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1 בראשית 1:1—1:19

בראשית
בַאשַאֿפן1 גָאט הָאט ָאנהײב אין

ערד. די און הימל דעם
און װיסט געװען איז ערד די און 2
געװען איז ֿפינצטערניש און לײדיק,
גַײסט דער און ּתהום, ֿפון געזיכט אױֿפן
געזיכט אױֿפן געשװעבט הָאט גָאט ֿפון

װַאסערן. די ֿפון
װערן זָאל געזָאגט: גָאט הָאט 3

ליכט. געװָארן איז עס און ליכט.
ליכט דָאס געזען הָאט גָאט און 4
הָאט גָאט און גוט; איז עס ַאז
ליכט דעם צװישן ֿפַאנַאנדערגעשײדט

ֿפינצטערניש. דער צװישן און
ליכט דָאס גערוֿפן הָאט גָאט און 5
ער הָאט ֿפינצטערניש די און טָאג,
געװען איז עס און נַאכט. גערוֿפן
ֿפרימָארגן, געװען איז עס און ָאװנט,

טָאג. אײן
ַאן װערן זָאל געזָאגט: גָאט הָאט 6
װַאסערן, די ֿפון מיטן אין אױסשּפרײט
צװישן ֿפַאנַאנדערשײדן זָאל ער און

װַאסערן. און װַאסערן
געמַאכט הָאט גָאט און 7
הָאט און אױסשּפרײט, דעם
װַאסערן די צװישן ֿפַאנַאנדערגעשײדט
און אױסשּפרײט דעם אונטער װָאס
דעם איבער װָאס װַאסערן די צװישן
געשען. ַאזױ איז עס און אױסשּפרײט.
דעם גערוֿפן הָאט גָאט און 8
געװען איז עס און הימל. אױסשּפרײט
ַא ֿפרימָארגן, געװען איז עס און ָאװנט,

טָאג. צװײטן
זיך זָאלן געזָאגט: גָאט הָאט 9
אונטערן ֿפון װַאסערן די אַײנזַאמעלן
זיך זָאל און ָארט, אײן אין הימל
ַאזױ איז עס און יבשה. די בַאװַײזן

געשען.
יבשה די גערוֿפן הָאט גָאט און 10
די ֿפון אַײנזַאמלונג די און ערד,
און ימען. גערוֿפן ער הָאט װַאסערן

גוט. איז דָאס ַאז געזען הָאט גָאט

ערד די זָאל געזָאגט: גָאט הָאט 11
װָאס קרַײטעכץ גרָאז, ַארױסגרָאזן
װָאס ֿפרוכטבײמער זָאמען, ַארױס גיט
לױט ערד דער אױף ֿפרוכט טרָאגן
איז זָאמען זײער װָאס מינים, זײערע

געשען. ַאזױ איז עס און זײ. אין
ַארױסגעברַאכט הָאט ערד די און 12
ַארױס גיט װָאס קרַײטעכץ גרָאז,
בײמער און מינים, זַײנע לױט זָאמען
זָאמען זײער װָאס ֿפרוכט, טרָאגן װָאס
און מינים. זײערע לױט זײ, אין איז

גוט. איז דָאס ַאז געזען הָאט גָאט
עס און ָאװנט, געװען איז עס און 13

טָאג. דריטן ַא ֿפרימָארגן, געװען איז
װערן זָאלן געזָאגט: גָאט הָאט 14
ֿפון אױסשּפרײט דעם אין ליכטער
דעם צװישן ֿפַאנַאנדערצושײדן הימל,
זָאלן זײ און נַאכט, דער צװישן און טָאג
און צַײטן, ֿפַאר און צײכנס ֿפַאר זַײן

יָארן. און טעג ֿפַאר
ליכטער ֿפַאר זַײן זָאלן זײ און 15
צו הימל, ֿפון אױסשּפרײט דעם אין
ַאזױ איז עס און ערד. דער אױף לַײכטן

געשען.
צװײ די געמַאכט הָאט גָאט און 16
ליכט גרעסערע דָאס ליכטער: גרױסע
טָאג, ֿפון געװעלטיקונג דער ֿפַאר
דער ֿפַאר ליכט קלענערע דָאס און
די און נַאכט; דער ֿפון געװעלטיקונג

שטערן.
ַארַײנגעזעצט זײ הָאט גָאט און 17
צו הימל, ֿפון אױסשּפרײט דעם אין

ערד, דער אױף לַײכטן
דעם איבער געװעלטיקן צו און 18
און נַאכט, דער איבער און טָאג
ליכט דעם צװישן ֿפַאנַאנדערצושײדן
גָאט און ֿפינצטערניש. דער צװישן און

גוט. איז דָאס ַאז געזען הָאט
עס און ָאװנט, געװען איז עס און 19

טָאג. ֿפירטן ַא ֿפרימָארגן, געװען איז
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דָאס זָאל געזָאגט: גָאט הָאט 20
ֿפון װידמענונג ַא װידמענען װַאסער
ֿפױגלען און בַאשעֿפענישן, לעבעדיקע
איבערן ערד, דער אױף ֿפליען זָאלן

הימל. ֿפון אױסשּפרײט ֿפרַײען
די בַאשַאֿפן הָאט גָאט און 21
לעבעדיקע ַאלע און ים-חיות, גרױסע
דָאס װָאס קריכן, װָאס בַאשעֿפענישן
זײערע לױט געװידמענט הָאט װַאסער
ֿפױגלען געֿפליגלטע ַאלע און מינים,
הָאט גָאט און מינים. זײערע לױט

גוט. איז דָאס ַאז געזען
געבענטשט, זײ הָאט גָאט און 22
און אַײך ֿפרוכּפערט זָאגן: צו ַאזױ
װַאסערן די ָאן ֿפילט און אַײך, מערט
זיך זָאלן ֿפױגלען די און ימען, די אין

ערד. דער אױף מערן
עס און ָאװנט, געװען איז עס און 23
טָאג. ֿפינֿפטן ַא ֿפרימָארגן, געװען איז

די זָאל געזָאגט: גָאט הָאט 24
לעבעדיקע ַארױסברענגען ערד
מינים, זײערע לױט בַאשעֿפענישן
דער ֿפון חיות און שרצים און בהמות
איז עס און מינים. זײערע לױט ערד

געשען. ַאזױ
חיות די געמַאכט הָאט גָאט און 25
און מינים, זײערע לױט ערד דער ֿפון
און מינים, זײערע לױט בהמות די
זײערע לױט ערד דער ֿפון שרצים ַאלע
דָאס ַאז געזען הָאט גָאט און מינים.

גוט. איז
מַאכן לָאמיר געזָאגט: גָאט הָאט 26
לױט געשטַאלט, אונדזער אין מענטשן
זָאלן זײ און גלַײכעניש, אונדזער
ים, ֿפון ֿפיש די איבער געװעלטיקן
און הימל, ֿפון ֿפױגלען די איבער און
דער איבער און בהמות, די איבער
שרצים ַאלע איבער און ערד, גַאנצער

ערד. דער אױף קריכן װָאס
דעם בַאשַאֿפן הָאט גָאט און 27
דער אין געשטַאלט; זַײן אין מענטשן
אים ער הָאט גָאט ֿפון געשטַאלט
ער הָאט נקֿבה ַא און זכר ַא בַאשַאֿפן;

בַאשַאֿפן. זײ

און געבענטשט, זײ הָאט גָאט און 28
ֿפרוכּפערט געזָאגט: זײ צו הָאט גָאט
ֿפילט און אַײך, מערט און אַײך
און זי, בַאצװינגט און ערד, די ָאן
ים, ֿפון ֿפיש די איבער געװעלטיקט
און הימל, ֿפון ֿפױגלען די איבער און
קריכט װָאס לעבעדיקן ַאלעם איבער

ערד. דער אױף
זעט, געזָאגט: הָאט גָאט און 29
יעטװעדער געגעבן אַײך הָאב איך
זָאמען, ַארױס גיט װָאס קרַײטעכץ
גַאנצער דער ֿפון געזיכט אױֿפן װָאס
אױף װָאס בױם יעטװעדער און ערד,
גיט װָאס בײמערֿפרוכט דָא איז אים
זַײן דָאס זָאל אַײך ֿפַאר זָאמען; ַארױס

עסן. צום
ערד, דער ֿפון חיות ַאלע ֿפַאר און 30
און הימל, ֿפון ֿפױגלען ַאלע ֿפַאר און
ערד, דער אױף קריכט װָאס ַאלץ ֿפַאר
לעבעדיקער ַא דָא איז אים אין װָאס
קרַײטעכץ גרין יעטװעדער איז ָאטעם,

געװען. ַאזױ איז עס און עסן. צום
װָאס ַאלץ געזען הָאט גָאט און 31
זײער איז עס ערשט געמַאכט, הָאט ער
און ָאװנט, געװען איז עס און גוט.
זעקסטן דעם ֿפרימָארגן, געװען איז עס

טָאג.

געװָארן2 ֿפַארענדיקט זַײנען ַאזױ
זײער און ערד די און הימל דער

חיל. גַאנצער
צום געענדיקט הָאט גָאט און 2
הָאט ער װָאס ַארבעט זַײן טָאג זיבעטן
אױֿפן גערוט הָאט ער און געמַאכט,
ַארבעט גַאנצער זַײן ֿפון טָאג זיבעטן

געמַאכט. הָאט ער װָאס
דעם געבענטשט הָאט גָאט און 3
געהײליקט, אים הָאט און טָאג, זיבעטן
ֿפון גערוט ער הָאט אים אין װָארום
הָאט גָאט װָאס ַארבעט גַאנצער זַײן

געמַאכט. בַאשַאֿפנדיק
דעם ֿפון געשיכטע די איז דָאס 4
זַײנען זײ װען ערד דער און הימל
װָאס טָאג דעם אין געװָארן, בַאשַאֿפן
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און ערד געמַאכט הָאט הַאר דער גָאט
הימל.

נָאך איז ֿפעלד ֿפון בײמל קײן און 5
קײן און ערד, דער אױף געװען ניט
ניט נָאך הָאט ֿפעלד ֿפון קרַײטעכץ
הַאר דער גָאט װָארום געשּפרָאצט,
דער אױף רעגענען געמַאכט ניט הָאט
צו געװען ניט איז מענטש ַא און ערד,

ערד; די בַאַארבעטן
ֿפון אױֿפגײן ֿפלעגט נעבל ַא נָאר 6
דָאס ָאנטרינקען ֿפלעגט און ערד, דער

ערד. דער ֿפון געזיכט גַאנצע
געֿפורעמט הַאר דער גָאט הָאט 7
דער ֿפון שטױב ֿפון מענטשן דעם
זַײנע אין ַארַײנגעבלָאזן הָאט און ערד,
דער און לעבן, ֿפון ָאטעם ַאן נָאזלעכער
לעבעדיקער ַא געװָארן איז מענטש

נֿפש.
געֿפלַאנצט הָאט הַאר דער גָאט און 8
הָאט און מזרח, אין ֵעֶדן, אין גָארטן ַא
מענטשן דעם ַארַײנגעזעצט דָארטן

געֿפורעמט. הָאט ער װָאס
געמַאכט הָאט הַאר דער גָאט און 9
ַאלערלײ ערד דער ֿפון שּפרָאצן
גוט און ָאנצוקוקן גלוסטיק בײמער
אין לעבן, ֿפון בױם דעם אױך עסן; צום
װיסן ֿפון בױם דעם און גָארטן, מיטן

שלעכטס. און גוטס
ַארױסגעגַאנגען איז טַײך ַא און 10
און גָארטן, דעם ָאנצוטרינקען ֵעֶדן ֿפון
און צעשײדט, זיך ער הָאט דָארטן ֿפון

טײלן. ֿפיר געװָארן איז
ּפישון; איז אײנעם ֿפון נָאמען דער 11
דָאס ַארום רינגלט װָאס דער איז דָאס
איז דָארטן װָאס ַחִויָלה, לַאנד גַאנצע

גָאלד; דָא
לַאנד יענעם ֿפון גָאלד דָאס און 12
און בדֹוַלח דער איז דָארטן גוט. איז

ָאניקלשטײן. דער
טַײך צװײטן ֿפון נָאמען דער און 13
רינגלט װָאס דער איז דָאס גיחֹון; איז

ּכוש. לַאנד גַאנצע דָאס ַארום
טַײך דריטן ֿפון נָאמען דער און 14
גײט װָאס דער איז דָאס ִחֶדקל; איז

ֿפירטער דער און ַאשור. ֿפון מזרח צו
ּפָרת. איז דָאס טַײך,

הָאט הַאר דער גָאט און 15
אים הָאט און מענטשן, דעם גענומען
אים ֵעֶדן, ֿפון גָארטן אין ַארַײנגעזעצט

היטן. צו אים און בַאַארבעטען צו
הָאט הַאר דער גָאט און 16
זָאגן: צו ַאזױ מענטשן, דעם ָאנגעזָאגט
מעגסטו גָארטן ֿפון בײמער ַאלע ֿפון

עסן;
װיסן ֿפון בױם דעם ֿפון ָאבער 17
זָאלסטו אים ֿפון שלעכטס, און גוטס
דו װָאס טָאג דעם אין װָארום עסן, ניט
שטַארבן. זיכער װעסטו אים, ֿפון עסט
געזָאגט: הָאט הַאר דער גָאט און 18
זַײן זָאל מענטש דער גוט ניט איז עס
געהילף ַא מַאכן אים װעל איך ַאלײן;

אים. ֿפַאר װעדליק
הָאט הַאר דער גָאט און 19
ַאלערלײ ערד דער ֿפון געֿפורעמט
ֿפױגלען ַאלערלײ און ֿפעלד ֿפון חיות
דעם צו געברַאכט און הימל, ֿפון
זײ װעט ער װָאס זען צו מענטשן,
װעט מענטש דער נָאר װָאס און רוֿפן,
בַאשעֿפעניש, לעבעדיקע איטלעך רוֿפן

נָאמען. איר זַײן זָאל דָאס
ָאנגערוֿפן מענטש דער הָאט 20
די ֿפַאר און בהמות, ַאלע ֿפַאר נעמען
חיות ַאלע ֿפַאר און הימל, ֿפון ֿפױגלען
ער הָאט ָאָָדמען ֿפַאר ָאבער ֿפעלד; ֿפון
ֿפַאר װעדליק געהילף ַא געֿפונען ניט

אים.
ֿפַאלן געלָאזט הַאר דער גָאט הָאט 21
און מענטשן, דעם אױף שלָאף טיֿפן ַא
הָאט ער און אַײנגעשלָאֿפן; איז ער
ריּפן, זַײנע ֿפון אײנע ַארױסגענומען
מיט ָארט איר ֿפַארשטָאּפט הָאט און

ֿפלײש.
געבױט הָאט הַאר דער גָאט און 22
הָאט ער װָאס , ריּפ דער ֿפון
ַא מענטשן, דעם ֿפון ַארױסגענומען
דעם צו געברַאכט זי הָאט און ֿפרױ,

מענטשן.
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דָאס געזָאגט: מענטש דער הָאט 23
בײנער, מַײנע ֿפון בײן ַא דָאס איז מָאל
דָאזיקע די ֿפלײש; מַײן ֿפון ֿפלײש און
מַאן ַא ֿפון װַײל ֿפרױ, װערן גערוֿפן זָאל

דָאזיקע. די געװָארן גענומען איז
זַײן מַאן ַא ֿפַארלָאזט דרום 24
בַאהעֿפט און מוטער, זַײן און ֿפָאטער
אײן װערן זײ און װַײב, זַײן ָאן זיך

לַײב.
געװען בײדע זַײנען זײ און 25
און װַײב, זַײן און מענטש דער נַאקעט,

שעמען. ניט זיך ֿפלעגן זײ

געװען3 איז שלַאנג די און
ֿפון חיות ַאלע ֿפון ליסטיקער
הָאט הַאר דער גָאט װָאס ֿפעלד
דער צו געזָאגט הָאט זי און געמַאכט,
געזָאגט, גָאט הָאט ניט-שױן ֿפרױ:
ֿפון בױם קײן ֿפון עסן ניט זָאלט איר

גָארטן?
דער צו געזָאגט ֿפרױ די הָאט 2
בײמער די ֿפון ֿפרוכט דער ֿפון שלַאנג:

עסן, מיר מעגן גָארטן ֿפון
דעם ֿפון ֿפרוכט דער ֿפון נָאר 3
גָאט הָאט גָארטן מיטן אין װָאס בױם
עסן, ניט דערֿפון זָאלט איר געזָאגט:
ָאנרירן, ניט דערָאן זיך זָאלט איר און

שטַארבן. איר װעט ַאזיסט
דער צו געזָאגט שלַאנג די הָאט 4
שטַארבן, ניט איר װעט שטַארבן ֿפרױ:
טָאג דעם אין ַאז װײס גָאט נָאר 5
זיך װעלן דערֿפון, עסט איר װָאס
װעט איר און אױגן, אַײערע עֿפענען
און גוטס װיסן צו גָאט װי ַאזױ זַײן

שלעכטס.
בױם דער ַאז געזען ֿפרױ די הָאט 6
ַא איז ער ַאז און עסן, צום גוט איז
בױם דער און אױגן, די ֿפַאר גַארונג
הָאט זי און ָאנצוקוקן, גלוסטיק איז
הָאט און ֿפרוכט, זַײן ֿפון גענומען
איר געגעבן אױך הָאט זי און געגעסן;

געגעסן. הָאט ער און איר, מיט מַאן
הָאבן אױגן בײדנס זײערע און 7
געװּוסט הָאבן זײ און געעֿפנט, זיך

זײ הָאבן נַאקעט; זַײנען זײ ַאז
זיך און ֿפַײגנבלעטער, צונױֿפגענײט

גַארטלען. געמַאכט
ֿפון קול דעם געהערט הָאבן זײ און 8
אין ַארום גײט ער װי הַאר, דעם גָאט
און טָאג; ֿפון קילקײט דער אין גָארטן
זיך הָאבן װַײב זַײן און מענטש דער
צװישן הַאר דעם גָאט ֿפַאר בַאהַאלטן

גָארטן. ֿפון בײמער די
גערוֿפן הַאר דער גָאט הָאט 9
אים צו הָאט און מענטשן, דעם צו

ביסטו? װּו געזָאגט:
הָאב איך געענטֿפערט: ער הָאט 10
און גָארטן, אין קול דַײן געהערט
בין איך װַײל געהַאט, מורא הָאב איך

בַאהַאלטן. מיך איך הָאב נַאקעט,
דיר הָאט װער געזָאגט: ער הָאט 11
הָאסטו נַאקעט? ביסט דו ַאז געזָאגט
הָאב איך װָאס בױם דעם ֿפון געגעסן

אים? ֿפון עסן צו ניט ָאנגעזָאגט דיר
די געזָאגט: מענטש דער הָאט 12
זי געגעבן, מיר הָאסט דו װָאס װַײב
און בױם, דעם ֿפון געגעבן מיר הָאט

געגעסן. הָאב איך
צו געזָאגט הַאר דער גָאט הָאט 13
געטָאן? דָא הָאסטו װָאס ֿפרױ: דער
הָאט שלַאנג די געזָאגט: ֿפרױ די הָאט
געגעסן. הָאב איך און ָאנגערעדט, מיך
צו געזָאגט הַאר דער גָאט הָאט 14
דָאס הָאסט דו װַײל שלַאנג: דער
ֿפון ֿפַארשָאלטן זַײן זָאלסטו געטָאן,
צװישן ֿפון און בהמות, ַאלע צװישן
בױך דַײן אױף ֿפעלד; ֿפון חיות ַאלע
עסן זָאלסטו שטױב און גײן, זָאלסטו

לעבן. דַײן ֿפון טעג ַאלע
מַאכן איך װעל ֿפַײנטשַאֿפט ַא און 15
און ֿפרױ, דער צװישן און דיר צװישן
איר צװישן און זָאמען דַײן צװישן
קָאּפ, אין טרעֿפן דיך װעט ער זָאמען;

טריט. אין טרעֿפן אים װעסט דו און
געזָאגט: ער הָאט ֿפרױ דער צו 16
מַאטערניש דַײן מערן איך װעל מערן
יסורים מיט טרָאגװײעניש; דַײן און
דַײן צו און קינדער, געבערן װעסטו
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ער און גלוסטונג, דַײן זַײן װעט מַאן
דיר. איבער געװעלטיקן װעט

געזָאגט: ער הָאט ָאָָדמען צו און 17
קול דעם צו צוגעהערט הָאסט דו װַײל
דעם ֿפון געגעסן און װַײב, דַײן ֿפון
ָאנגעזָאגט, דיר הָאב איך װָאס בױם
ניט אים ֿפון זָאלסט זָאגן: צו ַאזױ
ֿפון ֿפַארשָאלטן זַײן ערד די זָאל עסן;
זָאלסטו מַאטערניש מיט דַײנעטװעגן;
דַײן ֿפון טעג ַאלע איר ֿפון נערן זיך

לעבן.
שטעכיק און דערנער און 18
שּפרָאצן, מַאכן דיר זי זָאל געװעקס
ֿפעלד. ֿפון קרַײטעכץ עסן זָאלסט און

ּפנים דַײן ֿפון שװײס דעם מיט 19
קערסט דו ביז ברױט, עסן זָאלסטו
ֿפון װַײל ערד; דער צו אום זיך
װָארום געװָארן; גענומען ביסטו איר
זָאסלטו שטױב צו און ביסטו, שטױב

אומקערן. זיך
דעם גערוֿפן הָאט מענטש דער און 20
איז זי װַײל ַחָוה, װַײב זַײן ֿפון נָאמען
לעבעדיקן. ַאלעם ֿפון מוטער די געװען
געמַאכט הָאט הַאר דער גָאט און 21
װַײב זַײן ֿפַאר און ָאָָדמען ֿפַאר
זײ הָאט און ֿפעל, ֿפון העמדלעך

בַאקלײדט.
געזָאגט: הָאט הַאר דער גָאט און 22
װי געװָארן איז מענטש דער זע,
און גוטס װיסן צו אונדז ֿפון אײנער
נָאך ער קען ַאצונד און שלעכטס,
נעמען און הַאנט, זַײן אױסשטרעקן
ער און לעבן, ֿפון בױם דעם ֿפון אױך

אײביק. לעבן װעט און עסן, װעט
אים הַאר דער גָאט הָאט 23
ֵעֶדן, ֿפון גָארטן דעם ֿפון ַארױסגעשיקט
ֿפון איז ער װָאס ערד, די בַאַארבעטן צו

געװָארן. גענומען דָארטן
דעם ַארױסגעטריבן הָאט ער און 24
ַארַײנגעזעצט הָאט ער און מענטשן;
די ֵעֶדן ֿפון גָארטן דעם ֿפון מזרח אין
װָאס שװערד ֿפלַאמיקע די און ּכרובים,
בױם צום װעג דעם היטן צו זיך, דרײט

לעבן. ֿפון

דערקענט4 הָאט מענטש דער און
איז זי און ַחָוהן, װַײב זַײן
געבָארן הָאט און געװָארן, טרָאגעדיק
הָאב איך געזָאגט: הָאט זי און ַקיִנען,

גָאט. דורך מַאן ַא געקריגן
זַײן – געבָארן װידער הָאט זי און 2
ַא געװען איז ֶהבל און ֶהבלען. ברודער
געװען איז ַקיִן און שָאף, ֿפון ּפַאסטוך

ערדַארבעטער. ַאן
ֿפַארלױף ַא נָאך געװען איז עס און 3
דער ֿפון געברַאכט ַקיִן הָאט טעג, ֿפון
גָאט. צו קרבן ַא ערד דער ֿפון ֿפרוכט
געברַאכט הָאט אױך ער ֶהבל, און 4
און שָאף זַײנע ֿפון ערשטלינגען די ֿפון
זיך הָאט גָאט און ֿפעטסטע. זײערע ֿפון

קרבן, זַײן צו און ֶהבלען צו געקערט
קרבן זַײן צו און ַקיִנען צו און 5
ַקיִנען הָאט געקערט. ניט זיך ער הָאט
איז ּפנים זַײן און געערגערט, זײער

ַארָאּפגעֿפַאלן.
ֿפַאר ַקיִנען: צו געזָאגט גָאט הָאט 6
װָאס ֿפַאר און דיך, ֿפַארדריסט װָאס

ּפנים? דַײן ַארָאּפגעֿפַאלן איז
גוטס װעסט דו אױב װָאר, ֿפַאר 7
און װערן, אױֿפגענומען װעסטו טָאן
הױערט טָאן, גוטס ניט װעסט דו אױב
דיר צו און טיר; דער בַײ זינד די
קענסט דו ָאבער גלוסטונג, איר איז

איר. איבער געװעלטיקן
ברודער זַײן צו גערעדט ַקיִן הָאט 8
זײ װי געװען, איז עס און ֶהבלען.
איז ַאזױ ֿפעלד, אין געװען זַײנען
ברודער זַײן קעגן אױֿפגעשטַאנען ַקיִן

געהרגעט. אים הָאט און ֶהבלען,
װּו ַקיִנען: צו געזָאגט גָאט הָאט 9
ער הָאט ֶהבל? ברודער דַײן איז
דען איך בין ניט; װײס איך געזָאגט:

ברודער? מַײן ֿפון שומר דער
הָאסטו װָאס געזָאגט: ער הָאט 10
ברודערס דַײן ֿפון ָקול דער געטָאן?

ערד. דער ֿפון מיר צו שרַײט בלוט
זָאלסטו ֿפַארשָאלטן ַאצונד, און 11
הָאט װָאס ערד דער ֿפון זַײן
צוצונעמען מױל איר אױֿפגעמַאכט



4:12—5:4 בראשית 6

הַאנט. דַײן ֿפון בלוט ברודערס דַײן
ערד, די בַאַארבעטן װעסט דו ַאז 12
קרַאֿפט; איר געבן ניט מער דיר זי זָאל

ערד. דער אױף זַײן זָאלסטו נַע-ונַד
גָאט: צו געזָאגט ַקיִן הָאט 13
גרױס צו איז שטרָאף מַײן

ַאריבערצוטרָאגן.
ֿפַארטריבן הַײנט מיך הָאסטו ָאט 14
דַײן ֿפון און לַאנד, ֿפון געזיכט דעם ֿפון
איך און ֿפַארבָארגן, זַײן איך װעל ּפנים
װעט ערד; דער אױף נַע-ונַד זַײן װעל
װעט מיך טרעֿפט עס װער-נָאר זַײן,

דערהרגען. מיך
געזָאגט: אים צו גָאט הָאט 15
זָאל ַקיִנען הרגעט עס װער-נָאר דרום
אים. ֿפון נקמה װערן גענומען זיבנֿפַאך
צײכן, ַא ַקיִנען געמַאכט הָאט גָאט און
אים זָאל אים, טרעֿפט װָאס קײנער ַאז

דערשלָאגן. ניט
ֿפון ַאװעקגעגַאנגען איז ַקיִן און 16
אין בַאזעצט זיך הָאט און גָאט, ֿפַאר

ֵעֶדן. ֿפון מזרח אין נֹוד, לַאנד
װַײב, זַײן דערקענט הָאט ַקיִן און 17
הָאט און געװָארן, טרָאגעדיק איז זי און
געבױט הָאט ער און ַחנוכן. געבָארן
נָאמען דעם גערוֿפן הָאט און שטָאט, ַא
ֿפון נָאמען דער װי ַאזױ שטָאט דער ֿפון

ַחנוך. זון, זַײן
געבָארן איז ַחנוכן בַײ און 18
געבָארן הָאט ִעיָרד און ִעיָרד, געװָארן
געבָארן הָאט מחָױֵאל און מחָױֵאלן,
געבָארן הָאט מתוָשֵאל און מתוָשֵאלן,

ֶלֶמכן.
צװײ גענומען זיך הָאט ֶלֶמך און 19
איז אײנער ֿפון נָאמען דער װַײבער;
דער ֿפון נָאמען דער און ָעָדה, געװען

ִצָלה. צװײטער
ער יָָבלן; געבָארן הָאט ָעָדה און 20
װָאס די ֿפון ֿפָאטער דער געװען איז

ֿפי. הָאבן און געצעלטן אין זיצן
ברודער זַײן ֿפון נָאמען דער און 21
דער געװען איז ער יוַבל; געװען איז
הַארף ַא הַאלטן װָאס ַאלע ֿפון ֿפָאטער

ֿפלייט. ַא און

געבָארן הָאט אױך זי ִצָלה, און 22
ֿפון אױסשלַײֿפער דעם ּתוַבל-ַקיִנען,
און אַײזנגעצַײג; און קוּפער- ַאלערלײ
איז ּתוַבל-ַקיִנען ֿפון שװעסטער די

נֲַעָמה. געװען
זַײנע צו געזָאגט הָאט ֶלֶמך און 23
מַײן הערט ִצָלה, און װַײבער:ָעָדה
מַײן ֿפַארנעמט ֶלֶמכן, ֿפון װַײבער ָקול,
ֿפַאר מַאן ַא הרגע איך װָארום װָארט;
בַײל; מַײן ֿפַאר ייִנגל ַא און װּונד, מַײן
גענומען װערט זיבנֿפַאך װַײל 24
זיבן ָאבער ֶלֶמכן ֿפַאר נקמה, ַקיִנען ֿפַאר

זיבעציק. און
דערקענט װידער הָאט ָאָָדם און 25
זון, ַא געבָארן הָאט זי און װַײב, זַײן
װַײל: ֵשת, נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט און
ַאנדער ַאן בַאשערט מיר הָאט גָאט »
הָאט ַקיִן ַאז ֶהבלען, ָאנשטָאט זָאמען

געהרגעט». אים
איז אױך אים בַײ ֵשתן, בַײ און 26
הָאט ער און זון, ַא געװָארן געבָארן
דענצמָאל ֶאנֹוש. נָאמען זַײן גערוֿפן
דעם צו רוֿפן ָאנגעהױבן מען הָאט

יהוה. נָאמען

געבורטן5 די ֿפון בוך דָאס איז דָאס
הָאט גָאט װען ָאָָדמען: ֿפון
אים ער הָאט מענטשן, דעם בַאשַאֿפן
געמַאכט; גָאט ֿפון גלַײכעניש דער אין
זײ ער הָאט נקֿבה ַא און זכר ַא 2
געבענטשט, זײ הָאט ער און בַאשַאֿפן,
מענטש נָאמען זײער גערוֿפן הָאט און
בַאשַאֿפן זַײנען זײ װָאס טָאג דעם אין

געװָארן.
הונדערט געלעבט הָאט ָאָָדם און 3
ַא געבָארן הָאט און יָאר, דרַײסיק און
זַײן װי ַאזױ גלַײכעניש, זַײן אין זון
נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט און געשטַאלט,

ֵשת.
װי נָאכדעם ָאָָדמען ֿפון טעג די און 4
געװען זַײנען ֵשתן, געבָארן הָאט ער
הָאט ער און יָאר; הונדערט ַאכט

טעכטער. און זין געבָארן
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הָאט ָאָָדם װָאס טעג ַאלע און 5
הונדערט נַײן געװען זַײנען געלעבט,
איז ער און יָאר; דרַײסיק און יָאר

געשטָארבן.
הונדערט געלעבט הָאט ֵשת און 6
געבָארן הָאט און יָאר, ֿפינף און יָאר

ֶאנֹושן.
װי נָאכדעם געלעבט הָאט ֵשת און 7
הונדערט ַאכט ֶאנֹושן, געבָארן הָאט ער
געבָארן הָאט ער און יָאר; זיבן און יָאר

טעכטער. און זין
געװען זַײנען ֵשתן ֿפון טעג ַאלע און 8
און יָאר; צװעלף און יָאר הונדערט נַײן

געשטָארבן. איז ער
נַײנציק געלעבט הָאט ֶאנֹוש און 9

ֵקינָנען. געבָארן הָאט און יָאר,
נָאכדעם געלעבט הָאט ֶאנֹוש און 10
ַאכט ֵקינָנען, געבָארן הָאט ער װי
ער און יָאר; ֿפוֿפצן און יָאר הונדערט

טעכטער. און זין געבָארן הָאט
זַײנען ֶאנושן ֿפון טעג ַאלע און 11
יָאר; ֿפינף און יָאר הונדערט נַײן געװען

געשטָארבן. איז ער און
זיבעציק געלעבט הָאט ֵקינָן און 12

ַמהַללֵאלן. געבָארן הָאט און יָאר,
נָאכדעם געלעבט הָאט ֵקינָן און 13
ַאכט ַמהַללֵאלן, געבָארן הָאט ער װי
ער און יָאר; ֿפערציק און יָאר הונדערט

טעכטער. און זין געבָארן הָאט
זַײנען ֵקינָנען ֿפון טעג ַאלע און 14
יָאר; צען און יָאר הונדערט נַײן געװען

געשטָארבן. איז ער און
ֿפינף געלעבט הָאט ַמהַללֵאל און 15
געבָארן הָאט און יָאר, זעכציק און

יֶֶרדן.
געלעבט הָאט ַמהַללֵאל און 16
יֶֶרדן, געבָארן הָאט ער װי נָאכדעם
יָאר; דרַײסיק און יָאר הונדערט ַאכט
טעכטער. און זין געבָארן הָאט ער און
זַײנען ַמהַללֵאלן ֿפון טעג ַאלע און 17
און ֿפינף און יָאר הונדערט ַאכט געװען
געשטָארבן. איז ער און יָאר; נַײנציק

הונדערט געלעבט הָאט יֶֶרד און 18
הָאט און יָאר, זעכציק און צװײ און יָאר

ַחנֹוכן. געבָארן
װי נָאכדעם געלעבט הָאט יֶֶרד און 19
הונדערט ַאכט ַחנֹוכן, געבָארן הָאט ער
און זין געבָארן הָאט ער און יָאר;

טעכטער.
זַײנען יֶֶרדן ֿפון טעג ַאלע און 20
און צװײ און יָאר הונדערט נַײן געװען
געשטָארבן. איז ער און יָאר; זעכציק

ֿפינף געלעבט הָאט ַחנֹוך און 21
געבָארן הָאט און יָאר, זעכציק און

מתוֶשַלחן.
מיט געגַאנגען איז ַחנֹוך און 22
געבָארן הָאט ער װי נָאכדעם גָאט
ער און יָאר; הונדערט דרַײ מתוֶשַלחן,

טעכטער. און זין געבָארן הָאט
זַײנען ַחנֹוכן ֿפון טעג ַאלע און 23
און ֿפינף און יָאר הונדערט דרַײ געװען

יָאר. זעכציק
גָאט; מיט געגַאנגען איז ַחנֹוך און 24
גָאט װָארום געװָארן, ניט איז ער און

צוגענומען. אים הָאט
געלעבט הָאט מתוֶשַלח און 25
יָאר, ַאכציק און זיבן און יָאר הונדערט

ֶלֶמכן. געבָארן הָאט און
געלעבט הָאט מתוֶשַלח און 26
ֶלֶמכן, געבָארן הָאט ער װי נָאכדעם
און צװײ און יָאר הונדערט זיבן
זין געבָארן הָאט ער און יָאר; ַאכציק

טעכטער. און
זַײנען מתוֶשַלחן ֿפון טעג ַאלע און 27
און נַײן און יָאר הונדערט נַײן געװען
געשטָארבן. איז ער און יָאר; זעכציק

הונדערט געלעבט הָאט ֶלֶמך און 28
הָאט און יָאר, ַאכציק און צװײ און יָאר

זון. ַא געבָארן
נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט ער און 29
דָאזיקער דער זָאגן: צו ַאזױ נֹח,
אונדזער ֿפַאר נחמה ַא זַײן אונדז װעט
ֿפון מַאטערניש דער ֿפַאר און ַארבעט,
ערד דער װעגן ֿפון הענט, אונדזערע

ֿפַארשָאלטן. זי הָאט גָאט װָאס
נָאכדעם געלעבט הָאט ֶלֶמך און 30
הונדערט ֿפינף נֹחן, געבָארן הָאט ער װי
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ער און יָאר; נַײנציק און ֿפינף און יָאר
טעכטער. און זין געבָארן הָאט

זַײנען ֶלֶמכן ֿפון טעג ַאלע און 31
און זיבן און יָאר הונדערט זיבן געװען
געשטָארבן. איז ער און יָאר; זיבעציק
ֿפינף געװָארן איז נֹח ַאז און 32
געבָארן נֹח הָאט ַאלט, יָאר הונדערט

יֶֿפתן. און ָחמען, ֵשמען,

מענטשן6 די ַאז געװען, איז עס און
אױֿפן מערן ָאנגעהױבן זיך הָאבן
זַײנען זײ בַײ און ערד, דער ֿפון געזיכט

טעכטער, געװָארן געבָארן
די געזען גָאט ֿפון זין די הָאבן 2
זַײנען זײ ַאז מענטשן ֿפון טעכטער
װַײבער גענומען זיך הָאבן זײ און שײן,
אױסדערװײלט. הָאבן זײ װעמען-נָאר

גַײסט מַײן געזָאגט: גָאט הָאט 3
אױף מענטשן דעם אין בלַײבן ניט זָאל
ֿפלײש; ֿפָארט איז ער װָארום אײביק,
און הונדערט זַײן זָאלן טעג זַײנע נָאר

יָאר. צװַאנציק
דער אױף געװען זַײנען נֿפילים די 4
דערנָאך אױך און – טעג יענע אין ערד
קומען ֿפלעגן גָאט ֿפון זין די װען –
זײ און מענטשן, ֿפון טעכטער די צו
די זַײנען דָאס זײ; ֿפון געבערן ֿפלעגן
מענער ֿפַארצַײטן, ֿפון װָאס גיבורים

נָאמען. ַא מיט
בײז דָאס ַאז געזען הָאט גָאט און 5
דער אױף גרױס איז מענטשן דעם ֿפון
די ֿפון טרַאכטונג גַאנצע די און ערד,
צום רק איז הַארצן זַײן ֿפון מחשבות

טָאג. גַאנצן ַא בײזן
געהַאט חרטה הָאט גָאט און 6
מענטשן דעם געמַאכט הָאט ער װָאס
געװען איז ער און ערד, דער אױף

הַארצן. זַײן אין בַאקומערט
װעל איך געזָאגט: הָאט גָאט און 7
הָאב איך װָאס מענטשן דעם ָאּפמעקן
דער ֿפון געזיכט דעם ֿפון בַאשַאֿפן,
ביז בהמה, ַא ביז מענטשן ַא ֿפון ערד;
הימל; ֿפון ֿפױגל ַא ביז און שרץ, ַא
הָאב איך װָאס חרטה הָאב איך װָארום

געמַאכט. זײ
געֿפונען הָאט נֹח ָאבער 8
ֿפון אױגן די אין לַײטזעליקײט

גָאט.

נַֹח
נֹח נֹחן. ֿפון געשיכטע די איז דָאס 9
ערלעכער גערעכטער, ַא געװען איז
איז גָאט מיט דור; זַײן אין מַאן

נֹח. געגַאנגען
זין: דרַײ געבָארן הָאט נֹח און 10

יֶֶפת. און ָחם, ֵשם,
ֿפַארדָארבן איז ערד די און 11
ֿפול איז ערד די און גָאט, ֿפַאר געװָארן

אומרעכט. מיט געװָארן
ערד, די געזען הָאט גָאט און 12
װַײל ֿפַארדָארבן, איז זי ערשט
זַײן ֿפַארדָארבן הָאט לַײב יעטװעדער

ערד. דער אױף װעג
נֹחן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 13
געקומען איז לַײבער ַאלע ֿפון סוף דער
מיט פול איז ערד די װָארום מיר, ֿפַאר
ברענג איך זע, און זײ; דורך אומרעכט

ערד. דער מיט אום זײ
ּפימסנהָאלץ; ֿפון ּתֿבה ַא דיר מַאך 14
און ּתֿבה, די מַאכן זָאלסטו קַאמערן אין
און אינעװײניק ֿפון אױסּפעכן זי זָאלסט

ּפעך. מיט אױסנװײניק ֿפון
מַאכן: זי זָאלסט דו װי ָאט און 15
דער ֿפון לענג די אײלן הונדערט דרַײ
און ברײט, איר אײלן ֿפוֿפציק ּתֿבה,

הײך. איר אײלן דרַײסיק
צו מַאכן זָאלסטו גיבלדַאך ַא 16
[די אײל ַאן אױף און ּתֿבה, דער
ֿפון ֿפַארענדיקן זי זָאלסטו ברײט]
ּתֿבה דער ֿפון אַײנגַאנג דעם און אױבן;
ַאן מיט זַײט; איר אין מַאכן זָאלסטו
שטָאק דריטן און צװײטן, אונטערשטן,

מַאכן. זי זָאלסטו
מבול ַא ברענג איך זע, איך, און 17
אומצוברענגען ערד, דער אױף װַאסער
איז אים אין װָאס לַײב יעטװעדער
אונטערן ֿפון לעבן, ֿפון ָאטעם ַאן דָא
װעט ערד דער אױף װָאס ַאלץ הימל;

אומקומען.
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מַײן אױֿפשטעלן װעל איך ָאבער 18
אין ַארַײנגײן װעסט און דיר, מיט בונד
דַײן און זין, דַײנע און דו ּתֿבה, דער
דיר. מיט װַײבער, זינס דַײנע און װַײב,
ֿפון לעבט, װָאס ַאלץ ֿפון און 19
ַארַײנברענגען זָאלסטו לַײבער, ַאלע
ּתֿבה, דער אין איטלעכן ֿפון צװײ צו
מיט לעבן בַײם דערהַאלטן צו אױף
זַײן. זײ זָאלן נקֿבה ַא און זָכר ַא דיר;

זײערע לױט ֿפױגלען די ֿפון 20
זײערע לױט בהמות די ֿפון און מינים,
דער ֿפון שרצים ַאלע ֿפון מינים,
ֿפון צװײ צו מינים, זײערע לױט ערד
אױף דיר, צו ַארַײנגײן זָאלן איטלעכן

לעבן. בַײם דערהַאלטן צו
יעטװעדער ֿפון דיר נעם דו און 21
און געגעסן, װערט װָאס עסנװַארג
ֿפַאר זַײן זָאל עס ּכדי דיר, צו אַײן זַאמל

עסן. צום זײ ֿפַאר און דיר
װי ַאזױ געטָאן; ַאזױ הָאט נֹח און 22
ַאזױ בַאֿפױלן, אים הָאט גָאט װָאס ַאלץ

געטָאן. ער הָאט

גײ7 נֹחן: צו געזָאגט הָאט גָאט און
הױזגעזינט גַאנץ דַײן און דו ַארַײן
איך הָאב דיך װָארום ּתֿבה, דער אין
דעם אין מיר ֿפַאר גערעכט געזען

דור. דָאזיקן
דיר זָאלסטו בהמות רײנע ַאלע ֿפון 2
מיט איטלעכס זיבן, און זיבן צו נעמען
זײ װָאס בהמות די ֿפון און ּפָאר; זַײן
מיט איטלעכס צװײ, צו רײן, ניט זַײנען

ּפָאר. זַײן
צו הימל ֿפון פױגלען די ֿפון אױך 3
ּכדי זי, ַא און ער ַאן זיבן, און זיבן
ֿפון געזיכט אױֿפן זָאמען דערהַאלטן צו

ערד. גַאנצער דער
מַאך ַארום, טעג זיבן אין װָארום 4
פערציק ערד דער אױף רעגענען איך
װעל איך און נעכט, פערציק און טעג
װָאס בַאשטַאנד גַאנצן דעם ָאּפמעקן
ֿפון געזיכט דעם ֿפון געמַאכט, הָאב איך

ערד. דער

ַאלץ װי ַאזױ געטָאן הָאט נֹח און 5
בַאפױלן. אים הָאט גָאט װָאס

הונדערט זעקס געװען איז נֹח און 6
געװען איז מבול דער װען ַאלט, יָאר

ערד. דער אױף
װַײב, זַײן און זין, זַײנע און נֹח, און 7
זַײנען אים, מיט װַײבער, זינס זַײנע און
װעגן ֿפון ּתֿבה, דער אין ַארַײנגעגַאנגען

מבול. ֿפון װַאסער דעם
די ֿפון און בהמות, רײנע די ֿפון 8
ֿפון און רײן, ניט זַײנען װָאס בהמות
אױף קריכט װָאס ַאלץ און פױגלען די

ערד, דער
צװײ צו צװײ צו זַײנען 9
דער אין נֹחן צו ַארַײנגעגַאנגען
גָאט װי ַאזױ נקֿבה, ַא און זָכר ַא ּתֿבה,

נֹחן. בַאפױלן הָאט
טעג, זיבן צו געװען איז עס און 10
געװען מבול ֿפון װַאסער דָאס איז ַאזױ

ערד. דער אױף
יָאר הונדערטסטן זעקס דעם אין 11
חודש, צװײטן אין לעבן, נֹחס ֿפון
אין חודש, ֿפון טָאג זיבעצנטן אין
אױסגעברָאכן הָאבן טָאג דָאזיקן דעם
די און ּתָהום, גרױסן ֿפון קװַאלן ַאלע
געעפנט. זיך הָאבן הימל ֿפון פענצטער
אױף געװען איז רעגן דער און 12
פערציק און טעג פערציק ערד דער

נעכט.
טָאג אײגענעם דָאזיקן דעם אין 13
און ֵשם, און נֹח, ַארַײנגעגַאנגען זַײנען
װַײב, נֹחס און זין, נֹחס יֶֶפת, און ָחם,
מיט זין זַײנע ֿפון װַײבער דרַײ די און

ּתֿבה; דער אין זײ,
זײערע לױט חיות ַאלע און זײ, 14
זײערע לױט בהמות ַאלע און מינים,
קריכן װָאס שרצים ַאלע און מינים,
מינים, זײערע לױט ערד דער אױף
מינים, זײערע לױט עופות ַאלע און

געפליגל. איטלעך פױגל, איטלעך
צו ַארַײנגעגַאנגען זַײנען זײ און 15
צװײ צו צװײ, צו ּתֿבה, דער אין נֹחן
דָא איז זײ אין װָאס לַײבער ַאלע ֿפון

לעבן. ֿפון ָאטעם ַאן
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זַײנען װָאס די און 16
ַארַײנגעגַאנגען זַײנען ַארַײנגעגַאנגען,
לַײבער, ַאלע ֿפון נקֿבה ַא און זָכר ַא
און בַאפױלן; אים הָאט גָאט װי ַאזױ

אים. הינטער ֿפַארשלָאסן הָאט גָאט
פערציק געװען איז מבול דער און 17
װַאסערן די און ערד, דער אױף טעג
הָאבן זײ און געמערט, זיך הָאבן
זיך הָאט זי און ּתֿבה, די געטרָאגן

ערד. דער איבער אױֿפגעהױבן
זיך הָאבן װַאסערן די און 18
זײער זיך הָאבן און געשטַארקט,
ּתֿבה די און ערד, דער אױף געמערט
אױבערפלעך דער אױף געגַאנגען איז

װַאסערן. די ֿפון
זײער זיך הָאבן װַאסערן די און 19
ערד; דער אױף געשטַארקט זײער
ַאלע געװָארן ֿפַארדעקט זַײנען עס און
גַאנצן אונטערן װָאס בערג הױכע

הימל.
זיך הָאבן ַאריבער אײלן פופצן 20
בערג די און געשטַארקט, װַאסערן די

געװָארן. ֿפַארדעקט זַײנען
אומגעקומען איז עס און 21
זיך בַאװעגט װָאס לַײב יעטװעדער
ַא סַײ פױגל, ַא סַײ ערד, דער אױף
יעטװעדער סַײ חיה, ַא סַײ בהמה,
און ערד, דער אױף קריכט װָאס שרץ

מענטש; יעטװעדער
נָאזלעכער זַײנע אין װָאס ַאלץ 22
לעבעדיקן ַא ֿפון הױך ַא געװען איז
איז יבשה, דער אױף װָאס ַאלץ ָאטעם,

געשטָארבן.
דעם ָאּפגעמעקט הָאט ער און 23
געזיכט אױֿפן װָאס בַאשטַאנד גַאנצן
ַא ביז מענטשן ַא ֿפון ערד, דער ֿפון
פױגל ַא ביז און שרץ, ַא ביז בהמה,
ָאּפגעמעקט זַײנען זײ און הימל; ֿפון
איז נֹח נָאר און ערד, דער ֿפון געװָארן
דער אין אים מיט װָאס די און געבליבן,

ּתֿבה.
זיך הָאבן װַאסערן די און 24
הונדערט ערד דער אױף געשטַארקט

טעג. ֿפוֿפציק און

נֹחן,8 ָאן געדַאכט הָאט גָאט און
ַאלע ָאן און חיות, ַאלע ָאן און
ּתֿבה, דער אין אים מיט װָאס בהמות,
ַא ַאריבערגײן געמַאכט הָאט גָאט און
װַאסערן די און ערד, דער אױף װינט

אַײנגעשטילט. זיך הָאבן
געװָארן ֿפַארשטָאּפט זַײנען עס און 2
ֿפענצטער די און ּתָהום, ֿפון קװַאלן די
איז הימל ֿפון רעגן דער און הימל; ֿפון

געװָארן. ֿפַארהַאלטן
אין געהַאלטן הָאבן װַאסערן די און 3
די און ערד; דער ֿפון ָאּפטרעטן אײן
צום געװָארן געמינערט זַײנען װַאסערן

טעג. ֿפוֿפציק און הונדערט ֿפון סוף
זיבעטן אין גערוט הָאט ּתֿבה די און 4
חודש, ֿפון טָאג זיבעצנטן אין חודש,

ַאָרָרט. ֿפון בערג די אױף
געהַאלטן הָאבן װַאסערן די און 5
צענטן ביזן װערן געמינערט אײן אין
ערשטן אין חודש, צענטן אין חודש;
די בַאװיזן זיך הָאבן חודש, ֿפון טָאג

בערג. די ֿפון שּפיצן
ֿפון סוף צום געװען איז עס און 6
דעם געעֿפנט נֹח הָאט טעג, ֿפערציק
הָאט ער װָאס ּתֿבה דער ֿפון ֿפענצטער

געמַאכט.
דעם ַארױסגעשיקט הָאט ער און 7
צוריק, און הין ַארױס איז ער און רָאב,
ָאּפגעטריקנט איז װַאסער דָאס ביז
ערד. דער ֿפון געזיכט דעם ֿפון געװָארן
די זיך ֿפון ַארױסגעשיקט ער הָאט 8
איז װַאסער דָאס אױב זען צו טױב,
דער ֿפון געזיכט דעם ֿפון ָאּפגעֿפַאלן

ערד.
געֿפונען ניט הָאט טױב די ָאבער 9
זי און ֿפוסטריט, איר ֿפַאר ָאּפרו קײן
דער אין אים צו אומגעקערט זיך הָאט
אױֿפן געװען איז װַאסער װַײל ּתֿבה,
ער הָאט ערד. גַאנצער דער ֿפון געזיכט
זי הָאט און הַאנט, זַײן אױסגעשטרעקט
זיך צו ַארַײנגעברַאכט זי און גענומען

ּתֿבה. דער אין
נָאך ָאּפגעװַארט הָאט ער און 10
װידער הָאט און טעג, זיבן ַאנדערע
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ּתֿבה. דער ֿפון טױב די ַארױסגעשיקט
אין געקומען איז טױב די און 11
ָאּפגעריסן ַאן ערשט ָאװנטצַײט,
און מױל, איר אין איז אײלבערטבלַאט
איז װַאסער דָאס ַאז געװּוסט הָאט נֹח

ערד. דער ֿפון ָאּפגעֿפַאלן
ַאנדערע נָאך ָאּפגעװַארט ער הָאט 12
ַארױסגעשיקט הָאט און טעג, זיבן
ניט מער זיך הָאט זי און טױב, די

װידער. אים צו אומגעקערט
זעקס דעם אין געװען איז עס און 13
ערשטן אין יָאר, ערשטן און הונדערט
איז חודש, ֿפון טָאג ערשטן אין חודש,
ֿפון װַאסער דָאס געװָארן ָאּפגעטריקנט
ַארָאּפגענומען הָאט נֹח און ערד, דער
קוק ַא הָאט און ּתֿבה, דער ֿפון דעק דעם
דער ֿפון געזיכט דָאס ערשט געטָאן,

טרוקן. איז ערד
זיבן אין חודש, צװײטן אין און 14
איז חודש, ֿפון טָאג צװַאנציקסטן און

ערד. די געװָארן אױסגעטריקנט
נֹחן, צו גערעדט הָאט גָאט און 15

זָאגן: צו ַאזױ
און דו, ּתֿבה, דער ֿפון ַארױס גײ 16
װַײבער די און זין, דַײנע און װַײב, דַײן

דיר. מיט זין, דַײנע ֿפון
װָאס זַאך לעבעדיקע יעטװעדער 17
ֿפױגל, ַא סַײ לַײבער, ַאלע ֿפון דיר, מיט
װָאס שרץ יעטװעדער סַײ בהמה, ַא סַײ
ַארױס ברענג ערד, דער אױף קריכט
װידמענען זיך זָאלן זײ און זיך, מיט
און ֿפרוכּפערן זיך און ערד, דער אױף

ערד. דער אױף מערן
זַײנע און נֹח, ַארױסגעגַאנגען איז 18
זינס זַײנע און װַײב, זַײן און זין,

אים. מיט װַײבער,
יעטװעדער חיה, יעטװעדער 19
ַאלץ ֿפױגל, יעטװעדער און שרץ,
ערד, דער אױף זיך בַאװעגט װָאס
זַײנען משּפחות, זײערע לױט

ּתֿבה. דער ֿפון ַארױסגעגַאנגען
מזבזח ַא געבױט הָאט נֹח און 20
ֿפון גענומען הָאט ער און גָאט, צו
ַאלע ֿפון און בהמות, רײנע ַאלע

אױֿפגעברַאכט הָאט און ֿפױגלען, רײנע
מזבח. אױֿפן ברַאנדָאּפֿפער

דעם געשמעקט הָאט גָאט און 21
געזָאגט הָאט גָאט און ריח, געשמַאקן
װידער מער װעל איך הַארצן: זַײן אין
דעם װעגן ֿפון ערד די ֿפַארשילטן ניט
ֿפון טרַאכטונג די װָארום מענטשן;
ֿפון שלעכט איז הַארצן מענטשנס דעם
װידער מער װעל איך און ָאן; יוגנט זַײן
ַאזױ לעבט, װָאס ַאלץ דערשלָאגן ניט

געטָאן. הָאב איך װי
דער ֿפון טעג די װי לַאנג ַאזױ 22
קעלט און שניט, און זײאונג זָאל ערד,
און װינטער, און זומער און היץ, און

אױֿפהערן. ניט נַאכט, און טָאג

און9 נֹחן געבענטשט הָאט גָאט און
געזָאגט: זײ צו הָאט און זין, זַײנע
און אַײך, מערט און אַײך ֿפרוכּפערט

ערד. די ָאן ֿפילט
שרעק אַײער און מורא אַײער און 2
ֿפון חיה יעטװעדער אױף זַײן זָאל
ֿפױגל יעטװעדער אױף און ערד, דער
ערד די װָאס ַאלץ אױף הימל, ֿפון
ֿפון ֿפישן ַאלע אױף און װידמענט,
זײ זַײנען הַאנט אַײער אין ים;

איבערגעגעבן.
װָאס זיך, בַאװעגט װָאס ַאלץ 3
עסן; צום אַײך ֿפַאר זַײן זָאל לעבט,
איך הָאב קרַײטעכץ גרינע װי ַאזױ

געגעבן. ַאלץ דָאס אַײך
זַײן לעבן, זַײן מיט ֿפלײש נָאר 4

עסן. ניט איר זָאלט בלוט,
ֿפון בלוט, אַײער װָאר, ֿפַאר און 5
אױֿפמָאנען; איך װעל נֿפשות, אַײערע
װעל חיה איטלעכער ֿפון הַאנט דער ֿפון
הַאנט דער ֿפון און אױֿפמָאנען, עס איך
ֿפון הַאנט דער ֿפון מענטשן, דעם ֿפון
איך װעל ברודער, זַײן מענטשן דעם
מענטשן. ַא ֿפון לעבן דָאס אױֿפמָאנען

ֿפון בלוט דָאס ֿפַארגיסט װָאס דער 6
זַײן מענטשן ַא דורך זָאל מענטשן, ַא
דער אין װָארום װערן; ֿפַארגָאסן בלוט
געמַאכט ער הָאט גָאט ֿפון געשטַאלט
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מענטשן. דעם
און אַײך ֿפרוכּפערט איר, און 7
דער אױף אַײך װידמענט אַײך; מערט

איר. אױף אַײך מערט און ערד,
און נֹחן צו געזָאגט הָאט גָאט און 8

זָאגן: צו ַאזױ אים, מיט זין זַײנע צו
מַײן אױף שטעל איך זע, איך, און 9
זָאמען אַײער מיט און אַײך, מיט בונד

אַײך, נָאך
לעבעדיקער יעטװעדער מיט און 10
ַא סַײ אַײך, מיט װָאס בַאשעֿפעניש
יעטװעדער סַײ בהמה, ַא סַײ ֿפױגל,
די ֿפון אַײך, מיט ערד דער ֿפון חיה
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען װָאס ַאלע
ֿפון זַאכן לעבעדיקע ַאלע ּתֿבה, דער

ערד. דער
מַײן אױֿפשטעלן װעל איך און 11
ניט מער װעלן עס און אַײך, מיט בונד
ַא ֿפון לַײבער ַאלע װערן ֿפַארשניטן
ניט מער װעט עס און מבול-געװיסער,
ערד. די אומצוברענגען מבול קײן זַײן
דָאס געזָאגט: הָאט גָאט און 12
װָאס בונד דעם ֿפון צײכן דער איז
אַײך, צװישן און מיר צװישן גיב איך
לעבעדיקער יעטװעדער צװישן און
אױף אַײך, מיט װָאס בַאשעֿפעניש

דורות: אײביקע
ַארַײנגעטָאן איך הָאב בױגן מַײן 13
ַא ֿפַאר זַײן װעט ער און װָאלקן, אין
צװישן און מיר צװישן בונד ֿפון צײכן

ערד. דער
טו איך װען זַײן, װעט עס און 14
ערד, דער אױף װָאלקן ַא װָאלקענען
אין בױגן דער בַאװַײזן זיך װעט ַאזױ

װָאלקן, דעם
דערמָאנען זיך װעל איך און 15
און מיר צװישן װָאס בונד מַײן ָאן
יעטװעדער צװישן און אַײך, צװישן
ַאלע ֿפון בַאשעֿפעניש לעבעדיקער
מער װעט װַאסער דָאס און לַײבער,
ַאלע אומצוברענגען מבול ַא װערן ניט

לַײבער.
אין זַײן װעט בױגן דער און 16
אױף קוקן װעל איך און װָאלקן, דעם

דעם ָאן דערמָאנען צו זיך ּכדי אים,
צװישן און גָאט צװישן בונד אײביקן
בַאשעֿפעניש לעבעדיקער יעטװעדער
ערד. דער אױף װָאס לַײבער ַאלע ֿפון
נֹחן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 17
װָאס בונד דעם ֿפון צײכן דער איז דָאס
מיר צװישן אױֿפגעשטעלט הָאב איך
דער אױף װָאס לַײבער ַאלע צװישן און

ערד.
זַײנען װָאס נֹחן ֿפון זין די און 18
זַײנען ּתֿבה, דער ֿפון ַארױסגעגַאנגען
דָאס ָחם, און יֶֿפת; און ָחם, ֵשם, געװען

ּכנַַען. ֿפון ֿפָאטער דער איז
די געװען זַײנען דרַײ דָאזיקע די 19
זיך הָאט זײ ֿפון און נֹחן, ֿפון זין

ערד. גַאנצע די צעשּפרײט
הָאט ַאקערמַאן דער נֹח און 20
ַא געֿפלַאנצט הָאט און גענומען

װַײנגָארטן.
דעם ֿפון געטרונקען הָאט ער און 21
הָאט און שיּכור געװָארן איז און װַײן,

געצעלט. זַײן אין ָאּפגעדעקט זיך
ּכנַַען ֿפון ֿפָאטער דער ָחם הָאט 22
ֿפָאטער, זַײן ֿפון נַאקעטקײט די געזען
ברידער צװײ זַײנע דערצײלט הָאט און

דרױסן.
גענומען יֶֿפת און ֵשם הָאבן 23
אױף ַארױֿפגעטָאן און מַאנטל, ַא
זַײנען זײ און ַאקסלען, בײדנס זײערע
הָאבן און הינטערװַײלעכס, געגַאנגען
זײער ֿפון נַאקעטקײט די צוגעדעקט
ַאהינטער, ּפנימער זײערע מיט ֿפָאטער,
נַאקעטקײט די געזען ניט הָאבן זײ און

ֿפָאטער. זײער ֿפון
אױסגעניכטערט זיך הָאט נֹח און 24
װָאס געמערקט הָאט און װַײן, זַײן ֿפון

געטָאן. אים הָאט זון ייִנגערער זַײן
ֿפַארשָאלטן געזָאגט: הָאט ער און 25
זָאל קנעכט ֿפון קנעכט ַא ּכנַַען, זַײן זָאל

ברידער. זַײנע בַײ זַײן ער
געלױבט געזָאגט: הָאט ער און 26
ּכנַַען און ֵשם; ֿפון גָאט דער יהוה איז

זײ. בַײ קנעכט ַא זַײן זָאל
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און יֶֿפתן, גָאט זָאל דערברײטערן 27
ֵשם; ֿפון געצעלטן די אין רוען זָאל ער

זײ. בַײ קנעכט ַא זַײן זָאל ּכנַַען און
מבול נָאכן געלעבט הָאט נֹח און 28

יָאר. ֿפוֿפציק און יָאר הונדערט דרַײ
זַײנען נֹחן ֿפון טעג ַאלע און 29
ֿפוֿפציק און יָאר הונדערט נַײן געװען

געשטָארבן. איז ער און יָאר;

געבורטן10 די זַײנען דָאס און
ָחם, ֵשם, קינדער: נֹחס ֿפון
געבָארן זַײנען זײ בַײ און יֶֿפת; און

מבול. נָאכן זין געװָארן
געװען: זַײנען יֶֿפתן ֿפון זין די 2
און יָָון, און ָמַדי, און ָמגוג, און גוֶמר,

ּתיָרס. און ֶמֶשך, און ּתוַבל,
און ַאשּכנַז, גוֶמרן: ֿפון זין די און 3

ּתֹוגַרָמה. און ריֿפת,
דער װָאס איטלעכער און 4
ָאנרירן, אים ָאן זיך װעט ֿפלוסיקער
זַײנע ָאּפגעשװענקט ניט הָאט ער ַאװּו
זַײנע װַאשן זָאל װַאסער, אין הענט
װַאסער, אין בָאדן זיך און קלײדער,

ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן און
זיך הָאבן דָאזיקע די ֿפון 5
ֿפון אינדזלען די ֿפַאנַאנדערגעשײדט
לענדער, זײערע אין ֿפעלקער די
לױט לשון, זַײן לױט איטלעכער
ֿפעלקער. זײערע אין משּפחות, זײערע
געװען: זַײנען ָחמען ֿפון זין די און 6

ּכנַַען. און ּפוט, און ִמצַריִם, און ּכוש,
און סבָא, ּכושן: ֿפון זין די און 7
און ַרְעָמה, און ַסבָּתה, און ַחִויָלה,
שבָא ַרְעָמהן: ֿפון זין די און ַסבּתכָא.

דָדן. און
ער נִמרודן. געבָארן הָאט ּכוש און 8
מַאכטיקער ערשטער דער געװען איז

ערד. דער אױף
יעגער מַאכטיקער ַא געװען איז ער 9
ַאזױ געזָאגט: װערט דרום גָאט; ֿפַאר
ֿפַאר יעגער מַאכטיקער ַא נִמרוד, װי

גָאט.
זַײן ֿפון ָאנהײב דער און 10
ֶאֶרך, און בבל, געװען איז קיניגרַײך

ִשנָער. לַאנד אין ַּכלנֵה, און ַאַּכד, און
ער איז לַאנד יענעם ֿפון 11
הָאט און ַאשור, קײן ַארױסגעגַאנגען
און רחובות-עיר, און נינֵוה, געבױט

ֶּכַלח,
צװישן און נינֵוה צװישן ֶרֶסן, און 12

שטָאט. גרױסע די איז דָאס ֶּכַלח,
לודים, געבָארן הָאט ִמצַריִם און 13
נַֿפּתוחים, און לָהבים, און ַענָמים, און

ַּכסלוחים און ַּפתרוסים, און 14
זַײנען ּפלשּתים די װַאנען ֿפון –

ַּכֿפּתורים. און – ַארױסגעקומען
זַײן צידון געבָארן הָאט ְּכנַַען און 15

ֵחתן, און בכור,
ֶאמורי, דעם און יבוסי, דעם און 16

גִרגָשי, דעם און
און ַערקי, דעם און ִחִוי, דעם און 17

סיני, דעם
צָמרי, דעם און ַארָודי, דעם און 18
זיך הָאבן דערנָאך און ַחָמתי; דעם און
ּכנֲַעני. דעם ֿפון משּפחות די צעשּפרײט
ּכנֲעני דעם ֿפון געמַארק דער און 19
קײן גײסט דו װי צידון, ֿפון געװען איז
סדום, קײן גײסט דו װי ַעזָה; ביז גָרר,
ביז צבִױם, און ַאדָמה, און ַעמוָרה, און

ֶלַשע.
ָחם ֿפון קינדער די זַײנען דָאס 20
זײערע לױט משּפחות, זײערע לױט
אין לענדער, זײערע אין לשונות,

ֿפעלקער. זײערע
ֿפון ֿפָאטער דעם ֵשם, בַײ און 21
עלטערן דעם ֵעֶבר, ֿפון קינדער ַאלע
זַײנען אים בַײ אױך יֶֿפתן, ֿפון ברודער

קינדער. געװָארן געבָארן
געװען: זַײנען ֵשמען ֿפון זין די 22
און ַארַּפכַשד, און ַאשור, און ֵעיָלם,

ַאָרם. און לוד,
און עוץ, ַאָרמען: ֿפון זין די און 23

ַמש. און גֶֶתר, און חול,
ֶשַלחן, געבָארן הָאט ַארַּפכַשד און 24

ֵעֶברן. געבָארן הָאט ֶשַלח און
געבָארן זַײנען ֵעֶברן בַײ און 25
ֿפון נָאמען דער זין; צװײ געװָארן
זַײנע אין װַײל ֶּפֶלג, געװען איז אײנעם
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און ערד; די געװָארן צעטײלט איז טעג
געװען איז ברודער זַײן ֿפון נָאמען דער

יָקָטן.
ַאלמוָדדן, געבָארן הָאט יָקָטן און 26

יֶַרחן, און ַחַצרָמֶותן, און ֶשֶלֿפן, און
און אוזָלן, און ַהדוָרמען, און 27

ִדקָלהן,
און אֿביָמֵאלן, און עוָבלן, און 28

שבָאן,
און ַחִויָלהן, און אוֿפירן, און 29
זין. יָקָטנס געװען זַײנען ַאלע די יֹוָבבן.
ֿפון געװען איז װױנָארט זײער און 30
ביזן סֿפר, קײן קומסט דו װי ֵמשָא,

מזרח. ֿפון בַארג
ֵשמען ֿפון זין די זַײנען דָאס 31
זײערע לױט משּפחות, זײערע לױט
לױט לענדער, זײערע אין לשונות,

ֿפעלקער. זײערע
נֹחס ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 32
זײערע אין געבורטן, זײערע לױט זין
זיך הָאבן דָאזיקע די ֿפון און ֿפעלקער;
אױף ֿפעלקער די ֿפַאנַאנדערגעשײדט

מבול. נָאכן ערד דער

געװען11 איז ערד גַאנצע די און
אײנע און שּפרַאך אײן

װערטער.
הָאבן זײ ַאז געװען, איז עס און 2
געֿפונען זײ הָאבן מזרח, אין געצױגן
זיך הָאבן און ִשנָער, לַאנד אין ּפלױן ַא

בַאזעצט. דָארטן
צום אײנער געזָאגט הָאבן זײ און 3
און ציגל מַאכן לָאמיר קומט ַאנדערן:
די און ברענערַײ. ַא אין אױסברענען
און שטײן, ֿפַאר געװען זײ איז ציגל

װַאּפנע. ֿפַאר געװען זײ איז לײם
לָאמיר קומט געזָאגט: הָאבן זײ און 4
טורעם ַא און שטָאט, ַא בױען אונדז
לָאמיר און הימל, אין שּפיץ זַײן מיט
זָאלן מיר ּכדי נָאמען, ַא מַאכן אונדז
ֿפון געזיכט אױֿפן װערן צעשּפרײט ניט

ערד. גַאנצער דער
זען צו ַארָאּפגענידערט גָאט הָאט 5
די װָאס טורעם, דעם און שטָאט די

געבױט. הָאבן מענטשנקינדער
זײ זע, געזָאגט: הָאט גָאט און 6
איז שּפרַאך אײן און ֿפָאלק, אײן זַײנען
ַאן ערשט איז דָאס און ַאלעמען, זײ בַײ
װעט ַאצונד און טָאן, זײער ֿפון ָאנהײב
װָאס ַאלץ װערן ֿפַארמיטן ניט זײ ֿפון

טָאן. צו טרַאכטן זײ
און ַארָאּפנידערן, לָאמיר קומט 7
ַאז שּפרַאך, זײער דָארטן צעמישן
דעם אײנער ֿפַארשטײן ניט זָאלן זײ

שּפרַאך. ַאנדערנס
ֿפון צעשּפרײט זײ הָאט גָאט און 8
גַאנצער דער ֿפון געזיכט אױֿפן דָארטן
בױען אױֿפגעהערט הָאבן זײ און ערד,

שטָאט. די
נָאמען איר גערוֿפן מען הָאט דרום 9
צעמישט גָאט הָאט דָארטן װַײל בבל,
און ערד, גַאנצער דער ֿפון שּפרַאך די
צעשּפרײט גָאט זײ הָאט דָארטן ֿפון

ערד. גַאנצער דער ֿפון געזיכט אױֿפן
ֵשמען: ֿפון געבורטן די זַײנען דָאס 10
געבָארן ֵשם הָאט יָאר הונדערט צו

מבול. נָאכן יָאר צװײ ַארַּפכַשדן,
נָאכדעם געלעבט הָאט ֵשם און 11
פינף ַארַּפכַשדן, געבָארן הָאט ער װי
זין געבָארן הָאט ער און יָאר; הונדערט

טעכטער. און
ֿפינף געלעבט הָאט ַארַּפכַשד און 12
געבָארן הָאט און יָאר, דרַײסיק און

ֶשַלחן.
געלעבט הָאט ַארַּפכַשד און 13
ֶשַלחן, געבָארן הָאט ער װי נָאכדעם
און יָאר; דרַײ און יָאר הונדערט ֿפיר

טעכטער. און זין געבָארן הָאט ער
דרַײסיק געלעבט הָאט ֶשַלח און 14

ֵעֶברן. געבָארן הָאט און יָאר,
נָאכדעם געלעבט הָאט ֶשַלח און 15
ֿפיר ֵעֶברן, געבָארן הָאט ער װי
ער און יָאר; דרַײ און יָאר הונדערט

טעכטער. און זין געבָארן הָאט
און ֿפיר געלעבט הָאט ֵעֶבר און 16
ֶּפֶלגן. געבָארן הָאט און יָאר, דרַײסיק

נָאכדעם געלעבט הָאט ֵעֶבר און 17
ֿפיר ֶּפֶלגן, געבָארן הָאט ער װי
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ער און יָאר; דרַײסיק און יָאר הונדערט
טעכטער. און זין געבָארן הָאט

דרַײסיק געלעבט הָאט ֶּפֶלג און 18
ְרעון. געבָארן הָאט און יָאר,

װי נָאכדעם געלעבט הָאט ֶּפֶלג און 19
הונדערט צװײ ְרעון, געבָארן הָאט ער
געבָארן הָאט ער און יָאר; נַײן און יָאר

טעכטער. און זין
און צװײ געלעבט הָאט ְרעו און 20
ׂשרוגן. געבָארן הָאט און יָאר, דרַײסיק
װי נָאכדעם געלעבט הָאט ְרעו און 21
הונדערט צװײ ׂשרוגן, געבָארן הָאט ער
געבָארן הָאט ער און יָאר; זיבן און יָאר

טעכטער. און זין
דרַײסיק געלעבט הָאט ׂשרוג און 22

נָחורן. געבָארן הָאט און יָאר,
נָאכדעם געלעבט הָאט ׂשרוג און 23
צװײ נָחורן, געבָארן הָאט ער װי
זין געבָארן הָאט ער און יָאר; הונדערט

טעכטער. און
און נַײן געלעבט הָאט נָחור און 24
ֶּתַרחן. געבָארן הָאט און יָאר, צװַאנציק
נָאכדעם געלעבט הָאט נָחור און 25
הונדערט ֶּתַרחן, געבָארן הָאט ער װי
הָאט ער און יָאר; נַײנצן און יָאר

טעכטער. און זין געבָארן
זיבעציק געלעבט הָאט ֶּתַרח און 26
נָחורן, אֿברמען, געבָארן הָאט און יָאר,

ָהָרנען. און
ֿפון געבורטן די זַײנען דָאס און 27
אֿברמען, געבָארן הָאט ֶּתַרח ֶּתַרחן:
הָאט ָהָרן און ָהָרנען; און נָחורן,

לוטן. געבָארן
בַײם געשטָארבן איז ָהָרן און 28
לַאנד אין ֶּתַרחן, ֿפָאטער זַײן ֿפון לעבן

אור-ַּכׂשדים. אין געבורט, זַײן ֿפון
זיך הָאבן נָחור און אֿברם און 29
ֿפון נָאמען דער װַײבער; גענומען
און ָׂשַרי, געװען איז װַײב אֿברמס
געװען איז װַײב נָחורס ֿפון נָאמען דער
דעם ָהָרן, ֿפון טָאכטער די ִמלָּכה,
ֿפון ֿפָאטער דעם און ִמלָּכהן ֿפון ֿפָאטער

יִסָּכהן.

זי עקרה, ַאן געװען איז ָׂשַרי און 30
קינדער. קײן געהַאט ניט הָאט

זון זַײן גענומען הָאט ֶּתַרח און 31
דער לוט, אײניקל זַײן און אֿברמען,
ָׂשַרי, שנור זַײן און ָהָרנען, ֿפון זון
און אֿברמען, זון זַײן ֿפון װַײב די
ֿפון זײ מיט ַארױסגעגַאנגען זַײנען זײ
ּכנַַען. לַאנד קײן גײן צו אור-ַּכׂשדים,
און ָחָרן, ביז געקומען זַײנען זײ און

בַאזעצט. דָארטן זיך הָאבן
געװען זַײנען ֶּתַרחן ֿפון טעג די און 32
און יָאר. ֿפינף און יָאר הונדערט צװײ

ָחָרן. אין געשטָארבן איז ֶּתַרח

ֶלך-ְלֳך

צו12 געזָאגט הָאט גָאט און
ֿפון ַאװעק דיר גײ אֿברמען:
און ָאּפשטַאם, דַײן ֿפון און לַאנד, דַײן
לַאנד דעם צו הױז, ֿפָאטערס דַײן ֿפון

װַײזן. דיר װעל איך װָאס
ֿפַאר מַאכן דיך װעל איך און 2
דיך װעל איך און ֿפָאלק, גרױס ַא
און נָאמען, דַײן גרײסן און בענטשן,

בענטשונג. ַא זַײן װעסט
װָאס די בענטשן װעל איך און 3
ֿפלוכט װָאס דעם און דיך, בענטשן
דיר מיט און ֿפַארשילטן; איך װעל דיך
ֿפון משּפחות ַאלע בענטשן זיך װעלן

ערד. דער
װי ַאזױ געגַאנגען איז אֿברם און 4
איז לוט און גערעדט; אים צו הָאט גָאט
איז אֿברם און אים. מיט מיטגעגַאנגען
יָאר זיבעציק און ֿפינף ֿפון מַאן ַא געװען

ָחָרן. ֿפון ַארױסגײן זַײן בַײ
װַײב זַײן גענומען הָאט אֿברם און 5
און לוטן, זון ברודערס זַײן און ָׂשַרין,
הָאבן זײ װָאס ֿפַארמעג גַאנצן זײער
זײ װָאס נֿפשות די און ָאנגעקליבן,
און ָחָרן, אין ָאנגעשַאֿפט זיך הָאבן
קײן גײן צו ַארױסגעגַאנגען זַײנען זײ

ּכנַַען; לַאנד
לַאנד קײן געקומען זַײנען זײ און 6
דורכגעגַאנגען איז אֿברם און ּכנַַען.
ביז שֶכם, ֿפון ָארט דעם ביז לַאנד דורכן
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ּכנֲַעני דער און מוֶרה. אײכנבױם דעם
לַאנד. אין געװען דענצמָאל איז

צו בַאװיזן זיך הָאט יהוה און 7
דַײן צו געזָאגט: הָאט און אֿברמען,
דָאזיקע דָאס געבן איך װעל זָאמען
ַא געבױט דָארטן הָאט ער און לַאנד.
בַאװיזן זיך הָאט װָאס יהוה צו מזבח

אים. צו
איבערגעטרָאגן זיך הָאט ער און 8
ֿפון מזרח אין בַארג, צום דָארטן ֿפון
אױֿפגעשטעלט הָאט ער און בית-ֵאל;
מערב, ֿפון בית-ֵאל מיט געצעלט זַײן
דָארטן הָאט ער און מזרח; ֿפון ַעי און
הָאט און יהוה, צו מזבח ַא געבױט

יהוה. נָאמען דעם צו גערוֿפן
ציענדיק געצױגן, הָאט אֿברם און 9

דרום. צו װַײטער ַאלץ
לַאנד, אין הונגער ַא געװָארן איז 10
ִמצַריִם, קײן גענידערט הָאט אֿברם און
דער װָארום אױֿפצוהַאלטן, דָארטן זיך

לַאנד. אין שװער געװען איז הונגער
איז ער װי געװען, איז עס און 11
ער הָאט ַאזױ ִמצַריִם, צו נָאנט געקומען
איך זע, ָׂשַרין: װַײב זַײן צו געזָאגט
ֿפרױ ַא ביסט דו ַאז װײס איך דיך, בעט

אױסזען. שײנעם ַא ֿפון
זען, דיך װעלן ִמצרים די װי איז, 12
װַײב; זַײן איז דָאס זָאגן: זײ װעלן ַאזױ
װעלן דיך און הרגען, מיך װעלן זײ און

לעבן. לָאזן זײ
מַײנע ביסט דו דיך, בעט איך זָאג, 13
ֿפון זַײן גוט זָאל מיר ּכדי שװעסטער, ַא
בלַײבן זָאל נֿפש מַײן און דַײנעטװעגן,

דיר. צוליב לעבן
איז אֿברם װי געװען, איז עס און 14
די הָאבן ַאזױ ִמצַריִם, קײן געקומען
זײער איז זי ַאז ֿפרױ, די געזען ִמצרים

שײן.
זי הָאבן ַּפרעהן ֿפון הַארן די און 15
ֿפַאר ֿפַארלױבט זי הָאבן און געזען,
צוגענומען איז ֿפרױ די און ַּפרעהן,

הױז. ַּפרעהס אין געװָארן
בַאגיטיקט ער הָאט אֿברמען און 16
געקריגן הָאט ער און אירעטװעגן; ֿפון

און אײזלען, און רינדער, און שָאף,
און אײזעלינס, און דינסטן, און קנעכט,

קעמלען.
און ַּפרעהן געּפלָאגט גָאט הָאט 17
ֿפון ּפלָאגן גרױסע מיט הױזגעזינט זַײן

װַײב. אֿברמס ָׂשַרי, װעגן
אֿברמען, גערוֿפן הָאט ַּפרעה און 18
הָאסטו װָאס געזָאגט: אים צו הָאט און
הָאסטו װָאס ֿפַאר מיר? צו געטָאן דָא
װַײב? דַײן איז זי ַאז געזָאגט ניט מיר

איז «זי געזָאגט: הָאסטו ַאלמַאי 19
זי הָאב איך און שװעסטער», ַא מַײנע
ָאט ַאצונד, און װַײב? ַא ֿפַאר גענומען

גײ. און נעם װַײב, דַײן איז
אים װעגן בַאֿפױלן הָאט ַּפרעה און 20
ַארױסבַאלײט הָאבן זײ און מענטשן,
ער װָאס ַאלץ און װַײב, זַײן און אים,

געהַאט. הָאט

איז13 אֿברם און
ִמצַריִם, ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען
ער װָאס ַאלץ און װַײב, זַײן און ער
קײן אים, מיט לוט און געהַאט, הָאט

דרום.
רַײך זײער געװען איז אֿברם און 2

גָאלד. אין און זילבער, אין ֿפי, אין
זַײנע אױף געגַאנגען איז ער און 3
ביז בית-ֵאל, ביז און דרום ֿפון ציונגען,
דָארטן איז געצעלט זַײן װָאס ָארט דעם
און בית-ֵאל צװישן ָאנהײב, אין געװען

ַעי, צװישן
װָאס מזבח דעם ֿפון ָארט דעם צו 4
און צוערשט; געמַאכט דָארטן הָאט ער
צו גערוֿפן דָארטן הָאט אֿברם װָאס

יהוה. נָאמען דעם
איז װָאס לוטן, בַײ אױך און 5
געװען זַײנען אֿברמען, מיט געגַאנגען

געצעלטן. און רינדער און שָאף
געקענט ניט זײ הָאט לַאנד דָאס און 6
זײער װַײל בַאנַאנד; װױנען צו טרָאגן,
זײ און גרױס, געװען איז ֿפַארמעג

בַאנַאנד. װױנען געקענט ניט הָאבן
קריגערַײ ַא געװען איז עס און 7
ֿפי אֿברמס ֿפון ּפַאסטוכער די צװישן
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ֿפי. לוטס ֿפון ּפַאסטוכער די צװישן און
זַײנען ּפִרזי דער און ּכנֲַעני דער און

לַאנד. אין געזעסן דענצמָאל
זָאל, לוטן: צו געזָאגט אֿברם הָאט 8
קריג קײן זַײן ניט דיך, בעט איך
און דיר, צװישן און מיר צװישן
צװישן און ּפַאסטוכער מַײנע צװישן
זַײנען מיר װָארום ּפַאסטוכער; דַײנע

מענטשן. אײגענע
ֿפַאר דָאך ליגט לַאנד גַאנצע דָאס 9
איך מיר, ֿפון אּפ זיך שײד דיר;
און לינקס, אױף ענטװעדער דיך, בעט
ָאדער רעכטס, נעמען זיך װעל איך
נעמען זיך װעל איך און רעכטס, אױף

לינקס.
זַײנע אױֿפגעהױבן לוט הָאט 10
גַאנצע די געזען הָאט און אױגן,
גַאנצן אין איז זי ַאז יַרדן, ֿפון געגנט
אײדער געװען איז דָאס – בַאװעסערט
ַעמוָרה און סדום צעשטערט הָאט גָאט
ַאזױ גָאט, ֿפון גָארטן דער װי ַאזױ –
קומסט דו ביז ִמצַריִם, לַאנד דָאס װי

צוַער. קײן
ֿפַאר אױסגעקליבן הָאט לוט און 11
און יַרדן; ֿפון געגנט גַאנצע די זיך
און מזרח, קײן ַאװעקגעצױגן הָאט לוט
ֿפון אײנער ָאּפגעשײדט זיך הָאבן זײ

ַאנדערן.
לַאנד אין בַאזעצט זיך הָאט אֿברם 12
אין בַאזעצט זיך הָאט לוט און ּכנַַען,
ער און געגנט; יַרדן דער ֿפון שטעט די

סדום. ביז געצעלטן געהַאט הָאט
זַײנען סדום ֿפון מענטשן די און 13
צו זינדיק און שלעכט זײער געװען

גָאט.
צו געזָאגט הָאט גָאט און 14
זיך הָאט לוט װי נָאכדעם אֿברמען,
ַאקָארשט הײב אים: ֿפון ָאּפגעשײדט
ָארט דעם ֿפון קוק און אױגן, דַײנע אױף
דרום קײן און צֿפון קײן ביסט, דו װּו

מערב; קײן און מזרח קײן און
דו װָאס לַאנד גַאנצע דָאס װָארום 15
צו און דיר צו געבן איך װעל זעסט,

אײביק. אױף זָאמען דַײן

זָאמען דַײן מַאכן װעל איך און 16
אױב ַאז ערד, דער ֿפון שטױב װי ַאזױ
שטױב דעם צײלן קענען װעט עמיצער
זָאמען דַײן אױך װעט ערד, דער ֿפון

װערן. געצײלט
ֿפַאר לַאנד דורכן גײ אױף, שטײ 17
דיר צו װָארום ברײט, ֿפַאר און לענג

געבן. עס איך װעל
איבערגעטרָאגן הָאט אֿברם און 18
און געקומען איז ער און געצעלט, זַײן
אײכנבײמער די בַײ בַאזעצט זיך הָאט
ער און ֶחברון; אין װָאס ַממֵרא, ֿפון
יהוה. צו מזבח ַא געבױט דָארטן הָאט

די14 אין געװען איז עס און
ֿפון מלך דעם ַאמָרֿפל ֿפון טעג
ֶאָלָסר, ֿפון מלך דעם ַאריָאך ִשנָער,
און ֵעיָלם, ֿפון מלך דעם ּכָדרלעוֶמר

גִױם, ֿפון מלך דעם ִּתדָעל
מיט מלחמה ַא געמַאכט זײ הָאבן 2
מיט און סדום, ֿפון מלך דעם בַרע
ִשנָאב ַעמוָרה, ֿפון מלך דעם ברַשע
דעם ֶשמאֿבר און ַאדָמה, ֿפון מלך דעם
בַלע, ֿפון מלך דעם און צבִױם, ֿפון מלך

צוַער. איז דָאס
צונױֿפגעחברט זיך הָאבן ַאלע די 3
דער איז דָאס ִׂשדים, טָאל אין

יַם-ַהֶמַלח.
געדינט זײ הָאבן יָאר צװעלף 4
יָאר דרַײצנטן אױֿפן און ּכָדרלעוֶמרן,

װידערשּפעניקט. זײ הָאבן
איז יָאר ֿפערצנטן אױֿפן און 5
מלכים די און ּכָדרלעוֶמר געקומען
געשלָאגן הָאבן זײ און אים, מיט װָאס
און ַעשּתרות-ַקרנַיִם, אין רֿפאים די
אין ֵאימים די און ָהם, אין זוזים די

ָשֵוה-ִקריַָתיִם,
בַארג זײער אױף חורים די און 6
מדבר. בַײם װָאס ֵאיל-ּפָאָרן ביז ֵׂשִעיר,
אומגעקערט, זיך הָאבן זײ און 7
ֵעין-ִמשָּפט, קײן געקומען זַײנען און
געשלָאגן הָאבן און ָקֵדש, איז דָאס
און ַעָמֵלק, ֿפון ֿפעלד גַאנצע דָאס
אין געזעסן איז װָאס ֶאמורי דעם אױך
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ַחְצצון-ָּתָמר.
ֿפון מלך דער ַארױסגעגַאנגען איז 8
און ַעמוָרה, ֿפון מלך דער און סדום,
ֿפון מלך דער און ַאדָמה, ֿפון מלך דער
דָאס בַלע, ֿפון מלך דער און צבִױם,
ַא ָאנגעריכט הָאבן זײ און צוַער, איז

– ִׂשדים טָאל אין זײ מיט מלחמה
ֿפון מלך דעם ּכָדרלעוֶמר מיט 9
גִױם, ֿפון מלך דעם ִּתדָעל און ֵעיָלם,
און ִשנָער, ֿפון מלך דעם ַאמָרֿפל און
ֿפיר די ֶאָלָסר; ֿפון מלך דעם ַאריָאך

ֿפינף. די ַאקעגן מלכים
געװען איז ִׂשדים טָאל דער און 10
לײם, מיט גריבער אױף גריבער
און סדום ֿפון מלכים די װי און
זַײנען ַאזױ ַאנטלָאֿפן, זַײנען ַעמוָרה
די און ַארַײנגעֿפַאלן; ַאהין זײ
ַאנטלָאֿפן זַײנען איבערגעבליבענע

בַארג. צום
דעם צוגענומען הָאבן יענע און 11
ַעמוָרה, און סדום ֿפון ֿפַארמעג גַאנצן
און זײערס, עסנװַארג גַאנצע דָאס און

ַאװעקגעגַאנגען. זַײנען
דעם לוט, צוגענומען הָאבן זײ און 12
איז װָאס ברודער, אֿברמס ֿפון זון
ֿפַארמעג, זַײן און סדום, אין געזעסן

ַאװעקגעגַאנגען. זַײנען און
און ַאנטרונענער, ַאן געקומען איז 13
און ִעברי; דעם אֿברם ָאנגעזָאגט הָאט
אײכנבײמער די בַײ געװױנט הָאט ער
ברודער דעם ֶאמורי, דעם ַממֵרא ֿפון
ֿפון ברודער דעם און ֶאשּכולן, ֿפון
בונדסלַײט געװען זַײנען זײ און ָענֵרן;

אֿברמען. ֿפון
ַאז געהערט הָאט אֿברם װי און 14
געװָארן, געֿפַאנגען איז אײגענער זַײן
זַײנע ַארױסגעֿפירט ער הָאט ַאזױ
זַײן אין געבָארענע אַײנגעלערנטע,
ער און ַאכצן, און הונדערט דרַײ הױז,

ָדן. ביז נָאכגעיָאגט הָאט
ַאקעגן צעטײלט זיך הָאט ער און 15
קנעכט, זַײנע און ער נַאכט, בַײ זײ
זײ און געשלָאגן זײ הָאט ער און
ֿפון לינקס װָאס חוֿבה ביז נָאכגעיָאגט

ַדֶמֶׂשק.
דעם צוריקגעברַאכט הָאט ער און 16
זַײן לוט אױך און ֿפַארמעג, גַאנצן
ער הָאט ֿפַארמעג זַײן און אײגענעם
װַײבער, די אױך און צוריקגעברַאכט,

ֿפָאלק. דָאס און
אים סדום ֿפון מלך דער איז 17
װי נָאכדעם ַאנטקעגן, ַארױסגעגַאנגען
שלָאגן ֿפון אומגעקערט זיך הָאט ער
מיט װָאס מלכים די און ּכָדרלעוֶמרן,
דעם איז דָאס ָשֵוה, טָאל אין אים,

טָאל. מלכס
ָשֵלם ֿפון מלך דער ַמלּכי-ֶצֶדק און 18
װַײן; און ברױט ַארױסגעטרָאגן הָאט
דעם צו ּכֹהן ַא געװען איז ער און

גָאט. העכסטן
און געבענטשט, אים הָאט ער און 19
זַײן זָאל געבענטשט געזָאגט: הָאט
דעם גָאט, העכסטן דעם ֿפון אֿברם

ערד. און הימל ֿפון בַאשעֿפער
זַײן זָאל געבענטשט און 20
הָאט װָאס גָאט העכסטער דער
אין ֿפַײנט דַײנע איבערגעענטֿפערט
געגעבן אים הָאט ער און – הַאנט. דַײן

ַאלצדינג. ֿפון מעׂשר
הָאט סדום ֿפון מלך דער און 21
די מיר גיב אֿברמען: צו געזָאגט

דיר. נעם ֿפַארמעג דעם און נֿפשות,
מלך דעם צו געזָאגט אֿברם הָאט 22
הַאנט מַײן אױף הײב איך סדום: ֿפון
דעם גָאט, העכסטן דעם יהוה צו

ערד, און הימל ֿפון בַאשעֿפער
ַא ָאדער ֿפָאדים ַא אױב 23
װעל איך אױב ָאדער שוכבענדל!
דַײנס! איז װָאס עּפעס ֿפון נעמען
רַײך הָאב איך זָאגן: ניט זָאלסט ּכדי

אֿברמען. געמַאכט
יונגען די װָאס נָאר מיר! ניט 24
די ֿפון חלק דעם און געגעסן, הָאבן
מיט געגַאנגען זַײנען װָאס מענטשן
מעגן זײ ַממֵרא; און ֶאשּכול, ָענֵר, מיר,

חלק. זײער נעמען
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געשעענישן15 דָאזיקע די נָאך
גָאט ֿפון װָארט דָאס איז
ַאזױ זעונגען, ַא אין אֿברמען צו געװען
הָאבן, מורא ניט זָאלסט זָאגן: צו
ׂשכר דַײן שילד; ַא דיר בין איך אֿברם,

גרױס. זײער איז
דו גָאט געזָאגט: אֿברם הָאט 2
ַאז געבן, מיר קענסטו װָאס הַאר,
דער און קינד, ַא ָאן ַאװעק גײ איך
דער איז הױז מַײן ֿפון װירטשַאֿפטער

ֶאליֶעזֶר? ַדֶמֶׂשקער
הָאסט זע, געזָאגט: הָאט אֿברם און 3
ָאט און געגעבן, ניט זָאמען קײן מיר
מיך הױזגעזינט מַײן ֿפון זון ַא װעט

ירשען.
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס ערשט 4
ניט זָאגן: צו ַאזױ אים, צו געװען
נָאר ירשען, דיך װעט דָאזיקער דער
דַײנע ֿפון ַארױסגײן װעט װָאס דער

ירשען. דיך װעט ער אינגעװײד,
ַארױסגעֿפירט אים הָאט ער און 5
ַאקָארשט טו געזָאגט: הָאט און דרױסן,
שטערן, די צײל און הימל, אױֿפן קוק ַא
און איבערצײלן. זײ קענסט דו אױב
זַײן װעט ַאזױ געזָאגט: אים צו הָאט ער

– זָאמען. דַײן
גָאט, אין געגלױבט הָאט ער און 6
ַא ֿפַאר גערעכנט אים עס הָאט ער און

גערעכטיקײט.
איך געזָאגט: אים צו הָאט ער און 7
ַארױסגעצױגן דיך הָאט װָאס יהוה בין
דָאס געבן צו דיר אור-ַּכׂשדים, ֿפון

ַארבן. צו עס לַאנד, דָאזיקע
הַאר, דו גָאט געזָאגט: ער הָאט 8
װעל איך ַאז װיסן איך װעל װָאס מיט

ַארבן? עס
מיר נעם געזָאגט: אים צו ער הָאט 9
דרַײיָאריקע ַא און קו, דרַײיָאריקע ַא
ַא און װידער, דרַײיָאריקן ַא און ציג,

טױב. יונגע ַא און טורטלטױב,
און ַאלע, די גענומען אים ער הָאט 10
און מיטן, אין איבערגעשניטן זײ הָאט
דער קעגן העלֿפט אײן ַאװעקגעלײגט
ניט ער הָאט ֿפױגלען די נָאר ַאנדערער;

איבערגעשניטן.
רױבֿפױגלען די הָאבן 11
ּפגרים, די אױף ַארָאּפגענידערט

ָאּפגעטריבן. זײ הָאט אֿברם ָאבער
בַײם געװען איז זון די װי און 12
שלָאף טיֿפער ַא איז ַאזױ אונטערגײן,
ַאן ערשט אֿברמען; אױף געֿפַאלן
ָאן ֿפַאלט ֿפינצטערניש, גרױס ַא אימה,

אים. אױף
אֿברמען: צו געזָאגט הָאט ער און 13
דַײנע ַאז זַײן װיסן זָאלסטו װיסן
לַאנד ַא אין ֿפרעמדע זַײן װעלן קינדער
זײ װעט מע און זײערס, ניט װָאס
ּפַײניקן זײ װעט מע און ֿפַארקנעכטן,

יָאר. הונדערט ֿפיר
זײ װעמען ֿפָאלק דָאס אױך און 14
און משּפטן; איך װעל דינען, װעלן
גרױס מיט ַארױסגײן זײ װעלן דערנָאך

ֿפַארמעג.
דַײנע צו קומען װעסט ָאבער דו 15
עלטער גוטער ַא אין בשלום; עלטערן

װערן. בַאגרָאבן װעסטו
װעלן דור ֿפירטן אין ערשט און 16
זינד די װָארום ַאהער, אומקערן זיך זײ
ֿפַארֿפול זַײן ניט װעט ֶאמורי דעם ֿפון

דענצמָאל. ביז
זון די װי געװען, איז עס און 17
איז עס און אונטערגעגַאנגען, איז
ַאן ערשט שטָאקֿפינצטער, געװָארן
ֿפלַאמֿפַײער ַא און רױך, מיט אױװן
די צװישן דורכגעגַאנגען איז װָאס

שטיקער. דָאזיקע
גָאט הָאט טָאג יענעם אין 18
צו ַאזױ אֿברמען, מיט בונד ַא געשלָאסן
געגעבן איך הָאב זָאמען דַײן צו זָאגן:
ֿפון טַײך דעם ֿפון לַאנד, דָאזיקע דָאס
טַײך דעם טַײך, גרױסן דעם ביז ִמצַריִם

ּפָרת;
דעם און קנִזי, דעם און ֵקיני, דעם 19

ַקדמוני,
און ּפִרזי, דעם און ִחּתי, דעם און 20

רֿפאים, די
ּכנֲַעני, דעם און ֶאמורי, דעם און 21

יבוסי. דעם און גִרגָשי, דעם און
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װַײב,16 אֿברמס ָׂשַרי, און
קײן געבָארן ניט אים הָאט
ִמצרישע ַא געהַאט הָאט זי און קינדער;
געװען איז נָאמען איר װָאס דינסט

ָהגָר.
אֿברמען: צו געזָאגט ָׂשַרי הָאט 2
ֿפַארמיטן מיך הָאט גָאט נָאר, זע
דיך, בעט איך קום, געבערן; ֿפון
איך װעל אֿפשר דינסט, מַײן צו
הָאט איר. דורך װערן אױֿפגעריכט
ֿפון קול דעם צו צוגעהערט אֿברם

ָׂשַרין.
הָאט װַײב, אֿברמס ָׂשַרי, און 3
דינסט, איר ִמצרית, די ָהגָר גענומען
לַאנד אין געזעסן איז אֿברם װי נָאכדעם
געגעבן זי הָאט זי און יָאר, צען ְּכנַַען
אים. צו װַײב ַא ֿפַאר אֿברמען מַאן איר
און ָהגָרן, צו געקומען איז ער און 4
װי און געװָארן; טרָאגעדיק איז זי
טרָאגעדיק, איז זי ַאז געזען הָאט זי
גרינגעשַאצט הַארינטע איר איז ַאזױ

אױגן. אירע אין געװָארן
אֿברמען: צו געזָאגט ָׂשַרי הָאט 5
געגעבן הָאב איך דיר! אױף עװלה מַײן
װי און בוזעם, דַײן אין דינסט מַײן
טרָאגעדיק, איז זי ַאז געזען הָאט זי
אין געװָארן גרינגעשַאצט איך בין ַאזױ
צװישן משּפטן גָאט זָאל אױגן; אירע

דיר. צװישן און מיר
ָאט ָׂשַרין: צו געזָאגט אֿברם הָאט 6
מיט טו הַאנט, דַײן אין דינסט דַײן איז
און אױגן. דַײנע אין גוט איז װָאס איר
איז זי און געּפַײניקט, זי הָאט ָׂשַרי

איר. ֿפון ַאנטלָאֿפן
געֿפונען זי גָאט ֿפון מלאך ַא הָאט 7
מדבר, דער אין װַאסער קװַאל ַא בַײ

שור. קײן װעג אױֿפן קװַאל דעם בַײ
ָׂשַריס ָהגָר, געזָאגט: הָאט ער און 8
װּוהין און קומסטו, װַאנען ֿפון דינסט,
מַײן ֿפון געזָאגט: זי הָאט גײסטו?

איך. ַאנטלױף ָׂשַרין הַארינטע
צו גָאט ֿפון מלאך דער הָאט 9
דַײן צו אום זיך קער געזָאגט: איר
אירע אונטער זיך בייג און הַארינטע,

הענט.
צו הָאט גָאט ֿפון מלאך דער און 10
מערן איך װעל מערן געזָאגט: איר
קענען ניט װעט ער און זָאמען, דַײן

ֿפילקײט. ֿפון װערן געצײלט
צו הָאט גָאט ֿפון מלאך דער און 11
טרָאגעדיק, ביסט דו זע, געזָאגט: איר
רוֿפן זָאלסטו זון, ַא געבערסט און
הָאט גָאט װַײל יִשָמֵעאל, נָאמען זַײן

ּפַײן. דַײן צוגעהערט
ַא מענטש ַא זַײן װעט ער און 12
ַאקעגן זַײן װעט הַאנט זַײן װַאלדאײזל:
זַײן װעט הַאנט ַאלעמענס און ַאלעמען,
ַאלע ֿפון געזיכט אין און אים; ַאקעגן

װױנען. ער װעט ברידער זַײנע
ֿפון נָאמען דעם גערוֿפען זי הָאט 13
«דו גערעדט איר צו הָאט װָאס יהוה
װָארום זעונגען»; ֿפון גָאט דער ביסט
דָא איך הָאב ניט-שױן געזָאגט: הָאט זי

מיך? זעט װָאס דעם געזען
דעם גערוֿפן מען הָאט דרום 14
צװישן איז ער בֵאר-ַלַחי-רואי; ברונעם

בֶרד. צװישן און ָקֵדש
ַא אֿברמען געבָארן הָאט ָהגָר און 15
נָאמען דעם גערוֿפן הָאט אֿברם און זון,
געבָארן, הָאט ָהגָר װָאס זון זַײן ֿפון

יִשָמֵעאל.
און זעקס געװען איז אֿברם און 16
הָאט ָהגָר װען ַאלט, יָאר ַאכציק

אֿברמען. צו יִשָמֵעאלן געבָארן

געװען17 ַאלט איז אֿברם ַאז און
זיך הָאט יָאר, נַײנציק און נַײן
צו הָאט און אֿברמען, צו בַאװיזן יהוה
גײ ַשַדי; גָאט בין איך געזָאגט: אים

ערלעך. זַײ און מיר, ֿפַאר
בונד מַײן מַאכן װעל איך און 2
איך און דיר, צװישן און מיר צװישן

זײער. און זײער מערן דיך װעל
ּפנים, זַײן אױף געֿפַאלן אֿברם איז 3
ַאזױ גערעדט, אים מיט הָאט גָאט און

זָאגן: צו
מיט זַײן װעט בונד מַײן זע, – איך 4
ַא ֿפון ֿפָאטער דער זַײן װעסט און דיר,
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ֿפעלקער. סך
ניט מער זָאל נָאמען דַײן און 5
נָאמען דַײן נָאר אֿברם, װערן גערוֿפן
דעם ֿפַאר װָארום אֿברָהם; זַײן זָאל
איך הָאב ֿפעלקער סך ַא ֿפון ֿפָאטער

געמַאכט. דיך
זײער ֿפרוכּפערן דיך װעל איך און 6
ֿפַאר מַאכן דיך װעל איך און זײער, און
ַארױסגײן װעלן מלכים און ֿפעלקער,

דיר. ֿפון
בונד מַײן אױֿפשטעלן װעל איך און 7
צװישן און דיר, צװישן און מיר צװישן
זײערע אױף דיר, נָאך זָאמען דַײן
צו בונד, אײביקן ַאן ֿפַאר דור-דורות,
נָאך זָאמען דַײן און גָאט צום דיר זַײן

דיר.
דַײן און דיר געבן װעל איך און 8
דַײן ֿפון לַאנד דָאס דיר נָאך זָאמען
ּכנַַען, לַאנד גַאנצע דָאס װױנשַאֿפט,
איך און אײגנטום; אײביקן ַאן ֿפַאר

גָאט. צום זַײן זײ װעל
צו געזָאגט הָאט גָאט און 9
מַײן היטן זָאלסט ָאבער דו אֿברהמען:
אױף דיר, נָאך זָאמען דַײן און דו בונד,

דור-דורות. זײערע
איר װָאס בונד מַײן איז דָאס 10
צװישן און מיר צװישן היטן זָאלט
דיר: נָאך זָאמען דַײן צװישן און אַײך,
איטלעכער װערן געַמלט זָאל אַײך בַײ

מַאנסּפַארשױן.
אין װערן געַמלט זָאלט איר און 11
און פָארהױט, אַײער ֿפון ֿפלײש דעם
בונד ֿפון צײכן ַא ֿפַאר זַײן װעט עס

אַײך. צװישן און מיר צװישן
װערן געַמלט זָאל טעג ַאכט צו און 12
מַאנסּֿפַארשױן איטלעכער אַײך בַײ
אין געבָארן דור-דורות, אַײערע אױף
ֿפון געלט ֿפַאר געקױֿפט ָאדער הױז,
דַײן ֿפון ניט איז װָאס ֿפרעמדן ַא עמיץ

זָאמען.
דער װערן געַמלט מוז געַמלט 13
און הױז, דַײן אין געבָארן איז װָאס
געלט; דַײן ֿפַאר געקױֿפט איז װָאס דער
ֿפלײש אַײער אין זַײן זָאל בונד מַײן און

בונד. אײביקן ַאן ֿפַאר
אומבַאשניטענער ַאן און 14
ַמלן ניט זיך װעט װָאס מַאנסּֿפַארשױן
יענע ֿפָארהױט, זַײן ֿפון ֿפלײש דעם אין
איר ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל זעל
ֿפַארשטערט. ער הָאט בונד מַײן ֿפָאלק;
צו געזָאגט הָאט גָאט און 15
ניט זָאלסטו ָׂשַרין װַײב דַײן אֿברהמען:
ָׂשָרה נַײערט ָׂשַרי, נָאמען איר מיט רוֿפן

נָאמען. איר זַײן זָאל
װעל און בענטשן, זי װעל איך און 16
איך יָא, זון; ַא איר ֿפון געבן אױך דיר
װעלן ֿפעלקער און בענטשן, זי װעל
װעלן אומות ֿפון מלכים איר; ֿפון װערן

איר. ֿפון זַײן
זַײן אױף געֿפַאלן אֿברהם איז 17
און געלַאכט, הָאט ער און ּפנים,
ַא בַײ קען הַארצן: אין זיך בַײ געזָאגט
װערן? געבָארן יָאר הונדערט ֿפון מַאן
געבערן? יָאר נַײנציק צו ׂשרה קען און
גָאט: צו געזָאגט הָאט אֿברהם און 18
דיר! ֿפַאר לעבן יִשָמֵעאל זָאל הלװַאי

װָאר, ֿפַאר געזָאגט: גָאט הָאט 19
זון, ַא געבערן דיר װעט ׂשרה װַײב דַײן
און יצחק; נָאמען זַײן רוֿפן זָאלסט און
מיט בונד מַײן אױֿפשטעלן װעל איך
זָאמען זַײן צו בונד אײביקן ַאן ֿפַאר אים

אים. נָאך
איך הָאב יִשָמֵעאלן װעגן און 20
אים הָאב איך זע, צוגעהערט; דיך
אים װעל איך און געבענטשט,
זײער מערן אים װעל און ֿפרוכּפערן,
ער װעט ֿפירשטן צװעלף זײער; און
ֿפַאר מַאכן אים װעל איך און געבערן,

ֿפָאלק. גרױס ַא
איך װעל ָאבער בונד מַײן 21
ׂשרה װָאס יצחקן, מיט אױֿפשטעלן
אױֿפן צַײט דער צו געבערן דיר װעט

יָאר. ַאנדער
רעדן געענדיקט הָאט ער װי און 22
זיך גָאט הָאט ַאזױ אים, מיט

אֿברהמען. איבער ֿפון אױֿפגעהױבן
גענומען הָאט אֿברהם און 23
זַײנע ַאלע און יִשָמֵעאלן, זון זַײן
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זַײנע ַאלע און הױזגעבָארענע,
יעטװעדער געלט, ֿפַאר געקױֿפטע
ֿפון הױזלַײט די צװישן מַאנסּֿפַארשױן
דָאס געַמלט הָאט ער און אֿברהמען,
דעם אין ֿפָארהױט זײער ֿפון ֿפלײש
גָאט װי ַאזױ טָאג, אײגענעם דָאזיקן

גערעדט. אים צו הָאט
און נַײן געװען איז אֿברהם און 24
געַמלט איז ער װען ַאלט, יָאר נַײנציק
זַײן ֿפון ֿפלײש דעם אין געװָארן

ֿפָארהױט.
געװען איז יִשָמֵעאל זון זַײן און 25
געַמלט איז ער װען ַאלט, יָאר דרַײצן
זַײן ֿפון ֿפלײש דעם אין געװָארן

ֿפָארהױט.
טָאג אײגענעם דָאזיקן דעם אין 26
זון זַײן און אֿברהם געװָארן געַמלט איז

יִשָמֵעאל.
הױז, זַײן ֿפון מַאנסלַײט ַאלע און 27
ֿפַאר געקױֿפט ָאדער הױז, אין געבָארן
געַמלט זַײנען ֿפרעמדן, ַא ֿפון געלט

אים. מיט געװָארן

ַוֵיָרא

בַאװיזן18 זיך הָאט גָאט און
אײכנבײמער די בַײ אים, צו
אין געזעסן איז ער װען ַממֵרא, ֿפון
היץ דער אין געצעלט, זַײן ֿפון אַײנגַאנג

טָאג. ֿפון
זַײנע אױֿפגעהױבן הָאט ער און 2
דרַײ ערשט דערזען, הָאט און אױגן
ער װי און אים; ֿפַאר שטײען מענער
זײ ער איז ַאזױ דערזען, זײ הָאט
ֿפון אַײנגַאנג דעם ֿפון ַאנטקעגן געלָאֿפן
דער צו געבוקט זיך הָאט און געצעלט,

ערד.
הַאר, מַײן געזָאגט: הָאט ער און 3
הָאב איך דיך, בעט איך אױב,
אױגן, דַײנע אין לַײטזעליקײט געֿפונען
ַאװעקגײן ניט דיך, בעט איך זָאלסטו,

קנעכט. דַײן ֿפון
ביסל ַא װערן געברַאכט לָאז 4
און ֿפיס, אַײערע װַאשט און װַאסער,

בױם. אונטערן ָאן אַײך לענט

שטיקל ַא ברענגען װעל איך און 5
אונטערלענען װעט איר און ברױט,
גײן איר װעט דערנָאך הַארץ, אַײער
שױן זַײט איר װי ַאזױ װַײטער;
קנעכט. אַײער צו ַאריבערגעקומען
הָאסט דו װי ַאזױ טו געזָאגט: זײ הָאבן

גערעדט.
געצעלט אין געאַײלט אֿברהם הָאט 6
זיך! אַײל געזָאגט: הָאט און ׂשרהן, צו
און ֿפַארקנעט זעמלמעל, ְסָאה דרַײ

קוכנס. מַאך
אֿברהם איז רינדער די צו און 7
רינד, יונג ַא גענומען הָאט און געלָאֿפן,
יונג; צום געגעבן און ֿפעט, און װײך

גיך. אױף צוגעריכט עס הָאט ער און
שמַאנט גענומען הָאט ער און 8
רינד יונגע דָאס און מילך, און
הָאט און צוגעריכט, הָאט ער װָאס
איז ער און זײ; ֿפַאר ַאװעקגעשטעלט
און בױם, אונטערן זײ ֿפַאר געשטַאנען

געגעסן. הָאבן זײ
איז װּו געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 9
ָאן געזָאגט: ער הָאט װַײב? דַײן ׂשרה

געצעלט. אין
װעל אומקערן געזָאגט: ער הָאט 10
איבער איצט װי ַאזױ אומקערן זיך איך
װעט װַײב דַײן ׂשרה זע, און יָאר, ַא
זיך הָאט ׂשרה און זון. ַא הָאבן
געצעלט ֿפון אַײנגַאנג אין אַײנגעהערט

– אים. הינטער װָאס
זַײנען ׂשרה און אֿברהם און 11
ׂשרהן בַײ זקנים; בַאטָאגטע געװען
דער זַײן צו אױֿפגעהערט הָאט

– װַײבער. בַײ װי שטײגער
זיך אין געלַאכט הָאט ׂשרה און 12
ַאלט בין איך װי נָאכדעם זָאגן: צו ַאזױ
ּתענוג? הָאבן נָאך איך זָאל געװָארן,

ַאלט. הַאר מַײן איז דערצו
אֿברהמען: צו געזָאגט גָאט הָאט 13
ַאזױ געלַאכט, ׂשרה הָאט װָאס ֿפַאר
אמתן דער אין איך קען צי זָאגן: צו

ַאלט? בין איך ַאז געבערן,
ֿפון ֿפַארמיטן זַאך ַא דען איז 14
װעל צַײט בַאשטימטער דער צו גָאט?
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איצט װי ַאזױ דיר, צו װידערקערן איך
ַא הָאבן װעט ׂשרה און יָאר, ַא איבער

זון.
צו ַאזױ געלײקנט, ׂשרה הָאט 15
װָארום געלַאכט; ניט הָאב איך זָאגן:
הָאט ער און געהַאט; מורא הָאט זי

געלַאכט. יָא הָאסט נײן, געזָאגט:
זַײנען מענער די און 16
און דָארטן, ֿפון אױֿפגעשטַאנען
און סדום. אױף ַארָאּפגעקוקט הָאבן
צו זײ זײ, מיט געגַאנגען איז אֿברהם

בַאלײטן.
איך זָאל געזָאגט: הָאט גָאט און 17
װיל איך װָאס אֿברהמען ֿפון ֿפַארדעקן

טָאן?
ַא װערן דָאך װעט אֿברהם און 18
ַאלע און ֿפָאלק, מַאכטיק און גרױס
זיך װעלן ערד דער ֿפון ֿפעלקער

אים; מיט בענטשן
דערקענט, אים הָאב איך װָארום 19
און קינדער, זַײנע בַאֿפעלן זָאל ער ּכדי
היטן זָאלן זײ ַאז אים, נָאך הױז זַײן
און רעכט טָאן צו גָאט, ֿפון װעג דעם
ברענגען זָאל גָאט ּכדי גערעכטיקײט,
גערעדט הָאט ער װָאס אֿברהמען אױף

אים. װעגן
דָאס געזָאגט: הָאט גָאט און 20
ֿפַאר איז ַעמוָרה און סדום װעגן געשרײ
ֿפַאר איז זינד זײער און גרױס, װָאר

שװער. זײער װָאר
ַארָאּפנידערן ַאקָארשט לָאמיך 21
גַאנצן אין הָאבן זײ אױב זען, און
איז װָאס געשרײ דָאס װי ַאזױ געטָאן
לָאמיך ניט, אױב און מיר; צו געקומען

װיסן.
זיך הָאבן מענער די און 22
זַײנען און דָארטן, ֿפון ֿפַארקערט
איז אֿברהם און סדום; קײן געגַאנגען

גָאט. ֿפַאר געשטַאנען ַאלץ נָאך
הָאט און גענענט הָאט אֿברהם און 23
אומברענגען װעסטו ניט-שױן געזָאגט:
שולדיקן? דעם מיט אומשולדיקן דעם
ֿפוֿפציק דָא זַײנען טָאמער 24
שטָאט, דער אין אומשולדיקע

און אומברענגען, זײ װעסטו ניט-שױן
ֿפון ָארט דעם ֿפַארגעבן ניט װעסט
װָאס אומשולדיקע ֿפוֿפציק די װעגן

איר? אין
זַאך, ַאזַא טָאן צו דיר חלילה 25
דעם מיט אומשולדיקן דעם טײטן צו
זָאל אומשולדיקער דער ַאז שולדיקן,
חלילה שולדיקער; דער װי ַאזױ זַײן
דער ֿפון ריכטער דער זָאל דיר!
גערעכטיקײט? טָאן ניט ערד גַאנצער

אױב געזָאגט: גָאט הָאט 26
ֿפוֿפציק סדום אין געֿפינען װעל איך
װעל שטָאט, דער אין אומשולדיקע
ֿפון ָארט גַאנצן דעם ֿפַארגעבן איך

זײערטװעגן.
און אֿברהם ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 27
איך דיך, בעט איך זע, געזָאגט: הָאט
מַײן צו רעדן צו מיך אונטערשטײ

ַאש. און שטױב בין איך הגם הַאר,
ֿפוֿפציק די ֿפון ֿפעלן װעלן טָאמער 28
די װעגן ֿפון װעסטו ֿפינף, אומשולדיקע
הָאט שטָאט? גַאנצע די צעשטערן ֿפינף
צעשטערן, ניט װעל איך געזָאגט: ער
און ֿפינף געֿפינען דָארטן װעל איך אױב

ֿפערציק.
אים צו מָאל ַא װידער הָאט ער און 29
טָאמער געזָאגט: הָאט און גערעדט,
ֿפערציק? געֿפינען דָארטן זיך װעלן
טָאן ניט עס װעל איך געזָאגט: ער הָאט

ֿפערציק. די װעגן ֿפון
בעט איך זָאל, געזָאגט: ער הָאט 30
איך און ֿפַארדריסן, ניט הַאר מַײן דיך,
דָארטן זיך װעלן טָאמער רעדן: װעל
געזָאגט: ער הָאט דרַײסיק? געֿפינען
װעל איך אױב טָאן, ניט עס װעל איך

דרַײסיק. געֿפינען דָארטן
בעט איך זע, געזָאגט: ער הָאט 31
צו רעדן צו מיך אונטערשטײ איך דיך,
דָארטן זיך װעלן טָאמער הַאר: מַײן
געזָאגט: ער הָאט צװַאנציק? געֿפינען
די װעגן ֿפון צעשטערן ניט װעל איך

צװַאנציק.
בעט איך זָאל, געזָאגט: ער הָאט 32
איך און ֿפַארדריסן, ניט הַאר מַײן דיך,
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טָאמער מָאל: דָאס נָאר רעדן װעל
הָאט צען? געֿפינען דָארטן זיך װעלן
צעשטערן ניט װעל איך געזָאגט: ער

צען. די װעגן ֿפון
ַאװעקגעגַאנגען, איז גָאט און 33
צו רעדן געענדיקט הָאט ער װען
זיך הָאט אֿברהם און אֿברהמען;

ָארט. זַײן צו אומגעקערט

זַײנען19 מלָאכים צװײ די און
אין סדום קײן געקומען
טױער אין געזעסן איז לוט און ָאװנט;
דערזען, זײ הָאט לוט און סדום. ֿפון
זײ אױֿפגעשטעלט זיך הָאט ער און
מיטן געבוקט זיך הָאט און ַאנטקעגן,

ערד. דער צו ּפנים
זעט, געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 2
אַײן קערט הַארן, מַײנע אַײך, בעט איך
איבער אױף קנעכט אַײער ֿפון הױז אין
און ֿפיס; אַײערע װַאשט און נַאכט,
גײן װעט און ֿפעדערן, זיך װעט איר
געזָאגט: זײ הָאבן װעג. אַײער אױף
מיר װעלן גַאס דער אױף נַײערט נײן,

נעכטיקן.
זײ, צו צוגעשטַאנען זײער ער איז 3
און אים, צו אַײנגעקערט הָאבן זײ און
און הױז, זַײן אין ַארַײנגעגַאנגען זַײנען
מָאלצַײט, ַא געמַאכט זײ ֿפַאר הָאט ער
און קוכנס, אומגעזַײערטע געבַאקן און

געגעסן. הָאבן זײ
געלײגט, זיך הָאבן זײ נָאך אײדער 4
די שטָאט, ֿפון מענטשן די הָאבן
ַארומגערינגלט סדום, ֿפון מענטשן
דָאס ַאלט, ביז יונג ֿפון הױז, דָאס

עק. צו עק ֿפון ֿפָאלק גַאנצע
און לוטן, צו גערוֿפן הָאבן זײ און 5
די זַײנען װּו געזָאגט: אים צו הָאבן
די געקומען דיר צו זַײנען װָאס מענער
מיר אונדז, צו ַארױס זײ ברענג נַאכט?

דערקענען. זײ זָאלן
זײ צו ַארױסגעגַאנגען לוט איז 6
ער הָאט טיר די און אַײנגַאנג, אין

זיך. הינטער ֿפַארשלָאסן

בעט איך געזָאגט: הָאט ער און 7
קײן ניט טוט ברידער, מַײנע אַײך,

שלעכטס.
בַײ זַײנען אַײך, בעט איך ָאט, 8
ֿפון ניט װײסן װָאס טעכטער צװײ מיר
ַארױסברענגען זײ לָאמיך מַאן, קײן
איז עס װי זײ מיט טוט און אַײך, צו
דָאזיקע די נָאר אױגן, אַײערע אין גוט
טָאן, ניט זַאך קײן איר זָאלט מענער
דעם אין געקומען זַײנען זײ װי ַאזױ

דַאך. מַײן ֿפון שָאטן
און ַאװעק! גײ געזָאגט: זײ הָאבן 9
אײנער געקומען געזָאגט: הָאבן זײ
משּפטן! ער װיל משּפטן און װױנען,
נָאך דיר מיט זיך מיר װעלן ַאצונד
און זײ. מיט װי בַאגײן ערגער
דעם צו צוגעשטַאנען זײער זַײנען זײ
גענענט הָאבן און לוטן, צו מַאן,

טיר. די אַײנצוברעכן
אױסגעשטרעקט מענער די הָאבן 10
לוטן ַארַײנגעברַאכט און הַאנט, זײער
זײ הָאבן טיר די און הױז, אין זיך צו

ֿפַארשלָאסן.
אַײנגַאנג בַײם װָאס לַײט די און 11
מיט געשלָאגן זײ הָאבן הױז ֿפון
און גרױס, ביז קלײן ֿפון בלינדקײט
דעם געֿפינען געקענט ניט הָאבן זײ

אַײנגַאנג.
צו געזָאגט הָאבן מענער די און 12
ַאן דָא? הָאסטו נָאך װעמען לוטן:
דַײנע און זין דַײנע ָאדער אײדים
הָאסט דו נָאר װעמען ָאדער טעכטער,
דעם ֿפון ַארױס ֿפיר שטָאט, דער אין

ָארט;
דעם צעשטערן מיר װָארום 13
װעגן געשרײ דָאס װַײל ָארט, דָאזיקן
גָאט און גָאט, ֿפַאר גרױס איז זײ

צעשטערן. צו זי געשיקט אונדז הָאט
הָאט און ַארױסגעגַאנגען, לוט איז 14
װָאס די אײדימס, זַײנע צו גערעדט
ער און טעכטער, זַײנע גענומען הָאבן
ַארױס גײט אױף, שטײט געזָאגט: הָאט
גָאט װָארום ָארט, דָאזיקן דעם ֿפון
איז ער און שטָאט. די צעשטערט
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שּפַאס מַאכט װָאס אײנער װי געװען
אײדימס. זַײנע ֿפון אױגן די אין

איז ֿפרימָארגן דער װי און 15
מלָאכים די הָאבן ַאזױ אױֿפגעגַאנגען,
שטײ זָאגן: צו ַאזױ לוטן, געאַײלט
צװײ דַײנע און װַײב, דַײן נעם אױף,
ּכדי דָא, זיך געֿפינען װָאס טעכטער
דורך װערן אומגעברַאכט ניט זָאלסט

שטָאט. דער ֿפון זינד דער
הָאבן געזַאמט, הָאט ער ַאז און 16
און הַאנט, זַײן ָאנגענומען מענער די
הַאנט די און װַײב, זַײן ֿפון הַאנט די
װעגן ֿפון טעכטער; צװײ זַײנע ֿפון
און אים. אױף דערבַארימונג גָאטס
הָאבן און ַארױסגעֿפירט, אים הָאבן זײ

שטָאט. אױסן געלָאזט אים
הָאבן זײ װי געװען, איז עס און 17
הָאט ַאזױ דרױסן, ַארױסגעֿפירט אים
לעבן; דַײן מיט ַאנטרין געזָאגט: ער
דיר, הינטער אומקוקן ניט זיך זָאלסט
גַאנצער דער אין ָאּפשטעלן ניט זיך און
זָאלסט ּכדי בַארג, צום ַאנטרין געגנט;

װערן. אומגעברַאכט ניט
ַאזױ, ניט געזָאגט: זײ צו לוט הָאט 18

הַארן. מַײנע אַײך, בעט איך
קנעכט דַײן דיך, בעט איך זע, 19
דַײנע אין לַײטזעליקײט געֿפונען הָאט
חסד דַײן געגרײסט הָאסט און אױגן,
לָאזן צו מיר, מיט געטָאן הָאסט דו װָאס
ניט קען איך ָאבער נֿפש; מַײן לעבן
בײז דָאס װָארום בַארג, צום ַאנטרינען
װעל איך און ָאניָאגן, נָאך מיך װעט

שטַארבן.
יענע איז דיך, בעט איך ָאן, 20
זי און ַאנטלױֿפן, צו ַאהין נָאנט שטָאט,
דיך, בעט איך לָאמיך, קלײנס; ַא איז
קלײנס ַא דָאך איז זי – ַאנטרינען ַאהין

לעבן. בלַײבן װעט נֿפש מַײן און –
איך זע, געזָאגט: אים צו ער הָאט 21
דָאזיקער דער אין אױך ּפנים דַײן שױן
די איבערקערן ניט זָאל איך זַאך,

געזָאגט. הָאסט דו װָאס שטָאט
װָארום ַאהין, ַאנטרין זיך, אַײל 22
דו ביז זַאך, קײן טָאן ניט קען איך

גערוֿפן מען הָאט דרום ַאהין. קומסט
צוַער. שטָאט דער ֿפון נָאמען דעם

אױֿפגעגַאנגען געװען איז זון די 23
איז לוט װען ערד, דער אױף

צוַער. קײן ָאנגעקומען
רעגענען געמַאכט הָאט גָאט און 24
שװעבל ַעמוָרה אױף און סדום אױף

הימל. ֿפון גָאט, ֿפון ֿפַײער, און
די איבערגעקערט הָאט ער און 25
געגנט, גַאנצע די און שטעט, דָאזיקע
און שטעט, די ֿפון בַאװױנער ַאלע און

ערד. דער ֿפון שּפרָאצונג די
זיך הָאט װַײב זַײן און 26
אים, הינטער ֿפון אומגעקוקט

זַאלץ. זַײל ַא געװָארן איז און
געֿפעדערט זיך הָאט אֿברהם און 27
איז ער װָאס ָארט דעם צו ֿפרי דער אין

גָאט. ֿפַאר געשטַאנען דָארטן
אױף ַארָאּפגעקוקט הָאט ער און 28
גַאנצן דעם אױף און ַעמוָרה, און סדום
הָאט ער און געגנט, דער ֿפון לַאנד
לַאנד ֿפון רױך דער ערשט געזען,
ַא ֿפון רױך דער װי ַאזױ אױף גײט

קַאלכאױװן.
גָאט װען געשען, איז ַאזױ 29
דער ֿפון שטעט די צעשטערט הָאט
ָאן געדַאכט הָאט גָאט ַאז געגנט,
ַארױסגעשיקט הָאט און אֿברהמען,
איבערקערעניש דער ֿפון מיטן ֿפון לוטן
לוט װָאס שטעט די איבערקערן בַײם

געזעסן. זײ אין איז
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען איז לוט און 30
אױֿפן בַאזעצט זיך הָאט און צוַער,
מיט טעכטער צװײ זַײנע און בַארג,
צו געהַאט מורא הָאט ער װָארום אים;
אין געזעסן איז ער און צוַער; אין זיצן

טעכטער. צװײ זַײנע און ער הײל, ַא
דער צו געזָאגט עלטערע די הָאט 31
ַאלט, איז ֿפָאטער אונדזער ייִנגערער:
ערד דער אױף ניטָא איז מַאן קײן און
דער װי ַאזױ אונדז, צו קומען צו

ערד. גַאנצער דער ֿפון שטײגער
אונדזער ָאנטרינקען לָאמיר קום, 32
ליגן װעלן מיר און װַײן, מיט ֿפָאטער
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ֿפון אױֿפהַאלטן װעלן מיר און אים, מיט
זָאמען. ַא ֿפָאטער אונדזער

זײער ָאנגעטרונקען זײ הָאבן 33
נַאכט, יענער אין װַײן מיט ֿפָאטער
איז און געקומען איז עלטערע די און
הָאט ער און ֿפָאטער; איר מיט געלעגן
ָאדער זיך לײגן איר ֿפון געװּוסט ניט

אױֿפשטײן. איר ֿפון
מָארגן, אױף געװען איז עס און 34
דער צו געזָאגט עלטערע די הָאט
איך בין נעכטן זע, ייִנגערער:
אים לָאמיר ֿפָאטער; מַײן מיט געלעגן
נַאכט, די אױך װַײן מיט ָאנטרינקען
מיר און אים, מיט ליג דו קום און
ֿפָאטער אונדזער ֿפון אױֿפהַאלטן װעלן

זָאמען. ַא
נַאכט יענער אין אױך זײ הָאבן 35
װַײן, מיט ֿפָאטער זײער ָאנגעטרונקען
און אױֿפגעשטַאנען איז ייִנגערע די און
ניט הָאט ער און אים; מיט געלעגן איז
ֿפון ָאדער זיך לײגן איר ֿפון געװּוסט

אױֿפשטײן. איר
לוטן ֿפון טעכטער בײדע און 36
זײער ֿפון געװָארן טרָאגעדיק זַײנען

ֿפָאטער.
ַא געבָארן הָאט עלטערע די און 37
נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט זי און זון,
דעם ֿפון ֿפָאטער דער איז דָאס מוָאב;

מוָאב. הַײנטיקן
הָאט אױך זי ייִנגערע, די און 38
זַײן גערוֿפן הָאט זי און זון, ַא געבָארן
ֿפָאטער דער איז דָאס בן-ַעמי; נָאמען

ַעמון. ֿפון קינדער הַײנטיקע די ֿפון

הָאט20 אֿברהם און
דָארטן ֿפון ַאװעקגעצױגן
זיך הָאט ער און דרום, ֿפון לַאנד צום
שור, צװישן און ָקֵדש צװישן בַאזעצט

גָרר. אין געװױנט הָאט און
אױף געזָאגט הָאט אֿברהם און 2
ַא מַײנע איז זי ׂשרהן: װַײב זַײן
אֿביֶמֶלך געשיקט הָאט שװעסטער.
צוגענומען הָאט און גָרר, ֿפון מלך דער

ׂשרהן.

אֿביֶמֶלכן צו געקומען גָאט איז 3
הָאט און נַאכט, דער ֿפון חלום ַא אין
שטַארבן װעסט זע, געזָאגט: אים צו
הָאסט דו װָאס ֿפרױ דער װעגן ֿפון
ַא ֿפון װַײב די איז זי װָארום גענומען,

מַאן.
ניט איר צו הָאט אֿביֶמֶלך און 4
גָאט, געזָאגט: הָאט ער און גענענט
ֿפָאלק אומשולדיק אױך װילסטו

הרגען?
געזָאגט: ַאלײן ניט מיר ער הָאט 5
זי, און שװעסטער? ַא מַײנע איז זי
מַײנער איז ער געזָאגט: הָאט זי אױך
ֿפון ערלעכקײט דער אין ברודער. ַא
ֿפון רײנקײט דער אין און הַארצן מַײן

געטָאן. דָאס איך הָאב הענט מַײנע
אין געזָאגט אים צו גָאט הָאט 6
דער אין ַאז װײס איך יָא, חלום:
הָאסטו הַארצן דַײן ֿפון ערלעכקײט
אױך דיך הָאב איך און געטָאן, דָאס
מיר, צו זינדיקן ֿפון ֿפַארמַײדן געװָאלט
זיך געלָאזט ניט דיך איך הָאב דרום

איר. צו צורירן
ֿפון װַײב די אום קער ַאצונד, און 7
נביא, ַא איז ער װָארום מַאן, דעם
דיר, ֿפַאר זַײן מתּפלל װעט ער און
ָאבער אױב לעבן; בלַײבן װעסט און
ַאז װיסן זַײ אום, ניט זי קערסט דו
ַאלע און דו שטַארבן, װעסטו שטַארבן

דיר. צו געהערן װָאס
אין געֿפעדערט זיך אֿביֶמֶלך הָאט 8
ַאלע צונױֿפגערוֿפן הָאט און ֿפרי, דער
די ַאלע גערעדט הָאט און קנעכט, זַײנע
אױערן, זײערע אין װערטער דָאזיקע
מורא זײער הָאבן מענטשן די און

געהַאט.
גערוֿפן הָאט אֿביֶמֶלך און 9
געזָאגט: אים צו הָאט און אֿברהמען,
װָאס און געטָאן? אונדז הָאסטו װָאס
װָאס דיר, ַאקעגן געזינדיקט איך הָאב
און מיר אױף געברַאכט הָאסט דו
זינד? גרױסע ַאזַא קיניגרַײך מַײן אױף
הָאסטו געטָאן, ניט װערן װָאס מעׂשים

מיר. צו געטָאן
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צו געזָאגט הָאט אֿביֶמֶלך און 10
ַאז אַײנגעזען, הָאסטו װָאס אֿברהמען:

זַאך? דָאזיקע די געטָאן הָאסט דו
איך װַײל געזָאגט: אֿברהם הָאט 11
מורא קײן װָאר, ֿפַאר געקלערט: הָאב
דָאזיקן דעם אין ניטָא איז גָאט ֿפַאר
װעגן ֿפון הרגען מיך װעלן זײ און ָארט,

װַײב. מַײן
אמתן דער אין אױך איז זי און 12
ֿפון טָאכטער די שװעסטער, ַא מַײנע
ֿפון טָאכטער די ניט נָאר ֿפָאטער, מַײן
געװָארן מיר זי איז דרום מוטער; מַײן

װַײב. ַא ֿפַאר
גָאט ַאז געװען, איז עס און 13
פָאטערס מַײן ֿפון ֿפַארװָאגלט מיך הָאט
דָאס געזָאגט: איר צו איך הָאב הױז,
טָאן זָאלסט דו װָאס חסד דַײן זַײן זָאל
מיר װָאס ָארט, איטלעכן אין מיר: מיט
ער מיר: אױף זָאג קומען, ַאהין װעלן

ברודער. ַא מַײנער איז
און שָאף גענומען אֿביֶמֶלך הָאט 14
און דינסטן, און קנעכט און רינדער,
הָאט ער און אֿברהמען, געגעבן הָאט

ׂשרהן. װַײב זַײן אומגעקערט אים
איז ָאט געזָאגט: הָאט אֿביֶמֶלך און 15
אין גוט איז עס װּו דיר; ֿפַאר לַאנד מַײן

זיך. בַאזעץ אױגן, דַײנע
געזָאגט: ער הָאט ׂשרהן צו און 16
ברודער דַײן געגעבן איך הָאב ָאט
דיר איז דָאס זע, זילבערשטיק; טױזנט
ַאלע ַאקעגן אױגן די ֿפַאר צודעק ַא
ביסטו ַאלעמען ֿפַאר און דיר; מיט װָאס

גערעכטֿפַארטיקט.
געװען מתּפלל הָאט אֿברהם און 17
געהײלט הָאט גָאט און גָאט, צו
זַײנע און װַײב, זַײן און אֿביֶמֶלכן,

געבָארן. הָאבן זײ און דינסטן,
גָאט הָאט ֿפַארשלָאסן װָארום 18
טרַאכט יעטװעדער ֿפַארשלָאסן געהַאט
ׂשרה, װעגן ֿפון הױז אֿביֶמֶלכס ֿפון

װַײב. אֿברהמס

ָאן21 געדַאכט הָאט גָאט און
הָאט ער װי ַאזױ ׂשרהן,

ׂשרהן צו געטָאן הָאט גָאט און געזָאגט,
גערעדט. הָאט ער װי ַאזױ

געװָארן, טרָאגעדיק איז ׂשרה און 2
אױף זון ַא אֿברהמען געבָארן הָאט און
גָאט װָאס צַײט דער צו עלטער, זַײן

ָאנגעזָאגט. אים הָאט
דעם גערוֿפן הָאט אֿברהם און 3
אים איז װָאס זון זַײן ֿפון נָאמען
אים הָאט ׂשרה װָאס געװָארן, געבָארן

יִצָחק. געבָארן,
זון זַײן געַמלט הָאט אֿברהם און 4
הָאט גָאט װי ַאזױ טעג, ַאכט צו יצחקן

בַאֿפױלן. אים
הונדערט געװען איז אֿברהם און 5
אים איז יצחק זון זַײן װען ַאלט, יָאר

געװָארן. געבָארן
ַא געזָאגט: הָאט ׂשרה און 6
געמַאכט; גָאט מיר הָאט געלעכטער
לַאכן װעט עס, הערט װָאס איטלעכער

מיר. װעגן
װָאלט װער געזָאגט: הָאט זי און 7
קינדער װעט ׂשרה אֿברהמען: געזָאגט
אױף זון ַא געבערן װעל איך ַאז זײגן?

עלטער? זַײן
און געװַאקסן, איז קינד דָאס און 8
אֿברהם און געװָארן, ַאנטװױנט איז
אין מָאלצַײט גרױסן ַא געמַאכט הָאט
ַאנטװױנט איז יצחק װָאס טָאג דעם

געװָארן.
ֿפון זון דעם געזען הָאט ׂשרה און 9
געבָארן הָאט זי װָאס ִמצרית, דער ָהגָר

זיך. שּפילט ער װי אֿברהמען,
אֿברהמען: צו געזָאגט הָאט זי און 10
איר און דינסט דָאזיקע די ַארױס טרַײב
דָאזיקער דער ֿפון זון דער װָארום זון,
זון, מַײן מיט ירשען ניט װעט דינסט

יצחקן. מיט
זײער געװען איז זַאך די און 11
ֿפון אֿברהמען ֿפון אױגן די אין שלעכט

זון. זַײן װעגן
אֿברהמען: צו געזָאגט גָאט הָאט 12
אױגן דַײנע אין זַײן שלעכט ניט זָאל
דער איבער און ייִנגל, דעם איבער
הער דיר, זָאגט ׂשרה װָאס ַאלץ דינסט;



21:13—21:31 בראשית 28

אױף װָארום קול, איר צו אַײן זיך
זָאמען. דַײן װערן גערוֿפן װעט יצחקן
דער ֿפון זון דעם אױך ָאבער 13
ֿפָאלק, ַא ֿפַאר מַאכן איך װעל דינסט

זָאמען. דַײן איז ער װַײל
אין געֿפעדערט זיך אֿברהם הָאט 14
גענומען הָאט ער און ֿפרי, דער
און װַאסער, לָאגל ַא און ברױט
אױף ַארױֿפגעטָאן – ָהגָרן צו געגעבן
קינד, דָאס אױך און – ַאקסל איר
און ַאװעקגעשיקט; זי הָאט און
הָאט און ַאװעקגעגַאנגען, איז זי
ֿפון מדבר דעם אין אומגעבלָאנדזשעט

בֵאר-ֶשַבע.
אױסגעגַאנגען װַאסער דָאס איז 15
ַאװעקגעװָארֿפן הָאט זי און לָאגל, ֿפון
די ֿפון אײנעם אונטער קינד דָאס

בײמלעך,
הָאט און ַאװעק איז זי און 16
ַא ֿפַאר ַאקעגנאיבער געזעצט זיך
הָאט זי װָארום װַײט, בױגנשָאס
דָאס װי זען ניט לָאמיך געזָאגט:
געזעסן איז זי און שטַארבט. קינד
אױֿפגעהױבן הָאט און ַאקעגנאיבער,

געװײנט. הָאט און קול איר
ֿפון קול דעם געהערט גָאט הָאט 17
הָאט גָאט ֿפון מלאך ַא און ייִנגל, דעם
הָאט און הימל, ֿפון ָהגָרן צו גערוֿפן
ָהגָר? דיר, איז װָאס געזָאגט: איר צו
גָאט װָארום הָאבן, מורא ניט זָאלסט
דעם ֿפון קול דעם צו צוגעהערט הָאט

דָארט. איז ער ַאװּו ייִנגל
ייִנגל, דעם אױף הײב אױף, שטײ 18
הַאנט; דַײן מיט צו אים הַאלט און
איך װעל ֿפָאלק גרױס ַא ֿפַאר װָארום

מַאכן. אים
אירע אױֿפגעעֿפנט הָאט גָאט און 19
ברונעם ַא דערזען הָאט זי און אױגן,
הָאט און געגַאנגען איז זי און װַאסער,
און װַאסער, מיט לָאגל דעם ָאנגעֿפילט

ייִנגל. דעם טרינקען געגעבן
ייִנגל, מיטן געװען איז גָאט און 20
איז און אױֿפגעװַאקסן, איז ער און
ַא געװען איז און מדבר, אין געזעסן

בױגנשיסער.
מדבר אין געזעסן איז ער און 21
אים הָאט מוטער זַײן און ּפָאָרן;

ִמצַריִם. לַאנד ֿפון װַײב ַא גענומען
יענער אין געװען איז עס און 22
דער ּפיכול און אֿביֶמֶלך הָאט צַײט,
אֿברהמען, צו געזָאגט חיל זַײן ֿפון הַאר
אין דיר מיט איז גָאט זָאגן: צו ַאזױ

טוסט; דו װָאס ַאלץ
בַײ ַאצונד דָא מיר שװער דרום 23
מיר, ָאן ֿפעלשן װעסט דו אױב גָאט,
מַײן ָאן ָאדער זון, מַײן ָאן ָאדער
איך װָאס חסד דער װי ַאזױ אײניקל;
מיט טָאן זָאלסטו דיר, מיט געטָאן הָאב
הָאסט דו װָאס לַאנד דעם מיט און מיר,

דרינען. אױֿפגעהַאלטן זיך
װעל איך געזָאגט: אֿברהם הָאט 24

שװערן.
ֿפָארגעהַאלטן הָאט אֿברהם ָאבער 25
װַאסער, ברונעם דעם װעגן אֿביֶמֶלכן
הָאבן אֿביֶמֶלכן ֿפון קנעכט די װָאס

געגזלט.
װײס איך געזָאגט: אֿביֶמֶלך הָאט 26
דָאזיקע די געטָאן הָאט עס װער ניט
מָאל צו מיר הָאסט דו ניט װָארום זַאך;
צו עס הָאב איך ניט און דערצײלט,

הַײנט. ַאחוץ געהערט מָאל
און שָאף גענומען אֿברהם הָאט 27
זײ און אֿביֶמֶלכן, געגעבן און רינדער,

בונד. ַא געשלָאסן בײדע הָאבן
ַאװעקגעשטעלט הָאט אֿברהם און 28

בַאזונדער. שָאף די ֿפון לעמער זיבן
צו געזָאגט אֿביֶמֶלך הָאט 29
די זַײנען װָאס אֿברהמען:
הָאסט דו װָאס לעמער, דָאזיקע

בַאזונדער? ַאװעקגעשטעלט
די װָאר, ֿפַאר געזָאגט: ער הָאט 30
מַײן ֿפון נעמען מוסטו לעמער זיבן
עדות, צום זַײן מיר זָאל דָאס ּכדי הַאנט,
דָאזיקן דעם געגרָאבן הָאב איך ַאז

ברונעם.
יענעם גערוֿפן מען הָאט דרום 31
זײ הָאבן דָארטן װַײל בֵאר-ֶשַבע, ָארט

שבועה. ַא געגעבן זיך בײדע
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ַא געשלָאסן זײ הָאבן ַאזױ 32
אֿביֶמֶלך און בֵאר-ֶשַבע; אין בונד
חיל זַײן ֿפון הַאר דער ּפיכול און
זיך הָאבן און אױֿפגעשטַאנען, זַײנען
ּפִלשּתים. די ֿפון לַאנד אין אומגעקערט
ַא געֿפלַאנצט הָאט ער און 33
און בֵאר-ֶשַבע, אין טַאמַאריסקנבױם
ֿפון נָאמען דעם צו גערוֿפן דָארטן הָאט

גָאט. אײביקן דעם יהוה,
זיך הָאט אֿברהם און 34
די ֿפון לַאנד אין אױֿפגעהַאלטן

טעג. ֿפיל ּפִלשּתים

די22 נָאך געװען איז עס און
הָאט געשעענישן, דָאזיקע
הָאט און אֿברהמען, געּפרּוװט גָאט
ער הָאט אֿברהם! געזָאגט: אים צו

איך. בין דָא געענטֿפערט:
זון, דַײן נעם געזָאגט: ער הָאט 2
ליב, הָאסט דו װָאס אײנאײנציקן, דַײן
מוִריָה, לַאנד קײן דיר גײ און יצחקן,
ֿפַאר דָארטן אױף אים ברענג און
די ֿפון אײנעם אױף ברַאנדָאּפֿפער ַא

זָאגן. דיר װעל איך װָאס בערג
אין געֿפעדערט זיך אֿברהם הָאט 3
ָאנגעזָאטלט הָאט ער און ֿפרי, דער
זיך מיט גענומען און אײזל, זַײן
יצחקן; זון זַײן און יונגען, צװײ זַײנע
הָאלץ דָאס צעהַאקט הָאט ער און
איז ער און ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַארן
צו געגַאנגען איז און אױֿפגעשטַאנען,
געזָאגט. אים הָאט גָאט װָאס ָארט דעם
אֿברהם הָאט טָאג דריטן אױֿפן 4
הָאט און אױגן, זַײנע אױֿפגעהױבן

װַײטן. ֿפון ָארט דעם דערזען
זַײנע צו געזָאגט הָאט אֿברהם און 5
אײזל, מיטן דָא אַײך בלַײבט יונגען:
ביז גײן װעלן ייִנגל דער און איך און
זיך און בוקן, זיך װעלן מיר און ַאהין,

אַײך. צו אומקערן
דָאס גענומען הָאט אֿברהם און 6
און ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַארן הָאלץ
און יצחקן, זון זַײן אױף ַארױֿפגעטָאן
דָאס הַאנט זַײן אין גענומען הָאט ער

זײ און שלַאכטמעסער, דעם און ֿפַײער
בַאנַאנד. געגַאנגען בײדע זַײנען

זַײן צו ָאּפגערוֿפן זיך יצחק הָאט 7
געזָאגט: הָאט און אֿברהמען, ֿפָאטער
געענטֿפערט: ער הָאט ֿפָאטער! מַײן
ער הָאט זון. מַײן איך, בין דָא
דָאס און ֿפַײער דָאס איז ָאט געזָאגט:
ַא ֿפַאר לַאם דָאס איז װּו און הָאלץ,

ברַאנדָאּפֿפער?
גָאט געזָאגט: אֿברהם הָאט 8
ַא ֿפַאר לַאם ַא זען שױן זיך װעט
זַײנען זײ און זון. מַײן ברַאנדָאּפֿפער,

בַאנַאנד. געגַאנגען בײדע
דעם צו געקומען זַײנען זײ און 9
און געזָאגט; אים הָאט גָאט װָאס ָארט
מזבח, ַא געבױט דָארטן הָאט אֿברהם
און הָאלץ, דָאס אױסגעלײגט הָאט און
און יצחקן, זון זַײן געבונדן הָאט ער
איבערן מזבח, אױֿפן ַארױֿפגעטָאן אים

הָאלץ.
אױסגעשטרעקט הָאט אֿברהם און 10
דעם גענומען הָאט און הַאנט, זַײן

זון. זַײן שעכטן צו שלַאכטמעסער
גערוֿפן גָאט ֿפון מלאך ַא הָאט 11
געזָאגט: הָאט און הימל, ֿפון אים צו
ער הָאט אֿברהם! אֿברהם!

איך. בין דָא געענטֿפערט:
ניט זָאלסט געזָאגט: ער הָאט 12
ייִנגל, אױֿפן הַאנט דַײן אױסשטרעקן
טָאן; גָארנישט אים זָאלסט און
ביסט דו ַאז איך װײס ַאצונד װָארום
ניט הָאסט דו ַאז גָאטסֿפָארכטיק,
אײנאײנציקן, דַײן זון, דַײן ֿפַארמיטן

מיר. ֿפון
זַײנע אױֿפגעהױבן אֿברהם הָאט 13
הינטן ערשט דערזען הָאט און אױגן,
אַײנגעדרײט זיך װידער ַא הָאט
הערנער. זַײנע מיט געצװַײג ַא אין
הָאט און געגַאנגען, אֿברהם איז
אים הָאט און װידער, דעם גענומען
ברַאנדָאּפֿפער ַא ֿפַאר אױֿפגעברַאכט

זון. זַײן ָאנשטָאט
דעם גערוֿפן הָאט אֿברהם און 14
יהוה-יִרֶאה; ָארט יענעם ֿפון נָאמען
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געזָאגט: הַײנט נָאך װערט עס װי ַאזױ
געזען. װערט יהוה ֿפון בַארג דעם אױף
הָאט גָאט ֿפון מלאך דער און 15
ֿפון מָאל צװײט ַא אֿברהמען צו גערוֿפן

הימל,
בַײ שװער איך געזָאגט: הָאט און 16
הָאסט דו װַײל ַאז גָאט, זָאגט זיך,
ניט הָאסט און זַאך, דָאזיקע די געטָאן

אײנאײנציקן, דַײן זון, דַײן ֿפַארמיטן
דיך איך װעל בענטשן איז, 17
דַײן מערן איך װעל מערן און בענטשן,
און הימל, ֿפון שטערן די װי ַאזױ זָאמען
ברעג אױֿפן װָאס זַאמד דער װי ַאזױ
דעם ַארבן װעט זָאמען דַײן און ים; ֿפון

פַײנט. זַײנע ֿפון טױער
דַײן מיט זיך װעלן בענטשן און 18
ערד, דער ֿפון ֿפעלקער ַאלע זָאמען
צו צוגעהערט הָאסט דו װָאס דערֿפַאר

קול. מַײן
אומגעקערט זיך הָאט אֿברהם און 19
זַײנען זײ און יונגען, זַײנע צו
געגַאנגען זַײנען און אױֿפגעשטַאנען,
אֿברהם און בֵאר-ֶשַבע. קײן בַאנַאנד

בֵאר-ֶשַבע. אין געבליבן איז
דָאזיקע די נָאך געװען איז עס און 20
געװָארן ָאנגעזָאגט איז געשעענישן,
זי ִמלָּכה, זע, זָאגן: צו ַאזױ אֿברהמען,
ברודער דַײן צו זין געבָארן הָאט אױך

נָחורן:
זַײן בוז און בכור, זַײן עוץ 21
ֿפון ֿפָאטער דעם קמוֵאל און ברודער,

און ַאַָרם,
און ִּפלָדשן, און ַחזון, און ֶּכֶׂשדן, 22

בתוֵאלן. און יִדָלֿפן,
רבקהן. געבָארן הָאט בתוֵאל און 23
צו געבָארן ִמלָּכה הָאט ַאכט דָאזיקע די

ברודער. אֿברהמס נָחור,
איר װָאס קעּפסװַײב זַײן און 24
הָאט אױך זי ְראוָמה, געװען איז נָאמען
ַּתַחשן, און גַַחמען, און ֶטַבחן, געבָארן

ַמֲעָכהן. און

ָׂשָרה ַחֵיי

איז23 ׂשרהן ֿפון לעבן דָאס און
יָאר זיבן און הונדערט געװען
געװען זַײנען דָאס יָאר; צװַאנציק און

לעבן. ׂשרהס ֿפון יָארן די
אין געשטָארבן איז ׂשרה און 2
לַאנד אין ֶחברון, איז דָאס ִקריַת-ַארבע,
צו געקומען איז אֿברהם און ּכנַַען.
בַאװײנען. צו זי און ׂשרהן אױף קלָאגן

ֿפון אױֿפגעשטַאנען איז אֿברהם און 3
גערעדט הָאט ער און טױטן, זַײן ֿפַאר

זָאגן: צו ַאזױ ֵחת, ֿפון קינדער די צו
ּתושב ַא ָאבער ֿפרעמדער ַא 4
ַא מיר גיט אַײך, בַײ איך בין
װעל איך און אַײך, בַײ קֿבר-אײגנטום

מיר. ֿפַאר ֿפון טױטן מַײן בַאגרָאבן
ֵחת ֿפון קינדער די הָאבן 5
צו ַאזױ אים אֿברהמען, געענטֿפערט

זָאגן:
ַא הַאר, מַײן צו, אונדז הער 6
צװישן ביסטו ֿפירשט געטלעכער
ֿפון געקליבנסטן דעם אין אונדז;
טױטן; דַײן בַאגרָאב קֿברים אונדזערע
ֿפַארמַײדן ניט װעט אונדז ֿפון קײנער
בַאגרָאבן צו אױף דיר, ֿפון קֿבר זַײן

טױטן. דַײן
און אױֿפגעשטַאנען, אֿברהם איז 7
ֿפון ֿפָאלק דעם צו געבוקט זיך הָאט

ֵחת. ֿפון קינדער די צו לַאנד,
ַאזױ גערעדט, זײ צו הָאט ער און 8
װילן אַײער איז עס אױב זָאגן: צו
מיר, ֿפַאר ֿפון טױטן מַײן בַאגרָאבן צו
בַײ מיר ֿפַאר בעט און צו, מיך הערט

צוַחרן, ֿפון זון דעם ֶעֿפרון
ֿפון הײל די געבן מיר זָאל ער 9
אין װָאס אים, צו געהערט װָאס ַמכֵּפָלה
זָאל געלט ֿפולן אין ֿפעלד; זַײן ֿפון עק
ַא ֿפַאר אַײך צװישן געבן מיר עס ער

קֿבר-אײגנטום.
די צװישן געזעסן איז ֶעֿפרון און 10
ִחּתי דער ֶעֿפרון הָאט ֵחת; ֿפון קינדער
אױערן די אין אֿברהמען געענטֿפערט
ַאלע ֿפַאר ֵחת, ֿפון קינדער די ֿפון
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זַײן ֿפון טױער דעם אין אַײנגײער
זָאגן: צו ַאזױ שטָאט,

צו: מיך הער הַאר, מַײן נײן, 11
די אױך דיר, איך שענק ֿפעלד דָאס
דיר; איך שענק דרינען װָאס הײל
מַײן ֿפון קינדער די ֿפון אױגן די ֿפַאר
דַײן בַאגרָאב דיר; עס איך שענק ֿפָאלק

טױטן.
ֿפַאר געבוקט זיך אֿברהם הָאט 12

לַאנד, ֿפון ֿפָאלק דעם
ֶעֿפרונען צו גערעדט הָאט ער און 13
לַאנד, ֿפון ֿפָאלק דעם ֿפון אױערן די אין
נָאר מיך װָאלסט דו װען זָאגן: צו ַאזױ
ֿפַארן געלט דָאס גיב איך צוהערן!
װעל איך און מיר, ֿפון עס נעם ֿפעלד,

טױטן. מַײן בַאגרָאבן דָארטן
געענטֿפערט ֶעֿפרון הָאט 14

זָאגן: צו ַאזױ אים אֿברהמען,
אין לַאנד הַאר, מַײן צו, מיך הער 15
איז װָאס זילבער, ֶשקל הונדערט ֿפיר
און דיר? צװישן און מיר צװישן דָאס

בַאגרָאב. טױטן דַײן
צו צוגעהערט אֿברהם הָאט 16
ָאּפגעװױגן הָאט אֿברהם און ֶעֿפרונען,
הָאט ער װָאס זילבער, דָאס ֶעֿפרונען
קינדער די ֿפון אױערן די אין געזָאגט
זילבער, ֶשקל הונדערט ֿפיר ֵחת, ֿפון

סוחר. בַײם גַאנגבַאר
ֿפון ֿפעלד דָאס געבליבן איז ַאזױ 17
ֿפַאר װָאס ַמכֵּפָלה, אין װָאס ֶעֿפרונען,
װָאס הײל דער מיט ֿפעלד דָאס ַממֵרא,
אױֿפן װָאס בײמער ַאלע און דרינען,
געמַארק גַאנצן זַײן אין װָאס ֿפעלד,

ַארום, רונד
ֿפַאר אֿברהמען, ֿפון אַײנקױף דער 18
ֿפַאר ֵחת, ֿפון קינדער די ֿפון אױגן די
זַײן ֿפון טױער דעם אין אַײנגײער ַאלע

שטָאט.
אֿברהם הָאט דערנָאך און 19
דער אין ׂשרהן װַײב זַײן בַאגרָאבן
ֿפַאר ַמכֵּפָלה ֿפון ֿפעלד דעם ֿפון הײל
לַאנד אין ֶחברון, איז דָאס ַממֵרא,

ּכנַַען.

און ֿפעלד, דָאס געבליבן איז ַאזױ 20
אֿברהמען בַײ דרינען, װָאס הײל די
קינדער די ֿפון קֿבר-אײגנטום, ַא ֿפַאר

ֵחת. ֿפון

ַאלט24 געװָארן איז אֿברהם און
הָאט גָאט און בַאטָאגט; און

ַאלצדינג. מיט אֿברהמען געבענטשט
זַײן צו געזָאגט אֿברהם הָאט 2
הױז, זַײן ֿפון עלטסטן דעם קנעכט,
ַאלץ איבער געװעלטיקט הָאט װָאס
בעט איך טו, געהַאט: הָאט ער װָאס

דיך, מַײן אונטער הַאנט דַײן דיך,
בַײ בַאשװערן דיך װעל איך און 3
גָאט דעם און הימל ֿפון גָאט דעם יהוה
נעמען ניט זָאלסט דו ַאז ערד, דער ֿפון
ֿפון טעכטער די ֿפון זון מַײן ֿפַאר װַײב ַא
אים. צװישן זיץ איך װָאס ּכנַַעני דעם

מַײן צו און לַאנד מַײן צו נײערט 4
ַא נעמען און גײן, זָאלסטו ָאּפשטַאם

יצחקן. ֿפַאר זון, מַײן ֿפַאר װַײב
געזָאגט: אים צו קנעכט דער הָאט 5
גײן װעלן ניט ֿפרױ די װעט טָאמער
זָאל לַאנד; היגן דעם אין מיר נָאך
צו זון דַײן אומקערן ַאנדערש ניט איך
דָארטן ֿפון ביסט דו װָאס לַאנד דעם

ַארױסגעגַאנגען?
היט געזָאגט: אים צו אֿברהם הָאט 6
זון מַײן אומקערן ניט זָאלסט דיך,

ַאהין.
װָאס הימל, ֿפון גָאט דער יהוה 7
הױז דעם ֿפון ַארױסגענומען מיך הָאט
ֿפון לַאנד דעם ֿפון און ֿפָאטער, מַײן ֿפון
מיר צו הָאט װָאס און געבורט, מַײן
געשװָארן, מיר הָאט װָאס און גערעדט,
װעל זָאמען דַײן צו זָאגן: צו ַאזױ
ער – לַאנד דָאזיקע דָאס געבן איך
און ֿפַארױס, דיר מלאך זַײן שיקן װעט
ֿפון זון מַײן ֿפַאר װַײב ַא קריגן װעסט

דָארטן.
װעלן ניט װעט ֿפרױ די אױב און 8
ֿפון פרַײ זַײן װעסטו דיר, נָאך גײן
ָאבער מַײנער; שבועה דָאזיקער דער

ַאהין. זון מַײן אומקערן ניט זָאלסט
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זַײן געטָאן קנעכט דער הָאט 9
הַאר זַײן ֿפון דיך דעם אונטער הַאנט
געשװָארן אים הָאט ער און אֿברהמען,

זַאך. דָאזיקער דער אױף
צען גענומען הָאט קנעכט דער און 10
הַאר, זַײן ֿפון קעמלען די ֿפון קעמלען
ַאלעם מיט ַאװעקגעגַאנגען איז און
הַאנט; זַײן אין הַאר זַײן ֿפון בעסטן
איז און אױֿפגעשטַאנען, איז ער און
דער צו ַאַרם-נַהַריִם, קײן געגַאנגען

נָחורן. ֿפון שטָאט
די קניען געמַאכט הָאט ער און 11
ברונעם בַײם שטָאט אױסן קעמלען
צַײט דער אין ָאװנט-צַײט, אין װַאסער,

ַארױס. גײען שעּפערינס די װָאס
גָאט יהוה, געזָאגט: הָאט ער און 12
צו מיר שיק אֿברהמען, הַאר מַײן ֿפון
טו און טרַאף, ַא דיך, בעט איך הַײנט,

אֿברהמען. הַאר מַײן מיט חסד
קװַאל בַײם איך שטײ ָאט 13
די ֿפון טעכטער די און װַאסער,
שעּפן ַארױס קומען שטָאטלַײט

װַאסער;
איך װָאס מײדל די ַאז זַײן, זָאל 14
בעט איך אַײן, «בײג זָאגן: איר צו װעל
טרינקען», לָאמיך און קרוג, דַײן דיך,
אױך און «טרינק, זָאגן: װעט זי און
ָאנטרינקען», איך װעל קעמלען דַײנע
קנעכט דַײן ֿפַאר בַאשערט זי הָאסטו
ַאז װיסן איך װעל דערמיט און יצחקן,

הַאר. מַײן מיט חסד געטָאן הָאסט דו
נָאך אײדער געװען, איז עס און 15
רבקה ערשט רעדן, געענדיקט הָאט ער
געבָארן איז װָאס די – ַארױס קומט
ִמלָּכה, ֿפון זון דעם בתוֵאל בַײ געװָארן
ברודער אֿברהמס נָחור, ֿפון װַײב דער

ַאקסל. איר אױף קרוג איר מיט –
זײער געװען איז מײדל די און 16
קײן װָאס יונגֿפרױ ַא אױסזען, ֿפון שײן
און געקענט; ניט זי נָאך הָאט מַאן
קװַאל, צום ַארָאּפגענידערט הָאט זי
איז און קרוג, איר ָאנגעֿפילט הָאט און

ַארױֿפגעקומען.

געלָאֿפן איר קנעכט דער איז 17
ַא מיך לָאז געזָאגט: הָאט און ַאנטקעגן,
װַאסער ביסל ַא דיך, בעט איך טָאן, זוּפ

קרוג. דַײן ֿפון
הַאר; מַײן טרינק געזָאגט: זי הָאט 18
איר ַארָאּפגעלָאזט גיך אױף הָאט זי און
אים הָאט און הַאנט, איר אױף קרוג

טרינקען. געגעבן
אים געענדיקט הָאט זי ַאז און 19
אױך געזָאגט: זי הָאט טרינקען, געבן
ָאנשעּפן, איך װעל קעמלען דַײנע ֿפַאר

טרינקען. געענדיקט הָאבן זײ ביז
גיך אױף הָאט זי און 20
אין קרוג איר אױסגעלײדיקט
געלָאֿפן װידער איז און קָאריטע, דער
הָאט זי ביז ָאנשעּפן, ברונעם צום

קעמלען. זַײנע ַאלע ֿפַאר ָאנגעשעּפט
ָאן זי קוקט מַאן דער און 21
הָאט גָאט אױב װיסן צו שװַײגעדיק,

ניט. ָאדער װעג זַײן בַאגליקט
קעמלען די װי געװען, איז עס און 22
הָאט ַאזױ טרינקען, געענדיקט הָאבן
גילדערנעם ַא גענומען מַאן דער
ַא געװען איז װָאג זַײן װָאס נָאזרינג
ֿפַאר ָארעמבענדער צװײ און בַקע,
איז װָאג זײער װָאס הענט, אירע

גָאלדשטיק. צען געװען
װעמעס געזָאגט: הָאט ער און 23
בעט איך מיר, זָאג ביסטו? טָאכטער
ַאן הױז ֿפָאטערס דַײן אין דָא איז דיך,

נעכטיקן? צום אונדז ֿפַאר ָארט
בין איך געזָאגט: אים צו זי הָאט 24
ֿפון זון דעם בתוֵאל ֿפון טָאכטער די

נָחורן. געבָארן הָאט זי װָאס ִמלָּכהן,
אי געזָאגט: אים צו הָאט זי און 25
בַײ דָא איז סך ַא פוטער אי שטרױ

נעכטיקן. צום ָארט ַאן אי אונדז,
זיך און גענַײגט זיך מַאן דער הָאט 26

גָאט. צו געבוקט
געלױבט געזָאגט: הָאט ער און 27
הַאר מַײן ֿפון גָאט דער יהוה איז
זַײן ֿפַארלָאזן ניט הָאט װָאס אֿברהמען,
הַאר; מַײן צו טרַײשַאֿפט זַײן און חסד
װעג דעם אױף געֿפירט גָאט הָאט מיך
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ברידער. הַארס מַײן ֿפון הױז דעם צו
און געלָאֿפן, איז מײדל די און 28
הױז מוטערס איר אין דערצײלט הָאט

זַאכן. דָאזיקע די
ברודער ַא געהַאט הָאט רבקה און 29
איז ָלָבן; געװען איז נָאמען זַײן װָאס
דרױסן מַאן דעם צו ַארױסגעלָאֿפן ָלָבן

קװַאל. צום
ער װי געװען, איז עס און 30
די און נָאזרינג, דעם דערזען הָאט
זַײן ֿפון הענט די אױף ָארעמבענדער
די געהערט הָאט ער װי און שװעסטער,
רבקהן, שװעסטער זַײן ֿפון װערטער
דער הָאט ַאזױ און ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ
געקומען ער איז – גערעדט מיר צו מַאן
די בַײ שטײט ער װי מַאן דעם צו

קװַאל, לעבן קעמלען
קום, געזָאגט: הָאט ער און 31
װָאס ֿפַאר גָאט, ֿפון געבענטשטער
דָאך הָאב איך דרױסן? שטײסטו
ָארט ַאן און הױז, דָאס אױֿפגערַאמט

קעמלען. די ֿפַאר
אין ַארַײנגעגַאנגען מַאן דער איז 32
די ָאּפגעבונדן הָאט ער און הױז;
שטרױ דערלַאנגט הָאט און קעמלען,
און קעמלען, די ֿפַאר ֿפוטער און
ֿפיס די און ֿפיס, זַײנע װַאשן צו װַאסער

אים. מיט װָאס מענטשן די ֿפון
געװָארן געשטעלט איז עס און 33
הָאט ער ָאבער עסן, צום אים ֿפַאר
איך ביז עסן, ניט װעל איך געזָאגט:
ער הָאט רײד. מַײנע גערעדט הָאב

רעד. געזָאגט:
ֿפון קנעכט דער געזָאגט: ער הָאט 34

איך. בין אֿברהמען
געבענטשט זײער הָאט גָאט און 35
רַײך; געװָארן איז ער און הַאר, מַײן
און שָאף געגעבן אים הָאט ער און
און גָאלד, און זילבער און רינדער,
און קעמלען און דינסטן, און קנעכט

אײזלען.
װַײב, הַארס מַײן ׂשרה, און 36
הַאר מַײן צו זון ַא געבָארן הָאט
הָאט ער און עלטער; איר אױף

הָאט ער װָאס ַאלץ ַאװעקגעגעבן אים
געהַאט.

מיך הָאט הַאר מַײן און 37
ניט זָאלסט זָאגן: צו ַאזױ בַאשװָארן,
די ֿפון זון מַײן ֿפַאר װַײב ַא נעמען
זיץ איך װָאס ּכנַַעני דעם ֿפון טעכטער

לַאנד. זַײן אין
מַײן צו נָאר ַאנדערש ניט 38
מַײן צו און גײן, זָאלסטו הױז ֿפָאטערס
מַײן ֿפַאר װַײב ַא נעמען און משּפחה,

זון.
הַאר: מַײן צו געזָאגט איך הָאב 39
מיט גײן װעלן ניט ֿפרױ די װעט טָאמער

מיר?
יהוה געזָאגט: מיר צו ער הָאט 40
װעט אים, ֿפַאר געגַאנגען בין איך װָאס
װעט און דיר, מיט מלאך זַײן שיקן
ַא קריגן װעסט און װעג, דַײן בַאגליקן
און משּפחה מַײן ֿפון זון, מַײן ֿפַאר װַײב

הױז. ֿפָאטערס מַײן ֿפון
ֿפון זַײן ֿפרַײ װעסטו דענצמָאל 41
צו קומען װעסט דו ַאז שבועה, מַײן
דיר װעלן זײ אױב און משּפחה; מַײן
ֿפון זַײן ֿפרַײ אױך װעסטו געבן, ניט

שבועה. מַײן
צום הַײנט געקומען איך בין 42
יהוה, געזָאגט: הָאב און קװַאל,
דו אױב אֿברהמען, הַאר מַײן ֿפון גָאט
מַײן בַאגליקן דיך, בעט איך װילסט,

אים: אױף גײ איך װָאס װעג
קװַאל בַײם איך שטײ ָאט 43
מײדל די ַאז זַײן, זָאל עס און װַאסער;
װעל איך און שעּפן, ַארױס קומט װָאס
איך טרינקען, מיר «גיב איר: צו זָאגן
דַײן ֿפון װַאסער ביסל ַא דיך, בעט

קרוג»,
דו «אי מיר: צו זָאגן װעט זי און 44
איך װעל קעמלען דַײנע ֿפַאר אי טרינק,
װָאס װַײב, די זַײן זי זָאל ָאנשעּפן»,
זון. הַארס מַײן ֿפַאר בַאשערט הָאט גָאט
צו רעדן ענדיק איך אײדער נָאך 45
ַארױס קומט רבקה ערשט הַארצן, מַײן
זי און ַאקסל; איר אױף קרוג איר מיט
און קװַאל צום ַארָאּפגענידערט הָאט
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איר צו איך הָאב ָאנגעשעּפט. הָאט
בעט איך טרינקען, מיר גיב געזָאגט:

דיך.
ַארָאּפגעלָאזט גיך אױף זי הָאט 46
געזָאגט: הָאט און זיך, ֿפון קרוג איר
קעמלען דַײנע אױך און טרינק,
איך הָאב ָאנטרינקען. איך װעל
הָאט קעמלען די אױך און געטרונקען,

ָאנגעטרונקען. זי
הָאב און געפרעגט זי איך הָאב 47
ביסטו? טָאכטער װעמעס געזָאגט:
ֿפון טָאכטער די געזָאגט: זי הָאט
ִמלָּכה װָאס נָחורן, ֿפון זון דעם בתוֵאל
הָאב איך און אים. צו געבָארן הָאט
נָאז, איר אױף נָאזרינג דעם ָאנגעטָאן
הענט. אירע אױף ָארעמבענדער די און
און גענַײגט מיך הָאב איך און 48
הָאב איך און יהוה, צו געבוקט מיך
מַײן ֿפון גָאט דעם יהוה געלױבט
געפירט מיך הָאט װָאס אֿברהמען, הַאר
די קריגן צו װעג ריכטיקן אױֿפן
אײגענעם ַאן הַארס מַײן ֿפון טָאכטער

זון. זַײן ֿפַאר
ַא טָאן װילט איר אױב ַאצונד, און 49
הַאר, מַײן מיט טרַײשַאֿפט ַא און חסד
און מיר; זָאגט ניט, אױב און מיר; זָאגט
ָאדער רעכטס אױף קערן מיך װעל איך

לינקס. אױף
בתוֵאל, און ָלָבן געענטֿפערט הָאט 50
איז זַאך די געזָאגט: הָאבן זײ און
רעדן ניט קענען מיר גָאט; ֿפון ַארױס

גוטס. ָאדער שלעכטס דיר צו
און נעם דיר, ֿפַאר רבקה איז ָאט 51
דעם צו װַײב ַא זַײן זי זָאל און גײ,
הָאט גָאט װי ַאזױ הַאר, דַײן ֿפון זון

גערעדט.
דער װי געװען, איז עס און 52
געהערט הָאט אֿברהמען ֿפון קנעכט
זיך ער הָאט ַאזױ װערטער, זײערע

גָאט. ֿפַאר ערד דער צו געבוקט
הָאט קנעכט דער און 53
זַאכן, זילבערנע ַארױסגענומען
און קלײדער, און זַאכן, גילדערנע און
און ברודער איר אױך רבקהן; געגעבן

טַײערע געגעבן ער הָאט מוטער איר
מּתנות.

און געגעסן הָאבן זײ און 54
מענטשן די און ער געטרונקען,
הָאבן זײ און אים; מיט װָאס
זַײנען זײ און איבערגענעכטיקט;
ער און ֿפרי, דער אין אױֿפגעשטַאנען
צו ַאװעק מיך שיקט געזָאגט: הָאט

הַאר. מַײן
און ברודער איר געזָאגט הָאט 55
בלַײבן מײדל די זָאל מוטער: איר
, חדשים צען ָאדער יָאר ַא אונדז בַײ

גײן. זי װעט דערנָאך
הַאלט געזָאגט: זײ צו ער הָאט 56
בַאגליקט הָאט גָאט ַאז אױף, ניט מיך
און ַאװעק, מיך שיקט װעג. מַײן

הַאר. מַײן צו גײן לָאמיך
רוֿפן װעלן מיר געזָאגט: זײ הָאבן 57
איר ֿפרעגן װעלן מיר און מײדל, די

מױל.
און רבקהן, גערוֿפן זײ הָאבן 58
מיט גײן װילסטו געזָאגט: איר צו הָאבן
געזָאגט: זי הָאט מַאן? דָאזיקן דעם

גײן. װיל איך
זײער ַארױסבַאלײט זײ הָאבן 59
און ַאם, איר און רבקהן, שװעסטער

מענטשן. זַײנע און קנעכט, אֿברהמס
רבקהן, געבענטשט הָאבן זײ און 60
אונדזער געזָאגט: איר צו הָאבן און
מָאל טױזנטער װער דו שװעסטער,
ַארבן זָאל זָאמען דַײן און טױזנט, צען

ֿפַײנט. זַײנע ֿפון טױער דעם
אױֿפגעשטַאנען איז רבקה און 61
זיך הָאבן זײ און מײדלעך, אירע מיט
און קעמלען, די אױף ַארױֿפגעזעצט
און מַאן. דעם נָאך געגַאנגען זַײנען
און רבקהן, גענומען הָאט קנעכט דער

ַאװעקגעגַאנגען. איז
װּו ֿפון ָאנגעקומען איז יצחק און 62
װָארום בֵאר-ַלַחי-רֹואי, קײן גײט מע

– ָדרום ֿפון לַאנד אין געזעסן איז ער
זיך ַארױסגעגַאנגען איז יצחק און 63
– ָאװנט ַאקעגן ֿפעלד אין דורכצוגײן
און אױגן זַײנע אױֿפגעהױבן ער הָאט
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קעמלען ערשט געטָאן, קוק ַא הָאט
ָאן. קומען

אױֿפגעהױבן הָאט רבקה און 64
יצחקן, דערזען הָאט און אױגן, אירע
ֿפון ַארָאּפגעלָאזט זיך הָאט זי און

קעמל.
דעם צו געזָאגט הָאט זי און 65
גײט װָאס מַאן יענער איז װער קנעכט:
דער הָאט ַאנטקעגן? אונדז ֿפעלד אין
הַאר. מַײן איז דָאס געזָאגט: קנעכט
הָאט און שלײער, דעם גענומען זי הָאט

ֿפַארדעקט. זיך
דערצײלט הָאט קנעכט דער און 66
געטָאן. הָאט ער װָאס זַאכן ַאלע יצחקן
ַארַײנגעברַאכט זי הָאט יצחק און 67
מוטער זַײן ֿפון געצעלט דעם אין
רבקהן, גענומען הָאט ער און ׂשרהן.
װַײב; ַא ֿפַאר געװָארן אים איז זי און
יצחק און געהַאט. ליב זי הָאט ער און

מוטער. זַײן נָאך געטרײסט זיך הָאט

װידער25 הָאט אֿברהם און
איר און װַײב, ַא גענומען

קטוָרה. געװען איז נָאמען
זִמָרנען, געבָארן אים הָאט זי און 2
ִמדיָנען, און מָדנען, און יָקָשנען, און

שוַחן. און יִשבקן, און
און שבָאן, געבָארן הָאט יָקָשן און 3
דָדנען ֿפון קינדער די און דָדנען.
לטושים, און ַאשורים, געװען זַײנען

ְלאומים. און
געװען: זַײנען ִמדיָנען ֿפון זין די און 4
אֿביָדע, און ַחנֹוך, און ֵעֿפר, און ֵעיֿפה,
די געװען זַײנען ַאלע די ֶאלָדָעה, און

קטוָרהן. ֿפון קינדער
ַאװעקגעגעבן הָאט אֿברהם און 5
יצחקן. צו געהַאט הָאט ער װָאס ַאלץ

קעּפסװַײבער די ֿפון זין די צו און 6
הָאט געהַאט, הָאט אֿברהם װָאס
זײ הָאט און מּתנות, געגעבן אֿברהם
װען יצחקן, זון זַײן ֿפון ַאװעקגעשיקט
אין מזרח קײן געלעבט, נָאך הָאט ער

מזרח-לַאנד.

די ֿפון טעג די זַײנען דָאס און 7
הָאט ער װָאס לעבן אֿברהמס ֿפון יָארן
יָאר פינף און יָאר הונדערט געלעבט:

יָאר. זיבעציק און
און ֿפַארגַאנגען איז אֿברהם און 8
עלטער, גוטער ַא אין געשטָארבן איז
איז ער און ; יָארן מיט זַאט און ַאלט

פָאלק. זַײן צו געװָארן אַײנגעזַאמלט
זין, זַײנע יִשָמֵעאל, און יצחק און 9
ֿפון הײל דער אין בַאגרָאבן אים הָאבן
דעם ֶעפרון ֿפון ֿפעלד דעם אין ַמכֵּפָלה,
ֿפַאר װָאס ִחּתי, דעם צֹוַחר ֿפון זון

ַממֵרא;
הָאט אֿברהם װָאס ֿפעלד דָאס 10
ֵחת, ֿפון קינדער די ֿפון ָאּפגעקױֿפט
אֿברהם, געװָארן בַאגרָאבן איז דָארטן

ׂשרה. װַײב זַײן און
טױט דעם נָאך געװען איז עס און 11
געבענטשט גָאט הָאט אֿברהמען, ֿפון
געזעסן איז יצחק און יצחקן. זון זַײן

בֵאר-ַלַחי-רֹואי. בַײ
ֿפון געבורטן די זַײנען דָאס און 12
די ָהגָר װָאס זון, אֿברהמס יִשָמֵעאל,
הָאט ׂשרהן, ֿפון דינסט די ִמצרית,

אֿברהמען. געבָארן
ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 13
נעמען, זײערע נָאך זין, יִשָמֵעאלס
ֿפון בָכור דער געבורטן: זײערע לױט
ַאדבֵאל, און ֵקָדר, און נָבֹות, יִשָמֵעאלן,

ִמבָׂשם; און
ַמׂשָא; און דוָמה, און ִמשָמע, און 14
און נָֿפיש איטור, ֵּתימָא, און ַחַדר, 15

ֵקדָמה.
יִשָמֵעאלן, ֿפון זין די זַײנען דָאס 16
אין נעמען זײערע זַײנען דָאס און
זײערע אין און דערֿפער, זײערע
זײערע לױט ֿפירשטן צװעלף לַאגערן;

– ֿפעלקער.
ֿפון יָארן די זַײנען דָאס און 17
און יָאר הונדערט לעבן: יִשָמֵעאלס
איז ער און יָאר. דרַײסיק און יָאר זיבן
און געשטָארבן; איז און ֿפַארגַאנגען
זַײן צו געװָארן אַײנגעזַאמלט איז ער

– ֿפָאלק.



25:18—26:2 בראשית 36

ַחִויָלה ֿפון געװױנט הָאבן זײ און 18
גײסט דו װי ִמצַריִם, ֿפַאר װָאס שור ביז
זַײנע ַאלע ֿפון געזיכט אין ַאשור; קײן

בַאזעצט. זיך ער הָאט ברידער

ּתֹוְלדֹת
ֿפון געשיכטע די איז דָאס און 19
הָאט אֿברהם זון: אֿברהמס יצחק,

יצחקן. געבָארן
יָאר ֿפערציק געװען איז יצחק און 20
רבקה, גענומען זיך הָאט ער װען ַאלט,
ֿפון ַאַרמי דעם בתוֵאל ֿפון טָאכטער די
דעם ָלָבן ֿפון שװעסטער די ַּפַדן-ַאָרם,

װַײב. ַא ֿפַאר ַאַרמי,
גָאט צו געבעטן הָאט יצחק און 21
איז זי װָארום װַײב, זַײן װעגן ֿפון
זיך הָאט גָאט און עקרה; ַאן געװען
רבקה און אים, ֿפון דערבעטן געלָאזט

געװָארן. טרָאגעדיק איז װַײב זַײן
זיך הָאבן קינדער די און 22
הָאט זי און איר, אין געשטױסן
דען װָאס נָאך ַאזױ, אױב געזָאגט:
ֿפרעגן געגַאנגען איז זי און איך? לעב

גָאט. בַײ
געזָאגט: איר צו הָאט גָאט און 23
און לַײב, דַײן אין זַײנען אומות צװײ
דַײנע ֿפון זיך װעלן ֿפעלקער צװײ
ֿפון ֿפָאלק ַא און צעשײדן, אינגעװײד
דער און שטַארקער, זַײן װעט ֿפָאלק ַא

ייִנגערן. דעם דינען װעט עלטערער
ֿפול זַײנען טעג אירע ַאז און 24
ַא ערשט געװינען, צום געװָארן

לַײב. איר אין איז צװילינג
איז ערשטער דער און 25
אין רױטער, ַא ַארױסגעקומען
מַאנטל; הָאריקער ַא װי ַאזױ גַאנצן
ֵעָׂשו. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט מע און

ַארױסגעקומען איז דערנָאך און 26
הָאט הַאנט זַײן און ברודער, זַײן
און ֵעָׂשון; ֿפון טריט דעם צוגעהַאלטן
און יֲַעקב. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט מע
בַײ ַאלט יָאר זעכציק געװען איז יצחק

װערן. געבָארן זײער

זַײנען ייִנגלעך די און 27
איז ֵעָׂשו און אױֿפגעװַאקסן;
ַא געיעג, אין געניט מענטש ַא געװען
געװען איז יעקב און ֿפעלדמענטש,
אין זיצט װָאס מענטש שטילער ַא

געצעלטן.
ֵעָׂשון, געהַאט ליב הָאט יצחק און 28
געװען אים איז געֿפַאנג דָאס װַײל
געהַאט ליב הָאט רבקה און מױל; צום

יעקבן.
ַא געקָאכט מָאל אײן יעקב הָאט 29
ֿפון ָאנגעקומען איז ֵעָׂשו און געקעכטס,
ֿפַארשמַאכט. געװען איז ער און ֿפעלד,
לָאז יעקבן: צו געזָאגט ֵעָׂשו הָאט 30
דיך, בעט איך טָאן, שלונג ַא מיך
װָארום רױטן-רױטן, דָאזיקן דעם ֿפון
מען הָאט דרום ֿפַארשמַאכט; בין איך

ֶאדום. נָאמען זַײן גערוֿפן
מיר ֿפַארקױף געזָאגט: יעקב הָאט 31

בכֹורה. דַײן ַאקָארשט
גײ איך זע, געזָאגט: ֵעָׂשו הָאט 32
דען מיר װָאס צו און שטַארבן, צום

בכֹורה?
מיר שװער געזָאגט: יעקב הָאט 33
געשװָארן, אים ער הָאט ַאקָארשט.
צו בכֹורה זַײן ֿפַארקױֿפט הָאט ער און

יעקבן.
ֵעָׂשון געגעבן הָאט יעקב און 34
ער און לינדזן; ֿפון געקעכטס און ברױט
איז און געטרונקען, און געגעסן הָאט
ַאװעקגעגַאנגען. און אױֿפגעשטַאנען

בכֹורה. די ֿפַארַאכט ֵעָׂשו הָאט ַאזױ

ַא26 געװָארן איז עס און
דעם ַאחוץ לַאנד, אין הונגער
געװען איז װָאס הונגער, ֿפריערדיקן
יצחק און אֿברהמען; ֿפון טעג די אין
מלך דעם אֿביֶמֶלך צו געגַאנגען איז

גָרר. קײן ּפִלשּתים, די ֿפון
אים, צו בַאװיזן זיך הָאט גָאט און 2
נידערן ניט זָאלסט געזָאגט: הָאט און
װָאס לַאנד דעם אין װױן ִמצַריִם, קײן

זָאגן. דיר װעל איך
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דָאזיקן דעם אין אױף זיך הַאלט 3
דיר, מיט זַײן װעל איך און לַאנד,
דיר צו װָארום בענטשן; דיך װעל און
געבן איך װעל זָאמען דַײן צו און
װעל איך און לענדער, דָאזיקע די ַאלע
הָאב איך װָאס שבועה די זַײן מקיים

אֿברהמען. ֿפָאטער דַײן צו געשװָארן
ַאזױ זָאמען דַײן מערן װעל איך און 4
געבן װעל און הימל, ֿפון שטערן די װי
לענדער; דָאזיקע די ַאלע זָאמען דַײן צו
זָאמען דַײן מיט זיך װעלן בענטשן און

ערד; דער ֿפון ֿפעלקער ַאלע
הָאט אֿברהם װָאס דערֿפַאר 5
הָאט און ָקול, מַײן צו צוגעהערט
געבָאט, מַײנע היטונג, מַײן געהיט

לערנונגען. מַײנע און געזעצן, מַײנע
אין בַאזעצט זיך הָאט יצחק און 6

גָרר.
ָארט דעם ֿפון מענטשן די הָאבן 7
הָאט ער און װַײב, זַײן װעגן געֿפרעגט
שװעסטער; ַא מַײנע איז זי געזָאגט:
צו געהַאט מֹורא הָאט ער װָארום
װעלן «טָאמער װַײב»; «מַײן זָאגן
הרגען מיך ָארט דעם ֿפון מענטשן די
ֿפון שײן איז זי װַײל רבקהן, איבער

אױסזען».
איז ער ַאז געװען, איז עס און 8
הָאט צַײט, לַאנגע ַא ָאּפגעװען דָארטן
ּפִלשּתים די ֿפון מלך דער אֿביֶמֶלך
און ֿפענצטער, דורכן ַארױסגעקוקט
זַײן מיט שטיפט יצחק ערשט געזען,

רבקהן. װַײב
און יצחקן, גערוֿפן אֿביֶמֶלך הָאט 9
דַײן גָאר דָאך איז זי געזָאגט: הָאט
געזָאגט: הָאסטו ַאזױ װי און װַײב,
הָאט שװעסטער? ַא מַײנע איז זי
הָאב איך װַײל געזָאגט: אים צו יצחק
אומקומען נָאך װעל איך געקלערט:

איר. איבער
װָאס געזָאגט: אֿביֶמֶלך הָאט 10
שיר-שיר אונדז? צו געטָאן דָא הָאסטו
מיט געלעגן פָאלק ֿפון אײנער װָאלט
אױף געברַאכט װָאסלט און װַײב, דַײן

שולד. ַא אונדז

דעם בַאפױלן הָאט אֿביֶמֶלך און 11
װָאס דער זָאגן: צו ַאזױ פָאלק, גַאנצן
זַײן ָאדער מַאן דָאזיקן דעם ָאן רירט

װערן. געטײט טײטן װעט װַײב,
יענעם אין געזײט הָאט יצחק און 12
יָאר יענעם אין געקריגן הָאט און לַאנד,
הָאט גָאט און ֿפיל; ַאזױ מָאל הונדערט

געבענטשט. אים
רַײך, געװָארן איז מַאן דער און 13
ביז געװָארן, רַײכער נָאכַאנַאנד איז און

רַײך. זײער געװָארן איז ער
סטַאדעס געהַאט הָאט ער און 14
ֿפיל און רינדער, סטַאדעס און שָאף,
אים הָאבן ּפִלשּתים די און קנעכט;

געװען. מקנא
די װָאס ברונעמער ַאלע און 15
געגרָאבן הָאבן ֿפָאטער זַײן ֿפון קנעכט
אֿברהמען, ֿפָאטער זַײן ֿפון טעג די אין
און ֿפַארשטָאּפט, זײ ּפִלשּתים די הָאבן

ערד. מיט ָאנגעֿפילט זײ
צו געזָאגט הָאט אֿביֶמֶלך און 16
װָארום אונדז, ֿפון ַאװעק גײ יצחקן:

אונדז. ֿפון מַאכטיקער ֿפיל ביסט
ֿפון ַאװעקגעגַאנגען יצחק איז 17
טָאל אין געלַאגערט הָאט און דָארטן,
בַאזעצט. דָארטן זיך הָאט און גָרר, ֿפון
װידער הָאט יצחק און 18
װַאסערברונעמער די אױֿפגעגרָאבן
ֿפון טעג די אין געגרָאבן הָאט מע װָאס
ּפִלשּתים די און אֿברהמען, ֿפָאטער זַײן
טױט דעם נָאך ֿפַארשטָאּפט זײ הָאבן
גערוֿפן זײ הָאט ער און אֿברהמען; ֿפון
זַײן װָאס נעמען די װי ַאזױ נעמען מיט

גערוֿפן. זײ הָאט ֿפָאטער
הָאבן יצחקן ֿפון קנעכט די און 19
דָארטן הָאבן און טָאל, אין געגרָאבן
װַאסער. לעבעדיקע ברונעם ַא געפונען
ּפַאסטוכער די געקריגט זיך הָאבן 20
יצחקן, ֿפון ּפַאסטוכער די מיט גָרר ֿפון
דָאס געהערט אונדז זָאגן: צו ַאזױ
דעם גערוֿפן הָאט ער און װַאסער.
זײ װַײל ֵעֶׂשק, ברונעם דעם ֿפון נָאמען

אים. מיט געֵעֶסקט זיך הָאבן
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ַאנדער ַאן געגרָאבן הָאבן זײ און 21
אױך אים איבער זיך הָאבן און ברונעם,
זַײן גערוֿפן הָאט ער און געקריגט.

ִׂשטנָה. נָאמען
איבערגעטרָאגן זיך הָאט ער און 22
ַאן געגרָאבן הָאט און דָארטן, ֿפון
זיך הָאבן זײ און ברונעם; ַאנדער
ער הָאט געקריגט. ניט אים איבער
ער װַײל רחֹובֹות, נָאמען זַײן גערוֿפן
גָאט אונדז הָאט ַאצונד געזָאגט: הָאט
װַאקסן װעלן מיר און ַרחבות, געגעבן

לַאנד. אין
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען איז ער און 23

בֵאר-ֶשַבע. קײן דָארטן
אים צו בַאװיזן זיך הָאט גָאט און 24
געזָאגט: הָאט און נַאכט, יענער אין
ֿפָאטער דַײן ֿפון גָאט דער בין איך
הָאבן, מֹורא ניט זָאלסט אֿברהמען;
איך און דיר, מיט בין איך װָארום
דַײן מערן װעל און בענטשן, דיך װעל
װעגן. אֿברהמס קנעכט מַײן ֿפון זָאמען,
ַא געבױט דָארטן ער הָאט 25
דעם צו גערוֿפן הָאט ער און מזבח,
דָארטן הָאט ער און יהוה; נָאמען
און געצעלט. זַײן אױֿפגעשטעלט
דָארטן הָאבן יצחקן ֿפון קנעכט די

ברונעם. ַא געגרָאבן
אים צו געגַאנגען איז אֿביֶמֶלך און 26
ֿפרַײנט, גוטן זַײן ַאחוזַת מיט גָרר, ֿפון

חיל. זַײן ֿפון הַאר דעם ּפיכול און
נָאך געזָאגט: זײ צו יצחק הָאט 27
ַאז מיר, צו געקומען איר זַײט װָאס
מיך הָאט און ָׂשונאים, מיר זַײט איר

אַײך? ֿפון ַארױסגעשיקט
מיר הָאבן זען געזָאגט: זײ הָאבן 28
מיר און דיר, מיט איז גָאט ַאז געזען
שבועה ַא זַײן זָאל-זשע געזָאגט: הָאבן
צװישן און אונדז צװישן אונדז, צװישן
מיט בונד ַא שליסן לָאמיר און דיר,

דיר.
אונדז מיט טָאן װעסט דו אױב 29
ניט דיך הָאבן מיר װי ַאזױ בײז!
מיט הָאבן מיר װי ַאזױ און ָאנגערירט,
דיך הָאבן מיר און געטָאן, גוטס רק דיר

ַא ביסטו ַאצונד בשלום. ַאװעקגעלָאזט
גָאט. ֿפון געבענטשטער

ַא זײ ֿפַאר געמַאכט ער הָאט 30
און געגעסן הָאבן זײ און מָאלצַײט,

געטרונקען.
אין געֿפעדערט זיך הָאבן זײ און 31
געשװָארן הָאבן זײ און ֿפרי, דער
הָאט יצחק און ַאנדערן, דעם אײנער
זַײנען זײ און ַארױסבַאלײט, זײ

בשלום. אים ֿפון ַאװעקגעגַאנגען
יענעם אין געװען איז עס און 32
ֿפון קנעכט די געקומען זַײנען טָאג,
װעגן דערצײלט אים הָאבן און יצחקן,
און געגרָאבן, הָאבן זײ װָאס ברונעם ַא
הָאבן מיר געזָאגט: אים צו הָאבן זײ

װַאסער. געֿפונען
ִשְבָעה. גערוֿפן אים ער הָאט 33
שטָאט דער ֿפון נָאמען דער איז דרום

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז בֵאר-ֶשַבע
ֿפערציק געװען איז ֵעָׂשו ַאז און 34
ַא ֿפַאר גענומען ער הָאט ַאלט, יָאר
דעם בֵארי ֿפון טָאכטער די יהודית װַײב
ֵאילֹון ֿפון טָאכטער די בׂשַמת און ִחּתי,

ִחּתי. דעם
ַא געװען זַײנען זײ און 35
ֿפַאר און יצחקן ֿפַאר הַארצביטערניש

רבקהן.

יצחק27 ַאז געװען, איז עס און
זַײנע און געװָארן, ַאלט איז
זען, צו טונקל צו געװָארן זַײנען אױגן
ֵעָׂשון, זון עלטערן זַײן גערוֿפן ער הָאט
זון! מַײן געזָאגט: אים צו הָאט און
איך. בין דָא געזָאגט: אים צו ער הָאט

בין איך נָאר, זע געזָאגט: ער הָאט 2
מַײן ֿפון טָאג דעם ניט װײס איך ַאלט,

טױט.
דיך, בעט איך ַאצונד, נעם דרום 3
דַײן און ֿפַײלבַײטל דַײן װַאֿפן, דַײנע
און ֿפעלד, אין ַארױס גײ און בױגן,

געֿפַאנג; ַא מיר ֿפַאנג
איך װי ַאזױ מאכל ַא מיר מַאך און 4
װעל איך און מיר, ברענג און ליב, הָאב
בענטשן דיך זָאל זעל מַײן ּכדי עסן;

שטַארב. איך אײדער
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יצחק װי געהערט הָאט רבקה און 5
איז ֵעָׂשו און ֵעָׂשון. זון זַײן צו רעדט
ֿפַאנגען צו ֿפעלד, אין ַאװעקגעגַאנגען

ברענגען. צו אױף געֿפַאנג ַא
זון איר צו געזָאגט רבקה הָאט 6
הָאב איך זע, זָאגן: צו ַאזױ יעקבן,
דַײן צו רעדן ֿפָאטער דַײן געהערט

זָאגן: צו ַאזױ ֵעָׂשון, ברודער
מַאך און געֿפַאנג, ַא מיר ברענג 7
און עסן, װעל איך און מאכל, ַא מיר
ֿפַאר גָאט ֿפַאר בענטשן דיך װעל איך

טױט. מַײן
מַײן צו הער זון, מַײן ַאצונד, איז 8

דיר. בַאֿפעל איך װי לױט ָקול
און שָאף, די צו ַאקָארשט גײ 9
גוטע צװײ דָארטן ֿפון מיר ברענג
זײ ֿפון װעל איך און ציגנבעקלעך,
ַאזױ פָאטער, דַײן ֿפַאר מאכל ַא מַאכן

ליב. הָאט ער װי
דַײן צו ברענגען װעסט און 10
דיך זָאל ער ּכדי עסן, זָאל ער ֿפָאטער,

טױט. זַײן ֿפַאר בענטשן
מוטער זַײן צו געזָאגט יעקב הָאט 11
ַא איז ֵעָׂשו ברודער מַײן זע, רבקהן:
ַא בין איך און הָאריקער, ַא מענטש

גלַאטער. ַא מענטש
ֿפָאטער מַײן מיך װעט טָאמער 12
אױגן זַײנע אין זַײן איך װעל ָאנטַאּפן,
װעל איך און ָאּפנַארער, ַאן װי ַאזױ
ַא ניט און קללה, ַא מיר אױף ברענגען

ברכה.
געזָאגט: אים צו מוטער זַײן הָאט 13
נָאר זון! מַײן קללה, דַײן מיר אױף
מיר. ברענג גײ און ָקול, מַײן צו הער

הָאט און געגַאנגען, ער איז 14
מוטער, זַײן צו געברַאכט און גענומען
מאכל ַא געמַאכט הָאט מוטער זַײן און
געהַאט. ליב הָאט ֿפָאטער זַײן װי ַאזױ
די גענומען הָאט רבקה און 15
זון עלטערן איר ֿפון בגדים שענסטע
אין איר בַײ געװען זַײנען װָאס ֵעָׂשון,
ייִנגערן איר ָאנגעטָאן הָאט זי און הױז,

יעקבן. זון

די ֿפון ֿפעלכלעך די און 16
אױף ָאנגעטָאן זי הָאט ציגנבעקלעך
גלַאטן זַײן אױף און הענט זַײנע

הַאלדז.
און מאכל דעם געגעבן הָאט זי און 17
אין געמַאכט, הָאט זי װָאס ברױט דָאס

יעקבן. זון איר ֿפון הַאנט דער
זַײן צו געקומען איז ער און 18
ֿפָאטער געזָאגט: הָאט און ֿפָאטער,
איך; בין דָא געזָאגט: ער הָאט מַײנער!

זון? מַײן ביסטו װער
זַײן צו געזָאגט יעקב הָאט 19
איך בָכור; דַײן ֵעָׂשו בין איך ֿפָאטער:
מיר הָאסט דו װי ַאזױ געטָאן הָאב
בעט איך אױף, דיך הײב געהײסן.
געֿפַאנג, מַײן ֿפון עס און דיך, זעץ דיך,

בענטשן. מיך זָאל זעל דַײן ּכדי
װי זון: זַײן צו געזָאגט יצחק הָאט 20
מַײן געֿפונען, גיך ַאזױ עּפעס הָאסטו
דַײן יהוה װַײל געזָאגט: ער הָאט זון?

טרַאף. ַא צוגעשיקט מיר הָאט גָאט
יעקבן: צו געזָאגט יצחק הָאט 21
דיך לָאמיך און דיך, בעט איך גענען,
דָאס ביסט דו אױב זון, מַײן ָאנטַאּפן,

ניט. ָאדער ֵעָׂשו, זון מַײן
ֿפָאטער זַײן צו גענענט יעקב הָאט 22
ָאנגעטַאּפט, אים הָאט ער און יצחקן,
דער איז ָקול דער געזָאגט: הָאט און
זַײנען הענט די ָאבער יעקבן, ֿפון ָקול

ֵעָׂשון. ֿפון הענט די
דערקענט, ניט אים הָאט ער און 23
הָאריק, געװען זַײנען הענט זַײנע װַײל
ֵעָׂשון; ברודער זַײן ֿפון הענט די װי ַאזױ

געבענטשט. אים הָאט ער און
ביסט דו געזָאגט: הָאט ער און 24
געזָאגט: ער הָאט ֵעָׂשו? זון מַײן דָאס

עס. בין איך
מיר, דערלַאנג געזָאגט: ער הָאט 25
געֿפַאנג, זונס מַײן ֿפון עסן װעל איך און
הָאט בענטשן. דיך זָאל זעל מַײן ּכדי
הָאט ער און דערלַאנגט, אים ער
געברַאכט אים הָאט ער און געגעסן;

געטרונקען. הָאט ער און װַײן,
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הָאט יצחק ֿפָאטער זַײן און 26
דיך, בעט איך גענען, אים: צו געזָאגט

זון. מַײן קוש, ַא מיך טו און
ַא אים הָאט און גענענט, ער הָאט 27
געשמעקט הָאט ער און געטָאן. קוש
אים הָאט און בגדים, זַײנע ֿפון ריח דעם
ריח דער זע, געזָאגט: און געבענטשט,
ֿפעלד ַא ֿפון ריח דער װי איז זון מַײן ֿפון

געבענטשט. עס הָאט גָאט װָאס
דעם ֿפון געבן דיר זָאל גָאט און 28
ֿפון ֿפעטקײטן די ֿפון און הימל, ֿפון טױ

װַײן. און ּתבואה ֿפיל און ערד, דער
און דינען, דיר זָאלן ֿפעלקער 29
ַא זַײ דיר. צו בוקן זיך זָאלן אומות
זין די און ברידער, דַײנע איבער הַאר
דיר. צו בוקן זיך זָאלן מוטער דַײן ֿפון
און דיך, שילטן װָאס די ֿפַארשָאלטן

דיך! בענטשן װָאס די געבענטשט
הָאט יצחק ַאז געװען, איז עס און 30
נָאר װי איז יעקבן, בענטשן געענדיקט
זַײן ֿפַאר ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז יעקב
ברודער זַײן איז ַאזױ יצחקן, ֿפָאטער

געיעג. זַײן ֿפון ָאנגעקומען ֵעָׂשו
ַא געמַאכט הָאט אױך ער און 31
ֿפָאטער; זַײן צו געברַאכט און מאכל
ֿפָאטער: זַײן צו געזָאגט הָאט ער און
עסן און אױֿפשטײן, ֿפָאטער מַײן זָאל
זָאל זעל דַײן ּכדי געֿפַאנג, זונס זַײן ֿפון

בענטשן. מיך
אים צו יצחק ֿפָאטער זַײן הָאט 32
ער הָאט ביסטו? װער געזָאגט:
בָכור דַײן זון, דַײן בין איך געזָאגט:

ֵעָׂשו.
זײער געציטערט יצחק הָאט 33
הָאט ער און ציטערניש גרױס ַא
װָאס דער איז װער הַײנט געזָאגט:
מיר און געֿפַאנג ַא געֿפַאנגען הָאט
ֿפון געגעסן הָאב איך און געברַאכט,
און געקומען, ביסט דו אײדער ַאלץ
װעט ער געבענטשט? אים הָאב איך

געבענטשט. זַײן אױך
די געהערט הָאט ֵעָׂשו װי 34
הָאט ַאזױ ֿפָאטער, זַײן ֿפון װערטער
און גרױס זײער ַא אױסגעשריען ער

געזָאגט הָאט ער און געשרײ, ביטער
אױך, מיך בענטש ֿפָאטער: זַײן צו

ֿפָאטער. מַײן
ברודער דַײן געזָאגט: ער הָאט 35
הָאט און בַאטרוג, מיט געקומען איז

ברכה. דַײן צוגענומען
רוֿפט דען צי געזָאגט: ער הָאט 36
הָאט ער װַײל יעקב, נָאמען זַײן מען
מַײן אױסגענַארט? מָאל צװײ שױן מיר
ָאט און צוגענומען, ער הָאט בכֹורה
ברכה. מַײן צוגענומען ַאצונד ער הָאט
ניט הָאסטו געזָאגט: הָאט ער און

ברכה? ַא מיר ֿפַאר בַאהַאלטן
הָאט און געענטֿפערט יצחק הָאט 37
אים הָאב איך זע, ֵעָׂשון: צו געזָאגט
דיר, איבער הַאר ַא ֿפַאר געמַאכט
אים איך הָאב ברידער זַײנע ַאלע און
ּתבואה מיט און קנעכט, ֿפַאר געגעבן
און ֿפַארזָארגט, אים איך הָאב װַײן און
מַײן טָאן, דען איך קען װָאס דיר, ֿפַאר

זון?
ֿפָאטער: זַײן צו געזָאגט ֵעָׂשו הָאט 38
דיר, בַײ ברכה אײנציקע די דָאס איז
מַײן אױך, מיך בענטש ֿפָאטער? מַײן
אױֿפגעהױבן הָאט ֵעָׂשו און ֿפָאטער.

געװײנט. הָאט און ָקול זַײן
זיך יצחק ֿפָאטער זַײן הָאט 39
געזָאגט: אים צו הָאט און ָאּפגערוֿפן
דער ֿפון ֿפעטקײטן די ֿפון װַײט זע,
דעם ָאן און װױנונג, דַײן זַײן װעט ערד
דַײן אױף און אױבן; ֿפון טױ הימלס
ברודער דַײן און לעבן, װעסטו שװערד

דינען; װעסטו
זיך װעסט דו ַאז זַײן, װעט עס און 40
יָאך זַײן ַארָאּפװַארֿפן װעסטו ָאּפרַײסן,

הַאלדז. דַײן ֿפון
געקריגן ֿפַײנט הָאט ֵעָׂשו און 41
זַײן װָאס ברכה דער איבער יעקבן
און געבענטשט, אים הָאט ֿפָאטער
הַארצן: אין זיך בַײ געזָאגט הָאט ֵעָׂשו
מַײן נָאך טרױערטעג די ָאנקומען זָאלן
מַײן הרגען װעל איך און ֿפָאטער,

יעקבן. ברודער
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רבקהן געװָארן דערצײלט זַײנען 42
ֵעָׂשון, זון עלטערן איר ֿפון װערטער די
גערוֿפן הָאט און געשיקט הָאט זי און
אים צו הָאט און יעקבן, זון ייִנגערן איר
טרײסט ֵעָׂשו ברודער דַײן זע, געזָאגט:
הרגען. דיך װעט ער ַאז דיר, װעגן זיך
מַײן צו הער זון, מַײן ַאצונד, און 43
צו דיר ַאנטלױף אױף, שטײ און ָקול,

ָחָרן. קײן ָלָבנען ברודער מַײן
עטלעכע אים בַײ זיצן װעסט און 44
ֿפון גרימצָארן דער װַאנען ביז יָאר,

ָאּפגײן; װעט ברודער דַײן
ברודער דַײן ֿפון ּכעס דער ביז 45
װעט ער און דיר, ֿפון ָאּפקערן זיך װעט
געטָאן; אים הָאסט דו װָאס ֿפַארגעסן
דיך װעל און שיקן, װעל איך און
זָאל װָאס נָאך דָארטן. ֿפון ָאּפנעמען
טָאג? אײן אין בײדן אַײך ָאנװערן איך
יצחקן: צו געזָאגט הָאט רבקה און 46
די װעגן ֿפון נִמאס מיר איז לעבן מַײן
ַא נעמט יעקב אױב ֵחת; ֿפון טעכטער
װי ַאזױ ֵחת, ֿפון טעכטער די ֿפון װַײב
לַאנד, ֿפון טעכטער די ֿפון דָאזיקע, די

לעבן? דָאס מיר טױג װָאס

און28 יעקבן, גערוֿפן יצחק הָאט
און געבענטשט, אים הָאט
אים צו הָאט און בַאֿפױלן, אים הָאט
ֿפון װַײב ַא נעמען ניט זָאלסט געזָאגט:

ּכנַַען. ֿפון טעכטער די
צו ַּפַדן-ַאָרם, קײן גײ אױף, שטײ 2
מוטערס דַײן בתוֵאל, ֿפון הױז דעם
ַא דָארטן ֿפון דיר נעם און ֿפָאטער,
דַײן ָלָבן, ֿפון טעכטער די ֿפון װַײב

ברודער. מוטערס
בענטשן, דיך װעט ַשַדי גָאט און 3
מערן, דיך און ֿפרוכּפערן דיך װעט און
ֿפעלקער. געזעמל ַא װערן װעסט און

ברכה די געבן דיר װעט ער און 4
זָאמען דַײן און דיר אֿברהמען, ֿפון
לַאנד דָאס ַארבן זָאלסט ּכדי דיר, מיט
הָאט גָאט װָאס װױנשַאֿפט, דַײן ֿפון

אֿברהמען. צו געגעבן

ַאװעקגעשיקט הָאט יצחק און 5
קײן געגַאנגען איז ער און יעקבן,
בתוֵאל ֿפון זון דעם ָלָבן צו ַּפַדן-ַאָרם,
רבקה, ֿפון ברודער דעם ַאַרמי, דעם

ֵעָׂשון. און יעקבן ֿפון מוטער דער
יצחק ַאז געזען הָאט ֵעָׂשו און 6
אים הָאט און יעקבן, געבענטשט הָאט
צו זיך ַּפַדן-ַאָרם, קײן ַאװעקגעשיקט
ער װען ַאז דָארטן; ֿפון װַײב ַא נעמען
אים ער הָאט געבענטשט, אים הָאט
ניט זָאלסט זָאגן: צו ַאזױ בַאֿפױלן,
ֿפון טעכטער די ֿפון װַײב ַא נעמען

ּכנַַען;
זַײן צו צוגעהערט הָאט יעקב און 7
איז און מוטער, זַײן צו און ֿפָאטער

ַּפַדן-ַאָרם. קײן געגַאנגען
טעכטער די ַאז געזען הָאט ֵעָׂשו און 8
ֿפון אױגן די אין שלעכט זַײנען ְּכנַַען ֿפון

יצחקן, ֿפָאטער זַײן
צו געגַאנגען איז ֵעָׂשו און 9
ַאנדערע זַײנע צו הָאט, און יִשָמֵעאלן,
װַײב ַא ֿפַאר גענומען זיך װַײבער,
יִשָמֵעאל, ֿפון טָאכטער די ָמחַלת
ֿפון שװעסטער די זון, אֿברהמס

נָביֹותן.

ַוֵיֵצא
ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז יעקב און 10
ָחָרן. קײן געגַאנגען איז און בֵאר-ֶשַבע,
ָארט, ַאן געטרָאֿפן הָאט ער און 11
נעכטיקן, געבליבן דָארטן איז און
אונטערגעגַאנגען; איז זון די װָארום
שטײנער די ֿפון גענומען הָאט ער און
זַײן ֿפַאר געמַאכט און ָארט, דעם ֿפון
אין געלײגט זיך הָאט און צוקָאּפנס,

ָארט. יענעם
ערשט געחלומט, אים זיך הָאט 12
און ערד, דער אױף שטײט לײטער ַא
זע, און הימל, ביזן גרײכט שּפיץ זַײן
און ַארױף גײען גָאט ֿפון מלָאכים

אים. אױף ַארָאּפ נידערן
אים, איבער גָאט שטײט ָאט און 13
גָאט דער יהוה בין איך זָאגט: ער און
דער און אֿברהמען, ֿפָאטער דַײן ֿפון
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דו װָאס לַאנד דָאס יצחקן. ֿפון גָאט
עס איך װעל דיר צו דערױף, ליגסט

זָאמען. דַײן צו און געבן,
ַאזױ זַײן װעט זָאמען דַײן און 14
װעסט און ערד, דער ֿפון שטױב װי
קײן און מערב קײן אױסשּפרײטן זיך
און ָדרום, קײן און צֿפון קײן און מזרח
דַײן מיט און דיר מיט זיך װעלן בענטשן

ערד. דער ֿפון משּפחות ַאלע זָאמען
דיר, מיט זַײן װעל איך זע, און 15
דו װּו אומעטום היטן דיך װעל איך און
אומקערן דיך װעל איך און גײן, װעסט
איך װָארום ערד, דָאזיקער דער צו
װַאנען ביז ֿפַארלָאזן, ניט דיך װעל
דיר הָאב איך װָאס געטָאן הָאב איך

צוגעזָאגט.
ֿפון אױֿפגעכַאּפט זיך יעקב הָאט 16
ֿפַאר געזָאגט: הָאט ער און שלָאף, זַײן
דָאזיקן דעם אין ֿפַארַאן איז גָאט װָאר,

געװּוסט. ניט הָאב איך און ָארט,
און געהַאט, מֹורא הָאט ער און 17
דער איז מֹוראדיק װי געזָאגט: הָאט
ַאנדערש ניט איז דָאס ָארט! דָאזיקער
איז דָאס און גָאט, ֿפון הױז דָאס װי

הימל. ֿפון טױער דער
געֿפעדערט זיך הָאט יעקב און 18
גענומען הָאט ער און ֿפרי, דער אין
געמַאכט הָאט ער װָאס שטײן דעם
אים הָאט און צוקָאּפנס, זַײן ֿפַאר
הָאט ער און זַײלשטײן, ַא ֿפַאר געמַאכט

שּפיץ. זַײן אױף אײל ַארױֿפגעגָאסן
נָאמען דעם גערוֿפן הָאט ער און 19
לוז ָאבער בית-ֵאל, ָארט יענעם ֿפון
שטָאט דער ֿפון נָאמען דער געװען איז

צוערשט.
ַאזױ געטָאן, נדר ַא הָאט יעקב און 20
מיט זַײן װעט גָאט אױב זָאגן: צו
דעם אױף היטן מיך װעט און מיר,
װעט ער און גײ, איך װָאס װעג דָאזיקן
בגד ַא און עסן, צום ברױט געבן מיר

ָאנצוטָאן,
אומקערן מיך װעל איך און 21
װעט הױז, ֿפָאטערס מַײן צו בשלום

גָאט. צום זַײן מיר יהוה

װָאס שטײן דָאזיקער דער און 22
זַײלשטײן, ַא ֿפַאר געמַאכט הָאב איך
ַאלץ ֿפון און גָאט; ֿפון הױז ַא זַײן װעט
איך װעל געבן, מיר װעסט דו װָאס

דיר. צו מעׂשר מעׂשרן

אױֿפגעהױבן29 הָאט יעקב און
געגַאנגען איז און ֿפיס, זַײנע
מזרח. ֿפון קינדער די ֿפון לַאנד דעם צו

ערשט געטָאן, קוק ַא הָאט ער און 2
זע, און ֿפעלד, אין איז ברונעם ַא
בַײ דָארטן הױערן שָאף סטַאדעס דרַײ
ֿפלעגט ברונעם יענעם ֿפון װָארום אים;
דער און סטַאדעס, די ָאנטרינקען מען
איז ברונעם ֿפון מױל אױֿפן שטײן

גרױס. געװען
זיך הָאבן דָארטן ַאז און 3
הָאט סטַאדעס, ַאלע צונױֿפגעזַאמלט
שטײן דעם ַארָאּפגעקַײקלט מען
מע און ברונעם, ֿפון מױל דעם ֿפון
און שָאף, די ָאנגעטרונקען הָאט
מױל אױֿפן שטײן דעם אומגעקערט

ָארט. זַײן אױף ברונעם דעם ֿפון
ֿפון געזָאגט: זײ צו יעקב הָאט 4
הָאבן ברידער? מַײנע איר, זַײט װַאנען

מיר. זַײנען ָחָרן ֿפון געזָאגט: זײ
איר קענט געזָאגט: זײ צו ער הָאט 5
זײ הָאבן נָחֹורן? ֿפון זון דעם ָלָבן

קענען. מיר געזָאגט:
ֿפריד איז געזָאגט: זײ צו ער הָאט 6
ֿפריד; געזָאגט: זײ הָאבן אים? צו
די מיט רחל טָאכטער זַײן קומט ָאן און

שָאף.
דער זעט, געזָאגט: זײ צו ער הָאט 7
דָאס צַײט ניט נָאך גרױס, נָאך איז טָאג
ָאן טרינקט װערן; אַײנגעזַאמלט זָאל ֿפי

ֿפיטערט. גײט און שָאף, די
קענען מיר געזָאגט: זײ הָאבן 8
װעלן סטַאדעס ַאלע װַאנען ביז ניט,
װעט מע און צונױֿפזַאמלען, זיך
דעם ֿפון שטײן דעם ַארָאּפקַײקלען
װעלן מיר און ברונעם; ֿפון מױל

שָאף. די ָאנטרינקען
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ַאזױ זײ, מיט נָאך רעדט ער װי 9
איר מיט אונטערגעקומען רחל איז
געװען איז זי װָארום שָאף; ֿפָאטערס

ּפַאסטוכערין. ַא
יעקב װי געװען, איז עס און 10
טָאכטער די רחלען, דערזען הָאט
און ברודער, מוטערס זַײן ָלָבן, ֿפון
מוטערס זַײן ָלָבן, ֿפון שָאף די
גענענט, יעקב הָאט ַאזױ ברודער,
שטײן דעם ַארָאּפגעקַײקלט הָאט און
הָאט און ברונעם, ֿפון מױל דעם ֿפון
זַײן ָלָבן, ֿפון שָאף די ָאנגעטרונקען

ברודער. מוטערס
רחלען, געקושט הָאט יעקב און 11
הָאט און ָקול זַײן אױֿפגעהױבן הָאט און

געװײנט.
רחלען דערצײלט הָאט יעקב און 12
אײגענער, ַאן ֿפָאטערס איר איז ער ַאז
זי און זון; ַא רבקהס איז ער ַאז און
איר ָאנגעזָאגט הָאט און געלָאֿפן, איז

ֿפָאטער.
הָאט ָלָבן װי געװען, איז עס און 13
זַײן יעקב, װעגן הערונג די געהערט
אים ער איז ַאזױ זון, שװעסטערס
אים הָאט ער און ַאנטקעגן, געלָאֿפן
הָאט און געקושט, אים און געהַאלדזט
און הױז. זַײן אין ַארַײנגעברַאכט אים
יענע ַאלע ָלָבנען דערצײלט הָאט ער

געשעענישן.
געזָאגט: אים צו הָאט ָלָבן און 14
ֿפלײש מַײן און ביין מַײן װָאר, ֿפַאר
ַא אים בַײ געזעסן איז ער און ביסטו.

צַײט. חֹודש
צי יעקבן: צו געזָאגט ָלָבן הָאט 15
אײגענער, ַאן מַײנער ביסט דו װַײל
מיר זָאג אומזיסט? דינען מיר זָאסלטו

לױן. דַײן איז װָאס
צװײ געהַאט הָאט ָלָבן און 16
דער ֿפון נָאמען דער טעכטער;
דער און לאה, געװען איז עלטערער

רחל. ייִנגערער דער ֿפון נָאמען
געװען זַײנען אױגן לאהס און 17
שײן געװען איז רחל און שלַאֿפע,
ּפנים, אױֿפן שײן און געשטַאלט, אױֿפן

געקריגן ליב הָאט יעקב און 18
װעל איך געזָאגט: הָאט ער און רחלען;
ייִנגערער דַײן ֿפַאר יָאר זיבן דינען דיר

רחלען. טָאכטער
איך בעסער געזָאגט: ָלָבן הָאט 19
זי זָאל איך אײדער געבן, דיר זי זָאל
מיר. בַײ בלַײב מַאן; ַאנדער ַאן צו געבן
ֿפַאר געדינט הָאט יעקב און 20
געװען זַײנען זײ און יָאר, זיבן רחלען
טעג, עטלעכע װי ַאזױ אױגן זַײנע אין

איר. צו ליבשַאֿפט זַײן ֿפון
ָלָבנען: צו געזָאגט הָאט יעקב און 21
טעג מַײנע װָארום װַײב, מַײן מיר גיב
װעל איך און געװָארן; דערֿפילט זַײנען

איר. צו קומען
ַאלע אַײנגעזַאמלט ָלָבן הָאט 22
הָאט ער און ָארט, דעם ֿפון מענטשן

מָאלצַײט. ַא געמַאכט
הָאט ָאװנט, אין געװען איז עס און 23
און לאהן, טָאכטער זַײן גענומען ער
איז ער און אים, צו געברַאכט זי הָאט

איר. צו געקומען
זַײן געגעבן איר הָאט ָלָבן און 24
זַײן צו דינסט ַא ֿפַאר – זִלָּפהן דינסט

לאהן. טָאכטער
ֿפרי, דער אין געװען איז עס און 25
ער הָאט לאה. איז דָאס ערשט
דָא מיר הָאסטו װָאס ָלָבנען: צו געזָאגט
דיר בַײ געדינט ניט איך הָאב געטָאן?
מיך הָאסטו װָאס ֿפַאר און רחלען, ֿפַאר

גענַארט?
װערט עס געזָאגט: ָלָבן הָאט 26
מקום, אונדזער אין ַאזױ געטָאן ניט
דער ֿפַאר ייִנגערע די אױסצוגעבן

עלטערער.
מיר און דער, ֿפון װָאך די דערֿפיל 27
דעם ֿפַאר געבן, יענע אױך דיר װעלן
מיר בַײ דינען װעסט דו װָאס דינסט

יָאר. ַאנדערע זיבן נָאך
ער און געטָאן, ַאזױ יעקב הָאט 28
ער און דער; ֿפון װָאך די דערֿפילט הָאט
רחלען, טָאכטער זַײן געגעבן אים הָאט

װַײב. ַא ֿפַאר אים
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זַײן צו געגעבן הָאט ָלָבן און 29
ֿפַאר בלָההן דינסט זַײן רחלען טָאכטער

איר. צו דינסט ַא
צו אױך געקומען איז ער און 30
מער אױך רחלען הָאט ער און רחלען.
הָאט ער און לאהן; ֿפון געהַאט ליב
יָאר. ַאנדערע זיבן נָאך אים בַײ געדינט
איז לאה ַאז געזען הָאט גָאט און 31
איר געעֿפנט הָאט ער און אומבַאליבט,
עקרה. ַאן געװען איז רחל און טרַאכט;
געװָארן, טרָאגעדיק איז לאה און 32
הָאט זי און זון, ַא געבָארן הָאט און
הָאט זי װַײל ְראוֵבן, נָאמען זַײן גערוֿפן
ּפַײן, מַײן געזען הָאט גָאט יָא, געזָאגט:
ליב מַאן מַײן מיך װעט ַאצונד װָארום

הָאבן.
טרָאגעדיק װידער איז זי און 33
זי און זון, ַא געבָארן הָאט און געװָארן,
געהערט הָאט גָאט װַײל געזָאגט: הָאט
ער הָאט דרום אומבַאליבט, בין איך ַאז
זי און דָאזיקן; דעם אױך געגעבן מיר

ִשְמעֹון. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט
טרָאגעדיק װידער איז זי און 34
און זון, ַא געבָארן הָאט און געװָארן,
װעט מָאל דָאס ַאצונד געזָאגט: הָאט זי
װַײל מיר, צו צוגעטָאן װערן מַאן מַײן
דרום זין; דרַײ געבָארן אים הָאב איך

ֵלִוי. נָאמען זַײן גערוֿפן מען הָאט
טרָאגעדיק װידער איז זי און 35
און זון, ַא געבָארן הָאט און געװָארן,
איך טו מָאל דָאס געזָאגט: הָאט זי
זַײן גערוֿפן זי הָאט דרום גָאט; לױבן
אױֿפגעהערט הָאט זי און יהוָדה. נָאמען

געבערן.

זי30 ַאז געזען הָאט רחל ַאז און
הָאט יעקבן, ֿפון ניט געבערט
און שװעסטער, איר געװען מקנא רחל
מיר גיב יעקבן: צו געזָאגט הָאט זי

איך. שטַארב ַאניט קינדער,
יעקבן ֿפון צָארן דער הָאט 2
הָאט ער און רחלען, אױף געגרימט
ָארט דעם אױף דען איך בין געזָאגט:
דיר ֿפון ֿפַארמיטן הָאט װָאס גָאט, ֿפון

לַײב? ֿפון ֿפרוכט
דינסט מַײן איז ָאט געזָאגט: זי הָאט 3
געבערן װעט זי און איר, צו קום בלָהה,
װעל איך אױך און קני, מַײנע אױף

איר. ֿפון װערן אױֿפגעריכט
דינסט איר געגעבן אים הָאט זי און 4
צו איז יעקב און װַײב, ַא ֿפַאר בלָההן

געקומען. איר
געװָארן, טרָאגעדיק איז בלָהה און 5

זון. ַא געבָארן יעקבן הָאט און
הָאט גָאט געזָאגט: הָאט רחל און 6
אױך הָאט און ָאנגענומען, מיר ֿפַאר זיך
ַא געגעבן מיר און צוגעהערט, ָקול מַײן
ָדן. נָאמען זַײן גערוֿפן זי הָאט דרום זון;
איז דינסט, רחלס בלָהה, און 7
הָאט און געװָארן, טרָאגעדיק װידער

זון. צװײטן ַא געבָארן יעקבן
שטַארקע געזָאגט: הָאט רחל און 8
גערַאנגלט זיך איך הָאב רַאנגלענישן
בין איך און שװעסטער, מַײן מיט
זַײן גערוֿפן זי הָאט דרום בַײגעקומען;

נַֿפָּתלי. נָאמען
הָאט זי ַאז געזען הָאט לאה און 9
גענומען זי הָאט געבערן, אױֿפגעהערט
יעקבן געגעבן זי און זִלָּפהן, דינסט איר

װַײב. ַא ֿפַאר
הָאט דינסט, לאהס זִלָּפה, און 10

זון. ַא געבָארן יעקבן
איז מזל געזָאגט: לאה הָאט 11
זַײן גערוֿפן הָאט זי און געקומען;

גָד. נָאמען
הָאט דינסט, לאהס זִלָּפה, און 12

זון. צװײטן ַא געבָארן יעקבן
מַײן אױף געזָאגט: לאה הָאט 13
מיך װעלן טעכטער די װָארום גליק!
גערוֿפן הָאט זי און גליקלעך; שַאצן

ָאֵשר. נָאמען זַײן
די אין געגַאנגען איז ראובן און 14
געֿפונען הָאט און װײצשניט, ֿפון טעג
זײ הָאט און ֿפעלד, אין ליבעּפעלעך
הָאט לאהן. מוטער זַײן צו געברַאכט
איך מיר, גיב לאהן: צו געזָאגט רחל

ליבעּפעלעך. זונס דַײן ֿפון דיך, בעט
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װינציק איר: צו געזָאגט זי הָאט 15
מַאן, מַײן צוגענומען הָאסט דו װָאס
זונס מַײן צונעמען נָאך װילסטו
געזָאגט: רחל הָאט ליבעּפעלעך?
דיר מיט ליגן ער זָאל דערֿפַאר
ליבעּפעלעך די ֿפַאר נַאכט, הַײנטיקע

זון. דַײן ֿפון
ֿפון געקומען איז יעקב װי און 16
אים לאה איז ַאזױ ָאװנט, אין ֿפעלד
הָאט און ַאנטקעגן, ַארױסגעגַאנגען
װָארום קומען, מוזטו מיר צו געזָאגט:
ָאּפגעדונגען דיך איך הָאב ָאּפדינגען
און זון. מַײן ֿפון ליבעּפעלעך די ֿפַאר
יענער אין געלעגן איר מיט איז ער

נַאכט.
צו צוגעהערט הָאט גָאט און 17
געװָארן, טרָאגעדיק איז זי און לאהן,
זון. ֿפינֿפטן ַא געבָארן יעקבן הָאט און
הָאט גָאט געזָאגט: הָאט לאה און 18
הָאב איך װָאס ֿפַאר ׂשכר מַײן געגעבן
זי און מַאן; מַײן צו דינסט מַײן געגעבן

יִׂשָׂשָכר. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט
טרָאגעדיק װידער איז לאה און 19
ַא געבָארן יעקבן הָאט און געװָארן,

זון. זעקסטן
הָאט גָאט געזָאגט: הָאט לאה און 20
געשַאנק; גוטן ַא מיט בַאשָאנקען מיך
מיט װױנען מַאן מַײן װעט מָאל דָאס
זעקס געבָארן אים הָאב איך װַײל מיר,
נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט זי און זין;

זבולון.
ַא געבָארן זי הָאט דערנָאך און 21
איר גערוֿפן הָאט זי און טָאכטער,

דינה. נָאמען
רחלען, ָאן געדַאכט הָאט גָאט און 22
און איר, צו צוגעהערט הָאט גָאט און

טרַאכט. איר געעֿפנט הָאט
געװָארן, טרָאגעדיק איז זי און 23
הָאט זי און זון; ַא געבָארן הָאט און
מַײן ָאּפגעטָאן הָאט גָאט געזָאגט:

חרּפה.
נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט זי און 24
מיר זָאל גָאט זָאגן: צו ַאזױ יֹוסף,

זון. ַאנדער ַאן נָאך צוגעבן

הָאט רחל ַאז געװען, איז עס און 25
צו געזָאגט יעקב הָאט יֹוסֿפן, געבָארן
װעל איך און ַאװעק, מיך לָאז ָלָבנען:

לַאנד. מַײן צו און ָארט מַײן צו גײן
מַײנע און װַײבער מַײנע מיר גיב 26
זײ ֿפַאר דיר הָאב איך װָאס קינדער,
דו װָארום גײן; װעל איך און געדינט,
דיר הָאב איך װָאס דינסט מַײן װײסט

געדינט.
אױב, געזָאגט: אים צו ָלָבן הָאט 27
געֿפונען הָאב איך דיך, בעט איך
איך ;– אױגן דַײנע אין לַײטזעליקײט
מיך הָאט גָאט ַאז געמערקט הָאב

דַײנעטװעגן. ֿפון געבענטשט
מיר זָאג געזָאגט: הָאט ער און 28

געבן. װעל איך און לױן, דַײן
דו געזָאגט: אים צו ער הָאט 29
און געדינט, דיר הָאב איך װי װײסט
מיר; אונטער געװָארן איז ֿפי דַײן װָאס
הָאסטו װינציק-װָאס װָארום 30
זיך הָאט עס און מיר, ֿפַאר געהַאט
דיך הָאט גָאט און לָרוב, ֿפַארמערט
און טריט. מַײנע אין געבענטשט
ֿפַאר טָאן אױך איך װעל װען ַאצונד,

הױזגעזינט? מַײן
איך זָאל װָאס געזָאגט: ער הָאט 31
זָאלסט געזָאגט: יעקב הָאט געבן? דיר
װעסט דו אױב געבן; גָארנישט מיר
איך װעל זַאך, דָאזיקע די טָאן מיר
היטן: און שָאף, דַײנע ֿפיטערן װידער
דורך הַײנט דורכגײן װעל איך 32
ֿפון ָאּפצוטָאן שָאף, דַײנע ַאלע
און געשּפרענקלט איטלעך דָארטן
טונקל איטלעך און לַאם, געֿפלעקט
געֿפלעקט און שעּפסן, די צװישן לַאם
און ציגן; די צװישן געשּפרענקלט און

לױן. מַײן זַײן זָאל ַאזױנס
מיר אױף װעט זָאגן עדות און 33
ַא אין דיר, ֿפַאר ערלעכקײט מַײן
קומען װעסט דו ַאז טָאג, שּפעטערדיקן
װָאס איטלעכס לױן: מַײן איבערקוקן
געֿפלעקט און געשּפרענקלט ניט איז
די צװישן טונקל און ציגן די צװישן
מיר. בַײ געגנבעטס ַא דָאס איז שעּפסן,
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זַײן זָאל יָא, געזָאגט: ָלָבן הָאט 34
װָארט. דַײן װי ַאזױ

יענעם אין ָאּפגעטָאן הָאט ער און 35
געֿפלעקטע און געשטרַײֿפטע די טָאג
און געשּפרענקלטע ַאלע און בעק,
הָאט װָאס איטלעכס ציגן, געֿפלעקטע
טונקלס איטלעך און װַײס, זיך אױף
זײ הָאט ער און שעּפסן, די צװישן
זַײנע ֿפון הַאנט דער אין איבערגעגעבן

זין.
דרַײ געמַאכט הָאט ער און 36
צװישן און זיך צװישן װעגס טעג
ָלָבנס געֿפיטערט הָאט יעקב און יעקבן.

שָאף. איבעריקע
גענומען זיך יעקב הָאט 37
און טָאּפָאל, ֿפון שטעקלעך ֿפַײכטע
און ּפלַאטַאנענבױם, און מַאנדלבױם,
װַײסע זײ אױף אױסגעשײלט הָאט ער
דָאס ָאּפדעקנדיק אױסשײלונגען,

שטעקלעך. די אױף װָאס װַײסע
ַארַײנגעשטעלט הָאט ער און 38
הָאט ער װָאס שטעקלעך די
אין קָאריטעס, די אין ַארומגעשײלט,
קומען שָאף די װּו װַאסעררינעס די
הָאבן זײ און שָאף; די ַאקעגן טרינקען,
געקומען זַײנען זײ ַאז געּפָארט זיך

טרינקען.
געּפָארט זיך הָאבן שָאף די און 39
שָאף די און שטעקלעך, די ֿפַאר
געשטרַײפטע, געבָארן הָאבן

געפלעקטע. און געשּפרענקלטע,
יעקב הָאט לעמער די און 40
צוגעקערט הָאט ער און – ָאּפגעשײדט
שָאף ָלָבנס אין שָאף די ֿפון ּפנימער די
טונקעלע ַאלע און געשטרַײֿפטע די צו
סטַאדעס געמַאכט זיך הָאט און –
געשטעלט ניט זײ הָאט און בַאזונדער,

שָאף. ָלָבנס מיט
די נָאר װען געװען, איז עס און 41
ַאזױ געּפָארט, זיך הָאבן שָאף שטַארקע
שטעקלעך די ַארַײנטָאן יעקב ֿפלעגט
די אין שָאף די ֿפון אױגן די ֿפַאר
בַײ ּפָארן זיך זָאלן זײ ּכדי קָאריטעס,

שטעקלעך; די

געװען זַײנען שָאף די ַאז ָאבער 42
ַארַײנטָאן; ניט ער ֿפלעגט שװַאכע,
ָלָבנען, ָאנקומען שװַאכע די ֿפלעגן ַאזױ

יעקבן. שטַארקע די און
זײער געװָארן איז מַאן דער און 43
ֿפיל געהַאט הָאט ער און רַײך, זײער
און קנעכט, און דינסטן און שָאף,

אײזלען. און קעמלען

די31 געהערט הָאט ער און
ַאזױ זין, ָלָבנס ֿפון װערטער
ַאלץ צוגענומען הָאט יעקב זָאגן: צו
און געהַאט, הָאט ֿפָאטער אונדזער װָאס
ער הָאט הָאב ֿפָאטערס אונדזער ֿפון
רַײכקײט. גַאנצע דָאזיקע די געמַאכט

ָלָבנס ָאן געזען הָאט יעקב און 2
װי אים צו ניט איז ער ערשט ּפנים,

נעכטן-אײערנעכטן.
יעקבן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 3
דַײנע ֿפון לַאנד דעם צו אום זיך קער
איך און ָאּפשטַאם, דַײן צו און עלטערן,

דיר. מיט זַײן װעל
הָאט און געשיקט יעקב הָאט 4
צו ֿפעלד, אין לאהן און רחלען גערוֿפן

שָאף. זַײנע
זע איך געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 5
ניט איז ער ַאז ּפנים, ֿפָאטערס אַײער ָאן
ָאבער נעכטן-אײערנעכטן; װי מיר צו
געװען איז ֿפָאטער מַײן ֿפון גָאט דער

מיר. מיט
גַאנצן מַײן מיט ַאז װײסט איר און 6

ֿפָאטער. אַײער געדינט איך הָאב ּכֹוח
געמַאכט הָאט ֿפָאטער אַײער און 7
מַײן געביטן הָאט און מיר, ֿפון געשּפעט
ניט אים הָאט גָאט נָאר מָאל, צען לױן

מיר. מיט טָאן שלעכטס געלָאזן
געזָאגט: ַאזױ הָאט ער ַאז 8
דַײן זַײן זָאלן געשּפרענקלטע
געבָארן שָאף ַאלע הָאבן לױן,
הָאט ער ַאז און געשּפרענקלטע;
זַײן זָאלן געשטרַײֿפטע געזָאגט: ַאזױ
געבָארן שָאף ַאלע הָאבן לױן, דַײן

געשטרַײֿפטע.
ֿפון ַאװעקגענומען הָאט גָאט און 9

מיר. געגעבן און ֿפי, ֿפָאטערס אַײער
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דער אין געװען איז עס און 10
געּפָארט, זיך הָאבן שָאף די װען צַײט
אױגן, מַײנע אױֿפגעהױבן איך הָאב
די ערשט חלום, אין געזען הָאב און
שָאף די אױף שּפרינגען װָאס בעק
געשּפרענקלטע, געשטרַײֿפטע, זַײנען

געֿפלעקטע. און
געזָאגט הָאט גָאט ֿפון מלאך ַא און 11
הָאב איך און יעקב! חלום: אין מיר צו

איך. בין דָא געזָאגט:
הײב געזָאגט: מיר צו ער הָאט 12
זע, און אױגן דַײנע אױף ַאקָארשט
שָאף די אױף שּפרינגען װָאס בעק ַאלע
געשּפרענקלטע, געשטרַײֿפטע, זַײנען
הָאב איך װָארום געֿפלעקטע; און

דיר. צו טוט ָלָבן װָאס ַאלץ געזען
בית-ֵאל ֿפון גָאט דער בין איך 13
ַא געזַאלבט דָארטן הָאסט דו װָאס
דָארטן הָאסט דו װָאס זַײלשטײן,
שטײ ַאצונד און מיר. צו נדר ַא געטָאן
לַאנד, היגן דעם ֿפון ַארױס גײ אױף,
דַײן ֿפון לַאנד דעם צו אום זיך קער און

געבורט.
געענטֿפערט לאה און רחל הָאבן 14
נָאך דען מיר הָאבן אים: צו געזָאגט און
אונדזער אין ירושה ַא ָאדער חלק ַא

הױז? ֿפָאטערס
ֿפרעמדע װי ַאזױ ניט מיר זַײנען 15
הָאט ער װָארום אים? בַײ ֿפַאררעכנט
אױך אױֿפעסן און ֿפַארקױֿפט, אונדז

אונדז. ֿפַאר געלט דָאס אױֿפגעגעסן
װָאס עשירות גַאנצע די װָארום 16
אונדזער ֿפון ַאװעקגענומען הָאט גָאט
און אונדזערס איז דָאס ֿפָאטער,
ַאלץ ַאצונד, און קינדערס. אונדזערע

טו. געהײסן, דיר הָאט גָאט װָאס
און אױֿפגעשטַאנען, יעקב איז 17
און קינדער זַײנע ַארױֿפגעזעצט הָאט

קעמלען; אױף װַײבער זַײנע
דָאס ַאװעקגעֿפירט הָאט ער און 18
ֿפַארמעג גַאנצן זַײן און זַײנס, ֿפי גַאנצע
ֿפון ֿפי דָאס ָאנגעקליבן, הָאט ער װָאס
ָאנגעקליבן הָאט ער װָאס אײגנס זַײן
זַײן צו גײן צו ּכדי – ַּפַדן-ַאָרם אין

ּכנַַען. קײן יצחקן, ֿפָאטער
געװען איז ָלָבן און 19
שָאף. זַײנע שערן ַאװעקגעגַאנגען
ּתָרֿפים דעם ַארױסגעגנבעט רחל הָאט

ֿפָאטער. איר ֿפון
דָאס געגנבעט הָאט יעקב און 20
ער װָאס מיט ַאַרמי דעם ָלָבן ֿפון הַארץ
ער ַאז מערקן געלָאזט ניט אים הָאט

ַאנטלױֿפט.
ַאלץ מיט ַאנטלָאֿפן איז ער און 21
איז ער און געהַאט, הָאט ער װָאס
ַאריבערגעגַאנגען און אױֿפגעשטַאנען
ּפנים זַײן געקערט הָאט און טַײך, דעם

גִלָעד. בַארג צום
ָלָבנען געװָארן ָאנגעזָאגט איז 22
איז יעקב ַאז טָאג דריטן אױֿפן

ַאנטלָאֿפן.
ברידער זַײנע גענומען ער הָאט 23
זיבן נָאכגעיָאגט אים הָאט און זיך, מיט
ָאנגעיָאגט אים הָאט ער און װעגס, טעג

גִלָעד. בַארג אױֿפן
דעם ָלָבן צו געקומען גָאט איז 24
און נַאכט, דער ֿפון חלום ַא אין ַאַרמי
זָאלסט דיך, היט געזָאגט: אים צו הָאט
ביז גוטס ֿפון יעקבן מיט רעדן ניט

שלעכטס.
יעקבן. ָאנגעיָאגט הָאט ָלָבן און 25
זַײן אױֿפגעשטעלט הָאט יעקב און
און ָלָבן אױך בַארג; אױֿפן געצעלט
אױֿפגעשטעלט הָאבן ברידער זַײנע

גִלָעד. בַארג אױֿפן
װָאס יעקבן: צו געזָאגט ָלָבן הָאט 26
געגנבעט הָאסט דו װָאס געטָאן הָאסטו
ַאװעקגעֿפירט הָאסט און הַארץ, מַײן
ֿפון געֿפַאנגענע װי ַאזױ טעכטער מַײנע

שװערד?
ַאנטלָאֿפן ביסטו װָאס ֿפַאר 27
זיך הָאסט און בַאהַאלטענערהײט,
הָאסט און מיר, ֿפון ַאװעקגעגנבעט
זָאל איך ַאז אױסגעזָאגט, ניט מיר
מיט און ׂשמחה מיט בַאלײטן דיך

הַארף? מיט און ּפױק מיט געזַאנגען,
קושן געלָאזן ניט מיך הָאסט און 28
נַאריש טעכטער. מַײנע און זין מַײנע
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געטָאן. ַאצונד הָאסטו
מיט טָאן צו בּכֹוח הָאט הַאנט מַײן 29
ֿפון גָאט דער נָאר שלעכטס, אַײך
נַאכט בַײ נעכטן הָאט ֿפָאטער אַײער
דיך היט זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געזָאגט
ביז גוטס ֿפון יעקבן מיט רעדן צו ֿפון

שלעכטס.
ביסטו ַאװעקגײן ַאצונד, און 30
הָאסטו בענקען װַײל ַאװעקגעגַאנגען,
הױז, ֿפָאטערס דַײן נָאך ֿפַארבענקט זיך
מַײן געגנבעט הָאסטו ָאבער ַאלמַאי

גָאט?
הָאט און געענטֿפערט יעקב הָאט 31
מֹורא הָאב איך װַײל ָלָבנען: צו געזָאגט
געקלערט: הָאב איך װָארום געהַאט,
דַײנע ַאװעקרױבן װעסטו טָאמער

מיר. ֿפון טעכטער
װעסט דו ָאבער װעמען בַײ 32
לעבן. ניט זָאל דער גָאט, דַײן געֿפינען
װָאס דערקען ברידער אונדזערע ֿפַאר
און צו. דיר נעם און מיר, בַײ דַײנס איז
הָאט רחל ַאז געװּוסט ניט הָאט יעקב

געגנבעט. עס
דעם אין ַארַײנגעגַאנגען ָלָבן איז 33
דעם אין און יעקבן, ֿפון געצעלט
דעם אין און לאהן, ֿפון געצעלט
און דינסטן, צװײ די ֿפון געצעלט
איז ער און געֿפונען; ניט הָאט ער
געצעלט, לאהס ֿפון ַארױסגעגַאנגען
דעם אין ַארַײנגעגַאנגען איז און

רחלען. ֿפון געצעלט
דעם גענומען הָאט רחל און 34
אין ַארַײנגעטָאן אים הָאט און ּתָרֿפים,
הָאט און קעמל, דעם ֿפון זָאטלקישן
הָאט ָלָבן און דערױף; געזעצט זיך
געצעלט, גַאנצע דָאס ַארומגעטַאּפט

געֿפונען. ניט הָאט און
ֿפָאטער: איר צו געזָאגט זי הָאט 35
ֿפון אױגן די אין ֿפַארדריסן ניט זָאל
אױֿפשטײן ניט קען איך װָאס הַאר, מַײן
ֿפון שטײגער דער װַײל דיר, ֿפַאר
הָאט ער און מיר. בַײ איז װַײבער
דעם געֿפונען ניט הָאט און געזוכט,

ּתָרֿפים.

ער און ֿפַארדרָאסן, יעקבן הָאט 36
און ָלָבנען. מיט געקריגט זיך הָאט
הָאט און ָאּפגערוֿפן זיך הָאט יעקב
מַײן איז װָאס ָלָבנען: צו געזָאגט
װָאס חטא, מַײן איז װָאס ֿפַארברעך,

נָאכגעיָאגט? מיך הָאסט דו
ַאלע דורכגעטַאּפט הָאסט דו ַאז 37
ֿפון געֿפונען הָאסטו װָאס זַאכן, מַײנע
ֿפַאר דָא עס לײג ְּכֵלי-בית? דַײנע ַאלע
און ברידער, דַײנע און ברידער מַײנע
בײדן. אונדז צװישן ַאנטשײדן זײ זָאלן
איך װָאס יָאר צװַאנציק די ֿפַאר 38
דַײנע הָאבן דיר, מיט געװען בין
װָארֿפן, ֿפַאר ניט ציגן דַײנע און שעּפסן
הָאב שָאף דַײנע ֿפון װידערס די און

געגעסן. ניט איך
ניט איך הָאב ֿפַארצוקטע ַא 39
לַײדן ֿפלעג איך דיר; צו געברַאכט
ֿפלעגסטו הַאנט מַײן ֿפון שָאדן; איר
צי טָאג, בַײ געגנבעט אױֿפמָאנען, עס

נַאכט. בַײ געגנבעט
די אױֿפעסן מיך ֿפלעגט טָאג בַײ 40
און נַאכט; בַײ ֿפרָאסט דער און היץ,
מַײנע ֿפון געװַײכט הָאט שלָאף מַײן

אױגן.
איך בין יָאר צװַאנציק ֿפַאר 41
יָאר ֿפערצן הױז: דַײן אין געװען
צװײ דַײנע ֿפַאר געדינט דיר איך הָאב
דַײנע ֿפַאר יָאר זעקס און טעכטער,
לױן מַײן געביטן הָאסט דו און שָאף;

מָאל. צען
מַײן ֿפון גָאט דער ניט װען 42
אֿברהמען ֿפון גָאט דער ֿפָאטער,
װָאלט יצחקן, ֿפון ֿפָארכט די און
ַאצונד מיך װָאלסטו מיר, מיט געװען
הָאט גָאט לײדיקן. מיט ַאװעקגעשיקט
ֿפון מַאטערניש די און ּפַײן מַײן געזען
ַאנטשײדט הָאט ער און הענט, מַײנע

נַאכט. בַײ נעכטן
הָאט און געענטֿפערט ָלָבן הָאט 43
זַײנען טעכטער די יעקבן; צו געזָאגט
מַײנע קינדער די און טעכטער, מַײנע
און שָאף, מַײנע שָאף די און קינדער,
און מַײנס; איז זעסט דו װָאס ַאלץ
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דָאזיקע די צו טָאן הַײנט איך קען װָאס
זײערע צו ָאדער מַײנע, טעכטער

געבָארן? הָאבן זײ װָאס קינדער
ַא שליסן לָאמיר קום ַאצונד, און 44
צום זַײן עס זָאל און דו, און איך בונד,

דיר. צװישן און מיר צװישן עדות
שטײן, ַא גענומען יעקב הָאט 45
ַא ֿפַאר אױֿפגעשטעלט אים הָאט און

זַײלשטײן.
זַײנע צו געזָאגט הָאט יעקב און 46
הָאבן שטײנער. ָאן קלַײבט ברידער:
ַא געמַאכט און שטײנער, גענומען זײ
דָארטן געגעסן הָאבן זײ און הױֿפן,

הױֿפן. אױֿפן
גערוֿפן אים הָאט ָלָבן און 47
אים הָאט יעקב און יְגַר-ָׂשֲהדותָא,

גַל-ֵעד. גערוֿפן
דער געזָאגט: הָאט ָלָבן און 48
צװישן עדות ַאן איז הױֿפן דָאזיקער
הָאט דרום הַײנט. דיר צװישן און מיר

גִלָעד; נָאמען זַײן גערוֿפן מען
הָאט ער װַײל ִמצָּפה, אױך און 49
צװישן ַארָאּפקוקן זָאל גָאט געזָאגט:
זַײן װעלן מיר װען דיר, צװישן און מיר

ַאנדערן, ֿפון אײנער ֿפַארהױלן
מַײנע ּפַײניקן װעסט דו אױב 50
צונעמען װעסט דו אױב און טעכטער,
טעכטער, מַײנע צו װַײבער ַאנדערע
אונדז; לעבן ניטָא איז מענטש קײן בעת
און מיר צװישן עדות ַאן איז גָאט זע,

דיר. צװישן
יעקבן: צו געזָאגט הָאט ָלָבן און 51
ָאט און הױֿפן, דָאזיקער דער איז ָאט
הָאב איך װָאס זַײלשטײן, דער איז
צװישן און מיר צװישן אױֿפגעשטעלט

דיר.
הױֿפן, דָאזיקער דער איז עדות ַאן 52
איך ַאז זַײלשטײן, דער עדות ַאן און
דָאזיקן דעם ַאריבערגײן ניט װעל
ניט װעסט דו ַאז און דיר, צו הױֿפן
דעם און הױֿפן דָאזיקן דעם ַאריבערגײן
בײזן. צום מיר, צו זַײלשטײן דָאזיקן

און אֿברהמען, ֿפון גָאט דער זָאל 53
ֿפון גָאט דער נָחֹורן, ֿפון גָאט דער

אונדז. צװישן משּפטן ֿפָאטער, זײער
דער בַײ געשװָארן הָאט יעקב און

יצחקן. ֿפָאטער זַײן ֿפון ֿפָארכט
געשלַאכט הָאט יעקב און 54
ער און בַארג, אױֿפן שלַאכטָאּפֿפער
עסן צו ברידער זַײנע גערוֿפן הָאט
ברױט, געגעסן הָאבן זײ און ברױט;

בַארג. אױֿפן גענעכטיקט הָאבן און

געֿפעדערט32 זיך הָאט ָלָבן און
הָאט ער און ֿפרי, דער אין
טעכטער, זַײנע און זין זַײנע געקושט
ָלָבן און געבענטשט; זײ הָאט און
זיך הָאט און ַאװעקגעגַאנגען, איז

ָארט. זַײן צו אומגעקערט
זַײן אױף געגַאנגען איז יעקב און 2
אים הָאבן גָאט ֿפון מלָאכים און װעג,

בַאגעגנט.
הָאט ער ַאז געזָאגט, הָאט יעקב און 3
און דָאס; איז מחנה גָאטס דערזען: זײ
יענעם ֿפון נָאמען דעם גערוֿפן הָאט ער

ַמחנַיִם. ָארט

ַוִיְשַלח
שלוחים געשיקט הָאט יעקב און 4
ֵעָׂשון ברודער זַײן צו זיך ֿפַאר ֿפַארױס
ֶאדֹום. ֿפון ֿפעלד אין ֵׂשִעיר, לַאנד קײן
צו ַאזױ בַאֿפױלן, זײ הָאט ער און 5
הַאר, מַײן צו זָאגן איר זָאלט ַאזױ זָאגן:
קנעכט דַײן געזָאגט הָאט ַאזױ ֵעָׂשון: צו
געװױנט, איך הָאב ָלָבנען בַײ יעקב:
ביז אױֿפגעהַאלטן זיך הָאב איך און

ַאצונד.
אײזלען, און ָאקסן הָאב איך און 6
הָאב דינסטן; און קנעכט און שָאף,
צו ּכדי הַאר, מַײן ָאנזָאגן געשיקט איך
אױגן. דַײנע אין לַײטזעליקײט געֿפינען
אומגעקערט זיך שלוחים די הָאבן 7
זַײנען מיר זָאגן: צו ַאזױ יעקבן, צו
און ֵעָׂשון, צו ברודער, דַײן צו געקומען
ֿפיר און ַאנטקעגן, אױך דיר גײט ער

אים. מיט מַאן הונדערט
געקריגן, מֹורא זײער יעקב הָאט 8
ער און בַאקלעמט. געװען איז ער און
מיט װָאס ֿפָאלק דָאס צעטײלט הָאט
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און רינדער די און שָאף די און אים,
מחנות. צװײ אין קעמלען, די

ֵעָׂשו אױב געזָאגט: הָאט ער און 9
װעט און מחנה, אײן אױף קומען װעט
מחנה איבעריקע די װעט שלָאגן, זי

װערן. ַאנטרונען
ֿפון גָאט געזָאגט: הָאט יעקב און 10
ֿפון גָאט און אֿברהמען, ֿפָאטער מַײן
הָאט װָאס יהוה, יצחקן, ֿפָאטער מַײן
דַײן צו אום זיך קער מיר: צו געזָאגט
איך און ָאּפשטַאם, דַײן צו און לַאנד

דיר; מיט טָאן גוטס װעל
ַאלע ֿפַאר קלײן צו בין איך 11
טרַײשַאֿפט ַאלדער ֿפַאר און חסדים
קנעכט; דַײן מיט געטָאן הָאסט דו װָאס
איך בין שטעקן מַײן מיט װָארום
יַרדן, דָאזיקן דעם ַאריבערגעגַאנגען
צװײ געװָארן איך בין ַאצונד און

מחנות.
ֿפון דיך, בעט איך מציל, מיך זַײ 12
דער ֿפון ברודער, מַײן ֿפון הַאנט דער
מֹורא הָאב איך װָארום ֵעָׂשון, ֿפון הַאנט
מיך און קומען ניט זָאל ער אים, ֿפַאר

קינדער. מיט מוטער שלָאגן
טָאן גוטס געזָאגט: דָאך הָאסט דו 13
איך און דיר, מיט טָאן גוטס איך װעל
דער װי ַאזױ זָאמען דַײן מַאכן װעל
געצײלט ניט קען װָאס ים, ֿפון זַאמד

ֿפילקײט. ֿפון װערן
גענעכטיקט דָארטן הָאט ער און 14
ֿפון גענומען הָאט ער און נַאכט; יענע
הַאנט, דער צו געקומען איז אים װָאס

ֵעָׂשון: ברודער זַײן ֿפַאר מּתנה ַא
און ציגן, הונדערט צװײ 15
הונדערט צװײ בעק, צװַאנציק

װידערס, צװַאנציק און שעּפסן,
מיט זײגעדיקע קעמלען דרַײסיק 16
צען און קי, ֿפערציק יונגע, זײערע
צען און אײזעלינס, צװַאנציק ָאקסן,

אײזלען. יונגע
אין איבערגעגעבן הָאט ער און 17
צו קנעכט, זַײנע ֿפון הַאנט דער
ער און בַאזונדער; סטַאדע צו סטַאדע,
מיר גײט קנעכט: זַײנע ָאנגעזָאגט הָאט

מַאכן איר זָאלט װַארע און ֿפַארױס,
סטַאדע. און סטַאדע צװישן

דעם בַאֿפױלן הָאט ער און 18
װעט דיך ַאז זָאגן: צו ַאזױ ערשטן,
און ברודער, מַײן ֵעָׂשו בַאגעגענען
זָאגן: צו ַאזױ ֿפרעגן, דיך װעט
גײסטו? װּוהין און ביסטו? װעמעס
ֿפַאר דָאזיקע די זַײנען װעמעס און

דיר?
קנעכט דַײן זָאגן: זָאלסטו 19
צו געשיקט דָאס איז מּתנה ַא יעקבס;
ער איז ָאן און ֵעָׂשון; צו הַאר, מַײן

אונדז. הינטער אױך
דעם אױך בַאֿפױלן הָאט ער און 20
װָאס ַאלע און דריטן, דעם און צװײטן
סטַאדעס, די הינטער געגַאנגען זַײנען
דָאזיקע די װי ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ
איר ַאז ֵעָׂשון, צו רעדן איר זָאלט רײד

אים; טרעֿפט
איז ָאן זָאגן: זָאלט איר און 21
אונדז. הינטער יעקב קנעכט דַײן אױך
אים לָאמיך געזָאגט: הָאט ער װָארום
גײט װָאס מּתנה דער מיט איבערבעטן
איך װעל דערנָאך און ֿפַארױס, מיר
מיך ער װעט אֿפשר ּפנים, זַײן זען

אױֿפנעמען.
ֿפַארױס, אים ַאװעק מּתנה די איז 22
אין נַאכט יענע גענעכטיקט הָאט ער און

לַאגער.
אין אױֿפגעשטַאנען איז ער און 23
זַײנע גענומען הָאט און נַאכט, יענער
דינסטן, צװײ זַײנע און װַײבער, צװײ
איז ער און קינדער, עלף זַײנע און
ֿפון איבערֿפָאר דעם ַאריבערגעֿפָארן

יַבֹוק.
זײ הָאט און גענומען, זײ הָאט ער 24
הָאט און טַײך, איבערן ַאריבערגעֿפירט
געהַאט. הָאט ער װָאס ַאריבערגעֿפירט
ַאלײן, געבליבן איז יעקב ַאז און 25
ביז אים מיט גערַאנגלט זיך מַאן ַא הָאט

אױֿפגעגַאנגען. איז ֿפרימָארגן דער
קען ער ַאז געזען הָאט ער ַאז און 26
ָאנגערירט ער הָאט בַײקומען, ניט אים
לעֿפל דָאס און דיך; זַײן ֿפון לעֿפל דָאס
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אױסגעלונקען איז דיך יעקבס ֿפון
אים. מיט זיך רַאנגלען זַײן אין געװָארן
מיך לָאז געזָאגט: ער הָאט 27
איז ֿפרימָארגן דער װָארום ַאװעק,
איך געזָאגט: ער הָאט אױֿפגעגַאנגען.
װעסט סַײדן ַאװעקלָאזן, ניט דיך װעל

בענטשן. מיך
װָאס געזָאגט: אים צו ער הָאט 28
געזָאגט: ער הָאט נָאמען? דַײן איז

יעקב.
זָאל מער ניט געזָאגט: ער הָאט 29
נַײערט נָאמען, דַײן װערן גערוֿפן יעקב
מיט געשטריטן הָאסט װָארום יִׂשָרֵאל,
ביסט און מענטשן, מיט און גָאט

בַײגעקומען.
הָאט און געֿפרעגט יעקב הָאט 30
דַײן דיך, בעט איך מיר, זָאג געזָאגט:
װָאס נָאך געזָאגט: ער הָאט נָאמען.
און נָאמען? מַײן אױף ֿפרעגסטו דען

געבענטשט. דָארטן אים הָאט ער
נָאמען דעם גערוֿפן הָאט יעקב און 31
הָאב איך װַײל: ּפניֵאל, ָארט דעם ֿפון
זעל מַײן און ּפנים, ֶאל ּפנים גָאט געזען

געװָארן. ניצול איז
אױֿפגעגַאנגען אים איז זון די און 32
ּפניֵאל. ַאריבערגעגַאנגען איז ער װי
דיך. זַײן אױף געהונקען הָאט ער און

ֿפון קינדער די ניט עסן דרום 33
אױֿפן װָאס שּפרינגָאדער דעם יׂשראל
טָאג; הַײנטיקן אױף ביז דיך, ֿפון לעֿפל
ֿפון לעֿפל דָאס ָאנגערירט הָאט ער װַײל

שּפרינגָאדער. דעם דיך, יעקבס

אױֿפגעהױבן33 הָאט יעקב און
קוק ַא הָאט און אױגן, זַײנע
און ָאן, קומט ֵעָׂשו ערשט געטָאן,
ער הָאט אים; מיט מַאן הונדערט ֿפיר
און לאהן, צו קינדער די אַײנגעטײלט

דינסטן. צװײ די צו און רחלען, צו
דינסטן די געשטעלט הָאט ער און 2
לאהן און צוערשט, קינדער זײערע און
און זײ, הינטער קינדער אירע און

לעצטע. די יֹוסֿפן און רחלען

ֿפַארױס, זײ ַאװעק איז ער און 3
ערד דער צו געבוקט זיך הָאט ער און
זַײן צו גענענט הָאט ער ביז מָאל זיבן

ברודער.
און ַאנטקעגן, געלָאֿפן אים ֵעָׂשו איז 4
איז און ַארומגענומען, אים הָאט ער
הָאט און הַאלדז, אױֿפן געֿפַאלן אים

געװײנט. הָאבן זײ און געקושט, אים
זַײנע אױֿפגעהױבן הָאט ער און 5
און װַײבער די געזען הָאט און אױגן,
װער געזָאגט: הָאט ער און קינדער, די
ער הָאט דיר? בַײ דָאזיקע די זַײנען
גָאט װָאס מיט קינדער די געזָאגט:

קנעכט. דַײן געלַײטזעליקט הָאט
און זײ דינסטן, די גענענט הָאבן 6
געבוקט. זיך הָאבן און קינדער, זײערע
קינדער אירע און לאה אױך און 7
געבוקט; זיך הָאבן און גענענט, הָאבן
און יֹוסף גענענט הָאבן דערנָאך און

געבוקט. זיך הָאבן און רחל,
בַײ איז װָאס געזָאגט: ער הָאט 8
איך װָאס מחנה גַאנצע דָאזיקע די דיר
צו געזָאגט: ער הָאט בַאגעגנט? הָאב
ֿפון אױגן די אין לַײטזעליקײט געֿפינען

הַאר. מַײן
גענוג, הָאב איך געזָאגט: ֵעָׂשו הָאט 9
װָאס דיר בַײ בלַײבן זָאל ברודער, מַײן

דיר. בַײ
איך נײן, געזָאגט: יעקב הָאט 10
איך דיך, בעט איך אױב, דיך; בעט
דַײנע אין לַײטזעליקײט געֿפונען הָאב
ֿפון מּתנה מַײן ָאננעמען זָאלסטו אױגן,
דַײן געזען הָאב איך װָארום הַאנט, מַײן
ֿפון ּפנים דעם זעט מע װי ַאזױ ּפנים,

בַאװיליקט. מיך הָאסט דו און גָאט,
מַײן דיך, בעט איך ָאן, נעם 11
געברַאכט דיר איז װָאס געשַאנק
מיך הָאט גָאט װַײל געװָארן,
איז מיר בַײ װַײל און געלַײטזעליקט,
צוגעשטַאנען איז ער און ַאלעם. ֿפון דָא

ָאנגענומען. הָאט ער ביז אים, צו
און ציען לָאמיר געזָאגט: ער הָאט 12

דיר. לעבן גײן װעל איך און גײן,
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מַײן געזָאגט: אים צו ער הָאט 13
זַײנען קינדער די ַאז מערקט הַאר
רינדער די און שָאף די און יונג,
מע ַאז און זײגעדיקע, מיר בַײ זַײנען
װעלן טָאג, אײן צוטרַײבן זײ װעט

שָאף. ַאלע אױסשטַארבן
הַאר מַײן דיך, בעט איך זָאל, 14
קנעכט, זַײן ֿפַאר ֿפַארױס ַאװעקגײן
נָאך ּפַאמעלעך ציען מיר װעל איך און
מיר, ֿפַאר װָאס ֿפי דעם ֿפון טריט די
ביז קינדער, די ֿפון טריט די נָאך און
הַאר מַײן צו קומען װעל איך װַאנען

ֵׂשִעיר. קײן
לָאמיך געזָאגט: ֵעָׂשו הָאט 15
װָאס ֿפָאלק דעם ֿפון דיר בַײ ָאּפשטעלן
װָאס נָאך געזָאגט: ער הָאט מיר. מיט
לַײטזעליקײט געֿפינען איך זָאל גָאר

הַאר? מַײן ֿפון אױגן די אין
אין אומגעקערט זיך הָאט ֵעָׂשו און 16
ֵׂשִעיר. קײן װעג זַײן אױף טָאג יענעם

קײן ַאװעקגעצױגן הָאט יעקב און 17
זיך ֿפַאר געבױט הָאט ער און סוּכֹות,
ער הָאט ֿפי זַײנע ֿפַאר און הױז, ַא
מען הָאט דרום בַײדלעך; געמַאכט
ָארט דעם ֿפון נָאמען דעם גערוֿפן

סוּכֹות.
אין בשלום געקומען איז יעקב און 18
ְּכנַַען, לַאנד אין װָאס שֶכם שטָאט דער
און ַּפַדן-ַאָרם; ֿפון געקומען איז ער װען
שטָאט. דער ֿפַאר געלַאגערט הָאט ער

דָאס ָאּפגעקױֿפט הָאט ער און 19
דָארטן הָאט ער װָאס ֿפעלד שטיק
דער ֿפון געצעלט, זַײן אױֿפגעשטעלט
דעם ַחמֹור ֿפון קינדער די ֿפון הַאנט
הונדערט ֿפַאר שֶכמען, ֿפון ֿפָאטער

קׂשיָטה.
דָארטן הָאט ער און 20
אים הָאט און מזבח, ַא אױֿפגעשטעלט

ֵאל-ֱאֹלֵהי-יִׂשָרֵאל. גערוֿפן

ֿפון34 טָאכטער די דינה און
געבָארן הָאט זי װָאס לאהן,
די זען ַארױסגעגַאנגען איז יעקבן,

לַאנד. ֿפון טעכטער

דעם ַחמֹור ֿפון זון דער שֶכם הָאט 2
דערזען, זי לַאנד, ֿפון ֿפירשט דעם ִחִוי,
געלעגן איז און גענומען, זי הָאט ער און

געּפַײניקט. זי הָאט און איר, מיט
ָאן בַאהעֿפט זיך הָאט זעל זַײן און 3
הָאט ער און דינהן, טָאכטער יעקבס
הָאט ער און מײדל, די געקריגן ליב

מײדל. דער ֿפון הַארצן צום גערעדט
זַײן צו געזָאגט הָאט שֶכם און 4
מיר נעם זָאגן: צו ַאזױ ַחמֹורן, ֿפָאטער

װַײב. ַא ֿפַאר מײדל דָאזיקע די
הָאט ער ַאז געהערט הָאט יעקב און 5
דינהן, טָאכטער זַײן ֿפַאראומרײניקט
ֿפי זַײן מיט געװען זַײנען זין זַײנע װען
זײ ביז געשװיגן יעקב הָאט ֿפעלד; אין

געקומען. זַײנען
שֶכמען ֿפון ֿפָאטער דער ַחמֹור און 6
רעדן צו יעקבן, צו ַארױסגעקומען איז

אים. מיט
זַײנען יעקבן ֿפון זין די און 7
הָאבן זײ װי ֿפעלד, ֿפון געקומען
הָאבן מענער די און געהערט; עס
שטַארק הָאט זײ און געקלעמט, זיך
ַא בַאגַאנגען הָאט ער װָאס געברענט
דער מיט ליגן צו יׂשראל, ַאקעגן נָבלה
ַאזױ-װָאס װָאס יעקבן, ֿפון טָאכטער

װערן. געטָאן ניט טָאר
זײ, מיט גערעדט הָאט ַחמֹור און 8
זון מַײן ֿפון זעל די זָאגן: צו ַאזױ
טָאכטער. אַײער נָאך גלוסט שֶכמען
ַא ֿפַאר אַײך, בעט איך אים, זי גיט

װַײב.
אונדז; מיט מתחּתן זיך זַײט און 9
געבן, אונדז איר װעט טעכטער אַײערע
אַײך איר װעט טעכטער אונדזערע און

נעמען.
בַײ בַאזעצן זיך װעט איר און 10
ֿפַאר ליגן װעט לַאנד דָאס און אונדז,
און דרינען ֿפַארקערט און זיצט אַײך;

איר. אין אַײך בַאֿפעסטיקט
איר צו געזָאגט הָאט שֶכם און 11
לָאמיך ברידער: אירע צו און ֿפָאטער
אַײערע אין לַײטזעליקײט געֿפינען
זָאגן, מיר װעט איר װָאס און אױגן,
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געבן. איך װעל
מּתנות און נדן מיר אױף מערט 12
װי ַאזױ געבן װעל איך און גָאר, ביז
די מיר גיט נָאר זָאגן, מיר װעט איר

װַײב. ַא ֿפַאר מײדל
יעקבן ֿפון זין די הָאבן 13
זַײן און שֶכמען געענטֿפערט
און ליסטיקײט, מיט ַחמֹורן ֿפָאטער
הָאט ער װַײל – גערעדט הָאבן זײ
שװעסטער זײער ֿפַאראומרײניקט

– דינהן
מיר געזָאגט: זײ צו הָאבן זײ און 14
געבן צו זַאך, דָאזיקע די טָאן ניט קענען
איז װָאס מַאן ַא צו שװעסטער אונדזער
חרּפה ַא איז דָאס װָארום אומבַאשניטן,

אונדז. ֿפַאר
װעלן בַאדינג דעם מיט נָאר 15
איר אױב אַײך: צו אַײנװיליקן מיר
בַײ ַאז מיר, װי ַאזױ װערן װעט
איטלעכער װערן געַמלט זָאל אַײך

מַאנסֿפַארשױן.
געבן אַײך מיר װעלן דענצמָאל 16
אַײערע און טעכטער, אונדזערע
און נעמען, אונדז מיר װעלן טעכטער
און אַײך, בַײ בַאזעצן זיך װעלן מיר

ֿפָאלק. אײן װערן
צוהערן ניט װעט איר ַאז ָאבער 17
מיר װעלן ַמלן, צו זיך אונדז, צו
מיר און טָאכטער, אונדזער נעמען

ַאװעקגײן. װעלן
װױל זַײנען װערטער זײערע און 18
אין און ַחמֹורן, ֿפון אױגן די אין געֿפעלן
ַחמֹורן. ֿפון זון דעם שֶכם ֿפון אױגן די

צו געזַאמט ניט הָאט יונג דער און 19
געגַארט הָאט ער װָארום זַאך, די טָאן
ער און יעקבן; ֿפון טָאכטער דער נָאך
ֿפון ָאנגעזעענסטער דער געװען איז

ֿפָאטער. זַײן ֿפון הױז גַאנצן דעם
זַײנען שֶכם זון זַײן און ַחמֹור און 20
שטָאט, זײער ֿפון טױער צום געקומען
ֿפון מענטשן די צו גערעדט הָאבן און

זָאגן: צו ַאזױ שטָאט, זײער
אין זַײנען מענטשן דָאזיקע די 21
בַאזעצן זיך זײ זָאלן אונדז; מיט שלום

דרינען; ֿפַארקערן און לַאנד, אין
גערַאם ליגט לַאנד דָאס זעט, װָארום
טעכטער זײערע זײ. ֿפַאר ָארט אין
װַײבער, ֿפַאר נעמען אונדז מיר װעלן
זײ מיר װעלן טעכטער אונדזערע און

געבן.
װעלן בַאדינג דעם מיט נָאר ָאבער 22
זיך אונדז צו אַײנװיליקן מענטשן די
אײן װערן צו אונדז, בַײ בַאזעצן צו
װערן געַמלט זָאל אונדז בַײ ַאז ֿפָאלק,
זײ װי ַאזױ מַאנסֿפַארשױן, איטלעכער

געַמלט. זַײנען
און אײגנס, זײער און ֿפי, זײער 23
זַײן דָאך װעלן בהמות, זײערע ַאלע
אַײנװיליקן נָאר מיר זָאלן אונדזערע;
בַײ בַאזעצן זיך זָאלן זײ און זײ, צו

אונדז.
דעם ֿפון ַארױסגײער ַאלע הָאבן 24
צו צוגעהערט שטָאט זַײן ֿפון טױער
און שֶכמען, זון זַײן צו און ַחמֹורן
געַמלט זַײנען מַאנסֿפַארשױנען ַאלע
דעם ֿפון ַארױסגײער ַאלע געװָארן,

שטָאט. זַײן ֿפון טױער
דריטן אױֿפן געװען איז עס און 25
אין געװען זַײנען זײ װען טָאג,
שמעון זין, צװײ יעקבס הָאבן װײטָאק,
דינהן, ֿפון ברידער די ֵלִוי, און
און שװערד, זַײן איטלעכער גענומען
אױף זיכערערהײט געקומען זַײנען זײ
אױסגעהרגעט הָאבן און שטָאט, דער

מַאנסֿפַארשױנען. ַאלע
שֶכמען זון זַײן און ַחמֹורן אױך 26
ֿפון שַארף מיטן געהרגעט זײ הָאבן
צוגענומען הָאבן זײ און שװערד;
זַײנען און הױז, שֶכמס ֿפון דינהן

ַארױסגעגַאנגען.
געקומען יעקבן ֿפון זין די זַײנען 27
הָאבן און דערשלָאגענע, די אױף
הָאבן זײ װַײל שטָאט, די אױסגערױבט

שװעסטער; זײער ֿפַאראומרײניקט
רינדער זײערע און שָאף זײערע 28
אין װָאס סַײ אײזלען, זײערע און
זײ הָאבן ֿפעלד, אין װָאס סַײ שטָאט,

צוגענומען;
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און ֿפַארמעג, גַאנצן זײער און 29
זײערע און קינדער קלײנע זײערע ַאלע
און געֿפַאנגען זײ הָאבן װַײבער,
הױז. אין װָאס ַאלץ – ַאװעקגערױבט

שמעונען צו געזָאגט יעקב הָאט 30
מיך הָאט איר ֵלִוין: צו און
ֿפַארמיאוסן צו מיך ֿפַאראומגליקט,
דעם בַײ לַאנד, ֿפון בַאװױנער דעם בַײ
איך װָארום ּפִרזי; דעם בַײ און ּכנַַעני
זיך װעלן זײ און מענטשן, הַײֿפל ַא בין
מיך װעלן און מיר, ַאקעגן אױֿפקלַײבן
װעלן הױז מַײן און איך און שלָאגן,

װערן. ֿפַארטיליקט
ַאזױ מען זָאל געזָאגט: זײ הָאבן 31
אונדזער מיט בַאגײן זיך זֹונה ַא מיט װי

שװעסטער?

