תּורה נבֿיאים וּכתובֿים
תּרגום ייִדיש פֿון יהואש

ָד ִניֵאל
א

 1אין דריטן יאָר פֿון דער מלוכה פֿון יהוֹ ָיקים דעם מלך פֿון
ֶצר דער מלך פֿון בבֿל אױף
נבֿוכדנ ַ
ַ
יהודה ,איז געקומען
ירוש ַליִ ם ,און האָט געלעגערט אױף איר 2 .און גאָט האָט געגעבן אין
ָ
זײן האַנט יהוֹיָקים דעם מלך פֿון יהודה ,און טײל פֿון די כּלים פֿון
ַ
נער ,אין הױז פֿון
גאָטס הױז ,און ער האָט זײ געבראַכט קײן לאַנד ִש ָ
זײן גאָט; און די כּלים האָט ער געבראַכט אין דער שאַצקאַמער פֿון
ַ
זײן גאָט.
ַ
זײנע
 3און דער מלך האָט געהײסן אַשפּנַז דעם הױפּט פֿון ַ
הױפֿדינער ,ברענגען פֿון די קינדער פֿון ישׂראל ,און פֿון דעם
אַדללײט 4 ,י ִינגלעך װאָס אין זײ איז
ַ
קיניגלעכן אָפּשטאַם ,און פֿון די
ניטאָ קײן פֿעלער ,און שײנע אױפֿן אױסזען ,און באַהאַװנט אין
אַלערלײ חכמות ,און װױלקענעװדיק אין קענשאַפֿט ,און
פֿאַרשטאַנדיק אין װיסן ,און װאָס האָבן בכּוֹח צו שטײן אין פּאַלאַץ
פֿון מלך; און זײ לערנען דעם כּתבֿ און דעם לשון פֿון די ַכּשׂדים.
 5און דער מלך האָט זײ באַשטימט אַ טאָגטעגלעכע אױסקומעניש
װײן װאָס ער טרינקט ,און
שפּײז ,און פֿון דעם ַ
ַ
פֿון דעם מלכס
דרײ יאָר ,און צום ָסוף פֿון זײ ,זאָלן זײ זיך
ַ
געהײסן זײ דערציען
שטעלן פֿאַרן מלך.
ניאל ,חנַניָה,
זײנען געװען צװישן זײ פֿון די קינדער פֿון יהודהָ ,ד ֵ
ַ 6
מיש ֵאל ,און ַעזַריָה 7 .און דער הױפּט פֿון די הױפֿדינער האָט זײ
ָ
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בלטשאַצר,
ַ
געגעבן נעמען ,און ער האָט געגעבן דניאלן ]דעם נאָמען[
ישך ,און ַעזַריָהן – ַעבֿד-נגוֹ.
מיש ֵאלן – ֵמ ַ
דרך ,און ָ
און חנַניָהן – ַש ַ
אַרײנגענומען אין האַרצן ,אַז ער זאָל זיך ניט
ַ
 8און דניאל האָט זיך
שפּײז ,און מיט דעם ַ
װײן װאָס ער
ַ
פֿאַראומװערדיקן מיט דעם מלכס
טרינקט ,און ער האָט געבעטן פֿון דעם הױפּט פֿון די הױפֿדינער ,אַז
ער זאָל זיך ניט דאַרפֿן פֿאַראומװערדיקן 9 .און גאָט האָט געגעבן
בײ דעם הױפּט פֿון די הױפֿדינער.
דניאלן גענאָד און דערבאַרימונג ַ
 10אָבער דער הױפּט פֿון די הױפֿדינער האָט געזאָגט צו דניאלן :איך
אײער
מײן האַר דעם מלך װאָס האָט באַשטימט ַ
האָב מוֹרא פֿאַר ַ
אײערע פּנימער
אײער געטראַנק ,טאָמער װעט ער זען ַ
שפּײז און ַ
ַ
אײער עלטער ,און איר װעט
בײ י ִינגלעך פֿון ַ
אומעטיקער װי ַ
מײן קאָפּ פֿאַרן מלך 11 .האָט דניאל געזאָגט צו דעם
פֿאַרשולדיקן ַ
ַ
טראַנקמײסטער װאָס דער הױפּט פֿון די הױפֿדינער האָט געשטעלט
מיש ֵאלן ,און ַעזַריָהן 12 :פּרוּװ ,איך בעט דיך,
איבער דניאלן ,חנַניָהןָ ,
דײנע קנעכט צען טעג ,און זאָל מען אונדז געבן פֿון גרינס צום עסן,
ַ
און װאַסער צום טרינקען 13 .און זאָל באַװיזן װערן פֿאַר דיר
אונדזער אױסזען און דאָס אױסזען פֿון די ייִנגלעך װאָס עסן דעם
דײנע קנעכט.
שפּײז; און אַזױ װי דו װעסט זען ,טו מיט ַ
ַ
מלכס
 14האָט ער צוגעהערט צו זײ אין דער דאָזיקער זאַך ,און ער האָט זײ
געפּרוּװט צען טעג 15 .און צום ָסוף פֿון די צען טעג ,האָט זײער
לײב,
אױסזען אױסגעװיזן בעסער ,און זײ ַ
זײנען געװען פֿעטער אױפֿן ַ
שפּײז 16 .אַזױ
ַ
פֿון אַלע י ִינגלעך װאָס האָבן געגעסן דעם מלכס
װײן
שפּײז ,און דעם ַ
ַ
טראַנקמײסטער אַװעקנעמען זײער
ַ
פֿלעגט דער
װאָס זײ זאָלן טרינקען ,און פֿלעגט זײ געבן גרינס.
 17און די דאָזיקע פֿיר ייִנגלעך ,זײ האָט גאָט געגעבן קענשאַפֿט און
פֿאַרשטאַנדיקײט אין אַלערלײ ספֿרים און חכמה; און דניאל האָט
פֿאַרשטאַנען יעטװעדער זעונג און חלוֹמות 18 .און צום ָסוף פֿון די
טעג װאָס דער מלך האָט זײ געהײסן דענצמאָל ברענגען ,האָט זײ
ֶצרן 19 .און דער
נבֿוכדנ ַ
ַ
דער הױפּט פֿון די הױפֿדינער געבראַכט פֿאַר
מלך האָט מיט זײ גערעדט; און צװישן זײ אַלעמען איז ניט
מיש ֵאל ,און ַעזַריָה; און
ָ
געפֿונען געװאָרן אַזאַ װי דניאל ,חנַניָה,
זײנען געשטאַנען פֿאַרן מלך 20 .און אין יעטװעדער זאַך פֿון
זײ ַ
בײ זײ געפֿרעגט ,האָט
פֿאַרשטאַנדיקער חכמה װאָס דער מלך האָט ַ
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ער זײ געפֿונען צען מאָל העכער װי אַלע ַח רטומים און
קיניגרײך.
ַ
זײן גאַנצן
צױבערשפּרעכער װאָס אין ַ
כּוֹרש.
 21און דניאל איז געבליבן ביז דעם ערשטן יאָר פֿון מלך ֶ

ב

ֶצרס מלוכה האָבן זיך
נבֿוכדנ ַ
ַ
 1און אין צװײטן יאָר פֿון
זײן געמיט איז געװען
נבֿוכדנ ַ
ַ
ֶצרן געחלומט חלוֹמות ,און ַ
זײן שלאָף איז אים צעבראָכן געװאָרן 2 .האָט דער
צערודערט ,און ַ
מלך געהײסן רופֿן די ַחרטומים ,און די צױבערשפּרעכער ,און די
זײנע חלוֹמות;
מכשפֿים ,און די ַכּשׂדים ,כּדי זײ זאָלן זאָגן דעם מלך ַ
זײנען געקומען ,און האָבן זיך געשטעלט פֿאַרן מלך 3 .האָט
און זײ ַ
דער מלך צו זײ געזאָגט :מיר האָט זיך געחלומט אַ חלום ,און
מײן געמיט איז צערודערט ,צו װיסן דעם חלום 4 .האָבן די ַכּשׂדים
ַ
גערעדט צו דעם מלך אין אַראַמיש :אײביק לעבן זאָל דער מלך!
דײנע קנעכט ,און מיר װעלן זאָגן דעם
דערצײל דעם חלום צו ַ
פּיתרון 5 .האָט זיך אָפּגערופֿן דער מלך און האָט געזאָגט צו די
בײ מיר פֿעסט :אױב איר מאַכט מיך ניט װיסן
ַכּשׂדים :די זאַך איז ַ
זײן פּיתרון ,װעט איר אין שטיקער צעהאַקט װערן,
דעם חלום און ַ
הײזער װעלן געמאַכט װערן פֿאַר מיסטהױפֿנס 6 .אױב
אײערע ַ
און ַ
זײן פּיתרון ,װעט איר קריגן פֿון
אָבער איר װעט זאָגן דעם חלום און ַ
מיר מתּנות און באַלױנונגען און גרױס כּבֿוד; נאָר זאָגט מיר דעם
זײן פּיתרון 7 .האָבן זײ געענטפֿערט אַ צװײט מאָל ,און
חלום און ַ
זײנע קנעכט ,און מיר
געזאָגט :זאָל דער מלך דערצײלן דעם חלום צו ַ
װעלן זאָגן דעם פּיתרון 8 .האָט זיך אָפּגערופֿן דער מלך און האָט
װײל איר
צײטַ ,
געזאָגט :געװיס פֿאַרשטײ איך אַז איר װילט געװינען ַ
בײ מיר פֿעסט 9 ,אַז אױב איר מאַכט מיך ניט
זעט אַז די זאַך איז ַ
אײך; װאָרום איר האָט
װיסן דעם חלום ,איז בלױז אײן משפּט פֿאַר ַ
צײט װעט זיך
אָפּגעמאַכט צו זאָגן פֿאַר מיר ליגן און באַטרוג ,ביז די ַ
ענדערן .דרום זאָגט מיר דעם חלום ,און איך װעל װיסן אַז איר קענט
זײן פּיתרון 10 .האָבן די ַכּשׂדים געענטפֿערט פֿאַרן מלך
מיר באַשײדן ַ
און געזאָגט :ניטאָ אַ מענטש אױף דער ערד װאָס קען זאָגן די זאַך
פֿון דעם מלך; װאָרום קײן גרױסער און מאַכטיקער מלך האָט ניט
פֿאַרלאַנגט אַזאַ זאַך פֿון קײן ַחרטום ,אָדער צױבערשפּרעכער ,אָדער
ַכּשׂדי 11 .און די זאַך װאָס דער מלך פֿאַרלאַנגט איז שװער ,און קײן
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אַנדערער װאָס קען דאָס זאָגן פֿאַר דעם מלך איז ניטאָ ,אַחוץ די
געטער װאָס זײער װױנונג איז ניט מיט באַשעפֿענישן פֿון פֿלײש.
 12איבער דעם איז דער מלך אין כּעס געװאָרן ,און ער האָט שטאַרק
געצערנט ,און האָט באַפֿױלן אומצוברענגען אַלע חכמים פֿון בבֿל.
 13און דער באַפֿעל איז אַרױס ,און די חכמים האָבן געזאָלט געטײט
זײנע חבֿרים זײ צו טײטן.
װערן ,און מע האָט געזוכט דניאלן און ַ
 14דענצמאָל האָט דניאל געענטפֿערט מיט קלוגשאַפֿט און שׂכל
אױבערלײבװעכטער פֿון דעם מלך ,װאָס איז
ַ
אַריוֹך דעם
אַרױסגעגאַנגען טײטן די חכמים פֿון בבֿל 15 .ער האָט זיך אָפּגערופֿן
און האָט געזאָגט צו אַריוֹך דעם הױפּטמאַן פֿון דעם מלך :פֿאַר װאָס
איז דער באַפֿעל אַזױ שטרענג פֿון פֿאַר דעם מלך? דענצמאָל האָט
אַריוֹך געמאַכט װיסן דניאלן די זאַך 16 .איז דניאל אַרױפֿגעגאַנגען
צײט ,כּדי צו זאָגן
בײם מלך ,אַז ער זאָל אים געבן ַ
און האָט געבעטן ַ
דעם מלך דעם פּיתרון.
זײן הױז ,און האָט
 17דענצמאָל איז דניאל אַװעקגעגאַנגען אין ַ
מיש ֵאלן ,און ַעזַריָהן.
זײנע חבֿרים ,חנַניָהןָ ,
געמאַכט װיסן די זאַך צו ַ
בײ גאָט אין הימל װעגן דעם דאָזיקן
 18כּדי זײ זאָלן בעטן ַרחמים ַ
זײנע חבֿרים זאָלן ניט אומגעבראַכט װערן מיט די
ָסוד ,אַז דניאל און ַ
איבעריקע חכמים פֿון בבֿל 19 .דענצמאָל איז דער ָסוד אַנטפּלעקט
געװאָרן דניאלן אין אַ זעונג פֿון דער נאַכט .האָט דענצמאָל דניאל
געלױבט גאָט אין הימל 20 .דניאל האָט זיך אָפּגערופֿן און האָט
געזאָגט:
זײן דער נאָמען פֿון גאָט
געלױבט זאָל ַ
פֿון אײביקײט ביז אײביקײט;
זײנע,
זײנען ַ
װאָרום חכמה און גבֿורה ַ
צײטן און די תּקופֿות;
בײט די ַ
 21און ער ַ
ער שאַפֿט אָפּ מלכים ,און שטעלט אױף מלכים;
ער גיט חכמה צו די חכמים,
און קענשאַפֿט צו די װאָס קענען פֿאַרשטאַנדיקײט.
 22ער אַנטפּלעקט די טיפֿעניש און די פֿאַרבאָרגעניש,
ער װײס װאָס אין דער פֿינצטערניש
בײ אים.
און די ליכטיקײט רוט ַ
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מײנע עלטערן,
 23דיך ,גאָט פֿון ַ
טו איך דאַנקען און לױבן,
װאָס דו האָסט מיר געגעבן חכמה און גבֿורה,
און האָסט מיך אַצונד געמאַכט װיסן װאָס מיר האָבן געבעטן פֿון
דיר;
װאָס די זאַך פֿון מלך האָסטו אונדז געמאַכט װיסן.
 24פֿון װעגן דעם איז דניאל אַרױפֿגעגאַנגען צו אַריוֹכן ,װעמען דער
מלך האָט געשטעלט אומצוברענגען די חכמים פֿון בבֿל; ער איז
געקומען און האָט צו אים אַזױ געזאָגט :זאָלסט ניט אומברענגען די
חכמים פֿון בבֿל; פֿיר מיך אַרױף פֿאַר דעם מלך ,און איך װעל זאָגן
דעם מלך דעם פּיתרון.
 25דענצמאָל האָט אַריוֹך אַרױפֿגעפֿירט דניאלן אױף גיך פֿאַרן מלך,
און האָט צו אים אַזױ געזאָגט :איך האָב געפֿונען אַ מאַן פֿון די גלות-
קינדער פֿון יהודה ,װאָס װעט דעם מלך מאַכן װיסן דעם פּיתרון.
זײן נאָמען איז
 26האָט דער מלך זיך אָפּגערופֿן צו דניאלן װאָס ַ
בלטשאַצר :קענסטו מיך מאַכן װיסן דעם חלום װאָס איך
ַ
געװען
זײן פּיתרון?  27האָט געענטפֿערט דניאל פֿאַר דעם
האָב געזען ,און ַ
מלך ,און האָט געזאָגט :דעם ָסוד װאָס דער מלך פֿאַרלאַנגט קענען
קײן חכמים ,צױבערשפּרעכערַ ,חרטומים ,שטערנזעער ,דעם מלך ניט
זאָגן 28 .אָבער פֿאַראַן אַ גאָט אין הימל װאָס אַנטפּלעקט סוֹדות ,און
ַ
ער האָט געלאָזט װיסן דעם מלך
ֶצר װאָס װעט געשען אין
נבֿוכדנ ַ
דײן
דײן קאָפּ אױף ַ
דײן חלום ,און די זעונגען פֿון ַ
ָסוף פֿון די טעגַ .
זײנען אַרױפֿגעקומען
זײנען אָט-װאָס 29 :דיר ,מלךַ ,
געלעגערַ ,
דײן געלעגער ,װאָס װעט געשען נאָך דעם ,און דער
רעיוֹנות אױף ַ
װאָס אַנטפּלעקט סוֹדות האָט דיך געלאָזט װיסן װאָס װעט געשען.
װײל אין מיר איז דאָ מער חכמה פֿון אַלע
 30און איך ,ניט ַ
נײערט
לעבעדיקע ,איז מיר דער דאָזיקער ָסוד אַנטפּלעקט געװאָרןַ ,
כּדי מע זאָל דעם פּיתרון מאַכן װיסן דעם מלך ,און זאָלסט
דײן האַרצן.
פֿאַרשטײן די רעיוֹנות פֿון ַ
 31דו ,מלך ,האָסט געזען ,ערשט עס שטײט אַ געװאַלטיקע
געשטאַלט .די דאָזיקע געשטאַלט איז געװען גרױס ,און איר גלאַנץ
איז געװען אױסנאַמיק; זי איז געשטאַנען פֿאַר דיר ,און איר אָנבליק
איז געװען מוֹראדיק 32 .די דאָזיקע געשטאַלט ,איר קאָפּ איז געװען
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טײערן גאָלד ,איר ברוסט און אירע אָרעמס פֿון זילבער ,איר בױך
פֿון ַ
אײזן ,אירע פֿיס,
און אירע לענדן פֿון קופּער 33 ,אירע שענקלען פֿון ַ
אײזן און טײל פֿון זײ פֿון לײם 34 .האָסטו געקוקט
טײל פֿון זײ פֿון ַ
ביז אַ שטײן האָט זיך אָפּגעריסן אָן עמיצנס האַנט ,און האָט
אײזן און לײם ,און האָט
געשלאָגן די געשטאַלט אױף אירע פֿיס פֿון ַ
זײנען צעשטױסן געװאָרן אין אײנעם
זײ צעשטױסן 35 .דענצמאָל ַ
אײזן ,די לײם ,דאָס קופּער ,דאָס זילבער ,און דאָס גאָלד ,און
דאָס ַ
זײנען געװאָרן אַזױ װי שפּרײ פֿון זומערש ַײערן ,און דער װינט
זײ ַ
האָט זײ אַװעקגעטראָגן ,און קײן צײכן איז פֿון זײ ניט געפֿונען
געװאָרן .און דער שטײן װאָס האָט געשלאָגן די געשטאַלט איז
געװאָרן אַ גרױסער באַרג ,און האָט אָנגעפֿילט די גאַנצע ערד.
זײן
 36דאָס איז דער חלום; און מיר װעלן זאָגן פֿאַר דעם מלך ַ
פּיתרון.
 37דו ,מלך ,דער מלך פֿון מלכים ,װאָס דער גאָט פֿון די הימלען האָט
רײכטום ,און שטאַרקײט ,און כּבֿוד 38 ,און װוּ
דיר געגעבן מלוכהַ ,
נאָר עס װױנון מענטשנקינדער ,חיות פֿון פֿעלד ,אָדער פֿױגלען פֿון
דײן האַנט ,און דיך געמאַכט געװעלטיקן
הימל ,האָט ער געגעבן אין ַ
איבער זײ אַלעמען – דו ביסט דער קאָפּ פֿון גאָלד 39 .און נאָך דיר
װעט אױפֿשטײן אַן אַנדער מלוכה ,נידעריקער פֿון דיר ,און נאָך אַן
אַנדערע אַ דריטע מלוכה ,פֿון קופּער ,װאָס װעט געװעלטיקן איבער
זײן שטאַרק אַזױ װי
דער גאַנצער ערד 40 .און אַ פֿירטע מלוכה װעט ַ
אײזן צעשטױסט און צעהאַקט אַלצדינג ,און אַזױ װי
אײזן; װאָרום ַ
ַ
אײזן װאָס צעברעכט ,אַזױ װעט זי אַלע די דאָזיקע צעשטױסן און
ַ
צעברעכן 41 .און װאָס דו האָסט געזען די פֿיס און די פֿינגער ,טײל
זײן אַ
אײזן באַטײט :עס װעט ַ
פֿון זײ טעפּערלײם און טײל פֿון זײ ַ
זײן אין
אײזן װעט ַ
געטײלטע מלוכה ,און פֿון דער פֿעסטיקײט פֿון ַ
אײזן צונױפֿגעמישט מיט ערדלײם.
איר ,אַזױ װי דו האָסט געזען ַ
אײזן און טײל פֿון זײ לײם
 42און די פֿינגער פֿון די פֿיס ,טײל פֿון זײ ַ
זײן שטאַרק ,און אַ טײל פֿון
באַטײטן :אַ טײל פֿון דער מלוכה װעט ַ
אײזן
זײן צעבראָכן 43 .און װאָס דו האָסט געזען ַ
איר װעט ַ
צונױפֿגעמישט מיט ערדלײם ]באַטײט[ :זײ װעלן זיך צונױפֿמישן דורך
דעם זאָמען פֿון מענטשן ,אָבער זײ װעלן זיך ניט באַהעפֿטן אײנס אָן
אײזן מישט זיך ניט אױס מיט לײם 44 .און אין
אַנדערן ,אָט אַזױ װי ַ
די טעג פֿון די דאָזיקע מלכים װעט דער גאָט פֿון די הימלען
אױפֿשטעלן אַ מלוכה װאָס װעט אײביק ניט צעשטערט װערן ,און די
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מלוכה װעט ניט איבערגעלאָזן װערן צו קײן אַנדער פֿאָלק; זי װעט
צעשטױסן און פֿאַרטיליקן אַלע די דאָזיקע מלוכות ,און זי װעט
באַשטײן אױף אײביק 45 .װעגן װאָס דו האָסט געזען װי פֿון באַרג
האָט זיך אָפּגעריסן אַ שטײן אָן עמיצנס הענט ,און האָט צעשטױסן
אײזן ,דאָס קופּער ,די לײם ,דאָס זילבער ,און דאָס גאָלד – דאָס
דאָס ַ
האָט דער גרױסער גאָט געלאָזט װיסן דעם מלך װאָס נאָך דעם װעט
זײן פּיתרון.
געשען; און געװיס איז דער חלום ,און אמת איז ַ
זײן פּנים ,און ער
ֶצר געפֿאַלן אױף ַ
נבֿוכדנ ַ
ַ
 46דענצמאָל איז דער מלך
האָט זיך געבוקט צו דניאלן; און ער האָט באַפֿױלן צו ברענגען אַן
אָפּפֿערגעשאַנק און שמעקעדיקע ריחות צו אים 47 .דער מלך האָט
אײער גאָט איז
זיך אָפּגערופֿן צו דניאלן ,און האָט געזאָגט :אמת אַז ַ
דער גאָט פֿון געטער ,און דער האַר פֿון מלכים ,און דער אַנטפּלעקער
פֿון סוֹדות ,אַז דו האָסט געקענט אַנטפּלעקן דעם דאָזיקן ָסוד.
 48דענצמאָל האָט דער מלך גרױס געמאַכט דניאלן ,און האָט אים
געגעבן פֿיל גרױסע מתּנות ,און אים געמאַכט פֿאַר געװעלטיקער
איבער דער גאַנצער מדינה פֿון בבֿל ,און פֿאַר דעם הױפּטפֿאָרשטײער
בײם מלך,
איבער אַלע חכמים פֿון בבֿל 49 .און דניאל האָט געבעטן ַ
ישכן ,און ַעבֿד-נגוֹן ,אױף דער
דרכןֵ ,מ ַ
און ער האָט אױפֿגעזעצט ַש ַ
פֿירונג פֿון דער מדינה פֿון בבֿל; און דניאל איז געװען אין טױער פֿון
מלך.

