנצע פֿאָלק האָט געװײנט ,אַז זײ האָבן געהערט די װערטער פֿון
שפּײזן,
ַ
דער תּוֹרה 10 .און ער האָט צו זײ געזאָגט :גײט עסט פֿעטע
בײ
און טרינקט זיסע געטראַנקען ,און שיקט חלקים צו דעם װאָס ַ
אים איז ניט אָנגעגרײט ,װאָרום דער טאָג איז הײליק צו אונדזער
אײך ניט קלעמען ,װאָרום די פֿרײד פֿון גאָט איז
גאָט; און איר זאָלט ַ
אײנגעשטילט דאָס גאַנצע
אײער שטאַרקײט 11 .און די לוִ יִים האָבן ַ
ַ
זײט שטיל ,װאָרום דער טאָג איז הײליק ,און
פֿאָלק ,אַזױ צו זאָגןַ :
אײך ניט קלעמען 12 .און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז געגאַנגען
איר זאָלט ַ
עסן און טרינקען ,און זיך שיקן חלקים ,און מאַכן אַ גרױסע שׂמחה,
װאָרום זײ האָבן פֿאַרשטאַנען די װערטער װאָס מע האָט זײ
געלערנט.
אײנגעזאַמלט די הױפּטן פֿון די
 13און אױפֿן צװײטן טאָג האָבן זיך ַ
פֿאָטערהײזער פֿון דעם גאַנצן פֿאָלק ,די כֹּהנים ,און די לוִ יִים ,צו
ַ
שרײבער ,כּדי זיך צו קליגן אין די װערטער פֿון דער תּוֹרה.
ַ
עזרא דעם
 14און זײ האָבן געפֿונען געשריבן אין דער תּוֹרה װאָס גאָט האָט
באַפֿױלן דורך משהן ,אַז די קינדער פֿון ישׂראל זאָלן זיצן אין סוכּות
אין דעם יָום-טובֿ פֿון זיבעטן חוֹדש;  15און אַז זײ זאָלן באַקאַנט
מאַכן און אַרױסלאָזן אַן אױסרוף אין אַלע זײערע שטעט ,און אין
ירוש ַליִ ם ,אַזױ צו זאָגן :גײט אַרױס אין די בערג ,און ברענגט
ָ
מירטנצװײגן ,און
ַ
אײלבױמצװײגן ,און
ַ
אײלבערטצװײגן ,און
ַ
צװײגן פֿון געדיכטע בײמער ,צו מאַכן סוכּות אַזױ
ַ
טײטלצװײגן ,און
ַ
װי עס שטײט געשריבן.
 16איז דאָס פֿאָלק אַרױסגעגאַנגען ,און זײ האָבן געבראַכט ,און האָבן
זײן דאַך ,און אין זײערע הױפֿן,
געמאַכט סוכּות איטלעכער אױף ַ
און אין די הױפֿן פֿון גאָטס הױז ,און אױף דעם ברײטן פּלאַץ
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פֿון װאַסערטױער  ,און אױף דעם בר ײ טן פּלאַץ פֿון טױער פֿון
אפֿרים 17 .און די גאַנצע עדה װאָס האָט זיך אומגעקערט פֿון
זײנען געזעסן אין
געפֿאַנגענשאַפֿט האָט געמאַכט סוכּות ,און זײ ַ
סוכּות; װאָרום די קינדער פֿון ישׂראל האָבן אַזױ ניט געטאָן פֿון די
ֵשוע דעם זון פֿון נון אָן ביז אױף יענעם טאָג .און עס איז
טעג פֿון י ַ
געװען זײער אַ גרױסע שׂמחה 18 .און ער האָט געלײענט פֿון דעם
בוך פֿון גאָטס תּוֹרה טאָג אין טאָג ,פֿון ערשטן טאָג ביזן לעצטן טאָג;
און זײ האָבן געמאַכט יָום-טובֿ זיבן טעג ,און אױפֿן אַכטן טאָג אַ
אײנזאַמלונג ,אַזױ װי דער דין.
הײליקע ַ

ט

 1און אין פֿיר און צװאַנציקסטן טאָג פֿון דעם דאָזיקן חוֹדש
אײנגעזאַמלט די קינדער פֿון ישׂראל מיט פֿאַסטן ,און
האָבן זיך ַ
מיט זאַק און ערד אױף זיך 2 .און די קינדער פֿון ישׂראל האָבן זיך
זײנען געשטאַנען און
אָפּגעשײדט פֿון אַלע פֿרעמדגעבאָרענע ,און זײ ַ
האָבן זיך מתװדה געװען אױף זײערע זינד ,און די פֿאַרברעכן פֿון
זײנען געשטאַנען אױף זײער אָרט און האָבן
זײערע עלטערן 3 .און זײ ַ
געלײענט אין דעם בוך פֿון דער תּוֹרה פֿון יהוה זײער גאָט אַ פֿערטל
טאָג ,און אַ פֿערטל טאָג האָבן זײ זיך מתװדה געװען ,און זיך געבוקט
דמיאל ,שבֿניָה ,בוני,
ֵשוע ,און בניַ ,ק ֵ
צו יהוה זײער גאָט 4 .און י ַ
ֵש ֵרבֿיָה ,בני ,כּנָני ,האָבן זיך אױפֿגעשטעלט אױף דער בימה פֿון די
לוִ ִיים ,און זײ האָבן געשריען אױף אַ הױכן ָקול צו יהוה זײער גאָט.
הוֹדיָה,
דמיאל ,בניַ ,ח ַשבֿניָהֵ ,ש ֵרבֿיָהִ ,
ֵשוע ,און ַק ֵ
 5און די לוִ ִיים ,י ַ
אײער גאָט
פּתחיָה ,האָבן געזאָגט :שטײט אױף ,לױבט יהוה ַ
שבֿניָהַ ,
דײן פּראַכטיקן נאָמען
פֿון אײביק ביז אײביק; און לאָז מען לױבן ַ
װאָס איז דערהױבן איבער יעטװעדער לױב און רימונג.