צו35 געזָאגט הָאט גָאט און
ַארױף גײ אױף, שטײ יעקבן:
מַאך און דָארטן, זיץ און בית-ֵאל קײן
הָאט װָאס גָאט דעם צו מזבח ַא דָארטן
ַאנטלױֿפן דַײן בַײ דיר צו בַאװיזן זיך

ֵעָׂשון. ברודער דַײן ֿפון
זַײן צו געזָאגט יעקב הָאט 2
מיט װָאס ַאלע צו און הױזגעזינט,
װָאס געטער ֿפרעמדע די ָאּפ טוט אים:
און אַײך, רײניקט און אַײך, צװישן

קלײדער. אַײערע איבער בַײט
און אױֿפשטײן לָאמיר און 3
װעל איך און בית-ֵאל, קײן ַארױֿפגײן
גָאט דעם צו מזבח ַא מַאכן דָארטן
טָאג אין געענטֿפערט מיר הָאט װָאס
מיט געװען איז און נױט, מַײן ֿפון
בין איך װָאס װעג דעם אױף מיר

געגַאנגען.
ַאלע יעקבן ָאּפגעגעבן זײ הָאבן 4
הַאנט, זײער אין װָאס געטער ֿפרעמדע
זײערע אין װָאס אױרינגען די און
בַאהַאלטן זײ הָאט יעקב און אױערן;
שֶכם. בַײ װָאס אײכנבױם דעם אונטער
ַא און ַאװעקגעצױגן; הָאבן זײ און 5
די אױף געװען איז גָאט ֿפון שרעק
ניט הָאבן זײ און זײ, ַארום װָאס שטעט

יעקבן. ֿפון זין די נָאכגעיָאגט

לוז קײן געקומען איז יעקב און 6
בית-ֵאל איז דָאס – ּכנַַען לַאנד אין װָאס
מיט װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס און ער –

אים.
ַא געבױט דָארטן הָאט ער און 7
ָארט דעם גערוֿפן הָאט און מזבח,
זיך הָאט דָארטן װָארום ֵאל-בית-ֵאל,
זַײן בַײ אים צו ַאנטּפלעקט גָאט

ברודער. זַײן ֿפון ַאנטלױֿפן
איז ַאם, רבקהס דבֹורה, און 8
בַאגרָאבן איז זי און געשטָארבן,
דעם אונטער בית-ֵאל, אונטער געװָארן
זַײן גערוֿפן הָאט ער און אײכנבױם;

ַאלֹון-בכות. נָאמען
בַאװיזן װידער זיך הָאט גָאט און 9
ַּפַדן-ַאָרם, ֿפון קומען זַײן בַײ יעקבן צו

געבענטשט. אים הָאט ער און
געזָאגט: אים צו הָאט גָאט און 10
ניט מער זָאל יעקב; איז נָאמען דַײן
נַײערט יעקב, נָאמען דַײן װערן גערוֿפן
ער און נָאמען; דַײן זַײן זָאל יׂשראל

יׂשראל. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט
געזָאגט: אים צו הָאט גָאט און 11
און דיך ֿפרוכּפער ַשַדי, גָאט בין איך
געזעמל ַא און ֿפָאלק ַא דיך; מער
מלכים און דיר, ֿפון װערן זָאל ֿפעלקער

לענדן. דַײנע ֿפון ַארױסגײן זָאלן
הָאב איך װָאס לַאנד דָאס און 12
װעל דיר יצחקן, און אֿברהמען געגעבן
דיר נָאך זָאמען דַײן און געבן, עס איך

לַאנד. דָאס געבן איך װעל
אױֿפגעהױבן זיך הָאט גָאט און 13
ער װּו ָארט דעם אין אים איבער ֿפון

גערעדט. אים מיט הָאט
ַא אױֿפגעשטעלט הָאט יעקב און 14
מיט הָאט ער װּו ָארט דעם אױף זַײל
און שטײן, ֿפון זַײל ַא גערעדט, אים
ַא אים אױף ַארױֿפגעגָאסן הָאט ער
אײל. אים אױף געגָאסן און גיסָאּפֿפער,
נָאמען דעם גערוֿפן הָאט יעקב און 15
גערעדט הָאט גָאט װָאס ָארט דעם ֿפון

בית-ֵאל. דָארטן, אים מיט
ֿפון ַאװעקגעצױגן הָאבן זײ און 16
געװען נָאך איז עס װען און בית-ֵאל.
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ֶאֿפָרת, קײן קומען צו לַאנד שטרעק ַא
הָאט זי און קינד, צו געגַאנגען רחל איז

געבורט. שװערע ַא געהַאט
איר אין געװען, איז עס און 17
צו הײבין די הָאט געבורט, שװערער
הָאבן, מֹורא ניט זָאלסט געזָאגט: איר

זון. ַא דיר איז דָאס אױך װָארום
איר װען געװען, איז עס און 18
איז זי בעת אױסגעגַאנגען, איז נשמה
נָאמען זַײן גערוֿפן זי הָאט געשטרָאבן,
אים הָאט ֿפָאטער זַײן ָאבער בן-אֹוני;

בניָמין. גערוֿפן
זי און געשטָארבן, איז רחל און 19
קײן װעג אױֿפן געװָארן בַאגרָאבן איז

בית-ֶלֶחם. איז דָאס ֶאֿפָרת,
מצֿבה ַא געשטעלט הָאט יעקב און 20
ֿפון מצֿבה די איז דָאס קֿבר; איר אױף

הַײנט. אױף ביז קֿבר רחלס
ַאװעקגעצױגן, הָאט יׂשראל און 21
זַײן אױֿפגעשטעלט הָאט ער און

ִמגַדל-ֵעֶדר. זַײט יענער ֿפון געצעלט
יׂשראל װען געװען איז עס און 22
איז לַאנד, יענעם אין געװױנט הָאט
מיט געלעגן איז און ראובן געגַאנגען
און קעּפסװַײב; ֿפָאטערס זַײן בלָהה,
זין די און געהערט. עס הָאט יׂשראל

צװעלף: געװען זַײנען יעקבן ֿפון
בָכור יעקבס לאהן: ֿפון זין די 23
יהודה, און ֵלִוי, און שמעון, און ראובן,

זבולון; און יִשָׂשָכר, און
און יֹוסף רחלען: ֿפון זין די 24

בנימין;
רחלס בלָהה, ֿפון זין די און 25

נֿפּתלי; און ָדן דינסט:
דינסט: לאהס זִלָּפה, ֿפון זין די און 26
זין די זַײנען דָאס ָאשר. און גָד
געבָארן אים זַײנען װָאס יעקבן, ֿפון

ַּפַדן-ַאָרם. אין געװָארן
זַײן צו געקומען איז יעקב און 27
קײן ַממֵרא, קײן יצחקן ֿפָאטער
װָאס – ֶחברֹון איז דָאס – ִקריַת-ַארבע
און אֿברהם געװױנט הָאט דָארטן

יצחק.

זַײנען יצחקן ֿפון טעג די און 28
יָאר. ַאכציק און יָאר הונדערט געװען

איז און ֿפַארגַאנגען איז יצחק און 29
אַײנגעזַאמלט איז ער און געשטָארבן,
זַאט און ַאלט ֿפָאלק, זַײן צו געװָארן
זין זַײנע יעקב און ֵעָׂשו און טעג. מיט

בַאגרָאבן. אים הָאבן

געבורטן36 די זַײנען דָאס און
ֶאדֹום. איז דָאס ֵעָׂשון, ֿפון

װַײבער זַײנע גענומען הָאט ֵעָׂשו 2
די ָעָדה ּכנַַען: ֿפון טעכטער די ֿפון
און ִחּתי, דעם ֵאילֹון ֿפון טָאכטער
די ַענָהן, ֿפון טָאכטער די ָאהליָבָמה

ִחִוי; דעם ִצְבעֹון ֿפון טָאכטער
ֿפון טָאכטער די בׂשַמת און 3

נָביֹותן. ֿפון שװעסטער די יִשָמֵעאלן,
געבָארן ֵעָׂשון הָאט ָעָדה און 4
געבָארן הָאט בׂשַמת און ֶאליַפזן;

ְרעוֵאלן;
יְעושן, געבָארן הָאט ָאהליָבָמה און 5
די זַײנען דָאס קַרחן. און יְַעָלמען, און
געבָארן אים זַײנען װָאס ֵעָׂשון, ֿפון זין

ּכנַַען. לַאנד אין געװָארן
זַײנע גענומען הָאט ֵעָׂשו און 6
זַײנע און זין זַײנע און װַײבער,
זַײן ֿפון נפשות ַאלע און טעכטער,
זַײנע ַאלע און פי, זַײן און הױזגעזינט,
ער װָאס אײגנס גַאנץ זַײן און בהמות,
ער און ּכנַַען, לַאנד אין ָאנגעקליבן הָאט
ַאװעק לַאנד, ַא אין ַאװעקגעגַאנגען איז

יעקבן. ברודער זַײן ֿפון
געװען איז ֿפַארמעג זײער װָארום 7
און בַאנַאנד, זיצן צו אױף גרױס צו
הָאט װױנשַאפט זײער ֿפון לַאנד דָאס
זײער װעגן ֿפון טרָאגן געקענט ניט זײ

פי.
בַארג אױֿפן בַאזעצט זיך ֵעָׂשו הָאט 8

ֶאדֹום. איז דָאס ֵעָׂשו ֵׂשִעיר;
ֿפון געבורטן די זַײנען דָאס און 9
בַארג אױֿפן ֶאדֹום ֿפון פָאטער דעם ֵעָׂשו

ֵׂשִעיר.
ֵעָׂשוס ֿפון נעמען די זַײנען דָאס 10
װַײב ֵעָׂשוס ֿפון זון דער ֶאליַפז זין:
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װַײב ֵעָׂשוס ֿפון זון דער ְרעוֵאל ָעָדהן,
בׂשַמתן.

זַײנען ֶאליַפזן ֿפון זין די און 11
גְַעָּתם, און צפֹו, אֹוָמר, ֵּתיָמן, געװען:

קנַז. און
קעּפסװַײב ַא געװען איז ִּתמנַע און 12
הָאט זי און ֶאליַפזן, זון ֵעָׂשוס ֿפון
די זַײנען דָאס ַעָמֵלקן. געבָארן ֶאליַפזן

ָעָדהן. װַײב ֵעָׂשוס ֿפון זין
ְרעוֵאלן: ֿפון זין די זַײנען דָאס און 13
דָאס ִמזָה. און ַשָמה, זֶַרח, און נַַחת,
װַײב ֵעָׂשוס ֿפון זין די געװען זַײנען

בׂשַמתן.
ֿפון זין די געװען זַײנען דָאס און 14
טָאכטער דער ָאהליָבָמה װַײב ֵעָׂשוס
ִצְבעֹונען; ֿפון טָאכטער דער ַענָהן, ֿפון
און יְעושן, געבָארן ֵעָׂשון הָאט זי

קַֹרחן. און יְַעָלמען,
די ֿפון פירשטן די זַײנען דָאס 15
ֵעָׂשוס ֿפון קינדער די ֵעָׂשו: ֿפון קינדער
ֵּתיָמן, ֿפון פירשט דער ֶאליַפזן: בָכור
ֿפון פירשט דער אֹוָמר, ֿפון פירשט דער

קנַז, ֿפון פירשט דער צפֹו,
דער קַֹרח, ֿפון פירשט דער 16
ֿפון פירשט דער גְַעָּתם, ֿפון פירשט
ֿפון פירשטן די זַײנען דָאס ַעָמֵלק.
די זַײנען דָאס ֶאדֹום. לַאנד אין ֶאליַפז

ָעָדהן. ֿפון קינדער
ֿפון קינדער די זַײנען דָאס און 17
ֿפון פירשט דער ְרעוֵאלן: זון ֵעָׂשוס
פירשט דער זֶַרח, ֿפון פירשט דער נַַחת,
דָאס ִמזָה. ֿפון פירשט דער ַשָמה, ֿפון
לַאנד אין ְרעוֵאל ֿפון פירשטן די זַײנען
ֵעָׂשוס ֿפון קינדער די זַײנען דָאס ֶאדֹום.

בׂשַמתן. װַײב
ֿפון קינדער די זַײנען דָאס און 18
פירשט דער ָאהליָבָמהן: װַײב ֵעָׂשוס
יְַעָלם, ֿפון פירשט דער יְעוש, ֿפון
די זַײנען דָאס קַֹרח; ֿפון פירשט דער
דער ָאהליָבָמה װַײב ֵעָׂשוס ֿפון פירשטן

ַענָהן. ֿפון טָאכטער
ֵעָׂשו, ֿפון קינדער די זַײנען דָאס 19
דָאס פירשטן; זײערע זַײנען דָאס און

ֶאדֹום. איז

דעם ֵׂשִעיר ֿפון זין די זַײנען דָאס 20
לֹוָטן, לַאנד: ֿפון בַאװױנער די חֹורי,

ַענָה, און ִצְבעֹון, און שֹוָבל, און
דיָשן, און ֵאֶצר, און ִדשֹון, און 21
חֹורים, די ֿפון פירשטן די זַײנען דָאס
ֶאדֹום. לַאנד אין ֵׂשִעיר ֿפון קינדער די

זַײנען לֹוָטנען ֿפון זין די און 22
לֹוָטנס און ֵהיָמם. און חֹורי געװען

ִּתמנַע. געװען איז שװעסטער
שֹוָבלן: ֿפון זין די זַײנען דָאס און 23
און שפֹו, ֵעיָבל, און ָמנַַחת, און ַעלָון,

אֹונָם.
ֿפון זין די זַײנען דָאס און 24
איז דָאס ַענָה. און ַאיָה ִצְבעֹונען:
הײסע די געפונען הָאט װָאס ַענָה דער
הָאט ער װען מדבר, דער אין קװַאלן
פָאטער זַײן ֿפון אײזלען די געפיטערט

ִצְבעֹונען.
ֿפון קינדער די זַײנען דָאס און 25
טָאכטער די ָאהליָבָמה און ִדשֹון, ַענָהן:

ַענָהן. ֿפון
ִדשֹונען: ֿפון זין די זַײנען דָאס און 26

כָרן. און יִתָרן, און ֶאשבן, און ֶחמָדן,
ֵאֶצרן: ֿפון זין די זַײנען דָאס 27

ַעָקן. און זֲַעָון, און בלָהן,
דיָשנען: ֿפון זין די זַײנען דָאס 28

ַאָרן. און עוץ
דעם ֿפון פירשטן די זַײנען דָאס 29
דער לֹוָטן, ֿפון פירשט דער חֹורי:
ֿפון פירשט דער שֹוָבל, ֿפון פירשט

ַענָה, ֿפון פירשט דער ִצְבעֹון,
דער ִדשֹון, ֿפון פירשט דער 30
ֿפון פירשט דעם ֵאֶצר, ֿפון פירשט
די ֿפון פירשטן די זַײנען דָאס דיָשן.
לַאנד אין פירשטן זײערע לױט חֹורים,

ֵׂשִעיר.
װָאס מלכים די זַײנען דָאס און 31
ֶאדֹום, לַאנד אין געקיניגט הָאבן
בַײ קיניג ַא געקיניגט הָאט עס אײדער

יׂשראל. ֿפון קינדער די
בַלע ֶאדֹום אין געקיניגט הָאט עס 32
ֿפון נָאמען דער און בעֹורן; ֿפון זון דער

ִדנָהֿבה. געװען איז שטָאט זַײן
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אױף און געשטָארבן, בַלע איז 33
זון דער יֹוָבב געקיניגט הָאט ָארט זַײן

בצָרה. ֿפון זֶַרחן, ֿפון
אױף און געשטָארבן, יֹוָבב איז 34
ֿפון חוָשם געקיניגט הָאט ָארט זַײן

ֵּתיָמני. דעם ֿפון לַאנד
אױף און געשטָארבן, חוָשם איז 35
זון דער ַהַדד געקיניגט הָאט ָארט זַײן
אין ִמדיָן געשלָאגן הָאט װָאס בַדדן, ֿפון
ֿפון נָאמען דער און מֹוָאב; ֿפון פעלד

ַעִוית. געװען איז שטָאט זַײן
אױף און געשטָארבן, ַהַדד איז 36
ֿפון ַׂשמָלה געקיניגט הָאט ָארט זַײן

ַמׂשֵרָקה.
אױף און געשטָארבן, ַׂשמָלה איז 37
ֿפון ָשאול געקיניגט הָאט ָארט זַײן

טַײך. בַײם רחֹובֹות
אױף און געשטָארבן, ָשאול איז 38
דער בַעל-ָחנָן געקיניגט הָאט ָארט זַײן

ַעכבֹורן. ֿפון זון
ַעכבֹורן ֿפון זון דער בַעל-ָחנָן איז 39
הָאט ָארט זַײן אױף און געשטָארבן,
זַײן ֿפון נָאמען דער און ַהַדד; געקיניגט
נָאמען דער און ָּפעו; געװען איז שטָאט
די מֵהיַטבֵאל געװען איז װַײב זַײן ֿפון
ֿפון טָאכטער דער ַמטֵרד ֿפון טָאכטער

ֵמי-זָָהבן.
ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 40
זײערע לױט ֵעָׂשו, ֿפון פירשטן די
מיט ערטער, זײערע לױט משּפחות,
ִּתמנַע, ֿפון פירשט דער נעמען: זײערע
ֿפון פירשט דער ַעלָוה, ֿפון פירשט דער

יֵתת,
דער ָאהליָבָמה, ֿפון פירשט דער 41
ּפינֹון, ֿפון פירשט דער ֵאָלה, ֿפון פירשט
פירשט דער קנַז, ֿפון פירשט דער 42

ִמבָצר, ֿפון פירשט דער ֵּתיָמן, ֿפון
דער ַמגדיֵאל, ֿפון פירשט דער 43
זַײנען דָאס ִעיָרם. ֿפון פירשט
זײערע לױט ֶאדֹום ֿפון פירשטן די
זײער ֿפון לַאנד דעם אין װױנערטער,
פָאטער דער ֵעָׂשו איז דָאס אײגנטום.

ֶאדֹום. ֿפון

ַוֵיֶשב

אין37 געזעסן איז יעקב און
פָאטערס זַײן ֿפון לַאנד דעם

ּכנַַען. לַאנד אין װּוֹינשַאפט,
יעקבן: ֿפון געשיכטע די איז דָאס 2
ַא געװען איז יָאר זיבעצן צו יֹוסף
די בַײ ברידער זַײנע מיט ּפַאסטוך
ַאקעגן ייִנגל ַא געװען איז ער און שָאף;
ֿפון זין די ַאקעגן און בלָההן, ֿפון זין די
און פָאטער; זַײן ֿפון װַײבער די זִלָּפהן,
אױף רײד בײזע געברַאכט הָאט יֹוסף

פָאטער. זײער צו זײ
יֹוסֿפן געהַאט ליב הָאט יׂשראל און 3
בַײ איז ער װַײל זין, זַײנע ַאלע ֿפון מער
הָאט ער און בן-זקונים. ַא געװען אים

העמדל. געשטרַײפט ַא געמַאכט אים
געזען הָאבן ברידער זַײנע ַאז און 4
ֿפון ליבער אים הָאט פָאטער זײער ַאז
פַײנט אים זײ הָאבן ברידער, זַײנע ַאלע
אים צו רעדן געקענט ניט און געקריגן,

פרידלעך.
ַא געחלומט זיך הָאט יֹוסֿפן און 5
זַײנע דערצײלט הָאט ער און חלום,
מער נָאך אים הָאבן זײ און ברידער,

געקריגן. פַײנט
הערט געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 6
מיר װָאס חלום דָאזיקן דעם ַאקָארשט

געחלומט: זיך הָאט
אין גַארבן ַאזױ בינדן מיר 7
זיך הָאט גַארב מַײן ערשט פעלד,
געבליבן אױך איז און אױֿפגעהױבן,
הָאבן גַארבן אַײערע זע, און שטײן;
זיך הָאבן און ַארומגעשטעלט, זיך

גַארב. מַײן צו געבוקט
אים צו ברידער זַײנע הָאבן 8
איבער קיניגן װילסטו קיניגן געזָאגט:
װילסטו געװעלטיקן ָאדער אונדז?
זײ און אונדז? איבער געװעלטיקן
געקריגן פַײנט מער נָאך אים הָאבן
זַײנע ֿפַאר און חלֹומות, זַײנע ֿפַאר

רײד.
געחלומט װידער זיך הָאט אים און 9
הָאט ער און חלום, ַאנדער ַאן
הָאט און ברידער, זַײנע דערצײלט
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װידער מיר זיך הָאט ָאט געזָאגט:
און זון די ערשט חלום: ַא געחלומט
זיך בוקן שטערן עלף די און לבנה די

מיר. צו
זַײן דערצײלט עס הָאט ער װי און 10
זַײן הָאט ברידער, זַײנע און פָאטער
הָאט און אים, אױף ָאנגעשריען פָאטער
ֿפַאר דָאס איז װָאס געזָאגט: אים צו
געחלומט? זיך הָאט דיר װָאס חלום ַא
דַײנע און מוטער דַײן און איך זָאל
דיר ֿפַאר בוקן זיך קומען גָאר ברידער

ערד? דער צו
מקנא אים הָאבן ברידער די און 11
זַאך די הָאט פָאטער זַײן ָאבער געװען;

זינען. אין געהַאלטן
זַײנען ברידער זַײנע און 12
זײער ֿפון שָאף די פיטערן געגַאנגען

שֶכם. אין פָאטער
יֹוסֿפן: צו געזָאגט יׂשראל הָאט 13
שֶכם; אין דָאך פיטערן ברידער דַײנע
זײ. צו שיקן דיך װעל איך און קום
איך. בין דָא געזָאגט: אים צו ער הָאט
גײ געזָאגט: אים צו ער הָאט 14
דַײנע צו איז פריד אױב זע ַאקָארשט
און שָאף, די צו פריד און ברידער,
הָאט ער און ענטפער. ַאן מיר ברענג
ֿפון טָאל דעם ֿפון ַאװעקגעשיקט אים
שֶכם. קײן געקומען איז ער און ֶחברֹון,
ערשט מַאן, ַא געפונען אים הָאט 15
און פעלד; אין אום בלָאנדזשעט ער
צו ַאזױ געפרעגט, אים הָאט מַאן דער

זוכסטו? װָאס זָאגן:
ברידער מַײנע געזָאגט: ער הָאט 16
װּו דיך, בעט איך מיר, זָאג איך; זוך

זײ? פיטערן
הָאבן זײ געזָאגט: מַאן דער הָאט 17
איך װָארום דַאנען, ֿפון ַאװעקגעצױגן
גײן לָאמיר זָאגן: זײ װי געהערט הָאב
נָאך געגַאנגען יֹוסף איז דֹוָתן. קײן
געפונען זײ הָאט ער און ברידער, זַײנע

דֹוָתן. אין
דערזען אים הָאבן זײ װי און 18
הָאט ער נָאך אײדער און װַײטן, ֿפון
געקליגט זיך זײ הָאבן זײ, צו גענענט

טײטן. צו אים אים, קעגן
אײנער געזָאגט הָאבן זײ און 19
דָאזיקער דער קומט ָאן ַאנדערן: צום

בעל-חלֹומות.
לָאמיר און קומט, ַאצונד, און 20
ַארַײנװַארֿפן אים און הרגען, אים
מיר און גריבער, די ֿפון אײנער אין
אים הָאט חיה בײזע ַא זָאגן: װעלן
װָאס זען װעלן מיר און אױֿפגעגעסן;

חלֹומות. זַײנע ֿפון װערן װעט
ער און דערהערט, ראובן הָאט 21
זײער ֿפון זַײן צו מציל געזוכט אים הָאט
אים לָאמיר געזָאגט: הָאט און הַאנט,

לעבן. דָאס נעמען ניט
געזָאגט: זײ צו הָאט ראובן און 22
בלוט; קײן ֿפַארגיסן ניט זָאלט איר
גרוב יענער אין ַארַײן אים װַארפט
זָאלט הַאנט ַא ָאבער מדבר, אין װָאס
ּכדי – אים אױף אױסשטרעקן ניט איר
אים הַאנט, זײער ֿפון זַײן צו מציל אים

פָאטער. זַײן צו אומצוקערן
יֹוסף װי געװען, איז עס און 23
ַאזױ ברידער, זַײנע צו צוגעקומען איז
העמדל, זַײן יֹוסֿפן אױסגעטָאן זײ הָאבן
אױף װָאס העמדל געשטרַײפטע דָאס

אים.
און גענומען, אים הָאבן זײ און 24
דער אין ַארַײנגעװָארֿפן אים הָאבן
לײדיק, געװען איז גרוב די און גרוב.
געװען. ניט איר אין איז װַאסער קײן

עסן געזעצט זיך הָאבן זײ און 25
אױֿפגעהױבן הָאבן זײ און ברױט.
געטָאן, קוק ַא הָאבן און אױגן, זײערע
קומט יִשמעֵאלים קַארַאװַאן ַא ערשט
קעמלען זײערע און גִלָעד, ֿפון ָאן
און בַאלזַאם און געװירץ טרָאגן
קײן ַארָאּפנידערן גײען זײ װָאס לַאדַאן

ִמצַריִם.
זַײנע צו געזָאגט יהודה הָאט 26
ַאז ַארױסקומען, װעט װָאס ברידער:
און ברודער, אונדזער הרגען װעלן מיר

בלוט? זַײן ֿפַארדעקן װעלן מיר
ֿפַארקױֿפן אים לָאמיר און קומט, 27
הַאנט אונדזער און יִשמעֵאלים, די צו
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װָארום אים; אױף זַײן ניט זָאל
פלײש אונדזער ברודער, אונדזער
הָאבן ברידער זַײנע און ער. איז

צוגעהערט.
די לַײט, ִמדיָנישע די װי און 28
ֿפַארבַײגעגַאנגען, זַײנען ָסוחרים,
און ַארױסגעצױגן זײ הָאבן ַאזױ
דער ֿפון יֹוסֿפן ַארױפגעברַאכט
ֿפַארקױפט הָאבן זײ און גרוב,
ֿפַאר יִשמעֵאלים די צו יֹוסֿפן
הָאבן די און זילבערשטיק; צװַאנציק

ִמצַריִם. קײן יֹוסֿפן ַאװעקגעפירט
אומגעקערט זיך הָאט ראובן און 29
ניטָא איז יֹוסף ערשט גרוב, דער צו
זַײנע צעריסן ער הָאט גרוב; דער אין

קלײדער.
צו אומגעקערט זיך הָאט ער און 30
דער געזָאגט: הָאט און ברידער, זַײנע
מיך איך טו װּו איך, און ניטָא, איז ייִנגל

ַאהין?
יֹוספס גענומען הָאבן זײ און 31
ַא געשָאכטן הָאבן און העמדל,
דָאס אַײנגעטונקט הָאבן און ציגנבָאק,

בלוט. דעם אין העמדל
דָאס ַאװעקגעשיקט הָאבן זײ און 32
געלָאזט און העמדל, געשטרַײפטע
געלָאזט און פָאטער, זײער צו ברענגען
דערקען געפונען; מיר הָאבן דָאס זָאגן:
זונס דַײן איז דָאס אױב ַאקָארשט

ניט. ָאדער העמדל
ער און דערקענט, עס ער הָאט 33
העמדל; זונס מַײן געזָאגט: הָאט
אױֿפגעגעסן, אים הָאט חיה בײזע ַא
יֹוסף. איז געװָארן ֿפַארצוקט ֿפַארצוקן
זַײנע צעריסן הָאט יעקב און 34
זַײנע אױף זַאק ָאנגעטָאן און קלײדער,
אױף געטרױערט הָאט ער און לענדן,

טעג. פיל זון זַײן
זַײנע ַאלע און זין זַײנע ַאלע און 35
אים אױֿפגעשטַאנען זַײנען טעכטער
זיך הָאט ער ָאבער טרײסטן, צו
הָאט ער און טרײסטן; געװָאלט ניט
איך װעל ָאבל ַאן װָאר, ֿפַאר געזָאגט:
זַײן און קֿבר. אין זון מַײן צו נידערן

בַאװײנט. אים הָאט פָאטער
אים הָאבן ִמדיָנים די און 36
ּפֹוטיַפרן, צו ִמצַריִם אין ֿפַארקױפט
דעם ַּפרעהן, ֿפון הױפדינער ַא

אױבערלַײבװעכטער.

אין38 געװען איז עס און
יהודה הָאט צַײט, יענער
און ברידער, זַײנע ֿפון ַארָאּפגענידערט
ֿפון מַאן ַא צו אַײנגעקערט הָאט ער
געװען איז נָאמען זַײן װָאס ַעדוָלם,

חיָרה.
די געזען דָארטן הָאט יהודה און 2
זַײן װָאס ּכנַַעני, ַא מַאן ַא ֿפון טָאכטער
זי הָאט ער און שוַע, געװען איז נָאמען

איר. צו געקומען איז און גענומען,
און געװָארן, טרָאגעדיק איז זי און 3
גערוֿפן הָאט ער און זון; ַא געבָארן הָאט

ֵער. נָאמען זַײן
טרָאגעדיק װידער איז זי און 4
און זון; ַא געבָארן הָאט און געװָארן,

אֹונָן. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט זי
זון; ַא געבָארן װידער הָאט זי און 5
ֵשָלה. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט זי און
הָאט זי ַאז ּכזיב, אין געװען איז ער און

געבָארן. אים
װַײב ַא גענומען הָאט יהודה און 6
איז נָאמען איר װָאס בָכור, זַײן ֵער ֿפַאר

ָּתָמר. געװען
געװען איז בָכור, יהודהס ֵער, און 7
גָאט און גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט

געטײט. אים הָאט
אֹונָנען: צו געזָאגט יהודה הָאט 8
און װַײב, ברודערס דַײן צו קום
ַא אױף שטעל און זי, בַאשװעגער

ברודער. דַײן נָאך זָאמען
געװּוסט הָאט אֹונָן װי ַאזױ און 9
געהערן ניט װעט זָאמען דער ַאז
געקומען איז ער ַאז איז, אים, צו
ער הָאט װַײב, ברודערס זַײן צו
ניט ּכדי ערד, דער צו אױסגעברַאכט

ברודער. זַײן צו זָאמען ַא געבן צו
אױגן די אין שלעכט געװען איז 10
ער און געטָאן, הָאט ער װָאס גָאט ֿפון

געטײט. אױך אים הָאט
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שנור זַײן צו געזָאגט יהודה הָאט 11
דַײן אין ַאלמנה ַאן זיץ ָּתָמרן:
ֵשָלה זון מַײן ביז הױז, פָאטערס
הָאט ער װָארום אױֿפװַאקסן; װעט
אױך ער װעט טָאמער געקלערט:
איז ברידער. זַײנע װי ַאזױ שטַארבן
געזעסן איז און ַאװעקגעגַאנגען, ָּתָמר

הױז. פָאטערס איר אין
און טעג, די געמערט זיך הָאבן 12
יהודהן, ֿפון װַײב די טָאכטער, שוַעס
יהודה ַאז און געשטָארבן. איז
ער איז געטרײסט, געהַאט זיך הָאט
זַײנע ֿפון שערער די צו ַארױפגעגַאנגען
גוטער זַײן און ער ִּתמנָה, קײן שָאף

ַעדוָלם. ֿפון חיָרה פרַײנט
ָּתָמרן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 13
גײט שװער דַײן זע, זָאגן: צו ַאזױ
שָאף. זַײנע שערן צו ִּתמנָה, קײן ַארױף
אירע אױסגעטָאן זי הָאט 14
זיך הָאט און זיך, ֿפון ַאלמנה-קלײדער
זיך און שלײער, ַא מיט ֿפַארדעקט
געזעצט זיך הָאט זי און אַײנגעװיקלט,
אױֿפן װָאס ֵעינַיִם, ֿפון אַײנגַאנג בַײם
געזען הָאט זי װָארום ִּתמנָה; קײן װעג
איז זי און אױֿפגעװַאקסן, איז ֵשָלה ַאז
ַא ֿפַאר אים צו געװָארן געגעבן ניט

װַײב.
ער און געזען, זי הָאט יהודה און 15
זי װַײל זֹונה, ַא ֿפַאר גערעכנט זי הָאט

ּפנים. איר ֿפַארדעקט הָאט
בַײם איר צו ֿפַארקערט ער הָאט 16
בעט איך קום, געזָאגט: הָאט און װעג,
װָארום דיר; צו קומען לָאמיך דיך,
זַײן איז זי ַאז געװּוסט ניט הָאט ער
װעסטו װָאס געזָאגט: זי הָאט שנור.
מיר? צו קומען װעסט דו ַאז געבן, מיר
שיקן װעל איך געזָאגט: ער הָאט 17
זי הָאט שָאף. די ֿפון ציגנבעקל ַא
ַא געבן מיר װעסט סַײדן געזָאגט:

שיקסט. דו ביז משּכון
ַא ֿפַאר װָאס געזָאגט: ער הָאט 18
זי הָאט געבן? דיר איך זָאל משּכון
שנור, דַײן און זיגלרינג, דַײן געזָאגט:
הַאנט. דַײן אין װָאס שטעקן דַײן און

איז ער און געגעבן, איר עס ער הָאט
טרָאגעדיק איז זי און געקומען, איר צו

אים. ֿפון געװָארן
און אױֿפגעשטַאנען איז זי און 19
הָאט זי און ַאװעקגעגַאנגען, איז
און שלײער, איר זיך ֿפון אױסגעטָאן
ַאלמנה-קלײדער. אירע ָאנגעטָאן הָאט
דָאס געשיקט הָאט יהודה און 20
גוטן זַײן ֿפון הַאנט דער דורך ציגנבעקל
ָאּפצונעמען ּכדי ַעדוָלם, ֿפון פרַײנט
הַאנט; פרױס דער ֿפון משּכון דעם

געפונען. ניט זי הָאט ער ָאבער
ֿפון מענטשן די געפרעגט ער הָאט 21
זֹונה די איז װּו זָאגן: צו ַאזױ ָארט, איר
װעג? בַײם ֵעינַיִם אין געװען איז װָאס
געװען ניט איז דָא געזָאגט: זײ הָאבן

זֹונה. קײן
צו אומגעקערט זיך ער הָאט 22
זי הָאב איך געזָאגט: הָאט און יהודהן,
ֿפון מענטשן די אױך און געפונען. ניט
ניט איז דָא געזָאגט: הָאבן ָארט דעם

זֹונה. קײן געװען
זי זָאל געזָאגט: יהודה הָאט 23
זָאלן מיר ּכדי זיך, ֿפַאר הַאלטן עס
דָאך הָאב איך שּפָאט; צו װערן ניט
דו און ציקעלע, דָאזיקע דָאס געשיקט

געפונען. ניט זי הָאסט
ַארום אין געװען איז עס און 24
געװָארן ָאנגעזָאגט איז חדשים, דרַײ
ָּתָמר שנור דַײן זָאגן: צו ַאזױ יהודהן,
זי איז ָאט און געװען, מזַנה הָאט
יהודה הָאט זנות. ֿפון טרָאגעדיק אױך
זי זָאל און ַארױס, זי פירט געזָאגט:

װערן. ֿפַארברענט
געװָארן, ַארױסגעפירט איז זי װי 25
איר צו זָאגן געשיקט זי הָאט ַאזױ
דָאזיקע די װָאס מַאן דעם ֿפון שװער:
טרָאגעדיק. איך בין אים, צו געהערן
ַאקָארשט דערקען געזָאגט: הָאט זי און
זיגלרינג, דָאזיקער דער איז װעמעס

שטעקן? דער און שנורן, די און
ער און דערקענט, יהודה הָאט 26
ֿפון גערעכטער איז זי געזָאגט: הָאט
ניט זי הָאב איך װַײל דערֿפַאר מיר,



61 בראשית 38:27—39:13

ער ָאבער ֵשָלהן. זון מַײן צו געגעבן
מיט ֿפַארקערט ניט װידער מער הָאט

איר.
צַײט דער אין געװען איז עס און 27
איז צװילינג ַא ערשט געבערן, איר ֿפון

לַײב. איר אין
הָאט זי ַאז געװען, איז עס און 28
ַארױסגעשטעקט אײנער הָאט געבָארן,
גענומען הָאט הײבין די און הַאנט, זַײן
ַא הַאנט זַײן ָאן ָאנגעבונדן הָאט און
דער זָאגן: צו ַאזױ פָאדים, רױטן
צוערשט. ַארױסגעקומען איז דָאזיקער
ציט ער װי געװען, איז עס און 29
ברודער זַײן ערשט הַאנט, זַײן צוריק
געזָאגט: זי הָאט ַארױסגעקומען; איז
ַאזַא מיט געריסן זיך הָאסטו װָאס
זַײן גערוֿפן הָאט מע און רַײסעניש?

ֶּפֶרץ. נָאמען
ַארױסגעקומען איז דערנָאך און 30
איז הַאנט זַײן אױף װָאס ברודער, זַײן
מע און פָאדים; רױטער דער געװען

זֶַרח. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט

ַארָאּפגענידערט39 איז יֹוסף און
און ִמצַריִם, קײן געװָארן
דער ַּפרעהן, ֿפון הױפדינער ַא ּפֹוטיַפר,
ִמצרישער ַא אױבערלַײבװעכטער,
דער ֿפון ָאּפגעקױפט אים הָאט מַאן,
הָאבן װָאס יִשמעֵאלים די ֿפון הַאנט

ַארָאּפגענידערט. ַאהין אים
און יֹוסֿפן, מיט געװען איז גָאט און 2
מענטש; בַאגליקטער ַא געװען איז ער
הַאר זַײן ֿפון הױז אין געװען איז ער און

ִמצרי. דעם
גָאט ַאז געזען, הָאט הַאר זַײן און 3
טוט, ער װָאס ַאלץ און אים, מיט איז

הַאנט; זַײן אין גָאט בַאגליקט
זַײנע אין חן געפונען יֹוסף הָאט 4
און בַאדינט. אים הָאט ער און אױגן,
זַײן איבער אױֿפגעזעצט אים הָאט ער
געהַאט, הָאט ער װָאס ַאלץ און הױז,
הַאנט. זַײן אין איבערגעגעבן ער הָאט
ער זינט ֿפון געװען, איז עס און 5
הױז, זַײן איבער אױֿפגעזעצט אים הָאט

געהַאט, הָאט ער װָאס ַאלץ איבער און
הױז ִמצריס דעם געבענטשט גָאט הָאט
גָאט ֿפון ברכה ַא און װעגן, יֹוספס ֿפון
הָאט ער װָאס ַאלץ אױף געװען איז

פעלד. אין און הױז אין געהַאט
װָאס ַאלץ איבערגעלָאזן ער הָאט 6
און הַאנט, יֹוספס אין געהַאט הָאט ער
ֿפון געװּוסט ניט אים לעבן הָאט ער
ער װָאס ברױט דעם ַאחוץ זַאך, קײן
שײן געװען איז יֹוסף און געגעסן. הָאט
ּפנים. אױֿפן שײן און געשטַאלט, אױֿפן
דָאזיקע די נָאך געװען איז עס און 7
װַײב הַארס זַײן הָאט געשעענישן,
יֹוסֿפן, אױף אױגן אירע אױֿפגעהױבן

מיר. מיט ליג געזָאגט: הָאט זי און
הָאט ער און געװָאלט, ניט ער הָאט 8
מַײן זע, װַײב: הַארס זַײן צו געזָאגט
הױז אין װָאס מיר לעבן ניט װײס הַאר
הָאט הָאט, ער װָאס ַאלץ און זיך, טוט

הַאנט. מַײן אין איבערגעגעבן ער
ניט הױז דָאזיקן דעם אין איז ער 9
ניט הָאט ער און מיר, ֿפון גרעסער
בלױז נָאר זַאך, קײן מיר ֿפון ֿפַארמיטן
װי הַײנט װַײב. זַײן ביסט דו װַײל דיך,
בײז, גרױסע דָאזיקע דָאס טָאן איך קען

גָאט? צו זינדיקן און
הָאט זי ַאז געװען, איז עס און 10
און טָאג, ֿפַאר טָאג יֹוסֿפן צו גערעדט
ליגן צו איר, צו צוגעהערט ניט הָאט ער

איר, מיט זַײן צו איר, מיט
איז ער װען טָאג אײן איז, 11
זַײן טָאן צו הױז אין ַארַײנגעקומען
די ֿפון מענטש קײן און ַארבעט,
אין געװען ניט דָארטן איז הױזלַײט

הױז,
זַײן ֿפַאר ָאנגעכַאּפט אים זי הָאט 12
מיר. מיט ליג זָאגן: צו ַאזױ קלײד,
אין קלײד זַײן איבערגעלָאזן ער הָאט
ַארױס און ַאנטלָאֿפן איז און הַאנט, איר

דרױסן.
הָאט זי װי געװען, איז עס און 13
זַײן איבערגעלָאזן הָאט ער ַאז געזען,
ַאנטלָאֿפן איז און הַאנט, איר אין קלײד

דרױסן,
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אירע צו גערוֿפן זי הָאט ַאזױ 14
ַאזױ געזָאגט, זײ צו הָאט און הױזלַײט,
געברַאכט אונדז הָאט מע זעט, זָאגן: צו
ֿפון געשּפעט מַאכן צו ִעברי, ַא מַאן ַא
ליגן צו מיר צו געקומען איז ער אונדז;
ַא אױף גערוֿפן הָאב איך און מיר, מיט

ָקול. הױכן
איך ַאז געהערט, הָאט ער װי איז, 15
הָאב און ָקול מַײן אױֿפגעהױבן הָאב
איבערגעלָאזן ער הָאט ַאזױ גערוֿפן,
ַאנטלָאֿפן איז און מיר, בַײ קלײד זַײן

דרױסן. ַארױס און
זַײן ַאװעקגעלײגט הָאט זי און 16
איז הַאר זַײן ביז זיך, בַײ קלײד

ַאהײם. געקומען
ַאזױ אים צו גערעדט הָאט זי און 17
זָאגן: צו ַאזױ װערטער, דָאזיקע די װי
הָאסט דו װָאס ִעברי דער קנעכט דער
מיר צו געקומען איז געברַאכט, אונדז

מיר. ֿפון געשּפעט מַאכן צו
הָאב איך װי געװען, איז עס און 18
גערוֿפן, הָאב און ָקול מַײן אױֿפגעהױבן
קלײד זַײן איבערגעלָאזן ער הָאט ַאזױ

דרױסן. ַאנטלָאֿפן איז און מיר, בַײ
הַאר זַײן װי געװען, איז עס און 19
זַײן ֿפון װערטער די געהערט הָאט
גערעדט, אים צו הָאט זי װָאס װַײב,
געטָאן הָאט זַאכן ַאזעלכע זָאגן: צו ַאזױ
צָארן זַײן הָאט קנעכט, דַײן מיר צו

געגרימט.
אים הָאט הַאר יֹוספס און 20
ַארַײנגעזעצט אים הָאט און גענומען,
ָארט דעם אין געפענקעניש, אין
זַײנען געפַאנגענע מלכס דעם װּו
דָארטן איז ער און אַײנגעשֿפַארט;

געפענקעניש. אין געװען
יֹוסֿפן, מיט געװען איז גָאט און 21
און גענָאד, אים צו גענַײגט הָאט ער און
דעם ֿפון אױגן די אין חן געגעבן אים

געפענקעניש. ֿפון הַאר
געפענקעניש ֿפון הַאר דער און 22
הַאנט דער אױף איבערגעגעבן הָאט
אין װָאס געפַאנגענע ַאלע יֹוסֿפן ֿפון
הָאט מע װָאס ַאלץ און געפענקעניש;

אױֿפגעטָאן. ער הָאט געטָאן, דָארטן
הָאט געפענקעניש ֿפון הַאר דער 23
אונטער זַאך שום קײן נָאכגעקוקט ניט
מיט געװען איז גָאט װַײל הַאנט, זַײן
הָאט געטָאן, הָאט ער װָאס און אים,

בַאגליקט. גָאט

די40 נָאך געװען איז עס און
הָאט געשעענישן, דָאזיקע
מלך דעם ֿפון טרַאנקמַײסטער דער
זיך בעקער, דער און ִמצַריִם, ֿפון
דעם הַאר, זײער ַאקעגן ֿפַארזינדיקט

ִמצַריִם. ֿפון מלך
אױף געצערנט הָאט ַּפרעה און 2
דעם אױף הױֿפדינער, צװײ זַײנע
דעם אױף און אױבערטרַאנקמַײסטער

אױבערבעקער.
ַארַײנגעזעצט זײ הָאט ער און 3
דעם ֿפון װַאך דער אין
אין הױז, אױבערלַײבװעכטערס
יֹוסף װָאס ָארט דעם אין געֿפענקעניש,

אַײנגעשּֿפַארט. געװען דָארטן איז
הָאט אױבערלַײבװעכטער דער און 4
הָאט ער און זײ, לעבן יֹוסֿפן געשטעלט
ַא געװען זַײנען זײ און בַאדינט; זײ

װַאך. אין צַײט
חלום ַא געחלומט בײדן זיך הָאט 5
חלום, זַײן איטלעכן נַאכט, אײן אין
זַײן ֿפון ּפיתרון דעם לױט איטלעכן
דעם און טרַאנקמַײסטער דעם – חלום
ִמצַריִם, ֿפון מלך דעם ֿפון בעקער
אין אַײנגעשּֿפַארט געװען זַײנען װָאס

געֿפענקעניש.
אין זײ צו געקומען איז יֹוסף און 6
ָאנגעקוקט, זײ הָאט און ֿפרי, דער

צעטרָאגן. זַײנען זײ ערשט
הױֿפדינער די געֿפרעגט ער הָאט 7
דער אין אים מיט װָאס ַּפרעהן ֿפון
זָאגן: צו ַאזױ הױז, הַארס זַײן ֿפון װַאך
הַײנט ּפנימער אַײערע זַײנען װָאס ֿפַאר

ֿפַארערגערט?
אונדז געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 8
ניטָא און חלום, ַא געחלומט זיך הָאט
צו יֹוסף הָאט זַײן. ּפֹותר אים זָאל װער
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ֿפון דָאך זַײנען ּפיתרֹונים געזָאגט: זײ
אַײך. בעט איך מיר, דערצײלט גָאט;

אױבערטרַאנקמַײסטער דער הָאט 9
ער און יֹוסֿפן, צו חלום זַײן דערצײלט
זיך, חלומט מיר געזָאגט: אים צו הָאט

װַײנשטָאק, ַא איז מיר ֿפַאר ערשט
דרַײ װַײנשטָאק אױֿפן און 10
איז בליט, ער װי און צװַײגן;
הָאבן בליעכץ, זַײן אױֿפגעגַאנגען
װַײנטרױבן. געצַײטיקט הענגלעך זַײנע
איז בעכער ַּפרעהס און 11
איך הָאב הַאנט; מַײן אין געװען
זײ הָאב און װַײנטרױבן, די גענומען
בעכער, ַּפרעהס אין אױסגעקװעטשט
אין בעכער דעם דערלַאנגט און

הַאנט. ַּפרעהס
דָאס געזָאגט: אים צו יֹוסף הָאט 12
דרַײ די דערֿפון: ּפיתרון דער איז

טעג. דרַײ זַײנען דָאס צװַײגן
ַּפרעה װעט ַארום טעג דרַײ אין 13
דיך װעט און קָאּפ, דַײן אױֿפנעמען
און שטַאנד, דַײן אױף אומקערן
בעכער ַּפרעהס דערלַאנגען װעסט
ֿפריערדיקן לױטן הַאנט, זַײן אין
זַײן געװען ביסט דו װען שטײגער,

טרַאנקמַײסטער.
בַײ געדענקען מיך זָאלסט ָאבער 14
זָאלסט און זַײן, גוט װעט דיר ַאז זיך,
מיר, מיט חסד ַא דיך, בעט איך טָאן,
און ַּפרעהן, ֿפַאר דערמָאנען מיך און
הױז. דָאזיקן דעם ֿפון ַארױסציען מיך

איך בין געגנבעט װָארום 15
די ֿפון לַאנד ֿפון געװָארן געגנבעט
קײן איך הָאב אױך דָא און ִעברים;
מיך הָאט מע װָאס געטָאן, ניט זַאך

ּתֿפיסה. אין ַארַײנגעזעצט
געזען אױבערבעקער דער הָאט 16
געװען, ּפֹותר גוטן צום הָאט ער ַאז
מיר יֹוסֿפן: צו געזָאגט הָאט ער און
דרַײ ערשט געחלומט, זיך הָאט אױך
מַײן אױף זַײנען קערב געֿפלָאכטענע

קָאּף;
קָארב אױבערשטן דעם אין און 17
ֿפַאר עסנװַארג ַאלערלײ ֿפון איז

ֿפױגלען די און געבעקזַאכן, ַּפרעהן,
מַײן איבער קָארב דעם ֿפון זײ עסן

קָאּף.
הָאט און געענטֿפערט יֹוסף הָאט 18
דערֿפון: ּפיתרון דער איז דָאס געזָאגט:

טעג. דרַײ זַײנען דָאס קערב דרַײ די
ַּפרעה װעט ַארום טעג דרַײ אין 19
און דיר, ֿפון קָאּפ דַײן ַארָאּפנעמען
און בױם, ַא אױף אױֿפהענגען דיך װעט
ֿפון ֿפלײש דַײן עסן װעלן ֿפױגלען די

דיר.
דריטן אױֿפן געװען איז עס און 20
הָאט געבורטסטָאג, ַּפרעהס אין טָאג,
זַײנע ַאלע ֿפַאר מָאלצַײט ַא געמַאכט ער
דעם אױֿפגענומען הָאט און קנעכט,
אױבערטרַאנקמַײסטער, דעם ֿפון קָאּפ
אױבערבעקער, דעם ֿפון קָאּפ דעם און

קנעכט. זַײנע צװישן
אומגעקערט הָאט ער און 21
זַײן צו אױבערטרַאנקמַײסטער דעם
הָאט ער און טרַאנקמַײסטערשַאֿפט;
ַּפרעהס אין בעכער דעם דערלַאנגט

הַאנט.
ער הָאט אױבערבעקער דעם און 22
זײ הָאט יֹוסף װי ַאזױ אױֿפגעהַאנגען,

געװען. ּפֹותר
דער ָאבער 23
ניט הָאט אױבערטרַאנקמַײסטער
אים הָאט און יֹוסֿפן, ָאן געדַאכט

ֿפַארגעסן.
ִמֵקץ

ָסוף41 צום געװען איז עס און
זיך הָאט צַײט, יָאר צװײ ֿפון
שטײט ער ערשט געחלומט, ַּפרעהן

טַײך. בַײם
זיבן טַײך ֿפון ַארױף גײען ָאט און 2
אױֿפן ֿפעט און אױסזען אױֿפן שײן קי,
אין געֿפיטערט זיך הָאבן זײ און לַײב;

טַײכגרָאז. דעם
ֿפון זײ נָאך ַארױף גײען ָאט און 3
אױֿפן מיאוס קי, ַאנדערע זיבן טַײך
און לַײב; אױֿפן מָאגער און אױסזען,
קי יענע לעבן געשטעלט זיך הָאבן זײ

טַײך. ברעג בַײם
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און אױסזען אױֿפן מיאוסע די און 4
אױֿפגעגעסן הָאבן קי מָאגערלַײביקע
ֿפעטע און אױסזען אױֿפן שײנע זיבן די
אױֿפגעכַאּפט. זיך הָאט ַּפרעה און קי.

אים און אַײנגעשלָאֿפן, איז ער און 5
מָאל, צװײט ַא געחלומט זיך הָאט
אױף גײען-אױף זַאנגען זיבן ערשט

גוטע. און געזונטע שטענגל אײן
זײ נָאך ַארױס שּפרָאצן ָאט און 6
ֿפון ֿפַארברענטע און דינע זַאנגען זיבן

מזרח-װינט.
הָאבן זַאנגען דינע די און 7
און געזונטע זיבן די אַײנגעשלונגען
זיך הָאט ַּפרעה און זַאנגען. ֿפולע
חלום. ַא איז עס ערשט אױֿפגעכַאּפט,

ֿפרי, דער אין געװען איז עס און 8
און צערודערט, געװען געמיט זַײן איז
ַאלע גערוֿפן און געשיקט הָאט ער
אירע ַאלע און ִמצַריִם, ֿפון ַחרטומים
דערצײלט זײ הָאט ַּפרעה און חכמים;
זײ הָאט קײנער ָאבער חלֹומות, זַײנע

ַּפרעהן. ֿפַאר זַײן ּפֹותר געקענט ניט
אױבערטרַאנקמַײסטער דער הָאט 9
מַײנע זָאגן: צו ַאזױ ַּפרעהן, צו גערעדט

דערמָאנען. הַײנט איך מוז זינד
אױף געצערנט הָאט ַּפרעה 10
מיך הָאט און קנעכט, זַײנע
ֿפון װַאך דער אין ַארַײנגעזעצט
מיך הױז, אױבערלַײבװעכטערס דעם

אױבערבעקער. דעם און
חלום ַא געחלומט אונדז זיך הָאט 11
איטלעכן אים; און מיר נַאכט, אײן אין
הָאט חלום זַײן ֿפון ּפיתרון דעם לױט

געחלומט. אונדז זיך
געװען אונדז מיט איז דָארטן און 12
דעם ֿפון קנעכט ַא יונג, ִעברישער ַא
אים מיר הָאבן אױבערלַײבװעכטער,
ּפֹותר אונדז הָאט ער און דערצײלט,
איטלעכן חלֹומות; אונדזערע געװען
געװען. ּפֹותר ער הָאט חלום זַײן לױט
ער װי ַאזױ געװען, איז עס און 13
איז ַאזױ געװען, ּפֹותר אונדז הָאט
אומגעקערט מען הָאט מיך געשען:
מען הָאט אים און שטַאנד, מַײן אױף

אױֿפגעהַאנגען.
גערוֿפן און געשיקט ַּפרעה הָאט 14
גיך אױף אים הָאט מע און יֹוסֿפן,
הָאט ער און ּתֿפיסה. ֿפון ַארױסגענומען
איבערגעביטן הָאט און ָאּפגעגָאלט, זיך
צו געקומען איז און קלײדער, זַײנע

ַּפרעהן.
מיר יֹוסֿפן: צו געזָאגט ַּפרעה הָאט 15
ניטָא און חלום, ַא געחלומט זיך הָאט
איך און זַײן; ּפֹותר אים זָאל װער
דו ַאז דיר, אױף זָאגן געהערט הָאב
צו ּפֹותר אים חלום, ַא ֿפַארשטײסט

זַײן.
ַּפרעהן, געענטֿפערט יֹוסף הָאט 16
װעט גָאט איך, ניט זָאגן: צו ַאזױ

ַּפרעהן. ֿפון ֿפריד דעם בַאשײדן
מיר יֹוסֿפן: צו געזָאגט ַּפרעה הָאט 17
בַײם שטײ איך ערשט זיך, חלומט

טַײך. ברעג
זיבן טַײך ֿפון ַארױף גײען ָאט און 18
אױֿפן שײן און לַײב אױֿפן ֿפעט קי,
געֿפיטערט זיך הָאבן זײ און געשטַאלט;

גרָאז. אין
זיבן זײ נָאך ַארױף גײען ָאט און 19
מיאוס זײער און ָארים קי, ַאנדערע
לַײב, אױֿפן דַאר און געשטַאלט אױֿפן
איך הָאב ִמצַריִם לַאנד גַאנצן אין װָאס
מיאוסקײט. אין גלַײכן זײער געזען ניט
הָאבן קי מיאוסע און דַארע די און 20
קי. ֿפעטע זיבן ערשטע די אױֿפגעגעסן
און זײ, אין ַארַײן זַײנען זײ און 21
זַײנען זײ ַאז קענטיק געװען ניט איז עס
איז אױסזען זײער און ַארַײן, זײ אין
און ָאנהײב. אין װי מיאוס ַאזױ געװען

אױֿפגעכַאּפט. זיך הָאב איך
מַײן אין געזען הָאב איך און 22
גײען-אױף זַאנגען זיבן ערשט חלום,

גוטע. און ֿפולע שטענגל, אײן אױף
זײ נָאך ַארױס שּפרָאצן ָאט און 23
דינע, אַײנגעטריקנטע, זַאנגען זיבן

מזרח-װינט. ֿפון ֿפַארברענטע
הָאבן זַאנגען דינע די און 24
זַאנגען. גוטע זיבן די אַײנגעשלונגען
ַחרטומים, די דערצײלט איך הָאב
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זָאגן. ניט מיר קען קײנער ָאבער
ַּפרעהן: צו געזָאגט יֹוסף הָאט 25
אײנער; איז ַּפרעהן ֿפון חלום דער
ָאנגעזָאגט ער הָאט טָאן װיל גָאט װָאס

ַּפרעהן.
זיבן זַײנען דָאס קי גוטע זיבן די 26
דָאס זַאנגען גוטע זיבן די און יָאר,

דָאס. איז חלום אײן יָאר; זיבן זַײנען
מיאוסע און דַארע זיבן די און 27
נָאך ַארױֿפגעקומען זַײנען װָאס קי,
די און יָאר; זיבן זַײנען דָאס זײ,
ֿפון ֿפַארברענט זַאנגען לײדיקע זיבן
זיבן זַײן װעלן דָאס מזרח-װינט,

הונגעריָארן.
הָאב איך װָאס זַאך די איז דָאס 28
טָאן װיל גָאט װָאס ַּפרעהן: געזָאגט

ַּפרעהן. בַאװיזן ער הָאט
גרױס ֿפון יָאר זיבן קומען עס זע, 29

ִמצַריִם. לַאנד גַאנצן אין זעט
אױֿפשטײן װעלן זײ נָאך און 30
זעט גַאנצע די און הונגעריָארן, זיבן
ִמצַריִם; לַאנד אין ֿפַארגעסן זַײן װעט
דָאס ֿפַארלענדן װעט הונגער דער און

לַאנד.
זַײן ניט װעט זעט דער ֿפון און 31
יענעם װעגן ֿפון לַאנד, אין מערקן צו
װעט ער װָארום נָאכדעם; װָאס הונגער

שװער. זײער זַײן
זיך הָאט חלום דער װָאס און 32
די װַײל מָאל: צװײט ַא איבערגעחזרט
גָאט און גָאט, ֿפון ֿפעסט איז זַאך

טָאן. צו דָאס אַײלט
ַא זען ַּפרעה זָאל ַאצונד, און 33
און מַאן, קלוגן ַא און ֿפַארשטַאנדיקן

ִמצַריִם. לַאנד איבערן שטעלן אים
ער זָאל און טָאן, דָאס ַּפרעה זָאל 34
און לַאנד, איבערן אױֿפזעער אױֿפזעצן
די אין ִמצַריִם לַאנד דָאס בַאװָארענען

יָארן. זַאטע זיבן
די אױֿפזַאמלען מען זָאל און 35
יָארן גוטע דָאזיקע די ֿפון שּפַײז גַאנצע
ָאנקלַײבן מען זָאל און קועמן, װָאס
ַּפרעהן, ֿפון הַאנט דער אונטער ּתבואה

היטן. און שטעט, די אין שּפַײז ֿפַאר

זַײן װעט שּפַײז די און 36
די אױף לַאנד, ֿפַארן ַאװעקגעלײגט
אין זַײן װעלן װָאס הונגעריָארן זיבן
ניט װעט לַאנד דָאס און ִמצַריִם, לַאנד

הונגער. ֿפון װערן ֿפַארשניטן
אין װױלגעֿפעלן איז זַאך די און 37
אױגן די אין און ַּפרעהן, ֿפון אױגן די

קנעכט. זַײנע ַאלע ֿפון
זַײנע צו געזָאגט הָאט ּפרעה און 38
ַאזַא געֿפינען דען מיר קענען קנעכט:
דער װָאס מַאן ַא דָאזיקער, דער װי

אים? אין איז גָאט ֿפון גַײסט
צו געזָאגט הָאט ַּפרעה און 39
דיך הָאט גָאט װי נָאכדעם יֹוסֿפן:
ַא ניטָא איז ַאלץ, דָאס װיסן געלָאזט
ַאזױ קלוגער ַא און ֿפַארשטַאנדיקער

דו. װי
הױז, מַײן איבער זַײן װעסט דו 40
געװירטשַאֿפט זָאל מױל דַײן לױט און
טרָאן מיטן נָאר ֿפָאלק; גַאנץ מַײן װערן

דיר. ֿפון גרעסער זַײן איך װעל
יֹוסֿפן: צו געזָאגט הָאט ַּפרעה און 41
איבערן אױֿפגעזעצט דיך הָאב איך זע,

ִמצַריִם. לַאנד גַאנצן
זַײן ַארָאּפגענומען הָאט ַּפרעה און 42
אים הָאט און הַאנט, זַײן ֿפון זיגלרינג
יֹוסֿפן, ֿפון הַאנט דער אױף ָאנגעטָאן
אין ָאנגעקלײדט אים הָאט ער און
ַא ָאנגעטָאן אים און בגדים, לַײנענע

הַאלדז. אױֿפן קײט גילדערנע
ֿפָארן געמַאכט אים הָאט ער און 43
הָאט מע און רַײטװָאגן; צװײטן זַײן אין
ער און אֿברך! אים: ֿפַאר אױסגערוֿפן
גַאנצן איבערן אױֿפגעזעצט אים הָאט

ִמצַריִם. לַאנד
יֹוסֿפן: צו געזָאגט הָאט ַּפרעה און 44
זָאל דיר ָאן ָאבער ַּפרעה, בין איך
ָאדער הַאנט ַא אױֿפהײבן ניט קײנער

ִמצַריִם. לַאנד גַאנצן אין ֿפוס ַא
דעם גערוֿפן הָאט ַּפרעה און 45
ער און ָצֿפנַת-ַּפְענֵַח; יֹוסֿפן, ֿפון נָאמען
טָאכטער די ָאסנַת געגעבן אים הָאט
אֹון, ֿפון ּפריסטער דעם ּפֹוטי-ֶפַרע, ֿפון

װַײב. ַא ֿפַאר
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ַארױסגעגַאנגען איז יֹוסף און 46
יֹוסף און – ִמצַריִם. לַאנד איבערן
ער װען ַאלט, יָאר דרַײסיק געװען איז
דעם ַּפרעה ֿפַאר געשטעלט זיך הָאט
איז יֹוסף און – ִמצַריִם. ֿפון מלך
און ַּפרעהן, ֿפַאר ֿפון ַארױסגעגַאנגען
לַאנד גַאנצן דורכן דורכגעגַאנגען איז

ִמצַריִם.
אין געברַאכט הָאט לַאנד דָאס און 47

הױֿפנסװַײז. יָארן זַאטע זיבן די
די אױֿפגעזַאמלט הָאט ער און 48
װָאס יָאר זיבן די ֿפון שּפַײז גַאנצע
און ִמצַריִם, לַאנד אין געװען זַײנען
די אין שּפַײז די ַארַײנגעטָאן הָאט
ֿפון ֿפעלדער די ֿפון שּפַײז די שטעט;

איר, ַארום װָאס שטָאט ַא
איר. אין ַארַײנגעטָאן ער הָאט 49
ַאזױ ּתבואה ָאנגעקליבן הָאט יֹוסף און
מע ביז ֿפיל, זײער ים, ֿפון זַאמד װי
עס װַײל צײלן, צו אױֿפגעהערט הָאט

צָאל. ַא ָאן געװען איז
געבָארן זַײנען יֹוסֿפן בַײ און 50
איז הונגעריָאר דָאס אײדער געװָארן,
די ָאסנַת װָאס זין, צװײ געקומען,
ּפריסטער דעם ּפֹוטי-ֿפַרע ֿפון טָאכטער

געבָארן. אים הָאט אֹון ֿפון
נָאמען דעם גערוֿפן הָאט יֹוסף און 51
» װַײל: מנֶַשה, בָכור דעם ֿפון
מַײן ֿפַארגעסן געמַאכט מיך הָאט גָאט
גַאנצע דָאס און מַאטערניש, גַאנצע

ֿפָאטער». מַײן ֿפון הױז
צװײטן דעם ֿפון נָאמען דעם און 52
גָאט » װַײל: ֶאֿפַריִם, גערוֿפן ער הָאט
לַאנד דעם אין געֿפרוכּפערט מיך הָאט

ּפַײן». מַײן ֿפון
די געענדיקט זיך הָאבן עס און 53
געװען איז װָאס זעט דער ֿפון יָאר זיבן

ִמצַריִם. לַאנד אין
די קומען ָאנגעהױבן הָאבן עס און 54
הָאט יֹוסף װי ַאזױ הונגעריָארן, זיבן
געװען איז עס און ֿפַארױסגעזָאגט.
אין נָאר לענדער, ַאלע אין הונגער ַא
ברױט. געװען איז ִמצַריִם לַאנד גַאנצן

ִמצַריִם לַאנד גַאנצע דָאס ַאז און 55
דָאס און הונגערן, ָאנגעהױבן הָאט
אום ַּפרעהן צו געשריען הָאט ֿפָאלק
גַאנץ צו געזָאגט ַּפרעה הָאט ברױט,
װעט ער װָאס יֹוסֿפן; צו גײט ִמצַריִם:

טָאן. איר זָאלט זָאגן, אַײך
געװען איז הונגער דער און 56
הָאט יֹוסף און לַאנד; גַאנצן איבערן
הָאט און שּפַײכלערס, ַאלע געעֿפנט
הונגער דער און ִמצַריִם; צו ֿפַארקױֿפט
ִמצַריִם. לַאנד אין געשטַארקט זיך הָאט
איז ערד גַאנצער דער ֿפון און 57
יֹוסֿפן צו ִמצַריִם קײן געקומען מען
איז הונגער דער װָארום ּתבואה, קױֿפן
ערד. גַאנצער דער אױף שטַארק געװען

עס42 ַאז געזען הָאט יעקב און
ִמצַריִם, אין ּתבואה דָא איז
זין: זַײנע צו געזָאגט הָאט יעקב און

ָאן? אַײך איר קוקט װָאס
הָאב ָאט געזָאגט: הָאט ער און 2
ּתבואה דָא איז עס ַאז געהערט, איך
און ַאהין, ַארָאּפ נידערט ִמצַריִם. אין
מיר ּכדי דָארטן, ֿפון אַײן אונדז קױֿפט

שטַארבן. ניט און לעבן זָאלן
ברידער צען יֹוסֿפס הָאבן 3
ֿפון ּתבואה קױֿפן ַארָאֿפגענידערט

ִמצַריִם.
ברודער, יֹוסֿפס בנימין, ָאבער 4
זַײנע מיט מיטגעשיקט ניט יעקב הָאט
געזָאגט: הָאט ער װַײל ברידער,
אומגליק. ַאן טרעֿפן אים װעט טָאמער
יׂשראלן ֿפון זין די געקומען זַײנען 5
זַײנען װָאס די צװישן אַײנקױֿפן,
איז הונגער דער װָארום געקומען,

ּכנַַען. לַאנד אין געװען
דער געװען איז יֹוסף און 6
איז ער לַאנד; איבערן געװעלטיקער
צום ֿפַארקױֿפט הָאט װָאס דער געװען
געקומען זַײנען לַאנד. ֿפון ֿפָאלק גַאנצן
אים צו זיך הָאבן און ברידער, יֹוסֿפס

ערד. דער צו ּפנים מיטן געבוקט
ברידער, זַײנע געזען הָאט יֹוסף און 7
הָאט ער ָאבער דערקענט, זײ הָאט און
הָאט און זײ, צו ֿפרעמד געמַאכט זיך
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צו הָאט און הַארט, זײ מיט גערעדט
איר? קומט װַאנען ֿפון געזָאגט: זײ
ּכנַַען, לַאנד ֿפון געזָאגט: זײ הָאבן

שּפַײז. אַײנצוקױֿפן
זַײנע דערקענט הָאט יֹוסף און 8
ניט אים הָאבן זײ ָאבער ברידער,

דערקענט.
ָאן דערמָאנט זיך הָאט יֹוסף און 9
אים זיך הָאבן װָאס חלֹומות, די
צו הָאט ער און זײ, װעגן געחלומט
צו איר; זַײט אױסקוקערס געזָאגט: זײ
איר זַײט לַאנד ֿפון נַאקעטקײט די זען

געקומען.
נײן, געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 10
שּפַײז קױֿפן צו נַײערט הַאר, מַײן

קנעכט. דַײנע געקומען זַײנען
מַאן; אײן ֿפון זין זַײנען ַאלע מיר 11
דַײנע מיר; זַײנען מענטשן ערלעכע
קײן געװען ניט מָאל קײן זַײנען קנעכט

אױסקוקערס.
נײן, געזָאגט: זײ צו ער הָאט 12
זַײט לַאנד ֿפון נַאקעטקײט די נַײערט

זען. געקומען איר
צװעלף געזָאגט: זײ הָאבן 13
זין קנעכט, דַײנע מיר, זַײנען ברידער
ָאט און ּכנַַען, לַאנד אין מַאן אײן ֿפון
אונדזער מיט הַײנט ייִנגסטער דער איז
געװָארן. ניט איז אײנער און ֿפָאטער,

דָאס געזָאגט: זײ צו יֹוסף הָאט 14
אַײך צו הָאב איך װָאס דָאך איז
אױסקוקערס זָאגן: צו ַאזױ גערעדט,

איר. זַײט
געּפרּוװט איר װעט דערמיט 15
איר אױב לעבט, ַּפרעה װי ַאזױ װערן:
אַײער סַײדן ַארױסגײן, דַאנען ֿפון װעט
ַאהער! קומען װעט ברודער ייִנגסטער
זָאל ער אײנעם, אַײך ֿפון שיקט 16
איר און ברודער, אַײער ברענגען
אַײערע ּכדי אַײנגעשֿפַארט, בלַײבט
װערן, אױסגעּפרּוװט זָאלן װערטער
אױב און אַײך; מיט איז אמת דער אױב
זַײט איר ַאז לעבט, ַּפרעה װי ַאזױ ניט,

אױסקוקערס!

אין ַארַײנגענומען זײ הָאט ער און 17
טעג. דרַײ אױף װַאך

אױֿפן געזָאגט זײ צו הָאט יֹוסף און 18
װעט איר און טוט, דָאס טָאג: דריטן
ֿפַאר מֹורא הָאב איך – לעבן בלַײבן

גָאט:
מענטשן, ערלעכע זַײט איר אױב 19
בלַײבן אַײערער ברודער אײן זָאל
און װַאכהױז, אַײער אין אַײנגעשֿפַארט
דעם ֿפַאר ּתבואה ברענגט און גײט, איר

הױזגעזינטן. אַײערע ֿפון הונגער
זָאלט ברודער ייִנגסטן אַײער און 20
אַײערע און מיר; צו ברענגען איר
און װערן, בַאװערט װעלן װערטער
ַאזױ זײ הָאבן שטַארבן. ניט װעט איר

געטָאן.
אײנער געזָאגט הָאבן זײ און 21
זַײנען מיר װָאר, ֿפַאר ַאנדערן: צום
װָאס ברודער אונדזער װעגן שולדיק
זַײן ֿפון צער דעם צוגעזען הָאבן מיר
בַײ געבעטן זיך הָאט ער װען זעל,
צוגעהערט. ניט הָאבן מיר און אונדז,
די געקומען אונדז אױף איז דרום

צרה. דָאזיקע
צו ָאּפגערוֿפן זיך הָאט ראובן און 22
ניט אַײך איך הָאב זָאגן: צו ַאזױ זײ,
ֿפַארזינדיקט זָאגן: צו ַאזױ געזָאגט,
איר ָאבער ייִנגל? דעם ָאן ניט אַײך
אױך ָאט און צוגעהערט; ניט הָאט

אױֿפגעמָאנט. בלוט זַײן װערט
יֹוסף ַאז געװּוסט ניט הָאבן זײ און 23
איז טָאלמעטש ַא װָארום ֿפַארשטײט

זײ. צװישן געװען
זײ, ֿפון ָאּפגעדרײט זיך ער הָאט 24
זיך הָאט ער און געװײנט. הָאט און
זײ צו הָאט און זײ, צו אומגעקערט
זײ ֿפון גענומען הָאט ער און גערעדט;
אַײנגעשֿפַארט אים הָאט און שמעונען,

אױגן. זײערע ֿפַאר
זָאל מע בַאֿפױלן, הָאט יֹוסף און 25
און ּתבואה, מיט ּכלים זײערע ָאנֿפילן
זַײן אין איטלעכן געלט זײער אומקערן
װעג. אױֿפן שּפַײז געבן זײ און זַאק,

געטָאן. ַאזױ זײ צו הָאט מע און
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זײער אױֿפגעלָאדן הָאבן זײ און 26
זַײנען און אײזלען, זײערע אױף ּתבואה

דָארטן. ֿפון ַאװעקגעגַאנגען
צו זַאק זַײן געעֿפנט אײנער הָאט 27
הַארבעריק, אין ֿפוטער אײזל זַײן געבן
עס ערשט געלט, זַײן דערזען הָאט און

זַאק. זַײן ֿפון מױל אין איז
זַײנע צו געזָאגט ער הָאט 28
אומגעקערט איז געלט מַײן ברידער:
אין אױך עס איז ָאט און געװָארן,
דָאס ַארױסגעֿפַאלן זײ איז זַאק. מַײן
ציטערנדיק הָאבן זײ און הַארץ,
װָאס ַאנדערן: צום אײנער געזָאגט

געטָאן? גָאט דָא אונדז הָאט
זײער צו געקומען זַײנען זײ און 29
און ּכנַַען, לַאנד קײן יעקבן ֿפָאטער
הָאט זײ װָאס ַאלץ דערצײלט אים הָאבן

זָאגן: צו ַאזױ געטרָאֿפן,
לַאנד, ֿפון הַאר דער מַאן, דער 30
ער און הַארט, גערעדט אונדז מיט הָאט
אױסקוקערס ֿפַאר געמַאכט אונדז הָאט

לַאנד. דעם ֿפון
געזָאגט: אים צו מיר הָאבן 31
מיר מיר, זַײנען מענטשן ערלעכע
קײן געװען ניט מָאל קיין זַײנען

אױסקוקערס.
זין מיר, זַײנען ברידער צװעלף 32
ניט איז אײנער ֿפָאטער; אונדזער ֿפון
הַײנט איז ייִנגסטער דער און געװָארן,
ּכנַַען. לַאנד אין ֿפָאטער אונדזער מיט

ֿפון הַאר דער מַאן, דער הָאט 33
דערמיט געזָאגט: אונדז צו לַאנד,
ערלעכע זַײט איר ַאז װיסן איך װעל
לָאזט אַײערן ברודער אײן מענטשן:
ֿפַאר גענוג נעמט און מיר, בַײ איבער
הױזגעזינטן, אַײערע ֿפון הונגער דעם

גײט. און
ייִנגסטן אַײער ברענגט און 34
ַאז װיסן װעל איך און מיר, צו ברודער
נָאר אױסקוקערס, קײן ניט זַײט איר
איך װעל מענטשן; ערלעכע זַײט איר
איר און ברודער, אַײער ָאּפגעבן אַײך

לַאנד. אין ֿפַארקערן מעגן װעט

לײדיקן זײ װי געװען, איז עס און 35
איטלעכנס ערשט זעק, זײערע אױס
װי און זַאק; זַײן אין איז געלט בינטל
דערזען הָאבן ֿפָאטער זײער און זײ
זײ הָאבן ַאזױ געלט, בינטלעך זײערע

געקרָאגן. מֹורא
צו הָאט יעקב ֿפָאטער זײער און 36
ֿפון בַארױבט מיך הָאט איר געזָאגט: זײ
און ניטָא, מער איז יֹוסף קינדער; מַײנע
װילט בנימינען און ניטָא, איז שמעון
אױף איז ַאלץ דָאס ַאװעקנעמען; איר

אױסגעגַאנגען. מיר
זַײן צו געזָאגט ראובן הָאט 37
זין בײדע מַײנע זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאטער,
אים דיר װעל איך אױב טײטן, זָאלסטו
מַײן אױף אים גיב צוריקֿברענגען. ניט
צו אומקערן אים װעל איך און הַאנט,

דיר.
װעט זון מַײן געזָאגט: ער הָאט 38
זַײן װָארום אַײך, מיט ַארָאּפנידערן ניט
איז ַאלײן ער און טױט, איז ברודער
ַאן טרעֿפן װעט אים ַאז און געבליבן,
װעט איר װָאס װעג דעם אױף אומגליק
נידערן מַאכן איר װעט דערױף, גײן
קֿבר. אין טרױער מיט הָאר גרָאע מַײנע

געװען43 איז הונגער דער און
לַאנד. אין שװער

הָאבן זײ ַאז געװען, איז עס און 2
הָאבן זײ װָאס ּתבואה, די אױֿפגעגעסן
זײער הָאט ִמצַריִם, ֿפון געברַאכט
װידער, גײט געזָאגט: זײ צו ֿפָאטער

שּפַײז. ביסל ַא אונדז קױֿפט
אים, צו געזָאגט יהודה הָאט 3
אונדז הָאט װָארענען זָאגן: צו ַאזױ
איר זָאגן: צו ַאזױ מַאן, דער געװָארנט
אַײער אױב זען, ניט ּפנים מַײן זָאלט

אַײך. מיט ניט איז ברודער
ברודער אונדזער שיקסט דו אױב 4
ַארָאּפנידערן, מיר װעלן אונדז, מיט

שּפַײז. אַײנקױֿפן דיר װעלן און
װעלן ניט, שיקסט דו ָאבער אױב 5
מַאן דער װָארום ַארָאּפנידערן, ניט מיר
מַײן זָאלט איר ָאנגעזָאגט: אונדז הָאט
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איז ברודער אַײער אױב זען, ניט ּפנים
אַײך. מיט ניט

װָאס נָאך געזָאגט: יׂשראל הָאט 6
זָאגן צו רעה, די געטָאן מיר איר הָאט
ברודער? ַא נָאך הָאט איר ַאז מַאן, דעם
הָאט מַאן דער געזָאגט: זײ הָאבן 7
אונדז, װעגן ֿפַאנַאנדערגעֿפרעגט זיך
צו ַאזױ משּפחה, אונדזער װעגן און
ֿפָאטער? אַײער נָאך לעבט זָאגן:
מיר און ברודער? ַא נָאך איר הָאט
דָאזיקע די לױט דערצײלט אים הָאבן
ַאז װיסן, גָאר מיר זָאלן װערטער.
אַײער ַארָאּפ ברענגט זָאגן: װעט ער

ברודער?
זַײן צו געזָאגט הָאט יהודה און 8
מיט ייִנגל דעם שיק יׂשראל: ֿפָאטער
און אױֿפשטײן װעלן מיר און מיר,
ניט און לעבן זָאלן מיר ּכדי גײן, װעלן
אונדזערע אי דו, אי מיר, אי שטַארבן,

קינדער. קלײנע
מַײן ֿפון אים, ֿפַאר ָעֵרב בין איך 9
איך אױב מָאנען; אים זָאלסטו הַאנט
אים און ברענגען ניט אים דיר װעל
זַײן איך זָאל דיר, ֿפַאר ַאװעקשטעלן

טעג. ַאלע דיר צו ֿפַארזינדיקטער ַא
ניט זיך װָאלטן מיר ַאז װָארום 10
ַאצונד שױן מיר װָאלטן אױֿפגעהַאלטן,
צװײטן צום אומגעקערט געהַאט זיך

מָאל.
צו יׂשראל ֿפָאטער זײער הָאט 11
ַאזױ, יָא שױן אױב געזָאגט: זײ
בעסטע די ֿפון נעמט ָאט-װָאס: טוט
ּכלים, אַײערע אין לַאנד ֿפון ֿפרוכטן
ַא מַאן דעם צו ַארָאּפ ברענגט און
ביסל ַא און בַאלזַאם, ביסל ַא מּתנה,
און ניס, לַאדַאן, און געװירץ, הָאניק,

מַאנדלען.
אין מיט נעמט געלט טָאּפל און 12
װָאס געלט דָאס און הַאנט; אַײער
ֿפון מױל אין געװָארן אומגעקערט איז
מיט אומקערן איר זָאלט זעק, אַײערע
ַא געװען דָאס איז אֿפשר הַאנט; אַײער

ֿפַארזע.

און ברודער, אַײער נעמט און 13
מַאן. דעם צו װידער גײט אױף, שטײט
געבן אַײך װעט ַשַדי גָאט און 14
ער און מַאן, דעם בַײ דערבַארימונג
ַאנדער אַײער ַאװעקלָאזן אַײך װעט
אױב איך, און בנימינען; און ברודער
װעל קינדער, מַײנע ָאנװערן מוז איך

ָאנװערן. איך
די גענומען מענער די הָאבן 15
הָאבן געלט טָאּפל און מּתנה, דָאזיקע
און הַאנט, זײער אין מיטגענומען זײ
אױֿפגעשטַאנען זַײנען זײ און בנימינען,
און ִמצַריִם, קײן גענידערט הָאבן און

יֹוסֿפן. ֿפַאר געשטעלט זיך הָאבן
דערזען הָאט יֹוסף װי און 16
ער הָאט ַאזױ זײ, מיט בנימינען
הױז: זַײן איבער װָאס דעם צו געזָאגט
הױז, אין מענטשן די ַארַײן ברענג
צו, גרײט און שעכטונג, ַא שעכט און
מיר מיט עסן װעלן מענטשן די װָארום

מיטָאג. צו
װי ַאזױ געטָאן מַאן דער הָאט 17
הָאט מַאן דער און געהײסן, הָאט יֹוסף
יֹוסֿפס אין מענער די ַארַײנגעברַאכט

הױז.
מֹורא הָאבן מענער די און 18
ַארַײנגעברַאכט זַײנען זײ װַײל געהַאט,
הָאבן זײ און הױז, יֹוסֿפס אין געװָארן
געלט דעם װעגן ֿפון געזָאגט:
אין געװָארן אומגעקערט איז װָאס
מָאל, ערשטע דָאס זעק אונדזערע
זיך ּכדי ַארַײנגעברַאכט, מיר װערן
און אונדז, אױף ַארױֿפצּוװַארֿפן
נעמען אונדז און אונדז, אױף ָאנֿפַאלן

אײזלען. אונדזערע מיט קנעכט ֿפַאר
מַאן דעם צו גענענט זײ הָאבן 19
הָאבן און הױז, יֹוסֿפס איבער װָאס
הױז. ֿפון אַײנגַאנג אין אים צו גערעדט
איך געזָאגט: הָאבן זײ און 20
הָאבן מיר הַאר, מַײן דיך, בעט
צו מָאל ערשטע דָאס ַארָאּפגענידערט

שּפַײז. קױֿפן
מיר ַאז געװען, איז עס און 21
און הַארבעריק, צום געקומען זַײנען
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ערשט זעק, אונדזערע געעֿפנט הָאבן
זַײן ֿפון מױל אין איז געלט איטלעכנס
ֿפולער זַײן אין געלט אונדזער זַאק,
אין ָאּפגעברַאכט עס מיר הָאבן װָאג;

הַאנט. אונדזער
מיר הָאבן געלט ַאנדער נָאך און 22
צו הַאנט, אונדזער אין ַארָאּפגעברַאכט
עס װער ניט װײסן מיר שּפַײז. קױֿפן
אין געלט אונדזער ַארַײנגעטָאן הָאט

זעק. אונדזערע
אַײך! צו ֿפריד געזָאגט: ער הָאט 23
אַײער הָאבן; מֹורא ניט זָאלט איר
אַײער ֿפון גָאט דער און גָאט,
אֹוצר ַאן געשָאנקען אַײך הָאט ֿפָאטער,
איז געלט אַײער זעק; אַײערע אין
הָאט ער און ַארַײנגעקומען. מיר

שמעונען. זײ צו ַארױסגעברַאכט
ַארַײנגעברַאכט הָאט מַאן דער און 24
ער און הױז, יֹוסֿפס אין מענער די
הָאבן זײ און װַאסער, געגעבן הָאט
הָאט ער און ֿפיס; זײערע געװַאשן

אײזלען. זײערע ֿפַאר ֿפוטער געגעבן
מּתנה די צוגעגרײט הָאבן זײ און 25
מיטָאג, אום קומען װעט יֹוסף אײדער
דָארטן ַאז געהערט הָאבן זײ װָארום

ברױט. עסן זײ װעלן
אין גקעומען איז יֹוסף װי און 26
צו ַארַײנגעברַאכט זײ הָאבן ַאזױ הױז,
זײער אין װָאס מּתנה די הױז אין אים
ֿפַאר געבוקט זיך הָאבן זײ און הַאנט,

ערד. דער צו אים
אױף געֿפרעגט זײ הָאט ער און 27
איז געזָאגט: זײ צו הָאט ער און ֿפריד,
איר װָאס ֿפָאטער, ַאלטן אַײער צו ֿפריד
ער לעבט דערצײלט? אים ֿפון הָאט

נָאך?
צו איז ֿפריד געזָאגט: זײ הָאבן 28
לעבט ער ֿפָאטער, אונדזער קנעכט דַײן
זיך און גענַײגט זיך הָאבן זײ און נָאך.

געבוקט.
זַײנע אױֿפגעהױבן ער הָאט 29
ברודער זַײן דערזען הָאט און אױגן,
און זון, מוטערס זַײן בנימינען,
אַײער דָאס איז געזָאגט: הָאט ער

הָאט איר װָאס ברודער, ייִנגסטער
הָאט ער און דערצײלט? אים ֿפון מיר
לַײטזעליקן, גָאט דיך זָאל געזָאגט:

זון. מַײן
געאַײלט, זיך הָאט יֹוסף און 30
אים הָאט הַארץ זַײן װָארום
ער און ברודער, זַײן אױף ֿפַארקלעמט
ֿפַאנַאנדערװײנען; געװָאלט זיך הָאט
הָאט און קַאמער, אין ַארַײן ער איז

געװײנט. דָארטן
זַײן ָאּפגעװַאשן הָאט ער און 31
און ַארױסגעגַאנגען; איז און ּפנים,
הָאט און אַײנגעהַאלטן זיך הָאט ער

ברױט. לײגט געזָאגט:
אים ֿפַאר געלײגט מען הָאט 32
און בַאזונדער, זײ ֿפַאר און בַאזונדער,
געגעסן הָאבן װָאס ִמצרים די ֿפַאר
ִמצרים די װָארום בַאזונדער, אים, בַײ
ִעברים, די מיט ברױט עסן ניט קענען
די בַײ אומװערדיקײט ַאן איז דָאס װַײל

ִמצרים.
אױסגעזעצט זַײנען זײ און 33
זַײן לױט בָכור דער אים, ֿפַאר געװָארן
לױט ייִנגערער דער און בכֹורהשַאֿפט,
הָאבן מענטשן די און יונגקײט; זַײן

אײנַאנדער. צװישן געװּונדערט זיך
צוטרָאגן געלָאזט זײ הָאט ער און 34
חלק בנימינס און אים, ֿפַאר ֿפון חלקים
װי ֿפיל ַאזױ מָאל ֿפינף געװען איז
הָאבן זײ און חלק. איטלעכנס זײער
מיט ָאנגעטרונקען זיך און געטרונקען

אים.

דעם44 בַאֿפױלן הָאט ער און
צו ַאזױ הױז, זַײן איבער װָאס
מענטשן די ֿפון זעק די ָאן ֿפיל זָאגן:
און טרָאגן, קענען זײ װיֿפיל שּפַײז מיט
ֿפון מױל אין געלט איטלעכנס ַארַײן טו

זַאק. זַײן
זילבערנעם דעם בעכער, מַײן און 2
ֿפון מױל אין ַארַײנטָאן זָאלסטו בעכער,
דעם מיט ייִנגסטן, דעם ֿפון זַאק דעם
הָאט ער און ּתבואה. זַײן ֿפַאר געלט
יֹוסף װָאס װָארט דָאס װי ַאזױ געטָאן
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גערעדט. הָאט
אױֿפגעלוכטן, הָאט מָארגן דער װי 3
ַאװעקגעשיקט מענער די זַײנען ַאזױ

אײזלען. זײערע און זײ געװָארן,
ַארױסגעגַאנגען נָארװָאס זַײנען זײ 4
װַײט געװען ניט נָאך שטָאט, ֿפון
דעם צו געזָאגט יֹוסף הָאט ַאזױ ַאװעק,
יָאג אױף, שטײ הױז: זַײן איבער װָאס
זײ װעסט דו ַאז און מענטשן, די נָאך
װָאס ֿפַאר זײ: צו זָאגן זָאלסטו ָאניָאגן,
ַא ֿפַאר רעה ַא ָאּפגעצָאלט איר הָאט

טֹוֿבה?
הַאר מַײן װָאס דער דָאך איז דָאס 5
טוט צױבערן און אים, ֿפון טרינקט
זיך הָאט איר אים. מיט צױבערן ער
הָאט איר װָאס מיט בַאגַאנגען שלעכט

געטָאן.
און ָאנגעיָאגט, זײ הָאט ער און 6
דָאזיקע די גערעדט זײ צו הָאט

װערטער.
ֿפַאר געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 7
ַאזעלכע הַאר מַײן רעדט װָאס
דַײנע װערן זָאלן בַאהיט װערטער?

זַאך! ַאזַא טָאן ֿפון קנעכט
הָאבן מיר װָאס געלט דָאס זע, 8
זעק, אונדזערע ֿפון מױל אין געֿפונען
לַאנד ֿפון אומגעקערט דיר מיר הָאבן
ֿפון גנבען מיר װעלן װי הַײנט ּכנַַען,
גָאלד? ָאדער זילבער הױז הַארס דַײן

קנעכט דַײנע ֿפון יעניקער דער 9
װערן, געֿפונען אים בַײ װעט ער װָאס
זַײן װעלן מיר אױך און שטַארבן, זָאל

הַאר. מַײן צו קנעכט
געזָאלט הגם געזָאגט: ער הָאט 10
אַײערע װי ַאזױ זַײן ַאצונד הָאט
װעט ער װָאס דער נָאר זָאל װערטער,
קנעכט ַא זַײן װערן, געֿפונען אים בַײ

רײן. זַײן װעט איר און מיר, צו
ַארָאּפגעלָאזט גיך אױף זײ הָאבן 11
און ערד, דער אױף זַאק זַײן איטלעכער
זַאק. זַײן איטלעכער געעֿפנט הָאבן זײ
מיטן געזוכט; הָאט ער און 12
מיטן און ָאנגעהױבן, ער הָאט עלטסטן
און געענדיקט. ער הָאט ייִנגסטן

אין געװָארן געֿפונען איז בעכער דער
זַאק. בנימינס

זײערע צעריסן זײ הָאבן 13
הָאט איטלעכער און קלײדער,
הָאבן זײ און אײזל, זַײן אױֿפגעלָאדן

שטָאט. אין אומגעקערט זיך
זַײנע מיט געקומען איז יהודה און 14
איז ער און הױז; יֹוסֿפס אין ברידער
זַײנען זײ און געװען. דָארטן נָאך

ערד. דער צו אים ֿפַאר געפַאלן
װָאס געזָאגט: זײ צו יֹוסף הָאט 15
הָאט איר װָאס טואונג ַא ֿפַאר דָאס איז
ַאז געװּוסט ניט איר הָאט געטָאן?
װי מַאן ַאזַא צױבערן טוט צױבערן

איך?
זָאלן װָאס געזָאגט: יהודה הָאט 16
זָאלן װָאס הַאר, מַײן צו זָאגן מיר
זיך מיר זָאלן װָאס און רעדן, מיר
די געֿפונען הָאט גָאט ֿפַארענטֿפערן?
מיר זַײנען ָאט קנעכט. דַײנע ֿפון זינד
דער אי מיר, אי הַאר, מַײן צו קנעכט
געװָארן געֿפונען איז בעכער דער װָאס

הַאנט. זַײן אין
דָאס מיר חלילה געזָאגט: ער הָאט 17
בעכער דער װָאס מַאן דער טָאן! צו
ער הַאנט, זַײן אין געװָארן געֿפונען איז
גײט איר און מיר, צו קנעכט ַא זַײן זָאל

ֿפָאטער. אַײער צו בשלום ַארױף

ַוִיַגש
און אים; צו גענענט יהודה הָאט 18
מַײן דיך, בעט איך געזָאגט: הָאט
רעדן קנעכט דַײן ַאקָארשט זָאל הַאר,
הַאר, מַײן ֿפון אױערן די אין װָארט ַא
אױף גרימען ניט צָארן דַײן זָאל און
װי ַאזױ ביסט דו װָארום קנעכט; דַײן

ַּפרעה.
זַײנע געֿפרעגט הָאט הַאר מַײן 19
ַא איר הָאט זָאגן: צו ַאזױ קנעכט,

ברודער? ַא ָאדער ֿפָאטער
מַײן צו געזָאגט הָאבן מיר און 20
ֿפָאטער, ַאלטן ַאן הָאבן מיר הַאר:
זַײן װָאס בן-זקונים, קלײנעם ַא און
איז ַאלײן ער און טױט, איז ברודער
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זַײן און מוטער, זַײן ֿפון געבליבן
ליב. אים הָאט ֿפָאטער

קנעכט: דַײנע צו געזָאגט הָאסטו 21
זָאל איך מיר, צו ַארָאּפּ אים ברענגט

אים. אױף אױג מַײן טָאן
הַאר: מַײן צו געזָאגט מיר הָאבן 22
זַײן ֿפַארלָאזן ניט קען ייִנגל דער
ֿפַארלָאזן װעט ער ַאז װָארום ֿפָאטער,

שטַארבן. דער װעט ֿפָאטער, זַײן
קנעכט: דַײנע צו געזָאגט הָאסטו 23
װעט ברודער ייִנגסטער אַײער אױב
איר זָאלט אַײך, מיט ַארָאּפנידערן ניט

זען. ניט ּפנים מַײן מער
מיר ַאז געװען, איז עס און 24
קנעכט, דַײן צו ַארױֿפגעקומען זַײנען
אים מיר הָאבן ֿפָאטער, אונדזער
אונדזער ֿפון װערטער די דערצײלט

הַאר.
הָאט ֿפָאטער אונדזער ַאז און 25
ַא אונדז קױֿפט װידער, גײט געזָאגט:

שּפַײז, ביסל
קענען מיר געזָאגט: מיר הָאבן 26
אונדזער אױב נָאר ַארָאּפנידערן; ניט
אונדז, מיט זַײן װעט ברודער ייִנגסטער
מיר װָארום ַארָאּפנידערן, מיר װעלן
ַאװּו ּפנים, מַאנס דעם זען ניט קענען
ניט איז ברודער ייִנגסטער אונדזער

אונדז. מיט
אונדזער קנעכט, דַײן הָאט 27
װײסט איר געזָאגט: אונדז צו ֿפָאטער,
געבָארן. װַײב מַײן מיר הָאט צװײ ַאז

ַאװעקגעגַאנגען איז אײנער און 28
ֿפַאר געזָאגט: הָאב איך און מיר, ֿפון
ֿפַארצוקט ער איז ֿפַארצוקן װָאר,
געזען ניט אים הָאב איך און געװָארן;

ַאצונד. ביז
ַאװעקנעמען װעט איר ַאז און 29
און ּפנים, מַײן ֿפון דָאזיקן דעם אױך
װעט אומגליק, ַאן טרעֿפן װעט אים
מיט הָאר גרָאע מַײנע נידערן מַאכן איר

קֿבר. אין קומער
קומען װעל איך ַאז ַאצונד און 30
דער און ֿפָאטער, מַײן קנעכט, דַײן צו
זַײן װי ַאזױ ניטָא, אונדז מיט איז ייִנגל

זעל, זַײן צו צוגעבונדן איז זעל
ייִנגל דער ַאז זען װעט ער װי איז, 31
און שטַארבן, ער װעט ַאזױ ניטָא, איז
די נידערן מַאכן װעלן קנעכט דַײנע
אונדזער קנעכט, דַײן ֿפון הָאר גרָאע

קֿבר. אין טרױער מיט פָאטער,
ָעֵרב איז קנעכט דַײן װָארום 32
ֿפָאטער, זַײן צו ייִנגל דעם ֿפַאר געװען
דיר װעל איך אױב זָאגן: צו ַאזױ
ַא זַײן איך זָאל ברענגען, ניט אים
ַאלע ֿפָאטער מַײן צו ֿפַארזינדיקטער

טעג.
זָאל דיך, בעט איך ַאצונד, און 33
דעם ָאנשטָאט בלַײבן קנעכט דַײן
דער און הַאר, מַײן צו קנעכט ַא ייִנגל,
ברידער. זַײנע מיט ַארױֿפגײן זָאל ייִנגל
צו ַארױֿפגײן איך קען װי װָארום 34
מיט ניט איז ייִנגל דער ַאז ֿפָאטער, מַײן
בײז דָאס צוזען חלילה װעל איך מיר?

ֿפָאטער. מַײן טרעֿפן װעט װָאס

געקענט45 ניט זיך הָאט יֹוסף און
װָאס ַאלע ֿפַאר אַײנהַאלטן
ער און אים, לעבן געשטַאנען זַײנען
ַאלע ַארױס ֿפירט אױסגערוֿפן: הָאט
איז מענטש קײן און מיר. ֿפון מענטשן
יֹוסף װען אים, לעבן געשטַאנען ניט

ברידער. זַײנע צו דערקענט זיך הָאט
זַײן ַארױסגעלָאזט הָאט ער און 2
הָאבן ִמצרים די און געװײן, אין ָקול
הָאט ַּפרעהן ֿפון הױז דָאס און געהערט;

דערֿפון. געהערט
זַײנע צו געזָאגט הָאט יֹוסף און 3
מַײן נָאך לעבט יֹוסף; בין איך ברידער:
אים הָאבן ברידער זַײנע און ֿפָאטער?
הָאבן זײ װָארום ענטֿפערן, געקענט ניט

אים. ֿפַאר דערשרָאקן זיך
זַײנע צו געזָאגט יֹוסף הָאט 4
בעט איך מיר, צו גענענט ברידער:
הָאט ער און גענענט. זײ הָאבן אַײך.
יֹוסף, ברודער אַײער בין איך געזָאגט:
קײן ֿפַארקױֿפט מיך הָאט איר װָאס

ִמצַריִם.



73 בראשית 45:5—45:23

ניט אַײך איר זָאלט ַאצונד און 5
ֿפַארדריסן ניט זָאל און קלעמען,
הָאט איר װָאס אױגן, אַײערע אין
צו װָארום ַאהער, ֿפַארקױֿפט מיך
גָאט מיך הָאט לעבנס דערהַאלטן

ֿפַארױס. אַײך געשיקט
דער ַאז יָאר צװײ שױן װָארום 6
ֿפינף נָאך און לַאנד, אין איז הונגער
זַײן ניט װעט עס װָאס זַײן, װעלן יָאר

שניט. קײן און ַאקער קײן
געשיקט מיך הָאט גָאט און 7
ַאן לָאזן צו אַײך ּכדי ֿפַארױס, אַײך
אַײך און ערד, דער אױף איבערבלַײב
ַא דורך לעבן בַײם דערהַאלטן צו

ישועה. גרױסער
מיך הָאט איר ניט ַאצונד, און 8
ער און גָאט; נַײערט געשיקט, ַאהער
צו ֿפָאטער ַא ֿפַאר געמַאכט מיך הָאט
גַאנצן זַײן אױף הַאר ַא ֿפַאר און ַּפרעהן,
איבערן געװעלטיקער ַא ֿפַאר און הױז,

ִמצַריִם. לַאנד גַאנצן
מַײן צו ַארױף גײט און אַײלט 9
אים: צו זָאגן זָאלט איר און ֿפָאטער,
גָאט יֹוסף: זון דַײן געזָאגט הָאט ַאזױ
איבער הַאר ַא ֿפַאר געמַאכט מיך הָאט
מיר, צו ַארָאּפ נידער ִמצַריִם; גַאנץ

אױֿפהַאלטן. ניט זיך זָאלסט
גֹוֶשן, לַאנד אין זיצן װעסט און 10
דו מיר, צו נָאנט זַײן װעסט און
קינדערס דַײנע און קינדער דַײנע און
דַײנע און שָאף, דַײנע און קינדער,

הָאסט. דו װָאס ַאלץ און רינדער,
דָארטן דיך װעל איך און 11
יָאר ֿפינף נָאך װָארום אױסהַאלטן;
ניט זָאלסט ּכדי הונגער; דער זַײן װעט
און הױזגעזינט דַײן און דו אומקומען,

הָאסט. דו װָאס ַאלץ
און אױגן, אַײערע זעען ָאט און 12
ַאז בנימינען, ברודער מַײן ֿפון אױגן די

אַײך. צו דָאס רעדט מױל מַײן
מַײן דערצײלן זָאלט איר און 13
ִמצַריִם, אין ּכבוד גַאנצן מַײן ֿפָאטער
איר און געזען, הָאט איר װָאס ַאלץ און
מַײן ַארָאּפברענגען און אײלן זָאלט

ַאהער. ֿפָאטער
הַאלדז אױֿפן געֿפַאלן איז ער און 14
הָאט און בנימינען, ברודער זַײן ֿפון
געװײנט הָאט בנימין און געװײנט,

הַאלדז. זַײן אױף
זַײנע ַאלע געקושט הָאט ער און 15
אױף געװײנט הָאט און ברידער,
ברידער זַײנע הָאבן דערנָאך און זײ,

אים. מיט גערעדט
געהערט איז קלַאנג דער און 16
זָאגן: צו ַאזױ הױז, ַּפרעהס אין געװָארן
און געקומען; זַײנען ברידער יֹוסֿפס
ֿפון אױגן די אין װױלגעֿפעלן איז עס
זַײנע ֿפון אױגן די אין און ַּפרעהן,

קנעכט.
יֹוסֿפן: צו געזָאגט הָאט ַּפרעה און 17
ָאט-װָאס: טוט ברידער: דַײנע צו זָאג
גײט, און בהמות, אַײערע ָאן לָאדט

ּכנַַען, לַאנד קײן קומט
און ֿפָאטער, אַײער נעמט און 18
מיר, צו קומט און הױזגעזינטן, אַײערע
בעסטע דָאס געבן אַײך װעל איך און
ֿפעטס דָאס עסט און ִמצַריִם, לַאנד ֿפון

לַאנד. ֿפון
טוט בַאֿפױלן, װערסט דו און 19
ִמצַריִם לַאנד ֿפון אַײך נעמט ָאט-װָאס:
און קינדער, קלײנע אַײערע ֿפַאר װעגן
זָאלט איר און װַײבער, אַײערע ֿפַאר
קומען. און ֿפָאטער אַײער ַארױֿפנעמען
ניט זיך זָאל אױג אַײער און 20
דָאס װָארום זַאכן, אַײערע אום קימערן
איז ִמצַריִם לַאנד גַאנצן ֿפון בעסטע

אַײערס.
ַאזױ יׂשראלן ֿפון זין די הָאבן 21
װעגן, געגעבן זײ הָאט יֹוסף און געטָאן,
הָאט ער און ַּפרעהן, ֿפון מױל דעם לױט

װעג. אױֿפן שּפַײז געגעבן זײ
געגעבן ער הָאט ַאלעמען זײ 22
איטלעכן, ֿפַאר קלײדער גַאנגען
דרַײ געגעבן ער הָאט בנימינען און
גַאנג ֿפינף און זילבערשטיק, הונדערט

קלײדער.
ער הָאט ֿפָאטער זַײן צו און 23
אײזלען צען געשיקט דעסגלַײכן
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און ִמצַריִם, ֿפון בעסטן מיטן בַאלָאדן
ּתבואה מיט בַאלָאדן אײזעלינס צען
ֿפָאטער זַײן ֿפַאר שּפַײז און ברױט, און

װעג. אױֿפן
ַאװעקגעשיקט הָאט ער און 24
זַײנען זײ און ברידער, זַײנע
זײ הָאט ער און ַאװעקגעגַאנגען;
קריגן ניט אַײך זָאלט איר ָאנגעזָאגט:

װעג. אױֿפן
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען זײ און 25
לַאנד קײן געקומען זַײנען און ִמצַריִם,

יעקבן. ֿפָאטער זײער צו ּכנַַען
ַאזױ דערצײלט, אים הָאבן זײ און 26
ַאז און נָאך; לעבט יֹוסף זָאגן: צו
לַאנד גַאנצן איבערן געװעלטיקט ער
ֿפַארקילט הַארץ זַײן איז ִמצַריִם.
ניט זײ הָאט ער װָארום געװָארן,

געגלױבט.
ַאלע דערצײלט אים זײ הָאבן 27
צו הָאט ער װָאס יֹוסֿפן, ֿפון װערטער
די געזען הָאט ער און גערעדט, זײ
צו אים געשיקט הָאט יֹוסף װָאס װעגן
ֿפָאטער זײער ֿפון גַײסט דער און ֿפירן,

ָאּפגעלעבט. הָאט יעקבן
גענוג! געזָאגט: הָאט יׂשראל און 28
גײן װעל איך נָאך; לעבט יֹוסף זון מַײן
שטַארב. איך אײדער זען אים װעל און

הָאט46 יׂשראל און
ַאלץ מיט ַאװעקגעצױגן
איז און געהַאט, הָאט ער װָאס
הָאט ער און בֵאר-ֶשַבע, קײן געקומען
דעם צו שלַאכטָאּפֿפער געשלַאכט

יצחקן. ֿפָאטער זַײן ֿפון גָאט
יׂשראלן צו גערעדט הָאט גָאט און 2
הָאט און נַאכט, דער ֿפון זעונגען אין
ער הָאט יעקב! יעקב, געזָאגט:

איך. בין דָא געזָאגט:
גָאט, בין איך געזָאגט: ער הָאט 3
זָאלסט ֿפָאטער, דַײן ֿפון גָאט דער
קײן ַארָאּפצונידערן הָאבן מֹורא ניט
פָאלק גרױס ַא ֿפַאר װָארום ִמצַריִם,

מַאכן. דָארטן דיך איך װעל

דיר מיט ַארָאּפנידערן װעל איך 4
ַארױֿפברענגען אױך און ִמצַריִם, קײן
יֹוסף און ַארױֿפברענגען. דיך איך װעל
דַײנע אױף הַאנט זַײן ַארױֿפטָאן װעט

אױגן.
ֿפון אױֿפגעשטַאנען איז יעקב און 5
יׂשראל ֿפון קינדער די און בֵאר-ֶשַבע,
יעקבן, ֿפָאטער זײער געֿפירט הָאבן
זײערע און קינדער, קלײנע זײערע און
הָאט ַּפרעה װָאס װעגן די אױף װַײבער,

ֿפירן. צו אים געשיקט
ֿפי, זײערע גענומען הָאבן זײ און 6
הָאבן זײ װָאס ֿפַארמעג זײער און
זײ און ּכנַַען, לַאנד אין ָאנגעקליבן
און יעקב ִמצַריִם, קײן געקומען זַײנען

אים; מיט קינדער זַײנע ַאלע
מיט זין זינס זַײנע און זין זַײנע 7
זינס זַײנע און טעכטער, זַײנע אים,
הָאט קינדער, זַײנע ַאלע און טעכטער,

ִמצַריִם. קײן זיך מיט געברַאכט ער
ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 8
זַײנען װָאס יׂשראל ֿפון קינדער די
זַײנע און יעקב ִמצַריִם, קײן געקומען

ראובן. בָכור יעקבס קינדער:
און ַחנֹוך, ראוֵבנען: ֿפון זין די און 9

ַּכרמי. און ֶחצרֹון, און ַּפלוא,
ימוֵאל, שמעונען: ֿפון זין די און 10
צֹוַחר, און יָכין, און אֹוַהד, און יָמין, און

ּכנַַענית. ַא ֿפון זון דער ָשאול און
קָהת, גֵרשֹון, ֵלִוין: ֿפון זין די און 11

מָררי. און
און ֵער, יהודהן: ֿפון זין די און 12
זֶַרח; און ֶּפֶרץ, און ֵשָלה, און אֹונָן,
אין געשטָארבן זַײנען אֹונָן און ֵער און
זַײנען ֶּפֶרצן ֿפון זין די און ּכנַַען. לַאנד

ָחמול. און ֶחצרֹון געװען
און ּתֹוָלע, יִׂשָׂשָכרן: ֿפון זין די און 13

ִשמרֹון. און יֹוב, און ּפוָוה,
און ֶסֶרד, זבולונען: ֿפון זין די און 14

יַחלֵאל. און ֵאלֹון,
װָאס לאהן, ֿפון זין די זַײנען דָאס 15
ַּפַדן-ַאָרם; אין יעקבן געבָארן הָאט זי
נֿפשות ַאלע דינה; טָאכטער זַײן דערצו
דרַײ טעכטער, זַײנע און זין זַײנע ֿפון
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דרַײסיק. און
געװען זַײנען גָדן ֿפון זין די און 16
ֵערי, ֶאצבֹון, און שוני, ַחגי, און ִצֿפיֹון,

ַארֵאלי. און ַארֹודי, און
יִמנָה, ָאשרן: ֿפון קינדער די און 17
און בריָעה, און יִשִוי, און יִשָוה, און
ֿפון זין די און ֶׂשַרח; שװעסטער זײער

ַמלּכיֵאל. און ֶחֶבר בריָעהן:
װָאס זִלָּפהן, ֿפון זין די זַײנען דָאס 18
לאהן, טָאכטער זַײן געגעבן הָאט ָלָבן
יעקבן געבָארן זי הָאט דָאזיקע די און

נֿפשות. זעכצן –
רחלען װַײב יעקבס ֿפון זין די 19

בנימין. און יֹוסף געװען זַײנען
געבָארן זַײנען יֹוסֿפן בַײ און 20
און מנשה ִמצַריִם לַאנד אין געװָארן
ֿפון טָאכטער די ָאסנַת װָאס אֿפרים,
הָאט אֹון ֿפון ּפריסטער דעם ּפֹוטי-ֿפַרע

געבָארן. אים
זַײנען בנימינען ֿפון זין די און 21
גֵרָא, ַאשבל, און בֶכר, און בַלע, געװען
און מוּפים, רֹאש, און ֵאחי, נֲַעָמן, און

ָארד. און חוּפים,
װָאס רחלען, ֿפון זין די זַײנען דָאס 22
יעקבן: בַײ געװָארן געבָארן זַײנען

ֿפערצן. נֿפשות, ַאלע
חושים. ָדנען: ֿפון זין די און 23

און יַחצֵאל, נֿפּתלין: ֿפון זין די און 24
ִשֵלם. און יֵֶצר, און גוני,

װָאס בלָההן, ֿפון זין די זַײנען דָאס 25
רחלען, טָאכטער זַײן געגעבן הָאט ָלָבן
יעקבן; געבָארן זי הָאט דָאזיקע די און

זיבן. נֿפשות, ַאלע
זַײנען װָאס יעקבן ֿפון נֿפשות ַאלע 26
זַײנען װָאס די ִמצַריִם, קײן געקומען
די ַאחוץ דיך, זַײן ֿפון ַארױסגעגַאנגען
נֿפשות ַאלע – זין יעקבס ֿפון װַײבער

זעכציק. און זעקס געװען זַײנען
אים זַײנען װָאס זין, יֹוסֿפס און 27
זַײנען ִמצַריִם, אין געװָארן געבָארן
ֿפון נֿפשות ַאלע נֿפשות. צװײ געװען
קײן געקומען זַײנען װָאס הױז יעקבס

זיבעציק. ִמצַריִם,

געשיקט ער הָאט יהודהן און 28
װַײזן צו יֹוסֿפן, צו זיך ֿפַאר ֿפַארױס
און גֹוֶשן; קײן װעג דעם ֿפַארױס אים
גֹוֶשן. לַאנד קײן ָאנגעקומען זַײנען זײ
זַײן אַײנגעשּפַאנט הָאט יֹוסף און 29
ַארױֿפגעגַאנגען איז און רַײטװָאגן,
קײן יׂשראלן ֿפָאטער זַײן ַאנטקעגן
ֿפַאר געװיזן זיך הָאט ער װי און גֹוֶשן.
אױֿפן געֿפַאלן אים ער איז ַאזױ אים,
געװײנט לַאנג הָאט ער און הַאלדז,

הַאלדז. זַײן אױף
צו געזָאגט הָאט יׂשראל און 30
שטַארבן, איך קען ַאצונד יֹוסֿפן:
ּפנים, דַײן געזען הָאב איך װי נָאכדעם

נָאך. לעבסט דו ַאז
צו געזָאגט הָאט יֹוסף און 31
ֿפָאטערס זַײן צו און ברידער זַײנע
און ַארױֿפגײן װעל איך הױזגעזינט:
װעל איך און ַּפרעהן, דערצײלן װעל
מַײן און ברידער מַײנע זָאגן: אים
זַײנען װָאס הױזגעזינט, ֿפָאטערס
געקומען זַײנען ּכנַַען, לַאנד אין געװען

מיר. צו
ּפַאסטוכער זַײנען מענטשן די און 32
מענטשן זַײנען זײ װָארום שָאף, ֿפון
זײערע און שָאף זײערע און ֿפי; ֿפון
הָאבן הָאבן, זײ װָאס ַאלץ און רינדער

מיטגעברַאכט. זײ
װעט ַּפרעה ַאז זַײן, װעט עס און 33
איז װָאס זָאגן: װעט און רוֿפן, אַײך

טָאן? אַײער
ֿפון מענטשן זָאגן: איר זָאלט 34
אונדזער ֿפון קנעכט דַײנע זַײנען ֿפי
מיר, ַאזױ ַאצונד, ביז און ָאן יוגנט
איר ּכדי עלטערן; אונדזערע ַאזױ
װָארום גֹוֶשן, לַאנד אין זיצן זָאלט
איז ִמצרים די בַײ אומװערדיקײט ַאן

שָאף. ֿפון ּפַאסטוך יעטװעדער

און47 געגַאנגען איז יֹוסף און
און ַּפרעהן, דערצײלט הָאט
מַײנע און ֿפָאטער מַײן געזָאגט: הָאט
זײערע און שָאף זײערע מיט ברידער,
זַײנען הָאבן, זײ װָאס ַאלץ און רינדער
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זַײנען זײ און ּכנַַען, לַאנד ֿפון געקומען
גֹוֶשן. לַאנד אין

הָאט ברידער זַײנע צװישן ֿפון און 2
זײ הָאט און מַאן, ֿפינף גענומען ער

ַּפרעהן. ֿפַאר געשטעלט
זַײנע צו געזָאגט ַּפרעה הָאט 3
הָאבן טָאן? אַײער איז װָאס ברידער:
ֿפון ּפַאסטוכער ַּפרעהן: צו געזָאגט זײ
מיר, ַאזױ קנעכט, דַײנע זַײנען שָאף

עלטערן. אונדזערע ַאזױ
צו ַּפרעהן: צו געזָאגט הָאבן זײ און 4
געקומען, מיר זַײנען לַאנד אין װױנען
ֿפיטערונג קײן ניטָא איז עס װָארום
װַײל קנעכט, דַײנע ֿפון שָאף די ֿפַאר
ּכנַַען. לַאנד אין שװער איז הונגער דער
דַײנע זָאלן דיך, בעט איך ַאצונד, און

גֹוֶשן. לַאנד אין זיצן קנעכט
ַאזױ יֹוסֿפן, צו געזָאגט ַּפרעה הָאט 5
דַײנע און ֿפָאטער דַײן זָאגן: צו

דיר; צו געקומען זַײנען ברידער
דיר, ֿפַאר ליגט ִמצַריִם לַאנד דָאס 6
דַײן בַאזעץ לַאנד ֿפון טײל בעסטן אין
זָאלן ברידער. דַײנע און ֿפָאטער
אױב און גֹוֶשן. לַאנד אין זיצן זײ
דָא זַײנען זײ צװישן ַאז װײסט דו
מַאכן זײ זָאלסטו מענטשן, טױגלעכע
װָאס ֿפי דעם איבער אױבערלַײט ֿפַאר

הָאב. איך
זַײן געברַאכט הָאט יֹוסף און 7
אים הָאט ער און יעקבן, ֿפָאטער
הָאט יעקב און ַּפרעהן; ֿפַאר געשטעלט

ַּפרעהן. געבענטשט
יעקבן: צו געזָאגט הָאט ַּפרעה און 8
ֿפון יָארן די ֿפון טעג די זַײנען װיֿפיל

לעבן? דַײן
ַּפרעהן: צו געזָאגט יעקב הָאט 9
מַײן ֿפון יָארן די ֿפון טעג די
און הונדערט זַײנען װַאנדערשַאפט
שלעכט און װינציק יָאר. דרַײסיק
מַײן ֿפון יָארן די ֿפון טעג די זַײנען
ֿפון טעג די צו ניט קומען זײ און לעבן,
אין לעבן עלטערנס מַײנע ֿפון יָארן די

װַאנדערשַאפט. זײער ֿפון טעג די

געבענטשט הָאט יעקב און 10
ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז און ַּפרעהן,

ַּפרעהן. ֿפַאר
זַײן בַאזעצט הָאט יֹוסף און 11
הָאט ער און ברידער, זַײנע און ֿפָאטער
ִמצַריִם, לַאנד אין אײגנטום געגעבן זײ
לַאנד אין לַאנד, ֿפון טײל בעסטן אין
בַאֿפױלן. הָאט ַּפרעה װי ַאזױ ַרְעמֵסס,
זַײן אױסגעהַאלטן הָאט יֹוסף און 12
דָאס און ברידער, זַײנע און ֿפָאטער
מיט ֿפָאטער, זַײן ֿפון הױז גַאנצע

געזינט. נָאכן װי ברױט,
געװען ניט איז ברױט קײן און 13
הונגער דער װָארום לַאנד, גַאנצן אין
דָאס און שװער, זײער געװען איז
ּכנַַען לַאנד דָאס און ִמצַריִם לַאנד
ֿפון געװָארן אױסגעמַאטערט זַײנען

הונגער. דעם
דָאס אױֿפגעקליבן הָאט יֹוסף און 14
אין געֿפונען זיך הָאט װָאס געלט גַאנצע
ֿפַאר ּכנַַען, לַאנד אין און ִמצַריִם לַאנד
געקױֿפט. הָאבן זײ װָאס ּתבואה דער
אין געלט דָאס געברַאכט הָאט יֹוסף און

הױז. ַּפרעהס
איז געלט דָאס ַאז און 15
ִמצַריִם לַאנד ֿפון אױסגעגַאנגען
ִמצרים ַאלע זַײנען ּכנַַען, לַאנד ֿפון און
גיב זָאגן: צו ַאזױ יֹוסֿפן, צו געקומען
זָאלן װָאס נָאך װָארום ברױט; אונדז
געלט דָאס ַאז דיר? ֿפַאר שטַארבן מיר

אױסגעלָאזט. זיך הָאט
אַײערע גיט געזָאגט: יֹוסף הָאט 16
ֿפַאר געבן אַײך װעל איך און ֿפי,
זיך הָאט געלט דָאס אױב ֿפי, אַײערע

אױסגעלָאזט.
צו ֿפי זײערע געברַאכט זײ הָאבן 17
ברױט געגעבן זײ הָאט יֹוסף און יֹוסֿפן,
שָאף, סטַאדעס ֿפַאר און ֿפערד, ֿפַאר
ֿפַאר און רינדער, סטַאדעס ֿפַאר און
ֿפַארזָארגט זײ הָאט ער און אײזלען;
ַאלע ֿפַאר יָאר, יענעם אין ברױט מיט

ֿפי. זײערע
און געענדיקט; יָאר דָאס זיך הָאט 18
געקומען זײ זַײנען יָאר צװײטן אױֿפן
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מיר געזָאגט: אים צו הָאבן און אים, צו
ַאז הַאר, מַײן ֿפון ֿפַארהױלן ניט װעלן
אױסגעגַאנגען, איז געלט דָאס װי ַאזױ
הַאר, מַײן בַײ זַײנען ֿפי סטַאדעס די און
ַאחוץ הַאר מַײן ֿפַאר געבליבן ניט איז
ערד. אונדזער און לַײב אונדזער נָאר

אומקומען מיר זָאלן װָאס נָאך 19
אונדזער אי מיר אי אױגן, דַײנע ֿפַאר
אונדזער און אונדז ָאּף קױף ערד?
אונדזער מיט מיר און ברױט, ֿפַאר ערד
און ַּפרעהן; צו קנעכט זַײן װעלן ערד
לעבן זָאלן מיר ּכדי זריעה, אונדז גיב
ניט זָאל ערד די און שטַארבן, ניט און

װערן. ֿפַארװיסט
גַאנצע די ָאּפגעקױֿפט יֹוסף הָאט 20
װָארום ַּפרעהן, ֿפַאר ִמצַריִם ֿפון ערד
איטלעכער ֿפַארקױֿפט הָאבן ִמצרים די
זיך הָאט הונגער דער װַײל ֿפעלד, זַײן
לַאנד דָאס און זײ; איבער געשטַארקט

ַּפרעהס. געװָארן איז
ער הָאט זײ ֿפָאלק, דָאס און 21
עק אײן ֿפון איבערגעֿפירט שטעטװַײז

עק. ַאנדער צום ִמצַריִם ֿפון געמַארק
הָאט ּפריסטער די ֿפון ערד די נָאר 22
ּפריסטער די װַײל ָאּפגעקױפט, ניט ער
ַּפרעהן, ֿפון ִקצֿבה ַא געקריגן הָאבן
װָאס ִקצֿבה זײער געגעסן הָאבן זײ און
זײ הָאבן דרום געגעבן; זײ הָאט ַּפרעה

ערד. זײער ֿפַארקױֿפט ניט
ֿפָאלק: צום געזָאגט הָאט יֹוסף און 23
אַײך ָאּפגעקױֿפט הַײנט איך הָאב ָאט
אַײך נַאט ַּפרעהן; ֿפַאר לַאנד אַײער און

ערד. די ֿפַארזײט און זריעה,
ּתבואות, די בַײ זַײן װעט עס און 24
ַּפרעהן, צו ֿפינֿפטל ַא געבן איר װעט
ֿפַאר זַײן אַײך װעלן חלקים ֿפיר און
עסן, אַײער ֿפַאר און ֿפעלד, ֿפון זריעה
הַײזער, אַײערע אין װָאס די ֿפַאר און
קלײנע אַײערע ֿפַאר עסן צום און

קינדער.
אונדז הָאסט געזָאגט: זײ הָאבן 25
געֿפינען לָאמיר דערהַאלטן; לעבן דָאס
מַײן ֿפון אױגן די אין לַײטזעליקײט
צו קנעכט זַײן װעלן מיר און הַאר,

ַּפרעהן.
ֿפַאר געמַאכט עס הָאט יֹוסף און 26
אױף טָאג הַײנטיקן אױף ביז געזעץ ַא
ַּפרעהן צו ַאז ִמצַריִם, ֿפון ערד דער
ערד די נָאר ֿפינֿפטל. ַא געהערן זָאל
געװָארן ניט איז ַאלײן ּפריסטער די ֿפון

ּפרעהס.
לַאנד אין געזעסן איז יׂשראל און 27
הָאבן זײ און גֹוֶשן; לַאנד אין ִמצַריִם,
הָאבן און אַײנגעֿפעסטיקט, דָארטן זיך
זײער. געמערט און געֿפרוכּפערט זיך

ַוִיַגש
לַאנד אין געלעבט הָאט יעקב און 28
ֿפון טעג די און יָאר; זיבעצן ִמצַריִם
זַײנען לעבן, זַײן ֿפון יָארן די יעקבן,
און זיבן און יָאר הונדערט געװען

יָאר. ֿפערציק
הָאבן יׂשראלן ֿפון טעג די און 29
הָאט ער און שטַארבן, צום גענענט
אים צו הָאט און יֹוסֿפן, זון זַײן גערוֿפן
הָאב איך דיך, בעט איך אױב, געזָאגט:
אױגן, דַײנע אין לַײטזעליקײט געֿפונען
אונטער הַאנט דַײן דיך, בעט איך טו,
ַא מיר מיט טָאן זָאלסט און דיך, מַײן
ניט מיך זָאלסט טרַײשַאֿפט: ַא און חסד
ִמצַריִם. אין דיך, בעט איך בַאגרָאבן,

לײגן זיך װעל איך ַאז און 30
מיך זָאלסטו עלטערן, מַײנע צו
מיך און ִמצַריִם, ֿפון ַאװעקטרָאגן
ער הָאט קֿבר. זײער אין בַאגרָאבן
דַײן װי ַאזױ טָאן װעל איך געזָאגט:

װָארט.
מיר. שװער געזָאגט: ער הָאט 31
און געשװָארן; אים הָאט ער און
ֿפון צוקָאּפנס געבוקט זיך הָאט יׂשראל

בעט.

די48 נָאך געװען איז עס און
הָאט געשעענישן, דָאזיקע
ֿפָאטער דַײן זע, יֹוסֿפן: ָאנגעזָאגט מען
זיך מיט גענומען ער הָאט קרַאנק. איז

אֿפרימען. און מנשהן זין, צװײ זַײנע
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יעקבן װיסן געלָאזט הָאט מע און 2
צו קומט יֹוסף זון דַײן זע, געזָאגט: און
געשטַארקט, זיך הָאט יׂשראל און דיר;

בעט. אױֿפן געזעצט זיך הָאט און
יֹוסֿפן: צו געזָאגט הָאט יעקב און 3
אין מיר צו בַאװיזן זיך הָאט ַשַדי גָאט
מיך הָאט ער און ּכנַַען, לַאנד אין לוז,

געבענטשט.
זע, געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 4
דיך װעל און ֿפרוכּפערן דיך װעל איך
ַא ֿפַאר מַאכן דיך װעל איך און מערן,
געבן װעל איך און ֿפעלקער; געזעמל
נָאך זָאמען דַײן צו לַאנד דָאזיקע דָאס

אײגנטום. אײביקן ַאן ֿפַאר דיר
זַײנען װָאס זין צװײ די ַאצונד, און 5
ִמצַריִם לַאנד אין געװָארן געבָארן דיר
זײ ִמצַריִם, קײן דיר צו קומען מַײן ֿפַאר
זָאלן מנשה און אֿפרים מַײנע: זַײנען
שמעון. און ראובן װי ַאזױ מַײנע זַײן

דו װָאס געבָארענע דַײנע ָאבער 6
דַײנע; זַײן זָאלן זײ, נָאך געבָארן הָאסט
ברידער זײערע ֿפון נָאמען דעם אױף
נחלה. זײער אין װערן גערוֿפן זײ זָאלן
געקומען בין איך ַאז איך, און . . . 7
אין רחל געשטָארבן מיר איז ַּפַדן, ֿפון
איז עס װען װעג, אױֿפן ּכנַַען לַאנד
קומען צו לַאנד שטרעק ַא געװען נָאך
דָארטן זי הָאב איך און ֶאֿפָרת; קײן
דָאס ֶאֿפָרת, קײן װעג אױֿפן בַאגרָאבן

בית-ֶלֶחם. איז
זין, יֹוסֿפס געזען הָאט יׂשראל און 8
די זַײנען װער געזָאגט: הָאט ער און

דָאזיקע?
ֿפָאטער: זַײן צו געזָאגט יֹוסף הָאט 9
הָאט גָאט װָאס זין מַײנע זַײנען דָאס
ער הָאט הי. דָא געשָאנקען מיר
צו דיך, בעט איך זײ, נעם געזָאגט:

בענטשן. זײ װעל איך און מיר,
זַײנען יׂשראלן ֿפון אױגן די און 10
ניט הָאט ער זִקנה, ֿפון טונקל געװען
געמַאכט זײ ער הָאט זען. געקענט
זײ הָאט ער און אים, צו גענענען

געהַאלדזט. זײ און געקושט

צו געזָאגט הָאט יׂשראל און 11
ּפנים דַײן געדַאכט ניט הָאב איך יֹוסֿפן:
געלָאזט גָאט מיך הָאט ָאט און זען, צו

קינדער. דַײנע אױך זען
ַארױסגעצױגן זײ הָאט יֹוסף און 12
זיך הָאט און קני, זַײנע צװישן ֿפון

ערד. דער צו ּפנים זַײן אױף געבוקט
גענומען, בײדן זײ הָאט יֹוסף און 13
צו הַאנט, רעכטער זַײן אין אֿפרימען
און יׂשראלן, ֿפון הַאנט לינקער דער
דער צו הַאנט, לינקער זַײן אין מנשהן
הָאט און יׂשראלן, ֿפון הַאנט רעכטער

אים. צו גענענען געמַאכט זײ
זַײן אױסגעשטרעקט יׂשראל הָאט 14
אױֿפן ַארױֿפגעטָאן און הַאנט, רעכטע
געװען איז װָאס אֿפרימען, ֿפון קָאּפ
הַאנט לינקע זַײן און ייִנגערער, דער
בּכיװן הָאט ער מנשהן; ֿפון קָאּפ אױֿפן
װָארום הענט, זַײנע איבערגעדרײט

בָכור. דער געװען איז מנשה
יֹוסֿפן, געבענטשט הָאט ער און 15
װָאס גָאט דער געזָאגט: הָאט און
זַײנען יצחק און אֿברהם עלטערן מַײנע
איז װָאס גָאט דער אים, ֿפַאר געגַאנגען
לעב איך זינט ֿפון ּפַאסטוך מַײן געװען

טָאג, הַײנטיקן אױף ביז
מיך הָאט װָאס מלאך דער 16
ער בײזן, ַאלעם ֿפון אױסגעלײזט
זָאל עס און ייִנגלעך; די בענטשן זָאל
און נָאמען, מַײן זײ אױף װערן גערוֿפן
אֿברהם עלטערן מַײנע ֿפון נָאמען דער
לָרוב מערן זיך זָאלן זײ און יצחק; און

ערד. דער אױף
זַײן ַאז געזען, הָאט יֹוסף און 17
הַאנט רעכטע זַײן ַארױף טוט ֿפָאטער
עס און אֿפרימען, ֿפון קָאּפ אױֿפן
זַײנע אין שלעכט אױסגעקומען איז
זַײן אונטערגעלענט ער הָאט אױגן;
ַאװעקצונעמען זי ּכדי הַאנט, ֿפָאטערס

קָאּפ. מנשהס אױף קָאּפ אֿפרימס ֿפון
זַײן צו געזָאגט הָאט יֹוסף און 18
ֿפָאטער, מַײן ַאזױ, ניט ֿפָאטער:
ַארױף טו בָכור; דער איז דער װָארום

קָאּפ. זַײן אױף הַאנט רעכטע דַײן
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ניט הָאט ֿפָאטער זַײן ָאבער 19
װײס, איך געזָאגט: הָאט און געװָאלט,
װערן װעט אױך ער װײס; איך זון, מַײן
גרױס, זַײן װעט אױך ער און ֿפָאלק, ַא
זַײן װעט ברודער ייִנגערער זַײן ָאבער
װעט זָאמען זַײן און אים, ֿפון גרעסער

פעלקער. פולע ַא װערן
אין געבענטשט זײ הָאט ער און 20
דיר מיט זָאגן: צו ַאזױ טָאג, יענעם
זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, בענטשן זיך זָאל
און אֿפרים װי ַאזױ מַאכן דיך זָאל גָאט
געשטעלט הָאט ער און מנשה. װי ַאזױ

מנשהן. ֿפַאר אֿפרימען
צו געזָאגט הָאט יׂשראל און 21
גָאט ָאבער שטַארב; איך זע, יֹוסֿפן:
אַײך װעט ער און אַײך, מיט זַײן װעט
אַײערע ֿפון לַאנד דעם צו אומקערן

עלטערן.
אײן געגעבן דיר הָאב איך און 22
איך װָאס ברידער, דַײנע איבער חלק
ֿפון הַאנט דער ֿפון ַאװעקגענומען הָאב
מיט און שװערד מַײן מיט ֶאמֹורי דעם

בױגן. מַײן

זַײנע49 גערוֿפן הָאט יעקב און
זַאמלט געזָאגט: הָאט און זין,
װָאס זָאגן אַײך װעל איך און אַײן, אַײך
טעג. די ֿפון ָסוף אין געשען װעט אַײך

הערט, און אױף אַײך קלַײבט 2
אַײער צו הָארכט און יעקב, ֿפון קינדער

יׂשראל: ֿפָאטער
ּכוח מַײן ביסטו, בָכור מַײן ראובן, 3
ֿפון ּפער די קרַאֿפט, ערשטע מַײן און

מַאכט. ֿפון ּפער די און גרױסקײט,
זָאלסטו – װַאסער װי אַײליק ביסט 4
ביסט דו װַײל זַײן; ניט ּפער די
ַארױף; געלעגער ֿפָאטערס דַײן אױף
– ֿפַארשװעכט עס הָאסטו דענצמָאל

ַארױף. איז ער ַאװּו בעט מַײן
ברידער, זַײנען ֵלִוי און שמעון 5
זײערע זַײנען רױב ֿפון װַאֿפן

לַײב-קרֹובים.
קומען ניט זָאל בַארָאט זײער אין 6
מַײן זָאל געזעמל זײער צו זעל, מַײן

זײער אין װָארום צושטײן; ניט ּכבוד
אין און מענטשן, ַא זײ הרגען ּכעס
ַאן זײ ֿפַארקריּפלען גוטמוט זײער

ָאקס.
ער װַײל ּכעס, זײער ֿפַארשָאלטן 7
ער װַײל צָארן, זײער און שטַארק, איז
אין צעטײלן זײ װעל איך הַארט! איז
יׂשראל. אין צעשּפרײטן זײ און יעקב,
דַײנע לױבן װעלן דיך יהודה, 8
אױֿפן זַײן װעט הַאנט דַײן ברידער,
דַײן ֿפון זין די ֿפַײנט, דַײנע ֿפון נַאקן

דיר. צו בוקן זיך װעלן ֿפָאטער
יהודה; איז לײב יונגער ַא 9
ביסטו זון, מַײן ֿפַארצוקונג, ֿפון
הױערט ער קניט, ער אױֿפגעװַאקסן;
װער – לײבינטע ַא װי און לײב, ַא װי

אױֿפרַײצן? אים קען
װערן װעט ָאּפגעטָאן ניט 10
ַא און יהודה, ֿפון צעּפטער ַא
ֿפיס, זַײנע צװישן ֿפון הערשערשטָאק
שילֹו; קײן קומען װעט מע לַאנג װי
געהָארכן. ֿפעלקער װעלן אים צו און

זַײן װַײנשטָאק צום בינדט ער 11
זון דעם װַײנצװַײג צום אום יונגאײזל,
װַײן אין װַאשט ער אײזעלין. זַײן ֿפון
טרױבן ֿפון בלוט אין און קלײד, זַײן

בגד; זַײן
און װַײן, ֿפון אױגן די גערױטיקט 12

מילך. ֿפון צײנער די װַײס
בָארטן בַײם װױנען װעט זבולון 13
בָארטן ַא זַײן װעט ער און ימען, ֿפון
צידֹון. איבער לענד זַײן און שיֿפן, ֿפַאר
ער אײזל, בײניקער ַא איז יִׂשָׂשָכר 14

שָאֿפגעהעֿפטן. די צװישן הױערט
איז זי ַאז רו, די געזען הָאט ער און 15
ליב, איז עס ַאז לַאנד, דָאס און גוט,
טרָאגן, צו רוקן זַײן געבױגן ער הָאט

געװָארן. צינזקנעכט ַא איז און
זַײן ֿפַאר ָאננעמען זיך װעט ָדן 16
ֿפון שבטים די ֿפון אײנער װי ֿפָאלק,

יׂשראל.
אױֿפן שלַאנג ַא זַײן װעט ָדן 17
װָאס שטעג, אױֿפן הָארנשלַאנג ַא װעג,
זַײן און ֿפערד, דעם ֿפון טריט די בַײסט
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ַאהינטער. ֿפַאלט רַײטער
איך טו גָאט, הילף, זַײן אױף 18

הָאֿפן.
אויף ַאז פרוי, ַא ָאדער מַאן ַא אּון 19
זיין וועלן לייּב זייער פּון הויט דער

פלעקן, ווייסע פלעקן,
זַײן זַײן ֿפעט װעט ָאשרן בַײ 20
ַארױסגעבן װעט ער און ברױט,

ַמלכות-געריכטן.
ער ֿפלינקע; ַא הינדין ַא איז נֿפּתלי 21

רײד. שײנע ַארױס גיט
ַא יֹוסף, איז בײמל ֿפרוכטיק ַא 22
צװַײגן די קװַאל; ַא בַײ בײמל ֿפרוכטיק

מױער. דער איבער שּפרַײזן
געשָאסן, און געביטערט, אים און 23
ֿפַײלמענער; די הָאבן געֿפַײנט אים און
בױגן זַײן איז ֿפעסט ָאבער 24
די זַײנען געװען ֿפלינק און געבליבן,
הענט די דורך הענט, זַײנע ֿפון ָארעמס
דָארט ֿפון יעקב, ֿפון מַאכטיקן דעם ֿפון
ֿפון ֿפעלז דעם ּפַאסטוך, דעם ֿפון –

יׂשראל;
ֿפָאטער דַײן ֿפון גָאט דעם ֿפון 25
װָאס ַשַדי ֿפון און דיר, העלֿפט װָאס
ֿפון הימל ֿפון ברכות מיט דיך, בענטשט
הױערט װָאס ּתָהום ֿפון ברכות אױבן,
טרַאכט. און ברוסטן ֿפון ברכות אונטן,
שטַײגן ֿפָאטער דַײן ֿפון ברכות די 26
– עלטערן מַײנע ֿפון ברכות די ַאריבער
בערג. אײביקע די ֿפון שּפיץ דעם ביז
יֹוסֿפן, ֿפון קָאּפ דעם אױף זַײן זָאלן זײ
זַײנע ֿפון ֿפירשט דעם שײדל אױֿפן און

ברידער.
װָאס װָאלף ַא איז בנימין 27
ֿפַאנג, ער עסט ֿפרי דער אין ֿפַארצוקט;

רױב. ער טײלט ָאװנט אין און
שבטים צװעלף די זַײנען ַאלע די 28
זײער װָאס איז דָאס און יׂשראל, ֿפון
זײ און גערעדט זײ צו הָאט ֿפָאטער
זַײן לױט װי איטלעכן געבענטשט;

געבענטשט. זײ ער הָאט ברכה
זײ און בַאֿפױלן, זײ הָאט ער און 29
צו אַײנגעזַאמלט װער איך ָאנגזָאגט:
מַײנע לעבן מיך בַאגרָאבט ֿפָאלק; מַײן

דעם אין װָאס הײל דער אין עלטערן,
ִחּתי. דעם ֶעֿפרֹון ֿפון ֿפעלד

ֿפעלד דעם אין װָאס הײל דער אין 30
לַאנד אין ַממֵרא ֿפַאר װָאס ַמכֵּפָלה, ֿפון
ָאּפגעקױֿפט הָאט אֿברהם װָאס ּכנַַען,
ֿפַאר ִחּתי דעם ֶעֿפרֹון ֿפון ֿפעלד מיטן

– קֿבר-אײגנטום ַא
בַאגרָאבן מען הָאט דָארטן 31
דָארטן ׂשרהן, װַײב זַײן און אֿברהמען
זַײן און יצחקן בַאגרָאבן מען הָאט
איך הָאב דָארטן און רבקהן, װַײב

– לאהן בַאגרָאבן
מיט ֿפעלד דעם ֿפון אַײנקױף דער 32
קינדער די ֿפון דרינען, װָאס הײל דער

ֵחת. ֿפון
זַײן געענדיקט הָאט יעקב װי און 33
ער הָאט ַאזױ זין, זַײנע צו ַצָװֶאה
און בעט, אין ֿפיס זַײנע ַארַײנגענומען
אַײנגעזַאמלט איז און ֿפַארגַאנגען, איז

ֿפָאלק. זַײן צו געװָארן

אױף50 געֿפַאלן איז יֹוסף און
ער און ּפנים, ֿפָאטערס זַײן
הָאט און אים, איבער געװײנט הָאט

געקושט. אים
זַײנע בַאֿפױלן הָאט יֹוסף און 2
אַײנצובַאלזַאמירן רֹוֿפאים די קנעכט
הָאבן רֹוֿפאים די און ֿפָאטער; זַײן

יׂשראלן. אַײנגעבַאלזַאמירט
געװָארן דערֿפילט זַײנען עס און 3
ַאזױ װָארום טעג, ֿפערציק אים איבער
בַײם װערן דערֿפילט מוזן טעג ֿפיל
הָאבן ִמצרים די און אַײנבַאלזַאמירן.

טעג. זיבעציק בַאװײנט אים
בַאװײנונג זַײן ֿפון טעג די ַאז און 4
גערעדט יֹוסף הָאט ַאריבער, זַײנען
זָאגן: צו ַאזױ הױז, ַּפרעהס צו
הָאב איך דיך, בעט איך אױב,
אַײערע אין לַײטזעליקײט געֿפונען
די אין אַײך, בעט איך רעדט, אױגן,

זָאגן: צו ַאזױ ַּפרעהן, ֿפון אױערן
בַאשװָארן, מיך הָאט ֿפָאטער מַײן 5
שטַארב; איך זע, זָאגן: צו ַאזױ
מיר הָאב איך װָאס קֿבר מַײן אין
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דָארטן ּכנַַען, לַאנד אין געגרָאבן
ַאצונד, און בַאגרָאבן. מיך זָאלסטו
דיך, בעט איך ַארױֿפגײן, לָאמיך
זיך און ֿפָאטער, מַײן בַאגרָאבן און

אומקערן.
און ַארױף, גײ געזָאגט: ַּפרעה הָאט 6
הָאט ער װי ַאזױ ֿפָאטער, דַײן בַאגרָאב

בַאשװָארן. דיך
צו ַארױֿפגעגַאנגען יֹוסף איז 7
אים מיט און ֿפָאטער, זַײן בַאגרָאבן
ֿפון קנעכט ַאלע ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
און הױז, זַײן ֿפון עלטסטע די ַּפרעהן,

ִמצַריִם, לַאנד ֿפון עלטסטע ַאלע
הױזגעזינט גַאנצע דָאס און 8
און ברידער, זַײנע און יֹוסֿפן, ֿפון
בלױז הױזגעזינט; ֿפָאטערס זַײן
זײערע און קינדער, קלײנע זײערע
זײ הָאבן רינדער, זײערע און שָאף

גֹוֶשן. לַאנד אין איבערגעלָאזן
זַײנען רַײטװעגן און רַײטער אױך 9
מחנה די און אים, מיט ַארױֿפגעגַאנגען

גרױס. זײער געװען איז
דעם ביז געקומען זַײנען זײ און 10
זַײט יענער אױף װָאס ָאָטד ֿפון שַײער
זײער געקלָאגט דָארטן הָאבן און יַרדן,
ער און קלָאג; שװערע און גרױסע ַא
זַײן אױף טרױער ַא געמַאכט הָאט

טעג. זיבן ֿפָאטער
לַאנד, ֿפון בַאװױנער דער און 11
טרױער דעם געזען הָאט ּכנַַעני, דער
הָאבן זײ און ָאָטד, ֿפון שַײער דעם בַײ
דָאס איז טרױער שװערער ַא געזָאגט:
גערוֿפן מען הָאט דרום ִמצַריִם. בַײ
װָאס ָאֵבל-ִמצַריִם, דערֿפון נָאמען דעם

יַרדן. זַײט יענער אױף
אים צו געטָאן הָאבן זין זַײנע און 12

בַאֿפױלן. זײ הָאט ער װי ַאזױ
אים הָאבן זין זַײנע און 13
און ּכנַַען, לַאנד קײן ַאװעקגעטרָאגן
ֿפון הײל דער אין בַאגרָאבן אים הָאבן
אֿברהם װָאס ַמכֵּפָלה, ֿפון ֿפעלד דעם
ַא ֿפַאר ֿפעלד, מיטן ָאּפגעקױֿפט הָאט
ִחּתי, דעם ֶעֿפרֹון ֿפון קֿבר-אײגנטום,

ַממֵרא. ֿפַאר

אומגעקערט זיך הָאט יֹוסף און 14
הָאט ער װי נָאכדעם ִמצַריִם, קײן
און ער ֿפָאטער, זַײן בַאגרָאבן
זַײנען װָאס ַאלע און ברידער, זַײנע
בַאגרָאבן צו אים מיט ַארױֿפגעגַאנגען

ֿפָאטער. זַײן
הָאבן ברידער יֹוסֿפס װי און 15
טױט, איז ֿפָאטער זײער ַאז געזען
װעט אֿפשר געזָאגט: זײ הָאבן ַאזױ
און ׂשנאה, ַא טרָאגן יֹוסף אונדז
אומקערן אונדז ער װעט אומקערן
אים הָאבן מיר װָאס שלעכטס ַאלדָאס

געטָאן.
יֹוסֿפן: זָאגן געהײסן הָאבן זײ און 16
זַײן ֿפַאר בַאֿפױלן הָאט ֿפָאטער דַײן

זָאגן: צו ַאזױ טױט,
יֹוסֿפן: צו זָאגן איר זָאלט «ַאזױ 17
ֿפַארברעך דעם דיך, בעט איך ֿפַארגיב,
חטא, זײער און ברידער דַײנע ֿפון
געטָאן». שלעכטס דיר הָאבן זײ װָאס
דיך, בעט איך ֿפַארגיב, ַאצונד, און
דַײן ֿפון קנעכט די ֿפון ֿפַארברעך דעם
געװײנט הָאט יֹוסף און גָאט. ֿפָאטערס

גערעדט. אים צו הָאט מע ַאז
אױך זַײנען ברידער זַײנע און 18
ַאנידערגעֿפַאלן זַײנען און געגַאנגען
מיר זע, געזָאגט: הָאבן און אים, ֿפַאר

קנעכט. דַײנע זַײנען
איר געזָאגט: זײ צו יֹוסף הָאט 19
דען איך בין הָאבן; מֹורא ניט זָאלט

גָאט? ֿפון ָארט דעם אױף
רעה ַא געמײנט הָאט איר װָארום 20
געמײנט עס הָאט גָאט ָאבער מיר, ֿפַאר
װי ַאזױ מַאכן צו ּכדי טֹוֿבה, ַא ֿפַאר
בַײם דערהַאלטן צו טָאג, הַײנטיקן

ֿפָאלק. סך ַא לעבן
מֹורא ניט איר זָאלט ַאצונד, און 21
אַײך אױסהַאלטן װעל איך הָאבן;
הָאט ער און געזינטן. אַײערע און
צום גערעדט זײ און געטרײסט, זײ

הַארצן.
ִמצַריִם, אין געבליבן איז יֹוסף און 22
און הױזגעזינט; ֿפָאטערס זַײן און ער
צען און הונדערט געלעבט הָאט יֹוסף
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יָאר.
אֿפרימען ֿפון געזען הָאט יֹוסף און 23
ֿפון קינדער די אױך אוראײניקלעך;
געבָארן זַײנען זון, מנשהס ָמכיר,

קני. יֹוסֿפס אױף געװָארן
צו געזָאגט הָאט יֹוסף און 24
ָאבער שטַארב; איך ברידער: זַײנע
ָאן דערמָאנען גָאט זיך װעט דערמָאנען
אױֿפברענגען אַײך װעט ער און אַײך,
לַאנד דעם צו לַאנד היגן דעם ֿפון
אֿברהמען, צוגעשװָארן הָאט ער װָאס

יעקבן. און יצחקן,
זין די בַאשװָארן הָאט יֹוסף און 25
דערמָאנען זָאגן: צו ַאזױ יׂשראלן, ֿפון
אַײך; ָאן דערמָאנען גָאט זיך װעט
בײנער מַײנע אױֿפברענגען איר זָאלט

דַאנען. ֿפון
צו געשטָארבן איז יֹוסף און 26
הָאט מע און יָאר. צען און הונדערט
איז ער און אַײנגעבַאלזַאמירט, אים
אין ָארון ַאן אין געװָארן ַארַײנגעטָאן

ִמצַריִם.
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ְשמֹות
די1 ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און

זַײנען װָאס יׂשראל ֿפון קינדער
יעקֿבן; מיט ִמצַריִם קײן געקומען
זַײנען הױזגעזינט זַײן מיט איטלעכער

געקומען: זײ
יהודה; און ֵלִוי, שמעון, ראוֿבן, 2

בנימין; און זבולון, יִׂשָׂשָכר, 3
ָאשר. און גָד נֿפּתלי, און ָדן 4

זַײנען װָאס נֿפשות ַאלע און 5
זַײנען דיך, יעקֿבס ֿפון ַארױסגעגַאנגען
איז יֹוסף און נֿפשות; זיבעציק געװען

ִמצַריִם. אין געװען שױן
ַאלע און יֹוסף, געשטָארבן איז 6
ָדור. גַאנצער יענער און ברידער, זַײנע
זיך הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און
און געװידמענט זיך און געֿפרוכּפערט,

געמערט,
זײער זײער געװָארן זַײנען זײ און 7
ֿפול איז לַאנד גַאנצע דָאס און שטַארק,

זײ. מיט געװָארן
מלך נַײער ַא אױֿפגעשטַאנען איז 8
געקענט ניט הָאט װָאס ִמצַריִם, איבער

יֹוסֿפן.
ֿפָאלק: זַײן צו געזָאגט הָאט ער און 9
ֿפון קינדער די ֿפון ֿפָאלק דָאס זעט,
ֿפון שטַארקער און מערער איז יׂשראל

אונדז.
אים; קעגן קליגן זיך לָאמיר קומט 10
װעט עס און מערן, זיך ער װעט ַאניט
מלחמה, ַא טרעֿפן זיך װעט עס ַאז זַײן,
אונדזערע צו צושטײן אױך ער װעט
הַאלטן מלחמה װעט ער און ֿפַײנט,
ֿפון ַארױסגײן װעט און אונדז, אױף

לַאנד.
אים איבער געמַאכט זײ הָאבן 11
מיט ּפַײניקן צו אים ּכדי צינזהַארן,
הָאט ער און לַאסטַארבעט, זײערע
ַּפרעהן, ֿפַאר שּפַײכלערשטעט געבױט

ַרְעמֵסס. און ִּפתֹום
אים הָאבן זײ װי ָאבער 12
געמערט, זיך ער הָאט ַאזױ געּפַײניקט,

און צעשּפרײט; זיך ער הָאט ַאזױ און
די ֿפַאר שרעק אין געװען זַײנען זײ

יׂשראל. ֿפון קינדער
געמַאכט הָאבן ִמצרים די און 13
מיט יׂשראל ֿפון קינדער די ַארבעטן

הַארטיקײט.
זײער ֿפַארביטערט הָאבן זײ און 14
לײם בַײ ַארבעט, שװערער מיט לעבן
ַארבעט ַאלערלײ בַײ און ציגל, בַײ און
װָאס זײערע ַארבעט ַאלדי ֿפעלד; אין
געװען איז געַארבעט, זײ מיט הָאבן זײ

הַארטיקײט. מיט
הָאט ֹ ִמצרים ֿפון מלך דער און 15
װָאס הײבינס, ייִדישע די צו גערעדט
געװען איז אײנער ֿפון נָאמען דער
דער ֿפון נָאמען דער און ִשֿפָרה,
געזָאגט: הָאט ער און ּפוָעה, צװײטער
ייִדישע די העלֿפט איר ַאז 16
אױֿפן זען איר זָאלט געבערן, װַײבער
זָאלט זון, ַא איז דָאס אױב ברָאכשטול,
ַא איז דָאס אױב און טײטן, אים איר

לעבן. בלַײבן זי זָאל טָאכטער,
מֹורא הָאבן הײבינס די ָאבער 17
ניט הָאבן זײ און גָאט, ֿפַאר געהַאט
ִמצַריִם ֿפון מלך דער װי ַאזױ געטָאן
הָאבן זײ און ָאנגעזָאגט, זײ הָאט

ייִנגלעך. די לעבן געלָאזט
גערוֿפן ִמצַריִם ֿפון מלך דער הָאט 18
געזָאגט: זײ צו הָאט און הײבינס, די
דָאזיקע די געטָאן איר הָאט װָאס ֿפַאר

ייִנגלעך? די לעבן געלָאזט און זַאך,
צו געזָאגט הײבינס די הָאבן 19
ִמצרישע די װי ַאזױ ניט װַײל ַּפרעהן:
זײ װָארום ייִדישע; די זַײנען װַײבער
הײבין די אײדער לעבהַאֿפטיק; זַײנען

געבָארן. שױן זײ הָאבן זײ, צו קומט
די בַאגיטיקט הָאט גָאט און 20
זיך הָאט ֿפָאלק דָאס און הײבינס;
זײער געװָארן זַײנען זײ און געמערט,

שטַארק.
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די װַײל געװען, איז עס און 21
גָאט, ֿפַאר געהַאט מֹורא הָאבן הײבינס

הַײזער. געמַאכט זײ ער הָאט
זַײן בַאֿפױלן הָאט ַּפרעה און 22
יעטװעדער זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, גַאנצן
אים איר זָאלט געבָארן, װערט װָאס זון
יעטװעדער און ַארַײנװַארֿפן, טַײך אין

לעבן. לָאזן איר זָאלט טָאכטער

ֵלִוי2 ֿפון הױז דעם ֿפון מַאן ַא און
ַא גענומען הָאט און געגַאנגען איז

ֵלִוי. ֿפון טָאכטער
טרָאגעדיק איז ֿפרױ די און 2
און זון; ַא געבָארן הָאט און געװָארן,
און שײן, איז ער ַאז געזען אים הָאט זי

חדשים. דרַײ בַאהַאלטן אים הָאט
ניט מער אים הָאט זי ַאז און 3
גענומען זי הָאט בַאהַאלטן, געקענט
הָאט און יַאמש, ֿפון קעסטל ַא אים ֿפַאר
מיט און לײם מיט אױסגעקלעּפט עס
דערין ַארַײנגעטָאן הָאט זי און ּפעך;
אין ַאהינגעטָאן עס הָאט און קינד, דָאס

טַײך. ברעג בַײם ריטלעך די
זיך הָאט שװעסטער זַײן און 4
װיסן צו װַײטן, דער ֿפון געשטעלט

געשען. װעט אים מיט װָאס
הָאט ַּפרעהן ֿפון טָאכטער די און 5
טַײך; אין בָאדן צו זיך ַארָאּפגענידערט
אומגעגַאנגען זַײנען מײדלעך אירע און
דָאס דערזען זי הָאט טַײך. זַײט בַײן
זי און ריטלעך, די צװישן קעסטל
עס הָאט און דינסט, איר געשיקט הָאט

נעמען. געלָאזט
און געעֿפנט, עס הָאט זי און 6
– קינד דָאס – דערזען עס הָאט
זי הָאט װײנט. װָאס ייִנגל ַא ערשט
הָאט און אים, אױף דערבַארימט זיך
ִעברים די ֿפון קינדער די ֿפון געזָאגט:

דערדָאזיקער. איז
צו געזָאגט שװעסטער זַײן הָאט 7
דיר און גײן איך זָאל טָאכטער: ַּפרעהס
װַײבער, ייִדישע די ֿפון זײגֿפרױ ַא רוֿפן

קינד? דָאס דיר ֿפַאר זײגן זָאל זי ַאז

איר צו טָאכטער ַּפרעהס הָאט 8
געגַאנגען מײדל די איז גײ. געזָאגט:
דעם ֿפון מוטער די גערוֿפן הָאט און

קינד.
איר צו הָאט טָאכטער ַּפרעהס און 9
קינד, דָאסדָאזיקע ַאװעק נעם געזָאגט:
דיר װעל איך און מיר, ֿפַאר עס זײג און
גענומען ֿפרױ די הָאט לױן. דַײן געבן

געזײגט. עס הָאט און קינד, דָאס
גרעסער איז קינד דָאס ַאז און 10
צו געברַאכט אים זי הָאט געװָארן,
איר איז ער און טָאכטער, ַּפרעהס
הָאט זי און זון. ַא ֿפַאר געװָארן
הָאט און מֶשה, נָאמען זַײן גערוֿפן
איך הָאב װַאסער ֿפון װַײל געזָאגט:

ַארױסגעצױגן. אים
יענע אין געװען איז עס און 11
איז אױֿפגעװַאקסן, איז משה ַאז טעג,
ברידער, זַײנע צו ַארױסגעגַאנגען ער
זײערע צו צוגעקוקט זיך הָאט און
ַא געזען הָאט ער און לַאסטַארבעט;
ֿפון אידן, ַא מַאן ַא שלָאגן ִמצרי ַא מַאן

ברידער. זַײנע
ַאהער אומגעקוקט זיך ער הָאט 12
קײן ַאז געזען הָאט ער ַאז און ַאהין, און
דערשלָאגן ער הָאט ניטָא, איז מענטש
אין בַאהַאלטן אים הָאט און ִמצרי, דעם

זַאמד.
אױֿפן ַארױסגעגַאנגען איז ער און 13
אידן מענער צװײ ערשט טָאג, צװײטן
דעם צו געזָאגט ער הָאט זיך; רַאנגלען
שלָאגסטו װָאס ֿפַאר אומגערעכטן:

חֿבר? דַײן
הָאט װער געזָאגט: יענער הָאט 14
און הַאר ַא מַאן ַא ֿפַאר געמַאכט דיך
מַײנסטו צי אונדז? איבער ריכטער ַא
הָאסט דו װי ַאזױ הרגען, צו מיך
מֹורא משה הָאט ִמצרי? דעם געהרגעט
ֿפַאר געזָאגט: הָאט ער און געקרָאגן,
געװָארן. דערװּוסט איז זַאך די װָאר,

ֿפון געהערט הָאט ַּפרעה און 15
הָאט ער און זַאך, דערדָאזיקער
משה איז משהן. הרגען געװָאלט
הָאט ער און ַּפרעהן, ֿפַאר ֿפון ַאנטלָאֿפן
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איז ער און ִמדיָן; לַאנד אין בַאזעצט זיך
ברונעם. ַא בַײ געזעסן

ִמדיָן ֿפון ּפריסטער דער און 16
זַײנען טעכטער; זיבן געהַאט הָאט
ָאנגעשעּפט הָאבן און געקומען, זײ
ּכדי קָאריטעס, די ָאנגעֿפילט און
זײער ֿפון שָאּפ די ָאנצוטרינקען

ֿפָאטער.
זַײנען ּפַאסטוכער די ָאבער 17
ַאװעקגעטריבן. זײ הָאבן און געקומען,
הָאט און אױֿפגעשטַאנען משה איז
ָאנגעטרונקען הָאט און געהָאלֿפן, זײ

שָאּפ. זײערע
צו געקומען זַײנען זײ ַאז און 18
ער הָאט ְרעוֵאלן, ֿפָאטער זײער
הַײנט איר זַײט װָאס ֿפַאר געזָאגט:

גיך? ַאזױ געקומען
ִמצרי ַא מַאן ַא געזָאגט: זײ הָאבן 19
ֿפון הַאנט דער ֿפון געהָאלֿפן אונדז הָאט
הָאט ָאנשעּפן אױך און ּפַאסטוכער, די
הָאט און אונדז, ֿפַאר ָאנגעשעּפט ער

שָאּפ. די ָאנגעטרונקען
זַײנע צו געזָאגט ער הָאט 20
װָאס ֿפַאר ער? איז ַאװּו און טעכטער:
איבערגעלָאזט? מַאן דעם איר הָאט דען

ברױט. עסן ער זָאל און אים, רוֿפט
צו אַײנגעװיליקט הָאט משה און 21
הָאט ער און מַאן; דעם בַײ בלַײבן

ִצּפֹוָרהן. טָאכטער זַײן משהן געגעבן
ער און זון, ַא געבָארן הָאט זי און 22
װַײל גֵרשֹום, נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט
ֿפרעמדער ַא בין איך געזָאגט: הָאט ער

לַאנד. ֿפרעמדן ַא אין
יענער אין געװען איז עס און 23
דער געשטָארבן איז צַײט, לַאנגער
קינדער די און ִמצַריִם, ֿפון מלך
דער ֿפון געזיֿפצט הָאבן יׂשראל ֿפון
געשריען, הָאבן זײ און קנעכטשַאֿפט,
צו אױֿפגעגַאנגען איז געשרײ זײער און

קנעכטשַאֿפט. דער ֿפון גָאט
זײער געהערט הָאט גָאט און 24
זַײן ָאן געדַאכט הָאט גָאט און קרעכצן,
און יצחקן, מיט ַאֿברהמען, מיט בונד

יעקֿבן. מיט

די3 געֿפיטערט הָאט משה און
דעם יִתרֹון, שװער זַײן ֿפון שָאּפ
הָאט ער און ִמדיָן, ֿפון ּפריסטער
ער און צו, מדבר צום שָאּפ די געפירט
צו גָאט, ֿפון בַארג צום געקומען איז

חֹוֵרֿב.
מלאך ַא אים צו בַאװיזן זיך הָאט 2
מיטן ֿפון פלַאמֿפַײער ַא אין גָאט ֿפון
ערשט געזען, הָאט ער און דָארן, ַא ֿפון
דער און ֿפַײער, אין ברענט דָארן דער

ֿפַארצערט. ניט װערט דָארן
לָאמיך געזָאגט: משה הָאט 3
דָאזיקע די זען און ָאּפקערן ַאקָארשט
דָארן דער װָאס ֿפַאר זעונג, גרױסע

ֿפַארברענט. ניט װערט
ער ַאז געזען, הָאט גָאט װי און 4
גָאט הָאט ַאזױ זען, צו ָאּפגעקערט הָאט
און דָארן, מיטן ֿפון אים צו גערוֿפן
ער הָאט משה! משה! געזָאגט: הָאט

איך. בין דָא געענטֿפערט:
ניט זָאלסט געזָאגט: ער הָאט 5
ֿפון שיך דַײנע אױס טו ַאהער; גענענען
דו װָאס ָארט דער װָארום פיס, דַײנע
הײליקע איז דָאס אים, אױף שטײסט

ערד.
דער בין איך געזָאגט: הָאט ער און 6
ֿפון גָאט דער ֿפָאטער, דַײן ֿפון גָאט
און יצחקן, ֿפון גָאט דער ַאֿברהמען,
הָאט משה און יעקֿבן. ֿפון גָאט דער
הָאט ער װַײל ּפנים, זַײן ֿפַארבָארגן

גָאט. אױף קוקן צו געהַאט מֹורא
געזען זען געזָאגט: הָאט גָאט און 7
װָאס ֿפָאלק מַײן ֿפון ּפַײן די איך הָאב
צוגעהערט הָאב איך און ִמצַריִם, אין
דריקער, זַײנע װעגן ֿפון געשרײ זַײן

װַײטָאקן. זַײנע װײס איך װָארום
אים ַארָאּפגענידערט הָאב איך און 8
ִמצַריִם, ֿפון הַאנט דער ֿפון זַײן צו מציל
יענעם ֿפון אױֿפצוברענגען אים און
לַאנד, ברײטן ַא און גוטן ַא אין לַאנד
און מילך מיט פליסט װָאס לַאנד ַא אין
ּכנֲַעני, דעם ֿפון ָארט דעם אין הָאניק,
דעם און ֶאמֹורי, דעם און ִחּתי, דעם און

יֿבוסי. דעם און ִחִוי, דעם און ּפִרזי,
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ֿפון געשרײ דָאס זע, ַאצונד, און 9
געקומען איז יׂשראל ֿפון קינדער די
די געזען אױך הָאב איך און מיר, צו

זײ. דריקן ִמצרים די װָאס דריקונג
װעל איך און ַאצונד, קום דרום 10
ַארױס צי און ַּפרעהן, צו שיקן דיך
ֿפון יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפָאלק, מַײן

ִמצַריִם.
װער גָאט: צו געזָאגט משה הָאט 11
ַּפרעהן, צו גײן זָאל איך ַאז איך, בין
קינדער די ַארױסציען זָאל איך ַאז און

ִמצַריִם? ֿפון יׂשראל ֿפון
װעל איך ָאבער געזָאגט: ער הָאט 12
זַײן דיר װעט דָאס און דיר; מיט זַײן
געשיקט. דיך הָאב איך ַאז צײכן, דער
ֿפון ֿפָאלק דָאס ַארױס ציסט דו װען
דעם אױף גָאט דינען איר װעט ִמצַריִם,

בַארג. דָאזיקן
ָאט גָאט: צו געזָאגט משה הָאט 13
און יׂשראל, ֿפון קינדער די צו איך קום
ֿפון גָאט דער זײ: צו זָאגן װעל איך
צו געשיקט מיך הָאט עלטערן אַײערע
װָאס מיר: צו זָאגן װעלן זײ און אַײך,
צו זָאגן איך זָאל װָאס נָאמען? זַײן איז

זײ?
איך משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 14
געזָאגט: הָאט ער און בין. איך װער בין
ֿפון קינדער די צו זָאגן זָאלסטו ַאזױ
געשיקט מיך הָאט בין“ ”איך יׂשראל:

אַײך. צו
געזָאגט װַײטער הָאט גָאט און 15
די צו זָאגן זָאלסטו ַאזױ משהן: צו
גָאט דער יהוה, יׂשראל: ֿפון קינדער
ֿפון גָאט דער עלטערן, אַײערע ֿפון
און יצחקן, ֿפון גָאט דער ַאֿברהמען,
געשיקט מיך הָאט יעקֿבן, ֿפון גָאט דער
אױף נָאמען מַײן איז דָאס אַײך. צו
געדעכעניש מַײן איז דָאס און אײביק,

דֹור-דֹורות. אױף
די אַײנזַאמלען זָאלסט און גײ, 16
זײ: צו זָאגן און יׂשראל, ֿפון עלטסטע
עלטערן, אַײערע ֿפון גָאט דער יהוה,
יעקֿב, און יצחק, ַאֿברהם, ֿפון גָאט דער
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו בַאװיזן זיך הָאט

און אַײך, ָאן געדַאכט איך הָאב דַאכטן
ִמצַריִם. אין געטָאן װערט אַײך װָאס ָאן
װעל איך געזָאגט: הָאב איך און 17
ֿפון ּפַײן דער ֿפון אױֿפברענגען אַײך
און ּכנֲַעני, דעם ֿפון לַאנד אין ִמצַריִם,
דעם און ֶאמֹורי, דעם און ִחּתי, דעם
יֿבוסי, דעם און ִחִוי, דעם און ּפִרזי,
און מילך מיט פליסט װָאס לַאנד ַא אין

הָאניק.
ָקול, דַײן צו צוהערן װעלן זײ און 18
עלטסטע די און דו קומען, װעסט און
ִמצַריִם, ֿפון מלך דעם צו יׂשראל, ֿפון
דער יהוה, אים: צו זָאגן װעט איר און
געטרָאפן זיך הָאט ִעֿברים, די ֿפון גָאט
גײן, לָאמיר ַאצונד, און אונדז. ֿפַאר
דער אין װעגס טעג דרַײ דיך, בעט איך
יהוה צו שלַאכטן זָאלן מיר ּכדי מדבר,

גָאט. אונדזער
ֿפון מלך דער ַאז װײס איך און 19
סַײדן גײן לָאזן ניט אַײך װעט ִמצַריִם

הַאנט. שטַארקער ַא דורך
מַײן אױסשטרעקן איך װעל 20
ִמצַריִם שלָאגן װעל איך און הַאנט,
איך װָאס װּונדער, מַײנע ַאלע מיט
ער װעט דערנָאך און דערין, טָאן װעל

ַאװעקלָאזן. אַײך
דָאזיקן דעם געבן װעל איך און 21
ִמצַריִם, ֿפון אױגן די אין חן ֿפָאלק
װעט איר ַאז זַײן, װעט עס און
מיט ַארױסגײן ניט איר װעט ַארױסגײן,
װעט פרױ יעטװעדער נָאר לײדיקן;
ֿפון און שכנטע, איר ֿפון ַאנטלַײען
הױז, אין איר מיט װױינט װָאס דער
זַאכן, גילדערנע און זַאכן, זילבערנע
ָאנטָאן זײ װעט איר און קלײדער; און
אַײערע אױף און זין אַײערע אױף
אױסלײדיקן װעט איר און טעכטער,

ִמצַריִם.

הָאט4 און משה געענטֿפערט הָאט
מיר דָאך װעלן זײ ָאבער געזָאגט:
צו צוהערן ניט װעלן און גלױבן, ניט
גָאט זָאגן: װעלן זײ װָארום ָקול, מַײן

דיר. צו בַאװיזן ניט זיך הָאט
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װָאס געזָאגט: אים צו גָאט הָאט 2
ער הָאט הַאנט? דַײן אין דָאס איז

שטעקן. ַא געזָאגט:
ַא אים טו געזָאגט: ער הָאט 3
אים ער הָאט ערד. דער צו װָארף
ער און ערד, דער צו געטָאן װָארף ַא
איז משה און שלַאנג; ַא געװָארן איז

איר. ֿפַאר ַאנטלָאפן
משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 4
ָאן זי נעם און הַאנט, דַײן אױס שטרעק
אױסגעשטרעקט ער הָאט – עק ֿפַארן
און ָאנגענומען, זי הָאט און הַאנט, זַײן
הַאנט זַײן אין שטעקן ַא געװָארן איז זי

–
דער יהוה, ַאז גלױבן, זָאלן זײ ּכדי 5
ֿפון גָאט דער עלטערן, זײערע ֿפון גָאט
און יצחקן, ֿפון גָאט דער ַאֿברהמען,
בַאװיזן זיך הָאט יעקֿבן, ֿפון גָאט דער

דיר. צו
אים צו װידער הָאט גָאט און 6
ַארַײן ַאקָארשט שטעק געזָאגט:
הָאט בוזעם. דַײן אין הַאנט דַײן
אין הַאנט זַײן ַארַײנגעשטעקט ער
זי הָאט ער װי און בוזעם; זַײן
איז הַאנט זַײן ערשט ַארױסגעצױגן,

שנײ. װי [װַײס] מצֹורע
דַײן אום קער געזָאגט: ער הָאט 7
ער הָאט בוזעם. דַײן אין הַאנט
בוזעם; זַײן אין הַאנט זַײן אומגעקערט
ֿפון ַארױסגעצױגן זי הָאט ער װי און
װידער איז זי ערשט בוזעם, זַײן

לַײב. זַײן װי ַאזױ געװָארן
דיר װעלן זײ ַאז זַײן, װעט עס ”און 8
צו צוהערן ניט װעלן און גלױבן, ניט
װעלן צײכן, ערשטן דעם ֿפון ָקול דעם
לעצטן דעם ֿפון ָקול דעם גלױבן זײ

צײכן.
די װעלן זײ ַאז זַײן, װעט עס און 9
גלױבן, ניט אױך צײכנס בײדע דָאזיקע
ָקול, דַײן צו צוהערן ניט װעלן און
ֿפון װַאסערן די ֿפון נעמען זָאלסטו
יבשה, דער אױף אױסגיסן און טַײך,
נעמען װעסט דו װָאס װַאסער דָאס און
דער אױף בלוט װערן װעט טַײך, ֿפון

יבשה“.
איך גָאט: צו געזָאגט משה הָאט 10
קײן ניט בין איך גָאט, דיך, בעט
נעכטן, ֿפון סַײ װערטער, ֿפון מענטש
דו זינט ֿפון סַײ אײערנעכטן, ֿפון סַײ
איך װָארום קנעכט; דַײן צו רעדסט
אױף שװער און מױל, אױֿפן שװער בין

צונג. דער
װער אים: צו געזָאגט גָאט הָאט 11
מױל? ַא מענטשן דעם געמַאכט הָאט
טױב, ָאדער שטום, מַאכט װער ָאדער
ניט אױב בלינד, ָאדער זעעדיק, ָאדער

גָאט? איך,
זַײן װעל איך און ַאצונד, גײ דרום 12
לערנען דיך װעל און מױל, דַײן מיט

רעדן. זָאלסט דו װָאס
דיך, בעט איך געזָאגט: ער הָאט 13
שיקן. װעסט דו װעמען דורך שיק גָאט,
געגרימט גָאט ֿפון צָארן דער הָאט 14
געזָאגט: הָאט ער און משהן, אױף
ברודער, דַײן ַאהרן ֿפַארַאן ניט איז
יָא קען ער ַאז װײס איך ֵלִוי? דער
ַארױס נָאך דיר גײט ער זע, און רעדן.
דערזען, דיך װעט ער װי און ַאנטקעגן,
דערפרײען. הַארציק זיך ער װעט ַאזױ
און אים, צו רעדן װעסט און 15
זַײן אין װערטער די ַארַײנטָאן װעסט
מױל, דַײן מיט זַײן װעל איך און מױל,
אַײך װעל און מױל, זַײן מיט און

טָאן. זָאלט איר װָאס לערנען
צום דיר ֿפַאר רעדן װעט ער און 16
דיר װעט ער זַײן, װעט עס און ֿפָאלק;
זַײן אים װעסט דו און מױל, ַא ֿפַאר זַײן

גָאט. ַא װי
הַאנט דַײן אין נעמען זָאלסט און 17
אים מיט װָאס שטעקן, דָאזיקן דעם

צײכנס. די טָאן װעסטו
זיך הָאט און געגַאנגען משה איז 18
און יִתרֹון, שװער זַײן צו אומגעקערט
איך גײן, לָאמיך געזָאגט: אים צו הָאט
מַײנע צו אומקערן זיך און דיך, בעט
לָאמיך און ִמצַריִם, אין װָאס ברידער
יִתרֹו הָאט נָאך. לעבן זײ אױב זען

בשלום. גײ משהן: צו געזָאגט
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משהן צו געזָאגט הָאט גָאט און 19
קײן אום זיך קער גײ ִמדיָן: אין
די זַײנען געשטָארבן װָארום ִמצַריִם,
דַײן געזוכט הָאבן װָאס מענטשן ַאלע

לעבן.
און װַײב זַײן גענומען משה הָאט 20
ַארױֿפגעזעצט זײ הָאט און זין, זַײנע
זיך הָאט ער און אײזל, ַאן אױף
און ִמצַריִם. לַאנד קײן אומגעקערט
ֿפון שטעקן דעם מיטגענומען הָאט משה

הַאנט. זַײן אין גָאט
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 21
קײן אומקערן זיך גײסט דו װען
איך װָאס װּונדער ַאלע מערק ִמצַריִם,
דו ַאז הַאנט, דַײן אין ַארַײנגעטָאן הָאב
איך ָאבער ַּפרעהן; ֿפַאר טָאן זײ זָאלסט
ער און הַארץ, זַײן מַאכן ֿפעסט װעל

ֿפָאלק. דָאס ַאװעקלָאזן ניט װעט
ַּפרעהן: צו זָאגן זָאלסט און 22
מַײן געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ

יׂשראל; איז זון ערשטגעבָארענער
לָאז געזָאגט: דיר צו הָאב איך און 23
און דינען, מיר זָאל ער זון, מַײן ַאװעק
איך זע, ַאװעקלָאזן; ניט אים װילסט דו

זון. ערשטגעבָארענעם דַײן הרגע
אונטערװעגס געװען איז עס און 24
בַאגעגנט אים הָאט הַארבעריק, ַא אין

טײטן. געװָאלט אים הָאט און גָאט,
שַארֿפן ַא גענומען ִצּפֹוָרה הָאט 25
די ָאּפגעשניטן הָאט און שטײן,
הָאט און זון, איר ֿפון פָארהױט
הָאט זי און פיס; זַײנע צו צוגערירט
בלוט-חתן ַא װָאר, ֿפַאר געזָאגט:

מיר. ביסטו
ָאּפגעלָאזט. אים הָאט ער און 26
געזָאגט דָאס זי הָאט דענצמָאל
דער װעגן ֿפון בלוט-חתן“, ”ַא

בַאשנַײדונג.
ַאהרֹנען: צו געזָאגט הָאט גָאט און 27
איז מדבר. צום משהן ַאנטקעגן גײ
בַאגעגנט אים הָאט און געגַאנגען, ער
אים הָאט ער און גָאט, ֿפון בַארג אױֿפן

געקושט.

ַאהרֹנען דערצײלט הָאט משה און 28
ער װָאס מיט גָאט, ֿפון װערטער ַאלע
צײכנס ַאלע און געשיקט, אים הָאט

בַאֿפױלן. אים הָאט ער װָאס
זַײנען ַאהרן און משה און 29
ַאלע אַײנגעזַאמלט הָאבן און געגַאנגען

יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפון עלטסטע
ַאלע גערעדט הָאט ַאהרן און 30
צו גערעדט הָאט גָאט װָאס װערטער,
צײכנס די געטָאן הָאט ער און משהן,

ֿפָאלק. ֿפון אױגן די ֿפַאר
געגלױבט; הָאט ֿפָאלק דָאס און 31
הָאט גָאט ַאז געהערט הָאבן זײ װי און
און יׂשראל, ֿפון קינדער די ָאן געדַאכט
ַאזױ ּפַײן, זײער געזען הָאט ער ַאז
געבוקט. זיך און גענַײגט זיך זײ הָאבן

און5 משה זַײנען דערנָאך און
געזָאגט הָאבן און געקומען, ַאהרן
יהוה, געזָאגט הָאט ַאזױ ַּפרעהן: צו
מַײן ַאװעק לָאז יׂשראל: ֿפון גָאט דער
צו יָום-טוֿב ַא הַאלטן זָאלן זײ ֿפָאלק,

מדבר. דער אין מיר
איז װער געזָאגט: ַּפרעה הָאט 2
זַײן צו צוהערן זָאל איך ַאז יהוה,
איך ניט יׂשראל? ַאװעקצולָאזן ָקול,
אױך װעל איך ניט און יהוה, קען

יׂשראל. ַאװעקלָאזן
די ֿפון גָאט דער געזָאגט: זײ הָאבן 3
אונדז. ֿפַאר געטרָאפן זיך הָאט ִעֿברים
טעג דרַײ גײן דיך, בעט איך לָאמיר,
װעלן מיר און מדבר, דער אין װעגס
ּכדי גָאט, אונדזער יהוה צו שלַאכטן
מגפה ַא מיט ּפלָאגן ניט אונדז זָאל ער

שװערד. מיט ָאדער
צו ִמצַריִם ֿפון מלך דער הָאט 4
און משה װָאס, נָאך געזָאגט: זײ
ֿפָאלק דָאס ָאּפ איר רַײסט ַאהרן,
אַײערע צו גײט ַארבעט? זַײן ֿפון

לַאסטַארבעט.
דָאס געזָאגט: הָאט ַּפרעה און 5
אױך ַאצונד שױן איז לַאנד ֿפון ֿפָאלק
שטערן נָאך זײ װילט איר און פיל, צו

לַאסטַארבעט. זײערע ֿפון
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יענעם אין בַאֿפױלן הָאט ַּפרעה און 6
און ֿפָאלק, דעם אין צװינגערס די טָאג

זָאגן: צו ַאזױ אױֿפזעערס, זַײנע
דעם געבן ניט מער זָאלט איר 7
ציגל, די מַאכן צו אױף שטרױ ֿפָאלק
ַאלײן זײ נעכטן-אײערנעכטן. װי ַאזױ

שטרױ. ָאנקלַײבן זיך און גײן, זָאלן
הָאבן זײ װָאס ציגל, צָאל די און 8
זָאלט נעכטן-אײערנעכטן, געמַאכט
זָאלט איר זײ; אױף ַארױֿפלײגן איר
פױל װָארום מינערן; ניט דערֿפון
ַאזױ זײ, שרַײען דרום זײ, זַײנען
צו שלַאכטן גײן װילן מיר זָאגן: צו

גָאט. אונדזער
אױף זַײן שװערער ַארבעט די זָאל 9
ֿפַארטָאן זַײן זָאלן זײ ַאז לַײט, די
מיט ֿפַארנעמען ניט זיך און איר, מיט

גערײדן. ֿפַאלשע
די ַארױסגעגַאנגען זַײנען 10
זַײנע און ֿפָאלק, דעם ֿפון צװינגערס
צום געזָאגט הָאבן און אױֿפזעערס,
געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק,
שטרױ. קײן ניט אַײך גיב איך ַּפרעה:
שטרױ אַײך קריגט איר, גײט 11
װָארום געֿפינען; קענט איר װּו ֿפון
גָארנישט װערט ַארבעט אַײער ֿפון

געמינערט.
צעשּפרײט ֿפָאלק דָאס זיך הָאט 12
קלַײבן צו ִמצַריִם, לַאנד גַאנצן איבערן

שטרױ. ֿפַאר זַאנגװָארצל
געטריבן, הָאבן צװינגערס די און 13
אַײערע ענדיקט זָאגן: צו ַאזױ
בעת װי ַאזױ ַארבעט, טָאגטעגלעכע

שטרױ. געװען איז עס
קינדער די ֿפון אױֿפזעערס די און 14
ֿפון צװינגערס די װָאס יׂשראל, ֿפון
זײ, איבער אױֿפגעזעצט הָאבן ַּפרעהן
זָאגן: צו ַאזױ געשלָאגן, געקריגן הָאבן
געענדיקט ניט איר הָאט װָאס ֿפַאר
אי ֿפריער, װי ַאזױ ציגל סכום אַײער

הַײנט? אי נעכטן
אױֿפזעערס די געקומען זַײנען 15
הָאבן און יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון
ֿפַאר זָאגן: צו ַאזױ ַּפרעהן, צו געשריען

קנעכט? דַײנע צו ַאזױ טוסטו װָאס
געגעבן ניט װערט שטרױ קײן 16
אונדז: הײסט מע און קנעכט, דַײנע
קנעכט דַײנע זע, און ציגל; מַאכט
אין איז שולד די און געשלָאגן, קריגן

ֿפָאלק. דַײן
איר, זַײט פױל געזָאגט: ער הָאט 17
גײן װילן מיר איר: זָאגט דרום פױל;

יהוה. צו שלַאכטן
װָארום ַארבעט, גײט ַאצונד, און 18
געגעבן ניט אַײך װעט שטרױ קײן
איר מוזט ציגל צָאל די און װערן,

צושטעלן.
די ֿפון אױֿפזעערס די הָאבן 19
ַאן אין געזען זיך יׂשראל ֿפון קינדער
טָארט איר זָאגן: מוזן צו אומגליק,
טָאגטעגלעכע אַײערע ֿפון מינערן ניט

ציגל.
און משהן געטרָאפן הָאבן זײ און 20
בַײ זײ, ַאקעגן שטײענדיק ַאהרֹנען,

ַּפרעהן; ֿפון ַארױסגײן זײער
זָאל געזָאגט: זײ צו הָאבן זײ און 21
משּפטן, און אַײך, אױף ַארָאּפקוקן גָאט
אונדזער ֿפַארמיאוסט הָאט איר װָאס
אין און ַּפרעהן, ֿפון אױגן די אין ריח
געבן צו קנעכט, זַײנע ֿפון אױגן די
צו אונדז הַאנט זײער אין שװערד ַא

הרגען.
צו צוריקגעקערט זיך משה הָאט 22
ֿפַאר גָאט, געזָאגט: הָאט און גָאט,
דָאזיקן דעם שלעכטס טוסטו װָאס
מיך הָאסטו גָאר װָאס צו ֿפָאלק?

געשיקט?
צו געקומען בין איך זינט ַאז 23
נָאמען, דַײן אין רעדן צו ַּפרעהן,
דעם מיט ערגער נָאך זיך ער בַאגײט
ניט הָאסטו זַײן מציל און ֿפָאלק, דָאזיקן

ֿפָאלק. דַײן געװען מציל

משהן:6 צו געזָאגט גָאט הָאט
איך װָאס זען װעסטו ַאצונד
דורך װָארום ַּפרעהן; צו טָאן װעל
זײ ער װעט הַאנט שטַארקער ַא
שטַארקער ַא דורך און ַאװעקלָאזן,
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זַײן ֿפון ַארױסטרַײבן זײ ער װעט הַאנט
לַאנד.

משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 2
בין איך געזָאגט: אים צו הָאט און

יהוה;

ָוֵאָרא
צו בַאװיזן זיך הָאב איך און 3
װי יעקֿבן, צו און יצחקן, צו ַאברהמען,
יהוה נָאמען מַײן מיט ָאבער ַשַדי, גָאט
צו דערקענען געלָאזט ניט זיך איך הָאב

זײ.
אױֿפגעשטעלט אױך הָאב איך און 4
דָאס געבן צו זײ זײ, מיט בונד מַײן
זײער ֿפון לַאנד דָאס ּכנַַען, לַאנד
דערין הָאבן זײ װָאס װױנשַאפט,

געװױנט.
דָאס געהערט אױך הָאב איך און 5
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון קרעכצן
און זײ, ֿפַארקנעכטן ִמצרים די װָאס

בונד. מַײן ָאן געדַאכט הָאב איך
ֿפון קינדער די צו זָאג דרום 6
װעל איך און יהוה, בין איך יׂשראל:
לַאסטן די אונטער ֿפון ַארױסציען אַײך
ֿפון זַײן מציל אַײך װעל און ִמצַריִם, ֿפון
אַײך װעל איך און קנעכטשַאפט, זײער
אױסגעשטרעקטן ַאן מיט אױסלײזן

משּפטים. גרױסע מיט און ָארעם,
מיר צו נעמען אַײך װעל איך און 7
זַײן אַײך װעל איך און ֿפָאלק, ַא ֿפַאר
איך ַאז װיסן, װעט איר און גָאט; צום
אַײך הָאט װָאס גָאט, אַײער יהוה בין
לַאסטן די אונטער ֿפון ַארױסגעצױגן

ִמצַריִם. ֿפון
אין ברענגען אַײך װעל איך און 8
אױֿפגעהױבן הָאב איך װָאס לַאנד, דעם
ַאברהמען, צו געבן צו עס הַאנט, מַײן
װעל איך און יעקֿבן, צו און יצחקן, צו
בין איך ַארב; ַאן ֿפַאר אַײך צו געבן עס

יהוה.
די צו גערעדט ַאזױ משה הָאט 9
ניט הָאבן זײ ָאבער יׂשראל, ֿפון קינדער
געמיט קורץ ֿפון משהן צו צוגעהערט

ַארבעט. שװערער ֿפון און

משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 10
זָאגן: צו ַאזױ

ֿפון מלך דעם ַּפרעה צו רעד גײ 11
קינדער די ַאװעקלָאזן זָאל ער ִמצַריִם,

לַאנד. זַײן ֿפון יׂשראל ֿפון
גָאט, ֿפַאר גערעדט משה הָאט 12
יׂשראל ֿפון קינדער די זע, זָאגן: צו ַאזױ
װי הַײנט מיר, צו צוגעהערט ניט הָאבן
הָאב איך ַאז צוהערן, מיך ַּפרעה װעט

ליּפן? ֿפַארשטָאּפטע
משהן צו גערעדט הָאט גָאט און 13
די צו בַאֿפױלן זײ און ַאהרֹנען, צו און
דעם ַּפרעה צו און יׂשראל, ֿפון קינדער
די ַארױסצוציען ּכדי ִמצַריִם, ֿפון מלך
ִמצַריִם. לַאנד ֿפון יׂשראל, ֿפון קינדער
זײערע ֿפון הױּפטן די זַײנען דָאס 14
ראוֿבן, ֿפון זין די ֿפָאטערהַײזער:
ַּפלוא, און ַחנֹוך, בָכור: יׂשראלס
די זַײנען דָאס ַּכרמי. און ֶחצרֹון,

ראוֿבן. ֿפון משּפחות
ימוֵאל, שמעונען: ֿפון זין די און 15
צֹוַחר, און יָכין, און אֹוַהד, און יָמין, און
דָאס ּכנֲַענית. ַא ֿפון זון דער ָשאול און

שמעון. ֿפון משּפחות די זַײנען
ֵלִויס ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 16
און גֵרשֹון, געבורטן: זײערע לױט זין,
ֵלִויס ֿפון יָארן די און מָררי. און קָהת,
זיבן און הונדערט געװען זַײנען לעבן

יָאר. דרַײסיק און
און ִלבני, גֵרשֹונען: ֿפון זין די 17

משּפחות. זײערע לױט ִשמִעי,
און ַעמָרם, קָהתן: ֿפון זין די און 18
די און עוזיֵאל. און חֿברֹון, און יִצָהר,
געװען זַײנען לעבן קָהתעס ֿפון יָארן

יָאר. דרַײסיק און דרַײ און הונדערט
און מחלי, מָררין: ֿפון זין די און 19
ֵלִוי ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס מושי.

געבורטן. זײערע לױט
זַײן גענומען זיך הָאט ַעמָרם און 20
הָאט זי און װַײב, ַא ֿפַאר יֹוֶכֶבדן מומע
און משהן. און ַאהרֹנען געבָארן אים
געװען זַײנען לעבן ַעמָרמס ֿפון יָארן די

יָאר. דרַײסיק און זיבן און הונדערט
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און קֹרח, יִצָהרן: ֿפון זין די און 21
זכרי. און נֶֶפג,

מיָשֵאל, עוזיֵאלן: ֿפון זין די און 22
ִסתרי. און ֶאלָצָפן, און

גענומען זיך הָאט ַאהרן און 23
די ַעמינָָדבן, ֿפון טָאכטער די ֶאליֶשַבע
װַײב, ַא ֿפַאר נַחשֹונען, ֿפון שװעסטער
און נָָדבן, געבָארן אים הָאט זי און

איָתָמרן. און ֶאלָעזָרן, ַאביהואן,
און ַאסיר, קֹרחן: ֿפון זין די און 24
די זַײנען דָאס ַאביָאָסף. און ֶאלָקנָה,

ָקרחים. די ֿפון משּפחות
ַאהרֹנען ֿפון זון דער ֶאלָעזָר און 25
טעכטער די ֿפון אײנע גענומען זיך הָאט
זי און װַײב; ַא ֿפַאר זיך ּפוטיֵאלן ֿפון
זַײנען דָאס ּפינחסן. געבָארן אים הָאט
די ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּפטן די

משּפחות. זײערע לױט לִויִים
װָאס משה, און ַאהרן זַײנען דָאס 26
ַארױס ציט געזָאגט: זײ צו הָאט גָאט
ִמצַריִם לַאנד ֿפון יׂשראל ֿפון קינדער די

מחנות. זײערע לױט
הָאבן װָאס די דָאס זַײנען זײ 27
ֿפון מלך דעם ַּפרעה צו גערעדט
קינדער די ַארױסצוציען ּכדי ִמצַריִם,
זַײנען דָאס ִמצַריִם. ֿפון יׂשראל ֿפון

ַאהרן. און משה
טָאג דעם אין געװען איז עס און 28
אין משהן צו גערעדט הָאט גָאט װָאס

ִמצַריִם. לַאנד
ַאזױ משהן, צו געזָאגט גָאט הָאט 29
ַּפרעה צו רעד יהוה; בין איך זָאגן: צו
איך װָאס ַאלץ ִמצַריִם ֿפון מלך דעם
ֿפַאר געזָאגט משה הָאט דיר. צו רעד
ֿפַארשטָאּפטע דָאך הָאב איך גָאט:
צו צוהערן ַּפרעה װעט װי און ליּפן,

מיר?

זע,7 משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט
גָאט ַא װי געמַאכט דיך הָאב איך
װעט ברודער דַײן ַאהרן און ַּפרעהן, צו

נביא. דַײן זַײן
איך װָאס ַאלץ רעדן װעסט דו 2
דַײן ַאהרן און בַאפעלן, דיר װעל
זָאל ער ַּפרעהן, צו רעדן װעט ברודער

ֿפון יׂשראל ֿפון קינדער די ַאװעקלָאזן
לַאנד. זַײן

ַּפרעהס מַאכן הַארט װעל איך און 3
צײכנס מַײנע מערן װעל און הַארץ,

ִמצַריִם. לַאנד אין װּונדער מַײנע און
צוהערן ניט װעט ַּפרעה ָאבער 4
ַארױֿפטָאן װעל איך און אַײך, צו
װעל און ִמצַריִם, אױף הַאנט מַײן
ֿפָאלק, מַײן מחנות, מַײנע ַארױסציען
לַאנד ֿפון יׂשראל, ֿפון קינדער די

משּפטים. גרױסע מיט ִמצַריִם,
איך ַאז װיסן, װעלן ִמצרים די און 5
אױסשטרעקן װעל איך װען יהוה, בין
װעל און ִמצַריִם, אױף הַאנט מַײן
ֿפון יׂשראל ֿפון קינדער די ַארױסציען

זײ. צװישן
געטָאן; ַאזױ ַאהרן און משה הָאבן 6
ַאזױ בַאֿפױלן, זײ הָאט גָאט װי ַאזױ

געטָאן. זײ הָאבן
ֿפון מַאן ַא געװען איז משה און 7
דרַײ ֿפון מַאן ַא ַאהרן און יָאר, ַאכציק
גערעדט הָאבן זײ װען יָאר, ַאכציק און

ַּפרעהן. צו
און משהן צו געזָאגט הָאט גָאט און 8

זָאגן: צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו
ַאזױ אַײך, צו רעדן װעט ַּפרעה ַאז 9
װּונדער; ַא אַײך ֿפון גיט זָאגן: צו
דַײן נעם ַאהרֹנען: צו זָאגן זָאלסטו
ַּפרעהן, ֿפַאר װָארף ַא טו און שטעקן,

שלַאנג. ַא װערן ער װעט
צו געקומען ַאהרן און משה זַײנען 10
װי געטָאן, ַאזױ הָאבן זײ און ַּפרעהן,
ַא הָאט ַאהרן און בַאֿפױלן; הָאט גָאט
ַּפרעהן, ֿפַאר שטעקן זַײן געטָאן װָארף
איז ער און קנעכט, זַײנע ֿפַאר און

שלַאנג. ַא געװָארן
די גערוֿפן ַּפרעה אױך הָאט 11
זײ, אױך און מַכשפים, די און חָכמים
געטָאן הָאבן ִמצַריִם, ֿפון ַחרטומים די
ֿפַארבָארגענע זײערע מיט גלַײכן דעס

קונצן.
געטָאן װָארף ַא הָאבן זײ און 12
זַײנען זײ און שטעקן, זַײן איטלעכער
ַאהרנס ָאבער שלַאנגען; געװָארן
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זײערע אַײנגעשלונגען הָאט שטעקן
שטעקנס.

געבליבן איז הַארץ ַּפרעהס און 13
צו צוגעהערט ניט הָאט ער און ֿפעסט,

גערעדט. הָאט גָאט װי ַאזױ זײ,
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 14
ניט װיל ער הַארט, איז הַארץ ַּפרעהס

ֿפָאלק. דָאס ַאװעקלָאזן
ֿפרי; דער אין ַּפרעהן צו גײ 15
װַאסער, צום ַארױס גײט ער זע,
בַײם ַאנטקעגן, אים שטעלן זיך װעסטו
װָאס שטעקן דעם און טַײך, ברעג
שלַאנג, ַא אין געװָארן ֿפַארקערט איז

הַאנט. דַײן אין נעמען זָאלסטו
יהוה, אים: צו זָאגן זָאלסט און 16
מיך הָאט ִעברים, די ֿפון גָאט דער
לָאז זָאגן: צו ַאזױ דיר, צו געשיקט
דינען מיר זָאלן זײ ֿפָאלק, מַײן ַאװעק
ניט הָאסט זע, און מדבר; דער אין

ַאהער. ביז צוגעהערט
דערמיט געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט 17
זע, יהוה: בין איך ַאז װיסן, װעסטו
אין װָאס שטעקן דעם מיט שלָאג איך
אין װָאס װַאסער אױֿפן הַאנט, מַײן
אין װערן ֿפַארקערט װעט עס און טַײך,

בלוט.
װעלן טַײך אין װָאס פיש די און 18
װעט טַײך דער און אױסשטַארבן,
ִמצרים די און װערן, ֿפַארשטונקען
װַאסער טרינקען צו עקלען זיך װעלן

טַײך. אױסן
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 19
שטעקן, דַײן נעם ַאהרֹנען: צו זָאג
אױף הַאנט דַײן אױס שטרעק און
זײערע אױף ִמצַריִם, ֿפון װַאסערן די
און טַײכן, זײערע אױף שטרָאמען,
אױף און געמױזעכצן, זײערע אױף
װַאסער, ֿפון ָאנזַאמלונגען זײערע ַאלע
זָאל עס און בלוט; װערן זָאלן זײ און
ִמצַריִם, לַאנד גַאנצן אין בלוט זַײן
אין סַײ ּכלים, הילצערנע אין סַײ

שטײנערנע.
געטָאן, ַאזױ ַאהרן און משה הָאבן 20
הָאט ער און בַאֿפױלן. הָאט גָאט װי

הָאט און שטעקן, דעם אױֿפגעהױבן
טַײך, אין װָאס װַאסער דָאס געשלָאגן
די ֿפַאר און ַּפרעהן, ֿפון אױגן די ֿפַאר
גַאנצע דָאס און קנעכט; זַײנע ֿפון אױגן
ֿפַארקערט איז טַײך אין װָאס װַאסער

בלוט. אין געװָארן
זַײנען טַײך אין װָאס פיש די און 21
איז טַײך דער און אױסגעשטָארבן,
ִמצרים די און געװָארן, ֿפַארשטונקען
װַאסער טרינקען געקענט ניט הָאבן
געװען איז בלוט דָאס און טַײך; אױסן

ִמצַריִם. לַאנד גַאנצן אין
ִמצַריִם ֿפון ַחרטומים די הָאבן 22
זײערע מיט גלַײכן דעס געטָאן
ַּפרעהס און קונצן; ֿפַארבָארגענע
ער און ֿפעסט, געבליבן איז הַארץ
װי ַאזױ זײ; צו צוגעהערט ניט הָאט

גערעדט. הָאט גָאט
אומגעקערט זיך הָאט ַּפרעה און 23
הױז, זַײן אין ַארַײנגעגַאנגען איז און
צום גענומען ניט דָאס אױך הָאט און

הַארצן.
געגרָאבן הָאבן ִמצרים ַאלע און 24
טרינקען, צום װַאסער נָאך טַײך ַארום
טרינקען געקענט ניט הָאבן זײ װָארום

טַײך. ֿפון װַאסערן די ֿפון
געװָארן דערפילט זַײנען עס און 25
הָאט גָאט װי דעם נָאך טעג, זיבן

טַײך. דעם געשלָאגן
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 26
ַאזױ אים: צו זָאג און ַּפרעהן, צו קום
מַײן ַאװעק לָאז געזָאגט: גָאט הָאט

דינען. מיר זָאלן זײ ֿפָאלק,
ניט זײ װילסט דו אױב און 27
גַאנצן דַײן איך ּפלָאג ָאט ַאװעקלָאזן,

פרעש. מיט גֿבול
װידמענען װעט טַײך דער און 28
און ַארױֿפגײן, װעלן זײ און פרעש,
דַײן אין און הױז, דַײן אין קומען װעלן
און בעט, דַײן אױף און שלָאפקַאמער,
אױף און קנעכט, דַײנע ֿפון הױז אין
און אױװנס, דַײנע אין און ֿפָאלק, דַײן

טײגמולטערס. דַײנע אין
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ֿפָאלק, דַײן אױף אי דיר, אױף אי 29
װעלן קנעכט, דַײנע ַאלע אױף אי

פרעש. די ַארױֿפגײן

משהן:8 צו געזָאגט הָאט גָאט און
אױס שטרעק ַאהרֹנען: צו זָאג
די אױף שטעקן דַײן מיט הַאנט דַײן
די אױף און טַײכן, די אױף שטרָאמען,
פרעש ַארױף ברענג און געמױזעכצן,

ִמצַריִם. לַאנד אױֿפן
אױסגעשטרעקט הָאט ַאהרן און 2
ִמצַריִם, ֿפון װַאסערן די אױף הַאנט זַײן
ַארױֿפגעגַאנגען, זַײנען פרעש די און
ִמצַריִם. לַאנד דָאס בַאדעקט הָאבן און

דעס געטָאן ַחרטומים די הָאבן 3
ֿפַארבָארגענע זײערע מיט גלַײכן
ַארױֿפגעברַאכט הָאבן זײ און קונצן,

ִמצַריִם. לַאנד אױֿפן פרעש
און משהן גערוֿפן הָאט ַּפרעה און 4
צו בעט געזָאגט: הָאט און ַאהרֹנען,
ֿפון פרעש די ָאּפטָאן זָאל ער יהוה,
איך און ֿפָאלק, מַײן ֿפון און מיר
זָאלן זײ ֿפָאלק, דָאס ַאװעקלָאזן װעל

יהוה. צו שלַאכטן
הָאב ַּפרעהן: צו געזָאגט משה הָאט 5
װען אױף מיר; איבער ּכבוד דעם
ֿפַאר און דיר, ֿפַאר בעטן איך זָאל
צו ֿפָאלק, דַײן ֿפַאר און קנעכט, דַײנע
ֿפון און דיר, ֿפון פרעש די ֿפַארשנַײדן
זײ זָאלן טַײך אין נָאר ַאז הַײזער, דַײנע

בלַײבן?
אױף געענטֿפערט: ער הָאט 6
דַײן װי ַאזױ געזָאגט: ער הָאט מָארגן.
ניטָא ַאז װיסן, זָאלסט ּכדי װָארט!

גָאט. אונדזער יהוה װי ַאזַא
ֿפון ָאּפטָאן זיך װעלן פרעש די און 7
ֿפון און הַײזער, דַײנע ֿפון און דיר,
נָאר ֿפָאלק; דַײן ֿפון און קנעכט, דַײנע

בלַײבן. זײ װעלן טַײך אין
ַאהרן און משה זַײנען 8
און ַּפרעהן, ֿפון ַארױסגעגַאנגען
װעגן ֿפון גָאט צו געשריען הָאט משה
ַארױֿפגעטָאן הָאט ער װָאס פרעש די

ַּפרעהן. אױף

דָאס װי ַאזױ געטָאן הָאט גָאט און 9
זַײנען פרעש די און משהן, ֿפון װָארט
די ֿפון הַײזער, די ֿפון אױסגעשטָארבן

ֿפעלדער. די ֿפון און הױפן,
צונױֿפגעשַארט זײ הָאט מע און 10
איז לַאנד דָאס און הױפנס, אױף הױפנס

געװָארן. ֿפַארשטונקען
עס ַאז געזען, הָאט ַּפרעה װי און 11
ַאזױ דערלַײכטערונג, ַא געװָארן איז
און הַארץ, זַײן געמַאכט הַארט ער הָאט
װי ַאזױ זײ; צו צוגעהערט ניט הָאט

גערעדט. הָאט גָאט
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 12
דַײן אױס שטרעק ַאהרֹנען: צו זָאג
דער ֿפון שטױב דעם שלָאג און שטעקן,
אומגעציפער װערן זָאל ער און ערד,

ִמצַריִם. לַאנד גַאנצן אין
ַאהרן און געטָאן; ַאזױ זײ הָאבן 13
מיט הַאנט זַײן אױסגעשטרעקט הָאט
געשלָאגן הָאט ער און שטעקן, זַײן
איז עס און ערד, דער ֿפון שטױב דעם
מענטשן אױף אומגעציפער געװָארן
שטױב גַאנצער דער בהמות; אױף און
אומגעציפער געװָארן איז ערד דער ֿפון

ִמצַריִם. לַאנד גַאנצן אין
גלַײכן דעס הָאבן ַחרטומים די און 14
ֿפַארבָארגענע זײערע מיט געַארבעט
אומגעציפער, ַארױסצוברענגען קונצן
דָאס און געקענט. ניט הָאבן זײ ָאבער
מענטשן אױף געװען איז אומגעציפער

בהמות. אױף און
צו געזָאגט הָאבן ַחרטומים די און 15
דָאס. איז גָאט ֿפון פינגער ַא ַּפרעהן:
געבליבן איז הַארץ ַּפרעהס ָאבער
צו צוגעהערט ניט הָאט ער און ֿפעסט,

גערעדט. הָאט גָאט װי ַאזױ זײ;
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 16
זיך שטעל און ֿפרי, דער אין זיך ֿפעדער
צום ַארױס גײט ער זע, ַּפרעהן; ֿפַאר
ַאזױ אים: צו זָאגן זָאלסטו װַאסער,
מַײן ַאװעק לָאז געזָאגט: גָאט הָאט

דינען. מיר זָאלן זײ ֿפָאלק,
ַאװעק ניט לָאזט דו אױב װָארום 17
אױף ָאן איך שיק ָאט ֿפָאלק, מַײן
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אױף און קנעכט, דַײנע אױף און דיר,
ַא הַײזער, דַײנע אין און ֿפָאלק, דַײן
ִמצַריִם ֿפון הַײזער די און פליגן, געמיש
געמיש דעם מיט װערן ָאנגעֿפילט װעלן
זַײנען זײ װָאס ערד די אױך און פליגן,

איר. אױף
אין ָאּפזונדערן װעל איך און 18
מַײן װָאס גֹוֶשן, לַאנד דָאס טָאג יענעם
דָאס ַאז דערין, אױף זיך הַאלט ֿפָאלק
ּכדי זַײן, ניט דָארטן זָאל פליגן געמיש
אין בין יהוה, איך, ַאז װיסן, זָאלסט

לַאנד.
ָאּפשײדונג ַאן מַאכן װעל איך און 19
דַײן צװישן און ֿפָאלק מַײן צװישן
געשען װעט מָארגן אױף ֿפָאלק.

צײכן. דערדָאזיקער
און געטָאן: ַאזױ הָאט גָאט און 20
געמיש געדיכט ַא געקומען איז עס
אין און ַּפרעהן, ֿפון הױז אין פליגן
גַאנצן אין און קנעכט, זַײנע ֿפון הױז
ֿפַארװיסט איז לַאנד דָאס ִמצַריִם. לַאנד
פליגן. געמיש דעם װעגן ֿפון געװָארן

און משהן גערוֿפן ַּפרעה הָאט 21
גײט געזָאגט: הָאט און ַאהרֹנען,

לַאנד. אין גָאט אַײער צו שלַאכט
איז עס געזָאגט: משה הָאט 22
די װָארום טָאן, צו ַאזױ רעכט ניט
װעלן ִמצרים די ֿפון אומװערדיקײט
אונדזער יהוה צו שלַאכטן מיר
די שלַאכטן װעלן מיר ַאז זע, גָאט;
ֿפַאר ִמצרים די ֿפון אומװערדיקײט
ניט אונדז זײ װעלן צי אױגן, זײערע

ֿפַארשטײנען?
אין גײן מיר װעלן װעגס טעג דרַײ 23
צו שלַאכטן װעלן מיר און מדבר, דער
װעט ער װי ַאזױ גָאט, אונדזער יהוה

הײסן. אונדז
װעל איך געזָאגט: ַּפרעה הָאט 24
שלַאכטן זָאלט איר ַאװעקלָאזן, אַײך
מדבר, דער אין גָאט אַײער יהוה צו
גײן. ניט איר זָאלט װַײט זײער נָאר

מיר. ֿפַאר בעט
גײ איך זע, געזָאגט: משה הָאט 25
צו בעטן װעל און דיר, ֿפון ַארױס

זיך זָאל פליגן געמיש דָאס ַאז יהוה,
זַײנע ֿפון ַּפרעהן, ֿפון ָאּפטָאן מָארגן
ָאבער זָאל ֿפָאלק; זַײן ֿפון און קנעכט,
ניט געשּפעט, מַאכן װידער ניט ַּפרעה
שלַאכטן צו ֿפָאלק דָאס ַאװעקצולָאזן

יהוה. צו
ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז משה און 26

גָאט. צו געבעטן הָאט און ַּפרעהן,
דָאס װי ַאזױ געטָאן הָאט גָאט און 27
ָאּפגעטָאן הָאט און משהן, ֿפון װָארט
ֿפון ַּפרעהן, ֿפון פליגן, געמיש דָאס
ניט ֿפָאלק; זַײן ֿפון און קנעכט, זַײנע

געבליבן. איז אײנציקע ַאן
מָאל דָאס אױך הָאט ַּפרעה ָאבער 28
ניט הָאט און הַארץ, זַײן געמַאכט הַארט

ֿפָאלק. דָאס ַאװעקגעלָאזן

משהן:9 צו געזָאגט הָאט גָאט און
אים: צו רעד און ַּפרעהן, צו קום
ֿפון גָאט דער יהוה, געזָאגט הָאט ַאזױ
זײ ֿפָאלק, מַײן ַאװעק לָאז ִעברים: די

דינען. מיר זָאלן
ניט װילסט דו אױב װָארום 2
נָאך זײ הַאלטסט און ַאװעקלָאזן,

װַײטער,
זַײן גָאט ֿפון הַאנט די װעט זע, 3
אױף ֿפעלד, אין װָאס ֿפי דַײן אױף
די אױף אײזלען, די אױף ֿפערד, די
די אױף און רינדער, די אױף קעמלען,

מגפה. שװערע זײער ַא שָאּפ;
צװישן ָאּפזונדערן װעט גָאט און 4
דעם צװישן און יׂשראל ֿפון פי דעם
װָאס ַאלץ ֿפון און ִמצַריִם, ֿפון פי
װעט יׂשראל ֿפון קינדער די צו געהערט

שטַארבן. גָארנישט
צַײט, ַא געמַאכט הָאט גָאט און 5
טָאן גָאט װעט מָארגן זָאגן: צו ַאזױ

לַאנד. אין זַאך דָאזיקע די
דָאזיקע די געטָאן הָאט גָאט און 6
פי גַאנצע דָאס און מָארגן, אױף זַאך
ָאבער אױסגעשטָארבן, איז ִמצַריִם ֿפון
יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון פי דעם ֿפון

געשטָארבן. ניט אײנציקס ַאן איז
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ערשט געשיקט, הָאט ַּפרעה און 7
מָאל צו איז יׂשראל ֿפון פי דעם ֿפון
ָאבער געשטָארבן. ניט אײנציקס ַאן
און הַארט, געבליבן איז הַארץ ַּפרעהס
ֿפָאלק. דָאס ַאװעקגעלָאזן ניט הָאט ער
משהן צו געזָאגט הָאט גָאט און 8
אַײערע אַײך נעמט ַאהרֹנען: צו און
קַאלכאױװן, ַא ֿפון ַאש הױפנס ֿפולע
ַאקעגן טָאן װָארף ַא עס זָאל משה און

ַּפרעהן. ֿפון אױגן די ֿפַאר הימל,
שטױב צו װערן װעט עס און 9
און ִמצַריִם, לַאנד גַאנצן איבערן
אין אױס שלָאגט װָאס גרינד ַא װערן
אױף און מענטשן אױף בלָאטערן,

ִמצַריִם. לַאנד גַאנצן אין בהמות,
ֿפון ַאש גענומען זײ הָאבן 10
זיך הָאבן זײ און קַאלכאױװן, ַא
הָאט משה און ַּפרעהן, ֿפַאר געשטעלט
און הימל, ַאקעגן געטָאן װָארף ַא עס
שלָאגט װָאס גרינד ַא געװָארן איז עס
און מענטשן אױף בלָאטערן, אין אױס

בהמות. אױף
ניט הָאבן ַחרטומים די און 11
װעגן ֿפון משהן ֿפַאר שטײן געקענט
איז גרינד דער װָארום גרינד, דעם
אױף װי ַאזױ ַחרטומים די אױף געװען

ִמצַריִם. גַאנץ
געמַאכט ֿפעסט הָאט גָאט ָאבער 12
ניט הָאט ער און הַארץ, ַּפרעהס
הָאט גָאט װי ַאזױ זײ; צו צוגעהערט

משהן. צו גערעדט
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 13
זיך שטעל און ֿפרי, דער אין זיך ֿפעדער
הָאט ַאזױ אים: צו זָאג און ַּפרעהן, ֿפַאר
ִעברים: די ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט
מיר זָאלן זײ ֿפָאלק, מַײן ַאװעק לָאז

דינען.
ַאלע ָאן איך שיק מָאל דָאס װַײל 14
אױף גוֿפא, דיר אױף ּפלָאגן מַײנע
ּכדי ֿפָאלק, דַײן אױף און קנעכט, דַײנע
אױף איך װי ַאזַא ניטָא ַאז װיסן, זָאלסט

ערד. גַאנצער דער
ַאצונד װָאלט איך װָארום 15
און הַאנט, מַײן אױסגעשטרעקט

דַײן און דיך געשלָאגן װָאלט
װָאלסט דו ַאז מגֿפה, ַא מיט ֿפָאלק

ערד. דער ֿפון געװָארן ֿפַארטיליקט
דיך איך הָאב דרום נָאר און 16
װַײזן צו דיר ּכדי בַאשטײן, געלָאזט
דערצײלן זָאל מע ּכדי און ּכוח, מַײן
ערד. גַאנצער דער איבער נָאמען מַײן
ַאקעגן זיך דערהײבסטו ַאלץ נָאך 17

ַאװעקצולָאזן. ניט זײ ֿפָאלק, מַײן
אין מָארגן רעגענען מַאך איך זע, 18
װָאס הָאגל, שװערן ַא זײער צַײט דער
ִמצַריִם אין געװען ניט איז ער װי ַאזַא
געגרונטפעסט איז זי װָאס טָאג דעם ֿפון

ַאצונד. ביז און געװָארן
דַײן ַארַײנטרַײבן שיק ַאצונד און 19
ֿפעלד; אין הָאסט דו װָאס ַאלץ און ֿפי,
װָאס בהמה און מענטש יעטװעדער
װעט און ֿפעלד, אין געֿפינען זיך װעט
װעט הױז, אין װערן ַארַײנגענומען ניט
זײ און הָאגל, דער נידערן זײ אױף

שטַארבן. װעלן
הָאט װָאס דינער ַּפרעהס ֿפון דער 20
הָאט װָארט, גָאטס ֿפַאר געהַאט מֹורא
און קנעכט זַײנע ַאנטרינען געמַאכט

הַײזער. די אין פי זַײן
געטָאן ניט הָאט עס װער און 21
הָאט װָארט, גָאטס אױף הַארץ זַײן
פי זַײן און קנעכט זַײנע איבערגעלָאזן

ֿפעלד. אין
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 22
הימל, ַאקעגן הַאנט דַײן אױס שטרעק
גַאנצן אין הָאגל ַא װערן זָאל און
אױף און מענטשן, אױף ִמצַריִם, לַאנד
ֿפון ער קרַײטעכ ַאלע אױף און בהמות,

ִמצַריִם. לַאנד אין ֿפעלד,
זַײן אױסגעשטרעקט משה הָאט 23
הָאט גָאט און הימל, ַאקעגן שטעקן
ֿפַײער ַא און הָאגל, און דונערן געגעבן
און ערד; דער אױף ַארָאּפגעֿפַאלן איז
הָאגל ַא רעגענען געמַאכט הָאט גָאט

ִמצַריִם. לַאנד אױֿפן
מיט הָאגל, ַא געװען איז עס און 24
הָאגל, מיטן אין ֿפַײער ֿפלַאקעריקן ַא
איז ער װי ַאזַא װָאס שװערער, ַא זײער
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ֿפון ִמצַריִם, לַאנד גַאנצן אין געװען ניט
ֿפָאלק. צום געװָארן איז עס זינט

אַײנגעשלָאגן הָאט הָאגל דער און 25
װָאס ַאלץ ִמצַריִם לַאנד גַאנצן אין
ַא ביז מענטשן ַא ֿפון ֿפעלד, אױֿפן
ֿפון קרַײטעכץ יעטװעדער אױך בהמה;
אױסגעשלָאגן, הָאגל דער הָאט ֿפעלד
ער הָאט ֿפעלד ֿפון בױם יעטװעדער און

צעברָאכן.
דָארטן װָאס גֹוֶשן, לַאנד אין נָאר 26
יׂשראל, ֿפון קינדער די געװען זַײנען

געװען. ניט הָאגל קײן איז
גערוֿפן און געשיקט ַּפרעה הָאט 27
צו הָאט ער און ַאהרֹנען, און משהן
דָאס געזינדיקט הָאב איך געזָאגט: זײ
און איך און גערעכט, איז יהוה מָאל;

אומגערעכט. זַײנען ֿפָאלק מַײן
גענוג זַײן זָאל און יהוה, צו בעט 28
הָאגל, דער און גָאט ֿפון דונערן די
איר און ַאװעקלָאזן, אַײך װעל איך און

בלַײבן. ניט מער װעט
װי געזָאגט: אים צו משה הָאט 29
איך װעל שטָאט, ֿפון ַארױס גײ איך
יהוה; צו הענט מַײנע אױסשּפרײטן
דער און אױֿפהערן, דונערן די װעלן
זָאלסט ּכדי זַײן; ניט מער װעט הָאגל

ערד. די געהערט יהוה צו ַאז װיסן
איך – קנעכט דַײנע און דו און 30
מֹורא ניט ַאלץ נָאך הָאט איר ַאז װײס,

יהוה. גָאט ֿפַאר
גערשט דער און ֿפלַאקס דער און 31
װָארום געװָארן, אױסגעשלָאגן זַײנען
און זַאנג, אין געװען איז גערשט דער

בליִונג. אין ֿפלַאקס דער
דער און װײץ דער ָאבער 32
אױסגעשלָאגן ניט זַײנען טונקלװײץ
צַײטיק. שּפעט װערן זײ װַײל געװָארן,
ַארױסגעגַאנגען איז משה און 33
הָאט און שטָאט, אױסן ַּפרעהן ֿפון
גָאט, צו הענט זַײנע אױסגעשּפרײט
הָאבן הָאגל דער און דונערן די און
מער הָאט רעגן דער און אױֿפגעהערט,

ערד. דער אױף געגָאסן ניט

ַאז געזען, הָאט ַּפרעה װי און 34
די און הָאגל דער און רעגן דער
הָאט ַאזױ אױֿפגעהערט, הָאבן דונערן
הַארט הָאט און געזינדיקט, װַײטער ער
זַײנע און ער הַארץ, זַײן געמַאכט

קנעכט.
געבליבן איז הַארץ ַּפרעהס און 35
ַאװעקגעלָאזן ניט הָאט ער און ֿפעסט,
גָאט װי ַאזױ יׂשראל; ֿפון קינדער די

משהן. דורך גערעדט הָאט

ּבֹא

צו10 געזָאגט הָאט גָאט און
ַּפרעהן, צו קום משהן:
זַײן געמַאכט הַארט הָאב איך װָארום
קנעכט, זַײנע ֿפון הַארץ דָאס און הַארץ
צײכנס דָאזיקע מַײנע טָאן זָאל איך ּכדי

אים; צװישן
די אין דערצײלן זָאלסט ּכדי און 2
דַײן ֿפון און זון, דַײן ֿפון אױערן
ָאנגעטָאן הָאב איך װָאס זון, זונס
איך װָאס צײכנס מַײנע און ִמצַריִם,
זָאלט איר און זײ; צװישן געמַאכט הָאב

יהוה. בין איך ַאז װיסן,
צו געקומען ַאהרן און משה זַײנען 3
געזָאגט: אים צו הָאבן זײ און ַּפרעהן,
ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ
ניט זיך װעסטו װַאנען ביז ִעֿברים: די
מַײן ַאװעק לָאז מיר? ֿפַאר בײגן װעלן

דינען. מיר זָאלן זײ ֿפָאלק,
ניט װיסלט דו אױב װָארום 4
איך ברענג ָאט ֿפָאלק, מַײן ַאװעקלָאזן

גֿבול. דַײן אין הײשעריק ַא מָארגן
דעם ֿפַארדעקן װעט ער און 5
װעט מע ַאז ערד, דער ֿפון ָאנבליק
ער און ערד; די ַארױסזען קענען ניט
דער ֿפון רעשט דעם אױֿפעסן װעט
געבליבן איז אַײך װָאס ַאנטרינונג,
אױֿפעסן װעט און הָאגל, דעם ֿפון
אַײך בַײ װַאקסט װָאס בױם יעטװעדער

ֿפעלד. אױֿפן
דַײנע װערן װעלן ָאנגעֿפילט און 6
דַײנע ַאלע ֿפון הַײזער די און הַײזער,
גַאנץ ֿפון הַײזער די און קנעכט,
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דַײנע און עלטערן דַײנע װָאס ִמצַריִם;
ֿפון געזען ניט הָאבן עלטערן עלטערנס
אױף געװען זַײנען זײ װָאס טָאג, דעם
– טָאג. הַײנטיקן ביז און ערד, דער
איז און אומגעקערט, זיך הָאט ער און

ַּפרעהן. ֿפון ַארױסגעגַאנגען
אים צו קנעכט ַּפרעהס הָאבן 7
דערדָאזיקער װעט ווַאנען ביז געזָאגט:
לָאז שטרױכלונג? ַא ֿפַאר זַײן אונדז
יהוה דינען זײ זָאלן און לַײט, די ַאװעק
ַאז ניט װײסטו נָאך צי גָאט. זײער

אונטער? גײט ִמצַריִם
און משהן אומגעקערט מען הָאט 8
זײ צו הָאט ער און ַּפרעהן, צו ַאהרֹנען
גָאט; אַײער יהוה דינט גײט געזָאגט:
גײער? די זַײנען װער און װער ָאבער
אונדזערע מיט געזָאגט: משה הָאט 9
װעלן ַאלטע אונדזערע מיט און יונגע
מיט און זין אונדזערע מיט גײן; מיר
אונדזערע מיט טעכטער, אונדזערע
װעלן רינדער אונדזערע מיט און שָאּפ
יהוה צו יָום-טוֿב ַא װָארום גײן; מיר

אונדז. בַײ איז
זָאל געזָאגט: זײ צו ער הָאט 10
װעל איך װי אַײך, מיט זַײן ַאזױ יהוה
געזינטן! אַײערע מיט ַאװעקלָאזן אַײך
אין שלעכטס עּפעס הָאט איר ַאז זעט,

אױסקוק.
איר ַאקָארשט גײט ַאזױ! ניט 11
דָאס װָארום יהוה, דינט און מענער
און – ֿפַארלַאנגט. איר װָאס דָאך איז
ֿפַאר ֿפון ַארױסגעטריבן זײ הָאט מע

ַּפרעהן.
משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 12
לַאנד אױֿפן הַאנט דַײן אױס שטרעק
ער און הײשעריק, דעם װעגן ִמצַריִם
און ִמצַריִם, לַאנד אױֿפן ַארױֿפגײן װעט
קרַײטעכץ יעטװעדער אױֿפעסן װעט
הָאגל דער װָאס ַאלץ ערד, דער ֿפון

איבערגעלָאזן. הָאט
אױסגעשטרעקט הָאט משה און 13
און ִמצַריִם, לַאנד אױֿפן שטעקן זַײן
אױֿפן מזרח-װינט ַא געטריבן הָאט גָאט
גַאנצע די און טָאג גַאנצן יענעם לַאנד

ֿפרימָארגן, געװָארן איז עס װי נַאכט;
ָאנגעטרָאגן מזרח-װינט דער הָאט ַאזױ

הײשעריק. דעם
איז הײשעריק דער און 14
לַאנד גַאנצן אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען
ַארָאּפגעלָאזט זיך הָאט און ִמצַריִם,
זײער ִמצַריִם ֿפון גֿבול גַאנצן דעם אין
ַאזַא געװען איז אים ֿפַאר ניט שװער;
אים נָאך ניט און ער, װי הײשעריק

ַאזַא. זַײן װעט
דעם ֿפַארדעקט הָאט ער און 15
און ערד, גַאנצער דער ֿפון ָאנבליק
און געװָארן; פינצטער איז ערד די
יעטװעדער אױֿפגעגעסן הָאט ער
און ערד, דער ֿפון קרַײטעכץ
דער װָאס בױם, ֿפון ֿפרוכט יעטװעדער
איז עס און איבערגעלָאזן; הָאט הָאגל
בױם ַא ֿפון גרינס קײן געבליבן ניט
אין ֿפעלד ֿפון קרַײטעכץ ַא ֿפון ָאדער

ִמצַריִם. לַאנד גַאנצן
גיך אױף גערוֿפן ַּפרעה הָאט 16
געזָאגט: הָאט און ַאהרֹנען, און משהן
אַײער יהוה צו געזינדיקט הָאב איך

אַײך. צו און גָאט,
דיך, בעט איך ֿפַארגיב, ַאצונד און 17
צו בעט און מָאל, דָאס בלױז חטא מַײן
ֿפון ָאּפטָאן זָאל ער גָאט, אַײער יהוה

ּפעסט. דָאזיקע די נָאר מיר
ֿפון ַארױסגעגַאנגען ער איז 18

גָאט. צו געבעטן הָאט און ַּפרעהן,
זײער ֿפַארקערט הָאט גָאט און 19
הָאט װָאס מערֿב-װינט, שטַארקן ַא
און הײשעריק, דעם ַאװעקגעטרָאגן
ים-סוף; אין ַארַײנגעשטוּפט אים הָאט
איז הײשעריק אײנציקער ַאן ניט

ִמצַריִם. ֿפון גֿבול גַאנצן אין געבליבן
געמַאכט ֿפעסט הָאט גָאט ָאבער 20
ניט הָאט ער און הַארץ, ַּפרעהס

יׂשראל. ֿפון קינדער די ַאװעקגעלָאזן
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 21
הימל, ַאקעגן הַאנט דַײן אױס שטרעק
איבערן ֿפינצטערניש ַא װערן זָאל און
קענען זָאל מע ַאז ִמצַריִם, לַאנד

ֿפינצטערניש. די ָאנטַאּפן
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זַײן אױסגעשטרעקט משה הָאט 22
געװען איז עס און הימל, ַאקעגן הַאנט
לַאנד גַאנצן אין שטָאקֿפינצטערניש ַא

טעג. דרַײ ִמצַריִם
ניט ַאנדערן דעם אײנער הָאבן זײ 23
ניט קײנער זיך הָאבן זײ און געזען,
טעג. דרַײ ָארט זַײן ֿפון אױֿפגעהױבן
איז יׂשראל ֿפון קינדער ַאלע בַײ ָאבער
װױנערטער. זײערע אין ליכטיק געװען
און משהן, גערוֿפן ַּפרעה הָאט 24
נָאר יהוה; דינט גײט געזָאגט: הָאט
זָאלן רינדער אַײערע און שָאּפ אַײערע
זָאלן געזינטן אַײערע ָאּפשטעלן; זיך

אַײך. מיט גײן אױך
מוזט דו אי געזָאגט: משה הָאט 25
און שלַאכטָאּפֿפער מיטגעבן אונדז
מקריֿב זָאלן מיר ּכדי ברַאנדָאּפֿפער,

גָאט, אונדזער יהוה צו זַײן
מיט מיטגײן מוז פי אונדזער אי 26
איבערבלַײבן; זָאל קלױ ַא ניט אונדז;
אױף נעמען מיר װעלן דערֿפון װָארום
מיר און גָאט; אונדזער יהוה דינען צו
דַארֿפן װעלן מיר װָאס מיט ניט װײסן

ַאהין. קומען מיר ביז יהוה, דינען
געמַאכט ֿפעסט הָאט גָאט ָאבער 27
ניט זײ הָאט ער און הַארץ, ַּפרעהס

ַאװעקלָאזן. געװָאלט
געזָאגט: אים צו הָאט ַּפרעה און 28
זָאלסט זיך, היט מיר; ֿפון ַאװעק גײ
אין װָארום זען, ניט ּפנים מַײן מער
ּפנים, מַײן זעסט דו װָאס טָאג דעם

שטַארבן. װעסטו
הָאסט געזָאגט: משה הָאט 29
מער װעל איך גערעדט; ריכטיק

זען. ניט ּפנים דַײן װידער

צו11 געזָאגט הָאט גָאט און
ּפלָאג אײן נָאך משהן:
און ַּפרעהן אױף ברענגען איך װעל
אַײך ער װעט דערנָאך ִמצַריִם, אױף
לָאזט ער ַאז דַאנען; ֿפון ַאװעקלָאזן
טרַײבנדיק אַײך ער װעט ַאװעק, אַײך

דַאנען. ֿפון ַארױסטרַײבן גַאנצן אין
ֿפון אױערן די אין ַאקָארשט רעד 2
איטלעכער ַאנטלַײען זָאלן זײ ֿפָאלק,

איר ֿפון איטלעכע און חֿבר, זַײן ֿפון
גילדערנע און זַאכן זילבערנע חֿברטע,

זַאכן.
ֿפָאלק דעם געגעבן הָאט גָאט און 3
איז אױך ִמצַריִם. ֿפון אױגן די אין חן
אין גרױס זײער געװען משה מַאן דער
ַּפרעהס ֿפון אױגן די אין ִמצַריִם, לַאנד

ֿפָאלק. ֿפון אױגן די אין און קנעכט,
הָאט ַאזױ געזָאגט: הָאט משה און 4
װעל נַאכט הַאלבע ַארום געזָאגט: גָאט

ִמצַריִם; צװישן ַארױסגײן איך
יעטװעדער שטַארבן װעט עס און 5
בָכור דעם ֿפון ִמצַריִם, לַאנד אין בָכור
זַײן אױף זיצן דַארף װָאס ַּפרעהן ֿפון
דינסט דער ֿפון בָכור דעם ביז טרָאן,
אױך מילשטײנער; די הינטער װָאס

בהמה. ַא ֿפון בָכור יעטװעדער
געשרײ גרױס ַא װערן װעט עס און 6
איז ַאזַא װָאס ִמצַריִם, לַאנד גַאנצן אין
זַײן. ניט מער װעט ַאזַא און געװען, ניט
ֿפון קינדער ַאלע קעגן ָאבער 7
זַײן שַארֿפן ניט הונט ַא װעט יׂשראל
ַא קעגן סַײ מענטשן, ַא קעגן סַײ צונג,
יהוה ַאז װיסן, זָאלט איר ּכדי בהמה;
צװישן און ִמצַריִם צװישן ָאּפ שײדט

יׂשראל.
דַײנע קנעכט דָאזיקע די ַאלע און 8
װעלן און מיר, צו ַארָאּפנידערן װעלן
גײ זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו בוקן זיך
ֿפָאלק גַאנצן דַײן מיט דו ַארױס,
דעם נָאך און דיר; היטנער װָאס
ער און – ַארױסגײן. איך װעל
אין ַּפרעהן ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז

גרימצָארן.
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 9
צו ּכדי אַײך; צו צוהערן ניט װעט ַּפרעה
ִמצַריִם. לַאנד אין װּונדער מַײנע מערן
געטָאן הָאבן ַאהרן און משה און 10
ַּפרעהן; ֿפַאר װּונדער דָאזיקע די ַאלע
געמַאכט ֿפעסט הָאט גָאט ָאבער
ניט הָאט ער און הַארץ, ַּפרעהס
יׂשראל ֿפון קינדער די ַאװעקגעלָאזן

לַאנד. זַײן ֿפון
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צו12 געזָאגט הָאט גָאט און
אין ַאהרֹנען צו און משהן

זָאגן: צו ַאזױ ִמצַריִם, לַאנד
זַײן אַײך זָאל חֹודש דערדָאזיקער 2
ערשטער דער חדשים; ֿפון ָאנהײב דער
אַײך ער זָאל יָאר ֿפון חדשים די ֿפון

זַײן.
ֿפון עדה גַאנצער דער צו רעד 3
צענטן אין זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל,
זָאלן חֹודש, דָאזיקן דעם ֿפון טָאג
לַאם צו נעמען זיך איטלעכער זײ
ַא ֿפַאר לַאם צו ֿפָאטערהױז, ַא ֿפַאר

הױזגעזינט.
צו איז הױזגעזינט דָאס אױב און 4
נעמען ער זָאל לַאם, ַא ֿפַאר װינציק
זַײן צו נָאנט איז װָאס שכן זַײן מיט
איטלעכן נפשות; צָאל דער לױט הױז,
אױֿפן צײלן איר זָאלט עסן זַײן װעדליק

לַאם.
יָאר ַא זָכר ַא פעלער, ַא ָאן לַאם ַא 5
שעּפסן ֿפון זַײן; אַײך עס זָאל ַאלט,

נעמען. איר זָאלט ציגן ֿפון ָאדער
אין זַײן אַײך בַײ זָאל ער און 6
ֿפון טָאג פערצנטן ביזן ָאּפהיטונג
גַאנצע די און חֹודש, דָאזיקן דעם
יׂשראל ֿפון עדה דער ֿפון אַײנזַאמלונג

ָאװנט. קעגן שעכטן אים זָאל
דעם ֿפון נעמען זָאלן זײ און 7
בײדע אױף ַארױֿפטָאן און בלוט
דעם אױף און בַײשטידלעך,
װָאס הַײזער די אױף אױבערשטידל,

זײ. אין עסן אים װעלן זײ
אין פלײש דָאס עסן זָאלן זײ און 8
אױֿפן געברָאטן נַאכט, דערדָאזיקער
ביטערע מיט און מצות מיט ֿפַײער;

עסן. עס זײ זָאלן קרַײטעכצער
הַאלב אים ֿפון עסן ניט זָאלט איר 9
ָאּפגעקָאכט געקָאכט, ָאדער געברָאטן,
אױֿפן געברָאטן נַײערט װַאסער, אין
מיט און קני זַײנע מיט קָאּפ זַײן ֿפַײער;

אינגעװײד. זַײנע
ֿפון איבערלָאזן ניט זָאלט איר און 10
װעט װָאס און ֿפרי, דער אין ביז אים
ֿפרי, דער אין ביז אים ֿפון איבערבלַײבן

ֿפַארברענען. ֿפַײער אין איר זָאלט
עסן: אים איר זָאלט ַאזױ און 11
שיך אַײערע ָאנגעגורט, לענדן אַײערע
שטעקן אַײער און פיס, אַײערע אױף
אים זָאלט איר און הַאנט; אַײער אין
דָאס איז ָקרבן-ּפסח ַא געאַײל. אין עסן

גָאט. צו
דורכן דורכגײן װעל איך און 12
נַאכט, דערדָאזיקער אין ִמצַריִם לַאנד
אין בָכור יעטװעדער שלָאגן װעל און
ַא ביז מענטשן ַא ֿפון ִמצַריִם, לַאנד
ֿפון געטער ַאלע אױף און בהמה;
איך משּפט; ַא טָאן איך װעל ִמצַריִם

יהוה. בין
ֿפַאר זַײן אַײך װעט בלוט דָאס און 13
זַײט איר װָאס הַײזער די אױף צײכן ַא
בלוט, דָאס זען װעל איך און דָארטן,
און אַײך, איבער איבערהיּפן װעל און
קײן אַײך צװישן זַײן ניט װעט עס
שלָאג איך װען אומצוברענגען, ּפלָאג

ִמצַריִם. לַאנד אין
אַײך זָאל טָאג דערדָאזיקער און 14
זָאלט איר און געדעכעניש, ַא ֿפַאר זַײן
גָאט; צו ֿפַײערטָאג ַא ֿפַײערן אים
אײביק ַאן װי דֹור-דֹורות, אַײערע אױף

ֿפַײערן. אים איר זָאלט געזעץ,
מצות; עסן איר זָאלט טעג זיבן 15
איר זָאלט טָאג ערשטן בַײם בַאלד
הַײזער, אַײערע ֿפון זױערטײג ָאּפטָאן
ֿפון חמץ עסט װָאס איטלעכער װָארום
זעל יענע טָאג, זיבעטן ביזן טָאג ערשטן

יׂשראל. ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל
ַא זַײן זָאל טָאג ערשטן אין און 16
זיבעטן אין און צונױֿפרוֿפונג, הײליקע
צונױֿפרוֿפונג הײליקע ַא זַײן זָאל טָאג
זײ אין זָאל ַארבעט קײן אַײך; בַײ
דַארף װָאס נָאר װערן, געטָאן ניט
מענטשן, איטלעכן ֿפון װערן געגעסן
בַײ װערן צוגעגרײט מעג ַאלײן דָאס

אַײך.
מצות; די ָאּפהיטן זָאלט איר און 17
טָאג אײגענעם דָאזיקן דעם אין װָארום
מחנות אַײערע ַארױסגעצױגן איך הָאב
זָאלט איר און ִמצַריִם. לַאנד ֿפון
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אַײערע אױף טָאג דָאזיקן דעם היטן
געזעץ. אײביק ַאן װי דֹור-דֹורות

פערצנטן ֿפון חֹודש, ערשטן אין 18
איר זָאלט ָאװנט, אין חודש אין טָאג
צװַאנציקסטן און אײן ביזן מצות, עסן

ָאװנט. אין חֹודש אין טָאג
געֿפינען ניט זיך זָאל טעג זיבן 19
װָארום הַײזער, אַײערע אין זױערטײג
זעל יענע חמץ, עסט װָאס איטלעכער
ֿפון עדה דער ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל
ַאן סַײ און ֿפרעמדער, ַא סַײ יׂשראל,

לַאנד. ֿפון אַײנגעבָארענער
אין עסן; ניט איר זָאלט חמץ קײן 20
איר זָאלט װױנערטער אַײערע ַאלע

מצות. עסן
ַאלע גערוֿפן הָאט משה און 21
זײ צו הָאט און יׂשראל, ֿפון עלטסטע
אַײך נעמט און ַארױס ציט געזָאגט:
שעכט און משּפחות, אַײערע לױט שָאּפ

ָקרבן-ּפסח. דעם
בינטל ַא נעמען זָאלט איר און 22
דעם אין אַײנטונקען און ֵאזֹוֿב-גרָאז
זָאלט איר און בעקן, אין װָאס בלוט
צו און אױבערשטידל דעם צו צורירן
בלוט דעם ֿפון בַײשטידלעך בײדע די
קײנער זָאלט איר און בעקן, אין װָאס
ֿפון אַײנגַאנג דעם ֿפון ַארױסגײן ניט

ֿפרי. דער אין ביז הױז זַײן
צו דורכגײן װעט גָאט ַאז און 23
דָאס זען ער װעט ִמצַריִם, שלָאגן
אױף און אױבערשטידל אױֿפן בלוט
גָאט און בַײשטידלעך, בײדע די
און אַײנגַאנג, איבערן איבערהיּפן װעט
אומברענגער דעם לָאזן ניט װעט ער
שלָאגן. צו הױז אַײער אין ַארַײנקומען
דָאזיקע די ָאּפהיטן זָאלט איר און 24
ֿפַאר און דיר ֿפַאר געזעץ ַא װי זַאך

אײביק. אױף קינדער דַײנע
װעט איר ַאז זַײן, װעט עס און 25
װעט גָאט װָאס לַאנד דעם אין קומען
צוגעזָאגט, הָאט ער װי ַאזױ געבן, אַײך
דינסט. דָאזיקן דעם ָאּפהיטן איר זָאלט
אַײערע ַאז זַײן, װעט עס און 26
איז װָאס ֿפרעגן: אַײך װעלן קינדער

דינסט? דערדָאזיקער אַײך בַײ
ָקרבן-ּפסח ַא זָאגן: איר זָאלט 27
הָאט ער װַײל גָאט, צו דָאס איז
די ֿפון הַײזער די איבער איבערגעהיּפט
ער װען ִמצַריִם, אין יׂשראל ֿפון קינדער
אונדזערע און ִמצַריִם, געשלָאגן הָאט
הָאט געװען. מציל ער הָאט הַײזער
זיך און גענײגט זיך ֿפָאלק דָאס

געבוקט.
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 28
װי ַאזױ געטָאן; הָאבן און געגַאנגען
ַאהרֹנען, און משהן בַאֿפױלן הָאט גָאט

געטָאן. זײ הָאבן ַאזױ
הַאלבע אין געװען איז עס און 29
געשלָאגן גָאט הָאט ַאזױ נַאכט,
ִמצַריִם, לַאנד אין בָכור יעטװעדער
הָאט װָאס ַּפרעהן ֿפון בָכור דעם ֿפון
דעם ביז טרָאן, זַײן אױף זיצן געזָאלט
ּתֿפיסה אין װָאס געפַאנגענעם ֿפון בָכור

בהמה. ַא ֿפון בָכור יעטװעדער און ;
בַײ אױֿפגעשטַאנען ַּפרעה איז 30
קנעכט, זַײנע ַאלע און ער נַאכט, דער
געװָארן איז עס און ִמצַריִם, גַאנץ און
װָארום ִמצַריִם, אין געשרײ גרױס ַא
דָארטן װָאס הױז ַא געװען ניט איז עס

טױטער. ַא זַײן ניט זָאל
און משהן גערוֿפן הָאט ער און 31
הָאט און נַאכט, דער בַײ ַאהרֹנען
ַארױס גײט אױף, שטײט געזָאגט:
אי איר, אי ֿפָאלק, מַײן צװישן ֿפון
דינט גײט און יׂשראל, ֿפון קינדער די

געזָאגט. הָאט איר װי ַאזױ יהוה,
אַײערע אי שָאּפ, אַײערע אי נעמט 32
און געזָאגט, הָאט איר װי ַאזױ רינדער,

אױך. מיך בענטשט און גײט;
צוגעשטַאנען זַײנען ִמצרים די און 33
װָאס ַארױסצושיקן זײ ֿפָאלק, דעם צו
הָאבן זײ װָארום לַאנד, ֿפון גיכער
אױסשטַארבן. ַאלע װעלן מיר געזָאגט:
גענומען הָאט ֿפָאלק דָאס און 34
געזַײערט איז ער אײדער טײג זײער
זַײנען טײגמולטערס זײערע געװָארן;
טיכער זײערע אין אַײנגעבונדן געװען

ַאקסלען. זײערע אױף
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הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 35
משהן, ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ געטָאן
ִמצרים די ֿפון ַאנטליען הָאבן זײ און
זַאכן, גילדערנע און זַאכן זילבערנע

קלײדער. און
דעם געגעבן הָאט גָאט װָארום 36
ִמצרים, די ֿפון אױגן די אין חן ֿפָאלק
הָאבן זײ און געליען; זײ הָאבן זײ און

ִמצַריִם. אױסגעלײדיקט
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 37
סוּכֹות, קײן ַרְעמֵסס ֿפון ַארױסגעצױגן
ֿפוסגײער, טױזנט הונדערט זעקס ַארום

קינדער. ַאחוץ מענער,
איז ֿפָאלק געמישט סך ַא אױך און 38
און שָאּפ און זײ; מיט ַארױסגעגַאנגען

סטַאדע. גרױסע ַא זײער רינדער
דעם ֿפון געבַאקן הָאבן זײ און 39
ֿפון ַארױסגעטרָאגן הָאבן זײ װָאס טײג
איז ער װָארום מצה, קוכנס ִמצַריִם,
זַײנען זײ װַײל געװָארן, געזַײערט ניט
ִמצַריִם, ֿפון געװָארן ַארױסגעטריבן
אױֿפהַאלטן, געקענט ניט זיך הָאבן און
ניט זיך זײ הָאבן צערונג ַאפילו און

צוגעגרײט.
ֿפון קינדער די ֿפון זיצן דָאס און 40
אין געזעסן זַײנען זײ װָאס יׂשראל,
יָאר הונדערט ֿפיר געװען איז ִמצַריִם,

יָאר. דרַײסיק און
ֿפון ָסוף צום געװען איז עס און 41
יָאר, דרַײסיק און יָאר הונדערט ֿפיר
זַײנען טָאג, דָאזיקן דעם אין גענױ איז,
ַארױסגעגַאנגען גָאט ֿפון מחנות ַאלע

ִמצַריִם. לַאנד ֿפון
געװען דָאס איז װַאכנַאכט ַא 42
לַאנד ֿפון ַארױסצוציען זײ גָאט בַײ
נַאכט אײגענע דָאזיקע די איז ִמצַריִם;
קינדער ַאלע בַײ גָאט צו װַאכנַאכט ַא

דֹור-דֹורות. זײערע אױף יׂשראל ֿפון
משהן צו געזָאגט הָאט גָאט און 43
דעם ֿפון דין דער איז דָאס ַאהרֹנען: און
ֿפרעמד-געבָארענער קײן ָקרבן-ּפסח:

עסן. ניט אים ֿפון טָאר
קנעכט ַא עמיצנס נָאר װּו און 44
אים הָאסט דו ַאז געלט, ֿפַאר געקױֿפט

אים ֿפון ער מעג דענצמָאל געַמלט,
עסן.

ַא און אַײנגעװַאנדערטער ַאן 45
עסן. ניט אים ֿפון טָאר געדונגענער

געגעסן ער זָאל הױז אײן אין 46
ֿפון ַארױסטרָאגן ניט זָאלסט װערן;
בײן ַא און הױז; אױסן פלײש דעם

אים. אין צעברעכן ניט איר זָאלט
זָאל יׂשראל ֿפון עדה גַאנצע די 47

מַאכן. אים
זיך װעט דיר בַײ ַאז און 48
װעט ער און ֿפרעמדער, ַא אױֿפהַאלטן
גָאט, צו ָקרבן-ּפסח ַא מַאכן װעלן
יעטװעדער װערן געַמלט אים בַײ זָאל
ער קען דענצמָאל און מַאנסּפַארשױן,
זַײן זָאל ער און מַאכן; צו אים גענענען
לַאנד; ֿפון אַײנגעבָארענער ַאן װי ַאזױ
ֿפון טָאר אומבַאשניטענער קײן ָאבער

עסן. ניט אים
דעם ֿפַאר זַײן זָאל געזעץ אײן 49
דעם ֿפַאר און אַײנגעבָארענעם,
צװישן אױף זיך הַאלט װָאס ֿפרעמדן

אַײך.
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער ַאלע און 50
הָאט גָאט װי ַאזױ געטָאן; דָאס
הָאבן ַאזױ ַאהרֹנען, און משהן בַאֿפױלן

געטָאן. זײ
דעם אין געװען איז עס און 51
גָאט הָאט טָאג, אײגענעם דָאזיקן
יׂשראל, ֿפון קינדער די ַארױסגעצױגן
מחנות. זײערע לױט ִמצַריִם, לַאנד ֿפון

צו13 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

בָכור; יעטװעדער מיר צו הײליק 2
טרַאכט דעם עפנט װָאס איטלעכס
ֿפון יׂשראל, ֿפון קינדער די צװישן
זָאל בהמה, ַא ֿפון ָאדער מענטשן ַא

מיר. צו געהערן
דעם צו געזָאגט הָאט משה און 3
טָאג דָאזיקן דעם געדענקט ֿפָאלק:
ַארױסגעגַאנגען זַײט איר װָאס
ֿפון הױז דעם ֿפון ִמצַריִם, ֿפון
ַא מיט װָארום קנעכטשַאפט;
גָאט אַײך הָאט הַאנט שטַארקער
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זָאל דרום דַאנען; ֿפון ַארױסגעצױגן
חמץ. װערן געגעסן ניט

חֹודש אין ַארױס, איר גײט הַײנט 4
ָאביֿב,

ברענגען דיך װעט גָאט ַאז איז, 5
דעם און ּכנֲַעני, דעם ֿפון לַאנד אין
און חוי, דעם און ֶאמֹורי, דעם און ִחּתי,
געשװָארן הָאט ער װָאס יֿבוסי, דעם
לַאנד ַא געבן, צו דיר עלטערן, דַײנע
הָאניק, און מילך מיט פליסט װָאס
אין דינסט דָאזיקן דעם טָאן זָאלסטו

חֹודש. דָאזיקן דעם
און מצות עסן זָאלסטו טעג זיבן 6
יָום-טוֿב ַא זַײן זָאל טָאג זיבעטן אױֿפן

גָאט. צו
די אין װערן געגעסן זָאל מצות 7
װערן געזען ניט זָאל עס און טעג, זיבן
געזען ניט זָאל עס און חמץ, דיר בַײ
דַײן אין זױערטײג, דיר בַײ װערן

גֿבול. גַאנצן
אין זון דַײן דערצײלן זָאלסט און 8
ֿפון איז דָאס זָאגן: צו ַאזױ טָאג, יענעם
געטָאן מיר הָאט גָאט װָאס דעם װעגן

ִמצַריִם. ֿפון ַארױסגײן מַײן בַײ
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 9
אױף ים מיטן אין ַארַײנגעגַאנגען
זײ זַײנען װַאסערן די און טריקעניש;
זַײט רעכטער זײער ֿפון מױער ַא געװען

לינקער. זײער ֿפון און
דָאסדָאזיקע ָאּפהיטן זָאלסט און 10
ֿפון צַײט, געשטעלטער זַײן אין געזעץ

יָאר. צו יָאר
װעט גָאט ַאז זַײן, װעט עס און 11
ּכנֲַעני, דעם ֿפון לַאנד אין ברענגען דיך
און דיר געשװָארן הָאט ער װי ַאזױ
דיר עס װעט ער און עלטערן, דַײנע

געבן,
װָאס איטלעכס ָאּפשײדן זָאלסטו 12
און גָאט; צו טרַאכט, דעם עפנט
בהמה ַא ֿפון ערשטגעבָארנס איטלעך
זָאל זָכרים, אױב הָאבן, װעסט דו װָאס

גָאט. צו געהערן
ַאן ֿפון ערשטלינג יעטװעדער און 13
לַאם, ַא מיט אױסלײזן זָאלסטו אײזל

אױסלײזן, ניט װעסט דו אױב און
און געניק. דָאס ָאּפהַאקן אים זָאלסטו
צװישן מענטשן ֿפון בָכור יעטװעדער

אױסלײזן. זָאלסטו זין דַײנע
זון דַײן ַאז זַײן, װעט עס און 14
ַאזױ ַאהין, שּפעטער ֿפרעגן דיך װעט
זָאגן זָאלסטו דָאס? איז װָאס זָאגן: צו
הָאט הַאנט שטַארקער ַא מיט אים: צו
ִמצַריִם, ֿפון ַארױסגעצױגן גָאט אונדז

קנעכטשַאפט. ֿפון הױז דעם ֿפון
ַּפרעה ַאז געװען, איז עס און 15
אונדז קעגן אַײנגעשֿפַארט זיך הָאט
געהרגעט גָאט הָאט ַאװעקלָאזן,
ֿפון ִמצַריִם, לַאנד אין בָכור יעטװעדער
בָכור ַא ביז מענטשן ַא ֿפון בָכור ַא
צו איך שלַאכט דרום בהמה; ַא ֿפון
טרַאכט, דעם עפנט װָאס איטלעכס גָאט
ֿפון בָכור יעטװעדער און זָכרים; אױב

אױס. איך לײז זין מַײנע
אױף צײכן ַא ֿפַאר זַײן זָאל עס און 16
שטערנבַאנד ַא ֿפַאר און הַאנט, דַײן
ַא מיט װָארום אױגן; דַײנע צװישן
גָאט אונדז הָאט הַאנט שטַארקער

ִמצַריִם. ֿפון ַארױסגעצױגן

בַשַלח
ַּפרעה ַאז געװען, איז עס און 17
זײ הָאט ֿפָאלק, דָאס ַאװעקגעלָאזן הָאט
ֿפון װעג דעם אױף געפירט ניט גָאט
ער הגם ּפִלשּתים, די ֿפון לַאנד דעם
הָאט גָאט װָארום נָאנט; געװען איז
חרטה נָאך װעט ֿפָאלק דָאס געזָאגט:
און מלחמה, דערזען װעלן זײ ַאז הָאבן,

ִמצַריִם. קײן אומקערן זיך װעלן זײ
ֿפָאלק דָאס געפירט הָאט גָאט און 18
בַײם מדבר ֿפון װעג אױֿפן ַארום,
יׂשראל ֿפון קינדער די און ים-סוף.
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען בַאװָאפנטע זַײנען

ִמצַריִם. לַאנד
מיט מיטגענומען הָאט משה און 19
װָארום יֹוספן; ֿפון בײנער די זיך
די בַאשװָארן ער הָאט בַאשװערן
זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון קינדער
דערמָאנען גָאט זיך װעט דערמָאנען
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מַײנע אױֿפברענגען איר זָאלט אַײך; ָאן
אַײך. מיט דַאנען ֿפון בײנער

סוּכֹות, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 20
עק בַײם ֵאָתם אין גערוט הָאבן און

מדבר.
זײ געגַאנגען איז גָאט און 21
ֿפון זַײל ַא אין טָאג בַײ ֿפַארױס,
און װעג, אױֿפן פירן צו זײ װָאלקן,
צו זײ ֿפַײער, ֿפון זַײל ַא אין נַאכט בַײ
און טָאג בַײ גײן קענען צו ּכדי לַײכטן;

נַאכט. בַײ
זיך פלעגט װָאלקן ֿפון זַײל דער 22
ֿפון זַײל דער און טָאג, בַײ ָאּפטָאן ניט

ֿפָאלק. ֿפַארן ֿפון נַאכט, בַײ ֿפַײער

צו14 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
ֿפַאר רוען און אומקערן, זיך זָאלן זײ
צװישן און ִמגדֹול צװישן ּפי-ַהחירֹות,
זָאלט אים ַאקעגן בַעל-צֿפון; ֿפַאר ים,

ים. בַײם רוען איר
די אױף זָאגן װעט ַּפרעה און 3
זַײנען זײ יׂשראל: ֿפון קינדער
הָאט מדבר דער לַאנד, אין צעטומלט

אַײנגעשלָאסן. זײ
ַּפרעהס מַאכן ֿפעסט װעל איך און 4
נָאכיָאגן; זײ װעט ער און הַארץ,
דורך װערן געערלעכט װעל איך און
די און חיל, גַאנצן זַײן דורך און ַּפרעהן,
יהוה. בין איך ַאז װיסן, װעלן ִמצרים

געטָאן. ַאזױ הָאבן זײ און –
מלך דעם געװָארן ָאנגעזָאגט איז 5
איז ֿפָאלק דָאס ַאז מצַריִם, ֿפון
ַּפרעהן ֿפון הַארץ דָאס און ַאנטלָאפן,
ֿפַארקערט איז קנעכט זַײנע ֿפון און
זײ און ֿפָאלק, דעם ַאקעגן געװָארן
דָא מיר הָאבן װָאס געזָאגט: הָאבן
ַאװעקגעלָאזן הָאבן מיר װָאס געטָאן,

דינען? צו אונדז ֿפון יׂשראל
זַײן אַײנגעשּפַאנט ער הָאט 6
זיך מיט גענומען הָאט און רַײטװָאגן,

ֿפָאלק. זַײן

זעקס מיטגענומען הָאט ער און 7
רַײטװעגן, געקליבענע הונדערט
און ִמצַריִם, ֿפון רַײטװעגן ַאלע און

ַאלע. זײ איבער עלטסטע
דָאס געמַאכט ֿפעסט הָאט גָאט און 8
ִמצַריִם, ֿפון מלך דעם ַּפרעה ֿפון הַארץ
קינדער די נָאכגעיָאגט הָאט ער און
יׂשראל ֿפון קינדער די און יׂשראל; ֿפון
הױכער ַא מיט ַארױסגעגַאנגען זַײנען

הַאנט.
זײ הָאבן ִמצרים די און 9
רַײטװעגן די ֿפערד, ַאלע נָאכגעיָאגט,
זַײן און רַײטער, זַײנע און ַּפרעהן, ֿפון
זײ װי ָאנגעיָאגט זײ הָאבן זײ און חיל,
ּפי-החירֹות, בַײ ים, בַײם גערוט הָאבן

בַעל-צֿפון. ֿפַאר
זיך הָאט ַּפרעה װי און 10
קינדער די הָאבן ַאזױ דערנענטערט,
אױגן, זײערע אױֿפגעהױבן יׂשראל ֿפון
און זײ, הינטער ציען ִמצרים די ערשט
די און געהַאט; מֹורא זײער הָאבן זײ
צו געשריען הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער

גָאט.
משהן: צו געזָאגט הָאבן זײ און 11
אין ניטָא זַײנען קברים קײן װַײל צי
ַארױסגענומען אונדז הָאסטו ִמצַריִם,
װָאס מדבר? דער אין שטַארבן צו
אונדז אונדז, צו געטָאן דָא הָאסטו

ִמצַריִם? ֿפון ַארױסצוציען
מיר װָאס װָארט דָאס ניט דָאס איז 12
ַאזױ ִמצַריִם, אין דיר צו גערעדט הָאבן
און אונדז, ֿפון ָאּפ זיך ”טו זָאגן: צו
בעסער װָארום ִמצַריִם“? דינען לָאמיר
אײדער ִמצַריִם, דינען צו אונדז ֿפַאר

מדבר. דער אין שטַארבן זָאלן מיר
ֿפָאלק: צום געזָאגט משה הָאט 13
און שטײט הָאבן; מֹורא ניט זָאלט איר
װעט ער װָאס גָאט ֿפון ישועה די זעט
זעט איר װי װָארום טָאן; הַײנט אַײך
אױף זײ איר װעט ִמצרים, די הַײנט

ָאנזען. ניט װידער מער אײביק
ֿפַאר הַאלטן מלחמה װעט גָאט 14

שטיל. שטײן װעט איר און אַײך,
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משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 15
די צו רעד מיר? צו שרַײסטו װָאס

ציען. זָאלן זײ יׂשראל, ֿפון קינדער
שטעקן, דַײן אױף הײב דו און 16
ים, אױֿפן הַאנט דַײן אױס שטרעק און
ֿפון קינדער די און ים, שּפַאלט און
אױף ים מיטן אין ַארַײן װעלן יׂשראל

טריקעניש.
דָאס ֿפעסט מַאך איך זע, איך, און 17
װעלן זײ און ִמצרים, די ֿפון הַארץ
געערלעכט װעל איך און זײ; נָאך ַארַײן
זַײן דורך און ַּפרעהן, דורך װערן
און רַײטװעגן, זַײנע דורך חיל, גַאנצן

רַײטער. זַײנע דורך
איך ַאז װיסן װעלן ִמצרים די און 18
געערלעכט װער איך װען יהוה, בין
רַײטװעגן, זַײנע דורך ַּפרעהן, דורך

רַײטער. זַײנע דורך און
איז װָאס גָאט ֿפון מלאך דער און 19
יׂשראל, ֿפון מחנה דער ֿפַאר געגַאנגען
געגַאנגען איז און ַאװעקגעצױגן הָאט
װָאלקנזַײל דער און זײ; הינטער ֿפון
און זײ, ֿפַאר ֿפון ַאװעקגעצױגן הָאט

זײ; הינטער געשטעלט זיך הָאט
דער צװישן געקומען איז ער און 20
דער צװישן און ִמצַריִם, ֿפון מחנה
איז דָארטן און יׂשראל; ֿפון מחנה
ֿפינצטערניש די און װָאלקן דער געװען
נַאכט; די בַאלוכטן ער הָאט דָא און
דער צו גענענט ניט הָאט אײנע און

נַאכט. גַאנצע די ַאנדערער
אױסגעשטרעקט הָאט משה און 21
הָאט גָאט און ים, אױֿפן הַאנט זַײן
שטַארקן ַא מיט ים דעם געטריבן
און נַאכט, גַאנצע ַא מזרח-װינט
און טריקעניש, ַא ֿפַאר ים דעם געמַאכט

צעשּפָאלטן. זיך הָאבן װַאסערן די
בַאֿפַאלן, מחנה ַא װעט אים – גָד 22
זײער אױף ָאנֿפַאלן װעט ער ָאבער

טריט.
נָאכגעיָאגט, הָאבן ִמצרים די און 23
זַײנע ַּפרעהן, ֿפון ֿפערד ַאלע און
זַײנען רַײטער, זַײנע און רַײטװעגן,

ים. מיטן אין זײ נָאך ַארַײן

אין געװען איז עס און 24
גָאט הָאט ֿפרימָארגנװַאך, דער
ֿפון מחנה דער אױף ַארָאּפגעקוקט
און ֿפַײער ֿפון זַײל ַא מיט ִמצַריִם
די ֿפַארטומלט הָאט ער און װָאלקן,

ִמצַריִם. ֿפון מחנה
רעדער די ָאּפגעטָאן הָאט ער און 25
געמַאכט זײ און רַײטװעגן, זײערע ֿפון
ִמצרים די און שװעריקײט, מיט פָארן
ֿפון ַאנטלױפן לָאמיר געזָאגט: הָאבן
מלחמה הַאלט יהוה װָארום יׂשראל,

ִמצַריִם. מיט זײ ֿפַאר
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 26
און ים, אױֿפן הַאנט דַײן אױס שטרעק
אױף אומקערן זיך װַאסערן די זָאלן
און רַײטװעגן, זײערע אױף ִמצרים, די

רַײטער. זײערע אױף
זַײן אױסגעשטרעקט משה הָאט 27
זיך הָאט ים דער און ים, אױֿפן הַאנט
זַײן צו ֿפרימָארגן ַאקעגן אומגעקערט
אים זַײנען ִמצרים די און שטַארקײט,
הָאט גָאט און ַאנטקעגן; ָאנגעלָאפן
מיטן אין ִמצרים די ַארַײנגעטרײסלט

ים.
זיך הָאבן װַאסערן די און 28
צוגעדעקט הָאבן און אומגעקערט,
דעם – רַײטער די און רַײטװעגן, די
ַארַײן איז װָאס ַּפרעהן, ֿפון חיל גַאנצן
צו זײ ֿפון געבליבן ניט ים; אין זײ נָאך

אײנציקער. ַאן מָאל
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 29
טריקעניש אױף ים מיטן אין געגַאנגען
ַא געװען זײ זַײנען װַאסערן די און
ֿפון און זַײט רעכטער זײער ֿפון מױער

לינקער. זײער
טָאג יענעם אין הָאט גָאט און 30
ֿפון הַאנט דער ֿפון יׂשראל געהָאלפן
די געזען הָאט יׂשראל און ִמצַריִם,

ים. ֿפון ברעג אױֿפן טױט ִמצרים
גרױסע די געזען הָאט יׂשראל און 31
געטָאן הָאט גָאט װָאס שטַארקײט
הָאט ֿפָאלק דָאס און ִמצַריִם, ַאקעגן
הָאבן זײ און גָאט, ֿפַאר געהַאט מֹורא
קנעכט זַײן אין און גָאט, אין געגלױבט
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משהן.