ג

ֶצר האָט געמאַכט אַ געשטאַלט פֿון גאָלד ,װאָס
נבֿוכדנ ַ
ַ
 1דער מלך
אײלן; ער
אײלן ,איר ברײט זעקס ַ
איר הײך איז געװען זעכציק ַ
האָט זי אױפֿגעשטעלט אין טאָל דוראָ ,אין דער מדינה פֿון בבֿל.
אײנזאַמלען די סאַטראַפּן ,די
ֶצר האָט געשיקט ַ
נבֿוכדנ ַ
ַ
 2און דער מלך
שאַצמײנסטער ,די
ַ
הערשער ,און די פֿירשטן ,די ריכטער ,די
ראַטגעבער ,די אױפֿזעער ,און אַלע געװעלטיקער פֿון דער מדינה ,צו
באַנײאונג פֿון דער געשטאַלט ,װאָס דער מלך
ַ
קומען צו דער
אײנגעזאַמלט
ֶצר האָט אױפֿגעשטעלט 3 .דענצמאָל האָבן זיך ַ
וכדנ ַ
נבֿ ַ
די סאַטראַפּן ,די הערשער ,און די פֿירשטן ,די ריכטער ,די
שאַצמײנסטער ,די ראַטגעבער ,די אױפֿזעער ,און אַלע געװעלטיקער
ַ
באַנײאונג פֿון דער געשטאַלט ,װאָס דער
ַ
פֿון דער מדינה ,צו דער
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ֶצר האָט אױפֿגעשטעלט; און זײ האָבן זיך געשטעלט
נבֿוכדנ ַ
ַ
מלך
ֶצר האָט אױפֿגעשטעלט 4 .און אַ
נבֿוכדנ ַ
ַ
אַקעגן דער געשטאַלט ,װאָס
אײך באַפֿעלט מען ,איר
שרײער האָט אױסגערופֿן אין דער הײךַ :
ַ
פֿעלקער ,אומות און לשוֹנות;  5בעת איר װעט הערן דעם ָקול פֿון
פֿײפֿזאַק ,און אַלערלײ
פֿלײט ,גיטאַר ,פֿירסטרונע ,האַרףַ ,
דעם האָרןַ ,
ֶמר ,זאָלט איר אַנידערפֿאַלן און זיך בוקן צו דער גילדערנער
כּלי-ז ֶ
ֵ
ֶצר האָט אױפֿגעשטעלט 6 .און װער
נבֿוכדנ ַ
ַ
געשטאַלט ,װאָס דער מלך
עס װעט ניט אַנידערפֿאַלן און זיך בוקן ,װעט אין דער אײגענער שעה
פֿײער.
אַרײנגעװאָרפֿן װערן אין אַן אױװן מיט ברענעדיקן ַ
ַ
צײט ,װי אַלע פֿעלקער האָבן דערהערט דעם
 7דעריבער ,אין יענער ַ
פֿלײט ,גיטאַר ,פֿירסטרונע ,האַרף ,און אַלערלײ
ָקול פֿון דעם האָרןַ ,
זײנען אַלע פֿעלקער ,אומות ,און לשוֹנות,
ֶמר ,אַזױ ַ
כּלי-ז ֶ
ֵ
אַנידערגעפֿאַלן און האָבן זיך געבוקט צו דער גילדערנער געשטאַלט,
ֶצר האָט אױפֿגעשטעלט.
װאָס דער מלך
נבֿוכדנ ַ
ַ
צײט גענענט מענערַ ,כּשׂדים ,און האָבן
 8דעריבער האָבן אין יענער ַ
געמסרט אױף די ייִדן 9 .זײ האָבן זיך אָפּגערופֿן און געזאָגט צו דעם
ַ
ֶצר :אײביק לעבן זאָל דער מלך!  10דו ,מלך ,האָסט
נבֿוכדנ ַ
ַ
מלך
געגעבן אַ באַפֿעל ,אַז יעטװעדער מענטש װאָס װעט הערן דעם ָקול
פֿײפֿזאַק ,און
פֿלײט ,גיטאַר ,פֿירסטרונע ,האַרףַ ,
ַ
פֿון דעם האָרן,
ֶמר ,זאָל אַנידערפֿאַלן און זיך בוקן צו דער גילדערנער
כּלי-ז ֶ
אַלערלײ ֵ
געשטאַלט;  11און װער עס װעט ניט אַנידערפֿאַלן און זיך בוקן ,זאָל
זײנען
פֿײערַ 12 .
אַרײנגעװאָרפֿן װערן אין אַן אױװן מיט ברענעדיקן ַ
ַ
פֿאַראַן ייִדישע מענער װאָס דו האָסט אַרױפֿגעזעצט אױף דער פֿירונג
ישך ,און ַעבֿד-נגוֹ; די דאָזיקע
דרךֵ ,מ ַ
פֿון דער מדינה פֿון בבֿלַ ,ש ַ
דײן גאָט דינען זײ ניט ,און
מענער לײגן ניט אַכט אױף דיר ,מלך ,צו ַ
צו דער גילדערנער געשטאַלט װאָס דו האָסט אױפֿגעשטעלט ,בוקן
זײ זיך ניט.
ֶצר מיט כּעס און גרימצאָרן באַפֿױלן צו
נבֿוכדנ ַ
ַ
 13דענצמאָל האָט
זײנען די דאָזיקע מענער
ישכן ,און ַעבֿד-נגוֹןַ .
דרכןֵ ,מ ַ
ברענגען ַש ַ
דענצמאָל געבראַכט געװאָרן פֿאַרן מלך 14 .האָט זיך אָפּגערופֿן
ישך,
דרךֵ ,מ ַ
ֶצר און האָט געזאָגט צו זײ :איז דאָס בכּיװןַ ,ש ַ
נבֿוכדנ ַ
ַ
מײן גאָט ,און איר בוקט זיך
און ַעבֿד-נגוֹ ,װאָס איר דינט ניט צו ַ
ניט צו דער גילדערנער געשטאַלט ,װאָס איך האָב אױפֿגעשטעלט?
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זײט גרײט ,אַז בעת איר װעט הערן דעם ָקול פֿון
 15אַצונד ,אױב איר ַ
פֿײפֿזאַק ,און
פֿלײט ,גיטאַר ,פֿירסטרונע ,האַרף ,און ַ
ַ
דעם האָרן,
ֶמר ,זאָלט איר אַנידערפֿאַלן און זיך בוקן צו דער
כּלי-ז ֶ
אַלערלײ ֵ
געשטאַלט ,װאָס איך האָב געמאַכט – ,אױב אָבער איר װעט זיך ניט
אַרײנגעװאָרפֿן װערן אין אַן
ַ
בוקן ,װעט איר אין דער אײגענער שעה
אײך
פֿײער; און װער איז דער גאָט ,װאָס װעט ַ
אױװן מיט ברענעדיקן ַ
ישך ,און
דרךֵ ,מ ַ
מײן האַנט?  16האָבן געענטפֿערט ַש ַ
זײן פֿון ַ
מציל ַ
ֶצר ,אונדז פֿעלט ניט
נבֿוכדנ ַ
ַ
ַעבֿד-נגוֹ ,און האָבן געזאָגט צום מלך:
אױף דעם דאָזיקן באַפֿעל דיר צו ענטפֿערן 17 .אױב אונדזער גאָט צו
זײן ,װעט ער פֿון דעם אױװן מיט
װעמען מיר דינען ,קען אונדז מציל ַ
זײן 18 .און אַפֿילו
דײן האַנט ,מלך ,מציל ַ
פֿײער ,און פֿון ַ
ברענעדיקן ַ
דײן גאָט װעלן מיר ניט דינען ,און צו
אַז ניט ,זײ װיסן ,מלך ,אַז צו ַ
דער גילדערנער געשטאַלט װאָס דו האָסט אױפֿגעשטעלט ,װעלן מיר
זיך ניט בוקן.
נבֿוכדנֶצר אָנגעפֿילט געװאָרן מיט גרימצאָרן ,און
ַ
 19דענצמאָל איז
ישכן,
דרכןֵ ,מ ַ
זײן פּנים האָט זיך געביטן אַקעגן ַש ַ
דער אָנבליק פֿון ַ
און ַעבֿד-נגוֹן; האָט ער זיך אָפּגערופֿן און האָט באַפֿױלן אָנצוהײצן
דעם אױװן זיבן מאָל אַזױ פֿיל װי מע דאַרף אים אָנהײצן 20 .און
זײן חיל האָט ער באַפֿױלן צו
עטלעכע שטאַרקע גיבוֹרים װאָס אין ַ
אַרײנצוּװאַרפֿן אין דעם
ַ
ישכן ,און ַעבֿד-נגוֹן ,און
דרכןֵ ,מ ַ
בינדן ַש ַ
פֿײער 21 .דענצמאָל ז ַײנען די דאָזיקע מענער
אױװן מיט ברענעדיקן ַ
געבונדן געװאָרן אין זײערע הױזן ,זײערע העמדער ,און זײערע
מאַנטלען ,און זײערע אַנדערע מלבושים ,און מע האָט זײ
פֿײער 22 .דעריבער,
אַרײנגעװאָרפֿן אין דעם אױװן מיט ברענעדיקן ַ
ַ
װײל דאָס װאָרט פֿון דעם מלך איז געװען שטרענג ,און דער אױװן
ַ
פֿײער
איז געװען שטאַרק אָנגעהײצט ,האָט די פֿלאַם פֿון דעם ַ
ישכן ,און
דרכןֵ ,מ ַ
געטײט יענע מענער װאָס האָבן אַרױפֿגעבראַכט ַש ַ
ישך ,און ַעבֿד-נגוֹ,
דרךֵ ,מ ַ
דרײ מענערַ ,ש ַ
ַעבֿד-נגוֹן 23 .און די דאָזיקע ַ
אַרײנגעפֿאַלן געבונדענערהײט אין דעם אױװן מיט ברענעדיקן
זײנען ַ
ַ
פֿײער.
ַ
ֶצר זיך דערשראָקן ,און ער איז
נבֿוכדנ ַ
ַ
 24דענצמאָל האָט דער מלך
זײנע
אױפֿגעשטאַנען אױף גיך ,און ער האָט זיך אָפּגערופֿן צו ַ
דרײ מענער
ַ
מיניסטאָרן ,און האָט געזאָגט :האָבן מיר ניט
פֿײער? האָבן זײ געענטפֿערט און
אַרײנגעװאָרן געבונדענערהײט אין ַ
ַ
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געזאָגט צום מלך :געװיס ,מלך 25 .האָט ער זיך אָפּגערופֿן און האָט
פֿײער ,און
געזאָגט :אָט זע איך פֿיר מענער לױזע אַרומגײן אין מיטן ַ
קײן שעדיקונג איז אױף זײ ניטאָ; און דער אָנבליק פֿון דעם פֿירטן
איז געגליכן צו אַ זון פֿון די געטער.
נבֿוכדנ ַ
ֶצר גענענט צו דער טיר פֿון דעם אױװן מיט
ַ
 26דענצמאָל האָט
ישך,
דרךֵ ,מ ַ
פֿײער; ער האָט אױסגערופֿן און געזאָגטַ :ש ַ
ברענעדיקן ַ
און ַעבֿד-נגוֹ ,קנעכט פֿון העכסטן גאָט ,גײט אַרױס ,און קומט אַהער.
ישך ,און ַעבֿד-נגוֹ ,אַרױסגעגאַנגען פֿון
דרךֵ ,מ ַ
זײנען ַש ַ
דענצמאָל ַ
פֿײער 27 .און די סאַטראַפּן ,די הערשער ,און די פֿירשטן ,און די
ַ
אײנגעזאַמלט ,און האָבן
מיניסטאָרן פֿון דעם מלך ,האָבן זיך ַ
פֿײער האָט ניט געהאַט קײן
באַקוקט די דאָזיקע מענער ,װאָס דאָס ַ
לײבער ,און די האָר פֿון זײער קאָפּ איז ניט
שליטה אױף זײערע ַ
אָנגעברענט געװאָרן ,און זײערע הױזן האָבן זיך ניט פֿאַרענדערט ,און
פֿײער איז ניט אַריבער אױף זײ 28 .האָט אױסגערופֿן
קײן ריח פֿון ַ
דרכן,
ֶצר און האָט געזאָגט :געלױבט איז דער גאָט פֿון ַש ַ
נבֿוכדנ ַ
ַ
זײן מלאך ,און האָט
ישכן ,און ַעבֿד-נגוֹן ,װאָס ער האָט געשיקט ַ
ֵמ ַ
זײנע קנעכט װאָס האָבן זיך פֿאַרלאָזט אױף אים ,און
מציל געװען ַ
האָבן געטאָן אַנדערש װי דעם מלכס װאָרט ,און אָפּגעגעבן זײערע
לײבער ,כּדי זײ זאָלן ניט דינען און זיך ניט בוקן צו קײן גאָט אַחוץ
ַ
צו זײער גאָט 29 .פֿון מיר װערט געגעבן אַ באַפֿעל אַז יעטװעדער
פֿאָלק ,אומה ,און לשון ,װאָס װעט רעדן מיט אומכּבֿוד אױף דעם
ישכן ,און ַעבֿד-נגוֹן ,זאָל אין שטיקער צעריסן
דרכןֵ ,מ ַ
גאָט פֿון ַש ַ
זײן הױז זאָל געמאַכט װערן פֿאַר אַ מיסטהױפֿן; װאָרום
װערן ,און ַ
זײן.
עס איז ניטאָ קײן אַנדער גאָט װאָס קען אַזױ מציל ַ
ישכן ,און ַעבֿד-נגוֹן,
דרכןֵ ,מ ַ
 30דענצמאָל האָט דער מלך דערהױבן ַש ַ
אין דער מדינה פֿון בבֿל.
ֶצר צו אַלע פֿעלקער ,אומות ,און לשוֹנות ,װאָס
נבֿוכדנ ַ
ַ
" 31דער מלך
אײער פֿריד זאָל זיך מערן!  32די
װױנען אױף דער גאַנצער ערדַ :
צײכנס און די װוּנדער װאָס דער העכסטער גאָט האָט מיט מיר
געטאָן ,איז װױלגעפֿעלן פֿאַר מיר צו לאָזן װיסן.
זײנע צײכנס ,װי גרױס!
ַ
זײנע װוּנדער ,װי שטאַרק!
און ַ
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זײן מלוכה איז אַן אײביקע מלוכה,
ַ
זײן געװעלטיקײט איז פֿון ָדור צו ָדור.
און ַ

