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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ִדְבֵֿרי הָימים ב
  

 און שלמה דער זון ֿפון דודן הָאט זיך בַאֿפעסטיקט אין זַײן 1
און הָאט אים , און יהוה זַײן גָאט איז געװען מיט אים, מלוכה

צו די ,  און שלמה הָאט גערעדט צו גַאנץ יׂשראל2. הױך געגרײסט
און , און צו די ריכטער, ֿפון די טױזנטן און די הונדערטןהױּפטלַײט 

די הױּפטן ֿפון די , צו איטלעכן ֿפירשט אין גַאנץ יׂשראל
 און שלמה און די גַאנצע אַײנזַאמלונג מיט אים 3. ֿפָאטערהַײזער

װָארום דָארטן איז , זַײנען געגַאנגען צו דער ָבָמה װָאס אין ִגְבֿעֹון
װָאס משה דער קנעכט ֿפון גָאט , עד ֿפון גָאטמֹו-געװען דער אֹוהל

 נָאר דעם ָארון ֿפון גָאט הָאט דוד 4. הָאט געמַאכט אין מדבר
יָערים ַאהין װּו דוד הָאט צוגעגרײט ֿפַאר -ַארױֿֿפגעברַאכט ֿפון ִקרַית

װָארום ער הָאט אױֿֿפגעשטעלט ֿפַאר אים ַא געצעלט אין , אים
ערנער מזבח װָאס בַצלֵאל דער זון ֿפון  ָאבער דער קוּפ5. ירוָשַלִים

הָאט מען ַאװעקגעשטעלט , אורי דעם זון ֿפון חורן הָאט געמַאכט
און שלמה און די אַײנזַאמלונג הָאבן זיך צו ; ֿפַאר דעם ִמשּכן ֿפון גָאט

 און שלמה הָאט אױֿֿפגעברַאכט דָארטן אױֿֿפן 6. אים געװענדט
און ער הָאט ; מֹועד-ם אֹוהלקוּפערנעם מזבח ֿפַאר גָאט װָאס בַײ

 . אױֿֿפגעברַאכט אױף אים טױזנט ברַאנדָאּֿפֿפער

און ער הָאט צו ,  אין יענער נַאכט הָאט זיך גָאט בַאװיזן צו שלמהן7
 הָאט שלמה געזָאגט צו 8. בעט װָאס איך זָאל דיר געבן: אים געזָאגט

 און הָאסט ,דו הָאסט געטָאן גרױס חסד מיט מַײן ֿפָאטער דודן: גָאט
זָאל , גָאט דו הַאר,  ַאצונד9. מיך געמַאכט ֿפַאר ַא מלך אױף זַײן ָארט

װָארום דו הָאסט , בַאװָארט װערן דַײן צוזָאג צו מַײן ֿפָאטער דודן
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מיך געמַאכט ֿפַאר ַא מלך איבער ַא ֿפָאלק ַאזױ ֿפיל װי דער שטױב ֿפון 
ַאז איך זָאל , ט ַאצונד גיב מיר חכמה און קענשַאֿפ10. דער ערד

װָארום װער , ַארױסגײן און ַארַײנגײן ֿפַארױס ֿפַאר דעם דָאזיקן ֿפָאלק
  ? קען משּפטן דָאס דָאזיקע גרױסע ֿפָאלק דַײנס

און , װַײל דָאס איז אין דַײן הַארצן:  הָאט גָאט געזָאגט צו שלמהן11
ן ָאדער דָאס לעב, און ּכֿבוד, גיטער, ניט דו הָאסט געבעטן עשירות

נַײערט דו , און ניט צו מָאל ֿפיל טעג הָאסטו געבעטן, ֿפון דַײנע ֿפַײנט
ּכדי זָאלסט קענען משּפטן , הָאסט דיט געבעטן חכמה און קענשַאֿפט

   –מַײן ֿפָאלק װָאס איך הָאב דיך געמַאכט ֿפַאר ַא מלך איבער אים 
בן אי איך װעל דיר גע,  װערט דיר אי געגעבן חכמה און קענשַאֿפט12

װָאס איז ניט געװען בַײ די -װָאס ַאזױ, עשירות און גיטער און ּכֿבוד
  . װָאס װעט ניט זַײן נָאך דיר-און ַאזױ, מלכים װָאס ֿפַאר דיר

 און שלמה איז צוריקגעקומען ֿפון גײן צו דער ָבָמה װָאס אין 13
און ער הָאט ; קײן ירוָשַלִים, מֹועד-ֿפון ֿפַאר דעם אֹוהל, ִגְבֿעֹון

  . עקיניגט איבער יׂשראלג

און ער הָאט ,  און שלמה הָאט ָאנגעזַאמלט רַײטװעגן און רַײטער14
געהַאט טױזנט און ֿפיר הונדערט רַײטװעגן און צװעלף טױזנט 

און ער הָאט זײ ַאװעקגעשטעלט אין די שטעט ֿפַאר . רַײטער
  . און בַײם מלך אין ירוָשַלִים, רַײטװעגן

מַאכט זילבער און גָאלד אין ירוָשַלִים ַאזױ  און דער מלך הָאט גע15
און צעדערן הָאט ער געמַאכט ַאזױ װי די װילדע , װי שטײנער

  . אין ֿפילקײט, ֿפַײגנבײמער װָאס אין דער נידערונג

איז ,  און דער ַארױסקום ֿפון די ֿפערד װָאס שלמה הָאט געהַאט16
ון דעם מלך ֿפלעגן זײ די ָסוחרים ֿפ; געװען ֿפון ִמצַרִים און ֿפון קֵוא
 און זײ הָאבן ַארױֿֿפגעברַאכט און 17. קריגן ֿפון קֵוא ֿפַאר געצָאלט

ַארױסגעֿפירט ֿפון ִמצַרִים ַא רַײטװָאגן ֿפַאר זעקס הונדערט 
און דָאס ; און ַא ֿפערד ֿפַאר הונדערט און ֿפוֿפציק, זילבערשטיק

ֿפלעגט , מלכים ֿפון ַאָרםאון די , גלַײכן ֿפַאר ַאלע מלכים ֿפון די ִחּתים
  . מען ַארױסברענגען דורך זײער הַאנט

  ,  און שלמה הָאט געהײסן בױען ַא הױז צו דעם נָאמען ֿפון גָאט18
  .און ַא הױז ֿפַאר זַײן מלוכה
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,  און שלמה הָאט געצײלט זיבעציק טױזנט מַאן לַאסטטרעגער1ב
 און, און ַאכציק טױזנט מַאן שטײנהעקער אין די בערג

  . דרַײ טױזנט און זעקס הונדערט, אױֿֿפזעער איבער זײ

: ַאזױ צו זָאגן,  און שלמה הָאט געשיקט צו חורם דעם מלך ֿפון צֹור2
װָאס דו הָאסט אים , ַאזױ װי דו הָאסט געטָאן מיט מַײן ֿפָאטער דודן

  , געשיקט צעדערן צו בױען ֿפַאר זיך ַא הױז אױף צו װױנען דערין
ּכדי עס , יך ַא הױז צו דעם נָאמען ֿפון יהוה מַײן גָאטָאט בױ א,  איז3

און צו רײכערן ֿפַאר אים װַײרױך ֿפון , צו הײליקן צו אים
און ֿפַאר דער שטענדיקער אױסלײגונג ֿפון , שמעקעדיקע געװירצן
און ֿפַאר די ברַאנדָאּפֿפער אין דער ֿפרי און אין , דעם הײליקן ברױט

טֹוֿבים -און אין די ָיום, חֹודש-אום רֹאשאון , אין די שבתים, ָאװנט
  . װָאס דָאס איז אײביק ַא חוֿב אױף יׂשראל, ֿפון יהוה אונדזער גָאט

װָארום גרױס איז , דַארף זַײן גרױס,  און דָאס הױז װָאס איך בױ4
 און װער הָאט בּכוח אים צו 5. אונדזער גָאט איבער ַאלע געטער

די הימלען ֿפון די הימלען קענען אים ַאז די הימלען און , בױען ַא הױז
, ַאז איך זָאל אים בױען ַא הױז,  און װער בין איך6? ניט ַארַײננעמען

שיק מיר ַא קלוגן מַאן , און ַאצונד? סַײדן אױף צו רײכערן ֿפַאר אים
, און אין אַײזן, און אין קוּפער, און אין זילבער, צו ַארבעטן אין גָאלד

און ַאזַא װָאס , ַארמין און בלָאער װָאלאון אין ּפורּפל און ק
 אין אײנעם מיט די קלוגע לַײט –ֿפַארשטײט צו קריצן קריצונגען 

װָאס מַײן ֿפָאטער דוד , װָאס בַײ מיר אין יהודה און אין ירוָשַלִים
און , ציּפרעסן,  און שיק מיר צעדערהָאלץ7. הָאט ָאנגעגרײט
איך װײס ַאז דַײנע קנעכט װָארום , ֿפון לָבֿנֹון, סַאנדַאלהָאלץ

און ָאט װעלן מַײנע קנעכט ; ֿפַארשטײען צו הַאקן געהילץ ֿפון לָבֿנֹון
װָארום ,  ָאנצוברײטן ֿפַאר מיר ַא סך הָאלץ8, זַײן מיט דַײנע קנעכט
 און ָאט 9. דַארף זַײן גרױס און װּונדערלעך, דָאס הױז װָאס איך בױ

געשטױסענע װײץ , ס געהילץדי װָאס שנַײדן דָא, גיב איך די העקער
און גערשטן צװַאנציק , צװַאנציק טױזנט ּכֹור, ֿפַאר דַײנע קנעכט

און אײל צװַאנציק טױזנט , און װַײן צװַאנציק טױזנט ַבת, טױזנט ּכֹור
  . ַבת

,  און חורם דער מלך ֿפון צֹור הָאט געענטֿפערט אין ַא געשריֿפטס10
הָאט ער דיך , ליב זַײן ֿפָאלקװַײל יהוה הָאט : און געשיקט צו שלמהן

געלױבט :  און חורם הָאט געזָאגט11. געמַאכט ֿפַאר ַא מלך איבער זײ
איז יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל װָאס הָאט געמַאכט דעם הימל און די 
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ג

געניט , ֿפַאר װָאס ער הָאט געגעבן דעם מלך דוד ַא קלוגן זון, ערד
, עט בױען ַא הױז ֿפַאר יהוהװָאס װ, אין ׂשכל און ֿפַארשטַאנדיקײט
שיק איך דיר ַא קלוגן ,  און ַאצונד12. און ַא הױז ֿפַאר זַײן מלוכה

  , מַײן הױּפטמײנסטער חורם, געניט אין ֿפַארשטַאנדיקײט, מַאן
װָאס זַײן ֿפָאטער איז ,  דעם זון ֿפון ַא ֿפרױ ֿפון די טעכטער ֿפון ָדן13

און אין , ַארבעטן אין גָאלדער ֿפַארשטײט צו ; ַא מַאן ֿפון צֹור
אין , און אין הָאלץ, אין שטײנער, אין אַײזן, אין קוּפער, זילבער
און צו , און אין קַארמין, און אין ֿפַײנלַײנען, אין בלָאער װָאל, ּפורּפל

און אױסקינצלען יעטװעדער קונציקע , קריצן יעטװעדער קריצונג
נעם מיט דַײנע קלוגע  אין אײ–ַארבעט װָאס װעט אים געגעבן װערן 

  . דַײן ֿפָאטער דודן, און מיט די קלוגע לַײט ֿפון מַײן הַאר, לַײט
, און דעם װַײן, און דָאס אײל, די װײץ און די גערשטן,  און ַאצונד14

  ; זָאל ער שיקן צו זַײנע קנעכט, װָאס מַײן הַאר הָאט געזָאגט
און , ל דַײן בַאדַארף און מיר װעלן הַאקן געהילץ ֿפון לָבֿנֹון לױט ַא15

און דו , װעלן עס ברענגען צו דיר אױף טרַאּפטן מיטן ים קײן ָיֿפֹו
  . װעסט עס ַארױֿֿפברענגען קײן ירוָשַלִים

 און שלמה הָאט איבערגעצײלט ַאלע ֿפרעמדע מענטשן װָאס אין 16
נָאך דער צײלונג װָאס זַײן ֿפָאטער דוד הָאט זײ , לַאנד יׂשראל

ס הָאבן זיך געֿפונען הונדערט און דרַײ און ֿפוֿפציק און ע. געצײלט
 און ער הָאט געמַאכט ֿפון זײ זיבעציק 17. טױזנט און זעקס הונדערט

; טױזנט לַאסטטרעגער און ַאכציק טױזנט שטײנהעקער אין די בערג
און דרַײ טױזנט און זעקס הונדערט אױֿֿפּפַאסערס צו מַאכן ַארבעטן 

  . דָאס ֿפָאלק

  

 שלמה הָאט ָאנגעהױבן בױען דָאס הױז ֿפון גָאט אין  און1
ירוָשַלִים אױֿֿפן בַארג מֹוִרָיה װָאס איז אױסגעקליבן געװָארן ֿפון 

אין , אין דעם ָארט ֿפון דודן װּו ער הָאט צוגעגרײט, זַײן ֿפָאטער דודן
 און ער הָאט ָאנגעהױבן בױען אין 2. דעם שַײער ֿפון ָארָנן דעם יֿבוסי

  . אין ֿפירטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה, אין צװײטן טָאג, חֹודשצװײטן 

 און דָאס זַײנען די גרונטֿפעסטן װָאס זַײנען געלײגט געװָארן ֿפון 3
די לענג אין אײלן לױט דער : שלמהן בַײם בױען דָאס הױז ֿפון גָאט

  . און די ברײט צװַאנציק אײלן, ֿפריערדיקער מָאס זעכציק אײלן
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, ֿפַאר ברײט ֿפון דעם הױז,  די לענג–יש װָאס ֿפָארנט  און דער ּפָאל4
און ; און די הײך הונדערט און צװַאנציק, איז געװען צװַאנציק אײלן

  . ער הָאט עס איבערגעצױגן ֿפון אינעװײניק מיט רײנעם גָאלד
און ,  און דָאס גרױסע הױז הָאט ער בַאדעקט מיט ציּפרעסהָאלץ5

און אױסגעַארבעט דערױף , לדהָאט עס בַאלײגט מיט גוטן גָא
 און ער הָאט בַאזעצט דָאס הױז מיט 6. טײטלבײמער און קײטלעך

  און דָאס גָאלד איז געװען , טַײערע שטײנער ֿפון שײנקײט װעגן
  , די בַאלקנס,  און ער הָאט בַאדעקט דָאס הױז7. גָאלד ֿפון ַּפרָוִים

 און, ָאלדמיט ג, און זַײנע טירן, און זַײנע װענט, די שװעלן
  . אױסגעקריצט ּכרוֿבים אױף די װענט

, זַײן לענג; ָקדשים- און ער הָאט געמַאכט דָאס הױז ֿפון דעם ָקדֵשי8
און זַײן ברײט צװַאנציק ; צװַאנציק אײלן, ֿפַאר ברײט ֿפון דעם הױז

זעקס הונדערט , און ער הָאט עס בַאדעקט מיט גוטן גָאלד; אײלן
. ון די נעגל איז געװען ֿפוֿפציק ֶשקל גָאלד און די װָאג ֿפ9. צענטנער

  . און די אױבערקַאמערן הָאט ער בַאדעקט מיט גָאלד

ָקדשים צװײ - און ער הָאט געמַאכט אין דעם הױז ֿפון ָקדֵשי10
. און מע הָאט זײ איבערגעצױגן מיט גָאלד, ּכרוֿבים ֿפון בילדערװערק

נג איז געװען צװַאנציק זײער לע,  און די ֿפליגלען ֿפון די ּכרוֿבים11
גרײכנדיק ביז דער װַאנט , ֿפון ֿפינף אײלן, ַא ֿפליגל ֿפון אײנעם: אײלן

און דער ַאנדער ֿפליגל ֿפון ֿפינף אײלן גרײכנדיק ביזן ֿפליגל , ֿפון הױז
ֿפון ,  און ַא ֿפליגל ֿפון דעם ַאנדער ּכרוֿב12. ֿפון דעם ַאנדער ּכרוֿב

  און דער ַאנדער , די װַאנט ֿפון הױזהָאט ָאנגערירט , ֿפינף אײלן
  ֿפליגל ֿפון ֿפינף אײלן איז געװען בַאהעֿפט צו דעם ֿפליגל ֿפון 

 די ֿפליגלען ֿפון די דָאזיקע ּכרוֿבים 13. דעם ַאנדער ּכרוֿב
און זײ ; ֿפַאנַאנדערגעשּפרײטערהײט זַײנען געװען צװַאנציק אײלן

רע ּפנימער אינעװײניק מיט זײע, זַײנען געשטַאנען אױף זײערע ֿפיס
  . צו

, און ּפורּפל,  און ער הָאט געמַאכט דעם ָּפרֹוֶכת ֿפון בלָאער װָאל14
און ער הָאט אױסגעַארבעט דערױף ; און ֿפַײנלַײנען, און קַארמין

  . ּכרוֿבים

ֿפינף און דרַײסיק ,  און ער הָאט געמַאכט ֿפַארן הױז צװײ זַײלן15
  . ֿפינף אײלן, ס אױף זײערע קעּפאון די קרױן װָא; אײלן די הײך
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ד

און ַארױֿֿפגעטָאן אױף די ,  און ער הָאט געמַאכט קײטן אין דֿביר16
און ער הָאט געמַאכט הונדערט מילגרױמען און ; קעּפ ֿפון די זַײלן

  . ַארַײנגעטָאן אין די קײטן

אײנעם ֿפון ,  און ער הָאט אױֿֿפגעשטעלט די זַײלן ֿפַאר דעם ֵהיכל17
און ער הָאט ; און אײנעם ֿפון דער לינקער זַײט, טער זַײטדער רעכ

  און דעם נָאמען ֿפון , גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון דעם רעכטן ָיכין
  .דעם לינקן בֹוַעז

  

צװַאנציק אײלן זַײן ;  און ער הָאט געמַאכט ַא קוּפערנעם מזבח1
  . און צען אײלן זַײן הײך, און צװַאנציק אײלן זַײן ברײט, לענג

צען אײלן ֿפון רַאנד ,  און ער הָאט געמַאכט דעם ים ַא געגָאסענעם2
און ַא שנור ; און ֿפינף אײלן די הײך, קַײלעכדיק רונד ַארום, צו רַאנד

  . ֿפון דרַײסיק אײלן הָאט אים ַארומגערינגלט רונד ַארום
 און אונטער אים איז געװען די געשטַאלט ֿפון רינדער װָאס הָאבן 3

ַארומצירקלענדיק דעם , צען אײלן, ערינגלט רונד ַארוםאים ַארומג
אױסגעגָאסן , אין צװײ צײלן זַײנען געװען די רינדער. ים רונד ַארום

,  ער איז געשטַאנען אױף צװעלף רינדער4. אין אײן גוס מיט אים
און דרַײ געקערט , און דרַײ געקערט צו מערֿב, דרַײ געקערט צו צֿפון

און דער ים איז געװען איבער ; קערט צו מזרחאון דרַײ גע, צו ָדרום
און ַאלע זײערע הינטערלַײבער זַײנען געװען ; זײ ֿפון אױבן
און זַײן ;  און זַײן גרעב איז געװען ַא הַאנטברײט5. אינעװײניק צו

װי , רַאנד איז געװען ַאזױ װי די ַארבעט ֿפון דעם רַאנד ֿפון ַא בעכער
  . זנט ַבת הָאט ער געהַאלטןדרַײ טױ; ַא בלום ֿפון ַא ליליע

  און ַאװעקגעשטעלט ,  און ער הָאט געמַאכט צען הַאנטֿפַאסן6
אױף צו , און ֿפינף ֿפון דער לינקער זַײט, ֿפינף ֿפון דער רעכטער זַײט

די זַאכן ֿפון ברַאנדָאּפֿפער ֿפלעגט מען ָאּפשװענקען ; װַאשן דרינען
  .  ּכהנים זיך צו װַאשן דרינעןָאבער דער ים איז געװען ֿפַאר די; אין זײ

און ,  און ער הָאט געמַאכט צען גילדערנע מנֹורות לױט זײער דין7
און ֿפינף ֿפון , ֿפינף ֿפון דער רעכטער זַײט, ַארַײנגעשטעלט אין ֵהיכל

  . דער לינקער זַײט
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, און ַאװעקגעשטעלט אין ֵהיכל,  און ער הָאט געמַאכט צען טישן8
און ער . און ֿפינף ֿפון דער לינקער זַײט, ער זַײטֿפינף ֿפון דער רעכט

  . הָאט געמַאכט הונדערט גילדערנע שּפרענגבעקנס

און דעם גרױסן ,  און ער הָאט געמַאכט דעם הױף ֿפון די ּכהנים9
און ער הָאט איבערגעצױגן ; און די טירן צו דעם ֿפָארהױף, ֿפָארהױף

  . זײערע טירן מיט קוּפער

  ט ער ַאװעקגעשטעלט ֿפון דער רעכטער זַײט  און דעם ים הָא10
  . ַאקעגן ָדרום, צו מזרח

און די , און די שוֿפלען,  און חורם הָאט געמַאכט די טעּפ11
  . שּפרענגבעקנס

ַאזױ הָאט חורם געענדיקט מַאכן די ַארבעט װָאס ער הָאט געהַאט צו 
 און די , די צװײ זַײלן12: מַאכן ֿפַאר דעם מלך שלמה אין גָאטס הױז

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

 און די ֿפיר הונדערט מילגרױמען ֿפַאר 13; אױף די קעּפ ֿפון די זַײלן
צו , צװײ צײלן מילגרױמען ֿפַאר איטלעכער נעץ, די צװײ נעצן

  . עקן די צװײ בעקנס ֿפון די קרױנען װָאס איבער די זַײלןבַאד
און געמַאכט די הַאנטֿפַאסן ,  און ער הָאט געמַאכט די געשטעלן14

און די צװעלף רינדער אונטער ,  דעם אײן ים15; אױף די געשטעלן
און ַאלע זײערע , און די גָאּפלען, און די שוֿפלען,  און די טעּפ16; אים
ורם זַײן הױּפטמײנסטער געמַאכט ֿפַאר דעם מלך הָאט ח, ּכלים

 אין דער געגנט ֿפון 17. ֿפון בלַאנקן קוּפער, שלמה ֿפַאר גָאטס הױז
צװישן , אין געדיכטער ערד, ַירדן הָאט זײ דער מלך אױסגעגָאסן

 און שלמה הָאט געמַאכט ֿפון ַאלע די 18. סוּכֹות און צװישן צֵרָדה
װַײל די װָאג ֿפון דעם קוּפער איז ניט געװען , דָאזיקע ּכלים זײער ֿפיל

  . צו בַארעכענען

און ,  און שלמה הָאט געמַאכט ַאלע ּכלים װָאס אין גָאטס הױז19
און די טישן װָאס אױף זײ איז דָאס ברױט , דעם גילדערנעם מזבח

ּכדי זײ זָאלן ,  און די מנֹורות מיט זײערע רערלעך20; ֿפון ָאנגעזיכט
 און די 21;  ֿפון עכטן גָאלד–י דער דין ֿפַארן דֿביר ברענען ַאזױ װ

און דָאס ֿפון , ֿפון גָאלד, און די צװענגלעך, און די רערלעך, בלומען
און , און די שּפרענגבעקנס,  און די שנַײצמעסערס22; בעסטן גָאלד
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ה

און דער אַײנגַאנג ֿפון ; ֿפון עכטן גָאלד, און די ֿפַײערֿפַאנען, די שָאלן
און די טירן ֿפון , ָקדשים-זַײנע אינעװײניקסטע טירן צום ָקדֵשי, הױז

  .ֿפון גָאלד, הױז צום ֵהיכל

  

 און די גַאנצע ַארבעט װָאס שלמה הָאט געמַאכט ֿפַאר גָאטס 1
און שלמה הָאט געברַאכט די . הױז איז געענדיקט געװָארן

און , בעראון הָאט דָאס זיל, געהײליקטע זַאכן ֿפון זַײן ֿפָאטער דודן
און ַאלע ּכלים ַארַײנגעגעבן אין די שַאצקַאמערן ֿפון , דָאס גָאלד
  . גָאטס הױז

און ,  דענצמָאל הָאט שלמה אַײנגעזַאמלט די עלטסטע ֿפון יׂשראל2
די ֿפירשטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די , ַאלע הױּפטן ֿפון די שֿבטים

ַארױֿֿפצוברענגען דעם ָארון ּכדי , קײן ירוָשַלִים, קינדער ֿפון יׂשראל
 און ַאלע מענער 3. דָאס איז ִציֹון, שטָאט-ֿפון גָאטס בונד ֿפון דודס

דָאס , טוֿב-ֿפון יׂשראל הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט צום מלך אין דעם ָיום
 און ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל זַײנען 4. איז אין זיבעטן חֹודש

 און זײ הָאבן 5. גן דעם ָארוןאון די לִוִיים הָאבן געטרָא, געקומען
און ַאלע הײליקע , מֹועד-און דעם אֹוהל, ַארױֿֿפגעברַאכט דעם ָארון

 די ּכהנים און די לִוִיים הָאבן זײ –ּכלים װָאס אין געצעלט 
 און דער מלך שלמה און די גַאנצע עדה ֿפון יׂשראל 6. ַארױֿֿפגעברַאכט

הָאבן , ם ֿפַאר דעם ָארוןװָאס זַײנען געװען אַײנגעזַאמלט ַארום אי
װָאס הָאבן ניט געקענט געצײלט װערן , געשלַאכט שָאף און רינדער

 און די ּכהנים הָאבן 7. און ניט בַארעכנט װערן ֿפון ֿפילקײט
אין דעם , ַארַײנגעברַאכט דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד אױף זַײן ָארט

. גלען ֿפון די ּכרוֿביםאונטער די ֿפלי, ָקדשים-אין ָקדֵשי, דֿביר ֿפון הױז
 װָארום די ּכרוֿבים הָאבן אױסגעשּפרײט זײערע ֿפליגלען איבער 8

און די ּכרוֿבים הָאבן איבערגעדעקט דעם ָארון , דעם ָארט ֿפון ָארון
 און די שטַאנגען זַײנען געװען ַאזױ 9. און זַײנע שטַאנגען ֿפון אױבן

ס ֿפון ָארון זַײנען געזען ַאז די שּפיצן ֿפון די שטַאנגען ַארױ, לַאנג
ָאבער זײ זַײנען ניט געזען געװָארן װַײטער , געװָארן ֿפַארן דֿביר

  . און ער איז דָארטן געבליבן ביז אױף הַײנטיקן טָאג. ַארױס
ות װָאס משה חנָאר די צװײ לו,  גָארנישט איז אין ָארון געװען10

סן ַא בונד מיט די בעת גָאט הָאט געשלָא, הָאט ַארַײנגעטָאן אין חֹוֵרֿב
  . װען זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִים, קינדער ֿפון יׂשראל
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ו

װי די ּכהנים זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון ,  און עס איז געװען11
,  װָארום ַאלע ּכהנים װָאס הָאבן זיך דָארטן געֿפונען–הײליקטום 

  ; ּפטײלונגעןניט ַאכטנדיק אױף די ָא, הָאבן זיך געהַאט געהײליקט
און , און ידותון, ֵהיָמן, ָאָסף, זײ ַאלע,  און די לִוִיים די זינגערס12

מיט , ָאנגעטָאן אין ֿפַײנלַײנען, זײערע זין און זײערע ברידער
זַײנען געשטַאנען אין מזרח , און הַארֿפן, און מיט גיטַארן, צימבלען

 און מיט זײ הונדערט און צװַאנציק ּכהנים, ֿפון מזבח
װי די טרומײטערערס און ,  איז13 –טרומײטערנדיק אױף טרומײטן 

די זינגערס הָאבן אין אײנעם ַארױסגעלָאזט אײן ָקול צו לױבן און צו 
, און װי זײ הָאבן אױֿֿפגעהױבן דעם ָקול מיט טרומײטן, דַאנקען גָאט

װָארום ער ”: און געלױבט גָאט, ֶזֶמר-און מיט ּכֵלי, און מיט צימבלען
ַאזױ איז ֿפול געװָארן , “װָארום אױף אײביק איז זַײן חסד, גוטאיז 

 און די ּכהנים הָאבן 14.  דָאס הױז ֿפון גָאט–דָאס הױז מיט ַא װָאלקן 
, ניט געקענט זיך שטעלן טָאן דעם דינסט ֿפון װעגן דעם װָאלקן

  .רַאכט ֿפון גָאט הָאט ָאנגעֿפילט דָאס הױז ֿפון גָאטּפװָארום די 

  

  צמָאל הָאט שלמה געזָאגט׃  דענ1

  ;אין װָאלקן צו רוען, גָאט הָאט געזָאגט
  ,  ָאבער איך הָאב דיר געבױט ַא הױז ֿפַאר ַא װױנונג2

  . און ַאן ָארט דיר צום זיצן אױף אײביק

און הָאט געבענטשט די ,  און דער מלך הָאט אומגעדרײט זַײן ּפנים3
 גַאנצע אַײנזַאמלונג ֿפון און די, גַאנצע אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל

געלױבט איז יהוה :  און ער הָאט געזָאגט4. יׂשראל איז געשטַאנען
װָאס הָאט מיט זַײן מױל גערעדט צו מַײן , דער גָאט ֿפון יׂשראל

 ֿפון דעם 5: ַאזױ צו זָאגן, און מיט זַײן הַאנט דערֿפילט, ֿפָאטער דודן
הָאב , לק ֿפון לַאנד ִמצַרִיםטָאג װָאס איך הָאב ַארױסגעצױגן מַײן ֿפָא

טים ֿפון יׂשראל אױף ֿבאיך ניט אױסדערװײלט קײן שטָאט ֿפון ַאלע ש
און איך הָאב ניט , ַאז מַײן נָאמען זָאל דָארטן זַײן, צו בױען ַא הױז

אױסדערװײלט קײן מענטשן צו זַײן ַא ֿפירשט איבער מַײן ֿפָאלק 
ַאז מַײן נָאמען זָאל , ַלִים נָאר איך הָאב אױסדערװײלט ירוָש6, יׂשראל

און איך הָאב אױסדערװײלט דודן צו זַײן איבער מַײן , דָארטן זַײן
 און עס איז געװען אין הַארצן ֿפון מַײן ֿפָאטער דודן 7. ֿפָאלק יׂשראל
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  . צו בױען ַא הױז צו דעם נָאמען ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל
װָאס דו הָאסט : טער דודן ָאבער גָאט הָאט געזָאגט צו מַײן ֿפָא8

הָאסטו גוט , געהַאט אין הַארצן צו בױען ַא הױז צו מַײן נָאמען
 ָאבער ניט דו 9. געטָאן װָאס דו הָאסט דָאס געהַאט אין הַארצן

נַײערט דַײן זון װָאס גײט ַארױס ֿפון דַײנע , װעסט בױען דָאס הױז
ן גָאט הָאט  או10. ער װעט בױען דָאס הױז צו מַײן נָאמען, לענדן

און איך בין , מקיים געװען זַײן צוזָאג װָאס ער הָאט צוגעזָאגט
און איך הָאב , אױֿפגעשטַאנען אױף דעם ָארט ֿפון מַײן ֿפָאטער דודן

ַאזױ װי גָאט הָאט , זיך געזעצט אױף דעם טרָאן ֿפון יׂשראל
און איך הָאב געבױט דָאס הױז צו דעם נָאמען ֿפון יהוה , צוגעזָאגט

,  און איך הָאב ַאהין ַארַײנגעטָאן דעם ָארון11. עם גָאט ֿפון יׂשראלד
װָאס ער הָאט געשלָאסן מיט די , װָאס דָארטן איז דער בונד ֿפון גָאט

  . קינדער ֿפון יׂשראל

ַאקעגן דער ,  און ער הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר דעם מזבח ֿפון גָאט12
ר הָאט אױסגעשּפרײט זַײנע און ע, גַאנצער אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל

,  װָארום שלמה הָאט געהַאט געמַאכט ַא קוּפערן געשטעל13. הענט
, ֿפינף אײלן זַײן לענג; און אים ַארַײנגעשטעלט אין מיטן פָארהױף

הָאט ער זיך ; און דרַײ אײלן זַײן הײך, און ֿפינף אײלן זַײן ברײט
 ַאקעגן דער און ער הָאט געקניט אױף זַײנע קני, דערױף געשטעלט

און ער הָאט אױסגעשּפרײט זַײנע , גַאנצער אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל
, יהוה דו גָאט ֿפון יׂשראל:  און ער הָאט געזָאגט14. הענט צום הימל

װָאס הַאלטסט , ניטָא אין הימל ָאדער אױף דער ערד ַא גָאט װי דו
דיר מיט דעם בונד און די גענָאד צו דַײנע קנעכט װָאס גײען ֿפַאר 

מַײן ,  װָאס הָאסט געהַאלטן דַײן קנעכט15; זײער גַאנצן הַארצן
און מיט דַײן מױל ; דָאס װָאס דו הָאסט אים צוגעזָאגט, ֿפָאטער דודן

ַאזױ װי הַײנטיקן , און מיט דַײן הַאנט דערֿפילט, הָאסטו גערעדט
מַײן , טהַאלט דַײן קנעכ, יהוה דו גָאט ֿפון יׂשראל,  און ַאצונד16. טָאג

עס : ַאזױ צו זָאגן, דָאס װָאס דו הָאסט צו אים גערעדט, ֿפָאטער דודן
  װעט דיר ניט ֿפַארשניטן װערן ֿפון ֿפַאר מיר ַא מַאן צו זיצן אױף 

  , אױב נָאר דַײנע קינדער װעלן היטן זײער װעג, דעם טרָאן ֿפון יׂשראל
  . ר מירצו גײן אין מַײן ּתֹורה ַאזױ װי דו ביסט געגַאנגען ֿפַא

זָאל בַאװָארט װערן דַײן , יהוה דו גָאט ֿפון יׂשראל,  און ַאצונד17
  . דודן, צוזָאג װָאס דו הָאסט צוגעזָאגט דַײן קנעכט
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 װָארום קען אין דער אמתן גָאט װױנען מיט מענטשן אױף דער 18
ַאז די הימלען און די הימלען ֿפון די הימלען קענען דיך ניט ? ערד

. הַײנט װי שױן דָאס דָאזיקע הױז װָאס איך הָאב געבױט, ַארַײננעמען
, צו דער ּתֿפילה ֿפון דַײן קנעכט, יהוה מַײן גָאט,  ָאבער קער זיך19