 6דו יהוה ביסט אַלײן; דו האָסט געמאַכט די הימלען ,די הימלען פֿון
די הימלען ,און זײער גאַנצן חיל ,די ערד און אַלץ װאָס אױף איר ,די
ימען און אַלץ װאָס אין זײ ,און דו האַלטסט זײ אַלעמען אױף ,און
דער חיל פֿון הימל בוקט זיך צו דיר 7 .דו ביסט יהוה דער גאָט
אַבֿרמען ,און אים אַרױסגעצױגן פֿון
ָ
װאָס האָסט אױסדערװײלט
אַבֿר ָהם 8 .און האָסט געפֿונען
ָ
זײן נאָמען
אורַ -כּשׂדים ,און געמאַכט ַ
געטרײ פֿאַר דיר ,און האָסט געשלאָסן מיט אים אַ בונד צו
ַ
זײן האַרץ
ַ
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ַעני ,דעם ִחתּי ,דעם ֶאמוֹרי ,און דעם
געבן דאָס לאַנד פֿון דעם כּנ ֲ
זײן זאָמען;
פּרזי ,און דעם יבֿוסי ,און דעם ִגרגָשי – עס צו געבן צו ַ
ִ
דײנע װערטער ,װאָרום אַ גערעכטער
און האָסט מקיים געװען ַ
פּײן פֿון אונדזערע עלטערן אין
ביסטו 9 .און דו האָסט געזען די ַ
בײם ים-סוף 10 .און
צריִ ם ,און האָסט געהערט זײער געשרײ ַ
ִמ ַ
זײנע
האָסט געמאַכט צײכנס און װוּנדער אױף פּרעהן ,און אױף אַלע ַ
זײן לאַנד ,װאָרום האָסט
קנעכט ,און אױף דעם גאַנצן פֿאָלק פֿון ַ
געװוּסט ,אַז זײ האָבן געמוטװיליקט איבער זײ; און האָסט דיר
הײנטיקן טאָג 11 .און דעם ים האָסטו
געמאַכט אַ נאָמען אַזױ װי ַ
זײנען דורכגעגאַנגען אין מיטן אים אין
געשפּאָלטן פֿאַר זײ ,און זײ ַ
אַרײנגעװאָרפֿן אין די
ַ
טריקעניש און זײערע נאָכיאָגער האָסטו
טיפֿענישן אַזױ װי אַ שטײן אין מאַכטיקע װאַסערן 12 .און מיט אַ
זײל פֿון
בײ טאָג ,און מיט אַ ַ
זײל פֿון װאָלקן האָסטו זײ געפֿירט ַ
ַ
לײכטן דעם װעג װאָס זײ זאָלן אױף אים
בײ נאַכט ,כּדי זײ צו ַ
פֿײער ַ
ַ
גײן 13 .און אױפֿן באַרג סינַי האָסטו אַראָפּגענידערט ,און גערעדט צו
זײ פֿון הימל ,און האָסט זײ געגעבן ריכטיקע געזעצן ,און אמתע
דײן הײליקן שבת
לערנונגען ,גוטע חוקים און געבאָט 14 .און ַ
האָסטו זײ געלאָזט װיסן ,און האָסט זײ באַפֿױלן געבאָט און געזעצן
דײן קנעכט 15 .און ברױט פֿון הימל האָסטו
און אַ תּוֹרה דורך משה ַ
זײ געגעבן פֿאַר זײער הונגער ,און װאַסער האָסטו זײ פֿון פֿעלז
אַרױסגעצױגן פֿאַר זײער דאָרשט ,און האָסט זײ געהײסן קומען אַרבן
דײן האַנט זײ צו געבן.
דאָס לאַנד װאָס דו האָסט אױפֿגעהױבן ַ
 16אָבער זײ אַזױ װי אונדזערע עלטערן האָבן געמוטװיליקט און
דײנע
האַרט געמאַכט זײער נאַקן ,און זײ האָבן ניט צוגעהערט צו ַ
געבאָט 17 ,און ניט געװאָלט געהאָרכן ,און זײ האָבן ניט געדאַכט אָן
דײנע װוּנדער װאָס דו האָסט מיט זײ געטאָן; נאָר זײ האָבן האַרט
ַ
געמאַכט זײער נאַקן ,און געמאַכט אַ הױפּטמאַן זיך אומצוקערן צו
זײער קנעכטשאַפֿט אין זײער װידערשפּעניקײט .אָבער דו ביסט אַ
אײנגעהאַלטן אין
לײטזעליק און דערבאַרימדיקַ ,
גאָט פֿון פֿאַרגעבונגַ ,
רײך אין גענאָד ,און האָסט זײ ניט פֿאַרלאָזן 18 .אַפֿילו אַז
צאָרן און ַ
זײ האָבן זיך געמאַכט אַ געגאָסן קאַלב ,און זײ האָבן געזאָגט” :דאָס
צר ִים“ ,און זײ האָבן
דײן גאָט װאָס האָט דיך אױפֿגעבראַכט פֿון ִמ ַ
איז ַ
דײן
באַגאַנגען גרױסע לעסטערונגען 19 ,האָסטו פֿון דעסט װעגן אין ַ
זײל פֿון
גרױס דערבאַרימונג זײ ניט פֿאַרלאָזן אין דער מדבר; דער ַ
בײ טאָג ,כּדי זײ צו פֿירן אױפֿן
װאָלקן האָט זיך ניט אָפּגעטאָן פֿון זײ ַ
לײכטן דעם װעג
בײ נאַכט ,כּדי זײ צו ַ
פֿײער ַ
זײל פֿון ַ
װעג ,און דער ַ
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גײסט האָסטו געגעבן,
דײן גוטן ַ
װאָס זײ זאָלן אױף אים גײן 20 .און ַ
דײן ַמן האָסטו ניט פֿאַרמיטן פֿון זײער מױל ,און
זײ צו קליגן ,און ַ
װאַסער האָסטו זײ געגעבן פֿאַר זײער דאָרשט 21 .און פֿערציק יאָר
האָסטו זײ אױסגעהאַלטן אין דער מדבר; גאָרנישט האָט זײ געפֿעלט;
זײנען ניט אָפּגעטראָגן געװאָרן ,און זײערע פֿיס
זײערע קלײדער ַ
זײנען ניט אױפֿגעלאָפֿן.
ַ
קיניגרײכן און פֿעלקער ,און האָסט זײ
ַ
 22און האָסט זײ געגעבן
אױסגעטײלט לױט גרענעצן; און זײ האָבן געאַרבט דאָס לאַנד פֿון
סיחוֹנען – דאָס לאַנד פֿון דעם מלך פֿון ֶחשבוֹן ,און דאָס לאַנד פֿון
בשן 23 .און זײערע קינדער האָסטו געמערט אַזױ
עוֹג דעם מלך פֿון ָ
װי די שטערן פֿון הימל ,און האָסט זײ געבראַכט אין דעם לאַנד װאָס
דו האָסט געהײסן זײערע עלטערן קומען אַרבן 24 .און די קינדער
זײנען געקומען ,און האָבן געאַרבט דאָס לאַנד ,און דו האָסט
ַ
ַענים,
אונטערטעניק געמאַכט פֿאַר זײ די באַװױנער פֿון לאַנד ,די כּנ ֲ
און האָסט זײ געגעבן אין זײער האַנט ,מיט זײערע מלכים און די
פֿעלקער פֿון לאַנד ,צו טאָן מיט זײ לױט זײער װילן 25 .און זײ האָבן
באַצװוּנגען באַפֿעסטיקטע שטעט און פֿעטע ערד ,און האָבן געאַרבט
װײנגערטענער
הײזער פֿול מיט כּל-טובֿ ,ברונעמער אױסגעהאַקטעַ ,
ַ
לרובֿ; און זײ האָבן
און אײלבערטגערטנער ,און בײמער צום עסן ָ
זײנען זאַט און פֿעט געװאָרן ,און האָבן זיך װױל געטאָן
געגעסן און ַ
דײן גרױס גוטס.