ד

מײן הױז ,און בליענדיק
ֶצר בין געװען רואיק אין ַ
נבֿוכדנ ַ
ַ
 1איך
מײן פּאַלאַץ 2 .האָב איך אַ חלום געזען און ער האָט מיך
אין ַ
מײן געלעגער ,און זעונגען פֿון
דערשראָקן ,און טראַכטענישן אױף ַ
מײן קאָפּ האָבן מיך צעגרױלט 3 .דרום איז פֿון מיר געגעבן געװאָרן
ַ
אַ באַפֿעל ,צו ברענגען פֿאַר מיר אַלע חכמים פֿון בבֿל ,אַז זײ זאָלן
זײנען
מיך מאַכן װיסן דעם פּיתרון פֿון דעם חלום 4 .דענצמאָל ַ
געקומען די ַחרטומים ,די צױבערשפּרעכער ,די ַכּשׂדים ,און די
מײן חלום פֿאַר זײ ,אָבער זײ
שטערנזעער ,און איך האָב דערצײלט ַ
זײן פּיתרון 5 .נאָר צום לעצטן איז
האָבן מיך ניט געמאַכט װיסן ַ
בלטשאַצר ,אַזױ
ַ
אַרײנגעקומען פֿאַר מיר דניאל ,װאָס ז ַײן נאָמען איז
ַ
גײסט פֿון די הײליקע
מײן גאָט ,און װאָס דער ַ
װי דער נאָמען פֿון ַ
מײן חלום פֿאַר אים:
געטער איז אין אים; און איך האָב דערצײלט ַ
בלטשאַצר ,דו הױפּט פֿון די ַחרטומים ,װאָס איך װײס אַז דער
ַ
6
גײסט פֿון די הײליקע געטער איז אין דיר ,און קײן ָסוד איז פֿון דיר
ַ
מײן חלום װאָס איך האָב געזען און
ניט פֿאַרהױלן ,די זעונגען פֿון ַ
זײן פּיתרון טו זאָגן.
ַ
מײן געלעגער :איך
מײן קאָפּ אױף ַ
זײנען[ די זעונגען פֿון ַ
 7און ]דאָס ַ
האָב געזען,
ערשט אַ בױם איז אין מיטן דער ערד,
זײן הײך איז געװען גרױס.
און ַ
 8איז געװאַקסן דער בױם אונגעװאָרן שטאַרקער,
זײן הײך האָט דערגרײכט צום הימל,
ביז ַ
זײן אָנזען איז געװען ביז צום עק פֿון דער גאַנצער ערד.
און ַ
זײנען געװען שײן,
זײנע בלעטער ַ
ַ 9
זײן פֿרוכט פֿיל,
און ַ
שפּײז פֿאַר אַלעמען איז אױף אים געװען;
ַ
און
אונטער אים האָבן זיך געשאָטנט די חיות פֿון פֿעלד,
צװײגן האָבן געװױנט די פֿױגלען פֿון הימל,
זײנע ַ
און אין ַ
לײבער.
געשפּײזט אַלע ַ
ַ
און פֿון אים האָבן זיך
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מײן געלעגער,
מײן קאָפּ אױף ַ
 10האָב איך געזען אין די זעונגען פֿון ַ
ערשט אַ מלאך און אַ הײליקער האָט אַראָפּגענידערט פֿון הימל.
 11האָט ער אױסגערופֿן אין דער הײך ,און האָט אַזױ געזאָגט:
האַקט אָפּ דעם בױם,
צװײגן,
זײנע ַ
שנײדט אָפּ ַ
און ַ
זײנע בלעטער,
שאָקלט אַראָפּ ַ
זײן פֿרוכט;
און צעשפּרײט ַ
זאָלן די חיות אַװעקװאַנדערן פֿון אונטער אים,
צװײגן.
זײנע ַ
און די פֿױגלען פֿון ַ
זײנע װאָרצלען לאָזט אין דער ערד,
 12נאָר דעם שטאַם פֿון ַ
אײזן און קופּער,
און אין אַ קײט פֿון ַ
צװישן די גראָז פֿון פֿעלד;
און פֿון דעם טױ פֿון הימל זאָל ער באַנעצט װערן,
זײן טײל,
זײן ַ
און מיט די חיות זאָל ַ
צװישן קרײטעכץ פֿון דער ערד.
פֿאַרבײטן פֿון אַ מענטשנס,
ַ
זײן האַרץ זאָל מען
ַ 13
און אַ האַרץ פֿון אַ חיה זאָל אים געגעבן װערן,
צײטן זאָלן אַריבערגײן איבער אים.
און זיבן ַ
 14לױט דער גזֵרה פֿון די װאַכערס איז דער שפּרוך,
און אַ באַפֿעל פֿון די הײליקע איז די זאַך,
כּדי די לעבעדיקע זאָלן װיסן,
אַז דער אױבערשטער געװעלטיקט איבער דער מלוכה פֿון מענטשן,
און צו װעמען ער װיל גיט ער זי,
און דעם נידעריקסטן פֿון מענטשן קען ער זעצן דערױף.
ֶצר ,געזען ,און דו,
נבֿוכדנ ַ
ַ
 15דעם דאָזיקן חלום האָב איך ,מלך
קיניגרײך
ַ
מײן
װײל אַלע חכמים פֿון ַ
בלטשאַצר ,זאָג דעם פּיתרוןַ ,
ַ
װײל
קענען מיך ניט מאַכן װיסן דעם פּיתרון; אָבער דו קענסט יאַָ ,
גײסט פֿון די הײליקע איז אין דיר.
דער ַ
בלטשאַצר,
ַ
זײן נאָמען איז געװען
 16דענצמאָל איז דניאל ,װאָס ַ
זײנע רעיוֹנות האָבן אים
װײלע ,און ַ
פֿאַרשטאַרט געװאָרן אַ ַ
געשראָקן .האָט זיך אָפּגערופֿן דער מלך און האָט געזאָגט:
בלטשאַצר ,זאָל דער חלום און דער פּיתרון דיך ניט דערשרעקן .האָט
ַ
דײן חלום אױף
מײן האַרַ ,
בלטשאַצר און האָט געזאָגטַ :
ַ
געענטפֿערט
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דײנע ָשׂונאים!  17דער בױם װאָס
זײן פּיתרון אױף ַ
פֿײנט ,און ַ
דײנע ַ
ַ
זײן
דו האָסט געזען ,װאָס איז געװאַקסן און געװאָרן שטאַרקער ,און ַ
זײן אָנזען ביז דער גאַנצער ערד,
דערגרײכט ביזן הימל ,און ַ
ַ
הײך האָט
זײן פֿרוכט פֿיל ,און
זײנען געװען שײן ,און ַ
זײנע בלעטער ַ
 18און ַ
שפּײז פֿאַר אַלעמען איז אױף אים געװען; װאָס אונטער אים האָבן
ַ
צװײגן האָבן גערוט די
ַ
זײנע
געװױנט די חיות פֿון פֿעלד ,און אין ַ
פֿױגלען פֿון הימל –  19דאָס ביסט דו ,מלך ,װאָס דו ביסט געװאַקסן
דײן גרױסקײט איז געװאַקסן און
און געװאָרן שטאַרקער ,און װאָס ַ
דײן געװעלטיקײט ביז עק ערד.
האָט דערגרײכט ביזן הימל ,און ַ
 20און װאָס דער מלך האָט געזען װי אַ מלאך און אַ הײליקער האָט
אַראָפּגענידערט פֿון הימל ,און האָט געזאָגט :האַקט אָפּ דעם בױם
זײנע װאָרצלען לאָזט
און צעשטערט אים ,נאָר דעם שטאַם פֿון ַ
אײזן און קופּער ,צװישן די
איבער אין דער ערד ,און אין אַ קײט פֿון ַ
גראָז פֿון פֿעלד; און פֿון דעם טױ פֿון הימל זאָל ער באַנעצט װערן,
צײטן װעלן
זײן טײל ,ביז זיבן ַ
זײן ַ
און מיט די חיות פֿון פֿעלד זאָל ַ
אַריבערגײן איבער אים –  21דאָס ,מלך ,איז דער פּיתרון ,און עס איז
מײן האַר דעם
די גזֵרה פֿון דעם אױבערשטן װאָס איז געקומען אױף ַ
רטרײבן פֿון מענטשן ,און מיט די חיות פֿון
ַ
מלך;  22מע װעט דיך פֿאַ
דײן װױנונג ,און גראָז װי אָקסן װעט מען דיך מאַכן
זײן ַ
פֿעלד װעט ַ
עסן ,און מיט דעם טױ פֿון הימל װעט מען דיך באַנעצן ,און זיבן
צײטן װעלן אַריבערגײן איבער דיר; ביז דו װעסט װיסן אַז דער
ַ
אױבערשטער געװעלטיקט איבער דער מלוכה פֿון מענטשן ,און צו
װעמען ער װיל גיט ער זי 23 .און װאָס מע האָט אָנגעזאָגט ,צו לאָזן
דײן מלוכה װעט
דעם שטאַם פֿון די װאָרצלען פֿון בױם ]באַטײט[ַ :
זײנען די
בלײבן נאָך דעם װי דו װעסט דערקענען אַז די הימלען ַ
דיר ַ
מײן עצה װױלגעפֿעלן פֿאַר
װאָס געװעלטיקן 24 .דרום ,מלך ,זאָל ַ
דײנע פֿאַרברעכן דורך
דײנע זינד דורך צדקה ,און ַ
דיר ,און טו אָפּ ַ
זײן אַ
דערבאַרימונג אױף די אָרימע; אױב עס קען נאָך ַ
דײן ַשלװה".
פֿאַרלענגערונג פֿאַר ַ
ֶצר 26 .צום ָסוף פֿון
נבֿוכדנ ַ
ַ
 25דאָס אַלץ איז געקומען אױפֿן מלך
צװעלף חדשים איז ער אומגעגאַנגען אױף דעם קיניגלעכן פּאַלאַץ
פֿון בבֿל 27 .האָט אױסגערופֿן דער מלך און האָט געזאָגט :איז דאָס
ניט די גרױסע בבֿל ,װאָס איך האָב געבױט פֿאַר אַ קיניגלעכן
מײן
רײכטום ,און פֿאַר דעם כּבֿוד פֿון ַ
מײן גרױס ַ
װױנאָרט מיט ַ
פּראַכטיקײט?  28דאָס װאָרט איז נאָך געװען אין מלכס מױל ,איז
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ֶצר :די מלוכה
נבֿוכדנ ַ
ַ
אַראָפּ אַ ָקול פֿון הימל :דיר זאָגט מען אָן ,מלך
האָט זיך אָפּגעטאָן פֿון דיר 29 .און פֿון מענטשן װעט מען דיך
דײן װױנונג ,גראָז
זײן ַ
פֿאַרטרײבן ,און מיט די חיות פֿון פֿעלד װעט ַ
ַ
װי אָקסן װעט מען דיך מאַכן עסן ,און זיבן ַ
צײטן װעלן אַריבערגײן
איבער דיר; ביז דו װעסט װיסן אַז דער אױבערשטער געװעלטיקט
איבער דער מלוכה פֿון מענטשן ,און צו װעמען ער װיל גיט ער זי.
 30אין דער אײגענער שעה איז דערפֿילט געװאָרן דאָס װאָרט אױף
ֶצרן ,און ער איז פֿון מענטשן פֿאַרטריבן געװאָרן ,און גראָז װי
נבֿוכדנ ַ
ַ
אָקסן האָט ער געגעסן ,און פֿון דעם טױ פֿון הימל איז באַנעצט
בײ
זײנען אױסגעװאַקסן אַזױ װי ַ
זײנע האָר ַ
לײב ,ביז ַ
זײן ַ
געװאָרן ַ
בײ פֿױגלען.
זײנע נעגל אַזױ װי ַ
אָדלערס ,און ַ
ֶצר ,אױפֿגעהױבן
נבֿוכדנ ַ
ַ
” 31און צום ָסוף פֿון די טעג ,האָב איך,
מײן שׂכל האָט זיך אומגעקערט צו מיר,
מײנע אױגן צום הימל ,און ַ
ַ
און איך האָב געבענטשט דעם אױבערשטן ,און געלױבט און
געאַכפּערט דעם װאָס לעבט אײביק,
זײן געװעלטיקײט איז אַן אײביקע געװעלטיקײט,
װאָס ַ
זײן מלוכה איז אױף דוֹר-דוֹרות.
און ַ
זײנען װי גאָרנישט גערעכנט;
 32און אַלע באַװױנער פֿון דער ערד ַ
זײן רצון טוט ער מיט דעם חיל פֿון הימל,
און לױט ַ
און מיט די באַװױנער פֿון דער ערד,
זײן האַנט,
און ניטאָ װער זאָל װערן ַ
און אים זאָגן :װאָס טוסטו?
מײן שׂכל זיך אומגעקערט צו מיר,
 33אין דער אײגענער שעה האָט ַ
מײן גלאַנץ
מײן פּראַכט און ַ
מײן מלוכה ,האָט ַ
און צו דעם כּבֿוד פֿון ַ
מײנע גרױסע
מײנע מיניסטאָרן און ַ
זיך אומגעקערט צו מיר; און ַ
מײן
לײט האָבן מיך געזוכט; און איך בין באַפֿעסטיקט געװאָרן אין ַ
ַ
מלוכה ,און נאָך אַ גרעסערע מאַכט איז מיר צוגעלײגט געװאָרן.
ֶצר ,לױבן און דערהײבן און אַכפּערן דעם
נבֿוכדנ ַ
ַ
 34אַצונד טו איך,
זײנען אמת ,און
זײנע טוּונגען ַ
קיניג פֿון די הימלען ,װאָס אַלע ַ
זײנע װעגן גערעכטיקײט ,און די װאָס גײען מיט גאװה קען ער