ֿפילה ּתצוצוהערן צו דעם געשרײ און צו דער , און צו זַײן בקשה
 ַאז דַײנע אױגן זָאלן זַײן 20, װָאס דַײן קנעכט איז מתּפלל ֿפאר דיר

אױף דעם ָארט װָאס דו ,  נַאכט אױף דעם דָאזיקן הױזָאֿפן טָאג און
צוצוהערן צו דער ; הָאסט צוגעזָאגט צו טָאן דַײן נָאמען דָארטן

. ּתֿפילה װָאס דַײן קנעכט װעט מתּפלל זַײן ַאקעגן דעם דָאזיקן ָארט
און ֿפון דַײן ,  און זָאלסט צוהערן צו די בקשות ֿפון דַײן קנעכט21

; ס זײ װעלן מתּפלל זַײן ַאקעגן דעם דָאזיקן ָארטװָא, ֿפָאלק יׂשראל
און ַאז , ֿפון הימל, און דו זָאלסט הערן ֿפון דעם ָארט ֿפון דַײן װױנונג

  . זָאלסטו ֿפַארגעבן, דו װעסט הערן

און מע װעט ַארױֿפלײגן ,  ַאז ַא מַאן װעט זינדיקן קעגן זַײן חֿבר22
ר װעט קומען און און ע, אױף אים ַא שֿבועה אים צו בַאשװערן

 זָאלסט דו צוהערן 23, שװערן ֿפאר דַײן מזבח אין דעם דָאזיקן הױז
צו ֿפַארגעלטן דעם , און משּפטן דַײנע קנעכט, און טָאן, ֿפון הימל
און צו מַאכן גערעכט ; צו ברענגען זַײן װעג אױף זַײן קָאּפ, שולדיקן

  . אים צו געבן לױט זַײן גערעכטיקײט, דעם גערעכטן

װַײל , און ַאז דַײן ֿפָאלק יׂשראל װעט געשלָאגן װערן ֿפַארן פַײנט 24
און װעלן , און זײ װעלן ּתשוֿבה טָאן, זײ הָאבן געזינדיקט צו דיר

און װעלן מתּפלל זַײן און בעטן ֿפַאר דיר אין , בַאקענען דַײן נָאמען
 און ֿפַארגעבן די,  זָאלסט דו צוהערן ֿפון הימל25, דעם דָאזיקן הױז

און זײ אומקערן אױף דער ערד װָאס דו , זינד ֿפון דַײן ֿפָאלק יׂשראל
  . הָאסט געגעבן זײ און זײערע עלטערן

און עס װעט ניט זַײן קײן ,  ַאז דער הימל װעט זַײן ֿפַארשלָאסן26
און זײ װעלן מתּפלל זַײן , װַײל זײ הָאבן געזינדיקט צו דיר, רעגן

זיך , לן בַאקענען דַײן נָאמעןאון װע, ַאקעגן דעם דָאזיקן ָארט
 זָאלסט דו 27, װען דו הָאסט זײ געּפַײניקט, אומקערן ֿפון זײערע זינד

און ֿפַארגעבן די זינד ֿפון דַײנע קנעכט און דַײן , צוהערן אין הימל
װען דו װעסט זײ הָאבן ָאנגעװיזן אױף דעם גוטן װעג , ֿפָאלק יׂשראל

, לסט געבן רעגן אין דַײן לַאנדאון זָא; װָאס זײ זָאלן אױף אים גײן
  . װָאס דו הָאסט געגעבן דַײן ֿפָאלק ֿפַאר ַא נחלה
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ַאז , ַאז עס װעט זַײן מגֿפה,  ַאז עס װעט זַײן ַא הונגער אין לַאנד28
ַא הײשעריק ָאדער , עס װעט זַײן ַא קָארנברַאנד ָאדער ַא װעלקעניש

לעגערן אין דעם לַאנד ַאז זַײנע ֿפַײנט װעלן אים בַא; ַא גרָאזֿפרעסער
װָאס נָאר ֿפַאר ַא ּפלָאג און װָאס נָאר ֿפַאר ַא ; ֿפון זַײנע שטעט

, װָאס נָאר ֿפַאר ַא בקשה,  װָאס נָאר ֿפַאר ַא ּתֿפילה29; קרַאנקשַאֿפט
, ָאדער בַײ דַײן גַאנצן ֿפָאלק יׂשראל, עס װעט זַײן בַײ עמיצן אײנעם

און ער , ּפלָאג און זַײן װײטָאקװען איטלעכער ֿפון זײ שּפירט זַײן 
 זָאלסט דו צוהערן 30, שּפרײט אױס זַײנע הענט צו דעם דָאזיקן הױז

און געבן , און זָאלסט ֿפַארגעבן, דעם ָארט ֿפון דַײן װױנונג, ֿפון הימל
 װָארום דו –ַאזױ װי דו װײסט זַײן הַארץ , איטלעכן לױט זַײנע װעגן

 ּכדי זײ זָאלן 31 –ענטשנקינדער ַאלײן װײסט דָאס הַארץ ֿפון די מ
צו גײן אין דַײנע װעגן ַאלע טעג װָאס זײ לעבן , מֹורא הָאבן ֿפַאר דיר

  . װָאס דו הָאסט געגעבן אונדזערע עלטערן, אױף דער ערד

ַאז ,  און אױך צו דעם ֿפרעמדן װָאס איז ניט ֿפון דַײן ֿפָאלק יׂשראל32
און , װעגן דַײן גרױסן נָאמעןער װעט קומען ֿפון ַא װַײטן לַאנד ֿפון 

ַאז זײ װעלן , און דַײן אױסגעשטרעקטן ָארעם, דַײן שטַארקער הַאנט
 זָאלסט דו 33, קומען און װעלן מתּפלל זַײן ַאקעגן דעם דָאזיקן הױז

און זָאלסט טָאן , ֿפון דעם ָארט ֿפון דַײן װױנונג, צוהערן ֿפון הימל
ּכדי ַאלע ֿפעלקער ;  צו דירַאלץ אום װָאס דער ֿפרעמדער װעט רוֿפן
, און מֹורא הָאבן ֿפַאר דיר, ֿפון דער ערד זָאלן דערקענען דַײן נָאמען

און װיסן ַאז דַײן נָאמען װערט גערוֿפן , ַאזױ װי דַײן ֿפָאלק יׂשראל
  . אױף דעם דָאזיקן הױז װָאס איך הָאב געבױט

, ע ֿפַײנט ַאז דַײן ֿפָאלק װעט ַארױסגײן אױף מלחמה ַאקעגן זַײנ34
און זײ װעלן מתּפלל זַײן צו , אױף דעם װעג װָאס דו װעסט זײ שיקן

, דיר ַאקעגן דער דָאזיקער שטָאט װָאס דו הָאסט זי אױסדערװײלט
 זָאלסטו 35, און דעם הױז װָאס איך הָאב געבױט צו דַײן נָאמען

און טָאן זײער , צוהערן ֿפון הימל זײער ּתֿפילה און זײער בקשה
  . רעכט

 װָארום עס איז ניטָא ַא מענטש – ַאז זײ װעלן זינדיקן צו דיר 36
און זײ ,  און דו װעסט צערענען אױף זײ–װָאס זָאל ניט זינדיקן 
און זײערע ֿפַאנגערס װעלן זײ נעמען , איבערגעבן ֿפַארן ֿפַײנט

 און זײ װעלן זיך נעמען 37, געֿפַאנגען אין ַא װַײטן ָאדער נָאנטן לַאנד
ן אין דעם לַאנד װָאס זײ זַײנען גענומען געװָארן געֿפַאנגען צום הַארצ
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ז

און װעלן בעטן צו דיר אין לַאנד ֿפון , און זײ װעלן ּתשוֿבה טָאן, ַאהין
  מיר , מיר הָאבן געזינדיקט; ַאזױ צו זָאגן, זײער געֿפַאנגענשַאֿפט

 און זײ װעלן זיך 38; מיר הָאבן געטָאן שלעכטס, הָאבן ֿפַארברָאכן
און מיט זײער גַאנצער , מקערן צו דיר מיט זײער גַאנצן הַארצןאו
אין דעם לַאנד ֿפון זײער געֿפַאנגענשַאֿפט װּוהין מע הָאט זײ , זעל

װָאס , און זײ װעלן מתּפלל זַײן ַאקעגן זײער לַאנד, גענומען געֿפַאנגען
און דער שטָאט װָאס דו הָאסט , דו הָאסט געגעבן זײערע עלטערן

און ַאקעגן דעם הױז װָאס איך הָאב געבױט צו דַײן , לטאױסדערװײ
ֿפון דעם ָארט ֿפון דַײן ,  זָאלסט דו צוהערן ֿפון הימל39, נָאמען
און ; און טָאן זײער רעכט, זײער ּתֿפילה און זײערע בקשות, װױנונג

  . זָאלסט ֿפַארגעבן דַײן ֿפָאלק װָאס זײ הָאבן צו דיר געזינדיקט

און , דַײנע אױגן זַײן ָאֿפן, איך בעט דיך, זָאלן, טמַײן גָא,  ַאצונד40
  . דַײנע אױערן ֿפַארנעמיק צו דער ּתֿפילה ֿפון דעם דָאזיקן ָארט

  , צו דַײן רּוונג, גָאט דו הַאר, שטײ אױף, און ַאצונד 41
  ;דו און דער ָארון ֿפון דַײן שטַארקײט

  , הילףזָאלן זיך ָאנקלײדן מיט , גָאט דו הַאר, דַײנע ּכהנים
  .און דַײנע ֿפרומע זָאלן זיך ֿפרײען מיט גוטס

  , שטױס ניט ָאּפ דעם ּפנים ֿפון דַײן געזַאלבטן, גָאט דו הַאר
  .געדענק די חסדים ֿפון דַײן קנעכט דודן

  

ַאזױ הָאט ,  און װי שלמה הָאט געענדיקט מתּפלל זַײן1
ט דָאס און הָאט ֿפַארצער, ַארָאּפגענידערט ַא ֿפַײער ֿפון הימל
און די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט , ברַאנדָאּפֿפער און די שלַאכטָאּפֿפער

 און די ּכהנים הָאבן ניט געקענט ַארַײנגײן אין 2. ָאנגעֿפילט דָאס הױז
װַײל די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט ָאנגעֿפילט דָאס הױז ֿפון , הױז ֿפון גָאט

געזען װי דָאס ֿפַײער הָאט  און ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן 3. גָאט
און , און די ּפרַאכט ֿפון גָאט איז געװען איבערן הױז, ַארָאּפגענידערט

און , זײ הָאבן געקניט מיטן ּפנים צו דער ערד אױף דער ֿפלַאסטערונג
, װָארום ער איז גוט”: און הָאבן געלױבט גָאט, זײ הָאבן זיך געבוקט

  . “װָארום אױף אײביק איז זַײן חסד
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 און דער מלך און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאבן געשלַאכט 4
   און דער מלך שלמה הָאט געשלַאכט 5. שלַאכטָאּפֿפער ֿפַאר גָאט

און , ַא שלַאכטָאּפֿפערונג ֿפון צװײ און צװַאנציק טױזנט רינדער
ַאזױ הָאט דער מלך און דָאס . הונדערט און צװַאנציק טױזנט שָאף

  . ָאס הױז ֿפון גָאטגַאנצע ֿפָאלק בַאנַײט ד

און די לִוִיים ,  און די ּכהנים זַײנען געשטַאנען אױף זײערע װַאכן6
װָאס דוד המלך הָאט , ֶזֶמר ֿפַאר דעם געזַאנג ֿפון גָאט- מיט ּכֵלי

װַײל אױף אײביק איז זַײן , געמַאכט אױף צו געבן ַא דַאנק צו גָאט
און די ּכהנים הָאבן ; דורך זײער הַאנט, מיט ַא לױבונג ֿפון דודן, חסד

  . און גַאנץ יׂשראל זַײנען געשטַאנען; געטרומײטערט ַאקעגן זײ

 און שלמה הָאט געהײליקט דעם מיטן ֿפון הױף װָאס ֿפַאר גָאטס 7
װַײל ער הָאט דָארטן געמַאכט די ברַאנדָאּפֿפער און דָאס ֿפעטס ; הױז

װָאס שלמה הָאט װָארום דער קוּפערנער מזבח ; ֿפון די ֿפרידָאּפֿפער
הָאט ניט געקענט ַארױֿפנעמען די ברַאנדָאּפֿפער און די , געמַאכט

  . און דָאס ֿפעטס, שּפַײזָאּפֿפער

, טוֿב אין יענער צַײט זיבן טעג-  און שלמה הָאט געמַאכט דעם ָיום8
ֿפון װּו מע , ַא זײער גרױסע אַײנזַאמלונג, און גַאנץ יׂשראל מיט אים

 און אױֿפן ַאכטן טָאג 9. דעם טַײך ֿפון ִמצַרִיםקומט קײן חמת ביז 
װָארום זיבן טעג הָאבן זײ ; הָאבן זײ געמַאכט ַא הײליקע אַײנזַאמלונג

טוֿב איז געװען זיבן -און דער ָיום, געמַאכט די בַאנַײונג ֿפון מזבח
 און אױֿפן דרַײ און צװַאנציקסטן טָאג אין זיבעטן חֹודש 10. טעג

קט דָאס ֿפָאלק צו זײערע געצעלטן פרײלעך און הָאט ער ַאװעקגעשי
מיט ַאן אױֿפגערַאמטן הַארצן איבער דעם גוטס װָאס גָאט הָאט 

  . און צו זַײן ֿפָאלק יׂשראל, און צו שלמהן, געטָאן צו דודן

און דָאס הױז ,  ַאזױ הָאט שלמה ֿפַארענדיקט דָאס הױז ֿפון גָאט11
ן שלמהן אױֿפן הַארצן צו מַאכן און ַאלץ װָאס איז געקומע; ֿפון מלך

  . הָאט ער דורכגעֿפירט, ָאדער אין זַײן הױז, אין הױז ֿפון גָאט

און הָאט צו אים ,  און גָאט הָאט זיך בַאװיזן צו שלמהן בַײ נַאכט12
און איך הָאב , איך הָאב צוגעהערט דַײן ּתֿפילה: געזָאגט

 הױז ֿפון ֿפַאר ַא, אױסדערװײלט דעם דָאזיקן ָארט ֿפַאר מיר
און עס װעט ניט ,  ַאז איך װעל ֿפַארשליסן דעם הימל13. ָאּפֿפערונג

ָאדער ַאז איך װעל בַאֿפעלן דעם הײשעריק צו , זַײן קײן רעגן
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ח

ָאדער אױב איך װעל שיקן ַא מגֿפה צװישן מַײן , ֿפַארצערן דָאס לַאנד
, ף אים און מַײן ֿפָאלק װָאס מַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױ14, ֿפָאלק
און זײ װעלן מתּפלל זַײן און בעטן ֿפַאר , אונטערטעניק װערןװעט 
װעל איך , און װעלן זיך אומקערן ֿפון זײערע שלעכטע װעגן, מיר

און װעל אױֿפריכטן , און װעל ֿפַארגעבן זײער זינד, צוהערן ֿפון הימל
 און מַײנע אױערן,  ַאצונד װעלן מַײנע אױגן זַײן ָאֿפן15. זײער לַאנד
 און ַאצונד הָאב 16. צו דער ּתֿפילה ֿפון דעם דָאזיקן הױז, ֿפַארנעמיק

ַאז מַײן , איך אױסדערװײלט און הָאב געהײליקט דָאס דָאזיקע הױז
און מַײנע אױגן און מַײן הַארץ , נָאמען זָאל דָארטן זַײן אױף אײביק

, ראױב דו װעסט גײן ֿפַאר מי,  און דו17. װעלן דָארטן זַײן ַאלע טעג
צו טָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס , ַאזױ װי דַײן ֿפָאטער דוד איז געגַאנגען

און מַײנע חוקים און מַײנע געזעצן װעסטו , איך הָאב דיר בַאֿפױלן
ַאזױ װי ,  װעל איך אױֿֿפשטעלן דעם טרָאן ֿפון דַײן מלוכה18, היטן

עס : ַאזױ צו זָאגן, איך הָאב געשלָאסן ַא בונד מיט דַײן ֿפָאטער דודן
. װעט דיר ניט ֿפַארשניטן װערן ַא מַאן װָאס געװעלטיקט אין יׂשראל

און איר װעט ֿפַארלָאזן מַײנע ,  אױב ָאבער איר װעט זיך ָאּפקערן19
און איר , חוקים און מַײנע געזעצן װָאס איך הָאב געלײגט ֿפַאר אַײך

 ,און װעט זיך בוקן צו זײ, װעט גײן און װעט דינען ֿפרעמדע געטער
,  װעל איך זײ אױסרַײסן ֿפון מַײן ערד װָאס איך הָאב זײ געגעבן20

װעל , און דָאס דָאזיקע הױז װָאס איך הָאב געהײליקט צו מַײן נָאמען
און איך װעל עס מַאכן ֿפַאר ַא , איך ַאװעקװַארֿפן ֿפון מַײן ּפנים

 און דָאס 21. שּפריכװָארט און ֿפַאר ַא געשּפעט צװישן ַאלע ֿפעלקער
װעט איטלעכער װָאס גײט , דָאזיקע הױז װָאס איז געװען דערהױבן

ֿפַאר װָאס הָאט : און ַאז ער װעט זָאגן; אים ֿפַארבַײ זיך דערשרעקן
  ? און צו דעם דָאזיקן הױז, גָאט ַאזױ געטָאן צו דעם דָאזיקן לַאנד

דערֿפַאר װָאס זײ הָאבן ֿפַארלָאזן יהוה דעם גָאט :  װעט מען זָאגן22
, װָאס הָאט זײ ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים, ן זײערע עלטערןֿפו

און זיך געבוקט צו זײ , און זײ הָאבן זיך געהַאלטן ָאן ֿפרעמדע געטער
דרום הָאט ער געברַאכט אױף זײ ַאל דָאס דָאזיקע ; און זײ געדינט

  .בײז

  

 און עס איז געװען צום ָסוף ֿפון צװַאנציק יָאר װָאס שלמה 1
 און די שטעט 2, און זַײן הױז, ט געבױט דָאס הױז ֿפון גָאטהָא

, זײ הָאט שלמה געהַאט ֿפַארבױט, װָאס חורם הָאט געגעבן שלמהן
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 איז שלמה געגַאנגען 3, און דָארטן בַאזעצט די קינדער ֿפון יׂשראל
 און ער הָאט געבױט 4. און איז זי בַײגעקומען, צֹוָבֿה-קײן ַחַמת

און ַאלע שּפַײכלערשטעט װָאס ער הָאט ,  מדברַּתדמֹור אין דער
- און ער הָאט ָאּפגעבױט די אױבערשטע בית5. געבױט אין חמת

, ֿפעסטונגשטעט מיט מױערן, חֹורֹון- חֹורֹון און די אונטערשטע בית
און ַאלע שּפַײכלערשטעט װָאס ,  און בֲעָלת6; און ריגלען, טירן

און שטעט ֿפַאר , ר רַײטװעגןאון ַאלע שטעט ֿפַא, שלמה הָאט געהַאט
און יעטװעדער געלוסט װָאס שלמה הָאט געגלוסט צו בױען , רַײטער

  . און אין גַאנצן לַאנד ֿפון זַײן ממשלה, און אױֿֿפן לָבֿנֹון, אין ירוָשַלִים

און דעם ,  דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס איז געבליבן ֿפון דעם ִחּתי7
װָאס זײ זַײנען , און דעם יֿבוסי,  חִויאון דעם, און דעם ּפִרזי, ֶאמֹורי

 ֿפון זײערע קינדער װָאס זַײנען געבליבן נָאך זײ 8 –ניט ֿפון יׂשראל 
 זײ –װָאס די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זײ ניט ֿפַארלענדט , אין לַאנד

  . זקנעכט ביז אױף הַײנטיקן טָאגדהָאט שלמה גענומען ֿפַאר צינ
ן יׂשראל הָאט שלמה ניט געמַאכט ֿפַאר  ָאבער ֿפון די קינדער ֿפו9

און , לַײט-נָאר זײ זַײנען געװען די מלחמה; קנעכט ֿפַאר זַײן ַארבעט
און די הַארן איבער זַײנע רַײטװעגן און זַײנע , טעטסזַײנע אױבערעל

  . רַײטער

 און דָאס זַײנען געװען די הױּפטגעשטעלטע װָאס דער מלך שלמה 10
רט און ֿפוֿפציק װָאס הָאבן געװעלטיקט צװײ הונדע: הָאט געהַאט

  . איבער דעם ֿפָאלק

- און ַּפרעהס טָאכטער הָאט שלמה ַארױֿֿפגעברַאכט ֿפון דודס11
װָארום ער , שטָאט אין דעם הױז װָאס ער הָאט ֿפַאר איר געבױט

מַײנע ַא װַײב זָאל ניט װױנען אין דעם הױז ֿפון דוד : הָאט געזָאגט
װַײל צו זײ , װָארום די ערטער זַײנען הײליק, דעם מלך ֿפון יׂשראל

  . איז געקומען דער ָארון ֿפון גָאט

 דענצמָאל הָאט שלמה אױֿֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט אױף 12
  , דעם מזבח ֿפון גָאט װָאס ער הָאט געבױט ֿפַאר דעם ֿפָאדערהױז

ָאט ֿפון  ַאזױ װי מע דַארף אױֿֿפברענגען טָאגטעגלעך לױט דעם געב13
, טֹוֿבים-און אין די ָיום, חֹודש-און אום רֹאש, אין די שבתים, משהן

-און אין דעם ָיום, טוֿב ֿפון מצות-אין דעם ָיום, דרַײ מָאל אין יָאר
 און ער הָאט 14. טוֿב ֿפון סוּכות-און אין דעם ָיום, טוֿב ֿפון שֿבועות
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ט

די ָאּפטײלונגען , לױט דעם געזעץ ֿפון זַײן ֿפָאטער דודן, געשטעלט
, און די לִוִיים אױף זײערע װַאכן, ֿפון די ּכהנים אױף זײער דינסט

לױט דעם , אױף צו לױבן און צו טָאן דעם דינסט לעבן די ּכהנים
און די טױערלַײט לױט זײערע ָאּפטײלונגען ; טָאגטעגלעכן בַאדַארף
וד װָארום ַאזױ איז געװען דער בַאֿפעל ֿפון ד, בַײ איטלעכן טױער
 און מע הָאט זיך ניט ָאּפגעקערט ֿפון דעם 15. דעם געטלעכן מַאן

און , מלכס בַאֿפעל צו די ּכהנים און די לִוִיים װעגן יעטװעדער זַאך
  . װעגן די שַאצן

ַאזױ איז צו שטַאנד געקומען שלמהס גַאנצע ַארבעט ֿפון דעם  16
און , טס הױזטָאג װָאס דער גרונטֿפעסט איז געלײגט געװָארן ֿפַאר גָא
  . ביז ער הָאט אין גַאנצן ֿפַארענדיקט דָאס הױז ֿפון גָאט

ֶגֶבֿר און קײן ֵאילֹות - דענצמָאל איז שלמה געגַאנגען קײן ֶעציֹון17
 און חורם הָאט אים געשיקט 18. אױֿֿפן ברעג ים אין לַאנד ֶאדֹום

דעם און קנעכט װָאס קענען , דורך דער הַאנט ֿפון זַײנע קנעכט שיֿפן
און הָאבן , און זײ זַײנען געקומען מיט שלמהס קנעכט קײן אֹוֿפיר, ים

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

  

,  און די מלּכה ֿפון שֿבָא הָאט געהערט די הערונג ֿפון שלמהן1
קײן , מיט רעטענישןאון זי איז געקומען צו ּפרּוװן שלמהן 

און קעמלען ָאנגעלָאדן מיט , מיט זײער ַא גרױסער מחנה, ירוָשַלִים
און זי איז געקומען צו . און טַײער געשטײן, בׂשמים און גָאלד לָרוֿב

און הָאט גערעדט צו אים װעגן ַאלץ װָאס איז געװען בַײ , שלמהן
און , רע זַאכן און שלמה הָאט איר געזָאגט ַאלע אי2. איר אין הַארצן

. װָאס ער זָאל איר ניט זָאגן, ניט געװען ַא זַאך ֿפַארהױלן ֿפון שלמהן
און דָאס ,  און די מלּכה ֿפון שֿבָא הָאט געזען די חכמה ֿפון שלמהן3

און דָאס ,  און דָאס עסן ֿפון זַײן טיש4, הױז װָאס ער הָאט געבױט
 זַײנע מָשרתים מיט און דָאס שטײן ֿפון, זיצן ֿפון זַײנע הױֿפדינער

, און זַײנע טרַאנקמײנסטערס מיט זײערע מלבושים, זײערע מלבושים
און אין , און זַײן ַארױֿֿפגַאנג װָאס ער ֿפלעגט ַארױֿֿפגײן צו גָאטס הױז

 און זי הָאט געזָאגט צום 5. איר איז מער ניט געבליבן קײן ָאטעם
ן מַײן לַאנד אמת איז דער קלַאנג װָאס איך הָאב געהערט אי: מלך
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 און איך הָאב ניט 6. װעגן דַײנע ֿפירונגען און װעגן דַײן חכמה
און מַײנע אױגן , ביז איך בין געקומען, געגלױבט זײערע װערטער

ערשט מיר איז צו מָאל ַא העלֿפט ניט דערצײלט ; הָאבן געזען
דו שטַײגסט ַאריבער די הערונג װָאס ; געװָארן ֿפון דַײן גרױס חכמה

און װױל צו די דָאזיקע ,  װױל צו דַײנע לַײט7. ב געהערטאיך הָא
  . און הערן דַײן חכמה, קנעכט דַײנע װָאס שטײען ֿפַאר דיר ּתמיד

 געלױבט איז יהוה דַײן גָאט װָאס ער הָאט דיך בַאגערט דיך 8
װַײל דַײן . ַארױֿֿפצוזעצן אױף זַײן טרָאן ֿפַאר ַא מלך ֿפון יהוה דַײן גָאט

דרום , ּכדי אים אױֿֿפצושטעלן אױף אײביק, יב יׂשראלגָאט הָאט ל
צו טָאן רעכט און , הָאט ער דיך געמַאכט ֿפַאר ַא מלך איבער זײ

  . גערעכטיקײט

 און זי הָאט געגעבן דעם מלך הונדערט און צװַאצניק צענטנער 9
און קײן מָאל איז ; און טַײער געשטײן, און בׂשמים זײער ֿפיל, גָאלד

זעלכע בׂשמים װי יענע װָאס די מלּכה ֿפון שֿבָא הָאט ניט געװען ַא
  . געגעבן שלמה המלך

װָאס , און די קנעכט ֿפון שלמהן,  און אױך די קנעכט ֿפון חוָרמען10
הָאבן געברַאכט סַאנדַאלהָאלץ און , הָאבן געברַאכט גָאלד ֿפון אֹוֿפיר

 און דער מלך הָאט געמַאכט ֿפון דעם 11. טַײערע שטײנער
און ֿפַאר דעם הױז ֿפון , נדַאלהָאלץ שטעגן ֿפַאר דעם הױז ֿפון גָאטסַא
װָאס איז ניט -און ַאזױ; און הַארֿפן און גיטַארן ֿפַאר די זינגערס, מלך

  . געזען געװָארן ֿפריער אין לַאנד יהודה

 און שלמה המלך הָאט געגעבן דער מלּכה ֿפון שֿֿבָא ַאלע אירע 12
ַאחוץ ֿפַאר דעם װָאס זי הָאט , ֿפַארלַאנגטבַאגערן װָאס זי הָאט 
און איז , און זי הָאט זיך אומגעקערט. געברַאכט דעם מלך

  . זי מיט אירע קנעכט, ַאװעקגעגַאנגען אין איר לַאנד

 און די װָאג ֿפון דעם גָאלד װָאס איז ַארַײנגעקומען שלמהן אין 13
כציק צענטנער איז געװען זעקס הונדערט און זעקס און זע, אײן יָאר
 ַאחוץ װָאס די ַארומֿפָארער און די ָסוחרים הָאבן 14, גָאלד

און די לַאנדֿפירשטן הָאבן , און ַאלע מלכים ֿפון ַארַאביע; געברַאכט
  . שלמהן געברַאכט גָאלד און זילבער

 און שלמה המלך הָאט געמַאכט צװײ הונדערט ּפַאנצערס ֿפון 15
ערט ֶשקל געשלָאגענע גָאלד איז זעקס הונד; געשלָאגענעם גָאלד
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 און דרַײ הונדערט שילדן ֿפון 16. ַאװעק אױף אײן ּפַאנצער
דרַײ הונדערט גָאלדשטיק איז ַאװעק אױף אײן ; געשלָאגענעם גָאלד

און דער מלך הָאט זײ ַארַײנגעשטעלט אין דעם הױז ֿפון . שילד
  . װַאלד-לָבֿנֹון

און , טרָאן ֿפון עלֿפנבײן און דער מלך הָאט געמַאכט ַא גרױסן 17
 און זעקס טרעּפ זַײנען 18. הָאט אים איבערגעצױגן מיט רײנעם גָאלד

ֿפעסטיקט צום בַא, און ַא גילדערן ֿפוסבענקל, געװען צום טרָאן
  און הענטלעך זַײנען געװען אױף בײדע זַײטן ֿפון דעם ; טרָאן

  . הענטלעךאון צװײ לײבן זַײנען געשטַאנען בַײ די , ָארט צום זיצן
,  און צװעלף לײבן זַײנען דָארטן געשטַאנען אױף די זעקס טרעּפ19

װָאס איז ניט געמַאכט -ַאזױ. ֿפון דער זַײט און ֿפון דער ַאנדער זַײט
  . געװָארן אין קײן קיניגרַײך

, ּכלים ֿפון שלמה המלך זַײנען געװען ֿפון גָאלד- און ַאלע טרינק20
װַאלד זַײנען געװען ֿפון עכטן - ֿפון לָבֿנֹוןאון ַאלע ּכלים ֿפון דעם הױז

זילבער הָאט זיך אין די טעג ֿפון שלמהן גערעכנט ֿפַאר ; גָאלד
 װָארום דער מלך הָאט געהַאט שיֿפן װָאס זַײנען 21. גָארנישט

אײן מָאל אין דרַײ . געגַאנגען קײן ַּתרשיש מיט די קנעכט ֿפון חוָרמען
,  קומען ָאנגעלָאדן מיט גָאלד און זילבערשיֿפן-יָאר ֿפלעגן די ַּתרשיש

  . און ּפַאװעס, און מַאלּפעס, עלֿפנבײן

 און שלמה המלך איז געװען גרעסער ֿפון ַאלע מלכים ֿפון דער 22
 און ַאלע מלכים ֿפון דער ערד הָאבן 23. ערד אין עֹושר און חכמה

ּכדי צו הערן זַײן חכמה װָאס גָאט הָאט , געזוכט שלמהס ּפנים
 און זײ הָאבן געברַאכט איטלעכער 24. ַארַײנגעגעבן אין זַײן הַארצן

, װַאֿפן, און קלײדער, און גילדערנע ּכלים, זילבערנע ּכלים, זַײן מּתנה
  . יָאר אין יָאר, ֿפערד און מױלאײזלען, און בׂשמים

,  און שלמה הָאט געהַאט ֿפיר טױזנט שטַאלן ֿפערד און רַײטװעגן25
און ער הָאט זײ ַאװעקגעשטעלט אין די , נט רַײטעראון צװעלף טױז

  . און בַײם מלך אין ירוָשַלִים, שטעט ֿפַאר רַײטװעגן

ֿפון דעם טַײך און ,  און ער הָאט געװעלטיקט איבער ַאלע מלכים26
 און דער 27. און ביז דעם געמַארק ֿפון ִמצַרִים, ביזן לַאנד ּפִלשּתים

און , וָשַלִים ַאזױ װי די שטײנערמלך הָאט געמַאכט זילבער אין יר
צעדערן הָאט ער געמַאכט ַאזױ װי די װילדע ֿפַײגנבײמער װָאס אין 
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 און ֿפערד הָאט מען ַארױסגעברַאכט 28. אין ֿפילקײט, דער נידערונג
  . שלמהן ֿפון ִמצַרִים און ֿפון ַאלע לענדער

די ערשטע ַאזױ װי די ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן שלמהן29
, זײ זַײנען שױן בַאשריבן אין די װערטער ֿפון ָנָתן דעם נֿביא, לעצטע

און אין דער זעונג ֿפון ֶיעדֹו , און אין דער נֿבואה ֿפון ַאחָיה ֿפון שילֹו
  . דעם זעער װעגן ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נָבֿטן

 און שלמה הָאט געקיניגט אין ירוָשַלִים איבער גַאנץ יׂשראל 30
  . רֿפערציק יָא

און מע הָאט אים ,  און שלמה הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן31
און זַײן זון רחֿבעם ; בַאגרָאבן אין דער שטָאט ֿפון זַײן ֿפָאטער דודן

  .איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

  

װָארום קײן שֶכם זַײנען ,  און רחֿבעם איז געגַאנגען קײן שֶכם1
  . ַאכן ֿפַאר ַא מלךגעקומען גַאנץ יׂשראל אים צו מ

ַאז ָיָרֿבָעם דער זון ֿפון נָבֿטן הָאט דָאס ,  און עס איז געװען2
װּוהין ער איז ַאנטלָאֿפן ,  װָארום ער איז געװען אין ִמצַרִים–געהערט 

 3.  הָאט זיך ָיָרֿבָעם אומגעקערט ֿפון ִמצַרִים–ֿפון דעם מלך שלמה 
ון ָיָרֿבָעם און גַאנץ א; הָאבן געשיקט און אים גערוֿפןאון זײ 
  יׂשראל 

  : ַאזױ צו זָאגן, און הָאבן גערעדט צו רַחֿבָעמען, זַײנען געקומען
און ַאצונד ,  דַײן ֿפָאטער הָאט שװער געמַאכט אונדזער יָאך4

װָאס ער הָאט , ֿפַארגרינגער דעם הַארטן דינסט ֿפון דַײן ֿפָאטער
 הָאט ער צו זײ 5.  דינעןאון מיר װעלן דיר, ַארױֿֿפגעלײגט אױף אונדז

און דָאס ֿפָאלק . קומט װידער צו מיר אין דרַײ טעג ַארום: געזָאגט
  . איז ַאװעקגעגַאנגען