משה15 זינגען טוט דענצמָאל
יׂשראל ֿפון קינדער די און
זײ און גָאט, צו געזַאנג דָאסדָאזיקע
װעל איך זָאגן: צו ַאזױ געזָאגט, הָאבן
הױך איז ער װָארום יהוה, צו זינגען
רַײטער זַײן מיט ֿפערד דעם דערהײכט;

ים. אין געשלַײדערט ער הָאט
איז געזַאנג און שטַארקײט מַײן 2
ישועה. ַא געװען מיר איז ער און יָה,
אים װעל איך און גָאט, מַײן איז דָאס
ֿפָאטער, מַײן ֿפון גָאט דער בַאשײנען;

דערהײבן. אים װעל איך און
איז יהוה קריגסמַאן, ַא איז יהוה 3

נָאמען. זַײן
חיל זַײן און רַײטװעגן ַּפרעהס 4
זַײנע און ים, אין געװָארֿפן ער הָאט
ים-סוף אין זַײנען עלטסטע געקליבענע

דערטרונקען.
זײ צודעקן, זײ טוען ּתָהומען די 5
טיפענישן די אין שטײן ַא װי הָאבן

גענידערט.
דו גָאט, הַאנט, רעכטע דַײן 6
דַײן שטַארקײט, אין ּפרַאכטיקער
צעברעכן טוט גָאט, הַאנט, רעכטע

ֿפַײנט. דעם
מַאכטיקײט גרױס דַײן מיט און 7
קעגנשטײער; דַײנע צעשטערסטו
גרימצָארן, דַײן ַארױס שיקסט

שטרױ. װי זײ ער ֿפַארצערט
דַײנע ֿפון הױך דעם ֿפון און 8
װַאסערן די זיך הָאבן נָאזלעכער
זַײנען סטױג ַא װי ַאזױ געהױפנט;
ּתָהומען די געשטַאנען; שטרָאמען די
ים. ֿפון הַארצן אין געגליװערט הָאבן

איך געזָאגט: הָאט ֿפַײנט דער 9
װעל איך כַאּפן, װעל איך יָאגן, װעל
זיך װעט זעל מַײן רױב, אױסטײלן
מַײן ציען װעל איך זײ; מיט ָאנֿפילן
מַײן זײ װעט אױסרָאטן שװערד,

הַאנט.
בלָאז ַא ָאטעם דַײן מיט הָאסטו 10
צוגעדעקט; זײ ים דער הָאט געטָאן,

די אין בלַײ װי אַײנגעזונקען זַײנען זײ
װַאסערן. מַאכטיקע

צװישן יהוה, דו, װי איז װער 11
דו, װי איז װער מַאכטיקע? די
אין פָארכטיק הײליקײט, אין ּפרַאכטיק

װּונדער? ֿפון טוער לױבונגען,
דַײן אױסגעשטרעקט הָאסט 12
זײ ערד די הָאט הַאנט, רעכטע

אַײנגעשלונגען.
דָאס חסד דַײן מיט געפירט הָאסט 13
אױסגעלײזט; הָאסט דו װָאס ֿפָאלק
דַײן צו שטַארקײט דַײן מיט בַאלײט

װוינונג. הײליקער
זײ הָאבן געהערט, הָאבן פעלקער 14
די בַאנומען הָאט ַאנגסט ַאן געציטערט,

ּפֶלֶשת. ֿפון װֹוינער
דענצמָאל זיך הָאבן דערשרָאקן 15
ֿפון פירער די ֶאדֹום, ֿפון פירשטן די
בַאנומען, שױדער ַא הָאט זײ מֹוָאב,
װוינער ַאלע זַײנען געװָארן צעגַאנגען

ְּכנַַען; ֿפון
געֿפַאלן איז ּפחד ַא און אימה ַאן 16
ֿפון גרױסקײט דער דורך זײ. אױף
שטײן ַא װי שטיל זײ זַײנען ָארעם דַײן
ַאריבער, איז ֿפָאלק דַײן בעת געװָארן,
װָאס ֿפָאלק דָאס איז ַאריבער בעת גָאט,

אױסגעקױֿפט. הָאסט דו
פלַאנצן זײ און ברענגען זײ װעסט 17
ַארב, דַײן ֿפון בַארג דעם אױף
געמַאכט הָאסט דו װָאס ָארט דעם
דעם װוינען, צו גָאט, דיר, ֿפַאר
הענט דַײנע װָאס גָאט, הײליקטום,

אױֿפגעשטעלט. הָאבן
און אײביק אױף קיניגן װעט גָאט 18

שטענדיק.
זַײנע מיט ֿפערד ַּפרעהס װָארום 19
זַײנען רַײטער זַײנע און רַײטװעגן
הָאט גָאט און ים, אין ַארַײן
ֿפון װַאסערן די זײ אױף אומגעקערט
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און ים,
טריקעניש. אױף ים מיטן אין געגַאנגען
ַאהרנס נביאה, די מרים און 20
אין ּפױק די גענומען הָאט שװעסטער,
זַײנען װַײבער ַאלע און הַאנט, איר
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און ּפױקן מיט איר נָאך ַארױסגעגַאנגען
טענץ. מיט

זײ: ֿפַאר געזונגען הָאט מרים און 21
הױך איז ער װָארום גָאט, צו זינגט
רַײטער זַײן מיט ֿפערד דעם דערהײכט;

ים. אין געשלַײדערט ער הָאט
די ציען געמַאכט הָאט משה און 22
זַײנען זײ און ים-סוף, ֿפון יׂשראל
און שור; מדבר צום ַארױסגעגַאנגען
דער אין טעג דרַײ געגַאנגען זַײנען זײ
קײן געפונען ניט הָאבן און מדבר,

װַאסער.
ָמָרה; קײן געקומען זַײנען זײ און 23
טרינקען געקענט ניט הָאבן זײ ָאבער

ָמָרה, ֿפון װַאסער דָאס
דרום ביטער. געװען איז עס װַײל 24
ָמָרה. נָאמען איר גערוֿפן מען הָאט
ַאקעגן געמורמלט הָאט ֿפָאלק דָאס און
מיר זָאלן װָאס זָאגן: צו ַאזױ משהן,

טרינקען?
און גָאט, צו געשריען ער הָאט 25
ער און בױם, ַא ָאנגעװיזן אים הָאט גָאט
װַאסער, אין ַארַײנגעװָארֿפן אים הָאט
זיס. געװָארן איז װַאסער דָאס און
חוקים געמַאכט זײ ער הָאט דָארטן
זײ ער הָאט דָארטן און געזעצן, און

געּפרּוװט.
אױב געזָאגט: הָאט ער און 26
ָקול דעם צו צוהערן װעסטו צוהערן
װעסט און גָאט, דַײן יהוה ֿפון
זַײנע אין רעכטֿפַארטיק איז װָאס טָאן
זַײנע צו הָארכן װעסט און אױגן,
חוקים, זַײנע ַאלע היטן און געבָאט,
איך װָאס קרַאנקשַאֿפט ַאלדי איך װעל
ניט ִמצַריִם, אױף ַארױֿפגעטָאן הָאב
יהוה איך װָארום דיר; אױף ַארױֿפטָאן

ֿפַארהיטער. דַײן בין
קײן געקומען זַײנען זײ און 27
געװען זַײנען דָארטן און ֵאיִלם;
זיבעציק און װַאסער, קװַאלן צװעלף
דָארטן הָאבן זײ און טײטלבײמער;

װַאסער. בַײם גערוט

ַאװעקגעצױגן16 הָאבן זײ און
גַאנצע די און ֵאיִלם, ֿפון
איז יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון עדה
צװישן װָאס סין מדבר אין ָאנגעקומען
פופצנטן אין סינַי, צװישן און ֵאיִלם
זײער נָאך חֹודש צװײטן ֿפון טָאג

ִמצַריִם. לַאנד ֿפון ַארױסגײן
קינדער די ֿפון עדה גַאנצע די און 2
ַאקעגן געמורמלט הָאט יׂשראל ֿפון

מדבר; אין ַאהרֹנען ַאקעגן און משהן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 3
מיר װָאלטן הלװַאי געזָאגט: זײ צו
גָאט ֿפון הַאנט דער דורך געשטָארבן
זַײנען מיר װען ִמצַריִם לַאנד אין
הָאבן מיר װען פלײש איבערן געזעסן
איר װָארום זַאט; צו ברױט געגעסן
דעם אין ַארױסגעברַאכט אונדז הָאט
דָאזיקע די טײטן צו מדבר, דָאזיקן

הונגער. דורך אַײנזַאמלונג גַאנצע
משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 4
ברױט רעגענען אַײך מַאך איך זע,
װעט ֿפָאלק דָאס און הימל, ֿפון
די טָאג איטלעכן קלַײבן און ַארױסגײן
זָאל איך ּכדי טָאג, ֿפון בַאדערפעניש
מַײן אין גײן װעט ער אױב ּפרּוװן אים

ניט. ָאדער ּתֹורה
זעקסטן אױֿפן זַײן, װעט עס און 5
זײ װָאס ָאּפמעסטן װעלן זײ ַאז טָאג,
זַײן עס װעט ַאהײמברענגען, װעלן
אױף קלַײבן זײ װי פיל ַאזױ מָאל צװײ

טָאגטעגלעך.
געזָאגט הָאבן ַאהרן און משה און 6
ָאװנט אין יׂשראל: ֿפון קינדער ַאלע צו
אַײך הָאט גָאט ַאז װיסן, איר װעט

ִמצַריִם; לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן
זען איר װעט ֿפרי דער אין און 7
ער װָארום גָאט; ֿפון ּפרַאכט די
מורמלערַײען אַײערע צוגעהערט הָאט
װָאס מיר, זַײנען װָאס און גָאט. ַאקעגן

אונדז? ַאקעגן מורמלט איר
װעט דָאס געזָאגט: הָאט משה און 8
אין געבן אַײך װעט גָאט װען געשען
דער אין און עסן, צום פלײש ָאװנט
הָאט גָאט װָארום זַאט; צו ברױט ֿפרי
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װָאס מורמלערַײען אַײערע געהערט
װָאס און אים; ַאקעגן מורמלט איר
זַײנען אונדז ַאקעגן ניט מיר? זַײנען
ַאקעגן נַײערט מורמלערַײען, אַײערע

גָאט.
ַאהרֹנען: צו געזָאגט הָאט משה און 9
די ֿפון עדה גַאנצער דער צו זָאג
גָאט, ֿפַאר גענענט יׂשראל: ֿפון קינדער
אַײערע צוגעהערט הָאט ער װָארום

מורמלערַײען.
ַאהרן װי געװען, איז עס און 10
עדה גַאנצער דער צו גערעדט הָאט
זײ הָאבן יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון
די ערשט מדבר, צום אומגעקוקט זיך
אין בַאװיזן זיך הָאט גָאט ֿפון ּפרַאכט

װָאלקן.
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 11

זָאגן: צו ַאזױ
די געהערט הָאב איך 12
ֿפון קינדער די ֿפון מורמלערַײען
זָאגן: צו ַאזױ זײ צו רעד יׂשראל.
און פלײש, עסן איר װעט ָאװנט קעגן
מיט זעטן זיך איר װעט ֿפרי דער אין
בין איך ַאז װיסן, װעט איר און ברױט,

גָאט. אַײער יהוה
ָאװנט, אין געװען איז עס און 13
װַאכטלפױגלען ַארױֿפגעקומען זַײנען
און לַאגער; דעם בַאדעקט הָאבן און
טױ שיכט ַא געװען איז ֿפרי דער אין

לַאגער. ַארום רונד
זיך הָאט טױ שיכט די ַאז און 14
ֿפון געזיכט אױֿפן ערשט אױֿפגעהױבן,
װי ַאזױ דין שוּפיקס, דינס, איז מדבר

ערד. דער אױף פרָאסט
יׂשראל ֿפון קינדער די װי און 15
געזָאגט זײ הָאבן ַאזױ געזען, דָאס הָאבן
װַײל הוא?, ַמן ַאנדערן: צום אײנער
איז. דָאס װָאס געװּוסט ניט הָאבן זײ
דָאס איז דָאס געזָאגט: זײ צו משה הָאט
געגעבן אַײך הָאט גָאט װָאס ברױט,

עסן. צום
הָאט גָאט װָאס זַאך, די איז דָאס 16
איטלעכער דערֿפון קלַײבט בַאֿפױלן:
קָאּפ, ַא אױף עֹוֶמר ַאן עסן; זַײן לױט

נפשות, אַײערע ֿפון צָאל דער לױט
זַײן אין װָאס די ֿפַאר איטלעכער

נעמען. איר זָאלט געצעלט
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 17
װער געקליבן הָאבן זײ און געטָאן, ַאזױ

װינציק. װער און פיל
ַאן מיט געמָאסטן הָאבן זײ ַאז און 18
געקליבן הָאט װָאס דער הָאט עֹוֶמר,
דעם און איבעריק, געהַאט ניט פיל
ניט הָאט װינציק געקליבן הָאט װָאס
עסן זַײן װעדליק איטלעכער געפעלט;

אױֿפגעקליבן. זײ הָאבן
געזָאגט: זײ צו הָאט משה און 19
ביז איבערלָאזן ניט דערֿפון זָאל קײנער

ֿפרי. דער אין
צו צוגעהערט ניט הָאבן זײ ָאבער 20
איבערגעלָאזט הָאבן לַײט און משהן,
עס און ֿפרי, דער אין ביז דערֿפון
הָאט און װערימדיק, געװָארן איז
געצערנט הָאט משה און געשטונקען;

זײ. אױף
געקליבן עס הָאבן זײ און 21
איטלעכער ֿפרימָארגן, אין ֿפרימָארגן
איז זון די װי און עסן; זַײן װעדליק
צעגַאנגען. עס איז ַאזױ געװָארן, הײס
זעקסטן אױֿפן געװען איז עס און 22
מָאל צװײ געקליבן זײ הָאבן טָאג,
ֿפַאר עֹוֶמרס צװײ ברױט, פיל ַאזױ
ֿפון פירשטן ַאלע און איטלעכן;
הָאבן און געקומען, זַײנען עדה דער

משהן. דערצײלט
איז דָאס געזָאגט: זײ צו ער הָאט 23
ַא רּוונג, ַא גערעדט: הָאט גָאט װָאס
גָאט; צו מָארגן איז שבת הײליקער
װָאס און בַאקט, בַאקן װילט איר װָאס
װָאס ַאלץ און קָאכט, קָאכן װילט איר
צו ַאװעק אַײך לײגט איבער, בלַײבט

ֿפרי. דער אין ביז הַאלטן
ביז ַאװעקגעלײגט עס זײ הָאבן 24
הָאט משה װי ַאזױ ֿפרי, דער אין
געשטונקען, ניט הָאט עס און בַאֿפױלן,
ניט דערין זַײנען װערים קײן און

געװען.
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עס עסט געזָאגט: הָאט משה און 25
גָאט, צו שבת איז הַײנט װָארום הַײנט,
אױֿפן געֿפינען ניט עס איר װעט הַײנט

ֿפעלד.
קלַײבן, עס איר זָאלט טעג זעקס 26
שבת, איז טָאג זיבעטן אױֿפן ָאבער

זַײן. ניט עס װעט דענצמָאל
זיבעטן אױֿפן געװען איז עס און 27
ַארױסגעגַאנגען ֿפָאלק ֿפון זַײנען טָאג,
געפונען. ניט הָאבן זײ ָאבער קלַײבן,

ביז משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 28
מַײנע היטן װעלן ניט איר װעט װַאנען

לערנונגען? מַײנע און געבָאט
געגעבן אַײך הָאט גָאט ַאז זעט, 29
אין דערֿפַאר אַײך ער גיט שבת, דעם
טעג. צװײ אױף ברױט טָאג זעקסטן
זָאל קײנער זיך; בַײ איטלעכער זיצט
זיבעטן אין ָארט זַײן ֿפון ַארױסגײן ניט

טָאג.
אין גערוט הָאט ֿפָאלק דָאס און 30

טָאג. זיבעטן
הָאט יׂשראל ֿפון הױז דָאס און 31
עס און ַמן; דערֿפון נָאמען דעם גערוֿפן
קָאריַאנדערזָאמען, װי ַאזױ געװען איז
געװען איז דערוֿפן טעם דער און װַײס;

הָאניק. אױף ּפלעצל ַא װי ַאזױ
איז דָאס געזָאגט: הָאט משה און 32
ַאן בַאֿפױלן: הָאט גָאט װָאס זַאך די
ַא ֿפַאר זַײן זָאל דערֿפון עֹוֶמר-ֿפול
ּכדי דֹור-דֹורות, אַײערע אױף היטונג
הָאב איך װָאס ברױט דָאס זען זָאלן זײ
װען מדבר, דער אין עסן געגעבן אַײך
לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן אַײך הָאב איך

ִמצַריִם.
צו געזָאגט הָאט משה און 33
ַאהין טו און קרוג, ַא נעם ַאהרֹנען:
עס שטעל און ַמן, עֹוֶמר-ֿפול ַאן ַארַײן
אױף היטונג ַא ֿפַאר גָאט, ֿפַאר ַאװעק

דֹור-דֹורות. אַײערע
משהן, בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ 34
ַאװעקגעשטעלט ַאהרן עס הָאט ַאזױ

היטונג. ַא ֿפַאר געזעץ, ֿפַארן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 35
זײ ביז יָאר, ֿפערציק ַמן דעם געגעסן

זײ לַאנד; בַאװוינטן צו געקומען זַײנען
זַײנען זײ ביז ַמן דעם געגעסן הָאבן

ּכנַַען. לַאנד ֿפון ברעג צום געקומען
צענטל ַא איז דָאס עֹוֶמר ַאן און 36

ֵאיָפה.

די17 ֿפון עדה גַאנצע די און
הָאט יׂשראל ֿפון קינדער
זײערע אױף סין מדבר ֿפון געצױגן
גָאט, ֿפון מױל דעם לױט ציִונגען,
און רפידים; אין גערוט הָאבן זײ און
ֿפַארן װַאסער קײן געװען ניט איז עס

טרינקען. צום ֿפָאלק
געקריגט זיך הָאט ֿפָאלק דָאס און 2
גיט געזָאגט: הָאבן זײ און משהן, מיט
טרינקען. זָאלן מיר װַאסער, אונדז
קריגט װָאס געזָאגט: זײ צו משה הָאט
איר ּפרּוװט װָאס מיר? מיט זיך איר

גָאט?
דָארטן הָאט ֿפָאלק דָאס און 3
דָאס און װַאסער, נָאך געדָארשט
משהן, ַאקעגן געמורמלט הָאט ֿפָאלק
גָאר װָאס נָאך געזָאגט: הָאט און
ֿפון אױֿפגעברַאכט אונדז הָאסטו
מַײנע און מיך טײטן צו ִמצַריִם,

דָארשט? דורך פי מַײנע און קינדער
ַאזױ גָאט, צו געשריען משה הָאט 4
דעם צו טָאן איך זָאל װָאס זָאגן: צו
זײ און ביסל ַא נָאך ֿפָאלק? דָאזיקן

ֿפַארשטײנען. מיך װעלן
גײ משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 5
מיט נעם און ֿפָאלק, ֿפַארן ֿפַארױס
און יׂשראל; ֿפון עלטסטע די ֿפון דיר
אים מיט הָאסט דו װָאס שטעקן, דַײן
דַײן אין נעם טַײך, דעם געשלָאגן

גײן. זָאלסט און הַאנט,
ֿפַאר שטײן דָארטן װעל איך זע, 6
זָאלסט און חֹוֵרב; אין פעלז אױֿפן דיר
װעט עס און פעלז, דעם שלָאגן
דָאס און װַאסער, אים ֿפון ַארױסגײן
הָאט משה און טרינקען. װעט ֿפָאלק
די ֿפון אױגן די ֿפַאר געטָאן ַאזױ

יׂשראל. ֿפון עלטסטע
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נָאמען דעם גערוֿפן הָאט ער און 7
ֿפון מריָבה, און ַמָסה ָארט דעם ֿפון
קינדער די ֿפון זיך קריגן דעם װעגן
ּפרּוװן זײער װעגן ֿפון און יׂשראל, ֿפון
ֿפַארַאן גָאט איז זָאגן: צו ַאזױ גָאט,

ניט? ָאדער אונדז צװישן
הָאט און געקומען, איז ַעָמֵלק און 8
אין יׂשראל מיט געהַאלטן מלחמה

רפידים.
יהֹושוען: צו געזָאגט משה הָאט 9
גײ און מענער, אױס אונדז קלַײב
ַעָמֵלק. מיט מלחמה הַאלט ַארױס,
אױֿפן שטעלן זיך איך װעל מָארגן
גָאט ֿפון שטעקן דעם מיט בַארג, שּפיץ

הַאנט. מַײן אין
משה װי ַאזױ געטָאן יהֹושוַע הָאט 10
צו מלחמה – ָאנגעזָאגט אים הָאט
ַאהרן, משה, און ַעָמֵלק. מיט הַאלטן
אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען חור און

בַארג. שּפיץ
משה װי געװען, איז עס און 11
הָאט ַאזױ הַאנט, זַײן אױֿפגעהױבן הָאט
הָאט ער װי און יׂשראל, געװען גֹובר
הָאט ַאזױ הַאנט, זַײן ַארָאּפגעלָאזט

ַעָמֵלק. געװען גֹובר
געװָארן זַײנען הענט משהס און 12
שטײן ַא גענומען זײ הָאבן שװער;
און אים, אונטער ַאװעקגעלײגט און
און געזעצט. דערױף זיך הָאט ער
אונטערגעלענט הָאבן חור און ַאהרן
זַײט, דער ֿפון אײנער הענט, זַײנע
און זַײט; ַאנדער דער ֿפון אײנער און
ביז ֿפעסט געבליבן זַײנען הענט זַײנע

זונאונטערגַאנג.
ֿפַארשלַאפט הָאט יהֹושוַע און 13
ֿפון שַארף מיטן ֿפָאלק זַײן און ַעָמֵלק

שװערד.
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 14
געדעכעניש ַא ֿפַאר אױף דָאס שרַײב
אױערן די אין עס טו און בוך, ַא אין
איך װעל אױסמעקן ַאז יהֹושוען, ֿפון
ֿפון ַעָמֵלק, ֿפון זֵכר דעם אױסמעקן

הימל. אונטערן

מזבח, ַא געבױט הָאט משה און 15
יהוה-נִסי. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט און
ֿפון רײֿפבענדער, זײערע און 16
ִמשּכן ֿפון ֿפלעקלעך ַאלע און זילבער;

קוּפער. ֿפון ַארום, רונד הױף ֿפון און

ִיְתרֹו

ֿפון18 ּפריסטער דער יִתרֹו און
הָאט שװער, משהס ִמדיָן,
געטָאן הָאט גָאט װָאס ַאלץ געהערט
יׂשראל, ֿפָאלק זַײן צו און משהן, צו
ֿפון יׂשראל ַארױסגעצױגן הָאט גָאט װי

ִמצַריִם.
גענומען שװער, משהס יִתרֹו, הָאט 2
ער װי דעם נָאך װַײב, משהס ִצּפֹוָרה,

ַאװעקגעשיקט, געהַאט זי הָאט
דער װָאס זין, צװײ אירע און 3
גֵרשֹום, געװען איז אײנעם ֿפון נָאמען
ַא בין איך געזָאגט: הָאט ער װַײל

לַאנד, ֿפרעמדן ַא אין ֿפרעמדער
איז ַאנדערן ֿפון נָאמען דער און 4
גָאט ”דער װַײל: ֶאליֶעזֶר, געװען
צו געװען מיר איז ֿפָאטער מַײן ֿפון
געװען מציל מיך הָאט ער און הילף,

שװערד”. ַּפרעהס ֿפון
איז שװער, משהס יִתרֹו, און 5
װַײב זַײן און זין זַײנע מיט געקומען
הָאט ער װָאס מדבר דעם אין משהן צו

גָאט. ֿפון בַארג בַײם גערוט, דָארטן
משהן: זָאגן געלָאזט הָאט ער און 6
און דיר, צו קום יִתרֹו שװער דַײן איך
איר. מיט זין צװײ אירע און װַײב, דַײן
ַאנטקעגן ַארױסגעגַאנגען משה איז 7
געבוקט, זיך הָאט ער און שװער, זַײן
הָאבן זײ און געקושט, אים הָאט און
אױף געפרעגט ַאנדערן דעם אײנער
אין ַארַײנגעגַאנגען זַײנען זײ און ֿפריד,

געצעלט.
זַײן דערצײלט הָאט משה און 8
געטָאן הָאט גָאט װָאס ַאלץ שװער
װעגן ֿפון ִמצַריִם צו און ַּפרעהן צו
הָאט זײ װָאס מַאטערניש ַאלדי יׂשראל,
הָאט גָאט װי און װעג, אױֿפן געטרָאפן

געװען. מציל זײ
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איבער געפרײט יִתרֹו זיך הָאט 9
צו געטָאן הָאט גָאט װָאס גוטן ַאלעם
געװען מציל זײ הָאט ער װָאס יׂשראל,

ִמצַריִם. ֿפון הַאנט דער ֿפון
געלױבט געזָאגט: הָאט יִתרֹו און 10
געװען מציל אַײך הָאט װָאס יהוה איז
דער ֿפון און ִמצַריִם, ֿפון הַאנט דער ֿפון
מציל הָאט ער װָאס ַּפרעהן; ֿפון הַאנט
דער אונטער ֿפון ֿפָאלק דָאס געװען

ִמצַריִם. ֿפון הַאנט
איז יהוה ַאז איך, װײס ַאצונד 11
װָארום געטער, ַאלע ֿפון גרעסער
געמוטװיליקט הָאבן זײ װָאס דערֿפַאר

זײ. אױף געקומען דָאס איז
הָאט שװער, משהס יִתרֹו, און 12
און ברַאנדָאּפֿפער ַא געברַאכט
ַאהרן און גָאט; צו שלַאכטָאּפֿפער
זַײנען יׂשראל ֿפון עלטסטע ַאלע און
שװער משהס מיט ברױט עסן געקומען

גָאט. ֿפַאר
מָארגן, אױף געװען איז עס און 13
דָאס משּפטן געזעצט משה זיך הָאט
געשטַאנען איז ֿפָאלק דָאס און ֿפָאלק,
ביזן ֿפרימָארגן פונעם משהן ֿפַאר

ָאװנט.
ַאלץ צוגעזען שװער משהס הָאט 14
ער און ֿפָאלק, דעם מיט טוט ער װָאס
זַאך דָאזיקע די איז װָאס געזָאגט: הָאט
ֿפַאר ֿפָאלק? דעם מיט טוסט דו װָאס
גַאנצע דָאס און ַאלײן, דו זיצסט װָאס
ֿפרימָארגן ֿפון דיר ֿפַאר שטײט ֿפָאלק

ָאװנט? ביז
שװער: זַײן צו געזָאגט משה הָאט 15
ֿפרעגן מיר צו קומט ֿפָאלק דָאס װַײל

גָאט; בַײ
ֿפַאר זי קומט זַאך, ַא הָאבן זײ ַאז 16
און מַאן ַא צװישן משּפט איך און מיר,
די װיסן מַאך און חֿבר, זַײן צװישן
לערנונגען. זַײנע און גָאט ֿפון געזעצן
אים צו שװער משהס הָאט 17
דו װָאס זַאך די איז גוט ניט געזָאגט:

טוסט.
אי דו, אי װערן, מיד װעסטו מיד 18
װַײל דיר, מיט װָאס ֿפָאלק דָאסדָאזיקע

קענסט דיר; ֿפַאר שװער צו איז זַאך די
ַאלײן. טָאן ניט עס

װעל איך ָקול; מַײן צו הער ַאצונד 19
זַײן װעט גָאט און געבן, עצה ַאן דיר
גָאט, ֿפַאר ֿפָאלק דעם דו זַײ דיר: מיט
צו זַאכן די ברענגען זָאלסט דו און

גָאט.
די מַאכן קלָאר זײ זָאלסט און 20
מַאכן זײ און לערנונגען, די און געזעצן
אים אין זָאלן זײ װָאס װעג דעם װיסן

טָאן. זָאלן זײ װָאס טּוונג די און גײן,
ֿפָאלק גַאנצן ֿפון זען זָאלסט דו און 21
גָאטספָארכטיקע, מענטשן, טױגלעכע
ֿפַײנט הָאבן װָאס מענטשן, אמתע
איבער מַאכן זײ זָאלסט און גײציקײט,
עלטסטע טױזנט, ֿפון עלטסטע ֿפַאר זײ
ֿפוֿפציק, ֿפון עלטסטע הונדערט, ֿפון

צען. ֿפון עלטסטע און
ֿפָאלק דָאס משּפטן זָאלן זײ און 22
װעט עס און צַײט; יעטװעדער צו
װעלן זַאך גרױסע יעטװעדער זַײן,
יעטװעדער און דיר, צו ברענגען זײ
משּפטן, ַאלײן זײ װעלן זַאך קלײנע
און ֿפַארגרינגערן, דיר װעלן זײ און

דיר. מיט מיטטרָאגן
דָאזיקע די טָאן װעסט דו אױב 23
הײסן, ַאזױ דיר װעט גָאט און זַאך,
אױך און בַאשטײן, קענען װעסטו
גײן װעט ֿפָאלק גַאנצע דָאסדָאזיקע

שלום. אין ַאהײם
ָקול דעם צו צוגעהערט משה הָאט 24
געטָאן הָאט ער און שװער, זַײן ֿפון

געזָאגט. הָאט ער װָאס ַאלץ
אױסגעקליבן הָאט משה און 25
יׂשראל, גַאנץ ֿפון מענטשן טױגלעכע
הױּפטלַײט ֿפַאר געמַאכט זײ הָאט און
ֿפון עלטסטע ֿפַאר ֿפָאלק, איבערן
הונדערט, ֿפון עלטסטע טױזנט,
ֿפון עלטסטע און ֿפוֿפציק, ֿפון עלטסטע

צען.
ֿפָאלק דָאס געמשּפט הָאבן זײ און 26
זַאך שװערע ַא צַײט; יעטװעדער צו
און משהן, צו געברַאכט זײ הָאבן
ַאלײן זײ הָאבן זַאך קלײנע יעטװעדער



111 ְשמֹות 18:27—19:16

געמשּפט.
זַײן ַארױסבַאלײט הָאט משה און 27
ַאװעקגעגַאנגען זיך איז ער און שװער,

לַאנד. זַײן אין

נָאכן19 חֹודש דריטן אין
ֿפון קינדער די ֿפון ַארױסגײן
דעם אין ִמצַריִם, לַאנד ֿפון יׂשראל
אין ָאנגעקומען זײ זַײנען טָאג, דָאזיקן

סינַי. מדבר
ֿפון געצױגן הָאבן זײ ַאז און 2
מדבר אין געקומען זַײנען און רפידים,
מדבר; אין גערוט זײ הָאבן סינַי,
ַאקעגן גערוט דָארטן הָאט יׂשראל און

בַארג.
צו ַארױֿפגעגַאנגען איז משה און 3
ֿפון אים צו גערוֿפן הָאט גָאט און גָאט,
זָאגן זָאלסטו ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ בַארג,
די דערצײלן און יעקֿב, ֿפון הױז צום

יׂשראל: ֿפון קינדער
הָאב איך װָאס געזען הָאט איר 4
הָאב איך װי און ִמצַריִם, צו געטָאן
ָאדלערפליגלען, אױף געטרָאגן אַײך

מיר. צו געברַאכט אַײך הָאב און
איר װעט צוהערן אױב ַאצונד, און 5
היטן װעט איר און ָקול, מַײן צו צוהערן
בַאזונדער מַײן זַײן איר װעט בונד, מַײן
װָארום אומות; ַאלע צװישן ֿפון אײגנס

ערד. גַאנצע די געהערט מיר צו
קיניגרַײך ַא זַײן מיר װעט איר און 6
דָאס ֿפָאלק. הײליק ַא און ּכֹהנים, ֿפון
זָאלסט דו װָאס װערטער די זַײנען

יׂשראל. ֿפון קינדער די צו רעדן
הָאט און געקומען איז משה און 7
ֿפָאלק, ֿפון עלטסטע די צונױֿפגערוֿפן
די ַאלע געלײגט זײ ֿפַאר הָאט ער און
אים הָאט גָאט װָאס װערטער דָאזיקע

בַאֿפױלן.
גַאנצע דָאס געענטֿפערט הָאט 8
ַאלץ געזָאגט: און אײנעם אין ֿפָאלק
מיר װעלן גערעדט, הָאט גָאט װָאס
צוריקגעברַאכט הָאט משה און טָאן.

גָאט. צו ֿפָאלק ֿפון װערטער די

משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 9
געדיכטן ַא אין דיר צו קום איך זע,
װי הערן זָאל ֿפָאלק דָאס ּכדי װָאלקן,
דיר אין אױך און דיר, מיט רעד איך
משה און אײביק. אױף גלױבן זײ זָאלן
ֿפָאלק ֿפון װערטער די דערצײלט הָאט

גָאט. צו
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 10
הײליקן זײ זָאלסט און ֿפָאלק, צום גײ
װַאשן זָאלן זײ און מָארגן, און הַײנט

קלײדער; זײערע
אױֿפן ָאנגעברײט זַײן זָאלן זײ און 11
טָאג דריטן אױֿפן װָארום טָאג, דריטן
אױגן די ֿפַאר ַארָאּפנידערן גָאט װעט

סינַי. בַארג אױֿפן ֿפָאלק גַאנצן ֿפון
דָאס ָאּפגרענעצן זָאלסט און 12
היט זָאגן: צו ַאזױ ַארום, רונד ֿפָאלק
ָאדער בַארג, אױֿפן ַארױֿפצוגײן אַײך
איטלעכער ברעג. זַײן ָאן ָאנרירן זיך
זָאל בַארג דעם ָאן ָאן זיך רירט װָאס

װערן; געטײט טײטן
ָאנרירן ניט זיך זָאל הַאנט ַא 13
ער זָאל ֿפַארשטײנען נַײערט אים, ָאן
זָאל שיסן ָאדער װערן, ֿפַארשטײנט
בהמה, ַא סַײ װערן; געשָאסן ער
בלַײבן ניט ער זָאל מענטש, ַא סַײ
גיט הָארן דער ַאז ערשט לעבן.
זײ מעגן בלָאז, אױסגעצױגענעם ַאן

בַארג. אױֿפן ַארױֿפגײן
ֿפון ַארָאּפגענידערט משה הָאט 14
געהײליקט הָאט און ֿפָאלק, צום בַארג
געװַאשן הָאבן זײ און ֿפָאלק, דָאס

קלײדער. זײערע
ֿפָאלק: צום געזָאגט הָאט ער און 15
איר טָאג; דריטן אױֿפן ָאנגעברײט זַײט

פרױ. ַא צו גענענען ניט זָאלט
דריטן אױֿפן געװען איז עס און 16
ֿפרימָארגן, געװָארן איז עס װי טָאג,
בליצן, און דונערן געװָארן זַײנען ַאזױ
בַארג, אױֿפן װָאלקן שװערער ַא און
געװען איז שֹופר ֿפון ָקול דער און
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און שטַארק, זײער

געציטערט. הָאט לַאגער אין װָאס
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דָאס ַארױסגעֿפירט הָאט משה און 17
און ַאנטקעגן, גָאט לַאגער ֿפון ֿפָאלק
בַארג. אונטערן געשטעלט זיך הָאבן זײ
אין געװען איז סינַי בַארג דער און 18
גָאט װָאס װעגן ֿפון רױך, אין גַאנצן
מיט אים אױף ַארָאּפגענידערט הָאט
אױֿפגעגַאנגען איז רױך זַײן און ֿפַײער;
קַאלכאױװן, ַא ֿפון רױך דער װי ַאזױ
זײער הָאט בַארג גַאנצער דער און

געציטערט.
איז שֹוֿפר ֿפון ָקול דער און 19
און שטַארקער ַאלץ געװָארן
און גערעדט, הָאט משה שטַארקער;
ָקול. אױֿפן געענטֿפערט אים הָאט גָאט
ַארָאּפגענידערט הָאט גָאט און 20
שּפיץ אױֿפן סינַי, בַארג אױֿפן
משהן גערוֿפן הָאט גָאט און בַארג,
איז משה און בַארג, שּפיץ אױֿפן

ַארױֿפגעגַאנגען.
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 21
זײ ֿפָאלק; דָאס װָארן ַארָאּפ, נידער
גָאט צו דורכרַײסן חלילה זיך װעלן
ַא זײ ֿפון ֿפַאלן װעלן עס און קוקן, צו

סך.
גענענען װָאס ּכֹהנים די אױך און 22
גָאט ּכדי הײליקן, זיך זָאלן גָאט, צו

זײ. צװישן ברָאך ַא מַאכן ניט זָאל
דָאס גָאט: צו געזָאגט משה הָאט 23
בַארג אױֿפן ַארױֿפגײן ניט קען ֿפָאלק
אונדז דָאך הָאסט דו װָארום סינַי,
ָאּפ גרענעץ זָאגן: צו ַאזױ ָאנגעזָאגט,

הײליקן. אים זָאלסט און בַארג, דעם
גײ געזָאגט: אים צו גָאט הָאט 24
ַארױֿפקומען, זָאלסט און ַארָאּפ, נידער
ּכֹהנים די ָאבער דיר; מיט ַאהרן און דו,
דורכרַײסן ניט זיך זָאלן ֿפָאלק דָאס און
ניט זָאל ער ּכדי גָאט, צו ַארױֿפצוגײן

זײ. צװישן ברָאך ַא מַאכן
צום ַארָאּפגענידערט משה הָאט 25

געזָאגט. זײ און ֿפָאלק,

ַאלע20 גערעדט הָאט גָאט און
צו ַאזױ װערטער, דָאזיקע די

זָאגן:

הָאט װָאס גָאט, דַײן יהוה בין איך 2
ִמצַריִם, לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן דיך

קנעכטשַאֿפט. ֿפון הױז דעם ֿפון
געטער ַאנדערע הָאבן ניט זָאלסט 3

ּפנים. מַײן ֿפַאר
געשניץ, ַא מַאכן ניט דיר זָאלסט 4
אין װָאס ֿפון געשטַאלט שום ַא ָאדער
ערד דער אױף װָאס ָאדער אױבן, הימל
אונטער װַאסער אין װָאס ָאדער אונטן,

ערד. דער
און זײ, צו בוקן ניט זיך זָאלסט 5
יהוה איך װָארום דינען; ניט זײ זָאלסט
גָאט, צערנדיקער ַא בין גָאט דַײן
די ֿפון זינד די ֿפַאר זיך רעכן װָאס
דריטן מיטן קינדער, די מיט ֿפָאטערס
הָאבן װָאס די ֿפון ָדור ֿפירטן מיטן און

ֿפַײנט, מיך
גליד טױזנטסטן מיטן חסד טו און 6
די ֿפון און ליב, מיך הָאבן װָאס די ֿפון

געבָאט. מַײנע היטן װָאס
דעם ַארױֿפברענגען ניט זָאלסט 7
ֿפַאלשן, צום גָאט דַײן יהוה ֿפון נָאמען
װָאס דעם ניט שענקט יהוה װָארום
ֿפַאלשן. צום נָאמען זַײן ַארױף ברענגט
אים שבת, ֿפון טָאג דעם געדענק 8

הײליק. הַאלטן צו
און ַארבעטן, זָאלסטו טעג זעקס 9

מלָאכות; דַײנע ַאלע טָאן
איז טָאג זיבעטער דער ָאבער 10
זָאלסטו גָאט, דַײן יהוה צו שבת
זון, דַײן און דו, מלָאכה, קײן טָאן ניט
און קנעכט, דַײן טָאכטער, דַײן און
דַײן און בהמה, דַײן און דינסט, דַײן

טױערן. דַײנע אין װָאס ֿפרעמדער
גָאט הָאט טעג זעקס װָארום 11
דעם ערד, די און הימל דעם געמַאכט
אױֿפן און זײ, אין װָאס ַאלץ און ים,
הָאט דרום גערוט; ער הָאט טָאג זיבעטן
שבת, ֿפון טָאג דעם געבענטשט גָאט

געהײליקט. אים הָאט און
און ֿפָאטער דַײן ּכבוד אין הַאלט 12
זיך זָאלן טעג דַײנע ּכדי מוטער, דַײן
דַײן יהוה װָאס ערד דער אױף לענגערן

דיר. גיט גָאט
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ניט זָאלסט הרגען. ניט זָאלסט 13
זָאלסט גנֿבען. ניט זָאלסט זַײן. מזַנה
עדות. ֿפַאלשע חֿבר דַײן אױף זָאגן ניט
חֿברס דַײן גלוסטן ניט זָאלסט 14
חֿברס דַײן גלוסטן ניט זָאלסט הױז;
זַײן ָאדער קנעכט, זַײן ָאדער װַײב,
זַײן ָאדער ָאקס, זַײן ָאדער דינסט,
דַײן איז עס נָאר װָאס ָאדער אײזל,

חֿברס.
הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 15
פלַאמען, די און דונערן, די בײגעװוינט
דעם און שֹוֿפר, ֿפון ָקול דעם און
הָאט ֿפָאלק דָאס װי און בַארג; רױכיקן
געציטערט, זײ הָאבן ַאזױ געזען, עס
װַײטן. דער ֿפון געשטַאנען זַײנען און

משהן: צו געזָאגט הָאבן זײ און 16
הערן, װעלן מיר און אונדז, צו דו רעד
מיר גָאט; אונדז צו רעדן ניט זָאל און

שטַארבן. חלילה װעלן
ֿפָאלק: צום געזָאגט משה הָאט 17
ּכדי װָארום הָאבן, מֹורא ניט זָאלט איר
געקומען, גָאט איז ּפרּוװן צו אַײך
אַײער ֿפַאר זַײן זָאל מֹורא זַײן ּכדי און

זינדיקן. ניט זָאלט איר ַאז ּפנים,
ֿפון געשטַאנען ֿפָאלק דָאס איז 18
גענענט הָאט משה און װַײטן, דער
געװען איז דָארטן װָאס נעבל דעם צו

גָאט.
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 19
ֿפון קינדער די צו זָאגן זָאלסטו ַאזױ
הימל ֿפון ַאז געזען הָאט איר יׂשראל:

אַײך. צו גערעדט איך הָאב
מיר לעבן מַאכן ניט זָאלט איר 20
ֿפון געטער און זילבער, ֿפון געטער

מַאכן. ניט אַײך איר זָאלט גָאלד
מיר זָאלסטו ערד ֿפון מזבח ַא 21
דַײנע אים אױף שלַאכטן און מַאכן,
ֿפרידָאּפֿפער, דַײנע און ברַאנדָאּפֿפער
אין רינדער; דַײנע און שָאּפ דַײנע
מַאכן װעל איך װּו ָארט יעטװעדער
איך װעל נָאמען, מַײן דערמָאנען
בענטשן. דיך װעל און דיר, צו קומען

שטײנער ֿפון מזבח ַא אױב און 22
זײ זָאלסטו מַאכן, מיר װעסטו

דַײן װָארום געהַאקטע, בױען ניט
דערױף, אױֿפגעהױבן הָאסטו הַאקאַײזן

ֿפַארשװעכט. עס הָאסט און
מיט ַארױֿפגײן ניט זָאלסט און 23
זַײן ּכדי מזבח, מַײן אױף טרעּפ
װערן ַאנטּפלעקט ניט זָאל נַאקעטקײט

אים. אױף

ִמְשָּפִטים

געזעצן21 די זַײנען דָאס און
ֿפַאר לײגן זָאלסט דו װָאס

זײ:
אידישן ַא קױֿפן װעסט דו ַאז 2
און דינען, יָאר זעקס ער זָאל קנעכט,
ֿפרַײ ַארױסגײן ער זָאל זיבעטן אױֿפן

אומזיסט.
זָאל געקומען, ַאלײן איז ער אױב 3
ַא איז ער אױב ַארױסגײן; ַאלײן ער
ַארױסגײן װַײב זַײן זָאל בַאװַײבטער,

אים. מיט
ַא געבן אים װעט הַאר זַײן אױב 4
זין געבערן אים װעט זי און װַײב,
אירע מיט װַײב די זָאל טעכטער, ָאדער
ער און הַאר, איר צו געהערן קינדער

ַאלײן. ַארױסגײן זָאל
דער זָאגן װעט זָאגן אױב און 5
מַײן הַאר, מַײן ליב הָאב איך קנעכט:
ניט װיל איך קינדער, מַײנע און װַײב,

ֿפרַײ; ַארױסגײן
צו גענענען מַאכן אים הַאר זַײן זָאל 6
טיר, צום גענענען מַאכן אים און גָאט,
זָאל הַאר זַײן און בַײשטידל, צום ָאדער
ער און ָאל; ַאן מיט אױער זַײן דורכָאלן

שטענדיק. אױף דינען אים זָאל
זַײן ֿפַארקױֿפן װעט מַאן ַא ַאז און 7
ניט זי זָאל דינסט, ַא ֿפַאר טָאכטער
די ַארױס גײען עס װי ַאזױ ַארױסגײן

קנעכט.
אױגן די אין ניט געֿפעלט זי אױב 8
געהַאט זי הָאט װָאס הַאר, איר ֿפון
לָאזן זי ער זָאל זיך, ֿפַאר בַאשטימט
זי געװעלטיקן ניט זָאל ער אױסלײזן;
װען מענטשן, ֿפרעמדע צו ֿפַארקױֿפן צו

איר. ָאן ֿפעלשט ער
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בַאשטימען זי װעט ער אױב און 9
ַאזױ איר צו טָאן ער זָאל זון, זַײן ֿפַאר

טעכטער. מיט שטײגער דער װי
ַאן נעמען זיך װעט ער אױב 10
איר שּפַײז, איר ער זָאל ַאנדערע,
ניט װַײברעכט, איר און קלײדונג,

מינערן.
טָאן ניט איר װעט ער אױב און 11
ַארױסגײן זי זָאל זַאכן, דרַײ דָאזיקע די

געלט. ָאן אומזיסט,
און מענטשן ַא שלָאגט װָאס דער 12
װערן. געטײט טײטן זָאל שטַארבט, ער
ניט הָאט װָאס דער ָאבער 13
עס הָאט גָאט נָאר געמײנט,
הַאנט, זַײן אונטער אונטערגעשיקט
ער װָאס ָארט ַאן מַאכן דיר איך װעל

אנטרינען. ַאהין זָאל
מוטװיליק װעט מַאן ַא ַאז און 14
הרגען צו אים חֿבר, זַײן אױף קומען
מזבח מַײן ֿפון זָאלסטו ליסטיקײט, מיט

שטַארבן. צו ַארָאּפנעמען אים
זַײן שלָאגט װָאס דער און 15
טײטן זָאל מוטער, זַײן ָאדער ֿפָאטער,

װערן. געטײט
מענטשן ַא גנֿבעט װָאס דער און 16
װערט ער ָאדער אים, ֿפַארקױֿפט און
טײטן זָאל הַאנט, זַײן אין געֿפונען

װערן. געטײט
ֿפָאטער, זַײן שילט װָאס דער און 17
געטײט טײטן זָאל מוטער, זַײן ָאדער

װערן.
קריגן, זיך װעלן מענטשן ַאז און 18
ַאנדערן דעם שלָאגן װעט אײנער און
און ֿפױסט, מיטן ָאדער שטײן, ַא מיט
װעט ער נָאר שטַארבן, ניט װעט ער

בעט, אין ַאװעקלײגן זיך
אױֿפשטײן װעט ער אױב איז, 19
שטעקן, זַײן אױף דרױסן ַארומגײן און
ֿפַאר נָאר ֿפרַײ; זַײן שלעגער דער זָאל
און בַאצָאלן, ער מוז לײדיק זיצן זַײן
אױסהײלן. לָאזן אים ער מוז אױסהײלן
שלָאגן װעט מַאן ַא ַאז און 20
מיט דינסט, זַײן ָאדער קנעכט, זַײן
שטַארבן װעט ער און שטעקן, ַא

שטרָאֿפן ער זָאל הַאנט, זַײן אונטער
װערן. בַאשטרָאֿפט

הַאלטן זיך װעט ער ָאבער אױב 21
ניט ער זָאל טעג, צװײ ָאדער טָאג ַא
איז דָאס װָארום װערן; בַאשטרָאֿפט

געלט. זַײן
זיך װעלן מענער ַאז און 22
ַא ָאנשטױסן װעלן און רַאנגלען,
קינדער אירע און ֿפרױ, טרָאגעדיקע
אומגליק קײן ָאבער ַארױסגײן, װעלן
געַקנסעט ַקנסען זָאל געשען, ניט װעט
דער װי לױט , שולדיקער דער װערן
ַארױֿפלײגן, אים אױף װעט מַאן ֿפרױס

דיינים. די ֿפַאר געבן עס זָאל ער און
װעט אומגליק ַאן ָאבער אױב 23
ַא ֿפַאר נֿפש ַא געבן זָאלסטו געשען,

נפש.
ֿפַאר צָאן ַא אױג, ַאן ֿפַאר אױג ַאן 24
ֿפוס ַא הַאנט, ַא ֿפַאר הַאנט ַא צָאן, ַא

ֿפוס. ַא ֿפַאר
ֿפַאר װּונד ַא ברען, ַא ֿפַאר ברען ַא 25

בַײל. ַא ֿפַאר בַײל ַא װּונד, ַא
דָאס שלָאגן װעט מַאן ַא ַאז און 26
דָאס ָאדער קנעכט, זַײן ֿפון אױג
עס װעט און דינסט, זַײן ֿפון אױג
ַארױסלָאזן אים ער זָאל איבערֿפירן,

אױג. זַײן ֿפַאר ֿפרַײ
צָאן ַא אױסהַאקן װעט ער ַאז און 27
זַײן ֿפון צָאן ַא ָאדער קנעכט, זַײן ֿפון
ֿפרַײ ַארױסלָאזן אים ער זָאל דינסט,

צָאן. זַײן ֿפַאר
שטױסן װעט ָאקס ַאן ַאז און 28
זײ און ֿפרױ, ַא ָאדער מַאן ַא
ֿפַארשטײנען זָאל שטַארבן, װעלן
זַײן און ָאקס, דער װערן ֿפַארשטײנט
דער און װערן; געגעסן ניט זָאל ֿפלײש

ֿפרַײ. איז ָאקס ֿפון בעל־הבית
שטױסיקער ַא איז ער ָאבער אױב 29
זַײן און נעכטן-אײערנעכטן, ֿפון ָאקס
און געװָארן, געװָארנט איז בעל־הבית
װעט ער און געהיט, ניט אים הָאט
זָאל ֿפרױ, ַא ָאדער מַאן ַא טײטן
אױך און ָאקס, דער װערן ֿפַארשטײנט

װערן. געטײט זָאל בעל־הבית זַײן
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װעט אױסלײז ַאן אױב 30
אים, אױף װערן ַארױֿפגעלײגט
זַײן ֿפון אױסקױף ֿפַארן געבן ער זָאל
ַארױֿפגעלײגט װעט עס ֿפיל װי נֿפש

אים. אױף װערן
סַײ ייִנגל, ַא שטױסן װעט ער סַײ 31
װי ַאזױ זָאל מײדל, ַא שטױסן װעט ער
צו װערן געטָאן משּפט דערדָאזיקער

אים.
ַא שטױסן װעט ָאקס דער אױב 32
געבן ער זָאל דינסט, ַא ָאדער קנעכט
און זילבער, ֶשקל דרַײסיק הַאר זַײן

װערן. ֿפַארשטײנט זָאל ָאקס דער
ַא עֿפענען װעט מַאן ַא ַאז און 33
ַא גרָאבן װעט מַאן ַא ַאז ָאדער גרוב,
און צודעקן, ניט זי װעט און גרוב,
ַאן ָאדער ָאקס ַאן ַארַײנֿפַאלן װעט ַאהין

אײזל,
גרוב דער ֿפון בעל־הבית דער זָאל 34
צו אומקערן ער זָאל געלט בַאצָאלן;
בהמה טױטע די און בעל־הבית, זײער

אים. צו געהערן זָאל
שעדיקן װעט ָאקס מַאנס ַא ַאז און 35
װעט ער און חֿבר, זַײן ֿפון ָאקס דעם
דעם ֿפַארקױֿפן זײ זָאלן ַאװעקֿפַאלן,
מיטן צעטײלן זיך און ָאקס, לעבעדיקן
זיך זײ זָאלן טױטן מיטן אױך און געלט;

צעטײלן.
איז ער ַאז בַאװּוסט, איז עס אױב 36
און ָאן, לַאנג ֿפון ָאקס שטױסיקער ַא
געהיט, ניט אים הָאט בעל־הבית זַײן
ֿפַארן ָאקס ַאן בַאצָאלן צָאלן ער זָאל
צו געהערן זָאל טױטער דער און ָאקס,

אים.
ָאקס ַאן גנֿבען װעט מַאן ַא ַאז 37
שעכטן, אים װעט און שעּפס, ַא ָאדער
ער זָאל ֿפַארקױֿפן, אים װעט ער ָאדער
און ָאקס, ֿפַארן רינדער ֿפינף בַאצָאלן

שעּפס. ֿפַארן שָאּפ ֿפיר

װערן22 געכַאּפט װעט גנֿב ַא ַאז
װעט און אַײנברעכונג, ַאן בַײ
איז שטַארבן, װעט און געשלָאגן קריגן

בלוטשולד. קײן אים ֿפַאר ניטָא

איז זון די ָאבער אױב 2
איז אים, איבער אױֿפגעגַאנגען
מוז בַאצָאלן בלוטשולד. אים ֿפַאר דָא
זָאל ניט, הָאט ער אױב בַאצָאלן; ער

גנֿבה. זַײן ֿפַאר װערן ֿפַארקױֿפט ער
װערן געֿפונען װעט געֿפונען אױב 3
לעבעדיקע, ַא הַאנט זַײן אין גנֿבה די
שעּפס, ַא סַײ אײזל, ַאן סַײ ָאקס, ַאן סַײ

טָאּפל. בַאצָאלן ער זָאל
ַא ָאּפעסן לָאזן װעט מַאן ַא ַאז 4
װעט און װַײנגָארטן, ַא ָאדער ֿפעלד
װעט זי און בהמה, זַײן ַארױסלָאזן
ער זָאל ֿפעלד, ַאנדערנס ַאן אין ָאּפעסן
און ֿפעלד, זַײן ֿפון בעסטן דעם מיט
װַײנגָארטן זַײן ֿפון בעסטן דעם מיט

בַאצָאלן.
און ַארױסגײן, װעט ֿפַײער ַא ַאז 5
װעט עס און דערנער, ָאנטרעֿפן װעט
ָאדער סטױג, ַא װערן ֿפַארצערט
ֿפעלד, ַא ָאדער ּתבואה, שטײענדיקע
הָאט װָאס דער בַאצָאלן צָאלן זָאל

ׂשרֿפה. די ָאנגעצונדן
געלט חֿבר זַײן געבן װעט מַאן ַא ַאז 6
װעט עס און היטן, צום זַאכן ָאדער
הױז, מַאנס דעם ֿפון װערן געגנֿבעט
זָאל װערן, געֿפונען װעט גנֿב דער אױב

טָאּפל; בַאצָאלן ער
געֿפונען ניט װעט גנֿב דער אױב 7
הױז ֿפון בעל־הבית דער זָאל װערן,
ניט הָאט ער צי גָאט: צו גענענען
זַײן אױף הַאנט זַײן אױסגעשטרעקט

הָאב. חֿברס
ֿפון חשד איטלעכן בַײ 8
ָאקס, ַאן װעגן אומערלעכקײט,
שעּפס, ַא װעגן אײזל, ַאן װעגן
איז עס װָאסער װעגן קלײד, ַא װעגן
זָאגט, יענער װָאס זַאך, ֿפַארלָארענער
בײדן ֿפון זַאך די זָאל עס, איז דָאס ַאז
גָאט װעמען דער גָאט; ֿפַאר קומען
זַײן בַאצָאלן זָאל שולדיק, מַאכן װעט

טָאּפל. חֿבר
ַאן חֿבר זַײן געבן װעט מַאן ַא ַאז 9
שעּפס, ַא ָאדער ָאקס, ַאן ָאדער אײזל,
צום בהמה איז עס װָאסער ָאדער



22:10—23:3 ְשמֹות 116

ָאדער ַאװעקֿפַאלן, װעט זי און היטן,
געֿפַאנגען ָאדער װערן, געשעדיקט

ניט, זעט קײנער װען װערן,
זַײן גָאט ֿפון שבועה ַא זָאל 10
ניט הָאט ער אױב בײדן, זײ צװישן
זַײן אױף הַאנט זַײן אױסגעשטרעקט
זָאל בעל־הבית איר און הָאב; חֿברס
ניט דַארף ער און ָאננעמען, עס

בַאצָאלן.
געגנֿבעט זי איז גנֿבען ָאבער אױב 11
איר בַאצָאלן ער מוז אים, ֿפון געװָארן

בעל־הבית.
ֿפַארצוקט זי איז ֿפַארצוקן אױב 12
צום איר ֿפון ברענגען ער זָאל געװָארן,
ער דַארף ֿפַארצוקטער ַא ֿפַאר עדות;

בַאצָאלן. ניט
בהמה ַא בָארגן װעט מַאן ַא ַאז און 13
געשעדיקט װעט זי און חֿבר, זַײן ֿפון
איר איז – ַאװעקֿפַאלן ָאדער װערן,
צָאלן ער מוז איר, מיט ניט בעל־הבית

בַאצָאלן.
מיט איז בעל־הבית איר אױב 14
זי אױב בַאצָאלן. ניט ער דַארף איר,
אין ַארַײן דָאס גײט געדונגענע, ַא איז

לױן. איר
ַא ֿפַארֿפירן װעט מַאן ַא ַאז און 15
און ֿפַארקנַסט, ניט איז װָאס יונגֿפרױ
זי נדן מיט ער זָאל איר, מיט ליגן װעט

װַײב. זַײן ֿפַאר מַאכן
אים זי װעט ֿפָאטער איר אױב 16
געלט בַאצָאלן ער זָאל געבן, װעלן ניט

יונגֿפרױען. ֿפון נדן דעם לױט
לעבן. לָאזן ניט זָאלסטו מכשֿפה ַא 17
ַא מיט ליגט װָאס איטלעכער 18

װערן. געטײט טײטן זָאל בהמה
געטער, צו שלַאכט װָאס דער 19
חרם. װערן זָאל ַאלײן, יהוה צו ַאחוץ
ניט זָאלסטו ֿפרעמדן ַא און 20
דריקן, ניט אים זָאלסט און קריװדען,
אין געװען איר זַײט ֿפרעמדע װָארום

ִמצַריִם. לַאנד
איר זָאלט יתום ַא און ַאלמנה ַאן 21

ּפַײניקן. ניט

ּפַײניקן, אים װעסטו ּפַײניקן אױב 22
מיר, צו שרַײען װעט ער נָאר װי איז,
געשרײ. זַײן צוהערן זיכער איך װעל

און גרימען, װעט צָארן מַײן און 23
שװערד, מיטן הרגען אַײך װעל איך
ַאלמנות, זַײן װעלן װַײבער אַײערע און

יתֹומים. קינדער אַײערע און
מַײן לַײען געלט װעסט דו ַאז 24
זָאלסטו דיר, בַײ ָארימַאן דעם ֿפָאלק,
איר בעל-חוב; ַא װי אים צו זַײן ניט
צינזן. אים אױף ַארױֿפלײגן ניט זָאלט

משּכון אין נעמען װעסט דו ַאז 25
אים עס זָאלסטו קלײד, חֿברס דַײן
אונטער; גײט זון די אײדער אומקערן
אײנציקער זַײן איז דָאס װָארום 26
זַײן ֿפַאר קלײד זַײן איז דָאס צודעק,
איז, שלָאֿפן? ער װעט װָאס אין לַײב;
איך װעל מיר, צו שרַײען װעט ער ַאז

לַײטזעליק. בין איך װָארום צוהערן,
און שילטן, ניט זָאלסטו גָאט 27
ניט זָאלסטו ֿפָאלק דַײן אין ֿפירשט ַא

ֿפלוכן.
דַײן און ֿפולקײט דַײן ֿפון גָאב די 28
בָכור דעם שּפעטיקן. ניט זָאלסטו ֶשֿפע
מיר. צו ָאּפגעבן זָאלסטו זין דַײנע ֿפון
דַײן מיט טָאן זָאלסטו גלַײכן דעס 29
עס זָאל טעג זיבן שָאּפ; דַײנע מיט ָאקס,
טָאג ַאכטן אױֿפן מוטער, זַײן בַײ זַײן

מיר. צו ָאּפגעבן עס איר זָאלט
איר זָאלט מענטשן הײליקע און 30
ֿפַארצוקטער ַא ֿפון ֿפלײש און זַײן, מיר
ֿפַארן עסן; ניט איר זָאלט ֿפעלד אױֿפן

ַאװעקװַארֿפן. עס איר זָאלט הונט

ַא23 ַארױסלָאזן ניט זָאלסט
ניט זָאלסט קלַאנג; ֿפַאלשן
זַײן צו רשע דעם מיט הַאנט אײן מַאכן

אומרעכט. אױף עדות ַאן
ַרבים ַא נָאך נָאכגײן ניט זָאלסט 2
ניט זָאלסטו קריג ַא אין און בײזן; צום
ַרבים ַא נָאך נַײגן צו זיך ּכדי זָאגן עדות

ֿפַארדרײען. צו
ניט זָאלסטו ָארימַאן ַאן און 3

קריג. זַײן אין שַאנעװען
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דַײן טרעֿפן װעסט דו ַאז 4
אײזל, זַײן ָאדער ָאקס, ׂשֹונאס
אומקערן זָאלסטו בלָאנדזשענדיק,

אים. צו אומקערן אים
אײזל ׂשֹונאס דַײן זען װעסט דו ַאז 5
זיך זָאלסטו מׂשא, זַײן אונטער ליגן
אים; צו איבערלָאזן ֿפון ָאּפהַאלטן
אײנעם אין ָאּפבינדן זָאלסטו ָאּפבינדן

אים. מיט
רעכט דָאס ֿפַארדרײען ניט זָאלסט 6

קריג. זַײן אין אֿביון דַײן ֿפון
זיך זָאלסטו ּפסק ֿפַאלשן ַא ֿפון 7
און אומשולדיקן ַאן און דערװַײטערן,
װָארום הרגען; ניט זָאלסטו גערעכטן
דעם גערעכט בלַײבן לָאזן ניט װעל איך

שולדיקן.
נעמען, ניט זָאלסטו שוחד און 8
זעעדיקע, בלינד מַאכט שֹוחד װָארום
ֿפון װערטער די ֿפַארדרײט און

גערעכטע.
דריקן, ניט זָאלסטו ֿפרעמדן ַא און 9
ֿפון געמיט דָאס װײסט איר װָארום
איר זַײט ֿפרעמדע װַײל ֿפרעמדן, דעם

ִמצַריִם. לַאנד אין געװען
דַײן זײען זָאלסטו יָאר זעקס און 10

ּתֿבואה; איר אַײנזַאמלען און לַאנד,
זָאלסטו יָאר זיבעטע דָאס ָאבער 11
ֿפרַײ, איבערלָאזן עס און ֿפַארלָאזן עס
זָאלן ֿפָאלק דַײן ֿפון אֿביֹונים די ּכדי
זָאל זײ, ֿפון בלַײבט װָאס און עסן;
גלַײכן דעס ֿפעלד. ֿפון חיה די עסן
מיט װַײנגָארטן, דַײן מיט טָאן זָאלסטו

אײלבערטגָארטן. דַײן
דַײנע טָאן זָאלסטו טעג זעקס 12
זָאלסטו טָאג זיבעטן אױֿפן און ַארבעט,
און ָאקס דַײן רוען זָאל עס ּכדי רוען,
דער ָאּפעטעמען זָאל עס און אײזל, דַײן
ֿפרעמדער. דער און דינסט, דַײן ֿפון זון
אַײך הָאב איך װָאס ַאלץ, אין און 13
ָאּפגעהיט; זַײן איר זָאלט ָאנגעזָאגט,
געטער ֿפרעמדע ֿפון נָאמען דעם און
ֿפון זָאל עס דערמָאנען; ניט איר זָאלט

װערן. געהערט ניט מױל דַײן

הַאלטן זָאלסטו יָאר אין מָאל דרַײ 14
מיר. צו יָום-טוֿב ַא

זָאלסטו מצות ֿפון יָום-טוֿב דעם 15
מצות, עסן זָאלסטו טעג זיבן היטן:
צו בַאֿפױלן, דיר הָאב איך װי ַאזױ
ָאֿביֿב חֹודש אין צַײט געשטעלטער דער
ַארױסגעגַאנגען ביסטו אים אין װָארום
װַײזן ניט זיך זָאל מע און ִמצַריִם; ֿפון

לײדיקן; מיט מיר ֿפַאר
ֿפון שניט, ֿפון יָום-טוֿב דעם און 16
ֿפון ַארבעט, דַײנע ֿפון ערשטֿפרוכט די
ֿפעלד; אין ֿפַארזײען װעסט דו װָאס
בַײם אַײנזַאמלונג ֿפון יָום-טוֿב דעם און
אַײן זַאמלסט דו װען יָאר, ֿפון אױסלָאז

ֿפעלד. ֿפון ַארבעט דַײנע
דַײנע ַאלע זָאלן יָאר אין מָאל דרַײ 17
דעם ֿפַאר װַײזן זיך מַאנסּפַארשױנען

גָאט. הַאר,
מיט זַײן מקריֿב ניט זָאלסט 18
ֿפון בלוט דָאס ברױט געזַײערטן
דָאס און שלַאכטָאּפֿפער; מַײן
זָאל יָום-טוֿב מַײן ֿפון ָאּפֿפערֿפעטס
ֿפרי. דער אין ביז איבערנעכטיקן ניט

דַײן ֿפון ֿפריצַײטיקע ערשט די 19
ֿפון הױז אין ברענגען זָאלסטו ערד
ַא קָאכן ניט זָאלסט גָאט. דַײן יהוה

מילך. מוטערס זַײן אין ציקעלע
ַא ֿפַארױס דיר שיק איך זע, 20
דיך און װעג, אױֿפן היטן צו דיך מלאך,
הָאב איך װָאס ָארט דעם צו ברענגען צו

ָאנגעברײט.
צו הער און אים, ֿפַאר דיך היט 21
װידערשּפעניקן ניט זָאלסט ָקול; זַײן

אים, ָאן
ֿפַארגעבן ניט װעט ער װָארום 22
איז נָאמען מַײן װַײל ֿפַארברעך, אַײער
װעסטו צוהערן אױב ָאבער אים. אין
טָאן װעסט און ָקול, זַײן צו צוהערן
ֿפַײנטן איך װעל רעד, איך װָאס ַאלץ
דריקער. דַײנע דריקן און ֿפַײנט, דַײנע
דיר גײן װעט מלאך מַײן װָארום 23
ברענגען דיך װעט ער און ֿפַארױס,
און ִחּתי, דעם און ֶאמֹורי, דעם צו
חוי, דעם ּכנֲַעני, דעם און ּפִרזי, דעם
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זײ װעל איך און יֿבוסי; דעם און
ֿפַארטיליקן.

זײערע צו בוקן ניט זיך זָאלסט 24
דינען, ניט זײ זָאלסט און געטער,
זײערע װי ַאזױ טָאן ניט זָאלסט און
זָאלסטו צעשטערן נַײערט מעׂשים;
זָאסלטו צעברעכן און צעשטערן, זײ

זַײלשטײנער. זײערע צעברעכן
אַײער יהוה דינען זָאלט איר און 25
ברױט דַײן בענטשן װעט ער און גָאט,
ָאּפטָאן װעל איך און װַאסער; דַײן און

דיר. צװישן ֿפון קרַאנקשַאֿפט
ַא זַײן ניט װעט עס 26
עקרה ַאן ָאדער ֿפַארװַארֿפערין
טעג דַײנע ֿפון צָאל די לַאנד; דַײן אין

אױסֿפילן. איך װעל
דיר שיקן איך װעל אימה מַײן 27
דָאס ַאל ֿפַארטומלען װעל און ֿפַארױס,
זײ, צװישן קומען װעסט דו װָאס ֿפָאלק
ֿפַײנט דַײנע ַאלע קערן װעל איך און

דיר. צו נַאקן מיטן
די ֿפַארױס דיר שיקן װעל איך און 28
דעם ֿפַארטרַײבן װעט זי און הָארנבין,
ֿפַאר ֿפון ִחּתי, דעם און ּכנֲַעני, דעם חוי,

דיר.
ֿפון ֿפַארטרַײבן ניט זײ װעל איך 29
װעט טָאמער יָאר, אײן אין דיר ֿפַאר
עס און װיסטעניש ַא װערן לַאנד דָאס
ֿפון חיה די דיר אױף מערן זיך װעט

ֿפעלד.
זײ איך װעל ביסלעכביסלעכװַײז 30
דו װַאנען ביז דיר, ֿפַאר ֿפון ֿפַארטרַײבן
ַארבן װעסט און ֿפרוכּפערן, זיך װעסט

לַאנד. דָאס
געמַארק דַײן מַאכן װעל איך און 31
די ֿפון ים דעם ביז און ים-סוף ֿפון
טַײך; ביזן מדבר ֿפון און ּפִלשּתים,
הַאנט אַײער אין געבן װעל איך װָארום
זײ װעסט און לַאנד, ֿפון בַאװױנער די

דיר. ֿפַאר ֿפון ֿפַארטרַײבן
און זײ בונד ַא שליסן ניט זָאלסט 32

געטער. זײערע
לַאנד, דַײן אין זיצן ניט זָאלן זײ 33
זינדיקן מַאכן ניט דיך זָאלן זײ ּכדי

זײערע דינען װעסט דו ַאז מיר, צו
ֿפַאר זַײן דיר װעט דָאס װָארום געטער;

שטרױכלונג. ַא

ער24 הָאט משהן צו און
גָאט, צו ַארױף גײ געזָאגט:
און ַאֿביהוא, און נָָדֿב, ַאהרן, און דו,
יׂשראל, ֿפון עלטסטע די ֿפון זיבעציק
דער ֿפון בוקן זיך זָאלט איר און

װַײטן.
צו גענענען זָאל ַאלײן משה און 2
און גענענען. ניט זָאלן זײ ָאבער גָאט;
מיט ַארױֿפגײן ניט זָאל ֿפָאלק דָאס

אים.
הָאט און געקומען, משה איז 3
װערטער ַאלע ֿפָאלק דעם דערצײלט
דָאס און געזעצן; ַאלע און גָאט, ֿפון
מיט געענטֿפערט הָאט ֿפָאלק גַאנצע
װערטער ַאלע געזָאגט: און ָקול, אײן
מיר װעלן גערעדט הָאט גָאט װָאס

טָאן.
ַאלע ֿפַארשריבן הָאט משה און 4
זיך הָאט ער און גָאט, ֿפון װערטער
הָאט און ֿפרי, דער אין געֿפעדערט
און בַארג, אונטערן מזבח ַא געבױט
צװעלף די ַאקעגן זַײלשטײנער צװעלף

יׂשראל. ֿפון שֿבטים
לַײט יונגע די געשיקט הָאט ער און 5
זײ און יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון
און ברַאנדָאּפֿפער אױֿפגעברַאכט הָאבן
גָאט. צו ֿפרידָאּפֿפער ָאקסן געשלַאכט
העלֿפט גענומען הָאט משה און 6
אין ַארַײנגעטָאן און בלוט, דעם ֿפון
הָאט בלוט דעם ֿפון העלֿפט און בעקנס,

מזבח. אױֿפן געשּפרענגט ער
ֿפון בוך דָאס גענומען הָאט ער און 7
ֿפון אױערן די אין געלײענט און בונד,
ַאלץ געזָאגט: הָאבן זײ און ֿפָאלק;
טָאן מיר װעלן גערעדט הָאט גָאט װָאס

געהָארכן. און
בלוט, דָאס גענומען הָאט משה און 8
ֿפָאלק, אױֿפן געשּפרענגט הָאט און
דָאס איז ָאט געזָאגט: הָאט און
הָאט גָאט װָאס בונד דעם ֿפון בלוט
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די ַאלע אױף אַײך מיט געשלָאסן
װערטער. דָאזיקע

און נָָדֿב, ַאהרן, און משה, און 9
עלטסטע די ֿפון זיבעציק און ַאֿביהוא,

ַארױֿפגעגַאנגען; זַײנען יׂשראל, ֿפון
גָאט דעם געזען הָאבן זײ און 10
איז ֿפיס זַײנע אונטער און יׂשראל; ֿפון
ֿפון ֿפלַאסטערװערק ַא װי ַאזױ געװען
הימל דער װי ַאזױ און סַאּפירשטײן,

לױטערקײט. אין ַאלײן
די ֿפון ַאדללַײט די אױף און 11
ניט ער הָאט יׂשראל ֿפון קינדער
זײ און הַאנט; זַײן אױסגעשטרעקט
געגעסן הָאבן און גָאט, געזען הָאבן

געטרונקען. און
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 12
בַארג, אױֿפן מיר צו ַארױף קום
דיר װעל איך און דָארטן, זַײ און
דער מיט לוחות שטײנערנע די געבן
הָאב איך װָאס געבָאט דעם און ּתֹורה

לערנען. צו זײ אױֿפגעשריבן
און משה, אױֿפגעשטַאנען איז 13
איז משה און יהֹושוַע, בַאדינער זַײן
גָאט. ֿפון בַארג אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען
ער הָאט עלטסטע די צו און 14
ביז אונדז, אױף דָא הַארט געזָאגט:
צו אומקערן זיך װעלן מיר װַאנען
חור און ַאהרן זַײנען ָאט און אַײך.
זָאל משּפט ַא הָאט עס װער אַײך; מיט

זײ. צו גענענען
ַארױֿפגעגַאנגען איז משה און 15
הָאט װָאלקן דער און בַארג, אױֿפן

בַארג. דעם צוגעדעקט
הָאט גָאט ֿפון ּפרַאכט די און 16
דער און סינַי, בַארג אױֿפן גערוט
זעקס אַײנגעדעקט אים הָאט װָאלקן
ער הָאט טָאג זיבעטן אױֿפן און טעג;

װָאלקן. ֿפון משהן צו גערוֿפן
גָאטס ֿפון אױסזען דָאס און 17
ַא װי ַאזױ געװען איז ּפרַאכט
שּפיץ אױֿפן ֿפַײער ֿפַארצערעדיק
קינדער די ֿפון אױגן די ֿפַאר בַארג,

יׂשראל. ֿפון

אין ַארַײנגעגַאנגען איז משה און 18
אױֿפן ַארױף איז און װָאלקן, מיטן
בַארג אױֿפן געװען איז משה און בַארג;

נעכט. ֿפערציק און טעג ֿפערציק

ְּתרוָמה

צו25 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

זײ יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
ָאּפשײדונג; ַאן מיר ֿפַאר נעמען זָאלן
הַארץ זַײן װָאס מַאן יעטװעדער ֿפון
נעמען איר זָאלט בַאװיליקן, אים װעט

ָאּפשײדונג. מַײן
װָאס ָאּפשײדונג די איז דָאס און 3
און גָאלד, זײ: ֿפון נעמען זָאלט איר

קוּפער; און זילבער,
ּפורּפל, און װָאל, בלָאע און 4
און לַײנען, און װערמילרױט, און

ציגנהָאר;
װידערֿפעלן, רױטגעֿפַארבטע און 5

ִשטים-הָאלץ; און ַּתַחשֿפעלן, און
בׂשמים לַײכטונג, דער ֿפַאר אײל 6
און זַאלבונג, ֿפון אײל דעם ֿפַאר
שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך דעם ֿפַאר

געװירצן;
צום שטײנער און ָאניקלשטײנער, 7
ֿפַאר און ֵאֿפֹוד, דעם ֿפַאר אַײנֿפַאסן,

חֹוֶשן. דעם
ַא מַאכן מיר זָאלן זײ און 8
צװישן רוען זָאל איך ַאז הײליקטום,

זײ.
דיר, װַײז איך װָאס ַאלץ װי ַאזױ 9
די און ִמשּכן, דעם ֿפון געשטַאלט די
ָאט ּכלים, זַײנע ַאלע ֿפון געשטַאלט

מַאכן. איר זָאלט ַאזױ
ֿפון ָארון ַאן מַאכן זָאלן זײ און 10
הַאלב ַא און אײלן צװײ ִשטים-הָאלץ;
זַײן הַאלב ַא און אײל ַאן און לענג, זַײן
זַײן הַאלב ַא און אײל ַאן און ברײט,

הײך.
איבערציען אים זָאלסט און 11
אינעװײניק ֿפון – גָאלד רײנעם מיט
אים זָאלסטו אױסנװײניק ֿפון און
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אױף מַאכן זָאלסט און איבערציען;
ַארום. רונד קרַאנץ גילדערנעם ַא אים
אים ֿפַאר אױסגיסן זָאלסט און 12
ַארױֿפטָאן און רינגען, גילדערנע ֿפיר
רינגען צװײ און ֿפיס; ֿפיר זַײנע אױף
צװײ און זַײט, אײן זַײן אױף זַײן זָאלן

זַײט. צװײטער זַײן אױף רינגען
ֿפון שטַאנגען מַאכן זָאלסט און 13
מיט איבערציען זײ און ִשטים-הָאלץ,

גָאלד.
די ַארַײנציען זָאלסט און 14
זַײטן די בַײ רינגען די אין שטַאנגען
דעם זײ אױף טרָאגן צו ָארון, ֿפון

ָארון.
די זָאלן ָארון ֿפון רינגען די אין 15
ָאּפגעטָאן ניט זָאלן זײ זַײן, שטַאנגען

אים. ֿפון װערן
דעם אין ַארַײנטָאן זָאלסט און 16
דיר װעל איך װָאס געזעץ דָאס ָארון

געבן.
ֿפון דעק ַא מַאכן זָאלסט און 17
הַאלב ַא און אײלן צװײ גָאלד; רײנעם
זַײן הַאלב ַא און אײל ַאן און לענג, זַײן

ברײט.
גילדערנע צװײ מַאכן זָאלסט און 18
מַאכן, זײ זָאלסטו געהַאמערט ּכרוֿבים;

דעק. ֿפון עקן בײדע בַײ
ֿפון עק בַײם ּכרוֿב אײן מַאך און 19
ֿפון עק בַײם ּכרוֿב אײן און זַײט, דער
גוֿפא דעק דעם ֿפון זַײט; ַאנדער דער
זַײנע בַײ ּכרוֿבים די מַאכן איר זָאלט

עקן. בײדע
אױסשּפרײטן זָאלן ּכרוֿבים די און 20
שירעמענדיק הײך, דער צו ֿפליגלען די
דעק, דעם איבער ֿפליגלען זײערע מיט
ַאקעגן אײנער ּפנימער זײערע מיט
די זַײן זָאלן צו דעק צום ַאנדערן;

ּכרוֿבים. די ֿפון ּפנימער
דעק דעם ַארױֿפטָאן זָאלסט און 21
ָארון דעם אין און ָארון; אױֿפן אױבן
װָאס געזעץ דָאס ַארַײנטָאן זָאלסטו

געבן. דיר װעל איך
דָארטן זיך װעל איך און 22
מיט רעדן װעל און דיר, צו ַאנטּפלעקן

די צװישן ֿפון דעק, איבערן ֿפון דיר
ָארון דעם איבער װָאס ּכרוֿבים צװײ
דיר װעל איך װָאס ַאלץ געזעץ, ֿפון

יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפַאר בַאֿפעלן
ֿפון טיש ַא מַאכן זָאלסט און 23
לענג, זַײן אײלן צװײ ִשטים-הָאלץ;
אײל ַאן און ברײט, זַײן אײל ַאן און

הײך. זַײן הַאלב ַא און
מיט איבערציען אים זָאלסט און 24
ַא אים צו מַאכן און גָאלד, רײנעם

ַארום. רונד קרַאנץ גילדערנעם
לַײסט ַא אים צו מַאכן זָאלסט און 25
מַאכן און ַארום, רונד הַאנטברײט ַא ֿפון
לַײסט זַײן צו קרַאנץ גילדערנעם ַא

ַארום. רונד
ֿפיר אים ֿפַאר מַאכן זָאלסט און 26
די ַארױֿפטָאן און רינגען, גילדערנע
אױף װָאס װינקלען ֿפיר די אױף רינגען

ֿפיס. ֿפיר זַײנע
די זַײן זָאלן לַײסט דעם לעבן 27
שטַאנגען די ֿפַאר אױערן ֿפַאר רינגען,

טיש. דעם טרָאגן צו
ֿפון שטַאנגען די מַאכן זָאלסט און 28
מיט איבערציען זײ און ִשטים-הָאלץ,
געטרָאגן זָאל טיש דער און גָאלד;

זײ. אױף װערן
שיסלען, זַײנע מַאכן זָאלסט און 29
און קַאנען, זַײנע און שָאלן, זַײנע און
װערט זײ מיט װָאס בעכערס, זַײנע
זײ זָאלסטו גָאלד רײנעם ֿפון געגָאסן;

מַאכן.
טיש אױֿפן ַארױֿפטָאן זָאלסט און 30
מיר ֿפַאר ָאנגעזיכט ֿפון ברױט דָאס

ּתמיד.
מנֹורה ַא מַאכן זָאלסט און 31
זָאל געהַאמערט גָאלד; רײנעם ֿפון
איר װערן, געמַאכט מנֹורה די
אירע שטַאם; איר און ֿפוסגעשטעל,
אירע און קנעּף אירע – בעכערלעך

גוֿפא. איר ֿפון זַײן זָאלן – בלומען
ַארױסגײן זָאלן רערן זעקס און 32
דער ֿפון רערן דרַײ זַײטן, אירע ֿפון
דרַײ און זַײט, אײן איר ֿפון מנֹורה
צװײטער איר ֿפון מנֹורה דער ֿפון רערן
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זַײט.
מַאנדלקװײטיקע דרַײ 33
ַא און קנָאּפ ַא ֿפון בעכערלעך
דרַײ און רער, אײן אױף בלום
ַא ֿפון בעכערלעך מַאנדלקװײטיקע
רער; ַאנדער אױֿפן בלום ַא און קנָאּפ
גײען װָאס רערן, זעקס די ֿפַאר ַאזױ

מנֹורה. דער ֿפון ַארױס
ֿפיר מנֹורה דער אױף און 34
אירע – בעכערלעך מַאנדלקװײטיקע
קנָאּפ ַא און בלומען. אירע און קנעּף
ַא און איר, ֿפון רערן צװײ אונטער

איר, ֿפון רערן צװײ אונטער קנָאּפ
רערן צװײ אונטער קנָאּפ ַא און 35
גײען װָאס רערן זעקס די ֿפַאר איר, ֿפון

מנֹורה. דער ֿפון ַארױס
רערן זײערע און קנעּף זײערע 36
אײן גַאנצן אין גוֿפא, איר ֿפון זַײן זָאלן

גָאלד. רײנעם ֿפון אױסהַאמערונג
זיבן איר צו מַאכן זָאלסט און 37
אירע ָאנצינדן זָאל מע און רערלעך,
איר צו לַײכטן מַאכן און רערלעך,

צו. ֿפָאדערזַײט
אירע און צװענגלעך אירע און 38
רײנעם ֿפון זַײן זָאלן ַאשֿפענדלעך

גָאלד.
זָאל גָאלד רײנעם צענטנער ֿפון 39
ּכלים. דָאזיקע די ַאלע מיט מַאכן זי מען
זײער לױט מַאכן זָאלסט זע און 40
געװיזן װערט דיר װָאס געשטַאלט,

בַארג. אױֿפן

מַאכן26 זָאלסטו ִמשּכן דעם און
ֿפון ֿפָארהַאנגען; צען ֿפון
װָאל, בלָאער און לַײנען, געדרַײטן
מיט װערמילרױט, און ּפורּפל, און
זָאלסטו אױסגעַארבעט קונציק ּכרוֿבים

מַאכן. זײ
ֿפָארהַאנג איטלעכן ֿפון לענג די 2
ברײט די און אײלן, צװַאנציק און ַאכט
אײן אײלן; ֿפיר ֿפָארהַאנג איטלעכן ֿפון

ֿפָארהַאנגען. ַאלע ֿפַאר מָאס
זַײן זָאלן ֿפָארהַאנגען ֿפינף 3
און ַאנדערן, ָאן אײנער בַאהעֿפט

בַאהעֿפט ֿפָארהַאנגען ֿפינף װידער
ַאנדערן. ָאן אײנער

ֿפון שלײֿפן מַאכן זָאלסט און 4
ֿפון זױם דעם אױף װָאל בלָאער
אײן ֿפון עק בַײם ֿפָארהַאנג אײן
זָאלסטו ַאזױ און בַאהעֿפטונג,
דעם ֿפון זױם דעם אױף מַאכן
צװײטער דער אין ֿפָארהַאנג עקסטן

בַאהעֿפטונג.
אױף מַאכן זָאלסטו שלײֿפן ֿפוֿפציק 5
ֿפוֿפציק און ֿפָארהַאנג, אײן דעם
ברעג דעם אױף מַאכן זָאלסטו שלײֿפן
דער אין װָאס ֿפָארהַאנג דעם ֿפון
קעגן אײנער בַאהעֿפטונג; צװײטער

זַײן. שלײֿפן די זָאלן ַאנדערן
ֿפוֿפציק מַאכן זָאלסט און 6
די בַאהעֿפטן און הָאקן, גילדערנע
מיט ַאנדערן צום אײנעם ֿפָארהַאנגען
אײנס. זַײן זָאל ִמשּכן דער ַאז הָאקן, די
ֿפון ֿפָארהַאנגען מַאכן זָאלסט און 7
איבערן געצעלט ַא ֿפַאר ציגנהָאר
זײ זָאלסטו ֿפָארהַאנגען עלף ִמשּכן;

מַאכן.
ֿפָארהַאנג איטלעכן ֿפון לענג די 8
ֿפון ברײט די און אײלן, דרַײסיק
אײן אײלן; ֿפיר ֿפָארהַאנג איטלעכן

ֿפָארהַאנגען. עלף די ֿפַאר מָאס
ֿפינף בַאהעֿפטן זָאלסט און 9
זעקס און בַאזונדער, ֿפָארהַאנגען
און בַאזונדער; ֿפָארהַאנגען
זָאלסטו ֿפָארהַאנג זעקסטן דעם
ֿפָאדערזַײט דער אױף צונױֿפטָאּפלען

געצעלט. ֿפון
שלײֿפן ֿפוֿפציק מַאכן זָאלסט און 10
ֿפָארהַאנג, אײן ֿפון זױם דעם אױף
בַאהעֿפטונג, דער אין עקסטן דעם
זױם דעם אױף שלײֿפן ֿפוֿפציק און
צװײטער דער אין ֿפָארהַאנג דעם ֿפון

בַאהעֿפטונג.
ֿפוֿפציק מַאכן זָאלסט און 11
הָאקן די ַארַײנטָאן און הָאקן, קוּפערנע
דָאס בַאהעפטן און שלײֿפן, די אין

אײנס. זַײן זָאל עס ַאז געצעלט,
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װָאס ַאריבערהַאנג דער און 12
ֿפון ֿפָארהַאנגען די ֿפון בלַײבט
הַאלבער איבעריקער דער געצעלט,
דער אױף ַארָאּפהענגען זָאל ֿפָארהַאנג,

ִמשּכן. ֿפון זַײט הינטערשטער
און זַײט, דער ֿפון אײל די און 13
װָאס זַײט, ַאנדער דער ֿפון אײל די
ֿפון לענג דער ֿפון איבער בלַײבט
זָאל געצעלט, ֿפון ֿפָארהַאנגען די
ִמשּכן, ֿפון זַײטן די אױף ַארָאּפהענגען
זַײט, ַאנדער דער ֿפון און זַײט דער ֿפון

ֿפַארדעקן. צו אים
ֿפַאר צודעק ַא מַאכן זָאלסט און 14
רױט-געֿפַארבטע ֿפון געצעלט דעם
ֿפון צודעק ַא און װידערֿפעלן,

אױבן. ֿפון ַּתַחש-ֿפעלן
צום ברעטער די מַאכן זָאלסט און 15

שטײענדיק. ִשטים-הָאלץ, ֿפון ִמשּכן
ברעט, ַא ֿפון לענג די אײלן צען 16
די אײל הַאלבע ַא און אײל ַאן און

ברעט. איטלעכן ֿפון ברײט
איטלעכן צו צַאּפנס צװײ 17
װי ַאזױ ַאנדערן קעגן אײנער ברעט,
ַאלע צו מַאכן זָאלסטו ַאזױ שטַאּפלען;

ִמשּכן. ֿפון ברעטער
צום ברעטער די מַאכן זָאלסט און 18
דער ֿפַאר ברעטער צװַאנציק ִמשּכן,

ָדרום. צו ָדרום-זַײט
שװעלן זילבערנע ֿפערציק און 19
צװַאנציק די אונטער מַאכן זָאלסטו
אײן אונטער שװעלן צװײ צו ברעטער;
צװײ צו צַאּפנס, צװײ זַײנע ֿפַאר ברעט
זַײנע ֿפַאר ברעט אײן אונטער שװעלן

צַאּפנס. צװײ
ֿפון זַײט צװײטער דער ֿפַאר און 20
צװַאנציק צֿפון-זַײט, דער ֿפַאר ִמשּכן,

ברעטער,
שװעלן זילבערנע ֿפערציק מיט 21
אײן אונטער שװעלן צװײ זײ: צו
אײן אונטער שװעלן צװײ ברעט,

ברעט.
זַײט הינטערשטער דער ֿפַאר און 22
מַאכן זָאלסטו מערֿב, צו ִמשּכן ֿפון

ברעטער. זעקס

מַאכן זָאלסטו ברעטער צװײ און 23
דער אױף ִמשּכן, ֿפון װינקלען די ֿפַאר

זַײט. הינטערשטער
ַארַײנגעּפַאסט זַײן זָאלן זײ און 24
זַײן זײ זָאלן גלַײכן דעס און אונטן,
ערשטן צום ביז אױבן ַארַײנגעּפַאסט
זײ בײדן; זײ בַײ זַײן זָאל ַאזױ רינג;

װינקלען. צװײ די ֿפַאר זַײן זָאלן
ברעטער ַאכט זַײן װעלן עס און 25
זעכצן – שװעלן זילבערנע זײערע מיט
אײן אונטער שװעלן צװײ שװעלן:
אײן אונטער שװעלן צװײ ברעט,

ברעט.
ֿפון ריגלען מַאכן זָאלסט און 26
ברעטער די ֿפַאר ֿפינף ִשטים-הָאלץ;

ִמשּכן; זַײט אײן ֿפון
ברעטער די ֿפַאר ריגלען ֿפינף און 27
און ִמשּכן, זַײט צװײטער דער ֿפון
דער ֿפון ברעטער די ֿפַאר ריגלען ֿפינף

מערֿב; צו ִמשּכן, זַײט הינטערשטער
מיטן אין ריגל מיטלסטן דעם און 28
דורכריגלען זָאל װָאס ברעטער, די ֿפון

עק. צו עק ֿפון
זָאלסטו ברעטער די און 29
צו מַאכן און גָאלד, מיט איבערציען
די ֿפַאר אױערן גָאלד, ֿפון רינגען זײ
די איבערציען זָאלסט און ריגלען;

גָאלד. מיט ריגלען
דעם אױֿפשטעלן זָאלסט און 30
דיר איז װָאס ָאּפמעל זַײן װי ַאזױ ִמשּכן

בַארג. אױֿפן געװָארן בַאװיזן
ָּפרֹוֶכת ַא מַאכן זָאלסט און 31
און ּפורּפל, און װָאל, בלָאער ֿפון
לַײנען; געדרַײטן און װערמילרױט,
ּכרוֿבים מיט אױסגעַארבעט, קונציק

מַאכן. אים מען זָאל
ַארױֿפטָאן אים זָאלסט און 32
ִשטים-הָאלץ ֿפון זַײלן ֿפיר אױף
מיט גָאלד, מיט איבערגעצױגן
ֿפיר אױף גָאלד, ֿפון העקלעך זײערע

שװעלן. זילבערנע
דעם ַארױֿפטָאן זָאלסט און 33
זָאלסט און הָאקן; די אונטער ָּפרֹוֶכת
אינעװײניק ַאהין, ַארַײנברענגען
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געזעץ; ֿפון ָארון דעם ָּפרֹוֶכת, ֿפון
ָאּפשײדן אַײך װעט ָּפרֹוֶכת דער און
דעם און הײליקטום דעם צװישן

ָקדֵשי-ָקדשים.
דעק דעם ַארױֿפטָאן זָאלסט און 34
אין געזעץ, ֿפון ָארון דעם אױף

ָקדֵשי-ָקדשים.
דעם ַאװעקשטעלן זָאלסט און 35
מנֹורה די און ָּפרֹוֶכת, ֿפון דרױסן טיש
ִמשּכן; ָדרום-זַײט אין טיש, דעם ַאקעגן
אין שטעלן זָאלסטו טיש דעם און

צֿפון-זַײט.
ֿפָארהַאנג ַא מַאכן זָאלסט און 36
בלָאער ֿפון געצעלט, ֿפון אַײנגַאנג צום
װערמילרױט, און ּפורּפל, און װָאל,
געשטיקטע לַײנען, געדרַײטן און

ַארבעט.
ֿפָארהַאנג צום מַאכן זָאלסט און 37
און ִשטים-הָאלץ, ֿפון זַײלן ֿפינף
זײערע גָאלד; מיט איבערציען זײ
זָאלסט און גָאלד; ֿפון העקלעך
קוּפערנע ֿפינף זײ ֿפַאר אױסגיסן

שװעלן.

מזבח27 דעם מַאכן זָאלסט און
אײלן ֿפינף ִשטים-הָאלץ, ֿפון
ברײט; די אײלן ֿפינף און לענג, די
און זַײן, מזבח דער זָאל ֿפירעקעכדיק

הײך. זַײן אײלן דרַײ
הערנער זַײנע מַאכן זָאלסט און 2
גוֿפא אים ֿפון װינקלען; ֿפיר זַײנע אױף
זָאלסט און הערנער; זַײנע זַײן זָאלן

קוּפער. מיט איבערציען אים
אױף טעּף זַײנע מַאכן זָאלסט און 3
זַײנע און ַאש, זַײנע ַאװעקנעמען
און שּפרענגבעקנס, זַײנע און שוֿפלען,
ֿפַײערֿפַאנען; זַײנע און גָאּפלען זַײנע
ֿפון מַאכן זָאלסטו ּכלים זַײנע ַאלע

קוּפער.
ַא אים צו מַאכן זָאלסט און 4
און נעצַארבעט, ֿפון זיּף קוּפערנע
ֿפיר נעץ דער אױף מַאכן זָאלסט
עקן. ֿפיר זַײנע אױף רינגען קוּפערנע

אונטער ַארױֿפטָאן זי זָאלסט און 5
און אונטן, ֿפון מזבח, ֿפון געזימס דעם
ֿפון העלֿפט דער ביז זַײן זָאל נעץ די

מזבח.
צום שטַאנגען מַאכן זָאלסט און 6
און ִשטים-הָאלץ, ֿפון שטַאנגען מזבח,

קוּפער. מיט איבערציען זײ
זָאלן שטַאנגען זַײנע און 7
רינגען, די אין װערן ַארַײנגעצױגן
בײדע אױף זַײן זָאלן שטַאנגען די און

אים. טרָאגט מע װען מזבח ֿפון זַײטן
ברעטער, ֿפון אינעװײניק, הױל 8
הָאט מע װי ַאזױ מַאכן; אים זָאלסטו
מען זָאל ַאזױ בַארג, אױֿפן געװיזן דיר

מַאכן.
ֿפון הױף דעם מַאכן זָאלסט און 9
ָדרום, צו ָדרום-זַײט דער ֿפַאר ִמשּכן:
געדרַײטן ֿפון הױף ֿפַארן ַארומהַאנגען
ֿפַאר לענג די אײלן הונדערט לַײנען,

זַײט. אײן דער
און צװַאנציק, דערצו זַײלן די און 10
קוּפער; ֿפון צװַאנציק, שװעלן זײערע
זײערע און זַײלן, די ֿפון העקלעך די

זילבער. ֿפון רײֿפבענדער,
דער ֿפַאר גלַײכן דעס און 11
ַארומהַאנגען לענג: ֿפַאר צֿפון-זַײט,
זַײלן די און לענג, די אײלן הונדערט
שװעלן זײערע און צװַאנציק, דערצו
ֿפון העקלעך די קוּפער; ֿפון צװַאנציק,
ֿפון רײֿפבענדער, זײערע און זַײלן, די

זילבער.
אין הױף ֿפון ברײט ֿפַאר און 12
ֿפוֿפציק ֿפון ַארומהַאנגען מערֿב-זַײט,
זײערע און צען, דערצו זַײלן די אײלן:

צען. שװעלן
אין הױף ֿפון ברײט די און 13
ֿפוֿפציק זונאױֿפגַאנג צו מזרח-זַײט

אײלן.
ַארומהַאנגען אײלן ֿפוֿפצן און 14
דרַײ, דערצו זַײלן די זַײט; אײן ֿפַאר

דרַײ. שװעלן זײערע און
זַײט צװײטער דער ֿפַאר און 15
זַײלן די ַארומהַאנגען; אײלן ֿפוֿפצן
דרַײ. שװעלן זײערע און דרַײ, דערצו
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הױף ֿפון טױער ֿפַארן און 16
אײלן, צװַאנציק ֿפון ֿפָארהַאנג ַא
און ּפורּפל, און װָאל, בלָאער ֿפון
לַײנען, געדרַײטן און װערמילרױט,
דערצו זַײלן די ַארבעט; געשטיקטע

ֿפיר. שװעלן זײערע און ֿפיר,
ַארום, רונד הױף ֿפון זַײלן ַאלע 17
זײערע זילבער; מיט ַארומגערײֿפט
זײערע און זילבער, ֿפון העקלעך

קוּפער. ֿפון שװעלן
אײלן, הונדערט הױף ֿפון לענג די 18
ֿפוֿפציק, ַאקעגן ֿפוֿפציק ברײט די און
געדרַײטן ֿפון אײלן, ֿפינף הײך די און
ֿפון דערצו שװעלן די און לַײנען;

קוּפער.
ֿפַאר ִמשּכן ֿפון געצַײג ַאלע 19
זַײנע ַאלע און ַארבעט, גַאנצער זַײן
ֿפון ֿפלעקלעך ַאלע און ֿפלעקלעך,

קוּפער. ֿפון הױף,

ְּתַצֶוה
קידנער די בַאֿפעלן זָאלסט דו און 20
ברענגען דיר זָאלן זײ יׂשראל, ֿפון
דער ֿפַאר בױמל געשלָאגענע רײנע
ּתמיד. ליכט ַא ָאנצינדן אױף לַײכטונג,
ֿפון דרױסן אֹוהל-מֹועד, אין 21
עס זָאל געזעץ, ֿפַארן װָאס ָּפרֹוֶכת
צוריכטן קינדער זַײנע און ַאהרן
ֿפרי, דער אין ביז ָאװנט ֿפון אױף
אױף געזעץ אײביק ַאן גָאט; ֿפַאר
ֿפון קינדער די ֿפַאר דֹור-דֹורות זײערע

יׂשראל.

דיר28 צו גענענען מַאך דו און
און ַאהרֹנען, ברודער דַײן
די צװישן ֿפון אים, מיט זין זַײנע
זָאלן זײ ּכדי יׂשראל, ֿפון קינדער
און נָָדב, ַאהרן, מיר; צו ּכֹהנים זַײן
ַאהרנס איָתָמר, און ֶאלָעזָר, ַאביהוא,

זין.
ברודער דַײן מַאכן זָאלסט און 2
ּכבוד ַא ֿפַאר קלײדער הײליקע ַאהרֹנען

שײנקײט. ַא ֿפַאר און

ַאלע צו רעדן זָאלסט דו און 3
זײ הָאב איך װָאס קלוגהַארציקע,
זײ חכמה, ֿפון גַײסט ַא מיט ָאנגעֿפילט
ַאהרֹנען, ֿפַאר קלײדער די מַאכן זָאלן
ַא זַײן זָאל ער ַאז הײליקן צו אים ּכדי

מיר. צו ּכֹהן
װָאס קלײדער, די זַײנען דָאס און 4
ַאן און חֹוֶשן, ַא מַאכן: זָאלן זײ
געקעסטלט ַא און מַאנטל, ַא און ֵאפֹוד,
זײ און גַארטל; ַא און הױב, ַא העמדל,
דַײן ֿפַאר קלײדער הײליקע מַאכן זָאלן
ּכדי זין, זַײנע ֿפַאר און ַאהרֹנען ברודער

מיר. צו ּכֹהנים זַײן זָאלן זײ
און גָאלד, דָאס נעמען זָאלן זײ און 5
און ּפורּפל, דעם און װָאל, בלָאע די

לַײנען. דעם און װערמילרױט, דָאס
ֵאפֹוד דעם מַאכן זָאלן זײ און 6
ּפורּפל, און װָאל, בלָאער גָאלד, ֿפון
לַײנען, געדרַײטן און װערמילרױט,

אױסגעַארבעט. קונציק
הָאבן, ער זָאל ַאקסלבענדער צװײ 7
ער ּכדי עקן, צװײ זַײנע צו בַאהעֿפט

בַאהעֿפט. זַײן זָאל
אױף װָאס גַארטלבַאנד דער און 8
ַארבעט, זַײן װי ַאזױ זַײן זָאל אים,
בלָאער גָאלד, ֿפון גוֿפא; אים ֿפון
װערמילרױט, און ּפורּפל, און װָאל,

לַײנען. געדרַײטן און
צװײ נעמען זָאלסט און 9
אױסקריצן און ָאניקלשטײנער,
ֿפון קינדער די ֿפון נעמען די זײ אױף

יׂשראל;
אײן אױף נעמען זײערע ֿפון זעקס 10
נעמען זעקס איבעריקע די און שטײן,
זײערע לױט שטײן, צװײטן אױֿפן

געבורטן.
שטײנשנַײדער, ַא ֿפון ַארבעט װי 11
זָאלסטו זיגל, ַא ֿפון אױסקריצונגען װי
די לױט שטײנער צװײ די אױסקריצן
יׂשראל; ֿפון קינדער די ֿפון נעמען
ֿפון אַײנֿפַאסונגען אין אַײנגערַאמט

מַאכן. זײ זָאלסטו גָאלד
צװײ די ַארױֿפטָאן זָאלסט און 12
ֿפון ַאקסלבענדער די אױף שטײנער
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ֿפַאר דערמָאנונג ֿפון שטײנער – איֿפֹוד
זָאל ַאהרן און יׂשראל; ֿפון קינדער די
אױף גָאט ֿפַאר נעמען זײערע טרָאגן
דערמָאנונג. ַא ֿפַאר ַאקסלען צװײ זַײנע
אַײנֿפַאסונגען מַאכן זָאלסט און 13

גָאלד; ֿפון
רײנעם ֿפון קײטן צװײ און 14
מַאכן, זײ זָאלסטו געדרַײט גָאלד;
ַארױֿפטָאן זָאלסט און ֿפלעכטַארבעט;
די אױף קײטן געֿפלָאכטענע די

אַײנֿפַאסונגען.
ֿפון חֹוֶשן ַא מַאכן זָאלסט און 15
ַאזױ אױסגעַארבעט; קונציק בַאשײד,
זָאלסטו ֵאֿפֹוד ֿפון ַארבעט די װי
װָאל, בלָאער גָאלד, ֿפון מַאכן: אים
און װערמילרױט, און ּפורּפל, און

מַאכן. אים זָאלסטו לַײנען, געדרַײטן
זַײן, ער זָאל ֿפירעקעכדיק 16
ַא און לענג, זַײן שּפַאן ַא געטָאּפלט,

ברײט. זַײן שּפַאן
ַאן אים אין ַארַײנזעצן זָאלסט און 17
צײלן ֿפיר שטײנער, ֿפון אַײנזעצונג
טָאּפַאז, רובין, ֿפון צײל ַא שטײנער.

צײל; אײן שמָארַאק, און
גַארֿפונקל, צײל: צװײטע די און 18

דימענט; און סַאּפירשטײן,
יַאכצום, צײל: דריטע די און 19

ַאמעטיסט; און ַאגַאט,
גָאלדשטײן, צײל: ֿפירטע די און 20
אַײנגעזעצט יַאשּפיז; און ָאניקל, און
זײערע אין זַײן זײ זָאלן גָאלד אין

אַײנֿפַאסונגען.
לױט זַײן זָאלן שטײנער די און 21
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון נעמען די
װי נעמען; זײערע לױט צװעלף,
איטלעכער זיגל, ַא ֿפון אױסקריצונגען
די ַאקעגן זַײן, זײ זָאלן נָאמען זַײן לױט

שֿבטים. צװעלף
חושן אױֿפן מַאכן זָאלסט און 22
ֿפון ֿפלעכטַארבעט, קײטן, געדרַײטע

גָאלד. רײנעם
צװײ חֹוֶשן צום מַאכן זָאלסט און 23
די ַארױֿפטָאן און רינגען, גילדערנע
ֿפון עקן צװײ די אױף רינגען צװײ

חֹוֶשן.
צװײ די ַארַײנטָאן זָאלסט און 24
רינגען צװײ די אין ֿפלעכטן גילדערנע

חֹוֶשן. ֿפון עקן די בַײ
צװײ די ֿפון עקן צװײ די און 25
די אױף ַארױֿפטָאן זָאלסטו ֿפלעכטן
ַארױֿפטָאן און אַײנֿפַאסונגען, צװײ
אױף איֿפֹוד, ֿפון ַאקסלבענדער די אױף

ֿפָאדערזַײט. זַײן
גילדערנע צװײ מַאכן זָאלסט און 26
די אױף ַארױֿפזעצן זײ און רינגען,
װָאס זױם זַײן בַײ חֹוֶשן ֿפון עקן צװײ
צו. אינעװײניק ֵאֿפֹוד, ֿפון זַײט דער צו
גילדערנע צװײ מַאכן זָאלסט און 27
די אױף ַארױֿפטָאן זײ און רינגען,
ֿפון איֿפֹוד, ֿפון ַאקסלבענדער צװײ
זַײן לעבן ֿפָאדערזַײט, זַײן אױף אונטן,
ַארומבַאנד דעם איבער בַאהעֿפטונג,

ֵאֿפֹוד. ֿפון
חֹוֶשן דעם צושנירן זָאל מע און 28
ֿפון רינגען די צו רינגען זַײנע דורך
װָאל, בלָאער ֿפון שנור ַא מיט ֵאֿפֹוד
ַארומבַאנד דעם אױף זַײן זָאל ער ּכדי
ניט זיך זָאל חֹוֶשן דער און ֵאֿפֹוד, ֿפון

ֵאֿפֹוד. ֿפון ַארָאּפרוקן
נעמען די טרָאגן זָאל ַאהרן און 29
דעם אין יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון
הַארצן, זַײן אױף בַאשײד ֿפון חושן
ַא ֿפַאר הײליקטום, אין קומט ער װען

ּתמיד. גָאט ֿפַאר דערמָאנונג
דעם אין ַארַײנטָאן זָאלסט און 30
אורים-וּתומים, די בַאשײד ֿפון חֹוֶשן
אױֿפן ַאהרֹנען בַײ זַײן זָאלן זײ און
און גָאט; ֿפַאר קומט ער װען הַארצן,
די ֿפון בַאשײד דעם טרָאגן זָאל ַאהרן
הַארצן זַײן אױף יׂשראל ֿפון קינדער

ּתמיד. גָאט ֿפַאר
ֿפון מַאנטל דעם מַאכן זָאלסט און 31

װָאל. בלָאער לױטער ֿפון ֵאֿפֹוד
זָאל קָאּפ ֿפַארן עֿפענונג זַײן און 32
בַײ זַײן זָאל זױם ַא מיטן; זַײן אין זַײן
װעבַארבעט; ַארום, רונד עֿפענונג זַײן
ּפַאנצערהעמד ַא ֿפון עֿפענונג די װי ַאזױ
ניט זיך זָאל ער אים, בַײ זַײן זָאל
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צערַײסן.
זַײנע אױף מַאכן זָאלסט און 33
װָאל, בלָאער ֿפון מילגרױמען ברעגן
אױף װערמילרױט, און ּפורּפל, און
גילדערנע און ַארום, רונד ברעגן זַײנע

ַארום; רונד זײ צװישן גלעקלעך
ַא און גלעקל גילדערן ַא 34
ַא און גלעקל גילערן ַא מילגרױם,
דעם ֿפון ברעגן די אױף מילגרױם,

ַארום. רונד מַאנטל
ַאהרֹנען אױף זַײן זָאל עס און 35
זָאל דערֿפון ָקול דער און דינען, בַײם
אין ַארַײן קומט ער װען הערן זיך
גײט ער װען און גָאט, ֿפַאר הײליקטום

שטַארבן. ניט זָאל ער ּכדי ַארױס,
שטערנבלעך ַא מַאכן זָאלסט און 36
אױף אױסקריצן און גָאלד, רײנעם ֿפון
זיגל ַא ֿפון אױסקריצונגען װי אים

גָאט“. צו ”הײליק
ַא אױף ַארױֿפטָאן עס זָאלסט און 37
זַײן זָאל עס און װָאל, בלָאער ֿפון שנור
ֿפָאדערזַײט דער אױף הױב; דער אױף

זַײן. עס זָאל הױב דער ֿפון
ַאהרנס אױף זַײן זָאל עס און 38
זיך אױף נעמען זָאל ַאהרן און שטערן,
װָאס זַאכן, הײליקע די ַאקעגן זינד די
בַײ הײליקן, יׂשראל ֿפון קינדער די
זָאל עס און גָאבן; הײליקע זײערע ַאלע
זײ ּכדי ּתמיד, שטערן זַײן אױף זַײן

גָאט. ֿפַאר װערן בַאװיליקט זָאלן
העמדל דָאס מַאכן זָאלסט און 39
זָאלסט און לַײנען; ֿפון געקעסטלט,
גַארטל ַא און לַײענן; ֿפון הױב ַא מַאכן

ַארבעט. געשטיקטע מַאכן, זָאלסטו
מַאכן זָאלסטו זין ַאהרנס און 40
מַאכן זײ זָאלסט און העמדלעך;
זײ זָאלסטו היטלען און גַארטלען;
ַא ֿפַאר און ּכבוד ַא ֿפַאר מַאכן

שײנקײט.
ברודער דַײן ָאנטָאן זײ זָאלסט און 41
און אים; מיט זין זַײנע און ַאהרֹנען
זײער דערֿפילן און זַאלבן, זײ זָאלסט
זַײן זָאלן זײ ַאז הײליקן, זײ און הַאנט,

מיר. צו ּכֹהנים

צו הױזן לַײנענע זײ מַאך און 42
די ֿפון שַאנדֿפלײש; דָאס ֿפַארדעקן

זַײן. זײ זָאלן דיכן די ביז און לענדן
ַאהרֹנען אױף זַײן זָאלן זײ און 43
אין קומען זײ װען זין, זַײנע און
גענענען זײ װען ָאדער אֹוהל-מֹועד,
הײליקטום; אין דינען צו מזבח, צום
און זינד ַא טרָאגן ניט זָאלן זײ ּכדי
אים ֿפַאר געזעץ אײביק ַאן שטַארבן;

אים. נָאך זָאמען זַײן ֿפַאר און

װָאס29 זַאך די איז דָאס און
צו זײ זײ, צו טָאן זָאלסט דו
נעם מיר: צו ּכֹהנים זַײן צו הײליקן
ָאן װידערס צװײ און ָאקס יונגן אײן

ֿפעלער. ַא
און ברױט, אומגעזַײערט און 2
מיט ֿפַארמישט חלות אומגעזַײערטע
קוכנס אומגעזַײערטע און אײל,
װײצענעם ֿפון אײל; מיט בַאשמירט

מַאכן. זײ זָאלסטו זעמלמעל
אײן אין ַארַײנטָאן זײ זָאלסט און 3
קָארב, דעם אין גענענען זײ און קָארב,
צװײ די מיט און ָאקס דעם מיט

װידערס.
זָאלסטו זין זַײנע און ַאהרֹנען און 4
ֿפון אַײנגַאנג צום גענענען מַאכן
מיט װַאשן זײ זָאלסט און אֹוהל-מֹועד,

װַאסער.
און קלײדער, די נעמען זָאלסט און 5
און העמדל, דָאס ַאהרֹנען ָאנקלַײדן
ֵאֿפֹוד, דעם און ֵאֿפֹוד, ֿפון מַאנטל דעם
מיט ָאנגורטן אים און חושן, דעם און

ֵאֿפֹוד. ֿפון ַארומבַאנד דעם
זַײן אױף הױב די ָאנטָאן זָאלסט און 6
קרױן הײליקע די ַארױֿפטָאן און קָאּפ,

הױב. דער אױף
ֿפון אײל דָאס נעמען זָאלסט און 7
קָאּפ, זַײן אױף ַארױֿפגיסן און זַאלבונג,

זַאלבן. אים און
מַאכן זָאלסטו זין זַײנע און 8
העמדלעך. ָאנקלַײדן זײ און גענענען,

גַארטל, ַא ָאנגורטן זײ זָאלסט און 9
ָאנבינדן זײ און זין, זַײנע און ַאהרֹנען
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געהערן זײ זָאל ּכהונה די און היטלען,
זָאלסט און רעכט; אײביקן ַאן ֿפַאר
די און ַאהרֹנען, ֿפון הַאנט די דערֿפילן

זין. זַײנע ֿפון הַאנט
דעם גענענען מַאכן זָאלסט און 10
און ַאהרן און אֹוהל-מֹועד, ֿפַארן ָאקס
הענט זײערע ָאנלענען זָאלן זין זַײנע

ָאקס. ֿפון קָאּפ אױֿפן
ֿפַאר ָאקס דעם שעכטן זָאלסט און 11

אֹוהל-מֹועד. ֿפון אַײנגַאנג בַײם גָאט,
בלוט דעם ֿפון נעמען זָאלסט און 12
די אױף ַארױֿפטָאן און ָאקס, ֿפון
ֿפינגער, דַײן מיט מזבח ֿפון הערנער
אױסגיסן זָאלסטו בלוט גַאנצע דָאס און

מזבח. ֿפון גרונט בַײם
גַאנצע דָאס נעמען זָאלסט און 13
און אינגעװײד, די בַאדעקט װָאס ֿפעטס
לעבער, דעם איבער רױטֿפלײש דָאס
װָאס ֿפעטס דָאס און נירן, בײדע און

מזבח. אױֿפן דעמֿפן און זײ, אױף
און ָאקס, ֿפון ֿפלײש דָאס און 14
זָאלסטו מיסט, זַײן און ֿפעל, זַײן
לַאגער; אױסן ֿפַײער אין ֿפַארברענען

דָאס. איז זינדָאּפֿפער ַא
נעמען, זָאלסטו װידער אײן און 15
ָאנלענען זָאלן זין זַײנע און ַאהרן און

װידער. ֿפון קָאּפ אױֿפן הענט זײערע
װידער, דעם שעכטן זָאלסט און 16
שּפרענגען און בלוט, זַײן נעמען און

ַארום. רונד מזבח אױֿפן
זָאלסטו װידער דעם און 17
און שטיקער, זַײנע אױף צעשנַײדן
און אינגעװײד, זַײנע װַאשן זָאלסט
זַײנע צו ַאװעקלײגן זײ און קני, זַײנע

קָאּפ. זַײן צו און שטיקער,
גַאנצן דעם דעמֿפן זָאלסט און 18
ברַאנדָאּפֿפער ַא מזבח; אױֿפן װידער
ריח, געשמַאקער ַא גָאט; צו דָאס איז

גָאט. צו דָאס איז ֿפַײערָאּפֿפער ַא
צװײטן דעם נעמען זָאלסט און 19
זָאלן זין זַײנע און ַאהרן און װידער,
ֿפון קָאּפ אױֿפן הענט זײערע ָאנלענען

װידער.

װידער, דעם שעכטן זָאלסט און 20
ַארױֿפטָאן און בלוט, זַײן ֿפון נעמען און
ַאהרֹנען, ֿפון אױערלעּפל רעכטן אױֿפן
ֿפון אױערלעּפל רעכטן אױֿפן און
זײער ֿפון דױמען אױֿפן און זין, זַײנע
דױמען אױֿפן און הַאנט, רעכטער
זָאלסט און ֿפוס; רעכטן זײער ֿפון
רונד מזבח אױֿפן בלוט דָאס שּפרענגען

ַארום.
בלוט דעם ֿפון נעמען זָאלסט און 21
ֿפון אײל דעם ֿפון און מזבח, אױֿפן װָאס
ַאהרֹנען, אױף שּפריצן און זַאלבונג,
זַײנע אױף און קלײדער, זַײנע אױף און
זין זַײנע ֿפון קלײדער די אױף און זין,
קלײדער זַײנע און ער און אים; מיט
און זין זַײנע און הײליק, װערן װעלן

אים. מיט זין זַײנע ֿפון קלײדער די
װידער דעם ֿפון נעמען זָאלסט און 22
דָאס און װײדל, דעם און ֿפעטס, דָאס
און אינגעװײד, די בַאדעקט װָאס ֿפעטס
בײדע און לעבער, ֿפון רױטֿפלײש דָאס
און זײ, אױף װָאס ֿפעטס דָאס און נירן,
װידער ַא װָארום – שענקל רעכטן דעם

– דָאס איז דערֿפילונג ֿפון
אײן און ברױט, לַאבן אײן און 23
קוכן אײן און אײל, אױף ברױט חלה
ברױט אומגעזַײערטן קָארב דעם ֿפון

גָאט. ֿפַאר װָאס
ַארױֿפטָאן ַאלצדינג זָאלסט און 24
אױף און ַאהרֹנען, ֿפון הענט די אױף
זײ זָאלסט און זין; זַײנע ֿפון הענט די
גָאט. ֿפַאר אױֿפהײבונג ַאן אױֿפהײבן

זײער ֿפון נעמען עס זָאלסט און 25
איבער מזבח, אױֿפן דעמֿפן און הַאנט,
געשמַאקן ַא ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער, דעם
איז ֿפַײערָאּפֿפער ַא גָאט; ֿפַאר ריח

גָאט. צו דָאס
ברוסט די נעמען זָאלסט און 26
װָאס דערֿפילונג ֿפון װידער דעם ֿפון
ַאן אױֿפהײבן זי און ַאהרֹנען, ֿפַאר
זַײן זָאל עס און גָאט; ֿפַאר אױֿפהײבונג

חלק. צום דיר
ברוסט די הײליקן זָאלסט און 27
ֿפון שענקל דעם און אױֿפהײבונג, ֿפון
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אױֿפגעהױבן איז װָאס ָאּפשײדונג,
ָאּפגעשײדט איז װָאס און געװָארן,
ֿפון װידער דעם ֿפון געװָארן
ֿפַאר װָאס דעם ֿפון דערֿפילונג,

זין. זַײנע ֿפַאר און ַאהרֹנען
ַאהרֹנען צו געהערן זָאל עס און 28
אײביקן ַאן ֿפַאר קינדער, זַײנע צו און
יׂשראל; ֿפון קינדער די ֿפון רעכט,
ַאן און דָאס, איז ָאּפשײדונג ַאן װָארום
קינדער די ֿפון זַײן, עס זָאל ָאּפשײדונג
ֿפרידָאּפֿפער, זײערע ֿפון יׂשראל ֿפון

גָאט. צו ָאּפשײדונג זײער
ֿפון קלײדער הײליקע די און 29
נָאך זין זַײנע ֿפַאר זַײן זָאלן ַאהרֹנען
צו און זײ, אין זַאלבן צו אױף אים,

זײ. אין הַאנט זײער דערֿפילן
דער ָאנטָאן זײ זָאל טעג זיבן 30
ּכֹהן דער װערט װָאס זין, זַײנע ֿפון
אין קומט װָאס דער ָארט, זַײן אױף

הײליקטום. אין דינען צו אֹוהל-מֹועד
דערֿפילונג ֿפון װידער דעם און 31
ֿפלײש זַײן קָאכן און נעמען, זָאלסטו

ָארט. הײליקן ַא אין
עסן זָאלן זין זַײנע און ַאהרן און 32
דָאס און װידער, דעם ֿפון ֿפלײש דָאס
אַײנגַאנג בַײם קָארב, אין װָאס ברױט

אֹוהל-מֹועד. ֿפון
װעמען אױף די עסן זָאלן דָאס און 33
דערמיט, געװָארן ֿפַארגעבן איז עס
זײ הַאנט, זײער דערֿפילן צו ּכדי
זָאל ֿפרעמדער ַא ָאבער הײליקן; צו
הײליק. איז דָאס װַײל עסן, ניט דערֿפון
איבערבלַײבן װעט עס ַאז און 34
ָאדער דערֿפילונג, ֿפון ֿפלײש דעם ֿפון
ֿפרי, דער אין ביז ברױט, דעם ֿפון
געבליבענע דָאס ֿפַארברענען זָאלסטו
װערן, געגעסן ניט זָאל עס ֿפַײער; אין

הײליק. איז עס װָארום
און ַאהרֹנען צו טָאן זָאלסט און 35
איך װָאס ַאלץ װי ַאזױ זין זַײנע צו
זָאלסטו טעג זיבן בַאֿפױלן; דיר הָאב

הַאנט. זײער דערֿפילן
זָאלסטו זינדָאּפֿפער ַא ָאקס ַאן און 36
ֿפַארגעבונג, ַא ֿפַאר טָאג איטלעכן מַאכן

מכּפר דַײן מיט מזבח דעם רײניקן און
זַאלבן, אים זָאלסט און אים; אױף זַײן

הײליקן. צו אים
אױֿפן זַײן מכּפר זָאלסטו טעג זיבן 37
מזבח דער און הײליקן; אים און מזבח,
ַאלץ הײליקײט; הײליקסטע ַא זַײן זָאל
װערן זָאל מזבח ָאן ָאן זיך רירט װָאס

הײליק.
מַאכן זָאלסט דו װָאס איז דָאס און 38
ַא צװײ שעּפסן יָאריקע מזבח: אױֿפן

ּתמיד. טָאג,
דער אין מַאכן זָאסלטו שעּפס אײן 39
זָאלסטו שעּפס צװײטן דעם און ֿפרי,

ָאװנט. קעגן מַאכן
ֿפַארמישט זעמלמעל צענטל ַא און 40
הין, ֿפערטל ַא אײל געשלָאגענע מיט
װַײן הין ֿפערטל ַא ֿפון גיסָאּפֿפער ַא און

שעּפס. אײן דעם צו
זָאלסטו שעּפס צװײטן דעם און 41
דָאס װי ַאזױ ָאװנט; קעגן מַאכן
און ֿפרי, דער אין ֿפון שּפַײזָאּפֿפער
מַאכן זָאלסטו גיסָאּפֿפער, זַײן װי ַאזױ
ַא ריח, געשמַאקן ַא ֿפַאר אים, צו

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער
אױף ברַאנדָאּפֿפער שטענדיק ַא 42
ֿפון אַײנגַאנג בַײם דֹור-דֹורות, אַײערע
דָארטן װָאס גָאט, ֿפַאר אֹוהל-מֹועד,
אַײך, צו ַאנטּפלעקן זיך איך װעל

דיר. צו רעדן צו דָארטן
דָארטן זיך װעל איך און 43
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו ַאנטּפלעקן
מיט װערן געהײליקט װעט עס און

ּפרַאכט. מַײן
דעם הײליקן װעל איך און 44
און מזבח; דעם און אֹוהל-מֹועד,
הײליקן איך װעל זין זַײנע און ַאהרֹנען

מיר. צו ּכֹהנים זַײן צו
די צװישן רוען װעל איך און 45
זַײן זײ װעל און יׂשראל, ֿפון קינדער

גָאט. צום
בין איך ַאז װיסן, װעלן זײ און 46
זײ הָאב װָאס גָאט, זײער יהוה
ּכדי ִמצַריִם, לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן
יהוה בין איך זײ. צװישן רוען זָאל איך
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גָאט. זײער

ֿפַאר30 מזבח ַא מַאכן זָאלסט און
ֿפון װַײרױך; ֿפון רײכערונג

מַאכן. אים זָאלסטו ִשטים-הָאלץ
זַײן אײל ַאן און לענג, זַײן אײל ַאן 2
און זַײן, ער זָאל ֿפירעקעכדיק ברײט;
גוֿפא אים ֿפון הײך; זַײן אײלן צװײ

הערנער. זַײנע זַײן זָאלן
מיט איבערציען אים זָאלסט און 3
און אױבערדעק, זַײן גָאלד, רײנעם

ַארום, רונד װענט זַײנע
זָאלסט און הערנער; זַײנע און 4
קרַאנץ גילדערנעם ַא אים צו מַאכן
רינגען גילדערנע צװײ און ַארום. רונד
זַײן אונטער אים צו מַאכן זָאלסטו
ֿפלַאנקען צװײ זַײנע אױף קרַאנץ;
צװײ זַײנע אױף – מַאכן זײ זָאלסטו
אױערן ֿפַאר זַײן זָאלן זײ און זַײטן,
אױף טרָאגן צו אים שטַאנגען, די ֿפַאר

זײ.
ֿפון שטַאנגען די מַאכן זָאלסט און 5
מיט איבערציען זײ און ִשטים-הָאלץ,

גָאלד.
ֿפַאר ַאװעקשטעלן אים זָאלסט און 6
ֿפון ָארון דעם ֿפַאר װָאס ָּפרֹוֶכת דעם
איבער װָאס דעק דעם ֿפַאר געזעץ,
זיך איך װעל דָארטן װָאס געזעץ, דעם

דיר. צו ַאנטּפלעקן
אים אױף רײכערן זָאל ַאהרן און 7
געװירצן; שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך
ער װען ֿפרימָארגן, אין ֿפרימָארגן
עס ער זָאל רערלעך, די צורעכט מַאכט

רײכערן.
די ָאן צינדט ַאהרן װען און 8
עס ער זָאל ָאװנט, קעגן רערלעך
ֿפַאר װַײרױך שטענדיקן ַא רײכערן;

דֹור-דֹורות. אַײערע אױף גָאט
אױֿפברענגען ניט זָאלט איר 9
ַא ָאדער װַײרױך, ֿפרעמדן אים אױף
און שּפַײזָאּפֿפער; ַא און ברַאנדָאּפֿפער
אױף גיסן ניט איר זָאלט גיסָאּפֿפער ַא

אים.

אױף זַײן מכּפר זָאל ַאהרן און 10
מיט יָאר; אין מָאל אײן הערנער זַײנע
ֿפון זינדָאּפֿפער דעם ֿפון בלוט דעם
יָאר אין מָאל אײן ער זָאל ֿפַארגעבונג
אַײערע אױף אים, אױף זַײן מכּפר
הײליקײט הײליקסטע ַא דֹור-דֹורות;

גָאט. צו ער איז

ִתָׂשא ִּכי
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 11

זָאגן: צו ַאזױ
דעם אױֿפנעמען װעסט דו ַאז 12
יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון מסּפר
געבן זײ זָאלן צײלונג, זײער לױט
נֿפש זַײן ֿפַאר אױסלײז ַאן איטלעכער
עס ּכדי זײ, צײלט מע װען גָאט, צו
װען מגֿפה, ַא זײ צװישן זַײן ניט זָאל

זײ. צײלט מע
איטלעכער געבן, זײ זָאלן דָאס 13
ַא צײלונג: דער אין ַארַײן גײט װָאס
– ֶשקל הײליקן אױֿפן ֶשקל, הַאלבן
ֶשקל הַאלבן ַא – ֶשקל ַא גֵָרה צװַאנציק

גָאט. צו ָאּפשײדונג ַאן
אין ַארַײן גײט װָאס איטלעכער 14
ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון צײלונג, דער
ָאּפשײדונג די געבן זָאל העכער, און

גָאט. ֿפון
און מערן, ניט זָאל רײכער דער 15
ַא ֿפון מינערן ניט זָאל ָארימער דער
ָאּפשײדונג די געבן בַײם ֶשקל, הַאלבן
אױף זַײן צו מכּפר ּכדי גָאט, ֿפון

נֿפשות. אַײערע
ֿפון געלט דָאס נעמען זָאלסט און 16
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון ֿפַארגעבונג,
ַארבעט דער ֿפַאר געבן עס זָאלסט און
די זַײן זָאל עס און אֹוהל-מֹועד, ֿפון
דערמָאנונג ַא ֿפַאר יׂשראל ֿפון קינדער
אַײערע אױף זַײן צו מכּפר גָאט, ֿפַאר

נֿפשות.
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 17

זָאגן: צו ַאזױ
הַאנטֿפַאס ַא מַאכן אױך זָאלסט 18
ֿפון געשטעל זַײן מיט קוּפער, ֿפון
זָאלסט און װַאשן; צו זיך קוּפער,
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אֹוהל-מֹועד צװישן ַאװעקשטעלן אים
ַאהין ַארַײנטָאן און מזבח, צװישן און

װַאסער.
װַאשן זָאלן זין זַײנע און ַאהרן און 19
ֿפיס. זײערע און הענט זײערע אים ֿפון
אֹוהל-מֹועד, אין קומען זײ װען 20
ּכדי װַאסער, מיט װַאשן זיך זײ זָאלן
זײ װען ָאדער שטַארבן; ניט זָאלן זײ
דעמֿפן צו דינען, צו מזבח צום גענענען

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא
הענט זײערע װַאשן זָאלן זײ און 21
ניט זָאלן זײ ּכדי ֿפיס, זײערע און
ַאן זַײן זײ זָאל עס און שטַארבן;
אױף זָאמען זַײן און אים געזעץ, אײביק

דֹור-דֹורות.
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 22

זָאגן: צו ַאזױ
הױּפטגעװירצן, אױך דיר נעם דו 23
[ֶשקל] הונדערט ֿפינף מירע ֿפליסיקע
העלֿפט ַא צימערינג געװירציקן און ,
ֿפוֿפציק, און הונדערט צװײ דערֿפון,
און הונדערט צװײ געװירצרָאר און

ֿפוֿפציק,
אױֿפן הונדערט, ֿפינף קַאנײל און 24

הין. ַא בױמל און ֶשקל, הײליקן
אײל ַאן דערֿפון מַאכן זָאלסט און 25
בׂשמים ַא זַאלבונג, הײליקער ֿפון
בׂשמים-מישער דער װי ַאזױ צובַארײט
זַאלבונג הײליקער ֿפון אײל ַאן מַאכט;

זַײן. עס זָאל
דעם דערמיט זַאלבן זָאלסט און 26
געזעץ, ֿפון ָארון דעם און אֹוהל-מֹועד,
ּכלים, זַײנע ַאלע און טיש דעם און 27
דעם און ּכלים, אירע און מנֹורה די און

װַײרױך, ֿפַאר מזבח
ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר מזבח דעם און 28
דעם און ּכלים, זַײנע ַאלע און

געשטעל. זַײן און הַאנטֿפַאס
זָאלן זײ הײליקן, זײ זָאלסט און 29
ַאלץ הײליקײט; הײליקסטע ַא זַײן
װערן זָאל ָאן זײ ָאן זיך רירט װָאס

הײליק.
זָאלסטו זין זַײנע און ַאהרֹנען און 30
צו ּכֹהנים זַײן צו הײליקן זײ און זַאלבן

מיר.
יׂשראל ֿפון קינדער די צו און 31
אײל ַאן זָאגן: צו ַאזױ רעדן, זָאלסטו
צו זַײן דָאס זָאל זַאלבונג הײליקער ֿפון

דֹור-דֹורות. אַײערע אױף מיר
עס זָאל לַײב מענטשנס ַא אױף 32
ניט זָאלט איר און װערן, געגָאסן ניט
צונױֿפמישונג דער לױט ַאזױנס, מַאכן
זָאל הײליק דָאס, איז הײליק דערֿפון;

זַײן. אַײך עס
צוברײטן װעט װָאס איטלעכער 33
ַארױֿפטָאן װעט װָאס ָאדער ַאזױנס,
װעט ֿפרעמדן, ַא אױף דערֿפון

ֿפָאלק. זַײן ֿפון װערן ֿפַארשניטן
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 34
געװירצן, שמעקעדיקע דיר נעם
און רײכערנעגל, און טריֿפגעװירץ,
און געװירצן, שמעקעדיקע גַאלַאבַאן;
גלַײך אױף גלַײך װַײרױך; לױטערן

זַײן. זײ זָאלן
ַא דערֿפון מַאכן זָאלסט און 35
דער װי ַאזױ בׂשמים ַא רײכערװַארג,
מיט צוגעריכט מַאכט, בׂשמים-מישער

הײליק. רײן, זַאלץ,
צערַײבן, דין דערֿפון זָאלסט און 36
געזעץ דעם ֿפַאר דערֿפון ַארױֿפטָאן און
איך װעל דָארטן װָאס אֹוהל-מֹועד, און
הײליקסטע ַא דיר; צו ַאנטּפלעקן זיך

זַײן. אַײך עס זָאל הײליקײט
דו װָאס רײכערװַארג דָאס און 37
צונױֿפמישונג זַײן לױט – מַאכן װעסט
הײליק מַאכן; ניט זיך ֿפַאר איר זָאלט

זַײן. דיר עס זָאל גָאט צו
מַאכן װעט װָאס איטלעכער 38
װעט דערֿפון, שמעקן צו ַאזױנס,

ֿפָאלק. זַײן ֿפון װערן ֿפַארשניטן

צו31 געזָאגט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן

נָאמען מיטן גערוֿפן הָאב איך זע, 2
ֿפון זון דעם אורי ֿפון זון דעם בַצלֵאל

יהודה, שֿבט ֿפון חורן,
מיטן ָאנגעֿפילט אים הָאב איך און 3
אין און חכמה, אין גָאט, ֿפון גַײסט
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קענשַאֿפט, אין און ֿפַארשטַאנדיקײט
מלָאכה, יעטװעדער אין און

צו זַאכן, קונציקע אױסצוקינצלען 4
און זילבער, אין און גָאלד, אין ַארבעטן

קוּפער; אין
צום שטײנער ֿפון שנַײדונג אין און 5
הָאלץ, ֿפון שניצונג אין און אַײנֿפַאסן,

מלָאכה. יעטװעדער אין ַארבעטן צו
צו צוגעגעבן הָאב זע, איך, און 6
ַאחיָסָמכן, ֿפון זון דעם ָאהליָאב אים
ַאלע ֿפון הַארצן אין און ָדן; שֿבט ֿפון
ַארַײנגעגעבן איך הָאב קלוגהַארציקע
איך װָאס ַאלץ מַאכן זָאלן זײ ַאז חכמה,

בַאֿפױלן: דיר הָאב
ָארון דעם און אֹוהל-מֹועד, דעם 7
װָאס דעק דעם און געזעץ, ֿפַארן
ֿפון ּכלים ַאלע און אים, איבער

געצעלט;
און ּכלים, זַײנע און טיש דעם און 8
ּכלים, אירע ַאלע און מנֹורה רײנע די

װַײרױך; ֿפַאר מזבח דעם און
ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר מזבח דעם און 9
דעם און ּכלים, זַײנע ַאלע און

געשטעל; זַײן און הַאנטֿפַאס
און קלײדער, געשטריקטע די און 10
דעם ַאהרן ֿפַאר קלײדער הײליקע די
אױף זין, זַײנע ֿפון קלײדער די און ּכֹהן,

ּכהונה; די טָאן צו
זַאלבונג, ֿפון אײל דָאס און 11
שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך דעם און
װי ַאזױ הײליקטום; ֿפַארן געװירצן
זָאלן בַאֿפױלן, דיר הָאב איך װָאס ַאלץ

טָאן. זײ
משהן, צו געזָאגט הָאט גָאט און 12

זָאגן: צו ַאזױ
ֿפון קינדער די צו אױך רעד דו 13
זָאלט איר זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל,
ַא װָארום שבתים, מַײנע ָאּפהיטן נָאר
צװישן און מיר צװישן דָאס איז צײכן
איר ּכדי דֹור-דֹורות, אַײערע אױף אַײך
אַײך. הײליק יהוה איך ַאז װיסן, זָאלט
װָארום שבת, היטן זָאלט איר און 14
דער אַײך; ֿפַאר הײליק איז ער
טײטן זָאל אים, ֿפַארשװעכט װָאס

װָאס איטלעכער װָארום װערן; געטײט
זעל יענע ַארבעט, ַאן אים אין טוט
איר צװישן ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל

ֿפָאלק.
װערן געטָאן זָאל טעג זעקס 15
זָאל טָאג זיבעטן אױֿפן ָאבער ַארבעט,
צו הײליק רּוונג, ֿפון שבת ַא זַײן
ַארבעט ַאן טוט װָאס איטלעכער גָאט;
געטײט טײטן זָאל שבת, ֿפון טָאג אין

װערן.
זָאלן יׂשראל ֿפון קינדער די און 16
אױף שבת הַאלטן צו שבת, היטן
בונד. אײביקער ַאן דֹור-דֹורות; זײערע
קינדער די צװישן און מיר צװישן 17
אױף צײכן ַא דָאס איז יׂשראל ֿפון
גָאט הָאט טעג זעקס ַאז אײביק,
ערד, די און הימל דעם געמַאכט
ער הָאט טָאג זיבעטן אױֿפן און

גערוט. און אױֿפגעהערט
ער װי משהן, געגעבן הָאט ער און 18
אױֿפן אים מיט רעדן געענדיקט הָאט
געזעץ, ֿפון לוחות צװײ די סינַי, בַארג
דעם מיט געשריבן לוחות שטײנערנע

גָאט. ֿפון ֿפינגער

הָאט32 ֿפָאלק דָאס װי און
זיך זַאמט משה ַאז געזען,
הָאט ַאזױ בַארג, ֿפון ַארָאּפצונידערן
ַארום אַײנגעזַאמלט זיך ֿפָאלק דָאס
געזָאגט: אים צו הָאבן זײ און ַאהרֹנען,
גָאט ַא אונדז מַאך אױף, שטײ
װָארום אונדז; ֿפַאר גײן זָאל װָאס
הָאט װָאס משה, מַאן דערדָאזיקער
ִמצַריִם, לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט אונדז
איז אים מיט װָאס ניט מיר װײסן

געװָארן.
נעמט געזָאגט: זײ צו ַאהרן הָאט 2
אין װָאס אױרינגען גילדערנע די ַארָאּפ
אַײערע װַײבער, אַײערע ֿפון אױערן די
ברענגט און טעכטער, אַײערע און זין,

מיר. צו
ֿפָאלק גַאנצע דָאס הָאט 3
גילדערנע די זיך ֿפון ַארָאּפגענומען

אױערן, זײערע אין װָאס אױרינגען
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ער און ַאהרֹנען. צו געברַאכט און 4
און הַאנט, זײער ֿפון צוגענומען הָאט
ֿפורעם, ַא אין אױסגעֿפורעמט עס הָאט
געגָאסן ַא געמַאכט דערֿפון הָאט און
דָאס געזָאגט: הָאבן זײ און קַאלב;
דיך הָאט װָאס יׂשראל, גָאט, דַײן איז

ִמצַריִם. לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט
ַאזױ געזען, דָאס הָאט ַאהרן װי און 5
און מזבח, ַא אים ֿפַאר געבױט ער הָאט
ַא געזָאגט: און אױסגערוֿפן הָאט ַאהרן

מָארגן. איז יהוה צו יָום-טוֿב
אױף געֿפעדערט זיך הָאבן זײ און 6
אױֿפגעברַאכט הָאבן און מָארגן,
גענענט און ברַאנדָאּפֿפער,
ֿפָאלק דָאס און ֿפרידָאּפֿפער;
טרינקען, און עסן געזעצט זיך הָאט
זיך אױֿפגעשטַאנען זַײנען זײ און

מַאכן. צו לוסטיק
משהן: צו גערעדט גָאט הָאט 7
ֿפַארדָארבן װָארום ַארָאּפ, נידער גײ
הָאסט דו װָאס ֿפָאלק, דַײן איז געװָארן

ִמצַריִם; לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט
ֿפון ָאּפגעקערט גיך זיך הָאבן זײ 8
בַאֿפױלן; זײ הָאב איך װָאס װעג דעם
קַאלב, געגָאסן ַא געמַאכט זיך הָאבן זײ
און אים, צו געבוקט זיך הָאבן און
דָאס געזָאגט: און אים, צו געשלַאכט
דיך הָאט װָאס יׂשראל, גָאט, דַײן איז

ִמצַריִם. לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 9
ֿפָאלק, דָאסדָאזיקע געזען הָאב איך

ֿפָאלק; הַארטנעקיק ַא איז עס ערשט
מַײן און מיך, לָאז ַאצונד און 10
איך און זײ, אױף גרימען װעט צָארן
מַאכן דיך װעל און ֿפַארלענדן, זײ װעל

ֿפָאלק. גרױס ַא ֿפַאר
זַײן יהוה ֿפַאר געבעטן משה הָאט 11
װָאס, ֿפַאר געזָאגט: הָאט ער און גָאט,
דַײן אױף צָארן דַײן גרימען זָאל גָאט,
ַארױסגעצױגן הָאסט דו װָאס ֿפָאלק,
און ּכֹוח גרױס מיט מצַריִם לַאנד ֿפון

הַאנט? שטַארקער ַא מיט
ִמצרים, די זָאגן זָאלן װָאס ֿפַאר 12
זײ ער הָאט בײזן צום זָאגן: צו ַאזױ

די אין הרגען צו זײ ּכדי ַארױסגעצױגן,
דעם ֿפון ֿפַארלענדן צו זײ און בערג,
ֿפון ָאּפ זיך קער ערד? דער ֿפון געזיכט
אױף חרטה הָאב און גרימצָארן, דַײן

ֿפָאלק. דַײן צו בײז דעם
יצחק, ָאן ַאברהם, ָאן זיך דערמָאן 13
דו װָאס קנעכט, דַײנע יׂשראל, ָאן און
הָאסט און זיך, בַײ געשװָארן זײ הָאסט
אַײער מערן װעל איך גערעדט: זײ צו
הימל, ֿפון שטערן די װי ַאזױ זָאמען
איך װָאס לַאנד גַאנצע דָאסדָאזיקע און
אַײער צו געבן איך װעל געזָאגט, הָאב
אױף ַארבן עס װעלן זײ און זָאמען,

אײביק.
אױף געהַאט חרטה גָאט הָאט 14
טָאן צו געזָאגט הָאט ער װָאס בײז דעם

ֿפָאלק. זַײן צו
אומגעקערט, זיך הָאט משה און 15
בַארג, ֿפון ַארָאּפגענידערט הָאט און
אין געזעץ ֿפון לוחות צװײ די מיט
זײערע ֿפון בַאשריבן לוחות הַאנט, זַײן
ֿפון און זַײט דער ֿפון זַײטן; בײדע
בַאשריבן. געװען זײ זַײנען זַײט יענער
די געװען זַײנען לוחות די און 16
ּכתב דער און גָאט, ֿפון ַארבעט
גָאט, ֿפון ּכתב דער געװען איז

לוחות. די אױף אױסגעקריצט
דעם געהערט הָאט יהֹושוַע און 17
און שַאלן, זַײן אין ֿפָאלק דעם ֿפון ָקול
ֿפון ָקול ַא משהן: צו געזָאגט הָאט ער

לַאגער. אין איז מלחמה
ַא ניט איז עס געזָאגט: ער הָאט 18
ַא ניט און גבורה, ֿפון געשרײ ֿפון ָקול
ָקול ַא שװַאכקײט; ֿפון געשרײ ֿפון ָקול

איך. הער זינגען ֿפון
הָאט ער װי געװען, איז עס און 19
געזען הָאט און לַאגער, צום גענענט
הָאט ַאזױ טענץ, די און קַאלב דָאס
ער און משהן, ֿפון צָארן דער געגרימט
די הענט זַײנע ֿפון געטָאן װָארף ַא הָאט
אונטערן צעברָאכן זײ הָאט און לוחות,

בַארג.
קַאלב, דָאס גענומען הָאט ער און 20
הָאט און געמַאכט, הָאבן זײ װָאס



133 ְשמֹות 32:21—33:2

ביז צעמָאלן און ֿפַײער, אין ֿפַארברענט
הָאט און דין, געװָארן איז עס װַאנען
געגעבן און װַאסער, אױֿפן צעשָאטן

יׂשראל. ֿפון קינדער די טרינקען
צו געזָאגט הָאט משה און 21
דָאסדָאזיקע דיר הָאט װָאס אהרֹנען:
געברַאכט הָאסט דו װָאס געטָאן, ֿפָאלק

זינד? גרױסע ַא אים אױף
ניט זָאל געזָאגט: ַאהרן הָאט 22
דו הַאר; מַײן ֿפון צָארן דער גרימען
שלעכט. איז ער ַאז ֿפָאלק, דָאס קענסט
מַאך געזָאגט: מיר צו זײ הָאבן 23
אונדז, ֿפַאר גײן זָאל װָאס גָאט ַא אונדז
װָאס משה, מַאן דערדָאזיקער װָארום
לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט אונדז הָאט
אים מיט װָאס ניט מיר װײסן ִמצַריִם,

געװָארן. איז
עס װער געזָאגט: זײ צו איך הָאב 24
און זיך; ֿפון ַארָאּפ נעמט גָאלד, הָאט
עס הָאב איך און געגעבן, מיר הָאבן זײ
איז עס און ֿפַײער, אין ַארַײנגעװָארֿפן

קַאלב. דָאסדָאזיקע ַארױסגעקומען
ֿפָאלק, דָאס געזען הָאט משה און 25
ַאהרן װַײל צעװילדערט, איז עס ַאז
בַײ שַאנד צו צעװילדערט, עס הָאט

ֿפַײנט. זײערע
אין געשטעלט זיך משה הָאט 26
געזָאגט: הָאט און לַאגער, ֿפון טױער
זיך הָאבן מיר! צו יהוה, ֿפַאר װער
ֿפון קינדער ַאלע אים צו אַײנגעזַאמלט

ֵלִוי.
געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 27
גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ
זַײן איטלעכער ָאן טוט יׂשראל: ֿפון
הין דורך גײט דיך, זַײן אױף שװערד
אין טױער צו טױער ֿפון צוריק און
זַײן איטלעכער הרגעט און לַאגער,
און חֿבר, זַײן איטלעכער און ברודער,

קרוב. זַײן איטלעכער
געטָאן ֵלִוי ֿפון קינדער די הָאבן 28
און משהן, ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ
יענעם אין ֿפָאלק ֿפון געפַאלן זַײנען עס

מַאן. טױזנט דרַײ ַארום טָאג

דערֿפילט געזָאגט: הָאט משה און 29
װַײל גָאט, צו הַײנט הַאנט אַײער
זון, זַײן ַאקעגן געװען איז איטלעכער
אַײך ּכדי און ברודער, זַײן ַאקעגן און

ברכה. ַא געבן צו הַײנט
מָארגן, אױף געװען איז עס און 30
איר ֿפָאלק: צום געזָאגט משה הָאט
און זינד; גרױסע ַא געזינדיקט הָאט
גָאט, צו ַארױֿפגײן איך װעל ַאצונד
אַײער אױף זַײן מכּפר איך װעל אֿפשר

זינד.
צו אומגעקערט זיך משה הָאט 31
דיך, בעט איך געזָאגט: הָאט און גָאט,
ַא געזינדיקט הָאט ֿפָאלק דָאסדָאזיקע
געמַאכט זיך הָאבן זײ און זינד, גרױסע

גָאלד. ֿפון גָאט ַא
װעסט דו אױב ַאצונד, איז, 32
ניט, אױב און ,– זינד זײער ֿפַארגעבן
דַײן ֿפון דיך, בעט איך אױס, מיך מעק

געשריבן. הָאסט דו װָאס בוך
װער משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 33
װעל אים מיר, צו געזינדיקט הָאט עס

בוך. מַײן ֿפון אױסמעקן איך
דָאסדָאזיקע ֿפיר גײ ַאצונד און 34
געזָאגט; דיר הָאב איך װּו ַאהין ֿפָאלק
ֿפַארױס; דיר גײן װעט מלאך מַײן זע,
רעכן איך װָאס טָאג, דעם אין ָאבער
זײ מיט רעכענען זיך איך װעל זיך,

זינד. זײער ֿפַאר
דָאס געּפלָאגט הָאט גָאט און 35
דָאס געמַאכט הָאבן זײ װָאס ֿפַאר ֿפָאלק

געמַאכט. הָאט ַאהרן װָאס קַאלב,

צו33 גערעדט הָאט גָאט און
ֿפון ַארױף גײ קום, משהן:
דו װָאס ֿפָאלק דָאס און דו דַאנען,
ִמצַריִם, לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט הָאסט
געשװָארן הָאב איך װָאס לַאנד דעם צו
יעקֿבן, צו און יצחקן, צו ַאברהמען, צו
איך װעל זָאמען דַײן צו זָאגן: צו ַאזױ

– געבן עס
ֿפַארױס דיר שיקן װעל איך און 2
דעם ֿפַארטרַײבן װעל און מלאך, ַא
און ִחּתי, דעם און ֶאמֹורי, דעם ּכנֲַעני,
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– יֿבוסי דעם און חוי, דעם ּפִרזי, דעם
מיט ֿפליסט װָאס לַאנד ַא צו 3
װעל איך װָארום – הָאניק און מילך
ַא װַײל דיר, צװישן ַארױֿפגײן ניט
דיך קען איך ביסטו; ֿפָאלק הַארטנעקיק

װעג. אױֿפן ֿפַארלענדן נָאך
דעם געהערט ֿפָאלק דָאס הָאט 4
הָאבן זײ און ָאנזָאג, שלעכטן דָאזיקן
ניט קײנער הָאבן און געטרױערט,

זיך. אױף צירונג זַײן ָאנגעטָאן
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 5
זַײט איר יׂשראל: ֿפון קינדער די צו זָאג
װען רגע אײן ֿפָאלק; הַארטנעקיק ַא
װעל דיר, צװישן ַארױֿפגײן זָאל איך
נעם ַאצונד און ֿפַארלענדן. דיך איך
װעל איך און זיך, ֿפון צירונג דַײן ַארָאּפ
דיר. צו טָאן זָאל איך װָאס בַאטרַאכטן,
זיך יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 6
בַארג ֿפון צירונג זײער אױסגעטָאן

ָאן. חֹוֵרב
דָאס נעמען ֿפלעגט משה און 7
זיך עס ֿפלעגט און געצעלט,
װַײט לַאגער, אױסן אױֿפשטעלן
רוֿפן עס ֿפלעגט און לַאגער, ֿפון
געװען, איז עס און אֹוהל-מֹועד.
גָאט, געזוכט הָאט װָאס איטלעכער
אֹוהל-מֹועד צום ַארױסגײן ֿפלעגט

לַאגער. אױסן װָאס
משה װי געװען, איז עס און 8
געצעלט, צום ַארױסגעגַאנגען איז
זיך ֿפָאלק גַאנצע דָאס ֿפלעגט ַאזױ
אין איטלעכער שטײן און אױֿפשטעלן,
נָאכקוקן און געצעלט, זַײן ֿפון אַײנגַאנג
געצעלט. אין ַארַײן גײט ער ביז משהן,
איז משה װי געװען, איז עס און 9
ֿפלעגט געצעלט, אין ַארַײנגעגַאנגען
און װָאלקנזַײל, דער ַארָאּפנידערן
און געצעלט, ֿפון אַײנגַאנג בַײם שטײן

משהן. מיט רעדן ֿפלעגט גָאט
זען ֿפלעגט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 10
אַײנגַאנג בַײם שטײן װָאלקנזַײל דעם
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און געצעלט, ֿפון
בוקן זיך און אױֿפשטײן, ֿפלעגט
זַײן ֿפון אַײנגַאנג בַײם איטלעכער

געצעלט.
משהן צו רעדן ֿפלעגט גָאט און 11
מענטש ַא װי ַאזױ ּפנים, ֶאל ּפנים
ֿפלעגט ער און חֿבר. זַײן צו רעדט
זַײן ָאבער לַאגער, אין אומקערן זיך
ַא נון, ֿפון זון דער יהֹושוַע בַאדינער
ֿפון ָאּפטרעטן ניט ֿפלעגט מַאן, יונגער

געצעלט.
גָאט: צו געזָאגט הָאט משה און 12
אױף ברענג מיר: צו זָאגסט דו זע,
הָאסט דו ָאבער ֿפָאלק, דָאסדָאזיקע
דו װעמען װיסן, געלָאזט ניט מיך
הָאסט דו מיר. מיט שיקן װעסט
דערקענט דיך הָאב איך געזָאגט: דָאך
געֿפונען אױך הָאסט און נָאמען, מיטן

אױגן. מַײנע אין לַײטזעליקײט
דיך, בעט איך אױב, ַאצונד, און 13
אין לַײטזעליקײט געֿפונען הָאב איך
איך װיסן, מיך לָאז אױגן, דַײנע
זָאל איך ַאז װעגן, דַײנע דיך, בעט
געֿפינען זָאל איך ּכדי קענען, דיך
זע און אױגן; דַײנע אין לַײטזעליקײט
דַײן דָאך איז ֿפָאלק דָאסדָאזיקע ַאז

ֿפָאלק.
װעט ּפנים מַײן געזָאגט: ער הָאט 14

בַארוען. דיך װעל איך און מיטגײן,
אױב געזָאגט: אים צו ער הָאט 15
זָאלסטו אונדז, מיט ניט גײט ּפנים דַײן

דַאנען. ֿפון אױֿפברענגען ניט אונדז
זָאל דען װָאס מיט װָארום 16
געֿפונען הָאב איך ַאז װערן, דערקענט
איך אױגן, דַײנע אין לַײטזעליקײט
דַײן דורך ניט אױב ֿפָאלק, דַײן און
זַײן זָאלן מיר ַאז אונדז, מיט גײן
ֿפָאלק, דַײן און איך אױסגעצײכנט,
געזיכט אױֿפן װָאס ֿפָאלק ַאלעם ֿפון

ערד? דער ֿפון
אױך משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 17
געזָאגט, הָאסט דו װָאס זַאך דָאזיקע די
געֿפונען הָאסט דו װַײל טָאן, איך װעל
איך און אױגן, מַײנע אין לַײטזעליקײט

נָאמען. מיטן דערקענט דיך הָאב
זען מיך לָאז געזָאגט: ער הָאט 18

דיך. בעט איך ּפרַאכט, דַײן
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מַאכן װעל איך געזָאגט: ער הָאט 19
ֿפַאר גוטסקײט מַײן ַאל ֿפַארבַײגײן
אױסרוֿפן װעל איך און ּפנים, דַײן
און יהוה; נָאמען דעם דיר ֿפַאר
װעל איך װעמען לַײטזעליקן װעל איך
דערבַארימען װעל און לַײטזעליקן,

דערבַארימען. װעל איך װעמען
ניט קענסט געזָאגט: הָאט ער און 20
קען מענטש ַא װָארום ּפנים, מַײן זען

לעבן. בלַײבן און זען ניט מיך
איז ָאן געזָאגט: הָאט גָאט און 21
שטעלן זיך זָאלסטו מיר; בַײ ָארט ַאן

ֿפעלז. אױֿפן
מַײן װען זַײן, װעט עס און 22
דיך איך װעל ֿפַארבַײ, גײט ּפרַאכט
ֿפעלז, דעם ֿפון שּפַאלט ַא אין ַארַײנטָאן
הַאנט מַײן ַארױֿפדעקן װעל איך און

ֿפַארבַײגײן. װעל איך ביז דיר, אױף
מַײן ָאּפטָאן װעל איך ַאז און 23
ָאבער רוקן; מַײן זען װעסטו הַאנט,

װערן. געזען ניט קען ּפנים מַײן

צו34 געזָאגט הָאט גָאט און
צװײ אױס דיר הַאק משהן:
ערשטע, די װי ַאזױ לוחות שטײנערנע
די אױף אױֿפשרַײבן װעל איך און
געװען זַײנען װָאס װערטער די לוחות
הָאסט דו װָאס לוחות, ערשטע די אױף

צעברָאכן.
ֿפרי, דער אין ָאנגעברײט זַײ און 2
בַארג אױֿפן ֿפרי דער אין ַארױף גײ און
דָארטן מיר ֿפַאר זיך שטעל און סינַי,

בַארג. שּפיץ אױֿפן
ַארױֿפגײן ניט זָאל מענטש קײן און 3
ניט אױך זָאל מענטש קײן און דיר, מיט
ַאפילו בַארג; גַאנצן אױֿפן װערן געזען
ניט זיך זָאלן רינדער די און שָאּפ די

בַארג. יענעם ַאקעגן ֿפיטערן
צװײ אױסגעהַאקט ער הָאט 4
ערשטע; די װי ַאזױ לוחות שטײנערנע
דער אין געֿפעדערט זיך הָאט משה און
אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען איז און ֿפרי,
אים הָאט גָאט װי ַאזױ סינַי, בַארג
זַײן אין גענומען הָאט ער און בַאֿפױלן,

לוחות. שטײנערנע צװײ די הַאנט

ַארָאּפגענידערט הָאט יהוה און 5
זיך הָאט ער און װָאלקן; דעם אין
ער און דָארטן; אים מיט געשטעלט

יהוה. נָאמען דעם גערוֿפן הָאט
ֿפַארבַײגעגַאנגען איז יהוה און 6
אױסגערוֿפן: הָאט און ּפנים, זַײן ֿפַאר
דערבַארימדיקער ַא איז יהוה יהוה,
אַײנגעהַאלטן גָאט, לַײטזעליקער און
און גענָאד אין רַײך און צָארן, אין

טרַײשַאֿפט;
טױזנטסטן ביזן גענָאד הַאלט ער 7
און זינד ֿפַארטרָאגט ער גליד,
שענקען נָאר חטאים, און ֿפַארברעכן
די ֿפַאר זיך רעכנט ער ניט; ער שענקט
קינדער, די מיט ֿפָאטערס, די ֿפון זינד
דריטן מיטן קינדסקינדער, די מיט און

ָדור. ֿפירטן מיטן און
צו גיך אױף גענַײגט זיך משה הָאט 8

געבוקט. זיך און ערד, דער
אױב, געזָאגט: הָאט ער און 9
געֿפונען הָאב איך דיך, בעט איך
גָאט, אױגן, דַײנע אין לַײטזעליקײט
צװישן גײן גָאט דיך, בעט איך זָאל,
ֿפָאלק הַארטנעקיק ַא װָארום אונדז,
אונדזער ֿפַארגעבן זָאלסט און דָאס; איז
מַאכן אונדז און חטא, אונדזער און זינד

ַארב. דַײן ֿפַאר
ַא שליס איך זע, געזָאגט: ער הָאט 10
ֿפָאלק גַאנצן דַײן ֿפַאר ַאנטקעגן בונד;
ניט זַײנען װָאס װּונדער טָאן איך װעל
גַאנצער דער אױף געװָארן בַאשַאֿפן
דָאס און אומות; ַאלע צװישן און ערד,
צװישן ביסט דו װָאס ֿפָאלק, גַאנצע
װָאס גָאט ֿפון טּוונג די זען װעט אים,
ֿפָארכטיק. איז זי ַאז דיר, מיט טו איך

דיר בַאֿפעל איך װָאס דיר היט 11
דיר ֿפַאר ֿפון ֿפַארטרַײב איך זע, הַײנט;
דעם און ּכנֲַעני, דעם און ֶאמֹורי, דעם
און חוי, דעם און ּפִרזי, דעם און ִחּתי,

יֿבוסי. דעם
ַא שליסן ניט זָאלסט זיך, היט 12
לַאנד דעם ֿפון בַאװוינער דעם בונד
זָאל ער ּכדי דערױף, קומסט דו װָאס
צװישן שטרױכלונג ַא ֿפַאר זַײן ניט
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דיר.
איר זָאלט מזבחות זײערע נַײערט 13
זַײלשטײנער זײערע און צעשטױסן,
זײערע און צעברעכן, איר זָאלט

ָאּפהַאקן. איר זָאלט געצנבײמער
צו בוקן ניט זיך טָארסט װָארום 14
זַײן – יהוה װַײל גָאט, ַאנדער ַאן
צערנדיקער ַא צערענער, איז נָאמען

ער. איז גָאט
בונד ַא שליסן װעסטו טָאמער 15
װעלן זײ און לַאנד, ֿפון באװױנער די
און געטער, זײערע נָאך ֿפַארֿפירט זַײן
זײ װעלן געטער, זײערע צו שלַאכטן
זײער ֿפון עסן װעסט און רוֿפן, דיך

שלַאכטָאּפֿפער;
זײערע ֿפון נעמען װעסט און 16
זײערע און זין, דַײנע ֿפַאר טעכטער
נָאך ֿפַארֿפירט זַײן װעלן טעכטער
ֿפַארֿפירן װעלן און געטער, זײערע

געטער. זײערע נָאך זין דַײנע
זָאלסטו געטער געגָאסענע קײן 17

מַאכן. ניט דיר
זָאלסטו מצות ֿפון יָום-טוֿב דעם 18
מצות, עסן זָאלסטו טעג זיבן היטן:
אין בַאֿפױלן, דיר הָאב איך װי ַאזױ
חֹודש אין צַײט געשטעלטער דער
ביסטו ָאביב חֹודש אין װָארום ָאביב,

ִמצַריִם. ֿפון ַארױסגעגַאנגען
טרַאכט דעם עֿפנט װָאס איטלעכס 19
דַײן ַאל ֿפון און מיר; צו געהערט
דעם זָכר, דעם הײליקן זָאלסטו ֿפי

שעּפס. און ָאקס ֿפון ערשטלינג
אײזל ַאן ֿפון ערשטלינג דעם און 20
און שעּפס; ַא מיט אױסלײזן זָאלסטו
זָאלסטו אױסלײזן, ניט װעסט דו אױב
יעטװעדער געניק. דָאס ָאּפהַאקן אים
אױסלײזן. זָאלסטו זין דַײנע ֿפון בָכור
מיט מיר ֿפַאר װַײזן ניט זיך זָאל מע און

לײדיקן.
און ַארבעטן, זָאלסטו טעג זעקס 21
ַאֿפילו רוען; זָאלסטו טָאג זיבעטן אױֿפן
שניטצַײט אין און ַאקערצַײט אין

רוען. זָאלסטו

ֿפון יָום-טוֿב דעם און 22
בַײ מַאכן, דיר זָאלסטו שבועות
און װײצשניט; ֿפון ערשטצַײטיקע די
בַײם אַײנזַאמלונג ֿפון יָום-טוֿב דעם

יָאר. ֿפון אומדרײ
דַײנע ַאלע זָאלן יָאר אין מָאל דרַײ 23
דעם ֿפַאר װַײזן זיך מַאנסּפַארשױנען

יׂשראל. ֿפון גָאט דעם יהוה, הַאר
די ֿפַאריָאגן װעל איך װָארום 24
װעל און דיר, ֿפַאר ֿפון ֿפעלקער
און געמַארק; דַײן דערברײטערן
לַאנד, דַײן גלוסטן ניט װעט קײנער
ֿפַאר װַײזן זיך ַארױף גײסט דו װען

יָאר. אין מָאל דרַײ גָאט דַײן יהוה
מיט זַײן מקריב ניט זָאלסט 25
ֿפון בלוט דָאס ברױט געזַײערטן
דָאס און שלַאכטָאּפֿפער, מַײן
ֿפון יָום-טוֿב דעם ֿפון שלַאכטָאּפֿפער
אין ביז איבערנעכטיקן ניט זָאל ּפסח

ֿפרי. דער
דַײן ֿפון ֿפריצַײטיקע ערשטע די 26
ֿפון הױז אין ברענגען זָאלסטו ערד
ַא קָאכן ניט זָאלסט גָאט. דַײן יהוה

מילך. מוטערס זַײן אין ציקעלע
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 27
װערטער, דָאזיקע די אױף דיר שרַײב
הָאב װערטער דָאזיקע די לױט װָארום
מיט און דיר מיט בונד ַא געשלָאסן איך

יׂשראל.
מיט געװען דָארטן איז ער און 28
נעכט; ֿפערציק און טעג ֿפערציק גָאט
און געגעסן, ניט ער הָאט ברױט קײן
געטרונקען. ניט ער הָאט װַאסער קײן
די אױף אױֿפגעשריבן הָאט ער און
די בונד, דעם ֿפון װערטער די לוחות

געבָאט. צען
משה ַאז געװען, איז עס און 29
– סינַי בַארג ֿפון ַארָאּפגענידערט הָאט
זַײנען געזעץ ֿפון לוחות צװײ די און
הָאט ער װען הַאנט, משהס אין געװען
משה הָאט – בַארג ֿפון ַארָאּפגענידערט
ּפנים זַײן ֿפון הױט די ַאז געװּוסט, ניט
מיט רעדן זַײן ֿפון געשטרַאלט הָאט

אים.
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ֿפון קינדער ַאלע און ַאהרן און 30
די ערשט משהן, געזען הָאבן יׂשראל
זײ און שטרַאלט, ּפנים זַײן ֿפון הױט
אים. צו גענענען צו געהַאט מֹורא הָאבן
און צוגערוֿפן, משה זײ הָאט 31
עדה דער ֿפון ֿפירשטן ַאלע און ַאהרן,
און אים, צו אומגעקערט זיך הָאבן

גערעדט. זײ צו הָאט משה
ַאלע גענענט הָאבן דערנָאך און 32
זײ הָאט ער און יׂשראל, ֿפון קינדער
אים מיט הָאט גָאט װָאס ַאלץ בַאֿפױלן

סינַי. בַארג אױֿפן גערעדט
רעדן געענדיקט הָאט משה װי און 33
זַײן אױף ָאנגעטָאן ער הָאט זײ, מיט

צודעק. ַא ּפנים
ֿפַאר געקומען איז משה ַאז און 34
ער ֿפלעגט אים, מיט רעדן צו גָאט
ַארױסגײן; זַײן ביז צודעק דעם ָאּפטָאן
צו רעדן און ַארױסגײן ֿפלעגט ער און
ער װָאס דָאס יׂשראל ֿפון קינדער די

געװָארן. בַאֿפױלן איז
ֿפלעגן יׂשראל ֿפון קינדער די און 35
הױט די ַאז משהן, ֿפון ּפנים דעם זען
משה און שטרַאלט; ּפנים משהס ֿפון
אױף צודעק דעם ָאנטָאן װידער ֿפלעגט
ַארַײנגעגַאנגען איז ער ביז ּפנים, זַײן

אים. מיט רעדן צו

ַוַיְקֵהל

אַײנגעזַאמלט35 הָאט משה און
קינדער די ֿפון עדה גַאנצע די
געזָאגט: זײ צו הָאט און יׂשראל, ֿפון
הָאט גָאט װָאס װערטער די זַײנען דָאס

טָאן: צו זײ בַאֿפױלן
װערן געטָאן זָאל טעג זעקס 2
זָאל טָאג זיבעטן אױֿפן ָאבער ַארבעט,
צו רּוונג ֿפון שבת ַא הײליק, זַײן אַײך
ַאן אים אין טוט װָאס איטלעכער גָאט;

װערן. געטײט זָאל ַארבעט,
ֿפַײער קײן ָאנצינדן ניט זָאלט איר 3
טָאג אין װױנערטער אַײערע ַאלע אין

שבת. ֿפון

דער צו געזָאגט הָאט משה און 4
ֿפון קינדער די ֿפון עדה גַאנצער
זַאך די איז דָאס זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל,
זָאגן: צו ַאזױ בַאֿפױלן, הָאט גָאט װָאס
גָאט, צו ָאּפשײדונג ַאן אַײך נעמט 5
װיליק איז הַארץ זַײן װָאס איטלעכער
ֿפון ָאּפשײדונג די ברענגען, זי זָאל

קוּפער; און זילבער, און גָאלד, גָאט,
און ּפורּפל, און װָאל, בלָאע און 6
ציגנהָאר; און לַײנען און װערמילרױט,
װידערֿפעלן, רױטגעֿפַארבטע און 7

ִשטים-הָאלץ; און ַּתַחש-ֿפעלן, און
און לַײכטונג, דער ֿפַאר אײל און 8
זַאלבונג, ֿפון אײל דעם ֿפַאר בׂשמים
שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך דעם ֿפַאר און

געװירצן;
שטײנער און ָאניקלשטײנער, און 9
ֿפַארן און ֵאֿפֹוד ֿפַארן אַײנֿפַאסן, צום

חושן.
צװישן קלוגהַארציקע ַאלע און 10
װָאס ַאלץ מַאכן און קומען זָאלן אַײך

בַאֿפױלן: הָאט גָאט
און געצעלט, זַײן ִמשּכן, דעם 11
זַײנע און הָאקן, זַײנע צודעק, זַײן
זַײלן, זַײנע ריגלען, זַײנע ברעטער,

שװעלן; זַײנע און
שטַאנגען, זַײנע און ָארון דעם 12
ֿפון ָּפרֹוֶכת דעם און דעק דעם

צװישנשײד;
און שטַאנגען, זַײנע און טיש דעם 13
ֿפון ברױט דָאס און ּכלים, זַײנע ַאלע

ָאנגעזיכט;
און לַײכטונג, ֿפַאר מנֹורה די און 14
און רערלעך, אירע און ּכלים, אירע

לַײכטונג; ֿפַאר אײל דָאס
װַײרױך ֿפַאר מזבח דעם און 15
אײל דָאס און שטַאנגען, זַײנע און
ֿפון װַײרױך דעם און זַאלבונג, ֿפון
דעם און געװירצן; שמעקעדיקע
ִמשּכן; ֿפון אַײנגַאנג צום טירֿפָארהַאנג
און ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר מזבח דעם 16
זַײנע אים, צו װָאס זיּף קוּפערנע די
דעם ּכלים; זַײנע ַאלע און שטַאנגען,

געשטעל; זַײן און הַאנטֿפַאס
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זַײנע הױף, ֿפון ַארומהַאנגען די 17
דעם און שװעלן, זַײנע און זַײלן,

הױף; ֿפון טױערֿפָארהַאנג
און ִמשּכן, ֿפון ֿפלעקלעך די 18
זײערע און הױף, ֿפון ֿפלעקלעך די

שטריק;
אױף קלײדער געשטריקטע די 19
הײליקע די הײליקטום, אין דינען צו
די און ּכֹהן, דעם ַאהרן ֿפַאר קלײדער
די טָאן צו אױף זין, זַײנע ֿפון קלײדער

ּכהונה.
קינדער די ֿפון עדה גַאנצע די און 20
ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז יׂשראל ֿפון

משהן. ֿפַאר
געקומען, זַײנען זײ און 21
הַארץ זַײן װָאס אײנער איטלעכער
איטלעכער און געטריבן, אים הָאט
בַאװיליקט; אים הָאט גַײסט זַײן װָאס
ָאּפשײדונג די געברַאכט הָאבן זײ
ֿפון ַארבעט דער ֿפַאר גָאט, ֿפון
גַאנצן זַײן ֿפַאר און אֹוהל-מֹועד,
קלײדער. הײליקע די ֿפַאר און דינסט,
מענער געקומען זַײנען עס און 22
זַײן װָאס איטלעכער װַײבער, מיט
הָאבן זײ װיליק; געװען איז הַארץ
אױרינגען, און נָאזרינגען, געברַאכט
– הַאלדזבענדער און ֿפינגערלעך, און
איטלעכער זַאכן; גילדערנע ַאלערלײ
ַאן אױֿפגעהױבן הָאט װָאס אײנער

גָאט. צו גָאלד ֿפון אױֿפהײבונג
בַײ װָאס אײנער איטלעכער און 23
און װָאל, בלָאע געֿפונען זיך הָאט אים
לַײנען, און װערמילרױט, און ּפורּפל,
רױטגעֿפַארבטע און ציגנהָאר, און
הָאט ַּתַחש-ֿפעלן, און װידערֿפעלן,

געברַאכט.
הָאט װָאס איטלעכער 24
ֿפון ָאּפשײדונג ַאן ָאּפגעשײדט
די געברַאכט הָאט קוּפער, און זילבער
איטלעכער און גָאט; ֿפון ָאּפשײדונג
געֿפונען זיך הָאט אים בַײ װָאס
מלָאכות ַאלערלײ ֿפַאר ִשטים-הָאלץ

געברַאכט. הָאט ַארבעט, דער ֿפון

װַײבער קלוגהַארציקע ַאלע און 25
געשּפונען, הענט זײערע מיט הָאבן
געשּפינס, דָאס געברַאכט הָאבן און
דָאס ּפורּפל, דעם און װָאל, בלָאע די

לַײנען. דעם און װערמילרױט,
זײער װָאס װַײבער ַאלע און 26
חכמה, מיט געטריבן זײ הָאט הַארץ

ציגנהָאר. די געשּפונען הָאבן
די געברַאכט הָאבן ֿפירשטן די און 27
צום שטײנער די און ָאניקלשטײנער,
חושן; ֿפַארן און ֵאֿפֹוד ֿפַארן אַײנֿפַאסן,
אײל, דָאס און בׂשמים, די און 28
ֿפון אײל דעם ֿפַאר און לַײכטונג, ֿפַאר
ֿפון װַײרױך דעם ֿפַאר און זַאלבונג,

געװירצן. שמעקעדיקע
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די 29
איטלעכער – גָאט צו נדבות געברַאכט
הָאט הַארץ זײער װָאס פרױ און מַאן
דער ֿפַאר ברענגען צו בַאװיליקט זײ
הָאט גָאט װָאס ַארבעט, גַאנצער

מַאכן. צו משהן דורך בַאֿפױלן
די צו געזָאגט הָאט משה און 30
הָאט גָאט זעט, יׂשראל: ֿפון קינדער
ֿפון זון דעם בַצלֵאל נָאמען מיטן גערוֿפן
יהודה. שֿבט ֿפון חורן, ֿפון זון דעם אורי
מיטן ָאנגעֿפילט אים הָאט ער און 31
אין חכמה, אין גָאט, ֿפון גַײסט
קענשַאֿפט, אין און ֿפַארשטַאנדיקײט,

מלָאכה; יעטװעדער אין און
קונציקע אױסצוקינצלען און 32
אין און גָאלד, אין ַארבעטן צו זַאכן,

קוּפער; אין און זילבער,
שטײנער ֿפון שנַײדונג אין און 33
ֿפון שניצונג אין און אַײנֿפַאסן, צום
יעטװעדער אין ַארבעטן צו הָאלץ,

מלָאכה. קונציקער
ער הָאט ַאנדערע לערנען צו אױך 34
און אים, הַארצן, זַײן אין ַארַײנגעגעבן
ֿפון ַאחיָסָמכן, ֿפון זון דעם ָאהליָאב

ָדן. שֿבט
מיט ָאנגעֿפילט זײ הָאט ער 35
יעטװעדער מַאכן צו קלוגהַארציקײט
ֿפונעם און מײנסטער, ֿפונעם מלָאכה
אין שטיקער ֿפונעם און קינצלער,
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אין ּפורּפל, אין און װָאל בלָאער
ֿפונעם און לַײנען אין און װערמילרױט
ַאלערלײ מַאכן װָאס די ֿפון – װעבער
קונציקע אױס קינצלען און מלָאכות,

זַאכן.

ָאהליָאב,36 און בַצלֵאל און
לַײט, קלוגהַארציקע ַאלע און
חכמה ַארַײנגעגעבן הָאט גָאט װָאס
װיסן צו זײ, אין ֿפַארשטַאנדיקײט און
דער ֿפון מלָאכה יעטװעדער טָאן צו װי
ַאזױ מַאכן זָאלן הײליקטום, ֿפון ַארבעט

בַאֿפױלן. הָאט גָאט װָאס ַאלץ װי
און בַצלֵאלן, גערוֿפן הָאט משה און 2
קלוגהַארציקן איטלעכן און ָאהליָאֿבן,
ַארַײנגעגעבן הָאט גָאט װָאס מַאן,
װָאס איטלעכן הַארצן, זַײן אין חכמה
צו געטריבן אים הָאט הַארץ זַײן

טָאן. צו זי ַארבעט, דער צו גענענען
משהן ֿפון גענומען הָאבן זײ און 3
קינדער די װָאס ָאּפשײדונג גַאנצע די
ֿפַאר געברַאכט הָאבן יׂשראל ֿפון
ֿפון ַארבעט דער ֿפון מלָאכה דער
און מַאכן. צו זי ּכדי הײליקטום,
אין געהַאלטן ַאלץ נָאך הָאבן די
אין ֿפרימָארגן נדבות, אים צו ברענגען

ֿפרימָארגן.
לַײט קלוגע ַאלע געקומען זַײנען 4
ַארבעט גַאנצע די געמַאכט הָאבן װָאס
זַײן ֿפון מַאן איטלעכער הײליקטום, ֿפון

געטָאן, הָאט ער װָאס ַארבעט
משהן, צו געזָאגט הָאבן זײ און 5
מער ברענגט ֿפָאלק דָאס זָאגן: צו ַאזױ
ֿפַאר ַארבעט, דער צו נײטיק איז עס װי
בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס מלָאכה דער

מַאכן. צו זי
הָאט מע און בַאֿפױלן, משה הָאט 6
לַאגער, אין אױסרוף ַאן ַארױסגעלָאזט
פרױ קײן און מַאן קײן זָאגן: צו ַאזױ
דער ֿפַאר ַארבעט מַאכן ניט מער זָאל
ֿפָאלק דָאס און ָאּפשײדונג. הײליקער
ברענגען. ֿפון געװָארן ָאּפגעהַאלטן איז
איז אױסגעַארבעטע דָאס און 7
גַאנצער דער ֿפַאר גענוג געװען זײ

נָאך און מַאכן, צו זי ַארבעט,
איבערצולָאזן.

צװישן קלוגהַארציקע ַאלע און 8
ַארבעט, די געטָאן הָאבן װָאס די
צען אין ִמשּכן דעם געמַאכט הָאבן
לַײנען, געדרַײטן ֿפון פָארהַאנגען;
און ּפורּפל, און װָאל, בלָאער און
קונציק ּכרוֿבים, מיט װערמילרױט;
געמַאכט. זײ מען הָאט אױסגעַארבעט

פָארהַאנג איטלעכן ֿפון לענג די 9
ברײט די און אײלן, צװַאנציק און ַאכט
אײן אײלן; ֿפיר פָארהַאנג איטלעכן ֿפון

ֿפָארהַאנגען. ַאלע ֿפַאר מָאס
ֿפינף בַאהעֿפט הָאט מע און 10
אױך ַאנדערן, צום אײנעם ֿפָארהַאנגען
מען הָאט ֿפָארהַאנגען ֿפינף ַאנדערע די

ַאנדערן. צום אײנעם בַאהעֿפט
ֿפון שלײֿפן געמַאכט הָאט מע און 11
אײן ֿפון זױם דעם אױף װָאל בלָאער
בַאהעֿפטונג; אײן ֿפון עק אין ֿפָארהַאנג
זױם דעם אױף געמַאכט מען הָאט ַאזױ
דער אין ֿפָארהַאנג עקסטן דעם ֿפון

בַאהעֿפטונג. צװײטער
געמַאכט מען הָאט שלײֿפן ֿפוֿפציק 12
ֿפוֿפציק און ֿפָארהַאנג, אײן דעם אױף
דעם אױף געמַאכט מען הָאט שלײֿפן
אין װָאס ֿפָארהַאנג דעם ֿפון ברעג
שלײֿפן די בַאהעֿפטונג; צװײטער דער

ַאנדערן. קעגן אײנער געװען זַײנען
ֿפוֿפציק געמַאכט הָאט מע און 13
בַאהעֿפט הָאט מע און הָאקן, גילדערנע
ַאנדערן צום אײנעם ֿפָארהַאנגען די
געװען איז ִמשּכן דער און הָאקן, די מיט

אײנס.
ֿפָארהַאנגען געמַאכט הָאט מע און 14
איבערן געצעלט ַא ֿפַאר ציגנהָאר ֿפון
זײ מען הָאט ֿפָארהַאנגען עלף ִמשּכן;

געמַאכט.
ֿפָארהַאנג איטלעכן ֿפון לענג די 15
ֿפון ברײט די און אײלן, דרַײסיק
אײן אײלן; ֿפיר ֿפָארהַאנג איטלעכן

ֿפָארהַאנגען. עלף די ֿפַאר מָאס
ֿפינף בַאהעֿפט הָאט מע און 16
זעקס און בַאזונדער, ֿפָארהַאנגען
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בַאזונדער. ֿפָארהַאנגען
ֿפוֿפציק געמַאכט הָאט מע און 17
עקסטן דעם ֿפון זױם דעם אױף שלײֿפן
און בַאהעֿפטונג, אײן אין ֿפָארהַאנג
אױף געמַאכט מען הָאט שלײֿפן ֿפוֿפציק
דער אין ֿפָארהַאנג דעם ֿפון זױם דעם

בַאהעֿפטונג. צװײטער
ֿפוֿפציק געמַאכט הָאט מע און 18
דָאס בַאהעֿפטן צו הָאקן קוּפערנע

אײנס. זַײן זָאל עס ַאז געצעלט,
ַא געמַאכט הָאט מע און 19
ֿפון געצעלט, דעם ֿפַאר צודעק
ַא און װידערֿפעלן, רױטגעֿפַארבטע

אױבן. ֿפון ַּתַחש-ֿפעלן ֿפון צודעק
די געמַאכט הָאט מע און 20
ִשטים-הָאלץ, ֿפון ִמשּכן, צום ברעטער

שטײעדיק.
ברעט, ַא ֿפון לענג די אײלן צען 21
ֿפון ברײט די הַאלב ַא און אײל ַאן און

ברעט. איטלעכן
איטלעכן צו צַאּפנס צװײ 22
װי ַאזױ ַאנדערן קעגן אײנער ברעט,
צו געמַאכט מען הָאט ַאזױ שטַאּפלען.

ִמשּכן. ֿפון ברעטער ַאלע
ברעטער די געמַאכט הָאט מע און 23
ֿפַאר ברעטער צװַאנציק ִמשּכן: ֿפַארן

ָדרום. צו ָדרום-זַײט דער
שװעלן זילבערנע ֿפערציק און 24
צװַאנציק די אונטער געמַאכט מען הָאט
אונטער שװעלן צװײ צו ברעטער:
צו צַאּפנס, צװײ זַײנע ֿפַאר ברעט אײן
ֿפַאר ברעט אײן אונטער שװעלן צװײ

צַאּפנס. צװײ זַײנע
ֿפון זַײט צװײטער דער ֿפַאר און 25
געמַאכט מען הָאט צֿפון-זַײט, צו ִמשּכן,

ברעטער, צװַאנציק
זילבערנע ֿפערציק זײערע און 26
אײן אונטער שװעלן צװײ צו שװעלן:
אײן אונטער שװעלן צװײ צו ברעט,

ברעט.
זַײט הינטערשטער דער ֿפַאר און 27
געמַאכט מען הָאט מערֿב, צו ִמשּכן, ֿפון

ברעטער. זעקס

מען הָאט ברעטער צװײ און 28
דעם ֿפון װינקלען די ֿפַאר געמַאכט
זַײט. הינטערשטער דער אױף ִמשּכן,

געװען זַײנען זײ און 29
דעס און אונטן, ַארַײנגעּפַאסט
ַארַײנגעּפַאסט געװען זײ זַײנען גלַײכן
הָאט ַאזױ רינג; ערשטן צום ביז אױבן
די ֿפַאר בײדן, זײ בַײ געמַאכט מען

װינקלען. צװײ
ַאכט געװען זַײנען עס און 30
זילבערנע זײערע מיט ברעטער
צװײ צו שװעלן: זעכצן – שװעלן
אײן אונטער שװעלן צװײ צו שװעלן,

ברעט.
ֿפון ריגלען געמַאכט הָאט מע און 31
ברעטער די ֿפַאר ֿפינף ִשטים-הָאלץ:

ִמשּכן, זַײט אײן ֿפון
ברעטער די ֿפַאר ריגלען ֿפינף און 32
און ִמשּכן, זַײט צװײטער דער ֿפון
ֿפון ברעטער די ֿפַאר ריגלען ֿפינף
צו זַײט, הינטערשטער דער אױף ִמשּכן

מערֿב.
דעם געמַאכט הָאט מע און 33
מיטן אין דורכצוריגלען ריגל מיטלסטן

עק. צו עק ֿפון ברעטער די ֿפון
מען הָאט ברעטער די און 34
מע און גָאלד, מיט איבערגעצױגן
גָאלד, ֿפון רינגען זײ צו געמַאכט הָאט
הָאט מע און ריגלען; די ֿפַאר אױערן

גָאלד. מיט ריגלען די איבערגעצױגן
ָּפרֹוֶכת דעם געמַאכט הָאט מע און 35
און ּפורּפל, און װָאל, בלָאער ֿפון
לַײנען; געדרַײטן און װערמילרױט,
אים מען הָאט אױסגעַארבעט קונציק

ּכרוֿבים. מיט געמַאכט,
אים צו געמַאכט הָאט מע און 36
זײ און ִשטים-הָאלץ, ֿפון זַײלן ֿפיר
זײערע מיט גָאלד, מיט איבערגעצױגן
הָאט מע און גָאלד; ֿפון העקלעך
זילבערנע ֿפיר זײ צו אױסגעגָאסן

שװעלן.
ֿפָארהַאנג ַא געמַאכט הָאט מע און 37
געצעלט, ֿפון אַײנגַאנג דעם ֿפַאר
און ּפורּפל, און װָאל, בלָאער ֿפון
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לַײנען, געדרַײטן און װערמילרױט,
ַארבעט; געשטיקטע

מיט אים, צו זַײלן ֿפינף און 38
הָאט מע און העקלעך; זײערע
זײערע און קעּף זײערע איבערגעצױגן
זײערע און גָאלד. מיט רײֿפבענדער

קוּפער. געװען זַײנען שװעלן ֿפינף

געמַאכט37 הָאט בַצלֵאל און
ִשטים-הָאלץ, ֿפון ָארון דעם
און לענג, זַײן הַאלב ַא און אײלן צװײ
ַאן און ברײט, זַײן הַאלב ַא און אײל ַאן

הײך. זַײן הַאלב ַא און אײל
איבערגעצױגן אים הָאט ער און 2
און אינעװײניק ֿפון גָאלד רײנעם מיט
אים צו געמַאכט און אױסנװײניק, ֿפון

ַארום. רונד קרַאנץ גילדערנעם ַא
אים צו אױסגעגָאסן הָאט ער און 3
ֿפיר זַײנע ֿפַאר רינגען גילדערנע ֿפיר
זַײט, אײן זַײן אױף רינגען צװײ ֿפיס;
צװײטער זַײן אױף רינגען צװײ און

זַײט.
ֿפון שטַאנגען געמַאכט הָאט ער און 4
איבערגעצױגן זײ און ִשטים-הָאלץ,

גָאלד. מיט
די ַארַײנגעצױגן הָאט ער און 5
זַײטן די אױף רינגען די אין שטַאנגען

ָארון. דעם טרָאגן צו ָארון, ֿפון
ֿפון דעק ַא געמַאכט הָאט ער און 6
הַאלב ַא און אײלן צװײ גָאלד, רײנעם
זַײן הַאלב ַא און אײל ַאן און לענג, זַײן

ברײט.
ּכרוֿבים צװײ געמַאכט הָאט ער און 7
זײ ער הָאט געהַאמערט גָאלד; ֿפון

דעק: ֿפון עקן בײדע אױף געמַאכט,
זַײט, דער ֿפון עק בַײם ּכרוֿב אײן 8
ַאנדער דער ֿפון עק בַײם ּכרוֿב אײן און
געמַאכט ער הָאט גוֿפא דעק ֿפון זַײט;

עקן. בײדע זַײנע אױף ּכרוֿבים די
הָאבן ּכרוֿבים די און 9
ֿפליגלען זײערע אױסגעשּפרײט
מיט שירעמענדיק הײך, דער צו
מיט דעק, דעם איבער ֿפליגלען זײערע
ַאנדערן; קעגן אײנער ּפנימער זײערע

ּפנימער די געװען זַײנען צו דעק צום
ּכרוֿבים. די ֿפון

טיש דעם געמַאכט הָאט ער און 10
לענג, זַײן אײלן צװײ ִשטים-הָאלץ, ֿפון
און אײל ַאן און ברײט, זַײן אײל ַאן און

הײך. זַײן הַאלב ַא
איבערגעצױגן אים הָאט ער און 11
אים צו געמַאכט און גָאלד, רײנעם מיט

ַארום. רונד קרַאנץ גילדערנעם ַא
ַא אים צו געמַאכט הָאט ער און 12
ַארום, רונד הַאנטברײט ַא ֿפון לַײסט
צו קרַאנץ גילדערנעם ַא געמַאכט און

ַארום. רונד לַײסט זַײן
ֿפַאר אױסגעגָאסן הָאט ער און 13
און רינגען, גילדערנע ֿפיר אים
ֿפיר די אױף רינגען די ַארױֿפגעטָאן

ֿפיס. ֿפיר זַײנע אױף װָאס װינקלען
די געװען זַײנען לַײסט דעם לעבן 14
צו שטַאנגען, די ֿפַאר אױערן רינגען,

טיש. דעם טרָאגן
די געמַאכט הָאט ער און 15
זײ און ִשטים-הָאלץ, ֿפון שטַאנגען
טרָאגן צו גָאלד, מיט איבערגעצױגן

טיש דעם
ּכלים די געמַאכט הָאט ער און 16
און שיסלען, זַײנע טיש, אױֿפן װָאס
די און בעכערס, זַײנע און שָאלן, זַײנע
ֿפון געגָאסן, װערט זײ מיט װָאס קַאנען

גָאלד. רײנעם
מנֹורה די געמַאכט הָאט ער און 17
ער הָאט געהַאמערט גָאלד: רײנעם ֿפון
ֿפוסגעשטעל, איר מנֹורה, די געמַאכט
– בעכערלעך אירע שטַאם; איר און
זַײנען – בלומען אירע און קנעּף אירע

גוֿפא. איר ֿפון געװען
זַײנען רערן זעקס און 18
זַײטן, אירע ֿפון ַארױסגעגַאנגען
איר ֿפון מנֹורה דער ֿפון רערן דרַײ
דער ֿפון רערן דרַײ און זַײט, אײן

זַײט; צװײטער איר ֿפון מנֹורה
מַאנדלקװײטיקע דרַײ 19
ַא מיט קנָאּפ ַא ֿפון בעכערלעך
דרַײ און רער, אײן אױף בלום
ַא ֿפון בעכערלעך מַאנדלקװײטיקע
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רער; ַאנדער אױֿפן בלום ַא מיט קנָאּפ
זַײנען װָאס רערן זעקס די ֿפַאר ַאזױ

מנֹורה. דער ֿפון ַארױסגעגַאנגען
ֿפיר ַאלײן מנֹורה דער אױף און 20
אירע – בעכערלעך מַאנדלקװײטיקע

בלומען; אירע און קנעּף
רערן צװײ אונטער קנָאּפ ַא און 21
צװײ אונטער קנָאּפ ַא און איר, ֿפון
אונטער קנָאּפ ַא און איר, ֿפון רערן
רערן זעקס די ֿפַאר איר, ֿפון רערן צװײ

איר. ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען װָאס
זַײנען רערן אירע און קנעּף אירע 22
אײן גַאנצן אין גוֿפא, איר ֿפון געװען

גָאלד. רײנעם ֿפון אױסהַאמערונג
זיבן אירע געמַאכט הָאט ער און 23
און צװענגלעך, אירע און רערלעך,
גָאלד. רײנעם ֿפון ַאשֿפענדלעך, אירע
הָאט גָאלד רײנעם צענטנער ַא ֿפון 24

ּכלים. אירע ַאלע מיט געמַאכט זי ער
מזבח דעם געמַאכט הָאט ער און 25
ַאן ִשטים-הָאלץ, ֿפון װַײרױך, ֿפַאר
זַײן אײל ַאן און לענג, זַײן אײל
אײלן צװײ און ֿפירעקעכדיק, ברײט,
געװען זַײנען גוֿפא אים ֿפון הײך; זַײן

הערנער. זַײנע
איבערגעצױגן אים הָאט ער און 26
אױבערדעק, זַײן גָאלד, רײנעם מיט
זַײנע און ַארום, רונד װענט זַײנע און
אים צו געמַאכט הָאט ער און הערנער;

ַארום. רונד קרַאנץ גילדערנעם ַא
הָאט רינגען גילדערנע צװײ און 27
זַײן אונטער אים צו געמַאכט ער
– ֿפלַאנקען צװײ זַײנע אױף קרַאנץ
אױערן ֿפַאר זַײטן, צװײ זַײנע אױף
אױף טרָאגן צו אים שטַאנגען, די ֿפַאר

זײ.
די געמַאכט הָאט ער און 28
זײ און ִשטים-הָאלץ, ֿפון שטַאנגען

גָאלד. מיט איבערגעצױגן
דָאס געמַאכט הָאט ער און 29
דעם און זַאלבונג, ֿפון אײל הײליקע
שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך רײנעם
בׂשמים-מישער דער װי ַאזױ געװירצן,

מַאכט.

דעם38 געמַאכט הָאט ער און
ֿפון ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַאר מזבח
און לענג, זַײן אײלן ֿפינף ִשטים-הָאלץ,
ֿפירעקעכדיק, ברײט, זַײן אײלן ֿפינף

הײך. זַײן אײלן דרַײ און
זַײנע געמַאכט הָאט ער און 2
ֿפון װינקלען; ֿפיר זַײנע אױף הערנער
הערנער; זַײנע געװען זַײנען גוֿפא אים
מיט איבערגעצױגן אים הָאט ער און

קוּפער.
ּכלים ַאלע געמַאכט הָאט ער און 3
און שוֿפלען, די און טעּף, די מזבח, ֿפון
די און גָאּפלען, די שּפרענגבעקנס, די
ער הָאט ּכלים זַײנע ַאלע ֿפַײערֿפַאנען;

קוּפער. ֿפון געמַאכט
ַא מזבח צום געמַאכט הָאט ער און 4
אונטער נעצַארבעט ֿפון זיּף קוּפערנע
העלֿפט. זַײן ביז אונטן ֿפון געזימס, זַײן
ֿפיר אױסגעגָאסן הָאט ער און 5
דער ֿפון עקן ֿפיר די ֿפַאר רינגען
די ֿפַאר אױערן זיּף, קוּפערנער

שטַאנגען.
די געמַאכט הָאט ער און 6
זײ און ִשטים-הָאלץ, ֿפון שטַאנגען

קוּפער. מיט איבערגעצױגן
די ַארַײנגעצױגן הָאט ער און 7
זַײטן די אױף רינגען די אין שטַאנגען
זײ; אױף טרָאגן צו אים מזבח, ֿפון
הָאט ברעטער, ֿפון אינעװײניק, הױל

געמַאכט. אים ער
דעם געמַאכט הָאט ער און 8
זַײן און קוּפער, ֿפון הַאנטֿפַאס
שּפיגלען די ֿפון קוּפער, ֿפון געשטעל
זיך ֿפלעגן װָאס װַײבער די ֿפון
ֿפון אַײנגַאנג בַײם אַײנזַאמלען

אֹוהל-מֹועד.
דעם געמַאכט הָאט ער און 9
ָדרום, צו ָדרום-זַײט דער ֿפַאר הױף:
געדרַײטן ֿפון הױף ֿפון ַארומהַאנגען

אײלן; הונדערט לַײנען,
און צװַאנציק, דערצו זַײלן די 10
קוּפער; ֿפון צװַאנציק, שװעלן זײערע
זײערע און זַײלן, די ֿפון העקלעך די

זילבער. ֿפון רײֿפבענדער,
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צֿפון-זַײט, דער ֿפַאר און 11
דערצו זַײלן די אײלן; הונדערט
שװעלן זײערע און צװַאנציק,
ֿפון העקלעך די קוּפער; ֿפון צװַאנציק,
ֿפון רײֿפבענדער, זײערע און זַײלן, די

זילבער.
מערֿב-זַײט, דער ֿפַאר און 12
די אײלן; ֿפוֿפציק ֿפון ַארומהַאנגען
שװעלן זײערע און צען, דערצו זַײלן
און זַײלן, די ֿפון העקלעך די צען;

זילבער. ֿפון רײֿפבענדער, זײערע
צו מזרח-זַײט דער ֿפַאר און 13

אײלן. ֿפוֿפציק זונאױֿפגַאנג,
ֿפון זַײט אײן ֿפַאר ַארומהַאנגען 14
דערצו זַײלן די אײלן; ֿפוֿפצן , טױער

דרַײ. שװעלן זײערע און דרַײ,
זַײט; צװײטער דער אױף ַאזױ און 15
ַאנדער דער אױף אי זַײט דער אױף אי
ַארומהַאנגען הױף ֿפון טױער ֿפון זַײט
און דרַײ, דערצו זַײלן די אײלן; ֿפוֿפצן

דרַײ. שװעלן זײערע
רונד הױף ֿפון ַארומהַאנגען ַאלע 16

לַײנען. געדרַײטן ֿפון ַארום,
ֿפון זַײלן, די צו שװעלן די און 17
זַײלן, די ֿפון העקלעך די קוּפער:
זילבער; ֿפון רײֿפבענדער, זײערע און
קעּף, זײערע ֿפון איבערצוג דער און
געװען זַײנען זײ און זילבער; ֿפון
זַײלן ַאלע זילבער, מיט ַארומגערײֿפט

הױף. ֿפון
ֿפון טױערֿפָארהַאנג דער און 18
ַארבעט, געשטיקטע געװען איז הױף
און ּפורּפל, און װָאל, בלָאער ֿפון
לַײנען; געדרַײטן און װערמילרױט,
די און לענג, די אײלן צװַאנציק און
גלַײך אײלן, ֿפינף – ברײט ֿפַאר – הײך

הױף. ֿפון ַארומהַאנגען די מיט
און ֿפיר, דערצו זַײלן די און 19
קוּפער; ֿפון ֿפיר, שװעלן זײערע
דער זילבער, ֿפון העקלעך, זײערע

קעּף, זײערע ֿפון איבערצוג
װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 20
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;

ְּפקוֵדי
איבערצײלונגען די זַײנען דָאס 21
װָאס געזעץ, ֿפון ִמשכן דעם ִמשּכן, ֿפון
לױט געװָארן איבערגעצײלט זַײנען
ַארבעט דער דורך משהן ֿפון מױל דעם
ֿפון הַאנט דער אונטער לִויִים די ֿפון
– ּכֹהן. דעם ַאהרן ֿפון זון דעם איָתָמר
דעם אורי ֿפון זון דער בַצלֵאל און 22
הָאט יהודה, שֿבט ֿפון חורן, ֿפון זון
בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס ַאלץ געמַאכט

משהן.
ָאהליָאב געװען איז אים מיט און 23
ָדן, שֿבט ֿפון ַאחיָסָמכן, ֿפון זון דער
ַא און קינצלער, ַא און מײנסטער, ַא
אין און װָאל, בלָאער אין שטיקער
אין און װערמילרױט, אין און ּפורּפל,

– לַײנען.
איז װָאס גָאלד גַאנצע דָאס 24
בַײ ַארבעט דער אױף געװָארן ֿפַארטָאן
הײליקטום, ֿפון ַארבעט גַאנצער דער
איז אױֿפהײבונג, דער ֿפון גָאלד דָאס
און צענטנער, צװַאנציק און נַײן געװען
אױֿפן ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט זיבן

ֶשקל. הײליקן
צײלונג דער ֿפון זילבער דָאס און 25
הונדערט געװען איז עדה דער ֿפון
הונדערט זיבן און טױזנט און צענטנער,
אױֿפן ֶשקל, זיבעציק און ֿפינף און

ֶשקל. הײליקן
הַאלבער ַא קָאּפ, ַא אױף בַקע ַא 26
ֿפַאר ֶשקל, הײליקן אױֿפן ֶשקל,
אין ַארַײנגעגַאנגען איז װָאס איטלעכן
ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון צײלונג, דער
הונדערט זעקס ֿפַאר העכער, און
ֿפינף און טױזנט דרַײ און טױזנט

ֿפוֿפציק. און הונדערט
זילבער צענטנער הונדערט די און 27
די אױסצוגיסן אױף געװען זַײנען
שװעלן די און הײליקטום, ֿפון שװעלן
ֿפון שװעלן הונדערט ָּפרֹוֶכת; ֿפון
אױף צענטנער ַא צענטנער, הונדערט

שװעל. ַא
זיבן און טױזנט די ֿפון און 28
הָאט זיבעציק און ֿפינף און הונדערט



38:29—39:16 ְשמֹות 144

זַײלן, די צו העקלעך געמַאכט מען
זײ און קעּף, זײערע איבערגעצױגן און

ַארומגערײֿפט.
דער ֿפון קוּפער דָאס און 29
זיבעציק געװען איז אױֿפהײבונג
ֿפיר און טױזנט צװײ און צענטנער,

ֶשקל. הונדערט
געמַאכט דערֿפון הָאט מע און 30
ֿפון אַײנגַאנג דעם ֿפון שװעלן די
מזבח, קוּפערנעם דעם און אֹוהל-מֹועד,
און אים, צו װָאס זיּף קוּפערנע די און

מזבח, ֿפון ּכלים ַאלע
רונד הױף ֿפון שװעלן די און 31
טױער דעם ֿפון שװעלן די און ַארום,
ִמשּכן, ֿפון ֿפלעקלעך ַאלע און הױף, ֿפון
רונד הױף ֿפון ֿפלעקלעך ַאלע און

ַארום.

װָאל,39 בלָאער דער ֿפון און
דעם און ּפורּפל, דעם און
די געמַאכט מען הָאט װערמילרױט,
דינען צו אױף קלײדער געשטריקטע
די געמַאכט און הײליקטום, אין
אהרֹנען, ֿפַאר װָאס קלײדער הײליקע

משהן. בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ
ֵאֿפֹוד דעם געמַאכט הָאט מע און 2
ּפורּפל, און װָאל, בלָאער גָאלד, ֿפון
געדרַײטן און װערמילרױט, און

לַײנען.
בלעכן אױסגעשלָאגן הָאט מע און 3
ֿפעדים, אױף צעהַאקט און גָאלד, ֿפון
בלָאער דער אין ַארַײנצוַארבעטן אױף
דעם אין און ּפורּפל, דעם אין און װָאל,
מיט לַײנען, דעם אין און װערמילרױט,

ַארבעט. קונציקער
אים צו מען הָאט ַאקסלבענדער 4
בײדע זַײנע בַײ בַאהעֿפטע; געמַאכט,

בַאהעֿפט. געװען ער איז עקן
אױף װָאס גַארטלבַאנד זַײן און 5
ַאזױ גוֿפא, אים ֿפון געװען איז אים,
בלָאער גָאלד, ֿפון ַארבעט, זַײן װי
װערמילרױט, און ּפורּפל, און װָאל,
הָאט גָאט װי ַאזױ לַײנען, געדרַײטן און

משהן. בַאֿפױלן

די געמַאכט הָאט מע און 6
אין אַײנגערַאמט ָאניקלשטײנער
אױסגעקריצט גָאלד, ֿפון אַײנֿפַאסונגען
די לױט זיגל, ַא ֿפון אױסקריצונגען װי

יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפון נעמען
אױף ַארױֿפגעטָאן זײ הָאט מע און 7
שטײנער – ֵאֿפֹוד ֿפון ַאקסלבענדער די
ֿפון קינדער די ֿפַאר דערמָאנונג ֿפון
בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ יׂשראל,

משהן.
חושן דעם געמַאכט הָאט מע און 8
די װי ַאזױ אױסגעַארבעט, קונציק
בלָאער גָאלד, ֿפון ֵאֿפֹוד, ֿפון ַארבעט
װערמילרױט, און ּפורּפל, און װָאל,

לַײנען. געדרַײטן און
געװען; ער איז ֿפירעקעכדיק 9
דעם געמַאכט מען הָאט געטָאּפלט
שּפַאן ַא און לענג, זַײן שּפַאן ַא חושן,

געטָאּפלט. ברײט, זַײן
אין ַארַײנגעזעצט הָאט מע און 10
ֿפון צײל ַא שטײנער: צײלן ֿפיר אים
אײן שמָארַאק, און טָאּפַאז, רובין,

צײל;
גַארֿפונקל, צײל: צװײטע די און 11

דימענט; און סַאּפירשטײן,
יַאכצום, צײל: דריטע די און 12

ַאמעטיסט; און ַאגַאט,
גָאלדשטײן, צײל: ֿפירטע די און 13
אין אַײנגערַאמט יַאשּפיז; און ָאניקל,
זײערע אין גָאלד ֿפון אַײנֿפַאסונגען

אַײנזעצונגען.
געװען זַײנען שטײנער די און 14
ֿפון קינדער די ֿפון נעמען די לױט
נעמען, זײערע לױט צװעלף, יׂשראל,
זיגל, ַא ֿפון אױסקריצונגען װי
די ַאקעגן נָאמען, זַײן לױט איטלעכער

שֿבטים. צװעלף
חושן צום געמַאכט הָאט מע און 15
ֿפון ֿפלעכטַארבעט, קײטן, געדרַײטע

גָאלד. רײנעם
צװײ געמַאכט הָאט מע און 16
צװײ און גָאלד, ֿפון אַײנֿפַאסונגען
הָאט מע און רינגען, גילדערנע
די אױף רינגען צװײ די ַארױֿפגעטָאן
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חושן. ֿפון עקן צװײ
צװײ די ַארַײנגעטָאן הָאט מע און 17
רינגען צװײ די אין ֿפלעכטן גילדערנע

חושן. ֿפון עקן די אױף
צװײ די ֿפון עקן צװײ די און 18
ַארױֿפגעטָאן מען הָאט ֿפלעכטן
זײ און אַײנֿפַאסונגען, צװײ די אױף
ַאקסלבענדער די אױף ַארױֿפגעטָאן

ֿפָאדערזַײט. זַײן אױף ֵאֿפֹוד, ֿפון
צװײ געמַאכט הָאט מע און 19
ַארױֿפגעזעצט און רינגען, גילדערנע
זַײן בַײ חושן, ֿפון עקן צװײ די אױף
ֵאֿפֹוד, ֿפון זַײט דער צו װָאס זױם

צו. אינעװײניק
צװײ געמַאכט הָאט מע און 20
ַארױֿפגעטָאן זײ און רינגען, גילדערנע
ֵאֿפֹוד, ֿפון ַאקסלבענדער צװײ די אױף
ֿפָאדערזַײט, זַײן אױף אונטן, ֿפון
דעם איבער בַאהעֿפטונג, זַײן בַײ

ֵאֿפֹוד. ֿפון ַארומבַאנד
דעם צוגעשנירט הָאט מע און 21
רינגען די צו רינגען זַײנע דורך חושן
בלָאער ֿפון שנור ַא מיט ֵאֿפֹוד, ֿפון
דעם אױף זַײן זָאל ער ּכדי װָאל,
חושן דער און ֵאֿפֹוד, ֿפון ַארומבַאנד
ַאזױ ֵאֿפֹוד; ֿפון ַארָאּפרוקן ניט זיך זָאל

משהן. בַאֿפױלן הָאט גָאט װי
מַאנטל דעם געמַאכט הָאט מע און 22
לױטער ֿפון װעבַארבעט, ֵאֿפֹוד, ֿפון

װָאל. בלָאער
מַאנטל דעם ֿפון עֿפענונג די און 23
די װי ַאזױ מיטן, זַײן אין געװען איז
ַא מיט ּפַאנצערהעמד, ַא ֿפון עֿפענונג
ער ַארום, רונד עֿפענונג זַײן בַײ זױם

צערַײסן. ניט זיך זָאל
די אױף געמַאכט הָאט מע און 24
מילגרױמען מַאנטל דעם ֿפון ברעגן
און ּפורּפל, און װָאל, בלָאער ֿפון

געצװערנט. װערמילרױט,
גלעקלעך געמַאכט הָאט מע און 25
די ַארױֿפגעטָאן און גָאלד, רײנעם ֿפון
אױף מילגרױמען די צװישן גלעקלעך
ַארום, רונד מַאנטל דעם ֿפון ברעגן די

מילגרױמען: די צװישן

ַא מילגרױם, ַא און גלעקל ַא 26
ברעגן די אױף מילגרױם, ַא און גלעקל
צו אױף ַארום, רונד מַאנטל דעם ֿפון
בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ דינען;

משהן.
לַײנענע געמַאכט הָאט מע און 27
ַאהרֹנען ֿפַאר װעבַארבעט, העמדלעך,

זין; זַײנע ֿפַאר און
שײנע די און הױב, לַײנענע די און 28
לַײנענע די און לַײנען, ֿפון היטלען

לַײנען; געדרַײטן ֿפון הױזן
געדרַײטן ֿפון גַארטל דעם און 29
ּפורּפל, און װָאל, בלָאער און לַײנען,
ַארבעט, געשטיקטע װערמילרױט, און

משהן. בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ
דָאס געמַאכט הָאט מע און 30
ֿפון קרױן, הײליקע די שטערנבלעך,
אױף אױֿפגעשריבן און גָאלד, רײנעם
אױסקריצונגען װי געשריֿפטס, ַא אים

גָאט“. צו ”הײליק זיגל ַא ֿפון
אױף ַארױֿפגעטָאן הָאט מע און 31
אים ּכדי װָאל, בלָאער ֿפון שנור ַא אים
אױבן, ֿפון הױב דער אױף ָאנצוטָאן

משהן. בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ
די געװָארן ֿפַארענדיקט איז ַאזױ 32
ֿפון ִמשּכן דעם ֿפון ַארבעט גַאנצע
יׂשראל ֿפון קינדער די און אֹוהל-מֹועד;
גָאט װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן הָאבן
הָאבן ַאזױ גענױ משהן; בַאֿפױלן הָאט

געטָאן. זײ
דעם געברַאכט הָאבן זײ און 33
ַאלע און געצעלט דָאס משהן: צו ִמשּכן
ברעטער, זַײנע הָאקן, זַײנע זַאכן, זַײנע
זַײנע און זַײלן, זַײנע און ריגלען, זַײנע

שװעלן;
ֿפון צודעק דעם און 34
און װידערֿפעלן, רױטגעֿפַארבטע
דעם און ַּתַחש-ֿפעלן, ֿפון צודעק דעם

צװישנשײד; ֿפון ָּפרֹוֶכת
זַײנע און געזעץ, ֿפון ָארון דעם 35

דעק; דעם און שטַאנגען,
און ּכלים, זַײנע ַאלע טיש דעם 36

ָאנגעזיכט; ֿפון ברױט דָאס
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רערלעך אירע מנֹורה, רײנע די 37
און – ָאנצוריכטן אױף רערלעך די –
ֿפַאר אײל דָאס און ּכלים, אירע ַאלע

לַײכטונג;
און מזבח, גילדערנעם דעם און 38
דעם און זַאלבונג, ֿפון אײל דָאס
געװירצן, שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך

געצעלט; ֿפון טירֿפָארהַאנג דעם און
די און מזבח, קוּפערנעם דעם 39
זַײנע אים, צו װָאס זיּף קוּפערנע
דעם ּכלים; זַײנע ַאלע און שטַאנגען,

געשטעל; זַײן און הַאנטֿפַאס
זַײנע הױף, ֿפון ַארומהַאנגען די 40
דעם און שװעלן, זַײנע און זַײלן,
זַײנע הױף, ֿפון טױער צום ֿפָארהַאנג
און ֿפלעקלעך, זַײנע און שטריק,
ֿפון ִמשּכן דעם ֿפון ַארבעטגעצַײג ַאלע

אֹוהל-מֹועד;
אױף קלײדער געשטריקטע די 41
הײליקע די הײליקטום, אין דינען צו
די און ּכֹהן, דעם אהרן ֿפַאר קלײדער
די טָאן צו אױף זין, זַײנע ֿפון קלײדער

ּכהונה.
הָאט גָאט װָאס ַאלץ װי ַאזױ 42
קינדער די הָאבן ַאזױ משהן, בַאֿפױלן
ַארבעט. גַאנצע די געמַאכט יׂשראל ֿפון
גַאנצע די געזען הָאט משה און 43
געמַאכט; זי הָאבן זײ ַאז ַארבעט,
ַאזױ בַאֿפױלן, הָאט גָאט װי ַאזױ
זײ הָאט משה און געמַאכט; זײ הָאבן

געבענטשט.

צו40 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

חֹודש ערשטן ֿפון טָאג ערשטן אין 2
ֿפון ִמשּכן דעם אױֿפשטעלן זָאלסטו

אֹוהל-מֹועד.
דעם ַאהין ַארַײנטָאן זָאלסט און 3
דעם ֿפַארהענגען און געזעץ, ֿפון ָארון

ָּפרֹוֶכת. מיטן ָארון
דעם ַארַײנברענגען זָאלסט און 4

אױסלײגונג; זַײן אױסלײגן און טיש,
די ַארַײנברענגען זָאלסט און 5
רערלעך. אירע ָאנצינדן און מנֹורה,
דעם ַאװעקשטעלן זָאלסט און

ֿפַאר װַײרױך, ֿפַאר מזבח גילדערנעם
ַארױֿפטָאן און געזעץ, ֿפון ָארון דעם

ִמשּכן. צום טירֿפָארהַאנג דעם
דעם ַאװעקשטעלן זָאלסט און 6
ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַאר מזבח
ֿפון ִמשּכן דעם ֿפון אַײנגַאנג דעם

אֹוהל-מֹועד.
דעם ַאװעקשטעלן זָאלסט און 7
און אֹוהל-מֹועד צװישן הַאנטֿפַאס
ַאהין ַארַײנטָאן און מזבח, צװישן

װַאסער.
הױף דעם אױֿפשטעלן זָאלסט און 8
דעם ַארױֿפטָאן און ַארום, רונד

הױף. ֿפון טױערֿפָארהַאנג
ֿפון אײל דָאס נעמען זָאלסט און 9
און ִמשּכן, דעם זַאלבן און זַאלבונג,
אים הײליקן און אים, אין װָאס ַאלץ
זַײן זָאל ער און זַאכן, זַײנע ַאלע און

הײליק.
ֿפַאר מזבח דעם זַאלבן זָאלסט און 10
ּכלים, זַײנע ַאלע און ברַאנדָאּפֿפער,
מזבח דער און מזבח; דעם הײליקן און

הײלקײט. הײליקסטע ַא זַײן זָאל
הַאנטֿפַאס דעם זַאלבן זָאלסט און 11

הײליקן. אים און געשטעל, זַײן און
גענענען מַאכן זָאלסט און 12
אַײנגַאנג צום זין זַײנע און ַאהרֹנען
מיט װַאשן זײ און אֹוהל-מֹועד, ֿפון

װַאסער.
די ַאהרֹנען ָאנטָאן זָאלסט און 13
אים זָאלסט און קלײדער, הײליקע
זָאל ער ַאז הײליקן, אים און זַאלבן,

מיר. צו ּכֹהן ַא זַײן
זַײנע גענענען מַאכן זָאלסט און 14

העמדלעך. ָאנטָאן זײ און זין,
דו װי ַאזױ זַאלבן, זײ זָאלסט און 15
זײ ַאז ֿפָאטער, זײער געזַאלבט הָאסט
זײער און מיר; צו ּכֹהנים זַײן זָאלן
אײביקער ַאן ֿפַאר זַײן זײ זָאל זַאלבונג

דֹור-דֹורות. זײערע אױף ּכהונה
ַאזױ געטָאן; דָאס הָאט משה און 16
בַאֿפױלן, אים הָאט גָאט װָאס ַאלץ װי

געטָאן. ער הָאט ַאזױ
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ערשטן אין געװען איז עס און 17
טָאג ערשטן אין יָאר, צװײטן אין חודש
געװָארן אױֿפגעשטעלט איז חֹודש, ֿפון

ִמשּכן. דער
אױֿפגעשטעלט הָאט משה און 18
ַאװעקגעלײגט הָאט ער ִמשּכן: דעם
זַײנע ַארַײנגעטָאן און שװעלן, זַײנע
זַײנע ַארַײנגעצױגן און ברעטער,
זַײלן. זַײנע אױֿפגעשטעלט און ריגלען,
ֿפַארשּפרײט הָאט ער און 19
און ִמשּכן, איבערן געצעלט דָאס
געצעלט ֿפון צודעק דעם ַארױֿפגעטָאן
הָאט גָאט װי ַאזױ אים, איבער אױבן

בַאֿפױלן. משהן
און גענומען הָאט ער און 20
דעם אין געזעץ דָאס ַארַײנגעלײגט
שטַאנגען די ַארױֿפגעטָאן און ָארון,
דעם ַארױֿפגעלײגט און ָארון, אױֿפן

ָארון. איבערן אױבן דעק
דעם ַארַײנגעברַאכט הָאט ער און 21
ַארױֿפגעטָאן און ִמשּכן, אין ָארון
און צװישנשײד, ֿפון ָּפרֹוֶכת דעם
ַאזױ געזעץ, ֿפון ָארון דעם ֿפַארהַאנגען

בַאֿפױלן. משהן הָאט גָאט װי
דעם ַארַײנגעשטעלט הָאט ער און 22
צֿפון-זַײט אין אֹוהל-מֹועד, אין טיש

ָּפרֹוֶכת. ֿפון דרױסן ִמשּכן,
אױף אױסגעלײגט הָאט ער און 23
ֿפַאר ברױט, ֿפון אױסלײגונג ַאן אים
בַאֿפױלן. משהן הָאט גָאט װי ַאזױ גָאט,
די ַאװעקגעשטעלט הָאט ער און 24
טיש דעם ַאקעגן אֹוהל-מֹועד אין מנֹורה

ִמשּכן. ָדרום-זַײט אין
די ָאנגעצונדן הָאט ער און 25
הָאט גָאט װי ַאזױ גָאט, ֿפַאר רערלעך

בַאֿפױלן. משהן
דעם ַאװעקגעשטעלט הָאט ער און 26
ֿפַארן אֹוהל-מֹועד אין מזבח גילדערנעם

ָּפרֹוֶכת.
אים אױף גערײכערט הָאט ער און 27
געװירצן, שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך

בַאֿפױלן. משהן הָאט גָאט װי ַאזױ
דעם ַארױֿפגעטָאן הָאט ער און 28

ִמשּכן. צום טירֿפָארהַאנג

ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר מזבח דעם און 29
בַײם ַאװעקגעשטעלט ער הָאט
ֿפון ִמשּכן דעם ֿפון אַײנגַאנג
אױף אױֿפגעברַאכט און אֹוהל-מֹועד,
דָאס און ברַאנדָאּפֿפער דָאס אים
הָאט גָאט װי ַאזױ שּפַײזָאּפֿפער,

בַאֿפױלן. משהן
ַאװעקגעשטעלט הָאט ער און 30
און אֹוהל-מֹועד צװישן הַאנטֿפַאס דעם
ַאהין ַארַײנגעטָאן און מזבח, צװישן

– װַאשן צו זיך װַאסער,
זין זַײנע און ַאהרן און משה ּכדי 31
און הענט זײערע װַאשן דערֿפון זָאלן

ֿפיס; זײערע
אֹוהל-מֹועד, אין קומען זײ װען 32
זָאלן מזבח, צום גענענען זײ װען און
הָאט גָאט װי ַאזױ – װַאשן זיך זײ

בַאֿפױלן. משהן
דעם אױֿפגעשטעלט הָאט ער און 33
און ִמשּכן דעם ַארום רונד הױף
דעם ַארױֿפגעטָאן און מזבח, דעם
משה און הױף. ֿפון טױערֿפָארהַאנג

ַארבעט. די געענדיקט הָאט
אַײנגעדעקט הָאט װָאלקן דער און 34
ֿפון ּפרַאכט די און אֹוהל-מֹועד, דעם

ִמשּכן. דעם ָאנגעֿפילט הָאט גָאט
געקענט ניט הָאט משה און 35
דער װַײל אֹוהל-מֹועד, אין ַארַײנגײן
די און גערוט, אים אױף הָאט װָאלקן
דעם ָאנגעֿפילט הָאט גָאט ֿפון ּפרַאכט

ִמשּכן.
זיך הָאט װָאלקן דער װען און 36
די ֿפלעגן ִמשּכן, ֿפון אױֿפגעהױבן
ַאלע אױף ציען יׂשראל ֿפון קינדער

ציִונגען. זײערע
זיך ֿפלעגט װָאלקן דער ַאז און 37
ציען, ניט זײ ֿפלעגן אױֿפהײבן, ניט
זיך הָאט ער װָאס טָאג דעם ביז

אױֿפגעהױבן.
איז גָאט ֿפון װָאלקן דער װָארום 38
ַא און טָאג, בַײ ִמשּכן אױֿפן געװען
נַאכט, בַײ דרינען זַײן ֿפלעגט ֿפַײער
ֿפון הױז גַאנצן דעם ֿפון אױגן די ֿפַאר

ציִונגען. זײערע ַאלע אין יׂשראל,
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ַוּיְִקָרא
משהן,1 צו גערוֿפן הָאט גָאט און

ֿפון גערעדט אים צו הָאט און
זָאגן: צו ַאזױ אֹוהל-מֹועד,

און יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
ֿפון עמיצער ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט
גָאט, צו ָקרבן ַא ברענגען װעט אַײך
ֿפון ָאדער רינדער ֿפון ֿפי, ֿפון איר זָאלט

ָקרבן. אַײער ברענגען שָאף,
זַײן איז ברַאנדָאּפֿפער ַא אױב 3
אים ער זָאל רינדער, ֿפון ָקרבן,
צום ֿפעלער; ַא ָאן זָכר ַא ברענגען
אים ער זָאל אֹוהל-מֹועד ֿפון אַײנגַאנג
װערן בַאװיליקט זָאל ער ּכדי ברענגען,

גָאט. ֿפַאר
הַאנט זַײן ָאנלענען זָאל ער און 4
עס און ברַאנדָאּפֿפער, ֿפון קָאּפ אױֿפן
מַכּפר אים, ֿפון װערן בַאװיליקט װעט

אים. אױף זַײן צו
רינד יונגע דָאס שעכטן זָאל ער און 5
ַאהרן, ֿפון קינדער די און גָאט, ֿפַאר
בלוט, דָאס גענענען זָאלן ּכֹהנים, די
ַארום רונד בלוט דָאס שּפרענגען און
אַײנגַאנג בַײם װָאס מזבח דעם אױף

אֹוהל-מֹועד. ֿפון
דָאס ָאּפשינדן זָאל ער און 6
אױף צעשנַײדן עס און ברַאנדָאּפֿפער,

שטיקער. זַײנע
ּכֹהן דעם ַאהרן ֿפון קינדער די און 7
און מזבח, אױֿפן ֿפַײער ַארױֿפטָאן זָאלן

ֿפַײער. אױֿפן הָאלץ ָאנלײגן
ּכֹהנים, די ַאהרן, ֿפון קינדער די און 8
קָאּפ, דעם שטיקער, די אױסלײגן זָאלן
װָאס הָאלץ דעם אױף ֿפעטס, דָאס און
מזבח. אױֿפן װָאס ֿפַײער דעם איבער

זַײנע און אינגעװײד זַײנע און 9
װַאסער, אין ָאּפשװענקען ער זָאל קני
דעמֿפן ַאלצדינג זָאל ּכֹהן דער און
ַא ברַאנדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר מזבח אױֿפן
צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער

גָאט.

ֿפון איז ָקרבן זַײן אױב און 10
ציגן, ֿפון ָאדער שעּפסן ֿפון קלײנֿפי,
אים ער זָאל ברַאנדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר

ֿפעלער. ַא ָאן זָכר ַא ברענגען
דער בַײ שעכטן אים זָאל ער און 11
און גָאט, ֿפַאר מזבח ֿפון צֿפון-זַײט
זָאלן ּכֹהנים, די ַאהרן, ֿפון קינדער די
רונד מזבח אױֿפן בלוט זַײן שּפרענגען

ַארום.
אױף צעשנַײדן אים זָאל ער און 12
זײ זָאל ּכֹהן דער און שטיקער; זַײנע
ֿפעטס מיטן און קָאּפ מיטן אױסלײגן
דעם איבער װָאס הָאלץ דעם אױף

מזבח. אױֿפן װָאס ֿפַײער
זָאל קני די און אינגעװײד די און 13
דער און װַאסער; אין ָאּפשװענקען ער
דעמֿפן און גענענען, ַאלצדינג זָאל ּכֹהן
דָאס, איז ברַאנדָאּפֿפער ַא מזבח. אױֿפן
ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער ַא

גָאט. צו
ֿפון ברַאנדָאּפֿפער ַא אױב און 14
זָאל גָאט, צו ָקרבן זַײן איז עֹוֿפות
טורטלטױבן ֿפון ָקרבן זַײן ברענגען ער

טױבן. יונגע ֿפון ָאדער
גענענען אים זָאל ּכֹהן דער און 15
קָאּפ, זַײן ָאּפקנַײּפן און מזבח, צום
בלוט זַײן און מזבח; אױֿפן דעמֿפן און
דער אױף װערן אױסגעקװעטשט זָאל

מזבח. ֿפון װַאנט
זַײן ַארָאּפנעמען זָאל ער און 16
זי און ֿפעדערן, אירע מיט װָאליע
אין מזבח לעבן ַאװעקגעװַארֿפן

ַאש. דער ֿפון ָארט אין מזרח-זַײט,
אױֿפרַײסן אים זָאל ער און 17
ניט ָאבער ֿפליגלען, זַײנע ֿפַאר
ּכֹהן דער און ֿפַאנַאנדערשײדן;
אױף מזבח, אױֿפן דעמֿפן אים זָאל
ֿפַײער. איבערן װָאס הָאלץ דעם
ַא דָאס, איז ברַאנדָאּפֿפער ַא
צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער

גָאט.
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ברענגען2 װעט עמיצער ַאז און
זָאל גָאט, צו שּפַײזָאּפֿפער ַא
ער און זעמלמעל, ֿפון זַײן ָקרבן זַײן
און אײל, אים אױף ַארױֿפגיסן זָאל

װַײרױך. אים אױף ַארױֿפטָאן
די צו ברענגען עס זָאל ער און 2
ער און ּכֹהנים; די ַאהרן, ֿפון קינדער
הױֿפן ֿפולן זַײן דערֿפון ָאנהױֿפן זָאל
זַײן ֿפון און זעמלמעל, זַײן ֿפון –
און װַײרױך, גַאנצן זַײן מיט אײל,
דערמָאנונג זַײן דעמֿפן זָאל ּכֹהן דער
ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער ַא מזבח, אױֿפן

גָאט. צו ריח געשמַאקן
דעם ֿפון איבעריקע דָאס און 3
ֿפַאר און ַאהרֹנען ֿפַאר איז שּפַײזָאּפֿפער
הײליקײט הײליקסטע ַא קינדער; זַײנע

גָאט. ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער די ֿפון
ברענגען װעסט דו ַאז און 4
ַאן אין געבַאקן שּפַײזָאּפֿפער ַא
זעמלמעל, ֿפון זַײן עס זָאל אױװן,
מיט ֿפַארמישט חלות אומגעזַײערטע
קוכנס אומגעזַײערטע ָאדער אײל,

אײל. מיט בַאשמירט
ַא אױף שּפַײזָאּפֿפער ַא אױב און 5
זַײן עס זָאל ָקרבן, דַײן איז בַאקֿפַאן
אײל, מיט ֿפַארמישט זעמלמעל ֿפון

אומגעזַײערט.
ברָאקן, אין צעברָאקן עס זָאלסט 6
ַא אײל; דערױף ַארױֿפגיסן אן

דָאס. איז שּפַײזָאּפֿפער
ַא אין שּפַײזָאּפֿפער ַא אױב און 7
עס זָאל ָקרבן, דַײן איז ברָאטֿפַאן
אײל. מיט זעמלמעל ֿפון װערן געמַאכט
דָאס ברענגען זָאלסט און 8
ֿפון געמַאכט װערט װָאס שּפַײזָאּפֿפער
עס זָאל מע און גָאט; צו דָאזיקע, די
עס זָאל ער און ּכֹהן, צום דערלַאנגען

מזבח. צום גענענען
ֿפון ַארָאּפהײבן זָאל ּכֹהן דער און 9
און דערמָאנונג, זַײן שּפַײזָאּפֿפער דעם
ֿפַײערָאּפֿפער ַא – מזבח אױֿפן דעמֿפן

גָאט. צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר
דעם ֿפון איבעריקע דָאס און 10
ֿפַאר און ַאהרֹנען ֿפַאר איז שּפַײזָאּפֿפער

הײליקײט הײליקסטע ַא קינדער; זַײנע
גָאט. ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער די ֿפון

װעט איר װָאס שּפַײזָאּפֿפער קײן 11
געמַאכט ניט זָאל גָאט, צו ברענגען
קײן ֿפון װָארום חמץ, ֿפון װערן
איר טָארט הָאניק קײן און זױערטײג

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא דעמֿפן ניט
ערשטֿפרוכט ֿפון גָאב ַא ֿפַאר 12
ָאבער גָאט, צו ברענגען זײ איר מעגט
ַארױֿפקומען ניט זײ טָארן מזבח אױֿפן

ריח. געשמַאקן ַא ֿפַאר
שּפַײזָאּפֿפער איטלעך דַײן און 13
און בַאזַאלצן, זַאלץ מיט זָאלסטו
דַײן ֿפון אױסלָאזן ניט זָאלסט
גָאטס דַײן ֿפון זַאלץ דָאס שּפַײזָאּפֿפער
זָאלסטו ָקרבן איטלעכן דַײן מיט בונד;

זַאלץ. זַײן מקריֿב
ברענגען װעסט דו אױב און 14
ערשטצַײטיקע ֿפון שּפַײזָאּפֿפער ַא
זַאנגען ברענגען זָאלסטו גָאט, צו
ֿפרישע ֿפון גריץ ֿפַײער, אין געברענט
ֿפון שּפַײזָאּפֿפער דעם ֿפַאר קערנער,

ערשטצַײטיקע. דַײנע
אים אױף ַארױֿפגיסן זָאלסט און 15
װַײרױך; אים אױף ַארױֿפטָאן און אײל,

דָאס. איז שּפַײזָאּפֿפער ַא
זַײן דעמֿפן זָאל ּכֹהן דער און 16
ֿפון און גריץ, זַײן ֿפון דערמָאנונג,
ַא װַײרױך, גַאנצן זַײן מיט אײל, זַײן

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער

זַײן3 איז ֿפרידָאּפֿפער ַא אױב און
ֿפון ברענגט ער אױב ָקרבן,
זָאל נקבה, ַא סַײ זָכר, ַא סַײ רינדער,
ֿפַאר ברענגען אים ֿפעלער ַא ָאן ער

גָאט.
הַאנט זַײן ָאנלענען זָאל ער און 2
אים און ָקרבן, זַײן ֿפון קָאּפ אױֿפן
אֹוהל-מֹועד, ֿפון אַײנגַאנג בַײם שעכטן
ּכֹהנים, די ַאהרן, ֿפון קינדער די און
מזבח אױֿפן בלוט דָאס שּפרענגען זָאלן

ַארום. רונד
דעם ֿפון גענענען זָאל ער און 3
צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא ֿפרידָאּפֿפער,
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די צו דעקט װָאס ֿפעטס דָאס גָאט,
אינגעװײד,

אױף װָאס ֿפעטס גַאנצע דָאס און 4
און נירן, בײדע און אינגעװײד, די
די בַײ װָאס זײ, אױף װָאס ֿפעטס דָאס
איבערן רױטֿפלײש דָאס און ֿפלַאנקען,
עס ער זָאל נירן די בַײ – לעבער

ַארָאּפנעמען.
זָאלן ַאהרן ֿפון קינדער די און 5
דעם איבער מזבח אױֿפן דעמֿפן עס
װָאס הָאלץ אױֿפן װָאס ברַאנדָאּפֿפער
ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער ַא ֿפַײער, איבערן

גָאט. צו ריח געשמַאקן
ָקרבן זַײן איז קלײנֿפי ֿפון אױב און 6
זָכר ַא גָאט, צו ֿפרידָאּפֿפער ַא ֿפַאר
ֿפעלער ַא ָאן ער זָאל נקֿבה, ַא ָאדער

ברענגען. אים
זַײן ֿפַאר ער ברענגט שעּפס ַא אױב 7
גָאט. ֿפַאר גענענען אים ער זָאל ָקרבן,
הַאנט זַײן ָאנלענען זָאל ער און 8
אים און ָקרבן, זַײן ֿפון קָאּפ אױֿפן
די און אֹוהל-מֹועד; ֿפַארן שעכטן
זַײן שּפרענגען זָאלן ַאהרן ֿפון קינדער

ַארום. רונד מזבח אױֿפן בלוט
דעם ֿפון גענענען זָאל ער און 9
גָאט, צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא ֿפרידָאּפֿפער,
לעבן – װײדל גַאנצן דעם ֿפעטס, זַײן
ַארָאּפנעמען אים ער זָאל רוקנבײן דעם
די צו דעקט װָאס ֿפעטס דָאס און –

אינגעװײד,
אױף װָאס ֿפעטס גַאנצע דָאס און 10
און נירן, בײדע און אינגעװײד, די
די בַײ װָאס זײ, אױף װָאס ֿפעטס דָאס
איבערן רױטֿפלײש דָאס און ֿפלַאנקען,
עס ער זָאל נירן די בַײ – לעבער

ַארָאּפנעמען
אױֿפן דעמֿפן עס זָאל ּכֹהן דער און 11
צו ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון שּפַײז ַא מזבח,

גָאט.
זָאל ָקרבן, זַײן איז ציג ַא אױב און 12

גָאט. ֿפַאר גענענען אים ער
הַאנט זַײן ָאנלענען זָאל ער און 13
ֿפַארן שעכטן אים און קָאּפ, זַײן אױף
ַאהרן ֿפון קינדער די און אֹוהל-מֹועד;

מזבח אױֿפן בלוט זַײן שּפרענגען זָאלן
ַארום. רונד

זַײן דערֿפון גענענען זָאל ער און 14
דָאס גָאט: צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא ָקרבן,

אינגעװײד, די צו דעקט װָאס ֿפעטס
אױף װָאס ֿפעטס גַאנצע דָאס און 15
און נירן, בײדע און אינגעװײד, די
די בַײ װָאס זײ, אױף װָאס ֿפעטס דָאס
איבערן רױטֿפלײש דָאס און ֿפלַאנקען,
עס ער זָאל נירן די בַײ – לעבער

ַארָאּפנעמען.
אױֿפן דעמֿפן עס זָאל ּכֹהן דער און 16
ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון שּפַײז ַא – מזבח
צו ֿפעטס גַאנצע דָאס ריח; געשמַאקן ַא

גָאט.
אַײערע אױף געזעץ אײביק ַאן 17
אַײערע ַאלע אין דֹור-דֹורות
בלוט קײן און ֵחלֿב קײן װוינערטער:

עסן. ניט איר זָאלט

משהן,4 צו גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ

יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
זינדיקן װעט עמיצער ַאז זָאגן: צו ַאזױ
איז עס װָאסערע אין ֿפַארזע ַא דורך
ניט טָארן װָאס גָאט ֿפון ֿפַארבָאטזַאכן
אײנע טָאן װעט ער און װערן, געטָאן

זײ, ֿפון
זינדיקן װעט דָאס אױב איז, 3
דער צו ּכֹהן, געזַאלבטער דער
ער זָאל ֿפָאלק, ֿפון ֿפַארשולדיקונג
ער װָאס זינד זַײן ֿפַאר זַײן מקריֿב
ַא ָאן ָאקס יונגן ַא געזינדיקט, הָאט

זינדָאּפֿפער. ַא ֿפַאר גָאט צו ֿפעלער
צום ָאקס דעם ברענגען זָאל ער און 4
גָאט, ֿפַאר אֹוהל-מֹועד ֿפון אַײנגַאנג
קָאּפ אױֿפן הַאנט זַײן ָאנלענען זָאל און
ָאקס דעם שעכטן און ָאקס, דעם ֿפון

גָאט. ֿפַאר
זָאל ּכֹהן געזַאלבטער דער און 5
זָאל און ָאקס, ֿפון בלוט דעם ֿפון נעמען

אֹוהל-מֹועד. צום ברענגען עס
זַײן אַײנטונקען זָאל ּכֹהן דער און 6
ֿפון שּפריצן און בלוט, דעם אין ֿפינגער
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ֿפַאר גָאט, ֿפַאר מָאל זיבן בלוט דעם
הײליקטום. ֿפון ָּפרֹוֶכת דעם

ַארױֿפטָאן זָאל ּכֹהן דער און 7
הערנער די אױף בלוט דעם ֿפון
ֿפון װַײרױך ֿפַאר מזבח דעם ֿפון
גָאט ֿפַאר װָאס געװירצן שמעקעדיקע
בלוט גַאנצע דָאס און אֹוהל-מֹועד, אין
גרונט ָאן אױסגיסן ער זָאל ָאקס ֿפון
װָאס ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר מזבח דעם ֿפון

אֹוהל-מֹועד. ֿפון אַײנגַאנג בַײם
דעם ֿפון ֿפעטס גַאנצע דָאס און 8
אים ֿפון ער זָאל זינדָאּפֿפער ֿפון ָאקס
דעקט װָאס ֿפעטס דָאס ַארָאּפנעמען:
ֿפעטס גַאנצע דָאס און אינגעװײד, די צו

אינגעװײד, די אױף װָאס
ֿפעטס דָאס און נירן, בײדע און 9
ֿפלַאנקען, די בַײ װָאס זײ, אױף װָאס
– לעבער איבערן רױטֿפלײש דָאס און

ַארָאּפנעמען, עס ער זָאל נירן די בַײ
ַארָאּפגענומען װערט עס װי ַאזױ 10
און ֿפרידָאּפֿפער; ֿפון ָאקס דעם ֿפון
מזבח אױֿפן דעמֿפן עס זָאל ּכֹהן דער

ברַאנדָאּפֿפער. ֿפַאר
און ָאקס, דעם ֿפון ֿפעל דָאס און 11
זַײן מיט זַײנס, ֿפלײש גַאנצע דָאס
זַײנע און קני, זַײנע מיט און קָאּפ,

– מיסט זַײן און אינגעװײד,
ער זָאל ָאקס גַאנצן דעם 12
ַא אין לַאגער אױסן ַארױסטרָאגן
ַאש, די אױס שיט מע װּו ָארט, רײנעם
אין הָאלץ אױף ֿפַארברענען אים און
זָאל ַאש די אױס שיט מע װּו ֿפַײער;

װערן. ֿפַארברענט ער
ֿפון עדה גַאנצע די אױב און 13
זַאך ַא װַײל ֿפַארזען, װעט יׂשראל
ֿפון אױגן די ֿפון ֿפַארהױלן זַײן װעט
ֿפון אײנע טָאן װעלן זײ און קהל,
װָאס גָאט ֿפון ֿפַארבָאטזַאכן ַאלע
זיך װעלן און װערן, געטָאן ניט טָארן

ֿפַארשולדיקן,
די װערן בַאװּוסט װעט זײ און 14
דערמיט זיך הָאבן זײ װָאס זינד
יונגן ַא ברענגען קהל זָאל ֿפַארזינדיקט,
זָאלן זײ און זינדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר ָאקס

אֹוהל-מֹועד. ֿפַארן צוברענגען אים
עדה דער ֿפון עלטסטע די און 15
קָאּפ אױֿפן הענט זײערע ָאנלענען זָאלן
שעכטן זָאל מע און גָאט, ֿפַאר ָאקס ֿפון

גָאט. ֿפַאר ָאקס דעם
זָאל ּכֹהן געזַאלבטער דער און 16
צום ָאקס ֿפון בלוט דעם ֿפון ברענגען

אֹוהל-מֹועד.
זַײן אַײנטונקען זָאל ּכֹהן דער און 17
שּפריצן און בלוט, דעם אין פינגער
ָּפרֹוֶכת. ֿפון פָארנט גָאט, ֿפַאר מָאל זיבן
דעם ֿפון ַארױֿפטָאן זָאל ער און 18
דעם ֿפון הערנער די אױף בלוט
אין װָאס גָאט, ֿפַאר װָאס מזבח
זָאל בלוט גַאנצע דָאס און אֹוהל-מֹועד,
מזבח דעם ֿפון גרונט ָאן אױסגיסן ער
אַײנגַאנג בַײם װָאס ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר

אֹוהל-מֹועד. ֿפון
זָאל זַײנס ֿפעטס גַאנצע דָאס און 19
דעמֿפן און אים, ֿפון ַארָאּפנעמען ער

מזבח. אױֿפן
ָאקס, דעם מיט טָאן זָאל ער און 20
ָאקס דעם מיט געטָאן הָאט ער װי ַאזױ
טָאן ער זָאל ַאזױ גענױ זינדָאּפֿפער; ֿפון
זַײן מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און אים; מיט
װערן. ֿפַארגעבן װעט זײ און זײ, אױף
ַארױסטרָאגן זָאל ער און 21
אים און לַאגער, אױסן ָאקס דעם
הָאט ער װי ַאזױ ֿפַארברענען,
ַא ָאקס; ֿפריערדיקן דעם ֿפַארברענט

דָאס. איז קהל ֿפַאר זינדָאּפֿפער
און זינדיקן, װעט ֿפירשט ַא ַאז 22
ַאלע ֿפון אײנע ֿפַארזע ַא דורך טָאן װעט
װָאס גָאט זַײן יהוה ֿפון ֿפַארבָאטזַאכן
זיך װעט און װערן, געטָאן ניט טָארן

ֿפַארשולדיקן;
זינד זַײן בַאװּוסט װערט אים אױב 23
ֿפַארזינדיקט, דערין זיך הָאט ער װָאס
ַא ָקרבן זַײן ֿפַאר ברענגען ער זָאל

ֿפעלער. ַא ָאן זָכר ַא ציגנבָאק,
הַאנט זַײן ָאנלענען זָאל ער און 24
שעכטן אים און בָאק, ֿפון קָאּפ אױֿפן
דָאס שעכט מע װּו ָארט דעם אין
זינדָאּפֿפער ַא גָאט; ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
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דָאס. איז
דעם ֿפון נעמען זָאל ּכֹהן דער און 25
פינגער, זַײן מיט זינדָאּפֿפער ֿפון בלוט
ֿפון הערנער די אױף ַארױֿפטָאן און
און ברַאנדָאּפֿפער; ֿפַאר מזבח דעם
ער זָאל זַײנס בלוט איבעריקע דָאס
ֿפַאר מזבח דעם ֿפון גרונט ָאן אױסגיסן

ברַאנדָאּפֿפער.
זָאל זַײנס ֿפעטס גַאנצע דָאס און 26
דָאס װי ַאזױ מזבח, אױֿפן דעמֿפן ער
דער און ֿפרידָאּפֿפער; דעם ֿפון ֿפעטס
װעגן ֿפון אים אױף זַײן מַכּפר זָאל ּכֹהן
װערן. ֿפַארגעבן װעט אים און זינד, זַײן
מענטש אײנצלנער ַאן אױב און 27
זינדיקן װעט לַאנד ֿפון ֿפָאלק דעם ֿפון
טָאן װעט ער װָאס מיט ֿפַארזע, ַא דורך
גָאט ֿפון ֿפַארבָאטזַאכן די ֿפון אײנע
װעט און װערן, געטָאן ניט טָארן װָאס

ֿפַארשולדיקן; זיך
זַײן װיסן אים מַאכט מע אױב 28
ער זָאל געזינדיקט, הָאט ער װָאס זינד
ַא ָאן ציג ַא ָקרבן זַײן ֿפַאר ברענגען
ער װָאס זינד דער ֿפַאר זי, ַא ֿפעלער,

געזינדיקט. הָאט
הַאנט זַײן ָאנלענען זָאל ער און 29
און זינדָאּפֿפער, דעם ֿפון קָאּפ אױֿפן
ָארט דעם אין זינדָאּפֿפער דָאס שעכטן

ברַאנדָאּפֿפער. דעם ֿפון
זַײן ֿפון נעמען זָאל ּכֹהן דער און 30
ַארױֿפטָאן און ֿפינגער, זַײן מיט בלוט
ֿפַאר מזבח דעם ֿפון הערנער די אױף
בלוט גַאנצע דָאס און ברַאנדָאּפֿפער,
ֿפון גרונט ָאן אױסגיסן ער זָאל זַײנס

מזבח.
זַײנס ֿפעטס גַאנצע דָאס און 31
דָאס װי ַאזױ ַארָאּפנעמען, ער זָאל
דעם ֿפון ַארָאּפגענומען װערט ֿפעטס
עס זָאל ּכהן דער און ֿפרידָאּפֿפער;
געשמַאקן ַא ֿפַאר מזבח אױֿפן דעמֿפן
מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און גָאט; צו ריח
ֿפַארגעבן װעט אים און אים, אױף זַײן

װערן.
ער װעט שעּפס ַא אױב און 32
זינדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר ָקרבן זַײן ברענגען

ֿפעלער. ַא ָאן זי ַא ברענגען ער זָאל
הַאנט זַײן ָאנלענען זָאל ער און 33
עס זָאל און זינדָאּפֿפער, ֿפון קָאּפ אױֿפן
דעם אין זינדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר שעכטן
ברַאנדָאּפֿפער. דָאס שעכט מע װּו ָארט
דעם ֿפון נעמען זָאל ּכֹהן דער און 34
ֿפינגער, זַײן מיט זינדָאּפֿפער ֿפון בלוט
ֿפון הערנער די אױף ַארױֿפטָאן און
און ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַאר מזבח דעם
ער זָאל זַײנס בלוט גַאנצע דָאס

מזבח. ֿפון גרונט ָאן אױסגיסן
זָאל זַײנס ֿפעטס גַאנצע דָאס און 35
ֿפעטס דָאס װי ַאזױ ַארָאּפנעמען, ער
ֿפון ַארָאּפגענומען װערט שעּפס ֿפון
זָאל ּכֹהן דער און ֿפרידָאּפֿפער; דעם
די אױף מזבח, אױֿפן דעמֿפן עס
ּכֹהן דער און גָאט; ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער
זַײן װעגן ֿפון אים אױף זַײן מַכּפר זָאל
אים און געזינדיקט, הָאט ער װָאס זינד

װערן. ֿפַארגעבן װעט

מיט5 זינדיקן װעט עמיצער ַאז און
ֿפון ָקול דעם הערן װעט ער װָאס
סַײ עדות, ַאן איז ער װען בַאשװערונג,
– עּפעס װײס ער סַײ געזען, הָאט ער
טרָאגן און אױסזָאגן, ניט װעט ער אױב

זינד; ַא זיך אױף
ָאנרירן זיך װעט עמיצער ַאז ָאדער 2
ָאן סַײ זַאך, אומרײנער ַאן עּפעס ָאן
סַײ חיה, אומרײנער ַאן ֿפון נֿבלה דער
בהמה, אומרײנער ַאן ֿפון נֿבלה דער ָאן
אומרײנעם ַאן ֿפון נֿבלה דער ָאן סַײ
ֿפון ֿפַארהױלן זַײן װעט עס און שרץ,
װעט ער און אומרײן, איז ער ַאז אים

ֿפַארשולדיקן; זיך
ָאנרירן זיך װעט ער ַאז ָאדער 3
מענטשן, ַא ֿפון אומרײנקײט דער ָאן
װָאס איז אומרײנקײט זַײן נָאר װָאס
עס און דערמיט, אומרײן איז ער
ער און אים; ֿפון ֿפַארהױלן זַײן װעט
זיך הָאט ער ַאז דערװיסן זיך װעט

ֿפַארשולדיקט;
שװערן װעט עמיצער ַאז ָאדער 4
צום ליּפן די מיט ַארױסרעדן דורך
נָאר װָאס שלעכטן, צום ָאדער גוטן
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ַא מיט ַארױסרעדן װעט מענטש ַא
ֿפון ֿפַארהױלן זַײן װעט עס און שֿבועה,
ער ַאז דערװיסן זיך װעט ער און אים;
דָאזיקע די ֿפון אײנער אין שולדיק איז

זַאכן;
אין זיך ֿפַארשולדיקט ער ַאז איז, 5
ער זָאל זַאכן, דידָאזיקע ֿפון אײנער
הָאט ער װָאס אױף זַײן מתװדה זיך

געזינדיקט.
זַײן ברענגען זָאל ער און 6
זינד זַײן ֿפַאר גָאט צו שולדָאּפֿפער
ֿפון זי ַא געזינדיקט, הָאט ער װָאס
ַא ֿפַאר ציג, ַא ָאדער שעּפס ַא קלײנֿפי,
מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און זינדָאּפֿפער;

זינד. זַײן װעגן ֿפון אים אױף זַײן
ניט ֿפַארמָאגט הַאנט זַײן אױב און 7
ברענגען ער זָאל לַאם, ַא אױף גענוג
ער װָאס ֿפַאר שולדָאּפֿפער זַײן ֿפַאר
טורטלטױבן, צװײ געזינדיקט, הָאט
גָאט: צו טױבן, יונגע צװײ ָאדער
אײנע און זינדָאּפֿפער ַא ֿפַאר אײנע

ברַאנדָאּפֿפער. ַא ֿפַאר
ּכֹהן; צום ברענגען זײ זָאל ער און 8
ֿפַאר װָאס די זַײן מקריֿב זָאל ער און
ָאּפקנַײּפן און צוערשט, זינדָאּפֿפער ַא
ניט ָאבער געניק, איר בַײ קָאּפ איר

ֿפַאנַאנדערשײדן.
בלוט דעם ֿפון שּפריצן זָאל ער און 9
ֿפון װַאנט דער אױף זינדָאּפֿפער ֿפון
בלוט דעם ֿפון רעשט דער און מזבח
גרונט ָאן װערן אױסגעקװעטשט זָאל

דָאס. איז זינדָאּפֿפער ַא מזבח; ֿפון
מַאכן ער זָאל צװײטע די און 10
דער װי ַאזױ ברַאנדָאּפֿפער ַא ֿפַאר
אױף זַײן מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און דין;
הָאט ער װָאס זינד זַײן װעגן ֿפון אים
ֿפַארגעבן װעט אים און געזינדיקט,

װערן.
ניט ֿפַארמָאגט הַאנט זַײן אױב און 11
אױף ָאדער טורטלטױבן, צװײ אױף
ברענגען ער זָאל טױבן, יונגע צװײ
הָאט ער װָאס ֿפַאר ָקרבן זַײן ֿפַאר
זעמלמעל ֵאיֿפה צענטל ַא געזינדיקט,
ניט זָאל ער זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר

ניט און אײל. אים אױף ַארױֿפטָאן
װָארום װַײרױך, אים אױף ַארױֿפלײגן

דָאס. איז זינדָאּפֿפער ַא
צום ברענגען עס זָאל ער און 12
ֿפון ָאנהױֿפן זָאל ּכֹהן דער און ּכֹהן,
דערמָאנונג זַײן – הױֿפן ֿפולן זַײן אים
די אױף מזבח, אױֿפן דעמֿפן און –
זינדָאּפֿפער ַא גָאט; ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער

דָאס. איז
אױף זַײן מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און 13
הָאט ער װָאס זינד זַײן ֿפַאר אים
דָאזיקע די ֿפון אײנער אין געזינדיקט
װערן. ֿפַארגעבן װעט אים און זַאכן,
װי ַאזױ ּכֹהן צום געהערן זָאל עס און

שּפַײזָאּפֿפער. ַא
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 14

זָאגן: צו ַאזױ
ַא ֿפעלשן װעט עמיצער ַאז 15
ַא דורך זינדיקן װעט און ֿפעלשונג,
גָאט, ֿפון הײליקײטן די ַאקעגן ֿפַארזע
צו שולדָאּפֿפער זַײן ברענגען ער זָאל
ָאן שָאף, די ֿפון װידער ַא גָאט:
אין ָאּפשַאצונג דַײן לױט ֿפעלער, ַא
ֶשקל, הײליקן אױֿפן זילבער-שָקלים,

שולדָאּפֿפער. ַא ֿפַאר
ֿפַארשולדיקט הָאט ער װָאס און 16
ָאּפצָאלן, ער זָאל הײליקײט דער קעגן
דערֿפון, ֿפינֿפטל ַא דערצו צולײגן און
ּכֹהן דער און ּכֹהן; צום געבן דָאס און
דעם מיט אים אױף זַײן מַכּפר זָאל
װעט אים און שולדָאּפֿפער, ֿפון װידער

װערן. ֿפַארגעבן
זינדיקן, װעט עמיצער אױב און 17
ַאלע ֿפון אײנע טָאן װעט און
טָארן װָאס גָאט ֿפון ֿפַארבָאטזַאכן
הָאט ער װַײל װערן, געטָאן ניט
זיך װעט ער און געװּוסט, ניט
ַא זיך אױף טרָאגן און ֿפַארשולדיקן

זינד,
ֿפון װידער ַא ברענגען ער זָאל 18
דַײן לױט ֿפעלער, ַא ָאן שָאף, די
צום שולדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר ָאּפשַאצונג,
אױף זַײן מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און ּכֹהן;
הָאט ער װָאס ֿפַארזע דעם ֿפַאר אים,
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געװּוסט, ניט הָאט ער װַײל ֿפַארזען,
װערן. ֿפַארגעבן װעט אים און

דָאס; איז שולדָאּפֿפער ַא 19
זיך ער הָאט ֿפַארשולדיקן

גָאט קעגן ֿפַארשולדיקט
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 20

זָאגן: צו ַאזױ
און זינדיקן, װעט עמיצער ַאז 21
גָאט, ָאן ֿפעלשונג ַא ֿפעלשן װעט
ַאן חֿבר זַײן ֿפַארלײקענען װעט און
ַא ָאדער משּכון, ַא ָאדער אַײנלָאג,
זַײן קריװדען װעט ער ָאדער גזלה,

חֿבר;
געֿפונען הָאט ער ָאדער 22
און עס, ֿפַארלײקנט און ֿפַארלָארנס
די ֿפון אײנער אין – ֿפַאלש שװערט
בַאגײט מענטש ַא װָאס זַאכן ַאלע

זינד; ַא דערמיט
געזינדיקט ַאזױ הָאט ער ַאז איז, 23
ער זָאל ֿפַארשולדיקט, זיך און
הָאט ער װָאס גזלה די אומקערן
ער װָאס קריװדע די ָאדער געגזלט,
אַײנלָאג דעם ָאדער געקריװדעט, הָאט
בַײ געװָארן אַײנגעלײגט איז װָאס
ער װָאס ֿפַארלָארענע דָאס ָאדער אים,

געֿפונען, הָאט
הָאט ער נָאר װָאס ָאדער 24
ער און ֿפַאלש; דערױף געשװָארן
און דערֿפון, קרן דעם בַאצָאלן זָאל
צו דערצו; צולײגן דערֿפון ֿפינֿפטל ַא
עס ער זָאל געהערט עס װעמען דעם
שּפירט ער װָאס טָאג דעם אין ָאּפגעבן

שולדיק. זיך
זַײן ברענגען זָאל ער און 25
ֿפון װידער ַא גָאט: צו שולדָאּפֿפער
דַײן לױט ֿפעלער, ַא ָאן שָאף, די
צום שולדָאּפֿפער ַא ֿפַאר ָאּפשַאצונג,

ּכֹהן.
אױף זַײן מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און 26
ֿפַארגעבן װעט אים און גָאט, ֿפַאר אים
הָאט ער דעם ַאלעם ֿפון נָאר װָאס װערן

דערמיט. ֿפַארשולדיקן צו זיך געטָאן

ַצו

משהן,6 צו גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ

ַאזױ זין, זַײנע און ַאהרֹנען בַאֿפעל 2
דעם ֿפון דין דער איז דָאס זָאגן: צו
גײט װָאס דָאס איז דָאס ברַאנדָאּפֿפער:
ַא אױף מזבח אױֿפן ברַאנד אױֿפן ַארױף
דָאס און ֿפרי; דער אין ביז נַאכט גַאנצע
װערן געהַאלטן זָאל מזבח ֿפון ֿפַײער

דערױף. ברענען אין
זַײן ָאנטָאן זָאל ּכֹהן דער און 3
זָאל הױזן לַײנענע און קלײד, לַײנען
ער און לַײב; זַײן אױף ָאנטָאן ער
װָאס אױף ַאש די ַארָאּפנעמען זָאל
דָאס ֿפַארצערט הָאט ֿפַײער דָאס
זָאל ער און מזבח, אױֿפן ברַאנדָאּפֿפער

מזבח. לעבן ַאהינטָאן עס
זַײנע אױסטָאן זָאל ער און 4
ַאנדערע ָאנטָאן און קלײדער,
ַאש די ַארױסטרָאגן און קלײדער,

ָארט. רײנעם ַא אין לַאגער אױסן
זָאל מזבח אױֿפן ֿפַײער דָאס און 5
דערױף, ברענען אין װערן געהַאלטן
און װערן. ֿפַארלָאשן ניט זָאל עס
הָאלץ דערױף ָאנצינדן זָאל ּכֹהן דער
זָאל ער און ֿפרימָארגן; אין ֿפרימָארגן
ברַאנדָאּפֿפער, דָאס דערױף אױסלײגן
די ֿפון ֿפעטס דָאס דערױף דעמֿפן און

ֿפרידָאּפֿפער.
װערן געהַאלטן ּתמיד זָאל ֿפַײער ַא 6
ניט זָאל עס מזבח; אױֿפן ברענען אין

װערן. ֿפַארלָאשן
דעם ֿפון דין דער איז דָאס און 7
ַאהרן ֿפון קינדער די שּפַײזָאּפֿפער:
ֿפון ֿפָארנט גָאט ֿפַאר גענענען עס זָאלן

מזבח.
דערֿפון ַארָאּפנעמען זָאל ער און 8
זעמלמעל דעם ֿפון הױֿפן: זַײן מיט
זַײן ֿפון און שּפַײזָאּפֿפער, דעם ֿפון
װָאס װַײרױך גַאנצן דעם און אײל,
דעמֿפן זָאל ער און שּפַײזָאּפֿפער; אױֿפן
ַא ֿפַאר מזבח אױֿפן דערמָאנונג זַײן

גָאט. צו ריח געשמַאקן
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זָאלן אים ֿפון איבעריקע דָאס און 9
אומגעזַײערט זין; זַײנע און ַאהרן עסן
הײליקן ַא אין װערן, געגעסן עס זָאל
זײ זָאלן אֹוהל-מֹועד ֿפון הױף אין ָארט;

עסן. עס
װערן געבַאקט ניט זָאל עס 10
הָאב חלק זײער ֿפַאר געזַײערט.
מַײנע ֿפון געגעבן זײ דָאס איך
הײליקײט הײליקסטע ַא ֿפַײערָאּפֿפער;
און זינדָאּפֿפער, דָאס װי ַאזױ דָאס, איז

שולדָאּפֿפער. דָאס װי ַאזױ
צװישן מַאנסּפַארשױן יעטװעדער 11
ַאן עסן; עס מעג ַאהרן ֿפון קינדער די
דֹור-דֹורות אַײערע אױף רעכט אײביק
ַאלץ גָאט; ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער די ֿפון
זָאל דעם ָאן ָאנרירן זיך װעט װָאס

הײליק. װערן
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 12

זָאגן: צו ַאזױ
ַאהרֹנען ֿפון ָקרבן דער איז דָאס 13
זַײן מקריֿב זָאלן זײ װָאס זין, זַײנע און
װערט ער װָאס טָאג דעם אין גָאט צו
זעמלמעל ֵאיֿפה צענטל ַא געזַאלבט:
העלֿפט ַא ּתמיד, שּפַײזָאּפֿפער ַא ֿפַאר
העלֿפט ַא און ֿפרי, דער אין דערֿפון

ָאװנט. אין דערֿפון
זָאל אײל, מיט בַאקֿפַאן, ַא אױף 14
דורכגעשלָאגן גוט װערן; געמַאכט עס
געבַאקט ַא ברענגען; עס זָאלסטו
עס זָאלסטו ברָאקן אין שּפַײזָאּפֿפער
צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר זַײן מקריֿב

גָאט.
דער איז װָאס ּכֹהן דער און 15
צװישן ֿפון ָארט זַײן אױף געזַאלבטער
אײביק ַאן מַאכן; עס זָאל זין, זַײנע
עס זָאל גָאט צו גַאנצן אין געזעץ;

װערן. געדעמֿפט
ֿפון שּפַײזָאּפֿפער יעטװעדער און 16
װערן; ֿפַארברענט גַאנצן אין זָאל ּכֹהן ַא

װערן. געגעסן ניט זָאל עס
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 17

זָאגן: צו ַאזױ
זין, זַײנע צו און ַאהרֹנען צו רעד 18
ֿפון דין דער איז דָאס זָאגן: צו ַאזױ

װּו ָארט דעם אין זינדָאּפֿפער: דעם
געשָאכטן, װערט ברַאנדָאּפֿפער דָאס
זינדָאּפֿפער דָאס װערן געשָאכטן זָאל
איז הײליקײט הײליקסטע ַא גָאט; ֿפַאר

דָאס.
אױף עס ברענגט װָאס ּכֹהן דער 19
אין עסן; עס זָאל זינדָאּפֿפער ַא ֿפַאר
װערן, געגעסן עס זָאל ָארט הײליקן ַא

אֹוהל-מֹועד. ֿפון הױף אין
זַײן ָאן ָאנרירן זיך װעט װָאס ַאלץ 20
אױב און הײליק; װערן זָאל ֿפלײש,
בלוט זַײן ֿפון ַארױֿפשּפריצן װעט עס
װָאס אױף דָאס זָאלסטו בגד, ַא אױף
ַא אין װַאשן ַארױֿפשּפריצן, װעט עס

ָארט. הײליקן
װָאס ּכלי לײמענע די און 21
דערין, װערן געקָאכט װערט עס
עס אױב און װערן; צעברָאכן זָאל
ּכלי, קוּפערנע ַא אין געקָאכט װערט
און װערן, אױסגעשַײערט זי זָאל

װַאסער. מיט װערן אױסגעשװענקט
צװישן מַאנסּפַארשױן יעטװעדער 22
הײליקסטע ַא עסן; דָאס מעג ּכֹהנים די

דָאס. איז הײליקײט
װָאס זינדָאּפֿפער, קײן ָאבער 23
אין געברַאכט װערט בלוט זַײן ֿפון
אין זַײן צו מַכּפר ּכדי אֹוהל-מֹועד
אין װערן; געגעסן ניט זָאל הײליקטום,

װערן. ֿפַארברענט עס זָאל ֿפַײער

ֿפון7 דין דער איז דָאס און
הײליקסטע ַא שולדָאּפֿפער: דעם

דָאס. איז הײליקײט
דָאס שעכט מע װּו ָארט דעם אין 2
דָאס שעכטן מען זָאל ברַאנדָאּפֿפער,
מען זָאל בלוט זַײן און שולדָאּפֿפער;

ַארום. רונד מזבח אױֿפן שּפרענגען
זָאל זַײנס ֿפעטס גַאנצע דָאס און 3
װײדל, דעם אים, ֿפון זַײן מקריֿב מען
די צו דעקט װָאס ֿפעטס דָאס און

אינגעװײד,
ֿפעטס דָאס און נירן, בײדע און 4
ֿפלַאנקען, די בַײ װָאס זײ, אױף װָאס
– לעבער איבערן רױטֿפלײש דָאס און
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ַארָאּפנעמען. עס מען זָאל נירן די בַײ
אױֿפן דעמֿפן עס זָאל ּכֹהן דער און 5
ַא גָאט; צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא מזבח,

דָאס. איז שולדָאּפֿפער
צװישן מַאנסּפַארשױן יעטװעדער 6
ַא אין עסן; עס מעג ּכֹהנים די
ַא װערן; געגעסן עס זָאל ָארט הײליקן

דָאס. איז הײליקײט הײליקסטע
דָאס ַאזױ זינדָאּפֿפער דָאס װי 7
דער זײ; ֿפַאר דין אײן שולדָאּפֿפער,
אים צו מַכּפר, דערמיט איז װָאס ּכֹהן

געהערן. עס זָאל
מקריֿב איז װָאס ּכֹהן דער און 8
דָאס זָאל ברַאנדָאּפֿפער, ַא עמיצנס
ער װָאס ברַאנדָאּפֿפער דעם ֿפון ֿפעל
אים, צו געהערן געװען, מקריֿב הָאט

ּכֹהן. צום
װָאס שּפַײזָאּפֿפער איטלעך און 9
און אױװן, אין געבַאקן װערט
ַא אין געמַאכט װערט װָאס איטלעכס
זָאל בַאקפַאן, ַא אױף ָאדער ברָאטֿפַאן,
איז װָאס ּכֹהן דעם צו אים, צו געהערן

מקריֿב. דָאס
שּפַײזָאּפֿפער איטלעך און 10
טרוקן, ָאדער אײל, מיט ֿפַארמישט
ַאהרן, ֿפון קינדער ַאלע צו געהערן זָאל

ַאנדערן. צום װי ַאזױ אײנעם צו
דעם ֿפון דין דער איז דָאס און 11
צו ברענגט עמיצער װָאס ֿפרידָאּפֿפער

גָאט:
ַא ֿפַאר עס ברענגט ער אױב 12
מיט ברענגען ער זָאל דַאנקגעבונג,
אומגעזַײערטע דַאנקָאּפֿפער דעם
און אײל, מיט ֿפַארמישט חלות
מיט בַאשמירט קוכנס אומגעזַײערטע
דורכגעשלָאגן, גוט זעמלמעל און אײל,

אײל. מיט ֿפַארמישט חלות
ֿפון חלות מיט אײנעם אין 13
זַײן ברענגען ער זָאל ברױט געזַײערטן
ֿפון ֿפרידָאּפֿפער זַײן בַײ ָאּפֿפערגָאב

דַאנק.
ברענגען דערֿפון זָאל ער און 14
ַאן ָאּפֿפערגָאב איטלעכער ֿפון אײנס
ּכֹהן דעם צו גָאט; צו ָאּפשײדונג

דעם ֿפון בלוט דָאס שּפרענגט װָאס
געהערן. עס זָאל אים צו ֿפרידָאּפֿפער,
זַײן ֿפון ֿפלײש דָאס און 15
געגעסן מוז דַאנק ֿפון ֿפרידָאּפֿפער
ער ָקרבן; זַײן ֿפון טָאג דעם אין װערן
אין ביז דערֿפון איבערלָאזן ניט זָאל

ֿפרי. דער
שלַאכטָאּפֿפער דָאס ָאבער אױב 16
ַא ָאדער נדר, ַא איז ָקרבן זַײן ֿפון
געגעסן עס זָאל גָאב, ֿפרַײװיליקע
איז ער װָאס טָאג דעם אין װערן
אױך און שלַאכטָאּפֿפער; זַײן מקריֿב
דערֿפון בלַײבט װָאס מעג מָארגן אױף

װערן. געגעסן
דעם ֿפון בלַײבט װָאס ָאבער 17
אױֿפן שלַאכטָאּפֿפער דעם ֿפון ֿפלײש
ֿפַארברענט ֿפַײער אין זָאל טָאג דריטן

װערן.
געגעסן װעט געגעסן אױב און 18
זַײן ֿפון ֿפלײש דעם ֿפון װערן
װעט טָאג, דריטן אױֿפן ֿפרידָאּפֿפער
װעט עס װערן; בַאװיליקט ניט עס
איז װָאס דעם װערן גערעכנט ניט
װעט אומװערדיקײט ַאן מקריֿב; דָאס
עסט װָאס מענטש דער און זַײן, עס

זינד. זַײן טרָאגן װעט דערֿפון
זיך װעט װָאס ֿפלײש דָאס און 19
ניט זָאל אומרײנס, עּפעס ָאן ָאנרירן
עס זָאל ֿפַײער אין װערן; געגעסן
דָאס ַאזױ ָאבער װערן. ֿפַארברענט
רײן, איז װָאס איטלעכער מעג – ֿפלײש

ֿפלײש. דָאס עסן
עסן װעט װָאס מענטש דער און 20
גָאט, צו װָאס ֿפרידָאּפֿפער ַא ֿפון ֿפלײש
יענע אים, אױף אומרײנקײט זַײן מיט
איר ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל זעל

ֿפָאלק.
זיך װעט עמיצער ַאז און 21
דער ָאן אומרײנס, עּפעס ָאן ָאנרירן
ָאדער מענטשן, ַא ֿפון אומרײנקײט
ָאן ָאדער בהמה, אומרײנער ַאן ָאן
און שרץ, אומרײנעם איז עס װָאסער
ַא ֿפון ֿפלײש דעם ֿפון עסן װעט ער
יענע זָאל גָאט, צו װָאס ֿפרידָאּפֿפער
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ֿפָאלק. איר ֿפון װערן ֿפַארשניטן זעל
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 22

זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 23
ָאקס, ַאן ֿפון ֵחלֿב קײן זָאגן: צו ַאזױ
איר זָאלט ציג, ַא ָאדער שעּפס, ַא ָאדער

עסן. ניט
און געפַאלענער, ַא ֿפון ֵחלֿב און 24
ֿפַארטָאן מעג ֿפַארצוקטער, ַא ֿפון ֵחלֿב
ָאבער ַארבעט; ַאלערלײ אױף װערן

עסן. ניט עס איר זָאלט עסן
עסט װָאס איטלעכער װָארום 25
מקריֿב איז מע װָאס בהמה ַא ֿפון ֵחלֿב
זָאל גָאט, צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא איר ֿפון
ֿפַארשניטן עס, עסט װָאס מענטש דער

ֿפָאלק. זַײן ֿפון װערן
עסן ניט איר זָאלט בלוט קײן און 26
ֿפון סַײ װוינערטער, אַײערע ַאלע אין

בהמה. ַא ֿפון סַײ ָעוף, ַאן
װעט װָאס מענטש איטלעכער 27
זעל יענע בלוט, איז עס װָאסער עסן

ֿפָאלק. איר ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 28

זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 29
זַײן מקריֿב איז װָאס דער זָאגן: צו ַאזױ
ברענגען זָאל ער גָאט, צו ֿפרידָאּפֿפער
ֿפרידָאּפֿפער. זַײן ֿפון גָאט צו ָקרבן זַײן
די ברענגען זָאלן הענט זַײנע 30
ֿפעטס דָאס גָאט; ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער
ברענגען; ער זָאל ברוסט דער מיט
ַאן אױֿפצוהײבן זי ּכדי ברוסט, די

גָאט. צו אױֿפהײבונג
דָאס דעמֿפן זָאל ּכֹהן דער און 31
ברוסט די און מזבח, אױֿפן ֿפעטס
זַײנע צו און ַאהרֹנען צו געהערן זָאל

קינדער.
זָאלט שענקל רעכטן דעם און 32
ֿפון ּכֹהן צום ָאּפשײדונג ַאן געבן איר

ֿפרידָאּפֿפער. אַײערע
ַאהרן ֿפון קינדער די ֿפון דער 33
דעם ֿפון בלוט דָאס מקריֿב איז װָאס
אים צו ֿפעטס, דָאס און ֿפרידָאּפֿפער

ֿפַאר שענקל רעכטער דער געהערן זָאל
חלק. ַא

ֿפון ברוסט די װָארום 34
ֿפון שענקל דעם און אױֿפהײבונג
ֿפון גענומען איך הָאב ָאּפשײדונג
זײערע ֿפון יׂשראל, ֿפון קינדער די
צו געגעבן זײ הָאב און ֿפרידָאּפֿפער,
קינדער, זַײנע צו און ּכֹהן דעם ַאהרן
קינדער די ֿפון רעכט, אײביקן ַאן ֿפַאר

יׂשראל. ֿפון
ַאהרֹנען, ֿפון טײל דער איז דָאס 35
די ֿפון קינדער, זַײנע ֿפון טײל דער און
טָאג דעם אין גָאט, ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער
צו גענענען געמַאכט זײ הָאט מע װָאס

גָאט; צו ּכֹהנים זַײן
זײ בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס 36
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון געבן צו
זײ הָאט מע װָאס טָאג דעם אין
אױף רעכט אײביק ַאן געזַאלבט;

דֹור-דֹורות. זײערע
ֿפַארן דין דער איז דָאס 37
שּפַײזָאּפֿפער, ֿפַארן ברַאנדָאּפֿפער,
ֿפַארן און זינדָאּפֿפער, ֿפַארן און
ֿפון ָקרבן ֿפַארן און שולדָאּפֿפער,

ֿפרידָאּפֿפער; ֿפַארן און דערֿפילונג,
משהן בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס 38
װָאס טָאג דעם אין סינַי, בַארג אױֿפן
יׂשראל ֿפון קינדער די בַאֿפױלן הָאט ער
גָאט, צו קרבנות זײערע זַײן צו מקריֿב

סינַי. מדבר אין

משהן,8 צו גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ

אים, מיט זין זַײנע און ַאהרֹנען נעם 2
ֿפון אײל דָאס און קלײדער, די און
זינדָאּפֿפער, ֿפון ָאקס דעם און זַאלבונג,
קָארב דעם און װידערס, צװײ די און

ברױט; אומגעזַײערטן
צום אַײן זַאמל עדה גַאנצע די און 3

אֹוהל-מֹועד. ֿפון אַײנגַאנג
גָאט װי ַאזױ געטָאן משה הָאט 4
הָאט עדה די און בַאֿפױלן; אים הָאט
ֿפון אַײנגַאנג צום אַײנגעזַאמלט זיך

אֹוהל-מֹועד.
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דער צו געזָאגט הָאט משה און 5
הָאט גָאט װָאס זַאך די איז דָאס עדה:

טָאן. צו בַאֿפױלן
גענענען געמַאכט הָאט משה און 6
זײ הָאט ער און זין, זַײנע און ַאהרֹנען

װַאסער. מיט געװַאשן
אים אױף ַארױֿפגעטָאן הָאט ער און 7
ַארומגעגורט אים און העמדל, דָאס
ָאנגעקלײדט אים און גַארטל, מיטן
אױף ַארױֿפגעטָאן און מַאנטל, דעם
ַארומגעגורט אים און ֵאפֹוד, דעם אים
אים און ֵאפֹוד, ֿפון ַארומבַאנד דעם מיט

דערמיט. ֵאפֹוד דעם ָאנגעבונדן
אים אױף ָאנגעטָאן הָאט ער און 8
אױֿפן ַארױֿפגעטָאן און חושן, דעם

אורים-וּתומים. די חושן
די ָאנגעטָאן אים הָאט ער און 9
אױף ַארױֿפגעטָאן און קָאּפ, אױֿפן הױב
דָאס פָאדערזַײט, דער אױף הױב, דער
הײליקע די שטערנבלעך, גילדלערנע
משהן הָאט גָאט װי ַאזױ קרױן,

בַאֿפױלן.
אײל דָאס גענומען הָאט משה און 10
דעם געזַאלבט הָאט און זַאלבונג, ֿפון
הָאט און אים, אין װָאס ַאלץ און ִמשּכן

געהײליקט. זײ
דערֿפון געשּפריצט הָאט ער און 11
הָאט ער און מָאל; זיבן מזבח אױֿפן
זַײנע ַאלע און מזבח, דעם געזַאלבט
זַײן און הַאנטפַאס דעם און ּכלים,

הײליקן. צו זײ געשטעל,
ֿפון ַארױֿפגעגָאסן הָאט ער און 12
ַאהרנס אױף זַאלבונג ֿפון אײל דעם
צו אים געזַאלבט, אים הָאט און קָאּפ,

הײליקן.
גענענען געמַאכט הָאט משה און 13
ָאנגעטָאן זײ הָאט און זין, ַאהרנס
גַארטלען, ָאנגעגורט זײ און העמדלעך,
װי ַאזױ היטלען, ָאנגעבונדן זײ און

בַאֿפױלן. משהן הָאט גָאט
גענענען געמַאכט הָאט ער און 14
ַאהרן און זינדָאּפֿפער, ֿפון ָאקס דעם
זײערע ָאנגעלענט הָאבן זין זַײנע און
ֿפון ָאקס דעם ֿפון קָאּפ אױֿפן הענט

זינדָאּפֿפער.
און געשָאכטן; אים הָאט מע און 15
און בלוט, דָאס גענומען הָאט משה
פינגער זַײן מיט ַארױֿפגעטָאן הָאט
רונד מזבח ֿפון הערנער די אױף
מזבח, דעם גערײניקט און ַארום,
ער הָאט בלוט איבעריקע דָאס און
און מזבח, ֿפון גרונט ָאן אױסגעגָאסן
אױף זַײן צו מַכּפר ּכדי געהײליקט, אים

אים.
גַאנצע דָאס גענומען הָאט ער און 16
און אינגעװײד, די אױף װָאס ֿפעטס
בײדע און לעבער, ֿפון רױטֿפלײש דָאס
הָאט משה און ֿפעטס, זײער און נירן

מזבח. אױֿפן געדעמֿפט עס
און ֿפעל, זַײן מיט ָאקס דעם און 17
מען הָאט מיסט, זַײן און ֿפלײש, זַײן
לַאגער, אױסן ֿפַײער אין ֿפַארברענט

בַאֿפױלן. משהן הָאט גָאט װי ַאזױ
גענענען געמַאכט הָאט ער און 18
און ברַאנדָאּפֿפער, ֿפון װידער דעם
ָאנגעלענט הָאבן זין זַײנע און ַאהרן
דעם ֿפון קָאּפ אױֿפן הענט זײערע

װידער.
און געשָאכטן, אים הָאט מע און 19
בלוט דָאס געשּפרענגט הָאט משה

ַארום. רונד מזבח אױֿפן
מען הָאט װידער דעם און 20
און שטיקער, זַײנע אױף צעשניטן
די און קָאּפ דעם געדעמֿפט הָאט משה

ֿפעטס. דָאס און שטיקער
קני די און אינגעװײד די און 21
װַאסער, מיט ָאּפגעשװענקט מען הָאט
גַאנצן דעם געדעמֿפט הָאט משה און
ברַאנדָאּפֿפער ַא מזבח; אױֿפן װידער
ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר געװען, דָאס איז
צו געװען דָאס איז ֿפַײערָאּפֿפער ַא
בַאֿפױלן. משהן הָאט גָאט װי ַאזױ גָאט,
גענענען געמַאכט הָאט ער און 22
ֿפון װידער דעם װידער, צװײטן דעם
זין זַײנע און ַאהרן און דערֿפילונג,
אױֿפן הענט זײערע ָאנגעלענט הָאבן

װידער. דעם ֿפון קָאּפ
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און געשָאכטן, אים הָאט מע און 23
בלוט, זַײן ֿפון גענומען הָאט משה
רעכטן ַאהרנס אױף ַארױֿפגעטָאן און
זַײן ֿפון דױמען אױֿפן און אױערלעּפל,
ֿפון דױמען אױֿפן און הַאנט, רעכטער

פוס. רעכטן זַײן
גענענען געמַאכט הָאט מע און 24
ַארױֿפגעטָאן הָאט משה און זין, ַאהרנס
רעכטן זײער אױף בלוט דעם ֿפון
ֿפון דױמען אױֿפן און אױערלעּפל,
דױמען אױֿפן און הַאנט, רעכטער זײער
הָאט משה און פוס; רעכטן זײער ֿפון
מזבח אױֿפן בלוט דָאס געשּפרענגט

ַארום. רונד
ֿפעטס, דָאס גענומען הָאט ער און 25
ֿפעטס גַאנצע דָאס און װײדל, דעם און
דָאס און אינגעװײד, די אױף װָאס
נירן בײדע און לעבער, ֿפון רױטֿפלײש
רעכטן דעם און ֿפעטס, זײער און

שענקל.
אומגעזַײערטן קָארב דעם ֿפון און 26
ער הָאט גָאט, ֿפַאר װָאס ברױט
און חלה, אומגעזַײערטע אײן גענומען
אײן און אײל, אױף ברױט חלה אײן
אױֿפן ַארױֿפגעטָאן הָאט און קוכן,

שענקל. רעכטן אױֿפן און ֿפעטס,
ַארױֿפגעלײגט הָאט ער און 27
ַאהרֹנען, ֿפון הענט די אױף ַאלצדינג
און זין, זַײנע ֿפון הענט די אױף און
אױֿפהײבונג ַאן אױֿפגעהױבן זײ הָאט

גָאט. ֿפַאר
צוגענומען עס הָאט משה און 28
געדעמֿפט און הענט, זײערע ֿפון
ַא ברַאנדָאּפֿפער; איבערן מזבח אױֿפן
ַא ֿפַאר געװען, זײ זַײנען דערֿפילונג
איז ֿפַײערָאּפֿפער ַא ריח; געשמַאקן

גָאט. צו געװען דָאס
די גענומען הָאט משה און 29
ַאן אױֿפגעהױבן זי הָאט און ברוסט,
איז דָאס גָאט; ֿפַאר אױֿפהײבונג
װידער דעם ֿפון חלק צום משהן געװען
הָאט גָאט װי ַאזױ דערֿפילונג, ֿפון

בַאֿפױלן. משהן

דעם ֿפון גענומען הָאט משה און 30
בלוט דעם ֿפון און זַאלבונג, ֿפון אײל
געשּפריצט הָאט און מזבח, אױֿפן װָאס
קלײדער, זַײנע אױף ַאהרֹנען, אױף
זַײנע אױף און זין זַײנע אױף און
געהײליקט און אים, מיט קלײדער זינס
זין זַײנע און קלײדער, זַײנע ַאהרֹנען,

אים. מיט קלײדער זינס זַײנע און
ַאהרֹנען צו געזָאגט הָאט משה און 31
ֿפלײש דָאס קָאכט זין: זַײנע צו און
און אֹוהל-מֹועד, ֿפון אַײנגַאנג בַײם
מיט עסן, עס איר זָאלט דָארטן
ֿפון קָארב דעם אין װָאס ברױט דעם
בַאֿפױלן, הָאב איך װי לױט דערֿפילונג,
זָאלן זין זַײנע און ַאהרן זָאגן: צו ַאזױ

עסן. עס
ֿפלײש דעם ֿפון בלַײבט װָאס און 32
אין איר זָאלט ברױט, דעם ֿפון און

ֿפַארברענען. ֿפַײער
ֿפון אַײנגַאנג דעם ֿפון און 33
ַארױסגײן ניט איר זָאלט אֹוהל-מֹועד
טעג די װָאס טָאג דעם ביז טעג, זיבן
פול; װערן דערֿפילונג אַײער ֿפון
דערֿפילן מען װעט טעג זיבן װָארום

הַאנט. אַײער
הַײנטיקן געטָאן הָאט מע װי ַאזױ 34
ּכדי טָאן, צו בַאֿפױלן גָאט הָאט טָאג,

אַײך. אױף זַײן צו מַכּפר
ֿפון אַײנגַאנג דעם אין און 35
און טָאג בלַײבן איר זָאלט אֹוהל-מֹועד
היטונג די היטן און טעג, זיבן נַאכט
שטַארבן; ניט זָאלט איר ּכדי גָאט, ֿפון
געװָארן. בַאֿפױלן איך בין ַאזױ װָארום
הָאבן זין זַײנע און ַאהרן און 36
הָאט גָאט װָאס זַאכן ַאלע געטָאן

משהן. דורך בַאֿפױלן

ְשִמיִני

ַאכטן9 אױֿפן געװען איז עס און
ַאהרֹנען, גערוֿפן משה הָאט טָאג,
ֿפון עלטסטע די און זין, זַײנע און

יׂשראל.



