תּורה נבֿיאים וּכתובֿים
תּרגום ייִדיש פֿון יהואש

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ
א

מתוש ַלך,
ֶ
ָרד; ַ 3חנוֹך,
לאל ,י ֶ
הל ֵ
אָדםֵ ,שתֶ ,אנוֹש; ֵ 2קינָןַ ,מ ַ
ָ 1
ֶל ֶמך;  4נחֵ ,שםָ ,חם ,און יֶפֿת.

גוֹמר ,און ָמגוֹג ,און ָמ ַדי ,און ָיוָן ,און תּובֿל ,און
 5די זין פֿון יֶפֿתןֶ :
גוֹמרן :אַשכּנַז ,און ריפֿת ,און
תּירס 6 .און די זין פֿון ֶ
ֶמ ֶשך ,און ָ
רשישה ,די ִכּתּים ,און
ָ
לישה ,און ַתּ
ַרמה 7 .און די זין פֿון ָיוָנעןֶ :א ָ
תּוֹג ָ
דוֹדנים.
די ָ
ַען 9 .און די זין פֿון
צר ִים ,פּוט ,און כּנ ַ
 8די זין פֿון ָחמען :כּוש ,און ִמ ַ
ילה ,און ַסבֿתּאָ ,און ַר ְעמאָ ,און ַסבֿתּכאָ .און די
כּושן :סבֿאָ ,און חוִ ָ
דדן 10 .און כּוש האָט געבאָרן נִ מרוֹדן .ער
זין פֿון ַרעמאָן :שבֿאָ ,און ָ
צר ִים
איז געװען דער ערשטער מאַכטיקער אױף דער ערד 11 .און ִמ ַ
להבֿים ,און די
האָט געבאָרן די לודים ,און די ַענָמים ,און די ָ
נַפֿתּוחים 12 ,און די ַפּתרוסים ,און די ַכּסלוחים – ,פֿון װאַנען די
ַען האָט
זײנען אַרױסגעקומען – און די ַכּפֿתּוֹרים 13 .און כּנ ַ
פּלשתּים ַ
ִ
בכור ,און ֵחתן;  14און דעם יבֿוסי ,און דעם
זײן ָ
געבאָרן צידוֹן ַ
ֶאמוֹרי ,און דעם גִ רגָשי;  15און דעם ִחוי ,און דעם ַערקי ,און דעם
צמרי ,און דעם ח ָמתי.
סיני;  16און דעם אַרוָדי ,און דעם ָ
אַרפּכשד ,און לוד ,און
ַ
ילם ,און אַשור ,און
 17די זין פֿון ֵשמעןֵ :ע ָ
ַ
ֶתר ,און ֶמ ֶשך 18 .און
אַרפּכשד האָט
אַרם ,און עוץ ,און חול ,און ג ֶ
ָ
זײנען
בײ ֵעבֿרן ַ
געבאָרן ֶש ַלחן ,און ֶש ַלח האָט געבאָרן ֵעבֿרן 19 .און ַ
געבאָרן געװאָרן צװײ זין; דער נאָמען פֿון אײנעם איז געװען ֶפּ ֶלג,
זײנע טעג איז צעטײלט געװאָרן די ערד; און דער נאָמען פֿון
װײל אין ַ
ַ

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

אַלמוֹדדן,
ָ
ָקטן האָט געבאָרן
ָקטן 20 .און י ָ
זײן ברודער איז געװען י ָ
ַ
דוֹרמען ,און אוזָלן ,און
ֶרחן;  21און ַה ָ
רמוֶתן ,און י ַ
און ֶש ֶלפֿן ,און ח ַצ ָ
אַבֿימ ֵאלן ,און שבֿאָן;  23און אוֹפֿירן ,און
ָ
קלהן;  22און ֵעיבֿלן ,און
ִד ָ
ָקטנס זין.
ילהן ,און יוֹבֿבֿן .די אַלע ַ
זײנען געװען י ָ
חוִ ָ
אַרפּכשדֶ ,ש ַלח; ֵ 25עבֿרֶ ,פּ ֶלגְ ,רעו;  26שׂרוגָ ,נחוֹרֶ ,תּ ַרח; 27
ַ
ֵ 24שם,
אַבֿר ָהם 28 .די זין פֿון אַבֿרהמען :יִצחק ,און
ָ
אַבֿרם ,דאָס איז
ָ
שמ ֵעאל.
ִי ָ
שמ ֵעאלן ,נבֿיוֹת ,און
בכור פֿון ִי ָ
זײנען זײערע געבורטן :דער ָ
 29דאָס ַ
דומהַ ,משׂאָ ,ח ַדד ,און
שמע ,און ָ
בֿשׂם; ִ 30מ ָ
אַדבאל ,און ִמ ָ
ֵ
ֵק ָדר ,און
שמ ֵעאלן.
זײנען די זין פֿון יִ ָ
דמה .דאָס ַ
ֵתּימאָ;  31איטור ,נָפֿיש ,און ֵק ָ
קעפּסװײב :זי האָט געבאָרן
ַ
קטורה ,אַבֿרהמס
ָ
 32און די זין פֿון
מדנען ,און ִמדיָנען ,און יִשבקן ,און שוחן.
ָקשנען ,און ָ
מרנען ,און י ָ
זִ ָ
דדן 33 .און די זין פֿון
זײנען געװען :שבֿאָ ,און ָ
ָקשנען ַ
און די זין פֿון י ָ
לד ָעה .די אַלע
אַבֿידע ,און ֶא ָ
ָ
ִמדיָנעןֵ :עיפֿה ,און ֵעפֿר ,און ַחנוֹך ,און
קטורהן.
ַ
ָ
זײנען געװען די זין פֿון
זײנען געװען:
 34און אַבֿרהם האָט געבאָרן יצחקן .די זין פֿון יצחקן ַ
שׂר ֵאל.
ֵע ָשׂו ,און ִי ָ
ַע ָלם ,און קֹרח 9
עואל ,און יְעוש ,און י ְ
 35די זין פֿון ֵע ָשׂוןֶ :אליפֿזְ ,ר ֵ
 36די זין פֿון ֶאליפֿזןֵ :תּ ָ
ַע ָתּם ,קנַז ,און
אוֹמר צפֿי ,און ג ְ
ָ
ימן ,און
ֶרחַ ,ש ָמה ,און ִמזָה.
עואלןַ :נחת ,ז ַ
ִתּמנַע ,און ַע ָמ ֵלק 37 .די זין פֿון ְר ֵ
לוֹטן ,און שוֹבֿל ,און ִצבֿעוֹן ,און ַענָה ,און
 38און די זין פֿון ֵשׂ ִעירןָ :
לוֹטנען :חוֹרי ,און
דישן 39 .און די זין פֿון ָ
דישוֹן ,און ֵא ֶצר ,און ָ
לוֹטנעןִ :תּמנַע 40 .די זין פֿון שוֹבֿלן:
הוֹמם; און די שװעסטער פֿון ָ
ָ
ַעליָן ,און ָמ ַנחת ,און ֵעיבֿל ,שפֿי ,און אוֹנָם .און די זין פֿון ִצבֿעוֹנען:
אַיָה ,און ַענָה 41 .די זין פֿון ַע ָנהן :דישוֹן .און די זין פֿון דישוֹנען:
בלהן ,און
כרן 42 .די זין פֿון ֵא ֶצרןָ :
תרן ,און ָ
מרן ,און ֶאשבן ,און ִי ָ
ח ָ
אַרן.
דישנען :עוץ ,און ָ
ַע ָקן .די זין פֿון ָ
ַעוָן ,י ֲ
זֲ
זײנען די מלכים װאָס האָבן געקיניגט אין לאַנד ֶאדוֹם
 43און דאָס ַ
בײ די קינדער פֿון ישׂראלֶ :ב ַלע
אײדער עס האָט געקיניגט אַ קיניג ַ
נהבֿה.
זײן שטאָט איז געװען ִד ָ
דער זון פֿון בעוֹרן; און דער נאָמען פֿון ַ

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

זײן אָרט האָט געקיניגט יוֹבֿבֿ דער
 44איז ֶב ַלע געשטאָרבן ,און אױף ַ
זײן אָרט
בצרה 45 .איז יוֹבֿבֿ געשטאָרבן ,און אױף ַ
ֶרחן ,פֿון ָ
זון פֿון ז ַ
ושם
ימני 46 .איז ח ָ
ושם פֿון לאַנד פֿון דעם ֵתּ ָ
האָט געקיניגט ח ָ
בדדן,
געשטאָרבן ,און אױף ַ
זײן אָרט האָט געקיניגט ַה ַדד דער זון פֿון ַ
װאָס האָט געשלאָגן ִמדיָן אין פֿעלד פֿון מוֹאָבֿ; און דער נאָמען פֿון
זײן
זײן שטאָט איז געװען ַעוִ ית 47 .איז ַה ַדד געשטאָרבן ,און אױף ַ
ַ
מלה געשטאָרבן,
שׂר ָקה 48 .איז ַשׂ ָ
מלה פֿון ַמ ֵ
אָרט האָט געקיניגט ַשׂ ָ
טײך49 .
בײם ַ
זײן אָרט האָט געקיניגט ָשאול פֿון רחוֹבֿוֹת ַ
און אױף ַ
בעלָ -חנָן
זײן אָרט האָט געקיניגט ַ
איז ָשאול געשטאָרבן ,און אױף ַ
זײן אָרט
בעלָ -חנָן געשטאָרבן ,און אױף ַ
דער זון פֿון ַעכבוֹרן;  50איז ַ
זײן שטאָט איז געװען ָפּ ִעי;
האָט געקיניגט ַה ַדד; און דער נאָמען פֿון ַ
בֿאל די טאָכטער פֿון
יט ֵ
מה ַ
װײב איז געװען ֵ
זײן ַ
און דער נאָמען פֿון ַ
ָהבֿן 51 .און ַה ַדד איז געשטאָרבן .און די
טרד דער טאָכטער פֿון ֵמי-ז ָ
ַמ ֵ
זײנען געװען :דער פֿירשט פֿון ִתּמנַע ,דער פֿירשט
פֿירשטן פֿון ֶאדוֹם ַ
אָהליבֿמה ,דער
ָ
יתת;  52דער פֿירשט פֿון
פֿון ַעלוָה ,דער פֿירשט פֿון ֵ
פֿירשט פֿון ֵא ָלה ,דער פֿירשט פֿון פּינוֹן;  53דער פֿירשט פֿון קנַז ,דער
גדיאל,
בֿצר;  54דער פֿירשט פֿון ַמ ֵ
ימן ,דער פֿירשט פֿון ִמ ָ
פֿירשט פֿון ֵתּ ָ
זײנען די פֿירשטן פֿון ֶאדוֹם.
ירם .דאָס ַ
דער פֿירשט פֿון ִע ָ

ב

זײנען די זין פֿון ישׂראלן :ראובֿן ,שמעוןֵ ,לוִ י ,און יהודה,
 1דאָס ַ
שׂשׂ ָכר ,און זבֿולון; ָ 2דן ,יוֹסף ,און בנימין ,נפֿתּלי ,גָד ,און
ִי ָ

אָשר.

זײנען אים
דרײ ַ
ַ
 3די זין פֿון יהודהןֵ :ער ,און אוֹנָן ,און ֵש ָלה; די
בכור ,איז
ַענית ,און ֵער ,יהודהס ָ
שוע דער כּנ ֲ
געבאָרן געװאָרן פֿון בתַ -
געװען שלעכט אין די אױגן פֿון גאָט ,און ער האָט אים געטײט 4 .און
ֶרחן .אַלע זין פֿון
זײן שנור האָט אים געבאָרן ֶפּ ֶרצן ,און ז ַ
ָתּ ָמר ַ
יהודהן :פֿינף.
ֶרחן :זִ מרי ,און
 5די זין פֿון ֶפּ ֶרצןֶ :חצרוֹן ,און ָחמול 6 .און די זין פֿון ז ַ
ימן ,און ַכּלכּוֹל ,און ָד ַרע; אין אַלעמען פֿינף 7 .און די זין
יתן ,און ֵה ָ
ֵא ָ
פֿון כּרמיןָ :ע ָכר ,דער פֿאַראומגליקער פֿון ישׂראל װאָס האָט
יתנעןַ :עזַריָה.
געפֿעלשט אָן חרם 8 .און די זין פֿון ֵא ָ

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

ירח ְמ ֵאל,
זײנען אים געבאָרן געװאָרןַ :
 9און די זין פֿון ֶחצרוֹנען װאָס ַ
ָדבֿ
ָדבֿן ,און ַעמינ ָ
כּלובֿי 10 .און ָרם האָט געבאָרן ַעמינ ָ
ָ
און ָרם ,און
האָט געבאָרן נַחשוֹן דעם פֿירשט פֿון די קינדער פֿון יהודה 11 .און
בוֹעזן 12 .און
נַחשוֹן האָט געבאָרן ַשׂלמאָן ,און ַשׂלמאָ האָט געבאָרן ַ
בוֹעז האָט געבאָרן עוֹבֿדן ,און עוֹבֿד האָט געבאָרן ִי ַשין 13 .און ִי ַשי
ַ
מעא
ָדבֿ דעם צװײטן ,און ִש ָ
בכור ֶאליאָבֿן ,און אַבֿינ ָ
זײן ָ
האָט געבאָרן ַ
אוֹצם דעם
נאל דעם פֿירטןַ ,ר ַדי דעם פֿינפֿטן; ֶ 15
נת ֵ
דעם דריטן; ַ 14
זײנען געװען
זעקסטן ,דוד דעם זיבעטן 16 .און זײערע שװעסטער ַ
אַבֿשי ,און יוֹאָבֿ ,און
ַ
צרױהן:
ָ
צרױה ,און אַבֿי ַגיִל .און די זין פֿון
ָ
דרײ 17 .און אַבֿי ַגיִל האָט געבאָרן ַע ָמשׂאָן ,און ַע ָמשׂאָס
האל – ַ
ַע ָשׂ ֵ
שמעאלי.
ֵ
ֶתר דער ִי
פֿאָטער איז געװען י ֶ
װײב
 18און ָכּ ֵלבֿ דער זון פֿון ֶחצרוֹנען האָט געהאַט קינדער מיט דער ַ
ֵשר ,און
זײנען אירע זין :י ֶ
ַעזובֿהן – און מיט יריעוֹתן – און דאָס ַ
שוֹבֿבֿ ,און אַרדוֹן 19 .איז ַעזובֿה געשטאָרבן און ָכּ ֵלבֿ האָט זיך
פֿרתן ,און זי האָט אים געבאָרן חורן 20 .און חור האָט
גענומען ֶא ָ
לאלן.
בצ ֵ
געבאָרן אורין ,און אורי האָט געבאָרן ַ
 21און דערנאָך איז געקומען ֶחצרוֹן צו דער טאָכטער פֿון ָמכיר דעם
לעד ,װאָס ער האָט גענומען װען ער איז געװען זעכציק
פֿאָטער פֿון ִג ָ
יאָר אַלט; און זי האָט אים געבאָרן שׂגובֿן 22 .און שׂגובֿ האָט געבאָרן
לעד.
דרײ און צװאַנציק שטעט אין לאַנד ִג ָ
יָאירן ,װאָס האָט געהאַט ַ
אַרם האָבן אַװעקגענומען פֿון זײ חווֹת-יָאיר ,קנָת
 23און גשור און ַ
זײנען די זין פֿון
און אירע טעכטערשטעט ,זעכציק שטעט .די אַלע ַ
לעד 24 .און נאָך ֶחצרוֹנס טױט אין ָכּ ֵלבֿ-
ָמכיר דעם פֿאָטער פֿון ִג ָ
װײב ,געבאָרן פֿון אים אַשחור דעם
פֿרת ,האָט אַבֿיָהֶ ,חצרוֹנס ַ
ֶא ָ
תּקוֹע.
ַ
פֿאָטער פֿון
בכור
זײנען געװען :דער ָ
בכורַ ,
ירח ְמ ֵאלֶ ,חצרוֹנס ָ
 25און די זין פֿון ַ
ירח ְמ ֵאל האָט
אוֹצם ,אַחיָה 26 .און ַ
אוֹרן ,און ֶ
ָרם ,און בונָה ,און ֶ
װײב ,װאָס איר נאמען איז געװען ַע ָט ָרה; זי
געהאַט נאָך אַן אַנדער ַ
איז געװען די מוטער פֿון אוֹנָמען.
זײנען געװעןַ :מ ַעץ ,און יָמין,
בכורַ ,
ירח ְמ ֵאלס ָ
 27און די זין פֿון ָרםַ ,
ָדע .און
זײנען געװעןַ :ש ַמי ,און י ָ
און ֵע ֶקר 28 .און די זין פֿון אוֹנָמען ַ
ָדבֿ ,און אַבֿישור 29 .און דער נאָמען פֿון אַבֿישורס
די זין פֿון ַש ַמין :נ ָ
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אַבֿיהיִל; און זי האָט אים געבאָרן אַח ָבנען ,און
ַ
װײב איז געװען
ַ
ָדבֿןֶ :ס ֶלד ,און אַפּ ִים .און ֶס ֶלד איז
מוֹלידן 30 .און די זין פֿון נ ָ
שעי .און די זין
געשטאָרבן אָן קינדער 31 .און די זין פֿון אַפּימעןִ :י ִ
ָדע,
שעיןֵ :ש ָשן .און די זין פֿון ֵש ָשנען :אַח ָלי 32 .און די זין פֿון י ָ
פֿון יִ ִ
ֶתר איז געשטאָרבן אָן קינדער.
ָתן .און י ֶ
ֶתר ,און יוֹנ ָ
ַש ַמיס ברודער :י ֶ
זײנען געװען די
פּלת ,און זָזאָ .דאָס ַ
ָתנעןֶ :
 33און די זין פֿון יוֹנ ָ
ירח ְמ ֵאלן.
קינדער פֿון ַ
בײ ֵש ָשנען
 34און ֵש ָשן האָט ניט געהאַט קײן זין נאָר טעכטער .און ַ
זײן נאָמען איז געװען יַרחע35 .
איז געװען אַ קנעכט אַ ִמצרי ,װאָס ַ
װײב;
זײן קנעכט יַרחען פֿאַר אַ ַ
זײן טאָכטער צו ַ
האָט ֵש ָשן געגעבן ַ
ָתנען ,און
און זי האָט אים געבאָרן ַע ַתּין 36 .און ַע ַתּי האָט געבאָרן נ ָ
פֿלל
פֿללן ,און ֶא ָ
ָתן האָט געבאָרן זָבֿדן 37 .און זָבֿד האָט געבאָרן ֶא ָ
נָ
האָט געבאָרן עוֹבֿדן 38 .און עוֹבֿד האָט געבאָרן יֵהואן ,און יֵהוא האָט
געבאָרן ַעזַריָהן 39 .און ַעזַריָה האָט געבאָרן ח ֶלצן ,און ח ֶלץ האָט
סמי
סמין ,און ִס ָ
לע ָשׂה האָט געבאָרן ִס ָ
לע ָשׂהן 40 .און ֶא ָ
געבאָרן ֶא ָ
יקמיָהן ,און
האָט געבאָרן ַשלומען 41 .און ַשלום האָט געבאָרן ַ
ליש ָמען.
יקמיָה האָט געבאָרן ֶא ָ
ַ
בכור ,װאָס איז
זײן ָ
ישע ַ
ירח ְמ ֵאלס ברודערֵ :מ ָ
 42און די זין פֿון ָכּ ֵלבַֿ ,
געװען דער פֿאָטער פֿון זיפֿן ,און די זין פֿון ָמ ֵר ָשה דעם פֿאָטער פֿון
זײנען געװען :ק ַֹרך און ַתּפּוח,
חבֿרוֹנען 43 .און די זין פֿון חבֿרוֹנען ַ
און ֶר ֶקם ,און ֶש ַמע 44 .און ֶש ַמע האָט געבאָרן ַרחם דעם פֿאָטער פֿון
ַרקעמען ,און ֶר ֶקם האָט געבאָרן ַש ַמין 45 .און דער זון פֿון ַש ַמין איז
י ָ
געװען ָמעוֹן ,און ָמעוֹן איז געװען דער פֿאָטער פֿון בית-צור 46 .און
קעפּסװײב ,האָט געבאָרן ָח ָרנען ,און מוֹצאָן ,און ָגזֵזן;
ַ
ֵעיפֿהָ ,כּ ֵלבֿס
זײנען געװעןֶ :רגֶם,
ָהדין ַ
און ָח ָרן האָט געבאָרן ָגזֵזן 47 .און די זין פֿון י ָ
פּלט ,און ֵעיפֿה ,און ַש ַעףַ 48 .מ ֲע ָכהָ ,כּ ֵלבֿס
ֵישן ,און ֶ
יוֹתם ,און ג ָ
און ָ
װײב פֿון
קעפּסװײב ,האָט געבאָרן ֶשבֿרן ,און ִתּרחנָהן 49 .און די ַ
ַ
דמנָה ,האָט געבאָרן שוָא דעם פֿאָטער פֿון
ַש ַעף דעם פֿאָטער פֿון ַמ ַ
בֿעא .און די טאָכטער פֿון ָכּ ֵלבֿן איז
ַמכבנאָ און דעם פֿאָטער פֿון ִג ָ
זײנען געװען די קינדער פֿון ָכּ ֵלבֿן.
כסה 50 .דאָס ַ
געװען ַע ָ
פֿרתן :שוֹבֿל דער פֿאָטער פֿון ִקריַת-
בכור פֿון ֶא ָ
די זין פֿון חור ,דעם ָ
יעריםַ 51 ,שׂלמאָ דער פֿאָטער פֿון ביתֶ -ל ֶחםָ ,ח ֵרף דער פֿאָטער פֿון
ָ
יערים
ָדר 52 .און די קינדרע פֿון שוֹבֿל דעם פֿאָטער פֿון ִקריַתָ -
בית-ג ֵ
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רוֹאה ,און האַלב מנוחוֹת 53 .און די משפּחות פֿון
זײנען געװעןָ :ה ֶ
ַ
שומתים,
יתרים ,און די פּותים ,און די ָ
זײנען געװען :די ֵ
יערים ַ
ִקריַתָ -
רעתים,
זײנען אַרױסגעקומען די ָצ ָ
שׂר ִעים .פֿון די דאָזיקע ַ
און די ִמ ָ
שתּאולים.
און די ֶא ָ
 54די קינדער פֿון ַשׂלמאָן :ביתֶ -ל ֶחם ,און די נטוֹפֿתיםַ ,עטרוֹת-בית-
רעים 55 .און די משפּחות
יוֹאָבֿ ,און אַ העלפֿט פֿון די ָמ ַנ ַחתער ,די ָצ ִ
רעתים,
זײנען געװען :די ִתּ ָ
ַעבץַ ,
שרײבער ,די באַװױנער פֿון י ְ
ַ
פֿון די
שׂוכתים .דאָס ַ
זײנען די קינים װאָס קומען אַרױס
מעתים ,די ָ
די ִש ָ
פֿון ח ַמת דעם פֿאָטער פֿון דעם הױז פֿון ֵר ָכבֿ.

ג

זײנען אים געבאָרן געװאָרן
זײנען די זין פֿון דודן װאָס ַ
 1און דאָס ַ
ִזר ֶעאל; דער
ינוֹעמען פֿון י ְ
בכור ,אַמנוֹן ,פֿון אַח ַ
אין ֶחבֿרוֹן :דער ָ
אַבֿשלוֹם
ָ
רמל;  2דער דריטער,
צװײטער ,דניאל ,פֿון אַבֿי ַגיִלן ,פֿון ַכּ ֶ
למי דעם מלך פֿון גשור; דער
דער זון פֿון ַמ ֲע ָכה דער טאָכטער פֿון ַתּ ַ
אַדוֹניָה דער זון פֿון ַחגיתן;  3דער פֿינפֿטער ,שפֿטיָה ,פֿון
ִ
פֿירטער,
גלהן 4 .די זעקס
װײב ֶע ָ
זײן ַ
ִתר ָעם ,פֿון ַ
אַבֿיטלן; דער זעקסטער ,י ְ
ַ
זײנען אים געבאָרן געװאָרן אין ֶחבֿרון; און ער האָט דאָרטן געקיניגט
ַ
דרײסיק יאָר האָט ער
ַ
דרײ און
ַ
זיבן יאָר און זעקס חדשים; און
ירוש ַל ִים.
ָ
געקיניגט אין

מעא,
ירוש ַל ִיםִ :ש ָ
ָ
זײנען אים געבאָרן געװאָרן אין
 5און די דאָזיקע ַ
שוע דער טאָכטער פֿון
ָתן ,און שלמה – פֿיר ,פֿון בתַ -
און שוֹבֿבֿ ,און נ ָ
ליפֿ ֶלט;  7און נוֹבה ,און
ליש ָמע ,און ֶא ֶ
מיאלן;  6און יבֿחר ,און ֶא ָ
ַע ֵ
נײן9 .
ליפֿ ֶלט – ַ
ָדע ,און ֶא ֶ
ליש ָמע ,און ֶאלי ָ
ָפֿיע;  8און ֶא ָ
נֶפֿג ,און י ַ
קעפּסװײבער ,און
ַ
זײנען אַלע זין פֿון דודן ,אַחוץ די זין פֿון די
דאָס ַ
זײער שװעסטער ָתּ ָמר.
זײן זון איז געװען
 10און דער זון פֿון שלמהן איז געװען רחבֿ ָעםַ .
זײן זון אַחזיָהו,
יוֹרםַ ,
זײן זון ָ
יהוֹשפֿט; ַ 11
ָ
זײן זון
זײן זון אָסאַָ ,
אַבֿיָהַ ,
זײן
יוֹתם; ַ 13
זײן זון ָ
זײן זון ַעזַריָהַ ,
אַמציָהוַ ,
זײן זון יוֹאָש; ַ 12
זײן זון ַ
ַ
זײן זון
זײן זון אָמוֹןַ ,
זײן זון מנשה; ַ 14
זקיָהַ ,
זײן זון ח ִ
זון אָחזַ ,
בכור יוֹחנָן,
זײנען געװען :דער ָ
יאשיָהון ַ
ִ
יאשיָהו 15 .און די זין פֿון
ִ
דקיָה ,דער פֿירטערַ ,שלום16 .
דער צװײטער יהוֹיָקים דער דריטער ִצ ִ
דקיָה.
זײן זון ִצ ִ
יכניָהַ ,
זײן זון ָ
זײנען געװעןַ :
און די זין פֿון יהוֹיָקימען ַ
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אַלתּיאל 18 ,און
ֵ
זײן זון ְש
 17און די זין פֿון י ָכניָה דעם געפֿאַנגענעםַ :
נדבֿיָה 19 .און
הוֹש ָמע ,און ַ
יקמיָהָ ,
נאַצרַ ,
פּדיָה ,און ֶש ַ
לכּירם ,און ָ
ַמ ָ
מעי .און די קינדער פֿון זרובבֿלן:
פּדיָהן :זרובבֿל ,און ִש ִ
די זין פֿון ָ
משולם ,און חנַניָה ,און זײער שװעסטער שלוֹמית;  20און חשובֿה,
ָ
יאָשבֿ-ח ֶסד – פֿינף 21 .און די זין
ברכיָה ,און ח ַסדיָהַ ,
אוֹהל ,און ֶ
און ֶ
ישעיָהן[ :רפֿיָה .די זין פֿון
ישעיָה .די זין פֿון ] ַ
פּלטיָה און ַ
פֿון חנַניָהןַ :
]רפֿיָהן[ :אַרנָן .די זין פֿון ]אַרנָנען[ :עוֹבֿדיָה .די זין פֿון ]עוֹבֿדיָהן[:
שמעיָהן:
שמעיָה .און די זין פֿון ַ
שכניָהןַ :
שכניָה 22 .און די זין פֿון ַ
ַ
נעריָה ,און ָשפֿט – זעקס 23 .און די
חטוש ,און יִ ְגאָל ,און בריח ,און ַ
דרײ 24 .און די
זריקם – ַ
זקיָה ,און ַע ָ
ליוֹעינַי ,און ח ִ
נעריָהןֶ :א ֵ
זין פֿון ַ
הוֹדוְ יָהו און ֶאליָשיבֿ ,און פּ ָליָה ,און ַעקובֿ ,און
ליוֹעינַיןַ :
זין פֿון ֶא ֵ
דליָה ,און ַענָני – זיבן.
יוֹחנָן ,און ָ

ד

פּרץֶ ,חצרוֹן ,און ַכּרמי ,און חור ,און שוֹבֿל.
 1די זין פֿון יהודהןֶ :
 2און ְראָיָה דער זון פֿון שוֹבֿלן האָט געבאָרן ַיחתן ,און ַיחת האָט
רעתים.
זײנען די משפּחות פֿון די ָצ ָ
ומין ,און ַל ַהדן .דאָס ַ
געבאָרן אַח ַ