 הָאט דער מלך רחֿבָעם זיך געֵעצהט מיט די זקנים װָאס זַײנען 6
ַאזױ צו , װען ער הָאט געלעבט, געשטַאנען ֿפַאר זַײן ֿפָאטער שלמהן

 הָאבן 7? בן ַאן ענטֿפער דעם דָאזיקן ֿפָאלקװי עצהט איר צו גע: זָאגן
אױב דו װעסט גײן מיט גוטן מיט : ַאזױ צו זָאגן, זײ צו אים גערעדט
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און װעסט רעדן צו זײ , און װעסט זײ בַאװיליקן, דעם דָאזיקן ֿפָאלק
  . װעלן זײ דיר זַײן קנעכט אױף ַאלע טעג, גוטע רײד

י זקנים װָאס זײ הָאבן אים  ָאבער ער הָאט ֿפַארלָאזן די עצה ֿפון ד8
און ער הָאט זיך געֵעצהט מיט די יִינגלעך װָאס זַײנען , געֵעצהט

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

ֿפַארגרינגער דעם יָאך װָאס דַײן ֿפָאטער הָאט ַארױֿפגעלײגט אױף 
 הָאבן צו אים גערעדט די יִינגלעך װָאס זַײנען 10? אונדז

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

 ַאזױ –“ דרום ֿפַארגרינגער דו אונדז, שװער געמַאכט אונדזער יָאך
מַײן מינדסטער ֿפינגער איז דיקער ֿפון מַײן : זָאלסטו זָאגן צו זײ

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

 מיט –און איך , מַײן ֿפָאטער הָאט אַײך געשטרָאֿפט מיט ריטער
  . דערנער

 און ָיָרֿבָעם און דָאס גַאנצע ֿפָאלק זַײנען געקומען צו רחֿבָעמען 12
: ַאזױ צו זָאגן, ַאזױ װי דער מלך הָאט געהײסן, אױֿפן דריטן טָאג

ײ  און דער מלך הָאט ז13. קומט װידער צו מיר אױֿפן דריטן טָאג
און דער מלך רחֿבעם הָאט ֿפַארלָאזן די עצה ֿפון , געענטֿפערט הַארט

 און ער הָאט צו זײ גערעדט ַאזױ װי די עצה ֿפון די 14. די זקנים
, מַײן ֿפָאטער הָאט שװער געמַאכט אַײער יָאך: ַאזױ צו זָאגן, יִינגלעך

ָאֿפט מַײן ֿפָאטער הָאט אַײך געשטר; און איך װעל נָאך צולײגן צו אים
  .  מיט דערנער–און איך , מיט ריטער

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

צו ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון , װָאס ער הָאט גערעדט דורך ַאחָיהן ֿפון שילֹו
  . נָבֿטן

ַאז דער מלך הָאט זיך ניט , י גַאנץ יׂשראל הָאבן געזען און װ16
, הָאט דָאס גַאנצע ֿפָאלק געענטֿפערט דעם מלך, צוגעהערט צו זײ

  : ַאזױ צו זָאגן
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יא

  , מיר הָאבן ניט קײן חלק אין דודן
  . און קײן ירושה אין דעם זון ֿפון ִישין

  ! יׂשראל, איטלעכער צו דַײנע געצעלטן
  ! דוד, אױף דַײן הױזַאצונד קוק זיך אום 

 נָאר די 17. און גַאנץ יׂשראל איז ַאװעקגעגַאנגען צו זַײנע געצעלטן
, קינדער ֿפון יׂשראל װָאס זַײנען געזעסן אין די שטעט ֿפון יהודה

  . איבער זײ איז געבליבן מלך רחֿבעם

 און דער מלך רחֿבעם הָאט ַארױסגעשיקט ַהדֹוָרמען װָאס איבער 18
די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן אים ֿפַארװָארֿפן מיט און , דעם צינז
און דער מלך רחֿבָעם הָאט זיך . און ער איז געשטָארבן, שטײנער

  . צו ַאנטלױֿפן קײן ירוָשַלִים, געאַײלט ַארױֿפצוגײן אױף זַײן רַײטװָאגן

   און יׂשראל הָאט װידערשּפעניקט ָאן דעם הױז ֿפון דוד ביז אױף 19
  .הַײנטיקן טָאג

  

און ער הָאט ,  און רחֿבעם איז געקומען קײן ירוָשַלִים1
הונדערט און , אַײנגעזַאמלט דָאס הױז ֿפון יהודה און בנימין

מלחמה צו הַאלטן מיט , ַאכציק טױזנט געקליבענע קריגסלַײט
  . ּכדי אומצוקערן די מלוכה צו רחֿבָעמען, יׂשראל

,  דעם געטלעכן מַאן איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו שַמעָיה2
דעם מלך ֿפון ,  זָאג צו רחֿבעם דעם זון ֿפון שלמהן3: ַאזױ צו זָאגן

  : ַאזױ צו זָאגן, און צו גַאנץ יׂשראל אין יהודה און בנימין, יהודה
און איר זָאלט , איר זָאלט ניט ַארױֿפגײן:  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט4

ַײך אום איטלעכער קערט א; ניט מלחמה הַאלטן מיט אַײערע ברידער
  . װָארום ֿפון מיר איז געשען די דָאזיקע זַאך, צו זַײן הױז

און הָאבן זיך , און זײ הָאבן צוגעהערט די װערטער ֿפון גָאט
  . אומגעקערט ֿפון צו גײן אױף ָיָרֿבָעמען

און ער הָאט געבױט שטעט ;  און רחֿבעם איז געזעסן אין ירוָשַלִים5
, ֶלֶחם- און ער הָאט איבערגעבױט בית6. הודהֿפַאר ֿפעסטונגען אין י

  , און און ַעדוָלם, און ׂשֹוכֹו, צור- און בית7, און ּתקֹוַע, און ֵעיָטם
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  , ַעֵזָקה, און ָלכיש,  און ַאדֹוַרִים9, און זיף, און ָמֵרָשה,  און גת8
, װָאס אין יהודה און בנימין, און חֿברון, און ַאָילֹון,  און ָצרָעה10

,  און ער הָאט ֿפַארשטַארקט די ֿפעסטונגען11. ֿפעסטונגשטעטאױף 
און הָאט ַארַײנגעזעצט אין זײ ָאנֿפירער מיט שּפַײכלערס עסנװַארג 

 און אין יעטװעדער שטָאט זַײנען געװען 12. און אײל און װַײן
. און ער הָאט זײ זײער שטַארק בַאֿפעסטיקט; ּפַאנצערס און שּפיזן
  . מין זַײנען געבליבן בַײ איםאון יהודה און בני

 און די ּכהנים און די לִוִיים װָאס אין גַאנץ יׂשראל הָאבן זיך 13
 װָארום די לִוִיים 14. געשטעלט ֿפַאר אים ֿפון זײער גַאנצן געמַארק

און זַײנען , הָאבן ֿפַארלָאזן זײערע ָאֿפענע ערטער און זײער אײגנטום
װַײל ָיָרֿבָעם און זַײנע זין הָאבן , םַאװעק קײן יהודה און קײן ירוָשַלִי

 און ער הָאט זיך 15; זײ ֿפַארשטױסן ֿפון צו טָאן דעם דינסט צו גָאט
און צו די קעלבער , און צו די שדים, געשטעלט ּכהנים צו די במות

זַײנען ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון ,  און נָאך זײ16. װָאס ער הָאט געמַאכט
עבן זײער הַארץ צו זוכן יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל װָאס הָאבן ָאּפגעג

ּכדי צו שלַאכטן צו יהוה דעם גָאט , געקומען קײן ירוָשַלִים, יׂשראל
 און זײ הָאבן געשטַארקט די מלוכה ֿפון 17. ֿפון זײערע עלטערן

דרַײ , און הָאבן בַאֿפעסטיקט רחֿבעם דעם זון ֿפון שלמהן, יהודה
גען אין דעם װעג ֿפון דודן און שלמהן װָארום זײ זַײנען געגַאנ; יָאר

  . דרַײ יָאר

 און רחֿבעם הָאט זיך גענומען ֿפַאר ַא װַײב ַמחַלת די טָאכטער ֿפון 18
ֿפון ַאֿביַהִיל דער טָאכטער ֿפון ֶאליָאֿב דעם , ירימֹות דעם זון ֿפון דודן

און , הןאון שַמרָי, ְיעושן:  און זי הָאט אים געבָארן זין19. זון ֿפון ִיַשין
 און נָאך איר הָאט ער גענומען ַמֲעָכה די טָאכטער ֿפון 20. ַזַהמען

, און זיזָאן, און ַעַתין, און זי הָאט אים געבָארן ַאִבָֿיהן, ַאֿבָשלֹומען
 און רחֿבעם הָאט ליב געהַאט ַמֲעָכה די טָאכטער 21. און שלֹומיתן

; ן זַײנע קעּפסװַײבערֿפון ַאֿבָשלֹומען מער ֿפון ַאלע זַײנע װַײבער או
; און זעכציק קעּפסװַײבער, װָארום ַאכצן װַײבער הָאט ער גענומען

. און זעכציק טעכטער, און ער הָאט געבָארן ַאכט און צװַאנציק זין
 און רחֿבעם הָאט אױֿפגשטעלט ַאִבָֿיה דעם זון ֿפון ַמֲעָכהן ֿפַארן 22

װָארום זַײן מײן איז , ֿפַאר דעם ֿפירשט צװישן זַײנע ברידער, הױּפט
,  און ער הָאט געטָאן מיט ׂשכל23. געװען אים צו מַאכן ֿפַאר ַא מלך

און הָאט צעשּפרײט ַאלע זַײנע זין איבער ַאלע לענדער ֿפון יהודה 
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און ער הָאט זײ געגעבן שּפַײז , אין ַאלע ֿפעסטונגשטעט, און בנימין
  .װַײבעראון ער הָאט ֿפַאר זײ אױסגעזוכט ַא סך ; לָרוֿב
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ַאז רחֿבָעמס מלוכה הָאט זיך ,  און עס איז געװען1יב
הָאט ער ֿפַארלָאזן , און ער איז געװָארן שטַארק, בַאֿפעסטיקט
  . און גַאנץ יׂשראל מיט אים, די ּתֹורה ֿפון גָאט

איז ,  און עס איז געװען אין ֿפינֿפטן יָאר ֿפון דעם מלך רחֿבעם2
װַײל זײ , רױֿפגעגַאנגען אױף ירוָשַלִיםשיַשק דער מלך ֿפון ִמצַרִים ַא

,  מיט טױזנט און צװײ הונדערט רַײטװעגן3; הָאבן געֿפעלשט ָאן גָאט
און ָאן ַא צָאל איז געװען דָאס ; און מיט זעכציק טױזנט רַײטער

און , סוּכִיים, לוֿבים, ֿפָאלק װָאס איז מיט אים געקומען ֿפון ִמצַרִים
און , צװּונגען די ֿפעסטונגשטעט ֿפון יהודה און ער הָאט בַא4. ּכושים

  . איז געקומען ביז ירוָשַלִים

און צו די הַארן ֿפון ,  איז שַמעָיה דער נֿביא געקומען צו רחֿבעמען5
, װָאס הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט קײן ירוָשַלִים ֿפון װעגן שיַשקן, יהודה

יר הָאט מיך א: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: און ער הָאט צו זײ געזָאגט
דרום הָאב איך אױך אַײך איבערגעלָאזן אין דער הַאנט ֿפון , ֿפַארלָאזן
  . שיַשקן

 און די הַארן ֿפון יׂשראל און דער מלך זַײנען געװָארן 6
 און װי 7. גָאט איז גערעכט: און זײ הָאבן געזָאגט, אונטערטעניק

ז דָאס װָארט אי, גָאט הָאט געזען ַאז זײ זַײנען געװָארן אונטערטעניק
זײ זַײנען געװָארן : ַאזױ צו זָאגן, ֿפון גָאט געװען צו שַמעָיהן

און איך װעל זײ געבן ; װעל איך זײ ניט אומברענגען, אונטערטעניק
און מַײן גרימצָארן װעט ניט אױסגעגָאסן װערן , ַא קלײנע ַאנטרינונג

לן זַײן  נַײערט זײ װע8. אױף ירוָשַלִים דורך דער הַאנט ֿפון שיַשקן
ּכדי זײ זָאלן װיסן צװישן מַײן דינסט און דעם דינסט ; קנעכט צו אים

  . ֿפון די מלוכות ֿפון די לענדער

;  און שיַשק דער מלך ֿפון ִמצַרִים איז ַארױֿפגעקומען אױף ירוָשַלִים9
און די אֹוצרות , און ער הָאט צוגענומען די אֹוצרות ֿפון גָאטס הױז

און ער הָאט צוגענומען די . הָאט ער צוגענומעןַאלץ ; ֿפון מלכס הױז
 און דער מלך רחֿבעם 10. גילדערנע שילדן װָאס שלמה הָאט געמַאכט

און הָאט זײ , הָאט געמַאכט ָאנשטָאט זײ קוּפערנע שילדן
איבערגעגעבן אױף דער הַאנט ֿפון די הױּפטלַײט ֿפון די לױֿפערס 

 און עס איז 11. כס הױזװָאס הָאבן געהיט דעם אַײנגַאנג ֿפון מל
זַײנען , װען נָאר דער מלך ֿפלעגט קומען אין גָאטס הױז, געװען
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יג

דערנָאך ֿפלעגן זײ , געקומען די לױֿפערס און ֿפלעגן זײ ַארױסטרָאגן
  . זײ אומקערן אין דער קַאמער ֿפון די לױֿפערס

הָאט זיך ָאּפגעקערט ֿפון ,  און ַאז ער איז געװָארן אונטערטעניק12
און אױך ; ניט אומצוברענגען אין גַאנצן,  דער צָארן ֿפון גָאטאים

  . זַײנען געװען אין יהודה גוטע זַאכן

און ,  און דער מלך רחֿבָעם הָאט זיך בַאֿפעסטיקט אין ירוָשַלִים13
װָארום אײן און ֿפערציק יָאר איז רחֿבָעם ַאלט ; הָאט געקיניגט

עצן יָאר הָאט ער געקיניגט און זיב, געװען ַאז ער איז געװָארן מלך
אין דער שטָאט װָאס גָאט הָאט אױסדערװײלט ֿפון , אין ירוָשַלִים

און דער נָאמען . צו טָאן זַײן נָאמען דָארטן, ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל
 און ער הָאט געטָאן 14. ֿפון זַײן מוטער איז געװען ַנֲעָמה די ַעמֹונית

יט געקערט זַײן הַארץ צו זוכן װָארום ער הָאט נ, װָאס איז שלעכט
  . גָאט

זײ , די ערשטע ַאזױ װי די לעצטע,  און די זַאכן װעגן רחֿבָעמען15
און ִעדֹו , זַײנען שױן בַאשריבן אין די װערטער ֿפון שַמעָיה דעם נֿביא

און מלחמות זַײנען געװען צװישן . װעגן דעם יחוס, דעם זעער
   .רחֿבָעמען און ָיָרֿבָעמען ַאלע טעג

און ער איז ,  און רחֿבעם הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן16
  און זַײן זון ַאִבָֿיה איז געװָארן . שטָאט-בַאגרָאבן געװָארן אין דודס

  .מלך אױף זַײן ָארט

  

 אין ַאכצנטן יָאר ֿפון דעם מלך ָיָרֿבָעם איז ַאִבָֿיה געװָארן 1
. יגט אין ירוָשַלִים דרַײ יָאר הָאט ער געקינ2. מלך איבער יהודה

און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען מיָכָיהו די טָאכטער ֿפון 
  . אוריֵאלן ֿפון ִגֿבָעה

  . און ַא מלחמה איז געװען צװישן ַאִבָֿיהן און צװישן ָיָרֿבָעמען
-  און ַאִבָֿיה הָאט ָאנגעקניּפט די מלחמה מיט ַא חיל ֿפון מלחמה3

און ָיָרֿבָעם הָאט ; רט טױזנט געקליבענע מענערֿפיר הונדע, גיבֹורים
ָאנגעריכט אױף אים די מלחמה מיט ַאכט הונדערט טױזנט 

  . העלדישע גיבֹורים, געקליבענע מענער
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 און ַאִבָֿיה הָאט זיך געשטעלט אױף דעם בַארג צָמַרִים װָאס אין די 4
ָעם און ָיָרֿב, הערט מיך צו: און ער הָאט געזָאגט, בערג ֿפון אֿפרים

 איר דַארֿפט דָאך װיסן ַאז יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל 5. גַאנץ יׂשראל
צו אים , הָאט געגעבן די מלוכה איבער יׂשראל צו דודן אױף אײביק

 און ָיָרֿבָעם דער זון ֿפון 6. אין ַא בונד ֿפון זַאלץ, און צו זַײנע קינדער
 איז אױֿפגעשטַאנען ,דער קנעכט ֿפון שלמה דעם זון ֿפון דודן, נָבֿטן

 און עס הָאבן זיך 7. און הָאט װידערשּפעניקט ָאן זַײן הַאר
און , נידערטרעכטיקע יונגען, אױֿפגעקליבן ַארום אים נישטיקע לַײט

און , זײ הָאבן זיך געֿפעסטיקט ַאקעגן רחֿבעם דעם זון ֿפון שלמהן
עקענט און הָאט זיך ניט ג, רחֿבעם איז געװען יונג און װײכהַארציק

 און ַאצונד װילט איר זיך שטַארקן ַאקעגן דער 8. שטַארקן ַאקעגן זײ
און איר זַײט ; מלוכה ֿפון יהוה אין דער הַאנט ֿפון די קינדער ֿפון דוד

און מיט אַײך זַײנען די גילדערנע קעלבער װָאס , ַא גרױסער המֹון
ר הָאט אי,  ֿפַאר װָאר9. ָיָרֿבָעם הָאט אַײך געמַאכט ֿפַאר געטער

, און די לִוִיים, די קינדער ֿפון ַאהרן, ֿפַארשטױסן די ּכהנים ֿפון יהוה
און איר הָאט אַײך געמַאכט ּכהנים ַאזױ װי די ֿפעלקער ֿפון ַאנדערע 

מיט ַא יונגן , איטלעכער װָאס קומט דערֿפילן זַײן הַאנט; לענדער
  . עטערער װערט ַא ּכהן צו די אומג, און מיט זיבן װידערס, ָאקס

און מיר הָאבן אים ניט ,  אונדזער גָאט איז יהוה– ָאבער מיר 10
, זַײנען קינדער ֿפון ַאהרן, און ּכהנים װָאס דינען ֿפַאר יהוה, ֿפַארלָאזן

 און זײ דעמֿפן צו יהוה 11; און די לִוִיים זַײנען אױף דעם דינסט
און ,  ָאװנטאון ָאװנט אין, ברַאנדָאּפֿפער ֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן

און די אױסלײגונג ֿפון דעם ברױט , װַײרױך ֿפון שמעקעדיקע געװירצן
און די גילדערנע מנֹורה מיט אירע רערלעך , אױף דעם רײנעם טיש

װָארום מיר היטן די היטונג ֿפון . אױף צו ברענען ָאװנט אין ָאװנט
  און ָאט איז12. און איר הָאט אים ֿפַארלָאזן, יהוה אונדזער גָאט

און זַײנע ּכהנים מיט שַאלטרומײטן צו , ֿפַארױס מיט אונדז גָאט
איר זָאלט ניט מלחמה הַאלטן , קינדער ֿפון יׂשראל. שַאלן אױף אַײך

װָארום איר װעט ניט , מיט יהוה דעם גָאט ֿפון אונדזערע עלטערן
  . בַאגליקן

 ָאבער ָיָרֿבָעם הָאט אױסגעדרײט די לױערער צו קומען אױף זײ 13
און די לױערער , ַאזױ ַאז זײ זַײנען געװען ֿפַאר יהודה, ון הינטןֿפ

ערשט די מלחמה ,  און יהודה הָאט זיך אומגעקוקט14. הינטער זײ
און זײ הָאבן געשריען צו ; איז אױף זײ ֿפון ֿפָארנט און ֿפון הינטן

 און די 15. און די ּכהנים הָאבן געטרומײטערט אין טרומײטן, יהוה
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, און עס איז געװען, יהודה הָאבן ַארױסגעלָאזט ַא שַאלונגמענער ֿפון 
הָאט גָאט , װי די מענער ֿפון יהודה הָאבן ַארױסגעלָאזט ַא שַאלונג

 און 16. געשלָאגן ָיָרֿבָעמען און גַאנץ יׂשראל ֿפַאר ַאִבָֿיהן און יהודה
ט זײ און גָאט הָא, די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפַאר יהודה

 און ַאִבָֿיה און זַײן ֿפָאלק הָאבן זײ 17. געגעבן אין זײער הַאנט
און עס זַײנען געֿפַאלן דערשלָאגענע ֿפון , געשלָאגן ַא גרױסן שלַאק

 און די קינדער 18. יׂשראל ֿפינף הונדערט טױזנט געקליבענע מענער
 און די, ֿפון יׂשראל זַײנען אונטערטעניק געװָארן אין יענער צַײט

װַײל זײ הָאבן זיך , קינדער ֿפון יהודה זַײנען געװָארן שטַארק
  . ָאנגעלענט אױף יהוה דעם גָאט ֿפון זײערע עלטערן

און ער הָאט בַאצװּונגען ,  און ַאִבָֿיה הָאט נָאכגעיָאגט ָיָרֿבָעמנע19
און יָשָנה מיט , ֵאל מיט אירע טעכטערשטעט-בית: ֿפון אים שטעט

 און 20. ן ֶעֿפַרִין מיט אירע טעכטערשטעטאו, אירע טעכטערשטעט
; ָיָרֿבָעם איז מער ניט געקומען צו די ּכֹוחות אין די טעג ֿפון ַאִבָֿיהן

  . און ער איז געשטָארבן, און גָאט הָאט אים געּפלָאגט

און ער הָאט זיך גענומען .  און ַאִבָֿיה הָאט זיך בַאֿפעסטיקט21
און זעכצן ,  צװײ און צװַאנציק זיןאון הָאט געבָארן, ֿפערצן װַײבער

  . טעכטער

און זַײנע , און זַײנע ֿפירונגען,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ַאִבָֿיהן22
  . זַײנען ֿפַארשריבן אין דעם ֶמדַרש ֿפון ִעדֹו דעם נֿביא, רײד

און מע הָאט אים ,  און ַאִבָֿיה הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן23
און זַײן זון ָאסָא איז געװָארן מלך אױף . שטָאט-ודסבַאגרָאבן אין ד

  . אין זַײנע טעג איז דָאס לַאנד געװען רוִיק צען יָאר. זַײן ָארט

  

 און ָאסָא הָאט געטָאן װָאס איז גוט און רעכטֿפַארטיק אין 1
 און ער הָאט ָאּפגעטָאן די 2. די אױגן ֿפון גָאט זַײן הַאר
און ער הָאט צעברָאכן די , ֿפרעמדע מזבחות און די במות

 און ער הָאט 3. און הָאט ָאּפגעהַאקט די געצנבײמער, זַײלשטײנער
און צו , ָאנגעזָאגט יהודה צו זוכן יהוה דעם גָאט ֿפון זײערע עלטערן

 און ער הָאט ָאּפגעטָאן ֿפון ַאלע 4. טָאן די ּתֹורה און דָאס געבָאט
און דָאס קיניגרַײך איז . לןשטעט ֿפון יהודה די במות און די זונזַײ
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 און ער הָאט געבױט ֿפעסטונגשטעט אין 5. געװען רוִיק אונטער אים
און בַײ אים איז ניט , װָארום דָאס לַאנד איז געװען רוִיק, יהודה

  . װַײל גָאט הָאט אים בַארוט, געװען קײן מלחמה אין יענע יָארן
ען די דָאזאקע  און ער הָאט געזָאגט צו יהודה׃ לָאמיר ֿפַארבױ6

טירן און , און ַארומרינגלען מיט ַא מױער און טורעמס, שטָאט
װַײל מיר הָאבן , ַאזױ לַאנג דָאס לַאנד ליגט ֿפַאר אונדז, ריגלען

און ער הָאט , מיר הָאבן אים געזוכט; געזוכט יהוה אונדזער גָאט
און הָאבן , און זײ הָאבן געבױט. אונדז בַארוט ֿפון רונד ַארום

  . גליקטבַא

 און ָאסָא הָאט געהַאט ַא חיל װָאס הָאט געטרָאגן ּפַאנצערס און 7
די װָאס , און ֿפון בנימין; ֿפון יהודה דרַײ הונדערט טױזנט, שּפיזן

צװײ הונדערט און , הָאבן געטרָאגן ַא שילד און געשּפַאנט ַא בױגן
  . די ַאלע זַײנען געװען העלדישע גיבֹורים. ַאכציק טױזנט

יז ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן זײ ֶזַרח דער ּכושי מיט ַא חיל ֿפון  א8
און ער איז , און רַײטװָאגן דרַײ הונדערט, טױזנט מָאל טױזנט
  און ,  איז ָאסָא ַארױסגעגַאנגען זײ ַאנטקעגן9. געקומען ביז ָמֵרָשה

  . זײ הָאבן ָאנגעריכט ַא מלחמה אין טָאל ֿפון צֿפת בַײ ָמֵרָשה
: און ער הָאט געזָאגט,  הָאט גערוֿפן צו יהוה זַײן גָאט און ָאסָא10

ניטָא ַאחוץ דיר צו העלֿפן צװישן דעם מַאכטיקן און דעם װָאס , יהוה
װָארום אױף דיר לענען , יהוה אונדזער גָאט, העלף אונדז; ָאן ּכוח

און אין דַײן נָאמען זַײנען מיר געקומען אױף דעם דָאזיקן , מיר זיך ָאן
זָאל ניט ַא מענטש ; דו ביסט יהוה אונדזער גָאט. ֹוןגרױסן המ

  . אױסהַאלטן ַאקעגן דיר

און ,  און גָאט הָאט געשלָאגן די ּכושים ֿפַאר ָאסָאן און ֿפַאר יהודה11
 און ָאסָא און דָאס ֿפָאלק װָאס מיט 12. די ּכושים זַײנען ַאנטלָאֿפן

זַײנען געֿפַאלן ֿפון די און עס , אים הָאבן זײ נָאכגעיָאגט ביז קײן גָרר
װָארום זײ זַײנען ; ביז ֿפון זײ איז ניט געבליבן ַא לעבעדיקער, ּכושים

און זײ הָאבן . צעברָאכן געװָארן ֿפַאר גָאט און ֿפַאר זַײן מחנה
 און זײ הָאבן געשלָאגן ַאלע שטעט רונד 13. גענומען רױב זײער ֿפיל

  און זײ ;  געװען אױף זײװָארום ַא ּפחד ֿפון גָאט איז, ַארום גָרר
  . װָארום ֿפיל רױב איז אין זײ געװען, הָאבן אױסגערױבט ַאלע שטעט

און זײ הָאבן ,  און אױך די ֿפיגעצעלטן הָאבן זײ געשלָאגן14
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און הָאבן זיך אומגעקערט קײן , און קעמלען, געֿפַאנגען שָאף ַא סך
  .ירושלים

  

ף אים איז געװען דער אױ,  און ַעַזרָיהו דעם זון ֿפון עֹוֵדדן1
,  און ער איז ַארױסגעגַאנגען ַאנטקעגן ָאסָאן2. גַײסט ֿפון גָאט

און , און גַאנץ יהודה, ָאסָא, הערט מיך צו: און הָאט צו אים געזָאגט
און ַאז איר װעט ; ַאז איר זַײט מיט אים, גָאט איז מיט אַײך: בנימין

ָאבער ַאז איר װעט ; ךװעט ער זיך לָאזן געֿפינען ֿפון אַײ, אים זוכן
 און ֿפיל טעג איז יׂשראל 3. װעט ער אַײך ֿפַארלָאזן, אים ֿפַארלָאזן

און ָאן ַא , און ָאן ַא ּכהן װָאס זָאל לערנען, געװען ָאן דעם אמתן גָאט
 ָאבער ַאז זײ הָאבן אין זײער נױט זיך אומגעקערט צו יהוה 4. ּתֹורה

הָאט ער זיך געלָאזט , ם געזוכטאון הָאבן אי, דעם גָאט ֿפון יׂשראל
 און אין יענע צַײטן איז ניט געװען קײן ֿפריד ֿפַאר 5. געֿפינען ֿפון זײ

װָארום גרױסע מהומות , דעם ַארױסגײער און ֿפַאר דעם ַארַײנגײער
 און זײ זַײנען 6. זַײנען געװען אױף ַאלע בַאװױנער ֿפון די לענדער

, און ַא שטָאט ָאן ַא שטָאט, ֿפָאלקצעשלָאגן געװָארן ַא ֿפָאלק ָאן ַא 
 ָאבער איר 7. װָארום גָאט הָאט זײ ֿפַארטומלט מיט ַאלערלײ צרות

װָארום , און זָאלן ניט ָאּפגעשלַאֿפט װערן אַײערע הענט, זַײט שטַארק
  . ַא ׂשכר איז דָא ֿפַאר אַײער טּוונג

ה ֿפון  און װי ָאסָא הָאט געהערט די דָאזיקע װערטער און די נֿבוא8
און הָאט ָאּֿפגעשַאֿפט די , הָאט ער זיך געשטַארקט, עֹוֵדד דעם נֿביא

און ֿפון די שטעט , אומװערדיקײטן ֿפון גַאנצן לַאנד יהודה און בנימין
און ער הָאט בַאנַײט ; װָאס ער הָאט בַאצװּונגען ֿפון בַארג אֿפרים

 און ער 9. טדעם מזבח ֿפון גָאט װָאס ֿפַאר דעם ֿפָאדערהױז ֿפון גָא
הָאט אַײנגעזַאמלט גַאנץ יהודה און בנימין און די װָאס הָאבן זיך 

װָארום ; און ֿפון שמעון, אױֿֿפגעהַאלטן בַײ זײ ֿפון אֿפרים און מנשה
װען זײ הָאבן געזען ַאז , ַא סך זַײנען צוגעֿפַאלן צו אים ֿפון יׂשראל

 אַײנגעזַאמלט אין  און זײ הָאבן זיך10. יהוה זַײן גָאט איז מיט אים
  . אין ֿפוֿפצנטן יָאר ֿפון ָאסָאס מלוכה, ירוָשַלִים אין דריטן חֹודש

ֿפון דעם רױב ,  און זײ הָאבן געשלַאכט צו גָאט אין יענעם טָאג11
און זיבן טױזנט , זיבן הונדערט רינדער, װָאס זײ הָאבן געברַאכט

 יהוה דעם גָאט ֿפון  און זײ זַײנען ַארַײן אין ַא בונד צו זוכן12. שָאף
; זײערע עלטערן מיט זײער גַאנצן הַארצן און מיט זײער גַאנצער זעל
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,  און ַאז איטלעכער װָאס װעט ניט זוכן יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל13
  . סַײ ַא מַאן סַײ ַא ֿפרױ, סַײ קלײן סַײ גרױס, זָאל געטײט װערן

און מיט , ל און זײ הָאבן געשװָארן צו גָאט אױף ַא הױכן קָו14
 און גַאנץ יהודה 15. און מיט שֹוֿפרות, און מיט טרומײטן, שַאלונג

װָארום מיט זײער גַאנצן הַארצן ; הָאבן זיך געֿפרײט מיט דער שֿבועה
; און מיט זײער גַאנצן רצון הָאבן זײ אים געזוכט, הָאבן זײ געשװָארן

ָאט זײ בַארוט און גָאט ה, און ער הָאט זיך געלָאזט געֿפינען ֿפון זײ
  . ֿפון רונד ַארום

 און אױך ַמֲעָכה די מוטער ֿפון דעם מלך ָאסָאן הָאט ער ָאֿפגעטָאן 16
װַײל זי הָאט געמַאכט ַא ֿפַארזעעניש צו דער , ֿפון זַײן ַא הַארנטע

, און צעמָאלן, און ָאסָא הָאט ָאּפגעהַאקט איר ֿפַארזעעניש. ַאֵשָרה
 ָאבער די במות זַײנען ניט 17. דרֹוןאון ֿפַארברענט בַײם טַײך ִק
נָאר ָאסָאס הַארץ איז געװען גַאנץ ; ָאּפגעטָאן געװָארן ֿפון יׂשראל

  . ַאלע זַײנע טעג

און ,  און ער הָאט געברַאכט די געהײליקטע זַאכן ֿפון זַײן ֿפָאטער18
, זילבער און גָאלד, אין גָאטס הױז, זַײנע אײגענע געהײליקטע זַאכן

  . םאון ּכלי

 און קײן מלחמה איז מער ניט געװען ביז דעם ֿפינף און 19
  . דרַײסיקסטן יָאר ֿפון ָאסָאס מלוכה

  

איז ,  אין זעקס און דרַײסיקסטן יָאר ֿפון ָאסָאס מלוכה1
און , בְעשָא דער מלך ֿפון יׂשראל ַארױֿֿפגעגַאנגען אױף יהודה

ן ַארױסגײער און ּכדי ניט צו דערלָאזן ַא, ער הָאט ַארומגעבױט ָרָמה
  . ַאן ַארַײנגײער צו ָאסָא דעם מלך ֿפון יהודה

 הָאט ָאסָא ַארױסגענומען זילבער און גָאלד ֿפון די אֹוצרות ֿפון 2
ַהַדד דעם -און ַאװעקגעשיקט צו בן, גָאטס הױז און דעם מלכס הױז

ד  ַא בונ3: ַאזױ צו זָאגן, װָאס איז געזעסן אין ַדרֶמֶׂשק, מלך ֿפון ַאָרם
און צװישן מַײן ֿפָאטער און צװישן , איז צװישן מיר און צװישן דיר

גײ ֿפַארשטער דַײן ; ָאט שיק איך דיר זילבער און גָאלד; דַײן ֿפָאטער
  . ּכדי ער זָאל ָאּפציען ֿפון מיר, בונד מיט בְעשָא דעם מלך ֿפון יׂשראל
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עשיקט און ער הָאט ג, ַהַדד צוגעהערט צו דעם מלך ָאסָא- הָאט בן4
און זײ הָאבן געשלָאגן , ֿפירער אױף די שטעט ֿפון יׂשראל-זַײנע חיל

  . און ַאלע שּפַײכלערשטעט ֿפון נֿפּתלי, ַמִים-און ָאֵבֿל, און ָדן, ִעיֹון

ַאזױ הָאט ער , װי בְעשָא הָאט דערהערט,  און עס איז געװען5
  . רבעטאון הָאט ָאּפגעשטעלט זַײן ַא, אױֿֿפגעהערט ַארומבױען ָרָמה