ַ
דערנידערן“.
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מאָלצײט פֿאַר
ַ
בלשאַצר האָט געמאַכט אַ גרױסן
ַ
 1דער מלך
װײן מיט די
לײט ,און האָט געטרונקען ַ
זײנע גרױסע ַ
טױזנט פֿון ַ
װײן ,באַפֿױלן צו
בלשאַצר ,אַז ער האָט פֿאַרזוכט דעם ַ
ַ
טױזנט 2 .האָט
זײן פֿאָטער
ברענגען די גילדערנע און זילבערנע כּלים ,װאָס ַ
ירוש ַליִם;
נבֿוכדנ ַ
ַ
ָ
ֶצר האָט אַרױסגענומען פֿון דעם טעמפּל װאָס אין
זײנע
װײבער ,און ַ
זײנע ַ
לײטַ ,
זײנע גרױסע ַ
כּדי דער מלך ,און ַ
קעפּסװײבער ,זאָלן טרינקען אין זײ 3 .דענצמאָל האָט מען געבראַכט
ַ
די גילדערנע כּלים ,װאָס מע האָט אַרױסגענומען פֿון דעם טעמפּל
זײנע גרױסע
ירוש ַליִם ,און דער מלך ,און ַ
ָ
פֿון גאָטס הױז װאָס אין
קעפּסװײבער ,האָבן געטרונקען אין זײ.
ַ
זײנע
װײבער ,און ַ
זײנע ַ
לײטַ ,
ַ
װײן ,און געלױבט די געטער פֿון גאָלד און
 4זײ האָבן געטרונקען ַ
אײזן ,האָלץ ,און שטײן 5 .אין דער אײגענער
זילבער ,פֿון קופּערַ ,
זײנען אַרױס פֿינגער פֿון אַ מענטשנס האַנט ,און האָבן געשריבן
שעה ַ
לײכטער ,אױפֿן קאַלך פֿון דער װאַנט פֿון דעם מלכס
אַקעגן דעם ַ
פּאַלאַץ; און דער מלך האָט געזען די האַנטפֿלעך װאָס האָט געשריבן.
זײנע רעיוֹנות
 6דענצמאָל האָט זיך געביטן דעם מלכס פֿאַרב ,און ַ
זײנען לױז
זײנע לענדן ַ
האָבן אים געשראָקן ,און די געלענקען פֿון ַ
זײנע קני האָבן זיך געקלאַפּט אײנס אָן אַנדערן 7 .האָט
געװאָרן ,און ַ
אַרײנברענגען די
ַ
דער מלך אױסגערופֿן אין דער הײך ,מע זאָל
צױבערשפּרעכער ,די ַכּשׂדים ,און די שטערנזעער .דער מלך האָט זיך
אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט צו די חכמים פֿון בבֿל :װער נאָר עס
װעט איבערלײענען דאָס דאָזיקע געשריפֿטס ,און װעט דעם פּיתרון
דערפֿון מיר באַשײדן ,װעט אין פּורפּל אָנגעקלײדט װערן ,מיט אַ
זײן האַלדז ,און װי אַ דריטער אין דער מלוכה
גילדערנער קײט אױף ַ
געװעלטיקן.
אַרײנגעקומען אַלע חכמים פֿון מלך ,אָבער זײ
ַ
זײנען
 8דענצמאָל ַ
האָבן ניט געקענט איבערלײענען דאָס געשריפֿטס ,און דעם פּיתרון
בלשאַצר זיך
ַ
לאָזן װיסן דעם מלך 9 .האָט דענצמאָל דער מלך
זײן פֿאַרב האָט זיך אױף אים געביטן ,און
שטאַרק דערשראָקן ,און ַ
זײנען געװאָרן צעטומלט 10 .איז פֿון װעגן די
לײט ַ
זײנע גרױסע ַ
ַ
אַרײנגעקומען די מלכּה
לײט ַ
זײנע גרױסע ַ
װערטער פֿון דעם מלך און ַ
מאָלצײט; האָט זיך אָפּגערופֿן די מלכּה און האָט
ַ
אין הױז פֿון
דײנע רעיוֹנות דיך ניט
געזאָגט :אײביק לעבן זאָל דער מלך! זאָלן ַ
בײטן 11 .פֿאַראַן אַ מאַן
דײן פֿאַרב זאָל זיך ניט ַ
שרעקן ,און ַ
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גײסט פֿון די הײליקער געטער איז אין
קיניגרײך ,װאָס דער ַ
ַ
דײן
אין ַ
דײן פֿאָטער איז געפֿונען געװאָרן אין אים
אים ,און אין די טעג פֿון ַ
ליכטיקײט ,און פֿאַרשטאַנדיקײט ,און חכמה אַזױ װי די חכמה פֿון די
דײן פֿאָטער האָט אים פֿאַר דעם
ֶצר ַ
נבֿוכדנ ַ
ַ
געטער; און דער מלך
הױפּט פֿון די ַחרטומים ,די צױבערשפּרעכער ,די ַכּשׂדים ,און די
װײל אַן
דײן פֿאָטער דער מלךַ 12 .
שטערנזעער אױפֿגעשטעלט – ַ
זײן
גײסט ,און קענשאַפֿט ,און פֿאַרשטאַנדיקײט ,פּוֹתר ַ
אױסנאַמיקער ַ
חלוֹמות ,און באַשײדונג פֿון רעטענישן ,און אָפּבינדונג פֿון קנופּן,
זײנען געפֿונען געװאָרן אין אים ,אין דניאלן ,װאָס דער מלך האָט
ַ
בלטשאַצר .אַצונד ,זאָל דניאל גערופֿן װערן ,און
ַ
זײן נאָמען
געמאַכט ַ
ער װעט באַשײדן דעם פּיתרון.
אַרײנגעבראַכט געװאָרן פֿאַר דעם מלך .האָט
 13דענצמאָל איז דניאל ַ
זיך אָפּגערופֿן דער מלך און האָט געזאָגט צו דניאלן :ביסטו דאָס דער
דניאל װאָס פֿון די גלות-קינדער פֿון יהודה ,װאָס ַ
מײן פֿאָטער דער
מלך האָט געבראַכט פֿון יהודה?  14װאָרום איך האָב געהערט אױף
גײסט פֿון די געטער איז אין דיר ,און ליכטיקײט ,און
דיר ,אַז דער ַ
פֿאַרשטאַנדיקײט ,און אױסנאַמיקע חכמה ,געפֿינען זיך אין דיר.
אַרײנגעבראַכט געװאָרן פֿאַר מיר די חכמים ,די
ַ
זײנען
 15און אַצונד ַ
צױבערשפּרעכער ,אַז זײ זאָלן איבערלײענען דאָס דאָזיקע
געשריפֿטס ,און מיך מאַכן װיסן דעם פּיתרון דערפֿון ,אָבער זײ
קענען דעם פּיתרון פֿון דער זאַך ניט באַשײדן 16 .און איך האָב
זײן פּיתרוֹנים ,און אָפּבינדן
געהערט אױף דיר ,אַז דו קענסט פּוֹתר ַ
קנופּן; אַצונד ,אױב דו קענסט איבערלײענען דאָס געשריפֿטס ,און
מיך מאַכן װיסן דעם פּיתרון דערפֿון ,װעסטו אין פּורפּל אָנגעקלײדט
דײן האַלדז ,און װי אַ דריטער
װערן ,מיט אַ גילדערנער קײט אױף ַ
אין דער מלוכה געװעלטיקן.
 17דענצמאָל האָט געענטפֿערט דניאל און האָט געזאָגט פֿאַר דעם
דײנע באַלױנונגען גיב אַן
בײ דיר ,און ַ
בלײבן ַ
דײנע מתּנות זאָלן ַ
מלךַ :
אַנדערן; אָבער דאָס געשריפֿטס װעל איך דעם מלך איבערלײענען,
און דעם פּיתרון װעל איך אים מאַכן װיסן 18 .דו ,מלך – דער
ֶצרן מלוכה ,און
נבֿוכדנ ַ
ַ
דײן פֿאָטער
העכסטער גאָט האָט געגעבן ַ
גרױסקײט ,און כּבֿוד ,און פּראַכט 19 .און פֿון װעגן דער גרױסקײט
װאָס ער האָט אים געגעבן ,האָבן אַלע פֿעלקער ,אומות ,און לשוֹנות,
געציטערט און מוֹרא געהאַט פֿאַר אים; װעמען ער האָט געװאָלט
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האָט ער געטײט ,און װעמען ער האָט געװאָלט האָט ער געלאָזט
לעבן ,און װעמען ער האָט געװאָלט האָט ער דערהױבן ,און װעמען
זײן האַרץ האָט
ער האָט געװאָלט האָט ער דערנידערט 20 .אָבער אַז ַ
גײסט איז געװאָרן ַתּקיף ביז צום מוטװיליקן,
זײן ַ
זיך דערהױבן ,און ַ
זײן מלוכה ,און
איז ער אַראָפּגעזעצט געװאָרן פֿון דעם טראָן פֿון ַ
דעם כּבֿוד האָט מען אָפּגעטאָן פֿון אים 21 .און פֿון מענטשנקינדער
גלײך
זײן האַרץ האָט מען געמאַכט ַ
איז ער פֿאַרטריבן געװאָרן ,און ַ
זײן װױנונג; גראָז אַזױ
צו אַ חיהס ,און מיט װאַלדאײזלען איז געװען ַ
װי אָקסן האָט מען אים געמאַכט עסן ,און פֿון דעם טױ פֿון הימל איז
ער באַנעצט געװאָרן; ביז ער האָט געװוּסט אַז דער העכסטער גאָט
געװעלטיקט איבער דער מלוכה פֿון מענטשן ,און װעמען ער װיל
בלשאַצר ,האָסט ניט געבײגט
ַ
זײן זון
זעצט ער דערױף 22 .און דוַ ,
דײן האַרץ ,הגם דו האָסט דאָס אַלץ געװוּסט 23 ,נאָר דו האָסט זיך
ַ
זײן הױז האָט
דערהױבן אַקעגן דעם האַר פֿון הימל ,און די כּלים פֿון ַ
דײנע
לײטַ ,
דײנע גרױסע ַ
מען געבראַכט פֿאַר דיר ,און דו ,און ַ
װײן געטרונקען אין זײ ,און
קעפּסװײבער ,האָבן ַ
ַ
דײנע
װײבער ,און ַ
ַ
אײזן ,האָלץ ,און שטײן ,װאָס
געטער פֿון זילבער ,און גאָלד ,קופּערַ ,
ניט זײ זעען ,און ניט זײ הערן ,און ניט זײ װײסן ,האָסטו געלױבט;
דײנע
זײן האַנט ,און אַלע ַ
דײן נשמה איז אין ַ
און דעם גאָט װאָס ַ
בײ אים ,האָסטו ניט געאַכפּערט 24 .דענצמאָל איז
זײנען ַ
װעגן ַ
אַרױסגעשיקט געװאָרן פֿון פֿאַר אים די האַנטפֿלעך ,און האָט
אָנגעצײכנט דאָס דאָזיקע געשריפֿטס 25 .און דאָס איז דאָס
אופֿרסין.
ִ
געשריפֿטס װאָס איז אָנגעצײכנט געװאָרן; ְמנֵא ְמנֵא ְתּ ֵקל
 26דאָס איז דער פּיתרון פֿון דער זאַךְ :מנֵא ,גאָט האָט אָפּגעצײלט
דײן מלוכה ,און האָט זי געענדיקטְ 27 .תּ ֵקל ,דו ביסט געװױגן
ַ
געװאָרן אױף אַ װאָגשאָל ,און ביסט געפֿונען געװאָרן פֿעליק.
פּרס און
דײן מלוכה װערט צעטײלט ,און אַװעקגעגעבן צו ַ
פּרסַ ,
ֵ 28
ָמ ַדי.
בלשאַצר באַפֿױלן ,און מע האָט אָנגעקלײדט
ַ
 29דענצמאָל האָט
זײן האַלדז ,און מע
דניאלן אין פּורפּל ,מיט אַ גילדערנער קײט אױף ַ
זײן אַ דריטער געװעלטיקער
האָט אױסגערופֿן אױף אים ,אַז ער זאָל ַ
אין דער מלוכה.
בלשאַצר דער מלך פֿון די ַכּשׂדים
ַ
 30אין דער אײגענער נאַכט איז
געטײט געװאָרן.
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ו

 1און ָדר ָיוֶש פֿון ָמ ַדי האָט איבערגענומען די מלוכה ,װען ער איז
געװען אַרום צװײ און זעכציק יאָר אַלט 2 .איז װױלגעפֿעלן פֿאַר
קיניגרײך הונדערט
ַ
ָדר ָיוֶשן ,און ער האָט אַרױפֿגעזעצט איבער דעם
קיניגרײך;  3און
ַ
זײן אין גאַנצן
און צװאַנציק סאַטראַפּן ,װאָס זאָלן ַ
אױבערלײט װאָס דניאל איז געװען אײנער פֿון זײ;
ַ
דרײ
איבער זײ ַ
כּדי די דאָזיקע סאַטראַפּן זאָלן אָפּגעבן צו זײ רעכנשאַפֿט ,און דער
מלך זאָל ניט האָבן קײן ֶהזק 4 .דענצמאָל האָט דער דאָזיקער דניאל
װײל אַן
אױבערלײט און די סאַטראַפּןַ ,
ַ
זיך אױסגעצײכנט איבער די
אױסנאַמיקער ג ַײסט איז געװען אין אים; און דער מלך האָט
קיניגרײך.
ַ
געקלערט אים אַרױפֿצוזעצן איבער דעם גאַנצן