זר ֶעאל ,און
יטם :יִ ְ
זײנען פֿון דעם פֿאָטער פֿון ֵע ָ
 3און די דאָזיקע ַ
ִישמאָ ,און ִידבש; און דער נאָמען פֿון זײער שװעסטער איז געװען
ַה ֶ
פּנואל דער פֿאָטער פֿון גדוֹר ,און ֵעזאָר דער פֿאָטער
ֵ
צללפּוֹני;  4און
פֿרת דעם
בכור פֿון ֶא ָ
זײנען די קינדער פֿון חור דעם ָ
חושה .דאָס ַ
פֿון ָ
פֿאָטער פֿון ביתֶ -ל ֶחם.
װײבער:
תּקוֹע האָט געהאַט צװײ ַ
ַ
 5און אַשחור דער פֿאָטער פֿון
ַע ָרה האָט אים געבאָרן אַחוזָמען ,און חפֿרן,
ַע ָרה 6 .און נ ֲ
חלאָה ,און נ ֲ
ַע ָרהן 7 .און די
זײנען די זין פֿון נ ֲ
שתּרי .דאָס ַ
ימנין ,און דעם אַח ָ
און ֵתּ ָ
צוֹחר ,און ֶאתנָן 8 .און קוֹץ האָט געבאָרן
זין פֿון חלאָהןֶ :צ ֶרת ,און ַ
רכל דעם זון פֿון
ָענובֿן ,און ַהצוֹבֿבֿהן ,און די משפּחות פֿון אַח ֵ
זײנע
ַעבץ איז געװען דער אָנגעזעענסטער פֿון ַ
ָהרומען 9 .און י ְ
ַעבץ ,אַזױ צו זאָגן:
זײן נאָמען י ְ
זײן מוטער האָט גערופֿן ַ
ברידער; און ַ
ַעבץ האָט גערופֿן צום
פּײן 10 .און י ְ
װײל איך האָב אים געבאָרן מיט ַ
ַ
גאָט פֿון ישׂראל ,אַזױ צו זאָגן :אױב בענטשן װעסטו מיך בענטשן,
זײן מיט
דײן האַנט װעט ַ
מײן געמאַרק ,און ַ
און װעסט פֿאַרגרעסערן ַ
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מיר ,און װעסט באַהיטן פֿון בײז ,מיך ניט װײ צו טאָן – .און גאָט
האָט אים באַשערט װאָס ער האָט געבעטן.
 11און כּלובֿ דער ברודער פֿון שו ָחהן האָט געבאָרן מחירן ,װאָס איז
געװען דער פֿאָטער פֿון ֶאשתּוֹנען 12 .און ֶאשתּוֹן האָט געבאָרן בית-
זײנען די
ָרפֿאָן ,און ַפּ ֵסחן ,און תּ ִחנָה דעם פֿאָטער פֿון ִעירָ -נחש .דאָס ַ
מענטשן פֿון ֵר ָכה.
שׂריָה .און די זין
תניאל ,און ָ
זײנען געװעןָ :ע ֵ
 13און די זין פֿון קנַזן ַ
עוֹנוֹתי האָט געבאָרן ָע ָ
ַ
פֿון ָע ֵ
שׂריָה
פֿרהן; און ָ
תניאלןַ :ח ַתת 14 .און ְמ
זײנען
האָט געבאָרן יוֹאָבֿ דעם פֿאָטער פֿון גֵיאַ -ח ָרשים; װאָרום זײ ַ
זײנען
מײנסטערס 15 .און די זין פֿון ָכּ ֵלבֿ דעם זון פֿון יפֿונֶהן ַ
געװען ַ
ַעם .און די זין פֿון ֵא ָלהן :קנַז.
געװעןִ :עירוֵ ,א ָלה ,און נ ַ
ראל 17 .און
אַשׂ ֵ
לאלן :זיף ,און זיפֿה ,תּיריאָ ,און ַ
יה ֶל ֵ
 16און די זין פֿון ַ
ֶתר ,און ֶמ ֶרד ,און ֵעפֿר ,און יָלוֹן .און זי האָט
זרהן :י ֶ
די זין פֿון ָע ָ
שתּמוֹע –
ַ
געבאָרן ִמריָמען ,און ַש ַמין ,און יִשבך דעם פֿאָטער פֿון ֶא
ֶרד דעם פֿאָטער פֿון גדוֹר,
װײב פֿון יהודה האָט געבאָרן י ֶ
זײן ַ
 18און ַ
יקותיאל דעם פֿאָטער פֿון ָזנוֹח
ֵ
און ֶחבֿר דעם פֿאָטער פֿון שׂוֹכוֹ ,און
זײנען די זין פֿון בתיָה דער טאָכטער פֿון ַפּרעהן ,װאָס
– און דאָס ַ
ֶמ ֶרד האָט גענומען.
װײב ,דער שװעסטער פֿון ַנחם דעם פֿאָטער
הוֹדיָהס ַ
 19און די זין פֿון ִ
שתּמוֹע דער ַמ ֲע ָכתי20 .
ַ
זײנען געװען :דער גַרמי ,און ֶא
ילהַ ,
קע ָ
פֿון ִ
און די זין פֿון שימוֹנען :אַמנוֹן ,און ִרנָה ,בןָ -חנָן ,און תּילוֹן .און די זין
שעין :זוֹחת ,און בן-זוֹחת.
פֿון ִי ִ
 21די קינדער פֿון ֵש ָלה דעם זון פֿון יהודהןֵ :ער דער פֿאָטער פֿון ֵל ָכה,
און ַל ְע ָדה דער פֿאָטער פֿון ָמ ֵר ָשה ,און די משפּחות פֿון דעם הױז פֿון
אַשבע;  22און יוֹקים ,און די
ַ
לײנענאַרבעטער פֿון דעם הױז פֿון
די ַ
מענטשן פֿון כּוֹזֵבֿאָ ,און יוֹאָש ,און ָשׂ ָרף ,װאָס האָבן געהערשט
איבער מוֹאָבֿ ,און יָשובֿיֶ -ל ֶחם .און די געשיכטע איז אַן אַלטע23 .
זײנען געזעסן אין
זײנען געװען די טעפּער ,און די װאָס ַ
דאָס ַ
זײן װירטשאַפֿט
בײ דעם מלך אין ַ
פֿלאַנצגערטענר און געהעפֿטן; ַ
זײנען זײ דאָרטן געזעסן.
ַ
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זײן זון
ֶרחָ ,שאולַ 25 .
נמואל ,און יָמין ,יָריבֿ ,ז ַ
ֵ
 24די זין פֿון שמעונען:
שמע 26 .און די קינדער
זײן זון ִמ ָ
בֿשׂםַ ,
זײן זון ִמ ָ
איז געװען ַשלוםַ ,
מעי.
זײן זון ִש ִ
זײן זון זַכּורַ ,
ואלַ ,
זײן זון חמ ֵ
זײנען געװעןַ :
שמען ַ
פֿון ִמ ָ
זײנע
מעי האָט געהאַט זעכצן זין און זעקס טעכטער; אָבער ַ
 27און ִש ִ
ברידער האָבן ניט געהאַט פֿיל קינדער ,און זײער גאַנצע משפּחה
האָט זיך ניט געמערט אַזױ װי די קינדער פֿון יהודה.
שועל;
מוֹל ָדה ,און ַח ַצרָ -
בארֶ -שבֿע ,און ָ
זײנען געזעסן אין ֵ
 28און זײ ַ
בתואל,
ֵ
תּוֹלד;  30און אין
בלהה ,און אין ֶע ֶצם ,און אין ָ
 29און אין ָ
רכּבֿוֹת ,און אין
ציקלג;  31און אין ביתַ -מ ָ
ַ
רמה ,און אין
און אין ח ָ
זײנען געװען
ַח ַצר-סוסים ,און אין בית-בראי ,און אין ַש ֲע ַר ִים .דאָס ַ
זײערע שטעט ביז דוד איז געװאָרן מלך 32 .און זײערע דערפֿער
תּוֹכן ,און ָע ָשן – פֿינף
ֶ
יטם ,און ַע ִיןִ ,רמוֹן ,און
זײנען געװעןֵ :ע ָ
ַ
שטעט;  33און אַלע זײערע דערפֿער װאָס אַרום די דאָזיקע שטעט,
זײנען געװען זײערע װױנערטער ,און זײער יחוס-בריװ
ביז ַב ַעל .דאָס ַ
איז געװען לױט זײ.
אַמציָהן;  35און
יוֹשה ,דער זון פֿון ַ
ַמלך ,און ָ
 34און משוֹבֿבֿ ,און י ֵ
שׂריָה דעם זון פֿון
יוֹשבֿיָה דעם זון פֿון ָ
יוֹאל ,און יֵהוא דער זון פֿון ִ
ֵ
ליוֹעינַי ,און יַעקוֹבֿה ,און ישוֹחיָה ,און ַע ָשׂיָה ,און
שׂיאלן;  36און ֶא ֵ
ַע ֵ
פֿעי דעם
ישׂימ ֵאל ,און ב ָניָה;  37און זיזאָ דער זון פֿון ִש ִ
ִ
דיאל ,און
ַע ֵ
ידיָה ,דעם זון פֿון ִשמרי ,דעם זון פֿון
זון פֿון אַלוֹן ,דעם זון פֿון ָ
זײנען
שמעיָהן –  38די דאָזיקע װאָס קומען דאָ מיט די נעמעןַ ,
ַ
פֿאָטערהײזער האָבן
ַ
געװען פֿירשטן אין זײערע משפּחות; און זײערע
אײנגאַנג פֿון
זײנען אַװעק צום ַ
זיך שטאַרק פֿאַרשפּרײט 39 .און זײ ַ
גדוֹר ,ביז צום מזרח פֿון טאָל ,צו זוכן פֿיטערונג פֿאַר זײערע שאָף40 .
און זײ האָבן געפֿונען אַ פֿעטע און גוטע פֿיטערונג ,און דאָס לאַנד
זײנען
בשלװה; װאָרום פֿון ָחם ַ
איז געװען געראַם ,און רויִק ,און ַ
זײנען דאָרטן געזעסן פֿריער 41 .און די דאָזיקע װאָס
געװען די װאָס ַ
זײנען געקומען אין די טעג פֿון
זײנען דאָ פֿאַרשריבן מיט די נעמעןַ ,
ַ
יחזקיה דעם מלך פֿון יהודה ,און האָבן געשלאָגן זײערע געצעלטן,
און די ְמעונים װאָס האָבן זיך דאָרטן געפֿונען ,און זײ האָבן זײ
הײנטיקן טאָג ,און האָבן זיך באַזעצט אױף זײער
פֿאַרװיסט ביז אױף ַ
אָרט; װאָרום דאָרטן איז געװען פֿיטערונג פֿאַר זײערע שאָף 42 .און
זײנען אַװעק צום באַרג ֵשׂ ִעיר פֿינף
פֿון זײ ,פֿון די קינדער פֿון שמעוןַ ,
עוזיאל ,די זין
ֵ
נעריָה ,און רפֿיָה ,און
פּלטיָה ,און ַ
הונדערט מאַן ,און ַ
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שעין ,זײ פֿאַרױס 43 .און זײ האָבן געשלאָגן דעם אַנטרונענעם
פֿון ִי ִ
זײנען דאָרטן געבליבן זיצן ביז אױף
איבערבלײב פֿון ַע ָמ ֵלק ,און ַ
ַ
הײנטיקן טאָג.
ַ

ה

בכור פֿון ישׂראלן – װאָרום ער איז
 1און די זין פֿון ראובֿן דעם ָ
בכור ,אָבער אַז ער האָט פֿאַרשװעכט דאָס
געװען דער ָ
זײן בכוֹרה אַװעקגעגעבן געװאָרן צו די
זײן פֿאָטער ,איז ַ
געלעגער פֿון ַ
קינדער פֿון יוֹסף דעם זון פֿון ישׂראלן ,הגם ניט זיך צו רעכענען אין
דעם יחוס-בריװ אױף דער בכוֹרה;  2װאָרום יהודה האָט
זײנע ברידער ,און פֿון אים איז אַרױס דער פֿירשט;
אַריבערגעשטיגן ַ
בכור
אָבער די בכוֹרה איז געװען יוֹספֿס –  3די זין פֿון ראובֿן דעם ָ
זײנען געװעןַ :חנוֹך ,און פּלואֶ ,חצרוֹן ,און ַכּרמי 4 .די
פֿון ישׂראלן ַ
זײן זון
זײן זון גוֹגַ ,
שמעיָהַ ,
זײן זון ַ
זײנען געװעןַ :
יוֹאלן ַ
קינדער פֿון ֵ
בא ָרה,
זײן זון ֵ
זײן זון ַב ַעל; ַ 6
זײן זון ְראָיָהַ ,
מיכהַ ,
זײן זון ָ
מעי; ַ 5
ִש ִ
ֶסר דער מלך פֿון אַשור האָט פֿאַרטריבן; ער איז
װאָס ִתּלגַת-פּלנ ֶ
זײנע
זײנע ברידער לױט ַ
געװען דער פֿירשט פֿון די ראובֿנים 7 .און ַ
זײנען געװען :דער
משפּחות ,זיך יחוסנדיק לױט זײערע געבורטןַ ,
זכריָהו;  8און ֶב ַלע דער זון פֿון ָעזָז דעם זון פֿון
יאל ,און ַ
יע ֵ
הױפּט ִ
רוֹער ,ביז נבֿוֹ און
יוֹאלן ,װאָס איז געזעסן אין ַע ֵ
ֶש ַמע ,דעם זון פֿון ֵ
בעלְ -מעוֹן;  9און צו מזרח איז ער געזעסן ביז מע קומט צום מדבר,
ַ
פּרת אָן; װאָרום זײערע פֿי האָבן זיך פֿאַרמערט אין לאַנד
טײך ָ
פֿון ַ
לעד 10 .און אין די טעג פֿון ָשאולן האָבן זײ געמאַכט אַ מלחמה
ִג ָ
זײנען געפֿאַלן דורך זײער האַנט; און זײ
מיט די ַהגריאים ,און יענע ַ
האָבן זיך באַזעצט אין זײערע געצעלטן איבער דער גאַנצער געגנט
לעד.
צו מזרח פֿון ִג ָ
זײנען געזעסן אַקעגן זײ אין לאַנד ָב ָשן ביז
 11און די קינדער פֿון גָד ַ
יוֹאל דער הױפּט ,און ָשפֿם דער צװײטער ,און יַענַי ,און
לכה; ֵ 12
ַס ָ
רהײזער:
בשן;  13און זײערע ברידער לױט זײערע פֿאָטע ַ
ָשפֿט ,אין ָ
זיע ,און ֵעבֿר –
ַע ָכּן ,און ַ
יוֹרי ,און י ְ
משולם ,און ֶשבֿע ,און ַ
ָ
מיכ ֵאל ,און
ָ
זײנען די זין פֿון אַבֿיח ִיל דעם זון פֿון חורי ,דעם זון פֿון
זיבן 14 .דאָס ַ
ישישי,
ַ
מיכ ֵאל ,דעם זון פֿון
לעד ,דעם זון פֿון ָ
יָרוֹח ,דעם זון פֿון ִג ָ
אַבֿדיאל דעם
ֵ
דעם זון פֿון ַיחדוֹ ,דעם זון פֿון בוזן 15 .אַחי דער זון פֿון
הײזער 16 .און
זון פֿון גונין איז געװען דער הױפּט פֿון זײערע פֿאָטער ַ
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בשן ,און אין אירע טעכטערשטעט,
לעד אין ָ
זײנען געזעסן אין ִג ָ
זײ ַ
בײ זײערע אױסלאָזן 17 .זײ
און אין אַלע אָפֿענע ערטער פֿון פּלױןַ ,
יוֹתם דעם מלך פֿון יהודה,
אַלע האָבן זיך פֿאַרצײכנט אין די טעג פֿון ָ
בֿעם דעם מלך פֿון ישׂראל.
ָר ָ
און אין די טעג פֿון י ָ
 18די קינדער פֿון ראובֿן ,און די גָדים ,און דער האַלבער שבֿט מנשה
– פֿון העלדישע יונגען ,מענטשן װאָס טראָגן אַ שילד און אַ שװערד,
זײנען געװען
זײנען געלערנט אין מלחמהַ ,
און שפּאַנען אַ בױגן ,און ַ
פֿיר און פֿערציק טױזנט און זיבן הונדערט און זעכציק װאָס גײען
אַרױס אין חיל 19 .און זײ האָבן געמאַכט אַ מלחמה מיט די
זײנען געהאָלפֿן
נוֹדבֿ 20 .און זײ ַ
ַהגריאים ,און איטור ,און נָפֿיש ,און ָ
זײנען
געװאָרן אַקעגן זײ ,און די ַהגריאים און אַלע װאָס מיט זײ ַ
געגעבן געװאָרן אין זײער האַנט; װאָרום זײ האָבן געשריען צו גאָט
װײל זײ
אין דער מלחמה ,און ער האָט זיך געלאָזט דערבעטן פֿון זײַ ,
האָבן זיך פֿאַרזיכערט אױף אים 21 .און זײ האָבן געפֿאַנגען זײערע
פֿי :זײערע קעמלען פֿופֿציק טױזנט ,און שאָף צװײ הונדערט און
פֿופֿציק טױזנט ,און אײזלען צװײ טױזנט ,און נפֿשות מענטשן
זײנען געפֿאַלן פֿיל דערשלאָגענע,
הונדערט טױזנט 22 .װאָרום עס ַ
זײנען געזעסן אױף דעם
װײל די מלחמה איז געװען פֿון גאָט .און זײ ַ
ַ
אָרט פֿון זײ ביז צום גלות.
זײנען געזעסן אין
 23און די קינדער פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשה ַ
בעל-חרמוֹן ,און שׂניר ,און דעם באַרג חרמוֹן .זײ
בשן ביז ַ
לאַנד ,פֿון ָ
הױפּטלײט פֿון זײערע
ַ
זײנען די
האָבן זיך געמערט 24 .און דאָס ַ
זריאל ,און יִרמיָה,
ליאל ,און ַע ֵ
שעי ,און ֶא ֵ
פֿאָטערהײזערֵ :עפֿר ,און ִי ִ
ַ
דיאל ,מענטשן העלדישע גיבוֹרים ,מענטשן מיט
הוֹדוְ יָה ,און ַיח ֵ
און ַ
נעמען ,הױפּטן פֿון זײערע פֿאָטערה ַײזער.
 25און זײ האָבן געפֿעלשט אָן דעם גאָט פֿון זײערע עלטערן ,און
זײנען געװען פֿאַרפֿירט נאָך די געטער פֿון די פֿעלקער פֿון לאַנד ,װאָס
ַ
גאָט האָט פֿאַרטיליקט פֿון פֿאַר זײ 26 .און דער גאָט פֿון ישׂראל האָט
גײסט
גײסט פֿון פּול דעם מלך פֿון אַשור ,און דעם ַ
דערװעקט דעם ַ
ֶסר דעם מלך פֿון אַשור ,און ער האָט זײ פֿאַרטריבן –
פֿון ִתּלגַת-פּלנ ֶ
די ראובֿנים ,און די גָדים ,און דעם האַלבן שבֿט מנשה ,און ער האָט
טײך גוֹזָן ,ביז
בײם ַ
זײ געבראַכט קײן ַלח ַלך ,און חבֿוֹר ,און ָהראָ ,און ַ
הײנטיקן טאָג.
אױף ַ
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קהתן:
מררי 28 .און די זין פֿון ָ
קהת ,און ָ
 27די זין פֿון ֵלוִ ין :גֵרשוֹןָ ,
מרמען:
עוזיאל 29 .און די קינדער פֿון ַע ָ
ֵ
יצהר ,און חבֿרון ,און
מרםָ ,
ַע ָ
ָדבֿ ,און אַבֿיהוא,
אַהרן ,און משה ,און מרים .און די זין פֿון אַהרנען :נ ָ
לעזָר האָט געבאָרן פּינחסן; פּינחס האָט
ית ָמרֶ 30 .א ָ
לעזָר ,און ָ
ֶא ָ
אַבֿישוע האָט געבאָרן בוקין ,און בוקי האָט
ַ
אַבֿישוען 31 .און
ַ
געבאָרן
ֶרחיָה האָט
ֶרחיָהן ,און ז ַ
געבאָרן עוזין 32 .און עוזי האָט געבאָרן ז ַ
אַמריָה האָט
אַמריָהן ,און ַ
מריוֹת האָט געבאָרן ַ
מריוֹתןָ 33 .
געבאָרן ָ
געבאָרן אַחיטובֿן 34 .און אַחיטובֿ האָט געבאָרן ָצדוֹקן ,און ָצדוֹק
ימ ַעץ האָט געבאָרן ַעזַריָהן ,און
ימ ַעצן 35 .און אַח ַ
האָט געבאָרן אַח ַ
ַעזַריָה האָט געבאָרן יוֹחנָנען 36 .און יוֹחנָן האָט געבאָרן ַעזַריָהן; דאָס
איז דער װאָס איז געװען אַ כּהן אין דעם הױז װאָס שלמה האָט
אַמריָהן ,און
ירוש ַל ִים 37 .און ַעזַריָה האָט געבאָרן ַ
ָ
געבױט אין
אַמריָה האָט געבאָרן אַחיטובֿן 38 .און אַחיטובֿ האָט געבאָרן ָצדוֹקן,
ַ
לקיָהן,
און ָצדוֹק האָט געבאָרן ַשלומען 39 .און ַשלום האָט געבאָרן ח ִ
שׂריָהן,
לקיָה האָט געבאָרן ַעזַריָהן 40 .און ַעזַריָה האָט געבאָרן ָ
און ח ִ
יהוֹצ ָדק איז אַװעק אין
ָ
יהוֹצ ָדקן 41 .און
ָ
שׂריָה האָט געבאָרן
און ָ
ירוש ַל ִים דורך דער האַנט
ָ
גלות ,װען גאָט האָט פֿאַרטריבן יהודה און
ֶצרן.
פֿון נבֿוחדנ ַ

ו

מררי 2 .דאָס ַ
זײנען די נעמען
קהת ,און ָ
 1די זין פֿון ֵלוִ ין :גֵרשוֹםָ ,
זײנען
קהתן ַ
מעי 3 .און די זין פֿון ָ
פֿון גֵרשוֹמס זיןִ :לבֿני ,און ִש ִ
מררין:
עוזיאל 4 .די זין פֿון ָ
ֵ
צהר ,און ֶחבֿרון ,און
מרם ,און ִי ָ
געװעןַ :ע ָ
זײנען די משפּחות פֿון ֵלוִ י לױט זײערע
ַמכלי ,און מושי .און דאָס ַ
עלטערן.
זײן זון יוֹאָך
זײן זון זִ ָמה; ַ 6
זײן זון יַחתַ ,
זײן זון ִלבֿניַ ,
 5פֿון גֵרשוֹמעןַ :
יאַתרי.
ַ
זײן זון
ֶרחַ ,
זײן זון ז ַ
זײן זון ִעדוַֹ ,
ַ
ָדבַֿ ,
זײן זון ַעמינ ָ
קהתןַ :
 7די קינדער פֿון ָ
זײן זון אַסיר; 8
זײן זון קֹ ַרח ַ
זײן זון ַתּחת,
זײן זון אַסיר; ַ 9
ָסף ,און ַ
זײן זון ֶאבֿי ָ
לקנָה ,און ַ
זײן זון ֶא ָ
ַ
זײן זון ָשאול 10 .און די קינדער
זײן זון עוזִ יָה ,און ַ
וריאלַ ,
זײן זון א ֵ
ַ
לקנָה .די קינדער פֿון
לקנָהןַ :ע ָמ ַשׂי ,און אַחימוֹת]11 ,און[ ֶא ָ
פֿון ֶא ָ
זײן זון
זײן זון ֶאליאָבַֿ ,
זײן זון נַחת; ַ 12
זײן זון צוֹפֿי ,און ַ
לקנָהןַ :
ֶא ָ
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בכור ַושני,
לקנָה 13 .און די זין פֿון שמואלן :דער ָ
זײן זון ֶא ָ
ירוֹחםַ ,
און אַבֿיָה.
זײן זון
מעיַ ,
זײן זון ִש ִ
זײן זון ִלבֿניַ ,
מרריןַ :מחלי; ַ
 14די קינדער פֿון ָ
זײן זון ַע ָשׂיָה.
חגיָהַ ,
זײן זון ִ
מעאַ ,
זײן זון ִש ָ
עוזָה; ַ 15
בײם זינגען אין הױז
זײנען די װאָס דוד האָט געשטעלט ַ
 16און דאָס ַ
זײן רו 17 .און זײ
פֿון גאָט ,נאָך דעם װי דער אָרון איז געקומען צו ַ
האָבן געדינט פֿאַר דעם ִמשכּן פֿון אוֹהל-מוֹעד מיט געזאַנג ,ביז
ירוש ַל ִים ,און זײ האָבן זיך
ָ
שלמה האָט געבױט דאָס הױז פֿון גאָט אין
זײנען
בײ זײער דינסט 18 .און דאָס ַ
געשטעלט לױט זײער אָרדענונג ַ
זײנען דאָרטן געשטאַנען ,מיט זײערע זין :פֿון די זין פֿון די
די װאָס ַ
יוֹאל דעם זון פֿון שמואל19 ,
ימן דער זינגער ,דער זון פֿון ֵ
קהתיםֵ :ה ָ
ָ
ליאל ,דעם זון
לקנָה ,דעם זון פֿון ירוֹחם ,דעם זון פֿון ֶא ֵ
דעם זון פֿון ֶא ָ
לקנָה ,דעם זון פֿון ַמחת,
פֿון תּוֹח 20 ,דעם זון פֿון צוף ,דעם זון פֿון ֶא ָ
יוֹאל ,דעם
לקנָה ,דעם זון פֿון ֵ
דעם זון פֿון ַע ָמ ַשׂי 21 ,דעם זון פֿון ֶא ָ
זון פֿון ַעזַריָה ,דעם זון פֿון צפֿניָה 22 ,דעם זון פֿון ַתּחת ,דעם זון פֿון
יצהר,
קרך 23 ,דעם זון פֿון ָ
ָסף ,דעם זון פֿון ַ
אַסיר ,דעם זון פֿון ֶאבֿי ָ
זײן
קהת ,דעם זון פֿון ֵלוִ י ,דעם זון פֿון ישׂראלן 24 .און ַ
דעם זון פֿון ָ
ברודער ָ
זײן רעכטער
אָסף איז געװען דער װאָס איז געשטאַנען צו ַ
מעא 25 ,דעם זון פֿון
ברחיָהו דעם זון פֿון ִש ָ
אָסף דער זון פֿון ֶ
האַנטָ :
לכּיָה 26 ,דעם זון פֿון
בע ֵשׂיָה ,דעם זון פֿון ַמ ִ
מיכ ֵאל ,דעם זון פֿון ֲ
ָ
יתן ,דעם
ֶרח ,דעם זון פֿון ַע ָדיָה 27 ,דעם זון פֿון ֵא ָ
ֶאתני ,דעם זון פֿון ז ַ
מעי 28 ,דעם זון פֿון יַחת ,דעם זון פֿון
זון פֿון זִ ָמה ,דעם זון פֿון ִש ִ
מררי,
גֵרשוֹם ,דעם זון פֿון ֵלוִ ין 29 .און זײערע ברידער די קינדער פֿון ָ
יתן דער זון פֿון קישי דעם זון פֿון ַעבֿדי,
זײטֵ :א ָ
אױף דער לינקער ַ
אַמציָה ,דעם
חשבֿיָה ,דעם זון פֿון ַ
דעם זון פֿון ַמלוך 30 ,דעם זון פֿון ַ
חלקיָה 31 ,דעם זון פֿון אַמצי ,דעם זון פֿון בני ,דעם זון פֿון
ִ
זון פֿון
מררי,
ֶש ֶמר 32 ,דעם זון פֿון ַמחלי ,דעם זון פֿון מושי ,דעם זון פֿון ָ
זײנען געװען
דעם זון פֿון ֵלוִ ין 33 .און זײערע ברידער די לוִ ִיים ַ
אָפּגעגעבן צו דעם גאַנצן דינסט פֿון דעם ִמשכּן פֿון גאָטס הױז.
זײנע קינדער האָבן געדעמפֿט אױף דעם מזבח פֿאַר
 34און אַהרן און ַ
זײנען געװען
װײרױך; זײ ַ
בראַנדאָפּפֿער און אױף דעם מזבח פֿאַר ַ
דשיָ -קדשים ,און אױף מכפּר צו
פֿאַר יעטװעדער אַרבעט פֿון דעם ָק ֵ
זײן אױף ישׂראל ,לױט אַלץ װאָס משה דער קנעכט פֿון גאָט האָט
ַ
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זײן
לעזָרַ ,
זײן זון ֶא ָ
זײנען די קינדער פֿון אַהרןַ :
באַפֿױלן 35 .און דאָס ַ
זײן זון
זײן זון בוקי ,ז ַײן זון עוזיַ ,
אַבֿישוע; ַ 36
ַ
זײן זון
זון פּינחסַ ,
זײן זון
זײן זון אַחיטובֿ; ַ 38
אַמריָהַ ,
זײן זון ַ
מריוֹתַ ,
זײן זון ָ
ֶרחיָה; ַ 37
זַ
אַחימ ַעץ.
ַ
זײן זון
ָצדוֹקַ ,
זײנען געװען זײערע װױנערטער לױט זײערע
 39און דאָס ַ
לאַגערדערפֿער אין זײער געמאַרק :צו די קינדער פֿון אַהרן פֿון דער
װײל זײערס איז געװען ]דער ערשטער[ גוֹרל,
קהתים ַ
משפּחה פֿון די ָ
פֿרײע
ַ
 40זײ האָט מען געגעבן ֶחבֿרון אין לאַנד יהודה מיט אירע
פּלעצער רונד אַרום איר 41 .אָבער דאָס פֿעלד פֿון דער שטאָט און
אירע דערפֿער האָט מען געגעבן צו ָכּ ֵלבֿ דעם זון פֿון יפֿונֶהן 42 .און
צו די קינדער פֿון אַהרן האָט מען געגעבן די שטעט פֿון אַנטרינונג,
שתּמוֹע
ַ
פֿרײע פּלעצער ,און יַתּיר ,און ֶא
ֶחבֿרון ,און ִלבֿנָה מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצער,
חילן מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצער;  43און ֵ
מיט אירע ַ
פֿרײע
ַ
פֿרײע פּלעצער;  44און ָע ָשן מיט אירע
ַ
דבֿיר מיט אירע
פֿרײע פּלעצער 45 .און פֿון שבֿט
פּלעצער ,און ביתֶ -ש ֶמש מיט אירע ַ
פֿרײע
פֿרײע פּלעצער ,און ָע ֶל ֶמת מיט אירע ַ
בנימין :גֶבֿע מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצער .אַלע זײערע שטעט,
פּלעצער ,און ַענָתוֹת מיט אירע ַ
דרײצן שטעט ,לױט זײערע משפּחות.
ַ
קהת ,פֿון דער משפּחה פֿון
 46און פֿאַר די איבעריקע קינדער פֿון ָ
דעם שבֿט ,פֿון דעם האַלבן שבֿט ,פֿון האַלב מנשה ,לױט גוֹרל ,צען
שטעט 47 .און פֿאַר די קינדער פֿון גֵרשוֹם לוט זײערע משפּחות ,פֿון
ִשׂשׂ ָכר ,און פֿון שבֿט אָשר ,און פֿון שבֿט נפֿתּלי ,און פֿון שבֿט
שבֿט י ָ
מררי לױט
דרײצן שטעט 48 .פֿאַר די קינדער פֿון ָ
בשןַ ,
מנשה אין ָ
זײערע משפּחות ,פֿון שבֿט ראובֿן ,און פֿון שבֿט גָד ,און פֿון שבֿט
זבֿולון ,לױט גוֹרל ,צװעלף שטעט.
 49און די קינדער פֿון ישׂראל האָבן געגעבן צו די לוִ ִיים די שטעט
פֿרײע פּלעצער 50 .און זײ האָבן געגעבן לױט גוֹרל ,פֿון
מיט זײערע ַ
דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון יהודה ,און פֿון דעם שבֿט פֿון די
קינדער פֿון שמעון ,און פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון בנימין ,די
דאָזיקע שטעט װאָס מע רופֿט דאָ אָן מיט די נעמען.
קהת האָבן געהאַט די
 51און טײל פֿון די משפּחות פֿון די קינדער פֿון ָ
שטעט פֿון זײער געמאַרק פֿון שבֿט אפֿרים 52 .און מע האָט זײ
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פֿרײע פּלעצער
ַ
שכם מיט אירע
געגעבן די שטעט פֿון אַנטרינונגֶ ,
פֿרײע פּלעצער;  53און
ַ
אױפֿן באַרג אפֿרים ,און ֶגזֶר מיט אירע
פֿרײע
פֿרײע פּלעצער ,און בית-חוֹרוֹן מיט אירע ַ
ָקמ ָעם מיט אירע ַ
י ְ
פֿרײע פּלעצער ,און גַתִ -רמוֹן ,מיט
פּלעצער 54 .און אַיָלוֹן מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצער 55 .און פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשהָ :ענֵר מיט
אירע ַ
פֿרײע פּלעצער ,פֿאַר דער
לעם מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצער ,און ִב ָ
אירע ַ
קהת.
משפּחה פֿון די איבעריקע קינדער פֿון ָ
 56פֿאַר די קינדער פֿון גֵרשוֹם ,פֿון דער משפּחה פֿון דעם האַלבן
שתּרוֹת
פֿרײע פּלעצער ,און ַע ָ
בשן מיט אירע ַ
גוֹלן אין ָ
שבֿט מנשהָ :
ִשׂשׂ ָכרֶ :ק ֶדש מיט אירע
פֿרײע פּלעצער 57 .און פֿון שבֿט י ָ
מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצער 58 .און ראמוֹת מיט
בֿרת מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצערָ ,ד ַ
ַ
פֿרײע פּלעצער 59 .און פֿון
פֿרײע פּלעצער ,און ָענֵם מיט אירע ַ
אירע ַ
פֿרײע פּלעצער ,און ַעבֿדוֹן מיט אירע
ַ
שבֿט אָשרָ :מ ָשל מיט אירע
פֿרײע פּלעצער ,און רחוֹבֿ
פֿרײע פּלעצער 60 .און חוקוֹק מיט אירע ַ
ַ
פֿרײע פּלעצער 61 .און פֿון שבֿט נפֿתּליֶ :ק ֶדש אין גָליל
מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצער ,און
פֿרײע פּלעצער ,און חמוֹן מיט אירע ַ
מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצער.
ָת ִים מיט אירע ַ
ִקרי ַ
מררי ,פֿון שבֿט זבֿולוןִ :רמוֹנוֹ
 62פֿאַר די איבעריקע ,די קינדער פֿון ָ
פֿרײע פּלעצער 63 .און
פֿרײע פּלעצערָ ,תּבֿוֹר מיט אירע ַ
מיט אירע ַ
בײ יריחוֹ ,צו מזרח פֿון יַרדן ,פֿון שבֿט ראובֿן:
זײט יַרדן ַ
פֿון יענער ַ
פֿרײע
ַהץ מיט אירע ַ
פֿרײע פּלעצער ,און י ַ
בצר אין מדבר מיט אירע ַ
ֶ
יפֿעת מיט
פֿרײע פּלעצער ,און ֵמ ַ
קדמוֹת מיט אירע ַ
פּלעצער;  64און ֵ
לעד מיט
פֿרײע פּלעצער 65 .און פֿון שבֿט גָד :ראָמוֹת אין ִג ָ
ַ
אירע
פֿרײע פּלעצער;  66און
פֿרײע פּלעצער ,און ַמח ַנ ִים מיט אירע ַ
אירע ַ
פֿרײע
ַ
ַעזֵיר מיט אירע
פֿרײע פּלעצער ,און י ְ
ַ
חשבוֹן מיט אירע
פּלעצער.