און זײ הָאבן ,  און דער מלך ָאסָא הָאט גענומען גַאנץ יהודה6
מיט װָאס , און אירע הָאלצן, ַאװעקגעטרָאגן די שטײנער ֿפון ָרָמה

און ער הָאט מיט זײ ַארומגעבױט ֶגַבֿע און . בְעשָא הָאט געבױט
  . ִמצָּפה

דעם מלך  און אין יענער צַײט איז געקומען חָנני דער זעער צו ָאסָא 7
װַײל דו הָאסט זיך ָאנגעלענט : און הָאט צו אים געזָאגט, ֿפון יהודה

און הָאסט זיך ניט ָאנגעלענט אױף יהוה , אױף דעם מלך ֿפון ַאָרם
דרום איז דער חיל ֿפון דעם מלך ֿפון ַאָרם ַאנטרונען , דַײן גָאט

ם געװען ַא  זַײנען ניט די ּכושים און די לוֿבי8. געװָארן ֿפון דַײן הַאנט
ָאבער ַאז דו ? גרױסער חיל מיט רַײטװעגן און מיט רַײטער זײער ֿפיל

  . הָאט ער זײ געגעבן אין דַײן הַאנט, הָאסט זיך ָאגנעלענט אױף גָאט
,  װָארום די אױגן ֿפון גָאט װַאנדערן אום איבער דער גַאנצער ערד9

 דו ביסט .זיך צו שטַארקן ֿפַאר די װָאס זײער הַארץ איז אים גַאנץ
װָארום ֿפון ַאצונד ָאן װעלן בַײ דיר זַײן , נַאריש געװען אין דעם

  . מלחמות

און ער הָאט אים ,  הָאט ָאסָא געצערנט אױף דעם זעער10
װַײל ער איז געװען אין ּכעס אױף אים ; ַארַײנגעזעצט אין ּתֿפיסה

 און ָאסָא הָאט געדריקט טײל ֿפון דעם ֿפָאלק אין יענער. דערֿפַאר
  . צַײט

זײ , די ערשטע ַאזױ װי די לעצטע,  און ָאט די זַאכן װעגן ָאסָאן11
  . זַײנען בַאשריבן אין בוך ֿפון די מלכים ֿפון יהודה און יׂשראל

 און ָאסָא איז קרַאנק געװָארן אױף זַײנע ֿפיס אין נַײן און 12
ער זַײן קרַאנקשַאֿפט איז געװען זײ; דרַײסיקסטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה

ָאבער ַאֿפילו אין זַײן קרַאנקשַאֿפט הָאט ער ניט געֿפרעגט ; שטַארק
  . בַײ גָאט נַײערט בַײ די הײלערס
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און איז געשטָארבן ,  און ָאסָא הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן13
 און מע הָאט אים 14. אין אײן און ֿפערציקסטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה

-ס ער הָאט זיך געלָאזט גרָאבן אין דודסבַאגרָאבן אין זַײן קֿבר װָא
און מע הָאט אים ַארַײנגעלײגט אין ַא געלעגער װָאס מע , שטָאט

צובַארײט דורך , הָאט ָאנגעֿפילט מיט געװירצן און ֿפארשידענע מינים
און מע הָאט ֿפַארברענט נָאך אים ַא גרױסע , מַאכערַײ-בׂשמים

  .ֿפַארברענונג ביז גָאר

   

און הָאט , ֿפט זַײן זון איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט און יהֹוָש1
 און ער הָאט געשטעלט חיל 2. זיך בַאֿפעסטיקט ַאקעגן יׂשראל

און געשטעלט װַאכן אין , אין ַאלע בַאֿפעסטיקטע שטעט ֿפון יהודה
און אין די שטעט ֿפון אֿפרים װָאס זַײן ֿפָאטער ָאסָא , לַאנד יהודה

װָארום ער ,  און יהוה איז געװען מיט יהֹוָשֿפטן3. הָאט בַאצװּונגען
און ער , איז געגַאנגען אין די ֿפריערדיקע װעגן ֿפון זַײן ֿפָאטער דודן

 נָאר דעם גָאט ֿפון זַײן ֿפָאטער 4. געטער-הָאט ניט געזוכט די בַעל
און ניט ַאזױ , און אין זַײנע געבָאט איז ער געגַאנגען, הָאט ער געזוכט

 און יהוה הָאט בַאֿפעסטיקט די מלוכה 5. ים ֿפון יׂשראלװי די מעׂש
און , און גַאנץ יהודה הָאט געגעבן מּתנות יהֹוָשֿפטן, אין זַײן הַאנט

 און זַײן הַארץ איז געװען 6. ער הָאט געהַאט ֿפיל עֹושר און ּכֿבוד
דערצו נָאך הָאט ער ָאּפגעטָאן די ; געהױבן אין די װעגן ֿפון יהוה

  . ן די געצנבײמער ֿפון יהודהבמות או

:  און אין דריטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה הָאט ער געשיקט זַײנע הַארן7
צו , און מיָכָיהון, און נַתנֵאלן, און זַכרָיהן, און עֹוַבֿדָיהן, חִילן-בן

 און מיט זײ זַײנען געװען די לִוִיים 8. לערנען די שטעט ֿפון יהודה
און , און שמיָרמֹות, און ַעָׂשהֵאל, ן זַבֿדָיהואו, און נַתנָיהו, שַמעָיהו
און ; די לִוִיים, ַאדֹוִנָיה-און טֹוֿב, און טֹוִבָֿיהו, און ַאדֹוִנָיהו, יהֹוָנָתן
 און זײ הָאבן געלערנט אין 9. די ּכהנים, ֶאליָשָמע און יהֹוָרם, מיט זײ
ן זײ או; און מיט זײ איז געװען דָאס בוך ֿפון גָאטס ּתֹורה, יהודה

און הָאבן געלערנט , זַײנען ַארומגעגַאנגען אין ַאלע שטעט ֿפון יהודה
  . צװישן דעם ֿפָאלק

 און ַא ּפחד ֿפון גָאט איז געװען אױף ַאלע מלוכות ֿפון די לענדער 10
. און זײ הָאבן ניט מלחמה געהַאלטן מיט יהֹוָשֿפטן, װָאס ַארום יהודה
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יח

און , מּתנות, געברַאכט יהֹוָשֿפטן און ֿפון די ּפִלשּתים הָאט מען 11
זיבן : אױך די ַארַאבער הָאבן אים געברַאכט שָאף; זילבער ַא לָאדונג

און זיבן טױזנט און זיבן הונדערט , טױזנט און זיבן הונדערט װידערס
און ; ביז גָאר הױך,  און יהֹוָשֿפט איז געװָארן ַאלץ גרעסער12. בעק

 און ַא 13. צן און שּפַײכלערשטעטער הָאט געבױט אין יהודה ּפַאלַא
און ; גרױסע װירטשַאֿפט הָאט ער געהַאט אין די שטעט ֿפון יהודה

  . אין ירוָשַלִים, העלדישע גיבֹורים, לַײט-מלחמה

ֿפון :  און דָאס איז געװען זײער צײלונג לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער14
ון מיט אים א, ַעדָנה דער הױּפטמַאן: הױּפטלַײט ֿפון טױזנט, יהודה

יהֹוחָנן :  און לעבן אים15; העלדישע גיבֹורים דרַײ הונדערט טױזנט
  ; און מיט אים צװײ הונדערט און ַאכציק טױזנט, דער הױּפטמַאן

װָאס הָאט זיך , ַעַמסָיה דער זון ֿפון ִזכרין:  און לעבן אים16
 און מיט אים צװײ הונדערט טױזנט, ֿפרַײװיליק ָאנגעבָאטן ֿפַאר גָאט

ֶאלָיָדע , ַא העלדישער גיבור:  און ֿפון בנימין17. העלדישע גיבֹורים
צװײ הונדערט , און מיט אים בַאװָאֿפנטע מיט בױגנס און שילדן

און מיט אים הונדערט און , יהֹוָזָבֿד:  און לעבן אים18; טױזנט
 דָאס זַײנען די װָאס הָאבן 19. ַאכציק טױזנט געװָאֿפנטע צום קריג

ַאחוץ װָאס דער מלך הָאט געשטעלט אין די , דעם מלךבַאדינט  
  .ֿפעסטונגשטעט אין גַאנץ יהודה

   

און ער הָאט ;  און יהֹוָשֿפט הָאט געהַאט ֿפיל עֹושר און ּכֿבוד1
 און נָאך ַא ֿפַארלױף ֿפון 2. זיך מתחּתן געװען מיט ַאחָאֿבן

און ַאחָאֿב , ןיָארן הָאט ער ַארָאּפגענידערט צו ַאחָאֿבן קײן שֹומרֹו
הָאט געשלַאכט ֿפַאר אים און ֿפַאר דעם ֿפָאלק װָאס מיט אים שָאף 

און ער הָאט אים אַײנגערעדט ַארױֿֿפצוגײן קײן , און רינדער ַא סך
און ַאחָאֿב דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט געזָאגט צו . ִגלָעד-ָרמֹות

? ִגלָעד-ָרמֹותװילסטו גײן מיט מיר קײן : יהֹוָשֿפט דעם מלך ֿפון יהודה
און ַאזױ װי דַײן ֿפָאלק מַײן , ַאזױ װי דו ַאזױ איך: הָאט ער געזָאגט

  . און אין אײנעם מיט דיר אױף מלחמה, ֿפָאלק

, ֿפרעג הַײנט:  און יהֹוָשֿפט הָאט געזָאגט צו דעם מלך ֿפון יׂשראל4
  . דָאס װָארט ֿפון גָאט, איך בעט דיך
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ֿפיר הונדערט , נגעזַאמלט די נֿביאים הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל אַײ5
ִגלָעד אױף -זָאלן מיר גײן קײן ָרמֹות: און ער הָאט צו זײ געזָאגט, מַאן

און , גײ ַארױף: הָאבן זײ געזָאגט? ָאדער זָאל איך ָאּפשטײן, מלחמה
  . גָאט װעט זי געבן אין דער הַאנט ֿפון מלך

ַאז מיר ,  נֿביא ֿפון גָאטאיז דָא ניטָא נָאך ַא:  הָאט יהֹוָשֿפט געזָאגט6
 הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל געזָאגט צו 7? זָאלן ֿפרעגן בַײ אים

, ֿפַארַאן נָאך אײן מַאן אױף צו ֿפרעגן בַײ גָאט דורך אים: יהֹוָשֿפטן
װַײל ער זָאגט ניט אױף מיר נֿביאות צום , ָאבער איך הָאב אים ֿפַײנט

דָאס איז מיָכיהו דער זון ; טןנַײערט ַאלע זַײנע טעג צום שלעכ, גוטן
  . זָאל דער מלך ַאזױ ניט רעדן: הָאט יהֹוָשֿפט געזָאגט. ֿפון ִימלָאן

און הָאט ,  הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל צוגערוֿפן ַא הױֿפדינער8
  . ברענג אױף גיך מיָכיהו דעם זון ֿפון ִימלָאן: געזָאגט

ך ֿפון יהודה זַײנען  און דער מלך ֿפון יׂשראל און יהֹוָשֿפט דער מל9
  ;  ַמלכות-געזעסן איטלעכער אױף זַײן טרָאן ָאנגעקלײדט אין בגֵדי

   און זײ זַײנען געזעסן אין ַא שַײער בַײ דעם טױעראַײנגַאנג
  . און ַאלע נֿביאים הָאבן נֿביאות געזָאגט ֿפַאר זײ, ֿפון שֹומרֹון

מַאכט אַײזערנע  און ִצדִקָיהו דער זון ֿפון ּכַנֲעָנהן הָאט זיך גע10
מיט די : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: און ער הָאט געזָאגט, הערנער

 און ַאלע 11. דָאזיקע װעסטו שטױסן די ַאַרמים ביז זײ צו ֿפַארלענדן
גײ אױף : ַאזױ צו זָאגן, נֿביאים הָאבן נֿביאות געזָאגט דָאס גלַײכן

ן דער הַאנט ֿפון און גָאט װעט זי געבן אי, און בַאגליק, ִגלָעד-ָרמֹות
  . מלך

הָאט גערעדט צו ,  און דער שליח װָאס איז געגַאנגען רוֿפן מיָכיהון12
די װערטער ֿפון די נֿביאים זַײנען װי אײן מױל , זע: ַאזױ צו זָאגן, אים

דַײן װָארט זַײן ַאזױ װי ֿפון , איך בעט דיך, טָא זָאל; גוטס אױֿֿפן מלך
ַאזױ װי עס :  הָאט מיָכיהו געזָאגט13. און רעד גוטס, אײנעם ֿפון זײ
  !דָאס װעל איך רעדן, ַאז דָאס װָאס מַײן גָאט װעט זָאגן, לעבט יהוה

: הָאט דער מלך צו אים געזָאגט,  און װי ער איז געקומען צום מלך14
ָאדער זָאל איך , ִגלָעד אױף מלחמה-זָאלן מיר גײן קײן ָרמֹות, מיָכה

און זײ װעלן , גײט ַאױף און בַאגליקט:  הָאט ער געזָאגט15? ָאּפשטײן
ביז : הָאט דער מלך צו אים געזָאגט. געגעבן װערן אין אַײער הַאנט

ַאז דו זָאלסט ניט רעדן צו מיר , װיֿפיל מָאל זָאל איך דיך בַאשװערן
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איך הָאב :  הָאט ער געזָאגט16? נָאר דעם אמת אין נָאמען ֿפון גָאט
ַאזױ װי שָאף װָאס , אױף די בערגגעזען גַאנץ יׂשראל צעשּפרײט 

ָאן ַא הַאר זַײנען די : און גָאט הָאט געזָאגט, הָאבן ניט קײן ּפַאסטוך
  . זָאלן זײ זיך אומקערן איטלעכער צו זַײן הױז בשלום; דָאזיקע

הָאב איך דיר ניט :  הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל געזָאגט צו יהֹוָשֿפטן17
נַײערט צום , ָאגן אױף מיר גוטסער װעט ניט נֿביאות ז, געזָאגט
  ? שלעכטן

איך הָאב : דרום הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט:  הָאט ער געזָאגט18
און דער גַאנצער חיל ֿפון הימל , געזען װי גָאט זיצט אױף זַײן טרָאן

 און גָאט הָאט 19. שטײט אױף זַײן רעכטער זַײט און אױף זַײן לינקער
ער זָאל , חָאֿב דעם מלך ֿפון יׂשראלװער װעט ָאנרעדן ַא: געזָאגט
דער זָאגט : הָאט מען גערעדט? ִגלָעד-און ֿפַאלן אין ָרמֹות, ַארױֿֿפגײן

און ,  איז ַארױסגעגַאנגען דער גַײסט20. און דער זָאגט ַאזױ, ַאזױ
איך װעל אים : און הָאט געזָאגט, הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר גָאט

:  הָאט ער געזָאגט21? מיט װָאס: גטהָאט גָאט צו אים געזָא. ָאנרעדן
איך װעל ַארױסגײן און װערן ֿפַאר ַא גַײסט ֿפון ליגן אין מױל ֿפון ַאלע 

און װעסט אױך , װעסט ָאנרעדן: הָאט ער געזָאגט. זַײנע נביאים
גָאט הָאט , זע,  און ַאצונד22. גײ ַארױס און טו ַאזױ; אױסֿפירן

ין דעם מױל ֿפון די דָאזיקע נֿביאים ַארַײנגעגעבן ַא גַײסט ֿפון ליגן א
  . ָאבער גָאט הָאט ָאנגעזָאגט אױף דיר שלעכטס, דַײנע

און הָאט געשלָאגן ,  הָאט גענענט ִצדִקָיהו דער זון ֿפון ּכַנֲעָנהן23
אױף װָאסער װעג איז דער גַײסט : און געזָאגט, מיָכיהון אױֿֿפן בַאק

 הָאט 24?  צו רעדן מיט דירֿפון גָאט ַאװעקגעגַאנגען ֿפון מיר ּכדי
װען דו װעסט , ָאט װעסטו זען אין יענעם טָאג: מיָכיהו געזָאגט

  . ַארַײנגײן אין ַא קַאמער הינטער ַא קַאמער זיך צו בַאהַאלטן

און גיט אים , נעמט מיָכיהון:  הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל געזָאגט25
, יֹוָאש דעם מלכס זוןאון צו , ָאּפ צו ָאמֹון דעם הַאר ֿפון דער שטָאט

טוט ַארַײן דעם : ַאזױ הָאט געזָאגט דער מלך:  און איר זָאלט זָאגן26
און שּפַײזט אים מיט קַארג ברױט און , דָאזיקן אין געֿפענקעניש

 הָאט מיָכיהו 27. ביז איך קער זיך אום בשלום, קַארג װַאסער
ָאט ניט הָאט ג, אױב אומקערן װעסטו זיך אומקערן בשלום: געזָאגט

איר , הערט דָאס צו: און ער הָאט געזָאגט. גערעדט דורך מיר
  . ֿפעלקער ַאלע
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 און דער מלך ֿפון יׂשראל און יהֹוָשֿפט דער מלך ֿפון יהודה זַײנען 28
 און דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט 29. ִגלָעד-ַארױֿֿפגעגַאנגען קײן ָרמֹות

און װעל ַארַײנגײן אין , עלןאיך װעל זיך ֿפַארשט: געזָאגט צו יהֹוָשֿפטן
  . און דו טרָאג דַײנע קלײדער, דער מלחמה

און זײ זַײנען , און דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט זיך ֿפַארשטעלט
  . ַארַײנגעגַאנגען אין דער מלחמה

און דער מלך ֿפון ַאָרם הָאט בַאֿפױלן די הױּפטלַײט ֿפון זַײנע  30
ניט מלחמה הַאלטן מיט קלײן איר זָאלט : ַאזױ צו זָאגן, רַײטװעגן

,  און עס איז געװען31. נָאר מיטן מלך ֿפון יׂשראל ַאלײן, ָאדער גרױס
ַאזױ הָאבן , װי די הױּפטלַײט ֿפון די רַײטװעגן הָאבן געזען יהֹוָשֿפטן

און זײ הָאבן אים . דָאס איז דער מלך ֿפון יׂשראל: זײ געזָאגט
, הֹוָשֿפט ַא געשרײ געטָאןהָאט י. ַארומגערינגלט מלחמה צו הַאלטן

. און גָאט הָאט זײ ָאּפגעצױגן ֿפון אים, און יהוה הָאט אים געהָאלֿפן
װי די הױּפטלַײט ֿפון די רַײטװעגן הָאבן ,  װָארום עס איז געװען32

ַאזױ זַײנען זײ , געזען ַאז דָאס איז ניט דער מלך ֿפון יׂשראל
  . ָאּפגעטרעטן ֿפון הינטער אים

און , ַאן הָאט ָאנגעצױגן זַײן בױגן גלַאט אין דער װעלט און ַא מ33
הָאט געטרָאֿפן דעם מלך ֿפון יׂשראל צװישן דעם אונטערּפַאנצער און 

: הָאט ער געזָאגט צו דעם טרַײבער. צװישן דעם ברוסטשילד
, און זָאלסט מיך ַארױסֿפירן ֿפון דער מחנה, ֿפַארקער דַײן הַאנט

  . דט געװָארןװָארום איך בין ֿפַארװּונ

און דער מלך ֿפון ;  און די מלחמה איז געשטיגן אין יענעם טָאג34
יׂשראל הָאט זיך אױֿֿפגעהַאלטן שטײענדיק אין דעם רַײטװָאגן 

און ַאקעגן דער צַײט ֿפון ; ַאנטקעגן די ַאַרמים ביזן ָאװנט
  .זונאונטערגַאנג איז ער געשטָארבן

  

ה הָאט זיך אומגעקערט  און יהֹוָשֿפט דער מלך ֿפון יהוד1
 איז אים ַארױסגעגַאנגען 2. ַאהײם בשלום קײן ירוָשַלִים

און ער הָאט געזָאגט , דער זעער, ַאנטקעגן ֵיהוא דער זון ֿפון חָננין
און ליב הָאבן , הָאסטו געטָארט העלֿפן דעם רשע: צום מלך יהֹוָשֿפט

 ַא צָארן ֿפון און ֿפון װעגן דעם איז אױף דיר? די ָׂשונאים ֿפון גָאט
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װָאס דו הָאסט ,  ָאבער גוטע זַאכן געֿפינען זיך אין דיר3. ֿפַאר גָאט
און געקערט דַײן הַארץ צו , אױסגערַאמט די געצנבײמער ֿפון לַאנד

  . זוכן גָאט

ָאבער ער איז װידער .  און יהֹוָשֿפט איז געזעסן אין ירוָשַלִים4
און , ֶשַבֿע ביזן בַארג אֿפרים-ֿפון בֵאר, ַארױסגעגַאנגען צװישן ֿפָאלק

  . הָאט זײ אומגעקערט צו יהוה דעם גָאט ֿפון זײערע עלטערן
אין ַאלע ,  און ער הָאט אױֿֿפגעשטעלט ריכטער אין לַאנד5

 און ער הָאט 6. שטָאט ֿפַאר שטָאט, בַאֿפעסטיקע שטעט ֿפון יהודה
 ַא װָארום ניט ֿפַאר, זעט װָאס איר טוט: ָאנגזָאגט די ריכטער
און ער איז לעבן אַײך בַײם , נָאר ֿפַאר גָאט, מענטשן משּפט איר
זָאל די מֹורא ֿפַאר גָאט זַײן אױף ,  און ַאצונד7. ַארױסזָאגן ַא משּפט

װָארום בַײ יהוה אונדזער גָאט איז , היט אַײך װָאס איר טוט; אַײך
  . ָאדער נעמען שֹוחד, ָאדער שױנען עמיצן, ניטָא קײן אומרעכט

און אױך אין ירוָשַלִים הָאט יהֹוָשֿפט אױֿֿפגעשטעלט ֿפון די לִוִיים  8
, און ֿפון די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון יׂשראל, און די ּכהנים

און זײ הָאבן זיך . און ֿפַאר שטרַײטזַאכן, ֿפַאר משּפטים ֿפון גָאט
: זױ צו זָאגןַא,  און ער הָאט זײ בַאֿפױלן9. אומגעקערט קײן ירוָשַלִים
, מיט געטרַײשַאֿפט, מיט מֹורא ֿפַאר גָאט: ַאזױ זָאלט איר זיך בַאגײן
 און בַײ יעטװעדער שטרַײט װָאס װעט 10. און מיט ַא גַאנצן הַארצן

, קומען ֿפַאר אַײך ֿפון אַײערע ברידער װָאס זיצן אין זײערע שטעט
ים און חוק, צװישן לערנונגען און געבָאט, צװישן בלוט און בלוט

זײ זָאלן זיך ניט ֿפַארשולדיקן צו , זָאלט איר זײ װָארענען, געזעצן
; ַאז עס זָאל זַײן ַא צָארן אױף אַײך און אױף אַײערע ברידער, גָאט

 און ָאט 11. און איר װעט זיך ניט ֿפַארשולדיקן, ַאזױ זָאלט איר טָאן
און , ן ֿפון גָאטָגדול איבער אַײך ֿפַאר ַאלע זַאכ-איז ַאַמרָיהו דער ּכהן

, דער ֿפירשט ֿפון דעם הױז ֿפון יהודה, זַבדָיהו דער זון ֿפון ִישָמֵעאלן
; און אױֿֿפזעערס זַײנען די לִוִיים ֿפַאר אַײך; ֿפַאר ַאלע זַאכן ֿפון מלך
  .און גָאט װעט זַײן מיט דעם גוטן, זַײט שטַארק און טוט

  

ן די קינדער ֿפון זַײנען געקומע,  און עס איז געװען נָאך דעם1
, און מיט זײ ֿפון די ַעמֹונים, און די קינדער ֿפון ַעמֹון, מֹוָאֿב

 איז מען געקומען און מע הָאט 2. ַאקעגן יהֹוָשֿפטן אױף מלחמה
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אױף דיר קומט ַא גרױסער המֹון : ַאזױ צו זָאגן, ָאנגעזָאגט יהֹוָשֿפטן
דָאס , ָּתָמר-ן אין ַחְצצֹוןזײ זַײנע, און זע, ֿפון ַאָרם, ֿפון יענער זַײט ים

און ער הָאט געקערט זַײן ,  הָאט יהֹוָשֿפט מֹורא געקריגן3. ֶגדי-איז ֵעין
און ער הָאט אױסגערוֿפן ַא ָּתענית איבער גַאנץ , ּפנים צו זוכן גָאט

ֿפון , יָא;  און יהודה הָאט זיך אַײנגעזַאמלט צו בעטן בַײ גָאט4. יהודה
 און יהֹוָשֿפט 5. יז מען געקומען צו זוכן גָאטַאלע שטעט ֿפון יהודה א

, הָאט זיך געשטעלט אין דער אַײנזַאמלונג ֿפון יהודה און ירוָשַלִים
יהוה :  און ער הָאט געזָאגט6, ֿפַאר דעם נַײען הױף, אין הױז ֿפון גָאט

און דו , דו ביסט דָאך גָאט אין הימל, דו גָאט ֿפון אונדזערע עלטערן
און אין דַײן , בער ַאלע קיניגרַײכן ֿפון די ֿפעלקערגעװעלטיקסט אי

  . און ַאקעגן דיר איז זיך ניט צו שטעלן, הַאנט איז ּכוח און גֿבורה
הָאסט דָאך ֿפַארטריבן די בַאװױנער ֿפון דעם ,  דו אונדזער גָאט7

און הָאסט עס , דָאזיקן לַאנד ֿפון ֿפַאר דַײן ֿפָאלק יׂשראל
אױף , מען ֿפון ַאֿברהם דַײן ליבהָאבערַאװעקגעגעבן צו דעם זָא

און הָאבן דיר געבױט דרינען ,  און זײ זַײנען געזעסן דרינען8. אײביק
 ַאז עס װעט קומען אױף 9: ַאזױ צו זָאגן, ַא הײליקטום צו דַײן נָאמען

ָאדער ַא , ָאדער ַא מגֿפה, ַא משּפט, ַא שװערד, אונדז ַאן אומגליק
 –עלן ֿפַאר דעם דָאזיקן הױז און ֿפַאר דיר װעלן מיר זיך שט, הונגער

 און מיר װעלן שרַײען –װָארום דַײן נָאמען איז אין דעם דָאזיקן הױז 
. און דו װעסט צוהערן און װעסט העלֿפן, צו דיר אין אונדזער נױט

ָאט זַײנען די קינדער ֿפון ַעמֹון און מֹוָאֿב און דעם ,  און ַאצונד10
װען , ו הָאסט ניט געלָאזט יׂשראל ַארַײנגײן צו זײװָאס ד, בַארג ֵׂשִעיר

נַײערט זײ הָאבן זיך ָאּפגעקערט , זײ זַײנען געקומען ֿפון לַאנד ִמצַרִים
 און ָאט ֿפַארגעלטן זײ 11. און הָאבן זײ ניט ֿפַארטיליקט, ֿפון זײ
צו קומען אונדז ֿפַארטרַײבן ֿפון דַײן ַארב װָאס דו הָאסט , אונדז

װילסטו ניט טָאן ַא משּפט ,  גָאט אונדזערער12. כט ַארבןאונדז געמַא
װָארום אין אונדז איז ניטָא קײן ּכוח ַאקעגן דעם דָאזיקן ? אױף זײ

און מיר װײסן ניט װָאס מיר , גרױסן המֹון װָאס קומט אױף אונדז
  . נַײערט אױף דיר זַײנען אונדזערע אױגן, זָאלן טָאן

אױך זײערע קלײנע ; ַאנען ֿפַאר גָאט און גַאנץ יהודה זַײנען געשט13
  . קינדער און זײערע װַײבער און זײערע זין

דעם זון , דעם זון ֿפון בָנָיה,  איז אױף ַיחזיֵאל דעם זון ֿפון זַכרָיהו14
, ֿפון די קינדער ֿפון ָאָסף, דעם זון ֿפון ַמַּתנָיה דעם ֵלִוי, ֿפון יִעיֵאל

  .  ֿפון דער אַײנזַאמלונגאין מיטן, געװען דער גַײסט ֿפון גָאט
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און בַאװױנער ֿפון , גַאנץ יהודה, ֿפַארנעמט:  און ער הָאט געזָאגט15
איר : ַאזױ הָאט גָאט צו אַײך געזָאגט: און מלך יהֹוָשֿפט, ירוָשַלִים

זָאלט ניט מֹורא הָאבן און ניט ַאנגסטן ֿפַאר דעם דָאזיקן גרױסן 
 מָארגן 16. ס נָאר גָאטסװָארום ניט אַײער מלחמה איז דָא, המֹון

זײ גײען ַארױף מיט דעם ַארױֿֿפגַאנג ֿפון , זעט; נידערט ַארָאּפ אױף זײ
ֿפַאר דעם מדבר ֿפון , און איר װעט זײ טרעֿפן אין עק טָאל, ציץ

שטעלט ;  ניט איר װעט דָאס מָאל דַארֿפן מלחמה הַאלטן17. ירוֵאל
יהודה און ,  מיט אַײךאון זעט די ישועה ֿפון גָאט, שטײט, אַײך אױס
מָארגן גײט , איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן און ניט ַאנגסטן; ירוָשַלִים

  . און גָאט װעט זַײן מיט אַײך, ַאוריס ַאקעגן זײ

און גַאנץ ,  הָאט יהֹוָשֿפט זיך גענַײגט מיטן ּפנים צו דער ערד18
זיך צו ,  גָאטיהודה און די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים זַײנען געֿפַאלן ֿפַאר

און ֿפון ,  און די לִוִיים ֿפון די קינדער ֿפון די קָהתים19. בוקן צו גָאט
זַײנען אױֿֿפגעשטַאנען צו לױבן יהוה דעם , די קינדער ֿפון די ָקרחים

  . גָאט ֿפון יׂשראל אױף ַא גָאר הױכן ָקול

און זַײנען ,  און זײ הָאבן זיך געֿפעדערט אין דער ֿפרי20
און בַײ זײער ַארױסגײן הָאט ; נגען צום מדבר ֿפון ּתקֹוַעַארױסגעגַא

יהודה און , הערט מיך צו: און הָאט געזָאגט, יהֹוָשֿפט זיך געשטעלט
און איר װעט , גלױבט אין יהוה אַײער גָאט: בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים

  . און איר װעט בַאגליקן, גלױבט אין זַײנע נֿביאים, ָאנהַאלטן

און ער הָאט ; ט געהַאלטן ַאן עצה מיטן ֿפָאלק און ער הָא21
געשטעלט זינגער צו גָאט װָאס זָאלן געבן ַא לױב אין הײליקער 

גיט ַא דַאנק : און זָאגן, בַײם ַארױסגײן ֿפַאר די בַאװָאֿפנטע, שײנקײט
 און אין דער צַײט 22. װָארום אױף אײביק איז זַײן חסד, צו גָאט

הָאט גָאט געשטעלט ,  געזַאנג און ַא לױבװָאס זײ הָאבן ָאנגעהױבן ַא
װָאס , מֹוָאֿב און דעם בַארג ֵׂשִעיר, לױערער אױף די קינדער ֿפון ַעמֹון

  . און זײ זַײנען געשלָאגן געװָארן; זַײנען געקומען קײן יהודה
 װָארום די קינדער ֿפון ַעמֹון און מֹוָאב הָאבן זיך געשטעלט ַאקעגן 23

און ; צו ֿפַארװיסטן און צו ֿפַארטיליקן, רג ֵׂשִעירדי בַאװױנער ֿפון בַא
הָאבן זײ , װי זײ הָאבן ֿפַארלענדט די בַאװױנער ֿפון בַארג ֵׂשִעיר

  . געהָאלֿפן אומצוברענגען אײנער דעם ַאנדערן
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און ,  און יהודה איז געקומען צו דעם װַאכטורעם אין דער מדבר24
רשט זײ ליגן ּפגרים אױף זײ הָאבן זיך אומגעקוקט אױף דעם המֹון ע

 און יהֹוָשֿפט און 25. און קײנער איז ניט ַאנטרונען געװָארן, דער ערד
און זײ הָאבן , זַײן ֿפָאלק זַײנען געקומען צו רױבן זײער זַאקרױב

און זײ , געֿפונען בַײ זײ ַא סך אי ֿפַארמעג אי ּפגרים מיט טַײערע זַאכן
און ; ָאבן מער ניט געקענט טרָאגןביז זײ ה, הָאבן צוגענומען ֿפַאר זיך

װָארום ער איז , זײ הָאבן געהַאלטן אין רױבן דרַײ טעג דעם זַאקרױב
 און אױֿֿפן ֿפירטן טָאג הָאבן זײ זיך אַײנגעזַאמלט אין 26. געװען ֿפיל
דרום ; װָארום דָארטן הָאבן זײ געַאמכט ַא ברכה צו גָאט, טָאל בָרָכה

ענעם ָארט דער טָאל בָרָכה ביז אױף רוֿפט מען דעם נָאמען ֿפון י
 און ַאלע מענער ֿפון יהודה און ירוָשַלִים און יהֹוָשֿפט זײ 27. הַײנט

, ֿפַארױס הָאבן זיך אומגעקערט צוריקצוגײן קײן ירוָשַלִים מיט ֿפרײד
 און זײ זַײנען 28. װָארום גָאט הָאט זײ דערֿפרײט איבער זײערע ֿפַײנט

מיט גיטַארן און מיט הַארֿפן און מיט געקומען קײן ירוָשַלִים 
און ַא ּפחד ֿפון גָאט איז געװען אױף 29. טרומײטן צום הױז ֿפון גָאט
װען זײ הָאבן געהערט ַאז יהוה הָאט , די מלוכות ֿפון די לענדער

 און יהֹוָשֿפטס מלוכה 30. מלחמה געהַאלטן מיט די ֿפַײנט ֿפון יׂשראל
  . ָאט הָאט אים בַארוט ֿפון רונד ַארוםאיז געװען רוִיק װָארום זַײן ג

ֿפינף און דרַײסיק יָאר ;  און יהֹוָשֿפט הָאט געקיניגט איבער יהודה31
און ֿפינף און צװַאנציק , איז ער ַאלט געװען ַאז ער איז געװָארן מלך

און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער . יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירוָשַלִים
  . יןחה די טָאכטער ֿפון ִשלאיז געװען ַעזוָבֿ

