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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ְנֶחְמָיה
  

  .  די װערטער ֿפון נֶחמָיה דעם זון ֿפון חַכלָיהן1

  
בעת איך בין , עס איז געװען אין חֹודש ִּכסֵלו אין צװַאנציקסטן יָאר

אײנער ֿפון , ָנניחאיז געקומען  2, ּפטשטָאט שוַשןױגעװען אין דער ה
און איך הָאב זײ ,  מענער ֿפון יהודה]ַאנדערע[ר און ע, מַײנע ברידער

די ַאנטרונענע װָאס זַײנען געבליבן ֿפון דער , געֿפרעגט װעגן די יִידן
די : הָאבן זײ צו מיר געזָאגט 3. און װעגן ירוָשַלִים, געֿפַאנגענשַאֿפט

געבליבענע װָאס זַײנען געבליבן ֿפון דער געֿפַאנגענשַאֿפט דָארטן אין 
און די מױער , זַײנען אין גרױס אומגליק און אין שַאנד,  מדינהדער

און אירע טױערן זַײנען ֿפַארברענט , ֿפון ירוָשַלִים איז אַײנגעברָאכן
ַאזױ , דָאזיקע װערטער װי איך הָאב געהערט די, איז 4. אין ֿפַײער

, הָאב איך זיך געזעצט און הָאב געװײנט און הָאב טעג געטרױערט
ָאב געֿפַאסט און הָאב מתּפלל געװען ֿפַאר דעם גָאט ֿפון און איך ה

גָאט ֿפון די , יהוה, איך בעט דיך: און איך הָאב געזָאגט 5. הימל
װָאס היט דעם בונד און די , ר און ֿפָארכטיקער גָאטסעגרוי, הימלען

. און צו די װָאס היטן זַײנע געבָאט, גענָאד צו די װָאס הָאבן אים ליב
, און דַײנע אױגן ָאֿפן, דַײן אױער זַײן ֿפַארנעמיק, יך בעט דיךא, זָאל 6

צוצוהערן צו דער ּתֿפילה ֿפון דַײן קנעכט װָאס איך בין מתּפלל ֿפַאר 
דַײנע , דיר ַאצונד טָאג און נַאכט ֿפון װעגן די קינדער ֿפון יׂשראל

 ,און בין זיך מתװדה אױף די זינד ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל, קנעכט
איך און דָאס הױז ֿפון מַײן , יָא; װָאס מיר הָאבן צו דיר געזינדיקט

ֿפַארדָארבן זַײנען מיר געװען ֿפַארדָארבן  7. ֿפָאטער הָאבן געזינדיקט



  הנחמי

ב

און מיר הָאבן ניט געהיט די געבָאט און די חוקים און די , ַאקעגן דיר
  . געזעצן װָאס דו הָאסט בַאֿפױלן דַײן קנעכט משהן

דָאס װָארט װָאס דו הָאסט ָאנגעזָאגט , איך בעט דיך, ן זיךדערמָא 8
װעל איך אַײך , װעט איר ֿפעלשן”: ַאזױ צו זָאגן, דַײן קנעכט משהן

ָאבער ַאז איר װעט אַײך אומקערן  9. טן צװישן די ֿפעלקערײצעשּפר
מעגן אַײערע , און היטן מַײנע געבָאט און זײ טָאן, צו מיר

װעל איך ֿפון דָארטן זײ , עק הימלֿפַארשטױסענע זַײן אין 
און װעל זײ ברענגען אין דעם ָארט װָאס איך הָאב , אַײנזַאמלען

זײ זַײנען דָאך  10. “אױסדערװײלט צו מַאכן רוען מַײן נָאמען דָארטן
דַײנע קנעכט און דַײן ֿפָאלק װָאס דו הָאסט אױסגעלײזט מיט דַײן 

, איך בעט דיך 11. נטאון מיט דַײן מַאכטיקער הַא, גרױס שטַארקײט
זָאל נון דַײן אױער זַײן ֿפַארנעמיק צו דער ּתֿפילה ֿפון דַײן , גָאט

און צו דער ּתֿפילה ֿפון דַײנע קנעכט װָאס װילן ֿפָארכטן דַײן , קנעכט
און גיב אים , הַײנט דַײן קנעכט, איך בעט דיך, און בַאגליק, נָאמען

  . דָאזיקן מַאןם דערבַארימונג בַײ דע

  . ן איך בין געװען ַא טרַאנקמַײסטער בַײם מלךאו

  

אין צװַאנציקסטן יָאר ֿפון ,  און עס איז געװען אין חֹודש ניסן1
און איך הָאב , איז װַײן געװען ֿפַאר אים, ַשסּתָאחמלך ַארַּת

ײן און איך בין ק. און הָאב דערלַאנגט דעם מלך, גענומען דעם װַײן
הָאט דער מלך צו מיר  2. ק ֿפַאר איםמָאל ֿפריער ניט געװען טרױערי

? ַאז קרַאנק ביסטו ניט, װָאס איז דַײן ּפנים טרױעריק ֿפַאר: געזָאגט
הָאב איך . דָאס איז ניט ַאנדערש סַײדן ַא טרױערקײט ֿפון הַארצן

: און איך הָאב געזָאגט צום מלך 3. זײער שטַארק מֹורא געהַאט
זָאל מַײן ּפנים ניט זַײן ֿפַאר װָאס ! אײביק לעבן זָאל דער מלך

איז , דער ָארט ֿפון מַײנע עלטערנס קֿברים, ַאז די שטָאט, טרױעריק
הָאט דער מלך  4? און אירע טױערן זַײנען ֿפַארצערט ֿפון ֿפַײער, חרֿב

הָאב איך מתּפלל געװען ? װָאס ֿפַארלַאנגסטו דען: צו מיר געזָאגט
אױב דעם מלך : גט צום מלך איך הָאב געזָאןאו 5 .צום גָאט ֿפון הימל
ַאז , און אױב דַײן קנעכט איז װױלגעֿפעלן ֿפַאר דיר, איז װױלגעֿפעלן

דו זָאלסט מיך לָאזן גײן קײן יהודה צו דער שטָאט ֿפון מַײנע 
הָאט דער מלך צו מיר  6. ַאז איך זָאל זי ָאּפבױען, עלטערנס קֿברים

אױף ביז װַאנען :  –  און די מלּכה איז געזעסן לעבן אים–געזָאגט 



  הנחמי

און עס איז ? און װען װעסטו זיך אומקערן? װעט זַײן דַײן גײן
ַאז איך , און ער הָאט מיך געלָאזט גײן, װױלגעֿפעלן ֿפַאר דעם מלך
אױב : און איך הָאב געזָאגט צום מלך 7 .הָאב אים געגעבן ַא צַײט
טן זָאל מען מיר געבן בריװ צו די ֿפירש, דעם מלך איז װױלגעֿפעלן

ביז איך װעל , ַאז זײ זָאלן מיך לָאזן דורכגײן, ֿפון יענער זַײט טַײך
און ַא בריװ צו ָאָסף דעם היטער ֿפון מלכס  8; קומען קײן יהודה

ַאז ער זָאל מיר געבן הָאלץ אױף צו לײגן בַאלקנס אױף , בױמגָארטן
און ֿפַאר דער , די טױערן ֿפון דער ֿפעסטונג װָאס צום הױז

און . װָאס איך װעל קומען צו אים,  און ֿפַאר דעם הױז,שטָאטמױער
דער מלך הָאט מיר געגעבן לױט דער גוטער הַאנט ֿפון מַײן גָאט אױף 

  . מיר

און הָאב , און איך בין געקומען צו די ֿפירשטן ֿפון יענער זַײט טַײך 9
און דער מלך הָאט געשיקט מיט מיר ; זײ געגעבן די בריװ ֿפון מלך

, הָאט דערהערט ַסנֿבַלט דער חֹורֹוני 10. און רַײטער, ן חילעלצטע ֿפו
און זײ הָאט ֿפַארדרָאסן ַא גרױס , און טֹוֿבָיה דער ַעמֹונישער קנעכט

ֿפַארדרָאס װָאס ַא מענטש איז געקומען זוכן גוטס ֿפַאר די קינדער 
  . ֿפון יׂשראל

געװען דרַײ און בין דָארטן , און איך בין געקומען קײן ירוָשַלִים 11
איך און עטלעכע , און איך בין אױֿפגעשטַאנען בַײ נַאכט 12. טעג

און איך הָאב ניט דערצײלט קײן מענטשן װָאס מַײן ; מענער מיט מיר
און ; גָאט הָאט ַארַײנגעגעבן אין מַײן הַארצן צו טָאן אין ירוָשַלִים

איך ַאחוץ די בהמה װָאס , קײן בהמה הָאב איך מיט מיר ניט געהַאט
און איך בין ַארױס דורך דעם טױער ֿפון  13. בין אױף איר געריטן

און צו דעם , און ַאקעגן דעם שלַאנגענקװַאל, טָאל בַײ נַאכט
און איך הָאב בַאטרַאכט די מױערן ֿפון ירוָשַלִים װָאס , מיסטטױער

און אירע טױערן װָאס זַײנען געװען , זַײנען געװען אַײנגעברָאכן
און איך בין ַאריבערגעגַאנגען צום  14. ון ֿפַײערֿפַארצערט ֿפ
ָאבער עס איז ניט געװען ָארט ; און צום מלכס בַאך, קװַאלטױער

און איך בין  15. גענוג ֿפַאר דער בהמה אונטער מיר דורכצוגײן
און הָאב בַאטרַאכט די , ַארױֿפגעגַאנגען דורכן טָאל אין דער נַאכט

ערט און בין געקומען צום טױער און איך הָאב זיך אומגעק; מױער
און די ֿפָארשטײער הָאבן  16 .און הָאב זיך צוריקגעקערט, ֿפון טָאל

װָארום די , און װָאס איך טו, ניט געװּוסט װּוהין איך בין געגַאנגען
און די , און די ֿפָארשטײער, און די ַאדללַײט, און די ּכֹהנים, יִידן



  הנחמי

ג

הָאב איך ביז ַאהער , רבעטאיבעריקע װָאס הָאבן געטָאן די ַא
  . גָארנישט דערצײלט

איר זעט אין װָאס ֿפַאר ַאן אומגליק : און איך הָאב צו זײ געזָאגט 17
און אירע טױערן זַײנען ֿפַארברענט , ַאז ירוָשַלִים איז חרֿב, מיר זַײנען
ַאז מיר , קומט און לָאמיר ָאּפבױען די מױער ֿפון ירוָשַלִים; ֿפון ֿפַײער

און איך הָאב זײ דערצײלט װעגן דער  18.  מער ניט זַײן צו שַאנדזָאלן
און אױך די , הַאנט ֿפון מַײן גָאט װָאס איז געװען גוט אױף מיר

: הָאבן זײ געזָאגט. װערטער ֿפון מלך װָאס ער הָאט מיר געזָאגט
און זײ הָאבן געשטַארקט זײערע הענט . לָאמיר אױֿפשטײן און בױען

  . צום גוטן

און טֹוֿבָיה דער ַעמֹונישער , ֹורֹוניחט דערהערט ַסנֿבַלט דער הָא 19
און , און זײ הָאבן געשּפעט ֿפון אונדז, און ֶגֶשם דער ַארַאבער, קנעכט

דָאזיקע  װָאס איז די: און הָאבן געזָאגט, הָאבן אונדז מֿבזה געװען
  ? װילט איר קעגן דעם מלך װידערשּפעניקן? זַאך װָאס איר טוט

דער : ב איך זײ געגעבן ַאן ענטֿפער און הָאב צו זײ געזָאגטהָא 20
און מיר זַײנע קנעכט װעלן , ער װעט אונדז בַאליקן, גָאט ֿפון הימל

און איר הָאט ניט קײן חלק און קײן ; אױֿפשטײן און װעלן בױען
  . רעכט און קײן געדעכעניש אין ירוָשַלִים

  

ַײנע ברידער די ּכֹהנים זַײנען ָגדול און ז- און ֶאלָישיֿב דער ּכֹהן1
זײ הָאבן ; אױֿפגעשטַאנען און הָאבן אױֿפגעבױט דעם שָאֿפטױער

און ביז צום טורעם ; און ַארַײנגעשטעלט זַײנע טירן, אים געהײליקט
און לעבן  2. ביז צום טורעם חַננֵאל, ַהֵמָאה הָאבן זײ אים געהײליקט

 לעבן דעם הָאט געבױט און. ֹוחאים הָאבן געבױט די מענער ֿפון ירי
און דעם ֿפישטױער הָאבן געבױט די זין  3. ַזּכור דער זון ֿפון ִאמרין

און ַארַײנגעשטעלט , זײ הָאבן געלײגט זַײנע בַאלקנס; ֿפון ַהסָנָאהן
און לעבן זײ הָאט  4. און זַײנע ריגלען, זַײנע שלעסער, זַײנע טירן

און לעבן זײ . ם זון ֿפון ַהקֹוצןֿפַארריכט מֵרמֹות דער זון ֿפון אוִרָיה דע
. הָאט ֿפַארריכט משוָלם דער זון ֿפון בֶרכָיה דעם זון ֿפון מֵשיַזֿבֵאלן

און לעבן זײ  5. און לעבן זײ הָאט ֿפַארריכט ָצדֹוק דער זון ֿפון בֲענָאן
ָאבער זײערע גרױסע לַײט הָאבן ניט ; הָאבן ֿפַארריכט די ּתקֹוִעים

 און דעם 6. קן אין דעם דינסט ֿפון זײער הַארַארַײנגעטָאן זײער נַא



  הנחמי

  און משוָלם , ןחַאלטן טױער הָאט ֿפַארריכט יֹוָיָדע דער זון ֿפון ּפֵס
און , זײ הָאבן געלײגט זַײנע בַאלקנס; דער זון ֿפון בסֹודָיהן

און  7. רַײנגעשטעלט זַײנע טירן און זַײנע שלעסער און זַײנע ריגלעןַא
, און ָידֹון דער מרֹונֹותי, כט מַלטָיה דער ִגֿבעֹונילעבן זײ הָאט ֿפַאררי

װָאס הָאבן געהערט צו דעם , די מענטשן ֿפון ִגֿבעֹון און ֿפון ִמצּפה
און לעבן דעם הָאט  8. טרָאן ֿפון דעם ֿפירשט ֿפון יענער זַײט טַײך

און לעבן ; ֿפון די גָאלדשמידן, רַהָיהןַחֿפַארריכט עוזיֵאל דער זון ֿפון 
און זײ ; מַאכער-ַא זון ֿפון די בׂשמים, ַננָיהַח הָאט ֿפַארריכט אים

און לעבן זײ  9. הָאבן בַאֿפעסטיקט ירוָשַלִים ביז דער ברײטער מױער
דער הַאר ֿפון ַא הַאלבער , ורןחהָאט ֿפַארריכט רֿפָיה דער זון ֿפון 

