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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

ֶעְזָרא   
  

ַאז עס איז ,  און אין ערשטן יָאר ֿפון ּכֹוֶרש דעם מלך ֿפון ָפַרס1
, אױסגעֿפירט געװָארן דָאס װָארט ֿפון גָאט דורך ִירמָיהס מױל

און ער , הָאט גָאט דערװעקט דעם גַײסט ֿפון ּכֹוֶרש דעם מלך ֿפון ָפַרס
און אױך , ט ַארױסגעלָאזט ַאן אױסרוף אין זַײן גַאנצן קיניגרַײךהָא

 ַאזױ הָאט געזָאגט ּכֹוֶרש דער 2: ַאזױ צו זָאגן, דורך ַא געשריֿפטס
ַאלע קיניגרַײכן ֿפון דער ערד הָאט מיר געגעבן יהוה : מלך ֿפון ָפַרס

 און ער הָאט מיר בַאֿפױלן אים צו בױען ַא; דער גָאט ֿפון די הימלען
 װער עס איז דָא צװישן אַײך ֿפון 3. הױז אין ירוָשַלִים װָאס אין יהודה

און זָאל ער ַארױֿפגײן , זָאל זַײן גָאט זַײן מיט אים, זַײן גַאנצן ֿפָאלק
און בױען דָאס הױז ֿפון יהוה דעם , קײן ירוָשַלִים װָאס אין יהודה

 און 4. ִיםדָאס איז דער גָאט װָאס אין ירוָשַל, גָאט ֿפון יׂשראל
ֿפון איטלעכן ָארט װָאס ער װױנט , איטלעכער װָאס איז געבליבן

זָאלן די מענטשן ֿפון זַײן ָארט אים העלֿפן מיט זילבער און , דָארטן
אין אײנעם מיט ַא נדֿבה , און מיט בהמות, און מיט גוטס, מיט גָאלד

  . ֿפַאר גָאטס הױז װָאס אין ירוָשַלִים

ן די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון יהודה  זַײנען אױֿפגעשטַאנע5
איטלעכער װָאס גָאט הָאט , און די ּכהנים און די לִוִיים, און בנימין

דערװעקט זַײן גַײסט ַארױֿפצוגײן בױען דָאס הױז ֿפון גָאט װָאס אין 
 און ַאלע זײערע ַארומיקע הָאבן געשטַארקט זײערע 6. ירוָשַלִים

, און מיט בהמות, מיט גוטס, מיט גָאלד, יםהענט מיט זילבערנע ּכל
  . ַאחוץ ַאלע װָאס זײ הָאבן מנדֿב געװען, און מיט טַײערע זַאכן



  עזרא

ב

 און דער מלך ּכֹוֶרש הָאט ַארױסגענומען די ּכלים ֿפון גָאטס הױז 7
און זײ , װָאס נֿבוַכדֶנַצר הָאט ַארױסגעֿפירט ֿפון ירוָשַלִים

 זײ הָאט ַארױסגענומען 8; ע געטערַארַײנגעשטעלט אין הױז ֿפון זַײנ
ּכֹוֶרש דער מלך ֿפון ָפַרס דורך דער הַאנט ֿפון ִמתְרָדת דעם 

און ער הָאט זײ אױסגעצײלט צו ֵששבַצר דעם , שַאצמַײנסטער
גילדערנע :  און דָאס איז געװען זײער צָאל9. ֿפירשט ֿפון יהודה
;  און צװַאנציקַחָלֿפים נַײן, זילבערנע בעקסן טױזנט, בעקנס דרַײסיק

זילבערנע בעכערס ֿפון צװײטן מין ,  גילדערנע בעכערס דרַײסיק10
 ַאלע ּכלים ֿפון גָאלד 11. ַאנדערע ּכלים טױזנט; ֿפיר הונדערט און צען

ַאלע . און ֿפון זילבער זַײנען געװען ֿפינף טױזנט און ֿפיר הונדערט
ַײנען װען די ֿפַארטריבענע ז, הָאט ֵששבַצר ַארױֿפגעברַאכט

  . ַארױֿפגעברַאכט געװָארן ֿפון בֿבל קײן ירוָשַלִים

  

 און דָאס זַײנען די קינדער ֿפון דער יִידישער מדינה װָאס 1
װָאס נֿבוַכדֶנצר , געֿפַאנגענע-זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון די גלות

און זײ הָאבן זיך , דער מלך ֿפון בֿבל הָאט ֿפַארטריבן קײן בֿבל
 2; איטלעכער צו זַײן שטָאט, ירוָשַלִים און יהודהאומגעקערט קײן 

, ׂשָרָיהן, נֶחמָיהן, ֵישוַען, די װָאס זַײנען געקומען מיט זרובֿבלן
  . בֲעָנהן, רחומען, בגַוין, ִמסּפרן, בלָשנען, ָמרדַכין, ְרֵעָלָיהן

  :די צָאל ֿפון די מענער ֿפון ֿפָאלק יׂשראל
ט הונדערט און צװײ און צװײ טױזנ,  די קינדער ֿפון ּפרעֹוש3

  . זיבעציק
  . דרַײ הונדערט צװײ און זיבעציק,  די קינדער ֿפון שֿפטָיה4
  . זיבן הונדערט ֿפינף און זיבעציק,  די קינדער ֿפון ָאַרך5
צװײ , ֿפון די קינדער ֿפון ֵישוַע און יֹוָאֿב, מֹוָאֿב- די קינדער ֿפון ַּפַחת6

  . טױזנט ַאכט הונדערט און צװעלף
  . טױזנט צװײ הונדערט ֿפיר און ֿפוֿפציק, די קינדער ֿפון ֵעיָלם 7
  . נַײן הונדערט און ֿפינף און ֿפערציק,  די קינדער ֿפון ַזּתוא8
  . זיבן הונדערט און זעכציק,  די קינדער ֿפון ַזַּכי9

  . זעקס הונדערט צװײ און ֿפערציק,  די קינדער ֿפון ָבני10
  . עקס הונדערט דרַײ און צװַאנציקז,  די קינדער ֿפון ֵבָבֿי11
  . טױזנט צװײ הונדערט צװײ און צװַאנציק,  די קינדער ֿפון ַעזָגר12
  . זעקס הונדערט זעקס און זעכציק,  די קינדער ֿפון ַאדֹוניָקם13



  עזרא

  . צװײ טױזנט זעקס און ֿפוֿפציק,  די קינדער ֿפון ִבגַוי14
  . ון ֿפוֿפציקֿפיר הונדערט ֿפיר א,  די קינדער ֿפון ָעדין15
  . ַאכט און נַײנציק, ֿפון יִחזִקָיהן,  די קינדער ֿפון ָאֵטר16
  . דרַײ הונדערט דרַײ און צװַאנציק,  די קינדער ֿפון ֵבָצי17
  . הונדערט און צװעלף,  די קינדער ֿפון יֹוֶרה18
  . צװײ הונדערט דרַײ און צװַאנציק,  די קינדער ֿפון ָחשום19
  . ֿפינף און נַײנציק, ָבר די קינדער ֿפון ִג20
  . הונדערט דרַײ און צװַאנציק, ֶלֶחם- די קינדער ֿפון בית21
  . זעקס און ֿפוֿפציק,  די מענטשן ֿפון נטֹוֿפה22
  . הונדערט ַאכט און צװַאנציק,  די מענטשן ֿפון ַעָנתֹות23
  . צװײ און ֿפערציק,  די קינדער ֿפון ַעזָמֶות24
זיבן הונדערט און , און בֵארֹות, ּכֿפיָרה, ָערים- די קינדער ֿפון ִקרַית25

  . דרַײ און ֿפערציק
  . זעקס הונדערט אײן און צװַאנציק,  די קינדער ֿפון ָרָמה און ֶגֿבע26
  . הונדערט צװײ און צװַאנציק,  די מענטשן ֿפון ִמכָמס27
  . צװײ הונדערט דרַײ און צװַאנציק, ֵאל און ַעי- די מענטשן ֿפון בית28
  . צװײ און ֿפוֿפציק, די קינדער ֿפון נֿבֹו 29
  . הונדערט זעקס און ֿפוֿפציק,  די קינדער ֿפון ַמגביש30
טױזנט צװײ הונדערט ֿפיר און ,  די קינדער ֿפון דער ַאנדער ֵעיָלם31

  . ֿפוֿפציק
  . דרַײ הונדערט און צװַאנציק,  די קינדער ֿפון ָחִרם32
זיבן הונדערט ֿפינף און , ן אֹונֹואו, ָחדיד,  די קינדער ֿפון לֹוד33

  . צװַאנציק
  . דרַײ הונדערט ֿפינף און ֿפערציק,  די קינדער ֿפון יריחֹו34
דרַײ טױזנט און זעקס הונדערט און ,  די קינדער ֿפון סָנָאה35

  .דרַײסיק
   

  :  די ּכהנים36
און נַײן הונדערט דרַײ , ֿפון דעם הױז ֿפון ֵישוַע, די קינדער ֿפון יַדְעָיה

  . זיבעציק
  . טױזנט צװײ און ֿפוֿפציק,  די קינדער ֿפון ִאֵמר37
  . טױזנט צװײ הונדערט זיבן און ֿפערציק,  די קינדער ֿפון ַּפשחור38
  . טױזנט און זיבעצן,  די קינדער ֿפון ָחִרם39
  :  די לִוִיים40

ֿפיר און , ֿפון די קינדער ֿפון הֹוַדְוָיה, די קינדער ֿפון ֵישוַע און ַקדמיֵאל
  .זיבעציק



  עזרא

   
  :  די זינגערס41

  . הונדערט ַאכט און צװַאנציק, די קינדער ֿפון ָאָסף
  :  די קינדער ֿפון די טױערלַײט42

די , די קינדער ֿפון ַטלמֹון, די קינדער ֿפון ָאֵטר, די קינדער ֿפון ַשלום
 אין ;די קינדער ֿפון שֹוָבֿי, די קינדער ֿפון ַחטיטָא, קינדער ֿפון ַעקוֿב

