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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  קהלת
  

דעם מלך אין ,  דעם זון ֿפון ָדִודןקהלת די װערטער ֿפון 1
  .ירושלים

נישטיקײט ֿפון , קהלתזָאגט ,  נישטיקײט ֿפון נישטיקײטן2
  .ַאלץ איז נישטיקײט, נישטיקײטן

   מי װָאס ֿפַאר ַא נוץ הָאט דער מענטש ֿפון זַײן גַאנצער3
  ?װָאס ער מיט זיך אונטער דער זון

  ,און ַא ָדור קומט,  ַא ָדור ֿפַארגײט4
  .און די ערד בַאשטײט אײביק

  ,און די זון גײט אונטער,  און די זון גײט אױף5
  .און יָאגט צו איר ָארט ַאװּו זי גײט אױף

  , דער װינט גײט קײן ָדרום6
  ,און ֿפַארדרײט זיך קײן צֿפון

  , ַארום גײט עררונד, רונד ַארום
  .און צו זַײנע געדרײען קערט זיך אום דער װינט

  , ַאלע טַײכן גײען צום ים7
  ;און דער ים װערט ניט ֿפול

  ,צו דעם ָארט װּוהין די טַײכן גײען
  .ַאהין גײען זײ װידער

  , ַאלע װערטער װערן מיד8
  ;קײן מענטש קען עס ניט ַארױסרעדן
  ,דָאס אױג קען זיך ניט ָאנקוקן זַאט

  .און דָאס אױער קען זיך ניט ָאנהערן ֿפול
  , װָאס איז געװען דָאס װעט זַײן9



  תקהל

ב

  ,און װָאס איז געשען דָאס װעט געשען
  .און ניטָא קײן נַײס אונטער דער זון

  : ֿפַארַאן ַא זַאך װָאס מע זָאגט דערױף10
  ;דָאס איז ַא נַײס, זע

  איז עס שױן געװען אין ַאלטע צַײטן
  . ֿפַאר אונדזװָאס זַײנען געװען

  , ניטָא קײן זכר ֿפון די ֿפרִיערדיקע11
  ,און ֿפון די שּפעטערדיקע װָאס װעלן ערשט זַײן

  ,אױך ֿפון זײ װעט קײן זכר ניט זַײן
  .צװישן די װָאס װעלן זַײן נָאך שּפעטער

און  13.  בין געװען ַא מלך איבער יׂשראל אין ירושליםקהלת איך 12
הַארץ צו זוכן און צו ֿפָארשן מיט חכמה איך הָאב ָאּפגעגעבן מַײן 

דָאס איז ַא שלעכטער . װעגן ַאלץ װָאס געשעט אונטער די הימלען
זיך צו ֿפַארנעמען , ענין װָאס גָאט הָאט געגעבן די מענטשנקינדער

   איך הָאב געזען ַאלע טוענישן װָאס װערן געטָאן 14. דערמיט
   ;ון װינטיָאגענישערשט ַאלץ איז נישטיקײט א, אונטער דער זון

און ַא ֿפעלער װָאס ,  ַא קרומקײט װָאס מע קען ניט אױסגלַײכן15
  .קען ניט גוט געמַאכט װערן

ָאט הָאב איך :  איך הָאב געטענהט מיט מַײן הַארצן ַאזױ צו זָאגן16
געהַאט חכמה גרעסער און מער אײדער ַאלע װָאס זַײנען געװען ֿפַאר 

הַארץ הָאט געזען ֿפיל חכמה און און מַײן , מיר אין ירושלים
 און איך הָאב ָאּפגעגעבן מַײן הַארץ צו ֿפַארשטײן 17. קענטשַאֿפט

 בין איך געװָאר –אױך ֿפַארשטײן משוגעת און נַארישקײט , חכמה
  .געװָארן ַאז דָאס אױך איז װינטיָאגעניש

  , װָארום אין ֿפיל חכמה איז ֿפיל ֿפַארדרָאס18
  .מערט מען װײטָאג, ֿפטאון מערט מען קענטשַא

  

לָאמיך , קום ַאקָארשט:  איך הָאב געזָאגט בַײ מיר אין הַארצן1
ערשט דָאס אױך איז ; און הָאב װױלטָאג, דיך ּפרּוװן מיט ֿפרײד

און ; עס איז משוגע:  אױף געלעכטער הָאב איך געזָאגט2. נישטיקײט
 מיר  איך הָאב אױסגעקלערט בַײ3? װָאס טוט זי אױף: אױף ֿפרײד



  תקהל

ַאז אי מַײן הַארץ זָאל זיך , אין הַארצן צו ֿפַארצִיען מַײן לַײב מיט װַײן
ביז איך , אי איך זָאל מיך הַאלטן ָאן נַארישקײט, ֿפירן מיט חכמה

װעל זען װָאס איז בעסער ֿפַאר די מענטשנקינדער ַאז זײ זָאלן טָאן 
 הָאב מיר  איך4. אונטערן הימל אין די געצײלטע טעג ֿפון זײער לעבן

איך הָאב מיר , איך הָאב מיר געבױט הַײזער; אױֿפגעטָאן גרױסע זַאכן
 איך הָאב מיר געמַאכט גערטנער און 5; געֿפלַאנצט װַײנגערטנער

 איך 6. סעדער און אַײנגעֿפלַאנצט אין זײ בײמער ֿפון ַאלערלײ ּפירות
סיקן הָאב מיר געמַאכט װַאסערטַײכן ָאנצוטרינקען ֿפון זײ דעם װַאק

 איך הָאב אַײנגעקױֿפט קנעכט 7. װַאלד װָאס שּפרָאצט מיט בײמער
אױך ַאן אײגנס ֿפון ; און הױזגעבָארענע הָאב איך געהַאט, און דינסטן

מער ֿפון ַאלע װָאס זַײנען , רינדער און שָאף ַא סך הָאב איך געהַאט
   איך הָאב מיר ָאנגעזַאמלט 8. געװען ֿפַאר מיר אין ירושלים

  איך . און שַאצן ֿפון מלכים און מדינות, זילבער און גָאלדאױך 
 און ּתענוגים ֿפון, הָאב מיר אַײנגעשַאֿפט זינגערס און זינגערינס

 און איך בין געװען גרעסער 9. װַײבער אױף װַײבער, מענטשנקינדער
און הָאב ֿפַארמָאגט מער ֿפון ַאלע װָאס זַײנען געװען ֿפַאר מיר אין 

 און װָאס נָאר 10. ך איז מַײן חכמה מיר בַײגעשטַאנעןאױ; ירושלים
איך ; הָאב איך ֿפון זײ ניט געמינערט, מַײנע אױגן הָאבן ֿפַארלַאנגט

נַײערט מַײן הַארץ הָאט , הָאב ניט ֿפַארמיטן מַײן הַארץ ֿפון קײן ֿפרײד
װָארום דָאס איז געװען מַײן , זיך װױל געטָאן מיט מַײן גַאנצער מי

 ָאבער איך הָאב זיך אומגעקוקט אױף 11.  מַײן גַאנצער מיחלק ֿפון
און אױף , ַאלע מַײנע אױֿפטוען װָאס מַײנע הענט הָאבן אױֿפגעטָאן
ערשט ַאלץ , דער מי װָאס איך הָאב מיך געמיט ּכדי דָאס אױֿפצוטָאן