 זון ֿפון און לעבן זײ הָאט ֿפַארריכט יָדָיה דער 10. געגנט ֿפון ירוָשַלִים
 דער שטו ַחאון לעבן אים הָאט ֿפַארריכט. ַאקעגן זַײן הױז, רוַמֿפןח

דער זון  ָהַא צװײטע שטרעק הָאט ֿפַארריכט ַמלִּכי 11 .ַשֿבנָיהחזון ֿפון 
אױך דעם טורעם ; מֹוָאֿבן-און חשוֿב דער זון ֿפון ּפחת, רימעןחֿפון 

 ַשלום דער זון ֿפון און לעבן דעם הָאט ֿפַארריכט 12. ֿפון די אױװנס
ער און זַײנע , דער הַאר ֿפון ַא הַאלבער געגנט ֿפון ירוָשַלִים, ַהלֹוחשן
און די , דעם טױער ֿפון טָאל הָאט ֿפַארריכט חנון 13. טעכטער

און ַארַײנגעשטעלט זַײנע , זײ הָאבן אים געבױט; חבַאװױנער ֿפון ָזנֹו
 טױזנט אַײלן ֿפון דער אױך; און זַײנע ריגלען, זַײנע שלעסער, טירן

און דעם מיסטטױער הָאט ֿפַארריכט  14. מױער ביז דעם מיסטטױער
ער ; ֶּכֶרם-דער הַאר ֿפון דער געגנט ֿפון בית, ַמלִּכָיה דער זון ֿפון ֵרָכֿבן

, זַײנע שלעסער, און ַארַײנגעשטעלט זַײנע טירן, הָאט אים געבױט
ָאט ֿפַארריכט ַשלון דער און דעם קװַאלטױער ה 15. און זַײנע ריגלען

ער הָאט אים ; דער הַאר ֿפון דער געגנט ֿפון ִמצּפה, ֹוֶזהןח-זון ֿפון ָּכל
זַײנע , און ַארַײנגעשטעלט זַײנע טירן, און אים צוגעדעקט, געבױט

 חאױך די מױער ֿפון דעם טַײך ֿפון ֶשַל; און זַײנע ריגלען, שלעסער
 ּפ װָאס נידערן ַארָאּפ ֿפון דודסאון ביז די טרע, בַײם גָארטן ֿפון מלך

דער , וקןבנָאך אים הָאט ֿפַארריכט נֶחמָיה דער זון ֿפון ַעז 16. שטָאט
ביז ַאקעגן די קֿברים ֿפון , צור-הַאר ֿפון ַא הַאלבער געגנט ֿפון בית

. און ביז צום הױז ֿפון די גיבֹורים, און ביז דעם געמַאכטן טַײך, דוד
לעבן . ום דער זון ֿפון בניןחר, רריכט די לִוִייםנָאך אים הָאבן ֿפַא 17

אים הָאט ֿפַארריכט חַשֿבָיה דער הַאר ֿפון ַא הַאלבער געגנט ֿפון 
, נָאך אים הָאבן ֿפַארריכט זײערע ברידער 18. ֿפַאר זַײן געגנט, קִעיָלה

. דער הַאר ֿפון ַא הַאלבער געגנט ֿפון קִעיָלה, ָנָדדןֵחבַוי דער זון ֿפון 
דער הַאר , דער זון ֿפון ֵישוַען, און לעבן אים הָאט ֿפַארריכט ֵעֶזר 19

ַאקעגן װּו מע גײט ַארױף צום , ַא צװײטע שטרעק, ֿפון ִמצּפה



  הנחמי

נָאך אים הָאט ֿפלייסיק ֿפַארריכט ברוך  20. װַאֿפנהױז בַײם װינקל
ֿפון װינקל ביזן אַײנגַאנג ֿפון , ַא צװײטע שטרעק, דער זון ֿפון ַזַּכין

נָאך אים הָאט ֿפַארריכט מֵרמֹות  21. ָגדולס הױז-לָישיֿב דעם ּכֹהןֶא
ֿפון דעם , ַא צװײטע שטרעק, דער זון ֿפון אוִרָיה דעם זון ֿפון ַהקֹוצן

און  22. אַײנגַאנג ֿפון ֶאלָישיֿבס הױז און ביזן ָסוף ֿפון ֶאלָישיֿבס הױז
] -ַירדן[ן דער די מענטשן ֿפו, נָאך אים הָאבן ֿפַארריכט די ּכֹהנים

נָאך דעם הָאבן ֿפַארריכט בנימין און חשוֿב ַאקעגן זײער  23. געגנט
נָאך דעם הָאט ֿפַארריכט ַעַזרָיה דער זון ֿפון ַמֲעֵׂשָיה דעם זון ֿפון . הױז

נָאך אים הָאט ֿפַארריכט בנױ דער זון ֿפון  24. ַעַננָיהן לעבן זַײן הױז
. און ביזן עק, רָיהס הױז ביזן װינקלֿפון ַעַז, ַא צװײטע שטרעק, ָנָדדןח
און דעם , ּפָלל דער זון ֿפון עוַזין הָאט ֿפַארריכט ַאקעגן דעם עק 25

  טורעם װָאס איז ַארױסגערוקט ֿפון דעם אױבערשטן הױז ֿפון 
נָאך אים ּפָדָיה דער זון ֿפון . מלך װָאס בַײם הױף ֿפון דער װַאך

 געזעסן אין עֹוֿפל ביז קעגן דעם און די נתינים זַײנען 26 –. ּפרעֹושן
נָאך  27 –. װַאסערטױער צו מזרח און דעם ַארױסגערוקטן טורעם

ֿפון ַאקעגן דעם , אים הָאבן ֿפַארריכט די ּתקֹוִעים ַא צװײטע שטרעק
איבער  28. גרױסן ַארױסגערוקטן טורעם און ביז דער מױער ֿפון עֹוֿפל

איטלעכער ַאקעגן זַײן , יםדעם ֿפערדטױער הָאבן ֿפַארריכט די ּכֹהנ
נָאך דעם הָאט ֿפַארריכט ָצדֹוק דער זון ֿפון ִאֵמרן ַאקעגן זַײן  29. הױז
דער , און נָאך אים הָאט ֿפַארריכט שַמעָיה דער זון ֿפון שַכנָיהן. הױז

ַננָיה דער זון ַחנָאך אים הָאט ֿפַארריכט  30. טױער-היטער ֿפון מזרח
ַא צװײטע , ער זעקסטער זון ֿפון ָצָלֿפןאון חנון ד, ֿפון ֶשֶלמָיהן

ַאקעגן , נָאך אים הָאט ֿפַארריכט משוָלם דער זון ֿפון בֶרכָיהן. שטרעק
ַא זון ֿפון די , נָאך אים הָאט ֿפַארריכט ַמלִּכָיה 31 .זַײן קַאמער
ַאקעגן , ביז דעם הױז ֿפון די נתינים און די הַאנדלסלַײט, גָאלדשמידן

און  32. און ביז דער אױבערשטוב ֿפון װינקל, דעם טױער ַהִמֿפָקד
צװישן דער אױבערשטוב ֿפון װינקל און דעם שָאֿפטױער הָאבן 

  . ֿפַארריכט די גָאלדשמידן און די קרעמער

װי ַסנֿבַלט הָאט געהערט ַאז מיר בױען די , און עס איז געװען 33
און ; און ער הָאט שטַארק געצערנט, ַאזױ הָאט אים געברענט, מױער

און ער הָאט גערעדט ֿפַאר זַײנע  34. ער הָאט געשּפעט ֿפון די יִידן
 װָאס טוען די: און הָאט געזָאגט, ברידער און דעם חיל ֿפון שֹומרֹון

װעלן זײ דען ? װעט מען זײ דען לָאזן? דָאזיקע צעקרָאכענע יִידן
װעלן זײ ? װעלן זײ עס ענדיקן אין ַא טָאג? קרבנות שלַאכטן

? ַאז זײ זַײנען ֿפַארברענט, ן די שטײנער ֿפון די הױֿפנס ערדאױֿפלעב



  הנחמי

ד

: און הָאט געזָאגט, און טֹוֿבָיה דער ַעמֹוני איז געװען לעבן אים 35
װעט ער , װען ַא ֿפוקס זָאל ַארױֿפגײן, ַאֿפילו ַאז זײ בױען שױן יָא

  . צעברעכן זײער שטײנערנע מױער

און קער , געװָארן צו שּפָאטװי מיר זַײנען , גָאט אונדזערער, הער 36
און גיב זײ צו רױב אין לַאנד , אום זײער לעסטערונג אױף זײער קָאּפ

און , און זָאלסט ניט ֿפַארדעקן זײער זינד 37; ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
װָארום זײ הָאבן , זײער חטא זָאל ניט ֿפַארמעקט װערן ֿפון ֿפַאר דיר

  . דיך דערצערנט ֿפַאר די בױער

און די גַאנצע מױער איז ; ױ הָאבן מיר געבױט די מױערַאז 38
װָארום דָאס ֿפָאלק הָאט געהַאט ; ֿפַארבונדן געװָארן ביז איר העלֿפט

  .הַארץ צו טָאן

  

, און די ַארַאבער, און טֹוֿבָיה, אי ַסנֿבַלט,  און עס איז געװען1
ן הָאבן געהערט ַאז די מױער, און די ַאשדֹודים, און די ַעמֹונים

ַאז די ברָאכן הָאבן ָאנגעהױבן , ֿפון ירוָשַלִים װערן ֿפַארריכט
און זײ הָאבן  2. הָאט זײ זײער געברענט, ֿפַארשטָאּפט צו װערן

צו קומען מלחמה הַאלטן אױף , געמַאכט ַא בונט ַאלע אין אײנעם
הָאבן מיר מתּפלל געװען  3. און ָאנמַאכן דרינען ַא מהומה, ירוָשַלִים
און מיר הָאבן געשטעלט ַא װַאך ַאקעגן זײ בַײ טָאג , ער גָאטצו אונדז

דער : און יהודה הָאט געזָאגט 4.  ֿפַאר זײ]זיך צו שיצן[, און בַײ נַאכט
און ערד ָאּפצורַאמען , ּכוח ֿפון די לַאסטטרעגער איז ָאּפגעשװַאכט

און אונדזערע  5. און מיר קענען ניט בױען די מױער, איז דָא ַא סך
ביז מיר , זָאלן זײ ניט מערקן און ניט זען: ונאים הָאבן געזָאגטָׂש

און ֿפַארשטערן די , און װעלן זײ אױסהרגען, װעלן קומען צװישן זײ
, ַאז די יִידן װָאס זַײנען געזעסן בַײ זײ, און עס איז געװען 6. ַארבעט

איר : הָאבן זײ אונדז צען מָאל געזָאגט, זַײנען צו אונדז געקומען
הָאב איך  7.  זיך אומקערן צו אונדז ֿפון ַאלע ערטערמוזט

אין די ָאֿפענע , אױסגעשטעלט אונטער דעם ָארט הינטער דער מױער
מיט ,  איך הָאב אױסגעשטעלט דָאס ֿפָאלק לױט משּפחות–ּפלעצער 

און איך הָאב זיך  8. און זײערע בױגנס, זײערע שּפיזן, זײערע שװערדן
עשטַאנען און הָאב געזָאגט צו די און בין אױֿפג, אומגעקוקט
איר : און צו דעם איבעריקן ֿפָאלק, ערײאון צו די ֿפָארשט, ַאדללַײט



  הנחמי

ה

דעם גרױסן , דערמָאנט אַײך ָאן גָאט; זָאלט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר זײ
, און הַאלט מלחמה ֿפַאר אַײערע ברידער, און דעם ֿפָארכטיקן

  .  און אַײערע הַײזער,װַײבעראַײערע , אַײערע זין און אַײערע טעכטער

ַאז מיר , װי אונדזערע ֿפַײנט הָאבן געהערט, און עס איז געװען 9
ַאזױ , צהאון גָאט הָאט ֿפַארשטערט זײער ע, הָאבן זיך דערװּוסט

איטלעכער צו זַײן , הָאבן מיר זיך ַאלע אומגעקערט צו דער מױער
 הָאבן העלֿפט ֿפון ,און עס איז געװען ֿפון יענעם טָאג ָאן 10. ַארבעט

און העלֿפט ֿפון זײ הָאבן געהַאלטן די , מַײנע יונגען געטָאן די ַארבעט
און די הַארן זַײנען ; און די ּפַאנצערס, די שילדן און די בױגנס, שּפיזן

ט די ױװָאס הָאבן געב 11געװען הינטער דעם גַאנצן הױז ֿפון יהודה 
ן מיט אײן הַאנט זייערער און די לַאסטטרעגער לָאדנדיק הָאב. מױער

און די  12. און אײנע הָאט געהַאלטן דעם װַאֿפן, געטָאן די ַארבעט
בױער זַײנען געװען ָאנגעגורט איטלעכער מיט זַײן שװערד אױף זַײנע 

בלָאזער איז געװען -און ַא שֹוֿפר; און ַאזױ הָאבן זײ געבױט, לענדן
און צו די , ללַײטאון איך הָאב געזָאגט צו די ַאד 13. לעבן מיר

די ַארבעט איז גרױס און : און צו דעם איבעריקן ֿפָאלק, ֿפָארשטײער
װַײט , און מיר זַײנען ָאּפגעזונדערט אױף דער מױער, אױסגעברײט

אין דעם ָארט װָאס איר װעט הערן דעם , איז 14. אײנער ֿפון ַאנדערן
אונדזער ; ונדזַאהין זָאלט איר זיך אַײנזַאמלען צו א, ָקול ֿפון שֹוֿפר

  . גָאט װעט מלחמה הַאלטן ֿפַאר אונדז

און ַא העלֿפט ֿפון זײ הָאבן ; ַאזױ הָאבן מיר געטָאן די ַארבעט 15
געהַאלטן די שּפיזן ֿפון אױֿפגַאנג ֿפון ֿפרימָארגן ביז די שטערן זַײנען 

זָאל : איך הָאב אױך געזָאגט אין יענער צַײט צום ֿפָאלק 16. ַארױס
ּכדי זײ זָאלן אונדז , מיט זַײן יונג נעכטיקן אין ירוָשַלִיםאיטלעכער 

, און ניט איך 17. און בַײ טָאג ֿפַאר ַארבעט, זַײן בַײ נַאכט ֿפַאר ַא װַאך
ָאדער מַײנע ברידער און מַײנע יונגען און די װַאכלַײט װָאס הינטער 

ַאֿפילו ; נער הָאבן מיר ניט אױסגעטָאן אונדזערע קלײדערײק, מיר
  .ום װַאסער איז איטלעכער געגַאנגען מיט זַײן װַאֿפןצ

  

 און עס איז געװען ַא גרױס געשרײ ֿפון דעם ֿפָאלק און זײערע 1
און עס זַײנען געװען  2. װַײבער אױף זײערע יִידישע ברידער