מיט ַ
 26און זײ האָבן װידערשפּעניקט און זיך געשטעלט אַקעגן דיר ,און
דײן תּוֹרה הינטער זײער רוקן ,און האָבן
זײ האָבן אַװעקגעװאָרפֿן ַ
דײנע נבֿיאים װאָס האָבן זײ געװאָרנט ,כּדי זײ אומצוקערן
געהרגעט ַ
צו דיר ,און זײ האָבן באַגאַנגען גרױסע לעסטערונגען 27 .און דו
האָסט זײ געגעבן אין דער האַנט פֿון זײערע דריקער ,און זײ האָבן זײ
שרײען צו דיר,
ַ
צײט פֿון זײער נױט פֿלעגן זײ
געדריקט .און אין דער ַ
דײן גרױס
און דו פֿון הימל פֿלעגסט זײ צוהערן ,און לױט ַ
דערבאַרימונג פֿלעגסטו זײ געבן העלפֿער װאָס זאָלן זײ העלפֿן פֿון
דער האַנט פֿון זײערע דריקער 28 .אָבער װי זײ איז באַרוט געװאָרן,
פֿלעגן זײ װידער שלעכטס טאָן פֿאַר דיר; און דו האָסט זײ
פֿײ נט ,און זײ האָבן
איבערגעלאָזן אין דער האַנט פֿון זײערע ַ
געװעלטיקט איבער זײ; און זײ האָבן װידער געשריען צו דיר ,און דו
דײן דערבאַרימונג
זײן לױט ַ
פֿון הימל פֿלעגסט צוהערן און זײ מציל ַ
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דײן
פֿיל מאָל 29 .און האָסט זײ געװאָרנט ,כּדי זײ אומצוקערן צו ַ
תּוֹרה ,אָבער זײ האָבן געמוטװיליקט ,און האָבן ניט צוגעהערט צו
דײנע געזעצן ,װאָס אַז אַ
דײנע געבאָט ,נאָר געזינדיקט אַקעגן ַ
ַ
מענטש טוט זײ ,לעבט ער דורך זײ; און זײ האָבן געקערט אַ
װידערשפּעניקן רוקן ,און האָבן האַרט געמאַכט זײער נאַקן ,און ניט
צוגעהערט 30 .און האָסט זײ אָפּגעצױגן פֿיל יאָרן ,און האָסט זײ
דײנע נבֿיאים ,אָבער זײ האָבן ניט
גײסט דורך ַ
דײן ַ
געװאָרנט מיט ַ
צוגעלײגט דאָס אױער; און דו האָסט זײ געגעבן אין דער האַנט פֿון
די פֿעלקער פֿון די לענדער 31 .אָבער אין ַ
דײן גרױס דערבאַרימונג
האָסטו ניט געמאַכט פֿון זײ אַ פֿאַרלענדונג ,און האָסט זײ ניט
לײטזעליקער און אַ דערבאַרימדיקער
פֿאַרלאָזן ,װאָרום אַ גאָט אַ ַ
ביסטו.
 32און אַצונד ,אונדזער גאָט ,דער גרױסער ,שטאַרקער ,און
פֿאָרכטיקער גאָט ,װאָס היט דעם בונד און די גענאָד ,זאָל ניט
זײן פֿאַר דיר אַלדי מאַטערניש װאָס האָט געטראָפֿן אונדז,
װינציק ַ
אונדזערע מלכים ,אונדזערע האַרן ,און אונדזערע כֹּהנים ,און
דײן גאַנצן פֿאָלק ,פֿון
אונדזערע נבֿיאים ,און אונדזערע עלטערן ,און ַ
הײנטיקן טאָג 33 .יאָ ,דו
די טעג פֿון די מלכים פֿון אַשור אָן ביז אױף ַ
ביסט גערעכט אין אַלץ װאָס איז געקומען אױף אונדז ,װאָרום דו
האָסט געטאָן װאָרהאַפֿטיק ,און מיר האָבן שלעכטס געטאָן 34 .און
אונדזערע מלכים ,אונדזערע האַרן ,אונדזערע כֹּהנים ,און אונדזערע
דײנע
דײן תּוֹרה ,און ניט פֿאַרנומען ַ
עלטערן ,האָבן ניט געטאָן ַ
דײנע אָנזאָגן װאָס דו האָסט זײ אָנגעזאָגט 35 .װאָרום
געבאָט ,און ַ
זײנען געװען אין זײער מלוכה ,און אין ַ
דײן גרױסן גוטס װאָס
אַז זײ ַ
דו האָסט זײ געגעבן ,און אין דעם ברײטן און פֿעטן לאַנד װאָס דו
האָסט איבערגעגעבן צו זײ ,האָבן זײ דיר ניט געדינט ,און זײ האָבן
זיך ניט אומגעקערט פֿון זײערע שלעכטע מעשׂים.
הײנט קנעכט ,און דאָס לאַנד װאָס דו האָסט
זײנען מיר ַ
 36אָט ַ
געגעבן אונדזערע עלטערן ,צו עסן איר פֿרוכט און איר גוטס ,אָט
זײנען מיר קנעכט דערױף;  37און זי מערט איר תּבֿואה פֿאַר די
ַ
מלכים װאָס דו האָסט געגעבן איבער אונדז פֿאַר אונדזערע זינד; און
לײבער ,און איבער אונדזערע
זײ געװעלטיקן איבער אונדזערע ַ
זײנען אין גרױס נױט.
בהמות ,לױט זײער װילן ,און מיר ַ
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י

שרײבן זיך
ַ
בײ אַלעם דעם שליסן מיר אַן אָפּמאַך ,און
 1אָבער ַ
זײנען אונדזערע
אונטער; און אױף דעם געחתמעטן ]געשריפֿטס[ ַ
האַרן ,אונדזערע לוִ יִים ,אונדזערע כֹּהנים.

נחמיָה דער
זײנען געװעןֶ :
 2און אױף די געחתמעטע ]געשריפֿטסן[ ַ
רשתאָ ,דער זון פֿון ַ
ִתּ ָ
שׂריָהַ ,עזַריָהִ ,ירמיָה;
דקיָה; ָ 3
חכליָהן ,און ִצ ִ
מרמוֹת,
לכּיָה; ַ 5חטוש ,שבֿניָהַ ,מלוך; ָ 6ח ִרםַ ,
אַמריָהַ ,מ ִ
 4פּשחורַ ,
ָמן; ַ 9מ ַעזיָה,
משולם ,אַבֿיָהִ ,מי ִ
ָ
עוֹבֿדיָה;  7דניאלִ ,גנתוֹן ,ברוך; 8
זײנען די כֹּהנים.
שמעיָה .דאָס ַ
בלגַיַ ,
ֵשוע דער זון פֿון אַזַניָהן ,בנױ פֿון די קינדער פֿון
 10און די לוִ ִיים :י ַ
הוֹדיָה ,קליטאָ,
ִ
דמיאל;  11און זײערע ברידער :שבֿניָה,
ָדדַ ,ק ֵ
ֵחנ ָ
ַכּורֵ ,ש ֵרבֿיָה ,שבֿניָה;
חשבֿיָה;  13ז ְ
פּלאָיָהָ ,חנָן;  12מיכאָ ,רחובַֿ ,
הוֹדיָה ,בני ,בנינו.
ִ 14
ילם ,זַתּוא ,בני;
 15די הױפּטן פֿון דעם פֿאָלק :פּרעוֹש ,פּחת-מוֹאָבֵֿ ,ע ָ
זקיָהַ ,עזור;
אָטרִ ,ח ִ
אַדוֹניָה ,בגוַיָ ,עדין; ֵ 18
ִ
 16בוניַ ,עזגָד ,בבֿי; 17
משולם,
ָ
גפּיעש,
בצי; ָ 20חריףַ ,ענָתוֹת ,נֵיבֿי; ַ 21מ ָ
הוֹדיָהָ ,חשוםָ ,
ִ 19
הוֹש ַע,
פּלטיָהָ ,חנָןַ ,ע ָניָה; ֵ 24
ַדוע; ַ 23
ַבֿאלָ ,צדוֹק ,י ַ
משיז ֵ
ֵחזיר; ֵ 22
ַחנַניָה ,חשובֿ; ַ 25הלוֹ ֵחש ,פּלחאָ ,שוֹבֿק;  26רחוםַ ,ח ַשבֿנָהַ ,מ ֲע ֵשׂיָה;
בענָה.