אױבערלײט און די סאַטראַפּן געזוכט אַן
ַ
 5דענצמאָל האָבן די
אױסרעד אַקעגן דניאלן בנוגע צו דער מלוכה ,אָבער זײ האָבן קײן
װײל ער איז געװען
אױסרעד און קײן פֿעלער ניט געקענט געפֿינעןַ ,
בײ אים ניט געפֿונען
געטרײ ,און קײן פֿאַרזע אָדער פֿעלער איז ַ
ַ
געװאָרן 6 .האָבן דענצמאָל די דאָזיקע מענער געזאָגט :מיר װעלן ניט
סײדן מיר געפֿינען
געפֿינען קײן אורזאַך אַקעגן דעם דאָזיקן דניאלןַ ,
זײנען די דאָזיקע
זײן גאָט 7 .דענצמאָל ַ
עס אין דעם געזעץ פֿון ַ
אױבערלײט און סאַטראַפּן געקומען מיט אימפּעט צום מלך ,און
ַ
האָבן צו אים אַזױ געזאָגט :אײביק לעבן זאָל דער מלך ָדר ָיוֶש!
אױבערלײט פֿון דער מלוכה ,די הערשער ,און די סאַטראַפּן,
ַ
 8אַלע
די ראַטגעבער ,און די פֿירשטן ,האָבן זיך באַקלערט ,אַז דער מלך זאָל
אױפֿשטעלן אַ געזעץ ,און מאַכן אַ שטאַרקן פֿאַרװער ,אַז איטלעכער
װאָס װעט בעטן אַ געבעט פֿון װאָסער עס איז גאָט אָדער מענטשן
אַרײנגעװאָרפֿן װערן אין
ַ
דרײסיק טעג ,אַחוץ פֿון דיר ,מלך ,זאָל
ביז ַ
דער גרוב פֿון לײבן 9 .אַצונד ,מלך ,זאָלסטו אױפֿשטעלן דעם
פֿאַרװער ,און חתמען דאָס געשריפֿטס ,אַז מע זאָל עס ניט ענדערן,
פּרס װאָס װערט ניט בטל 10 .איבער
לױט דעם געזעץ פֿון ָמ ַדי און ַ
דעם האָט דער מלך ָדר ָיוֶש געחתמעט דאָס געשריפֿטס און דעם
פֿאַרװער.
 11און דניאל ,אַז ער האָט זיך דערװוּסט אַז דאָס געשריפֿטס איז
זײן הױז – און ער
אַרײנגעגאַנגען אין ַ
ַ
געחתמעט געװאָרן ,איז ער
ָ
זײן אױבערשטוב אָפֿן אַקעגן
ירוש ַל ִים –
האָט געהאַט פֿענצטער אין ַ
זײנע קני ,און תּפֿילה
דרײ מאָל אין טאָג האָט ער געקניט אױף ַ
און ַ
זײן גאָט ,אַזױ װי ער פֿלעגט טאָן
געטאָן ,און געגעבן אַ לױב פֿאַר ַ
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אַרײן מיט אימפּעט,
ַ
זײנען די דאָזיקע מענער
פֿריער 12 .דענצמאָל ַ
זײן גאָט.
און האָבן געפֿונען דניאלן ,װי ער בעט און איז מתפּלל פֿאַר ַ
 13האָבן זײ דענצמאָל גענענט ,און האָבן גערעדט פֿאַר דעם מלך
װעגן דעם מלכס פֿאַרװער :האָסטו ניט געחתמעט אַ פֿאַרװער ,אַז
איטלעכער מענטש װאָס װעט בעטן פֿון װאָסער עס איז גאָט אָדער
אַרײנגעװאָרפֿן
ַ
דרײסיק טעג ,אַחוץ פֿון דיר ,מלך ,זאָל
מענטשן ביז ַ
װערן אין דער גרוב פֿון לײבן? האָט געענטפֿערט דער מלך און האָט
פּרס װאָס
געזאָגט :די זאַך איז פֿעסט ,לױט דעם געזעץ פֿון ָמ ַדי און ַ
טאָר ניט אָפּגעשאַפֿט װערן 14 .דענצמאָל האָבן זײ זיך אָפּגערופֿן און
האָבן געזאָגט פֿאַרן מלך אַז :דניאל װאָס איז פֿון די גלות-קינדער פֿון
יהודה לײגט ניט אַכט אױף דיר ,מלך ,און אױף דעם פֿאַרװער װאָס
זײן געבעט.
דרײ מאָל אין טאָג בעט ער ַ
דו האָסט געחתמעט ,און ַ
 15דענצמאָל ,אַז דער מלך האָט געהערט די זאַך ,האָט אים זײער
פֿאַרדראָסן ,און ער האָט געלײגט דעם געדאַנקען אױף דניאלן ,אים
צו ראַטעװען ,און ביז זונאונטערגאַנג האָט ער זיך געמיט אים מציל
זײנען די דאָזיקע מענער געקומען מיט אימפּעט
זײן 16 .דענצמאָל ַ
צו ַ
צום מלך ,און האָבן געזאָגט צום מלך :זײ װיסן ,מלך ,אַז עס איז אַ
פּרס ,אַז איטלעך פֿאַרװער אָדער באַפֿעל װאָס
געזעץ פֿון ָמ ַדי און ַ
דער מלך שטעלט אױף ,איז ניט צום ענדערן 17 .דענצמאָל האָט דער
אַרײנגעװאָרפֿן
מלך באַפֿױלן ,און מע האָט געבראַכט דניאלן און אים ַ
אין דער גרוב פֿון לײבן .האָט זיך אָפּגערופֿן דער מלך און האָט
דײן גאָט װאָס דו דינסט צו אים שטענדיק ,ער
געזאָגט צו דניאלןַ :
זײן 18 .און אַ שטײן איז געבראַכט געװאָרן ,און איז
װעט דיך מציל ַ
אַרױפֿגעלײגט געװאָרן אױפֿן מױל פֿון דער גרוב ,און דער מלך האָט
זײנע
זײן זיגלרינג און מיט דעם זיגלרינג פֿון ַ
עס פֿאַרחתמעט מיט ַ
לײט ,כּדי קײן זאַך זאָל ניט געענדערט װערן מיט דניאלן.
גרױסע ַ
זײן פּאַלאַץ ,און ער האָט
 19דענצמאָל איז דער מלך אַװעק אין ַ
זײנען ניט
אַרװײלונגען ַ
ַ
צוגעבראַכט די נאַכט אין פֿאַסטן ,און פֿ
זײן שלאָף האָט זיך אָפּגעטאָן פֿון
געבראַכט געװאָרן פֿאַר אים ,און ַ
אים 20 .דענצמאָל איז דער מלך אױפֿגעשטאַנען באַגינען מיטן
פֿרימאָרגנליכט ,און איז האַסטיק אַװעק צו דער גרוב פֿון לײבן.
 21און װי ער האָט גענענט צו דער גרוב ,האָט ער געשריען צו
דניאלן מיט אַ טרױעריקן ָקול; דער מלך האָט גערופֿן צו דניאלן און
האָט געזאָגט :דניאל ,דו קנעכט פֿון דעם לעבעדיקן גאָט ,האָט דער
זײן פֿון די
גאָט װאָס דו דינסט צו אים תּמיד ,דיך געקענט מציל ַ
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לײבן?  22דענצמאָל האָט דניאל געזאָגט צום מלך :אײביק לעבן זאָל
זײן מלאך ,און ער האָט
מײן גאָט האָט געשיקט ַ
דער מלך! ַ 23
פֿאַרשלאָסן דאָס מױל פֿון די לײבן ,און זײ האָבן מיר ניט שלעכטס
װײל פֿאַר אים איז מיר געפֿונען געװאָרן אַ זכות; און אױך
געטאָן; ַ
אַקעגן דיר ,מלך ,האָב איך שלעכטס ניט געטאָן 24 .דענצמאָל האָט
זיך דער מלך זײער דערפֿרײט ,און ער האָט באַפֿױלן אַרױפֿברענגען
דניאלן פֿון דער גרוב; און דניאל איז אַרױפֿגעבראַכט געװאָרן פֿון
דער גרוב ,און קײן שעדיקונג איז אױף אים ניט געפֿונען געװאָרן,
זײן גאָט 25 .און דער מלך האָט באַפֿױלן,
װײל ער האָט געגלױבט אין ַ
ַ
געמסרט אױף
ַ
און מע האָט געבראַכט יענע מענער װאָס האָבן
רײנגעװאָרפֿן אין דער גרוב פֿון לײבן ,זײ,
דניאלן ,און מע האָט זײ אַ ַ
װײבער; און זײ האָבן צו מאָל ניט
זײערע קינדער ,און זײערע ַ
דערגרײכט צום דעק פֿון דער גרוב ,האָבן שױן די לײבן געװעלטיקט
איבער זײ ,און אַלע זײערע בײנער צעמאָלן.
 26דענצמאָל האָט דער מלך ָדר ָיוֶש געשיקט צו אַלע פֿעלקער,
אײער פֿריד
אומות ,און לשוֹנות ,װאָס װױנען אױף דער גאַנצער ערדַ :
זאָל זיך מערן!  27פֿון מיר װערט געגעבן אַ באַפֿעל ,אַז אין דער
מײן
גאַנצער געװעלטיקײט פֿון ַ
קיניגרײך זאָל מען ציטערן און מוֹרא
ַ
האָבן פֿאַר דעם גאָט פֿון דניאלן;
װאָרום ער איז דער לעבעדיקער גאָט,
און ער באַשטײט אײביק,
זײן מלוכה איז אַזאַ װאָס װערט ניט צעשטערט,
און ַ
זײן געװעלטיקײט איז ביז צום ָסוף.
און ַ
 28ער ראַטעװעט און איז מציל,
און ער מאַכט צײכנס און װוּנדער,
אין הימל און אױף דער ערד;
ער איז דער װאָס האָט מציל געװען דניאלן
פֿון דער מאַכט פֿון די לײבן.
 29און דער דאָזיקער דניאל האָט באַגליקט אונטער דער מלוכה פֿון
פּרסער.
כּוֹרש דעם ַ
ָדר ָיוֶשן ,און אונטער דער מלוכה פֿון ֶ

דניאל

ז

בלשאַצר דעם מלך פֿון בבֿל ,האָט דניאל
ַ
 1אין ערשטן יאָר פֿון
זײן קאָפּ אױף ז ַײן געלעגער;
געזען אַ חלום ,און זעונגען פֿון ַ
דענצמאָל האָט ער אױפֿגעשריבן דעם חלום ,און האָט דערצײלט
דעם עיקר פֿון דער זאַך 2 .דניאל האָט אָנגעהױבן און דערצײלט :איך
בײ נאַכט ,ערשט די פֿיר װינטן פֿון הימל
מײן זעואנג ַ
האָב געזען אין ַ
זײנען
האָבן אױסגעבראָכן אױפֿן גרױסן ים 3 .און פֿיר גרױסע חיות ַ
אַרױסגעקומען פֿון ים ,אײנע אַנדערש פֿון דער אַנדערער 4 .די
ערשטע איז געװען אַזױ װי אַ לײב ,און פֿליגלען פֿון אַן אָדלער האָט
זײנען אױסגעפֿליקט
זי געהאַט; איך האָב געקוקט ביז אירע פֿליגלען ַ
געװאָרן ,און זי איז אױפֿגעהױבן געװאָרן פֿון דער ערד ,און איז
אַװעקגעשטעלט געװאָרן אױף צװײ פֿיס אַזױ װי אַ מענטש ,און אַ
האַרץ פֿון אַ מענטשן איז איר געגעבן געװאָרן 5 .און זע ,אַן אַנדער
חיה ,אַ צװײטע ,איז געװען געגליכן צו אַ בער ,און זי איז געשטעלט
זײנען געװען אין איר מױל
דרײ ריפּן ַ
ַ
זײט ,און
געװאָרן אױף אײן ַ
צװישן אירע צײנער; און אַזױ האָט מען צו איר געזאָגט :שטײ אױף,
עס פֿלײש אַ סך 6 .דערנאָך האָב איך געזען ,ערשט אַן אַנדערע ,אַזױ
װי אַ לעמפּערט; און זי האָט געהאַט פֿיר פֿליגלען פֿון אַ פֿױגל אױף
איר רוקן ,און פֿיר קעפּ האָט די חיה געהאַט; און געװעלטיקײט איז
איר געגעבן געװאָרן 7 .דערנאָך האָב איך געזען אין די זעונגען פֿון
דער נאַכט ,ערשט אַ פֿירטע חיה ,שרעקלעך און מוֹראדיק ,און
אײזערנע צײנער האָט זי געהאַט; זי
געװאַלטיק שטאַרק; און גרױסע ַ
האָט געגעסן און האָט צעמאָלן ,און דעם רעשט האָט זי צעטראָטן
מיט אירע פֿיס; און זי איז געװען אַנדערש פֿון אַלע חיות װאָס פֿאַר
איר ,און צען הערנער האָט זי געהאַט 8 .האָב איך באַטראַכט די
הערנער ,ערשט אַן אַנדער האָרן ,אַ קלײנער ,איז אַרױסגעװאַקסן
צװישן זײ ,און ַ
זײנען אױסגעריסן
דרײ פֿון די פֿאָדערשטע הערנער ַ
געװאָרן פֿון פֿאַר אים; און זע ,אױגן אַזױ װי די אױגן פֿון אַ מענטשן
זײנען געװען אין דעם דאָזיקן האָרן ,און אַ מױל װאָס האָט גערעדט
ַ
גרױס 9 .איך האָב געקוקט

ביז טראָנען האָט מען אױפֿגעשטעלט,
און אַן אַלטבאַטאָגטער האָט זיך געזעצט;
װײסער שנײ,
ַ
זײן מלבוש איז געװען װי ַ
זײן קאָפּ װי לױטערע װאָל;
און די האָר פֿון ַ
פֿײער,
זײן טראָן איז געװען פֿלאַמען ַ
ַ
פֿײער.
די רעדער דערפֿון ,ברענעדיק ַ
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פֿײער האָט אַרױסגעשטראָמט,
טײך ַ
 10אַ ַ
און איז אַרױסגעגאַנגען פֿון פֿאַר אים;
טױזטן מאָל טױזנט האָבן אים באַדינט,
און צען טױזנט מאָל צען טױזנט ז ַײנען פֿאַר אים געשטאַנען;
אַ בית-דין איז געזעסן,
זײנען געװען געעפֿנט.
און ביכער ַ
 11האָב איך דענצמאָל געקוקט פֿון װעגן דעם ָקול פֿון די גרױסע
װערטער װאָס דער האָרן האָט גערעדט – איך האָב געקוקט ביז די
חיה איז געטײט געװאָרן ,און איר ל ַײב איז פֿאַרטיליקט געװאָרן ,און
פֿײער 12 .און פֿון די
איבערגעגעבן געװאָרן צום בראַנד פֿון ַ
איבעריקע חיות האָט מען אָפּגעטאָן זײער געװעלטיקײט ,אָבער אַ
צײט און שעה.
פֿאַרלענגערונג פֿון לעבן איז זײ געגעבן געװאָרן ביז אַ ַ
 13איך האָב געזען אין זעונגען פֿון דער נאַכט,
ערשט אױף װאָלקנס פֿון הימל
איז אָנגעקומען אַזױ װי אַ מענטשנקינד,
און ביז דעם אַלטבאַטאָגטן האָט ער דערגרײכט,
און מע האָט אים געבראַכט פֿאַר אים.
 14און אים איז געגעבן געװאָרן געװעלטיקײט,
און כּבֿוד ,און מלוכה,
אַז אַלע פֿעלקער ,אומות ,און לשוֹנות,
זאָלן דינען צו אים;
זײן געװעלטיקײט אַן אײביקע געװעלטיקײט ,װאָס פֿאַרגײט ניט,
ַ
זײן מלוכה ,אַזאַ װאָס װערט ניט צעשטערט.
און ַ
לײב ,און די
מײן געמיט אין ַ
 15איז מיר ,דניאל ,באַטריבט געװאָרן ַ
מײן קאָפּ האָבן מיך געשראָקן 16 .האָב איך גענענט צו
זעונגען פֿון ַ
דערבײ ,און איך האָב געפֿרעגט
ַ
זײנען געשטאַנען
אײנעם פֿון די װאָס ַ
די ריכטיקײט װעגן דעם אַלעם ,און ער האָט מיר דערצײלט ,און
האָט מיך געמאַכט װיסן דעם פּיתרון פֿון די זאַכן 17 :די דאָזיקע
זײנען פֿיר מלכים װאָס װעלן
זײנען פֿירַ ,
גרױסע חיות ,װאָס ַ
אױפֿשטײן אױף דער ערד 18 .אָבער די הײליקע פֿון דעם העכסטן
װעלן איבערנעמען די מלוכה ,און זײ װעלן האַלטן די מלוכה ביז
אײביקײט און ביז אײביקאײביקײטן 19 .דענצמאָל האָב איך געװאָלט
װיסן די ריכטיקײט װעגן דער פֿירטער חיה ,װאָס איז געװען אַנדערש
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זײנען געװען פֿון
פֿון זײ אַלעמען -זײער מוֹראדיק ,װאָס אירע צײנער ַ
אײזן ,און אירע נעגל פֿון קופּער ,װאָס האָט געגעסן ,צעמאָלן ,און
ַ
דעם רעשט צעטראָטן מיט אירע פֿיס;  20און װעגן די צען הערנער
װאָס אױף איר קאָפּ ,און דעם אַנדערן װאָס איז אױסגעװאַקסן ,און
זײנען אַרױסגעפֿאַלן פֿון פֿאַר אים – דעם דאָזיקן האָרן װאָס
דרײ ַ
ַ
זײן
האָט געהאַט אױגן ,און אַ מױל װאָס האָט גערעדט גרױס ,און ַ
זײנע חבֿרים 21 .איך האָב געזען
אױסזען איז געװען גרעסער װי פֿון ַ
װי דער דאָזיקער האָרן האָט געמאַכט אַ מלחמה מיט די הײליקע,
בײגעקומען;  22ביז דער אַלטבאַטאָגטער איז געקומען,
און איז זײ ַ
און רעכט איז געגעבן געװאָרן די הײליקע פֿון דעם העכסטן ,און די
צײט איז געקומען ,און די מלוכה האָבן פֿאַרנומען די הײליקע.
ַ
 23האָט ער אַזױ געזאָגט :די פֿירטע חיה באַטײט :אַ פֿירטע מלוכה
זײן אַנדערש פֿון אַלע מלוכות,
זײן אױף דער ערד ,װאָס װעט ַ
װעט ַ
און זי װעט פֿאַרצערן די גאַנצע ערד ,און װעט זי צעטרעטן און
צעמאָלן 24 .און די צען הערנער באַטײטן :פֿון דער דאָזיקער מלוכה
װעלן אױפֿשטײן צען מלכים ,און נאָך אַן אַנדערער װעט אױפֿשטײן
דרײ מלכים
זײן אַנדערש פֿון די פֿריערדיקע ,און ַ
נאָך זײ ,און ער װעט ַ
װעט ער אַראָפּװאַרפֿן 25 .און װערטער אַקעגן דעם העכסטן װעט ער
רעדן ,און די הײליקע פֿון דעם העכסטן װעט ער מאַטערן ,און ער
צײטן און דאָס געזעץ; און זײ װעלן
װעט טראַכטן צו ענדערן די ַ
צײטן און אַ
צײט און ַ
זײן האַנט ,ביז אַ ַ
איבערגעגעבן װערן אין ַ
זײן געװעלטיקײט
צײט 26 .אָבער אַ בית-דין װעט זיצן ,און ַ
האַלבע ַ
װעט מען אַװעקנעמען ,כּדי זי צו פֿאַרטיליקן און אונטערברענגען
ביזן ָסוף 27 .און די מלוכה ,און די געװעלטיקײט ,און די גרױסקײט
קיניגרײכן אונטערן גאַנצן הימל ,װעט איבערגעגעבן װערן צו
ַ
פֿון די
זײן אַן
דעם פֿאָלק פֿון הײליקע פֿון דעם העכסטן; זײער מלוכה װעט ַ
אײביקע מלוכה ,און אַלע געװעלטיקער װעלן דינען און געהאָרכן צו
זײ.
מײנע
 28ביז דאַנען איז דער ָסוף פֿון דער זאַך .מיך ,דניאל ,האָבן ַ
מײן פֿאַרב האָט זיך אױף מיר געביטן,
רעיוֹנות זײער געשראָקן ,און ַ
מײן האַרצן.
און איך האָב די זאַך באַהאַלטן אין ַ
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ח