ז

תּוֹלע ,און פּואָה ,יָשובֿ,
זײנען געװעןָ :
שׂשׂ ָכר ַ
 1און פֿון די זין פֿון ִי ָ
תּוֹלען :עוזי ,און רפֿיָה ,און
און ִשמרוֹן – פֿיר 2 .און די זין פֿון ָ
ִבֿשׂם ,און שמואל ,הױפּטן פֿון זײערע
ַחמי ,און י ָ
יריאל ,און י ַ
ֵ
תּוֹל ע – לױט זײערע געבורטן ,העלדישע
ָ
פֿאָטערהײ זער – פֿון
ַ
גיבוֹרים .זײער צאָל אין די טעג פֿון דודן איז געװען צװײ און

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
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זײנען
צװאַנציק טױזנט און זעקס הונדערט 3 .און די זין פֿון עוזין ַ
מיכ ֵאל ,און עוֹבֿדיָה ,און
ֶרחיָהןָ :
ֶרחיָה; און די זין פֿון יִ ז ַ
געװען :יִ ז ַ
יוֹאלִ ,י ִשיָה – פֿינף; אַלע הױפּטן 4 .און צו זײ האָבן געהערט ,לױט
ֵ
פֿאָטערהײזער ,מחנות קריג-חיל ,זעקס
ַ
זײערע געבורטן ,לױט זײערע
װײבער און זין5 .
דרײסיק טױזנט; װאָרום זײ האָבן געהאַט פֿיל ַ
און ַ
שׂשׂ ָכר ,העלדישע גיבוֹרים
און זײערע ברידער פֿון אַלע משפּחות פֿון ִי ָ
– זײער פֿאַרצײכעניש ,אין אַלעמען :זיבן און אַכציק טױזנט.
דרײ 7 .און די זין פֿון
ידיע ֵאל – ַ
 6פֿון בנימינעןֶ :ב ַלע ,און ֶב ֶכר ,און ֲ
עוזיאל ,און אירימוֹת ,און ִעירי – פֿינף,
ֵ
ֶב ַלעןֶ :אצבוֹן ,און עוזי ,און
פֿאָטערהײזער ,העלדישע גיבוֹרים; און זײער
ַ
הױפּטן פֿון
דרײסיק 8 .און
פֿאַרצײכעניש :צװײ און צװאַנציק טױזנט און פֿיר און ַ
ליוֹעינַי ,און
ליעזֶר ,און ֶא ֵ
יוֹעש ,און ֶא ֶ
זמירה ,און ָ
ָ
די זין פֿון ֶב ֶכרן:
זײנען
אירמוֹת ,און אַבֿיָה ,און ַענָתוֹת ,און ָע ֶל ֶמת; די אַלע ַ
ָעמרי ,און ֵ
געװען די זין פֿון ֶב ֶכרן 9 .און זײער פֿאַרצײכעניש לױט זײערע
פֿאָטערהײזער ,העלדישע
ַ
געבורטן ,לױט די הױפּטן פֿון זײערע
גיבוֹרים :צװאַנציק טױזנט און צװײ הונדערט 10 .און די זין פֿון
להנען :יְעוש און בנימין ,און ֵאהוד,
להן; און די זין פֿון ִב ָ
ידי ֲע ֵאלןִ :ב ָ
יש ַחר.
ֵיתן ,און ַתּרשיש און אַח ַ
ַענָה ,און ז ָ
און כּנ ֲ
ידיע ֵאל לױט די הױפּטן פֿון די
זײנען געװען די קינדער פֿון ֲ
 11די אַלע ַ
ַ
פֿאָטערהײזער ,העלדישע גיבוֹרים ,זיבעצן טױזנט און צװײ הונדערט
װאָס גײען אַרױס אין חיל אױף מלחמה 12 .דערצו שופּים ,און
ושם ,דער זון פֿון אַחרן.
חופּים ,די זין פֿון ִעירן; ח ִ
ֵצר ,און ַשלום ,די
ציאל ,און גוני ,און י ֶ
 13די זין פֿון נפֿתּליןַ :יח ֵ
לההן.
קינדער פֿון ִב ָ
זײן
װײב האָט געבאָרן – ַ
זײן ַ
אַשׂריאל װאָס ַ
ֵ
 14די זין פֿון מנשהן:
לעד; 15
קעפּסװײב האָט געבאָרן ָמכיר דעם פֿאָטער פֿון ִג ָ
ַ
אַרמישע
ַ
װײב פֿון חופּים און שופּים ,און דער
און ָמכיר האָט גענומען אַ ַ
נאָמען פֿון זײער שװעסטער איז געװען ַמ ֲע ָכה – און דער נאָמען פֿון
צלפֿחד האָט געהאַט טעכטער 16 .און
צלפֿחד; און ָ
צװײטן איז געװען ָ
זײן
װײב פֿון ָמכירן האָט געבאָרן אַ זון ,און זי האָט גערופֿן ַ
ַמ ֲע ָכה די ַ
זײן ברודער איז געװען ֶש ֶרש ,און
נאָמען ֶפּ ֶרש; און דער נאָמען פֿון ַ
אולמען:
אולם ,און ֶר ֶקם 17 .און די זין פֿון ָ
זײנען געװען ָ
זײנע זין ַ
ַ
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לעד דעם זון פֿון ָמכיר ,דעם זון פֿון
זײנען די קינדער פֿון ִג ָ
בדן ,דאָס ַ
ָ
מוֹל ֶכת האָט געבאָרן ישהוֹדן ,און
זײן שװעסטער ַה ֶ
מנשהן 18 .און ַ
זײנען געװען :אַחיָן,
שמידען ַ
ָ
אַבֿיעזֶרן ,און ַמח ָלהן 19 .און די זין פֿון
ֶ
אַניעם.
ָ
און ֶש ֶכם ,און ִלקחי ,און
זײן זון איז געװען ֶב ֶרד,
שות ַלח – און ַ
ֶ
 20און די זין פֿון אפֿרימען:
זײן
זײן זון ַתּחת;  21און ַ
לע ָדה ,און ַ
זײן זון ֶא ָ
זײן זון ַתּחת ,און ַ
און ַ
לעד .און די מענטשן
שות ַלח – און ֶעזֶר ,און ֶא ָ
ֶ
זײן זון
זון זָבֿד ,און ַ
װײל זײ האָבן
אײנגעבאָרענע פֿון לאַנד האָבן זײ געהרגעטַ ,
פֿון גַת ,די ַ
אַראָפּגענידערט אַװעקצונעמען זײערע פֿי 22 .און זײער פֿאָטער
זײנען געקומען
זײנע ברידער ַ
אפֿרים האָט געטרױערט פֿיל טעג ,און ַ
װײב ,און זי איז
זײן ַ
אים טרײסטן 23 .און ער איז געקומען צו ַ
זײן
טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט געבאָרן אַ זון ,און ער האָט גערופֿן ַ
זײן
זײן הױז 24 .און ַ
װײל אַן אומגליק איז געשען אין ַ
בריעה ַ
ָ
נאָמען
טאָכטער איז געװען ֶש ֱא ָרה ,און זי האָט געבױט בית-חוֹרוֹן ,די
זײן זון איז
אונטערשטע און די אױבערשטע ,און אוזֵןֶ -ש ֱא ָרה 25 .און ַ
זײן זון
זײן זון ַתּחן; ַ 26
זײן זון ֶתּ ַלך ,און ַ
געװען ֶר ַפֿח ,און ֶר ֶשף ,און ַ
זײן זון נוןַ ,
זײן זון
ליש ָמע; ַ 27
זײן זון ֶא ָ
זײן זון ַעמיהודַ ,
ַל ְע ָדןַ ,
יהוֹשוע 28 .און זײער אײגנטום און זײערע װױנערטער איז געװען
ַ
ַע ָרן ,און צו מערבֿ
ביתֵ -אל מיט אירע טעכטערשטעט ,און צו מזרח ,נ ֲ
שכם מיט אירע טעכטערשטעט,
ֶגזֶר מיט אירע טעכטערשטעט ,און ֶ
ביז ַעיָה מיט אירע טעכטערשטעט 29 .און לעבן די קינדער פֿון
מנשה ,ביתְ -שאָן מיט אירע טעכטערשטעטַ ,תּ ֲענָך מיט אירע
מגדוֹ מיט אירע טעכטערשטעט ,דוֹר מיט אירע
טעכטערשטעטִ ,
זײנען געזעסן די קינדער פֿון יוֹסף
טעכטערשטעט .אין די דאָזיקע ַ
דעם זון פֿון ישׂראלן.
בריעה ,און
ָ
 30די קינדער פֿון אָשרן :יִמנָה ,און יִשוָה ,און ִישוִ י ,און
לכּיאל,
בריעהןֶ :חבֿר ,און ַמ ֵ
ָ
זײער שװעסטער ֶשׂ ַרח 31 .און די זין פֿון
ַפֿלטן,
דאָס איז דער פֿאָטער פֿון בר ָז ִית 32 .און ֶחבֿר האָט געבאָרן י ֵ
שועאן 33 .און די זין
וֹתמען ,און זײער שװעסטער ָ
שוֹמרן ,און ח ָ
און ֵ
במהל ,און ַעשוָת .דאָס ַ
זײנען די
ָ
פּסך ,און
זײנען געװעןַ :
ַפֿלטן ַ
פֿון י ֵ
ַפֿלטן 34 .און די זין פֿון ֶש ֶמרן :אַחי ,און ָרהגָה ,און חובה ,און
זין פֿון י ֵ
זײן ברודער ֵה ֶלמען :צוֹפֿך און ִימנָע ,און
אַרם 35 .און די זין פֿון ַ
ָ
שועל ,און
ֵש ֶלש ,און ָע ָמל 36 .די זין פֿון צוֹפֿחן :סוח ,און חרנֶפֿר ,און ָ
תרן,
לשה ,און ִי ָ
בצר ,און הוֹד ,און ַשמאָ ,און ִש ָ
מרה; ֶ 37
ברי ,און ִי ָ
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ֶתרן :יפֿונֶה ,און פּספּאָ ,און אַראָ39 .
באראָ 38 .און די זין פֿון י ֶ
און ֵ
זײנען
ניאל ,און ִר ְציאָ 40 .די אַלע ַ
אָרח ,און ח ֵ
און די זין פֿון עולאָןַ :
פֿאָטערהײזער ,געקליבענע
ַ
געװען די קינדער פֿון אָשר ,הױפּטן פֿון די
העלדישע גיבוֹרים ,אובערפֿירשטן; און זײער פֿאַרצײכעניש אין חיל
פֿאַר מלחמה – זײער צאָל :זעקס און צװאַנציק טױזנט מאַן.

ח

בכור ,אַשבל דעם צװײטן,
זײן ָ
 1און בנימין האָט געבאָרן ֶב ַלע ַ
און אַחר ַח דעם דריטן;  2נוֹחה דעם פֿירטן ,און ָרפֿאָ דעם
אַדר ,און גֵראָ ,און אַבֿיהוד; 4
פֿינפֿטן 3 .און ֶב ַלע האָט געהאַט זיןָ :
ורם.
ַע ָמן ,און אַחוֹח;  5און גֵראָ ,און שפֿופֿן ,און ח ָ
אַבֿישוע ,און נ ֲ
ַ
און
זײנען געװען הופּטן
זײנען די זין פֿון ֵאחודן – :די דאָזיקע ַ
 6און דאָס ַ
פֿאָטערהײזער פֿון די באַװױנער פֿון גֶבֿע ,און מע האָט זײ
ַ
פֿון
ַע ָמן ,און אַחיָה ,און גֵראָ ,זײ האָבן זײ
פֿאַרטריבן קײן ָמ ַנחת;  7און נ ֲ
פֿאַרטריבן – ער האָט געבאָרן עוזאָן ,און אַחיחודן 8 .און ַשח ַר ִים
האָט געהאַט קינדער אין פֿעלד פֿון מוֹאָבֿ ,נאָך דעם װי ער האָט זײ
בעראָ 9 .און ער האָט
װײבער ,חושים ,און ֲ
זײנע ַ
אַװעקגעשיקט – ַ
וֹדשן :יוֹבֿבֿן ,און ִצבֿיאָן ,און ֵמישאָן ,און
װײב ח ֶ
זײן ַ
געהאַט מיט ַ
זײנען געװען
רמהן .דאָס ַ
לכּמען;  10און יְעוצן ,און ָשׂכיָהן ,און ִמ ָ
ַמ ָ
פֿאָטערהײזער 11 .און מיט חושימען האָט ער
ַ
זײנע זין – הױפּטן פֿון
ַ
לפּעלן.
געהאַט אַבֿיטובֿן ,און ֶא ַ
שעם ,און ֶש ֶמר ,װאָס האָט
לפּעלןֵ :עבֿר ,און ִמ ָ
 12און די זין פֿון ֶא ַ
בריעה ,און
ָ
געבױט אוֹנוֹ ,און לוֹד מיט אירע טעכטערשטעט;  13און
פֿאָטערהײזער פֿון די
ַ
זײנען געװען הױפּטן פֿון די
ֶש ַמע ,װאָס ַ
באַװױנער פֿון אַיָלוֹן ,די װאָס האָבן פֿאַריאָגט די באַװױנער פֿון גַת.
אירמוֹת 15 ,און זבֿדיָה ,און ַע ָרד ,און ֶע ֶדר,
 14און אַחיוָֹ ,ש ַשק ,און ֵ
בריעהן.
ָ
זײנען געװען די זין פֿון
מיכ ֵאל ,און ִישפּה ,און יוֹחאַָ ,
 16און ָ
שמרי ,און
משולם ,און חזקי ,און ֶחבֿר 18 ,און ִי ַ
ָ
 17און זבֿדיָה ,און
לפּעלן 19 .און יָקים ,און
זײנען געװען די זין פֿון ֶא ַ
יִזליאָה ,און יוֹבֿבַֿ ,
ליאל 21 ,און ַע ָדיָה,
לתי ,און ֶא ֵ
ליעינַי ,און ִצ ַ
זִ כרי ,און זַבֿדי 20 ,און ֶא ֵ
מעין 22 .און יִשפּן,
זײנען געװען די זין פֿון ִש ִ
מרתַ ,
און בראָיָה ,און ִש ָ
ליאל 23 ,און ַעבֿדוֹן ,און זִ כרי ,און חנָן 24 ,און חנַניָה,
און ֵעבֿר ,און ֶא ֵ
זײנען געװען די
פּנואלַ ,
ֵ
ִפֿדיָה ,און
נתוֹתיָה 25 ,און י ְ
ילם ,און ַע ִ
און ֵע ָ
מש ַרי ,און שחריָה ,און ַע ַתל ָיה 27 ,און
זין פֿון ָש ַשקן 26 .און ַש ְ
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זײנען געװען די זין פֿון ירוֹחמען 28 .די
ַע ֶרשיָה ,און ֵא ִליָה ,און זִ כריַ ,
יֲ
פֿאָטערהײזער – לױט זײערע
ַ
זײנען געװען הױפּטן פֿון
דאָזיקע ַ
ירוש ַליִם.
ָ
זײנען געזעסן אין
געבורטן ,הױפּטן .די דאָזיקע ַ
זײנען געזעסן :דער פֿאָטער פֿון ִגבֿעוֹן ,װאָס דער
 29און אין ִגבֿעוֹן ַ
זײן ערשטגעבאָרענער
װײב איז געװען ַמ ֲע ָכה;  30און ַ
זײן ַ
נאָמען פֿון ַ
ָדבֿ;  31און גדוֹר ,און
בעל ,און נ ָ
זון ַעבֿדוֹן ,און צור ,און קיש ,און ַ
ֶכר 32 .און ִמקלוֹת האָט געבאָרן ִשמאָהן .און זײ אױך מיט
אַחיוֹ ,און ז ֶ
ירוש ַליִם ,אַקעגן זײערע ברידער.
זײנען געזעסן אין
ָ
זײערע ברידער ַ
 33און נֵר האָט געבאָרן קישן ,און קיש האָט געבאָרן ָשאולן ,און
ָדבֿן ,און
שוען ,און אַבֿינ ָ
ָתנען ,און ַמלכּיַ -
ָשאול האָט געבאָרן יוֹנ ָ
בעל
בעל; און מריבַֿ -
ָתנס זון איז געװען מריבַֿ -
שבעלן 34 .און יוֹנ ָ
ֶא ַ
זײנען געװען :פּיתוֹן,
מיכהן ַ
מיכהן 35 .און די זין פֿון ָ
האָט געבאָרן ָ
יהוֹע ָדהן;
ַ
אר ַע ,און אָחז 36 .און אָחז האָט געבאָרן
און ֶמ ֶלך ,און ַתּ ֵ
זמוֶתן ,און זִ מרין; און זִ מרי
יהוֹע ָדה האָט געבאָרן ָע ֶל ֶמתן ,און ַע ָ
ַ
און
זײן זון איז
בנעאן; ַ
האָט געבאָרן מוֹצאָן 37 .און מוֹצאָ האָט געבאָרן ָ
אָצל האָט געהאַט
אָצל 38 .און ֵ
זײן זון ֵ
לע ָשׂהַ ,
זײן זון ֶא ָ
געװען ָרפֿהַ ,
זריקם ,בוֹכרו ,און
זײנען זײערע נעמעןַ :ע ָ
זעקס זין ,און דאָס ַ
זײנען געװען די
שעריָה ,און עוֹבֿדיָה ,און חנָן .די אַלע ַ
שמ ֵעאל ,און ַ
ִי ָ
בכור,
זײן ָ
אולם ַ
זײן ברודער ֵע ֶשקןָ :
אָצלן 39 .און די זין פֿון ַ
זין פֿון ֵ
ליפֿ ֶלט דער דריטער 40 .און די זין פֿון
יְעוש דער צװײטער ,און ֶא ֶ
זײנען געװען מענטשן העלדישע גיבוֹרים ,בױגנשפּאַנער; און
אולמען ַ
ָ
זײ האָבן געהאַט פֿיל קינדער און קינדסקינדער – הונדערט און
זײנען געװען פֿון די קינדער פֿון בנימין.
פֿופֿציק .די אַלע ַ

ט

זײנען
 1און גאַנץ ישׂראל האָבן זיך פֿאַרצײכנט ,און זײ ַ
פֿאַרשריבן אין בוך פֿון די מלכים פֿון ישׂראל .און יהודה איז
פֿאַרטריבן געװאָרן קײן בבֿל פֿאַר זײער פֿעלשונג 2 .און די װאָס
האָבן זיך די ערשטע באַזעצט אױף זײער אײגנטום אין זײערע
זײנען געװען ,ישׂראל ,די כּהנים ,די לוִ ִיים ,און די נתינים3 .
שטעטַ ,
זײנען געזעסן פֿון די קינדער פֿון יהודה ,און פֿון די
ירוש ַל ִים ַ
ָ
און אין
עותי
קינדער פֿון בנימין ,און פֿון די קינדער פֿון אפֿרים און מנשהַ 4 :
דער זון פֿון ַעמיהוד דעם זון פֿון ָעמרי ,דעם זון פֿון ִאמרין ,דעם זון
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פּרץ דעם זון פֿון יהודהן 5 .און פֿון די
פֿון בנין ,פֿון די זין פֿון ֶ
זײנע זין 6 .און פֿון די קינדער פֿון
בכור ,און ַ
שילוֹניםַ :ע ָשׂיָה דער ָ
נײנציק 7 .און
ְעואל ,און זײערע ברידער ,זעקס הונדערט און ַ
ֶרח :י ֵ
זַ
ָ
פֿון די קינדער פֿון בנימיןַ :סלוא דער זון פֿון
משולם דעם זון פֿון
הוֹדוְ יָה ,דעם זון פֿון ַהסנואָהן;  8און יִבֿניָה דער זון פֿון ירוחמען ,און
ַ
משולם דער זון פֿון
ָ
ֵא ָלה דער זון פֿון עוזי דעם זון פֿון ִמכרין ,און
ִבֿניָהן;  9און זײערע ברידער
עואל ,דעם זון פֿון י ִ
שפֿטיָה דעם זון פֿון ְר ֵ
נײן הונדערט און זעקס און פֿופֿציק .די אַלע
לױט זײערע געבורטןַ ,
פֿאָטערהײזער לױט זײערע
ַ
זײנען געװען הױפּטן פֿון
מענער ַ
פֿאָטערהײזער.
ַ
יד ְעיָה ,און יהוֹיָריבֿ ,און יָכין;  11און ַעזַריָה
 10און פֿון די כּהניםַ :
משולם ,דעם זון פֿון ָצדוֹק ,דעם זון
ָ
חלקיָה דעם זון פֿון
ִ
דער זון פֿון
מריוֹת ,דעם זון פֿון אַחיטובֿ ,דער פֿירשט פֿון גאָטס הױז;  12און
פֿון ָ
לכּיָהן,
ַע ָדיָה דער זון פֿון ירוֹחם דעם זון פֿון פּשחור ,דעם זון פֿון ַמ ִ
ֵרה ,דעם זון פֿון
דיאל דעם זון פֿון ַיחז ָ
און ַמ ְע ַשׂי דער זון פֿון ַע ֵ
מש ֵלמית ,דעם זון פֿון ִא ֵמרן;  13און זײערע
שולם ,דעם זון פֿון ִ
מ ָ
פֿאָטערהײזער ,טױזנט און זיבן הונדערט
ַ
ברידער ,הױפּטן פֿון זײערע
לײט פֿאַר דער דינסטאַרבעט פֿון גאָטס הױז.
און זעכציק טױגלעכע ַ
זריקם,
שמעיָה דער זון פֿון חשובֿ דעם זון פֿון ַע ָ
 14און פֿון די לוִ יִיםַ :
בקבקר ,ח ֶרש,
ַ
מררי;  15און
דעם זון פֿון ח ַשבֿיָהן ,פֿון די קינדער פֿון ָ
ָלל ,און ַמ ַתּניָה דער זון פֿון מיכאָ דעם זון פֿון זִ כרי ,דעם זון פֿון
און ג ָ
ָלל ,דעם זון
שמעיָה דעם זון פֿון ג ָ
אָספֿן;  16און עוֹבֿדיָה דער זון פֿון ַ
ָ
לקנָהן ,װאָס
ברכיָה דער זון פֿון אָסאָ דעם זון פֿון ֶא ָ
פֿון ידותונען ,און ֶ
איז געזעסן אין די דערפֿער פֿון די נטוֹפֿתים.
זײנען געװעןַ :שלום ,און ַעקובֿ ,און ַטלמוֹן ,און
טױערלײט ַ
ַ
 17און די
אַח ָ
ימן; און זײער ברודער ַשלום איז געװען דער הױפּט 18 .און נאָך
זײנען די
זײנען זײ אין דעם מלכס טױער צו מזרח; זײ ַ
ביז אַהער ַ
טױערלײט פֿאַר די לאַגערס פֿון די קינדער פֿון ֵלוִ י 19 .און ַשלום דער
ַ
זײנע
ָסף ,דעם זון פֿון קֹ ַרחן ,און ַ
קוֹרא דעם זון פֿון ֶאבֿי ָ
זון פֿון ֵ
זײנען געװען איבער דער
זײן פֿאָטערס הױז ,די ָקרחיםַ ,
ברידער פֿון ַ
דינסטאַרבעט ,די שװעלהיטער פֿון דעם געצעלט ,אַזױ װי זײערע
זײנען געװען איבער דעם לאַגער פֿון גאָט ,די היטער פֿון
עלטערן ַ
לעזָרן איז געװען דער
אײנגאַנג 20 .און פּינחס דער זון פֿון ֶא ָ
דעם ַ
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זכריָה דער
פֿירשט איבער זײ אַ מאָל; גאָט איז מיט אים געװעןַ 21 .
אײנגאַנג פֿון אוֹהל-
בײם ַ
מש ֶלמיָהן איז געװען דער טױערמאַן ַ
זון פֿון ֶ
בײ די שװעלן,
טױערלײט ַ
ַ
מוֹעד 22 .זײ אַלע ,די אױסגעקליבענע פֿאַר
זײנען געװען פֿאַרצײכנט לױט זײערע
צװײ הונדערט און צװעלף .זײ ַ
דערפֿער; זײ האָט דוד און שמואל דער זעער געשטעלט אױף זײער
זײנען געװען איבער די טױערן
אַמט 23 .און זײ און זײערע קינדער ַ
פֿון דעם הױז פֿון גאָט ,פֿון דעם הױז פֿון געצעלט ,פֿאַר װאַכן 24 .אין
טױערלײט :אין מזרח ,אין מערבֿ ,אין צפֿון,
ַ
זײנען געװען די
זײטן ַ
פֿיר ַ
און אין ָדרום 25 .און זײערע ברידער אין זײערע דערפֿער האָבן
זײן מיט די
צײט ,צו ַ
צײט צו ַ
געדאַרפֿט קומען אױף זיבן טעג ,פֿון ַ
זײנען געװען נאָר די פֿיר
דאָזיקע;  26װאָרום אױף שטענדיק ַ
הױפּטטױערלײט.
ַ
זײנען געװען די לוִ ִיים.
דאָס ַ
זײנען זײ געװען איבער די קאַמערן ,און איבער די אוֹצרות פֿון
אױך ַ
גאָטס הױז 27 .און זײ האָבן גענעכטיקט אַרום דעם הױז פֿון גאָט,
זײנען געװען איבער דעם
װײל אױף זײ איז געװען די היטונג ,און זײ ַ
ַ
זײנען געװען איבער
עפֿענען ,מאָרגן פֿאַר מאָרגן 28 .און טײל פֿון זײ ַ
אַרײנגעבראַכט,
די כּלים פֿון דינסט ,װאָרום מיט אַ צאָל האָט מען זײ ַ
און מיט אַ צאָל האָט מען זײ אַרױסגענומען 29 .און טײל פֿון זײ
זײנען געװען געשטעלט איבער די זאַכן ,און איבער אַלע הײליקע
ַ
װײן ,און דעם אײל ,און
כּלים ,און איבער דעם זעמלמעל ,און דעם ַ
װײרױך ,און די בשׂמים 30 .אן טײל פֿון די זין פֿון די כּהנים
דעם ַ
האָבן צובאַרײט די צובאַרײטונג פֿון די בשׂמים 31 .און ַמ ִתּתיָה פֿון די
בכור פֿון ַשלום דעם ָקרחי ,האָט געהאַט
לוִ יִים ,װאָס איז געװען דער ָ
דעם אַמט איבער די פֿאַנגעבעקסן 32 .און טײל פֿון די קינדער פֿון די
זײנען געװען איבערן אױסגעלײגטן
קהתים ,פֿון זײערע ברידערַ ,
ָ
ברױט ,דאָס צוצוגרײטן שבת אין שבת.
פֿאָטערהײזער פֿון
ַ
 33און דאָס ז ַײנען געװען די זינגערס ,הױפּטן פֿון
װײל טאָג און
די לוִ יִ ים ,אין די קאַמערן ,פּטור ]פֿון אַנדערן דינסט[ ַ
זײנען געװען
נאַכט איז אױף זײ געװען די אַרבעט 34 .די דאָזיקע ַ
פֿאָטערהײזער פֿון די לוִ יִים – לױט זײערע געבורטן,
ַ
הױפּטן פֿון די
ירוש ַליִם.
ָ
זײנען געזעסן אין
הױפּטן .די דאָזיקע ַ
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יאל ,װאָס
יע ֵ
זײנען געזעסן :דער פֿאָטער פֿון ִגבֿעוֹןִ ,
 35און אין ִגבֿעוֹן ַ
בכור,
זײן זון דער ָ
װײב איז געװען ַמ ֲע ָכה;  36און ַ
זײן ַ
דער נאָמען פֿון ַ
ָדבֿ;  37און גדוֹר ,און
ַעבֿדוֹן ,און צור ,און קיש ,און ַב ַעל ,און נֵר ,און נ ָ
זכריָה ,און ִמקלוֹת 38 .און ִמקלוֹת האָט געבאָרן ִשמאָמען.
אַחיוֹ ,און ַ
ירוש ַליִם ,אַקעגן
ָ
זײנען געזעסן מיט זײערע ברידער אין
און זײ אױך ַ
זײערע ברידער.
 39און נֵר האָט געבאָרן קישן; און קיש האָט געבאָרן ָשאולן; און
ָדבֿן ,און
שוען ,און אַבֿינ ָ
ָתנען ,און ַמלכּיַ -
ָשאול האָט געבאָרן יוֹנ ָ
ָתנס זון איז געװען מריבַֿ -ב ַעל ,און מריבַֿ -ב ַעל
שבעלן 40 .און יוֹנ ָ
ֶא ַ
זײנען געװען :פּיתוֹן,
מיכהן ַ
מיכהן 41 .און די זין פֿון ָ
האָט געבאָרן ָ
ַערהן; און
און ֶמ ֶלך ,און ַתּח ֵר ַע ,און אָחז 42 .און אָחז האָט געבאָרן י ָ
זמוֶתן ,און זִ מרין; און זִ מרי האָט
ַערה האָט געבאָרן ָע ֶל ֶמתן ,און ַע ָ
י ָ
זײן זון איז
בנעאן; און ַ
געבאָרן מוֹצאָן 43 .און מוֹצאָ האָט געבאָרן ָ
אָצל האָט געהאַט
אָצל 44 .און ֵ
זײן זון ֵ
לע ָשׂהַ ,
זײן זון ֶא ָ
געװען ָריָהַ ,
זריקם ,בוֹכרו ,און
זײנען זײערע נעמעןַ :ע ָ
זעקס זין ,און דאָס ַ
זײנען די זין פֿון
שעריָה ,און עוֹבֿדיָה ,און חנָן .דאָס ַ
שמ ֵעאל ,און ַ
ִי ָ
אָצלן.
ֵ