 27און אַ ִחיָהָ ,חנָןָ ,ענָן; ַ 28מלוךָ ,ח ִרםֲ ,
טױערלײט ,די
ַ
 29און דאָס איבעריקע פֿאָלק ,די כֹּהנים ,די לוִ ִיים ,די
זינגערס ,די נתינים ,און אַלע װאָס האָבן זיך אָפּגעשײדט פֿון די
װײבער,
פֿעלקער פֿון די לענדער צו דער תּוֹרה פֿון גאָט ,זײערע ַ
זײערע זין ,און זײערע טעכטער ,איטלעכער װאָס האָט געװוּסט און
פֿאַרשטאַנען 30 ,האָבן זיך געהאַלטן אָן זײערע ברידער ,זײערע
אַרײן אין אַ קללה און אין אַ שבֿועה צו
ַ
זײנען
לײט ,און זײ ַ
גרױסע ַ
גײן אין דער תּוֹרה פֿון גאָט װאָס איז געגעבן געװאָרן דורך דער
האַנט פֿון משה דעם קנעכט פֿון גאָט ,און צו היטן און צו טאָן אַלע
זײנע חוקים;
זײנע געזעצן און ַ
געבאָט פֿון יהוה אונדזער האַר ,און ַ
 31און אַז מיר זאָלן ניט געבן אונדזערע טעכטער צו די פֿעלקער פֿון
לאַנד ,און זײערע טעכטער ניט נעמען פֿאַר אונדזערע זין;  32און די
פֿעלקער פֿון לאַנד װאָס ברענגען סחוֹרות און אַלערלײ תּבֿואה אין
טאָג פֿון שבת צו פֿאַרקױפֿן ,זאָלן מיר פֿון זײ ניט קױפֿן אום שבת
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אָדער אין אַ הײליקן טאָג; און אַז מיר זאָלן אָפּלאָזן דאָס פֿעלד אין
זיבעטן יאָר ,און איטלעכן חובֿ.
 33און מיר האָבן געשטעלט אױף אונדז אַ ִמצװה ,אַרױפֿצולײגן אױף
זיך אַ דריטל ֶשקל אַ יאָר פֿאַר דעם דינסט פֿון אונדזער גאָטס הױז,
שפּײזאָפּפֿער,
ַ
 34פֿאַר דעם אױסגעלײגטן ברױט ,און דעם שטענדיקן
און פֿאַר דעם שטענדיק בראַנדאָפּפֿער פֿון די שבתים ,פֿון ראש-
חוֹדש ,פֿאַר די יָום-טוֹבֿים; און פֿאַר די געהײליקטע קרבנות ,און פֿאַר
זײן אױף ישׂראל ,און פֿאַר דער גאַנצער
די זינדאָפּפֿער מכפּר צו ַ
אַרבעט פֿון אונדזער גאָטס הױז 35 .און מיר האָבן גוֹרל געװאָרפֿן ,די
כֹּהנים ,די לוִ ִיים ,און דאָס פֿאָלק ,װעגן דער גאָב פֿון האָלץ צו
פֿאָטערהײזער
ַ
ברענגען אין הױז פֿון אונדזער גאָט לױט אונדזערע
צײטן יאָר אין יאָר ,אױף צו ברענען אױף דעם מזבח
אין געשטעלטע ַ
פֿון יהוה אונדזער גאָט ,אַזױ װי עס שטײט געשריבן אין דער תּוֹרה.
ערשטצײטיקע פֿון אונדזער ערד ,און די
ַ
 36און צו ברענגען די
ערשטצײטיקע פֿון יעטװעדער פֿרוכט פֿון אַלערלײ בײמער ,יאָר אין
ַ
יאָר ,אין הױז פֿון גאָט;  37און די בכוֹרים פֿון אונדזערע זין ,און פֿון
אונדזערע בהמות ,אַזױ װי עס שטײט געשריבן אין דער תּוֹרה ,און די
בכוֹרים פֿון אונדזערע רינדער און אונדזערע שאָף ,צו ברענגען אין
הױז פֿון אונדזער גאָט ,צו די כֹּהנים װאָס באַדינען אין הױז פֿון
אונדזער גאָט 38 .און אַז דאָס ערשטע פֿון אונדזערע טײגמולטערס,
און אונדזערע אָפּשײדונגען ,און פֿון דער פֿרוכט פֿון אַלערלײ בײמער,
װײן און אײל ,זאָלן מיר ברענגען צו די כֹּהנים אין די קאַמערן
פֿון ַ
פֿון דעם הױז פֿון אונדזער גאָט; און דעם מעשׂר פֿון אונדזער ערד צו
די לוִ יִ ים; װאָרום זײ ,די לוִ ִיים ,נעמען דעם מעשׂר אין אַלע אונדזערע
זײן מיט די
אַקערשטעט 39 .און דער כֹּהן ,דער זון פֿון אַהרן ,זאָל ַ
לוִ ִיים ,װען די לוִ יִ ים נעמען מעשׂר; און די לוִ ִיים זאָלן אַרױפֿברענגען
דעם מעשׂר פֿון מעשׂר אין הױז פֿון אונדזער גאָט ,אין די קאַמערן פֿון
דעם שאַצהױז 40 .װאָרום די קינדער פֿון ישׂראל און די קינדער פֿון
װײן ,און אײל ,אין די
ֵלוִ י זאָלן ברענגען די אָפּשײדונג פֿון תּבֿואהַ ,
זײנען די זאַכן פֿון הײליקטום ,און פֿון די
קאַמערן װאָס דאָרטן ַ
טױערלײט ,און פֿון די זינגערס; און
ַ
כֹּהנים װאָס באַדינען ,און פֿון די
מיר זאָלן ניט פֿאַרלאָזן דאָס הױז פֿון אונדזער גאָט.
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ירוש ַל ִים ,און
ָ
זײנען געזעסן אין
 1און די האַרן פֿון פֿאָלק ַ
דאָס איבעריקע פֿאָלק האָט געװאָרפֿן גוֹרל ,צו ברענגען
נײן
ירוש ַליִם דער הײליקער שטאָט ,און ַ
ָ
אײנעם פֿון צען צו זיצן אין
טײלן אין די שטעט 2 .און דאָס פֿאָלק האָט געבענטשט אַלע מענער
ירוש ַל ִים.
ָ
װאָס האָבן זיך מתנַדבֿ געװען צו זיצן אין

זײנען געזעסן
הױפּטלײט פֿון דער מדינה װאָס ַ
ַ
זײנען די
 3און דאָס ַ
זײנען געזעסן,
ירוש ַל ִים – און אין די שטעט פֿון יהודה ַ
ָ
אין
זײן אײגנטום אין זײערע שטעט ,ישׂראל ,די כֹּהנים,
איטלעכער אױף ַ
און די לוִ ִיים ,און די נתינים ,און די קינדער פֿון שלמהס קנעכט;
זײנען געזעסן פֿון די קינדער פֿון יהודה ,און פֿון
ירוש ַליִם ַ
ָ
 4און אין
די קינדער פֿון בנימין.
פֿון די קינדער פֿון יהודה:
אַמריָה,
זכ ריָה ,דעם זון פֿון ַ
ַע ָת יָה דער זון פֿון עו ִז יָה דעם זון פֿון ַ
פּרץ;
לאלן ,פֿון די קינדער פֿון ֶ
הל ֵ
דעם זון פֿון שפֿטיָה ,דעם זון פֿון ַמ ַ
 5און ַמ ֲע ֵשׂיָה דער זון פֿון ברוך דעם זון פֿון חוֹזֶה ,דעם זון פֿון ַח ָזיָה,
זכריָה ,דעם זון
דעם זון פֿון ַע ָדיָה ,דעם זון פֿון יוֹיָריבֿ ,דעם זון פֿון ַ
פּרץ װאָס ַ
פֿון דעם ִשלוֹני 6 .אַלע קינדער פֿון ֶ
זײנען געזעסן אין
זײנען געװען פֿיר הונדערט אַכט און זעכציק העלדישע
ירוש ַליִ ם ַ
ָ
לײט.
ַ
זײנען די קינדער פֿון בנימין:
 7און דאָס ַ
פּדיָה ,דעם
יוֹעד ,דעם זון פֿון ָ
משולם דעם זון פֿון ֵ
ָ
ַסלוא דער זון פֿון
יתיאל ,דעם זון פֿון
ֵ
קוֹליָה ,דעם זון פֿון ַמ ֲע ֵשׂיָה ,דעם זון פֿון
זון פֿון ָ
נײן הונדערט אַכט און צװאַנציק.