מיר מיט אונדזערע זין און אונדזערע : ַאזעלכע װָאס הָאבן געזָאגט



  הנחמי

ּכדי מיר זָאלן עסן און , יר קריגן ּתֿבואהטָא לָאמ; טעכטער זַײנען ֿפיל
אונדזערע ֿפעלדער : און געװען ַאזעלכע װָאס הָאבן געזָאגט 3. לעבן

; און אונדזערע װַײנגערטנער און אונדזערע הַײזער ֿפַארזעצן מיר
און געװען ַאזעלכע  4. ֿפון װעגן דעם הונגער, לָאמיר קריגן ּתֿבואה
 ן געליען געלט ֿפַאר דעם מלכס ָאּפצָאלמיר הָאב: װָאס הָאבן געזָאגט

, און ַאצונד 5. אױף אונדזערע ֿפעלדער און אונדזערע װַײנגערטנער
 ,אונדזער ֿפלײש איז דָאך ַאזױ װי דָאס ֿפלײש ֿפון אונדזערע ברידער

 ראון ָאט מוזן מי, אונדזערע קינדער ַאזױ װי זײערע קינדער
 און, עכטער ֿפַאר קנעכטבַאצװינגען אונדזערע זין און אונדזערע ט

 און אונדזער, טײל ֿפון אונדזערע טעכטער זַײנען שױן בַאצװּונגען
און אונדזערע ֿפעלדער און אונדזערע , הַאנט איז ָאן ּכוח

  . װַײנגערטנער געהערן צו ַאנדערע

הָאט מיך זײער ֿפַארדרָאסן װי איך הָאב געהערט זײער געשרײ און  6
,  מַײן הַארץ הָאט זיך בַאקלערט אין מיראון 7. דָאזיקע װערטער די

, און איך הָאב זיך געקריגט מיט די ַאדללַײט און מיט די ֿפָארשטײער
אױף װָאכער לַײט איר איטלעכער זַײן : יך הָאב צו זײ געזָאגט אאון

  . און איך הָאב געמַאכט ַאקעגן זײ ַא גרױסע אַײנזַאמלונג? ברודער
מיר הָאבן אױסגעקױֿפט אונדזערע : און איך הָאב צו זײ געזָאגט 8

װי װַײט מיר , יִידישע ברידער װָאס זַײנען ֿפַארקױֿפט געװען צו גױִים
און זײ , און איר װילט גָאר ֿפַארקױֿפן אַײערע ברידער, הָאבן געקענט

הָאבן זײ געשװיגן און ניט געֿפונען קײן ? זָאלן זיך ֿפַארקױֿפן צו אונדז
ניט גוט איז די זַאך װָאס איר : עזָאגטאון איך הָאב ג 9. װערטער

אױס חרּפה , דַארֿפט איר ניט גײן אין מֹורא ֿפַאר אונדזער גָאט; טוט
מַײנע ברידער און מַײנע , איך אױך 10? ֿפַאר די גױִים אונדזערע ֿפַײנט

, איך בעט אַײך, לָאמיר. הָאבן זײ געליען געלט און ּתֿבואה, יונגען
הַײנט זײערע , איך בעט אַײך, גיט זײ ָאּפ 11. וֿבדָאזיקן חם ָאּפלָאזן דע
און , זײערע אײלבערטגערטנער, זײערע װַײנגערטנער, ֿפעלדער

דעם , און די ּתֿבואה, און די הונדערטן זילבערשטיק, זײערע הַײזער
: הָאבן זײ געזָאגט 12. װָאס איר מָאנט ֿפון זײ, און דָאס אײל, װַײן

מיר װעלן ; עלן ֿפון זײ ניט ֿפַארלַאנגעןאון מיר װ, מיר װעלן ָאּפגעבן
און איך הָאב זײ , הָאב איך גערוֿפן די ּכֹהנים. ַאזױ טָאן װי דו זָאגסט

אױך הָאב איך  13. דָאזיקער צוזָאג בַאשװָארן צו טָאן ַאזױ װי דער
ַאזױ זָאל גָאט : און הָאב געזָאגט, סלט מַײן שױסײאױסגעטר
ם װעט ניט מקיים זַײן דעסלען יעטװעדער מַאן װָאס ײאױסטר

און ַאזױ זָאל ער זַײן , און ֿפון זַײן מי, ֿפון זַײן הױז, דָאזיקן צוזָאג



  הנחמי

ו

און די גַאנצע אַײנזַאמלונג הָאט . אױסגעטרײסלט און לײדיק
און דָאס ֿפָאלק הָאט . און זײ הָאבן געלױבט גָאט! ָאמן: געזָאגט

  . דָאזיקער צוזָאג געטָאן ַאזױ װי דער

ֿפון דעם טָאג ָאן װָאס מע הָאט , ָאב איך און מַײנע ברידעראױך ה 14
ֿפון דעם , מיר בַאֿפױלן צו זַײן זײער ֿפירשט אין לַאנד יהודה

צװַאנציקסטן יָאר און ביזן צװײ און דרַײסיקסטן יָאר ֿפון דעם מלך 
  . ניט געגעסן די שּפַײז ֿפון ַא ֿפירשט, צװעלף יָאר, ַשסּתָאחַארַּת

ריערדיקע ֿפירשטן װָאס ֿפַאר מיר הָאבן בַאשװערט אױֿפן און די ֿפ 15
ַאחוץ , און זײ הָאבן גענומען ֿפון זײ ֿפַאר ברױט און װַײן, ֿפָאלק

אױך הָאבן זײערע יונגען געװעלטיקט ; ֿפערציק שָקלים זילבער
ֿפון , ָאבער איך הָאב ניט געטָאן ַאזױ. איבער דעם ֿפָאלק
דָאזיקער  ך בַײ דער ַארבעט ֿפון דעראון אױ 16. גָאטסֿפָארכטיקײט

הגם קײן ֿפעלד הָאבן מיר ניט , מױער הָאב איך צוגעלײגט ַא הַאנט
און ַאלע מַײנע יונגען זַײנען געװען אַײנגעזַאמלט דָארטן ; געקױֿפט

הונדערט און , ערײאון די ֿפָארשט, און די יִידן 17. בַײ דער ַארבעט
ן צו אונדז געקומען ֿפון די ֿפעלקער און די װָאס זַײנע, ֿפוֿפציק מַאן

און װָאס איז  18. זַײנען געװען בַײ מַײן טיש, װָאס ַארום אונדז
זעקס , אײן ָאקס: איז געװען, צוגעגרײט געװָארן ֿפַאר אײן טָאג

און ; אױך עֹוֿפות זַײנען צוגעגרײט געװָארן בַײ מיר; געקליבענע שָאף
ן ֿפון דעסט װעגן הָאב איך ניט או. ַאלע צען טעג ַאלערלײ װַײן לָרוֿב

װַײל דער דינסט איז געװען , ֿפַארלַאנגט די שּפַײז ֿפון ַא ֿפירשט
צום , גָאט מַײנער, דערמָאן מיר 19. דָאזיקן ֿפָאלקם שװער אױף דע

  . דָאזיקן ֿפָאלקם גוטן ַאלץ װָאס איך הָאב געטָאן ֿפַאר דע

  

און ֶגֶשם דער , ָיהאון טֹוֿב, װי ַסנֿבַלט,  און עס איז געװען1
און אונדזערע איבעריקע ֿפַײנט הָאבן געקריגן צו הערן , ַארַאבער

און קײן ברָאך איז ניט געבליבן , ַאז איך הָאב אױֿפגעבױט די מױער
 הגם ביז יענער צַײט הָאב איך נָאך ניט געהַאט –אין איר 

, םאון ֶגֶש, הָאט ַסנֿבַלט 2 –ַארַײנגעשטעלט טירן אין די טױערן 
און לָאמיר זיך צונױֿפקומען אין , קום: ַאזױ צו זָאגן, געשיקט צו מיר

און זײ הָאבן געטרַאכט מיר צו . אײנעם אין ּכֿפרים אין טָאל אֹונֹו
ַא גרױסע : ַאזױ צו זָאגן, יםחהָאב איך צו זײ געשיקט שלו 3. טָאן בײז

ָאל די נָאך װָאס ז; און איך קען ניט ַארָאּפנידערן, ַארבעט טו איך



  הנחמי

? און ַארָאּפנידערן צו אַײך, ַאז איך װעל זי ָאּפלָאזן, ַארבעט אױֿפהערן
און , דָאזיקע רײד ֿפיר מָאל און זײ הָאבן צו מיר געשיקט ַאזױ װי די 4

הָאט ַסנֿבַלט  5. דָאזיקע רײד איך הָאב זײ געענטֿפערט ַאזױ װי די
ָאל זַײן יונג מיט דָאזיקע רײד ַא ֿפינֿפט מ געשיקט צו מיר ַאזױ װי די

: װָאס דערין איז געװען געשריבן 6, ַאן ָאֿפענעם בריװ אין זַײן הַאנט
ַאז דו און די יִידן , און ַגשמו זָאגט, צװישן די ֿפעלקער הערט זיך
און דו װילסט , דרום בױסטו די מױער, טרַאכטן צו װידערשּפעניקן
ון אױך הָאסטו א 7. דָאזיקע רײד לױט די, װערן בַײ זײ ֿפַאר ַא מלך

ַאזױ צו , אױֿפגעשטעלט נֿביאים אױסצורוֿפן װעגן דיר אין ירוָשַלִים
און ַאצונד װעט דער מלך קריגן צו . ַא מלך איז דָא אין יהודה: זָאגן

ַאצונד קום און לָאמיר ַאן עצה הַאלטן אין , איז. הערן ַאזעלכע רײד
זעלכע זַאכן װי ַא: ַאזױ צו זָאגן, הָאב איך צו אים געשיקט 8. אײנעם

. נָאר ֿפון דַײן הַארצן טרַאכסטו זײ אױס, דו זָאגסט זַײנען ניט געשען
: ַאזױ צו זָאגן, װָארום זײ ַאלע הָאבן אונדז געװָאלט אַײנשרעקן 9

און זי װעט , זײערע הענט װעלן ָאּפגעשלַאֿפט װערן ֿפון דער ַארבעט
  .  הענטשטַארק מַײנע, גָאט, און ַאצונד. ניט געטָאן װערן

דעם , ון איך בין געקומען אין הױז ֿפון שַמעָיה דעם זון ֿפון דָלָיה א10
און ער ; װָאס הָאט זיך געהַאלטן אַײנגעשלָאסן, זון ֿפון מֵהיַטֿבֵאלן

אינעװײניק , ן גָאטולָאמיר זיך צונױֿפקומען אין הױז ֿפ: הָאט געזָאגט
װָארום זײ װעלן , ֵהיכלאון לָאמיר ֿפַארשליסן די טירן ֿפון , אין ֵהיכל

הָאב  11. און בַײ נַאכט װעלן זײ קומען דיך הרגען, קומען דיך הרגען
און װער ֿפון מַײן ? זָאל ַאזַא מענטש װי איך ַאנטלױֿפן: איך געזָאגט

איך װעל ניט ? און בלַײבן לעבן, גלַײכן קען ַארַײנגײן אין ֵהיכל
 גָאט הָאט אים ַאז ניט, און איך הָאב דערקענט 12. ַארַײנגײן
װַײל טֹוֿבָיה און , נָאר ער הָאט גערעדט די נֿבואה װעגן מיר, געשיקט

, ער איז דערֿפַאר געװען געדונגען 13. ַסנֿבַלט הָאבן אים ָאנגעדונגען
און מיך , און איך זָאל טָאן ַאזױ, ּכדי איך זָאל מֹורא קריגן

ע ּכדי זײ זָאלן מיך ַר-און דָאס װעט זײ זַײן ֿפַאר ַא ֶשם, ֿפַארזינדיקן
און ַסנֿבַלטן לױט , טֹוֿבָיהן, גָאט מַײנער, דערמָאן 14. קענען לעסטערן

און די , און אױך נֹוַעדָיה דער נֿביאה, דָאזיקע מעׂשים זַײנע די
  . איבעריקע נֿביאים װָאס הָאבן מיך געװָאלט אַײנשרעקן

ַאנציקסטן און די מױער איז ֿפַארטיק געװָארן אין ֿפינף און צװ 15
װי , און עס איז געװען 16. אין צװײ און ֿפוֿפציק טעג, טָאג ֿפון ֶאלול

הָאבן ַאלע ֿפעלקער װָאס , ַאלע אונדזערע ֿפַײנט הָאבן דערהערט
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ז

ער ַארָאּפגעֿפַאלן בַײ זיך  זײאון זײ זַײנען, ַארום אונדז מֹורא געקריגן
ער גָאט איז געטָאן װָארום זײ הָאבן געזען ַאז ֿפון אונדז, אין די אױגן
  . דָאזיקע ַארבעט געװָארן די

אױך הָאבן אין יענע טעג די ַאדללַײט ֿפון יהודה געשיקט ֿפיל  17
װָארום ֿפיל  18. און טֹוֿבָיהס זַײנען געקומען צו זײ, בריװ צו טֹוֿבָיהן

װָארום ער איז געװען , אין יהודה זַײנען געװען געשװָארענע צו אים
ָנן הָאט ָחאון זַײן זון יהֹו, ןחַכנָיה דעם זון ֿפון ָאַרדער אײדים ֿפון ש

אױך ֿפלעגן  19. גענומען די טָאכטער ֿפון משוָלם דעם זון ֿפון בֶרכָיהן
און מַײנע װערטער ֿפלעגן , זײ דערצײלן ֿפַאר מיר זַײנע גוטע מעלות

ּכדי מיך אַײנצושרעקן הָאט טֹוֿבָיה געשיקט . זײ ַארױסטרָאגן צו אים
  .ריװדי ב

  

ַאזױ , װי די מױער איז געװען אױֿפגעבױט,  און עס איז געװען1
און די טױערלַײט און די , הָאב איך ַארַײנגעשטעלט די טירן

און איך הָאב  2. זינגערס און די לִוִיים זַײנען אױֿפגעזעצט געװָארן
ַננָיה דעם הױּפטמַאן ֿפון דער ַחאון , ָנניןַחגעגעבן מַײן ברודער 

װָארום ער איז געװען ַאן ; דעם בַאֿפעל איבער ירוָשַלִים, ֿפעסטונג
און איך הָאב זײ  3. און גָאטסֿפָארכטיקער ֿפון ַא סך, אמתער מענטש

די טױערן ֿפון ירוָשַלִים זָאלן ניט געעֿפנט װערן ביז די זון : ָאנגעזָאגט
און ; זָאלן זײ צומַאכן די טירן, און װען מע איז נָאך אױף, װערט הײס

און מע זָאל שטעלן װַאכן ֿפון די בַאװױנער ֿפון ; ֿפַארריגלט זײ
  . און איטלעכן ַאקעגן זַײן הױז, איטלעכן אױף זַײן װַאך, ירוָשַלִים