בלשאַצרס מלוכה האָט זיך אַ זעונג
ַ
 1אין דריטן יאָר פֿון מלך
באַװיזן צו מיר ,צו מיר דניאל ,נאָך דעם װאָס האָט זיך צו מיר
באַװיזן אין אָנהײב 2 .און איך האָב געזען אין אַ זעונג – און אַז איך
שושן ,אין דער
האָב עס געזען ,בין איך געװען אין דער הױפּטשטאָט ַ
בײ דעם
ילם – איך האָב געזען אין אַ זעונג ,װי איך בין ַ
מדינה ֵע ָ
מײנע אױגן ,און האָב אַ
אולי 3 .און איך האָב אױפֿגעהױבן ַ
שטראָם ַ
קוק געטאָן ,ערשט אַ װידער שטײט פֿאַר דעם שטראָם ,און ער האָט
זײנען הױכע ,און אײנער איז
צװײ הערנער ,און די צװײ הערנער ַ
העכער פֿון צװײטן ,און דער העכערער איז אַרױסגעװאַקסן צולעצט.
 4האָב איך געזען דעם װידער שטױסן צו מערבֿ ,און צו צפֿון ,און צו
ָדרום ,און קײן חיה האָט זיך ניט געקענט שטעלן אַקעגן אים ,און
זײן האַנט; און ער האָט
זײן פֿון ַ
עס איז ניט געװען װער זאָל מציל ַ
זײן װילן ,און האָט זיך געגרײסט.
געטאָן לױט ַ

 5און װי איך האָב דאָס באַטראַכט ,ערשט אַ ציגנבאָק איז
זײט איבערן געזיכט פֿון דער גאַנצער ערד,
אָנגעקומען פֿון מערבַֿ -
אָבער ער האָט ניט אָנגערירט די ערד; און דער באָק האָט געהאַט אַן
זײנע אױגן 6 .און ער איז צוגעקומען ביז
אָנזעעװדיקן האָרן צװישן ַ
צו דעם װידער מיט די הערנער ,װאָס איך האָב געזען שטײן פֿאַרן
שטראָם ,און ער איז אַרױפֿגעלאָפֿן אױף אים מיט דעם אימפּעט פֿון
זײן כּוֹח 7 .און איך האָב אים געזען זיך אָנשטױסן אָן דעם װידער,
ַ
און ער איז געװען דערביטערט אױף אים ,און ער האָט געשלאָגן
זײנע בײדע הערנער; און דער װידער
דעם װידער ,און האָט צעבראָכן ַ
האָט ניט געהאַט קײן כּוֹח צו באַשטײן פֿאַר אים; און ער האָט אים
אַנידערגעװאָרפֿן אױף דער ערד ,און האָט אים געטרעטן ,און עס איז
זײן האַנט 8 .און דער
זײן דעם װידער פֿון ַ
ניט געװען װער זאָל מציל ַ
זײן רעכטער
ציגנבאָק האָט זיך זײער געגרײסט; אָבער אין ַ
שטאַרקײט ,האָט זיך אָפּגעבראָכן דער גרױסער האָרן ,און דאָס
זײן אָרט ,אַקעגן די פֿיר
אױסזען פֿון פֿיר איז אַרױסגעװאַקסן אױף ַ
װינטן פֿון הימל.
 9און פֿון אײנעם פֿון זײ איז אַרױסגעגאַנגען אַ קלײנער האָרן ,און
ער איז געװאָרן זײער גרױס קעגן ָדרום ,און קעגן מזרח ,און קעגן
דעם שײנעם לאַנד 10 .און ער איז געװאָרן גרױס ביז צו דעם חיל פֿון
הימל ,און האָט אַראָפּגעװאָרפֿן צו דער ערד טײל פֿון דעם חיל – פֿון
די שטערן ,און האָט זײ צעטרעטן 11 .און ביז צו דעם האַר פֿון חיל
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האָט ער זיך געגרײסט; און דער שטענדיקער קרבן איז פֿון אים
זײן הײליקטום איז
אַװעקגענומען געװאָרן ,און דער אָרט פֿון ַ
אײנגעװאָרפֿן געװאָרן 12 .און דער חיל איז איבערגעגעבן געװאָרן
ַ
אין אײנעם מיט דעם שטענדיקן קרבן דורך פֿאַרברעך; און ער האָט
געשלײדערט דעם אמת צו דער ערד ,און ער האָט אױפֿגעטאָן און
ַ
האָט באַגליקט 13 .און איך האָב געהערט װי אײן הײליקער האָט
גערעדט ,און אײן הײליקער האָט געזאָגט צו דעם אומבאַקענטן װאָס
האָט גערעדט :אױף ביז װאַנען איז די זעונג װעגן דעם שטענדיקן
קרבן ,און דעם פֿאַרברעך װאָס צעגרױלט ,דאָס איבערגעבן אי דאָס
הײליקטום אי דעם חיל צום צעטרעטן?  14האָט ער צו מיר געזאָגט:
דרײ הונדערט אָװנטן און פֿרימאָרגנס; דענצמאָל
ביז צװײ טױזנט און ַ
זײן רעכט.
װעט דאָס הײליקטום קומען צו ַ
 15און עס איז געװען ,װי איך ,דניאל ,האָב געזען די זעונג ,און האָב
געזוכט צו פֿאַרשטײן ,ערשט אַקעגן מיר שטײט אַזױ װי דאָס
אױסזען פֿון אַ מאַן 16 .און איך האָב געהערט דעם ָקול פֿון אַ
אולי ,און ער האָט אױסגערופֿן און האָט געזאָגט:
מענטשן איבערן ַ
ַבֿריאל ,גיב דעם דאָזיקן צו פֿאַרשטײן די זעונג 17 .איז ער
ג ֵ
צוגעקומען לעבן װוּ איך בין געשטאַנען ,און װי ער איז צוגעקומען,
מײן פּנים;
אַזױ בין איך דערשראָקן געװאָרן ,און בין געפֿאַלן אױף ַ
האָט ער צו מיר געזאָגט :פֿאַרשטײ ,דו מענטשנקינד ,װאָרום פֿאַר
צײט פֿון ֶקץ איז די זעונג 18 .און װי ער האָט צו מיר גערעדט,
דער ַ
מײן פּנים צו דער ערד; האָט ער
בין איך אַנטשלאָפֿן געװאָרן אױף ַ
מיך אָנגערירט ,און האָט מיך װידער אױפֿגעשטעלט װוּ איך בין
געשטאַנען 19 .און ער האָט געזאָגט :זע ,איך מאַך דיך װיסן װאָס
צײט
װעט געשען אין ָסוף פֿון דעם צאָרן ,װאָרום דאָס איז פֿאַר דער ַ
פֿון ֶקץ 20 .דער װידער װאָס דו האָסט געזען ,מיט די צװײ הערנער,
פּרס 21 .און דער האָריקער באָק
דאָס ַ
זײנען די מלכים פֿון ָמ ַדי און ַ
זײנע אױגן,
איז דער מלך פֿון ָיוָן; און דער גרױסער האָרן װאָס צװישן ַ
דאָס איז דער ערשטער מלך 22 .און דער צעבראָכענער װאָס אױף
זײנען אױפֿגעשטאַנען פֿיר ]באַטײט[ :פֿיר מלוכות װעלן
זײן אָרט ַ
ַ
זײן מאַכט .און אין ָסוף פֿון
אױפֿשטײן פֿון דעם פֿאָלק ,אָבער אָן ַ
זײער מלוכה ,אַז די פֿאַרברעכער װעלן האָבן אױסגעפֿירט ,װעט
פֿאַרשײטן פּנים ,װאָס פֿאַרשטײט זיך אױף
ַ
אױפֿשטײן אַ מלך מיט אַ
זײן
זײן גרױס ,אָבער ניט מיט ַ
זײן מאַכט װעט ַ
ליסטיקײטן 24 .און ַ
אײגענעם כּוֹח; און ער װעט װוּנדערלעך צעשטערן ,און װעט
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באַגליקן און אױפֿטאָן; און ער װעט אומברענגען די מאַכטיקע ,און
זײן שׂכל װעט ער באַגליקן אין
דאָס פֿאָלק פֿון הײליקע 25 .און דורך ַ
זײן האַרצן,
זײן האַנט; און ער װעט זיך גרײסן אין ַ
דעם באַטרוג פֿון ַ
און אין מיטן פֿון שלום װעט ער אומברענגען פֿיל ,און אַקעגן דעם
האַר פֿון די האַרן װעט ער זיך שטעלן; אָבער אָן עמיצנס האַנט װעט
ער צעבראָכן װערן 26 .און די זעונג פֿון די אָװנטן און פֿרימאָרגנס
װאָס איז אָנגעזאָגט געװאָרן איז אמת; אָבער דו באַהאַלט די זעונג,
װאָרום דאָס איז אױף פֿיל טעג אַרום.
 27און איך ,דניאל ,בין פֿיל טעג געװען צעבראָכן און קראַנק;
דערנאָך בין איך אױפֿגעשטאַנען ,און האָב געטאָן די אַרבעט פֿאַרן
מלך; און איך בין געװען אַ צעגרױלטער פֿון דער זעונג ,אָבער קײנער
האָט ניט געמערקט.