9:2—9:20 ַוּיְִקָרא 160

ַאהרֹנען: צו געזָאגט הָאט ער און 2
ֿפַאר רינד, יונג ַא קַאלב, ַא דיר נעם
ַא ֿפַאר װידער ַא און זינדָאּפֿפער, ַא
זַײ און ֿפעלער, ַא ָאן ברַאנדָאּפֿפער,

גָאט. ֿפַאר מקריֿב
יׂשראל ֿפון קינדער די צו און 3
נעמט זָאגן: צו ַאזױ רעדן, זָאלסטו
און זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק ַא
ַא ָאן יָאריקע שעּפס, ַא און קַאלב ַא

ברַאנדָאּפֿפער; ֿפַאר ֿפעלער,
ֿפַאר װידער ַא און ָאקס ַאן און 4
גָאט; ֿפַאר שלַאכטן צו ֿפרידָאּפֿפער,
מיט ֿפַארמישט שּפַײזָאּפֿפער ַא און
גָאט זיך טוט הַײנט װָארום אײל;

אַײך. צו בַאװַײזן
משה װָאס געברַאכט זײ הָאבן 5
און אֹוהל-מֹועד, ֿפַארן בַאֿפױלן הָאט
זיך און גענענט, הָאט עדה גַאנצע די

גָאט. ֿפַאר געשטעלט
די איז דָאס געזָאגט: הָאט משה און 6
זָאלט איר בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס זַאך
זיך זָאל גָאט ֿפון ּפרַאכט די ּכדי טָאן,

אַײך. צו בַאװַײזן
ַאהרֹנען: צו געזָאגט הָאט משה און 7
דַײן מַאך און מזבח, צום גענען
און ברַאנדָאּפֿפער, דַײן און זינדָאּפֿפער
ֿפָאלק; אױֿפן און זיך אױף מַכּפר זַײ
זַײ און ֿפָאלק, ֿפון ָקרבן דעם מַאך און
הָאט גָאט װי ַאזױ זײ, אױף מַכּפר

בַאֿפױלן.
מזבח, צום גענענט ַאהרן הָאט 8
ֿפון קַאלב דָאס געשָאכטן הָאט און

אים. ֿפַאר װָאס זינדָאּפֿפער
הָאבן ַאהרֹנען ֿפון זין די און 9
ער און בלוט, דָאס אים צו גענענט
אין פינגער זַײן אַײנגעטונקט הָאט
די אױף ַארױֿפגעטָאן און בלוט, דעם
איבעריקע דָאס און מזבח, ֿפון הערנער
גרונט ָאן אױסגעגָאסן ער הָאט בלוט

מזבח. ֿפון
און נירן, די און ֿפעטס, דָאס און 10
דעם ֿפון לעבער, ֿפון רױטֿפלײש דָאס
אױֿפן געדעמֿפט ער הָאט זינדָאּפֿפער,
בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ מזבח,

משהן.
ֿפעל דָאס און ֿפלײש דָאס און 11
אױסן ֿפַײער אין ֿפַארברענט מען הָאט

לַאגער.
דָאס געשָאכטן הָאט ער און 12
ַאהרֹנען ֿפון זין די און ברַאנדָאּפֿפער,
און בלוט, דָאס דערלַאנגט אים הָאבן
מזבח אױֿפן געשּפרענגט עס הָאט ער

ַארום. רונד
דָאס דערלַאנגט אים הָאבן זײ און 13
און שטיקער, זַײנע אין ברַאנדָאּפֿפער
געדעמֿפט עס הָאט ער און קָאּפ, דעם

מזבח. אױֿפן
די ָאּפגעשװענקט הָאט ער און 14
געדעמֿפט און קני, די און אינגעװײד
מזבח. אױֿפן ברַאנדָאּפֿפער דעם איבער
גענענען געמַאכט הָאט ער און 15
הָאט ער און ֿפָאלק; ֿפון ָקרבן דעם
זינדָאּפֿפער ֿפון בָאק דעם גענומען
אים הָאט און ֿפָאלק, ֿפַארן װָאס
ֿפַאר אױֿפגעברַאכט אים און געשָאכטן,

ערשטע. דָאס װי ַאזױ זינדָאּפֿפער ַא
גענענען געמַאכט הָאט ער און 16
עס הָאט און ברַאנדָאּפֿפער, דָאס

דין. דער װי ַאזױ געמַאכט
גענענען געמַאכט הָאט ער און 17
ָאנגעֿפילט הָאט און שּפַײזָאּפֿפער, דָאס
אױֿפן געדעמֿפט און דערֿפון, הַאנט זַײן
אין ֿפון ברַאנדָאּפֿפער דעם ַאחוץ מזבח,

ֿפרי. דער
ָאקס דעם געשָאכטן הָאט ער און 18
ֿפרידָאּפֿפער דָאס װידער, דעם און
ֿפון זין די און ֿפָאלק; ֿפַארן װָאס
דָאס דערלַאנגט אים הָאבן ַאהרֹנען
געשּפרענגט עס הָאט ער און בלוט,

ַארום. רונד מזבח אױֿפן
און ָאקס דעם ֿפון ֿפעטס דָאס און 19
דָאס און װײדל, דעם װידער, דעם ֿפון
די און , אינגעװײד די צו דעקט װָאס
לעבער ֿפון רױטֿפלײש דָאס און נירן,

–
ַארױֿפגעטָאן זײ הָאבן ֿפעטס דָאס 20
געדעמֿפט הָאט ער און ברוסטן, די אױף

מזבח. אױֿפן ֿפעטס דָאס
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רעכטן דעם און ברוסטן די און 21
ַאן אױֿפגעהױבן ַאהרן הָאט שענקל
משה װי ַאזױ גָאט, ֿפַאר אױֿפהײבונג

בַאֿפױלן. הָאט
אױֿפגעהױבן הָאט ַאהרן און 22
הָאט און ֿפָאלק, צום הענט זַײנע
הָאט ער און געבענטשט; זײ
דָאס מַאכן ֿפון ַארָאּפגענידערט
און ברַאנדָאּפֿפער דָאס און זינדָאּפֿפער

ֿפרידָאּפֿפער. דָאס
זַײנען ַאהרן און משה און 23
און אֹוהל-מֹועד, אין ַארַײנגעגַאנגען
הָאבן און ַארױסגעגַאנגען זַײנען
ּפרַאכט די און ֿפָאלק; דָאס געבענטשט
גַאנצן צום בַאװיזן זיך הָאט גָאט ֿפון

ֿפָאלק.
ַארױסגעגַאנגען איז ֿפַײער ַא און 24
ֿפַארצערט הָאט און גָאט, ֿפַאר ֿפון
און ברַאנדָאּפֿפער דָאס מזבח אױֿפן
הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און ֿפעטס. דָאס
און אױסגעשריען, הָאבן זײ און געזען,

ּפנים. זײער אױף געפַאלן זַײנען

נָדֿב10 ַאהרֹנען, ֿפון זין די און
גענומען הָאבן ַאֿביהוא, און
הָאבן און ֿפַײערֿפַאן, זַײן איטלעכער
און ֿפַײער, דערין ַארַײנגעלײגט
און װַײרױך, דערױף ַארױֿפגעטָאן
ֿפַײער, ֿפרעמד גָאט ֿפַאר געברַאכט

בַאֿפױלן. ניט זײ הָאט ער װָאס
גָאט, ֿפַאר ֿפון ֿפַײער ַא ַארױס איז 2
זַײנען זײ און ֿפַארצערט, זײ הָאט און

גָאט. ֿפַאר געשטָארבן
ַאהרֹנען: צו געזָאגט הָאט משה און 3
גערעדט, הָאט גָאט װָאס איז דָאס
װעל נָאנטע מַײנע דורך זָאגן: צו ַאזױ
גַאנצן ֿפַארן און װערן, געהײליקט איך
װערן.און געערלעכט איך װעל ֿפָאלק

געשװיגן. הָאט ַאהרן
מיָשֶאל גערוֿפן הָאט משה און 4
ַאהרנס עוזיֵאל, ֿפון זין די ֶאלָצֿפן, און
געזָאגט: זײ צו הָאט און ֿפעטער,
אַײערע ַארױס טרָאגט גענענט,
הײליקטום דעם ֿפַאר ֿפון ברידער

לַאגער. אױסן
זײ הָאבן און גענענט, זײ הָאבן 5
העמדלעך זײערע אין ַארױסגעטרָאגן
הָאט משה װי ַאזױ לַאגער, אױסן

גערעדט.
ַאהרֹנען, צו געזָאגט הָאט משה און 6
זַײנע איָתָמרן, צו און ֶאלָעזֶרן צו און
ניט איר זָאלט קעּפ אַײערע זין:
קלײדער אַײערע און ֿפַארװַאקסן, לָאזן
זָאלט איר ּכדי אַײנרַײסן, ניט איר זָאלט
גַאנצער דער אױף און שטַארבן, ניט
אַײערע נָאר צערענען; ער װעט עדה
יׂשראל, ֿפון הױז גַאנצע דָאס ברידער,
װָאס ֿפַארברענונג די בַאװײנען זָאלן

ֿפַארברענט. הָאט גָאט
אֹוהל-מֹועד ֿפון אַײנגַאנג ֿפון און 7
זָאלט איר ּכדי ַארױסגײן, ניט איר זָאלט
ֿפון אײל דָאס װָארום שטַארבן; ניט
זײ און אַײך. אױף איז זַאלבונג גָאטס
ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ געטָאן הָאבן

משהן.
ַאהרֹנען, צו גערעדט הָאט גָאט און 8

זָאגן: צו ַאזױ
געטרַאנק שטַארק און װַײן 9
דַײנע און דו טרינקען, ניט זָאלסטו
ַארַײן גײט איר װען דיר, מיט זין
ניט זָאלט איר ּכדי אֹוהל-מֹועד, אין
אױף געזעץ אײביק ַאן שטַארבן;

דֹור-דֹורות; אַײערע
צװישן ָאּפשײדן זָאלט איר ּכדי 10
צװישן און אומהײליקן, און הײליקן

רײנעם; און אומרײנעם
יׂשראל ֿפון קינדער די לערנען און 11
זײ הָאט גָאט װָאס געזעצן ַאלע

משהן. דורך געהײסן
צו גערעדט הָאט משה און 12
צו און ֶאלָעזָרן צו און ַאהרֹנען,
נעמט זין: געבליבענע זַײנע איָתָמרן,
די ֿפון בלַײבט װָאס שּפַײזָאּפֿפער דָאס
עס עסט און גָאט, ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער
ַא װָארום מזבח; לעבן אומגעזַײערט

דָאס. איז הײליקײט הײליקסטע
ַא אין עסן עס זָאלט איר און 13
און רעכט דַײן װַײל ָארט, הײליקן
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די ֿפון דָאס איז רעכט קינדערס דַײנע
ַאזױ װָארום גָאט; ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער

געװָארן. בַאֿפױלן איך בין
און אױֿפהײבונג ֿפון ברוסט די און 14
איר זָאלט ָאּפשײדונג ֿפון שענקל דעם
דַײנע און דו, ָארט, רײנעם ַא אין עסן
װָארום דיר; מיט טעכטער דַײנע און זין
קינדערס דַײנע און רעכט דַײן װי
די ֿפון געװָארן געגעבן זײ זַײנען רעכט
יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפון ֿפרידָאּפֿפער
ָאּפשײדונג ֿפון שענקל דעם 15
זָאלן אױֿפהײבונג ֿפון ברוסט די און
ֿפַײערָאּפֿפער די מיט ברענגען זײ
ַאן אױֿפצוהײבן זײ ּכדי ֿפעטס, ֿפון
זָאל עס און גָאט; ֿפַאר אױֿפהײבונג
קינדער דַײנע צו און דיר, צו געהערן
ַאזױ רעכט, אײביקן ַאן ֿפַאר דיר, מיט

בַאֿפױלן. הָאט גָאט װי
זיך נָאכֿפרעגן הָאט משה און 16
ֿפון בָאק דעם װעגן נָאכגעֿפרעגט
ֿפַארברענט איז ער ערשט זינדָאּפֿפער,
אױף געצערנט ער הָאט געװָארן.
ַאהרנס איָתָמרן, אױף און ֶאלָעזָרן

זָאגן: צו ַאזױ זין, געבליבענע
געגעסן ניט איר הָאט װָאס ֿפַאר 17
ָארט? הײליקן אין זינדָאּפֿפער דָאס
איז הײליקײט הײליקסטע ַא װָארום
געגעבן, אַײך דָאס הָאט ער און דָאס,
דער ֿפון זינד די זיך אױף נעמען צו ּכדי
גָאט. ֿפַאר זײ אױף זַײן צו מַכּפר עדה,
געברַאכט ניט דָאך איז בלוט זַײן 18
הײליקטום; אין אינעװײניק געװָארן
אין עסן געזָאלט עס איר הָאט עסן
בַאֿפױלן. הָאב איך װי ַאזױ הײליקטום,
משהן: צו גערעדט ַאהרן הָאט 19
זײער געברַאכט הַײנט זײ הָאבן ָאט
ברַאנדָאּפֿפער זײער און זינדָאּפֿפער
װָאס ַאזױ הָאט מיר און גָאט, ֿפַאר
געגעסן װָאלט איך ַאז און געטרָאֿפן,
דען עס װָאלט הַײנט, זינדָאּפֿפער דָאס

גָאט? ֿפון אױגן די אין װוילגעֿפעלן
עס און צוגעהערט, הָאט משה און 20

אױגן. זַײנע אין װױלגעֿפעלן איז

צו11 גערעדט הָאט גָאט און
ַאזױ זײ ַאהרֹנען, צו און משהן

זָאגן: צו
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעדט 2
לעבעדיקע די זַײנען דָאס זָאגן: צו ַאזױ
ַאלע ֿפון עסן מעגט איר װָאס זַאכן

ערד. דער אױף װָאס בהמות
מיט בַאקלױט איז װָאס איטלעכע 3
בַײ זַײנען קלױען די און קלױען,
ַמֲעֵלה-גֵֶרה איז װָאס צעשּפָאלטן, איר

עסן. איר מעגט זי בהמות, צװישן
ניט איר טָארט דָאזיקע די ָאבער 4
ַמֲעֵלה-גֵֶרה, זַײנען װָאס די ֿפון עסן
מיט בַאקלױט זַײנען װָאס די ֿפון און
ַמֲעֵלה-גֵֶרה װַײל קעמל, דעם קלױען:
ניט ער איז קלױען מיט ָאבער ער, איז
אַײך. ֿפַאר אומרײן איז ער בַאקלױט;

ַמֲעֵלה-גֵֶרה װַײל קיניגל, דעם און 5
ניט ער איז קלױען מיט ָאבער ער, איז
אַײך. ֿפַאר אומרײן איז ער בַאקלױט;

איז ַמֲעֵלה-גֵֶרה װַײל הָאז, דעם און 6
ניט ער איז קלױען מיט ָאבער ער,
אַײך. ֿפַאר אומרײן איז ער בַאקלױט;

מיט בַאקלױט װַײל חזיר, דעם און 7
זַײנען קלױען די און ער, איז קלױען
ניט איז ער ָאבער צעשּפָאלטן, אים בַײ
אַײך. ֿפַאר אומרײן איז ער ַמֲעֵלה-גֵֶרה;
ניט איר טָארט ֿפלײש זײער ֿפון 8
איר טָארט נֿבלה זײער ָאן און עסן,
ֿפַאר זײ זַײנען אומרײן ָאנרירן; ניט זיך

אַײך.
ַאלץ ֿפון עסן איר מעגט דָאזיקע די 9
הָאט װָאס ַאלץ װַאסער: אין װָאס
װַאסער, אין שוּפן און ֿפלוסֿפעדערן
מעגט זײ טַײכן, די אין און ימען די אין

עסן. איר
ניט הָאט װָאס ַאלץ און 10
ימען די אין שוּפן, און ֿפלוסֿפעדערן
װידמענונגען ַאלע ֿפון טַײכן, די אין און
לעבעדיקע ַאלע ֿפון און װַאסער, ֿפון
זײ װַאסער, אין װָאס בַאשעֿפענישן

אַײך. ֿפַאר אומװערדיקײט ַאן זַײנען
זײ זָאלן אומװערדיקײט ַאן און 11
איר זָאלט ֿפלײש זײער ֿפון זַײן; אַײך
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איר זָאלט נֿבלה זײער און עסן, ניט
ֿפַאראומװערדיקן.

קײן ניט הָאט װָאס ַאלץ 12
װַאסער, אין שוּפן און ֿפלוסֿפעדערן
אַײך. ֿפַאר אומװערדיקײט ַאן איז דָאס
איר זָאלט דָאזיקע די און 13
ֿפױגלען; ֿפון ֿפַאראומװערדיקן
ַאן װערן; געגעסן ניט טָארן זײ
דעם זײ: זַײנען אומװערדיקײט
און בײנברעכער, דעם און ָאדלער,

שװַארצָאדלער; דעם
ֿפַאלקֿפױגל דעם און װײ, די און 14

מינים; זַײנע לױט
זַײנע לױט רָאב יעטװעדער 15

מינים;
דעם און שטרױסֿפױגל, דעם און 16
ים-ֿפױגל, דעם און נַאכטשּפַארבער,
מינים; זַײנע לױט שּפַארבער דעם און
דעם און אַײל, די און 17

שטָאקאַײל; די און ֿפישֿפרעסער,
ּפעליקַאן, דעם און אוהו, דעם און 18

גַײער; דעם און
לױט בושל דעם שטָארך, דעם און 19
די און אױערהָאן, דעם און מינים, זַײנע

ֿפלעדערמױז.
געֿפליגלטע יעטװעדער און 20
איז זי פיר, אױף גײט װָאס װידעמנונג

אַײך. ֿפַאר אומװערדיקײט ַאן
ֿפון עסן איר מעגט דָאס ָאבער 21
װָאס װידמענונגען געֿפליגלטע ַאלע
הָאט װָאס דָאס ֿפיר: אױף גײען
צו ֿפיס, זַײנע איבער געלענקען

ערד. דער אױף זײ מיט שּפרינגען
עסן: איר מעגט זײ ֿפון דָאזיקע די 22
און מינים, זַײנע לױט הײשעריק דעם
מינים, זַײנע לױט גרָאזֿפרעסער דעם
זַײנע לױט שּפרינגהײשעריק דעם און
מינים. זַײנע לױט גריל דעם און מינים,
ַאנדערע יעטװעדער ָאבער 23
ֿפיר הָאט װָאס װידמענונג געֿפליגלטע
ֿפַאר אומװערדיקײט ַאן איז זי ֿפיס,

אַײך.
װערן איר װעט דָאזיקע די ֿפון און 24
ָאן זיך רירט װָאס איטלעכער אומרײן;

ביזן אומרײן זַײן זָאל נֿבלה, זײער ָאן
ָאװנט.

טרָאגט װָאס איטלעכער און 25
װַאשן זָאל נֿבלה, זײער ֿפון עּפעס
ביזן אומרײן זַײן און קלײדער, זַײנע

ָאװנט.
איז װָאס בהמה איטלעכער 26
ָאבער קלױען, מיט בַאקלױט
ניט זײ זַײנען דורכגעשּפָאלטן
איז זי ָאדער איר, בַײ דורכגעשּפָאלטן
אומרײן זַײנען זײ ַמֲעֵלה-גֵֶרה, ניט
זיך רירט װָאס איטלעכער אַײך; ֿפַאר

אומרײן. װערן זָאל ָאן, זײ ָאן
זײערע אױף גײען װָאס ַאלע און 27
גײען װָאס חיות ַאלע צװישן לַאּפעס,
אַײך; ֿפַאר אומרײן זַײנען זײ ֿפיר, אױף
זײער ָאן ָאן זיך רירט װָאס איטלעכער

ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן זָאל נֿבלה,
נֿבלה, זײער טרָאגט װָאס דער און 28
זַײן און קלײדער, זַײנע װַאשן זָאל
זײ זַײנען אומרײן ָאװנט; ביזן אומרײן

אַײך. ֿפַאר
אומרײן איז װָאס איז דָאס און 29
װָאס שרצים די צװישן אַײך ֿפַאר
װיזעלע, דָאס ערד; דער אױף קריכן
לױט שילדקרעט די און מױז, די און

מינים; אירע
דער און גרָאבמױז, די און 30
עקדעש, דער און לַאנדקרָאקָאדיל,
דער און זַאמדעקדעש, דער און

כַאמעלעָאן.
זַײנען װָאס די זַײנען דָאס 31
ַאלע צװישן אַײך ֿפַאר אומרײן
ָאן זיך רירט װָאס איטלעכער שרצים;
זַײן זָאל טױט, זַײנען זײ װען ָאן זײ

ָאװנט. ביזן אומרײן
װעט זײ ֿפון עּפעס װָאס ַאלץ און 32
זָאל טױט, זַײנען זײ װען דערױף פַאלן
איז עס װָאסער סַײ אומרײן, װערן
ָאדער בגד, ַא ָאדער ּכלי, הילצערנע
ּכלי איטלעכע זַאק, ַא ָאדער ֿפעל, ַא
ַארבעט, געטָאן װערט דערמיט װָאס
װַאסער, אין װערן ַארַײנגעטָאן זָאל
װערן און ָאװנט, ביזן אומרײן זַײן און
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רײן.
װָאס ּכלי לײמענע איטלעכע און 33
זײ, ֿפון עּפעס ַארַײנפַאלן װעט איר אין
אומרײן, װערן איר אין װָאס ַאלץ זָאל

צעברעכן. איר זָאלט זי און
װָאס דערין עסנװַארג איטלעך 34
איז דערױף װָאס געגעסן, װערט
אומרײן; װערן זָאל װַאסער, געקומען
װערט װָאס געטרַאנק יעטװעדער און
ּכלים, ַאזעלכע ַאלע אין געטרונקען

אומרײן. װערן זָאל
זײער ֿפון עּפעס װָאס ַאלץ און 35
װערן זָאל דערױף, פַאלן װעט נֿבלה
ַא ָאדער בַאקאױװן ַא אױב אומרײן;
װערן; צעברָאכן עס זָאל קָאכאױװן,
זָאלן אומרײן און זײ, זַײנען אומרײן

זַײן. אַײך זײ
װּו גרוב ַא ָאדער קװַאל ַא ָאבער 36
בלַײבן זָאל אַײנגעזַאמלט, איז װַאסער
ָאן ָאן זיך רירט װָאס דער נָאר רײן;

אומרײן. װערן זָאל נֿבלה, זײער
װעט נֿבלה זײער ֿפון אױב און 37
ֿפון זָאמען איז עס װָאסער אױף פַאלן
רײן. ער איז געזײט, װערט װָאס זריעה
איז זָאמען אױֿפן ָאבער אױב 38
און װַאסער, געװָארן ַארױֿפגעטָאן
פַאלן װעט נֿבלה זײער ֿפון עּפעס

אַײך. ֿפַאר אומרײן ער איז דערױף,
בהמות די ֿפון אײנע ַאז און 39
װעט עסן צום אַײך ֿפַאר זַײנען װָאס
זיך רירט װָאס דער זָאל ַאװעקפַאלן,
ביזן אומרײן זַײן נֿבלה, איר ָאן ָאן

ָאװנט.
נֿבלה, איר ֿפון עסט װָאס דער און 40
זַײן און קלײדער, זַײנע װַאשן זָאל
װָאס דער און ָאװנט; ביזן אומרײן
זַײנע װַאשן זָאל נֿבלה, איר טרָאגט
ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן און קלײדער,
קריכט װָאס שרץ יעטװעדער און 41
אומװערדיקײט; ַאן איז ערד, דער אױף

װערן. געגעסן ניט זָאל ער
און בױך, אױֿפן גײט װָאס ַאלץ 42
װָאס ַאלץ און פיר, אױף גײט װָאס ַאלץ
קריכן װָאס שרצים ַאלע ֿפילֿפיסיק, איז

עסן, ניט איר זָאלט זײ ערד, דער אױף
זײ. זַײנען אומװערדיקײט ַאן װָארום

ֿפַאראומװערדיקן ניט זָאלט איר 43
קריכט, װָאס שרץ קײן מיט זעל אַײער
ֿפַאראומרײניקן ניט זיך זָאלט איר און

זײ. דורך אומרײן װערן און זײ, מיט
גָאט, אַײער יהוה בין איך װָארום 44
זַײן און הײליקן זיך זָאלט איר און
און הײליק; בין איך װָארום הײליק,
אַײער ֿפַאראומרײניקן ניט זָאלט איר
זיך װידמענט װָאס שרץ קײן מיט זעל

ערד. דער אױף
הָאט װָאס יהוה בין איך װָארום 45
ִמצַריִם, לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט אַײך
איר זָאלט דרום גָאט; צום זַײן צו אַײך

הײליק. בין איך װַײל הײליק, זַײן
און בהמות, ֿפון דין דער איז דָאס 46
לעבעדיקער יעטװעדער און ֿפױגלען,
זיך װידמענט װָאס בַאשעפעניש
יעטװעדער װעגן און װַאסער, אין
דער אױף קריכט װָאס בַאשעפעניש

ערד,
צװישן ָאּפצושײדן ּכדי 47
צװישן און רײנעם, און אומרײנעם
מעג װָאס זַאך לעבעדיקער דער
לעבעדיקער דער און װערן, געגעסן

װערן. געגעסן ניט טָאר װָאס זַאך

ַתזְִריַע

צו12 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
װעט זי ַאז ֿפרױ ַא זָאגן: צו ַאזױ
ייִנגל, ַא געבערן און װערן, געלעגן
װי ַאזױ טעג; זיבן אומרײן זַײן זי זָאל
איר אין ָאּפזונדערונג דער ֿפון טעג די

אומרײן. זַײן זי זָאל קרַאנקשַאֿפט
געַמלט זָאל טָאג ַאכטן אױֿפן און 3

פָארהױט. זַײן ֿפון ֿפלײש דָאס װערן
טעג דרַײ מיט טעג דרַײסיק און 4
ֿפון בלוט דעם אין בלַײבן זי זָאל
זָאל זַאך הײליקער קײן ָאן רײניקונג;
הײליקטום אין און ָאנרירן, ניט זיך זי
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איר ֿפון טעג די ביז קומען, ניט זי זָאל
פול. װערן רײניקונג

ַא געבערן װעט זי ָאבער אױב 5
װָאכן, צװײ אומרײן זַײן זי זָאל מײדל,
און ָאּפזונדערונג, איר אין װי ַאזױ
זי זָאל טעג זעקס מיט טעג זעכציק

רײניקונג. ֿפון בלוט דעם אין בלַײבן
רײניקונג איר ֿפון טעג די ַאז און 6
בַײ ָאדער ייִנגל ַא בַײ פול, װערן
יָאריקן ַא ברענגען זי זָאל מײדל, ַא
און ברַאנדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר שעּפס
טורטלטױב, ַא ָאדער טױב, יונגע ַא
ֿפון אַײנגַאנג צום זינדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר

ּכֹהן. צום אֹוהל-מֹועד,
ֿפַאר זַײן מקריֿב עס זָאל ער און 7
זי און איר, אױף זַײן מַכּפר און גָאט,
בלוטקװַאל. איר ֿפון רײן װערן װעט
קימּפעטָארין, ַא ֿפון דין דער איז דָאס

מײדל. ַא בַײ ָאדער ייִנגל ַא בַײ
ניט ֿפַארמָאגט הַאנט איר אױב און 8
צװײ נעמען זי זָאל לַאם, ַא אױף גענוג
טױבן, יונגע צװײ ָאדער טורטלטױבן,
אײנע און ברַאנדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר אײנע
זָאל ּכֹהן דער און זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר
װערן װעט זי און איר, אױף זַײן מַכּפר

רײן.

צו13 גערעדט הָאט גָאט און
צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו און משהן

זָאגן:
ֿפון הױט דער אױף ַאז מענטש, ַא 2
געשװילעכץ, ַא זַײן װעט לַײב זַײן
און ֿפלעק, ַא ָאדער גרינד, ַא ָאדער
זַײן ֿפון הױט דער אױף װערן װעט
זָאל צרעת, ֿפון אױסשלָאג ַאן װי לַײב
ּכֹהן, דעם ַאהרן צו װערן געברַאכט ער
די קינדער זַײנע ֿפון אײנעם צו ָאדער

ּכֹהנים.
דעם בַאקוקן זָאל ּכֹהן דער און 3
לַײב, ֿפון הױט דער אױף אױסשלָאג
איז אױסשלָאג אױֿפן הָאר די אױב און
ֿפון אױסזען דָאס און װַײס, געװָארן
דער ֿפון טיפער איז אױסשלָאג דעם
און צרעת; ֿפון ּפלָאג די דָאס איז הױט,
אים ער זָאל זען, אים װעט ּכֹהן דער ַאז

אומרײן. ֿפַאר מַאכן
װַײסער ַא איז דָאס ָאבער אױב 4
און לַײב, זַײן ֿפון הױט דער אױף ֿפלעק
דער ֿפון טיפער ניט איז אױסזען זַײן
ניט איז אים אױף הָאר די און הױט,
אַײנשליסן ּכֹהן דער זָאל װַײס, געװָארן
אױף אױסשלָאג דעם הָאט װָאס דעם

טעג. זיבן
אים װעט ּכֹהן דער ַאז און 5
ערשט טָאג, זיבעטן אױֿפן בַאקוקן
זַײן בַײ געבליבן איז אױסשלָאג דער
ניט זיך הָאט אױסשלָאג דער אױסזען,
אים זָאל הױט, דער אױף ֿפַארשּפרײט
אױף מָאל צװײט ַא אַײנשליסן ּכֹהן דער

טעג. זיבן
בַאקוקן אים װעט ּכֹהן דער ַאז און 6
מָאל, צװײט ַא טָאג זיבעטן אױֿפן
מַאט, איז אױסשלָאג דער ערשט
ניט זיך הָאט אױסשלָאג דער און
אים זָאל הױט, דער אױף ֿפַארשּפרײט
גרינד ַא רײן; ֿפַאר מַאכן ּכֹהן דער
זַײנע װַאשן זָאל ער און דָאס; איז

רײן. זַײן און קלײדער,
זיך װעט שּפרײטן ָאבער אױב 7
דער אױף גרינד דער ֿפַארשּפרײטן
געװיזן זיך הָאט ער װי נָאכדעם הױט
ער זָאל רײניקונג, זַײן ֿפַאר ּכֹהן צום

מָאל. צװײט ַא ּכֹהן צום װַײזן זיך
ערשט זען, װעט ּכֹהן דער ַאז און 8
אױף ֿפַארשּפרײט זיך הָאט גרינד דער
ֿפַאר מַאכן אים ּכֹהן דער זָאל הױט, דער

דָאס. איז צרעת אומרײן;
זַײן װעט צרעת ֿפון ּפלָאג די ַאז 9
געברַאכט ער זָאל מענטשן, ַא אױף

ּכֹהן. צום װערן
ערשט זען, װעט ּכֹהן דער ַאז און 10
דער אױף איז געשװילעכץ װַײסע ַא
אין הָאר די ֿפַארקערט הָאט זי און הױט,
װילדֿפלײש ֿפון ָאנװּוקס ַאן און װַײס,

געשװילעכץ, דער אױף איז
אױף צרעת ַאלטע ַאן דָאס איז 11
ּכֹהן דער און לַײב, זַײן ֿפון הױט דער
דַארף ער אומרײן; ֿפַאר מַאכן אים זָאל
איז ער װָארום אַײנשליסן, ניט אים
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אומרײן.
װעט אױסברעכן אױב און 12
דער אױף צרעת די אױסברעכן
די בַאדעקן װעט צרעת די און הױט,
דעם הָאט װָאס דעם ֿפון הױט גַאנצע
װּו ֿפיס, די ביז קָאּפ ֿפון אױסשלָאג

קוק, ַא גיבן ּכֹהן ֿפון אױגן די נָאר
ערשט זען, װעט ּכֹהן דער ַאז איז, 13
גַאנצן זַײן בַאדעקט הָאט צרעת די
הָאט װָאס דעם מַאכן ער זָאל לַײב,
אין איז ער רײן; ֿפַאר אױסשלָאג דעם

רײן. ער איז װַײס, געװָארן גַאנצן
בַאװַײזט עס װָאס טָאג דעם ָאבער 14
ער זָאל װילדֿפלײש, אים אױף זיך

אומרײן. װערן
זען װעט ּכֹהן דער ַאז און 15
מַאכן אים ער זָאל װילדֿפלײש, דָאס
איז דָאס װילדֿפלײש אומרײן; ֿפַאר

דָאס. איז צרעת אומרײן;
װעט װילדֿפלײש דָאס ָאבער אױב 16
צום קומען ער זָאל װַײס, װערן װידער

ּכֹהן.
אים װעט ּכֹהן דער ַאז און 17
איז אױסשלָאג דער ערשט בַאקוקן,
דעם מַאכן ּכֹהן דער זָאל װַײס, געװָארן
רײן; ֿפַאר אױסשלָאג, דעם הָאט װָאס

רײן. איז ער
זַײן אױף אים בַײ ַאז לַײב, ַא און 18
ער און אױסשיט, ַאן זַײן װעט הױט

װערן, ֿפַארהײלט װעט
דעם ֿפון ָארט דעם אױף און 19
װַײסע ַא װערן װעט אױסשיט
רױטלעך ַא ָאדער געשװילעכץ,
װערן בַאװיזן ער זָאל ֿפלעק, װַײסער

ּכֹהן. צום
ערשט זען, װעט ּכֹהן דער ַאז און 20
נידעריקער איז דערֿפון אױסזען דָאס
דערױף הָאר די און הױט, דער ֿפון
אים ּכֹהן דער זָאל װַײס, געװָארן איז
צרעת ֿפון ּפלָאג די אומרײן; ֿפַאר מַאכן
אױף אױסגעברָאכן הָאט װָאס דָאס, איז

אױסשיט. דעם
בַאקוקן, עס װעט ּכֹהן דער ַאז און 21
ניטָא, דערױף איז הָאר װַײסע ערשט

דער ֿפון נידעריקער ניט איז עס און
דער אים זָאל מַאט, איז עס און הױט,

טעג. זיבן אױף אַײנשליסן ּכֹהן
זיך עס װעט שּפרײטן ָאבער אױב 22
דער זָאל הױט, דער אױף ֿפַארשּפרײטן
ּפלָאג די אומרײן; ֿפַאר מַאכן אים ּכֹהן

דָאס. איז
שטײט ֿפלעק דער אױב און 23
ניט זיך הָאט ער ָארט, זַײן אױף
ֿפון צײכן דער דָאס איז ֿפַארשּפרײט,
אים זָאל ּכֹהן דער און אױסשיט, דעם

רײן. ֿפַאר מַאכן
הױט זַײן אױף ַאז לַײב, ַא ָאדער 24
דער און ֿפַײער, ֿפון ברען ַא זַײן װעט
װערן װעט ברען דעם ֿפון ָאנװּוקס
װַײסער ַא ָאדער װַײסער רױטלעך ַא

ֿפלעק,
בַאקוקן, עס װעט ּכֹהן דער און 25
ֿפלעק דעם אױף הָאר די ערשט
אױסזען דָאס און װַײס, געװָארן איז
איז הױט, דער ֿפון טיפער איז דערֿפון
אױסגעברָאכן הָאט װָאס צרעת ַא דָאס
אים זָאל ּכֹהן דער און ברען, אױֿפן
צרעת ֿפון ּפלָאג די אומרײן; ֿפַאר מַאכן

דָאס. איז
עס װעט ּכֹהן דער ָאבער אױב 26
אױֿפן איז הָאר װַײסע ערשט בַאקוקן,
נידעריקער ניט איז עס און ניטָא, פלעק
זָאל מַאט, איז עס און הױט, דער ֿפון
זיבן אױף אַײנשליסן ּכֹהן דער אים

טעג.
בַאקוקן אים זָאל ּכֹהן דער און 27
הָאט שּפרײטן אױב טָאג; זיבעטן אױֿפן
הױט, דער אױף ֿפַארשּפרײט זיך עס
אומרײן; ֿפַאר מַאכן ּכֹהן דער אים זָאל

דָאס. איז צרעת ֿפון ּפלָאג די
שטײט ֿפלעק דער ָאבער אױב 28
ניט זיך הָאט עס ָארט, זַײן אױף
עס און הױט, דער אױף ֿפַארשּפרײט
ֿפון געשװילעכץ ַא דָאס איז מַאט, איז
מַאכן אים זָאל ּכֹהן דער און ברען, דעם
דעם ֿפון צײכן דער װָארום רײן; ֿפַאר

דָאס. איז ברען
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בַײ ַאז ֿפרױ, ַא ָאדער מַאן ַא און 29
קָאּפ אױֿפן אױסשלָאג ַאן זַײן װעט זײ

בָארד, אין ָאדער
בַאקוקן װעט ּכֹהן דער און 30
אױסזען דָאס ערשט אױסשלָאג, דעם
און הױט, דער ֿפון טיפער איז דערֿפון
דער זָאל הָאר, דינע געלע איז דערױף
שלעכטע אומרײן; ֿפַאר מַאכן אים ּכֹהן
ָאדער קָאּפ ֿפון צרעת דָאס, איז קרעץ

דָאס. איז בָארד ֿפון
בַאקוקן װעט ּכֹהן דער ַאז און 31
קרעץ, שלעכטע די ֿפון אױסשלָאג דעם
טיפער ניט איז אױסזען זַײן ערשט
איז הָאר שװַארצע און הױט, דער ֿפון
אַײנשליסן ּכֹהן דער זָאל ניטָא, דערױף
די ֿפון אױסשלָאג דעם הָאט װָאס דעם

טעג. זיבן אױף קרעץ, שלעכטע
בַאקוקן װעט ּכֹהן דער ַאז און 32
טָאג, זיבעטן אױֿפן אױסשלָאג דעם
זיך הָאבן קרעץ שלעכטע די ערשט
איז הָאר געלע און ֿפַארשּפרײט, ניט
די ֿפון אױסזען דָאס און ניטָא, דערױף
דער ֿפון טיפער ניט איז קרעץ שלעכטע

הױט,
די און ָאּפגָאלן, זיך ער זָאל 33
ָאּפגָאלן; ניט ער זָאל קרעץ שלעכטע
װָאס דעם אַײנשליסן זָאל ּכֹהן דער און
מָאל צװײט ַא קרעץ שלעכטע די הָאט

טעג. זיבן אױף
בַאקוקן װעט ּכֹהן דער ַאז און 34
טָאג, זיבעטן אױֿפן קרעץ שלעכטע די
ניט זיך הָאבן קרעץ שלעכטע די ערשט
זײער און הױט, דער אױף ֿפַארשּפרײט
הױט, דער ֿפון טיפער ניט איז אױסזען
און רײן; ֿפַאר מַאכן ּכֹהן דער אים זָאל
זַײן און קלײדער, זַײנע װַאשן זָאל ער

רײן.
זיך װעלן שּפרײטן ָאבער אױב 35
אױף קרעץ שלעכטע די ֿפַארשּפרײטן

רײניקונג, זַײן נָאך הױט דער
בַאקוקן, אים װעט ּכֹהן דער און 36
זיך הָאבן קרעץ שלעכטע די ערשט
דַארף הױט, דער אױף ֿפַארשּפרײט
ער הָאר: געלע קײן זוכן ניט ּכֹהן דער

אומרײן. איז
קרעץ שלעכטע די ָאּבער אױּב 37
אױסזען, זײער ּבַײ געּבליּבן זַײנען
אױסגעװַאקסן איז הָאר שװַארצע אּון
קרעץ שלעכטע די זַײנען דערױף,
ּכֹהן דער אּון רײן, איז ער ֿפַארהײלט;

רײן. ֿפַאר מַאכן אים זָאל
װעט קָאּפ זַײן ַאז מַאן, ַא און 38
איז ער ּפליך; ַא ער הָאט אױסקריכן,

רײן.
װעט קָאּפ זַײן אױב און 39
ּפנים, זַײן ֿפון זַײט דער צו אױסקריכן
רײן. איז ער פָאדערּפליך; ַא ער הָאט

דעם אױף ָאבער אױב 40
דעם אױף ָאדער הינטערּפליך
רױטלעך ַא זַײן װעט פָאדערּפליך
ַא דָאס איז אױסשלָאג, װַײסער
אױף אױס ברעכט װָאס צרעת
זַײן אױף ָאדער פָאדערּפליך זַײן

הינטערּפליך.
אים װעט ּכֹהן דער ַאז און 41
ֿפון געשװילעכץ די ערשט בַאקוקן,
װַײס רױטלעך איז אױסשלָאג דעם
זַײן אױף ָאדער הינטערּפליך זַײן אױף
ֿפון אױסזען דָאס װי ַאזױ פָאדערּפליך,

לַײב, ֿפון הױט דער אױף צרעת
אומרײן מצֹורע; ַא מַאן ַא ער איז 42
מַאכן אים זָאל אומרײן ֿפַאר ער; איז
זַײן אױף ּפלָאג די הָאט ער ּכֹהן; דער

קָאּפ.
ּפלָאג די װָאס מצֹורע דער און 43
זָאלן קלײדער זַײנע אים, אױף איז
זַײן זָאל קָאּפ זַײן און צעריסן, זַײן
ליּפ אױבערשטע זַײן און ֿפַארװַאקסן,
טמא!» «טמא! און ֿפַארדעקן, ער זָאל

אױסרוֿפן. ער זָאל
אױף איז ּפלָאג די װָאס טעג ַאלע 44
איז אומרײן אומרײן; זַײן ער זָאל אים,
לַאגער אױסן זיצן, ער זָאל ַאלײן ער;

װוינונג. זַײן זַײן זָאל
װעט צרעת ֿפון ּפלָאג די ַאז און 45
בגד, װָאלענעם ַא אין בגד, ַא אין זַײן

בגד, ֿפלַאקסענעם ַא אין ָאדער
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אין ָאדער גרונטװעב, אין ָאדער 46
װָאל, ֿפון צי ֿפלַאקס, ֿפון דורכװַארף,
װָאסער אין ָאדער ֿפעל, ַא אין ָאדער

ֿפעל; ֿפון ַארבעט איז עס
זַײן װעט אױסשלָאג דער אן 47
בגד, דעם אין רױטלעך ָאדער גרינלעך
דעם אין ָאדער ֿפעל, דעם אין ָאדער
דורכװַארף, דעם אין ָאדער גרונטװעב,
ֿפעל, ֿפון זַאך איז עס װָאסער אין ָאדער
עס און צרעת, ֿפון ּפלָאג די דָאס איז

ּכֹהן. צום װערן בַאװיזן זָאל
דעם בַאקוקן װעט ּכֹהן דער ַאז און 48
דָאס אַײנשליסן ער זָאל אױסשלָאג,
זיבן אױף אױסשלָאג, דעם הָאט װָאס

טעג.
דעם זען װעט ער ַאז און 49
דער ַאז טָאג, זיבעטן אױֿפן אוסישלָאג
אין ֿפַארשּפרײט זיך הָאט אױסשלָאג
גרונטװעב, דעם אין ָאדער בגד, דעם
אין ָאדער דורכװַארף, דעם אין ָאדער
ַארבעט ַאן ֿפַאר נָאר װָאס – ֿפעל דעם
דער איז – ֿפעל ֿפון געמַאכט איז עס
אומרײן צרעת; עסיקע ַאן אױסשלָאג

ער. איז
דעם ֿפַארברענען זָאל מע און 50
דעם ָאדער גרונטװעב, דעם ָאדער בגד,
ֿפלַאקס, ֿפון צי װָאל ֿפון דורכװַארף,
ֿפעל ֿפון זַאך ַא ֿפַאר נָאר װָאס ָאדער
דערין; זַײן װעט אױסשלָאג דער װָאס
אין דָאס; איז צרעת עסיקע ַאן װָארום

װערן. ֿפַארברענט עס מוז ֿפַײער
זען, װעט ּכֹהן דער ָאבער אױב 51
ניט זיך הָאט אױסשלָאג דער ערשט
ָאדער בגד, דעם אין ֿפַארשּפרײט
דעם אין ָאדער גרונטװעב, דעם אין
איז עס װָאסער אין ָאדער , דורכװַארף

ֿפעל, ֿפון זַאך
װַאשן זָאל מע הײסן ּכֹהן דער זָאל 52
דערין, איז אױסשלָאג דער װָאס דָאס
צװײט ַא אַײנשליסן עס זָאל ער און

טעג. זיבן אױף מָאל
זען, װעט ּכֹהן דער ַאז און 53
דעם געװַאשן הָאט מע װי נָאכדעם
אױסשלָאג דער ערשט אױסשלָאג,

דער הגם ָאנבליק, זַײן געביטן ניט הָאט
ֿפַארשּפרײט, ניט זיך הָאט אױסשלָאג
זָאלסטו ֿפַײער אין אומרײן; דָאס איז
איז אױסעסונג ַאן ֿפַארברענען. עס
לינקער דער אױף איז דָאס סַײ דָאס,

רעכטער. דער אױף סַײ זַײט,
זען, װעט ּכֹהן דער אױב און 54
געװָארן איז אױסשלָאג דער ערשט
אים הָאט מע װי נָאכדעם מַאט
ֿפון ַארָאּפרַײסן אים ער זָאל געװַאשן,
ָאדער ֿפעל, דעם ֿפון ָאדער בגד, דעם
דעם ֿפון ָאדער גרונטװעב, דעם ֿפון

דורכװַארף.
װידער זיך װעט ער אױב און 55
דעם אין ָאדער בגד, דעם אין בַאװַײזן
דורכװַארף, דעם אין ָאדער גרונטװעב,
ֿפעל ֿפון זַאך איז עס װָאסער אין ָאדער
ֿפַײער אין זָאלסטו אױס; דָאס ברעכט –
אױסשלָאג דער װָאס דָאס ֿפַארברענען

דערין. איז
דער ָאדער בגד, דער און 56
דורכװַארף, דער ָאדער גרונטװעב,
ֿפעל, ֿפון זַאך איז עס װָאסער ָאדער
דער און װַאשן װעסט דו װָאס
דערֿפון, ָאּפטָאן זיך װעט אױסשלָאג
און מָאל, צװײט ַא װערן געװַאשן זָאל

רײן. זַײן
ּפלָאג דער ֿפון דין דער איז דָאס 57
ָאדער װָאל ֿפון בגד ַא אין צרעת ֿפון
ָאדער גרונטװעב, אין ָאדער ֿפלַאקס,
עס װָאסער אין ָאדער דורכװַארף, אין
ֿפַאר מַאכן צו דָאס ֿפעל, ֿפון זַאך איז
אומרײן. ֿפַאר מַאכן צו דָאס ָאדער רײן,

מצֹורע

צו14 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

מצֹורע ֿפון דין דער זַײן זָאל דָאס 2
זָאל ער רײניקונג: זַײן ֿפון טָאג אין

ּכֹהן. צום װערן געברַאכט
ַארױסגײן זָאל ּכֹהן דער און 3
װעט ּכֹהן דער ַאז און לַאגער, אױסן
איז צרעת ֿפון ּפלָאג די ערשט זען,

מצֹורע, אױֿפן ֿפַארהײלט
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זָאל מע הײסן ּכֹהן דער זָאל 4
זיך רײניקט װָאס דעם ֿפַאר נעמען
און ֿפױגלען, רײנע לעבעדיקע צװײ
און װערמילרױט, און צעדערהָאלץ,

ֵאזֹוֿב-גרָאז.
זָאל מע הײסן זָאל ּכֹהן דער און 5
ּכלי לײמענער ַא אין ֿפױגל אײן שעכטן

װַאסער. לעבעדיקע איבער
ער זָאל אים ֿפױגל, לעבעדיקן דעם 6
דָאס און צעדערהָאלץ, דָאס און נעמען,
און ֵאזֹוֿב-גרָאז, דָאס און װערמילרױט,
לעבעדיקן דעם און זײ אַײנטונקען
ֿפױגל דעם ֿפון בלוט דעם אין ֿפױגל
איבערן געװָארן געשָאכטן איז װָאס

װַאסער. לעבעדיקן
דעם אױף שּפריצן זָאל ער און 7
זיבן צרעת, דער ֿפון זיך רײניקט װָאס
זָאל ער רײן;און מַאכן אים און מָאל,
אױֿפן ֿפױגל לעבעדיקן דעם ַאװעקלָאזן

ֿפעלד. ֿפרַײען
זָאל זיך, רײניקט װָאס דער און 8
ָאּפגָאלן און קלײדער, זַײנע װַאשן
אין בָאדן זיך און הָאר, גַאנצע זַײנע
דערנָאך און רײן; װערן און װַאסער,
ָאבער לַאגער, אין ַארַײנקומען ער מעג
געצעלט זַײן ֿפון דרױסן זיצן זָאל ער

טעג. זיבן
טָאג, זיבעטן אױֿפן זַײן זָאל עס און 9
זַײן הָאר, גַאנצע זַײנע ָאּפגָאלן ער זָאל
ברעמען די און בָארד, זַײן און קָאּפ,
הָאר גַאנצע זַײנע – אױגן זַײנע ֿפון
װַאשן זָאל ער און ָאּפגָאלן; ער זָאל
אין לַײב זַײן בָאדן און קלײדער, זַײנע

רײן. זַײן און װַאסער,
ער זָאל טָאג ַאכטן אױֿפן און 10
און ֿפעלער, ַא ָאן שעּפסן צװײ נעמען
ֿפעלער, ַא ָאן יָאריקע ַא שָאף אײן
ַא ֿפַאר זעמלמעל צענטל דרַײ און
און אײל, מיט ֿפַארמישט שּפַײזָאּפֿפער,

אײל. לֹוג אײן
זָאל רײניקט, װָאס ּכֹהן דער און 11
רײניקט װָאס מַאן דעם ַאװעקשטעלן
אַײנגַאנג בַײם גָאט, ֿפַאר זײ, און זיך,

אֹוהל-מֹועד. ֿפון

אײן נעמען זָאל ּכֹהן דער און 12
ַא ֿפַאר ברענגען אים און שעּפס
און אײל, לֹוג דעם מיט שולדָאּפֿפער
אױֿפהײבוגן ַאן אױֿפהײבן זײ זָאל ער

גָאט. ֿפַאר
שעּפס דעם שעכטן זָאל ער און 13
דָאס שעכט מע װּו ָארט דעם אין
ברַאנדָאּפֿפער, דָאס און זינדָאּפֿפער
װי ַאזױ װָארום ָארט; הײליקן ַא אין
שולדָאּפֿפער דָאס איז זינדָאּפֿפער דָאס
איז הײליקײט הײליקסטע ַא ּכֹהן; ֿפַארן

דָאס.
ֿפון נעמען זָאל ּכֹהן דער און 14
און שולדָאּפֿפער, ֿפון בלוט דעם
רעכטן אױֿפן ַארױֿפטָאן זָאל ּכֹהן דער
זיך, רײניקט װָאס דעם ֿפון אױערלעּפל
רעכטער זַײן ֿפון דױמען אױֿפן און
רעכטן זַײן ֿפון דױמען אױֿפן און הַאנט,

פוס.
דעם ֿפון נעמען זָאל ּכֹהן דער און 15
דער אױף ַארױֿפגיסן און אײל, לֹוג

ּכֹהן. ֿפון הַאנטֿפלעך לינקער
זַײן אַײנטונקען זָאל ּכֹהן דער און 16
אױף װָאס אײל דעם אין פינגער רעכטן
שּפריצן און הַאנטֿפלעך, לינקער זַײן
מָאל זיבן פינגער זַײן מיט אײל דעם ֿפון

גָאט. ֿפַאר
װָאס אײל רעשט דעם ֿפון און 17
ּכֹהן דער זָאל הַאנטֿפלעך זַײן אױף
אױערלעּפל רעכטן אױֿפן ַארױֿפטָאן
אױֿפן און זיך, רײניקט װָאס דעם ֿפון
און הַאנט, רעכטער זַײן ֿפון דױמען
פוס, רעכטן זַײן ֿפון דױמען אױֿפן

שולדָאּפֿפער. ֿפון בלוט איבערן
דעם ֿפון איבער בלַײבט װָאס און 18
הַאנטֿפלעך, ּכֹהנס דעם אױף װָאס אײל
דעם ֿפון קָאּפ אױֿפן ַארױֿפטָאן ער זָאל
זָאל ּכֹהן דער און זיך; רײניקט װָאס

גָאט. ֿפַאר אים אױף זַײן מַכּפר
דָאס מַאכן זָאל ּכֹהן דער און 19
אױף זַײן מַכּפר און זינדָאּפֿפער,
זַײן ֿפון זיך רײניקט װָאס דעם
ער זָאל דערנָאך און אומרײניקײט;

ברַאנדָאּפֿפער. דָאס שעכטן
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אױסברענגען זָאל ּכֹהן דער און 20
דָאס און ברַאנדָאּפֿפער דָאס
און מזבח; אױֿפן שּפַײזָאּפֿפער
און אים, אױף זַײן מַכּפר זָאל ּכֹהן דער

רײן. זַײן װעט ער
זַײן און ָארים, איז ער אױב און 21
נעמען ער זָאל ניט, ֿפַארמָאגט הַאנט
ַאן ֿפַאר שולדָאּפֿפער, ַא שעּפס, אײן
אים, אױף זַײן צו מַכּפר אױֿפהײבונג,
ֿפַארמישט זעמלמעל צענטל אײן און
ַא און שּפַײזָאּפֿפער, ַא ֿפַאר אײל, מיט

אײל; לֹוג
ָאדער טורטלטױבן, צװײ און 22
זַײן װי לױט טױבן, יונגע צװײ
זָאל אײנע און ֿפַארמָאגט; הַאנט
ַא אײנע און זינדָאּפֿפער, ַא זַײן

ברַאנדָאּפֿפער.
אױֿפן ברענגען זײ זָאל ער און 23
ּכֹהן, צום רײניקונג זַײן ֿפון טָאג ַאכטן
ֿפַאר אֹוהל-מֹועד, ֿפון אַײנגַאנג צום

גָאט.
דעם נעמען זָאל ּכֹהן דער און 24
לֹוג דעם און שולדָאּפֿפער, ֿפון שעּפס
אױֿפהײבן זײ זָאל ּכֹהן דער און אײל,

גָאט. ֿפַאר אױֿפהײבונג ַאן
דעם שעכטן זָאל ער און 25
דער און שולדָאּפֿפער; ֿפון שעּפס
ֿפון בלוט דעם ֿפון נעמען זָאל ּכֹהן
אױֿפן ַארױֿפטָאן און שולדָאּפֿפער,
װָאס דעם ֿפון אױערלעּפל רעכטן
זַײן ֿפון דױמען אױֿפן און זיך, רײניקט
ֿפון דױמען אױֿפן און הַאנט, רעכטער

פוס. רעכטן זַײן
דער זָאל אײל דעם ֿפון און 26
לינקער דער אױף ַארױֿפגיסן ּכֹהן

ּכֹהן. ֿפון הַאנטֿפלעך
זַײן מיט שּפריצן זָאל ּכֹהן דער און 27
אױף װָאס אײל דעם ֿפון פינגער רעכטן
ֿפַאר מָאל זיבן הַאנטֿפלעך, לינקער זַײן

גָאט.
ֿפון ַארױֿפטָאן זָאל ּכֹהן דער און 28
הַאנטֿפלעך זַײן אױף װָאס אײל דעם
װָאס דעם ֿפון אױערלעּפל רעכטן אױֿפן
זַײן ֿפון דױמען אױֿפן און זיך, רײניקט

ֿפון דױמען אױֿפן און הַאנט, רעכטער
דעם ֿפון ָארט דעם אין פוס, רעכטן זַײן

שולדָאּפֿפער. ֿפון בלוט
דעם ֿפון איבער בלַײבט װָאס און 29
הַאנטֿפלעך, ּכֹהנס דעם אױף װָאס אײל
דעם ֿפון קָאּפ אױֿפן ַארױֿפטָאן ער זָאל
אױף זַײן צו מַכּפר זיך, רײניקט װָאס

גָאט. ֿפַאר אים
די ֿפון אײנע מַאכן זָאל ער און 30
טױבן יונגע די ֿפון ָאדער טורטלטױבן,

ֿפַארמָאגט; הַאנט זַײן װָאס ֿפון –
ֿפַארמָאגט הַאנט זַײן װי ַאזױ 31
און זינדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר אײנע –
דעם מיט ברַאנדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר אײנע
מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און שּפַײזָאּפֿפער;
ֿפַאר זיך רײניקט װָאס דעם אױף זַײן

גָאט.
װָאס דעם ֿפון דין דער איז דָאס 32
צרעת, ֿפון ּפלָאג די איז אים אױף
זַײן בַײ ניט ֿפַארמָאגט הַאנט זַײן װָאס

רײניקונג.
משהן צו גערעדט הָאט גָאט און 33

זָאגן: צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו און
ּכנַַען לַאנד אין קומען װעט איר ַאז 34
און אײגנטום, צום אַײך גיב איך װָאס
צרעת ֿפון ּפלָאג ַא ברענגען װעל איך
אַײער ֿפון לַאנד דעם ֿפון הױז ַא אין

אײגנטום,
הױז דָאס װָאס דער קומען זָאל 35
דערצײלן זָאל ער און אים, צו געהערט
ַאן װי ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ ּכֹהן, דעם

הױז. אין אױס מיר װַײזט אױסשלָאג
זָאל מע הײסן זָאל ּכֹהן דער און 36
ּכֹהן דער אײדער הױז דָאס אױסרַאמען
אױסשלָאג, דעם בַאקוקן קומען װעט
װערן ניט זָאל הױז אין װָאס ַאלץ ּכדי
ּכֹהן דער זָאל דערנָאך און אומרײן;

הױז. דָאס בַאקוקן קומען
דעם בַאקוקן װעט ער ַאז און 37
אױסשלָאג דער ערשט אױסשלָאג,
גרינלעכע איז הױז ֿפון װענט די אױף
זײער און גריבלעך, רױטלעכע און
דער ֿפון נידעריקער איז אױסזען

װַאנט,
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הױז ֿפון ַארױסגײן ּכֹהן דער זָאל 38
ֿפַארשליסן און הױז, ֿפון אַײנגַאנג אין

טעג. זיבן אױף הױז דָאס
צוריקקומען זָאל ּכֹהן דער און 39
װעט ער ַאז און טָאג, זיבעטן אױֿפן
זיך הָאט אױסשלָאג דער ערשט זען,

הױז, ֿפון װענט די אױף ֿפַארשּפרײט
זָאל מע הײסן ּכֹהן דער זָאל 40
אױף װָאס שטײנער די ַארױסנעמען
זָאל מע און אױסשלָאג, דער איז זײ
ַאן אין שטָאט אױסן ַאװעקװַארֿפן זײ

ָארט. אומרײנעם
לָאזן ער זָאל הױז דָאס און 41
ַארום, רונד אינעװײניק ֿפון ַארומהַאקן
זָאל אױס, הַאקט מע װָאס לײם די און
ַאן אין שטָאט אױסן אױסשיטן מען

ָארט. אומרײנעם
ַאנדערע נעמען זָאל מע און 42
דעם אױף ַארַײנשטעלן און שטײנער,
זָאל מע און שטײנער, יענע ֿפון ָארט
ֿפַארקלעּפן און לײם, ַאנדערע נעמען

הױז. דָאס
װעט אױסשלָאג דער אױב און 43
װי נָאכדעם הױז אין אױסברעכן װידער
שטײנער, די ַארױסגענומען הָאט מע
און הױז, דָאס ַארומהַאקן נָאכן און

ֿפַארקלעּפן, נָאכן
און קומען װעט ּכֹהן דער און 44
זיך הָאט אױסשלָאג דער ערשט זען,
ַאן דָאס איז הױז, אין ֿפַארשּפרײט
איז אומרײן הױז; אין צרעת עסיקע

דָאס.
הױז, דָאס צעברעכן זָאל מע און 45
די און הָאלץ, זַײן און שטײנער, זַײנע
ַארױסטרָאגן און הױז, ֿפון לײם גַאנצע
ָארט. אומרײנעם ַאן אין שטָאט אױסן

אין ַארַײן קומט װָאס דער און 46
עס הַאלט מע װָאס טעג ַאלע הױז
ביזן אומרײן זַײן זָאל ָאּפגעשלָאסן,

ָאװנט.
הױז, דעם אין ליגט װָאס דער און 47
דער און קלײדער; זַײנע װַאשן זָאל
װַאשן זָאל הױז, דעם אין עסט װָאס

קלײדער. זַײנע

קועמן װעט קומען אױב און 48
דער ערשט זען, װעט און ּכֹהן דער
ֿפַארשּפרײט ניט זיך הָאט אױסשלָאג
הױז, דָאס ֿפַארקלעּפן נָאכן הױז אין
ֿפַאר הױז דָאס מַאכן ּכֹהן דער זָאל
זיך הָאט אױסשלָאג דער װָארום רײן,

ֿפַארהײלט.
צו אױף נעמען זָאל ער און 49
און ֿפױגלען, צװײ הױז, דָאס רײניקן
און װערמילרױט, און צעדערהָאלץ,

ֵאזֹוֿב-גרָאז.
ֿפױגל אײן שעכטן זָאל ער און 50
לעבעדיקע איבער ּכלי לײמענער ַא אין

װַאסער.
דָאס נעמען זָאל ער און 51
און ֵאזֹוֿב-גרָאז, דָאס און צעדערהָאלץ,
לעבעדיקן דעם און װערמילרױט, דָאס
אַײנטונקען זײ זָאל ער און ֿפױגל,
געשָאכטענעם דעם ֿפון בלוט אינעם
װַאסער, לעבעדיקן אינעם און ֿפױגל,

מָאל. זיבן הױז אױֿפן שּפריצן און
דָאס רײניקן זָאל ער און 52
ֿפױגל, דעם ֿפון בלוט מיטן הױז
און װַאסער, לעבעדיקן מיטן און
מיטן און ֿפױגל, לעבעדיקן מיטן
ֵאזֹוֿב-גרָאז, מיטן און צעדערהָאלץ,

װערמילרױט. מיטן און
דעם ַאװעקלָאזן זָאל ער און 53
אױֿפן שטָאט אױסן ֿפױגל לעבעדיקן
זַײן מַכּפר זָאל ער און ֿפעלד; ֿפרַײען

רײן. זַײן װעט עס און הױז, אױֿפן
יעטװעדער ֿפַאר דין דער איז דָאס 54
שלעכטע ֿפַאר און צרעת, ֿפון ּפלָאג

קרעץ,
און בגד, ַא ֿפון צרעת ֿפַאר און 55

הױז, ַא ֿפַאר
ֿפַאר און געשװילעכץ, ַא ֿפַאר און 56

ֿפלעק; ַא ֿפַאר און גרינד, ַא
איז עס װען לערנען צו ּכדי 57
דָאס רײן. איז עס װען און אומרײן,

צרעת. ֿפון דין דער איז

צו15 גערעדט הָאט גָאט און
צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו און משהן

זָאגן:
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יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעדט 2
יעטװעדער זײ: צו זָאגן זָאלט איר און
זַײן ֿפון ֿפלוסיק זַײן װעט ער ַאז מַאן,

אומרײן. ֿפליסונג זַײן איז לַײב,
אומרײנקײט זַײן זַײן זָאל דָאס און 3
רינט לַײב זַײן סַײ ֿפליסונג: זַײן אין
איז לַײב זַײן סַײ ֿפליסונג, זַײן מיט
דָאס איז ֿפליסונג, זַײן ֿפון ֿפַארשטָאּפט

אומרײנקײט. זַײן
דער װָאס געלעגער איטלעך 4
זַײן זָאל ליגן, דערױף װעט ֿפלוסיקער
ער װָאס זַאך איטלעכע און אומרײן,

אומרײן. זַײן זָאל זיצן, דערױף װעט
ָאנרירן זיך װעט װָאס מַאן ַא און 5
זַײנע װַאשן זָאל געלעגער, זַײן ָאן
װַאסער, אין בָאדן זיך און קלײדער,

ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן און
זַאך ַא אױף זיצט װָאס דער און 6
דערױף איז ֿפלוסיקער דער װָאס
און קלײדער, זַײנע װַאשן זָאל געזעסן,
אומרײן זַײן און װַאסער, אין בָאדן זיך

ָאװנט. ביזן
דעם ָאן ָאן זיך רירט װָאס דער און 7
זַײנע װַאשן זָאל ֿפלוסיקן, ֿפון לַײב
װַאסער, אין בָאדן זיך און קלײדער,

ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן און
װעט ֿפלוסיקער דער ַאז און 8
זָאל רײנעם, ַא אױף ַארױֿפשּפַײען
זיך און קלײדער, זַײנע װַאשן יענער
ביזן אומרײן זַײן און װַאסער, אין בָאדן

ָאװנט.
דער װָאס רַײטזַאך יעטװעדער און 9
זַײן זָאל דערױף, רַײטן װעט ֿפלוסיקער

אומרײן.
ָאן זיך רירט װָאס איטלעכער און 10
אונטער געװען איז עס נָאר װָאס ָאן
און ָאװנט; ביזן אומרײן זַײן זָאל אים,
זַײנע װַאשן זָאל עס, טרָאגט װָאס דער
װַאסער, אין בָאדן זיך און קלײדער,

ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן און
װעלן קינדער אַײערע און 11
ֿפערציק מדבר אין אומװַאנדערן
אַײערע ֿפַאר לַײדן װעלן און יָאר,
װעלן ּפגרים אַײערע ביז ָאּפקערונגען,

מדבר. אין װערן ֿפַארלענדט
דער װָאס ּכלי לײמענע ַא און 12
ָאנרירן, איר ָאן זיך װעט ֿפלוסיקער
יעטװעדער און װערן; צעברָאכן זָאל
ָאּפגעשװענקט זָאל ּכלי הילצערנע

װַאסער. אין װערן
רײן װעט ֿפלוסיקער דער ַאז און 13
זיך ער זָאל ֿפליסונג, זַײן ֿפון װערן
און װערן, רײן זַײן ֿפון טעג זיבן צײלן
זַײן בָאדן און קלײדער, זַײנע װַאשן
זַײן און װַאסער, לעבעדיקע אין לַײב

רײן.
זיך ער זָאל טָאג ַאכטן אױֿפן און 14
צװײ ָאדער טורטלטױבן, צװײ נעמען
ֿפַאר קומען זָאל ער און טױבן, יונגע
און אֹוהל-מֹועד, ֿפון אַײנגַאנג צום גָאט

ּכֹהן. צום געבן זײ
מַאכן זײ זָאל ּכֹהן דער און 15
ַא אײנע און זינדָאּפֿפער, ַא אײנע
מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און ברַאנדָאּפֿפער,
זַײן װעגן ֿפון גָאט ֿפַאר אים אױף זַײן

ֿפליסונג.
װעט אים ֿפון ַאז מַאן, ַא און 16
ער זָאל זָאמען, ֿפון ֿפלוס ַא ַארױסגײן
און לַײב, גַאנצן זַײן װַאעסר אין בָאדן

ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן
און בגד, יעטװעדער און 17
װעט דערױף װָאס ֿפעל, יעטװעדער
געװַאשן זָאל זָאמען, ֿפון ֿפלוס זַײן
אומרײן זַײן און װַאסער, אין װערן

ָאװנט. ביזן
ליגן װעט מַאן ַא ַאז ֿפרױ, ַא און 18
זָאלן זָאמען, ֿפון בַײשלָאף ַא איר מיט
זַײן און װַאסער, אין בָאדן זיך זײ

ָאװנט. ביזן אומרײן
זַײן װעט זי ַאז ֿפרױ, ַא און 19
ֿפליסונג איר זַײן װעט בלוט – ֿפלוסיק
אין זַײן טעג זיבן זי זָאל – לַײב איר ֿפון
װָאס איטלעכער און ָאּפזונדערונג, איר
אומרײן זַײן זָאל ָאן, איר ָאן זיך רירט

ָאװנט. ביזן
ליגן װעט זי װָאס ַאלץ און 20
זַײן זָאל ָאּפזונדערונג, איר אין דערױף
זיצן װעט זי װָאס ַאלץ און אומרײן;
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אומרײן. זַײן זָאל דערױף,
ָאן זיך רירט װָאס איטלעכער און 21
זַײנע װַאשן זָאל געלעגער, איר ָאן
װַאסער, אין בָאדן זיך און קלײדער,

ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן און
ָאן זיך רירט װָאס איטלעכער און 22
דערױף, זיצט זי װָאס זַאך ַא עּפעס ָאן
זיך און קלײדער, זַײנע װַאשן זָאל
ביזן אומרײן זַײן און װַאסער, אין בָאדן

ָאװנט.
דעם אױף איז ער אױב ַאֿפילו 23
װָאס זַאך דער אױף ָאדער געלעגער
ָאן זיך רירט ער װען דערױף, זיצט זי
ביזן אומרײן זַײן נָאר ער זָאל ָאן, דעם

ָאװנט.
איר מיט ליגן װעט ליגן אױב און 24
זַײן װעט אומרײניקײט איר און מַאן, ַא
זיבן אומרײן זַײן ער זָאל אים, אױף
ער װָאס געלעגער איטלעך און טעג,

אומרײן. זַײן זָאל דערױף, ליגן װעט
בלוטֿפליסונג איר ַאז ֿפרױ, ַא און 25
צַײט דער אין ניט טעג, ֿפיל ֿפליסן װעט
װעט זי ָאדער ָאּפזונדערונג, איר ֿפון
איר ֿפון צַײט דער איבער ֿפלוסיק זַײן
איר ֿפון טעג ַאלע זי זָאל ָאּפזונדערונג,
אין װי ַאזױ זַײן ֿפליסונג אומרײנער
איז זי ָאּפזונדערונג; איר ֿפון טעג די

אומרײן.
װעט זי װָאס געלעגער איטלעך 26
ֿפליסונג, איר ֿפון טעג ַאלע דערױף ליגן
ֿפון געלעגער דָאס װי ַאזױ זַײן איר זָאל
זַאך איטלעכע און ָאּפזונדערונג; איר
זַײן זָאל דערױף, זיצן װעט זי װָאס
ֿפון אומרײנקײט די װי ַאזױ אומרײן

ָאּפזונדערונג. איר
ָאן זיך רירט װָאס איטלעכער און 27
זָאל ער און אומרײן; װערן זָאל ָאן, זײ
אין בָאדן זיך און קלײדער, זַײנע װַאשן
ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן און װַאסער,

איר ֿפון רײן װערט זי ַאז און 28
און טעג, זיבן צײלן זיך זי זָאל ֿפליסונג,

רײן. זַײן זי זָאל דערנָאך
זיך זי זָאל טָאג ַאכטן אױֿפן און 29
צװײ ָאדער טורטלטױבן, צװײ נעמען

ּכֹהן, צום ברענגען זײ און טױבן, יונגע
אֹוהל-מֹועד. ֿפון אַײנגַאנג צום

מַאכן זָאל ּכֹהן דער און 30
ַא אײנע און זינדָאּפֿפער, ַא אײנע
מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און ברַאנדָאּפֿפער,
איר װעגן ֿפון גָאט ֿפַאר איר אױף זַײן

ֿפליסונג. אומרײנער
די ָאּפשײדן זָאלט איר און 31
זײער ֿפון יׂשראל ֿפון קינדער
ניט זָאלן זײ ּכדי אומרײנקײט,
ַאז אומרײנקײט, זײער דורך שטַארבן
ִמשּכן מַײן ֿפַאראומרײניקן װעלן זײ

זײ. צװישן װָאס
דעם ֿפון דין דער איז דָאס 32
אים ֿפון װָאס דעם ֿפון און ֿפלוסיקן,
װערן צו זָאמען, ֿפון ֿפלוס ַא ַארױס גײט

דעם; דורך אומרײן
איר אין קרַאנקער דער ֿפון און 33
װָאס דעם ֿפון און ָאּפזונדערונג,
ַא סַײ ֿפליסונג, ַא מיט ֿפלוסיק איז
און ֿפרױ; ַא סַײ און מַאנסּפַארשוין,
ַאן מיט ליגן װעט װָאס מַאן ַא ֿפון

אומרײנער.

מֹות ַאחֵרי

צו16 גערעדט הָאט גָאט און
ֿפון טױט דעם נָאך משהן
גענענט הָאבן זײ װען זין, צװײ ַאהרנס

געשטָארבן; זַײנען און גָאט, ֿפַאר
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 2
ער ַאז ַאהרֹנען, ברודער דַײן צו רעד
צַײט יעטװעדער צו ַארַײנגײן ניט זָאל
ָּפרֹוֶכת, ֿפון אינעװײניק הײליקטום אין
ער ּכדי ָארון, איבערן װָאס דעק ֿפַארן
בַאװַײז איך װָארום שטַארבן; ניט זָאל

דעק. איבערן װָאלקן אין זיך
אין קומען ַאהרן זָאל דערמיט 3
ֿפַאר ָאקס יונגן ַא מיט הײליקטום:
ַא ֿפַאר װידער ַא און זינדָאּפֿפער, ַא

ברַאנדָאּפֿפער.
ער זָאל העמדל לַײנען הײליק ַא 4
זַײן זָאלן הױזן לַײנענע און ָאנטָאן,
לַײנענעם ַא מיט און לַײב, זַײן אױף
און ַארומגורטן, זיך ער זָאל גַארטל
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זיך ער זָאל הױב לַײנענער ַא מיט
זַײנען קלײדער הײליקע בַאהױבן;
אין לַײב זַײן בָאדן זָאל ער און דָאס,

ָאנטָאן. זײ און װַאסער,
ֿפון קינדער די ֿפון עדה דער ֿפון און 5
ציגנבעק צװײ נעמען ער זָאל יׂשראל
װידער אײן און זינדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר

ברַאנדָאּפֿפער. ַא ֿפַאר
דעם גענענען מַאכן זָאל ַאהרן און 6
אים, ֿפַאר װָאס זינדָאּפֿפער ֿפון ָאקס
און זיך אױף זַײן מַכּפר זָאל ער און

הױזגעזינט. זַײן אױף
בעק, צװײ די נעמען זָאל ער און 7
בַײם גָאט ֿפַאר ַאװעקשטעלן זײ און

אֹוהל-מֹועד. ֿפון אַײנגַאנג
אױף ַארױֿפטָאן זָאל ַאהרן און 8
ֿפַאר גֹורל אײן גֹוָרלות, בעק בײדע

ַעזָאזל. ֿפַאר גֹורל אײן און יהוה,
דעם גענענען מַאכן זָאל ַאהרן און 9
דער ַארױף איז אים אױף װָאס בָאק
ֿפַאר מַאכן אים און יהוה, ֿפַאר גֹורל

זינדָאּפֿפער. ַא
אים אױף װָאס בָאק דער און 10
זָאל ַעזָאזל, ֿפַאר גֹורל דער ַארױף איז
לעבעדיקער ַא װערן ַאװעקגעשטעלט
אים, איבער זַײן צו מַכּפר גָאט, ֿפַאר
מדבר. אין ַעזָאזל צו ַאװעקצושיקן אים
דעם גענענען מַאכן זָאל ַאהרן און 11
אים, ֿפַאר װָאס זינדָאּפֿפער ֿפון ָאקס
זַײן אױף און זיך אױף זַײן מַכּפר און
דעם שעכטן זָאל ער און הױזגעזינט;

אים. ֿפַאר װָאס זינדָאּפֿפער ֿפון ָאקס
פולע ַא נעמען זָאל ער און 12
מזבח, דעם ֿפון ֿפַײערקױלן ֿפַײערפַאן
הױפנס פולע זַײנע און גָאט, ֿפַאר ֿפון
שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך דינעם
אינעװײניק ברענגען און געװירצן,

ָּפרֹוֶכת. ֿפון
דעם ַארױֿפטָאן זָאל ער און 13
גָאט, ֿפַאר ֿפַײער אױֿפן װַײרױך
װַײרױך דעם ֿפון װָאלקן דער און
איבערן װָאס דעק דעם ֿפַארדעקן זָאל

שטַארבן. ניט זָאל ער ּכדי געזעץ,

בלוט דעם ֿפון נעמען זָאל ער און 14
פינגער זַײן מיט שּפריצן און ָאקס, ֿפון
זָאל דעק ֿפַארן און מזרח; צו דעק אױֿפן
מָאל זיבן בלוט דעם ֿפון שּפריצן ער

פינגער. זַײן מיט
בָאק דעם שעכטן זָאל ער און 15
און ֿפָאלק, ֿפַארן װָאס זינדָאּפֿפער ֿפון
ֿפון אינעװײניק בלוט זַײן ברענגען
ַאזױ בלוט זַײן מיט טָאן און ָּפרֹוֶכת,
ֿפון בלוט דעם מיט געטָאן הָאט ער װי
און דעק אױֿפן שּפריצן עס און ָאקס,

דעק. ֿפַארן
דעם אױף זַײן מַכּפר זָאל ער און 16
אומרײנקײטן די װעגן ֿפון הײליקטום
ֿפון און יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון
ַאלע אין ֿפַארברעכן זײערע װעגן
טָאן ער זָאל ַאזױ און חטאים; זײערע
אין זײ בַײ רוט װָאס אֹוהל-מֹועד צום

אומרײנקײטן. זײערע ֿפון מיטן
אין זַײן ניט זָאל מענטש קײן און 17
צו מַכּפר קומט ער װען אֹוהל-מֹועד,
ַארױס. גײט ער ביז הײליקטום, אין זַײן
און זיך, אױף זַײן מַכּפר זָאל ער און
דער אױף און הױזגעזינט, זַײן אױף

יׂשראל. ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצער
מזבח צום ַארױסגײן זָאל ער און 18
אױף זַײן מַכּפר און גָאט, ֿפַאר װָאס
בלוט דעם ֿפון נעמען זָאל ער און אים;
בָאק, ֿפון בלוט דעם ֿפון און ָאקס, ֿפון
ֿפון הערנער די אױף ַארױֿפטָאן און

ַארום. רונד מזבח
אים אױף שּפריצן זָאל ער און 19
זיבן פינגער זַײן מיט בלוט דעם ֿפון
הײליקן אים און רײניקן, אים און מָאל,
ֿפון קינדער די ֿפון אומרײנקײטן די ֿפון

יׂשראל.
מַכּפר ענדיקן װעט ער ַאז און 20
אױֿפן און הײליקטום, אױֿפן זַײן
ער זָאל מזבח, אױֿפן און אֹוהל-מֹועד,

בָאק. לעבעדיקן דעם גענענען מַאכן
זַײנע ָאנלענען זָאל ַאהרן און 21
דעם ֿפון קָאּפ אױֿפן הענט בײדע
זַײן מתװדה זיך און בָאק, לעבעדיקן
די ֿפון זינד ַאלע אױף אים איבער
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ַאלע אױף און יׂשראל, ֿפון קינדער
זײערע ַאלע אין ֿפַארברעכן זײערע
ַארױֿפטָאן זײ זָאל ער און חטאים;
אים און בָאק, דעם ֿפון קָאּפ אױֿפן
ַאן ֿפון הַאנט דער דורך ַאװעקשיקן

מדבר. אין מענטשן אומיסטנעם
ַאװעקטרָאגן זָאל בָאק דער און 22
ַאן אין זינד זײערע ַאלע זיך אױף
זָאל ער און לַאנד; ָאּפגעשניטענעם
מדבר. דער אין בָאק דעם ַאװעקלָאזן

אין ַארַײנגײן זָאל ַאהרן און 23
לַײנענע די אױסטָאן און אֹוהל-מֹועד,
בַײ ָאנגעטָאן הָאט ער װָאס קלײדער
ער און הײליקטום, אין ַארַײנגײן זַײן

לָאזן. דָארטן זײ זָאל
אין לַײב זַײן בָאדן זָאל ער און 24
און ָארט, הײליקן ַא אין װַאסער
ַארױסגײן, און קלײדער, זַײנע ָאנטָאן
דָאס און ברַאנדָאּפֿפער זַײן מַאכן און
זַײן מַכּפר און ֿפָאלק, ֿפון ברַאנדָאּפֿפער

ֿפָאלק. אױֿפן און זיך אױף
דעם ֿפון ֿפעטס דָאס און 25
אױֿפן דעמֿפן ער זָאל זינדָאּפֿפער

מזבח.
בָאק דעם בַאלײט װָאס דער און 26
קלײדער, זַײנע װַאשן זָאל ַעזָאזל, צו
װַאסער, אין לַײב זַײן בָאדן און
אין ַארַײנקומען ער מעג דערנָאך און

לַאגער.
זינדָאּפֿפער, ֿפון ָאקס דעם און 27
װָאס זינדָאּפֿפער, ֿפון בָאק דעם און
געװָארן, געברַאכט איז בלוט זײער
זָאל הײליקטום, אין זַײן צו מַכּפר
און לַאגער, אױסן ַארױסטרָאגן מען
ֿפעלן, זײערע ֿפַײער אין ֿפַארברענען

מיסט. זײער און ֿפלײש, זײער און
זָאל זײ, ֿפַארברענט װָאס דער און 28
זַײן בָאדן און קלײדער, זַײנע װַאשן
ער מעג דערנָאך און װַאסער, אין לַײב

לַאגער. אין ַארַײנקומען
צום זַײן אַײך זָאל דָאס און 29
חֹודש, זיבעטן אין געזעץ: אײביקן
זָאלט חֹודש, ֿפון טָאג צענטן אין
קײן און זעל, אַײער ּפַײניקן איר

סַײ טָאן, ניט איר זָאלט ַארבעט
דער סַײ און אַײנגעבָארענער, דער
צװישן אױף זיך הַאלט װָאס ֿפרעמדער

אַײך.
װעט טָאג דָאזיקן דעם אין װָארום 30
צו אַײך אַײך, אױף זַײן מַכּפר מען
װעט זינד אַײערע ַאלע ֿפון רײניקן;

גָאט. ֿפַאר װערן רײן איר
ֿפַאר דָאס איז רּוונג ֿפון שבת ַא 31
אַײער ּפַײניקן זָאלט איר און אַײך,

געזעץ. אײביק ַאן זעל;
אים װעט מע װָאס ּכֹהן דער און 32
דערֿפילן װעט מע װָאס און זַאלבן,
זַײן אױף ּכֹהן ַא זַײן צו הַאנט זַײן
ער און זַײן; מַכּפר זָאל ָארט, ֿפָאטערס
די קלײדער, לַײנענע די ָאנטָאן זָאל

קלײדער. הײליקע
אױֿפן זַײן מַכּפר זָאל ער און 33
אֹוהל-מֹועד; אױֿפן און ָקדֵשי-קָדשים,
זַײן, מַכּפר ער זָאל מזבח אױֿפן אױך
דעם אױף און ּכֹהנים, די אױף און
זָאל אַײנזַאמלונג דער ֿפון ֿפָאלק גַאנצן

זַײן. מַכּפר ער
צום זַײן אַײך זָאל דָאס און 34
אױף זַײן צו מַכּפר געזעץ, אײביקן
ַאלע װעגן ֿפון יׂשראל ֿפון קינדער די
ער און יָאר. אין מָאל אײן זינד, זײערע
בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ געטָאן הָאט

משהן.

צו17 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

זין, זַײנע צו און ַאהרֹנען, צו רעד 2
און יׂשראל, ֿפון קינדער ַאלע צו און
זַאך די איז דָאס זײ: צו זָאגן זָאלסט
זָאגן: צו ַאזױ בַאֿפױלן, הָאט גָאט װָאס

ֿפון הױז דעם ֿפון מַאן יעטװעדער 3
ָאקס, ַאן שעכטן װעט װָאס יׂשראל
אין ציג, ַא ָאדער שעּפס, ַא ָאדער
אױסן שעכטן װעט װָאס ָאדער לַאגער,

לַאגער,
אֹוהל-מֹועד ֿפון אַײנגַאנג צום און 4
מקריֿב געברַאכט, ניט עס ער הָאט
ֿפַארן גָאט, צו ָקרבן ַא ֿפַאר זַײן צו
בלוט װי עס זָאל גָאט, ֿפון ִמשּכן
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הָאט בלוט מַאן; יענעם װערן גערעכנט
זָאל מענטש יענער און ֿפַארגָאסן; ער
ֿפָאלק. זַײן צװישן ֿפון װערן ֿפַארשניטן
זָאלן יׂשראל ֿפון קינדער די ּכדי 5
װָאס שלַאכטָאּפֿפער, זײערע ברענגען
– ֿפעלד ֿפרַײען אױֿפן שלַאכטן זײ
צום גָאט, צו ברענגען זי זָאלן זײ
און ּכֹהן, צום אֹוהל-מֹועד, ֿפון אַײנגַאנג

גָאט. צו ֿפרידָאּפֿפער שלַאכטן זײ
דָאס שּפרענגען זָאל ּכֹהן דער און 6
בַײם גָאט, ֿפון מזבח אױֿפן בלוט
דעמֿפן און אֹוהל-מֹועד, ֿפון אַײנגַאנג
צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפעטס דָאס

גָאט.
שלַאכטן ניט מער זָאלן זײ און 7
שדים, די צו שלַאכטָאּפֿפער זײערע
ַאן זײ. נָאך ֿפַארפירט זַײנען זײ װָאס
אױף זַײן זײ דָאס זָאל געזעץ אײביק

דֹור-דֹורות. זײערע
יעטװעדער זײ: צו זָאגן זָאלסט און 8
ָאדער יׂשראל, ֿפון הױז דעם ֿפון מַאן
זיך װעט װָאס ֿפרעמדן דעם ֿפון
װעט װָאס זײ, צװישן אױֿפהַאלטן
ַא ָאדער ברַאנדָאּפֿפער ַא אױֿפברענגען

שלַאכטָאּפֿפער,
עס ער װעט אֹוהל-מֹועד צום און 9
גָאט, צו מַאכן צו דָאס ברענגען, ניט
װערן ֿפַארשניטן זָאל מענטש יענער

ֿפָאלק. זַײן ֿפון
הױז דעם ֿפון מַאן יעטװעדער און 10
ֿפרעמדן דעם ֿפון ָאדער יׂשראל, ֿפון
װָאס זײ, צװישן אױף זיך הַאלט װָאס
װעל בלוט, איז עס װָאסער עסן װעט
מענטשן דעם קעגן ּפנים מַײן קערן איך
אים װעל איך און בלוט, דָאס עסט װָאס

ֿפָאלק. זַײן צװישן ֿפון ֿפַארשנַײדן
ֿפלײש דעם ֿפון לעבן דָאס װָארום 11
עס הָאב איך און בלוט, דעם אין איז
זַײן צו מַכּפר מזבח אױֿפן געגעבן אַײך
איז דָאס װָארום נפשות; אַײערע אױף
דעם מיט מַכּפר, איז װָאס בלוט דָאס

. אים אין װָאס לעבן
ֿפון קינדער די צו איך זָאג דרום 12
ניט זָאל אַײך ֿפון נפש קײן יׂשראל:

װָאס ֿפרעמדער דער אױך בלוט; עסן
ניט זָאל אַײך, צװישן אױף זיך הַאלט

בלוט. עסן
די ֿפון מַאן יעטװעדער און 13
דעם ֿפון ָאדער יׂשראל, ֿפון קינדער
צװישן אױף זיך הַאלט װָאס ֿפרעמדן
ַא ֿפון געפַאנג ַא פַאנגען װעט װָאס זײ,
געגעסן מעג װָאס ֿפױגל ַא ָאדער חיה
עס און בלוט, זַײן אױסגיסן זָאל װערן,

ערד. מיט צודעקן
יעטװעדער ֿפון לעבן דָאס װָארום 14
לעבן; זַײן איז דָאס בלוט זַײן – ֿפלײש
ֿפון קינדער די צו איך זָאג דרום
ֿפלײש קײן ֿפון בלוט דָאס יׂשראל:
לעבן דָאס װָארום עסן, ניט איר זָאלט
זַײן איז דָאס ֿפלײש יעטװעדער ֿפון
זָאל עס, עסט װָאס איטלעכער בלוט;

װערן. ֿפַארשניטן
װעט װָאס מענטש יעטװעדער און 15
סַײ ֿפַארצוקטס, ָאדער געפַאלנס עסן
דער סַײ און אַײנגעבָארענער, דער
קלײדע, זַײנע װַאשן זָאל ֿפרעמדער,
זַײן און װַאסער, אין לַײב זַײן בָאדן און

רײן. װערן און ָאװנט, ביזן אומרײן
װַאשן, ניט זײ װעט ער אױב און 16
טרָאגן ער װעט בָאדן, ניט לַײב זַײן און

זינד. זַײן

צו18 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

און יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
יהוה בין איך זײ: צו זָאגן זָאלסט

גָאט. אַײער
ִמצַריִם לַאנד ֿפון מעׂשים די װי ַאזױ 3
זָאלט געזעסן, דערין זַײט איר װָאס
ֿפון מעׂשים די װי ַאזױ און טָאן; ניט איר
ַאהין, אַײך ברענג איך װָאס ּכנַַען, לַאנד
זײערע אין און טָאן; ניט איר זָאלט

גײן. ניט איר זָאלט חוקים
און טָאן, איר זָאלט געזעצן מַײנע 4
אין גײן צו היטן איר זָאלט חוקים מַײנע

גָאט. אַײער יהוה בין איך זײ;
חוקים מַײנע היטן זָאלט איר און 5
מענטש ַא ַאז װָאס געזעצן, מַײנע און
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בין איך זײ: דורך ער לעבט זײ, טוט
יהוה.

אײנער קײן גענענען ניט זָאלט איר 6
צו זַײנער, לַײבנָאנטער שום ַא צו

יהוה. בין איך שַאנד: די ַאנטּפלעקן
און ֿפָאטער, דַײן ֿפון שַאנד די 7
זָאלסטו מוטער, דַײן ֿפון שַאנד די
מוטער, דַײן איז זי ַאנטּפלעקן: ניט

שַאנד. איר ַאנטּפלעקן ניט טָארסטו
װַײב ֿפָאטערס דַײן ֿפון שַאנד די 8
ֿפון שַאנד די ַאנטּפלעקן; ניט זָאלסטו

דָאס. איז ֿפָאטער דַײן
דַײן שװעסטער, דַײן ֿפון שַאנד די 9
מוטערס דַײן ָאדער טָאכטער, ֿפָאטערס
ָאדער הױז, אין געבָארן טָאכטער,
שַאנד זײער – אױסן ֿפון געבָארן

ַאנטּפלעקן. ניט זָאלסטו
טָאכטער, זונס דַײן ֿפון שַאנד די 10
– טָאכטער טָאכטערס דַײן ֿפון ָאדער
ַאנטּפלעקן, ניט זָאלסטו שַאנד זײער

זײ. זַײנען שַאנד דַײן װָארום
ֿפון טָאכטער דער ֿפון שַאנד די 11
דַײן ֿפון געבָארן װַײב, ֿפָאטערס דַײן
שװעסטער, דַײן איז זי – ֿפָאטער

שַאנד. איר ַאנטּפלעקן ניט זָאלסטו
ֿפָאטערס דַײן ֿפון שַאנד די 12
ַאנטּפלעקן; ניט זָאלסטו שװעסטער

זי. איז לַײבנָאנטע ֿפָאטערס דַײן
מוטערס דַײן ֿפון שַאנד די 13
ַאנטּפלעקן, ניט זָאלסטו שװעסטער
איז לַײבנָאנטע מוטערס דַײן װָארום

זי.
ֿפָאטערס דַײן ֿפון שַאנד די 14
צו ַאנטּפלעקן: ניט זָאלסטו ברודער
דַײן גענענען; ניט זָאלסטו װַײב זַײן

זי. איז מומע
זָאלסטו שנור דַײן ֿפון שַאנד די 15
זי, איז װַײב זונס דַײן ַאנטּפלעקן; ניט

שַאנד. איר ַאנטּפלעקן ניט טָארסטו
װַײב ברודערס דַײן ֿפון שַאנד די 16
ֿפון שַאנד די ַאנטּפלעקן; ניט זָאלסטו

דָאס. איז ברודער דַײן
איר מיט ֿפרױ ַא ֿפון שַאנד די 17
ַאנטּפלעקן. ניט זָאלסטו טָאכטער

איר ָאדער טָאכטער, זונס איר
ניט זָאסלטו טָאכער, טָאכטערס
שַאנד; איר ַאנטּפלעקן צו נעמען,
ַא דָאס איז זײ, זַײנען לַײבנָאנטע אירע

שענדלעכקײט.
שװעסטער איר צו ֿפרױ ַא און 18
מיטװַײב, ַא זַײן צו נעמען ניט זָאלסטו
יענער לעבן שַאנד איר ַאנטּפלעקן צו

לעבן. איר בַײ
דער אין ֿפרױ ַא צו און 19
אומרײנקײט איר ֿפון ָאּפזונדערונג
ַאנטּפלעקן צו גענענען ניט זָאלסטו

שַאנד. איר
חבר דַײן ֿפון װַײב דער מיט און 20
ֿפון בַײשלָאף ַא הָאבן ניט זָאלסטו
מיט ֿפַאראומרײניקן צו זיך זָאמען,

איר.
ניט זָאלסטו קינדער דַײנע ֿפון און 21
און מֹוֶלך, צו זַײן מקריֿב אױף געבן
ֿפון נָאמען דעם ֿפַארשװעכן ניט זָאלסט

יהוה. בין איך גָאט: דַײן
זָאלסטו מַאנסּפַארשוין ַא מיט און 22
ֿפרױ; ַא מיט ליגט מע װי ַאזױ ליגן ניט

דָאס. איז אומװערדיקײט ַאן
ניט זָאלסטו בהמה קײן מיט און 23
איר; מיט ֿפַאראומרײניקן צו זיך ליגן,
בהמה ַא ֿפַאר שטײן ניט זָאל ֿפרױ ַא און
איז ֿפַארמישונג ַא איר; מיט ליגן צו

דָאס.
ניט אַײך זָאלט איר 24
דָאזיקע, די ַאלע מיט ֿפַאראומרײניקן
זיך הָאבן דָאזיקע די ַאלע מיט װָארום
איך װָאס ֿפעלקער די ֿפַאראומרײניקט

אַײך. ֿפַאר ֿפון ַארױס טרַײב
געװָארן איז לַאנד דָאס און 25
ָאּפגערעכנט זיך הָאב איך און אומרײן,
לַאנד דָאס און זינד, אירע ֿפַאר איר מיט
בַאװוינער. אירע ַארױסגעשּפיגן הָאט

מַײנע היטן איר זָאלט דרום 26
און געזעצן, מַײנע און חוקים
די ַאלע ֿפון טָאן ניט זָאלט איר
דער סַײ אומװערדיקײטן, דָאזיקע
דער סַײ און אַײנגעבָארענער,
צװישן אױף זיך הַאלט װָאס ֿפרעמדער
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– אַײך
דָאזיקע די ַאלע װָארום 27
די געטָאן הָאבן אומװערדיקײטן
און אַײך, ֿפַאר װָאס לַאנד ֿפון מענטשן

– אומרײן געװָארן איז לַאנד דָאס
אַײך זָאל לַאנד דָאס ּכדי 28
עס װעט איר ַאז אױסשּפַײען, ניט
הָאט עס װי ַאזױ ֿפַאראומרײניקן,
ֿפַאר װָאס ֿפָאלק דָאס אױסגעשּפיגן

אַײך.
װָאס איטלעכער װָארום 29
דידָאזיעק ַאלע ֿפון טָאן װעט
װָאס נפשות די – אומװערדיקײטן
ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאלן עס, טוען

ֿפָאלק. זײער צװישן
היטונג, מַײן היטן זָאלט איר און 30
אומװערדיקע די ֿפון טָאן צו ניט
געװָארן געטָאן זַײנען װָאס אַײנפירן
ניט אַײך זָאלט איר און אַײך, ֿפַאר
יהוה בין איך זײ: מיט ֿפַאראומרײניקן

גָאט. אַײער

ְקדֹוִשים

צו19 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

די ֿפון עדה גַאנצער דער צו רעד 2
זָאגן זָאלסט און יׂשראל, ֿפון קינדער
װָארום זַײן, איר זָאלט הײליק זײ: צו

הײליק. בין גָאט אַײער יהוה איך
ָאּפשַײ הָאבן איטלעכער זָאלט איר 3
און ֿפָאטער, זַײן און מוטער זַײן ֿפַאר
בין איך היטן: איר זָאלט שבתים מַײנע

גָאט. אַײער יהוה
די צו קערן ניט אַײך זָאלט איר 4
איר זָאלט געטער געגָאסענע און געצן,
אַײער יהוה בין איך מַאכן: ניט אַײך

גָאט.
ַא שלַאכטן װעט איר ַאז און 5
איר זָאלט גָאט, צו ֿפרידָאּפֿפער
בַאװיליקט זָאלט איר ַאז שלַאכטן עס

װערן.
שלַאכטונג אַײער ֿפון טָאג דעם אין 6
מָארגן; אױף און װערן, געגעסן עס זָאל
אױֿפן ביז איבער בלַײבט װָאס און

ֿפַארברענט ֿפַײער אין זָאל טָאג, דריטן
װערן.

געגעסן עס װעט געגעסן אױב און 7
דָאס איז טָאג, דריטן אױֿפן װערן
ניט װעט עס אומװערדיקײט; ַאן

װערן. בַאװיליקט
װעט דָאס, עסט װָאס דער און 8
הײליקײט ַא װָארום זינד, זַײן טרָאגן
און ֿפַארשװעכט; ער הָאט גָאט ֿפון
איר ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל זעל יענע

ֿפָאלק.
ֿפון שניט דעם שנַײדט איר ַאז און 9
דערענדיקן ניט זָאלסטו לַאנד, אַײער
דעם און ֿפעלד, דַײן ֿפון עק דעם שנַײדן
ניט זָאלסטו שניט דַײן ֿפון נָאכקלַײב

נָאכקלַײבן.
זָאלסטו װַײנגָארטן דַײן און 10
דָאס און רײן, ַארומקלַײבן ניט
װַײנגָארטן דַײן ֿפון ַארָאּפגעפַאלענע
ֿפַארן אױֿפקלַײבן; ניט זָאלסטו
זָאלסטו ֿפרעמדן ֿפַארן און ָארימַאן
אַײער יהוה בין איך איבערלָאזן: זײ

גָאט.
איר און גנבען, ניט זָאלט איר 11
זָאלט איר און ֿפַארלײקענען, ניט זָאלט

ַאנדערן. דעם אײנער ליגן זָאגן ניט
מַײן בַײ שװערן ניט זָאלט איר און 12
ֿפַארשװעכן און פַאלשן, צום נָאמען
בין איך גָאט: דַײן ֿפון נָאמען דעם

יהוה.
חבר, דַײן דריקן ניט זָאלסט 13
ניט זָאלסט בַאגזלען. ניט און
ַא ֿפון לױן דעם איבערנעכטיקן לָאזן
ֿפרי. דער אין ביז דיר בַײ געדונגענעם
און טױבן, ַא שילטן ניט זָאלסט 14
ַא לײגן ניט זָאלסטו בלינדן ַא ֿפַאר
הָאבן מֹורא זָאלסט און שטרױכלונג;

יהוה. בין איך גָאט: דַײן ֿפַאר
עװלה ַאן טָאן ניט זָאלט איר 15
שױנען ניט זָאלסט משּפט; ַא אין
ניט און ָארימַאן, ַאן ֿפון ּפנים דעם
מַאן; גרױסן ַא ֿפון ּפנים דעם שַאנעװען
דַײן משּפטן זָאלסטו גערעכטיקײט מיט

חבר.
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רכילות מיט ַארומגײן ניט זָאלסט 16
שטײן ניט זָאלסט ֿפָאלק; דַײן צװישן
איך חבר: דַײן ֿפון בלוט דעם בַײ רויִק

יהוה. בין
דַײן הָאבן פַײנט ניט זָאלסט 17
אױסרעדן הַארצן; דַײן אין ברודער
ּכדי חבר, דַײן אױסרעדן זָאלסטו
זינד. ַא אים איבער טרָאגן ניט זָאלסט
ניט און זַײן, נֹוקם ניט זיך זָאלסט 18
ֿפון קינדער די אױף ׂשנאה ַא הַאלטן
הָאבן ליב זָאלסט נַײערט ֿפָאלק; דַײן
בין איך ַאלײן: זיך װי ַאזױ חבר דַײן

יהוה.
היטן. איר זָאלט געזעצן מַײנע 19
געמישט; ּפָארן ניט זָאלסטו בהמה דַײן
ֿפַארזײען ניט זָאלסטו ֿפעלד דַײן
געמישטן ֿפון בגד ַא און געמישט;
ַארױֿפקומען ניט זָאל ַשַעטנֵז, געװַאנט,

דיר. אױף
ַא מיט ליגן װעט מַאן ַא ַאז און 20
זי און זָאמען, ֿפון בַײשלָאף ַא ֿפרױ
ֿפַאר בַאשטימט איז װָאס דינסט ַא איז
ניט זי איז אױסגעלײזט ָאבער מַאן, ַא
ֿפרַײשַאֿפט און געװָארן, אױסגעלײזט
זַײן זָאל געװָארן, געגעבן ניט איר איז
געטײט ניט זָאלן זײ אױספָארשונג; ַאן
בַאֿפרַײט ניט איז זי װָארום װערן,

געװָארן.
זַײן ברענגען זָאל ער און 21
אַײנגַאנג צום גָאט, צו שולדָאּפֿפער
ַא ֿפַאר װידער ַא אֹוהל-מֹועד; ֿפון

שולדָאּפֿפער.
אױף זַײן מַכּפר זָאל ּכֹהן דער און 22
שולדָאּפֿפער ֿפון װידער דעם מיט אים
הָאט ער װָאס זינד זַײן װעגן גָאט, ֿפַאר
ֿפַארגעבן װעט אים און געזינדיקט;
הָאט ער װָאס זינד זַײן ֿפַאר װערן

געזינדיקט.
אין קומען װעט איר ַאז און 23
ַאלערלײ ֿפלַאנצן װעט און לַאנד, דעם
זײער לָאזן איר זָאלט עסבײמער,
עס זָאל יָאר דרַײ אומבַאשניטן; ֿפרוכט
ניט זָאל עס אומבַאשניטן, זַײן אַײך

װערן. געגעסן

זײער זָאל יָאר ֿפירטן אױֿפן און 24
ַא ֿפַאר הײליק זַײן ֿפרוכט גַאנצע

גָאט. צו לױבגעבונג
איר מעגט יָאר ֿפינֿפטן אױֿפן און 25
זָאל אַײך ּכדי ֿפרוכט, זײער עסן
בין איך אַײנטרָאג: זײער צוקומען

גָאט. אַײער יהוה
בלוט. מיטן עסן ניט זָאלט איר 26
ניט און צױבערן ניט זָאלט איר

װָארזָאגן.
די רונד ָאּפשנַײדן ניט זָאלט איר 27
ניט זָאלסט און קָאּפ; אַײער ֿפון ברעגן

בָארד. דַײן ֿפון ברעגן די ֿפַארדַארבן
זָאלט טױטן ַא נָאך שניט ַא און 28
ַאן און לַײב, אַײער אױף מַאכן ניט איר
איר זָאלט געשריֿפטס אױסגעשטָאכן

יהוה. בין איך מַאכן: ניט זיך אױף
דַײן ֿפַארשװעכן ניט זָאלסט 29
ּכדי זֹונה, ַא ֿפַאר מַאכן צו זי טָאכטער
װערן, אױסגעלַאסן ניט זָאל לַאנד דָאס
מיט װערן פול װעט לַאנד דָאס און

שענדלעכקײט.
און היטן, איר זָאלט שבתים מַײנע 30
הָאבן איר זָאלט הײליקטום מַײן ֿפַאר

יהוה. בין איך ָאּפשַײ:
צו קערן ניט אַײך זָאלט איר 31
ניט איר זָאלט רוחות בַײ און גַײסטער,
זײ: מיט ֿפַאראומרײניקן צו זיך ֿפרעגן,

גָאט. אַײער יהוה בין איך
אױֿפשטײן, זָאלסטו גרַײז ַא ֿפַאר 32
ַא ֿפון ּפנים דעם שַאנעװען זָאלסט און
גָאט: דַײן ֿפַאר הָאבן מֹורא און זקן,

יהוה. בין איך
זיך װעט דיר בַײ ַאז און 33
אַײער אין ֿפרעמדער ַא אױֿפהַאלטן

קריװדען. ניט אים זָאלסטו לַאנד.
ֿפון אַײנגעבָארענער ַאן װי ַאזױ 34
װָאס ֿפרעמדער דער זַײן אַײך זָאל אַײך
זָאלסט און אַײך; בַײ אױף זיך הַאלט
ַאלײן; זיך װי ַאזױ הָאבן ליב אים
אין געװען איר זַײט ֿפרעמדע װָארום
אַײער יהוה בין איך ִמצַריִם: לַאנד

גָאט.
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אין עװלה ַאן טָאן ניט זָאלט איר 35
װָאג, אין מעסטשטָאק, אין משּפט, ַא

מָאס. אין ָאדער
ריכטיקע װָאגשָאל, ריכטיקע ַא 36
ַא און ֵאיָפה, ריכטיקע ַא װָאגשטײנער,
איך זַײן: אַײך בַײ זָאל הין, ריכטיקער
אַײך הָאב װָאס גָאט, אַײער יהוה בין

ִמצַריִם. לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן
מַײנע ַאלע היטן זָאלט איר און 37
זײ און געזעצן, מַײנע ַאלע און חוקים,

יהוה. בין איך טָאן:

צו20 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

קינדער די צו זָאגן זָאלסטו אױך 2
די ֿפון מַאן יעטװעדער יׂשראל: ֿפון
דעם ֿפון ָאדער יׂשראל, ֿפון קידנער
אין אױף זיך הַאלט װָאס ֿפרעמדן
זַײנע ֿפון געבן װעט װָאס יׂשראל,
געטײט טײטן זָאל מֹוֶלך, צו קינדער
אים זָאל לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס װערן;

שטײנער. מיט ֿפַארװַארֿפן
ּפנים מַײן קערן װעל איך און 3
אים װעל און מענטשן, יענעם קעגן
װַײל ֿפָאלק, זַײן צװישן ֿפון ֿפַארשנַײדן
קינדער זַײנע ֿפון געגעבן הָאט ער
מַײן ֿפַאראומרײניקן צו ּכדי מֹוֶלך, צו
מַײן ֿפַארשװעכן צו און הײליקטום,

נָאמען. הײליקן
ֿפַארהױלן װעט ֿפַארהױלן אױב און 4
ֿפון אױגן זײערע לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס
זַײנע ֿפון גיט ער װען מענטשן, יענעם

טײטן, צו ניט אים מֹוֶלך, צו קינדער
קעגן ּפנים מַײן קערן איך װעל 5
משּפחה, זַײן קעגן און מענטשן, יענעם
זַײנען װָאס ַאלע און אים, װעל איך און
ֿפַארפירט זַײן צו אים נָאך ֿפַארפירט
צװישן ֿפון ֿפַארשנַײדן מֹוֶלך, נָאך

ֿפָאלק. זײער
װענדן זיך װעט װָאס זעל די און 6
זַײן צו רוחות, צו און גַײסטער צו
מַײן קערן איך װעל זײ, נָאך ֿפַארפירט
אים װעל און זעל, יענער קעגן ּפנים

ֿפָאלק. זַײן צװישן ֿפון ֿפַארשנַײדן

און הײליקן, אַײך זָאלט איר און 7
יהוה בין איך װָארום הײליק, זַײן

גָאט. אַײער
געזעצן מַײנע היטן זָאלט איר און 8
װָאס יהוה בין איך טָאן: זײ און

אַײך. הײליקט
װָאס אײנער יעטװעדער װָארום 9
זַײן ָאדער ֿפָאטער זַײן שילטן װעט
זַײן װערן; געטײט טײטן זָאל מוטער,
ער הָאט מוטער זַײן ָאדער ֿפָאטער

אים! אױף בלוט זַײן געשָאלטן,
זַײן מזַנה װעט װָאס מַאן ַא און 10
מזַנה װעט ער ַאז – ֵאֶשת-איש ַאן מיט
טײטן זָאל װַײב, חברס זַײן מיט זַײן
ֿפרױ, די אי מַאן, דער אי װערן געטײט

געװען. מזַנה הָאט װָאס
מיט ליגן װעט ער ַאז מַאן, ַא און 11
שַאנד די ער הָאט װַײב, ֿפָאטערס זַײן
טײטן ַאנטּפלעקט; ֿפָאטער זַײן ֿפון
זײער בײדע; זײ זָאלן װערן געטײט

זײ! אױף בלוט
מיט ליגן װעט מַאן ַא ַאז און 12
געטײט טײטן זײ זָאלן שנור, זַײן
זײ זַײנען ֿפַארמישונג ַא בײדע; װערן

זײ! אױף בלוט זײער בַאגַאנגען,
ַא מיט ליגן װעט מַאן ַא ַאז און 13
ַא מיט ליגט מע װי ַאזױ מַאנסּפַארשוין
אומװערדיקײט ַאן בײדע זײ הָאבן ֿפרױ
װערן; געטײט זײ זָאלן טײטן געטָאן;

זײ! אױף בלוט זײער
ַא נעמען װעט מַאן ַא ַאז און 14
ַא דָאס איז מוטער, איר מיט ֿפרױ
מען זָאל ֿפַײער אין שענדלעכקײט;
עס ּכדי זײ, אי אים, אי ֿפַארברענען
צװישן שענדלעכקײט קײן זַײן ניט זָאל

אַײך.
מיט ליגן װעט װָאס מַאן ַא און 15
װערן, געטײט טײטן ער זָאל בהמה, ַא

הרגען. איר זָאלט בהמה די און
צו גענענען װעט ֿפרױ ַא ַאז און 16
מיט ליגן צו בהמה איז עס װָאסער
די אי ֿפרױ, די אי הרגען זָאלסטו איר,
װערן, געטײט זײ מוזן טײטן בהמה;

זײ! אױף בלוט זײער
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זַײן נעמען װעט מַאן ַא ַאז און 17
טָאכטער, ֿפָאטערס זַײן שװעסטער,
ער און טָאכטער, מוטערס זַײן ָאדער
זַײן זען װעט זי און שַאנד, איר זען װעט
שַאנדהַאֿפטיקײט, ַא דָאס איז שַאנד,
די ֿפַאר װערן ֿפַארשניטן זָאלן זײ און
ֿפָאלק; זײער ֿפון קינדער די ֿפון אױגן
ער הָאט שװעסטער זַײן ֿפון שַאנד די

זינד. זַײן טרָאגן ער זָאל ַאנטּפלעקט,
מיט ליגן װעט מַאן ַא ַאז און 18
און קרַאנקשַאֿפט, איר אין ֿפרױ ַא
הָאט ער – שַאנד איר ַאנטּפלעקן װעט
הָאט זי און קװַאל, איר ַאנטבלױזט
בלוט, איר ֿפון קװַאל דעם ַאנטּפלעקט
ֿפון װערן ֿפַארשניטן בײדע זײ זָאלן
ֿפון שַאנד די און ֿפָאלק. זײער צװישן
ָאדער שװעסטער, מוטערס דַײן 19
זָאלסטו שװעסטער, ֿפָאטערס דַײן ֿפון
לַײבנָאנטע זַײן װָארום ַאנטּפלעקן; ניט
זײער טרָאגן זָאלן זײ ער; ַאנטבלױזט

זינד.
מיט ליגן װעט מַאן ַא ַאז און 20
ֿפון שַאנד די ער הָאט מומען, זַײן
זָאלן זײ ַאנטּפלעקט; ֿפעטער זַײן
זײ זָאלן קינדער ָאן זינד; זײער טרָאגן

שטַארבן.
נעמען װעט מַאן ַא ַאז און 21
ַאן דָאס איז װַײב, ברודערס זַײן
זַײן ֿפון שַאנד די אומרײניקײט;
ָאן ַאנטּפלעקט; ער הָאט ברודער

בלַײבן. זײ זָאלן קינדער
מַײנע ַאלע היטן זָאלט איר און 22
זײ און געזעצן, מַײנע ַאלע און חוקים,
ברענג איך װָאס לַאנד דָאס ּכדי טָאן,
זָאל דרינען, בַאזעצן צו זיך ַאהין, אַײך

ַארױסשּפַײען. ניט אַײך
די אין גײן ניט זָאלט איר און 23
איך װָאס ֿפָאלק דעם ֿפון אַײנפירן
דָאס װָארום אַײך; ֿפַאר ֿפון ֿפַארטרַײב
מיך הָאב איך און געטָאן, זײ הָאבן ַאלץ

זײ. מיט ֿפַארעקלט
אַײך: צו געזָאגט הָאב איך און 24
איך און ערד, זײער ַארבן װעט איר
לַאנד ַא – ַארבן צו זי געבן אַײך זי װעל

איך הָאניק. און מילך מיט ֿפליסט װָאס
אַײך הָאב װָאס גָאט אַײער יהוה בין

אומות. די ֿפון ָאּפגעשײדט
ָאּפשײדן איר זָאלט דרום 25
און בהמה רײנער דער צװישן
דעם צװישן און אומרײנער, דער
רײנעם, דעם און ֿפױגל אומרײנעם
ֿפַאראומװערדיקן ניט זָאלט איר און
מיט ָאדער בהמה, ַא מיט זעל אַײער
ערד די נָאר װָאס מיט ָאדער ֿפױגל, ַא
ָאּפגעשײדט הָאב איך װָאס װידמענט,

אַײך. ֿפַאר אומרײן מַאכן צו
הײליק, זַײן מיר זָאלט איר און 26
איך און הײליק, בין יהוה איך װָארום
אומות, די ֿפון ָאּפגעשײדט אַײך הָאב

מיר. צו געהערן צו
ַאז ֿפרױ, ַא ָאדער מַאן ַא און 27
גַײסט ַא מיט ֿפַארנעמען זיך װעלן זײ
געטײט טײטן זײ זָאלן רוח, ַא ָאדער
זײ מען זָאל שטײנער מיט װערן;

זײ! אױף בלוט זײער ֿפַארװַארֿפן;

ֱאמֹור

צו21 געזָאגט הָאט גָאט און
די ּכֹהנים, די צו רעד משהן:
זײ: צו זָאגן זָאלסט און ַאהרֹנען, ֿפון זין
ָאן ֿפַאראומרײניקן ניט זיך זָאל קײנער

ֿפָאלק; זַײן צװישן טױטן ַא
װָאס לַײב-קרוב ַא זַײנעם ָאן סַײדן 2
און מוטער, זַײן ָאן אים, צו נָאנט איז
ָאן און זון, זַײן ָאן און ֿפָאטער, זַײן ָאן

ברודער; זַײן ָאן און טָאכטער, זַײן
יונגֿפרױ, ַא שװעסטער זַײן ָאן און 3
נָאך הָאט װָאס אים, צו נָאנט איז װָאס
ער מעג איר ָאן – מַאן ַא געהַאט ניט

ֿפַאראומרײניקן. זיך
ֿפָאלק זַײן צװישן הַאר דער 4
צו זיך ֿפַאראומרײניקן ניט זיך טָאר

ֿפַארשװעכן.
אױף ּפליך ַא מַאכן ניט זָאלן זײ 5
זײער ֿפון ברעגן די און קָאּפ, זײער
אױף און ָאּפגָאלן, ניט זײ זָאלן בָארד
ַאן אַײנשנַײדן ניט זײ זָאלן לַײב זײער

אַײנשנַײדונג.
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גָאט, זײער צו זַײן זײ זָאלן הײליק 6
דעם ֿפַארשװעכן ניט זָאלן זײ און
די װָארום גָאט, זײער ֿפון נָאמען
ֿפון שּפַײז די יהוה, ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער
דרום מקריֿב, זײ זַײנען גָאט, זײער

הײליק. זַײן זײ מוזן
ַא ָאדער זֹונה ַא װַײב ַא 7
און נעמען, ניט זײ זָאלן ֿפַארשװעכטע
ניט זײ זָאלן מַאן איר ֿפון געגֶט װַײב ַא
זַײן צו הײליק איז ער װָארום נעמען;

גָאט.
הײליק, הַאלטן אים זָאלסט און 8
איז גָאט דַײן ֿפון שּפַײז די װָארום
זַײן, דיר ער זָאל הײליק מקריֿב; ער
װָאס יהוה, איך בין הײליק װָארום

אַײך. הײליק
ּכֹהן, ַא מַאן ַא ֿפון טָאכטער די און 9
זַײן, צו מזַנה ֿפַארשװעכן זיך װעט זי ַאז
ֿפַײער אין ֿפָאטער; איר זי ֿפַארשװעכט

װערן. ֿפַארברענט זי זָאל
דער איז װָאס ּכֹהן דער און 10
אױף װָאס ברידער, זַײנע ֿפון גרעסטער
געװָארן ַארױֿפגעגָאסן איז קָאּפ זַײן
מע און זַאלבונג, ֿפון אײל דָאס
די ָאנצוטָאן הַאנט זַײן דערֿפילט הָאט
ֿפַארװַאקסן לָאזן ניט זָאל קלײדער,
זַײנע אַײנרַײסן ניט און קָאּפ, זַײן

קלײדער;
זָאל מת ַא ֿפון לַײב קײן צו און 11
ֿפָאטער זַײן ָאן ַאֿפילו צוגײן; ניט ער
ניט זיך ער זָאל מוטער זַײן ָאן און

ֿפַאראומרײניקן.
ניט ער זָאל הײליקטום ֿפון און 12
דָאס ֿפַארשװעכן ניט און ַארױסגײן,
די װָארום גָאט, זַײן ֿפון הײליקטום
זַאלבונג גָאטס ֿפון אײל דעם ֿפון קרױן

יהוה. בין איך אים: אױף איז
איר אין װַײב ַא און 13

נעמען. ער זָאל יונגֿפרױשַאֿפט
ָאדער גרושה, ַא ָאדער ַאלמנה, ַאן 14
דָאזיקע די זֹונה, ַא ֿפַארשװעכטע, ַא
ַא בלױז נָאר נעמען; ניט ער זָאל
נעמען ער זָאל ֿפָאלק זַײן ֿפון יונגֿפרױ

װַײב. ַא ֿפַאר

זַײן ֿפַארשװעכן ניט זָאל ער און 15
איך װָארום ֿפָאלק, זַײן צװישן זָאמען

אים. הײליק יהוה
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 16

זָאגן: צו ַאזױ
זָאגן: צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו רעד 17
זײערע אױף זָאמען דַײן ֿפון איטלעכער
ַא זַײן װעט אים אין װָאס דֹור-דֹורות,
זַײן צו מקריֿב גענענען ניט זָאל מום,

גָאט. זַײן ֿפון שּפַײז די
װָאס מַאן איטלעכער װָארום 18
טָאר מום, ַא דָא איז אים אין
בלינדער, ַא מַאן ַא גענענען: ניט
ַאן מיט ָאדער הינקעדיקער, ַא ָאדער
אײן מיט ָאדער נָאז, אַײנגעפַאלענער

לַאנג, צו גליד
װעט אים בַײ װָאס מַאן ַא ָאדער 19
צעברָאכן ָאדער פוס, ַא צעברָאכן זַײן

הַאנט, ַא
ַא ָאדער הױקער, ַא ָאדער 20
אױף בעלם ַא מיט ָאדער קַארליק,
טרוקענע מיט ָאדער אױג, זַײן
ַא ָאדער קרעץ, פַײכטע ָאדער קרעץ,

געבריכטער.
זָאמען דעם ֿפון מַאן איטלעכער 21
איז אים אין װָאס ּכֹהן, דעם ַאהרן ֿפון
צו מקריֿב גענענען ניט זָאל מום, ַא דָא
מום ַא גָאט; ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער די זַײן
גענענען ניט ער טָאר אים, אין דָא איז
גָאט. זַײן ֿפון שּפַײז די זַײן צו מקריֿב
ֿפון גָאט, זַײן ֿפון שּפַײז די 22
ֿפון װי ַאזױ הײליקן הײליקסטן

עסן. ער מעג הײליקן,
ניט ער טָאר ָּפרֹוֶכת צום ָאבער 23
ניט ער טָאר מזבח צום און קומען,
אים; אין דָא איז מום ַא װַײל גענענען,
מַײנע ֿפַארשװעכן ניט זָאל ער און
הײליק יהוה איך װָארום הײליקײטן,

זײ.
צו גערעדט דָאס הָאט משה און 24
ַאלע צו און זין, זַײנע צו און ַאהרֹנען,

יׂשראל. ֿפון קינדער
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צו22 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

זין, זַײנע צו און ַאהרֹנען צו רעד 2
ֿפון ָאּפגעשײדט הַאלטן זיך זָאלן זײ ַאז
ֿפון קינדער די ֿפון זַאכן הײליקע די
און מיר, צו הײליקן זײ װָאס יׂשראל,
הײליקן מַײן ֿפַארשװעכן ניט זָאלן זײ

יהוה. בין איך נָאמען:
ַאל ֿפון מַאן איטלעכער זײ: צו זָאג 3
דֹור-דֹורות אַײערע אױף זָאמען אַײער
הײליקע די צו גענענען װעט װָאס
װעלן יׂשראל ֿפון קינדער די װָאס זַאכן,
אומרײנקײט זַײן מיט גָאט, צו הײליקן
ֿפַארשניטן זָאל זעל יענע אים, אױף

יהוה. בין איך מיר: ֿפַאר ֿפון װערן
זָאמען דעם ֿפון מַאן יעטװעדער 4
ַא ָאדער מצֹורע ַא איז װָאס ַאהרן ֿפון
זַאכן הײליקע די ֿפון טָאר ֿפלוסיקער,
און װערן. רײן װעט ער ביז עסן, ניט
װָאס עמיצן ָאן ָאן זיך רירט װָאס דער
מַאן ַא ָאדער טױטן; ַא ֿפון אומרײן איז
ֿפלוס ַא ַארױסגײן װעט אים ֿפון װָאס

זָאמען; ֿפון
ָאנרירן זיך װעט װָאס מַאן ַא ָאדער 5
װערט מע װָאס שרץ איז עס װָאסער ָאן
מענטשן ַא ָאן ָאדער אומרײן, אים ֿפון
װָאס אומרײן, אים ֿפון װערט מע װָאס

– איז אומרײנקײט זַײן נָאר
ָאנרירן זיך װעט װָאס מענטש דער 6
ָאװנט, ביזן אומרײן זַײן זָאל זײ, ָאן
הײליקע די ֿפון עסן ניט זָאל ער און
לַײב זַײן געבָאדן הָאט ער סַײדן זַאכן,

װַאסער. אין
זָאל אונטערגײן, װעט זון די ַאז און 7
עסן ער מעג דערנָאך און רײן, זַײן ער
איז דָאס װָארום זַאכן, הײליקע די ֿפון

ברױט. זַײן
ער זָאל ֿפַארצוקטס און געפַאלנס 8
דערמיט: אומרײן װערן צו עסן, ניט

יהוה. בין איך
ּכדי היטונג, מַײן היטן זָאלן זײ און 9
זינד ַא דעם װעגן טרָאגן ניט זָאלן זײ
װעלן זײ ַאז דעם, דורך שטַארבן און
זײ. הײליק יהוה איך ֿפַארשװעכן: עס

עסן ניט טָאר ֿפרעמדער קײן און 10
ָאדער ּכֹהן, ַא בַײ װוינער ַא הײליקס;
הײליקס. עסן ניט טָאר געדונגענער, ַא
עמיצן קױֿפן װעט ּכֹהן ַא ַאז און 11
מעג געלט, זַײן ֿפַאר אַײנקױף אין
זַײנען װָאס די און דערֿפון; עסן ער
ֿפון עסן מעגן זײ הױז, זַײן אין געבָארן

ברױט. זַײן
זי ַאז ּכֹהן ַא ֿפון טָאכטער די און 12
זי טָאר ֿפרעמדן, ַא מַאן ַא נעמען װעט
עסן. ניט ָאּפשײדונג הײליקער דער ֿפון
ּכֹהן, ַא ֿפון טָאכטער די ָאבער 13
ָאדער ַאלמנה, ַאן װערן װעט זי ַאז
זי הָאט קינדער קײן און גרושה, ַא
איר צו אומקערן זיך װעט זי און ניט,
יוגנט, איר אין װי ַאזױ הױז ֿפָאטערס
ברױט; ֿפָאטערס איר ֿפון עסן זי מעג
ניט דערֿפון טָאר ֿפרעמדער קײן ָאבער

עסן.
הײליקס עסן װעט עמיצער ַאז און 14
דערצו צולײגן ער זָאל ֿפַארזע, ַא דורך
דָאס ָאּפצָאלן און דערֿפון, פינֿפטל ַא

ּכֹהן. צום הײליקע
די ֿפַארשװעכן ניט זָאלן זײ און 15
ֿפון קינדער די ֿפון זַאכן הײליקע

גָאט, צו ָאּפ שײדן זײ װָאס יׂשראל,
זינד ַא טרָאגן מַאכן זײ און 16
עסן װעלן זײ ַאז ֿפַארשולדיקונג, ֿפון
איך װָארום זַאכן; הײליקע זײערע

זײ. הײליק יהוה
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 17

זָאגן: צו ַאזױ
זַײנע צו און ַאהרֹנען צו רעד 18
יׂשראל, ֿפון קינדער ַאלע צו און זין,
עמיצער ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט און
יׂשראל, ֿפון הױז דעם ֿפון מַאן ַא
יׂשראל, אין ֿפרעמדן דעם ֿפון ָאדער
ַאלע ֿפון ָקרבן, זַײן ברענגען װעט
זײערע ַאלע ֿפון ָאדער נדרים, זײערע
װעלן זײ װָאס גָאבן, ֿפרַײװיליקע
ברַאנדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר גָאט צו ברענגען
װערן, בַאװיליקט זָאלט איר ּכדי 19
ֿפון ֿפעלער, ַא ָאן זָכר ַא זַײן עס מוז

ציגן. ֿפון ָאדער שעּפסן, ֿפון רינדער,
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מום ַא דָא איז אים אין װָאס קײנס 20
עס װָארום ברענגען, ניט איר זָאלט

בַאװיליקונג. צו זַײן ניט אַײך װעט
ַא ברענגען װעט מַאן ַא ַאז און 21
קלָאר ַא לױט גָאט, צו ֿפרידָאּפֿפער
ַא ֿפַאר ָאדער נדר, ַארױסגערעדטן
ָאדער רינדער, ֿפון גָאב, ֿפרַײװיליקער
געֿפעלערט, ניט זַײן עס מוז שָאף, ֿפון
זָאל מום קײן װערן; צו בַאװיליקט ּכדי

זַײן. ניט אים אין
געשעדיקטס, ַא ָאדער בלינדס, ַא 22
ַא מיט ָאדער ֿפַארקריּפלטס, ַא ָאדער
ָאדער קרעץ, טרוקענע מיט ָאדער גוז,
איר זָאלט דָאזיקע די – קרעץ פַײכטע
מַאכן ניט און גָאט, צו ברענגען ניט
צו מזבח אױֿפן ֿפַײערָאּפֿפער ַא זײ ֿפון

גָאט.
מיט לַאם ַא ָאדער ָאקס ַאן און 23
קורץ, צו ָאדער לַאנג צו גליד אײן
ֿפרַײװיליקע ַא מַאכן מעגסטו דָאס
ניט עס װעט נדר ַא ֿפַאר ָאבער גָאב,

װערן. בַאװיליקט
זַײנע װָאס ַאזַא און 24
צעדריקט, זַײנען געשלעכטגלידער
ָאנגעריסן, ָאדער צעהַאקט, ָאדער
ניט איר זָאלט אױסגעשניטן, ָאדער
אין זָאלט איר און גָאט; צו ברענגען

ַאזױ-װָאס. מַאכן ניט לַאנד אַײער
ַא ֿפון הַאנט דער ֿפון ַאֿפילו 25
די ברענגען ניט איר זָאלט ֿפרעמדן
די ַאלע ֿפון גָאט אַײער ֿפון שּפַײז
ֿפַארדַארבונג זײער װָארום דָאזיקע,
װעלן זײ זײ; אין איז מום ַא זײ, אין איז

אַײך. ֿפון װערן בַאװיליקט ניט
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 26

זָאגן: צו ַאזױ
ַא ָאדער שעּפס, ַא ָאדער רינד, ַא 27
זָאל װערן, געבָארן װעט עס ַאז ציג,
מוטער, זַײן אונטער זַײן טעג זיבן עס
װעט װַײטער און ָאן טָאג ַאכטן ֿפון און
ַא ָקרבן, ַא ֿפַאר װערן בַאװיליקט עס

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער
איר זָאלט שָאף, ַא צי רינד ַא און 28
זַײן מיט טָאג אײן אין שעכטן ניט עס

קינד.
ַא שלַאכטן װעט איר ַאז און 29
איר זָאלט גָאט, צו דַאנקָאּפֿפער
בַאװיליקט זָאלט איר ַאז שלַאכטן עס

װערן.
זָאל טָאג אײגענעם דעם אין 30
ניט זָאלט איר װערן; געגעסן עס
ֿפרי: דער אין ביז דערֿפון איבערלָאזן

יהוה. בין איך
געבָאט מַײנע היטן זָאלט איר און 31

יהוה. בין איך טָאן: זײ און
ֿפַארשװעכן ניט זָאלט איר און 32
זָאל איך ּכדי נָאמען, הײליקן מַײן
ֿפון קינדער די צװישן געהײליקט זַײן
הײליקט װָאס יהוה בין איך יׂשראל:

אַײך;
אַײך הָאט װָאס דער 33
ִמצַרים, לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן
יהוה. בין איך גָאט: צום זַײן צו אַײך

צו23 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

און יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
ֿפון יָום-טֹובים די זײ: צו זָאגן זָאלסט
ֿפַאר אױסרוֿפן זײ זָאלט איר װָאס גָאט
זַײנען דָאס – צונױֿפרופונגען הײליקע

יָום-טֹובים: מַײנע
װערן געטָאן זָאל טעג זעקס 3
טָאג זיבעטן אױֿפן ָאבער ַארבעט,
הײליקע ַא רּוונג, ֿפון שבת ַא איז
איר זָאלט ַארבעט קײן צונױֿפרופונג;
אין גָאט צו שבת איז דָאס טָאן; ניט

װוינערטער. אַײערע ַאלע
ֿפון יָום-טֹובים די זַײנען דָאס 4
װָאס צונױֿפרופונגען, הײליקע די גָאט,
זײער אין אױסרוֿפן זײ זָאלט איר

צַײט. געשטעלטער
פערצנטן אין חֹודש, ערשטן אין 5
דער איז ָאװנט, ַאקעגן חֹודש, ֿפון טָאג

גָאט. צו ָקרבן-ֶּפַסח
דעם ֿפון טָאג ֿפוֿפצנטן אױֿפן און 6
ֿפון יָום-טוב דער איז חֹודש, דָאזיקן
עסן איר זָאלט טעג זיבן גָאט; צו מצות

מצות.
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הײליקע ַא זָאל טָאג ערשטן אין 7
קײן אַײך; בַײ זַײן צונױֿפרופונג

טָאן. ניט איר זָאלט דינסטַארבעט
ַא ברענגען זָאלט איר און 8
טעג; זיבן גָאט צו ֿפַײערָאּפֿפער
הײליקע ַא איז טָאג זיבעטן אױֿפן
זָאלט דינסטַארבעט קײן צונױֿפרופונג;

טָאן. ניט איר
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 9

זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 10
װעט איר ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט און
גיב איך װָאס לַאנד דעם אין קומען
שניט, איר שנַײדן װעט איר און אַײך,
אַײער ֿפון גַארב ַא ברענגען איר זָאלט

ּכֹהן. צום שניט ערשטן
גַארב די אױֿפהײבן זָאל ער און 11
בַאװיליקט זָאלט איר ּכדי גָאט, ֿפַאר
רּוטָאג דעם נָאך מָארגן אױף װערן;

אױֿפהײבן. ּכֹהן דער זי זָאל
דעם אין מַאכן, זָאלט איר און 12
גַארב, די אױף הײבט איר װָאס טָאג
ֿפַאר יָאריקן, ַא ֿפעלער, ַא ָאן שעּפס ַא

גָאט; צו ברַאנדָאּפֿפער ַא
צװײ דערצו, שּפַײזָאּפֿפער ַא און 13
אײל, מיט ֿפַארמישט זעמלמעל צענטל
ַא ֿפַאר גָאט צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא
גיסָאּפֿפער ַא און ריח; געשמַאקן

הין. ֿפערטל ַא װַײן דערצו,
געברענטע און ברױט, און 14
איר זָאלט זַאנגען, ֿפריש און קערנער,
אײגענעם דָאזיקן דעם ביז עסן ניט
ֿפון ָקרבן דעם ברענגט איר ביז טָאג,
אױף געזעץ אײביק ַאן גָאט; אַײער
אַײערע ַאלע אין דֹור-דֹורות אַײערע

װוינערטער.
ֿפון צײלן אַײך זָאלט איר און 15
דעם ֿפון רוטָאג, דעם נָאך מָארגן אױף
ֿפון גַארב די ברענגט איר װָאס טָאג
זָאלן װָאכן גַאנצע זיבן אױֿפהײבונג;

זַײן; עס
דער נָאך מָארגן אױף ביז 16
ָאּפצײלן איר זָאלט װָאך זיבעטער
ַא ברענגען און טעג, ֿפוֿפציק

צו ּתבואה נַײער דער ֿפון שּפַײזָאּפֿפער
גָאט.

אַײערע ֿפון ברענגען זָאלט איר 17
ֿפַאר ברױטן צװײ װוינערטער
צענטל צװײ ֿפון אױֿפהײבונג; ַאן
זָאלן געזַײערט זַײן, זײ זָאלן זעמלמעל
צו ערשטגָאב ַאן װערן, געבַאקט זײ

גָאט.
מיטן ברענגען זָאלט איר און 18
ַא ָאן יָאריקע שעּפסן זיבן ברױט
צװײ און ָאקס, יונגן אײן און ֿפעלער,
ברַאנדָאּפֿפער ַא זַײן זָאלן זײ װידערס;
און שּפַײזָאּפֿפער זײערע מיט גָאט, צו
ֿפַײערָאּפֿפער ַא – גיסָאּפֿפער זײערע

גָאט. צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר
ציגנבָאק אײן מַאכן זָאלט איר און 19
שעּפסן צװײ און זינדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר

ֿפרידָאּפֿפער. ַא ֿפַאר יָאריקע
זײ זָאל ּכֹהן דער און 20
ֿפון ברױט דעם מיט אױֿפהײבן
אױֿפהײבונג ַאן ערשטצַײטיקן, דעם
שעּפסן; צװײ די מיט גָאט, ֿפַאר
ֿפַארן גָאט, צו זַײן זײ זָאלן הײליק

ּכֹהן.
ַאן מַאכן זָאלט איר און 21
אײגענעם דָאזיקן דעם אין אױסרופונג
זָאל צונױֿפרופונג הײליקע ַא טָאג;
זָאלט דינסטַארבעט קײן אַײך; בַײ זַײן
אין געזעץ אײביק ַאן טָאן. ניט איר
אַײערע אױף װוינערטער אַײערע ַאלע

דֹור-דֹורות.
ֿפון שניט דעם שנַײדט איר ַאז און 22
דערענדיקן ניט זָאלסטו לַאנד, אַײער
דַײן בַײ ֿפעלד דַײן ֿפון עק דעם
דַײן ֿפון נָאכקלַײב דעם און שנַײדן,
ֿפַארן נָאכקלַײבן; ניט זָאלסטו שניט
זײ זָאלסטו ֿפרעמדן ֿפַארן און ָארימַאן
גָאט. אַײער יהוה בין איך איבערלָאזן:
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 23

זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 24
אין חֹודש, זיבעטן אין זָאגן: צו ַאזױ
בַײ זַײן זָאל חֹודש, ֿפון טָאג ערשטן
דורך דערמָאנונג ַא רואונג, ַא אַײך
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צונױֿפרופונג. הײליקע ַא שַאלונג,
ניט איר זָאלט דינסטַארבעט קײן 25
ַא ברענגען זָאלט איר און טָאן,

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 26

זָאגן: צו ַאזױ
דעם ֿפון טָאג צענטן אין ָאבער 27
ֿפון טָאג דער איז חֹודש זיבעטן דָאזיקן
צונױֿפרופונג הײליקע ַא ֿפַארגעבונג;
זָאלט איר און אַײך, בַײ זַײן זָאל
ַא ברענגען און זעל, אַײער ּפַײניקן

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער
ניט איר זָאלט ַארבעט קײן און 28
טָאג, אײגענעם דָאזיקן דעם אין טָאן
דָאס, איז ֿפַארגעבונג ֿפון טָאג ַא װַײל
יהוה ֿפַאר אַײך אױף זַײן צו מַכּפר

גָאט. אַײער
װָאס זעל יעטװעדער װָארום 29
דָאזיקן דעם אין ּפַײניקן ניט זיך װעט
װערן ֿפַארשניטן זָאל טָאג, אײגענעם

ֿפָאלק. איר ֿפון
װעט װָאס מענטש יעטװעדער און 30
דָאזיקן דעם אין ַארבעט ַאן עּפעס טָאן
איך װעל זעל יענע טָאג, אײגענעם
ֿפָאלק. איר צװישן ֿפון אונטערברענגען
ניט איר זָאלט ַארבעט קײן 31
אױף געזעץ אײביק ַאן טָאן;
אַײערע ַאלע אין דֹור-דֹורות אַײערע

װוינערטער.
ֿפַאר עס איז רואונג ֿפון שבת ַא 32
אַײער ּפַײניקן זָאלט איר און אַײך;
אין חֹודש ֿפון טָאג נַײנטן אין זעל;
איר זָאלט ָאװנט, ביז ָאװנט ֿפון ָאװנט,

שבת. אַײער הַאלטן
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 33

זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 34
ֿפון טָאג ֿפוֿפצנטן אין זָאגן: צו ַאזױ
דער איז חֹודש זיבעטן דָאזיקן דעם
גָאט. צו טעג זיבן סוּכות ֿפון יָום-טוב
הײליקע ַא איז טָאג ערשטן אין 35
זָאלט דינסטַארבעט קײן צונױֿפרופונג;

טָאן. ניט איר

ַא ברענגען איר זָאלט טעג זיבן 36
ַאכטן אױֿפן גָאט; צו ֿפַײערָאּפֿפער
צונױֿפרופונג הײליקע ַא זָאל טָאג
זָאלט איר און אַײך, בַײ זַײן
ַא גָאט; צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא ברענגען
קײן דָאס; איז אַײנזַאמלונג הײליקע

טָאן. ניט איר זָאלט דינסטַארבעט
ֿפון יָום-טֹובים די זַײנען דָאס 37
אױסרוֿפן זײ זָאלט איר װָאס גָאט,
צו צונױֿפרופונגען, הײליקע ֿפַאר
ַא גָאט, צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא ברענגען
ַא שּפַײזָאּפֿפער, ַא און ברַאנדָאּפֿפער,
װָאס גיסָאּפֿפער; און שלַאכטָאּפֿפער,

טָאג. זַײן אין טָאג, איטלעכן ֿפַאר
און גָאט, ֿפון שבתים די ַאחוץ 38
ַאלע ַאחוץ און גָאבן, אַײערע ַאחוץ
אַײערע ַאלע ַאחוץ און נדרים, אַײערע
װעט איר װָאס קרבנות, ֿפרַײװיליקע

גָאט. צו געבן
ֿפון טָאג ֿפוֿפצנטן דעם אין ָאבער 39
אַײן זַאמלט איר װען חֹודש, זיבעטן
איר זָאלט לַאנד, ֿפון אַײנטרָאג דעם
זיבן גָאט ֿפון ֿפַײערטָאג דעם ֿפַײערן
ַא זַײן זָאל טָאג ערשטן אין טעג;
רואונג. ַא טָאג ַאכטן אױֿפן און רואונג,
אין נעמען אַײך זָאלט איר און 40
שײנעם ַא ֿפון ֿפרוכט טָאג ערשטן
ַא ֿפון צװַײגן און טײטלבלעטער, בױם,
טַײך, ֿפון װערבעס און בױם, געדיכטן
יהוה ֿפַאר ֿפרײען זיך זָאלט איר און

טעג. זיבן גָאט אַײער
ַא ֿפַײערן עס זָאלט איר און 41
אין טעג זיבן גָאט צו ֿפַײערטָאג
אַײערע אױף געזעץ אײביק ַאן יָאר;
זָאלט חֹודש זיבעטן אין דֹור-דֹורות;

ֿפַײערן. עס איר
זיבן זיצן איר זָאלט סוּכות אין 42
יׂשראל אין אַײנגעבָארענע ַאלע טעג;

סוּכות. אין זיצן זָאלן
זָאלן דֹור-דֹורות אַײערע ּכדי 43
איך הָאב בַײדלעך אין ַאז װיסן,
יׂשראל, ֿפון קינדער די זיצן געמַאכט
ֿפון ַארױסגעוציגן זײ הָאב איך װען
אַײער יהוה בין איך ִמצַריִם: לַאנד
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גָאט.
די ָאנגעזָאגט הָאט משה און 44
ֿפון יָום-טֹובים די יׂשראל ֿפון קינדער

גָאט.

צו24 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

זײ יׂשראל, ֿפון קינדער די בַאֿפעל 2
געשלָאגענע רײנע ברענגען דיר זָאלן
אױף לַײכטונג, דער ֿפַאר בױמל

ּתמיד. ליכט ַא ָאנצוצינדן
געזעץ ֿפון ָּפרֹוֶכת דעם ֿפון דרױסן 3
צוריכטן ַאהרן עס זָאל אֹוהל-מֹועד אין
ֿפַאר ֿפרי דער אין ביז ָאװנט ֿפון אױף
אױף געזעץ אײביק ַאן ּתמיד; גָאט

דֹור-דֹורות. אַײערע
ער זָאל מנֹורה רײנער דער אין 4
ּתמיד. גָאט ֿפַאר רערלעך די צוריכטן
און זעמלמעל, נעמען זָאלסט און 5
ֿפון חלות; צװעלף דערֿפון אױסבַאקן
יעטװעדער זַײן זָאל צענטל צװײ

קהלה.
צװײ אין לײגן זײ זָאלסט און 6
רײנעם אױֿפן רײ, ַא אין זעקס רײען,

גָאט. ֿפַאר טיש
אױף ַארױֿפטָאן זָאלסט און 7
ּכדי װַײרױך, לױטערן רײ איטלעכער
ַא ֿפַאר ברױט דעם צו זַײן זָאל עס
גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא דערמָאנונג,

עס ער זָאל שבת אין שבת 8
די ֿפון ּתמיד; גָאט ֿפַאר אױסלײגן
בונד. אײביקער ַאן יׂשראל ֿפון קינדער
ַאהרֹנען צו געהערן זָאל עס און 9
עס זָאלן זײ און קינדער, זַײנע צו און
ַא װָארום ָארט, הײליקן ַא אין עסן
װָאס דָאס, איז הײליקײט הײליקסטע
ֿפַײערָאּפֿפער די ֿפון אים צו געהערט

רעכט. אײביק ַאן גָאט; ֿפון
ֿפון ֿפרױ ַא ֿפון זון דער און 10
ֿפון זון דער געװען איז װָאס יׂשראל,
ַארױסגעגַאנגען איז ִמצרי, ַא מַאן ַא
דער און יׂשראל; ֿפון קינדער די צװישן
ַא און יׂשראל ֿפון ֿפרױ דער ֿפון זון
אין געקריגט זיך הָאבן יׂשראל ֿפון מַאן

לַאגער.
ֿפון ֿפרױ דער ֿפון זון דער און 11
נָאמען, דעם געלעסטערט הָאט יׂשראל
אים הָאט מע און געשָאלטן, און
נָאמען דער און משהן. צו געברַאכט
די שלֹומית, געװען איז מוטער זַײן ֿפון

ָדן. שבט ֿפון ִדברין, ֿפון טָאכטער
ַארַײנגעזעצט אים הָאט מע און 12
בַאשײדן זײ װעט מע ביז װַאך, אין

גָאט. ֿפון מױל דעם לױט
ַאזױ משהן, צו גערעדט גָאט הָאט 13

זָאגן: צו
הָאט װָאס דעם ַארױס פיר 14
װָאס ַאלע און לַאגער, אױסן געשָאלטן,
זײערע ָאנלענען זָאלן געהערט הָאבן
עדה גַאנצע די און קָאּפ, זַײן אױף הענט

ֿפַארשטײנען. אים זָאל
יׂשראל ֿפון קינדער די צו און 15
זָאגן: צו ַאזױ רעדן, זָאלסטו
זַײן שילטן װעט װָאס מַאן יעטװעדער

זינד. זַײן טרָאגן זָאל גָאט,
לעסטערט װָאס דער און 16
טײטן זָאל יהוה, ֿפון נָאמען דעם
אים זָאל ֿפַארשטײנען װערן; געטײט
דער װי עדה; גַאנצע די ֿפַארשטײנען
אַײנגעבָארענער, דער ַאזױ ֿפרעמדער
ער זָאל נָאמען, דעם לעסטערט ער ַאז

װערן. געטײט
דערשלָאגן װעט מַאן ַא ַאז און 17
ער זָאל טױט, צום מענטשן ַא עמיצן

װערן. געטײט טײטן
ַא דערשלָאגט װָאס דער און 18
ַא ָאּפצָאלן; זי זָאל טױט, צום בהמה

לעבן. ַא ֿפַאר לעבן
חבר זַײן מַאכן װעט מַאן ַא ַאז און 19
ַאזױ אים צו װערן געטָאן זָאל מום, ַא

געטָאן: הָאט ער װי
אױג ַאן ברָאך, ַא ֿפַאר ברָאך ַא 20
ַאזױ צָאן; ַא ֿפַאר צָאן ַא אױג, ַאן ֿפַאר
דעם מַאכן װעט ער װָאס מום דער װי
צו װערן געמַאכט זָאל ַאזױ מענטשן,

אים.
ַא דערשלָאגט װָאס דער יָא, 21
װָאס דער און ָאּפצָאלן; זי מוז בהמה
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געטײט מוז מענטשן ַא דערשלָאגט
װערן.

אַײך, בַײ זַײן זָאל געזעץ אײן 22
דער זַײן זָאל ַאזױ ֿפרעמדער דער װי
יהוה בין איך װָארום אַײנגעבָארענער,

גָאט. אַײער
צו גערעדט הָאט משה און 23
זײ און יׂשראל, ֿפון קינדער די
הָאט װָאס דעם ַארױסגעפירט הָאבן
הָאבן און לַאגער, אױסן געשָאלטן
די און שטײנער; מיט ֿפַארװָארֿפן אים
ַאזױ געטָאן הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער

משהן. בַאֿפױלן הָאט גָאט װי
בַהר

צו25 גערעדט הָאט גָאט און
ַאזױ סינַי, בַארג אױֿפן משהן

זָאגן: צו
און יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
קומען װעט איר ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט
זָאל אַײך, גיב איך װָאס לַאנד דעם אין

גָאט. צו שבת ַא הַאלטן לַאנד דָאס
ֿפַארזײען זָאלסטו יָאר זעקס 3
זָאלסטו יָאר זעקס און ֿפעלד, דַײן
און װַײנגָארטן, דַײן ַארומשנַײדן

דערֿפון. אַײנטרָאג דעם אַײנזַאמלען
זַײן זָאל יָאר זיבעטן אױֿפן ָאבער 4
ַא לַאנד, ֿפַארן רואונג ֿפון שבת ַא
ניט זָאלסטו ֿפעלד דַײן גָאט; צו שבת
זָאלסטו װַײנגָארטן דַײן און ֿפַארזײען,

ַארומשנַײדן. ניט
שניט דַײן ֿפון נָאכװּוקס דעם 5
טרױבן די און שנַײדן, ניט זָאלסטו
װַײנשטָאקן בַאשניטענע ניט דַײנע ֿפון
ֿפון יָאר ַא הַארבסטן; ניט זָאלסטו

לַאנד. ֿפַארן זַײן עס זָאל רואונג
זָאל לַאנד ֿפון שבת-ֿפרוכט די און 6
און דיר, ֿפַאר עסן: צום אַײך ֿפַאר זַײן
דינסט, דַײן ֿפַאר און קנעכט, דַײן ֿפַאר
ֿפַאר און געדונגענעם, דַײן ֿפַאר און
זיך הַאלט װָאס אַײנגעװַאנדערטן, דַײן

דיר; בַײ אױף
דער ֿפַאר און בהמה, דַײן ֿפַאר און 7
איר זַײן זָאל לַאנד, דַײן אין װָאס חיה

עסן. צום אַײנטרָאג גַאנצער

זיבן ָאּפצײלן דיר זָאלסט און 8
און יָאר; זיבן מָאל זיבן יָארן, שבתים
װעלן יָארן שבתים זיבן די ֿפון טעג די

יָאר. ֿפערציק און נַײן זַײן דיר
ַא ַארױסלָאזן זָאלסטו דענצמָאל 9
חֹודש, זיבעטן אין שֹוֿפר; ֿפון שַאלונג
אום חֹודש, ֿפון טָאג צענטן אין
ַא ַארױסלָאזן איר זָאלט יָום-ּכּפור,

לַאנד. גַאנצן אַײער אין שֹוֿפר
דָאס הײליקן זָאלט איר און 10
ַא אױסרוֿפן און יָאר, ֿפוֿפציקסטע
אירע ַאלע ֿפַאר לַאנד אין ֿפרַײלָאזונג
און זַײן; אַײך עס זָאל יֹובל בַאװוינער;
צו איטלעכער אומקערן אַײך זָאלט איר
זַײן צו איטלעכער און אײגנטום, זַײן

אומקערן. אַײך איר זָאלט משּפחה
יָאר ֿפוֿפציקסטע דָאס זָאל יֹובל 11
זײען, ניט זָאלט איר זַײן; אַײך
און נָאכװּוקסן, זַײנע שנַײדן ניט און
בַאשניטענע ניט זַײנע הַארבסטן ניט

װַײנשטָאקן.
הײליק דָאס; איז יֹובל װָארום 12
ַארָאּפ ֿפעלד ֿפון זַײן; אַײך עס זָאל

ּתבואה. זַײן עסן איר זָאלט
יֹובל ֿפון יָאר דָאזיקן דעם אין 13
צו איטלעכער אומקערן אַײך איר זָאלט

אײגנטום. זַײן
ַא ֿפַארקױֿפן װעט איר ַאז און 14
קױֿפן ָאדער חבר, דַײן צו ֿפַארקױפונג
איר זָאלט חבר, דַײן ֿפון הַאנט דער ֿפון

ַאנדערן. דעם אײנער נַארן ניט
נָאכן יָארן די ֿפון צָאל דער לױט 15
לױט חבר; דַײן ֿפון קױֿפן זָאלסטו יֹובל
דיר ער זָאל ּתבואה-יָארן ֿפון צָאל דער

ֿפַארקױֿפן.
יָארן די ֿפון מערקײט דער לױט 16
און דערֿפון, מקח דעם מערן זָאלסטו
יָארן די ֿפון מינערקײט דער לױט
דערֿפון; מקח דעם מינערן זָאלסטו
ֿפַארקױֿפט ּתבואות ֿפון צָאל די װָארום

דיר. ער
אײנער נַארן ניט זָאלט איר און 17
הָאבן מֹורא זָאלסט און ַאנדערן, דעם
יהוה בין איך װָארום גָאט, דַײן ֿפַאר
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גָאט. אַײער
חוקים, מַײנע טָאן זָאלט איר און 18
טָאן, זײ און געזעצן, מַײנע היטן און
לַאנד אַײער אױף זיצן זָאלט איר ּכדי

זיכערקײט. אין
איר געבן װעט לַאנד דָאס און 19
און זַאט, צו עסן װעט איר און ֿפרוכט,

דערױף. זיכערקײט אין זיצן װעט
װעלן װָאס זָאגן: װעט איר ַאז און 20
װעלן מיר יָאר? זיבעטן אין עסן מיר
אַײנזַאמלען ניט און זײען, ניט דָאך

ּתבואה? אונדזער
אױף ברכה מַײן בַאֿפעלן איך װעל 21
עס און יָאר, זעקסטן דעם אין אַײך
יָאר. דרַײ ֿפַאר ּתבואה ברענגען װעט

ַאכטן אױֿפן זײען װעט איר ַאז און 22
ּתבואה, דער ֿפון עסן איר װעט יָאר,
עס ביז יָאר, נַײנטן ביזן ַאלטע; דָאס
דָאס עסן איר װעט ּתבואה, זַײן קומט

ַאלטע.
ֿפַארקױֿפט ניט זָאל ערד די און 23
מיר צו װָארום אײביק, אױף װערן
און ֿפרעמדע װָארום ערד; די געהערט

מיר. בַײ איר זַײט אַײנגעװַאנדערטע
ֿפון לַאנד גַאנצן דעם אין און 24
דער געבן איר זָאלט אײגנטום אַײער

אױסלַײזונג. ַאן ערד
װערן, ָארים װעט ברודער דַײן ַאז 25
אײגנטום, זַײן ֿפון ֿפַארקױֿפן װעט און
דער איז װָאס קרוב זַײן קומען זָאל
דעם אױסלײזן און אים, צו נענטסטער

ברודער. זַײן ֿפון ֿפַארקױף
הָאבן ניט װעט מַאן ַא ַאז און 26
הַאנט זַײן ָאבער אױסלײזער, קײן
װעט ער און ֿפַארמעגלעך, װערן װעט

אױסצולײזן, עס גענוג צונױפקריגן
ֿפון יָארן די בַארעכענען ער זָאל 27
דעם צוריקצָאלן און ֿפַארקױפונג, זַײן
הָאט ער װָאס מַאן דעם צו רעשט
זיך זָאל ער און ֿפַארקױֿפט; אים צו

אײגנטום. זַײן צו אומקערן
ניט קען הַאנט זַײן ָאבער אױב 28
צוריקצוצָאלן, אים גענוג צונױפקריגן
דער אין בלַײבן ֿפַארקױף זַײן זָאל

געקױֿפט, עס הָאט װָאס דעם ֿפון הַאנט
יֹובל אום און יֹובל, ֿפון יָאר דעם ביז
זיך זָאל ער און ַארױסגײן; עס זָאל

אײגנטום. זַײן צו אומקערן
ֿפַארקױֿפן װעט מַאן ַא ַאז און 29
ַא מיט שטָאט ַא אין װוינהױז ַא
זַײן אױסלײזרעכט זַײן זָאל מױער,
ֿפון יָאר דָאס זיך ענדיקט עס ביז
זַײן זַײן זָאל יָאר ַא ֿפַארקױפונג; זַײן

אױסלײזרעכט.
ניט װעט עס ָאבער אױב 30
פול װערט עס ביז װערן אױסגעלײזט
הױז דָאס זָאל יָאר, גַאנץ ַא דערױף
ַא הָאט װָאס שטָאט דער אין װָאס
דעם בַײ אײביק אױף בלַײבן מױער,
זַײנע אױף געקױֿפט, עס הָאט װָאס
ַארױסגײן ניט זָאל עס דֹור-דֹורות;

יֹובל. אום
דערֿפער, די ֿפון הַײזער די ָאבער 31
ַארום, רונד מױער קײן ניט הָאבן װָאס
ֿפון ֿפעלד צום װערן צוגערעכנט זָאלן
אױסלײזונג, ַאן הָאבן זָאלן זײ לַאנד;

ַארױסגײן. זײ זָאלן יֹובל אום און
לִויִים, די ֿפון שטעט די און 32
זײער ֿפון שטעט די ֿפון הַײזער די
אײביק ַאן הָאבן לִויִים די – אײגנטום

אױסלײזרעכט.
די ֿפון קױֿפן װעט מע ַאז און 33
הױז ֿפַארקױֿפטע דָאס זָאל לִויִים,
אײגנטום זַײן ֿפון שטָאט דער אין
הַײזער די װָארום יֹובל, אום ַארױסגײן
איז דָאס לִויִים די ֿפון שטעט די ֿפון
ֿפון קינדער די צװישן אײגנטום זײער

יׂשראל.
ֿפרַײען דעם ֿפון ֿפעלד דָאס ָאבער 34
ניט קען שטעט זײערע ַארום ּפלַאץ
אײביק ַאן װָארום װערן, ֿפַארקױֿפט

זײ. דָאס איז אײגנטום
ָארים װעט ברודער דַײן ַאז און 35
געפַאלן זַײן װעט הַאנט זַײן און װערן,
ַא װי אױֿפהַאלטן אים זָאלסטו דיר, בַײ
ער ַאז אַײנגעװַאנדערטן, און ֿפרעמדן

דיר. בַײ לעבן קענען זָאל
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צינזן אים ֿפון נעמען ניט זָאלסט 36
הָאבן מֹורא זָאלסט און מערונג, ָאדער
זָאל ברודער דַײן ּכדי גָאט; דַײן ֿפַאר

דיר. בַײ לעבן קענען
געלט דַײן געבן ניט אים זָאלסט 37
זָאלסטו עסנװַארג דַײן און צינזן, אױף

מערונג. אױף געבן ניט
װָאס גָאט אַײער יהוה בין איך 38
לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן אַײך הָאב
ּכנַַען, לַאנד דָאס געבן צו אַײך ִמצַריִם,

גָאט. צום זַײן צו אַײך
ָארים װעט ברודער דַײן ַאז און 39
ֿפַארקױֿפן זיך װעט און דיר, בַײ װערן
אים מיט ַארבעטן ניט זָאלסטו דיר, צו

קנעכט. ַא מיט ַארבעט מע װי ַאזױ
ַאן װי געדונגענער, ַא װי 40
בַײ זַײן ער זָאל אַײנגעװַאנדערטער,
ער זָאל יֹובל ֿפון יָאר דעם ביז דיר;

דיר. בַײ דינען
ֿפון ַארױסגײן ער זָאל דענצמָאל 41
און אים, מיט קינדער זַײנע און ער דיר,
משּפחה, זַײן צו אומקערן זיך זָאל ער
עלטערן זַײנע ֿפון אײגנטום דעם צו און

אומקערן. זיך ער זָאל
זײ, זַײנען קנעכט מַײנע װָארום 42
ֿפון ַארױסגעצױגן זײ הָאב איך װָאס
ֿפַארקױֿפט ניט טָארן זײ ִמצַריִם; לַאנד

קנעכט. ַא ֿפַארקױֿפט מע װי װערן
איבער געװעלטיקן ניט זָאלסט 43
מֹורא זָאלסט און הַארטיקײט, מיט אים

גָאט. דַײן ֿפַאר הָאבן
דינסט, דַײן און קנעכט דַײן און 44
די ֿפון – דיר בַײ זַײן װעלן װָאס
זָאלט זײ ֿפון אַײך, ַארום װָאס ֿפעלקער

דינסט. ַא ָאדער קנעכט ַא קױֿפן איר
ֿפון קינדער די ֿפון אױך און 45
זיך הַאלטן װָאס אַײנגעװַאנדערטע די
איר קענט זײ ֿפון אַײך, בַײ אױף
װָאס משּפחות זײערע ֿפון און קױֿפן,
אין געבָארן הָאבן זײ װָאס אַײך, בַײ
װערן אַײך קענען זײ און לַאנד; אַײער

אײגנטום. צום
בירושה לָאזן זײ קענט איר און 46
צו אַײך, נָאך קינדער אַײערע צו

אײביק אױף אײגנטום; ַאן ֿפַאר ַארבן
ָאבער זײ; מיט ַארבעטן איר קענט
ֿפון קינדער די ברידער, אַײערע איבער
זָאלט ַאנדערן, איבערן אײנער יׂשראל,
הַארטיקײט. מיט געװעלטיקן ניט איר
ֿפרעמדן דעם ֿפון הַאנט די ַאז און 47
דיר בַײ אַײנגעװַאנדערטן דעם ָאדער
דַײן און ֿפַארמעגלעך, װערן װעט
אים, לעבן װערן ָארים װעט ברודער
דעם צו ֿפַארקױֿפן זיך װעט און
דיר, בַײ ֿפרעמדן אַײנגעװַאנדערטן
ֿפרעמדנס ַא ֿפון ָאּפשטַאם ַאן צו ָאדער

משּפחה,
הָאט ער װי נָאכדעם ער, קען 48
אױסלײזונג; ַאן הָאבן ֿפַארקױֿפט, זיך
אים קען ברידער זַײנע ֿפון אײנער

אױסלײזן;
זַײן ָאדער ֿפעטער, זַײן ָאדער 49
ָאדער אױסלײזן, אים קען זון ֿפעטערס
משּפחה זַײן ֿפון לַײב-קרוב ַא עמיצער
זַײן אױב ָאדער, אױסלײזן; אים קען
זיך ער קען ֿפַארמעגלעך, װערט הַאנט

אױסלײזן. ַאלײן
מיט אױסרעכענען זיך זָאל ער און 50
ער װָאס יָאר דעם ֿפון קױֿפער, זַײן
דעם ביז אים צו ֿפַארקויֿפט זיך הָאט
זַײן ֿפון געלט דָאס און יֹובל, ֿפון יָאר
װערן אױסגעװָארֿפן זָאל ֿפַארקױפונג
די װי ַאזױ יָארן; ֿפון צָאל דער לױט
װָאס זַײן זָאל געדונגענעם ַא ֿפון טעג

אים. בַײ ָאּפגעװען איז ער
יָארן, ֿפיל דָא נָאך זַײנען עס סַײ 51
זַײן ֿפון צוריקצָאלן זײ לױט ער זָאל

אױסלײזונג, זַײן ֿפַאר קױפגעלט
געבליבן זַײנען עס סַײ און 52
יֹובל, ֿפון יָאר דעם ביז יָארן װינציק
אױסרעכענען; אים מיט זיך ער זָאל
צוריקצָאלן ער זָאל יָארן זַײנע נָאך װי

אױסלײזונג. זַײן ֿפַאר
יָאר ֿפון געדונגענער ַא װי ַאזױ 53
ער אים; בַײ זַײן ער זָאל יָאר צו
מיט אים איבער געװעלטיקן ניט זָאל

אױגן. דַײנע ֿפַאר הַארטיקײט
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ניט װעט ער אױב און 54
דָאזיקע די אױף װערן אױסגעלײזט
ֿפון יָאר אין ַארױסגײן ער זָאל אֹוַפנים,

אים. מיט קינדער זַײנע און ער יֹובל,
קינדער די זַײנען מיר צו װָארום 55
זַײנען קנעכט מַײנע קנעכט; יׂשראל ֿפון
ַארױסגעצױגן זײ הָאב איך װָאס זײ,
אַײער יהוה בין איך ִמצַריִם: לַאנד ֿפון

גָאט.

מַאכן26 ניט אַײך זָאלט איר
געשניצטן ַא און ָאּפגעטער,
אַײך איר זָאלט זַײלשטײן ַא און געץ
שטײנבילד ַא און אױֿפשטעלן, ניט
לַאנד, אַײער אין שטעלן ניט איר זָאלט
בין איך װָארום אים, ֿפַאר בוקן צו זיך

גָאט. אַײער יהוה
און היטן, איר זָאלט שבתים מַײנע 2
הָאבן איר זָאלט הײליקטום מַײן ֿפַאר

יהוה. בין איך ָאּפשַײ:

בֻחקֹוַתי
מַײנע אין גײן װעט איר אױב 3
זײ און געבָאט, מַײנע היטן און חוקים,

טָאן,
אין רעגנס אַײערע געבן איך װעל 4
איר געבן װעט ערד די און צַײט, זײער
װעט ֿפעלד ֿפון בױם דער און ּתבואה,

ֿפרוכט. זַײן געבן
אַײך בַײ גרײכן װעט דרעשן און 5
װעט הַארבסטן און הַארבסטן, ביז
װעט איר און זריעה-צַײט; ביז גרײכן
אין זיצן און זַאט, צו ברױט אַײער עסן

לַאנד. אַײער אין זיכערקײט
אין שלום געבן װעל איך און 6
און לײגן, זיך װעט איר און לַאנד,
װעל איך און שרעקן; ניט װעט קײנער
און לַאנד, ֿפון חיה בײזע ַא אױסרָאטן
אַײער אין דורכגײן ניט װעט שװערד ַא

לַאנד.
אַײערע נָאכיָאגן װעט איר און 7
אַײך ֿפַאר פַאלן װעלן זײ און פַײנט,

שװערד. דורכן

נָאכיָאגן װעלן אַײך ֿפון פינף און 8
װעלן אַײך ֿפון הונדערט און הונדערט,
פַײנט אַײערע און טױזנט, צען נָאכיָאגן
שװערד. דורכן אַײך ֿפַאר פַאלן װעלן

אַײך, צו קערן זיך װעל איך און 9
אַײך און ֿפרוכּפערן אַײך װעל און
מַײן אױֿפשטעלן װעל איך און מערן,

אַײך. מיט בונד
ַאלטע, עסן װעט איר און 10
װעט איר און , ּתבואה ַאלטע גָאר
דער װעגן ֿפון ַאלטע די ַארױסרַאמען

נַײער.
רואונג מַײן מַאכן װעל איך און 11
אַײך װעט זעל מַײן און אַײך, צװישן

ֿפַאראומװערדיקן. ניט
צװישן אומגײן װעל איך און 12
און גָאט, צום זַײן אַײך װעל און אַײך,

ֿפָאלק. צום זַײן מיר װעט איר
גָאט, אַײער יהוה בין איך 13
לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן אַײך הָאב װָאס
און זײ, צו קנעכט זַײן צו ֿפון ִמצַריִם
ֿפון שטַאנגען די צעברָאכן הָאב איך
מיט געפירט אַײך הָאב און יָאך, אַײער

קָאּפ. אױֿפגעהױבענעם ַאן
צוהערן ניט װעט איר ָאבער אױב 14
די ַאלע טָאן ניט װעט און מיר, צו

געבָאט, דָאזיקע
איר װעט חוקים מַײנע אױב און 15
װעט געזעצן מַײנע אױב און ֿפַארַאכטן,
צו ניט זעל, אַײער ֿפַאראומװערדיקן
זָאלט איר ּכדי געבָאט, מַײנע ַאלע טָאן

בונד, מַײן ֿפַארשטערן
דָאזיקע דָאס טָאן אױך איך װעל 16
ַא אַײך אױף ָאנזעצן װעל איך אַײך: צו
מַאכן װָאס קדחת, און דער, די – בהלה
די ֿפַארשמַאכטן און אױגן די אױסגײן
זָאמען אַײער זײען װעט איר און זעל.
װעלן פַײנט אַײערע װָארום אומנישט,

אױֿפעסן. עס
ּפנים מַײן קערן װעל איך און 17
געשלָאגן װעט איר און אַײך, ַאקעגן
אַײערע און פַײנט, אַײערע ֿפַאר װערן
איבער געװעלטיקן װעלן ָׂשונאים
קײנער װען לױֿפן װעט איר און אַײך;
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ניט. אַײך יָאגט
דעם ַאלעם בַײ װעט איר אױב און 18
זיבן אַײך איך װעל מיר, צו צוהערן ניט
זינד. אַײערע ֿפַאר שטרָאֿפן מער מָאל
אַײער צעברעכן װעל איך און 19
אַײער מַאכן װעל און מַאכט, שטָאלצע
ערד אַײער און אַײזן, װי ַאזױ הימל

קוּפער. װי ַאזױ
ַאװעקגײן װעט ּכֹוח אַײער און 20
ניט װעט ערד אַײער און אומנישט,
ֿפון בױם דער און ּתבואה, איר געבן

ֿפרוכט. זַײן געבן ניט װעט לַאנד
מיר גײן װעט איר אױב און 21
צוהערן װעלן ניט װעט און דערװידער,
אױף מערן מָאל זיבן איך װעל מיר, צו

זינד. אַײערע לױט שלעק, אַײך
אַײך אױף ָאנשיקן װעל איך און 22
אַײך װעט זי און ֿפעלד, ֿפון חיה די
ֿפַארשנַײדן און קינדער, ֿפון בַארױבן
ֿפַארמינערן; אַײך און בהמות, אַײערע
ֿפַארװיסט װעלן װעגן אַײערע און

װערן.
מיר דערמיט װעט איר אױב און 23
װעט איר און װערן, אױסגעמוסרט ניט
אױך איך װעל דערװידער, מיר גײן

דערװידער, אַײך גײן
שלָאגן אַײך װעל אױך איך און 24

זינד. אַײערע ֿפַאר מָאל זיבן
אַײך אױף ברענגען װעל איך און 25
זַײן נֹוקם זיך װעט װָאס שװערד, ַא
װעט איר און בונד, דעם ֿפון נקמה די
און שטעט. אַײערע אין ֿפַארקלַײבן זיך
אַײך, צװישן מגפה ַא ָאנשיקן װעל איך
דער אין װערן געגעבן װעט איר און

פַײנט. דעם ֿפון הַאנט
דעם צעברעכן אַײך װעל איך ַאז 26
צען װעלן ברױט, ֿפון אונטערלען
אײן אין ברױט אַײער בַאקן װַײבער
אַײער ָאּפברענגען װעלן זײ און אױװן,
עסן װעט איר און װָאג, אױֿפן ברױט

װערן. זַאט ניט און
ניט דעם נָאך װעט איר אױב און 27
מיר גײן װעט איר און מיר, צו צוהערן

דערװידער,

דערװידער אַײך גײן איך װעל 28
װעל אױך איך און גרימצָארן, מיט
אַײערע ֿפַאר מָאל זיבן שטרָאֿפן אַײך

זינד.
ֿפון ֿפלײש דָאס עסן װעט איר און 29
אַײערע ֿפון ֿפלײש דָאס און זין, אַײערע

עסן. איר װעט טעכטער
אַײערע ֿפַארטיליקן װעל איך און 30
אַײערע ֿפַארשנַײדן װעל און במות,
ּפגרים אַײערע ַאהינטָאן און זונזַײלן,
און געצן, אַײערע ֿפון ּפגרים די אױף
ֿפַאראומװערדיקן. אַײך װעט זעל מַײן
אַײערע ֿפון מַאכן װעל איך און 31
ֿפַארװיסטן װעל און חורבן, ַא שטעט
ניט װעל און הײליקטומען, אַײערע

ריחות. געשמַאקע אַײערע שמעקן
דָאס ֿפַארװיסטן װעל איך און 32
זיצן װָאס פַײנט אַײערע און לַאנד,

איר. איבער גַאֿפן װעלן דערין,
צעשּפרײטן איך װעל אַײך און 33
װעל איך און ֿפעלקער, די צװישן
און שװערד, ַא אַײך נָאך ַארױסציען
און װיסטעניש ַא זַײן װעט לַאנד אַײער

חורבן. ַא זַײן װעלן שטעט אַײערע
לַאנד דָאס װעט דענצמָאל 34
טעג ַאלע – שבתים אירע ָאּפצָאלן
װעט איר און זַײן, װיסט װעט עס װָאס
פַײנט; אַײערע ֿפון לַאנד דעם אין זַײן
און רוען, לַאנד דָאס װעט דענצמָאל

שבתים. אירע בַאצָאלן
װיסט װעט עס װָאס טעג ַאלע 35
ניט הָאט עס װי רוען עס װעט זַײן,
איר װען שבתים, אַײערע אין גערוט

דערױף. געזעסן זַײט
ֿפון בלַײבן װעלן װָאס די און 36
ַא ַארַײנברענגען איך װעל אַײך,
אין הַארצן, זײער אין שרעקעדיקײט
און פַײנט, זײער ֿפון לענדער די
ַא ֿפון שָארך דער נָאכיָאגן װעט זײ
װעלן זײ און בלַאט, געטריבענעם
און שװערד, ֿפון לױֿפט מע װי לױֿפן

ניט. יָאגט קײנער װען פַאלן
װערן געשטרױכלט װעלן זײ און 37
ֿפַארן װי ַאזױ ַאנדערן, ָאן אײנער
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און ניט; יָאגט קײנער װען שװערד,
ֿפַאר ּתקומה קײן הָאבן ניט װעט איר

פַײנט. אַײערע
צװישן אונטערגײן װעט איר און 38
אַײערע ֿפון לַאנד דָאס און ֿפעלקער, די

אױֿפעסן. אַײך װעט פַײנט
װעלן אַײך ֿפון געבליבענע די און 39
לענדער די אין זינד זײער ֿפַאר אַײנגײן
די ֿפַאר אױך און פַײנט; אַײערע ֿפון
זײ װעלן עלטערן זײערע ֿפון זינד

יענע. װי ַאזױ אַײנגײן
אױף זַײן מֹודה זיך װעלן זײ און 40
ֿפון זינד די אױף און זינד, זײערע
ֿפעלשונג, זײער אין עלטערן, זײערע
און מיר, ָאן געֿפעלשט הָאבן זײ װָאס
מיר געגַאנגען זַײנען זײ װָאס אױך

דערװידער;
זײ אױך איך בין דערֿפַאר װָאס 41
זײ הָאב און דערװידער, געגַאנגען
זײערע ֿפון לַאנד דעם אין געברַאכט
הַארץ אומבַאשניטן זײער אױב פַײנט.
אונטערטעניק, װערן דענצמָאל װעט
הָאבן דענצמָאל װעלן זײ און

זינד, זײערע ֿפַאר ָאּפגעצָאלט
מַײן ָאן דערמָאנען זיך איך װעל 42
בונד מַײן ָאן אױך און יעקבן, מיט בונד
מיט בונד מַײן ָאן אױך און יצחקן, מיט
און דערמָאנען, זיך איך װעל ַאברהמען
דערמָאנען. זיך איך װעל לַאנד דעם ָאן
זַײן װעט לַאנד דָאס װָארום 43
ָאּפצָאלן װעט און זײ, ָאן ֿפַארלָאזן
װיסט זַײן װעט עס װען שבתים, אירע
ֿפַאר ָאּפצָאלן װעלן זײ און זײ; ָאן
מַײנע בַאװַײל און װַײל זינד; זײערע
מַײנע און ֿפַארַאכט, זײ הָאבן געזעצן
זײער ֿפַאראומװערדיקט הָאט חוקים

זעל.
זײ װען דענצמָאל, ַאֿפילו ָאבער 44
זײערע ֿפון לַאנד דעם אין זַײן װעלן
און ֿפַארַאכטן, ניט זײ איך װעל פַײנט,
צו זײ ֿפַאראומװערדיקן, ניט זײ װעל
בונד מַײן ֿפַארשטערן צו ֿפַארלענדן,
זײער יהוה בין איך װָארום זײ, מיט

גָאט.

דערמָאנען זיך װעל איך און 45
מיט בונד דעם ָאן זײערטװעגן ֿפון
זײ הָאב איך װָאס ערשטע, די
די ֿפַאר ִמצַריִם לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן
צום זַײן צו זײ ֿפעלקער, די ֿפון אױגן

יהוה. בין איך גָאט:
די און חוקים די זַײנען דָאס 46
גָאט װָאס לערנונגען די און געזעצן
די צװישן און אים צװישן געגעבן הָאט
סינַי בַארג אױֿפן יׂשראל ֿפון קינדער

משהן. ֿפון הַאנט דער דורך

צו27 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

און יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
װעט מַאן ַא ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט
צו נפשות ֿפון נדר ַא ַארױסרעדן קלָאר

שַאצונג, דַײן לױט גָאט,
זָכר ַא ֿפַאר זַײן שַאצונג דַײן זָאל 3
זעכציק ביז און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון
זַײן שַאצונג דַײן זָאל – ַאלט יָאר
הײליקן אױֿפן זילבער, ֶשקל ֿפוֿפציק

ֶשקל.
דַײן זָאל נקבה, ַא איז דָאס אױב און 4

ֶשקל. דרַײסיק זַײן שַאצונג
ביז און ַאלט יָאר פינף ֿפון אױב און 5
שַאצונג דַײן זָאל ַאלט, יָאר צװַאנציק
ַא ֿפַאר און ֶשקל, צװַאנציק זָכר ַא זַײן,

ֶשקל. צען נקבה
ביז און ַאלט חֹודש ַא ֿפון אױב און 6
זַײן, שַאצונג דַײן זָאל ַאלט, יָאר פינף
ַא ֿפַאר און זילבער, ֶשקל פינף זָכר ַא
ֶשקל דרַײ זַײן שַאצונג דַײן זָאל נקבה

זילבער.
און ַאלט יָאר זעכציק ֿפון אױב און 7
שַאצונג דַײן זָאל זָכר, ַא אױב העכער,
צען נקבה ַא ֿפַאר און ֶשקל, ֿפוֿפצן זַײן

ֶשקל.
דַײן ֿפַאר ָארים צו איז ער אױב און 8
ֿפַארן שטעלן אים מען זָאל שַאצונג,
ָאּפשַאצן; אים זָאל ּכֹהן דער און ּכֹהן,
דעם ֿפון הַאנט די ֿפַארמָאגט עס װי לױט
ָאּפשַאצן אים זָאל נדר, דעם טוט װָאס

ּכֹהן. דער
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מע װָאס בהמה ַא איז דָאס אױב און 9
גָאט, צו ָקרבן ַא דערֿפון מקריֿב איז
צו ַאזעלכע ֿפון גיט ער װָאס ַאלץ זָאל

הײליק. זַײן גָאט,
טָאר און טױשן ניט עס טָאר ער 10
אױף בעסערס אומבַײטן, ניט דָאס
בעסערן; אױף ערגערס ָאדער ערגערן,
אומבַײטן ער װעט אומבַײטן אױב און
אי זי אי זָאל בהמה, ַא ֿפַאר בהמה ַא

הײליק. זַײן אומבַײט איר
איז עס װָאסער איז דָאס אױב און 11
דערֿפון איז מע װָאס בהמה, אומרײנע
ער זָאל גָאט, צו ָקרבן ַא מקריֿב ניט

ּכֹהן, ֿפַארן בהמה די שטעלן
ָאּפשַאצן, זי זָאל ּכֹהן דער און 12
װי ַאזױ שלעכט; ָאדער גוט איז זי אױב

זַײן. זָאל ַאזױ שַאצסט, ּכֹהן, דער דו,
זי ער װיל אױסלײזן אױב און 13
פינֿפטל ַא צולײגן ער זָאל אױסלײזן,

שַאצונג. דַײן צו דערֿפון
זַײן הײליקן װעט מַאן ַא ַאז און 14
דער עס זָאל גָאט, צו הײליק הױז
ָאדער גוט איז עס אױב ָאּפשַאצן, ּכֹהן
עס װעט ּכֹהן דער װי ַאזױ שלעכט;

בַאשטײן. זָאל ַאזױ ָאּפשַאצן,
עס הײליקט װָאס דער אױב און 15
ער זָאל הױז, זַײן אױסלײזן װיל
געלט דעם ֿפון פינֿפטל ַא דערצו צולײגן
בלַײבן זָאל עס און שַאצונג, דַײן ֿפון

אים. בַײ
זַײן ֿפון ֿפעלד דעם ֿפון אױב און 16
גָאט, צו הײליקן מַאן ַא װעט אײגנטום
זריעה דער לױט זַײן שַאצונג דַײן זָאל
גערשטן חֹוֶמר ַא ֿפון זריעה די דערֿפון:

זילבער. ֶשקל ֿפוֿפציק אין
ֿפעלד זַײן הײליקן װעט ער אױב 17
עס זָאל יֹובל, ֿפון יָאר דעם ֿפון

שַאצונג. דַײן לױט בַאשטײן
זַײן הײליקן װעט ער אױב און 18
ּכֹהן דער אים זָאל יֹובל, נָאכן ֿפעלד
צָאל דער לױט געלט דָאס בַארעכענען
געבליבן זַײנען װָאס יָארן די ֿפון
ַאן און יֹובל, ֿפון יָאר דעם ביז
ֿפון װערן געמַאכט זָאל ַארָאּפרעכענונג

שַאצונג. דַײן
אױסלײזן װיל אױסלײזן אױב און 19
זָאל עס, הײליקט װָאס דער ֿפעלד דָאס
דעם ֿפון פינֿפטל ַא דערצו צולײגן ער
זיך זָאל עס און שַאצונג, דַײן ֿפון געלט

אים. בַײ ָאּפשטעלן
ניט װעט ער ָאבער אױב 20
מע אױב ָאדער ֿפעלד, דָאס אױסלײזן
ַאן צו ֿפעלד דָאס ֿפַארקױֿפט הָאט
ניט מער עס קען מענטשן, ַאנדער

װערן. אױסגעלײזט
גײט עס װען ֿפעלד, דָאס און 21
הײליק זַײן זָאל יֹובל, אום ַארױס
חרם; ֿפון ֿפעלד ַא װי ַאזױ גָאט, צו
אײגנטום דָאס געהערן זָאל ּכֹהן צום

דערֿפון.
גָאט צו הײליקן װעט ער אױב און 22
ניט איז װָאס ֿפעלד, געקױֿפט ַא זַײנס

אײגנטום, זַײן ֿפון ֿפעלד דעם ֿפון
בַארעכענען ּכֹהן דער אים זָאל 23
ביז שַאצונג דַײן ֿפון בַאטרעף דעם
געבן זָאל ער און יֹובל, ֿפון יָאר דעם
טָאג, אײגענעם דעם אין שַאצונג דַײן

גָאט. צו הײליק
ֿפעלד דָאס זָאל יֹובל ֿפון יָאר אין 24
הָאט ער װָאס דעם צו אומקערן זיך
אים צו װָאס געקױֿפט, אים ֿפון עס
לַאנד. דעם ֿפון אײגנטום דָאס געהערט
זָאל שַאצונג יעטװעדער דַײן און 25
גֵָרה צװַאנציק ֶשקל; הײליקן אױֿפן זַײן

ֶשקל. דער זַײן זָאל
בהמות, צװישן בָכור ַא ָאבער 26
בכֹורהשַאֿפט זַײן דורך געהערט װָאס
ניט קײנער דַארף אים גָאט, צו
שעּפס, ַא סַײ ָאקס, ַאן סַײ הײליקן;

גָאט. צו ער געהערט
אומרײנער ַאן ֿפון אױב און 27
דַײן לױט אױסלײזן מען זָאל בהמה,
פינֿפטל ַא דערצו צולײגן און שַאצונג,
ניט װעט ער אױב און דערֿפון;
ֿפַארקױֿפט ער זָאל װערן, אױסגעלײזט

שַאצונג. דַײן לױט װערן
עמיצער װָאס חרם קײן ָאבער 28
ַאלץ ֿפון גָאט, צו חרם מַאכן װעט
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ֿפון ָאדער מענטשן, ֿפון הָאט, ער װָאס
זַײן ֿפון ֿפעלד דעם ֿפון ָאדער בהמות,
װערן, ֿפַארקױֿפט ניט קען אײגנטום,
איטלעכער װערן; אױסגעלײזט ניט און
צו הײליקײט הײליקסטע ַא איז חרם

גָאט.

געמַאכט װעט װָאס חרם קײן 29
ניט קען מענטשן, ֿפון חרם װערן
ער מוז טײטן װערן; אױסגעלײזט

װערן. געטײט

דער ֿפון מעׂשר איטלעכער און 30
ֿפון ערד, דער ֿפון זָאמען ֿפון ערד,
גָאט; צו געהערט בױם, ֿפון ֿפרוכט

גָאט. צו הײליק

מַאן ַא װיל אױסלײזן אױב און 31
ער זָאל מעׂשר, זַײן ֿפון טײל אױסלײזן

דערֿפון. פינֿפטל ַא דערצו צולײגן

רינדער ֿפון מעׂשר איטלעכער און 32
אונטער גײט װָאס ַאלץ ֿפון – שָאף און
הײליק זַײן צענטער דער זָאל רוט, דער

גָאט. צו

ער אױב נָאכזוכן ניט זָאל מען 33
זָאל מע און שלעכט, ָאדער גוט איז
אומבַײטן אױב און אומבַײטן; ניט אים
אי ער אי זָאל אומבַײטן, אים מען װעט
ניט קען ער הײליק; זַײן אומבַײט זַײן

װערן. אױסגעלײזט

גָאט װָאס געבָאט די זַײנען דָאס 34
ֿפון קינדער די ֿפַאר משהן געבָאטן הָאט

סינַי. בַארג אױֿפן יׂשראל
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בִמְדבר
משהן1 צו גערעדט הָאט גָאט און

אֹוהל-מֹועד, אין סינַי, מדבר אין
אין חֹודש, צװײטן ֿפון טָאג ערשטן אין
ֿפון ַארױסגײן זײער נָאך יָאר צװײטן

זָאגן: צו ַאזױ ִמצַריִם, לַאנד
דער ֿפון מסּפר דעם אױף נעמט 2
ֿפון קינדער די ֿפון עדה גַאנצער
לױט משּפחות, זײערע לױט יׂשראל
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
מַאנסּפַארשױן, יעטװעדער נעמען, ֿפון

קעּפ. זײערע לױט
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון 3
װָאס יׂשראל אין איטלעכן העכער,
זײ איר זָאלט חיל, אין ַארױס גײט
און דו מחנות, זײערע לױט צײלן

ַאהרן.
צו מַאן, צו זַײן זָאלן אַײך מיט און 4
דער איז װָאס מַאן ַא שֿבט, ַא ֿפון מַאן

ֿפָאטערהױז. זַײן ֿפון הױּפט
די ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 5
ֿפון אַײך: מיט שטײן זָאלן װָאס מענער
שֵדיאורן. ֿפון זון דער ֶאליצור ראוֿבן,

ֿפון זון דער שלומיֵאל שמעון, ֿפון 6
צוריַשָדין.

ֿפון זון דער נַחשֹון יהודה, ֿפון 7
ַעמינָָדֿבן.

ֿפון זון דער נַתנֵאל יִׂשָׂשָכר, ֿפון 8
צֹוַערן.

ֿפון זון דער ֶאליָאֿב זֿבולון, ֿפון 9
חלֹונען.

ֿפון יֹוסף: ֿפון קינדער די ֿפון 10
ַעמיהודן; ֿפון זון דער ֶאליָשָמע אֿפרים,
ֿפון זון דער גַמליֵאל מנשה, ֿפון

ּפָדהצורן.
ֿפון זון דער ַאֿביָדן בנימין, ֿפון 11

גִדעֹונין.
ֿפון זון דער ַאחיעזר ָדן, ֿפון 12

ַעמיַשָדין.
ֿפון זון דער ּפגִעיֵאל ָאשר, ֿפון 13

ָעכַרנען.

ֿפון זון דער ֶאליָָסף גָד, ֿפון 14
ְדעוֵאלן.

ֿפון זון דער ַאחיַרע נֿפָּתלי, ֿפון 15
ֵעינָנען.

געװען זַײנען דָאזיקע די 16
ֿפון ֿפירשטן עדה, דער ֿפון גערוֿפענע
הױּפטלַײט די ֿפָאטערשטַאמען; זײערע
זײ זַײנען יׂשראל ֿפון טױזנטן די ֿפון

געװען.
הָאבן ַאהרן און משה און 17
זַײנען װָאס מענער דָאזיקע די גענומען

נעמען, די מיט ָאנגערוֿפן
די אַײנגעזַאמלט הָאבן זײ און 18
צװײטן ֿפון טָאג ערשטן אין עדה גַאנצע
זײער ָאנגעגעבן הָאבן זײ און חֹודש;
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורט
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון

קעּפ. זײערע לױט העכער,
משהן, בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ 19

סינַי. מדבר אין געצײלט זײ ער הָאט
ראוֿבן, ֿפון קינדער די און 20
געבורטן זײערע בָכור, יׂשראלס
זײערע לױט משּפחות, זײערע לױט
ֿפון צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער,
יעטװעדער קעּפ, זײערע לױט נעמען,
ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון מַאנסּפַארשױן
גײט װָאס איטלעכער העכער, און

– חיל אין ַארױס
שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 21
ֿפערציק און זעקס געװען זַײנען ראוֿבן,

הונדערט. ֿפינף און טױזנט
זײערע שמעון, ֿפון קינדער די ֿפון 22
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורטן
געצײלטע זַײנע ֿפָאטערהַײזער, זײערע
זײערע לױט נעמען, ֿפון צָאל דער נָאך
ֿפון מַאנסּפַארשױן יעטװעדער קעּפ,
העכער, און ַאלט יָאר צװַאנציק
חיל אין ַארױס גײט װָאס איטלעכער

–
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שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 23
און טױזנט ֿפוֿפציק און נַײן שמעון,

הונדערט. דרַײ
זײערע גָד, ֿפון קינדער די ֿפון 24
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורטן
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון
ַארױס גײט װָאס איטלעכער העכער,

– חיל אין
גָד, שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 25
זעקס און טױזנט ֿפערציק און ֿפינף

ֿפוֿפציק. און הונדערט
זײערע יהודה, ֿפון קינדער די ֿפון 26
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורטן
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון
ַארױס גײט װָאס איטלעכער העכער,

– חיל אין
שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 27
און טױזנט זיבעציק און ֿפיר יהודה,

הונדערט. זעקס
יִׂשָׂשָכר, ֿפון קינדער די ֿפון 28
משּפחות, זײערע לױט געבורטן זײערע
דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט
יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון צָאל
גײט װָאס איטלעכער העכער, און ַאלט

– חיל אין ַארױס
שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 29
און טױזנט ֿפוֿפציק און ֿפיר יִׂשָׂשָכר,

הונדערט. ֿפיר
זײערע זֿבולון, ֿפון קינדער די ֿפון 30
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורטן
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון
ַארױס גײט װָאס איטלעכער העכער,

– חיל אין
שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 31
ֿפיר און טױזנט ֿפוֿפציק און זיבן זֿבולון,

הונדערט.
די ֿפון יֹוסף: ֿפון קינדער די ֿפון 32
געבורטן זײערע אֿפרים, ֿפון קינדער
זײערע לױט משּפחות, זײערע לױט
ֿפון צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער,
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען,

ַארױס גײט װָאס איטלעכער העכער,
– חיל אין

שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 33
ֿפינף און טױזנט ֿפערציק אֿפרים,

הונדערט.
זײערע מנשה, ֿפון קינדער די ֿפון 34
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורטן
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון
ַארױס גײט װָאס איטלעכער העכער,

– חיל אין
שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 35
און טױזנט דרַײסיק און צװײ מנשה,

הונדערט. צװײ
זײערע בנימין, ֿפון קינדער די ֿפון 36
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורטן
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון
ַארױס גײט װָאס איטלעכער העכער,

– חיל אין
שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 37
און טױזנט דרַײסיק און ֿפינף בנימין,

הונדערט. ֿפיר
זײערע ָדן, ֿפון קינדער די ֿפון 38
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורטן
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון
ַארױס גײט װָאס איטלעכער העכער,

– חיל אין
ָדן, שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 39
זיבן און טױזנט זעכציק און צװײ

הונדערט.
זײערע ָאשר, ֿפון קינדער די ֿפון 40
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורטן
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון
ַארױס גײט װָאס איטלעכער העכער,

– חיל אין
ָאשר, שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 41
ֿפינף און טױזנט ֿפערציק און אײן

הונדערט.
זײערע נֿפָּתלי, ֿפון קינדער די 42
לױט משּפחות, זײערע לױט געבורטן
צָאל דער נָאך ֿפָאטערהַײזער, זײערע
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און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון נעמען, ֿפון
ַארױס גײט װָאס איטלעכער העכער,

– חיל אין
שֿבט ֿפון געצײלטע, זײערע 43
ֿפיר און טױזנט ֿפוֿפציק און דרַײ נֿפָּתלי,

הונדערט.
װָאס געצײלטע די זַײנען דָאס 44
די און געצײלט, הָאבן ַאהרן און משה
צו מַאן, צװעלף יׂשראל; ֿפון ֿפירשטן
זײ זַײנען ֿפָאטערהױז זַײן ֿפון מַאן אײן

געװען.
די ֿפון געצײלטע ַאלע און 45
זײערע לױט יׂשראל ֿפון קינדער
ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון ֿפָאטערהַײזער,
גײט װָאס איטלעכער העכער, און
זַײנען יׂשראל, אין – חיל אין ַארױס

געװען
געװען זַײנען געצײלטע ַאלע 46
דרַײ און טױזנט הונדערט מָאל זעקס
ֿפוֿפציק. און הונדערט ֿפינף און טױזנט
זײער לױט לִויִים די ָאבער 47
געצײלט ניט זַײנען ֿפָאטערשטַאם

זײ. צװישן געװָארן
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 48

זָאגן: צו ַאזױ
זָאלסטו ָאבער ֵלִוי שֿבט דעם 49
זָאלסטו צָאל זײער און צײלן, ניט
ֿפון קינדער די צװישן אױֿפנעמען ניט

יׂשראל.
איבער לִויִים די שטעל דו נָאר 50
איבער און געזעץ, ֿפון ִמשּכן דעם
װָאס ַאלץ איבער און ּכלים, זַײנע ַאלע
דעם טרָאגן זָאלן זײ אים; צו געהערט
זײ און ּכלים, זַײנע ַאלע און ִמשּכן,
דעם ַארום רונד און בַאדינען; אים זָאלן

לַאגערן. זײ זָאלן ִמשּכן
זָאלן ִמשּכן ֿפון ציִען בַײם און 51
בַײם און ַארָאּפנעמען, לִויִים די אים
לִויִים די אים זָאלן ִמשּכן ֿפון רוען
װָאס ֿפרעמדער דער און אױֿפשטעלן,

װערן. געטײט זָאל גענענט
זָאלן יׂשראל ֿפון קינדער די און 52
און לַאגער, זַײן אין איטלעכער לַאגערן
זײערע לױט ֿפָאן, זַײן בַײ איטלעכער

מחנות.
רונד לַאגערן זָאלן לִויִים די און 53
עס ּכדי געזעץ, ֿפון ִמשּכן דעם ַארום
ֿפון עדה דער אױף צָארן ַא זַײן ניט זָאל
לִויִים די און יׂשראל. ֿפון קינדער די
ֿפון ִמשּכן דעם ֿפון היטונג די היטן זָאלן

געזעץ.
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 54
גָאט װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן; ַאזױ
זײ הָאבן ַאזױ משהן, בַאֿפױלן הָאט

געטָאן.

משהן2 צו גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו און

די לױט ֿפָאן, זַײן בַײ איטלעכער 2
ֿפָאטערהַײזער, זײערע ֿפון צײכנס
יׂשראל; ֿפון קינדער די לַאגערן זָאלן
דעם ַארום רונד ַאקעגנאיבער

לַאגערן. זײ זָאלן אֹוהל-מֹועד
צו מזרח אין לַאגערן װָאס די און 3
דעם ֿפון ֿפָאן די זַײן: זָאלן זונאױֿפגַאנג
מחנות, זײערע לױט יהודה ֿפון לַאגער
ֿפון קינדער די ֿפון ֿפירשט דעם מיט

ַעמינָָדֿבן, ֿפון זון דעם נַחשֹון יהודה,
געצײלטע, זײערע – חיל זַײן און 4
זעקס און טױזנט זיבעציק און ֿפיר

הונדערט.
אים: לעבן לַאגערן װָאס די און 5
די ֿפון ֿפירשט דעם מיט יִׂשָׂשָכר, שֿבט
ֿפון זון דעם נַתנֵאל יִׂששָכר, ֿפון קינדער

צֹוַערן,
ֿפיר געצײלטע, זַײנע – חיל זַײן און 6
הונדערט; ֿפיר און טױזנט ֿפוֿפציק און
ֿפון ֿפירשט דעם מיט זֿבולון, שֿבט 7
זון דעם ֶאליָאֿב זֿבולון, ֿפון קינדער די

ֵחלֹונען, ֿפון
געצײלטע, זַײנע – חיל זַײן און 8
ֿפיר און טױזנט ֿפוֿפציק און זיבן

הונדערט.
ֿפון לַאגער דעם ֿפון געצײלטע ַאלע 9
און טױזנט ַאכציק און הונדערט יהודה:
לױט הונדערט, ֿפיר און טױזנט זעקס
צוערשט. ציִען זָאלן זײ מחנות. זײערע
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ראוֿבן ֿפון לַאגער דעם ֿפון ֿפָאן די 10
מחנות, זײערע לױט ָדרום, צו זַײן זָאל
ֿפון קינדער די ֿפון ֿפירשט דעם מיט
שֵדיאורן, ֿפון זון דעם ֶאליצור ראוֿבן,
געצײלטע, זַײנע – חיל זַײן און 11
ֿפינף און טױזנט ֿפערציק און זעקס

הונדערט.
אים: לעבן לַאגערן װָאס די און 12
די ֿפון ֿפירשט דעם מיט שמעון, שֿבט
זון דעם שלומיֵאל שמעון, ֿפון קינדער

צוריַשָדין, ֿפון
געצײלטע, זײערע – חיל זַײן און 13
דרַײ און טױזנט ֿפוֿפציק און נַײן

הונדערט;
ֿפון ֿפירשט דעם מיט גָד, שֿבט און 14
ֿפון זון דעם ֶאליָָסף גָד, ֿפון קינדער די

ְרעוֵאלן,
געצײלטע, זײערע – חיל זַײן און 15
זעקס און טױזנט ֿפערציק און ֿפינף

ֿפוֿפציק. און הונדערט
לַאגער דעם ֿפון געצײלטע ַאלע 16
אײן און טױזנט הונדערט ראוֿבן, ֿפון
הונדערט ֿפיר און טױזנט ֿפוֿפציק און
און מחנות. זײערע לױט ֿפוֿפציק, און

צװײטע. די ציִען זָאלן זײ
לַאגער דער אֹוהל-מֹועד, דער און 17
די ֿפון מיטן אין ציִען זָאל לִויִים, די ֿפון
זײ זָאלן ַאזױ רוען, זײ װי ַאזױ לַאגערן;
לױט ָארט זַײן אױף איטלעכער ציִען;

ֿפָאנעס. זײערע
אֿפרים ֿפון לַאגער דעם ֿפון ֿפָאן די 18
מערֿב, צו זַײן זָאל מחנות זײער לױט
ֿפון קינדער די ֿפון ֿפירשט דעם מיט
ַעמיהודן, ֿפון זון דעם ֶאליָשָמע אֿפרים,
געצײלטע, זײערע – חיל זַײן און 19

הונדערט. ֿפינף און טױזנט ֿפערציק
מיט מנשה, שֿבט אים לעבן און 20
מנשה, ֿפון קינדער די ֿפון ֿפירשט דעם

ּפָדהצורן, ֿפון זון דעם גַמליֵאל
געצײלטע, זײערע – חיל זַײן און 21
צװײ און טױזנט דרַײסיק און צװײ

הונדערט;
ֿפירשט דעם מיט בנימין, שֿבט און 22
דעם ַאֿביָדן בנימין, ֿפון קינדער די ֿפון

גִדעֹונין, ֿפון זון
געצײלטע, זײערע – חיל זַײן און 23
ֿפיר און טױזנט דרַײסיק און ֿפינף

הונדערט.
לַאגער דעם ֿפון געצײלטע ַאלע 24
ַאכט און טױזנט הונדערט אֿפרים, ֿפון
זײערע לױט הונדערט, און טױזנט

דריטע. די ציִען זָאלן זײ און מחנות.
ָדן ֿפון לַאגער דעם ֿפון ֿפָאן די 25
מחנות, זײערע לױט צֿפון, צו זַײן זָאל
ָדן, ֿפון קינדער די ֿפון ֿפירשט דעם מיט

ַעמיַשָדין, ֿפון זון דעם ַאחיעזר
געצײלטע, זײערע – חיל זַײן און 26
זיבן און טױזנט זעכציק און צװײ

הונדערט.
אים: לעבן לַאגערן װָאס די און 27
די ֿפון ֿפירשט דעם מיט ָאשר, שֿבט
ֿפון זון דעם ּפגִעיֵאל ָאשר, ֿפון קינדער

ָעכָרנען,
געצײלטע, זײערע – חיל זַײן און 28
ֿפינף און טױזנט ֿפערציק און אײן

הונדערט;
ֿפירשט דעם מיט נֿפָּתלי, שֿבט און 29
דעם ַאחיַרע נֿפָּתלי, ֿפון קינדער די ֿפון

ֵעינָנען, ֿפון זון
געצײלטע, זײערע – חיל זַײן און 30
ֿפיר און טױזנט ֿפוֿפציק און דרַײ

הונדערט.
לַאגער דעם ֿפון געצײלטע ַאלע 31
און זיבן און טױזנט הונדערט ָדן, ֿפון
הונדערט. זעקס און טױזנט ֿפוֿפציק
זײערע לױט צולעצט ציִען זָאלן זײ

ֿפָאנעס.
ֿפון געצײלטע די זַײנען דָאס 32
זײערע לױט יׂשראל, ֿפון קינדער די
די ֿפון געצײלטע ַאלע ֿפָאטערהַײזער;
זַײנען מחנות, זײערע לױט לַאגערן,
און טױזנט הונדערט מָאל זעקס געװען
און הונדערט ֿפינף און טױזנט דרַײ

ֿפוֿפציק.
ניט זַײנען לִויִים די ָאבער 33
קינדער די צװישן געװָארן געצײלט
הָאט גָאט װי ַאזױ יׂשראל; ֿפון

משהן. בַאֿפױלן
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הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 34
הָאט גָאט װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן
גערוט זײ הָאבן ַאזױ משהן; בַאֿפױלן
הָאבן ַאזױ און ֿפָאנעס, זײערע לױט
זַײנע לױט איטלעכער געצױגן, זײ

ֿפָאטערהױז. זַײן בַײ משּפחות,

ֿפון3 געבורטן די זַײנען דָאס און
גָאט װען משהן, ֿפון און ַאהרֹנען
בַארג אױֿפן משהן מיט גערעדט הָאט

סינַי.
ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 2
און נָָדֿב, בָכור דער זין: ַאהרנס

איָתָמר. און ֶאלָעזָר, ַאֿביהוא,
ַאהרנס ֿפון נעמען די זַײנען דָאס 3
הָאט מע װָאס ּכֹהנים געזַאלבטע די זין,
ּכהונה. די טָאן צו הַאנט זײער דערֿפילט
זַײנען ַאֿביהוא און נָָדֿב און 4
הָאבן זײ װען גָאט ֿפַאר געשטָארבן
גָאט, ֿפַאר ֿפַײער ֿפרעמד געברַאכט
הָאבן קינדער קײן און סינַי, מדבר אין
איָתָמר און ֶאלָעזָר און געהַאט; ניט זײ
זײער לעבן ּכֹהנים געװָארן זַײנען

ַאהרֹנען. ֿפָאטער
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 5

זָאגן: צו ַאזױ
און ֵלִוי, שֿבט דעם גענענען מַאך 6
דעם ַאהרן ֿפַאר שטעלן אים זָאלסט

בַאדינען. אים זָאלן זײ און ּכֹהן,
און היטונג זַײן היטן זָאלן זײ און 7
ֿפַארן עדה גַאנצער דער ֿפון היטונג די
ֿפון דינסט דעם דינען צו אֹוהל-מֹועד,

ִמשּכן.
ֿפון ּכלים ַאלע היטן זָאלן זײ און 8
די ֿפון היטונג די און אֹוהל-מֹועד,
דעם דינען צו יׂשראל, ֿפון קינדער

ִמשּכן. ֿפון דינסט
ַאהרֹנען צו לִויִים די געבן זָאלסט 9
זײ זַײנען ָאּפגעגעבן זין; זַײנע צו און
ֿפון קינדער די ֿפון אים צו ָאּפגעגעבן

יׂשראל.
זָאלסטו זין זַײנע און ַאהרֹנען און 10
ּכהונה, זײער היטן זָאלן זײ בַאֿפעלן,
זָאל גענענט װָאס ֿפרעמדער דער און

װערן. געטײט
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 11

זָאגן: צו ַאזױ
די גענומען הָאב זע, איך, און 12
יׂשראל ֿפון קינדער די צװישן ֿפון לִויִים
עֿפנט װָאס בָכור איטלעכן ָאנשטָאט
ֿפון קינדער די צװישן טרַאכט דעם
צו געהערן זָאלן לִויִים די און יׂשראל;

מיר.
געהערט מיר צו װָאָרום 13
װָאס טָאג דעם אין בָכור; איטלעכער
בָכור איטלעכן דערשלָאגן הָאב איך
געהײליקט איך הָאב ִמצַריִם לַאנד אין
ֿפון יׂשראל, אין בָכור איטלעכן מיר צו
זָאלן מיר צו בהמה. ַא ביז מענטשן ַא

יהוה. בין איך געהערן: זײ
משהן צו גערעדט הָאט גָאט און 14

זָאגן: צו ַאזױ סינַי, מדבר אין
לױט ֵלִוי ֿפון קינדער די צײל 15
זײערע לױט ֿפָאטערהַײזער, זײערע
ֿפון מַאנסּפַארשױן איטלעכן משּפחות;
זײ זָאלסטו העכער און ַאלט חֹודש ַא

צײלן.
לױט געצײלט זײ הָאט משה און 16
איז ער װי ַאזױ גָאט, ֿפון מױל דעם

געװָארן. בַאֿפױלן
ֿפון זין די געװען זַײנען דָאס און 17
און גֵרשֹון, נעמען: זײערע מיט ֵלִוין

מָררי. און קָהת,
די ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 18
משּפחות: זײערע לױט גֵרשֹונען ֿפון זין

ִשמִעי. און ִלֿבני,
זײערע לױט קָהתן ֿפון זין די און 19
ֶחֿברֹון, יצָהר, און ַעמָרם, משּפחות:

עוזיֵאל. און
זײערע לױט מָררין ֿפון זין די און 20
דָאס מוֵשי. און ַמחלי, משּפחות:
זײערע לױט ֵלִוי ֿפון משּפחות די זַײנען

ֿפָאטערהַײזער.
ֿפון משּפחה די גֵרשֹונען ֿפון 21
די ֿפון משּפחה די און ִלֿבנים, די
די ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס ִשמִעים;

גֵרשונים.
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צָאל דער לױט געצײלטע זײערע 22
חֹודש ַא ֿפון מַאנסּפַארשױנען ַאלע ֿפון
געצײלטע זײערע – העכער און ַאלט
ֿפינף און טױזנט זיבן געװען זַײנען

הונדערט.
הָאבן גֵרשונים די ֿפון משּפחות די 23
צו ִמשּכן דעם הינטער געלַאגערט

מערֿב.
דעם ֿפון ֿפירשט דער און 24
געװען איז גֵרשונים די ֿפון ֿפָאטערהױז

ָלֵאלן. ֿפון זון דער ֶאליָָסף
ֿפון קינדער די ֿפון היטונג די און 25
געװען איז אֹוהל-מֹועד בַײם גֵרשֹון
זַײן געצעלט, דָאס און ִמשּכן, דער
ֿפון טירֿפָארהַאנג דער און צודעק,

אֹוהל-מֹועד,
דעם ֿפון ַארומהַאנגען די און 26
דעם ֿפון טירֿפָארהַאנג דער און הױף,
און ִמשּכן דעם ַארום רונד װָאס הױף
ַאלע מיט שטריק, זַײנע און מזבח, דעם

צובַאהער. זַײנע
ֿפון משּפחה די קָהתן ֿפון און 27
ֿפון משּפחה די און ַעמָרמים, די
די ֿפון משּפחה די און יִצָהרים, די
די ֿפון משּפחה די און חֿברֹונים,
ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס עוזיֵאלים;

קָהתים: די
ַאלע ֿפון צָאל דער לױט 28
ַאלט חֹודש ַא ֿפון מַאנסּפַארשױנען
זעקס און טױזנט ַאכט העכער, און
ֿפון היטונג די היטן װָאס הונדערט

הײליקטום.
ֿפון קינדער די ֿפון משּפחות די 29
ֿפון זַײט בַײן געלַאגערט הָאבן קָהת

ָדרום. צו ִמשּכן,
דעם ֿפון ֿפירשט דער און 30
די ֿפון משּפחות די ֿפון ֿפָאטערהױז
ֿפון זון דער ֶאליָצֿפן געװען איז קָהתים

עוזיֵאלן.
דער געװען איז היטונג זײער און 31
און מנֹורה, די און טיש, דער און ָארון,
װָאס ּכלים הײליקע די און מזבחות, די
ֿפָארהַאנג, דער און זײ, מיט דינט מע

צובַאהער. זַײנע ַאלע און

די איבער ֿפירשט דער און 32
געװען איז לִויִים די ֿפון ֿפירשטן
ּכֹהן, דעם ַאהרן ֿפון זון דער ֶאלָעזָר
היטן װָאס די איבער אױֿפזעער דער

הײליקטום. דעם ֿפון היטונג די
די ֿפון משּפחה די מָררין ֿפון 33
מושים; די ֿפון משּפחה די און ַמחלים,

מָררי. ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס
דער לױט געצײלטע זײערע און 34
ַא ֿפון מַאנסּפַארשױנען ַאלע ֿפון צָאל
געװען זַײנען העכער און ַאלט חֹודש

הונדערט. צװײ און טױזנט זעקס
דעם ֿפון ֿפירשט דער און 35
ֿפון משּפחות די ֿפון ֿפָאטערהױז
ֿפון זון דער צוריֵאל געװען איז מָררי
בײן געלַאגערט הָאבן זײ ַאֿביחילן.

צֿפון. צו ִמשּכן ֿפון זַײט
ֿפון היטונג געשטעלטע די און 36
די געװען: איז מָררי ֿפון קינדער די
ריגלען, זַײנע און ִמשּכן, ֿפון ברעטער
שװעלן, זַײנע און זַײלן, זַײנע און
זַײנע ַאלע און ּכלים, זַײנע ַאלע און

צובַאהער;
רונד הױף ֿפון זַײלן די און 37
זײערע און שװעלן, זײערע און ַארום,

שטריק. זײערע און ֿפלעקלעך,
געלַאגערט הָאבן װָאס די און 38
דעם ֿפַאר מזרח, צו ִמשּכן דעם ֿפַאר
זַײנען זונאױֿפגַאנג, צו אֹוהל-מֹועד
זַײנע און ַאהרן און משה, געװען
היטונג די געהיט הָאבן װָאס זין,
ֿפון היטונג דער ֿפַאר הײליקטום, ֿפון
דער און יׂשראל; ֿפון קינדער די
געזָאלט הָאט גענענט, װָאס ֿפרעמדער

װערן. געטײט
װָאס לִויִים, די ֿפון געצײלטע ַאלע 39
לױט געצײלט הָאבן ַאהרן און משה
זײערע נָאך גָאט, ֿפון מױל דעם
ֿפון מַאנסּפַארשױנען ַאלע משּפחות,
און צװײ העכער, און ַאלט חֹודש ַא

טױזנט. צװַאנציק
צו געזָאגט הָאט גָאט און 40
ערשטגעבָארענע ַאלע צײל משהן:
ֿפון קינדער די ֿפון מַאנסּפַארשױנען
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העכער, און ַאלט חֹודש ַא ֿפון יׂשראל
זײערע ֿפון צָאל די אױף נעם און

נעמען.
גָאט, מיר, ֿפַאר נעמען זָאלסט און 41
צװישן בכֹורים ַאלע ָאנשטָאט לִויִים די
בהמות די און יׂשראל, ֿפון קינדער די
בכֹורים ַאלע ָאנשטָאט לִויִים די ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפון בהמות די צװישן

יׂשראל.
איבערגעצײלט, הָאט משה און 42
ַאלע בַאֿפױלן, אים הָאט גָאט װי ַאזױ
יׂשראל. ֿפון קינדער די צװישן בכֹורים
ערשטגעבָארענע ַאלע און 43
ֿפון צָאל דער לױט מַאנסּפַארשױנען,
העכער, און ַאלט חֹודש ַא ֿפון נעמען,
געװען זַײנען געצײלטע, זײערע נָאך
צװײ און טױזנט צװַאנציק און צװײ

זיבעציק. און דרַײ און הונדערט
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 44

זָאגן: צו ַאזױ
ַאלע ָאנשטָאט לִויִים די נעם 45
יׂשראל, ֿפון קינדער די צװישן בכֹורים
ָאנשטָאט לִויִים די ֿפון בהמות די און
זָאלן לִויִים די און בהמות, זײערע

גָאט. מיר, צו געהערן
צװײ די ֿפַאר אױסלײז צום און 46
די ֿפון זיבעציק און דרַײ און הונדערט
װָאס יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון בכֹורים

לִויִים, די ֿפון מער אױס קומען
ֿפינף צו ֿפינף, צו נעמען זָאלסטו 47
ֶשקל הײליקן אױֿפן קָאּפ; ַא ֿפון ֶשקל
דער גֵָרה צװַאנציק נעמען, עס זָאלסטו

ֶשקל.
צו געלט דָאס געבן זָאלסט און 48
אױסלײז דעם זין: זַײנע צו און ַאהרֹנען
צװישן מער אױס קומען װָאס די ֿפַאר

זײ.
דָאס גענומען משה הָאט 49
זַײנען װָאס די ֿפון אױסלײזגעלט
זַײנען װָאס די װי מער אױסגעקומען
לִויִים; די דורך געװָארן אױסגעלײזט

ֿפון קינדער די ֿפון בכֹורים די ֿפון 50
געלט: דָאס גענומען ער הָאט יׂשראל
און ֿפינף און הונדערט דרַײ און טױזנט

ֶשקל. הײליקן אױֿפן זעכציק,
דָאס געגעבן הָאט משה און 51
זַײנע צו און ַאהרֹנען צו אױסלײזגעלט
װי ַאזױ גָאט, ֿפון מױל דעם לױט זין,

בַאֿפױלן. משהן הָאט גָאט

משהן4 צו גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו און

קינדער די ֿפון צָאל די אױף נעם 2
ֵלִוי, ֿפון קינדער די צװישן ֿפון קָהת ֿפון
זײערע לױט משּפחות, זײערע לױט

ֿפָאטערהַײזער,
העכער, און ַאלט יָאר דרַײסיק ֿפון 3
איטלעכן ַאלט, יָאר ֿפוֿפציק ביז און
טָאן צו דינסט, אין ַארַײן גײט װָאס

אֹוהל-מֹועד. אין ַארבעט
קינדער די ֿפון דינסט דער איז דָאס 4
די ַארום אֹוהל-מֹועד אין קָהת ֿפון

הײליקײטן: הײליקסטע
קומען זָאלן זין זַײנע און ַאהרן 5
זײ און לַאגער, ֿפון ציִען בַײם
ֿפון ּפרֹוֶכת דעם ַארָאּפנעמען זָאלן
דעם דערמיט צודעקן און צװישנשײד,

געזעץ. ֿפון ָארון
דערױף ַארױֿפטָאן זָאלן זײ און 6
און ַּתחש-ֿפעל, ֿפון צודעק ַא
ֿפון טוך ַא אױֿבן ֿפון ַאריבערשּפרײטן
ַארַײנטָאן און װָאל, בלָאער לױטער

שטַאנגען. זַײנע
ָאנגעזיכט ֿפון טיש דעם אױף און 7
ֿפון טוך ַא ֿפַארשּפרײטן זײ זָאלן
די דערױף ַארױֿפטָאן און װָאל, בלָאער
קַאנען, די און שָאלן, די און שיסלען,
דָאס און גיסונג; ֿפַאר בעכערס די און
דערױף. בלַײבן זָאל ברױט שטענדיקע
אױף ֿפַארשּפרײטן זָאלן זײ און 8
און װערמילרױט, ֿפון טוך ַא זײ
צודעק ַא מיט ַאריבערדעקן דָאס
זַײנע ַארַײנטָאן און ַּתחש-ֿפעל, ֿפון

שטַאנגען.
ֿפון טוך ַא נעמען זָאלן זײ און 9
די ַאריבערדעקן און װָאל, בלָאער
אירע און לַײכטונג, ֿפַאר מנֹורה
און צװענגלעך, אירע און רערלעך,
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אירע ַאלע און ַאשֿפענדלעך, אירע
מיט זי בַאדינט מע װָאס אײלגעֿפעסן

זײ.
און זי ַארַײנטָאן זָאלן זײ און 10
ֿפון צודעק ַא אין ּכלים אירע ַאלע
ַא אױף ַארױֿפטָאן און ַּתחש-ֿפעל,

שטַאנג.
מזבח גילדערנעם דעם אױף און 11
ֿפון טוך ַא ֿפַארשּפרײטן זײ זָאלן
ַאריבערדעקן אים און װָאל, בלָאער
און ַּתחש-ֿפעל, ֿפון צודעק ַא מיט

שטַאנגען. זַײנע ַארַײנטָאן
ּכלים ַאלע נעמען זָאלן זײ און 12
אין זײ מיט דינט מע װָאס דינסט ֿפון
טוך ַא אין ַארַײנטָאן זײ און הײליקטום,
ַאריבערדעקן זײ און װָאל, בלָאער ֿפון
און ַּתחש-ֿפעל, ֿפון צודעק ַא מיט

שטַאנג. ַא אױף ַארױֿפטָאן
ֿפון ַאש די ָאּפרײניקן זָאלן זײ און 13
ַא אים אױף ֿפַארשּפרַײטן און מזבח,

ּפורּפל. ֿפון טוך
אים אױף ַארױֿפטָאן זָאלן זײ און 14
זײ מיט דינט מע װָאס ּכלים זַײנע ַאלע
גָאּפלען, די ֿפַײערֿפַאנען, די אים, אױף
שּפרענגבעקנס די און שוֿפלען, די און
זָאלן זײ און מזבח; ֿפון ּכלים ַאלע –
צודעק ַא אים אױף ַאריבערשּפרײטן
זַײנע ַארַײנטָאן און ַּתחש-ֿפעל, ֿפון

שטַאנגען.
זין זַײנע און ַאהרן ַאז און 15
הײליקע, דָאס צודעקן געענדיקט הָאבן
ציִען בַײם ּכלים, הײליקע ַאלע און
די קומען דערנָאך זָאלן לַאגער, ֿפון
ָאבער טרָאגן; צו זײ קָהת, ֿפון קינדער
דעם ָאן ָאנרירן ניט זיך זָאלן זײ
שטַארבן. װעלן זײ װָארום הײליקן,
קָהת ֿפון קינדער די װָאס איז דָאס

אֹוהל-מֹועד. ֿפון טרָאגן דַארֿפן
דעם ֶאלָעזָר ֿפון אױֿפזעונג די און 16
איבער זַײן זָאל ּכֹהן דעם ַאהרן ֿפון זון
דעם און לַײכטונג, ֿפַאר אײל דעם
געװירצן, שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך
און שּפַײזָאּפֿפער, שטענדיקן דעם און
אױֿפזעונג די זַאלבונג; ֿפון אײל דעם

װָאס ַאלץ מיט ִמשּכן גַאנצן דעם איבער
סַײ און הײליקטום, דָאס סַײ אים, אין

ּכלים. זַײנע
משהן צו גערעדט הָאט גָאט און 17

זָאגן: צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו און
ֿפַארשניטן לָאזן ניט זָאלט איר 18
ֿפון משּפחות די ֿפון שֿבט דעם װערן

לִויִים; די צװישן ֿפון קָהתים, די
זײ ּכדי זײ, מיט טוט ַאזױ נַײערט 19
זײ װען שטַארבן, ניט און לעבן זָאלן
הײליקײטן: הײליקסטע די צו גענענען
און ַארַײנגײן, זָאלן זין זַײנע און ַאהרן
זַײן אױף אײנעם יעטװעדער שטעלן זײ

מׂשא. זַײן בַײ און דינסט,
זען ַארַײנגײן ניט זָאלן זײ און 20
און הײליקטום, דָאס צענעמט מע װי

שטַארבן.

ָנׂשא
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 21

זָאגן: צו ַאזױ
ֿפון אױך צָאל די אױף נעם 22
זײערע לױט גֵרשֹון ֿפון קינדער די
משּפחות. זײערע לױט ֿפָאטערהַײזער,
העכער, און ַאלט יָאר דרַײסיק ֿפון 23
זײ זָאלסטו ַאלט, יָאר ֿפוֿפציק ביז
אין דינען קומט װָאס איטלעכן צײלן,
אֹוהל-מֹועד. אין ַארבעט טָאן צו דינסט,
די ֿפון דינסט דער איז דָאס 24
ַארבעטן בַײם גֵרשונים די ֿפון משּפחות

טרָאגן: בַײם און
ֿפָארהַאנגען די טרָאגן זָאלן זײ 25
זַײן אֹוהל-מֹועד, דעם און ִמשּכן, ֿפון
ַּתחש-ֿפעל ֿפון צודעק דעם און צודעק,
דעם און אים, איבער אױֿבן װָאס

אֹוהל-מֹועד: ֿפון טירֿפָארהַאנג
און הױף, ֿפון ַארומהַאנגען די און 26
דעם ֿפון טױער ֿפון טירֿפָארהַאנג דעם
און ִמשּכן דעם ַארום רונד װָאס הױף
און שטריק, זײערע און מזבח, דעם
ַאלץ און ַארבעטגעצַײג; זײערע ַאלע
זָאלן װערן געטָאן דערמיט דַארף װָאס

טָאן. זײ
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און ַאהרֹנען ֿפון מױל דעם לױט 27
גַאנצער דער געשען זָאל זין זַײנע
גֵרשונים, די ֿפון קינדער די ֿפון דינסט
זײער ַאל אין און טרָאגן, זײער ַאל אין
אין איבערגעבן זָאלט איר און דינסט;
דַארֿפן זײ װָאס ַאלץ היטונג זײער

טרָאגן.
די ֿפון דינסט דער איז דָאס 28
גֵרשונים די ֿפון קינדער די ֿפון משּפחות
זָאל היטוגן זײער און אֹוהל-מֹועד; אין
דעם איָתָמר ֿפון הַאנט דער אונטער זַײן

ּכֹהן. דעם ַאהרן ֿפון זון
אױך זײ מָררי, ֿפון קינדער די 29
משּפחות, זײערע לױט צײלן זָאלסטו

ֿפָאטערהַײזער. זײערע לױט
העכער, און ַאלט יָאר דרַײסיק ֿפון 30
זָאלסטו ַאלט, יָאר ֿפוֿפציק ביז און
ַארַײן גײט װָאס איטלעכן צײלן, זײ
ֿפון ַארבעט די טָאן צו דינסט אין

אֹוהל-מֹועד.
דַארֿפן זײ װָאס איז דָאס און 31
גַאנצן זײער לױט טרָאגן, צו ָאּפהיטן
ברעטער די אֹוהל-מֹועד: אין דינסט
זַײנע און ריגלען, זַײנע און ִמשּכן, ֿפון

שװעלן; זַײנע און זַײלן,
רונד הױף ֿפון זַײלן די און 32
זײערע און שװעלן, זײערע און ַארום,
– שטריק זײערע און ֿפלעקלעך,
זײערע ַאלע און זַאכן, זײערע ַאלע
זָאלט נעמען די מיט און צובַאהער.
דַארֿפן זײ װָאס זַאכן די אױסצײלן איר

טרָאגן. צו ָאּפהיטן
די ֿפון דינסט דער איז דָאס 33
מָררי, ֿפון קינדער די ֿפון משּפחות
אֹוהל-מֹועד, אין דינסט זײער ַאל לױט
זון דעם איָתָמר ֿפון הַאנט דער אונטער

ּכֹהן. דעם ַאהרן ֿפון
ֿפירשטן די און ַאהרן און משה און 34
קינדער די געצײלט הָאבן עדה דער ֿפון
משּפחות, זײערע לױט קָהתים די ֿפון

ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט און
העכער, און ַאלט יָאר דרַײסיק ֿפון 35
איטלעכן ַאלט, יָאר ֿפוֿפציק ביז און
דער צו דינסט אין ַארַײן איז װָאס

אֹוהל-מֹועד. אין ַארבעט
לױט געצײלטע זײערע און 36
צװײ געװען זַײנען משּפחות, זײערע

ֿפוֿפציק. און הונדערט זיבן טױזנט
די ֿפון געצײלטע די זַײנען דָאס 37
װָאס ַאלע קָהתים, די ֿפון משּפחות
װָאס די אֹוהל-מֹועד, אין געדינט הָאבן
לױט געצײלט הָאבן ַאהרן און משה

משהן. דורך גָאט ֿפון מױל דעם
קינדער די ֿפון געצײלטע די און 38
און משּפחות, זײערע לױט גֵרשֹון ֿפון

ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט
העכער, און ַאלט יָאר דרַײסיק ֿפון 39
איטלעכער ַאלט, יָאר ֿפוֿפציק ביז און
דער צו דינסט אין ַארַײן איז װָאס

אֹוהל-מֹועד. אין ַארבעט
זײערע לױט געצײלטע זײערע 40
ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט משּפחות,
זעקס און טױזנט צװײ געװען זַײנען

דרַײסיק. און הונדערט
ֿפון געצײלטע די זַײנען דָאס 41
ֿפון קינדער די ֿפון משּפחות די
אין געדינט הָאבן װָאס ַאלע גֵרשֹון,
ַאהרן און משה װָאס די אֹוהל-מֹועד,
ֿפון מױל דעם לױט געצײלט הָאבן

גָאט.
משּפחות די ֿפון געצײלטע די און 42
זײערע לױט מָררי ֿפון קינדער די ֿפון
ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט משּפחות,
העכער, און ַאלט יָאר דרַײסיק ֿפון 43
איטלעכער ַאלט, יָאר ֿפוֿפציק ביז און
דער צו דינסט אין ַארַײן איז װָאס

אֹוהל-מֹועד אין ַארבעט
זײערע לױט געצײלטע זײערע 44
טױזנט דרַײ געװען זַײנען משּפחות,

הונדערט. צװײ און
די ֿפון געצײלטע די זַײנען דָאס 45
װָאס מָררי, ֿפון קינדער די ֿפון משּפחות
לױט געצײלט הָאבן ַאהרן און משה

משהן. דורך גָאט ֿפון מױל דעם
און משה װָאס געצײלטע ַאלע 46
יׂשראל ֿפון ֿפירשטן די און ַאהרן
לױט לִויִים די ֿפון געצײלט הָאבן
זײערע לױט און משּפחות, זײערע
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ֿפָאטערהַײזער,
העכער, און ַאלט יָאר דרַײסיק ֿפון 47
איטלעכער ַאלט, יָאר ֿפוֿפציק ביז און
ֿפון דינסט דעם דינען געקומען איז װָאס
אין טרָאגן, ֿפון דיסנט דעם און ַארבעט,

אֹוהל-מֹועד.
געװען זַײנען געצײלטע זײערע 48
און הונדערט ֿפינף און טױזנט ַאכט

ַאכציק.
גָאט ֿפון מױל דעם לױט 49
געשטעלט זײ מען הָאט משהן דורך
און דינסט זַײן אױף מַאן יעטװעדער
זײער געװען איז ַאזױ מׂשא. זַײן אױף
בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס צײלונג

משהן.

משהן,5 צו גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ

זײ יׂשראל, ֿפון קינדער די בַאֿפעל 2
איטלעכן לַאגער ֿפון ַארױסשיקן זָאלן
און ֿפלוסיקן, איטלעכן און מצורע,
טױטן ַא ֿפון אומרײן איז װָאס איטלעכן

לַײב.
זָאלט נקֿבה ַא סַײ זכר ַא סַײ 3
זָאלט לַאגער אױסן ַארױסשיקן, איר
ניט זָאלן זײ ּכדי ַארױסשיקן, זײ איר
װָאס לַאגערן זײערע ֿפַאראומרײניקן

זײ. צװישן רו איך
ַאזױ יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 4
ַארױסגעשיקט זײ הָאבן זײ און געטָאן,
הָאט גָאט װי ַאזױ לַאגער; אױסן
די הָאבן ַאזױ משהן, צו גערעדט

געטָאן. יׂשראל ֿפון קינדער
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 5

זָאגן: צו ַאזױ
ַא יׂשראל: ֿפון קינדער די צו רעד 6
בַאגײן װעלן זײ ַאז ֿפרױ, ַא ָאדער מַאן
ֿפעלשן צו זינד, מענטשלעכע ַא עּפעס
װעט זעל יענע און גָאט, ָאן ֿפעלשונג ַא

ֿפַארשולדיקן, זיך
אױף זַײן מתװדה זיך זײ זָאלן 7
בַאגַאנגען; הָאבן זײ װָאס זינד זײערע
קרן דעם אומקערן זָאל ער און
צָאלײגן און ֿפַארשולדיקונג, זַײן ֿפון
ָאּפגעבן און דערֿפון, ֿפינֿפטל ַא דערצו

זיך הָאט ער װעמען קעגן דעם צו
ֿפַארשולדיקט.

ניט הָאט מַאן דער ַאז און 8
אומצוקערן װעמען קרוֿב, קײן
דָאס זָאל ֿפַארשולדיקטע, דָאס
דַארף װָאס ֿפַארשולדיקטע
צו געהערן װערן, אומגעקערט
ֿפון װידער דעם ַאחוץ ּכֹהן; צום גָאט,
מען זָאל דערמיט װָאס ֿפַארגעבונג,

אים. אױף זַײן מכּפר
ֿפון ָאּפשײדונג, יעטװעדער און 9
קינדער די ֿפון זַאכן געהײליקטע ַאלע
ברענגען װעלן זײ װָאס יׂשראל, ֿפון

אים. צו געהערן זָאל ּכֹהן, צום
ֿפון זַאכן געהײליקטע די און 10
װָאס אים: צו געהערן זָאלן איטלעכן
זָאל ּכֹהן, צום געבן װעט עמיצער

אים. צו געהערן
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 11

זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 12
עמיצן ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסטו און
און װעג, ֿפון ַארָאּפ װעט װַײב אײנעמס

אים, ָאן ֿפעלשונג ַא ֿפעלשן װעט
ַא איר מיט ליגן װעט מַאן ַא און 13
זַײן װעט עס און זָאמען, ֿפון בַײשלָאף
מַאן, איר ֿפון אױגן די ֿפון ֿפַארהױלן
געװָארן ֿפַאראומרײניקט איז זי װַײל
עדות קײן און ֿפַארבָארגענערהײט,
ניט איז זי און ניטָא, איז איר ַאקעגן

געװָארן; געכַאּפט
אײֿפערזוכט ֿפון גַײסט ַא און 14
װעט ער און אים, אױף קומען װעט
װַײב, זַײן אױף אײֿפערזיכטיק װערן
געװָארן; ֿפַאראומרײניקט איז זי װען
װעט אײֿפערזוכט ֿפון גַײסט ַא ָאדער
װערן װעט ער און אים, אױף קומען
זי און װַײב, זַײן אױף אײֿפערזיכטיק

געװָארן; ֿפַאראומרײניקט ניט איז
װַײב זַײן ברענגען מַאן דער זָאל 15
קרבן איר ברענגען און ּכֹהן, צום
גערשטענע ֵאיֿפה צענטל ַא איר, מיט
דערױף ַארױֿפגיסן ניט זָאל ער מעל;
דערױף ַארױֿפטָאן ניט און אײל,
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ֿפון שּפַײזָאּפֿפער ַא װָארום װַײרױך,
שּפַײזָאּפֿפער ַא דָאס, איז אײֿפערזוכט
זינד. ַא דערמָאנט װָאס דערמָאנונג, ֿפון
מַאכן זי זָאל ּכֹהן דער און 16
ֿפַאר ַאװעקשטעלן זי און גענענען,

גָאט.
הײליקע נעמען זָאל ּכֹהן דער און 17
ֿפון און ּכלי, לײמענער ַא אין װַאסער
בָאדעם אױֿפן איז ֿפָאס שטױב דעם
און נעמען, ּכֹהן דער זָאל ִמשּכן ֿפון

װַאסער. דעם אין ַארַײנטָאן
די שטעלן זָאל ּכֹהן דער און 18
דעם צעשױבערן און גָאט, ֿפַאר ֿפרױ
אױף געבן און ֿפרױ, דער ֿפון קָאּפ
שּפַײזָאּפֿפער דָאס הַאנטֿפלעכן אירע
דָאס איז דָאס דערמָאנונג, ֿפון
אין און אײֿפערזוכט; ֿפון שּפַײזָאּפֿפער
דָאזיקע דָאס זַײן זָאל הַאנט ּכֹהנס דעם
מַאכט װָאס ביטערניש ֿפון װַאסער

ֿפַארשָאלטן.
בַאשװערן, זי זָאל ּכֹהן דער און 19
קײן אױב ֿפרױ: דער צו זָאגן און
און דיר, מיט געלעגן ניט איז מַאן
אין װעג ֿפון ַארָאּפ ניט ביסט דו אױב
בלַײב מַאן, דַײן הינטער אומרײנקײט
װַאסער דָאזיקן דעם ֿפון אומגעשַאט
ֿפַארשָאלטן. מַאכט װָאס ביטערניש ֿפון
ֿפון ַארָאּפ ביסט דו ָאבער אױב 20
דו אױב און מַאן, דַײן הינטער װעג
ַא און געװָארן, ֿפַאראומרײניקט ביסט
מַאן דַײן ַאחוץ דיר מיט געלעגן איז מַאן

–
די בַאשװערן זָאל ּכֹהן דער און 21
און קללה, ַא ֿפון שֿבועה ַא מיט ֿפרױ
זָאל – ֿפרױ דער צו זָאגן זָאל ּכֹהן דער
ֿפַאר און קללה ַא ֿפַאר מַאכן גָאט דיך
גָאט ַאז ֿפָאלק, דַײן צװישן שֿבועה ַא
און דיך, דַײן ַאװעקֿפַאלן מַאכן װעט

בױך; דַײן געשװעלן
װָאס װַאסער דָאזיקע דָאס און 22
דַײנע אין ַארַײן זָאל ֿפַארשָאלטן מַאכט
דעם געשװעלן מַאכן צו אינגעװײד,
דיך; דעם ַאװעקֿפַאלן מַאכן און בױך,

ָאמן! ָאמן! זָאגן: זָאל ֿפרױ די און

אױֿפשרַײבן זָאל ּכֹהן דער און 23
מגילה, ַא אױף קללות דָאזיקע די
ֿפון װַאסער דעם אין ָאּפמעקן און

ביטערניש.
דער טרינקען געבן זָאל ער און 24
װָאס ביטערניש ֿפון װַאסער דָאס ֿפרױ
װַאסער דָאס און ֿפַארשָאלטן, מַאכט
אין ַארַײן װעט ֿפַארשָאלטן מַאכט װָאס

ביטערניש. ַא ֿפַאר איר
ֿפון נעמען זָאל ּכֹהן דער און 25
שּפַײזָאּפֿפער דָאס הַאנט ֿפרױס דער
דָאס אױֿפהײבן און אײֿפערזוכט, ֿפון
עס און גָאט, ֿפַאר שּפַײזָאּפֿפער

מזבח. צום גענענען
ַא ָאננעמען זָאל ּכֹהן דער און 26
זַײן – שּפַײזָאּפֿפער דעם ֿפון הױֿפן
מזבח; אױֿפן דעמֿפן און דערמָאנונג,
דער טרינקען געבן ער זָאל דערנָאך און

װַאסער. דָאס ֿפרױ
געבן איר װעט ער ַאז און 27
אױב איז, װַאסער, דָאס טרינקען
און געװָארן, ֿפַאראומרײניקט איז זי
איר ָאן ֿפעלשונג ַא געֿפעלשט הָאט
מַאכט װָאס װַאסער דָאס װעט מַאן,
ֿפַאר איר אין ַארַײן ֿפַארשָאלטן,
װעט בױך איר און ביטערניש, ַא
װעט דיך איר און װערן, געשװָאלן
װערן װעט ֿפרױ די און ַאװעקֿפַאלן;

ֿפָאלק. איר צװישן קללה ַא ֿפַאר
ניט איז ֿפרױ די ָאבער אױב 28
איז זי און געװָארן, ֿפַאראומרײניקט
און אומגעשַאט, בלַײבן זי װעט רײן,

זָאמען. ַאנטֿפַאנגען װעט
אײֿפערזוכט: ֿפון זין דער איז דָאס 29
ֿפון ַארָאּפגײן װעט װַײב ַא ַאז
װעט און מַאן, איר הינטער װעג

װערן, ֿפַאראומרײניקט
אײֿפערזוכט ֿפון גַײסט ַא ַאז ָאדער 30
װעט ער און מַאן, ַא אױף קומען װעט
װַײב, זַײן אױף אײֿפערזיכטיק װערן
און גָאט, ֿפַאר װַײב די שטעלן ער זָאל
דָאזיקן דעם איר צו טָאן זָאל ּכֹהן דער

דין.
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ֿפון רײן זַײן װעט מַאן דער און 31
איר טרָאגן װעט ֿפרױ יענע און זינד,

זינד.

משהן,6 צו גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ

און יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
ַא ָאדער מַאן ַא ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט
נדר דעם טָאן נדר ַא קלָאר װעט ֿפרױ

גָאט, צו ָאּפצושײדן זיך נזיר, ַא ֿפון
שטַארקן און װַײן ֿפון ער זָאל 3
ֿפון עסיק ָאּפהַאלטן; זיך געטרַאנק
געטרַאנק שטַארקן ֿפון עסיק און װַײן
זַאֿפט קײן און טרינקען, ניט ער זָאל
און טרינקען; ניט ער זָאל טרױבן ֿפון
זָאל געטריקנטע ָאדער ֿפרישע טרױבן

עסן. ניט ער
זָאל נזירשַאֿפט זַײן ֿפון טעג ַאלע 4
געמַאכט װערט װָאס ַאלץ ֿפון ער
ַא ביז קערנדלעך ֿפון װַײנשטָאק, ֿפון

עסן. ניט שָאלעכץ
ֿפון נדר זַײן ֿפון טעג ַאלע 5
ניט גָאלמעסער ַא זָאל נזירשַאֿפט
עס ביז קָאּפ; זַײן איבער ַאריבערגײן
זיך װעט ער װָאס טעג די ֿפול װערן
הײליק: זַײן ער זָאל גָאט, צו ָאּפשײדן
זַײן ֿפון הָאר די װילד װַאקסן לָאזן

קָאּפ.
ָאּפ זיך שײדט ער װָאס טעג ַאלע 6
ַא ֿפון לַײב דעם צו ער זָאל גָאט, צו

צוגײן. ניט טױטן
זַײן ָאן און ֿפָאטער זַײן ָאן 7
זַײן ָאן און ברודער זַײן ָאן מוטער,
זיך ער זָאל זײ ָאן ַאֿפילו שװעסטער,
שטַארבן, זײ ַאז ֿפַאראומרײניקן, ניט
איז גָאט זַײן ֿפון נזירשַאֿפט די װָארום

קָאּפ. זַײן אױף
איז נזירשַאֿפט זַײן ֿפון טעג ַאלע 8

גָאט. צו הײליק ער
שטַארבן װעט עמיצער ַאז און 9
און אומגעריכט, ּפלוצלינג אים לעבן
נזיר-קָאּפ, זַײן ֿפַאראומרײניקן װעט
טָאג דעם אין קָאּפ זַײן ָאּפגָאלן ער זָאל
טָאג זיבעטן אױֿפן רײן: װערט ער װָאס

ָאּפגָאלן. אים ער זָאל

ער זָאל טָאג ַאכטן אױֿפן און 10
ָאדער טורטלטױבן, צװײ ברענגען
צום ּכֹהן, צום טױבן, יונגע צװײ

אֹוהל-מֹועד. ֿפון אַײנגַאנג
אײנע מַאכן זָאל ּכֹהן דער און 11
ַא ֿפַאר אײנע און זינדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר
אים אױף זַײן מכּפר און ברַאנדָאּפֿפער,
דעם ָאן געזינדיקט הָאט ער װָאס ֿפַאר
קָאּפ זַײן הײליקן זָאל ער און טױטן;

טָאג. יענעם אין
צו ָאּפשײדן זיך זָאל ער און 12
און נזיר-שַאֿפט, זַײן ֿפון טעג די גָאט
ַא ֿפַאר שעּפס יָאריקן ַא ברענגען
טעג ֿפריערדיקע די און שולדָאּפֿפער,
נזירשַאֿפט זַײן װָארום ָאּפֿפַאלן, זָאלן

געװָארן. ֿפַאראומרײניקט איז
ַא ֿפון דין דער איז דָאס און 13
טעג די װָאס טָאג דעם אין נזיר:
זָאל ֿפול, װערן נזירשַאֿפט זַײן ֿפון
ֿפון אַײנגַאנג צום ברענגען אים מען

אֹוהל-מֹועד;
קרבן זַײן גענענען זָאל ער און 14
ָאן יָאריקן ַא שעּפס אײן גָאט, צו
און ברַאנדָאּפֿפער, א ֿפַאר ֿפעלער ַא
ֿפַאר ֿפעלער ַא ָאן יָאריקע ַא שָאף אײן
ַא ָאן װידער אײן און זינדָאּפֿפער, ַא

ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר ֿפעלער
אומגעזַײערטן קָארב ַא און 15
ֿפַארמישט זעמלמעל ֿפון חלות ברױט,
קוכנס אומגעזַײערטע און אײל, מיט
זײער און אײל, מיט בַאשמירט

גיסָאּפֿפער. זײערע און שּפַײזָאּפֿפער
גענענען עס זָאל ּכֹהן דער און 16
זינדָאּפֿפער זַײן מַאכן און גָאט, ֿפַאר

ברַאנדָאּפֿפער. זַײן און
ַא מַאכן ער זָאל װידער דעם און 17
קָארב דעם מיט גָאט, צו ֿפרידָאּפֿפער
ּכֹהן דער און ברױט; אומגעזַײערטן
זַײן און שּפַײזָאּפֿפער זַײן מַאכן זָאל

גיסָאּפֿפער.
ָאּפגָאלן זָאל נזיר דער און 18
זַײן אֹוהל-מֹועד ֿפון אַײנגַאנג בַײם
זַײן ֿפון הָאר די נעמען און נזיר-קָאּפ,
דעם אױף ַארױֿפטָאן און נזיר-קָאּפ,
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ֿפרידָאּפֿפער. אונטערן װָאס ֿפַײער
די נעמען זָאל ּכֹהן דער און 19
דעם ֿפון געקָאכטע, ַא שולטער,
חלה אומגעזַײערטע אײן און װידער,
אומגעזַײערטן אײן און קָארב, דעם ֿפון
נזירס דעם אױף ַארױֿפטָאן און קוכן,
זיך הָאט ער װי דעם נָאך הענט,

נזיר-הָאר. זַײנע ָאּפגעגָאלט
אױֿפהײבן זײ זָאל ּכֹהן דער און 20
איז דָאס גָאט; ֿפַאר אױֿפהײבונג ַאן
ֿפון ברוסט דער מיט ּכֹהן, צום הײליק
ֿפון שענקל דעם מיט און אױֿפהײבונג,
נזיר דער מעג דערנָאך און ָאּפשײדונג.

װַײן. טרינקען
נזיר דעם ֿפון דין דער איז דָאס 21
צו קרבן זַײן װעגן נדר, ַא טוט װָאס
װָאס ַאחוץ נזירשַאֿפט, זַײן ֿפַאר גָאט
; צוצוגעבן נָאך ֿפַארמָאגט הַאנט זַײן
נדר ַא װעט ער װָאס נדר זַײן װי ַאזױ
דין דעם לױט טָאן, ער מוז ַאזױ טָאן,

נזירשַאֿפט. זַײן ֿפון
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 22

זָאגן: צו ַאזױ
זין, זַײנע צו און ַאהרֹנען צו רעד 23
בענטשן איר זָאלט ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ

זײ: צו זָאגט יׂשראל; ֿפון קינדער די
דיך און בענטשן, דיך זָאל גָאט 24

היטן!
צו ּפנים זַײן דערלַײכטן זָאל גָאט 25

לַײטזעליקן! דיך און דיר,
צו ּפנים זַײן אױֿפהײבן זָאל גָאט 26

שלום! בַאשערן דיר און דיר,
נָאמען מַײן ַארױֿפטָאן זָאלן זײ און 27
איך און יׂשראל, ֿפון קינדער די אױף

בענטשן. זײ װעל

דעם7 אין געװען, איז עס און
געענדיקט הָאט משה װָאס טָאג
אים הָאט און ִמשּכן, דעם אױֿפשטעלן
מיט געהײליקט אים און געזַאלבט,
מיט מזבח דעם און ּכלים, זַײנע ַאלע
זײ הָאט ער ַאז – ּכלים זַײנע ַאלע

געהײליקט, זײ און געזַאלבט
ֿפון ֿפירשטן די גענענט הָאבן 2
זײערע ֿפון הױּפט די יׂשראל,

ֿפון ֿפירשטן די זײ, – ֿפָאטערהַײזער
געשטַאנען זַײנען װָאס זײ שֿבטים, די

צײלונג; דער בַײ
קרבן זײער געברַאכט הָאבן זײ און 3
װעגן, צוגעדעקטע זעקס גָאט, ֿפַאר
צװײ ֿפַאר װָאגן ַא רינדער: צװעלף און
איטלעכן; ֿפַאר ָאקס ַאן און ֿפירשטן,

ִמשּכן. צום גענענט זײ הָאבן זײ און
ַאזױ משהן, צו געזָאגט גָאט הָאט 4

זָאגן: צו
זָאל עס און זײ, ֿפון צו נעם 5
ֿפון דינסט דעם דינען צו אױף זַײן
די צו געבן עס זָאלסט און אֹוהל-מֹועד;

דינסט. זַײן לױט איטלעכן לִויִים,
און װעגן די גענומען משה הָאט 6
די צו געגעבן זײ הָאט און רינדער, די

לִויִים.
הָאט רינדער ֿפיר און װעגן צװײ 7
גֵרשֹון, ֿפון קינדער די צו געגעבן ער

דינסט. זײער לױט
רינדער ַאכט און װעגן ֿפיר און 8
ֿפון קינדער די צו געגעבן ער הָאט
דער אונטער דינסט זײער לױט מָררי,
ַאהרן ֿפון זון דעם איָתָמר ֿפון הַאנט

ּכֹהן. דעם
קָהת ֿפון קינדער די צו ָאבער 9
װָארום געגעבן, גָארנישט ער הָאט
איז זַאכן הײליקע די ֿפון דינסט דער
זײ הָאבן ַאקסל אױֿפן זײ; אױף געװען

טרָאגן. געדַארֿפט
די געברַאכט הָאבן ֿפירשטן די און 10
װָאס טָאג דעם אין מזבח ֿפון בַאנַײונג
ֿפירשטן די – געװָארן געזַאלבט איז ער
דעם ֿפַאר קרבן זײער געברַאכט הָאבן

מזבח.
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 11
ֿפירשט אײן צו טָאג, ַא ֿפירשט אײן צו
קרבן זײער ברענגען זײ זָאלן טָאג, ַא

מזבח. ֿפון בַאנַײאונג דער ֿפַאר
זַײן געברַאכט הָאט װָאס דער און 12
געװען איז טָאג ערשטן דעם קרבן
שֿבט ֿפון ַעמינָָדֿבן, ֿפון זון דער נַחשֹון

יהודה.
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אײן געװען: איז קרבן זַײן און 13
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 14

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 15
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 16
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 17
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
דער איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
ַעמינָָדֿבן. ֿפון זון דעם נַחשֹון ֿפון קרבן
געברַאכט הָאט טָאג צװײטן אױֿפן 18
ֿפירשט דער צֹוַערן, ֿפון זון דער נַתנֵאל

יִׂשָׂשָכר. ֿפון
קרבן זַײן ֿפַאר געברַאכט הָאט ער 19
װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע אײן
דרַײסיק און הונדערט געװען איז
שּפרענגבעקן זילבערנעם אײן ֶשקל,
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק ֿפון
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 20

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
װידער, אײן ָאקס, יונגן אײן 21
ַא ֿפַאר יָאריקן, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 22
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 23
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
דער איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף

צֹוַערן. ֿפון זון דעם נַתנֵאל ֿפון קרבן
ֿפון ֿפירשט דער טָאג, דריטן אױֿפן 24
זון דער ֶאליָאֿב זֿבולון, ֿפון קינדער די

חלֹונען. ֿפון
אײן געװען: איז קרבן זַײן 25
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן

ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
מיט ֿפַארֵמשט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל,
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 26

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 27
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 28
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 29
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
דער איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
חלונען. ֿפון זון דעם ֶאליָאֿב ֿפון קרבן

ֿפירשט דער טָאג, ֿפירטן אױֿפן 30
דער ֶאליצור ראוֿבן, ֿפון קינדער די ֿפון

שֵדיאורן. ֿפון זון
אײן געװען: איז קרבן זַײן 31
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 32

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 33
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 34
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 35
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
דער איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
שֵדיאורן. ֿפון זון דעם ֶאליצור ֿפון קרבן
ֿפירשט דער טָאג, ֿפינֿפטן אױֿפן 36
שלומיֵאל שמעון, ֿפון קינדער די ֿפון

צוריַשָדין. ֿפון זון דער
אײן געװען: איז קרבן זַײן 37
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער: ַא ֿפַאר אײל, מיט
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צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 38
װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,

װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 39
ַא ֿפַאר יָאריקערער ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 40
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 41
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
ֿפון זון דעם שלומיֵאל ֿפון קרבן דער

צוריַשָדין.
ֿפירשט דער טָאג, זעקסטן אױֿפן 42
זון דער ֶאליָָסף גָד, ֿפון קינדער די ֿפון

ְדעוֵאלן. ֿפון
אײן געװען: איז קרבן זַײן 43
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 44

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 45
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 46
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 47
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
דער איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
ְדעוֵאלן. ֿפון זון דעם ֶאליָָסף ֿפון קרבן

ֿפירשט דער טָאג, זיבעטן אױֿפן 48
ֶאליָשָמע אֿפרים, ֿפון קינדער די ֿפון

ַעמיהודן. ֿפון זון דער
אײן געװען: איז קרבן זַײן 49
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 50

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,

װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 51
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 52
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 53
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
ֿפון זון דעם ֶאליָשָמע ֿפון קרבן דער

ַעמיהודן.
ֿפון ֿפירשט דער טָאג, ַאכטן אױֿפן 54
זון דער גַמליֵאל מנשה, ֿפון קינדער די

ּפָדהצורן. ֿפון
אײן געװען: איז קרבן זַײן 55
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 56

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 57
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 58
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 59
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
ֿפון זון דעם גַמליֵאל ֿפון קרבן דער

ּפָדהצורן.
ֿפון ֿפירשט דער טָאג, נַײנטן אױֿפן 60
זון דער ַאֿביָדן בנימין, ֿפון קינדער די

גִדעֹונין. ֿפון
אײן געװען: איז קרבן זַײן 61
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 62

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 63
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן



211 בִמְדבר 7:64—7:87

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 64
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 65
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
דער איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
גִדעֹונין. ֿפון זון דעם ַאֿביָדן ֿפון קרבן

ֿפירשט דער טָאג, צענטן אױֿפן 66
זון דער ַאחיעזר ָדן, ֿפון קינדער די ֿפון

ַעמיַשָדין. ֿפון
אײן געװען: איז קרבן זַײן 67
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 68

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 69
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 70
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 71
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
ֿפון זון דעם ַאחיעזר ֿפון קרבן דער

ַעמיַשָדין.
ֿפירשט דער טָאג, עלֿפטן אױֿפן 72
דער ּפגִעיֵאל ָאשר, ֿפון קינדער די ֿפון

ָעכָרנען. ֿפון זון
אײן געװען: איז קרבן זַײן 73
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 74

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
אהרנען ֿפון זון דער אלעזר און 75
אים הָאט מע און געשטָארבן, איז
זון זַײן ֿפון בערגל דעם אױף בַאגרָאבן
געװָארן געגעבן אים איז װָאס ּפינחסן,

אֿפרים. ֿפון געבערג דעם אין

זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 76
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 77
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
דער איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף
ָעכָרנען. ֿפון זון דעם ּפגִעיֵאל ֿפון קרבן
דער טָאג, צװעלֿפטן אױֿפן 78
נֿפָּתלי, ֿפון קינדער די ֿפון ֿפירשט

ֵעינָנען. ֿפון זון דער ַאחיַרע
אײן געװען: איז קרבן זַײן 79
איז װָאג איר װָאס שיסל זילבערנע
ֶשקל, דרַײסיק און הונדערט געװען
ֿפון שּפרענגבעקן זילבערנער אײן
ֶשקל; הײליקן אױֿפן ֶשקל, זיבעציק
ֿפַארמישט זעמלמעל מיט ֿפול בײדע

שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר אײל, מיט
צען ֿפון שָאל גילדערנע אײן 80

װַײרױך; מיט ֿפול ֶשקל,
װידער, אײן ָאקס, יונגער אײן 81
ַא ֿפַאר יָאריקער, ַא שעּפס אײן

ברַאנדָאּפֿפער;
זינדָאּפֿפער; ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן 82
צװײ ֿפרידָאּפֿפער, ַא ֿפַאר און 83
בעק, ֿפינף װידערס, ֿפינף רינדער,
דער איז דָאס יָאריקע. שעּפסן ֿפינף

ֵעינָנען. ֿפון זון דעם ַאחיַרע ֿפון קרבן
ֿפון בַאנַײאונג די געװען איז דָאס 84
איז ער װָאס טָאג דעם אין מזבח, דעם
ֿפון ֿפירשטן די ֿפון געװָארן, געזַאלבט
שיסלען, זילבערנע צװעלף יׂשראל:
שּפרענגבעקנס, זילבערנע צװעלף

שָאלן; גילדערנע צװעלף
און הונדערט שיסל איטלעכע 85
איטלעכער און זילבער, ֶשקל דרַײסיק
גַאנצע דָאס זיבעציק; שּפרענגבעקן
און טױזנט צװײ ּכלים, די ֿפון זילבער

ֶשקל. הײליקן אױֿפן הונדערט, ֿפיר
מיט ֿפול שָאלן גילדערנע צװעלף 86
שָאל, ַא ֶשקל צען צו צען, צו װַײרױך,
גָאלד גַאנצע דָאס ֶשקל; הײליקן אױֿפן
צװַאנציק. און הונדערט שָאלן, די ֿפון
ברַאנדָאּפֿפער: ֿפַאר רינדער ַאלע 87
צװעלף; װידערס ָאקסן; צװעלף
זײער מיט צװעלף, יָאריקע שעּפסן
צװעלף, ציגנבעק און שּפַײזָאּפֿפער,
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זינדָאּפֿפער. ֿפַאר
ֿפַאר רינדער ַאלע און 88
צװַאנציק און ֿפיר ֿפרידָאּפֿפער:
זעכציק, בעק זעכציק, װידערס ָאקסן;
איז דָאס זעכציק. יָאריקע שעּפסן
מזבח דעם ֿפון בַאנַײאונג די געװען
געװָארן. געזַאלבט איז ער װי דעם נָאך
אין געקומען איז משה ַאז און 89
מיט רעדן זָאל גָאט ּכדי אֹוהל-מֹועד
רעדן ָקול דעם געהערט ער הָאט אים,
אױֿפן װָאס דעק דעם איבער ֿפון אים צו
צװײ די צװישן ֿפון געזעץ, ֿפון ָארון
אים. צו גערעדט ער הָאט ַאזױ ּכרוֿבים;

בַהֲעלֹוְתֳך

משהן,8 צו גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ

צו זָאגן זָאלסט און ַאהרֹנען צו רעד 2
זָאלן ליכט די ָאן צינדסט דו ַאז אים:
ֿפון צו ֿפָארנט לַײכטן רערלעך זיבן די

מנֹורה. דער
ער געטָאן: ַאזױ הָאט ַאהרן און 3
צו ֿפָארנט רערלעך די ָאנגעצונדן הָאט
הָאט גָאט װי ַאזױ מנֹורה, דער ֿפון

משהן. בַאֿפױלן
ֿפון ַארבעט די געװען איז ַאזױ און 4
ביז גָאלד; ֿפון געהַאמערט מנֹורה: דער
אירע אױף ביז ֿפוסגעשטעל, איר אױף
געהַאמערט; געװען זי איז בלומען,
הָאט גָאט װָאס זעונג די װי ַאזױ
געמַאכט ער הָאט ַאזױ משהן, בַאװיזן

מנֹורה. די
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 5

זָאגן: צו ַאזױ
קינדער די צװישן ֿפון לִויִים די נעם 6

רײניקן. זײ זָאלסט און יׂשראל, ֿפון
צו זײ זײ, צו טָאן זָאלסטו ַאזױ און 7
ֿפון װַאסער זײ אױף שּפריץ רײניקן:
ַא ַאריבערֿפירן זָאלן זײ און רײניקונג,
לַײב, גַאנצן זײער איבער גָאלמעסער
זיך און קלײדער, זײערע װַאשן און

רײניקן.