  . גַאנצן הונדערט נַײן און דרַײסיק

  :  די נתינים43

; די קינדער ֿפון ַטבעֹות, די קינדער ֿפון ַחׂשוֿפָא, די קינדער ֿפון ציחָא
; די קינדער ֿפון ּפדֹון, די קינדער ֿפון סיַעהָא,  די קינדער ֿפון ֵקרֹוס44
; ער ֿפון ַעקוֿבדי קינד, די קינדער ֿפון ַחָגֿבה,  די קינדער ֿפון לֿבָנה45
  ; די קינדער ֿפון ָחָנן, די קינדער ֿפון ַׂשלַמי,  די קינדער ֿפון ָחָגֿב46
  . די קינדער ֿפון ְרָאָיה, די קינדער ֿפון ַגַחר,  די קינדער ֿפון ִגֵדל47
  ; די קינדער ֿפון ַגָזם, די קינדער ֿפון נקֹודָא,  די קינדער ֿפון רצין48
  ; די קינדר ֿפון בָסי,  די קינדער ֿפון ּפֵסח, די קינדער ֿפון עוזָא49
די קינדער ֿפון , די קינדער ֿפון ְמעונים,  די קינדער ֿפון ַאסָנה50

די קינדער , די קינדער ֿפון ַחקוֿפָא,  די קינדער ֿפון בקבוק51; נֿפוסים
די , די קינדער ֿפון מחידָא,  די קינדער ֿפון בצלות52; ֿפון ַחרחור

, די קינדער ֿפון סיסרָא,  די קינדער ֿפון ברקֹוס53; רשָאקינדער ֿפון ַח
  . די קינדער ֿפון ַחטיֿפָא,  די קינדער ֿפון נציַח54; די קינדער ֿפון ֶּתַמח

  :  די קינדער ֿפון שלמהס קנעכט55

; די קינדער ֿפון ּפרודָא, די קינדער ֿפון ַהסֹוֿפֶרת, די קינדער ֿפון סֹוַטי
  ; די קינדער ֿפון ִגֵדל, די קינדער ֿפון ַדרקֹון, ָלה די קינדער ֿפון ַיֲע56
די קינדער ֿפון , די קינדער ֿפון ַחטיל,  די קינדער ֿפון שֿפטָיה57

  . די קינדער ֿפון ָאמי, ַהצֿבִיים-ּפֹוֶכֶרת

דרַײ הונדערט :  ַאלע נתינים און די קינדער ֿפון שלמהס קנעכט58
  . צװײ און נַײנציק

- ֵּתל, ֶמַלח-  די װָאס זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון ֵּתל און דָאס זַײנען59
און הָאבן ניט געקענט זָאגן זײער , ִאֵמר, ַאָדן, ּכרוֿב, ַחרשָא

  : אױב זײ זַײנען ֿפון יׂשראל, ֿפָאטערהױז און זײער ָאּפשטַאם



  עזרא

ג

די קינדער ֿפון נקֹודָא , די קינדער ֿפון טֹוֿבָיה,  די קינדער ֿפון דָלָיה60
: און ֿפון די קינדער ֿפון די ּכהנים. הונדערט צװײ און ֿפוֿפציק זעקס –

די קינדער ֿפון ברִזַלין , די קינדער ֿפון ַהקֹוץ, די קינדער ֿפון ַחֿבָיה
און , װָאס הָאט גענומען ַא װַײב ֿפון די טעכטער ֿפון ברִזַלי ֿפון ִגלָעד

  . איז גערוֿפן געװָארן אױף זײער נָאמען

און זײ זַײנען ניט , בריװ-ָאבן געזוכט זײערע יחוס די דָאזיקע ה62
און זײ זַײנען געהַאלטן געװָארן ֿפַאר אומװערדיק , געֿפונען געװָארן
ַאז זײ זָאלן ,  און דער ִּתרָשתָא הָאט זײ ֿפַארזָאגט63. צו דער ּכהונה

ביז עס װעט אױֿפשטײן ַא ּכהן מיט , ניט עסן ֿפון דעם גָאר הײליקן
  . וּתומים-אורים

 די גַאנצע עדה אין אײנעם איז געװען צװײ און ֿפערציק טױזנט 64
 ַאחוץ זײערע קנעכט און זײערע 65; דרַײ הונדערט און זעכציק

די דָאזיקע זַײנען געװען זיבן טױזנט דרַײ הונדערט זיבן און ; דינסטן
. און זײ הָאבן געהַאט זינגערס און זינגערינס צװײ הונדערט. דרַײסיק

; ֿפערד זַײנען געװען זיבן הונדערט זעקס און דרַײסיק זײערע 66
 זײערע 67; צװײ הונדערט ֿפינף און ֿפערציק, זײערע מױלאײזלען

זעקס טױזנט זיבן , אײזלען; ֿפיר הונדערט ֿפינף און דרַײסיק, קעמלען
  . הונדערט און צװַאנציק

 ַאז זײ זַײנען,  און טײל ֿפון די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער68
הָאבן מנדֿב געװען ֿפַאר גָאטס , געקומען אין גָאטס הױז אין ירוָשַלִים

 זײ הָאבן געגעבן לױט 69. ּכדי אים אױֿפצושטעלן אױף זַײן ָארט, הױז
גָאלד אײן און , זײערע ּכֹוחות ֿפַאר דעם שַאץ ֿפון דער ַארבעט

און , און זילבער ֿפינף טױזנט ָמֶנה, זעכציק טױזנט ַדרּכמֹונים
  . הונדערט, דלעך ֿפַאר די ּכהניםהעמ

און די , און טײל ֿפון דעם ֿפָאלק,  און די ּכהנים און די לִוִיים70
הָאבן זיך בַאזעצט אין , און די נתינים, און די טױערלַײט, זינגערס

  .און גַאנץ יׂשראל אין זײערע שטעט, זײערע שטעט

  

ינדער ֿפון און די ק,  און ַאז דער זיבעטער חֹודש איז געקומען1
הָאט זיך דָאס ֿפָאלק , יׂשראל זַײנען געװען אין די שטעט
 און ֵישוַע דער זון ֿפון 2. אַײנגעזַאמלט װי אײן מַאן קײן ירוָשַלִים



  עזרא

און זרובֿבל דער זון ֿפון , און זַײנע ברידער די ּכהנים, יֹוָצָדקן
 הָאבן און זײ, זַײנען אױֿפגעשטַאנען, און זַײנע ברידער, ְשַאלּתיֵאלן

ּכדי אױֿפצוברענגען אױף , אױֿפגעבױט דעם מזבח ֿפון גָאט ֿפון יׂשראל
ַאזױ װי עס שטײט געשריבן אין דער ּתֹורה ֿפון , אים ברַאנדָאּפֿפער

 און זײ הָאבן אױֿפגעשטעלט דעם מזבח 3. משה דעם געטלעכן מַאן
װָארום אױף זײ איז געװען די אימה ֿפַאר די ; אױף זַײנע געשטעלן

און זײ הָאבן אױֿפגעברַאכט אױף אים . עלקער ֿפון די לענדערֿפ
  . ברַאנדָאּפֿפער אין דער ֿפרי און אין ָאװנט, ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט

ַאזױ װי עס שטײט , טוֿב ֿפון סוּכות- און זײ הָאבן געמַאכט דעם ָיום4
װי דער , און די טָאגטעגלעכע ברַאנדָאּפֿפער לױט דער צָאל, געשריבן

 און דערנָאך דָאס שטענדיקע 5: ן איז ֿפַאר איטלעכן טָאגדי
און ֿפון ַאלע , חֹודש-ֿפון ראש] די קרבנות[און , ברַאנדָאּפֿפער

און ֿפון איטלעכן װָאס הָאט מנדֿב , טֹוֿבים ֿפון גָאט-געהײליקטע ָיום
 ֿפון ערשטן טָאג אין זיבעטן חֹודש הָאבן זײ 6. געװען ַא נדֿבה צו גָאט

הגם דער גרונטֿפעסט ֿפון , הױבן אױֿפברענגען ברַאנדָאּפֿפערָאנגע
  . דעם טעמּפל איז נָאך ניט געװען געלײגט

און צו די ,  און זײ הָאבן געגעבן געלט צו די שטײנהעקער7
, צו די צידֹונים, און אײל, און שּפַײז און געטרַאנק, הָאלצמַײנסטער
דערהָאלץ ֿפון לֿבנֹון ביז ַאז זײ זָאלן ברענגען צע, און צו די צֹורים
לױט דער דערלױבעניש ֿפון ּכֹוֶרש דעם מלך ֿפון , דעם ים ֿפון ָיֿפֹוא

 און אין צװײטן יָאר נָאך זײער קומען צום הױז ֿפון גָאט 8. ָפַרס צו זײ
הָאבן גענומען זרובֿבל דער זון ֿפון , אין צװײטן חֹודש, קײן ירוָשַלִים
און זײערע איבעריקע ,  זון ֿפון יֹוָצָדקןאון ֵישוַע דער, ְשַאלּתיֵאלן

און ַאלע װָאס זַײנען געקומען ֿפון , ברידער די ּכהנים און די לִוִיים
און זײ הָאבן געשטעלט די לִוִיים , דער געֿפַאנגענשַאֿפט קײן ירוָשַלִים
ָאנצוֿפירן די ַארבעט ֿפון גָאטס , ֿפון צװַאנציק יָאר ַאלט און העכער

און ַקדמיֵאל מיט זַײנע , און זַײנע ברידער, זַײנע זין, שוַע און ֵי9. הױז
זַײנען געשטַאנען אין אײנעם אױֿפצוּפַאסן , די קינדער ֿפון יהודה, זין

די קינדער ֿפון ] אױך[; מלָאכהס אין הױז ֿפון גָאט- איבער די בעל
  . די לִוִיים, און זײערע ברידער, זײערע זין, ֵחָנָדד

נסטער הָאבן געלײגט דעם גרונטֿפעסט ֿפון גָאטס  און ַאז די בױמַײ10
מיט , ָאנגעקלײדטע, הָאט מען געשטעלט די ּכהנים, טעמֿפל

צו לױבן , מיט צימבלען, די קינדער ֿפון ָאָסף, און די לִוִיים, טרומײטן
 און זײ 11. גָאט לױט דעם אַײנשטעל ֿפון דוד דעם מלך ֿפון יׂשראל
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ד

װָארום , װָארום ער איז גוט”:  צו גָאטהָאבן געזונגען לױב און דַאנק
 און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט 12. “אײביק איז זַײן חסד אױף יׂשראל

געשַאלט ַא גרױסע שַאלונג אין לױב צו גָאט ֿפַאר װָאס דער 
און ֿפיל ֿפון די . גרונטֿפעסט ֿפון גָאטס הױז איז געלײגט געװָארן