י

פּלשתּים האָבן מלחמה געהאַלטן מיט ישׂראל ,און די
 1און די ִ
פּלשתּים ,און זײ
זײנען אַנטלאָפֿן פֿאַר די ִ
מענער פֿון ישׂראל ַ
פּלשתּים
לבוֹע 2 .און די ִ
זײנען געפֿאַלן דערשלאָגענע אױפֿן באַרג ִג ַ
ַ
פּלשתּים האָבן
זײנע זין ,און די ִ
האָבן נאָכגעיאָגט ָשאולן און ַ
שוע ,די זין פֿון ָשאולן 3 .און
ָדבֿ ,און ַמלכּיַ -
ָתן ,און אַבֿינ ָ
דערשלאָגן יוֹנ ָ
די מלחמה איז געװען שװער אַקעגן ָשאולן ,און די בױגנשיסערס
האָבן אים געפֿונען ,און ער האָט געציטערט פֿאַר די שיסערס 4 .און
דײן שװערד ,און
זײן װאַפֿנטרעגער :צי אַרױס ַ
ָשאול האָט געזאָגט צו ַ
דערשטעך מיך מיט איר ,אַז די דאָזיקע אומבאַשניטענע זאָלן ניט
זײן װאַפֿנטרעגער האָט
קומען ,און מאַכן געשפּעט איבער מיר .אָבער ַ
ניט געװאָלט ,װאָרום ער האָט זײער מוֹרא געהאַט .האָט ָשאול
זײן
גענומען די שװערד ,און איז אַרױפֿגעפֿאַלן אױף איר 5 .און װי ַ
װאַפֿנטרעגער האָט געזען ,אַז ָשאול איז געשטאָרבן ,איז ער אױך
זײן שװערד ,און איז געשטאָרבן 6 .אַזױ איז
אַרױפֿגעפֿאַלן אױף ַ
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זײן גאַנץ הױזגעזינט אין
זײנע דר ַײ זין און ַ
געשטאָרבן ָשאול; און ַ
זײנען געשטאָרבן.
אײנעם ַ
 7און װי אַלע מענער פֿון ישׂראל װאָס אין טאָל האָבן געזען ,אַז יענע
זײנען טױט ,אַזױ האָבן
זײנע זין ַ
זײנען אַנטלאָפֿן ,און אַז ָשאול און ַ
ַ
זײנען אַנטלאָפֿן .און די פּ ִלשתּים
זײ פֿאַרלאָזן זײערע שטעט ,און ַ
זײנען געקומען ,און האָבן זיך אין זײ באַזעצט.
ַ
פּלשתּים געקומען
זײנען די ִ
 8און עס איז געװען אױף מאָרגןַ ,
זײנע
אױסטאָן די דערשלאָגענע ,און זײ האָבן געפֿונען ָשאולן און ַ
לבוֹע 9 .האָבן זײ אים אױסגעטאָן ,און
דרײ זין ,געפֿאַלן אױפֿן באַרג ִג ַ
ַ
זײנע װאַפֿן ,און געשיקט אין לאַנד פֿון
זײן קאָפּ ,און ַ
האָבן גענומען ַ
פּלשתּים רונד אַרום ,צו ברענגען די בשׂורה צו זײערע
די ִ
זײנע
געצנבילדער און צום פֿאָלק 10 .און זײ האָבן אַװעקגעלײגט ַ
זײן שאַרבן האָבן זײ
װאַפֿן אין הױז פֿון זײערע געטער ,און ַ
אױפֿגעשטאָכן אין הױז פֿון ָדגוֹן.
פּלשתּים האָבן
לעד האָט געהערט אַלץ װאָס די ִ
 11און גאַנץ יָבֿישִ -ג ָ
זײנען אױפֿגעשטאַנען,
לײט ַ
געטאָן צו ָשאולן 12 ,און אַלע העלדישע ַ
זײנע
לײבער פֿון ַ
לײב פֿון ָשאולן ,און די ַ
און זײ האָבן גענומען דעם ַ
זין ,און זײ געבראַכט קײן יָבֿיש; און זײ האָבן באַגראָבן זײערע בײנער
אײכנבױם אין יָבֿיש; און זײ האָבן געפֿאַסט זיבן טעג.
אונטער דעם ַ
זײן פֿעלשונג װאָס ער האָט
 13און ָשאול איז געשטאָרבן פֿאַר ַ
געפֿעלשט אָן גאָט פֿון װעגן דעם װאָרט פֿון גאָט װאָס ער האָט ניט
געהיט ,און אױך פֿאַר װאָס ָשאול האָט געפֿרעגט ַ
גײסט צו
בײ אַ ַ
בײ גאָט; דרום האָט ער אים
בײ אים 14 ,און ניט געפֿרעגט ַ
פֿאָרשן ַ
געטײט ,און האָט אָפּגעקערט די מלוכה צו דוד דעם זון פֿון ִי ַשין.

יא

אײנגעזאַמלט צו דודן קײן
 1און גאַנץ ישׂראל האָבן זיך ַ
זײנען מיר דאָך.
דײן פֿלײש ַ
דײן בײן און ַ
חבֿרון ,אַזױ צו זאָגןַ :
 2נאָך פֿון נעכטן און אײערנעכטן ,נאָך װען ָשאול איז געװען אַ מלך,
אַרײנגעפֿירט ישׂראל.
ביסטו געװען דער װאָס האָט אַרױסגעפֿירט און ַ
מײן
דײן גאָט האָט צו דיר געזאָגט :דו זאָלסט פֿיטערן ַ
און יהוה ַ
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מײן פֿאָלק
זײן אַ פֿירשט איבער ַ
פֿאָלק ישׂראל ,און דו זאָלסט ַ
ישׂראל.
זײנען געקומען צום מלך קײן ֶחבֿרון,
 3און אַלע עלטסטע פֿון ישׂראל ַ
און דוד האָט זײ געשלאָסן אַ בונד אין ֶחבֿרון פֿאַר גאָט ,און זײ האָבן
געזאַלבט דודן פֿאַר אַ מלך איבער ישׂראל ,אַזױ װי גאָטס װאָרט דורך
שמואלן.
ירוש ַל ִים ,דאָס איז
ָ
זײנען געגאַנגען קײן
 4און דוד און גאַנץ ישׂראל ַ
זײנען געװען די יבֿוסים ,די באַװױנער פֿון לאַנד5 .
יבֿוס; און דאָרטן ַ
האָבן די באַװױנער פֿון יבֿוס געזאָגט צו דודן :װעסט אַהער ניט
קומען .אָבער דוד האָט באצװוּנגען די פֿעסטונג פֿון ִציוֹן ,דאָס איז
דודס-שטאָט 6 .און דוד האָט געזאָגט :װער נאָר עס װעט צוערשט
שלאָגן דעם יבֿוסי זאָל װערן פֿאַר אַ הױפּטמאַן און פֿאַר אַ האַר .איז
צרױהן אַרױפֿגעגאַנגען צום ערשטן ,און ער איז
ָ
יוֹאָבֿ דער זון פֿון
געװאָרן פֿאַר אַ הױפּטמאַן 7 .און דוד האָט זיך באַזעצט אין דער
פֿעסטונג ,דרום האָט מען זי גערופֿן דודס-שטאָט 8 .און ער האָט
פֿאַרבױט די שטאָט רונד אַרום ,פֿון ִמלוֹא ביז רונד אַרום .און יוֹאָבֿ
האָט פֿאַרריכט דעם רעשט פֿון דער שטאָט 9 .און דוד איז געװאָרן
אַלץ גרעסער ,און גאָט פֿון צבֿאוֹת איז געװען מיט אים.
זײנען די הױפּט-גיבוֹרים װאָס דוד האָט געהאַט ,די װאָס
 10און דאָס ַ
זײן מלוכה ,אין איינעם מיט
האָבן פֿעסט געהאַלטן מיט אים אין ַ
גאַנץ ישׂראל ,אים צו מאַכן פֿאַר אַ מלך ,אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון גאָט
צו ישׂראל 11 .און דאָס איז די צאָל פֿון די גיבוֹרים װאָס דוד האָט
בֿעם דער זון פֿון חכמוֹנין ,דער הױפּטמאַן פֿון די
ָש ָ
געהאַט :י ָ
דרײ הונדערט ,און זײ
זײן שפּיז אױף ַ
עלטסטע; ער האָט אױפֿגעהױבן ַ
לעזָר דער זון פֿון
דערשלאָגן אױף אײן מאָל 12 .און נאָך איםֶ ,א ָ
דרײ גיבוֹרים 13 .ער איז
ַ
דוֹדוֹן ,פֿון אַחוֹח; ער איז געװען פֿון די
פּלשתּים האָבן זיך דאָרטן
געװען מיט דודן אין פּסַ -דמים ,װען די ִ
אײנגעזאַמלט אױף מלחמה; און דאָרטן איז געװען אַ שטיק פֿעלד
ַ
פּלשתּים14 .
פֿול מיט גערשטן; און דאָס פֿאָלק איז אַנטלאָפֿן פֿאַר די ִ
האָבן זײ זיך געשטעלט אין מיטן פֿון דעם שטיק לאַנד ,און האָבן עס
פּלשתּים ,און גאָט האָט זײ
מציל געװען; און זײ האָבן געשלאָגן די ִ
געהאָלפֿן אַ גרױס הילף.
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הױפּטלײט האָבן אַראָפּגענידערט צום
ַ
דרײסיק
דרײ פֿון די ַ
 15און ַ
פּלשתּים
דולם; און די מחנה פֿון די ִ
פֿעלז צו דודן אין דער הײל פֿון ַע ָ
האָט געלאַגערט אין טאָל רפֿאים 16 .און דוד איז דענצמאָל געװען
פּלשתּים איז דענצמאָל געװען
אין דער פֿעסטונג ,און די װאַך פֿון די ִ
אין ביתֶ -ל ֶחם 17 .האָט דוד געגלוסט ,און ער האָט געזאָגט :װען
עמיצער גיט מיר טרינקען װאַסער פֿון דעם ברונעם פֿון ביתֶ -ל ֶחם
דרײ דורכגעבראָכן אין לאַגער פֿון די
װאָס אין טױער!  18האָבן די ַ
פּלשתּים ,און האָבן אָנגעשעפּט װאַסער פֿון דעם ברונעם פֿון בית-
ִ
ֶל ֶחם װאָס אין טױער ,און גענומען און געבראַכט צו דודן .אָבער דוד
האָט עס ניט געװאָלט טרינקען ,און האָט עס אױסגעגאָסן פֿאַר גאָט.
מײן גאָט פֿון דאָס צו טאָן!
 19און ער האָט געזאָגט :באַהיט מיך ַ
דאָס בלוט פֿון די דאָזיקע מענטשן מיט זײער לעבן זאָל איך
טרינקען? װאָרום מיט דער סכּנה פֿון זײער לעבן האָבן זײ עס
געבראַכט .און ער האָט עס ניט געװאָלט טרינקען.
דרײ גיבוֹרים.
דאָס האָבן געטאָן די ַ
אַבֿשי דער ברודער פֿון יוֹאָבֿן ,ער איז געװען דער הױפּט פֿון
ַ
 20און
דרײ הונדערט ,און
זײן שפּיז אױף ַ
דרײ; און ער האָט אױפֿגעהױבן ַ
די ַ
דרײ 21 .פֿון די
זײ דערשלאָגן; און ער האָט געהאַט אַ שם צװישן די ַ
דרײ איז ער געװען דער אָנגעזעענסטער ,און ער איז געװען
צװײטע ַ
דרײ איז ער ניט געקומען.
זײער עלטסטער ,אָבער צו די ערשטע ַ
ָדען ,דער זון פֿון אַ העלדישן מאַן פֿון פֿיל
 22ב ָניָה דער זון פֿון יהוֹי ָ
בֿצ ֵאל ,ער האָט געשלאָגן די צװײ מזבחות פֿון מוֹאָבֿ,
אױפֿטוען ,פֿון ַק ְ
און ער האָט אַראָפּגענידערט ,און האָט דערשלאָגן אַ לײב אין אַ גרוב
אין אַ טאָג פֿון שנײ 23 .און ער האָט דערשלאָגן אַ ִמצרישן מאַן ,אַ
מאַן פֿון אַ גרױסן װוּקס ,פֿינף אײלן ]די הײך[; און אין דעם ִמצריס
האַנט איז געװען אַ שפּיז אַזױ װי דער שטאַנג פֿון װעבער ,און ער
האָט אַראָפּגענידערט צו אים מיט אַ רוט; האָט ער אַרױסגעריסן
זײן
דעם שפּיז פֿון דעם ִמצריס האַנט ,און האָט אים געהרגעט מיט ַ
אײגענעם שפּיז.
ָדען ,און ער האָט געהאַט
 24דאָס האָט געטאָן ב ָניָהו דער זון פֿון יהוֹי ָ
דרײ גיבוֹרים 25 .ער איז געװען מער אָנגעזעען פֿון
אַ שם צװישן די ַ
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דרײ איז ער ניט געקומען .און דוד
דרײסיק ,אָבער צו די ]ערשטע[ ַ
די ַ
לײבװאַך.
זײן ַ
האָט אים אױפֿגעזעצט איבער ַ
האל דער ברודער פֿון
זײנען געװעןַ :ע ָשׂ ֵ
 26און די העלדישע גיבוֹרים ַ
יוֹאָבֿן; ֶאלחנָן דער זון פֿון דוֹדוֹן פֿון ביתֶ -ל ֶחם; ַ 27שמוֹת פֿון ַהרוֹר;
אַבֿיעזֶר פֿון
ֶ
תּקוֹע;
ַ
ֵח ֶלץ פֿון פּלוֹן; ִ 28עיראָ דער זון פֿון ִע ֵקשן פֿון
הרי פֿון נטוֹפֿה;
ילי פֿון אַחוֹח; ַ 30מ ַ
ושה; ִע ַ
בכי פֿון ח ָ
ַענָתוֹת; ִ 29ס ַ
בענָהן פֿון נטוֹפֿה; ַ 31
יתי דער זון פֿון ריבֿין פֿון
ֵח ֶלד דער זון פֿון ֲ
ורי פֿון ַנח ֵלי-
פּרעתוֹן;  32ח ַ
בֿעה פֿון די קינדער פֿון בנימין; ב ָניָה פֿון ָ
ִג ָ
זמוֶת פֿון ַבחרום; ֶאל ַיחבאָ פֿון ַש ַעלבֿוֹן;
בֿיאל פֿון ַע ָרבֿה; ַ 33ע ָ
ַעש; אַ ֵ
גַ
ָתן דער זון פֿון ָשגֵהן פֿון ָה ָרר; 35
 34די זין פֿון ָה ֵשמען פֿון ִגזוֹן; יוֹנ ָ
אַחיאָם דער זון פֿון ָשׂ ָכרן פֿון ָה ָרר; ֶאליפֿל דער זון פֿון אורן;  36חפֿר
ַע ַרי דער זון פֿון
רמל; נ ֲ
מכ ָרה; אַחיָה פֿון פּלוֹן;  37חצרוֹ פֿון ַכּ ֶ
פֿון ֵ
ָתנען; ִמבֿחר דער זון פֿון ַהגרין; 39
ֶאזבין; ֵ 38
יוֹאל דער ברודער פֿון נ ָ
ֶצ ֶלק דער ַעמוֹני; ַנח ַרי פֿון ברוֹת ,דער װאַפֿנטרעגער פֿון יוֹאָבֿ דעם זון
אוריָה דער ִחתּי; זָבֿד
ֶתר; ִ 41
ָרבֿ פֿון י ֶ
ֶתר; ג ֵ
צרױהן; ִ 40עיראָ פֿון י ֶ
פֿון ָ
דער זון פֿון אַח ָלין; ַ 42עדינאָ דער זון פֿון שיזאָ דעם ראובֿני ,אַ
דרײסיק מיט אים;  43חנָן דער זון
הױפּטמאַן פֿון די ראובֿנים ,און ַ
שתּרוֹת; ָש ָמע ,און
יוֹשפֿט פֿון ֶמ ֶתן;  44עוזִ יאָ פֿון ַע ָ
פֿון ַמ ֲע ָכהן ,און ָ
ידיע ֵאל דער זון פֿון ִשמרין,
רוֹער; ֲ 45
יאל ,די זין פֿון ח ָ
וֹתמען פֿון ַע ֵ
יע ֵ
ִ
ליאל פֿון ַמחוִ ים; און איריבֿי ,און
זײן ברודער פֿון תּיץ; ֶ 46א ֵ
און יוֹחאָ ַ
ליאל ,און
ִתמה דער מוֹאָבֿי; ֶ 47א ֵ
ַעמען; און י ָ
יוֹשוְ יָה ,די זין פֿון ֶאלנ ַ
ַ
שׂיאל פֿון מצוֹבֿיָה.
ַע ֵ
עוֹבֿד ,און י ֲ

יב

ציקלג,
זײנען געקומען צו דודן קײן
זײנען די װאָס ַ
 1און דאָס ַ
ַ
בעת ער איז נאָך געװען פֿאַרשפּאַרט פֿון װעגן ָשאול דעם זון
זײנען געװען צװישן די גיבוֹרים װאָס האָבן
פֿון קישן; און זײ ַ
געהאָלפֿן אין דער מלחמה;  2באַװאָפֿנטע מיט בױגנס ,װאָס האָבן אי
מיט דער רעכטער האַנט אי מיט דער לינקער געקענט װאַרפֿן
פֿײלן פֿון בױגן; פֿון ָשאולס ברידער ,פֿון בנימין 3 .דער
שטײנער און ַ
איזיאל,
ֵ
בֿעה; און
שמ ָעהן פֿון ִג ָ
אַחיעזֶר ,און יוֹאָש ,די זין פֿון ַה ָ
ֶ
הױפּט
בר ָכה ,און יֵהוא פֿון ַענָתוֹת;  4און
זמוֶתן; און ָ
און ֶפּ ֶלט ,די זין פֿון ַע ָ
דרײסיק,
דרײסיק ,און איבער די ַ
שמעיָה פֿון ִגבֿעוֹן ,אַ גיבור פֿון די ַ
ִי ַ
גד ָרה; ֶ 5אלעוזַי ,און
זיאל ,און יוֹחנָן ,און יוֹזָבֿד פֿון ֵ
און יִרמיָה ,און ַיח ֵ
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לקנָה,
שמריָהו ,און שפֿטיָהו פֿון חריף; ֶ 6א ָ
בעליָה ,און ַ
אירימוֹת ,און ַ
בֿעם ,די ָקרחים;  7און
ָש ָ
יוֹעזֶר ,און י ָ
ַראל ,און ֶ
ִשיָהו ,און ַעז ֵ
און י ִ
אלה ,און זבֿדיָה די זין פֿון ירוחמען פֿון גדוֹר.
יוֹע ָ
ֵ
 8און פֿון די גָדים האָבן זיך אָפּגעשײדט צו דודן ,צו דער פֿעסטונג
יללײט פֿאַר מלחמה ,װאָס האָבן
אין דער מדבר ,העלדישע גיבוֹרים ,ח ַ
געקענט האַלטן אַ פּאַנצער און אַ שפּיז ,מיט פּנימער װי פּנימער פֿון
לײבן ,און אַזױ װי הירשן אױף די בערג אין פֿלינקײטֵ 9 .עזֶר דער
ַ
הױפּט ,עוֹבֿדיָה דער צװײטערֶ ,אליאָבֿ דער דריטער; ִ 10מ ַ
שמנָה דער
ליאל דער
פֿירטער ,יִרמיָה דער פֿינפֿטער; ַ 11ע ַתּי דער זעקסטערֶ ,א ֵ
נײנטער; ִ 13ירמיָהו דער
זיבעטער;  12יוֹחנָן דער אַכטערֶ ,אלזָבֿד דער ַ
צענטערַ ,מכבנַי דער עלפֿטער 14 .די דאָזיקע פֿון די קינדער פֿון גָד
הױפּטלײט פֿון חיל; דער מינדסטער איבער הונדערט,
ַ
זײנען געװען
ַ
זײנען
זײנען די װאָס ַ
און דער גרעסטער איבער טױזנט 15 .דאָס ַ
אַריבער דעם יַרדן אין ערשטן חוֹדש װען ער איז געװען פֿול איבער
זײנע ברעגן ,און האָבן פֿאַריאָגט אַלע פֿון די טאָלן צו מזרח און
אַלע ַ
צו מערבֿ.
זײנען געקומען צו דער
 16און פֿון די קינדער פֿון בנימין און יהודה ַ
פֿעסטונג צו דודן 17 .און דוד איז זײ אַרױס אַנטקעגן ,און ער האָט
זײט געקומען אױף
זיך אָפּגערופֿן און האָט צו זײ געזאָגט :אױב איר ַ
אײך;
זײן אײנס מיט ַ
מײן האַרץ ַ
שלום צו מיר ,מיך צו העלפֿן ,װעט ַ
פֿײנט ,אָן אַן אומרעכט אין
מײנע ַ
אױב אָבער מיך צו פֿאַרנאַרן צו ַ
מײנע הענט ,זאָל דער גאָט פֿון אונדזערע עלטערן צוזען און משפּטן.
ַ
גײסט אָנגעקלײדט ַע ָמ ַשׂי דעם הױפּטמאַן פֿון די
 18האָט אַ ַ
עלטסטע:
פֿאַר דיר ,דוד,
און מיט דיר ,זון פֿון ִי ַשין!
שלום ,שלום צו דיר,
דײנע העלפֿער;
און שלום צו ַ
דײן גאָט טוט דיך העלפֿן.
װאָרום ַ
הױפּטלײט פֿון
ַ
האָט זײ דוד צוגענומען ,און האָט זײ געמאַכט פֿאַר
דער מחנה.
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זײנען צוגעפֿאַלן צו דודן װען ער איז געקומען
 19אױך פֿון מנשה ַ
פּלשתּים אַקעגן ָשאולן אױף מלחמה ,אָבער זײ האָבן זײ ניט
מיט די ִ
פּלשתּים
געהאָלפֿן ,װאָרום נאָך אַ באַראָטונג האָבן די פֿירשטן פֿון די ִ
אים אַװעקגעשיקט ,אַזױ צו זאָגן :מיט אונדזערע קעפּ װעט ער
זײנען
ציקלג ַ
ַ
זײן האַר ָשאולן 20 .אַז ער איז געגאַנגען קײן
צופֿאַלן צו ַ
ידיע ֵאל ,און
ֲ
צוגעפֿאַלן צו אים פֿון מנשהַ :עד ַנח ,און יוֹזָבֿד ,און
הױפּטלײט פֿון טױזנטן
ַ
לתי,
מיכ ֵאל ,און יוֹזָבֿד ,און ֶאליהוא ,און ִצ ַ
ָ
װאָס פֿון מנשה 21 .און זײ האָבן געהאָלפֿן דודן אַקעגן דער מחנה,
זײנען
זײנען אַלע געװען העלדישע גיבוֹרים ,און זײ ַ
װאָרום זײ ַ
געװאָרן עלטסטע אין חיל 22 .יאָ ,פֿון טאָג צו טאָג איז מען געקומען
צו דודן אים צו העלפֿן ,ביז די מחנה איז געװען גרױס ,אַזױ װי אַ
מחנה פֿון גאָט.
 23און דאָס ַ
זײנען די צאָלן פֿון די קעפּ פֿון די באַװאָפֿנטע פֿאַר
זײנען געקומען צו דודן קײן ֶחבֿרון ,אָפּצוקערן די
מלחמה ,װאָס ַ
מלוכה פֿון ָשאולן צו אים ,לױט דעם מױל פֿון גאָט 24 :די קינדער
פֿון יהודה װאָס האָבן געטראָגן אַ פּאַנצער און אַ שפּיז ,זעקס טױזנט
און אַכט הונדערט באַװאָפֿנט פֿאַר מלחמה 25 .פֿון די קינדער פֿון
שמעון ,העלדישע גיבוֹרים פֿאַר מלחמה ,זיבן טױזנט און הונדערט.
 26פֿון די קינדער פֿון ֵלוִ י ,פֿיר טױזנט און זעקס הונדערט 27 .און
דרײ טױזנט און זיבן
ָדע דער פֿירשט פֿון אַהרן ,און מיט אים ַ
יהוֹי ָ
זײן
הונדערט 28 .און ָצדוֹק ,אַ יונגער העלדישער גיבור ,און ַ
פֿאָטערהױז ,צװײ און צװאַנציק עלטסטע 29 .און פֿון די קינדער פֿון
דרײ טױזנט ,װאָרום ביז דענצמאָל
ַ
בנימין ,די ברידער פֿון ָשאולן,
געטרײשאַפֿט צו ָשאולס הױז30 .
ַ
האָט דאָס ָרובֿ פֿון זײ אָפּגעהיט די
און פֿון די קינדער פֿון אפֿרים ,צװאַנציק טױזנט און אַכט הונדערט
פֿאָטערהײזער.
ַ
העלדישע גיבוֹרים ,מענטשן מיט נעמען אין זײערע
זײנען געװען
 31און פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשה ,אַכצן טױזנט װאָס ַ
אָנגערופֿן מיט נעמען – צו קומען מאַכן דודן פֿאַר אַ מלך 32 .און פֿון
צײטן,
שׂשׂ ָכר ,די װאָס האָבן זיך פֿאַרשטאַנען אױף די ַ
די קינדער פֿון ִי ָ
זײנען געװען
הױפּטלײט ַ
ַ
צו װיסן װאָס ישׂראל דאַרף טאָן; זײערע
זײנען געװען אונטער זײער
צװײ הונדערט ,און אַלע זײערע ברידער ַ
באַפֿעל 33 .פֿון זבֿולון ,פֿופֿציק טױזנט װאָס קענען אַרױסגײן אין
כּלי-מלחמה ,און
חיל ,װאָס קענען אָנריכטן אַ מלחמה מיט אַלערלײ ֵ
זיך אױסשטעלן ניט מיט אַ האַלבן האַרצן 34 .און פֿון נפֿתּלי ,טױזנט
דרײסיק טױזנט מיט פּאַנצערס און
עלטסטע ,און מיט זײ זיבן און ַ
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שפּיזן 35 .און פֿון די ָדנים ,אַכט און צװאַנציק טױזנט און זעקס
הונדערט װאָס קענען אָנריכטן אַ מלחמה 36 .און פֿון אָשר ,פֿערציק
טױזנט װאָס קענען אַרױסגײן אין חיל אָנצוריכטן אַ מלחמה 37 .און
זײט יַרדן ,פֿון די ראובֿנים ,און די גָדים ,און דעם האַלבן
פֿון יענער ַ
קריגגעצײג פֿאַר מלחמה ,הונדערט און
ַ
שבֿט מנשה ,מיט אַלע
צװאַנציק טױזנט.
לײט װאָס האָבן געקענט זיך אױסשטעלן אין
 38די אַלע ,מלחמהַ -
זײנען געקומען מיט אַ גאַנצן האַרצן קײן ֶחבֿרון ,צו מאַכן
שלאַכטרײַ ,
ֵ
דודן פֿאַר אַ מלך איבער גאַנץ ישׂראל .און אױך אַלע איבעריקע פֿון
זײנען געװען מיט אײן האַרץ צו מאַכן דודן פֿאַר אַ מלך39 .
ישׂראל ַ
דרײ טעג ,און זײ האָבן געגעסן
זײנען דאָרטן געװען מיט דודן ַ
און זײ ַ
און געטרונקען ,װאָרום זײערע ברידער האָבן צוגעגרײט פֿאַר זײ40 .
שׂשׂ ָכר און
זײנען געװען נאָנט צו זײ ,ביז צו ִי ָ
און אױך האָבן די װאָס ַ
זבֿולון און נפֿתּלי ,געבראַכט ברױט אױף אײזלען ,און אױף קעמלען,
מעלשפּײזן ,געפּרעסטע
ַ
און אױף מױלאײזלען ,און אױף רינדער,
לרובֿ,
װײן ,און אײל ,און רינדער און שאָף ָ
פֿײגן ,און ראָזינקעס ,און ַ
ַ
װאָרום עס איז געװען אַ שׂמחה אין ישׂראל.