יונגען ַא נעמען זָאלן זײ און 8
ֿפון דערצו שּפַײזָאּפֿפער דָאס און ָאקס,
ַא און אײל; מיט ֿפַארמישט זעמלמעל
ֿפַאר נעמען זָאלסטו ָאקס יונגן צװײטן

זינדָאּפֿפער. ַא
די גענענען מַאכן זָאלסט און 9
זָאלסט און אֹוהל-מֹועד; ֿפַארן לִויִים
די ֿפון עדה גַאנצע די אַײנזַאמלען

יׂשראל. ֿפון קינדער
די גענענען מַאכן זָאלסט און 10
ֿפון קינדער די און גָאט, ֿפַאר לִויִים
הענט זײערע ָאנלענען זָאלן יׂשראל

לִויִים. די אױף
לִויִים די אױֿפהײבן זָאל ַאהרן און 11
די ֿפון גָאט ֿפַאר אױֿפהײבונג ַאן
זַײן זָאלן זײ ּכדי יׂשראל, ֿפון קינדער

גָאט. ֿפון דינסט דעם דינען צו אױף
ָאנלענען זָאלן לִויִים די און 12
ָאקסן; די ֿפון קָאּפ אױֿפן הענט זײערע
און זינדָאּפֿפער ַא אײנעם מַאך און
מכּפר גָאט, צו ברַאנדָאּפֿפער ַא אײנעם

לִויִים. די אױף זַײן צו
ֿפַאר לִויִים די שטעלן זָאלסט און 13
זײ און זין, זַײנע ֿפַאר און ַאהרֹנען

גָאט. צו אױֿפהײבונג ַאן אױֿפהײבן
ֿפון לִויִים די ָאּפשײדן זָאלסט און 14
די און יׂשראל, ֿפון קינדער די צװישן

מיר. צו געהערן זָאלן לִויִים
לִויִים די קומען זָאלן דערנָאך און 15
און אֹוהל-מֹועד; דעם בַאדינען צו
אױֿפהײבן זײ און רײניקן, זײ זָאלסט

אױֿפהײבונג. ַאן
זײ זַײנען ָאּפגעגעבן װָארום 16
די צװישן ֿפון מיר צו ָאּפגעגעבן
ָאנשטָאט יׂשראל; ֿפון קינדער
טרַאכט, דעם עֿפנט װָאס איטלעכן
ֿפון קינדער די ֿפון בָכור איטלעכן
ֿפַאר גענומען זײ איך הָאב יׂשראל,

מיר.
געהערט מיר צו װָארום 17
קינדער די צװישן בָכור איטלעכער
ֿפון ָאדער מענטשן ַא ֿפון יׂשראל, ֿפון
הָאב איך װָאס טָאג דעם אין בהמה; ַא
לַאנד אין בכֹורים ַאלע דערשלָאגן
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צו געהײליקט זײ איך הָאב ִמצַריִם,
מיר.

לִויִים די גענומען הָאב איך און 18
די צװישן בכֹורים ַאלע ָאנשטָאט

יׂשראל. ֿפון קינדער
לִויִים די געגעבן הָאב איך און 19
זַײנע צו און ַאהרֹנען צו ָאּפגעגעבענע
ֿפון קינדער די צװישן ֿפון קינדער
די ֿפון דינסט דעם דינען צו יׂשראל,
אֹוהל-מֹועד, אין יׂשראל ֿפון קינדער
ֿפון קינדער די אױף זַײן צו מכּפר און
צװישן זַײן ניט זָאל עס ּכדי יׂשראל,
די ַאז ּפלָאג, ַא יׂשראל ֿפון קינדער די
צום גענענען װעלן יׂשראל ֿפון קינדער

הײליקטום.
גַאנצע די און ַאהרן און משה און 20
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון עדה
ַאלץ װי ַאזױ לִויִים; די צו געטָאן ַאזױ
די װעגן משהן בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס
יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן ַאזױ לִויִים,

געטָאן. זײ צו
גערײניקט, זיך הָאבן לִויִים די און 21
קלײדער; זײערע געװַאשן הָאבן און
ַאן אױֿפגעהײבן זײ הָאט ַאהרן און
הָאט ַאהרן און גָאט, ֿפַאר אױֿפהײבונג
צו זײ ּכדי זײ, אױף געװען מכּפר

רײניקן.
די געקומען זַײנען דערנָאך און 22
אין דינסט זײער דינען צו לִויִים
און ַאהרֹנען אונטער אֹוהל-מֹועד,
הָאט גָאט װי ַאזױ זין; זַײנע אונטער
ַאזױ לִויִים, די װעגן משהן בַאֿפױלן

געטָאן. זײ צו זײ הָאבן
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 23

זָאגן: צו ַאזױ
ֿפינף ֿפון לִויִים: די װעגן איז דָאס 24
זָאל העכער און ַאלט יָאר צװַאנציק און
דער בַײ דינסט דעם דינען צו קומען ער

אֹוהל-מֹועד. ֿפון ַארבעט
ער זָאל ַאלט יָאר ֿפוֿפציק נָאך און 25
ַארבעטדינסט, דעם ֿפון אומקערן זיך

דינען. ניט מער און
זַײנע אונטערהעלֿפן זָאל ער נָאר 26
די היטן צו אֹוהל-מֹועד אין ברידער

מער ער זָאל דינסט קײן ָאבער היטונג,
די מיט טָאן זָאלסטו ַאזױ דינען. ניט

היטונגען. זײערע אין לִויִים

משהן9 צו גערעדט הָאט גָאט און
יָאר צװײטן אין סינַי, מדבר אין
ִמצַריִם, לַאנד ֿפון ַארױסגײן זײער נָאך

זָאגן: צו ַאזױ חֹודש, ערשטן אין
מַאכן זָאלן יׂשראל ֿפון קינדער די 2
געשטעלטער זַײן אין ָקרבן-ּפסח דעם

צַײט.
דעם ֿפון טָאג ֿפערצנטן אין 3
זַײן אין ָאװנט, קעגן חֹודש דָאזיקן
אים איר זָאלט צַײט געשטעלטער
לױט און דינים זַײנע ַאלע לױט מַאכן;
אים איר זָאלט געזעצן זַײנע ַאלע

מַאכן.
קינדער די צו גערעדט משה הָאט 4
ָקרבן-ּפסח. דעם מַאכן צו יׂשראל, ֿפון
דעם געמַאכט הָאבן זײ און 5
אין חֹודש, ערשטן אין ָקרבן-ּפסח
ָאװנט, קעגן חֹודש ֿפון טָאג ֿפערצנטן
גָאט װָאס ַאל װי ַאזױ סינַי; מדבר אין
די הָאבן ַאזױ משהן, בַאֿפױלן הָאט

געטָאן. יׂשראל ֿפון קינדער
מענער געװען זַײנען עס ָאבער 6
דעם ֿפון אומרײן געװען זַײנען װָאס
הָאבן זײ און מענטשן, ַא ֿפון לַײב טױטן
אין ָקרבן-ּפסח דעם מַאכן געקענט ניט
ֿפַאר גענענט זײ הָאבן טָאג; יענעם
טָאג. יענעם אין ַאהרֹנען ֿפַאר און משהן
אים צו הָאבן מענער יענע און 7
דעם ֿפון אומרײן זַײנען מיר געזָאגט:
װָאס ֿפַאר מענטשן; ַא ֿפון לַײב טױטן
מקריֿב ניט װערן, געמינערט מיר זָאלן
זַײן אין גָאט ֿפון קרבן דעם זַײן צו
קינדער די צװישן צַײט געשטעלטער

יׂשראל? ֿפון
הַארט, זײ: צו געזָאגט משה הָאט 8
װעט גָאט װָאס הערן װעל איך און

אַײך. װעגן בַאֿפעלן
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 9

זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 10
ֿפון אײנער עמיצער ַאז זָאגן: צו ַאזױ
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קומעדיקע אַײערע ֿפון ָאדער אַײך,
טױטן ַא ֿפון אומרײן זַײן װעט דֹורות
זָאל װעג, װַײטן ַא אין זַײן ָאדער לַײב,
ָקרבן-ּפסח ַא מַאכן דעסטװעגן ֿפון ער

גָאט. צו
ֿפערצנטן אין חֹודש, צװײטן אין 11
מַאכן; אים זײ זָאלן ָאװנט קעגן טָאג,
קרַײטעכער ביטערע און מצות מיט

עסן. אים זײ זָאלן
אים ֿפון איבערלָאזן ניט זָאלן זײ 12
זײ זָאלן בײן ַא און ֿפרי, דער אין ביז
גַאנצן דעם לױט אים; אין צעברעכן ניט
מַאכן. אים זײ זָאלן ָקרבן-ּפסח ֿפון דין
און רײן, איז װָאס מַאן דער ָאבער 13
ֿפַארמַײדט ער און ניט, ער איז װעג אין
זעל יענע ָקרבן-ּפסח, דעם מַאכן צו זיך
ֿפָאלק; איר ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל
ניט גָאט ֿפון קרבן דעם הָאט ער װַײל
געשטעלטער זַײן אין געװען מקריֿב
זינד. זַײן טרָאגן מַאן יענער זָאל צַײט,
זיך װעט אַײך בַײ ַאז און 14
װעט ער און ֿפרעמדער, ַא אױֿפהַאלטן
ַאזױ איז, גָאט, צו ָקרבן-ּפסח ַא מַאכן
ַאזױ און ָקרבן-ּפסח ֿפון דין דער װי
אײן טָאן; ער זָאל ַאזױ געזעץ, זַײן װי
דעם ֿפַאר אי אַײך בַײ זַײן זָאל דין
אַײנגעבָארענעם דעם ֿפַאר אי ֿפרעמדן,

לַאנד. ֿפון
הָאט מע װָאס טָאג דעם אין און 15
דער הָאט ִמשּכן, דעם אױֿפגעשטעלט
דָאס ִמשּכן, דעם צוגעדעקט װָאלקן
ָאװנט אין און געזעץ; ֿפון געצעלט
דָאס װי ַאזױ ִמשּכן איבערן זַײן ֿפלעגט
ֿפרי. דער אין ביז ֿפַײער, ֿפון אױסזען

דער ּתמיד: זַײן ֿפלעגט ַאזױ 16
דָאס און צודעקן, אים ֿפלעגט װָאלקן

נַאכט. בַײ ֿפַײער ֿפון אױסזען
ֿפלעגט װָאלקן דער װעדליק און 17
געצעלט, איבערן ֿפון אױֿפהײבן זיך
קינדער די ציִען דערנָאך ֿפלעגן ַאזױ
װָאס ָארט דעם אין און יׂשראל; ֿפון
רוען, דָארטן ֿפלעגט װָאלקן דער
ֿפון קינדער די לַאגערן ֿפלעגן דָארטן

יׂשראל.

ֿפלעגן גָאט ֿפון מױל דעם לױט 18
לױט און יׂשראל, ֿפון קינדער די ציִען
לַאגערן; זײ ֿפלעגן גָאט ֿפון מױל דעם
אױֿפן רוען ֿפלעגט װָאלקן דער ּכל-זמן

לַאגערן. זײ ֿפלעגן משּכן,
זיך הָאט װָאלקן דער ַאז און 19
טעג, ֿפיל ִמשּכן אױֿפן ֿפַארלענגערט
די געהיט יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן
ציִען. ניט ֿפלעגן און גָאט, ֿפון היטונג
װָאלקן דער ֿפלעגט מָאל ַא און 20
לױט ִמשּכן; אױֿפן טעג געצײלטע זַײן
לַאגערן, זײ ֿפלעגן גָאט ֿפון מױל דעם
זײ ֿפלעגן גָאט ֿפון מױל דעם לױט און

ציִען.
דער זַײן ֿפלעגט מָאל ַא און 21
און ֿפרי, דער אין ביז ָאװנט ֿפון װָאלקן
אױֿפגעהױבן זיך הָאט װָאלקן דער װי
געצױגן; זײ הָאבן ַאזױ ֿפרי, דער אין
דער װי און נַאכט, ַא מיט טָאג ַא ָאדער
ַאזױ אױֿפגעהױבן, זיך הָאט װָאלקן

געצױגן. זײ הָאבן
צי חֹודש, ַא צי טעג, צװײ צי 22
זיך הָאט װָאלקן דער ַאז – יָאר ַא
רוען צו ִמשּכן אױֿפן ֿפַארלענגערט
יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפלעגן אים, אױף
הָאט ער װי און ציִען, ניט און לַאגערן

ציִען. זײ ֿפלעגן אױֿפגעהױבן, זיך
ֿפלעגן גָאט ֿפון מױל דעם לױט 23
ֿפון מױל דעם לױט און לַאגערן, זײ
געהיט הָאבן זײ ציִען; זײ ֿפלעגן גָאט
ֿפון מױל דעם לױט גָאט, ֿפון היטונג די

משהן. דורך גָאט

צו10 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

זילבערנע צװײ דיר מַאך 2
זײ זָאלסטו געהַאמערט טרומײטן;
ֿפַאר זַײן דיר זָאלן זײ און מַאכן;
מַאכן ֿפַאר און עדה, די צונױֿפרוֿפן

לַאגערן. די ציִען
זָאל זײ, אין בלָאזן װעט מע ַאז און 3
עדה גַאנצע די דיר צו צונױֿפקומען זיך

אֹוהל-מֹועד. ֿפון אַײנגַאנג צום
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אין בלָאזן װעט מע אױב און 4
דיר צו צונױֿפקומען זיך זָאלן אײנעם,
די ֿפון הױּפטלַײט די ֿפירשטן, די

יׂשראל. ֿפון טױזנטן
שַאלרוף, ַא בלָאזן װעט איר ַאז און 5
צו לַאגערן װָאס לַאגערן די ציִען זָאלן

מזרח.
צװײטן ַא בלָאזן װעט איר ַאז און 6
װָאס לַאגערן די ציִען זָאלן שַאלרוף,
מען זָאל שַאלרוף ַא ָדרום; צו לַאגערן

ציִונגען. זײערע ֿפַאר בלָאזן
די אַײנזַאמלען בַײם ָאבער 7
ָאבער בלָאזן, איר זָאלט אַײנזַאמלונג

שַאלרוף. ַא ַארױסלָאזן ניט
זָאלן ּכֹהנים, די זין, ַאהרנס און 8
זָאל דָאס און טרומײטן; די אין בלָאזן
אױף געזעץ אײביקן ַאן ֿפַאר זַײן אַײך

ָדור-דורות. אַײערע
מלחמה אױף גײן װעט איר ַאז און 9
ׂשֹונא דעם ַאקעגן לַאנד אַײער אין
אין שַאלן איר זָאלט אַײך, דריקט װָאס
דערמָאנט װעט איר און טרומײטן, די
װעט און גָאט, אַײער יהוה ֿפַאר װערן

ֿפַײנט. אַײערע ֿפון װערן געהָאלֿפן
און ׂשמחה, ֿפון טָאג אַײער אין און 10
אַײערע אין און יָום-טֹוֿבים, אַײערע אין
די אין בלָאזן איר זָאלט רֹאש-חֹודשן,
ברַאנדָאּפֿפער אַײערע אױף טרומײטן
זײ און ֿפרידָאּפֿפער; אַײערע אױף און
ֿפַאר דערמָאנונג ַא צו זַײן אַײך װעלן
גָאט. אַײער יהוה בין איך גָאט; אַײער
צװײטן אין געװען איז עס און 11
אין חֹודש, צװײטן אין יָאר,
זיך הָאט חֹודש, ֿפון טָאג צװַאנציקסטן
איבערן ֿפון װָאלקן דער אױֿפגעהױבן

געזעץ. ֿפון ִמשּכן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 12
מדבר ֿפון ציִונגען זײערע אױף געצױגן
אין גערוט הָאט װָאלקן דער און סינַי;

ּפָאָרן. מדבר
ערשטן צום געצױגן זײ הָאבן ַאזױ 13
דורך גָאט ֿפון מױל דעם לױט מָאל

משהן.

ֿפָאן די געצױגן הָאט צוערשט און 14
ֿפון קינדער די ֿפון לַאגער דעם ֿפון
איבער און מחנות; זײערע לױט יהודה,
ֿפון זון דער נַחשֹון געװען איז מחנה זַײן

ַעמינָָדֿבן.
דעם ֿפון מחנה דער איבער און 15
נַתנֵאל יִׂשָׂשָכר, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט

צֹוַערן. ֿפון זון דער
דעם ֿפון מחנה דער איבער און 16
ֶאליָאֿב זֿבולון, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט

חלונען. ֿפון זון דער
איז ִמשּכן דער ַאז און 17
הָאבן געװָארן, ֿפַאנַאנדערגענומען
און גֵרשֹון, ֿפון קינדער די געצױגן
ֿפון טרעגער די מָררי, ֿפון קינדער די

ִמשּכן. דעם
ֿפון ֿפָאן די געצױגן הָאט עס און 18
זײערע לױט ראוֿבן, ֿפון לַאגער דעם
איז מחנה זַײן איבער און מחנות;
שֵדיאורן, ֿפון זון דער ֶאליצור געװען

דעם ֿפון מחנה דער איבער און 19
שמעון, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט

צוריַשָדין. ֿפון זון דער שלומיֵאל
דעם ֿפון מחנה דער איבער און 20
דער ֶאליָָסף גָד, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט

ְדעוֵאלן. ֿפון זון
קָהתים, די געצױגן הָאבן עס און 21
און זַאכן; הײליקע די ֿפון טרעגער די
ִמשּכן דעם אױֿפגעשטעלט הָאט מע

געקומען. זַײנען זײ אײדער
ֿפון ֿפָאן די געצױגן הָאט עס און 22
אֿפרים, ֿפון קינדער די ֿפון לַאגער דעם
זַײן איבער און מחנות; זײערע לױט
ֿפון זון דער ֶאליָשָמע געװען איז מחנה

ַעמיהודן.
דעם ֿפון מחנה דער איבער און 23
גַמליֵאל מנשה, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט

ּפָדהצורן. ֿפון זון דער
דעם ֿפון מחנה דער איבער און 24
ַאֿביָדן בנימין, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט

גִדעֹונין. ֿפון זון דער
ֿפָאן די געצױגן הָאט עס און 25
ֿפון קינדער די ֿפון לַאגער דעם ֿפון
לַאגערן ַאלע ֿפון הינטערװַאך די ָדן,
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זַײן איבער און מחנות; זײערע לױט
ֿפון זון דער ַאחיעזר געװען איז לַאגער

ַעמיַשָדין.
דעם ֿפון מחנה דער איבער און 26
ּפגִעיֵאל ָאשר, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט

ָעכָרנען. ֿפון זון דער
דעם ֿפון מחנה דער איבער און 27
ַאחיַרע נֿפָּתלי, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט

ֵעינָנען. ֿפון זון דער
די ֿפון ציִונגען די זַײנען דָאס 28
זײערע לױט יׂשראל ֿפון קינדער

געצױגן. זײ הָאבן ַאזױ מחנות;
חֹוֿבֿב צו געזָאגט הָאט משה און 29
משהס ִמדיָני, דעם ְרעוֵאל ֿפון זון דעם
װָאס ָארט דעם צו ציִען מיר שװער:
געבן אים װעל איך געזָאגט: הָאט גָאט
מיר און אונדז, מיט קום אַײך; צו
הָאט גָאט װָארום בַאגיטיקן, דיך װעלן

יׂשראל. ֿפַאר גוטס צוגעזָאגט
איך געזָאגט: אים צו ער הָאט 30
און לַאנד מַײן צו נַײערט גײן; ניט װעל

גײן. איך װעל ָאּפשטַאם מַײן צו
אונדז זָאלסט געזָאגט: ער הָאט 31
דערֿפַאר דיך; בעט איך ֿפַארלָאזן, ניט
לַאגערן קענען מיר װּו װײסט דו װַײל
ֿפַאר זַײן אונדז װעסט און מדבר, אין

אױגן.
גײן װעסט דו ַאז זַײן, װעט עס און 32
װָאס גוטס דעם ֿפון איז, אונדז, מיט
מיר װעלן בַאגיטיקן, אונדז װעט גָאט

בַאגיטיקן. דיך
דעם ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 33
װעגס, טעג דרַײ גָאט ֿפון בַארג
הָאט בונד גָאטס ֿפון ָארון דער און
װעגס, טעג דרַײ ֿפַארױס זײ געצױגן

רוָארט. ַא זײ ֿפַאר אױסצוזוכן
איז גָאט ֿפון װָאלקן דער און 34
זײ װען טָאג, בַײ זײ איבער געװען

לַאגער. ֿפון געצױגן הָאבן
ָארון דער ַאז געװען, איז עס און 35
שטײ געזָאגט: משה הָאט געצױגן, הָאט
װערן צעשּפרײט זָאלן און גָאט, אױף,
דַײנע ַאנטלױֿפן זָאלן און ֿפַײנט, דַײנע

דיר! ֿפַאר ָׂשונאים

הָאט גערוט, הָאט ער ַאז און 36
צו גָאט, אַײן, קער געזָאגט: ער
ֿפון משּפחות די ֿפון צענטױזנטן די

יׂשראל!

זיך11 הָאט ֿפָאלק דָאס און
אין שלעכטס אױף בַאקלָאגט
הָאט גָאט און גָאט, ֿפון אױערן די
געגרימט, הָאט צָארן זַײן און געהערט,
געברענט הָאט גָאט ֿפון ֿפַײער ַא און
בַײם ֿפַארצערט הָאט און זײ, צװישן

לַאגער. עק
צו געשריען ֿפָאלק דָאס הָאט 2
צו געװען מתּפלל הָאט משה און משהן,
געזעצט. זיך הָאט ֿפַײער דָאס און גָאט,

נָאמען דעם גערוֿפן הָאט מע און 3
ֿפַײער ַא װַײל ַּתֿבֵעָרה, ָארט יענעם ֿפון

זײ. צװישן געברענט הָאט גָאט ֿפון
װָאס צונױֿפגעלָאֿפענע די און 4
גלוסטונג; ַא געגלוסט הָאבן זײ צװישן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די אױך און
געזָאגט: הָאבן זײ און געװײנט, װידער

ֿפלײש! עסן געבן אונדז זָאל מע װען
מיר װָאס ֿפיש די געדענקען מיר 5
די אומזיסט, ִמצַריִם אין עסן ֿפלעגן
דָאס און קירבעס, די און ּפלוצערן,
קנָאבל. די און ציבעלעס, די און גרינס,
זעל אונדזער איז ַאצונד און 6
בלױז זַאך; קײן ניטָא ֿפַארטריקנט;

אױגן. אונדזערע זַײנען ַמן אױֿפן
װי ַאזױ געװען איז ַמן דער און 7
ָאנבליק זַײן און קָאריַאנדערזָאמען,

בדֹוַלך. ֿפון ָאנבליק דער װי ַאזױ
ֿפַארשּפרײט, זיך הָאט ֿפָאלק דָאס 8
געמָאלן און אױֿפגעקליבן, עס הָאט און
אין געשטױסן ָאדער הַאנטמיל, ַא אין
טָאּפ, ַא אין געקָאכט און שטײסל, ַא
דער און קוכנס דערֿפון געמַאכט ָאדער
טעם דער װי געװען איז דערֿפון טעם

אײלקיכל. ַאן ֿפון
הָאט טױ דער װי און 9
לַאגער אױֿפן ַארָאּפגענידערט
דערױף ַארָאּפנידערן ֿפלעגט נַאכט, בַײ

ַמן. דער
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געהערט הָאט משה און 10
משּפחות-װַײז, װײנען ֿפָאלק דָאס
זַײן ֿפון אַײנגַאנג דעם ֿפַאר איטלעכער
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און געצעלט,
געװען איז עס און געגרימט, זײער

משהן. ֿפון אױגן די אין שלעכט
גָאט: צו געזָאגט הָאט משה און 11
קנעכט, דַײן שלעכטס טוסטו װָאס ֿפַאר
אומחן געֿפונען איך הָאב װָאס ֿפַאר און
אױף ַארױֿפצולײגן אױגן, דַײנע אין
גַאנצן דָאזיקן דעם ֿפון לַאסט די מיר

ֿפָאלק?
דָאס געטרָאגן דען איך הָאב 12
הָאב איך צי ֿפָאלק, גַאנצע דָאזיקע
מיר: צו זָאגסט דו װָאס געבָארן, עס
װי ַאזױ בוזעם, דַײן אין עס טרָאג
צו זױגעדיקן, ַא טרָאגט דערציער ַא
צוגעשװָארן הָאסט דו װָאס לַאנד דעם

עלטערן? זײערע
צו ֿפלײש, איך הָאב װַאנען ֿפון 13
װָאס ֿפָאלק, גַאנצן דָאזיקן דעם געבן
גיב זָאגן: צו ַאזױ מיר, אױף װײנען זײ

עסן? זָאלן מיר ֿפלײש, אונדז
דָאס טרָאגן ניט קען ַאלײן איך 14
איז עס װָארום ֿפָאלק, גַאנצע דָאזיקע

מיר. ֿפַאר שװער צו
מיר, צו ַאזױ טוסט דו אױב און 15
אױב דיך, בעט איך מיך, הרגע הרגען
אין לַײטזעליקײט געֿפונען הָאב איך
מַײן זען ניט לָאמיך און אױגן, דַײנע

אומגליק.
משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 16
די ֿפון מַאן זיבעציק אַײן מיר זַאמל
װײסט דו װָאס די יׂשראל, ֿפון עלטסטע
ֿפָאלק, ֿפון עלטסטע די זַײנען זײ ַאז
זײ זָאלסט און אױֿפזעערס, זַײנע און
זָאלן זײ און אֹוהל-מֹועד, צום נעמען

דיר. מיט שטעלן דָארטן זיך
און ַארָאּפנידערן, װעל איך און 17
װעל און דיר, מיט רעדן דָארטן װעל
אױף װָאס גַײסט דעם ֿפון ָאּפשײדן
זײ און זײ, אױף ַארױֿפטָאן און דיר,
ֿפון לַאסט די דיר מיט מיטטרָאגן װעלן
דו טרָאגן דַארֿפן ניט װעסט און ֿפָאלק,

ַאלײן.
זָאגן: זָאלסטו ֿפָאלק צום און 18
איר און מָארגן, אױף ָאן אַײך ברײט
הָאט איר װַײל ֿפלײש; עסן װעט
ַאזױ גָאט, ֿפון אױערן די אין געװײנט
עסן געבן אונדז זָאל מע װען זָאגן: צו
װויל געװען איז אונדז װָארום ֿפלײש!
געבן גָאט אַײך װעט דרום ִמצַריִם; אין

עסן. װעט איר און ֿפלײש,
און עסן, איר װעט טָאג אײן ניט 19
און טעג, ֿפינף ניט און טעג, צװײ ניט
טעג; צװַאנציק ניט און טעג, צען ניט

עס װַאנען ביז צַײט, חֹודש ַא ביז 20
װעט און נָאז, דער ֿפון קערן אַײך װעט
איר װָאס דערֿפַאר עקל; צום זַײן אַײך
צװישן איז װָאס גָאט ֿפַארַאכט הָאט
ַאזױ אים, ֿפַאר געװײנט הָאט און אַײך,
מיר זַײנען גָאר װָאס נָאך זָאגן: צו

ִמצַריִם? ֿפון ַארױסגעגַאנגען
זעקס געזָאגט: משה הָאט 21
דָאס איז ֿפוסגײער טױזנט הונדערט
און אים, צװישן בין איך װָאס ֿפָאלק
ֿפלײש, געבן זײ װעל איך זָאגסט: דו

צַײט. חֹודש ַא עסן װעלן זײ און
זָאלן רינדער און שָאף װען 22
דען זײ װעט זײ, ֿפַאר װערן געשָאכטן

קלעקן?
זָאלן ים ֿפון ֿפישן ַאלע ַאז 23
זײ װעט זײ, ֿפַאר װערן אַײנגעזַאמלט
צו געזָאגט גָאט הָאט קלעקן? דען
קורץ? גָאט ֿפון הַאנט די איז משהן:
װָארט מַײן אױב זען, װעסטו ַאצונד

ניט. ָאדער געשען דיר װעט
און ַארױסגעגַאנגען, משה איז 24
װערטער די ֿפָאלק צום גערעדט הָאט
אַײנגעזַאמלט הָאט ער און גָאט; ֿפון
ֿפון עלטסטע די ֿפון מַאן זיבעציק
ַארום רונד געשטעלט זײ און ֿפָאלק,

געצעלט.
ַארָאּפגענידערט הָאט גָאט און 25
צו גערעדט הָאט און װָאלקן, דעם אין
גַײסט דעם ֿפון גענומען הָאט און אים,
די אױף געגעבן און אים, אױף װָאס
איז עס און עלטסטע. די מַאן, זיבעציק
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זײ אױף הָאט גַײסט דער װי געװען,
געזָאגט; נֿביאות זײ הָאבן ַאזױ גערוט,

מער. ניט ָאבער
זַײנען מענער צװײ און 26
דער לַאגער, אין איבערגעבליבן
דער און ֶאלָדד, אײנעם ֿפון נָאמען
אױף הָאט ֵמיָדד; צװײטן ֿפון נָאמען
זײ און – גַײסט דער גערוט אױך זײ
ֿפַארשריבענע, די צװישן געװען זַײנען
ַארױסגעגַאנגען ניט זַײנען זײ ָאבער
נֿביאות הָאבן זײ און – געצעלט צום

לַאגער. אין געזָאגט
הָאט און יונג, דער געלָאֿפן איז 27
ֶאלָדד געזָאגט: און משהן, דערצײלט

לַאגער. אין נֿביאות זָאגן ֵמיָדד און
דער יהֹושוַע ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 28
זַײן ֿפון בַאדינער משהס נון, ֿפון זון
הַאר מַײן געזָאגט: הָאט און ָאן, יוגנט

צוריק. זײ הַאלט משה,
געזָאגט: אים צו משה הָאט 29
זָאל הלװַאי מיר? ֿפַאר ָאן זיך נעמסטו
נֿביאים, זַײן גָאט ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס
זײ! אױף גַײסט זַײן געבן זָאל גָאט ַאז
אין ַארַײן צוריק איז משה און 30
ֿפון עלטסטע די און ער לַאגער,

יׂשראל.
ַארױסגעצױגן הָאט װינט ַא און 31
צוֿפליִען געברַאכט הָאט און גָאט, ֿפון
זײ הָאט און ים, ֿפון װַאכטלֿפױגלען
טָאג ַא ַארום לַאגער לעבן צעװָארֿפן
טָאג ַא ַארום און זַײט, אײן ֿפון װעגס
ַארום רונד זַײט, ַאנדער דער ֿפון װעגס
איבערן אײלן צװײ ַארום און לַאגער,

ערד. דער ֿפון געזיכט
איז ֿפָאלק דָאס און 32
גַאנצן יענעם אױֿפגעשטַאנען
דעם און נַאכט, גַאנצע די און טָאג,
הָאבן זײ און טָאג, מָארגעדיקן גַאנצן
דער װַאכטלֿפױגלען; די אױֿפגעקליבן
הָאט געקליבן צומינדסט הָאט װָאס
זײ און הױֿפנס; צען אױֿפגעקליבן
רונד אױסגעשּפרײט זיך זײ הָאבן

לַאגער. ַארום

געװען נָאך איז ֿפלײש דָאס 33
איז עס אײדער צײנער, זײערע צװישן
צָארן דער הָאט ַאזױ געװָארן, צעקַײט
און ֿפָאלק, אױֿפן געגרימט גָאט ֿפון
ֿפָאלק דעם צװישן געשלָאגן הָאט גָאט

שלַאק. גרױסן ַא זײער
נָאמען דעם גערוֿפן הָאט מע און 34
װַײל ִקֿברֹות-ַהַּתֲאָוה, ָארט יענעם ֿפון
ֿפָאלק דָאס בַאגרָאבן מען הָאט דָארטן

געגלוסט. הָאט װָאס
דָאס הָאט ִקֿברֹות-ַהַּתֲאָוה ֿפון 35
זײ און חֵצרֹות; קײן געצױגן ֿפָאלק

חֵצרֹות. אין געבליבן זַײנען

הָאבן12 ַאהרן און מרים און
װעגן ֿפון משהן אױף גערעדט
הָאט ער װָאס װַײב ּכושישער דער
ַא גענומען הָאט ער װָארום גענומען;

װַײב. ּכושישע
בלױז צי געזָאגט: הָאבן זײ און 2
גערעדט? גָאט הָאט משהן מיט נָאר
גערעדט? אונדז מיט אױך ניט ער הָאט

געהערט. הָאט גָאט און
געװען איז משה מַאן דער און 3
מענטשן ַאלע ֿפון מער ָענָו, ַאן זײער

ערד. דער ֿפון געזיכט אױֿפן װָאס
צו געזָאגט ּפלוצלינג גָאט הָאט 4
מרימען: צו און ַאהרֹנען צו און משהן
אֹוהל-מֹועד. צום ַארױס דרַײ איר גײט

ַארױסגעגַאנגען. דרַײ זײ זַײנען
אין ַארָאּפגענידערט הָאט גָאט און 5
געשטעלט זיך הָאט און װָאלקנזַײל, ַא
און אֹוהל-מֹועד, ֿפון אַײנגַאנג בַײם
מרימען. און ַאהרֹנען גערוֿפן הָאט

ַארױסגעגַאנגען. בײדע זײ זַײנען
הערט געזָאגט: הָאט ער און 6
ַא ַאז װערטער: מַײנע צו ַאקָארשט
גָאט, איך, טו אַײך, בַײ דָא איז נֿביא
אין אים; צו דערקענען זיך זעונג ַא אין

אים. מיט איך רעד חלום ַא
אין משה; קנעכט מַײן איז ַאזױ ניט 7

בַאגלױבט. ער איז הױז גַאנצן מַײן
מיט איך רעד מױל צו מױל 8
מיט ניט און בַאשײנּפערלעך און אים,
גָאט ֿפון געשטַאלט די און רעטענישן,
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איר הָאט ַאזױ װי און ָאן. ער קוקט
מַײן אױף רעדן צו געהַאט מֹורא ניט

משהן? אױף קנעכט,
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 9
איז ער און זײ; אױף געגרימט

ַאװעקגעגַאנגען.
זיך הָאט װָאלקן דער װי און 10
ערשט געצעלט, איבערן ֿפון ָאּפגעטָאן
און שנײ. װי װַײס מצֹורע איז מרים
מרימען, צו אומגעקערט זיך הָאט ַאהרן

מצֹורע. איז זי ערשט
משהן: צו געזָאגט ַאהרן הָאט 11
ניט זָאלסט הַאר, מַײן דיך, בעט איך
װָאס זינד, ַא אונדז אױף ַארױֿפטָאן
מיר װָאס און בַאנַארישט זיך הָאבן מיר

געזינדיקט. הָאבן
ַאזױ זַײן ניט דיך, בעט איך זי, זָאל 12
ֿפלײש זַײן װָאס טױטגעבָארענער ַא װי
ַארױס גײט ער װען צעגעסן הַאלב איז

טרַאכט. מוטערס זַײן ֿפון
גָאט, צו געשריִען הָאט משה און 13
הײל דיך, בעט איך גָאט, זָאגן: צו ַאזױ

דיך. בעט איך זי,
משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 14
ּפנים אין איר װָאלט ֿפָאטער איר ַאז
געשעמט ניט זיך זי װָאלט געשּפיגן,
אַײנגעשלָאסן זַײן זי זָאל טעג? זיבן
דערנָאך און לַאגער, אױסן טעג זיבן

װערן. ַארַײנגענומען זי זָאל
אַײנגעשלָאסן געװען מרים איז 15
דָאס און טעג; זיבן לַאגער אױסן
איז מרים ביז געצױגן ניט הָאט ֿפָאלק

געװָארן. ַארַײנגענומען
ֿפָאלק דָאס הָאט דערנָאך און 16
הָאבן זײ און חֵצרֹות, ֿפון געצױגן

ּפָאָרן. מדבר אין גערוט

ְשַלח

צו13 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

זָאלן זײ מענטשן, דיר שיק 2
װָאס ּכנַַען, לַאנד דָאס אױסקוקן
יׂשראל; ֿפון קינדער די צו גיב איך
ֿפַאר מַאן אײן צו מַאן, אײן צו

שיקן; איר זָאלט ֿפָאטערשטַאם זַײן
זײ. צװישן ֿפירשט ַא איטלעכער

ֿפון געשיקט זײ הָאט משה און 3
ֿפון מױל דעם לױט ּפָאָרן מדבר
מענטשן געװען זַײנען ַאלע זײ גָאט;
יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפון הױּפטלַײט
נעמען: זײערע זַײנען דָאס און 4
ֿפון זון דער ַשמוַע ראוֿבן, שֿבט ֿפַאר

זַּכורן.
זון דער ָשֿפט שמעון, שֿבט ֿפַאר 5

חֹורין. ֿפון
ֿפון זון דער ָּכֵלֿב יהודה, שֿבט ֿפַאר 6

יֿפונֶהן.
זון דער יִגְָאל יִׂשָׂשָכר, שֿבט ֿפַאר 7

יֹוסֿפן. ֿפון
זון דער הֹוֵשַע אֿפרים, שֿבט ֿפַאר 8

נון. ֿפון
זון דער ּפלטי בנימין, שֿבט ֿפַאר 9

ָרֿפואן. ֿפון
זון דער גַדיֵאל זֿבולון, שֿבט ֿפַאר 10

סֹודין. ֿפון
שֿבט ֿפַאר יֹוסף: שֿבט ֿפַאר 11

סוסין. ֿפון זון דער גַדי מנשה,
ֿפון זון דער ַעמיֵאל ָדן, שֿבט ֿפַאר 12

גַמלין.
זון דער סתור ָאשר, שֿבט ֿפַאר 13

מיָכֵאלן. ֿפון
זון דער נַחבי נֿפָּתלי, שֿבט ֿפַאר 14

ָוֿפסין. ֿפון
ֿפון זון דער גְאוֵאל גָד, שֿבט ֿפַאר 15

ָמכין.
די ֿפון נעמען די זַײנען דָאס 16
געשיקט הָאט משה װָאס מענטשן
הָאט משה און לַאנד. דָאס אױסקוקן
יהֹושוַע. נון, ֿפון זון דעם הֹוֵשַע גערוֿפן
געשיקט זײ הָאט משה און 17
הָאט און ּכנַַען, לַאנד דָאס אױסקוקן
ַאהין ַארױף גײט געזָאגט: זײ צו
דעם אין ַארױף גײט און ָדרום, קײן

געבערג.
לַאנד, דָאס ָאנקוקן זָאלט איר און 18
װָאס ֿפָאלק דָאס און איז, דָאס װָאס
שטַארק איז ער אױב דערױף, זיצט
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װינציק איז ער אױב שװַאך, ָאדער
ֿפיל; ָאדער

ער װָאס לַאנד דָאס איז װי און 19
ָאדער גוט איז עס אױב דרינען, זיצט
װָאס שטעט די זַײנען װי און שלעכט,
אין ָאדער לַאגערן אין זײ, אין זיצט ער

ֿפעסטונגען;
זי איז ערד, די איז װי און 20
איר אױף דָא איז מָאגער, ָאדער ֿפעט
אַײך זָאלט איר און ניט. ָאדער געהילץ
ֿפרוכט דער ֿפון ברענגען און שטַארקן,
געװען זַײנען טעג די און – לַאנד. ֿפון

װַײנטרױבן. ערשטע ֿפון טעג די
און ַארױסגעגַאנגען, זײ זַײנען 21
ֿפון לַאנד דָאס אױסגעקוקט הָאבן
קײן קומט מע װי רחֹוֿב, ביז ִצן מדבר

חָמת.
קײן ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען זײ און 22
חֿברֹון; ביז געקומען זַײנען און ָדרום,
ֵשַשי, ַאחיָמן, געװען זַײנען דָארטן און
און – ַענָק. ֿפון קינדער ַּתלַמי, און
יָאר זיבן געװָארן געבױט איז ֶחֿברֹון

– ִמצַריִם. אין צֹוַען ֿפַאר
טָאל ביזן געקומען זַײנען זײ און 23
ֿפון ָאּפגעשניטן הָאבן און ֶאשּכֹול,
הענגל אײן מיט צװַײג ַא דָארטן
געטרָאגן עס הָאבן און װַײנטרױבן,
ֿפון אױך זַאלבעצװײט; שטַאנג ַא אױף
הָאבן ֿפַײגן די ֿפון און מילגרױמען די

– . גענומען זײ
דער גערוֿפן מען הָאט ָארט יענעם 24
הענגל דעם װעגן ֿפון ֶאשּכֹול טָאל
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די װָאס

– דָארטן. ֿפון ָאּפגעשניטן
אומגעקערט זיך הָאבן זײ און 25
ֿפון ָסוף צום לַאנד דָאס אױסקוקן ֿפון

טעג. ֿפערציק
און געגַאנגען זַײנען זײ און 26
און ַאהרֹנען, צו און משהן צו געקומען
ֿפון קינדער די ֿפון עדה גַאנצער דער צו
און ָקֵדש; קײן ּפָאָרן מדבר אין יׂשראל,
זײ צו ענטֿפער ַאן געברַאכט הָאבן זײ
זײ הָאבן און עדה, גַאנצער דער צו און

לַאנד. ֿפון ֿפרוכט די געװיזן

און דערצײלט, אים הָאבן זײ און 27
דעם אין געקומען זַײנען מיר געזָאגט:
געשיקט, אונדז הָאסט דו װּוהין לַאנד
און מילך מיט אױך ֿפליסט עס און

ֿפרוכט. איר איז דָאס און הָאניק;
ֿפָאלק דָאס איז שטַארק ָאבער 28
שטעט די און לַאנד, אין זיצט װָאס
גָאר, ביז גרױסע בַאֿפעסטיקטע, זַײנען
מיר הָאבן ַענָק ֿפון קינדער די אױך און

געזען. דָארטן
און ָדרום-לַאנד, אין זיצט ַעָמֵלק 29
דער און יֿבוסי, דער און ִחּתי, דער
דער און געבערג, דעם אין זיצן ֶאמֹורי,
ברעג בַײם און ים בַײם זיצט ּכנֲַעני

יַרדן.
דָאס אַײנגעשטילט ָּכֵלֿב הָאט 30
הָאט ער און משהן, ַאקעגן ֿפָאלק
מיר װעלן ַארױֿפגײן געזָאגט:
ַארבן, עס װעלן מיר און ַארױֿפגײן,
עס מיר װעלן בַײקומען װָארום

בַײקומען.
זַײנען װָאס מענטשן די ָאבער 31
הָאבן אים, מיט ַארױֿפגעגַאנגען
ַארױֿפגײן ניט קענען מיר געזָאגט:
איז ער װָארום ֿפָאלק, דעם קעגן

אונדז. ֿפון שטַארקער
ַא ַארױסגעלָאזט הָאבן זײ און 32
װָאס לַאנד דעם אױף קלַאנג שלעכטן
די בַײ אױסגעקוקט, עס הָאבן זײ
דָאס זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון קינדער
דורכגעגַאנגען זַײנען מיר װָאס לַאנד
דָאס אױסצוקוקן, עס ּכדי דעם, דורך
אירע אױף עסט װָאס לַאנד ַא איז
ֿפָאלק, גַאנצע דָאס און בַאװוינער,
זַײנען דרינען, געזען הָאבן מיר װָאס

װּוקס. גרױסן ֿפון מענטשן
די געזען מיר הָאבן דָארטן און 33
די ֿפון װָאס ַענָק ֿפון זין די נֿפילים,
װי געװען זַײנען מיר און נֿפילים;
און אױגן, אונדזערע אין הײשעריקן
זײערע אין געװען מיר זַײנען ַאזױ

אױגן.
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עדה14 גַאנצע די הָאט
און אױֿפגעהױבן
און ָקול; זײער ַארױסגעלָאזט
יענער אין געװײנט הָאט ֿפָאלק דָאס

נַאכט.
יׂשראל ֿפון קינדער ַאלע און 2
אױף און משהן אױף געמורמלט הָאבן
הָאט עדה גַאנצע די און ַאהרֹנען,
מיר װָאלטן הלװַאי געזָאגט: זײ צו
ָאדער ִמצַריִם, לַאנד אין געשטָארבן
אין געשטָארבן מיר װָאלטן הלװַאי

מדבר! דָאזיקן דעם
גָאט אונדז ברענגט װָאס נָאך און 3
ֿפַאלן צו לַאנד, דָאזיקן דעם אין
און װַײבער אונדזערע שװערד, דורכן
װערן זָאלן קינדער קלײנע אונדזערע
אונדז ֿפַאר בעסער ניט איז רױב? צו

ִמצַריִם? קײן אומצוקערן זיך
צום אײנער געזָאגט הָאבן זײ און 4
הױּפטמַאן, ַא מַאכן לָאמיר ַאנדערן:

ִמצַריִם. קײן אומקערן זיך און
געֿפַאלן ַאהרן און משה זַײנען 5
גַאנצער דער ֿפַאר ּפנים זײער אױף
די ֿפון עדה דער ֿפון אַײנזַאמלונג

יׂשראל. ֿפון קינדער
און נון, ֿפון זון דער יהֹושוַע און 6
װָאס די ֿפון יֿפונֶהן, ֿפון זון דער ָּכֵלֿב
הָאבן לַאנד, דָאס אױסגעקוקט הָאבן

קלײדער, זײערע צעריסן
גַאנצער דער צו געזָאגט הָאבן און 7
ַאזױ יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון עדה
זַײנען מיר װָאס לַאנד, דָאס זָאגן: צו
עס ּכדי דעם, דורך דורכגעגַאנגען
זײער איז לַאנד דָאס אױסצוקוקן,

גוט. זײער
ער װעט אונדז, בַאגערט גָאט אױב 8
לַאנד, דָאזיקן דעם אין ברענגען אונדז
װָאס לַאנד ַא – געבן אונדז עס װעט און

הָאניק. און מילך מיט ֿפליסט זי
װידערשּפעניקן ניט נָאר זָאלט איר 9
ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט און גָאט, ָאן
אונדזער װָארום לַאנד, ֿפון ֿפָאלק דעם
זיך הָאט שָאטן זײער זײ; זַײנען ברױט
מיט איז גָאט און זײ, ֿפון ָאּפגעטָאן

ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלט איר אונדז;
זײ.

מע געזָאגט, עדה גַאנצע די הָאט 10
שטײנער; מיט ֿפַארװַארֿפן זײ זָאל
זיך הָאט גָאט ֿפון ּפרַאכט די ָאבער
קינדער ַאלע צו אֹוהל-מֹועד אין בַאװיזן

יׂשראל. ֿפון
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 11
ֿפָאלק דָאזיקע דָאס װעט װַאנען ביז
װעלן װַאנען ביז און לעסטערן? מיך
ַאלדי בַײ מיר, אין גלױבן ניט זײ
צװישן געמַאכט הָאב איך װָאס צײכנס

אים?
ּפעסט, מיט שלָאגן אים װעל איך 12
װעל און אױסרָאטן, אים װעל און
און גרעסער ֿפָאלק ַא ֿפַאר מַאכן דיך

אים. ֿפון מַאכטיקער
ַאז גָאט: צו געזָאגט משה הָאט 13
דו װָארום – הערן װעלן ִמצרים די
דַײן מיט אױֿפגעברַאכט דָאך הָאסט
ֿפון ֿפָאלק דָאזיקע דָאס שטַארקײט

– זײ צװישן
ֿפון בַאװוינער די צו זָאגן זײ װעלן 14
געהערט הָאבן װָאס לַאנד, דָאזיקן דעם
דָאזיקן דעם צװישן ביסט יהוה, דו, ַאז
ביסט אױג אין אױג װָארום ֿפָאלק;
דַײן און געװָארן, געזען יהוה, דו,
ַא אין און זײ, איבער שטײט װָאלקן
טָאג, בַײ ֿפַארױס זײ גײסטו װָאלקנזַײל

– נַאכט בַײ ֿפַײערזַײל ַא אין און
דָאס טײטן װעסט דו ַאז איז, 15
מַאן, אײן װי ַאזױ ֿפָאלק דָאזיקע
הָאבן װָאס אומות די זָאגן װעלן ַאזױ

זָאגן: צו ַאזױ הערונג, דַײן געהערט
צו ביכֹולת ניט איז יהוה װַײל 16
דעם אין ֿפָאלק דָאזיקע דָאס ברענגען
צוגעשװָארן, זײ הָאט ער װָאס לַאנד
מדבר. אין אױסגעשָאכטן זײ ער הָאט

איך זַײן, גרױס ַאצונד זָאל דרום 17
װי לױט גָאט ֿפון ּכֹוח דער דיך, בעט

זָאגן: צו ַאזױ גערעדט, הָאסט דו
צָארן אין אַײנגעהַאלטן איז גָאט 18
ֿפַארטרָאגט ער גענָאד, אין רַײך און
שענקען נָאר ֿפַארברעכן, און זינד
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די ֿפַאר זיך רעכנט ער ניט; ער שענקט
קינדער, די מיט ֿפָאטערס די ֿפון זינד

ָדור. ֿפירטן מיטן און דריטן מיטן
זינד די דיך, בעט איך ֿפַארגיב, 19
דער לױט ֿפָאלק, דָאזיקן דעם ֿפון
װי ַאזױ און חסד, דַײן ֿפון גרױסקײט
ֿפָאלק דָאזיקן דעם ֿפַארגעבן הָאסט דו

ַאהער. ביז און ִמצַריִם ֿפון
הָאב איך געזָאגט: גָאט הָאט 20

װָארט. דַײן װי ַאזױ ֿפַארגעבן
די און לעב, איך װי ַאזױ ָאבער 21
גַאנצע די ֿפול איז גָאט ֿפון ּפרַאכט

ערד,
הָאבן װָאס מענטשן ַאלע די ַאז 22
צײכנס, מַײנע און ּפרַאכט מַײן געזען
און ִמצַריִם אין בַאװיזן הָאב איך װָאס
זײ הָאבן דעסטװעגן ֿפון און מדבר, אין
ניט און מָאל, צען שױן געּפרּוװט מיך

ָקול, מַײן צו צוגעהערט
לַאנד, דָאס זען װעלן זײ אױב 23
זײערע צוגעשװָארן הָאב איך װָאס
מיך הָאבן װָאס ַאלע יָא, עלטערן!

ָאנזען. ניט עס װעלן געלעסטערט,
אין װַײל ָּכֵלֿב, קנעכט מַײן נָאר 24
און גַײסט, ַאנדער ַאן געװען איז אים
אים מיר, נָאך געטרַײ געגַאנגען איז ער
װָאס לַאנד, דעם אין ברענגען איך װעל
זַײן צו און געגַאנגען, ַאהין איז ער

בירושה. לָאזן עס ער װעט זָאמען
זיצן ּכנֲַעני דער און ַעָמֵלקי דער 25
און אום, אַײך קערט מָארגן טָאל; אין
צום װעג אױֿפן מדבר צום אַײך ציט

ים-סוף.
משהן צו גערעדט הָאט גָאט און 26

זָאגן: צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו און
דָאזיקע די לָאזן נָאך װַאנען ביז 27
מיר? ַאקעגן מורמלען װָאס עדה בײזע
מורמלערַײען די געהערט הָאב איך
זײ װָאס יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון

מיר. ַאקעגן מורמלען
לעב, איך װי ַאזױ זײ: צו זָאג 28
הָאט איר װי ניט אױב גָאט, זָאגט
װעל ַאזױ אױערן, מַײנע אין גערעדט

אַײך! צו טָאן איך

װעלן מדבר דָאזיקן דעם אין 29
אַײערע ַאלע און ּפגרים, אַײערע ֿפַאלן
צָאל, גַאנצער אַײער לױט געצײלטע,
העכער, און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון
מיר. ַאקעגן געמורמלט הָאט איר װַײל
דעם אין קומען ניט װעט איר 30
מַײן אױֿפגעהױבן הָאב איך װָאס לַאנד
ַאחוץ דרינען, רוען מַאכן צו אַײך הַאנט
יהֹושוַע און יֿפונֶהן, ֿפון זון דער ָּכֵלֿב

נון. ֿפון זון דער
װָאס קינדער קלײנע אַײערע און 31
צו זַײן װעלן זײ געזָאגט, הָאט איר
און ַאהין, ברענגען איך װעל זײ רױב,
װָאס לַאנד, דָאס דערקענען װעלן זײ

ֿפַארַאכט. הָאט איר
װעלן ּפגרים אַײערע – איר ָאבער 32

מדבר. דָאזיקן דעם אין ֿפַאלן
צײכן ַא ֿפַאר זַײן דיר זָאל עס און 33
דערמָאנונג ַא ֿפַאר און הַאנט, דַײן אױף
ֿפון ּתֹורה די ּכדי אױגן, דַײנע צװישן
װָארום מױל; דַײן אין זַײן זָאל גָאט
גָאט דיך הָאט הַאנט שטַארקער ַא מיט

ִמצַריִם. ֿפון ַארױסגעצױגן
װָאס טעג די ֿפון צָאל דער לױט 34
– לַאנד דָאס אױסגעקוקט הָאט איר
יָאר, ַא טָאג ַא ֿפַאר טעג, ֿפערציק
טרָאגן איר װעט יָאר, ַא טָאג ַא ֿפַאר
איר און יָאר; ֿפערציק זינד, אַײערע

אומגענָאד. מַײן דערשּפירן װעט
אױב גערעדט; הָאב יהוה, איך, 35
דער צו טָאן ניט דָאס װעל איך
װָאס עדה, בײזער גַאנצער דָאזיקער
אין מיר! ַאקעגן אַײנגעזַאמלט זיך הָאט
ֿפַארלענדט זײ װעלן מדבר דָאזיקן דעם

שטַארבן. זײ װעלן דָא און װערן,
הָאט משה װָאס מענטשן די און 36
און לַאנד, דָאס אױסקוקן געשיקט
הָאבן און צוריקגעקומען זַײנען זײ
די אים ַאקעגן מורמלען געמַאכט
שלעכטן ַא ַארױסלָאזן מיט עדה, גַאנצע

– לַאנד אױֿפן קלַאנג
הָאבן װָאס מענטשן די 37
קלַאנג שלעכטן דעם ַארױסגעלָאזט
ַא אין געשטָארבן זַײנען לַאנד, אױֿפן
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גָאט. ֿפַאר מגֿפה
און נון, ֿפון זון דער יהֹושוַע נָאר 38
געבליבן זַײנען יֿפונֶהן, ֿפון זון דער ָּכֵלֿב
זַײנען װָאס מענטשן, יענע ֿפון לעבן

לַאנד. דָאס אױסקוקן געגַאנגען
דָאזיקע די גערעדט הָאט משה און 39
יׂשראל, ֿפון קינדער ַאלע צו װערטער
געטרױערט. זײער הָאט ֿפָאלק דָאס און
אין געֿפעדערט זיך הָאבן זײ און 40
ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען און ֿפרי, דער
ָאט זָאגן: צו ַאזױ בַארג, שּפיץ אױֿפן
ַארױֿפגײן װעלן מיר און מיר, זַײנען
געזָאגט; הָאט גָאט װָאס ָארט דעם צו

געזינדיקט. הָאבן מיר װָארום
װָאס נָאך געזָאגט: משה הָאט 41
ֿפון בַאֿפעל דעם איבער איר טרעט דען

בַאגֿליקן? ניט װעט דָאס ַאז גָאט,
גָאט ַאז ַארױֿפגײן, ניט זָאלט איר 42
ניט זָאלט איר ּכדי אַײך, צװישן ניט איז

ֿפַײנט. אַײערע ֿפַאר װערן געשלָאגן
דער און ַעָמֵלקי דער װָארום 43
און אַײך, ֿפַאר דָארטן זַײנען ּכנֲַעני
װָארום שװערד; דורכן ֿפַאלן װעט איר
ֿפון ָאּפגעקערט אַײך הָאט איר װי ַאזױ
מיט זַײן ניט גָאט װעט גָאט, הינטער

אַײך.
דערװעגט זיך הָאבן זײ ָאבער 44
נָאר בַארג; שּפיץ אױֿפן ַארױֿפצוגײן
משה און בונד גָאטס ֿפון ָארון דער

לַאגער. ֿפון גערירט ניט זיך הָאבן
ּכנֲַעני, דער און ַעָמֵלקי דער און 45
בַארג, יענעם אױף געזעסן זַײנען װָאס
זײ הָאבן און ַארָאּפגענידערט, הָאבן
חרָמה. ביז צעקלַאּפט זײ און געשלָאגן

צו15 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

און יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 2
קועמן װעט איר ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט
בַאזעצונג אַײער ֿפון לַאנד דעם אין

אַײך, גיב איך װָאס
ֿפַײערָאּפֿפער ַא מַאכן װעט איר און 3
ָאדער ברַאנדָאּפֿפער ַא גָאט, צו
קלָאר ַא לױט שלַאכטָאּפֿפער, ַא

ַא װי ָאדער נדר, ַארױסגערעדטן
אַײערע אין ָאדער גָאב, ֿפרַײװיליקע
געשמַאקן ַא מַאכן צו ּכדי יָום-טֹוֿבים,
ֿפון ָאדער רינדער ֿפון גָאט, צו ריח

שָאף,
קרבן זַײן ברענגט װָאס דער זָאל 4
ַא ֿפון שּפַײזָאּפֿפער ַא ברענגען גָאט, צו
מיט ֿפַארמישט זעמלמעל ֵאיֿפה צענטל

אײל; הין ֿפערטל ַא
גיסָאּפֿפער, ַא ֿפַאר װַײן און 5
מַאכן זָאלסטו הין, ֿפערטל ַא
צום ָאדער ברַאנדָאּפֿפער מיטן
שעּפס. איטלעכן ֿפַאר שלַאכטָאּפֿפער,
מַאכן זָאלסטו װידער, ַא צו אױב 6
צענטל צװײ ֿפון שּפַײזָאּפֿפער ַא
דריטל ַא אײל מיט ֿפַארמישט זעמלמעל
ַא גיסָאּפֿפער, ַא ֿפַאר װַײן און הין;

הין, דריטל
געשמַאקן ַא ֿפַאר ברענגען זָאלסטו 7

גָאט. צו ריח
יונג ַא מַאכן װעסט דו ַאז און 8
ָאדער ברַאנדָאּפֿפער ַא ֿפַאר רינד
קלָאר ַא לױט שלַאכטָאּפֿפער, ַא
ַא ֿפַאר ָאדער נדר, ַארױסגערעדטן

גָאט, צו ֿפרידָאּפֿפער
יונגן מיטן ברענגען מען זָאל 9
צענטל דרַײ ֿפון שּפַײזָאּפֿפער ַא רינד
ַא אײל מיט ֿפַארמישט זעמלמעל

הין; הַאלבן
ברענגען זָאלסטו װַײן און 10
ַא הין, הַאלבן ַא גיסָאּפֿפער ַא ֿפַאר
צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער

גָאט.
צו װערן געטָאן זָאל ַאזױ 11
איטלעכן צו ָאדער ָאקס, איטלעכן
שעּפסן ֿפון לַאם ַא צו ָאדער װידער,

ציגן. ֿפון ָאדער
װעט איר װָאס צָאל דער נָאך װי 12
איטלעכן, צו טָאן איר זָאלט ַאזױ מַאכן;

צָאל. זײער לױט
זָאל אַײנגעבָארענער יעטװעדער 13
ַא ברענגען בַײם דָאזיקע, די מַאכן ַאזױ
צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער

גָאט.
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זיך װעט אַײך בַײ ַאז און 14
װער ָאדער ֿפרעמדער, ַא אױֿפהַאלטן
אין אַײך, צװישן זַײן װעט עס נָאר
מַאכן װעט ער און ָדור-דורות, אַײערע
ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער ַא
טוט. איר װי ַאזױ טָאן ער זָאל גָאט, צו
ֿפַאר זַײן זָאל געזעץ אײן קהל! 15
װָאס ֿפרעמדן דעם ֿפַאר און אַײך
אױף געזעץ אײביק ַאן אױף, זיך הַאלט
זָאל ַאזױ איר, װי ָדור-דורות; אַײערע

גָאט. ֿפַאר ֿפרעמדער דער זַײן
זַײן זָאל דין אײן און ּתֹורה אײן 16
װָאס ֿפרעמדן דעם ֿפַאר און אַײך ֿפַאר

אַײך. בַײ אױף זיך הַאלט
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 17

זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 18
קומט איר ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט און
אַײך ברענג איך װָאס לַאנד דעם אין

ַאהין,
ברױט דעם ֿפון עסט איר ַאז איז, 19
ַאן ָאּפשײדן איר זָאלט לַאנד, ֿפון

גָאט. צו ָאּפשײדוגן
אַײערע ֿפון ערשטע דָאס 20
ָאּפשײדן איר זָאלט טײגמולטערס
די װי ָאּפשײדונג; ַאן ֿפַאר כלה ַא
איר זָאלט ַאזױ שַײער, ֿפון ָאּפשײדוגן

ָאּפשײדן. עס
אַײערע ֿפון ערשטן דעם ֿפון 21
ַאן געבן איר זָאלט טײגמולטערס
אַײערע אױף גָאט צו ָאּפשײדונג

ָדור-דורות.
איר און ֿפַארזען, װעט איר ַאז און 22
געבָאט דָאזיקע די ַאלע טָאן ניט װעט

משהן, ָאנגעזָאגט הָאט גָאט װָאס
אַײך הָאט גָאט װָאס ַאלץ 23
טָאג דעם ֿפון משהן, דורך בַאֿפױלן
און בַאֿפױלן עס הָאט גָאט װָאס

ָדור-דורות, אַײערע אױף װַײטער,
ֿפַארהױלן איז, עס אױב איז, 24
געטָאן עדה, דער ֿפון אױגן די ֿפון
גַאנצע די זָאל ֿפַארזע, ַא דורך געװָארן
ַא ֿפַאר ָאקס יונגן אײן מַאכן עדה
ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער,

זַײן און שּפַײזָאּפֿפער זַײן מיט גָאט, צו
אײן און דין; דער װי ַאזױ גיסָאּפֿפער,

זינדָאּפֿפער. ַא ֿפַאר ציגנבָאק
אױף זַײן מכּפר זָאל ּכֹהן דער און 25
ֿפון קינדער די ֿפון עדה גַאנצער דער
װערן, ֿפַארגעבן זָאל זײ און יׂשראל,
הָאבן זײ און דָאס, איז ֿפַארזע ַא װַײל
ֿפַײערָאּפֿפער ַא קרבן, זײער געברַאכט
ֿפַאר זינדָאּפֿפער זײער און גָאט, צו

ֿפַארזע. זײער ֿפַאר גָאט,
די ֿפון עדה גַאנצער דער און 26
ֿפרעמדן דעם און יׂשראל, ֿפון קינדער
װעט זײ, צװישן אױף זיך הַאלט װָאס
גַאנצן דעם בַײ װָארום װערן, ֿפַארגעבן
ֿפַארזע. ַא דורך געװען דָאס איז ֿפָאלק
מענטש אײנצלנער ַאן ָאבער אױב 27
זָאל ֿפַארזע, ַא דורך זינדיקן װעט
ַא ֿפַאר ציג יָאריקע ַא ברענגען ער

זינדָאּפֿפער.
אױף זַײן מכּפר זָאל ּכֹהן דער און 28
ער װען ֿפַארזעט, װָאס מענטשן דעם
ּכדי גָאט; ֿפַאר ֿפַארזע ַא דורך זינדיקט
זָאל אים ַאז אים, אױף זַײן צו מכּפר

װערן. ֿפַארגעבן
אַײנגעבָארענעם דעם ֿפַאר 29
און יׂשראל, ֿפון קינדער די צװישן
זיך הַאלט װָאס ֿפרעמדן דעם ֿפַאר
זַײן זָאל געזעץ אײן – זײ צװישן אױף
עּפעס טוט װָאס דעם ֿפַאר אַײך בַײ

ֿפַארזע. ַא דורך
װָאס מענטש דער ָאבער 30
די ֿפון הַאנט, הױכער ַא מיט טוט
ֿפרעמדע, די ֿפון ָאדער אַײנגעבָארענע,
זעל יענע און גָאט, ער לעסטערט
איר צװישן ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל

ֿפָאלק.
גָאט ֿפון װָארט דָאס װָארום 31
געבָאט זַײן און ֿפַארַאכט, ער הָאט
מוז ֿפַארשניטן ֿפַארשטערט; ער הָאט
זינד איר זעל, יענע װערן ֿפַארשניטן

איר. אױף איז
יׂשראל ֿפון קינדער די װען און 32
זײ הָאבן מדבר, דער אין געװען זַײנען
אום הָאלץ קלַײבנדיק מַאן ַא געֿפונען
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שבת.

געֿפונען אים הָאבן װָאס די הָאבן 33
צו געברַאכט אים הָאלץ, קלַײבנדיק
דער צו און ַאהרֹנען צו און משהן

עדה. גַאנצער

ַארַײנגעזעצט אים הָאט מע און 34
בַאשײדט ניט איז עס װָארום װַאך, אין

װערן. געטָאן זָאל אים װָאס געװָארן

משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 35
די מַאן; דער װערן געטײט זָאל טײטן
מיט ֿפַארװַארֿפן אים זָאל עדה גַאנצע

לַאגער. אױסן שטײנער

אים הָאט עדה גַאנצע די און 36
זײ און לַאגער, אױסן ַארױסגעֿפירט
שטײנער, מיט ֿפַארװָארֿפן אים הָאבן
גָאט װי ַאזױ געשטָארבן; איז ער און

משהן. בַאֿפױלן הָאט

משהן, צו געזָאגט הָאט גָאט און 37
זָאגן: צו ַאזױ

יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 38
זיך זָאלן זײ זײ, צו זָאגן זָאלסט און
זײערע ֿפון עקן די אױף ֿפרענדז מַאכן
און ָדור-דורות; זײערע אױף קלײדער,
ֿפון ֿפרענדז די אין ַארַײנטָאן זָאלן זײ

ֿפָאדים. בלָאען ַא קלײד עק

ֿפַאר זַײן אַײך זָאל דָאס און 39
און זען, עס זָאלט איר ַאז ציצית,
און גָאט, ֿפון געבָאט ַאלע געדענקען
נָאך נָאכגײן ניט זָאלט איר און טָאן, זײ
אױגן, אַײערע נָאך און הַארצן אַײער

זײ; נָאך ֿפַארֿפירט זַײט איר װָאס

טָאן און געדענקען זָאלט איר ּכדי 40
צו הײליק זַײן און געבָאט, מַײנע ַאלע

גָאט. אַײער

װָאס גָאט אַײער יהוה בין איך 41
לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן אַײך הָאט
איך גָאט: צום זַײן צו אַײך ִמצַריִם,

גָאט. אַײער יהוה בין

קַֹרח

יִצהר,16 ֿפון זון דער קַֹרח און
ֿפון זון דעם קָהת, ֿפון זון דעם
ֿפון זין די ַאֿביָרם, און ָדָתן און ֵלִוין,
ּפֶלתן, ֿפון זון דער אֹון און ֶאליָאֿבן,

גענומען, הָאבן ראוֿבן, ֿפון קינדער
מיט משהן ֿפַאר געשטעלט זיך און 2
די ֿפון מַאן ֿפוֿפציק און הונדערט צװײ
דער ֿפון ֿפירשטן יׂשראל, ֿפון קינדער
אַײנזַאמלונג, דער ֿפון גערוֿפענע עדה,

נָאמען. ַא מיט מענטשן
אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן זײ און 3
און ַאהרֹנען, ַאקעגן און משהן ַאקעגן
אַײך! גענוג געזָאגט: זײ צו הָאבן
ַאלע זַײנען עדה גַאנצע די װָארום
און זײ, צװישן איז גָאט און הײליק,
ַאקעגן איבער זיך איר נעמט װָאס ֿפַאר

גָאט? ֿפון קהל דעם
געהערט, עס הָאט משה װי און 4

ּפנים. זַײן אױף געֿפַאלן ער איז ַאזױ
און קַֹרחן צו גערעדט הָאט ער און 5
זָאגן: צו ַאזױ געזעמל, גַאנצן זַײן צו
װיסן, לָאזן גָאט װעט ֿפרי דער אין
װָאס דעם און זַײנער, איז עס װער
גענענען מַאכן ער װעט הײליק, איז
װעט ער װעמען דעם יָא, זיך; צו
גענענען מַאכן ער װעט אױסדערװײלן,

זיך. צו
ֿפַײערֿפַאנען, אַײך נעמט טוט: דָאס 6

געזעמל, גַאנצן זַײן מיט קַֹרח
און ֿפַײער, זײ אין ַארַײן לײגט און 7
גָאט, ֿפַאר װַײרױך ַארױף זײ אױף טוט
מַאן דער זַײן, װעט עס און מָארגן;
איז ער אױסדערװײלן, װעט גָאט װָאס
קינדער אַײך, גענוג הײליקער. דער

ֵלִוי! ֿפון
קַֹרחן: צו געזָאגט הָאט משה און 8

ֵלִוי. ֿפון קינדער ַאקָארשט, הערט
גָאט דער װָאס אַײך װינציק 9
ֿפון ָאּפגעשײדט אַײך הָאט יׂשראל ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפון עדה דער צװישן
זיך, צו גענענען מַאכן צו אַײך יׂשראל,
ֿפון ִמשּכן ֿפון דינסט דעם דינען צו
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זײ עדה, דער ֿפַאר שטײן צו און גָאט,
– בַאדינען צו

גענענען געמַאכט הָאט ער װָאס 10
קינדער די ברידער, דַײנע ַאלע און דיך
ֿפַארלַאנגט איר ַאז דיר, מיט ֵלִוי, ֿפון

ּכהונה? די אױך
גַאנצן דַײן מיט דו װָאר, ֿפַאר 11
אַײנגעזַאמלט איר זַײט דָאס געזעמל,
ַאהרן, איז װָאס װָארום גָאט; ַאקעגן

אים? ַאקעגן מורמלען זָאלט איר ַאז
ָדָתן רוֿפן געשיקט הָאט משה און 12
ָאבער ֶאליָאֿבן; ֿפון זין די ַאֿביָרם, און
ניט װעלן מיר געזָאגט: הָאבן זײ

ַארױֿפקומען.
אונדז הָאסט דו װָאס װינציק 13
ֿפליסט װָאס לַאנד ַא ֿפון אױֿפגעברַאכט
טײטן צו אונדז הָאניק, און מילך מיט
װילסטו הערשעװען ַאז מדבר, דער אין

אונדז? איבער הערשעװען נָאך
געברַאכט ניט אונדז הָאסט יָא, 14
און מילך מיט ֿפליסט װָאס לַאנד ַא אין
נחלה ַא געגעבן אונדז ָאדער הָאניק,
די װילסטו װַײנגָארטן. און ֿפעלד ֿפון
ֿפַארשטעכן? אױגן די מענטשן דָאזיקע

ַארױֿפקומען. ניט װעלן מיר
און געערגערט, זײער משהן הָאט 15
זיך זָאלסט גָאט: צו געזָאגט הָאט ער
ַאן ניט ָאּפֿפער; זײער צו קערן ניט
ֿפון גענומען איך הָאב אײזל אײנציקן
געטָאן שלעכטס הָאב איך ניט און זײ,

זײ. ֿפון אײנציקן ַאן
קַֹרחן: צו געזָאגט הָאט משה און 16
ֿפַאר זַײט געזעמל גַאנצן דַײן מיט דו

ַאהרן. און זײ, און דו מָארגן, גָאט
זַײן איטלעכער נעמט און 17
ַארױֿפלײגן זָאלט איר און ֿפַײערֿפַאן,
ֿפַאר ברענגען און װַײרױך, דערױף
צװײ ֿפַײערֿפַאן, זַײן איטלעכער גָאט
ֿפַײערֿפַאנען; ֿפוֿפציק און הונדערט
זַײן איטלעכער ַאהרן, און דו אױך

ֿפַײערֿפַאן.
זַײן איטלעכער גענומען זײ הָאבן 18
ַארױֿפגעלײגט הָאבן זײ און ֿפַײערֿפַאן,
ַארױֿפגעטָאן און ֿפַײער, זײ אױף

הָאבן זײ און װַײרױך, זײ אױף
ֿפון אַײנגַאנג בַײם געשטעלט זיך

ַאהרֹנען. און משהן מיט אֹוהל-מֹועד
אַײנגעזַאמלט הָאט קַֹרח און 19
אַײנגַאנג צום עדה גַאנצע די זײ ַאקעגן
ֿפון ּפרַאכט די און אֹוהל-מֹועד; ֿפון
גַאנצער דער צו בַאװיזן זיך הָאט גָאט

עדה.
משהן צו גערעדט הָאט גָאט און 20

זָאגן: צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו און
דער צװישן ֿפון ָאּפ אַײך שײדט 21
זײ װעל איך און עדה, דָאזיקער

רגע. ַא אין ֿפַארלענדן
זײער אױף געֿפַאלן זײ זַײנען 22
גָאט דו גָאט געזָאגט: הָאבן און ּפנים,
בַאשעֿפענישן, ַאלע ֿפון גַײסטער די ֿפון
דער אױף און זינדיקן, מענטש אײן זָאל

צערענען? זָאלסטו עדה גַאנצער
ַאזױ משהן, צו גערעדט גָאט הָאט 23

זָאגן: צו
זָאגן: צו ַאזױ עדה, דער צו רעד 24
ֿפון װוינונג דער ַארום ֿפון ָאּפ ציט
משה איז ַאֿביָרמען. און ָדָתנען, קַֹרחן,
צו געגַאנגען איז און אױֿפגעשטַאנען

ַאֿביָרמען, און ָדָתנען
די געגַאנגען זַײנען אים נָאך און 25

יׂשראל. ֿפון עלטסטע
דער צו גערעדט הָאט ער און 26
איך ָאּפ, טרעט זָאגן: צו ַאזױ עדה,
געצעלטן די לעבן ֿפון אַײך, בעט
און מענטשן, שלעכטע דָאזיקע די ֿפון
ַאלץ ָאן ָאנרירן ניט זיך זָאלט איר
ניט זָאלט איר ּכדי זײערס, איז װָאס
זײערע ַאלע דורך װערן אומגעברַאכט

זינד.
דער ֿפון ָאּפגעצױגן זײ הָאבן 27
און ָדָתנען, קַֹרחן, ֿפון װוינונג
ָדָתן און ַארום; רונד ֿפון ַאֿביָרמען,
זיך ַארױסגעגַאנגען, זַײנען ַאֿביָרם און
זײערע ֿפון אַײנגַאנג אין שטעלנדיק
און װַײבער זײערע מיט געצעלטן,
קינדער. קלײנע זײערע און זין זײערע
דעם דורך געזָאגט: משה הָאט 28
מיך הָאט גָאט ַאז װיסן, איר װעט
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דָאזיקע די ַאלע טָאן צו געשיקט
מַײן ֿפון ניט איז דָאס ַאז טּוונגען,

הַארצן.
מענטשן ַאלע װי ַאזױ אױב 29
שטַארבן, דָאזיקע די װעלן שטַארבן,
מענטשן ַאלע ֿפון בַאשערונג די און
גָאט מיך הָאט זַײן, בַאשערט זײ װעט

געשיקט. ניט
װעט בַאשַאֿפונג ַא ָאבער אױב 30
װעט ערד די און גָאט, בַאשַאֿפן
װעט און מױל, איר אױֿפמַאכן
איז װָאס ַאלץ און זײ אַײנשלינגען
ַארָאּפנידערן װעלן זײ און זײערס,
אונטערערד, אין לעבעדיקערהײט
מענטשן דָאזיקע די ַאז װיסן, איר װעט

גָאט. געלעסטערט הָאבן
ער װי געװען איז עס און 31
די ַאלע רעדן געענדיקט הָאט
זיך הָאט ַאזױ װערטער, דָאזיקע
אונטער װָאס ערד די אױֿפגעשּפָאלטן

זײ.
איר געעֿפנט הָאט ערד די און 32
און זײ, אַײנגעשלונגען הָאט און מױל,
װָאס מענטשן ַאלע און הַײזער, זײערע
גַאנצן דעם און קַֹרחן, צו געהערט הָאבן

ֿפַארמעג.
איז װָאס ַאלץ און זײ און 33
ַארָאּפגענידערט הָאבן זײערס
און אונטערערד, אין לעבעדיקערהײט
זײ און צוגעדעקט, זײ הָאט ערד די
צװישן ֿפון אונטערגעגַאנגען זַײנען

עדה. דער
ַארום רונד װָאס יׂשראל גַאנץ און 34
קֹולות, זײערע ֿפון ַאנטלָאֿפן זַײנען זײ
װעט ערד די געזָאגט: הָאבן זײ װָארום

אַײנשלינגען. נָאך אונדז
ַארױסגעגַאנגען איז ֿפַײער ַא און 35
צװײ די ֿפַארצערט הָאט און גָאט, ֿפון
הָאבן װָאס מַאן, ֿפוֿפציק און הונדערט

װַײרױך. דעם אױֿפגעברַאכט

צו17 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

ֿפון זון דעם ֶאלָעזָר צו זָאג 2
אױֿפהײבן זָאל ער ּכֹהן, דעם ַאהרן

דער צװישן ֿפון ֿפַײערֿפַאנען די
װַארף ֿפַײער דָאס און ֿפַארברענונג,
געװָארן זַײנען זײ װָארום ַאװעק;

הײליק.
דָאזיקע, די ֿפון ֿפַײערֿפַאנען די 3
נֿפשות, זײערע ֿפַארזינדיקט הָאבן װָאס
אױסגעשלָאגענע מַאכן מען זָאל זײ ֿפון
מזבח, צום איבערצוג ַאן בלעכן,
ֿפַאר געברַאכט זײ הָאט מע װָארום
הײליק; געװָארן זַײנען זײ און גָאט,
די צו צײכן ַא ֿפַאר זַײן זָאלן זײ און

יׂשראל. ֿפון קינדער
גענומען ּכֹהן דער ֶאלָעזָר הָאט 4
די װָאס ֿפַײערֿפַאנען, קוּפערנע די
און געברַאכט, הָאבן ֿפַארברענטע
ַאן ֿפַאר אױסגעשלָאגן זײ הָאט מע

מזבח, צום איבערצוג
ֿפון קינדער די צי דערמָאנונג ַא 5
װָאס מענטש, ֿפרעמדער ַא ּכדי יׂשראל,
זָאל ַאהרן, ֿפון זָאמען דעם ֿפון ניט איז
ֿפַאר װַײרױך רַײכערן צו גענענען ניט
קרח װי ַאזױ װערן ניט זָאל ער ַאז גָאט,
גָאט װי ַאזױ געזעמל; זַײן װי ַאזױ און

משהן. דורך אים צו גערעדט הָאט
די ֿפון עדה גַאנצע די און 6
מָארגן אױף הָאט יׂשראל ֿפון קינדער
ַאקעגן און משהן ַאקעגן געמורמלט
הָאט איר זָאגן: צו ַאזױ ַאהרֹנען,

גָאט. ֿפון ֿפָאלק דָאס געטײט
עדה די ַאז געװען, איז עס און 7
משהן ַאקעגן אַײנגעזַאמלט זיך הָאט
זיך זײ הָאבן ַאזױ ַאהרֹנען, ַאקעגען און
ַא ערשט אֹוהל-מֹועד, צום אומגעקערט
די און צוגעדעקט, אים הָאט װָאלקן

בַאװיזן. זיך הָאט גָאט ֿפון ּפרַאכט
זַײנען ַאהרן און משה און 8

אֹוהל-מֹועד, ֿפַארן צוגעגַאנגען
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 9

זָאגן: צו ַאזױ
דער צװישן ֿפון ָאּפ אַײך שײדט 10
זײ װעל איך און עדה, דָאזיקער
זײ זַײנען רגע. ַא אין ֿפַארלענדן

ּפנים. זײער אױף געֿפַאלן
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צו געזָאגט הָאט משה און 11
לײג און ֿפַײערֿפַאן, די נעם ַאהרֹנען:
און מזבח, ֿפון ֿפַײער ַארױף איר אױף
גיך אױף טרָאג און װַײרױך, ַארױף טו
זײ, אױף מכּפר זַײ און עדה, דער צו
ַארױסגעגַאנגען איז צָארן ַא װָארום
זיך הָאט מגֿפה די גָאט; ֿפַאר ֿפון

ָאנגעהױבן.
משה װי ַאזױ גענומען, ַאהרן הָאט 12
ַארַײנגעלָאֿפן איז ער און געהײסן, הָאט
מגֿפה די ערשט עדה; דער ֿפון מיטן אין
הָאט ֿפָאלק. אין ָאנגעהױבן זיך הָאט
מכּפר און װַײרױך, ַארױֿפגעלײגט ער

ֿפָאלק. אױֿפן געװען
די צװישן געשטַאנען איז ער און 13
און לעבעדיקע; די צװישן און טױטע

געװָארן. ֿפַארהַאלטן איז מגֿפה די
אין געשטָארבן זַײנען װָאס די און 14
טױזנט ֿפערצן געװען זַײנען מגֿפה, דער
װָאס די ַאחוץ הונדערט, זיבן און
מעׂשה דער װעגן געשטָארבן זַײנען

קַֹרחן. מיט
אומגעקערט זיך הָאט ַאהרן און 15
ֿפון אַײנגַאנג צום משהן, צו
איז מגֿפה די װען אֹוהל-מֹועד,

געװָארן. ֿפַארהַאלטן
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 16

זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 17
שטעקן צו שטעקן, צו זײ ֿפון נעם און
זײערע ַאלע ֿפון ֿפָאטערהױז, ַא ֿפון
ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט ֿפירשטן
נָאמען איטלעכנס שטעקנס; צװעלף
שטעקן. זַײן אױף אױֿפשרַײבן זָאלסטו
זָאלסטו נָאמען ַאהרנס און 18
ֵלִוי, ֿפון שטעקן דעם אױף אױֿפשרַײבן
דעם ֿפַאר זַײן זָאל שטעקן אײן װָארום

ֿפָאטערהַײזער. זײערע ֿפון הױּפט
אין ַאװעקלײגן זײ זָאלסט און 19
איך װָאס געזעץ, ֿפַארן אֹוהל-מֹועד,

דָארטן. אַײך צו זיך ַאנטּפלעק
מַאן דער זַײן, װעט עס און 20
אױסדערװײלן, אים װעל איך װָאס
און אױֿפשּפרָאצן; שטעקן זַײן װעט

מיר ַארום ֿפון אַײנשטילן װעל איך
ֿפון קינדער די ֿפון מורמלערַײען די
אַײך. ַאקעגן מורמלען זײ װָאס יׂשראל,
די צו גערעדט משה הָאט 21
זײערע ַאלע און יׂשראל, ֿפון קינדער
שטעקן צו געגעבן אים הָאבן ֿפירשטן
שטעקן צו ֿפירשט, איטלעכן ֿפון
זײערע לױט ֿפירשט, איטלעכן ֿפון
און שטעקנס; צװעלף ֿפָאטערהַײזער,
געװען איז ַאהרֹנען ֿפון שטעקן דער

שטעקנס. זײערע צװישן
די ַאװעקגעלײגט הָאט משה און 22
געצעלט דעם אין גָאט, ֿפַאר שטעקנס

געזעץ. ֿפון
מָארגן, אױף געװען איז עס און 23
דעם אין געקומען איז משה ַאז
דער ערשט געזעץ, ֿפון געצעלט
הָאט הױז ֵלִויס ֿפַאר ַאהרֹנען ֿפון שטעקן
ַארױסגעלָאזט און אױֿפגעשּפרָאצט,
און בליעכץ, געבליט און שּפרָאצונג,

מַאנדלען. געצַײטיקט
ַארױסגעטרָאגן משה הָאט 24
צו גָאט ֿפַאר ֿפון שטעקנס ַאלע
זײ און יׂשראל, ֿפון קינדער ַאלע
גענומען און איבערגעקוקט, הָאבן

שטעקן. זַײן איטלעכער
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 25
געזעץ, ֿפַארן שטעקן ַאהרנס אום קער
די צו צײכן ַא ֿפַאר היטונג, ַא ֿפַאר
זָאלסט ּכדי קינדער, װידערשּפעניקע
מורמלערַײען זײערע צו ענד ַאן מַאכן
שטַארבן. ניט זָאלן זײ און מיר, ַארום
װי ַאזױ געטָאן; דָאס משה הָאט 26
ער הָאט ַאזױ בַאֿפױלן, אים הָאט גָאט

געטָאן.
יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 27
זע, זָאגן: צו ַאזױ משהן, צו געזָאגט
אונטער, גײען מיר אום, קומען מיר

אונטער. מיר גײען ַאלע
װָאס – גענענט װָאס איטלעכער 28
שטַארבט; גָאט, ֿפון ִמשּכן צום גענענט

אומקומען? גַאנצן אין מיר װעלן צי
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צו18 געזָאגט הָאט גָאט און
זין דַײנע און דו ַאהרֹנען:
מיט ֿפָאטער דַײן ֿפון הױז דָאס און
דעם ֿפון זינד די טרָאגן זָאלט דיר,
מיט זין דַײנע און דו און הײליקטום,
אַײער ֿפון זינד די טרָאגן זָאלט דיר

ּכהונה.
דעם ברידער, דַײנע אױך און 2
ֿפָאטער, דַײן ֿפון שֿבט דעם ֵלִוי, שטַאם
זַײן זָאלן זײ און דיר, מיט גענענען מַאך
און בַאדינען; דיך און דיר, צו בַאהעֿפט
ֿפַאר זַײן זָאלט דיר מיט זין דַײנע און דו

געזעץ. ֿפון געצעלט דעם
און היטונג, דַײן היטן זָאלן זײ און 3
ָאבער געצעלט, גַאנצן ֿפון היטונג די
מזבח צום און ּכלים הײליקע די צו
ניט זָאלן זײ ּכדי גענענען, ניט זײ זָאלן

איר. אי זײ אי שטַארבן,
דיר, צו בַאהעֿפט זַײן זָאלן זײ און 4
בַײ אֹוהל-מֹועד ֿפון היטונג די היטן און
ַא און געצעלט; ֿפון דינסט איטלעכן

אַײך. צו גענענען ניט זָאל ֿפרעמדער
ֿפון היטונג די היטן זָאלט איר און 5
מזבח, ֿפון היטונג די און הײליקטום,
אױף צָארן ַא זַײן ניט מער זָאל עס ּכדי

יׂשראל. ֿפון קינדער די
אַײערע גענומען הָאב זע, איך, און 6
קינדער די צװישן ֿפון לִויִים די ברידער
זײ זַײנען מּתנה ַא אַײך יׂשראל; ֿפון
דינסט דעם דינען צו גָאט, ֿפַאר געגעבן

אֹוהל-מֹועד. ֿפון
זָאלט דיר מיט זין דַײנע און דו און 7
איטלעכער בַײ ּכהונה אַײער ָאּפהיטן
ֿפון אינעװײניק און מזבח ֿפון זַאך
דינסט ַא דינסט; דעם טָאן און ּפרֹוֶכת,
ּכהונה, די אַײך איך גיב מּתנה ַא ֿפַאר
זָאל גענענט, װָאס ֿפרעמדער, דער און

װערן. געטײט
ַאהרֹנען: צו גערעדט הָאט גָאט און 8
די געגעבן דיר הָאב זע, איך, און
ֿפון ָאּפשײדונגען; מַײנע ֿפון היטונג
קינדער די ֿפון זַאכן געהײליקטע ַאלע
ַא ֿפַאר געגעבן זײ איך הָאב יׂשראל ֿפון
ֿפַאר קינדער דַײנע צו און דיר צו חלק

רעכט. אײביקן ַאן
ֿפון דיר צו גהערן זָאל דָאס 9
די ֿפון הײליקײטן, הײליקסטע די
קרבנות, זײערע ַאלע ֿפַײערָאּפֿפער:
ֿפון און שּפַײזָאּפֿפער, זײערע ַאלע ֿפון
ַאלע ֿפון און זינדָאּפֿפער, זײערע ַאלע
ָאּפ צָאלן זײ װָאס שולדָאּפֿפער, זײערע
איז הײליקײט הײליקסטע ַא מיר; צו
קינדער. דַײנע ֿפַאר און דיר ֿפַאר דָאס,
עס זָאלסטו ָארט הײליקסטן ַא אין 10
מעג מַאנסּפַארשױן איטלעכער עסן;
דיר. ֿפַאר זַײן עס זָאל הײליק עסן; עס
די דיר: צו געהערט דָאס און 11
ַאלע בַײ גָאב זײער ֿפון ָאּפשײדונג
ֿפון קינדער די ֿפון אױֿפהײבונגען
געגעבן, זײ איך הָאב דיר צו יׂשראל;
טעכטער דַײנע צו און זין דַײנע צו און
רעכט; אײביקן ַאן ֿפַאר דיר, מיט
הױז דַײן אין רײן איז װָאס איטלעכער

עסן. עס מעג
ַאל און אײל, ֿפון בעסטע דָאס ַאל 12
דָאס ּתֿבואה, און װַײן ֿפון בעסטע דָאס
גָאט, צו גיבן זײ װָאס דערֿפון ערשטע

דיר. צו געגעבן איך הָאב דָאס
װָאס ַאלץ ֿפון ערשטצַײטיקע די 13
צו ברענגען זײ װָאס לַאנד, זײער אין
איטלעכער דיר; צו געהערן זָאלן גָאט,
עס מעג הױז דַײן אין רײן איז װָאס

עסן.
יׂשראל אין חרם-זַאך איטלעכע 14

דיר. צו געהערן זָאל
דעם עֿפנט װָאס איטלעכס 15
בַאשעֿפעניש יעטװעדער ֿפון טרַאכט,
ַא ֿפון גָאט, צו ברענגט מע װָאס
געהערן זָאל בהמה, ַא ֿפון און מענטשן
לָאזן זָאלסטו אױסלײזן ָאבער דיר; צו
מענטשן; ַא ֿפון בָכור דעם אױסלײזן
אומרײנער ַאן ֿפון בָכור דעם אױך

אױסלײזן. לָאזן זָאלסטו בהמה
חֹודש ַא ֿפון – אױסלײז זײער און 16
זַײן זָאל – אױסלײזן לָאזן זָאלסטו ַאלט
זילבער, ֶשקל ֿפינף שַאצונג, דַײן לױט
צװַאנציק איז דָאס ֶשקל, הײליקן אױֿפן

גֵָרה.
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ָאדער רינד, ַא ֿפון בָכור ַא ָאבער 17
ַא ָאדער שעּפס, ַא ֿפון בָכור ַא
לָאזן ניט טָארסטו ציג, ַא ֿפון בָכור
זײער הײליק. זַײנען זײ אױסלײזן;
מזבח, אױֿפן שּפרענגען זָאלסטו בלוט
ַא ֿפַאר דעמֿפן זָאלסטו ֿפעטס זײער און
צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער,

גָאט.
געהערן זָאל ֿפלײש זײער און 18
ֿפון ברוסט די װי ַאזױ דיר; צו
רעכטער דער װי ַאזױ און אױֿפהײבונג,

דיר. צו געהערן עס זָאל שענקל,
הײליקע די ֿפון ָאּפשײדונגען ַאלע 19
שײדן יׂשראל ֿפון קינדער די װָאס זַאכן
דיר צו געגעבן איך הָאב גָאט, צו ָאּפ
טעכטער דַײנע צו און זין דַײנע צו און
ַאן רעכט; אײביקן ַאן ֿפַאר דיר, מיט
ֿפַאר דָאס איז זַאלץ ֿפון בונד אײביקער

דיר. מיט זָאמען דַײן און דיר גָאט,
ַאהרֹנען: צו געזָאגט הָאט גָאט און 20
און ַארבן, ניט זָאלסטו לַאנד זײער אין
זײ; צװישן הָאבן ניט זָאלסטו חלק קײן
צװישן נחלה דַײן און חלק דַײן בין איך

יׂשראל. ֿפון קינדער די
זע, ֵלִוי, ֿפון קינדער די צו און 21
מעׂשר יעטװעדער געגעבן איך הָאב
זײער ֿפַאר ַארב, ַאן ֿפַאר יׂשראל אין
ֿפון דינסט דעם דינען, זײ װָאס דינסט

אֹוהל-מֹועד.
זָאלן יׂשראל ֿפון קינדער די און 22
צו אֹוהל-מֹועד, צום גענענען ניט מער

שטַארבן. און חטא ַא טרָאגן
דינען זָאל ער ֵלִוי, דער נַײערט 23
זײ און אֹוהל-מֹועד; ֿפון דינסט דעם
אײביק ַאן זינד; זײער טרָאגן זָאלן
און ָדור-דורות. זײערע אױף געזעץ
זײ זָאלן יׂשראל ֿפון קינדער די צװישן

ַארבונג. קײן ַארבן ניט
קינדער די ֿפון מעׂשר דעם װָארום 24
ַאן ֿפַאר ָאּפ שײדן זײ װָאס יׂשראל, ֿפון
געגעבן איך הָאב גָאט, צו ָאּפשײדונג
דרום ַארבונג; ַאן ֿפַאר לִויִים די צו
די צװישן געזָאגט: זײ װעגן איך הָאב
ַארבן ניט זײ זָאלן יׂשראל ֿפון קינדער

ַארבונג. קײן
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 25

זָאגן: צו ַאזױ
רעדן, זָאלסטו לִויִים די צו און 26
נעמען װעט איר ַאז זײ: צו זָאגן און
מעׂשר דעם יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון
ֿפַאר זײ ֿפון געגעבן אַײך הָאב איך װָאס
ָאּפשײדן איר זָאלט ַארבונג, אַײער
מעׂשר גָאט, צו ָאּפשײדוגן ַאן דערֿפון

מעׂשר. דעם ֿפון
אַײך װעט ָאּפשײדונג אַײער און 27
ּתֿבואה די װי ַאזױ װערן גערעכנט
אױסן ֶשֿפע די װי און שַײער, אױסן

קעלטער.
די ָאּפשײדן אױך איר זָאלט ַאזױ 28
אַײערע ַאלע ֿפון גָאט ֿפון ָאּפשײדונג
ֿפון נעמען װעט איר װָאס מעׂשרס,
זָאלט איר און יׂשראל, ֿפון קינדער די
צו גָאט ֿפון ָאּפשײדוגן די דערֿפון געבן

ּכֹהן. דעם ַאהרן
אַײך װערט װָאס ַאלץ ֿפון 29
גַאנצע די ָאּפשײדן איר זָאלט געגעבן
בעסטן ַאלעם ֿפון גָאט, ֿפון ָאּפשײדונג

דעם. ֿפון הײליקע דָאס דערֿפון,
ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט און 30
בעסטע דָאס דעם ֿפון ָאּפ שײדט איר
די װערן גערעכנט עס זָאל דערֿפון,
ֿפון אַײנטרָאג דער װי ַאזױ לִויִים
ֿפון אַײנטרָאג דער װי ַאזױ און שַײער,

קעלטער.
אין עסן עס מעגט איר און 31
אַײער און איר ָארט, יעטװעדער
ַא אַײך איז דָאס װָארום הױזגעזינט,
אֹוהל-מֹועד. אין דינסט אַײער ֿפַאר לױן
װעגן טרָאגן ניט װעט איר און 32
ֿפון ָאּפ שײדט איר װען זינד, ַא דעם
איר און דערֿפון. בעסטע דָאס דעם
הײליקײטן די ֿפַארשװעכן ניט זָאלט
איר ּכדי יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון

שטַארבן. ניט זָאלט
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ֻחַקת

צו19 גערעדט הָאט גָאט און
צו ַאזױ ַאהרֹנען, צו און משהן

זָאגן:
דער ֿפון געזעץ דָאס איז דָאס 2
צו ַאזױ בַאֿפױלן, הָאט גָאט װָאס ּתֹורה,
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד זָאגן:
ַא קו, רױטע ַא ברענגען דיר זָאלן זײ
קײן ניטָא איז איר אין װָאס גַאנצע,
קײן ַארױף ניט איז איר אױף װָאס מום,

יָאך.
ֶאלָעזָר צו געבן זי זָאלט איר און 3
ַארױסֿפירן זי זָאל מע און ּכֹהן, דעם
אים. ֿפַאר שעכטן זי און לַאגער, אױסן
ֿפון נעמען זָאל ּכֹהן דער ֶאלָעזָר און 4
שּפריצן און ֿפינגער, זַײן מיט בלוט איר
ֿפָאדערזַײט דער ַאקעגן בלוט איר ֿפון

מָאל. זיבן אֹוהל-מֹועד ֿפון
ֿפַאר קו די ֿפַארברענען זָאל מע און 5
ֿפלײש איר און ֿפעל איר אױגן; זַײנע
מען זָאל מיסט איר מיט בלוט איר און

ֿפַארברענען.
נעמען זָאל ּכֹהן דער און 6
און ֵאזֹוֿב-גרָאז, און צעדערהָאלץ,
אין ַארַײנװַארֿפן און װערמילרױט,

קו. דער ֿפון ֿפַארברענונג דער
זַײנע װַאשן זָאל ּכֹהן דער און 7
אין לַײב זַײן בָאדן און קלײדער,
ער מעג דערנָאך און װַאסער,
ּכֹהן דער און לַאגער; אין ַארַײנקומען

ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן זָאל
זָאל זי, ֿפַארברענט װָאס דער אױך 8
און װַאסער, אין קלײדער זַײנע װַאשן
זַײן און װַאסער, אין לַײב זַײן בָאדן

ָאװנט. ביזן אומרײן
אױֿפזַאמלען זָאל מַאן רײנער ַא און 9
ַאװעקלײגן און קו, דער ֿפון ַאש די
און ָארט; רײנעם ַא אין לַאגער אױסן
דער ֿפַאר װערן געהַאלטן זָאל עס
ֿפַאר יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון עדה
איז רײניקָאּפֿפער ַא שּפרענגװַאסער;

דָאס.
ַאש די אױף זַאמלט װָאס דער און 10
קלײדער, זַײנע װַאשן זָאל קו, דער ֿפון

עס און ָאװנט. ביזן אומרײן זַײן און
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפַאר זַײן זָאל
הַאלט װָאס ֿפרעמדן דעם ֿפַאר און
אײביקן ַאן ֿפַאר זײ, צװישן אױף זיך

געזעץ.
מת, ַא ָאן ָאן זיך רירט װָאס דער 11
ַא ֿפון לַײב טױטן איז עס װָאסער ָאן

טעג. זיבן אומרײן זַײן זָאל מענטשן,
אױֿפן דערמיט רײניקן זיך זָאל ער 12
און טָאג, זיבעטן אױֿפן און טָאג דריטן
ניט זיך װעט ער אױב און רײן; װערן
אױֿפן און טָאג דריטן אױֿפן רײניקן

רײן. װערן ניט ער זָאל טָאג, זיבעטן
ָאן ָאן זיך רירט װָאס איטלעכער 13
מענטשן ַא ֿפון לַײב דעם ָאן מת, ַא
װעט ער און געשטרָאבן, איז װָאס
רואונג די ער הָאט רײניקן, ניט זיך
יענע און ֿפַאראומרײניקט, גָאט ֿפון
יׂשראל; ֿפון װערן ֿפַארשניטן זָאל זעל
ניט אים אױף איז שּפרענגװַאסער ַאז
זַײן ער זָאל געװָארן, געשּפרענגט
נָאך איז אומרײנקײט זַײן אומרײן;

אים. אױף
מענטש ַא ַאז דין: דער איז דָאס 14
זָאל געצעלט, ַא אין שטַארבן װעט
געצעלט, אין קומט װָאס איטלעכער
זַײן געצעלט, אין װָאס ַאלץ און

טעג. זיבן אומרײן
װָאס ּכלי, ָאֿפענע יעטװעדער און 15
ַארומגעשנירט ַאן ניטָא איז איר אױף

אומרײן. איז דעקל,
זיך װעט װָאס איטלעכער און 16
ַא ָאן ֿפעלד ֿפרַײען אױֿפן ָאנרירן
ָאדער שװערד, ַא ֿפון דערשלָאגענעם
בײן ַא ַאן ָאדער געשטָארבענעם, ַא ָאן
זָאל קֿבר, ַא ָאן ָאדער מענטשן, ַא ֿפון

טעג. זיבן אומרײן זַײן
דעם ֿפַאר נעמען זָאל מע און 17
דעם ֿפון ַאש דער ֿפון אומרײנעם
און רײניקָאּפֿפער, ֿפַארברענטן
װַאסער לעבעדיקע דערױף ַארױֿפגיסן

ּכלי. ַא אין
נעמען זָאל מַאן רײנער ַא און 18
דעם אין אַײנטונקען און ֵאזֹוֿב-גרָאז,
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געצעלט, אױֿפן שּפריצן און װַאסער,
נֿפשות די אױף און ּכלים, ַאלע אױף און
אױף און געװען, דָארטן זַײנען װָאס
דעם ָאן ָאנגערירט זיך הָאט װָאס דעם
דערשלָאגענעם, דעם ָאן ָאדער בײן,
ָאדער געשטָארבענעם, דעם ָאן ָאדער

קֿבר. דעם ָאן
זָאל רײן איז װָאס דער און 19
אױֿפן אומרײנעם דעם אױף שּפריצן
און טָאג; זיבעטן אױֿפן און טָאג דריטן
טָאג; זיבעטן אױֿפן רײניקן אים זָאל ער
און קלײדער, זַײנע װַאשן זָאל ער און
רײן װערן און װַאסער, אין בָאדן זיך

ָאװנט. אין
זַײן װעט מענטש ַא ַאז און 20
זָאל רײניקן, ניט זיך װעט און אומרײן,
צװישן ֿפון װערן ֿפַארשניטן זעל יענע
הײליקטום דָאס װָארום עדה, דער
ֿפַאראומרײניקט; ער הָאט גָאט ֿפון
ניט אים אױף איז שּפרענגװַאסער
אומרײן. ער איז געװָארן, געשּפרענגט
ַאן ֿפַאר זַײן זײ זָאל עס און 21
שּפריצט װָאס דער און געזעץ. אײביקן
זַײנע װַאשן זָאל שּפרענגװַאסער, דָאס
זיך רירט װָאס דער און קלײדער;
זַײן זָאל שּפרענגװַאסער, דעם ָאן ָאן

ָאװנט. ביזן אומרײן
אומרײנער דער װָאס ַאלץ און 22
זַײן זָאל דעם, ָאן ָאנרירן זיך װעט
רירט װָאס מענטש דער און אומרײן;
ביזן אומרײן זַײן זָאל ָאן, אים ָאן זיך

ָאװנט.

די20 יׂשראל, ֿפון קינדער די און
געקומען זַײנען עדה, גַאנצע
און חֹודש; ערשטן אין ִצן, מדבר אין
און ָקֵדש; אין געזעסן איז ֿפָאלק דָאס
איז און געשטָארבן, דָארטן איז מרים

געװָארן. בַאגרָאבן דָארטן
געהַאט ניט הָאט עדה די און 2
זיך הָאבן זײ און װַאסער, קײן
ַאקעגן און משהן ַאקעגן אַײנגעזַאמלט

ַאהרֹנען.

געקריגט זיך הָאט ֿפָאלק דָאס און 3
געזָאגט, הָאבן זײ און משהן, מיט
מיר װָאלטן הלװַאי זָאגן: צו ַאזױ
ברידער אונדזערע װען אומגעקומען,

גָאט! ֿפַאר אומגעקומען זַײנען
געברַאכט איר הָאט װָאס נָאך און 4
דָאזיקן דעם אין גָאט ֿפון עדה די
דָא זָאלן ֿפי אונדזער און מיר ַאז מדבר,

אױסשטַארבן?
אונדז איר הָאט װָאס נָאך און 5
צו אונדז ִמצַריִם, ֿפון אױֿפגעברַאכט
שלעכטן דָאזיקן דעם אין ברענגען
זָאמען, ֿפון ָארט ַאן ניט איז װָאס ָארט,
ָאדער װַײנשטָאקן, ָאדער ֿפַײגן, ָאדער
צום װַאסער װּו און מילגרױמען,

ניטָא? איז טרינקען
ַאהרן און משה זַײנען 6
דער ֿפַאר ֿפון ַאװעקגעגַאנגען
אֹוהל-מֹועד, ֿפון אַײנגַאנג צום עדה
זײער אױף געֿפַאלן זַײנען זײ און
הָאט גָאט ֿפון ּפרַאכט די און ּפנים;

זײ. צו בַאװיזן זיך
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 7

זָאגן: צו ַאזױ
אַײן זַאמל און שטעקן, דעם נעם 8
ברודער, דַײן ַאהרן און דו עדה, די
ֿפַאר ֿפעלז צום רעדן זָאלט איר און
ַארױסגעבן זָאל ער ַאז אױגן, זײערע
זײ װעסט און װַאסער; זיך ֿפון
און ֿפעלז, ֿפון װַאסער ַארױסציִען
ֿפי. זײער און עדה די ָאנטרינקען װעסט
שטעקן דעם גענומען משה הָאט 9
אים הָאט ער װי ַאזױ גָאט, ֿפַאר ֿפון

בַאֿפױלן.
הָאבן ַאהרן און משה און 10
ֿפעלז, דעם ֿפַאר עדה די אַײנגעזַאמלט
הערט געזָאגט: זײ צו הָאט ער און
װידערשּפעניקער, איר ַאקָארשט,
אַײך ֿפעלז דָאזיקן דעם ֿפון מיר זָאלן

װַאסער? ַארױסציִען
זַײן אױֿפגעהױבן הָאט משה און 11
ֿפעלז דעם געשלָאגן הָאט און הַאנט,
איז עס און מָאל, צװײ שטעקן זַײן מיט
און עדה די און װַאסער, סך ַא ַארױס
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געטרונקען. הָאבן ֿפי זײער
צו און משהן צו געזָאגט גָאט הָאט 12
געגלױבט ניט הָאט איר װַײל ַאהרֹנען:
אױגן די ֿפַאר הײליקן צו מיך מיר, אין
װעט דרום יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון
אין עדה דָאזיקע די ברענגען ניט איר
געגעבן. זײ הָאב איך װָאס לַאנד דעם

מריֿבה ֿפון װַאסער דָאס איז דָאס 13
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די װּו
איז ער און גָאט, ַאקעגן געקריגט

זײ. צװישן געװָארן געהײליקט
שלוחים געשיקט הָאט משה און 14
ֶאדֹום: ֿפון מלך דעם צו ָקֵדש ֿפון
דו יׂשראל: ברודער דַײן זָאגט ַאזױ
אונדז װָאס מַאטערניש ַאלדי װײסט

געטרָאֿפן; הָאט
הָאבן עלטערן אונדזערע װי 15
זַײנען מיר און ִמצַריִם, קײן גענידערט
די און טעג, ֿפיל ִמצַריִם אין געזעסן
אונדז געטָאן שלעכטס הָאבן ִמצרים

עלטערן; אונדזערע און
גָאט, צו געשריִען הָאבן מיר און 16
ָקול, אונדזער געהערט הָאט ער און
אונדז און מלאך, ַא געשיקט הָאט און
ָאט און ִמצַריִם; ֿפון ַארױסגעצױגן
עק בַײם שטָאט ַא ָקֵדש, אין מיר זַײנען

געמַארק. דַײן ֿפון
דיך, בעט איך אונדז, לָאז 17
װעלן מיר לַאנד; דַײן דורך דורכגײן
ָאדער ֿפעלד ַא דורך דורכגײן ניט
ניט װעלן מיר און װַײנגָארטן, ַא דורך
אױף ברונעם; ַא ֿפון װַאסער טרינקען
מיר גײען; מיר װעלן װעג מלכס דעם
ָאדער רעכטס ָאּפנַײגן ניט זיך װעלן
דורכגײן װעלן מיר װַאנען ביז לינקס,

געמַארק. דַײן
געזָאגט: אים צו ֶאדֹום הָאט 18
װָארום מיר, דורך דורכגײן ניט זָאלסט
ַארױסגײן איך װעל שװערד מיטן

דיר. ַאקעגן
צו יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 19
מיר װעלן װעג אױֿפן געזָאגט: אים
דַײן טרינקען װעלן מיר ַאז און גײן,
איך װעל ֿפי, מַײנע און איך װַאסער,

דָאך איז עס דערֿפַאר; געצָאלט געבן
אױף דורכגײן בלױז לָאמיך גָארנישט;

ֿפיס. מַײנע
קענסט דו געזָאגט: ער הָאט 20
איז ֶאדֹום און דורכגײן. ניט
ֿפיל מיט אים ַאקעגן ַארױסגעגַאנגען

הַאנט. שטַארקער ַא מיט און ֿפָאלק,
לָאזן געװָאלט ניט הָאט ֶאדֹום און 21
געמַארק, זַײן דורך דורכגײן יׂשראל
ֿפון ָאּפגענַײגט זיך הָאט יׂשראל און

אים.
ֿפון ַאװעקגעצױגן הָאבן זײ און 22
די יׂשראל, ֿפון קינדער די און ָקֵדש;
צום ָאנגעקומען זַײנען עדה, גַאנצע

הֹור. בַארג
משהן צו געזָאגט הָאט גָאט און 23
בַײם הֹור, בַארג אױֿפן ַאהרֹנען צו און
זָאגן: צו ַאזױ ֶאדֹום, לַאנד ֿפון געמַארק
צו װערן אַײנגעזַאמלט ַאהרן זָאל 24
קומען ניט װעט ער װָארום ֿפָאלק; זַײן
געגעבן הָאב איך װָאס לַאנד דעם אין
דערֿפַאר יׂשראל, ֿפון קינדער די צו
מַײן װידערשּפעניקט הָאט איר װָאס

מריֿבה. ֿפון װַאסער בַײם מױל
ֶאלָעזָרן, זון זַײן און ַאהרֹנען נעם 25
הֹור; בַארג אױֿפן ַארױף זײ ברענג און
זַײנע ַאהרֹנען אױס טו און 26
זון זַײן ָאן זײ טו און קלײדער,
אַײנגעזַאמלט זָאל ַאהרן און ֶאלָעזָרן;

דָארטן. שטַארבן און װערן
װי ַאזױ געטָאן משה הָאט 27
זַײנען זײ און בַאֿפױלן; הָאט גָאט
ֿפַאר הֹור, בַארג אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען

עדה. גַאנצער דער ֿפון אױגן די
אױסגעטָאן הָאט משה און 28
זײ הָאט און קלײדער, זַײנע ַאהרֹנען
ַאהרן און ֶאלָעזָרן. זון זַײן ָאנגעטָאן
שּפיץ אױֿפן געשטָארבן דָארטן איז
הָאבן ֶאלָעזָר און משה און בַארג.

בַארג. ֿפון ַארָאּפגענידערט
ַאז געזען הָאט עדה גַאנצע די און 29
גַאנצע דָאס און ֿפַארגַאנגען; איז ַאהרן
ַאהרֹנען בַאװײנט הָאט יׂשראל ֿפון הױז

טעג. דרַײסיק
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מלך21 דער ּכנֲַעני, דער און
בַאװוינער דער ַעָרד, ֿפון
יׂשראל ַאז געהערט הָאט ָדרום, ֿפון
ֿפון װעג דעם אױף ָאנגעקומען איז
געהַאלטן מלחמה הָאט ער און ַאָתרים,
זײ ֿפון געֿפַאנגען און יׂשראל, מיט

געֿפַאנגענע.
גָאט, צו געטָאן נדר ַא יׂשראל הָאט 2
װעסטו געבן אױב געזָאגט: הָאט און
מַײן אין ֿפָאלק דָאזיקע דָאס געבן
שטעט זײערע מַאכן איך װעל הַאנט,

חרם.
צו צוגעהערט הָאט גָאט און 3
הָאט ער און יׂשראל, ֿפון ָקול דעם
הָאבן זײ און ּכנֲַעני, דעם איבערגעגעבן
חרם. שטעט זײערע און זײ געמַאכט
ֿפון נָאמען דעם גערוֿפן הָאט מע און

חרָמה. ָארט, דעם
הֹור בַארג ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 4
גײן צו ּכדי ים-סוף, ֿפון װעג אױֿפן
ֿפון זעל די און ֶאדֹום, לַאנד דעם ַארום
אומגעדולדיק געװָארן איז ֿפָאלק דעם

װעג. ֿפון
גערעדט הָאט ֿפָאלק דָאס און 5
נָאך משהן: ַאקעגן און גָאט ַאקעגן
ֿפון אױֿפגעברַאכט אונדז איר הָאט װָאס
מדבר? דער אין שטַארבן צו ִמצַריִם
קײן און ניטָא, איז ברױט קײן װָארום
זעל אונדזער און ניטָא, איז װַאסער
שּפַײז. נישטיקער דער מיט זיך עקלט
ֿפָאלק אױֿפן ָאנגעשיקט גָאט הָאט 6
הָאבן זײ און שלַאנגען, ֿפַײערדיקע
איז עס און ֿפָאלק, דָאס געביסן

יׂשראל. ֿפון ֿפָאלק סך ַא געשטָארבן
משהן, צו געקומען ֿפָאלק דָאס איז 7
הָאבן מיר געזָאגט: הָאבן זײ און
גערעדט הָאבן מיר װָאס געזינדיקט
מתּפלל זַײ דיר; ַאקעגן און גָאט ַאקעגן
די אונדז ֿפון ָאּפטָאן זָאל ער גָאט, צו
געװען מתּפלל משה הָאט שלַאנגען.

ֿפָאלק. ֿפַארן
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 8
טו און שלַאנג, ֿפַײערדיקע ַא דיר מַאך
װעט עס און שטַאנג; ַא אױף ַארױף זי

געביסן, װערט װָאס איטלעכער זַײן,
לעבן. בלַײבן װעט און זען, זי װעט

קוּפערנע ַא געמַאכט משה הָאט 9
אױף ַארױֿפגעטָאן זי הָאט און שלַאנג,
ַא ַאז געװען, איז עס און שטַאנג; ַא
הָאט ַאזױ געביסן, עמיצן הָאט שלַאנג
קוּפערנער דער אױף געטָאן קוק ַא ער

לעבן. געבליבן איז און שלַאנג,
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 10
אֹוֿבֹות. אין גערוט און ַאװעקגעצױגן,

אֹוֿבֹות, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 11
אין ִעיֵי-ַעֿבָרים, אין גערוט און
ַאקעגן מֹוָאֿב, ֿפַאר װָאס מדבר דעם

זונאױֿפגַאנג.
און געצױגן, זײ הָאבן דָארטן ֿפון 12

זֶֶרד. טָאל אין גערוט
און געצױגן, זײ הָאבן דָארטן ֿפון 13
װָאס ַארנֹון זַײט יענער אױף גערוט
דעם ֿפון ַארױס גײט װָאס מדבר, אין

ֶאמֹורי; ֿפון געמַארק
געמַארק דער איז ַארנֹון װָארום 14
צװישן און מֹוָאֿב צװישן מֹוָאֿב, ֿפון
אין געזָאגט װערט דרום ֶאמֹורי. דעם
ָוֵהֿב גָאט: ֿפון מלחמות די ֿפון בוך דעם

ַארנֹון, ֿפון טָאלן די און סוֿפה, אין
טָאלן, די ֿפון ַארָאּפגַאנג דעם און 15
ָער, ֿפון װוינונג דער צו זיך נײגט װָאס

מֹוָאֿב. ֿפון געמַארק ָאן זיך לענט און
איז דָאס בֵאר. קײן דָארטן ֿפון און 16
צו געזָאגט הָאט גָאט װּו ברונעם, דער
איך און ֿפָאלק, דָאס אַײן זַאמל משהן:

װַאסער. געבן זײ װעל
געזונגען יׂשראל הָאט דענצמָאל 17
ַארױף, קװעל געזַאנג: דָאזיקע דָאס

– אים צו זינגט – ברונעם
הָאבן געגרָאבן װָאס ברונעם דער 18
הָאבן אױסגעהַאקט אים הַארן, אים
מיט צעּפטער, מיטן ֿפָאלק, ֿפון ֿפירשטן
קײן מדבר ֿפון און שטעקנס. זײערע

ַמָּתנָה;
און נַחליֵאל, קײן ַמָּתנָה ֿפון און 19

במֹות; קײן נַחליֵאל ֿפון
װָאס טָאל דעם צו במֹות ֿפון און 20
ֿפון שּפיץ בַײם מֹוָאֿב, ֿפון ֿפעלד אין
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דער אױף ַארָאּפ קוקט װָאס ּפסגָה,
װיסטע.

שלוחים געשיקט הָאט יׂשראל און 21
צו ַאזױ ֶאמֹורי, ֿפון מלך דעם סיחון צו

זָאגן:
לַאנד; דַײן דורך דורכגײן לָאמיך 22
ֿפעלד ַא אין ָאּפנַײגן ניט זיך װעלן מיר
װעלן מיר װַײנגָארטן; ַא אין ָאדער
ברונעם; ַא ֿפון װַאסער טרינקען ניט
גײן, מיר װעלן װעג מלכס דעם אױף
דַײן דורכגײן װעלן מיר װַאנען ביז

געמַארק.
געלָאזט ניט הָאט סיחון ָאבער 23
געמַארק, זַײן דורך דורכגײן יׂשראל
זַײן אַײנגעזַאמלט הָאט סיחון און
ַארױסגעגַאנגען איז און ֿפָאלק, גַאנץ
איז ער און מדבר, צום יׂשראל ַאקעגן
מלחמה הָאט און יַַהץ, קײן געקומען

יׂשראל. מיט געהַאלטן
געשלָאגן אים הָאט יׂשראל און 24
און שװערד, ֿפון שַארף מיטן
ביז ַארנֹון ֿפון לַאנד זַײן אַײנגענומען
װָארום ַעמֹון; ֿפון קינדער די ביז יַבֹוק,
ַעמֹון ֿפון קינדער די ֿפון געמַארק דער

שטַארק. געװען איז
ַאלע צוגענומען הָאט יׂשראל און 25
הָאט יׂשראל און שטעט, דָאזיקע די
ֿפון שטעט ַאלע אין בַאזעצט זיך
אירע ַאלע אין און ֶחשבֹון, אין ֶאמֹורי,

טעכטערשטעט.
די געװען איז חשבֹון װָארום 26
ֶאמֹורי, ֿפון מלך דעם סיחון ֿפון שטָאט
דעם מיט געהַאלטן מלחמה הָאט װָאס
הָאט און מֹוָאֿב, ֿפון מלך ֿפריערדיקן
זַײן ֿפון לַאנד גַאנץ זַײן ַאװעקגענומען

ַארנֹון. ביז הַאנט,
שּפרוכזָאגער: די זָאגן דרום 27
און געבױט ֶחשבֹון! קײן קומט
ֿפון שטָאט די װערן זָאל אױֿפגעשטעלט

סיחון!
ֿפון ַארױס איז ֿפַײער ַא װָארום 28
ֿפון שטָאט דער ֿפון ֿפלַאם ַא ֶחשבֹון,
מֹוָאֿב, ֿפון ָער ֿפַארצערט הָאט זי סיחון;

ַארנֹון. ֿפון הײכן די ֿפון הַארן די

ֿפַארלָארן מֹוָאֿב! דיר, צו װײ 29
הָאט ער ּכמֹוש! ֿפון ֿפָאלק ביסטו,
און ַאנטרונענע, זין זַײנע װערן געלָאזט
צו געֿפַאנגענשַאֿפט אין טעכטער זַײנע

ֶאמֹורי. ֿפון מלך דעם סיחון
צעשָאסן; זײ הָאבן מיר און 30
און דיֿבֹון; ביז ֶחשבֹון איז ֿפַארלָארן
ביז װָאס נֹוֿפח ביז ֿפַארװיסט הָאבן מיר

ֵמידֿבָא.
אין בַאזעצט זיך הָאט יׂשראל און 31

ֶאמֹורי. דעם ֿפון לַאנד
אױסקוקן געשיקט הָאט משה און 32
אירע בַאצװּונגען הָאבן זײ און יְַעזֵר,
דעם ֿפַארטריבן און טעכטערשטעט,

געװען. דָארטן איז װָאס ֶאמֹורי
און ֿפַארקערט, זיך הָאבן זײ און 33
ֿפון װעג אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
מלך דער עֹוג ַארױסגעגַאנגען איז בָשן;
גַאנצן זַײן מיט ער זײ, ַאקעגן בָשן ֿפון

ֶאדֶרִעי. קײן מלחמה אױף ֿפָאלק,
משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 34
אים, ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלסט
געגעבן איך הָאב הַאנט דַײן אין װָארום
זַײן און ֿפָאלק גַאנצן זַײן מיט אים
װי ַאזױ אים, צו טָאן װעסט און לַאנד,
ֿפון מלך דעם סיחון צו געטָאן הָאסט דו

חשבֹון. אין געזעסן איז װָאס ֶאמֹורי,
מיט אים געשלָאגן הָאבן זײ און 35
אים ביז ֿפָאלק, גַאנצן זַײן און זין זַײנע
זײ און איבערבלַײב; ַאן לָאזן צו ניט

לַאנד. זַײן געַארבט הָאבן

יׂשראל22 ֿפון קינדער די און
און ַאװעקגעצױגן, הָאבן
מֹוָאֿב, ֿפון ּפלױנען די אין גערוט הָאבן

יריחו. בַײ יַרדן זַײט יענער אױף
הָאט ִצּפֹורן ֿפון זון דער ָבָלק און 2
געטָאן הָאט יׂשראל װָאס ַאלץ געזען

ֶאמֹורי. צום

ָבָלק
זײער זיך הָאט מֹוָאֿב און 3
װַײל ֿפָאלק, דעם ֿפַאר דערשרָאקן
איז מֹוָאֿב און ֿפיל, געװען זַײנען זײ
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ֿפון קינדער די ֿפַאר ַאנגסט אין געװען
יׂשראל.

עלטסטע די צו געזָאגט מֹוָאֿב הָאט 4
געזעמל דָאס װעט ַאצונד ִמדיָן: ֿפון
װי ַאזױ אונדז, ַארום װָאס ַאלץ ָאּפעסן
ֿפעלד. ֿפון גרָאז דָאס ָאּפ עסט ָאקס ַאן
געװען איז ִצּפֹורן ֿפון זון דער ָבָלק און

צַײט. יענער אין מֹוָאֿב ֿפון מלך דער
בלָעם צו שלוחים געשיקט ער הָאט 5
װָאס ּפתֹור קײן בעֹורן, ֿפון זון דער
די ֿפון לַאנד דעם אין טַײך, בַײם
רוֿפן, צו אים ֿפָאלק, זַײן ֿפון קינדער
ֿפָאלק ַא איז ָאט זָאגן: צו ַאזױ
ער זע, ִמצַריִם; ֿפון ַארױסגעגַאנגען
דער ֿפון ָאנבליק דעם ֿפַארדעקט הָאט

ַאנטקעגן. מיר זיצט ער און ערד,
דיך, בעט איך קום, ַאצונד און 6
װָארום ֿפָאלק, דָאזיקע דָאס מיר שילט
אֿפשר מיר. ֿפון שטַארקער איז ער
אים זָאלן מיר אױסֿפירן איך װעל
ֿפַארטרַײבן אים װעל איך און שלָאגן,
װעמען ַאז װײס, איך װָארום לַאנד; ֿפון
געבנעטשט, איז דער בענטשסט, דו
איז דער שילטסט, דו װעמען און

ֿפַארשָאלטן.
און מֹוָאֿב ֿפון עלטסטע די זַײנען 7
מיט געגַאנגען ִמדיָן ֿפון עלטסטע די
זײ און הַאנט, זײער אין צױבערלױן
הָאבן און ִבלָעמען, צו געקומען זַײנען
ָבָלקן. ֿפון װערטער די אים צו גערעדט
נעכטיקט געזָאגט: זײ צו ער הָאט 8
געבן אַײך װעל איך און נַאכט, די דָא
רעדן װעט גָאט װי ַאזױ ענטֿפער, ַאן
זַײנען מֹוָאֿב ֿפון הַארן די און מיר. צו

ִבלָעמען. בַײ געבליבן
און ִבלָעמען, צו געקומען גָאט איז 9
דָאזיקע די זַײנען װער געזָאגט: הָאט

דיר? בַײ מענטשן
ָבָלק גָאט: צו געזָאגט ִבלָעם הָאט 10
מֹוָאֿב, ֿפון מלך דער ִצּפֹורן, ֿפון זון דער

מיר: צו געשיקט הָאט
איז װָאס ֿפָאלק דָאס איז ָאט 11
ער און ִמצַריִם, ֿפון ַארױסגעגַאנגען
דער ֿפון ָאנבליק דעם ֿפַארדעקט הָאט

אים; מיר שילט קום ַאצונד, ערד.
הַאלטן מלחמה קענען איך װעל אֿפשר

ֿפַארטרַײבן. אים װעל און אים, אױף
ִבלָעמען: צו געזָאגט גָאט הָאט 12
ניט זָאלסט זײ; מיט גײן ניט זָאלסט
איז ער װָארום ֿפָאלק, דָאס שילטן

געבענטשט.
אין אױֿפגעשטַאנען ִבלָעם איז 13
די צו געזָאגט הָאט און ֿפרי, דער
לַאנד, אַײער אין גײט ָבָלקן: ֿפון הַארן
מיט גײן לָאזן מיך ניט װיל גָאט װָארום

אַײך.
הַארן די אױֿפגעשטַאנען זַײנען 14
ַאװעקגעגַאנגען זַײנען און מֹוָאֿב, ֿפון
ִבלָעם געזָאגט: הָאבן און ָבָלקן, צו

אונדז. מיט גײן געװָאלט ניט הָאט
געשיקט מָאל ַא װידער ָבָלק הָאט 15
ֿפון ָאנגעזעענערע און מער הַארן,

יענע.
צו געקומען זַײנען זײ און 16
געזָאגט: אים צו הָאבן און ִבלָעמען,
ֿפון זון דער ָבָלק געזָאגט הָאט ַאזױ
איך ֿפַארמַײדן, ניט זיך זָאלסט ִצּפֹורן:

מיר. צו קומען ֿפון דיך, בעט
װעל ּכֿבוד גרױס זײער װָארום 17
דו װָאס ַאלץ און ָאנטָאן, דיר איך
נָאר טָאן; איך װעל מיר, צו זָאגן װעסט
דָאס מיר שילט דיך, בעט איך קום,

ֿפָאלק. דָאזיקע
און ִבלָעם געענטֿפערט הָאט 18
װען ָבָלקן: ֿפון קנעכט די צו געזָאגט
ֿפול הױז זַײן געבן מיר זָאל ָבָלק
ניט איך קען גָאלד, און זילבער מיט
יהוה ֿפון בַאֿפעל דעם איבערטרעטן
ָאדער קלײנס טָאן צו גָאט, מַײן

גרױס.
אַײך, בעט איך ַאצונד, און 19
איך און נַאכט, די דָא אױך איר בלַײבט
װעט גָאט װָאס װערן געװָאר װעל

מיר. מיט רעדן װידער
ִבלָעמען צו געקומען איז גָאט און 20
געזָאגט: אים צו הָאט און נַאכט, בַײ
מענטשן די זַײנען רוֿפן צו דיך אױב
זײ, מיט גײ אױף, שטײ געקומען,



237 בִמְדבר 22:21—22:36

רעדן װעל איך װָאס זַאך די נָאר ָאבער
טָאן. זָאלסטו דָאס דיר, צו

אין אױֿפגעשטַאנען ִבלָעם איז 21
זַײן ָאנגעזָאטלט הָאט ער און ֿפרי, דער
די מיט געגַאנגען איז און אײזעלין,

מֹוָאֿב. ֿפון הַארן
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 22
מלאך ַא און גײט, ער װָאס געגרימט
ֿפַאר געשטעלט אים זיך הָאט גָאט ֿפון
איז ער און – װעג. אין שטער ַא
זַײנע און אײזעלין, זַײן אױף געריטן
– אים. מיט געװען זַײנען יונגען צװײ
דעם דערזען אײזעלין די הָאט 23
װעג, אױֿפן שטײן גָאט ֿפון מלאך
אין ַארױסגעצױגן שװערד זַײן מיט
זיך הָאט אײזעלין די און הַאנט, זַײן
געגַאנגען איז און װעג, ֿפון ָאּפגענײגט
געשלָאגן הָאט ִבלָעם און ֿפעלד; אױֿפן
ֿפַארקירעװען צו זי ּכדי אײזעלין די

װעג. אױֿפן
זיך גָאט ֿפון מלאך דער הָאט 24
די ֿפון שטעג ַא אױף געשטעלט
דער ֿפון צַאם ַא מיט װַײנגערטנער,
זַײט. ַאנדער דער ֿפון צַאם ַא און זַײט

געזען הָאט אײזעלין די און 25
הָאט און גָאט, ֿפון מלאך דעם
און װַאנט, דער צו צוגעדריקט זיך
װַאנט; דער צו ֿפוס ִבלָעמס צוגעדריקט

געשלָאגן. װידער זי הָאט ער און
װידער גָאט ֿפון מלאך דער איז 26
געשטעלט זיך הָאט און ֿפַארױס, ַאװעק
געװען ניט איז עס װּו ָארט, ענגן ַאן אין
ָאדער רעכטס ָאּפצונײגן זיך װעג קײן

לינקס.
דעם געזען הָאט אײזעלין די און 27
זיך הָאט און גָאט, ֿפון מלאך
און ִבלָעמען; אונטער ַאנידערגעלײגט
געגרימט, הָאט ִבלָעמען ֿפון צָארן דער
מיטן אײזעלין די געשלָאגן הָאט ער און

שטעקן.
ֿפון מױל דָאס געעֿפנט גָאט הָאט 28
צו געזָאגט הָאט זי און אײזעלין, דער
געטָאן, דיר איך הָאב װָאס ִבלָעמען:
מָאל דרַײ שױן מיר הָאסט דו װָאס

געשלָאגן?
דער צו געזָאגט ִבלָעם הָאט 29
ֿפון געשּפעט הָאסט דו װַײל אײזעלין:
דער אין שװערד ַא הָאב איך װען מיר;
געהרגעט. ַאצונד דיך איך װָאלט הַאנט,
צו געזָאגט אײזעלין די הָאט 30
אײזעלין, דַײן ניט איך בין ִבלָעמען:
דַײן מיר אױף געריטן הָאסט דו װָאס
איך בין טָאג? הַײנטיקן ביז לעבן גַאנץ
ַאזױ דיר געװען געװוינט געװױנטלעך

נײן. געזָאגט: ער הָאט טָאן? צו
אױגן די ַאנטּפלעקט הָאט גָאט און 31
דעם דערזען הָאט ער און ִבלָעמען, ֿפון
זַײן מיט װעג, אין שטײן גָאט ֿפון מלאך
הַאנט. זַײן אין ַארױסגעצױגן שװערד
געבוקט זיך און גענײגט, זיך ער הָאט

ּפנים. זַײן אױף
הָאט גָאט ֿפון מלאך דער און 32
הָאסטו װָאס ֿפַאר געזָאגט: אים צו
דרַײ שױן אײזעלין דַײן געשלָאגן
ַארױסגעגַאנגען בין איך זע, מָאל?
גײט װעג דער װָארום שטער, ַא ֿפַאר

דערקעגן. מיר
געזען, מיך הָאט אײזעלין די און 33
די מיר ֿפַאר ָאּפגענײגט זיך הָאט און
ניט זיך װָאלט זי װען מָאל; דרַײ
ַאצונד איך װָאלט מיר, ֿפון ָאּפגענײגט
איך װָאלט זי און געהרגעט, זיכער דיך

לעבן. געלָאזט
מלאך דעם צו געזָאגט ִבלָעם הָאט 34
װָארום געזינדיקט, הָאב איך גָאט: ֿפון
שטײסט דו ַאז געװּוסט, ניט הָאב איך
ַאצונד און װעג; אױֿפן ַאנטקעגן מיר
אױגן, דַײנע אין שלעכט איז עס אױב

אומקערן. מיך איך װעל
געזָאגט גָאט ֿפון מלאך דער הָאט 35
ָאבער מענטשן, די מיט גײ ִבלָעמען: צו
רעדן װעל איך װָאס װָארט דָאס נָאר
ִבלָעם איז רעדן. זָאלסטו דָאס דיר, צו

ָבָלקן. ֿפון הַארן די מיט געגַאנגען
ִבלָעם ַאז געהערט הָאט ָבָלק און 36
ַארױסגעגַאנגען אים איז ער און קומט,
בַײם װָאס ִעיר-מֹוָאֿב קײן ַאנטקעגן
עק בַײם װָאס ַארנֹון, ֿפון געמַארק
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געמַארק.
ִבלָעמען: צו געזָאגט הָאט ָבָלק און 37
דיר, צו געשיקט שיקן ניט איך הָאב
ביסטו װָאס ֿפַאר רוֿפן? צו דיך
אין איך בין מיר? צו געקומען ניט
ּכֿבוד דיר אימשטַאנד ניט אמת דער

ָאנצוטָאן?
זע, ָבָלקן: צו געזָאגט ִבלָעם הָאט 38
צי ַאצונד, דיר; צו געקומען בין איך
װָארט דָאס רעדן? עּפעס גָאר איך קען
מַײן אין ַארַײנטָאן װעט גָאט װָאס

רעדן. איך װעל דָאס מױל,
מיט געגַאנגען איז ִבלָעם און 39
קײן געקומען זַײנען זײ און ָבָלקן,

ִקריַת-חוצֹות.
רינדער געשלַאכט הָאט ָבָלק און 40
צו געשיקט הָאט און שָאף, און
מיט װָאס הַארן די צו און ִבלָעמען,

אים.
ֿפרי, דער אין געװען איז עס און 41
הָאט און ִבלָעמען, גענומען ָבָלק הָאט
און במֹות-בַעל, קײן ַארױֿפגעֿפירט אים
ֿפון טײל ַא געזען דָארטן ֿפון הָאט ער

ֿפָאלק. דעם

ָבָלקן:23 צו געזָאגט ִבלָעם הָאט
און מזבחות, זיבן דָא מיר בױ
זיבן און ָאקסן זיבן צו דָא מיר גרײט

װידערס.
ִבלָעם װי ַאזױ געטָאן ָבָלק הָאט 2
הָאבן ִבלָעם און ָבָלק און גערעדט, הָאט
װידער ַא און ָאקס ַאן אױֿפגעברַאכט

מזבח. ַא אױף
ָבָלקן: צו געזָאגט הָאט ִבלָעם און 3
און ברַאנדָאּפֿפער, דַײן בַײ זיך שטעל
מיר זיך װעט אֿפשר גײן; װעל איך
ַא ֿפַאר װָאס און ַאנטקעגן, טרעֿפן גָאט
דיר איך װעל װַײזן, מיר װעט ער זַאך
ַארױֿפגעגַאנגען איז ער און דערצײלן.

ָארט. הױכן ַא אױף
ֿפַאר געטרָאֿפן זיך הָאט גָאט און 4
געזָאגט: אים צו הָאט ער און ִבלָעמען;
צוגעגרײט, איך הָאב מזבחות זיבן די
ַא און ָאקס ַאן אױֿפגעברַאכט הָאב און

מזבח. ַא אױף װידער
װָארט ַא ַארַײנגעטָאן גָאט הָאט 5
געזָאגט: הָאט און מױל, ִבלָעמס אין
זָאלסטו ַאזױ און ָבָלקן, צו אום זיך קער

רעדן.
צו אומגעקערט זיך ער הָאט 6
זַײן בַײ שטײט ער ערשט אים,
ֿפון הַארן ַאלע און ער ברַאנדָאּפֿפער,

מֹוָאֿב.
שּפרוך, זַײן אױֿפגעהױבן ער הָאט 7
מיך טוט ַאָרם ֿפון געזָאגט: הָאט און
מלך דער מזרח-בערג די ֿפון ָבָלק, ֿפירן
און יעקֿבן, מיר שילט קום מֹוָאֿב: ֿפון

יׂשראלן. ֿפלוך קום
גָאט װעמען שילטן איך זָאל װי 8
ֿפלוכן איך זָאל װי און ניט? שילט

ניט? ֿפלוכט יהוה װעמען
זע ֿפעלזן די ֿפון שּפיץ ֿפון װָארום 9
אים איך קוק הײכן די ֿפון און אים, איך
בַאזונדער, רוט װָאס ֿפָאלק ַא זע, ָאן.
אומות. די צװישן ניט זיך רעכנט און

שטױב דעם געצײלט הָאט װער 10
זָאמען דעם בַארעכנט און יעקֿב, ֿפון
זעל מַײן שטַארבן זָאל יׂשראל? ֿפון
און רעכטֿפַארטיקע, די ֿפון טױט דעם

זַײנער! װי זַײן ָסוף מַײן זָאל
ִבלָעמען: צו געזָאגט ָבָלק הָאט 11
צו געטָאן? מיר הָאסטו װָאס
דיך איך הָאב ָׂשונאים מַײנע שילטן
הָאסטו בענטשן גָאר ערשט גענומען,

געבענטשט.
הָאט און געענטֿפערט ער הָאט 12
גָאט װָאס דָאס װָאר, ֿפַאר געזָאגט:
איך מוז דָאס מױל, מַײן אין ַארַײן טוט

רעדן. צו היטן
קום אים: צו געזָאגט ָבָלק הָאט 13
ַאנדער ַאן צו דיך, בעט איך מיר, מיט
ֿפון זען אים װעסט דו װָאס ָארט,
װעסטו אים ֿפון טײל ַא בלױז דָארטן;
ניט אים װעסטו גַאנצן אין ָאבער זען,

דָארטן. ֿפון אים מיר שילט און זען;
דעם צו גענומען אים הָאט ער און 14
און ּפסגָה, שּפיץ אױֿפן צֹוֿפים ֿפעלד
און מזבכות, זיבן געבױט הָאט ער
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װידער ַא און ָאקס ַאן אױֿפגעברַאכט
מזבח. ַא אױף

ָבָלקן: צו געזָאגט הָאט ער און 15
ברַאנדָאּפֿפער, דַײן בַײ דָא זיך שטעל

דָארטן. טרעֿפן זיך גײן װעל איך און
ֿפַאר געטרָאֿפן זיך גָאט הָאט 16
ַא ַארַײנגעטָאן הָאט ער און ִבלָעמען,
געזָאגט: הָאט און מױל, זַײן אין װָארט
זָאלסטו ַאזױ און ָבָלקן, צו אום זיך קער

רעדן.
ערשט אים, צו געקומען ער איז 17
און ברַאנדָאּפֿפער, זַײן בַײ שטײט ער
ָבָלק און אים; מיט מֹוָאֿב ֿפון הַארן די
גָאט הָאט װָאס געזָאגט: אים צו הָאט

גערעדט?
שּפרוך, זַײן אױֿפגעהױבן ער הָאט 18
און ָבָלק, אױף, שטײ געזָאגט: הָאט און

ִצּפֹור: ֿפון זון מיר, צו ֿפַארנעם הער,
זָאל ער גָאט, איז מַאן ַא ניט 19
זָאל ער מענטשנקינד, ַא ניט זָאגן, ליגן
ער װעט זָאגט, ער ַאז הָאבן. חרטה
װעט רעדט, ער ַאז און טָאן? ניט דען

זַײן? מקיים ניט עס ער
איך הָאב «בענטש!» זע, 20
איך קען ער, בענטשט און ֿפַארנומען,

ָאּפהַאלטן. ניט עס
אין אומרעכט קײן ניט זעט מע 21
עװלה קײן ניט מערקט מע און יעקֿב,
מיט איז גָאט זַײן יהוה יׂשראל. אין
איז מלך ֿפון לַײטזעליקײט די און אים,

אים. אױף
ִמצַריִם, ֿפון ַארױס זײ ציט גָאט 22
אים. ער איז װיזלטיר ַא ֿפון הערנער װי
אין ּכישוף קײן ניטָא װָארום 23
אין װָארזָאגעניש קײן און יעקֿב,
און יעקֿב ֿפון װערט ַאצונד יׂשראל.
הָאט גָאט װָאס געזָאגט: יׂשראל

אױֿפגעטָאן!
אױף שטײט װָאס ֿפָאלק ַא זע, 24
אױף זיך הײבט און לײבינטע, ַא װי
ער ביז ניט זיך לײגט ער לײב; ַא װי
דערשלָאגענע ֿפון בלוט און רױב, עסט

ער. טרינקט

ִבלָעמען: צו געזָאגט ָבָלק הָאט 25
ניט און שילטן, אים זָאלסטו שילטן ניט

בענטשן. אים זָאלסטו בענטשן
הָאט און געענטֿפערט ִבלָעם הָאט 26
ניט איך הָאב ָבָלקן: צו געזָאגט
ַאלץ זָאגן: צו ַאזױ דיר, צו גערעדט
איך װעל דָאס רעדן, װעט גָאט װָאס

טָאן?
ִבלָעמען: צו געזָאגט ָבָלק הָאט 27
דיך װעל איך דיך, בעט איך קום
װעט אֿפשר ָארט; ַאנדער ַאן צו נעמען
און גָאט, ֿפון אױגן די אין װוילגעֿפעלן

דָארטן. ֿפון שילטן אים מיר װעסט
ִבלָעמען גענומען הָאט ָבָלק און 28
ַארָאּפ קוקט װָאס ּפעֹור, שּפיץ צום

װיסטע. דער אױף
בױ ָבָלקן: צו געזָאגט ִבלָעם הָאט 29
מיר גרײט און מזבחות, זיבן דָא מיר

װידערס. זיבן און ָאקסן זיבן צו דָא
װי ַאזױ געטָאן הָאט ָבָלק און 30
הָאט ער און געזָאגט, הָאט ִבלָעם
װידער ַא און ָאקס ַאן אױֿפגעברַאכט

מזבח. ַא אױף

ַאז24 געזען הָאט ִבלָעם און
די אין װוילגעֿפעלן איז עס
יׂשראל, בענטשן צו גָאט ֿפון אױגן
ַאזױ געגַאנגען ניט איז ער און
ַאנטקעגן מָאל, ֿפריערדיקע די װי
געקערט הָאט ער נָאר ּכישוף-צײכנס,

מדבר. צום ּפנים זַײן
זַײנע אױֿפגעהױבן הָאט ִבלָעם און 2
רוען יׂשראל געזען הָאט און אױגן,
ֿפון גַײסט דער און שֿבטים, זַײנע לױט

אים. אױף געקומען איז גָאט
זַײן אױֿפגעהױבן הָאט ער און 3
רעדט געזָאגט:ַאזױ הָאט און שּפרוך,
רעדט ַאזױ און בעֹור, ֿפון זון דער ִבלָעם

אױג; ָאֿפענעם מיטן מַאן דער
גָאטס הערט װָאס דער רעדט ַאזױ 4
ַשַדי ֿפון זעונג די װָאס װערטער,
אױגן מיט געֿפַאלן, זען, ער טוט

ַאנטּפלעקטע:
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געצעלטען, דַײנע זַײנען שײן װי 5
יׂשראל! װוינונגען, דַײנע יעקֿב,

זײ זַײנען טײטלבײמער װי 6
בַײם גערטנער װי אױסגעשטרעקט,
הָאט גָאט װָאס ַאלָאען װי טַײך,
װַאסער. בַײם צעדערן װי געֿפלַאנצט,
צװַײג, זַײן ֿפון רינען װעט װַאסער 7
ֿפיל בַײ זַײן װעט זָאמען זַײן און
זַײן װעט ַאגַגן ֿפון העכער און װַאסער;
זַײן זַײן װעט דערהױבן און מלך, זַײן

מלוכה.
ִמצַריִם, ֿפון ַארױס אים ציט גָאט 8
אים; ער איז װיזלטיר ַא ֿפון הערנער װי
זַײנע ֿפעלקער, די ֿפַארצערן װעט ער
צעקנַאקן; בײנער זײערע און ֿפַײנט,

דורכלעכערן. װעלן ֿפַײלן זַײנע און
ַא װי זיך לײגט ער קניט, ער 9
קען װער – לײבינטע ַא װי און לײב,
װָאס די געבענטשט אױֿפרַײצן? אים
װָאס די ֿפַארשָאלטן און דיך, בענטשן

דיך! שילטן
ָבָלקן ֿפון צָארן דער הָאט 10
הָאט ער און ִבלָעמען, אױף געגרימט
און הענט; זַײנע מיט געטָאן ּפַאטש ַא
צו ִבלָעמען: צו געזָאגט הָאט ָבָלק
דיך איך הָאב ָׂשונאים מַײנע שילטן
הָאסטו בענטשן גָאר ערשט גערוֿפן,

מָאל. דרַײ שױן געבענטשט
דַײן אין דיר ַאנטלױף ַאצונד און 11
ּכֿבוד גרױס געקלערט, הָאב איך הײם;
הָאט גָאט ערשט ָאנטָאן, דיר איך װעל

ּכֿבוד. ֿפון ֿפַארמיטן דיך
ָבָלקן: צו געזָאגט ִבלָעם הָאט 12
דַײנע צו נָאך גערעדט ניט איך הָאב
צו געשיקט הָאסט דו װָאס שלוחים,

זָאגן: צו ַאזױ מיר,
הױז זַײן געבן מיר זָאל ָבָלק װען 13
ניט איך קען גָאלד, און זילבער מיט ֿפול
גָאט, ֿפון בַאֿפעל דעם איבערטרעטן
מַײן ֿפון שלעכטס ָאדער גוטס טָאן צו
װעט גָאט װָאס הַארצן; אײגענעם

רעדן? איך װעל װָאס רעדן,
מַײן צו גײ איך זע, ַאצונד און 14
װָאס בַאשײדן דיר לָאמיך קום, ֿפָאלק;

דַײן צו טָאן װעט ֿפָאלק דָאזיקע דָאס
טעג. די ֿפון ָסוף אין ֿפָאלק

זַײן אױֿפגעהױבן הָאט ער און 15
רעדט ַאזױ געזָאגט: הָאט און שּפרוך,
רעדט ַאזױ און בעֹור, ֿפון זון דער ִבלָעם

אױג; ָאֿפענעם מיטן מַאן דער
גָאטס הערט װָאס דער רעדט ַאזױ 16
דעם ֿפון מײן דעם װײס און װערטער,
ער טוט ַשַדי ֿפון זעונג די – העכסטן
ַאנטּפלעקטע: אױגן מיט געֿפַאלן, זען,

ַאצונד, ניט ָאבער אים, זע איך 17
ַא נָאנט; ניט ָאבער ָאן, אים קוק איך
ַא און יעקֿב, ֿפון ַארױס טרעט שטערן
יׂשראל, ֿפון אױֿפשטײן װעט צעּפטער
ֿפון װינקלען די צעהַאקן װעט און
ֿפון קינדער ַאלע צעברעכן און מֹוָאֿב,

ֵשת.
און ַארב, ַאן װערן װעט ֶאדֹום און 18
ֿפַײנט; זַײן ֵׂשִעיר, װערן װעט ַארב ַאן

גֿבורות. אױֿפטָאן װעט יׂשראל און
אײנער װעט יעקֿב ֿפון און 19
ַאן אונטערברענגען און געװעלטיקן,

שטָאט. ֿפון איבערבלַײב
און ַעָמֵלק, געזען הָאט ער און 20
און שּפרוך, זַײן אױֿפגעהױבן הָאט
ֿפעלקער ֿפון ָאנהײב דער געזָאגט: הָאט
צום איז ָסוף זַײן און ַעָמֵלק, איז

אונטערגַאנג.
ֵקיני, דעם געזען הָאט ער און 21
און שּפרוך, זַײן אױֿפגעהױבן הָאט און
װוינונג, דַײן איז ֿפעסט געזָאגט: הָאט
נעסט; דַײן איז ֿפעלז אין געמַאכט און

זַײן װעט ֿפַארטיליקן צום ָאבער 22
דיך ַאשור װעט װָאס אײדער ַקיִן;

ֿפַאנגען.
זַײן אױֿפגעהױבן הָאט ער און 23
װער װײ, געזָאגט: הָאט און שּפרוך,
דָאזיקע דָאס װעט ער װען לעבן קען

טָאן!
דעם ֿפון קומען װעלן שיֿפן ָאבער 24
װעלן זײ און ִּכּתים, די ֿפון ברעג
און ֵעֿבר; ּפַײניקן און ַאשור, ּפַײניקן

אונטערגַאנג. צום איז אױך ער
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אױֿפגעשטַאנען איז ִבלָעם און 25
זיך הָאט און ַאװעקגעגַאנגען, איז און
אױך און הײם, זַײן צו אומגעקערט

װעג. זַײן אױף געגַאנגען איז ָבָלק

אין25 געזעסן איז יׂשראל און
הָאט ֿפָאלק דָאס און ִשטים,
ֿפון טעכטער די מיט זַײן מזנה גענומען

מֹוָאֿב.
צו ֿפָאלק דָאס גערוֿפן הָאבן זײ און 2
געטער, זײערע ֿפון שלַאכטָאּפֿפער די
הָאט און געגעסן, הָאט ֿפָאלק דָאס און

געטער. זײערע צו געבוקט זיך
ָאן בַאהעֿפט זיך הָאט יׂשראל און 3
ֿפון צָארן דער און ּפעֹור, ֿפון בַעל דעם

יׂשראל. אױף געגרימט הָאט גָאט
נעם משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 4
און ֿפָאלק, דעם ֿפון הױּפטלַײט ַאלע
דער ַאקעגן גָאט ֿפַאר אױף זײ הענג
װעט גָאט ֿפון גרימצָארן דער און זון,

יׂשראל. ֿפון ָאּפקערן זיך
צו געזָאגט הָאט משה און 5
הרגעט יׂשראל: ֿפון ריכטער די
הָאבן װָאס מענטשן זַײנע איטלעכער

ּפעֹור. ֿפון בַעל דעם ָאן בַאהעֿפט זיך
קינדער די ֿפון מַאן ַא ערשט 6
הָאט און געקומען, איז יׂשראל ֿפון
ִמדיָנית ַא ברידער זַײנע צו געברַאכט
ֿפַאר און משהן, ֿפון אױגן די ֿפַאר
ֿפון עדה גַאנצער דער ֿפון אױגן די
זײ בעת יׂשראל, ֿפון קינדער די
ֿפון אַײנגַאנג בַײם געװײנט הָאבן

אֹוהל-מֹועד.
ֿפון זון דער ּפינחס דערזען הָאט 7
ּכֹהן, דעם ַאהרן ֿפון זון דעם ֶאלָעזָר,
צװישן ֿפון אױֿפגעשטַאנען איז ער און
אין שּפיז ַא גענומען הָאט און עדה, דער

הַאנט; זַײן
נָאך ַארַײנגעגַאנגען איז ער און 8
קַאמער, דער אין יׂשראל ֿפון מַאן דעם
דעם דורכגעשטָאכן, בײדן זײ הָאט און
איר דורך ֿפרױ די און יׂשראל, ֿפון מַאן
ֿפַארהַאלטן איז מגֿפה די און בױך.

יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפון געװָארן

אין געשטָארבן זַײנען װָאס די און 9
און ֿפיר געװען זַײנען מגֿפה, דער

טױזנט. צװַאנציק

ּפיְנחס
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 10

זָאגן: צו ַאזױ
ֶאלָעזָר, ֿפון זון דער ּפינחס 11
הָאט ּכֹהן, דעם ַאהרן ֿפון זון דעם
די ֿפון גרימצָארן מַײן ָאּפגעקערט
הָאט ער װָאס מיט יׂשראל ֿפון קינדער
צװישן מַײנעטװעגן ֿפון ָאנגענומען זיך
די ֿפַארלענדט ניט הָאב איך און זײ,

צָארן. מַײן אין יׂשראל ֿפון קינדער
מַײן אים גיב איך זע, זָאג: דרום 12

שלום. ֿפון בונד
זַײן און אים זַײן זָאל עס און 13
אײביקער ֿפון בונד ַא אים נָאך זָאמען
זיך הָאט ער װָאס דערֿפַאר ּכהונה,
און װעגן, גָאטס זַײן ֿפון ָאנגענומען
ֿפון קינדער די אױף געװען מכּפר הָאט

יׂשראל.
דעם ֿפון נָאמען דער און 14
װָאס יׂשראל, ֿפון מַאן דערשלָאגענעם
דער מיט געװָארן דערשלָאגן איז
ֿפון זון דער זִמרי געװען איז ִמדיָנית,
ֿפָאטערהױז ַא ֿפון ֿפירשט ַא ָסלואן,

שמעֹונים. די בַײ
דער ֿפון נָאמען דער און 15
איז ֿפרױ ִמדיָנישער דערשלָאגענער
צורן, ֿפון טָאכטער די ָּכזבי געװען
ֿפון ֿפָאלקהױּפטמַאן ַא געװען איז װָאס

ִמדיָן. אין ֿפָאטערהױז ַא
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 16

זָאגן: צו ַאזױ
און ִמדיָנים, די ֿפַײנטן זָאלט איר 17

שלָאגן, זײ
געֿפַײנט אַײך הָאבן זײ װָארום 18
הָאבן זײ װָאס ּתחבולות זײערע מיט
דער אין אַײך ַאקעגן אױסגעקלערט
מעׂשה דער אין און ּפעֹור, ֿפון מעׂשה
דעם ֿפון טָאכטער דער ָּכזבי מיט
שװעסטער זײער ִמדיָן, ֿפון ֿפירשט
טָאג אין געװָארן דערשלָאגן איז װָאס
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ֿפון מעׂשה דער אין מגֿפה, דער ֿפון
ּפעֹור.

מגֿפה, דער נָאך געװען איז עס און 19

משהן26 צו געזָאגט גָאט הָאט
ֿפון זון דעם ֶאלָעזָר צו און

זָאגן: צו ַאזױ ּכֹהן, דעם ַאהרן
דער ֿפון צָאל די אױף נעמט 2
ֿפון קינדער די ֿפון עדה גַאנצער
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון יׂשראל,
ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט העכער,
אין חיל אין ַארױס גײט װָאס איטלעכן

יׂשראל.
הָאבן ּכֹהן דער ֶאלָעזָר און משה און 3
ֿפון ּפלױנען די אין זײ מיט גערעדט
צו ַאזױ יריחו, לעבן יַרדן בַײם מֹוָאֿב

זָאגן:
צװַאנציק ֿפון אױֿפנעמען זָאל מע 4
גָאט װי ַאזױ העכער, און ַאלט יָאר
ֿפון קינדער די און משהן, בַאֿפױלן הָאט
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען װָאס יׂשראל

ִמצַריִם. לַאנד
די יׂשראלן: ֿפון בָכור דער ראוֿבן, 5
משּפחה די – ַחנֹוך ראוֿבן: ֿפון קינדער
משּפחה די ּפלואן ֿפון ַחנֹוכים; די ֿפון

ּפלואים; די ֿפון
די ֿפון משּפחה די ֶחצרֹונען ֿפון 6
די ֿפון משּפחה די ַּכרמין ֿפון ֶחצרֹונים;

ַּכרמים.
די ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 7
זַײנען געצײלטע זײערע און ראוֿבנים;
און טױזנט ֿפערציק און דרַײ געװען

דרַײסיק. און הונדערט זיבן
און ֶאליָאֿב. ּפלואן: ֿפון זין די און 8

ֶאליָאֿבן: ֿפון זין די
דָאס ַאֿביָרם. און ָדָתן, און נמוֵאל, 9
גערוֿפענע די ַאֿביָרם, און ָדָתן זַײנען
געקריגט הָאבן װָאס עדה, דער ֿפון
אין ַאהרֹנען ַאקעגן און משהן ַאקעגן
געקריגט הָאבן זײ װען געזעמל, קַֹרחס

גָאט; ַאקעגן
איר געעֿפנט הָאט ערד די און 10
זײ אַײנגעשלונגען הָאט און מױל,
איז געזעמל דָאס װען קַֹרחן, און

הָאט ֿפַײער ַא װען אומגעקומען;
און הונדערט צװײ די ֿפַארצערט
געװָארן זַײנען זײ און מַאן, ֿפוֿפציק

צײכן. ַא ֿפַאר
ניט זַײנען זין קַֹרחס ָאבער 11

אומגעקומען.
לױט שמעון ֿפון קינדער די 12
די נמוֵאלן ֿפון משּפחות: זײערע
די יָמינען ֿפון נמוֵאלים; די ֿפון משּפחה
די יָכינען ֿפון יָמינים; די ֿפון משּפחה

יָכינים; די ֿפון משּפחה
זַרכים; די ֿפון משּפחה די זֶַרחן ֿפון 13
ָשאולים. די ֿפון משּפחה די ָשאולן ֿפון
די ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 14
טױזנט צװַאנציק און צװײ שמעֹונים,

הונדערט. צװײ און
זײערע לױט גָד ֿפון קינדער די 15
ֿפון משּפחה די צֿפֹונען ֿפון משּפחות:
ֿפון משּפחה די ַחגין ֿפון צֿפֹונים; די
די ֿפון משּפחה די שונין ֿפון ַחגים; די

שונים;
ָאזנים; די ֿפון משּפחה די ָאזנין ֿפון 16

ֵערים; די ֿפון משּפחה די ֵערין ֿפון
די ֿפון משּפחה די ַארֹודן ֿפון 17
די ֿפון משּפחה די ַארֵאלין ֿפון ַארֹודים;

ַארֵאלים.
די ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 18
געצײלטע, זײערע לױט גָד ֿפון קינדער

הונדערט. ֿפינף און טױזנט ֿפערציק
אֹונָן. און ֵער יהודהן: ֿפון זין די 19
אין געשטָארבן זַײנען אֹונָן און ֵער און

ּכנַַען. לַאנד
לױט יהודה ֿפון קינדער די און 20
ֿפון געװען: זַײנען משּפחות זײערע
ֿפון ֵשלֹונים; די ֿפון משּפחה די שלהן
זֶַרחן ֿפון ּפרצים; ֿפון משּפחה די ּפֶרצן

זַרחים. די ֿפון משּפחה די
זַײנען ּפֶרץ ֿפון קינדער די און 21
די ֿפון משּפחה די ֶחצרֹונען ֿפון געװען:
די ֿפון משּפחה די ָחמולן ֿפון ֶחצרֹונים;

ָחמולים.
יהודה ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 22
און זעקס געצײלטע, זײערע לױט

הונדערט. ֿפינף און טױזנט זיבעציק
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לױט יִׂשָׂשָכר ֿפון קינדער די 23
משּפחה די – ּתֹוָלע משּפחות: זײערע
משּפחה די ּפוָוהן ֿפון ּתֹוָלִעים; די ֿפון

ּפונים; די ֿפון
די ֿפון משּפחה די יָשוֿבן ֿפון 24
ֿפון משּפחה די ִשמרֹונען ֿפון יָשוֿבים;

ִשמרֹונים. די
ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 25
ֿפיר געצײלטע, זײערע לױט יִׂשָׂשָכר
הונדערט. דרַײ און טױזנט זעכציק און
זײערע לױט זֿבולון ֿפון קינדער די 26
די ֿפון משּפחה די ֶסֶרדן ֿפון משּפחות:
די ֿפון משּפחה די ֵאלֹונען ֿפון ַסרדים;
די ֿפון משּפחה די יַחלֵאלן ֿפון ֵאלֹונים;

יַחלֵאלים.
ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 27
געצײלטע, זײערע לױט זֿבולֹונים די

הונדערט. ֿפינף און טױזנט זעכציק
זײערע לױט יֹוסף ֿפון קינדער די 28

אֿפרים. און מנשה משּפחות:
ָמכירן ֿפון מנשה: ֿפון קינדער די 29
ָמכיר און ָמכירים; די ֿפון משּפחה די
די גִלָעדן ֿפון גִלָעדן; געבָארן הָאט

גִלָעדים. די ֿפון משּפחה
גִלָעד: ֿפון קינדער די זַײנען דָאס 30
איֶעזרים; די ֿפון משּפחה די – איֶעזֶר

ֶחלקים; די ֿפון משּפחה די ֵחֶלקן ֿפון
די ֿפון משּפחה די – ַאׂשריֵאל און 31
ֿפון משּפחה די – שֶכם און ַאׂשריֵאלים;

ִשכמים; די
די ֿפון משּפחה די – שמיָדע און 32
ֿפון משּפחה די – ֵחֿפר און שמיָדִעים;

ֶחֿפרים. די
ער ֵחֿפרן, ֿפון זון דער צָלֿפָחד און 33
בלױז נָאר זין, קײן געהַאט ניט הָאט
צָלֿפָחדס ֿפון נעמען די און טעכטער;
און ַמחָלה, געװען: זַײנען טעכטער

ִּתרָצה. און ִמלָּכה, ָחגָלה, נֹוָעה,
ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 34
זַײנען געצײלטע זײערע און מנשה;
און טױזנט ֿפוֿפציק און צװײ געװען

הונדערט. זיבן
אֿפרים ֿפון קינדער די זַײנען דָאס 35
די שוֶתַלחן ֿפון משּפחות: זײערע לױט

די בֶכרן ֿפון שוַתלחים; די ֿפון משּפחה
די ַּתַחנען ֿפון בכרים; די ֿפון משּפחה

ַּתחנים. די ֿפון משּפחה
ֿפון קינדער די זַײנען דָאס און 36
די ֿפון משּפחה די ֵעָרנען ֿפון שוֶתַלח:

ֵעָרנים.
ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 37
זײערע לױט אֿפרים ֿפון קינדער די
טױזנט דרַײסיק און צװײ געצײלטע,
זַײנען דָאס הונדערט. ֿפינף און
זײערע לױט יֹוסף ֿפון קינדער די

משּפחות.
לױט בנימינען ֿפון קינדער די 38
משּפחה די ֶבַלען ֿפון משּפחות: זײערע
משּפחה די ַאשֵבלן ֿפון ַבלִעים; די ֿפון
די ַאחיָרמען ֿפון ַאשֵבלים; די ֿפון

ַאחיָרמים; די ֿפון משּפחה
די ֿפון משּפחה די שֿפוֿפמען ֿפון 39
די ֿפון משּפחה די חוֿפמען ֿפון ִשֿפמים;

חוֿפמים.
געװען זַײנען בַלען ֿפון זין די און 40
משּפחה די ַארדן ֿפון נֲַעָמן. און ַארד
משּפחה די נֲַעָמנען ֿפון ַארדים; די ֿפון

נֲַעָמנים. די ֿפון
בנימין ֿפון קינדער די זַײנען דָאס 41
זײערע און משּפחות; זײערע לױט
און ֿפינף געװען זַײנען געצײלטע

הונדערט. זעקס און טױזנט ֿפערציק
ָדן ֿפון קינדער די זַײנען דָאס 42
די שוָחמען ֿפון משּפחות: זײערע לױט
די זַײנען דָאס שוָחמים. די ֿפון משּפחה
משּפחות. זײערע לױט ָדן ֿפון משּפחות
שוָחמים די ֿפון משּפחות ַאלע 43
געװען זַײנען געצײלטע זײערע לױט
ֿפיר און טױזנט זעכציק און ֿפיר

הונדערט.
זײערע לױט ָאשר ֿפון קינדער די 44
ֿפון משּפחה די יִמנָהן ֿפון משּפחות:
די ֿפון משּפחה די יִשִוין ֿפון יִמנָה;
די ֿפון משּפחה די בריָעהן ֿפון יִשִוים;

בריִעים.
ֶחֿברן ֿפון בריָעהן: ֿפון זין די ֿפון 45
ַמלּכיֵאלן ֿפון ֶחֿברים; די ֿפון משּפחה די

ַמלּכיֵאלים. די ֿפון משּפחה די
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ָאשרס ֿפון נָאמען דער און 46
ֶׂשַרח. געװען איז טָאכטער

ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 47
זײערע לױט ָאשר ֿפון קינדער די
און טױזנט ֿפוֿפציק און דרַײ געצײלטע,

הונדערט. ֿפיר
זײערע לױט נֿפָּתלי ֿפון קינדער די 48
ֿפון משּפחה די יַחצֵאלן ֿפון משּפחות:
ֿפון משּפחה די גונין ֿפון יַחצֵאלים; די

גונים; די
יִצרים; די ֿפון משּפחה די יֵֶצרן ֿפון 49
ִשֵלמים. די ֿפון משּפחה די ִשֵלמען ֿפון
נֿפָּתלי ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 50
זײערע און משּפחות; זײערע לױט
און ֿפינף געװען זַײנען געצײלטע

הונדערט. ֿפיר און טױזנט ֿפערציק
די ֿפון געצײלטע די זַײנען דָאס 51
הונדערט זעקס יׂשראל, ֿפון קינדער
און הונדערט זיבן טױזנט און טױזנט

דרַײסיק.
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 52

זָאגן: צו ַאזױ
אַײנגעטײלט זָאל דָאזיקע די צו 53
דער לױט נחלה ַא ֿפַאר לַאנד דָאס װערן

נעמען. ֿפון צָאל
מער געבן זָאלסטו מערערן דעם 54
זָאלסטו װינציקערן דעם און נחלה,

נחלה; װינציקער געבן
געצײלטע זַײנע לױט איטלעכן 55
ָאבער נחלה. זַײן װערן געגעבן זָאל
דָאס װערן צעטײלט זָאל גֹורל דורך
זײערע ֿפון נעמען די לױט לַאנד;

ַארבן. זײ זָאלן ֿפָאטערשטַאמען
נחלה זײער זָאל גֹורל לױטן 56
מערערן דעם סַײ װערן, אױסגעטײלט

װינציקערן. דעם סַײ
ֿפון געצײלטע די זַײנען דָאס און 57
ֿפון משּפחות: זײערע לױט לִויִים די
גֵרשונים; די ֿפון משּפחה די גֵרשֹונען
ֿפון קָהתים; די ֿפון משּפחה די קָהתן ֿפון

מָררים. די ֿפון משּפחה די מָררין
ֵלִוי: ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס 58
משּפחה די ִלֿבנים, די ֿפון משּפחה די
די ֿפון משּפחה די ֶחֿברֹונים, די ֿפון

די מושים, די ֿפון משּפחה די ַמחלים,
הָאט קָהת און ָקרחים. די ֿפון משּפחה

ַעמָרמען. געבָארן
װַײב ַעמָרמס ֿפון נָאמען דער און 59
װָאס טָאכטער ֵלִויס יֹוֶכֿבד, געװען איז
אין ֵלִוין בַײ געװָארן געבָארן איז
ַעמָרמען ֿפון הָאט זי און ִמצַריִם;
זײער און משהן, און ַאהרֹנען געבָארן

מרים. שװעסטער
געבָארן זַײנען ַאהרֹנען בַײ און 60
און ֶאלָעזָר, ַאֿביהוא, און נָָדֿב, געװָארן

איָתָמר.
זַײנען ַאֿביהוא און נָָדֿב און 61
געברַאכט הָאבן זײ װען געשטָארבן

גָאט. ֿפַאר ֿפַײער ֿפרעמד
זַײנען געצײלטע זײערע און 62
ַאלע טױזנט, צװַאנציק און דרַײ געװען
ַאלט חֹודש ַא ֿפון מַאנסּפַארשױנען
ניט זַײנען זײ װָארום העכער; און
קינדער די צװישן געװָארן געצײלט
געגעבן ניט איז זײ װַײל יׂשראל, ֿפון
קינדער די צװישן נחלה קײן געװָארן

יׂשראל. ֿפון
זַײנען װָאס די זַײנען דָאס 63
ֶאלָעזָר און משהן ֿפון געװָארן געצײלט
די געצײלט הָאבן װָאס ּכֹהן, דעם
ֿפון ּפלױנען די אין יׂשראל ֿפון קינדער

יריחו. לעבן יַרדן בַײם מֹוָאֿב
ניט איז דָאזיקע די צװישן און 64
זַײנען װָאס די ֿפון קײנער געװען
ַאהרן און משהן ֿפון געװָארן געצײלט
די געצײלט הָאבן װָאס ּכֹהן, דעם

סינַי. מדבר אין יׂשראל ֿפון קינדער
זײ װעגן הָאט גָאט װָארום 65
זײ װעלן מדבר אין שטַארבן געזָאגט:
ניט איז זײ ֿפון קײנער און שטַארבן;
יֿפונֶהן, ֿפון זון דער ָּכֵלֿב ַאחוץ געבליבן

נון. ֿפון זון דער יהֹושוַע און

ֿפון27 טעכטער די גענענט הָאבן
דעם ֵחֿפר, ֿפון זון דעם צָלֿפָחד
דעם ָמכיר, ֿפון זון דעם גִלָעד, ֿפון זון
ֿפון משּפחות די ֿפון מנשהן, ֿפון זון
זַײנען דָאס און – זון יֹוסֿפס מנשה,
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טעכטער: זַײנע ֿפון נעמען די געװען
און ִמלָּכה, און ָחגָלה, און נֹוָעה, ַמחָלה,

– ִּתרָצה
ֿפַאר געשטעלט זיך הָאבן זײ און 2
און ּכֹהן, דעם ֶאלָעזָר ֿפַאר און משהן
עדה, גַאנצער דער און ֿפירשטן די ֿפַאר
צו ַאזױ אֹוהל-מֹועד, ֿפון אַײנגַאנג בַײם

זָאגן:
געשטָארבן איז ֿפָאטער אונדזער 3
געװען ניט איז ער און מדבר, דער אין
זיך הָאט װָאס געזעמל דעם צװישן
קַֹרחס אין גָאט ַאקעגן אַײנגעזַאמלט
זינד אײגענער זַײן אין נַײערט געזעמל,
הָאט זין קײן און געשטָארבן; ער איז

געהַאט. ניט ער
װערן געמינערט זָאל װָאס ֿפַאר 4
ֿפָאטער אונדזער ֿפון נָאמען דער
ער װַײל משּפחה, זַײן צװישן ֿפון
אונדז גיב זון? קײן ניט הָאט
ֿפון ברידער די צװישן אײגנטום ַאן

ֿפָאטער. אונדזער
משּפט זײער געברַאכט משה הָאט 5

גָאט. ֿפַאר
משהן, צו געזָאגט הָאט גָאט און 6

זָאגן: צו ַאזױ
ֿפון טעכטער די טענהן גערעכט 7
ַאן געבן זײ זָאלסטו געבן צָלֿפָחדן:
די צװישן נחלה ַא ֿפון אײגנטום
זָאלסט און ֿפָאטער, זײער ֿפון ברידער
זײער ֿפון נחלה די איבערגײן מַאכן

זײ. צו ֿפָאטער
יׂשראל ֿפון קינדער די צו און 8
מַאן ַא ַאז זָאגן: צו ַאזױ רעדן, זָאלסטו
קײן ניט הָאט ער און שטַארבן, װעט
זַײן איבערגײן מַאכן איר זָאלט זון,

טָאכטער. זַײן צו נחלה
קײן ניט הָאט ער אױב און 9
צו נחלה זַײן געבן איר זָאלט טָאכטער,

ברידער. זַײנע
קײן ניט הָאט ער אױב און 10
צו נחלה זַײן געבן איר זָאלט ברידער,

ֿפָאטער. זַײן ֿפון ברידער די
ניט הָאט ֿפָאטער זַײן אױב און 11
נחלה זַײן געבן איר זָאלט ברידער, קײן

משּפחה, זַײן ֿפון קרוֿב נענטסטן זַײן צו
דָאס און ירשען. זי זָאל ער און
ֿפַאר יׂשראל ֿפון קינדער די זַײן זָאל
הָאט גָאט װי ַאזױ רעכט-געזעץ, ַא

משהן. בַאֿפױלן
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 12
בַארג דָאזיקן דעם אױף ַארױף גײ
װָאס לַאנד, דָאס ָאן קוק און ַעֿברים,
ֿפון קינדער די צו געגעבן הָאב איך

יׂשראל.
הָאבן עס װעסט דו ַאז און 13
אױך דו װעסט ָאנגעקוקט,
ֿפָאלק, דַײן צו װערן אַײנגעזַאמלט
איז ַאהרן ברודער דַײן װי ַאזױ

געװָארן. אַײנגעזַאמלט
הָאט איר װי ַאזױ 14
בַאֿפעל, מַײן װידערשּפעניקט
דער ֿפון קריג דעם בַײ ִצן מדבר אין
װַאסער בַײם הײליקן צו מיך עדה,
דָאס איז דָאס אױגן. זײערע ֿפַאר
מדבר אין מריֿבת-ָקֵדש ֿפון װַאסער

ִצן.
ַאזױ גָאט, צו גערעדט משה הָאט 15

זָאגן: צו
ֿפון גָאט דער יהוה זָאל 16
בַאשעֿפענישן ַאלע ֿפון גַײסטער די

עדה, דער איבער מַאן ַא אױֿפזעצן
ֿפַארױס, זײ ַארױסגײן זָאל װָאס 17
ֿפַארױס, זײ ַארַײנקומען זָאל װָאס און
װָאס און ַארױסֿפירן, זײ זָאל װָאס און
ֿפון עדה די ּכדי ַארַײנברענגען, זײ זָאל
װָאס שָאף װי ַאזױ זַײן ניט זָאל גָאט

ּפַאסטוך. קײן ניט הָאבן
נעם משהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 18
מַאן ַא נון, ֿפון זון דעם יהֹושוַע דיר
זָאלסט און גַײסט, דָא איז אים אין װָאס

אים. אױף הַאנט דַײן ָאנלענען
ֿפַאר שטעלן אים זָאלסט און 19
גַאנצער דער ֿפַאר און ּכֹהן, דעם ֶאלָעזָר
דַײן איבערגעבן אים זָאלסט און עדה,

אױגן. זײערע ֿפַאר ַצָװֶאה
דַײן ֿפון ַארױֿפטָאן זָאלסט און 20
גַאנצע די ּכדי אים, אױף גלַאנץ
זָאלן יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון עדה
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געהָארכן.
ֶאלָעזָר ֿפַאר שטײן זָאל ער און 21
אים ֿפַאר ֿפרעגן װעט ער און ּכֹהן, דעם
גָאט. ֿפַאר אורים די ֿפון בַאשײד דעם
און ַארױסגײן, זײ זָאלן מױל זַײן לױט
ער ַארַײנקומען, זײ זָאלן מױל זַײן לױט
גַאנצע די – אים מיט יׂשראל גַאנץ און

עדה.
גָאט װי ַאזױ געטָאן משה הָאט 22
הָאט ער און בַאֿפױלן, אים הָאט
אים הָאט און יהֹושוען, גענומען
און ּכֹהן, דעם ֶאלָעזָר ֿפַאר געשטעלט

עדה. גַאנצער דער ֿפַאר
זַײנע ָאנגעלענט הָאט ער און 23
אים הָאט און אים, אױף הענט
גָאט װי ַאזױ ַצָװֶאה, זַײן איבערגעגעבן

משהן. דורך גערעדט הָאט

צו28 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

און יׂשראל, ֿפון קינדער די בַאֿפעל 2
מַײן קרבן, מַײן זײ: צו זָאגן זָאלסט
ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער, מַײנע ֿפון שּפַײז
איר זָאלט מיר, צו ריח געשמַאקן ַא
זַײן אין מיר צו זַײן צו מקריֿב היטן

צַײט. געשטעלטער
דָאס זײ: צו זָאגן זָאלסט און 3
זָאלט איר װָאס ֿפַײערָאּפֿפער דָאס איז
שעּפסן צװײ גָאט: צו זַײן מקריֿב
ַא טָאג, ַא ֿפעלער, ַא ָאן יָאריקע,

ברַאנדָאּפֿפער. שטענדיק
דער אין מַאכן זָאלסטו שעּפס אײן 4
מַאכן זָאלסטו צװײטן דעם און ֿפרי,

ָאװנט. קעגן
זעמלמעל ֵאיֿפה צענטל ַא און 5
מיט ֿפַארמישט שּפַײזָאּפֿפער, ַא ֿפַאר

הין. ֿפערטל ַא אײל, געשלָאגענעם
ַאזױ ברַאנדָאּפֿפער, שטענדיק ַא 6
בַײם געװָארן געמַאכט איז עס װי
ַא ריח, געשמַאקן ַא ֿפַאר סינַי, בַארג

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער
הין ֿפערטל ַא גיסָאּפֿפער: זַײן און 7
הײליקטום אין שעּפס; אײן דעם צו
ֿפון גיסָאּפֿפער דָאס גיסן זָאלסטו

גָאט. צו געטרַאנק שטַארקן
זָאלסטו שעּפס צװײטן דעם און 8
דָאס װי ַאזױ ָאװנט; קעגן מַאכן
ַאזױ און ֿפרי, דער אין ֿפון שּפַײזָאּפֿפער
ַא מַאכן, זָאלסטו גיסָאּפֿפער, זַײן װי
צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער

גָאט.
צװײ שבת: ֿפון טָאג אין און 9
צװײ און ֿפעלער, ַא ָאן יָאריקע שעּפסן
שּפַײזָאּפֿפער, ַא זעמלמעל, צענטל
זַײן מיט אײל, מיט ֿפַארמישט

גיסָאּפֿפער;
שבת ֿפון ברַאנדָאּפֿפער ַא 10
שטענדיקן דעם ַאחוץ שבת, אין

גיסָאּפֿפער. זַײן און ברַאנדָאּפֿפער
רֹאש-חֹודשן אַײערע אין און 11
ברַאנדָאּפֿפער ַא זַײן מקריֿב איר זָאלט
אײן און ָאקסן, יונגע צװײ גָאט: צו
ַא ָאן יָאריקע, שעּפסן זיבן װידער;

ֿפעלער.
ַא זעמלמעל, צענטל דרַײ און 12
אײל, מיט ֿפַארמישט שּפַײזָאּפֿפער,
צענטל צװײ און ָאקס, איטלעכן צו
ֿפַארמישט שּפַײזָאּפֿפער, ַא זעמלמעל,

װידער; אײן דעם צו אײל, מיט
צענטל צו צענטל, צו און 13
ֿפַארמישט שּפַײזָאּפֿפער, ַא זעמלמעל,
ַא שעּפס. איטלעכן צו אײל, מיט
ריח, געשמַאקן ַא ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא
ַא גיסָאּפֿפער: זײערע און 14
ָאקס, ַאן צו זַײן זָאל װַײן הין הַאלבער
ַא און װידער, ַא צו הין דריטל ַא און
דָאס איז דָאס שעּפס. ַא צו הין ֿפערטל
אין רֹאש-חֹודש ֿפון ברַאנדָאּפֿפער

יָאר. ֿפון חדשים די ֿפַאר רֹאש-חֹודש
ַא ֿפַאר ציגנבָאק אײן און 15
דעם ַאחוץ גָאט, צו זינדָאּפֿפער
זָאל ברַאנדָאּפֿפער, שטענדיקן

גיסָאּפֿפער. זַײן מיט װערן, געמַאכט
אין חֹודש, ערשטן אין און 16
ַא זַײן זָאל חֹודש, ֿפון טָאג ֿפערצנטן

גָאט. צו ָקרבן-ּפסח
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דעם ֿפון טָאג ֿפוֿפצנטן אין און 17
זיבן יָום-טוֿב. ַא זַײן זָאל חֹודש, דָאזיקן

מצות. װערן געגעסן זָאל טעג
זַײן זָאל טָאג ערשטן אין 18
קײן צונױֿפרוֿפונג; הײליקע ַא

טָאן. ניט איר זָאלט דינסטַארבעט
ַא זַײן מקריֿב זָאלט איר און 19
צו ברַאנדָאּפֿפער ַא ֿפַײערָאּפֿפער,
אײן און ָאקסן, יונגע צװײ גָאט:
ָאן יָאריקע; שעּפסן זיבן און װידער,

זַײן. אַײך בַײ זײ זָאלן ֿפעלער ַא
שּפַײזָאּפֿפער: זײער און 20
דרַײ אײל; מיט ֿפַארמישט זעמלמעל
צענטל צװײ און ָאקס, ַאן צו צענטל

מַאכן. איר זָאלט װידער, ַא צו
זָאלסטו צענטל צו צענטל, צו 21
זיבן די ֿפון שעּפס איטלעכן ֿפַאר מַאכן

שעּפסן.
זינדָאּפֿפער, ַא בָאק אײן און 22

אַײך. אױף זַײן צו מכּפר
ֿפון ברַאנדָאּפֿפער דעם ַאחוץ 23
שטענדיקן ֿפַארן װָאס ֿפרי, דער אין
די מַאכן איר זָאלט ברַאנדָאּפֿפער,

דָאזיקע.
איר זָאלט דָאזיקע די װי ַאזױ 24
ֿפון שּפַײז ַא טעג, זיבן טעגלעך מַאכן
ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער
שטענדיקן דעם ַאחוץ גָאט. צו
װערן, געמַאכט עס זָאל ברַאנדָאּפֿפער

גיסָאּפֿפער. זַײן מיט
ַא זַײן זָאל טָאג זיבעטן אױֿפן און 25
קײן אַײך; בַײ צונױֿפרוֿפונג הײליקע

טָאן. ניט איר זָאלט דינסטַארבעט
די ֿפון טָאג אין און 26
ַא ברענגט איר װען ערשטצַײטיקע,
צו ּתֿבואה נַײער ֿפון שּפַײזָאּפֿפער
ַא זַײן זָאל שֿבועות, אַײער אין גָאט,
קײן אַײך; בַײ צונױֿפרוֿפונג הײליקע

טָאן. ניט איר זָאלט דינסטַארבעט
ַא זַײן מקריֿב זָאלט איר און 27
צו ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
װידער, אײן ָאקסן, יונגע צװײ גָאט:

יָאריקע. שעּפסן זיבן

שּפַײזָאֿפּפער: זײער און 28
דרַײ אײל, מיט ֿפַארמישט זעמלמעל
צענטל צװײ ָאקס, איטלעכן צו צענטל

װידער; אײן דעם צו
ֿפַאר צענטל צו צענטל, צו 29

שעּפסן. זיבן די ֿפון שעּפס איטלעכן
אױף זַײן צו מכּפר ציגנבָאק, אײן 30

אַײך.
שטענדיקן דעם ַאחוץ 31
שּפַײזָאּפֿפער זַײן און ברַאנדָאּפֿפער
ֿפעלער ַא ָאן – מַאכן זײ איר זָאלט
זײערע מיט – זַײן אַײך בַײ זײ זָאלן

גיסָאּפֿפער.

אין29 חֹודש, זיבעטן אין און
זָאל חֹודש, ֿפון טָאג ערשטן
אַײך, בַײ צונױֿפרוֿפונג הײליקע ַא זַײן
טָאן; ניט איר זָאלט דינסטַארבעט קײן
זַײן. אַײך עס זָאל שַאלונג ֿפון טָאג ַא

ַא מַאכן זָאלט איר און 2
געשמַאקן ַא ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
אײן ָאקס, יונגן אײן גָאט: צו ריח
ַא ָאן יָאריקע, שעּפסן זיבן װידער,

ֿפעלער.
זעמלמעל שּפַײזָאּפֿפער: זײער און 3
צו צענטל דרַײ אײל, מיט ֿפַארמישט
װידער, דעם צו צענטל צװײ ָאקס, דעם
שעּפס איטלעכן צו צענטל אײן און 4

שעּפסן. זיבן די ֿפון
זינדָאּפֿפער, ַא ציגנבָאק אײן און 5

אַײך. אױף זַײן צו מכּפר
ֿפון ברַאנדָאּפֿפער דעם ַאחוץ 6
און שּפַײזָאּפֿפער, זַײן און רֹאש-חֹודש
זַײן און ברַאנדָאּפֿפער שטענדיקן דעם
גיסָאּפֿפער, זײערע און שּפַײזָאּפֿפער,
ריח, געשמַאקן ַא ֿפַאר דין, זײער לױט

גָאט. צו ֿפַײערָאּפֿפער ַא
דָאזיקן דעם ֿפון טָאג צענטן אין און 7
הײליקע ַא זַײן זָאל חֹודש זיבעטן
זָאלט איר און אַײך; בַײ צונױֿפרוֿפונג
זָאלט ַארבעט קײן זעל; אַײער ּפַײניקן

טָאן. ניט איר
ַא זַײן מקריֿב זָאלט איר און 8
ַא ֿפַאר גָאט צו ברַאנדָאּפֿפער
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אײן ָאקס, יונגן אײן ריח: געשמַאקן
ַא ָאן יָאריקע; שעּפסן זיבן װידער,

זַײן. אַײך בַײ זײ זָאלן ֿפעלער
זעמלמעל שּפַײזָאּפֿפער: זײער און 9
צו צענטל דרַײ אײל, מיט ֿפַארמישט
אײן דעם צו צענטל צװײ ָאקס, דעם

װידער;
ֿפַאר צענטל צו צענטל, צו 10

שעּפסן. זיבן די ֿפון שעּפס איטלעכן
זינדָאּפֿפער. ַא ציגנבָאק אײן 11
ֿפַארגעבונג, ֿפון זינדָאּפֿפער דעם ַאחוץ
ברַאנדָאּפֿפער שטענדיקן דעם און
זײערע און שּפַײזָאּפֿפער, זַײן און

גיסָאּפֿפער.
זיבעטן ֿפון טָאג ֿפוֿפצנטן אין און 12
צונױֿפרוֿפונג הײליקע ַא זַײן זָאל חֹודש
איר זָאלט דינסטַארבעט קײן אַײך; בַײ
ַא ֿפַײערן זָאלט איר און טָאן. ניט

טעג. זיבן גָאט צו ֿפַײערטָאג
ַא זַײן מקריֿב זָאלט איר און 13
ריח געשמַאקן ַא ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
צװײ ָאקסן, יונגע דרַײצן גָאט: צו
ַא ָאן יָאריקע; שעּפסן ֿפערצן װידערס,

זַײן. זײ זָאלן ֿפעלער
שּפַײזָאּפֿפער: זײער און 14
דרַײ אײל, מיט ֿפַארמישט זעמלמעל
דרַײצן די ֿפון ָאקס איטלעכן צו צענטל
איטלעכן צו צענטל צװײ ָאקסן,

װידערס, צװײ די ֿפון װידער
ֿפַאר צענטל צו צענטל, צו און 15
שעּפסן. ֿפערצן די ֿפון שעּפס איטלעכן
זינדָאּפֿפער. ַא ציגנבָאק אײן און 16
ברַאנדָאּפֿפער. שטענדיקן דעם ַאחוץ
גיסָאּפֿפער. זַײן און שּפַײזָאּפֿפער זַײן

צװעלף טָאג: צװײטן אױֿפן און 17
ֿפערצן װידערס, צװײ ָאקסן, יונגע

ֿפעלער. ַא ָאן יָאריקע, שעּפסן
און שּפַײזָאּפֿפער זײער און 18
צו ָאקסן, די צו גיסָאּפֿפער, זײערע
לױט שעּפסן, די צו און װידערס, די

דין. דער װי ַאזױ צָאל, זײער
זינדָאּפֿפער. ַא ציגנבָאק אײן און 19
ברַאנדָאּפֿפער שטענדיקן דעם ַאחוץ
זײערע און שּפַײזָאּפֿפער, זַײן און

גיסָאּפֿפער.
יונגע עלף טָאג: דריטן אױֿפן און 20
שעּפסן ֿפערצן װידערס, צװײ ָאקסן,

ֿפעלער. ַא ָאן יָאריקע,
און שּפַײזָאּפֿפער זײער און 21
צו ָאקסן, די צו גיסָאּפֿפער, זײערע
לױט שעּפסן, די צו און װידערס, די

דין. דער װי ַאזױ צָאל זײער
זינדָאּפֿפער. ַא בָאק אײן און 22
ברַאנדָאּפֿפער שטענדיקן דעם ַאחוץ
זַײן און שּפַײזָאּפֿפער זַײן און

גיסָאּפֿפער.
ָאקסן, צען טָאג: ֿפירטן אױֿפן און 23
יָאריקע, שעּפסן ֿפערצן װידערס, צװײ

ֿפעלער. ַא ָאן
און שּפַײזָאּפֿפער זײער און 24
צו ָאקסן, די צו גיסָאּפֿפער, זײערע
לױט שעּפסן, די צו און װידערס, די

דין. דער װי ַאזױ צָאל זײער
זינדָאּפֿפער. ַא ציגנבָאק אײן און 25
ברַאנדָאּפֿפער, שטענדיקן דעם ַאחוץ
גיסָאּפֿפער. זַײן און שּפַײזָאּפֿפער, זַײן
ָאקסן, נַײן טָאג: ֿפינֿפטן אױֿפן און 26
יָאריקע, שעּפסן ֿפערצן װידערס, צװײ

ֿפעלער. ַא ָאן
און שּפַײזָאּפֿפער זײער און 27
צו ָאקסן, די צו גיסָאּפֿפער, זײערע
לױט שעּפסן, די צו און װידערס, די

דין. דער װי ַאזױ צָאל זײער
זינדָאּפֿפער. ַא בָאק אײן און 28
ברַאנדָאּפֿפער שטענדיקן דעם ַאחוץ
זַײן און שּפַײזָאּפֿפער, זַײן און

גיסָאּפֿפער.
ַאכט טָאג: זעקסטן אױֿפן און 29
שעּפסן ֿפערצן װידערס, צװײ ָאקסן,

ֿפעלער. ַא ָאן יָאריקע,
און שּפַײזָאּפֿפער זײער און 30
צו ָאקסן, די צו גיסָאּפֿפער, זײערע
לױט שעּפסן, די צו און װידערס, די

דין. דער װי ַאזױ צָאל זײער
זינדָאּפֿפער. ַא בָאק אײן און 31
ברַאנדָאּפֿפער, שטענדיקן דעם ַאחוץ
זַײנע און שּפַײזָאּפֿפער, זַײן

גיסָאּפֿפער.
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זיבן טָאג: זיבעטן אױֿפן און 32
שעּפסן ֿפערצן װידערס, צװײ ָאקסן,

ֿפעלער. ַא ָאן יָאריקע,
און שּפַײזָאּפֿפער זײער און 33
צו ָאקסן, די צו גיסָאּפֿפער, זײערע
לױט שעּפסן, די צו און װידערס, די

דין. זײער װי ַאזױ צָאל זײער
זינדָאּפֿפער. ַא בָאק אײן און 34
ברַאנדָאּפֿפער, שטענדיקן דעם ַאחוץ
גיסָאּפֿפער. זַײן און שּפַײזָאּפֿפער, זַײן
ַא זַײן זָאל טָאג ַאכטן אױֿפן 35
קײן אַײך; בַײ אַײנזַאמלונג הײליקע

טָאן. ניט איר זָאלט דינסטַארבעט
ַא זַײן מקריֿב זָאלט איר און 36
ַא ֿפַאר ֿפַײערָאּפֿפער ַא ברַאנדָאּפֿפער,
ָאקס, אײן גָאט: צו ריח געשמַאקן
ָאן יָאריקע, שעּפסן זיבן װידער, אײן

ֿפעלער. ַא
זײערע און שּפַײזָאּפֿפער זײער 37
דעם צו ָאקס, דעם צו גיסָאּפֿפער,
זײער לױט שעּפסן, די צו און װידער,

דין. דער װי ַאזױ צָאל
זינדָאּפֿפער. ַא בָאק אײן און 38
ברַאנדָאּפֿפער, שטענדיקן דעם ַאחוץ
זַײן און שּפַײזָאּפֿפער, זַײן און

גיסָאּפֿפער.
מַאכן איר זָאלט דָאזיקע די 39
יָום-טֹוֿבים, אַײערע אין גָאט צו
אַײערע און נדרים, אַײערע ַאחוץ
אַײערע ֿפון גָאבן, ֿפרַײװיליקע
אַײערע ֿפון און ברַאנדָאּפֿפער,
אַײערע ֿפון און שּפַײזָאּפֿפער
אַײערע ֿפון און גיסָאּפֿפער,

ֿפרידָאּפֿפער.

די30 ָאנגעזָאגט הָאט משה און
װי ַאזױ יׂשראל, ֿפון קינדער
בַאֿפױלן. משהן הָאט גָאט װָאס ַאלץ

די צו גערעדט הָאט משה און 2
די ֿפון שֿבטים די ֿפון הױּפטלַײט
דָאס זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון קינדער

בַאֿפױלן: הָאט גָאט װָאס זַאך די איז

ַמטֹות
גָאט, צו נדר ַא טָאן װעט מַאן ַא ַאז 3
אױף ַאסרן צו שֿבועה, ַא שװערן ָאדער
ֿפַארשװעכן ניט ער זָאל איסור, ַאן זיך
גײט װָאס ַאלץ װי ַאזױ װָארט; זַײן

טָאן. ער זָאל מױל, זַײן ֿפון ַארױס
טָאן װעט װַײבסּפַארשױן ַא ַאז און 4
אױף ַאסרן װעט און גָאט, צו נדר ַא
הױז, ֿפָאטערס איר אין איסור, ַאן זיך

יוגנט, איר אין
איר הערן װעט ֿפָאטער איר און 5
הָאט זי װָאס איסור איר ָאדער נדר,
ֿפָאטער איר און זיך, אױף געַאסרט
אירע ַאלע זָאלן צושװַײגן, איר װעט
איסור איטלעכער און בַאשטײן, נדרים
זָאל זיך, אױף געַאסרט הָאט זי װָאס

בַאשטײן.
איר הָאט ֿפָאטער איר ָאבער אױב 6
הָאט ער װָאס טָאג דעם אין געװערט
און נדרים, אירע ַאלע זָאלן געהערט,
געַאסרט הָאט זי װָאס איסורים אירע
װעט גָאט און בַאשטײן; ניט זיך, אױף
הָאט ֿפָאטער איר װַײל ֿפַארגעבן, איר

געװערט. איר
װען מַאן, ַא נעמען װעט זי אױב און 7
ָאדער איר, אױף זַײנען נדרים אירע
װָאס ליּפן, אירע ֿפון ַארױסרעד דער

זיך, אױף געַאסרט הָאט זי
אין – הערן װעט מַאן איר און 8
ער און – הערן װעט ער טָאג װָאסער
בַאשטײן זָאלן צושװַײגן, איר װעט
װָאס איסורים אירע און נדרים, אירע
זָאלן זיך, אױף געַאסרט הָאט זי

בַאשטײן.
איר װעט מַאן איר ָאבער אױב 9
הערט, ער װָאס טָאג דעם אין װערן
אױף װָאס נדר איר ֿפַארשטערן ער זָאל
אירע ֿפון ַארױסרעד דעם און איר,
זיך, אױף געַאסרט הָאט זי װָאס ליּפן,

ֿפַארגעבן. איר װעט גָאט און
און ַאלמנה ַאן ֿפון נדר דער ָאבער 10
געַאסרט הָאט זי װָאס ַאלץ גרושה, ַא

איר. ֿפַאר בַאשטײן זָאל זיך, אױף
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נדר ַא הָאט ֿפרױ ַא אױב און 11
זי ָאדער מַאן, איר ֿפון הױז אין געטָאן
דורך איסור ַאן זיך אױף געַאסרט הָאט

שֿבועה, ַא
און געהערט, הָאט מַאן איר און 12
ניט איר און צוגעשװיגן, איר הָאט
נדרים אירע ַאלע זָאלן געװערט,
װָאס איסור איטלעכער און בַאשטײן,
זָאל זיך, אױף געַאסרט הָאט זי

בַאשטײן.
זײ װעט ֿפַארשטערן ָאבער אױב 13
טָאג דעם אין מַאן איר ֿפַארשטערן
ֿפון ַארױסלָאז קײן זָאל הערט, ער װָאס
ֿפון ָאדער נדרים, אירע ֿפון ליּפן, אירע
איר בַאשטײן; ניט זיך, אױף איסור ַאן
גָאט און ֿפַארשטערט, זײ הָאט מַאן

ֿפַארגעבן. איר װעט
איטלעכער און נדר, איטלעכער 14
ּפַײניקן צו אױף איסור, געשװָארענער
לָאזן עס מַאן איר קען זעל, די
עס קען מַאן איר און בַאשטײן,

ֿפַארשטערן.
איר װעט צושװַײגן ָאבער אױב 15
הָאט מעת-לעת, ַא מַאן איר צושװַײגן
אירע ַאלע בַאשטײן געמַאכט ער
איסורים אירע ַאלע ָאדער נדרים,
געמַאכט זײ הָאט ער איר; אױף װָאס
צוגעשװיגן איר הָאט ער װַײל בַאשטײן
געהערט. הָאט ער װָאס טָאג דעם אין

זײ ער װעט ֿפַארשטערן אױב און 16
הָאט ער װי דעם נָאך לַאנג ֿפַארשטערן

זינד. איר טרָאגן ער װעט געהערט,
גָאט װָאס געזעצן די זַײנען דָאס 17
מַאן ַא צװישן משהן, בַאֿפױלן הָאט
און ֿפָאטער ַא צװישן װַײב, זַײן און
איר אין יוגנט, איר אין טָאכטער, זַײן

הױז. ֿפָאטערס

צו31 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

די ֿפון נקמה די נֹוקם זיך זַײ 2
ִמדיָנים; די ָאן יׂשראל ֿפון קינדער
צו װערן אַײנגעזַאמלט װעסטו דערנָאך

ֿפָאלק. דַײן

ֿפָאלק, צום גערעדט משה הָאט 3
אַײך ֿפון בַאװָאֿפנט זָאגן: צו ַאזױ
אױף גײן זײ זָאלן און חיל, צום מענער
גָאט ֿפון נקמה די אױסצוֿפירן ִמדיָן

ִמדיָן. אױף
טױזנט צו שֿבט, ַא ֿפון טױזנט צו 4
ֿפון שֿבטים ַאלע ֿפון שֿבט, ַא ֿפון

חיל. אין שיקן איר זָאלט יׂשראל,
די ֿפון געװָארן צוגעשטעלט זַײנען 5
ַא ֿפון טױזנט צו יׂשראל ֿפון טױזנטן
חיל. בַאװָאֿפנטע טױזנט צװעלף שֿבט,
אין געשיקט זײ הָאט משה און 6
מיט זײ שֿבט, ַא ֿפון טױזנט צו חיל
ּכֹהן, דעם ֶאלָעזָר ֿפון זון דעם ּפינחס
די און ּכלים הײליקע די מיט חיל, אין

הַאנט. זַײן אין שַאלטרומײטן
געהַאלטן מלחמה הָאבן זײ און 7
בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ ִמדיָן, אױף
אױסגעהרגעט הָאבן זײ און משהן,

מַאנסּפַארשױן. יעטװעדער
ִמדיָן ֿפון מלכים די אױך 8
זײערע צװישן געהרגעט זײ הָאבן
צור, און ֶרֶקם, און ַאִוי, דערשלָאגענע:
ֿפון מלכים ֿפינף די ֶרֿבע, און חור, און
בעֹורן ֿפון זון דעם בלָעם אױך ִמדיָן;

שװערד. מיטן געהרגעט זײ הָאבן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 9
און ִמדיָן, ֿפון װַײבער די געֿפַאנגען
ַאלע און קינדער; קלײנע זײערע
ֿפי, זײערע ַאלע און בהמות, זײערע
זײ הָאבן ֿפַארמעג, גַאנצן זײער און

ַאװעקגערױבט.
אין שטעט זײערע ַאלע און 10
זײערע ַאלע און װוינערטער, זײערע
ֿפַארברענט זײ הָאבן לַאגערדערֿפער,

ֿפַײער. אין
גַאנצן דעם גענומען הָאבן זײ און 11
טרַײברױב, גַאנצן דעם און זַאקרױב,

בהמות, ֿפון און מענטשן ֿפון
די געברַאכט הָאבן און 12
טרַײברױב דעם און געֿפַאנגענע
צו און משהן צו זַאקרױב דעם און
ֿפון עדה דער צו און ּכֹהן, דעם ֶאלָעזָר
לַאגער, אין יׂשראל, ֿפון קינדער די
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בַײם װָאס מֹוָאֿב ֿפון ּפלױנען די אױף
יריחו. לעבן יַרדן

דער ֶאלָעזָר און משה, זַײנען 13
עדה, דער ֿפון ֿפירשטן ַאלע און ּכֹהן,
אױסן ַאנטקעגן זײ ַארױסגעגַאנגען

לַאגער.
אױף געצערנט הָאט משה און 14
די חיל, איבערן אױֿפגעזעצטע די
עלטסטע די און טױזנט, ֿפון עלטסטע
ֿפון געקומען זַײנען װָאס הונדערט, ֿפון

מלחמה-דינסט.
געזָאגט: זײ צו הָאט משה און 15
ַאלע לעבן געלָאזט איר הָאט

װַײבסּפַארשױנען?
דעם אױף דָאך, זײ הָאבן דָאס 16
די געברַאכט ִבלָעמען, ֿפון ָאנרעד
ַא בַאגײן צו יׂשראל ֿפון קינדער
ֿפון מעׂשה דער אין גָאט, ָאן ֿפעלשונג
אױף געװען איז מגֿפה די און ּפעֹור,

גָאט. ֿפון עדה דער
יעטװעדער הרגעט ַאצונד און 17
קלײנע די צװישן מַאנסּפַארשױן
יעטװעדער הרגעט און קינדער,
מַאן ַא ֿפון װײס װָאס װַײבסּפַארשױן

מַאנסּפַארשױן. ַא מיט ליגן דורך
די צװישן קינדער ַאלע און 18
ֿפון ניט װײסן װָאס װַײבסּפַארשױנען
איר זָאלט מַאנסּפַארשױן, ַא מיט ליגן

אַײך. ֿפַאר לעבן לָאזן
לַאגער אױסן לַאגערט איר, און 19
הָאט װָאס איטלעכער טעג; זיבן
איטלעכער און נֿפש, ַא געהרגעט
ַא ָאן ָאנגערירט זיך הָאט װָאס
אױֿפן אַײך רײניקט דערשלָאגענעם,
איר טָאג, זיבעטן אױֿפן און טָאג דריטן

געֿפַאנגענע. אַײערע און
און בגד, יעטװעדער און 20
ַאלץ און ֿפעל, ֿפון זַאך יעטװעדער
און ציגנהָאר, ֿפון געמַאכט איז װָאס
איר זָאלט ּכלי, הילצערנע יעטװעדער

רײניקן. אַײך
געזָאגט הָאט ּכֹהן דער ֶאלָעזָר און 21
געגַאנגען זַײנען װָאס חילס-לַײט די צו
ֿפון געזעץ דָאס איז דָאס מלחמה: אין

בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס ּתֹורה דער
משהן:

דָאס און גָאלד, דָאס ָאבער 22
דָאס אַײזן, דָאס קוּפער, דָאס זילבער,

בלַײ, דָאס און צין,
ֿפַײער, אין קומען קען װָאס ַאלץ 23
ֿפַײער, דורך דורכגײן מַאכן איר זָאלט
מוז עס נָאר רײן; װערן װעט עס און
שּפרענגװַאסער. מיט װערן גערײניקט
אין קומען ניט קען װָאס ַאלץ און
דורך דורכגײן מַאכן איר זָאלט ֿפַײער,

װַאסער.
אַײערע װַאשן זָאלט איר און 24
איר און טָאג, זיבעטן אױֿפן קלײדער
מעגט דערנָאך און רײן, װערן װעט

לַאגער. אין ַארַײנקומען איר
משהן, צו געזָאגט הָאט גָאט און 25

זָאגן: צו ַאזױ
דעם ֿפון צָאל די אױף נעם 26
מענטשן ֿפון טרַײברױב, געֿפַאנגענעם
ּכֹהן, דער ֶאלָעזָר און דו בהמות, ֿפון און
ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּפטלַײט די און

עדה. דער ֿפון
דעם צעטײלן זָאלסט און 27
צװישן העלֿפט, אין טרַײברױב
זַײנען װָאס מלחמה-הַאלטערס די
צװישן און חיל, אין ַארױסגעגַאנגען

עדה. גַאנצער דער
צו ָאּפגָאב ַאן ָאּפשײדן זָאלסט און 28
זַײנען װָאס מלחמה-לַײט די ֿפון גָאט
שטיק אײן חיל; אין ַארױסגעגַאנגען
און מענטשן, די ֿפון הונדערט, ֿפינף ֿפון
און אײזלען, די ֿפון און רינדער, די ֿפון

שָאף. די ֿפון
עס איר זָאלט העלֿפט זײער ֿפון 29
ֶאלָעזָר צו געבן עס זָאלסט און נעמען;

גָאט. צו ָאּפשײדונג ַאן ּכֹהן, דעם
די ֿפון העלֿפט דער ֿפון און 30
נעמען זָאלסטו יׂשראל ֿפון קינדער
ֿפון ֿפוֿפציק, ֿפון ַארױסגענומען אײנס
די ֿפון רינדער, די ֿפון מענטשן, די
ַאלע ֿפון – שָאף די ֿפון און אײזלען,
די צו געבן זײ זָאלסט און בהמות;
דעם ֿפון היטונג די היטן װָאס לִויִים,
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גָאט. ֿפון ִמשּכן
ּכֹהן דער ֶאלָעזָר און משה און 31
הָאט גָאט װי ַאזױ געטָאן הָאבן

משהן. בַאֿפױלן
איז װָאס טרַײברױב דער און 32
דָאס װָאס רױב דעם נָאך געבליבן
געװען: איז גערױבט, הָאט חיל-ֿפָאלק
און טױזנט הונדערט זעקס שָאף,

טױזנט; ֿפינף און טױזנט זיבעציק
זיבעציק און צװײ רינדער, און 33

טױזנט;
זעכציק און אײן אײזלען, און 34

טױזנט;
ֿפון מענטשן, ֿפון נֿפשות און 35
ניט הָאבן װָאס װַײבסּפַארשױנען
מַאנסּפַארשױן ַא מיט ליגן ֿפון געװּוסט
דרַײסיק און צװײ נֿפשות, ַאלע –

טױזנט.
די ֿפון חלק דער העלֿפט, ַא און 36
– חיל אין ַארױסגעגַאנגען זַײנען װָאס
דרַײ געװען איז שָאף, די ֿפון צָאל די
טױזנט דרַײסיק און טױזנט הונדערט

הונדערט. ֿפינף און טױזנט זיבן און
שָאף די ֿפון גָאט צו ָאּפגָאב די און 37
און ֿפינף און הונדערט זעקס געװען איז

זיבעציק.
דרַײסיק און זעקס רינדער, די און 38
גָאט, צו זײ ֿפון ָאּפגָאב די און טױזנט,

זיבעציק. און צװײ
און טױזנט דרַײסיק אײזלען, און 39
זײ ֿפון ָאּפגָאב די און הונדערט; ֿפינף

זעכציק. און אײן גָאט, צו
זעכצן מענטשן, ֿפון נֿפשות און 40
גָאט, צו זײ ֿפון ָאּפגָאב די און טױזנט;

נֿפשות. דרַײסיק און צװײ
די איבערגעגעבן הָאט משה און 41
ֶאלָעזָר צו ָאּפשײדונג גָאטס ֿפון ָאּפגָאב
משהן הָאט גָאט װי ַאזױ ּכֹהן, דעם

בַאֿפױלן.
די ֿפון העלֿפט דער ֿפון און 42
הָאט משה װָאס יׂשראל, ֿפון קינדער
װָאס מענער די בַײ ַארָאּפגענומען

– חיל אין געװען זַײנען

איז עדה דער ֿפון העלֿפט די און 43
הונדערט דרַײ שָאף, די ֿפון געװען:
זיבן און טױזנט דרַײסיק און טױזנט

הונדערט; ֿפינף און טױזנט
דרַײסיק און זעקס רינדער, און 44

טױזנט;
און טױזנט דרַײסיק אײזלען, און 45

הונדערט; ֿפינף
זעכצן מענטשן, ֿפון נֿפשות און 46

– טױזנט
קינדער די ֿפון העלֿפט דער ֿפון 47
אײנס גענומען משה הָאט יׂשראל ֿפון
די ֿפון ֿפוֿפציק, ֿפון ַארױסגענומען
ער און בהמות, די ֿפון און מענטשן,
היטן װָאס לִויִים, די צו געגעבן זײ הָאט
ַאזױ גָאט, ֿפון ִמשּכן דעם ֿפון היטונג די

בַאֿפױלן. משהן הָאט גָאט װי
איבער װָאס אױֿפגעזעצטע די און 48
ֿפון עלטסטע די חיל, ֿפון טױזנטן די
הונדערט, ֿפון עלטסטע די און טױזנט,

משהן; צו גענענט הָאבן
משהן: צו געזָאגט הָאבן זײ און 49
די אױֿפגענומען הָאבן קנעכט דַײנע
אונטער װָאס מלחמה-לַײט די ֿפון צָאל
אונדז ֿפון קײנער און הַאנט, אונדזער

געװָארן. געמינערט ניט איז
מּתנה ַא געברַאכט מיר הָאבן 50
ער װָאס איטלעכער גָאט, צו
זַאכן, גילדערנע געֿפונען, הָאט
הַאנטקײטלעך, און ָארעמבענדער,
און אױרינגען, ֿפינגערלעך,
זַײן צו מכּפר הַאלדזבענדער,

גָאט. ֿפַאר זעל אונדזער אױף
ּכֹהן דער ֶאלָעזָר און משה הָאבן 51
ַאלערלײ גָאלד, דָאס זײ ֿפון צוגענומען

זַאכן. אױסגעַארבעטע
דער ֿפון גָאלד גַאנצע דָאס און 52
ָאּפגעשײדט הָאבן זײ װָאס ָאּפשײדונג
טױזנט זעכצן געװען איז גָאט, צו
ֿפון ֶשקל, ֿפוֿפציק און הונדערט זיבן
די ֿפון און טױזנט, ֿפון עלטסטע די

– הונדערט. ֿפון עלטסטע
גערױבט הָאבן חילס-לַײט די 53

– זיך. ֿפַאר איטלעכער



253 בִמְדבר 31:54—32:17

דער ֶאלָעזָר און משה און 54
גָאלד דָאס צוגענומען הָאבן ּכֹהן
ֿפון און טױזנט ֿפון עלטסטע די ֿפון
געברַאכט עס הָאבן און הונדערט,
די ָאן דערמָאנונג ַא אֹוהל-מֹועד, אין

גָאט. ֿפַאר יׂשראל ֿפון קינדער

ראוֿבן32 ֿפון קינדער די און
הָאבן גָד ֿפון קינדער די און
זײ און סך, ַא זײער ֿפי, ֿפיל געהַאט
דָאס און יְַעזֵר לַאנד דָאס געזען הָאבן
ַאן איז ָארט דער ערשט גִלָעד, לַאנד

ֿפי. ֿפַאר ָארט
די און גָד ֿפון קינדער די זַײנען 2
זײ און געקומען, ראוֿבן ֿפון קינדער
ֶאלָעזָר צו און משהן, צו געזָאגט הָאבן
דער ֿפון ֿפירשטן די צו און ּכֹהן, דעם

זָאגן: צו ַאזױ עדה,
און יְַעזֵר, און דיֿבֹון, און ַעָטרֹות, 3
און ֶאלָעֵלה, און ֶחשבֹון, און נִמָרה,

בעֹון, און נֿבֹו, און ׂשֿבם,
הָאט גָאט װָאס לַאנד דָאס 4
יׂשראל, ֿפון עדה דער ֿפַאר געשלָאגן
קנעכט דַײנע און ֿפי, ֿפַאר לַאנד ַא איז

ֿפי. הָאבן
מיר אױב געזָאגט: הָאבן זײ און 5
דַײנע אין לַײטזעליקײט געֿפונען הָאבן
געגעבן לַאנד דָאזיקע דָאס זָאל אױגן,
אײגנטום; צום קנעכט דַײנע װערן
דעם ַאריבערֿפירן ניט אונדז זָאלסט

יַרדן.
קינדער די צו געזָאגט משה הָאט 6
ראוֿבן: ֿפון קינדער די צו און גָד ֿפון
מלחמה, אין גײן זָאלן ברידער אַײערע

דָא? זיצן זָאלט איר און
ָאּפקערן איר זָאלט װָאס ֿפַאר און 7
יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון הַארץ דָאס
װָאס לַאנד דעם אין ַאריבערצוגײן ֿפון

געגעבן? זײ הָאט גָאט
אַײערע געטָאן הָאבן ַאזױ 8
געשיקט זײ הָאב איך װען עלטערן,

לַאנד. דָאס ָאנצוקוקן ָקֵדש-ברנֵַע ֿפון
ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען זײ װָארום 9
ָאנגעקוקט הָאבן און ֶאשּכֹול, טָאל ביזן

ָאּפגעקערט הָאבן זײ און לַאנד, דָאס
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון הַארץ דָאס
גָאט װָאס לַאנד, דעם אין גײן צו ניט

געגעבן. זײ הָאט
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 10
הָאט ער און טָאג, יענעם אין געגרימט

זָאגן: צו ַאזױ געשװָארן,
זַײנען װָאס מענטשן די אױב 11
ֿפון ִמצַריִם, ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען
העכער, און ַאלט יָאר צװַאנציק
הָאב איך װָאס ערד, די ָאנזען װעלן
יצחקן, צו ַאֿברהמען, צו צוגעשװָארן
ניט זַײנען זײ װַײל יעקֿבן! צו און

מיר. נָאך געטרַײ געגַאנגען
יֿפונֶהן, ֿפון זון דער ָּכֵלֿב ַאחוץ 12
נון, ֿפון זון דער יהֹושוַע און קנִזי, דער
נָאך געטרַײ געגַאנגען זַײנען זײ װַײל

גָאט.
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 13
הָאט ער און יׂשראל, אױף געגרימט
מדבר דער אין װָאגלען געמַאכט זײ
ָדור גַאנצער דער ביז יָאר, ֿפערציק
אין שלעכטס דָאס געטָאן הָאט װָאס
ֿפַארלענדט איז גָאט, ֿפון אױגן די

געװָארן.
אױֿפגעשטַאנען איר זַײט ָאט און 14
עלטערן, אַײערע ֿפון ָארט דעם אױף
נָאך מענטשן, זינדיקע ֿפון געזינדל ַא
גָאט ֿפון גרימצָארן דעם צו צוצולײגן

יׂשראל. אױף
ָאּפ זיך קערט איר ַאז װָארום 15
װידער זײ ער װעט אים, הינטער ֿפון
װעט איר און מדבר, דער אין לָאזן
גַאנצע דָאזיקע דָאס אומברענגען

ֿפָאלק.
און אים, צו גענענט זײ הָאבן 16
ֿפַאר שָאֿפגעהעֿפטן געזָאגט: הָאבן
און בױען, דָא מיר װעלן ֿפי אונדזער
קינדער. קלײנע אונדזערע ֿפַאר שטעט
גרײט זַײן װעלן ַאלײן מיר ָאבער 17
קינדער די ֿפַאר ֿפַארױס בַאװָאֿפנט
הָאבן מיר װַאנען ביז יׂשראל, ֿפון
און ָארט; זײער אױף געברַאכט זײ
זיצן װעלן קינדער קלײנע אונדזערע
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װעגן ֿפון שטעט בַאֿפעסטיקטע די אין
לַאנד. ֿפון בַאװוינער די

אין אומקערן ניט זיך װעלן מיר 18
ֿפון קינדער די ביז הַײזער, אונדזערע
ַארבונג. זַײן איטלעכער ַארבן יׂשראל

מיט ַארבן ניט װעלן מיר װָארום 19
װַײטער, און יַרדן זַײט יענער אױף זײ
אונדזער ָאנגעקומען איז אונדז װַײל
מזרח. צו יַרדן, זַײט דער אױף ַארבונג
אױב געזָאגט: זײ צו משה הָאט 20
אױב זַאך, דָאזיקע די טָאן װעט איר
גָאטס ֿפַאר בַאװָאֿפענען אַײך װעט איר

מלחמה, אױף ָאנגעזיכט
אַײך ֿפון בַאװָאֿפנטע ַאלע און 21
גָאטס ֿפַאר יַרדן דעם ַאריבערגײן װעלן
זַײנע ֿפַארטרַײבט ער ביז ָאנגעזיכט,

אים, ֿפַאר ֿפון ֿפַײנט
בַאצװּונגען װעט לַאנד דָאס און 22
איר און ָאנגעזיכט, גָאטס ֿפַאר װערן
איר װעט אומקערן, דערנָאך זיך װעט
יׂשראל, ֿפַאר און גָאט ֿפַאר רײן זַײן
זַײן אַײך װעט לַאנד דָאזיקע דָאס און

גָאט. ֿפַאר אײגנטום צום
ניט ַאזױ װעט איר ָאבער אױב 23
ֿפַאר געזינדיקט איר הָאט ַאזױ טָאן,
שטרָאף אַײערע װיסן זַײט און גָאט,

טרעֿפן. אַײך װעט װָאס
אַײערע ֿפַאר שטעט אַײך בױט 24
ֿפַאר געהעֿפטן און קינדער, קלײנע
ַארױס איז װָאס ָאבער שָאף, אַײערע

טָאן. איר זָאלט מױל אַײער ֿפון
די און גָד ֿפון קינדער די הָאבן 25
משהן, צו געזָאגט ראוֿבן ֿפון קינדער
טָאן װעלן קנעכט דַײנע זָאגן: צו ַאזױ

בַאֿפעלט. הַאר מַײן װי ַאזױ
קינדער, קלײנע אונדזערע 26
און ֿפי, אונדזער װַײבער, אונדזערע
זַײן װעלן בהמות, אונדזערע ַאלע

גִלָעד; ֿפון שטעט די אין דָארטן
איטלעכער קנעכט, דַײנע ָאבער 27
װעלן חיל, צום בַאװָאֿפנטער
אױף ָאנגעזיכט גָאטס ֿפַאר ַאריבערגײן

רעדט. הַאר מַײן װי ַאזױ מלחמה,

זײ װעגן בַאֿפױלן הָאט משה און 28
דעם יהֹושוַע און ּכֹהן, דעם ֶאלָעזָר
די ֿפון הױּפטלַײט די און נון, ֿפון זון
די ֿפון שֿבטים די ֿפון ֿפָאטערהַײזער

יׂשראל, ֿפון קינדער
געזָאגט: זײ צו הָאט משה און 29
קינדער די און גָד ֿפון קינדער די אױב
בַאװָאֿפנטער איטלעכער ראוֿבן, ֿפון
מיט ַאריבערגײן װעלן מלחמה, אױף
ָאנגעזיכט, גָאטס ֿפַאר יַרדן דעם אַײך
װערן בַאצװּונגען װעט לַאנד דָאס און
זײ איר זָאלט ָאנגעזיכט, אַײער ֿפַאר

אײגנטום. צום גִלָעד לַאנד דָאס געבן
ניט װעלן זײ ָאבער אױב 30
זָאלן אַײך, מיט בַאװָאֿפנט ַאריבערגײן
אין אַײך צװישן אײגנטום קריגן זײ

ּכנַַען. לַאנד
קינדער די ָאּפגערוֿפן זיך הָאבן 31
ַאזױ ראוֿבן, ֿפון קינדער די און גָד ֿפון
צו גערעדט הָאט גָאט װָאס זָאגן: צו

טָאן. מיר װעלן ַאזױ קנעכט, דַײנע
ַאריבערגײן װעלן מיר 32
געזיכט, גָאטס ֿפַאר בַאװָאֿפנטע
ֿפון אײגנטום דָאס און ּכנַַען, לַאנד אין
זָאל יַרדן זַײט דער ֿפון נחלה אונדזער

אונדז. בַײ בלַײבן
קינדער די זײ, הָאט משה און 33
און ראוֿבן ֿפון קינדער די און גָד ֿפון
זון דעם מנשה ֿפון שֿבט הַאלבן דעם
ֿפון קיניגרַײך דָאס געגעבן יֹוסֿפן, ֿפון
דָאס און ֶאמֹורי, ֿפון מלך דעם סיחון
בָשן, ֿפון מלך דעם עֹוג ֿפון קיניגרַײך
די מיט שטעט אירע לױט לַאנד דָאס
לַאנד דעם ֿפון שטעט די געמַארקן,

ַארום. רונד
הָאבן גָד ֿפון קינדער די און 34
און ַעָטרֹות, און דיֿבֹון, ָאּפגעבױט

ַערֹוֵער,
און יְַעזֵר, און ַעטרֹות-שֹוֿפן, און 35

יָגבָהה,
בית-ָהָרן; און בית-נִמָרה, און 36
געהעֿפטן מיט שטעט בַאֿפעסטיקטע

שָאף. ֿפַאר
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הָאבן ראוֿבן ֿפון קינדער די און 37
און ֶאלָעֵלא, און ֶחשבֹון, ָאּפגעבױט

ִקריַָתיִם,
מיט – בַעל-ְמעֹון און נֿבֹו, און 38
ִׂשֿבָמה; און – נעמען אומגעביטענע
די נעמען מיט ָאנגערוֿפן הָאבן זײ און

ָאּפגעבױט. הָאבן זײ װָאס שטעט
זון דעם ָמכיר ֿפון קינדער די און 39
גִלָעד, קײן געגַאנגען זַײנען מנשהן ֿפון
הָאבן און בַאצװּונגען, עס הָאבן זײ און

דרינען. װָאס ֶאמֹורי דעם ֿפַארטריבן
צו גִלָעד געגעבן הָאט משה און 40
הָאט ער און מנשהן, ֿפון זון דעם ָמכיר

דרינען. בַאזעצט זיך
איז מנשהן ֿפון זון דער יָאיר און 41
זײערע בַאצװּונגען הָאט און געגַאנגען
גערוֿפן זײ הָאט ער און דערֿפער,

חוֹות-יָאיר.
און געגַאנגען איז נֹוֿבח און 42
אירע מיט קנָת בַאצװּונגען הָאט
גערוֿפן זי הָאט ער און טעכטערשטעט;

נָאמען. זַײן אױף נֹוֿבח

ַמְסֵעי

ֿפון33 ציִונגען די זַײנען דָאס
װָאס יׂשראל, ֿפון קינדער די
ִמצַריִם לַאנד ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען
הַאנט דער אונטער מחנות זײערע לױט

ַאהרֹנען. און משהן ֿפון
זײערע ֿפַארשריבן הָאט משה און 2
ציִונגען זײערע אױף ַארױסגַאנגען
דָאס און גָאט; ֿפון מױל דעם לױט
זײערע אין ציִונגען זײערע זַײנען

ַארױסגַאנגען:
ַרְעמֵסס ֿפון געצױגן הָאבן זײ 3
טָאג ֿפוֿפצנטן אין חֹודש, ערשטן אין
נָאכן מָארגן אױף חֹודש; ערשטן ֿפון
ֿפון קינדער די זַײנען ָקרבן-ּפסח
הױכער ַא מיט ַארױסגעגַאנגען יׂשראל
ִמצַריִם, גַאנץ ֿפון אױגן די ֿפַאר הַאנט

געהַאלטן הָאבן ִמצרים די בעת 4
הָאט גָאט װָאס די בַאגרָאבן אין
איטלעכן – זײ צװישן דערשלָאגן

געטער זײערע אױף אױך און בָכור;
משּפט. ַא געטָאן גָאט הָאט

הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 5
אין גערוט און ַרְעמֵסס, ֿפון געצױגן

סוּכֹות.
סוּכֹות, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 6
עק בַײם װָאס ַאֵָתם אין גערוט און

מדבר.
און ֵאָתם, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 7
װָאס ּפי-ַהחירֹות צו אומגעקערט זיך
ִמגדֹול. ֿפַאר גערוט און בַעל-צֿפֹון, ֿפַאר
געצױגן הָאבן זײ און 8
זַײנען און ּפנֵי-ַהחירֹות, ֿפון
צום ים דורכן ַאריבערגעגַאנגען
דרַײ געגַאנגען זַײנען זײ און מדבר;
הָאבן און ֵאָתם, מדבר אין װעגס טעג

ָמָרה. אין גערוט
ָמָרה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 9
און ֵאיִלם; קײן געקומען זַײנען און
קװַאלן צװעלף געװען זַײנען ֵאיִלם אין
טײטלבײמער; זיבעציק און װַאסער

גערוט. דָארטן הָאבן זײ און
ֵאיִלם, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 10

ים-סוף. בַײם גערוט און
ים-סוף, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 11

סין. מדבר אין גערוט און
מדבר ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 12

ָדֿפָקה. אין גערוט און סין
ָדֿפָקה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 13

ָאלוש. אין גערוט און
ָאלוש, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 14
איז דָארטן און רֿפידים; אין גערוט און
ֿפָאלק ֿפַארן װַאסער קײן געװען ניט

טרינקען. צום
רֿפידים, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 15

סינַי. מדבר אין גערוט און
מדבר ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 16

ִקֿברֹות-ַהַּתֲאָוה. אין גערוט און סינַי,
ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 17
ַחֵצרֹות. אין גערוט און ִקֿברֹות-ַהַּתֲאָוה,
ַחֵצרֹות, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 18

ִרתָמה. אין גערוט און
ִרתָמה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 19

ִרמֹון-ּפֶרץ. אין גערוט און
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ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 20
ִלֿבנָה. אין גערוט און ִרמֹון-ּפֶרץ,

ִלֿבנָה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 21
ִרָסה. אין גערוט און

ִרָסה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 22
קהָלה. אין גערוט און

קהָלה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 23
ֶשֿפר. בַארג בַײם גערוט און

בַארג ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 24
ַחָרָדה. אין גערוט און ֶשֿפר,

ַחָרָדה, ֿפון געצױֿפן הָאבן זײ און 25
ַמקהלֹות. אין גערוט און

ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 26
ַּתַחת. אין גערוט און ַמקהלֹות,

ַּתַחת, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 27
ֶּתַרח. אין גערוט און

ֶּתַרח, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 28
ִמתָקה. אין גערוט און

ִמתָקה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 29
ַחשמֹונָה. אין גערוט און

ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 30
מֹוֵסרֹות. אין גערוט און ַחשמֹונָה,

מֹוֵסרֹות, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 31
בנֵי-יֲַעָקן. אין גערוט און

ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 32
חֹור-ַהגִדגָד. אין גערוט און בנֵי-יֲַעָקן,

ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 33
יָטֿבה. אין גערוט און חֹור-ַהגִדגָד,

יָטֿבה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 34
ַעֿברֹונָה. אין גערוט און

ַעֿברֹונָה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 35
ֶעציֹון-גֶֿבר. אין גערוט און

ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 36
ִצן, מדבר אין גערוט און ֶעציֹון-גֶֿבר,

ָקֵדש. איז דָאס
ָקֵדש, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 37
ֿפון עק אין הֹור, בַארג בַײם גערוט און

ֶאדֹום. לַאנד
איז ּכֹהן דער ַאהרן און 38
לױט הֹור, בַארג אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען
דָארטן איז ער און גָאט, ֿפון מױל דעם
יָאר ֿפערציקסטן דעם אין געשטָארבן,
יׂשראל ֿפון קינדער די װי דעם נָאך
לַאנד ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען

ערשטן אין חֹודש, ֿפינֿפטן אין ִמצַריִם,
חֹודש. ֿפון טָאג

און הונדערט געװען איז ַאהרן און 39
ער װען ַאלט, יָאר צװַאנציק און דרַײ

הֹור. בַארג אױֿפן געשטָארבן איז
ֿפון מלך דער ּכנֲַעני, דער און 40
אין ָדרום, אין געזעסן איז װָאס ַעָרד,
דעם װעגן געהערט הָאט ּכנַַען, לַאנד

יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפון קומען
בַארג ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 41

ַצלמֹונָה. אין גערוט און הֹור,
ַצלמֹונָה, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 42

ֿפונֹון. אין גערוט און
ֿפונֹון, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 43

אֹוֿבֹות. אין גערוט און
אֹוֿבֹות, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 44
בַײם ִעיֵי-ַעֿברים, אין גערוט און

מֹוָאֿב. ֿפון געמַארק
ִעיִים, ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 45

דיֿבֹון-גָד. אין גערוט און
געצױגן הָאבן זײ און 46
אין גערוט און דיֿבֹון-גָד, ֿפון

ַעלמֹון-ִדֿבָלַתיִם.
ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 47
די אין גערוט און ַעלמֹון-ִדֿבָלַתיִם,

נֿבֹו. ֿפַאר ַעֿברים, ֿפון בערג
בערג די ֿפון געצױגן הָאבן זײ און 48
ּפלױנען די אין גערוט און ַעֿברים, ֿפון

יריחו. לעבן יַרדן בַײם מֹוָאֿב ֿפון
יַרדן, בַײם גערוט הָאבן זײ און 49
די אין ָאֿבל-ִשטים ביז בית-ישימֹות ֿפון

מֹוָאֿב. ֿפון ּפלױנען
משהן צו גערעדט הָאט גָאט און 50
יַרדן בַײם מֹוָאֿב ֿפון ּפלױנען די אין

זָאגן: צו ַאזױ יריחו, לעבן
יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 51
גײט איר ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט און

ּכנַַען, לַאנד קײן יַרדן דעם ַאריבער
ַאלע ֿפַארטרַײבן איר זָאלט 52
אַײך, ֿפַאר ֿפון לַאנד ֿפון בַאװױנער
אונטערברענגען זָאלט איר און
ַאלע און בילדער, זײערע ַאלע
איר זָאלט געצן געגָאסענע זײערע
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זײערע ַאלע און אונטערברענגען,
ֿפַארטיליקן. איר זָאלט במות

דָאס ֿפַארנעמען זָאלט איר און 53
װָארום דרינען, בַאזעצן זיך און לַאנד,
עס לַאנד, דָאס געגעבן איך הָאב אַײך

ַארבן. צו
לַאנד דָאס ַארבן זָאלט איר און 54
משּפחות; אַײערע לױט גֹורל, דורך
מער געבן איר זָאלט מערערן דעם
זָאלסטו װינציקערן דעם און נחלה,
װּו דָארטן נחלה. װינציקער געבן
געהערן זָאל אױסֿפַאלן, װעט גֹורל זַײן
ֿפָאטערשטַאמען אַײערע לױט אים; צו

ַארבן. אַײך איר זָאלט
ניט װעט איר אױב און 55
די אַײך ֿפַאר ֿפון ֿפַארטרַײבן
װָאס די װעלן לַאנד, ֿפון בַאװוינער
ֿפַאר זַײן זײ, ֿפון איבערלָאזן װעט איר
ֿפַאר און אױגן, אַײערע אין דערנער
זײ און זַײטן, אַײערע אין שטעכערס
װָאס לַאנד דעם אין דריקן אַײך װעלן

דרינען. זיצט איר
איך װי ַאזױ זַײן, װעט עס און 56
איך װעל זײ, צו טָאן צו געדַאכט הָאב

אַײך. צו טָאן

צו34 גערעדט הָאט גָאט און
זָאגן: צו ַאזױ משהן,

און יׂשראל, ֿפון קינדער די בַאֿפעל 2
קײן קומט איר ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט
לַאנד דָאס זַײן דָאס זָאל ּכנַַען, לַאנד
– נחלה ַא ֿפַאר ֿפַאלן אַײך װעט װָאס
געמַארקן: אירע לױט ּכנַַען לַאנד דָאס

ֿפון זַײן אַײך זָאל ָדרום-זַײט די 3
געמַארק דער און ֶאדֹום, לעבן ִצן מדבר
עק ֿפון זַײן אַײך זָאל ָדרום ֿפון

מזרח. צו יַם-ַהֶמַלח,
זיך זָאל געמַארק דער און 4
ֿפון ָדרום צו אַײך בַײ אױסדרײען
און ַעקַרבים, ֿפון אױֿפגַאנג דעם
אױסלָאז זַײן און ִצן; קײן ַאריבערגײן
און ָקֵדש-ברנֵַע; ֿפון ָדרום אין זַײן זָאל
און ַחַצר-ַאָדר, צו ַארױסגײן זָאל ער

ַעצמֹון. ביז ַאריבערגײן

זיך זָאל געמַארק דער און 5
ֿפון טַײך צום ַעצמֹון ֿפון אױסדרײען
זַײן זָאל אױסלָאז זַײן און ִמצַריִם;

ים. בַײם
זָאל מערֿב ֿפון געמַארק דער און 6
ברעג; מיטן יַם-ַהגָדול דער זַײן אַײך
ֿפון געמַארק דער זַײן אַײך זָאל דָאס

מערֿב.
דער זַײן אַײך זָאל דָאס און 7
זָאלט יַם-ַהגָדול ֿפון צֿפון: ֿפון געמַארק
הֹור. בַארג דעם ביז צײכענען אַײך איר
צײכענען איר זָאלט הֹור בַארג ֿפון 8
דער און ַחָמת; קײן קומט מע ביז
בַײ זַײן זָאל געמַארק דעם ֿפון אױסלָאז

צָדד.
ַארױסגײן זָאל געמַארק דער און 9
זַײן זָאל אױסלָאז זַײן און זִֿפרֹון, בַײ
דער זַײן אַײך זָאל דָאס ַחַצר-ֵעינָן.

צֿפון. ֿפון געמַארק
צײכענען אַײך זָאלט איר און 10
ַחַצר-ֵעינָן ֿפון מזרח ֿפון געמַארק ֿפַארן

שֿפם. ביז
זָאל געמַארק דער און 11
אין ִרֿבָלה, ביז שֿפם ֿפון ַארָאּפנידערן
זָאל געמַארק דער און ַעיִן; ֿפון מזרח
ָאן ָאנשטױסן זיך און ַארָאּפנידערן
מזרח. צו ִּכנֶֶרת, ים ֿפון בַארגרוקן דעם
זָאל געמַארק דער און 12
זַײן און יַרדן, צום ַארָאּפנידערן
דָאס יַם-ַהֶמַלח. דער זַײן זָאל אױסלָאז
אירע לױט לַאנד דָאס זַײן אַײך זָאל

ַארום. רונד געמַארקן
קינדער די בַאֿפױלן הָאט משה און 13
דָאס איז דָאס זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון
לױט ַארבן זיך עס זָאלט איר װָאס לַאנד
געבן צו בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס גֹורל,
שֿבט. הַאלבן דעם און שֿבטים נַײן די צו
קינדער די ֿפון שֿבט דער װָארום 14
ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט ראוֿבן ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט דער און
הָאבן ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט גָד
הָאבן מנשה שֿבט הַאלב און געקריגן,

נחלה. זײער געקריגן,
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הַאלבער דער און שֿבטים צװײ די 15
ֿפון נחלה זײער געקריגן הָאבן שֿבט
מזרח, צו יריחו, לעבן יַרדן זַײט דער

זונאױֿפגַאנג. צו
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 16

זָאגן: צו ַאזױ
די ֿפון נעמען די זַײנען דָאס 17
דָאס אַײך ֿפַאר ַארבן זָאלן װָאס מענער
יהֹושוַע און ּכֹהן, דער ֶאלָעזָר לַאנד:

נון. ֿפון זון דער
אײן צו נעמען זָאלט איר און 18
צו שֿבט, ַא ֿפון ֿפירשט אײן צו ֿפירשט,

לַאנד. דָאס ַארבן
די ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 19
זון דער ָּכֵלֿב יהודה, שֿבט ֿפַאר מענער:

יֿפונֶהן. ֿפון
קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר און 20
ֿפון זון דער שמואל שמעון, ֿפון

ַעמיהודן.
זון דער ֶאליָדד בנימין, שֿבט ֿפַאר 21

ִּכסלֹונען. ֿפון
קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר און 22
ֿפון זון דער בוקי ֿפירשט דער ָדן, ֿפון

יָגלין.
ֿפַאר יֹוסף: ֿפון קינדער די ֿפַאר 23
מנשה, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט דעם
ֵאֿפֹודן; ֿפון זון דער ַחניֵאל ֿפירשט דער
קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר און 24
דער קמוֵאל ֿפירשט דער אֿפרים, ֿפון

ִשֿפָטנען. ֿפון זון
קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר און 25
דער ֶאליָצֿפן ֿפירשט דער זֿבולון, ֿפון

ּפרנָכן. ֿפון זון
קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר און 26
דער ּפלטיֵאל ֿפירשט דער יִׂשָׂשָכר, ֿפון

ַעזָנען. ֿפון זון
קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר און 27
זון דער ַאחיהוד ֿפירשט דער ָאשר, ֿפון

שלֹומין, ֿפון
קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר און 28
זון דער ּפָדהֵאל ֿפירשט דער נֿפָּתלי, ֿפון

ַעמיהודן. ֿפון
הָאט גָאט װעמען די זַײנען דָאס 29
ֿפון קינדער די ַארבן מַאכן צו בַאֿפױלן

ּכנַַען. לַאנד אין יׂשראל

צו35 גערעדט הָאט גָאט און
ֿפון ּפלױנען די אין משהן
צו ַאזױ יריחו, לעבן יַרדן בַײם מֹוָאֿב

זָאגן:
זײ יׂשראל, ֿפון קינדער די בַאֿפעל 2
ֿפון נחלה דער ֿפון לִויִים די געבן זָאלן
און װוינען; צום שטעט אײגנטום זײער
ַארום רונד שטעט די צו ּפלַאץ ֿפרַײען ַא

לִויִים. די געבן איר זָאלט זײ
זײ ֿפַאר זַײן װעלן שטעט די און 3
ּפלעצער ֿפרַײע זײערע און װוינען, צום
זײער ֿפַאר און ֿפי, זײער ֿפַאר זַײן װעלן
בהמות. זײערע ַאלע ֿפַאר און ֿפַארמעג,
די ֿפון ּפלעצער ֿפרַײע די און 4
לִויִים די געבן װעט איר װָאס שטעט,
זָאלן מױער, שטָאט דער ֿפון דרױסן

ַארום. רונד אײלן טױזנט זַײן
אױסן ָאּפמעסטן זָאלט איר און 5
אײלן, טױזנט צװײ מזרח-זַײט שטָאט,
און אײלן, טױזנט צװײ ָדרום-זַײט און
און אײלן, טױזנט צװײ מערֿב-זַײט
דער מיט אײלן, טױזנט צװײ צֿפון-זַײט
זַײן זײ בַײ זָאלן דָאס מיטן. אין שטָאט

שטעט. די ֿפון ּפלעצער ֿפרַײע די
געבן װעט איר װָאס שטעט די און 6
ֿפון שטעט זעקס די זַײן זָאלן לִויִים, די
ֿפַאר געבן װעט איר װָאס ַאנטרינונג
ַאהין; ַאנטלױֿפן צו טױטשלעגער דעם
און צװײ צוגעבן איר זָאלט זײ צו און
איר װָאס שטעט ַאלע שטעט. ֿפערציק
און ַאכט זַײן זָאלן לִויִים, די געבן װעט

שטעט; ֿפערציק
ּפלעצער. ֿפרַײע זײערע מיט זײ 7

געבן װעט איר װָאס שטעט די און 8
ֿפון קינדער די ֿפון אײגנטום דעם ֿפון
מערערן דעם ֿפון איר זָאלט יׂשראל,
װינציקערן דעם ֿפון און מער, נעמען
זַײן לױט איטלעכער װינציקער; נעמען
ֿפון געבן זָאל ַארבט, ער װָאס ַארבונג

לִויִים. די צו שטעט זַײנע
משהן, צו גערעדט הָאט גָאט און 9

זָאגן: צו ַאזױ
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יׂשראל, ֿפון קינדער די צו רעד 10
גײט איר ַאז זײ: צו זָאגן זָאלסט און

ּכנַַען, לַאנד קײן יַרדן דעם ַאריבער
שטעט בַאשטימען אַײך איר זָאלט 11
ֿפון שטעט זַײן אַײך זָאלן װָאס
ַאנטלױֿפן זָאל ַאהין און ַאנטרינונג,
ַא דערשלָאגט װָאס טױטשלעגער דער

ֿפַארזע. ַא דורך נֿפש
ֿפַאר זַײן אַײך זָאלן שטעט די און 12
און בלוטמָאנער, דעם ֿפון ַאנטרינונג
שטַארבן ניט זָאל טױטשלעגער דער
עדה דער ֿפַאר זיך שטעלט ער אײדער

משּפט. צום
זָאלט איר װָאס שטעט די און 13
זָאלן ַאנטרינונג ֿפון שטעט זעקס געבן:

זַײן. אַײך בַײ
ֿפון געבן איר זָאלט שטעט דרַײ 14
זָאלט שטעט דרַײ און יַרדן, זַײט דער
ֿפון שטעט ּכנַַען; לַאנד אין געבן איר

זַײן. זײ זָאלן ַאנטרינונג
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפַאר 15
ֿפַארן און ֿפרעמדן, ֿפַארן און
זַײן זָאלן זײ, צװישן אַײנגעװַאנדערטן
ַאנטרינונג, ֿפון שטעט זעקס דָאזיקע די
איטלעכן ֿפַאר ַאהין ַאנטלױֿפן צו אױף
ַא דורך נֿפש ַא דערשלָאגט װָאס

ֿפַארזע.
אים הָאט ער ָאבער אױב 16
זַאך, אַײזערנער ַאן מיט דערשלָאגן
ַא ער איז געשטָארבן, איז ער און
װערן געטײט זָאל טײטן מערדער;

מערדער. דער
געשלָאגן אים הָאט ער אױב און 17
מע װָאס הַאנט, אין שטײן ַא מיט
איז ער און שטַארבן, דערֿפון קען
טײטן מערדער; ַא ער איז געשטָארבן,

מערדער. דער װערן געטײט זָאל
געשלָאגן אים הָאט ער ַאז ָאדער 18
װָאס הַאנט, אין זַאך הילצערנער ַא מיט
איז ער און שטַארבן, דערֿפון קען מע
טײטן מערדער; ַא ער איז געשטָארבן,

מערדער. דער װערן געטײט זָאל
טײטן זָאל ער בלוטמָאנער, דער 19
אים, טרעֿפט ער װען מערדער; דעם

טײטן. אים ער זָאל
ׂשנאה מיט אים הָאט ער אױב און 20
הָאט ער ָאדער געטָאן, שטױס ַא
ַא מיט עּפעס אים אױף געשלַײדערט

געשטָארבן, איז ער און ּכיװן,
מיט אים הָאט ער ָאדער 21
הַאנט, זַײן מיט געשלָאגן ֿפַײנטשַאֿפט
טײטן זָאל געשטָארבן, איז ער און
ַא שלעגער; דער װערן געטײט
בלוטמָאנער דער ער; איז מערדער
ער װען מערדער, דעם טײטן זָאל

אים. טרעֿפט
אים הָאט ער ָאבער אױב 22
שטױס ַא ֿפַײנטשַאֿפט, ָאן אומגעריכט,
געשלַײדערט הָאט ער ָאדער געטָאן,

ּכיװן, ַא ָאן זַאך ַא עּפעס אים אױף
װָאס שטײן ַא עּפעס מיט ָאדער 23
ער הָאט שטַארבן, דערֿפון קען מע
ער און אומגעזען, אים אױף געװָארֿפן
ניט אים איז ער און געשטָארבן, איז
געװען אױסן ניט און ׂשֹונא, ַא געװען

בײז, זַײן
דעם צװישן משּפטן עדה די זָאל 24
בלוטמָאנער דעם צװישן און שלעגער

געזעצן. דָאזיקע די לױט
דעם זַײן מציל זָאל עדה די און 25
בלוטמָאנערס דעם ֿפון טױטשלעגער
אומקערן אים זָאל עדה די און הַאנט,
ער װָאס ַאנטרינונג, ֿפון שטָאט זַײן צו
אין זיצן זָאל ער און ַאנטלָאֿפן, ַאהין איז
װָאס ּכֹהן-גָדול ֿפון טױט דעם ביז איר
הײליקן מיטן געזַאלבט אים הָאט מע

אײל.
װעט ַארױסגײן ָאבער אױב 26
דעם ֿפון טױטשלעגער דער ַארױסגײן
ַאנטרינונג, ֿפון שטָאט זַײן ֿפון געמַארק

ַאנטלָאֿפן, ַאהין איז ער װָאס
װעט בלוטמָאנער דער און 27
געמַארק דעם אױסער געֿפינען אים
און ַאנטרינונג, ֿפון שטָאט זַײן ֿפון
דעם טײטן װעט בלוטמָאנער דער
ניט זיך אױף ער הָאט טױטשלעגער,

בלוט. קײן
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ֿפון שטָאט זַײן אין װָארום 28
דעם ביז זיצן ער מוז ַאנטרינונג
נָאך ערשט און ּכֹהן-גָדול, ֿפון טױט
דער מעג ּכֹהן-גָדול ֿפון טױט דעם
דעם צו אומקערן זיך טױטשלעגער

אײגנטום. זַײן ֿפון לַאנד
ַא ֿפַאר זַײן אַײך זָאל דָאס 29
ָדור-דורות אַײערע אױף רעכטגעזעץ

װוינערטער. אַײערע ַאלע אין
נֿפש, ַא דערשלָאגט עס נָאר װער 30
לױט מערדער דעם הרגען מען זָאל
עדות אײן און עדות; ֿפון מױל דעם
מענטשן, ַא אױף עדות-זָאגן ניט קען

שטַארבן. זָאל ער
ַאן ָאננעמען ניט זָאלט איר און 31
מערדער ַא ֿפון נֿפש דעם ֿפַאר אױסלײז
טױט; צום ֿפַארשולדיקט איז װָאס

װערן. געטײט ער מוז טײטן נַײערט
ַאן ָאננעמען ניט זָאלט איר און 32
ַאנטלָאֿפן איז װָאס דעם ֿפון אױסלײז
ער ַאז ַאנטרינונג, ֿפון שטָאט זַײן אין
אין װוינען אומקערן זיך מעגן זָאל

טױט. ּכֹהנס דעם ֿפַאר לַאנד
מַאכן זינדיק ניט זָאלט איר און 33
דרינען, זיצט איר װָאס לַאנד דָאס
דָאס זינדיק מַאכט דָאס בלוט װָארום
ניט װערט לַאנד דעם און לַאנד,
איז װָאס בלוט דעם ֿפַאר ֿפַארגעבן
מיט סַײדן געװָארן, ֿפַארגָאסן דרינען
עס הָאט װָאס דעם ֿפון בלוט דעם

ֿפַארגָאסן.
ֿפַאראומרײניקן ניט זָאלסט און 34
װָאס דרינען, זיצט איר װָאס לַאנד דָאס
יהוה, איך, װָארום דעם; אין רו איך

יׂשראל. ֿפון קינדער די צװישן רו

די36 ֿפון הױּפטלַײט די און
דער ֿפון ֿפָאטערהַײזער
דעם גִלָעד, ֿפון קינדער די ֿפון משּפחה
ֿפון מנשהן, ֿפון זון דעם ָמכיר, ֿפון זון
יֹוסף, ֿפון קינדער די ֿפון משּפחות די
גערעדט הָאבן און גענענט, הָאבן
די ֿפירשטן, די ֿפַאר און משהן, ֿפַאר
ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּפטלַײט

יׂשראל, ֿפון קינדער די
הָאט גָאט געזָאגט: הָאבן זײ און 2
לַאנד דָאס געבן צו הַאר מַײן בַאֿפױלן
ֿפון קינדער די צו גֹורל לױט נחלה אין
בַאֿפױלן איז הַאר מַײן און יׂשראל,
נחלה די געבן צו גָאט ֿפון געװָארן
זַײנע צו צָלֿפָחדן ברודער אונדזער ֿפון

טעכטער.
װַײבער ֿפַאר װערן װעלן זײ ַאז און 3
שֿבטים די ֿפון זין די ֿפון אײנעם צו
זײער װעט יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון
נחלה דער ֿפון װערן געמינערט נחלה
װעט און ֿפָאטערס, אונדזערע ֿפון
דעם ֿפון נחלה דער צו װערן צוגעלײגט
געהערן; אים צו װעלן זײ װָאס שֿבט
דעם ֿפון װערן געמינערט װעט ַאזױ

נחלה. אונדזער ֿפון גֹורל
בַײ זַײן װעט יֹוֿבל ַאז ַאֿפילו 4
זײער װעט יׂשראל, ֿפון קינדער די
נחלה דער צו צוגעלײגט בלַײבן נחלה
צו װעלן זײ װָאס שֿבט דעם ֿפון
װעט נחלה זײער און געהערן, אים
ֿפון נחלה דער ֿפון װערן געמינערט

ֿפָאטערס. אונדזערע
ֿפון קינדער די בַאֿפױלן משה הָאט 5
ַאזױ גָאט, ֿפון מױל דעם לױט יׂשראל
ֿפון שֿבט דער טענהט גערעכט זָאגן: צו

יֹוסף. ֿפון קינדער די
גָאט װָאס זַאך די איז דָאס 6
ֿפון טעכטער די װעגן בַאֿפױלן הָאט
מעגן זײ זָאגן: צו ַאזױ צָלֿפָחדן,
װעט װָאס דעם צו װַײבער ֿפַאר װערן
ָאבער אױגן, זײערע אין װוילגעֿפעלן
ֿפון שֿבט דעם ֿפון משּפחה דער אין
ֿפַאר װערן זײ זָאלן ֿפָאטער זײער

װַײבער.
ֿפון קינדער די ֿפון נחלה ַא ּכדי 7
צו שֿבט ֿפון איבערגײן ניט זָאל יׂשראל
יׂשראל ֿפון קינדער די נַײערט שֿבט;
דער ָאן איטלעכער בַאהעֿפט זַײן זָאלן
ֿפָאטערס. זַײנע ֿפון שֿבט דעם ֿפון נחלה
די ֿפון טָאכטער יעטװעדער און 8
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבטים
ֿפַאר װערן מוז נחלה, ַא ירשעט װָאס
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משּפחה דער ֿפון אײנעם צו װַײב ַא
קינדער די ּכדי שֿבט; ֿפָאטערס איר ֿפון
די איטלעכער ירשען זָאלן יׂשראל ֿפון

ֿפָאטערס. זַײנע ֿפון נחלה
ֿפון איבערגײן ניט זָאל נחלה ַא און 9
נַײערט שֿבט; ַאנדער ַאן צו שֿבט אײן
יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון שֿבטים די
זַײן ָאן איטלעכער בַאהעֿפט זַײן זָאלן

נחלה.
משהן, בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ 10
צָלֿפָחדן ֿפון טעכטער די הָאבן ַאזױ

געטָאן.
ָחגָלה, און ִּתרָצה, ַמחָלה, און 11
ֿפון טעכטער די נֹוָעה, און ִמלָּכה, און
װַײבער ֿפַאר געװָארן זַײנען צָלֿפָחדן,

ֿפעטערס. זײערע ֿפון זין די צו
קינדער די ֿפון משּפחות די אין 12
זײ זַײנען יֹוסֿפן ֿפון זון דעם מנשה ֿפון
נחלה זײער און װַײבער, ֿפַאר געװָארן
זײער ֿפון שֿבט דעם אין געבליבן איז

משּפחה. ֿפָאטערס
די און געבָאט די זַײנען דָאס 13
די געבָאטן הָאט גָאט װָאס געזעצן
אין משהן דורך יׂשראל ֿפון קינדער
לעבן יַרדן בַײם מוָאֿב ֿפון ּפלױנען די

יריחו.
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דֿברים
װָאס1 װערטער די זַײנען דָאס

גַאנץ צו גערעדט הָאט משה
אין יַרדן, זַײט יענער אױף יׂשראל
סוף, ַאקעגן ּפלױן, דעם אין מדבר,
און ּתֹוֿפל, צװישן און ּפָאָרן צװישן

– די-זָָהֿב. און ַחֵצרות, און ָלֿבן,
ביז חֹוֵרֿב ֿפון איז טעג עלף 2
בַארג ֿפון װעג דעם אױף ָקֵדש-ברנֵַע

– ֵׂשִעיר.
ֿפערציקסטן אין געװען איז עס און 3
טָאג ערשטן אין חֹודש, עלֿפטן אין יָאר,
די צו גערעדט משה הָאט חֹודש ֿפון
װָאס ַאלץ װי ַאזױ יׂשראל ֿפון קינדער

זײ; ֿפַאר בַאֿפױלן אים הָאט גָאט
געשלָאגן הָאט ער ַאז דעם נָאך 4
איז װָאס ֶאמֹורי, ֿפון מלך דעם סיחין
מלך דעם עֹוג און חשבון, אין געזעסן
ַעשָּתרֹות אין געזעסן איז װָאס בָשן, ֿפון

ֶאדֶרִעי. אין
לַאנד אין יַרדן, זַײט יענער אױף 5
די בַאשײדן גענומען משה הָאט מֹוָאֿב,

זָאגן: צו ַאזױ ּתֹורה, דָאזיקע
גערעדט הָאט גָאט אונדזער יהוה 6
גענוג זָאגן: צו ַאזױ חֹוֵרֿב, אין אונדז צו

בַארג; דָאזיקן דעם אױף זיצן אַײך
אַײך ציט און זיך ֿפַארקערט 7
ֿפון געבערג דעם צו גײט און ַאװעק,
אין שכנים, זַײנע ַאלע צו און ֶאמֹורי,
אין און געבערג, דעם אין ּפלױן, דעם
בַײם און ָדרום, אין און נידערונג, דער
דעם ֿפון לַאנד אין ים, ֿפון בָארטן
גרױסן ביזן לֿבנֹון, צום און ּכנֲַעני,

ּפָרת. טַײך דעם טַײך,
דָאס איבערגעגעבן הָאב איך זעט, 8
דָאס ַארבט און גײט אַײך; צו לַאנד
צו געשװָארן הָאט גָאט װָאס לַאנד
צו ַאֿברהמען, צו עלטערן, אַײערע
און זײ געבן צו יעקֿבן, צו און יצחקן,

זײ. נָאך זָאמען זײער
אין אַײך צו געזָאגט הָאב איך און 9
ַאלײן איך זָאגן: צו ַאזױ צַײט, יענער

טרָאגן. ניט אַײך קען
אַײך הָאט גָאט אַײער יהוה 10
די װי ַאזױ איר זַײט ָאט און געמערט,

– ֿפילקײט אין הימל ֿפון שטערן
אַײערע ֿפון גָאט דער יהוה זָאל 11
ַאזױ מָאל טױזנט מערן אַײך עלטערן
ַאזױ בענטשן אַײך און זַײט, איר װי ֿפיל

– צוגעזָאגט! אַײך הָאט ער װי
אַײער טרָאגן ַאלײן איך קען װי 12
אַײער און לַאסט אַײער און שװערקײט

קריגערַײ?
און קלוגע אַײך קריגט 13
לַײט, געניטע און ֿפַארשטַאנדיקע
זײ װעל איך און שֿבטים, אַײערע לױט

הױּפטלַײט. אַײערע ֿפַאר מַאכן
און געענטֿפערט מיר איר הָאט 14
הָאסט דו װָאס זַאך די איז גוט געזָאגט:

טָאן. געהײסן
קעּפ די גענומען הָאב איך און 15
געניטע און קלוגע שֿבטים, אַײערע ֿפון
ֿפַאר געמַאכט זײ הָאב איך און לַײט,
עלטסטע ֿפַאר אַײך, איבער הױּפטלַײט
הונדערט, ֿפון עלטסטע און טױזנט, ֿפון
עלטסטע און ֿפוֿפציק, ֿפון עלטסטע און
אַײערע לױט אױֿפזעער, און צען, ֿפון

שֿבטים.
אַײערע בַאֿפױלן הָאב איך און 16
זָאגן: צו ַאזױ צַײט, יענער אין ריכטער
ברידער, אַײערע צװישן אױס הערט
צװישן גערעכט משּפטן זָאלט איר און
ברודער, זַײן צװישן און איטלעכן

אים. בַײ װָאס ֿפרעמדן דעם ָאדער
קײן דערקענען ניט זָאלט איר 17
ַאזױ קלענסטן דעם משּפט; ַא אין ּפנים
אױסהערן; איר זָאלט גרעסטן דעם װי
ַא ֿפַאר שרעקן ניט זיך זָאלט איר
איז משּפט דער װָארום מענטשן,
צו זַײן װעט װָאס זַאך די און גָאטס.
ברענגען איר זָאלט אַײך, ֿפַאר שװער

אױסהערן. זי װעל איך און מיר, צו
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אין בַאֿפױלן אַײך הָאב איך און 18
זָאלט איר װָאס זַאכן ַאלע צַײט יענער

טָאן.
ֿפון ַאװעקגעצױגן הָאבן מיר און 19
אין דורכגעגַאנגען זַײנען און חֹוֵרֿב,
מֹוראדיקן און גרױסן יענעם גַאנצן
אױֿפן געזען, הָאט איר װָאס מדבר
ַאזױ ֶאמֹורי, ֿפון געבערג דעם צו װעג
אונדז הָאט גָאט אונדזער יהוה װי
ביז געקומען זַײנען מיר און בַאֿפױלן;

ָקֵדש-ברנֵַע.
געזָאגט: אַײך צו הָאב איך און 20
ֿפון געבערג דעם ביז געקומען זַײט איר
גיט גָאט אונדזער יהוה װָאס ֶאמֹורי,

אונדז;
הָאט גָאט דַײן יהוה זע, 21
גײ דיר, צו לַאנד דָאס איבערגעגעבן
יהוה װי ַאזױ עס, ַארב און ַארױף
דיר הָאט עלטערן דַײנע ֿפון גָאט דער
און הָאבן מֹורא ניט זָאלסט צוגעזָאגט;

ַאנגסטן. ניט
מיר, צו גענענט ַאלע איר הָאט 22
שיקן לָאמיר געזָאגט: הָאט און
זָאלן זײ און ֿפַארױס, אונדז מענטשן
און לַאנד, דָאס אונדז ֿפַאר אױסֿפָארשן
דעם װעגן ענטֿפער ַאן ברענגען אונדז
און גײן, אים אױף זָאלן מיר װָאס װעג
קומען. זײ אין זָאלן מיר װָאס שטעט די
אין װוילגעֿפעלן איז זַאך די און 23
ֿפון גענומען הָאב איך און אױגן, מַײנע
ַא ֿפַאר מַאן אײן צו מַאן, צװעלף אַײך

שֿבט.
ֿפַארקערט זיך הָאבן זײ און 24
דעם אין ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען און
טָאל ביזן געקומען זַײנען און געבערג,

אױסגעקוקט. עס הָאבן און ֶאשּכֹול,
זײער אין גענומען הָאבן זײ און 25
און לַאנד, ֿפון ֿפרוכט דער ֿפון הַאנט
זײ און אונדז; צו ַארָאּפגעברַאכט
און ענטֿפער ַאן געברַאכט אונדז הָאבן
יהוה װָאס לַאנד דָאס איז גוט געזָאגט:

אונדז. גיט גָאט אונדזער
געװָאלט ניט הָאט איר ָאבער 26
װידערשּפעניקט הָאט און ַארױֿפגײן,

גָאט. אַײער יהוה ֿפון מױל דעם
אין געמורמלט הָאט איר און 27
געזָאגט: הָאט און געצעלטן, אַײערע
ער הָאט ֿפַײנט, אונדז הָאט גָאט װַײל
ִמצַריִם, לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן אונדז
ֿפון הַאנט דער אין געבן צו אונדז

ֿפַארטיליקן. צו אונדז ּכדי ֶאמֹורי,
ַארױף? מיר גײען װּוהין 28
געמַאכט הָאבן ברידער אונדזערע
זָאגן: צו ַאזױ הַארץ, אונדזער צעגײן
העכער און גרעסער איז ֿפָאלק דָאס
און גרױסע שטעט די אונדז, ֿפון
אױך און הימל; אין ביז בַאֿפעסטיקטע
דָארטן מיר הָאבן ַענָקים די ֿפון זין

געזען.
געזָאגט: אַײך צו האָב איך און 29
ניט און שרעקן ניט אַײך זָאלט איר

זײ. ֿפַאר הָאבן מֹורא
אַײך גײט װָאס גָאט אַײער יהוה 30
ֿפַאר הַאלטן מלחמה װעט ער ֿפַארױס,
געטָאן הָאט ער װָאס ַאלץ װי ַאזױ אַײך,
אַײערע ֿפַאר ִמצַריִם אין אַײך מיט

אױגן,
הָאסט דו װּו מדבר, דער אין און 31
דיך הָאט גָאט דַײן יהוה ַאז געזען,
זַײן טרָאגט מַאן ַא װי ַאזױ געטרָאגן,
זַײט איר װָאס װעג גַאנצן דעם קינד,
צו געקומען זַײט איר ביז געגַאנגען,

ָארט. דָאזיקן דעם
גלױבט זַאך דָאזיקער דער אין און 32

גָאט, אַײער יהוה ניט איר
ֿפַארױס געגַאנגען אַײך איז װָאס 33
ָארט ַאן אױסצוזוכן אַײך װעג, אױֿפן
בַײ ֿפַײער אין לַאגערן: צום אַײך ֿפַאר
װעג דעם װַײזן צו אַײך ּכדי נַאכט,
אין און גײן, אים אױף זָאלט איר װָאס

טָאג. בַײ װָאלקן
ָקול דעם געהערט הָאט גָאט און 34
הָאט ער און װערטער, אַײערע ֿפון
צו ַאזױ געשװָארן, הָאט און געצערנט,

זָאגן:
דָאזיקע די ֿפון עמיצער אױב 35
ָדור, שלעכטן דָאזיקן דעם ֿפון לַײט,
װָאס לַאנד, גוטע דָאס ָאנזען װעט
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אַײערע געבן צו געשװָארן הָאב איך
עלטערן!