ישעיָהן;  8און נאָך אים גַביַ ,ס ַלי – ַ
ַ
יוֹאל דער זון פֿון זִ כרין איז געװען דער אױפֿזעער איבער זײ,
 9און ֵ
און יהודה דער זון פֿון ַהסנואָהן איז געװען דער צװײטער איבער דער
שטאָט.
 10פֿון די כֹּהנים:
לקיָה דעם זון
שׂריָה דער זון פֿון ִח ִ
יד ְעיָה דער זון פֿון יוֹיָריבֿן ,יָכיןָ 11 ,
ַ
מריוֹת ,דעם זון פֿון
משולם ,דעם זון פֿון ָצדוֹק ,דעם זון פֿון ָ
ָ
פֿון
אַחיטובֿן ,דעם פֿירשט פֿון גאָטס הױז 12 ,און זײערע ברידער װאָס
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האָבן געטאָן די אַרבעט פֿון דעם הױז – אַכט הונדערט צװײ און
פּלליָה ,דעם זון פֿון
צװאַנציק .און ַע ָדיָה דער זון פֿון ירוֹ ָחם דעם זון ַ
לכּיָהן,
אַמצי ,דעם זון פֿון ז ַכריָה ,דעם זון פֿון פּשחור ,דעם זון פֿון ַמ ִ
פֿאָטערהײזער – צװײ הונדערט
זײנע ברידער ,הױפּטן פֿון
ַ
 13און ַ
ַראל דעם זון פֿון אַחזַי,
שסי דער זון פֿון ַעז ֵ
צװײ און פֿערציק .און ַע ַמ ַ
מש ֵלמוֹת ,דעם זון פֿון ִא ֵמרן 14 ,און זײערע ברידער,
דעם זון פֿון ִ
העלדישע גיבוֹרים – הונדערט אַכט און צװאַנציק .און דער
ַבֿדיאל דער זון פֿון ַהגדוֹלימען.
אױפֿזעער איבער זײ איז געװען ז ֵ
 15און פֿון די לוִ ִיים:
חשבֿיָה,
זריקם ,דעם זון פֿון ַ
שמעיָה דער זון פֿון חשובֿ דעם זון פֿון ַע ָ
ַ
בתי ,און יוֹזָבֿד ,פֿון די הױפּטן פֿון די
דעם זון פֿון בונין;  16און ַש ַ
לוִ ִיים ,איבער דער אױסװײניקסטער אַרבעט פֿון גאָטס הױז;  17און
אָספֿן ,דער
ַמ ַתּניָה דער זון פֿון מיכאָ דעם זון פֿון זַבֿדי ,דעם זון פֿון ָ
בײם געבעט; און בקבוקיָה דער
ערשטער אָנצוהײבן דעם לױבגעזאַנג ַ
מוע דעם זון
זײנע ברידער; און ַעבֿדאָ דער זון פֿון ַש ַ
צװײטער צװישן ַ
ָלל ,דעם זון פֿון ידותונען 18 .אַלע לוִ יִים אין דער הײליקער
פֿון ג ָ
זײנען געװען צװײ הונדערט פֿיר און אַכציק.
שטאָט ַ
טױערלײט:
ַ
 19און די
בײ די טױערן –
ַעקובַֿ ,טלמוֹן ,און זײערע ברידער װאָס האָבן געהיט ַ
הונדערט צװײ און זיבעציק.
זײנען געװען אין אַלע
 20און די איבעריקע ישׂראל ,כֹּהנים ,לוִ ִייםַ ,
זײן נחלה.
שטעט פֿון יהודה ,איטלעכער אױף ַ
זײנען
זײנען געזעסן אין עוֹפֿל; און ציחאָ און ִגשפּאָ ַ
 21און די נתינים ַ
געװען איבער די נתינים.
ירוש ַל ִים איז געװען עוזי דער
ָ
 22און דער אױפֿזעער פֿון די לוִ יִ ים אין
חשבֿיָה ,דעם זון פֿון ַמ ַתּניָה ,דעם זון פֿון
זון פֿון בני דעם זון פֿון ַ
אָסף ,די זינגערס ,איבער דער װירטשאַפֿט
מיכאָן ,פֿון די קינדער פֿון ָ
פֿון גאָטס הױז 23 .װאָרום אַ באַפֿעל פֿון מלך איז געװען װעגן זײ,
און אַ פֿעסטע באַשטימונג װעגן די זינגערס ,לױט דעם באַדאַרף פֿון
ַבֿאלן ,פֿון די קינדער
משיז ֵ
פּתחיָה דער זון פֿון ֵ
איטלעכן טאָג 24 .און ַ
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ֶרח דעם זון פֿון יהודהן ,איז געװען לעבן דעם מלך פֿאַר
פֿון ז ַ
איטלעכער זאַך פֿון פֿאָלק.
זײנען טײל פֿון יהודה
 25און װעגן די דערפֿער מיט זײערע פֿעלדערַ :
געזעסן אין ִקריַת-אַרבע און אירע אַרומיקע ערטער ,און אין דיבֿוֹן
בֿצ ֵאל און אירע דערפֿער;
איק ְ
און אירע אַרומיקע ערטער ,און אין ַ
מוֹל ָד ה ,און אין בית-פּ ֶל ט;  27און אין
ֵשוע  ,און אין ָ
 26און אין י ַ
בארֶ -שבֿע און אירע אַרומיקע ערטער;  28און
שועל ,און אין ֵ
חצרָ -
ַ
ציקלג ,און אין מכוֹנָה און אין אירע אַרומיקע ערטער;  29און
ַ
אין
דולם ,און
רעה ,און אין יַרמות 30 ,זָנוֹ ַחַ ,ע ָ
אין ֵעיןִ -רמוֹן ,און אין ָצ ָ
ֵקה און אירע אַרומיקע
זײערע דערפֿערָ ,לכיש און אירע פֿעלדערַ ,עז ָ
בארֶ -שבֿע ביז דעם טאָל פֿון
ערטער .און זײ האָבן געלאַגערט פֿון ֵ
ִהנוֹם.
כמש ,און ַעיָה ,און
 31און די קינדער פֿון בנימין ,פֿון גֶבֿע אָן ,אין ִמ ַ
ביתֵ -אל און אירע אַרומיקע ערטערַ 32 ,ענָתוֹת ,נוֹבַֿ ,ענַניָה 33 ,חצוֹר,
נבֿלט 35 ,לוֹד ,און אוֹנוֹ ,גֵיַ -ח ָרשים.
צבֿוֹעיםָ ,
ִ
ָר ָמהִ ,ג ַתּיִם 34 ,חדיד,
זײנען עטלעכע אָפּטײלונגען פֿון יהודה אַריבער
 36און פֿון די לוִ יִים ַ
צו בנימין.

יב

זײנען
זײנען די כֹּהנים און די לוִ יִים װאָס ַ
 1און דאָס ַ
אַלתּיאלן ,און
ֵ
אַרױפֿגעגאַנגען מיט זרובבֿל דעם זון פֿון ְש
שכניָה ,רחום,
אַמריָהַ ,מלוךַ ,חטוש; ַ 3
שׂריָה ,יִרמיָה ,עזרא; ַ 2
ֵשועןָ :
י ַ
שמעיָה ,און
מרמוֹת; ִ 4עדוֹא ,גִ נתױ ,אַבֿיָה; ִ 5מיָמיןַ ,מ ַעדיָה ,בלגָה; ַ 6
ֵ
זײנען געװען
יד ְעיָה .די דאָזיקע ַ
לקיָהַ ,
יד ְעיָהַ 7 ,סלוָ ,עמוֹקִ ,ח ִ
יוֹיָריבַֿ ,
ֵשוען.