 און – און ער איז געגַאנגען אין דעם װעג ֿפון זַײן ֿפָאטער ָאסָאן 32
 צו טָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק –הָאט זיך ניט ָאּפגעקערט דערֿפון 

,  נָאר די במות זַײנען ניט ָאּפגעטָאן געװָארן33. אין די אױגן ֿפון גָאט
לץ ניט געקערט זײער הַארץ צו דעם גָאט און דָאס ֿפָאלק הָאט נָאך ַא

  . ֿפון זײערע עלטערן

די ערשטע ַאזױ װי די ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יהֹוָשֿפטן34
זײ זַײנען בַאשריבן אין די װערטער ֿפון ֵיהוא דעם זון ֿפון , לעצטע
  . װָאס איז ַארַײן אין בוך ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל, חָננין

עם הָאט יהֹוָשֿפט דער מלך ֿפון יהודה זיך  און נָאך ד35
װָאס הָאט געטָאן , צונױֿפגעחֿברט מיט ַאחזָיה דעם מלך ֿפון יׂשראל
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צו מַאכן שיֿפן ,  און ער הָאט אים צוגעחֿברט צו זיך36. שלעכטס
. ֶגֶבֿר-און זײ הָאבן געמַאכט שיֿפן אין ֶעציֹון; אױף צו גײן קײן ַּתרשיש

ר זון ֿפון דֹוָדָוהון ֿפון ָמֵרָשה נֿביאות געזָאגט אױף  הָאט ֶאליֶעֶזר דע37
װַײל דו הָאסט זיך צונױֿפגעחֿברט מיט : ַאזױ צו זָאגן, יהֹוָשֿפטן
און די שיֿפן זַײנען . װעט גָאט צעברעכן דַײנע ַארבעט, ַאחזָיהון

  .און זײ הָאבן ניט געקענט גײן קײן ּתרשיש, צעברָאכן געװָארן

  

און ער , הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן און יהֹוָשֿפט 1
און זַײן זון יהֹוָרם ; שטָאט-איז בַאגרָאבן געװָארן אין דודס

  . איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

און , און יחיֵאל, ַעַזרָיה: יהֹוָשֿפטס זין,  און ער הָאט געהַאט ברידער2
י ַאלע זַײנען געװען ד; און שֿפטָיהו, און מיָכֵאל, און ַעַזרָיהו, זַכרָיהו

 און זײער ֿפָאטער הָאט זײ 3. זין ֿפון יהֹוָשֿפט דעם מלך ֿפון יׂשראל
מיט , געגעבן גרױסע מּתנות ֿפון זילבער און גָאלד און טַײערע זַאכן

ָאבער די מלוכה הָאט ער געגעבן . ֿפעסטונגשטעט אין יהודה
יהֹוָרם איז  און װי 4. װָארום ער איז געװען דער בָכור, יהֹוָרמען

און הָאט זיך , אױֿֿפגעשטַאנען אױף זַײן ֿפָאטערס מלוכה
מיטן , ַאזױ הָאט ער געהרגעט ַאלע זַײנע ברידער, בַאֿפעסטיקט

  . און אױך ֿפון די הַארן ֿפון יׂשראל, שװערד

ַאז ער איז געװָארן ,  צװײ און דרַײסיק יָאר איז יהֹוָרם ַאלט געװען5
 און ער איז 6. ער געקיניגט אין ירוָשַלִיםאון ַאכט יָאר הָאט , מלך

ַאזױ װי דָאס הױז , געגַאנגען אין דעם װעג ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל
װָארום ער הָאט געהַאט ַאחָאֿבס טָאכטער ; ֿפון ַאחָאֿב הָאט געטָאן

און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון ; ֿפַאר ַא װַײב
,  הָאט ניט געװָאלט אומברענגען דָאס הױז ֿפון דוד ָאבער גָאט7. גָאט

און ַאזױ װי , ֿפון װעגן דעם בונד װָאס ער הָאט געשלָאסן מיט דודן
צו געבן אים און זַײנע קינדער ַא ליכט ַאלע , ער הָאט אים צוגעזָאגט

  . טעג

 אין זַײנע טעג איז ֶאדֹום ָאּפגעֿפַאלן ֿפון אונטער דער הַאנט ֿפון 8
 און יהֹוָרם איז 9. און זײ הָאבן געמַאכט איבער זיך ַא מלך, יהודה

; און ַאלע רַײטװעגן מיט אים, ַאריבערגעגַאנגען מיט זַײנע הױּפטלַײט
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און הָאט געשלָאגן די ֶאדֹומים , און ער איז אױֿֿפגעשטַאנען בַײ נַאכט
  . װָאס הָאבן ַארומגערינגלט אים און די הױּפטלַײט ֿפון די רַײטװעגן

 ַאזױ איז ֶאדֹום ָאּפגעֿפַאלן ֿפון אונטער דער הַאנט ֿפון יהודה ביז 10
דענצמָאל אין דער אײגענער צַײט איז ָאּפגעֿפַאלן . אױף הַײנטיקן טָאג

װַײל ער הָאט ֿפַארלָאזן יהוה דעם גָאט ; ִלֿבָנה ֿפון אונטער זַײן הַאנט
 בערג  ער הָאט אױך געמַאכט במות אױף די11. ֿפון זײערע עלטערן

און ער הָאט געמַאכט אױסגעלַאסן די בַאװױנער ֿפון , ֿפון יהודה
  . און הָאט ַארָאּפגעֿפירט יהודה, ירוָשַלִים

ַאזױ צו ,  איז געקומען צו אים ַא געשריֿפטס ֿפון ֵאִלָיהו דעם נֿביא12
: ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון דַײן ֿפָאטער דודן: זָאגן

ו ביסט ניט געגַאנגען אין די װעגן ֿפון דַײן ֿפָאטער דערֿפַאר װָאס ד
 נַײערט 13, און אין די װעגן ֿפון ָאסָא דעם מלך ֿפון יהודה, יהֹוָשֿפטן

און , דו ביסט געגַאנגען אין דעם װעג ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל
, הָאסט געמַאכט אױסגעלַאסן יהודה און די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים

און , ס הױז ֿפון ַאחָאֿב הָאט זײ געמַאכט אױסגעלַאסןַאזױ װי דָא
װָאס , הָאסט אױך געהרגעט דַײנע ברידער ֿפון דַײן ֿפָאטערס הױז

װעט גָאט ַאצונד ּפלָאגן מיט ַא ,  זע14. זַײנען געװען בעסער ֿפון דיר
און , און דַײנע װַײבער, און דַײנע קינדער, גרױסער ּפלָאג דַײן ֿפָאלק

 און דו װעסט זַײן אין גרױס קרענק ֿפון ַא 15.  ֿפַארמעגדַײן גַאנצן
ביז דַײנע געדערים װעלן , קרַאנקשַאֿפט אין דַײנע געדערים

  . ַארױסקריכן ֿפון דער קרענק טעג נָאך טעג

 און גָאט הָאט דערװעקט אױף יהֹוָרמען דעם גַײסט ֿפון די 16
 און זײ זַײנען 17. יםאון ֿפון די ַארַאבער װָאס לעבן די ּכוש, ּפִלשּתים

, און הָאבן זיך ַארַײנגעברָאכן אין איר, ַארױֿֿפגעגַאגנען אױף יהודה
און הָאבן געֿפַאנגען דעם גַאנצן ֿפַארמעג װָאס הָאט זיך געֿפונען אין 

און אים איז ניט , און אױך זַײנע זין און זַײנע װַײבער, מלכס הױז
  . ר יִינגסטער ֿפון זַײנע זיןַאחוץ יהֹוָאחז דע, איבערגעבליבן קײן זון

 און נָאך דעם ַאלעמען הָאט אים גָאט געּפלָאגט אין זַײנע 18
 און עס איז געװען נָאך 19. געדערים מיט ַא קרענק ניט אױסצוהײלן

,  בעת דער ָסוף ֿפון צװײ יָאר איז געװען ַאריבער–טעג און טעג 
און ער איז , ענקזַײנען אים די געדערים ַארױסגעקרָאכן ֿפון זַײן קר

און מע הָאט ניט געמַאכט נָאך אים ; געשטָארבן אין בײזע װײטָאקן
  . ַא ֿפַארברענונג ַאזױ װי די ֿפַארברענונג ֿפון זַײנע עלטערן
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ַאז ער איז געװָארן ,  צװײ און דרַײסיק יָאר איז ער ַאלט געװען20
ר איז און ע; און ַאכט יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירוָשַלִים, מלך

ָאבער , שטָאט-און מע הָאט אים בַאגרָאבן אין דודס; ַאװעק ָאן נחת
  .ניט אין די קֿברים ֿפון די מלכים

   

 און די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים הָאבן געמַאכט ֿפַאר ַא מלך 1
װָארום ַאלע עלטערע , זַײן יִינגסטן זון, אױף זַײן ָארט ַאחזָיהו

ס איז געקומען מיט די ַארַאבער הָאט אױסגעהרגעט די בַאנדע װָא
, דער זון ֿפון יהֹוָרם דעם מלך ֿפון יהודה, ַאזױ איז ַאחזָיהו. אין לַאגער

ַאז ,  צװײ און ֿפערציק יָאר איז ַאחזָיהו ַאלט געװען2. געװָארן מלך
. און אײן יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירוָשַלִים, ער איז געװָארן מלך

ן מוטער איז געװען ַעַתלָיהו די טָאכטער ֿפון און דער נָאמען ֿפון זַײ
  . ָעמרין

װָארום זַײן ,  ער אױך איז געגַאנגען אין די װעגן ֿפון ַאחָאֿבס הױז3
 און ער 4. געבערין אױף צו טָאן שלעכטס-מוטער איז געװען זַײן עצה

ַאזױ װי דָאס , הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט
װָארום זײ זַײנען געװען זַײנע יֹועצים נָאך זַײן , חָאֿבהױז ֿפון ַא

 ער איז אױך געגַאנגען אין 5. צו זַײן אונטערגַאנג, ֿפָאטערס טױט
דעם מלך , און איז ַאװעק מיט יהֹוָרם דעם זון ֿפון ַאחָאֿבן, זײער עצה
- אױף מלחמה ַאקעגן חָזֵאל דעם מלך ֿפון ַאָרם אין ָרמֹות, ֿפון יׂשראל

 און ער הָאט זיך 6. און די ַאַרמים הָאבן ֿפַארװּונדט יֹוָרמען; ִגלָעד
אומגעקערט זיך צו הײלן אין ִיזְרֶעאל ֿפון די װּונדן װָאס מע הָאט 

װען ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט חָזֵאל , אים ֿפַארװּונדט אין ָרָמה
ך ֿפון דער מל, און ַעַזרָיהו דער זון ֿפון יהֹוָרמען. דעם מלך ֿפון ַאָרם

הָאט ַארָאּפגענידערט צו זען יהֹוָרם דעם זון ֿפון ַאחָאֿבן אין , יהודה
  . װען ער איז געװען קרַאנק, ִיזְרֶעאל

 ַאז ער זָאל קומען – און די מּפלה ֿפון ַאחזָיהון איז געװען ֿפון גָאט 7
איז ער ַארױסגעגַאנגען מיט , װָארום ַאז ער איז געקומען; צו יֹוָרמען

, װָאס גָאט הָאט אים געזַאלבט, ען צו ֵיהוא דעם זון ֿפון ִנמשיןיהֹוָרמ
װי ,  און עס איז געװען8. ּכדי צו ֿפַארשנַײדן דָאס הױז ֿפון ַאחָאֿב

הָאט ער , ֵיהוא הָאט זיך ָאּפגערעכנט מיט דעם הױז ֿפון ַאחָאֿב
ס װָא, און די זין ֿפון ַאחזָיהוס ברידער, געטרָאֿפן די הַארן ֿפון יהודה
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 און ער הָאט 9. און ער הָאט זײ געהרגעט, הָאבן געדינט בַײ ַאחזָיהון
און מע הָאט אים געכַאּפט װי ער איז געװען , געזוכט ַאחזָיהון

און מע , און מע הָאט אים געברַאכט צו ֵיהואן, בַאהַאלטן אין שֹומרֹון
װָארום זײ הָאבן , און זײ הָאבן אים בַאגרָאבן. הָאט אים געטײט

װָאס הָאט געזוכט גָאט מיט , ער איז דער זון ֿפון יהֹוָשֿפטן: עזָאגטג
און עס איז ניט געװען ֿפון ַאחזָיהוס הױז װער עס . זַײן גַאנצן הַארצן

  . זָאל הָאבן ּכוח ָאנצוהַאלטן די מלוכה

 און װי ַעַתלָיהו די מוטער ֿפון ַאחזָיהון הָאט געזען ַאז איר זון איז 10
און הָאט אומגעברַאכט דעם גַאנצן , ױֿֿפגעשטַאנעןאיז זי א, טױט

 הָאט יהֹוַשֿבַעת די 11. קיניגלעכן ָאּפשטַאם ֿפון דעם הױז ֿפון יהודה
און הָאט , טָאכטער ֿפון דעם מלך גענומען יֹוָאש דעם זון ֿפון ַאחזָיהון

אים ַארױסגעגנֿבעט ֿפון צװישן דעם מלכס זין װָאס הָאבן געזָאלט 
 און הָאט אים און זַײן ַאם ַארַײנגעברַאכט אין ַא ,געטײט װערן
די , און יהֹוַשֿבַעת די טָאכטער ֿפון דעם מלך יהֹוָרם. שלָאֿפקַאמער

 װָארום זי איז געװען די שװעסטער ֿפון –װַײב ֿפון יהֹוָיָדע דעם ּכהן 
און זי הָאט אים ניט ,  הָאט אים בַאהַאלטן ֿפון ַעַתלָיהון–ַאחזָיהון 
אין הױז ֿפון גָאט ,  און ער איז געװען בַאהַאלטן בַײ זײ12 .געטײט

  . און ַעַתלָיהו הָאט געקיניגט איבערן לַאנד. זעקס יָאר

  

און ער ,  און אױֿֿפן זיבעטן יָאר הָאט זיך יהױדע געשטַארקט1
עזריה , הָאט ַארַײנגענומען די הױּֿפטלַײט ֿפון די הונדערטן

און עזריהו , מעאל דעם זון ֿפון יהוחננעןאון יש, דעם זון ֿפון ירוחמען
און אלישֿפט , און מעׂשיהו דעם זון ֿפון עדיהון, דעם זון ֿפון עוֿבדן

 און זײ זַײנען 2. מיט זיך אין ַא בונד, דעם זון ֿפון זכרין
און הָאבן אַײנגעזַאמלט די לוִיים ֿפון ַאלע , ַארומגעגַאנגען אין יהודה

, ױּֿפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון ישראלאון די ה, שטעט ֿפון יהודה
 און די גַאנצע אַײנזַאמלונג 3. און זײ זַײנען געקומען קײן ירושלים

און ער הָאט צו ; הָאט געשלָאסן ַא בונד מיטן מלך אין הױז ֿפון גָאט
ַאזױ װי גָאט הָאט , זָאל דער זון ֿפון מלך קיניגן, זײ געזָאגט׃ ָאט

 דָאס איז די זַאך װָאס איר זָאלט 4. ון דודןגערעדט װעגן די זין ֿפ
ֿפון די ּכהנים און , די װָאס קומען ַארַײן שבת, טָאן׃ ַא דריטל ֿפון אַײך

 און ַא דריטל 5; זָאלן זַײן ֿפַאר טױערלַײט בַײ די שװעלן, ֿפון די לוִיים
און דָאס ; און ַא דריטל אין דעם גרונטטױער, ֿפון אַײך אין מלכס הױז
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 און קײנער זָאל 6.  ֿפָאלק זָאל זַײן אין די הױֿפן ֿפון גָאטס הױזגַאנצע
און די װָאס , נָאר די ּכהנים, ניט ַארַײנקומען אין הױז ֿפון גָאט

. װָארום זײ זַײנען הײליק, זײ מעגן ַארַײנקומען; בַאדינען ֿפון די לוִיים
 און 7. ָאטָאבער דָאס גַאנצע ֿפָאלק זָאל ָאּפהיטן די ָאּפהיטונג ֿפון ג

איטלעכער מיט , די לוִיים זָאלן ַארומרינגלען דעם מלך רונד ַארום
זָאל , און דער װָאס קומט ַארַײן אין הױז; זַײנע װַאֿפן אין זַײן הַאנט

און זַײט מיט דעם מלך בַײ זַײן ַארַײנגײן און בַײ זַײן . געטײט װערן
  .ַארױסגײן

ן ַאזױ װי ַאלץ װָאס יהוידע  הָאבן די לִוִיים אין גַאנץ יהודה געטָא8
און זײ הָאבן געברַאכט איטלעכער זַײנע , דער ּכהן הָאט בַאֿפױלן

, מיט די װָאס גײען ַארױס שבת, די װָאס קומען ַארַײן שבת, מענטשן
  . װָארום יהוידע דער ּכהן הָאט ניט ַאװעקגעלָאזט די ָאּפטײלונגען

ַײט ֿפון די הונדערטן  און יהוידע דער ּכהן הָאט געגעבן די הױּפטל9
װָאס אין , די שּפיזן און די ּפַאנצערס און די שילדן ֿפון דעם מלך דוד

,  און ער הָאט ַארױסגעשטעלט דָאס גַאנצע ֿפָאלק10. הױז ֿפון גָאט
ֿפון דער רעכטער זַײט ֿפון , איטלעכן מיט זַײן װַאֿפן אין זַײן הַאנט

לעבן , מזבח און בַײם הױזבַײם , הױז ביז דער לינקער זַײט ֿפון הױז
און ,  און זײ הָאבן ַארױסגעֿפירט דעם מלכס זון11. מלך רונד ַארום

און , צײכנס] קיניגלעכע[הָאבן ָאנגעטָאן אױף אים די קרױן און די 
און יהוידע און זַײנע זין הָאבן אים . הָאבן אים געמַאכט ֿפַאר ַא מלך

  .ל דער מלךאון זײ הָאבן געזָאגט׃ לעבן זָא, געזַאלבט

 און עתליהו הָאט געהערט דעם קול ֿפון דעם ֿפָאלק װָאס לױֿפט 12
. און זי איז געקומען צום ֿפָאלק אין גָאטס הױז, און לױבט דעם מלך

ערשט דער מלך שטײט אױף זַײן בימה אין ,  און זי הָאט געזען13
און דָאס , און די הַארן און די טרומײטערערס לעבן מלך, אַײנגַאנג

און די , ַאנצע ֿפָאלק ֿפון לַאנד ֿפרײט זיך און בלָאזט אין טרומײטןג
הָאט עתליהו ; זינגערס מיט ּכלי־זמר װָאס ֿפירן ֿפָאן דעם לױבגעזַאנג

  !ַא בונט! און הָאט געזָאגט׃ ַא בונט, צעריסן אירע קלײדער

די ,  הָאט יהוידע ַארױסגעֿפירט די הױּפטלַײט ֿפון די הונדערטן14
און ער הָאט צו זײ געזָאגט׃ ֿפירט זי ַארױס , ער ֿפון חילאױֿֿפזע

זָאל געטײט , און דער װָאס גײט איר נָאך, אינעװײניק ֿפון די רײען
װָארום דער ּכהן הָאט געזָאגט׃ איר זָאלט זי ניט . װערן מיטן שװערד

  .טײטן אין הױז ֿפון גָאט
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כד

נגעגַאנגען דורך און זי איז ַארַײ,  הָאבן זײ געמַאכט ֿפַאר אים ָארט15
און זײ הָאבן זי דָארטן ; דעם אַײנגַאנג ֿפון ֿפערדטױער אין מלכס הױז

  .געטײט

   און יהוידע הָאט געשלָאסן ַא בונד צװישן אים און צװישן 16
  . צו זַײן צום ֿפָאלק ֿפון יהוה, דעם גַאנצן ֿפָאלק און צװישן מלך

און ,  אין הױז ֿפון בעל און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז ַארַײנגעגַאנגען17
ֿפון זַײנע מזבחות און זַײנע בילדער הָאבן זײ , הָאבן עס אַײנגעװָארֿפן

און מּתן דעם ּכהן ֿפון בעל הָאבן זײ געהרגעט ֿפַאר די , צעברָאכן
  .מזבחות

 און יהוידע הָאט געגעבן די אױֿֿפזעונג ֿפון גָאטס הױז אין דער 18
װָאס דוד הָאט אַײנגעטײלט איבער , ֶלִויהַאנט ֿפון די ּכהנים ֿפון שֿבט 

ַאזױ װי , אױֿֿפצוברענגען די ברַאנדָאּפֿפער ֿפון גָאט, דעם הױז ֿפון גָאט
און מיט געזַאנג , מיט ׂשמחה, עס שטײט געשריבן אין ּתורת־משה

 און ער הָאט געשטעלט די 19. לױט דעם אַײנשטעל ֿפון דודן
ַאז דער װָאס איז אומרײן , זטױערלַײט בַײ די טױערן ֿפון גָאטס הױ

 און ער הָאט 20. זָאל ניט ַארַײנקומען, ֿפון װָאסער עס איז זַאך
און די , און די גרױסע לַײט, גענומען די הױּפטלַײט ֿפון די הונדערטן

, און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון לַאנד, געװעלטיקער איבער דעם ֿפָאלק
און זײ זַײנען , הױזגָאטס און הָאט ַארָאּפגעברַאכט דעם מלך ֿפון 

און , ַארַײנגעגַאנגען דורך דעם אױבערשטן טױער אין מלכס הױז
  .הָאבן ַארױֿֿפגעזעצט דעם מלך אױף דעם טרָאן ֿפון מלוכה

און די שטָאט איז ,  און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט זיך געֿפרײט21
  .און עתליהון הָאבן זײ געטײט מיטן שװערד. געװען רוִיק

  

, ַאז ער איז געװָארן מלך, ן יָאר איז יוָאש ַאלט געװען זיב1
און דער . און ֿפערציק יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים

  .נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען צֿביה ֿפון באר־שֿבע

 און יוָאש הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון 2
 און יהוידע הָאט ֿפַאר אים 3. הןגָאט ַאלע טעג ֿפון יהױדע דעם ּכ

  .און ער הָאט געבָארן זין און טעכטער; גענומען צװײ װַײבער
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הָאט יוָאש געהַאט אין הַארצן צו ,  און עס איז געװען נָאך דעם4
 און ער הָאט אַײנגעזַאמלט די ּכהנים 5. בַאנַײען דָאס הױז ֿפון גָאט

׃ גײט ַארױס צו די שטעט און ער הָאט צו זײ געזָאגט, און די לִוִיים
און קלַײבט אױף ֿפון גַאנץ יׂשראל געלט אױף צו , ֿפון יהודה

און איר זָאלט ; ֿפַארריכטן דָאס הױז ֿפון אַײער גָאט ֿפון יָאר צו יָאר
  . ָאבער די לִוִיים הָאבן זיך ניט געאַײלט. אַײך אַײלן װעגן דער זַאך

 און הָאט צו אים , הָאט דער מלך גערוֿפן יהױדע דעם הױּֿפט6
צו ברענגען , געזָאגט׃ ֿפַאר װָאס הָאסטו ניט ֿפַארלַאנגט ֿפון די לִוִיים

און ֿפון , ֿפון משה דעם קנעכט ֿפון גָאט] ַארױֿֿפגעלײגט[די ָאּפגָאב 
  ? ֿפַאר דעם געצעלט ֿפון געזעץ, דער אַײנזַאמלונג ֿפון יׂשראל

צעברָאכן דָאס הױז ֿפון אירע זין הָאבן ,  װָארום עתליהו די מרשעת7
און אױך ַאלע געהײליקטע זַאכן ֿפון גָאטס הױז הָאבן זײ , גָאט

  .ֿפַארטָאן ֿפַאר די בעל־געטער

און , און מע הָאט געמַאכט ַא קַאסטן,  און דער מלך הָאט געהײסן8
  . אים ַאװעקגעשטעלט בַײם טױער ֿפון גָאטס הױז ֿפון אױסנװײניק

זט ַאן אױסרוף אין יהודה און אין  און מע הָאט ַארױסגעלָא9
ֿפון משה דעם ] ַארױֿֿפגעלײגט[צו ברענגען די ָאּפגָאב , ירושלים

 און ַאלע הַארן און דָאס 10. קנעכט ֿפון גָאט אױף יׂשראל אין מדבר
און זײ הָאבן געברַאכט און , גַאנצע ֿפָאלק הָאבן זיך געֿפרײט
בעת מע ,  און עס איז געװען11. ַארַײנגעװָארֿפן אין קַאסטן ביז ֿפול

 דער דורךֿפלעגט ברענגען דעם קַאסטן צו די אױֿֿפזעער ֿפון מלך 
, און װי זײ הָאבן געזען ַאז עס איז דָא ֿפיל געלט, הַאנט ֿפון די לוִיים

און דער אױֿֿפזעער ֿפון , ַאזױ ֿפלעגט קומען דער שרַײבער ֿפון מלך
און אים , ן דעם קַאסטןאון זײ ֿפלעגן אױסלײדיק, דעם ּכהן־גדול

ַאזױ הָאבן זײ געטָאן . ַאװעקטרָאגן און אים אומקערן אױף זַײן ָארט
 און דער מלך 12. און זײ הָאבן ָאנגעזַאמלט געלט לרוֿב, טָאג אין טָאג

און יהױדע הָאבן עס געגעבן צו די װערקמײנסטער איבער דער 
העקער און און זײ הָאבן געדונגען שטײנ; ַארבעט ֿפון גָאטס הױז

און אױף אַײזנ־ און , צו בַאנַײען דָאס הױז ֿפון גָאט, הָאלצמײנסטער
 און די 13. צו ֿפַארריכטן דָאס הױז ֿפון גָאט, קוּפערשמידן

און די ַארבעט איז ֿפַארריכט געװָארן , בעל־מלָאכהס הָאבן געַארבעט
ט און זײ הָאבן צוריקגעשטעלט דָאס הױז ֿפון גָא, דורך זײער הַאנט
 און ַאז זײ הָאבן 14. און אים בַאֿפעסטיקט, אױף זַײן שטַאנד

הָאבן זײ געברַאכט ֿפַאר דעם מלך און יהױדען דעם , געענדיקט
, און מע הָאט דערֿפון געמַאכט ּכלים ֿפַאר גָאטס הױז, רעשט געלט
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און גילדערנע און , און שָאלן, ּכלים צום דינען און אױֿֿפברענגען
 און מע ֿפלעגט אױֿֿפברענגען ברַאנדָאּפֿפער אין הױז .זילבערנע ּכלים

  .ֿפון גָאט ּתמיד ַאלע טעג ֿפון יהױדען

און ער איז ,  און יהױדע איז געװָארן ַאלט און זַאט מיט טעג15
ַאז ער , הונדערט און דרַײסיק יָאר איז ער ַאלט געװען; געשטָארבן

ן דודס־שטָאט  און מע הָאט אים בַאגרָאבן אי16. איז געשטָארבן
און ֿפַאר , װַײל ער הָאט געטָאן גוטס צװישן יׂשראל, לעבן די מלכים
  .גָאט און זַײן הױז

 און נָאך דעם טױט ֿפון יהױדען זַײנען געקומען די הַארן ֿפון 17
דענצמָאל הָאט דער מלך . און זײ הָאבן זיך געבוקט צום מלך, יהודה

ַארלָאזן דָאס הױז ֿפון יהוה  און זײ הָאבן ֿפ18. זיך צוגעהערט צו זײ
, און זײ הָאבן געדינט די געצנבױמער, דעם גָאט ֿפון זײערע עלטערן

און עס איז געװען ַא צָארן אױף יהודה און , און די געצנבילדער
 און ער הָאט 19. ירושלים ֿפַאר דער דָאזיקער ֿפַארשולדיקונג זײערער

און זײ הָאבן זײ , טזײ אומצוקערן צו גָא, געשיקט צו זײ נֿביאים
  .ָאבער זײ הָאבן ניט צוגעטָאן דָאס אױער, געװָארנט

 און דער גַײסט ֿפון גָאט הָאט ָאנגעקלײדט זכריה דעם זון ֿפון 20
און , און ער הָאט זיך געשטעלט איבער דעם ֿפָאלק, יהוידע דעם ּכהן

 הָאט צו זײ געזָאגט׃ ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט׃ ֿפַאר װָאס טרעט איר
װָארום איר ? ַאז איר זָאלט ניט בַאגליקן, איבער די געבָאט ֿפון יהוה

 הָאבן זײ 21. און ער הָאט אַײך ֿפַארלָאזן, הָאט ֿפַארלָאזן יהוה
און הָאבן אים ֿפַארשטײנט מיט שטײנער , געמַאכט אױף אים ַא בונט
  .אין הױף ֿפון גָאטס הױז, אױף דעם בַאֿפעל ֿפון מלך

יוָאש הָאט ניט געדַאכט ָאן דעם חסד װָאס זַײן  און דער מלך 22
. און ער הָאט געהרגעט זַײן זון, ֿפָאטער יהױדע הָאט מיט אים געטָאן

הָאט ער געזָאגט׃ גָאט װעט זען און װעט , און ַאז ער איז געשטָארבן
  .אױֿֿפמָאנען

איז ַארױֿֿפגעגַאנגען , בַײם ַארומדרײ ֿפון יָאר,  און עס איז געװען23
און זײ זַײנען געקומען קײן יהודה און , ף אים דער חיל ֿפון ַארםאױ

און הָאבן אומגעברַאכט ַאלע הַארן ֿפון ֿפָאלק ֿפון צװישן , ירושלים
און זײער גַאנצן רױב הָאבן זײ ַאװעקגעשיקט צום מלך , דעם ֿפָאלק
 הגם דער חיל ֿפון ַארם איז געקומען מיט װינציק 24. ֿפון דרמׂשק
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כה

ָאבער גָאט הָאט איבערגעגעבן אין זײער הַאנט זײער ַא , מענטשן
װַײל זײ הָאבן ֿפַארלָאזן גָאט דעם הַאר ֿפון זײערע , גרױסן חיל

 און ַאז זײ 25. און זײ הָאבן געטָאן ַא משּֿפט אױף יוָאשן. עלטערן
 װָארום זײ הָאבן אים געלָאזן אין גרױס –זַײנען ַאװעק ֿפון אים 

 –ן זַײנע קנעכט געמַאכט ַא בונט אױף אים  הָאב–קרַאנקשַאֿפט 
 און זײ הָאבן אים –ֿפַאר דעם בלוט ֿפון די זין ֿפון יהױדע דעם ּכהן 

און מע הָאט אים . און ער איז געשטָארבן, געהרגעט אױף זַײן בעט
ָאבער מע הָאט אים ניט בַאגרָאבן אין די , בַאגרָאבן אין דודס־שטָאט

און דָאס זַײנען די װָאס הָאבן געמַאכט דעם  26, קֿברים ֿפון די מלכים
און יהוזֿבד , בונט אױף אים׃ זֿבר דער זון ֿפון שמעת דער עמונית

  .דער זון ֿפון שמרית דער מוָאֿבית

און די , און די ֿפיל נֿבואות איבער אים,  און זַײנע זין27
ון זײ זַײנען בַאשריבן אין דעם מדרש ֿפ, בַאֿפעסטיקונג ֿפון גָאטס הױז

און זַײן זון ַאמציהו איז געװָארן מלך אױף . דעם בוך ֿפון די מלכים
  .זַײן ָארט

  

און נַײן ,  ֿפינף און צװַאנציק יָאר איז אמציהו געװָארן מלך1
און דער . און צװַאנציק יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים

ר הָאט  און ע2. נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען יהועדן ֿפון ירושלים
ָאבער ניט מיט , געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט

 .ַא גַאנצן הַארצן

, װי די מלוכה איז געװען בַאֿפעסטיקט בַײ אים,  און עס איז געװען3
ַאזױ הָאט ער געהרגעט זַײנע קנעכט װָאס הָאבן דערשלָאגן זַײן 

, ער ניט געטײט ָאבער זײערע קינדער הָאט 4. ֿפָאטער דעם מלך
אין דעם בוך ֿפון , נַײערט ַאזױ װי עס שטײט געשריבן אין דער ּתורה

ֿפָאטערס זָאלן ניט : ַאזױ צו זָאגן, װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן, משהן
געטײט װערן ֿפַאר קינדער און קינדער זָאלן ניט געטײט װערן ֿפָאר 

  . װערןנַײערט יעטװעדער ֿפַאר זַײן זינד זָאל געטײט; ֿפָאטערס

 און הָאט זײ,  און אמציהו הָאט אַײנגעזַאמלט יהודה5
לױט די הױּפטלַײט ֿפון די , אױסגעשטעלט לױט די ֿפָאטערהאַײזער

גַאנץ יהודה און , טױזנטן און לױט די הױּפטלַײט ֿפון די הונדערטן
, און ער הָאט זײ געצײלט ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און העכער; בנימין
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װָאס , עֿפונען דרַײ הונדערט טױזנט געקליבענע מענעראון הָאט זײ ג
  . װָאס הַאלטן ַא שּפיז און ַא ּפַאנצער, קענען ַארױסגײן אין חיל

 און ער הָאט ָאנגעדונגען ֿפון יׂשראל הונדערט טױזנט העלדישע 6
  .רים ֿפַאר הונדערט צענטנער זילבערוגיב

, מלך: ױ צו זָאגןַאז,  און ַא געטלעכער מַאן איז געקומען צו אים7
װַײל גָאט איז ניט מיט , זָאל דער חיל ֿפון יׂשראל ניט גײן מיט דיר

,  װָארום ַאז דו װעסט גײן8. מיט ַאלע קינדער ֿפון אֿפרים, יׂשראל
װעט דיך גָאט מַאכן ֿפַאלן ֿפַאר , מעגסטו ֿפירן װי שטַארק די מלחמה

. ן און צו מַאכן ֿפַאלןװַײל בַײ גָאט איז די מַאכט צו העלֿפ, דעם ֿפַײנט
ָאבער װָאס טוט מען :  הָאט אמציהו געזָאגט צו דעם געטלעכן מַאן9

װעגן די הונדערט צענטנער װָאס איך הָאב געגעבן דער מחנה ֿפון 
גָאט קען דיר געבן מער : הָאט דער געטלעכער מַאן געזָאגט? יׂשראל
װָאס איז צו די מחנה ,  הָאט זײ אמציהו ָאּפגעזונדערט10. װי דָאס

און זײער צָארן הָאט ; אױף צו גײן ַאהײם, אים געקומען ֿפון אֿפרים
און זײ הָאבן זיך אומגעקערט ַאהײם אין , זײער געגרימט אױף יהודה