ער יֿפונֶהן; ֿפון זון דער ָּכֵלֿב ַאחוץ 36
איך װעל אים צו און זען, עס װעט
געטרעטן הָאט ער װָאס לַאנד דָאס געבן
ער װַײל קינדער; זַײנע צו און דערױף,

גָאט. נָאך געטרַײ געגַאנגען איז
גָאט הָאט מיר אױף אױך 37
זָאגן: צו ַאזױ אַײך, איבער געצערנט

קומען; ניט ַאהין װעסט אױך דו
װָאס נון, ֿפון זון דער יהֹושוַע 38
קומען; ַאהין װעט ער דיר, ֿפַאר שטײט
מַאכן עס װעט ער װָארום שטַארק, אים

יׂשראל. ַארבן
װָאס קינדער, קלײנע אַײערע און 39
זַײן װעלן זײ געזָאגט, הָאט איר
װָאס זין, אַײערע און רױב, צו
ָאדער גוטס ניט הַײנט נָאך ֿפַארשטײען
צו און קומען, ַאהין װעלן זײ שלעכטס,
עס װעלן זײ און געבן, עס איך װעל זײ

ַארבן.
ציט און אַײך, ֿפַארקערט איר און 40

ים-סוף. ֿפון װעג אױֿפן מדבר, צום
הָאט און ָאּפגערוֿפן, זיך איר הָאט 41
געזינדיקט הָאבן מיר געזָאגט: מיר צו
און ַארױֿפגײן, װעלן מיר גָאט; צו
ַאלץ װי ַאזױ הַאלטן, מלחמה װעלן
אונדז הָאט גָאט אונדזער יהוה װָאס
ָאנגעגורט הָאט איר און בַאֿפױלן.
און ּכֵלי-מלחמה, זַײנע איטלעכער
אין ַארױֿפצוגײן גרינג ֿפַאר געהַאלטן

געבערג. דעם
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 42
ַארױֿפגײן, ניט זָאלט איר זײ: צו זָאג
הַאלטן, מלחמה ניט זָאלט איר און
ּכדי אַײך; צװישן ניט בין איך װָארום
ֿפַאר װערן געשלָאגן ניט זָאלט איר

ֿפַײנט. אַײערע
גערעדט, אַײך צו הָאב איך און 43
און צוגעהערט, ניט הָאט איר ָאבער
מױל דעם װידערשּפעניקט הָאט איר
געמוטװיליקט, הָאט איר און גָאט, ֿפון
דעם אין ַארױֿפגעגַאנגען זַײט און

געבערג.

אַײך ַאקעגן ַארױסגעגַאנגען איז 44
יענעם אין געזעסן איז װָאס ֶאמֹורי דער
נָאכגעיָאגט אַײך הָאבן זײ און געבערג,
אַײך און טוען, בינען די װי ַאזױ

ָחרָמה. ביז ֵׂשִעיר, אין צעקלַאּפט
אומגעקערט, זיך הָאט איר און 45
ָאבער גָאט, ֿפַאר געװײנט הָאט איר און
ָקול, אַײער צו צוגעהערט ניט הָאט גָאט

אַײך. צו אױער דָאס גענַײגט ניט און
ָקֵדש אין געבליבן זַײט איר און 46
זַײט איר װָאס טעג די לױט טעג, ֿפיל

געבליבן.

און2 ֿפַארקערט, זיך הָאבן מיר און
אױֿפן מדבר, צום געצױגן הָאבן
הָאט גָאט װי ַאזױ ים-סוף, ֿפון װעג
זיך הָאבן מיר און גערעדט; מיר צו
ֿפיל ֵׂשִעיר בַארג ַארום ַארומגעדרײט

טעג.
ַאזױ געזָאגט, מיר צו הָאט גָאט און 2

זָאגן: צו
דָאזיקן דעם ַארומגײן אַײך גענוג 3

צֿפון. קײן אַײך ֿפַארקערט בַארג;
ַאזױ בַאֿפעל, ֿפָאלק דעם און 4
דעם דורך גײטדורך איר זָאגן: צו
די ברידער, אַײערע ֿפון געמַארק
ֵׂשִעיר, אין זיצן װָאס ֵעָׂשו, ֿפון קינדער
אַײך; ֿפַאר הָאבן מֹורא װעלן זײ און

ָאּפגעהיט. זײער זַײן איר זָאלט
זײ, מיט ָאנהײבן ניט זיך זָאלט איר 5
ַא ֿפון שּפַאן ַא מָאל צו ניט װָארום
זײער ֿפון געבן אַײך איך װעל ֿפוסטריט
איך הָאב ֵעָׂשו צו ירושה ַא װַײל לַאנד,

ֵׂשִעיר. בַארג דעם געגעבן
ֿפַאר זײ ֿפון איר זָאלט עסנװַארג 6
ַאֿפילו און עסן, און אַײנהַאנדלען געלט
געלט ֿפַאר זײ ֿפון איר זָאלט װַאסער

טרינקען. און קױֿפן
דיך הָאט גָאט דַײן יהוה װָארום 7
ֿפון טּוונג יעטװעדער אין געבענטשט
גײן דַײן געװּוסט הָאט ער הַאנט; דַײן
שױן מדבר; גרױסן דָאזיקן דעם דורך
מיט גָאט דַײן יהוה איז יָאר ֿפערציק
געֿפעלט. ניט דיר הָאט זַאך קײן דיר;
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ֿפון ַאװעקגעגַאנגען זַײנען מיר און 8
ֵעָׂשו ֿפון קינדער די ברידער, אונדזערע
ֿפון װעג דעם ֿפון ֵׂשִעיר, אין זיצן װָאס
ֶעציֹון-גֶֿבר. ֿפון און ֵאיַלת, ֿפון ּפלױן,
זַײנען און ֿפַארקערט זיך הָאבן מיר און
ֿפון װעג דעם אױף ַאװעקגעגַאנגען

מֹוָאֿב. ֿפון מדבר דעם
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 9
ניט און מֹוָאֿב, ֿפַײנטן ניט זָאלסט
װָארום מלחמה, ַא זײ מיט ֿפַארֿפירן
געבן ניט לַאנד זַײן ֿפון דיר װעל איך
לֹוט ֿפון קינדער די צו װַײל ַארב, קײן

– ירושה. ַא ָער געגעבן איך הָאב
די געזעסן דָארטן זַײנען ֿפריער 10
און ֿפיל, און גרױס ֿפָאלק ַא ֵאימים,

ַענָקים; די װי הױך
געװָארן גערעכנט זַײנען אױך זײ 11
ָאבער ַענָקים, די װי ַאזױ רֿפאים, ֿפַאר

ֵאימים. גערוֿפן זײ הָאבן מֹוָאֿבים די
ֿפריער זַײנען ֵׂשִעיר אין און 12
קינדער די ָאבער חֹורים, די געזעסן
זײ און ֿפַארטריבן, זײ הָאבן ֵעָׂשו ֿפון
זיך און זיך, ֿפַאר ֿפון ֿפַארטיליקט
װי ַאזױ ָארט, זײער אױף בַאזעצט
זַײן ֿפון לַאנד צום געטָאן הָאט יׂשראל

– געגעבן. זײ הָאט גָאט װָאס ַארב,
אַײך גײט און אױף, שטײט ַאצונד 13
זַײנען מיר און זֶֶרד. טַײך דעם ַאריבער

זֶֶרד. טַײך דעם ַאריבערגעגַאנגען
זַײנען מיר װָאס טעג די און 14
װַאנען ביז ָקֵדש-ברנֵַע ֿפון געגַאנגען
זֶֶרד, טַײך דעם ַאריבער זַײנען מיר
יָאר; דרַײסיק און ַאכט געװען זַײנען
קריגסלַײט, די ָדור, גַאנצער דער ביז
צװישן ֿפון געװָארן ֿפַארלענדט זַײנען
זײ הָאט גָאט װי ַאזױ לַאגער, דעם

געשװָארן.
גָאט ֿפון הַאנט די איז אױך און 15
אומצוברענגען זײ זײ, אױף געװען
זַײנען זײ ביז לַאגער, דעם צװישן ֿפון

געװָארן. ֿפַארלענדט
ַאלע ַאז געװען, איז עס און 16
גַאנצן אין זַײנען קריגסלַײט
דעם צװישן ֿפון אױסגעשטָארבן

ֿפָאלק,
ַאזױ מיר, צו גערעדט גָאט הָאט 17

זָאגן: צו
דעם ַאריבער הַײנט גײסט דו 18

ָער, מֹוָאֿב, ֿפון געמַארק
די ַאקעגן גענענען װעסט און 19
ניט זײ זָאלסט ַעמֹון, ֿפון קינדער
ָאנהײבן, ניט זײ מיט זיך און ֿפַײנטן,
לַאנד דעם ֿפון דיר װעל איך װָארום
קײן געבן ניט ַעמֹון ֿפון קינדער די ֿפון
הָאב לֹוט ֿפון קינדער די צו װַײל ַארב,

– ירושה. ַא געגעבן עס איך
ֿפַארן גערעכנט װערט אױך דָאס 20
זַײנען רֿפאים די רֿפאים; די ֿפון לַאנד
ַעמֹונים די און ֿפריער, געזעסן דרינען

זַמזומים; גערוֿפן זײ הָאבן
הױך און ֿפיל, און גרױס ֿפָאלק ַא 21
זײ הָאט גָאט ָאבער ַענָקים; די װי
הָאבן זײ און זײ, ֿפַאר ֿפון ֿפַארטיליקט
אױף בַאזעצט זיך און ֿפַארטריבן, זײ

ָארט; זײער
די ֿפַאר געטָאן הָאט ער װי ַאזױ 22
ֵׂשִעיר, אין זיצן װָאס ֵעָׂשו ֿפון קינדער
ֿפון כֹורים די ֿפַארטיליקט הָאט ער װָאס
ֿפַארטריבן, זײ הָאבן זײ און זײ, ֿפַאר
ביז ָארט זײער אױף בַאזעצט זיך און

טָאג. הַײנטיקן אױף
געזעסן זַײנען װָאס ַעִוים די און 23
הָאבן זײ ַעזָה, ביז דערֿפער אין
ֿפון ַארױס קומען װָאס ַּכֿפּתֹורים די
בַאזעצט זיך און ֿפַארטיליקט, ַּכֿפּתֹור,

– ָארט. זײער אױף
און ַאװעק, ציט אױף, שטײט 24
זע, ַארנֹון. טָאל דעם ַאריבער גײט
סיחין הַאנט דַײן אין געגעבן הָאב איך
און חשבון, ֿפון מלך דעם ֶאמֹורי, דעם
און אַײנצונעמען, ָאן הײב לַאנד; זַײן

מלחמה. ַא אים מיט ֿפַארֿפיר
ָאנהײבן איך װעל טָאג הַײנטיקן 25
אױף מֹורא דַײן און שרעק דַײן װַארֿפן
ַאז הימל, גַאנצן אונטערן ֿפעלקער די
װעלן הערונג, דַײן הערן װעלן זײ װען

דיר. ֿפַאר ֿפלַאטערן און ציטערן זײ
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שלוחים געשיקט הָאב איך און 26
מלך דעם סיחין צו קֵדמֹות מדבר ֿפון
ַאזױ שלום, ֿפון װערטער – חשבון ֿפון

זָאגן: צו
לַאנד; דַײן דורך דורכגײן לָאמיך 27
גײן; איך װעל װעג אױֿפן װעג, אױֿפן
רעכטס ָאּפקערן ניט זיך װעל איך

לינקס. ָאדער
געלט ֿפַאר מיר װעסטו עסנװַארג 28
און עסן, װעל איך און ֿפַארקױֿפן,
געבן, געלט ֿפַאר מיר װעסטו װַאסער
בלױז לָאמיך טרינקען; װעל איך און

ֿפיס; מַײנע אױף דורכגײן
געטָאן מיר מיט הָאבן עס װי ַאזױ 29
אין זיצן װָאס ֵעָׂשו ֿפון קינדער די
אין זיצן װָאס מֹוָאֿבים די און ֵׂשִעיר,
ַאריבערגײן װעל איך װַאנען ביז ָער;
יהוה װָאס לַאנד דעם צו יַרדן דעם

אונדז. גיט גָאט אונדזער
חשבון ֿפון מלך דער סיחון ָאבער 30
דורכלָאזן געװָאלט ניט אונדז הָאט
הָאט גָאט דַײן יהוה װָארום אים, דורך
ֿפעסט און געמיט, זַײן געמַאכט הַארט
געבן צו אים ּכדי הַארץ, זַײן געמַאכט
טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ הַאנט, דַײן אין
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 31
צו איבערגעבן ָאנגעהױבן הָאב איך זע,
ָאן הײב לַאנד; זַײן און סיחֹונען דיר

לַאנד. זַײן ַארבן צו ּכדי אַײנצונעמען
ַאקעגן ַארױסגעגַאנגען סיחין איז 32
אױף ֿפָאלק, גַאנצן זַײן מיט ער אונדז,

יַַהץ. קײן מלחמה
אים הָאט גָאט אונדזער יהוה און 33
הָאבן מיר און אונדז, צו איבערגעגעבן
זַײן און זין, זַײנע און אים, געשלָאגן

ֿפָאלק. גַאנץ
צַײט יענער אין הָאבן מיר און 34
ֿפַארװיסט און שטעט, זַײנע בַאצװּונגען
װַײבער און מענער שטָאט, איטלעכע
ניט הָאבן מיר קינדער; קלײנע און

איבערבלַײב. ַאן געלָאזט
גערױבט מיר הָאבן בהמות די נָאר 35
די ֿפון זַאקרױב דעם און זיך, ֿפַאר

בַאצװּונגען. הָאבן מיר װָאס שטעט

טָאל ברעג בַײם װָאס ַערֹוֵער ֿפון 36
טָאל, אין װָאס שטָאט דער און ַארנֹון,
ַא געװען ניט איז גִלָעד, ביז און
ֿפון שטַארקער געװען איז װָאס שטָאט
גָאט אונדזער יהוה הָאט ַאלץ אונדז;

אונדז. צו איבערגעגעבן
קינדער די ֿפון לַאנד דעם צו נָאר 37
דעם צו גענענט: ניט הָאסטו ַעמֹון ֿפון
די און יַבֹוק, טַײך ֿפון ברעג גַאנצן
װּו אומעטום און בַארג, ֿפון שטעט

ֿפַארװערט. הָאט גָאט אונדזער יהוה

און3 ֿפַארקערט, זיך הָאבן מיר און
װעג מיטן ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
איז בָשן ֿפון מלך דער עֹוג און בָשן; ֿפון
מיט ער אונדז, ַאקעגן ַארױסגעגַאנגען
קײן מלחמה אױף ֿפָאלק, גַאנצן זַײן

ֶאדֶרִעי.
מיר: צו געזָאגט הָאט גָאט און 2
אים, ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלסט
גַאנצן זַײן מיט אים, הָאב איך װָארום
דַײן אין געגעבן לַאנד, זַײן און ֿפָאלק
װי ַאזױ אים צו טָאן װעסט און הַאנט,
ֿפון מלך דעם סיחין צו געטָאן הָאסט דו

חשבון. אין געזעסן איז װָאס ֶאמֹורי,
אױך הָאט גָאט אונדזער יהוה און 3
דעם עֹוג הַאנט אונדזער אין געגעבן
ֿפָאלק, גַאנצן זַײן מיט בָשן, ֿפון מלך
אים ביז געשלָאגן אים הָאבן מיר און

איבערבלַײב. ַאן לָאזן צו ניט
אין בַאצװּונגען הָאבן מיר און 4
ניט שטעט; זַײנע ַאלע צַײט יענער
ניט הָאבן מיר װָאס שטָאט ַא געװען
שטעט, זעכציק זײ; ֿפון צוגענומען
דָאס ַארגֹוֿב, ֿפון געגנט גַאנצע די

בָשן. אין עֹוג ֿפון קיניגרַײך
געװען זַײנען דָאזיקע די ַאלע 5
הױכע מיט שטעט בַאֿפעסטיקטע
ַאחוץ ריגלען, און טױערן מיט מױערן,

ֿפיל. זײער שטעט ָאֿפענע
ַאזױ ֿפַארװיסט, זײ הָאבן מיר און 6
דעם סיחין צו געטָאן הָאבן מיר װי
איטלעכע ֿפַארװיסט – חשבון ֿפון מלך
קלײנע און װַײבער, מענער, שטָאט,
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קינדער.
דעם און בהמות, ַאלע נָאר 7
מיר הָאבן שטעט, די ֿפון זַאקרױב

זיך. ֿפַאר גערױבט
אין ַאװעקגענומען הָאבן מיר און 8
הַאנט דער ֿפון לַאנד דָאס צַײט יענער
װָאס ֶאמֹורי ֿפון מלכים צװײ די ֿפון
ביז ַארנֹון טָאל ֿפון יַרדן, זַײט דער אױף

– ֶחרמֹון בַארג
ֶחרמֹון, דעם רוֿפן צידֹונים די 9
ׂשניר אים רוֿפן ֶאמֹורים די און ִׂשריֹון,

–
ֿפלַאכלַאנד, דעם ֿפון שטעט ַאלע 10
ביז בָשן, גַאנץ און גִלָעד, גַאנץ און
עֹוגס ֿפון שטעט ֶאדֶרִעי, און ַסלָכה

בָשן. אין קיניגרַײך
ֿפון מלך דער עֹוג נָאר װָארום 11
ֿפון רעשט דעם ֿפון געבליבן איז בָשן
אַײזערן ַאן בעט, זַײן ָאט רֿפאים; די
קינדער די ֿפון ַרבה אין דָאך איז בעט,
און לענג, איר איז אַײלן נַײן ַעמֹון. ֿפון
אײל דער אױף ברײט, איר אַײלן ֿפיר

מַאן. ַא ֿפון
הָאבן לַאנד דָאזיקע דָאס און 12
ֿפון צַײט. יענער אין געַארבט מיר
ַא און ַארנֹון, טָאל בַײם װָאס ַערֹוֵער
מיט גִלָעד, ֿפון געבערג דעם ֿפון העלֿפט
די צו געגעבן איך הָאב שטעט, אירע

גָדים. די צו און ראוֿבנים
און גִלָעד, ֿפון רעשט דעם און 13
עֹוגן, ֿפון קיניגרַײך דָאס בָשן, גַאנץ
שֿבט הַאלבן צום געגעבן איך הָאב
– ַארגֹוֿב ֿפון געגנט גַאנצע די מנשה;
דָאס גערוֿפן װערט בָשן גַאנצער יענער

רֿפאים. די ֿפון לַאנד
הָאט מנשה ֿפון זון דער יָאיר 14
ַארגֹוֿב ֿפון געגנט גַאנצע די גענומען
און גשורי, דעם ֿפון געמַארק דעם ביז
– בָשן – זײ הָאט און ַמֲעָכתי, דעם
װי ַחוֹות-יָאיר, נָאמען זַײן אױף גערוֿפן

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז
געגעבן איך הָאב ָמכירן צו און 15

גִלָעד.

די צו און ראוֿבנים די צו און 16
און גִלָעד ֿפון געגעבן איך הָאב גָדים
און טָאל מיטן דעם ַארנֹון, טָאל ביזן
דעם יַבֹוק, טַײך ביזן און ברעג, דעם

ַעמֹון; ֿפון קינדער די ֿפון געמַארק
און יַרדן מיטן ּפלױן דעם און 17
ים דעם ביז און ִּכנֶֶרת ֿפון ברעג, דעם
די אונטער יַם-ַהֶמַלח, דעם ּפלױן, ֿפון

מזרח. צו ּפסגָה, ֿפון ַארָאּפגַאנגען
אין בַאֿפױלן אַײך הָאב איך און 18
יהוה זָאגן: צו ַאזױ צַײט, יענער
געגעבן אַײך הָאט גָאט אַײער
ַארבן; צו עס לַאנד דָאזיקע דָאס
יונגען, העלדישע ַאלע איר, זָאלט
ֿפַאר ֿפַארױס געװָאֿפנט ַאריבערגײן
ֿפון קינדער די ברידער, אַײערע

יׂשראל.
און װַײבער אַײערע בלױז 19
ֿפי אַײער און קינדער קלײנע אַײערע
– ֿפי ֿפיל הָאט איר ַאז װײס, איך –
װָאס שטעט, אַײערע אין בלַײבן זָאלן

געגעבן; אַײך הָאב איך
בַארוען װעט גָאט װַאנען ביז 20
זײ און אַײך, װי ַאזױ ברידער אַײערע
יהוה װָאס לַאנד דָאס ַארבן װעלן אױך
זַײט יענער אױף זײ גיט גָאט אַײער
אומקערן זיך איר װעט דענצמָאל יַרדן;
הָאב איך װָאס ַארב, זַײן צו איטלעכער

געגעבן. אַײך
בַאֿפױלן איך הָאב יהֹושוען און 21
דַײנע זָאגן: צו ַאזױ צַײט, יענער אין
יהוה װָאס ַאלץ געזען הָאבן אױגן
דָאזיקע די צו געטָאן הָאט גָאט דַײן
צו טָאן גָאט װעט ַאזױ מלכים; צװײ
ַאהין גײסט דו װָאס קיניגרַײכן ַאלע

ַאריבער.
ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלט איר 22
דער איז גָאט אַײער יהוה װָארום זײ,

אַײך. ֿפַאר מלחמה הַאלט װָאס

ָוֶאְתַחָנן
אין גָאט צו געבעטן הָאב איך און 23

זָאגן: צו ַאזױ צַײט, יענער
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ָאנגעהױבן הָאסט דו הַאר, דו גָאט 24
און גרױסקײט דַײן קנעכט דַײן װַײזן
איז װער װָארום הַאנט; שטַארקע דַײן
דער אױף ָאדער הימל אין גָאט דער
דַײנע װי ַאזױ טָאן זָאל װָאס ערד

גֿבורות? דַײנע װי ַאזױ און טּוונגען
בעט איך ַאריבערגײן, לָאמיך 25
לַאנד גוטע דָאס זען לָאמיך און דיך,
דָאס יַרדן, זַײט יענער אױף װָאס
לֿבנֹון. דעם און געבערג, שײנע דָאזיקע
אױף געצערנט הָאט גָאט ָאבער 26
ניט הָאט און אַײך, װעגן ֿפון מיר
צו הָאט גָאט און מיר; צו צוגעהערט
מער זָאלסט דיר! גענוג געזָאגט: מיר
דָאזיקער דער װעגן מיר צו רעדן ניט

זַאך.
און ּפסגָה, שּפיץ צום ַארױף גײ 27
צו און מערֿב, צו אױגן דַײנע אױף הײב
און מזרח, צו און ָדרום, צו און צֿפון,
װעסט װָארום אױגן, דַײנע מיט ָאן קוק

יַרדן. דָאזיקן דעם ַאריבערגײן ניט
ַצָװֶאה דַײן איבער גיב און 28
און אים, שטַארק און יהֹושוען, צו
װעט ער װָארום אים, ֿפעסטיק
דָאזיקן דעם ֿפַאר ֿפַארױס ַאריבערגײן
ַארבן מַאכן זײ װעט ער און ֿפָאלק,

זען. װעסט דו װָאס לַאנד דָאס
טָאל אין געבליבן זַײנען מיר און 29

בית-ּפעֹור. ַאקעגן

די4 צו הער יׂשראל, ַאצונד, און
איך װָאס געזעצן די און חוקים
לעבן, זָאלט איר ּכדי טָאן, צו דיך לערן
װָאס לַאנד דָאס ַארבן און קומען און
גיט עלטערן אַײערע ֿפון גָאט דער יהוה

אַײך.
דעם צו צולײגן ניט זָאלט איר 2
איר און אַײך, געביט איך װָאס װָארט
היטן צו ּכדי דערֿפון, מינערן ניט זָאלט
װָאס גָאט, אַײער יהוה ֿפון געבָאט די

אַײך. געביט איך
װָאס געזען הָאבן אױגן אַײערע 3
ַאז בַעל-ּפעֹור, אין געטָאן הָאט גָאט
געגַאנגען איז װָאס מַאן יעטװעדער

אים הָאט ּפעֹור, ֿפון בַעל דעם נָאך
צװישן ֿפון ֿפַארטיליקט גָאט דַײן יהוה

דיר.
ָאן בַאהעֿפט זַײט װָאס איר, און 4

ַאלע. הַײנט לעבט גָאט, אַײער יהוה
חוקים געלערנט אַײך הָאב איך זע, 5
גָאט מַײן יהוה װי ַאזױ געזעצן, און
ַאזױ טָאן צו אױף בַאֿפױלן, מיר הָאט
ַאהין, קומט איר װָאס לַאנד דעם אין

ַארבן. צו עס
טָאן, און היטן זײ איר זָאלט 6
און קלוגשַאֿפט אַײער איז דָאס װָארום
אױגן די אין ֿפַארשטַאנדיקײט אַײער
װעלן זײ ַאז װָאס אומות, די ֿפון
װעלן געזעצן, דָאזיקע די ַאלע הערן
און קלוגע ַא װָאר, ֿפַאר זָאגן: זײ
דָאזיקע דָאס איז אומה ֿפַארשטַאנדיקע

ֿפָאלק. גרױסע
איז ֿפָאלק גרויס װָאסער װָארום 7
אים צו נָאנט גָאט ַא הָאט װָאס ֿפַארַאן,
נָאר װען גָאט, אונדזער יהוה װי ַאזױ

אים? צו רוֿפן מיר
איז ֿפָאלק גרױס װָאסער און 8
געזעצן און חוקים הָאט װָאס ֿפַארַאן,
גַאנצע דָאזיקע די װי ַאזױ גערעכטע
אַײך ֿפַאר לײג איך װָאס ּתֹורה,

טָאג? הַײנטיקן
היט און ָאּפגעהיט דיר זַײ נָאר 9
די ֿפַארגעסן ניט זָאלסט זעל, דַײן זײער
און געזען, הָאבן אױגן דַײנע װָאס זַאכן
דַײן ֿפון װערן ָאּפגעטָאן ניט זָאלן זײ
און לעבן, דַײן ֿפון טעג ַאלע הַארצן
קינדער דַײנע װיסן מַאכן זײ זָאלסט

קינדסקינדער; דַײנע און
ביסט דו װָאס טָאג דעם 10
אין גָאט דַײן יהוה ֿפַאר געשטַאנען
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט װען חֹוֵרֿב,
איך און ֿפָאלק, דָאס מיר צו אַײן זַאמל
װערטער, מַײנע הערן לָאזן זײ װעל
הָאבן צו מֹורא לערנען זָאלן זײ ּכדי
אױף לעבן זײ װָאס טעג ַאלע מיר ֿפַאר
קינדער זײערע אױך און ערד, דער

לערנען. זײ זָאלן
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הָאט און גענענט, הָאט איר און 11
דער און בַארג, אונטערן געשטעלט זיך
ביזן ֿפַײער מיט געברענט הָאט בַארג
ֿפינצטערניש, מיט הימל, ֿפון הַארצן

נעבל. און װָאלקן,
גערעדט אַײך צו הָאט גָאט און 12
װערטער ֿפון ָקול ַא ֿפַײער; מיטן ֿפון
געשטַאלט ַא ָאבער געהערט, איר הָאט

ָקול. ַא בלויז געזען; ניט איר הָאט
זַײן ָאנגעזָאגט אַײך הָאט ער און 13
צו בַאֿפױלן אַײך הָאט ער װָאס בונד
זײ הָאט ער און געבָאט; צען די – טָאן
שטײנערנע צװײ אױף אױֿפגעשריבן

לוחות.
אין בַאֿפױלן גָאט הָאט מיר און 14
און חוקים לערנען צו אַײך צַײט יענער
דעם אין טָאן זײ זָאלט איר ּכדי געזעצן,
עס ַאהין, ַאריבער גײט איר װָאס לַאנד

ַארבן. צו
אַײער היטן זײער איר זָאלט דרום 15
קײן געזען ניט הָאט איר װָארום – זעל
גָאט װָאס טָאג דעם אין געשטַאלט
ֿפון חֹוֵרֿב אין אַײך צו גערעדט הָאט

– ֿפַײער מיטן
ֿפַארדָארבן ניט זָאלט איר ַאז 16
געשניץ, ַא מַאכן אַײך און װערן
די בילד, שום ַא ֿפון גלַײכעניש די

נקֿבה, ַא ָאדער זָכר ַא ֿפון געשטַאלט
בהמה שום ַא ֿפון געשטַאלט די 17
ֿפון געשטַאלט די ערד, דער אױף װָאס
אין ֿפליט װָאס ֿפױגל געֿפליגלטן שום ַא

הימל,
עס נָאר װָאס ֿפון געשטַאלט די 18
געשטַאלט די ערד, דער אױף קריכט
װַאסער אין װָאס ֿפיש שום ַא ֿפון

ערד. דער אונטער
דַײנע אױֿפהײבן װעסט דו ַאז און 19
די און זון די זען און הימל, צום אױגן
חיל גַאנצן דעם שטערן, די און לֿבנה
ַארָאּפגעֿפירט ניט זָאלסטו הימל, ֿפון
דינען און זײ, צו בוקן זיך און װערן,
זײ הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס זײ,
אונטערן ֿפעלקער ַאלע צו צוגעטײלט

הימל. גַאנצן

גענומען, גָאט הָאט אַײך ָאבער 20
דעם ֿפון ַארױסגעצױגן אַײך און
אים ִמצַריִם, ֿפון אַײזנשמעלצאױװן,
װי ַאזױ ַארבֿפָאלק, ַאן ֿפַאר זַײן צו

טָאג. הַײנטיקן
אױף געצערנט הָאט גָאט און 21
הָאט ער און אַײערטװעגן, ֿפון מיר
ַאריבערגײן ניט זָאל איך ַאז געשװָארן
גוטן דעם אין קומען ניט און יַרדן, דעם
ֿפַאר דיר גיט גָאט דַײן יהוה װָאס לַאנד

נחלה. ַא
היגן דעם אין שטַארב איך װָארום 22
יַרדן, דעם ַאריבער ניט גײ איך לַאנד;
װעט און ַאריבערגײן, װעט איר ָאבער

לַאנד. גוטע דָאזיקע דָאס ַארבן
ניט זָאלט איר אַײך, היט 23
אַײער יהוה ֿפון בונד דעם ֿפַארגעסן
מיט געשלָאסן הָאט ער װָאס גָאט,
די געשניץ, ַא מַאכן אַײך און אַײך,
װָאס איז, עס װָאס ֿפון געשטַאלט
ֿפַארװערטץ. דיר הָאט גָאט דַײן יהוה
ַא איז גָאט דַײן יהוה װָארום 24
צערנדיקער ַא ֿפַארצערט, װָאס ֿפַײער

גָאט.
קינדער געבערן װעסט דו ַאז 25
זיך װעט איר און קינדסקינדער, און
װעט איר און לַאנד, אין עלטערן
ַא מַאכן װעט און װערן, ֿפַארדָארבן
איז, עס װָאס ֿפון געשטַאלט ַא געשניץ,
אין שלעכט איז װָאס טָאן װעט איר און
צו אים גָאט, דַײן יהוה ֿפון אױגן די

דערצערענען,
ערד און הימל הַײנט איך מַאך 26
אונטערגײן ַאז אַײך, קעגן עדות
דעם ֿפון אונטערגײן גיך איר װעט
דעם ַאריבער גײט איר װָאס לַאנד
װעט איר ַארבן; צו עס ַאהין, יַרדן
נַײערט דרינען, זַײן ַמֲאריך-יָמים ניט
ֿפַארטיליקט איר װעט ֿפַארטיליקט

װערן.
צעשּפרײטן אַײך װעט גָאט און 27
בלַײבן װעט איר און אומות, די צװישן
ֿפעלקער, די צװישן מענטשן געצײלטע
ַאװעקֿפירן. ַאהין אַײך װעט גָאט װָאס
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געטער דינען דָארטן װעט איר און 28
הָאלץ הענט, מענטשנס ַא ֿפון געמַאכט
ניט און זעען, זײ ניט װָאס שטײן, און
זײ ניט און עסן, זײ ניט און הערן, זײ

שמעקן.
דָארטן ֿפון זוכן װעט איר און 29
אים װעסט און גָאט; אַײער יהוה
מיט זוכן אים װעסט דו ַאז געֿפינען,
דַײן מיט און הַארצן, גַאנצן דַײן

זעל. גַאנצער
דיך און צודריקן, װעט דיך ַאז 30
אין זַאכן, דָאזיקע די ַאלע טרעֿפן װעלן
אומקערן זיך װעסטו טעג, די ֿפון ָסוף
צוהערן װעסט און גָאט, דַײן יהוה צו

ָקול. זַײן צו
ַא איז גָאט דַײן יהוה װָארום 31
דיך װעט ער גָאט; דערבַארימדיקער
אומברענגען, ניט דיך און ֿפַארלָאזן ניט
בונד דעם ֿפַארגעסן ניט װעט ער און
זײ הָאט ער װָאס עלטערן, דַײנע מיט

געשװָארן.
אױף נָאך ַאקָארשט ֿפרעג װָארום 32
געװען זַײנען װָאס טעג ֿפריערדיקע די
װָאס טָאג דעם זינט ֿפון דיר, ֿפַאר
אױף מענטשן ַא בַאשַאֿפן הָאט גָאט
עק ביז הימל עק ֿפון און ערד, דער
ַאזױ געשען װען איז עס אױב הימל,
אױב ָאדער זַאך, גרױסע דָאזיקע די װי

געװָארן; געהערט איז ַאזױ-װָאס
דעם געהערט הָאט ֿפָאלק ַא אױב 33
ֿפַײער, מיטן ֿפון רעדן גָאט ֿפון ָקול
איז און געהערט הָאסט דו װי ַאזױ

לעבן; געבליבן
הָאט גָאט ַא אױב ָאדער 34
ַא זיך ֿפַאר ַארױסנעמען געּפרּוװט
ֿפָאלק, ַאנדער ַאן צװישן ֿפון ֿפָאלק
און צײכנס, מיט ּפרוװּונגען, מיט
און מלחמה, מיט און װּונדער, מיט
מיט און הַאנט, שטַארקער ַא מיט
מיט און ָארעם, אױסגעשטרעקטן ַאן
װָאס ַאלץ װי ַאזױ שרעקן, גרױסע
ֿפון געטָאן הָאט גָאט אַײער יהוה
דַײנע ֿפַאר ִמצַריִם אין אַײערטװעגן

אױגן.

ּכדי געװָארן, בַאװיזן עס איז דיר 35
גָאט; איז ער יהוה, ַאז װיסן זָאלסט

ניטָא. איז אים חוץ מער
געלָאזט דיך ער הָאט הימל ֿפּון 36
אּון לערנען, צּו דיך ּכדי ָקול, זַײן הערן
ּבַאװיזן דיר ער הָאט ערד דער אױף
װערטער זַײנע אּון ֿפַײער, גרױס זַײן

ֿפַײער. מיטן ֿפּון געהערט הָאסטו
הָאט ער װָאס דערֿפַאר און 37
ער הָאט עלטערן, דַײנע געהַאט ליב
זײ, נָאך זָאמען זײער אױסדערװײלט
זַײן מיט ַארױסגעצױגן דיך הָאט און
שטַארקײט, גרױס זַײן מיט ָאנגעזיכט,

ִמצַריִם, ֿפון
דיר ֿפַאר ֿפון ֿפַארטרַײבן צו 38
ֿפון מַאכטיקער און גרעסער ֿפעלקער
געבן צו דיר ּכדי ברענגען צו דיך דיר,
װי ַאזױ נחלה, ַא ֿפַאר לַאנד זײער

טָאג. הַײנטיקן
און הַײנט, װיסן זָאלסט און 39
יהוה, ַאז הַארצן, דַײן אין ַארַײננעמען
אױף און אױבן, הימל אין גָאט איז ער

ניטָא. איז מער אונטן; ערד דער
און געזעצן זַײנע היטן זָאלסט און 40
דיר געביט איך װָאס געבָאט, זַײנע
און דיר זַײן גוט זָאל עס ּכדי הַײנט,
זָאלסט ּכדי און דיר, נָאך קינדער דַײנע
װָאס ערד דער אױף זַײן ַמֲאריך-יָמים

שטענדיק. דיר, גיט גָאט דַײן יהוה
ָאּפגעשײדט משה הָאט דענצמָאל 41
צו יַרדן זַײט יענער אױף שטעט דרַײ

זונאױֿפגַאנג,
דעם ֿפַאר ַאהין, ַאנטלױֿפן צו אױף 42
ָאן חֿבר זַײן הרגעט װָאס טױטשלעגער
ַא געװען ניט אים איז ער און ּכיװן, ַא
װען ַאז נעכטן-אײערנעכטן; ֿפון ׂשֹונא
די ֿפון אײנער אין ַאנטלױֿפן װעט ער
לעבן: בלַײבן ער זָאל שטעט, דָאזיקע

דעם אין מדבר, אין בֶצר 43
און ראוֿבנים, די ֿפַאר ֿפלַאכלַאנד,
און גָדים, די ֿפַאר גִלָעד, אין רָאמֹות

מנַשים. די ֿפַאר בָשן, אין גֹוָלן
משה װָאס ּתֹורה די איז דָאס און 44
ֿפון קינדער די ֿפַאר געלײגט הָאט
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די און ָאנזָאגן די זַײנען דָאס יׂשראל;
הָאט משה װָאס געזעצן די און חוקים

יׂשראל, ֿפון קינדער די צו גערעדט
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען זײ װען 45

ִמצַריִם;
טָאל אין יַרדן, זַײט יענער אױף 46
סיחון ֿפון לַאנד אין בית-ּפעֹור, ַאקעגן
געזעסן איז װָאס ֶאמֹורי, ֿפון מלך דעם
די און משה װָאס דעם חשבון, אין
געשלָאגן, הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען זײ װען

ִמצַריִם;
לַאנד, זַײן געַארבט הָאבן זײ און 47
ֿפון מלך דעם עֹוג ֿפון לַאנד דָאס און
װָאס ֶאמֹורי ֿפון מלכים צװײ די – בָשן
זונאױֿפגַאנג; צו יַרדן זַײט יענער אױף
טָאל ברעג בַײם װָאס ַערֹוֵער ֿפון 48
איז דָאס – ׂשיאֹון בַארג ביזן און ַארנֹון,

– ֶחרמֹון
יענער ֿפון ּפלױן גַאנצן דעם און 49
ים דעם ביז און מזרח, צו יַרדן זַײט
ֿפון ַארָאּפגַאנגען די אונטער ּפלױן, ֿפון

ּפסגָה.

גַאנץ5 צונױֿפגערוֿפן הָאט משה און
געזָאגט: זײ צו הָאט און יׂשראל,
געזעצן די און חוקים די יׂשראל, הער,
אױערן, דַײנע אין הַײנט רעד איך װָאס
זײ היטן און לערנען, זײ זָאלט איר און

טָאן. צו
געשלָאסן הָאט גָאט אונדזער יהוה 2

חֹוֵרֿב. אין אונדז מיט בונד ַא
הָאט עלטערן אונדזערע מיט ניט 3
בונד, דָאזיקן דעם געשלָאסן גָאט
װָאס די ָאט מיר, אונדז, מיט נַײערט

לעבעדיקע. ַאלע הַײנט דָא זַײנען
גערעדט גָאט הָאט ּפנים ֶאל ּפנים 4
ֿפַײער. מיטן ֿפון בַארג, אױֿפן אַײך מיט
גָאט צװישן געשטַאנען בין איך 5
שעה, יענער אין אַײך צװישן און
ֿפון װָארט דָאס איבערצוגעבן אַײך
מֹורא הָאט איר װָארום – גָאט;
ניט זַײט איר און ֿפַײער, ֿפַארן געהַאט
צו ַאזױ – בַארג אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען

זָאגן:
הָאב װָאס גָאט, דַײן יהוה בין איך 6
ִמצַריִם, לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן דיך

קנעכטשַאֿפט. ֿפון הױז דעם ֿפון
געטער ַאנדערע הָאבן ניט זָאלסט 7

ּפנים. מַײן ֿפַאר
געשניץ, ַא מַאכן ניט דיר זָאלסט 8
הימל אין װָאס ֿפון געשטַאלט, שום ַא
ערד דער אױף װָאס ָאדער אױבן,
אונטער װַאסער אין װָאס ָאדער אונטן,

ערד. דער
און זײ, צו בוקן ניט זיך זָאלסט 9
יהוה איך װָארום דינען, ניט זײ זָאלסט
װָאס גָאט, צערנדיקער ַא בין גָאט דַײן
ֿפָאטערס די ֿפון זינד דער ֿפַאר זיך רעכן
און דריטן מיטן און קינדער, די מיט
מיך הָאבן װָאס די ֿפון ָדור ֿפירטן מיטן

ֿפַײנט,
גליד טױזנטסטן מיטן חסד טו און 10
די ֿפון און ליב, מיך הָאבן װָאס די ֿפון

געבָאט. מַײנע היטן װָאס
דעם ַארױֿפברענגען ניט זָאלסט 11
ֿפַאלשן, צום גָאט דַײן יהוה ֿפון נָאמען
װָאס דעם ניט שענקט יהוה װָארום
ֿפַאלשן. צום נָאמען זַײן ַארױף ברענגט
צו אים שבת ֿפון טָאג דעם היט 12
גָאט דַײן יהוה װי ַאזױ הײליק, הַאלטן

בַאֿפױלן. דיר הָאט
און ַארבעטן, זָאלסטו טעג זעקס 13

מלָאכות; דַײנע ַאלע טָאן
איז טָאג זיבעטער דער ָאבער 14
ניט זָאלסטו גָאט, דַײן יהוה צו שבת
און זון, דַײן און דו, מלָאכה, קײן טָאן
און קנעכט, דַײן און טָאכטער, דַײן
דַײן און ָאקס, דַײן און דינסט, דַײן
דער און בהמות, דַײנע ַאלע און אײזל,
ּכדי טױערן; דַײנע אין װָאס ֿפרעמדער
רוען זָאלן דינסט דַײן און קנעכט דַײן

דו. װי ַאזױ
קנעכט ַא ַאז געדענקען זָאלסט און 15
און ִמצַריִם, לַאנד אין געװען ביסטו
ַארױסגעצױגן דיך הָאט גָאט דַײן יהוה
און הַאנט שטַארקער ַא מיט דָארטן ֿפון
דרום ָארעם; אױסגעשטרעקטן ַאן מיט
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צו בַאֿפױלן דיר גָאט דַײן יהוה הָאט
שבת. ֿפון טָאג דעם מַאכן

און ֿפָאטער דַײן ּכֿבוד אין הַאלט 16
גָאט דַײן יהוה װי ַאזױ מוטער, דַײן
זָאלן טעג דַײנע ּכדי בַאֿפױלן, דיר הָאט
זַײן, גוט זָאל דיר ּכדי און לענגערן, זיך
גיט גָאט דַײן יהוה װָאס ערד דער אױף

דיר.
זָאלסט און הרגען. ניט זָאלסט 17
גנֿבען. ניט זָאלסט און זַײן. מזנה ניט
חֿבר דַײן אױף זָאגן ניט זָאלסט און

עדות. ֿפַאלשע
חֿברס דַײן גלוסטן ניט זָאלסט און 18
דַײן בַאגערן ניט זָאלסט און װַײב,
זַײן ָאדער ֿפעלד, זַײן הױז, חֿברס
ָאקס, זַײן דינסט, זַײן ָאדער קנעכט,
עס נָאר װָאס ָאדער אײזל, זַײן ָאדער

חֿברס. דַײן איז
הָאט װערטער דָאזיקע די 19
גַאנצער אַײער צו גערעדט גָאט
מיטן ֿפון בַארג, אױֿפן אַײנזַאמלונג
ַא אױף נעבל, און װָאלקן, ֿפַײער,
ער און מער; ניט און – ָקול הױכן
צװײ אױף אױֿפגעשריבן זײ הָאט
מיר זײ הָאט און לוחות, שטײנערנע

געגעבן.
איר װי געװען, איז עס און 20
דער מיטן ֿפון ָקול דעם געהערט הָאט
הָאט בַארג דער און ֿפינצטערניש,
איר הָאט ַאזױ ֿפַײער, אין געברענט
ֿפון הױּפטלַײט ַאלע מיר, צו גענענט
עלטסטע, אַײערע און שֿבטים, אַײערע
זע, געזָאגט: מיר צו הָאט איר און 21
בַאװיזן אונדז הָאט גָאט אונדזער יהוה
און גרױסקײט, זַײן און ּפרַאכט זַײן
מיטן ֿפון ָקול זַײן געהערט הָאבן מיר
געזען, מיר הָאבן טָאג הַײנטיקן ֿפַײער.
ער און מענטשן ַא מיט רעדט גָאט װי

לעבן. בלַײבט
מיר זָאלן װָאס נָאך ַאצונד, און 22
דָאזיקע דָאס װָארום שטַארבן?
ֿפַארצערן; אונדז װעט ֿפַײער גרױסע
ָקול דעם װַײטער נָאך הערן מיר אױב
מיר װעלן גָאט, אונדזער יהוה ֿפון

שטַארבן.
בַאשעֿפעניש גָאר װָאסער װָארום 23
ָקול דעם געהערט הָאט װָאס דָא, איז
מיטן ֿפון רעדן גָאט לעבעדיקן ֿפון
געבליבן איז און מיר, װי ַאזױ ֿפַײער,

לעבן?
װָאס ַאלץ הער און דו, גענען 24
דו און זָאגן, װעט גָאט אונדזער יהוה
יהוה װָאס ַאלץ אונדז צו רעדן װעסט
און דיר, צו רעדן װעט גָאט אונדזער

טָאן. און הערן װעלן מיר
דעם צוגעהערט הָאט גָאט און 25
איר װען װערטער, אַײערע ֿפון ָקול
צו הָאט גָאט און מיר, צו גערעדט הָאט
דעם צוגעהערט הָאב איך געזָאגט: מיר
דָאזיקן דעם ֿפון װערטער די ֿפון ָקול
גערעדט; דיר צו הָאבן זײ װָאס ֿפָאלק,
הָאבן זײ װָאס ַאלץ איז גוט 26
דָאס זַײן זײ בַײ זָאל הלװַאי גערעדט.
מֹורא טעג, ַאלע זײערס הַארץ דָאזיקע
ַאלע היטן צו און מיר, ֿפַאר הָאבן צו
זײ זַײן גוט זָאל עס ּכדי געבָאט, מַײנע

אײביק. אױף קינדער זײערע און
צו אום אַײך קערט זײ: צו זָאג גײ 27

געצעלטן. אַײערע
איך און מיר, מיט דָא שטײ דו און 28
די און געבָאט ַאלדָאס זָאגן דיר װעל
זָאלסט דו װָאס געזעצן די און חוקים
דעם אין טָאן זָאלן זײ ַאז לערנען, זײ

ַארבן. צו עס זײ, גיב איך װָאס לַאנד
ַאזױ טָאן צו היטן זָאלט איר און 29
אַײך הָאט גָאט אַײער יהוה װי
ָאּפקערן ניט אַײך זָאלט איר בַאֿפױלן,

לינקס. ָאדער רעכטס
יהוה װָאס װעג ַאלדעם אױף 30
זָאלט בַאֿפױלן, אַײך הָאט גָאט אַײער
און לעבן, זָאלט איר ּכדי גײן, איר
זָאלט איר און זַײן, גוט זָאל אַײך
װָאס לַאנד דעם אין זַײן ַמֲאריך-יָמים

ַארבן. װעט איר

די6 געבָאט, דָאס איז דָאס און
יהוה װָאס געזעצן, די און חוקים,
צו אַײך בַאֿפױלן הָאט גָאט אַײער
לַאנד דעם אין טָאן צו אױף לערנען,
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צו עס ַאהין, ַאריבער גײט איר װָאס
ַארבן;

יהוה ֿפַאר הָאבן מֹורא זָאלסט ּכדי 2
געזעצן זַײנע ַאלע היטן צו גָאט, דַײן
דיר, געביט איך װָאס געבָאט זַײנע און
ַאלע זון, זונס דַײן און זון, דַײן און דו,
טעג דַײנע ּכדי און לעבן, דַײן ֿפון טעג

לענגערן. זיך זָאלן
און יׂשראל, הערן, זָאלסט און 3
און זַײן, גוט זָאל דיר ּכדי טָאן, צו היטן
ַאזױ זײער, מערן אַײך זָאלט איר ּכדי
עלטערן דַײנע ֿפון גָאט דער יהוה װי
װָאס לַאנד ַא – צוגעזָאגט דיר הָאט

הָאניק. און מילך מיט ֿפליסט
אונדזער יהוה יׂשראל: הער, 4

אײנער. איז יהוה גָאט,
דַײן יהוה הָאבן ליב זָאלסט און 5
מיט און הַארצן, גַאנצן דַײן מיט גָאט
גַאנצן דַײן מיט און זעל, גַאנצער דַײן

ּכֹוח.
איך װָאס װערטער דָאזיקע די און 6
דַײן אין זַײן זָאלן הַײנט, דיר בַאֿפעל

הַארצן;
דַײנע אַײנשַארֿפן זײ זָאלסט און 7
װען זײ ֿפון רעדן זָאלסט און קינדער,
דו װען און הױז, דַײן אין זיצסט דו
זיך, לײגסט דו װען און װעג, אין גײסט

אױף. שטײסט דו װען און
ַא ֿפַאר ָאנבינדן זײ זָאלסט און 8
זָאלן זײ און הַאנט, דַײן אױף צײכן
דַײנע צװישן שטערנבַאנד ַא ֿפַאר זַײן

אױגן.
די אױף אױֿפשרַײבן זײ זָאלסט און 9
אױף און הױז, דַײן ֿפון בַײשטידלעך

טױערן. דַײנע
דַײן יהוה ַאז זַײן, װעט עס און 10
לַאנד דעם אין ברענגען דיך װעט גָאט
דַײנע צו געשװָארן הָאט ער װָאס
און יצחקן, צו ַאֿברהמען, צו עלטערן,
גרױסע – געבן צו דיר יעקֿבן, צו
ניט הָאסט דו װָאס שטעט, שײנע און

געבױט,
ּכל-טוֿב, מיט ֿפול הַײזער און 11
ָאנגעֿפילט, ניט הָאסט דו װָאס

ברונעמער, אױסגעהַאקטע און
אױסגעהַאקט, ניט הָאסט דו װָאס
אײלבערטגערטנער, און װַײנגערטנער
דו און געֿפלַאנצט, ניט הָאסט דו װָאס

זַײן, זַאט און עסן װעסט
ֿפַארגעסן ניט זָאלסט דיך, היט 12
ַארױסגעצױגן דיך הָאט װָאס יהוה, ָאן
ֿפון הױז דעם ֿפון ִמצַריִם, לַאנד ֿפון

קנעכטשַאֿפט.
זָאלסטו גָאט דַײן יהוה ֿפַאר 13
דינען, זָאלסטו אים און הָאבן, מֹורא

שװערן. זָאלסטו נָאמען זַײן בַײ און
ֿפרעמדע נָאך גײן ניט זָאלט איר 14
ֿפעלקער די ֿפון געטער די ֿפון געטער,

אַײך; ַארום װָאס
איז גָאט צערנדיקער ַא װָארום 15
טָאמער דיר; צװישן גָאט דַײן יהוה
יהוה ֿפון צָארן דער גרימען װעט
דיך װעט ער און דיר, אױף גָאט דַײן
דער ֿפון געזיכט דעם ֿפון ֿפַארטיליקן

ערד.
אַײער יהוה ּפרּוװן ניט זָאלט איר 16
געּפרּוװט אים הָאט איר װי ַאזױ גָאט,

ַמָסה. אין
געבָאט די היטן איר זָאלט היטן 17
ָאנזָאגן זַײנע און גָאט, אַײער יהוה ֿפון
דיר הָאט ער װָאס געזעצן, זַײנע און

בַאֿפױלן.
איז װָאס טָאן זָאלסט און 18
ֿפון אױגן די אין גוט און רעכטֿפַארטיק
זָאלסט און זַײן, גוט זָאל דיר ּכדי גָאט,
װָאס לַאנד גוטע דָאס ַארבן און קומען
עלטערן, דַײנע צוגעשװָארן הָאט גָאט
דַײנע ַאלע ַארױסשטױסנדיק 19
הָאט גָאט װי ַאזױ דיר, ֿפַאר ֿפון ֿפַײנט

גערעדט.
שּפעטער דיך װעט זון דַײן ַאז 20
װָאס זָאגן: צו ַאזױ ֿפרעגן, ַאהין
און חוקים און ָאנזָאגן ֿפַאר דָאס זַײנען
הָאט גָאט אונדזער יהוה װָאס געזעצן,

בַאֿפױלן? אַײך
זון: דַײן צו זָאגן זָאלסטו 21
ּפרעהן בַײ געװען מיר זַײנען קנעכט
אונדז הָאט גָאט און ִמצַריִם, אין
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ַא מיט ִמצַריִם ֿפון ַארױסגעצױגן
הַאנט. שטַארקער

און צײכנס געטָאן הָאט גָאט און 22
ִמצַריִם, אין װּונדער בײזע און גרױסע
הױז, גַאנצן זַײן אױף און ּפרעהן אױף

אױגן. אונדזערע ֿפַאר
ַארױסגעצױגן ער הָאט אונדז און 23
ברענגען, צו אונדז ּכדי דָארטן, ֿפון
הָאט ער װָאס לַאנד דָאס געבן צו אונדז

עלטערן. אונדזערע צוגעשװָארן
צו בַאֿפױלן אונדז הָאט גָאט און 24
צו מֹורא געזעצן, דָאזיקע די ַאלע טָאן
ּכדי גָאט, אונדזער יהוה ֿפַאר הָאבן
אונדז ּכדי טעג, ַאלע זַײן גוט זָאל אונדז
טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ לעבן, לָאזן צו

זַײן עס װעט גערעכטיקײט ַא און 25
גָאט, אונדזער יהוה ֿפַאר אונדז ֿפון
ַאלדָאס טָאן צו היטן װעלן מיר אױב
אונדז הָאט ער װי ַאזױ געבָאט, דָאזיקע

געבָאטן.

דיך7 װעט גָאט דַײן יהוה ַאז
װָאס לַאנד דעם אין ברענגען
און ַארבן, צו עס ַאהין, קומסט דו
ֿפיל דיר ֿפַאר ֿפון ַארױסװַארֿפן װעט
גִרגָשי, דעם און ִחּתי, דעם ֿפעלקער,
און ּכנֲַעני, דעם און ֶאמֹורי, דעם און
דעם און ִחִוי, דעם און ּפִרזי, דעם
און גרעסערע ֿפעלקער זיבן יֿבוסי,

דיר; ֿפון שטַארקערע
װעט גָאט דַײן יהוה און 2
װעסט און דיר, צו איבערגעבן זײ
זײ ֿפַארװיסטן זָאלסטו שלָאגן; זײ
ַא שליסן ניט זײ זָאלסט ֿפַארװיסטן.
לַײטזעליקן. ניט זײ זָאלסט און בודן,

מיט זַײן מתחּתן ניט זיך זָאלסט און 3
צו געבן ניט זָאלסטו טָאכטער דַײן זײ;
ניט זָאלסטו טָאכטער זַײן און זון, זַײן

זון. דַײן ֿפַאר נעמען
זון דַײן ָאּפקערן װעט ער װָארום 4
דינען װעלן זײ און מיר, הינטער ֿפון
ֿפון צָארן דער און געטער, ֿפרעמדע
ער און אַײך, אױף גרימען װעט יהוה

ֿפַארטיליקן. גיך דיך װעט

צו טָאן איר זָאלט ַאזױ נַײערט 5
איר זָאלט מזבחות זײערע זײ:
זַײלשטײנער זײערע און אַײנװַארֿפן,
זײערע און צעברעכן, איר זָאלט
און ָאּפהַאקן, איר זָאלט געצנבײמער
איר זָאלט בילדער געשניצטע זײערע

ֿפַײער. אין ֿפַארברענען
בַײ ביסטו ֿפָאלק הײליק ַא װָארום 6
דַײן יהוה הָאט דיך גָאט; דַײן יהוה
ֿפַאר זַײן צו אים אױסדערװײלט גָאט
װָאס ֿפעלקער ַאלע ֿפון ֿפָאלק, אײגן ַאן

ערד. דער ֿפון געזיכט אױֿפן
ַאלע ֿפון מער זַײט איר װַײל ניט 7
צו געגלוסט גָאט הָאט ֿפעלקער,
װָארום אױסדערװײלט; אַײך און אַײך
ַאלע ֿפון װינציקסטע דָאס זַײט איר

ֿפעלקער.
אַײך הָאט גָאט װַײל נַײערט 8
שֿבועה די היט ער װַײל און ליב,
אַײערע געשװָארן הָאט ער װָאס
ַארױסגעצױגן גָאט אַײך הָאט עלטערן,
הָאט און הַאנט, שטַארקער ַא מיט
ֿפון הױז דעם ֿפון אױסגעלײזט דיך
ּפרעה ֿפון הַאנט דער ֿפון קנעכטשַאֿפט,

ִמצַריִם. ֿפון מלך דעם
יהוה ַאז זַײן װיסן זָאלסטו דרום 9
געטרַײער דער גָאט, איז ער גָאט, דַײן
גענָאד די און בונד דעם היט װָאס גָאט
די צו און ליב, אים הָאבן װָאס די צו
טױזנט ביז געבָאט, זַײנע היטן װָאס

דֹורות,
אין ֿפַײנט זַײנע בַאצָאלט און 10
ער אונטערצוברענגען; זײ ּפנים, זײער
ּפנים זַײן אין ֿפַײנט, זַײן ָאּף ניט לײגט

אים. ער בַאצָאלט
געבָאט דָאס היטן זָאלסטו דרום 11
איך װָאס געזעצן די אונד חוקים די און

טָאן. צו זײ הַײנט דיר בַאֿפעל

ֵעֶקֿב
װָאס דערֿפַאר זַײן, װעט עס און 12
געזעצן, דָאזיקע די צוהערן װעט איר
יהוה װעט טָאן, זײ און היטן װעט און
די און בונד דעם היטן דיר גָאט דַײן
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דַײנע געשװָארן הָאט ער װָאס גענָאד
עלטערן.

און הָאבן, ליב דיך װעט ער און 13
און מערן, דיך און בענטשן, דיך װעט
דַײן ֿפון ֿפרוכט די בענטשן װעט ער
דַײן ערד, דַײן ֿפון ֿפרוכט די און לַײב,
אײל, דַײן און װַײן, דַײן און ּתֿבואה,
די און רינדער, דַײנע ֿפון געבורט די
דער אױף שָאף, דַײנע ֿפון ֿפרוכּפערונג
דַײנע געשװָארן הָאט ער װָאס ערד

געבן. צו דיר עלטערן
ַאלע ֿפון געבענטשטער זַײן װעסט 14
עקר ַאן זַײן ניט װעט עס ֿפעלקער;
ָאדער דיר צװישן עקרה ַאן ָאדער

בהמות. דַײנע צװישן
דיר ֿפון ָאּפטָאן װעט גָאט און 15
ַאלע און קרַאנקשַאֿפט, יעטװעדער
דו װָאס ִמצַריִם ֿפון װײטָאקן בײזע
ַארױֿפטָאן ניט ער װעט זײ, קענסט
געבן זײ װעט ער נַײערט דיר, אױף

ָׂשונאים. דַײנע ַאלע אױף
אומות ַאלע ֿפַארצערן זָאלסט און 16
דַײן דיר; גיט גָאט דַײן יהוה װָאס
אױף דערבַארימען ניט זיך זָאל אױג
זײערע דינען ניט זָאלסט און זײ;
ַא זַײן דיר װעט דָאס װָארום געטער,

שטרױכלונג.
דַײן אין זָאגן װעסטו טָאמער 17
זַײנען ֿפעלקער דָאזיקע די הַארצן:
זײ איך װעל ַאזױ װי מיר, ֿפון מער

ֿפַארטרַײבן? קענען
ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלסטו 18
װָאס געדענקען זָאלסטו געדענקען זײ;
ּפרעהן צו געטָאן הָאט גָאט דַײן יהוה

ִמצַריִם; גַאנץ צו און
דַײנע װָאס ּפרּוװּונגען גרױסע די 19
און צײכנס די און געזען, הָאבן אױגן
הַאנט, שטַארקע די און װּונדער, די
מיט ָארעם, אױסגעשטרעקטן דעם און
דיך הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס
דַײן יהוה װעט ַאזױ ַארױסגעצױגן;
הָאסט דו װָאס אומות ַאלע צו טָאן גָאט

זײ. ֿפַאר מֹורא

יהוה װעט הָארנבין די אױך און 20
ביז זײ, אױף ָאנשיקן גָאט דַײן
זַײנען װָאס די אונטערגײן װעלן עס
בַאהַאלטן זיך הָאבן װָאס און געבליבן,

דיר. ֿפַאר
זײ, ֿפַאר שרעקן ניט זיך זָאלסט 21
דיר, צװישן איז גָאט דַײן יהוה װָארום

גָאט. ֿפָארכטיקער ַא און גרױסער ַא
װעט גָאט דַײן יהוה און 22
ֿפעלקער דָאזיקע די ַארױסװַארֿפן
ביסלעך-ביסלעכװַײז; דיר ֿפַאר ֿפון
גיך, אױף ֿפַארטיליקן ניט זײ טָארסט
מערן ניט זיך זָאל ֿפעלד ֿפון חיה די ּכדי

דיר. אױף
זײ װעט גָאט דַײן יהוה און 23
זײ װעט און דיר, צו איבערגעבן
ֿפַארטומלעניש, גרױס ַא ֿפַארטומלען

װערן. ֿפַארטיליקט װעלן זײ ביז
זײערע געבן װעט ער און 24
װעסט און הַאנט, דַײן אין מלכים
ֿפון נָאמען זײער אונטערברענגען
ניט װעט קײנער הימל; אונטערן
זײ װעסט דו ביז דיר, ֿפַאר בַאשטײן

ֿפַארטיליקן.
זָאלט געטער געשניצטע זײערע 25
ניט זָאלסט ֿפַײער; אין ֿפַארברענען איר
גָאלד דָאס און זילבער דָאס גלוסטן
ּכדי זיך, ֿפַאר צונעמען און זײ, אױף
דורך װערן געשטרױכלט ניט זָאלסט
בַײ אומװערדיקײט ַאן װָארום דעם;

דָאס. איז גָאט דַײן יהוה
ַארַײנברענגען ניט זָאלסט און 26
און הױז, דַײן אין אומװערדיקײט ַאן
מיאוסן דָאס; װי ַאזױ חרם װערן
דעם, מיט מיאוסן זיך זָאלסטו
עס זָאלסטו ֿפַאראומװערדיקן און
איז חרם װָארום ֿפַאראומװערדיקן,

דָאס.

געביט8 איך װָאס געבָאט ַאלדָאס
צו היטן איר זָאלט הַײנט, דיר
זיך און לעבן, זָאלט איר ּכדי טָאן,
לַאנד דָאס ַארבן און קומען און מערן,
אַײערע צוגעשװָארן הָאט גָאט װָאס
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עלטערן.
גַאנצן דעם געדענקען זָאלסט און 2
הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס װעג
דורכן יָאר ֿפערציק זינט געֿפירט דיך
צו דיך ּפַײניקן, צו דיך ּכדי מדבר,
אין דיר בַײ װָאס װיסן צו ּפרּוװן,
זַײנע היטן װעסט דו אױב הַארצן,

ניט. ָאדער געבָאט
געּפַײניקט, דיך הָאט ער און 3
דיך און אױסגעהונגערט, דיך און
הָאסט דו ניט װָאס ַמן, מיט געשּפַײזט
עלטערן דַײנע ניט געװּוסט, דערֿפון
װיסן לָאזן צו דיך ּכדי געװּוסט; הָאבן
דער לעבט ַאלײן ברױט אױף ניט ַאז
קומט װָאס ַאלץ אױף נָאר מענטש,
דער לעבט מױל גָאטס ֿפון ַארױס

מענטש.
ָאּפגעטרָאגן ניט איז קלײד דַײן 4
ניט איז ֿפוס דַײן און דיר, אױף געװָארן

יָאר. ֿפערציק די דורך אױֿפגעלָאֿפן,
דַײן אין װיסן זָאלסטו דרום 5
זַײן שטרָאֿפט מַאן ַא װי ַאזױ ַאז הַארצן,

גָאט. דַײן יהוה דיך שטרָאֿפט קינד,
ֿפון געבָאט די היטן זָאלסט און 6
װעגן, זַײנע אין גײן צו גָאט, דַײן יהוה

אים. ֿפַאר הָאבן צו מֹורא און
ברענגט גָאט דַײן יהוה װָארום 7
בעכן ֿפון לַאנד ַא לַאנד, גוטן ַא אין דיך
װָאס טיֿפענישן, און קװַאלן, װַאסער,

טָאל; און בַארג אױף ַארױס גײען
גערשט, און װײץ, ֿפון לַאנד ַא 8
און ֿפַײגן, און װַײנשטָאקן, און
אײלבערטן ֿפון לַאנד ַא מילגרױמען;

הָאניק; און
ָארימקײט אין ניט װָאס לַאנד ַא 9
דיר װָאס ברױט, עסן דרינען װעסטו
לַאנד ַא דרינען; ֿפעלן גָארנישט װעט
און אַײזן, זַײנען שטײנער אירע װָאס
קוּפער. הַאקן װעסטו בערג אירע ֿפון

זַאט װעסט און עסן װעסט און 10
גָאט, דַײן יהוה לױבן װעסט און זַײן,
דיר הָאט ער װָאס לַאנד גוטן דעם ֿפַאר

געגעבן.

ֿפַארגעסן ניט זָאלסט דיך, היט 11
היטן צו ניט גָאט, דַײן יהוה ָאן
זַײנע און געזעצן זַײנע און געבָאט זַײנע

הַײנט. דיר בַאֿפעל איך װָאס חוקים
און עסן װעסט דו ַאז טָאמער, 12
שײנע בױען װעסט און זַײן, זַאט װעסט

בַאװױנען; און הַײזער,
שָאף דַײנע און רינדער דַײנע און 13
גָאלד און זילבער און מערן, זיך װעלן
װָאס ַאלץ און מערן, דיר בַײ זיך װעט

מערן; זיך װעט הָאסט דו
הַארץ, דַײן דערהײבן זיך װעט 14
דַײן יהוה ָאן ֿפַארגעסן װעסט און
ַארױסגעצױגן דיך הָאט װָאס גָאט
ֿפון הױז דעם ֿפון ִמצַריִם, לַאנד ֿפון

קנעכטשַאֿפט;
דורך געֿפירט דיך הָאט װָאס 15
מדבר, מֹוראדיקן און גרױסן דעם
און שלַאנגען ֿפַײערדיקע דורך
דָארשטעניש ַא און שקָארּפיָאנען,
דיר הָאט װָאס װַאסער; ָאן װָאס
קיזלשטײן; ֿפון װַאסער ַארױסגעצױגן
דער אין געשּפַײזט דיך הָאט װָאס 16
עלטערן דַײנע װָאס ַמן, מיט מדבר
צו דיך ּכדי געװּוסט; ניט דערֿפון הָאבן
צו דיך ּפרּוװן, צו דיך ּכדי און ּפַײניקן,

לעצט; דַײן אין בַאגיטיקן
הַארצן: דַײן אין זָאגן װעסט און 17
מַײן ֿפון מַאכט די און ּכוח מַײן
דָאזיקן דעם ֿפַארשַאֿפט מיר הָאט הַאנט

ֿפַארמעג;
דַײן יהוה געדענקען זָאלסטו 18
דיר גיט װָאס דער איז ער װָארום גָאט,
צו מקיים ּכדי ֿפַארמעג, ָאנצושַאֿפן ּכֹוח
געשװָארן הָאט ער װָאס בונד זַײן זַײן
טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ עלטערן, דַײנע
ֿפַארגעסן אױב זַײן, װעט עס און 19
גָאט, דַײן יהוה ָאן ֿפַארגעסן װעסטו
געטער, ֿפרעמדע נָאך גײן װעסט און
װָארן זײ, צו בוקן זיך און דינען, זײ און
װעט אונטערגײן ַאז הַײנט, אַײך איך

אונטערגײן. איר
גָאט װָאס ֿפעלקער די װי ַאזױ 20
ַאזױ אַײך, ֿפַאר ֿפון אונטערגײן מַאכט
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װָאס דערֿפַאר אונטערגײן, איר װעט
ָקול דעם צו צוגעהערט ניט הָאט איר

גָאט. אַײער יהוה ֿפון

גײסט9 דו יׂשראל, הער,
צו יַרדן דעם ַאריבער הַײנט
און גרעסערע אומות ַארבן קומען
גרױסע שטעט דיר, ֿפון שטַארקערע

הימל, אין ביז בַאֿפעסטיקטע און
ֿפון זין הױך, און גרױס ֿפָאלק ַא 2
װָאס און װײסט דו װָאס ַענָקים, די
בַאשטײן קען װער געהערט: הָאסט דו

ַענָק? ֿפון זין די ֿפַאר
יהוה ַאז הַײנט זַײן װיסן זָאלסטו 3
גײט װָאס דער איז ער גָאט, דַײן
װָאס ֿפַײער ַא ֿפַארױס, דיר ַאריבער
ֿפַארטיליקן, זײ װעט ער ֿפַארצערט;
אונטערטעניק מַאכן זײ װעט ער און
ֿפַארטרַײבן, זײ װעסט און דיר, ֿפַאר
אונטערברענגען, גיך זײ װעסט און

צוגעזָאגט. דיר הָאט גָאט װי ַאזױ
הַארצן, דַײן אין זָאגן ניט זָאלסט 4
זײ װעט גָאט דַײן יהוה װען
צו ַאזױ דיר, ֿפַאר ֿפון ַארױסשטױסן
מיך הָאט גערעכטיקײט מַײן ֿפַאר זָאגן:
דָאזיקע דָאס ַארבן צו געברַאכט גָאט
ֿפון שלעכטיקײט דער ֿפַאר װען לַאנד;
זײ ֿפַארטרַײבט ֿפעלקער דָאזיקע די

דיר. ֿפַאר ֿפון גָאט
און גערעכטיקײט, דַײן ֿפַאר ניט 5
דַײן ֿפון רעכטֿפַארטיקײט דער ֿפַאר
לַאנד, זײער ַארבן קומסטו הַארצן,
די ֿפון שלעכטיקײט דער ֿפַאר נַײערט
יהוה זײ ֿפַארטרַײבט ֿפעלקער דָאזיקע
ּכדי און דיר; ֿפַאר ֿפון גָאט דַײן
גָאט װָאס צוזָאג דעם זַײן צו מקיים
צו עלטערן, דַײנע צו געשװָארן הָאט

יעקֿבן. צו און יצחקן, צו ַאֿברהמען,
ֿפַאר ניט ַאז זַײן, װיסן זָאלסט און 6
דַײן יהוה דיר גיט גערעכטיקײט דַײן
צו עס לַאנד, גוטע דָאזיקע דָאס גָאט
ֿפָאלק הַארטנעקיק ַא װָארום ַארבן;

ביסטו.

ֿפַארגעסן, ניט זָאלסט געדענק, 7
דַײן יהוה דערצערנט הָאסט דו װי
טָאג דעם ֿפון מדבר; דער אין גָאט
ַארױסגעגַאנגען ביסט דו װָאס ָאן
קומען אַײער ביז ִמצַריִם, לַאנד ֿפון
איר זַײט ָארט, דָאזיקן דעם צו
גָאט. ַאקעגן געװען װידערשּפעניקער
איר הָאט חֹוֵרֿב אין אױך 8
איז גָאט און גָאט, דערצערנט
אַײך, אױף אױֿפגעברַאכט געװָארן

ֿפַארטיליקן. צו אַײך
אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען בין איך ַאז 9
לוחות, שטײנערנע די נעמען צו בַארג
גָאט װָאס בונד דעם ֿפון לוחות די
איך בין געשלָאסן, אַײך מיט הָאט
און טעג ֿפערציק בַארג אױֿפן געבליבן
איך הָאב ברױט קײן נעכט; ֿפערציק
איך הָאב װַאסער קײן און געגעסן, ניט

געטרונקען. ניט
די געגעבן מיר הָאט גָאט און 10
מיט געשריבן לוחות שטײנערנע צװײ
געװען איז זײ אױף און ֿפינגער, גָאטס
הָאט גָאט װָאס װערטער ַאלע װי ַאזױ
מיטן ֿפון בַארג אױֿפן גערעדט אַײך מיט
אַײנזַאמלונג. דער ֿפון טָאג אין ֿפַײער

ֿפון ָסוף צום געװען איז עס און 11
הָאט נעכט, ֿפערציק און טעג ֿפערציק
שטײנערנע צװײ די געגעבן גָאט מיר

בונד. ֿפון לוחות די לוחות,
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 12
אױף ַארָאּפ נידער אױף, שטײ
ֿפַארדָארבן װָארום דַאנען, ֿפון גיך
הָאסט דו װָאס ֿפָאלק דַײן איז געװָארן
הָאבן זײ ִמצַריִם; ֿפון ַארױסגעצױגן
װָאס װעג דעם ֿפון ָאּפגעקערט גיך זיך
זיך הָאבן זײ בַאֿפױלן; זײ הָאב איך

געץ. געגָאסענעם ַא געמַאכט
געזָאגט, מיר צו הָאט גָאט און 13
דָאס געזען הָאב איך זָאגן: צו ַאזױ
הַארטנעקיק ַא ערשט ֿפָאלק, דָאזיקע

עס. איז ֿפָאלק
װעל איך און מיר, ֿפון ָאּפ לָאז 14
זײער ָאּפמעקן װעל און ֿפַארטיליקן, זײ
װעל איך און הימל, אונטערן ֿפון נָאמען
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און שטַארקער ֿפָאלק ַא ֿפַאר מַאכן דיך
אים. ֿפון גרעסער

און אומגעקערט זיך איך הָאב 15
און בַארג, ֿפון ַארָאּפגענידערט הָאב
ֿפַײער; אין געברענט הָאט בַארג דער
זַײנען בונד ֿפון לוחות צװײ די און

הענט. בײדע מַײנע אױף געװען
איר ערשט געזען, הָאב איך און 16
גָאט; אַײער יהוה צו געזינדיקט הָאט
געגָאסן ַא געמַאכט אַײך הָאט איר
ָאּפגעקערט גיך זיך הָאט איר קַאלב;
אַײך הָאט גָאט װָאס װעג דעם ֿפון

בַאֿפױלן.
צװײ די ָאנגענומען איך הָאב 17
ַארָאּפגעװָארֿפן זײ הָאב און לוחות,
זײ הָאב און הענט, בײדע מַײנע ֿפון

אױגן. אַײערע ֿפַאר צעברָאכן
מיך הָאב איך און 18
גָאט, ֿפַאר ַאנידערגעװָארֿפן
ֿפערציק מָאל, ערשטע דָאס װי ַאזױ
ברױט קײן נעכט; ֿפערציק און טעג
װַאסער קײן און געגעסן, ניט איך הָאב
ַאל איבער געטרונקען; ניט איך הָאב
געזינדיקט, הָאט איר װָאס זינד אַײער
אױגן די אין שלעכט איז װָאס טָאן צו

דערצערענען; צו אים גָאט, ֿפון
געשרָאקן זיך הָאב איך װָארום 19
װָאס גרימצָארן דעם און ּכעס דעם ֿפַאר
צו אַײך געצערנט, אַײך אױף הָאט גָאט
דָאס אױך הָאט גָאט און ֿפַארטיליקן.

מיר. צו צוגעהערט מָאל
גָאט איז ַאהרֹנען אױף אױך 20
אים געװָארן, אױֿפגעברַאכט זײער
מתּפלל הָאב איך און ֿפַארטיליקן, צו
יענער אין ַאהרֹנען ֿפַאר אױך געװען

שעה.
װָאס קַאלב דָאס זינד, אַײער און 21
גענומען, איך הָאב געמַאכט, הָאט איר
ֿפַײער, אין ֿפַארברענט עס הָאב און
צעמָאלן, גוט צעשטױסן, עס הָאב און
װי דין געװען איז עס װַאנען ביז
ַארַײנגעװָארֿפן הָאב איך און שטױב;
נידערט װָאס בַאך דעם אין שטױב זַײן

– בַארג. ֿפון ַארָאּפ

ַמָסה, אין און ַּתֿבֵעָרה, אין אױך 22
איר הָאט ִקֿברֹות-ַהַּתֲאָוה, אין און

גָאט. דערצערנט
געשיקט אַײך הָאט גָאט ַאז און 23
גײט זָאגן: צו ַאזױ ָקֵדש-ברנֵַע, ֿפון
װָאס לַאנד דָאס ַארבט און ַארױף
איר הָאט געגעבן, אַײך הָאב איך
יהוה ֿפון מױל דעם װידערשּפעניקט
ניט אים הָאט איר און גָאט, אַײער
זַײן צו צוגעהערט ניט און געגלױבט,

ָקול.
איר זַײט װידערשּפעניקער 24
װָאס טָאג דעם ֿפון גָאט ַאקעגן געװען

– אַײך. קען איך
מיך איך הָאב ַאזױ 25
די גָאט ֿפַאר ַאנידערגעװָארֿפן
נעכט ֿפערציק די און טעג ֿפערציק
ַאנדיערגעװָארֿפן, מיך הָאב איך װָאס
צו אַײך גערעדט הָאט גָאט װָארום

ֿפַארטיליקן.
צו געװען מתּפלל הָאב איך און 26
דו גָאט געזָאגט: הָאב און גָאט,
דַײן אומברענגען ניט זָאלסט הַאר,
הָאסט דו װָאס ַארב, דַײן און ֿפָאלק
װָאס גרױסקײט, דַײן מיט אױסגעלַײזט
מיט ִמצַריִם ֿפון ַארױסגעצױגן הָאסט דו

הַאנט. שטַארקער ַא
ַאֿברהם, קנעכט, דַײנע געדענק 27
ניט זיך זָאלסט יעקֿב; און יצחק,
ֿפון הַארטקײט דער אױף אומקוקן
זַײן אױף און ֿפָאלק, דָאזיקן דעם

זינד; זַײן אױף און שלעכטיקײט,
הָאסט דו װָאס לַאנד דָאס ּכדי 28
זָאל דָארטן, ֿפון ַארױסגעצױגן אונדז
ביכֹולת ניט איז גָאט װַײל זָאגן: ניט
װָאס לַאנד דעם אין ברענגען צו זײ
ער װַײל און צוגעזָאגט, זײ הָאט ער
זײ ער הָאט דרום ֿפַײנט, זײ הָאט
דער אין טײטן צו זײ ַארױסגעצױגן

מדבר.
און ֿפָאלק דַײן דָאך זַײנען זײ און 29
ַארױסגעצױגן הָאסט דו װָאס ַארב, דַײן
דַײן מיט און שטַארקײט גרױס דַײן מיט

ָארעם. אױסגעשטרעקטן
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גָאט10 הָאט צַײט יענער אין
דיר הַאק געזָאגט: מיר צו
װי ַאזױ לוחות שטײנערנע צװײ אױס
מיר צו ַארױף קום און ערשטע, די
ַא מַאכן דיר זָאלסט און בַארג; אױֿפן

ָארון. הילצערנעם
די אױף אױֿפשרַײבן װעל איך און 2
געװען זַײנען װָאס װערטער די לוחות
הָאסט דו װָאס לוחות ערשטע די אױף
אין ַארַײנטָאן זײ װעסט און צעברָאכן;

ָארון. דעם
ָארון ַאן געמַאכט איך הָאב 3
הָאב איך און ִשטים-הָאלץ; ֿפון
לוחות שטײנערנע צװײ אױסגעהַאקט
בין איך און ערשטע, די װי ַאזױ
די מיט בַארג אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען

הַאנט. מַײן אין לוחות צװײ
אױף אױֿפגעשריבן הָאט ער און 4
ֿפריערדיקע דָאס װי ַאזױ לוחות די
גָאט װָאס געבָאט צען די געשריֿפטס:
בַארג אױֿפן גערעדט אַײך צו הָאט
דער ֿפון טָאג אין ֿפַײער, מיטן ֿפון
מיר זײ הָאט גָאט און אַײנזַאמלונג;

געגעבן.
און אומגעקערט זיך הָאב איך און 5
און בַארג, ֿפון ַארָאּפגענידערט הָאב
אין לוחות די ַארַײנגעטָאן הָאב איך
און געמַאכט, הָאב איך װָאס ָארון דעם
גָאט װי ַאזױ געבליבן, דָארטן זַײנען זײ

– בַאֿפױלן. מיר הָאט
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 6
קײן בֵארֹות-בנֵי-יֲַעָקן ֿפון געצױגן
געשטָארבן, ַאהרן איז דָארטן מֹוֵסָרה.
און געװָארן; בַאגרָאבן דָארטן איז און
אױף ּכֹהן געװָארן איז ֶאלָעזָר זון זַײן

ָארט. זַײן
קײן געצױגן זײ הָאבן דָארטן ֿפון 7
ַא יָטֿבה, קײן גודגֹוד ֿפון און גודגֹוד,

– װַאסער. בעכן ֿפון לַאנד
גָאט הָאט צַײט יענער אין 8
טרָאגן צו ֵלִוי שֿבט דעם ָאּפגעשײדט
שטײן צו בונד, גָאטס ֿפון ָארון דעם
צו און בַאדינען, צו אין גָאט, ֿפַאר
אױף ביז נָאמען, זַײן אין בענטשן

טָאג. הַײנטיקן
געקריגן ניט ֵלִוי דער הָאט דרום 9
זַײנע מיט נחלה קײן און חלק קײן
װי ַאזױ נחלה, זַײן איז גָאט ברידער;
– צוגעזָאגט. אים הָאט גָאט דַײן יהוה
בַארג אױֿפן געבליבן בין איך און 10
ֿפערציק טעג, ֿפריערדיקע די װי ַאזױ
גָאט און נעכט, ֿפערציק און טעג
צו צוגעהערט מָאל דָאס אױך הָאט
דיך געװָאלט ניט הָאט גָאט מיר;

אומברענגען.
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 11
ֿפַארן ֿפַארױס ציען צו גײ, אױף, שטײ
ַארבן און קומען זָאלן זײ ּכדי ֿפָאלק,
געשװָארן הָאב איך װָאס לַאנד דָאס

געבן. צו זײ עלטערן זײערע
װָאס יׂשראל, ַאצונד, און 12
דיר? ֿפון גָאט דַײן יהוה ֿפַארלַאנגט
יהוה ֿפַאר הָאבן צו מֹורא בלױז נָאר
װעגן, זַײנע ַאלע אין גײן צו גָאט, דַײן
דינען צו און הָאבן, צו ליב אים און
הַארצן, גַאנצן דַײן מיט גָאט דַײן יהוה

זעל; גַאנצער דַײן מיט און
און גָאט ֿפון געבָאט די היטן צו 13
דיר בַאֿפעל איך װָאס געזעצן, זַײנע

װעגן. טֹוֿבה דַײן ֿפון הַײנט
די געהערן גָאט דַײן יהוה צו זע, 14
הימלען, די ֿפון הימלען די און הימלען,

איר. אױף װָאס ַאלץ און ערד די און
גָאט הָאט עלטערן דַײנע צו נָאר 15
הָאט ער און הָאבן, צו ליב זײ געגלוסט,
זײ נָאך זָאמען זײער אױסדערװײלט
װי ַאזױ ֿפעלקער, ַאלע ֿפון – אַײך –

טָאג. הַײנטיקן
די בַאשנַײדן איר זָאלט דרום 16
אַײער און הַארצן, אַײער ֿפון ֿפָארהױט
מַאכן. הַארט ניט מער איר זָאלט נַאקן
ער גָאט, אַײער יהוה װָארום 17
דער און געטער, ֿפון גָאט דער איז
גָאט, גרױסער דער הַארן, ֿפון הַאר
ֿפָארכטיקער, דער און שטַארקער, דער
נעמט און ּפנים, קײן ניט שױנט װָאס

שֹוחד. קײן ניט
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יתום דעם גערעכטיקײט טוט ער 18
דעם ליב הָאט און ַאלמנה, דער און
ַא און ברױט געבן צו אים ֿפרעמדן,

קלײד.
דעם הָאבן ליב זָאלט איר און 19
איר זַײט ֿפרעמדע װָארום ֿפרעמדן,

ִמצַריִם. לַאנד אין געװען
זָאלסטו גָאט דַײן יהוה ֿפַאר 20
ָאן און דינען, זָאלסטו אים הָאבן, מֹורא
זַײן בַײ און בַאהעֿפטן, זיך זָאלסטו אים

שװערן. זָאלסטו נָאמען
דַײן איז ער און לױב, דַײן איז ער 21
די געטָאן דיר מיט הָאט װָאס גָאט,
זַאכן, ֿפָארכטיקע און גרױסע דָאזיקע

געזען. הָאבן אױגן דַײנע װָאס
דַײנע הָאבן נֿפשות זיבעציק מיט 22
און ִמצַריִם, קײן גענידערט עלטערן
דיך גָאט דַײן יהוה הָאט ַאצונד
הימל ֿפון שטערן די װי ַאזױ געמַאכט

ֿפילקײט. אין

יהוה11 הָאבן ליב זָאלסטו דרום
זַײן היטן און גָאט, דַײן
זַײנע און חוקים זַײנע און היטונג,

טעג. ַאלע געבָאט, זַײנע און געזעצן
ַאז הַײנט, װיסן דַארֿפט איר און 2
איך, רעד קינדער אַײערע מיט ניט
װָאס און געקענט ניט הָאבן װָאס
ֿפון שטרָאף די געזען ניט הָאבן
גרױסקײט, זַײן גָאט, אַײער יהוה
זַײן און הַאנט, שטַארקע זַײן און

ָארעם, אױסגעשטרעקטן
טּוונגען זַײנע און צײכנס, זַײנע און 3
צו ִמצַריִם אין געטָאן הָאט ער װָאס
זַײן צו און ִמצַריִם, ֿפון מלך דעם ּפרעה

לַאנד; גַאנצן
צו געטָאן הָאט ער װָאס און 4
ֿפערד זַײנע צו ִמצַריִם, ֿפון חיל דעם
ער װָאס רַײטװעגן, זַײנע צו און
די זײ איבער ֿפלײצן געמַאכט הָאט
הָאבן זײ װען ים-סוף, ֿפון װַאסערן
זײ הָאט גָאט און נָאכגעיָאגט, אַײך
הַײנטיקן אױף ביז אונטערגעברַאכט

טָאג;

אַײך מיט געטָאן הָאט ער װָאס און 5
צו געקומען זַײט איר ביז מדבר, אין

ָארט; דָאזיקן דעם
ָדָתן צו געטָאן הָאט ער װָאס און 6
דעם ֶאליָאֿב ֿפון זין די ַאֿביָרם צו און
הָאט ערד די װָאס ראוֿבן, ֿפון זון
זײ הָאט און מױל, איר אױֿפגעמַאכט
גַאנץ ֿפון מיטן אין אַײנגעשלונגען
און הױזגעזינטן זײערע מיט יׂשראל,
גַאנצן דעם און געצעלטן, זײערע

זײ; הינטער װָאס בַאשטַאנד
געזען הָאבן אױגן אַײערע נַײערט 7
ער װָאס גָאט ֿפון טואונג גרױסע ַאלדי

געטָאן. הָאט
ַאלדָאס היטן איר זָאלט דרום 8
הַײנט, אַײך געביט איך װָאס געבָאט
קומען און שטַארק, זַײן זָאלט איר ּכדי
גײט איר װָאס לַאנד דָאס ַארבן און

ַארבן; צו עס ַאהין, ַאריבער
ַמֲאריך-יָמים זָאלט איר ּכדי און 9
הָאט גָאט װָאס ערד דער אױף זַײן
זײ געבן צו עלטערן אַײערע געשװָארן
ֿפליסט װָאס לַאנד ַא – זָאמען זײער און

הָאניק. און מילך מיט
קומסט דו װָאס לַאנד דָאס װָארום 10
דָאס װי ניט איז ַארבן, צו עס ַאהין,
ֿפון זַײט איר װָאס ִמצַריִם, לַאנד
דו ַאז װָאס ַארױסגעגַאנגען, דָארטן
הָאסטו זָאמען, דַײן ֿפַארזײט הָאסט
ַא װי ַאזױ ֿפוס, דַײן מיט בַאװעסערט

גרינס. ֿפון גָארטן
גײט איר װָאס לַאנד דָאס נַײערט 11
לַאנד ַא איז ַארבן, צו עס ַאהין, ַאריבער
הימל ֿפון רעגן ֿפון טָאלן; און בערג ֿפון

װַאסער; עס טרינקט
גָאט דַײן יהוה װָאס לַאנד ַא 12
די זַײנען ּתמיד דעם; אום זיך זָארגט
ֿפון דערױף גָאט דַײן יהוה ֿפון אױגן

יָאר. ָסוף ביז יָאר ָאנהײב
צוהערן אױב זַײן, װעט עס און 13
געבָאט מַײנע צו צוהערן איר װעט
צו ליב הַײנט, אַײך געביט איך װָאס
צו אים און גָאט, אַײער יהוה הָאבן
און הַארצן, גַאנצן אַײער מיט דינען
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זעל, גַאנצער אַײער מיט
ֿפון רעגן דעם געבן איך װעל 14
ֿפרירעגן צַײט, זַײן אין לַאנד אַײער
אַײנזַאמלען װעסט און שּפעטרעגן, און
דַײן און װַײן, דַײן און ּתֿבואה, דַײן

אײל.
דַײן אין גרָאז געבן װעל איך און 15
עסן װעסט און בהמה; דַײן ֿפַאר ֿפעלד

זַײן. זַאט װעסט און
ניט זָאל הַארץ אַײער אַײך, היט 16
זיך װעט איר און װערן, איבערגערעדט
געטער, ֿפרעמדע דינען און ָאּפקערן,

זײ. צו בוקן זיך און
גָאט ֿפון צָארן דער װָארום 17
װעט ער און אַײך, אױף גרימען װעט
רעגן קײן ַאז הימלען, די ֿפַארשּפַארן
ניט װעט ערד די און זַײן, ניט זָאל
גיך װעט איר און ֿפרוכט, איר געבן
װָאס לַאנד גוטן דעם ֿפון אונטערגײן

אַײך. גיט גָאט
מַײנע ַארַײנטָאן זָאלט איר און 18
הַארצן, אַײער אין װערטער דָאזיקע
זָאלט איר און זעל, אַײער אין און
אַײער אױף צײכן ַא ֿפַאר ָאנבינדן זײ
ַא ֿפַאר זַײן זָאלן זײ און הַאנט,

אױגן. אַײערע צװישן שטערנבַאנד
אַײערע לערנען זײ זָאלט איר און 19
דו װען דערֿפון רעדנדיק קינדער,
גײסט דו װען און הױז, דַײן אין זיצסט
און זיך, לײגסט דו װען און װעג, אין

אױף. שטײסט דו װען
אױף אױֿפשרַײבן זײ זָאלסט און 20
אױף און הױז, דַײן ֿפון בַײשטידלעך די

טױערן; דַײנע
ֿפון טעג די און טעג אַײערע ּכדי 21
אױף מערן זיך זָאלן קינדער אַײערע
געשװָארן הָאט גָאט װָאס ערד דער
װי ַאזױ געבן, צו זײ עלטערן אַײערע
ערד. דער איבער הימלען די ֿפון טעג די
איר װעט היטן אױב װָארום 22
איך װָאס געבָאט דָאזיקע ַאלדָאס היטן
הָאבן צו ליב טָאן, צו עס אַײך געביט
זַײנע ַאלע אין גײן צו גָאט, אַײער יהוה

אים, ָאן בַאהעֿפטן צו זיך און װעגן,

די ַאלע ֿפַארטרַײבן גָאט װעט 23
און אַײך, ֿפַאר ֿפון ֿפעלקער דָאזיקע
און גרעסערע ֿפעלקער ַארבן װעט איר

אַײך. ֿפון שטַארקערע
אַײער װָאס ָארט איטלעכער 24
װעט טרעטן, דערױף װעט ֿפוסטריט
און מדבר דעם ֿפון אַײך, צו געהערן
טַײך דעם טַײך, דעם ֿפון לֿבנֹון, דעם
װעט ים, הינטערשטן ביזן און ּפָרת,

געמַארק. אַײער זַײן
ֿפַאר בַאשטײן ניט װעט קַײנער 25
װעט גָאט אַײער יהוה אַײך;
מֹורא אַײער און שרעק אַײער געבן
װעט איר װָאס לַאנד ַאלדעם אױף
אַײך הָאט ער װי ַאזױ דערױף, טרעטן

צוגעזָאגט.

ְרֵאה
ַא הַײנט אַײך ֿפַאר לײג איך זע, 26

קללה; ַא און ברכה
צוהערן װעט איר אױב ברכה, די 27
גָאט, אַײער יהוה ֿפון געבָאט די צו

הַײנט, אַײך געביט איך װָאס
ניט װעט איר אױב קללה, די און 28
אַײער יהוה ֿפון געבָאט די צו צוהערן
ֿפון ָאּפקערן זיך װעט איר און גָאט,
הַײנט, אַײך בַאֿפעל איך װָאס װעג דעם
װָאס געטער, ֿפרעמדע נָאך גײן צו ּכדי

ניט. קענט איר
דַײן יהוה ַאז זַײן, װעט עס און 29
לַאנד דעם אין ברענגען דיך װעט גָאט
ַארבן, צו עס ַאהין, קומסט דו װָאס
בַארג אױֿפן ברכה די שטעלן זָאלסטו
ֵעיֿבל. בַארג אױֿפן קללה די און גִרזים,
יענער אױף זַײנען זײ יָא, 30
צו װעג דעם הינטער יַרדן זַײט
ֿפון לַאנד אין צו, זונאונטערגַאנג
ּפלױן, דעם אין זיצט װָאס ּכנֲַעני דעם
אַײכנבײמער די לעבן גִלגָל, ַאקעגן

מֹוֶרה. ֿפון
דעם ַאריבער גײט איר װָארום 31
װָאס לַאנד דָאס ַארבן קומען צו יַרדן
איר און אַײך, גיט גָאט אַײער יהוה
דרינען; בַאזעצן זיך און ַארבן, עס װעט
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ַאלע טָאן צו היטן איר זָאלט 32
ֿפַאר לײג איך װָאס געזעצן און חוקים

הַײנט. אַײך

די12 און חוקים די זַײנען דָאס
היטן זָאלט איר װָאס געזעצן
יהוה װָאס לַאנד דעם אין טָאן צו
דיר הָאט עלטערן דַײנע ֿפון גָאט דער
װָאס טעג ַאלע ַארבן, צו עס געגעבן,

ערד. דער אױף לעבט איר
איר זָאלט אונטערברענגען 2
װָאס ערטער ַאלע אונטערברענגען
זײ ירשעט איר װָאס ֿפעלקער די
געטער, זײערע געדינט דָארטן הָאבן
די אױף און בערג, הױכע די אױף
יעטװעדער אונטער און בערגלעך,

בױם. צװַײגהַאֿפטיקן
אַײנװַארֿפן זָאלט איר און 3
צעברעכן און מזבכות, זײערע
זײערע און זַײלשטײנער, זײערע
ֿפַארברענען איר זָאלט געצנבײמער
געשניצטע זײערע און ֿפַײער, אין
איר און ָאּפהַאקן, איר זָאלט געטער
נָאמען זײער אונטערברענגען זָאלט

ָארט. יענעם ֿפון
צו זײ, װי ַאזױ טָאן ניט זָאלט איר 4

גָאט. אַײער יהוה
יהוה װָאס ָארט דעם צו נַײערט 5
ֿפון אױסדערװײלן װעט גָאט אַײער
נָאמען זַײן טָאן צו שֿבטים אַײערע ַאלע
אַײך איר זָאלט רּוונג זַײן צו – דָארטן

גײן. איר זָאלט ַאהין און װענדן,
ברענגען איר זָאלט ַאהין און 6
אַײערע און ברַאנדָאּפֿפער אַײערע
מעׂשרס, אַײערע און שלַאכטָאּפֿפער,
הַאנט, אַײער ֿפון ָאּפשײדונג די און
אַײערע און נדרים, אַײערע און
ערשטלינגען די און גָאבן, ֿפרַײװיליקע
שָאף. אַײערע און רינדער אַײערע ֿפון
ֿפַאר עסן דָארטן זָאלט איר און 7
מיט ֿפרײען זיך און גָאט, אַײער יהוה
הַאנט, אַײער ֿפון אױֿפטו גַאנצן דעם
װי לױט הױזגעזינטן, אַײערע און איר
געבענטשט. דיך הָאט גָאט דַײן יהוה

ַאלץ װי ַאזױ טָאן ניט זָאלט איר 8
איטלעכער הַײנט, דָא טוען מיר װָאס
זַײנע אין רעכטֿפַארטיק איז װָאס ַאלץ

אױגן;
ניט ַאצונד ביז זַײט איר װָארום 9
ַארבונג דער צו און רו דער צו געקומען

דיר. גיט גָאט דַײן יהוה װָאס
ַאריבערגײן װעט איר ַאז ָאבער 10
בַאזעצן זיך װעט איר און יַרדן, דעם
גָאט אַײער יהוה װָאס לַאנד דעם אין
אַײך װעט ער און ַארבן, אַײך מַאכט
ֿפון ֿפַײנט אַײערע ַאלע ֿפון בַארוען
אין זיצן װעט איר און ַארום, רונד

זיכערקײט,
יהוה װָאס ָארט דער זַײן: זָאל 11
אױסדערװײלן אים װעט גָאט אַײער
ַאהין דָארטן, נָאמען זַײן רוען מַאכן צו
איך װָאס ַאלץ ברענגען איר זָאלט
ברַאנדָאּפֿפער אַײערע אַײך: בַאֿפעל
אַײערע שלַאכטָאּפֿפער, אַײערע און
אַײער ֿפון ָאּפשײדונג די און מעׂשרס,
געקליבענע אַײערע ַאלע און הַאנט,
צו זַײן מנדר װעט איר װָאס נדרים

גָאט.
ֿפַאר ֿפרײען זיך זָאלט איר און 12
אַײערע און איר, גָאט, אַײער יהוה
אַײערע און טעכטער, אַײערע און זין
דער און דינסטן, אַײערע און קנעכט
װָארום טױערן; אַײערע אין װָאס ֵלִוי
נחלה קײן און חלק קײן ניט הָאט ער

אַײך. בַײ
ניט זָאלסט דיך, היט 13
אין ברַאנדָאּפֿפער דַײנע אױֿפברענגען

זען; װעסט דו װָאס ָארט איטלעכן
װָאס ָארט דעם אין נַײערט 14
אײנעם אין אױסדערװײלן װעט גָאט
זָאלסטו דָארטן שֿבטים, דַײנע ֿפון
און ברַאנדָאּפֿפער, דַײנע אױֿפברענגען
איך װָאס ַאלץ טָאן זָאלסטו דָארטן

דיר. בַאֿפעל
הַארץ דַײן װיֿפיל מעגסט ָאבער 15
אין ֿפלײש עסן און שלַאכטן געלוסט
דער נָאך װי טױערן, דַײנע ַאלע
װָאס גָאט דַײן יהוה ֿפון מזל-ברכה
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אומרײנער דער געגעבן; דיר הָאט ער
ַאזױ עסן, עס מעג רײנער דער װי ַאזױ

הינד. ַא װי און הירש ַא װי
ניט איר זָאלט בלוט דָאס נָאר 16
עס זָאלסטו ערד דער אױף עסן;

װַאסער. װי ַאזױ אױסגיסן
טױערן דַײנע אין עסן ניט טָארסט 17
דַײן און ּתֿבואה דַײן ֿפון מעׂשר דעם
ערשטלינגען די און אײל, דַײן און װַײן
און שָאף, דַײנע און רינדער דַײנע ֿפון
זַײן, מנדר װעסט דו װָאס נדרים ַאלע
די און גָאבן, ֿפרַײװיליקע דַײנע און

הַאנט; דַײן ֿפון ָאּפשײדונג
גָאט דַײן יהוה ֿפַאר נַײערט 18
ָארט דעם אין עסן, עס זָאלסטו
אים װעט גָאט דַײן יהוה װָאס
און זון דַײן און דו, אױסדערװײלן,
דַײן און קנעכט דַײן און טָאכטער, דַײן
דַײנע אין װָאס ֵלִוי דער און דינסט,
ֿפַאר ֿפרײען זיך זָאלסט און טױערן.
אױֿפטו גַאנצן דעם מיט גָאט דַײן יהוה

הַאנט. דַײן ֿפון
ֿפַארלָאזן ניט זָאלסט דיך, היט 19

לַאנד. דַײן אױף טעג ַאלע ֵלִוי, דעם
װעט גָאט דַײן יהוה ַאז 20
װי ַאזױ געמַארק, דַײן דערברײטערן
װעסט און צוגעזָאגט, דיר הָאט ער
דַײן װַײל ֿפלײש», עסן «לָאמיך זָאגן:
ֿפלײש, עסן צו געלוסטן װעט הַארץ
הַארץ דַײן װיֿפיל ֿפלײש עסן מעגסטו

געלוסט.
דיר ֿפון װַײט זַײן װעט עס אױב 21
גָאט דַײן יהוה װָאס ָארט דער
נָאמען זַײן טָאן צו אױסדערװײלן װעט
דַײנע ֿפון שלַאכטן זָאלסטו דָארטן,
גָאט װָאס שָאף דַײנע ֿפון און רינדער
הָאב איך װי ַאזױ געגעבן, דיר הָאט
טױערן דַײנע אין עסן און בַאֿפױלן, דיר

געלוסט. הַארץ דַײן װיֿפיל
און הירש ַא עסט מע װי ָאבער 22
דער עסן; עס זָאלסטו ַאזױ הינד, ַא
רײנעם מיטן אײנעם אין אומרײנער

עסן. עס מעג

דָאס עסן צו ניט ֿפעסט זַײ נָאר 23
דָאס איז בלוט דָאס װָארום בלוט,
לעבן דָאס עסן ניט טָארסט און לעבן,

ֿפלײש. מיטן
דער אױף עסן; ניט עס זָאלסט 24
װי ַאזױ אױסגיסן עס זָאלסטו ערד

װַאסער.
עס ּכדי עסן, ניט עס זָאלסט 25
קינדער דַײנע און דיר זַײן גוט זָאל
איז װָאס טָאן װעסט דו ַאז דיר, נָאך

גָאט. ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
װָאס זַאכן געהײליקטע דַײנע נָאר 26
נדרים, דַײנע און דיר, בַײ זַײן װעלן
ָארט דעם צו גײן און נעמען זָאלסטו

אױסדערװײלן; װעט גָאט װָאס
דַײנע מַאכן זָאלסט און 27
דָאס און ֿפלײש דָאס ברַאנדָאּפֿפער,
יהוה ֿפון מזבח דעם אױף בלוט,
דַײנע ֿפון בלוט דָאס און גָאט; דַײן
װערן אױסגעגָאסן זָאל שלַאכטָאּפֿפער
הַאר, דַײן גָאט ֿפון מזבח דעם אױף

עסן. זָאלסטו ֿפלײש דָאס און
ַאלע געהָארכן זָאלסט און היט 28
בַאֿפעל איך װָאס װערטער דָאזיקע די
און דיר זַײן גוט זָאל עס ּכדי דיר,
אײביק, ביז דיר נָאך קינדער דַײנע
און גוט איז װָאס טָאן װעסט דו ַאז
יהוה ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק

גָאט. דַײן
װעט גָאט דַײן יהוה ַאז 29
קוסמט דו װָאס ֿפעלקער די ֿפַארשנַײדן
דיר, ֿפַאר ֿפון ֿפַארטרַײבן צו זײ ַאהין,
בַאזעצן זיך און ירשען, זײ װעסט און

לַאנד, זײער אין
ניט זָאלסט דיך, היט 30
נָאכצוטָאן, זײ װערן געשטרױכלט
ֿפַארטיליקט װעלן זײ װי נָאכדעם
ניט זָאלסט און דיר, ֿפַאר ֿפון װערן
צו ַאזױ געטער, זײערע נָאך נָאכֿפרעגן
ֿפעלקער דָאדָאזיקע די ֿפלעגן װי זָאגן:
אױך לָאמיך טָא געטער? זײערע דינען

טָאן. ַאזױ
יהוה צו ַאזױ טָאן ניט זָאלסט 31
יעטװעדער װָארום גָאט; דַײן
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ער װָאס יהוה, ֿפון אומװערדיקײט
זײערע צו געטָאן זײ הָאבן ֿפַײנט, הָאט
און זין זײערע ַאֿפילו װָארום געטער;
אין זײ ֿפַארברענען טעכטער זײערע

געטער. זײערע צו ֿפַײער

איך13 װָאס װָארט ַאלדָאס
זָאלט דָאס אַײך, בַאֿפעל
ניט זָאלסט טָאן; צו היטן איר
מינערן ניט זָאלסט און דערצו, צולײגן

דערֿפון.
ַא אױֿפשטײן װעט דיר צװישן ַאז 2
חלֹומות, ֿפון חלומער ַא ָאדער נֿביא,
ָאדער צײכן ַא געבן דיר װעט ער און

– װּונדער ַא
װּונדער דָאס און צײכן דער און 3
ֿפַארױסגעזָאגט, דיר הָאט ער װָאס
לָאמיר זָאגן: צו ַאזױ – ָאנקומען װעט
דו װָאס – געטער ֿפרעמדע נָאך גײן

דינען; זײ לָאמיר און – ניט קענסט
די צו צוהערן ניט זָאלסטו 4
ָאדער נֿביא, יענעם ֿפון װערטער
װָארום חלֹומות, ֿפון חלומער יענעם
גָאט, אַײער יהוה אַײך ּפרּוװט דָאס
יהוה ליב הָאט איר אױב װיסן צו ּכדי
הַארצן גַאנצן אַײער מיט גָאט אַײער

זעל. גַאנצער אַײער מיט און
זָאלט גָאט אַײער יהוה נָאך 5
איר זָאלט אים ֿפַאר און גײן, איר
זָאלט געבָאט זַײנע און הָאבן, מֹורא
איר זָאלט ָקול זַײן צו און היטן, איר
און דינען, איר זָאלט אים און צוהערן,

בַאהעֿפטן. זיך איר זָאלט אים ָאן
יענער ָאדער נֿביא יענער און 6
געטײט זָאל חלֹומות ֿפון חלומער
גערעדט הָאט ער װַײל װערן,
גָאט, אַײער יהוה קעגן ָאּפקערונג
ֿפון ַארױסגעצױגן אַײך הָאט װָאס
דיך הָאט װָאס און ִמצַריִם, לַאנד
ֿפון הױז דעם ֿפון אױסגעלַײזט
ַארָאּפצוֿפירן דיך ּכדי – קנעכטשַאֿפט
גָאט דַײן יהוה װָאס װעג דעם ֿפון
אים. אין גײן צו בַאֿפױלן דיר הָאט
ֿפון בײז דָאס אױסרַאמען זָאלסט און

דיר. צװישן
דַײן ֿפון זון דער ברודער, דַײן ַאז 7
דַײן ָאדער זון, דַײן ָאדער מוטער,
דַײן ֿפון װַײב די ָאדער טָאכטער,
איז װָאס חֿבר, דַײן ָאדער בוזעם,
דיך װעט זעל, אײגן דַײן װי ַאזױ
צו ַאזױ ֿפַארבָארגעניש, אין ָאנרעדן
ֿפרעמדע דינען און גײן לָאמיר זָאגן:
געקענט, הָאסט דו ניט װָאס – געטער

עלטערן; דַײנע ניט
װָאס ֿפעלקער די ֿפון געטער די ֿפון 8
צו נָאנט זַײנען װָאס די ֿפון אַײך, ַארום
ֿפון װַײט זַײנען װָאס די ֿפון ָאדער דיר,

– ערד עק ביז ערד עק ֿפון דיר,
אים, צו אַײנװיליקן ניט זָאלסטו 9
דַײן און אים, צו צוהערן ניט און
זָאלסט און שױנען, ניט אים זָאל אױג
ניט אים און דערבַארימען, ניט זיך

ֿפַארדעקן.
אים זָאלסטו הרגען נַײערט 10
אים אױף זַײן זָאל הַאנט דַײן הרגען;
דערנָאך און טײטן, צו אים ערשטע די

ֿפָאלק. גַאנצן ֿפון הַאנט די
מיט ֿפַארװַארֿפן אים זָאלסט און 11
שטַארבן, זָאל ער און שטײנער,
געזוכט דיך הָאט ער װָאס דערֿפַאר
גָאט, דַײן יהוה ֿפון ַארָאּפצוֿפירן
ֿפון ַארױסגעצױגן דיך הָאט װָאס
ֿפון הױז דעם ֿפון ִמצַריִם, לַאנד

קנעכטשַאֿפט.
און הערן װעלן יׂשראל גַאנץ און 12
ניט מער װעלן און הָאבן, מֹורא װעלן
זַאך שלעכטע דָאזיקע די װי ַאזױ טָאן

דיר. צװישן
ֿפון אײנער אין הערן װעסט דו ַאז 13
גיט גָאט דַײן יהוה װָאס שטעט דַײנע
זָאגן: צו ַאזױ דָארטן, װֹוינען צו דיר,

ַארױסגעטרעטן זַײנען עס 14
דיר, צװישן ֿפון לַײט נידערטרעכטיקע
בַאװוינער די ַארָאּפגעֿפירט הָאבן און
לָאמיר זָאגן: צו ַאזױ שטָאט, זײער ֿפון
װָאס – געטער ֿפרעמדע דינען און גײן

ניט; קענט איר
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און נָאכזוכן װעסט און 15
ערשט נָאכֿפרעגן, גוט און אױסֿפָארשן
דָאזיקע די ריכטיק, אמת איז זַאך די
געװָארן געטָאן איז אומװערדיקײט

דיר, צװישן
די דערשלָאגן שלָאגן זָאלסטו 16
שטָאט דָאזיקער דער ֿפון בַאװוינער
זי ֿפַארװיסט שװערד; ֿפון שַארף מיטן
בהמות, אירע און איר, אין װָאס ַאלע –

שװערד. ֿפון שַארף מיטן
זָאלסטו זַאקרױב גַאנצן איר און 17
מַארק, איר ֿפון מיטן אין צונױֿפקלַײבן
שטָאט די ֿפַײער אין ֿפַארברענען און
צו גַאנצן אין זַאקרױב, גַאנצן איר מיט
ַאן זַײן זָאל זי און גָאט, דַײן יהוה
מער זָאל זי חורֿבה-הױֿפן; אײביקער

װערן. ָאּפגעבױט ניט
דעם ֿפון זַאך שום קײן און 18
דַײן אין ָאנקלעּפן ניט זיך זָאל חרם
ָאּפקערן זיך זָאל גָאט ּכדי הַאנט,
שענקען דיר און גרימצָארן, זַײן ֿפון
דערבַארימען זיך און דערבַארימונג,
ער װי ַאזױ מערן, דיך און דיר, אױף

עלטערן; דַײנע צו געשװָארן הָאט
ָקול דעם צו צוהערן װעסט דו ַאז 19
זַײנע ַאלע היטן צו גָאט, דַײן יהוה ֿפון
הַײנט, דיר געביט איך װָאס געבָאט
די אין רעכטֿפַארטיק איז װָאס טָאן צו

גָאט. דַײן יהוה ֿפון אױגן

יהוה14 צו איר זַײט קינדער
אַײך זָאלט איר גָאט; אַײער
ּפליך ַא מַאכן ניט און אַײנשנַײדן, ניט

טױטן. ַא נָאך אױגן, אַײערע צװישן
בַײ ביסטו ֿפָאלק הײליק ַא װָארום 2
גָאט הָאט דיך און גָאט, דַײן יהוה
ַאן ֿפַאר זַײן צו אים אױסדערװײלט
װָאס ֿפעלקער ַאלע ֿפון ֿפָאלק, אײגן

ערד. דער ֿפון געזיכט אױֿפן
קײן עסן ניט זָאלסט 3

אומװערדיקײט.
איר װָאס בהמות די זַײנען דָאס 4
ַא און שעּפס, ַא ָאקס, ַאן עסן: מעגט

ציג,

ַא און הירש, ַא און הינד, ַא 5
און שטײנבָאק, ַא און דַאמהירש,
ַא און װילדציג, ַא און גַאזעל, ַא

בַארגשעּפס.
איז װָאס בהמה איטלעכע און 6
זַײנען זײ און קלױען, מיט בַאקלױט
קלױען, צװײ אױף צעשּפָאלטן איר בַײ
זי בהמות, צװישן ַמֲעֵלה-גֵֶרה איז װָאס

עסן. איר מעגט
ניט איר טָארט דָאזיקע די ָאבער 7
ַמֲעֵלה-גֵֶרה, זַײנען װָאס די ֿפון עסן
מיט בַאקלױט זַײנען װָאס די ֿפון און
קעמל, דעם קלױען: צעשּפָאלטענע
װַײל קיניגל, דעם און הָאז, דעם און
מיט ָאבער זײ, זַײנען ַמֲעֵלה-גֵֶרה
זײ בַאקלױט; ניט זײ זַײנען קלױען

אַײך. ֿפַאר אומרײן זַײנען
מיט בַאקלױט װַײל חזיר, דעם און 8
ַמֲעֵלה-גֵֶרה; ניט ָאבער ער, איז קלױען
זײער ֿפון אַײך. ֿפַאר אומרײן איז ער
ָאן און עסן, ניט איר טָארט ֿפלײש
ָאנרירן. ניט זיך איר טָארט נֿבלה זײער
ַאלץ ֿפון עסן איר מעגט דָאזיקע די 9
הָאט װָאס ַאלץ װַאסער: אין װָאס
עסן; איר מעגט שוּפן און ֿפלוסֿפעדערן
ניט הָאט װָאס ַאלץ און 10
ניט איר טָארט שוּפן און ֿפלוסֿפעדערן

אַײך. ֿפַאר אומרײן איז דָאס עסן;
מעגט ָעוף רײנעם יעטװעדער 11

עסן. איר
טָארט איר װָאס די זַײנען דָאס און 12
דער און ָאדלער, דער עסן: ניט זײ ֿפון
שװַארצָאדלער; דער און בַײנברעכער,
ֿפַאלקֿפױגל, דער און װײ, די און 13

מינים; זַײנע לױט הַאביך דער און
זַײנע לױט רָאב יעטװעדער און 14

מינים;
דער און שטרױסֿפױגל, דער און 15
ים-ֿפױגל, דער און נַאכטשּפַארבער,
מינים; זַײנע לױט שּפַארבער דער און
און שטָאקאַײל, די און אַײל, די 16

אוהו; דער
דער און ּפעליקַאן, דער און 17

ֿפישֿפרעסער; דער און גַײער,



14:18—15:6 דֿברים 286

בושל דער און שטָארך, דער און 18
אױערהָאן, דער און מינים, זַײנע לױט

ֿפלעדערמױז. די און
געֿפליגלטע יעטװעדער און 19
זײ אַײך; ֿפַאר אומרײן איז װידמענונג

װערן. געגעסן ניט טָארן
מעגט ָעוף רײנעם יעטװעדער 20

עסן. איר
נֿבלה; קײן עסן ניט זָאלט איר 21
דַײנע אין װָאס אַײנגעװַאנדערטן דעם
ער ַאװעקגעבן, עס מעגסטו טױערן
צו ֿפַארקױֿפן ָאדער עסן; עס זָאל
ֿפָאלק הײליק ַא װָארום ֿפרעמדן; ַא
ניט זָאלסט גָאט. דַײן יהוה בַײ ביסטו
מילך. מוטערס זַײן אין ציקעלע ַא קָאכן
דעם מעׂשרן זָאלסטו מעׂשרן 22
זריעה, דַײן ֿפון אַײנטרָאג גַאנצן
ֿפעלד דַײן ֿפון ַארױס קומט װָאס

יָאריערלעך.
יהוה ֿפַאר עסן זָאלסט און 23
ער װָאס ָארט דעם אין גָאט, דַײן
זַײן רוען מַאכן צו אױסדערװײלן װעט
דַײן ֿפון מעׂשר דעם דָארטן, נָאמען
דַײן ֿפון און װַײן, דַײן ֿפון ּתֿבואה,
דַײנע ֿפון ערשטלינגען די און אײל,
זָאלסט ּכדי שָאף, דַײנע און רינדער
דַײן יהוה ֿפַאר הָאבן צו מֹורא לערנען

טעג. ַאלע גָאט
צו זַײן װעט װעג דער אױב און 24
עס װעסט דו אױב דיר, ֿפַאר ֿפיל
דער װַײל ַאװעקטרָאגן, קענען ניט
װעט גָאט דַײן יהוה װָאס ָארט
נָאמען זַײן טָאן צו אױסדערװײלן אים
ַאז דיר, ֿפַאר װַײט צו זַײן װעט דָארטן,

בענטשן, דיך װעט גָאט דַײן יהוה
און געלט, צו מַאכן עס זָאלסטו 25
דַײן אין אַײנגעבונדן געלט דָאס נעמען
יהוה װָאס ָארט דעם צו גײן און הַאנט,

אױסדערװײלן; אים װעט גָאט דַײן
געלט דָאס אױסגעבן זָאלסט און 26
װעט הַארץ דַײן װָאס ַאלץ אױף
שָאף אױף און רינדער אױף געלוסטן,
און געטרַאנק, אויף און װַײן אױף און
ֿפַארלַאנגט הַארץ דַײן װָאס ַאלץ אױף

יהוה ֿפַאר עסן דָארטן זָאלסט און דיר;
דַײן און דו ֿפרײען, זיך און גָאט, דַײן

הױזגעזינט.
דַײנע אין װָאס ֵלִוי דעם און 27
ֿפַארלָאזן, ניט זָאלסטו אים טױערן,
קײן און חלק קײן ניט הָאט ער װָארום

דיר. בַײ נחלה
– יָאר דרַײ ַאלע ֿפון ָסוף צום 28
ַארױסטרָאגן זָאלסטו יָאר יענעם אין
און ּתֿבואה, דַײן ֿפון מעׂשר גַאנצן דעם

טױערן. דַײנע אין ַאװעקלײגן
װַײל ֵלִוי, דער קומען זָאל עס און 29
נחלה קײן און חלק קײן ניט הָאט ער
דער און ֿפרעמדער, דער און דיר, בַײ
דַײנע אין װָאס ַאלמנה, די און יתום,
זַײן, זַאט און עסן זָאלן זײ און טױערן,
בענטשן דיך זָאל גָאט דַײן יהוה ּכדי
הַאנט דַײן ֿפון טואונג יעטװעדער אין

טָאן. װעסט דו װָאס

יָאר15 זיבן ַאלע ֿפון ָסוף צום
שמיטה. מַאכן זָאלסטו

שמיטה: ֿפון דין דער איז דָאס און 2
װָאס ָאּפלָאזן זָאל בעל-חֹוֿב יעטװעדער
ניט זָאל ער חֿבר; זַײן געליען הָאט ער
ברודער, זַײן און חֿבר זַײן ֿפון מָאנען
צו שמיטה אױסגערוֿפן הָאט מע װען

גָאט.
מָאנען, מעגסטו ֿפרעמדן דעם ֿפון 3
חֿבר דַײן בַײ קומט דיר װָאס ֿפון ָאבער

הַאנט. דַײן ָאּפלָאזן זָאלסטו
בַײ זַײן ניט װעט דעסטװעגן ֿפון 4
װעט בענטשן װָארום אֿביון, ַאן דיר
װָאס לַאנד דעם אין בענטשן גָאט דיך
נחלה, ַא ֿפַאר דיר גיט גָאט דַײן יהוה

ַארבן; צו עס
צוהערן װעסטו צוהערן נָאר אױב 5
צו גָאט, דַײן יהוה ֿפון ָקול דעם צו
געבָאט דָאזיקע ַאלדָאס טָאן צו היטן

הַײנט. דיר געביט איך װָאס
װעט גָאט דַײן יהוה װָארום 6
דיר הָאט ער װי ַאזױ בענטשן דיך
צו ַאנטלַײען װעסט און צוגעזָאגט,
ניט װעסט ַאלײן דו און ֿפעלקער, ֿפיל
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איבער געװעלטיקן װעסט און לַײען,
מען װעט דיר איבער און ֿפעלקער, ֿפיל

געװעלטיקן. ניט
אביון, ַאן זַײן װעט דיר בַײ ַאז 7
אײנעם אין ברידער, דַײנע ֿפון אײנער
װָאס לַאנד דַײן אין טױערן, דַײנע ֿפון
זָאלסטו דיר, גיט גָאט דַײן יהוה
ניט און הַארץ, דַײן מַאכן הַארט ניט
ברודער דַײן ֿפַאר הַאנט דַײן צודריקן

אֿביון. דעם
אים זָאלסטו עֿפענען נַײערט 8
ַאנטלַײען און הַאנט, דַײן עֿפענען
זַײן ֿפַאר גענוג ַאנטלַײען אים זָאלסטו

בַאדַארף. ער װָאס בַאדערֿפעניש
דַײן אין זַײן ניט זָאל עס דיך, היט 9
צו ַאזױ געדַאנקען, בײזער ַא הַארצן
ֿפון יָאר דָאס יָאר, זיבעטע דָאס זָאגן:
דַײן און זיך; דערנענטערט שמיטה,
ברודער דַײן צו שלעכט זַײן װעט אױג
געבן, ניט אים װעסט און אביון, דעם
גָאט, צו דיר איבער רוֿפן װעט ער און

זינד. ַא זַײן װעט דיר אױף און
דַײן און געבן, אים זָאלסטו געבן 10
גיסט דו װען ֿפַארדריסן ניט זָאל הַארץ
דָאזיקער דער װעגן ֿפון װָארום אים,
בענטשן גָאט דַײן יהוה דיך װעט זַאך
ַאלץ אין און טוסט, דו װָאס ַאלץ אין

זיך. נעמט הַאנט דַײן װָאס צו
ַאן אױסגײן ניט װעט עס װָארום 11
דיר, איך בַאֿפעל דרום לַאנד; ֿפון אביון
עֿפענען זָאלסטו עֿפענען זָאגן: צו ַאזױ
דַײן צו ברודער, דַײן צו הַאנט דַײן
דַײן אין אביון דַײן צו און ָארעמאן

לַאנד.
ַא ָאדער ייִד, ַא ברודער, דַײן ַאז 12
צו ֿפַארקױֿפן זיך װעט ֿפרױ, ייִדישע
און יָאר, זעקס דינען דיר ער זָאל דיר,
ַארױסלָאזן אים זָאלסטו זיבעטן אױֿפן

דיר. ֿפון ֿפרַײ
ֿפרַײ ַארױס אים לָאזט דו ַאז און 13
ַארױסלָאזן ניט אים זָאלסטו דיר, ֿפון

לײדיקן; מיט
אים זָאלסטו בַאשענקען 14
ֿפון און שָאף, דַײנע ֿפון בַאשענקען

קעלטער; דַײן ֿפון און שַײער, דַײן
דיך הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס מיט
אים זָאלסטו דערֿפון געבענטשט,

געבן.
קנעכט ַא ַאז געדענקען זָאלסט און 15
און ִמצַריִם, לַאנד אין געװען ביסטו
אױסגעלַײזט; דיך הָאט גָאט דַײן יהוה
דָאזיקע די הַײנט דיר איך בַאֿפעל דרום

זַאך.
זָאגן װעט ער ַאז זַײן, װעט עס און 16
ֿפון ַאװעקגײן ניט װיל איך דיר: צו
דַײן און דיך ליב הָאט ער װַײל דיר;
בַײ גוט איז אים װָארום הױזגעזינט,

דיר,
און ָאל, ַאן נעמען זָאלסטו 17
טיר, אין ביז אױער זַײן דורכשטעכן
אײביקער ַאן זַײן דיר זָאל ער און
זָאלסטו דינסט דַײן צו אױך און קנעכט;

ַאזױ. טָאן
דַײנע אין זַײן שװער ניט זָאל עס 18
ֿפרַײ ַארױס אים לָאזט דו װען אױגן,
דעם ֿפַאר װי טָאּפל װָארום דיר, ֿפון
דיר ער הָאט לױנַארבעטער ַא ֿפון לױן
גָאט דַײן יהוה און יָאר; זעקס געדינט
דו װָאס ַאלץ אין בענטשן דיך װעט

טָאן. װעסט
זָכר ַא ערשטלינג יעטװעדער 19
צװישן װערן געבָארן װעט װָאס
שָאף, דַײנע צװישן און רינדער דַײנע
גָאט; דַײן יהוה צו הײליקן זָאלסטו
ֿפון בָכור דעם מיט ַארבעטן ניט זָאלסט
בָכור דעם שערן ניט און ָאקסן, דַײנע

שָאף. דַײנע ֿפון
אים זָאלסטו גָאט דַײן יהוה ֿפַאר 20
װָאס ָארט דעם אין יָאר, אין יָאר עסן
דַײן און דו אױסדערװײלן, װעט גָאט

הױזגעזינט.
מום, ַא מיט זַײן װעט ער אױב און 21
– בלינדער ַא ָאדער הינקעדיקער, ַא
זָאלסטו מום, בײזן איז עס װָאסער מיט
גָאט. דַײן יהוה צו שלַאכטן ניט אים

אים זָאלסטו טױערן דַײנע אין 22
מיט אײנעם אין אומרײנער דער עסן,
װי און הירש ַא װי ַאזױ רײנעם, דעם
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הינד. ַא
עסן; ניט זָאלסטו בלוט זַײן נָאר 23
אױסגיסן עס זָאלסטו ערד דער אױף

װַאסער. װי ַאזױ

און16 ָאֿביֿב, חֹודש דעם ָאּף היט
ָקרבן-ּפסח דעם מַאכן זָאלסט
אין װָארום גָאט, דַײן יהוה צו
גָאט דַײן יהוה דיך הָאט ָאֿביֿב חֹודש
בַײ ִמצַריִם, לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן

נַאכט.
דעם שלַאכטן זָאלסט און 2
ֿפון גָאט, דַײן יהוה צו ָקרבן-ּפסח
ָארט דעם אין רינדער, ֿפון ָאדער שָאף
צו אױסדערװײלן װעט גָאט װָאס

דָארטן. נָאמען זַײן רוען מַאכן
זיבן חמץ; דערבַײ עסן ניט זָאלסט 3
ברױט מצות, דערבַײ עסן זָאלסטו טעג
ביסטו געאַײל אין װָארום נױט, ֿפון
ּכדי ִמצַריִם; לַאנד ֿפון ַארױסגעגַאנגען
דַײן ֿפון טָאג דעם געדענקען זָאלסט
טעג ַאלע ִמצַריִם, לַאנד ֿפון ַארױסגײן

לעבן. דַײן ֿפון
בַײ װערן געזען ניט זָאל עס און 4
זיבן גֿבול גַאנצן דַײן אין זױערטײג דיר
איבערנעכטיקן ניט זָאל עס און טעג;
ֿפלײש דעם ֿפון ֿפרי דער אין ביז
ֿפון ָאװנט אין שלַאכטן װעסט דו װָאס

טָאג. ערשטן
דעם שלַאכטן ניט טָארסט 5
דַײנע ֿפון אײנעם אין ָקרבן-ּפסח
דיר. גיט גָאט דַײן יהוה װָאס טױערן
יהוה װָאס ָארט דעם אין נַײערט 6
צו אױף אױסדערװײלן װעט גָאט דַײן
זָאלסטו דָארטן נָאמען, זַײן רוען מַאכן
װי ָאװנט אין ָקרבן-ּפסח, דעם שלַאכטן
ֿפון צַײט דער אין אונטער, גײט זון די

ִמצַריִם. ֿפון ַארױסגײן דַײן
אין עסן און ברָאטן אים זָאלסט און 7
װעט גָאט דַײן יהוה װָאס ָארט דעם
ֿפרי דער אין און אױסדערװײלן; אים
דַײנע צו גײן און אומקערן, זיך זָאלסטו

געצעלטן.

און מצות, עסן זָאלסטו טעג זעקס 8
הײליקע ַא זַײן זָאל טָאג זיבעטן אױֿפן
זָאלסט גָאט; דַײן יהוה צו אַײנזַאמלונג

ַארבעט. קײן טָאן ניט
ֿפון צײלן; דיר זָאלסטו װָאכן זיבן 9
שנַײדמעסער ַא ַארָאּפ לָאזט מע װען
ָאנהײבן זָאלסטו ּתֿבואה דער אױף

װָאכן. זיבן צײלן
יָום-טוֿב דעם מַאכן זָאלסט און 10
נָאך װי גָאט, דַײן יהוה צו שֿבועות ֿפון
װָאס הַאנט, דַײן ֿפון גָאב ֿפרַײער דער
גָאט דַײן יהוה װי לױט געבן, װעסט דו

בענטשן. דיך װעט
יהוה ֿפַאר ֿפרײען זיך זָאלסט און 11
דַײן און זון דַײן און דו, גָאט, דַײן
דַײן און קנעכט דַײן און טָאכטער,
דַײנע אין װָאס ֵלִוי דער און דינסט,
דער און ֿפרעמדער, דער און טױערן,
דיר צװישן װָאס ַאלמנה, די און יתום,
גָאט דַײן יהוה װָאס ָארט דעם אין –
זַײן רוען מַאכן צו אױסדערװײלן װעט

דָארטן. נָאמען
קנעכט ַא ַאז געדענקען זָאלסט און 12
זָאלסט און ִמצַריִם, אין געװען ביסטו

געזעצן. דָאזיקע די טָאן און ָאּפהיטן
זָאלסטו סוּכות ֿפון יָום-טוֿב דעם 13
זַאמלסט דו װען טעג, זיבן מַאכן דיר
דַײן ֿפון און שַײער דַײן ֿפון אַײן

קעלטער.
דַײן אין ֿפרײען זיך זָאלסט און 14
דַײן און זון דַײן און דו, יָום-טוֿב,
דַײן און קנעכט דַײן און טָאכטער,
דער און ֵלִוי, דער און דינסט,
די און יתום, דער און ֿפרעמדער,

טױערן. דַײנע אין װָאס ַאלמנה,
יָום-טוֿב הַאלטן זָאלסטו טעג זיבן 15
װָאס ָארט דעם אין גָאט דַײן יהוה צו
װָארום אױסדערװײלן; װעט גָאט
בענטשן דיך װעט גָאט דַײן יהוה
אין און אַײנקום, גַאנצן דַײן אין
און הענט, דַײנע ֿפון טואונג יעטװעדער

ֿפרײלעך. לױטער זַײן װעסט
דַײנע ַאלע זָאלן יָאר אין מָאל דרַײ 16
יהוה ֿפַאר װַײזן זיך מַאנסּפַארשױנען
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ער װָאס ָארט דעם אין גָאט, דַײן
יָום-טוֿב דעם אין אױסדערװײלן: װעט
ֿפון יָום-טוֿב דעם אין און מצות, ֿפון
ֿפון יָום-טוֿב דעם אין און שֿבועות,
ֿפַאר װַײזן ניט זיך זָאל מע און סוּכות;

לײדיקן; מיט גָאט
זַײן ֿפון גָאב דער לױט איטלעכער 17
ֿפון מזל-ברכה דער נָאך װי הַאנט,
דיר הָאט ער װָאס גָאט, דַײן יהוה

געגעבן.

שֹוֿפִטים
זָאלסטו אױֿפזעער און ריכטער 18
װָאס טױערן, דַײנע ַאלע אין מַאכן דיר
דַײנע לױט דיר, גיט גָאט דַײן יהוה
דָאס משּפטן זָאלן זײ און שֿבטים;

משּפט. גערעכטן ַא מיט ֿפָאלק
משּפט; ַא ֿפַארדרײען ניט זָאלסט 19
ּפנים, קײן דערקענען ניט זָאלסט
שוחד װָארום שוחד, נעמען ניט און
און קלוגע, ֿפון אױגן די בלינד מַאכט
גערעכטע. ֿפון װערטער די ֿפַארקרימט
נָאך גערעכטיקײט, נָאך 20
ּכדי יָאגן, זיך זָאלסטו גערעכטיקײט
װָאס לַאנד דָאס ַארבן און לעבן זָאלסט

דיר. גיט גָאט דַײן יהוה
ַא ֿפלַאנצן ניט דיר זָאלסט 21
דעם לעבן הָאלץ שום ַא ֿפון געצנבױם
דו װָאס גָאט, דַײן יהוה ֿפון מזבח

מַאכן. דיר װעסט
ַא אױֿפשטעלן ניט דיר זָאלסט און 22
הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס זַײלשטײן,

ֿפַײנט.

יהוה17 צו שלַאכטן ניט זָאלסט
ַא ָאדער ָאקס ַאן גָאט דַײן
מום, ַא דָא איז אים אין װָאס שעּפס
ַאן װָארום זַאך; שלעכטע ַא עּפעס
איז גָאט דַײן יהוה בַײ אומװערדיקײט

דָאס.
צװישן װערן געֿפונען װעט עס ַאז 2
װָאס טױערן דַײנע ֿפון אײנעם אין דיר,
ַא ָאדער מַאן ַא דיר, גיט גָאט דַײן יהוה
שלעכט איז װָאס טָאן װעט װָאס ֿפרױ

גָאט, דַײן יהוה ֿפון אױגן די אין
בונד; זַײן איבערצוטרעטן

דינען און גײן װעט ער און 3
זײ, צו בוקן זיך און געטער, ֿפרעמדע
לֿבנה, דער צו ָאדער זון, דער צו ָאדער
הימל, ֿפון חיל גַאנצן דעם צו ָאדער

געהײסן; ניט הָאב איך װָאס
װערן, דערצײלט דיר װעט עס און 4
גוט װעסט און הערן, װעסט און
אמת איז זַאך די ערשט אױסֿפָארשן,
איז אומװערדיקײט דָאזיקע די ריכטיק,

יׂשראל, אין געװָארן געטָאן
מַאן יענעם ַארױסֿפירן זָאלסטו 5
די געטָאן הָאבן װָאס ֿפרױ, יענע ָאדער
טױערן דַײנע צו זַאך, שלעכטע דָאזיקע
זָאלסט און – ֿפרױ די ָאדער מַאן דעם –
זײ און שטײנער, מיט ֿפַארװַארֿפן זײ

שטַארבן. זָאלן
עדות צװײ ֿפון מױל דעם לױט 6
װערן געטײט זָאל עדות דרַײ ָאדער
ניט זָאל ער געטײט; װערט װָאס דער
אײן ֿפון מױל דעם לױט װערן געטײט

עדות.
זַײן זָאל עדות די ֿפון הַאנט די 7
טײטן, צו אים ערשטע די אים אױף
ֿפָאלק; גַאנצן ֿפון הַאנט די דערנָאך און
ֿפון בײז דָאס אױסרַאמען זָאלסט און

דיר. צװישן
ֿפַארהױלן זַײן װעט זַאך ַא ַאז 8
בלוט צװישן משּפט, ַא אין דיר ֿפון
ַא און טענה ַא צװישן בלוט, און
און שעדיקונג ַא צװישן ָאדער טענה,
אין שטרַײטזַאכן אין שעדיקונג, ַא
און אױֿפשטײן זָאלסטו טױערן, דַײנע
דַײן יהוה װָאס ָארט דעם צו ַארױֿפגײן

אױסדערװײלן. אים װעט גָאט
ֿפון ּכֹהנים די צו קומען זָאלסט און 9
װָאס ריכטער דעם צו און ֵלִוי, שֿבט
זָאלסט און טעג, יענע אין זַײן װעט
דָאס זָאגן דיר װעלן זײ און ֿפרעגן,

משּפט. דעם ֿפון װָארט
װָארט דעם לױט טָאן זָאלסט און 10
ָארט יענעם ֿפון זָאגן דיר װעלן זײ װָאס
און אױסדערװײלן; װעט גָאט װָאס
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װָאס ַאלץ װי ַאזױ טָאן צו היטן זָאלסט
לערנען. דיך װעלן זײ

װעלן זײ װָאס לערנונג דער לױט 11
משּפט דעם לױט און לערנען, דיך
טָאן; זָאלסטו זָאגן, דיר װעלן זײ װָאס
װָארט דעם ֿפון ָאּפקערן ניט זיך זָאלסט
ָאדער רעכטס זָאגן, דיר װעלן זײ װָאס

לינקס.
טָאן װעט װָאס מַאן דער און 12
געהָארכן צו ניט מוטװיליקײט, מיט
דָארטן דינען צו שטײט װָאס ּכֹהן דעם
ריכטער, דעם ָאדער גָאט, דַײן יהוה
זָאלסט און שטַארבן; זָאל מַאן יענער

יׂשראל. ֿפון בײז דָאס אױסרַאמען
הערן װעט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 13
מער װעלן זײ און הָאבן, מֹורא װעט און

מוטװילקן. ניט
לַאנד דעם אין קומען װעסט דו ַאז 14
און דיר, גיט גָאט דַײן יהוה װָאס
בַאזעצן זיך װעסט און ַארבן, עס װעסט
װיל איך זָאגן: װעסט און דרינען,
ַאלע װי ַאזױ מיר, איבער מלך ַא מַאכן

מיר, ַארום װָאס ֿפעלקער
איבער מלך ַא מַאכן זָאלסטו מַאכן 15
װעט גָאט דַײן יהוה װָאס דעם דיר
דַײנע צװישן ֿפון אױסדערװײלן; אים
ַא דיר איבער מַאכן זָאלסטו ברידער
דיר איבער אױֿפזעצן ניט טָארסט מלך;
ַא דַײנער ניט איז װָאס מַאן, ֿפרעמדן ַא

ברודער.
מערן ניט זיך זָאל ער ָאבער 16
ֿפָאלק דָאס אומקערן ניט און ֿפערד,
ֿפערד; מערן צו ּכדי ִמצַריִם, קײן
איר ָאנגעזָאגט: אַײך הָאט גָאט װָאס
דעם אױף אומקערן ניט מער זיך זָאלט

װעג. דָאזיקן
װַײבער מערן ניט זיך זָאל ער און 17
ָאּפקערן; ניט זיך זָאל הַארץ זַײן ּכדי
ניט זיך ער זָאל גָאלד און זילבער אױך

סך. ַא מערן
זיך זעצט ער ַאז זַײן, װעט עס און 18
ער זָאל מלוכה, זַײן ֿפון טרָאן דעם אױף
ֿפון איבערחזרונג ַאן אױֿפשרַײבן זיך
ֿפון בוך, ַא אױף ּתֹורה דָאזיקער דער

ֵלִוי. שֿבט ֿפון ּכֹהנים די ֿפַאר װָאס דער
ער און אים, בַײ זַײן זָאל דָאס און 19
זַײן ֿפון טעג ַאלע דערין לײענען זָאל
צו מֹורא לערנען זָאל ער ּכדי לעבן,
היטן צו גָאט, זַײן יהוה ֿפַאר הָאבן
ּתֹורה, דָאזיקער דער ֿפון װערטער ַאלע

טָאן; צו זײ געזעצן, דָאזיקע די און
ניט זיך זָאל הַארץ זַײן ַאז 20
און ברידער, זַײנע איבער דערהײבן
געבָאט די ֿפון ָאּפקערן ניט זיך זָאל ער
זָאל ער ּכדי לינקס, ָאדער רעכטס
ער מלוכה, זַײן אױף זַײן ַמֲאריך-יָמים

יׂשראל. צװישן קינדער, זַײנע און

דער18 ֵלִוי, ֿפון ּכֹהנים די
ניט זָאלן ֵלִוי, שֿבט גַאנצער
אין נחלה קײן און חלק קײן הָאבן
און גָאט ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער די יׂשראל;

עסן. זײ זָאלן נחלה זַײן
נחלה קײן הָאבן ניט זָאלן זײ און 2
זײער איז גָאט ברידער; זײערע צװישן
גערעדט. זײ צו הָאט ער װי ַאזױ נחלה,

ֿפון רעכט דָאס זַײן זָאל דָאס און 3
די ֿפון ֿפָאלק, דעם ֿפון ּכֹהנים, די
ַאן סַײ שלַאכטָאּפֿפער; ַא שלַאכטן װָאס
דעם געבן מען זָאל שעּפס, ַא סַײ ָאקס,
און קינבַאקן, די און שולטער, די ּכֹהן

מָאגן. דעם
ֿפון ּתֿבואה, דַײן ֿפון ערשטע דָאס 4
דָאס און אײל, דַײן ֿפון און װַײן, דַײן
דַײנע ֿפון שערונג דער ֿפון ערשטע

געבן. אים זָאלסטו שָאף,
גָאט דַײן יהוה הָאט אים װָארום 5
שֿבטים, דַײנע ַאלע ֿפון אױסדערװײלט
גָאט, ֿפון נָאמען אין דינען צו שטײן צו

טעג. ַאלע קינדער זַײנע און ער
אײנעם ֿפון קומען װיל ֵלִוי ַא ַאז און 6
יׂשראל, גַאנץ ֿפון טױערן דַײנע ֿפון
קומען ער זָאל דָארטן, װוינט ער װָאס
ָארט דעם צו געלוסט, הַארץ זַײן װיֿפיל

אױסדערװײלן. װעט גָאט װָאס
ֿפון נָאמען אין דינען זָאל ער און 7
זַײנע ַאלע װי ַאזױ גָאט זַײן יהוה
דָארטן שטײען װָאס לִויִים די ברידער
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גָאט. ֿפַאר
ַאחוץ עסן, זײ זָאלן חלקים גלַײכע 8
די לױט געגעבן װערט אים װָאס

ֿפָאטערהַײזער.
װָאס לַאנד דעם אין קומסט דו ַאז 9
זיך זָאלסטו דיר, גיט גָאט דַײן יהוה
די װי ַאזױ טָאן צו ָאּפלערנען ניט

ֿפעלקער. יענע ֿפון אומװערדיקײטן
בַײ געֿפינען ניט זיך זָאל עס 10
זַײן דורכגײן מַאכט װָאס אײנער דיר
ֿפַײער, דורכן טָאכטער זַײן ָאדער זון
ַא װָארזָאגענישן, ֿפון װָארזָאגער ַא
ַא ָאדער טרעֿפער, ַא ָאדער צײכנזעער,

מכשף,
ָאדער צױבערשּפרעכער, ַא ָאדער 11
ָאדער גַײסט ַא בַײ ֿפרעגט װָאס אײנער
טױטע. בַײ ֿפָארשער ַא ָאדער רוח, ַא

בַײ אומװערדיקײט ַאן װָארום 12
און דָאס, טוט װָאס יעטװעדער איז גָאט
אומװערדיקײטן דָאזיקע די װעגן ֿפון
ֿפון גָאט דַײן יהוה זײ ֿפַארטרַײבט

דיר. ֿפַאר
דַײן יהוה מיט זַײן זָאלסטו גַאנץ 13

גָאט.
װָאס ֿפעלקער דָאזיקע די װָארום 14
צו צו זיך הערן זײ, ירשעסט דו
װָארזָאגערס, צו און צײכנזעערס,
דיר הָאט ַאזױ-װָאס ניט – דו ָאבער

גָאט. דַײן יהוה געגעבן
ֿפון דיר, צװישן ֿפון נֿביא ַא 15
דיר װעט איך, װי ַאזַא ברידער, דַײנע
אים צו גָאט; דַײן יהוה אױֿפשטעלן

צוהערן. זיך איר זָאלט
ֿפַארלַאנגט הָאסט דו װי ַאזױ גענױ 16
טָאג אין חֹוֵרֿב, אין גָאט דַײן יהוה ֿפון
זָאגן: צו ַאזױ אַײנזַאמלונג, דער ֿפון
ֿפון ָקול דעם װידער הערן ניט לָאמיך
מער זען ניט לָאמיך גָאט, מַײן יהוה
איך ּכדי ֿפַײער, גרױסע דָאזיקע דָאס

שטַארבן. ניט זָאל
מיר: צו געזָאגט הָאט גָאט און 17

גערעדט. הָאבן זײ װָאס איז גוט
אױֿפשטעלן זײ איך װעל נֿביא ַא 18
װי ַאזַא ברידער, זײערע צװישן ֿפון

מַײנע ַארַײנגעבן װעל איך און דו,
װעט ער און מױל, זַײן אין װערטער
אים װעל איך װָאס ַאלץ זײ צו רעדן

בַאֿפעלן.
װָאס מַאן דער זַײן, װעט עס און 19
װערטער מַײנע צו צוהערן ניט װעט
נָאמען, מַײן אין רעדן װעט ער װָאס

אים. ֿפון אױֿפמָאנען איך װעל
װעט װָאס נֿביא דער ָאבער 20
ַא נָאמען מַײן אין רעדן צו מוטװיליקן
בַאֿפױלן ניט אים הָאב איך װָאס װָארט
רעדן װעט װָאס דער ָאדער רעדן, צו
יענער געטער, ֿפרעמדע ֿפון נָאמען אין

שטַארבן. זָאל נֿביא
דַײן אין זָאגן װעסט דו אױב און 21
דערקענען מיר װעלן ַאזױ װי הַארצן:
ניט עס הָאט גָאט װָאס װָארט דָאס

גערעדט?
אין רעדן װעט נֿביא דער ַאז 22
װעט װָארט דָאס און גָאט, ֿפון נָאמען
ַא דָאס איז ָאנקומען, ניט און געשען ניט
גערעדט; ניט עס הָאט גָאט װָאס װָארט
נֿביא דער עס הָאט מוטװיליקײט מיט
ֿפַאר שרעקן ניט זיך זָאלסט גערעדט;

אים.

װעט19 גָאט דַײן יהוה ַאז
װָאס ֿפעלקער די ֿפַארשנַײדן
און לַאנד, זײער דיר גיט גָאט דַײן יהוה
אין בַאזעצן זיך און ירשען, זײ װעסט
הַײזער, זײערע אין און שטעט, זײערע
שטעט דרַײ ָאּפשײדן דיר זָאלסטו 2
דַײן יהוה װָאס לַאנד דַײן ֿפון מיטן אין

ַארבן. צו עס דיר, גיט גָאט
װעג, דעם ָאּפמַארקירן דיר זָאלסט 3
געמַארק דָאס דרײען אין אַײנטײלן און
גָאט דַײן יהוה װָאס לַאנד דַײן ֿפון
זַײן זָאל עס און ַארבן, מַאכן דיך װעט
איטלעכן ֿפַאר ַאהין ַאנטלױֿפן צו אױף

טױטשלעגער.
דעם ֿפון ֿפַאל דער איז דָאס און 4
ַאנטלױֿפן ַאהין קען װָאס טױטשלעגער
װעט װָאס דער לעבן: בלַײבן און
און ּכיװן, ַא ָאן חֿבר זַײן דערשלָאגן
ֿפון ׂשֹונא ַא געװען ניט אים איז ער
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נעכטן-אײערנעכטן;
מיט קומען װעט אײנער ַאז װי 5
בײמער, הַאקן װַאלד אין חֿבר זַײן
ֿפַארמעסטן זיך װעט הַאנט זַײן און
בױם, דעם ָאּפצוהַאקן הַאק דער מיט
ֿפון ָאּפשּפרינגען װעט אַײזן דער און
און חֿבר, זַײן טרעֿפן װעט און שטיל,
ַאנטלױֿפן זָאל ער שטַארבן; װעט ער
און שטעט, דָאזיקע די ֿפון אײנער אין

לעבן; בלַײבן
ניט זָאל בלוטמָאנער דער ּכדי 6
זַײן װען טױטשלעגער דעם נָאכיָאגן
װַײל כַאּפן, אים און הײס, איז הַארץ
אים און װַײטער, ַא איז װעג דער
קומט אים װען טױט, צום דערשלָאגן
ניט אים איז ער װַײל טױטשטרָאף, ניט
נעכטן-אײערנעכטן. ֿפון ׂשֹונא ַא געװען
ַאזױ דיר, איך בַאֿפעל דרום 7
דיר זָאלסטו שטעט דרַײ זָאגן: צו

ָאּפשײדן.
װעט גָאט דַײן יהוה אױב און 8
װי ַאזױ געמַארק, דַײן דערברײטערן
און עלטערן, דַײנע געשװָארן הָאט ער
װָאס לַאנד גַאנצע דָאס געבן דיר װעט
צו עלטערן דַײנע צוגעזָאגט הָאט ער

– געבן
דָאזיקע ַאלדָאס היטן װעסט דו ַאז 9
עס הַײנט דיר געביט איך װָאס געבָאט
גָאט, דַײן יהוה הָאבן צו ליב טָאן, צו
– טעג ַאלע װעגן זַײנע אין גײן צו און
שטעט דרַײ נָאך צולײגן דיר זָאלסטו

דרַײ; דָאזיקע די צו
װערן ֿפַארגָאסן ניט זָאל עס ּכדי 10
װָאס לַאנד דַײן אין בלוט אומשולדיק
נחלה, ַא ֿפַאר דיר גיט גָאט דַײן יהוה
קײן דיר אױף זַײן ניט זָאל עס און

בלוט.
ׂשֹונא ַא זַײן װעט מַאן ַא ַאז ָאבער 11
אױף לױערן װעט ער און חֿבר, זַײן
אים, אױף אױֿפשטײן װעט און אים,
ער און טױט, צום שלָאגן אים װעט און
ַאנטלױֿפן װעט ער און שטַארבן; װעט

שטעט, דָאזיקע די ֿפון אײנער אין

זַײן ֿפון עלטסטע די שיקן זָאלן 12
און דָארטן, ֿפון נעמען אים און שטָאט,
דעם ֿפון הַאנט אין איבערגעבן אים

שטַארבן. זָאל ער און בלוטמָאנער,
ניט זיך זָאל אױג דַײן 13
זָאלסט און אים, אױף דערבַארימען
[ֿפַארגָאסן] אומשולדיק אױסרַאמען
גוט זָאל דיר ּכדי יׂשראל, ֿפון בלוט

זַײן.
גרענעץ דעם ֿפַאררוקן ניט זָאלסט 14
ֿפריערדיקע די װָאס חֿבר, דַײן ֿפון
נחלה דַײן אין ָאּפגעגרענעצט, הָאבן
לַאנד דעם אין ירשען, װעסט דו װָאס
צו עס דיר, גיט גָאט דַײן יהוה װָאס

ַארבן.
עדות אײן אױֿפשטײן ניט זָאל עס 15
ֿפַארברעך שום ַא װעגן מַאן ַא קעגן
ַא אין – ֿפַארזינדיקונג שום ַא ָאדער
געזינדיקט; הָאט ער װָאס זינד שום
ָאדער עדות, צװײ ֿפון מױל דעם דורך
ַא זָאל עדות, דרַײ ֿפון מױל דעם דורך

בַאשטײן. זַאך
ַאן אױֿפשטײן װעט עס ַאז 16
צו מַאן, ַא ַאקעגן עדות אומגערעכטער

עדות, ֿפַארקערטע אים אױף זָאגן
הָאבן װָאס מענטשן צװײ די זָאלן 17
גָאט, ֿפַאר שטעלן זיך שטרַײט, דעם
װָאס ריכטער די און ּכֹהנים די ֿפַאר

טעג. יענע אין זַײן װעלן
גוט װעלן ריכטער די אױב און 18
ַא איז עדות דער ערשט אױסֿפָארשן,
געזָאגט ער הָאט ליגן עדות, ֿפַאלשער

ברודער, זַײן אױף
ער װי ַאזױ אים, צו טָאן איר זָאלט 19
ברודער; זַײן צו טָאן צו געטרַאכט הָאט
ֿפון בײז דָאס אױסרַאמען זָאלסט און

דיר. צװישן
און הערן װעלן איבעריקע די און 20
ניט מער װעלן און הָאבן, מֹורא װעלן
זַאך שלעכטע דָאזיקע די װי ַאזױ טָאן

דיר. צװישן
ניט זיך זָאל אױג דַײן און 21
ַאן נֿפש, ַא ֿפַאר נֿפש ַא דערבַארימען:
צָאן, ַא ֿפַאר צָאן ַא אױג, ַאן ֿפַאר אױג
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ַא ֿפַאר ֿפוס ַא הַאנט, ַא ֿפַאר הַאנט ַא
ֿפוס.

אױף20 ַארױסגײן װעסט דו ַאז
און ֿפַײנט, דַײן ַאקעגן מלחמה
ֿפָאלק רַײטװעגן, און ֿפערד זען װעסט
הָאבן מֹורא ניט זָאלסטו דיר, ֿפון מער
גָאט דַײן יהוה װָארום זײ, ֿפַאר
דיך הָאט װָאס דער דיר, מיט איז

ִמצַריִם. לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט
איר װי זַײן, װעט עס און 2
מלחמה, דער צו זיך דערנענטערט
זָאל און ּכֹהן, דער גענענען זָאל ַאזױ

ֿפָאלק, צום רעדן
יׂשראל, הער, זײ: צו זָאגן און 3
ַאקעגן מלחמה אױף הַײנט גענענט איר
װערן שלַאף ניט זָאל ֿפַײנט, אַײערע
מֹורא ניט זָאלט איר הַארץ; אַײערע
שרעקן ניט זיך און אַײלן ניט און הָאבן

זײ; ֿפַאר
דער איז גָאט אַײער יהוה װָארום 4
הַאלטן צו מלחמה אַײך, מיט גײט װָאס
אַײך ֿפַײנט, אַײערע ַאקעגן אַײך ֿפַאר

העלֿפן. צו
צום רעדן זָאלן אױֿפזעער די און 5
עמיצער װער איז זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק,
הױז, נַײ ַא געבױט הָאט װָאס דָא
ער זָאל בַאנַײט? ניט עס הָאט און
הײם, זַײן צו אומקערן זיך און גײן
און מלחמה, אין ער שטַארבט טָאמער

בַאנַײען. עס װעט מַאן ַאנדער ַאן
װָאס דָא עמיצער װער איז ָאדער 6
און װַײנגָארטן, ַא געֿפלַאנצט הָאט
ער זָאל ָאנגעהױבן? ניט אים הָאט
הײם, זַײן צו אומקערן זיך און גײן
און מלחמה, אין ער שטַארבט טָאמער

ָאנהײבן. עס װעט מַאן ַאנדער ַאן
װָאס דָא עמיצער װער איז ָאדער 7
הָאט און װַײב, ַא ֿפַארקנַסט הָאט
און גײן ער זָאל גענומען? ניט זי
טָאמער הײם, זַײן צו אומקערן זיך
ַאן און מלחמה, אין ער שטַארבט

נעמען. זי װעט מַאן ַאנדער
װַײטער זָאלן אױֿפזעער די און 8
װער איז זָאגן: און ֿפָאלק, צום רעדן

און שרעקעדיק איז װָאס דָא עמיצער
זיך און גײן ער זָאל װײכהַארציק?
הַארץ דָאס ּכדי הײם, זַײן צו אומקערן
ַאזױ צעגײן ניט זָאל ברידער זַײנע ֿפון

הַארץ. זַײן װי
אױֿפזעער די װי זַײן, װעט עס און 9
זײ זָאלן ַאזױ ֿפָאלק, צום רעדן ענדיקן

ֿפָאלק. איבערן חיל-ֿפירער אױֿפזעצן
שטָאט, ַא צו גענענען װעסט דו ַאז 10
זָאלסטו איר, אױף מלחמה הַאלטן צו

שלום. צורוֿפן איר
װעט זי אױב זַײן, װעט עס און 11
דיר װעט און שלום, ענטֿפערן דיר
װָאס ֿפָאלק, גַאנצע דָאס איז, עֿפענען,
צו װערן דיר זָאל איר, אין זיך געֿפינט

דינען. דיר און צינז
אַײנגײן ניט װעט זי ָאבער אױב 12
מַאכן װעט און דיר, מיט שלום אױף
אױף לעגערן זָאלסטו דיר, מיט מלחמה

איר;
זי װעט גָאט דַײן יהוה ַאז און 13
ַאלע טײטן זָאלסטו הַאנט, דַײן אין געבן
ֿפון שַארף מיטן מַאנסּפַארשױנען אירע

שװערד.
קלײנע די און װַײבער די נָאר 14
װָאס ַאלץ און בהמות, די און קינדער,
גַאנצן איר שטָאט, דער אין זַײן װעט
און דיר; ֿפַאר רױבן זָאלסטו רױב,
ֿפַײנט, דַײנע ֿפון רױב דעם עסן זָאלסט
געגעבן. דיר הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס
שטעט ַאלע צו טָאן זָאלסטו ַאזױ 15
װָאס דיר, ֿפון װַײט זײער זַײנען װָאס
היגע די ֿפון שטעט די ֿפון ניט זַײנען זײ

ֿפעלקער.
היגע די ֿפון שטעט די ֿפון ָאבער 16
דיר גיט גָאט דַײן יהוה װָאס אומות,
לעבן לָאזן ניט זָאלסטו נחלה, ַא ֿפַאר

ָאטעם. קײן
זײ זָאלסטו ֿפַארװיסטן נַײערט 17
ֶאמֹורי, דעם און ִחּתי, דעם ֿפַארװיסטן:
ִחִוי, דעם ּפִרזי, דעם און ּכנֲַעני, דעם
גָאט דַײן יהוה װי ַאזױ יֿבוסי, דעם און

בַאֿפױלן; דיר הָאט
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לערנען ניט אַײך זָאלן זײ ְּכדי 18
זײערע ַאלע װי ַאזױ טָאן צו
געטָאן הָאבן זײ װָאס אומװערדיקײטן
װעט איר און געטער, זײערע צו

גָאט. אַײער יהוה צו זינדיקן
ַא אױף לעגערן װעסט דו ַאז 19
מלחמה הַאלטן צו טעג ֿפיל שטָאט
זָאלסטו אַײנצונעמען, זי ּכדי איר, אױף
דורך בײמער אירע צעשטערן ניט
עסן װַײל הַאק; ַא דערױף אױֿפהײבן
ָאּפהַאקן זײ ָאבער מעגסטו, זײ ֿפון
בױם דער איז װָארום ניט; טָארסטו
אין זַײן צו מענטש, ַא ֿפעלד ֿפון

דיר? ֿפון בַאלעגערונג
װײסט, דו װָאס בױם ַא בלױז 20
עסן, צו בױם ַא ניט איז ער ַאז
ָאּפהַאקן, און צעשטערן מעגסטו אים
דער ַארום בַאלַאגערװערק בױען און
מלחמה, דיר מיט הַאלט װָאס שטָאט

נידערונג. איר ביז

װעט21 געהרגעטער ַא ַאז
אין ליגנדיק װערן געֿפונען
דַײן יהוה װָאס לַאנד דעם אין ֿפעלד,
עס און ַארבן, צו עס דיר גיט גָאט
אים הָאט עס װער בַאװּוסט ניט איז

דערשלָאגן,
עלטסטע דַײנע ַארױסגײן זָאלן 2
זָאלן זײ און ריכטער, דַײנע און
ַארום װָאס שטעט די ביז ָאּפמעסטן

געהרגעטן. דעם
װָאס שטָאט די זַײן: זָאל עס און 3
זָאלן געהרגעטן, צום נענטסטע די איז
ַא נעמען שטָאט יענער ֿפון עלטסטע די
ניט נָאך איז איר מיט װָאס קו, יונגע
ניט נָאך הָאט װָאס געװָארן, געַארבעט

יָאך. ַא געצױגן
שטָאט יענער ֿפון עלטסטע די און 4
צו קו יונגע די ַארָאּפנידערן זָאלן
ניט װערט װָאס טָאל, הַארטן ַא
זָאלן זײ און בַאזײט; ניט און בַאַארבעט
געניק דָאס קו יונגער דער ָאּפהַאקן

טָאל. אין דָארטן
ֵלִוי, ֿפון קינדער די ּכֹהנים, די און 5
יהוה הָאט זײ װָארום גענענען; זָאלן

טָאן צו אים אױסדערװײלט גָאט דַײן
ֿפון נָאמען אין בענטשן צו און דינסט,
בַײ זַײן זָאל מױל זײער לױט און גָאט,
יעטװעדער און שטרַײט יעטװעדער

שעדיקונג.
יענער ֿפון עלטסטע ַאלע און 6
געהרגעטן, צום נענטסטע די שטָאט,
איבער הענט זײערע װַאשן זָאלן
איר הָאט מע װָאס קו יונגער דער

טָאל. אין געניק דָאס ָאּפגעהַאקט
זָאגן: און אױסרוֿפן זָאלן זײ און 7
ֿפַארגָאסן ניט הָאבן הענט אונדזערע
אױגן אונדזערע און בלוט, דָאזיקע דָאס

געזען. ניט הָאבן
װָאס יׂשראל, ֿפָאלק דַײן ֿפַארגיב 8
און אױסגעלײזט, הָאסט גָאט, דו,
בלוט ֿפַארגָאסן אומשולדיק ניט לָאז
זָאל זײ און יׂשראל, ֿפָאלק דַײן צװישן

בלוט. דָאס װערן ֿפַארגעבן
אױסרַאמען זָאלסטו ַאזױ 9
ֿפון בלוט [ֿפַארגָאסן] אומשולדיק
װָאס טָאן װילסט דו אױב דיר, צװישן
ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק איז

גָאט.

ֵתֵצא ִּכי
אין ַארױסגײן װעסט דו ַאז 10
יהוה און ֿפַײנט, דַײנע ַאקעגן מלחמה
הַאנט, דַײן אין געבן זײ װעט גָאט דַײן
געֿפַאנגענע, זײ ֿפון ֿפַאנגען װעסט און
די צװישן זען װעסט און 11
אין שײן ֿפרױ ַא געֿפַאנגענע
און גלוסטן, זי װעסט און געשטַאלט,
ַא ֿפַאר נעמען װעלן דיר זי װעסט

װַײב,
הױז, דַײן אין ברענגען זי זָאלסטו 12
און קָאּפ, איר ָאּפגָאלן זָאל זי און

נעגל; אירע ָאּפשנַײדן
די זיך ֿפון אױסטָאן זָאל זי און 13
און געֿפַאנגענשַאֿפט, איר ֿפון קלײדונג
איר בַאװײנען און הױז, דַײן אין זיצן
צַײט, חֹודש ַא מוטער איר און ֿפָאטער
און איר, צו קומען זָאלסטו דערנָאך און
ֿפַאר װערן דיר זָאל זי און בַאמַאנען, זי

װַײב. ַא
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װעט זי אױב זַײן, װעט עס און 14
לָאזן זי זָאלסטו געֿפעלן, ניט דיר
ֿפַארקױֿפן ָאבער װיל, זי װּוהין גײן
ֿפַארקױֿפן; ניט זי זָאלסטו געלט ֿפַאר
איבער בַאלעבַאטעװען ניט טָארסט
זי הָאסט דו װָאס דערֿפַאר איר;

געּפַײניקט.
צװײ הָאבן װעט מַאן ַא ַאז 15
ַא אײנע און בַאליבטע ַא אײנע װַײבער,
געבערן אים װעלן זײ און ֿפַארהַאסטע,
ֿפַארהַאסטע, די אי בַאליבטע די אי זין,
ֿפון זַײן װעט בָכור דער זון דער און

ֿפַארהַאסטער, דער
גיט ער װָאס טָאג דעם אין איז, 16
הָאט ער װָאס דָאס זין זַײנע ירושה
דעם בָכור דעם ֿפַאר מַאכן ניט ער קען
זון דעם איבער בַאליבטער דער ֿפון זון
דער איז װָאס ֿפַארהַאסטער, דער ֿפון

בָכור.
זון דעם בָכור דעם נַײערט 17
ער מוז ֿפַארהַאסטער דער ֿפון
צװײ געבן צו אים ָאנדערקענען,
ֿפַארמָאגט; ער װָאס ַאלץ ֿפון חלקים
זַײן ֿפון ערשטלינג דער איז ער װָארום
רעכט דָאס געהערט אים צו קרַאֿפט,

בכֹורה. דער ֿפון
ַאן זון ַא הָאבן װעט מַאן ַא ַאז 18
װידערשּפעניקער, ַא און ָאּפקערער
זַײן ֿפון ָקול דעם צו ניט הערט װָאס
זַײן ֿפון ָקול דעם צו און ֿפָאטער,
און שטרָאֿפן, אים װעלן זײ און מוטער,

זײ, צו צוהערן ניט װעט ער
מוטער זַײן און ֿפָאטער זַײן זָאל 19
צו ַארױסֿפירן אים און ָאננעמען, אים
דעם צו און שטָאט, זַײן ֿפון עלטסטע די

ָארט. זַײן ֿפון טױער
עלטסטע די צו זָאגן זָאלן זײ און 20
זון דָאזיקער דער שטָאט: זַײן ֿפון
ַא און ָאּפקערער ַאן איז אונדזערער
צו ניט הערט ער װידערשּפעניקער,
און ֿפרעסער ַא איז ער ָקול; אונדזער

זױֿפער. ַא
שטָאט זַײן ֿפון מענטשן ַאלע און 21
שטײנער, מיט ֿפַארװַארֿפן אים זָאלן

זָאלסט און שטַארבן. זָאל ער און
דיר; צװישן ֿפון בײז דָאס אױסרַאמען
װעלן און הערן, װעלן יׂשראל גַאנץ און

הָאבן. מֹורא
זַײן װעט מַאן ַא אױף ַאז און 22
ער און טױטשטרָאף, ֿפון זינד ַא
אים װעסט און װערן, געטײט װעט

בױם, ַא אױף אױֿפהענגען
איבערנעכטיקן לָאזן ניט זָאלסטו 23
נָאר בױם; אױֿפן לַײב טױטן זַײן
בַאגרָאבן אים זָאלסטו בַאגרָאבן
ַא װָארום טָאג; אײגענעם דעם אין
געהַאנגענער; ַא איז גָאט ֿפון שענדונג
דַײן ֿפַאראומרײניקן ניט זָאלסט און
דיר גיט גָאט דַײן יהוה װָאס לַאנד,

נחלה. ַא ֿפַאר

ברודערס22 דַײן זען ניט זָאלסט
שעּפס זַײן ָאדער ָאקס
ֿפַארהױלן זיך און ֿפַארבלָאנדזשעטע,
אומקערן זײ זָאלסטו אומקערן זײ; ֿפון

ברודער. דַײן צו
נָאנט ניט איז ברודער דַײן אױב און 2
ניט, אים קענסט דו ָאדער דיר, ֿפון
הױז, דַײן אין ַארַײננעמען עס זָאלסטו
דַײן ביז דיר, בַײ זַײן זָאל עס און
און דעם, אױף נָאך זיך ֿפרעגט ברודער

אומקערן. אים עס װעסט
זַײן מיט טָאן זָאלסטו ַאזױ און 3
זַײן מיט טָאן זָאלסטו ַאזױ און אײזל,
ַאלעם מיט טָאן זָאלסטו ַאזױ און קלײד,
װָאס ברודער, דַײן ֿפון ֿפַארלָארענעם
דו און אים, בַײ װערן ֿפַארלָארן װעט
ניט זיך טָארסט געֿפינען; עס װעסט

ֿפַארהױלן.
אײזל ברודערס דַײן זען ניט זָאלט 4
און װעג, אין געֿפַאלן ָאקס זַײן ָאדער
אױֿפשטעלן זײ; ֿפון ֿפַארהױלן זיך
מיט אײנעם אין אױֿפשטעלן זײ זָאלסטו

אים.
ֿפון בגד ַא זַײן ניט זָאל ֿפרױ ַא אױף 5
מַאנסּפַארשױן ַא און מַאנסּפַארשױן, ַא
ֿפרױ; ַא ֿפון קלײד ַא ָאנטָאן ניט זָאל
יהוה בַײ אומװערדיקײט ַאן װָארום
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טוט װָאס איטלעכער איז גָאט דַײן
דָאס.

אין טרעֿפן זיך װעט דיר ֿפַאר ַאז 6
ערגעץ אױף ֿפױגל ַא ֿפון נעסט ַא װעג
מיט ערד, דער אױף ָאדער בױם, ַא
מוטער די און אַײער, ָאדער ֿפײגעלעך
די אױף ָאדער ֿפײגעלעך די אױף זיצט
מוטער די נעמען ניט זָאלסטו אַײער,

קינדער. די מיט אײנעם אין
די ַאװעקלָאזן זָאלסטו ַאװעקלָאזן 7
נעמען זָאלסטו קינדער די און מוטער,
און זַײן, גוט זָאל דיר ּכדי דיר; צו

זַײן. ַמֲאריך-יָמים זָאלסט
הױז, נַײ ַא בױען װעסט דו ַאז 8
דַײן צו געלענדער ַא מַאכן זָאלסטו
בלוט ברענגען ניט זָאלסט ּכדי דַאך,
װעט עמיצער ַאז הױז, דַײן אױף

אים. ֿפון ַארָאּפֿפַאלן
דַײן ֿפַארזײען ניט זָאלסט 9
ניט זָאל עס ּכדי געמישט, װַײנגָארטן
דעם ֿפון ֶשֿפע די אי װערן הײליק
דער אי זײען, װעסט דו װָאס זָאמען

װַײנגָארטן. דעם ֿפון אַײנטרָאג
ָאקס ַאן מיט ַאקערן ניט זָאלסט 10

אײנעם. אין אײזל ַאן און
װָאל ַשַעטנֵז, ָאנטָאן ניט זָאלסט 11

אײנעם. אין ֿפלַאקס מיט
אױף מַאכן דיר זָאלסטו ֿפרענדז 12
דו װָאס צודעק דַײן ֿפון עקן ֿפיר די

צו. דערמיט זיך דעקסט
און װַײב, ַא נעמען װעט מַאן ַא ַאז 13
ֿפַײנט זי װעט און איר, צו קומען װעט

קריגן,
ַא איר אױף מַאכן װעט ער און 14
ַא איר אױף ַארױסלָאזן און בלבול,
גענומען הָאב איך זָאגן: און ֶשם-ַרע,
איר צו הָאב איך און װַײב, דָאזיקע די
געֿפונען ניט איר בַײ הָאב און גענענט,

בתולים; קײן
דער ֿפון ֿפָאטער דער זָאל 15
און נעמען מוטער, איר און מײדל,
דער ֿפון בתולים די ַארױסברענגען
אין שטָאט, ֿפון עלטסטע די צו מײדל

טױער.

מײדל דער ֿפון ֿפָאטער דער און 16
הָאב איך עלטסטע: די צו זָאגן זָאל
דָאזיקן דעם צו טָאכטער מַײן געגעבן
ֿפַײנט זי הָאט ער און װַײב, ַא ֿפַאר מַאן

געקריגן;
ַאזױ בלבול, ַא ער מַאכט ָאט און 17
דַײן בַײ געֿפונען ניט הָאב איך זָאגן: צו
זַײנען דָאס און בתולים; קײן טָאכטער
זײ און טָאכטער. מַײן ֿפון בתולים די
ֿפַאר דעקע די ֿפַאנַאנדערשּפרײטן זָאלן

שטָאט. ֿפון עלטסטע די
יענער ֿפון עלטסטע די און 18
אים און מַאן דעם נעמען זָאלן שטָאט

שטרָאֿפן.
הונדערט קנַסען אים זָאלן זײ און 19
ֿפָאטער דעם געבן און זילבערשטיק,
הָאט ער װַײל מײדל; דער ֿפון
ַא אױף ֶשם-ַרע ַא ַארױסגעלָאזן
אים זָאל זי און יׂשראל. ֿפון יונגֿפרױ
ניט זי קען ער װַײב; ַא ֿפַאר בלַײבן

טעג. זַײנע ַאלע ַאװעקשיקן
איז זַאך דָאזיקע די ָאבער אױב 20
געװָארן געֿפונען ניט זַײנען עס אמת,

מײדל, דער בַײ בתולים קײן
צום מײדל די ַארױסֿפירן מען זָאל 21
און הױז, ֿפָאטערס איר ֿפון אַײנגַאנג
זי זָאלן שטָאט איר ֿפון מענטשן די
זָאל זי און שטײנער, מיט ֿפַארװַארֿפן
נֿבלה ַא געטָאן הָאט זי װַײל שטַארבן;
איר אין זַײן צו מזנה יׂשראל, אין
אױסרַאמען זָאלסט און הױז. ֿפָאטערס

דיר. צװישן ֿפון בײז דָאס
װערן געֿפונען װעט מַאן ַא ַאז 22
ֵאֶשת-איש, ַאן ֿפרױ ַא מיט ליגנדיק
מַאן דער אי שטַארבן, בײדע זײ זָאלן
די אי ֿפרױ, דער מיט געלעגן איז װָאס
בײז דָאס אױסרַאמען זָאלסט און ֿפרױ.

יׂשראל. ֿפון
זַײן װעט יונגֿפרױ ַא מײדל ַא ַאז 23
זי װעט מַאן ַא און מַאן, ַא צו ֿפַארקנַסט
מיט ליגן װעט און שטָאט, אין טרעֿפן

איר,
ַארױסֿפירן בײדן זײ איר זָאלט 24
איר און שטָאט, יענער ֿפון טױער צום
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און שטײנער, מיט ֿפַארװַארֿפן זײ זָאלט
דערֿפַאר מײדל די שטַארבן; זָאלן זײ
שטָאט, אין געשריען ניט הָאט זי װָאס
הָאט ער װָאס דערֿפַאר מַאן, דער און
זָאלסט און װַײב. חֿברס זַײן געּפַײניקט
דיר. צװישן ֿפון בײז דָאס אױסרַאמען
טרעֿפן װעט מַאן דער ָאבער אױב 25
און ֿפעלד, אין מײדל ֿפַארקנַסטע די
ליגן װעט און ָאנכַאּפן, זי װעט מַאן דער
מַאן דער שטַארבן בלױז זָאל איר, מיט

געװען; איר מיט איז װָאס
זַאך קײן זָאלסטו מײדל דער און 26
קײן מײדל דער אױף ניטָא טָאן; ניט
שטײט מַאן ַא װי ַאזױ װָארום טױטזינד;
דערהרגעט און חֿבר, זַײן קעגן אױף
דָאזיקע די איז ַאזױ טױט, אױף אים

זַאך.
זי ער הָאט ֿפעלד אין װָארום 27
הָאט מײדל ֿפַארקנַסטע די געטרָאֿפן;
איר זָאל װער געװען ניט און געשריען,

העלֿפן.
ַא מײדל, ַא טרעֿפן װעט מַאן ַא ַאז 28
און ֿפַארקנַסט, ניט איז װָאס יונגֿפרױ
מיט ליגן װעט און ָאנכַאּפן, זי װעט ער

װערן, געֿפונען װעלן זײ און איר,
געלעגן איז װָאס מַאן דער זָאל 29
דער ֿפון ֿפָאטער דעם געבן איר, מיט
זָאל זי און זילבערשטיק, ֿפוֿפציק מײדל
װָאס דערֿפַאר װַײב, ַא ֿפַאר װערן אים
ניט זי קען ער געּפַײניקט; זי הָאט ער

טעג. זַײנע ַאלע ַאװעקשיקן

זַײן23 נעמען ניט זָאל קַײנער
ניט און װַײב, ֿפָאטערס

צודעק. ֿפָאטערס זַײן ַאנטּפלעקן
ַא ָאדער צעדריקטער ַא 2
שַאנדגלידער די אין ֿפַארשניטענער
ֿפון עדה דער אין קומען ניט זָאל

גָאט.
דער אין קומען ניט זָאל ממזר ַא 3
צענטער דער מָאל צו גָאט; ֿפון עדה
דער אין קומען ניט זָאל אים ֿפון ָדור

גָאט. ֿפון עדה

ניט זָאל מֹוָאֿבי ַא און ַעמֹוני ַאן 4
מָאל צו גָאט; ֿפון עדה דער אין קומען
ֿפון קומען ניט זָאל ָדור צענטער דער
אײביק; ביז גָאט, ֿפון עדה דער אין זײ
ניט אַײך זַײנען זײ װָאס דערֿפַאר 5
מיט און ברױט מיט ַאקעגנגעקומען
זַײט איר װען אונטערװעגנס, װַאסער
װָאס און ִמצַריִם, ֿפון ַארױסגעגַאנגען
ִבלָעם דיר אױף געדונגען הָאט ער
אין ּפתֹור ֿפון בעֹורן ֿפון זון דעם

שילטן; צו דיך ַאַרם-נַהַריִם,
ניט הָאט גָאט דַײן יהוה נָאר 6
יהוה און בלָעמען, צו צוהערן געװָאלט
קללה די ֿפַארקערט דיר הָאט גָאט דַײן
הָאט גָאט דַײן יהוה װַײל ברכה; ַא אין

ליב. דיך
און ֿפריד זײער זוכן ניט זָאלסט 7
אױף טעג דַײנע ַאלע װױלזַײן, זײער

אײביק.
ַאן ֿפַאראומװערדיקן ניט זָאלסט 8
ברודער; דַײן איז ער װָארום ַאדֹומי,
ִמצרי, ַא ֿפַאראומװערדיקן ניט זָאלסט
ֿפרעמדער ַא געװען ביסט דו װָארום

לַאנד. זַײן אין
ֿפון געבָארן װערן װָאס קינדער די 9
ֿפון קומען מעגן ָדור, דריטער דער זײ,

גָאט. ֿפון עדה דער אין זײ
לַאגער אין ַארױסגײן װעסט דו ַאז 10
זַײן זָאלסטו ֿפַײנט, דַײנע ַאקעגן
שלעכטער איטלעכער ֿפון ָאּפגעהיט

זַאך.
מַאן ַא זַײן װעט דיר צװישן ַאז 11
ַא דורך רײן, זַײן ניט װעט װָאס
ַארױסגײן ער זָאל סיבה, נַאכטיקער
ַארַײנקומען ניט טָאר ער לַאגער; אױסן

לַאגער. אין
ָאװנט ַאקעגן זַײן: זָאל עס און 12
און װַאסער, אין בָאדן זיך ער זָאל
ער זָאל אונטער, גײט זון די װי

לַאגער. אין ַארַײנקומען
אױסן הָאבן זָאלסטו ָארט ַאן און 13
ַארױס. גײן זָאלסטו ַאהין און לַאגער,

בַײ הָאבן זָאלסטו ֿפלעקל ַא און 14
דו ַאז זַײן, װעט עס און װַאֿפן; דַײן
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דערמיט זָאלסטו דרױסן, זיך זעצסט
און אומקערן זיך און אױֿפגרָאבן,

קױט. דַײן ֿפַארדעקן
גײט גָאט דַײן יהוה װָארום 15
צו דיך לַאגער, דַײן ֿפון מיטן אין אום
דַײנע איבערצוגעבן און בַאשירעמען,
לַאגער דַײן זָאל דרום דיר; צו ֿפַײנט
בַײ זען ניט זָאל ער ּכדי הײליק, זַײן
ָאּפקערן זיך און זַאך, מיאוסע ַא דיר

דיר. ֿפון
ַא איבערענטֿפערן ניט זָאלסט 16
זיך װעט ער ַאז הַאר, זַײן צו קנעכט

הַאר. זַײן ֿפון דיר צו רַאטעװען
דַײן אין זיצן, ער זָאל דיר בַײ 17
װעט ער װָאס ָארט דעם אין מיט,
דַײנע ֿפון אײנעם אין אױסדערװײלן,
זָאלסט בעסער; איז אים װּו טױערן,

קריװדען. ניט אים
ֿפון שַאנדֿפרױ ַא זַײן ניט זָאל עס 18
זָאל עס און יׂשראל, ֿפון טעכטער די
ֿפון זין די ֿפון שַאנדיונג ַא זַײן ניט

יׂשראל.
ֿפון לױן דעם ברענגען ניט זָאלסט 19
הונט, ַא ֿפון געצָאלט דָאס און זֹונה, ַא
ֿפַאר גָאט, דַײן יהוה ֿפון הױז דעם אין
אומװערדיקײט ַאן װָארום נדר, שום ַא

בײדע. זײ זַײנען גָאט דַײן יהוה בַײ
ברודער דַײן לַײען ניט זָאלסט 20
ֿפון צינזן געלט, ֿפון צינזן צינזן; אױף
זַאך יעטװעדער ֿפון צינזן עסנװַארג,

צינזן. טרָאגט װָאס
אױף לַײען מעגסטו ֿפרעמדן דעם 21
ניט טָארסטו ברודער דַײן ָאבער צינזן,
גָאט דַײן יהוה ּכדי צינזן; אױף לַײען
דַײן װָאס צו ַאלץ אין בענטשן דיך זָאל
דו װָאס לַאנד דעם אין זיך, נעמט הַאנט

ַארבן. צו עס ַאהין, קומסט
נדר ַא זַײן מנדר װעסט דו ַאז 22
ניט זיך זָאלסטו גָאט, דַײן יהוה צו
װָארום בַאצָאלן; צו אים שּפעטיקן
גָאט דַײן יהוה מָאנען אים װעט מָאנען
זינד. ַא זַײן װעט דיר אױף און דיר, ֿפון
זיך װעסט דו ָאבער אױב 23
אױף װעט זַײן, מנדר ֿפון ֿפַארמַײדן

זינד. קײן זַײן ניט דיר
מױל דַײן ֿפון ַארױס גײט װָאס 24
ַאזױ טָאן זָאלסט און ָאּפהיטן, זָאלסטו
געװען מנדר ֿפרַײװיליק הָאסט דו װי
הָאסט דו װָאס – גָאט דַײן יהוה צו

מױל. דַײן מיט ַארױסגערעדט
חֿברס דַײן אין קומסט דו ַאז 25
װַײנטרױבן עסן מעגסטו װַײנגָארטן,
אין ָאבער װילסט, דו װיֿפיל זַאט צו

ַארַײנטָאן. ניט זָאלסטו ּכלי דַײן
חֿברס דַײן אין קומסט דו ַאז 26
מיט זַאנגען ָאּפרַײסן מעגסטו ּתֿבואה,
שנַײדמעסער ַא ָאבער הַאנט, דַײן
חֿברס דַײן אױף אױֿפהײבן ניט טָארסטו

ּתֿבואה.

װַײב24 ַא נעמען װעט מַאן ַא ַאז
זי אױב איז, בַאמַאנען, זי און
אױגן, זַײנע אין אומחן ַאן געֿפינען װעט
ַא איר אין אױסגעֿפונען הָאט ער װַײל
שרַײבן איר װעט ער און זַאך, מיאוסע
װעט און הַאנט, איר אין געבן און גט, ַא

הױז, זַײן ֿפון ַאװעקשיקן זי
און הױז, זַײן ֿפון ַאװעק װעט זי און 2

מַאנס, ַאנדער ַאן װערן און גײן
זי װעט מַאן לעצטער דער און 3
ַא שרַײבן איר װעט און קריגן, ֿפַײנט
װעט און הַאנט, איר אין געבן און גט,
דער ָאדער הױז, זַײן ֿפון ַאװעקשיקן זי
גענומען זי הָאט װָאס מַאן לעצטער

שטַארבן, װעט אים, צו װַײב ַא ֿפַאר
װָאס מַאן, ערשטער איר ניט טָאר 4
צוריקנעמען זי ַאװעקגעשיקט, זי הָאט
נָאכדעם אים, צו װַײב ַא ֿפַאר װערן צו
געװָארן; ֿפַאראומרײניקט איז זי ַאז
דָאס איז אומװערדיקײט ַאן װָארום
מַאכן זינדיק ניט זָאלסט און גָאט; ֿפַאר
דיר גיט גָאט דַײן יהוה װָאס לַאנד דָאס

נחלה. ַא ֿפַאר
װַײב, נַײע ַא נעמען װעט מַאן ַא ַאז 5
און חיל, אין ַארױסגײן ניט ער זָאל
װערן ַארױֿפגעלײגט ניט זָאל אים אױף
זַײן ֿפַאר זַײן ער זָאל ֿפרַײ זַאך; קײן
זַײן דערֿפרײען און יָאר, אײן הײם

גענומען. הָאט ער װָאס װַײב



299 דֿברים 24:6—25:2

משּכון אין נעמען ניט זָאל מע 6
אױבערשטן ַאן ָאדער הַאנטמיל ַא
מען נעמט נֿפש ַא װָארום מילשטײן;

משּכון. אין
װערן געֿפונען װעט עמיצער ַאז 7
ֿפון ברידער, זַײנע ֿפון נֿפש ַא גנֿבענדיק
װעט ער און יׂשראל, ֿפון קינדער די
װעט און אים, איבער בַאלעבַאטעװען
יענער שטַארבן זָאל ֿפַארקױֿפן, אים
בײז דָאס אױסרַאמען זָאלסט און גנֿב.

דיר. צװישן ֿפון
ֿפון ּפלָאג דער מיט ָאּפגעהיט זַײ 8
ַאזױ טָאן צו און זײער היטן צו צרעת,
ֵלִוי שֿבט ֿפון ּכֹהנים די װָאס ַאלץ װי
הָאב איך װי ַאזױ לערנען; אַײך װעלן

טָאן. צו היטן איר זָאלט בַאֿפױלן, זײ
גָאט דַײן יהוה װָאס געדענקט 9
אונטערװעגנס, מרימען צו געטָאן הָאט
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײט איר װען

ִמצַריִם.
חֿבר דַײן ַאנטלַײען װעסט דו ַאז 10
ניט זָאלסטו הלװאה, איז עס װָאסער
זַײן נעמען צו הױז אין אים צו ַארַײנגײן

משּכון.
דער און שטײן, זָאלסטו דרױסן 11
דיר זָאל אים, ַאנטלַײסט דו װָאס מַאן

דרױסן. משּכון דעם ַארױסטרָאגן
ָארעמאן, ַאן איז ער אױב און 12
משּכון. זַײן מיט לײגן ניט זיך זָאלסטו
אומקערן אים זָאלסטו אומקערן 13
אונטער; גײט זון די װי משּכון, דעם
צודעק, זַײן אין לײגן זיך זָאל ער ּכדי
עס װעט דיר ֿפון און בענטשן; דיך און
דַײן יהוה ֿפַאר גערעכטיקײט ַא זַײן

גָאט.
און ָארעמען ַאן דריקן ניט זָאלסט 14
ֿפון לױנַארבעטער נױטבַאדערֿפטיקן
ֿפרעמדן דַײן ֿפון ָאדער ברידער, דַײנע
טױערן. דַײנע אין לַאנד, דַײן אין װָאס
זָאלסטו טָאג אײגענעם דעם אין 15
ניט זָאל זון די און לױן, זַײן ָאּפגעבן
ַאן איז ער װָארום דערױף; אונטערגײן
דערױף; אױס קוקט ער און ָארעמַאן,
גָאט, צו דיר אױף רוֿפן ניט זָאל ער ּכדי

זינד. ַא זַײן װעט דיר אױף און
געטײט ניט זָאלן ֿפָאטערס 16
זָאלן קינדער און קינדער, ֿפַאר װערן
ֿפָאטערס; ֿפַאר װערן געטײט ניט
געטײט זָאל זינד זַײן ֿפַאר יעטװעדער

װערן.
דעם ֿפַארדרײען ניט זָאלסט 17
און יתום; ַא ֿפון ֿפרעמדן, ַא ֿפון משּפט
בגד דעם משּכון אין נעמען ניט זָאלסט

ַאלמנה. ַאן ֿפון
קנעכט ַא ַאז געדענקען זָאלסט און 18
יהוה און ִמצַריִם, אין געװען ביסטו
ֿפון אױסגעלײזט דיך הָאט גָאט דַײן
טָאן צו דיר איך בַאֿפעל דרום דָארטן;

זַאך. דָאזיקע די
אין שניט דַײן שנַײדן װעסט דו ַאז 19
אין גַארב ַא ֿפַארגעסן װעסט און ֿפעלד,
צו זי אומקערן ניט זיך זָאלסטו ֿפעלד,
און יתום, ֿפַארן ֿפרעמדן, ֿפַארן נעמען;
ּכדי זַײן; עס זָאל ַאלמנה, דער ֿפַאר
אין בענטשן דיך זָאל גָאט דַײן יהוה

הענט. דַײנע ֿפון טואונג יעטװעדער
דַײן ָאּפקלַאּפן װעסט דו ַאז 20
נָאכזוכן ניט זָאלסטו אײלבערטבױם,
ֿפרעמדן, ֿפַארן דיר; הינטער צװַײגן די
זָאל ַאלמנה, דער ֿפַאר און יתום, ֿפַארן

זַײן. עס
דַײן הַארבסטן װעסט דו ַאז 21
נָאכקלַײבן ניט זָאלסטו װַײנגָארטן,
ֿפַארן ֿפרעמדן, ֿפַארן דיר; הינטער
עס זָאל ַאלמנה, דער ֿפַאר און יתום,

זַײן.
קנעכט ַא ַאז געדענקען זָאלסט און 22
דרום ִמצַריִם; לַאנד אין געװען ביסטו
זַאך. דָאזיקע די טָאן צו דיר איך בַאֿפעל

זַײן25 װעט מענטשן צװישן ַאז
גענענען װעלן זײ און קריג, ַא
משּפטן, זײ װעט מע און משּפט, צום
און גערעכטן, דעם מַאכן גערעכט און

שולדיקן, דעם מַאכן שולדיק
קומט שולדיקן דעם אױב איז, 2
לָאזן אים ריכטער דער זָאל שלָאגן,
זַײן ֿפַאר שלָאגן און ַאנידערלײגן
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ַא מיט שולד, זַײן װעדליק געזיכט,
צָאל.

געבן, אים מען זָאל שלעג ֿפערציק 3
אים מען שלָאגט טָאמער מער; ניט
דַײן װעט שלעג, ֿפיל צו דָאס, װי מער
דַײנע ֿפַאר װערן געשענדט ברודער

אױגן.
דָאס ָאקס ַאן ֿפַארבינדן ניט זָאלסט 4

דרעשט. ער װען מױל
אין װױנען װעלן ברידער ַאז 5
װעט זײ ֿפון אײנער און אײנעם,
ניט, ער הָאט קינד קײן און שטַארבן,
ניט װַײב געשטָארבענעמס דעם זָאל
איר דרױסן; ֿפון מַאנס ֿפרעמדן ַא װערן
זי און איר, צו קומען זָאל שװָאגער
זי און אים, צו װַײב ַא ֿפַאר נעמען

בַאשװעגערן.
ערשטלינג דער זַײן: זָאל עס און 6
זַײן זָאל געבערן, װעט זי װָאס
געשטָארבענעם זַײן ֿפון נָאמען אױֿפן
ניט זָאל נָאמען זַײן ּכדי ברודער,

יׂשראל. ֿפון װערן אױסגעמעקט
ניט װעט מַאן דער אױב און 7
זַײן זָאל שװעגערין, זַײן נעמען װעלן
די צו טױער אין ַארױֿפגײן שװעגערין
שװָאגער מַײן זָאגן: און עלטסטע,
ַא ברודער זַײן אױֿפשטעלן ניט װיל
ניט מיך װיל ער יׂשראל; אין נָאמען

בַאשװעגערן.
שטָאט זַײן ֿפון עלטסטע די און 8
און אים. צו רעדן און רוֿפן, אים זָאלן
איך זָאגן: און שטעלן זיך װעט ער ַאז

נעמען, ניט זי װיל
צו גענענען שװעגערין זַײן זָאל 9
עלטסטע, די ֿפון אױגן די ֿפַאר אים
ֿפוס, זַײן ֿפון שוך זַײן ַארָאּפציען און
און ּפנים, זַײן אין טָאן שּפַײ ַא און
געטָאן זָאל ַאזױ זָאגן: און אױסרוֿפן
בױען ניט װיל װָאס מַאן דעם צו װערן

הױז. ברודערס זַײן
װערן גערוֿפן זָאל נָאמען זַײן און 10
װָאס דעם ֿפון הױז דָאס יׂשראל: אין

שוך. ַארָאּפגעצױגענעם מיטן

זיך װעלן מענער צװײ ַאז 11
מיטן אײנער זיך, צװישן רַאנגלען
װעט װַײב אײנעמס און ַאנדערן,
מַאן איר ַארױסצורַאטעװען גענענען
װעט זי און הַאנט, שלעגערס זַײן ֿפון
אים און הַאנט, איר אױסשטרעקן

ערטער, ענגע די ֿפַאר ָאננעמען
דַײן הַאנט; איר ָאּפהַאקן זָאלסטו 12

דערבַארימען. ניט זיך זָאל אױג
בַײטל דַײן אין הָאבן ניט זָאלסט 13
גרעסערן ַא װָאגשטײענר, צװײערלײ

קלענערן. ַא און
הױז דַײן אין הָאבן ניט זָאלסט 14
ַא און גרעסערע ַא ֵאיֿפהס, צװײערלײ

קלענערע.
זָאל געװיכט ריכטיק און ֿפול ַא 15
ֵאיֿפה ריכטיקע און ֿפולע ַא דיר; בַײ זַײן
זָאלן טעג דַײנע ּכדי דיר; בַײ זַײן זָאל
יהוה װָאס ערד דער אױף לענגערן זיך

דיר. גיט גָאט דַײן
בַײ אומװערדיקײט ַאן װָארום 16
װָאס איטלעכער איז גָאט דַײן יהוה
ַאן טוט װָאס איטלעכער – דָאס טוט

עװלה.
דיר הָאט ַעָמֵלק װָאס געדענק 17
זַײט איר װען אונטערװעגנס, געטָאן

ִמצַריִם; ֿפון ַארױסגעגַאנגען
געטרָאֿפן דיך הָאט ער װי 18
הָאט און אונטערװעגנס,
הינטערשטע, דַײנע געשלָאגן
בעת דיר, הינטער ָאּפגעשלַאֿפטע ַאלע
מיד; און ֿפַארשמַאכט געװען ביסט דו
ֿפַאר געהַאט מֹורא ניט הָאט ער און

גָאט.
גָאט דַײן יהוה ַאז זַײן, זָאל דרום 19
ֿפון ֿפַײנט דַײנע ַאלע ֿפון דיך בַארוט
יהוה װָאס לַאנד דעם אין ַארום, רונד
צו עס נחלה, ַא ֿפַאר דיר גיט גָאט דַײן
ֿפון זֵכר דעם אױסמעקן זָאלסטו ַארבן,
ניט זָאלסטו הימל; אונטערן ֿפון ַעָמֵלק

ֿפַארגעסן.
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װעסט26 דו ַאז זַײן, װעט עס און
װָאס לַאנד דעם אין קומען
נחלה, ַא ֿפַאר דיר גיט גָאט דַײן יהוה
בַאזעצן זיך און ַארבן, עס װעסט און

דרינען,
ֿפון ערשטן ֿפונעם נעמען זָאלסטו 2
װָאס ערד, דער ֿפון ֿפרוכט יעטװעדער
לַאנד דַײן ֿפון ַארַײננעמען װעסט דו
און דיר, גיט גָאט דַײן יהוה װָאס
גײן און קָארב, ַא אין ַארַײנטָאן זָאלסט
גָאט דַײן יהוה װָאס ָארט דעם צו
זַײן רוען מַאכן צו אױסדערװײלן װעט

דָארטן. נָאמען
ּכֹהן דעם צו קומען זָאלסט און 3
זָאגן און טעג, יענע אין זַײן װעט װָאס
יהוה ֿפַאר הַײנט זָאג איך אים: צו
אין געקומען בין איך ַאז גָאט, דַײן
געשװָארן הָאט גָאט װָאס לַאנד דעם

געבן. צו אונדז עלטערן אונדזערע
קָארב דעם נעמען זָאל ּכֹהן דער און 4
ַאװעקשטעלן אים און הַאנט, דַײן ֿפון

גָאט. דַײן יהוה ֿפון מזבח דעם ֿפַאר
ֿפַאר זָאגן און אױסרוֿפן זָאלסט און 5
ַאַרמי בלודנער ַא גָאט: דַײן יהוה
הָאט ער און ֿפָאטער, מַײן געװען איז
זיך הָאט און ִמצַריִם, קײן גענידערט
הַײֿפל ַא מיט אױֿפגעהַאלטן דָארטן
געװָארן דָארטן איז ער און מענטשן,

ֿפיל. און מַאכטיק, גרױס, ֿפָאלק, ַא
אונדז הָאבן ִמצרים די און 6
אונדז הָאבן און געטָאן, שלעכטס
אױף ַארױֿפגעלײגט און געּפַײניקט,

ַארבעט. שװערע אונדז
יהוה צו געשריען הָאבן מיר און 7
עלטערן, אונדזערע ֿפון גָאט דעם
אונדזער צוגעהערט הָאט גָאט און
און ּפַײן, אונדזער געזען און ָקול,
אונדזער און מַאטערניש, אונדזער

געדריקטקײט.
ַארױסגעצױגן אונדז הָאט גָאט און 8
הַאנט, שטַארקער ַא מיט ִמצַריִם ֿפון
ָארעם, אױסגעשטרעקטן ַאן מיט און

מיט און ֿפָארכטיקײט, גרױס מיט און
װּונדער. מיט און צײכנס

צו געברַאכט אונדז הָאט ער און 9
געגעבן אונדז און ָארט, דָאזיקן דעם
װָאס לַאנד ַא לַאנד, דָאזיקע דָאס

הָאניק. און מילך מיט ֿפליסט
געברַאכט הָאב איך זע, ַאצונד און 10
דער ֿפון ֿפרוכט דער ֿפון ערשטע דָאס
געגעבן. מיר הָאסט גָאט דו, װָאס ערד
יהוה ֿפַאר ַאװעקלײגן עס זָאלסט און
דַײן יהוה ֿפַאר בוקן זיך און גָאט, דַײן

גָאט.
ַאלעם מיט ֿפרײען זיך זָאלסט און 11
געגעבן הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס גוטן
דער און דו, – הױזגעזינט דַײן און דיר
צװישן װָאס ֿפרעמדער דער און ֵלִוי,

דיר.
מעׂשרן ענדיקן װעסט דו ַאז 12
ּתֿבואה דַײן ֿפון מעׂשר גַאנצן דעם
ֿפון יָאר דעם יָאר, דריטן דעם אין
דעם ֵלִוי, דעם געבן עס זָאלסטו מעׂשר,
ַאלמנה, דער און יתום, דעם ֿפרעמדן,
און טױערן, דַײנע אין עסן זָאלן זײ ּכדי

זַײן. זַאט
יהוה ֿפַאר זָאגן זָאלסט און 13
ַארױסגערַאמט הָאב איך גָאט: דַײן
עס הָאב און הױז, ֿפון הײליקע דָאס
דעם און ֵלִוי, דעם ַאװעקגעגעבן אױך
ַאלמנה, דער און יתום, דעם ֿפרעמדן,
דו װָאס געבָאט דַײן ַאל װי ַאזױ
ניט בין איך געבָאטן; מיר הָאסט
און געבָאט, דַײנע ֿפון ַאװעקגעגַאנגען

ֿפַארגעסן. ניט הָאב
אין געגעסן ניט הָאב איך 14
איך און דערֿפון, ַאֿבלות מַײן
דערֿפון ַארױסגעטרָאגן ניט הָאב
געגעבן ניט און אומרײנערהײט,
הָאב איך טױטן; ַא ֿפַאר דערֿפון
מַײן יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוגעהערט
ַאלץ װי ַאזױ געטָאן הָאב איך גָאט;

בַאֿפױלן. מיר הָאסט דו װָאס
װוינונג, הײליקער דַײן ֿפון לוג 15
ֿפָאלק דַײן בענטש און הימל, ֿפון
הָאסט דו װָאס ערד די און יׂשראל,
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הָאסט דו װי ַאזױ געגעבן, אונדז
ַא – עלטערן אונדזערע געשװָארן
און מילך מיט ֿפליסט װָאס לַאנד

הָאניק.
יהוה דיר בַאֿפעלט טָאג הַײנטיקן 16
און חוקים דָאזיקע די טָאן צו גָאט דַײן
און ָאּפהיטן זײ זָאלסט און געזעצן; די
מיט און הַארצן, גַאנצן דַײן מיט טָאן

זעל. גַאנצער דַײן
אױסדערװײלט הַײנט הָאסט דו 17
און גָאט, דַײן ֿפַאר הָאבן צו אים יהוה
היטן צו און װעגן, זַײנע אין גײן צו
זַײנע און געבָאט זַײנע און חוקים זַײנע

ָקול. זַײן צו צוצוהערן און געזעצן,
הַײנט דיך הָאט גָאט און 18
ַאן ֿפַאר זַײן צו אים אױסדערװײלט
דיר הָאט ער װי ַאזױ ֿפָאלק, אײגן
זַײנע ַאלע היטן צו און צוגעזָאגט,

געבָאט;
איבער העכער שטעלן צו דיך און 19
געמַאכט, הָאט ער װָאס ֿפעלקער ַאלע
און נָאמען, ַא ֿפַאר און לױב, ַא ֿפַאר
זַײן זָאלסט ּכדי און שײנקײט, ַא ֿפַאר
גָאט, דַײן יהוה צו ֿפָאלק הײליק ַא

גערעדט. הָאט ער װי ַאזױ

ֿפון27 עלטסטע די און משה און
דעם בַאֿפױלן הָאבן יׂשראל
געבָאט ַאלע היט זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק,

הַײנט. אַײך געביט איך װָאס
טָאג דעם אין זַײן, װעט עס און 2
יַרדן דעם ַאריבערגײן װעט איר װָאס
גָאט דַײן יהוה װָאס לַאנד דעם צו
אױֿפשטעלן דיר זָאלסטו דיר, גיט
מיט בַאקַאלכן זײ און שטײנער, גרויסע

קַאלך.
זײ אױף אױֿפשרַײבן זָאלסט און 3
ּתֹורה, דָאזיקער דער ֿפון װערטער ַאלע
זָאלסט ּכדי ַאריבערגײן; װעסט דו ַאז
דַײן יהוה װָאס לַאנד דעם אין קומען
ֿפליסט װָאס לַאנד ַא דיר, גיט גָאט
יהוה װי ַאזױ הָאניק, און מילך מיט
דיר הָאט עלטערן דַײנע ֿפון גָאט דער

צוגעזָאגט.

גײט איר װי זַײן, װעט עס און 4
איר זָאלט יַרדן, דעם ַאריבער
װָאס שטײנער דָאזיקע די אױֿפשטעלן
דעם אױף הַײנט, אַײך בַאֿפעל איך
בַאקַאלכן זײ זָאלסט און ֵעיֿבל, בַארג

קַאלך. מיט
צו מזבח ַא בױען דָארטן זָאלסט און 5
שטײנער; ֿפון מזבח ַא גָאט, דַײן יהוה
אַײזן. ַאן זײ אױף אױֿפהײבן ניט זָאלסט
בױען זָאלסטו שטײנער גַאנצע ֿפון 6
גָאט; דַײן יהוה ֿפון מזבח דעם
אים אױף אױֿפברענגען זָאלסט און

הַאר. דַײן גָאט צו ברַאנדָאּפֿפער
ֿפרידָאּפֿפער שלַאכטן זָאלסט און 7
ֿפַאר ֿפרײען זיך און דָארטן, עסן און

גָאט. דַײן יהוה
די אױף אױֿפשרַײבן זָאלסט און 8
דער ֿפון װערטער ַאלע שטײנער

קלָאר. זײער ּתֹורה דָאזיקער
ֵלִוי שֿבט ֿפון ּכֹהנים די און משה און 9
ַאזױ יׂשראל, גַאנץ צו גערעדט הָאבן
יׂשראל: הער, און שטיל זַײ זָאגן: צו
ַא ֿפַאר געװָארן ביסטו טָאג הַײנטיקן

גָאט. דַײן יהוה צו ֿפָאלק
דעם צו צוהערן זָאלסטו דרום 10
טָאן און גָאט, דַײן יהוה ֿפון ָקול
װָאס געזעצן זַײנע און געבָאט זַײנע

הַײנט. דיר געביט איך
דעם בַאֿפױלן הָאט משה און 11

זָאגן: צו ַאזױ טָאג, יענעם אין ֿפָאלק
אױֿפן שטײן זָאלן דָאזיקע די 12
ֿפָאלק, דָאס בענטשן צו גִרזים בַארג
יַרדן: דעם ַאריבער גײט איר װען
און יהודה, און ֵלִוי, און שמעון,

בנימין. און יֹוסף, און יִׂשָׂשָכר,
אױֿפן שטײן זָאלן דָאזיקע די און 13
ראוֿבן, קללה: דער ֿפַאר ֵעיֿבל בַארג
און ָדן, זֿבולון, און ָאשר, און גָד,

נֿפּתלי.
און אױסרוֿפן זָאלן לִויִים די און 14
ַא אױף יׂשראל ֿפון מענער ַאלע צו זָאגן

ָקול: הױכן
װעט װָאס מַאן, דער ֿפַארשָאלטן 15
בילד, געגָאסן ָאדער געשניצט ַא מַאכן
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דָאס גָאט, צו אומװערדיקײט ַאן
און הענט, מַײנסטערס ַא ֿפון װערק
און ֿפַארבָארגעניש! אין אױֿפשטעלן
און ָאּפרוֿפן זיך זָאל ֿפָאלק גַאנצע דָאס

ָאמן! זָאגן:
מֿבזה איז װָאס דער ֿפַארשָאלטן 16
און מוטער! זַײן ָאדער ֿפָאטער זַײן

ָאמן! זָאגן: זָאל ֿפָאלק גַאנצע דָאס
ֿפַאררוקט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 17
דָאס און חֿבר! זַײן ֿפון גרענעץ דעם

ָאמן! זָאגן: זָאל ֿפָאלק גַאנצע
ֿפַארֿפירט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 18
גַאנצע דָאס און װעג! אין בלינדן ַא

ָאמן! זָאגן: זָאל ֿפָאלק
ֿפַארדרײט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 19
און יתום, ַא ֿפרעמדן, ַא ֿפון משּפט דעם
זָאל ֿפָאלק גַאנצע דָאס און ַאלמנה! ַאן

ָאמן! זָאגן:
מיט ליגט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 20
הָאט ער װָארום װַײב, ֿפָאטערס זַײן
און צודעק! ֿפָאטערס זַײן ַאנטּפלעקט

ָאמן! זָאגן: זָאל ֿפָאלק גַאנצע דָאס
מיט ליגט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 21
גַאנצע דָאס און בהמה! איז עס װָאסער

ָאמן! זָאגן: זָאל ֿפָאלק
ליגט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 22
ֿפָאטערס זַײן שװעסטער, זַײן מיט
מוטערס זַײן ָאדער טָאכטער,
זָאל ֿפָאלק גַאנצע דָאס און טָאכטער!

ָאמן! זָאגן:
מיט ליגט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 23
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און שװיגער! זַײן

ָאמן! זָאגן: זָאל
זַײן שלָאגט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 24
דָאס און ֿפַארבָארגעניש! אין חֿבר

ָאמן! זָאגן: זָאל ֿפָאלק גַאנצע
נעמט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 25
נֿפש, ַא דערשלָאגן צו שֹוחד
גַאנצע דָאס און בלוט! אומשולדיק

ָאמן! זָאגן: זָאל ֿפָאלק
ניט װעט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 26
דער ֿפון װערטער די זַײן מקיים
דָאס און טָאן! צו זײ ּתֹורה, דָאזיקער

ָאמן! זָאגן: זָאל ֿפָאלק גַאנצע

אױב28 זַײן, װעט עס און
צו צוהערן װעסטו צוהערן
צו גָאט, דַײן יהוה ֿפון ָקול דעם
װָאס געבָאט זַײנע ַאלע טָאן צו היטן
דַײן יהוה װעט הַײנט, דיר געביט איך
ַאלע איבער העכער שטעלן דיך גָאט

ערד. דער ֿפון ֿפעלקער
װעלן ברכות דָאזיקע די ַאלע און 2
דערגרַײכן, דיך און דיר, אױף קומען
ֿפון ָקול דעם צו צוהערן װעסט דו ַאז

גָאט. דַײן יהוה
שטָאט, אין זַײן װעסטו געבענטשט 3
ֿפעלד. אין זַײן װעסטו געבענטשט און
דַײן ֿפון ֿפרוכט די געבענטשט 4
און ערד, דַײן ֿפון ֿפרוכט די און לַײב,
געבורט די בהמה, דַײן ֿפון ֿפרוכט די
ֿפרוכּפערונג די און רינדער, דַײנע ֿפון

שָאף. דַײנע ֿפון
דַײן און קָארב, דַײן געבענטשט 5

טײגמולטער.
דַײן בַײ זַײן װעסטו געבענטשט 6
זַײן װעסטו געבנעטשט און ַארַײנגײן,

ַארױסגײן. דַײן בַײ
װָאס ֿפַײנט דַײנע געבן װעט גָאט 7
געשלָאגענע דיר, ַאקעגן אױף שטײען
זײ װעלן װעג אײן אױף דיר; ֿפַאר
זיבן אױף און דיר, ַאקעגן ַארױסגײן

דיר. ֿפַאר ַאנטלױֿפן זײ װעלן װעגן
דיר בַײ ברכה ַא בַאֿפעלן װעט גָאט 8
צו ַאלץ אין און שּפַײכלערס, דַײנע אין
װעט ער און זיך, נעמט הַאנט דַײן װָאס
יהוה װָאס לַאנד דעם אין בענטשן דיך

דיר. גיט גָאט דַײן
ַא ֿפַאר אױֿפשטעלן דיך װעט גָאט 9
הָאט ער װי ַאזױ זיך, צו ֿפָאלק הײליקן
די היטן װעסט דו אױב געשװָארן, דיר
װעסט און גָאט, דַײן יהוה ֿפון געבָאט

װעגן. זַײנע אין גײן
ערד דער ֿפון ֿפעלקער ַאלע און 10
װערט נָאמען גָאטס ַאז זען, װעלן
מֹורא װעלן זײ און דיר, אױף גערוֿפן

דיר. ֿפַאר הָאבן
ֶשֿפע ַא געבן דיר װעט גָאט און 11
לַײב, דַײן ֿפון ֿפרוכט דער אין גוטס ֿפון
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און בהמה, דַײן ֿפון ֿפרוכט דער אין און
דער אױף ערד, דַײן ֿפון ֿפרוכט דער אין
דַײנע געשװָארן הָאט גָאט װָאס ערד

געבן. צו דיר עלטערן
גוטן זַײן עֿפענען דיר װעט גָאט 12
רעגן דעם געבן צו הימל, דעם אֹוצר,
און צַײט, זַײן אין לַאנד דַײן ֿפון
ֿפון טואונג יעטװעדער בענטשן צו
ֿפיל ַאנטלַײען װעסט און הַאנט; דַײן
ניט װעסט ַאלײן דו און ֿפעלקער,

לַײען.
דעם ֿפַאר מַאכן דיך װעט גָאט און 13
װעסט און עק, דעם ֿפַאר ניט און קָאּפ
אױב אונטן, זַײן ניט און אױבן, זַײן רק
ֿפון געבָאט די צו צוהערן װעסט דו
דיר געביט איך װָאס גָאט, דַײן יהוה

טָאן, צו און היטן צו הַײנט
ֿפון ָאּפקערן ניט זיך װעסט און 14
דיר געביט איך װָאס װערטער ַאלע
צו ּכדי לינקס, ָאדער רעכטס הַײנט,
דינען. צו זײ געטער, ֿפרעמדע נָאך גײן
װעסט דו ַאז זַײן, װעט עס און 15
יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוהערן ניט
זַײנע ַאלע טָאן צו היטן צו גָאט, דַײן
איך װָאס געזעצן זַײנע און געבָאט
אױף קומען װעלן הַײנט, דיר געביט
װעלן און קללות, דָאזיקע די ַאלע דיר

דערגרַײכן. דיך
אין זַײן װעסטו ֿפַארשָאלטן 16
זַײן װעסטו ֿפַארשָאלטן און שטָאט,

ֿפעלד. אין
דַײן און קָארב, דַײן ֿפַארשָאלטן 17

טײגמולטער.
דַײן ֿפון ֿפרוכט די ֿפַארשָאלטן 18
ערד, דַײן ֿפון ֿפרוכט די און לַײב,
די און רינדער, דַײנע ֿפון געבורט די

שָאף. דַײנע ֿפון ֿפרוכּפערונג
דַײן בַײ זַײן װעסטו ֿפַארשָאלטן 19
זַײן װעסטו ֿפַארשָאלטן און ַארַײנגײן,

ַארױסגײן. דַײן בַײ
ַא דיר אױף ָאנשיקן װעט גָאט 20
ָאנגעשרַײ, ַאן און מהומה, ַא קללה,
דַײן ֿפון אונטערנעם יעטװעדער אױף
דו ביז טָאן, װעסט דו װָאס הַאנט

דו ביז און װערן, ֿפַארטיליקט װעסט
דַײנע װעגן ֿפון אונטערגײן גיך װעסט
מיך הָאסט דו װָאס מעׂשים, שלעכטע

ֿפַארלָאזן.
די דיר ָאן בַאהעֿפטן װעט גָאט 21
ֿפון ֿפַארלענדן דיך װעט ער ביז ּפעסט,
צו זי ַאהין, גײסט דו װָאס ערד דער

ַארבן.
דער, מיט ּפלָאגן דיך װעט גָאט 22
מיט און היץ, מיט און קדחת, מיט און
מיט און טריקעניש, מיט און ברענונג,
און װעלקעניש; מיט און קָארנברַאנד,
װעסט דו ביז נָאכיָאגן דיך װעלן זײ

אונטערגײן.
דַײן איבער װָאס הימל דער און 23
װָאס ערד די און קוּפער, זַײן װעט קָאּפ

אַײזן. דיר אונטער
ֿפון רעגן דעם מַאכן װעט גָאט 24
װעט עס ערד; און שטױב לַאנד דַײן
דו ביז הימל, ֿפון דיר אױף נידערן

װערן. ֿפַארטיליקט װעסט
ַא געבן דיך װעט גָאט 25
אױף ֿפַײנט; דַײנע ֿפַאר געשלָאגענעם
זײ, ַאקעגן ַארױסגײן װעסטו װעג אײן
ַאנטלױֿפן װעסטו װעגן זיבן אױף און
שױדער צו זַײן װעסט און זײ, ֿפַאר

ערד. דער ֿפון קיניגרַײכן ַאלע בַײ
װעלן לַײבער טױטע דַײנע און 26
ֿפױגל יעטװעדער ֿפַאר שּפַײז צו זַײן
ֿפון חיה דער ֿפַאר און הימל, ֿפון
ניט װעט קײנער און ערד, דער

ַאװעקטרַײבן.
מיט ּפלָאגן דיך װעט גָאט 27
מיט און ִמצַריִם, ֿפון אױסשלָאג דעם
מיט און קרעץ, מיט און בלָאטערן,
קענען ניט װעסט דו ַאז בַײסעניש,

װערן. געהײלט
מיט ּפלָאגן דיך װעט גָאט 28
מיט און בלינדקײט, מיט און משוגעת,

הַארצן. ֿפון צעדולטקײט
טָאג מיטן אין טַאּפן װעסט און 29
דער אין טַאּפט בלינדער ַא װי ַאזױ
בַאגליקן ניט װעסט און ֿפינצטער,
זַײן רק װעסט און װעגן, דַײנע אין
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און טעג, ַאלע בַאגזלט און בַארױבט
העלֿפן. ניט װעט קַײנער

ַאן און ֿפַארקנַסן, װעסטו װַײב ַא 30
הױז ַא זַײן; איר מיט װעט ַאנדערער
װֹוינען ניט װעסט און בױען, װעסטו
ֿפלַאנצן, װעסטו װַײנגָארטן ַא דערין;

ָאנהײבן. ניט אים װעסט און
װערן געשָאכטן װעט ָאקס דַײן 31
אים ֿפון װעסט און אױגן, דַײנע ֿפַאר
ַאװעקגעגזלט װעט אײזל דַײן עסן; ניט
װעט און ּפנים, דַײן ֿפַאר ֿפון װערן
שָאף דַײנע װערן; אומגעקערט ניט דיר
דַײנע צו װערן ַאװעקגעגעבן װעלן
זָאל װער הָאבן ניט װעסט און ֿפַײנט,

העלֿפן.
טעכטער דַײנע און זין דַײנע 32
ַאנדער ַאן צו װערן ַאװעקגעגעבן װעלן
און זען, װעלן אױגן דַײנע און ֿפָאלק,
דַײן און טָאג, גַאנצן ַא זײ נָאך אױסגײן

מַאכט. ָאן זַײן װעט הַאנט
דַײן און ערד, דַײן ֿפון ֿפרוכט די 33
װָאס ֿפָאלק ַא אױֿפעסן װעט מי, גַאנצע
זַײן רק װעסט און ניט, קענסט דו

טעג. ַאלע געדריקט און בַארױבט
דער ֿפון משוגע װערן װעסט און 34
װעסט דו װָאס אױגן דַײנע ֿפון זעונג

זען.
ַא מיט ּפלָאגן דיך װעט גָאט 35
אױף און קני די אױף אױסשלָאג בײזן
קענען ניט װעסט דו ַאז שענקלען, די
ביז ֿפוסטריט דַײן ֿפון װערן; געהײלט

קָאּפ. שּפיץ דַײן
און דיך, ַאװעקֿפירן װעט גָאט 36
אױֿפשטעלן װעסט דו װָאס מלך דַײן
און דו װָאס ֿפָאלק ַא צו דיר, איבער
און געקענט; ניט הָאבן עלטערן דַײנע
געטער, ֿפרעמדע דינען דָארטן װעסט

שטײן. און הָאלץ
ֿפַאר שרעק, ַא ֿפַאר זַײן װעסט און 37
שּפָאט, ַא ֿפַאר און שּפריכװָארט, ַא
װעט גָאט װָאס ֿפעלקער ַאלע צװישן

ַאװעקֿפירן. ַאהין דיך
ַארױסטרָאגן װעסטו זריעה ֿפיל 38
װעסטו װינציק און ֿפעלד, אין

הײשעריק דער װָארום אַײנזַאמלען,
ֿפַארצערן. עס װעט

און ֿפלַאנצן װעסטו װַײנגערטנער 39
ניט װעסטו װַײן ָאבער בַאַארבעטן,
װָארום ַארַײננעמען, ניט און טרינקען

אױֿפעסן. עס װעט װָארעם דער
הָאבן װעסטו אײלבערטבײמער 40
מיט ָאבער געמַארק, גַאנצן דַײן אין
װָארום זַאלבן, ניט זיך װעסטו אײל

ַארָאּפֿפַאלן. װעלן אײלבערטן דַײנע
הָאבן, װעסטו טעכטער און זין 41
בַײ בלַײבן ניט װעלן זײ ָאבער
אין ַאװעקגײן װעלן זײ װָארום דיר,

געֿפַאנגענשַאֿפט.
ֿפרוכט די און בײמער דַײנע ַאלע 42

גריל. דער ירשען װעט ערד דַײן ֿפון
דיר צװישן װָאס ֿפרעמדער דער 43
איבער העכער און העכער שטַײגן װעט
און ַארָאּפ נידערן װעסט דו און דיר,

ַארָאּפ.
דו און ַאנטלַײען, דיר װעט ער 44
זַײן װעט ער ַאנטלַײען; ניט אים װעסט
עק. דער זַײן װעסט דו און קָאּפ, דער

װעלן קללות דָאזיקע די ַאלע און 45
נָאכיָאגן דיך װעלן און דיר, אױף קומען
װעסט דו ביז דערגרַײכן, דיך און
ניט הָאסט דו װַײל װערן, ֿפַארטיליקט
דַײן יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוגעהערט
זַײנע און געבָאט זַײנע היטן צו גָאט,

געבָאטן. דיר הָאט ער װָאס געזעצן
און צײכן ַא ֿפַאר זַײן װעלן זײ און 46
דַײן אױף און דיר אױף װּונדער ַא ֿפַאר

אײביק. ביז זָאמען
ניט הָאסט דו װָאס דערֿפַאר 47
און ׂשמחה, מיט גָאט דַײן יהוה געדינט
ֿפון ֶשֿפע ַא אין הַארצן, ֿפרײלעכן ַא מיט

ַאלץ,
װָאס ֿפַײנט, דַײן דינען װעסטו 48
אין דיר, אױף ָאנשיקן אים װעט גָאט
און דָארשטיקײט, אין און הונגער,
מינערונג אין און נַאקעטקײט, אין
ַאן ַארױטָאן װעט ער און ַאלץ; ֿפון
ביז הַאלדז, דַײן אױף יָאך אַײזערנעם

ֿפַארטיליקן. דיך װעט ער
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ַא דיר אױף ָאנטרָאגן װעט גָאט 49
ַאזױ ערד, עק ֿפון װַײטן, דער ֿפון ֿפָאלק
ַא ָאדלער, ַאן שװעבן צו קומט עס װי
ֿפַארשטײן ניט װעסט דו װָאס ֿפָאלק

לשון; זַײן
ּפנים, ֿפַארשַײטן ַא מיט ֿפָאלק ַא 50
ֿפון ּפנים דעם שױנען ניט װעט װָאס
ניט ער װעט יונגן ַא און זקן, ַא

לַײטזעליקן.
ֿפרוכט די אױֿפעסן װעט ער און 51
דַײן ֿפון ֿפרוכט די און בהמה, דַײן ֿפון
װערן; ֿפַארטיליקט װעסט דו ביז ערד,
קײן איבערלָאזן ניט דיר װעט װָאס
קײן אײל, קײן און װַײן, קײן ּתֿבואה,
קײן און רינדער, דַײנע ֿפון געבורט
ער ביז שַאף, דַײנע ֿפון ֿפרוכטּפערונג

אונטערברענגען. דיך װעט
בַאלעגערן דיך װעט ער און 52
עס ביז טױערן, דַײנע ַאלע אין
ֿפעסטע און הױכע דַײנע נידערן װעלן
זײ אױף זיך הָאסט דו װָאס מױערן,
יָא, לַאנד; גַאנצן דַײן אין ֿפַארזיכערט,
דַײנע ַאלע אין בַאלעגערן דיך װעט ער
װָאס לַאנד גַאנצן דַײן אין טױערן,

געגעבן. דיר הָאט גָאט דַײן יהוה
ֿפון ֿפרוכט די עסן װעסט און 53
דַײנע ֿפון ֿפלײש דָאס לַײב, דַײן
יהוה װָאס טעכטער דַײנע און זין
דער אין געגעבן, דיר הָאט גָאט דַײן
דריקונג דער אין און בַאלעגערונג,

דריקן. דיך װעט ֿפַײנט דַײן װָאס
צװישן מענטש אײדעלער דער 54
ֿפַארצערטלטער, זײער דער און דיר
זַײן צו שלעכט זַײן װעט אױג זַײן
זַײן ֿפון װַײב דער צו און ברודער,
קינדער איבעריקע די צו און בוזעם,

איבערלָאזן, װעט ער װָאס
דעם ֿפון זײ ֿפון אײנעם געבן צו 55
װעט ער װָאס קינדער זַײנע ֿפון ֿפלײש
זַײן אים װעט גָארנישט װַײל עסן,
אין און בַאלעגערונג, דער אין געבליבן
דיך װעט ֿפַײנט דַײן װָאס דריקונג דער

טױערן. דַײנע ַאלע אין דריקן

די און דיר צװישן אײדעלע די 56
מָאל קײן הָאט װָאס ֿפַארצערטלטע,
ֿפוסטריט איר שטעלן געּפרּוװט ניט
ֿפַארצערטלטקײט ֿפון ערד, דער אױף
זַײן װעט אױג איר אײדלקײט, ֿפון און
בוזעם, איר ֿפון מַאן דעם צו שלעכט
טָאכטער, איר צו און זון, איר צו און

װָאס נָאכגעבורט איר צו און 57
ֿפיס, אירע צװישן ֿפון ַארױס קומט
װעט זי װָאס קינדער אירע צו און
אױֿפעסן זײ װעט זי װָארום געבערן,
ֿפון מינערונג אין ֿפַארבָארגעניש, אין
אין און בַאלעגערונג, דער אין ַאלץ,
דיך װעט ֿפַײנט דַײן װָאס דריקונג דער

טױערן. דַײנע אין דריקן
טָאן צו היטן ניט װעסט דו אױב 58
ּתֹורה, דָאזיקער דער ֿפון װערטער ַאלע
דָאזיקן דעם אין געשריבן שטײען װָאס
דָאזיקן דעם ֿפַאר הָאבן צו מֹורא בוך,
נָאמען, ֿפָארכטיקן און געַאכּפערטן

גָאט, דַײן יהוה ֿפַאר
װּונדערלעך מַאכן גָאט װעט 59
דַײנע ֿפון ּפלָאגן די און ּפלָאגן, דַײנע
ָאנגעהַאלטענע און גרױסע – קינדער
ָאנגעהַאלטענע און בײזע און ּפלָאגן,

קרענק.
ברענגען װידער װעט ער און 60
ִמצַריִם, ֿפון װײטָאקן ַאלע דיר אױף
זײ, ֿפַאר געשרָאקן זיך הָאסט דו װָאס

דיר. ָאן בַאהעֿפטן זיך װעלן זײ און
און קרענק יעטװעדער אױך 61
ניט שטײט װָאס ּפלָאג יעטװעדער
דער ֿפון בוך דעם אין געשריבן
גָאט זײ װעט ּתֹורה, דָאזיקער
װעסט דו ביז דיר אױף ַארױֿפברענגען

װערן. ֿפַארטיליקט
ַא מיט בלַײבן װעט איר און 62
איר װָאס ָאנשטָאט מענטשן, הַײֿפל
ֿפון שטערן די װי ַאזױ געװען זַײט
ניט הָאסט דו װַײל ֿפילקײט; אין הימל
דַײן יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוגעהערט

גָאט.
גָאט װי ַאזױ זַײן, װעט עס און 63
אַײך אַײך, איבער געֿפרײט זיך הָאט
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ַאזױ מערן, צו אַײך און בַאגיטיקן, צו
אַײך, איבער ֿפרײען זיך גָאט װעט
צו אַײך און אונטערצוברענגען אַײך
ַאװעקגעריסן װעט איר און ֿפַארטילקן;
קומסט דו װָאס ערד דער ֿפון װערן

ַארבן. צו זי ַאהין,
צעשּפרײטן דיך װעט גָאט און 64
עק ביז ערד עק ֿפון אומות, ַאלע צװישן
ֿפרעמדע דינען דָארטן װעסט און ערד,
עלטערן דַײנע און דו װָאס געטער,

שטײן. און הָאלץ געקענט, ניט הָאבן
ֿפעלקער דָאזיקע די צװישן און 65
און הָאבן, ניט רו קײן װעסטו
דַײן ֿפַאר זַײן ניט װעט מנוחה קײן
דיר װעט גָאט און ֿפוסטריט;
הַארץ, אומרואיק ַאן דָארטן געבן
און אױגן, די ֿפון אױסגײעניש און

זעל. דער ֿפון ֿפַארשמַאכטונג
הענגען דיר װעט לעבן דַײן און 66
און טָאג ַאנגסטן װעסט און ַאנטקעגן,
דַײן מיט זיכער זַײן ניט און נַאכט,

לעבן.
זָאגן: װעסטו ֿפרימָארגן אין 67
אין און ָאװנט! װערט הלװַאי
װערט הלװַאי זָאגן: װעסטו ָאװנט
ֿפון ַאנגסט דער װעגן ֿפון ֿפרימָארגן!
ַאנגסטן, װעסט דו װָאס הַארצן דַײן
דַײנע ֿפון זעאונג דער װעגן ֿפון און

זען. װעסט דו װָאס אױגן
אױף אומקערן דיך װעט גָאט און 68
װָאס װעג דעם אױף ִמצַריִם, קײן שיֿפן
מער אים װעסט געזָאגט, דיר הָאב איך
דָארטן זיך װעט איר און ָאנזען. ניט
קנעכט ֿפַאר ֿפַײנט אַײערע צו ָאנבָאטן
װעט קױֿפער קײן און דינסטן, ֿפַאר און

זַײן. ניט
דעם ֿפון װערטער די זַײנען דָאס 69
צו משהן בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס בונד
אין יׂשראל ֿפון קינדער די מיט שליסן
ער װָאס בונד דעם ַאחוץ מֹוָאֿב, לַאנד

חֹוֵרֿב. אין זײ מיט געשלָאסן הָאט

צונױֿפגערוֿפן29 הָאט משה און
זײ צו הָאט און יׂשראל, גַאנץ

װָאס ַאלץ געזען הָאט איר געזָאגט:
אין אױגן אַײערע ֿפַאר געטָאן הָאט גָאט
ַאלע צו און ּפרעהן, צו ִמצַריִם לַאנד
לַאנד; גַאנצן זַײן צו און קנעכט, זַײנע
דַײנע װָאס ּפרוװּונגען גרױסע די 2
צײכנס גרױסע יענע געזען, הָאבן אױגן

װּונדער. און
געגעבן ניט אַײך הָאט גָאט ָאבער 3
צו אױגן און ֿפַארשטײן, צו הַארץ ַא
אױף ביז הערן, צו אױערן און זען,

טָאג. הַײנטיקן
ֿפערציק געֿפירט אַײך הָאב איך און 4
קלײדער אַײערע מדבר; דורכן יָאר
אױף געװָארן ָאּפגעטרָאגן ניט זַײנען
ָאּפגעטרָאגן ניט איז שוך דַײן און אַײך,

ֿפוס. דַײן אױף געװָארן
און געגעסן, ניט איר הָאט ברױט 5
ניט איר הָאט געטרַאנק און װַײן
ַאז װיסן זָאלט איר ּכדי געטרונקען;

גָאט. אַײער יהוה בין איך
דעם צו געקומען זַײט איר ַאז און 6
סיחון ַארױסגעגַאנגען איז ָארט, דָאזיקן
מלך דער עֹוג און חשבון, ֿפון מלך דער
מלחמה, אױף אונדז ַאקעגן בָשן, ֿפון

געשלָאגן. זײ הָאבן מיר און
זײער צוגענומען הָאבן מיר און 7
ַא ֿפַאר געגעבן עס הָאבן און לַאנד,
גָדים, די צו און ראוֿבנים, די צו נחלה

מנשה. שֿבט הַאלבן דעם צו און
װערטער די היטן איר זָאלט דרום 8
ּכדי טָאן, זײ און בונד, דָאזיקן דעם ֿפון
איר װָאס ַאלץ אין בַאגליקן זָאלט איר

טָאן. װעט

ִנָצֿבים
יהוה ֿפַאר ַאלע הַײנט שטײט איר 9
הױּפטלַײט, אַײערע גָאט, אַײער
און עלטסטע, אַײערע שֿבטים, אַײערע
ֿפון מענער ַאלע אױֿפזעערס, אַײערע

יׂשראל,
אַײערע קינדער, קלײנע אַײערע 10
אין װָאס ֿפרעמדער דַײן און װַײבער,
ביז הָאלצהעקער דַײן ֿפון לַאגער, דַײן

װַאסערשעּפער; דַײן
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אין ַארַײנטרעטן זָאלסט דו ַאז 11
און גָאט דַײן יהוה ֿפון בונד דעם
גָאט דַײן יהוה װָאס שֿבועה זַײן אין

הַײנט; דיר מיט שליסט
הַײנט אױֿפצושטעלן דיך ּכדי 12
זָאל ער און אים, צו ֿפָאלק ַא ֿפַאר
ער װי ַאזױ גָאט, צום זַײן דיר
ער װי ַאזױ און צוגעזָאגט, דיר הָאט
צו עלטערן, דַײנע צו געשװָארן הָאט

יעקֿבן. צו און יצחקן, צו ַאֿברהמען,
שליס ַאלײן אַײך מיט ניט און 13
דָאזיקע די און בונד דָאזיקן דעם איך

שֿבועה,
שטײט װָאס דעם מיט אי נַײערט 14
יהוה ֿפַאר הַײנט אונדז מיט דָא
איז װָאס דעם מיט אי גָאט, אונדזער

הַײנט. אונדז מיט ֿפַארַאן ניט דָא
זַײנען מיר װי װײסט איר װָארום 15
װי און ִמצַריִם, לַאנד אין געזעסן
די צװישן דורכגעגַאנגען זַײנען מיר
דורכגעגַאנגען. זַײט איר װָאס ֿפעלקער
זײערע געזען הָאט איר און 16
זײערע און אומװערדיקײטן,
זילבער שטײן, און הָאלץ ָאּפגעטער,

זײ. בַײ װָאס גָאלד, און
ַא אַײך צװישן דָא איז טָאמער 17
משּפחה, ַא ָאדער ֿפרױ, ַא ָאדער מַאן,
קערט הַארץ זַײן װָאס שֿבט, ַא ָאדער
אונדזער יהוה ֿפון הַײנט ָאּפ זיך
ֿפון געטער די דינען גײן צו גָאט,
ֿפַארַאן איז טָאמער ֿפעלקער; יענע
ֿפרוכּפערט װָאס װָארצל ַא אַײך צװישן

װערמוט; און ביטערקרױט
װעט ער ַאז זַײן, װעט עס און 18
דָאזיקער דער ֿפון װערטער די הערן
אין רימען זיך ער װעט שֿבועה,
ֿפריד זָאגן: צו ַאזױ הַארצן, זַײן
װעל איך װען מיר, צו זַײן װעט
ֿפון אַײנגעשּפַארטקײט דער אין גײן
אונטערצוברענגען ּכדי – הַארצן מַײן
מיטן אײנעם אין בַאװעסערטע דָאס

– דָארשטיקן
װעלן ניט גָאט אים װעט 19
גָאט ֿפון צָארן דער נַײערט ֿפַארגעבן,

דענצמָאל װעט ֿפַארדרָאס זַײן און
אױף און מַאן, יענעם אױף ברענען
װָאס קללה גַאנצע די הױערן װעט אים
בוך, דָאזיקן דעם אין געשריבן שטײט
ֿפון נָאמען זַײן אױסמעקן װעט גָאט און

הימל. אונטערן
צום ָאּפשײדן אים װעט גָאט און 20
ַאזױ יׂשראל, ֿפון שֿבטים ַאלע ֿפון בײזן
װָאס בונד דעם ֿפון קללות ַאלע װי
בוך דָאזיקן דעם אין געשריבן שטײט

ּתֹורה. דער ֿפון
ָדור, שּפעטערדיקער דער און 21
אױֿפשטײן װעלן װָאס קינדער אַײערע
װָאס ֿפרעמדער דער און אַײך, נָאך
װעלן לַאנד, װַײטן ַא ֿפון קומען װעט
ּפלָאגן די זען װעלן זײ װען – זָאגן:
אירע און לַאנד, דָאזיקן דעם ֿפון
קרַאנק עס הָאט גָאט װָאס מיט קרענק

געמַאכט;
זַאלץ, און שװעבל ַאז 22
ניט ערד; גַאנצע איר איז ֿפַארברענט,
לָאזט זי ניט און געזײט, װערט זי
עס ניט און שּפרָאצונג, ַא ַארױס
ַאזױ גרָאז, שום ַא איר אױף װַאקסט
און סדֹום, ֿפון איבערקערעניש די װי
גָאט װָאס צֿבֹויִים, און ַאדָמה, ַעמֹוָרה,
און ּכעס זַײן אין איבערגעקערט הָאט

– גרימצָארן זַײן אין
ֿפַאר זָאגן: ֿפעלקער ַאלע װעלן 23
דעם צו ַאזױ געטָאן גָאט הָאט װָאס
דָאזיקער דער איז װָאס לַאנד? דָאזיקן

גרימצָארן? גרױסער
זײ װָאס ֿפַאר זָאגן: װעט מע און 24
יהוה ֿפון בונד דעם ֿפַארלָאזן הָאבן
ער װָאס עלטערן, זײערע ֿפון גָאט דעם
הָאט ער װען געשלָאסן, זײ מיט הָאט

ִמצַריִם; לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן זײ
הָאבן און געגַאנגען זענען זײ און 25
זיך און געטער, ֿפרעמדע געדינט
הָאבן זײ װָאס געטער זײ, צו געבוקט
זײ הָאט ער װָאס און געקענט, ניט זײ

אַײנגעטײלט. ניט
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 26
צו לַאנד, דָאזיקן דעם אױף געגרימט
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װָאס קללה גַאנצע די דערױף ברענגען
בוך. דָאזיקן דעם אין געשריבן שטײט
ַארױסגעריסן זײ הָאט גָאט און 27
מיט און רוגזה, מיט ערד זײער ֿפון
און ּכעס, גרױס מיט און גרימצָארן,
ַאנדער ַאן אין ֿפַארװָארֿפן זײ הָאט

טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ לַאנד,
יהוה בַײ איז ֿפַארבָארגענע דָאס 28
ַאנטּפלעקטע דָאס ָאבער גָאט, אונדזער
אונדזערע ֿפַאר און אונדז ֿפַאר איז
ַאלע טָאן צו – אײביק אױף קינדער

ּתֹורה. דָאזיקער דער ֿפון װערטער

עס30 ַאז זַײן, װעט עס און
די ַאלע דיר אױף קומען װעלן
קללה, די און ברכה די זַאכן, דָאזיקע
און דיר, ֿפַאר געלײגט הָאב איך װָאס
צװישן הַארצן, צום נעמען דיר װעסט
גָאט דַײן יהוה װָאס ֿפעלקער ַאלע די

ֿפַארשטױסן, ַאהין דיך הָאט
יהוה צו אומקערן זיך װעסט און 2
זַײן צו צוהערן װעסט און גָאט, דַײן
דיר בַאֿפעל איך װָאס ַאלץ װי ַאזױ ָקול,
דַײן מיט קינדער, דַײנע און דו הַײנט,
גַאנצער דַײן מיט און הַארצן, גַאנצן

זעל,
אומקערן גָאט דַײן יהוה װעט 3
דיך װעט ער און געֿפַאנגענשַאֿפט, דַײן
דיך צוריק װעט און דערבַארימען,
יהוה װָאס אומות ַאלע ֿפון אַײנזַאמלען

צעשּפרײט. ַאהין דיך הָאט גָאט דַײן
זַײן זָאלן ֿפַארשטױסענע דַײנע ַאז 4
גָאט דַײן יהוה דיך װעט הימל, עק אין
ֿפון װעט און אַײנזַאמלען, דָארטן ֿפון

נעמען. דיך דָארטן
דיך װעט גָאט דַײן יהוה און 5
דַײנע װָאס לַאנד דעם אין ברענגען
עס װעסט און געַארבט, הָאבן עלטערן
און בַאגיטיקן, דיך װעט ער און ַארבן,

עלטערן. דַײנע ֿפון מײן מערן דיך
בַאשנַײדן װעט גָאט דַײן יהוה און 6
דַײנע ֿפון הַארץ דָאס און הַארץ, דַײן
גָאט דַײן יהוה הָאבן צו ליב קינדער,
דַײן מיט און הַארצן, גַאנצן דַײן מיט

לעבן. זָאלסט ּכדי זעל, גַאנצער
ַאלע געבן װעט גָאט דַײן יהוה און 7
ֿפַײנט, דַײנע אױף קללות דָאזיקע די
דיך הָאבן װָאס ָׂשונאים דַײנע אױף און

געיָאגט.
און אומקערן, זיך װעסט דו און 8
טָאן און גָאט, ֿפון ָקול דעם צו צוהערן
דיר געביט איך װָאס געבָאט זַײנע ַאלע

הַײנט.
געבן דיר װעט גָאט דַײן יהוה און 9
דַײן ֿפון טּוונג יעטװעדער אין ֶשֿפע ַא
לַײב, דַײן ֿפון ֿפרוכט דער אין הַאנט,
אין און בהמה, דַײן ֿפון ֿפרוכט דער אין
גוטן; צום ערד דַײן ֿפון ֿפרוכט דער
ֿפרײען װידער זיך װעט גָאט װָארום
הָאט ער װי ַאזױ גוטן, צום דיר מיט

עלטערן; דַײנע מיט געֿפרײט זיך
ָקול דעם צו צוהערן װעסט דו ַאז 10
זַײנע היטן צו גָאט, דַײן יהוה ֿפון
שטײען װָאס געזעצן זַײנע און געבָאט
דער ֿפון בוך דָאזיקן דעם אין געשריבן
צו אומקערן זיך װעסט דו ַאז ּתֹורה;
הַארצן, גַאנצן דַײן מיט גָאט דַײן יהוה

זעל. גַאנצער דַײן מיט און
װָאס געבָאט דָאזיקע דָאס װָארום 11
ניט איז דָאס הַײנט, דיר געביט איך
צו ניט איז דָאס און דיר, ֿפון ֿפַארהױלן

װַײט.
ַאז דָאס, איז הימל אױֿפן ניט 12
אונדז װעט װער זָאגן: זָאלסט דו
נעמען עס און הימל אױֿפן ַארױֿפגײן
הערן, לָאזן אונדז עס און אונדז, ֿפַאר

טָאן? עס זָאלן מיר ּכדי
איז ים זַײט יענער ֿפון ניט און 13
װעט װער זָאגן: זָאלסט דו ַאז דָאס,
ים, זַײט יענער אױף ַאריבערגײן אונדז
דָאס און אונדז, ֿפַאר נעמען עס און
עס זָאלן מיר ּכדי הערן, לָאזן אונדז

טָאן?
דָאס איז נָאנט זײער נַײערט 14
אין און מױל, דַײן אין דיר, צו װָארט

טָאן. צו עס הַארצן, דַײן
ֿפַאר געלײגט הַײנט הָאב איך זע, 15
און טױט און גוטס, און לעבן דיר
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שלעכטס,
ליב הַײנט דיר בַאֿפעל איך װָאס 16
אין גײן צו גָאט, דַײן יהוה הָאבן צו
געבָאט זַײנע היטן צו און װעגן, זַײנע
ּכדי געזעצן, זַײנע און חוקים זַײנע און
יהוה און מערן, זיך און לעבן זָאלסט
דעם אין בענטשן דיך זָאל גָאט דַײן
צו עס ַאהין, קומסט דו װָאס לַאנד

ַארבן.
זיך װעט הַארץ דַײן ַאז ָאבער 17
און צוהערן, ניט װעסט און ָאּפקערן,
װעסט און װערן, ַארָאּפגעֿפירט װעסט
זײ און געטער, ֿפרעמדע צו בוקן זיך

דינען,
ַאז ָאן, הַײנט אַײך איך זָאג 18
איר אונטערגײן; איר װעט אונטערגײן
דער אױף זַײן ַמֲאריך-יָמים ניט װעט
יַרדן דעם ַאריבער גײסט דו װָאס ערד

ארבן. צו זי ַאהין, קומען צו
אַײך ַאקעגן עדות הַײנט מַאך איך 19
הָאב טױט און לעבן ערד: און הימל
ַא און ברכה ַא אַײך, ֿפַאר געלײגט איך
דָאס אױסװײלן זָאלסטו דרום קללה,
דַײן און דו לעבן, זָאלסט ּכדי לעבן,

זָאמען;
גָאט, דַײן יהוה הָאבן צו ליב 20
צו זיך און ָקול, זַײן צו צוצוהערן
איז דָאס װָארום אים, ָאן בַאהעֿפטן
ּכדי ַאריכת-יָמים; דַײן און לעבן דַײן
גָאט װָאס ערד דער אױף זיצן צו
צו עלטערן, דַײנע צו געשװָארן הָאט
זײ יעקֿבן, צו און יצחקן, צו ַאֿברהמען,

געבן. צו

ַוֵיֶלְך

און31 געגַאנגען, איז משה און
דָאזיקע די גערעדט הָאט

יׂשראל. גַאנץ צו װערטער
מַאן ַא געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 2
איך בין יָאר צװַאנציק און הונדערט ֿפון
ַארױסגײן מער ניט קען איך הַײנט;
מיר צו הָאט גָאט און ַארַײנגײן; און
דעם ַאריבערגײן ניט װעסט געזָאגט:

יַרדן. דָאזיקן

ַאריבער גײט ער גָאט, דַײן יהוה 3
די ֿפַארטיליקן װעט ער ֿפַארױס; דיר
און דיר, ֿפַאר ֿפון ֿפעלקער דָאזיקע
גײט ער יהֹושוַע, ירשען; זײ װעסט
גָאט װי ַאזױ ֿפַארױס, דיר ַאריבער

גערעדט. הָאט
װי ַאזױ זײ צו טָאן װעט גָאט און 4
די עֹוג, צו און סיחון צו געטָאן הָאט ער
לַאנד, זײער צו און ֶאמֹורי, ֿפון מלכים

ֿפַארטיליקט. זײ הָאט ער װָאס
צו איבערגעבן זײ װעט גָאט און 5
ַאזױ זײ צו טָאן װעט איר און אַײך,
אַײך הָאב איך װָאס געבָאט ַאלדָאס װי

געבָאטן.
זָאלט איר ֿפעסט, און שטַארק זַײט 6
שרעקן ניט זיך און הָאבן מֹורא ניט
ער גָאט, דַײן יהוה װָארום זײ, ֿפַאר
װעט ער דיר; מיט גײט װָאס דער איז
ֿפַארלָאזן. ניט דיך און ָאּפלָאזן ניט דיך
יהֹושוען, גערוֿפן הָאט משה און 7
די ֿפַאר געזָאגט אים צו הָאט ער און
שטַארק זַײ יׂשראל: גַאנץ ֿפון אױגן
מיט קומען װעסט דו װָארום ֿפעסט, און
װָאס לַאנד דעם אין ֿפָאלק דָאזיקן דעם
זײ עלטערן זײערע געשװָארן הָאט גָאט
מַאכן זײ עס װעסט דו און געבן, צו

ַארבן.
גײט װָאס דער איז ער גָאט, און 8
דיר, מיט זַײן װעט ער ֿפַארױס; דיר
ניט דיך און ָאּפלָאזן ניט דיך װעט ער
און הָאבן מֹורא ניט זָאלסט ֿפַארלָאזן;

ַאנגסטן. ניט
די אױֿפגעשריבן הָאט משה און 9
די צו געגעבן זי הָאט און ּתֹורה, דָאזיקע
טרָאגן װָאס ֵלִוי, ֿפון קינדער די ּכֹהנים,
ַאלע צו און בונד, גָאטס ֿפון ָארון דעם

יׂשראל. ֿפון עלטסטע
ַאזױ בַאֿפױלן, זײ הָאט משה און 10
יָאר, זיבן ַאלע ֿפון ָסוף צום זָאגן: צו
שמיטה, ֿפון יָאר דעם ֿפון צַײט דער אין

סוּכות, ֿפון יָום-טוֿב דעם אין
װַײזן זיך קומט יׂשראל גַאנץ װען 11
ָארט דעם אין גָאט, דַײן יהוה ֿפַאר
זָאלסטו אױסדערװײלן, װעט ער װָאס
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גַאנץ ֿפַאר ּתֹורה דָאזיקע די לײענען
אױערן. זײערע אין יׂשראל

מענער די ֿפָאלק, דָאס אַײן זַאמל 12
קינדער, קלײנע די און װַײבער די און
דַײנע אין װָאס ֿפרעמדן דַײן און
ּכדי און הערן, זָאלן זײ ּכדי טױערן,
ֿפַאר הָאבן מֹורא און לערנען, זָאלן זײ
ַאלע טָאן צו היטן און גָאט, אַײער יהוה

ּתֹורה; דָאזיקער דער ֿפון װערטער
הָאבן װָאס קינדער זײערע און 13
לערנען און הערן, זָאלן געװּוסט, ניט
גָאט אַײער יהוה ֿפַאר הָאבן צו מֹורא
דער אױף לעבט איר װָאס טעג ַאלע
יַרדן דעם ַאריבער גײט איר װָאס ערד

ַארבן. צו זי ַאהין,
צו געזָאגט הָאט גָאט און 14
צום גענענען טעג דַײנע זע, משהן:
שטעלט און יהֹושוען, רוף שטַארבן,
אים װעל איך און אֹוהל-מֹועד, אין אַײך
און משה געגַאנגען זַײנען בַאֿפעלן.
אין געשטעלט זיך הָאבן און יהֹושוַע,

אֹוהל-מֹועד.
בַאװיזן זיך הָאט גָאט און 15
און װָאלקנזַײל, ַא אין געצעלט אין
בַײם געשטַאנען איז װָאלקנזַײל דער

געצעלט. ֿפון אַײנגַאנג
משהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 16
עלטערן, דַײנע מיט זיך לײגסט דו זע,
אױֿפשטײן װעט ֿפָאלק דָאזיקע דָאס און
ֿפון געטער די נָאך ָאּפקערן זיך און
ער װָאס לַאנד דעם ֿפון ֿפרעמדע די
מיך װעט ער און זײ, צװישן ַאהין קומט
בונד מַײן ֿפַארשטערן און ֿפַארלָאזן,

אים. מיט געשלָאסן הָאב איך װָאס
אױף גרימען װעט צָארן מַײן און 17
זײ װעל איך און טָאג, יענעם אין אים
ֿפון ּפנים מַײן ֿפַארבָארגן און ֿפַארלָאזן,
ֿפַארצערן, צום זַײן װעט ער און זײ,
און ֿפיל בײזן טרעֿפן װעלן אים און
יענעם אין זָאגן װעט ער און צרות,
איז גָאט מַײן װַײל װָאר, ֿפַאר טָאג:
געטרָאֿפן מיך הָאבן מיר, צװישן ניט

בײזן. דָאזיקע די

איך װעל ֿפַארבָארגן און 18
טָאג, יענעם אין ּפנים מַײן ֿפַארבָארגן
געטָאן, הָאט ער װָאס בײזן ַאלעם ֿפַאר
ֿפרעמדע צו געקערט זיך הָאט ער ַאז

געטער.
אױף אַײך שרַײבט ַאצונד און 19
אױס עס לערן און געזַאנג, דָאזיקע דָאס
אין ַארַײן עס טו יׂשראל; ֿפון קינדער די
געזַאנג דָאזיקע דָאס ּכדי מױל, זײער
קינדער די קעגן עדות צום זַײן מיר זָאל

יׂשראל. ֿפון
אױף ברענגען אים װעל איך ַאז 20
צוגעשװָארן הָאב איך װָאס ערד דער
מילך מיט ֿפליסט װָאס עלטערן, זײערע
װערן און עסן װעט ער און הָאניק, און
קערן זיך װעט און ֿפעט, און זַאט
זײ װעלן זײ און געטער, ֿפרעמדע צו
ער און ֿפַארַאכטן, מיך װעלן און דינען,

בונד, מַײן ֿפַארשטערן װעט
בײזן טרעֿפן װעלן אים ַאז איז, 21
געזַאנג דָאזיקע דָאס װעט צרות און ֿפיל
עדות צום ּפנים אין אים ָאּפרוֿפן זיך
װערן ֿפַארגעסן ניט װעט עס װָארום
װַײל זָאמען; זַײן ֿפון מױל דעם ֿפון
בַאגײט ער װי ֶטֿבע, זַײן װײס איך
אים הָאב איך אײדער נָאך הַײנט, זיך
הָאב איך װָאס לַאנד דעם אין געברַאכט

צוגעשװָארן.
דָאס אױֿפגעשריבן הָאט משה און 22
און טָאג, יענעם אין געזַאנג דָאזיקע
ֿפון קינדער די אױסגעלערנט עס הָאט

יׂשראל.
יהֹושוַע בַאֿפױלן הָאט ער און 23
געזָאגט: הָאט און נון, ֿפון זון דעם
דו װָארום ֿפעסט, און שטַארק זַײ
יׂשראל ֿפון קינדער די ברענגען װעסט
זײ הָאב איך װָאס לַאנד דעם אין
מיט זַײן װעל איך און צוגעשװָארן,

דיר.
הָאט משה װי געװען, איז עס און 24
ֿפון װערטער די אױֿפשרַײבן געענדיקט
ביז בוך, ַא אין ּתֹורה דָאזיקער דער

ָסוף, זײער
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לִויִים די בַאֿפױלן משה הָאט ַאזױ 25
בונד, גָאטס ֿפון ָארון דעם טרָאגן װָאס

זָאגן: צו ַאזױ
דער ֿפון בוך דָאזיקע דָאס נעמט 26
ַאװעקלײגן עס זָאלט איר און ּתֹורה,
בונד דעם ֿפון ָארון דעם ֿפון זַײט בַײן
זָאל עס און גָאט, אַײער יהוה ֿפון

דיר. קעגן עדות צום זַײן דָארטן
דַײן קען איך װָארום 27
הַארטן דַײן און װידערשּפעניקײט
לעב איך ַאז הַײנט, זע, נַאקן;
געװען איר זַײט אַײך, מיט נָאך
װי און גָאט, ַאקעגן װידערשּפעניקער

טױט? מַײן נָאך שױן
עלטסטע ַאלע מיר צו אַײן זַאמלט 28
אַײערע און שֿבטים, אַײערע ֿפון
אין רעדן װעל איך און אױֿפזעער,
װערטער, דָאזיקע די אױערן זײערע
עדות ערד און הימל מַאכן װעל און

זײ. קעגן
ֿפַארדָארבן ַאז װײס, איך װָארום 29
מַײן נָאך װערן ֿפַארדָארבן איר װעט
ֿפון ָאּפקערן זיך װעט איר און טױט,
בַאֿפױלן, אַײך הָאב איך װָאס װעג דעם
ֿפון ָסוף אין בײז געשען װעט אַײך און
איז װָאס טָאן װעט איר װַײל טעג, די
אים גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
ֿפון טואונג דער מיט דערצערענען צו

הענט. אַײערע
די אין גערעדט הָאט משה און 30
אַײנזַאמלונג גַאנצער דער ֿפון אױערן
דעם ֿפון װערטער די יׂשראל ֿפון

ָסוף. זײער ביז געזַאנג דָאזיקן

ַהֲאזִינו

און32 הימלען, איר ֿפַארנעמט
הערן זָאל און רעדן, װעל איך

מױל. מַײן ֿפון רײד די ערד די
לערנונג, מַײן רעגן װי טריֿפן זָאל 2
ַא װי װָארט; מַײן טױ װי רינען זָאל
שּפרײרעגן װי און גרָאז אױף גוסרעגן

קרַײטעכץ. אױף

װעל יהוה ֿפון נָאמען דעם װָארום 3
אונדזער צו גרױסקײט גיט רוֿפן; איך

גָאט.
גַאנץ, איז װערק זַײן – ֿפעלז דער 4
רעכט; זַײנען װעגן זַײנע ַאלע װַײל
ָאן און געטרַײשַאֿפט, ֿפון גָאט ַא
רעכטֿפַארטיק און גערעכט אומרעכט,

ער. איז
נײן! ֿפַארדַארבונג? די אים ֿפון איז 5
ֿפעלער; דער איז זײערס קינדער, זַײנע

ָדור. ֿפַארדרײטער און קרומער ַא
ֿפַארגעלטן, גָאט ַאזױ איר װילט 6
ניט ער איז ֿפָאלק? אומקלוג און געמײן
געשַאֿפן? דיך הָאט װָאס ֿפָאטער דַײן
און געמַאכט דיך הָאט װָאס – ער

געֿפורעמט?
ֿפַארצַײטן, ֿפון טעג די געדענק 7
יָארן, די דֹור-דֹורות ֿפון בַאטרַאכט
דיר זָאל ער ֿפָאטער, דַײן ֿפרעג
דיר זָאלן זײ זקנים, דַײנע דערצײלן,

זָאגן.
הָאט אױבערשטער דער װען 8
הָאט ער װען אומות, די בַאטײלט
מענטשן, ֿפון קינדער די צעשײדט
געמַארקן די געשטעלט ער הָאט
די ֿפון צָאל דער לױט ֿפעלקער, ֿפון

יׂשראלס. קינדער
זַײן איז גָאט ֿפון חלק דער װָארום 9
נחלה. זַײן ֿפון טײל דער יעקֿב ֿפָאלק,

אין געֿפונען אים הָאט ער 10
ֿפון געװָאי װיסטן אין און מדבר-לַאנד,
ַארומגערינגלט, אים װילדערניש, דער
װי ָאּפגעהיט אים אױֿפגעּפַאסט, אים

אױגַאּפל. זַײן
נעסט, זַײן װעקט ָאדלער ַאן װי 11
שּפרײט יונגע, זַײנע איבער ֿפלַאטערט
טרָאגט זײ, נעמט און ֿפלעדערן זַײנע

– ֿפליגל זַײן אױף זײ
און געֿפירט, אים ַאלײן יהוה הָאט 12
גָאט. ֿפרעמדער ַא אים מיט געװען ניט
די אױף געזעצט אים הָאט ער 13
הָאט ער און ערד, דער ֿפון הײכן
ער און ֿפעלד; ֿפון ֿפרוכטן די געגעסן
ֿפון הָאניק זױגן געמַאכט אים הָאט
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קיזלשטײן; ֿפון אײל און ֿפעלז,
מילך און רינדער, ֿפון שמַאנט 14
לעמער, ֿפון ֿפעטס מיט שָאף, ֿפון
בעק, און בָשן ֿפון װידערס און
ֿפון און װײץ; ֿפון נירנֿפעטס מיט
װַײן. שױמיקן טרינקסטו טרױבנבלוט
און געװָארן ֿפעט איז ישורון און 15
ביסט ֿפעט, ביסט – געבריקעט הָאט
ער און געװָארן; גרָאב ביסט דיק,
אים הָאט װָאס גָאט ֿפַארלָאזט הָאט
ֿפון ֿפעלז דעם געשענדט און בַאשַאֿפן,

הילף. זַײן
מיט דערצערנט אים הָאבן זײ 16
אומװערדיקײטן מיט ֿפרעמדגעטער,

דערבײזערט. אים
שדים, צו געשלַאכט הָאבן זײ 17
זײ הָאבן זײ װָאס געטער אומגעטער,
געקומענע, ָאקָארשט נַײע געקענט, ניט
ֿפַאר זיך הָאבן עלטערן אַײערע װָאס

געֿפָארכט. ניט זײ
דיך הָאט װָאס ֿפעלז דעם ָאן 18
און געדַאכט, ניט הָאסטו געבָארן
דיך הָאט װָאס גָאט דעם ֿפַארגעסן

געהַאט.
הָאט און געזען הָאט יהוה און 19
דערצערענונג דער איבער ֿפַארַאכט,

טעכטער. זַײנע און זין זַײנע ֿפון
װעל איך געזָאגט: הָאט ער און 20
װעל איך זײ. ֿפון ּפנים מַײן ֿפַארבָארגן
װָארום ָסוף; זײער זַײן װעט װָאס זען
קינדער זײ, זַײנען ָדור ֿפַארקערטער ַא

זײ. אין טרַײשַאֿפט ָאן
מיט דערצערנט מיך הָאבן זײ 21
מיט דערבײזערט מיך אומגָאט, ַאן
װעל איך און נישטיקײטן, זײערע
אומֿפָאלק, ַאן מיט דערצערענען זײ
זײ איך װעל אומה געמַײנער ַא מיט

דערבײזערן.
ָאנגעצונדן איז ֿפַײער ַא װָארום 22
דער ביז ברענט עס און נָאז, מַײן אין
די ֿפַארצערט און אונטערערד, טיֿפער
צעֿפלַאמט און געװעקס, איר מיט ערד

בערג. די ֿפון גרונטֿפעסטן די

בײזן, זײ אױף אױסלָאזן װעל איך 23
אױף ֿפַארלענדן ֿפַײלן מַײנע װעל איך

זײ:
צערונג און הונגער, ֿפון דַארונג 24
דעם און ּפעסט; ביטערע און היץ, ֿפון
זײ: אױף שיקן איך װעל חיות ֿפון צָאן
שטױבקריכערס. די ֿפון גיֿפט מיט 25
שװערד, די ַאװעקנעמען װעט דרױסן
דעם אי אימה; די קַאמערן די אין און
מיטן זױגעדיקן דעם מײדל, די אי בחור

מַאן. גרַײזגרָאען
זײ װעל איך געזָאגט: װָאלט איך 26
ֿפון ֿפַארטיליקן װעל איך ֿפַארלענדן,

זֵכר; זײער מענטשן
ׂשֹונאס דעם ניט ֿפָארכט איך װען 27
ניט זָאלן ֿפַײנט זײערע דערצערענונג,
אונדזער זָאגן: ניט ֿפַאלש; אױסלײגן
הָאט יהוה ניט און דערהױבן, איז הַאנט

געטָאן. ַאלצדינג דָאס
זַײנען בַארָאט ָאן ֿפָאלק ַא װָארום 28
אין ֿפַארשטַאנדיקײט קײן ניטָא און זײ,

זײ.
געװען, קלוג װָאלטן זײ ַאז 29
װָאלטן זײ בַאטרַאכט, דָאס זײ װָאלטן

ָסוף: זײער בַאקלערט
און טױזנט, יָאגן אײנער קען װי 30
ניט װען טױזנט, צען ֿפַארטרַײבן צװײ
און איבערגעגעבן, זײ הָאט ֿפעלז זײער

איבערגעענטֿפערט? זײ הָאט יהוה
ֿפעלז אונדזער װי ניט װָארום 31
אונדזערע מעגן און ֿפעלז; זײער איז

ַאנטשײדן. ָׂשונאים
סדֹום ֿפון װַײנשטָאק ֿפון װָארום 32
די ֿפון און װַײנשטָאק, זײער איז
טרױבן זײערע ַעמֹוָרה; ֿפון ֿפעלדער

גיֿפט, ֿפון טרױבן זַײנען
זײ. בַײ זַײנען הענגלעך ביטערע 33
און װַײן, זײער איז שלַאנגען ֿפון סם
ּפיּפערנָאטערגיֿפט. אומדערבַארימדיק
בַאהַאלטן איז דָאס װָאר, ֿפַאר 34
מַײנע אין ֿפַארחתמעט מיר, בַײ

שַאצקַאמערן;
בַאצָאלונג און נקמה הַאלט איך 35
װעט ֿפוס זײער װען צַײט דער ֿפַאר
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דער איז נָאנט װָארום אױסגליטשן; זיך
קומט אַײליק און ברָאך, זײער ֿפון טָאג

זײ. ֿפַאר ָאנגעברײט איז װָאס
ָאננעמען זיך װעט גָאט װָארום 36
קנעכט זַײנע אױף און ֿפָאלק, זַײן ֿפַאר
ַאז זעט ער װען דערבַארימען, זיך

קרַאֿפט, די איז אױסגעגַאנגען
ניטָא; איז מוטערמענטש קײן און 37
געטער, זײערע זַײנען װּו זָאגט: מע און
געשיצט זיך הָאבן זײ װָאס ֿפעלז דער

אים? אין
זײערע ֿפון ֿפעטס דָאס הָאבן װָאס 38
געטרונקען געגעסן, שלַאכטָאּפֿפער
זָאלן גיסָאּפֿפער? זײער ֿפון װַײן דעם
ער זָאל העלֿפן; אַײך און אוֿפשטײן זײ

ֿפַארבָארגעניש. ַא אַײך איבער זַײן
דָאס, בין איך איך, ַאז ַאצונד זעט 39
טײט איך מיר; מיט גָאט קײן ניטָא און
און ֿפַארװּונד איך לעבעדיק, מַאך און
ניטָא איז הַאנט מַײן ֿפון און הײל, איך

זַײן. מציל זָאל װער
מַײן הימל צום הײב איך װָארום 40
לעב איך װי ַאזױ זָאג: און הַאנט,

אײביק,
ֿפון בליץ דעם שַארף איך װען 41
װעט הַאנט מַײן און שװערד, מַײן
איך װעל נעמען, זיך משּפט צום
און ֿפַײנט, מַײנע צו נקמה אומקערן

בַאצָאלן. איך װעל ָׂשונאים מַײנע
ֿפַײלן מַײנע ָאנשיּכורן װעל איך 42
זיך װעט שװערד מַײן און בלוט, מיט
ֿפון בלוט מיט – ֿפלײש מיט ָאנעסן
די מיט געֿפַאנגענע, און דערשלָאגענע

ֿפַײנט. דעם ֿפון קעּפ לַאנגהָאריקע
ֿפָאלק, זַײן אומות, איר בַאזינגט, 43
קנעכט זַײנע ֿפון בלוט ֿפַארן װָארום
נקמה און זַײן, נֹוקם זיך ער װעט
און ֿפַײנט, זַײנע צו אומקערן ער װעט

ֿפָאלק. זַײן און לַאנד זַײן ֿפַארגיטיקן
הָאט און געקומען איז משה און 44
דָאזיקן דעם ֿפון װערטער ַאלע גערעדט
ער ֿפָאלק, ֿפון אױערן די אין געזַאנג

נון. ֿפון זון דער יהֹושוַע און

רעדן געענדיקט הָאט משה װי און 45
גַאנץ צו װערטער דָאזיקע די ַאלע

יׂשראל,

צו לײגט געזָאגט: זײ צו ער הָאט 46
װָאס װערטער ַאלע צו הַארץ אַײער
זָאלט איר ַאז ָאן, הַײנט אַײך זָאג איך
צו קינדער, אַײערע צו בַאֿפעלן זײ
דער ֿפון װערטער ַאלע טָאן צו היטן

ּתֹורה. דָאזיקער

הױל ַא ניט איז דָאס װָארום 47
איז דָאס נַײערט אַײך, ֿפַאר גערײד
דָאזיקער דער דורך און לעבן, אַײער
אױף זַײן ַמֲאריך-יָמים איר װעט זַאך
ַאריבער ַאהין גײט איר װָאס ערד דער

ַארבן. צו זי יַרדן, דעם

דעם אין גערעדט הָאט גָאט און 48
ַאזױ משהן, צו טָאג אײגענעם דָאזיקן

זָאגן: צו

בַארג דָאזיקן דעם צו ַארױף גײ 49
לַאנד אין װָאס נֿבֹו בַארג דעם ַעֿברים,
ָאן קוק און יריחֹו, ַאקעגן װָאס מֹוָאֿב,
די צו גיב איך װָאס ּכנַַען לַאנד דָאס
אײגנטום. ַאן ֿפַאר יׂשראל ֿפון קינדער

בַארג דעם אױף שטַארב און 50
װער און ַארױף, ַאהין גײסט דו װָאס
װי ַאזױ ֿפָאלק, דַײן צו אַײנגעזַאמלט
געשטָארבן איז ַאהרן ברודער דַײן
אַײנגעזַאמלט איז און הֹור, בַארג אױֿפן

ֿפָאלק. זַײן צו געװָארן

געֿפעלשט הָאט איר װָאס ֿפַאר 51
יׂשראל, ֿפון קינדער די צװישן מיר ָאן
אין מריֿבת-ָקֵדש, ֿפון װַאסער בַײם
מיך הָאט איר װָאס ֿפַאר ִצין, מדבר
ֿפון קינדער די צװישן געהײליקט ניט

יׂשראל.

זען װעסטו װַײטן דער ֿפון נָאר 52
װעסטו ַאהין קומען ָאבער לַאנד, דָאס
די צו גיב איך װָאס לַאנד דעם אין ניט,

יׂשראל. ֿפון קינדער
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ַהבָרָכה ְוזֹאת

װָאס33 ברכה די איז דָאס און
מַאן געטלעכער דער משה
יׂשראל ֿפון קינדער די געבענטשט הָאט
געזָאגט: הָאט ער און טױט. זַײן ֿפַאר

געקומען, סינַי ֿפון איז גָאט 2
זײ; אױף ֵׂשִעיר ֿפון אױֿפגעשַײנט און
בַארג ֿפון ַארױסגעשרַאלט הָאט ער
הײליקע די ֿפון געקומען און ּפָאָרן,
הַאנט רעכטער זַײן אין צענטױזנטן,
דו יָא, זײ. ֿפַאר געזעץ ֿפַײערדיק ַא
זײערע ַאלע שֿבטים, די ֿפון ליבהָאבער

הַאנט; דַײן בַײ זַײנען הײליקע
זײ ֿפיס, דַײנע צו ליגן זײ און 3

רײד. דַײנע אױף נעמען
משה אונדז הָאט ּתֹורה ”ַא 4
דער ֿפַאר ירושה ַא בַאֿפױלן,

יעקֿב“. ֿפון אַײנזַאמלונג
ישורון, אין געװען איז מלך ַא און 5
זיך הָאבן ֿפָאלק ֿפון קעּפ די װען
שֿבטים ַאלע אײנעם אין ֿפַארזַאמלט,

יׂשראל. ֿפון
שטַארבן, ניט און ראוֿבן זָאל לעבן 6
זַײן ניט זָאלן מענטשן זַײנע און

געצײלטע.
הָאט ער און יהודה; אױף דָאס און 7
ֿפון ָקול דעם גָאט, צו, הער געזָאגט:
אים זָאלסטו ֿפָאלק זַײן צו און יהודה,
אים ֿפַאר זָאלן הענט זַײנע ברענגען;
ֿפַײנט זַײנע ֿפון הילף ַא און שטרַײטן,

זַײן. זָאלסטו
געזָאגט: ער הָאט ֵלִוי אױף און 8
ֿפרומען דַײן צו אורים-וּתומים דַײנע
ַמָסה אין אים הָאסט דו װָאס מַאן,
ֿפַארן געשטרָאֿפט אים געּפרּוװט,

מריֿבה; ֿפון װַאסער
זַײן אױף געזָאגט הָאט װָאס 9
הָאב איך מוטער: זַײן אױף און ֿפָאטער
ברידער זַײנע הָאט און געזען; ניט זײ
ניט קינדער זַײנע און דערקענט, ניט
געהיט הָאבן זײ װָארום װיסן; געװָאלט
זײ הָאבן בונד דַײן און װָארט, דַײן

געהַאלטן.