און גָארנישט קומט ַארױס אונטער , נישטיקײט און װינטיָאגעניש
  .דער זון

 הָאב מיך געקערט צו בַאקוקן חכמה און משוגעת און  און איך12
װָארום װָאס קען אױֿפטָאן דער מענטש װָאס קומט ; נַארישקײט
 און איך 13. בלױז דָאס װָאס מע הָאט שױן ֿפרִיער געטָאן? נָאכן מלך

הָאב אַײנגעזען ַאז די מעלה ֿפון חכמה איבער נַארישקײט איז ַאזױ 
  .איבער ֿפינצטערנישװי די מעלה ֿפון ליכטיקײט 

  , דער חכם הָאט זַײנע אױגן אין קָאּפ14
  .און דער נַאר גײט אין דער ֿפינצטער



  תקהל

. ָאבער איך הָאב אױך געמערקט ַאז אײן טרַאף טרעֿפט זײ ַאלעמען
ַאזױ װי עס טרעֿפט :  און איך הָאב געזָאגט בַײ מיר אין הַארצן15

ָאך װָאס דען בין איך הַײנט נ, דעם נַארן ַאזױ װעט אױך מיך טרעֿפן
ַאז דָאס , און איך הָאב געטענהט בַײ מיר אין הַארצן? געװען קליגער

 װָארום ֿפון דעם חכם ַאזױ װי ֿפון דעם נַארן 16. אױך איז נישטיקײט
װַײל אין די קומעדיקע טעג װעט ; בלַײבט ניט קײן זכר אױף אײביק

 ַאזױ װי דער ?און װי שטַארבט דער חכם; ַאלץ זַײן שױן ֿפַארגעסן
װָארום מיר איז ,  און איך הָאב ֿפַײנט געקרָאגן דָאס לעבן17. נַאר

, אױסגעקומען שלעכט די געשעונג װָאס געשעט אונטער דער זון
  .װַײל ַאלץ איז נישטיקײט און װינטיָאגעניש

 און איך הָאב ֿפַײנט געקרָאגן מַײן גַאנצע מי װָאס איך מי מיך 18
ּכדי ַאז איך מוז עס איבערלָאזן צו ַא , דערױף אונטער דער זון

 און װער װײס אױב ער װעט זַײן 19. מענטשן װָאס װעט זַײן נָאך מיר
ֿפון דעסט װעגן װעט ער געװעלטיקן איבער ? ַא חכם ָאדער ַא נַאר

מַײן גַאנצער מי װָאס איך הָאב מיך געמיט און געקליגט דערױף 
 און איך הָאב מיך 20. דָאס אױך איז נישטיקײט. אונטער דער זון

אומגעדרײט צו לָאזן מַײן הַארץ זיך מיאש צו זַײן ֿפון דער גַאנצער 
 װָארום ֿפַארַאן ַא 21. מי װָאס איך הָאב מיך געמיט אונטער דער זון

און מיט , און מיט קענשַאֿפט, מענטש װָאס זַײן מי איז מיט חכמה
ק צו ַא מענטשן און ער לָאזט עס איבער ֿפַאר ַא חל, בריהשַאֿפט

דָאס אױך איז נישטיקײט און ַא . װָאס הָאט זיך דערױף ניט געמיט
,  װָארום װָאס הָאט דער מענטש ֿפון זַײן גַאנצער מי22. גרױס בײז

ַאז ער זָאל זיך מִיען אונטער דער , און ֿפון דעם הַאװן ֿפון זַײן הַארצן
 זַײן עסק איז און,  װָארום ַאלע זַײנע טעג זַײנען װײטָאגן23? זון

דָאס אױך איז . ַאֿפילו בַײ נַאכט ליגט ניט אַײן זַײן הַארץ; ערגערניש
  .נישטיקײט

און , װי ער זָאל עסן און טרינקען,  ניטָא בעסערס ֿפַארן מענטשן24
ַאז , הָאב איך אַײנגעזען, דָאס אױך. זיך לָאזן װױל גײן ֿפַאר זַײן מי

װער זָאל עסן און װער זָאל : ום װָאר25 –דָאס איז ֿפון גָאטס הַאנט 
 װַײל דעם מענטשן װָאס איז 26 –? אױב ניט איך, הנאה הָאבן

און ; און ֿפרײד, און קענשַאֿפט, גיט ער חכמה, װױלגעֿפעלן ֿפַאר אים
ּכדי , דעם זינדיקן גיט ער ַאן עסק צו קלַײבן און צו זַאמלען

דָאס אױך איז . טאיבערצולָאזן צו דעם װָאס איז װױלגעֿפעלן ֿפַאר גָא
  .נישטיקײט און װינטיָאגעניש



  תקהל

און ַא צַײט ֿפַאר איטלעכער זַאך ,  אױף ַאלץ איז דָא ַא שעה1ג
  .אונטערן הימל

  , ַא צַײט געבָארן צו װערן2
  ;און ַא צַײט צו שטַארבן

  ,ַא צַײט צו ֿפלַאנצן
  .און ַא צַײט אױסצורַײסן דָאס געֿפלַאנצטע

  , ַא צַײט צו הרגען3
  ;ַא צַײט צו הײלןאון 

  ,ַא צַײט צו ברעכן
  .און ַא צַײט צו בױען

  , ַא צַײט צו װײנען4
  ;און ַא צַײט צו לַאכן
  ,ַא צַײט צו קלָאגן

  .און ַא צַײט צו טַאנצן
  , ַא צַײט ַאװעקצּוװַארֿפן שטײנער5

  ;און ַא צַײט אױֿפצוקלַײבן שטײנער
  ,ַא צַײט צו הַאלדזן

  . ֿפון הַאלדזןאון ַא צַײט זיך צו דערװַײטערן
  , ַא צַײט צו זוכן6

  ;און ַא צַײט ָאנצּוװערן
  ,ַא צַײט צו היטן

  .און ַא צַײט ַאװעקצּוװַארֿפן
  , ַא צַײט צו רַײסן7

  ;און ַא צַײט צו נײען
  ,ַא צַײט צו שװַײגן

  .און ַא צַײט צו רעדן
  , ַא צַײט ליב צו הָאבן8

  ;און צַײט ֿפַײנט צו הָאבן
  ,ַא צַײט ֿפַאר מלחמה

  .און ַא צַײט ֿפַאר שלום

 איך הָאב געזען 10?  װָאס קומט ַארױס דעם טוער װָאס ער מיט זיך9
דעם עסק װָאס גָאט הָאט געגעבן די מענטשנקינדער זיך צו עסקן 

אױך די ,  ַאלצדינג הָאט ער געמַאכט שײן אין זַײן צַײט11. דערמיט
זױ ַאז דער ָאבער ַא, װעלט הָאט ער ַארַײנגעטָאן אין זײער הַארצן
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ד

, מענטש קען ניט אױסגעֿפינען דעם בַאשַאף װָאס גָאט הָאט בַאשַאֿפן
װי נָאר , בעסערס ֿפַאר זײ  איך װײס ַאז ניטָא12. ֿפון ָאנהײב ביזן ָסוף

ָאבער אױך ַאז . אין זײער לעבן, און זיך װױל צו טָאן, זיך צו ֿפרײען
ג ֿפַאר ַאל און הָאט װױלטָא, עמעצער ַא מענטש עסט און טרינקט