די הױפּטן פֿון די כֹּהנים און זײערע ברידער אין די טעג פֿון י ַ

ֵשוע ,בנױַ ,ק ֵ
 8און די לוִ ִיים :י ַ
דמיאלֵ ,ש ֵרבֿיָה ,יהודהַ ,מ ַתּניָה אױף די
זײנע ברידער 9 .און בקבוקיָה ,און עוני ,זײערע
לױבגעזאַנגען ,ער און ַ
ברידער ,אַקעגן זײ אין װאַכן.
ֵשוע האָט געבאָרן יוֹיָקימען ,און יוֹיָקים האָט געבאָרן
 10און י ַ
ָדע האָט
ָדען 11 ,און יוֹי ָ
ֶאליָשיבֿן ,און ֶאליָשיבֿ האָט געבאָרן יוֹי ָ
ַדוען.
ָתן האָט געבאָרן י ַ
ָתנען ,און יוֹנ ָ
געבאָרן יוֹנ ָ
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זײנען געװען כֹּהנים הױפּטן פֿון
 12און אין די טעג פֿון יוֹיָקימען ַ
מריָה; פֿון ִירמיָהַ ,חנַניָה;  13פֿון עזרא,
שׂריָהָ ,
פֿאָטערהײזער :פֿון ָ
ַ
ָתן; פֿון שבֿניָה ,יוֹסף;
אַמריָה ,יהוֹ ָחנָן;  14פֿון מליכו ,יוֹנ ָ
משולם; פֿון ַ
ָ
מריוֹתֶ ,חל ַקי;  16פֿון ִעדוֹא ,ז ַחריָה; פֿון ִגנתוֹן,
 15פֿון ָח ִרםַ ,עדנאָ; פֿון ָ
פּלטי;
מוֹעדיָהַ ,
משולם;  17פֿון אַבֿיָה ,זִ כרי; פֿון ִמניָמין ; . . . . ,פֿון ַ
ָ
ָתן;  19און פֿון יוֹיָריבַֿ ,מתּנַי;
שמעיָה ,יהוֹנ ָ
מוע; פֿון ַ
 18פֿון בלגָהַ ,ש ַ
לקיָה,
יד ְעיָה ,עוזי;  20פֿון ַס ַליַ ,ק ַלי; פֿון ָעמוֹקֵ ,עבֿר;  21פֿון ִח ִ
פֿון ַ
נאל.
נת ֵ
יד ְעיָהַ ,
ַח ַשבֿיָה; פֿון ַ
ָדען ,און יוֹ ָחנָנען,
זײנען אין די טעג פֿון ֶאליָשיבֿן ,יוֹי ָ
 22פֿון די לוִ ִיים ַ
פֿאָטערהײזער;
ַ
ַדוען ,פֿאַרשריבן געװאָרן די הױפּטן פֿון די
און י ַ
פּרס.
ַ
דעסגלײכן פֿון די כֹּהנים בעת דער מלוכה פֿון ָדר ָיוֶש פֿון ַ
פֿאָטערהײזער
ַ
זײנען די הױפּטן פֿון די
 23פֿון די קינדער פֿון ֵלוִ י ַ
צײטגעשעענישן ,און ביז די טעג פֿון
געװען פֿאַרשריבן אין בוך פֿון די ַ
זײנען
יוֹ ָחנָן דעם זון פֿון ֶאליָשיבֿן 24 .און די הױפּטן פֿון די לוִ יִ ים ַ
דמיאלן ,מיט זײערע
ֵשוע דער זון פֿון ַק ֵ
חשבֿיָהֵ ,ש ֵרבֿיָה ,און י ַ
געװעןַ :
ברידער אַקעגן זײ ,אױף צו דאַנקען און צו לױבן לױט דעם באַפֿעל
פֿון דוד דעם געטלעכן מאַן ,אַ װאַך איבער אַ װאַךַ 25 .מ ַתּניָה ,און
זײנען געװען היטער,
משולםַ ,טלמוֹןַ ,עקובַֿ ,
ָ
בקבוקיָה ,עוֹבֿדיָה,
זאַמלהײזער פֿון די טױערן 26 .די דאָזיקע
ַ
בײ די
טױערלײט צו היטן ַ
ַ
ֵשוע דעם זון פֿון
זײנען געװען אין די טעג פֿון יוֹיָקים דעם זון פֿון י ַ
ַ
נחמיָה דעם פֿירשט ,און עזרא דעם כֹּהן,
יוֹצ ָדקן ,און אין די טעג פֿון ֶ
ָ
שרײבער.
ַ
דעם
ירוש ַליִם ,האָט מען
באַנײאונג פֿון דער מױער פֿון
ַ
בײ דער
 27און ַ
ָ
אױפֿגעזוכט די לוִ ִיים פֿון אַלע זײערע ערטער ,זײ צו ברענגען קײן
באַנײאונג מיט שׂמחה ,און מיט
ַ
ירוש ַליִ ם ְכּדי צו מאַכן אַ
ָ
דאַנקגעבונגען ,און מיט געזאַנג ,מיט צימבלען ,גיטאַרן ,און האַרפֿן.
אײנגעזאַמלט אי פֿון דער
 28און די קינדער פֿון די זינגער האָבן זיך ַ
ירוש ַליִ ם ,אי פֿון די דערפֿער פֿון די נטוֹפֿתים;  29און פֿון
ָ
געגנט אַרום
זמוֶת; װאָרום די
ביתִ -גלגָל ,און פֿון די פֿעלדער פֿון גֶבֿע און ַע ָ
ירוש ַליִם 30 .און די
ָ
זינגערס האָבן זיך אױפֿגעבױט דערפֿער אַרום
כֹּהנים און די לוִ ִיים האָבן זיך גערײניקט ,און זײ האָבן גערײניקט
דאָס פֿאָלק ,און די טױערן ,און די מױער.