די זקנים , ט ֿפון די ֿפָאטערהַײזערּכהנים און די לִוִיים און די הױּפטלַײ
הָאבן געװײנט אױף ַא הױכן ָקול , װָאס הָאבן געזען דָאס ערשטע הױז

װען מע הָאט געלײגט דעם גרונטֿפעסט ֿפון דעם דָאזיקן הױז ֿפַאר 
. און ֿפיל הָאבן געשַאלט ֿפַאר ׂשמחה אױף ַא הױכן ָקול; זײערע אױגן

ט דערקענען צװישן דעם ָקול ֿפון  און דָאס ֿפָאלק הָאט ניט געקענ13
װָארום ; און דעם ָקול ֿפון דעם ֿפָאלקס געװײן, שַאלונג ֿפַאר ׂשמחה

און דער ָקול הָאט זיך , דָאס ֿפָאלק הָאט געשַאלט ַא גרױסע שַאלונג
  . געהערט ביז אין דער װַײטן

  

 און די ֿפַײנט ֿפון יהודה און בנימין הָאבן געהערט ַאז די 1
. ון גלות בױען ַא טעמּפל צו יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראלקינדער ֿפ

און צו די הױּפטלַײט ֿפון די ,  און זײ הָאבן גענענט צו זרובֿבלן2
, לָאמיר בױען מיט אַײך: און הָאבן צו זײ געזָאגט, ֿפָאטערהַײזער

און צו אים שלַאכטן מיר , װָארום מיר זוכן אַײער גָאט ַאזױ װי איר
װָאס הָאט אונדז , ַחדֹון דעם מלך ֿפון ַאשור-ון ֵאַסרֿפון די טעג ֿפ

און , און ֵישוַע,  הָאט צו זײ געזָאגט זרובֿבל3. ַארױֿפגעברַאכט ַאהער
איר קערט : די איבעריקע הױּפטלַײט ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון יׂשראל

נַײערט מיר ; צו בױען ַא הױז צו אונדזער גָאט, זיך מיט אונדז ניט ָאן
ַאזױ װי ּכֹוֶרש דער , ן װעלן בױען צו יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראלַאלײ

  . מלך ֿפון ָפַרס הָאט אונדז געהײסן

 און דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד הָאט ָאּפגעשלַאֿפט די הענט ֿפון דעם 4
 און זײ הָאבן 5. און זײ ָאּפגעשרָאקן ֿפון בױען, ֿפָאלק ֿפון יהודה

ַאלע טעג , ו ֿפַארשטערן זײער ַּכָװנהצ, ָאנגעדונגען אױף זײ יֹועצים
און ביז דער מלוכה ֿפון ָדרָיֶוש דעם , ֿפון ּכֹוֶרש דעם מלך ֿפון ָפַרס

אין ָאנהײב ֿפון ,  און אין דער מלוכה ֿפון ַאחשֵורֹושן6. מלך ֿפון ָפַרס
הָאבן זײ געשריבן ַאן ָאנקלָאג אױף די בַאװױנער ֿפון , זַײן מלוכה

  . םיהודה און ירוָשַלִי
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און , ָטֿבֵאל, ִמתְרָדת, הָאט בשָלם,  און אין די טעג ֿפון ַארַּתחַששּתָא7
געשריבן צו ַארַּתחַששּתָא דעם מלך ֿפון , זַײנע איבעריקע חֿברים

און דָאס געשריֿפטס ֿפון דעם בריװ איז געװען אין ַארַאמישן ; ָפַרס
ן ִשמַשי דער  רחום דער בַאֿפעלגעבער או8. ּכתֿב און ַארמַאישן לשון

שרַײבער הָאבן געשריבן ַא בריװ אױף ירוָשַלִים צו ַארַּתחַששטָא דעם 
, רחום דער בַאֿפעלגעבער] הָאט געשריבן[ דענצמָאל 9 –מלך ַאזױ 

און , דינָאער, און זײערע איבעריקע חֿברים, און ִשמַשי דער שרַײבער
, שוַשנכָאער, לערבֿב, ַארּכָואער, ַאֿפרסָאער, ַטרּפלָאער, ַאֿפרַסתכָאער

 און די איבעריקע אומות װָאס דער גרױסער 10, ֵעיָלמער, ֵדהֵיָאער
און זײ בַאזעצט אין , און גערימטער ָאסַנּפר הָאט ַאריבערגעברַאכט

און : און די איבעריקע ֿפון יענער זַײט טַײך, דער שטָאט שֹומרֹון
 הָאבן  דָאס איז דער נוסח ֿפון דעם בריװ װָאס זײ11 –ַאצונד 

דַײנע קנעכט די ,  צו ַארַּתחַששטָא דעם מלך–: געשיקט צו אים
 זָאל דעם מלך בַאװּוסט 12און ַאצונד : מענטשן ֿפון יענער זַײט טַײך

זַײנען געקומען , ַאז די יִידן װָאס זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון דיר, זַײן
בײזע זײ בױען די װידערשּפעניקע און ; צו אונדז קײן ירוָשַלִים

  . און גרָאבן גרונטֿפעסטן, און זײ ֿפַארענדיקן מױערן, שטָאט
ַאז אױב די דָאזיקע שטָאט ,  ַאצונד זָאל דעם מלך בַאװּוסט זַײן13

װעלן , און די מױערן װעלן ֿפַארענדיקט װערן, װעט אױֿפגעבױט װערן
און דָאס װעט , און װעגגעלט ניט צָאלן, ֶמֶכס, זײ קײן ָאּפצָאל

ַאזױ װי מיר עסן ,  ַאצונד14. זק דער קיניגלעכער הכָנסהברענגען ֶה
און עס איז ניט רעכט ֿפַאר אונדז , דָאס זַאלץ ֿפון דעם ּפַאלַאץ
דערֿפַאר שיקן מיר און זַײנען מֹודיע , צוצוזען דעם אומּכֿבוד ֿפון מלך

הזכרֹונות ֿפון דַײנע - ּכדי מע זָאל נָאכזוכן אין דעם סֿפר15, דעם מלך
ַאז , און װיסן,  הזכרֹונות-און װעסט געֿפינען אין דעם סֿפר; רןעלטע

און ברענגט ֶהזק די , די דָאזיקע שטָאט איז ַא װידערשּפעניקע שטָאט
און מע הָאט געמַאכט בונטן אין איר ֿפון , מלכים און די מדינות

. איבער דעם איז די דָאזיקע שטָאט ָחרֿב געװָארן; אײביקע טעג ָאן
ַאז אױב די דָאזיקע שטָאט װעט , נען מֹודיע דעם מלך מיר זַײ16

װעסטו , און די מױערן װעלן ֿפַארענדיקט װערן, אױֿפגעבױט װערן
  . דורך דעם מער ניט הָאבן קײן חלק אױף יענער זַײט טַײך

,  הָאט דער מלך געשיקט ַאן ענטֿפער צו רחום דעם בַאֿפעלגעבער17
איבעריקע חֿברים װָאס זַײנען און זײערע , און ִשמַשי דעם שרַײבער

! ֿפריד: און די איבעריקע ֿפון יענער זַײט טַײך, געזעסן אין שֹומרֹון
איז ,  דער בריװ װָאס איר הָאט אונדז געשיקט18, און ַאצונד
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 און ֿפון מיר איז געגעבן 19. בַאשײדלעך געלײענט געװָארן ֿפַאר מיר
ַאז די ,  און געֿפונעןאון מע הָאט נָאכגעזוכט, געװָארן ַא בַאֿפעל

, דָאזיקע שטָאט הָאט ֿפון אײביקע טעג זיך דערהױבן ַאקעגן מלכים
און ַאז אין איר זַײנען געמַאכט געװָארן װידערשּפעניקונגען און 

און זי ,  און איבער ירוָשַלִים זַײנען געװען מַאכטיקע מלכים20; בונטן
, ֶמֶכס, און ָאּפצָאל; הָאבן געװעלטיקט איבער גַאנץ יענער זַײט טַײך

 ַאצונד גיט ַא בַאֿפעל צו 21. און װעגגעלט איז זײ געצָאלט געװָארן
און די דָאזיקע שטָאט זָאל ניט געבױט װערן , װערן די דָאזיקע לַײט

 און זַײט ָאּפגעהיט ניט 22. ביז ֿפון מיר װעט געגעבן װערן ַא בַאֿפעל
ק זָאל ניט װַאקסן צום ּכדי דער ֶהז, צו מַאכן קײן ָטעות װעגן דעם

  . שָאדן ֿפון די מלכים

 דענצמָאל װי דער אינהַאלט ֿפון דעם מלך ַארַּתחַששּתָאס בריװ 23
, און ִשמַשי דעם שרַײבער, איז ֿפָארגעלײענט געװָארן ֿפַאר רחומען

ַאזױ זַײנען זײ ַאװעק אױף גיך קײן ירוָשַלִים צו די , און זײערע חֿברים
 דענצמָאל 24.  געװערט מיט מַאכט און געװַאלטאון הָאבן זײ, יִידן

און , הָאט אױֿפגעהערט די ַארבעט ֿפון גָאטס הױז װָאס אין ירוָשַלִים
זי איז געװען ָאּפגעשטעלט ביז דעם צװײטן יָאר ֿפון דער מלוכה ֿפון 

  . ָדרָיֶוש דעם מלך ֿפון ָפַרס

  

, זון ֿפון ִעדֹואןאון זַכרָיה דער , ַחַגי דער נֿביא,  און די נֿביאים1
הָאבן נֿביאות געזָאגט צו די יִידן װָאס אין יהודה און אין 

 דענצמָאל זַײנען 2.  אין נָאמען ֿפון גָאט ֿפון יׂשראל צו זײ–ירוָשַלִים 
און ֵישוַע דער זון ֿפון , אױֿפגעשטַאנען זרובֿבל דער זון ֿפון ְשַאלּתיֵאלן

ָאס הױז ֿפון גָאט װָאס אין און הָאבן ָאנגעהױבן בױען ד, יֹוָצָדקן
און מיט זײ זַײנען געװען די נֿביאים ֿפון גָאט װָאס הָאבן זײ , ירוָשַלִים
 אין דער אײגענער צַײט איז צו זײ געקומען ַּתּתַני דער 3. געהָאלֿפן

און , און זײערע חֿברים, בֹוזַני-און שַתר, ֿפירשט ֿפון יענער זַײט טַײך
װער הָאט אַײך געגעבן ַא דערלױבעניש : גטזײ הָאבן צו זײ ַאזױ געזָא