 איך װײס ַאז ַאלץ װָאס 14 . איז דָאס ַא מּתנה ֿפון גָאט13, זַײן מי
און , דערצו איז ניט צוצולײגן; דָאס װעט זַײן אײביק, גָאט מַאכט

און גָאט הָאט געמַאכט ַאז מע זָאל מורא ; דערֿפון איז ניט צו מינערן
ָאס װָאס דַארף און ד,  דָאס װָאס איז שױן געװען15. הָאבן ֿפַאר אים

ָאבער גָאט מָאנט אױף ֿפַאר דעם . איז שױן געװען, ערשט זַײן
  .גערודֿפטן

אין דעם ָארט ֿפון :  און נָאך הָאב איך געזען אונטער דער זון16
און אין דעם ָארט ֿפון , דָארטן איז אומרעכט, גערעכטיקײט

 זיך  הָאב איך געזָאגט בַײ17. דָארטן איז אומרעכט, רעכטֿפַארטיקײט
װָארום ַא , אי דעם צדיק אי דעם ָרשע װעט גָאט משּפטן: אין הַארצן

. צַײט ֿפַאר איטלעכער זַאך און ֿפַאר איטלעכער טּוונג איז דָארטן דָא
דָאס איז ֿפון װעגן די :  איך הָאב געזָאגט בַײ זיך אין הַארצן18

   זָאלן און ּכדי זײ ַאלײן, ּכדי גָאט זָאל זײ לַײטערן; מענטשנקינדער
 װָארום דער טרַאף ֿפון די 19 .זען ַאז זײ זַײנען װי ַא בהמה

װי . אײן טרַאף בַײ זײ; מענטשנקינדער איז דער טרַאף ֿפון דער בהמה
און , און אײן ָאטעם בַײ בײדן, דערַאזױ שטַארבט ,  שטַארבטדער

װָארום ַאלץ , קײן מעלה ֿפון מענטשן איבער דער בהמה איז ניטָא
בײדע זַײנען ֿפון ,  בײדע קומען ַאהין אין אײן ָארט20. קײטאיז נישטי

 װער װײס דעם גַײסט 21. און בײדע קערן זיך אום צו שטױב, שטױב
און דעם , אױב ער גײט ַארױף אין דער הײך, ֿפון די מענטשנקינדער
 און 22? אױב ער נידערט אונטן צו דער ערד, גַײסט ֿפון דער בהמה

װי דער מענטש זָאל הנאה ,  ניטָא בעסערסאיך הָאב אַײנגעזען ַאז
װַײל װער װעט ; װָארום דָאס איז זַײן חלק, הָאבן ֿפון זַײנע אױֿפטוען

  ?אים ברענגען ָאנצוקוקן װָאס װעט זַײן נָאך אים

  

 און איך הָאב װידער געזען ַאלע רױבערַײען װָאס װערן 1
 ון דיאון ָאט זַײנען די טרערן ֿפ. ָאּפגעטָאן אונטער דער זון

 און אױף דער זַײט ֿפון; און ניטָא װער זָאל זײ טרײסטן, געדריקטע
  . און ניטָא װער זָאל זײ טרײסטן, זײערע דריקער איז די מַאכט
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די טױטע װָאס זַײנען שױן געשטָארבן ֿפַאר   דרום הַאלט איך2
 און בעסער ֿפון זײ 3. גליקלעכער ֿפון די לעבעדיקע װָאס לעבן נָאך

װָאס הָאט ניט געזען די , דעם װָאס איז נָאך ניט געװעןבײדן איז 
 און איך 4. שלעכטע מעׂשים װָאס װערן ָאּפגעטָאן אונטער דער זון

, און יעטװעדער בריהשַאֿפט אין ַארבעט, הָאב געזען יעטװעדער מי
דָאס אױך איז . ַאז דָאס איז אױס קנאה ֿפון אײנעם צום ַאנדערן

  .שנישטיקײט און װינטיָאגעני

  , דער נַאר ֿפַארלײגט זַײנע הענט5
  .און עסט זַײן אײגן ֿפלײש

  , בעסער ַא הַאנטֿפול מנוחה6
  .אײדער ֿפולע הױֿפנס מי און װינטיָאגעניש

 ֿפַארַאן 8.  און איך הָאב װידער געזען נישטיקײט אונטער דער זון7
ער צו מָאל ַא זון ָאדער ַא ברודער הָאט ; ָאן ַא צװײטן צו זיך, אײנער
און זַײן אױג , ֿפון דעסט װעגן איז ניטָא קײן ענד צו זַײן מִיעניש, ניט

און , ״און ֿפַאר װעמען מי איך מיך; קען זיך ניט ָאנזעטן מיט עשירות
און עס איז ַא , ״ דָאס אױך איז נישטיקײט?מינער זיך ֿפון גוטס

  .שלעכטער ענין

ן לױן ֿפַאר װָארום זײ הָאבן ַא גוט,  בעסער צװײ אײדער אײנער9
, הײבט אײנער אױף דעם ַאנדערן,  װָארום ַאז זײ ֿפַאלן10. זײער מי

און ניטָא ַא צװײטער אים , ָאבער װײ צו דעם אײנצלנעם װָאס ֿפַאלט
, איז זײ װַארעם,  דָאס גלַײכן ַאז צװײ ליגן בַאנַאנד11 .אױֿפצוהײבן

 און אױב עמעצער קען 12? ָאבער אײנעם װי קען װַארעם װערן
. װעלן ָאבער צװײ זיך שטעלן קעגן אים, יבערשטַארקן דעם אײנעםא

  .און ַא דרַײעדיקער ֿפָאדים װעט ניט אױף גיך צעריסן װערן

אײדער ַאן ַאלטער מלך און ַא ,  בעסער ַאן ָארים יִינגל און ַא חכם13
 װָארום ֿפון 14. װָאס װײס ניט מער צו זַײן ָאּפגעהיט, נַאר

הגם ער איז , ר ַארױסגעגַאנגען צו װערן ַא מלךגעֿפענקעניש איז יענע
 איך הָאב געזען 15. אונטער דעמס מלוכה, געבָארן געװָארן ָארים

, הַאלטן מיט דעם יִינגל, ַאלע לעבעדיקע װָאס גײען אונטער דער זון
 ניט געװען קײן ענד צו 16; דעם צװײטן װָאס שטײט אױף זַײן ָארט

ֿפון ; ר איז געװען זײער ָאנֿפירערצו ַאלע װָאס ע, ַאל דעם ֿפָאלק
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ה

, יָא. דעסט װעגן װעלן די שּפעטערדיקע זיך ניט ֿפרײען מיט אים
  .דָאס אױך איז נישטיקײט און װינטיָאגעניש

װָארום געהָארכן איז , ַאז דו גײסט אין גָאטס הױז,  היט דַײן ֿפוס17
ײ װײסן הגם ז; װי װָאס די נַארן גיבן ַא שלַאכטָאּפֿפער, ָאנגעלײגטער

  .ניט ַאז זײ טוען שלעכט

   

און דַײן הַארץ זָאל ,  זָאלסט ניט זַײן הַאסטיק מיט דַײן מױל1
װָארום גָאט איז , זיך ניט אַײלן ַארױסצולָאזן ַא װָארט ֿפַאר גָאט

דרום זָאלן דַײנע װערטער זַײן ; אין הימל און דו ביסט אױף דער ערד
  .װינציק

  ,יל געשילדער װָארום ַא ָחלום קומט מיט ֿפ2
  .און דער ָקול ֿפון ַא נַארן מיט ֿפיל װערטער