און דָאס ֿפָאלק דערין , און די שטָאט איז געװען ברײט און גרױס 4
און מַײן גָאט  5. און קײן הַײזער זַײנען ניט געװען געבױט, װינציק
און איך הָאב אַײנגעזַאמלט די , ַארַײנגעגעבן אין מַײן הַארצןהָאט 

זיך צו ֿפַארצײכענען , און דָאס ֿפָאלק, און די ֿפָארשטײער, ַאדללַײט
בריװ ֿפון די װָאס זַײנען -און איך הָאב געֿפונען דעם יחוס, לױטן יחוס

  : און איך הָאב געֿפונען געשריבן דערין, ַארױֿפגעקומען צום ערשטן

דָאס זַײנען די קינדער ֿפון דער יִידישער מדינה װָאס זַײנען  6
געֿפַאנגענע װָאס נֿבוַכדֶנַצר דער מלך ֿפון -ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון די גלות

און זײ הָאבן זיך אומגעקערט קײן ירוָשַלִים און , בֿבל הָאט ֿפַארטריבן
ען מיט די װָאס זַײנען געקומ 7; איטלעכער צו זַײן שטָאט, קײן יהודה
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, בלָשנען, ָמרדַכין, ָמניןחַנ, ַרַעמָיהן, ַעַזרָיהן, נֶחמָיהן, ַישוַען, זרובֿבלן
  . בֲעָנהן, ומעןחנ, בגַוין, ִמסּפֶרתן

  : די צָאל ֿפון די מענער ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

  . צװײ טױזנט הונדערט און צװײ און זיבעציק, די קינדער ֿפון ּפרעֹוש 8

  .דרַײ הונדערט צװײ און זיבעציק, ן שֿפטָיהדי קינדער ֿפו 9

  . זעקס הונדערט צװײ און ֿפוֿפציק, די קינדער ֿפון ָאַרח 10

 צװײ, ֿפון די קינדער ֿפון ֵישוַע און יֹוָאֿב, מֹוָאֿב-די קינדער ֿפון ּפחת 11
  .טױזנט און ַאכט הונדערט ַאכצן

  . ֿפוֿפציקטױזנט צװײ הונדערט ֿפיר און, די קינדער ֿפון ֵעיָלם 12

  .ַאכט הונדערט ֿפינף און ֿפערציק, די קינדער ֿפון ַזּתוא 13

  .זיבן הונדערט און זעכציק, די קינדער ֿפון ַזַּכי 14

  . זעקס הונדערט ַאכט און ֿפערציק, די קינדער ֿפון בנױ 15

  . זעקס הונדערט ַאכט און צװַאנציק, די קינדער ֿפון בבי 16

  . צװײ טױזנט דרַײ הונדערט צװײ און צװַאנציק,די קינדער ֿפון ַעזָגד 17

  .זעקס הונדערט זיבן און זעכציק, די קינדער ֿפון ַאדֹוניָקם 18

  .צװײ טױזנט זיבן און זעכציק, ַוידי קינדער ֿפון בג 19

  .עקס הונדערט ֿפינף און ֿפוֿפציקז, די קינדער ֿפון ָעדין 20

  . ט און נַײנציקַאכ, זִקָיהןִחֿפון , די קינדער ֿפון ָאֵטר 21

  . דרַײ הונדערט ַאכט און צװַאנציק, שוםחדי קינדער ֿפון  22

  . דרַײ הונדערט ֿפיר און צװַאנציק, די קינדער ֿפון בָצי 23

  . הונדערט צװעלף, ריףחדי קינדער ֿפון  24
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  . ֿפינף און נַײנציק, די קינדער ֿפון ִגֿבעֹון 25

  . הונדערט ַאכט און ַאכציק, הֶלֶחם און נטֹוֿפ-די מענטשן ֿפון בית 26

  . הונדערט ַאכט און צװַאנציק, די מענטשן ֿפון ַעָנתֹות 27

  . צװײ און ֿפערציק, ַעזָמֶות-די מענטשן ֿפון בית 28

 זיבן הונדערט, און בֵארֹות, ּכֿפיָרה, יָערים-די מענטשן ֿפון ִקרַית 29
  . דרַײ און ֿפערציק

  . זעקס הונדערט אײן און צװַאנציק, די מענטשן ֿפון ָרָמה און ֶגֿבע 30

  . הונדערט און צװײ און צװַאנציק, די מענטשן ֿפון ִמכָמס 31

  . הונדערט דרַײ און צװַאנציק, און ַעי, ֵאל-די מענטשן ֿפון בית 32

  . צװײ און ֿפוֿפציק, די מענטשן ֿפון דער ַאנדער נֿבֹו 33

 הונדערט ֿפיר און טױזנט צװײ, די קינדער ֿפון דער ַאנדער ֵעיָלם 34
  . ֿפוֿפציק

  . דרַײ הונדערט און צװַאנציק, ִרםחדי קינדער ֿפון  35

  . דרַײ הונדערט ֿפינף און ֿפערציק, ֹוחדי קינדער ֿפון ירי 36

זיבן הונדערט און אײן און , און אֹונֹו, דידָח, די קינדער ֿפון לֹוד 37
  . צװַאנציק

  .  נַײן הונדערט און דרַײסיקדרַײ טױזנט, די קינדער ֿפון סָנָאהן 38

  :די ּכֹהנים 39

נַײן הונדערט דרַײ און , ֿפון דעם הױז ֿפון ֵישוַע, די קינדער ֿפון יַדְעָיה
  . זיבעציק

  . טױזנט צװײ און ֿפוֿפציק, די קינדער ֿפון ִאֵמר 40

  . טױזנט צװײ הונדערט זיבן און ֿפערציק, ורחדי קינדער ֿפון ּפש 41
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  . טױזנט זיבעצן, ִרםח די קינדער ֿפון 42

  : די לִוִיים 43

ֿפיר און , ֿפון די קינדער ֿפון הֹודָוה, ֿפון ַקדמיֵאלן, די קינדער ֿפון ֵישוַע
  . זיבעציק

  : די זינגערס 44

  . הונדערט ַאכט און ֿפערציק, די קינדער ֿפון ָאָסף

  : די טױערלַײט 45

די , נדער ֿפון ַטלמֹוןדי קי, די קינדער ֿפון ָאֵטר, די קינדער ֿפון ַשלום
 –די קינדער ֿפון שֹוֿבי , טיטָאַחדי קינדער ֿפון , קינדער ֿפון ַעקוֿב

  . הונדערט ַאכט און דרַײסיק

  : די נתינים 46

: די קינדער ֿפון ַטבעֹות, ׂשוֿפָאַחדי קינדער ֿפון , ָאחדי קינדער ֿפון צי
; קינדער ֿפון ּפדֹוןדי , די קינדער ֿפון סיָעא, די קינדער ֿפון ֵקירֹוס 47
די קינדער ֿפון , ָגֿבָאחדי קינדער ֿפון , די קינדער ֿפון לֿבָנה 48
די קינדער ֿפון , די קינדער ֿפון ִגֵדל, ָנןָחדי קינדער ֿפון  49; לַמיש
די קינדער ֿפון , די קינדער ֿפון רצין, די קינדער ֿפון רָאָיה 50; רַחַג

די קינדער ֿפון , עוזָא ֿפון  די קינדער,די קינדער ֿפון ַגָזם 51; נקֹודָא
 די קינדער ֿפון, די קינדער ֿפון ְמעונים, די קינדער ֿפון בַסי 52; חּפֵס

די קינדער , קוֿפָאחדי קינדער ֿפון , די קינדער ֿפון בבוק 53; נֿפישסים
די , ידָאחדי קינדער ֿפון מ, די קינדער ֿפון בצלית 54; ורחרַחֿפון 

, די קינדער ֿפון סיסרָא, די קינדער ֿפון ברקֹוס 55; ָארשַחקינדער ֿפון 
  .טיֿפָאַחדי קינדער ֿפון , ַחדי קינדער ֿפון נצי 56; די קינדער ֿפון ֶּתַמך

  : די קינדער ֿפון שלמהס קנעכט 57

  ; די קינדער ֿפון ּפרידָא, די קינדער ֿפון סֹוֿפֶרת, די קינדער ֿפון סֹוַטי
  ; די קינדער ֿפון ִגֵדל, די קינדער ֿפון ַדרקֹון, די קינדער ֿפון ַיֲעלָא 58
די קינדער ֿפון , טילַחדי קינדער ֿפון , די קינדער ֿפון שֿפטָיה 59

  . די קינדער ֿפון ָאמֹון, ַהצֿבִיים-ּפֹוֶכֶרת



  הנחמי

דרַײ הונדערט : ַאלע נתינים און די קינדער ֿפון שלמהס קנעכט 60
  . צװײ און נַײנציק

  
  , ֶמַלך- די װָאס זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון ֵּתלאון דָאס זַײנען  61
און הָאבן ניט געקענט זָאגן זײער , און ִאֵמר, ַאדֹון, ּכרוֿב, רשָאַח- ֵּתל

  : אױב זײ זַײנען ֿפון יׂשראל, ֿפָאטערהױז און זײער ָאּפשטַאם

   די קינדער ֿפון, די קינדער ֿפון טֹוֿבָיה, די קינדער ֿפון דָלָיה 62
  .  זעקס הונדערט און צװײ און ֿפערציק–נקֹודָא 

די , די קינדער ֿפון ַהקֹוץ, ֿבָיהָחדי קינדער ֿפון : און ֿפון די ּכֹהנים 63
קינדער ֿפון ברִזַלין װָאס הָאט גענומען ַא װַײב ֿפון די טעכטער ֿפון 

  . און איז גערוֿפן געװָארן אױף זײער נָאמען, ברִזַלין ֿפון ִגלָעד

און ער איז ניט , בריװ-ָאבן געזוכט זײער יחוסדָאזיקע ה די 64
און זײ זַײנען געהַאלטן געװָארן ֿפַאר אומװערדיק , געֿפונען געװָארן
ַאז זײ זָאלן , און דער ִּתרָשתָא הָאט זײ ֿפַארזָאגט 65. צו דער ּכהונה

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

  
ציק טױזנט רדי גַאנצע עדה אין אײנעם איז געװען צװײ און ֿפע 66

ַאחוץ זײערע קנעכט און זײערע  67; דרַײ הונדערט און זעכציק
דָאזיקע זַײנען געװען זיבן טױזנט דרַײ הונדערט זיבן און  די; דינסטן
און זײ הָאבן געהַאט זינגערס און זינגערינס צװײ הונדערט . דרַײסיק

זײערע ֿפערד זַײנען געװען זיבן הונדערט  68. ערציקאון ֿפינף און ֿפ
צװײ הונדערט ֿפינף און , זײערע מױלאײזלען; זעקס און דרַײסיק

זעקס , אײזלען; קעמלען ֿפיר הונדערט ֿפינף און דרַײסיק 69; ֿפערציק
  . טױזנט זיבן הונדערט און צװַאנציק

ר הָאבן און טײל ֿפון צװישן די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזע 70
דער ִּתרָשתָא הָאט געגעבן ֿפַאר דעם . געשָאנקען ֿפַאר דער ַארבעט

העמדלעך , שּפרענגבעקנס ֿפוֿפציק, גָאלד טױזנט ַדרּכמֹונים, שַאץ
און טײל ֿפון די  71. ֿפַאר די ּכֹהנים ֿפינף הונדערט און דרַײסיק

ון דער הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער הָאבן געגעבן ֿפַאר דעם שַאץ ֿפ
און זילבער צװײ טױזנט , גָאלד צװַאנציק טױזנט ַדרּכמֹונים, ַארבעט



  הנחמי

ח

און װָאס דָאס איבעריקע ֿפָאלק הָאט  72. און צװײ הונדערט ָמֶנה
און זילבער , צװַאנציק טױזנט ַדרּכמֹונים, גָאלד: געגעבן איז געװען
  . און העמדלעך ֿפַאר די ּכֹהנים זיבן און זעכציק, צװײ טױזנט ָמֶנה

, און די זינגערס, און די טױערלַײט, און די ּכֹהנים און די לִוִיים 73
הָאבן זיך , און גַאנץ יׂשראל, און די נתינים, און טײל ֿפון דעם ֿפָאלק

  . בַאזעצט אין זײערע שטעט

  
און די קינדער ֿפון יׂשראל , און ַאז דער זיבעטער חֹודש איז געקומען

  .זַײנען געװען אין זײערע שטעט

   

 הָאט זיך דָאס גַאנצע ֿפָאלק אַײנגעזַאמלט ַאזױ װי אײן מַאן 1
און זײ , אױף דעם ברײטן ּפלַאץ װָאס ֿפַאר דעם װַאסערטױער

צו ברענגען דָאס בוך ֿפון , הָאבן גערעדט צו עזרא דעם שרַײבער
און עזרא דער ּכֹהן  2. משה װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן יׂשראל-ּתֹורת

, מענער און װַײבער,  די ּתֹורה ֿפַאר דער אַײנזַאמלונגהָאט געברַאכט
אין ערשטן טָאג ֿפון זיבעטן , און ַאלע װָאס הָאבן געקענט ֿפַארשטײן

און ער הָאט דערֿפון געלײענט ֿפַאר דעם ברײטן ּפלַאץ װָאס  3. חֹודש
ֿפַאר די מענער , ֿפַאר דעם װַאסערטױער ֿפון בַאגינען ביז הַאלבן טָאג

און די אױערן ֿפון ; און די װָאס הָאבן ֿפַארשטַאנען,  װַײבעראון די
און  4. דעם גַאנצן ֿפָאלק זַײנען געװען צו דעם בוך ֿפון דער ּתֹורה

עזרא דער שרַײבער איז געשטַאנען אױף ַא הילצערנעם בַאלמעמער 
און לעבן אים איז געשטַאנען , װָאס מע הָאט געמַאכט ֿפַאר דער זַאך

, און ַמֲעֵׂשָיה, לִקָיהִחאון , און אוִרָיה, און ַעָנָיה,  און ֶשַמע,ַמִּתתָיה
, און מיָשֵאל, ּפָדָיה, און ֿפון זַײן לינקער זַײט; אױף זַײן רעכטער זַײט

און עזרא  5. משוָלם, זַכרָיה, שבָדָנהַחאון , שוםָחאון , און ַמלִּכָיה
װָארום ער , ֿפָאלק געעֿפנט דָאס בוך ֿפַאר די אױגן ֿפון גַאנצן טהָא

, און װי ער הָאט אױֿפגעעֿפנט; איז געװען איבער דעם גַאנצן ֿפָאלק
און עזרא הָאט  6. הָאט דָאס גַאנצע ֿפָאלק זיך אױֿפגעשטעלט