  ? און צו ֿפַארענדיקן די דָאזיקע מױער, צו בױען דָאס דָאזיקע הױז
 –] הָאבן זײ געשריבן [–: דענצמָאל הָאבן מיר צו זײ ַאזױ געזָאגט ”4

“ ?װָאס זַײנען די נעמען ֿפון די מענטשן װָאס בױען דעם דָאזיקן בנין
ײער גָאט איז געװען אױף די עלטסטע ֿפון די  ָאבער דָאס אױג ֿפון ז5
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ביז די זַאך װעט קומען ֿפַאר , און זײ הָאבן זײ ניט געװערט, יִידן
  . און מע װעט דענצמָאל ברענגען ַא ּתשוֿבה װעגן דעם, ָדרָיֶושן

 דער נוסח ֿפון דעם בריװ װָאס ַּתּתַני דער ֿפירשט ֿפון יענער זַײט 6
די ַאֿפרסכָאער װָאס ֿפון , ון זַײנע חֿבריםא, בֹוזַני-און שַתר, טַײך

 זײ הָאבן צו אים 7; הָאבן געשיקט צום מלך ָדרָיֶוש, יענער זַײט טַײך
צום מלך : און ַאזױ איז געװען געשריבן אין אים, געשיקט ַא בריװ
ַאז מיר זַײנען ,  זָאל דעם מלך בַאװּוסט זַײן8! ָדרָיֶוש גָארע ֿפריד

און עס , צום הױז ֿפון גרױסן גָאט, ה יהודהגעגַאנגען צו דער מדינ
און הָאלץ װערט ַארַײנגעטָאן , װערט געבױט ֿפון שװערע שטײנער

און זי , און די דָאזיקע ַארבעט װערט געטָאן ֿפלייסיק, אין די װענט
 הָאבן מיר דענצמָאל געֿפרעגט די 9. בַאגליקט אין זײער הַאנט

װער הָאט אַײך : ױ געזָאגטמיר הָאבן צו זײ ַאז; דָאזיקע עלטסטע
און צו , געגעבן ַא דערלױבעניש צו בױען דָאס דָאזיקע הױז

 און אױך זײערע נעמען הָאבן מיר 10? ֿפַארענדיקן די דָאזיקע מױער
ַאז מיר װעלן אױֿפשרַײבן די , ּכדי דיך צו לָאזן װיסן, געֿפרעגט בַײ זײ

 און ַאזױ 11. רנעמען ֿפון די מענטשן װָאס זַײנען זײערע ָאנֿפירע
מיר זַײנען די : ַאזױ צו זָאגן, הָאבן זײ אונדז געגעבן ַאן ענטֿפער

און מיר בױען ָאּפ דָאס הױז , קנעכט ֿפון דעם גָאט ֿפון הימל און ערד
און ַא ; װָאס איז מיט ֿפיל יָארן ֿפַאר דעם שױן געװען געבױט
 ָאבער 12 .גרױסער מלך ֿפון יׂשראל הָאט עס געבױט און ֿפַארענדיקט

הָאט , װַײל אונדזערע עלטערן הָאבן דערצערנט דעם גָאט ֿפון הימל
דעם מלך ֿפון , ער זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון נֿבוַכדֶנַצר דעם ַּכׂשדי

און הָאט ֿפַארטריבן , און ער הָאט צעשטערט דָאס דָאזיקע הױז; בֿבל
 ּכֹוֶרש דעם מלך  ָאבער אין ערשטן יָאר ֿפון13. דָאס ֿפָאלק קײן בֿבל

הָאט דער מלך ּכֹוֶרש געגעבן ַא בַאֿפעל צו בױען דָאס , ֿפון בֿבל
 און אױך די גילדערנע און זילבערנע ּכלים 14. דָאזיקע הױז ֿפון גָאט

ֿפון גָאטס הױז װָאס נֿבוַכדֶנַצר הָאט ַאװעקגענומען ֿפון דעם טעמּפל 
,  דעם טעמּפל ֿפון בֿבלאון זײ ַאװעקגעֿפירט אין, װָאס אין ירוָשַלִים

זײ הָאט דער מלך ּכֹוֶרש ַארױסגענומען ֿפון דעם טעמּפל װָאס אין 
און זײ זַײנען איבערגעגעבן געװָארן צו אײנעם מיטן נָאמען , בֿבל

 און ער הָאט 15. װָאס ער הָאט אים געמַאכט ֿפַארן ֿפירשט, ֵששבַצר
ײ ַאװעק אין דעם גײ לײג ז; נעם די דָאזיקע ּכלים: צו אים געזָאגט

און זָאל דָאס הױז ֿפון גָאט געבױט װערן , טעמּפל װָאס אין ירוָשַלִים
ער ;  דענצמָאל איז דער דָאזיקער ֵששבַצר געקומען16. אױף זַײן ָארט

און , הָאט געלײגט די גרונטֿפעסטן ֿפון גָאטס הױז װָאס אין ירוָשַלִים
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און איז נָאך ניט , עבױטֿפון דענצמָאל ָאן און ביז ַאצונד װערט עס ג
זָאל , אױב דעם מלך איז װױלגעֿפעלן,  און ַאצונד17. ֿפַארטיק

נָאכגעזוכט װערן דָארטן אין דער שַאצקַאמער ֿפון דעם מלך װָאס 
ַאז ֿפון מלך ּכֹוֶרש איז געגעבן געװָארן , אױב דָאס איז ַאזױ, אין בֿבל

און זָאל ; אין ירוָשַלִיםַא בַאֿפעל צו בױען דָאס דָאזיקע הױז ֿפון גָאט 
  . ער אונדז שיקן דעם װילן ֿפון דעם מלך װעגן דעם

  

און מע ,  דענצמָאל הָאט דער מלך ָדרָיֶוש געגעבן ַא בַאֿפעל1
הָאט נָאכגעזוכט אין דער ביכערקַאמער װָאס מע לײגט דָארטן 

 און עס איז געֿפונען געװָארן אין 2. ַאװעק די שַאצן אין בֿבל
, ַא מגילה,  אין דער הױּפטשטָאט װָאס אין דער מדינה ָמַדי,ַאחמתָא

 אין ערשטן 3: צום געדענקען: און ַאזױ איז געװען געשריבן אין איר
װעגן : הָאט דער מלך ּכֹוֶרש געגעבן ַא בַאֿפעל, יָאר ֿפון מלך ּכֹוֶרש

 זָאל דָאס הױז געבױט װערן ֿפַאר –דעם הױז ֿפון גָאט אין ירוָשַלִים 
און זַײנע גרונטֿפעסטן זָאלן , ָארט װּו מע שלַאכט שלַאכטָאּפֿפערַאן 

זַײן ברײט , זַײן הײך זָאל זַײן זעכציק אַײלן; געלײגט װערן שטַארק
און ַא שיכט ,  מיט דרַײ שיכטן ֿפון שװערע שטײנער4; זעכציק אַײלן

  . און די הֹוצאות זָאלן געגעבן װערן ֿפון מלכס הױז; ֿפון נַײעם הָאלץ
 און אױך די גילדערנע און זילבערנע ּכלים ֿפון גָאטס הױז װָאס 5

, נֿבוַכדֶנַצר הָאט ַארױסגענומען ֿפון דעם טעמּפל װָאס אין ירוָשַלִים
און דָאס זָאל , זָאל מען אומקערן, און ַאװעקגעֿפירט קײן בֿבל

און , צוריקגײן צו דעם טעמּפל װָאס אין ירוָשַלִים אױף זַײן ָארט
  . עס ַאװעקלײגן אין הױז ֿפון גָאטזָאלסט 

און , בֹוזַני-שַתר, ַּתּתַני דער ֿפירשט ֿפון יענער זַײט טַײך, ַאצונד ”6
הַאלט זיך , אַײערע חֿברים די ַאֿפרסכָאער װָאס אױף יענער זַײט טַײך

 לָאזט צו רו די ַארבעט ֿפון דעם דָאזיקן הױז ֿפון 7. װַײט ֿפון דָארטן
און די עלטסטע ֿפון די יִידן בױען , רשט ֿפון די יִידןזָאלן דער ֿפי; גָאט

 און ֿפון מיר װערט 8. דָאס דָאזיקע הױז ֿפון גָאט אױף זַײן ָארט
געגעבן ַא בַאֿפעל װעגן װָאס איר זָאלט טָאן ֿפַאר די דָאזיקע 

ַאז ֿפון : ּכדי צו בױען דָאס דָאזיקע הױז ֿפון גָאט, עלטסטע ֿפון די יִידן
זָאלן , ֿפון דעם ָאּפצָאל אױף יענער זַײט טַײך, ײגנטוםדעם מלכס א

ּכדי ניט צו , אױף גיך געגעבן װערן די הֹוצאות צו די דָאזיקע מענטשן
סַײ װידערס , סַײ יונגע ָאקסן,  און װָאס זײ הָאבן נײטיק9. שטערן



  עזרא

, זַאלץ, װײץ, אױף אױֿפצוברענגען צום גָאט ֿפון הימל, און שעּפסן
, לױט דעם ֿפַארלַאנג ֿפון די ּכהנים װָאס אין ירוָשַלִים, װַײן און אײל

 ּכדי זײ זָאלן 10; זָאל זײ געגעבן װערן טָאג אין טָאג ניט ֿפַארֿפעלט
און בעטן ֿפַאר דעם , מקריֿב זַײן געשמַאקע ריחות צום גָאט ֿפון הימל

 און ֿפון מיר װערט געגעבן ַא 11. לעבן ֿפון מלך און זַײנע קינדער
ַאז יעטװעדער אײנער װָאס װעט ענדערן דָאס דָאזיקע , עלבַאֿפ
און ער זָאל , זָאל ַא בַאלקן ַארױסגעריסן װערן ֿפון זַײן הױז, װָארט

און זַײן הױז זָאל געמַאכט ; צוגעשלָאגן װערן דערױף אין דער הײך
 און דער גָאט װָאס הָאט 12. װערן ֿפַאר ַא מיסטהױֿפן דערֿפַאר

זָאל אומװַארֿפן יעטװעדער מלך ,  נָאמען דָארטןגעמַאכט רוען זַײן
ּכדי , און ֿפָאלק װָאס װעט אױסשטרעקן זַײן הַאנט דָאס צו ענדערן
איך . צו צעשטערן דָאס דָאזיקע הױז ֿפון גָאט װָאס אין ירוָשַלִים