זָאלסטו זיך ניט שּפעטיקן אים ,  ַאז דו ביסט מנדר ַא נדר צו גָאט3
, װָאס דו ביסט מנדר; װָארום ער הָאט ניט ליב נַארן, צו בַאצָאלן

אײדער זָאלסט מנדר זַײן ,  בעסער זָאלסט ניט מנדר זַײן4. בַאצָאל
 זָאלסט ניט דערלָאזן דַײן מױל צו ֿפַארזינדיקן דַײן 5. צָאלןאון ניט בַא

ַאז דָאס איז , און זָאלסט ניט זָאגן ֿפַאר דעם ָשִליח ֿפון גָאט, לַײב
און , נָאך װָאס זָאל גָאט צערענען אױף דַײן ָקול. געװען ַא ֿפַארזע

 װָארום ֿפון ֿפיל חלומות 6? צעשטערן דָאס װערק ֿפון דַײנע הענט
ָאבער הָאב מורא ֿפַאר , ן נַארישקײטן קומען ַארױס ֿפיל צוזָאגןאו
  .גָאט

און די בַארױבונג ֿפון ,  ַאז דו זעסט די דריקונג ֿפון דעם ָארימַאן7
זָאלסטו זיך ניט װּונדערן , רעכט און גערעכטיקײט אין דער מדינה

, װָארום איבער דעם הױכן גיט ַאכטונג ַא העכערער, אױף דער זַאך
,  און ַא מעלה ֿפון ַא לַאנד אין ַאלעם8.  נָאך העכערע איבער זײאון

  .איז ַא מלך איבערגעגעבן צו ֿפעלד

און ניט ,  דער װָאס הָאט ליב געלט קען זיך ניט ָאנזעטן מיט געלט9
דָאס אױך איז .  מיטן אַײנקום–װער עס הָאט ליב רַײכטום 

און ;  זַײנע עסערסמערן זיך,  ַאז דָאס גוטס מערט זיך10. נישטיקײט
אחוץ דָאס ָאנקוקן מיט זַײנע , װָאס קומט ַארױס דעם אײגנטימער
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סַײ ער עסט ,  זיס איז דער שלָאף ֿפון דעם װָאס ַארבעט11? אױגן
  .ָאבער די זעט ֿפון דעם עושר לָאזט אים ניט שלָאֿפן, סַײ ֿפיל, װינציק

געזען אונטער  ֿפַארַאן ַא ֿפַארדרָאסיקער װײטָאג װָאס איך הָאב 12
ַאן עשירות װָאס װערט געהיט ֿפון דעם אײגנטימער אים : דער זון

;  און די עשירות װערט ֿפַארלָארן אין ַא שלעכטן עסק13. צום בײזן
 ַאזױ װי 14. בלַײבט גָארנישט אין זַײן הַאנט, און ַאז ער הָאט ַא זון

ַאזױ װי ער , גײט ער נַאקעט צוריק, ער איז ַארױס ֿפון זַײן מוטערלַײב
  ּכדי , און קײן זַאך נעמט ער ניט מיט ֿפַאר זַײן מי, איז געקומען

 דָאס אױך איז ַא,  יָא15. ער זָאל עס ַאװעקטרָאגן אין זַײן הַאנט
  ַאזױ גײט , װָאס גענױ װי ער איז געקומען, ֿפַארדרָאסיקער װײטָאג

  ? װינטאון װָאס קומט אים ַארױס װָאס ער מיט זיך ֿפַארן ; ער ַאװעק
און ,  דערצו ֿפַארצערט ער ַאלע זַײנע טעג אין ֿפינצטערניש16

  .און הָאט קרענקעניש און ֿפַארדרָאס, ערגערט זיך ַא סך

בעסער און שענער װָאלט געװען :  ָאט װָאס איך הָאב אַײנגעזען17
און הָאבן װױלטָאג ֿפַאר זַײן גַאנצער מי װָאס , צו עסן און טרינקען

נטער דער זון אין די געצײלטע טעג ֿפון זַײן לעבן װָאס ער מיט זיך או
 און 18. װָארום דָאס איז זַײן חלק; גָאט הָאט אים געשָאנקען

און , איטלעכער מענטש װָאס גָאט שענקט אים עשירות און גיטער
און זיך װױל , און צו נעמען זַײן חלק, גיט אים שליטה צו עסן דערֿפון

ער דַארף ,  יָא19. יז דָאס ַא מּתנה ֿפון גָאטא, צו טָאן ֿפַאר זַײן מי
 װען גָאט –געדענקען ַאז די טעג ֿפון זַײן לעבן זַײנען ניט ֿפיל 

  .בַאװערט אים נָאך די ֿפרײד ֿפון זַײן הַארצן

  

און ,  ֿפַארַאן ַאן אומגליק װָאס איך הָאב געזען אונטער דער זון1
ש װָאס גָאט שענקט  ַא מענט2: עס איז זײער ָאֿפט בַײם מענטשן
און אים גײט ניט ָאּפ ֿפַאר זיך קײן , אים עשירות און גיטער און ּכֿבוד
ָאבער גָאט הָאט אים ניט געגעבן קײן , זַאך ֿפון ַאלץ װָאס ער געלוסט

דָאס איז . נָאר ַא ֿפרעמדער מענטש עסט עס, שליטה צו עסן דערֿפון
ַאז ַא מענטש זָאל הָאבן  3. און ַא ֿפַארדרָאסיקער װײטָאג, נישטיקײט

װיֿפיל די טעג ֿפון זַײנע , איז, און לעבן ַא סך יָארן, הונדערט קינדער
און צו , אױב זַײן זעל זעטיקט זיך ניט ֿפון דעם גוטס, יָארן זָאלן זַײן

בעסער ֿפון אים איז דעם : זָאג איך, מָאל קײן קֿבורה הָאט ער ניט
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ז

און אין ֿפינצטערניש , קומט עס װָארום אין נישטיקײט 4. קינד-מּפיל
  . און אין ֿפינצטערניש װערט צוגעדעקט זַײן נָאמען, ֿפַארגײט עס

עס הָאט מער ;  עס הָאט צו מָאל די זון ניט געזען און ניט געקענט5
און ,  און װען ער זָאל לעבן צװײ מָאל טױזנט יָאר6. ַנַחת װי יענער

  ?אין אײן ָארטגײען דען ניט ַאלע , ניט ָאנזען קײן גוטס

  , די גַאנצע מי ֿפון מענטשן איז ֿפַאר זַײן מױל7
  .און ֿפון דעסט װעגן װערט די זעל ניט ָאנגעֿפילט

, װָאס?  װָארום װָאס איז די מעלה ֿפון דעם חכם איבער דעם נַארן8
  .  װי אומצוגײן מיטן לעבן– ?ֿפון דעם ָארימַאן װָאס ֿפַארשטײט

דָאס . אײדער װַאנדערניש ֿפון דער זעל,  בעסער זעונג ֿפון די אױגן9
  .אױך איז נישטיקײט און װינטיָאגעניש

און ,  װָאס געשעט איז לַאנג צוריק ָאנגערוֿפן געװָארן מיטן נָאמען10
און ער קען זיך ניט ; עס איז בַאװּוסט ֿפַארױס װָאס דער מענטש איז