און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט , געלױבט יהוה דעם גרױסן גָאט
און זײ הָאבן ,  מיט אױֿפגעהױבענע הענט“!ָאמן! ָאמן”: געענטֿפערט

און  7. גט און זיך געבוקט צו גָאט מיטן ּפנים צו דער ערדײזיך גענ
, ַמֲעֵׂשָיה, הֹוִדָיה, ַשבַתי, ַעקוֿב, ָימין, און ֵשֵרֿבָיה, און בני, ֵישוַע



  הנחמי

הָאבן געגעבן דעם , די לִוִיים, ּפלָאָיה, ָנןָח, יֹוָזֿבד, ַעַזרָיה, קליטָא
און דָאס ֿפָאלק איז געשטַאנען אױף , ק צו ֿפַארשטײן די ּתֹורהֿפָאל

, און זײ הָאבן געלײענט ֿפון דער ּתֹורה ֿפון גָאט קלָאר 8. זײער ָארט
  . און געמַאכט ׂשכלדיק און געגעבן צו ֿפַארשטײן דָאס געלײענטע

דער , און עזרא דער ּכֹהן, דָאס איז דער ִּתרָשתָא, און נֶחמָיה 9
, און די לִוִיים װָאס הָאבן געגעבן דעם ֿפָאלק צו ֿפַארשטײן, רשרַײבע

הַײנטיקער טָאג איז הײליק צו יהוה : הָאבן געזָאגט צום גַאנצן ֿפָאלק
װָארום דָאס . נען װײאיר זָאלט ניט טרױערן און ניט; אַײער גָאט

ַאז זײ הָאבן געהערט די װערטער ֿפון , גַאנצע ֿפָאלק הָאט געװײנט
, גײט עסט ֿפעטע שּפַײזן: זײ געזָאגט און ער הָאט צו 10. רהדער ּתֹו

און שיקט חלקים צו דעם װָאס בַײ , און טרינקט זיסע געטרַאנקען
װָארום דער טָאג איז הײליק צו אונדזער , אים איז ניט ָאנגעגרײט

װָארום די ֿפרײד ֿפון גָאט איז , און איר זָאלט אַײך ניט קלעמען; גָאט
און די לִוִיים הָאבן אַײנגעשטילט דָאס גַאנצע  11. ײטאַײער שטַארק

און , װָארום דער טָאג איז הײליק, זַײט שטיל: ַאזױ צו זָאגן, ֿפָאלק
און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז געגַאנגען  12. איר זָאלט אַײך ניט קלעמען

, און מַאכן ַא גרױסע ׂשמחה, און זיך שיקן חלקים, עסן און טרינקען
 הָאבן ֿפַארשטַאנען די װערטער װָאס מע הָאט זײ װָארום זײ
  . געלערנט

און אױֿפן צװײטן טָאג הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט די הױּפטן ֿפון די  13
צו , און די לִוִיים, די ּכֹהנים, ֿפָאטערהַײזער ֿפון דעם גַאנצן ֿפָאלק

 . ּכדי זיך צו קליגן אין די װערטער ֿפון דער ּתֹורה,עזרא דעם שרַײבער
און זײ הָאבן געֿפונען געשריבן אין דער ּתֹורה װָאס גָאט הָאט  14

ַאז די קינדער ֿפון יׂשראל זָאלן זיצן אין סוּכות , בַאֿפױלן דורך משהן
און ַאז זײ זָאלן בַאקַאנט  15; טוֿב ֿפון זיבעטן חֹודש-אין דעם ָיום

ין און א, מַאכן און ַארױסלָאזן ַאן אױסרוף אין ַאלע זײערע שטעט
גט ענאון בר, גײט ַארױס אין די בערג: ַאזױ צו זָאגן, ירוָשַלִים

און , און מירטנצװַײגן, און אײלבױמצװַײגן, אײלבערטצװַײגן
צו מַאכן סוּכות ַאזױ , און צװַײגן ֿפון געדיכטע בײמער, טײטלצװַײגן

  . װי עס שטײט געשריבן

און הָאבן , כטאון זײ הָאבן געברַא, איז דָאס ֿפָאלק ַארױסגעגַאנגען 16
  , און אין זײערע הױֿפן, געמַאכט סוּכות איטלעכער אױף זַײן דַאך

  טן ּפלַאץ ײאון אױף דעם בר, און אין די הױֿפן ֿפון גָאטס הױז



  הנחמי

ט

  טן ּפלַאץ ֿפון טױער ֿפון ײאון אױף דעם בר, ֿפון װַאסערטױער
 און די גַאנצע עדה װָאס הָאט זיך אומגעקערט ֿפון 17. אֿפרים
און זײ זַײנען געזעסן אין , נגענשַאֿפט הָאט געמַאכט סוּכותגעֿפַא
װָארום די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן ַאזױ ניט געטָאן ֿפון די ; סוּכות

און עס איז . טעג ֿפון ֵישוַע דעם זון ֿפון נון ָאן ביז אױף יענעם טָאג
ענט ֿפון דעם לײאון ער הָאט גע 18. החגעװען זײער ַא גרױסע ׂשמ

; ֿפון ערשטן טָאג ביזן לעצטן טָאג, ֿפון גָאטס ּתֹורה טָאג אין טָאגבוך 
און אױֿפן ַאכטן טָאג ַא , טוֿב זיבן טעג-און זײ הָאבן געמַאכט ָיום

  . ַאזױ װי דער דין, הײליקע אַײנזַאמלונג

  

דָאזיקן חֹודש ם  און אין ֿפיר און צװַאנציקסטן טָאג ֿפון דע1
און ,  קינדער ֿפון יׂשראל מיט ֿפַאסטןהָאבן זיך אַײנגעזַאמלט די

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך  2. מיט זַאק און ערד אױף זיך
און זײ זַײנען געשטַאנען און , ָאּפגעשײדט ֿפון ַאלע ֿפרעמדגעבָארענע

און די ֿפַארברעכן ֿפון , הָאבן זיך מתװדה געװען אױף זײערע זינד
ן געשטַאנען אױף זײער ָארט און הָאבן און זײ זַײנע 3. זײערע עלטערן

געלײענט אין דעם בוך ֿפון דער ּתֹורה ֿפון יהוה זײער גָאט ַא ֿפערטל 
און זיך געבוקט , און ַא ֿפערטל טָאג הָאבן זײ זיך מתװדה געװען, טָאג

, בוני, שֿבנָיה, ַקדמיֵאל, און בני, און ֵישוַע 4. צו יהוה זײער גָאט
הָאבן זיך אױֿפגעשטעלט אױף דער בימה ֿפון די , יּכָננ, בני, ֵשֵרֿבָיה
  . און זײ הָאבן געשריען אױף ַא הױכן ָקול צו יהוה זײער גָאט, לִוִיים

, הֹוִדָיה, ֵשֵרֿבָיה, ַשֿבנָיהַח, בני, און ַקדמיֵאל, ֵישוַע, און די לִוִיים 5
לױבט יהוה אַײער גָאט , שטײט אױף: הָאבן געזָאגט, ָיהחּפַת, שֿבנָיה

און לָאז מען לױבן דַײן ּפרַאכטיקן נָאמען ; ֿפון אײביק ביז אײביק
  . װָאס איז דערהױבן איבער יעטװעדער לױב און רימונג

די הימלען ֿפון , דו הָאסט געמַאכט די הימלען; דו יהוה ביסט ַאלײן 6
די , די ערד און ַאלץ װָאס אױף איר, און זײער גַאנצן חיל, די הימלען

און , און דו הַאלטסט זײ ַאלעמען אױף, װָאס אין זײימען און ַאלץ 
  דו ביסט יהוה דער גָאט  7. דער חיל ֿפון הימל בוקט זיך צו דיר
  און אים ַארױסגעצױגן ֿפון , װָאס הָאסט אױסדערװײלט ַאֿבָרמען

און הָאסט געֿפונען  8. און געמַאכט זַײן נָאמען ַאֿבָרָהם, ַּכׂשדים-אור
און הָאסט געשלָאסן מיט אים ַא בונד צו , ַאר דירזַײן הַארץ געטרַײ ֿפ
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און דעם , דעם ֶאמֹורי, דעם ִחּתי, געבן דָאס לַאנד ֿפון דעם ּכַנֲעני
;  עס צו געבן צו זַײן זָאמען–און דעם ִגרָגשי , און דעם יֿבוסי, ּפִרזי

װָארום ַא גערעכטער , און הָאסט מקיים געװען דַײנע װערטער
ָאסט געזען די ּפַײן ֿפון אונדזערע עלטערן אין און דו ה 9. ביסטו
און  10. סוף-און הָאסט געהערט זײער געשרײ בַײם ים, ִמצַרִים

און אױף ַאלע זַײנע , הָאסט געמַאכט צײכנס און װּונדער אױף ּפרעהן
װָארום הָאסט , און אױף דעם גַאנצן ֿפָאלק ֿפון זַײן לַאנד, קנעכט
און הָאסט דיר ; װיליקט איבער זײַאז זײ הָאבן געמוט, געװּוסט

און דעם ים הָאסטו  11. געמַאכט ַא נָאמען ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג
און זײ זַײנען דורכגעגַאנגען אין מיטן אים אין , געשּפָאלטן ֿפַאר זײ

טריקעניש און זײערע נָאכיָאגער הָאסטו ַארַײנגעװָארֿפן אין די 
און מיט ַא  12. ע װַאסערןטיֿפענישן ַאזױ װי ַא שטײן אין מַאכטיק

און מיט ַא זַײל ֿפון , זַײל ֿפון װָאלקן הָאסטו זײ געֿפירט בַײ טָאג
ּכדי זײ צו לַײכטן דעם װעג װָאס זײ זָאלן אױף אים , ֿפַײער בַײ נַאכט

און גערעדט צו , און אױֿפן בַארג סיַני הָאסטו ַארָאּפגענידערט 13. גײן
און אמתע , בן ריכטיקע געזעצןאון הָאסט זײ געגע, זײ ֿפון הימל
און דַײן הײליקן שבת  14. גוטע חוקים און געבָאט, לערנונגען

און הָאסט זײ בַאֿפױלן געבָאט און געזעצן , הָאסטו זײ געלָאזט װיסן
און ברױט ֿפון הימל הָאסטו  15. און ַא ּתֹורה דורך משה דַײן קנעכט

סטו זײ ֿפון ֿפעלז און װַאסער הָא, זײ געגעבן ֿפַאר זײער הונגער
און הָאסט זײ געהײסן קומען ַארבן , ַארױסגעצױגן ֿפַאר זײער דָארשט

  . דָאס לַאנד װָאס דו הָאסט אױֿפגעהױבן דַײן הַאנט זײ צו געבן
ָאבער זײ ַאזױ װי אונדזערע עלטערן הָאבן געמוטװיליקט און  16

נע און זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו דַײ, הַארט געמַאכט זײער נַאקן
און זײ הָאבן ניט געדַאכט ָאן , און ניט געװָאלט געהָארכן 17, געבָאט

נָאר זײ הָאבן הַארט ; דַײנע װּונדער װָאס דו הָאסט מיט זײ געטָאן
און געמַאכט ַא הױּפטמַאן זיך אומצוקערן צו , געמַאכט זײער נַאקן

ָאבער דו ביסט ַא . זײער קנעכטשַאֿפט אין זײער װידערשּפעניקײט
אַײנגעהַאלטן אין , לַײטזעליק און דערבַארימדיק, ט ֿפון ֿפַארגעבונגגָא

ַאֿפילו ַאז  18. און הָאסט זײ ניט ֿפַארלָאזן, צָארן און רַײך אין גענָאד
דָאס ”: און זײ הָאבן געזָאגט, זײ הָאבן זיך געמַאכט ַא געגָאסן קַאלב

און זײ הָאבן , “םאיז דַײן גָאט װָאס הָאט דיך אױֿפגעברַאכט ֿפון ִמצַרִי
הָאסטו ֿפון דעסט װעגן אין דַײן  19, בַאגַאנגען גרױסע לעסטערונגען

דער זַײל ֿפון ; גרױס דערבַארימונג זײ ניט ֿפַארלָאזן אין דער מדבר
ּכדי זײ צו ֿפירן אױֿפן , װָאלקן הָאט זיך ניט ָאּפגעטָאן ֿפון זײ בַײ טָאג

ּכדי זײ צו לַײכטן דעם װעג , טאון דער זַײל ֿפון ֿפַײער בַײ נַאכ, װעג
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, און דַײן גוטן גַײסט הָאסטו געגעבן 20. װָאס זײ זָאלן אױף אים גײן
און , און דַײן ַמן הָאסטו ניט ֿפַארמיטן ֿפון זײער מױל, זײ צו קליגן

און ֿפערציק יָאר  21. װַאסער הָאסטו זײ געגעבן ֿפַאר זײער דָארשט
; גָארנישט הָאט זײ געֿפעלט; רהָאסטו זײ אױסגעהַאלטן אין דער מדב

און זײערע ֿפיס , זײערע קלײדער זַײנען ניט ָאּפגעטרָאגן געװָארן
  . זַײנען ניט אױֿפגעלָאֿפן

און הָאסט זײ , געבן קיניגרַײכן און ֿפעלקערגעאון הָאסט זײ  22
און זײ הָאבן געַארבט דָאס לַאנד ֿפון ; אױסגעטײלט לױט גרענעצן

און דָאס לַאנד ֿפון , שבֹוןֶחד ֿפון דעם מלך ֿפון  דָאס לַאנ–ֹונען חסי
און זײערע קינדער הָאסטו געמערט ַאזױ  23. עֹוג דעם מלך ֿפון בָשן
און הָאסט זײ געברַאכט אין דעם לַאנד װָאס , װי די שטערן ֿפון הימל

און די קינדער  24. דו הָאסט געהײסן זײערע עלטערן קומען ַארבן
און דו הָאסט , ָאבן געַארבט דָאס לַאנדאון ה, זַײנען געקומען

, די ּכַנֲענים, אונטערטעניק געמַאכט ֿפַאר זײ די בַאװױנער ֿפון לַאנד
מיט זײערע מלכים און די , און הָאסט זײ געגעבן אין זײער הַאנט

און זײ הָאבן  25. צו טָאן מיט זײ לױט זײער װילן, ֿפעלקער ֿפון לַאנד
און הָאבן געַארבט , טעט און ֿפעטע ערדבַאצװּונגען בַאֿפעסטיקטע ש

װַײנגערטענער , ברונעמער אױסגעהַאקטע, טוֿב-הַײזער ֿפול מיט ּכל
און זײ הָאבן ; און בײמער צום עסן לָרוֿב, און אײלבערטגערטנער

און הָאבן זיך װױל געטָאן , געגעסן און זַײנען זַאט און ֿפעט געװָארן
  . מיט דַײן גרױס גוטס