ט

אַכשוֵרוֹש פֿון דעם
 1אין ערשטן יאָר פֿון ָדר ָיוֶש דען זון פֿון ַ
אָפּשטאַם פֿון ָמ ַדי ,װאָס איז געמאַכט געװאָרן פֿאַר אַ מלך
זײן
קיניגרײך פֿון די ַכּשׂדים 2 ,אין ערשטן יאָר פֿון ַ
ַ
איבער דעם
מלוכה ,האָב איך ,דניאל ,נאָכגעקוקט אין די ספֿרים די צאָל פֿון די
יאָרן װאָס דאָס װאָרט פֿון גאָט איז געװען צו ִירמיָה הנבֿיא ,צו
ירוש ַל ִים – זיבעציק יאָר 3 .און איך
ָ
דערפֿילן אױף די חורבֿות פֿון
מײן פּנים צו גאָט דעם האַר ,צו בעטן אַ תּפֿילה און אַ
האָב געקערט ַ
בקשה מיט פֿאַסטן ,און זאַק און אַש 4 .און איך האָב מתפּלל געװען
מײן גאָט ,און האָב מיך מתװדה געװען ,און האָב געזאָגט:
צו יהוה ַ
איך בעט דיך גאָט ,דו גרױסער און פֿאָרכטיקער גאָט ,װאָס היט דעם
בונד און די גענאָד צו די װאָס האָבן אים ליב ,און צו די װאָס היטן
זײנע געבאָט 5 ,מיר האָבן געזינדיקט ,און פֿאַרבראָכן ,און שלעכטס
ַ
דײנע געבאָט
געטאָן ,און װידערשפּעניקט ,און זיך אָפּגעקערט פֿון ַ
דײנע קנעכט
דײנע געזעצן;  6און מיר האָבן ניט צוגעהערט צו ַ
און ַ
דײן נאָמען צו אונדזערע מלכים,
די נבֿיאים ,װאָס האָבן גערעדט אין ַ
אונדזערע האַרן ,און אונדזערע עלטערן ,און צו דעם גאַנצן פֿאָלק
פֿון לאַנד 7 .צו דיר ,גאָט ,איז די גערעכטיקײט ,און צו אונדז איז
הײנטיקן טאָג די שאַנד פֿון פּנים – צו די מענער פֿון יהודה ,און צו
ַ
ירוש ַליִם ,און צו גאַנץ ישׂראל ,די נאָנטע און די
ָ
די באַװױנער פֿון
װײטע ,אין אַלע לענדער װאָס דו האָסט זײ פֿאַרשטױסן אַהין ,פֿון
ַ
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װעגן דער פֿעלשונג װאָס זײ האָבן געפֿעלשט אָן דיר 8 .גאָט ,צו
אונדז איז די שאַנד פֿון פּנים ,צו אונדזערע מלכים ,צו אונדזערע
װײל מיר האָבן געזינדיקט צו דיר.
האַרן ,און צו אונדזערע עלטערןַ ,
בײ גאָט אונדזער האַר איז די דערבאַרימונג און די פֿאַרגעבונג;
ַ 9
װאָרום מיר האָבן װידערשפּעניקט אָן אים 10 ,און מיר האָבן ניט
זײנע
צוגעהערט צו דעם ָקול פֿון יהוה אונדזער גאָט ,צו גײן אין ַ
לערנונגען ,װאָס ער האָט אַװעקגעלײגט פֿאַר אונדז דורך דער האַנט
זײנע קנעכט די נבֿיאים 11 .און גאַנץ ישׂראל האָבן
פֿון ַ
דײן
דײן תּוֹרה ,און זיך אָפּגעקערט ,ניט צוצוהערן צו ַ
איבערגעטרעטן ַ
ָקול ,און אױף אונדז איז אױסגעגאָסן געװאָרן די קללה און די
שבֿועה װאָס שטײט געשריבן אין דער תּוֹרה פֿון משה דעם קנעכט
װײל מיר האָבן געזינדיקט צו אים 12 .און ער האָט מקיים
פֿון גאָטַ ,
זײן װאָרט ,װאָס ער האָט גערעדט װעגן אונדז ,און װעגן
געװען ַ
אונדזערע שוֹפֿטים װאָס האָבן אונדז געמשפּט ,צו ברענגען אױף
אונדז אַ גרױס בײז ,װאָס איז ניט געשען אונטערן גאַנצן הימל אַזױ
ירוש ַליִ ם 13 .אַזױ װי עס שטײט געשריבן אין
ָ
װי עס איז געשען צו
דער תּוֹרה פֿון משהן ,איז דאָס דאָזיקע גאַנצע בײז געקומען אױף
אונדז; אָבער מיר האָבן ניט געבעטן פֿאַר יהוה אונדזער גאָט ,כּדי זיך
דײן אמת.
אומצוקערן פֿון אונדזערע זינד ,און זיך צו קליגן אין ַ
 14און גאָט האָט אױפֿגעפּאַסט אױף דעם בײז ,און האָט עס
געבראַכט אױף אונדז ,װאָרום יהוה אונדזער גאָט איז גערעכט אין
זײנע טוּונגען װאָס ער האָט געטאָן ,און מיר האָבן ניט
אַלע ַ
זײן ָקול 15 .און אַצונד ,יהוה אונדזער גאָט ,דו װאָס
צוגעהערט צו ַ
צר ִים מיט אַ שטאַרקער
דײן פֿאָלק פֿון לאַנד ִמ ַ
האָסט אַרױסגעצױגן ַ
הײנטיקן טאָג – מיר
האַנט ,און דיר געמאַכט אַ נאָמען אַזױ װי אױף ַ
האָבן געזינדיקט ,מיר האָבן שלעכטס געטאָן 16 .גאָט ,לױט אַלע
דײן כּעס און
דײנע גערעכטיקײטן ,זאָל ,איך בעט דיך ,זיך אָפּקערן ַ
ַ
דײן הײליקן באַרג ,װאָרום
ירוש ַל ִיםַ ,
ָ
דײן שטאָט
דײן גרימצאָרן פֿון ַ
ַ
פֿון װעגן אונדזערע זינד ,און פֿון װעגן די פֿאַרברעכן פֿון אונדזערע
בײ אַלע אונדזערע
דײן פֿאָלק צו שאַנד ַ
ירוש ַל ִים און ַ
ָ
עלטערן ,איז
דײן
אַרומיקע 17 .און אַצונד ,אונדזער גאָט ,הער צו די תּפֿילה פֿון ַ
דײן פֿאַרװיסטן
דײן פּנים אױף ַ
דערלײכט ַ
ַ
זײן בקשה ,און
קנעכט ,און ַ
דײן אױער ,און הער,
מײן גאָטַ ,
הײליקטום פֿון גאָטס װעגן 18 .נײגַ ,
דײנע אױגן ,און זע אונדזערע פֿאַרװיסטונגען ,און די שטאָט
עפֿן ַ
דײן נאָמען װערט אױף איר גערופֿן ,װאָרום ניט פֿון װעגן
װאָס ַ
אונדזערע גערעכטיקײטן מאַכן מיר פֿאַלן פֿאַר דיר אונדזער בקשה,
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דײן גרױס דערבאַרימונג 19 .גאָט ,הער ,גאָט,
נײערט פֿון װעגן ַ
ַ
דײנעטװעגן,
פֿאַרגיב ,גאָט ,פֿאַרנעם און טו ,זאָלסט ניט זאַמען; פֿון ַ
דײן שטאָט און אױף
דײן נאָמען װערט גערופֿן אױף ַ
מײן גאָט ,װאָרום ַ
ַ
זײן פֿאָלק.
ַ
 20און װי איך רעד נאָך ,און בין מתפּלל ,און בין זיך מתװדה אױף
מײן
מײן פֿאָלק ישׂראל ,און מאַך פֿאַלן ַ
מײנע זינד ,און די זינד פֿון ַ
ַ
מײן
מײן גאָט ,פֿון װעגן דעם הײליקן באַרג פֿון ַ
בקשה פֿאַר יהוה ַ
גאָט –  21װי איך רעד נאָך אין געבעט ,אַזױ איז דער מאַן גַבֿריאל,
װאָס איך האָב געזען אין דער זעונג אין אָנהײב ,געקומען פֿליעדיק
צײט פֿון אָװנט-קרבן.
צו פֿליען ,און האָט מיך אָנגערירט ,אַרום דער ַ
 22און ער האָט געגעבן צו פֿאַרשטײן ,און האָט מיט מיר גערעדט,
און האָט געזאָגט :דניאל ,איך בין אַצונד אַרױסגעקומען דיך צו קליגן
בײם אָנהײב פֿון ַ
דײן בקשה איז אַרױס אַ
אין פֿאַרשטאַנדיקײטַ 23 .
װאָרט ,און איך בין געקומען עס צו זאָגן ,װאָרום דו ביסט באַליבט;
דרום באַטראַכט דאָס װאָרט ,און פֿאַרשטײ די זעונג 24 .זיבעציק
דײן
דײן פֿאָלק און אױף ַ
זײנען ִנגזר געװאָרן אױף ַ
]יאָר [-װאָכן ַ
הײליקער שטאָט ,כּדי צו פֿאַרלענדן דעם פֿאַרברעך ,און פֿאַרטיליקן
זײן אױף דער זינד ,און ברענגען אײביקע
דעם חטא ,און מכפּר ַ
גערעכטיקײט ,און באַזיגלען די זעונג און די נבֿיאות ,און זאַלבן דעם
דשיָ -קדשים 25 .און זאָלסט װיסן און פֿאַרשטײן ,אַז פֿון דעם
ָק ֵ
ירוש ַל ִים ,ביז דעם
ָ
אַרױסגאַנג פֿון דעם װאָרט ,װידער אױפֿצובױען
זײנען זיבן װאָכן ,און צװײ און זעכציק װאָסן װעט
געזאַלבטן פֿירשטַ ,
זײן אױפֿגעבױט ,מיט מערק און גראָבנס,
ַ
זי װידער
צײטן 26 .און נאָך די צװײ און זעכציק װאָכן,
אָבער אין געדריקטע ַ
װעט פֿאַרשניטן װערן אַ געזאַלבטער ,און פֿון אים װעט ניט בל ַײבן;
און די שטאָט און דאָס הײליקטום װעט צעשטערן דאָס פֿאָלק פֿון אַ
זײן מיט פֿלײצונג; און
זײן ָסוף װעט ַ
פֿירשט װאָס װעט קומען; און ַ
זײנען ִנגזר געװאָרן פֿאַרװיסטונגען.
ביז צום ָסוף פֿון דער מלחמה ַ
 27און ער װעט מאַכן אַ שטאַרקן בונד מיט פֿיל פֿאַר אײן װאָך; און
שפּײזאָפּפֿער;
ַ
אַ האַלבע װאָך װעט ער פֿאַרשטערן שלאַכטאָפּפֿער און
און אױף דעם פֿליגל פֿון אומװערדיקײטן װעט קומען דער
פֿאַרװיסטער ,אַזש ביז אַ פֿאַרלענדונג און אַ גזַר װעט אױסגעגאָסן
װערן אױף דעם פֿאַרװיסטער.
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י

פּרס איז אַנטפּלעקט
כּוֹרש דעם מלך פֿון ַ
 1אין דריטן יאָר פֿון ֶ
זײן נאָמען איז גערופֿן געװאָרן
געװאָרן אַ װאָרט צו דניאלן ,װאָס ַ
בלטשאַצר; און דאָס װאָרט איז געװען אמת ,און װעגן אַ לאַנגער
ַ
צײט; און ער האָט באַטראַכט דאָס װאָרט ,און האָט פֿאַרשטאַנען די
ַ
זעונג.
צײט.
דרײ װאָכן ַ
ַ
 2אין יענע טעג האָב איך ,דניאל ,געטרױערט
װײן איז ניט
שפּײז האָב איך ניט געגעסן ,און פֿלײש און ַ
ַ
 3גלוסטיקע
מײן מױל ,און זאַלבן האָב איך זיך ניט געזאַלבט ,ביז
געקומען אין ַ
צײט 4 .און אין פֿיר און
דרײ װאָכן ַ
ַ
זײנען פֿול געװאָרן
עס ַ
בײם ברעג
צװאַנציקסטן טאָג פֿון ערשטן חודש ,װען איך בין געװען ַ
מײנע אױגן,
טײך ,דאָס איז ִח ֶד ֶקל 5 ,האָב איך אױפֿגעהױבן ַ
פֿון גרױסן ַ
זײנע
לײנען ,און ַ
און האָב געזען ,ערשט אַ מאַן אָנגעקלײדט אין ַ
לענדן אַרומגעגורט מיט גאָלד פֿון אופֿז 6 ,און ַ
לײב אַזױ װי
זײן ַ
זײנע
זײן פּנים אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון בליץ ,און ַ
גאָלדשטײן ,און ַ
זײנע פֿיס אַזױ װי
זײנע אָרעמס און ַ
פֿײער ,און ַ
אױגן אַזױ װי פֿלאַמען ַ
זײנע װערטער
דער אָנבליק פֿון בלאַנקן קופּער ,און דער ָקול פֿון ַ
אַזױ װי דער ָקול פֿון אַ מחנה 7 .און איך ,דניאל ,אַלײן האָב געזען די
זעונג ,אָבער די מענטשן װאָס מיט מיר האָבן ניט געזען די זעונג,
זײנען
נאָר אַ גרױסע ציטערניש איז אױף זײ געפֿאַלן ,און זײ ַ
אַנטלאָפֿן זיך צו באַהאַלטן 8 .בין איך געבליבן אַלײן ,און איך האָב
געזען די דאָזיקע גרױסע זעונג ,און אין מיר איז ניט געבליבן קײן
מײן פֿאַרב האָט זיך אױף מיר שרעקלעך געביטן ,און
כּוֹח ,װאָרום ַ
איך האָב מער ניט געהאַט קײן כּוֹח 9 .און איך האָב געהערט דעם
זײנע
זײנע װערטער; און װי איך האָב געהערט דעם ָקול פֿון ַ
ָקול פֿון ַ
מײן
מײן פּנים ,מיט ַ
װערטער ,אַזױ בין איך אַנטשלאָפֿן געװאָרן אױף ַ
פּנים צו דער ערד 10 .ערשט אַ האַנט האָט מיך אָנגערירט ,און האָט
מײנע האַנטפֿלעכן 11 .און ער
מײנע קני און ַ
מיך געטרײסלט פֿאַר ַ
האָט צו מיר געזאָגט :דניאל ,דו באַליבטער מאַן ,פֿאַרשטײ די
װערטער װאָס איך רעד צו דיר ,און שטײ אױף װוּ דו ביסט
געשטאַנען ,װאָרום איך בין אַצונד געשיקט געװאָרן צו דיר .און װי
ער האָט מיט מיר גערעדט דאָס דאָזיקע װאָרט ,בין איך
אױפֿגעשטאַנען ציטערנדיקערהײט 12 .און ער האָט צו מיר געזאָגט:
זאָלסט ניט מוֹרא האָבן ,דניאל ,װאָרום פֿון דעם ערשטן טאָג אָן
דײן האַרץ צו פֿאַרשטײן ,און זיך צו
װאָס דו האָסט אָפּגעגעבן ַ
דײנע װערטער געהערט געװאָרן ,און
זײנען ַ
דײן גאָטַ ,
פּײניקן פֿאַר ַ
ַ
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דײנע װערטער 13 .אָבער דער ַשׂר פֿון
איך בין געקומען פֿון װעגן ַ
פּרס האָט זיך געשטעלט אַקעגן מיר אײן און צװאַנציק טעג,
ַמלכות ַ
מיכ ֵאל ,אײנער פֿון די ערשטע ָשׂרים ,איז מיר געקומען צו
אָבער זעָ ,
פּרס 14 .און
בײ די מלכים פֿון ַ
הילף .אַזױ בין איך דאָרטן פֿאַרבליבן ַ
דײן
איך בין געקומען דיר געבן צו פֿאַרשטײן װאָס װעט געשען צו ַ
פֿאָלק אין ָסוף פֿון די טעג; װאָרום דאָס איז נאָך אַ זעונג אױף אַ
צײט.
ַ
 15און װי ער האָט גערעדט צו מיר אַזױ װי די דאָזיקע װערטער ,אַזױ
מײן פּנים צו דער ערד ,און בין אַנשטומט געװאָרן.
האָב איך געקערט ַ
 16ערשט אַזױ װי אַ געשטאַלט פֿון מענטשנקינדער האָט מיך
מײן מױל ,און איך
אָנגערירט אױף די ליפּן ,און איך האָב געעפֿנט ַ
האָב גערעדט און געזאָגט צו דעם װאָס איז געשטאַנען אַקעגן מיר:
זײנען װײען געקומען אױף מיר ,און איך
מ ַײן האַר ,פֿון דער זעונג ַ
מײן
האָב מער ניט קײן כּוֹח 17 .און װי קען דער דאָזיקער קנעכט פֿון ַ
מײנעם ,אַז אין מיר האָט זיך אַצונד
האַר רעדן מיט דעם דאָזיקן האַר ַ
ניט אָפּגעשטעלט קײן כּוֹח ,און קײן אָטעם איז אין מיר ניט
געבליבן?  18האָט מיך װידער אָנגערירט אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון אַ
מענטשן ,און ער האָט מיך געשטאַרקט 19 .און ער האָט געזאָגט:
זאָלסט ניט מוֹרא האָבן ,באַליבטער מאַן! פֿריד צו דיר! ז ַײ שטאַרק
און ז ַײ שטאַרק! און װי ער האָט צו מיר גערעדט ,אַזױ בין איך
מײן האַר רעדן,
געשטאַרקט געװאָרן ,און איך האָב געזאָגט :זאָל ַ
װאָרום האָסט מיך געשטאַרקט 20 .האָט ער געזאָגט :װײסטו װעגן
װאָס איך בין געקומען צו דיר? און אַצונד װעל איך זיך אומקערן
פּרס; און װי איך גײ אַרױס ,אָט
מלחמה צו האַלטן מיט דעם ַשׂר פֿון ַ
װעט אָנקומען דער ַשׂר פֿון ָיוָן 21 .אָבער איך װעל דיר זאָגן װאָס איז
פֿאַרצײכנט אין דעם געשריפֿטס פֿון אמת .און קײנער האַלט ניט מיט
מיכ ֵאל.
אײער ַשׂר ָ
מיר אַקעגן די דאָזיקע ,נאָר בלױז ַ

יא
אים.