 אױב ֿפיל 11. הַאמּפערן מיט דעם װָאס איז שטַארקער ֿפון אים
? װָאס איז די מעלה מיטן מענטשן, װערטער מערן ָאֿפט נישטיקײט

אין ,  װָארום װער װײס װָאס איז בעסער ֿפַארן מענטשן אין לעבן12
די געצײלטע טעג ֿפון זַײן נישטיקן לעבן װָאס ער מַאכט דורך װי ַא 

װָאס װעט זַײן נָאך אים , װַײל װער קען זָאגן דעם מענטשן? שָאטן
  ?טער דער זוןאונ

  

  ; ַא גוטער נָאמען איז בעסער ֿפון גוטן אײל1
  .ֿפון דעם טָאג װָאס מע װערט געבָארן, און דער טָאג ֿפון טױט

  , בעסער צו גײן אין הױז ֿפון טרױער2
װַײל דָאס איז דער ָסוף ֿפון ; אײדער צו גײן אין הױז ֿפון ַא סעודה

  ,יעטװעדער מענטשן
  . זיך נעמען צום הַארצןאון דער לעבעדיקער דַארף

  , בעסער קומער אײדער געלעכטער3
  .איז בעסער ֿפַארן הַארצן, װָארום ַאז דער ּפנים איז טרױעריק

  , דָאס הַארץ ֿפון די קלוגע איז אין הױז ֿפון טרױער4
  .און דָאס הַארץ ֿפון די נַארן אין הױז ֿפון ֿפרײד

  , בעסער צו הערן דעם ָאנגעשרײ ֿפון ַא קלוגן5
  .אײדער מע זָאל הערן דָאס לױבגעזַאנג ֿפון נַארן
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  , װָארום ַאזױ װי דָאס קנַאקן ֿפון דערנער אונטערן טָאּפ6
  .ַאזױ איז דָאס געלעכטער ֿפון דעם נַארן

  .און דָאס אױך איז נישטיקײט
  ,רױב צעדולט דעם חכם,  ֿפַאר װָאר7

  .און שוחד ֿפירט איבער דָאס הַארץ
בעסער ; ן ַא זַאך אײדער איר ָאנהײב בעסער דער ָסוף ֿפו8

  .אײדער הָאֿפערדיק אין געמיט, אַײנגעהַאלטן אין געמיט
  , זָאלסט ניט זַײן הַאסטיק אין דַײן געמיט צו װערן אין ּכעס9

  .װָארום ּכעס רוט אין בוזעם ֿפון די נַארן

װָאס די ֿפרִיערדיקע טעג זַײנען , װי איז דָאס:  זָאלסט ניט זָאגן10
װָארום ניט ֿפון חכמה ֿפרעגסטו ?  בעסער װי די איצטיקעגעװען

  .װעגן דעם

  , גוט איז חכמה מיט ַא נחלה11
  .און ַא מעלה ֿפַאר די װָאס זעען די זון

, געלט איז ַא בַאשירעמונג,  װָארום חכמה איז ַא בַאשירעמונג12
װָאס חכמה הַאלט אױף דָאס , ָאבער די מעלה ֿפון קענשַאֿפט איז

  .ון דעם װָאס הָאט זילעבן ֿפ

װָארום װער קען אױסגלַײכן װָאס ;  קוק ָאן דָאס װערק ֿפון גָאט13
און אין ,  אין טָאג ֿפון גליק זַײ גליקלעך14? ער הָאט געמַאכט קרום

 דָאס אױך ַאזױ װי יענס הָאט גָאט –טָאג ֿפון אומגליק קוק זיך ַארום 
  .רנישט שּפירן װָארום דער מענטש װעט דערנָאך גָא–געמַאכט 

ֿפַארַאן ַא צדיק :  ַאלץ הָאב איך געזען אין מַײנע נישטיקע טעג15
און ֿפַארַאן ַא ָרשע װָאס איז , װָאס גײט אונטער אין זַײן צדיקות

,  זָאלסט ניט זַײן צו ֿפיל צדיק16. ימים אין זַײן שלעכטיקײט-מאריך
זיך נָאך װָאס זָאלסטו ; און זָאלסט זיך ניט קליגן איבריקס

און זָאלסט ניט זַײן קײן ,  זָאלסט ניט זַײן צו שלעכט17? אומברענגען
 גוט איז דו 18? נָאך װָאס זָאלסטו שטַארבן ֿפַאר דער צַײט; נַאר

און אױך ֿפון יענעם ניט ָאּפלָאזן דַײן , זָאלסט זיך הַאלטן ָאן דעם
קומט דורך מיט , װָארום דער װָאס הָאט מורא ֿפַאר גָאט; הַאנט

  .ײדעב
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ח

 די חכמה בַאשיצט דעם חכם מער װי צען געװעלטיקער װָאס 19
 װָארום ניטָא ַא מענטש ַא צדיק אױף דער ערד 20. זַײנען אין שטָאט

  .און ניט זינדיקן, װָאס זָאל טָאן לױטער גוטס

 זָאלסט אױך ניט לײגן דַײן הַארץ אױף ַאלע װערטער װָאס מע 21
 װָארום 22; ן קנעכט שילט דיךּכדי זָאלסט ניט הערן װי דַײ, רעדט

  .דַײן הַארץ װײס ַאז ֿפיל מָאל הָאסט דו אױך געשָאלטן ַאנדערע

: איך הָאב געזָאגט;  דָאס ַאלץ הָאב איך אױסגעּפרּוװט מיט חכמה23
 דָאס 24. ָאבער עס איז געװען װַײט ֿפון מיר; איך װעל קלוג װערן

  ? ֿפינעןװער קען עס אױסגע, טיף-װָאס איז װַײט און טיף
און מַײן הַארץ איז געװען אױף צו ,  איך הָאב מיך ַארומגעדרײט25

און צו , ֿפַארשטײן און צו ֿפָארשן און זוכן חכמה און ַא חשבון
און נַארישקײט איז , דערקענען ַאז שלעכטיקײט איז טיּפשות

װָאס ,  און איך געֿפין ַאז ביטערער ֿפון טױט איז די ֿפרױ26. משוגעת
. אירע הענט זַײנען בינדשטריק, רץ איז ּפַאסטקעס און נעצןאיר הַא

און , װערט ַאנטרונען ֿפון איר, דער װָאס איז װױלגעֿפעלן ֿפַאר גָאט
דָאס הָאב איך ,  זע27. דער זינדיקער װערט געֿפַאנגען ֿפון איר

װען איך הָאב צוגעלײגט אײנס צום , קהלתזָאגט , אױסגעֿפונען
 װָאס מַײן זעל זוכט 28. ינען דעם חשבוןּכדי צו געֿפ, ַאנדערן

אײן מַאן צװישן טױזנט הָאב איך : און איך געֿפין ניט, נָאכַאנַאנד
  . ָאבער ַא ֿפרױ צװישן די ַאלע הָאב איך ניט געֿפונען, געֿפונען

  ַאז גָאט הָאט בַאשַאֿפן , דָאס ַאלײן הָאב איך אױסגעֿפונען,  זע29
  .בן געזוכט ֿפיל אױסטרַאכטענישןהָאָאבער זײ , דעם מענטשן גלַײך

  

  ? װער איז װי דער חכם1
  ?און װער װײס דעם בַאשײד ֿפון ַא זַאך

  ,ַא מענטשנס חכמה בַאלַײכט זַײן ּפנים
  .און די ֿפַארשַײטקײט ֿפון זַײן ּפנים װערט ֿפַארביטן