און , בן װידערשּפעניקט און זיך געשטעלט ַאקעגן דיראון זײ הָא 26
און הָאבן , זײ הָאבן ַאװעקגעװָארֿפן דַײן ּתֹורה הינטער זײער רוקן

ּכדי זײ אומצוקערן , געהרגעט דַײנע נֿביאים װָאס הָאבן זײ געװָארנט
און דו  27. און זײ הָאבן בַאגַאנגען גרױסע לעסטערונגען, צו דיר

און זײ הָאבן זײ , ין דער הַאנט ֿפון זײערע דריקערהָאסט זײ געגעבן א
, און אין דער צַײט ֿפון זײער נױט ֿפלעגן זײ שרַײען צו דיר. געדריקט

און לױט דַײן גרױס , און דו ֿפון הימל ֿפלעגסט זײ צוהערן
דערבַארימונג ֿפלעגסטו זײ געבן העלֿפער װָאס זָאלן זײ העלֿפן ֿפון 

, ָאבער װי זײ איז בַארוט געװָארן 28. ערדער הַאנט ֿפון זײערע דריק
און דו הָאסט זײ ; ֿפלעגן זײ װידער שלעכטס טָאן ֿפַאר דיר

 און זײ הָאבן, איבערגעלָאזן אין דער הַאנט ֿפון זײערע ֿפַײנט
און דו , און זײ הָאבן װידער געשריען צו דיר; געװעלטיקט איבער זײ

 לױט דַײן דערבַארימונג ֿפון הימל ֿפלעגסט צוהערן און זײ מציל זַײן
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ּכדי זײ אומצוקערן צו דַײן , רנטָאאון הָאסט זײ געװ 29. ֿפיל מָאל
און הָאבן ניט צוגעהערט צו , ָאבער זײ הָאבן געמוטװיליקט, ּתֹורה

װָאס ַאז ַא , נָאר געזינדיקט ַאקעגן דַײנע געזעצן, דַײנע געבָאט
קערט ַא און זײ הָאבן גע; לעבט ער דורך זײ, מענטש טוט זײ

און ניט , און הָאבן הַארט געמַאכט זײער נַאקן, װידערשּפעניקן רוקן
און הָאסט זײ , און הָאסט זײ ָאּפגעצױגן ֿפיל יָארן 30. צוגעהערט

 הָאבן ניט ײָאבער ז, געװָארנט מיט דַײן גַײסט דורך דַײנע נֿביאים
ון און דו הָאסט זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפ; צוגעלײגט דָאס אױער

ָאבער אין דַײן גרױס דערבַארימונג  31. די ֿפעלקער ֿפון די לענדער
און הָאסט זײ ניט , הָאסטו ניט געמַאכט ֿפון זײ ַא ֿפַארלענדונג

װָארום ַא גָאט ַא לַײטזעליקער און ַא דערבַארימדיקער , ֿפַארלָאזן
  . ביסטו

און , שטַארקער, דער גרױסער, אונדזער גָאט, און ַאצונד 32
זָאל ניט , װָאס היט דעם בונד און די גענָאד, ָארכטיקער גָאטֿפ

, װינציק זַײן ֿפַאר דיר ַאלדי מַאטערניש װָאס הָאט געטרָאֿפן אונדז
און , און אונדזערע ּכֹהנים, אונדזערע הַארן, אונדזערע מלכים
ֿפון , און דַײן גַאנצן ֿפָאלק, און אונדזערע עלטערן, אונדזערע נֿביאים

דו , יָא 33. ֿפון די מלכים ֿפון ַאשור ָאן ביז אױף הַײנטיקן טָאגדי טעג 
װָארום דו , ביסט גערעכט אין ַאלץ װָאס איז געקומען אױף אונדז

און  34. און מיר הָאבן שלעכטס געטָאן, הָאסט געטָאן װָארהַאֿפטיק
און אונדזערע , אונדזערע ּכֹהנים, אונדזערע הַארן, אונדזערע מלכים

און ניט ֿפַארנומען דַײנע , הָאבן ניט געטָאן דַײן ּתֹורה, עלטערן
װָארום  35. און דַײנע ָאנזָאגן װָאס דו הָאסט זײ ָאנגעזָאגט, געבָאט

און אין דַײן גרױסן גוטס װָאס , ַאז זײ זַײנען געװען אין זײער מלוכה
טן און ֿפעטן לַאנד װָאס דו ײאון אין דעם בר, דו הָאסט זײ געגעבן

און זײ הָאבן , הָאבן זײ דיר ניט געדינט, בערגעגעבן צו זײהָאסט אי
  . זיך ניט אומגעקערט ֿפון זײערע שלעכטע מעׂשים

און דָאס לַאנד װָאס דו הָאסט , ָאט זַײנען מיר הַײנט קנעכט 36
ָאט , צו עסן איר ֿפרוכט און איר גוטס, געגעבן אונדזערע עלטערן
רט איר ּתֿבואה ֿפַאר די און זי מע 37; זַײנען מיר קנעכט דערױף

און ; מלכים װָאס דו הָאסט געגעבן איבער אונדז ֿפַאר אונדזערע זינד
און איבער אונדזערע , זײ געװעלטיקן איבער אונדזערע לַײבער

  . און מיר זַײנען אין גרױס נױט, לױט זײער װילן, בהמות



  הנחמי

ך און שרַײבן זי,  ָאבער בַײ ַאלעם דעם שליסן מיר ַאן ָאּפמַאך1י
 זַײנען אונדזערע ]טסגעשריֿפ[תמעטן חאון אױף דעם גע; אונטער

  . אונדזערע ּכֹהנים, אונדזערע לִוִיים, הַארן

נֶחמָיה דער :  זַײנען געװען]ןטסגעשריֿפ[תמעטע חאון אױף די גע 2
  ; ִירמָיה, ַעַזרָיה, ׂשָרָיה 3; און ִצדִקָיה, דער זון ֿפון חַכלָיהן, ִּתרָשתָא

, מַרמֹות, ִרם ָח6; ַמלוך, שֿבנָיה, טושַח 5 ;ַמלִּכָיה, רָיהַאַמ, ורחּפש 4
, ַמַעזָיה 9; ִמָיִמן, ַאֿבָיה, משוָלם 8; ברוך, ִגנתֹון, דניאל 7; עֹוֿבדָיה
  . דָאס זַײנען די ּכֹהנים. שַמעָיה, בלַגי

בנױ ֿפון די קינדער ֿפון , ֵישוַע דער זון ֿפון ַאַזנָיהן: און די לִוִיים 10
 ,קליטָא, הֹוִדָיה, שֿבנָיה: און זײערע ברידער 11; ַקדמיֵאל, דָנָדֵח

  ; שֿבנָיה, ֵשֵרֿבָיה, ַזְּכור 13; חַשֿבָיה, רחוֿב, מיכָא 12; ָנןָח, ּפלָאָיה
  . בנינו, בני, הֹוִדָיה 14

; בני, ַזּתוא, ֵעיָלם, מֹוָאֿב-ּפחת, ּפרעֹוש: די הױּפטן ֿפון דעם ֿפָאלק 15
  ; ַעזור, זִקָיהִח, ָאֵטר 18; ָעדין, בגַוי, ַאדֹוִנָיה 17; בֿבי, ַעזָגד, בוני 16
, משוָלם, ַמגּפיָעש 21; ֵניֿבי, ַעָנתֹות, ריף ָח20; בָצי, שוםָח, הֹוִדָיה 19
, הֹוֵשַע 24; ַעָנָיה, ָנןָח, ּפַלטָיה 23; ַידוַע, ָצדֹוק, מֵשיַזֿבֵאל 22; זירֵח
; ַמֲעֵׂשָיה, ַשֿבָנהַח, םחור 26;  שֹוֿבק,ָאחּפל, שֵחַהלֹו 25; חשוֿב, ַננָיהַח
  . בֲעָנה, ִרםָח, ַמלוך 28; ָעָנן, ָנןָח, ָיהִחאון ַא 27

די , די טױערלַײט, די לִוִיים, די ּכֹהנים, און דָאס איבעריקע ֿפָאלק 29
און ַאלע װָאס הָאבן זיך ָאּפגעשײדט ֿפון די , די נתינים, זינגערס

, זײערע װַײבער, ער ּתֹורה ֿפון גָאטֿפעלקער ֿפון די לענדער צו ד
איטלעכער װָאס הָאט געװּוסט און , און זײערע טעכטער, זײערע זין

זײערע , הָאבן זיך געהַאלטן ָאן זײערע ברידער 30, ֿפַארשטַאנען
ה צו עאון זײ זַײנען ַארַײן אין ַא קללה און אין ַא שֿבו, גרױסע לַײט

יז געגעבן געװָארן דורך דער גײן אין דער ּתֹורה ֿפון גָאט װָאס א
און צו היטן און צו טָאן ַאלע , הַאנט ֿפון משה דעם קנעכט ֿפון גָאט

; און זַײנע געזעצן און זַײנע חוקים, געבָאט ֿפון יהוה אונדזער הַאר
און ַאז מיר זָאלן ניט געבן אונדזערע טעכטער צו די ֿפעלקער ֿפון  31

און די  32; ֿפַאר אונדזערע זיןאון זײערע טעכטער ניט נעמען , לַאנד
ֹורות און ַאלערלײ ּתֿבואה אין חֿפעלקער ֿפון לַאנד װָאס ברענגען ס

זָאלן מיר ֿפון זײ ניט קױֿפן אום שבת , טָאג ֿפון שבת צו ֿפַארקױֿפן



  הנחמי

און ַאז מיר זָאלן ָאּפלָאזן דָאס ֿפעלד אין ; ָאדער אין ַא הײליקן טָאג
  . און איטלעכן חוֿב, זיבעטן יָאר

ַארױֿפצולײגן אױף , און מיר הָאבן געשטעלט אױף אונדז ַא ִמצװה 33
, זיך ַא דריטל ֶשקל ַא יָאר ֿפַאר דעם דינסט ֿפון אונדזער גָאטס הױז

, און דעם שטענדיקן שּפַײזָאּפֿפער, ֿפַאר דעם אױסגעלײגטן ברױט 34
- ֿפון ראש, און ֿפַאר דעם שטענדיק ברַאנדָאּפֿפער ֿפון די שבתים

און ֿפַאר , און ֿפַאר די געהײליקטע קרבנות; טֹוֿבים-ֿפַאר די ָיום, חֹודש
און ֿפַאר דער גַאנצער , די זינדָאּפֿפער מכּפר צו זַײן אױף יׂשראל

די , און מיר הָאבן גֹורל געװָארֿפן 35. ַארבעט ֿפון אונדזער גָאטס הױז
ון הָאלץ צו װעגן דער גָאב ֿפ, און דָאס ֿפָאלק, די לִוִיים, ּכֹהנים

ברענגען אין הױז ֿפון אונדזער גָאט לױט אונדזערע ֿפָאטערהַײזער 
אױף צו ברענען אױף דעם מזבח , אין געשטעלטע צַײטן יָאר אין יָאר

. ַאזױ װי עס שטײט געשריבן אין דער ּתֹורה, ֿפון יהוה אונדזער גָאט
 און די, און צו ברענגען די ערשטצַײטיקע ֿפון אונדזער ערד 36

יָאר אין , ערשטצַײטיקע ֿפון יעטװעדער ֿפרוכט ֿפון ַאלערלײ בײמער
און ֿפון , און די בכֹורים ֿפון אונדזערע זין 37; אין הױז ֿפון גָאט, יָאר

און די , ַאזױ װי עס שטײט געשריבן אין דער ּתֹורה, אונדזערע בהמות
אין צו ברענגען , בכֹורים ֿפון אונדזערע רינדער און אונדזערע שָאף

צו די ּכֹהנים װָאס בַאדינען אין הױז ֿפון , הױז ֿפון אונדזער גָאט
, און ַאז דָאס ערשטע ֿפון אונדזערע טײגמולטערס 38. אונדזער גָאט

, און ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון ַאלערלײ בײמער, און אונדזערע ָאּפשײדונגען
ַאמערן זָאלן מיר ברענגען צו די ּכֹהנים אין די ק, ֿפון װַײן און אײל

און דעם מעׂשר ֿפון אונדזער ערד צו ; ֿפון דעם הױז ֿפון אונדזער גָאט
נעמען דעם מעׂשר אין ַאלע אונדזערע , די לִוִיים, װָארום זײ; די לִוִיים

זָאל זַײן מיט די , דער זון ֿפון ַאהרן, און דער ּכֹהן 39. ַאקערשטעט
ים זָאלן ַארױֿפברענגען און די לִוִי; װען די לִוִיים נעמען מעׂשר, לִוִיים

אין די קַאמערן ֿפון , דעם מעׂשר ֿפון מעׂשר אין הױז ֿפון אונדזער גָאט
װָארום די קינדער ֿפון יׂשראל און די קינדער ֿפון  40. דעם שַאצהױז

אין די , און אײל, װַײן, ֵלִוי זָאלן ברענגען די ָאּפשײדונג ֿפון ּתֿבואה
און ֿפון די , זַאכן ֿפון הײליקטוםקַאמערן װָאס דָארטן זַײנען די 

און ; און ֿפון די זינגערס, און ֿפון די טױערלַײט, ּכֹהנים װָאס בַאדינען
  . מיר זָאלן ניט ֿפַארלָאזן דָאס הױז ֿפון אונדזער גָאט

  



  הנחמי

און ,  און די הַארן ֿפון ֿפָאלק זַײנען געזעסן אין ירוָשַלִים1יא
צו ברענגען ,  גֹורלדָאס איבעריקע ֿפָאלק הָאט געװָארֿפן

און נַײן , אײנעם ֿפון צען צו זיצן אין ירוָשַלִים דער הײליקער שטָאט
און דָאס ֿפָאלק הָאט געבענטשט ַאלע מענער  2. טײלן אין די שטעט

  . װָאס הָאבן זיך מתַנדֿב געװען צו זיצן אין ירוָשַלִים

ן געזעסן און דָאס זַײנען די הױּפטלַײט ֿפון דער מדינה װָאס זַײנע 3
,  און אין די שטעט ֿפון יהודה זַײנען געזעסן–אין ירוָשַלִים 

, די ּכֹהנים, יׂשראל, איטלעכער אױף זַײן אײגנטום אין זײערע שטעט
  ; און די קינדער ֿפון שלמהס קנעכט, און די נתינים, און די לִוִיים

און ֿפון , און אין ירוָשַלִים זַײנען געזעסן ֿפון די קינדער ֿפון יהודה 4
  . די קינדער ֿפון בנימין

  : ֿפון די קינדער ֿפון יהודה

  , דעם זון ֿפון ַאַמרָיה, ַעָתָיה דער זון ֿפון עוִזָיה דעם זון ֿפון זַכרָיה
  ; ֿפון די קינדער ֿפון ּפֶרץ, דעם זון ֿפון ַמהַללֵאלן, דעם זון ֿפון שֿפטָיה