יעקֿבן, געזעצן דַײנע לערנען זײ 10
טוען זײ יׂשראלן; ּתֹורה דַײן און
גַאנצָאּפֿפער און נָאז, דַײן אין װַײרױך

מזבח. דַײן אױף
און ֿפַארמעג, זַײן גָאט, בענטש, 11
זָאלסטו הענט זַײנע ֿפון װערק דָאס
זַײנע ֿפון לענדן די צעהַאק בַאװיליקן;
ניט זָאלן ָׂשונאים זַײנע ַאז ֿפַײנט,

אױֿפשטײן.
געזָאגט: ער הָאט בנימין אױף 12
בַײ רוען װעט גָאט ֿפון בַאליבטער דער
בַאשירעמט ער זיכערקײט; אין אים
זַײנע צװישן און טָאג, גַאנצן ַא אים

רוען. ער טוט ַאקסלען
געזָאגט: ער הָאט יֹוסף אױף און 13
זַײן, לַאנד זַײן זָאל גָאט ֿפון געבענטשט
און טױ, מיט הימל, ֿפון טַײערסטן מיטן

אונטן; הױערט װָאס ּתָהום מיטן
ֿפון ֿפרוכטן טַײערסטע מיט און 14
ֿפון געװעקס טַײערסטן מיט און זון,

לֿבנה;
ַאלטע די ֿפון בעסטן מיטן און 15
די ֿפון טַײערסטן מיטן און בערג,

הײכן; אײביקע
ערד דער ֿפון טַײערסטן מיטן און 16
ֿפון בַאװיליקונג און ֿפולקײט, איר און
זָאל גערוט. דָארן אין הָאט װָאס דעם
און יֹוסף, ֿפון קָאּפ אױֿפן קומען עס
ֿפון ֿפירשט דעם ֿפון קָאּפ שּפיץ אױֿפן

ברידער. זַײנע
ער ָאקס, ערשטגעבָארענער זַײן 17
ַא ֿפון הערנער און ּפרַאכט, הָאט
זײ מיט הערנער; זַײנע זַײנען װיזלטיר
עקן די ֿפעלקער, די שטױסן ער װעט
דָאס און מיטַאנַאנדער; ערד דער ֿפון
און אֿפרים, ֿפון צענטױזנטן די זַײנען

מנשה. ֿפון טױזנטן די זַײנען דָאס
געזָאגט: ער הָאט זֿבולון אױף און 18
ַארױסגײן, דַײן בַײ זֿבולון, זיך, ֿפרײ

געצעלטן. דַײנע אין יִׂשָׂשָכר, און
אױֿפן טרעֿפן זיך װעלן ֿפעלקער 19
שלַאכטן זײ װעלן דָארט בַארג,
גערעכטיקײט; ֿפון שלַאכטָאּפֿפער
זײ װעלן ימען ֿפון ֶשֿפע די װָארום
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ֿפון אֹוצרות ֿפַארבָארגענע די און זױגן,
זַאמד.

געזָאגט: ער הָאט גָד אױף און 20
גָד! דערברײטערט װָאס דער געלױבט
און ער, רוט לײבינטע ַא װי ַאזױ
שַארבן. דעם און ָארעם דעם ֿפַארצוקט
דָאס אױסגעקוקט הָאט ער און 21
דער איז דָארט װַײל זיך, ֿפַאר ערשטע
ָאבער בַאהַאלטן. הערשער ַא ֿפַאר חלק
ֿפָאלק; ֿפַארן ֿפַארױס געקומען איז ער
ער הָאט גָאט ֿפון גערעכטיקײט די
אײנעם אין משּפטים, זַײנע און געטָאן,

יׂשראל. מיט
געזָאגט:ָדן ער הָאט ָדן אױף און 22
ֿפון שּפרינגט ער לײב, יונגער ַא איז

ַארױס. בָשן
געזָאגט: ער הָאט נֿפּתלי אױף און 23
ֿפול און בַאװיליקונג, מיט זַאט נֿפּתלי,
און ים דער גָאט, ֿפון ברכה דער מיט

ַארבן! טו ָדרום דעם
געזָאגט: ער הָאט ָאשר אױף און 24
זַײן זָאל זין ַאלע ֿפון געבענטשטער
זַײנע בַײ זַײן ער זָאל בַאליבט ָאשר,
ֿפוס. זַײן אײל אין בָאדן און ברידער,

ריגלען, דַײנע קוּפער און אַײזן 25
שטַארקײט. דַײן טעג דַײנע װי און

ער ישורון; גָאט, װי ַאזַא ניטָא 26
און הילף, צו דיר הימלען די אױף רַײט

װָאלקן. די אױף גרױסקײט זַײן אין
אײביקער דער איז בַאשיצונג ַא 27
שטענדיקע ער איז אונטן און גָאט,
ֿפַארטריבן הָאט ער און ָארעמס.
געהײסן: און דיר, ֿפַאר ֿפון ֿפַײנט דעם

ֿפַארטיליק!
זיכערקײט, אין רוט יׂשראל און 28
יעקֿב, ֿפון קװַאל דער – ָאּפגעזונדערט
און װַײן; און ּתֿבואה ֿפון לַאנד ַא אין

טױ. טריֿפן הימלען זַײנע
דַײן איז װער יׂשראל, דיר, װויל 29
דורך געהָאלֿפן ֿפָאלק ַא גלַײכן?
און הילף, דַײן ֿפון שילד דעם – גָאט
דַײן ֿפון שװערד די איז װָאס דעם
װעלן ֿפַײנט דַײנע און גרױסקײט!
אױף װעסט דו און דיר, ֿפַאר אַײנגײן

טרעטן. הײכן זײערע

ַארױֿפגעגַאנגען34 איז משה און
צום מֹוָאֿב ֿפון ּפלױנען די ֿפון
װָאס ּפסגָה שּפיץ אױֿפן נֿבֹו, בַארג
אים הָאט גָאט און יריחֹו; ַאקעגן
ָדן; ביז גִלָעד לַאנד גַאנצע דָאס געװיזן
לַאנד דָאס און נֿפּתלי, גַאנץ און 2
גַאנצע דָאס און מנשה, און אֿפרים
ים. הינטערשטן דעם ביז יהודה לַאנד

די און ָדרום, דעם און 3
ֿפון טָאל דעם [יַרדן]-געגנט,
טײטלבײמער, ֿפון שטָאט דער יריחֹו,

צֹוַער. ביז
געזָאגט: אים צו הָאט גָאט און 4
הָאב איך װָאס לַאנד דָאס איז דָאס
און יצחקן, צו ַאֿברהמען, צו געשװָארן
זָאמען דַײן צו זָאגן: צו ַאזױ יעקֿבן, צו
דיך הָאב איך געבן. עס איך װעל
ָאבער אױגן, דַײנע מיט זען געלָאזט

ניט. װעסטו ַאריבערקומען ַאהין
איז גָאט ֿפון קנעכט דער משה און 5
מֹוָאֿב, לַאנד אין געשטָארבן, דָארטן

גָאט. ֿפון מױל דעם לױט
בַאגרָאבן אים הָאט מע און 6
ַאקעגן מֹוָאֿב, לַאנד אין טָאל, אין
ניט װײס מענטש קײן און בית-ּפעֹור;

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז קֿבר זַײן
הונדערט געװען איז משה און 7
איז ער װען ַאלט, יָאר צװַאנציק און
געװען ניט איז אױג זַײן געשטָארבן;
ניט איז ֿפרישקײט זַײן און טונקל,

ַאװעק.
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 8
ֿפון ּפלױנען די אין משהן בַאװײנט
ֿפון טעג די ביז טעג, דרַײסיק מֹוָאֿב
זיך הָאבן משהן נָאך טרױערגעװײן

געענדיקט.
איז נון ֿפון זון דער יהֹושוַע און 9
חכמה, ֿפון גַײסט דעם מיט ֿפול געװען
אים אױף ָאנגעלענט הָאט משה װַײל
יׂשראל ֿפון קינדער די און הענט; זַײנע
הָאבן און אים, צו צוגעהערט זיך הָאבן
בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ געטָאן
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משהן.
אױֿפגעשטַאנען ניט איז עס און 10
משה, װי נֿביא ַאזַא נָאך יׂשראל אין
אים צו דערקענט זיך הָאט גָאט װָאס

ּפנים; ֶאל ּפנים
װָאס װּונדער און צײכנס ַאלע אין 11
לַאנד אין טָאן געשיקט אים הָאט גָאט
זַײנע ַאלע צו און ּפרעהן, צו ִמצַריִם,

לַאנד; גַאנצן זַײן צו און קנעכט,
הַאנט, שטַארקער ַאלדער אין און 12
ֿפָארכטיקײט, גרױסער ַאלדער אין און
אױגן די ֿפַאר בַאװיזן הָאט משה װָאס

יׂשראל. גַאנץ ֿפון
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יְהֹושוַע
טױט1 דעם נָאך געװען איז עס און

גָאט, ֿפון קנעכט דעם משה ֿפון
זון דעם יהֹושוַע צו געזָאגט גָאט הָאט
ַאזױ משהן, ֿפון בַאדינער דעם נון, ֿפון

זָאגן: צו
געשטָארבן; איז קנעכט מַײן משה 2
ַאריבער גײ און אױף, שטײ ַאצונד און
דָאזיקע דָאס און דו יַרדן, דָאזיקן דעם
איך װָאס לַאנד דעם צו ֿפָאלק, גַאנצע

יׂשראל. ֿפון קינדער די – זײ גיב
אַײער װָאס ָארט יעטװעדער 3
הָאב טרעטן, דערױף װעט ֿפוסטריט
איך װי ַאזױ געגעבן, אים אַײך איך

משהן. צו גערעדט הָאב
דָאזיקן דעם און מדבר, דעם ֿפון 4
טַײך דעם טַײך, גרױסן ביזן און לֿבנֹון,
ִחּתים, די ֿפון לַאנד גַאנצע דָאס ּפָרת,
זונאונטערגַאנג, צו יַם-ַהגָדול, ביזן און

געמַארק. אַײער זַײן װעט
דיר ֿפַאר בַאשטײן ניט װעט קײנער 5
איך װי ַאזױ לעבן; דַײן ֿפון טעג ַאלע
זַײן איך װעל משהן, מיט געװען בין
און ָאּפלָאזן ניט דיך װעל איך דיר; מיט

ֿפַארלָאזן. ניט דיך
דו װָארום ֿפעסט, און שטַארק זַײ 6
ַארבן מַאכן ֿפָאלק דָאזיקע דָאס װעסט
געשװָארן הָאב איך װָאס לַאנד דָאס

געבן. צו זײ עלטערן זײערע
ֿפעסט און שטַארק זײער זַײ נָאר 7
דָאזיקע די װי ַאזױ טָאן צו היטן צו
קנעכט מַײן משה װָאס ּתֹורה גַאנצע
דערֿפון זָאלסט בַאֿפױלן; דיר הָאט
לינקס, ָאדער רעכטס ָאּפקערן ניט
דו ַאװּו אומעטום בַאגליקן זָאלסט ּכדי

גײן. װעסט
ּתֹורה דער ֿפון בוך דָאזיקע דָאס 8
און מױל, דַײן ֿפון ָאּפטָאן ניט זיך זָאל
נַאכט, און טָאג דערֿפון טרַאכטן זָאלסט
ַאלץ װי ַאזױ טָאן צו היטן זָאלסט ּכדי
װָארום דערין; געשריבן שטײט װָאס
דַײנע אין זַײן מצליח װעסטו דענצמָאל

בַאגליקן. װעסטו דענצמָאל און װעגן,
זַײ ָאן: דיר זָאג איך װָאר, ֿפַאר 9
ֿפָארכטן ניט זָאלסט ֿפעסט, און שטַארק
גָאט דַײן יהוה װָארום ַאנגסטן, ניט און
װעסט דו ַאװּו אומעטום דיר מיט איז

גײן.
די בַאֿפױלן יהֹושוַע הָאט 10

זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, ֿפון אױֿפזעער
און לַאגער, אין דורך גײט 11
זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, דעם בַאֿפעלט
אין װָארום צערונג, ָאן אַײך גרײט
דעם ַאריבער איר גײט ַארום טעג דרַײ
לַאנד דָאס ַארבן קומען צו יַרדן, דָאזיקן
עס אַײך, גיט גָאט אַײער יהוה װָאס

ַארבן. צו
די צו און ראוֿבנים, די צו און 12
מנשה, שֿבט הַאלבן צום און גָדים,
זָאגן: צו ַאזױ געזָאגט, יהֹושוַע הָאט
דער משה װָאס זַאך די געדענקט
בַאֿפױלן, אַײך הָאט גָאט ֿפון קנעכט

זָאגן: צו ַאזױ
אַײך, בַארוט גָאט אַײער יהוה 13
לַאנד. דָאזיקע דָאס געבן אַײך װעט און
אַײערע װַײבער, אַײערע זָאלן 14
בלַײבן ֿפי, אַײער און קינדער, קלײנע
אַײך הָאט משה װָאס לַאנד דעם אין
און יַרדן, זַײט דער אױף געגעבן
זָאלט גיבֹורים, העלדישע ַאלע איר,
ֿפַאר ֿפַארױס בַאװָאֿפנטע ַאריבערגײן

העלֿפן. זײ און ברידער, אַײערע
בַארוען װעט גָאט װַאנען ביז 15
אױך און אַײך, װי ַאזױ ברידער אַײערע
יהוה װָאס לַאנד דָאס ַארבן װעלן זײ
װעט דענצמָאל זײ. גיט גָאט אַײער
ֿפון לַאנד דעם צו אומקערן זיך איר
– ַארבן עס װעט און ַארבונג, אַײער
הָאט גָאט ֿפון קנעכט דער משה װָאס
צו יַרדן, זַײט דער אױף געגעבן אַײך

זונאױֿפגַאנג.
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יהֹושוען, געענטֿפערט זײ הָאבן 16
אונדז הָאסט דו װָאס ַאלץ זָאגן: צו ַאזױ
אומעטום און טָאן, מיר װעלן בַאֿפױלן,
מיר װעלן שיקן, אונדז װעסט דו ַאװּו

גײן.
צו צוגעהערט הָאבן מיר װי גענױ 17
דיר; צו צוהערן מיר װעלן ַאזױ משהן,
דיר, מיט זַײן גָאט דַײן יהוה נָאר זָאל

משהן. מיט געװען איז ער װי ַאזױ
װעט װָאס מַאן איטלעכער 18
װעט און מױל, דַײן װידערשּפעניקן
ַאלץ לױט װערטער, דַײנע צוהערן ניט
זָאל בַאֿפעלן, אים װעסט דו װָאס
און שטַארק זַײ נָאר װערן; געטײט

ֿפעסט.

הָאט2 נון ֿפון זון דער יהֹושוַע און
מענטשן צװײ ִשטים ֿפון געשיקט
צו ַאזױ שטילערהײט, אױסקוקערס
און לַאנד, דָאס זעט גײט זָאגן:
זַײנען און געגַאנגען, זײ זַײנען יריחו.
זֹונה ַא ֿפרױ ַא ֿפון הױז אין געקומען
און ָרָחֿב, געװען איז נָאמען איר װָאס

געלײגט. דָארטן זיך הָאבן
מלך דעם געװָארן ָאנגעזָאגט איז 2
מענטשן זע, זָאגן: צו ַאזױ יריחו, ֿפון
ֿפון נַאכט די ַאהער געקומען זַײנען
אױסצוֿפָארשן יׂשראל, ֿפון קינדער די

לַאנד. דָאס
געשיקט יריחו ֿפון מלך דער הָאט 3
ַארױס גיב זָאגן: צו ַאזױ ָרָחֿבן, צו
צו געקומען זַײנען װָאס מענטשן די
אין געקומען זַײנען װָאס די דיר,
דָאס אױסצוֿפָארשן װָארום הױז, דַײן

– געקומען. זײ זַײנען לַאנד גַאנצע
צװײ די גענומען הָאט ֿפרױ די און 4
און – בַאהַאלטן. זײ הָאט און מענטשן,
זַײנען מענטשן די יָא, געזָאגט: הָאט זי
ניט הָאב איך ָאבער מיר, צו געקומען

זַײנען; זײ װַאנען ֿפון געװּוסט
הָאט מע װי געװען, איז עס און 5
ַאז טױער, דעם ֿפַארשליסן געזָאלט
זַײנען ַאזױ ֿפינצטער, געװָארן איז עס
װײס איך ַארױסגעגַאנגען; מענטשן די
געגַאנגען; זַײנען מענטשן די װּוהין ניט

איר װָארום גיך, אױף נָאך זײ יָאגט
ָאניָאגן. זײ װעט

געהַאט זײ הָאט זי ָאבער 6
זײ און דַאך, אױֿפן ַארױֿפגעֿפירט
װָאס ֿפלַאקסשטעקלעך אין בַאהַאלטן
איר בַײ אױסגעלײגט געװען זַײנען

דַאך. אױֿפן
זײ הָאבן מענטשן די און 7
צו יַרדן, ֿפון װעג אױֿפן נָאכגעיָאגט
הָאט טױער דעם און איבערֿפָארן; די
זַײנען עס װי נָאכדעם ֿפַארשלָאסן מען
זײ הָאבן װָאס די ַארױסגעגַאנגען

נָאכגעיָאגט.
געלײגט, זיך הָאבן זײ אײדער און 8
אױֿפן זײ צו ַארױֿפגעגַאנגען זי איז

דַאך,
מענטשן: די צו געזָאגט הָאט זי און 9
געגעבן אַײך הָאט גָאט ַאז װײס, איך
איז אימה אַײער ַאז און לַאנד, דָאס
ַאלע ַאז און אונדז, אױף געֿפַאלן
צעגַאנגען זַײנען לַאנד ֿפון בַאװוינער

אַײך. ֿפַאר געװָארן
װי געהערט הָאבן מיר װָארום 10
װַאסערן די אױסגעטריקנט הָאט גָאט
אַײער בַײ אַײך, ֿפַאר ֿפון ים-סוף ֿפון
איר װָאס און ִמצַריִם, ֿפון ַארױסגײן
דעם ֿפון מלכים צװײ די צו געטָאן הָאט
צו יַרדן, זַײט יענער אױף װָאס ֶאמֹורי
זײ הָאט איר װָאס עֹוגן, צו און סיחונען

ֿפַארװיסט.
ַאזױ געהערט הָאבן מיר װי און 11
אין און הַארץ, אונדזער צעגַאנגען איז
געבליבן ניט ָאטעם ַאן מער איז קײנעם
אַײער יהוה װָארום אַײך; װעגן ֿפון
און אױבן, הימל אין גָאט איז ער גָאט

אונטן. ערד דער אױף
בעט איך מיר, שװערט ַאצונד און 12
געטָאן הָאב איך װַײל יהוה, בַײ אַײך,
טָאן װעט אױך איר ַאז אַײך, מיט חסד
איר און הױז; ֿפָאטערס מַײן מיט חסד

צײכן, אמתן ַאן געבן מיר זָאלט
מַײן לעבן לָאזן װעט איר ַאז 13
מַײנע און מוטער, מַײן און ֿפָאטער
און שװעסטער, מַײנע און ברידער
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װעט איר און זײ, צו געהערן װָאס ַאלע
טױט. ֿפון נֿפשות אונדזערע זַײן מציל

געזָאגט: איר צו מענטשן די הָאבן 14
טױט, צום אַײך ָאנשטָאט נֿפש אונדזער
דָאזיקע די אױסזָאגן ניט װעט איר אױב
ַאז זַײן, װעט עס און אונדזערע! זַאך
װעלן לַאנד, דָאס געבן אונדז װעט גָאט
טרַײשַאֿפט. און חסד דיר מיט טָאן מיר
ַא מיט ַארָאּפגעלָאזן זײ זי הָאט 15
איר װָארום ֿפענצטער; דורכן שטריק
דער ֿפון װַאנט דער אין געװען איז הױז
אין געװוינט הָאט זי און שטָאטמױער,

מױער. דעם
גײט געזָאגט: זײ צו הָאט זי און 16
זָאלן נָאכיָאגער די ּכדי צו, בַארג צום
אַײך זָאלט איר און ָאנטרעֿפן; ניט אַײך
די ביז טעג, דרַײ דָארטן בַאהַאלטן
דערנָאך און אום; זיך קערן נָאכיָאגער

װעג. אַײער אױף גײן איר װעט
איר צו מענטשן די הָאבן 17
דַײן ֿפון רײן זַײן װעלן מיר געזָאגט:
אונדז הָאסט דו װָאס שֿבועה דָאזיקער

בַאשװָארן.
לַאנד, אין קומען מיר װי ָאט 18
רױטן דָאזיקן דעם ֿפון שנור די זָאלסטו
ֿפענצטער דעם אין ָאנבינדן ֿפָאדים
ַארָאּפגעלָאזן אונדז הָאסט דו װָאס
דַײן און ֿפָאטער דַײן און אים, דורך
דָאס און ברידער, דַײנע און מוטער,
זָאלסטו ֿפָאטער, דַײן ֿפון הױז גַאנצע

הױז. אין דיר צו אַײנזַאמלען
װָאס איטלעכער זַײן, װעט עס און 19
דַײן ֿפון טירן די ֿפון ַארױסגײן װעט
אױף זַײן בלוט זַײן װעט דערױסן, הױז
רײן; זַײן װעלן מיר און קָאּפ, זַײן
בַײ זַײן װעט װָאס איטלעכער ָאבער
אױף זַײן בלוט זַײן װעט הױז, אין דיר
זַײן װעט הַאנט ַא אױב קָאּפ, אונדזער

אים. אױף
די אױסזָאגן װעסט דו ָאבער אױב 20
זַײן מיר װעלן אונדזערע, זַאך דָאזיקע
הָאסט דו װָאס שֿבועה דַײן ֿפון רײן

בַאשװָארן. אונדז

אַײערע װי געזָאגט: זי הָאט 21
זי און זַײן. זָאל ַאזױ װערטער,
זַײנען זײ און ַארױסבַאלײט, זײ הָאט
ָאנגעבונדן הָאט זי און ַאװעקגעגַאנגען.

ֿפענצטער. אין שנור רױטע די
און געגַאנגען, זַײנען זײ און 22
זַײנען און בַארג, צום געקומען זַײנען
די ביז טעג, דרַײ געזעסן דָארטן
אומגעקערט. זיך הָאבן נָאכיָאגערס
אױֿפן געזוכט הָאבן נָאכיָאגערס די און

געֿפונען. ניט הָאבן און װעג, גַאנצן
הָאבן מענטשן צװײ די און 23
הָאבן און אומגעקערט, זיך
און בַארג, ֿפון ַארָאּפגענידערט
געקומען און ַאריבערגעגַאנגען זַײנען
הָאבן און נון, ֿפון זון דעם יהֹושוַע צו
הָאט זײ װָאס ַאלץ דערצײלט אים

געטרָאֿפן.
יהֹושוען: צו געזָאגט הָאבן זײ און 24
אין געגעבן הָאט גָאט װָאר, ֿפַאר
און לַאנד; גַאנצע דָאס הַאנט אונדזער
לַאנד ֿפון בַאװוינער די זַײנען אױך

אונדז. ֿפַאר געװָארן צעגַאנגען

געֿפעדערט3 זיך הָאט יהֹושוַע און
הָאבן זײ און ֿפרי, דער אין
זַײנען און ִשטים, ֿפון געצױגן
ַאלע און ער יַרדן, ביזן געקומען
הָאבן זײ און יׂשראל; ֿפון קינדער
זַײנען זײ אײדער גענעכטיקט דָארטן

ַאריבערגעגַאנגען.
ָסוף צום געװען איז עס און 2
אױֿפזעער די זַײנען טעג, דרַײ ֿפון

לַאגער, אין דורכגעגַאנגען
ֿפָאלק, דעם בַאֿפױלן הָאבן זײ און 3
ָארון דעם זעט איר װי זָאגן: צו ַאזױ
די און גָאט, אַײער יהוה ֿפון בונד ֿפון
ַאזױ אים, טרָאגן ֵלִוי שֿבט ֿפון ּכֹהנים
גײן און ָארט, אַײער ֿפון ציען איר זָאלט

– אים נָאך
און אַײך צװישן זַײן זָאל װַײט נָאר 4
אײלן טױזנט צװײ ַארום אים, צװישן
צו גענענען ניט זָאלט איר מָאס; אױֿפן
װעג דעם װיסן זָאלט איר ּכדי – אים
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װָארום גײן, אים אױף זָאלט איר װָאס
דעם אױף דורכגעגַאנגען ניט זַײט איר

נעכטן-אײערנעכטן. װעג
צום געזָאגט הָאט יהֹושוַע און 5
מָארגן װָארום אַײך, הײליקט ֿפָאלק:
װּונדער. אַײך צװישן טָאן גָאט װעט

די צו געזָאגט הָאט יהֹושוַע און 6
דעם טרָאגט זָאגן: צו ַאזױ ּכֹהנים,
ֿפַארן ֿפַארױס גײט און בונד, ֿפון ָארון
ָארון דעם געטרָאגן זײ הָאבן ֿפָאלק.
ֿפַארױס געגַאנגען זַײנען און בונד, ֿפון

ֿפָאלק. ֿפַארן
יהֹושוען: צו געזָאגט הָאט גָאט און 7
דיך ָאנהײבן איך װעל טָאג הַײנטיקן
יׂשראל, גַאנץ ֿפון אױגן די ֿפַאר גרײסן
בין איך װי ַאזױ ַאז װיסן, זָאלן זײ ּכדי
מיט זַײן איך װעל משהן, מיט געװען

דיר.
ּכֹהנים די בַאֿפעלן זָאלסט דו און 8
ַאזױ בונד, ֿפון ָארון דעם טרָאגן װָאס
ברעג צום קומט איר װי זָאגן: צו
יַרדן אין איר זָאלט יַרדן, ֿפון װַאסער

ָאּפשטעלן. זיך
קינדער די צו געזָאגט יהֹושוַע הָאט 9
הערט און ַאהער, גענענט יׂשראל: ֿפון

גָאט. אַײער יהוה ֿפון װערטער די
געזָאגט: הָאט יהֹושוַע און 10
דער ַאז װיסן, איר װעט דעם דורך
אַײך, צװישן איז גָאט לעבעדיקער
ֿפַארטרַײבן ער װעט ֿפַארטרַײבן און
דעם און ּכנֲַעני, דעם אַײך ֿפַאר ֿפון
און ּפִרזי, דעם און חִוי, דעם און ִחּתי,
דעם און ֶאמֹורי, דעם און גִרגָשי, דעם

יֿבוסי.
בונד ֿפון ָארון דער גײט ָאט 11
ערד גַאנצער דער ֿפון הַאר דעם ֿפון

יַרדן. איבערן ֿפַארױס אַײך ַאריבער
צװעלף אַײך נעמט ַאצונד, און 12
צו יׂשראל, ֿפון שֿבטים די ֿפון מענער

שֿבט. ַא ֿפון מַאן אײן צו מַאן, אײן
ֿפוסטריט די װי זַײן, װעט עס און 13
דעם טרָאגן װָאס ּכֹהנים, די ֿפון
דער ֿפון הַאר דעם גָאט ֿפון ָארון
ֿפון װַאסערן די אין רוען ערד, גַאנצער

יַרדן ֿפון װַאסערן די װעלן ַאזױ יַרדן,
װָאס װַאסערן די – װערן ֿפַארשניטן
װעלן זײ און – אױבן ֿפון ַארָאּפ נידערן

הױֿפן. אײן אין שטײן בלַײבן
ֿפָאלק דָאס װי געװען, איז עס און 14
געצעלטן זײערע ֿפון געצױגן הָאט
די מיט יַרדן, דעם ַאריבערצוגײן
ָארון דעם געטרָאגן הָאבן װָאס ּכֹהנים,

ֿפָאלק, ֿפַארן ֿפַארױס בונד, ֿפון
זַײנען ָארון ֿפון טרעגער די װי און 15
ֿפון ֿפיס די און יַרדן, ביזן געקומען
דעם געטרָאגן הָאבן װָאס ּכֹהנים, די
ברעג אין אַײנגעטונקט זיך הָאבן ָארון,
ֿפול איז יַרדן דער װָארום – װַאסער
ֿפון טעג ַאלע ברעגן זַײנע ַאלע איבער

– שניט
װָאס װַאסערן, די הָאבן ַאזױ 16
זיך אױבן, ֿפון ַארָאּפ נידערן
געבליבן זַײנען זײ ָאּפגעשטעלט;
ֿפון װַײט זײער הױֿפן, אײן אין שטײן
ָצרָתן; לעבן װָאס ָאָדם שטָאט דער
ים דעם צו ַארָאּפ נידערן װָאס די און
אין זַײנען יַם-ַהֶמַלח, דעם ּפלױן, ֿפון
דָאס און געװָארן; ֿפַארשניטן גַאנצן
ַאקעגן ַאריבערגעגַאנגען איז ֿפָאלק

יריחו.
הָאבן װָאס ּכֹהנים, די און 17
גָאטס ֿפון ָארון דעם געטרָאגן
אױף ֿפעסט געשטַאנען זַײנען בונד,
גַאנץ און יַרדן; מיטן אין טריקעניש
אױף ַאריבערגעגַאנגען זַײנען יׂשראל
הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס ביז טריקעניש,

יַרדן. דעם ַאריבערגײן געענדיקט

דָאס4 ַאז געװען, איז עס און
געענדיקט הָאט ֿפָאלק גַאנצע
גָאט הָאט יַרדן, דעם ַאריבערגײן

זָאגן: צו ַאזױ יהֹושוען, צו געזָאגט
צװעלף ֿפָאלק ֿפון אַײך נעמט 2
ֿפון מַאן אײן צו מַאן, אײן צו מענער,

שֿבט. ַא
זָאגן: צו ַאזױ זײ, בַאֿפעלט און 3
יַרדן, מיטן ֿפון דַאנען, ֿפון אַײך נעמט
זַײנען ּכֹהנים די ֿפון ֿפיס די װּו ֿפון
שטײנער, צװעלף ֿפעסט, געשטַאנען
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מיט ַאריבערברענגען זײ זָאלט איר און
דעם אין ַאװעקלײגן זײ און אַײך,
דרינען װעט איר װָאס נַאכטלַאגער

נַאכט. די נעכטיקן
צװעלף די גערוֿפן הָאט יהֹושוַע און 4
ֿפון ָאנגעברײט הָאט ער װָאס מענער,
צו מַאן, אײן צו יׂשראל, ֿפון קינדער די

שֿבט, ַא ֿפון מַאן אײן
געזָאגט: זײ צו הָאט יהֹושוַע און 5
יהוה ֿפון ָארון דעם צו ַאריבער גײט
נעמט און יַרדן, מיטן אין גָאט, אַײער
זַײן אױף שטײן ַא איטלעכער אַײך
שֿבטים די ֿפון צָאל דער לױט ַאקסל,

יׂשראל; ֿפון קינדער די ֿפון
צװישן צײכן ַא זַײן זָאל דָאס ּכדי 6
װעלן קינדער אַײערע ַאז אַײך;
זָאגן: צו ַאזױ ֿפרעגן, ַאהין שּפעטער
שטײנער? דָאזיקע די אַײך זַײנען װָאס
די װַײל זָאגן: זײ איר זָאלט 7
ֿפַארשניטן זַײנען יַרדן ֿפון װַאסערן
גָאטס ֿפון ָארון דעם ֿפַאר געװָארן
ַאריבערגעגַאנגען איז ער װען בונד;
געװָארן ֿפַארשניטן איז יַרדן איבערן
דָאזיקע די און יַרדן; ֿפון װַאסער דָאס
דערמָאנונג ַא ֿפַאר זַײן װעלן שטײנער
אײביק. ביז יׂשראל ֿפון קינדער די צו

הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 8
הָאט יהֹושוַע װי ַאזױ געטָאן, ַאזױ
צװעלף גענומען הָאבן זײ און בַאֿפױלן;
װי ַאזױ יַרדן, מיטן ֿפון שטײנער
לױט יהֹושוען, צו גערעדט הָאט גָאט
די ֿפון שֿבטים די ֿפון צָאל דער
הָאבן זײ און יׂשראל, ֿפון קינדער
דעם צו זיך מיט ַאריבערגעטרָאגן זײ
ַאװעקגעלײגט זײ און נַאכטלַאגער,

דָארטן.
יהֹושוַע הָאט שטײנער צװעלף און 9
אױף יַרדן, מיטן אין אױֿפגעשטעלט
װָאס ּכֹהנים, די ֿפון ֿפיס די װּו ָארט דעם
בונד, ֿפון ָארון דעם געטרָאגן הָאבן
דָארטן זַײנען זײ און געשטַאנען; זַײנען

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז
געטרָאגן הָאבן װָאס ּכֹהנים די און 10
מיטן אין געשטַאנען זַײנען ָארון, דעם

געװָארן אױסגעֿפירט איז עס ביז יַרדן,
בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס ַאלצדינג
װי ַאזױ ֿפָאלק, צום רעדן צו יהֹושוען
יהֹושוען. בַאֿפױלן הָאט משה װָאס ַאלץ
איז און געאַײלט הָאט ֿפָאלק דָאס און

ַאריבערגעגַאנגען.
גַאנצע דָאס װי געװען, איז עס און 11
ַאריבערגײן, געענדיקט הָאט ֿפָאלק
ָארון דער ַאריבערגעגַאנגען איז ַאזױ

ֿפָאלק. ֿפַארן ּכֹהנים די און גָאט ֿפון
און ראוֿבן, ֿפון קינדער די און 12
הַאלבער דער און גָד, ֿפון קינדער די
ַאריבערגעגַאנגען זַײנען מנשה, שֿבט
קינדער די ֿפַאר ֿפַארױס בַאװָאֿפנטע
זײ צו הָאט משה װי ַאזױ יׂשראל, ֿפון

גערעדט.
בַאװָאֿפנטע טױזנט ֿפערציק ַארום 13
ֿפַאר ַאריבערגעגַאנגען זַײנען חיל
די צו מלחמה, אױף ָאנגעזיכט גָאטס

יריחו. ֿפון ּפלױנען
גָאט הָאט טָאג יענעם אין 14
ֿפון אױגן די ֿפַאר יהֹושוען געגרײסט
מֹורא הָאבן זײ און יׂשראל, גַאנץ
הָאבן זײ װי ַאזױ אים ֿפַאר געהַאט
ֿפון טעג ַאלע משהן, ֿפַאר געהַאט מֹורא

לעבן. זַײן
צו געזָאגט הָאט גָאט און 15

זָאגן: צו ַאזױ יהֹושוען,
טרָאגן װָאס ּכֹהנים די בַאֿפעל 16
זָאלן זײ געזעץ, ֿפון ָארון דעם

יַרדן. ֿפון ַארױֿפגײן
ּכֹהנים, די בַאֿפױלן יהֹושוַע הָאט 17

יַרדן. ֿפון ַארױף גײט זָאגן: צו ַאזױ
ּכֹהנים, די ַאז געװען, איז עס און 18
ֿפון ָארון דעם געטרָאגן הָאבן װָאס
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען בונד, גָאטס
די ֿפון ֿפוסטריט די װי יַרדן, מיטן
אױף אױֿפגעהױבן זיך הָאבן ּכֹהנים
ֿפון װַאסערן די הָאבן ַאזױ יבשה, דער
ָארט, זײער אױף אומגעקערט זיך יַרדן
זַײנע ַאלע איבער געגַאנגען זַײנען און

נעכטן-אײערנעכטן. װי ַאזױ ברעגן
איז ֿפָאלק דָאס און 19
אין יַרדן ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען
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זײ און חֹודש, ערשטן ֿפון טָאג צענטן
מזרח-עק אין גִלגָל, אין גערוט הָאבן

יריחו. ֿפון
שטײנער, צװעלף דָאזיקע די און 20
יַרדן, ֿפון ַארױסגענועמן הָאבן זײ װָאס
גִלגָל. אין אױֿפגעשטעלט יהֹושוַע הָאט
קינדער די צו געזָאגט הָאט ער און 21
אַײערע ַאז זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון
ֿפרעגן ַאהין שּפעטער װעלן קינדער
װָאס זָאגן: צו ַאזױ עלטערן, זײערע

שטײנער? דָאזיקע די זַײנען
אַײערע װיסן מַאכן איר זָאלט 22
טריקעניש אױף זָאגן: צו ַאזױ קינדער,
דעם ַאריבערגעגַאנגען יׂשראל איז

יַרדן. דָאזיקן
גָאט אַײער יהוה װָארום 23
ֿפון װַאסערן די אױסגעטריקנט הָאט
זַײט איר ביז אַײך, ֿפַאר ֿפון יַרדן
אַײער יהוה װי ַאזױ ַאריבערגעגַאנגען,
ער װָאס ים-סוף, צום געטָאן הָאט גָאט
אונדז, ֿפַאר ֿפון אױסגעטריקנט הָאט

ַאריבערגעגַאנגען; זַײנען מיר ביז
ערד דער ֿפון ֿפעלקער ַאלע ּכדי 24
זי ַאז יהוה ֿפון הַאנט די װיסן זָאלן
הָאבן מֹורא זָאלט איר ּכדי שטַארק; איז

טעג. ַאלע גָאט אַײער יהוה ֿפַאר

די5 װי געװען, איז עס און
אױף װָאס ֶאמֹורי דעם ֿפון מלכים
ַאלע און מערֿב, צו יַרדן, זַײט דער
בַײם װָאס ּכנֲַעני דעם ֿפון מלכים
הָאט גָאט ַאז געהערט הָאבן ים,
יַרדן ֿפון װַאסערן די אױסגעטריקנט
ביז יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפַאר ֿפון
איז ַאזױ ַאריבערגעגַאנגען, זַײנען זײ
ָאטעם ַאן און צעגַאנגען, הַארץ זײער
װעגן ֿפון זײ אין געבליבן ניט מער איז

יׂשראל. ֿפון קינדער די
געזָאגט גָאט הָאט צַײט יענער אין 2
שטײנערנע דיר מַאך יהֹושוען: צו
ֿפון קינדער די װידער ַמל און מעסערס,

מָאל. צװײט ַא יׂשראל,
געמַאכט זיך יהֹושוַע הָאט 3
הָאט און מעסערס, שטײנערנע

אין יׂשראל ֿפון קינדער די געַמלט
גִֿבַעת-ָהֲעָרלֹות.

װָאס ֿפַאר זַאך די איז דָאס און 4
גַאנצע דָאס געַמלט: הָאט יהֹושוַע
ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז װָאס ֿפָאלק
ַאלע מַאנסּפַארשױנען, די ִמצַריִם,
אין אױסגעשטָארבן זַײנען קריגסלַײט,
זײער נָאך אונטערװעגנס מדבר דער

ִמצַריִם. ֿפון ַארױסגײן
װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס װָארום 5
געװען זַײנען ַארױסגעגַאנגען, זַײנען
װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס ָאבער געַמלט,
מדבר דער אין געװָארן געבָארן זַײנען
ַארױסגײן זײער נָאך אונטערװעגנס

געַמלט. ניט מען הָאט ִמצַריִם, ֿפון
די זַײנען יָאר ֿפערציק װָארום 6
דער אין געגַאנעגן יׂשראל ֿפון קינדער
געװָארן ֿפַארלענדט איז עס ביז מדבר,
װָאס קריגסלַײט די אומה, גַאנצע די
ִמצַריִם, ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען
ָקול דעם צו צוגעהערט ניט הָאבן װָאס
זײ הָאט גָאט װָאס די גָאט, ֿפון
דָאס זען לָאזן צו ניט זײ געשװָארן,
זײערע געשװָארן הָאט גָאט װָאס לַאנד
װָאס לַאנד ַא געבן, צו אונדז עלטערן,

הָאניק; און מילך מיט ֿפליסט
ער הָאט קינדער זײערע נָאר 7
הָאט זײ זײ. ָאנשטָאט אױֿפגעשטעלט
זַײנען זײ װַײל געַמלט, יהֹושוַע דָאס
הָאט מע װָארום אומבַאשניטן, געװען

אונטערװעגנס. געַמלט ניט זײ
גַאנצע דָאס ַאז געװען, איז עס און 8
זַײנען ַמלן, זיך געענדיקט הָאבן ֿפָאלק
לַאגער אין ָארט זײער אױף געזעסן זײ

געװָארן. געזונט זַײנען זײ ביז
יהֹושוען: צו געזָאגט הָאט גָאט און 9
ֿפון ַארָאּפגעקַײקלט איך הָאב הַײנט
דרום ִמצַריִם. ֿפון חרּפה די אַײך
אױף ביז גִלגָל ָארט יענעם מען רוֿפט

טָאג. הַײנטיקן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 10
געמַאכט הָאבן זײ און גִלגָל; אין גערוט
ֿפון טָאג ֿפערצנטן אין ָקרבן-ֶּפַסח דעם
ֿפון ּפלױנען די אין ָאװנט, אין חֹודש,
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יריחו.
דער ֿפון געגעסן הָאבן זײ און 11
נָאכן מָארגן אױף לַאנד ֿפון ּתֿבואה
געברענטע און מצות ָקרבן-ֶּפַסח,
אײגענעם דָאזיקן דעם אין זַאנגען,

טָאג.
אױֿפגעהערט הָאט ַמן דער און 12
ֿפון געגעסן הָאבן זײ ַאז מָארגן, אױף
קינדער די און לַאנד; ֿפון ּתֿבואה דער
קײן געהַאט ניט מער הָאבן יׂשראל ֿפון
דער ֿפון געגעסן הָאבן זײ און ַמן;
יָאר. יענעם אין ּכנַַען לַאנד ֿפון ּתֿבואה
איז יהֹושוַע ַאז געװען, איז עס און 13
אױֿפגעהױבן ער הָאט יריחו, אין געװען
מַאן ַא ערשט געזען, און אױגן זַײנע
שװערד זַײן מיט אים, ַאקעגן שטײט
איז הַאנט. זַײן אין ַארױסגעצױגן
הָאט און אים, צו צוגעגַאנגען יהֹושוַע
אונדז, ֿפַאר ביסטו געזָאגט: אים צו

ֿפַײנט? אונדזערע ֿפַאר ָאדער
נײן, געענטֿפערט: ער הָאט 14
ֿפון חיל-ֿפירער דער בין איך נַײערט
איז געקומען. איך בין ָאקָארשט גָאט;
דער צו ּפנים זַײן אױף געֿפַאלן יהֹושוַע
צו הָאט און געבוקט, זיך הָאט און ערד,
רעדן הַאר מַײן װיל װָאס געזָאגט: אים

קנעכט? זַײן צו
גָאט ֿפון חיל-ֿפירער דער הָאט 15
שוך דַײן ַארָאּפ צי יהֹושוען: צו געזָאגט
דו װָאס ָארט דער װָארום ֿפוס, דַײן ֿפון
און הײליק. איז ער אים, אױף שטײסט

געטָאן. ַאזױ הָאט יהֹושוַע

ֿפַארשּפַארט6 געװען איז יריחו און
די װעגן ֿפון ֿפַארשלָאסן און
ניט און ַארױס ניט יׂשראל; ֿפון קינדער

ַארַײן.
זע, יהֹושוען: צו געזָאגט גָאט הָאט 2
יריחו הַאנט דַײן אין געגעבן הָאב איך

גיבֹורים. שטַארקע די מלך, איר און
מלחמה-לַײט, ַאלע איר, זָאלט 3
אײן ַארום רונד שטָאט די ַארומגײן

טעג. זעקס טָאן זָאלסטו ַאזױ מָאל.

זיבן טרָאגן זָאלן ּכֹהנים זיבן און 4
ָארון; דעם ֿפַאר װידערס ֿפון שֹוֿפרות
איר זָאלט טָאג זיבעטן אױֿפן און
די און מָאל; זיבן שטָאט די ַארומגײן

שֹוֿפרות. די אין בלָאזן זָאלן ּכֹהנים
ַאן גיט מע װען זַײן, װעט עס און 5
ֿפון הָארן מיטן בלָאז אױסגעצױגענעם
ֿפון ָקול דעם הערט איר װי װידער,
ַא שַאלן ֿפָאלק גַאנצע דָאס זָאל שֹוֿפר,
דער ֿפון מױער די און שַאלונג, גרױסע
און זיך, אונטער אַײנֿפַאלן װעט שטָאט
איטלעכער ַארױֿפגײן װעט ֿפָאלק דָאס

זיך. ַאקעגן
נון ֿפון זון דער יהֹושוַע הָאט 6
צו הָאט ער און ּכֹהנים, די גערוֿפן
ֿפון ָארון דעם טרָאגט געזָאגט: זײ
זיבן טרָאגן זָאלן ּכֹהנים זיבן און בונד,
ָארון דעם ֿפַאר װידערס ֿפון שֹוֿפרות

גָאט. ֿפון
ֿפָאלק: צום געזָאגט הָאט ער און 7
די און שטָאט, די ַארום גײט און ציט,
ָארון דעם ֿפַאר ציען זָאלן בַאװָאֿפנטע

גָאט. ֿפון
הָאט יהֹושוַע װי ַאזױ געשען איז 8
זיבן די און ֿפָאלק; דעם ָאנגעזָאגט
זיבן די געטרָאגן הָאבן װָאס ּכֹהנים,
הָאבן גָאט, ֿפַאר װידערס ֿפון שֹוֿפרות
שֹוֿפרות, די אין געבלָאזן און געצױגן,
איז בונד גָאטס ֿפון ָארון דער און

זײ. נָאך געגַאנגען
געגַאנגען זַײנען בַאװָאֿפנטע די און 9
אין געבלָאזן הָאבן װָאס ּכֹהנים, די ֿפַאר
איז הינטער-חיל דער און שֹוֿפרות, די
און געגַאנגען ָארון; דעם נָאך געגַאנגען

שֹוֿפרות. די אין געבלָאזן
יהֹושוַע הָאט ֿפָאלק דעם און 10
ניט זָאלט איר זָאגן: צו ַאזױ בַאֿפױלן,
ָקול, אַײער הערן לָאזן ניט און שַאלן,
ֿפון ַארױסגײן ניט זָאל װָארט ַא און
זָאג איך װָאס טָאג דעם ביז מױל, אַײער
איר זָאלט דענצמָאל שַאלט! אַײך: צו

שַאלן.
ָארון דעם געלָאזט הָאט ער און 11
ַארום רונד שטָאט די ַארומגײן גָאט ֿפון
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צוריקגעקומען זַײנען זײ און מָאל; אײן
אין גענעכטיקט הָאבן און לַאגער, אין

לַאגער.
געֿפעדערט זיך הָאט יהֹושוַע און 12
הָאבן ּכֹהנים די און ֿפרי; דער אין

גָאט. ֿפון ָארון דעם געטרָאגן
הָאבן װָאס ּכֹהנים, זיבן די און 13
װידערס ֿפון שֹוֿפרות זיבן די געטרָאגן
זַײנען גָאט, ֿפון ָארון דעם ֿפַאר
געבלָאזן און נָאכַאנַאנד געגַאנגען
בַאװָאֿפנטע די און שֹוֿפרות, די אין
דער און ֿפַארױס, זײ געגַאנגען זַײנען
דעם נָאך געגַאנגען איז הינטער-חיל
געבלָאזן און געגַאנגען גָאט; ֿפון ָארון

שֹוֿפרות. די אין
זײ זַײנען טָאג צװײטן אױֿפן אױך 14
און מָאל, אײן שטָאט די ַארומגעגַאנגען
הָאבן ַאזױ לַאגער. אין אומגעקערט זיך

טעג. זעקס געטָאן זײ
זיבעטן אױֿפן געװען איז עס און 15
דער װי געֿפעדערט זיך זײ הָאבן טָאג,
זײ און אױֿפגעגַאנגען, איז ֿפרימָארגן
אױֿפן שטָאט די ַארומגעגַאנגען זַײנען

מָאל; זיבן שטײגער דָאזיקן
זײ זַײנען טָאג יענעם אין בלױז 16
מָאל. זיבן שטָאט די ַארומגעגַאנגען
זיבעטן בַײם געװען איז עס און
די אין געבלָאזן ּכֹהנים די הָאבן מָאל,
צום געזָאגט הָאט יהֹושוַע און שֹוֿפרות,
אַײך הָאט גָאט װָארום שַאלט! ֿפָאלק:

שטָאט. די געגעבן
זַײן זָאל שטָאט דָאזיקע די און 17
איר; אין װָאס ַאלץ און זי גָאט, צו חרם
זי לעבן, בלַײבן זָאל זֹונה די ָרָחֿב נָאר
װַײל הױז, אין איר בַײ װָאס ַאלע און
מיר װָאס שלוחים די בַאהַאלטן הָאט זי

געשיקט. הָאבן
דעם ֿפון נָאר אַײך היט איר און 18
חרם, װערן ניט ַאלײן זָאלט איר חרם,
און חרם, דעם ֿפון נעמען װעט איר ַאז
חרם, צו יׂשראל ֿפון לַאגער דעם מַאכן

ֿפַאראומגליקן. אים און
גָאלד, און זילבער גַאנצע דָאס און 19
דָאס ּכלים, אַײזערנע און קוּפערנע און

ֿפון שַאץ אין גָאט; צו הײליק זַײן זָאל
ַארַײן. עס זָאל גָאט

מע און געשַאלט, ֿפָאלק דָאס הָאט 20
און שֹוֿפרות. די אין געבלָאזן הָאט
הָאט ֿפָאלק דָאס װי געװען, איז עס
הָאט ַאזױ שֹוֿפר, ֿפון ָקול דעם געהערט
שַאלונג, גרױסע ַא געשַאלט ֿפָאלק דָאס
אונטער אַײנגעֿפַאלן איז מױער די און
ַארױֿפגעגַאנגען איז ֿפָאלק דָאס און זיך,
און זיך; ַאקעגן איטלעכער שטָאט אין

שטָאט. די בַאצװּונגען הָאבן זײ
װָאס ַאלץ ֿפַארװיסט הָאבן זײ און 21
ֿפון ֿפרױ, ַא ביז מַאן ַא ֿפון שטָאט, אין
ַא און ָאקס, ַאן ביז און ַאלט, ביז יונג
ֿפון שַארף מיטן אײזל, ַאן און שעּפס,

שװערד.
הָאבן װָאס מענער צװײ די צו און 22
יהֹושוַע הָאט לַאנד דָאס אױסגעקוקט
ֿפון הױז אין ַארַײן גײט געזָאגט:
ַארױס ֿפירט און זֹונה, דער ֿפרױ דער
װָאס ַאלע און ֿפרױ, די דָארטן ֿפון
איר הָאט איר װי ַאזױ איר, צו געהערן

געשװָארן.
די יונגעלַײט די זַײנען 23
און ַארַײנגעגַאנגען, אױסקוקערס
איר און רחֿבן, ַארױסגעֿפירט הָאבן
אירע און מוטער, איר און ֿפָאטער
געהערט הָאבן װָאס ַאלע און ברידער,
משּפחה גַאנצע איר אױך איר, צו
זײ און ַארױסגעֿפירט, זײ הָאבן
ֿפון לַאגער ֿפון דערױסן איבערגעלָאזט

יׂשראל.
זײ הָאבן שטָאט די און 24
װָאס ַאלץ מיט ֿפַײער אין ֿפַארברענט
דָאס און זילבער דָאס בלױז איר; אין
אַײזערנע און קוּפערנע די און גָאלד,
שַאץ אין ָאּפגעגעבן זײ הָאבן ּכלים,

הױז. גָאטס ֿפון
איר און זֹונה, די רחֿב און 25
װָאס ַאלע און הױזגעזינט, ֿפָאטערס
יהֹושוַע הָאט איר, צו געהערט הָאבן
געבליבן איז זי און לעבן, געלָאזט
טָאג; הַײנטיקן אױף ביז יׂשראל צװישן
שלוחים די בַאהַאלטן הָאט זי װַײל
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אױסצוקוקן געשיקט הָאט יהֹושוַע װָאס
יריחו.

אין בַאשװָארן הָאט יהֹושוַע און 26
ֿפַארשָאלטן זָאגן: צו ַאזױ צַײט, יענער
װעט װָאס מַאן דער גָאט ֿפַאר
די ָאּפבױען װעט און אױֿפשטײן
דעם מיט יריחו! שטָאט דָאזיקע
איר לײגן ער זָאל בָכור זַײן ֿפון לעבן
זָאל ייִנגסטן זַײן מיט און גרונטֿפעסט,

טירן. אירע ַארַײנשטעלן ער
יהֹושוען, מיט געװען איז גָאט און 27
לַאנד. גַאנצן אין געװען איז ֶשם זַײן און

הָאבן7 יׂשראל ֿפון קינדער די און
דעם אין ֿפעלשונג ַא געֿפעלשט
זון דעם ַּכרמי ֿפון זון דער ָעָכן און חרם,
שֿבט ֿפון זֶַרחן, ֿפון זון דעם זַֿבדי, ֿפון
און חרם, דעם ֿפון גענומען הָאט יהודה,
אױף געגרימט הָאט גָאט ֿפון צָארן דער

יׂשראל. ֿפון קינדער די
מענטשן געשיקט הָאט יהֹושוַע און 2
בית-ָאֶון, לעבן װָאס ַעי קײן יריחו ֿפון
זײ הָאט ער און בית-ֵאל, ֿפון מזרח אין
ַארױף, גײט זָאגן: צו ַאזױ ָאנגעזָאגט,
זַײנען לַאנד. דָאס אױס קוקט און
הָאבן און ַארױֿפגעגַאנגען, מענטשן די

ַעי. אױסגעקוקט
צו אומגעקערט זיך הָאבן זײ און 3
געזָאגט: אים צו הָאבן און יהֹושוען,
ֿפָאלק; גַאנצע דָאס ַארױֿפגײן ניט זָאל
ַארום ָאדער מַאן, טױזנט צװײ ַארום
און ַארױֿפגײן זָאלן מַאן, טױזנט דרַײ
ַאהין מיען ניט דַארֿפסט ַעי. שלָאגן
זַײנען זײ װָארום ֿפָאלק, גַאנצע דָאס

װינציק.
ֿפון ַאהין ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען 4
ָאבער מַאן; טױזנט דרַײ ַארום ֿפָאלק
ֿפון מענטשן די ֿפַאר ַאנטלָאֿפן זַײנען זײ

ַעי.
ֿפון הָאבן ַעי ֿפון מענטשן די און 5
דרַײסיק און זעקס ַארום געשלָאגן זײ
ֿפון נָאכגעיָאגט זײ הָאבן זײ און מַאן,
זײ הָאבן און שֿברים, ביז טױער ֿפַארן
דָאס און ַארָאּפגַאנג; בַײם געשלָאגן

איז און צעגַאנגען, איז ֿפָאלק ֿפון הַארץ
װַאסער. װי ַאזױ געװָארן

זַײנע צעריסן יהֹושוַע הָאט 6
זַײן אױף געֿפַאלן איז און קלײדער,
ָארון דעם ֿפַאר ערד דער צו ּפנים
די און ער ָאװנט, ביזן גָאט ֿפון
הָאבן זײ און יׂשראל; ֿפון עלטסטע

קָאּפ. זײער אױף ערד ַארױֿפגעלײגט
װײ, געזָאגט: הָאט יהֹושוַע און 7
גָאר הָאסטו װָאס נָאך הַאר, דו גָאט
ֿפָאלק דָאזיקע דָאס ַאריבערגעברַאכט
אין געבן צו אונדז יַרדן, איבערן
אונדז ּכדי ֶאמֹורי, ֿפון הַאנט דער
װָאלטן הלװַאי אונטערצוברענגען?
אױף געבליבן און בַאשטַאנען מיר

יַרדן! זַײט יענער
איך קען װָאס גָאט, דיך, בעט איך 8
געמוזט הָאט יׂשראל ַאז נָאכדעם זָאגן,

ֿפַײנט? זַײנע ֿפַאר נַאקן דעם קערן
ַאלע און ּכנֲַעני דער װָארום 9
דערהערן, װעלן לַאנד ֿפון בַאװוינער
און ַארומרינגלען, אונדז װעלן און
דער ֿפון נָאמען אונדזער ֿפַארשנַײדן
דַײן ֿפַאר טָאן װעסטו װָאס און ערד;

נָאמען? גרױסן
יהֹושוען: צו געזָאגט גָאט הָאט 10
ֿפַאלסטו דען װָאס נָאך אױף; דיר שטײ

ּפנים? דַײן אױף
און יׂשראל, הָאט געזינדיקט 11
מַײן איבערגעטרעטן אױך הָאבן זײ
בַאֿפױלן, זײ הָאב איך װָאס בונד
חרם, ֿפון גענומען אי הָאבן זײ און
אי ֿפַארלײקנט, אי געגנֿבעט, אי

זַאכן. זײערע אין ַארַײנגעטָאן
ֿפון קינדער די קענען דרום 12
זײערע ֿפַאר בַאשטײן ניט יׂשראל
זײערע ֿפַאר זײ קערן נַאקן דעם ֿפַײנט;
חרם; צו געװָארן זַײנען זײ װַײל ֿפַײנט,
אױב אַײך, מיט זַײן ניט מער װעל איך
ֿפון חרם דעם ֿפַארטיליקן ניט װעט איר

אַײך. צװישן
דָאס הײליק און אױף, שטײ 13
אַײך הײליקט זָאגן: זָאלסט און ֿפָאלק,
געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום מָארגן, אױף
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חרם יׂשראל: ֿפון גָאט דער יהוה
ניט װעסט יׂשראל; דיר, צװישן איז
ביז ֿפַײנט, דַײנע ֿפַאר בַאשטײן קענען
צװישן ֿפון חרם דעם ָאּפטָאן װעט איר

אַײך.
דער אין גענענען איר זָאלט דרום 14
עס און שֿבטים, אַײערע לױט ֿפרי
װעט גָאט װָאס שֿבט דער זַײן, װעט
די לױט גענענען זָאל ֿפַארנעמען, אים
גָאט װָאס משּפחה די און משּפחות,
לױט גענענען זָאל ֿפַארנעמען, זי װעט
גָאט װָאס הױז דָאס און הַײזער, די
לױט גענענען זָאל ֿפַארנעמען, עס װעט

מענער. די
װָאס דער זַײן, װעט עס און 15
זָאל חרם, מיטן װערן ֿפַארנומען װעט
און ער ֿפַײער, אין װערן ֿפַארברענט
ער װַײל אים; צו געהערט װָאס ַאלץ
ֿפון בונד דעם איבערגעטרעטן הָאט
נֿבלה ַא געטָאן הָאט ער װַײל און גָאט,

יׂשראל. אין
אין געֿפעדערט זיך יהֹושוַע הָאט 16
יׂשראל גענענען געמַאכט און ֿפרי, דער
ֿפַארנומען איז שֿבטים; זַײנע לױט

יהודה. שֿבט געװָארן
די גענענען געמַאכט ער הָאט 17
הָאט ער און יהודה, ֿפון משּפחה
זַרחים. די ֿפון משּפחה די ֿפַארנומען
משּפחה די גענענען געמַאכט ער הָאט
זַֿבדי און מענער, די לױט זַרחים די ֿפון

געװָארן. ֿפַארנומען איז
זַײן גענענען געמַאכט ער הָאט 18
זון דער ָעָכן און מענער, די לױט הױז
ֿפון זון דעם זַֿבדי, ֿפון זון דעם ַּכרמי ֿפון
ֿפַארנומען איז יהודה, שֿבט ֿפון זֶַרחן,

געװָארן.
ָעָכנען: צו געזָאגט יהֹושוַע הָאט 19
צו ּכֿבוד דיך, בעט איך טו, זון, מַײן
זיך זַײ און יׂשראל, ֿפון גָאט דעם יהוה
בעט איך מיר, זָאג און אים, ֿפַאר מֹודה
ניט זָאלסט געטָאן; הָאסט דו װָאס דיך,

מיר. ֿפון ֿפַארהױלן
יהֹושוען, געענטֿפערט ָעָכן הָאט 20
הָאב איך אמת, געזָאגט: הָאט און

ֿפון גָאט דעם יהוה צו געזינדיקט
איך הָאב ַאזױ און ַאזױ און יׂשראל,

געטָאן.
רױב דעם אין געזען הָאב איך 21
צװײ און ִשנָער, ֿפון מַאנטל גוטן ַא
צונג ַא און זילבער, ֶשקל הונדערט
ֶשקל; ֿפוֿפציק איז װָאג איר װָאס גָאלד
זײ הָאב און געגלוסט, זײ איך הָאב
בַאהַאלטן זײ זַײנען ָאן און צוגענומען,
מַײן ֿפון מיטן אין ערד דער אין
אונטער איז זילבער דָאס און געצעלט,

דעם.
שלוחים, געשיקט יהֹושוַע הָאט 22
צום ַאװעקגעלָאֿפן זַײנען זײ און
אין בַאהַאלטן איז עס ערשט געצעלט;
איז זילבער דָאס און געצעלט, זַײן

דעם. אונטער
ֿפון ַארױסגענומען זײ זײ הָאבן 23
צו געברַאכט און געצעלט, מיטן
ֿפון קינדער ַאלע צו און יהֹושוען,
ַאװעקגעלײגט זײ הָאבן זײ און יׂשראל,

גָאט. ֿפַאר
יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע און 24
זון דעם ָעָכן גענומען הָאבן אים מיט
דעם און זילבער, דָאס און זֶַרחן, ֿפון
זַײנע און גָאלד, צונג די און מַאנטל,
ָאקסן, זַײנע און טעכטער, זַײנע און זין,
שָאף, זַײנע און אײזלען, זַײנע און
הָאט װָאס ַאלץ און געצעלט, זַײן און
זײ הָאבן זײ און אים, צו געהערט

ָעכֹור. טָאל צום ַארױֿפגעברַאכט
געזָאגט: הָאט יהֹושוַע און 25
ֿפַאראומגליקט? אונדז הָאסטו װָאס
הַײנטיקן גָאט דיך זָאל ֿפַאראומגליקן
אים הָאבן יׂשראל גַאנץ און טָאג.
זײ און שטײנער; מיט ֿפַארשטײנט
און ֿפַײער, אין ֿפַארברענט זײ הָאבן

שטײנער. מיט ֿפַארװָארֿפן זײ
אױֿפגעשטעלט הָאבן זײ און 26
שטײנער הױֿפן גרױסן ַא אים איבער
טָאג; הַײנטיקן אױף ביז שטײט װָאס
זַײן ֿפון ָאּפגעקערט זיך הָאט גָאט און
יענעם מען רוֿפט דרום גרימצָארן.
הַײנטיקן אױף ביז ָעכֹור טָאל דער ָארט
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טָאג.

צו8 געזָאגט הָאט גָאט און
הָאבן מֹורא ניט זָאלסט יהֹושוען:
דָאס דיר מיט נעם ַאנגסטן; ניט און
אױף, שטײ און מלחמה-ֿפָאלק, גַאנצע
הָאב איך זע, ַעי; אױף ַארױף גײ
ַעי, ֿפון מלך דעם הַאנט דַײן אין געגעבן
זַײן און שטָאט, זַײן און ֿפָאלק, זַײן און

לַאנד.
איר צו און ַעי צו טָאן זָאלסט און 2
יריחו צו געטָאן הָאסט דו װי ַאזױ מלך,
זַאקרױב איר נָאר מלך; איר צו און
ֿפַאר רױבן איר זָאלט בהמות אירע און
דער אױף לױערער דיר שטעל אַײך.

איר. הינטער ֿפון שטָאט
יהֹושוַע, אױֿפגעשטַאנען איז 3
מלחמה-ֿפָאלק, גַאנצע דָאס און
יהֹושוַע און ַעי; אױף ַארױֿפצוגײן
טױזנט דרַײסיק אױסגעװײלט הָאט
זײ הָאט און גיבֹורים, העלדישע מַאן

נַאכט. בַײ ַאװעקגעשיקט
צו ַאזױ בַאֿפױלן, זײ הָאט ער און 4
דער אױף לױערן זָאלט איר זעט, זָאגן:
איר שטָאט; דער הינטער ֿפון שטָאט
ֿפון זײער דערװַײטערן ניט זיך זָאלט
ָאנגעברײט. ַאלע זַײט און שטָאט, דער
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און איך און 5
דער צו גענענען װעלן מיר מיט װָאס
זײ ַאז זַײן, װעט עס און שטָאט;
װי ַאזױ אונדז, ַאקעגן ַארױסגײן װעלן
זײ. ֿפַאר ַאנטלױֿפן מיר װעלן צוערשט,
אונדז, נָאך ַארױסגײן װעלן זײ און 6
דער ֿפון ַאװעקציען זײ װעלן מיר ביז
זײ זָאגן: װעלן זײ װָארום שטָאט,
צוערשט; װי ַאזױ אונדז ֿפַאר ַאנטלױֿפן

זײ. ֿפַאר ַאנטלױֿפן װעלן מיר און
דער ֿפון אױֿפשטײן װעט איר און 7
שטָאט, די ֿפַארנעמען װעט און לױער,
אין געבן זי װעט גָאט אַײער יהוה און

הַאנט. אַײער
איר װי זַײן, װעט עס און 8
איר זָאלט שטָאט, די ֿפַארכַאּפט
װי ַאזױ ֿפַײער; אין שטָאט די ָאנצינדן

טָאן; איר זָאלט גָאט ֿפון װָארט דָאס
בַאֿפױלן. אַײך הָאב איך זעט,

געשיקט, זײ הָאט יהֹושוַע און 9
דעם צו ַאװעקגעגַאנגען זַײנען זײ און
צװישן געזעסן זַײנען און לױערָארט,
ֿפון מערֿב אין ַעי, צװישן און בית-ֵאל
יענע גענעכטיקט הָאט יהֹושוַע און ַעי.

ֿפָאלק. דעם צװישן נַאכט
געֿפעדערט זיך הָאט יהֹושוַע און 10
איבערגעצײלט הָאט און ֿפרי, דער אין
ֿפון עלטסטע די און ער און ֿפָאלק, דָאס
ֿפַארױס ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען ֿפָאלק

ַעי. אױף ֿפָאלק ֿפַארן
מלחמה-ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 11
ַארױֿפגעגַאנגען, איז אים מיט װָאס
זַײנען און גענענט, הָאבן זײ און
הָאבן און שטָאט, דער ַאקעגן געקומען
דער און ַעי; ֿפון צֿפון אין געלַאגערט
צװישן און אים צװישן געװען איז טָאל

ַעי.
ֿפינף ַארום גענומען הָאט ער און 12
געשטעלט זײ הָאט און מַאן, טױזנט
און בית-ֵאל צװישן לױערער ֿפַאר

ַעי. ֿפון מערֿב אין ַעי, צװישן
דָאס אױסגעשטעלט זײ הָאבן ַאזױ 13
צֿפון אין װָאס מחנה גַאנצע די ֿפָאלק,
הינטער-חיל זײער און שטָאט, דער ֿפון
יהֹושוַע און שטָאט. דער ֿפון מערֿב אין
מיטן אין נַאכט יענער אין געגַאנגען איז

טָאל.
מלך דער װי געװען, איז עס און 14
די הָאבן ַאזױ דערזען, הָאט ַעי ֿפון
געאַײלט, זיך שטָאט דער ֿפון מענטשן
זַײנען און געֿפעדערט, זיך הָאבן זײ און
אױף יׂשראל ַאקעגן ַארױסגעגַאנגען
אין ֿפָאלק, גַאנץ זַײן און ער מלחמה,
דעם ֿפַאר צַײט, ָאּפגערעדטער דער
ַאז געװּוסט ניט הָאט ער און ּפלױן,
הינטער ֿפון אים אױף זַײנען לױערער

שטָאט. דער
יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע און 15
ֿפַאר געשלָאגן װי געמַאכט זיך הָאבן
ֿפון װעג אױֿפן ַאנטלָאֿפן זַײנען און זײ,

מדבר.
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אין װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 16
זײ געװָארן, צונױֿפגערוֿפן איז ַעי
נָאכגעיָאגט הָאבן זײ און נָאכצּויָאגן;
ַאװעקגעצױגן זַײנען און יהֹושוען,

שטָאט. דער ֿפון געװָארן
מענטש ַא געבליבן ניט איז עס און 17
איז װָאס בית-ֵאל, אין און ַעי אין
און יׂשראל; נָאך ַארױסגעגַאנגען ניט
און ָאֿפן, שטָאט די געלָאזט הָאבן זײ

יׂשראל. נָאכגעיָאגט
יהֹושוען: צו געזָאגט גָאט הָאט 18
דַײן אין װָאס שּפיז דעם אױס שטרעק
װָארום ַעי, שטָאט דער ַאקעגן הַאנט
געבן. זי איך װעל הַאנט דַײן אין
דעם אױסגעשטרעקט הָאט יהֹושוַע און
דער ַאקעגן הַאנט זַײן אין װָאס שּפיז

שטָאט.
זַײנען לױערער די און 19
ֿפון גיך אױף אױֿפגעשטַאנען
װי געלָאֿפן זַײנען זײ און ָארט, זײער
הַאנט, זַײן אױסגעשטרעקט הָאט ער
און שטָאט, דער אין ַארַײן זַײנען און
הָאבן זײ און בַאצװּונגען; זי הָאבן
די ָאנגעצונדן הָאבן און געאַײלט

ֿפַײער. אין שטָאט
זיך הָאבן ַעי ֿפון מענטשן די און 20
דערזען, און זיך, הינטער אומגעקערט
איז שטָאט דער ֿפון רױך דער ערשט
ניט הָאבן זײ און הימל, צום ַארױף
ַאהין לױֿפן צו ּכוח זיך אין געהַאט
װָאס ֿפָאלק דָאס און ַאהער. ָאדער
זיך הָאט מדבר, צום ַאנטלָאֿפן איז

נָאכיָאגער. די אױף אומגעקערט
יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע װי און 21
הָאבן לױערער די ַאז געזען הָאבן
רױך דער ַאז און שטָאט, די בַאצװּונגען
ַאזױ אױֿפגעגַאנגען, איז שטָאט דער ֿפון
הָאבן און אומגעקערט, זיך זײ הָאבן

ַעי. ֿפון מענטשן די געשלָאגן
ַארױסגעגַאנגען זַײנען יענע און 22
ַאז ַאזױ זײ, ַאקעגן שטָאט דער ֿפון
יׂשראל, ֿפון מיטן אין געװען זַײנען זײ
יענער אױף די און זַײט, דער אױף די
ביז געשלָאגן זײ הָאבן זײ און זַײט.

געבליבענעם ַא איבערצולָאזן ניט זײ
ַאנטרונענעם. ָאדער

הָאבן ַעי ֿפון מלך דעם און 23
אים און לעבעדיקן, ַא געכַאּפט זײ

יהֹושוען. צו געברַאכט
די ַאז געװען, איז עס און 24
אױסהרגען געענדיקט הָאבן יׂשראל
ֿפעלד אױֿפן ַעי, ֿפון בַאװוינער ַאלע
זײ הָאבן זײ װָאס מדבר דעם אין
ַאלע זַײנען זײ און אים, אין נָאכגעיָאגט
ביז שװערד ֿפון שַארף דורכן געֿפַאלן
הָאבן געװָארן, ֿפַארלענדט זַײנען זײ
ַעי, קײן אומגעקערט זיך יׂשראל גַאנץ
ֿפון שַארף מיטן געשלָאגן זי הָאבן און

שװערד.
אין געֿפַאלן זַײנען װָאס ַאלע און 25
ֿפרױ, ַא ביז מַאן ַא ֿפון טָאג, יענעם
ַאלע טױזנט; צװעלף געװען זַײנען

ַעי. ֿפון מענטשן
ניט הָאט יהֹושוַע און 26
װָאס הַאנט זַײן צוריקגעצױגן
שּפיז, מיטן אױסגעשטרעקט הָאט ער
בַאװוינער ַאלע ֿפַארװיסט הָאט ער ביז

ַעי. ֿפון
זַאקרױב דעם און בהמות די נָאר 27
יׂשראל די הָאבן שטָאט יענער ֿפון
װָארט דָאס װי ַאזױ זיך, ֿפַאר גערױבט
בַאֿפױלן הָאט ער װָאס גָאט ֿפון

יהֹושוען.
ַעי, ֿפַארברענט הָאט יהֹושוַע און 28
אײביקן ַאן ֿפַאר געמַאכט זי הָאט און
אױף ביז װיסטעניש ַא חורֿבה-הױֿפן,

טָאג. הַײנטיקן
הָאט ַעי ֿפון מלך דעם און 29
בױם ַא אױף אױֿפגעהַאנגען ער
איז זון די װי און ָאװנטצַײט; ביז
יהֹושוַע הָאט אונטערגעגַאנגען,
ַארָאּפגענומען הָאט מע און בַאֿפױלן,
אים און בױם, דעם ֿפון לַײב טױטן זַײן
אַײנגַאנג דעם ֿפַאר ַאװעקגעװָארֿפן
הָאט מע און שטָאטטױער, דעם ֿפון
גרױסן ַא אים איבער אױֿפגעשטעלט
אױף ביז שטײט װָאס שטײנער הױֿפן

טָאג. הַײנטיקן
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ַא געבױט יהֹושוַע הָאט דענצמָאל 30
יׂשראל ֿפון גָאט דעם יהוה צו מזבח

ֵעיֿבל, בַארג אױֿפן
ֿפון קנעכט דער משה װי ַאזױ 31
ֿפון קינדער די בַאֿפױלן הָאט גָאט
אין געשריבן שטײט עס װי יׂשראל,
ֿפון מזבח ַא ּתֹורת-משה; ֿפון בוך
זײ אױף הָאט מע װָאס שטײנער, גַאנצע
הָאבן זײ און אַײזן. ַאן אױֿפגעהױבן ניט
ברַאנדָאּפֿפער אים אױף אױֿפגעברַאכט
ֿפרידָאּפֿפער. געשלַאכט און גָאט, צו

אױֿפגעשריבן דָארטן הָאט ער און 32
ֿפון איבערחזרונג ַאן שטײנער די אױף
געשריבן הָאט ער װָאס ּתֹורת-משה,
ֿפון קינדער די ֿפון ָאנגעזיכט אין

יׂשראל.
זײערע און יׂשראל, גַאנץ און 33
זײערע און אױֿפזעער, און עלטסטע
דער ֿפון געשטַאנען זַײנען ריכטער,
ָארון, ֿפון זַײט יענער ֿפון און זַײט
װָאס ֵלִוי שֿבט ֿפון ּכֹהנים די ֿפַאר
גָאטס ֿפון ָארון דעם געטרָאגן הָאבן
דער װי ֿפרעמדער דער ַאזױ – בונד
ַאקעגן זײ ֿפון העלֿפט אַײנגעבָארענער,
ַאקעגן זײ ֿפון העלֿפט און גִרזים, בַארג
קנעכט דער משה װי ַאזױ ֵעיֿבל, בַארג
צו בַאֿפױלן, ֿפריער ֿפון הָאט גָאט ֿפון

יׂשראל. ֿפָאלק דָאס בענטשן
געלײענט ער הָאט דערנָאך און 34
ברכה די ּתֹורה, דער ֿפון װערטער ַאלע
שטײט װָאס ַאלץ װי ַאזױ קללה, די און

ּתֹורה. דער ֿפון בוך אין געשריבן
ַאלץ ֿפון װָארט ַא געװען ניט 35
יהֹושוַע װָאס בַאֿפױלן, הָאט משה װָאס
גַאנצער דער ֿפַאר געלײענט ניט הָאט
די און יׂשראל, ֿפון אַײנזַאמלונג
און קינדער, קלײנע די און װַײבער
מיטגעגַאנגען איז װָאס ֿפרעמדן דעם

זײ. צװישן

ַאלע9 ַאז געװען, איז עס און
זַײט דער אױף װָאס מלכים
דער אין און געבערג, דעם אין יַרדן,
ברעג גַאנצן דעם אױף און נידערונג,

ִחּתי, דער לֿבנֹון, ַאקעגן יַם-ַהגָדול, ֿפון
דער ּכנֲַעני, דער ֶאמֹורי, דער און
הָאבן יֿבוסי, דער און ִחִוי, דער ּפִרזי,

דערהערט,
אַײנגעזַאמלט זיך זײ הָאבן ַאזױ 2
מיט הַאלטן צו מלחמה אײנעם, אין
אײן מיט יׂשראל, מיט און יהֹושוען

מױל.
הָאבן גִֿבעֹון ֿפון בַאװױנער די און 3
צו געטָאן הָאט יהֹושוַע װָאס געהערט

ַעי; צו און יריחו
מיט געטָאן הָאבן אױך זײ און 4
געגַאנגען זַײנען און ליסטיקײט,
זײ און ֿפַארשטעלט; זיך הָאבן און
ֿפַאר זעק ָאּפגעניצטע גענומען הָאבן
און ָאּפגעניצטע און אײזלען, זײערע
צונױֿפגעבונדענע און צעשּפָאלטענע

װַײנלָאגלען,
און ָאּפגעטרָאגענע און 5
זײערע אױף שיך ֿפַארלַאטעטע
אױף קלײדער ָאּפגעטרָאגענע און ֿפיס,
זײער ֿפון ברױט גַאנצע דָאס און זיך;
אױף ֿפַארטריקנט געװען איז צערונג

ברעקלעך.
יהֹושוען צו געגַאנגען זַײנען זײ און 6
הָאבן און גִלגָל, קײן לַאגער אין
ֿפון מענער די צו און אים צו געזָאגט
מיר זַײנען לַאנד װַײטן ַא ֿפון יׂשראל:
ַא אונדז שליסט ַאצונד און געקומען,

בונד.
יׂשראל ֿפון מענער די הָאבן 7
זיצסטו אֿפשר ִחִוי: דעם צו געזָאגט
דיר איך קען װי און אונדז, צװישן

בונד? ַא שליסן
יהֹושוען: צו געזָאגט זײ הָאבן 8
יהֹושוַע הָאט מיר. זַײנען קנעכט דַײנע
ֿפון און איר? זַײט װער געזָאגט: זײ צו

איר? קומט װַאנען
ֿפון געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 9
געקומען זַײנען לַאנד װַײטן ַא זײער
ֿפון נָאמען דעם צוליב קנעכט, דַײנע
הָאבן מיר װָארום גָאט; דַײן יהוה
ער װָאס ַאלץ און הערונג, זַײן געהערט

ִמצַריִם, אין געטָאן הָאט
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צו געטָאן הָאט ער װָאס ַאלץ און 10
װָאס ֶאמֹורי דעם ֿפון מלכים צװײ די
דעם סיחון צו יַרדן, זַײט יענער אױף
מלך דעם עֹוג צו און ֶחשבֹון, ֿפון מלך

ַעשָּתרֹות. אין װָאס בָשן ֿפון
אונדזערע געזָאגט אונדז צו הָאבן 11
ֿפון בַאװוינער ַאלע און עלטסטע,
נעמט זָאגן: צו ַאזױ לַאנד, אונדזער
גײט און װעג, אױֿפן צערונג זיך מיט
זײ: צו זָאגן זָאלט איר און ַאנטקעגן, זײ
ַאצונד און מיר; זַײנען קנעכט אַײערע

בונד. ַא אונדז שליסט
אונדזערס ברױט דָאזיקע דָאס 12
זיך מיר הָאבן װַארעמערהײט –
אונדזערע ֿפון דערמיט ֿפַארשּפַײזט
זַײנען מיר װָאס טָאג דעם אין הַײזער,
ַאצונד און אַײך, צו גײן צו ַארױס
געװָארן און ֿפַארטריקנט, עס איז ָאט

ברעקלעך.
װָאס װַײנלָאגלען, דָאזיקע די און 13
נַײ, געװען זַײנען ָאנגעֿפילט, הָאבן מיר
געװָארן, צעשּפָאלטן זײ זַײנען ָאט און
שיך און קלײדער דָאזיקע די און
געװָארן ָאּפגעטרָאגן זַײנען אונדזערע

װעג. ֿפיל זײער ֿפון
ֿפון גענומען הָאבן מענער די און 14
זײ הָאבן מױל גָאטס און צערונג, זײער

געֿפרעגט. ניט
שלום געמַאכט הָאט יהֹושוַע און 15
זײ בונד, ַא געשלָאסן זײ און זײ, מיט
דער ֿפון ֿפירשטן די און לעבן. לָאזן צו

געשװָארן. זײ הָאבן עדה
ֿפון ָסוף צום געװען איז עס און 16
זײ הָאבן זײ װי נָאכדעם טעג דרַײ
ַאז געהערט זײ הָאבן בונד, ַא געשלָאסן
זיצן זײ ַאז און זײ, צו נָאנט זַײנען זײ

זײ. צװישן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 17
אין געקומען זַײנען און געצױגן,
און טָאג. דריטן אױֿפן שטעט זײערע
און גִֿבעֹון, געװען זַײנען שטעט זײערע
ִקריַת-יָערים. און בֵארֹות, און ּכֿפיָרה,
יׂשראל ֿפון קינדער די ָאבער 18
די װַײל געשלָאגן, ניט זײ הָאבן

זײ הָאבן עדה דער ֿפון ֿפירשטן
ֿפון גָאט דעם יהוה בַײ געשװָארן
הָאט עדה גַאנצע די און יׂשראל.

ֿפירשטן. די אױף געמורמלט
צו געזָאגט ֿפירשטן ַאלע הָאבן 19
זײ הָאבן מיר עדה: גַאנצער דער
ֿפון גָאט דעם יהוה בַײ געשװָארן
ניט ַאצונד זײ טָארן מיר און יׂשראל,

ָאנרירן.
זײ און טָאן, זײ מיר מוזן דָאס 20
זַײן ניט זָאל אונדז אױף ּכדי לעבן, לָאזן
מיר װָאס שֿבועה דער װעגן ֿפון צָארן ַא

געשװָארן. זײ הָאבן
ָאנגעזָאגט הָאבן ֿפירשטן די און 21
לעבן. בלַײבן זײ זָאלן זײ: װעגן
הָאלצהעקער געװָארן זַײנען זײ און
גַאנצער דער ֿפַאר װַאסערשעּפער און
געהײסן הָאבן ֿפירשטן די װי ַאזױ עדה,

זײ. װעגן
און גערוֿפן, זײ הָאט יהֹושוַע און 22
ֿפַאר זָאגן: צו ַאזױ גערעדט, זײ צו הָאט
צו ַאזױ גענַארט, אונדז איר הָאט װָאס
אַײך, ֿפון װַײט זײער זַײנען מיר זָאגן:

אונדז? צװישן זיצט איר װען
זַײן איר זָאלט ַאצונד און 23
אױסגײן ניט זָאל עס און ֿפַארשָאלטן,
הָאלצהעקער און קנעכט ַא אַײך ֿפון
ֿפון הױז דעם ֿפַאר װַאסערשעּפער און

גָאט. מַײן
יהֹושוען, געענטֿפערט זײ הָאבן 24
איז דערצײלט װַײל געזָאגט: הָאבן און
דָאס קנעכט, דַײנע געװָארן דערצײלט
בַאֿפױלן הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס
דָאס געבן צו אַײך משהן, קנעכט זַײן
ַאלע ֿפַארטיליקן צו און לַאנד, גַאנצע
און אַײך, ֿפַאר ֿפון לַאנד ֿפון בַאװױנער
ֿפַאר געקריגן מֹורא זײער הָאבן מיר
הָאבן דרום אַײך; ֿפון נֿפשות אונדזערע

זַאך. דָאזיקע די געטָאן מיר
אין מיר זַײנען ָאט ַאצונד און 25
און גוט איז עס װי הַאנט; דַײן
טָאן צו אױגן דַײנע אין רעכטֿפַארטיק

טו. אונדז, מיט
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געטָאן, ַאזױ זײ מיט הָאט ער און 26
הַאנט דער ֿפון געװען מציל זײ הָאט און
הָאבן זײ און יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון

געהרגעט. ניט זײ
אין געמַאכט זײ הָאט יהֹושוַע און 27
ֿפַאר און הָאלצהעקער ֿפַאר טָאג יענעם
און עדה, דער ֿפַאר װַאסערשעּפער,
אױף ביז גָאט, ֿפון מזבח דעם ֿפַאר
ער װָאס ָארט דעם אין טָאג, הַײנטיקן

אױסדערװײלן. װעט

װי10 געװען, איז עס און
ֿפון מלך דער ַאדֹוני-ֶצֶדק
הָאט יהֹושוַע ַאז געהערט הָאט ירוָשַליִם
ֿפַארװיסט; זי הָאט און ַעי, בַאצװּונגען
יריחו צו געטָאן הָאט ער װי ַאזױ ַאז
געטָאן ער הָאט ַאזױ מלך, איר צו און
די ַאז און מלך; איר צו און ַעי צו
געמַאכט הָאבן גִֿבעֹון ֿפון בַאװוינער
געבליבן זַײנען און יׂשראל, מיט שלום

זײ; צװישן
געקריגן, מֹורא זײער זײ הָאבן 2
גרױסע ַא געװען איז גִֿבעֹון װַײל
די ֿפון אײנע װי ַאזױ שטָאט,
געװען איז זי װַײל און מלוכה-שטעט,
אירע ַאלע און ַעי, ֿפון גרעסער

גיבֹורים. געװען זַײנען מענטשן
ֿפון מלך דער ַאדֹוני-ֶצֶדק און 3
דעם הֹוָהם צו געשיקט הָאט ירוָשַליִם
מלך דעם ִּפְרָאם צו און ֶחֿברֹון, ֿפון מלך
ֿפון מלך דעם יָֿפיַע צו און יַרמות, ֿפון
ֶעגלֹון, ֿפון מלך דעם דֿביר צו און ָלכיש,

זָאגן: צו ַאזױ
העלֿפט און מיר, צו ַארױף קומט 4
זי װַײל גִֿבעֹון, שלָאגן לָאמיר און מיר,
און יהֹושוען מיט שלום געמַאכט הָאט

יׂשראל. ֿפון קינדער די מיט
זַײנען און אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן 5
ֿפון מלכים ֿפינף די ַארױֿפגעגַאנגען
דער ירוָשַליִם, ֿפון מלך דער ֶאמֹורי,
יַרמות, ֿפון מלך דער ֶחֿברֹון, ֿפון מלך
ֿפון מלך דער ָלכיש, ֿפון מלך דער
און מחנות, זײערע ַאלע מיט זײ ֶעגלֹון,
און גִֿבעֹון, אױף געלעגערט הָאבן זײ

איר. אױף געהַאלטן מלחמה

גִֿבעֹון ֿפון מענטשן די הָאבן 6
לַאגער אין יהֹושוען צו געשיקט
ניט זָאלסט זָאגן: צו ַאזױ גִלגָל, קײן
קנעכט; דַײנע ֿפון הענט דַײנע ָאּפלָאזן
און גיך, אױף אונדז צו ַארױף קום
בַײ; אונדז שטײ און אונדז, העלף
די ֶאמֹורי, ֿפון מלכים ַאלע װָארום
זיך הָאבן געבערג, דעם ֿפון בַאװוינער

אונדז. אױף אַײנגעזַאמלט
ַארױֿפגעגַאנגען יהֹושוַע איז 7
גַאנצע דָאס און ער גִלגָל, ֿפון
ַאלע און אים, מיט מלחמה-ֿפָאלק

גיבֹורים. העלדישע
יהֹושוען: צו געזָאגט הָאט גָאט און 8
זײ, ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלסט
אין געגעבן זײ הָאב איך װָארום
ניט װעט זײ ֿפון קײנער הַאנט; דַײן

דיר. ֿפַאר בַאשטײן
אױף געקומען איז יהֹושוַע און 9
ער איז נַאכט גַאנצע די ּפלוצים; זײ

גִלגָל. ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען
ֿפַאר צעטומלט זײ הָאט גָאט און 10
געשלָאגן זײ הָאט ער און יׂשראל;
הָאט און גִֿבעֹון, אין שלַאק גרױסן ַא
ֿפון װעג דעם אױף נָאכגעיָאגט זײ
זײ און בית-חֹורֹון, ֿפון ַארױֿפגַאנג דעם

ַמֵקָדה. ביז און ַעזֵָקה, ביז געשלָאגן
זײ ַאז געװען, איז עס און 11
זײ װען יׂשראל, ֿפַאר געלָאֿפן זַײנען
ֿפון ַארָאּפגַאנג דעם אױף געװען זַײנען
ַארָאּפגעװָארֿפן גָאט הָאט בית-חֹורֹון,
שטײנער, גרױסע הימל ֿפון זײ אױף
געשטָארבן. זַײנען זײ און ַעזֵָקה, ביז
זַײנען װָאס די געװען זַײנען מער
װי הָאגלשטײנער, די ֿפון געשטָארבן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די װָאס די

שװערד. מיטן געהרגעט
גערעדט יהֹושוַע הָאט דענצמָאל 12
גָאט װָאס טָאג דעם אין – גָאט צו
די צו ֶאמֹורי דעם איבערגעגעבן הָאט
הָאט ער און – יׂשראל ֿפון קינדער
זון, יׂשראל: ֿפון אױגן די ֿפַאר געזָאגט
אין לֿבנה, און גִֿבעֹון, אין שטיל שטײ

ַאיָלֹון! ֿפון טָאל
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געשטַאנען, שטיל איז זון די און 13
ביז ָאּפגעשטעלט, זיך הָאט לֿבנה די און
ָאן געװען נֹוקם זיך הָאט ֿפָאלק דָאס
בַאשריבן שױן איז דָאס ֿפַײנט. זַײנע
הָאט זון די און יָָשר. ֿפון בוך אין
און הימל, הַאלבן אין ָאּפגעשטעלט זיך
אונטערצוגײן געאַײלט ניט זיך הָאט

טָאג. גַאנצן ַא ַארום
ניט איז יענער װי טָאג ַאזַא און 14
ַאז אים, נָאך ָאדער אים ֿפַאר געװען,
ַא ֿפון ָקול דעם געהָארכן זָאל גָאט
מלחמה הָאט גָאט װָארום מענטשן;

יׂשראל. ֿפַאר געהַאלטן
מיט יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע און 15
לַאגער אין אומגעקערט זיך הָאבן אים

גִלגָל. קײן
זַײנען מלכים ֿפינף דָאזיקע די און 16
אין בַאהַאלטן זיך הָאבן און ַאנטלָאֿפן,

ַמֵקָדה. אין הײל דער
יהֹושוען, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 17
זַײנען מלכים ֿפינף די זָאגן: צו ַאזױ
דער אין בַאהַאלטן געװָארן געֿפונען

ַמֵקָדה. אין הײל
צו קַײקלט געזָאגט: יהֹושוַע הָאט 18
דער ֿפון מױל צום שטײנער גרױסע
מענטשן, איר לעבן שטעלט און הײל,

היטן. צו זײ
ניט אַײך זָאלט איר און 19
אַײערע נָאך יָאגט ָאּפשטעלן;
זײערע שלָאגן זָאלט איר און ֿפַײנט,
ניט זײ זָאלט איר הינטערשטע;
שטעט; זײערע אין ַארַײנקומען לָאזן
זײ הָאט גָאט אַײער יהוה װָארום

הַאנט. אַײער אין געגעבן
יהֹושוַע ַאז געװען, איז עס און 20
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און
גרױסן ַא זײער שלָאגן געענדיקט זײ
ֿפַארלענדט זַײנען זײ ביז שלַאק,
װָאס געבליבענע די און געװָארן,
אין ַארַײן זַײנען זײ, ֿפון געבליבן זַײנען

ֿפעסטונגשטעט, די
זיך ֿפָאלק גַאנצע דָאס הָאט ַאזױ 21
יהֹושוען צו לַאגער אין אומגעקערט
זַײן הָאט קײנער בשלום; ַמֵקָדה קײן

ֿפון עמיצן ַאקעגן געשַארֿפט ניט צונג
יׂשראל. ֿפון קינדער די

אױף עֿפנט געזָאגט: יהֹושוַע הָאט 22
ברענגט און הײל, דער ֿפון מױל דָאס
מלכים ֿפינף דָאזיקע די מיר צו ַארױס

הײל. דער ֿפון
זײ און געטָאן; ַאזױ זײ הָאבן 23
די אים צו ַארױסגעברַאכט הָאבן
הײל, דער ֿפון מלכים ֿפינף דָאזיקע
ֿפון מלך דעם ירוָשַליִם, ֿפון מלך דעם
מלך דעם יַרמות, ֿפון מלך דעם ֶחֿברֹון,

ֶעגלֹון. ֿפון מלך דעם ָלכיש, ֿפון
הָאבן זײ װי געװען, איז עס און 24
צו מלכים דָאזיקע די ַארױסגעברַאכט
גערוֿפן יהֹושוַע הָאט ַאזױ יהֹושוען,
ער און יׂשראל, ֿפון מענער ַאלע
די ֿפון ֿפירער די צו געזָאגט הָאט
אים מיט זַײנען װָאס מלחמה-לַײט
אַײערע ַארױף טוט גענענט, געגַאנגען:
דָאזיקע די ֿפון העלדזער די אױף ֿפיס
הָאבן און גענענט, זײ הָאבן מלכים.
זײערע אױף ֿפיס זײערע ַארױֿפגעטָאן

העלדזער.
געזָאגט: זײ צו הָאט יהֹושוַע און 25
ניט און הָאבן מֹורא ניט זָאלט איר
ֿפעסט, און שטַארק זַײט ַאנגסטן,
ַאלע צו טָאן גָאט װעט ַאזױ װָארום
מלחמה הַאלט איר װָאס ֿפַײנט אַײערע

זײ. מיט
דערנָאך זײ הָאט יהֹושוַע און 26
זײ און געטײט, זײ הָאט און געשלָאגן,
און בײמער; ֿפינף אֿױף אױֿפגעהַאנגען
בײמער די אױף געהַאנגען זַײנען זײ

ָאװנט. ביזן
ֿפון צַײט אין געװען איז עס און 27
בַאֿפױלן, יהֹושוַע הָאט זונאונטערגַאנג,
די ֿפון ַארָאּפגענועמן זײ הָאט מע און
אין ַארַײנגעװָארֿפן זײ און בײמער,
דָארטן זיך הָאבן זײ װָאס הײל, דער
ַארױֿפגעטָאן הָאט מע און בַאהַאלטן.
דער ֿפון מױל אױֿפן שטײנער גרױסע
אױף ביז ַאזש ליגן זײ װּו הײל,

טָאג. הַײנטיקן
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בַאצװּונגען הָאט יהֹושוַע און 28
הָאט און טָאג, יענעם אין ַמֵקָדה
שַארף מיטן מלך איר און זי געשלָאגן
און זײ ֿפַארװיסט הָאט ער שװערד; ֿפון
ניט הָאט ער איר; אין װָאס נֿפשות ַאלע
הָאט ער און איבערבלַײב. ַאן געלָאזט
ער װי ַאזױ ַמֵקָדה, ֿפון מלך צום געטָאן

יריחו. ֿפון מלך צום געטָאן הָאט
מיט יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע און 29
ַמֵקָדה ֿפון ַאריבערגעגַאנגען זַײנען אים

ִלֿבנָה, קײן
געהַאלטן מלחמה הָאט ער און 30
און זי אױך הָאט גָאט און ִלֿבנָה. מיט
ֿפון הַאנט דער אין געגעבן מלך איר
מיטן געשלָאגן זי הָאט ער און יׂשראל;
נֿפשות ַאלע מיט שװערד, ֿפון שַארף
געלָאזט ניט הָאט ער איר; אין װָאס
הָאט ער און איבערבלַײב. ַאן איר אין
הָאט ער װי ַאזױ מלך איר צו געטָאן

יריחו. ֿפון מלך צום געטָאן
מיט יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע און 31
ִלֿבנָה ֿפון ַאריבערגעגַאנגען זַײנען אים
געלעגערט הָאט ער און ָלכיש, קײן
ַאקעגן געהַאלטן מלחמה און איר אױף

איר.
ָלכיש געגעבן הָאט גָאט און 32
ער און יׂשראל; ֿפון הַאנט דער אין
טָאג, צװײטן אױֿפן בַאצװּונגען זי הָאט
ֿפון שַארף מיטן געשלָאגן זי הָאט און
אין װָאס נֿפשות ַאלע מיט שװערד,
געטָאן הָאט ער װָאס ַאלץ װי ַאזױ איר;

ִלֿבנָה. צו
ַארױֿפגעקומען איז דענצמָאל 33
העלֿפן צו גֶזֶר ֿפון מלך דער הֹוָרם
אים געשלָאגן הָאט יהֹושוַע און ָלכיש,
ניט אים הָאט ער ביז ֿפָאלק זַײן און

איבערבלַײב. ַאן געלָאזט
מיט יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע און 34
ָלכיש ֿפון ַאריבערגעגַאנגען זַײנען אים
געלעגערט הָאבן זײ און ֶעגלֹון, קײן
אױף געהַאלטן מלחמה און איר, אױף

איר.
אין בַאצװּונגען זי הָאבן זײ און 35
מיטן געשלָאגן זי הָאבן און טָאג, יענעם

נֿפשות ַאלע און שװערד; ֿפון שַארף
אין ֿפַארװיסט ער הָאט איר אין װָאס
הָאט ער װָאס ַאלץ װי ַאזױ טָאג; יענעם

ָלכיש. צו געטָאן
מיט יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע און 36
ֶעגלֹון ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען אים
מלחמה הָאבן זײ און ֶחֿברֹון, קײן

איר. אױף געהַאטלן
און בַאצװּונגען, זי הָאבן זײ און 37
ֿפון שַארף מיטן געשלָאגן זי הָאבן
אירע ַאלע און מלך, איר מיט שװערד,
איר; אין װָאס נֿפשות ַאלע און שטעט,
איבערבלַײב; ַאן געלָאזט ניט הָאט ער
צו געטָאן הָאט ער װָאס ַאלץ װי ַאזױ
און זי ֿפַארװיסט הָאט ער און ֶעגלֹון.

איר. אין װָאס נֿפשות ַאלע
מיט יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע און 38
דֿביר, קײן אומגעקערט זיך הָאבן אים
אױף געהַאלטן מלחמה הָאט ער און

איר.
און זי בַאצװּונגען הָאט ער און 39
און שטעט; אירע ַאלע און מלך, איר
ֿפון שַארף מיטן געשלָאגן זײ הָאבן זײ
נֿפשות ַאלע ֿפַארװיסט און שװערד,
ַאן געלָאזט ניט הָאט ער איר; אין װָאס
געטָאן הָאט ער װי ַאזױ איבערבלַײב.
דֿביר צו געטָאן ער הָאט ַאזױ חֿברון, צו
אױך הָאט ער װי ַאזױ מלך; איר צו און

מלך. איר צו און ִלֿבנָה צו געטָאן
דָאס געשלָאגן הָאט יהֹושוַע און 40
דעם און געבערג, דָאס לַאנד, גַאנצע
די און נידערונג, די און ָדרום,
מלכים; זײערע ַאלע און ַארָאּפגַאנגען,
איבערבלַײב, ַאן געלָאזט ניט הָאט ער
ער הָאט ָאטעם ַאן נָאר װּו נַײערט
ֿפון גָאט דער יהוה װי ַאזױ ֿפַארװיסט,

בַאֿפױלן. הָאט יׂשראל
געשלָאגן זײ הָאט יהֹושוַע און 41
דָאס און ַעזָה, ביז און ָקֵדש-ברנֵַע ֿפון

גִֿבעֹון. ביז און גֹוֶשן, לַאנד גַאנצע
און מלכים דָאזיקע די ַאלע און 42
בַאצװּונגען יהֹושוַע הָאט לַאנד זײער
גָאט דער יהוה װָארום מָאל; אײן אױף
ֿפַאר געהַאלטן מלחמה הָאט יׂשראל ֿפון
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יׂשראל.
מיט יׂשראל גַאנץ און יהֹושוַע און 43
לַאגער אין אומגעקערט זיך הָאבן אים

גִלגָל. קײן

יָֿבין11 װי געװען, איז עס און
הָאט ָחצֹור ֿפון מלך דער
צו געשיקט ער הָאט ַאזױ דערהערט,
דעם צו און ָמדֹון, ֿפון מלך דעם יֹוֿבֿב
ֿפון מלך דעם צו און ִשמרֹון, ֿפון מלך

ַאכָשף;
צֿפון, אין װָאס מלכים די צו און 2
ּפלױן, אױֿפן און געבערג, דעם אין
דער אין און ִּכנרֹות, ֿפון ָדרום אין
דֹור, ֿפון געגנטן די אין און נידערונג,

מערֿב; אין
אין און מזרח אין ּכנֲַעני דעם צו 3
דעם און ֶאמֹורי, דעם צו און מערֿב,
יֿבוסי דעם און ּפִרזי, דעם און ִחּתי,
אונטער ִחִוי דעם און געבערג, דעם אין

ִמצּפה. לַאנד אין חרמון
זײ ַארױסגעגַאנגען, זַײנען זײ און 4
ֿפיל זײ, מיט מחנות זײערע ַאלע און
אױֿפן װָאס זַאמד דער װי ַאזױ ֿפָאלק,
ֿפערד און ֿפילקײט, אין ים ֿפון ברעג

ֿפיל. זײער רַײטװעגן און
הָאבן מלכים דָאזיקע די ַאלע און 5
געקומען, זַײנען און אַײנגעזַאמלט, זיך
די בַײ געלַאגערט אײנעם אין הָאבן און
הַאלטן צו מלחמה ֵמרֹום, ֿפון װַאסערן

יׂשראל. מיט
יהֹושוען: צו געזָאגט גָאט הָאט 6
זײ, ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלסט
גיב צַײט, דער ַארום מָארגן װָארום
דערשלָאגענע איבער ַאלע זײ איך
זָאלסטו ֿפערד זײערע יׂשראל. ֿפַאר
רַײטװעגן זײערע און אױסרַײסן,

ֿפַײער. אין ֿפַארברענען זָאלסטו
גַאנצע דָאס און יהֹושוַע און 7
געקומען זַײנען אים מיט מלחמה-ֿפָאלק
ֿפון װַאסערן די בַײ ּפלוצים זײ אױף
אױף ָאנגעֿפַאלן זַײנען זײ און ֵמרֹום,

זײ.

אין געגעבן זײ הָאט גָאט און 8
הָאבן זײ און יׂשראל, ֿפון הַאנט דער
ביז נָאכגעיָאגט זײ און געשלָאגן, זײ
ִמׂשרֿפֹות-ַמיִם, ביז און גרױס-צידֹון,
מזרח; צו ִמצּפה ֿפון טָאל דעם ביז און
ניט זײ ביז געשלָאגן זײ הָאבן זײ און

איבערבלַײב. ַאן לָאזן צו
ַאזױ געטָאן זײ צו הָאט יהֹושוַע און 9
זײערע ָאנגעזָאגט; אים הָאט גָאט װי
זײערע און אױסגעריסן, ער הָאט ֿפערד
אין ֿפַארברענט ער הָאט רַײטװעגן,

ֿפַײער.
אומגעקערט זיך הָאט יהֹושוַע און 10
בַאצװּונגען הָאט און צַײט, יענער אין
געשלָאגן ער הָאט מלך איר און ָחצֹור,
ֿפריער איז ָחצֹור װָארום שװערד; מיטן
דָאזיקע די ַאלע ֿפון הױּפט דָאס געװען

קיניגרַײכן.
ַאלע דערשלָאגן הָאבן זײ און 11
ֿפון שַארף מיטן איר אין װָאס נֿפשות
ניט איז עס ֿפַארװיסט; – שװערד
און ָאטעם; לעבעדיקער קײן געבליבן
ֿפַײער. אין ֿפַארברענט ער הָאט ָחצֹור

דָאזיקע די ֿפון שטעט ַאלע און 12
מלכים, זײערע ַאלע און מלכים,
זײ און בַאצװּונגען, יהֹושוַע הָאט
זײ – שװערד ֿפון שַארף מיטן געשלָאגן
קנעכט דער משה װי ַאזױ ֿפַארװיסט,

בַאֿפױלן. הָאט גָאט ֿפון
זַײנען װָאס שטעט ַאלע ָאבער 13
זײ בערגלעך, זײערע אױף געשטַאנען
בלויז ֿפַארברענט; ניט יׂשראל הָאט
ֿפַארברענט. יהֹושוַע הָאט ַאלײן ָחצֹור

די ֿפון זַאקרױב גַאנצן דעם און 14
הָאבן בהמות, די און שטעט, דָאזיקע
ֿפַאר גערױבט יׂשראל ֿפון קינדער די
זײ הָאבן מענטשן ַאלע נָאר זיך;
ביז שװערד ֿפון שַארף מיטן געשלָאגן
ניט הָאבן זײ ֿפַארטיליקט; זײ הָאבן זײ
ָאטעם. לעבעדיקן קײן איבערגעלָאזט

זַײן בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ 15
בַאֿפױלן משה הָאט ַאזױ משהן, קנעכט
געטָאן. יהֹושוַע הָאט ַאזױ און יהֹושוען,
ֿפון זַאך ַא אױסגעלָאזט ניט הָאט ער
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משהן. בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס ַאלץ
אַײנגענומען הָאט יהֹושוַע און 16
דָאס לַאנד, גַאנצע דָאזיקע דָאס
און ָדרום, גַאנצן דעם און געבערג,
די און גֹוֶשן, לַאנד גַאנצע דָאס
דָאס און ּפלױן, דעם און נידערונג,
נידערונג, זַײן און יׂשראל, ֿפון געבערג
גײט װָאס בַארג גלַאטן דעם ֿפון 17
בַעל-גָד ביז און ֵׂשִעיר, צו ַארױף
בַארג אונטער לֿבנֹון, ֿפון טָאל אין
הָאט מלכים זײערע ַאלע און חרמון;
און געשלָאגן זײ און בַאצװּונגען, ער

געטײט. זײ
געֿפירט יהֹושוַע הָאט טעג ֿפיל 18

מלכים. דָאזיקע די ַאלע מיט מלחמה
הָאט װָאס שטָאט ַא געװען ניט 19
ֿפון קינדער די מיט שלום געמַאכט
בַאװוינער די ִחִוי, דער ַאחוץ יׂשראל,
אַײנגענועמן זײ הָאבן ַאלץ גִֿבעֹון; ֿפון

מלחמה. מיט
גָאט, ֿפון געװען איז עס װָארום 20
מלחמה אױף הַארץ זײער שטַארקן צו
ֿפַארװיסטן, זײ זָאל מע ַאז יׂשראל, מיט
לַײטזעליקײט, קײן זַײן ניט זָאל זײ ּכדי
ַאזױ ֿפַארטיליקן, זײ זָאל מע ַאז נַײערט

משהן. בַאֿפױלן הָאט גָאט װי
אין געקומען איז יהֹושוַע און 21
די ֿפַארשניטן הָאט און צַײט, יענער
חֿברון, ֿפון געבערג, דעם ֿפון ַענָקים
גַאנצן ֿפון און ַענָֿב, ֿפון דֿביר, ֿפון
גַאנצן ֿפון און יהודה, ֿפון געבערג
שטעט זײערע מיט יׂשראל; ֿפון געבערג

ֿפַארװיסט. יהֹושוַע זײ הָאט
קײן איבערגעבליבן ניט זַײנען עס 22
ֿפון קינדער די ֿפון לַאנד אין ַענָקים
אין און גַת, אין ַעזָה, אין נָאר יׂשראל;

געבליבן. זײ זַײנען ַאשדֹוד,
אַײנגענומען הָאט יהֹושוַע און 23
װָאס ַאלץ װי ַאזױ לַאנד, גַאנצע דָאס
און משהן; צו גערעדט הָאט גָאט
נחלה ַא ֿפַאר געגעבן עס הָאט יהֹושוַע
אַײנטײלונגען זײערע לױט יׂשראל צו
איז לַאנד דָאס און שֿבטים. זײערע נָאך

מלחמה. ֿפון רויִק געװען

ֿפון12 מלכים די זַײנען דָאס און
ֿפון קינדער די װָאס לַאנד
געַארבט און געשלָאגן, הָאבן יׂשראל
צו יַרדן, זַײט יענער אױף לַאנד זײער
בַארג ביז ַארנֹון טָאל ֿפון זונאױֿפגַאנג,
מזרח: צו ּפלױן גַאנצן דעם און חרמון,

װָאס ֶאמֹורי ֿפון מלך דער סיחון 2
הָאט װָאס ֶחשבֹון, אין געזעסן איז
בַײם װָאס ַערֹוֵער ֿפון געװעלטיקט
און טָאל, מיטן אין און ַארנֹון טָאל ברעג
טַײך דעם ביז און גִלָעד, הַאלב איבער
ֿפון קינדער די ֿפון געמַארק דעם יַבֹוק,

ַעמֹון,
ים ביזן ּפלױן דעם איבער און 3
ֿפון ים דעם ביז און מזרח, צו ִּכנרֹות,
אױֿפן מזרח, צו יַם-ַהֶמַלח, דעם ּפלױן,
ָדרום, אין און בית-ישימֹות; צו װעג

ּפסגָה. ֿפון ַארָאּפגַאנגען די אונטער
מלך דעם עֹוג ֿפון געמַארק דער און 4
רֿפאים, די ֿפון רעשט דעם ֿפון בָשן, ֿפון
אין און ַעשָּתרֹות, אין געזעסן איז װָאס

ֶאדֶרִעי,
בַארג איבער געװעלטיקט הָאט און 5
איבער און ַסלָכה, איבער און חרמון,
דעם ֿפון געמַארק דעם ביז בָשן, גַאנץ
איבער און ַמֲעָכתי, דעם און גשורי,
סיחון ֿפון געמַארק דעם – גִלָעד, הַאלב

ֶחשבֹון. ֿפון מלך דעם
און גָאט, ֿפון קנעכט דער משה 6
זײ הָאבן יׂשראל, ֿפון קינדער די
ֿפון קנעכט דער משה און געשלָאגן,
צו ַארב ַאן ֿפַאר געגעבן עס הָאט גָאט
צום און גָדים, די צו און ראוֿבנים, די

מנשה. שֿבט הַאלבן
לַאנד ֿפון מלכים די זַײנען דָאס און 7
יׂשראל ֿפון קינדער די און יהֹושוַע װָאס
צו יַרדן זַײט דער אױף געשלָאגן הָאבן
לֿבנֹון, ֿפון טָאל אין בַעל-גָד ֿפון מערֿב,
גײט װָאס בַארג גלַאטן דעם ביז און
עס הָאט יהֹושוַע און ֵׂשִעיר; צו ַארױף
ַאן ֿפַאר יׂשראל ֿפון שֿבטים די געגעבן

אַײנטײלונגען; זײערע לױט ַארב
דער אין און געבערג, דעם אין 8
אױף און ּפלױן, דעם אין און נידערונג,
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אין און מדבר, אין און ַארָאּפגַאנגען, די
און ֶאמֹורי, דער ִחּתי, דער ָדרום; דעם
און ִחִוי, דער ּפִרזי, דער ּכנֲַעני, דער

יֿבוסי. דער
אײנער; יריחו, ֿפון מלך דער 9
בית-ֵאל, לעבן װָאס ַעי ֿפון מלך דער

אײנער;
ירוָשַליִם, ֿפון מלך דער 10
אײנער; ֶחֿברֹון, ֿפון מלך אײנער;דער

אײנער; יַרמות, ֿפון מלך דער 11
אײנער; ָלכיש, ֿפון מלך דער

דער אײנער; ֶעגלֹון, ֿפון מלך דער 12
אײנער; גֶזֶר, ֿפון מלך

דער אײנער; דֿביר, ֿפון מלך דער 13
אײנער; גֶֶדר, ֿפון מלך

דער אײנער; ָחרָמה, ֿפון מלך דער 14
אײנער; ַעָרד, ֿפון מלך

דער אײנער; ִלֿבנָה, ֿפון מלך דער 15
אײנער; ַעדוָלם, ֿפון מלך

דער אײנער; ַמֵקָדה, ֿפון מלך דער 16
אײנער; בית-ֵאל, ֿפון מלך

דער אײנער; ַּתּפוַח, ֿפון מלך דער 17
אײנער; ֵחֿפר, ֿפון מלך

דער אײנער; ַאֿפק, ֿפון מלך דער 18
אײנער; ָשרֹון, איבערן מלך

דער אײנער; ָמדֹון, ֿפון מלך דער 19
אײנער; ָחצֹור, ֿפון מלך

ִשמרֹון-מרֹון, ֿפון מלך דער 20
אײנער; ַאכָשף, ֿפון מלך דער אײנער;
דער אײנער; ַּתֲענָך, ֿפון מלך דער 21

אײנער; מגִדֹו, ֿפון מלך
דער אײנער; ֶקֶדש, ֿפון מלך דער 22

אײנער; ַּכרֶמל, אין יָקנְָעם ֿפון מלך
געגנט דער אין דֹור, ֿפון מלך דער 23
אין גֹויִם ֿפון מלך דער אײנער; דֹור, ֿפון

אײנער; גִלגָל,
ַאלע אײנער; ִּתרָצה, ֿפון מלך דער 24

דרַײסיק. און אײן מלכים,

ַאלט13 געװָארן איז יהֹושוַע און
הָאט גָאט און בַאטָאגט; און
און ַאלט ביסט דו געזָאגט: אים צו
נָאך איז לַאנד ֿפון און בַאטָאגט,

אַײנצונעמען. ֿפיל זײער געבליבן

נָאך איז װָאס לַאנד דָאס איז דָאס 2
ּפִלשּתים, די ֿפון געגנטן ַאלע געבליבן:

גשורי, גַאנצער דער און
ִמצַריִם, ֿפַאר װָאס שיחֹור דעם ֿפון 3
צו ֶעקרֹון ֿפון געמַארק דעם ביז און
ּכנֲַעני; צום גערעכנט װערט װָאס צֿפון,
ּפִלשּתים, די ֿפון ֿפירשטן ֿפינף די
דער ַאשדֹודער, דער און ַעזָהער, דער
דער און גַתער, דער ַאשקלֹונער,

ַעִוים די און ֶעקרֹונער;
ֿפון לַאנד גַאנצע דָאס ָדרום; אין 4
די צו געהערט װָאס מָעָרה און ּכנֲַעני,
געמַארק דעם בזי ַאֿפק, ביז צידֹונים,

ֶאמֹורי; ֿפון
דער און גִֿבלי, ֿפון לַאנד דָאס און 5
ֿפון זונאױֿפגַאנג, צו לֿבנֹון גַאנצער
מע ביז חרמון, בַארג אונטער בַעל-גָד

ַחָמת; קײן קומט
געבערג, דעם ֿפון בַאװוינער ַאלע 6
ַאלע ִמׂשרֿפֹות-ַמיִם, ביז לֿבנֹון ֿפון
ֿפון ֿפַארטרַײבן זײ װעל איך צידֹונים.
װַארף נָאר יׂשראל; ֿפון קינדער די ֿפַאר
נחלה, ַא ֿפַאר יׂשראל צו אױס עס דו

בַאֿפױלן. דיר הָאב איך װי ַאזױ
דָאזיקע דָאס צעטײל ַאצונד און 7
שֿבטים, נַײן די צו נחלה ַא ֿפַאר לַאנד

מנשה. שֿבט הַאלבן דעם און
די און ראוֿבנים די הָאבן אים מיט 8
משה װָאס נחלה, זײער געקריגן גָדים
יַרדן זַײט יענער אױף געגעבן, זײ הָאט
ֿפון קנעכט דער משה װי ַאזױ מזרח צו

געגעבן: זײ הָאט גָאט
טָאל ברעג בַײם װָאס ַערֹוֵער ֿפון 9
מיטן אין װָאס שטָאט די און ַארנֹון,
ֿפלַאכלַאנד, גַאנצע דָאס און טָאל,

דיֿבֹון; ביז ֵמידֿבָא
דעם סיחון ֿפון שטעט ַאלע און 10
געקיניגט הָאט װָאס ֶאמֹורי, ֿפון מלך
די ֿפון געמַארק דעם ביז ֶחשבֹון, אין

ַעמֹון; ֿפון קינדער
ֿפון געמַארק דעם און גִלָעד, און 11
גַאנץ און ַמֲעָכתי, דעם און גשורי, דעם
ַסלָכה; ביז בָשן גַאנץ און חרמון, בַארג
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עֹוגן ֿפון קיניגרַײך גַאנצע דָאס 12
אין געקיניגט הָאט װָאס בָשן, אין
איז ער – ֶאדֶרִעי אין און ַעשָּתרֹות
ֿפון רעשט דעם ֿפון איבערגעבליבן
זײ הָאט משה װָארום – רֿפאים די

ֿפַארטריבן. זײ הָאט און געשלָאגן,
יׂשראל ֿפון קינדער די ָאבער 13
און גשורי דעם ֿפַארטריבן ניט הָאבן
זַײנען ַמֲעָכת און גשור און ַמֲעָכתי; דעם
אױף ביז יׂשראל צװישן זיצן געבליבן

טָאג. הַײנטיקן
ניט ער הָאט ֵלִוי שֿבט דעם נָאר 14
ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער די נחלה; קײן געגעבן
איז דָאס יׂשראל, ֿפון גָאט דעם יהוה
אים צו הָאט ער װי ַאזױ נחלה, זַײן

גערעדט.
שֿבט דעם געגעבן הָאט משה און 15
זײערע לױט ראוֿבן ֿפון קינדער די ֿפון

משּפחות.
ֿפון געװען איז געמַארק זײער און 16
ַארנֹון, טָאל ברעג בַײם װָאס ַערֹוֵער
און טָאל, מיטן אין װָאס שטָאט די און

ֵמידֿבָא; ביז ֿפלַאכלַאנד גַאנצע דָאס
שטעט אירע ַאלע און ֶחשבֹון 17
און דיֿבֹון, ֿפלַאכלַאנד, אױֿפן װָאס

במֹות-בַעל,
יַהָצה, און בית-בַעל-ְמעֹון; און 18

ֵמיֿפַעת; און קֵדמֹות, און
און ִׂשֿבָמה, און ִקריַָתיִם, און 19

טָאלבַארג; אױֿפן ֶצֶרת-ַשַחר
די און בית-ּפעֹור, און 20
און ּפסגָה, ֿפון ַארָאּפגַאנגען

בית-ישימֹות;
דעם ֿפון שטעט ַאלע און 21
קיניגרַײך גַאנצע דָאס און ֿפלַאכלַאנד,
װָאס ֶאמֹורי, ֿפון מלך דעם סיחון ֿפון
משה װָאס ֶחשבֹון, אין געקיניגט הָאט
הױּפטלַײט די מיט געשלָאגן אים הָאט
צור, און ֶרֶקם, און ַאִוי, ִמדיָן, ֿפון
ֿפון ֿפירשטן די ֶרֿבע, און חור, און

לַאנד. ֿפון בַאװוינער סיחונען,
בעֹורן, ֿפון זון דעם בלָעם אױך 22
ֿפון קינדער די הָאבן װָארזָאגער, דעם
צװישן שװערד מיטן געהרגעט יׂשראל

דערשלָאגענע. זײערע
קינדער די ֿפון געמַארק דער און 23
מיטן יַרדן דער געװען איז ראוֿבן ֿפון
קינדער די ֿפון נחלה די איז דָאס ברעג.
די משּפחות, זײערע לױט ראוֿבן ֿפון

דערֿפער. זײערע מיט שטעט
שֿבט דעם געגעבן הָאט משה און 24
זײערע לױט גָד, ֿפון קינדער די גָד,

משּפחות.
געװען איז געמַארק זײער און 25
ַא און גִלָעד, ֿפון שטעט ַאלע און יְַעזֵר,
ַעמֹון, ֿפון קינדער די ֿפון לַאנד העלֿפט

ַרבה; ֿפַאר װָאס ַערֹוֵער ביז
ָרַמת-ִמצּפה, ביז ֶחשבֹון ֿפון און 26
דעם ביז ַמחנַיִם ֿפון און בטֹונים, און

ִלדֿבר; ֿפון געמַארק
און בית-ָהָרם, טָאל, אין און 27
דער ָצֿפֹון, און סוּכֹות, און בית-נִמָרה,
סיחון ֿפון קיניגרַײך דעם ֿפון רעשט
מיטן יַרדן דער ֶחשבֹון, ֿפון מלך דעם
יענער אױף ִּכנֶֶרת, ים עק ביז ברעג,

מזרח. צו יַרדן זַײט
קינדער די ֿפון נחלה די איז דָאס 28
שטעט די משּפחות, זײערע לױט גָד ֿפון

דערֿפער. זײערע מיט
הַאלבן צום געגעבן הָאט משה און 29
ֿפַאר געװען איז עס און מנשה; שֿבט
ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט הַאלבן דעם

משּפחות. זײערע לױט מנשה
געװען איז געמַארק זײער און 30
גַאנצע דָאס בָשן, גַאנץ ַמחנַיִם, ֿפון
בָשן, ֿפון מלך דעם עֹוג ֿפון קיניגרַײך
אין װָאס יָאיר“ ֿפון ”דערֿפער ַאלע און

שטעט; זעכציק בָשן,
ַעשָּתרֹות, און גִלָעד, הַאלב און 31
דעם ֿפון שטעט די ֶאדֶרִעי, און
זַײנען בָשן, אין עֹוגן ֿפון קיניגרַײך
דעם ָמכיר ֿפון קינדער די ֿפַאר געװען
ֿפון העלֿפט ַא ֿפַאר – מנשהן ֿפון זון
זײערע לױט ָמכיר, ֿפון קינדער די

משּפחות.
געמַאכט הָאט משה װָאס איז דָאס 32
ֿפון מֹוָאֿב, ֿפון ּפלױנען די אין ַארבן
מזרח. צו יריחו, בַײ יַרדן, זַײט יענער
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משה הָאט ֵלִוי שֿבט דעם ָאבער 33
גָאט דער יהוה נחלה; קײן געגעבן ניט
װי ַאזױ נחלה, זַײן איז ער יׂשראל, ֿפון

גערעדט. זײ צו הָאט ער

קינדער14 די װָאס איז דָאס און
אין געַארבט הָאבן יׂשראל ֿפון
ּכֹהן, דער ֶאלָעזָר װָאס ּכנַַען, לַאנד
די און נון, ֿפון זון דער יהֹושוַע און
די ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הוּפטלַײט
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבטים

ַארבן, געמַאכט זײ הָאבן
נחלה, זײער ֿפון גֹורל דעם לױט 2
דורך בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ
דעם און שֿבטים נַײן די ֿפַאר משהן,

– שֿבט. הַאלבן
צװײ די ֿפון נחלה די װָארום 3
הָאט שֿבט הַאלבן דעם און שֿבטים
נָאר יַרדן; זַײט יענער ֿפון געגעבן משה
נחלה קײן געגעבן ניט ער הָאט לִויִים די

זײ. צװישן
זַײנען יֹוסף ֿפון קינדער די װַײל 4
און מנשה שֿבטים, צװײ געװען
ניט מען הָאט לִויִים די און אֿפרים;
שטעט נָאר לַאנד, אין חלק קײן געגעבן
ּפלעצער ֿפרַײע זײערע מיט װוינען צום
– הָאב. זײער ֿפַאר און ֿפי זײערע ֿפַאר
משהן, בַאֿפױלן הָאט גָאט װי ַאזױ 5
יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן ַאזױ
דָאס צעטײלט הָאבן זײ און געטָאן;

לַאנד.
הָאבן יהודה ֿפון קינדער די און 6
ָּכֵלֿב און גִלגָל, אין יהֹושוען צו גענענט
הָאט קנִזי, דער יֿפונֶהן, ֿפון זון דער
װָארט דָאס װײסט דו געזָאגט: אים צו
דעם משה צו גערעדט הָאט גָאט װָאס
דיר װעגן און מיר װעגן מַאן געטלעכן

ָקֵדש-ברנֵַע. אין
געװען, איך בין ַאלט יָאר ֿפערציק 7
גָאט ֿפון קנעכט דער משה װען
ָקֵדש-ברנֵַע ֿפון געשיקט מיך הָאט
הָאב איך און לַאנד, דָאס אױסצוקוקן
אין װי ַאזױ ענטֿפער ַאן געברַאכט אים

הַארצן. מַײן

זַײנען װָאס ברידער, מַײנע און 8
הָאבן מיר, מיט ַארױֿפגעגַאנגען
ֿפָאלק, ֿפון הַארץ דָאס צעגײן געמַאכט
נָאך געטרַײ געגַאנגען בין איך ָאבער

גָאט. מַײן יהוה
אין געשװָארן הָאט משה און 9
דָאס אױב זָאגן: צו ַאזױ טָאג, יענעם
דערױף הָאט ֿפוס דַײן װָאס לַאנד
צו נחלה ַא ֿפַאר זַײן ניט װעט געטרעטן,
אײביק! אױף קינדער דַײנע צו און דיר
נָאך געטרַײ געגַאנגען ביסט דו װַײל

גָאט. מַײן יהוה
מיך הָאט גָאט זע, ַאצונד און 10
הָאט ער װי ַאזױ לעבן, געלָאזט
יָאר ֿפערציק און ֿפינף שױן גערעדט;
דָאס גערעדט הָאט גָאט זינט ֿפון
יׂשראל װען משהן, צו װָארט דָאזיקע
ַאצונד און מדבר; אין געגַאנגען איז
און ֿפינף ֿפון מַאן ַא הַײנט איך בין ָאט

יָאר. ַאכציק
שטַארק, ַאזױ הַײנט נָאך בין איך 11
מיך הָאט משה װָאס טָאג דעם אין װי
דענצמָאל, ּכוח מַײן װי ַאזױ געשיקט;
מלחמה, ֿפַאר ַאצונד ּכוח מַײן איז ַאזױ

ַארַײנגײן. און ַארױסגײן ֿפַאר און
דָאזיקן דעם ַאצונד מיר גיב דרום 12
אין צוגעזָאגט הָאט גָאט װָאס בַארג
געהערט הָאסט דו װָארום טָאג; יענעם
זַײנען דָארטן ַאז טָאג, יענעם אין
בַאֿפעסטיקטע גרױסע און ַענָקים, דָא
מיר, מיט זַײן גָאט װעט אֿפשר שטעט;
װי ַאזױ ֿפַארטרַײבן, זײ װעל איך און

גערעדט. הָאט גָאט
און געבענטשט, יהֹושוַע אים הָאט 13
זון דעם ָּכֵלֿב צו חֿברֹון געגעבן הָאט ער

נחלה. ַא ֿפַאר יֿפונֶהן ֿפון
ָּכֵלֿב געװָארן חֿברון איז דרום 14
ַא ֿפַאר קנִזי, דעם יֿפונֶהן, ֿפון זון דעם
ער װַײל טָאג; הַײנטיקן אױף ביז נחלה
דעם יהוה נָאך געטרַײ געגַאנגען איז

יׂשראל. ֿפון גָאט
איז חֿברון ֿפון נָאמען דער און 15
ַארבע; ֿפון שטָאט די געװען ֿפריער
מענטש גרעסטער דער געװען איז ער



15:1—15:16 יְהֹושוַע 340

איז לַאנד דָאס און ַענָקים. די צװישן
מלחמה. ֿפון רויִק געװען

שֿבט15 דעם ֿפַאר גֹורל דער און
לױט יהודה ֿפון קינדער די ֿפון
דעם ביז געװען איז משּפחות זײערע
צו ִצן מדבר דעם ֶאדֹום, ֿפון געמַארק

ָדרום. עק אין ָדרום,
איז ָדרום ֿפון געמַארק דער און 2
דער ֿפון יַם-ַהֶמַלח, עק ֿפון געװען זײ

ָדרום. צו זיך קערט װָאס ים-צונג
צו ַארױסגעגַאנגען איז ער און 3
ַעקַרבים, ֿפון ַארױֿפגַאנג דעם ֿפון ָדרום
צו ַארױף און ִצן, קײן ַאריבער איז און
ַאריבער איז און ָקֵדש-ברנֵַע, ֿפון ָדרום
זיך און ַאָדר, קײן ַארױף און ֶחצרֹון,

ַקרַקע. צו אױסגעדרײט
און ַעצמֹון, צו ַאריבער איז ער און 4
און ִמצַריִם; ֿפון טַײך בַײם ַארױס איז
איז געמַארק דעם ֿפון אױסלָאז דער
דער זַײן אַײך זָאל דָאס ים; בַײם געװען

ָדרום. ֿפון געמַארק
דער מזרח, צו געמַארק דער און 5
און יַרדן; עק צום ביז יַם-ַהֶמֵלח
דער ֿפון צֿפון-זַײט, צו געמַארק דער

יַרדן. עק בַײם ים-צונג
איז געמַארק דער און 6
און בית-ָחגָלה, צו ַארױֿפגעגַאנגען
בית-ַעָרֿבה; ֿפון צֿפון צו ַאריבער איז
ַארױֿפגעגַאנגען איז געמַארק דער און
ֿפון זון דעם בֹוַהן ֿפון שטײן דעם צו

ראוֿבן.
איז געמַארק דער און 7
ֿפון דֿביר קײן ַארױֿפגעגַאנגען
געקערט זיך הָאט און ָעכֹור, טָאל דעם
דעם ַאקעגן װָאס גִלגָל, קײן צֿפון-צו
ָדרום-צו װָאס ַאדֹומים, ֿפון אױֿפגַאנג
איז געמַארק דער און טַײך; דעם ֿפון
ֵעין-ֶשֶמש, ֿפון װַאסערן די צו ַאריבער
בַײ געװען איז אױסלָאז זַײן און

ֵעין-רֹוגֵל.
איז געמַארק דער און 8
טָאל דעם מיט ַארױֿפגעגַאנגען
יֿבוסי דעם ֿפון רוקן צום בן-ִהנֹום ֿפון

און ירוָשַליִם; איז דָאס ָדרום, ֿפון
צום ַארױֿפגעגַאנגען איז געמַארק דער
ֿפון טָאל דעם ֿפַאר װָאס בַארג שּפיץ
דעם ֿפון עק אין װָאס מערֿב, צו ִהנֹום

צֿפון. צו רֿפאים טָאל
געצױגן זיך הָאט געמַארק דער און 9
די ֿפון קװַאל דעם צו בַארג שּפיץ ֿפון
צו ַארױס איז און נֶֿפּתֹוַח, ֿפון װַאסערן
דער און ֶעֿפרֹון; בַארג ֿפון שטעט די
בֲעָלה, ביז געצױגן זיך הָאט געמַארק

ִקריַת-יָערים. איז דָאס
זיך הָאט געמַארק דער און 10
צום מערֿב, צו בֲעָלה ֿפון אױסגעדרײט
דעם צו ַאריבער איז און ֵׂשִעיר, בַארג
דָאס – צֿפון אין יָערים בַארג ֿפון רוקן
ַארָאּפגענידערט הָאט און – ּכָסלֹון איז
ִּתמנָה. ַאריבער איז און בית-ֶשֶמש, צו
איז געמַארק דער און 11
רוקן דעם צו ַאריבערגעגַאנגען
געמַארק דער און צֿפון; צו ֶעקרֹון ֿפון
איז און ִשּכרֹון, קײן געצױגן זיך הָאט
און בֲעָלה, ֿפון בַארג צום ַאריבער
דער און יַֿבנְֵאל; צו ַארױסגעגַאנגען
געװען איז געמַארק דעם ֿפון אױסלָאז

ים. בַײם
איז מערֿב ֿפון געמַארק דער און 12
ברעג. מיטן יַם-ַהגָדול דער געװען
קינדער די ֿפון געמַארק דער איז דָאס
זײערע לױט ַארום, רונד יהודה, ֿפון

משּפחות.
הָאט יֿפונֶהן ֿפון זון דעם ָּכֵלֿב און 13
קינדער די צװישן חלק ַא געגעבן ער
גָאט ֿפון מױל דעם לױט יהודה ֿפון
דעם ַארבע, ֿפון שטָאט די יהֹושוען, צו

ֶחֿברֹון. איז דָאס – ַענָק ֿפון ֿפָאטער
ֿפון ֿפַארטריבן הָאט ָּכֵלֿב און 14
און ֵשַשי, ַענָק, ֿפון זין דרַײ די דָארטן
ַענָק. ֿפון קינדער די ַּתלַמי, און ַאחיָמן,
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען איז ער און 15
און דֿביר; ֿפון בַאװוינער די צו דָארטן
געװען ֿפריער איז דֿביר ֿפון נָאמען דער

ִקריַת-ֵסֿפר.
עס װער געזָאגט: הָאט ָּכֵלֿב און 16
זי װעט און ִקריַת-ֵסֿפר, שלָאגן װעט
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מַײן געבן אים איך װעל בַאצװינגען,
װַײב. ַא ֿפַאר ַעכָסהן טָאכטער

קנַז, ֿפון זון דער ָעתניֵאל הָאט 17
ער און בַאצװּונגען, זי ברודער, ָּכֵלֿבס
ַעכָסהן טָאכטער זַײן געגעבן אים הָאט

װַײב. ַא ֿפַאר
איז זי ַאז געװען, איז עס און 18
צו ָאנגערעדט אים זי הָאט ָאנגעקומען,
און ֿפעלד. ַא ֿפָאטער איר ֿפון בעטן
אײזל, ֿפון ַארָאּפגעלָאזט זיך הָאט זי װי
װָאס געזָאגט: איר צו ָּכֵלֿב הָאט ַאזױ

דיר? איז
מּתנה; ַא מיר גיב געזָאגט: זי הָאט 19
הָאסטו לַאנד טרוקענעם ַא אין װָארום
מיר זָאלסטו דרום אױסגעגעבן; מיך
איר ער הָאט װַאסער. קװַאלן געבן
די און קװַאלן אױבערשטע די געגעבן

קװַאלן. אונטערשטע
שֿבט דעם ֿפון נחלה די איז דָאס 20
זײערע לױט יהודה ֿפון קינדער די ֿפון

משּפחות.
דעם ֿפון עק אין שטעט די און 21
צום יהודה, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט
זַײנען ָדרום, אין ֶאדֹום ֿפון געמַארק

יָגור; און ֵעֶדר, און ַקֿבְצֵאל, געװען
און דימֹונָה, און קינָה, און 22

ַעדָעָדה;
יִתנָן; און ָחצֹור, און ֶקֶדש, און 23

בָעלֹות; און ֶטֶלם, און זיף, 24
און ַחַדָּתה, ָחצֹור, און 25

ָחצֹור; איז דָאס קריֹות-ֶחצרֹון,
מֹוָלָדה; און שָמע, און ַאָמם, 26

און ֶחשמֹון, און ַחַצר-גַָדה, און 27
בית-ּפֶלט;

בֵאר-ֶשֿבע, און ַחזַר-שוָעל, און 28
ביזיֹותיָה; און

ֶעֶצם; און ִעיִים, און בֲעָלה, 29
און ּכסיל, און ֶאלּתֹוַלד, און 30

ָחרָמה;
און ַמדַמנָה, און ציקַלג, און 31

ַסנַסנָה;
און ִשלחים, און לֿבאֹות, און 32
און נַײן שטעט ַאלע ִרמֹון. און ַעיִן,

דערֿפער. זײערע מיט צװַאנציק,

און ֶאשָּתאֹול, נידערונג: דער אין 33
ַאשנָה; און ָצרָעה,

און ַּתּפוַח, ֵעין-גַנים, און זָנֹוַח, און 34
ֵעינָם;

און ׂשֹוכה, ַעדֹוָלם, און יַרמות, 35
ַעזֵָקה;

און ַעדיַתיִם, און ַשֲעַריִם, און 36
מיט שטעט ֿפערצן גֵדרֹוַתיִם. און גֵדָרה,

דערֿפער. זײערע
ִמגַדל-גָד; און ַחָדָשה, און צנָן, 37

יָקְתֵאל; און ִמצּפה, און ִדלָען, און 38
ֶעגלֹון; און בצַקת, און ָלכיש, 39

ִּכתליש; און ַלחָמס, און ַּכֿבֹון, און 40
נֲַעָמה, און בית-ָדגֹון, גֵדרֹות, און 41
זײערע מיט שטעט זעכצן ַמֵקָדה. און

דערֿפער.
ָעָשן; און ֶעֶתר, און ִלֿבנָה, 42

נציֿב; און ַאשנָה, און יִֿפָּתח, און 43
און ַאכזיֿב, און קִעיָלה, און 44
זײערע מיט שטעט נַײן ָמֵראָשה.

דערֿפער.
טעכטערשטעט אירע מיט ֶעקרֹון 45

דערֿפער; אירע און
װָאס ַאלע ים, צום ביז ֶעקרֹון ֿפון 46

דערֿפער. זײערע מיט ַאשדֹוד, לעבן
טעכטערשטעט, אירע ַאשדֹוד, 47
אירע ַעזָה, דערֿפער; אירע און
דערֿפער; אירע און טעכטערשטעט,
דעם און ִמצַריִם, ֿפון טַײך דעם ביז

ברעג. מיטן יַם-ַהגָדול
און ָשמיר, געבערג: דעם אין און 48

ׂשֹוכה; און יַּתיר,
איז דָאס ִקריַת-ַסנָה, און ַדנָה, און 49

דֿביר;
ָענים; און ֶאשתמֹה, און ַענָֿב, און 50
גיֹלה. און חולן, און גֹוֶשן, און 51

דערֿפער. זײערע מיט שטעט עלף
ֶאשָען; און דוָמה, און ַאָרֿב, 52

און בית-ַּתּפוַח, און יָנים, און 53
ַאֿפָקה;

– ִקריַת-ַארבע און חומָטה, און 54
שטעט נַײן ציער. און – ֶחֿברֹון איז דָאס

דערֿפער. זײערע מיט
יוָטה; און זיף, און ַּכרֶמל, ָמעֹון, 55
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זָנֹוַח; און יָקְדָעם, און יִזְרֶעאל, און 56
שטעט צען ִּתמנָה. און גִֿבָעה, ַקיִן, 57

דערֿפער. זײערע מיט
גדֹור; און בית-צור, ַחלחול, 58

און בית-ַענֹות, און ַמֲעָרת, און 59
זײערע מיט שטעט זעקס ָאלּתקֹון.

דערֿפער.
איז דָאס – ִקריַת-בַעל 60
צװײ הַרבה. און – ִקריַת-יָערים

דערֿפער. זײערע מיט שטעט
און ִמדין, בית-ַעָרֿבה, מדבר: אין 61

סָכָכה;
זַאלצשטָאט, די און נִֿבָשן, און 62
זײערע מיט שטעט זעקס ֵעין-גֶדי. און

דערֿפער.
בַאװוינער די יֿבוסי, דעם ָאבער 63
ֿפון קינדער די הָאבן זײ, ירוָשַליִם, ֿפון
און ֿפַארטרַײבן, געקענט ניט יׂשראל
די מיט זיצן געבליבן איז יֿבוסי דער
ביז ירוָשַליִם אין יהודה ֿפון קינדער

טָאג. הַײנטיקן אױף

קינדער16 די ֿפון גֹורל דער און
ַארױסגעגַאנגען איז יֹוסף ֿפון
ֿפון װַאסערן די צו יריחו, בַײ יַרדן ֿפון
ֿפון ַארױֿפגײענדיק מזרח, קײן יריחו,
געבערג, דעם איבער מדבר צום יריחו

בית-ֵאל. צו
ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז ער און 2
צום ַאריבער איז און בית-ֵאל-לוז,

ַעָטרֹות. ַארּכי, דעם ֿפון געמַארק
ַארָאּפגענידערט הָאט ער און 3
דעם ֿפון געמַארק צום מערֿב, צו
דער ֿפון געמַארק דעם ביז יַֿפֵלטי,
גֶזֶר; ביז און בית-חֹורֹון, אונטערשטער
ים. בַײם געװען איז אױסלָאז זַײן און

און מנשה יֹוסף, ֿפון קינדער די און 4
נחלה. זײער געקריגן הָאבן אֿפרים,

געמַארק דער געװען איז דָאס און 5
זײערע לױט אֿפרים ֿפון קינדער די ֿפון
זײער ֿפון געמַארק דער משּפחות:
ַעטרֹות-ַאָדר, געװען איז מזרח צו נחלה

בית-חֹורֹון. אױבערשטער דער ביז

איז געמַארק דער און 6
ִמכמָתת מיט מערֿב, צו ַארױסגעגַאנגען
זיך הָאט געמַארק דער און צֿפון, ֿפון
ַּתֲאנַת-שילֹו, צו מזרח, צו אױסגעדרײט
מזרח, ֿפון ֿפַארבַײגעגַאנגען עס איז און

יָנֹוַח. צו
ֿפון ַארָאּפגענידערט הָאט ער און 7
און נֲַעָרה, קײן און ַעָטרֹות, קײן יָנֹוַח
זיך און יריחו, ָאן ָאנגעשטױסן זיך הָאט

יַרדן. בַײם אױסגעלָאזט
געמַארק דער איז ַּתּפוַח ֿפון 8
ָקנָה, טַײך צום מערֿב, צו געגַאנגען
ים. בַײם געװען איז אױסלָאז זַײן און
ֿפון שֿבט דעם ֿפון נחלה די איז דָאס
זײערע לױט אֿפרים ֿפון קינדער די

משּפחות;
זַײנען װָאס שטעט די דערצו 9
קינדער די ֿפַאר געװָארן ָאּפגעשײדט
ֿפון נחלה דער ֿפון מיטן אין אֿפרים ֿפון
מיט שטעט ַאלע מנשה, ֿפון קינדער די

דערֿפער. זײערע
דעם ֿפַארטריבן ניט הָאבן זײ און 10
און גֶזֶר; אין געזעסן איז װָאס ּכנֲַעני
צװישן זיצן געבליבן איז ּכנֲַעני דער
איז און טָאג, הַײנטיקן אױף ביז אֿפרים

צינזקנעכט. צום געװָארן

גֹורל17 דער געװען איז דָאס און
ער װָארום מנשה; שֿבט ֿפַאר
ָמכיר ֿפַאר בָכור. יֹוסֿפס געװען איז
ֿפון ֿפָאטער דעם מנשהן, ֿפון בָכור דעם
ֿפון מַאן ַא געװען איז ער װַײל גִלָעד,
און גִלָעד, געװען איז אים ֿפַאר מלחמה,

בָשן.
די ֿפַאר געװען איז דָאס און 2
לױט מנשה ֿפון קינדער איבעריקע
קינדער די ֿפַאר משּפחות; זײערע
קינדער די ֿפַאר און ַאֿביֶעזֶר, ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפַאר און ֵחֶלק, ֿפון
ֶשֶכם, ֿפון קינדער די ֿפַאר און ַאׂשריֵאל,
און ֵחֿפר, ֿפון קינדער די ֿפַאר און
דָאס שמיָדע. ֿפון קינדער די ֿפַאר
זון דעם מנשה ֿפון קינדער די זַײנען
לױט מַאנסּפַארשױנען, די יֹוסֿפן, ֿפון
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משּפחות. זײערע
דעם ֵחֿפר, ֿפון זון דער צָלֿפָחד און 3
דעם ָמכיר, ֿפון זון דעם גִלָעד, ֿפון זון
זין קײן געהַאט ניט הָאט מנשהן, ֿפון זון
די זַײנען דָאס און טעכטער; בלױז נָאר
און ַמחָלה, טעכטער: זַײנע ֿפון נעמען

ִּתרָצה. און ִמלָּכה, ָחגָלה, נֹוָעה,
דעם ֶאלָעזָר ֿפַאר גענענט זײ הָאבן 4
ֿפון זון דעם יהֹושוַע ֿפַאר און ּכֹהן,
צו ַאזױ ֿפירשטן, די ֿפַאר און נון,
אונדז משהן, בַאֿפױלן הָאט גָאט זָאגן:
אונדזערע צװישן נחלה ַא געבן צו
לױט געגעבן זײ ער הָאט ברידער.
די צװישן נחלה ַא גָאט ֿפון מױל דעם

ֿפָאטער. זײער ֿפון ברידער
אױף געֿפַאלן זַײנען טײלן צען און 5
און גִלָעד, לַאנד דָאס ַאחוץ מנשה,

יַרדן; זַײט יענער ֿפון װָאס בָשן,
הָאבן מנשה ֿפון טעכטער די װַײל 6
און זין. זַײנע צװישן נחלה ַא געקריגן
די ֿפַאר געװען איז גִלָעד לַאנד דָאס

מנשה. ֿפון קינדער איבעריקע
איז מנשה ֿפון געמַארק דער און 7
ֿפַאר װָאס ִמכמָתת ביז ָאשר ֿפון געװען
געגַאנגען איז געמַארק דער און שֶכם;
ֵעין-ַּתּפוַח ֿפון בַאװוינער די צו רעכטס

–
לַאנד דָאס געהערט הָאט מנשה צו 8
געמַארק בַײם ַּתּפוַח ָאבער ַּתּפוַח; ֿפון
קינדער די צו געהערט הָאט מנשה ֿפון

– אֿפרים ֿפון
הָאט געמַארק דער און 9
ָקנָה, טַײך צום ַארָאּפגענידערט
שטעט יענע ֿפַארבַײ טַײך, ֿפון ָדרום צו
אין אֿפרים צו געהערט הָאבן װָאס
און מנשה. ֿפון שטעט די ֿפון מיטן
געװען איז מנשה ֿפון געמַארק דער
אױסלָאז זַײן און טַײך, ֿפון צֿפון אין

ים. בַײם געװען איז
און אֿפרימס, געװען איז ָדרום צו 10
איז ים דער און מנשהס; צֿפון צו
זיך הָאבן זײ און געמַארק. זַײן געװען
ָאן און צֿפון, אין ָאשר ָאן ָאנגעשטױסן

מזרח. אין יִׂשָׂשָכר

געהערט הָאבן מנשה צו און 11
בית-ְשָאן ָאשר, אין און יִׂשָׂשָכר, אין
און טעכטערשטעט, אירע און
טעכטערשטעט, אירע און יִֿבְלָעם
אירע און דֹור ֿפון בַאװוינער די און
ֿפון בַאװוינער די און טעכטערשטעט,
טעכטערשטעט, אירע און ֵעין-דֹור
אירע און ַּתֲענָך ֿפון בַאװוינער די און
ֿפון בַאװוינער די און טעכטערשטעט,
די – טעכטערשטעט אירע און מגִדֹו

געגנטן. דרַײ
הָאבן מנשה ֿפון קינדער די ָאבער 12
דָאזיקע די ֿפַארטרַײבן געקענט ניט
בַאשטַאנען איז ּכנֲַעני דער װַײל שטעט,
לַאנד. דָאזיקן דעם אין זיצן בלַײבן צו
קינדער די ַאז געװען, איז עס און 13
שטַארקער, געװָארן זַײנען יׂשראל ֿפון
צינז, צו ּכנֲַעני דעם געמַאכט זײ הָאבן
ניט אים זײ הָאבן ֿפַארטרַײבן ָאבער

ֿפַארטריבן.
הָאבן יֹוסף ֿפון קינדער די און 14
זָאגן: צו ַאזױ יהֹושוען, צו גערעדט
נחלה ַא ֿפַאר מיר גיסטו װָאס ֿפַאר
בין איך װען חלק, אײן און גֹורל אײן
ַאזױ מיך הָאט גָאט װַײל ֿפָאלק, ֿפיל

געבענטשט?
אױב געזָאגט: זײ צו יהֹושוַע הָאט 15
צום ַארױף דיר גײ ֿפָאלק, ֿפיל ביסט דו
ֿפון אױסהַאקן דיר װעסט און װַאלד,
די און ּפִרזי דעם ֿפון לַאנד אין דָארטן,
געבערג דָאס ענג איז דיר אױב רֿפאים,

אֿפרים. ֿפון
יֹוסף ֿפון קינדער די הָאבן 16
דָאס קלעקן ניט װעט אונדז געזָאגט:
רַײטװעגן אַײזערנע און געבערג;
זיצן װָאס ּכנֲַענים ַאלע בַײ דָא זַײנען
אין װָאס די בַײ טָאל, ֿפון לַאנד אין
טעכטערשטעט, אירע און בית-ְשָאן

יִזְרֶעאל. טָאל אין װָאס די בַײ און
ֿפון הױז צום געזָאגט יהֹושוַע הָאט 17
צו ַאזױ מנשה, צו און אֿפרים צו יֹוסף,
ּכוח גרױס און ביסטו ֿפָאלק ֿפיל זָאגן:

גֹורל, אײן ניט הָאבן װעסט הָאסטו;
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װעט געבערג דָאס נַײערט 18
װַאלד, איז עס װי דיר; צו געהערן
דיר צו און אױסהַאקן, עס װעסטו
ַארױסקומען װעט װָאס געהערן װעט
ֿפַארטרַײבן װעסט װָארום דערֿפון;
אַײזערנע הָאט ער װי ּכנֲַעני, דעם

שטַארק. איז ער װי רַײטװעגן,

די18 ֿפון עדה גַאנצע די און
הָאט יׂשראל ֿפון קינדער
און שילֹו, אין אַײנגעזַאמלט זיך
דעם אױֿפגעשטעלט דָארטן הָאבן זײ
געלעגן איז לַאנד דָאס און אֹוהל-מֹועד;

זײ. ֿפַאר בַאצװּונגען
געבליבן נָאך זַײנען עס ָאבער 2
װָאס די יׂשראל ֿפון קינדער די צװישן
זײער אַײנגעטײלט געקריגן ניט הָאבן

שֿבטים. זיבן נחלה,
קינדער די צו געזָאגט יהֹושוַע הָאט 3
זיך איר װעט װַאנען ביז יׂשראל: ֿפון
װָאס לַאנד דָאס ַארבן גײן צו ֿפױלן
עלטערן אַײערע ֿפון גָאט דער יהוה

געגעבן? אַײך הָאט
שֿבט, ַא ֿפון מַאן דרַײ אַײך קריגט 4
זָאלן זײ און שיקן, זײ װעל איך און
און לַאנד, אין ַארומגײן און אױֿפשטײן
זײער לױט ֿפַארשרַײבן עס זָאלן זײ

מיר. צו קומען און נחלה,
אין צעטײלן עס זיך זָאלן זײ און 5
זַײן בַײ בלַײבן זָאל יהודה חלקים: זיבן
ֿפון הױז דָאס און ָדרום, אין געמַארק
געמַארק זײער בַײ בלַײבן זָאלן יֹוסף

צֿפון. אין
דָאס ֿפַארשרַײבן זָאלט איר און 6
צו ברענגען און חלקים, זיבן אין לַאנד
װַארֿפן אַײך װעל איך און ַאהער, מיר

גָאט. אונדזער יהוה ֿפַאר דָא גֹורל
קײן ניט הָאבן לִויִים די װָארום 7
ֿפון ּכהונה די װַײל אַײך, צװישן חלק
און גָד, און נחלה; זײער איז גָאט
מנשה, שֿבט הַאלבער דער און ראוֿבן,
יענער ֿפון נחלה זײער געקריגן הָאבן
דער משה װָאס מזרח, צו יַרדן זַײט

געגעבן. זײ הָאט גָאט ֿפון קנעכט

מענער די אױֿפגעשטַאנען זַײנען 8
יהֹושוַע און געגַאנגען; זַײנען זײ און
געגַאנגען זַײנען װָאס די בַאֿפױלן הָאט
זָאגן: צו ַאזױ לַאנד, דָאס ֿפַארשרַײבן
לַאנד, אין ַארום װַאנדערט און גײט,
זיך קערט און עס, ֿפַארשרַײבט און
דָא אַײך װעל איך און מיר, צו אום

שילֹו. אין גָאט ֿפַאר גֹורל װַארֿפן
און געגַאנגען, זַײנען מענער די און 9
און לַאנד, דורכן דורכגעצױגן הָאבן
שטעט, די לױט ֿפַארשריבן עס הָאבן
זײ און בוך, ַא אין חלקים, זיבן אין
לַאגער אין יהֹושוען צו געקומען זַײנען

שילֹו. קײן
געװָארֿפן זײ הָאט יהֹושוַע און 10
יהֹושוַע און גָאט, ֿפַאר שילֹו אין גֹורל
צו לַאנד דָאס צעטײלט דָארטן הָאט
זײערע לױט יׂשראל ֿפון קינדער די

אַײנטײלונגען.
גֹורל דער ַארױֿפגעקומען איז 11
ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפון
און משּפחות; זײערע לױט בנימין
איז גֹורל זײער ֿפון געמַארק דער
ֿפון קינדער די צװישן אױסגעקומען
יֹוסף. ֿפון קינדער די צװישן און יהודה
צֿפון-זַײט צו געמַארק דער און 12
דער און יַרדן; ֿפון געװען זײ איז
צום ַארױֿפגעגַאנגען איז געמַארק
איז און צֿפון, אין יריחו ֿפון רוקן
מערֿב; צו בַארג אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען
בַײם געװען איז אױסלָאז זַײן און

בית-ָאֶון. ֿפון מדבר
ַאריבער איז געמַארק דער און 13
לוז ֿפון רוקן צום לוז, צו דָארטן ֿפון
און ָדרום; צו – בית-ֵאל איז דָאס –
צו ַארָאּפגענידערט הָאט געמַארק דער
ָדרום צו װָאס בַארג בַײם ַעטרֹות-ַאָדר

בית-חֹורֹון. אונטערשטער דער ֿפון
זיך הָאט געמַארק דער און 14
צו אױסגעדרײט זיך און געצױגן,
בַארג דעם ֿפון ָדרום צו מערֿב-זַײט,
זַײן און ָדרום; צו בית-חֹורֹון ֿפַאר װָאס
– ִקריַת-בַעל בַײ געװען איז אױסלָאז
ֿפון שטָאט ַא – ִקריַת-יָערים איז דָאס
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די איז דָאס יהודה. ֿפון קינדער די
מערֿב-זַײט.

ֿפון געװען איז ָדרום-זַײט די און 15
געמַארק דער און ִקריַת-יָערים; עק
און מערֿב, צו ַארױסגעגַאנגען איז
די ֿפון קװַאל בַײם ַארױסגעקומען איז

נֶֿפּתֹוַח. ֿפון װַאסערן
הָאט געמַארק דער און 16
בַארג עק צום ַארָאּפגענידערט
בן-ִהנֹום, ֿפון טָאל דעם ֿפַאר װָאס
און צֿפון; צו רֿפאים טָאל אין װָאס
טָאל דעם צו ַארָאּפגענידערט הָאט ער
יֿבוסי דעם ֿפון רוקן צום ִהנֹום, ֿפון
קײן ַארָאּפגעגַאנגען איז און ָדרום, צו

ֵעין-רֹוגֵל.
צֿפון, ֿפון געצױגן זיך הָאט ער און 17
ֵעין-ֶשֶמש, בַײ ַארױסגעקומען איז און
ַאקעגן װָאס גלילֹות צו ַארױס איז און
הָאט און ַאדֹומים, ֿפון ַארױֿפגַאנג דעם
ֿפון שטײן דעם צו ַארָאּפגענידערט

ראוֿבן. ֿפון זון דעם בֹוַהן
רוקן צום ַאריבער איז ער און 18
הָאט און צֿפון, צו ּפלױן דעם ַאקעגן

ּפלױן. צום ַארָאּפגענידערט
ַאריבער איז געמַארק דער און 19
און צֿפון; צו בית-ָחגָלה ֿפון רוקן צום
איז געמַארק דעם ֿפון אױסלָאז דער
צו יַם-ַהֶמַלח ֿפון צונג דער בַײ געװען
איז דָאס ָדרום. צו יַרדן עק בַײם צֿפון,

ָדרום. ֿפון געמַארק דער
צו עס גרענעצט יַרדן דער און 20
ֿפון נחלה די איז דָאס מזרח-זַײט.
אירע לױט בנימין ֿפון קינדער די
זײערע לױט ַארום, רונד געמַארקן,

משּפחות.
ֿפון שֿבט דעם ֿפון שטעט די און 21
זײערע לױט בנימין ֿפון קינדער די
און יריחו, געװען זַײנען משּפחות

ֵעֶמק-קציץ; און בית-ָחגָלה,
און צָמַריִם, און בית-ַעָרֿבה, און 22

בית-ֵאל;
ָעֿפָרה; און ּפָרה, און ַעִוים, און 23

און ָעֿפני, און ּכֿפר-ַעמֹונָה, און 24
זײערע מיט שטעט צװעלף גֶֿבע.

דערֿפער.
בֵארֹות; און ָרָמה, און גִֿבעֹון, 25

מֹוָצה; און ּכֿפיָרה, און ִמצּפה, און 26
און יִרּפֵאל, און ֶרֶקם, און 27

ַּתרַאָלה;
יֿבוסי דער און ֶאֶלף, ֵצַלע, און 28
ִקריַת. גִֿבַעת, – ירוָשַליִם איז דָאס –
דערֿפער. זײערע מיט שטעט ֿפערצן
ֿפון קינדער די ֿפון נחלה די איז דָאס

משּפחות. זײערע לױט בנימין

איז19 גֹורל צװײטער דער און
שמעון, ֿפַאר ַארױסגעקומען
ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר
און משּפחות; זײערע לױט שמעון
ֿפון מיטן אין געװען איז נחלה זײער

יהודה. ֿפון קינדער די ֿפון נחלה דער
זײער אין געהַאט הָאבן זײ און 2

מֹוָלָדה; און בֵאר-ֶשֿבע, נחלה
און בָלה, און ַחַצר-שוָעל, און 3

ֶעֶצם;
ָחרָמה; און בתול, און ֶאלּתֹוַלד, און 4
און בית-ַמרָּכֿבֹות, און ציקַלג, און 5

ַחַצר-סוָסה;
ָשרוֶחן. און בית-לֿבאֹות, און 6

דערֿפער. זײערע מיט שטעט דרַײצן
ֿפיר ָעָשן. און ֶעֶתר, און ִרמֹון, ַעיִן, 7

דערֿפער. זײערע מיט שטעט
ַארום רונד װָאס דערֿפער ַאלע און 8
ביז בֲעַלת-בֵאר, ביז שטעט דָאזיקע די
ֿפון נחלה די איז דָאס ָדרום. ֿפון ָרָמה
שמעון ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט דעם

משּפחות. זײערע לױט
ֿפון קינדער די ֿפון טײל דעם ֿפון 9
די ֿפון נחלה די געװען איז יהודה
חלק דער װָארום שמעון, ֿפון קינדער
געװען איז יהודה ֿפון קינדער די ֿפון
ֿפון קינדער די און זײ, ֿפַאר גרױס צו
מיטן אין נחלה ַא געקריגן הָאבן שמעון

נחלה. זײער ֿפון
איז גֹורל דריטער דער און 10
ֿפון קינדער די ֿפַאר ַארױֿפגעקועמן
דער און משּפחות; זײערע לױט זֿבולון
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ביז געװען איז נחלה זײער ֿפון געמַארק
ָׂשריד.

איז געמַארק זײער און 11
און מערֿב צו ַארױֿפגעגַאנגען
ָאן ָאנגעשטױסן זיך הָאט און ַמרֵעָלה,
דעם ָאן ָאנגעשטױסן זיך און ַדבֶשת,

יָקנְָעם. ֿפַאר װָאס טַײך
ֿפון אומגעקערט זיך הָאט ער און 12
זונאױֿפגַאנג, קעגן מזרח, צו ָׂשריד
ִּכסלֹות-ָּתֿבֹור, ֿפון געמַארק דעם ביז
און ָדֿבַרת, צו ַארױסגעגַאנגען איז און

יָֿפיַע. קײן ַארױֿפגעגַאנגען
ַאריבער ער איז דָארטן ֿפון און 13
צו זונאױֿפגַאנג, צו מזרח, קײן
איז און ֵעת-ָקצין, צו גַת-ֵחֿפר,
קײן ִרמֹון-מתֹוָאר בַײ ַארױסגעגַאנגען

נַָעה.
זיך הָאט געמַארק דער און 14
ֿפון צֿפון צו דעם ַארום אױסגעדרײט
געװען איז אױסלָאז זַײן און ַחנָתֹון;

יִֿפַּתח-ֵאל; טָאל דער
ִשמרֹון, און נַהָלל, און ַקָטת, און 15
צװעלף בית-ֶלֶחם. און יִדַאָלה, און

דערֿפער. זײערע מיט שטעט
קינדער די ֿפון נחלה די איז דָאס 16
די משּפחות, זײערע לױט זֿבולון ֿפון

דערֿפער. זײערע מיט שטעט דָאזיקע
ַארױסגעקומען איז יִׂשָׂשָכר ֿפַאר 17
ֿפון קינדער די ֿפַאר גֹורל; ֿפירטער דער

משּפחות. זײערע לױט יִׂשָׂשָכר
געװען איז געמַארק זײער און 18

שונֵם; און ּכסולֹות, און יִזְרֶעאל,
און ֵשאֹון, און ַחֿפַריִם, און 19

ַאנָחַרת;
ֶאֿבץ; און ִקשיֹון, און ַרבית, און 20

און ֵעין-גַנים, און ֶרֶמת, און 21
בית-ּפֵצץ, און ֵעין-ַחָדה,

זיך הָאט געמַארק דער און 22
ַשחציָמה, און ָּתֿבֹור, ָאן ָאנגעשטױסן
ֿפון אױסלָאז דער און בית-ֶשֶמש; און
יַרדן. דער געװען איז געמַארק זײער

דערֿפער. זײערע מיט שטעט זעכצן
שֿבט דעם ֿפון נחלה די איז דָאס 23
לױט יִׂשָׂשָכר ֿפון קינדער די ֿפון

זײערע מיט שטעט די משּפחות, זײערע
דערֿפער.

איז גֹורל ֿפינֿפטער דער און 24
ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר ַארױסגעקועמן
זײערע לױט ָאשר ֿפון קינדער די

משּפחות.
געװען: איז געמַארק זײער און 25
ַאכָשף; און בֶטן, און ַחלי, און ֶחלַקת,

און ַעמָעד, און ַאַלֶמֶלך, און 26
ָאנגעשטױסן זיך הָאט ער און ִמְשָאל;
ָאן און מערֿב, אין ַּכרֶמל ָאן

שיחֹור-ִלֿבנָת.
צו אומגעקערט זיך הָאט ער און 27
זיך הָאט און בית-ָדגֹון, צו זונאױֿפגַאנג,
דעם ָאן און זֿבולון, ָאן ָאנגעשטױסן
און בית-ֵעֶמק, צֿפון, צו יִֿפַּתח-ֵאל טָאל
אױף ָּכֿבול צו ַארױס איז און נְִעיאל,

לינקס,
ַחמֹון, און רחֹוֿב, און ֶעֿברֹון, און 28

גרױס-צידֹון. ביז ָקנָה, און
זיך הָאט געמַארק דער און 29
דער ביז און ָרָמה, צו אומגעקערט
געמַארק דער און צֹור. ֿפעסטונגשטָאט
זַײן און חֹוָסה; צו אומגעקערט זיך הָאט
ֶחֿבל ֿפון ים, בַײם געװען איז אױסלָאז

ַאכזיֿב; ביז
רחֹוֿב. און ַאֿפק, און עוָמה, און 30
זײערע מיט שטעט צװַאנציק און צװײ

דערֿפער.
דעם ֿפון נחלה די איז דָאס 31
לױט ָאשר ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט
שטעט דָאזיקע די משּפחות, זײערע

דערֿפער. זײערע מיט
איז נֿפּתלי ֿפון קינדער די ֿפַאר 32
גֹורל; זעקסטער דער ַארױסגעקומען
זײערע לױט נֿפּתלי ֿפון קינדער די ֿפַאר

משּפחות.
געװען איז געמַארק זײער און 33
און ֵאלֹון-בַצֲענַנים, ֿפון ֶחֶלף, ֿפון
און ַלקום; ביז יַֿבנְֵאל, און ַאָדמי-נֶֶקֿב,

יַרדן. דער געװען איז אױסלָאז זַײן
זיך הָאט געמַארק דער און 34
צו מערֿב, קײן אומגעקערט
ֿפון ַארױס איז און ַאזנֹות-ָּתֿבֹור,
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זיך הָאט און חוקֹוק, צו דָארטן
און ָדרום, אין זֿבולון ָאן ָאנגעשטױסן
אין ָאנגעשטױסן זיך ער הָאט ָאשר ָאן
צו יַרדן בַײם יהודה ָאן און מערֿב,

זונאױֿפגַאנג.
זַײנען ֿפעסטונגשטעט די און 35
און ַרַקת, ַחַמת, און ָצדים-ֵצר, געװען

ִּכנֶֶרת;
ָחצֹור; און ָרָמה, און ַאָדָמה, און 36

און ֶאדֶרִעי, און ֶקֶדש, און 37
ֵעין-ָחצֹור;

ָחֵרם, ִמגַדל-ֵאל, און יְִראֹון, און 38
נַײנצן בית-ֶשֶמש. און בית-ַענָת, און

דערֿפער. זײערע מיט שטעט
דעם ֿפון נחלה די איז דָאס 39
לױט נֿפּתלי ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט
זײערע מיט שטעט די משּפחות, זײערע

דערֿפער.
קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפַאר 40
איז משּפחות זײערע לױט ָדן ֿפון

גֹורל. זיבעטער דער ַארױסגעקומען
נחלה זײער ֿפון געמַארק דער און 41
און ֶאשָּתאֹול, און ָצרָעה, געװען: איז

ִעיר-ֶשֶמש;
און ַאיָלֹון, און ַשֲעַלבין, און 42

יִתָלה;
ֶעקרֹון; און ִּתמנָה, און ֵאילֹון, און 43
און גִבתֹון, און ֶאלּתֵקה, און 44

בֲעָלת;
און בנֵי-בַרק, און יהוד, און 45

גַת-ִרמֹון;
דעם מיט ַרקֹון, און ֵמי-יַרקֹון, און 46

יָֿפֹו. ַאקעגן געמַארק
קינדער די ֿפון געמַארק דער און 47
װינציק צו אױסגעקומען איז ָדן ֿפון
ֿפון קינדער די זַײנען זײ; ֿפַאר
מלחמה הָאבן און ַארױֿפגעגַאנגען ָדן
זי הָאבן און ֶלֶשם, מיט געהַאלטן
מיטן געשלָאגן זי און בַאצװּונגען,
געַארבט, זי און שװערד, ֿפון שַארף
הָאבן זײ און איר; אין בַאזעצט זיך און
נָאמען דער װי ַאזױ ָדן, ֶלֶשם, גערוֿפן

ָדן. ֿפָאטער זײער ֿפון

דעם ֿפון נחלה די איז דָאס 48
לױט ָדן ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט
שטעט דָאזיקע די משּפחות, זײערע

דערֿפער. זײערע מיט
מַאכן געענדיקט הָאבן זײ ַאז און 49
געמַארקן, אירע לױט לַאנד דָאס ַארבן
געגעבן יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן
נון, ֿפון זון דעם יהֹושוַע צו נחלה ַא

זײ. צװישן
הָאבן גָאט ֿפון מױל דעם לױט 50
ער װָאס שטָאט די געגעבן אים זײ
דעם אין ִּתמנַת-ֶסַרח ֿפַארלַאנגט, הָאט
הָאט ער און אֿפרים; ֿפון געבערג
אין בַאזעצט זיך און שטָאט, די בַאבױט

איר.
ֶאלָעזָר װָאס נחלות די זַײנען דָאס 51
נון, ֿפון זון דער יהֹושוַע און ּכֹהן, דער
ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּפטלַײט די און
ֿפון קינדער די ֿפון שֿבטים די ֿפון
לױט ַארבן געמַאכט הָאבן יׂשראל,
בַײם גָאט, ֿפַאר שילֹו אין גֹורל
הָאבן ַאזױ אֹוהל-מֹועד. ֿפון אַײנגַאנג

לַאנד. דָאס צעטײלן געענדיקט זײ

צו20 גערעדט הָאט גָאט און
רעד זָאגן: צו ַאזױ יהֹושוען,
צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון קינדער די צו

זָאגן:
ֿפון שטעט די אַײך מַאכט 2
אַײך הָאב איך װָאס ַאנטרינונג

משהן, דורך ָאנגעזָאגט
דעם ֿפַאר ַאהין, ַאנטלױֿפן צו אױף 3
נֿפש ַא דערשלָאגט װָאס טױטשלעגער
זײ און ּכיװן; ַא ָאן ֿפַארזע, ַא דורך
דעם ֿפון ַאנטרינונג ֿפַאר זַײן אַײך זָאלן

בלוטמָאנער.
אײנער אין ַאנטלױֿפן זָאל ער און 4
שטעלן זיך און שטעט, דָאזיקע די ֿפון
און שטָאטטױער, ֿפון אַײנגַאנג אין
ֿפון עלטסטע די ֿפון אױערן די אין רעדן
זײ און װערטער, זַײנע שטָאט יענער
דער אין זיך צו ַארַײננעמען אים זָאלן
ער און ָארט, ַאן געבן אים און שטָאט,

זײ. בַײ זיצן זָאל
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אים װעט בלוטמָאנער דער ַאז און 5
איבערענטֿפערן ניט זײ זָאלן נָאכיָאגן,
הַאנט, זַײן אין טױטשלעגער דעם
דערשלָאגן ער הָאט ּכיװן ַא ָאן װָארום
ַא געװען ניט אים איז ער און חֿבר, זַײן

נעכטן-אײערנעכטן. ֿפון ׂשֹונא
שטָאט, יענער אין זיצן זָאל ער און 6
עדה דער ֿפַאר זיך שטעלט ער ביז
דעם ֿפון טױט דעם ביז משּפט, צום
טעג; יענע אין זַײן װעט װָאס ּכֹהן-גָדול
זיך טױטשלעגער דער מעג דענצמָאל
שטָאט, זַײן אין קומען און אומקערן,
װָאס שטָאט דער אין – הױז זַײן אין און

ַאנטלָאֿפן. דָארטן ֿפון איז ער
אין ֶקֶדש געהײליקט זײ הָאבן 7
און נֿפּתלי, ֿפון געבערג דעם אין גָליל,
און אֿפרים, ֿפון געבערג דעם אין שֶכם
אין – ֶחֿברֹון איז דָאס – ִקריַת-ַארבע

יהודה. ֿפון געבערג דעם
יריחו בַײ יַרדן, זַײט יענער ֿפון און 8
אין ֶבֶצר ָאּפגעגעבן זײ הָאבן מזרח, צו
שֿבט ֿפון ֿפלַאכלַאנד, דעם אין מדבר
שֿבט ֿפון גִלָעד, אין רָאמֹות און ראוֿבן,
מנשה. שֿבט ֿפון בָשן, אין גֹוָלן און גָד,
בַאשטימטע די געװען זַײנען דָאס 9
יׂשראל, ֿפון קינדער ַאלע ֿפַאר שטעט
זיך הַאלט װָאס ֿפרעמדן דעם ֿפַאר און
ַאנטלױֿפן צו אױף זײ; צװישן אױף
דערשלָאגט װָאס איטלעכן ֿפַאר ַאהין,
זָאל ער ּכדי ֿפַארזע; ַא דורך נֿפש ַא
דעם ֿפון הַאנט דער דורך שטַארבן ניט
זיך שטעלט ער אײדער בלוטמָאנער,

עדה. דער ֿפַאר

די21 ֿפון הױּפטלַײט די און
לִויִים די ֿפון ֿפָאטערהַײזער
און ּכֹהן, דעם ֶאלָעזָר צו גענענט הָאבן
די צו און נון, ֿפון זון דעם יהֹושוַע צו
די ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּפטלַײט

יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבטים
אין גערעדט זײ צו הָאבן זײ און 2
זָאגן: צו ַאזױ ּכנַַען, לַאנד אין שילֹו,
אונדז משהן דורך בַאֿפױלן הָאט גָאט
מיט װוינען, צום שטעט געבן צו

אונדזערע ֿפַאר ּפלעצער ֿפרַײע זײערע
בהמות.

יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 3
לױט נחלה, זײער ֿפון לִויִים די געגעבן
שטעט דָאזיקע די גָאט, ֿפון מױל דעם

ּפלעצער. ֿפרַײע זײערע מיט
די ֿפַאר ַארױס איז גֹורל דער און 4
די ֿפַאר און קָהתים; די ֿפון משּפחות
די ֿפון ּכֹהן, דעם ַאהרן ֿפון קינדער
יהודה, שֿבט ֿפון געװען זַײנען לִויִים,
און שמעֹונים, די ֿפון שֿבט ֿפון און
דרַײצן גֹורל, לױט בנימין, שֿבט ֿפון

שטעט.
ֿפון קינדער איבעריקע די ֿפַאר און 5
אֿפרים, שֿבט ֿפון משּפחות די ֿפון קָהת,
שֿבט הַאלבן ֿפון און ָדן, שֿבט ֿפון און

שטעט. צען גֹורל, לױט מנשה,
ֿפון גֵרשֹון, ֿפון קינדער די ֿפַאר און 6
ֿפון און יִׂשָׂשָכר, שֿבט ֿפון משּפחות די
און נֿפּתלי, שֿבט ֿפון און ָאשר, שֿבט
בָשן, אין מנשה שֿבט הַאלבן דעם ֿפון

שטעט. דרַײצן גֹורל, לױט
לױט מָררי ֿפון קינדער די ֿפַאר 7
און ראוֿבן, שֿבט ֿפון משּפחות, זײערע
זֿבולון, שֿבט ֿפון און גָד, שֿבט ֿפון

שטעט. צװעלף
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 8
מיט שטעט דָאזיקע די לִויִים די געגעבן
גָאט װי ַאזױ ּפלעצער, ֿפרַײע זײערע
גֹורל. לױט משהן, דורך בַאֿפױלן הָאט
שֿבט דעם ֿפון געגעבן הָאבן זײ און 9
דעם ֿפון און יהודה, ֿפון קינדער די ֿפון
די שמעון, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט
דָא זײ רוֿפט מע װָאס שטעט דָאזיקע

נָאמען. מיטן ָאן
די ֿפַאר געװען איז דָאס און 10
משּפחות די ֿפון ַאהרן, ֿפון קינדער
ֵלִוי; ֿפון קינדער די ֿפון קָהתים די ֿפון
גֹורל דעם געקריגן הָאבן זײ װָארום

צוערשט.
שטָאט די געגעבן זײ הָאט מע און 11
– ַענָק ֿפון ֿפָאטער דעם ַארבע, ֿפון
ֿפון געבערג דעם אין – חֿברון איז דָאס
רונד ּפלעצער ֿפרַײע אירע מיט יהודה,
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איר. ַארום
שטָאט דער ֿפון ֿפעלד דָאס ָאבער 12
געגעבן זײ הָאבן דערֿפער אירע און
זַײן ֿפַאר יֿפונֶהן ֿפון זון דעם ָּכֵלֿב

אײגנטום.
דעם ַאהרן ֿפון קינדער די און 13
ֿפון שטָאט די געגעבן זײ הָאבן ּכֹהן
ֶחֿברֹון טױטשלעגער, ֿפַארן ַאנטרינונג
ִלֿבנָה און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט

ּפלעצער; ֿפרַײע אירע מיט
ֿפרַײע אירע מיט יַּתיר און 14
אירע מיט ֶאשּתמֹוַע און ּפלעצער,

ּפלעצער; ֿפרַײע
ֿפרַײע אירע מיט חֹולֹון און 15
ֿפרַײע אירע מיט דֿביר און ּפלעצער,

ּפלעצער;
ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט ַעיִן און 16
און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט יוָטה און
ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט בית-ֶשֶמש
שֿבטים. צװײ דָאזיקע די ֿפון שטעט נַײן
מיט גִֿבעֹון בנימין: שֿבט ֿפון און 17
אירע מיט גֶֿבע ּפלעצער, ֿפרַײע אירע

ּפלעצער; ֿפרַײע
ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט ַענָתֹות 18
ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט ַעלמֹון און

שטעט. ֿפיר
ֿפון קינדער די ֿפון שטעט ַאלע 19
מיט שטעט דרַײצן ּכֹהנים: די ַאהרן,

ּפלעצער. ֿפרַײע זײערע
די ֿפון משּפחות די ֿפַאר און 20
די לִויִים, די קָהת, ֿפון קינדער
– קָהת ֿפון קינדער די ֿפון איבעריקע
געװען זַײנען גֹורל זײער ֿפון שטעט די

אֿפרים. שֿבט ֿפון
שטָאט די געגעבן זײ הָאט מע און 21
טױטשלעגער, ֿפַארן ַאנטרינונג ֿפון
אין ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט שֶכם,
מיט גֶזֶר און אֿפרים, ֿפון געבערג דעם

ּפלעצער; ֿפרַײע אירע
ֿפרַײע אירע מיט ִקֿבַציִם און 22
אירע מיט בית-חֹורֹון און ּפלעצער,

שטעט. ֿפיר ּפלעצער. ֿפרַײע
מיט ֶאלּתֵקה ָדן: שֿבט ֿפון און 23
אירע מיט גִבתֹון ּפלעצער, ֿפרַײע אירע

ּפלעצער; ֿפרַײע
ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט ַאיָלֹון 24
ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט גַת-ִרמֹון

שטעט. ֿפיר
ַּתֲענָך מנשה: שֿבט הַאלבן ֿפון און 25
גַת-ִרמֹון און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט
צװײ ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט

שטעט.
זײערע מיט צען, שטעט: ַאלע 26
ֿפון משּפחות די ֿפַאר ּפלעצער, ֿפרַײע

קָהת. ֿפון קינדער איבעריקע די
גֵרשֹון, ֿפון קינדער די ֿפַאר און 27
ֿפון לִויִים, די ֿפון משּפחות די ֿפון
ֿפון שטָאט די מנשה; שֿבט הַאלבן
גֹוָלן טױטשלעגער, ֿפַארן ַאנטרינונג
און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט בָשן אין
ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט בֶעשְּתָרה

שטעט. צװײ
מיט ִקשיֹון יִׂשָׂשָכר: שֿבט ֿפון און 28
אירע מיט ָדֿבַרת ּפלעצער, ֿפרַײע אירע

ּפלעצער; ֿפרַײע
ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט יַרמות 29
ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט ֵעין-גַנים

שטעט. ֿפיר
מיט ִמְשָאל ָאשר: שֿבט ֿפון און 30
אירע מיט ַעֿבדֹון ּפלעצער, ֿפרַײע אירע

ּפלעצער; ֿפרַײע
ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט ֶחלָקת 31
ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט רחֹוֿב און

שטעט. ֿפיר
שטָאט די נֿפּתלי: שֿבט ֿפון און 32
טױטשלעגער, ֿפַארן ַאנטרינוגן ֿפון
ֿפרַײע אירע מיט גָליל, אין ֶקֶדש
אירע מיט ַחמֹות-דֹאר און ּפלעצער,
אירע מיט ַקרָּתן און ּפלעצער, ֿפרַײע

שטעט. דרַײ ּפלעצער. ֿפרַײע
לױט גֵרשונים די ֿפון שטעט ַאלע 33
מיט שטעט דרַײצן משּפחות: זײערע

ּפלעצער. ֿפרַײע זײערע
די ֿפון משּפחות די ֿפַאר און 34
לִויִים, איבעריקע די מָררי, ֿפון קינדער
אירע מיט יָקנְָעם זֿבולון: שֿבט ֿפון
אירע מיט ַקרָּתה ּפלעצער, ֿפרַײע

ּפלעצער; ֿפרַײע
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ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט ִדמנָה 35
ֿפיר ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט נַהָלל

שטעט.
מיט ֶבֶצר ראוֿבן: שֿבט ֿפון און 36
מיט יַהָצה און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע

ּפלעצער; ֿפרַײע אירע
ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט קֵדמֹות 37
ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט ֵמיֿפַעת און

שטעט. ֿפיר
ֿפון שטָאט די גָד: שֿבט ֿפון און 38
ָרמֹות טױטשלעגער, ֿפַארן ַאנטרינונג
ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט גִלָעד, אין
ּפלעצער; ֿפרַײע אירע מיט ַמחנַיִם און
ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט ֶחשבֹון 39
ַאלע ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט יְַעזֵר

ֿפיר. שטעט:
ֿפַאר געװען זַײנען שטעט ַאלע די 40
זײערע לױט מָררי ֿפון קינדער די
די ֿפון איבעריקע די – משּפחות
גֹורל זײער און לִויִים; די ֿפון משּפחות

שטעט. צװעלף געװען איז
מיטן אין לִויִים די ֿפון שטעט ַאלע 41
ֿפון קינדער די ֿפון אײגנטום דעם ֿפון
ֿפערציק און ַאכט געװען זַײנען יׂשראל

ּפלעצער. ֿפרַײע זײערע מיט שטעט
געװען זַײנען שטעט דָאזיקע די 42
ֿפרַײע אירע מיט שטָאט אין שטָאט
ַאלע בַײ ַאזױ איר; ַארום רונד ּפלעצער

שטעט. דָאזיקע די
יׂשראל צו געגעבן הָאט גָאט און 43
הָאט ער װָאס לַאנד גַאנצע דָאס
עלטערן; זײערע געבן צו געשװָארן
זיך און געַארבט, עס הָאבן זײ און

דערין. בַאזעצט
ֿפון בַארוט זײ הָאט גָאט און 44
ער װָאס ַאלץ װי ַאזױ ַארום, רונד
און עלטערן; זײערע געשװָארן הָאט
ניט איז ֿפַײנט זײערע ַאלע ֿפון קײנער
ֿפַײנט זײערע ַאלע זײ; ֿפַאר בַאשטַאנען

הַאנט. זײער אין געגעבן גָאט הָאט
ֿפון ָאּפגעֿפַאלן איז װָארט ַא ניט 45
הָאט גָאט װָאס צוזָאג גוטן ַאלדעם
ַאלץ יׂשראל; ֿפון הױז דעם צוגעזָאגט

ָאנגעקומען. איז

יהֹושוַע22 הָאט דענצמָאל
די און ראוֿבנים, די גערוֿפן

מנשה. שֿבט הַאלבן דעם און גָדים,
איר געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 2
דער משה װָאס ַאלץ געהיט הָאט
בַאֿפױלן, אַײך הָאט גָאט ֿפון קנעכט
ָקול, מַײן צו צוגעהערט הָאט איר און
בַאֿפױלן. אַײך הָאב איך װָאס ַאלץ אין

אַײערע ֿפַארלָאזט ניט הָאט איר 3
אױף ביז טעג ֿפיל דָאזיקע די ברידער
די געהיט הָאט איר און טָאג, הַײנטיקן
אַײער יהוה ֿפון געבָאט דעם ֿפון היטונג

גָאט.
אַײער יהוה הָאט ַאצונד און 4
װי ַאזױ ברידער, אַײערע בַארוט גָאט
קערט דרום צוגעזָאגט; זײ הָאט ער
צו אַײך גײט און ַאצונד, אום אַײך
אַײער ֿפון לַאנד צום געצעלטן, אַײערע
ֿפון קנעכט דער משה װָאס אײגנטום
זַײט יענער אױף געגעבן אַײך הָאט גָאט

יַרדן.
דָאס טָאן צו זײער היט ָאבער 5
דער משה װָאס ּתֹורה, די און געבָאט,
געבָאטן, אַײך הָאט גָאט ֿפון קנעכט
צו און גָאט, אַײער יהוה הָאבן צו ליב
היטן צו און װעגן, זַײנע ַאלע אין גײן
ָאן בַאהעֿפטן צו זיך און געבָאט, זַײנע
אַײער מיט דינען צו אים און אים,
גַאנצער אַײער מיט און הַארצן, גַאנצן

זעל.
געבענטשט, זײ הָאט יהֹושוַע און 6
און ַאװעקגעשיקט, זײ הָאט און
זײערע צו ַאװעקגעגַאנגען זַײנען זײ

געצעלטן.
הָאט מנשה שֿבט הַאלבן ַא צו און 7
צום נָאר בָשן; אין געגעבן משה
געגעבן יהֹושוַע הָאט הַאלבן ַאנדער
זַײט דער אױף ברידער זײערע מיט
הָאט יהֹושוַע ַאז און מערֿב. צו יַרדן
געצעלטן, זײערע צו ַאװעקגעשיקט זײ

געבענטשט, אױך זײ ער הָאט
צו ַאזױ געזָאגט, זײ צו הָאט ער און 8
אום אַײך קערט גוטס ֿפיל מיט זָאגן:
זײער מיט און געצעלטן, אַײערע צו
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גָאלד, מיט און זילבער, מיט ֿפי, ֿפיל
און אַײזן, מיט און קוּפער, מיט און
דעם צעטײלט ֿפיל; זײער קלײדער מיט
אַײערע מיט ֿפַײנט אַײערע ֿפון רױב

ברידער.
און ראוֿבן, ֿפון קינדער די הָאבן 9
הַאלבער דער און גָד, ֿפון קינדער די
זײ און אומגעקערט, זיך מנשה, שֿבט
קינדער די ֿפון ַאװעקגעגַאנגען זַײנען
לַאנד אין װָאס שילֹו ֿפון יׂשראל, ֿפון
צום גִלָעד, לַאנד קײן גײן צו ּכנַַען,
זײ װָאס אײגנטום, זײער ֿפון לַאנד
דעם לױט בַאזעצט דערין זיך הָאבן

משהן. דורך גָאט ֿפון מױל
די צו געקומען זַײנען זײ ַאז און 10
ּכנַַען, לַאנד אין װָאס יַרדן ֿפון געגנטן
די און ראוֿבן, ֿפון קינדער די הָאבן
שֿבט הַאלבער דער און גָד, ֿפון קינדער
בַײם מזבח ַא געבױט דָארטן מנשה,
ָאנצוקוקן. אױף מזבח גרױסן ַא יַרדן,

יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 11
קינדער די זעט, זָאגן: צו ַאזױ געהערט,
גָד, ֿפון קינדער די און ראוֿבן, ֿפון
הָאבן מנשה, שֿבט הַאלבער דער און
ּכנַַען, לַאנד ַאנטקעגן מזבח ַא געבױט
זַײט דער צו יַרדן, ֿפון געגנטן די אין

יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפון
יׂשראל ֿפון קינדער די װי און 12
גַאנצע די הָאט ַאזױ דערהערט, הָאבן
זיך יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון עדה
ַארױֿפצוגײן שילֹו קײן אַײנגעזַאמלט

מלחמה. אױף זײ ַאקעגן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 13
און ראוֿבן, ֿפון קינדער די צו געשיקט
הַאלבן צום און גָד, ֿפון קינדער די צו
ּפינחס גִלָעד, לַאנד קײן מנשה, שֿבט

ּכֹהן, דעם ֶאלָעזָר ֿפון זון דעם
צו ֿפירשטן, צען אים מיט און 14
ֿפון ֿפירשט אײן צו ֿפירשט, אײן
ֿפון שֿבטים ַאלע ֿפון ֿפָאטערהױז ַא
איטלעכער זַײנען זײ און יׂשראל;
זײער ֿפון הױּפט דער געװען
יׂשראל. ֿפון טױזנטן די בַײ ֿפָאטערהױז

די צו געקומען זַײנען זײ און 15
קינדער די צו און ראוֿבן, ֿפון קינדער
מנשה, שֿבט הַאלבן צום און גָד, ֿפון
זײ מיט הָאבן זײ און גִלָעד, לַאנד קײן

זָאגן: צו ַאזױ גערעדט,
עדה גַאנצע די געזָאגט הָאט ַאזױ 16
דָאזיקע די איז װָאס יהוה: ֿפון
ָאן געֿפעלשט הָאט איר װָאס ֿפעלשונג
ָאּפצוקערן זיך יׂשראל, ֿפון גָאט דעם
אַײער מיט יהוה, הינטער ֿפון הַײנט
זָאלט איר ּכדי מזבח, ַא זיך ֿפַאר בױען

יהוה? ָאן װידערשּפעניקן הַײנט
ֿפון זינד די װינציק אונדז איז 17
ֿפון נָאך זיך הָאבן מיר װָאס ּפעֹור,
הַײנטיקן אױף ביז גערײניקט ניט איר
געװען איז איר איבער װָאס און טָאג,

יהוה, ֿפון עדה דער אױף מגֿפה ַא
ֿפון ָאּפ הַײנט אַײך קערט איר ַאז 18
איר זַײן: װעט עס און יהוה? הינטער
יהוה, ָאן הַײנט װידערשּפעניקן װעט
דער אױף צערענען ער װעט מָארגן און

יׂשראל. ֿפון עדה גַאנצער
אַײער ֿפון לַאנד דָאס װידער אױב 19
אַײך קומט אומרײן, איז אײגנטום
יהוהס ֿפון לַאנד דעם אין ַאריבער
ִמשּכן דער רוט דָארטן װָאס אײגנטום,
צװישן אַײך בַאזעצט און יהוה, ֿפון
ניט איר זָאלט יהוה ָאן נָאר אונדז,
איר זָאלט אונדז און װידערשּפעניקן,
בױען אַײער מיט װידערשּפעניקן, ניט
ֿפון מזבח דעם ַאחוץ מזבח, ַא זיך ֿפַאר

גָאט. אונדזער יהוה
זֶַרחן ֿפון זון דער ָעָכן ניט הָאט 20
חרם, דעם מיט ֿפעלשונג ַא געֿפעלשט
יׂשראל ֿפון עדה גַאנצער דער אױף און
יענער ניט און צָארן? דער געװען איז
זַײן ֿפַאר אומגעקומען איז ַאלײן מַאן

זינד.
ֿפון קינדער די געענטֿפערט הָאבן 21
און גָד, ֿפון קינדער די און ראוֿבן,
זײ און מנשה, שֿבט הַאלבער דער
די ֿפון הױּפטלַײט די צו גערעדט הָאבן

יׂשראל: ֿפון טױזנטן
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דער יהוה, געטער ֿפון גָאט דער 22
און װײס, ער יהוה, געטער ֿפון גָאט
איז דָאס אױב װיסן! זָאל ער יׂשראל,
אין אױב ָאדער װידערשּפעניקײט אין
ניט אונדז זָאלסט – יהוה ָאן ֿפעלשונג

– טָאג! הַײנטיקן העלֿפן
ּכדי מזבח ַא בױען צו אונדז 23
יהוה, הינטער ֿפון ָאּפצוקערן זיך
אים אױף אױֿפצוברענגען אױב ָאדער
ָאדער שּפַײזָאּפֿפער, און ברַאנדָאּפֿפער
ֿפרידָאּפֿפער, אים אױף מַאכן צו אױב

אױֿפמָאנען! ַאלײן יהוה זָאל
געטָאן ניט עס הָאבן מיר אױב און 24
צו ַאזױ זַאך, ַא װעגן זָארג ֿפון בלױז
קינדער אַײערע װעלן מָארגן זָאגן:
צו ַאזױ קינדער, אונדזערע צו זָאגן
מיט ָאן אַײך איר קערט װָאס זָאגן:

יׂשראל? ֿפון גָאט דעם יהוה
יהוה הָאט געמַארק ַא װָארום 25
צװישן און אונדז צװישן געמַאכט
קינדער און ראוֿבן, ֿפון קינדער אַײך,
קײן ניט הָאט איר יַרדן; דעם גָד, ֿפון
קינדער אַײערע און יהוה. אין חלק
ניט – קינדער אונדזערע שטערן װעלן

יהוה. ֿפָארכטן צו
זיך לָאמיר געזָאגט: מיר הָאבן 26
דעם בױען צו בַאװָארענען ַאקָארשט
ניט און ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַאר ניט מזבח,

שלַאכטָאּפֿפער; ֿפַאר
עדות ַאן זַײן זָאל ער נַײערט 27
און אַײך, צװישן און אונדז צװישן
אונדז: נָאך דֹורות אונדזערע צװישן
ֿפַאר יהוה ֿפון דינסט דעם דינען צו
און ברַאנדָאּפֿפער, אונדזערע מיט אים
מיט און שלַאכטָאּפֿפער, אונדזערע מיט
אַײערע און ֿפרידָאּפֿפער, אונדזערע
צו זָאגן ניט מָארגן זָאלן קינדער
קײן ניט הָאט איר קינדער: אונדזערע

יהוה. אין חלק
אױב געזָאגט: הָאבן מיר און 28
דָאס װעלן זײ ַאז געשען, װעט עס
אונדזערע צו ָאדער אונדז צו זָאגן
זָאגן: מיר װעלן ַאהין, שּפעטער דֹורות
ֿפון מזבח דעם ֿפון בױ דעם זעט

הָאבן עלטערן אונדזערע װָאס יהוה,
און ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַאר ניט געמַאכט,
ַאן נַײערט שלַאכטָאּפֿפער; ֿפַאר ניט
צװישן און אונדז צװישן ער איז עדות

אַײך.
װידערשּפעניקן צו אונדז חלילה 29
ֿפון הַײנט ָאּפצוקערן זיך און יהוה, ָאן
ֿפַאר מזבח ַא בױען צו יהוה, הינטער
און שּפַײזָאּפֿפער, ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער,
מזבח דעם ַאחוץ שלַאכטָאּפֿפער, ֿפַאר
זַײן ֿפַאר װָאס גָאט, אונדזער יהוה ֿפון

ִמשּכן!
די און ּכֹהן, דער ּפינחס װי און 30
הױּפטלַײט די עדה, דער ֿפון ֿפירשטן
מיט װָאס יׂשראל ֿפון טױזנטן די ֿפון
װָאס װערטער די געהערט הָאבן אים,
קינדער די און ראוֿבן, ֿפון קינדער די
מנשה, ֿפון קינדער די און גָד, ֿפון
װוילגעֿפעלן דָאס איז גערעדט, הָאבן

אױגן. זײערע אין
ֶאלָעזָר ֿפון זון דער ּפינחס און 31
קינדער די צו געזָאגט הָאט ּכֹהן דעם
גָד, ֿפון קינדער די צו און ראוֿבן, ֿפון
הַײנט מנשה: ֿפון קינדער די צו און
גָאט; איז אונדז צװישן ַאז מיר, װײסן
ָאן געֿפעלשט ניט הָאט איר װָארום
הָאט ַאצונד ֿפעלשונג; דָאזיקע די גָאט
יׂשראל ֿפון קינדער די געװען מציל איר

גָאט. ֿפון הַאנט דער ֿפון
ֶאלָעזָר ֿפון זון דער ּפינחס און 32
זיך הָאבן ֿפירשטן, די און ּכֹהן, דעם
ראוֿבן, ֿפון קינדער די ֿפון אומגעקערט
לַאנד ֿפון גָד, ֿפון קינדער די ֿפון און
קינדער די צו ּכנַַען לַאנד קײן גִלָעד,
געברַאכט זײ הָאבן זײ און יׂשראל, ֿפון

ענטֿפער. ַאן
װוילגעֿפעלן איז ענטֿפער דער און 33
ֿפון קינדער די ֿפון אױגן די אין
יׂשראל ֿפון קינדער די און יׂשראל
מער הָאבן און גָאט, געלױבט הָאבן
ַאקעגן ַארױֿפגײן װעגן גערעדט ניט
דָאס ֿפַארװיסטן צו מלחמה, אױף זײ
און ראוֿבן ֿפון קינדער די װָאס לַאנד

דערין. זיצן גָד ֿפון קינדער די
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די און ראוֿבן ֿפון קינדער די און 34
מזבח דעם גערוֿפן הָאבן גָד ֿפון קינדער
ער איז עדות ”ַאן װַײל: , . . . . . .

גָאט“. איז יהוה ַאז אונדז צװישן

ֿפיל23 אין געװען איז עס און
גָאט ַאז נָאכדעם ַארום, טעג
זײערע ַאלע ֿפון יׂשראל בַארוט הָאט
איז יהושוע און ַארום, רונד ֿפון ֿפַײנט

בַאטָאגט, און ַאלט געװָארן
גַאנץ גערוֿפן יהושוע הָאט 2
זײערע און עלטסטע, זײערע יׂשראל,
און ריכטער, זײערע און הױּפטלַײט,
זײ צו הָאט און אױֿפזעער, זײערע

בַאטָאגט. און ַאלט בין איך געזָאגט:
װָאס ַאלץ געזען הָאט איר און 3
ַאלע צו געטָאן הָאט גָאט אַײער יהוה
אַײערטװעגן; ֿפון ֿפעלקער דָאזיקע די
װָאס דער איז גָאט אַײער יהוה װָארום

אַײך. ֿפַאר געהַאלטן מלחמה הָאט
אױסגעװָארֿפן אַײך הָאב איך זעט, 4
ֿפַאר ֿפעלקער געבליבענע דָאזיקע די
ֿפון שֿבטים; אַײערע לױט נחלה ַא
איך װָאס ֿפעלקער ַאלע מיט ירדן,
צו ים-הגדול ביזן און ֿפַארשניטן, הָאב

זון-אונטערגַאנג.
זײ װעט ער גָאט, אַײער יהוה און 5
װעט און אַײך, ֿפַאר ֿפון ַארױסשטױסן
ָאנגעזיכט, אַײער ֿפון ֿפַארטרַײבן זײ
ַאזױ לַאנד, זײער ַארבן װעט איר און
אַײך הָאט גָאט אַײער יהוה װי

צוגעזָאגט.
שטַארק זײער זַײן איר זָאלט דרום 6
שטײט װָאס ַאלץ טָאן צו און היטן צו
זיך ּתורת-משה, ֿפון בוך אין געשריבן
ָאדער רעכטס דערֿפון ָאּפצוקערן ניט

לינקס,
דָאזיקע די צװישן קומען צו ניט 7
זַײנען װָאס דָאזיקע די ֿפעלקער,
נָאמען דעם און אַײך. בַײ געבליבן
ניט איר זָאלט געטער זײערע ֿפון
בַײ שװערן לָאזן ניט און דערמָאנען,
בוקן ניט זיך און דינען, ניט זײ און זײ

זײ. צו

גָאט אַײער יהוה ָאן בלױז נָאר 8
איר װי ַאזױ בַאהעֿפטן, אַײך איר זָאלט

טָאג, הַײנטיקן ביז געטָאן הָאט
יהוה הָאט דערֿפַאר װָאס 9
און גרױסע אַײך ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן
קײנער - איר און ֿפעלקער; מַאכטיקע
ביז אַײך ֿפַאר בַאשטַאנען ניט איז

טָאג. הַײנטיקן
געיָאגט הָאט אַײך ֿפון מַאן אײן 10
איז גָאט אַײער יהוה װָארום טױזנט;
ֿפַאר געהַאלטן מלחמה הָאט װָאס דער
צוגעזָאגט. אַײך הָאט ער װי ַאזױ אַײך,
אַײער היטן זײער איר זָאלט דרום 11
גָאט. אַײער יהוה הָאבן צו ליב זעל,

איר װעט ָאּפקערן אױב װָארום 12
אַײך װעט איר און ָאּפקערן, אַײך
די ֿפון רעשט דעם ָאן בַאהעֿפטן
װָאס דָאזיקע די ֿפעלקער, דָאזיקע
װעט איר און אַײך, בַײ געבליבן זַײנען
װעט איר און זײ, מיט זַײן מתחּתן זיך
אַײך, צװישן זײ און זײ, צװישן קומען
ַאז זַײן, װיסן איר זָאלט װיסן 13
ניט מער װעט גָאט אַײער יהוה
ֿפון ֿפעלקער דָאזיקע די ֿפַארטרַײבן
ֿפַאר זַײן אַײך װעלן זײ און אַײך, ֿפַאר
און שטרױכלונג, ַא ֿפַאר און נעץ ַא
און זַײטן, אַײערע אין רוט ַא ֿפַאר
ביז אױגן, אַײערע אין שטעכערס ֿפַאר
דָאזיקער דער ֿפון אונטערגײן װעט איר
גָאט אַײער יהוה װָאס ערד גוטער

געגעבן. אַײך הָאט
דעם אױף טעג די איך גײ ָאט און 14
זָאלט דרום ערד; גַאנצער דער ֿפון װעג
הַארצן, גַאנצן אַײער מיט װיסן איר
ניט ַאז זעל, גַאנצער אַײער מיט און
ֿפון ָאּפגעֿפַאלן איז װָארט אײנציק ַאן
אַײער יהוה װָאס צוזָאגן גוטע ַאלע די
ַאלע אַײך; װעגן צוגעזָאגט הָאט גָאט
אײנציק ַאן ניט ָאנגעקומען; אַײך זַײנען

ָאּפגעֿפַאלן. איז דערֿפון װָארט
אַײך װי ַאזױ זַײן, װעט עס און 15
צוזָאג גוטער ַאלדער ָאנגעקומען איז
אַײך הָאט גָאט אַײער יהוה װָאס
ברענגען יהוה װעט ַאזױ צוגעזָאגט,
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ביז ָאנזָאג, שלעכטן ַאלדעם אַײך אױף
דער ֿפון ֿפַארטיליקן אַײך װעט ער
אַײער יהוה װָאס ערד גוטער דָאזיקער

געגעבן. אַײך הָאט גָאט
דעם איבערטרעטן װעט איר ַאז 16
ער װָאס גָאט, אַײער יהוה ֿפון בונד
גײן װעט איר און בַאֿפױלן, אַײך הָאט
זיך און געטער, ֿפרעמדע דינען און
צָארן דער גרימען װעט זײ, צו בוקן
גיך װעט איר און אַײך, אױף יהוה ֿפון
װָאס לַאנד גוטן דעם ֿפון אונטערגײן

געגעבן. אַײך הָאט ער

הָאט24 יהושוע און
שֿבטים ַאלע אַײנגעזַאמלט
הָאט ער און שכם, קײן יׂשראל ֿפון
יׂשראל, ֿפון עלטסטע די גערוֿפן
זײערע און הױּפטלַײט, זײערע און
און אױֿפזעער; זײערע און ריכטער,

גָאט. ֿפַאר געשטעלט זיך הָאבן זײ
צום געזָאגט הָאט יהושוע און 2
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ ֿפָאלק: גַאנצן
זַײט יענער אױף יׂשראל: ֿפון גָאט דער
עלטערן אַײערע געזעסן זַײנען טַײך
ֿפון ֿפָאטער דער ּתרח ָאן, אײביק ֿפון
נחורן; ֿפון ֿפָאטער דער און אֿברהמען,
געטער. ֿפרעמדע געדינט הָאבן זײ און

אַײער גענומען הָאב איך און 3
טַײך, זַײט יענער ֿפון אֿברהמען ֿפָאטער
גַאנץ דורך דורכגעֿפירט אים הָאב און
זַײן געמערט הָאב איך און ּכנען; לַאנד

יצחקן. געגעבן אים און זָאמען,
יצחקן צו געגעבן הָאב איך און 4
געגעבן הָאב איך און עׂשון; און יעקֿבן
ַארבן; צו אים ׂשאיר בַארג דעם עׂשון
הָאבן קינדער זַײנע און יעקֿב און

מצרים. קײן גענידערט
און משהן געשיקט הָאב איך און 5
מצרים, געּפלָאגט הָאב און אהרנען,
צװישן געטָאן הָאב איך װָאס לױט
אַײך איך הָאב דערנָאך און זײ,

ַארױסגעצױגן.
ַארױסגעצױגן הָאב איך און 6
איר און מצרים, ֿפון עלטערן אַײערע

מצרים די און ים, צום געקומען זַײט
עלטערן אַײערע נָאכגעיָאגט הָאבן
ביזן רַײטער מיט און רַײטװעגן מיט

ים-סוף.
גָאט, צו געשריִען הָאבן זײ און 7
ֿפיצטערניש ַא געמַאכט הָאט ער און
און מצרים, די צװישן און אַײך צװישן
זײ און ים, דעם זײ אױף געברַאכט
הָאבן אױגן אַײערע און צוגעדעקט;
מיט געטָאן הָאב איך װָאס געזען
אין געבליבן זַײט איר און מצרים.

טעג. ֿפיל מדבר
אין געברַאכט אַײך הָאב איך און 8
אױף זיצט װָאס אמורי דעם ֿפון לַאנד
מלחמה הָאבן זײ און ירדן, זַײט יענער
זײ הָאב איך און אַײך, מיט געהַאלטן
הָאט איר און הַאנט, אַײער אין געגעבן
זײ הָאב איך און לַאנד, זײער געַארבט

אַײך. ֿפַאר ֿפון ֿפַארטיליקט
זון דער בלק אױֿפגעשטַאנען איז 9
און מואֿב, ֿפון מלך דער צּפורן, ֿפון
יׂשראל; ַאקעגן געהַאלטן מלחמה הָאט
בלעם גערוֿפן און געשיקט הָאט ער און

שילטן. צו אַײך בעורן, ֿפון זון דעם
געװָאלט ניט הָאב איך ָאבער 10
הָאט בענטשן און בלעמען, צו צוהערן
הָאב איך און געבענטשט; אַײך ער

הַאנט. זַײן ֿפון געװען מציל אַײך
ַאריבערגעגַאנגען זַײט איר און 11
צו געקומען זַײט איר און ירדן, דעם
געהַאלטן מלחמה הָאבן עס און יריחו,
דער יריחו, ֿפון מענער די אַײך ַאקעגן
ּכנעני, דער און ּפרזי, דער און אמורי,
דער גרגשי, דער און חוי, דער און
זײ הָאב איך און יֿבוסי; דער און חוי,

הַאנט. אַײער אין געגעבן
אַײך געשיקט הָאב איך און 12
זײ הָאט זי און הָארנבין, די ֿפַארױס
צװײ די אַײך, ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן
דַײן מיט ניט אמורי; ֿפון מלכים

בױגן. דַײן מיט ניט און שװערד,
לַאנד ַא געגעבן אַײך הָאב איך און 13
געמיט, ניט דערױף זיך הָאסט דו װָאס
געבױט, ניט הָאט איר װָאס שטעט און
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בַאזעצט; זײ אין זיך הָאט איר און
אײלבערטגערטנער און װַײנגערטנער
עסט געֿפלַאנצט, ניט הָאט איר װָאס

איר.
יהוה, ֿפַאר מורא הָאט ַאצונד, און 14
מיט און גַאנצקײט מיט אים דינט און
װָאס געטער די ָאּפ טוט און אמת;
אױף געדינט, הָאבן עלטערן אַײערע
און מצרים, אין און טַײך, זַײט יענער

יהוה. דינט
אין שלעכט איז עס אױב און 15
װײלט יהוה, דינען צו אױגן אַײערע
װילט איר װעמען הַײנט אױס אַײך
װָאס געטער די ענטװעדער דינען,
אױף געדינט הָאבן עלטערן אַײערע
ֿפון געטער די ָאדער טַײך, זַײט יענער
זײער אין זיצט איר װָאס אמורי, דעם
הױזגעזינט מַײן און איך און לַאנד;

יהוה. דינען װעלן
ֿפָאלק דָאס געענטֿפערט הָאט 16
צו אונדז חלילה געזָאגט: הָאט און
ֿפרעמדע דינען צו ּכדי יהוה, ֿפַארלָאזן

געטער!
גָאט אונדזער יהוה װָארום 17
אױֿפגעברַאכט הָאט װָאס דער איז
ֿפון עלטערן אונדזערע און אונדז
ֿפון הױז דעם ֿפון מצרים, לַאנד
געטָאן הָאט װָאס און קנעכטשַאֿפט,
דָאזיקע די אױגן אונדזערע ֿפַאר
אונדז הָאט און צײכנס, גרױסע
װָאס װעג גַאנצן דעם אױף ָאּפגעהיט
און אים, אױף געגַאנגען זַײנען מיר
זַײנען מיר װָאס ֿפעלקער ַאלע צװישן

זײ. דורך דורכגעגַאנגען
ֿפון ֿפַארטריבן הָאט יהוה און 18
דעם און ֿפעלקער ַאלע אונדז ֿפַאר
דרום לַאנד; ֿפון בַאװױנער דעם אמורי,
ער װָארום יהוה, דינען אױך מיר װעלן

גָאט. אונדזער איז
ֿפָאלק: צום געזָאגט יהושוע הָאט 19
יהוה, דינען קענען ניט װעט איר
ַא ער, איז גָאט הײליקער ַא װָארום
ניט װעט ער ער; איז גָאט צערנדיקער
אַײערע און ֿפַארברעך אַײער ֿפַארגעבן

זינד.
יהוה, ֿפַארלָאזן װעט איר אױב 20
װעט געטער, ֿפרעמדע דינען װעט און
שלעכטס אַײך װעט און קערן זיך ער
ֿפַארלענדן, אַײך װעט און טָאן,
געטָאן. גוטס אַײך הָאט ער װי נָאכדעם
צו געזָאגט ֿפָאלק דָאס הָאט 21
מיר װעלן יהוה נַײערט נײן, יהושוען:

דינען.
ֿפָאלק: צום געזָאגט יהושוע הָאט 22
ַאז ַאלײן. אַײך קעגן עדות זַײט איר
יהוה, אױסדערװײלט אַײך הָאט איר
געזָאגט: הָאבן זײ און - דינען. צו אים

- עדות!
ֿפרעמדע די ָאּפ טוט ַאצונד און 23
נײגט און אַײך, צװישן װָאס געטער
ֿפון גָאט דעם יהוה צו הַארץ אַײער

יׂשראל.
צו געזָאגט ֿפָאלק דָאס הָאט 24
װעלן גָאט אונדזער יהוה יהושוען:
מיר װעלן קול זַײן צו און דינען, מיר

צוהערן.
ַא געשלָאסן הָאט יהושוע און 25
און טָאג, יענעם אין ֿפָאלק מיטן בונד
געזעצן און חוקים געמַאכט זײ הָאט ער

שכם. אין
אױֿפגעשריבן הָאט יהושוע און 26
ֿפון בוך אין װערטער דָאזיקע די
ַא גענומען הָאט ער און ּתורה; גָאטס
דָארטן אים הָאט און שטײן, גרױסן
אײכנבױם דעם אונטער אױֿפגעשטעלט

גָאט. ֿפון הײליקטום בַײם װָאס
צום געזָאגט הָאט יהושוע און 27
דָאזיקער דער ָאט ֿפָאלק: גַאנצן
ַאקעגן עדות ַאן ֿפַאר זַײן זָאל שטײן
ַאלע געהערט הָאט ער װָארום אונדז,
מיט הָאט ער װָאס יהוה, ֿפון װערטער
ֿפַאר זַײן װעט ער און גערעדט; אונדז
איר װעט טָאמער אַײך, ַאקעגן עדות ַאן

גָאט. אַײער ָאן לײקענען
הָאט יהושוע און 28
ֿפָאלק, דָאס ֿפַאנַאנדערגעשיקט

נחלה. זַײן צו איטלעכן
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דָאזיקע די נָאך געװען איז עס און 29
יהושוע געשטָארבן איז געשעענישן,
גָאט, ֿפון קנעכט דער נון, ֿפון זון דער

יָאר. צען מיט הונדערט צו
אין בַאגרָאבן אים הָאט מע און 30
אין נחלה, זַײן ֿפון געמַארק דעם
ֿפון געבערג דעם אין װָאס ּתמנת-סרח

געש. בַארג ֿפון צֿפון אין אֿפרים,
ַאלע גָאט געדינט הָאט יׂשראל און 31
די ֿפון טעג ַאלע און יהושוען, ֿפון טעג
געװען מאריך-ימים הָאבן װָאס זקנים
געװּוסט הָאבן װָאס און יהושוען, נָאך
הָאט ער װָאס גָאט, ֿפון טּוונג ַאלדי

יׂשראל. ֿפַאר געטָאן
יוסֿפן, ֿפון בײנער די און 32
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די װָאס
זײ הָאבן מצרים, ֿפון אױֿפגעברַאכט
שטיק דעם אױף שכם, אין בַאגרָאבן
די ֿפון געקױֿפט הָאט יעקֿב װָאס ֿפעלד
שכמען, ֿפון ֿפָאטער דעם חמור, ֿפון זין
איז עס און קׂשיטה; הונדערט ֿפַאר
ַא ֿפַאר יוסף ֿפון קינדער די געװָארן

נחלה.
אױסגעשטרעקט הָאט אהוד און 33
זַײן גענומען הָאט און הַאנט, לינקע זַײן
הָאט און דיך, רעכטער זַײן ֿפון שװערד

בױך. זַײן אין ַארַײנגעשטָאכן זי
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שוֿפטים
טױט1 דעם נָאך געװען איז עס און

קינדער די הָאבן יהושוען, ֿפון
ַאזױ גָאט, בַײ געֿפרעגט יׂשראל ֿפון
צוערשט אונדז זָאל װער זָאגן: צו
מלחמה ּכנַעני, דעם ַאקעגן ַארױֿפגײן

אים? אױֿף הַאלטן צו
זָאל יהודה געזָאגט: גָאט הָאט 2
דָאס געגעבן הָאב איך זע, ַארױֿפגײן;

הַאנט. זַײן אין לַאנד
ברודער זַײן צו געזָאגט יהודה הָאט 3
מַײן אין מיר מיט ַארױֿף גײ שמעון:
הַאלטן מלחמה װעלן מיר און גורל,
גײן אױך װעל איך און ּכנַעני, אױֿפן
שמעון איז גורל. דַײן אין דיר מיט

אים. מיט געגַאנגען
און ַארױֿפגעגַאנגען, איז יהודה און 4
דעם און ּכנַעני דעם געגעבן הָאט גָאט
הָאבן זײ און הַאנט, זײער אין ּפִרזי
טױזנט צען ֶבזק אין זײ ֿפון געשלָאגן

מַאן.
אדוני-ֶבזקן געֿפונען הָאבן זײ און 5
געהַאלטן מלחמה הָאבן און ֶבזק, אין
דעם געשלָאגן הָאבן און אים, אױֿף

ּפִרזי. דעם און ּכנַעני
זײ און ַאנטלױֿפן, אדוני-ֶבזק איז 6
אים הָאבן און נָאכגעיָאגט, אים הָאבן
די ָאּפגעהַאקט הָאבן און געכַאּפט,
ֿפיס. זַײנע און הענט זַײנע ֿפון דױמען

זיבעציק געזָאגט: אדוני-ֶבזק הָאט 7
זײערע ֿפון דױמען די מיט מָלכים
הָאבן ָאּפגעהַאקט ֿפיס זײערע און הענט
װי ַאזױ טיש; מַײן אונטער געקליבן
גָאט מיר הָאט ַאזױ געטָאן; הָאב איך
געברַאכט אים הָאבן זײ און בַאצָאלט,
דָארטן איז ער און ירושַלים, קײן

געשטָארבן.
הָאבן יהודה ֿפון קינדער די און 8
און ירושַלים, אױֿף געהַאלטן מלחמה
געשלָאגן זי און בַאצװּונגען, זי הָאבן
שטָאט די און שװערד, ֿפון שַארֿף מיטן

ֿפַײער. אין ַאװעקגעלָאזט זײ הָאבן

קינדער די הָאבן דערנָאך און 9
מלחמה ַארָאּפגענידערט יהודה ֿפון
דעם ּכנַעני, דעם אױֿף הַאלטן צו
דעם און געבערג דעם ֿפון בַאװױנער

נידערונג. דער און ָדרום
אױֿף געגַאנגען איז יהודה און 10
אין געזעסן איז װָאס ּכנַעני דעם
איז ֶחֿברון ֿפון נָאמען דער און ֶחֿברון–
זײ און ִקרית-ַארבע– געװען ֿפריער
ַאחיָמנען, און ֵשַשין, דערשלָאגן הָאבן

ַּתלַמין. און
געגַאנגען ער איז דָארטן ֿפון און 11
דער און דֿביר; ֿפון בַאװױנער די אױֿף
געװען ֿפריער איז דֿביר ֿפון נָאמען

ִקרית-ֵסֿפר.
עס װער געזָאגט: הָאט ָּכֵלֿב און 12
זי װעט און ִקרית-ֵסֿפר, שלָאגן װעט
מַײן געבן אים איך װעל בַאצװינגען,

װַײב. ַא ֿפַאר ַעכָסהן טָאכטער
דער ָעתניֵאל בַאצװּונגען זי הָאט 13
ברודער, ייִנגערער ָּכֵלֿבס קנַזן, ֿפון זון
טָאכטער זַײן געגעבן אים הָאט ער און

װַײב. ַא ֿפַאר ַעכָסהן
איז זי ַאז געװען, איז עס און 14
צו ָאנגערעדט אים זי הָאט ָאנגעקומען,
און ֿפעלד. ַא ֿפָאטער איר ֿפון בעטן
אײזל, ֿפון ַארָאּפגעלָאזט זיך הָאט זי װי
װָאס געזָאגט: איר צו ָּכֵלֿב הָאט ַאזױ

דיר? איז
שענק געזָאגט: אים צו זי הָאט 15
טרוקענעם ַא אין װָארום מּתנה; ַא מיר
דרום אױסגעגעבן; מיך הָאסטו לַאנד
װַאסער. קװַאלן געבן מיר זָאלסטו
אױבערשטע די געגעבן ָּכֵלֿב איר הָאט

קװַאלן. אונטערשטע די און קװַאלן
ֵקיני, דעם ֿפון קינדער די און 16
ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען שװער, משהס
מיט טײטלבײמער ֿפון שטָאט דער ֿפון
ֿפון מדבר דעם צו יהודה ֿפון קינדער די
זײ און ַעָרד; ֿפון ָדרום אין װָאס יהודה
בַאזעצט זיך הָאבן און געגַאנגען זַײנען
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ֿפָאלק. דעם מיט
זַײן מיט געגַאנגען איז יהודה און 17
געשלָאגן הָאבן זײ און שמעון, ברודער
צֿפַת ֿפון בַאװױנער דעם ּכנַעני, דעם
הָאט מע און חרם, געמַאכט זי הָאבן און
שטָאט דער ֿפון נָאמען דעם גערוֿפן

ָחרמה.
ַעזָה בַאצװּונגען הָאט יהודה און 18
מיט ַאשקלון און געמַארק, איר מיט
איר מיט עקרון און געמַארק, איר

געמַארק.
יהודה, מיט געװען איז גָאט און 19
געבערג; דָאס אַײנגענומען הָאט ער און
ניט איז טָאל ֿפון בַאװױנער די װָארום
הָאבן זײ װַײל ֿפַארטרַײבן, צו געװען

רַײטװעגן. אַײזערנע געהַאט
צו ֶחֿברון געגעבן הָאבן זײ און 20
ָאנגעזָאגט; הָאט משה װי ַאזױ ָּכֵלֿבן,
די דָארטן ֿפון ֿפַארטריבן הָאט ער און

ַענָק. ֿפון זין דרַײ
בַאװױנער דעם יֿבוסי, דעם און 21
ֿפון קינדער די הָאבן ירושַלים, ֿפון
יֿבוסי דער און ֿפַארטריבן; ניט בנימין
ֿפון קינדער די מיט זיצן געבליבן איז
הַײנטיקן אױֿף ביז ירושַלים אין בנימין

טָאג.
אױך זײ יוסֿף, ֿפון הױז דָאס און 22
ֵבית-ֵאל, אױֿף ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען

זײ. מיט געװען איז גָאט און
הָאט יוסֿף ֿפון הױז דָאס און 23
דער און ֵבית-ֵאל– אױסקוקן געלָאזט
ֿפריער איז שטָאט דער ֿפון נָאמען

לוז– געװען
ַא געזען הָאבן װעכטערס די און 24
הָאבן און שטָאט, ֿפון ַארױסגײן מַאן
ַאקָארשט אונדז װַײז געזָאגט: אים צו
מיר און שטָאט, ֿפון אַײנגַאנג דעם

חסד. דיר מיט טָאן װעלן
אַײנגַאנג דעם געװיזן זײ ער הָאט 25
די געשלָאגן הָאבן זײ און שטָאט, ֿפון
און שװערד; ֿפון שַארֿף מיטן שטָאט
הָאבן משּפחה גַאנצע זַײן און מַאן דעם

ַאװעקגעלָאזט. זײ

אין געגַאנגען איז מַאן דער און 26
געבױט הָאט און ִחּתים, די ֿפון לַאנד
לוז; נָאמען איר גערוֿפן און שטָאט, ַא
הַײנטיקן אױֿף ביז נָאמען איר איז דָאס

טָאג.
ֿפַארטריבן ניט הָאט מנשה און 27
טעכטערשטעט, אירע און ֵבית-שָאן
טעכטערשטעט, אירע און ּתענך און
אירע און דור ֿפון בַאװױנער די און
ֿפון בַאװױנער די און טעכטערשטעט,
און טעכטערשטעט, אירע און יִֿבלעם
אירע און מגִדו ֿפון בַאװױנער די
איז ּכנַעני דער און טעכטערשטעט;
דעם אין זיצן בלַײבן צו בַאשטַאנען

לַאנד. דָאזיקן
יׂשראל ַאז געװען, איז עס און 28
געמַאכט ער הָאט געװָארן, שטַארק איז
ֿפַארטרַײבן ָאבער צינדז, צו ּכנַעני דעם

ֿפַארטריבן. ניט אים ער הָאט
ֿפַארטריבן ניט הָאט אֿפרים און 29
גֶזֶר, אין געזעסן איז װָאס ּכנַעני דעם
צװישן זיצן געבליבן איז ּכנַעני דער און

גֶזֶר. אין אים
די ֿפַארטריבן ניט הָאט זֿבולון 30
בַאװױנער די און ִקטרון, ֿפון בַאװױנער
געבליבן איז ּכנַעני דער און נַהלול; ֿפון
צו געװָארן איז און אים, צװישן זיצן

צינדז.
די ֿפַארטריבן ניט הָאט ָאשר 31
בַאװױנער די און ַעּכו, ֿפון בַאװױנער
און ַאכזיֿב, און ַאחלֿב, און צידון, ֿפון

רחוֿב. און ַאֿפיק, און ֶחלבה,
צװישן געזעסן איז ָאֵשרי דער און 32
לַאנד, ֿפון בַאװױנער די ּכנַעני, דעם

ֿפַארטריבן. ניט אים הָאט ער װָארום
ֿפַארטריבן ניט הָאט נֿפּתלי 33
און ֵבית-ֶשמש, ֿפון בַאװױנער די
און ֵבית-ַענת. ֿפון בַאװױנער די
ּכנַעני, דעם צװישן געזעסן איז ער
די ָאבער לַאנד; ֿפון בַאװױנער די
ֵבית-ַענת און ֵבית-ֶשמש ֿפון בַאװױנער

צינדז. צו זײ בַײ געװָארן זַײנען
הָאט ֶאמורי דער און 34
ֿפון קינדער די ַארױֿפגעשטוּפט
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זײ הָאט ער װָארום געבערג, צום דן
טָאל. אין ַארָאּפנידערן געלָאזט ניט

צו בַאשטַאנען איז ֶאמורי דער און 35
ַאיָלון, אין ַהר-ֶחרס, אין זיצן בלַײבן
ֿפון הַאנט די ָאבער ַשַעלֿבים; אין און
שװער געװען איז יוסֿף ֿפון הױז דעם
צו געװָארן זַײנען זײ און זײ], [אױֿף

צינדז.
איז ֶאמורי ֿפון געמַארק דער און 36
ַעקַרבים ֿפון אױֿפגַאנג דעם ֿפון געװען

צו. ַארױֿף און ֶסלע ֿפון

איז2 גָאט ֿפון מלאך ַא און
קײן גִלגל ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען
הָאב איך געזָאגט: הָאט ער און בוכים,
און מצרים, ֿפון אַײך ַארױֿפגעברַאכט
לַאנד דעם אין געברַאכט אַײך הָאב
אַײערע צוגעשװָארן הָאב איך װָאס
איך געזָאגט: הָאב איך און עלטערן;
מיט בונד מַײן ֿפַארשטערן ניט װעל

אײביק; אױֿף אַײך
בונד ַא שליסן ניט זָאלט איר נָאר 2
לַאנד; דָאזיקן דעם ֿפון בַאװױנער די
צעברעכן. איר זָאלט מזבחות זײערע
מַײן צו צוגעהערט ניט הָאט איר ָאבער

געטָאן? דָא איר הָאט װָאס ָקול.
װעל איך איך: זָאג אױך דרום, 3
און אַײך, ֿפַאר ֿפון ֿפַארטרַײבן ניט זײ
און נעצן, ֿפַאר זַײן אַײך װעלן זײ
ַא ֿפַאר זַײן אַײך װעלן געטער זײערע

שטרױכלונג.
מלאך דער װי געװען, איז עס און 4
דָאזיקע די גערעדט הָאט גָאט ֿפון
יׂשראל, ֿפון קינדער ַאלע צו װערטער
אױֿפגעהױבן ֿפָאלק דָאס הָאט ַאזױ

געװײנט; הָאבן זײ און ָקול, זײער
נָאמען דעם גערוֿפן מען הָאט דרום 5
הָאבן זײ און בוכים. ָארט יענעם ֿפון

גָאט. צו געשלַאכט דָארטן
הָאט יהושוע ַאז און 6
ֿפָאלק, דָאס ֿפַאנַאנדערגעשיקט
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און
צו נחלה, זַײן צו איטלעכער געגַאנגען

לַאנד, דָאס ַארבן

גָאט געדינט ֿפָאלק דָאס הָאט 7
ַאלע און יהושוען, ֿפון טעג ַאלע
געװען מאריך-ימים הָאבן װָאס זקנים,
ַאלדי געזען הָאבן װָאס יהושוען, נָאך
הָאט ער װָאס גָאט ֿפון טּוונג גרױסע

יׂשראל. ֿפַאר געטָאן
דער נון, ֿפון זון דער יהושוע און 8
צו געשטָארבן איז גָאט, ֿפון קנעכט

יָאר. צען מיט הונדערט
אין בַאגרָאבן אים הָאט מע און 9
אין נחלה, זַײן ֿפון געמַארק דעם
ֿפון געבערג דעם אין ּתמנת-ֶחרס,

געש. בַארג ֿפון צֿפון אין אֿפרים
דור גַאנצער יענער אױך און 10
זַײנע צו געװָארן אַײנגעזַאמלט איז
איז דור ַאנדער ַאן און עלטערן,
ניט הָאבן װָאס זײ, נָאך אױֿפגעשטַאנען
װָאס טואונג די ניט און גָאט, געקענט

יׂשראל.  ֿפַאר געטָאן הָאט ער
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 11
אױגן די אין שלעכט איז װָאס געטָאן
די געדינט הָאבן זײ און גָאט, ֿפון

ַבַעל-געטער.
דעם יהוה ֿפַארלָאזן הָאבן זײ און 12
הָאט װָאס עלטערן, זײערע ֿפון גָאט
מצרים, לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגען זײ
ֿפרעמדע נָאך געגַאנגען זַײנען זײ און
ֿפעלקער די ֿפון געטער די ֿפון געטער,
זיך הָאבן זײ און זײ, ַארום רונד װָאס
דערצערנט הָאבן און געבוקט, זײ צו

גָאט.
און יהוה, ֿפַארלָאזן הָאבן זײ און 13

עשָּתרות.  די צו און ַבַעל צו געדינט
געגרימט גָאט ֿפון צָארן דער הָאט 14
געגעבן זײ הָאט ער און יׂשראל, אױֿף
װָאס רױבער ֿפון הַאנט דער אין
זײ הָאט ער און בַארױבט, זײ הָאבן
ֿפון הַאנט דער אין איבערגעענטֿפערט
זײ און ַארום, רונד ֿפון ֿפַײנט זײערע
ֿפַאר בַאשטײן געקענט ניט מער הָאבן

ֿפַײנט. זײערע
שוֿפטים זײערע צו אױך ָאבער 15
זײ װָארום צוגעהערט, ניט זײ הָאבן
ֿפרעמדע נָאך ֿפַארֿפירט געװען זַײנען
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געבוקט; זײ צו זיך הָאבן און געטער,
ֿפון ָאּפגעקערט גיך זיך הָאבן זײ
זַײנען עלטערן זײערע װָאס װעג דעם
ֿפון געבָאט די צוצוהערן געגַאנגען,

געטָאן. ניט ַאזױ הָאבן זײ גָאט;
זײ הָאט גָאט ַאז און 16
ַאזױ שוֿפטים, אױֿפגעשטעלט
שוֿפט, דעם מיט זַײן גָאט ֿפלעגט
הַאנט דער ֿפון העלֿפן זײ ֿפלעגט און
דעם ֿפון טעג ַאלע ֿפַײנט זײערע ֿפון
הָאבן חרטה ֿפלעגט גָאט װַײל שוֿפט,
זײערע װעגן ֿפון געשרײ זײער איבער

דריקער. זײערע און צװינגער
דער װי געװען, איז עס ָאבער 17
זײ ֿפלעגן ַאזױ געשטָארבן, איז שוֿפט
ֿפון מער נָאך װערן, ֿפַארדָארבן װידער
ֿפרעמדע נָאך גײן צו עלטערן, זײערע
בוקען צו זיך און דינען צו זײ געטער,
ָאּפגעלָאזט ניט הָאבן זײ זײ. צו
זײער ֿפון און מעׂשים זײערע ֿפון

װעג.  אַײנגעשּפַארטן
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 18
הָאט ער און יׂשראל, אױֿף געגרימט
הָאט ֿפָאלק דָאזיקע דָאס װַײל געזָאגט:
איך װָאס בונד מַײן איבערגעטרעטן
זײ און עלטערן, זײערע בַאֿפױלן הָאב

ָקול, מַײן צו צוגעהערט ניט הָאבן
זַײנען זײ ַאװּו אומעטום 19
גָאט ֿפון הַאנט די איז ַארױסגעגַאנגען,
װי ַאזױ בײזן, צום זײ ַאקעגן געװען
גָאט װי ַאזױ און גערעדט, הָאט גָאט
זײער הָאט זי און געשװָארן; הָאט זײ

צוגעדריקט.
דָאזיקע די געלָאזט הָאט גָאט און 20
אױֿף ֿפַארטרַײבן צו ניט זײ ֿפעלקער,
אין געגעבן ניט זײ הָאט ער און גיך;

יהושוען. ֿפון הַאנט דער

װָאס3 ֿפעלקער די זַײנען דָאס און
ּפרּוװן צו ּכדי געלָאזט, הָאט גָאט
ניט הָאבן װָאס ַאלע די יׂשראל, זײ מיט

ּכנַען; ֿפון מלחמות ַאלע ֿפון געװּוסט
קינדער די ֿפון דורות די ּכדי בלױז 2
לערנען צו זײ װיסן, זָאלן יׂשראל ֿפון

ֿפריער נָאך הָאבן װָאס מלחמה–די
געװּוסט; ניט דערֿפון

ּפִלשּתים, די ֿפון ֿפירשטן ֿפינֿף די 3
דער און ּכנַעני, גַאנצער דער און
בַאװױנער דער ִחוי, דער און צידֹוני,
ַבַעל-חרמון בַארג ֿפון לֿבנון, בַארג ֿפון

ַחמת. קײן קומט מע ביז
צו ּכדי געבליבן זַײנען זײ און 4
אױב װיסן צו יׂשראל, זײ מיט ּפרּוװן
גָאט ֿפון געבָאט די צוהערן װעלן זײ
עלטערן זײערע געבָאטן הָאט ער װָאס

משהן. דורך
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 5
ִחּתי, דעם ּכנַעני, דעם צװישן געזעסן
און ּפִרזי, דעם און ֶאמורי, דעם און

יֿבוסי. דעם און ִחוי, דעם
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 6
אױגן די אין שלעכט איז װָאס געטָאן
ָאן ֿפַארגעסן הָאבן זײ און גָאט, ֿפון
די געדינט הָאבן און גָאט, זײער יהוה

אֵשרות. די און ַבַעל-געטער
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 7
הָאט ער און יׂשראל, אױֿף געגרימט
הַאנט דער אין איבערגעענטֿפערט זײ
ֿפון מלך דעם ּכושן-ִרשעַתים ֿפון
יׂשראל ֿפון קינדער די און ַארם-נהַרים,
ַאכט ּכושן-ִרשעַתימען געדינט הָאבן

יָאר.
יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 8
הָאט גָאט און גָאט, צו געשריען
יׂשראל ֿפון קינדער די אױֿפגעשטעלט
געהָאלֿפן, זײ הָאט װָאס העלֿפער ַא
ָּכלֿבס קנַזן, ֿפון זון דעם ָעתניאל

ברודער. ייִנגערן
איז גָאט ֿפון גַײסט דער און 9
געמשּפט הָאט ער און אים, אױֿף געװען
ַארױסגעגַאנגען  איז ער און יׂשראל;
געגעבן הָאט גָאט און מלחמה, אױֿף
מלך דעם ּכושן-ִרשעַתים הַאנט זַײן אין
געװען איז הַאנט זַײן און ַארם, ֿפון

ּכושן-ִרשעַתימען. אױֿף שטַארק
רויִק  געװען איז לַאנד דָאס און 10
ֿפון זון דער ָעתניאל און יָאר. ֿפערציק

געשטָארבן. איז קנַזן
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הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 11
אין שלעכט איז װָאס געטָאן װידער
הָאט גָאט און גָאט, ֿפון אױגן די
מואֿב ֿפון מלך דעם עגלון, געשטַארקט
געטָאן הָאבן זײ װַײל יׂשראל, איבער
גָאט. ֿפון אױגן די אין שלעכט איז װָאס
זיך צו אַײנגעזַאמלט הָאט ער און 12
איז און עמלק, און עמון ֿפון קינדער די
יׂשראל; געשלָאגן הָאט און געגַאנגען
ֿפון שטָאט די אַײנגענומען הָאבן זײ און

טײטלבײמער.
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 13
ַאכצן מואֿב ֿפון מלך דעם עגלון געדינט

יָאר.
יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 14
זײ הָאט גָאט און גָאט, צו געשריען
דעם אהוד העלֿפער ַא אױֿפגעשטעלט
ַא מַאן ַא בנימינער, ַא גֵראן, ֿפון זון
יׂשראל ֿפון קינדער די און געלינקטן.
מּתנה ַא הַאנט זַײן דורך געשיקט הָאבן

מואֿב.  ֿפון מלך דעם עגלון צו
שװערד ַא געמַאכט זיך אהוד הָאט 15
ַאן שַארֿפן, צװײ געהַאט הָאט װָאס
ָאנגעגורט זי הָאט ער און לענג; די אײל
רעכטן זַײן אױֿף קלײדער זַײנע אונטער

דיך.
צו מּתנה די גענענט הָאט ער און 16
עגלון און מואֿב– ֿפון מלך דעם עגלון

מענטש.  ֿפעטער ַא זײער געװען איז
הָאט ער װי געװען, איז עס און 17
הָאט ַאזױ מּתנה, די גענענען געענדיקט
װָאס מענטשן די ַארױסבַאלײט ער

מּתנה.  די געטרָאגן הָאבן
זיך הָאט ַאלײן ער און 18
שטײנהַאקערַײען די ֿפון אומגעקערט
געזָאגט: הָאט און גִלגל, לעבן װָאס
צו איך הָאב זַאך ֿפַארבָארגענע ַא
זַײן זָאל געזָאגט: ער הָאט מלך. דיר,
געשטַאנען זַײנען װָאס ַאלע און שטיל!
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען אים, ַארום

אים.
אים צו צוגעקומען איז אהוד און 19
קילער דער אין ַאלײן זיצט ער װי
אהוד און אים, בַײ װָאס אױבערשטוב

הָאב גָאט ֿפון װָארט ַא געזָאגט: הָאט
ֿפון אױֿפגעשטַאנען ער איז דיר. צו איך

שטול. זַײן
שַאנד צו זיך הָאבן זײ ַאז ָאבער 20
די ניט עֿפענט ער ערשט געװַארט,
הָאבן אױבערשטוב, דער ֿפון טירן
הָאבן און שליסל, דעם גענומען זײ
טױט ליגט הַאר זײער ערשט געעֿפנט;

ערד. דער אױֿף
געװָארן ַאנטרונען איז אהוד און 21
איז ער און געזַאמט, הָאבן זײ בעת
איז און שטײנהַאקערַײען, די ַאריבער

ׂשעירה. קײן ַאנטרונען
איז ער װי געװען, איז עס און 22
אין געבלָאזן ער הָאט ַאזױ ָאנגעקומען,
אֿפרים, ֿפון געבערג דעם אין שוֿפר
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און
דעם ֿפון אים מיט ַארָאּפגענידערט

ֿפַארױס. זײ ער און געבערג,
געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 23
גָאט װָארום מיר, הינטער נָאך יָאגט
מואֿב, ֿפַײנט, אַײערע געגעבן הָאט
הָאבן זײ און הַאנט. אַײערע אין
הָאבן און אים, נָאך ַארָאּפגענידערט
ירדן ֿפון איבערֿפָארן די ֿפַארכַאּפט
געלָאזט ניט קײנעם און מואֿב, ֿפַאר

ַאריבערגײן.
מואֿב ֿפון געשלָאגן הָאבן זײ און 24
מַאן, טױזנט צען ַארום צַײט יענער אין
ַא נָאר װּו און לַײביקער, ַא נָאר װּו
ניט איז קײנער און מַאן; העלדישער

געװָארן.  ַאנטרונען
געװָארן איז מואֿב און 25
טָאג יענעם אין אונטערטעניק
און יׂשראל; ֿפון הַאנט דער אונטער
ַאכציק רויִק געװען איז לַאנד דָאס

יָאר.
שמגר געװען איז אים נָאך און 26
געשלָאגן הָאט װָאס ַענָתן, ֿפון זון דער
מַאן הונדערט זעקס ּפִלשּתים די ֿפון
הָאט אױך ער און ָאקסנשטעקן. ַאן מיט

יׂשראל. געהָאלֿפן
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הָאבן4 יׂשראל ֿפון קינדער די און
שלעכט איז װָאס געטָאן װידער
איז אהוד װען גָאט, ֿפון אױגן די אין

געשטָארבן.
זײ הָאט גָאט און 2
ֿפון הַאנט דער אין איבערגעענטֿפערט
הָאט װָאס ּכנַען, ֿפון מלך דעם יֿבין
ֿפירער דער און ָחצור; אין געקיניגט
װָאס סיסרא, געװען איז חיל זַײן ֿפון

חרושת-גוים. אין געזעסן איז
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 3
נַײן װָארום גָאט; צו געשריען
ער הָאט רַײטװעגן אַײזערנע הונדערט
געדריקט שטַארק הָאט ער און געהַאט,
יָאר. צװַאנציק יׂשראל ֿפון קינדער די

די נֿביאה, ַא ֿפרױ ַא דֿבורה און 4
געמשּפט הָאט זי לּפידותן, ֿפון װַײב

צַײט. יענער אין יׂשראל
דֿבורהס אונטער געזעסן איז זי און 5
צװישן און ָרמה צװישן טײטלבױם
אֿפרים, ֿפון געבערג דעם אין ֵבית-ֵאל
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און

משּפט. צו איר צו ַארױֿפגעגַאנגען
גערוֿפן הָאט און געשיקט זי הָאט 6
ֿפון אֿבינועם ֿפון זון דעם ברק
געזָאגט: אים צו הָאט און ֶקדש-נֿפּתלי,
יׂשראל ֿפון גָאט דער יהוה װָאר, ֿפַאר
ציען זָאלסט און גײ בַאֿפױלן: הָאט
דיר מיט נעמען און ָּתֿבור, בַארג צום
ֿפון קינדער די ֿפון מַאן טױזנט צען

זֿבולון. ֿפון קינדער די ֿפון און נֿפּתלי
דיר, צו ַאריבערציען װעל איך און 7
ֿפירער דעם סיסרא קישון, טַײך צום
און רַײטװעגן זַײנע מיט חיל, יָֿבינס ֿפון
אין געבן אים װעל איך און מחנה, זַײן

הַאנט. דַײן
אױב געזָאגט: איר צו ברק הָאט 8
גײן, איך װעל מיר, מיט גײן װעסט דו
מיר, מיט גײן ניט װעסט דו ָאבער אױב

גײן. ניט איך װעל
איך װעל גײן געזָאגט: זי הָאט 9
דַײנער ניט ָאבער דיר, מיט גײן
דעם אױֿף ּכֿבוד דער זַײן װעט
אין װָארום גײסט, דו װָאס װעג

גָאט װעט ֿפרױ ַא ֿפון הַאנט דער
דֿבורה און סיסראן. איבערענטֿפערן
געגַאנגען איז און אױֿפגעשטַאנען איז

קדש. קײן ברקן מיט
צונױֿפגערוֿפן הָאט ברק און 10
צען און ֶקדש, קײן נֿפּתלי און זֿבולון
ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען מַאן טױזנט
איז דֿבורה און אים, הינטער

אים. מיט ַארױֿפגעגַאנגען
זיך הָאט ֵקיני דער ֶחֿבר און 11
די ֿפון ַקין, ֿפון ָאּפגעשײדט געהַאט
און שװער, משהס חוֿבֿב, ֿפון קינדער
ביז  געצעלט זַײן אױֿפגעשטעלט הָאט

ֶקדש. לעבן װָאס ֵאלון-בצענַנים
ַאז סיסראן ָאנגעזָאגט מען הָאט 12
איז אֿבינועמען ֿפון זון דער ברק

ּתֿבור, בַארג צום ַארױֿפגעגַאנגען
אַײנגעזַאמלט הָאט סיסרא און 13
הונדערט נַײן – רַײטװעגן זַײנע ַאלע
גַאנצע דָאס און רַײטװעגן, אַײזערנע
חרושת-גוים ֿפון אים, מיט װָאס ֿפָאלק

קישון. טַײך צום
ברקן: צו געזָאגט הָאט דֿבורה און 14
דער איז דָאס װָארום אױֿף! שטײ
סיסראן געגעבן הָאט גָאט װָאס טָאג
איז גָאט װָאר, ֿפַאר הַאנט; דַײן אין
הָאט ֿפַארױס. דיר ַארױסגעגַאנגען
ּתֿבור, בַארג ֿפון ַארָאּפגענידערט ברק

אים. נָאך מַאן טױזנט צען און
סיסראן ֿפַארטומלט הָאט גָאט און 15
חיל גַאנצן דעם און רַײטװעגן ַאלע און
ברקן; ֿפַאר שװערד ֿפון שַארֿף מיטן
ֿפון ַארָאּפגענידערט הָאט סיסרא און
צו ַאנטלָאֿפן איז און רַײטװָאגן, זַײן

ֿפוס.
נָאכגעיָאגט הָאט ברק און 16
ביז  חיל דעם און רַײטװעגן די
חיל גַאנצער דער און חרושת-גוים,
שַארֿף דורכן געֿפַאלן איז סיסראן ֿפון
מָאל צו געבליבן ניט שװערד; ֿפון

אײנער.
ֿפוס צו געלָאֿפן איז סיסרא און 17
ֿפון װַײב דער יעל ֿפון געצעלט צום
איז שלום װָארום ֵקיני; דעם ֶחֿבר
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חצור ֿפון מלך דעם יָֿבין צװישן געװען
דעם ֶחֿבר ֿפון הױז דעם צװישן און

ֵקיני.
ַארױסגעקומען איז יעל און 18
אים צו הָאט און ַאנטקעגן, סיסראן
קער הַאר, מַײן אַײן, קער געזָאגט:
הָאבן. מורא ניט זָאלסט מיר; צו אַײן
אין איר צו אַײנגעקערט ער הָאט
צוגעדעקט אים הָאט זי און געצעלט,

דעקע. ַא מיט
גיב געזָאגט: איר צו ער הָאט 19
ביסל ַא טרינקען דיך, בעט איך מיר,
דָארשטיק. בין איך װָארום װַאסער,
און מילך, לָאגל דעם געעֿפנט זי הָאט
הָאט און טרינקען, געגעבן אים הָאט

צוגעדעקט. אים
אין זיך שטעל געזָאגט: ער הָאט 20
װעט עס און געצעלט, ֿפון אַײנגַאנג
װעט און קומען, װעט עמיצער ַאז זַײן,
ַא ֿפַארַאן דָא איז זָאגן: און ֿפרעגן דיך

נײן. זָאגן: זָאלסטו מַאן?
ֶחֿברן ֿפון װַײב די יעל הָאט 21
און געצעלטֿפלעקל, ַא גענומען
איר אין הַאמער דעם ַארַײנגעטָאן
שטילערהײט איז זי און הַאנט,
הָאט און אים, צו צוגעגַאנגען
זַײן אין ֿפלעקל דָאס ַארַײנגעהַאקט
דער אין ַארַײן איז עס ביז שלײֿף,
ַאזױ געשלָאֿפן, איז ער װי און ערד,
געשטָארבן. איז און געחלשט ער הָאט
סיסראן; נָאך יָאגט ברק ערשט 22
ַארױסגעגַאנגען  יעל אים איז
געזָאגט: אים צו הָאט און ַאנטקעגן,
מַאן דעם װַײזן דיר װעל איך און קום
ַארַײנגעגַאנגען ער איז זוכסט. דו װָאס
מיטן טױט ליגט סיסרא ערשט איר, צו

שלײֿף. זַײן אין ֿפלעקל
געמַאכט הָאט גָאט און 23
יָֿבין טָאג יענעם אין אונטערטעניק
קינדער די ֿפַאר ּכנַען ֿפון מלך דעם 

יׂשראל. ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפון הַאנט די און 24
שװערער ַאלץ געװָארן איז יׂשראל
ביז ּכנַען, ֿפון מלך דעם יָֿבין אױֿף

דעם יָֿבין ֿפַארשניטן הָאבן זײ װַאנען
ּכנַען. ֿפון מלך

ברק5 און דֿבורה געזונגען הָאט
יענעם אין אֿבינועמען ֿפון זון דער

זָאגן: צו ַאזױ טָאג,
אין װילד הָאר די לָאזט מע ַאז 2
ֿפרַײװיליק בָאט ֿפָאלק דָאס ַאז יׂשראל,

גָאט! לױבען טוט ָאן,
איר ֿפַארנעמט מָלכים, איר הערט 3
איך װעל יהוה צו איך, ֿפירשטן,
דעם יהוה צו שּפילן װעל איך זינגען,

יׂשראל. ֿפון גָאט
ֵׂשעיר ֿפון ביסט דו ַאז גָאט, 4
ֿפעלד ֶאדומס ֿפון הָאסט דו ַאז ַארױס,
געציטערט, ערד די הָאט געשּפרַײזט,
יָא, געטריֿפט, הָאבן הימלען די אױך

געטריֿפט. װַאסער הָאבן װָאלקנס
יהוה, ֿפַאר צערונען זַײנען בערג 5
דעם יהוה ֿפַאר – סיני דָאזיקער דער

יׂשראל. ֿפון גָאט
זון דעם שמגר ֿפון טעג די אין 6
הָאבן יעל, ֿפון טעג די אין ַענת, ֿפון
װעגגײער און אױֿפגעהערט, שליַאכן

גײן. שטעגן קרומע אױֿף ֿפלעגן
אין ֿפירער הָאבן אױֿפגעהערט 7
דֿבורה, דו, ביז אױֿפגעהערט, יׂשראל,
אױֿפגעשטַאנען אױֿפגעשטַאנען, ביסט

יׂשראל. אין מוטער ַא
מען הָאט געטער נַײע 8
מלחמה איז דרום אױסדערװײלט,
שילד ַא אױב טױערן; די אין געװען
אין געװען ָאנצוזען איז שּפיז ַא און

יׂשראל! אין טױזנט ֿפערציק
ֿפון הערשער די צו הַארץ מַײן 9
דעם צװישן ֿפרַײװיליקע די יׂשראל,

גָאט! לױבן טוט ֿפָאלק;
אײזעלינס אױֿף רַײט װָאס איר 10
דעקעס, אױֿף זיצט װָאס איר װַײסע,
רעדט װעג, אױֿפן גײט װָאס איר און

דערֿפון!
ֿפון ליַארעם װי מער 11
די צװישן איז ֿפַײלשיסערס
דערצײלט דָארטן שעּפקָאריטעס;
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די גָאט, ֿפון גערעכטיקײט די מען
ֿפירערשַאֿפט זַײן ֿפון גערעכטיקײט
גענידערט הָאט דענצמָאל יׂשראל. אין

טױערן. די צו ֿפָאלק גָאטס
דיך, דערװעק דיך, דערװעק 12
דיך, דערװעק דיך, דערװעק דֿבורה,
און ברק, אױֿף, שטײ געזַאנג! רעד

אֿבינועם! ֿפון זון געֿפַאנג, דַײן ֿפַאנג
ַאן ער הָאט דענצמָאל 13
געװעלטיקן געמַאכט איבערבלַײב
הָאט גָאט ֿפָאלק; מַאכטיקן ַא איבער
די איבער געװעלטיקן געמַאכט מיך

גבורים.
געקומען זַײנען אֿפרים ֿפון 14
נָאך עָמלק, אין װָארצלען װָאס די
ֿפון מחנות; דַײנע מיט בנימין, דיר,
גענידערט, הערשער הָאבן ָמכיר
ַא טרָאגן װָאס די זֿבולון ֿפון און

שרַײבערשטָאק.
מיט יׂשׂשכר אין הַארן די און 15
הָאט ברק װי יׂשׂשכר און דֿבורהן;
בַײ אים. הינטער טָאל, אין זיך געלָאזט
איבערלײג דער איז ראוֿבן ֿפון טײלן די

גרױס. געװען
די צװישן געזעסן ביסטו װָאס 16
ֿפון מעקן דָאס הערן צו שָאֿפגעהעֿפטן,
איז ראוֿבן ֿפון טײלן די בַײ סטַאדעס?