  .גרימצָארן

און ער הָאט ָאנגעֿפירט זַײן ,  און אמציהו הָאט זיך געשטַארקט11
און הָאט געשלָאגן , ץאון ער איז געגַאנגען צום טָאל ֿפון זַאל, ֿפָאלק

 און צען טױזנט הָאבן די 12. ֿפון די קינדער ֿפון ׂשעִיר צען טױזנט
און זײ הָאבן זײ , קינדער ֿפון יהודה געֿפַאנגען לעבעדיקערהײט

און זײ ַארָאּפגעװָארֿפן ֿפון שּפיץ , געברַאכט אױֿֿפן שּפיץ ֿפעלדז
  .ביז זײ זַײנען ַאלע צעהַאקט געװָארן, ֿפעלדז

ָאבער די לַײט ֿפון דער מחנה װָאס אמציהו הָאט אומגעקערט ֿפון  13
הָאבן זיך צעשּפרײט איבער די , צו גײן מיט אים אין דער מלחמה

און זײ הָאבן ֿפון , חורון-ֿפון שומרון און ביז בית, שטעט ֿפון יהודה
  .און הָאבן גערױבט ֿפיל רױב, זײ געשלָאגן דרַײ טױזנט

נָאכדעם װי אמציהו איז געקומען ֿפון שלָאגן ,  און עס איז געװען14
, הָאט ער געברַאכט די געטער ֿפון די קינדער ֿפון ׂשעִיר, די ַאדומים

און ער ֿפלעגט זיך בוקן , און הָאט זײ זיך אױֿֿפגעשטעלט ֿפָאר געטער
 הָאט דער צָארן ֿפון גָאט געגרימט 15. און רײכערן צי זײ, ֿפַאר זײ

און ער הָאט ,  הָאט געשיקט צו אים ַא נֿביאאון ער, אױף אמציהון
, נָאך װָאס זוכסטו די געטער ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק: צו אים געזָאגט
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 און עס 16? װָאס הָאבן ניט מציל געװען זײער ֿפָאלק ֿפון דַײן הַאנט
צו אים ] דער מלך[הָאט , ַאז ער הָאט גערעדט צו אים, איז געװען
הער דיר ?  ֿפַאר דעם יועץ ֿפון מלך געמַאכטהָאבן מיר דיך: געזָאגט
, הָאט דער נֿביא אױֿֿפגעהערט? נָאך װָאס זָאל מען דיך שלָאגן; אױף

איך װַײס ַאז גָאט הָאט בַארָאטן דיך : און ער הָאט געזָאגט
און הָאסט ניט , װַײל דו הָאסט דָאס געטָאן, אומצוברענגען

  .צוגעהערט צו מַײן עצה

און הָאט , ר מלך ֿפון יהודה הָאט זיך בַאקלערט און אמציהו דע17
דעם מלך , געשיקט צו יוָאש דעם זון ֿפון יהוָאחז דעם זון ֿפון יהודהן

  .קום לָאמיר זיך ָאנקוקן אין ּפנים: ַאזױ צו זָאגן, ֿפון יׂשראל

 הָאט יוָאש דעם מלך ֿפון יׂשראל געשיקט צו אמציהו דעם מלך 18
ן הָאט געשיקט צו ֿבנודעם דָארן װָאס אין ל: ןַאזױ צו זָאג, ֿפון יהודה

גיב דַײן טָאכטער צו : ַאזױ צו זָאגן, דעם צעדערבױם װָאס אין לֿבנון
איז ֿפַארבַײגעגַאנגען ַא װילדע חיה װָאס אין . מַײן זון ֿפַאר ַא װַײב

ָאט הָאסט ,  דו קלערסט19. און הָאט צעטרָאטן דעם דָארן, לֿבנון
.  דַײן הַארץ הָאט דיך דערהױבן זיך צו בַארימעןאון, געשלָאגן אדום

, נָאך װָאס זָאלסטו זיך רײצן מיט אומגליק. זיץ ַאצונד אין דער הײם
  .און ֿפַאלן דו און יהודה מיט דיר

װָארום דָאס איז געװען ֿפון ;  ָאבער אמציהו הָאט ניט צוגעהערט20
װַײל זײ הָאבן , ]נטֿפון זײער ֿפַײ[ּכדי זײ צו געבן אין דער הַאנט , גָאט

 און יוָאש דער מלך ֿפון יׂשראל איז 21. געזוכט די געטער ֿפון אדום
  און ער און אמציהו דער מלך ֿפון יהודה הָאבן , ַארױֿֿפגעגַאנגען

  . שמש װָאס געהערט צו יהודה- זיך ָאנגעקוקט אין ּפנים אין בית
זײ זַײנען און ,  און יהודה איז געשלָאגן געװָארן ֿפַאר יׂשראל22

  .ַאנטלָאֿפן איטלעכער צו זַײנע געצעלטן

דעם זון ֿפון יוָאש דעם זון ֿפון ,  און אמציהו דעם מלך ֿפון יהודה23
, שמש-הָאט יוָאש דעם מלך ֿפון יׂשראל געכַאפּט אין בית, יהוָאחזן

 די ָאכןהָאט דורכגעבר עראון ; און הָאט אים געברַאכט קײן ירושלים
, ם ֿפון דעם טױער ֿפון אֿפרים ביז דעם װינקלטױערמױער ֿפון ירושלי

דָאס גַאנצע גָאלד ] ער הָאט צוגענומען[ און 24. ֿפיר הונדערט אײלן
װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין הױז ֿפון גָאט , און ַאלע ּכלים, און זילבער
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און , און די אוצרות ֿפון דעם מלכס הױז, אדומען-אונטער עוֿבד
  .ון הָאט זיך אומגעקערט קײן שומרוןא, קינדער-ַמשּכון

הָאט , דער מלך ֿפון יהודה,  און אמציהו דער זון ֿפון יוָאשן25
דעם מלך ֿפון , געלעבט נָאך דעם טױט ֿפון יוָאש דעם זון ֿפון יהוָאחזן

  .ֿפוֿפצן יָאר, יׂשראל

די ערשטע ַאזױ װי די ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן אמציהו26
ן שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די מלכים ֿפון יהודה און זײ זַײנע, לעצטע
 און ֿפון דער צַײט ָאן װָאס אמציהו הָאט זיך ָאּפגעקערט 27. יׂשראל

הָאט מען געבונטעװעט ַא בונט אױף אים אין , ֿפון הינטער גָאט
ָאבער מע הָאט , און ער איז ַאנטלָאֿפן קײן לכיש; ירושלִים

. און מע הָאט אים דָארטן געטײט, כישנָאכגעשיקט נָאך אים קײן ל
און מע הָאט אים ,  און מע הָאט אים געברַאכט אױף ֿפערד28

  . בַאגרָאבן לעבן זַײנע עלטערן אין דער שטָאט יהודה

  

,  און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון יהודה הָאט גענומען עּוִזָיהון1
כט און זײ הָאבן אים געמַא, װָאס איז געװען זעכצן יָאר ַאלט

  .ֿפַאר ַא מלך אױף דעם ָארט ֿפון זַײן ֿפָאטער אמציהון

,  ער הָאט ַארומגעבױט אילות און הָאט זי אומגעקערט צו יהודה2
  .נָאך דעם װי דער מלך הָאט געלײגט מיט זַײנע עלטערן

און , ַאז ער איז געװָארן מלך,  זעכצן יָאר איז עּוִזָיהו ַאלט געװען3
און דער . ָאט ער געקיניגט אין ירושליםצװײ און ֿפוֿפציק יָאר ה

  .נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען יָכליה ֿפון ירושלים

,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק און די אױגן ֿפון גָאט4
 און ער הָאט 5. ַאזױ װי ַאלץ װָאס זַײן ֿפָאטער אמציהו הָאט געטָאן

װָאס איז , י טעג ֿפון זַכרָיהוןזיך ָאּפגעלײגט אױף זוכן גָאט אין ד
און אין די טעג װָאס ; געװען ֿפַארשטַאנדיק אין דער זעונג ֿפון גָאט

  .ער הָאט געזוכט יהוה הָאט מיט אים גָאט בַאגליקט

 און ער איז ַארױסגעגַאנגען און הָאט מלחמה געהַאלטן מיט די 6
 די מױער ֿפון און, און הָאט אַײנגעברָאכן די מױער ֿפון גת, יםּתּפליש



  דֿברי הימים ב

 און ,און געבױט שטעט ַארום ַאשדוד, און די מױער ֿפון ַאשדוד, יֿבנה
 און גָאט הָאט אים געהָאלֿפן ַאקעגן די 7. צװישן די ּפלישּתים

, בעל-װָאס זַײנען געזעסן אין גור, און ַאקעגן די ַארַאבער, ּפלישּתים
און ;  צו עּוִזָיהו און די עמונים הָאבן געגעבן מּתנות8. און די מעונים

װָארום ער איז , זַײן שם איז געגַאנגען ביז מע קומט קײן מצַרִים
 און עּוִזָיהו הָאט געבױט טורעמס אין 9. געװען שטַארק ביז גָאר

, און בַײם עק, און בַײם טױער ֿפון טָאל, ירושלים בַײם װינקלטױער
ס אין  און ער הָאט געבױט טורעמ10. און ער הָאט זײ בעֿפעסטיקט

װָארום ער הָאט , און הָאט אױסגעהַאקט ֿפיל ברונעמער, דער מדבר
און ער [; אי אין דעם ֿפלַאכלַאנד, געהַאט ֿפיל ֿפי אי אין דער נידערונג

און אין , ַאקערלַײט און גערטענירער אױף די בערג] הָאט געהַאט
  .װָארום ער איז געװען ַא ליבהַאבער ֿפון ערד, ַּכרמל

ָיהו הָאט געהַאט ַא חיל ֿפון קריגסלַײט װָאס זַײנען  און עּוִז11
לױט דעם מסּפר ֿפון זײער , ַארױסגעגַאנגען אױף מלחמה אין מחנות

און מעׂשיהו דעם , צײלונג דורך דער הַאנט ֿפון יעִיאל דעם שרַײבער
אײנעם ֿפון די הַארן ֿפון , אונטער דער הַאנט ֿפון ַחַננָיהון, אױֿֿפזעער

די , גַאנצע צָאל ֿפון די הױּפטן ֿפון ֿפָאטערהַײזער די 12. מלך
  . איז געװען צװײ טױזנט און זעקס הונדערט, העלדישע גיבורים

חיל ֿפון דרַײ - און אונטער זײער הַאנט איז געװען ַא קריגס13
הונדערט טױזנט און זיבן טױזנט ֿפון ֿפינף הונדערט װָאס הָאבן 

צו העלֿפן דעם מלך ַאקעגן , געהַאלטן מלחמה מיט שטַארקן ּכוח
ֿפַאר דעם גַאנצן ,  און עּוִזָיהו הָאט צוגעגרײט ֿפַאר זײ14. דעם ֿפַײנט

און , און בױגנס, און ּפַאנצערס, און קיװערס, און שּֿפיזן, שילדן, חיל
 און ער הָאט געמַאכט אין ירושלים קונציקע 15. שלַײדערשטײנער

צו זַײן אױף די טורעמס , אױסגעטרַאכט ֿפון ַא מײנסטער, געשטעלן
לן און מיט גרױסע ַײאױף צו שיסן מיט ֿפ, און אױף די שּפיצן

װָארום , און זַײן שם איז ַארױסגעגַאנגען ביז אין מרחקים; שטײנער
  .ביז ער איז געװָארן שטַארק, ער איז װּונדערלעך געהָאלֿפן געװָארן

 זיך דערהױבן הָאט זַײן הַארץ,  ָאבער װי ער איז שטַארק געװָארן16
, און ער הָאט געֿפעלשט ָאן יהוה זַײן גָאט, ביז צום ֿפַארדָארבן װערן

און ער איז ַארַײנגעגַאנגען אין היכל ֿפון גָאט צו רײכערן אױף דעם 
,  איז ַארַײנגעגַאנגען נָאך אים עזרָיהו דער ּכהן17. מזבח ֿפַאר װַײרױך

 און זײ 18, ע יונגעןהעלדיש, און מיט אים ַאכציק ּכהנים ֿפון גָאט
און זײ הָאבן צו אים , הָאבן זיך געשטעלט ֿפַאר דעם מלך עוזיהו
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נָאר ֿפַאר די , איז רײכערן צו גָאט, עוזיהו, ניט ֿפַאר דיר: געזָאגט
. װָאס זַײנען געהײליקט אױף צו רײכערן, די קינדער ֿפון ַאהרן, ּכהנים

און דָאס װעט , עלשטװָארום דו הָאסט געֿפ, גײ ַארױס ֿפון הײליקטום
;  הָאט עוזיהו געצערנט19. דיר ניט זַײן צום ּכֿבוד בַײ גָאט דעם הַאר

און װי ; און אין זַײן הַאנט איז געװען ַא רײכערֿפַאן אױף צו רײכערן
ַאזױ הָאט ַא ָצרעת אױסגעברָאכן , ער הָאט געצערנט אױף די ּכהנים

לעבן דעם מזבח , ױזֿפַאר די ּכהנים אין גָאטס ה, אױף זַײן שטערן
 און עזרָיהו דער ּכהן־גדול און ַאלע ּכהנים הָאבן זיך 20. ֿפַאר װַײרױך
 הָאבן זײ אים ;ערשט ער איז מצורע אױף זַײן שטערן, אומגעקוקט

און אױך ער הָאט זיך געַײלט , אױף גיך ַאװעקגענומען ֿפון דָארטן
  .װַײל גָאט הָאט אים געּפלָאגט, ַארױסצוגײן

ער מלך עוזיהו איז געװען מצורע ביז דעם טָאג ֿפון זַײן  און ד21
; ַא מצורע, און ער איז געזעסן אין ַאן ָאּפגעזונדערטן הױז; טױט

און זַײן זון יותם . װַארום ער איז ָאּפגעשניטן געװָארן ֿפון גָאטס הױז
ער הָאט געמישּפט דָאס ֿפָאלק ; איז געװען איבער דעם מלכס הױז

  .ֿפון לַאנד

די ערשטע ַאזױ װי די , און די איבעריקע זַאכן װעגן עוזיהון 22
  .הָאט בַאשריבן ישעָיהו הנֿביא דער זון ֿפון ַאמוצן, לעצטע

און מע הָאט אים ,  און עוזיהו הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן23
, ֿפעלד ֿפון די מלכים-בַאגרָאבן בַײ זַײנע עלטערן אין דעם קֿבר

און זַײן זון יותם איז . ער איז ַא מצורע: זָאגטװָארום זײ הָאבן גע
  .געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

  

ַאז ער איז ,  ֿפיֿנף און צװַאנציק יָאר איז יותם ַאלט געװען1
. און זעכצן יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, געװָארן מלך

און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ירושה די טָאכטער ֿפון 
  .דוקןצ

,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט2
נָאר ער איז ניט ; ַאזױ װי ַאלץ װָאס זַײן ֿפָאטער עּוזָיהו הָאט געטָאן

ָאבער דָאס ֿפָאלק איז נָאך ַאלץ . ַארַײנגעגַאנגען אין היכל ֿפון גָאט
  .געװען ֿפַארדָארבן
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און אין ,  טױער ֿפון גָאטס הױז ער הָאט געבױט דעם אױבערשטן3
 און ער הָאט געבױט 4. דער מױער ֿפון עוֿפל הָאט ער ֿפיל געבױט

און אין די װעלדער הָאט ער געבױט , שטעט אין די בערג ֿפון יהודה
 און ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט דעם 5. ּפַאלַאצן און טורעמס

און די , רגעשטַארקטאון הָאט זײ איבע, מלך ֿפון די קינדער ֿפון עמון
קינדער ֿפון עמון הָאבן אים געגעבן אין יענעם יָאר הונדערט 

. און גערשטן צען טױזנט, און טױזנט ּכור װײץ, צענטנער זילבער
דָאס אײגענע הָאבן אים די קינדער ֿפון עמון געברַאכט אױך אױֿֿפן 

,  און יותם איז געװָארן שטַארק6. צװײטן יָאר און אױֿֿפן דריטן
  .װָארום ער הָאט אױֿֿפגעּפַאסט זַײנע װעגן ֿפַאר יהוה זַײן גָאט

און , און ַאלע זַײנע מלחמות,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יותמען7
זײ זַײנען בַאשריבן אין בוך ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל , זַײנע ֿפירונגען

  .און יהודה

ער איז געװָארן ַאז ,  ֿפינף און צװַאנציק יָאר איז ער ַאלט געװען8
  .און זעכצן יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, מלך

און מע הָאט אים , און יותם הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן. 9
און זַײן זון ָאחז איז געװָארן מלך אױף . שטָאט-בַאגרָאבן אין דודס

  . זַײן ָארט

  

ָארן ַאז ער איז געװ,  צװַאנציק יָאר איז ָאחז ַאלט געװען1
  .און זעכצן יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, מלך

און ער הָאט ניט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון 
 נָאר איז געגַאנגען אין דעם װעג ֿפון 2. ַאזױ װי זַײן ֿפָאטער דוד, גָאט

און ער הָאט אױך געמַאכט געגָאסענע בילדער . די מלכים ֿפון יׂשראל
   און ער הָאט גערײכערט אין דעם טָאל ֿפון 3; געטער-בעלצו די 

ַאזױ װי די , און הָאט ֿפַארברענט זַײנע זין אין ֿפַײער, הנום-בן
אומװערדיקײטן ֿפון די ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר 

 און ער הָאט געשלַאכט און גערײכערט אױף 4. די קינדער ֿפון יׂשראל
און אונטער יעטװעדער ,  אױף די בערגלעךאון, די במות

 און יהוה זַײן גָאט הָאט אים געגעבן אין דער 5. צװַײגהַאֿפטיקן בױם
און הָאבן , און זײ הָאבן אים געשלָאגן; הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון ארם



  דֿברי הימים ב

און געברַאכט קײן , געֿפַאנגען ֿפון אים ַא גרױס געֿפַאנגענשַאֿפט
ַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון יׂשראל איז ער און אױך אין דער ה. דרמׂשק

  . און ער הָאט אים געשלָאגן ַא גרױסן שלַאק, געגעבן געװָארן
 און ּפקח דער זון ֿפון רמלַיהון הָאט אױסגעהרגעט אין יהודה 6

; ַאלע העלדישע יונגען, הונדערט און צװַאנציק טױזנט אין אײן טָאג
  . גָאט ֿפון זײערע עלטערןֿפַאר װָאס זײ הָאבן ֿפַארלָאזן יהוה דעם 

   און זכרי דעם גיבור ֿפון אֿפָרִים הָאט געהרגעט מעׂשיהו דעם 7
  און אלָקנה דעם , און עזריקם דעם ֿפירשט ֿפון הױז, זון ֿפון מלך

 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געֿפַאנגען ֿפון זײערע 8. למלך-שני
און אױך , טעכטעראון , זין, ברידער צװײ הונדערט טױזנט װַײבער
און געברַאכט דעם זַאקרױב , ֿפיל זַאקרױב הָאבן זײ גערױבט ֿפון זײ

  .קײן שומרון

 און דָארטן איז געװען ַא נֿביא ֿפון גָאט װָאס זַײן נָאמען איס געװען 9
איז ער ַארױסגעגַאנגען ַאנטקעגן דעם חיל װָאס איז געקומען ; עודד

ֿפון װעגן דעם , זעט: גטאון ער הָאט צו זײ געזָא. קײן שומרון
גרימצָארן ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון אַײערע עלטערן אױף יהודה הָאט 

ָאבער איר הָאט זײ געהרגעט מיט ַא , ער זײ געגעבן אין אַײער הַאנט
 און ַאצונד װילט איר די קינדער 10. צָארן װָאס גרײכט צום הימעל

 און ֿפַאר דינסטן צו ֿפון יהודה און ירושלים בַאצװינגען ֿפַאר קנעכט
זַײנען דען ניטָא ַאֿפילו בַײ אַײך ַאלײן ֿפַארשולדיקונגען ַאקעגן . אַײך

און קערט אום די ,  דרום הערט מיך צו ַאצונד11? גָאט אַײער הַאר
, געֿפַאנגענשַאֿפט װָאס איר הָאט געֿפַאנגען ֿפון אַײערע ברידער

  .ךװָארום דער גרימצָארן ֿפון גָאט איז אױף אַײ

,  הָאבן עטלעכע ֿפון די הױּפטלַײט ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרִים12
און , ברכָיהו דער זון ֿפון משלמותן, עזריהו דער זון ֿפון יהוחננען
זיך , און אמׂשָא דער זון ֿפון חדלין, יחזקָיהו דער זון ֿפון שלומען

  . אױֿֿפגעשטעלט ַאקעגן די װָאס זַײנען געקומען ֿפון דער מלחמה
איר זָאלט ניט ברענגען ַאהער די :  און זײ הָאבן צו זײ געזָאגט13

װָארום ַא ֿפַארשולדיקונג ַאקעגן גָאט װילט איר ברענגען , געֿפַאנגענע
נָאך צוצולײגן צו אונדזערע זינד און צו אונדזערע , אױף אונדז

װָארום גרױס איז אונדזער ֿפַארשולדיקונג און ַא ; ֿפַארשולדיקונג
  .ן איז אױף יׂשראלגרימצָאר
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 הָאבן די בַאװָאֿפענטע ַאװעקגעלָאזט די געֿפַאנגענע און דעם 14
 און די 15. ֿפַאר די ֿפירשטן און דער גַאנצער אַײנזַאמלונג, רױב

זַײנען , מענער װָאס זַײנען ָאנגערוֿפן געװָארן מיט די נעמען
ע זײערע און ַאל, און הָאבן גענומען די געֿפַאנגענע, אױֿֿפגעשטַאנען

און ַאז זײ הָאבן זײ ; נַאקעטע הָאבן זײ בַאקלײדט ֿפון דעם זַאקרױב
און זײ , און זײ געגעבן עסן און טרינקען, בַאקלײדט און זײ בַאשוכט

, הָאבן זײ ַאלע זײערע שװַאכע ַאװעקגעֿפירט אױף אײזלען, בַאזַאלבט
רע צו זײע, און זײ געברַאכט קײן יריחו דער שטָאט ֿפון טײטלבױמער

  .און הָאבן זיך אומגעקערט קײן שומרון, ברידער

 אין יענער צַײט הָאט דער מלך ָאחז געשיקט צו די מלכים ֿפון 16
 װָארום די אדומים זַײנען װידער 17. זײ זָאלן אים העלֿפן, אשור

  . און הָאבן געשלָאגן יהודה און געֿפַאנגען געֿפַאנגענע, געקומען
יך צעשּפרײט אין די שטעט ֿפון דער  און די ּפלשּתים הָאבן ז18

, שמש-און זײ הָאבן בַאצװּונגען בית, און ֿפון דרום יהודה, נידערונג
און ּתמנה , און ׂשוכו מיט אירע טעכטערשטעט, און גדרות, און אילון

און ; און גמזו מיט אירע טעכטערשטעט, מיט אירע טעכטערשטעט
ָאט הָאט געמַאכט  װָארום ג19. זײ הָאבן זיך דָארטן בַאזעצט

װַײל ער , אונטערטעניק יהודה ֿפון װעגן ָאחז דעם מלך ֿפון יׂשראל
  . הָאט געװילדעװעט אין יהודה און געֿפעלשט ַא ֿפעלשונג ָאן גָאט

, איז געקומען אױף אים, דער מלך ֿפון אשור, ּפלנסר- און ּתלגת20
ָאחז  װָארום 21. און הָאט אים געדריקט און אים ניט געשטַארקט

און דָאס הױז ֿפון דעם מלך , הָאט אױסגעלײדיקט דָאס הױז ֿפון גָאט
ָאבער עס , און ַאװעקגעגעבן דעם מלך ֿפון אשור, און די ֿפירשטן

  .הָאט אים ניט געהָאלֿפן

 און אין דער צַײט װָאס אים הָאט צוגעדריקט הָאט ער נָאך מער 22
 און ער הָאט 23. דער דָאזיקער מלך ָאחז, געֿפעלשט ָאן גָאט

און , געשלַאכט צו די געטער ֿפון דרמׂשק װָאס הָאט אים געשלָאגן
, װַײל די געטער ֿפון די מלכים ֿפון ארם העלֿפן זײ: ער הָאט געזָאגט

און זײ זַײנען . ַאז זײ זָאלן מיך העלֿפן, דרום װעל איך שלַאכטן צו זײ
 און ָאחז 24. אלגעװען ַא שטרױכלונג ֿפַאר אים און ֿפַאר גַאנץ יׂשר

הָאט אַײנגעזַאמלט די ּכלים ֿפון גָאטס הױז און ֿפַארשלָאסן די טירן 
און זיך געמַאכט מזבחות אױף יעטװעדער װינקל אין , ֿפון גָאטס הױז

 און אין יעטװעדער שטָאט ֿפון יהודה הָאט ער געמַאכט 25. ירושלים
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כט

ערנט יהוה און הָאט דערצ, במות אױף צו רײכערן צו ֿפרעמדע געטער
  .דעם גָאט ֿפון זַײנע עלטערן

די , און ַאלע זַײנע ֿפירונגען,  און די איבעריקע זַאכן װעגן אים26
זײ זַײנען בַאשריבן אין בוך ֿפון די מלכים , ערשטע ַאזױ װי די לעצטע

  .ֿפון יהודה און יׂשראל

און מע הָאט אים ,  און ָאחז הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן27
װָארום מע הָאט אים ניט ; אין ירושלים, רָאבן אין שטָאטבַאג

און זַײן זון . געברַאכט אין די קֿברים ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל
  . יחזקיהו איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

  

און ,  יחזקיהו איז געװָארן מלך צו ֿפינף און צװַאנציק יָאר1
און . אין ירושליםנַײן און צװַאנציק יָאר הָאט ער געקיניגט 

  .דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען אֿביה די טָאכטער ֿפון זכריהון

,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט2
 ער הָאט אין 3. ַאזױ װי ַאלץ װָאס זַײִן ֿפָאטער דוד הָאט געטָאן

געעֿפענט די טירן ֿפון , אין ערשטן חודש, ערשטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה
 און ער הָאט געברַאכט די ּכהנים און 4. און זײ ֿפַארריכט, גָאטס הױז
און הָאט זײ אַײנגעזַאמעלט אױף דעם ברײטן ּפלַאץ אין , די לִוִיים
הײליקט , לִוִיים, הערט מיך צו:  און ער הָאט צו זײ געזָאגט5. מזרח

הוה דעם גָאט ֿפון אַײערע און הײליקט דָאס הױז ֿפון י, אַײך ַאצונד
 וָארום 6. און טרָאגט ַארױס די אומרײניקײט ֿפון הײליקטום, עלטערן

און הָאבן געטָאן װָאס איז , אונדזערע עלטערן הָאבן געֿפעלשט
און הָאבן אים , שלעכט אין די אױגן ֿפון יהוה אונדזער גָאט

און , ןאון ַאװעקגעדרײט זײער ָּפנים ֿפון גָאטס משּכ, ֿפַארלָאזן
 זײ הָאבן אױך ֿפַארשלָאסן די טיר ֿפון 7. צוגעקערט דעם רוקן

און קײן װַײרױך הָאבן זײ ניט , און ֿפַארלָאשן די ליכט, ֿפָאדערהױז
און קײן ברַאנדָאּפֿפער הָאבן זײ ניט אױֿֿפגעברַאכט אין , גערײכערט

עװען  און דער צָארן ֿפון גָאט איז ג8. הײליקטום צום גָאט ֿפון יׂשראל
, און ער הָאט זײ געמַאכט ֿפַאר ַא גרױל, אױף יהודה און ירוָשַלִים

ַאזױ װי איר זעט מיט אַײערע , און ֿפַאר ַא שמוצערונג, ֿפַאר ַא שרעק
און ,  און ָאט זַײנען אונדזערע עלטערן געֿפַאלן דורכן שװערד9. אױגן

זַײנען , און אונדזערע װַײבער, און אונדזערע טעכטער, אונדזערע זין
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 ַאצונד איז אין מַײן הַארצן צו 10. אין געֿפַאנגענשַאֿפט איבער דעם
ּכדי זַײן גרימצָארן זָאל , שליסן ַא בונד צו יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

 מַײנע קינדער איר זָאלט ַאצונד ניט זַײן 11. זיך ָאּפקערן ֿפון אונדז
 שטײן ֿפַאר װָארום אַײך הָאט גָאט אױסדערװײלט צו, ָאּפגעלָאזט

  .און זַײן צו אים דינער און רײכערן, אים צו בַאדינען, אים

און , מחת דער זון ֿפון עמׂשין:  זַײנען אױֿפגעשטַאנען די לִוִיים12
ֿפון די , און יואל דער זון ֿפון עזריהון, יואל דער זון ֿפון עמׂשין

דער זון ֿפון ּקיש , און ֿפון די קינדער ֿפון מָררי; קינדער ֿפון די קהתים
יוָאח , און ֿפון די גרשונים; און עזריהו דער זון ֿפון יהללאלן, עֿבדין

 און ֿפון די קינדער 13; און עדן דער זון ֿפון יוָאחן, דער זון ֿפון זמהן
, זכריהו, און ֿפון די קינדער ֿפון ָאסף; און יעִיעל, שמרי, ֿפון אליָצֿפן
און ; און שמעי, יחִיאל,  ֿפון הימן און ֿפון די קינדער14; און מּתניהו

 און זײ הָאבן 15. און עּוזִיאל, שמעיה, ֿפון די קינדער ֿפון ידותון
און זַײנען , און זײ הָאבן זיך געהײליקט, אַײנגעזַאמלט זײערע ברידער

צו , געקומען ַאזױ װי דעם מלכס בַאֿפעל לױט די װערטער ֿפון גָאט
ון די ּכהנים זַײנען ַארַײנגעגַאנגען  א16. רײניקן דָאס הױז ֿפון גָאט

און זײ הָאבן , צו רײניקן, אינעװײניק אין הױז ֿפון גָאט
ַארױסגעטרָאגן די גַאנצע טומאה װָאס זײ הָאבן געֿפונען אין דעם 

און די לִוִיים הָאבן עס ; אין הױף ֿפון גָאטס הױז, טעמּפל ֿפון גָאט
 און זײ הָאבן 17. דרוןצוגענומען ַארױסצוטרָאגן דרױסן צום טַײך ק

און אין ַאכטן , ָאנגעהױבן הײליקן אין ערשטן טָאג ֿפון ערשטן חודש
און ; טָאג ֿפון חודש זַײנען זײ געקומען אין דעם ֿפָאדערהױז ֿפון גָאט

און אין ; זײ הָאבן געהײליקט דָאס הױז ֿפון גָאט אין ַאכט טעג
 און זײ זַײנען 18. טזעכצנטן טָאג ֿפון ערשטן חודש הָאבן זײ געענדיק

און הָאבן , צום מלך חזקיהו] אין ּפַאלַאץ[ַארַײנגעגַאנגען אינעװײניק 
און דעם , מיר הָאבן גערײניקט דָאס גַאנצע הױז ֿפון גָאט: געזָאגט

און דעם טיש ֿפַאר , מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער און ַאלע זַײנע ּכלים
 און ַאלע ּכלים 19.  ּכליםאון ַאלע זַײנע] ֿפון ברױט[דער אױסלײגונג 

װען ער , װָאס דער מלך ָאחז הָאט ַאװעקגעװָארֿפן אין זַײן מלוכה
און ָאן , הָאבן מיר צורעכטגעמַאכט און געהײליקט, הָאט געֿפעלשט

  .זַײנען זײ ֿפַאר דעם מזבח ֿפון גָאט

און ער הָאט ,  הָאט זיך געֿפעדערט דער מלך יחזקיהו20
און ער איז ַארױֿֿפגעגַאנגען אין , רן ֿפון שטָאטאַײנגעזַאמלט ַאלע הַא

, און זיבן װידערס,  און מע הָאט געברַאכט זיבן ָאקסן21. גָאטס הױז
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ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער ֿפָאר דער , און זיבן ציגנבעק, און זיבן שעּפסן
און ער הָאט . און ֿפַאר יהודה, און ֿפַאר דעם הײליקטום, מלוכה

זײ אױֿֿפברענגען אױף דעם , די ּכהנים, ון ַאהרןגעהײסן די קינדער ֿפ
און די ּכהנים ,  און זײ הָאבן געשָאכטן די רינדער22. מזבח ֿפון גָאט

און זײ ; און געשּפרענגט אױֿֿפן מזבח, הָאבן צוגענומען דָאס בלוט
. און געשּפרענגט דָאס בלוט אױֿֿפן מזבח, הָאבן געשָאכטן די שעּפסן

ענט די בעק ֿפון זינדָאּפֿפער ֿפַאר דעם מלך און  און מע הָאט גענ23
  . און זײ הָאבן ָאנגעלענט אױף זײ זײערע הענט, דער אַײנזַאמלונג

און הָאבן ַארױֿֿפגעטָאן זײער ,  און די ּכהנים הָאבן זײ געשָאכטן24
ּכדי מַכּפר צו זַײן אױף גַאנץ , בלוט ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער אױֿֿפן מזבח

ם דער מלך הָאט ָאנגעזָאגט ַאז ֿפַאר גַאנץ יׂשראל זָאל װָארו; יׂשראל
  .זַײן דָאס ברַאנדָאּפֿפער און דָאס זינדָאּפֿפער

,  און ער הָאט געשטעלט די לִוִיים אין גָאטס הױז מיט צימבלען25
און ָגד , לױט דעם בַאֿפעל ֿפון דודן, און מיט הַארֿפן, מיט גיטַארן

װָארום דער בַאֿפעל איז געװען ; ֿביאאון נתן דעם נ, דעם מלכס זעער
 און די לִוִיים זַײנען געשטַאנען מיט 26. ֿפון גָאט דורך זַײנע נֿביאִים

 און חזקיהו 27. און די ּכהנים מיט טרומײטן, די ּכלי־זמר ֿפון דודן
און בעת , הָאט געהײסן אױֿֿפברענגען דָאס ברַאנדָאּפֿפער אױֿֿפן מזבח

הָאט זיך ָאנגעהױבן דָאס , ָאט זיך ָאנגעהױבןדָאס ברַאנדָאּפֿפער ה
און אין אײנעם מיט די ּכלי־זמר , געזַאנג ֿפון גָאט מיט די טרומײטן