, ָזָיהַחדעם זון ֿפון , ֹוֶזהחון און ַמֲעֵׂשָיה דער זון ֿפון ברוך דעם זון ֿפ 5
דעם זון , דעם זון ֿפון זַכרָיה, דעם זון ֿפון יֹוָיריֿב, דעם זון ֿפון ַעָדָיה
ַאלע קינדער ֿפון ּפֶרץ װָאס זַײנען געזעסן אין  6. ֿפון דעם ִשלֹוני

ירוָשַלִים זַײנען געװען ֿפיר הונדערט ַאכט און זעכציק העלדישע 
  . לַײט

  : נען די קינדער ֿפון בנימיןאון דָאס זַײ 7

דעם , דעם זון ֿפון ּפָדָיה, ַסלוא דער זון ֿפון משוָלם דעם זון ֿפון יֹוֵעד
דעם זון ֿפון , דעם זון ֿפון יתיֵאל, דעם זון ֿפון ַמֲעֵׂשָיה, זון ֿפון קֹוָלָיה

.  נַײן הונדערט ַאכט און צװַאנציק–ַסַלי , און נָאך אים ַגבי 8; יַשעָיהן
,  יֹוֵאל דער זון ֿפון ִזכרין איז געװען דער אױֿפזעער איבער זײאון 9

און יהודה דער זון ֿפון ַהסנוָאהן איז געװען דער צװײטער איבער דער 
  . שטָאט

  : ֿפון די ּכֹהנים 10

לִקָיה דעם זון ִחׂשָרָיה דער זון ֿפון  11, ָיכין, יַדְעָיה דער זון ֿפון יֹוָיריֿבן
דעם זון ֿפון , דעם זון ֿפון מָריֹות,  ֿפון ָצדֹוקדעם זון, ֿפון משוָלם

און זײערע ברידער װָאס  12, דעם ֿפירשט ֿפון גָאטס הױז, יטוֿבןחַא



  הנחמי

 ַאכט הונדערט צװײ און –הָאבן געטָאן די ַארבעט ֿפון דעם הױז 
דעם זון ֿפון , ם דעם זון ּפַללָיהָחאון ַעָדָיה דער זון ֿפון ירֹו. צװַאנציק

, דעם זון ֿפון ַמלִּכָיהן, ורחדעם זון ֿפון ּפש, רָיהַכזון ֿפון זדעם , ַאמצי
 צװײ הונדערט –הױּפטן ֿפון ֿפָאטערהַײזער , און זַײנע ברידער 13

, ַזיחאון ַעַמשַסי דער זון ֿפון ַעַזרֵאל דעם זון ֿפון ַא. צװײ און ֿפערציק
, ברידעראון זײערע  14, דעם זון ֿפון ִאֵמרן, דעם זון ֿפון מִשֵלמֹות
און דער .  הונדערט ַאכט און צװַאנציק–העלדישע גיבֹורים 

  . אױֿפזעער איבער זײ איז געװען ַזֿבדיֵאל דער זון ֿפון ַהגדֹולימען

  : און ֿפון די לִוִיים 15

, דעם זון ֿפון חַשֿבָיה, שַמעָיה דער זון ֿפון חשוֿב דעם זון ֿפון ַעזריָקם
ֿפון די הױּפטן ֿפון די , און יֹוָזֿבד, יאון ַשבַת 16; דעם זון ֿפון בונין

און  17; איבער דער אױסװײניקסטער ַארבעט ֿפון גָאטס הױז, לִוִיים
דער , דעם זון ֿפון ָאָסֿפן, ַמַּתנָיה דער זון ֿפון מיכָא דעם זון ֿפון ַזֿבדי

און בקבוקָיה דער ; ערשטער ָאנצוהײבן דעם לױבגעזַאנג בַײם געבעט
און ַעֿבדָא דער זון ֿפון ַשמוַע דעם זון ; נע ברידערצװײטער צװישן זַײ

ַאלע לִוִיים אין דער הײליקער  18. דעם זון ֿפון ידותונען, ֿפון ָגָלל
  . שטָאט זַײנען געװען צװײ הונדערט ֿפיר און ַאכציק

  : און די טױערלַײט 19

 –און זײערע ברידער װָאס הָאבן געהיט בַײ די טױערן , ַטלמֹון, ַעקוֿב
  . נדערט צװײ און זיבעציקהו

זַײנען געװען אין ַאלע , לִוִיים, ּכֹהנים, און די איבעריקע יׂשראל 20
  . איטלעכער אױף זַײן נחלה, שטעט ֿפון יהודה

ָא און ִגשּפָא זַײנען חאון צי; און די נתינים זַײנען געזעסן אין עֹוֿפל 21
  . געװען איבער די נתינים

 לִוִיים אין ירוָשַלִים איז געװען עוזי דער און דער אױֿפזעער ֿפון די 22
דעם זון ֿפון , דעם זון ֿפון ַמַּתנָיה, זון ֿפון בני דעם זון ֿפון חַשֿבָיה

איבער דער װירטשַאֿפט , די זינגערס, ֿפון די קינדער ֿפון ָאָסף, מיכָאן
, װָארום ַא בַאֿפעל ֿפון מלך איז געװען װעגן זײ 23. ֿפון גָאטס הױז

לױט דעם בַאדַארף ֿפון , ֿפעסטע בַאשטימונג װעגן די זינגערסאון ַא 
ֿפון די קינדער , ָיה דער זון ֿפון מֵשיַזֿבֵאלןחאון ּפַת 24. איטלעכן טָאג



  הנחמי

יב

איז געװען לעבן דעם מלך ֿפַאר , ֿפון ֶזַרח דעם זון ֿפון יהודהן
  . איטלעכער זַאך ֿפון ֿפָאלק

זַײנען טײל ֿפון יהודה : עראון װעגן די דערֿפער מיט זײערע ֿפעלד 25
און אין דיֿבֹון , ַארבע און אירע ַארומיקע ערטער-געזעסן אין ִקרַית

  ; און אין איַקֿבְצֵאל און אירע דערֿפער, און אירע ַארומיקע ערטער
  און אין  27; ּפֶלט- און אין בית, און אין מֹוָלָדה, און אין ֵישוַע 26

און  28; מיקע ערטערון אירע ַארֶשֿבע או-און אין בֵאר, שוָעל-חַצר
און  29; און אין מכֹוָנה און אין אירע ַארומיקע ערטער, אין ציקַלג
און , ַעדוָלם, ַחָזנֹו 30, און אין ַירמות, און אין ָצרָעה, ִרמֹון-אין ֵעין

ַעֵזָקה און אירע ַארומיקע , לדערעָלכיש און אירע ֿפ, זײערע דערֿפער
ֶשֿבע ביז דעם טָאל ֿפון -ַאגערט ֿפון בֵאראון זײ הָאבן געל. ערטער
  . ִהנֹום

און , און ַעָיה, אין ִמכַמש, ֿפון ֶגֿבע ָאן, און די קינדער ֿפון בנימין 31
, צֹור ח33, ַעַננָיה, נֹוֿב, ַעָנתֹות 32, ֵאל און אירע ַארומיקע ערטער-בית
  . ָרשיםַח-ֵגי, נֹואון אֹו, לֹוד 35, נֿבָלט, צֿבֹוִעים, דיד ח34, ִגַּתִים, ָרָמה

און ֿפון די לִוִיים זַײנען עטלעכע ָאּפטײלונגען ֿפון יהודה ַאריבער  36
  . צו בנימין

  

 און דָאס זַײנען די ּכֹהנים און די לִוִיים װָאס זַײנען 1
און , ַארױֿפגעגַאנגען מיט זרובֿבל דעם זון ֿפון ְשַאלּתיֵאלן

, וםחר, שַכנָיה 3; טושַח, ַמלוך, רָיהַאַמ 2; עזרא, ִירמָיה, ׂשָרָיה: ֵישוַען
און , שַמעָיה 6; בלָגה, ַמַעדָיה, ִמָימין 5; ַאֿבָיה, ִגנתױ, ִעדֹוא 4; מֵרמֹות
דָאזיקע זַײנען געװען  די. יַדְעָיה, לִקָיהִח, ָעמֹוק, ַסלו 7, יַדְעָיה, יֹוָיריֿב

  . ֵישוַעןדי הױּפטן ֿפון די ּכֹהנים און זײערע ברידער אין די טעג ֿפון 

ַמַּתנָיה אױף די , יהודה, ֵשֵרֿבָיה, ַקדמיֵאל, בנױ, ֵישוַע: און די לִוִיים 8
זײערע , און עוני, און בקבוקָיה 9. ער און זַײנע ברידער, לױבגעזַאנגען

  . ַאקעגן זײ אין װַאכן, ברידער

און יֹוָיקים הָאט געבָארן , און ֵישוַע הָאט געבָארן יֹוָיקימען 10
און יֹוָיָדע הָאט  11, און ֶאלָישיֿב הָאט געבָארן יֹוָיָדען, ןֶאלָישיֿב

  . און יֹוָנָתן הָאט געבָארן ַידוַען, געבָארן יֹוָנָתנען



  הנחמי

און אין די טעג ֿפון יֹוָיקימען זַײנען געװען ּכֹהנים הױּפטן ֿפון  12
, זראֿפון ע 13; ַננָיהַח, ֿפון ִירמָיה; מָרָיה, ֿפון ׂשָרָיה: ֿפָאטערהַײזער

; יֹוסף, ֿפון שֿבנָיה; יֹוָנָתן, ֿפון מליכו 14; ָנןָחיהֹו, ֿפון ַאַמרָיה; משוָלם
, ֿפון ִגנתֹון; רָיהַחז, ֿפון ִעדֹוא 16; יַקלֶח, ֿפון מָריֹות; ַעדנָא, ִרםָחֿפון  15

; ּפלַטי, ֿפון מֹוַעדָיה;  . . . ., ִמנָימיןֿפון ; ִזכרי, ֿפון ַאֿבָיה 17; משוָלם
; ַמּתַני, און ֿפון יֹוָיריֿב 19 ;יהֹוָנָתן, ֿפון שַמעָיה; ַשמוַע, ן בלָגהֿפו 18

, לִקָיהִחֿפון  21; ֵעֿבר, ֿפון ָעמֹוק; ַקַלי, ֿפון ַסַלי 20; עוזי, ֿפון יַדְעָיה
  . נַתנֵאל, ֿפון יַדְעָיה; ַשֿבָיהַח

, ָננעןָחאון יֹו, יֹוָיָדען, ֿפון די לִוִיים זַײנען אין די טעג ֿפון ֶאלָישיֿבן 22
; ֿפַארשריבן געװָארן די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער, און ַידוַען

  . דעסגלַײכן ֿפון די ּכֹהנים בעת דער מלוכה ֿפון ָדרָיֶוש ֿפון ּפַרס

ֿפון די קינדער ֿפון ֵלִוי זַײנען די הױּפטן ֿפון די ֿפָאטערהַײזער  23
און ביז די טעג ֿפון , עענישןגעװען ֿפַארשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעש

און די הױּפטן ֿפון די לִוִיים זַײנען  24. ָנן דעם זון ֿפון ֶאלָישיֿבןָחיֹו
מיט זײערע , און ֵישוַע דער זון ֿפון ַקדמיֵאלן, ֵשֵרֿבָיה, חַשֿבָיה: געװען

אױף צו דַאנקען און צו לױבן לױט דעם בַאֿפעל , ברידער ַאקעגן זײ
און , ַמַּתנָיה 25. ַא װַאך איבער ַא װַאך,  מַאןֿפון דוד דעם געטלעכן

, זַײנען געװען היטער, ַעקוֿב, ַטלמֹון, משוָלם, עֹוֿבדָיה, בקבוקָיה
דָאזיקע  די 26. טױערלַײט צו היטן בַײ די זַאמלהַײזער ֿפון די טױערן

זַײנען געװען אין די טעג ֿפון יֹוָיקים דעם זון ֿפון ֵישוַע דעם זון ֿפון 
, און עזרא דעם ּכֹהן, און אין די טעג ֿפון נֶחמָיה דעם ֿפירשט, קןיֹוָצָד

  . דעם שרַײבער

הָאט מען , און בַײ דער בַאנַײאונג ֿפון דער מױער ֿפון ירוָשַלִים 27
זײ צו ברענגען קײן , אױֿפגעזוכט די לִוִיים ֿפון ַאלע זײערע ערטער

און מיט , החירוָשַלִים ְּכדי צו מַאכן ַא בַאנַײאונג מיט ׂשמ
. און הַארֿפן, גיטַארן, מיט צימבלען, און מיט געזַאנג, דַאנקגעבונגען

און די קינדער ֿפון די זינגער הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט אי ֿפון דער  28
און ֿפון  29; אי ֿפון די דערֿפער ֿפון די נטֹוֿפתים, געגנט ַארום ירוָשַלִים

װָארום די ; ֶגֿבע און ַעזָמֶותאון ֿפון די ֿפעלדער ֿפון , ִגלָגל-בית
און די  30. זינגערס הָאבן זיך אױֿפגעבױט דערֿפער ַארום ירוָשַלִים

און זײ הָאבן גערײניקט , ּכֹהנים און די לִוִיים הָאבן זיך גערײניקט
  . און די מױער, און די טױערן, דָאס ֿפָאלק



  הנחמי

; ער מױעראון איך הָאב ַארױֿפגעברַאכט די הַארן ֿפון יהודה אױף ד 31
מחנות און ַהָקֿפות -און איך הָאב אַײנגעשטעלט צװײ גרױסע לױב

און הינטער זײ איז  32. רעכטס אױף דער מױער צום מיסטטױער צו
און  33; און ַא העלֿפט ֿפון די הַארן ֿפון יהודה, געגַאנגען הֹוַשעָיה

ון א, און שַמעָיה, און בנימין, יהודה 34; און משוָלם, עזרא, ַעַזרָיה
זַכרָיה : מיט טרומײטן, און ֿפון די קינדער ֿפון די ּכֹהנים 35. ִירמָיה

דעם זון , דעם זון ֿפון ַמַּתנָיה, דער זון ֿפון יֹוָנָתן דעם זון ֿפון שַמעָיה
און זַײנע  36; דעם זון ֿפון ָאָסֿפן, דעם זון ֿפון ַזּכור, ֿפון מיָכָיה
, און יהודה, נַתנֵאל, ָמַעי, ִגְלַלי, ִמְלַלי, און ַעַזרֵאל, שַמעָיה, ברידער

און עזרא דער , ֶזֶמר ֿפון דוד דעם געטלעכן מַאן-מיט די ּכֵלי, ָנניַח
, און גלַײך ַאקעגן זיך, און בַײם קװַאלטױער 37. שרַײבער זײ ֿפַארױס