יג

ַ
 1און דוד האָט געהאַלטן אַן עצה מיט די
הױפּטלײט פֿון די
טױזנטן און פֿון די הונדערטן ,מיט איטלעכן אָנפֿירער 2 .און
אײך איז
אײנזאַמלונג פֿון ישׂראל :אױב ַ
דוד האָט געזאָגט צו דער ַ
װױלגעפֿעלן ,און עס איז פֿון יהוה אונדזער גאָט ,לאָמיר ברײט
פֿאַנאַנדערשיקן צו אונדזערע איבעריקע ברידער אין אַלע לענדער
צוגלײך מיט זײ צו די כּהנים און צו די לוִ ִיים װאָס
ַ
פֿון ישׂראל ,און
פֿרײע פּלעצער ,אַז זײ זאָלן זיך
ַ
זײנען אין זײערע שטעט מיט די
ַ
אױפֿקלײבן צו אונדז 3 .און לאָמיר אַריבערברענגען דעם אָרון פֿון
ַ
אונדזער גאָט צו אונדז ,װאָרום מיר האָבן אים ניט געזוכט אין די
אײנזאַמלונג געזאָגט ,מע זאָל אַזױ
טעג פֿון ָשאולן 4 .האָט די גאַנצע ַ
גלײך אין די אױגן פֿון דעם גאַנצן
טאָן ,װאָרום די זאַך איז געװען ַ
טײך[
אײנגעזאַמלט גאַנץ ישׂראל פֿון ]דעם ַ
פֿאָלק 5 .און דוד האָט ַ
שיחוֹר פֿון ִמצ ַריִ ם און ביז מע קומט קײן ַח ָמת ,כּדי צו ברענגען דעם
יערים.
אָרון פֿון גאָט פֿון ִקריַתָ -
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בע ָלה ,קײן
זײנען אַרױפֿגעגאַנגען קײן ֲ
 6און דוד און גאַנץ ישׂראל ַ
יערים װאָס געהערט צו יהודה ,כּדי אַרױפֿצוברענגען פֿון
ִקריַתָ -
דאָרטן דעם אָרון פֿון גאָט דעם האַר װאָס זיצט איבער די כּרובֿים,
זײן נאָמען װערט גערופֿן דערױף 7 .און זײ האָבן אַרױפֿגעלײגט
װאָס ַ
ָדבֿס הױז ,און עוזאָ
דעם אָרון פֿון גאָט אױף אַ ַ
נײעם װאָגן פֿון אַבֿינ ָ
און אַחיוֹ האָבן געפֿירט דעם װאָגן 8 .און דוד און גאַנץ ישׂראל ,האָבן
זיך פֿרײלעך געמאַכט פֿאַר גאָט מיטן גאַנצן כּוֹח ,מיט געזאַנגען ,און
מיט האַרפֿן ,און מיט גיטאַרן ,און מיט פּױקן ,און מיט צימבלען ,און
מיט טרומײטן.
שײער פֿון כּידוֹן ,האָט עוזאָ
זײנען געקומען ביז צום ַ
 9און װי זײ ַ
זײן האַנט אָנצונעמען דעם אָרון ,װאָרום די רינדער
אױסגעשטרעקט ַ
האָבן אים אַראָפּגערוקט 10 .האָט דער צאָרן פֿון גאָט געגרימט אױף
עוזאָן ,און ער האָט אים געשלאָגן פֿאַר װאָס ער האָט
זײן האַנט צום אָרון; און ער איז דאָרטן געשטאָרבן
אױסגעשטרעקט ַ
פֿאַר גאָט.
 11און דודן האָט געערגערט װאָס גאָט האָט געבראַכט אַ בראָך אױף
הײנטיקן טאָג.
פּרץ-עוזאָ ביז אױף ַ
עוזאָן .און מע רופֿט יענעם אָרט ֶ
 12און דוד האָט מוֹרא געהאַט פֿאַר גאָט אין יענעם טאָג ,אַזױ צו
זאָגן :װי אַזױ זאָל איך ברענגען צו מיר דעם אָרון פֿון גאָט?
 13און דוד האָט ניט אַװעקגענומען דעם אָרון צו זיך אין דודס-
שטאָט ,נאָר ער האָט אים אָפּגעפֿירט צו דעם הױז פֿון עוֹבֿדֶ -אדוֹמען
בײ דעם הױזגעזינט
פֿון גַת 14 .און דער אָרון פֿון גאָט איז געבליבן ַ
דרײ חדשים .און גאָט האָט
זײן הױז
פֿון עוֹבֿדֶ -אדוֹמען אין ַ
ַ
געבענטשט דאָס הױז פֿון עוֹבֿדֶ -אדוֹמען ,און אַלץ װאָס ער האָט
געהאַט.

יד

חורם דער מלך פֿון צוֹר האָט געשיקט שלוחים
ָ
 1און
צו דודן מיט צעדערהאָלץ און מױערמ ַײ נסטערס און
האָלצמ ַײנסטערס ,אים צו בױען אַ הױז 2 .און דוד האָט געװוּסט אַז
זײן
גאָט האָט אים באַפֿעסטיקט פֿאַר אַ מלך איבער ישׂראל ,װאָרום ַ
זײן פֿאָלק ישׂראל.
מלוכה איז געװען הױך דערהױבן ,פֿון װעגן ַ

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

ירוש ַל ִים ,און דוד האָט
ָ
װײבער אין
 3און דוד האָט גענומען נאָך ַ
זײנען די נעמען פֿון די
געבאָרן נאָך זין און טעכטער 4 .און דאָס ַ
ָתן,
מוע ,און שוֹבֿבֿ ,נ ָ
ירוש ַל ִיםַ :ש ַ
ָ
קינדער װאָס ער האָט געהאַט אין
לפּלט;  6און נוֹגַה ,און
לישוע ,און ֶא ֶ
ַ
און שלמה;  5און יבֿחר ,און ֶא
ליפֿ ֶלט.
ָדע ,און ֶא ֶ
בעלי ָ
ליש ָמע ,און ֶ
ָפֿיע;  7און ֶא ָ
ֶפֿג ,און י ַ
נֶ
פּלשתּים האָבן געהערט אַז דוד איז געזאַלבט געװאָרן פֿאַר
 8און די ִ
זײנען אַרױפֿגעגאַנגען
פּלשתּים ַ
אַ מלך איבער גאַנץ ישׂראל ,און אַלע ִ
צו זוכן דודן .האָט דוד געהערט ,און ער איז אַרױס זײ אַנטקעגן.
זײנען געקומען ,און האָבן זיך פֿאַרשפּרײט אין
 9און די פּלישתּים ַ
טאָל רפֿאים.
בײ גאָט ,אַזױ צו זאָגן :זאָל איך אַרױפֿגײן אױף
 10האָט דוד געפֿרעגט ַ
מײן האַנט? האָט גאָט צו אים
פּלשתּים? און װעסטו זײ געבן אין ַ
די ִ
דײן האַנט.
געזאָגט :גײ אַרױף ,און איך װעל זײ געבן אין ַ
פּרצים ,און דוד האָט זײ
בעלָ -
זײנען אַרױפֿגעגאַנגען קײן ַ
 11און זײ ַ
דאָרטן געשלאָגן; און דוד האָט געזאָגט :גאָט האָט דורכגעבראָכן
מײן האַנט ,אַזױ װי אַ דורכבראָך פֿון װאַסער .דרום
פֿײנט מיט ַ
מײנע ַ
ַ
פּרצים.
בעלָ -
האָט מען גערופֿן דעם נאָמען פֿון יענעם אָרט ַ
 12און זײ האָבן דאָרטן איבערגעלאָזט זײערע אָפּגעטער; האָט דוד
פֿײער.
זײנען פֿאַרברענט געװאָרן אין ַ
געהײסן ,און זײ ַ
פּלשתּים האָבן זיך װידער אַ מאָל פֿאַרשפּרײט אין טאָל14 .
 13און די ִ
האָט דוד װידער געפֿרעגט ַ
בײ גאָט ,און גאָט האָט צו אים געזאָגט:
זאָלסט ניט אַרױפֿגײן נאָך זײ; דרײ זיך אַװעק פֿון זײ ,און זאָלסט
זײן,
קומען אױף זײ פֿון אַקעגן די מױלבערבױמער 15 .און עס װעט ַ
װי דו װעסט הערן אַ גערױש פֿון טריט אין די שפּיצן פֿון די
מױלבערבױמער ,דענצמאָל זאָלסטו אַרױסגײן אין מלחמה ,װאָרום
דאָס איז גאָט אַרױסגעגאַנגען דיר פֿאַרױס צו שלאָגן דעם חיל פֿון די
פּלשתּים.
ִ
 16און דוד האָט געטאָן אַזױ װי גאָט האָט אים באַפֿױלן ,און זײ
ָזרה.
פּלשתּים פֿון גִ בֿעוֹן און ביז ג ָ
האָבן געשלאָגן דעם חיל פֿון די ִ
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 17און דודס שם איז אַרױס אין אַלע לענדער ,און גאָט האָט געגעבן
ז ַײן מוֹרא אױף אַלע פֿעלקער.

טו

הײזער אין דודס-שטאָט ,און ער
 1און ער האָט זיך געמאַכט ַ
האָט צוגעגרײט אַן אָרט פֿאַר דעם אָרון פֿון גאָט ,און
אױפֿגעשטעלט פֿאַר אים אַ געצעלט 2 .דענצמאָל האָט דוד געזאָגט,
װײל זײ
אַז קײנער זאָל ניט טראָגן דעם אָרון פֿון גאָט ,נאָר די לוִ ִייםַ ,
האָט גאָט אױסדערװײלט צו טראָגן דעם אָרון פֿון גאָט ,און אים צו
אײנגעזאַמלט גאַנץ ישׂראל
באַדינען אױף אײביק 3 .און דוד האָט ַ
זײן
ירוש ַליִ ם ,כּדי אַרױפֿצוברענגען דעם אָרון פֿון גאָט אױף ַ
ָ
קײן
אָרט ,װאָס ער האָט צוגעגרײט פֿאַר אים 4 .און דוד האָט
צונױפֿגעקליבן די קינדער פֿון אַהרן ,און די לוִ ִיים 5 .פֿון די קינדער
זײנע ברידער ,הונדערט און
אוריאל דעם הױפּטמאַן ,און ַ
ֵ
קהת:
פֿון ָ
מרריַ :ע ָשׂיָה דעם הױפּטמאַן ,און
צװאַנציק 6 .פֿון די קינדער פֿון ָ
זײנע ברידער ,צװײ הונדערט און צװאַנציק 7 .פֿון די קינדער פֿון
ַ
זײנע ברידער ,הונדערט און
יוֹאל דעם הױפּטמאַן ,און ַ
גֵרשוֹםֵ :
זײנע
שמעיָה דעם הױפּט ,און ַ
ליצפֿןַ :
דרײסיק 8 .פֿון די קינדער פֿון ֶא ָ
ַ
ליאל דעם
ברידער ,צװײ הונדערט 9 .פֿון די קינדער פֿון ֶחבֿרוןֶ :א ֵ
עוזיאל:
ֵ
זײנע ברידער ,אַכציק 10 .פֿון די קינדער פֿון
הױפּטמאַן ,און ַ
זײנע ברידער ,הונדערט און צװעלף.
ָדבֿ דעם הױפּטמאַן ,און ַ
ַעמינ ָ
ָתר די כּהנים ,און די לוִ ִיים,
 11און דוד האָט גערופֿן ָצדוֹק און ֶאבֿי ָ
ליאלן ,און ַעמינ ָ
שמעיָהן ,און ֶא ֵ
יוֹאלןַ ,
אוריאלןַ ,ע ָשׂיָהן ,און ֵ
ֵ
ָדבֿן12 .
פֿאָטערהײזער
ַ
זײט די הױפּטן פֿון די
און ער האָט צו זײ געזאָגט :איר ַ
אײערע ברידער ,און איר װעט
אײך ,איר און ַ
פֿון די לוִ ִיים; הײליקט ַ
אַרױפֿברענגען דעם אָרון פֿון יהוה דעם גאָט פֿון ישׂראל אַהין װוּ איך
האָב צוגעגרײט פֿאַר אים 13 .װאָרום ַ
זײט ניט געװען דאָס
װײל איר ַ
ערשטע מאָל ,האָט יהוה אונדזער גאָט געמאַכט אַ בראָך צװישן
אונדז; װאָרום מיר האָבן אים ניט געזוכט װי געהעריק.
 14האָבן די כּהנים און די לוִ יִים זיך געהײליקט ,כּדי אַרױפֿצוברענגען
דעם אָרון פֿון גאָט דעם האַר פֿון ישׂראל 15 .און די קינדער פֿון די
לוִ יִים האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון גאָט ,אַזױ װי משה האָט באַפֿױלן
לױט דעם װאָרט פֿון גאָט ,אױף זײער אַקסל מיט שטאַנגען אױף זיך.
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הױפּטלײט פֿון די לוִ יִים צו שטעלן
ַ
 16און דוד האָט געהײסן די
ֶמר ,האַרפֿן ,און גיטאַרן ,און
כּלי-ז ֶ
זײערע ברידער די זינגערס מיט ֵ
צימבלען ,צו שפּילן אױף אַ הױכן ָקול מיט שׂמחה 17 .און די לוִ ִיים
אָסף
זײנע ברידערָ ,
יוֹאלן; און פֿון ַ
ימן דעם זון פֿון ֵ
האָבן געשטעלט ֵה ָ
מררי ,זײערע ברידער,
ברכיָהון; און פֿון די קינדער פֿון ָ
דעם זון פֿון ֶ
זײנען געװען זײערע
קושיָהון 18 .און מיט זײ ַ
ָ
יתן דעם זון פֿון
ֵא ָ
שמירמוֹת ,און
ָ
זיאל ,און
ַע ֵ
זכריָהו ,בן ,און י ֲ
ברידער פֿון צװײטן ראַנגַ :
יאל ,און עוניֶ ,אליאָבֿ ,און ב ָניָהו ,און ַמ ֲע ֵשׂיָהו ,און ַמ ִתּתיָהו ,און
איח ֵ
טױערלײט19 .
ַ
יאל ,די
יע ֵ
ליפֿלהו ,און ִמק ֵניָהו ,און עוֹבֿדֶ -אדוֹם ,און ִ
ֶא ֵ
יתן ,אױף צו שפּילן מיט קופּערנע
אָסף ,און ֵא ָ
ימןָ ,
און די זינגערסֵ ,ה ָ
יאל ,און
שמירמוֹת ,און יח ֵ
ָ
זיאל ,און
זכריָה ,און ַע ֵ
צימבלען 20 .און ַ
עוני ,און ֶאליאָבֿ ,און ַמ ֲע ֵשׂיָהו ,און ב ָניָהו ,מיט האַרפֿן אױף ַע ָלמוֹת.
יאל,
יע ֵ
ליפֿלהו ,און ִמק ֵניָהו ,און עוֹבֿדֶ -אדוֹם ,און ִ
 21און ַמ ִתּתיָהוֶ ,א ֵ
און ַעזַזיָהו ,אױף אָנצופֿירן מיט האַרפֿן אױף שמינית 22 .און כּנַניָהו
דער הױפּטמאַן פֿון די לוִ יִים איז געװען איבער דעם געזאַנג; ער
בײם געזאַנג ,װאָרום ער איז געװען אַ קענער.
זײן דער האַר ַ
פֿלעגט ַ
בײם אָרון 24 .און
טױערלײט ַ
ַ
זײנען געװען
לקנָה ַ
ברכיָה און ֶא ָ
 23און ֶ
זכריָהו ,און ב ָניָהו,
נאל ,און ַע ָמ ַשׂי ,און ַ
נת ֵ
יוֹשפֿט ,און ַ
שבֿניָהו ,און ָ
ליעזֶר ,די כּהנים ,האָבן געטרומײטערט אױף טרומײטן פֿאַר
און ֶא ֶ
זײנען געװען
דעם אָרון פֿון גאָט; און עוֹבֿדֶ -אדוֹם און יחיָהַ ,
בײם אָרון.
טױערלײט ַ
ַ
הױפּטלײט פֿון די
ַ
 25און דוד ,און די עלטסטע פֿון ישׂראל ,און די
זײנען געגאַנגען אַרױפֿצוברענגען דעם אָרון פֿון גאָטס בונד,
טױזנטןַ ,
פֿון עוֹבֿדֶ -אדוֹמס הױז ,מיט שׂמחה 26 .און עס איז געװען ,אַז גאָט
האָט געהאָלפֿן די לוִ יִים װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון גאָטס
בונד ,האָבן זײ געשלאַכט זיבן אָקסן און זיבן װידערס 27 .און דוד
גלײכן
נלײנען ,דעסט ַ
פֿײ ַ
אײנגעװיקלט אין אַ מאַנטל פֿון ַ
איז געװען ַ
אַלע לוִ יִים װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון ,און די זינגערס ,און
געזאַנגמײסטער איבער די זינגערס; און דוד האָט אױף זיך
ַ
כּנַניָה דער
לײנענעם ֵאפֿוֹד 28 .און גאַנץ ישׂראל האָבן אַרױפֿגעבראַכט
געהאַט אַ ַ
דעם אָרון פֿון גאָטס בונד מיט שאַלונג ,און מיט אַ ָקול פֿון שוֹפֿר,
און מיט טרומײטן ,און מיט צימבלען ,שפּילנדיק אױף גיטאַרן און
האַרפֿן 29 .און עס איז געװען ,װי דער אָרון פֿון גאָטס בונד איז
געקומען ביז דודס-שטאָט ,האָט מיכל די טאָכטער פֿון ָשאולן
אַרױסגעקוקט דורכן פֿענצטער ,און זי האָט געזען דעם מלך דוד

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

טאַנצן און זיך מאַכן פֿרײלעך ,און זי האָט אים פֿאַראַכט אין איר
האַרצן.

טז

 1און זײ האָבן געבראַכט דעם אָרון פֿון גאָט ,און האָבן אים
אַר ַײנגעשטעלט אין דעם געצעלט װאָס דוד האָט פֿאַר אים
אױפֿגעשטעלט ,און זײ האָבן מקריבֿ געװען בראַנדאָפּפֿער און
פֿרידאָפּפֿער פֿאַר גאָט 2 .און אַז דוד האָט געענדיקט אױפֿברענגען די
בראַנדאָפּפֿער און די פֿרידאָפּפֿער ,האָט ער געבענטשט דאָס פֿאָלק
אין נאָמען פֿון גאָט 3 .און ער האָט אױסגעטײלט צו יעטװעדער
אײנעם פֿון ישׂראל פֿון אַ מאַן ביז אַ פֿרױ ,איטלעכן אַ לאַבן ברױט,
און אַ חלק פֿלײש ,און אַ ראָזינקעקוכן.
 4און ער האָט געשטעלט פֿאַר דעם אָרון פֿון גאָט ,פֿון די לוִ ִיים פֿאַר
באַדינער ,און אױף צו דערמאָנען און דאַנקען און לױבן יהוה דעם
אָסף דעם הױפּט ,און דעם צװײטן צו אים,
גאָט פֿון ישׂראלָ 5 :
יחיאלן ,און ַמ ִתּתיָהן ,און
ֵ
שמירמוֹתן ,און
ָ
יאלן ,און
יע ֵ
זכריָהןִ ,
ַ
יאלן ,מיט גיטאַרן און
יע ֵ
ֶאליאָבֿן ,און ב ָניָהון ,און עוֹבֿדֶ -אדוֹמען ,און ִ
אָסף האָט געשפּילט אױף אַ צימבל;  6און ב ָניָהו
מיט האַרפֿן; און ָ
ַחזיאל די כּהנים ,מיט טרומײטן תּמיד פֿאַר דעם אָרון פֿון גאָטס
און י ֵ
בונד.
 7דענצמאָל אין יענעם טאָג האָט דוד צוערשט געלאָזט געבן אַ דאַנק
זײנע ברידער.
אָספֿן און ַ
צו גאָט ,דורך ָ
זײן נאָמען,
 8גיט אַ דאַנק צו גאָט ,רופֿט ַ
זײנע טוּונגען.
לאָזט װיסן צװישן די פֿעלקער ַ
 9זינגט צו אים ,שפּילט צו אים,
זײנע װוּנדער.
רעדט פֿון אַלע ַ
זײן הײליקן נאָמען;
 10רימט זיך מיט ַ
זאָל זיך פֿרײען דאָס האַרץ פֿון די װאָס זוכן גאָט.
זײן שטאַרקײט,
 11פֿאָרשט גאָט און ַ
זײן פּנים תּמיד.
זוכט ַ
זײנע װוּנדער װאָס ער האָט געטאָן,
 12דערמאָנט ַ
זײן מױל,
זײנע צײכנס ,און די משפּטים פֿון ַ
ַ
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זײן קנעכט,
 13איר זאָמען פֿון ישׂראל ַ
זײנע אױסדערװײלטע.
איר קינדער פֿון יעקבַֿ ,
 14ער איז גאָט אונדזער האַר,
זײנע משפּטים.
זײנען ַ
איבער דער גאַנצער ערד ַ
זײן בונד,
 15געדענקט אײביק ַ
דאָס װאָרט װאָס ער האָט באַפֿױלן אױף טױזנט דוֹרות.
 16װאָס ער האָט געשלאָסן מיט אַבֿרהמען,
זײן שבֿועה צו יצחקן.
און ַ
 17און ער האָט עס אױפֿגעשטעלט פֿאַר אַ ָחק צו יעקבֿ,
פֿאַר אַן אײביקן בונד צו ישׂראל,
ַען,
 18אַזױ צו זאָגן :דיר װעל איך געבן דאָס לאַנד כּנ ַ
אײער נחלה.
דעם טײל פֿון ַ
זײט געװען געצײלטע מענטשן,
 19אַז איר ַ
װינציק און פֿרעמדע דערין;
זײנען אומגעגאַנגען פֿון פֿאָלק צו פֿאָלק,
 20און זײ ַ
קיניגרײך צו אַן אַנדער אומה,
ַ
און פֿון אײן
 21האָט ער ניט געלאָזן אַ מענטשן זײ דריקן,
און האָט געשטראָפֿט מלכים װעגן זײ:
מײנע געזאַלבטע,
 22איר זאָלט ניט אָנרירן ַ
מײנע נבֿיאים ניט בײז טאָן.
און ַ
 23זינגט צו גאָט ,די גאַנצע ערד,
זײן ישועה.
זאָגט אָן פֿון טאָג צו טאָג ַ
זײן כּבֿוד,
 24דערצײלט צװישן די פֿעלקער ַ
זײנע װוּנדער.
צװישן אַלע אומות ַ
 25װאָרום גרױס איז יהוה און זײער גערימט,
און ער איז פֿאָרכטיק איבער אַלע געטער.
זײנען נישטיק,
 26װאָרום די געטער פֿון אַלע פֿעלקער ַ
און יהוה האָט די הימלען געמאַכט.
זײן פּנים,
זײנען פֿאַר ַ
 27גלאַנץ און שײנקײט ַ
זײן אָרט.
זײנען אין ַ
שטאַרקײט און פֿרײד ַ
 28גיט צו גאָט ,איר משפּחות פֿון די פֿעלקער,
גיט צו גאָט כּבֿוד און שטאַרקײט.
זײן נאָמען,
 29גיט צו גאָט דעם כּבֿוד פֿון ַ
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ברענגט אַ געשאַנק ,און קומט פֿאַר אים,
אָפּשײ.
ַ
בוקט זיך צו גאָט מיט הײליקן
 30ציטערט פֿאַר אים ,די גאַנצע ערד;
אױך איז באַפֿעסטיקט די װעלט ,זי זאָל זיך ניט װאַקלען,
זײן די ערד,
 31זאָלן זיך פֿרײען די הימלען ,און לוסטיק ַ
און זאָל מען זאָגן צװישן די פֿעלקער :גאָט טוט קיניגן.
זײן פֿולקײט,
 32זאָל דונערן דער ים מיט ַ
זײן דאָס פֿעלד און אַלץ װאָס דערין.
זאָל פֿרײלעך ַ
 33דענצמאָל זאָלן זינגען די בײמער פֿון װאַלד פֿאַר גאָט,
װאָרום ער קומט משפּטן די ערד.
 34גיט אַ דאַנק צו גאָט ,װאָרום ער איז גוט,
זײן חסד.
װאָרום אױף אײביק איז ַ
 35און זאָגט :העלף אונדז ,גאָט פֿון אונדזער הילף,
אײן ,און ז ַײ אונדז מציל פֿון די פֿעלקער,
און זאַמל אונדז ַ
דײן הײליקן נאָמען,
צו לױבן ַ
דײן לױב.
זיך צו רימען מיט ַ
 36געלױבט איז יהוה דער גאָט פֿון ישׂראל
פֿון אייביקײט און ביז אײביקײט.
און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט געזאָגט :אָמן! און האָט געלױבט גאָט.
אָספֿן
 37און ער האָט דאָרטן געלאָזן פֿאַר דעם אָרון פֿון גאָטס בונד ָ
זײנע ברידער צו באַדינען פֿאַרן אָרון תּמיד װי עס איז נײטיק
און ַ
טאָגטעגלעך 38 .און עוֹבֿדֶ -אדוֹמען ,און זײערע ברידער ,אַכט און
וֹסהן ,פֿאַר
זעכציק ,און עוֹבֿדֶ -אדוֹם דעם זון פֿון ידיתונען ,און ח ָ
זײנע ברידער די כּהנים ,פֿאַר
טױערלײט 39 .און ָצדוֹק דעם כּהן ,און ַ
ַ
דעם ִמשכּן פֿון גאָט אױף דער ָבמה װאָס אין ִגבֿעוֹן40 ,
אױפֿצוברענגען בראַנדאָפּפֿער צו גאָט אױף דעם מזבח פֿאַר
בראַנדאָפּפֿער תּמיד ,אין דער פֿרי און אין אָװנט ,אַזױ װי עס שטײט
געשריבן אין דער תּוֹרה פֿון גאָט װאָס ער האָט באַפֿױלן ישׂראל41 .
ימן ,און ידותון ,און די איבעריקע
זײנען געװען ֵה ָ
און מיט זײ ַ
זײנען געװען אָנגערופֿן מיט נעמען ,אױף צו
אױסגעקליבענע װאָס ַ
זײן חסד“ 42 .און מיט זײ ,מיט
װײל אױף אײביק איז ַ
”לױבן גאָטַ ,
זײנען געװען טרומײטן און צימבלען צום
ימנען און ידותונעןַ ,
ֵה ָ
ֶמר פֿאַר דעם געזאַנג פֿון גאָט; און די זין פֿון
כּלי-ז ֶ
שפּילן ,און ֵ
בײם טױער.
זײנען געװען ַ
ידותונען ַ
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זײן הױז ,און דוד
 43און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז אַװעק איטלעכער צו ַ
זײן הױזגעזינט.
האָט זיך אומגעקערט צו בענטשן ַ

יז

זײן הױז,
 1און עס איז געװען ,אַז דוד האָט זיך באַזעצט אין ַ
ָתן דעם נבֿיא :זע ,איך זיץ אין אַ הױז פֿון
האָט דוד געזאָגט צו נ ָ
צעדערן ,און דער אָרון פֿון גאָטס בונד איז אונטער פֿאָרהאַנגען2 .
דײן האַרצן ,טו ,װאָרום
ָתן געזאָגט צו דודן :אַלץ װאָס אין ַ
האָט נ ָ
גאָט איז מיט דיר.

 3און עס איז געװען אין יענער נאַכט ,איז דאָס װאָרט פֿון גאָט
מײן קנעכט
ָתנען ,אַזױ צו זאָגן 4 :גײ און זאָלסט זאָגן צו ַ
געװען צו נ ָ
דודן :אַזױ האָט גאָט געזאָגט :ניט דו װעסט מיר בױען אַ הױז צום
װױנען;  5װאָרום איך האָב ניט געװױנט אין אַ הױז פֿון דעם טאָג
הײנטיקן טאָג; נײערט
װאָס איך האָב אױפֿגעבראַכט ישׂראל ביז אױף ַ
איך בין געגאַנגען פֿון געצעלט צו געצעלט ,און פֿון ִמשכּן ]צו ִמשכּן[.
 6אומעטום װוּ איך בין אומגעגאַנגען צװישן גאַנץ ישׂראל ,האָב איך
װען אַ װאָרט גערעדט מיט אײנעם פֿון די ריכטער פֿון ישׂראל ,װאָס
מײן פֿאָלק ,אַזױ צו זאָגן :פֿאַר װאָס
איך האָב באַפֿױלן צו פֿיטערן ַ
האָט איר מיר ניט געבױט אַ הױז פֿון צעדערן?  7און אַצונד ,זאָלסטו
מײן קנעכט ,צו דודן :אַזױ האָט געזאָגט גאָט פֿון
אַזױ זאָגן צו ַ
צבֿאוֹת :איך האָב דיך גענומען פֿון דעם פֿיטערפּלאַץ ,פֿון הינטער די
מײן פֿאָלק ישׂראל 8 .און איך בין
זײן אַ פֿירשט איבער ַ
שאָף ,צו ַ
געװען מיט דיר אומעטום װוּ דו ביסט געגאַנגען ,און איך האָב
פֿײנט פֿון פֿאַר דיר; און איך װעל דיר מאַכן אַ
דײנע ַ
פֿאַרשניטן אַלע ַ
נאָמען ,אַזױ װי דער נאָמען פֿון די גרעסטע װאָס אױף דער ערד9 .
מײן פֿאָלק ישׂראל ,און װעל אים
און איך װעל מאַכן אַן אָרט פֿאַר ַ
זײן אָרט ,און מער ניט ציטערן ,און
ַ
אײנפֿלאַנצן ער זאָל רוען אױף ַ
פֿאַרברעכער זאָלן אים מער ניט אומברענגען אַזױ װי פֿריער 10 ,פֿון
מײן פֿאָלק ישׂראל.
די טעג װאָס איך האָב באַפֿױלן ריכטער איבער ַ
פֿײנט .און איך זאָג דיר
דײנע ַ
און איך װעל מאַכן אונטערטעניק אַלע ַ
דײנע
זײן ,אַז ַ
אָן ,אַז גאָט װעט דיר בױען אַ הױז 11 .און עס װעט ַ
דײנע עלטערן ,װעל איך
טעג װעלן דערפֿילט װערן צו גײן צו ַ
דײנע קינדער,
זײן פֿון ַ
דײן זאָמען נאָך דיר ,װאָס װעט ַ
אױפֿשטעלן ַ
זײן מלוכה 12 .ער װעט מיר בױען אַ הױז,
און איך װעל באַפֿעסטיקן ַ
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זײן טראָן אױף אײביק 13 .איך װעל אים
און איך װעל באַפֿעסטיקן ַ
זײן פֿאַר אַ זון ,און איך װעל
זײן פֿאַר אַ פֿאָטער ,און ער װעט מיר ַ
ַ
מײן חסד פֿון אים ,אַזױ װי איך האָב אָפּגעטאָן פֿון דעם
ניט אָפּטאָן ַ
מײן
װאָס איז געװען פֿאַר דיר 14 .און איך װעל אים אױפֿשטעלן אין ַ
זײן
זײן טראָן װעט ַ
קיניגרײך ביז אױף אײביק ,און ַ
ַ
מײן
הױז און אין ַ
פֿעסט ביז אײביק.
 15אַזױ װי אַלע די דאָזיקע װערטער ,און אַזױ װי די דאָזיקע גאַנצע
ָתן גערעדט צו דודן.
זעונג ,אַזױ האָט נ ָ
 16און דער מלך דוד איז געקומען ,און האָט זיך געזעצט פֿאַר גאָט,
מײן הױז,
און האָט געזאָגט :װער בין איך ,גאָט דו האַר ,און װער איז ַ
װאָס דו האָסט מיך געבראַכט ביז אַהער?  17און דאָס ,גאָט ,איז נאָך
דײנע אױגן ,און דו האָסט גערעדט װעגן דעם הױז
געװען קלײן אין ַ
װײטער אַהין ,און האָסט מיך באַטראַכט אין
פֿון ַ
דײן קנעכט אױף ַ
שטײגער פֿון אַ געהױבענעם מאַן ,גאָט דו האַר 18 .װאָס מער נאָך
דײן קנעכט? דו קענסט דאָך
קען דוד דיר זאָגן װעגן דעם כּבֿוד צו ַ
דײן האַרצן
דײן קנעכט ,און לױט ַ
דײן קנעכט 19 .גאָט ,פֿון װעגן ַ
ַ
האָסטו געטאָן אַלדי דאָזיקע גרױסקײט ,צו לאָזן װיסן די אַלע
גרױסע זאַכן 20 .יהוה ,עס איז ניטאָ אַזאַ װי דו ,און ניטאָ קײן גאָט
אַחוץ דיר ,לױט אַלץ װאָס מיר האָבן געהערט מיט אונדזערע אױערן.
דײן פֿאָלק
 21און װאָסער אײנציקע אומה אױף דער ערד איז אַזױ װי ַ
ישׂראל ,װאָס גאָט איז געגאַנגען אױסלײזן פֿאַר זיך צום פֿאָלק ,דיר
פֿאַרטרײבן
ַ
צו מאַכן אַ נאָמען דורך גרױסע און פֿאָרכטיקע זאַכן – צו
צריִ ם?
דײן פֿאָלק װאָס דו האָסט אױסגעלײזט פֿון ִמ ַ
אומות פֿון פֿאַר ַ
דײן פֿאָלק ישׂראל דיר צום פֿאָלק אױף
 22װאָרום דו האָסט געמאַכט ַ
אײביק ,און דו ,יהוה ,ביסט געװאָרן זײ צום גאָט 23 .און אַצונד,
דײן קנעכט און
גאָט ,זאָל דאָס װאָרט װאָס דו האָסט גערעדט װעגן ַ
זײן הױז באַװאָרט װערן אױף אײביק ,און טו אַזױ װי דו האָסט
װעגן ַ
דײן נאָמען
גערעדט 24 .יאָ ,זאָל עס באַװאָרט װערן ,און זאָל ַ
געגרײסט װערן אױף אײביק ,אַזױ צו זאָגן :יהוה פֿון צבֿאוֹת איז דער
דײן
גאָט פֿון ישׂראל – אַ גאָט פֿאַר ישׂראל ,און דאָס הױז פֿון דוד ַ
מײן גאָט ,האָסט
זײן פֿעסט פֿאַר דיר 25 .װאָרום דוַ ,
קנעכט זאָל ַ
דײן קנעכט ,אים צו בױען אַ הױז ,דרום
אַנטפּלעקט דעם אױער פֿון ַ
זײן פֿאַר דיר 26 .און
האָט ַ
דײן קנעכט זיך דערװעגט מתפּלל צו ַ
דײן קנעכט
אַצונד ,יהוה ,דו ביסט גאָט ,און דו האָסט צוגעזאָגט ַ

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

דאָס דאָזיקע גוטס 27 ,און האָסט אַצונד באַװיליקט צו בענטשן דאָס
זײן אױף אײביק פֿאַר דיר; אַז דו ,גאָט,
דײן קנעכט ,צו ַ
הױז פֿון ַ
זײן געבענטשט אױף אײביק.
האָסט געבענטשט ,זאָל עס ַ

יח

 1און עס איז געװען נאָך דעם ,האָט דוד געשלאָגן די
פּלשתּים ,און האָט זײ געמאַכט אונטערטעניק ,און האָט
ִ
צוגענומען גַת מיט אירע טעכטערשטעט פֿון דער האַנט פֿון די
פּלשתּים.
ִ
 2און ער האָט געשלאָגן מוֹאָבֿ ,און מוֹאָבֿ איז געװאָרן צו דודן
קנעכט װאָס ברענגען אָפּגאָב.
דעזֶר דעם מלך פֿון צוֹבֿה אין ַח ָמת ,בעת
 3און דוד האָט געשלאָגן ַה ַד ֶ
טײך ָ
פּרת 4 .און
בײם ַ
זײן אױבערהאַנט ַ
ער איז געגאַנגען אױפֿשטעלן ַ
רײטװעגן ,און זיבן טױזנט
דוד האָט באַצװוּנגען פֿון אים טױזנט ַ
רײטער ,און צװאַנציק טױזנט מאַן פֿוסגײער; און דוד האָט געלײמט
ַ
אַלע געשפּאַנען ,נאָר הונדערט געשפּאַן האָט ער איבערגעלאָזט פֿון
זײ.