  .היט דעם מלכס בַאֿפעל ֿפון װעגן דער שֿבועה צו גָאט:  איך זָאג2
זָאלסט ניט ; ניט ַאװעקגײן איבעראַײלט ֿפון זַײן ּפנים זָאלסט 3

  .טוט ער, װָארום ַאלץ װָאס ער װיל, צושטײן צו ַא שלעכטער זַאך
און װער קען ;  מחמת דָאס װָארט ֿפון דעם מלך איז געװעלטיקונג4

  ?װָאס טוסטו: אים זָאגן
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  ,טהיט דָאס געבָא,  דער װָאס װיל ניט װיסן ֿפון קײן בײז געשעעניש5
  .און דעם קלוגנס הַארץ װײס ַאז ֿפַארַאן ַא צַײט און ַא משּפט

װַײל ,  װָארום ֿפַאר יעטװעדער זַאך איז דָא ַא צַײט און ַא משּפט6
 װָארום ער װײס 7. דָאס בײז ֿפון דעם מענטשן איז גרױס אױף אים

װער װעט עס , װָארום װען עס דַארף געשען; ניט װָאס װעט געשען
צו קענען ,  קײן מענטש געװעלטיקט ניט איבערן װינט8? אים זָאגן

און ניטָא קײן געװעלטיקונג אין טָאג ֿפון , אַײנהַאלטן דעם װינט
און דָאס בײז װעט ניט , און ניטָא קײן אורלױב אין מלחמה, טױט

און הָאב מיר ,  דָאס ַאלץ הָאב איך געזען9. רַאטעװען זַײן טוער
 יעטװעדער טּוונג װָאס װערט געטָאן ַארַײנגענומען אין הַארצן װעגן

בעת אײן מענטש געװעלטיקט איבערן ַאנדערן אים , אונטער דער זון
  .שלעכטס צו טָאן

  ,  און ַאזױ הָאב איך געזען ַאז רָשעים זַײנען בַאגרָאבן געװָארן10
  און די װָאס הָאבן געטָאן רעכט , און זַײנען געקומען צו זײער רו

  און זַײנען ֿפַארגעסן געװָארן , ם הײליקן ָארטזַײנען ַאװעק ֿפון דע
 װַײל דער ּפסק ֿפַאר די 11. דָאס אױך איז נישטיקײט. אין שטָאט

  דרום דערװעגט , שלעכטע מעׂשים װערט ניט געטָאן אױף גיך
  ; זיך דָאס הַארץ ֿפון די מענטשנקינדער אין זײ צו טָאן שלעכטס

און מע ,  שלעכטס װָארום ַא זינדיקער טוט הונדערט מָאל12
ָאבער איך װײס ֿפָארט ַאז די װָאס הָאבן מורא . ֿפַארלענגערט אים

 דעם  און13; װַײל זײ הָאבן מורא ֿפַאר אים, ֿפַאר גָאט װעט זַײן גוט
- ניט מאריך און ַאזױ װי ַא שָאטן װעט ער, ָרשע װעט זַײן ניט גוט

רַאן ַא נישטיקײט  ֿפַא14 .װַײל ער הָאט ניט מורא ֿפַאר גָאט, ימים זַײן
װָאס עס זַײנען ֿפַארַאן צדיקים װָאס זײ : װָאס געשעט אױף דער ערד

און ֿפַארַאן רָשעים װָאס זײ , גײט װעדליק די מעׂשים ֿפון די רָשעים
דָאס אױך : הָאב איך געזָאגט. גײט װעדליק די מעׂשים ֿפון די צדיקים

 װָארום ניטָא , און איך הָאב געלױבט די ֿפרײד15. איז נישטיקײט
װי צו עסן און טרינקען און , בעסערס ֿפַארן מענטשן אונטער דער זון

דורך די טעג , און ַאז דָאס זָאל אים בַאלײטן אין זַײן מי, זַײן ֿפרײלעך
  .ֿפון זַײן לעבן װָאס גָאט הָאט אים געשָאנקען אונטער דער זון

און צו ,  חכמה ַאזױ װי איך הָאב ָאּפגעגעבן מַײן הַארץ צו קענען16
 װָארום סַײ בַײ –זען די טועניש װָאס װערט געטָאן אױף דער ערד 

טָאג סַײ בַײ נַאכט זעט דער מענטש ניט ָאן קײן שלָאף אין זַײנע 
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ט

ַאז דער ,  הָאב איך געזען אין ַאלע מעׂשים ֿפון גָאט17 –אױגן 
מענטש קען ניט אױסגעֿפינען די מעׂשים װָאס װערן געטָאן אונטער 

װעט ער עס , װָארום װי דער מענטש זָאל זיך מִיען צו זוכן; ער זוןד
קען ער עס , ער װײס עס, און ַאֿפילו ַאז דער חכם זָאגט; ניט געֿפינען

  .ניט אױסגעֿפינען

  

,  װָארום דָאס ַאלץ הָאב איך מיר ַארַײנגענומען אין הַארצן1
 חכמים ַאז די צדיקים און די: ּכדי קלָאר צו מַאכן דָאס ַאלץ

, סַײ ליבשַאֿפט; מיט זײערע מעׂשים זַײנען אין דער הַאנט ֿפון גָאט
  . ַאלץ ליגט זײ ֿפַארױס;  דער מענטש װײס ניט –סַײ ׂשנאה 

אײן טרַאף ֿפַאר דעם צדיק און ֿפַאר ;  ַאלצדינג װי ֿפַאר ַאלעמען2
און ֿפַאר דעם , ֿפַאר דעם גוטן און דעם רײנעם, דעם ָרשע
און ֿפַאר דעם װָאס , ן ֿפַאר דעם װָאס שלַאכט ַא קרבןאו, אומרײנעם
דער װָאס שװערט , ַאזױ דער גוטער ַאזױ דער זינדיקער; שלַאכט ניט

 דָאס איז דָאס בײז אין ַאלץ 3. װי דער װָאס שַײט זיך ֿפון ַא שֿבועה
, װָאס אײן טרַאף איז ֿפַאר ַאלעמען, װָאס געשעט אונטער דער זון

 און,  הַארץ ֿפון די מענטשנקינדער ֿפול מיט בײזאון אױך איז דָאס
און דערנָאך גײען זײ , משוגעת איז אין זײער הַארצן בַײ זײער לעבן

  .צו די טױטע

 װָארום בַײ דעם װָאס איז נָאך בַאהעֿפט צו ַאלע לעבעדיקע איז דָא 4
  .װַײל ַא לעבעדיקן הונט איז בעסער װי ַא טױטן לײב, ַא הָאֿפענונג

ָאבער די טױטע ,  די לעבעדיקע װײסן ַאז זײ װעלן שטַארבן װָארום5
װָארום זײער זכר ; און זײ הָאבן ניט מער קײן לױן, װײסן גָארנישט
 אי זײער ליבשַאֿפט אי זײער ׂשנאה אי זײער קנאה 6. איז ֿפַארגעסן

און זײ הָאבן קײן מָאל מער ניט קײן , עןגאיז לַאנג אונטערגעגַאנ
  .ערט געטָאן אונטער דער זוןחלק אין ַאלץ װָאס װ