שטָאט אױף דעם -זַײנען זײ ַארױֿפגעגַאנגען מיט די טרעּפ ֿפון דודס
און ביז דעם , איבער דעם הױז ֿפון דוד, ערַארױֿפגַאנג ֿפון דער מױ
מחנה איז געגַאנגען -און די צװײטע לױב 38. װַאסערטױער צו מזרח

אױף דער , מיט ַא העלֿפט ֿפון ֿפָאלק, און איך הינטער איר, ַאנטקעגן
און ביז דער ברײטער , איבער דעם טורעם ֿפון די אױװנס, מױער
און איבער דעם ַאלטן , ריםאון איבער דעם טױער ֿפון אֿפ 39; מױער
און , און דעם טורעם ֿפון חַננֵאל, און איבער דעם ֿפישטױער, טױער

און זײ הָאבן זיך ; און ביז דעם שָאֿפטױער, דעם טורעם ֿפון ַהֵמָאה
מחנות -און די צװײ לױב 40. ָאּפגעשטעלט בַײם טױער ֿפון דער װַאך

און ַא העלֿפט , איךאון , הָאבן זיך אױסגעשטעלט אין הױז ֿפון גָאט
 ,ַמֲעֵׂשָיה, ֶאלָיקים, און די ּכֹהנים 41; ער מיט מירײֿפון די ֿפָארשט

 און 42; מיט טרומײטן, ַננָיהַח, זַכרָיה, ֶאליֹוֵעיַני, מיָכָיה, ִמנָימין
, און ַמלִּכָיה, ָנןָחאון יהֹו, און עוזי, און ֶאלָעָזר, און שַמעָיה, ַמֲעֵׂשָיה

און , און די זינגערס הָאבן געזונגען אין דער הײך. ֶזראון ֶע, און ֵעיָלם
און זײ הָאבן געשלַאכט אין  43. ִיֶזַרחָיה איז געװען דער אױֿפזעער
, װָארום זײ הָאבן זיך געֿפרײט, יענעם טָאג גרױסע שלַאכטָאּפֿפער

און אױך די װַײבער און , װַײל גָאט הָאט זײ דערֿפרײט ַא גרױסע ֿפרײד
און די ׂשמחה ֿפון ירוָשַלִים הָאט זיך ; בן זיך געֿפרײטדי קינדער הָא

  . געהערט ביז אין דער װַײטן

  
און אין יענעם טָאג זַײנען אױֿפגעזעצט געװָארן מענטשן אױף די  44

, ֿפַאר די ערשטֿפרוכטן, ֿפַאר די ָאּפשײדונגען, קַאמערן ֿפַאר די שַאצן
לױט די ֿפעלדער ֿפון , אין זײּכדי אַײנצוזַאמלען , און ֿפַאר די מֲעׂשרות

די ָאּפגָאבן ֿפון דער ּתֹורה ֿפַאר די ּכֹהנים און ֿפַאר די , די שטעט
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יג

  װָארום יהודה הָאט זיך געֿפרײט מיט די ּכֹהנים און מיט ; לִוִיים
  און זײ הָאבן געהיט  45. די לִוִיים װָאס זַײנען דָארטן געשטַאנען

דעסגלַײכן די ; היטונג ֿפון רײניקונגאון די , די היטונג ֿפון זײער גָאט
לױט דעם בַאֿפעל ֿפון דודן און זַײן זון , און די טױערלַײט, זינגערס
אין די טעג ֿפון דודן און ָאָסֿפן , װָארום נָאך ֿפון ֿפַארצַײטן 46. שלמהן

און געזַאנגען ֿפון לױב און דַאנק צו , זַײנען געװען אױבערזינגערס
און אין די טעג , ראל אין די טעג ֿפון זרובֿבלןאון גַאנץ יׂש 47. גָאט

הָאבן געגעבן די ָאּפגָאבן ֿפַאר די זינגערס און די , ֿפון נֶחמָיהן
און זײ הָאבן ; טױערלַײט לױט דעם בַאדַארף ֿפון איטלעכן טָאג

און די לִוִיים הָאבן געהײליקט ֿפַאר די , געהײליקט ֿפַאר די לִוִיים
  . קינדער ֿפון ַאהרן

  

ענט געװָארן ֿפון דעם בוך ֿפון ײ אין יענעם טָאג איז געל1
און עס איז געֿפונען געװָארן , משהן אין די אױערן ֿפון ֿפָאלק

ַאז ַאן ַעמֹוני און ַא מֹוָאֿבי זָאל ניט קומען אין דער , געשריבן דערין
װַײל זײ זַײנען ניט ַאקעגנגעקומען  2, עדה ֿפון גָאט ביז אױף אײביק

און זײ הָאבן , ער ֿפון יׂשראל מיט ברױט און מיט װַאסערדי קינד
נָאר אונדזער גָאט הָאט , ָאנגעדונגען אױף זײ בלָעמען זײ צו שילטן

װי זײ הָאבן , און עס איז געװען 3. ֿפַארקערט די קללה אין ַא ברכה
ַאזױ הָאבן זײ ָאּפגעשײדט יעטװעדער מישונג ֿפון , געהערט די ּתֹורה

  . יׂשראל

  
ון ֿפַאר דעם הָאט ֶאלָישיֿב דער ּכֹהן װָאס איז געװען געשטעלט א 4

  , ַא קרוֿב ֿפון טֹוֿבָיהן, איבער די קַאמערן ֿפון אונדזער גָאטס הױז
דָארט װּו מע הָאט , געהַאט געמַאכט ֿפַאר אים ַא גרױסע קַאמער 5

, און די ּכלים, דעם װַײרױך, ֿפריער ַאװעקגעלײגט דָאס שּפַײזָאּפֿפער
װָאס איז בַאֿפױלן ֿפַאר די , און אײל, װַײן, און דעם מעׂשר ֿפון ּתֿבואה

און די ָאּפשײדונג ֿפַאר די , און די טױערלַײט, און די זינגערס, לִוִיים
, און בעת דעם ַאלעם בין איך ניט געװען אין ירוָשַלִים 6. ּכֹהנים

דעם מלך , ַשסּתָאחװָארום אין צװײ און דרַײסיקסטן יָאר ֿפון ַארַּת
און ערשט נָאך ַא ֿפַארלױף ֿפון , בין איך ַאװעק צום מלך, ֿפון בֿבל

און איך בין געקומען קײן  7. טעג הָאב איך זיך ָאּפגעבעטן בַײם מלך
און הָאב געמערקט דָאס בײז װָאס ֶאלָישיֿב הָאט געטָאן , רוָשַלִיםי
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ױֿפן ֿפון גָאטס אים צו מַאכן ַא קַאמער אין די ה, ֿפון טֹוֿבָיהס װעגן
און איך הָאב ַארױסגעװָארֿפן , און מיך הָאט זײער געערגערט 8. הױז

און איך הָאב  9. ַאלע זַאכן ֿפון טֹוֿבָיהס הױז דרױסן ֿפון דער קַאמער
און איך הָאב , און מע הָאט גערײניקט די קַאמערן, געהײסן

און , ֿפערדָאס שּפַײזָאּפ, אומגעקערט ַאהין די ּכלים ֿפון גָאטס הױז
  . דעם װַײרױך

און איך הָאב זיך דערװּוסט ַאז די ָאּפגָאבן ֿפון די לִוִיים זַײנען ניט  10
און די לִוִיים און די זינגערס װָאס הָאבן געטָאן די , געגעבן געװָארן

הָאב איך זיך  11. זַײנען צעלָאֿפן איטלעכער צו זַײן ֿפעלד, ַארבעט
ֿפַאר װָאס איז : ון איך הָאב געזָאגטא, געקריגט מיט די ֿפָארשטײער

, און איך הָאב זײ אַײנגעזַאמלט? ֿפַארלָאזן געװָארן דָאס הױז ֿפון גָאט
און גַאנץ יהודה הָאבן  12. און הָאב זײ געשטעלט אױף זײער ָארט

אין די , און װַײן, און אײל, געברַאכט מעׂשר ֿפון ּתֿבואה
 ֿפַאר שַאצמַײנסטער איבער און איך הָאב געמַאכט 13. שַאצקַאמערן

און , און ַטדֹוק דעם שרַײבער, ֶשלמָיה דעם ּכֹהן, די שַאצקַאמערן
ָנן דעם זון ֿפון ַזּכור דעם ָח, און זײ צו דער הַאנט, ּפָדָיהן ֿפון די לִוִיים

; װַײל זײ זַײנען געװען ֿפַאררעכנט ֿפַאר בַאגלױבטע, זון ֿפון ַמַּתנָיהן
  . ן אױסצוטײלן צו זײערע ברידעראון אױף זײ איז געלעג

און לָאז ניט ָאּפגעמעקט , ֿפַאר דעם, גָאט מַײנער, געדענק מיר 14
װערן מַײנע גוטע זַאכן װָאס איך הָאב געטָאן ֿפַאר דעם הױז ֿפון מַײן 

  . און ֿפַאר זַײנע װַאכן, גָאט

אין יענע טעג הָאב איך געזען אין יהודה װי מע טרעט קעלטערן  15
און מע לָאדט ָאן אױף , און מע ברענגט ַארַײן די סטױגן, תאום שב
און מע , און ַאלערלײ מׂשא, און ֿפַײגן, טרױבן, און אױך װַײן, אײזלען

און איך הָאב זײ געװָארנט ; ברענגט אין ירוָשַלִים אין טָאג ֿפון שבת
אױך די צֹורים  16. אין דעם טָאג װָאס זײ הָאבן ֿפַארקױֿפט שּפַײז

ֿפלעגן ברענגען ֿפיש און ַאלערלײ , ָאבן געװױנט אין אירװָאס ה
און אין , און ֿפַארקױֿפן אום שבת צו די קינדער ֿפון יהודה, ֹורהחס

און , הָאב איך זיך געקריגט מיט די ַאדללַײט ֿפון יהודה 17. ירוָשַלִים
װָאס איז דָאס ֿפַאר ַא שלעכטע זַאך װָאס : איך הָאב צו זײ געזָאגט

הָאבן ניט ַאזױ  18? און ֿפַארשװעכט דעם טָאג ֿפון שבת, איר טוט
 און אונדזער גָאט הָאט געברַאכט דָאס, געטָאן אַײערע עלטערן
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און ? דָאזיקער שטָאט און אױף דער, דָאזיקע גַאנצע בײז אױף אונדז
  ? לל שבת צו זַײןַחמ, איר מערט נָאך גרימצָארן אױף יׂשראל

 טױערן ֿפון ירוָשַלִים הָאבן ָאנגעהױבן װי די, און עס איז געװען 19
און די טירן זַײנען , ַאזױ הָאב איך געהײסן, װערן טונקל ֿפַאר שבת

ַאז מע זָאל זײ ניט , און איך הָאב ָאנגעזָאגט, ֿפַארשלָאסן געװָארן
און ֿפון מַײנע יונגען הָאב איך געשטעלט בַײ ; עֿפענען ביז נָאך שבת

  . ָאל ניט ַארַײנקומען אין טָאג ֿפון שבתַאז קײן מׂשא ז, די טױערן
ֹורה הָאבן חאון די הענדלער און די ֿפַארקױֿפער ֿפון ַאלערלײ ס 20

הָאב  21. גענעכטיקט דרױסן ֿפון ירוָשַלִים אײן מָאל און צװײ מָאל
ֿפַאר װָאס נעכטיקט איר : און הָאב צו זײ געזָאגט, איך זײ געװָארנט
װעל איך לײגן ,  עס טָאן ַא צװײט מָאלַאז איר װעט? לעבן דער מױער

ֿפון יענער צַײט ָאן זַײנען זײ ניט געקומען אום . ַא הַאנט אױף אַײך
, ַאז זײ זָאלן זיך רײניקן, און איך הָאב ָאנגעזָאגט די לִוִיים 22. שבת

ּכדי צו הַאלטן הײליק דעם טָאג ֿפון , און קומען היטן די טױערן
  . שבת

און בַאשיץ מיך לױט דַײן גרױס ,  גָאט מַײנער,דָאס אױך געדענק מיר
  . גענָאד

אױך הָאב איך אין יענע טעג געזען יִידן װָאס הָאבן גענומען  23
און זײערע קינדער  24. מֹוָאֿבישע װַײבער, ַעמֹונישע, ַאשדֹודישע

, שודיהָאבן הַאלב גערעדט ַאשדֹודיש און הָאבן ניט געקענט רעדן יה
הָאב איך זיך  25.  ֿפון דעם ֿפָאלק ָאדער יענעםןשונַײערט לױט דעם ל
און איך הָאב געשלָאגן , און איך הָאב זײ געשָאלטן, געקריגט מיט זײ
און איך הָאב זײ . און זײ געריסן ֿפַאר די הָאר, עטלעכע ֿפון זײ

איר זָאלט ניט געבן אַײערע טעכטער צו זײערע : בַאשװָארן בַײ גָאט
 זײערע טעכטער ֿפַאר אַײערע זין ָאדער ֿפַאר און ניט נעמען ֿפון, זין

יקט שלמה דער מלך דהָאט ניט װעגן דעם זיך ֿפַארזינ 26. אַײך ַאלײן
װָאס צװישן די ֿפיל ֿפעלקער איז ניט געװען ַא מלך ַאזַא , ֿפון יׂשראל

און גָאט הָאט אים , און ער איז געװען בַאליבט בַײ זַײן גָאט, װי ער
ַאֿפילו אים הָאבן די ? לך איבער גַאנץ יׂשראלגעמַאכט ֿפַאר ַא מ

און מיר זָאלן זיך צוהערן צו  27. ֿפרעמדע װַײבער געמַאכט זינדיקן
, צו ֿפעלשן ָאן אונדזער גָאט, דָאזיקע גרױסע בײז אַײך צו טָאן דָאס

  ? צו נעמען ֿפרעמדע װַײבער
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-יֿב דעם ּכֹהןאון אײנער ֿפון די זין ֿפון יֹוָיָדע דעם זון ֿפון ֶאלָיש 28
און איך הָאב אים , ָגדול איז געװען ַאן אײדים ֿפון ַסנֿבַלט דעם חֹורֹוני

  . ַאװעקגעיָאגט ֿפון מיר

ֿפַאר די ֿפַאראומװערדיקונגען ֿפון דער , גָאט מַײנער, געדענק זײ 29
  . און ֿפון דעם בונד ֿפון דער ּכהונה און די לִוִיים, ּכהונה

און איך הָאב , ײניקט ֿפון ַאלעם ֿפרעמדןַאזױ הָאב איך זײ גער 30
איטלעכן , אַײנגעשטעלט די װַאכן ֿפַאר די ּכֹהנים און ֿפַאר די לִוִיים

און אױף צו ברענגען הָאלץ אין געשטעלטע  31; אױף זַײן ַארבעט
  .ן ֿפַאר די ערשטצַײטיקע ֿפרוכטןאו, צַײטן

  .צום גוטן, גָאט מַײנער, דערמָאן דָאס מיר
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