דעזֶר דעם מלך פֿון צוֹבֿה,
אַרם פֿון ַד ֶ
 5איז ַ
רמ ֶשׂק געקומען העלפֿן ַה ַד ֶ
אַרמים צװײ און צװאַנציק טױזנט
און דוד האָט געשלאָגן פֿון די ַ
אַרם
רמ ֶשׂק ,און ָ
אַרםַ -ד ֶ
מאַן 6 .און דוד האָט געשטעלט ]װאַכן[ אין ַ
איז געװאָרן צו דודן קנעכט װאָס ברענגען אָפּגאָב.
און גאָט האָט געהאָלפֿן דודן אומעטום װוּ ער איז געגאַנגען.
זײנען געװען אױף
 7און דוד האָט גענומען די גילדערנע שילדן װאָס ַ
ירוש ַל ִים 8 .און פֿון
ָ
דעזֶרס קנעכט ,און האָט זײ געבראַכט קײן
ַה ַד ֶ
דעזֶרס שטעט ,האָט דוד צוגענומען זײער פֿיל
ִטבֿחת ,און פֿון כּוןַ ,ה ַד ֶ
קופּער .דערפֿון האָט שלמה געמאַכט דעם קופּערנעם ים ,און די
זײלן ,און די קופּערנע כּלים.
ַ
 9און תּוֹעו דער מלך פֿון ַח ָמת האָט געהערט אַז דוד האָט געשלאָגן
דעם גאַנצן חיל פֿון ַה ַד ֶעזֶר דעם מלך פֿון צוֹבֿה 10 ,און ער האָט
ָ
זײן זון
געשיקט ַ
הדוֹרמען צום מלך דוד אים צו פֿרעגן אױף פֿריד און

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

אים אָנצוּװינטשן ,פֿאַר װאָס ער האָט מלחמה געהאַלטן מיט
דעזֶר האָט געהאַט
דעזֶרן ,און אים געשלאָגן – װאָרום ַה ַד ֶ
ַה ַד ֶ
מלחמות מיט תּוֹעון – מיט אַלערלײ גילדערנע און זילבערנע און
קופּערנע כּלים 11 .זײ אױך האָט דער מלך דוד געהײליקט צו גאָט,
מיט דעם זילבער און דעם גאָלד װאָס ער האָט אַװעקגענומען פֿון
אַלע פֿעלקער :פֿון ֶאדוֹם ,און פֿון מוֹאָבֿ ,און פֿון די קינדער פֿון ַעמוֹן,
פּלשתּים ,און פֿון ַע ָמ ֵלק.
און פֿון די ִ
צרױהן האָט געשלאָגן פֿון ֶאדוֹם אין דעם
אַבֿשי דער זון פֿון ָ
ַ
 12און
טאָל פֿון זאַלץ אַכצן טױזנט 13 .און ער האָט געשטעלט װאַכן אין
אָדוֹם ,און גאַנץ ֶאדוֹם איז געװאָרן קנעכט צו דודן.
און גאָט האָט געהאָלפֿן דודן אומעטום װוּ ער איז געגאַנגען 14 .און
דוד האָט געקיניגט איבער גאַנץ ישׂראל ,און ער האָט געטאָן רעכט
און גערעכטיקײט צו ז ַײן גאַנצן פֿאָלק.
יהוֹשפֿט
ָ
צרױהן איז געװען איבערן חיל; און
 15און יוֹאָבֿ דער זון פֿון ָ
דער זון פֿון אַחילודן ,דער דערמאָנער 16 .און ָצדוֹק דער זון פֿון
ָתרן ,כּהנים; און ַשוְ שאָ ,דער
אַבֿימ ֶלך דער זון פֿון ֶאבֿי ָ
ֶ
אַחיטובֿן ,און
כּרתים און די
ָדען ,איבער די ֵ
שרײבער 17 .און ב ָניָהו דער זון פֿון יהוֹי ָ
ַ
בײ דער האַנט פֿון מלך.
פּלתים; און די זין פֿון דודן ,די ערשטע ַ
ֵ

יט

 1און עס איז געװען נאָך דעם ,איז געשטאָרבן נָחש דער מלך
זײן
זײן זון איז געװאָרן מלך אױף ַ
פֿון די קינדער פֿון ַעמוֹן ,און ַ
פֿרײנטלעכקײט מיט חנון
אָרט 2 .האָט דוד געזאָגט :לאָמיך טאָן אַ ַ
פֿרײנטלעכקײט
זײן פֿאָטער האָט געטאָן אַ ַ
דעם זון פֿון נָחשן ,װאָרום ַ
מיט מיר.
זײן פֿאָטער ,און
און דוד האָט געשיקט שלוחים אים צו טרײסטן נאָך ַ
זײנען געקומען אין לאַנד פֿון די קינדער פֿון ַעמוֹן צו
דודס קנעכט ַ
חנונען ,אים צו טרײסטן.

 3האָבן די האַרן פֿון די קינדער פֿון ַעמוֹן געזאָגט צו חנונען :מײנסטו
דײן פֿאָטער ,װאָס ער האָט געשיקט צו דיר
אַז דוד װיל טאָן כּבֿוד ַ

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

טרײסטער? דאָך נאָר אױסצופֿאָרשן און דורכצונישטערן און
זײנע קנעכט געקומען צו דיר.
זײנען ַ
אױסצוקוקן דאָס לאַנד ַ
 4האָט חנון גענומען דודס קנעכט ,און האָט זײ אָפּגעגאָלט ,און
אָפּגעשניטן זײערע קלײדער אין העלפֿט ,ביזן דיך ,און האָט זײ
אַװעקגעשיקט.
 5איז מען געקומען און מע האָט אָנגעזאָגט דודן װעגן די מענטשן,
און ער האָט זײ געשיקט אַנטקעגן ,װאָרום די מענטשן האָבן זיך
זײער געשעמט .און דער מלך האָט געלאָזט זאָגן :זיצט אין יריחוֹ ביז
אײערע בערד װעלן אָפּװאַקסן ,און איר װעט זיך אומקערן.
ַ
בײ
 6האָבן די קינדער פֿון ַעמוֹן געזען אַז זײ האָבן זיך פֿאַרמיאוסט ַ
דודן ,און חנון און די קינדער פֿון ַעמוֹן האָבן געשיקט טױזנט
אַרם-
ַהר ִים ,און פֿון ַ
אַרם-נ ַ
צענטנער זילבער ,כּדי זיך אָנצודינגען פֿון ַ
רײטער 7 .און זײ האָבן זיך
רײטװעגן און ַ
ַמ ֲע ָכה ,און פֿון צוֹבֿהַ ,
רײטװעגן ,און דעם מלך פֿון
דרײסיק טױזנט ַ
אָנגעדונגען צװײ און ַ
זײנען געקומען ,און האָבן געלאַגערט
זײן פֿאָלק ,און זײ ַ
ַמ ֲע ָכה ,און ַ
אײנגעזאַמלט פֿון
פֿאַר ֵמידבֿאָ .און די קינדער פֿון ַעמוֹן האָבן זיך ַ
זײנען געקומען אױף מלחמה.
זײערע שטעט ,און ַ
 8און דוד האָט געהערט ,און ער האָט געשיקט יוֹאָבֿן ,און דעם
גאַנצן חיל פֿון די גיבוֹרים.
זײנען אַרױסגעגאַנגען ,און האָבן
 9און די קינדער פֿון ַעמוֹן ַ
אײנגאַנג פֿון שטאָט; און די מלכים װאָס
בײם ַ
אָנגעריכט אַ מלחמה ַ
זײנען געקומען ,ז ַײנען געװען באַזונדער אין פֿעלד 10 .און יוֹאָבֿ האָט
ַ
געזען אַז דער פֿראָנט פֿון דער מלחמה איז קעגן אים פֿון פֿאָרנט און
פֿון הינטן; האָט ער אױסגעקליבן פֿון אַלע געקליבענע פֿון ישׂראל,
אַרם 11 .און דאָס איבעריקע פֿאָלק האָט
און אױסגעשטעלט אַקעגן ָ
אַבֿשין ,און זײ האָבן זיך
ַ
זײן ברודער
ער געגעבן אױף דער האַנט פֿון ַ
אױסגעשטעלט אַקעגן די קינדער פֿון ַעמוֹן 12 .און ער האָט געזאָגט:
זײן צו הילף,
זײן שטאַרקער פֿון מיר ,װעסטו מיר ַ
אױב ָ
אַרם װעט ַ
זײן שטאַרקער פֿון דיר ,װעל איך
און אױב די קינדער פֿון ַעמוֹן װעלן ַ
זײ שטאַרק ,און לאָמיר זיך שטאַרקן ,פֿאַר אונדזער
דיך העלפֿןַ 13 .
פֿאָלק און פֿאַר די שטעט פֿון אונדזער גאָט; און זאָל יהוה טאָן װאָס
זײנע אױגן.
איז גוט אין ַ
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 14און יוֹאָבֿ און דאָס פֿאָלק װאָס מיט אים האָבן גענענט אַנטקעגן
זײנען אַנטלאָפֿן פֿאַר אים 15 .און װי די
אַרם אױף מלחמה ,און זײ ַ
ָ
זײנען זײ
אַרם איז אַנטלאָפֿן ,אַזױ ַ
קינדער פֿון ַעמוֹן האָבן געזען אַז ָ
אַרײן אין שטאָט.
אַבֿשין ,און ַ
זײנען ַ
ַ
זײן ברודער
אױך אַנטלאָפֿן פֿאַר ַ
ירוש ַל ִים.
ָ
און יוֹאָבֿ איז אַװעק קײן
זײנען געשלאָגן פֿאַר ישׂראל ,און זײ
אַרם האָט געזען אַז זײ ַ
 16און ָ
אַרם װאָס פֿון
האָבן געשיקט שלוחים ,און האָבן אַרױסגעבראַכט ָ
דעזֶרן זײ פֿאַרױס.
טײך ,מיט שוֹפֿך דעם חיל-פֿירער פֿון ַה ַד ֶ
זײט ַ
יענער ַ
אײנגעזאַמלט גאַנץ
 17איז אָנגעזאָגט געװאָרן דודן ,און ער האָט ַ
ישׂראל ,און איז אַריבער דעם יַרדן; און ער איז געקומען צו זײ ,און
האָט זיך אױסגעשטעלט אַקעגן זײ; און דוד האָט אָנגעריכט אַקעגן
אַרם אַ מלחמה ,און זײ האָבן מלחמה געהאַלטן מיט אים 18 .און
ָ
אַרם
אַרם איז אַנטלאָפֿן פֿאַר ישׂראל ,און דוד האָט געהרגעט פֿון ָ
ָ
רײטװעגן ,און פֿערציק טױזנט מאַן פֿוסגײער; אױך
זיבן טױזנט אױף ַ
שוֹפֿך דעם חיל-פֿירער האָט ער געטײט.
זײנען געשלאָגן
דעזֶרן האָבן געזען אַז זײ ַ
 19און די קנעכט פֿון ַה ַד ֶ
פֿאַר ישׂראל ,און זײ האָבן געמאַכט שלום מיט דודן ,און האָבן אים
אַרם האָט מער ניט געװאָלט העלפֿן די קינדער פֿון
געדינט .און ָ
ַעמוֹן.

כ

צײט פֿון דעם אומקער פֿון יאָר,
 1און עס איז געװען אין דער ַ
צײט װאָס די מלכים גײען אַרױס אױף מלחמה ,האָט
אין דער ַ
יוֹאָבֿ אַרױסגעפֿירט דעם קריג-חיל ,און האָט פֿאַרװיסט דאָס לאַנד
פֿון די קינדער פֿון ַעמוֹן; און ער איז געקומען און האָט געלעגערט
ירוש ַל ִים – און יוֹאָבֿ האָט
ָ
אױף ַרבה – און דוד איז געזעסן אין
געשלאָגן ַרבה ,און האָט זי צעשטערט.
זײן קאָפּ; און ער
לכּמס קרױן פֿון ַ
 2און דוד האָט אַראָפּגענומען ַמ ָ
טײער געשטײן
האָט זי געפֿונען אַ צענטנער גאָלד אױפֿן װאָג ,מיט ַ
אין איר .און זי איז אָנגעטאָן געװאָרן אױף דודס קאָפּ .און רױב פֿון
דער שטאָט האָט ער אַרױסגעפֿירט זײער פֿיל 3 .און דאָס פֿאָלק װאָס
אין איר האָט ער אַרױסגעפֿירט ,און האָט זײ געשניטן מיט זעגן און
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אײזערנע דרעששליטנס ,און מיט העק .און אַזױ פֿלעגט דוד
מיט ַ
טאָן צו אַלע שטעט פֿון די קינדער פֿון ַעמוֹן.
ירוש ַליִ ם.
ָ
און דוד און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָבן זיך אומגעקערט קײן
 4און עס איז געװען נאָך דעם ,האָט זיך אױפֿגעהױבן אַ מלחמה אין
ושה דערשלאָגן
בכי פֿון ח ָ
פּלשתּים .דענצמאָל האָט ִס ַ
ֶגזֶר מיט די ִ
זײנען געװאָרן
ִספּין פֿון די קינדער פֿון די רפֿאים ,און זײ ַ
אונטערטעניק.
פּלשתּים ,און ֶאלחנָן
 5און עס איז װידער געװען אַ מלחמה מיט די ִ
ָעירן האָט דערשלאָגן ַלחמי דעם ברודער פֿון גָליַתן פֿון
דער זון פֿון י ִ
זײן שפּיז איז געװען אַזױ װי דער שטאַנג פֿון
גַת ,װאָס דער האָלץ פֿון ַ
װעבער.
 6און עס איז װידער געװען אַ מלחמה אין גַת .איז דאָרטן געװען אַ
זײנען געװען צו זעקס
זײנע פֿינגער ַ
מאַן פֿון אַ גרױסן װוּקס ,װאָס ַ
און זעקס – פֿיר און צװאַנציק; און ער אױך איז געװען געבאָרן פֿון
ָתן
דעם ָרפֿאָ 7 .און ער האָט געלעסטערט ישׂראל; האָט אים יהוֹנ ָ
מעא ,דודס ברודער ,דערשלאָגן.
דער זון פֿון ָש ָ
זײנען געװען געבאָרן פֿון דעם ָרפֿאָ אין גַת; און זײ
 8די דאָזיקע ַ
זײנען געפֿאַלן דורך דער האַנט פֿון דודן ,און דורך דער האַנט פֿון
ַ
זײנע קנעכט.
ַ

כא

 1און אַ שׂטן איז אױפֿגעשטאַנען אױף ישׂראל ,און ער האָט
אָנגערעדט דודן צו צײלן ישׂראל 2 .און דוד האָט געזאָגט צו
בארֶ -שבֿע
יוֹאָבֿן ,און צו די האַרן פֿון פֿאָלק :גײט צײלט ישׂראל פֿון ֵ
און ביז ָדן ,און ברענגט עס מיר ,כּדי איך זאָל װיסן זײער מספּר3 .
זײן פֿאָלק הונדערט מאָל אַזױ פֿיל
האָט יוֹאָבֿ געזאָגט :זאָל גאָט מערן ַ
מײן
מײן האַר מלך ,קנעכט צו ַ
זײנען זײ ניט אַלעַ ,
זײנען! ַ
װי זײ ַ
זײן
מײן האַר? נאָך װאָס זאָל עס ַ
האַר? צוּ װאָס פֿאַרלאַנגט דאָס ַ
פֿאַר אַ זינד אױף ישׂראל?
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 4אָבער דאָס װאָרט פֿון מלך איז געװען שטאַרק צו יוֹאָבֿן ,און יוֹאָבֿ
איז אַרױסגעגאַנען ,און איז אַרומגעגאַנגען אין גאַנץ ישׂראל ,און איז
ירוש ַליִם 5 .און יוֹאָבֿ האָט איבערגעגעבן דעם
ָ
צוריקגעקומען קײן
מספּר פֿון דער צײלונג פֿון דעם פֿאָלק צו דודן .און גאַנץ ישׂראל איז
געװען טױזנט מאָל טױזנט און הונדערט טױזנט מאַן װאָס ציען אַ
שװערד; און יהודה ,פֿיר הונדערט און זיבעציק טױזנט װאָס ציען אַ
שװערד 6 .און ֵלוִ י און בנימין האָט ער ניט געצײלט צװישן זײ;
װאָרום דער אָנזאָג פֿון דעם מלך איז געװען יוֹאָבֿן צוּװידער.
 7און עס איז געװען שלעכט אין די אױגן פֿון גאָט װעגן דער
דאָזיקער זאַך ,און ער האָט געשלאָגן ישׂראל 8 .האָט דוד געזאָגט צו
גאָט :איך האָב זײער געזינדיקט װאָס איך האָב געטאָן די דאָזיקע
דײן
זאַך ,און אַצונד ,טו אָפּ ,איך בעט דיך ,דעם פֿאַרברעך פֿון ַ
קנעכט ,װאָרום איך בין געװען זײער נאַריש.
 9האָט גאָט געזאָגט צו גָד ,דודס זעער ,אַזױ צו זאָגן :גײ און זאָלסט
דרײערלײ
רעדן צו דודן ,אַזױ צו זאָגן 10 :אַזױ האָט גאָט געזאָגטַ :
קלײב דיר אױס אײנס פֿון זײ ,װאָס איך זאָל
זאַכן לײג איך אױף דיר; ַ
דיר טאָן.
 11איז גָד געקומען צו דודן ,און האָט צו אים געזאָגט :אַזױ האָט
דרײ יאָר הונגער ,אָדער
גאָט געזאָגט :נעם אױף דיר 12 ,ענטװעדער ַ
פֿײנט ,און די שװערד פֿון
דײנע ַ
דרײ חדשים פֿאַרלענדט װערן פֿאַר ַ
ַ
דרײ טעג די שװערד פֿון
דײנע ָשׂונאים זאָל דיך דערגרײכן ,אָדער ַ
ַ
גאָט און אַ מגפֿה אין לאַנד ,און דער מלאך פֿון גאָט זאָל אומברענגען
אין גאַנצן געמאַרק פֿון ישׂראל .און אַצונד זע װאָס פֿאַר אַ באַשײד
איך זאָל ברענגען צו דעם װאָס שיקט מיך.
 13האָט דוד געזאָגט צו גָדן :מיר איז זײער ענג .לאָמיך ,איך בעט
זײן רחמנות איז זײער
דיך ,פֿאַלן אין דער האַנט פֿון גאָט ,װאָרום ַ
גרױס ,און לאָמיך ניט פֿאַלן אין דער האַנט פֿון אַ מענטשן.
זײנען געפֿאַלן
 14האָט גאָט געשיקט אַ מגפֿה אױף ישׂראל ,און עס ַ
פֿון ישׂראל זיבעציק טױזנט מאַן.
ירוש ַל ִים ,זי אומצוברענגען;
ָ
 15און גאָט האָט געשיקט אַ מלאך קײן
בײם אומברענגען ,האָט גאָט
אָבער װי ער האָט געהאַלטן ַ
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אַראָפּגעקוקט ,און ער האָט חרטה געהאַט אױף דעם בײז ,און ער
האָט געזאָגט צו דעם מלאך דעם אומברענגער :גענוג! אַצונד לאָז
בײ דעם
דײן האַנט .און דער מלאך פֿון גאָט איז געשטאַנען ַ
אָפּ ַ
זײנע אױגן ,און
שײער פֿון אָרנָן דעם יבֿוסי 16 .האָט דוד אױפֿגעהױבן ַ
ַ
האָט דערזען דעם מלאך פֿון גאָט װי ער שטײט צװישן ערד און הימל
זײן האַנט ,אױסגעשטרעקט
זײן שװערד אַרױסגעצױגן אין ַ
מיט ַ
ירוש ַל ִים; און דוד און די עלטסטע ,צוגעדעקט מיט זאַק,
ָ
אַקעגן
זײנען געפֿאַלן אױף זײער פּנים 17 .און דוד האָט געזאָגט צו גאָט:
ַ
פֿאַר װאָר ,איך האָב געהײסן צײלן דאָס פֿאָלק ,און איך בין דער װאָס
האָב געזינדיקט ,און האָב זײער שלעכטס געטאָן ,אָבער די דאָזיקע
דײן
מײן גאָט ,זאָל ,איך בעט דיךַ ,
שאָף ,װאָס האָבן זײ געטאָן? יהוה ַ
דײן
מײן פֿאָטערס הױז ,אָבער ניט אױף ַ
זײן אױף מיר און אױף ַ
האַנט ַ
פֿאָלק מיט אַ מגפֿה.
 18האָט דער מלאך פֿון גאָט געהײסן גָדן זאָגן דודן ,אַז דוד זאָל
שײער פֿון אָרנָן דעם
אַרױפֿגײן אױפֿשטעלן אַ מזבח צו גאָט אין דעם ַ
יבֿוסי.
 19איז דוד אַרױפֿגעגאַנגען לױט דעם װאָרט פֿון גָדן װאָס ער האָט
גערעדט אין נאָמען פֿון גאָט 20 .און אַרנָן האָט זיך אומגעקערט און
זײנע פֿיר זין װאָס מיט אים האָבן זיך
האָט דערזען דעם מלאך; און ַ
באַהאַלטן .און אַרנָן האָט געדראָשן װײץ 21 .און װי דוד איז
געקומען צו אָרנָנען ,האָט אַרנָן אַ קוק געטאָן ,און האָט דערזען
שײער ,און האָט זיך געבוקט צו
דודן ,און ער איז אַרױסגעגאַנגען פֿון ַ
דודן מיטן פּנים צו דער ערד 22 .האָט דוד געזאָגט צו אָרנָנען :גיב
שײער ,און איך װעל בױען דערױף אַ מזבח
מיר דעם אָרט פֿון דעם ַ
צו גאָט; אין פֿולן געלט גיב עס מיר; כּדי די מגפֿה זאָל פֿאַרהאַלטן
װערן פֿון פֿאָלק 23 .האָט אַרנָן געזאָגט צו דודן :נעם דיר ,און זאָל
זײנע אױגן .זע ,איך גיב די
מײן האַר דער מלך טאָן װאָס איז גוט אין ַ
ַ
רינדער פֿאַר בראַנדאָפּפֿער ,און די דרעששליטנס פֿאַר האָלץ ,און די
שפּײזאָפּפֿער; אַלץ גיב איך אַװעק 24 .האָט דער מלך
ַ
װײץ פֿאַר אַ
דוד געזאָגט צו אָרנָנען :נײן ,נ ַײערט קױפֿן װעל איך קױפֿן ,פֿאַר פֿולן
דײנס פֿאַר גאָט ,און
געלט ,װאָרום איך װעל ניט נעמען װאָס איז ַ
אױפֿברענגנען אַ בראַנדאָפּפֿער פֿאַר אומזיסט.
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 25און דוד האָט געגעבן אָרנָענן פֿאַר דעם אָרט זעקס הונדערט ֶשקל
גאָלד אױפֿן װאָג 26 .און דוד האָט דאָרטן געבױט אַ מזבח צו גאָט,
און האָט דאָרטן אױפֿגעבראַכט בראַנדאָפּפֿער און פֿרידאָפּפֿער ,און
פֿײער
ער האָט גערופֿן צו גאָט ,און ער האָט אים געענטפֿערט מיט ַ
פֿון הימל אױף דעם מזבח פֿאַר בראַנדאָפּפֿער.
 27און גאָט האָט געהײסן דעם מלאך ,און ער האָט אומגעקערט די
שװערד אין איר שײד.
צײט ,װי דוד האָט געזען אַז גאָט האָט אים
 28אין יענער ַ
שײער פֿון אָרנָן דעם יבֿוסי ,אַזױ האָט ער
געענטפֿערט אין דעם ַ
דאָרטן געשלאַכט קרבנות 29 .און דער ִמשכּן פֿון גאָט װאָס משה
האָט געמאַכט אין דער מדבר ,און דער מזבח פֿאַר בראַנדאָפּפֿער ,איז
צײט געװען אױף דער ָבמה אין גִ בֿעוֹן 30 .אָבער דוד האָט
אין יענער ַ
בײ גאָט ,װאָרום ער איז געװען
ניט געקענט גײן צו אים צו פֿרעגן ַ
דערשראָקן פֿאַר דער שװערד פֿון גאָטס מלאך.

כב

 1און דוד האָט געזאָגט :דאָס איז דאָס הױז פֿון גאָט דעם
האַר ,און דאָס איז דער מזבח פֿאַר בראַנדאָפּפֿער פֿאַר

ישׂראל.