   און די גַאנצע אַײנזַאמלונג הָאט 28. ֿפון דוד דעם מלך ֿפון יׂשראל
  און די טרומײטן , און די זינגערס הָאבן געזונגען, זיך געבוקט

 ַאלץ הָאט ָאנגעהַאלטן ביז דָאס  דָאס–הָאבן געטרומײטערט 
  .ברַאנדָאּפֿפער הָאט זיך געענדיקט

הָאט דער מלך און ַאלע ,  און װי מע הָאט געענדיקט אױֿֿפברענגען29
  . געקניט און זיך געבוקט, װָאס הָאבן זיך געֿפונען מיט אים

 און דער מלך יחזקיהו און די הַארן הָאבן געהײסן די לִוִיים לױבן 30
און זײ הָאבן , אין די װערטער ֿפון דודן און אסף דעם זעערגָאט 

  .און הָאבן זיך גענַײגט און זיך געבוקט, געלױבט מיט ׂשמחה

ַאצונד הָאט :  און יחזקיהו הָאט זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט געזָאגט31
און ברענגט , גענענט; איר דערֿפילט אַײער הַאנט צו גָאט

און די . ּפֿפער אין הױז ֿפון גָאטשלַאכטָאּפֿפער און דַאנקָא
  , אַײנזַאמלונג הָאט געברַאכט שלַאכטָאּפֿפער און דַאנקָאּפֿפער
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ל

  .  ברַאנדָאּפֿפער–און איטלעכער װָאס זַײן הַארץ איז געװען װיליק 
 און די צָאל ֿפון די ברַאנדָאּפֿפער װָאס די אַײנזַאמלונג הָאט 32

צװײ , הונדערט װידערס, ראיז געװען זיבעציק רינדע, געברַאכט
 און די 33. די ַאלע ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט; הונדערט שעּפסן

און דרַײ טױזנט , געהײליקטע זַײנען געװען זעקס הונדערט רינדער
און זײ הָאבן ניט ,  ָאבער די ּכהנים זַײנען געװען צו װינציק34. שַאף

בן זײערע ברידער די לִוִיים הָא; געקענט ָאּפשינדן ַאלע ברַאנדָאּפֿפער
און ביז די , זײ אונטערגעהָאלֿפן ביז די ַארבעט איז געװען געענדיקט

װָארום די לִוִיים זַײנען געװען ; ּכהנים הָאבן זיך געהײליקט
  .רעכטֿפַארטיקער אין הַארצן זיך צו הײליקן ֿפון די ּכהנים

עטס ֿפון מיט ֿפ,  און אױך ברַאנדָאּפֿפער זַײנען געװען לרוֿב35
  .און מיט גיסָאּפֿפער צו די ברַאנדָאּפֿפער, ֿפרידָאּפֿפער

 און 36. ַאזױ איז אַײנגעשטעלט געװָארן דער דינסט ֿפון גָאטס הױז
יחזקיהו און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאבן זיך געֿפרײט איבער דעם װָאס 

װָארום די זַאך איז געשען , גָאט הָאט ָאנגעברײט ֿפַאר דעם ֿפָאלק
  . ּפלוצלינג

  

און ער ,  און יחזקיהו הָאט געשיקט צו גַאנץ יׂשראל און יהודה1
צו קומען אין , הָאט אױך געשריבן בריװ צו אֿפרִים און מנשה

ּפסח צו יהוה דעם -הױז ֿפון גָאט אין ירושלים צו מַאכן דעם קרבן
  און דער מלך און זַײנע הַארן און די גַאנצע עדה2. גָאט ֿפון יׂשראל

ּפסח אין -אין ירושלים הָאבן זיך בַאקלערט צו מַאכן דעם קרבן
 װָארום זײ הָאבן אים ניט געקענט מַאכן אין יענער 3. צװײטן חודש

און דָאס , װַײל ניט גענוג ּכהנים הָאבן זיך געהַאט געהײליקט, צַײט
 און די זַאך איז 4. ֿפָאלק איז ניט געװען אַײנגעזַאמלט אין ירושלים

און אין די אױגן ֿפון דער גַאנצער , לַײך אין די אױגן ֿפון מלךגעװען ג
ַארױסצולָאזן ַאן אױסרוף אין ,  און זײ הָאבן בַאשטימט די זַאך5. עדה

ּפסח צו -צו קומען מַאכן קרבן, שֿבע און ביז ָדן-ֿפון באר, גַאנץ יׂשראל
 װָארום מע הָאט אים שױן; יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל אין ירושלים

  .ֿפון לַאנג ניט געהַאט געמַאכט ַאזױ װי עס שטײט געשריבן

 און די לױֿפערס זַײנען געגַאנגען מיט בריװ ֿפון דער הַאנט ֿפון מלך 6
און לױט דעם בַאֿפעל , דורך גַאנץ יׂשראל און יהודה, און זַײנע הַארן
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קערט אַײך אום צו , קינדער ֿפון יׂשראל: ַאזױ צו זָאגן, ֿפון דעם מלך
ּכדי ער זָאל זיך , און יׂשראל, יצחק, הוה דעם גָאט ֿפון ַאֿברהםי

אומקערן צו די ַאנטרונענע װָאס זַײנען אַײך געבליבן ֿפון דער הַאנט 
 און איר זָאלט ניט זַײן װי אַײערע 7. ֿפון די מלכים ֿפון אשור

װָאס הָאבן געֿפעלשט ָאן , און ַאזױ װי אַײערע ברידער, ֿפָאטערס
און ער הָאט זײ געמַאכט ֿפַאר ַא ,  גָאט ֿפון זײערע עלטערןיהוה דעם
זָאלט איר ניט הַארט מַאכן ,  אצונד8. ַאזױ װי איר זעט, בײזװּונדער

און , גיט די הַאנט צו גָאט; אַײער נַאקן ַאזױ װי אַײערע עלטערן
און , קומט אין זַײן הײליקטום װָאס ער הָאט געהײליקט אױף אײביק

. ּכדי זַײן גרימצָארן זָאל זיך ָאּפקערן ֿפון אַײך, ר גָאטדינט יהוה אַײע
װעלן אַײערע ברידער ,  װָארום ַאז איר װעט זיך אומקערן צו גָאט9

און זיך , און אַײערע זין קריגן דערבַארימונג בַײ זײערע ֿפַאנגערס
װָארום דערבַארימדיק און , אומקערן צו דעם דָאזיקן לַאנד

און ער װעט ניט ָאּפקערן דעם ָּפנים , ער גָאטלַײטזעליק איז יהוה אַײ
  .ַאז איר װעט זיך אומקערן צו אים, ֿפון אַײך

 און די לױֿפערס זַײנען געגַאנגען ֿפון שטָאט דורך לַאנד אֿפרים און 10
ָאבער מע הָאט געלַאכט ֿפון זײ און געשּפעט ; און ביז זֿבּולון, מנשה
ן מנשה און זֿבּולון זַײנען געװָארן נָאר טײל ֿפון ָאשר או. 11. ֿפון זײ

 אױך אין יהודה 12. און זַײנען געקומען קײן ירושלים, אונטערטעניק
איז געװען די הַאנט ֿפון גָאט צו געבן אײן הַארץ צו טָאן דעם בַאֿפעל 

  .לױט דעם װָארט ֿפון גָאט, ֿפון דעם מלך און הַארן

ם ַא סך ֿפָאלק צו מַאכן  און עס הָאבן זיך אױֿֿפגעקליבן אין ירושלי13
 זײער ַא גרױסע –דעם יום־טוֿב ֿפון מצות אין צװײטן חודש 

 און זײ זַײנען אױֿֿפגעשטַאנען און הָאבן ָאּפגעטָאן די 14. אַײנזַאמלונג
און ַאלע רײכערערטער הָאבן זײ , מזבחות װָאס אין ירושלים

זײ הָאבן  און 15. ָאּפגעטָאן און ַארַײנגעװָארֿפן אין טַײך קדרון
און ; ּפסח אין ֿפערצנטן טָאג ֿפון צװײטן חודש-געשָאכטן דעם קרבן

און זײ הָאבן זיך , די ּכהנים און די לִוִיים הָאבן זיך געשעמט
 און זײ 16. און געברַאכט ברַאנדָאּפֿפער אין הױז ֿפון גָאט, געהײליקט

ּתורה לױט דער , ַאזױ װי זײער דין, זַײנען געשטַאנען אױף זײער ָארט
די ּכהנים הָאבן געשּפרענגט דָאס בלוט ; ֿפון משה דעם געטלעכן מַאן
 װָארום ַא סך זַײנען געװען אין דער 17. ֿפון דער הַאנט ֿפון די לִוִיים

דרום זַײנען די לִוִיים ; אַײנזַאמלונג װָאס הָאבן זיך ניט געהײליקט
לעכן װָאס ּפסח ֿפַאר איט-געװען איבער דער שעכטונג ֿפון דעם קרבן
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 װַײל דָאס רוֿב ֿפון דעם 18. ּכדי צו הײליקן צו גָאט, איז ניט רײן
הָאבן זיך , יׂשׂשכר און זֿבולון, צומײנסט ֿפון אֿפרים און מנשה, ֿפָאלק

ּפסח ניט װי עס -נָאר זײ הָאבן געגעסן דעם קרבן; ניט גערײניקט
זױ צו ַא, װַײל יחזקיהו הָאט מתּפלל געװען אױף זײ, שטײט געשריבן

 איטלעכן װָאס הָאט 19גָאט דער גוטער זָאל מכּפר זַײן אױף : זָאגן
, דעם גָאט ֿפון זַײנע עלטערן, געקערט זַײן הַארץ צו זוכן גָאט יהוה

  . הגם ניט לױט דער רײנקײט װָאס מע דַאֿרף בַײ הײליקײט
און ער הָאט ֿפַארשױנט דָאס ,  און גָאט הָאט צוגעהערט יחזקיהו20

  .ֿפָאלק

,  און די קינדער ֿפון יׂשראל װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין ירושלים21
; הָאבן געמַאכט דעם יום־טוֿב ֿפון מצות זיבן טעג מיט גרױס ׂשמחה

מיט , און די לִוִיים און די ּכהנים הָאבן געלױבט גָאט טָאג אין טָאג
צן  און יחזקיהו הָאט גערעדט צום הַאר22. שטַארקע ּכלי־זמר צו גָאט

און זײ . ֿפון די לִוִיים װָאס זַײנען געװען װױלֿפַארשטַאנדיק װעגן גָאט
, שלַאכטנדיק שלַאכטָאּפֿפער, הָאבן געגעסן די זיבן טעג ֿפון יום־טוֿב

  .און דַאנקָאּפֿפער יהוה דעם גָאט ֿפון זײערע עלטערן

 און די גַאנצע אַײנזַאמלונג הָאט זיך בַאקלערט צו מַאכן נָאך 23
  . און זײ הָאבן געמַאכט זיבן טעג ַא ׂשמחה; ערע זיבן טעגַאנד
 װָארום דער מלך יחזקיהו הָאט מנדֿב געװען ֿפַאר דער 24

און די הַארן הָאבן , אַײנזַאמלונג טױזנט ָאקסן און זיבן טױזנט שָאף
מנדֿב געװען ֿפַאר דער אַײנזַאמלונג טױזנט ָאקסן און צען טױזנט 

 און די גַאנצע 25. הָאבן זיך געהײליקטאון ֿפיל ּכהנים , שָאף
און די גַאנצע , און די ּכהנים און די לִוִיים, אַײנזַאמלונג ֿפון יהודה

און די ֿפרעמדע װָאס , אַײנזַאמלונג װָאס איז געקומען ֿפון יׂשראל
ָאדער װָאס זַײנען געזעסן אין , זַײנען געקומען ֿפון לַאנד יׂשראל

 און עס איז געװען ַא גרױסע ׂשמחה 26. הָאבן זיך געֿפרײט, יהודה
דעם , װָארום ֿפון די טעג ֿפון שלמה דעם זון ֿפון דוד, אין ירושלים

 און די 27. װָאס ניט געװען אין ירושלים-איז ַאזױ, מלך ֿפון יׂשראל
ּכהנים און די לעװִיים זַײנען אױֿֿפגעשטַאנען און הָאבן געבענטשט 

און זײער ּתֿפילה , ז צוגעהערט געװָארןאון זײער קול אי, דָאס ֿפָאלק
  .אין הימל, נגאיז געקומען צו זַײן הײליקער װױנו
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זַײנען ,  און ַאז מע הָאט דָאס ַאלץ געענדיקט1לא
, ַארױסגעגַאנגען ַאלע יׂשראל װָאס הָאבן זיך דָארטן געֿפונען

און , און זײ הָאבן צעברָאכן די זַײלשטײנער, צו די שטעט ֿפון יהודה
און אַײנגעװָארֿפן די במות און די , געהַאקט די געצנבײמערָאּפ

ביז , און אין אֿפרים און מנשה, ֿפון גַאנץ יהודה און בנימין, מזבחות
און ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך אומגעקערט . צום ֿפַארלענדן

  .איטלעכער צו זַײן אײגנטום אין זײערע שטעט

י ָאּפטײלונג ֿפון די ּכהנים און די  און יחזקיהו הָאט בַאשטימט ד2
סַײ די , איטלעכן װי נָאך זַײן דינסט, לִוִיים לױט זײערע ָאּפטײלונגען

אױף , און ֿפַאר ֿפרידָאּפֿפער, ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער. ּכהנים סַײ די לִוִיים
; און צו דַאנקען און לױבן אין די טױערן ֿפון גָאטס לַאגערן, צו דינען

 –ס צושטַײער ֿפון זַײן ֿפַארמעג ֿפַאר די ברַאנדָאּפֿפער  און דעם מלכ3
און די , ֿפַאר די ברַאנדָאּפֿפער ֿפון אין דער ֿפרי און ֿפון ָאװנט

און ֿפון די , און ֿפון ראש־חודש, ברַאנדָאּפֿפער ֿפון די שבתים
  . ַאזױ װי עס שטײט געשריבן אין דער ּתורה ֿפון גָאט, יום־טוֿבים

צו , די בַאװױנער ֿפון ירושלים, ט ָאנגעזָאגט דעם ֿפָאלק און ער הָא4
ּכדי זײ זָאלן זיך הַאלטן , געבן דעם טײל ֿפון די ּכהנים און די לִוִיים

 און װי דָאס װָארט איז ֿפַארשּפרײט 5. ָאן דער ּתורה ֿפון גָאט
ַאזױ הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל געברַאכט ֿפיל ערשטע ֿפון , געװָארן

, און ַאלערלײ אַײנקום ֿפון ֿפעלד, און הָאניק, און אײל, װַײן, אהּתֿבו
 און די קינדער 6. און מעׂשר ֿפון ַאלצדינג הָאבן זײ געברַאכט לרוֿב

, ֿפון יׂשראל און יהודה װָאס זַײנען געזעסן אין די שטעט ֿפון יהודה
ן און מעׂשר ֿפו, זײ אױך הָאבן געברַאכט מעׂשר ֿפון רינדער און שָאף

; די הײליקע גָאבן װָאס זַײנען געהײליקט געװָארן צו יהוה זײער גָאט
 אין דריטן חודש הָאט 7. הױֿפנסװַײז-און זײ הָאבן ָאנגעלײגט הױֿפנס

און אין זיבעטן חודש , מען ָאנגעהױבן לײגן דעם גרונט ֿפון די הױֿפנס
 זײ און,  זַײנען געקומען יחזקיהו און די הַארן8. הָאט מען געענדיקט

און הָאבן געבענטשט גָאט און זַײן ֿפָאלק , הָאבן בַאקוקט די הױֿפנס
 און יחזקיהו הָאט געֿפרעגט די ּכהנים און די לִוִיים װעגן די 9. יׂשראל
גדול ֿפון דעם -  הָאט אים געענטֿפערט עזריהו דער ּכהן10. הױֿפנס

רענגען זינט מע הָאט ָאנגעהױבן ב: און הָאט געזָאגט, הױז ֿפון צדוק
און נָאך , הָאבן מיר געגעסן צו זַאט, די ָאּפשײדונג אין הױז ֿפון גָאט

און ; װָארום גָאט הָאט געבענטשט זַײן ֿפָאלק; איבערגעלָאזט ֿפיל
  .װָאס איז איבערגעבליבן איז די דָאזיקע הורבע
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און מע ,  הָאט יחזקיהו געהײסן צוגרײטן קַאמערן אין גָאטס הױז11
 און מע הָאט ערלעך ַארַײנגעברַאכט די 12 .הָאט צוגעגרײט

און דער ָאנֿפירער ; און די הײליקע גָאבן, און דעם מעׂשר, ָאּפשײדונג
דער , און זַײן ברודער שמעי, איבער זײ איז געװען ּכנניהו דער לױ

און , און עׂשהאל, און נחת, און עזזָיהו,  און יחִיאל13. צװײטער
, און בניהו, און מחת, און יסמכיהו, לאון אליא, און יוזֿבד, ירימות

זַײנען געװען אױֿֿפזעערס אונטער דער הַאנט ֿפון ּכנניהון און זַײן 
לױט דעם בַאֿפעל ֿפון דעם מלך יחזקיהו און עזריהו , ברודער שמעין

דער ,  און קורא דער זון ֿפון ימנהן14. דעם ֿפירשט ֿפון גָאטס הױז
, יז געװען איבער די נדֿבות צו גָאטא, דער טױערמַאן אין מזרח, ֵלִוי

אױף ֿפַאנַאנדערצוטײלן די ָאּפשײדונג ֿפון גָאט און די גָאר הײליקע 
און , און ישוע, און מנימין,  און אונטער אים איז געװען עדן15. גָאבן

ּכדי , און די שטעט ֿפון די ּכהנים, און שכניהו, ַאמריהו, שמעיהו
ַאזױ דעם ,  לױט די ָאּפטײלונגעןערלעך צו געבן צו זײערע ברידער

 ַאחוץ צו די װָאס זַײנען געװען 16 -.גרױסן ַאזױ דעם קלײנעם
ַאלע , ֿפון דרַײ יָאר ַאלט און העכער, ֿפַארצײכנט ֿפון מַאנסּפַארשױנען

װָאס קומען אין הױז ֿפון גָאט לױט דעם טָאגטעגלעכן בַאדַארף צו 
 און די 17. ּפטײלונגעןזײער דינסט אױף זײערע װַאכן לױט זײערע ָא

און ֿפון די , ֿפַארצײכעניש ֿפון די ּכהנים לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער
איז געװען לױט זײערע , ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און העכער, לִוִיים

 און צו די װָאס זַײנען געװען 18 –װַאכן אין זײערע ָאּפטײלונגען 
און , ײערע װַײבערז, ֿפַארצײכנט ֿפון ַאלע זײערע קלײנע קינדער

װָארום אין ;  צו דער גַאנצער עדה–און זײערע טעכטער , זײערע זין
  . זײער ערלעכקײט הָאבן זײ זיך געהײליקט צום הײליקן דינסט

אין די ָאֿפענע ֿפעלדער , די ּכהנים,  און ֿפַאר די קינדער ֿפון ַאהרן19
ן װָאס זַײנען געװען אין איטלעכער שטָאט מענטש, ֿפון זײערע שטעט

צו געבן חלקים צו ַאלע , זַײנען געװען ָאנגערוֿפן מיט די נעמען
און צו ַאלע װָאס זַײנען געװען , מַאנסּֿפַארשױנען צװישן די ּכהנים

  . ֿפַארצײכנט צװישן די לִוִיים

און ער הָאט .  און ַאזױ הָאט יחזקיהו געטָאן אין גַאנץ יהודה20
יק און װָארהַאֿפטיק ֿפַאר יהוה געטָאן װָאס איז גוט און רעכטֿפַארט

 און אין איטלעכער זַאך װָאס ער הָאט ָאנגעהױבן אין 21. זַײן גָאט
, און אין דער ּתורה און אין דעם געבָאט, דעם דינסט ֿפון גָאטס הױז

און , הָאט ער מיט זַײן גַאנצן הַארצן געַארבעט, ּכדי צו זוכן זַײן גָאט
  . הָאט בַאגליקט
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לב
  

איז געקומען , ָאזיקע געשעענישן און טרַײשַאֿפט נָאך די ד1
און , און ער איז ַארַײן אין יהודה, סנחריֿב דער מלך ֿפון אשור

און ער הָאט זײ , הָאט געלעגערט אױף די בַאֿפעסטיקטע שטעט
 און װי יחזקיהו הָאט געזען ַאז 2. געװָאלט אַײנברעכן ֿפַאר זיך

 איז אױף מלחמה ַאקעגן און זַײן ּפנים, סנחריֿב איז געקומען
 הָאט ער ַאן עצה געהַאלטן מיט זַײנע הַארן און זַײנע 3. ירושלים

גיבורים װעגן ֿפַארשטָאּפן די װַאסערן ֿפון די קװַאלן װָאס אױסן 
 און עס הָאבן זיך 4. און זײ הָאבן אים געהָאלֿפן; שטָאט

און ,  קװַאלןאון זײ הָאבן ֿפַארשטָאּפט ַאלע, אַײנגעזַאמלט ֿפיל ֿפָאלק
נַאכסָאל זָאלן : ַאזױ צו זָאגן, דעם טַײך װָאס ֿפליסט דורכן מיטן לַאנד

 און ער 5? די מלכים ֿפון אשור קומען און געֿפינען ַא סך װַאסער
און הָאט ֿפַארבױט די גַאנצע אַײנגעברָאכענע , הָאט זיך געשטַארקט

ך ַאן ַאנדער און נָא, און זי ַארױֿֿפגעברַאכט ביז די טורעמס, מױער
, שטָאט-און ער הָאט בַאֿפעסטיקט מלוא אין דודס; מױער דערױסן

 און ער הָאט געמַאכט 6. און ער הָאט געמַאכט װַאֿפן לרוֿב און שילדן
און הָאט זײ אַײנגעזַאמלט צו , הױּפטלַײט ֿפון מלחמה איבערן ֿפָאלק
ערעדט צו און ער הָאט ג, טױער-זיך אױֿֿפן ברײטן ּפלַאץ בַײם שטָאט

איר זָאלט ניט ;  זַײט שטַארק און ֿפעסט7: ַאזױ צו זָאגן, זײער הַארצן
און ֿפַאר דעם , מורא הָאבן און ניט ַאנגסטן ֿפַאר דעם מלך ֿפון אשור

װָארום מיט אונדז איז ַא גרעסערער װי , גַאנצן המון װָאס מיט אים
 אונדז איז און מיט,  מיט אים איז ַאן ָארעם ֿפון ֿפלײש8. מיט אים

. אונדז צו העלֿפן ֿפון צו ֿפירן אונדזערע מלחמות, יהוה אונדזער גָאט
און דָאס ֿפָאלק הָאט זיך ֿפַארלָאזט אױף די װערטער ֿפון יחזקיהו 

  .דעם מלך ֿפון יהודה

 נָאכדעם הָאט סנחריֿב דער מלך ֿפון אשור געשיקט זַײנע קנעכט 9
און זַײן גַאנצע ממשלה , כישל און ער איז געװען בַײ –קײן ירושלים 

און צו גַאנץ יהודה ,  צו יחזקיהו דעם מלך ֿפון יהודה–מיט אים 
 ַאזױ הָאט געזָאגט סנחריֿב דער 10: ַאזױ צו זָאגן, װָאס אין ירושלים
און זיצט אין , אױף װָאס ֿפַארזיכערט איר אַײך: מלך ֿפון אשור

, יהו רעדט אַײך אַײןיחזק,  ֿפַאר װָאר11? בַאלעגערונג אין ירושלים
: ַאזױ צו זָאגן; ּכדי אַײך צו לָאזן שטַארבן ֿפון הונגער און ֿפון דָארשט

יהוה אונדזער גָאט װעט אונדז מציל זַײן ֿפון דער הַאנט ֿפון דעם 
 איז דָאס ניט דער יחזקיהו װָאס הָאט ָאּפגעטָאן 12. מלך ֿפון אשור
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זָאגט צו יהודה און צו זַײנע במות און זַײנע מזבחות און הָאט גע
און אױף , ֿפַאר אײן מזבח זָאלט איר זיך בוקן: ַאזױ צו זָאגן, ירושלים

 װײסט איר דען ניט װָאס איך און מַײנע 13? אים זָאלט איר רײכערן
 װער איז 14? עלטערן הָאבן געטָאן צו ַאלע אומות ֿפון די לענדער
 מַײנע עלטערן צװישן ַאלע געטער ֿפון די דָאזיקע ֿפעלקער װָאס

װָאס הָאט געקענט מציל זַײן זַײן ֿפָאלק ֿפון מַײן , הָאבן ֿפַארװיסט
  ? ַאז אַײער גָאט זָאל אַײך קענען מציל זַײן ֿפון מַײן הַאנט, הַאנט

און זָאל ער אַײך ניט , זָאל אַײך יחזקיהו ניט נַארן,  און ַאצונד15
װָארום קײן גָאט , בןאון איר זָאלט אים ניט גלױ, װָאס-אַײנרעדן ַאזױ

ֿפון קײן ֿפָאלק ָאדער קיניגרַײך הָאט ניט געקענט מציל זַײן זַײן ֿפָאלק 
װעט אַײער , און ֿפון דער הַאנט ֿפון מַײנע עלטערן, ֿפון מַײן הַאנט

  .גָאט אַײך געװיס ניט מציל זַײן ֿפון מַײן הַאנט

, הַאר און זַײנע קנעכט הָאבן נָאך מער גערעדט אױף גָאט דעם 16
 און ַא בריװ הָאט ער געשריבן צו 17. און אױף יחזקיהו זַײן קנעכט

ַאזױ צו , און צו רעדן קעגן אים, לעסטערן יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל
װָאס הָאבן ניט , ַאזױ װי די געטער ֿפון די אומות ֿפון די לענדער: זָאגן

ָאט ֿפון ַאזױ װעט דער ג, מציל געװען זײער ֿפָאלק ֿפון מַײן הַאנט
 און זײ הָאבן 18. יחזקיהו ניט מציל זַײן זַײן ֿפָאלק ֿפון מַײן הַאנט

צו דעם ֿפָאלק ֿפון , אױף יהודיש, אױסגערוֿפן אױף ַא הױכן קול
זײ איבערצושרעקן און זײ צו , ירושלים װָאס אױף דער מױער

 און זײ 19. ּכדי זײ זָאלן קענען בַאצװינגען די שטָאט, צעטומלען
ערעדט װעגן דעם גָאט ֿפון ירושלים ַאזױ װי װעגן די געטער הָאבן ג

  .געמַאכט ֿפון מענטשנס הענט, ֿפון די ֿפעלקער ֿפון דער ערד

, און ישעיהו הנֿביא דער זון ֿפון אמוצן,  הָאט דער מלך יחזקיהו20
  . און זײ הָאבן געשרִיען צום הימל, מתּפלל געװען װעגן דעם

און ער הָאט ֿפַארטיליקט ,  מלאך און גָאט הָאט געשיקט ַא21
יעטװעדער העלדישן גיבור און ָאנֿפירער און הױּפטמַאן אין לַאגער 

און ער הָאט זיך אומגעקערט מיט שַאנד אין ; ֿפון דעם מלך ֿפון אשור
און װי ער איז ַארַײנגעגַאנגען אין הױז ֿפון זַײן . ָּפנים צו זַײן לַאנד

אים דָארטן , רױס ֿפון זַײנע אינגעװײדהָאבן די װָאס זַײנען ַא, גָאט
  .געמַאכט ֿפַאלן מיטן שװערד

 ַאזױ הָאט גָאט געהָאלֿפן יחזקיהו און די בַאװױנער ֿפון ירושלים 22
און ֿפון דער הַאנט , ֿפון דער הַאנט ֿפון סנחריֿב דעם מלך ֿפון אשור
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יל  און ֿפ23. און ער איז זײ בַײגעשטַאנען רונד ַארום; ֿפון ַאלעמען
און טַײערע מּתנות , הָאבן געברַאכט געשַאנקען צו גָאט קײן ירושלים

און ער איז דערהײכט געװָארן אין , צו יחזקיהו דעם מלך ֿפון יהודה
  .די אױגן ֿפון ַאלע ֿפעלקער נָאך דעם

און ,  אין יענע טעג איז יחזקיהו קרַאנק געװָארן ביז צום שטַארבן24
און , און גָאט הָאט אים געענטֿפערט, טער הָאט מתּפלל געװען צו גָא

 ָאבער יחזקיהו הָאט ניט אומגעקערט 25. הָאט אים געגעבן ַא צײכן
װָארום זַײן הַארץ הָאט זיך , ַאזױ װי אים איז געטָאן געװָארן

  און עס איז געװען ַא צָארן אױף אים און אױף יהודה , דערהױבן
עניקט ֿפון דער  הָאט יחזקיהו זיך אונטערט26. און ירושלים

און , ער און די בַאװױנער ֿפון ירושלים, הָאֿפערדיקײט ֿפון זַײן הַארצן
דער צָארן ֿפון גָאט איז ניט געקומען אױף זײ אין די טעג ֿפון 

  .יחזקיהו

און הָאט זיך ,  און יחזקיהו הָאט געהַאט עושר און ּכֿבוד זײער ֿפיל27
און ֿפַאר טַײערע , ַאר גָאלדגעמַאכט שַאצקַאמערן ֿפַאר זילבער און ֿפ

און ֿפַאר ַאלערלײ , און ֿפַאר שילדן, און ֿפַאר בׂשמים, שטײנער
,  און שּפַײכלערס ֿפַאר דעם אַײנקום ֿפון ּתֿבואה28; גלוסטיקע זַאכן

און סטַאדעס , און שטַאלן ֿפַאר ַאלערלײ בהמות; און אײל, און װַײן
און ֿפי ֿפון , געשַאֿפט שטעט און ער הָאט זיך אַײנ29. אין געהעֿפטן

װָארום גָאט הָאט אים געשָאנקען זײער ַא ; שָאף און רינדער לרוֿב
 און דער אײגענער יחזקיהו הָאט ֿפַארשטָאּפט 30. גרױס ֿפַארמעג

און הָאט זײ , דעם אױבערשטן אױסגַאנג ֿפון די װַאסערן ֿפון גיחון
און יחזקיהו . שטָאט-געמַאכט גײן גלַײך ַארָאּפ צו מערֿב ֿפון דודס

 ָאבער בַײ די שלוחים 31. הָאט בַאגליקט אין זַײן יעטװעדער טּוונג
ֿפון די הַארן ֿפון בֿבל װָאס הָאבן געשיקט צו אים נָאכצוֿפרעגן װעגן 

הָאט אים גָאט , דעם װּונדערצײכן װָאס איז געשען אין לַאנד
  . בַײ אים אין הַארצןּכדי צו װיסן ַאלץ װָאס, אים צו ּפרּוװן, ֿפַארלָאזן

זײ זַײנען , און זַײנע חסדים,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יחזקיהו32
בַאשריבן אין דער זעונג ֿפון ישעיהו הנֿביא דעם זון ֿפון ָאמוצן אין 

 און יחזקיהו הָאט זיך 33. בוך ֿפון די מלכים ֿפון יהודה און יׂשראל
ים בַאגרָאבן אױף דעם און מע הָאט א, געלײגט מיט זַײנע עלטערן

און גַאנץ יהודה און ; ַארױֿֿפגַאנג ֿפון די קֿברים ֿפון די קינדער ֿפון דוד
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לג

. די בַאװױנער ֿפון ירושלים הָאבן אים ָאנגעטָאן ּכֿבוד בַײ זַײן טױט
  . און זַײן זון מנשה איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

  

,  געװָארן מלךַאז ער איז,  צװעלף יָאר איז מנשה ַאלט געװען1
  .און ֿפינף און צװַאנציק יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים

ַאזױ ,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט2
װי די אומװערדיקײטן ֿפון די ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט ֿפַארטריבן ֿפון 

עבױט די  און ער הָאט װידער ָאּפג3. ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל
און הָאט , במות װָאס זַײן ֿפָאטער יחזקיהו הָאט אַײנגעװָארֿפן

און הָאט געמַאכט , געטער-אױֿֿפגעשטעלט מזבחות צו די בעל
און זײ , און זיך געבוקט צו דעם גַאנצן חיל ֿפון הימל, געצנבױמער

װָאס גָאט ,  און ער הָאט געבױט מזבחות אין הױז ֿפון גָאט4. געדינט
  . אין ירושלים זָאל זַײן מַײן נָאמען אױף אײביק: ָאגטהָאט געז

 און ער הָאט געבױט מזבחות צו דעם גַאנצן חיל ֿפון הימל אין 5
 און ער הָאט געמַאכט דורכגײן זַײנע זין 6. בײדע הױֿפן ֿפון גָאטס הױז

און ער הָאט געברױכט , הנום-דורכן ֿפַײער אין דעם טָאל ֿפון בן
און ער הָאט , און געמַאכט ּכישוף, צױבערטאון גע, צײכנזעערַײ

ער הָאט . אַײנגעשַאֿפט די װָאס װָארזָאגן מיט ַא גַײסט ָאדער ַא רוח
אים צו , געמערט צו טָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

 און ער הָאט ַארַײנגעשטעלט דעם געשניצטן געץ 7. דערצערענען
װָאס גָאט הָאט געזָאגט צו , ן גָאטאין הױז ֿפו, װָאס ער הָאט געמַאכט

, און אין ירושלים, אין דעם דָאזיקן הױז: דודן און צו זַײן זון שלמהן
װעל איך , װָאס איך הָאב אױסדערװײלט ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל

 און איך װעל מער ניט ָאּפטָאן דעם 8. טָאן מַײן נָאמען אױף אײביק
װָאס איך הָאב בַאשערט ֿפַאר אַײערע ֿפוס ֿפון יׂשראל ֿפון דער ערד 

אױב זײ װעלן נָאר היטן צו טָאן ַאלץ װָאס איך הָאב זײ , עלטערן
דורך , לױט דער גַאנצער ּתורה און די חוקים און די געזעצן, בַאֿפױלן
 און מנשה הָאט ֿפַארֿפירט יהודה און די בַאװױנער ֿפון 9. משהן

עלקער װָאס גָאט הָאט ירושלים צו טָאן מער שלעכטס ֿפון די ֿפ
  .ֿפַארטיליקט ֿפון ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל

ָאבער זײ ,  און גָאט הָאט גערעדט צו מנשהן און צו זַײן ֿפָאלק10
- און גָאט הָאט אױף זײ געברַאכט די חיל11. הָאבן ניט ֿפַארנומען
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ט און זײ הָאבן בַאצװּונגען מנשהן מי, ֿפירער ֿפון דעם מלך ֿפון אשור
און הָאבן אים געשמידט אין קוּפערנע קײטן און , רינגען