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 31און איך האָב אַרױפֿגעבראַכט די האַרן פֿון יהודה אױף דער מױער;
אײנגעשטעלט צװײ גרױסע לױב-מחנות און ַה ָקפֿות
און איך האָב ַ
רעכטס אױף דער מױער צום מיסטטױער צו 32 .און הינטער זײ איז
הוֹשעיָה ,און אַ העלפֿט פֿון די האַרן פֿון יהודה;  33און
געגאַנגען ַ
שמעיָה ,און
משולם;  34יהודה ,און בנימין ,און ַ
ָ
ַעזַריָה ,עזרא ,און
זכריָה
יִרמיָה 35 .און פֿון די קינדער פֿון די כֹּהנים ,מיט טרומײטןַ :
שמעיָה ,דעם זון פֿון ַמ ַתּניָה ,דעם זון
ָתן דעם זון פֿון ַ
דער זון פֿון יוֹנ ָ
זײנע
אָספֿן;  36און ַ
מיכיָה ,דעם זון פֿון זַכּור ,דעם זון פֿון ָ
פֿון ָ
נאל ,און יהודה,
נת ֵ
ַראלִ ,מ ְל ַליִ ,ג ְל ַליָ ,מ ַעיַ ,
שמעיָה ,און ַעז ֵ
ברידערַ ,
ֶמר פֿון דוד דעם געטלעכן מאַן ,און עזרא דער
כּלי-ז ֶ
ַחנָני ,מיט די ֵ
גלײך אַקעגן זיך,
בײם קװאַלטױער ,און ַ
שרײבער זײ פֿאַרױס 37 .און ַ
ַ
זײנען זײ אַרױפֿגעגאַנגען מיט די טרעפּ פֿון דודס-שטאָט אױף דעם
ַ
אַרױפֿגאַנג פֿון דער מױער ,איבער דעם הױז פֿון דוד ,און ביז דעם
װאַסערטױער צו מזרח 38 .און די צװײטע לױב-מחנה איז געגאַנגען
אַנטקעגן ,און איך הינטער איר ,מיט אַ העלפֿט פֿון פֿאָלק ,אױף דער
מױער ,איבער דעם טורעם פֿון די אױװנס ,און ביז דער ברײטער
מױער;  39און איבער דעם טױער פֿון אפֿרים ,און איבער דעם אַלטן
ַנאל ,און
טױער ,און איבער דעם פֿישטױער ,און דעם טורעם פֿון חנ ֵ
דעם טורעם פֿון ַה ֵמאָה ,און ביז דעם שאָפֿטױער; און זײ האָבן זיך
בײם טױער פֿון דער װאַך 40 .און די צװײ לױב-מחנות
אָפּגעשטעלט ַ
האָבן זיך אױסגעשטעלט אין הױז פֿון גאָט ,און איך ,און אַ העלפֿט
פֿון די פֿאָרשטײער מיט מיר;  41און די כֹּהניםֶ ,אליָקיםַ ,מ ֲע ֵשׂיָה,
זכ ריָהַ ,ח ַנ ניָה ,מיט טרומײטן;  42און
ליוֹע י ַנ יַ ,
מיכ יָהֶ ,א ֵ
ִמ ניָמיןָ ,
לכּיָה,
לעזָר ,און עוזי ,און יהוֹ ָחנָן ,און ַמ ִ
שמעיָה ,און ֶא ָ
ַמ ֲע ֵשׂיָה ,און ַ
ילם ,און ֶעזֶר .און די זינגערס האָבן געזונגען אין דער הײך ,און
און ֵע ָ
ֶרחיָה איז געװען דער אױפֿזעער 43 .און זײ האָבן געשלאַכט אין
ִיז ַ
יענעם טאָג גרױסע שלאַכטאָפּפֿער ,װאָרום זײ האָבן זיך געפֿרײט,
װײבער און
װײל גאָט האָט זײ דערפֿרײט אַ גרױסע פֿרײד ,און אױך די ַ
ַ
ירוש ַל ִים האָט זיך
ָ
די קינדער האָבן זיך געפֿרײט; און די שׂמחה פֿון
װײטן.
געהערט ביז אין דער ַ
זײנען אױפֿגעזעצט געװאָרן מענטשן אױף די
 44און אין יענעם טאָג ַ
קאַמערן פֿאַר די שאַצן ,פֿאַר די אָפּשײדונגען ,פֿאַר די ערשטפֿרוכטן,
אײנצוזאַמלען אין זײ ,לױט די פֿעלדער פֿון
מעשׂרות ,כּדי ַ
און פֿאַר די ֲ
די שטעט ,די אָפּגאָבן פֿון דער תּוֹרה פֿאַר די כֹּהנים און פֿאַר די
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לוִ ִיים; װאָרום יהודה האָט זיך געפֿרײט מיט די כֹּהנים און מיט
זײנען דאָרטן געשטאַנען 45 .און זײ האָבן געהיט
די לוִ ִיים װאָס ַ
דעסגלײכן די
ַ
די היטונג פֿון זײער גאָט ,און די היטונג פֿון רײניקונג;
זײן זון
טױערלײט ,לױט דעם באַפֿעל פֿון דודן און ַ
ַ
זינגערס ,און די
אָספֿן
פֿאַרצײטן ,אין די טעג פֿון דודן און ָ
ַ
שלמהן 46 .װאָרום נאָך פֿון
זײנען געװען אױבערזינגערס ,און געזאַנגען פֿון לױב און דאַנק צו
ַ
גאָט 47 .און גאַנץ ישׂראל אין די טעג פֿון זרובבֿלן ,און אין די טעג
נחמיָהן ,האָבן געגעבן די אָפּגאָבן פֿאַר די זינגערס און די
פֿון ֶ
טױערלײט לױט דעם באַדאַרף פֿון איטלעכן טאָג; און זײ האָבן
ַ
געהײליקט פֿאַר די לוִ ִיים ,און די לוִ ִיים האָבן געהײליקט פֿאַר די
קינדער פֿון אַהרן.

יג

 1אין יענעם טאָג איז געלײענט געװאָרן פֿון דעם בוך פֿון
משהן אין די אױערן פֿון פֿאָלק ,און עס איז געפֿונען געװאָרן
געשריבן דערין ,אַז אַן ַעמוֹני און אַ מוֹאָבֿי זאָל ניט קומען אין דער
זײנען ניט אַקעגנגעקומען
װײל זײ ַ
עדה פֿון גאָט ביז אױף אײביקַ 2 ,
די קינדער פֿון ישׂראל מיט ברױט און מיט װאַסער ,און זײ האָבן
בלעמען זײ צו שילטן ,נאָר אונדזער גאָט האָט
אָנגעדונגען אױף זײ ָ
פֿאַרקערט די קללה אין אַ ברכה 3 .און עס איז געװען ,װי זײ האָבן
געהערט די תּוֹרה ,אַזױ האָבן זײ אָפּגעשײדט יעטװעדער מישונג פֿון
ישׂראל.

 4און פֿאַר דעם האָט ֶאליָשיבֿ דער כֹּהן װאָס איז געװען געשטעלט
איבער די קאַמערן פֿון אונדזער גאָטס הױז ,אַ קרובֿ פֿון טוֹבֿיָהן,
 5געהאַט געמאַכט פֿאַר אים אַ גרױסע קאַמער ,דאָרט װוּ מע האָט
װײרױך ,און די כּלים,
שפּײזאָפּפֿער ,דעם ַ
ַ
פֿריער אַװעקגעלײגט דאָס
װײן ,און אײל ,װאָס איז באַפֿױלן פֿאַר די
און דעם מעשׂר פֿון תּבֿואהַ ,
טױערלײט ,און די אָפּשײדונג פֿאַר די
ַ
לוִ ִיים ,און די זינגערס ,און די
ירוש ַליִם,
ָ
כֹּהנים 6 .און בעת דעם אַלעם בין איך ניט געװען אין
אַרתּח ַשסתּאָ ,דעם מלך
ַ
דרײסיקסטן יאָר פֿון
װאָרום אין צװײ און ַ
פֿון בבֿל ,בין איך אַװעק צום מלך ,און ערשט נאָך אַ פֿאַרלױף פֿון
בײם מלך 7 .און איך בין געקומען קײן
טעג האָב איך זיך אָפּגעבעטן ַ
רוש ַליִ ם ,און האָב געמערקט דאָס בײז װאָס ֶאליָשיבֿ האָט געטאָן
י ָ
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פֿון טוֹבֿיָהס װעגן ,אים צו מאַכן אַ קאַמער אין די הױפֿן פֿון גאָטס
הױז 8 .און מיך האָט זײער געערגערט ,און איך האָב אַרױסגעװאָרפֿן
אַלע זאַכן פֿון טוֹבֿיָהס הױז דרױסן פֿון דער קאַמער 9 .און איך האָב
געהײסן ,און מע האָט גערײניקט די קאַמערן ,און איך האָב
שפּײזאָפּפֿער ,און
ַ
אומגעקערט אַהין די כּלים פֿון גאָטס הױז ,דאָס
װײרױך.