  “ .זָאל ער געטָאן װערן אױף גיך; ָדרָיֶוש הָאב געגעבן דעם בַאֿפעל

הָאבן ַּתּתַני דער ,  מלך ָדרָיֶוש הָאט געשיקטװַײל דער,  דענצמָאל13
אױף גיך , און זַײנע חֿברים, בֹוזַני-שַתר, ֿפירשט ֿפון יענער זַײט טַײך

 און די עלטסטע ֿפון די יִידן הָאבן געבױט און הָאבן 14. ַאזױ געטָאן
און זַכרָיה דעם זון ֿפון , לױט דער נֿבואה ֿפון ַחַגי דעם נֿביא, בַאגליקט

און זײ הָאבן געבױט און ֿפַארענדיקט לױט דעם בַאֿפעל ֿפון . ֹואןִעד
, און ָדרָיֶושן, און לױט דעם בַאֿפעל ֿפון ּכֹוֶרשן, דעם גָאט ֿפון יׂשראל

 און מע הָאט ֿפַארענדיקט 15. און ַארַּתחַששּתָא דעם מלך ֿפון ָפַרס
איז געװען װָאס , דָאס דָאזיקע הױז ביזן דריטן טָאג ֿפון חֹודש ָאֶדר

  . אין זעקסטן יָאר ֿפון מלך ָדרָיֶושעס מלוכה

און די , די ּכהנים און די לִוִיים,  און די קינדער ֿפון יׂשראל16
הָאבן געמַאכט די בַאנַײאונג ֿפון דעם , איבעריקע קינדער ֿפון גלות

 און זײ הָאבן מקריֿב געװען צו 17. דָאזיקן הױז ֿפון גָאט מיט ׂשמחה
צװײ , אונג ֿפון דעם דָאזיקן הױז ֿפון גָאט הונדערט ָאקסןדער בַאנַײ

און צװעלף ציגנבעק ֿפַאר , ֿפיר הונדערט שעּפסן, הונדערט װידערס
לױט דער צָאל ֿפון די שֿבטים ֿפון , זינדָאּפֿפער ֿפַאר גַאנץ יׂשראל

 און זײ הָאבן געשטעלט די ּכהנים לױט זײערע 18. יׂשראל
אױף דעם , ִיים לױט זײערע ָאּפטײלונגעןאון די לִו, אײנטײלונגען

ַאזױ װי עס שטײט געשריבן אין , דינסט ֿפון גָאט װָאס אין ירוָשַלִים
  . דעם בוך ֿפון משהן
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ז

ּפַסח אין - און די קינדער ֿפון גלות הָאבן געמַאכט דעם ָקרבן19
 װָארום די ּכהנים און די לִוִיים 20. ֿפערצנטן טָאג ֿפון ערשטן חֹודש

און זײ . זײ זַײנען ַאלע געװען רײן;  זיך אין אײנעם גערײניקטהָאבן
און ֿפַאר , ּפַסח ֿפַאר ַאלע קינדער ֿפון גלות-הָאבן געשָאכטן דעם ָקרבן
 און עס הָאבן 21. און ֿפַאר זיך ַאלײן, זײערע ברידער די ּכהנים

, געגעסן די קינדער ֿפון יׂשראל װָאס הָאבן זיך אומגעקערט ֿפון גלות
ן איטלעכער װָאס הָאט זיך ָאּפגעשײדט צו זײ ֿפון דער או

ּכדי צו זוכן יהוה דעם גָאט , אומרײניקײט ֿפון די ֿפעלקער ֿפון לַאנד
טוֿב ֿפון מצות זיבן - און זײ הָאבן געמַאכט דעם ָיום22. ֿפון יׂשראל

און הָאט צוגעקערט , װָארום גָאט הָאט זײ דערֿפרײט, טעג מיט ֿפרײד
צו שטַארקן זײערע הענט ,  הַארץ ֿפון דעם מלך ֿפון ַאשורצו זײ דָאס

  . דעם גָאט ֿפון יׂשראל, אין דער ַארבעט ֿפון דעם הױז ֿפון גָאט

  

אין דער מלוכה ֿפון ,  און נָאך די דָאזיקע געשעענישן1
, איז עזרא דער זון ֿפון ׂשָרָיה, ַארַּתחַשסטָא דעם מלך ֿפון ָפַרס

דעם ,  דעם זון ֿפון ַשלום2, דעם זון ֿפון חלִקָיה, דעם זון ֿפון ַעַזרָיה
דעם זון ,  דעם זון ֿפון ַאַמרָיה3, דעם זון ֿפון ַאחיטוֿב, זון ֿפון ָצדֹוק
דעם זון ֿפון ,  דעם זון ֿפון ֶזַרחָיה4, דעם זון ֿפון מָריֹות, ֿפון ַעַזרָיה

,  ֿפון ּפינחסדעם זון,  דעם זון ֿפון ַאֿבישוַע5, דעם זון ֿפון בוקי, עוזי
 איז דער 6 –גדול -דעם זון ֿפון ַאהרן דעם ּכהן, דעם זון ֿפון ֶאלָעָזר

און ער איז געװען ַא ; דָאזיקער עזרא ַארױֿפגעגַאנגען קײן בֿבל
משה װָאס יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל - בַאהַאװנט אין ּתֹורת, שרַײבער

, לעכע בקשהאון דער מלך הָאט אים געגעבן זַײן איט. הָאט געגעבן
 און עס זַײנען 7. לױט דער הַאנט ֿפון יהוה זַײן גָאט אױף אים

און ֿפון די ּכהנים און די , ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל
קײן , און די נתינים, און די טױערלַײט, און די זינגערס, לִוִיים

ון ער איז  א8. אין זיבעטן יָאר ֿפון מלך ַארַּתחַשסטָא, ירוָשַלִים
װָאס איז געװען אין , געקומען קײן ירוָשַלִים אין ֿפינֿפטן חֹודש

 װָארום אין ערשטן טָאג ֿפון ערשטן חֹודש איז 9. זיבעטן יָאר ֿפון מלך
און אין ערשטן טָאג , געװען דער ָאנהײב ֿפון דעם ַארױֿפגַאנג ֿפון בֿבל
לױט דער גוטער , ִיםֿפון ֿפינֿפטן חֹודש איז ער ָאנגעקומען קײן ירוָשַל

 װָארום עזרא הָאט געקערט זַײן 10. הַאנט ֿפון זַײן גָאט אױף אים
און צו לערנען אין יׂשראל , און צו טָאן, הַארץ צו ֿפָארשן גָאטס ּתֹורה

  . חוקים און געזעצן



  עזרא

 און דָאס איז דער נוסח ֿפון דעם בריװ װָאס דער מלך 11
 דעם –דעם שרַײבער , ּכהןַארַּתחַשסטָא הָאט געגעבן עזרא דעם 

שרַײבער ֿפון די װערטער ֿפון גָאטס געבָאט און זַײנע געזעצן צו 
,  ַארַּתחַשסטָא דער מלך ֿפון מלכים צו עזרא דעם ּכהן12: יׂשראל

און ַאזױ , דעם שרַײבער ֿפון דעם געזעץ ֿפון דעם גָאט ֿפון הימל
ַאז , ֿפעל װערט ֿפון מיר געגעבן ַא בַא13און ַאצונד . װַײטער

ֿפון דעם ֿפָאלק , איטלעכער װָאס בָאט זיך ָאן אין מַײן קיניגרַײך
צו גײן מיט דיר קײן , און די לִוִיים, און זײערע ּכהנים, יׂשראל

 ַאזױ װי דו װערסט געשיקט ֿפון דעם מלך און 14. מעג גײן, ירוָשַלִים
לױט דעם , םזַײנע זיבן יֹועצים נָאכצוֿפָארשן װעגן יהודה און ירוָשַלִי

 און ַאװעקצוֿפירן דָאס 15, געזעץ ֿפון דַײן גָאט װָאס אין דַײן הַאנט
זילבער און דָאס גָאלד װָאס דער מלך און זַײנע יֹועצים הָאבן מנדֿב 

, װָאס זַײן װױנונג איז אין ירוָשַלִים, געװען צו דעם גָאט ֿפון יׂשראל
ט קריגן אין דער  און ַאל דָאס זילבער און גָאלד װָאס דו װעס16

אין אײנעם מיט די נדֿבות ֿפון דעם ֿפָאלק און די , גַאנצער מדינה בֿבל
ּכהנים װָאס װעלן מנדֿב זַײן ֿפַאר דעם הױז ֿפון זײער גָאט װָאס אין 

 דרום מעגסטו בַאלד קױֿפן ֿפַאר דעם דָאזיקן געלט 17 –ירוָשַלִים 
ער און זײערע מיט זײערע שּפַײזָאּפֿפ, שעּפסן, װידערס, ָאקסן

און זָאלסט זײ מקריֿב זַײן אױף דעם מזבח ֿפון אַײער , גיסָאּפֿפער
 און װָאס דיר און דַײנע ברידער 18. גָאטס הױז װָאס אין ירוָשַלִים

װעט װױלגעֿפעלן צו טָאן מיט דעם רעשט ֿפון דעם זילבער און 
י ּכלים  און ד19. מעגט איר טָאן לױט דעם װילן ֿפון אַײער גָאט, גָאלד

גיב , װָאס װערן דיר געגעבן ֿפַאר דעם דינסט ֿפון דַײן גָאטס הױז
 און דָאס איבעריקע װָאס איז 20. איבער ֿפַאר דעם גָאט ֿפון ירוָשַלִים

נײטיק ֿפַאר דעם הױז ֿפון דַײן גָאט װָאס דיר װעט אױסקומען 
  . זָאלסטו אױסגעבן ֿפון דעם מלכס שַאצקַאמער, אױסצוגעבן

װערט געגעבן ַא בַאֿפעל צו ַאלע , מלך ַארַּתחַשסטָא, ֿפון מיר און 21
ַאז ַאלץ װָאס עזרא דער , שַאצמַײנסטער װָאס אױף יענער זַײט טַײך

װעט ֿפון , דער שרַײבער ֿפון דעם געזעץ ֿפון דעם גָאט ֿפון הימל, ּכהן
 ביז הונדערט 22, זָאל אױף גיך געטָאן װערן, אַײך ֿפַארלַאנגען