 1אָבער איך בין ,אין ערשטן יאָר פֿון ָדר ָיוֶש פֿון ָמ ַדי,
אױפֿגעשטאַנען פֿאַר אַן אָנהאַלט און פֿאַר אַ שטאַרקײט צו
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דרײ מלכים
 2און אַצונד װעל איך דיר אָנזאָגן דעם אמת .זע ,נאָך ַ
פּרס ,און דער פֿירטער װעט פֿאַרמאָגן גרױסע
װעלן אױפֿשטײן פֿון ַ
זײן
זײן דורך ַ
װײל ער װעט שטאַרק ַ
עשירות מער פֿון אַלע; און ַ
עשירות ,װעט ער דערװעקן אַלעמען אַקעגן ַמלכות ָיוָן.
 3און אַ מלך אַ גיבור װעט אױפֿשטײן ,און װעט געװעלטיקן אַ
זײן װילן 4 .און אַז ער
גרױסע געװעלטיקײט ,און װעט טאָן לױט ַ
זײן מלוכה צעבראָכן װערן ,און װעט צעטײלט
װעט אױפֿשטײן ,װעט ַ
זײנע נאָכקומער ,און
װערן צו אַלע װינטן פֿון הימל ,אָבער ניט צו ַ
זײן געװעלטיקײט װאָס ער האָט געװעלטיקט; װאָרום
ניט אַזױ װי ַ
זײן מלוכה װעט אױסגעװאָרצלט װערן ,און פֿאַר אַנדערע ,ניט פֿאַר
ַ
די דאָזיקע.
זײנע
 5און דער מלך פֿון ָדרום װעט װערן שטאַרק ,אָבער אײנער פֿון ַ
האַרן װעט זיך שטאַרקן איבער אים ,און װעט געװעלטיקן; אַ גרױסע
זײן געװעלטיקײט.
זײן ַ
געװעלטיקײט װעט ַ
 6און אין ָסוף פֿון די יאָרן װעלן זײ זיך באַהעפֿטן; און די טאָכטער
פֿון דעם מלך פֿון ָדרום װעט קומען צו דעם מלך פֿון צפֿון ,כּדי צו
אױסגלײך ,אָבער איר אָרעם װעט ניט אָנהאַלטן די מאַכט;
ַ
מאַכן אַן
זײן אָרעם װעט ניט באַשטײן; און זי ,און די װאָס האָבן
אױך ער און ַ
זי געבראַכט ,און דער װאָס האָט זי געבאָרן ,און דער װאָס האָט
צײטן.
געהאַלטן מיט איר ,װעלן איבערגעגעבן װערן ,אין יענע ַ
 7אָבער אײנער פֿון די ריטלעך פֿון אירע װאָרצלען װעט אױפֿשטײן
אַרײנגײן אין
זײן אָרט ,און ער װעט קומען אױפֿן חיל ,און װעט ַ
אױף ַ
דער פֿעסטונג פֿון דעם מלך פֿון צפֿון ,און ער װעט אױספֿירן קעגן זײ,
בײקומען 8 .און אױך זײערע געטער ,מיט זײערע געגאָסענע
און װעט ַ
געצן ,מיט זײערע גלוסטיקע כּלים פֿון זילבער און גאָלד ,װעט ער
צר ִים; און ער װעט יאָרן לאַנג
ברענגען אין געפֿאַנגענשאַפֿט קײן ִמ ַ
אַװעקשטײן פֿון דעם מלך פֿון צפֿון 9 .און ער װעט קומען אין דעם
קיניגרײך פֿון דעם מלך פֿון ָדרום ,אָבער ער װעט זיך אומקערן אין
ַ
זײן לאַנד.
ַ
אײנזאַמלען אַ סך
זײנע זין װעלן זיך אױפֿרירן ,און זײ װעלן ַ
 10און ַ
גרױסע ַחיָלות ,און ער װעט קומען און װעט פֿלײצנדיק דורכגײן;
זײן
דערנאָך װעט ער װידערקערן ,און מלחמה האַלטן ביז צו ַ
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פֿעסטונג 11 .און דער מלך פֿון ָדרום װעט װערן דערביטערט ,און ער
װעט אַרױסגײן ,און װעט מלחמה האַלטן מיט אים ,מיט דעם מלך
פֿון צפֿון; און יענער װעט אױפֿשטעלן אַ גרױסע מחנה ,אָבער די
זײן האַנט 12 .און װי ער װעט
מחנה װעט איבערגעגעבן װערן אין ַ
זײן האַרץ ,און ער
אַװעקנעמען די מחנה ,אַזױ װעט זיך דערהײבן ַ
זײן.
װעט מאַכן פֿאַלן צענדליקער טױזנט ,אָבער ער װעט ניט גובֿר ַ
 13און דער מלך פֿון צפֿון װעט װידער אױפֿשטעלן אַ מחנה גרעסער
צײט יאָרן װעט ער קומען מיט
פֿון דער ערשטער; און אין ָסוף פֿון אַ ַ
צײטן װעלן
אַ גרױסן חיל ,און מיט פֿיל פֿאַרמעג 14 .און אין יענע ַ
פֿיל זיך שטעלן אַקעגן דעם מלך פֿון ָדרום ,און די פֿאַרשײטע יונגען
דײן פֿאָלק װעלן זיך דערהײבן אױפֿצושטעלן די זעונג ,אָבער זײ
פֿון ַ
װעלן געשטרױכלט װערן 15 .און דער מלך פֿון צפֿון װעט קומען ,און
װעט אָנשיטן אַן ערדװאַל ,און װעט באַצװינגען די שטאָט פֿון
פֿעסטונגען; און די אָרעמס פֿון ָדרום װעלן ניט קענען באַשטײן ,און
זײן געקליבענע מאַנשאַפֿט װעט ניט האָבן קײן כּוֹח צו באַשטײן.
ַ
זײן װילן,
 16און דער װאָס װעט קומען אױף אים ,װעט טאָן לױט ַ
און קײנער װעט ניט באַשטײן פֿאַר אים; און ער װעט שטײן אין דעם
זײן האַנט 17 .און ער װעט קערן
שײנעם לאַנד מיט פֿאַרלענדונג אין ַ
קיניגרײך ,און װעט
ַ
זײן גאַנצן
זײן פּנים צו קומען אין מאַכט איבער ַ
ַ
אױסגלײכעניש ,און װעט אים געבן אַ יונגפֿרױ,
ַ
מאַכן מיט אים אַן
כּדי עס צו צעשטערן; אָבער דאָס װעט ניט באַשטײן ,און עס װעט
זײן פּנים צו די אינדזלען ,און
זײנס 18 .און ער װעט קערן ַ
ניט װערן ַ
זײן
ער װעט באַצװינגען פֿיל ,אָבער אַ פֿירשט װעט מאַכן אױפֿהערן ַ
זײן לעסטערונג אױף אים
לעסטערונג; נײן ,ער װעט נאָך אומקערן ַ
אַלײן 19 .און ער װעט קערן ַ
זײן
זײן פּנים צו די פֿעסטונגען פֿון ַ
אײגענעם לאַנד ,אָבער ער װעט געשטרױכלט װערן און פֿאַלן ,און
װעט זיך מער ניט געפֿינען.
זײן אָרט װעט אױפֿשטײן אײנער װאָס װעט מאַכן
 20און אױף ַ
קיניגרײך; אָבער אין אַ
ַ
דורכגײן אַ דריקער דורך דער פּראַכט פֿון דעם
צײט װעט ער צעבראָכן װערן ,און ניט אין צאָרן ,און ניט
קורצער ַ
אין מלחמה.
זײן אָרט װעט אױפֿשטײן אַ נִ בֿזה ,װאָס מע האָט ניט
 21און אױף ַ
אַרױפֿגעטאָן אױף אים דעם גלאַנץ פֿון מלוכה; און ער װעט קומען
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אין מיטן פֿון שלום ,און װעט קריגן די מלוכה מיט גלאַטע רײד.
 22און די אָרעמס פֿון דער פֿלײצונג װעלן אַװעקגעפֿלײצט װערן פֿון
פֿאַר אים ,און זײ װעלן צעבראָכן װערן ,און אױך דער פֿירשט פֿון
בונד 23 .און נאָך דעם װי מע װעט זיך פֿאַרבינדן מיט אים ,װעט ער
שטײגן און װערן שטאַרק מיט
ַ
באַגײן אַ באַטרוג; און ער װעט
װינציק פֿאָלק 24 .אין מיטן פֿון שלום און אין די פֿעסטע ערטער פֿון
זײנע עלטערן און
דער מדינה װעט ער קומען ,און ער װעט טאָן װאָס ַ
זײנע עלטערנס עלטערן האָבן ניט געטאָן; רױב און פֿאַנג און
ַ
פֿאַרמעג װעט ער פֿאַנאַנדערשענקען צו זײ; און אַקעגן פֿעסטונגען
צײט.
זײנע תּחבולות ,אָבער נאָר ביז אַ ַ
װעט ער אױסקלערן ַ
זײן מוט אַקעגן דעם מלך
זײן קראַפֿט און ַ
 25און ער װעט דערװעקן ַ
פֿון ָדרום מיט אַ גרױסן חיל; און דער מלך פֿון ָדרום װעט זיך
אַרױסרירן אין מלחמה מיט זײער אַ גרױסן און שטאַרקן חיל; אָבער
ער װעט ניט באַשטײן ,װאָרום מע װעט אױסקלערן אַקעגן אים
שפּײז ,װעלן אים צעברעכן ,און
ַ
זײן
תּחבולות 26 .און די װאָס עסן ַ
זײן חיל װעט מען אַװעקפֿלײצן ,און פֿיל דערשלאָגענע װעלן פֿאַלן.
ַ
בײ אײן
זײן צום בײזן ,און ַ
 27און דאָס האַרץ פֿון בײדע מלכים װעט ַ
טיש װעלן זײ רעדן ליגן ,אָבער עס װעט ניט באַגליקן ,װאָרום אַ ָסוף
צײט 28 .און ער װעט זיך
איז נאָך פֿאַראַן צו דער באַשטימטער ַ
זײן האַרץ װעט
זײן לאַנד מיט אַ גרױס פֿאַרמעג ,און ַ
אומקערן אין ַ
זײן אַקעגן דעם הײליקן בונד; און ער װעט אָפּטאָן ,און זיך אומקערן
ַ
זײן לאַנד.
אין ַ
צײט װעט ער װידער קומען קײן ָדרום,
 29אין דער באַשטימטער ַ
זײן אַזױ װי דאָס ערשטע.
אָבער דאָס לעצטע מאָל װעט ניט ַ
 30װאָרום שיפֿן פֿון ִכּתּאים װעלן קומען אױף אים ,און ער װעט
אײנגעשראָקן װערן ,און װעט זיך אומקערן ,און ער װעט צערענען
ַ
אױף דעם הײליקן בונד ,און װעט אױספֿירן; און אַז ער װעט זיך
אומקערן װעט ער אַכטן אױף די װאָס פֿאַרלאָזן דעם הײליקן בונד.
 31און אָרעמס פֿון אים װעלן אױפֿשטײן ,און װעלן פֿאַרשװעכן די
הײליקע פֿעסטונג ,און זײ װעלן אָפּטאָן דעם שטענדיקן קרבן ,און
אַרײנשטעלן די אומװערדיקײט װאָס צעגרױלט 32 .און די װאָס
װעלן ַ
פֿאַרברעכן קעגן בונד ,װעט ער מאַכן זינדיק דורך גלאַטע רײד; אָבער
זײן גאָט ,װעט זיך האַלטן פֿעסט ,און װעט
דאָס פֿאָלק װאָס קען ַ
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אױספֿירן 33 .און די פֿאַרשטאַנדיקע פֿון פֿאָלק װעלן מאַכן פֿיל צו
פֿאַרשטײן; אָבער זײ װעלן פֿאַלן דורכן שװערד ,און דורך פֿלאַם ,און
דורך געפֿאַנגענשאַפֿט ,און דורך רױב ,פֿיל טעג 34 .און אַז זײ װעלן
פֿאַלן ,װעלן זײ געהאָלפֿן װערן אַ קלײן הילף; און פֿיל װעלן זיך
באַהעפֿטן צו זײ מיט גלאַטע רײד 35 .און פֿון די פֿאַרשטאַנדיקע
לײטערן צװישן זײ ,און צו קלערן ,און צו רײניקן,
װעלן פֿאַלן ,כּדי צו ַ
צײט פֿון ֶקץ; װאָרום עס װעט נאָך דױערן ביז דער
ביז דער ַ
צײט.
באַשטימטער ַ
זײן װילן ,און ער װעט זיך דערהײבן
 36און דער מלך װעט טאָן לױט ַ
און זיך גרײסן איבער איטלעכן גאָט ,און אַקעגן דעם גאָט פֿון די
פֿאַרשײט; און ער װעט באַגליקן ,ביז דער צאָרן
ַ
געטער װעט ער רעדן
װעט זיך ענדיקן; װאָרום װאָס איז נִ גזר געװאָרן ,מוז געשען 37 .ער
זײנע עלטערן ,און אױף דער
װעט אױך ניט אַכטן אױף די געטער פֿון ַ
גלוסטיקײט פֿון פֿרױען ,און אױף קײן גאָט װעט ער ניט אַכטן ,נאָר
איבער אַלעמען װעט ער זיך גרײסן 38 .נאָר דעם גאָט פֿון פֿעסטונגען
זײנע עלטערן
זײן אָרט; יאָ ,אַ גאָט װאָס ַ
װעט ער טאָן כּבֿוד אױף ַ
האָבן ניט גקענט ,װעט ער טאָן כּבֿוד מיט גאָלד און מיט זילבער ,און
טײער געשטײן ,און מיט גלוסטיקע זאַכן 39 .און ער װעט
מיט ַ
אַרבעטן אױף שטאַרקע פֿעסטונגען מיט אַ פֿרעמדן גאָט ,צו די װאָס
ער װעט אָנדערקענען װעט ער מערן כּבֿוד; און ער װעט זײ מאַכן
געװעלטיקן איבער פֿילן ,און ערד װעט ער זײ צעטײלן צום לױן.
צײט פֿון ֶקץ ,װעט זיך צונױפֿשטױסן מיט אים דער
 40און אין דער ַ
מלך פֿון ָדרום ,און דער מלך פֿון צפֿון װעט שטורעמען אױף אים מיט
רײטער ,און מיט פֿיל שיפֿן; און ער װעט קומען
רײטװעגן ,און מיט ַ
ַ
אין די לענדער ,און װעט פֿלײצנדיק דורכגײן 41 .און ער װעט קומען
אין דעם שײנעם לאַנד ,און פֿיל לענדער װעלן פֿאַלן ,נאָר די דאָזיקע
זײן האַנטֶ :אדוֹם ,און מוֹאָבֿ ,און דער
װעלן ניצול װערן פֿון ַ
הױפּטטײל פֿון די קינדער פֿון ַעמוֹן 42 .און ער װעט אױסשטרעקן
צר ִים װעט ניט
זײן האַנט אױף די לענדער ,און דאָס לאַנד ִמ ַ
ַ
אַנטרונען װערן 43 .און ער װעט געװעלטיקן איבער די שאַצן פֿון
צר ִים; און
גאָלד און זילבער ,און איבער אַלע גלוסטיקע זאַכן פֿון ִמ ַ
זײנע טריט 44 .אָבער הערונגען
זײן צו ַ
די לובֿים און די כּושים װעלן ַ
פֿון מזרח און פֿון צפֿון װעלן אים דערשרעקן; און ער װעט אַרױסגײן
מיט גרױס גרימצאָרן צו פֿאַרטיליקן און צו פֿאַרװיסטן פֿיל 45 .און
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זײן פּאַלאַץ צװישן די ימען און
ער װעט אױפֿשטעלן די געצעלטן פֿון ַ
זײן ָסוף,
דעם באַרג פֿון הײליקער שײנקײט .און ער װעט קומען צו ַ
קײנער װעט אים ניט העלפֿן.
און ַ

יב

מיכ ֵאל ,דער גרױסער
צײט װעט אױפֿשטײן ָ
 1און אין יענער ַ
דײן פֿאָלק ,און עס װעט
ַשׂר ,װאָס שטײט פֿאַר די קינדער פֿון ַ
צײט פֿון נױט װאָס איז ניט געװען פֿון זינט עס איז דאָ אַן
זײן אַ ַ
ַ
דײן פֿאָלק ניצול
צײט װעט ַ
צײט .און אין יענער ַ
אומה ביז יענער ַ
װערן ,איטלעכער װאָס איז פֿאַרשריבן אין דעם בוך 2 .און פֿיל פֿון די
װאָס שלאָפֿן אין דעם שטױב פֿון דער ערד ,װעלן זיך אױפֿכאַפּן ,טײל
צו אײביקן לעבן ,און טײל צו שאַנדן ,צו אײביקן עקל 3 .און די
פֿאַרשטאַנדיקע װעלן גלאַנצן אַזױ װי דער גלאַנץ פֿון הימל ,און די
װאָס האָבן געבראַכט פֿיל צו גערעכטיקײט ,אַזױ װי די שטערן אױף
אײביק און שטענדיק.
 4און דו ,דניאל ,באַהאַלט די װערטער ,און פֿאַרחתמע דאָס בוך ביז
צײט פֿון ֶקץ; פֿיל װעלן אַרומװאַנדערן הין און הער ,און די
דער ַ
קענשאַפֿט װעט זיך מערן.
זײנען געשטאַנען,
 5און איך ,דניאל ,האָב געזען ,ערשט צװײ אַנדערע ַ
טײך פֿון
בײם ברעג ַ
זײט ,און אײנער ַ
טײך פֿון דער ַ
בײם ברעג ַ
אײנער ַ
זײט 6 .און אײנער האָט געזאָגט צו דעם מאַן אָנגעקלײדט אין
יענער ַ
טײך :װי לאַנג ביז
לײנען ,װאָס איז געװען איבער די װאַסערן פֿון ַ
ַ
דעם װוּנדערלעכן ֶקץ?  7און איך האָב געהערט דעם מאַן
טײך ,װי ער
לײנען ,װאָס איבער די װאַסערן פֿון ַ
אָנגעקלײדט אין ַ
זײן לינקע צום הימל ,און
זײן רעכטע האַנט און ַ
האָט אױפֿגעהױבן ַ
צײט,
בײ דעם װאָס לעבט אײביק ,אַז דאָס איז ביז אַ ַ
האָט געשװאָרן ַ
צײטן ,און אַ האַלב; און װען מע ענדיקט צעפּיצלען די מאַכט פֿון
ַ
דעם הײליקן פֿאָלק ,װעט זיך ענדיקן דאָס אַלץ.
 8און איך האָב געהערט ,אָבער איך האָב ניט פֿאַרשטאַנען; האָב איך
זײן דער ָסוף דערפֿון?  9האָט ער
מײן האַר ,װאָס װעט ַ
געזאָגטַ :
זײנען די
געזאָגט :גײ ,דניאל ,װאָרום באַהאַלטן און פֿאַרחתמעט ַ
צײט פֿון ֶקץ 10 .פֿיל װעלן געקלערט און גערײניקט
װערטער ביז דער ַ
געלײטערט װערן ,אָבער די שלעכטע װעלן טאָן שלעכטס ,און
ַ
און
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אַלע שלעכטע װעלן ניט פֿאַרשטײן; אָבער די פֿאַרשטאַנדיקע װעלן
צײט װאָס דער שטענדיקער קרבן װעט
פֿאַרשטײן 11 .און פֿון דער ַ
אָפּגעטאָן װערן ,און מע װעט אױפֿשטעלן די אומװערדיקײט װאָס
נײנציק טעג 13 .װױל
זײן טױזנט צװײ הונדערט און ַ
צעגרױלט ,װעט ַ
דרײ הונדערט
צו דעם װאָס האַרט און װעט דערגרײכן ביז טױזנט ַ
דרײסיק טעג 14 .און דו גײ ,ביז צום ֶקץ; און װעסט
און פֿינף און ַ
דײן גוֹרל אין ָסוף פֿון די
דײן רו ,און װעסט אױפֿשטײן צו ַ
קומען צו ַ
טעג.
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