אײנזאַמלען אַלע פֿרעמדע װאָס אין לאַנד
 2און דוד האָט געהײסן ַ
ישׂראל ,און ער האָט געשטעלט שטײנהעקער אױסצוהאַקן
אײזן
געשניטענע שטײנער אױף צו בױען דאָס הױז פֿון גאָט 3 .און ַ
לרובֿ אױף נעגל פֿאַר די טירן פֿון די טױערן ,און אױף קלאַמערן,
ָ
לרובֿ גאָר אָן אַ װאָג;  4און
האָט דוד אָנגעברײט; און קופּער ָ
צעדערהאָלץ אָן אַ צאָל; װאָרום די צידוֹנים און די צוֹרים האָבן
מײן זון
לרובֿ 5 .און דוד האָט געזאָגטַ :
געבראַכט דודן צעדערהאָלץ ָ
שלמה איז יונג און שװאַך ,און דאָס הױז װאָס מע דאַרף בױען צו
גאָט ,דאַרף מען מאַכן גרױס ביז גאָר ,פֿאַר אַ שם ,און פֿאַר אַ צירונג,
אַנטקעגן אַלע לענדער; לאָמיך אַקאָרשט צוגרײטן פֿאַר אים .און דוד
זײן טױט.
האָט צוגעגרײט אַ סך פֿאַר ַ
זײן זון שלמהן ,און ער האָט אים באַפֿױלן צו
 6און ער האָט גערופֿן ַ
בױען אַ הױז צו יהוה דעם גאָט פֿון ישׂראל 7 .און דוד האָט געזאָגט
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בײ מיר אַלײן איז געװען אין האַרצן צו בױען אַ
מײן זוןַ ,
צו שלמהןַ :
מײן האַר 8 .אָבער דאָס װאָרט פֿון גאָט
הױז צו דעם נאָמען פֿון גאָט ַ
איז געװען צו מיר ,אַזױ צו זאָגן :אַ סך בלוט האָסטו פֿאַרגאָסן ,און
מײן
גרױסע מלחמות האָסטו געמאַכט; קענסט ניט בױען אַ הױז צו ַ
מײן
װײל דו האָסט פֿיל בלוט פֿאַרגאָסן צו דער ערד פֿאַר ַ
נאָמעןַ ,
זײן אַ מענטש פֿון
געזיכט 9 .אָט װערט דיר געבאָרן אַ זון; ער װעט ַ
פֿײנט פֿון אַרום; װאָרום
זײנע ַ
רו ,און איך װעל אים באַרוען פֿון אַלע ַ
זײן נאָמען ,און שלום און שטילקײט װעל איך געבן
זײן ַ
שלמה װעט ַ
מײן נאָמען ,און
זײנע טעג 10 .ער װעט בױען אַ הױז צו ַ
ישׂראל אין ַ
זײן פֿאַר אַ זון ,און איך אים פֿאַר אַ פֿאָטער; און איך
ער װעט מיר ַ
זײן מלוכה איבער ישׂראל אױף
װעל באַפֿעסטיקן דעם טראָן פֿון ַ
זײן מיט דיר ,און זאָלסט מצליח
מײן זון ,זאָל גאָט ַ
אײביק 11 .אַצונדַ ,
דײן גאָט ,אַזױ װי ער האָט גערעדט
זײן ,און בױען דאָס הױז פֿון יהוה ַ
ַ
װעגן דיר 12 .זאָל נאָר גאָט דיר געבן שׂכל און פֿאַרשטאַנדיקײט ,און
דיך באַפֿעלן איבער ישׂראל; און אַז דו זאָלסט היטן די תּוֹרה פֿון
זײן ,אַז דו װעסט היטן
דײן גאָט 13 .דענצמאָל װעסטו מצליח ַ
יהוה ַ
צו טאָן די חוקים און די געזעצן װאָס גאָט האָט באַפֿױלן משהן פֿאַר
ישׂראל .ז ַײ שטאַרק און פֿעסט ,זאָלסט ניט מוֹרא האָבן און ניט
מײן אָרימקײט האָב איך צוגעגרײט פֿאַר
אַנגסטן 14 .און אָט אין ַ
דעם הױז פֿון גאָט הונדערט טױזנט צענטנער גאָלד ,און טױזנט מאָל
אײזן אָן אַ װאָג ,װאָרום עס
טױזנט צענטנער זילבער ,און קופּער און ַ
לרובֿ; אױך האָלץ און שטײנער האָב איך צוגעגרײט ,און דו
איז דאָ ָ
זײנען דאָ אַ סך בעל-
בײ דיר ַ
קענסט נאָך צולײגן דערצו 15 .און ַ
מײנסטערס אין שטײן און אין האָלץ,
מלאָכהס ,שטײנהעקער ,און ַ
און אַלערלײ קינצלער אין יעטװעדער מלאָכה 16 .צום גאָלד ,צום
אײזן ,איז קײן צאָל ניטאָ; שטײ
זילבער ,און צום קופּער ,און צום ַ
זײן מיט דיר.
אױף און טו ,און זאָל גאָט ַ
זײן זון
 17און דוד האָט באַפֿױלן אַלע האַרן פֿון ישׂראל צו העלפֿן ַ
אײך ,און ער האָט
אײער גאָט איז מיט ַ
שלמהן 18 :פֿאַר װאָר ,יהוה ַ
מײן האַנט
אײך באַרוט פֿון רונד אַרום ,װאָרום ער האָט געגעבן אין ַ
ַ
די באַװױנער פֿון לאַנד ,און דאָס לאַנד ליגט באַצװוּנגען פֿאַר גאָט
אײער זעל צו
אײער האַרץ און ַ
זײן פֿאָלק 19 .אַצונד ,גיט ַ
און פֿאַר ַ
אײער גאָט ,און שטײט אױף ,און בױט דאָס הײליקטום פֿון
זוכן יהוה ַ
גאָט דעם האַר ,כּדי צו ברענגען דעם אָרון פֿון גאָטס בונד ,און די
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הײליקע כּלים פֿון גאָט ,אין דעם הױז װאָס װערט געבױט צו דעם
נאָמען פֿון גאָט.

כג

 1און דוד איז געװאָרן אַלט און זאַט מיט טעג ,און ער האָט
זײן זון שלמהן פֿאַר מלך איבער ישׂראל 2 .און ער
געמאַכט ַ
אײנגעזאַמלט אַלע האַרן פֿון ישׂראל ,און די כּהנים און די
האָט ַ
דרײסיק יאָר אַלט
זײנען געצײלט געװאָרן פֿון ַ
לוִ יִים 3 .און די לוִ ִיים ַ
און העכער ,און זײער צאָל לױט זײערע קעפּ ,פֿון די מענער ,איז
דרײסיק טױזנט 4 .פֿון די דאָזיקע ,אױף אױפֿצופּאַסן
געװען אַכט און ַ
אױף דער אַרבעט פֿון גאָטס הױז פֿיר און צװאַנציק טױזנט ,און
טױערלײט;
ַ
אױפֿזעער און ריכטער ,זעקס טױזנט 5 .און פֿיר טױזנט
ֶמר װאָס איך
כּלי-ז ֶ
און פֿיר טױזנט װאָס זאָלן לױבן גאָט ”מיט די ֵ
האָב געמאַכט אױף צו לױבן“.

אײנטײלונגען לױט די זין פֿון
אײנגעטײלט אין ַ
 6און דוד האָט זײ ַ
מררי.
קהת ,און ָ
ֵלוִ ין :גֵרשוֹןָ ,
מעי 8 .די זין פֿון ַל ְע ָדנען :דער הױפּט
 7פֿון די גֵרשוניםַ :ל ְע ָדן ,און ִש ִ
מעין :שלוֹמית ,און
דרײ 9 .די זין פֿון ִש ִ
יוֹאל – ַ
ֵתם ,און ֵ
יחיאל ,און ז ָ
ֵ
דרײ .די דאָזיקע ַ
זײנען געװען הױפּטן פֿון די
ַ
זיאל ,און ָה ָרן –
ח ֵ
זײנען געװעןַ :יחת,
מעין ַ
פֿאָטערהײזער פֿון ַל ְע ָדן 10 .און די זין פֿון ִש ִ
ַ
מעין.
זײנען געװען די פֿיר זין פֿון ִש ִ
בריעה .דאָס ַ
ָ
זינאָ ,און יְעוש און
 11און ַיחת איז געװען דער הױפּט ,און זיזָה דער צװײטער; און יְעוש
זײנען זײ אין דער צײלונג
בריעה האָבן ניט געהאַט פֿיל זין ,דרום ַ
ָ
און
געװען אײן פֿאָטערהױז.
עוזיאל – פֿיר 13 .די זין
ֵ
יצהר ,חבֿרון ,און
מרםָ ,
קהת; ַע ָ
 12די זין פֿון ָ
מרמען :אַהרן ,און משה .און אַהרן איז אָפּגעשײדט געװאָרן,
פֿון ַע ָ
זײנע זין ביז אײביק,
כּדי אים צו הײליקן פֿאַר גאָר הײליק ,אים און ַ
זײן נאָמען
צו דעמפֿן פֿאַר גאָט ,אים צו באַדינען ,און צו בענטשן אין ַ
זײנע קינדער װערן גערופֿן
אײביק 14 .און משה דער געטלעכער מאַןַ ,
ליעזֶר.
זײנען געװען :גֵרשוֹם ,און ֶא ֶ
אױף שבֿט ֵלוִ י 15 .די זין פֿון משהן ַ
ליעזֶרן
שבֿואל דער הױפּט 17 .און די זין פֿון ֶא ֶ
ֵ
 16די זין פֿון גֵרשוֹמען:
ליעזֶר האָט ניט געהאַט קײן
זײנען געװען :רחבֿיָה דער הױפּט .און ֶא ֶ
ַ
זײנען געװען פֿיל ביז גאָר18 .
אַנדערע זין; אָבער די זין פֿון רחבֿיָהן ַ
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זײנען געװען :שלוֹמית דער הױפּט 19 .די זין פֿון
יצהרן ַ
די זין פֿון ָ
ַחזיאל דער
אַמריָה דער צװײטער ,י ֵ
איריָהו ,דער הױפּטַ ,
חבֿרוֹנעןִ :
מיכה דער
עוזיאלןָ :
ֵ
מעם דער פֿירטער 20 .די זין פֿון
איק ָ
דריטער ,און ַ
הױפּט ,און ִי ִשיָה דער צװײטער.
לעזָר ,און
מרריןַ :מחלי ,און מושי .די זין פֿון ַמחליןֶ :א ָ
 21די זין פֿון ָ
לעזָר איז געשטאָרבן ,און האָט ניט געהאַט קײן זין,
קיש 22 .און ֶא ָ
נאָר טעכטער; און זײערע אײגענע ,די זין פֿון קישן ,האָבן זײ
זײנען געװעןַ :מחלי ,און ֵע ֶדר ,און
גענומען 23 .די זין פֿון מושין ַ
דרײ.
אירמוֹת – ַ
ֵ
זײ נען געװען די זין פֿון ֵל ִו ין לױט זײערע
 24די דאָזיקע ַ
פֿאָטערהײזער לױט זײערע געצײלטע,
ַ
פֿאָטערהײזער ,הױפּטן פֿון די
ַ
נאָך דער צאָל פֿון נעמען לױט זײערע קעפּ ,די װאָס האָבן געטאָן די
אַרבעט פֿאַר דעם דינסט פֿון גאָטס הױז ,פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און
העכער 25 .װאָרום דוד האָט געזאָגט :יהוה דער גאָט פֿון ישׂראל
ירוש ַל ִים אױף אײביק; 26
ָ
זײן פֿאָלק ,און ער רוט אין
האָט באַרוט ַ
זײנע
און אױך די לוִ ִיים דאַרפֿן מער ניט טראָגן דעם ִמשכּן ,און אַלע ַ
זײן דינסט 27 .יאָ ,לױט די לעצטע װערטער פֿון דודן איז
כּלים פֿאַר ַ
די צײלונג פֿון די קינדער פֿון ֵלוִ י געװען פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און
בײ דער האַנט פֿון די
העכער 28 .װאָרום זײ האָבן געדאַרפֿט שטײן ַ
קינדער פֿון אַהרן פֿאַר דעם דינסט פֿון גאָטס הױז ,אױף די הױפֿן ,און
אױף די קאַמערן ,און אױף דער רײניקונג פֿון אַלע הײליקע זאַכן ,און
דער אַרבעט פֿון דעם דינסט פֿון גאָטס הױז;  29און פֿאַר דעם
סײ
שפּײזאָפּפֿערַ ,
ַ
אױסגעלײגטן ברױט ,און פֿאַר דעם זעמלמעל פֿאַר
סײ אין אַ שמאָרפֿאַן;
סײ אין אַ באַקפֿאַןַ ,
אומגעזײערטע קוכנסַ ,
ַ
פֿון
פֿײכטער און טרוקענער מאָס;  30און אױף צו
און פֿאַר יעטװעדער ַ
שטײן מאָרגן פֿאַר מאָרגן צו דאַנקען און צו לױבן גאָט ,און דעסט
גלײכן אין אָװנט;  31און פֿאַר יעטװעדער אױפֿברענגען פֿון
ַ
בראַנדאָפּפֿער צו גאָט אין די שבתים ,אום רֹאש-חוֹדש ,און אין די
יָום-טוֹבֿים ,לױט דער צאָל ,אַזױ װי דער דין װעגן זײ ,תּמיד ,פֿאַר
גאָט;  32און אַז זײ זאָלן היטן די היטונג פֿון דעם אוֹהל-מוֹעד ,און די
היטונג פֿון דעם הײליקטום ,און די היטונג פֿון די קינדער פֿון אַהרן,
זײערע ברידער ,פֿאַר דעם דינסט פֿון גאָטס הױז.

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

כד

זײנען געװען:
אײנטײלונגען פֿון די קינדער פֿון אַהרן ַ
 1און די ַ
ית ָמר2 .
לעזָר ,און ָ
ָדבֿ ,און אַבֿיהואֶ ,א ָ
די זין פֿון אַהרנען :נ ָ
בײ זײער פֿאָטערס לעבן ,און
זײנען געשטאָרבן ַ
ָדבֿ און אַבֿיהוא ַ
און נ ָ
קײן קינדער האָבן זײ ניט געהאַטַ ,
ית ָמר געװען
לעזָר און ָ
זײנען ֶא ָ
ימ ֶלך
לעזָר ,און אַח ֶ
כּהנים 3 .און דוד ,און ָצדוֹק פֿון די קינדער פֿון ֶא ָ
אײנגעטײלט לױט זײער רײ אין
ית ָמר ,האָבן זײ ַ
פֿון די קינדער פֿון ָ
לעזָר האָבן זיך געפֿונען מער
זײער דינסט 4 .און פֿון די קינדער פֿון ֶא ָ
ית ֶמר; און מע האָט זײ אַזױ
הױפּטמענער װי פֿון די קינדער פֿון א ָ
לעזָר זעכצן הױפּטן פֿון
אײנגעטײלט :פֿון די קינדער פֿון ֶא ָ
ַ
ית ָמר ,לױט זײערע
אָטערהײזער ,און פֿון די קינדער פֿון ָ
ַ
פֿ
אײנגעטײלט לױט גוֹרל ,די
פֿאָטערהײזער ,אַכט 5 .און מע האָט זײ ַ
ַ
זײנען געװען פֿירשטן פֿון הײליקטום ,און
אַזױ װי יענע ,װאָרום עס ַ
לעזָר ,אי פֿון די קינדער פֿון
פֿירשטן פֿון גאָט ,אי פֿון די קינדער פֿון ֶא ָ
שרײבער ,פֿון ֵלוִ י,
ַ
נאלן ,דער
נת ֵ
שמעיָה דער זון פֿון ַ
ית ָמר 6 .און ַ
ָ
האָט זײ פֿאַרשריבן פֿאַר דעם מלך ,און די האַרן ,און ָצדוֹק דעם כּהן,
ָתרן ,און די הױפּטן פֿון די
ימ ֶלך דעם זון פֿון ֶאבֿי ָ
און אַח ֶ
פֿאָטערהײזער פֿון די כּהנים און פֿון די לוִ ִיים :אײן פֿאָטערהױז
ַ
ית ָמר.
לעזָר ,און אײנס גענומען פֿון ָ
גענומען פֿון ֶא ָ
 7און דער ערשטער גוֹרל איז אַרױסגעגאַנגען אױף יהוֹיָריבֿן ,דער
יד ְעיָהן;  8דער דריטער אױף חרימען ,דער פֿירטער
צװײטער אױף ַ
לכּיָהן ,דער זעקסטער אױף
אױף שׂעוֹרימען;  9דער פֿינפֿטער אױף ַמ ִ
ָמנען;  10דער זיבעטער אױף ַהקוֹצן ,דער אַכטער אױף אַבֿיָהן; 11
ִמי ִ
שכניָהון;  12דער
ֵשוען ,דער צענטער אױף ַ
נײנטער אױף י ַ
דער ַ
עלפֿטער אױף ֶאליָשיבֿן ,דער צװעלפֿטער אױף יָקימען;  13דער
ֶשבֿאָבֿן;  14דער
דרײצנטער אױף חופּהן ,דער פֿערצנטער אױף י ֶ
ַ
פֿוצנטער אױף בלגָהן ,דער זעכצנטער אױף ִא ֵמרן;  15דער
פּצצן;  16דער
זיבעצנטער אױף חזירן ,דער אַכצנטער אױף ַה ֵ
פּתחיָהן ,דער צװאַנציקסטער אױף יחזקאלן;  17דער
נײנצנטער אױף ַ
ַ
אײן און צװאַנציקסטער אױף יָכינען ,דער צװײ און צװאַנציקסטער
דרײ און צװאַנציקסטער אױף ד ָליָהון ,דער פֿיר
אױף גַמולן;  18דער ַ
און צװאַנציקסטער אױף ַמ ַעזיָהון 19 .דאָס איז געװען זײער רײ אין
זײער דינסט ,צו קומען אין הױז פֿון גאָט לױט דעם געזעץ צו זײ
דורך דער האַנט פֿון זײער פֿאָטער אַהרנען ,אַזױ װי יהוה דער גאָט
פֿון ישׂראל האָט אים באַפֿױלן.

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

מרמען,
 20און פֿון די איבעריקע קינדער פֿון ֵלוִ י :פֿון די זין פֿון ַע ָ
שובֿאלןֶ ,יח ְדיָהו 21 .פֿון רחבֿיָהון :פֿון די זין
ֵ
שובֿאל; פֿון די זין פֿון
ֵ
יצהרים ,שלוֹמוֹת; פֿון די
ִשיָה 22 .פֿון די ָ
פֿון רחבֿיָהון ,דער הױפּט י ִ
אַמריָהו
איריָהוַ ,
זין פֿון שלוֹמוֹתַ ,יחת 23 .און די זין ]פֿון חבֿרוֹנען[ִ ,
מעם דער פֿירטער 24 .די זין
איק ָ
ַחזיאל דער דריטערַ ,
דער צװײטער ,י ֵ
מיכהןָ ,שמיר 25 .דער ברודער פֿון
מיכה; פֿון די זין פֿון ָ
עוזיאלןָ ,
ֵ
פֿון
מרריןַ ,מחלי,
זכריָהו 26 .די זין פֿון ָ
ִשיָהןַ ,
ִשיָה; פֿון די זין פֿון י ִ
מיכה ,י ִ
ָ
מררין פֿון
ַעזִ יָהון –  27די קינדער פֿון ָ
זײן זון י ֲ
און מושי; די זין פֿון ַ
לעזָר;
שוֹהם ,און זַכּור ,און ִעבֿרי 28 .פֿון ַמחליןֶ ,א ָ
ַ
ַעזִ יָהון,
זײן זון י ֲ
ַ
און ער האָט ניט געהאַט קײן זין 29 .פֿון קישן ,די זין פֿון קישן,
ירח ְמ ֵאל 30 .און די זין פֿון מושיןַ ,מחלי ,און ֵע ֶדר ,און אירימוֹת.
ַ
זײ נען געװען די קינדער פֿון די ל ִו ִי ים לױט זײערע
דאָס ַ
פֿאָטערהײזער 31 .און זײ אױך האָבן געװאָרפֿן גוֹרל אַזױ װי זײערע
ַ
ברידער ,די קינדער פֿון אַהרן ,פֿאַר דעם מלך דוד ,און ָצדוֹקן ,און
פֿאָטערהײזער פֿון די כּהנים און פֿון
ַ
ימ ֶלכן ,און די הױפּטן פֿון די
אַח ֶ
זײן ייִ נגסטער
פֿאָטערהײזער פֿון דעם הױפּט אַזױ װי ַ
ַ
די לוִ ִיים; די
ברודער.

כה

 1און דוד און די האַרן פֿון חיל האָבן אָפּגעשײדט פֿאַר דעם
ימנען און ידותונען ,די װאָס
דינסט פֿון די זין פֿון ָ
אָספֿן און ֵה ָ
האָבן נבֿיאיש געשפּילט אױף האַרפֿן ,אױף גיטאַרן ,און אױף
צימבלען; און זײער צאָל ,פֿון די מענטשן װאָס האָבן געטאָן די
אָספֿן ,זַכּור,
אַרבעט לױט זײער דינסט ,איז געװען 2 :פֿון די זין פֿון ָ
אָספֿן; אונטער דער
רא ָלה ,די זין פֿון ָ
אַשׂ ֵ
נתניָה ,און ַ
און יוֹסף ,און ַ
אײנשטעל
אָספֿן ,װאָס האָט נבֿיאיש געשפּיטל לױט דעם ַ
האַנט פֿון ָ
גדליָהו ,און צרי,
פֿון דעם מלך 3 .פֿון ידותונען ,די זין פֿון ידותונעןַ :
ישעיָהו ,ח ַשבֿיָהו ,און ַמ ִתּתיָהו – זעקס ,אונטער דער האַנט פֿון
און ַ
זײער פֿאָטער ידותונען ,װאָס האָט נבֿיאיש געשפּילט אױף אַ האַרף
ימנען:
ימנען ,די זין פֿון ֵה ָ
בײם דאַנקען און לױבן גאָט 4 .פֿון ֵה ָ
ַ
שבֿוא ל ,און אירימוֹת ,ח ַנ ניָה ,ח ָנ ני,
ֵ
עוזיא ל ,
ֵ
בוק יָהוַ ,מ ַתּ ניָהו ,
ִ
ָשבק ָש הַ ,מ לוֹתי ,הוֹתיר,
רוֹמ מתּיֶ -ע זֶר ,י ָ
ַ
ליאָת ה ִ ,ג ַד לתּי ,און
ָ
ֶא
ימן דעם מלכס זעער אין
זײנען געװען זין פֿון ֵה ָ
ַמחזיאוֹת 5 .די אַלע ַ
זײן[ האָרן ,װאָרום גאָט האָט
זאַכן פֿון גאָט – צו דערהײבן ] ַ

ָמים א
בֿרי ַהי ִ
ִד ֵ

זײנען
דרײ טעכטער 6 .די אַלע ַ
ַ
ימנען פֿערצן זין און
געשאָנקען ֵה ָ
בײם געזאַנג אין הױז
געװען אונטער דער האַנט פֿון זײער פֿאָטערַ ,
פֿון גאָט ,מיט צימבלען ,גיטאַרן ,און האַרפֿן ,פֿאַר דעם דינסט פֿון
ימן.
אָסף ,ידותון ,און ֵה ָ
אײנשטעל פֿון מלך – ָ
גאָטס הױז ,לױט דעם ַ
 7און זײער צאָל מיט זײערע ברידער ,געלערנטע אין געזאַנג צו גאָט,
אַלע קענער ,איז געװען צװײ הונדערט און אַכט און אַכציק 8 .און זײ
האָבן געװאָרפֿן גוֹרל ,אַ װאַך קעגן ]אַ װאַך[ ,אַזױ דער קלענסטער
אַזױ דער גרעסטער ,דער קענער אַזױ װי דער תּלמיד.
אָספֿן – אױף
 9און דער ערשטער גוֹרל איז אַרױסגעגאַנגען אױף ָ
יוֹספֿן.
זײנע זין – צװעלף.
זײנע ברידער און ַ
גדליָהו; ער און ַ
דער צװײטער ַ
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
 10דער דריטער זַכּורַ ,
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
 11דער פֿירטער אױף יִ צריןַ ,
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
נתניָהוַ ,
 12דער פֿינפֿטער ַ
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
בוקיָהוַ ,
 13דער זעקסטער ִ
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
רא ָלהַ ,
ישׂ ֵ
 14דער זיבעטער ַ
זײנע זין ,און ַ
ישעיָהוַ ,
 15דער אַכטער ַ
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
נײנטער ַמ ַתּניָהוַ ,
 16דער ַ
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
מעיַ ,
 17דער צענטער ִש ִ
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
ַראלַ ,
 18דער עלפֿטער ַעז ֵ
 19דער צװעלפֿטער ח ַשבֿיָהַ ,
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
שובֿאלַ ,
ֵ
דרײצנטן
 20צום ַ
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
 21צום פֿערצנטן ַמ ִתּתיָהוַ ,
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זײנע ברידער –
זײנע זין ,און ַ
אירמוֹתןַ ,
 22צום פֿופֿצנטן אױף ֵ
צװעלף.
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
 23צום זעכצנטן אױף חנַניָהוןַ ,
זײנע ברידער –
זײנע זין ,און ַ
ָשבק ָשהןַ ,
 24צום זיבעצנטן אױף י ָ
צװעלף.
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
 25צום אַכצנטן אױף חנָניןַ ,
זײנע ברידער – צװעלף.
זײנע זין ,און ַ
נײנצנטן אױף ַמלוֹתןַ ,
 26צום ַ
זײנע ברידער –
זײנע זין ,און ַ
ָתהןַ ,
 27צום צװאַנציקסטן אױף ֶא ִלי ָ
צװעלף.
זײנע
זײנע זין ,און ַ
 28צום אײן און צװאַנציקסטן אױף הוֹתירןַ ,
ברידער – צװעלף.
זײנע
זײנע זין ,און ַ
 29צום צװײ און צװאַנציקסטן אױף גִ ַדלתּיןַ ,
ברידער – צװעלף.
זײנע
זײנע זין ,און ַ
דרײ און צװאַנציקסטן אױף ַמחזיאוֹתןַ ,
 30צום ַ
ברידער – צװעלף.
זײנע
זײנע זין ,און ַ
רוֹממתּיֶ -עזֶרןַ ,
 31צום פֿיר און צװאַנציקסטן אױף ַ
ברידער – צװעלף.

כו

טױערלײט :פֿון די ָקרחים:
ַ
 1פֿאַר די אָפּטײלונגען פֿון די
אָספֿן 2 .און
קוֹראן ,פֿון די זין פֿון ָ
מש ֶלמיָהו דער זון פֿון ֵ
ֶ
ידיע ֵאל דער צװײטער,
בכורֲ ,
זכריָהו דער ָ
מש ֶלמיָהו האָט געהאַט זיןַ :
ֶ
ילם דער פֿינפֿטער,
ַתניאל דער פֿירטער; ֵ 3ע ָ
זבֿדיָהו דער דריטער ,י ֵ
ְהוֹעינַי דער זיבעטער 4 .און עוֹבֿדֶ -אדוֹם
יהוֹחנָן דער זעקסטערֶ ,אלי ֵ
בכור ,יהוֹזָבֿד דער צװײטער ,יוֹאָך דער
שמעיָה דער ָ
האָט געהאַט זיןַ :
מיאל
נאל דער פֿינפֿטער; ַ 5ע ֵ
נת ֵ
דריטער ,און ָשׂ ָכר דער פֿירטער ,און ַ
פּעולתי דער אַכטער; װאָרום
ַ
ִשׂשׂ ָכר דער זיבעטער,
דער זעקסטער ,י ָ
זײנען געבאָרן
שמעיָהן ַ
זײן זון ַ
בײ ַ
גאָט האָט אים געבענטשט 6 .און ַ
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געװאָרן זין װאָס האָבן געװעלטיקט איבער דעם הױז פֿון זײער
זײנען געװען העלדישע גיבוֹרים 7 .די זין פֿון
פֿאָטער ,װאָרום זײ ַ
זײנע
רפֿאל ,און עוֹבֿדֶ ,אלזָבֿדַ ,
ֵ
זײנען געװעןָ :עתני ,און
שמעיָהן ַ
ַ
סמכיָהו 8 .די אַלע פֿון די
ברידער ,העלדישע יונגען ,און ֶאליהו ,און ַ
קינדער פֿון עוֹבֿדֶ -אדוֹמען ,זײ און זײערע זין און זײערע ברידער,
לײט מיט כּוֹח צום דינסט; צװײ און זעכציק פֿון עוֹבֿד-
העלדישע ַ
מש ֶלמיָהו האָט געהאַט זין און ברידער ,העלדישע
ֶאדוֹמען 9 .און ֶ
מררין האָט געהאַט זין:
וֹסה פֿון די זין פֿון ָ
יונגען ,אַכצן 10 .און ח ָ
בכור,
ִשמרי איז געװען דער הױפּט; הגם ער איז ניט געװען דער ָ
חלקיָהו דער
ִ
זײן פֿאָטער האָט אים געמאַכט פֿאַרן הויפּט; 11
אָבער ַ
זכריָהו דער פֿירטער; אַלע זין און
צװײטער ,טבֿליָהו דער דריטערַ ,
דרײצן.
וֹסהן – ַ
ברידער פֿון ח ָ
טױערלײט ,די הױפּטמענער ,האָבן
ַ
 12די דאָזיקע אָפּטײלונגען פֿון די
געהאַט װאַכן אַזױ װי זײערע ברידער ,צו באַדינען אין הױז פֿון גאָט.
 13און זײ האָבן געװאָרפֿן גוֹרל ,אַזױ דער קלענסטער אַזױ דער
פֿאָטערהײזער ,טױער פֿאַר טױער 14 .און דער
ַ
גרעסטער ,לױט זײערע
זכריָהון ,אַ
זײן זון ַ
גוֹרל אױף מזרח איז געפֿאַלן ֶש ֶלמיָהון .און פֿאַר ַ
זײן גוֹרל איז געפֿאַלן
קלוגן בעל-יוֹעץ ,האָבן זײ געװאָרפֿן גוֹרל ,און ַ
זײנע זין דאָס זאַמלהױז.
אױף צפֿון 15 .עוֹבֿדֶ -אדוֹמען צו ָדרום ,און ַ
בײם טױער ַש ֶל ֶכת ,לעבן דעם
וֹסהן ,צו מערבַֿ ,
 16און שופּימען און ח ָ
װעג װאָס גײט אַרױף צו ,אַ װאַך קעגן אַ װאַך 17 .צו מזרח זעקס
בײ דעם
לוִ יִים ,צו צפֿון פֿיר אַ טאָג ,צו ָדרום פֿיר אַ טאָג ,און ַ
בײם װעג,
זאַמלהױז צו צװײ 18 .פֿאַר דעם פֿאָרהױף צו מערבֿ ,פֿיר ַ
זײנען געװען די אָפּטײלונגען פֿון די
בײם פֿאָרהױף 19 .דאָס ַ
צװײ ַ
מררי.
טױערלײט פֿון די קינדער פֿון די ָקרחים און פֿון די קינדער פֿון ָ
ַ
אַכיָה געװען איבער די שאַצן פֿון גאָטס
 20און פֿון די לוִ ִיים ,איז ִ
הױז ,און איבער די שאַצן פֿון די געהײליקטע זאַכן 21 .די קינדער פֿון
ַל ְע ָדן ,די קינדער פֿון די גֵרשונים פֿון ַל ְע ָדן ,די הױפּטן פֿון די
יאלים 22 .די
זײנען געװען די יח ֵ
אָטערהײזער פֿון ַל ְע ָדן דעם גֵרשוניַ ,
ַ
פֿ
זײנען
יוֹאלַ ,
זײן ברודער ֵ
ֵתם ,און ַ
יחיאלים ,ז ָ
ֵ
קינדער פֿון די
מרמים,
געװען איבער די שאַצן פֿון גאָטס הױז 23 .פֿון די ַע ָ
עוזיאלים 24 ,איז
ֵ
יצהרים ,פֿון די חבֿרוֹנים ,פֿון די
ָ
פֿון די
שבֿואל דער זון פֿון גֵרשוֹם דעם זון פֿון משהן ,געװען דער פֿירשט
ֵ
זײנען געװען:
ליעזֶרןַ ,
זײנע ברידער ,פֿון ֶא ֶ
איבער די שאַצן 25 .און ַ
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זײן זון
יוֹרם ,און ַ
זײן זון ָ
ישעיָהו ,און ַ
זײן זון ַ
זײן זון רחבֿיָהו ,און ַ
ַ
זײנע
זײן זון שלוֹמית 26 .דערדאָזיקער שלוֹמוֹת און ַ
זִ כרי ,און ַ
זײנען געװען איבער אַלע שאַצן פֿון די געהײליקטע זאַכן
ברידער ַ
פֿאָטערהײזער ,די
הױפּטלײט
ַ
ַ
װאָס דוד המלך ,און די הױפּטן פֿון די
פֿון די טױזנטן און די הונדערטן ,און די חיל-פֿירער ,האָבן
געהײליקט 27 .פֿון די מלחמות און פֿון דעם רױב האָבן זײ עס
געהײליקט אױף צו פֿאַרריכטן דאָס הױז פֿון גאָט 28 .און אַלץ װאָס
שמואל דער זעער ,און ָשאול דער זון פֿון קישן ,און אַבֿנֵר דער זון
צרױהן ,האָבן געהײליקט ,װער נאָר עס
פֿון נֵרן ,און יוֹאָבֿ דער זון פֿון ָ
האָט געהײליקט ,איז דאָס געװען אונטער דער האַנט פֿון שלוֹמיתן
זײנע ברידער.
און ַ
זײנע זין געװען פֿאַרן
זײנען כּנַניָהו און ַ
צהריםַ ,
 29פֿון די ִי ָ
אױסנװײניקסטן דינסט איבער ישׂראל ,פֿאַר אױפֿזעער און פֿאַר
זײנע ברידער,
זײנען ח ַשבֿיָהו און ַ
ריכטער 30 .פֿון די חבֿרוֹנים ַ
העלדישע יונגען ,טױזנט און זיבן הונדערט ,געװען פֿאַר דער
זײט יַרדן צו מערבֿ ,פֿאַר
אױפֿזעאונג איבער ישׂראל פֿון יענער ַ
יעטװעדער אַרבעט פֿון גאָט ,און פֿאַר דעם דינסט פֿון מלך 31 .פֿון די
איריָה געװען דער הױפּט – פֿון די חבֿרוֹנים לױט
ִ
חבֿרוֹנים ,איז
פֿאָטערהײזער .אין פֿערציקסטן יאָר פֿון דודס
ַ
זײערע געבורטן נאָך די
זײנען געפֿונען געװאָרן
זײנען זײ נאָכגעזוכט געװאָרן ,און עס ַ
מלוכה ַ
זײנע ברידער,
לעד 32 .און ַ
ַעזֵירִ -ג ָ
צװישן זײ העלדישע גיבוֹרים אין י ְ
זײנען געװען צװײ טױזנט און זיבן הונדערט,
העלדישע יונגעןַ ,
פֿאָטערהײזער; און דוד המלך האָט זײ אױפֿגעזעצט
ַ
הױפּטן פֿון
איבער די ראובֿנים ,און די גָדים ,און דעם האַלבן שבֿט מנשה ,פֿאַר
אַלע זאַכן פֿון גאָט און זאַכן פֿון מלך.