און ביז הונדערט בת , און ביז הונדערט ּכֹור װײץ,  זילבערצענטנער
. און זַאלץ ָאן ַא געשריבענער צָאל, און ביז הונדערט בת אײל, װַײן
זָאל ,  ַאלץ װָאס איז אױף דעם בַאֿפעל ֿפון דעם גָאט ֿפון הימל23

ּכדי עס , ריכטיק געטָאן װערן ֿפַאר דעם הױז ֿפון דעם גָאט ֿפון הימל
 זַײן ַא צָארן אױף דער מלוכה ֿפון דעם מלך און זַײנע זָאל ניט
, ַאז ַאלע ּכהנים און לִוִיים,  אױך זַײנען מיר אַײך מֹודיע24. קינדער



  עזרא

ח

און דינער ֿפון דעם דָאזיקן הױז ֿפון , נתינים, טױערלַײט, זינגערס
ניט טָארן ַארױֿפלײגן , און װעגגעלט, ֶמֶכס, זָאל מען ָאּפצָאל, גָאט

לױט דער חכמה ֿפון דַײן גָאט װָאס אין דַײן ,  און דו עזרא25 .אױף זײ
זעץ אױף ריכטער און דָײנים װָאס זָאלן משּפטן דָאס גַאנצע , הַאנט

ַאלע װָאס װײסן די געזעצן ֿפון , ֿפָאלק װָאס אױף יענער זַײט טַײך
  . זָאלט איר מַאכן װיסן, און דעם װָאס װײס ניט; דַײן גָאט

  און ,  װעט ניט טָאן דָאס געזעץ ֿפון דַײן גָאט און דער װָאס26
  זָאל גיך געטָאן װערן אױף אים ַא , דָאס געזעץ ֿפון דעם מלך

ָאדער צו , ָאדער צו ֿפַארטרַײבונג, ענטװעדער צום טױט, משּפט
  . ָאדער צו געֿפענקעניש, געלטשטרָאף

ט  געלױבט איז יהוה דער גָאט ֿפון אונדזערע עלטערן װָאס ער הָא27
צו בַאשײנען דָאס הױז ֿפון , ַאזױנס ַארַײנגעגעבן אין מלכס הַארצן

 און ער הָאט מיר צוגענײגט גענָאד ֿפַאר 28, גָאט װָאס אין ירוָשַלִים
און בַײ ַאלע מַאכטיקע הַארן ֿפון דעם , דעם מלך און זַײנע יֹועצים

ן און איך הָאב מיך געשטַארקט לױט דער הַאנט ֿפון יהוה מַײ. מלך
און איך הָאב אַײנגעזַאמלט ֿפון יׂשראל הױּפטלַײט , גָאט אױף מיר

  . ַארױֿפצוגײן מיט מיר

  

און דער ,  און דָאס זַײנען די הױּפטן ֿפון זײערע ֿפָאטערהַײזער1
, בריװ ֿפון די װָאס זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען מיט מיר ֿפון בֿבל-יחוס

   .אין דער מלוכה ֿפון דעם מלך ַארַּתחַשסטָא

  . ֵגרשֹום: ֿפון די קינדער ֿפון ּפינחס 2
  . ָדניֵאל: ֿפון די קינדער ֿפון איָתָמר

  . חטוש: ֿפון די קינדער ֿפון דוד

און צו ; זַכרָיה, ֿפון די קינדער ֿפון ּפרעֹוש:  ֿפון די קינדער ֿפון שַכנָיה3
  . אים הָאבן זיך מַיחס געװען הונדערט און ֿפוֿפציק מַאנסּפַארשױנען

און , ֶאלְיהֹוֵעיַני דער זון ֿפון ֶזַרחָיהן: מֹוָאֿב-ֿפון די קינדער ֿפון ּפחת 4
  . מיט אים צװײ הונדערט מַאנסּפַארשױנען

און מיט אים דרַײ , דער זון ֿפון ַיחזיֵאלן:  ֿפון די קינדער ֿפון שַכנָיה5
  . הונדערט מַאנסּפַארשױנען
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און מיט , זון ֿפון יֹוָנָתנעןֶעֿבד דער :  און ֿפון די קינדער ֿפון ָעדין6
  . אים ֿפוֿפציק מַאנסּפַארשױנען

און מיט , יַשעָיה דער זון ֿפון ַעַתלָיהן:  און ֿפון די קינדער ֿפון ֵעיָלם7
  . אים זיבעציק מַאנסּפַארשױנען

און מיט , זֿבדָיה דער זון ֿפון מיָכֵאלן:  און ֿפון די קינדער ֿפון שֿפטָיה8
  . ַארשױנעןאים ַאכציק מַאנסּפ

און מיט אים , עֹוֿבדָיה דער זון ֿפון יחיֵאלן:  ֿפון די קינדער ֿפון יֹוָאֿב9
  . צװײ הונדערט און ַאכצן מַאנסּפַארשױנען

און מיט , דער זון ֿפון יֹוִסֿפָיהן:  און ֿפון די קינדער ֿפון שלֹומית10
  . אים הונדערט און זעכציק מַאנסּפַארשױנען

און מיט אים , זַכרָיה דער זון ֿפון בֿבין: ער ֿפון בֿבי און ֿפון די קינד11
  . ַאכט און צװַאנציק מַאנסּפַארשױנען

און מיט , יֹוָחָנן דער זון ֿפון ַהָקָטנען:  און ֿפון די קינדער ֿפון ַעזָגד12
  . אים הונדערט און צען מַאנסּפַארשױנען

 דָאס זַײנען און; די לעצטע:  און ֿפון די קינדער ֿפון ַאדֹוניָקם13
און מיט זײ זעכציק , און שַמעָיה, יִעיֵאל, ֶאליֿפֶלט: זײערע נעמען

  . מַאנסּפַארשױנען

און מיט זײ זיבעציק , און ַזּכור, עוַתי:  און ֿפון די קינדער ֿפון בגַוי14
  . מַאנסּפַארשױנען

 און איך הָאב זײ אַײנגעזַאמלט בַײם טַײך װָאס גײט ַארַײן אין 15
און איך הָאב , ון מיר הָאבן דָארטן גערוט דרַײ טעגא, ַאהָוא

און הָאב , נָאכגעקוקט צװישן דעם ֿפָאלק און צװישן די ּכהנים
 הָאב איך געשיקט נָאך 16. דָארטן ניט געֿפונען ֿפון די קינדער ֿפון ֵלִוי

 און, און נָאך ָיריֿב, און נָאך ֶאלָנָתן, נָאך שַמעָיה, נָאך ַאריֵאל, ֶאליֶעֶזר
די , און נָאך משוָלם, און נָאך זַכרָיה, און נָאך ָנָתן, נָאך ֶאלָנָתן
 און איך 17. די קענער, און נָאך ֶאלָנָתן, און נָאך יֹוָיריֿב, הױּפטלַײט

הָאב זײ געגעבן ַא בַאֿפעל צו ִאדֹו דעם הױּפטמַאן אין דעם ָארט 
רטער צו רעדן און איך הָאב ַארַײנגעטָאן אין זײער מױל װע, ָּכִסֿפיָא

זַײן ברודער װָאס זַײנען געװען געזעצט איבער דעם ] און[צו ִאדֹון 
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אונדז צו ברענגען בַאדינער ֿפַאר דעם הױז ֿפון אונדזער , ָארט ָּכִסֿפיָא
לױט דער גוטער הַאנט ֿפון ,  און זײ הָאבן אונדז געברַאכט18. גָאט

קינדער ֿפון ַמחלי דעם ַא ֿפַארשטַאנדיקן מַאן ֿפון די , גָאט אױף אונדז
  און ֵשֵרֿבָיהן מיט זַײנע זין און ; דעם זון ֿפון יׂשראלן, זון ֿפון ֵלִוי

  און מיט אים יַשעָיהן ֿפון ,  און ַחַשֿבָיהן19;  ַאכצן–זַײנע ברידער 
  ;  צװַאנציק–און זײערע זין , זַײנע ברידער, די קינדער ֿפון מָררי

און די הַארן הָאבן ָאּפגעגעבן ֿפַאר  און ֿפון די נתינים װָאס דוד 20
ַאלע ; צװײ הונדערט און צװַאנציק נתינים, דעם דינסט ֿפון די לִוִיים

  . זַײנען געװען ָאנגערוֿפן מיט די נעמען

זיך ,  און איך הָאב דָארטן אױסגערוֿפן ַא ָּתענית בַײם טַײך ַאהָוא21
אים ַא גלַײכן װעג ּכדי צו בעטן בַײ , צו ּפַײניקן ֿפַאר אונדזער גָאט

און ֿפַאר אונדזער , ֿפַאר אונדז און ֿפַאר אונדזערע קלײנע קינדער
 װָארום איך הָאב זיך געשעמט צו ֿפַארלַאנגען ֿפון 22. גַאנצן ֿפַארמעג

, דעם מלך חיל און רַײטער אונדז צו העלֿפן ֿפון ַא ֿפַײנט אױֿפן װעג
די הַאנט ֿפון גָאט : גןַאזױ צו זָא, װַײל מיר הָאבן געזָאגט צום מלך

און זַײן מַאכט און זַײן צָארן , איז צום גוטן אױף ַאלע װָאס זוכן אים
און ,  און מיר הָאבן געֿפַאסט23. ַאקעגן ַאלע װָאס ֿפַארלָאזן אים

און ער הָאט זיך געלָאזט , געבעטן בַײ אונדזער גָאט װעגן דעם 
  . דערבעטן ֿפון אונדז

; עשײדט ֿפון די הַארן ֿפון די ּכהנים צװעלף און איך הָאב ָאּפג24
 און איך 25. און מיט זײ צען ֿפון זײערע ברידער, ַחַשֿבָיהן, ֵשֵרֿבָיהן

די , און די ּכלים, און דָאס גָאלד, הָאב זײ צוגעװױגן דָאס זילבער
ָאּפשײדונג ֿפַאר אונדזער גָאטס הױז װָאס דער מלך און זַײנע יֹועצים 

, און גַאנץ יׂשראל װָאס הָאבן זיך דָארטן געֿפונעןאון זַײנע הַארן 
 און איך הָאב ָאּפגעװױגן אױף זײערע הַאנט 26. הָאבן מנדֿב געװען

און זילבערנע ּכלים , זילבער זעקס הונדערט און ֿפוֿפציק צענטנער
 און גילדערנע 27; גָאלד הונדערט צענטנער; הונדערט צענטנער
און צװײ ּכלים ֿפון ֿפַײנעם ; רּכֹוניםצו טױזנט ַאַד, בעכער צװַאנציק