  , גײ עס מיט ִׂשמחה דַײן ברױט7
  ,און טרינק מיט ַא ֿפרײלעכן הַארצן דַײן װַײן

  .װָארום גָאט הָאט שױן בַאװיליקט דַײנע מעׂשים
  , צו יעטװעדער צַײט זָאלן דַײנע בגדים זַײן װַײס8

 .און אײל זָאל ניט ֿפעלן אױף דַײן קָאּפ
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ַאלע טעג ֿפון , ער װַײב װָאס דו הָאסט ליב געניס דָאס לעבן מיט ד9
, דַײן נישטיקן לעבן װָאס מע הָאט דיר געשָאנקען אונטער דער זון

און , װָארום דָאס איז דַײן חלק אין לעבן; ַאלע דַײנע נישטיקע טעג
 ַאלץ װָאס דַײן 10. אין דַײן מי װָאס דו מיסט זיך אונטער דער זון

, װָארום ניטָא קײן טָאן, טו,  דַײן ּכוחהַאנט ֿפַארמָאגט צו טָאן מיט
אין דער , ָאדער חכמה, ָאדער קענשַאֿפט, ָאדער אױסרעכענונג

  .אונטערערד װָאס דו גײסט ַאהין

ַאז ניט די ֿפלינקע ,  איך הָאב װידער געזען אונטער דער זון11
און אױך , און ניט די גיבורים די מלחמה, געװינען דעם געװעטלױף

און , און אױך ניט די ֿפַארשטַאנדיקע עשירות, ברױטניט די חכמים 
נָאר צַײט און צוֿפַאל טרעֿפט זײ ; אױך ניט די װױלקענעװדיקע חן

ַאזױ װי ;  װָארום דער מענטש װײס צו מָאל ניט זַײן צַײט12. ַאלעמען
און ַאזױ װי ֿפױגלען װָאס , ֿפיש װָאס װערן געכַאּפט אין ַא בײזער נעץ

װערן די מענטשנקינדער , ַאזױ װי זײ,  ַא ּפַאסטקעװערן געכַאּפט אין
  .װען זי ֿפַאלט אױף זײ ּפלוצלינג, געֿפַאנגען אין ַא בײזער צַײט

און דָאס ,  ָאבער דָאס הָאב איך געזען ֿפַאר חכמה אונטער דער זון13
 געװען ַא קלײנע שטָאט מיט װינציק מענטשן 14: איז גרױס בַײ מיר

און הָאט זי , עקומען ַא גרױסער מלךאיז אױף איר ג; אין איר
  . און געבױט ַארום איר גרױסע בַאלעגערװערק, ַארומגערינגלט

און ער הָאט ,  הָאט מען געֿפונען אין איר ַאן ָארימַאן ַא חכם15
הגם קײן מענטש הָאט ניט ; גערַאטעװעט די שטָאט מיט זַײן חכמה

בעסער : געזָאגט הָאב איך 16. געדַאכט ָאן דעם דָאזיקן ָארימַאן
און , הגם די חכמה ֿפון ָארימַאן װערט ֿפַארַאכט; חכמה אײדער גֿבורה

  .זַײנע װערטער װערן ניט געהערט

    די װערטער ֿפון די קלוגע מיט געלַאסנקײט װערן מער צוגעהערט17
  .װי דער ָאנגעשרײ ֿפון ַא געװעלטיקער צװישן נַארן

  ;מלחמה- בעסער חכמה אײדער ּכלי18
  .ײן זינדיקער ֿפירט איבער ַא סך גוטסאון א

  

 ן און צעבלעזלען דעם זַאלבמישערס טױטע ֿפליגן ֿפַארשטינקע1
  ,אײל

  .ַאזױ װעגט ַאריבער ַא ביסל נַארישקײט חכמה און ּכֿבוד
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  , דער ׂשכל ֿפון דעם חכם איז אױף זַײן רעכטער זַײט2
  .און דער ׂשכל ֿפון נַארן אױף זַײן לינקער

און ער זָאגט , ֿפעלט אים ׂשכל, ז דער נַאר גײט אין װעג און אױך ַא3
  .ַאלעמען אױס ַאז ער איז ַא נַאר

  , ַאז דָאס געמיט ֿפון דעם געװעלטיקער הײבט זיך אױף קעגן דיר4
  ;זָאלסטו ניט ֿפַארלָאזן דַײן ָארט

  .װָארום געלַאסנקײט בַארוט גרױסע זינד
  ,ען אונטער דער זון ֿפַארַאן ַאן אומגליק װָאס איך הָאב געז5

  :ַאזױ װי ַא ֿפַארזע װָאס גײט ַארױס ֿפון ַא געװעלטיקער
  , נַארישקײט װערט געשטעלט אין גרױסע הײכן6

  .און נגידים זיצן אין דער נידער
  , איך הָאב געזען קנעכט אױף ֿפערד7

  .און הַארן װָאס גײען װי קנעכט אױף דער ערד
  ,איר ַארַײנֿפַאלןװעט אין ,  דער װָאס גרָאבט ַא גרוב8

  .שלַאנג אים װעט אַײנבַײסן ַא, און דער װָאס ברעכט דורך ַא צַאם
  , דער װָאס הַאקט ַארױס שטײנער װעט זיך װײ טָאן ָאן זײ9

  .דער װָאס שּפַאלט הָאלץ איז אין סּכנה דורך דעם
  , ַאז דער אַײזן איז שטומּפ10

  ,און מע הָאט דעם שַארף ניט ֿפַארשלַײֿפט
  ;ן שטַארקן די ּכוחותמוז מע

  .און די מעלה ֿפון חכמה איז צוגרײטן
  , ַאז די שלַאנג בַײסט אַײן ֿפַארן ָאּפשּפרעכן11

  .איז אױס מעלה ֿפון דעם מַאן מיט דער צונג

  , די װערטער ֿפון דעם חכמס מױל זַײנען מיט חן12
  .און די ליּפן ֿפון דעם נַארן ברענגען אים אום

  ,י װערטער ֿפון זַײן מױל איז נַארישקײט דער ָאנהײב ֿפון ד13
  .און דער ָסוף ֿפון זַײן רעדן איז בײזע משוגעת

  ,דער נַאר מערט װערטער,  יָא14
  ; ָאבער דער מענטש װײס ניט װָאס געשעט

  ,און װָאס װעט געשען נָאך אים
  ?װער װעט אים דערצײלן

  , די מי ֿפון דעם נַארן ֿפַארמַאטערט אים15
  .ניט צו מָאל װי צו גײן אין שטָאטװָארום ער װײס 
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  ,װָאס דַײן מלך איז ַא יונג,  װײ דיר לַאנד16
  !און דַײנע הַארן מַאכן סעודות אין דער ֿפרי

  ,װָאס דַײן מלך איז ַא ֿפרַײגעבָארענער,  װױל דיר לַאנד17
  ,און דַײנע הַארן עסן אין דער צַײט

  .אין מַאנהַאֿפטיקײט און ניט אין זױֿפערַײ
  ,ון ֿפױלקײט ֿפַאלט אַײן דער בַאלקן ֿפ18

  .און ֿפון ָאּפגעלָאזטע הענט רינט דָאס הױז

  , ַא סעודה מַאכט מען ֿפון ֿפרײלעכקײט װעגן19
  ;און װַײן מַאכט לוסטיק דָאס לעבן

  .ָאבער געלט בַאװערט ַאלץ

  , ַאֿפילו אין דַײן געדַאנקען זָאלסטו ניט שילטן דעם מלך20
  ;קַאמערן זָאלסטו ניט שילטן דעם עושראון אין דַײנע שלָאֿפ