כז

 1און די קינדער פֿון ישׂראל לױט זײער צאָל ,די הױפּטן פֿון די
הױפּטלײט פֿון די טױזנטן און הונדערטן,
ַ
פֿאָטערהײזער און די
ַ
און זײערע אױפֿזעער ,װאָס האָבן באַדינט דעם מלך אין אַלע זאַכן
אַרײנגעקומען און אַרױסגעגאַנגען
ַ
זײנען
פֿון די אָפּטײלונגען װאָס ַ
זײנען געװען צו פֿיר און
חוֹדש פֿאַר חוֹדש דורך אַלע חדשים פֿון יאָרַ ,
צװאַנציק טױזנט אין איטלעכער אָפּטײלונג.
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 2איבער דער ערשטער אָפּטײלונג פֿאַרן ערשטן חוֹדש איז געװען
זײנען געװען פֿיר
זײן אָפּטײלונג ַ
ַבֿדיאלן; און אין ַ
בֿעם דער זון פֿון ז ֵ
ָש ָ
יָ
פּרץ איז ער געװען; דער
און צװאַנציק טױזנט 3 .פֿון די קינדער פֿון ֶ
הױפּט פֿון אַלע חיל-פֿירער פֿאַרן ערשטן חוֹדש.
דוֹדי פֿון
 4און איבער דער אָפּטײלונג פֿון צװײטן חוֹדש איז געװען ַ
זײן אָפּטײלונג איז געװען ִמקלוֹת דער פֿירשט; און
אַחוֹח ,און מיט ַ
זײנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט.
זײן אָפּטײלונג ַ
אין ַ
 5דער דריטער חיל-פֿירער פֿאַרן דירטן חוֹדש איז געװען ב ָניָהו דער
זײנען
זײן אָפּטײלונג ַ
ָדע ,דער הױפּט;  6און אין ַ
זון פֿון דעם כּהן יהוֹי ָ
געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט .דאָס איז ב ָניָהו דער גיבור פֿון די
זײן
זײן אָפּטײלונג איז געװען ַ
דרײסיק; מיט ַ
דרײסיק און איבער די ַ
ַ
זון ַעמיזָבֿד.
האל ,דער ברודער
 7דער פֿירטער פֿאַרן פֿירטן חוֹדש איז געװען ַע ָשׂ ֵ
זײנען
זײן אָפּטײלונג ַ
זײן זון נאָך אים; און אין ַ
פֿון יוֹאָבֿן ,און זבֿדיָה ַ
געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט.
 8דער פֿינפֿטער פֿאַרן פֿינפֿטן חוֹדש איז געװען דער הױפּטמאַן
זײנען געװען פֿיר און
זײן אָפּטײלונג ַ
זרכי; און אין ַ
ַשמהות דער ִי ָ
צװאַנציק טױזנט.
 9דער זעקסטער פֿאַרן זעקסטן חוֹדש איז געװען ִעיראָ דער זון פֿון
זײנען געװען פֿיר און
זײן אָפּטײלונג ַ
תּקוֹע; און אין ַ
ַ
ִע ֵקשן פֿון
צװאַנציק טױזנט.
 10דער זיבעטער פֿאַרן זיבעטן חוֹדש איז געװען ח ֶלץ פֿון פּלוֹן ,פֿון די
זײנען געװען פֿיר און
זײן אָפּטײלונג ַ
קינדער פֿון אפֿרים; און אין ַ
צװאַנציק טױזנט.
ושה ,פֿון די
בכי פֿון ח ָ
 11דער אַכטער פֿאַרן אַכטן חוֹדש איז געװען ִס ַ
זײנען געװען פֿיר און צװאַנציק
זײן אָפּטײלונג ַ
זַרחים; און אין ַ
טױזנט.
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אַבֿיעזֶר פֿון ַענָתוֹת,
ֶ
נײנטן חוֹדש איז געװען
נײנטער פֿאַרן ַ
 12דער ַ
זײנען געװען פֿיר און
זײן אָפּטײלונג ַ
פֿון די בנימינער; און אין ַ
צװאַנציק טױזנט.
הרי פֿון נטוֹפֿה ,פֿון
 13דער צענטער פֿאַרן צענטן חוֹדש איז געװען ַמ ַ
זײנען געװען פֿיר און צװאַנציק
זײן אָפּטײלונג ַ
די זַרחים; און אין ַ
טױזנט.
פּרעתוֹן ,פֿון
 14דער עלפֿטער פֿאַרן עלפֿטן חוֹדש איז געװען ב ָניָה פֿון ָ
זײנען געװען פֿיר און
זײן אָפּטײלונג ַ
די קינדער פֿון אפֿרים; און אין ַ
צװאַנציק טױזנט.
לדי פֿון
 15דער צװעלפֿטער פֿאַרן צװעלפֿטן חוֹדש איז געװען ח ַ
זײן אָפּטײלונג ַ
תניאל; און אין ַ
זײנען געװען פֿיר און
נטוֹפֿה ,פֿון ָע ֵ
צװאַנציק טױזנט.
 16און איבער די שבֿטים פֿון ישׂראל; פֿון די ראובֿנים איז געװען דער
ליעזֶר דער זון פֿון זִ כרין; פֿון די שמעוֹנים ,שפֿטיָהו דער זון
פֿירשטֶ ,א ֶ
קמואלן; פֿון אַהרן ָצדוֹק;
ֵ
פֿון ַמ ֲע ָכהן;  17פֿון ֵלוִ יַ ,ח ַשבֿיָה דער זון פֿון
שׂשׂ ָכרָ ,עמרי דער זונף
 18פֿון יהודהֶ ,אליהו פֿון דודס ברידער; פֿון ִי ָ
שמעיָהו דער זון פֿון עוֹבֿדיָהון; פֿון
מיכ ֵאלן;  19פֿון זבֿולוןִ ,י ַ
און ָ
זריאלן;  20פֿון די קינדער פֿון אפֿרים,
נפֿתּלי ,ירימוֹת דער זון פֿון ַע ֵ
הוֹש ַע דער זון פֿון ַעזַזיָהון; פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשה ,יוֹ ֵאל דער
ֵ
לעד ,יִדוֹ דער זון
פּדיָהון;  21פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשה אין גִ ָ
זון פֿון ָ
שׂיאל דער זון פֿון אַבֿנֵרן;  22פֿון ָדן,
ַע ֵ
זכריָהון; פֿון בנימין ,י ֲ
פֿון ַ
זײנען געװען די האַרן פֿון די
ַראל דער זון פֿון ירוחמען .דאָס ַ
ַעז ֵ
שבֿטים פֿון ישׂראל 23 .און דוד האָט ניט אױפֿגענומען זײער צאָל פֿון
צװאַנציק יאָר אַלט און אַרונטער; װאָרום גאָט האָט צוגעזאָגט צו
מערן ישׂראל אַזױ װי די שטערן פֿון הימל 24 .יוֹאָבֿ דער זון פֿון
צרױהן האָט אָנגעהױבן צײלן און צו מאָל ניט געענדיקט ,פֿון דעסט
ָ
װעגן איז געװען איבער דעם אַ צאָרן אױף ישׂראל; און די צאָל איז
צײטגעשעענישן פֿון מלך דוד.
אַרײן אין דער דערצײלונג פֿון די ַ
ניט ַ
זמוֶת דער זון פֿון
 25און איבער די שאַצן פֿון דעם מלך איז געװען ַע ָ
שפּײכלערס אין די פֿעלדער ,אין די שטעט,
ַ
דיאלן ,און איבער די
ַע ֵ
ָתן דער זון פֿון עוזִ יָהון.
און אין די דערפֿער ,און אין די טורעמס ,יהוֹנ ָ
בײ דער באַאַרבעטונג פֿון
 26און איבער די װאָס טוען פֿעלדאַרבעט ַ
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װײנגערטנער,
דער ערדֶ ,עזרי דער זון פֿון כּלובֿן 27 .און איבער די ַ
װײנגערטנער פֿאַר די
מעי פֿון ָר ָמה; און איבער װאָס אין די ַ
ִש ִ
װײנקעלערס ,זַבֿדי פֿון שפֿם 28 .און איבער די אײלבערטבײמער און
ַ
ֶדר; און
בעל-חנָן פֿון ג ֶ
פֿײגנבײמער װאָס אין דער נידערונגַ ,
די װילדע ַ
יוֹעש 29 .און איבער די רינדער װאָס האָבן
איבער די אײלקעלערסָ ,
רטי פֿון ָשרוֹן; און איבער די רינדער אין
זיך געפֿיטערט אין ָשרוֹןִ ,ש ַ
דלין 30 .און איבער די קעמלען ,אוֹבֿיל
די טאָלןָ ,שפֿט דער זון פֿון ַע ָ
שמעאלי; און איבער די אײזעלינסֶ ,יח ְדיָהו פֿון ֵמרוֹנוֹת 31 .און
ֵ
דער ִי
אױבערלײט
ַ
זײנען געװען די
איבער די שאָף ,יָזיז דער ַהגרי .די אַלע ַ
איבער דעם פֿאַרמעג װאָס דער מלך דוד האָט געהאַט.
ָתן ,דודס פֿעטער איז געװען אַ בעל-יוֹעץ ,אַ
 32און יהוֹנ ָ
ֵ
שרײבער .און
יחיאל דער זון פֿון
ַ
פֿאַרשטאַנדיקער מאַן און אַ
חכמוֹנין איז געװען מיט דעם מלכס זין 33 .און אַחיתּוֹפֿל איז געװען
ושי דער אַרכּי איז געװען דעם מלכס
דעם מלכס בעל-יוֹעץ ,און ח ַ
ָדע דער זון פֿון
פֿרײנט 34 .און נאָך אַחיתּוֹפֿלן איז געװען יהוֹי ָ
גוטער ַ
ָתר; און דער חיל-פֿירער פֿון דעם מלך איז געװען
ב ָניָהון ,און ֶאבֿי ָ
יוֹאָבֿ.

כח

אײנגעזאַמלט אַלע האַרן פֿון ישׂראל ,די
 1און דוד האָט ַ
הױפּטלײט פֿון די אָפּטײלונגען
ַ
האַרן פֿון די שבֿטים ,און די
הױפּטלײט פֿון די טױזנטן און
ַ
װאָס האָבן באַדינט דעם מלך ,און די
ַ
הױפּטלײט פֿון די הונדערטן ,און די
אױבערלײט איבער דעם
ַ
די
זײנע זין ,מיט די הױפֿדינער
גאַנצן פֿאַרמעג און פֿי פֿון מלך און פֿון ַ
ירוש ַליִם 2 .און
ָ
און די גיבוֹרים – איטלעכן העלדישן גיבור – קײן
זײנע פֿיס ,און האָט געזאָגט:
דוד המלך האָט זיך געשטעלט אױף ַ
מײן האַרצן
בײ מיר אין ַ
מײן פֿאָלק; ַ
מײנע ברידער און ַ
הערט מיך צוַ ,
איז געװען צו בױען אַ הױז פֿון רו פֿאַר דעם אָרון פֿון יהוהס בונד,
און פֿאַר אַ פֿוסבענקל פֿאַר אונדזער גאָט ,און איך האָב זיך
אָנגעברײט צו בױען 3 .אָבער גאָט האָט צו מיר געזאָגט :קענסט ניט
מײן נאָמען ,װאָרום אַ מענטש פֿון מלחמות ביסטו,
בױען אַ הױז צו ַ
און בלוט האָסטו פֿאַרגאָסן 4 .אָבער יהוה דער גאָט פֿון ישׂראל האָט
זײן אַ
מײן פֿאָטער צו ַ
מיך אױסדערװײלט פֿון דעם גאַנצן הױז פֿון ַ
מלך איבער ישׂראל אױף אײביק; װאָרום יהודהן האָט גאָט
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אױסדערװײלט פֿאַר אַ פֿירשט ,און אין דעם הױז פֿון יהודה ,דעם
מײן פֿאָטער ,האָט ער מיך
מײן פֿאָטער ,און צװישן די זין פֿון ַ
הױז פֿון ַ
באַגערט ,אױף צו מאַכן פֿאַר אַ מלך איבער גאַנץ ישׂראל 5 .און פֿון
מײנע זין – װאָרום פֿיל זין האָט מיר גאָט געשאָנקען – האָט
אַלע ַ
מײן זון שלמהן צו זיצן אױף דעם טראָן פֿון גאָטס
ער אױסדערװײלט ַ
דײן זון שלמה,
מלוכה איבער ישׂראל 6 .און ער האָט צו מיר געזאָגטַ :
מײנע הױפֿן ,װאָרום איך האָב אים
מײן הױז און ַ
ער װעט בױען ַ
זײן פֿאַר אַ
אױסדערװײלט פֿאַר אַ זון צו מיר ,און איך װעל אים ַ
זײן מלוכה אױף אײביק ,אױב
פֿאָטער 7 .און איך װעל באַפֿעסטיקן ַ
מײנע געזעצן אַזױ
מײנע געבאָט און ַ
זײן שטאַרק ,צו טאָן ַ
ער װעט ַ
הײנטיקן טאָג 8 .און אַצונד ,פֿאַר די אױגן פֿון גאַנץ ישׂראל ,דער
װי ַ
עדה פֿון יהוה ,און אין די אױערן פֿון אונדזער גאָט; היט אָפּ און
אײער גאָט ,כּדי איר זאָלט אַרבן
זוכט נאָך אַלע געבאָט פֿון יהוה ַ
אײך
אײערע קינדער נאָך ַ
דאָס גוטע לאַנד ,און לאָזן אין ירושה צו ַ
ביז אײביק.
דײן פֿאָטער ,און דין אים
מײן זון ,װײס דעם גאָט פֿון ַ
 9און דו שלמה ַ
מיט אַ גאַנצן האַרצן ,און מיט אַ װיליקער זעל ,װאָרום אַלע הערצער
פֿאָרשט יהוה ,און יעטװעדער טראַכטעניש פֿון די געדאַנקען קען ער;
אַז דו װעסט אים זוכן ,װעט ער זיך לאָזן געפֿינען פֿון דיר ,אָבער אַז
דו װעסט אים פֿאַרלאָזן ,װעט ער דיך אַװעקװאַרפֿן אױף אײביק10 .
קוק זיך אַרום אַצונד ,װאָרום גאָט האָט דיך אױסדערװײלט צו בױען
אַ הױז פֿאַר אַ הײליקטום; זײ שטאַרק ,און טו.
זײן זון שלמהן דאָס געמעל פֿון דעם
 11און דוד האָט געגעבן ַ
זײנע
זײנע שאַצקאַמערן ,און ַ
זײנע בניָנים ,און ַ
פֿאָדערהױז ,און ַ
זײנע אינעװײניקסטע חדרים ,און דאָס הױז פֿון
אױבערשטובן ,און ַ
דעם דעק ]פֿון אָרון[;  12און דאָס געמעל פֿון אַלץ װאָס איז געװען
בײ אים אין געדאַנקען ,פֿאַר די הױפֿן פֿון גאָטס הױז ,און פֿאַר אַלע
ַ
קאַמערן רונד אַרום ,פֿאַר די שאַצן פֿון גאָטס הױז ,און פֿאַר די שאַצן
פֿון די געהײליקטע זאַכן 13 ,און פֿאַר די אָפּטײלונגען פֿון די כּהנים
און די לוִ ִיים ,און פֿאַר אַלערלײ אַרבעט פֿון דעם דינסט אין גאָטס
הױז ,און פֿאַר די כּלים פֿון דעם דינסט אין גאָטס הױז.
” 14גאָלד אױפֿן װאָג ,פֿאַר דעם גאָלד פֿון אַלערלײ כּלים פֿאַר
יעטװעדער דינסט; פֿאַר אַלע זילבערנע כּלים ,אױפֿן װאָג ,פֿאַר
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אַלערלײ כּלים פֿון יעטװעדער דינסט 15 .און אױפֿן װאָג פֿאַר די
גילדערנע מנוֹרות מיט זײערע גילדערנע רערלעך ,לױט דער װאָג פֿון
איטלעכער מנוֹרה מיט אירע רערלעך; און פֿאַר די זילבערנע מנוֹרות
לױט דער װאָג פֿון אַ מנוֹרה מיט אירע רערלעך ,װי נאָך דער אַרבעט
פֿון איטלעכער מנוֹרה 16 .און גאָלד אױפֿן װאָג פֿאַר די טישן פֿון דער
אױסלײגונג ]פֿון ברױט[ ,פֿאַר איטלעכן טיש; און זילבער פֿאַר די
זילבערנע טישן 17 .און פֿאַר די גאָפּלען ,און די שפּרענגבעקנס ,און
די קאַנען ,רײנע גאָלד; און פֿאַר די גילדערנע בעכערס ,אױפֿן װאָג
פֿאַר איטלעכן בעכער; און פֿאַר די זילבערנע בעכערס ,אױפֿן װאָג
פֿאַר איטלעכן בעכער 18 .און פֿאַר דעם מזבח פֿון װ ַײרױך
געל ַײטערטע גאָלד אױפֿן װאָג; און גאָלד פֿאַר דער געשטאַלט פֿון
רײטװאָגן ,די כּרובֿים װאָס שפּרײטן אױס ]די פֿליגלען[ און
דעם ַ
שירעמען איבער דעם אָרון פֿון גאָטס בונד 19 .דאָס אַלץ גיב איך דיר
אין געשריפֿטס ,פֿון דער האַנט פֿון גאָט װאָס האָט מיך געקליגט;
אַלע אַרבעטן פֿון דעם געמעל“.
זײ שטאַרק און פֿעסט,
זײן זון שלמהןַ :
 20און דוד האָט געזאָגט צו ַ
און טו; זאָלסט ניט מוֹרא האָבן און ניט אַנגסטן ,װאָרום גאָט יהוה,
ַ
מײן גאָט ,איז מיט דיר; ער װעט דיך ניט אָפּלאָזן און ניט פֿאַרלאָזן,
זײן
ביז די גאַנצע אַרבעט פֿאַר דעם דינסט פֿון יהוהס הױז װעט ַ
זײנען די אָפּטײלונגען פֿון די כּהנים און די
געענדיקט 21 .און אָט ַ
לוִ ִיים פֿאַר יעטװעדער דינסט פֿון גאָטס הױז; און דו האָסט מיט זיך
פֿאַר יעטװעדער אַרבעט איטלעכן װאָס איז גערנװיליק ,מיט
קלוגשאַפֿט פֿאַר אַלערלײ אַרבעט; און די האַרן און דאָס גאַנצע
דײנע באַפֿעלן.
זײנען צו אַלע ַ
פֿאָלק ַ

כט

אײנזאַמלונג:
 1און דוד המלך האָט געזאָגט צו דער גאַנצער ַ
מײן זון ,װאָס אים אײנעם האָט גאָט אױסדערװײלט,
שלמה ַ
איז יונג און שװאַך ,און די אַרבעט איז גרױס ,װאָרום ניט פֿאַר אַ
מענטשן איז דער פּאַלאַץ ,נאָר פֿאַר גאָט דעם האַר 2 .און מיט אַלע
מײן גאָט ,גאָלד
מײנע כּוֹחות האָב איך אָנגעגרײט פֿאַר דעם הױז פֿון ַ
ַ
פֿאַר די גילדערנע זאַכן ,און זילבער פֿאַר די זילבערנע ,און קופּער
אײזערנע ,און האָלץ פֿאַר די
אײזן פֿאַר די ַ
פֿאַר די קופּערנעַ ,
אײנפֿאַסן ,גלאַנציקע
הילצערנע; אָניקלשטײנער און שטײנער צום ַ
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טײער געשטײן ,און
און פֿילפֿאַרביקע שטײנער ,און אַלערלײ ַ
װײל איך באַגער דאָס הױז פֿון
לרובֿ 3 .און מער נאָךַ :
מירמלשטײנער ָ
מײן גאָט ,האָב איך אַן אוֹצר גאָלד און זילבער װאָס איך גיב אַװעק
ַ
מײן גאָט ,אַחוץ אַלץ װאָס איך האָב אָנגעגרײט
פֿאַר דעם הױז פֿון ַ
דרײ טױזנט צענטנער גאָלד ,פֿון גאָלד פֿון
פֿאַר דעם הײליקן הױזַ 4 :
געלײטערטע זילבער ,אױף צו
ַ
אוֹפֿיר ,און זיבן טױזנט צענטנער
הײזער;  5גאָלד װוּ מע דאַרף גאָלד ,און
באַלײגן די װענט פֿון די ַ
זילבער װוּ זילבער; און פֿאַר יעטװעדער אַרבעט דורך דער האַנט פֿון
זײן פֿולער האַנט צו
מײנסטערס .און װער װיל ַ
זײן מיט ַ
הײנט מנדבֿ ַ
ַ
גאָט?
פֿאָטערהײזער ,און די האַרן פֿון די שבֿטים פֿון
ַ
 6און די האַרן פֿון די
הױפּטלײט פֿון די טױזנטן און די הונדערטן ,און די
ַ
ישׂראל ,און די
אױבערלײט איבער דעם מלכס װירטשאַפֿט ,האָבן מנדבֿ געװען7 .
ַ
און זײ האָבן געשאָנקען פֿאַר דער אַרבעט פֿון גאָטס הױז ,גאָלד פֿינף
אַדרכּוֹנים צען טױזנט ,און זילבער צען טױזנט
טױזנט צענטנער ,און ַ
אײזן הונדערט
צענטנער ,און קופּער אַכצן טױזנט צענטנער ,און ַ
טײערע
בײ זײ האָבן זיך געפֿונען ַ
טױזנט צענטנער 8 .און די װאָס ַ
שטײנער ,האָבן עס אַװעקגעגעבן צו דעם שאַץ פֿון גאָטס הױז,
יחיאל דעם גֵרשוני 9 .און דאָס פֿאָלק האָט
ֵ
אונטער דער האַנט פֿון
זיך געפֿרײט װאָס זײ האָבן מנדבֿ געװען ,װאָרום מיטן גאַנצן האַרצן
האָבן זײ מנדבֿ געװען צו גאָט ,און אױך דוד המלך האָט זיך געפֿרײט
אַ גרױס פֿרײד.
 10און דוד האָט געלױבט גאָט פֿאַר די אױגן פֿון דער גאַנצער
אײנזאַמלונג ,און דוד האָט געזאָגט :געלױבט ביסטו יהוה דער גאָט
ַ
דײן,
פֿון ישׂראל ,אונדזער פֿאָטער ,פֿון אײביק און ביז אײביקַ 11 .
גאָט ,איז די גרױסקײט ,און די שטאַרקײט ,און די פּראַכטיקײט ,און
די אײביקײט ,און דער גלאַנץ ,װאָרום אַלץ װאָס אױפֿן הימל און
דײן ,גאָט ,איז די מלוכה ,און דו ביסט
דײן[; ַ
אױף דער ערד ]איז ַ
זײנען פֿון
דערהױבן צום הױפּט איבער אַלעם 12 .און עוֹשר און כּבֿוד ַ
דײן האַנט איז כּוֹח
דיר ,און דו געװעלטיקסט איבער אַלץ ,און אין ַ
גרײסן און צו שטאַרקן
דײן האַנט איז צו ַ
און גבֿורה ,און אין ַ
אַלעמען 13 .און אַצונד ,אונדזער גאָט ,דאַנקען מיר דיר ,און לױבן
מײן
דײן פּראַכטיקן נאָמען 14 .װאָרום װער בין איך ,און װער איז ַ
ַ
זײן אַזױװאָס? נאָר פֿון דיר
פֿאָלק ,אַז מיר זאָלן האָבן בכּוֹח מנדבֿ צו ַ
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דײן האַנט האָבן מיר דיר געגעבן 15 .װאָרום
איז אַלץ ,און פֿון ַ
אײנגעװאַנדערטע ,אַזױ װי אַלע
זײנען מיר פֿאַר דיר ,און ַ
פֿרעמדע ַ
זײנען אונדזערע טעג אױף דער
אונדזערע עלטערן; אַזױ װי אַ שאָטן ַ
ערד ,און אָן אַ באַשטאַנד 16 .יהוה אונדזער גאָט ,דאָסדאָזיקע
רײכטום װאָס מיר האָבן אָנגעגרײט אױף דיר צו בױען אַ הױז
גאַנצע ַ
דײן17 .
דײן האַנט ,און אַלץ איז ַ
דײן הײליקן נאָמען ,איז פֿון ַ
פֿאַר ַ
מײן גאָט ,אַז דו פּרוּװסט דאָס האַרץ ,און באַגערסט
און איך װײסַ ,
מײן האַרצן
רעכטפֿאַרטיקײט .איך האָב מיט רעכטפֿאַרטיקײט פֿון ַ
מנדבֿ געװען דאָס אַלץ; און אַצונד האָב איך געזען מיט שׂמכה װי
דײן פֿאָלק װאָס געפֿינט זיך דאָ האָט מנדבֿ געװען צו דיר 18 .יהוה
ַ
דער גאָט פֿון אַבֿרהם ,יצחק ,און ישׂראל ,אונדזערע עלטערן ,האַלט
דײן פֿאָלקס
דאָס אָן אױף אײביק ,די טראַכטונג פֿון די געדאַנקען פֿון ַ
מײן זון גיב אַ
האַרצן ,און קער זײער האַרץ צו דיר 19 .און שלמהן ַ
דײנע געזעצן,
דײנע אָנזאָגן ,און ַ
דײנע געבאָטַ ,
גאַנץ האַרץ צו היטן ַ
און צו טאָן דאָס אַלץ ,און צו בױען דעם פּאַלאַץ װאָס איך האָב
צוגעגרײט.
אײנזאַמלונג :לױבט נון
 20און דוד האָט געזאָגט צו דער גאַנצער ַ
אײנזאַמלונג האָט געלױבט יהוה דעם
אײער גאָט .און די גאַנצע ַ
יהוה ַ
גאָט פֿון זײערע עלטערן ,און זײ האָבן זיך גענ ַײגט און זיך געבוקט צו
גאָט און צום מלך 21 .און זײ האָבן געשלאַכט שלאַכטאָפּפֿער צו
גאָט ,און אױפֿגעבראַכט בראַנדאָפּפֿער צו גאָט ,אױף מאָרגן פֿון
יענעם טאָג ,טױזנט אָקסן ,טױזנט װידערס ,טױזנט שעפּסן ,מיט
לרובֿ פֿאַר גאַנץ ישׂראל22 .
זײערע גיסאָפּפֿער ,און שלאַכטאָפּפֿער ָ
און זײ האָבן געגעסן און געטרונקען פֿאַר גאָט אין יענעם טאָג מיט
גרױס שׂמחה ,און זײ האָבן אַ צװײט מאָל געמאַכט שלמה דעם זון
פֿון דודן פֿאַר אַ מלך ,און געזאַלבט פֿאַר אַ פֿירשט פֿון גאָט ,און
ָצדוֹקן פֿאַר אַ כּהן.
 23און שלמה האָט זיך געזעצט אױף דעם טראָן פֿון גאָט פֿאַר אַ מלך
זײן פֿאָטער דודן ,און ער האָט באַגליקט .און
אױף דעם אָרט פֿון ַ
גאַנץ ישׂראל האָבן זיך צוגעהערט צו אים 24 .און אַלע האַרן ,און די
גיבוֹרים ,און אױך אַלע זין פֿון דעם מלך דוד ,האָבן זיך
אונטערװאָרפֿן אונטער שלמה המלך 25 .און גאָט האָט שלמהן הױך
געגרײסט פֿאַר די אױגן פֿון גאַנץ ישׂראל ,און ער האָט געגעבן אױף
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אים אַ קיניגלעכן גלאַנץ װאָס איז ניט געװען אױף קײן מלך איבער
ישׂראל פֿאַר אים.
 26און דוד דער זון פֿון ִי ַשין האָט געקיניגט איבער גאַנץ ישׂראל27 .
זײנען געװען
און די טעג װאָס ער האָט געקיניגט איבער ישׂראלַ ,
פֿערציק יאָר :אין חבֿרון האָט ער געקיניגט זיבן יאָר ,און אין
דרײסיק 28 .און ער איז
ַ
דרײ און
ַ
ירוש ַל ִים האָט ער געקיניגט
ָ
געשטאָרבן אין אַ גוטער עלטער ,זאַט מיט טעג ,עוֹשר ,און כּבֿוד; און
זײן אָרט 29 .און די זאַכן װעגן
זײן זון שלמה איז געװאָרן מלך אױף ַ
ַ
דודן ,די ערשטע אַזױ װי לעצטע ,זײ ַ
זײנען באַשריבן אין די װערטער
ָתן דעם נבֿיא ,און
פֿון שמואל דעם זעער ,און אין די װערטער פֿון נ ָ
זײן גאַנצער מלוכה ,און
אין די װערטער פֿון גָד דעם זעער 30 ,מיט ַ
זײנען אַריבער איבער אים און
צײטן װאָס ַ
זײנע גבֿורות ,און די ַ
ַ
קיניגרײכן פֿון די לענדער.
איבער ישׂראל ,און איבער אַלע
ַ
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