:  און איך הָאב צו זײ געזָאגט28. ַאזױ טַײער װי גָאלד, געלן קוּפער
און דָאס זילבער ; און די ּכלים זַײנען הײליק, איר זַײט הײליק צו גָאט

. און דָאס גָאלד איז ַא נדֿבה צו יהוה דעם גָאט ֿפון אַײערע עלטערן
ביז איר װעט עס ָאּפװעגן ֿפַאר די הַארן ,  עס ּפַאסט אױף און היט29

און די הַארן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער ֿפון , ֿפון די ּכהנים און די לִוִיים
 און די 30. אין די קַאמערן ֿפון גָאטס הױז, יׂשראל אין ירוָשַלִים
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ט

ּכהנים און די לִוִיים הָאבן צוגענומען די װָאג ֿפון דעם זילבער און 
אױף צו ברענגען קײן ירוָשַלִים אין הױז ֿפון , און די ּכלים, דעם גָאלד

  . אונדזער גָאט

 און מיר הָאבן ַאװעקגעצױגן ֿפון דעם טַײך ַאהָוא אין צװעלֿפטן 31
און די הַאנט ֿפון גָאט , צו גײן קײן ירוָשַלִים, טָאג ֿפון ערשטן חֹודש
ן דער און ער הָאט אונדז בַאשירעמט ֿפו, איז געװען אױף אונדז

 און מיר זַײנען געקומען 32. הַאנט ֿפון ֿפַײנט און לױערער אױֿפן װעג
 און אױֿפן 33. און זַײנען דָארטן געזעסן דרַײ טעג, קײן ירוָשַלִים

ֿפירטן טָאג איז דָאס זילבער און דָאס גָאלד און די ּכלים ָאּפגעװױגן 
 מַרמֹות דעם אױף דער הַאנט ֿפון, געװָארן אין הױז ֿפון אונדזער גָאט

און מיט אים איז געװען ֶאלָעָזר דער זון ֿפון , דעם ּכהן, זון ֿפון אוִרָיהן
און נֹוַעדָיה דער זון , יֹוָזֿבד דער זון ֿפון ֵישוַען, און מיט זײ, ּפינחסן

און די ;  ַאלץ מיט ַא צָאל און מיט ַא װָאג34; די לִוִיים, ֿפון בנױן
  . װָארן אין יענער צַײטגַאנצע װָאג איז ֿפַארשריבן גע

 הָאבן די קינדער ֿפון גלות װָאס זַײנען געקומען ֿפון 35
, יׂשראל מקריֿב געװען ברַאנדָאּפֿפער צום גָאט ֿפון, געֿפַאנגענשַאֿפט

זיבן און , זעקס און נַײנציק װידערס, צװעלף ָאקסן ֿפַאר גַאנץ יׂשראל
 ַאלע ברַאנדָאּפֿפער ;צװעלף בעק ֿפַאר זינדָאּפֿפער, זיבעציק שעּפסן

 און זײ הָאבן איבערגעגעבן די בַאֿפעלן ֿפון מלך צו די 36. צו גָאט
און זײ הָאבן ; און די ֿפירשטן ֿפון יענער זַײט טַײך, סַאטרַאּפן ֿפון מלך

  . געהָאלֿפן דעם ֿפָאלק און דעם הױז ֿפון גָאט

  

די הָאבן גענענט צו מיר ,  און ַאז מע הָאט דָאס געענדיקט1
  און די ּכהנים און , דָאס ֿפָאלק יׂשראל: ַאזױ צו זָאגן, הַארן
הָאבן זיך ניט געהַאלטן ָאּפגעשײדט ֿפון די ֿפעלקער ֿפון די , די לִוִיים
, דעם ִחּתי,  ֿפון דעם ּכַנֲעני–לױט זײערע אומװערדיקײטן , לענדער

און דעם , ידעם ִמצר, דעם מֹוָאֿבי, דעם ַעמֹוני, דעם יֿבוסי, דעם ּפִרזי
 װָארום זײ הָאבן גענומען ֿפון זײערע טעכטער ֿפַאר זיך און 2. ֶאמֹורי

  און דער הײליקער זָאמען הָאט זיך ֿפַארמישט מיט , ֿפַאר זײערע זין
און די הַאנט ֿפון די הַארן און די , די ֿפעלקער ֿפון די לענדער

  . נגֿפָארשטײער איז געװען די ערשטע אין דער דָאזיקער ֿפעלשו
הָאב איך צעריסן מַײן ,  און װי איך הָאב געהערט די דָאזיקע זַאך3



  עזרא

און איך הָאב זיך געֿפליקט די הָאר ֿפון קָאּפ און , בגד און מַײן מַאנטל
 הָאבן זיך ַאלע 4. און איך בין געזעסן ַא בַאנומענער, ֿפון בָארד

ערטער אַײנגעזַאמלט צו מיר ַאלע װָאס הָאבן געציטערט איבער די װ
; לַײט-ֿפון װעגן דער ֿפעלשונג ֿפון די גלות, ֿפון דעם גָאט ֿפון יׂשראל

  . קרבן-און איך בין געזעסן ַא בַאנומענער ביז דעם ָאװנט

מיט , קרבן בין איך אױֿפגעשטַאנען ֿפון מַײן ָּתענית- און בַײם ָאװנט5
נע און איך בין געֿפַאלן אױף מַײ, מַײן בגד און מַײן מַאנטל צעריסן

  . און הָאב אױסגעשּפרײט מַײנע הענט צו יהוה מַײן גָאט, קני
איך בין אין בושה און שעם זיך , מַײן גָאט:  און איך הָאב געזָאגט6

װָארום אונדזערע זינד , מַײן גָאט, אױֿפצוהײבן מַײן ּפנים צו דיר
און אונדזער שולד איז גרױס ביז צום , זַײנען געמערט איבערן קָאּפ

 ֿפון די טעג ֿפון אונדזערע עלטערן ָאן זַײנען מיר אין גרױס 7. הימל
, און ֿפַאר אונדזערע זינד זַײנען מיר, שולד ביז אױף הַײנטיקן טָאג

איבערגעגעבן געװָארן אין דער , אונדזערע ּכהנים, אונדזערע מלכים
, צו געֿפַאנגענשַאֿפט, הַאנט ֿפון די מלכים ֿפון די לענדער צום שװערד

  . ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, און צו שַאנד ֿפון ּפנים,  רױבאון צו
אױף ַא קלײנער רגע איז אונדז געשען ַא גענָאד ֿפון ,  און ַאצונד8

און אונדז צו , אונדז איבערצולָאזן ַאן ַאנטרינונג, יהוה אונדזער גָאט
ּכדי אונדזער גָאט זָאל , געבן ַאן ָאנהַאלט אין זַײן הײליקן ָארט

און אונדז לָאזן ַא ביסל ָאּפלעבן אין , ן אונדזערע אױגןדערלַײכט
ָאבער אין ,  װָארום קנעכט זַײנען מיר9. אונדזער קנעכטשַאֿפט

און , אונדזער קנעכטשַאֿפט הָאט אונדז אונדזער גָאט ניט ֿפַארלָאזן
אונדז צו , ער הָאט אונדז צוגענײגט גענָאד ֿפַאר די מלכים ֿפון ָפַרס

און , אױֿפצוריכטן דָאס הױז ֿפון אונדזער גָאט, לָאזן ָאּפלעבן
און אונדז צו געבן ַאן ַארומצַאם אין , אױֿפצושטעלן זַײנע חורֿבות

װָאס זָאלן מיר , אונדזער גָאט,  און ַאצונד10. יהודה און אין ירוָשַלִים
 װָאס דו 11ַאז מיר הָאבן ֿפַארלָאזן דַײנע געבָאט ? זָאגן נָאך דעם
דָאס ”: ַאזױ צו זָאגן, ן דורך דַײנע קנעכט די נֿביאיםהָאסט געבָאט

  דורך , איז ַאן אומרײן לַאנד, לַאנד װָאס איר קומט עס צו ַארבן
דורך זײערע , דער אומרײנקײט ֿפון די ֿפעלקער ֿפון די לענדער

אומװערדיקײטן מיט װָאס זײ הָאבן עס ָאנגעֿפילט ֿפון עק צו עק אין 
לט איר ַאצונד ניט געבן אַײערע טעכטער  דרום זָא12. זײער טומאה
און זײערע טעכטער זָאלט איר ניט נעמען ֿפַאר אַײערע , צו זײערע זין

און איר זָאלט אױף אײביק ניט זוכן זײער ֿפריד און זײער , זין
און עסן דָאס גוטס ֿפון דעם , ּכדי איר זָאלט שטַארק זַײן, װױלזַײן



  עזרא

י

  “ .רע קינדער אױף אײביקלַאנד און עס לָאזן בירושה צו אַײע
 און נָאך ַאלץ װָאס איז געקומען אױף אונדז ֿפַאר אונדזערע 13

ַאז דו אונדזער , שלעכטע מעׂשים און ֿפַאר אונדזער גרױסער שולד
און אונדז , גָאט הָאסט אונדז געשױנט מער װי נָאך אונדזערע זינד

ן דַײנע  זָאלן מיר װידער ֿפַארשטער14, געגעבן ַאזַא ַאנטרינונג
און זיך מתחּתן זַײן מיט די ֿפעלקער ֿפון די דָאזיקע , געבָאט

װעסטו ניט צערענען אױף אונדז ביז צום ? אומװערדיקײטן
  ? ַאז קײן איבערבלַײב און קײן ַאנטרינונג זָאל ניט זַײן, ֿפַארלענדן

װָארום מיר ; דו ביסט ַא גערעכטער,  יהוה דו גָאט ֿפון יׂשראל15
ָאט זַײנען . נטרונענער איבערבלַײב ַאזױ װי הַײנטיקן טָאגזַײנען ַאן ַא

װָארום מע קען ניט בַאשטײן ֿפַאר ; מיר ֿפַאר דיר אין אונדזער שולד
  . דיר װעגן דעם

  

 און װי עזרא הָאט מתּפלל געװען און װי ער הָאט זיך מתװדה 1
הָאט זיך , װײנענדיק און זיך װַארֿפנדיק ֿפַאר גָאטס הױז, געװען

מענער און , נגעזַאמלט צו אים ֿפון יׂשראל זײער ַא גרױס געזעמלָא
װָארום דָאס ֿפָאלק הָאט געװײנט ַא גרױס ; װַײבער און קינדער