  ,װָארום ַא ֿפױגל ֿפון הימל װעט ַאװעקטרָאגן דעם ָקול
  .און דער װָאס הָאט ֿפליגלען װעט דערצײלן די זַאך

  

  , לָאז ַאװעק דַײן ברױט אױֿפן װַאסער1
  .װָארום אין ֿפיל טעג ַארום װעסטו עס געֿפינען

  , אױף ַאכטאון ַאֿפילו,  צעטײל ַא חלק אױף זיבן2
  .װָארום װײסט ניט װָאס ֿפַאר ַא בײז עס קען זַײן אױף דער ערד

  , ַאז די װָאלקן װערן ֿפול מיט רעגן3
  ;לײדיקן זײ זיך אױס אױף דער ערד

  –און סַײ ַא בױם ֿפַאלט אין צֿפון און סַײ אין ָדרום 
  .דָארטן װעט ער בלַײבן, אין ָארט װּו דער בױם ֿפַאלט

  ,אױף דעם װינט װעט ניט זײען-ט דער װָאס ּפַאס4
  .און דער װָאס קוקט אױף די װָאלקנס װעט ניט שנַײדן

  , ַאזױ װי דו װײסט ניט װָאס איז דער װעג ֿפון דעם װינט5
  ,ָאדער װי עס װערן בײנער אין לַײב ֿפון ַא טרָאגעדיקער

  ַאזױ װײסטו ניט די טּוונג ֿפון גָאט
  .װָאס טוט ַאלצדינג

  ,זײ דַײן זָאמען אין ֿפרימָארגן 6
  ,און אין ָאװנט זָאלסטו ניט ָאּפלָאזן דַײן הַאנט
  ,דָאס ָאדער יענס, װָארום דו װײסט ניט װָאסערס װעט גערָאטן
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  .ָאדער בײדע בַאגלַײך װעלן זַײן גוט
  , און זיס איז די ליכטיקײט7

  .און גוט איז ֿפַאר די אױגן צו זען די זון
  ,זָאל לעבן װָארום װיֿפיל יָארן דער מענטש 8

  ;זָאל ער אין זײ ַאלע זַײן ֿפרײלעך
  ,און זָאל ער געדענקען די טעג ֿפון ֿפינצטערניש

  .ַאז זײ װעלן זַײן ֿפיל
  .ַאלץ װָאס געשעט איז נישטיקײט

  ,אין דַײן יוגנט, בחור,  ֿפרײ זיך9
  ,און לָאז װױל גײן דַײן הַארץ אין דַײנע ָבחורשע טעג

  ,ן הַארצןאון גײ אין די װעגן ֿפון דַײ
  ; און נָאך דער זעונג ֿפון דַײנע אױגן
  ָאבער זַײ װיסן ַאז ֿפַאר ַאלעם דעם
  .װעט גָאט דיך ברענגען צום משּפט

  , און טו ָאּפ ערגערניש ֿפון דַײן הַארצן10
  ,און הַאלט ָאּפ בײז ֿפון דַײן לַײב

  .װָארום יִינגלשַאֿפט און יוגנט זַײנען ַא הױך

  

  ,בַאשעֿפער אין דַײנע ָבחורשע טעג און געדענק דַײן 1
  ,אײדער עס װעלן קומען די שלעכטע טעג

  ,און ָאנקומען װעלן די יָארן
  ;איך הָאב ניט קײן הנאה ֿפון זײ: װָאס דו װעסט זָאגן

  , אײדער עס װעט ֿפינצטער װערן די זון און דָאס ליכט2
  ; און די לֿבנה און די שטערן

  ;  נָאכן רעגןאון די װָאלקנס װעלן װידער קערן
  , אין דעם טָאג װָאס די הױזװעכטער װעלן זיך טרײסלען3

  ,לַײט װעלן זיך אױסקרימען-און די חילס
  ,װַײל זײ זַײנען װינציק, און די מָאלערינס װעלן ניט ַארבעטן

  ,און די קוקערינס װעלן טונקל זַײן אין די ֿפענצטער
  ; און די טירן צום גַאס װעלן ֿפַארשלָאסן װערן4
  ,ען נידעריק װעט זַײן דָאס רױשן ֿפון דער מילװ

  ,און מע װעט זיך ָאּפשטעלן בַײם ּפיּפס ֿפון ַא ֿפױגל
  ;און ֿפַארשטיקט װעלן זַײן ַאלע טעכטער ֿפון געזַאנג



  תקהל

  , אױך װעט מען מורא הָאבן ֿפַאר ַא הױכן ָארט5
  ;און שרעקענישן װעלן זַײן אױֿפן װעג

  ,און דער מַאנדלבױם װעט בלִיען
  ,און דער הײשעריק װעט זיך שלעּפן
  ,און די קַאּפערֿפרוכט װעט אױֿפהערן

  ,װַײל דער מענטש גײט צו זַײן אײביקער הײם
  ; און די בַאקלָאגער װעלן זיך אומדרײען אין גַאס

  , אײדער די זילבערנע שנור װעט צעריסן װערן6
  ,און דער גילדערנער בעקן װעט צעהַאקט װערן

  ,עברָאכן װערן בַײם קװַאלאון דער קרוג װעט צ
  ;און דער רָאד ֿפַאלט ַא צעהַאקטער אין ברונעם

  ,װי געװען,  און דער שטױב װעט זיך אומקערן צו דער ערד7
  .און דער גַײסט װעט זיך אומקערן צו גָאט װָאס הָאט אים געגעבן

  ,קהלתזָאגט ,  נישטיקײט ֿפון נישטיקײט8
  .ַאלץ איז נישטיקײט

געלערנט  הָאט ער נָאך,  איז געװען ַא חכםקהלת און אחוץ װָאס 9
און , און ער הָאט געװױגן און געֿפָארשט; דָאס ֿפָאלק קענשַאֿפט

   הָאט געזוכט קהלת 10 .צונױֿפגעשטעלט שּפריכװערטער ַא סך
  –און װָאס איז געשריבן אױֿפריכטיק , צו געֿפינען נוצלעכע זַאכן

  .אמתדיקע װערטער

 און װי, די חכמים זַײנען ַאזױ װי טרַײבשּפיצן די װערטער ֿפון 11
זײ זַײנען ; נעגל ַארַײנגעשלָאגענע זַײנען די צונױֿפגעזַאמלטע רײד

 זַײ, מַײן זון,  און װַײטער12 .געגעבן געװָארן ֿפון אײן ּפַאסטוך
 ָאבער זיך, צו מַאכן ֿפיל סֿפרים איז ניטָא קײן ענד: געװָארנט

  .ּפ דעם לַײבגריבלען צו ֿפיל מַאטערט ָא

, נָאך דעם װי ַאלץ איז געהערט געװָארן,  דער ָסוף ֿפון דער זַאך13
װָארום דָאס איז , און היט זַײנע געבָאט, הָאב מורא ֿפַאר גָאט: איז

 װַײל דעם גַאנצן בַאשַאף װעט גָאט ברענגען 14. דער גַאנצער מענטש
  .ן סַײ שלעכטסַײ גוט או, ֿפַאר ַא משּפט איבער ַאלעם ֿפַארהױלענעם
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