דעם ַ
זײנען ניט
 10און איך האָב זיך דערװוּסט אַז די אָפּגאָבן פֿון די לוִ יִים ַ
געגעבן געװאָרן ,און די לוִ ִיים און די זינגערס װאָס האָבן געטאָן די
זײן פֿעלד 11 .האָב איך זיך
זײנען צעלאָפֿן איטלעכער צו ַ
אַרבעטַ ,
געקריגט מיט די פֿאָרשטײער ,און איך האָב געזאָגט :פֿאַר װאָס איז
אײנגעזאַמלט,
פֿאַרלאָזן געװאָרן דאָס הױז פֿון גאָט? און איך האָב זײ ַ
און האָב זײ געשטעלט אױף זײער אָרט 12 .און גאַנץ יהודה האָבן
װײן ,אין די
ַ
געבראַכט מעשׂר פֿון תּבֿואה ,און אײל ,און
שאַצמײנסטער איבער
ַ
שאַצקאַמערן 13 .און איך האָב געמאַכט פֿאַר
שרײבער ,און
ַ
די שאַצקאַמערןֶ ,שלמיָה דעם כֹּהן ,און ַטדוֹק דעם
פּדיָהן פֿון די לוִ ִיים ,און זײ צו דער האַנטָ ,חנָן דעם זון פֿון זַכּור דעם
ָ
זײנען געװען פֿאַררעכנט פֿאַר באַגלױבטע;
װײל זײ ַ
זון פֿון ַמ ַתּניָהןַ ,
און אױף זײ איז געלעגן אױסצוטײלן צו זײערע ברידער.
מײנער ,פֿאַר דעם ,און לאָז ניט אָפּגעמעקט
 14געדענק מיר ,גאָט ַ
מײן
מײנע גוטע זאַכן װאָס איך האָב געטאָן פֿאַר דעם הױז פֿון ַ
װערן ַ
זײנע װאַכן.
גאָט ,און פֿאַר ַ
 15אין יענע טעג האָב איך געזען אין יהודה װי מע טרעט קעלטערן
אַרײן די סטױגן ,און מע לאָדט אָן אױף
ַ
אום שבת ,און מע ברענגט
פֿײגן ,און אַלערלײ משׂא ,און מע
װײן ,טרױבן ,און ַ
אײזלען ,און אױך ַ
ירוש ַל ִים אין טאָג פֿון שבת; און איך האָב זײ געװאָרנט
ָ
ברענגט אין
שפּײז 16 .אױך די צוֹרים
ַ
אין דעם טאָג װאָס זײ האָבן פֿאַרקױפֿט
װאָס האָבן געװױנט אין איר ,פֿלעגן ברענגען פֿיש און אַלערלײ
סחוֹרה ,און פֿאַרקױפֿן אום שבת צו די קינדער פֿון יהודה ,און אין
אַדללײט פֿון יהודה ,און
ַ
ירוש ַליִ ם 17 .האָב איך זיך געקריגט מיט די
ָ
איך האָב צו זײ געזאָגט :װאָס איז דאָס פֿאַר אַ שלעכטע זאַך װאָס
איר טוט ,און פֿאַרשװעכט דעם טאָג פֿון שבת?  18האָבן ניט אַזױ
אײערע עלטערן ,און אונדזער גאָט האָט געבראַכט דאָס
געטאָן ַ
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דאָזיקע גאַנצע בײז אױף אונדז ,און אױף דער דאָזיקער שטאָט? און
זײן?
איר מערט נאָך גרימצאָרן אױף ישׂראל ,מ ַחלל שבת צו ַ
ירוש ַליִ ם האָבן אָנגעהױבן
ָ
 19און עס איז געװען ,װי די טױערן פֿון
זײנען
װערן טונקל פֿאַר שבת ,אַזױ האָב איך געהײסן ,און די טירן ַ
פֿאַרשלאָסן געװאָרן ,און איך האָב אָנגעזאָגט ,אַז מע זאָל זײ ניט
בײ
מײנע יונגען האָב איך געשטעלט ַ
עפֿענען ביז נאָך שבת; און פֿון ַ
אַרײנקומען אין טאָג פֿון שבת.
ַ
די טױערן ,אַז קײן משׂא זאָל ניט
 20און די הענדלער און די פֿאַרקױפֿער פֿון אַלערלײ סחוֹרה האָבן
ירוש ַל ִים אײן מאָל און צװײ מאָל 21 .האָב
ָ
גענעכטיקט דרױסן פֿון
איך זײ געװאָרנט ,און האָב צו זײ געזאָגט :פֿאַר װאָס נעכטיקט איר
לעבן דער מױער? אַז איר װעט עס טאָן אַ צװײט מאָל ,װעל איך לײגן
זײנען זײ ניט געקומען אום
צײט אָן ַ
אײך .פֿון יענער ַ
אַ האַנט אױף ַ
שבת 22 .און איך האָב אָנגעזאָגט די לוִ ִיים ,אַז זײ זאָלן זיך רײניקן,
און קומען היטן די טױערן ,כּדי צו האַלטן הײליק דעם טאָג פֿון
שבת.
דײן גרױס
מײנער ,און באַשיץ מיך לױט ַ
דאָס אױך געדענק מיר ,גאָט ַ
גענאָד.
 23אױך האָב איך אין יענע טעג געזען ייִדן װאָס האָבן גענומען
װײבער 24 .און זײערע קינדער
אַשדוֹדישעַ ,עמוֹנישע ,מוֹאָבֿישע ַ
האָבן האַלב גערעדט אַשדוֹדיש און האָבן ניט געקענט רעדן יהודיש,
נײערט לױט דעם לשון פֿון דעם פֿאָלק אָדער יענעם 25 .האָב איך זיך
ַ
געקריגט מיט זײ ,און איך האָב זײ געשאָלטן ,און איך האָב געשלאָגן
עטלעכע פֿון זײ ,און זײ געריסן פֿאַר די האָר .און איך האָב זײ
אײערע טעכטער צו זײערע
בײ גאָט :איר זאָלט ניט געבן ַ
באַשװאָרן ַ
אײערע זין אָדער פֿאַר
זין ,און ניט נעמען פֿון זײערע טעכטער פֿאַר ַ
אײך אַלײן 26 .האָט ניט װעגן דעם זיך פֿאַרזינדיקט שלמה דער מלך
ַ
פֿון ישׂראל ,װאָס צװישן די פֿיל פֿעלקער איז ניט געװען אַ מלך אַזאַ
זײן גאָט ,און גאָט האָט אים
בײ ַ
װי ער ,און ער איז געװען באַליבט ַ
געמאַכט פֿאַר אַ מלך איבער גאַנץ ישׂראל? אַפֿילו אים האָבן די
װײבער געמאַכט זינדיקן 27 .און מיר זאָלן זיך צוהערן צו
פֿרעמדע ַ
אײך צו טאָן דאָס דאָזיקע גרױסע בײז ,צו פֿעלשן אָן אונדזער גאָט,
ַ
װײבער?
צו נעמען פֿרעמדע ַ
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ָדע דעם זון פֿון ֶאליָשיבֿ דעם כֹּהן-
 28און אײנער פֿון די זין פֿון יוֹי ָ
נבֿלט דעם חוֹרוֹני ,און איך האָב אים
גָדול איז געװען אַן אײדים פֿון ַס ַ
אַװעקגעיאָגט פֿון מיר.
מײנער ,פֿאַר די פֿאַראומװערדיקונגען פֿון דער
 29געדענק זײ ,גאָט ַ
כּהונה ,און פֿון דעם בונד פֿון דער כּהונה און די לוִ ִיים.
 30אַזױ האָב איך זײ גערײניקט פֿון אַלעם פֿרעמדן ,און איך האָב
אײנגעשטעלט די װאַכן פֿאַר די כֹּהנים און פֿאַר די לוִ ִיים ,איטלעכן
ַ
זײן אַרבעט;  31און אױף צו ברענגען האָלץ אין געשטעלטע
אױף ַ
ערשטצײטיקע פֿרוכטן.
ַ
צײטן ,און פֿאַר די
ַ
מײנער ,צום גוטן.
דערמאָן דאָס מיר ,גאָט ַ
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