, ֿפון די קינדער ֿפון ֵעיָלם,  און שַכנָיה דער זון ֿפון יחיֵאלן2. געװײן
 מיר הָאבן געֿפעלשט: הָאט זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט געזָאגט צו עזראן

און הָאבן גענומען ֿפרעמדע װַײבער ֿפון די ֿפעלקער , ָאן אונדזער גָאט
. ָאבער ַאצונד איז דָא ַא הָאֿפענונג ֿפַאר יׂשראל װעגן דעם, ֿפון לַאנד

ַאװעקצושיקן ,  און לָאמיר ַאצונד שליסן ַא בונד מיט אונדזער גָאט3
ט דער עצה לױ, און די װָאס זַײנען געבָארן ֿפון זײ, די ַאלע װַײבער

, און די װָאס ציטערן איבער דעם געבָאט ֿפון אונדזער גָאט, ֿפון גָאט
װָארום אױף דיר ,  שטײ אױף4. און זָאל געטָאן װערן לױט דער ּתֹורה

  . זַײ שטַארק און טו; און מיר זַײנען מיט דיר, ליגט די זַאך

י  איז עזרא אױֿפגעשטַאנען און הָאט בַאשװָארן די הַארן ֿפון ד5
צו טָאן ַאזױ װי דָאס דָאזיקע , און גַאנץ יׂשראל, די לִוִיים, ּכהנים
 און עזרא איז אױֿפגעשטַאנען ֿפון 6. און זײ הָאבן געשװָארן; װָארט

און ער איז ַאװעק אין דער קַאמער ֿפון , ֿפַאר דעם הױז ֿפון גָאט
הָאט ער , ןאון ַאז ער איז געקומען ַאהי; יהֹוחָנן דעם זון ֿפון ֶאלָישיֿבן

װָארום ער , און ניט געטרונקען קײן װַאסער, ניט געגעסן קײן ברױט
  . לַײט-הָאט געטרױערט אױף דער ֿפעלשונג ֿפון די גלות



  עזרא

   און מע הָאט ַארױסגעלָאזט ַאן אױסרוף אין יהודה און ירוָשַלִים 7
  ; זיך אַײנצוזַאמלען קײן ירוָשַלִים, צו ַאלע קינדער ֿפון גלות

לױט דער עצה , טלעכער װָאס װעט ניט קומען אין דרַײ טעג און אי8
און , זָאל זַײן גַאנצער ֿפַארמעג זַײן חרם, ֿפון די הַארן און די עלטסטע

  . ער זָאל ָאּפגעשײדט װערן ֿפון דער עדה ֿפון גלות

 הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט ַאלע מענער ֿפון יהודה און בנימין קײן 9
אין , דָאס איז געװען אין נַײנטן חֹודש; גירוָשַלִים צום דריטן טָא

און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז געזעסן . צװַאנציקסטן טָאג אין חֹודש
און , ציטערנדיק איבער דער זַאך, אױֿפן ברײטן ּפלַאץ ֿפון גָאטס הױז

און ,  און עזרא דער ּכהן איז אױֿפגעשטַאנען10. איבער די רעגנס
 געֿפעלשט און הָאט גענומען ֿפרעמדע איר הָאט: הָאט צו זײ געזָאגט

 און ַאצונד גיט ַא 11. װַײבער נָאך צוצולײגן צו דער שולד ֿפון יׂשראל
און , און טוט זַײן רצון, װידױ צו יהוה דעם גָאט ֿפון אַײערע עלטערן
און ֿפון די ֿפרעמדע , שײדט אַײך ָאּפ ֿפון די ֿפעלקער ֿפון לַאנד

רוֿפן די גַאנצע אַײנזַאמלונג און הָאט  הָאט זיך ָאּפגע12. װַײבער
ַאזױ װי דַײן װָארט איז ֿפַאר אונדז צו , יָא: געזָאגט אױף ַא הױכן ָקול

, און עס איז די צַײט ֿפון רעגנס,  ָאבער דָאס ֿפָאלק איז גרױס13. טָאן
און די ַארבעט איז ניט אױף אײן , און ניטָא קײן ּכֹוח צו שטײן דרױסן

װָארום מיר הָאבן ֿפיל ֿפַארברָאכן אין דער ; ף צװײאון ניט אױ, טָאג
 זָאלן אונדזערע הַארן זיך ָאּפשטעלן ֿפַאר דער 14. דָאזיקער זַאך

און ַאלע װָאס אין אונדזערע שטעט װָאס , גַאנצער אַײנזַאמלונג
, זָאלן קומען אין געשטעלטע צַײטן, הָאבן גענומען ֿפרעמדע װַײבער

, ון איטלעכער שטָאט און אירע ריכטעראון מיט זײ די עלטסטע ֿפ
ביז מע װעט ָאּפקערן ֿפון אונדז דעם גרימצָארן ֿפון יהוה אונדזער 

און ,  נָאר יֹוָנָתן דער זון ֿפון ַעָׂשהֵאלן15. גָאט װעגן דער דָאזיקער זַאך
און , הָאבן זיך געשטעלט ַאקעגן דעם, ַיחְזָיה דער זון ֿפון ִּתקָוהן

 און די קינדער 16. הָאבן זײ צוגעהָאלֿפן, י דער ֵלִויאון ַשבַת, משוָלם
און עטלעכע הױּפטן , און עזרא דער ּכהן; ֿפון גלות הָאבן ַאזױ געטָאן

, און ַאלע מיט נעמען, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער, ֿפון ֿפָאטערהַײזער
און זײ הָאבן זיך געזעצט אין ערשטן , זַײנען ָאּפגעזונדערט געװָארן

 און זײ זַײנען 17.  צענטן חֹודש אױסצוֿפָארשן די זַאךטָאג ֿפון
ֿפַארטיק געװָארן מיט ַאלע מענער װָאס הָאבן גענומען ֿפרעמדע 

  . ביז דעם ערשטן טָאג ֿפון ערשטן חֹודש, װַײבער



  עזרא

 און עס זַײנען געֿפונען געװָארן צװישן די קינדער ֿפון די ּכהנים 18
ֿפון די קינדער ֿפון .  װַײבערַאזעלכע װָאס הָאבן גענומען ֿפרעמדע

און , און ֶאליֶעֶזר, ַמֲעֵׂשָיה: ֵישוַע דעם זון ֿפון יֹוָצָדקן און זַײנע ברידער
 און זײ הָאבן געגעבן זײער הַאנט ַאװעקצושיקן 19. און גַדלָיה, ָיריֿב

ַא װידער ֿפון שָאף ] צו ברענגען[, װי שולדיקע, און, זײערע װַײבער
  . און זֿבדָיה, ַחָנני:  און ֿפון די קינדער ֿפון ִאֵמר20. ֿפַאר זײער שולד

און , און שַמעָיה, און ֵאִלָיה, ַמֲעֵׂשָיה:  און ֿפון די קינדער ֿפון ָחִרם21
, ֶאליֹוֵעיַני:  און ֿפון די קינדער ֿפון ּפשחור22. און עוִזָיה, יחיֵאל
  . און ֶאלָעָׂשה, יֹוָזֿבד, נַתנֵאל, ִישָמֵעאל, ַמֲעֵׂשָיה

 דָאס איז קליטָא –און ֵקלָיה , און ִשמִעי, יֹוָזֿבד:  און ֿפון די לִוִיים23
  . און ֶאליֶעֶזר, יהודה,  ּפַתחָיה–

און , ַשלום: און ֿפון די טױערלַײט. ֶאלָישיֿב:  און ֿפון די זינגערס24
  . און אורי, ֶטֶלם

און , און ִיִזָיה, ַרמָיה: ֿפון די קינדער ֿפון ּפרעֹוש:  און ֿפון יׂשראל25
 און ֿפון די 26. און בָנָיה, און ַמלִּכָיה, און ֶאלָעָזר, און ִמָיִמן, ַמלִּכָיה

, און איֵרמֹות, אן ַעֿבדי, און יחיֵאל, זַכרָיה, ַמַּתנָיה: קינדער ֿפון ֵעיָלם
 ,ַמַּתנָיה, ֶאלָישיֿב, ֶאליֹוֵעַני:  און ֿפון די קינדער ֿפון ַזּתוא27. און ֵאִלָיה

:  און ֿפון די קינדער ֿפון בֿבי28. און ַעזיזָא, און ָזֿבד, און איֵרמֹות
, משוָלם:  און ֿפון די קינדער ֿפון בני29. ַעתַלי, ַזבי, ַחַננָיה, יהֹוחָנן
 און ֿפון די קינדער 30. און ָרמֹות, און ְשָאל, ָישוֿב, און ַעָדָיה, ַמלוך

און , בַצלֵאל, ַמַּתנָיה, ַמֲעֵׂשָיה, בָנָיה, און ּכָלל, ַעדנָא: מֹוָאֿב-ֿפון ּפַחת
, ַמלִּכָיה, ִיִשָיה, ֶאליֶעֶזר:  און די קינדער ֿפון ָחִרם31. און מנשה, בנױ

 ֿפון די קינדער ֿפון 33. שַמרָיה, ַמלוך,  בנימין32; שמעון,שַמעָיה 
 ֿפון די 34. ִשמִעי, מנשה, איֵרַמי, ֶאליֿפֶלט, ָזֿבד, ַמַּתָּתה, ַמּתַני: ָחשום

  ; ּכלוהו, בדָיה,  בָנָיה35; און אוֵאל, ַעמָרם, ַמֲעַדי: קינדער ֿפון בני
,  און בני38; און ַיֲעָׂשי, ַמּתַני,  ַמַּתנָיה37; ֶאלָישיֿב, מֵרמֹות,  אַונָיה36

, ָשַשי,  ַמכַנדֿבי40; און ַעָדָיה, און ָנָתן,  און ֶשֶלמָיה39, ִשמִעי, און בנױ
  . יֹוסף, ַאַמרָיה,  ַשלום42, שַמרָיה, און ֶשֶלמָיהו, רֵאל ַעַז41; ָשַרי
, און יֹוֵאל, ַיַדי, זֿבינָא, ָזֿבד, ַמִּתתָיה, יִעיֵאל:  ֿפון די קינדער ֿפון נֿבֹו43

  . בָנָיה] און[

און טײל ֿפון זײ װַײבער ,  די ַאלע הָאבן גענומען ֿפרעמדע װַײבער44
   .מיט װעמען זײ הָאבן געהַאט קינדער
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