הָאט ער ,  און ַאז אים הָאט צוגעדריקט12. ַאװעקגעֿפירט קײן בֿבל
און ער איז געװָארן זײער אונטערטעניק , געבעטן בַײ יהוה זַײן גָאט

 און ער הָאט מתּפלל געװען צו 13. ֿפַאר דעם גָאט ֿפון זַײנע עלטערן
און הָאט , הָאט זיך געלָאזט דערבעטן ֿפון איםאון ער ; אים

צו , און הָאט אים אומגעקערט קײן ירושלים, צוגעהערט זַײן בקשה
  .און מנשה הָאט געװּוסט ַאז יהוה איז גָאט; זַײן מלוכה

 און נָאך דעם הָאט ער געבױט ַאן אױסנװײניקסטע מױער צו 14
ון בַײם אַײנגַאנג ֿפון א, אין טָאל, אין מערֿב ֿפון גיחון, שטָאט-דודס

און הָאט זי , און ער הָאט ַארומגערינגלט דעם עוֿֿפל; ֿפישטױער
ֿפירער אין ַאלע -און ער הָאט ַארַײנגעזעצט חיל, געמַאכט זײער הױך

 און ער הָאט ָאּפגעטָאן די 15. בַאֿפעסטיקטע שטעט אין יהודה
מזבחות און ַאלע , און דעם געץ ֿפון גָאטס הױז, ֿפרעמדע געטער

און אין , װָאס ער הָאט געבױט אױף דעם בַארג ֿפון גָאטס הױז
 און ער 16. און ער הָאט זײ ַארױסגעװָארֿפן אױסן שטָאט; ירושלים

און הָאט געשלַאכט אױף אים , הָאט אױֿֿפגעבױט דעם מזבח ֿפון יהוה
און ער הָאט ָאנגעזָאגט יהודה צו ; שלַאכטָאּפֿפער און דַאנקָאּפֿפער

דָאס ֿפָאלק הָאט נָאך ,  ֿפַאר װָאר17. ען יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראלדינ
  .ָאבער נָאר צו יהוה זײער גָאט, ַאלץ געשלַאכט אױף די במות

, און זַײן ּתֿפילה צו זַײן גָאט,  און די איבעריקע זַאכן װעגן מנשהן18
און די װערטער ֿפון די זעערס װָאס הָאבן צו אים גערעדט אין 

זײ זַײנען דָא אין געשעענישן , ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראלנָאמען 
הָאט ] גָאט[און װי ַאזױ ,  און זַײן ּתֿפילה19. ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל

, און זַײן גַאנצע זינד און זַײן ֿפעלשונג, זיך געלָאזט דערבעטן ֿפון אים
און , און די ערטער װָאס ער הָאט אין זײ געבױט במות

אײדער ער איז , געשטעלט געצנבײמער און געשניצטע בילדעראױֿֿפ
זײ זַײנען בַאשריבן אין די װערטער ֿפון די , געװָארן אונטערטעניק

  .זעערס

און מע הָאט אים ,  און מנשה הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן20
און זַײן זון ָאמון איז געװָארן מלך אױף זַײן . בַאגרָאבן אין זַײן הײם

  .ָארט
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לד

ַאז ער איז געװָארן ,  צװײ און צװַאנציק יָאר איז ָאמון ַאלט געװען21
  . און צװײ יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, מלך

 און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט ַאזױ 22
און צו ַאלע געשניצטע בילדער ; װי זַײן ֿפָאטער מנשה הָאט געטָאן

און זײ , הָאט ָאמון געשלַאכט, טער מנשה הָאט געמַאכטװָאס זַײן ֿפָא
 און ער איז ניט אונטערטעניק געװָארן ֿפַאר גָאט ַאזױ װי 23. געדינט

הָאט , ָאמון, נָאר ער, זַײן ֿפָאטער מנשה איז אונטערטעניק געװָארן
  .ַאלץ מער זיך ֿפַארשולדיקט

 און הָאבן אים , און זַײנע קנעכט הָאבן געמַאכט ַא בונט אױף אים24
 און דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד הָאט דערשלָאגן 25. געטײט אין זַײן הױז

און דָאס . ַאלע װָאס הָאבן געמַאכט דעם בונט אױף דעם מלך ָאמון
ֿפָאלק ֿפון לַאנד הָאט געמַאכט זַײן זון יאשיהו ֿפַאר ַא מלך אױף זַײן 

  .ָארט

  

,  ער איז געװָארן מלךַאז,  ַאכט יָאר איז יאשיהו ַאלט געװען1
  .און אײן און דרַײסיק יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים

,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט2
און הָאט זיך ניט , און איז געגַאנגען אין די װעגן ֿפון זַײן ֿפָאטער דודן

טן יָאר ֿפון זַײן  און אין ַאכ3. ָאּפגעקערט רעכטס ָאדער לינקס
הָאט ער ָאנגעהױבן זוכן דעם , ַאז ער איז נָאך געװען ַא יִינגל, מלוכה

און אין צװעלֿפטן יָאר הָאט ער ָאנגעהױבן ; גָאט ֿפון זַײן ֿפָאטער דודן
און די , און די געצנבײמער, רײניקן יהודה און ירושלים ֿפון די במות
ן מע הָאט אַײנגעװָארֿפן  או4. געשניצטע און די געגָאסענע בילדער

און די זונזַײלן װָאס אױבן ; געטער-ֿפַאר אים די מזבחות ֿפון די בעל
און די געשניצטע און די געגָאסענע ; איבער זײ הָאט ער ָאּפגעהַאקט

און ֿפַאנַאנדערגעשָאטן , בילדער הָאט ער צעברָאכן און צעשטױסן
 און די בײנער 5.  זײאױף די קֿברים ֿפון די װָאס הָאבן געשלַאכט צו

און ער הָאט , ֿפון די ּכהנים הָאט ער ֿפַארברענט אױף זײער מזבחות
 און ַאזױ אין די שטעט ֿפון מנשה 6. גערײניקט יהודה און ירושלים

מיט זײערע אײגענע , און אֿפרים און שמעון און ביז נֿפּתלי
, בחות און ער הָאט אַײנגעװָארֿפן די מז7. רונד ַארום, ברעכגעצַײג

און די געשניצטע בילדער הָאט ער צעהַאקט , און די געצנבײמער
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און ַאלע זונזַײלן הָאט ער ָאּפגעהַאקט אין גַאנצן לַאנד , אױף דין
  .און ער הָאט זיך אומגעקערט קײן ירושלים; יׂשראל

נָאכן רײניקן דָאס לַאנד און ,  און אין ַאכצנטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה8
, און מעׂשיהו,  ער געשיקט שֿפן דעם זון ֿפון ַאצליהוןהָאט, דָאס הױז

דעם , און יוָאח זון ֿפון יוָאחזן, דעם הַאר ֿפון דער שטָאט
 און זײ 9. צו ֿפַארריכטן דָאס הױז ֿפון יהוה זַײן גָאט, ֿפַארצײכענער

און הָאבן ָאּפגעגעבן דָאס , גדול-זַײנען געקומען צו חלקיהו דעם ּכהן
, װָאס די לִוִיים, געברַאכט געװָארן אין הױז ֿפון גָאטגעלט װָאס איז 
הָאבן אױֿֿפגעזַאמלט ֿפון דער הַאנט ֿפון מנשה און , די שװעלהיטערס

און ֿפון גַאנצן יהודה , און ֿפון גַאנצן איבערבלַײבן ֿפון יׂשראל, אֿפרים
 און זײ הָאבן עס 10. און זיך אומגעקערט קײן ירושלים, און בנימין

 אױף דער הַאנט ֿפון די װערקמײנסטער װָאס זַײנען געװען געגעבן
און די װערקמײנסטער װָאס הָאבן ; געשטעלט אין הױז ֿפון גָאט
הָאבן עס אױסגעגעבן צורעכטצומַאכן , געַארבעט אין הױז ֿפון גָאט

 און געגעבן צו די 11. און ֿפַארריכטן דָאס הױז ֿפון גָאט
אױף צו קױֿפן געהַאקטע , טעראון צו די בױמײנס, הָאלצמײנסטער

און אױף צו לײגן בַאלקנס אױף די , און הָאלץ ֿפַאר לַײסטן, שטײנער
  . הַײזער װָאס די מלכים ֿפון יהודה הָאבן געלָאזט צעשטערט װערן

און איבער זײ ;  און די מענטשן הָאבן ערלעך געטָאן די ַארבעט12
לִוִיים ֿפון די קינדער די , און עוֿבדיהו, זַײנען געװָארן געשטעלט יחת

אױף , ֿפון די קינדער ֿפון קהתים, און משולם, און זכריה; ֿפון מררי
 איטלעכער װָאס הָאט זיך –און ַאנדערע לִוִיים ; אױֿֿפצוּפַאסן

 זײ זַײנען אױך געװען איבער די 13. ֿפַארשטַאנען אױף ּכלי־זמר
 הָאבן געטָאן און הָאבן אױֿֿפגעּפַאסט אױף ַאלע װָאס, לַאסטטרעגער

און טײל ֿפון די לִוִיים זַײנען געװען . ַארבעט אין ַאלערלײ מלָאכות
  . און טױערלַײט, און אױֿֿפזעערס, שרַײבערס

 און װען זײ הָאבן ַארױסגענומען דָאס געלט װָאס איז געברַאכט 14
הָאט חלקיהו דער ּכהן געֿפונען דָאס בוך , געװָארן אין הױז ֿפון גָאט

 הָאט חלקיהו זיך ָאּפגערוֿפן 15. ס ּתורה געגעבן דורך משהןֿפון גָאט
איך הָאב געֿפונען דָאס בוך : און הָאט געזָאגט צו שֿפן דעם שרַײבער

און חלקיהו הָאט געגעבן דָאס בוך . ֿפון גָאטס ּתורה אין הױז ֿפון גָאט
  .צו שֿפנען



  דֿברי הימים ב

 און ער הָאט אױך,  הָאט שֿפן געברַאכט דָאס בוך צום מלך16
ַאלץ װָאס איז : ַאזױ צו זָאגן, געברַאכט דעם מלך ַאן ענטֿפער

  . טוען זײ, איבערגעגעבן געװָארן אױף דער הַאנט ֿפון דַײנע קנעכט
 און זײ הָאבן אױסגעשָאטן דָאס געלט װָאס הָאט זיך געֿפונען אין 17

און הָאבן עס געגעבן אױף דער הַאנט ֿפון די , הױז ֿפון גָאט
  . אױף דער הַאנט ֿפון די װערקמײנסטעראון, געשטעלטע

ַא : ַאזױ צו זָאגן,  און שֿפן דער שרַײבער הָאט דערצײלט דעם מלך18
און שֿפן הָאט דערֿפון . בוך הָאט מיר געגעבן חלקיהו דער ּכהן

װי דער מלך הָאט ,  און עס איז געװען19. געלײענט ֿפַאר דעם מלך
 הָאט ער צעריסן זַײנע ַאזױ, געהערט די װערטער ֿפון דער ּתורה

און ַאחיקם דעם ,  און דער מלך הָאט בַאֿפױלן חלקיהו20. קלײדער
, און שֿפן דעם שרַײבער, און עֿבדון דעם זון ֿפון מיכהן, זון ֿפון שֿפנען

 גײט ֿפרעגט בַײ גָאט 21: ַאזױ צו זָאגן, און עׂשיה דעם מלכס דינער
רגעבליבן אין יׂשראל און און ֿפַאר די װָאס זַײנען איבע, ֿפַאר מיר
װָארום גרױס איז , װעגן די װערטער ֿפון דעם געֿפונענעם בוך, יהודה

ֿפַאר װָאס , דער גרימצָארן ֿפון גָאט װָאס איז אױסגעגָאסן אױף אונדז
צו טָאן , אונדזערע עלטערן הָאבן ניט געהיט דָאס װָארט ֿפון גָאט

  .זיקן בוךַאזױ װי ַאלץ װָאס שטײט געשריבן אין דעם דָא

צו , ]הָאט געהײסן[און די װָאס דער מלך ,  איז געגַאנגען חלקיהו22
דעם זון , דער װַײב ֿפון שלום דעם זון ֿפון ּתקהת, חולדה דער נֿביאה

,  און זי הָאט געװױנט אין ירושלים-דעם קלײדערהיטער, ֿפון חסרהן
   . און זײ הָאבן ַאזױ גערעדט צו איר–אין צװײטן שטָאטֿפערטל 

ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון :  הָאט זי צו זײ געזָאגט23
 ַאזױ 24: זָאגט צו דעם מַאן װָאס הָאט אַײך געשיקט צו מיר: יׂשראל

איך ברענג ַאן אומגליק דעם דָאזיקן ָארט און , זע: הָאט גָאט געזָאגט
 ַאלע קללות װָאס שטײען געשריבן אין דעם –אױף זַײנע בַאװױנער 

 דערֿפַאר 25. ך װָאס מע הָאט געלײענט ֿפַאר דעם מלך ֿפון יהודהבו
און הָאבן גערײכערט צו ֿפרעמדע , װָאס זײ הָאבן מיך ֿפַארלָאזן

, ּכדי מיך צו דערצערענען מיט ַאלע מעׂשים ֿפון זײערע הענט, געטער
און ער , און מַײן גרימצָארן איז אױסגעגָאסן אױף דעם דָאזיקן ָארט

 און צו דעם מלך ֿפון יהודה װָאס שיקט 26. ַארלָאשן װערןװעט ניט ֿפ
ַאזױ הָאט : צו אים זָאלט איר ַאזױ זָאגן, אַײך צו ֿפרעגן בַײ גָאט

װעגן די װערטער װָאס דו הָאסט : געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל
און דו , װַײל דַײן הַארץ איז דערװײכט געװָארן,  איז27, געהערט



  דֿברי הימים ב

לה

אונטערטעניק ֿפַאר גָאט ַאז דו הָאסט געהערט זַײנע ביסט געװָארן 
 װַײל דו –װערטער װעגן דעם דָאזיקן ָארט און װעגן זַײנע בַאװױנער 

און הָאסט צעריסן דַײנע , ביסט געװָארן אונטערטעניק ֿפַאר מיר
, דרומעך הָאב איך צוגעהערט, און הָאסט געװײנט ֿפַאר מיר, קלײדער

און דו װעסט , זַאמל אַײן צו דַײנע עלטערןאיך ,  זע28. זָאגט גָאט
און דַײנע אױגן װעלן ניט , אַײנגעזַאמלט װערן אין דַײן קֿבר בשלום

זען ַאל דָאס בײז װָאס איך ברענג אױף דעם דָאזיקן ָארט און אױף 
  .זַײנע בַאװױנער

  .און זײ הָאבן געברַאכט צום מלך דעם ענטֿפער

ָאט אַײנגעזַאמלט ַאלע און ה,  און דער מלך הָאט געשיקט29
 און דער מלך איז 30. עלטסטע ֿפון יהודה און ירושלים

מיט ַאלע מענער ֿפון יהודה און , ַארױֿֿפגעגַאנגען אין הױז ֿפון גָאט
און דעם גַאנצן , און די ּכהנים און די לִוִיים, בַאװױנער ֿפון ירושלים

נט אין זײערע און ער הָאט געלײע. ֿפָאלק ֿפון קלענסטן ביזן גרעסטן
אױערן ַאלע װערטער ֿפון דעם בוך ֿפון בונד װָאס איז געֿפונען 

 און דער מלך הָאט זיך געשטעלט אױף 31. געװָארן אין הױז ֿפון גָאט
, צו גײן נָאך גָאט, און ער הָאט געשלָאסן ַא בונד ֿפַאר גָאט, זַײן ָארט

מיט זַײן , נע געזעצןאון צו היטן זַײנע געבָאט און זַײנע ָאנזָאגן און זַײ
צו טָאן די װערטער ֿפון דעם , גַאנצן הַארצן און מיט זַײן גַאנצער זעל

 און ער הָאט 32. בונד װָאס שטײען געשריבן אין דעם דָאזיקן בוך
געמַאכט צושטײן ַאלע װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין ירושלים און 

 ַאזױ װי דער בונד און די בַאװױנער ֿפון ירושלים הָאבן געטָאן; בנימין
 און יאשיהו הָאט 33. דעם גָאט ֿפון זײערע עלטערן, ֿפון גָאט

ָאּפגעטָאן ַאלע אומװערדיקײטן ֿפון ַאלע לענדער ֿפון די קינדער ֿפון 
און ער הָאט געמַאכט דינען ַאלע װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין ; יׂשראל
בן זײ זיך ניט ַאלע זַײנע טעג הָא. דינען יהוה זײער גָאט, יׂשראל

  . ָאּפגעקערט ֿפון הינטער יהוה דעם גָאט ֿפון זײערע עלטערן

  

ּפסח צו - און יאשיהון הָאט געמַאכט אין ירושלים קרבן1
ּפסח אין ֿפערצנטן - קרבןאון מע הָאט געשָאכטן דעם; גָאט

 און ער הָאט געשטעלט די ּכהנים אױף 2. טָאג ֿפון ערשטן חודש
ָאט זײ געשטַארקט צו דעם דינסט ֿפון גָאטס און ה, זײערע װַאכן



  דֿברי הימים ב

 װָאס הָאבן געלערנט גַאנץ לִוִיים  און ער הָאט געזָאגט צו די3. הױז
שטעלט ַארַײן דעם : די װָאס זַײנען געװען הײליק צו גָאט, יׂשראל

דער מלך , הײליקן ָארון אין דעם הױז װָאס שלומה דער זון ֿפון דודן
; איר דַארֿפט מער ניט טרָאגן אױֿֿפן ַאקסל; הָאט געבױט, ֿפון יׂשראל

 און ברײט אַײך 4. ַאצונד דינט יהוה אַײער גָאט און זַײן ֿפָאלק יׂשראל
ָאן נָאך אַײערע ֿפָאטערהַײזער לױט אַײערע אַײנטײלונגען אין דעם 

און אין דעם געשריֿפטס , געשריֿפטס ֿפון דוד דעם מלך ֿפון יׂשראל
און שטײט אין הײליקטום לױט די ָאּפטײלונגען  5. ֿפון זַײן זון שלמהן

און , די קינדער ֿפון ֿפָאלק, ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון אַײערע ברידער
  . ַא טײל ֿפון ֿפָאטערהױז ֿפון די לִויים] ֿפַאר איטלעכער ָאּפטײלונג[
און גרײט צו , און הַאלט אַײך הײליק, ּפסח- און שעכט דעם קרבן6

 ךּכדי צו טָאן ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט דור, ערֿפַאר אַײערע בריד
  .משהן

:  און יאשיהו הָאט ָאּפגעשײדט ֿפַאר די קינדער ֿפון ֿפָאלק שָאף7
ּפסח ֿפַאר ַאלע װָאס הָאבן - ַאלץ ֿפַארן קרבן--שעּפסן און יונגע ציגן 

און רינדער דרַײ ,  דרַײסיק טױזנט אין צָאל–זיך דָארטן געֿפונען 
 און זַײנע 8. די דָאזיקע זַײנען געװען ֿפון דעם מלכס ֿפַארמעג. טױזנט

און , ֿפַאר די ּכהנים, הַארן הָאבן ָאּפגעשײדט ַא נדֿבה ֿפַאר דעם ֿפָאלק
און יחיאל די ֿפירשטן ֿפון גָאטס , און זכריהו, חלקיהו. ֿפַאר די לִוִיים

 און זעקס ּפסח צװײ טױזנט-הָאבן געגעבן די ּכהנים ֿפַאן קרבן, הױז
און ,  און ּכננָיהו9. און רינדער דרַײ הונדערט, ]שַָאף[הונדערט 
און , און יעיאל, און חשֿביהו, זַײנע ברידער, און נתנאל, שמעָיהו
הָאבן ָאּפגעשײדט ֿפַאר די לִוִיים ֿפַארן , די הַארן ֿפון די לִוִיים, יוזֿבד
  . הונדערטאון רינדער ֿפינף, ]שַָאף[ּפסח ֿפינף טױזנט -קרבן

און די ּכהנים הָאבן זיך ,  ַאזױ איז צוגעגרײט געװָארן דער דינסט10
, און די לִוִיים אױף זײערע ָאּפטײלונגען, געשטעלט אױף זײער ָארט
-  און זײ הָאבן געשָאכטן דעם קרבן11. לױט דעם בַאֿפעל ֿפון מלך

; נטאון די ּכהנים הָאבן געשּפרענגט דָאס בלוט ֿפון זײער הַא, ּפסח
 און זײ הָאבן ַאװעקגענומען די 12. און די לִוִיים הָאבן ָאּפגעשונדן

ּכדי זײ צו געבן צו די , טײלן װָאס דַארֿפן אױֿֿפגעברַאכט װערן
ָאּפטײלונגען ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון די קינדער ֿפון ֿפָאלק אױף 

ן ַאזױ װי עס שטײט געשריבן אין דעם בוך ֿפו, מקריֿב זַײן צו גָאט
 און זײ הָאבן געברָאטן 13. און דָאס גלַײכן מיט די רינדער; משהן

און די געהײליקטע ; ַאזױ װי דער דין, ּפסח אױֿֿפן ֿפַײער-דעם קרבן
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, און אין ֿפַאנען, און אין קעסלען, קרבנות הָאבן זײ געקָאכט אין טעּפ
 און 14. און ֿפַאנַאנדערגעטרָאגן אױף גיך צו ַאלע קינדער ֿפון ֿפָאלק
װָארום די ; דערנָאך הָאבן זײ צוגעגרײט ֿפַאר זיך און ֿפַאר די ּכהנים

זַײנען געװען ֿפַארנומען מיט , די קינדער ֿפון ַאהרן, ּכהנים
אױֿֿפברענגען די טײלן װָאס דַארֿפן אױֿֿפגעברַאכט װערן און דָאס 

י א, דרום הָאבן די לִוִיים צוגעגרײט אי ֿפַאר זיך; ביז נַאכט, ֿפעטס
  .די קינדער ֿפון ַאהרן, ֿפַאר די ּכהנים

זַײנען געװען אױף זײער , די קינדער ֿפון ָאסף,  און די זינגערס15
און ידותון , און הימן, און ָאסף, לױט דעם בַאֿפעל ֿפון דודן, ָארט

. און די טױערלַײט זַײנען געװען בַײ איטלעכן טױער. דעם מלכס זעער
װָארום זײערע , טרעטן ֿפון זײער דינסטזײ הָאבן ניט געדַארֿפט ָאּפ

  .ברידער די לִוִיים הָאבן צוגעגרײט ֿפַאר זײ

 ַאזױ איז צוגעגרײט געװָארן דער גַאנצער דינסט ֿפון גָאט אין 16
און אױֿֿפצוברענגען , ּפסח-צו מַאכן דעם קרבן, יענעם טָאג

ם מלך לױט דעם בַאֿפעל ֿפון דע, ברַאנדָאּפֿפער אױֿֿפן מזבח ֿפון גָאט
 און די קינדער ֿפון יׂשראל װָאס הָאבן זיך דָארטן 17. יאשיהו
און דעם , ּפסח אין יענער צַײט-הָאבן געמַאכט דעם קרבן, געֿפונען

ּפסח ַאזַא װי דער איז - און ַא קרבן18. יום־טוֿב ֿפון מצות זיבן טעג
לע און ַא; ניט געמַאכט געװָארן ֿפון די טעג ֿפון שמואל דעם נֿביא ָאן

ּפסח װי עס הָאט -מלכים ֿפון יׂשראל הָאבן ניט געמַאכט ַאזַא קרבן
און גַאנץ יהודה און , און די לִוִיים, און די ּכהנים, געמַאכט יאשיהו

און די בַאװױנער ֿפון , יׂשראל װָאס הָאבן זיך דָארטן געֿפונען
 אין ַאכצנטן יָאר ֿפון יאשיהוס מלוכה איז געמַאכט 19. ירושלים

  .װָארן דער דָאזיקער ּפסחגע

, ַאז יאשיהו הָאט געהַאט צוגעגרײט דָאס הױז,  נָאך דעם ַאלעם20
מלחמה צו הַאלטן אױף , איז ַארױֿֿפגעגַאנגען נכו דער מלך ֿפון מצרים

  . און יאשיהו איז ַארױסגעגַאנגען ַאקעגן אים, ּכרּכמיש בַײם ּפרת
װָאס קער איך : גן הָאט ער געשיקט שלוחים צו אים ַאזױ צו זָא21

נָאר , ניט קעגן דיר איז דָאס הַײנט? מלך ֿפון יהודה, זיך ָאן מיט דיר
און גָאט הָאט ; קעגן דעם הױז מיט װעמען איך בין אין מלחמה

, הַאלט זיך ָאּפ ֿפון גָאט װָאס איז מיט מיר; ָאנגעזָאגט מיך צו אַײלן
ו הָאט ניט  ָאבער יאשיה22. ּכדי ער זָאל דיך ניט אומברענגען

נָאר מלחמה הַאלטן מיט אים הָאט , ָאּפגעקערט זַײן ּפנים ֿפון אים
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לו

ֿפון , און ער הָאט ניט צוגעהערט צו די װערטער ֿפון נכון; ער געזוכט
און ער איז געקומען מלחמה הַאלטן אין דעם , גָאטס מױל ַארױס

 הָאבן די בױגנשיסערס געשָאסן אױף דעם מלך 23. טָאל ֿפון מגדו
נעמט מיך : און דער מלך הָאט געזָאגט צו זַײנע קנעכט, אשיהוי

   הָאבן אים 24. װָארום איך בין שטַארק ֿפַארװּונדט געװָארן, ַאװעק
און הָאבן אים , די קנעכט ַארָאּפגענומען ֿפון זַײן רַײטװָאגן

און , ַארױֿֿפגעזעצט אױף דעם צװײטן רַײטװָאגן װָאס ער הָאט געהַאט
און איז , און ער איז געשטָארבן. ירט קײן ירושליםאים ַאװעקגעֿפ

און גַאנץ יהודה . בַאגרָאבן געװָארן אין די קֿברים ֿפון זַײנע עלטערן
 און ירמיהו הָאט 25. און ירושלים הָאבן געטרױערט אױף יאשיהון

און ַאלע זינגערס און זינגערינס הָאבן , געקלָאגט אױף יאשיהון
און מע . ביז אױף הַײנט, דער ֿפון יאשיהוןגערעדט אין זײערע קלָאגלי

און זײ זַײנען ֿפַארשריבן , הָאט זײ געמַאכט ֿפַאר ַא מנהג אין יׂשראל
  .אין די קלָאגלידער

לױט װי , און זַײנע חסדים,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יאשיהון26
,  און זַײנע אױֿֿפטוען27, עס שטײט געשריבן אין דער ּתורה ֿפון גָאט

זײ זַײנען בַאשריבן אין בוך ֿפון די מלכים ,  ערשטע ַאזױ װי לעצטעדי
  . ֿפון יׂשראל און יהודה

  

 און דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד הָאט גענומען יהוָאחז דעם זון ֿפון 1
און זײ הָאבן אים געמַאכט ֿפַאר ַא מלך אױף זַײן , יאשיהון
  .אין ירושלים, ֿפָאטערס ָארט

ַאז ער איז געװָארן , יָאר איז יוָאחז ַאלט געװען דרַײ און צװַאנציק 2
 און דער 3. און דרַײ חדשים הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, מלך

און הָאט , מלך ֿפון מצרים הָאט אים ַארָאּפגעזעצט אין ירושלים
בַאשטרָאֿפט דָאס לַאנד מיט הונדערט צענטנער זילבער און ַא 

  .צענטנער גָאלד

ן מצרים הָאט געמַאכט זַײן ברודער אליקים ֿפַאר ַא  און דער מלך ֿפו4
און ער הָאט אומגעביטן זַײן נָאמען , מלך איבער יהודה און ירושלים

און זַײן ברודער יוָאחזן הָאט נכו גענומען און אים . אױף יהוִיקים
  .געברַאכט קײן מצרים
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 ַאז ער איז,  ֿפינף און צװַאנציק יָאר איז יהוִיקים ַאלט געװען5
  .און עלף יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, געװָארן מלך

  .און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון יהוה זַײן גָאט

און ,  איז ַארױֿֿפגעגַאנגען אױף אים נֿבוכדנצר דער מלך ֿפון בֿבל6
ּכדי אים ַאװעקצוֿפירן קײן , הָאט אים געשמידט אין קוּפערנע קײטן

 אױך ֿפון די ּכלים ֿפון גָאטס הױז הָאט נֿבוכדנצר געברַאכט 7. בֿבל
  .און זײ ַארַײנגעשטעלט אין זַײן טעמּפל אין בֿבל, קײן בֿבל

און זַײנע אומװערדיקײטן ,  און די איבעריקע זַאכן װענג יהוִיקימען8
דָאס איז , און װָאס מיט אים הָאט געטרָאֿפן, װָאס ער הָאט געטָאן

  .בוך ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל און יהודהבַאשריבן אין 

  .און זַײן זון יהוִיכין איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

און דרַײ , ַאז ער איז געװָארן מלך,  ַאכט יָאר איז יהוִיכין ַאלט געװען9
  .חדשים מיט צען טעג הָאט ער געקיניגט אין ירושלים

  .ן ֿפון גָאטאון ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױג

און , הָאט דער מלך נֿבוכדנצר געשיקט,  און צום אומקער ֿפון יָאר10
מיט די גלוסטיקע ּכלים ֿפון גָאטס , הָאט אים געברַאכט קײן בֿבל

און ער הָאט געמַאכט זַײן ברודער צדקיהון ֿפַאר ַא מלך איבער . הױז
  .יהודה און ירושלים

ַאז ער איז ,  ַאלט געװען אײן און צװַאנציק יָאר איז צדקיהו11
  .און עלף יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, געװָארן מלך

ער ;  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט12
װָאס הָאט [איז ניט אונטערטעניק געװָארן ֿפַאר ירמיהו דעם נֿביא 

עניקט ָאן און ער הָאט אױך װידערשּפ. 13. ֿפון גָאטס מױל] גערעדט
און ער הָאט ; דעם מלך נֿבוכדנצר װָאס הָאט אים בַאשװָארן בַײ גָאט

זיך ניט , און הַארט געמַאכט זַײן הַארץ, שטַײף געמַאכט זַײן נַאקן
 אױך ַאלע הַארן ֿפון די 14. אומצוקערן צו יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

ַאזױ װי ; ונגּכהנים און ֿפון ֿפָאלק הָאבן געֿפעלשט ַא גרױס ֿפעלש
און זײ הָאבן ֿפַאראומרײניקט , ַאלע אומװערדיקײטן ֿפון די ֿפעלקער

  . דָאס הױז ֿפון גָאט װָאס ער הָאט געהײליקט אין ירושלים
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 און יהוה דער גָאט ֿפון זײערע עלטערן הָאט געשיקט צו זײ דורך 15
 װָארום ער הָאט זיך דערבַארימט, נָאכַאנַאנד געשיקט, זַײנע שלוחים

 ָאבער זײ ֿפלעגן שּפעטן ֿפון 16. אױף זַײן ֿפָאלק און אױף זַײן װױנונג
און זיך לוסטיק , און ֿפַארַאכטן זַײנע װערטער, די שלוחים ֿפון גָאט

ביז דער גרימצָארן ֿפון גָאט איז , מַאכן איבער זַײנע נֿביאים
. געװעןַאז קײן ּתרוֿפה איז מער ניט , אױֿֿפגעגַאנגען ַאקעגן זַײן ֿפָאלק

,  און ער הָאט ַארױֿֿפגעברַאכט אױף זײ דעם מלך ֿפון די ּכׂשדים17
, װָאס הָאט געַהרגעט זײערע יונגע מיטן שװערד אין זײער בית־מקדש

ַא זקן , און הָאט זיך ניט דערבַארימט אױף ַא בחור ָאדער ַא מײדל
לע  און ַא18. ַאלעמען הָאט ער געגעבן אין זַײן הַאנט; ָאדער ַא גרַײז

און די אוצרות , די גרױסע ַאזױ װי די קלײנע, ּכלים ֿפון גָאטס הױז
ַאלע הָאט , און די אוצרות ֿפון מלך און זַײנע הַארן, ֿפון גָאטס הױז

 און זײ הָאבן ֿפַארברענט דָאס הױז ֿפון 19. ער געברַאכט קײן בֿבל
און ַאלע אירע , און אַײנגעװָארֿפן די מױער ֿפון ירושלים, גָאט

און ַאלע אירע גלוסטיקע , ּפַאלַאצן הָאבן זײ ֿפַארברענט אין ֿפַײער
 און די װָאס זַײנען געבליבן ֿפון שװערד 20. ּכלים הָאבן זײ צעשטערט

און זײ זַײנען געװָארן צו אים און צו , הָאט ער ֿפַארטריבן קײן בֿבל
צו  ּכדי 21; זַײנע זין ֿפַאר קנעכט ביז דער מלוכה ֿפון מלכות ּפרס

ביז די ערד װעט : דערֿפילן דָאס װָארט ֿפון גָאט ֿפון ירמיהוס מױל
ַאלע טעג ֿפון איר װיסט ; שבתים] ניט געהַאלטענע[ָאּפצָאלן אירע 

  .ביז צו דערֿפילן זיבעציק יָאר, זַײן הָאט זי געהַאלטן שבת

ַאז עס איז ,  און אין ערשטן יָאר ֿפון ּכורש דעם מלך ֿפון ּפרס22
הָאט , דָאס װָארט ֿפון גָאט דורך ירמיהוס מױל רט געװָארןאױסגעֿפי

און ער הָאט , גָאט דערװעקט דעם גַײסט ֿפון ּכורש מלך ֿפון ּפרס
און אױך דורך ַא , ַארױסגעלָאזט ַאן אױסרוף אין זַײן גַאנצן קיניגרַײך

 ַאזױ הָאט געזָאגט ּכורש דער מלך ֿפון 23: ַאזױ צו זָאגן, געשריֿפטס
לע קיניגרַײכן ֿפון דער ערד הָאט מיר געגעבן יהוה דער גָאט ַא: ּפרס

און ער הָאט מיר בַאֿפױלן אים צו בױען ַא הױז אין ; ֿפון די הימלען
װער עס איז דָא צװישן אַײך ֿפון זַײן גַאנצן ; ירושלים װָאס אין יהודה

  .און זָאל ער ַארױֿֿפגײן, זָאל יהוה זַײן גָאט זַײן מיט אים, ֿפָאלק
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