גרױס. געװען איבערקלער דער
ירדן זַײט יענער אױֿף הָאט גלעד 17
די בַײ װַײלט װָאס ֿפַאר דן און גערוט;
בָארטן בַײם געזעסן איז ָאשר שיֿפן?
געטָאן אױסגוסן זַײנע בַײ און ים, ֿפון

רוען.
הָאט װָאס ֿפָאלק ַא איז זֿבולון 18
און טױט, צום זעל זַײן אַײנגעשטעלט

ֿפעלד. ֿפון הײכן די אױֿף – נֿפּתלי
מלחמה געקומען, זַײנען מָלכים 19
מלחמה הָאבן דענצמָאל געהַאלטן,
ַּתענך ּכנַען אין ֿפון מָלכים די געהַאלטן
ֿפון רױב קײן מגִדו; ֿפון װַאסערן די בַײ

געקריגן. ניט זײ הָאבן זילבער
מלחמה מען הָאט הימל ֿפון 20
שטעגן זײערע ֿפון שטערן די געהַאלטן,
סיסראן. מיט געהַאלטן מלחמה הָאבן

זײ הָאט קישון טַײך 21
ַאלטער, טַײך ַאװעקגעֿפלײצט,
מַאכט, מיט אױֿף טרעט קישון. טַײך

זעל! מַײן
די געקלַאּפט הָאבן דענצמָאל 22
די שּפרונגען, די ֿפון ֿפערד, ֿפון טריט

ָאגערס. זַײנע ֿפון שּפרונגען
דער געזָאגט הָאט מרוז, שילט 23
אירע שילט שילטן גָאט, ֿפון מלאך
ניט זַײנען זײ װַײל בַאװױנער,
גָאט, ֿפון הילֿף דער צו געקומען
די צװישן גָאט, ֿפון הילֿף דער צו

גבורים.
װַײבער ַאלע ֿפון געבענטשטער 24
דעם ֶחֿבר ֿפון װַײב די יעל, זַײן זָאל
זַײן געצעלט אין װַײבער ַאלע ֿפון ֵקיני

געבענטשטער.
מילך געבעטן, ער הָאט װַאסער 25
ֿפון קרוג ַא אין געגעבן, זי הָאט

דערלַאנגט. שמַאנט זי הָאט ֿפירשטן,
זי הָאט הַאנט איר 26
איר און ֿפלעקל, צום אױסגעשטרעקט
און ַארבעטערהַאמער, צום רעכטע
זַײן צעקלַאּפט סיסראן, געהַאמערט
דורכגעהַאקט און געלעכערט און קָאּפ,

שלײֿף. זַײן
זיך ער הָאט ֿפיס אירע צו 27
געלעגן; געֿפַאלן, ַארָאּפגעלָאזט,
ַארָאּפגעלָאזט, זיך ֿפיס אירע צו
דָארט ַארָאּפגעלָאזט, זיך װּו געֿפַאלן;

געֿפַאלן. דערהרגעט
געקוקט הָאט ֿפענצטער דורכן 28
ֿפָארטקע, דער דורך געיָאמערט, און
זַאמט װָאס סיסראן: ֿפון מוטער די
װָאס קומען? צו רַײטװָאגן זַײן זיך
זַײנע ֿפון טריט די זיך שּפעטיקן

געשּפַאנען?
ׂשררותטעס אירע ֿפון קלוגע די 29
ענטֿפער ַאן גיט ַאלײן זי יָא, ענטֿפערן,

זיך: צו
זײ געֿפינען, זײ װָאר, ֿפַאר 30
צװײ מײדל, ַא רױב, דעם טײלן
ֿפון רױב מַאן; איטלעכן ֿפַאר מײדלעך
ֿפַארבן ֿפון רױב סיסראן, ֿפַאר ֿפַארבן
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ֿפַארן ֿפַארבשטיקערַײען געשטיקטע,
הַאלדז. רױבנעמערס

ֿפַײנט ַאלע אונטערגײן זָאלן ַאזױ 31
זָאלן ליבהָאבער זַײנע און גָאט! דַײנע,
אין זון דער ֿפון אױֿפגַאנג דער װי זַײן
איז לַאנד דָאס און שטַארקײט. איר

יָאר. רויִק ֿפערציק געװען

הָאבן6 יׂשראל ֿפון קינדער די און
די אין שלעכט איז װָאס געטָאן
זײ הָאט גָאט און גָאט, ֿפון אױגן
זיבן ִמדיָן ֿפון הַאנט דער אין געגעבן

יָאר.
געװען איז ִמדיָן ֿפון הַאנט די און 2
װעגן ֿפון יׂשראל. אױֿף שטַארק
זיך יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן ִמדיָן
בערג, די אין װָאס גריבער די געמַאכט

ֿפעסטונגען. די און הײלן, די און
הָאט יׂשראל ַאז געװען, איז עס און 3
ִמדיָן, ַארױֿפגײן ֿפלעגט ַאזױ געזײט,
מזרח; ֿפון קינדער די און עמלק, און

זײ, אױֿף ַארױֿפקומען ֿפלעגן זײ און
און זײ, אױֿף געלעגערט הָאבן און 4
ביז לַאנד ֿפון ּתֿבואה די ֿפַארװיסט
ֿפלעגן זײ און ַעזה, קײן קומסט דּו
אין דערנערונג קײן איבערלָאזן ניט
ַאן ָאדער שעּפס, ַא מָאל צו יׂשראל,

אײזל. ַאן ָאדער ָאקס,
ֿפלעגן ֿפי זײערע און זײ װָארום 5
און געצעלטן, זײערע מיט ַארױֿפגײן,
הײשעריק דער װי ַאזױ קומען ֿפלעגן
זײערע צו און זײ צו און ֿפילקײט, אין
און צָאל, קײן געװען ניט איז קעמלען
צו עס ּכדי לַאנד אין געקומען זַײנען זײ

ֿפַארװיסטן.
ֿפַארָארימט זײער איז יׂשראל און 6
קינדער די און מדין; װעגן ֿפון געװָארן

גָאט. צו געשריען הָאבן יׂשראל ֿפון
קינדער די ַאז געװען, איז עס און 7
ֿפון גָאט צו געשריען הָאבן יׂשראל ֿפון

מדין, װעגן
נֿביא ַא מַאן ַא געשיקט גָאט הָאט 8
הָאט ער און יׂשראל, ֿפון קינדער די צו
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ געזָאגט: זײ

אַײך הָאב איך יׂשראל: ֿפון גָאט דער
הָאב און מצרים, ֿפון אױֿפגעברַאכט
ֿפון הױז דעם ֿפון ַארױסגעצױגן אַײך

קנעכטשַאֿפט;
ֿפון געװען מציל אַײך הָאב איך און 9
דער ֿפון און מצרים, ֿפון הַאנט דער
און דריקער, אַײערע ַאלע ֿפון הַאנט
אַײך, ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן זײ הָאב איך

לַאנד. זײער געגעבן אַײך הָאב און
געזָאגט: אַײך צו הָאב איך און 10
זָאלט איר גָאט; אַײער יהוה בין איך
אמורים די ֿפון געטער די ֿפָארכטן ניט
ָאבער לַאנד; זײער אין זיצט איר װָאס
ָקול. מַײן צו צוגעהערט ניט הָאט איר

איז גָאט ֿפון מלאך ַא און 11
אונטער געזעצט זיך הָאט און געקומען,
װָאס עֿפרה, אין װָאס אַײכנבױם דעם
אֿביעזרער; דעם יואש צו געהערט הָאט
װײץ געקלַאּפט הָאט גדעון זון זַײן און
ֿפון אױסצובַאהַאלטן ּכדי קעלטער, אין

מדין.
זיך גָאט ֿפון מלאך דער הָאט 12
אים צו הָאט און אים, צו בַאװיזן
העלדישער דיר, מיט גָאט געזָאגט:

גיבור!
איך געזָאגט: אים צו גדעון הָאט 13
איז גָאט אױב הַאר, מַײן דיך, בעט
דָאס הָאט װָאס ֿפַאר טָא אונדז, מיט
זַײנען װּו און געטרָאֿפן? אונדז ַאלץ
אונדזערע װָאס װּונדער, זַײנע ַאלע
ַאזױ דערצײלט, אונדז הָאבן עלטערן
אונדז הָאט גָאט װָאר, ֿפַאר זָאגן: צו
ַאצונד און מצרים? ֿפון אױֿפגעברַאכט
הָאט און ֿפַארלָאזן, גָאט אונדז הָאט
מדין. ֿפון הַאנט דער אין געגעבן אונדז
אים, צו געקערט זיך גָאט הָאט 14
דָאזיקן דַײן מיט גײ געזָאגט: הָאט און
דער ֿפון יׂשראל העלֿפן זָאלסט און ּכוח,
הָאב איך װָאר, ֿפַאר מדין; ֿפון הַאנט

געשיקט. דיך
איך געזָאגט: אים צו ער הָאט 15
איך זָאל װָאס מיט גָאט! דיך, בעט
איז משּפחה מַײן זע, יׂשראל? העלֿפן
בין איך און מנשה, אין ָארימסטע די
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הױז. ֿפָאטערס מַײן אין מינדסטער דער
ָאבער געזָאגט: אים צו גָאט הָאט 16
װעסט און דיר, מיט זַײן װעל איך

מַאן. אײן װי ַאזױ מדין שלָאגן
אױב, געזָאגט: אים צו ער הָאט 17
געֿפונען הָאב איך דיך, בעט איך
זָאלסטו אױגן, דַײנע לַײטזעליקײט אין
דָאס רעדסט דו ַאז צײכן ַא מַאכן מיר

מיר. מיט
דַאנען, ֿפון ָאּפטָאן ניט זיך זָאלסט 18
צוריק קום איך ביז דיך, בעט איך
מַײן ַארױסטרָאגן װעל און דיר, צו
דיר. ֿפַאר ַאװעקלײגן און געשַאנק,
ביז בלַײבן װעל איך געזָאגט: ער הָאט

אום. זיך קערסט דו
און ַארַײנגעגַאנגען, גדעון איז 19
און ציגנבעקל, ַא געמַאכט הָאט
ֵאיֿפה ַאן ֿפון קוכנס אומגעזַײערטע
ַארַײנגעטָאן ער הָאט ֿפלײש דָאס מעל;
הָאט זוּפ די און קָארב, ַא אין
און טָאּפ, ַא אין ַארַײנגעטָאן ער
דעם אונטער אים צו ַארױסגעברַאכט

דערלַאנגט. און אַײכנבױם,
צו גָאט ֿפון מלאך דער הָאט 20
די און ֿפלײש דָאס נעם געזָאגט: אים
ַאװעק לײג און קוכנס, אומגעזַײערטע
אױס. גיס זוּפ די און ֿפעלז, יענעם אױֿף

געטָאן. ַאזױ ער הָאט
הָאט גָאט ֿפון מלאך דער און 21
דעם ֿפון שּפיץ דעם אױסגעשטרעקט
און הַאנט, זַײן אין װָאס שטעקן
די און ֿפלײש דָאס ָאנגערירט הָאט
ֿפַײער ַא און קוכענס; אומגעזַײערטע
און ֿפעלז, דעם ֿפון אױֿפגעגַאנגען איז
די און ֿפלײש דָאס ֿפַארצערט הָאט
מלאך דער און קוכנס; אומגעזַײערטע

אױגן. זַײנע ֿפון ַאװעק איז גָאט ֿפון
איז דָאס ַאז געזען גדעון הָאט 22
גדעון און גָאט, ֿפון מלאך ַא געװען
הַאר! דו גָאט װײ, געזָאגט: הָאט
ֿפון מלאך ַא געזען הָאב איך װָארום

ּפנים. אל ּפנים גָאט
ֿפריד געזָאגט: אים צו גָאט הָאט 23
װעסט הָאבן, מורא ניט זָאלסט דיר; צו

שטַארבן. ניט
געבױט דָארטן הָאט גדעון און 24
אים הָאט און גָאט, צו מזבח ַא
הַײנטיקן אױֿף ביז יהוה-שלום; גערוֿפן
די ֿפון עֿפרה אין נָאך ער איז טָאג

אֿביעזרער.
יענער אין געװען איז עס און 25
געזָאגט: אים צו גָאט הָאט נַאכט,
און ָאקס, יונגן ֿפָאטערס דַײן נעם
און יָאר, זיבן ֿפון ָאקס צװײטן דעם
מזבח ֿפָאטערס דַײן צעשטערן זָאלסט
לעבן װָאס געצנבױם דעם און ַבַעל, ֿפון

ָאּפהַאקן. זָאלסטו אים
צו מזבח ַא בױען זָאלסט און 26
דער ֿפון שּפיץ אױֿפן גָאט דַײן יהוה
דעם אױֿף בַארגֿפעסטונג, דָאזיקער
נעמען זָאלסט און ָארט, צוגעריכטן
אױֿפברענגען און ָאקס, צװײטן דעם
ֿפון הָאלץ מיטן ברַאנדָאּפֿפער ַא ֿפַאר
ָאּפהַאקן. װעסט דו װָאס געצנבױם דעם
ֿפון מַאן צען גענומען גדעון הָאט 27
װי ַאזױ געטָאן הָאט און קנעכט, זַײנע
איז עס און גערעדט; אים צו הָאט גָאט
געהַאט מורא הָאט ער װי ַאזױ געװען,
ֿפַאר און הױזגעזינט ֿפָאטערס זַײן ֿפַאר
בַײ טָאן צו דָאס שטָאט, ֿפון מענטשן די

נַאכט. בַײ געטָאן דָאס ער הָאט טָאג,
הָאבן שטָאט ֿפון מענטשן די 28 און
ערשט ֿפרי, דער אין געֿפעדערט זיך
און צעברָאכן, איז ַבַעל ֿפון מזבח דער
איז אים לעבן װָאס געצנבױם דער
ָאקס צװײטער דער און ָאּפגעהַאקט,
דעם אױֿף געװָארן אױֿפגעברַאכט איז

מזבח. אױֿפגעבױטן
צום אײנער געזָאגט זײ הָאבן 29
דָאזיקע די געטָאן הָאט װער ַאנדערן:
און געֿפָארשט הָאבן זײ ַאז און זַאך?
דער גדעון געזָאגט: מען הָאט געזוכט,
דָאזיקע די געטָאן הָאט יואשן ֿפון זון

זַאך.
שטָאט ֿפון מענטשן די הָאבן 30
דַײן ַארױס ברענג יואשן: צו געזָאגט
הָאט ער װַײל שטַארבן, זָאל ער און זון,
װַײל און ַבַעל, ֿפון מזבח דעם צעברָאכן
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געצנבױם דעם ָאּפגעהַאקט הָאט ער
אים. לעבן װָאס

װָאס ַאלע צו געזָאגט יואש הָאט 31
װילט אים: ַארום געשטַאנען זַײנען
װילט ָאדער ַבַעל? ֿפַאר קריגן זיך איר
זיך װעט עס װער העלֿפן? אים איר
ביז װערן געטײט װעט אים, ֿפַאר קריגן
זָאל גָאט, ַא איז ער אױב ֿפרי. דער אין
מע װָאס זיך, ֿפַאר קריגן זיך ַאלײן ער

מזבח. זַײן צעברָאכן הָאט
אין גערוֿפן אים הָאט מע און 32
זָאל זָאגן: צו ַאזױ ירובעל, טָאג יענעם
הָאט ער װָאס אים, מיט קריגן זיך ַבַעל

מזבח. זַײן צעברָאכן
און עמלק און מדין גַאנץ און 33
זיך הָאבן מזרח ֿפון קינדער די
זַײנען און אײנעם, אין אַײנגעזַאמלט
געלַאגערט הָאבן און ַאריבערגעקומען

יזרעאל. טָאל אין
גָאט ֿפון גַײסט ַא הָאט 34
הָאט ער און גדעונען, ָאנגעקלײדט
הָאט אֿביעזר און שוֿפר, אין געבלָאזן

אים. הינטער אױֿפגעקליבן זיך
שלוחים געשיקט הָאט ער און 35
הָאט אױך ער און מנשה, גַאנץ דורך
ער און אים; הינטער אױֿפגעקליבן זיך
און ָאשר, דורך שלוחים געשיקט הָאט
זײ און נֿפּתלי, דורך און זֿבולון, דורך

ַאנטקעגן. זײ ַארױֿפגעקומען זַײנען
גָאט: צו געזָאגט הָאט גדעון און 36
הַאנט מַײן דורך העלֿפן װילסט דו אױב

גערעדט, הָאסט דו װי ַאזױ יׂשראל,
ָאּפשער ַאן ַאװעק איך לײג ָאט 37
זַײן װעט עס אױב שַײער; אין װָאל
דער אױֿף און ַאלײן, ָאּפשער אױֿפן טױ
איך װעל טרוקן, זַײן װעט ערד גַאנצער
דורך יׂשראל העלֿפן װעסט דו ַאז װיסן
גערעדט. הָאסט דו װי ַאזױ הַאנט, מַײן
הָאט ער װי און געװען; ַאזױ איז 38
הָאט און מָארגן, אױֿף געֿפעדערט זיך
ער הָאט ָאּפשער, דעם אױסגעדרײט
ָאּפשער, דעם ֿפון טױ אױסגעקװעטשט

װַאסער. קרוג ֿפולן ַא

זָאל גָאט: צו געזָאגט גדעון הָאט 39
און מיר, אױֿף צָארן דַײן גרימען ניט
:לָאמיך, מָאל דָאס נָאר רעדן װעל איך
ּפרּוװן מָאל דָאס נָאר דיך, בעט איך
דיך, בעט איך זָאל, ָאּפשער; דעם מיט
און ַאלײן, ָאּפשער אױֿפן טרוקן זַײן

טױ. זַײן זָאל ערד גַאנצער דער אױֿף
יענער אין ַאזױ געטָאן גָאט הָאט 40
אױֿפן טרוקן געװען איז עס און נַאכט;
גַאנצער דער אױֿף און ַאלײן, ָאּפשער

טױ. געװען איז ערד

ירובעל7 געֿפעדערט זיך הָאט
דָאס און ער גדעון– איז –דָאס
זײ און אים, מיט װָאס ֿפָאלק גַאנצע
און עין-חרוד; בַײ געלַאגערט הָאבן
געװען אים איז מדין ֿפון לַאגער דער
טָאל. אין גֿבעת-המורה ֿפון צֿפון, ֿפון

גדעונען: צו געזָאגט גָאט הָאט 2
ֿפיל, צו איז דיר מיט װָאס ֿפָאלק דָאס
הַאנט; זײער אין מדין געבן זָאל איך ַאז
ַאקעגן בַארימען נָאך זיך װעט יׂשראל
מיך הָאט הַאנט מַײן זָאגן: צו ַאזױ מיר,

געהָאלֿפן.
ַאצונד אױס ַאקָארשט רוֿף דרום 3
צו ַאזױ ֿפָאלק, ֿפון אױערן די אין
ציטערט, און מורא הָאט עס װער זָאגן:
אין ַאװעקגײן און אומקערן זיך זָאל
הָאבן גלעד. בַארג ֿפון ֿפרי דער
און צװײ ֿפָאלק ֿפון אומגעקערט זיך
טױזנט צען און טױזנט, צװַאנציק

געבליבן. זַײנען
גדעונען: צו געזָאגט גָאט הָאט 4
מַאך ֿפיל, צו ַאלץ נָאך איז ֿפָאלק דָאס
װעל איך און װַאסער, צום נידערן זײ
און דיר. ֿפַאר אױסקלַײבן דָארטן זײ
דיר װעל איך װָאס דער זַײן, װעט עס
דיר, מיט גײן זָאל דָאזיקער דער זָאגן:
איטלעכער און דיר; מיט גײן זָאל ער
דָאזיקער דער זָאגן: דיר װעל איך װָאס
גײן. ניט זָאל ער דיר, מיט גײן ניט זָאל
דָאס נידערן געמַאכט ער הָאט 5
הָאט גָאט און װַאסער; צום ֿפָאלק
איטלעכער גדעונען: צו געזָאגט
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מיט װַאסער ֿפונעם לעקן װעט װָאס
ַא לעקט עס װי ַאזױ צונג, זַײן
בַאזונדער, שטעלן זָאלסטו אים הונט,
זיך װעט װָאס איטלעכן גלַײכן דעסט
טרינקען. צו קני זַײנע אױֿף ַארָאּפלָאזן
װָאס די ֿפון צָאל די געװען איז 6
אין הַאנט זײער ֿפון געלעקט הָאבן
און מַאן, הונדערט דרַײ מױל זײער
הָאט ֿפָאלק איבעריקע גַאנצע דָאס
צו קני זײערע אױֿף ַארָאּפגעלָאזט זיך

װַאסער. טרינקען
גדעונען: צו געזָאגט הָאט גָאט און 7
הָאבן װָאס מַאן הונדערט דרַײ די מיט
און העלֿפן, אַײך איך װעל געלעקט,
דָאס און הַאנט; דַײן אין מדין געבן װעל
אין איטלעכער גײן זָאל ֿפָאלק גַאנצע

הײם. זַײן
צערונג די איבערגענומען זײ הָאבן 8
זײערע און הַאנט, זײער אין ֿפָאלק ֿפון
יׂשראל ֿפון מענער ַאלע און שוֿפרות;
צו איטלעכן ַאװעקגעשיקט ער הָאט
הונדערט דרַײ די נָאר געצעלטן, זַײנע
דער און ָאנגעהַאלטן. ער הָאט מַאן
אונטער געװען איז מדין ֿפון לַאגער

טָאל. אין אים
יענער אין געװען איז עס און 9
שטײ געזָאגט: אים צו גָאט הָאט נַאכט,
װָארום לַאגער, אין ַארָאּפ נידער אױֿף,
הַאנט. דַײן אין געגעבן אים הָאב איך

מורא הָאסט דו אױב און 10
מיט דו ַארָאּפ נידער ַארָאּפצונידערן,

לַאגער. צום ּפורה יונג דַײן
רעדן; זײ װָאס הערן װעסט און 11
דַײנע װערן שטַארק דערנָאך װעלן
אין ַארָאּפגענידערן װעסט און הענט,
ער ַארָאּפגענידערט, ער לַאגער.הָאט
די ֿפון עק צום ּפורה, יונג זַײן און

לַאגער. אין װָאס בַאװָאֿפנטע
ַאלע און עמלק און מדין און 12
אין געלעגן זַײנען מזרח ֿפון קינדער
אין הײשעריק דער װי ַאזױ טָאל,
איז קעמלען זײערע צו און ֿפילקײט,
דער װי ַאזױ צָאל, קײן געװען ניט
אין ים ֿפון ברעג אױֿפן װָאס זַאמד

ֿפילקײט.
ָאנגעקומען, איז גדעון װי און 13
ַא חֿבר זַײן דערצײלט מַאן ַא ערשט
זיך הָאט מיר זע, זָאגט: און חלום,
ֿפון קוכן ַא ערשט חלום: ַא געחלומט
אין זיך קַײקלט ברױט גערשטענעם
געקומען איז ער און מדין, ֿפון לַאגער
קלַאּפ ַא עס הָאט און געצעלט, ביזן
ער און אומגעֿפַאלן, איז עס און געטָאן,
דָאס ביז קַאּפױר, אומגעקערט עס הָאט

ליגן. געבליבן איז געצעלט
און חֿבר זַײן ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 14
ַאנדערש ניט איז דָאס געזָאגט: הָאט
ֿפון זון דעם גדעון ֿפון שװערד די װי
הָאט גָאט יׂשראל. ֿפון מַאן ַא יואשן,
גַאנצן מיטן מדין הַאנט זַײן אין געגעבן

חיל.
גדעון װי געװען, איז עס און 15
דעם ֿפון דערצײלונג די געהערט הָאט
הָאט ַאזױ בַאשײד, זַײן און חלום
זיך הָאט ער און געבוקט; זיך ער
און יׂשראל ֿפון לַאגער אין אומגעקערט
װָארום אױֿף, שטײט געזָאגט: הָאט
דעם הַאנט אַײער אין געגעבן הָאט גָאט

מדין. ֿפון חיל
דרַײ די צעטײלט הָאט ער און 16
און מחנות, דרַײ אין מַאן הונדערט
אין שוֿפרות געגעבן ַאלעמען זײ הָאט
און קריג, לײדיקע און הַאנט, דער

קריג. די אין ברַאנדהעלצער
איר געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 17
דעסט טָאן און מיר, אױֿף קוקן זָאלט
לַאגער, עק אין איך קוק ָאט און גלַײכן;
איר זָאלט ַאזױ טָאן, װעל איך װי איז,

טָאן.
שוֿפר, אין בלָאזן װעל איך ַאז און 18
איר זָאלט מיר, מיט װָאס ַאלע און איך
רונד ַארום שוֿפרות די אין בלָאזן אױך
זָאגן: זָאלט איר און לַאגער, גַאנצן דעם

גדעונען! ֿפַאר און גָאט ֿפַאר
מַאן הונדערט די און גדעון און 19
אין געקומען זַײנען אים מיט װָאס
דער ֿפון ָאנהײב בַײם לַאגער עק
הָאט מע נַאכטװַאך; מיטלסטער
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די אױֿפגעשטעלט געהַאט װָאס נָאר
אין געבלָאזן הָאבן זײ און װעכטער;
די צעהַאקט הָאבן און שוֿפרות, די

הַאנט. זײער אין װָאס קריג
געבלָאזן הָאבן מחנות דרַײ די און 20
די צעברָאכן הָאבן און שוֿפרות, די אין
זײער אין געהַאלטן הָאבן זײ און קריג;
ברַאנדהעלצער, די הַאנט לינקער
די הַאנט רעכטער זײער אין און
הָאבן זײ און בלָאזן; צום שוֿפרות
און גָאט ֿפַאר שװערד אױסגערוֿפן:ַא

גדעונען! ֿפַאר
געשטַאנען זַײנען זײ און 21
ַארום רונד ָארט זַײן אױֿף איטלעכער
לַאגער גַאנצער דער און לַאגער;
הָאבן זײ און לױֿפען; גענומען הָאט
זַײנען און געשרײ ַא ַארױסגעלָאזט

ַאנטרונען.
דרַײ די געבלָאזן הָאבן זײ און 22
הָאט גָאט און שוֿפרות, הונדערט
קעגן אײנעם ֿפון שװערד די געמַאכט
און חיל, גַאנצן אין ַאזױ ַאנדערן,
ֵבית-שטה, ביז ַאנטרונען איז חיל דער
ֿפון ברעג דעם ביז צו, צררה צו

ַטבת. בַײ ָאֿבל-מחולה
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער די און 23
ֿפון און נֿפּתלי, ֿפון אַײנגעזַאמלט זיך
הָאבן זײ און מנשה, גַאנץ ֿפון און ָאשר,

מדין. נָאכגעיָאגט
שלוחים צעשיקט הָאט גדעון און 24
ַאזױ אֿפרים, ֿפון געבערג גַאנצן אין
מדין, ַאקעגן ַארָאּפ נידערט זָאגן: צו
ביז װַאסער דָאס זײ ֿפַארכַאּפט און
זיך הָאבן ירדן. דעם און ֵבית-ברה,
אֿפרים, ֿפון מענער ַאלע אַײנגעזַאמלט
װַאסער דָאס בַאצװּונגען הָאבן זײ און

ירדן. דעם און ֵבית-ברה, ביז
צװײ די געכַאּפט הָאבן זײ און 25
און זאֿבן, און עורֿבן מדין, ֿפון הַארן
צור-עורֿב בַײ עורֿבן געהרגעט הָאבן
אין געהרגעט זײ הָאבן זאֿבן און
נָאכגעיָאגט הָאבן זײ און יעקֿב-זאֿב;
זאֿבן און עורֿבן ֿפון קעּפ די און מדין;
ֿפון גדעונען צו געברַאכט זײ הָאבן

ירדן. זַײט יענער

מענער8 די געזָאגט אים צו הָאבן
זַאך ַא ֿפַאר װָאס אֿפרים: ֿפון
צו ניט אונדז געטָאן, דָא אונדז הָאסטו
מלחמה געגַאנגען ביסט דו װען רוֿפן
זיך הָאבן זײ און מדין? ַאקעגן הַאלטן

אים. מיט געקריגט שטַארק
הָאב װָאס געזָאגט: זײ צו ער הָאט 2
ֿפַארגלַײך אין אױֿפגעטָאן ַאצונד איך
ֿפון נָאכקלַײב דער ניט איז אַײך? מיט
אֿביעזר? ֿפון לעז די װי בעסער אֿפרים

געגעבן גָאט הָאט הַאנט אַײער אין 3
און זאֿבן, און עורֿבן מדין, ֿפון הַארן די
אין אױֿפטָאן געקענט איך הָאב װָאס
דענצמָאל הָאט אַײך? מיט ֿפַארגלַײך
ער װען אים, ֿפון ּכעס זײער ָאּפגעלָאזט

רײד. דָאזיקע די גערעדט הָאט
ירדן, צום געקומען איז גדעון און 4
די און ער איז ַאריבערגעגַאנגען, און
אים, מיט װָאס מַאן הונדערט דרַײ

ֿפַאריָאגטע. און ֿפַארשמַאכטע
מענטשן די צו געזָאגט הָאט ער און 5
לַאבנס אַײך, בעט איך גיט, סוּכות: ֿפון
הינטער װָאס ֿפָאלק דעם ֿפַאר ברױט
ֿפַארשמַאכט, זַײנען זײ װָארום מיר,
די צלמונע און זֿבח נָאך יָאג איך און

מדין. ֿפון מלכים
געזָאגט: סוּכות ֿפון הַארן די הָאבן 6
צלמונען און זֿבחן ֿפון הַאנט די איז
זָאלן מיר ַאז ֿפױסט, דַײן אין ַאצונד

ברױט? חיל דַײן געבן
ַאז דערֿפַאר געזָאגט: גדעון הָאט 7
אין צלמונען און זֿבחן געבן װעט גָאט
אַײער דרעשן איך װעל הַאנט, מַײן
מיט און מדבר ֿפון דערנער מיט לַײב

ריטער. שטעכיקע
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען איז ער און 8
זײ צו הָאט און ּפנואל, קײן דָארטן
אים הָאבן גלַײכן; דעסט גערעדט
געענטֿפערט ּפנואל ֿפון מענטשן די
הָאבן סוּכות ֿפון מענטשן די װי ַאזױ

געענטֿפערט.
די צו אױך געזָאגט ער הָאט 9
ַאז זָאגן: צו ַאזױ ּפנואל, ֿפון מענטשן
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װעל בשלום, אומקערן  זיך װעל איך
טורעם. דָאזיקן דעם צעברעכן איך

געװען זַײנען צלמונע און זֿבח און 10
זײ, מיט חיל זײער און קרקור, אין
זַײנען װָאס ַאלע טױזנט, ֿפוֿפצן ַארום
די ֿפון חיל גַאנצן דעם ֿפון געבליבן
געֿפַאלענע די און מזרח; ֿפון קינדער
צװַאנציק און הונדערט געװען זַײנען
ַא געצױגן הָאבן װָאס מַאן טױזנט

שװערד.
ַארױֿפגעגַאנגען איז גדעון און 11
אין געצעלטן, אין װױנער די דורך
הָאט און יגבהה, און נוֿבח ֿפון מזרח
הָאט חיל דער בעת חיל, דעם געשלָאגן

זיכער. געשּפירט זיך
זַײנען צלמונע און זֿבח ָאבער 12
נָאכגעיָאגט; זײ הָאט ער און ַאנטלָאֿפן,
מלכים צװײ די געכַאּפט הָאט ער און
דעם און צלמונען, און זֿבחן מדין, ֿפון

צעשרָאקן. ער הָאט חיל גַאנצן
הָאט יואשן ֿפון זון דער גדעון און 13
ֿפון מלחמה, דער ֿפון אומגעקערט זיך

ֶחרס. ֿפון ַארױֿפגַאנג דעם
יונגן ַא ָאנגעכַאּפט הָאט ער און 14
און סוּכות, ֿפון מענטשן די ֿפון מַאן
הָאט ער און אױסֿפגעֿפרעגט; אים הָאט
סוּכות, ֿפון הַארן די אױֿפגעשריבן אים
זיבעציק און זיבן עלטסטע, אירע און

מַאן.
די צו געקומען איז ער און 15
געזָאגט: הָאט און סוּכות, ֿפון מענטשן
װָאס צלמונע, און זֿבח זַײנען ָאט
צו ַאזױ מיר, ֿפון געשּפעט הָאט איר
און זֿבחן ֿפון הַאנט די איז זָאגן:
מיר ַאז ֿפױסט, דַײן אין ַאצונד צלמונען
מענטשן ֿפַארשמַאכטע דַײנע געבן זָאלן

ברױט?
עלטסטע די גענומען הָאט ער און 16
מדבר ֿפון דערנער און שטָאט, ֿפון
הָאט און ריטער, שטעכיקע און
ֿפון מענטשן די זײ מיט ָאנגעלערנט

סוּכות.
הָאט ּפנואל ֿפון טורעם דעם און 17
די געהרגעט הָאט און צעברָאכן, ער

שטָאט. ֿפון מענטשן
און זֿבחן צו געזָאגט הָאט ער און 18
די געװען זַײנען ַאזױ װי צלמונען:
אין געהרגעט הָאט איר װָאס מענטשן
דו, װי ַאזױ געזָאגט: זײ הָאבן ּתֿבור?
די װי ַאזױ [ָאנבליק]; אײן זײ; ַאזױ

בנֵי-מלכים. ֿפון געשטַאלט
ברידער, מַײנע געזָאגט: ער הָאט 19
דָאס זַײנען מוטער, מַײן ֿפון זין די
איר װען לעבט, גָאט װי ַאזױ געװען.
איך װָאלט לעבן, געלָאזט זײ װָאלט

געהרגעט! ניט אַײך
יֶֶתר צו געזָאגט הָאט ער און 20
זײ. הרגע אױֿף, שטײ בכור: זַײן
ַארױסגעצױגן ניט הָאט יונג דער ָאבער
מורא הָאט ער װָארום שװערד, זַײן
יונג. געװען נָאך איז ער װַײל געהַאט,
צלמונע: און זֿבח געזָאגט הָאט 21
אונדז, דערשלָאג און אױֿף דו שטײ
גֿבורה. זַײן ַאזױ מַאן, דער װי װָארום
הָאט און אױֿפגעשטַאנען, גדעון איז
ער און צלמונען. און זֿבחן געהרגעט
װָאס לֿבנהלעך די ַארָאּפגענומען הָאט
קעמלען. זײערע ֿפון העלדזער די אױֿף
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער די און 22
איבער געװעלטיק גדעונען: צו געזָאגט
זונס דַײן אי זון, דַײן אי דו, אי אונדז,
געהָאלֿפן אונדז הָאסט דו װָארום זון,

מדין. ֿפון הַאנט דער ֿפון
ניט געזָאגט: זײ צו גדעון הָאט 23
און אַײך, איבער געװעלטיקן װעל איך
איבער געװעלטיקן װעט זון מַײן ניט
איבער געװעלטיקן װעט גָאט אַײך;

אַײך.
געזָאגט: זײ צו הָאט גדעון און 24
בקשה: ַא אַײך ֿפון בעטן װעל איך
ֿפון נָאזרינג ַא איטלעכער מיר גיט
געהַאט הָאבן זײ װָארום רױב. זַײן
זַײנען זײ װַײל נָאזרינגען, גילדערנע

ישמעאלים. געװען
װעלן אװדאי געזָאגט: זײ הָאבן 25
אױסגעשּפרײט הָאבן זײ און געבן. מיר
ַאהין ַארַײנגעװָארֿפן הָאבן און טוך, ַא

רױב. זַײן ֿפון נָאזרינג ַא איטלעכער
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גילדערנע די ֿפון װָאג די און 26
געבעטן, הָאט ער װָאס נָאזרינגען
הונדערט זיבן און טױזנט געװען איז
און לֿבנהלעך, די ַאחוץ גָאלד, [ֶשקל]
ּפורּפלקלײדער די און אױרינגען, די
און מדין, ֿפון מלכים די אױֿף װָאס
די אױֿף װָאס קײטלעך די ַאחוץ

קעמלען. זײערע ֿפון העלדזער
דערֿפון הָאט גדעון און 27
אים הָאט און אֿפוד, ַאן געמַאכט
שטָאט, זַײן אין ַאװעקגעשטעלט
זַײנען יׂשראל גַאנץ און עֿפרה. אין
און דָארטן, אים נָאך געװען ֿפַארֿפירט
הױז זַײן און גדעונען געװען איז ער

שטרױכלונג. ַא ֿפַאר
אונטערטעניק איז מדין 28 און
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפַאר געװָארן
אױֿפגעהױבן ניט מער הָאבן זײ און
געװען איז לַאנד דָאס און קָאּפ; זײער
ֿפון טעג די אין יָאר ֿפערציק רויִק

גדעונען.
איז יואשן ֿפון זון דער ירובעל און 29
געזעסן איז ער און ַאװעקגעגַאנגען;

הױז. זַײן אין
זיבעציק געהַאט הָאט גדעון און 30
דיך, זַײן ֿפון ַארױס זַײנען װָאס זין
װַײבער. סך ַא געהַאט הָאט ער װָארום
אין װָאס קעּפסװַײב זַײן און 31
ַא געבָארן אים הָאט אױך זי שֶכם,
נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט ער און זון,

אֿבימלך.
איז יואשן ֿפון זון דער גדעון און 32
און עלטער, גוטער ַא אין געשטָארבן
קֿבר דעם אין געװָארן בַאגרָאבן איז
ֿפון עֿפרה אין יואשן ֿפָאטער זַײן ֿפון

אֿביעזרער. די
גדעון װי געװען, איז עס און 33
קינדער די זַײנען ַאזױ געשטָארבן, איז
געװָארן ֿפַארֿפירט װידער יׂשראל ֿפון
זיך הָאבן זײ און ַבַעל-געטער, די נָאך

גָאט. ַא ֿפַאר ַבַעל-ברית געמַאכט
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 34
װָאס גָאט זײער יהוה ָאן געדַאכט ניט
ֿפון הַאנט דער ֿפון געװען מציל זײ הָאט

ַארום. רונד ֿפון ֿפַײנט זײערע ַאלע
מיט חסד געטָאן ניט הָאבן זײ און 35
לױט ירובעל-גדעונען, ֿפון הױז דעם
מיט געטָאן הָאט ער װָאס גוטן ַאלעם

יׂשראל.

ירובעלן9 ֿפון זון דער אֿבימלך און
זַײן צו שֶכם קײן געגַאנגען איז
גערעדט הָאט ער און ברידער, מוטערס
ֿפון משּפחה גַאנצער דער צו און זײ, צו
ַאזױ ֿפָאטער, מוטערס זַײן ֿפון הױז דעם

זָאגן: צו
אױערן די אין אַײך, בעט איך רעד, 2
איז װָאס שֶכם: ֿפון מענער ַאלע ֿפון
זָאלן אַײך איבער צי בעסער, אַײך
זין ַאלע מַאן, זיבעציק געװעלטיקן
זָאל אַײך איבער ָאדער ירובעלן, ֿפון
דַארֿפט אױך מַאן? אײן געװעלטיקן
און בײן אַײער ַאז געדענקען, איר

איך. בין ֿפלײש אַײער
ברידער מוטערס זַײן הָאבן 3
אױערן די אין זַײנעטװעגן ֿפון גערעדט
די ַאלע שֶכם ֿפון מענער ַאלע ֿפון
הַארץ זײער און װערטער, דָאזיקע
אֿבימלכן, נָאך גענַײגט זיך הָאט
אונדזערער געזָאגט: הָאבן זײ װָארום

ער. איז ברודער ַא
זיבעציק געגעבן אים הָאבן זײ און 4
ֿפון הױז דעם ֿפון זילבערשטיק
דערמיט הָאט אֿבימלך און ַבַעל-ברית,
לַײט, לױזע און נישטיקע ָאנגעדונגען

אים. נָאך געגַאנגען זַײנען זײ און
זַײן אין געקומען איז ער און 5
הָאט און עֿפרה, אין הױז ֿפָאטערס
ֿפון זין די ברידער, זַײנע געהרגעט
אײן אױֿף מַאן, זיבעציק ירובעלן,
זון ייִנגסטער דער יותם, נָאר שטײן;
ער װַײל געבליבן, איז ירובעלן ֿפון

בַאהַאלטן. זיך הָאט
גַאנץ און שֶכם ֿפון מענער ַאלע און 6
און אַײנגעזַאמלט, זיך הָאבן ֵבית-מלוא
געמַאכט הָאבן און געגַאנגען, זַײנען זײ
אַײכנבױם בַײם מלך ַא ֿפַאר אֿבימלכן

שֶכם. אין װָאס זַײלשטײן דעם ֿפון
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און יותמען, ָאנגעזָאגט מען הָאט 7
זיך הָאט און געגַאנגען, איז ער
גרזים, בַארג שּפיץ אױֿפן געשטעלט
און ָקול זַײן אױֿפגעהױבן הָאט ער און
געזָאגט: הערט זײ הָאט און גערוֿפן,
גָאט און שֶכם, ֿפון מענער צו, מיר

צוהערן: אַײך װעט
די געגַאנגען זַײנען געגַאנגען 8
איבער מלך ַא זַאלבן צו בײמער
צום געזָאגט הָאבן זײ זיך, און

אונדז. איבער קיניג אײלבערטבױם:
זײ צו אײלבערטבױם דער הָאט 9
מַײן  אױֿפגעבן איך זָאל געזָאגט:
ּכֿבוד מען טוט איר מיט װָאס ֿפעטקײט,
איבער װיגן זיך גײן און לַײט, און גָאט

בײמער?  די
צום געזָאגט בײמער די הָאבן 10
איבער קיניג דו, קום ֿפַײגנבױם:

אונדז.
זײ צו ֿפַײגנבױם  דער הָאט 11
מַײן אױֿפגעבן איך געזָאגט: זָאל
גײן ֿפרוכט, און גוטע מַײן און זיסקײט

בײמער? די איבער װיגן זיך
צום געזָאגט בײמער די הָאבן 12
איבער קיניג דו, װַײנשטָאק: קום

אונדז.
זײ צו װַײנשטָאק דער הָאט 13
װַײן מַײן אױֿפגעבן איך זָאל געזָאגט:
לַײט, און און גָאט דערֿפרײט װָאס

בײמער? די איבער װיגן זיך גײן
צום געזָאגט בײמער ַאלע הָאבן 14

אונדז. איבער קיניג דו, דָארן: קום
די צו געזָאגט דָארן דער הָאט 15
אין מיך װילט איר בײמער: אױב
איבער מלך ַא ֿפַאר זַאלבן אמת דער
מַײן אין אַײך שיצט און קומט אַײך,
ַא ַארױסגײן זָאל ניט, אױב שָאטן; און
די ֿפַארצערן דָארן, און דעם ֿפון ֿפַײער

לֿבנון. ֿפון צעדערן
מיט זיך הָאט איר אױב ַאצונד, און 16
בַאגַאנגען, ערלעכקײט מיט און אמת
ֿפַאר אֿבימלכן געמַאכט הָאט איר װָאס
גוטס געטָאן הָאט איר אױב און מלך, ַא
און הױז, זַײן מיט און ירובעלן מיט

דעם לױט געטָאן אים הָאט איר אױב
– הענט זַײנע ֿפון ֿפַארדינסט

הָאט ֿפָאטער מַײן װָארום 17
הָאט און אַײך, ֿפַאר געהַאלטן מלחמה
אַײך און לעבן, זַײן ַאװעקגעװָארֿפן
מדין; ֿפון הַאנט דער ֿפון געװען מציל

הַײנט זַײט איר און 18
ֿפָאטערס מַײן אױֿף אױֿפגעשטַאנען
זין, זַײנע געהרגעט הָאט און הױז,
און שטײן, אײן אױֿף מַאן, זיבעציק
זַײן ֿפון זון דעם אֿבימלך געמַאכט
מענער די איבער מלך ַא ֿפַאר דינסט
ַא אַײערער איז ער װַײל שֶכם, ֿפון

– ברודער
אמת מיט זיך הָאט איר אױב איז, 19
מיט בַאגַאנגען ערלעכקײט מיט און
הַײנטיקן הױז זַײן מיט און ירובעלן
זָאל און אֿבימלכן, מיט זיך ֿפרײט טָאג,

אַײך. מיט ֿפרײען זיך ער
ַא ַארױסגײן זָאל ניט, ָאבער אױב 20
די ֿפַארצערן און אֿבימלכן, ֿפון ֿפַײער
און ֵבית-מלוא; און שֶכם ֿפון מענער
מענער די ֿפון ֿפַײער ַא ַארױסגײן זָאל
ֿפַארצערן און ֵבית-מלוא, און שֶכם ֿפון

אֿבימלכן.
געװָארן; ַאנטרונען איז יותם און 21
ַאװעק איז און ַאנטלָאֿפן  איז ער און
ֿפון געזעסן דָארטן איז און בֵאר, קײן

אֿבימלכן. ברודער זַײן װעגן
געהערשט הָאט אֿבימלך 22 און

יָאר. דרַײ יׂשראל איבער
ַא ָאנגעשיקט הָאט גָאט ָאבער 23
צװישן און אֿבימלכן צװישן געמיט בײז
ֿפון מענער די און שֶכם, ֿפון מענער די
– אֿבימלכן. ָאן געֿפעלשט הָאבן שֶכם
די ַאקעגן אומרעכט דָאס ּכדי 24
אױסגײן, זָאל ירובעלן ֿפון זין זיבעציק
אױֿף ַארױֿפצוטָאן, בלוט זײער און
זײ הָאט װָאס אֿבימלכן ברודער זײער
שֶכם ֿפון מענער די אױֿף און געהרגעט,
צו הענט זַײנע געשטַארקט הָאבן װָאס

– ברידער. זַײנע הרגען
הָאבן שֶכם ֿפון מענער די און 25
די אױֿף אים, אױֿף לױערער געשטעלט
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בַארױבט הָאבן זײ און בערג, שּפיצן
ֿפַארבַײגעגַאנגען איז װָאס איטלעכן
דערצײלט איז עס און װעג; אױֿפן

אֿבימלכן. געװָארן
איז עֿבדן ֿפון זון דער געל און 26
זײ און ברידער, זַײנע מיט געקומען
מענער די און שֶכם. אין ַאריבער זַײנען
אין אַײנגעגלױבט זיך הָאבן שֶכם ֿפון

אים.
אין ַארױסגעגַאנגען זַײנען זײ און 27
זײערע געהַארבסט הָאבן און ֿפעלד,
און געקעלטערט, און װַײנגערטנער
זַײנען זײ און יָום-טוֿב, ַא געמַאכט
גָאט, זײער ֿפון הױז אין געגַאנגען
און געטרונקען, און געגעסן הָאבן און

אֿבימלכן. געשָאלטן
הָאט עֿבדן ֿפון זון דער געל און 28
װער און אֿבימלך, איז װער געזָאגט:
דינען? אים זָאלן מיר ַאז שֶכם, איז
און ירובעלן, ֿפון זון דער ניט ער איז
מענטשן דינט אױֿפזעער? זַײן זֿבול
ָאבער שֶכם; ֿפון ֿפָאטער דעם חמור ֿפון

דינען? אים מיר זָאלן װָאס ֿפַאר
דָאזיקע דָאס װער גיט הלװאי און 29
שױן װָאלט איך הַאנט, מַײן אין ֿפָאלק
הָאט ער און אֿבימלכן. ָאּפגעשַאֿפט
חיל, דַײן מער אֿבימלכן: זָאגן געלָאזט

ַארױס. קום און
שטָאט ֿפון הַאר דער זֿבול און 30
געל ֿפון װערטער די געהערט הָאט
הָאט צָארן זַײן און עֿבדן, ֿפון זון דעם

געגרימט.
צו שלוחים געשיקט הָאט ער און 31
זָאגן: צו ַאזױ ּתרמה, קײן אֿבימלכן
זַײנע און עֿבדן ֿפון זון דער געל זע,
און שֶכם, קײן געקומען זַײנען ברידער

דיר. אױֿף שטָאט די זײ העצן ָאט
נַאכט, בַײ אױֿף שטײ ַאצונד, און 32
און דיר, מיט װָאס ֿפָאלק דָאס און דו

ֿפעלד. אין לױער
ֿפרי, דער אין זַײן װעט עס און 33
דיך זָאלסטו ַאזױ אױֿף, גײט זון די װי
דער אױֿף טָאן לָאז ַא זיך און ֿפעדערן,
ֿפָאלק דָאס און ער װי ָאט און שטָאט;

ַאזױ דיר, צו ַארױס גײען אים מיט װָאס
װעט הַאנט דַײן װי אים צו טָאן זָאלסטו

קענען.
און אֿבימלך אױֿפגעשטַאנען איז 34
בַײ אים מיט װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס
אױֿף געלױערט הָאבן זײ און נַאכט,

מחנות. ֿפיר אין שֶכם
עֿבדן ֿפון זון דער געל װי און 35
הָאט און ַארױסגעגַאנגען, איז
ֿפון אַײנגַאנג אין געשטעלט זיך
אױֿפגעשטַאנען איז ַאזױ שטָאטטױער,
מיט װָאס ֿפָאלק דָאס און אֿבימלך

לױער. דער ֿפון אים,
און ֿפָאלק, דָאס דערזען געל הָאט 36
ֿפָאלק זע, זֿבולן: צו געזָאגט הָאט ער
בערג. שּפיצן די ֿפון ַארָאּפ נידערט
שָאטן דעם געזָאגט: אים צו זֿבול הָאט
מענטשן. װי ַאזױ זעסטו בערג די ֿפון

און גערעדט װידער געל הָאט 37
ַארָאּפ נידערט ֿפָאלק זע, געזָאגט: הָאט
מחנה אײן און לַאנד, ֿפון נָאּפל דעם ֿפון
ֿפון אלון-מעוננים. װעג דעם ֿפון קומט
הַײנט געזָאגט: אים צו זֿבול הָאט 38
הָאסט דו װען מױל דַײן איז ַאװּו
מיר ַאז אֿבימלך, איז װער געזָאגט:
דָאס ניט דָאס איז דינען? אים זָאלן
ֿפַארַאכט? עס הָאסט דו װָאס ֿפָאלק
הַאלט און ַאצונד, ַארױס ַאדרבה גײ

אים. ַאקעגן מלחמה
ֿפַארױס ַארױסגעגַאנגען  געל איז 39
הָאט ער און שֶכם, ֿפון מענער די ֿפַאר

אֿבימלכן. ַאקעגן געהַאלטן מלחמה
אים הָאט אֿבימלך און 40
אים ֿפון איז ער און נָאכגעיָאגט,
ֿפיל געֿפַאלן זַײנען עס און ַאנטלָאֿפן;
ֿפון אַײנגַאנג צום ביז דערשלָאגענע

טױער.
אין געבליבן איז אֿבימלך און 41
געלן ֿפַארטריבן הָאט זֿבול און ַארומה;

שֶכם. אין זיצן ֿפון ברידער זַײנע און
מָארגן, אױֿף געװען איז עס און 42
ַארױסגעגַאנגען אין ֿפָאלק דָאס איז
ָאנגעזָאגט הָאט מע און ֿפעלד,

אֿבימלכן.
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און ֿפָאלק, דָאס גענומען ער הָאט 43
און מחנות; דרַײ אין צעטײלט זײ הָאט
ער הָאט ֿפעלד. אין געלױערט הָאט ער
ַארױס גײט ֿפָאלק דָאס ערשט דערזען,
אױֿפגעשטַאנען איז ער און שטָאט, ֿפון

געשלָאגן. זײ הָאט און זײ, אױֿף
װָאס מחנות די און אֿבימלך און 44
און געטָאן, לָאז ַא זיך הָאבן אים מיט
ֿפון אַײנגַאנג בַײם געשטעלט זיך הָאבן
הָאבן מחנות צװײ די און שטָאטטױער;
אין װָאס ַאלע אױֿף געטָאן לָאז ַא זיך

געשלָאגן. זײ הָאבן און ֿפעלד,
מלחמה הָאט אֿבימלך און 45
יענעם שטָאט דער אױֿף געהַאלטן
די בַאצװּונגען הָאט און טָאג, גַאנצן
אין איז װָאס ֿפָאלק דָאס און שטָאט,
הָאט ער און געהרגעט; ער הָאט איר
זי הָאט און שטָאט, די אַײנגעװָארֿפן

זַאלץ. מיט ֿפַארזײט
מענער ַאלע דערהערט הָאבן 46
זַײנען זײ און מגדל-שֶכם, ֿפון
דעם ֿפון טורעם אין ַארַײנגעגַאנגען

ֵאל-ברית. ֿפון הױז
אֿבימלכן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 47
הָאבן מגדל-שֶכם ֿפון מענער ַאלע ַאז

צונױֿפגעקליבן. זיך
ַארױֿפגעגַאנגען איז אֿבימלך און 48
גַאנצע דָאס און ער צלמון, בַארג אױֿפן
הָאט אֿבימלך און אים, מיט װָאס ֿפָאלק
הָאט און הַאנט, זַײן אין הַאק ַא גענומען
בײמער, די ֿפון צװַײג ַא ָאּפגעהַאקט
ַארױֿפגעטָאן און גענומען אים הָאט און
געזָאגט הָאט ער און ַאקסל; זַײן אױֿף
איר װָאס אים: מיט װָאס ֿפָאלק דעם צו
ַאזױ טוט אַײלט, טָאן, מיך געזען הָאט

איך. װי
ֿפָאלק גַאנצע דָאס אױך הָאט 49
און צװַײג; זַײן איטלעכער ָאּפגעהַאקט
אֿבימלכן, נָאך געגַאנגען זַײנען זײ
דעם ַארום ָאנגעלײגט עס הָאבן און
זײ אױֿף ָאנגעצונדן און טורעם,
אױך און ֿפַײער; אין טורעם דעם
זַײנען מגדל-שֶכם ֿפון מענטשן ַאלע
און מענער טױזנט ַארום אומגעקומען,

ֿפרױען.
קײן געגַאנגען איז אֿבימלך און 50
אױֿף געלעגערט הָאט ער און ּתֿבץ,

בַאצװּונגען. זי הָאט און ּתֿבץ,
איז טורעם שטַארקער ַא ָאבער 51
ַאהין זַײנען שטָאט, מיטן אין געװען
ֿפרױען, און מענער ַאלע ַאנטלָאֿפן 
זײ און שטָאט, ֿפון מענטשן ַאלע
זַײנען און אַײנגעשלָאסן, זיך הָאבן
טורעם. ֿפון דַאך אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען
ביזן צוגעקומען אֿבימלך איז 52
געהַאלטן מלחמה הָאט און טורעם,
ביזן גענענט הָאט ער און אים, אױֿף
צו אים ּכדי טורעם, ֿפון אַײנגַאנג

ֿפַײער. אין ֿפַארברענען
ַאן ַארָאּפגעװָארֿפן ֿפרױ ַא הָאט 53
אֿבימלכס אױֿף מילשטײן אױבערשטן
דעם צעברָאכן אים הָאט און קָאּפ,

שַארבן.
דעם צוגערוֿפן גיך אױֿף ער הָאט 54
צו הָאט און װַאֿפנטרעגער, זַײן יונג,
שװערד, דַײן ַארױס צי געזָאגט: אים
זָאגן ניט זָאל מע ּכדי מיך, טײט און
געהרגעט. אים הָאט ֿפרױ ַא מיר: אױֿף
ער און דערשטָאכן, יונג זַײן אים הָאט

געשטָארבן. איז
יׂשראל ֿפון מענער די געזען הָאבן 55
זַײנען זײ און טױט, איז אֿבימלך ַאז
זַײן אין איטלעכער ַאװעקגעגַאנגען

הײם.
דָאס אומגעקערט גָאט הָאט ַאזױ 56
געטָאן הָאט ער װָאס אֿבימלכן ֿפון בײז
זַײנע הרגען צו ֿפָאטער, זַײן ַאקעגן

ברידער. זיבעציק
ֿפון בײז גַאנצע דָאס און 57
גָאט הָאט שֶכם ֿפון מענטשן די
זײ און קָאּפ, זײער אױֿף אומגעקערט
דעם יותם ֿפון קללה די ָאנגעקומען איז

ירובעלן. ֿפון זון

איז10 אֿבימלכן נָאך און
העלֿפן צו אױֿפגעשטַאנען
דעם ּפואה ֿפון זון דער ּתולע יׂשראל
און יׂשׂשכר; ֿפון מַאן ַא דודון, ֿפון זון
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דעם אין שמיר אין געזעסן איז ער
אֿפרים. ֿפון געבערג

דרַײ יׂשראל געמשּפט הָאט ער און 2
איז ער און יָאר. צװַאנציק און
געװָארן בַאגרָאבן איז און געשטָארבן,

שמיר. אין
אױֿפגעשטַאנען איז אים נָאך און 3
הָאט ער און גלעדער; דער יאיר
צװַאנציק און צװײ יׂשראל געמשּפט

יָאר.
זין דרַײסיק געהַאט הָאט ער און 4
יונגע דרַײסיק אױֿף געריטן זַײנען װָאס
דרַײסיק געהַאט הָאבן זײ און אײזלען,
ביז חוות-יאיר זײ רוֿפט מע שטעט;
לַאנד אין װָאס די טָאג; הַײנטיקן אױֿף

גלעד.
איז און געשטָארבן, איז יאיר און 5

קמון. אין געװָארן בַאגרָאבן
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 6
די אין שלעכט איז װָאס געטָאן װידער
געדינט הָאבן זײ און גָאט, ֿפון אױגן
און עשָּתרות, די און ַבַעל-געטער, די
ֿפון געטער די און ארם, ֿפון געטער די
די און מואֿב, ֿפון געטער די און צידון,
די און עמון, ֿפון קינדער די ֿפון געטער
הָאבן זײ און ּפִלשּתים, די ֿפון געטער
ניט אים הָאבן און יהוה, ֿפַארלָאזן

געדינט.
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 7
זײ הָאט ער און יׂשראל, אױֿף געגרימט
ֿפון הַאנט דער אין איבערגעענטֿפערט
די ֿפון הַאנט דער אין און ּפִלשּתים, די

עמון. ֿפון קינדער
און געּפלָאגט הָאבן זײ און 8
אין יׂשראל ֿפון קינדער די געדריקט
ַאלע [ַאזױ], יָאר ַאכצן יָאר; יענעם
יענער אױֿף װָאס יׂשראל ֿפון קינדער
װָאס ֶאמורי ֿפון לַאנד אין ירדן, זַײט

גלעד. אין
זַײנען עמון ֿפון קינדער די און 9
צו מלחמה ירדן דעם ַאריבערגעגַאנגען
אױֿף און יהודה, אױֿף אױך הַאלטן
און אֿפרים, ֿפון הױז אױֿפן און בנימין,

צוגעדריקט. זײער הָאט יׂשראלן

הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 10
מיר זָאגן: צו ַאזױ גָאט, צו געשריען
מיר װָאס דיר, צו געזינדיקט הָאבן
און גָאט אונדזער ֿפַארלָאזן הָאבן

ַבַעל-געטער. די געדינט
קינדער די צו געזָאגט גָאט הָאט 11
ניט אַײך איך הָאב יׂשראל: ֿפון
ֶאמורי, ֿפון און מצרים, ֿפון [געהָאלֿפן]
די ֿפון און עמון, ֿפון קינדער די ֿפון און

ּפִלשּתים?
און עמלק, און צידונים, די אױך 12
איר און געדריקט, אַײך הָאבן מעון,
הָאב איך און מיר, צו געשריען הָאט

הַאנט. זײער ֿפון געהָאלֿפן אַײך
ֿפַארלָאזן, מיך הָאט איר ָאבער 13
געטער. ֿפרעמדע געדינט הָאט איר און
העלֿפן. ניט מער אַײך איך װעל דרום

װָאס געטער די צו שרַײט און גײט 14
זײ זָאלן אױסדערװײלט; זײ הָאט איר
אַײער ֿפון צַײט דער אין העלֿפן אַײך

נױט.
יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 15
געזינדיקט; הָאבן מיר גָאט: צו געזָאגט
איז װָאס ַאלץ װי ַאזױ אונדז צו דו טו
אונדז זַײ נָאר אױגן, דַײנע אין גוט

טָאג. הַײנטיקן מציל ֿפָארט
די ָאּפגעטָאן הָאבן זײ און 16
און זיך, צװישן ֿפון געטער ֿפרעמדע
זעל זַײן און יהוה; געדינט הָאבן
דער װעגן ֿפון געװען בַאקלעמט איז

יׂשראל. ֿפון מַאטערניש
זיך הָאבן עמון ֿפון קינדער די און 17
געלַאגערט הָאבן און אַײנגעזַאמלט,
יׂשראל ֿפון קינדער די און גלעד; אין
הָאבן און אױֿפגעקליבן זיך הָאבן

ִמצּפה. אין געלַאגערט
הַארן די ֿפָאלק, דָאס געזָאגט הָאט 18
װער ַאנדערן: צום אײנער גלעד, ֿפון
מלחמה ָאנהײבן װיל װָאס מַאן דער איז
ער עמון? ֿפון קינדער די ַאקעגן הַאלטן
ַאלע איבער הױּפט ַא ֿפַאר װערן זָאל

גלעד. ֿפון בַאװױנער
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איז11 גלעדער דער יֿפּתח און
גיבור, העלדישער ַא געװען
ֿפרױ ַא ֿפון זון דער געװען איז ער און
יֿפּתחן. געבָארן הָאט גלעד און זונה; ַא

געבָארן אים הָאט װַײב גלעדס און 2
װַײב דער ֿפון זין די און זין,
הָאבן זײ און געװָארן, גרױס זַײנען
צו הָאבן און יֿפּתחן, ַארױסגעטריבן
אין ירשען ניט װעסט געזָאגט: אים
דו װָארום הױז, ֿפָאטערס אונדזער

ֿפרױ. ַאנדער ַאן ֿפון זון דער ביסט
זַײנע ֿפון ַאנטלָאֿפן יֿפּתח איז 3
בַאזעצט זיך הָאט און ברידער,
זיך הָאבן עס און טוֿב, לַאנד אין
נישטיקע יֿפּתחן ַארום אױֿפגעקליבן
ַארױסגעגַאנגען  זַײנען זײ און לַײט,

אים. מיט
ַארום, טעג אין געװען איז עס און 4
מלחמה עמון ֿפון קינדער די הָאבן

יׂשראל. מיט געהַאלטן
הָאבן עמון ֿפון קינדער די װען איז, 5
ַאזױ יׂשראל, מיט געהַאלטן מלחמה
גלעד ֿפון עלטסטע די געגַאנגען זַײנען

טוֿב. לַאנד ֿפון יֿפּתחן ברענגען צו
יֿפּתחן: צו געזָאגט הָאבן זײ און 6
ַא ֿפַאר זַײן אונדז װעסט און קום
הַאלטן מלחמה װעלן מיר און ֿפירער,

עמון. ֿפון קינדער די ַאקעגן
עלטסטע די צו געזָאגט יֿפּתח הָאט 7
ֿפַײנט מיך דָאך הָאט איר גלעד: ֿפון
מַײן ֿפון ֿפַארטריבן מיך און געהַאט,
זַײט װָאס ֿפַאר הַײנט הױז, ֿפָאטערס
אַײך װען ַאצונד מיר צו געקומען איר

צוגעדריקט? הָאט
געזָאגט גלעד ֿפון עלטסטע די הָאבן 8
זיך מיר הָאבן דרום יֿפּתחן: צו
דו ַאז ַאצונד, דיר צו אומגעקערט
מלחמה און אונדז, מיט גײן זָאלסט
און עמון, ֿפון קינדער די מיט הַאלטן
איבער הױּפט ַא ֿפַאר אונדז בַײ װערן

גלעד. ֿפון בַאװױנער ַאלע
עלטסטע די צו געזָאגט יֿפּתח הָאט 9
אום, מיך קערט איר אױב גלעד: ֿפון
ֿפון קינדער די מיט הַאלטן צו מלחמה

צו איבערגעבן זײ װעט גָאט און עמון,
ַא ֿפַאר אַײך בַײ בלַײבן איך זָאל מיר,

הױּפט.
גלעד ֿפון עלטסטע די הָאבן 10
זַײן זָאל גָאט יֿפּתחן: צו געזָאגט
מיר אױב אונדז, צװישן צוהערער ַא

װָארט! דַײן װי ַאזױ טָאן ניט װעלן
די מיט געגַאנגען יֿפּתח איז 11
הָאט ֿפָאלק דָאס און גלעד, ֿפון עלטסטע
ֿפַאר און הױּפט ַא ֿפַאר געמַאכט אים
הָאט יֿפּתח און זײ. איבער ֿפירער ַא
אין גָאט ֿפַאר רײד זַײנע ַאלע גערעדט

ִמצּפה.
שלוחים געשיקט הָאט יֿפּתח און 12
עמון, ֿפון קינדער די ֿפון מלך דעם צו
מיר, צו הָאסטו װָאס זָאגן: צו ַאזױ
מלחמה מיר צו געקומען ביסט דו װָאס

לַאנד? מַײן אױֿף הַאלטן צו
ֿפון קינדער די ֿפון מלך דער הָאט 13
װַײל שלוחים: יֿפּתחס צו געזָאגט עמון
װען לַאנד, מַײן צוגענומען הָאט יׂשראל
ֿפון מצרים, ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען איז ער
און ירדן. ביזן און יבק ביזן און ַארנון

ֿפריד. אין אום זײ קער ַאצונד
געשיקט װידער יֿפּתח הָאט 14
קינדער די ֿפון מלך דעם צו שלוחים

עמון, ֿפון
ַאזױ געזָאגט: אים צו הָאט און 15
ניט הָאט יׂשראל יֿפּתח: געזָאגט הָאט
ָאדער מואֿב, ֿפון לַאנד דָאס צוגענומען

עמון. ֿפון קינדער די ֿפון לַאנד דָאס
זַײנען זײ ַאז נַײערט 16
און מצרים, ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען
ביזן מדבר דורכן געגַאנגען איז יׂשראל
קדש, קײן ָאנגעקומען איז און ים-סוֿף,
צו שלוחים געשיקט יׂשראל הָאט 17
זָאגן: צו ַאזױ אדום, ֿפון מלך דעם
דורך דורכגײן דיך, בעט איך לָאמיך,
אדום ֿפון מלך דער ָאבער לַאנד. דַײן
צו אױך און צוגעהערט. ניט הָאט
געשיקט, ער הָאט מואֿב ֿפון מלך דעם
און אַײנגעװיליקט; ניט הָאט ער ָאבער

קדש. אין געבליבן איז יׂשראל
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דורכן געגַאנגען איז ער און 18
לַאנד ַארום געצױגן הָאט און מדבר,
ער און מואֿב, לַאנד ַארום און אדום,
לַאנד ֿפון מזרח-זַײט ֿפון געקומען איז
יענער אױֿף גערוט הָאבן זײ און מואֿב.
אין געקומען ניט זַײנען און ַארנון, זַײט
ַארנון װָארום מואֿב, ֿפון געמַארק דעם

מואֿב. ֿפון געמַארק דער איז
שלוחים געשיקט הָאט יׂשראל און 19
דעם ֶאמורי, ֿפון מלך דעם סיחון צו
צו הָאט יׂשראל און חשבון, ֿפון מלך
דיך, בעט איך אונדז, לָאז געזָאגט: אים
ָארט. מַײן צו לַאנד דַײן דורך דורכגײן
געטרױט ניט הָאט סיחון ָאבער 20
געמַארק, זַײן דורך דורכצוגײן יׂשראל
גַאנץ זַײן אַײנגעזַאמלט הָאט סיחון און
אין געלַאגערט הָאבן זײ און ֿפָאלק,
געהַאלטן מלחמה הָאט ער און יהצה,

יׂשראל. מיט
יׂשראל ֿפון גָאט דער יהוה און 21
גַאנץ זַײן און סיחונען געגעבן הָאט
און יׂשראל, ֿפון הַאנט דער אין ֿפָאלק
יׂשראל און געשלָאגן, זײ הָאבן זײ
לַאנד גַאנצע דָאס אַײנגענומען הָאט
יענעם ֿפון בַאװױנער דעם ֶאמורי, ֿפון

לַאנד.
דעם אַײנגענומען הָאבן זײ און 22
ַארנון ֿפון ֶאמורי, ֿפון געמַארק גַאנצן
ביזן און מדבר ֿפון און יבוק, ביזן און

ירדן.
ֿפון גָאט דער יהוה ַאצונד, און 23
ֿפון ֶאמורי דעם ֿפַארטריבן הָאט יׂשראל
װילסט דו און יׂשראל, ֿפָאלק זַײן ֿפַאר

ירשען? אים
ּכמוש װָאס דָאס ניט ירשעסטו 24
און ירשען? צו דיר גיט גָאט דַײן
הָאט גָאט אונדזער יהוה װָאס ַאלע
װעלן זײ אונדז, ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן

ירשען. מיר
עּפעס דען דו ביסט ַאצונד, און 25
צּפורן, ֿפון זון דעם בלק ֿפון בעסער
דען ער הָאט מואֿב? ֿפון מלך דעם
צי יׂשראל? מיט געשטריטן שטרַײטן
מלחמה זײ אױֿף מלחמה ער הָאט

געהַאלטן?
חשבון אין געזעסן איז יׂשראל ַאז 26
אין און טעכטערשטעט, אירע אין און
טעכטערשטעט, אירע אין און ערעור
זַײטן די בַײ װָאס שטעט ַאלע אין און
ֿפַאר טָא יָאר, הונדערט דרַײ ַארנון, ֿפון
אין ָאּפגענומען ניט זײ איר הָאט װָאס

צַײט? יענער
ניט דיר ַאקעגן דָאך איך הָאב 27
בײז, מיר מיט טוסט דו און געזינדיקט,
גָאט זָאל מיר. אױֿף הַאלטן צו מלחמה
צװישן הַײנט משּפטן משּפטער דער
די צװישן און יׂשראל ֿפון קינדער די

עמון. ֿפון קינדער
קינדער די ֿפון מלך דער ָאבער 28
די צו צוגעהערט ניט הָאט עמון ֿפון
צו הָאט ער װָאס יֿפּתחן, ֿפון װערטער

געשיקט. אים
געװען איז גָאט ֿפון גַײסט ַא און 29
דורכגעגַאנגען איז ער און יֿפּתחן, אױֿף
דורכגעגַאנגען און מנשה, און גלעד
איז ִמצּפה-גלעד ֿפון און ִמצּפה-גלעד,

עמון. ֿפון קינדער די צו ַאריבער ער
צו געטָאן נדר ַא הָאט יֿפּתח און 30
געבן אױב געזָאגט: הָאט און גָאט,
אין עמון ֿפון קינדער די געבן װעסטו

הַאנט, מַײן
װעט װָאס ַארױסגײער דער איז, 31
הױז מַײן ֿפון טירן די ֿפון ַארױסגײן
אום זיך קער איך װען ַאנטקעגן, מיר
זָאל עמון, ֿפון קינדער די ֿפון בשלום
אים װעל איך און גָאט, צו געהערן

ברַאנדָאּפֿפער. ַא ֿפַאר אױֿפברענגען
די צו ַאריבער איז יֿפּתח און 32
הַאלטן צו מלחמה עמון, ֿפון קינדער
אין געגעבן זײ הָאט גָאט און זײ, מיט

הַאנט. זַײן
ֿפון געשלָאגן זײ הָאט ער און 33
מנית, קײן קומסט דו ביז און ערוער
ָאֿבל-ּכרמים, ביז און שטעט, צװַאנציק
קינדער די און שלַאק. גרױסן ַא זײער
געװָארן אונטערטעניק זַײנען עמון ֿפון

יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפַאר
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קײן ָאנגעקומען איז יֿפּתח װי און 34
טָאכטער זַײן ערשט הױז, זַײן צו ִמצּפה
ּפױקן מיט ַאנטקעגן אים ַארױס גײט
בלױז געװען איז זי און טענץ; מיט און
ניט איר ַאחוץ הָאט ער אײנײנציקע, ַאן

טָאכטער. קײן און זון קײן געהַאט
הָאט ער װי געװען, איז עס און 35
זַײנע צעריסן ער הָאט ַאזױ דערזען, זי
װײ, געזָאגט: הָאט און קלײדער,
ַאנידערגעבױגן בײגן טָאכטער, מַײן
מַײנע ֿפון ביסט דו און מיך, הָאסטו
איך װָארום געװָארן; ֿפַאראומגליקער
און גָאט, צו מױל מַײן געעֿפטנט הָאב

צוריקציִען. ניט קען
ֿפָאטער געזָאגט: אים צו זי הָאט 36
צו מױל דַײן געעֿפנט הָאסט מַײנער,
ַארױס איז עס װי ַאזױ מיר, צו טו גָאט;
הָאט גָאט ַאז דעם נָאך מױל, דַײן ֿפון
ָאן ֿפַײנט, דַײנע ָאן נקמה ַא געגעבן דיר

עמון. ֿפון קינדער די
איר צו געזָאגט הָאט זי און 37
די װערן געטָאן מיר זָאל ֿפָאטער:
צװײ אױֿף ָאּפ מיך לָאז זַאך: דָאזיקע
װעל און גײן װעל איך און חדשים:
װײנען װעל און בערג, די אױֿף נידערן
און איך יונגֿפרױשַאֿפט, מַײן אױֿף

חֿברטעס. מַײנע
און גײ. געזָאגט: ער הָאט 38
צװײ אױֿף ַאװעקגעשיקט זי הָאט ער
און זי געגַאנגען, איז זי און חדשים,
אױֿף געװײנט הָאט און חֿברטעס, אירע

בערג. די אױֿף יונגֿפרױשַאֿפט, איר
ֿפון ָסוֿף צום געװען איז עס און 39
אומגעקערט זיך זי הָאט חדשים, צװײ
געטָאן הָאט ער און ֿפָאטער, איר צו
נדר ַא הָאט ער װָאס נדר זַײן איר צו
ניט מַאן קײן ֿפון הָאט זי און געטָאן.
מנהג ַא געװָארן איז עס און געװּוסט.

יׂשראל: אין
טעכטער די גײען יָאר צו יָאר ֿפון 40
טָאכטער דער אױֿף קלָאגן יׂשראל ֿפון
אין טעג ֿפיר גלעדער דעם יֿפּתח ֿפון

יָאר.

אֿפרים12 ֿפון מענער די און
און אַײנגעזַאמלט, זיך הָאבן
הָאבן און צֿפון, קײן ַאריבער זַײנען זײ
ביסטו װָאס ֿפַאר יֿפּתחן: צו געזָאגט
הַאלטן צו מלחמה ַאריבערגעגַאנגען
אונדז און עמון, ֿפון קינדער די מיט
דיר? מיט גײן צו גערוֿפן ניט הָאסטו
איבער ֿפַארברענען מיר װעלן הױז דַײן

ֿפַײער. אין דיר
אין געזָאגט: זײ צו יֿפּתח הָאט 2
איך געװען, איך בין שטרַײט גרױס
ֿפון קינדער די מיט ֿפָאלק, מַײן און
און גערוֿפן, אַײך הָאב איך און עמון,
זײער ֿפון געהָאלֿפן ניט מיך הָאט איר

הַאנט.
העלֿפט איר ַאז געזען איך הָאב 3
לעבן מַײן גענומען הָאב איך און ניט,
צו ַאריבער בין און הַאנט, מַײן אין
הָאט גָאט און עמון, ֿפון קינדער די
ֿפַאר און הַאנט; מַײן אין געגעבן זײ
מיר צו ַארױֿפגעקומען איר זַײט װָאס
מיט הַאלטן צו מלחמה טָאג הַײנטיקן

מיר?
ַאלע אַײנגעזַאמלט הָאט יֿפּתח און 4
מלחמה הָאט און גלעד, ֿפון מענער
מענער די און אֿפרים, מיט געהַאלטן
װַײל אֿפרים, געשלָאגן הָאבן גלעד ֿפון
ֿפון אױסװּורֿפן געזָאגט: הָאבן זײ
אֿפרים, צװישן גלעד, איר, זַײט אֿפרים

מנשה. צװישן
די ֿפַארכַאּפט הָאט גלעד און 5
און אֿפרים, ֿפַאר ירדן ֿפון איבערֿפָארן
ַאנטרונענער ַאן ַאז געװען, איז עס
װיל איך געזָאגט: הָאט אֿפרים ֿפון
ֿפון מענער די הָאבן ַאזױ ַאריבערגײן,
ַאן ביסטו געזָאגט: אים צו גלעד
געזָאגט: הָאט ער ַאז און אֿפרימער?

נײן, 
זָאג געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 6
הָאט ער ַאז און שבולת, ַאקָארשט
ניט הָאט ער װַײל סבולת, געזָאגט
ַאזױ ריכטיק, ַארױסרעדן געקענט
אים און ָאנגענומען אים זײ הָאבן
ירדן. ֿפון איבערֿפָארן די בַײ געשחטען
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צַײט יענער אין געֿפַאלן זַײנען עס און
טױזנט. ֿפערציק און צװײ אֿפרים ֿפון

יׂשראל געמשּפט הָאט יֿפּתח און 7
איז גלעדער דער יֿפּתח און יָאר, זעקס
געװָארן בַאגרָאבן איז און געשטָארבן,
גלעד. ֿפון שטעט די ֿפון] [אײנער אין

יׂשראל געמשּפט הָאט אים נָאך און 8
ֵבית-לחם. ֿפון אֿבצן

דרַײסיק געהַאט הָאט ער און 9
ער הָאט טעכטער דרַײסיק און זין,
טעכטער דרַײסיק און אױסגעגעבן,
זין זַײנע ֿפַאר ַארַײנגענומען ער הָאט
געמשּפט הָאט ער און דערױסן. ֿפון

יָאר. זיבן יׂשראל
איז און געשטָארבן, איז אֿבצן און 10

ֵבית-לחם. אין געװָארן בַאגרָאבן
געמשּפט הָאט אים נָאך און 11
ער און זֿבולונער. דער אילון יׂשראל

יָאר. צען יׂשראל געמשּפט הָאט
איז זֿבולונער דער אילון און 12
געװָארן בַאגרָאבן איז און געשטָארבן,

זֿבולון. לַאנד אין אילון אין
געמשּפט הָאט אים נָאך און 13
ֿפון הללן ֿפון זון דער עֿבדון יׂשראל

ּפרעתון.
זין ֿפערציק געהַאט הָאט ער און 14
זַײנען װָאס אײניקלעך, דרַײסיק און
אײזלען. יונגע זיבעציק אױֿף געריטן
יָאר. ַאכט יׂשראל געמשּפט הָאט ער און
הללן ֿפון זון דער עֿבדון און 15
איז און געשטָארבן, איז ּפרעתון ֿפון
אין ּפרעתון אין געװָארן בַאגרָאבן
עמלק. ֿפון בַארג אױֿפן  אֿפרים, לַאנד

יׂשראל13 ֿפון קינדער די און
איז װָאס געטָאן װידער הָאבן
גָאט און גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
די ֿפון הַאנט דער אין געגעבן זײ הָאט

יָאר. ֿפערציק ּפִלשּתים
ֿפון מַאן ַא געװען איז עס און 2
װָאס ָדן, ֿפון משּפחה דער ֿפון צרעה,
זַײן און מנוח; געװען איז נָאמען זַײן
ניט הָאט און עקרה, ַאן געװען איז װַײב

געבָארן.

בַאװיזן זיך גָאט ֿפון מלאך ַא הָאט 3
געזָאגט: איר צו הָאט און ֿפרױ, דער צו
הָאסט און עקרה, ַאן ביסט דו נָאר, זע
טרָאגעדיק װעסט ָאבער געבָארן; ניט

זון. ַא געבערן װעסט און װערן,
ַאקָארשט, זיך היט ַאצונד, און 4
ָאדער װַײן טרינקען ניט זָאלסט און
קײן עסן ניט און געטרַאנק, שטַארק

אומרײנס.
טרָאגעדיק, װערסט דו זע, װָארום 5
ַא און זון; ַא געבערסט און 
אױֿף ַארױֿפגײן ניט זָאל שערמעסער
זָאל גָאט ֿפון נזיר ַא װָארום קָאּפ, זַײן
און ָאן; מוטערלַײב ֿפון זַײן ייִנגל דער
ֿפון יׂשראל העלֿפן ָאנהײבן װעט ער

ּפִלשּתים. די ֿפון הַאנט דער
הָאט און געקומען, איז ֿפרױ די און 6
ַא זָאגן: צו ַאזױ מַאן, איר צו געזָאגט
מיר, צו געקומען איז מַאן געטלעכער
װי ַאזױ געװען איז אױסזען זַײן און
גָאט, ֿפון מלאך ַא ֿפון אױסזען דָאס
אים הָאב איך ניט און זײער; מוראדיק
ניט און איז, ער װַאנען ֿפון געֿפרעגט

נָאמען. זַײן געזָאגט מיר הָאט ער
זע, געזָאגט: מיר צו הָאט ער ָאבער 7
געבערסט און טרָאגעדיק, װערסט דו
טרינקען ניט זָאלסטו ַאצונד, און זון; ַא
ניט און געטרַאנק, שטַארק ָאדער װַײן
נזיר ַא װָארום אומרײנקײט, קײן עסן
ֿפון זַײן ייִנגל דער זָאל גָאט ֿפון
זַײן ֿפון טָאג דעם ביז ָאן מוטערלַײב

טױט.
גָאט, צו געװען מתּפלל מנוח הָאט 8
דיך, בעט איך געזָאגט: הָאט און
װָאס מַאן, געטלעכער דער זָאל גָאט,
צו קומען װידער געשיקט, הָאסט דו
זָאלן מיר װָאס לערנען אונדז אונדז,
געבָארן װעט װָאס ייִנגל דעם צו טָאן

װערן.
דעם צו צוגעהערט הָאט גָאט און 9
גָאט ֿפון מלאך דער און מנוחן, ֿפון ָקול
װי ֿפרױ, דער צו געקומען װידער איז
איר מנוח און ֿפעלד; אין געזעסן איז זי

איר. לעבן געװען ניט איז מַאן
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איז און געאַײלט ֿפרױ די הָאט 10
מַאן, איר דערצײלט הָאט און געלָאֿפן,
הָאט ָאן געזָאגט: אים צו הָאט און
איז װָאס מַאן דער מיר צו בַאװיזן זיך

טָאג. יענעם אין מיר צו געקומען
איז און אױֿפגעשטַאנען, מנוח איז 11
איז ער און װַײב, זַײן נָאך געגַאנגען
צו הָאט און מַאן, דעם צו געקומען
װָאס מַאן דער דו ביסט געזָאגט: אים
ער הָאט ֿפרױ? דער צו גערעדט הָאט

איך. געזָאגט:
דַײן ַאז ַאצונד געזָאגט: מנוח הָאט 12
זַײן זָאל װָאס ָאנקומען, װעט װָארט
װָאס און ייִנגל, מיטן שטײגער דער

אים? צו טָאן
געזָאגט גָאט ֿפון מלאך דער הָאט 13
הָאב איך װָאס ַאלץ ֿפון מנוחן: צו
היטן. זיך זי זָאל ֿפרױ, דער ָאנגעזָאגט
ֿפון ַארױס קומט װָאס ַאלץ ֿפון 14
װַײן און עסן, ניט זי זָאל װַײנשטָאק,
ניט זי זָאל געטרַאנק שטַארק און
זָאל אומרײנקײט קײן און טרינקען,
איר הָאב איך װָאס ַאלץ עסן; ניט זי

ָאּפהיטן. זי זָאל בַאֿפױלן
מלאך דעם צו געזָאגט מנוח הָאט 15
דיך דיך, בעט איך לָאמיר, גָאט: ֿפון
ֿפַאר מַאכן װעלן מיר און ֿפַארהַאלטן,

ציגנבעקל. ַא דיר
געזָאגט גָאט ֿפון מלאך דער הָאט 16
מיך װעסט דו ַאֿפילו מנוחן: צו
ֿפון עסן ניט איך װעל ֿפַארהַאלטן,
װילסט דו ָאבער אױב שּפַײז; דַײן
עס זָאלסטו ברַאנדָאּפֿפער, ַא מַאכן
מנוח װָארום גָאט. צו אױֿפברענגען
מלאך ַא איז דָאס ַאז געװּוסט ניט הָאט

גָאט. ֿפון
דעם צו געזָאגט הָאט מנוח און 17
נָאמען, דַײן איז װָאס גָאט: ֿפון מלאך
זָאלן ָאנקומען, װעט װָארט דַײן ַאז ּכדי

ּכֿבוד. ָאנטָאן דיר מיר
אים צו גָאט ֿפון מלאך דער הָאט 18
אױֿף ֿפרעגסטו דען װָאס נָאך געזָאגט:

ֿפַארהױלן? איז ער ַאז נָאמען, מַײן

דָאס גענומען מנוח הָאט 19
און שּפַײזָאּפֿפער, דָאס און ציגנבעקל
ֿפעלז דעם אױֿף אױֿפגעברַאכט הָאט
הָאט [מלאך] דער און גָאט; ֿפַאר
זַײן און מנוח און װּונדערלעך, געטָאן

צוגעזען. הָאבן װַײב
די װי געװען, איז עס װָארום 20
מזבח ֿפון אױֿפגעגַאנגען איז ֿפלַאם
ֿפון מלאך דער איז ַאזױ הימל, צום
ֿפון ֿפלַאם דער מיט אױֿפגעגַאנגען גָאט
הָאבן װַײב זַײן און מנוח און מזבח.
אױֿף געֿפַאלן זַײנען זײ און געזען, דָאס

ערד. דער צו ּפנים זײער
זיך הָאט גָאט ֿפון מלאך דער און 21
זַײן צו און מנוחן צו בַאװיזן ניט מער
געװּוסט, מנוח הָאט דענצמָאל װַײב.
גָאט. ֿפון מלאך ַא געװען איז דָאס ַאז
זַײן צו געזָאגט הָאט מנוח און 22
שטַארבן, מיר װעלן שטַארבן װַײב:

געזען. מיר הָאבן גָאט װָארום
געזָאגט: אים צו װַײב זַײן הָאט 23
געװָאלט אונדז װָאלט גָאט ַאז
ֿפון ָאנגענומען ניט ער װָאלט טײטן,
און ברַאנדָאּפֿפער ַא הַאנט אונדזער
ניט אונדז װָאלט און שּפַײזָאּפֿפער, ַא
אונדז װָאלט און ַאלץ, דָאס בַאװיזן

ַאזױ-װָאס. ָאנגעזָאגט ניט ַאצונד
זון, ַא געבָארן הָאט ֿפרױ די און 24
שמשון. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט זי און
גָאט און געװַאקסן, איז ייִנגל דער און

געבענטשט. אים הָאט
הָאט גָאט ֿפון גַײסט דער און 25
אין אים, אין שלָאגן צו ָאנגעהױבן
צװישן און צרעה צװישן מחנה-ָדן,

אשּתאול.

גענידערט14 הָאט שמשון און
געזען הָאט און ּתמנה, קײן
די ֿפון ּתמנה אין װַײבסּפַארשױן ַא

ּפִלשּתים. די ֿפון טעכטער
און ַארױֿפגעקומען, איז ער און 2
זַײן און ֿפָאטער זַײן דערצײלט הָאט
הָאב איך געזָאגט: הָאט און מוטער,
ֿפון ּתמנה אין װַײבסּפַארשױן ַא געזען
ַאצונד און ּפִלשּתים, די ֿפון טעכטער די
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װַײב. ַא ֿפַאר מיר זי נעמט
ֿפָאטער זַײן געזָאגט אים צו הָאט 3
די צװישן ניטָא איז מוטער: זַײן און
צװישן און ברידער דַײנע ֿפון טעכטער
װַײבסּפַארשױן, ַא ֿפָאלק גַאנצן מַײן
ֿפון װַײב ַא נעמען גײסט דו ַאז
הָאט ּפִלשּתים? אומבַאשניטענע די
נעם ֿפָאטער: זַײן צו געזָאגט שמשון
אין װױלגעֿפעלן איז זי װָארום מיר זי

אױגן. מַײנע
מוטער זַײן און ֿפָאטער זַײן און 4
ֿפון איז דָאס ַאז געװּוסט ניט הָאבן
אױסרעד ַאן ער זוכט דָאס ַאז גָאט,
צַײט יענער אין און ּפִלשּתים. די אױֿף
איבער געװעלטיקט ּפִלשּתים די הָאבן

יׂשראל.
מיט ַארָאּפגענידערט שמשון הָאט 5
קײן מוטער זַײן און ֿפָאטער זַײן
ביז געקומען זַײנען זײ און ּתמנה.
ַא ערשט ּתמנה, ֿפון װַײנגערטנער די

אים. ַאקעגן ברילט לײב יונגער
ֿפון גַײסט ַא אים אױֿף געקומען איז 6
װי ַאזױ צעריסן, אים הָאט ער און גָאט,
זַאך קײן און ציקעלע; ַא צערַײסט מע
ער און הַאנט. זַײן אין געװען ניט איז
זַײן און ֿפָאטער זַײן דערצײלט ניט הָאט

געטָאן. הָאט ער װָאס מוטער
און ַארָאּפגענידערט, הָאט ער און 7
װַײבסּפַארשױן, דער צו גערעדט הָאט
שמשונס אין װױלגעֿפעלן איז זי און

אױגן.
ער איז ַארום טעג אין און 8
ער און נעמען, צו זי צוריקגעקומען
ֿפון נֿבֵלה די זען צו ֿפַארקערט הָאט
ֿפון לַײב דעם אין ערשט לײב, דעם

הָאניק. און בינען רָאי ַא איז לײב
אין ַארױסגעשַארט עס ער הָאט 9
געגַאנגען איז און הַאנטֿפלעכן, זַײנע
איז ער און געגעסן. גײענדיק און
זַײן צו און ֿפָאטער זַײן צו געקומען
זײ און געגעבן, זײ הָאט און מוטער,
ניט זײ הָאט ער און געגעסן. הָאבן
הָאט לַײב לײבס דעם ֿפון ַאז דערצײלט

הָאניק. דעם ַארױסגעשַארט ער

הָאט ֿפָאטער זַײן און 10
דער צו ַארָאּפגענידערט
שמשון און װַײבסּפַארשױן.
מָאלצַײט; ַא געמַאכט דָארטן הָאט

בחורים. די טָאן ֿפלעגן ַאזױ װָארום
הָאבן זײ װי געװען, איז עס און 11
געברַאכט זײ הָאבן ַאזױ געזען, אים
געװען זַײנען זײ און חֿברים, דרַײסיק

אים. מיט
געזָאגט: זײ צו שמשון הָאט 12
ַא רָאטן אַײך ַאקָארשט לָאמיך
עס איר װעט זָאגן אױב רעטעניש;
דעם ֿפון טעג זיבן די אין זָאגן מיר
איך װעל טרעֿפן, װעט און מָאלצַײט,
טיכער לַײנענע דרַײסיק געבן אַײך

קלײדער. גַאנג דרַײסיק און
ניט מיר װעט  איר ָאבער אױב 13
געבן מיר איר זָאלט זָאגן, קענען
דרַײסיק און טיכער לַײנענע דרַײסיק
אים צו זײ הָאבן קלײדער. גַאנג
און רעטעניש, דַײן רָאט געזָאגט:

הערן. זי לָאמיר
עסער ֿפון געזָאגט: זײ צו ער הָאט 14
איז שטַארקן ֿפון און עסן, ַאן ַארױס איז
ניט טעג דרַײ זײ הָאבן זיסער. ַא ַארױס

רעטעניש. די זָאגן געקענט
זיבעטען אױֿפן געװען איז עס און 15
שמשונס צו געזָאגט זײ הָאבן טָאג,
זָאל ער מַאן דַײן איבער רעד װַײב:
ַאניט רעטעניש, די אױסזָאגן אונדז
דַײן און דיך ֿפַארברענען מיר װעלן
איר הָאט ֿפַײער. מיט הױז ֿפָאטערס
צי ירשען? צו אונדז ּכדי גערוֿפן אונדז

נײן?
ֿפַאר געװײנט װַײב שמשונס הָאט 16
הָאסט סַײדן געזָאגט: הָאט און אים,
הָאסט ליב. ניט און ֿפַײנט מיך
קינדער די צו גערָאטן רעטעניש די
ניט הָאסטו מיר און ֿפָאלק, מַײן ֿפון
געזָאגט: איר צו ער הָאט אױסגעזָאגט.
הָאב מַאמען מַײן און טַאטן מַײן זע,
איך זָאל דיר און אױסגעזָאגט, ניט איך

אױסזָאגן?
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די אים ֿפַאר געװײנט זי הָאט 17
דער געװען איז זײ בַײ װָאס טעג זיבן
אױֿפן געװען איז עס און מָאלצַײט.
אױסגעזָאגט, איר ער הָאט טָאג, זיבעטן
זי און צוגעדריקט; אים הָאט זי װַײל
די צו רעטעניש די אױסגעזָאגט הָאט

ֿפָאלק. איר ֿפון קינדער
הָאבן שטָאט ֿפון מענטשן די און 18
טָאג, זיבעטן אױֿפן אים צו געזָאגט
אונטערגעגַאנגען: איז זון די אײדער
װָאס הָאניק?און ֿפון זיסער איז װָאס
צו ער הָאט לײב? ַא ֿפון שטַארקער איז
מַײן מיט װָאלט איר װען געזָאגט: זײ
מַײן איר געַאקערט, װָאלט ניט קַאלב

געטרָאֿפן. ניט רעטעניש
איז גָאט ֿפון גַײסט ַא און 19
הָאט ער און אים, אױֿף געקומען
הָאט און ַאשקלון, קײן ַארָאּפגענידערט
און מַאן, דרַײסיק זײ ֿפון געשלָאגן
הָאט ער און אױסטו; זײער צוגענומען
די צו קלײדער גַאנגן די ָאּפגעגעבן
און רעטעניש; די געזָאגט הָאבן װָאס
איז ער און געגרימט, הָאט צָארן זַײן

הױז. ֿפָאטערס זַײן צו ַארױֿפגעגַאגען
געװָארן איז װַײב שמשונס און 20
הָאט ער װעמען חֿברס, ַא זַײנעם

זיך. צו צוגעחֿברט

אין15 געװען איז עס און
ֿפון טעג די אין ַארום, טעג
זַײן בַאזוכט שמשון הָאט װײצשניט,
הָאט ער און ציגנבעקל, ַא מיט װַײב
מַײן צו ַארַײנגײן לָאמיך געזָאגט:
ֿפָאטער איר ָאבער קַאמער. אין װַײב

ַארַײנגײן. געלָאזט ניט אים הָאט
געזָאגט: הָאט ֿפָאטער איר און 2
דו ַאז געקלערט, איך הָאב קלערן
און געקרָאגן, ֿפַײנט זיכער זי הָאסט
דַײן צו ַאװעקגעגעבן זי הָאב איך
שװעסטער ייִנגערע איר ניט איז חֿבר.
בעט איך דיר, זי זָאל איר? ֿפון שענער

יענער. ָאנשטָאט זַײן דיך,
דָאס געזָאגט: זײ צו שמשון הָאט 3
ּפִלשּתים, די קעגן רײן איך בין מָאל

בײז. זײ מיט טו איך אױב

און געגַאנגען, איז שמשון און 4
ֿפיקס, הונדערט דרַײ געכַאּפט הָאט
ברַאנדהעלצער, גענומען הָאט ער און
עק, ַאן צו עק ַאן צוגעקערט הָאט און
צװישן ברַאנדהָאלץ ַא ַארַײנגעטָאן און

מיטן. אין עקן, צװײ
ֿפַײער ַא ָאנגעצונדן הָאט ער און 5
הָאט און ברַאנדהעלצער, די אין
שטײעדיקע די אין ַאװעקגעלָאזט זײ
ער און ּפִלשּתים; די ֿפון ּתֿבואות
ביז סטױג ַא ֿפון ֿפַארברענט הָאט
ַאן ביז און ּתֿבואה, שטײעדיקער

אײלבערטגָארטן.
װער געזָאגט: ּפִלשּתים די הָאבן 6
געזָאגט: מען הָאט געטָאן? דָאס הָאט
דעם ֿפון אײדעם  דער שמשון,
גענומען הָאט ער װַײל ּתמנהער,
צו ַאװעקגעגעבן זי און װַײב, זַײן
די ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען חֿבר. זַײן
און זי ֿפַארברענט הָאבן און ּפִלשּתים,

ֿפַײער. אין ֿפָאטער איר
אױב געזָאגט: זײ צו שמשון הָאט 7
ניט איך מוז ַאזױ-װָאס, טוט איר
און אַײך, ָאן זַײן נוקם זיך ַאנדערש

אױֿפהערן. איך װעל דערנָאך
און רוק געשלָאגן זײ הָאט ער און 8
הָאט ער און שלַאק. גרױסן ַא לענד,
אין געזעסן איז און ַארָאּפגענידערט,

עיטם. ֿפעלז ֿפון שּפַאלט דעם
ּפִלשּתים, די ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען 9
זײ און יהודה, אין געלַאגערט הָאבן און

לחי. אין צעשּפרײט זיך הָאבן
יהודה ֿפון מענער די הָאבן 10
איר זַײט װָאס ֿפַאר געזָאגט:
זײ הָאבן אונדז? אױֿף ַארױֿפגעקומען
זַײנען שמשונען בינדן צו געזָאגט:
אים, צו טָאן צו ַארױֿפגעקומען; מיר

אונדז. צו געטָאן הָאט ער װי ַאזױ
דרַײ ַארָאּפגענידערט הָאבן 11
שּפַאלט דעם צו יהודה ֿפון מַאן טױזנט
געזָאגט הָאבן זײ און עיטם, ֿפעלז ֿפון 
ַאז ניט דען װײסטו שמשונען: צו
איבער געװעלטיקן ּפִלשּתים די
דָא אונדז הָאסטו װָאס הַײנט אונדז?
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װי געזָאגט: זײ צו ער הָאט ָאּפגעטָאן?
איך הָאב ַאזױ מיר, צו געטָאן הָאבן זײ

זײ. צו געטָאן
מיר געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 12
בינדן, צו דיך ַארָאּפגענידערט הָאבן
הַאנט דער אין איבערצוגעבן דיך ּכדי
זײ צו שמשון הָאט ּפִלשּתים. די ֿפון
ַאלײן איר ַאז מיר, שװערט געזָאגט:

מיר. אױֿף ָאנֿפַאלן ניט װעט
צו ַאזױ געזָאגט, אים צו זײ הָאבן 13
דיך מיר װעלן בינדן בלױז נײן, זָאגן:
זײער אין איבערגעבן דיך און בינדן
דיך מיר װעלן טײטן ָאבער הַאנט,
געבונדן אים הָאבן זײ און טײטן, ניט
אים הָאבן און שטריק, נַײע צװײ מיט

ֿפעלז. דעם ֿפון ַארױֿפגעברַאכט
לחי, ביז געקומען איז ער װי 14
אים געשַאלט ּפִלשּתים די הָאבן ַאזױ
איז גָאט ֿפון גַײסט ַא און ַאנטקעגן;
אױֿף שטריק די און אים, אױֿף געקומען
װי ַאזױ געװָארן זַײנען ָארעמס זַײנע
געװָארן ָאנגעברענט איז װָאס ֿפלַאקס
זַײנען בינדשטריק זַײנע און ֿפַײער, ֿפון

הענט. זַײנע ֿפון צעקרָאכן
ֿפרישע ַא געֿפונען הָאט ער און 15
הָאט און אײזל, ַאן ֿפון קינבַאק
זי און הַאנט, זַײן אױסגעשטרעקט
טױזנט איר מיט געשלָאגן און גענומען,

מַאן.
מיט געזָאגט: הָאט שמשון און 16
אױֿף הױֿפנס אײזל ַאן ֿפון קינבַאק דער
אײזל ַאן ֿפון קינבַאק דער מיט הױֿפנס

מַאן. טױזנט געשלָאגן איך הָאב
ער װי געװען, איז עס און 17
ער הָאט ַאזױ רעדן, געענדיקט הָאט
זַײן ֿפון קינבַאק די ַאװעקגעװָארֿפן
ָארט יענעם גערוֿפן הָאט מע און הַאנט;

רמת-לחי.
זײער געװָארן איז ער און 18
צו גערוֿפן הָאט ער און דָארשטיק,
הָאסט דו געזָאגט: הָאט און גָאט,
דַײן ֿפון הַאנט דער דורך געגעבן
און ישועה, גרױסע דָאזיקע די קנעכט
דָארשט, ֿפון שטַארבן איך װעל ַאצונד

ֿפון הַאנט דער אין ַארַײנֿפַאלן װעל און
אומבַאשניטענע. די

אױֿפגעשּפָאלטן גָאט הָאט 19
אין װָאס ָארט אױסגעהױלטן דעם
אים ֿפון ַארױס איז עס און לחי,
געטרונקען, הָאט ער און װַאסער;
און ָאטעם, דעם ָאּפגעכַאּפט הָאט און
גערוֿפן מען הָאט דרום ָאּפגעלעבט.
אין איז װָאס עין-הקורא, נָאמען זַײן

טָאג. הַײנטיקן אױֿף ביז לחי
אין יׂשראל געמשּפט הָאט ער און 20
יָאר. צװַאנציק ּפִלשּתים די ֿפון טעג די

קײן16 געגַאנגען איז שמשון און
ַא געזען דָארטן הָאט און עזה,
געקומען. איר צו איז און זונה, ַא ֿפרױ

עזהער, די ָאנגעזָאגט] מען [הָאט 2
געקומען איז שמשון זָאגן: צו ַאזױ
און זײ ַארומגערינגלט, הָאבן ַאהער.
נַאכט גַאנצע ַא אים אױֿף געלױערט
הָאבן זײ און שטָאט, ֿפון טױער בַײם
צו ַאזױ נַאכט, גַאנצע ַא ֿפַארטַײעט זיך
װעלן ֿפרימָארגן ֿפון ליכט ביזן זָאגן:

הרגען. אים מיר
ביז געשלָאֿפן איז שמשון און 3
הַאלבע אין און נַאכט, הַאלבע
אױֿפגעשטַאנען, ער איז נַאכט
טירן די ָאנגענומען הָאט און
די און שטָאטטױער, דעם ֿפון
הָאט און בַײשטידלעך, בײדע
און ריגל, מיטן ַארױסגעריסן זײ
און ַאקסלען, זַײנע אױֿף ַארױֿפגעטָאן
שּפיץ אױֿפן ַארױֿפגעטרָאגן זײ הָאט

חֿברון. ֿפַאר װָאס בַארג דעם ֿפון
הָאט דעם, נָאך געװען איז עס און 4
טָאל אין ֿפרױ ַא געקרָאגן ליב ער
געװען איז נָאמען איר װָאס ׂשורק,

דלילה.
די איר צו ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען 5
צו הָאבן און ּפִלשּתים, די ֿפון ֿפירשטן
זע און איבער, אים רעד געזָאגט: איר
מיט און גרױס, איז ּכוח זַײן װָאס מיט
און בַײקומען, אים קענען מיר װָאס
מיר און ּפַײניקן; צו אים ּכדי בינדן אים
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מיט טױזנט געבן איטלעכער דיר װעלן
זילבערשטיק. הונדערט

שמשונען: צו געזָאגט דלילה הָאט 6
דַײן װָאס מיט דיך, בעט איך מיר, זָאג
קענסט דו װָאס מיט און גרױס, איז ּכוח

ּפַײניקן. צו דיך װערן געבונדן
געזָאגט: איר צו שמשון הָאט 7
זיבן מיט בינדן מיך זָאל מע ַאז
נָאך זַײנען װָאס בױגנשטריק ֿפרישע
איך  װעל געװָארן, אַײנגעטריקנט ניט
ַא װי זַײן װעל און װערן, ָאּפגעשלַאֿפט

מענטש. געװױנטלעכער
ּפִלשּתים די ֿפון ֿפירשטן די הָאבן 8
ֿפרישע זיבן ַארױֿפגעברַאכט איר
ניט נָאך זַײנען װָאס בױגנשטריק
הָאט זי און געװָארן, אַײנגעטריקנט

זײ. מיט געבונדן אים
בַײ געזעסן זַײנען לױערער און 9
זָאג ַא זי הָאט קַאמער. אין איר
אױֿף זַײנען ּפִלשּתים אים: צו געטָאן
די צעריסן ער הָאט שמשון! דיר,
זיך צערַײסט עס װי ַאזױ בױגנשטריק
ער ַאז ֿפלַאקסשטרױ, ֿפון צװערן ַא
איז ּכוח זַײן און ֿפַײער. דערשמעקט

געװָארן. דערװּוסט ניט
שמשונען: צו געזָאגט דלילה הָאט 10
און מיר, ֿפון געשּפעט הָאסט דו זע,
זָאג ַאצונד, ליגנס. געזָאגט מיר הָאסט
קענסט דו װָאס מיט דיך, בעט איך מיר,

װערן? געבונדן
אױב געזָאגט: איר צו ער הָאט 11
נַײע מיט בינדן מיך מען זָאל בינדן
געטָאן ניט איז זײ מיט װָאס שטריק
איך װעל ַארבעט, קײן געװָארן
װי זַײן װעל און װערן, ָאּפגעשלַאֿפט

מענטש. געװױנטלעכער ַא
שטריק, נַײע גענומען דלילה הָאט 12
זי און זײ, מיט געבונדן אים הָאט און
ּפִלשּתים אים: צו געטָאן זָאג ַא הָאט
לױערער און שמשון! דיר, אױֿף זַײנען
ער הָאט קַאמער. אין געזעסן זַײנען
װי ַאזױ ָארעמס זַײנע ֿפון צעריסן זײ

ֿפָאדים. ַא

שמשונען: צו געזָאגט דלילה הָאט 13
מיר ֿפון געשּפעט הָאסטו ַאהער ביז
מיר זָאג ליגנס; געזָאגט מיר הָאסט און
װערן. געבונדן קענסט דו װָאס מיט
װעסט דו ַאז געזָאגט: איר צו ער הָאט
קָאּפ מַײן ֿפון ֿפלעכטן זיבן די אַײנװעבן

געװעב. דעם מיט
מיטן בַאֿפעסטיקט זײ זי הָאט 14
אים: צו געטָאן זָאג ַא הָאט און ֿפלעקל,
שמשון! דיר, אױֿף זַײנען ּפִלשּתים
זַײן ֿפון אױֿפגעכַאּפט זיך ער הָאט
דָאס ַארױסגעריסן הָאט און שלָאֿף,

געװעב. דָאס און װעבֿפלעקל
װי געזָאגט: אים צו זי הָאט 15
ַאז ליב, דיך הָאב איך זָאגן: קענסטו
שױן מיר? מיט ניט איז הַארץ דַײן
און מיר, ֿפון געשּפעט הָאסטו מָאל דרַײ
דַײן װָאס מיט געזָאגט ניט מיר הָאסט

גרױס. איז ּכוח
הָאט זי ַאז געװען, איז עס און 16
ַאלע רײד אירע מיט צוגעדריקט אים
ביז אים צו צוגעשטַאנען איז און טעג,
צו בַאקלעמט געװָארן איז זעל זַײן

שטַארבן.
גַאנץ זַײן דערצײלט איר ער הָאט 17
ַא געזָאגט: איר צו הָאט און הַארץ,
אױֿף אױֿפגעקומען ניט איז שערמעסער
גָאט ֿפון נזיר ַא װָארום קָאּפ, מַײן
ַאז ָאן. לַײב מוטערס מַײן ֿפון איך בין
זיך װעט װערן, ָאּפגעשָארן זָאל איך
װעל איך און ּכוח, מַײן מיר ֿפון ָאּפטָאן
ַאזױ זַײן װעל און װערן, ָאּפגעשלַאֿפט

מענטשן. ַאלע װי
הָאט ער ַאז געזען, דלילה הָאט 18
און הַארץ, גַאנץ זַײן דערצײלט איר
די גערוֿפן און געשיקט הָאט זי
צו ַאזױ ּפִלשּתים, די ֿפון ֿפירשטן
װָארום מָאל, דָאס ַארױֿף קומט זָאגן:
גַאנץ זַײן דערצײלט מיר הָאט ער
די איר צו ַארױֿפגעקומען זַײנען הַארץ.
הָאבן זײ און ּפִלשּתים, די ֿפון ֿפירשטן
זײער אין געלט דָאס ַארױֿפגעברַאכט

הַאנט.
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ֿפַארשלעֿפערט אים הָאט זי און 19
צוגערוֿפן הָאט זי און קני; אירע אױֿף
זיבן די ָאּפשערן געלָאזט און מַאן, ַא
אים הָאט זי און קָאּפ; זַײן ֿפון ֿפלעכטן
הָאט ּכוח זַײן און ּפַײניקן, ָאנגעהױבן

אים. ֿפון ָאּפגעטָאן זיך
ּפִלשּתים געטָאן: זָאג ַא זי הָאט 20
און שמשון! דיר, אױֿף זַײנען
זַײן ֿפון אױֿפגעכַאּפט זיך הָאט ער
װעל איך געזָאגט: הָאט און שלָאֿף,
מיך װעל און מָאל, ַאלע װי ַארױסגײן
ניט הָאט ער און ֿפַאנַאנדערטרײסלען.
ֿפון ָאּפגעטָאן זיך הָאט גָאט ַאז געװּוסט

אים.
אים הָאבן ּפִלשּתים די און 21
אױסגעשטָאכן הָאבן און גענומען,
אים הָאבן זײ און אױגן; זַײנע
הָאבן און ַעזה, קײן ַארָאּפגעברַאכט
קײטן; קוּפערנע אין געשמידט אים
דער אין געמָאלן הָאט ער און

געֿפענקעניש.
הָאט קָאּפ זַײן ֿפון הָאר די און 22
װי דעם נָאך װַאקסן ָאנגעהױבן װידער

געװָארן. ָאּפגעשָארן איז ער
ּפִלשּתים די ֿפון ֿפירשטן די און 23
שלַאכטן צו אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן
גָאט זײער צו שלַאכטונג גרױסע ַא
זײ װָארום ֿפרײען, צו זיך און דגון,
הָאט גָאט אונדזער געזָאגט: הָאבן
אונדזער הַאנט אונדזער אין געגעבן

שמשונען. ֿפַײנט
געזען, אים הָאט ֿפָאלק דָאס און 24
גָאט, זײער געלױבט הָאבן זײ און
אונדזער געזָאגט: הָאבן זײ װָארום
הַאנט אונדזער אין געגעבן הָאט גָאט
ֿפַארװיסטער דעם און ֿפַײנט, אונדזער
הָאט װָאס דעם און לַאנד, אונדזער ֿפון

דערשלָאגענע. אונדזערע געמערט
זײער ַאז געװען, איז עס און 25
זײ הָאבן ֿפרײלעך, געװען איז הַארץ
זָאל ער און שמשונען, רוֿפט געזָאגט:
מען הָאט אונדז. ֿפַאר מַאכן לוסטיק זיך
און געֿפענקעניש, ֿפון שמשונען גערוֿפן
ֿפַאר געמַאכט לוסטיק זיך הָאט ער

ַאװעקגעשטעלט אים הָאט מע און זײ;
זַײלן. די צװישן

ייִנגל דעם צו געזָאגט שמשון הָאט 26
דער ֿפַאר געהַאלטן אים הָאט װָאס
די ָאנטַאּפן זָאל איך מיך לָאז הַאנט:
בַאֿפעסטיקט איז הױז דָאס װָאס זַײלן
ָאנלענען מיך װעל איך און זײ, אױֿף

זײ. אױֿף
מיט ֿפול געװען איז הױז דָאס און 27
זַײנען דָארטן און װַײבער, און מענער
ּפִלשּתים; די ֿפון ֿפירשטן ַאלע געװען
ַארום געװען זַײנען דַאך אױֿפן און
װָאס װַײבער און מענער טױזנט דרַײ
זיך מַאכט שמשון װי צוגעקוקט הָאבן

לוסטיק.
און גָאט, צו גערוֿפן שמשון הָאט 28
דערמָאן הַאר, דו גָאט געזָאגט: הָאט
שטַארק און דיך, בעט איך מיר, ָאן זיך
מָאל, דָאס נָאר דיך, בעט איך מיך,
מָאל אײן זַײן נוקם זיך לָאמיך און גָאט,
די ָאן אױגן בײדע מַײנע ֿפַאר נקמה ַא

ּפִלשּתים.
די ַארומגענומען הָאט שמשון און 29
הױז דָאס װָאס זַײלן מיטלסטע בײדע
און זײ, אױֿף בַאֿפעסטיקט געװען איז
אײנעם זײ; אױֿף ָאנגעשּפַארט זיך הָאט
אײנעם און הַאנט, רעכטער זַײן מיט

לינקער. זַײן מיט
לָאמיך געזָאגט: הָאט שמשון און 30
ּפִלשּתים! די מיט אײנעם אין שטַארבן
ּכוח, מיט געטָאן בױג ַא זיך הָאט ער און
די אױֿף אַײנגעֿפַאלן איז הױז דָאס און
װָאס ֿפָאלק גַאנצן אױֿפן און ֿפירשטן,
הָאט ער װָאס טױטע די און דרינען.
געװען זַײנען טױט, זַײן בַײ געטײט
בַײ געטײט הָאט ער װָאס די װי מער

לעבן. זַײן
דָאס און ברידער זַײנע און 31
הָאבן ֿפָאטער זַײן ֿפון הױז גַאנצע
אים הָאבן און ַארָאּפגענידערט,
ַארױֿפגעברַאכט, אים און גענומען,
און צרעה צװישן בַאגרָאבן אים און
ֿפון קֿבר דעם אין אשּתאול צװישען
הָאט ער און מנוחן. ֿפָאטער זַײן
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יָאר. צװַאנציק יׂשראל געמשּפט

מַאן17 ַא געװען איז עס און
אֿפרים, ֿפון געבערג דעם ֿפון

מיכה. געװען איז נָאמען זַײן װָאס
מוטער: זַײן צו געזָאגט ער הָאט 2
זילבערשטיק הונדערט מיט טױזנט די
בַײ געװָארן צוגענומען זַײנען װָאס
זײ װעגן הָאסט דו װָאס און דיר,
געזָאגט אױך עס הָאסט און געשָאלטן,
זילבער דָאס איז ָאט אױערן– מַײנע אין
הָאט גענומען. עס הָאב איך מיר; בַײ
זָאל געבענטשט געזָאגט: מוטער זַײן

גָאט! ֿפון זון מַײן זַײן
טױזנט די אומגעקערט הָאט ער און 3
זַײן צו זילבערשטיק הונדערט מיט
געזָאגט: הָאט מוטער זַײן און מוטער,
דָאס געהײליקט איך הָאב הײליקן
ֿפַאר הַאנט מַײן ֿפון גָאט צו זילבער
און געשניצט ַא מַאכן צו אױֿף זון, מַײן
איך װעל ַאצונד און בילד; געגָאסן ַא

צוריקגעבן. דיר עס
דָאס אומגעקערט הָאט ער ַאז און 4
מוטער זַײן הָאט מוטער, זַײן צו זילבער
זילבערשטיק, הונדערט צװײ גענומען
שמעלצער, צום געגעבן עס הָאט און
ַא געמַאכט דערֿפון הָאט ער און
עס און בילד, געגָאסן ַא און געשניצט

הױז. מיכהס אין געװען איז
ַא געהַאט הָאט מיכה מַאן דער און 5
ַאן געמַאכט הָאט ער און גָאט, ֿפון הױז
דערֿפילט הָאט און ּתרֿפים, ַא און אֿפוד
און זין, זַײנע ֿפון אײנעם ֿפון הַאנט די

ּכֹהן. ַא ֿפַאר געװען אים איז ער
ניט מלך קײן איז טעג יענע אין 6
הָאט איטלעכער יׂשראל; אין געװען
אױגן. זַײנע אין רעכט איז װָאס געטָאן
ֿפון יונגערמַאן ַא געװען איז עס און 7
ֿפון משּפחה דער ֿפון ֵבית-לחם-יהודה,
און ֵלִוי, ַא געװען איז ער און יהודה;

אױֿפגעהַאלטן. דָארטן זיך הָאט
ֿפון ַאװעק איז מַאן דער און 8
זיך ֵבית-לחם-יהודה, ֿפון שטָאט, דער
טרעֿפן; זיך װעט אים װּו אױֿפצוהַאלטן

ֿפון געבערג צו געקומען איז ער און
זַײן מַאכן צו הױז, מיכהס ביז אֿפרים

װַײטער. װעג
ֿפון געזָאגט: אים צו מיכה הָאט 9
ַא געזָאגט: ער הָאט קומסטו? װַאנען
און ֵבית-לחם-יהודה, ֿפון איך בין ֵלִוי
װעט מיר װּו אױֿפהַאלטן זיך גײ איך

טרעֿפן. זיך
בלַײב געזָאגט: אים צו מיכה הָאט 10
ֿפָאטער ַא ֿפַאר מיר זַײ און מיר, בַײ
דיר װעל איך און ּכֹהן, ַא ֿפַאר און
און יָאר, ַא זילבערשטיק צען געבן
דַײנע און קלײדער, אױסשטַאנד ַאן

ַארַײנגעגַאנגען. ֵלִוי דער איז קעסט.
אַײנגעװיליקט הָאט ֵלִוי דער און 11
דער און מַאן. מיטן בלַײבן צו
װי ַאזױ געװען אים בַײ איז יונגערמַאן

זין. זַײנע ֿפון אײנער
הַאנט די דערֿפילט הָאט מיכה און 12
איז יונגערמַאן דער און ֵלִוי, דעם ֿפון
איז ער און ּכֹהן, ַא ֿפַאר געװען אים

הױז. מיכהס אין געװען
ַאצונד געזָאגט: הָאט מיכה און 13
בַאגיטיקן, מיך װעט גָאט ַאז איך װײס
ַא ֿפַאר געװָארן מיר איז ֵלִוי דער ַאז

ּכֹהן.

מלך18 קײן איז טעג יענע אין
און יׂשראל. אין געװען ניט
ָדן שֿבט דער הָאט טעג יענע אין
צו זיך אױֿף נחלה ַא געזוכט זיך
איז טָאג יענעם ביז װָארום בַאזעצן,
נחלה ַא ֿפַאר צוגעֿפַאלן גָארנישט אים

יׂשראל. ֿפון שֿבטים די צװישן
געשיקט ָדן ֿפון קינדער די הָאבן 2
ֿפון מענער ֿפינֿף משּפחה זײער ֿפון
צרעה ֿפון יונגען העלדישע זיך, צװישן
דָאס אױסצוקוקן אשּתאול, ֿפון און
זײ און אױסצוֿפָארשן. עס און לַאנד,
אױס ֿפָארשט גײט געזָאגט: זײ צו הָאבן
צום געקומען זײ זַײנען לַאנד. דָאס
הױז, מיכהס ביז אֿפרים ֿפון געבערג

גענעכטיקט. דָארטן הָאבן און
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הױז, מיכהס לעבן זַײנען זײ װי 3
ָקול דעם דערקענט זײ הָאבן ַאזױ
זײ און ֵלִוי, דעם יונגנמַאן, דעם ֿפון
צו הָאבן און ֿפַארקערט, ַאהין הָאבן
ַאהער דיך הָאט װער געזָאגט: אים
און דָא? טוסטו װָאס און געברַאכט?

דָא? הָאסטו װָאס
און ַאזױ געזָאגט: זײ צו ער הָאט 4
ער און מיר; צו געטָאן מיכה הָאט ַאזױ
אים בין איך און געדונגען, מיך הָאט

ּכֹהן. ַא ֿפַאר געװָארן
ֿפרעג געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 5
װיסן זָאלן מיר ּכדי גָאט, בַײ ַאקָארשט
אױֿף גײען מיר װָאס װעג אונדזער אױב

בַאגליקן. װעט אים
גײט געזָאגט: זײ צו ּכֹהן דער הָאט 6
װעג אַײער איז גָאט ֿפַאר לשלום!

אים. אױֿף גײט איר װָאס
געגַאנגען, מענער ֿפינֿף די זַײנען 7
און ליש, קײן געקומען זַײנען זײ און
איר אין װָאס ֿפָאלק דָאס געזען הָאבן
װי ַאזױ זיכערקײט, אין זיצט זי װי –
צידונים, רויִק די ֿפון שטײגער דער
ַא לַאנד אין ניטָא און זיכער, און
עּפעס אין זָאל װָאס מַאכטהָאבער
די ֿפון װַײט זַײנען זײ און קריװדען,
ֿפַארקער קײן ניט הָאבן און צידונים,

מענטשן. ַא מיט
זײערע צו געקומען זײ זַײנען 8
און אשּתאול; און צרעה אין ברידער
געזָאגט: זײ צו הָאבן ברידער זײערע

איר? [זָאגט] װָאס
און אױֿף, שטײט געזָאגט: זײ הָאבן 9
מיר װָארום זײ, אױֿף ַארױֿפגײן לָאמיר
איז עס ערשט לַאנד, דָאס געזען הָאבן
איר שװַײגט? איר און גוט. זײער
צו ּכדי גײן, צו ֿפױלן ניט אַײך זָאלט

לַאנד. דָאס ַארבן קומען
קומען איר װעט קומט, איר ַאז 10
איז לַאנד דָאס און ֿפָאלק, רויִקן ַא צו
הָאט גָאט װָאר, ֿפַאר ָארט. אין גערַאם
ָארט ַאן הַאנט; אַײער אין געגעבן עס
װָאס זַאך קײן ניט ֿפעלט דָארטן װָאס

ערד. דער אױֿף

דָארטן, ֿפון ַאװעקגעצױגן הָאבן 11
צרעה ֿפון ָדן, ֿפון משּפחה דער ֿפון
מַאן הונדערט זעקס אשּתאול, ֿפון און

ּכלי-מלחמה. מיט ָאנגעגורט
און ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען זײ און 12
אין ִקרית-יערים, אין געלַאגערט הָאבן
ָארט יענעם מען רוֿפט דרום יהודה;
ער טָאג; הַײנטיקן אױֿף ביז מחנה-ָדן

ִקרית-יערים. הינטער איז
דָארטן ֿפון ַאריבער זַײנען זײ און 13
זַײנען און אֿפרים, ֿפון געבערג צום

הױז. מיכהס ביז געקומען
ֿפינֿף די ָאּפגערוֿפן זיך הָאבן 14
אױסקוקן געגַאנגען זַײנען װָאס מענער
צו געזָאגט הָאבן און ליש, לַאנד דָאס
די אין ַאז איר װײסט ברידער: זײערע
ַא און אֿפוד ַאן דָא איז הַײזער דָאזיקע
געגָאסן ַא און געשניצט ַא און ּתרֿפים,
איר װָאס װײסט ַאצונד, און בילד?

טָאן. צו הָאט
און ַאהין, ֿפַארקערט זײ הָאבן 15
דעם ֿפון הױז צום געקומען זַײנען
און הױז, מיכהס צו ֵלִוי, דעם יונגנמַאן

ֿפריד. אױֿף געֿפרעגט אים הָאבן
מַאן הונדערט זעקס די און 16
ּכלי-מלחמה, זײערע מיט ָאנגעגורט
זַײנען ָדן, ֿפון קינדער די ֿפון װָאס
טױער. ֿפון אַײנגַאנג בַײם געשטַאנען

זַײנען װָאס מענער ֿפינֿף די און 17
זַײנען לַאנד, דָאס אױסקוקן געגַאנגען
און ַאהין, ַארַײן ַארױֿפגעגַאנגען,
און בילד, געשניצטע דָאס צוגענומען
דָאס און ּתרֿפים, דעם און אֿפוד, דעם
איז ּכֹהן דער און בילד; געגָאסענע
טױער ֿפון אַײנגַאנג בַײם געשטַאנען
ָאנגעגורט מַאן הונדערט זעקס די מיט

ּכלי-מלחמה. מיט
ַארַײנגעגַאנגען זַײנען יענע װי און 18
צוגענומען הָאבן און הױז, מיכהס אין
אֿפוד, דעם מיט בילד געשניצטע דָאס
געגָאסענע דָאס און ּתרֿפים, דעם און
זײ צו ּכֹהן דער הָאט ַאזױ בילד,

איר? טוט װָאס געזָאגט:
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שװַײג! געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 19
מױל, דַײן אױֿף הַאנט דַײן ַארױֿף טו
ֿפַאר אונדז זַײ און אונדז, מיט גײ און
איז ּכֹהן. ַא ֿפַאר און ֿפָאטער ַא
אײן בַײ ּכֹהן ַא זַײן צו בעסער דיר
בַײ ּכֹהן ַא זַײן ָאדער הױז, מענטשנס
יׂשראל? אין משּפחה ַא בַײ און שֿבט ַא
הַארץ ּכֹהנס דעם זיך הָאט 20
גענומען הָאט ער און דערֿפרײט,
דָאס און ּתרֿפים, דעם און אֿפוד, דעם
צװישן ַארַײן איז און בילד, געשניצטע

ֿפָאלק. דעם
ַארומגעדרײט זיך הָאבן זײ און 21
זײ און ַאװעקגעגַאנגען. זַײנען און
און קינדער קלײנע די געשטעלט הָאבן

ֿפַארױס. זיך גוטס דָאס און ֿפי דָאס
ֿפון דערװַײטערט זיך הָאבן זײ װי 22
מענטשן די זַײנען ַאזױ הױז, מיכהס
מיכהס לעבן װָאס הַײזער די אין װָאס
הָאבן זײ און צונױֿפגעלָאֿפן, זיך הױז

ָדן. ֿפון קינדער די ָאנגעיָאגט
קינדער די צו גערוֿפן הָאבן זײ און 23
זײער אומגעקערט יענע הָאבן ָדן. ֿפון
מיכהן: צו געזָאגט הָאבן און ּפנים,
זיך ביסט דו װָאס דיר, איז װָאס

צונױֿפגעלָאֿפן?
הָאט איר געזָאגט: ער הָאט 24
הָאב איך װָאס גָאט מַײן צוגענומען
זַײט איר און ּכֹהן, דעם און געמַאכט,
הָאב נָאך װָאס און ַאװעקגעגַאנגען,
צו איר זָאגט װָאס הַײנט איך?

דיר? איז מיר:װָאס
אים צו ָדן ֿפון קינדער די הָאבן 25
בַײ ָקול דַײן הערן ניט לָאז געזָאגט:
ביטער ַא מיט מענטשן װָארום אונדז,
אַײך, אױֿף ָאנֿפַאלן נָאך װעלן געמיט
און נֿפש דַײן אומברענגען װעסט און

הױזגעזינט. דַײן ֿפון נֿפשות די
זַײנען ָדן ֿפון קינדער די און 26
מיכה און װעג. זײער אױֿף געגַאנגען
ֿפון שטַארקער זַײנען זײ ַאז געזען הָאט
און אומגעדרײט זיך הָאט ער און אים,

הױז. זַײן אין צוריקגעקערט זיך

װָאס דָאס גענומען הָאבן זײ און 27
װָאס ּכֹהן דעם און געמַאכט, הָאט מיכה
געקומען זַײנען זײ און געהַאט, הָאט ער
זיכערן און רויִקן ַא אױֿף ליש, אױֿף
מיטן געשלָאגן זײ הָאבן און ֿפָאלק,
הָאבן שטָאט די און שװערד, ֿפון שַארֿף

ֿפַײער. אין ֿפַארברענט זײ
איז זַײן מציל זָאל עס װער און 28
געװען איז זי װָארום געװען, ניט
ֿפַארקער קײן און צידון, ֿפון װַײט
געהַאט; ניט זײ הָאבן מענטשן ַא מיט
בַײ װָאס טָאל אין געװען איז זי און
די ָאּפגעבױט הָאבן זײ און ֵבית-רחוֿב.
בַאזעצט. איר אין זיך הָאבן און שטָאט,
נָאמען דעם גערוֿפן הָאבן זײ און 29
נָאמען דעם נָאך ָדן, שטָאט דער ֿפון
געבָארן איז װָאס ָדן ֿפָאטער זײער ֿפון
איז ליש ָאבער יׂשראלן; בַײ געװען
שטָאט דער ֿפון נָאמען דער געװען

צוערשט.
זיך הָאבן ָדן ֿפון קינדער די און 30
בילד, געשניצטע דָאס אױֿפגעשטעלט
זון דעם גרשום ֿפון זון דער יהונתן און
זַײנען זין, זַײנע און ער מנשהן, ֿפון
טָאג ביזן ָדן, שֿבט בַײם ּכֹהנים געװען

לַאנד. ֿפון גלות דעם ֿפון
געהַאלטן הָאבן זײ און 31
געשניצטע דָאס זיך בַײ אױֿפגעשטעלט
ַאלע געמַאכט, הָאט מיכה װָאס בילד
איז גָאט ֿפון הױז דָאס װָאס טעג

שילו. אין געװען

יענע19 אין געװען איז עס און
ניט איז מלך קײן װען טעג,
ֵלִוי ַא מַאן ַא הָאט יׂשראל, אין געװען
אֿפרים, ֿפון געבערג עק אין געװױנט
קעּפסװַײב ַא גענומען זיך הָאט ער און

ֵבית-לחם-יהודה. ֿפון
אים איז קעּפסװַײב זַײן און 2
איז און אומטרַײ, געװָארן
איר צו אים ֿפון ַאװעקגעגַאנגען
ֵבית-לחם-יהודה, קײן הױז ֿפָאטערס
חדשים ֿפיר ָאּפגעװען דָארטן איז און

צַײט.
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און מַאן, איר אױֿפגעשטַאנען איז 3
צו רעדן צו איר, נָאך געגַאנגען איז
און אומצוקערן; זי ּכדי הַארצן, איר
און יונג זַײן געװען איז אים מיט
אים הָאט זי און אײזלען. ּפָאר ַא
הױז; ֿפָאטערס איר אין ַארַײנגעברַאכט
יונגער דער ֿפון ֿפָאטער דער װי און
ער הָאט ַאזױ דערזען, אים הָאט ֿפרױ

אים. ַאנטקעגן געֿפרײט זיך
ֿפָאטער דער שװער, זַײן און 4
אים הָאט ֿפרױ, יונגער דער ֿפון
אים בַײ איז ער און ֿפַארהַאלטן,
געגעסן הָאבן זײ און טעג; דרַײ געזעסן
דָארטן הָאבן און געטרונקען, און

גענעכטיקט.
ֿפירטן אױֿפן געװען איז עס און 5
אין געֿפעדערט זיך זײ הָאבן טָאג,
אױֿפגעשטַאנען איז ער און ֿפרי, דער
דער ֿפון ֿפָאטער דער הָאט גײן. צו
אײדעם:  זַײן צו געזָאגט ֿפרױ יונגער
שטיקל ַא מיט הַארץ דַײן אונטער לען

גײן. איר װעט דערנָאך און ברױט,
און געזעצט, זיך זײ הָאבן 6
און געגעסן אײנעם אין בײדע הָאבן
דער ֿפון ֿפָאטער דער און געטרונקען,
מַאן: דעם צו געזָאגט הָאט ֿפרױ יונגער
נעכטיק און דיך, בעט איך בַאװיליק,
הַארץ. דַײן װױלגײן לָאז און איבער,

אױֿפגעשטַאנען איז מַאן דער און 7
איז שװער זַײן ָאבער גײן, צו
הָאט ער און אים, צו צוגעשטַאנען

גענעכטיקט. דָארטן װידער
אין געֿפעדערט זיך הָאט ער װי און 8
גײן, צו טָאג ֿפינֿפטן אױֿפן ֿפרי דער
יונגער דער ֿפון ֿפָאטער דער הָאט ַאזױ
בעט איך אונטער, לען געזָאגט: ֿפרױ
ביז ֿפַארװַײלט און הַארץ, דַײן דיך,
בײדע הָאבן זײ און זיך; נַײגט טָאג דער

געגעסן.
אױֿפגעשטַאנען איז מַאן דער און 9
זַײן און קעּפסװַײב זַײן און ער גײן, צו
ֿפָאטער דער שװער, זַײן ָאבער יונג;
אים צו הָאט ֿפרױ, יונגער דער ֿפון
ֿפַארגײט טָאג דער נָאר, זע געזָאגט:

בעט איך איבער, נעכטיקט ָאװנט; צום
נעכטיק טָאג, דער זיך זעצט ָאט דיך;
און הַארץ, דַײן װױלגײן לָאז און דָא,
אױֿף ֿפעדערן זיך איר װעט מָארגן
דַײן צו גײן װעסט און װעג, אַײער

געצעלט.
געװָאלט ניט הָאט מַאן דער ָאבער 10
אױֿפגעשטַאנען איז ער און נעכטיקן,
ביז געקומען איז ער און ַאװעק, איז און
און ירושַלים– איז –דָאס יֿבוס ַאקעגן
אײזלען, געזָאטלטע ּפָאר ַא אים מיט

אים. מיט קעּפסװַײב זַײן און
איז יֿבוס, בַײ געװען זַײנען זײ ַאז 11
גענידערט, זײער געװען שױן טָאג דער
זַײן צו געזָאגט הָאט יונג דער און
לָאמיר און דיך, בעט איך קום, הַאר:
ֿפון שטָאט דָאזיקער דער אין אַײנקערן

איר.  אין נעכטיקן און יֿבוסי, דעם
געזָאגט: אים צו הַאר זַײן הָאט 12
ַא אין אַײנקערן ניט װעלן מיר
ניט איז װָאס ֿפרעמדע, ֿפון שטָאט
לָאמיר יׂשראל; ֿפון קינדער די ֿפון

גֿבעה. ביז ַאריבערגײן
יונג: זַײן צו געזָאגט הָאט ער און 13
ֿפון אײנעם צו גענענען לָאמיר און קום,
אין נעכטיקן װעלן מיר און ערטער, די

רמה. אין ָאדער גֿבעה
געגַאנגען װַײטער זײ זַײנען 14
איז זון די און ַאװעק; זַײנען און
װָאס גֿבעה בַײ אונטערגעגַאנגען זײ

בנימין. צו געהערט
ּכדי ַאהין, ֿפַארקערט הָאבן זײ און 15
און גֿבעה. אין נעכטיקן ַארַײנצוגײן
זיך הָאט און ַארַײנגעגַאנגען, איז ער
ָאבער שטָאט, ֿפון מַארק אין געזעצט
ַארַײנגענומען ניט זײ הָאט מענטש קײן

נעכטיקן. הױז אין
ָאן קומט מַאן ַאלטער ַאן ערשט 16
ָאװנט; אין ֿפעלד, אין ַארבעט זַײן ֿפון
דעם ֿפון געװען איז מַאן דער און
הָאט ער נָאר אֿפרים, ֿפון געבערג
די און גֿבעה; אין אױֿפגעהַאלטן זיך
געװען זַײנען ָארט דעם ֿפון מענטשן

בנימינער.
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אױֿפגעהױבן הָאט ער װי און 17
דעם דערזען הָאט און אױגן, זַײנע
ֿפון מַארק אױֿפן דורכגײער דעם מַאן
מַאן ַאלטער דער הָאט ַאזױ שטָאט,
װַאנען ֿפון און גײסטו? װּוהין געזָאגט:

קומסטו?
מיר געזָאגט: אים צו ער הָאט 18
צום ֵבית-לחם-יהודה ֿפון ַאריבער גײען
ֿפון בין איך אֿפרים. ֿפון געבערג עק
קײן געגַאנגען בין איך און דָארטן,
גײ הױז גָאטס צו און ֵבית-לחם-יהודה,
ניט מיך נעמט מענטש קײן און איך,

הױז. אין ַארַײן
ֿפוטער אי שטרױ אי ֿפַארַאן און 19
ֿפַארַאן און אײזלען, אונדזערע ֿפַאר
ֿפַאר און מיר, ֿפַאר װַײן און ברױט אױך
מיט װָאס יונג דעם ֿפַאר און דינסט, דַײן
זַאך. קײן ניט ֿפעלט עס קנעכט; דַײנע
מַאן ַאלטער דער הָאט 20
ַאלע דיר! צו ֿפריד געזָאגט:
זַײן נָאר זָאלן בַאדערֿפענישן דַײנע
זָאלסטו מַארק אױֿפן נָאר מיר; אױֿף

נעכטיקן. ניט
אין געברַאכט אים הָאט ער און 21
ֿפוטער ֿפַארמישט הָאט און הױז, זַײן
געװַאשן הָאבן זײ און אײזלען; די ֿפַאר
און געגעסן הָאבן און ֿפיס, זײערע

געטרונקען.
הַארץ, זײער װױל ַאזױ טוען זײ 22
מענטשן שטָאט, ֿפון מענטשן די ערשט
הָאבן יונגען, נידערטרעכטיקע
קלַאּפנדיק הױז, דָאס ַארומגערינגלט
געזָאגט הָאבן זײ און טיר, דער אױֿף
בעל-הבית, דעם מַאן ַאלטן דעם צו
מַאן דעם ַארױס ברענג זָאגן: צו ַאזױ
ּכדי הױז, דַײן אין געקומען איז װָאס

דערקענען. אים זָאלן מיר
דער זײ צו ַארױסגעגַאנגען איז 23
זײ צו הָאט און בעל-הבית, דער מַאן
ניט זָאלט איר ברידער! ניט, געזָאגט:
דעם נָאך אַײך, בעט איך בײז, קײן טָאן
אין געקומען איז מַאן דָאזיקער דער ַאז
דָאזיקע די טָאן ניט זָאלט איר הױז; מַײן

נֿבָלה.

יונגֿפרױ, די טָאכטער מַײן איז ָאט 24
בעט איך לָאמיך, קעּפסװַײב; זַײן און
ּפַײניקט און ַארױסברענגען, זײ אַײך,
גוט איז װָאס זײ צו טוט און זײ,
דָאזיקן דעם נָאר אױגן, אַײערע אין
דָאזיקע די טָאן ניט איר זָאלט מַאן

זַאך. שענדלעכע
ניט הָאבן מענטשן די ָאבער 25
דער הָאט אים. צו צוהערן געװָאלט
און קעּפסװַײב, זַײן ָאנגענומען מַאן
און דערױסן; זײ צו ַארױסגעברַאכט
הָאבן און דערקענט, זי הָאבן זײ
ביז נַאכט גַאנצע ַא געמַאטערט זי
דער װען ַאװעקגעלָאזט זי און בַאגינען,

אױֿפגעגַאנגען. איז ֿפרימָארגן
געקומען איז ֿפרױ די און 26
איז און בַאגינען, ָאנהײב אין
אין געלעגן און ַאנידערגעֿפַאלן
איר װָאס הױז מַאנס דעם ֿפון אַײנגַאנג
איז עס ביז געװען, דָארטן איז הַאר

ליכטיק. געװָארן
אױֿפגעשטַאנען איז הַאר איר און 27
די געעֿפענט הָאט און ֿפרי, דער אין
גײן צו ַארױס איז און הױז, ֿפון טירן
זַײן ֿפרױ, די ערשט װעג, זַײן אױֿף
אין ַאנידערגעֿפַאלן ליגט קעּפסװַײב,
הענט אירע מיט הױז ֿפון אַײנגַאנג

שװעל. אױֿפן
געזָאגט: איר צו ער הָאט 28
ָאבער גײן; לָאמיר און אױֿף, שטײ
זי ער הָאט ניט. ענטֿפערט קײנער
דער און אײזל; אױֿפן ַארױֿפגענומען
איז און אױֿפגעשטַאנען, איז מַאן

הײם. זַײן צו ַאװעק
הױז, זַײן אין געקומען איז ער און 29
שלַאכטמעסער, דעם גענומען הָאט און
קעּפסװַײב, זַײן ָאנגענומען הָאט און
אירע אױֿף צעשניטן זי הָאט און
און שטיקער, צװעלֿף אין גלידער,
גַאנצן אין ֿפַאנַאנדערגעשיקט זי הָאט

יׂשראל. ֿפון געמַארק
איטלעכער געװען, איז עס און 30
געזָאגט: הָאט געזען, עס הָאט װָאס
געזען ניט און געשען ניט איז ַאזױ-װָאס
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קינדער די װָאס טָאג דעם ֿפון געװָארן
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען יׂשראל ֿפון
טָאג. הַײנטיקן אױֿף ביז מצרים לַאנד
ַאן הַאלט דעם, װעגן אַײך בַאטרַאכט

רעדט! און עצה,

ַאלע20 ַארױסגעגַאנגען זַײנען
די און יׂשראל, ֿפון קינדער
און ָדן ֿפון מַאן, אײן װי עדה גַאנצע
זיך הָאט גלעד, לַאנד און בֵאר-ֶשֿבַע ביז

ִמצּפה. קײן גָאט צו אַײנגעזַאמלט
גַאנצן ֿפון ֿפָארשטײער די און 2
יׂשראל, ֿפון שֿבטים ַאלע ֿפון ֿפָאלק,
דער אין געשטעלט זיך הָאבן
ֿפיר ֿפָאלק, גָאטס ֿפון אַײנזַאמלונג
ציען װָאס ֿפוסגײער טױזנדט הונדערט

– שװערד. ַא
הָאבן בנימין ֿפון קינדער די און 3
יׂשראל ֿפון קינדער די ַאז געהערט
– ִמצּפה. קײן ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און
איז ַאזױ װי דערצײלט, געזָאגט:

בײז. דָאזיקע דָאס געשען
דער מַאן דער ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 4
דערהרגעטער דער ֿפון מַאן דער ֵלִוי,
גֿבעה קײן געזָאגט: הָאט און ֿפרױ,
איך בין בנימין, צו געהערט װָאס
צו קעּפסװַײב, מַײן און איך געקומען,

נעכטיקן.
מיר אױֿף אױֿפגעשטַאנען זַײנען 5
הָאבן און גֿבעה, ֿפון מענער די
מיר ַארום הױז דָאס ַארומגערינגלט
צו געטרַאכט זײ הָאבן מיך נַאכט; בַײ
זײ הָאבן קעּפסװַײב מַײן און הרגען,

געשטָארבן. איז זי ביז געּפַײניקט
מַײן ָאנגענומען איך הָאב 6
צעשניטן, זי הָאב און קעּפסװַײב,
אין ֿפַאנַאנדערגשיקט זי הָאב און
ֿפון נחלה דער ֿפון ֿפעלד גַאנצן
ַא געטָאן הָאבן זײ װָארום יׂשראל,
יׂשראל. אין נֿבָלה ַא און שענדלעכקײט
ֿפון קינדער ַאלע, איר זַײט ָאט 7
און בַאשײד אַײער ַאהער גיט יׂשראל,

עצה.

גַאנצע דָאס אױֿפגעהױבן זיך הָאט 8
מיר זָאגן: צו ַאזױ מַאן, אײן װי ֿפָאלק
געצעלט, זַײן צו קײנער גײן ניט װעלן
אין קײנער אַײנקערן ניט װעלן מיר און

הױז! זַײן
װָאס זַאך די דָאס איז ַאצונד און 9
איר אױֿף גײן גֿבעה: צו טָאן װעלן מיר

גורל. לױט
ֿפון מַאן צען נעמען װעלן מיר און 10
יׂשראל, ֿפון שֿבטים ַאלע ֿפון הונדערט,
טױזנט און טױזנט, ֿפון הונדערט און
ברענגען צו אױֿף טױזנט, צען ֿפון
טָאן, זָאלן זײ ּכדי ֿפָאלק, ֿפַארן שּפַײז
דער לױט גֿבע-בנימין, צו קומען זײ ַאז
אין געטָאן הָאט זי װָאס נֿבָלה גַאנצער

יׂשראל.
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער ַאלע און 11
שטָאט, דער אױֿף אַײנגעזַאמלט זיך

מַאן. אײן װי בַאהעֿפט
הָאבן יׂשראל ֿפון שֿבטים די און 12
שֿבט גַאנצן דורכן מענטשן געשיקט
בײז ַא ֿפַאר װָאס זָאגן: צו ַאזױ בנימין,

אַײך? צװישן געשען דָא איז
מענטשן, די ַארױס גיט ַאצונד און 13
אין װָאס יונגען, נידערטרעכטיקע די
און טײטן, זײ װעלן מיר און גֿבעה,
יׂשראל. ֿפון בײז דָאס אױסרַאמען
הָאבן בנימין ֿפון קינדער די ָאבער
ָקול דעם צו צוהערן געװָאלט ניט
ֿפון קינדער די ברידער, זײערע ֿפון

יׂשראל.
הָאבן בנימין ֿפון קינדער די און 14
קײן שטעט די ֿפון אַײנגעזַאמלט זיך
מלחמה אױֿף ַארױסצוגײן ּכדי גֿבעה,

יׂשראל. ֿפון קינדער די מיט
הָאבן בנימין ֿפון קינדער די און 15
די ֿפון געצײלט זיך טָאג יענעם אין
טױזנט צװַאנציק און זעקס שטעט
ַאחוץ שװערד, ַא ציען װָאס מַאן
הָאבן װָאס גֿבעה ֿפון בַאװױנער די
געקליבענע הונדערט זיבן געצײלט זיך

מענער.
זיבן ֿפָאלק, גַאנצע דָאזיקע דָאס 16
זַײנען מענער, געקליבענע הונדערט
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די ֿפון איטלעכער געלינקטע. געװען
און הָאר, ַא אין שטײן ַא געװָארֿפן הָאט

ֿפַארֿפעלט. ניט
יׂשראל ֿפון קינדער די און 17
בנימין ַאחוץ געצײלט זיך הָאבן
װָאס מַאן טױזנט הונדערט ֿפיר
דָאזיקע, די ַאלע שװערד; ַא ציען

מלחמה-לַײט.
און אױֿפגעשטַאנען, זַײנען זײ און 18
ֵבית-ֵאל, קײן ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
און גָאט. בַײ געֿפרעגט הָאבן און
געזָאגט: הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די
צוערשט ַארױֿפגײן אונדז זָאל װער
ֿפון קינדער די מיט מלחמה אױֿף
יהודה געזָאגט: גָאט הָאט בנימין?

צוערשט.
קינדער די ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען 19
הָאבן זײ און ֿפרי, דער אין יׂשראל ֿפון

גֿבעה, אױֿף געלעגערט
זַײנען יׂשראל ֿפון מענער די און 20
מיט מלחמה אױֿף ַארױסגעגַאנגען
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער די און בנימין;
גֿבעה. בַײ זײ מיט מלחמה ַא ָאנגעריכט
בנימין ֿפון קינדער די זַײנען 21
הָאבן זײ און גֿבעה, ֿפון ַארױסגעגַאנגען
יענעם אין יׂשראל ֿפון אומגעברַאכט
צו מַאן טױזנט צװַאנציק און צװײ טָאג

ערד. דער
ֿפון מענער די ֿפָאלק, דָאס ָאבער 22
און געשטַארקט, זיך הָאבן יׂשראל,
מלחמה ַא ָאנגעריכט װידער הָאבן זײ
דָארטן הָאבן זײ װָאס ָארט דעם אין

טָאג. ערשטן אין ָאנגעריכט
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 23
געװײנט הָאבן און ַארױֿפגעגַאנגען,
הָאבן זײ און ָאװנט, ביזן גָאט ֿפַאר
זָאל זָאגן: צו ַאזױ גָאט, בַײ געֿפרעגט
מיט מלחמה אױֿף גענענען װידער איך
בנימין? ברודער מַײן ֿפון קינדער די
ַאקעגן ַארױֿף גײט געזָאגט: גָאט הָאט

אים.
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 24
אױֿפן בנימין ֿפון קינדער די צו גענענט

טָאג. צװײטן

ַארױסגעגַאנגען איז בנימין און 25
צװײטן אױֿפן גֿבעה ֿפון זײ ַאקעגן
ֿפון אומגעברַאכט הָאבן זײ און טָאג,
טױזנט ַאכצן נָאך יׂשראל ֿפון קינדער די
הָאבן דָאזיקע די ַאלע ערד; דער צו מַאן

שװערד. ַא געצױגן
יׂשראל, ֿפון קינדער ַאלע זַײנען 26
ַארױֿפגעגַאנגען, ֿפָאלק, גַאנצע דָאס
ֵבית-ֵאל, קײן געקומען זַײנען זײ און
זַײנען זײ און געװײנט, הָאבן און
הָאבן און גָאט, ֿפַאר דָארטן געזעסן
ָאװנט, ביזן טָאג יענעם אין געֿפַאסט
און ברַאנדָאּפֿפער אױֿפגעברַאכט און

גָאט. ֿפַאר ֿפרידָאּפֿפער
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 27
ָארון דער װָארום גָאט– בַײ געֿפרעגט
אין געװען דָארט איז בונד גָאטס ֿפון

טעג; יענע
אלעזר ֿפון זון דער ּפינחס און 28
געשטַאנען איז ַאהרֹנען ֿפון זון דעם
צו ַאזױ טעג– יענע אין אים ֿפַאר
ַארױסגײן װידער איך זָאל זָאגן:
ֿפון קינדער די מיט מלחמה אױֿף
זָאל איך ָאדער בנימין, ברודער מַײן
גײט געזָאגט: גָאט הָאט אױֿפהערן?
אים איך װעל מָארגן װָארום ַארױֿף,

הַאנט. דַײן אין געבן
לױערער געשטעלט יׂשראל הָאט 29

ַארום. רונד גֿבעה אױֿף
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 30
ֿפון קינדער די ַאקעגן ַארױֿפגעגַאנגען
הָאבן זײ און טָאג, דריטן אױֿפן בנימין
ַאזױ גֿבעה, ַאקעגן אױסגעשטעלט זיך

מָאל. ֿפריערדיקע די װי
זַײנען בנימין ֿפון קינדער די און 31
זײ – ֿפָאלק דעם ַאקעגן ַארױסגעגַאנגען
שטָאט; ֿפון געװָארן ָאּפגעצױגן זַײנען
ֿפון ַאװעקלײגן ָאנגעהױבן הָאבן זײ און
די װי ַאזױ דערשלָאגענע ֿפָאלק דעם
די אױֿף ֿפעלד, אױֿפן מָאל, ֿפריעדיקע
קײן ַארױֿף גײט אײנער װָאס װעגן
ַארום גֿבעה, קײן אײנער און ֵבית-ֵאל,

יׂשראל. ֿפון מַאן דרַײסיק
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הָאבן בנימין ֿפון קינדער די און 32
ֿפַאר געשלָאגן זַײנען זײ געזָאגט:
די ָאבער צוערשט; װי ַאזױ אונדז
געזָאגט: הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער
ֿפון ָאּפציען זײ און ַאנטלָאֿפן  לָאמיר

װעגן. די צו שטָאט
יׂשראל ֿפון מענער ַאלע און 33
ָארט, זײער ֿפון אױֿפגעשטַאנען זַײנען
אין אױסגעשטעלט זיך הָאבן און
יׂשראל ֿפון לױערער די און ַבַעל-ָּתמר.
זײער ֿפון ַארױסגעשּפרונגען זַײנען

ַמערה-גֿבע. ֿפון ָארט,
ַאקעגן ֿפון געקומען זַײנען זײ און 34
מענער געקליבענע טױזנט צען גֿבעה,
געװען איז עס און יׂשראל, גַאנץ ֿפון
ניט הָאבן יענע און מלחמה; שװערע ַא

אומגליק. ַאן טרעֿפט זײ ַאז געװּוסט,
בנימין געשלָאגן הָאט גָאט און 35
יׂשראל ֿפון קינדער די און יׂשראל, ֿפַאר
אין בנימין ֿפון אומגעברַאכט הָאבן
טױזנט צװַאנציק און ֿפינֿף טָאג יענעם
דָאזיקע די ַאלע מַאן; הונדערט און

שװערד. ַא געצױגן הָאבן
הָאבן בנימין ֿפון קינדער די און 36
די און געשלָאגן. זַײנען זײ ַאז געזען,
ָארט געלָאזט הָאבן יׂשראל ֿפון מענער
זײ װָארום בנימין, ֿפון קינדער די ֿפַאר
לױערער די אױֿף ֿפַארזיכערט זיך הָאבן
גֿבעה. אױֿף געשטעלט הָאבן זײ װָאס

געאַײלט הָאבן לױערער די און 37
די און גֿבעה, אױֿף געטָאן לָאז ַא זיך און
הָאבן און ַארַײנגעצױגן הָאבן לױערער
שַארֿף מיטן שטָאט גַאנצע די געשלָאגן

שװערד. ֿפון
די בַײ געװען איז ָאּפרעד ַאן און 38
לױערער, די מיט יׂשראל ֿפון מענער
װָאלקן גרױס ַא אױֿפגײן מַאכן זָאלן זײ

שטָאט. ֿפון רױך
יׂשראל ֿפון מענער די װי און 39
דער אין אומגעקערט זיך הָאבן
ָאנגעהױבן הָאט בנימין און מלחמה,
די ֿפון דערשלָאגענע ַאװעקלײגן
דרַײסיק ַארום יׂשראל, ֿפון מענער
ֿפַאר געזָאגט: הָאבן זײ װַײל מַאן,

ֿפַאר געשלָאגן ער איז געשלָאגן װָאר,
ערשטער דער אין װי ַאזױ אונדז,

– מלחמה
ָאנגעהױבן װָאלקן דער הָאט ַאזױ 40
און רױך, זַײל ַא שטָאט, ֿפון אױֿפגײן
הינטער אומגעקערט זיך הָאט בנימין
איז שטָאט גַאנצע די ערשט זיך,

הימל. צום רױך אין אױֿפגעגַאנגען
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער די און 41
מענער די און אומגעקערט, זיך
געװָארן, צעטומלט זַײנען בנימין ֿפון
אומגליק ַאן ַאז געזען הָאבן זײ װָארום

געטרָאֿפן. זײ הָאט
ַאװעקגעקערט זיך הָאבן זײ און 42
װעג צום יׂשראל ֿפון מענער די ֿפַאר
זײ הָאט מלחמה די ָאבער מדבר, ֿפון
שטעט די ֿפון װָאס די און ָאנגעיָאגט;
מיט. זַײן אין אומגעברַאכט אים  הָאבן
ַארומגערינגלט הָאבן זײ 43
מנוחה צו נָאכגעיָאגט, אים בנימין,
צו גֿבעה קעגן ביז געטריבן, אים

זונאױֿפגַאנג.
בנימין ֿפון געֿפַאלן זַײנען עס און 44
דָאזיקע, די ַאלע מַאן; טױזנט ַאכצן

לַײט. העלדישע
און ֿפַארקערט, זיך הָאבן זײ און 45
ֿפעלז צום מדבר, צום ַאנטלָאֿפן זַײנען
נָאכגעקליבן הָאבן יענע ָאבער ִרמון,
מַאן, טױזנט ֿפינֿף װעגן די אױֿף זײ ֿפון
גדעום, ביז נָאכגעיָאגט זײ הָאבן זײ און
מַאן. טױזנט צװײ זײ ֿפון געשלָאגן און
ֿפון געֿפַאלן זַײנענן װָאס ַאלע און 46
געװען זַײנען טָאג, יענעם אין בנימין
װָאס מַאן טױזנט צװַאנציק און ֿפינֿף
די ַאלע שװערד, ַא געצױגן הָאבן

לַײט. העלדישע דָאזיקע,
הָאבן מַאן הונדערט זעקס ָאבער 47
ַאנטלָאֿפן  זַײנען און ֿפַארקערט, זיך
זײ און ִרמון, ֿפעלז צום מדבר, צום
ֿפיר ִרמון ֿפעלז אין געזעסן זַײנען

חדשים.
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער די און 48
ֿפון קינדער די צו אומגעקערט זיך
מיטן געשלָאגן זײ הָאבן און בנימין,
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גַאנצער דער ֿפון שװערד, ֿפון שַארֿף
הָאט װָאס ַאלץ ביז בהמה, ַא ביז שטָאט
ַאלע זײ הָאבן אױך געֿפונען; דָארטן זיך
געֿפונען, דָארטן זיך הָאבן װָאס שטעט

ֿפַײער. אין ַאװעקגעלָאזט

יׂשראל21 ֿפון מענער די און
אין געשװָארן געהַאט הָאבן
אונדז ֿפון קײנער זָאגן: צו ַאזױ ִמצּפה,
בנימין צו טָאכטער זַײן געבן ניט זָאל

װַײב! ַא ֿפַאר
קײן געקומען איז ֿפָאלק דָאס און 2
געזעסן דָארטן זַײנען זײ און ֵבית-ֵאל,
הָאבן זײ און גָאט, ֿפַאר ָאװנט ביזן
ַא געװײנט און ָקול זײער אױֿפגעהױבן

געװײן. גרױס
װָאס, ֿפַאר געזָאגט: הָאבן זײ און 3
דָאס איז יׂשראל, ֿפון גָאט דו יהוה
הַײנט זָאל עס יׂשראל, אין געשען
אײן יׂשראל ֿפון װערן געמינערט

שֿבט?
מָארגן, אױֿף געװען איז עס און 4
און געֿפעדערט, ֿפָאלק דָאס זיך הָאט
מזבח, ַא געבױט דָארטן הָאבן זײ
און ברַאנדָאּפֿפער אױֿפגעברַאכט און

ֿפרידָאּפֿפער.
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 5
ֿפון שֿבטים ַאלע ֿפון איז װער געזָאגט:
ַארױֿפגעגַאנגען ניט איז װָאס יׂשראל,
װָארום גָאט? צו אַײנזַאמלונג דער אין
ַאקעגן געװען איז שֿבועה גרױסע ַא
צו ַארױֿפגעגַאנגען ניט איז װָאס דעם
טײטן זָאגן: צו ַאזױ ִמצּפה, קײן גָאט

װערן! געטײט ער זָאל
הָאט יׂשראל ֿפון קינדער די און 6
ברודער זײער אױֿף געטָאן בַאנג
געזָאגט: הָאבן זײ און בנימין,
אײן הַײנט איז געװָארן ָאּפגעשניטן

יׂשראל! ֿפון שֿבט
װַײבער װעגן טָאן מיר זָאלן װָאס 7
הָאבן מיר ַאז געבליבענע, די ֿפַאר
ֿפון געבן צו ניט זײ גָאט בַײ געשװָארן

װַײבער? ֿפַאר טעכטער אונדזערע

אײנער װער איז געזָאגט: זײ הָאבן 8
װָאס יׂשראל, ֿפון שֿבטים די ֿפון דָא
גָאט צו ַארױֿפגעגַאנגען ניט איז
ניט איז קײנער ערשט ִמצּפה? קײן
צו יָֿביש-גִלעד ֿפון לַאגער אין געקומען

אַײנזַאמלונג. דער
איז ֿפָאלק דָאס װָארום 9
ערשט געװָארן, איבערגעצײלט
די ֿפון געװען ניט דָארטן איז קײנער

יָֿביש-גִלעד. ֿפון בַאװױנער
ַאהין געשיקט עדה די הָאט 10
העלדישע די ֿפון מַאן טױזנט צװעלֿף
ַאזױ בַאֿפױלן, זײ הָאבן זײ און יונגען,
די שלָאגן זָאלט איר און גײט זָאגן: צו
שַארֿף מיטן יָֿביש-גִלעד ֿפון בַאװױנער
די און װַײבער די מיט שװערד, ֿפון

קינדער. קלײנע
איר װָאס זַאך די איז דָאס און 11
מַאנסּפַארשױן, איטלעכן טָאן: זָאלט
װָאס װַײבסּפַארשױן איטלעכע און
מַאנסּפַארשױן, ַא מיט ליגן ֿפון װײס

ֿפַארטיליקן. איר זָאלט
די ֿפון געֿפונען זײ הָאבן 12
הונדעט ֿפיר יָֿביש-גִלעד ֿפון בַאװױנער
ניט הָאבן װָאס יונגֿפרױען מײדלעך
מיט ליגן דורך מַאן ַא ֿפון געװּוסט
זײ הָאבן זײ און מַאנסּפַארשױן; ַא
װָאס שילו קײן לַאגער אין געברַאכט

ּכנַען. לַאנד אין
געשיקט הָאט עדה גַאנצע די און 13
בנימין ֿפון קינדער די צו גערעדט און
זײ הָאבן זײ און ִרמון, ֿפעלז אין װָאס

שלום. צוגערוֿפן
אומגעקערט זיך הָאט בנימין און 14
זײ הָאבן זײ און צַײט, יענער אין
װָאס װַײבסּפַארשױנען די געגעבן
די ֿפון לעבן געלָאזט הָאבן זײ
יָֿביש-גִלעד, ֿפון װַײבסּפַארשױנען
געװען ניט זַײנען ַאזױ ַאֿפילו ָאבער

זײ. ֿפַאר גענוג
געטָאן בַאנג הָאט ֿפָאלק דעם און 15
געמַאכט הָאט גָאט װָאס בנימין, אױֿף
יׂשראל. ֿפון שֿבטים די צװישן ברָאך ַא



395 שוֿפטים 21:16—21:34

עדה דער ֿפון עלטסטע די און 16
טָאן מיר זָאלן װָאס געזָאגט: הָאבן
ַאז איבעריקע, די ֿפַאר װַײבער װעגן
ֿפון געװָארן ֿפַארטיליקט זַײנען װַײבער

בנימין?
ַאן געזָאגט: הָאבן זײ און 17
בלַײבן מוז ירושה ַאנטרונענע
ניט זָאל עס ּכדי בנימינען,
ֿפון שֿבט ַא װערן אױסגעמעקט

יׂשראל.
געבן ניט זײ קענען ָאבער מיר 18
טעכטער, אונדזערע ֿפון װַײבער
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די װָארום
ֿפַארשָאלטן זָאגן: צו ַאזױ געשװָארן,

בנימין! צו װַײב ַא גיט װָאס דער
איז ָאט געזָאגט: הָאבן זײ און 19
יָאר צו יָאר ֿפון גָאט צו ַא יָום-טוֿב
ֵבית-ֵאל, ֿפון צֿפון אין װָאס שילו אין
אױֿף גײט װָאס װעג דעם ֿפון מזרח צו
ָדרום אין און שֶכם, קײן ֵבית-ֵאל ֿפון

לֿבֹונָה. ֿפון
קינדער די געהײסן הָאבן זײ און 20
איר און גײט זָאגן: צו ַאזױ בנימין, ֿפון

װַײנגערטנער. די אין לױערן זָאלט
װי ָאט און צוזען; װעט איר און 21
ַארױסגײן װעלן שילו ֿפון טעכטער די
זָאלט ַאזױ טענץ, די אין טַאנצן צו
װַײנגערטנער, די ֿפון ַארױסגײן איר
װַײב ַא איטלעכער כַאּפען אַײך און
און שילו, ֿפון טעכטער די ֿפון זיך ֿפַאר

בנימין. לַאנד אין ַאװעקגײן
זײערע װי זַײן, װעט עס און 22
װעלן ברידער זײערע ָאדער ֿפָאטערס
װעלן ַאזױ אונדז, מיט קריגן זיך קומען
אונדז, זײ לַײטזעליקט זײ: צו זָאגן מיר
מיר הָאבן איטלעכן ֿפַאר ניט װָארום
מלחמה; דער אין װַײב ַא געקריגן
געגעבן, ניט זײ זײ איר הָאט איבריקנס

זַײן. שולדיק ַאצונד זָאלט איר ַאז
ַאזױ בנימין ֿפון קינדער די הָאבן 23
װַײבער, גענומען הָאבן זײ און געטָאן,
טענצערינס די ֿפון צָאל, זײער לױט
און ַאװעקגערױבט; הָאבן זײ װָאס
זיך הָאבן און געגַאנגען זַײנען זײ

הָאבן און נחלה, זײער צו אומגעקערט
בַאזעצט זיך און שטעט, די ָאּפגעבױט

זײ. אין
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 24
אין דָארטן ֿפון ֿפַאנַאנדערגעגַאנגען זיך
און שֿבט זַײן צו איטלעכער צַײט יענער
ַאװעק זַײנען זײ און משּפחה; זַײן צו

נחלה. זַײן צו איטלעכער דָארטן ֿפון
ניט מלך קײן איז טעג יענע אין 25
הָאט איטלעכער יׂשראל; אין געװען
אױגן. זַײנע אין רעכט איז װָאס געטָאן
און ֶאליָשה, יָָונען: ֿפון זין די און 26

דוָדנים. און ִּכּתים, ַּתרשיש,
מער ניט אױך איך װעל 27
קײנעם זײ ֿפַאר ֿפון ֿפַארטרַײבן
יהושוע װָאס ֿפעלקער די ֿפון
איז ער װען איבערגעלָאזט, הָאט

געשטָארבן.
יׂשראל, זײ מיט ּפרּוװן צו ּכדי 28
גָאט ֿפון װעגן די היטן װעלן זײ אױב
עלטערן זײערע װי ַאזױ זײ, אין גײן צו

ניט. ָאדער געהיט, הָאבן
אױֿפגעשטעלט גָאט הָאט 29
זײערע ֿפון געהָאלֿפן זײ און שוֿפטים,

רױבער.
קינדער די געזען הָאט גָאט און 30
געמערקט. הָאט גָאט און יׂשראל, ֿפון
װָאר, ֿפַאר געזָאגט: הָאט ער און 31
מלחמה יָה! ֿפון טרָאן אױֿפן הַאנט די
צו ָדור ֿפון ַעָמֵלק מיט יהוה בַײ איז

ָדור.
ַארַײן איז שטיל דער אױך און 32
הָאט ֿפעטס דָאס און קלינג; נָאכן
ער װָארום קלינג, דעם אַײנגעשלָאסן
ַארױסגעצױגן ניט שװערד די הָאט
ֿפון ַארױס איז זי און בױך; זַײן ֿפון

הינטערלַײב.
טָאן, קּוק ַא וועט ּכֹהן דער אּון 33
פּון הויט דער אויף פלעקן די ערשט
דָאס איז ווייס, מַאט זיינען לייּב זייער
אויף אויסגעּברָאכן הָאט ווָאס לישַאי ַא

ריין. איז ער הויט; דער
אין ַארױסגעגַאנגען  איז אהוד און 34
טירן די צוגעמַאכט הָאט און ֿפירהױז,
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און זיך, הינטער אױבערשטוב דער ֿפון
צוגעשלָאסן.

ַארױסגעגַאנגען, איז ער װי און 35
קנעכט, זַײנע ָאנגעקומען זַײנען ַאזױ
ֿפון טירן די ערשט דערזען, הָאבן און
ֿפַארשלָאסן, זַײנען אױבערשטוב דער
איז מסּתמא געזָאגט: הָאבן זײ און
דער בַאדערֿפעניש אין זַײן אױֿף ער

קילקַאמער. 
זײערע גענומען זיך הָאבן זײ און 36
זײערע און װַײבער, ֿפַאר טעכטער
זין די צו געגעבן זײ הָאבן טעכטער
זײערע געדינט הָאבן זײ און יענע, ֿפון

געטער.
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א ְשמּוֵאל
ֿפון1 מַאן ַא געװען איז עס

געבערג דעם ֿפון רמתים-צוֿפים,
געװען איז נָאמען זַײן װָאס אֿפרים, ֿפון
ֿפון זון דעם ירוחם, ֿפון זון דער אלקנה,
ֿפון זון דעם ּתחו, ֿפון זון דעם אליהוא,

אֿפַריִמער. ַאן צוֿפן,
װַײבער: צװײ געהַאט הָאט ער און 2
געװען איז אײנער ֿפון נָאמען דער
צװײטער דער ֿפון נָאמען דער און חנה,
קינדער, געהַאט הָאט ּפנינה און ּפנינה;
געהַאט. ניט קינדער קײן הָאט חנה און

צו יָאר ֿפון ֿפלעגט מַאן יענער און 3
צו זיך שטָאט, זַײן ֿפון ַארױֿפגײן יָאר
ֿפון גָאט צו שלַאכטן צו און בוקן
זין, צװײ עליס און שילו. אין צֿבאות
געװען דָארטן זַײנען ּפינחס, און חֿפני

גָאט. צו ּכהנים
טָאג, דער געװען איז עס װי און 4
ַאזױ געשלַאכט, הָאט אלקנה און
און ּפנינהן װַײב זַײן געבן ער ֿפלעגט
טעכטער אירע און זין אירע ַאלע

חלקים.
ַא געבן ער ֿפלעגט חנהן ָאבער 5
ער הָאט חנהן װָארום חלק, טָאּפעלן
ֿפַארשלָאסן הָאט גָאט נָאר געהַאט, ליב

טרַאכט. איר
ערגערן זי הָאט װַײב ַאנדער די און 6
דערצערענען, צו זי ּכדי געערגערט,
איר ֿפַארשלָאסן הָאט גָאט װַײל

טרַאכט.
יָאר טָאן ַאזױ ֿפלעגט ער װי און 7
ַארױֿפגעגַאנגען איז זי װען יָאר, אין
יענע ֿפלעגט ַאזױ גָאט, ֿפון הױז אין
און געװײנט, הָאט זי און ערגערן; זי

עסן. ניט ֿפלעגט
צו געזָאגט מַאן איר אלקנה הָאט 8
און װײנסטו? װָאס ֿפַאר חנה, איר:
װָאס ֿפַאר און ניט? עסטו װָאס ֿפַאר
איך בין ֿפַאראומערט? הַארץ דַײן איז

קינדער? צען ֿפון בעסער ניט דיר

עסן נָאכן אױֿפגעשטַאנען חנה איז 9
עלי און – טרינקען נָאכן און שילו אין
בַײ שטול ַא אױף געזעסן איז ּכהן דער

טעמּפל. גָאטס ֿפון בַײשטידל דעם
ביטער ַא אין געװען איז זי װי און 10
צו געװען מתּפלל זי הָאט ַאזױ געמיט,

געװײנט. שטַארק הָאט און גָאט,
הָאט און געטָאן, נדר ַא הָאט זי און 11
זען אױב צֿבאות, ֿפון גָאט געזָאגט:
און דינסט, דַײן ֿפון ּפַײן די זען װעסטו
ֿפַארגעסן ניט און מיר, ָאן דַאכטן װעסט
דַײן שענקען װעסט און דינסט, דַײן ָאן
אים איך װעל זכר, ַא קינד ַא דינסט
ֿפון טעג ַאלע אױף גָאט צו ָאּפגעבן
ניט װעט שערמעסער ַא און לעבן, זַײן

קָאּפ. זַײן אױף ַארױֿפקומען
הָאט זי װי געװען, איז עס און 12
ַאזױ גָאט, ֿפַאר געװען מתּפלל לַאנג

מױל. איר אױֿפגעּפַאסט עלי הָאט
אין גערעדט הָאט זי חנה, װָארום 13
זיך הָאבן ליּפן אירע בלױז הַארצן; איר
זיך הָאט ָקול איר ָאבער געשָאקלט,
גערעכנט זי הָאט עלי און געהערט; ניט

שיּכורער. ַא ֿפַאר
ביז איר: צו געזָאגט עלי הָאט 14
דַײן ָאּפ טו שּכור? זַײן װעסטו װַאנען

זיך. ֿפון װַײן
הָאט און געענטֿפערט חנה הָאט 15
ֿפרױ ַא הַאר, מַײן נײן, געזָאגט:
און איך, בין געמיט שװער ַא מיט
איך הָאב געטרַאנק שטַארק און װַײן
הָאב איך נַײערט געטרונקען, ניט

גָאט. ֿפַאר זעל מַײן אױסגעגָאסן
דינסט דַײן הַאלטן ניט זָאלסט 16
ֿפרױ, נידער-טרעכטיקער ַא ֿפַאר
מַײן און קלָאג גרױס מַײן ֿפון װָארום
ביז גערעדט איך הָאב ערגערניש

ַאהער.
הָאט און עלי ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 17
ֿפון גָאט דער און לשלום, גײ געזָאגט:
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װָאס בקשה דַײן שענקען זָאל יׂשראל
אים. ֿפון געבעטן הָאסט דו

דינסט דַײן זָאל געזָאגט: זי הָאט 18
אױגן. דַײנע אין לַײטזעליקײט געֿפינען
איר אױף געגַאנגען איז ֿפרױ די און
הָאט און געגעסן, הָאט זי און װעג.

ּפנים. ַאנדער ַאן געקריגן
זיך זײ הָאבן ֿפרי דער אין און 19
געבוקט זיך הָאבן זײ און געֿפעדערט,
אומגעקערט, זיך הָאבן און גָאט, ֿפַאר
קײן הױז זײער אין געקומען זַײנען און
זַײן דערקענט הָאט אלקנה און רמה.
איר ָאן הָאט גָאט און חנהן; װַײב

געדַאכט.
אומדרײ נָאכן געװען איז עס און 20
אױסגעטרָאגן חנה הָאט טעג. די ֿפון
הָאט זי און זון; ַא געבָארן הָאט און
״ֿפון װַײל: שמואל, נָאמען זַײן גערוֿפן

״ אױסגעבעטן. אים איך הָאב גָאט
זַײן מיט אלקנה מַאן דער און 21
ַארױֿפגעגַאנגען איז הױזגעזינט גַאנצן
דָאס גָאט ֿפַאר שלַאכטן צו
נדר. זַײן און יָאר, ֿפון שלַאכטָאּפֿפער

ניט איז חנה ָאבער 22
הָאט זי װָארום ַארױֿפגעגַאנגען.
ייִנגל דער ביז מַאן: איר צו געזָאגט
װעל דענצמָאל װערן; ַאנטװײנט װעט
זיך װעט ער און ברענגען אים איך
דָארטן װעט און גָאט, ֿפַאר װַײזן

שטענדיק. אױף בלַײבן
צו געזָאגט מַאן איר אלקנה הָאט 23
אױגן; דַײנע אין גוט איז װָאס טו איר:
ַאנטװײנען. אים װעסט דו ביז בלַײב
װָארט. זַײן זַײן מקיים גָאט נָאר זָאל
הָאט זי און געבליבן; ֿפרױ די איז
אים הָאט זי ביז קינד איר געזױגן

ַאנטװײנט.
ַאנטװײנט, אים הָאט זי ַאז און 24
זיך מיט ַארױֿפגעברַאכט אים זי הָאט
מעל, ֵאיֿפה אײן און ָאקסן, דרַײ מיט
אים הָאט זי און װַײן; לָאגל ַא און
שילו, אין גָאט ֿפון הױז אין געברַאכט

יונג. געװען איז ייִנגל דער און

ָאקס, דעם געשָאכטן הָאבן זײ און 25
עלין. צו ייִנגל דעם געברַאכט הָאבן און
בעט איך געזָאגט: הָאט זי און 26
לעבט, זעל דַײן װי ַאזױ הַאר, מַײן דיך,
דָא איז װָאס ֿפרױ די בין איך הַאר, מַײן
צו זַײן צו מתּפלל דיר, לעבן געשטַאנען

גָאט.
איך הָאב ייִנגל דָאזיקן דעם אױף 27
מיר הָאט גָאט און געװען, מתּפלל
הָאב איך װָאס בקשה מַײן געשָאנקען

אים. ֿפון געבעטן
געליִען אים הָאב איך אױך און 28
איז לעבט ער װָאס טעג ַאלע גָאט; צו
זיך הָאט ער און גָאט. צו געליִען ער

גָאט. צו געבוקט דָארטן

געװען,2 מתּפלל הָאט חנה און
איז הַארץ געזָאגט:מַײן הָאט און
איז הָארן מַײן גָאט, דורך לוסטיק
איז מױל גָאט;מַײן דורך דערהױבן
איך װָארום ֿפַײנט, מַײנע ַאקעגן ברײט

הילף. דַײן מיט זיך ֿפרײ
װָארום יהוה, װי הײליקער ַא ניטָא 2
װי ֿפעלדז ַא ניטָא ניטָא;און איז דיר חוץ

גָאט. אונדזער
איר זָאלט מערן ניט 3
זָאל ַארױס ניט רײד, הױכהָאֿפערדיקע
ַא װָארום מױל. אַײער ֿפון ֿפַארשַײטס
אים ֿפון און יהוה, איז װיסן ֿפון גָאט

געװױגן. מעׂשים װערן
װערט גיבורים ֿפון בױגן דער 4
גורטן געשטרױכלטע און צעברָאכן.

קרַאֿפט. ָאן
ברױט, אום זיך ֿפַארדינגען זַאטע 5
עקרה די ָאּפ;בעת רוען הונגעריקע און
אין רַײכע די װערט זיבן, געבערט

ֿפַארװעלקט. קינדער
מַאכט גָאט און טײט גָאט 6
גרוב אין נידערן מַאכט ער לעבעדיק,

אױף. ברענגט און
רַײך, מַאכט און ָארעם מַאכט גָאט 7

דערהײבט. און דערנידערט ער
דעם שטױב ֿפון אױף ריכט ער 8
ער הײבט מיסט ֿפון ָארעמַאן.
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מיט זעצן צו זײ אֿביון, דעם אױף
מַאכט ּכֿבוד ֿפון טרָאן ַא און ֿפירשטן,
די זײנען גָאטס ַארבן;װָארום זײ ער
ער און ערד. דער ֿפון גרונטֿפעסטן

געשטעלט. װעלט די זײ אױף הָאט
בַאהיט ֿפרומע זַײנע ֿפון ֿפיס די 9
חושך אין װערן רשעיִם און ער,
ַא איז ּכוח מיט ניט ֿפַארשניטן;װָארום

שטַארק. מענטש
װערן גָאט אױף קריגן װָאס די 10
אױף הימל אין דונערט צעברָאכן;ער
דער ֿפון עקן די משּפט גָאט זײ;
מלך, זַײן צו מַאכט גיט און ערד,
זַײן ֿפון הָארן דעם דערהײבט און

געזַאלבטן.
רמה קײן ַאװעק איז אלקנה און 11
הָאט ייִנגל דער און הױז. זַײן צו

ּכהן. דעם עלי לעבן גָאט געדינט
געװען זַײנען זין עליס און 12
ניט הָאבן זײ יונגען, נידערטרעכטיקע

גָאט. ֿפון װיסן געװָאלט
ּכהנים די ֿפון שטײגער דער און 13
נָאר װער געװען: איז ֿפָאלק מיטן
ַא געשלַאכט הָאט עס עמעצער
קומען ֿפלעגט ַאזױ שלַאכטָאּפֿפער,
געקָאכט הָאט מע װי יונג, ּכהנס דעם
גָאּפל דרַײצײניקן מיטן ֿפלײש דָאס

הַאנט. זַײן אין
בעקן אין ַארַײנשטעכן ֿפלעגט און 14
ָאדער קעסל אין ָאדער ֿפַאן אין ָאדער
גָאּפל דער נָאר װָאס טָאּפ; אין
ּכהן דער הָאט ַארױֿפגעברַאכט, הָאט
זײ ֿפלעגן ַאזױ דערמיט. צוגענומען
זַײנען װָאס יׂשראל גַאנץ צו טָאן

שילו. קײן ַאהין געקומען
געדעמֿפט הָאט מען אײדער נָאך 15
ּכהנס דעם קומען ֿפלעגט ֿפעטס, דָאס
הָאט װָאס מַאן דעם צו זָאגן און יונג,
ברָאטן צום ֿפלײש גיב געשלַאכט:
נעמען ניט װיל ער װָארום ּכהן, ֿפַארן

רױ. נַײערט ֿפלײש, געקָאכט דיר ֿפון
אים צו הָאט מַאן דער ַאז און 16
ַאקָארשט מען זָאל דעמֿפן געזָאגט:
װי דיר נעם און ֿפעטס, דָאס דעמֿפן

ער ֿפלעגט ַאזױ געלוסט, הַארץ דַײן
געבן, מוזטו איצט דװקא נײן, זָאגן:

געװַאלט. מיט איך נעם ַאניט
איז יונגען די ֿפון זינד די און 17
װָארום גָאט, ֿפַאר גרױס זײער געװען
דעם געװען מֿבזה הָאבן מענטשן די

גָאט. ֿפון קרבן
דינער ַא געװען איז שמואל און 18
ַא אין ָאנגעגורט ייִנגל ַא גָאט, ֿפַאר

אֿפוד. לײנענעם
ֿפלעגט מַאנטעלע קלײן ַא און 19
אים און מַאכן, מוטער זַײן אים
װען יָאר, צו יָאר ֿפון ַארױֿפברענגען
צו מַאן איר מיט ַארױֿפגעקומען איז זי
יָאר. ֿפון שלַאכטָאּפֿפער דָאס שלַאכטן
אלקנהן בענטשן ֿפלעגט עלי און 20
גָאט דיר זָאל זָאגן: און װַײב, זַײן און
װַײב דָאזיקער דער ֿפון זָאמען בַאשערן
ַאנטליִען איז װָאס ַאנטלַײונג דער ֿפַאר
גײן ֿפלעגן זײ און גָאט. צו געװָארן

ַאהײם.
חנהן, ָאן געדַאכט גָאט אױך הָאט 21
און געװָארן, טרָאגעדיק איז זי און
צװײ און זין דרַײ געבָארן הָאט זי
איז שמואל ייִנגל דער און טעכטער.

גָאט. בַײ אױֿפגעװַאקסן
ַאלט; זײער געװען איז עלי און 22
זַײנע װָאס ַאלץ געהערט הָאט ער און
זײ ַאז און יׂשראל, גַאנץ צו טוען זין
זיך זַאמלען װָאס װַײבער די מיט ליגן

אהל-מועד. ֿפון אַײנגַאנג בַײם אַײן
ֿפַאר געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 23
װָארום זַאכן? ַאזעלכע איר טוט װָאס
ֿפון מעׂשים שלעכטע אַײערע הער איך

ֿפָאלק. גַאנצן דָאזיקן דעם
גוט ניט װָארום מַײנע; זין ניט, 24
דָאס הער איך װָאס הערונג די איז

ֿפַארשּפרײטן. גָאט ֿפון ֿפָאלק
ַא קעגן זינדיקט מענטש ַא ַאז 25
אים ֿפַאר אַײן זיך שטעלט מענטשן,
זינדיקט מענטש ַא ַאז ָאבער בית-דין
בעטן? אים ֿפַאר װעט װער גָאט, קעגן
דעם צו צוגעהערט ניט הָאבן זײ ָאבער
גָאט װָארום ֿפָאטער; זײער ֿפון ָקול
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טײטן. זײ געװָאלט הָאט
איז שמואל ייִנגל דער און 26
מער און גרעסער, ַאלץ געװָארן
בַײ אי און גָאט בַײ אי װױלגעֿפעליק

לַײטן.
איז מַאן געטלעכער ַא און 27
אים צו הָאט און עלין, צו געקומען
איך געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ געזָאגט:
ַאנטּפלעקט זיך ַאנטּפלעקן דָאך הָאב
זַײנען זײ בעת הױז ֿפָאטערס דַײן צו
הױז דעם אונטער מצַריִם אין געװען

ּפרעהן, ֿפון
ַאלע ֿפון אױסדערװײלט אים און 28
צו ּכהן ַא ֿפַאר יׂשראל ֿפון שֿבטים
צו מזבח, מַײן אױף ַארױֿפצוגײן מיר,
אֿפוד ַאן טרָאגן צו װַײרױך, רײכערן
דַײן געגעבן הָאב איך און מיר; ֿפַאר
די ֿפון ֿפַײערָאּפֿפער ַאלע הױז ֿפָאטערס

יׂשראל. ֿפון קינדער
אױף איר טרעט װָאס ֿפַאר 29
מַײן אױף און שלַאכטָאּפֿפער מַײן
בַאֿפױלן הָאב איך װָאס שּפַײזָאּפֿפער
דַײנע הַאלטסט און װױנונג, מַײן אין
אַײך ּכדי מיך, װי ּכֿבוד מער אין זין
יעטװעדער ֿפון בעסטן מיטן שטָאּפן צו

ֿפָאלק? מַײן יׂשראל ֿפון קרבן
גָאט דער יהוה זָאגט דרום 30
געװעסט איך הָאב זָאגן יׂשראל: ֿפון
ֿפָאטערס דַײן און הױז דַײן געזָאגט:
אױף מיר ֿפַאר אומגײן װעלן הױז
גָאט, זָאגט ַאצונד, ָאבער אײביק;
װָארום מיר; ֿפַאר זַײן עס זָאל ֿפַארמיטן
געבן איך װעל ּכֿבוד, מיר גיבן װָאס די
װעלן מיך, ֿפַארַאכטן װָאס די און ּכֿבוד,

װערן. גרינגגעשַאצט
װעל איך און קומען, טעג זע, 31
ֿפון ָארעם דעם און ָארעם דַײן ָאּפהַאקן
ניט װעט זקן ַא ַאז הױז, ֿפָאטערס דַײן

הױז. דַײן אין זַײן
ֿפון ׂשונא ַא װי קוקן װעסט און 32
װעט װָאס איטלעכן אױף װױנונג מַײן
קײן װעט זקן ַא און יׂשראל; טָאן גוטס

הױז. דַײן אין זַײן ניט מָאל

װעל דיר ֿפון איטלעכן ניט און 33
מזבח, מַײן לעבן ֿפון ֿפַארשנַײדן איך
אױגן דַײנע אױסגײן מַאכן צו ּכדי
ַאלע און זעל; דַײן ֿפַארשמַאכטן און
װעלן הױז דַײן אין אױֿפגעװַאקסענע

יונגעלַײט. שטַארבן
צײכן: דער זַײן דיר װעט דָאס און 34
זין, צװײ דַײנע אױף קומען װעט װָאס
טָאג אײן אין – ּפינחסן און חֿפנין אױף

שטַארבן. בײדע זײ װעלן
אױֿפשטעלן מיר װעל איך און 35
ַאזױ טָאן װעט װָאס ּכהן געטרַײען ַא
זעל; מַײן אין און הַארצן מַײן אין װי
זיכער ַא אױֿפבױען אים װעל איך און
מַײן ֿפַאר אומגײן װעט ער און הױז,

טעג. ַאלע געזַאלבטן
איטלעכער זַײן, װעט עס און 36
הױז, דַײן אין איבער בלַײבט װָאס
ַא אום אים צו בוקן זיך קומען װעט
און ברױט, לעבל ַא און זילבערשטיק
דיך, בעט איך צו, מיך נעם זָאגן: װעט
ַא עסן צו ּכהנות, די ֿפון אײנער צו

ברױט. שטיקל

הָאט3 שמואל ייִנגל דער און
און עלין; לעבן גָאט געדינט
יענע אין זעלטן געװען איז װָארט גָאטס
געװען. ניט איז זעונג ָאֿפטע קײן טעג.

טעג, יענע אין געװען איז עס און 2
– ָארט זַײן אױף געלעגן איז עלי װען
טונקל ָאנגעהױבן הָאבן אױגן זַײנע און

– זען געקענט ניט הָאט ער װערן;
נָאך איז גָאט ֿפון ליכט דָאס און 3
שמואל און אױסגעגַאנגען, געװען ניט
װָאס גָאט, ֿפון טעמּפל אין געלעגן איז
גָאט. ֿפון ָארון דער געװען איז דָארטן
שמואלן; צו גערוֿפן גָאט הָאט 4

איך. בין דָא געזָאגט: ער הָאט
און עלין, צו צוגעלָאֿפן איז ער און 5
דָאך הָאסט איך; בין דָא געזָאגט: הָאט
איך געזָאגט: ער הָאט גערוֿפן. מיך
איז צוריק. זיך לײג גערוֿפן; ניט הָאב

געלײגט. זיך הָאט און געגַאנגען ער
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שמואלן, גערוֿפן װידער גָאט הָאט 6
איז און אױֿפגעשטַאנען איז שמואל און
געזָאגט: הָאט און עלין, צו צוגעגַאנגען
גערוֿפן. מיך דָאך הָאסט איך; בין דָא
גערוֿפן, ניט הָאב איך געזָאגט: ער הָאט

צוריק. זיך לײג זון; מַײן
געקענט ניט נָאך הָאט שמואל און 7
זיך הָאט גָאט ֿפון װָארט דָאס און גָאט,

אים. צו ַאנטּפלעקט געהַאט ניט נָאך
שמואלן גערוֿפן װידער גָאט הָאט 8
איז ער און מָאל. דריטן צום
צו צוגעגַאנגען איז און אױֿפגעשטַאנען,
איך; בין דָא געזָאגט: הָאט און עלין,
עלי הָאט גערוֿפן. מיך דָאך הָאסט
ייִנגל. דעם רוֿפט גָאט ַאז ֿפַארשטַאנען
שמואלן: צו געזָאגט הָאט עלי און 9
מע ַאז זַײן, װעט עס און זיך; לײג גײ
רעד, זָאגן: זָאלסטו דיר, צו רוֿפן װעט
איז הערט. קנעכט דַײן װָארום גָאט,
געלײגט זיך הָאט און געגַאנגען שמואל

ָארט. זַײן אױף
הָאט און געקומען איז גָאט און 10
גערוֿפן הָאט און ַאװעקגעשטעלט, זיך
שמואל! מָאל: ֿפריִערדיקע די װי ַאזױ
רעד, געזָאגט: שמואל הָאט שמואל!

הערט. קנעכט דַײן װָארום
שמואלן: צו געזָאגט גָאט הָאט 11
ַאז יׂשראל, אין זַאך ַא טו איך זע,
װעלן עס, הערט װָאס איטלעכער

אױערן. בײדע זַײנע קלינגען
מקיים איך װעל טָאג יענעם אין 12
הָאב איך װָאס ַאלץ עלין אױף זַײן
ָאנהײב ֿפון הױז, זַײן װעגן גערעדט

ָסוף. ביזן
ָאנגעזָאגט אים הָאב איך װָארום 13
אױף הױז זַײן ֿפַארמשּפט איך ַאז
הָאט ער װָאס זינד, דער ֿפַאר אײביק,
קללה ַא ברענגען זין זַײנע ַאז געװּוסט

געװערט. ניט זײ הָאט און זיך, אױף
געשװָארן איך הָאב דרום און 14
ֿפון זינד די אױב הױז: עליס אױף
װערן ֿפַארגעבן װעט הױז עליס
דורך ָאדער שלַאכטָאּפֿפער דורך

אײביק! אױף שּפַײזָאּפֿפער

אין ביז געלעגן איז שמואל און 15
טירן די געעֿפנט הָאט ער און ֿפרי, דער
מורא הָאט שמואל און הױז. גָאטס ֿפון
עלין. צו זעונג די דערצײלן צו געהַאט
און שמואלן, גערוֿפן עלי הָאט 16
הָאט זון! מַײן שמואל געזָאגט: הָאט

איך. בין דָא געזָאגט: ער
די איז װָאס געזָאגט: ער הָאט 17
גערעדט? דיר צו הָאט ער װָאס זַאך
מיר, ֿפון ֿפַארלײקענען ניט זָאלסטו
טָאן גָאט דיר זָאל דיך. בעט איך
װעסט דו אױב מער, נָאך און ַאזױ
ֿפון װָארט ַא ֿפַארלײקענען מיר ֿפון
דיר צו הָאט גָאט װָאס װערטער ַאלע

גערעדט.
ַאלע דערצײלט אים שמואל הָאט 18
אים. ֿפון ֿפַארלײקנט ניט און װערטער,
יהוה; איז ער געזָאגט: הָאט ער און
ער זָאל אױגן, זַײנע אין גוט איז װָאס

טָאן.
און געװַאקסן, איז שמואל און 19
הָאט ער און אים, מיט געװען איז גָאט
געלָאזט ניט װערטער זַײנע ַאלע ֿפון

ערד. דער צו ֿפַאלן
ביז און דן ֿפון יׂשראל גַאנץ און 20
איז שמואל ַאז געװּוסט הָאט בֵאר-ֶשֿבע
ֿפון נֿביא ַא ֿפַאר געװָארן בַאגלױבט

גָאט.
בַאװיזן װידער זיך הָאט גָאט און 21
זיך הָאט גָאט װָארום שילו; אין
דורך שילו אין שמואלן צו ַאנטּפלעקט

גָאט. ֿפון װָארט דעם

שמואלן4 ֿפון װָארט דָאס און
יׂשראל. גַאנץ צו ַארױס איז
אױף ַארױסגעגַאנגען איז יׂשראל און
זײ און ּפלשּתים, די ַאקעגן מלחמה
די און ֶאֿבן-ֶעזֶר, בַײ געלַאגערט הָאבן

ַאֿפק. אין געלַאגערט הָאבן ּפלשּתים
זיך הָאבן ּפלשּתים די און 2
און יׂשראל, ַאקעגן ַארױסגעשטעלט
און ֿפַארשּפרײט, זיך הָאט מלחמה די
די ֿפַאר געװָארן געשלָאגן איז יׂשראל
אין געטײט הָאבן זײ און ּפלשּתים;
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ֿפיר ַארום ֿפעלד אױֿפן שלַאכט דער
מַאן. טױזנט

איז ֿפָאלק דָאס ַאז און 3
הָאבן לַאגער, אין צוריקגעקומען
געזָאגט: יׂשראל ֿפון עלטסטע די
גָאט הַײנט אונדז הָאט װָאס ֿפַאר
לָאמיר ּפלשּתים? די ֿפַאר געשלָאגן
דעם שילו ֿפון אונדז צו ַאריבערנעמען
זָאל ער ּכדי בונד, גָאטס ֿפון ָארון
העלֿפן אונדז און אונדז, צװישן קומען

ֿפַײנט. אונדזערע ֿפון הַאנט דער ֿפון
קײן געשיקט ֿפָאלק דָאס הָאט 4
ַאריבערגעטרָאגן הָאבן זײ און שילו,
ֿפון בונד דעם ֿפון ָארון דעם דָארטן ֿפון
די איבער זיצט װָאס צֿבאות ֿפון גָאט
עליס געװען זַײנען דָארטן און ּכרוֿבים;
בונד, גָאטס ֿפון ָארון דעם בַײ זין צװײ

ּפינחס. און חֿפני
דער װי געװען, איז עס און 5
ָאנגעקומען איז בונד גָאטס ֿפון ָארון
יׂשראל גַאנץ הָאבן ַאזױ לַאגער, אין
ערד די ַאז שַאלונג, גרױסע ַא געשַאלט

געװָארן. ֿפַארהילכט איז
געהערט הָאבן ּפלשּתים די און 6
הָאבן זײ און שַאלונג, דער ֿפון ָקול דעם
דער ֿפון ָקול דער איז װָאס געזָאגט:
לַאגער אין שַאלונג גרױסער דָאזיקער
געװָאר זַײנען זײ און ִעֿברים? די ֿפון
איז גָאט ֿפון ָארון דער ַאז געװָארן

לַאגער. אין ָאנגעקומען
מורא הָאבן ּפלשּתים די און 7
געזָאגט: הָאבן זײ װָארום געקרָאגן,
לַאגער. אין געקומען איז יהוה
אונדז! װײ געזָאגט: הָאבן זײ און
געשען ניט איז ַאזױ-װָאס װָארום

נעכטן-אײערנעכטן.
מציל אונדז װעט װער אונדז! װײ 8
דָאזיקע די ֿפון הַאנט דער ֿפון זַײן
די דָאך זַײנען דָאס געטער? מַאכטיקע
ִמצרים די געשלָאגן הָאבן װָאס געטער

מדבר. אין שלעק ַאלערלײ מיט
מענער, זַײט און אַײך, שטַארקט 9
דינען ניט זָאלט איר ּכדי ּפלשּתים, איר
אַײך הָאבן זײ װי ַאזױ ִעֿברים, די

איר און מענער, זַײט דרום געדינט;
הַאלטן. מלחמה זָאלט

מלחמה הָאבן ּפלשּתים די און 10
געשלָאגן איז יׂשראל און געהַאלטן,
ַאנטלָאֿפן זַײנען זײ און געװָארן,
עס און געצעלטן. זַײנע צו איטלעכער
שלַאק, גרױסער ַא זײער געװען איז
יׂשראל ֿפון געֿפַאלן זַײנען עס און

ֿפוסגײער. טױזנט דרַײסיק
איז גָאט ֿפון ָארון דער און 11
צװײ עליס און געװָארן, צוגענומען
און חֿפני געװָארן, געטײט זַײנען זין

ּפינחס.
איז בנימין ֿפון מַאן ַא און 12
ער און שלַאכטֿפעלד, ֿפון ַאנטלָאֿפן
דעם אין שילו קײן ָאנגעקומען איז
קלײדער זַײנע מיט טָאג, אײגענעם

קָאּפ. זַײן אױף ערד און צעריסן,
ערשט געקומען, איז ער װי און 13
װעג, בַײם שטול ַא אױף זיצט עלי
הָאט הַארץ זַײן װָארום אױסקוקנדיק;
גָאט. ֿפון ָארון דעם װעגן געציטערט
אין ָאנזָאגן געקומען איז מַאן דער און
הָאט שטָאט גַאנצע די און שטָאט,

אױֿפגעשריִען.
ָקול דעם געהערט הָאט עלי און 14
געזָאגט: הָאט און געשרײ, דעם ֿפון
דָאזיקן דעם ֿפון ָקול דער איז װָאס
געאַײלט מַאן דער הָאט ליַארעם?
עלין הָאט און צוגעקומען, איז און

דערצײלט.
און ַאכט געװען איז עלי און 15
זַײנען אױגן זַײנע און ַאלט, יָאר נַײנציק
געקענט ניט הָאט ער און שטַאר, געװען

זען.
עלין: צו געזָאגט מַאן דער הָאט 16
ֿפון געקומען איז װָאס דער בין איך
ַאנטלָאֿפן הַײנט בין און שלַאכטֿפעלד,
געזָאגט: ער הָאט שלַאכטֿפעלד. ֿפון

זון? מַײן געװען, זַאך די איז װי
געענטֿפערט ָאנזָאגער דער הָאט 17
ַאנטלָאֿפן איז יׂשראל געזָאגט: הָאט און
אױך איז עס און ּפלשּתים, די ֿפַאר
צװישן שלַאק גרױסער ַא געװען



403 א ְשמּוֵאל 4:18—5:9

זַײנען זין בײדע דַײנע אױך און ֿפָאלק,
און ּפינחס, און חֿפני געװָארן, געטײט
ַאװעקגענומען איז גָאט ֿפון ָארון דער

געװָארן.
ער װי געװען, איז עס און 18
גָאט, ֿפון ָארון דעם דערמָאנט הָאט
שטול ֿפון ַארָאּפגעֿפַאלן ער איז ַאזױ
טױער, ֿפון זַײט בַײם הינטערװײלעך
און צעברָאכן, זיך הָאט געניק זַײן און
מַאן דער װָארום געשטָארבן; איז ער
און שװערלַײביק. און ַאלט געװען איז
יָאר. ֿפערציק יׂשראל געמשּפט הָאט ער
װַײב, ּפינחסעס שנור, זַײן און 19
געװינען, צום טרָאגעדיק געװען איז
ַאז הערונג, די געהערט הָאט זי װי און
ַאװעקגענומען איז גָאט ֿפון ָארון דער
איר און שװער איר און געװָארן,
זיך זי הָאט ַאזױ טױט, זַײנען מַאן
געבָארן, הָאט און ַארָאּפגעלָאזט
געקומען זַײנען װײען אירע װָארום

איר. אױף
די הָאבן שטַארבן, איר בעת און 20
לעבן געשטַאנען זַײנען װָאס װַײבער
מורא ניט זָאלסט געזָאגט: איר צו איר,
געבָארן. הָאסטו זון ַא װָארום הָאבן,
ניט און געענטֿפערט, ניט הָאט זי ָאבער

הַארץ. איר צוגעטָאן
ייִנגל דעם גערוֿפן הָאט זי און 21
זָאגן: צו ַאזױ ּכֿבוד], [אױס אי-ּכֿבוד
ֿפון ּכֿבוד דער זיך הָאט ָאּפגעטָאן
ֿפון ַאװעקנעמונג דער װעגן יׂשראל;
איר װעגן און גָאט, ֿפון ָארון דעם

מַאן. איר און שװער
ָאּפגעטָאן געזָאגט: הָאט זי און 22
װָארום יׂשראל, ֿפון ּכֿבוד דער זיך הָאט
ַאװעקגענומען איז גָאט ֿפון ָארון דער

געװָארן.

גענומען5 הָאבן ּפלשּתים די און
אים הָאבן און גָאט, ֿפון ָארון דעם

ַאשדוד. קײן ֶאֿבן-ֶעזֶר ֿפון געברַאכט
גענומען הָאבן ּפלשּתים די און 2
אים הָאבן און גָאט, ֿפון ָארון דעם
אים און דגון, ֿפון הױז אין געברַאכט

דגון. לעבן ַאװעקגעשטעלט
זיך הָאבן ַאשדודער די און 3
דגון ערשט מָארגן, אױף געֿפעדערט
צו ּפנים זַײן אױף ַאנידערגעֿפַאלן ליגט
גָאט; ֿפון ָארון דעם ֿפַאר ערד דער
אים הָאבן און דגון גענומען זײ הָאבן

ָארט. זַײן אױף אומגעקערט
אױף געֿפעדערט זיך הָאבן זײ און 4
ליגט דגון ערשט ֿפרי, דער אין מָארגן
דער צו ּפנים זַײן אױף ַאנידערגעֿפַאלן
און גָאט, ֿפון ָארון דעם ֿפַאר ערד
בײדע זַײן און דגון ֿפון קָאּפ דער
אױֿפן ָאּפגעהַאקט ליגן הַאנטֿפלעכן
איז דגון ֿפון] לַײב [דער נָאר שװעל;

געבליבן. אים
ֿפון ּפריסטער די ניט טרעטן דרום 5
ֿפון הױז אין קומען װָאס ַאלע און דגון,
אין דגון ֿפון שװעל דעם אױף דגון,

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז ַאשדוד
געװען איז גָאט ֿפון הַאנט די און 6
הָאט ער און ַאשדודער די אױף שװער
געּפלָאגט זײ הָאט און ֿפַארװיסט, זײ
אירע מיט ַאשדוד – בלָאטערן מיט

געמַארקן.
געזען הָאבן ַאשדודער די װי און 7
געזָאגט: זײ הָאבן ַאזױ, הַאלט עס ַאז
יׂשראל ֿפון גָאט דעם ֿפון ָארון דער
זַײן װָארום אונדז, בַײ בלַײבן ניט טָאר
אױף און אונדז אױף הַארט איז הַאנט

גָאט. אונדזער דגון
הָאבן און געשיקט הָאבן זײ און 8
ֿפון ֿפירשטן ַאלע זיך צו אַײנגעזַאמלט
געזָאגט: הָאבן זײ און ּפלשּתים, די
ֿפון ָארון דעם מיט טָאן מיר זָאלן װָאס
יענע הָאבן יׂשראל? ֿפון גָאט דעם
דער ַאריבערגײן זָאל גַת קײן געזָאגט
זײ און יׂשראל. ֿפון גָאט דעם ֿפון ָארון
ֿפון ָארון דעם ַאריבערגעטרָאגן הָאבן

יׂשראל. ֿפון גָאט דעם
װי דעם נָאך געװען, איז עס און 9
די איז ַאריבערגעטרָאגן, אים הָאבן זײ
שטָאט דער אין געװען גָאט ֿפון הַאנט
ער און מהומה, גרױסער ַא זײער מיט
דער ֿפון מענטשן די געּפלָאגט הָאט
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עס און גרױס, ביז קלײן ֿפון שטָאט
בלָאטערן. זײ בַײ אױסגעברָאכן הָאבן
ָארון דעם ַאװעקגעשיקט זײ הָאבן 10
עס און עקרון. קײן גָאט ֿפון
גָאט ֿפון ָארון דער װי געװען, איז
די הָאבן עקרון, קײן ָאנגעקומען איז
מע זָאגן: צו ַאזױ געשריִען, עקרונער
דעם מיר צו ַאריבערגעברַאכט הָאט
צו יׂשראל, ֿפון גָאט דעם ֿפון ָארון

ֿפָאלק. מַײן און מיך טײטן
הָאבן און געשיקט הָאבן זײ און 11
די ֿפון ֿפירשטן ַאלע אַײנגעזַאמלט
שיקט געזָאגט: הָאבן זײ און ּפלשּתים,
ֿפון גָאט דעם ֿפון ָארון דעם ַאװעק
צו אומקערן זיך ער זָאל און יׂשראל,
מיך טײטן ניט זָאל ער ּכדי ָארט, זַײן
טױט-מהומה ַא װָארום ֿפָאלק. מַײן און
די שטָאט; גַאנצן דער אין געװען איז
זײער געװען דָארטן איז גָאט ֿפון הַאנט

שװער.
ניט זַײנען װָאס מענטשן די און 12
געװָארן געּפלָאגט זַײנען געשטָארבן,
ֿפון געשרײ דָאס און בלָאטערן, מיט

הימל. ביזן ַארױף איז שטָאט דער

איז6 גָאט ֿפון ָארון דער און
די ֿפון ֿפעלד אין ָאּפגעװען

חדשים. זיבן ּפלשּתים
די גערוֿפן ּפלשּתים די הָאבן 2
צו ַאזױ װָארזָאגער, די און ּפריסטער
דעם מיט טָאן מיר זָאלן װָאס זָאגן:
װיסן אונדז מַאכט גָאט? ֿפון ָארון
זַײן צו ָאּפשיקן אים זָאלן מיר װָאס מיט

ָארט.
שיקט איר ַאז געזָאגט: זײ הָאבן 3
ֿפון גָאט דעם ֿפון ָארון דעם ָאּפ
ָאּפשיקן ניט אים איר זָאלט יׂשראל,
זָאלט ָאּפצָאלן נַײערט לײדיקן; מיט
שולדָאּפֿפער; ַא ָאּפצָאלן אים איר
און װערן, געהײלט איר װעט דענצמָאל
װָאס ֿפַאר װערן בַאװּוסט װעט אַײך
ֿפון ָאּפגעטָאן ניט זיך הָאט הַאנט זַײן

אַײך.

זַײן זָאל װָאס געזָאגט: זײ הָאבן 4
אים זָאלן מיר װָאס שולדָאּפֿפער דָאס
דער לױט געזָאגט: זײ הָאבן ָאּפצָאלן?
ּפלשּתים, די ֿפון ֿפירשטן די ֿפון צָאל
ֿפינף און בלָאטערן גילדערנע ֿפינף
איז מגֿפה אײן װָארום מַײז; גילדערנע
אַײערע אױף און ַאלעמען אױף געװען

ֿפירשטן.
די מַאכן איר זָאלט דרום 5
בלָאטערן, אַײערע ֿפון געשטַאלטן
מַײז, אַײערע ֿפון געשטַאלטן די און
און לַאנד, אַײער ֿפַארדַארבן װָאס
ֿפון גָאט צום ּכֿבוד געבן זָאלט איר
ֿפַארגרינגערן ער װעט אֿפשר יׂשראל;
אַײערע ֿפון און אַײך, ֿפון הַאנט זַײן

לַאנד. אַײער ֿפון און געטער,
הַארט איר זָאלט װָאס נָאך און 6
ִמצרים די װי ַאזױ הַארץ, אַײער מַאכן
הַארץ? זײער געמַאכט הָאבן ּפרעה און
ָאן ָאנגעטָאן זיך הָאט ער ַאז װָאר, ֿפַאר
זײ און ַאװעקגעלָאזן, זײ זײ הָאבן זײ,

ַאװעקגעגַאנגען. זַײנען
ַא מַאכט און נעמט ַאצונד, און 7
קי, געקעלבטע צװײ און װָאגן, נַײעם
און יָאך; ַא ַארױף ניט איז זײ אױף װָאס
דעם אין קי די אַײנשּפַאנען זָאלט איר
קעלבער זײערע אומקערן און װָאגן,

ַאהײם. זײ הינטער ֿפון
ֿפון ָארון דעם נעמען זָאלט איר און 8
װָאגן, אױֿפן ַארױֿפלײגן אים און גָאט,
צָאלט איר װָאס זַאכן גילדערנע די און
איר זָאלט שולדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר ָאּפ אים
זַײט; בַײן אים קַאסטן ַא אין ַארַײנטָאן
זָאל ער ַאװעקלָאזן אים זָאלט איר און

גײן.
װעג דעם מיט אױב זען, איר װעט 9
ַארױֿפגײן, ער װעט געמַארק זַײן ֿפון
געטָאן אונדז ער הָאט בית-ֶשֶמש, קײן
אױב און בײז, גרױסע דָאזיקע דָאס
הַאנט זַײן ניט ַאז װיסן מיר װעלן ניט,
ַא אונדז איז דָאס געטרָאֿפן; אונדז הָאט

געשען. סיבה
און געטָאן; ַאזױ מענטשן די הָאבן 10
קי, געקעלבטע צװײ גענומען הָאבן זײ
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און װָאגן ַא אין אַײנגעשּפַאנט זײ און
ֿפַארשּפַארט זײ הָאבן קעלבער זײערע

הײם. דער אין
אױֿפן ַארױֿפגעטָאן הָאבן זײ און 11
דעם און גָאט, ֿפון ָארון דעם װָאגן
די און מַײז גילדערנע די מיט קַאסטן

בלָאטערן. זײערע ֿפון געשטַאלטן
ֿפַארנומען זיך הָאבן קי די און 12
ֿפון װעג אױֿפן װעג, מיטן גלַײך
זײ זַײנען שליַאך אײן אױף בית-ֶשֶמש;
געמרוקעט, און געגַאנגען געגַאנגען,
ָאּפגעקערט ניט זיך הָאבן זײ און
ֿפירשטן די און לינקס. ָאדער רעכטס
געגַאנגען זַײנען ּפלשּתים די ֿפון
ֿפון געמַארק דעם ביז זײ הינטער

בית-ֶשֶמש.
הָאבן בית-ֶשֶמשער די און 13
טָאל, און װײץ ֿפון שניט דעם געשניטן
זײערע אױֿפגעהױבן הָאבן זײ און
ָארון, דעם דערזען הָאבן און אױגן,

זען. צו אים דערֿפרײט זיך הָאבן און
צוגעקומען איז װָאגן דער און 14
דעם יהושוע ֿפון ֿפעלד דעם צו
דָארטן זיך הָאט און בית-ֶשֶמשער,
געװען איז דָארטן און ָאּפגעשטעלט.
צעהַאקט זײ הָאבן שטײן, גרױסער ַא
הָאבן קי די און װָאגן, ֿפון הָאלץ דָאס
צו ברַאנדָאּפֿפער ַא אױֿפגעברַאכט זײ

גָאט.
ַארָאּפגענומען הָאבן לִויִים די און 15
דעם און גָאט ֿפון ָארון דעם
דרינען װָאס אים, מיט װָאס קַאסטן
זַאכן, גילדערנע די געװען זַײנען
גרױסן דעם אױף ַארױֿפגעטָאן און
בית-ֶשֶמש ֿפון מענטשן די און שטײן.
און ברַאנדָאּפֿפער אױֿפגעברַאכט הָאבן
יענעם אין שלַאכטָאּפֿפער געשלַאכט

גָאט. צו טָאג
די ֿפון ֿפירשטן ֿפינף די און 16
זײ און געזען, דָאס הָאבן ּפלשּתים
אין עקרון קײן אומגעקערט זיך הָאבן

טָאג. אײגענעם דעם
גילדערנע די זַײנען דָאס און 17
הָאבן ּפלשּתים די װָאס בלָאטערן

גָאט: צו שולדָאּפֿפער ַא ָאּפגעצָאלט
אײנער, ַעזָה ֿפַאר אײנער, ַאשדוד ֿפַאר
אײנער, גַת ֿפַאר אײנער, ַאשקלון ֿפַאר

אײנער. עקרון ֿפַאר
זַײנען מַײז גילדערנע די און 18
די ֿפון שטעט ַאלע ֿפון צָאל די געװען
ֿפון ֿפירשטן, ֿפינף די אונטער ּפלשּתים
ָאֿפענעם ַאן ביז און ֿפעסטונגשטָאט ַא
שטײן, גרױסן דעם ביז און דָארף,
ַארױֿפגעלײגט אים אױף הָאבן זײ װָאס
ביז איז ער גָאט; ֿפון ָארון דעם
ֿפון ֿפעלד דעם אין טָאג הַײנטיקן אױף

בית-ֶשֶמשער. דעם יהושוע
די צװישן געשלָאגן הָאט ער און 19
הָאבן זײ װַײל בית-ֶשֶמש, ֿפון מענטשן
און גָאט, ֿפון ָארון דעם אױף געקוקט
ֿפָאלק דעם צװישן געשלָאגן הָאט ער
מַאן. טױזנט ֿפוֿפציק און מַאן זיבעציק
װָאס געטרױערט הָאט ֿפָאלק דָאס און
ֿפָאלק דעם צװישן געשלָאגן הָאט גָאט

שלַאק. גרױסן ַא
בית-ֶשֶמש ֿפון מענטשן די און 20
בַאשטײן קען װער געזָאגט: הָאבן
גָאט? הײליקן דָאזיקן דעם יהוה, ֿפַאר
ֿפון ַארױֿפגײן ער זָאל װעמען צו און

אונדז?
די צו שלוחים געשיקט זײ הָאבן 21
צו ַאזױ ִקריַת-יְָערים, ֿפון בַאװױנער
אומגעקערט הָאבן ּפלשּתים די זָאגן:
ַארָאּפ, נידערט גָאט. ֿפון ָארון דעם

אַײך. צו ַארױף אים נעמט

ִקריַת-יְָערים7 ֿפון מענטשן די און
הָאבן און געקומען, זַײנען
גָאט, ֿפון ָארון דעם ַארױֿפגעברַאכט
ֿפון הױז אין געברַאכט אים און
זַײן ֶאלָעזֶר און בערגל; אױֿפן ַאֿבינֶָדֿבן
דעם היטן צו געהײליקט זײ הָאבן זון

גָאט. ֿפון ָארון
דעם זינט ֿפון געװען: איז עס און 2
ֿפַארבליבן איז ָארון דער װָאס טָאג
די געמערט זיך הָאבן ִקריַת-יְָערים אין
צװַאנציק געװָארן זַײנען עס און טעג.
יׂשראל ֿפון הױז גַאנצע דָאס און יָאר;
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יהוה. נָאך געבענקט הָאט
צום געזָאגט הָאט שמואל און 3
זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון הױז גַאנצן
קערט הַארצן גַאנצן אַײער מיט אױב
די ָאּפ טוט יהוה, צו אום אַײך איר
און אַײך, צװישן ֿפון געטער ֿפרעמדע
הַארץ אַײער ָאן ברײט און עשָּתרות, די
ער און ַאלײן, אים דינט און יהוה, צו
ֿפון הַאנט דער ֿפון זַײן מציל אַײך װעט

ּפלשּתים. די
יׂשראל ֿפון קינדער די הָאבן 4
די און ַבַעל-געטער די ָאּפגעטָאן
יהוה געדינט הָאבן זײ און עשָּתרות,

ַאלײן.
זַאמלט געזָאגט: הָאט שמואל און 5
איך און ִמצָּפה, קײן יׂשראל גַאנץ אַײן

גָאט. צו אַײך ֿפַאר זַײן מתּפלל װעל
קײן אַײנגעזַאמלט זיך זײ הָאבן 6
װַאסער געשעּפט הָאבן זײ און ִמצָּפה,
זײ און גָאט, ֿפַאר אױסגעגָאסן און
און טָאג, יענעם אין געֿפַאסט הָאבן
געזינדיקט הָאבן מיר דָארטן: געזָאגט
די געמשּפט הָאט שמואל און גָאט. צו

ִמצָּפה. אין יׂשראל ֿפון קינדער
געהערט, הָאבן ּפלשּתים די און 7
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די ַאז
און ִמצָּפה, קײן אַײנגעזַאמלט זיך
זַײנען ּפלשּתים די ֿפון ֿפירשטן די
די און יׂשראל. קעגן ַארױֿפגעגַאנגען
דערהערט, הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער
די ֿפַאר געהַאט מורא הָאבן און

ּפלשּתים.
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 8
ניט זָאלסט שמואלן: צו געזָאגט
װעגן אונדזערט ֿפון שרַײען אױֿפהערן
אונדז זָאל ער גָאט, אונדזער יהוה צו
ּפלשּתים. די ֿפון הַאנט דער ֿפון העלֿפן
ַא גענומען שמואל הָאט 9
עס הָאט און מילכלעמעלע,
ַא גַאנצן אין אױֿפגעברַאכט
שמואל און גָאט. צו ברַאנדָאּפֿפער
יׂשראל, ֿפַאר גָאט צו געשריִען הָאט

געענטֿפערט. אים הָאט גָאט און

שמואל װי געװען, איז עס און 10
ַאזױ ברַאנדָאּפֿפער, דָאס אױף ברענגט
מלחמה אױף גענענט ּפלשּתים די הָאבן
הָאט גָאט ָאבער יׂשראל; ַאקעגן
אין געּפילדער גרױס מיט געדונערט
ער און ּפלשּתים, די אױף טָאג יענעם
זַײנען זײ און ֿפַארטומלט, זײ הָאט

יׂשראל. ֿפַאר געװָארן געשלָאגן
זַײנען יׂשראל ֿפון מענער די און 11
הָאבן און ִמצָּפה, ֿפון ַארױסגעגַאנגען
זײ און ּפלשּתים, די נָאכגעיָאגט

בית-ָּכר. אונטער ביז געשלָאגן
ַא גענומען הָאט שמואל און 12
אױֿפגעשטעלט אים הָאט און שטײן,
הָאט און ֵשן, צװישן און ִמצָּפה צװישן
װָארום ֶאֿבן-ֶעזֶר, נָאמען זַײן גערוֿפן
אונדז הָאט דַאנען ביז געזָאגט: הָאט ער

געהָאלֿפן. גָאט
זַײנען ּפלשּתים די און 13
זײ און געװָארן, אונטערטעניק
גֿבול דעם אין געקומען ניט מער זַײנען
איז גָאט ֿפון הַאנט די און יׂשראל. ֿפון
ֿפון טעג ַאלע ּפלשּתים די אױף געװען

שמואלן.
ּפלשּתים די װָאס שטעט די און 14
יׂשראל, ֿפון צוגענומען געהַאט הָאבן
ֿפון יׂשראל, צו אומגעקערט זיך הָאבן
געמַארק זײער און גַת ביז און עקרון
דער ֿפון געװען מציל יׂשראל הָאט
עס און ּפלשּתים. די ֿפון הַאנט
און יׂשראל צװישן שלום געװען איז

אמורי. דעם צװישן
יׂשראל געמשּפט הָאט שמואל און 15

לעבן. זַײן ֿפון טעג ַאלע
יָאר אַײן יָאר גײן ֿפלעגט ער און 16
און ֵבית-ֵאל, קײן ַארומגײן און אױס
יׂשראל משּפטן און ִמצָּפה, און גלגול,

ערטער. דָאזיקע די ַאלע אין
זַײן ֿפלעגט צוריקקער זַײן און 17
געװען איז דָארטן װָארום רמה, קײן
געמשּפט ער הָאט דָארטן און הױז, זַײן
ַא געבױט דָארטן הָאט ער און יׂשראל;

גָאט. צו מזבח
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איז8 שמואל ַאז געװען, איז עס און
געמַאכט ער הָאט געװָארן, ַאלט

יׂשראל. אױף שוֿפטים זין זַײנע
זַײן ֿפון נָאמען דער און 2
געװען איז זון ערשטגעבױרענעם
צװײטן דעם ֿפון נָאמען דער און יֹוֵאל,
געװען זַײנען זײ ַאֿביָה; אים ֿפון

בֵאר-ֶשֿבע. אין שוֿפטים
געגַאנגען ניט זַײנען זין זַײנע און 3
זיך הָאבן זײ און װעגן, זַײנע אין
הָאבן און געװין, נָאך ָאּפגענַײגט
דעם ֿפַארדרײט און שוחד, גענומען

משּפט.
ַאלע ַארַײנגעזַאמלט זיך הָאבן 4
זַײנען זײ און יׂשראל, ֿפון עלטסטע

רמה, קײן שמואלן צו געקומען
דו זע, געזָאגט: אים צו הָאבן און 5
אין ניט גײען זין דַײנע און ַאלט, ביסט
מלך ַא אונדז מַאך ַאצונד װעגן. דַײנע

ֿפעלקער. ַאלע װי ַאזױ משּפטן צו
אין שלעכט געװען איז זַאך די און 6
הָאבן זײ ַאז שמואלן, ֿפון אױגן די
צו אונדז מלך ַא אונדז גיב געזָאגט:
מתּפלל הָאט שמואל און משּפטן.

גָאט. צו געװען
שמואלן: צו געזָאגט גָאט הָאט 7
אין ֿפָאלק דעם ֿפון ָקול דעם צו הער
ניט װָארום דיר; צו זָאגן זײ װָאס ַאלץ
הָאבן מיך נָאר ֿפַארַאכט, זײ הָאבן דיך
זײ. איבער קיניגן צו ֿפון ֿפַארַאכט זײ

װָאס טּוונגען זײערע ַאלע װי ַאזױ 8
איך װָאס טָאג דעם ֿפון געטָאן הָאבן זײ
און מצַריִם ֿפון אױֿפגעברַאכט זײ הָאב
מיך הָאבן זײ װָאס טָאג, הַײנטיקן ביז
געטער, ֿפרעמדע געדינט און ֿפַארלָאזן

דיר. צו אױך זײ טוען ַאזױ
נָאר ָקול, זײער צו הער ַאצונד, און 9
זײ און װָארענען, זײ זָאלסטו װָארענען
מלך דעם ֿפון שטײגער דעם דערצײלן

זײ. איבער קיניגן װעט װָאס
ַאלע געזָאגט שמואל הָאט 10
װָאס ֿפָאלק דעם צו גָאט ֿפון װערטער

מלך. ַא אים ֿפון ֿפַארלַאנגט הָאט

װעט דָאס געזָאגט: הָאט ער און 11
װָאס מלך דעם ֿפון שטײגער דער זַײן
זין אַײערע אַײך: איבער קיניגן װעט
ֿפַארטָאן זײ װעט און צונעמען ער װעט
בַײ און רַײטװָאגן, זַײן בַײ זיך ֿפַאר
ֿפַאר לױֿפן װעלן זײ און ֿפערד, זַײנע

רַײטװָאגן. זַײן
ֿפַאר מַאכן זיך זײ װעט ער און 12
הױּפטלַײט און טױזנט, ֿפון הױּפטלַײט
זַײן ַאקערן צו אױף און ֿפוֿפציק, ֿפַאר
און שניט, זַײן שנַײדן צו און ַאקער,
די און ּכלי-מלחמה, זַײנע מַאכן צו

רַײטװעגן. זַײנע ֿפון שּפַאנצַײג
ער װעט טעכטער אַײערע און 13
און בׂשמים-מַאכערינס, ֿפַאר צונעמען

בעקערינס. ֿפַאר און קעכינס, ֿפַאר
און ֿפעלדער בעסטע אַײערע און 14
אײלבערטגערטנער און װַײנגערטנער
צו ַאװעקשענקען און צונעמען ער װעט

קנעכט. זַײנע
און זָאמען אַײערע ֿפַאר און 15
נעמען ער װעט װַײנגערטנער אַײערע
זַײנע צו ַאװעקשענקען און מעׂשר,

קנעכט. זַײנע צו און הױֿפדינער
אַײערע און קנעכט אַײערע און 16
און בחורים בעסטע אַײערע און דינסטן
און צונעמען, ער װעט אײזלען אַײערע

ַארבעט. זַײן ֿפַאר ֿפַארטָאן
נעמען ער װעט שָאף אַײערע ֿפון 17
בַײ קנעכט זַײן װעט איר און מעׂשר;

אים.
יענעם אין שרַײען װעט איר און 18
איר װָאס מלך אַײער װעגן ֿפון טָאג
גָאט און אױסדערװײלט, אַײך הָאט
יענעם אין ענטֿפערן ניט אַײך װעט

טָאג.
ניט הָאט ֿפָאלק דָאס ָאבער 19
ֿפון ָקול דעם צו צוהערן געװָאלט
נײן, געזָאגט: הָאבן זײ און שמואלן,
איבער זַײן מוז מלך ַא דװקא נָאר

אונדז,
װי ַאזױ זַײן אױך זָאלן מיר ַאז 20
זָאל מלך אונדזער און ֿפעלקער, ַאלע
אונדז ַארױסגײן און משּפטן, אונדז
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מלחמות. אונדזערע ֿפירן און ֿפַארױס,
ַאלע געהערט הָאט שמואל און 21
זײ הָאט ער און ֿפָאלק, ֿפון װערטער

גָאט. ֿפון אױערן די אין דערצײלט
צו געזָאגט הָאט גָאט און 22
און ָקול, זײער צו הער שמואלן:
שמואל הָאט מלך. ַא מַאכן זײ זָאלסט
גײט יׂשראל: ֿפון מענער די צו געזָאגט

שטָאט. זַײן צו איטלעכער

ֿפון9 מַאן ַא געװען איז עס און
איז נָאמען זַײן װָאס בנימין,
דעם ַאֿביֵאל, ֿפון זון דער קיש געװען
דעם בכֹוַרת, ֿפון זון דעם צָרור, ֿפון זון
ַא מַאן ַא ֿפון זון דעם ַאֿפיַח, ֿפון זון

גִבור. העלדישער ַא בנימינער,
זַײן װָאס זון, ַא געהַאט הָאט ער און 2
שײן, און יונג ָשאול, געװען איז נָאמען
יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון קײנער און
זַײן ֿפון אים; ֿפון שענער געװען ניט איז
העכער געװען ער איז ַארױף און ַאקסל

ֿפָאלק. גַאנצן ֿפון
די געװָארן ֿפַארלָארן זַײנען 3
ֿפון ֿפָאטער דעם קיש בַײ אײזעלינס
זַײן צו געזָאגט הָאט קיש און ָשאולן,
דיר מיט ַאקָארשט נעם ָשאולן: זון
אױף, שטײ און יונגען, די ֿפון אײנעם

אײזעלינס. די זוך גײ
דורכן דורכגעגַאנגען ער איז 4
איז און אֿפַריִם ֿפון געבערג
און ָשִלָשה, לַאנד דורך דורכגעגַאנגען
זַײנען זײ און געֿפונען; ניט הָאבן זײ
ַשֲעלים, לַאנד דורך דורכגעגַאנגען
דורכגעגַאנגען איז ער און ניטָא; און
ניט הָאבן זײ און בנימין, לַאנד דורך

געֿפונען.
לַאנד אין געקומען זַײנען זײ װי 5
זַײן צו געזָאגט ָשאול הָאט ַאזױ צוף,
לָאמיר און קום אים: מיט װָאס יונג
ֿפָאטער מַײן װָארום אומקערן, זיך
אום קימערן זיך אױֿפהערן נָאך װעט
װעגן דאגהן װעט און אײזעלינס, די

אונדז.

איך זע, געזָאגט: אים צו ער הָאט 6
דָא איז מַאן געטלעכער ַא דיך, בעט
דער און שטָאט, דָאזיקער דער אין
רעדט, ער װָאס ַאלץ ָאנגעזען; איז מַאן
גײן ַאצונד לָאמיר ָאן. זיכער קומט
װעגן זָאגן אונדז ער װעט אֿפשר ַאהין,
אױף גײען מיר װָאס װעג אונדזער

אים.
יונג: זַײן צו געזָאגט ָשאול הָאט 7
װָאס גײן, װעלן מיר ַאז זע, ָאבער
װָארום מַאן? דעם ברענגען מיר װעלן
ֿפון אױסגעגַאנגען איז ברױט דָאס
צו מּתנה ַא און ּכלים, אונדזערע
ניטָא; איז מַאן געטלעכן דעם ברענגען

אונדז? בַײ דָא איז װָאס
געענטֿפערט װידער יונג דער הָאט 8
געֿפינט ָאט געזָאגט: הָאט און ָשאולן
שקל ֿפערטל ַא הַאנט מַײן אין זיך
געטלעכן דעם געבן איך װעל זילבער,
אונדזער זָאגן אונדז װעט ער און מַאן,

װעג.
מַאן ַא הָאט יׂשראל, אין ֿפריִער 9
געגַאנגען איז ער ַאז געזָאגט, ַאזױ
גײן לָאמיר און קומט גָאט: בַײ ֿפרעגן
הַײנט ֿפון נֿביא דעם װָארום זעער; צום

זעער. רוֿפן ֿפריִער מען ֿפלעגט
יונג: זַײן צו געזָאגט ָשאול הָאט 10
לָאמיר קום גוט; איז װָארט דַײן
דער צו ַאװעק זַײנען זײ און גײן.
דער געװען איז דָארטן װָאס שטָאט

מַאן. געטלעכער
דעם ַארױף גײען זײ װי 11
הָאבן ַאזױ שטָאט, ֿפון ַארױֿפגַאנג
גײען װָאס מײדלעך ָאנגעטרָאֿפן זײ
הָאבן זײ און װַאסער, שעּפן ַארױס
דער ֿפַארַאן דָא איז געזָאגט: זײ צו

זעער?
און געענטֿפערט זײ הָאבן 12
דיר. ֿפַאר ָאן דָא, איז ער געזָאגט:
ער איז הַײנט װָארום ַאצונד, זיך אַײל
איז הַײנט װַײל שטָאט, אין געקומען
אױף ֿפָאלק בַײם ָאּפֿפערשלַאכטונג ַאן

ָבָמה. דער
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שטָאט, אין ַארַײן קומט איר װי 13
אײדער טרעֿפן, אים איר װעט ַאזױ
צו ָבָמה דער אױף ַארױף גײט ער
ניט עסט ֿפָאלק דָאס װַײל עסן;
בענטשט ער װָארום קומט, ער ביז
די עסן דערנָאך שלַאכטָאּפֿפער, דָאס
ַארױף, גײט ַאצונד און גערוֿפענע.
אים איר װעט הַײנט גרָאד װָארום

טרעֿפן.
דער צו ַארױֿפגעגַאנגען זײ זַײנען 14
שטָאט, אין ַארַײן קומען זײ שטָאט.
זײ, ַאקעגן ַארױס גײט שמואל ערשט

ָבָמה. דער אױף ַארױֿפצוגײן ּכדי
ַאנטּפלעקט הָאט גָאט און 15
שָאולס ֿפַאר טָאג אײן אױער שמואלס

זָאגן: צו ַאזױ קומען,
איך װעל צַײט דער אין מָארגן 16
בנימין, לַאנד ֿפון מַאן ַא דיר צו שיקן
ֿפירשט ַא ֿפַאר זַאלבן אים זָאלסטו
ער און יׂשראל, ֿפָאלק מַײן איבער
הַאנט דער ֿפון ֿפָאלק מַײן העלֿפן װעט
הָאב איך װָארום ּפלשּתים, די ֿפון
געשרײ זַײן װַײל ֿפָאלק, מַײן צוגעזען

מיר. צו געקומען איז
דערזען הָאט שמואל װי און 17
אױסגערוֿפן גָאט הָאט ַאזױ ָשאולן,
איך װָאס מַאן דער איז ָאט אים: צו
װעט דָאזיקער דער געזָאגט: דיר הָאב

ֿפָאלק. מַײן אױף הערשן
צו גענענט הָאט ָשאול און 18
הָאט און טױער, מיטן אין שמואלן
װּו דיך, בעט איך מיר, זָאג געזָאגט:

זעער? דעם ֿפון הױז דָאס דָא איז
ָשאולן געענטֿפערט שמואל הָאט 19
זעער; דער בין איך געזָאגט: הָאט און
ָבָמה, דער צו ֿפַארױס מיר ַארױף גײ
און הַײנט, מיר מיט עסן װעט איר און
ַאװעקשיקן, דיך איך װעל ֿפרי דער אין
װעל הַארצן דַײן אױף װָאס ַאלץ און

זָאגן. דיר איך
װָאס אײזעלינס די װעגן און 20
הַײנט שױן ֿפַארלָארן דיר בַײ זַײנען
לײגן ניט זָאלסטו זײ אױף טעג, דרַײ
געֿפונען זַײנען זײ װָארום הַארץ, דַײן

דָאס ַאל איז װעמען ֿפַאר און געװָארן.
ֿפַאר ניט אױב יׂשראל, ֿפון גלוסטיקע
דַײן ֿפון הױז גַאנצן דעם ֿפַאר און דיר

ֿפָאטער?
הָאט און ָשאול געענטֿפערט הָאט 21
ֿפון בנימין, ֿפון ניט איך בין געזָאגט:
און יׂשראל, ֿפון שֿבטים קלענסטע די
ַאלע ֿפון מינדסטע די משּפחה מַײן
ֿפַאר און בנימין? שֿבט ֿפון משּפחות

זַאך? ַאזַא מיר צו רעדסטו װָאס
ָשאולן גענומען שמואל הָאט 22
זײ הָאט ער און יונג, זַײן און
הָאט און קַאמער, אין ַארַײנגעברַאכט
די ֿפון ָאן אױבן ָארט ַאן געגעבן זײ
ַארום געװען זַײנען װָאס גערוֿפענע,

מַאן. דרַײסיק
דעם צו געזָאגט הָאט שמואל און 23
איך װָאס חלק דעם דערלַאנג קוכער:
דיר הָאב איך װָאס געגעבן, דיר הָאב

דיר. בַײ ַאװעק אים לײג ָאנגעזָאגט:
אױֿפגעהױבן קוכער דער הָאט 24
אים, אױף װָאס און שענקל דעם
און ָשאולן, ֿפַאר ַאװעקגעלײגט און
דָאס איז ָאט געזָאגט: הָאט [שמואל]
עס, דיר, ֿפַאר לײג איבערגעלָאזענע;
צַײט בַאשטימטער דער אױף װָארום
דיר; ֿפַאר געװָארן געהַאלטן עס איז
[צוליב דָאך הָאב איך זָאגן: צו ַאזױ
ָשאול הָאט ֿפַאררוֿפן. ֿפָאלק דָאס דעם]
טָאג. יענעם אין שמואלן מיט געגעסן

ֿפון ַארָאּפגענידערט הָאבן זײ און 25
הָאט ער און שטָאט; אין ָבָמה דער

דַאך. אױֿפן ָשאולן מיט גערעדט
אױֿפגעשטַאנען זַײנען זײ און 26
דער װי געװען, איז עס און ֿפרי;
ַאזױ אױֿפגעגַאנגען, איז ֿפרימָארגן
אױֿפן ָשאולן צו גערוֿפן שמואל הָאט
און אױף, שטײ זָאגן: צו ַאזױ דַאך,
איז ַארױסבַאלײטן. דיך װעל איך
זַײנען זײ און אױֿפגעשטַאנען, ָשאול
און ער דערױסן, ַארױסגעגַאנגען בײדע

שמואל.
עק צום ַארָאּפ נידערן זײ װי 27
געזָאגט שמואל הָאט ַאזױ שטָאט,
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זָאל ער יונג, דעם זָאג ָשאולן: צו
ער און – ֿפַארױס אונדז ַאװעקגײן
שטײ דו און – ַאװעקגעגַאנגען איז
הערן לָאזן דיך װעל איך און ַאקָארשט,

גָאט. ֿפון װָארט דָאס

גענומען10 הָאט שמואל און
און אײל, קריגל דָאס
ער און קָאּפ; זַײן אױף אױֿפגעגָאסן
געזָאגט: הָאט און געקושט, אים הָאט
געזַאלבט דיך הָאט גָאט װָאר, ֿפַאר

ַארב. זַײן איבער ֿפירשט ַא ֿפַאר
מיר, ֿפון ַאװעק הַײנט גײסט דו װי 2
מענטשן צװײ ָאנטרעֿפן װעסטו ַאזױ
געמַארק דעם אין קֿבר ָרחלס לעבן
װעלן זײ און ֶצלַצח, אין בנימין, ֿפון
דו װָאס אײזעלינס די דיר: צו זָאגן
געֿפונען זַײנען זוכן, געגַאנגען ביסט
הָאט ֿפָאטער דַײן זע, און געװָארן,
אײזעלינס, די מיט מעׂשה די ָאּפגעלָאזט
צו ַאזױ אַײך, װעגן דאגהט ער און

זון? מַײן װעגן איך טו װָאס זָאגן:
דָארטן ֿפון ַאװעקגײן װעסט און 3
דעם ביז קומען װעסט און װַײטער,
דיך װעלן ּתֿבור; ֿפון אײכנבױם
װָאס מענטשן דרַײ דָארטן ָאנטרעֿפן
ֵבית-ֵאל; קײן גָאט צו ַארױף גײען
און ציקעלעך, דרַײ טרָאגט אײנער
און ברױט, לַאבנס דרַײ טרָאגט אײנער

װַײן. לָאגל ַא טרָאגט אײנער
אױף ֿפרעגן דיך װעלן זײ און 4
ברױטן; צװײ געבן דיר װעלן און ֿפריד,

הַאנט. זײער ֿפון צונעמען זָאלסטו
דעם צו קומען װעסטו דערנָאך 5
זַײנען דָארטן װָאס גָאט, ֿפון בערגל
עס און ּפלשּתים; די ֿפון װַאכן די
אין ַאהין קומסט דו װי זַײן, װעט
ַא בַאגעגענען װעסטו ַאזױ שטָאט, דער
ֿפון ַארָאּפ נידערן װָאס נֿביאים שנור
און הַארֿפן ֿפַארױס זײ און ָבָמה, דער
זײ און גיטַארן; און ֿפלײטן און ּפױקן

נֿביאות. זָאגן
דער קומען װעט דיר אױף און 6
זָאגן נֿביאות װעסט און גָאט, ֿפון גַײסט

װערן ֿפַארקערט װעסט און זײ, מיט
מענטשן. ַאנדער ַאן אין

דָאזיקע די ַאז זַײן, װעט עס און 7
דיר טו ָאנקומען, דיר װעלן צײכנס
װָארום הַאנט, דער צו קומט דיר װָאס

דיר. מיט איז גָאט
ַארָאּפנידערן זָאלסט און 8
זע, און גִלגל, קײן ֿפַארױס מיר
דיר צו ַארָאּפנידערן װעל איך
צו ברַאנדָאּפֿפער, אױֿפצוברענגען
טעג זיבן ֿפרידָאּפֿפער; שלַאכטן
דיר, צו קום איך ביז װַארטן זָאלסטו
דו װָאס װיסן לָאזן דיך װעל און

טָאן. זָאלסט
ער װי געװען, איז עס און 9
ֿפון ַאװעקצוגײן רוקן זַײן אום קערט
אים גָאט הָאט ַאזױ שמואלן, לעבן
ַאלע און הַארץ; ַאנדער ַאן ֿפַארקערט
ָאנגעקומען זַײנען צײכנס דָאזיקע די

טָאג. יענעם אין
ַאהין געקומען זַײנען זײ װי און 10
נֿביאים שנור ַא ערשט גִֿבָעה, קײן
גַײסט דער און ַאנטקעגן; אים קומט
און אים, אױף געקומען איז גָאט ֿפון

זײ. צװישן געזָאגט נֿביאות הָאט ער
ַאלע װי געװען, איז עס און 11
ֿפון געקענט אים הָאבן װָאס
געזען, הָאבן נעכטן-אײערנעכטן,
נֿביאים, מיט נֿביאות זָאגט ער ערשט
אײנער געזָאגט ֿפָאלק דָאס הָאט ַאזױ
געשען דָאס איז װָאס ַאנדערן: צום
ָשאול אױך איז קישן? ֿפון זון דעם

נֿביאים? די צװישן
ֿפון מַאן ַא ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 12
איז װער און געזָאגט: הָאט און דָארטן
געװָארן איז דעריבער ֿפָאטער? זײער
ָשאול אױך איז שּפריכװָארט: ַא ֿפַאר

נֿביאים? די צװישן
נֿביאות געענדיקט הָאט ער װי און 13
דער צו געקומען ער איז ַאזױ זָאגן,

ָבָמה.
געזָאגט הָאט ֿפעטער שָאולס און 14
איר זַײט װּוהין יונג: זַײן צו און אים צו
זוכן צו געזָאגט: ער הָאט געגַאנגען?
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ַאז געזען הָאבן מיר און אײזעלינס; די
צו געקומען מיר זַײנען ניטָא, זַײנען זײ

שמואלן.
געזָאגט: ֿפעטער שָאולס הָאט 15
הָאט װָאס דיך, בעט איך מיר, דערצײל

געזָאגט? שמואל אַײך
זַײן צו געזָאגט ָשאול הָאט 16
אונדז ער הָאט דערצײלן ֿפעטער:
זַײנען אײזעלינס די ַאז דערצײלט
מעׂשה די ָאבער געװָארן. געֿפונען
הָאט שמואל װָאס מלוכה דער ֿפון
דערצײלט. ניט אים ער הָאט געזָאגט,

צונױֿפגערוֿפן הָאט שמואל און 17
ִמצָּפה. קײן גָאט צו ֿפָאלק דָאס

קינדער די צו געזָאגט הָאט ער און 18
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ יׂשראל: ֿפון
הָאב איך יׂשראל: ֿפון גָאט דער
און מצַריִם, ֿפון יׂשראל אױֿפגעברַאכט
הַאנט דער ֿפון געװען מציל אַײך הָאב
ַאלע ֿפון הַאנט דער ֿפון און מצַריִם, ֿפון
געדריקט. אַײך הָאבן װָאס קיניגרַײכן
ֿפַארַאכט הַײנט הָאט איר און 19
ֿפון אַײך העלֿפט װָאס גָאט, אַײער
צרות, אַײערע און בײזן אַײערע ַאלע
נָאר געזָאגט: אים צו הָאט איר און
אונדז. איבער מַאכן מוזטו מלך ַא
גָאט ֿפַאר ַאצונד אַײך שטעלט דרום
אַײערע לױט און שֿבטים אַײערע לױט

טױזנטן.
געמַאכט הָאט שמואל און 20
און יׂשראל, ֿפון שֿבטים ַאלע גענענען

געװָארן. ֿפַארנומען איז בנימין שֿבט
שֿבט געגענען געמַאכט ער הָאט 21
די און משּפחות. זײערע לױט בנימין
ֿפַארנומען איז ַמטרים די ֿפון משּפחה
קישן ֿפון זון דער ָשאול און געװָארן;
אים זײ הָאבן געװָארן. ֿפַארנומען איז
געֿפונען ניט איז ער און ַארומגעזוכט,

געװָארן.
בַײ געֿפרעגט װידער זײ הָאבן 22
געקומען עמעצער נָאך איז גָאט:
ָאן געזָאגט: גָאט הָאט ַאהער?

זַאכן. די בַײ זיך ער בַאהַאלט

אים הָאבן און געלָאֿפן, זײ זַײנען 23
הָאט ער ַאז און דָארטן; ֿפון גענומען
ער איז ֿפָאלק, צװישן געשטעלט זיך
זַײן ֿפון ֿפָאלק גַאנצן ֿפון העכער געװען

ַארױף. און ַאקסל
גַאנצן צום געזָאגט שמואל הָאט 24
הָאט גָאט װָאס דעם זעט איר ֿפָאלק:
איז גלַײכן זַײן ַאז אױסדערװײלט, אים
געשַאלט הָאט ֿפָאלק? גַאנצן אין ניטָא
געזָאגט: הָאט און ֿפָאלק, גַאנצע דָאס

מלך. דער זָאל לעבן
דעם געזָאגט הָאט שמואל און 25
מלוכה, דער ֿפון געזעץ דָאס ֿפָאלק
און בוך, ַא אין ֿפַארשריבן און
שמואל און גָאט. ֿפַאר ַאװעקגעלײגט
ֿפָאלק, גַאנצע דָאס ַאװעקגעשיקט הָאט

הױז. זַײן צו איטלעכן
איז ָשאול אױך און 26
קײן הױז זַײן צו ַאװעקגעגַאנגען
געגַאנגען זַײנען אים מיט און גִֿבָעה,
אין גָאט געהַאט הָאבן װָאס חיל די

הַארצן.
יונגען נידערטרעכטיקע די ָאבער 27
העלֿפן אונדז װעט װָאס געזָאגט: הָאבן
אים הָאבן זײ און דָאזיקער? דער
געברַאכט ניט אים הָאבן און ֿפַארַאכט,
ניט געמַאכט זיך הָאט ער און מּתנה. ַא

הערנדיק.

איז11 עמון ֿפון נָחש און
הָאט און ַארױֿפגעקומען
הָאבן יָֿבש-גִלָעד. אױף געלעגערט
צו געזָאגט יָֿבש ֿפון מענטשן ַאלע
מיר און בונד, ַא אונדז שליס נָחשן:

דינען. דיר װעלן
געזָאגט: זײ צו עמון ֿפון נָחש הָאט 2
אַײך עס איך װעל בַאדינג דעם מיט
ַאלעמען אַײך זָאל מע ַאז שליסן,
דָאס און אױג, רעכטע דָאס אױסשטעכן
יׂשראל. גַאנץ אױף שַאנד ַא ֿפַאר מַאכן

עלטסטע די געזָאגט אים צו הָאבן 3
טעג, זיבן ָאּפ אונדז לָאז יָֿבש: ֿפון
גַאנצן אין שלוחים שיקן װעלן מיר און
קײנער אױב און יׂשראל; ֿפון געמַארק
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ַארױסגײן מיר װעלן ניט, אונדז העלֿפט
דיר. צו

צו געקומען שלוחים די זַײנען 4
די גערעדט הָאבן און גֿבעת-ָשאול,
און ֿפָאלק; ֿפון אױערן די אין װערטער
אױֿפגעהױבן הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס

געװײנט. און ָקול זײער
די הינטער ָאן קומט ָשאול ערשט 5
געזָאגט: ָשאול הָאט ֿפעלד; ֿפון רינדער
װײנען? זײ װָאס ֿפָאלק, דעם איז װָאס
װערטער די דערצײלט אים מען הָאט

יָֿבש. ֿפון מענטשן די ֿפון
געקומען גָאט ֿפון גַײסט ַא איז 6
די דערהערט הָאט ער װי ָשאולן, אױף
הָאט צָארן זַײן און װערטער, דָאזיקע

געגרימט. זײער
געשּפַאן ַא גענומען הָאט ער און 7
און צעשניטן, זײ הָאט און רינדער,
הַאנט דער דורך ֿפַאנַאנדערגעשיקט
געמַארק גַאנצן אין שלוחים די ֿפון
עס װער זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון
נָאך און ָשאולן נָאך ַארױס ניט גײט
צו װערן געטָאן ַאזױ װעט שמואלן,
גָאט ֿפון ּפחד ַא איז רינדער. זַײנע
זַײנען זײ און ֿפָאלק, אױֿפן געֿפַאלן

מַאן. אײן װי ַאזױ ַארױס
אין איבערגעצײלט זײ הָאט ער און 8
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און ֶבזֶק,
די און טױזנט, הונדערט דרַײ געװען

טױזנט. דרַײסיק יהּודה ֿפון מענער
שלוחים די צו געזָאגט הָאבן זײ און 9
איר זָאלט ַאזױ געקומען: זַײנען װָאס
יָֿבש-גִלָעד: ֿפון מענטשן די צו זָאגן
װעט הײס, װערט זון די װען מָארגן
געקומען זַײנען הילף. ַא געשען אַײך
די צו דערצײלט הָאבן און שלוחים די
זיך הָאבן זײ און יָֿבש, ֿפון מענטשן

דערֿפרײט.
הָאבן יָֿבש ֿפון מענטשן די און 10
מיר װעלן מָארגן נָחשן]: [צו געזָאגט
טָאן װעט איר און אַײך, צו ַארױסגײן
אין גוט איז װָאס ַאלץ װי ַאזױ אונדז צו

אױגן. אַײערע

מָארגן, אױף געװען איז עס און 11
אין ֿפָאלק דָאס געמַאכט ָשאול הָאט
אין ַארַײן זַײנען זײ און מחנות, דרַײ
און מָארגנװַאך, דער אין לַאגער מיטן
איז טָאג דער ביז עמון געשלָאגן הָאבן
געװען, איז עס און געװָארן. הײס
זַײנען איבערגעבליבן, זַײנען װָאס די
ניט זַײנען עס און געװָארן, צעשּפרײט

בַאנַאנד. צװײ זײ ֿפון געבליבן
צו געזָאגט ֿפָאלק דָאס הָאט 12
זָאגט: װָאס דער איז װער שמואלן:
גיט אונדז? איבער קיניגן ָשאול זָאל
טײטן. זײ װעלן מיר און לַײט, די ַאהער
קײנער געזָאגט: ָשאול הָאט 13
טָאג, הַײנטיקן װערן געטײט ניט זָאל
ַא געטָאן גָאט הָאט הַײנט װָארום

יׂשראל. אין ישועה
צום געזָאגט הָאט שמואל און 14
קײן גײן לָאמיר און קומט ֿפָאלק:
בַאנַײען דָארטן װעלן מיר און גִלגל,
גַאנצע דָאס איז .15 מלוכה. די
זײ און גִלגל, קײן געגַאנגען ֿפָאלק
ַא ֿפַאר ָשאולן געמַאכט דָארט הָאבן
זײ און גִלגל; אין גָאט ֿפַאר מלך,
ֿפרידָאּפֿפער געשלַאכט דָארטן הָאבן
מענער ַאלע און ָשאול און גָאט. ֿפַאר
זײער דָארטן זיך הָאבן יׂשראל ֿפון

געֿפרײט.

צו12 געזָאגט הָאט שמואל און
הָאב איך זעט, יׂשראל: גַאנץ
װָאס ַאלץ אין ָקול אַײער צו צוגעהערט
הָאב איך און געזָאגט, מיר צו הָאט איר

מלך. ַא אַײך איבער געמַאכט
ֿפַאר מלך דער גײט ָאט ַאצונד, און 2
און גרָא, און ַאלט בין ָאבער איך אַײך;
איך און אַײך; מיט זין מַײנע זַײנען ָאט
יוגנט מַײן ֿפון אַײך ֿפַאר געגַאנגען בין

טָאג. הַײנטיקן ביז ָאן
מיר ַאקעגן עדות זָאגט איך, בין דָא 3
געזַאלבטן: זַײן ֿפַאר און גָאט ֿפַאר
און צוגענומען? איך הָאב ָאקס װעמעס
צוגענומען? איך הָאב אײזל װעמעס
בַארױבט? איך הָאב װעמען און
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ָאדער געדריקט? איך הָאב װעמען
גענומען איך הָאב הַאנט װעמענס ֿפון
מַײנע ֿפַארהױלן זָאל איך ַאז אױסלײז,
אַײך עס װעל איך און אים? ֿפון אױגן

אומקערן.
אונדז הָאסט געזָאגט: זײ הָאבן 4
ניט אונדז הָאסט און בַארױבט ניט
קײנעמס ֿפון הָאסט און געדריקט,

גענומען. גָארנישט הַאנט
עדות געזָאגט: זײ צו ער הָאט 5
איז עדות און אַײך, קעגן גָאט איז
איר ַאז טָאג, הַײנטיקן געזַאלבטער זַײן
געֿפונען. גָארנישט הַאנט מַײן אין הָאט

עדות! געזָאגט: זײ הָאבן
ֿפָאלק: צום געזָאגט שמואל הָאט 6
בַאשַאֿפן הָאט װָאס דער איז גָאט
הָאט װָאס און ַאהרֹנען, און משהן
ֿפון עלטערן אַײערע אױֿפגעברַאכט

מצַריִם. לַאנד
איך און אַײך, שטעלט ַאצונד, און 7
ֿפַאר אַײך מיט דורכטענהן זיך װעל
גָאט ֿפון גערעכטיקײטן ַאלע װעגן גָאט
מיט און אַײך מיט געטָאן הָאט ער װָאס

עלטערן. אַײערע
מצַריִם, קײן געקומען איז יעקֿב ַאז 8
צו געשריִען עלטערן אַײערע הָאבן
און משהן געשיקט הָאט גָאט און גָאט,
ַארױסגעצױגן הָאבן זײ און ַאהרֹנען,
זײ און מצַריִם, ֿפון עלטערן אַײערע

ָארט. דָאזיקן דעם אין בַאזעצט
ָאן ֿפַארגעסן הָאבן זײ ָאבער 9
זײ הָאט ער און גָאט, זײער יהוה
ֿפון הַאנט דער אין איבערגעענטֿפערט
און חצור, ֿפון חיל-ֿפירער דעם סיסרָא
אין און ּפלשּתים, די ֿפון הַאנט דער אין
און מוָאֿב, ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער

זײ. אױף געהַאלטן מלחמה הָאבן זײ
און גָאט צו געשריִען הָאבן זײ און 10
געזינדיקט הָאבן מיר געזָאגט: הָאבן
יהוה, ֿפַארלָאזן הָאבן מיר װָאס
די און ַבַעל-געטער די געדינט און
מציל אונדז זַײ ַאצונד, און עשָּתרות,
און ֿפַײנט, אונדזערע ֿפון הַאנט דער ֿפון

דינען. דיר װעלן מיר

און ירובעלן, געשיקט גָאט הָאט 11
און שמואלן, און יֿפּתחן, און בָדנען,
אַײערע ֿפון געװען מציל אַײך הָאט ער
זַײט איר און ַארום, רונד ֿפון ֿפַײנט

זיכערקײט. אין געזעסן
נָחש ַאז געזען הָאט איר װי און 12
איז עמון ֿפון קינדער די ֿפון מלך דער
צו איר הָאט ַאזױ אַײך, אױף געקומען
מוז מלך ַא נַײערט נײן, געזָאגט: מיר
אַײער יהוה בעת אונדז; איבער קיניגן

מלך. אַײער איז גָאט
װָאס מלך דער איז ָאט ַאצונד, און 13
איר װָאס אױסדערװײלט, הָאט איר
גָאט הָאט ָאט און ֿפַארלַאנגט, הָאט

מלך. ַא אַײך איבער געגעבן
ֿפַאר הָאבן מורא װעט איר אױב 14
און דינען, אים װעט איר און גָאט,
ניט װעט און ָקול, זַײן צו צוהערן װעט
גָאט, ֿפון מױל דעם װידערשּפעניקן
קיניגט װָאס מלך דער אי איר, אי און
אַײער יהוה נָאך גײן װעט אַײך, איבער

– גָאט;
צוהערן ניט װעט איר ָאבער אױב 15
װעט איר און גָאט, ֿפון ָקול דעם צו
גָאט, ֿפון מױל דעם װידערשּפעניקן
אַײך ַאקעגן זַײן גָאט ֿפון הַאנט די װעט

עלטערן. אַײערע ַאקעגן װי ַאזױ
די זעט און שטײט ַאצונד און 16
טוט גָאט װָאס זַאך גרױסע דָאזיקע

אױגן. אַײערע ֿפַאר
װעל װײצשניט, דָאך איז הַײנט 17
געבן װעט ער און גָאט, צו רוֿפן איך
זעט און װײסט און רעגן, און דונערן
הָאט איר װָאס בײז אַײער איז גרױס ַאז
צו אַײך גָאט, ֿפון אױגן די אין געטָאן

מלך. ַא ֿפַארלַאנגען
גָאט, צו גערוֿפן הָאט שמואל און 18
רעגן און דונערן געגעבן הָאט גָאט און
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און טָאג, יענעם אין
און גָאט ֿפַאר געהַאט מורא זײער הָאט

שמואלן. ֿפַאר
הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 19
ֿפַאר מתּפלל זַײ שמואלן: צו געזָאגט
ַאז גָאט דַײן יהוה צו קנעכט דַײנע
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הָאבן מיר װַײל שטַארבן, ניט זָאלן מיר
צוגעלײגט נָאך זינד אונדזערע ַאלע צו
מלך. ַא ֿפַארלַאנגען צו אונדז בײז, דָאס
ֿפָאלק: צום געזָאגט שמואל הָאט 20
הָאט איר הָאבן; מורא ניט זָאלט איר
איר ָאבער בײז, דָאזיקע דָאס ַאל געטָאן
הינטער ֿפון ָאּפקערן ניט אַײך זָאלט
מיט גָאט דינען זָאלט איר און גָאט,

הַארצן. גַאנצן אַײער
ָאּפקערן, ניט אַײך זָאלט איר יָא, 21
נָאך גײן] איר װעט [דָאס װָארום
זַײנען און ניט נוצן װָאס נישטיקײטן
זײ. זַײנען נישטיקײט װַײל מציל, ניט

ֿפַארלָאזן ניט װעט גָאט װָארום 22
װעגן, נָאמען גרױסן זַײן ֿפון ֿפָאלק, זַײן
צו אַײך בַאװיליקט הָאט גָאט װַײל

ֿפָאלק. זַײן ֿפַאר מַאכן
זינדיקן צו מיר חלילה איך, אױך 23
ֿפַאר זַײן מתּפלל אױֿפצוהערן גָאט, צו
לערנען אַײך װעל איך נַײערט אַײך!

װעג. גלַײכן און גוטן דעם
און גָאט, ֿפַאר מורא ָאבער הָאט 24
מיט אמת, מיט דינען אים זָאלט איר
װי זעט װָארום הַארצן, גַאנצן אַײער

אַײך. מיט געטָאן גרױס הָאט ער
װעט טָאן שלעכטס ָאבער אױב 25
אי איר, אי װעט טָאן, שלעכטס איר

װערן. אומגעברַאכט מלך אַײער

ַאלט13 ָשאול איז יָאר . . .
געװָארן איז ער ַאז געװען
געקיניקט ער הָאט יָאר צװײ און מלך

יׂשראל. איבער
אױסגעקליבן זיך הָאט ָשאול און 2
און יׂשראל, ֿפון מַאן טױזנט דרַײ
ָשאולן מיט געװען זַײנען טױזנט צװײ
ֿפון בַארג דעם אױף און ִמכָמש אין
געװען זַײנען טױזנט און ֵבית-ֵאל,
און גֿבעת-בנימין. אין יונָתנען מיט
ער הָאט ֿפָאלק איבעריקע דָאס
זַײנע צו איטלעכן ַאװעקגעשיקט

געצעלטן.
װַאך די געשלָאגן הָאט יונָתן און 3
די און גֶֿבע, אין װָאס ּפלשּתים די ֿפון

ָשאול און דערהערט. הָאבן ּפלשּתים
גַאנצן דורכן שוֿפר אין געבלָאזן הָאט
ִעֿברים די זָאלן זָאגן: צו ַאזױ לַאנד,

הערן!
געהערט, הָאבן יׂשראל גַאנץ און 4
די געשלָאגן הָאט ָשאול זָאגן: צו ַאזױ
הָאט יׂשראל און ּפלשּתים, די ֿפון װַאך
ּפלשּתים; די בַײ ֿפַארמיאוסט אױך זיך
אַײנגעזַאמלט זיך הָאט ֿפָאלק דָאס און

גִלגל. קײן ָשאולן הינטער
הָאבן ּפלשּתים די און 5
הַאלטן צו מלחמה אַײנגעזַאמלט
טױזנט דרַײסיק – יׂשראל מיט
רַײטער, טױזנט זעקס און רַײטװעגן,
װָאס זַאמד דער װי ַאזױ ֿפָאלק און
און ֿפילקײט; אין ים ֿפון ברעג אױֿפן
הָאבן און ַארַײגעקומען זַײנען זײ
ֿפון מזרח צו ִמכָמש, אין געלַאגערט

בית-ָאון.
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער די און 6
קלעם ַא אין זַײנען זײ ַאז געזען
געװען איז ֿפָאלק דָאס װָארום –
הָאט ֿפָאלק דָאס און – צוגעדריקט
צװישן און הײלן, אין בַאהַאלטן זיך
אין און ֿפעלדזן, אין און דערנער,

גריבער. אין און טורעמס,
זַײנען ִעֿברים טײל און 7
קײן ירדן דעם ַאריבערגעגַאנגען
איז ָשאול ָאבער גִלָעד; און גָד לַאנד
גַאנצע דָאס און גִלגל, אין געװען נָאך

אים. נָאך געאַײלט הָאט ֿפָאלק
טעג, זיבן געװַארט ער הָאט 8
[הָאט שמואל װָאס צַײט דער ביז
ניט איז שמואל ָאבער ָאּפגעמַאכט],
איז ֿפָאלק דָאס און גִלגל. קײן געקומען

אים. ֿפון צעלָאֿפן
גענענט געזָאגט: ָשאול הָאט 9
און ברַאנדָאּפֿפער דָאס מיר צו
הָאט ער און ֿפרידָאּפֿפער; דָאס

ברַאנדָאּפֿפער. דָאס אױֿפגעברַאכט
ענדיקט ער װי געװען, איז עס און 10
ברַאנדָאּפֿפער, דָאס אױֿפברענגען
איז ָשאול און ָאן; קומט שמואל ערשט
צו אים ַאנטקעגן ַארױסגעגַאנגען אים
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בַאגריסן.
װָאס געזָאגט: שמואל הָאט 11
געזָאגט: ָשאול הָאט געטָאן? הָאסטו
איז ֿפָאלק דָאס ַאז געזען הָאב איך ַאז
ניט ביסט דו און מיר, ֿפון צעלָאֿפן
און טעג, ָאּפגערעדטע די אין געקומען
אין אַײנגעזַאמלט זַײנען ּפלשּתים די

ִמכָמש,
ַאצונד געזָאגט: איך הָאב ַאזױ 12
צו ַארָאּפנידערן ּפלשּתים די װעלן
הָאב גָאט צו און גִלגל, קײן מיר
מיך הָאב איך און געבעטן; ניט איך
אױֿפגעברַאכט הָאב און אַײנגעשטעלט,

ברַאנדָאּפֿפער. דָאס
ָשאולן: צו געזָאגט שמואל הָאט 13
ניט הָאסט געטָאן; הָאסטו נַאריש
גָאט דַײן יהוה ֿפון בַאֿפעל דעם געהיט
װָארום בַאֿפױלן; דיר הָאט ער װָאס
דַײן בַאֿפעסטיקט ַאצונד װָאלט גָאט

אײביק. אױף יׂשראל איבער מלוכה
ניט מלוכה דַײן װעט ָאבער ַאצונד 14
אױסגעזוכט זיך הָאט גָאט בַאשטײן.
הָאט גָאט און הַארצן, זַײן נָאך מַאן ַא
זַײן איבער ֿפירשט ַא ֿפַאר בַאֿפױלן אים
װָאס געהיט ניט הָאסט דו װַײל ֿפָאלק,

בַאֿפױלן. דיר הָאט גָאט
אױֿפגעשטַאנען איז שמואל און 15
קײן גִלגל ֿפון ַאװעק איז און
הָאט ָשאול און גֿבעת-בנימין.
הָאט װָאס ֿפָאלק דָאס איבערגעצײלט
זעקס ַארום אים, בַײ געֿפונען זיך

מַאן. הונדערט
און יונָתן, זון זַײן און ָשאול און 16
בַײ געֿפונען זיך הָאט װָאס ֿפָאלק דָאס
גֿבעת-בנימין, אין געזעסן זַײנען זײ,
אין געלַאגערט הָאבן ּפלשּתים די און

ִמכָמש.
זַײנען ֿפַארװיסטער די און 17
די ֿפון לַאגער ֿפון ַארױסגעגַאנגען
מחנה אײן מחנות; דרַײ אין ּפלשּתים
ֿפון װעג אױֿפן ֿפַארקערט זיך הָאט

שועל, לַאנד צום עֿפרה,
ֿפַארקערט זיך הָאט מחנה אײן און 18
אײן און בית-חֹורון, ֿפון װעג אױֿפן

װעג אױֿפן ֿפַארקערט זיך הָאט מחנה
אױֿפן ַארױס קוקט װָאס געמַארק, ֿפון

צו. מדבר צום צֿבֹועים, טָאל
געֿפונען ניט זיך הָאט שמיד ַא און 19
די װָארום יׂשראל, לַאנד גַאנצן אין
װעלן טָאמער געזָאגט: הָאבן ּפלשּתים
ַא ָאדער שװערד ַא מַאכן ִעֿברים די

שּפיז.
גענידערט הָאבן יׂשראל גַאנץ און 20
איטלעכער שַארֿפן צו ּפלשּתים די צו
גרָאבאַײזן, זַײן און ַאקעראַײזן, זַײן

רידל. זַײן און הַאק, זַײן און
געװען איז ָאנֿפַײלן ֿפַארן און 21
ֿפַאר און רידלען, די ֿפַאר ּפים, ַא
דרַײשּפיץ, ֿפַארן און גרָאבאַײזנס, די
ֿפַאר גלַײכן דָאס העק; די ֿפַאר און

טרַײבשטעכער. דעם ָאנשטעלן
טָאג אין ַאז געשען, איז ַאזױ 22
ַא געֿפונען ניט זיך הָאט מלחמה ֿפון
הַאנט דער אין שּפיז ַא ָאדער שװערד
ָשאולן מיט װָאס ֿפָאלק גַאנצן דעם ֿפון
און ָשאולן בַײ נָאר יונָתנען; מיט און

געֿפונען. זיך הָאט זון זַײן יונָתן בַײ
איז ּפלשּתים די ֿפון װַאך די און 23
ֿפון איבערֿפָאר צום ַארױסגעגַאנגען

ִמכָמש.

אײן14 געװען איז עס און
זון דער יונָתן הָאט טָאג,
יונג, דעם צו געזָאגט ָשאולן ֿפון
לָאמיר און קום װַאֿפנטרעגער: זַײן
די ֿפון װַאך דער צו ַאריבערגײן
און זַײט; יענער אױף װָאס ּפלשּתים

געזָאגט. ניט ער הָאט ֿפָאטער זַײן
גִֿבָעה עק אין געזעסן איז ָשאול און 2
אין װָאס מילגרױמבױם דעם אונטער
אים מיט װָאס ֿפָאלק דָאס און ִמגרון;
מַאן. הונדערט זעקס ַארום געװען איז

ַאחיטוֿב ֿפון זון דער ַאִחיה און 3
זון דעם אי-ּכֿבוד, ֿפון ברודער דעם
ּכהן דעם עלי ֿפון זון דעם ּפינחס, ֿפון
דעם געטרָאגן הָאט שילו, אין גָאט ֿפון
געװּוסט ניט הָאט ֿפָאלק דָאס און אֿפוד.

ַאװעקגעגַאנגען. איז יונָתן ַאז
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װָאס איבערֿפָארן די צװישן און 4
צו ַאריבערגײן געװָאלט הָאט יונָתן
ַא געװען איז ּפלשּתים, די ֿפון װַאך דער
שּפיץ ַא און זַײט דער ֿפון ֿפעלדז שּפיץ
דער און זַײט, ַאנדער דער ֿפון ֿפעלדז
בֹוֵצץ, געװען איז אײנעם ֿפון נָאמען

ֶסנֶה. ַאנדערן ֿפון נָאמען דער און
צֿפון ֿפון אױֿפגעשטעלט שּפיץ אײן 5
ָדרום ֿפון אײנער און ִמכָמש, ַאקעגן

גֶֿבע. ַאקעגן
דעם צו געזָאגט הָאט יהונתן און 6
און קום װַאֿפנטרעגער: זַײן יונג,
די ֿפון װַאך דער צו ַאריבערגײן לָאמיר
װעט אֿפשר אומבַאשניטענע. דָאזיקע
גָאט בַײ װָארום אונדז; ֿפַאר טָאן גָאט
מיט העלֿפן צו ניטָא ָאּפהַאלט קײן איז

װינציק. מיט ָאדער [מענטשן] ֿפיל
אים צו װַאֿפנטרעגער זַײן הָאט 7
הַארצן; דַײן אין װָאס ַאלץ טו געזָאגט:
װי דיר מיט בין איך זע, זיך; ֿפַארקער

הַארצן. דַײן נָאך
מיר גײען ָאט געזָאגט: יונָתן הָאט 8
װעלן מיר און מענטשן, די צו ַאריבער

זײ; צו בַאװַײזן זיך
ַאזױ: אונדז צו זָאגן װעלן זײ אױב 9
אַײך, צו קומען-צו מיר ביז אױס הַארט
ָארט, אונדזער אױף שטײן מיר װעלן

זײ; צו ַארױֿפגײן ניט װעלן און
ַאזױ: זָאגן װעלן זײ ָאבער אױב 10
מיר װעלן אונדז, צו ַארױף קומט
זײ הָאט גָאט װָארום ַארױֿפגײן,
דָאס און הַאנט. אונדזער אין געגעבן

צײכן. דער זַײן אונדז װעט
צו בַאװיזן בײדע זיך זײ הָאבן 11
די און ּפלשּתים, די ֿפון װַאך דער
די קומען ָאן געזָאגט: הָאבן ּפלשּתים
זײ װָאס לעכער די ֿפון ַארױס ִעֿברים

בַאהַאלטן. דָארטן זיך הָאבן
װַאך דער ֿפון מענטשן די און 12
און יונָתן צו ָאּפגערוֿפן זיך הָאבן
געזָאגט: הָאבן און װַאֿפנטרעגער, זַײן
װעלן מיר און אונדז, צו ַארױף קומט
יונָתן הָאט טָאן. װיסן צו עּפעס אַײך
קום װַאֿפנטרעגער: זַײן צו געזָאגט

זײ הָאט גָאט װָארום מיר, נָאך ַארױף
יׂשראל. ֿפון הַאנט דער אין געגעבן

ַארױֿפגעקלעטערט הָאט יונָתן און 13
ֿפיס, זַײנע אױף און הענט זַײנע אױף
און אים. נָאך װַאֿפנטרעגער זַײן און
זַײן און יונָתנען, ֿפַאר געֿפַאלן זַײנען זײ
הינטער געטײט הָאט װַאֿפנטרעגער

אים.
װָאס שלַאק ערשטער דער און 14
הָאבן װַאֿפנטרעגער זַײן און יונָתן
צװַאנטיק ַארום געװען איז געשלָאגן,
ַאן ֿפון בײט הַאלבער ַא ַארום אין מַאן,

ֿפעלד. ַאקער
אין ציטערניש ַא געװָארן איז 15
גַאנצן צװישן און ֿפעלד, אױֿפן לַאגער
ֿפַארװיסטער, די און װַאך די ֿפָאלק;
די און געציטערט; הָאבן זײ ַאֿפילו
איז עס און געטרײסלט, זיך הָאט ערד

ציטערניש. גָאטס ַא געװָארן
אין ָשאולן ֿפון װעכטער די און 16
געטָאן, קוק ַא הָאבן גֿבעת-בנימין
ַאהין גײט און צעקריכט מחנה די ערשט

ַאהער. און
ֿפָאלק דעם צו געזָאגט ָשאול הָאט 17
נָאך, ַאקָארשט צײלט אים: מיט װָאס
ֿפון ַאװעקגעגַאנגען איז װער זעט און
ערשט נָאכגעצײלט, זײ הָאבן אונדז.
זַײנען װַאֿפנטרעגער זַײן און יונָתן

ניטָא.
ַאִחיהן: צו געזָאגט ָשאול הָאט 18
דער װָארום גָאט; ֿפון ָארון דעם גענען
יענעם אין געװען איז גָאט ֿפון ָארון

יׂשראל. ֿפון קינדער די מיט טָאג
ָשאול בעת געװען, איז עס און 19
דער איז ּכהן, דעם מיט גערעדט הָאט
ּפלשּתים די ֿפון לַאגער אין װָאס טומל
גרעסער. און גרעסער ַאלץ געװָארן
צוריק צי ּכהן: צום געזָאגט ָשאול הָאט

הַאנט. דַײן
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און ָשאול און 20
אַײנגעזַאמלט, זיך הָאבן אים מיט װָאס
מלחמה, דער צו געקומען זַײנען זײ און
קעגן איז שװערד אײנעמס ערשט

מהומה. גרױסע ַא זײער – ַאנדערן
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זַײנען װָאס ִעֿברים די און 21
װי ַאזױ ּפלשּתים די מיט געװען
זַײנען װָאס די נעכטן-אײערנעכטן,
רונד לַאגער אין זײ מיט ַארױֿפגעקומען
צוגעשטַאנען זַײנען אױך זײ ַארום,
און ָשאולן מיט װָאס יׂשראל די צו

יונָתנען.
װָאס יׂשראל ֿפון מענער ַאלע און 22
געבערג דעם אין בַאהַאלטן זיך הָאבן
די ַאז געהערט הָאבן אֿפַריִם, ֿפון
אױך זײ און ַאנטלָאֿפן, זַײנען ּפלשּתים
מלחמה. דער אין נָאכגעיָאגט זײ הָאבן
יׂשראל געהָאלֿפן הָאט גָאט און 23
איז מלחמה די און טָאג. יענעם אין

בית-ָאון. ַאריבער ביז ַאװעק
זַײנען יׂשראל ֿפון מענער די און 24
טָאג, יענעם אין ֿפַארקלעמט געװען
דָאס בַאשװָארן הָאט ָשאול ָאבער
דער ֿפַארשָאלטן זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק,
ביזן שּפַײז עסן װעט װָאס מענטש
נוקם הָאבן זיך װעל איך װען ָאװנט,
גַאנצע דָאס און ֿפַײנט! מַײנע ָאן געװען

שּפַײז. קײן ֿפַארזוכט ניט הָאט ֿפָאלק
איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 25
איז הָאניק און װַאלד; אין געקומען

ֿפעלד. אױֿפן געװען
געקומען איז ֿפָאלק דָאס װי און 26
הָאניק, ֿפון רינונג ַא ערשט װַאלד, אין
זַײן צוגערירט ניט הָאט קײנער ָאבער
ֿפָאלק דָאס װָארום מױל, זַײן צו הַאנט
שֿבועה. דער ֿפַאר געהַאט מורא הָאט

געהערט ניט הָאט יונָתן ָאבער 27
דָאס בַאשװָארן הָאט ֿפָאטער זַײן װי
אױסגעשטרעקט הָאט ער און ֿפָאלק,
אין װָאס שטעקן דעם ֿפון שּפיץ דעם
אַײנגעטונקט אים הָאט און הַאנט, זַײן
צוגעקערט און הָאניקסָאט, דעם אין
אױגן זַײנע און מױל, זַײן צו הַאנט זַײן

אױֿפגעלוכטן. הָאבן
ֿפון מַאן ַא ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 28
בַאשװָארן געזָאגט: הָאט און ֿפָאלק,
דָאס בַאשװָארן ֿפָאטער דַײן הָאט
דער ֿפַארשָאלטן זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק,
שּפַײז! עסן הַײנט װעט װָאס מענטש

ֿפַארחלשט. ֿפָאלק דָאס איז דרום
געזָאגט: יונָתן הָאט 29
ֿפָאטער מַײן הָאט ֿפַאראומגליקט
װי אַײך, בעט איך זעט, לַאנד; דָאס
װַײל אױֿפגעלוכטן, הָאבן אױגן מַײנע
דעם ֿפון ביסל ַא ֿפַארזוכט הָאב איך

הָאניק. דָאזיקן
װָאלט עסן ַאז שױן װי הַײנט 30
רױב דעם ֿפון ֿפָאלק דָאס הַײנט געגעסן
געֿפונען? הָאט ער װָאס ֿפַײנט זַײנע ֿפון
צװישן שלַאק דער ַאצונד ניט װָאלט צי

גרעסער? נָאך געװען ּפלשּתים די
יענעם אין געשלָאגן הָאבן זײ און 31
ִמכָמש ֿפון ּפלשּתים די צװישן טָאג
געװָארן איז ֿפָאלק דָאס און אילון, ביז

ֿפַארחלשט. זײער
לָאז ַא זיך הָאט ֿפָאלק דָאס און 32
גענומען הָאבן זײ און רױב, צום געטָאן
רינדער, יונגע און רינדער און שָאף
און ערד, דער אױף געשָאכטן הָאבן און

בלוט. מיטן געגעסן הָאט ֿפָאלק דָאס
ַאזױ ָשאולן, ָאנגעזָאגט מען הָאט 33
זינדיקט ֿפָאלק דָאס זע. זָאגן: צו
הָאט בלוט. מיטן עסן צו גָאט, צו
געֿפעלשט; הָאט איר געזָאגט: ער
גרױסן ַא מיר צו ַאקָארשט קַײקלט-צו

שטײן.
געזָאגט: הָאט ָשאול און 34
איר און ֿפָאלק, צװישן זיך צעשּפרײט
מיר צו גענענט זײ: צו זָאגן זָאלט
איטלעכער און ָאקס, זַײן איטלעכער
דָא שעכטן זָאלט איר און שעּפס, זַײן
צו זינדיקן ניט זָאלט איר און עסן, און
דָאס הָאט בלוט. מיטן עסן צו גָאט,
זַײן איטלעכער גענענט ֿפָאלק גַאנצע
און נַאכט; יענע הַאנט זַײן מיט ָאקס

געשָאכטן. דָארטן הָאבן זײ
צו מזבח ַא געבױט הָאט ָשאול און 35
ערשטער דער געװען איז דָאס גָאט.
גָאט. צו געבױט הָאט ער װָאס מזבח

לָאמיר געזָאגט: הָאט ָשאול און 36
בַײ ּפלשּתים די נָאך ַארָאּפנידערן
ביזן זײ צװישן רױבן און נַאכט,
ניט לָאמיר און ֿפרימָארגן, ֿפון ליכט
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זײ הָאבן מַאן. ַא זײ ֿפון איבערלָאזן
דַײנע אין גוט איז װָאס ַאלץ געזָאגט:
געזָאגט: ּכהן דער הָאט טו. אױגן,

גָאט. צו ַאהער גענענען לָאמיר
בַײ געֿפרעגט הָאט ָשאול און 37
די נָאך ַארָאּפנידערן איך זָאל גָאט:
דער אין געבן זײ װעסטו ּפלשּתים?
אים הָאט ער ָאבער יׂשראל? ֿפון הַאנט

טָאג. יענעם אין געענטֿפערט ניט
גענענט געזָאגט: ָשאול הָאט 38
ֿפָאלק, ֿפון ֿפָארשטײער ַאלע ַאהער,
װָאס דורך זעט, און געװָאר װערט און

הַײנט? זינד דָאזיקע די געשען איז
יהוה לעבט עס װי ַאזױ װָארום 39
װען ַאֿפילו יׂשראל, העלֿפט װָאס
ַאז יונָתנען, זון מַײן אין איז דָאס
ָאבער שטַארבן! ער מוז שטַארבן
ניט אים הָאט ֿפָאלק גַאנצן ֿפון קײנער

געענטֿפערט.
יׂשראל: גַאנץ צו געזָאגט ער הָאט 40
איך און זַײט, אײן אױף זַײן װעט איר
דער אױף זַײן װעלן יונָתן זון מַײן און
געזָאגט ֿפָאלק דָאס הָאט זַײט. ַאנדער
דַײנע אין גוט איז װָאס ָשאולן: צו

טו. אױגן,
דעם יהוה צו געזָאגט ָשאול הָאט 41
ריכטיקײט. די גיב יׂשראל: ֿפון גָאט
און יונָתן געװָארן ֿפַארנומען זַײנען

ַארױס. איז ֿפָאלק דָאס און ָשאול,
װַארֿפט געזָאגט: ָשאול הָאט 42
יונָתן; זון מַײן צװישן און מיר צװישן

געװָארן. ֿפַארנומען איז יונָתן און
יונָתנען: צו געזָאגט ָשאול הָאט 43
געטָאן. הָאסט דו װָאס מיר דערצײל
הָאט און דערצײלט יונָתן אים הָאט
ֿפַארזוכט איך הָאב ֿפַארזוכן געזָאגט:
אין װָאס שטעקן דעם ֿפון שּפיץ מיטן
איך; בין ָאט הָאניק. ביסל ַא הַאנט מַײן

שטַארבן. לָאמיך
גָאט זָאל געזָאגט: ָשאול הָאט 44
שטַארבן ַאז מער, נָאך און ַאזױ טָאן

יונָתן! שטַארבן, מוזטו
צו געזָאגט ֿפָאלק דָאס הָאט 45
װָאס דער שטַארבן, יונָתן זָאל ָשאולן:

גרױסע דָאזיקע די אױֿפגעטָאן הָאט
װי ַאזױ חלילה! יׂשראל? אין ישועה
קָאּפ זַײן ֿפון הָאר ַא אױב לעבט, יהוה
מיט װָארום ערד! דער צו ֿפַאלן װעט
הַײנטיקן אױֿפגעטָאן דָאס ער הָאט גָאט
אױסגעלײזט הָאט ֿפָאלק דָאס און טָאג.

געשטָארבן. ניט איז ער און יונָתנען,
הינטער ֿפון ַאװעק איז ָשאול און 46
זַײנען ּפלשּתים די און ּפלשּתים, די

ָארט. זײער צו געגַאנגען
די ֿפַארנומען הָאט ָשאול און 47
הָאט ער און יׂשראל, איבער מלוכה
ַאלע מיט ַארום רונד געהַאלטן מלחמה
מיט און מוָאֿב, מיט ֿפַײנט, זײערע
אדום, מיט און עמון, ֿפון קינדער די
און צֹוֿבה, ֿפון מלכים די מיט און
ער װי אומעטום און ּפלשּתים; די מיט
ָאנטָאן זײ ער ֿפלעגט קערן, זיך ֿפלעגט

שלעכטס.
אױֿפגעטָאן הָאט ער און 48
געשלָאגן הָאט און העלדישקײט,
ֿפון יׂשראל געװען מציל און ַעָמלק,

רױבער. זַײן ֿפון הַאנט דער
געװען זַײנען זין שָאולס און 49
און ַמלּכישוַע; און יִשִוי, און יונָתן,
טעכטער צװײ זַײנע ֿפון נעמען די
דער ֿפון נָאמען דער געװען: זַײנען
ֿפון נָאמען דער און ֵמַרֿב, עלטערער,

ִמיכל. קלענערער דער
װַײב שָאולס ֿפון נָאמען דער און 50
ֿפון טָאכטער די ַאחינֹועם געװען איז
זַײן ֿפון נָאמען דער און ַאחיַמַעצן;
נֵר, ֿפון זון דער ַאֿבינֵר חיל-ֿפירער

ֿפעטער. שָאולס
ָשאולן, ֿפון ֿפָאטער דער קיש אי 51
איז ַאֿבנרן, ֿפון ֿפָאטער דער נֵר אי

ַאֿביֵאלן. ֿפון זון ַא געװען
ּפלשּתים די אױף מלחמה די און 52
ֿפון טעג ַאלע שטַארק געװען איז
עמעץ זען ֿפלעגט ָשאול װי און ָשאולן.
העלדישן ַא עמעץ ָאדער גִבור, ַא מַאן ַא
צו צוגענומען אים ער הָאט ַאזױ יונג,

זיך.



419 א ְשמּוֵאל 15:1—15:17

צו15 געזָאגט הָאט שמואל און
גָאט הָאט מיך ָשאולן:
מלך ַא ֿפַאר זַאלבן צו דיך געשיקט
יׂשראל; איבער ֿפָאלק זַײן איבער
די ֿפון ָקול דעם צו ַאצונד הער דרום

גָאט. ֿפון װערטער
צֿבאות. ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 2
צו געטָאן הָאט ַעָמלק װָאס געדענק איך
געשטעלט אים זיך הָאט ער װי יׂשראל,
מצַריִם. ֿפון ַארױֿפגײן זַײן בַײ װעג אין

שלָאגן זָאלסט און גײ ַאצונד 3
ַאלץ ֿפַארװיסטן זָאלט איר און ַעָמלק;
ניט זיך זָאלסט און הָאט, ער װָאס
זָאלסט און אים, אױף דערבַארימען
ַא ֿפון ֿפרױ, ַא ביז מַאן ַא ֿפון טײטן
ביז ָאקס ַאן ֿפון זױגעדיקן, ַא ביז קינד

אײזל. ַאן ביז קעמל ַא ֿפון שעּפס, ַא
דָאס צונױֿפגערוֿפן ָשאול הָאט 4
איבערגעצײלט זײ הָאט ער און ֿפָאלק,
טױזנט הונדערט צװײ טָלאים, אין
ֿפון מַאן טױזנט צען און ֿפוסגײער,

יהּודה.
דער צו געקומען איז ָשאול און 5
מלחמה הָאט ער און ַעָמלק, ֿפון שטָאט

טָאל. אין געהַאלטן
ֵקיני: צום געזָאגט הָאט ָשאול און 6
ֿפון ַארָאּפ נידערט ַאװעק, גײט קומט
ניט דיך זָאל איך ּכדי ַעָמלק, צװישן
הָאסט דו און אים; מיט אומברענגען
ֿפון קינדער ַאלע מיט ֶחסד געטָאן דָאך
מצַריִם. ֿפון ַארױֿפגײן זײער בַײ יׂשראל
צװישן ֿפון ָאּפגעטרעטן ֵקיני דער הָאט

ַעָמלק.
ֿפון ַעָמלק געשלָאגן הָאט ָשאול און 7
װָאס שור קײן קומסט דו װי ַחִויֶלה

מצַריִם. ֿפַאר
מלך דעם ַאגָג געכַאּפט הָאט ער און 8
גַאנצע דָאס און לעבעדיקן, ַא ַעָמלק ֿפון
שַארף מיטן ֿפַארװיסט ער הָאט ֿפָאלק

שװערד. ֿפון
ֿפָאלק דָאס און ָשאול ָאבער 9
בעסטע די און ַאגָגן, געשלָאגן הָאבן
די – רינדער די און שָאף די ֿפון
און לעמער, די און צװײטגעבָארענע,

ניט הָאבן זײ און גוטס, גַאנצע דָאס
דָאס ַאל נָאר ֿפַארװיסטן. זײ געװָאלט
ֿפי, צעקרָאכענע און נישטװערטיקע

ֿפַארװיסט. זײ הָאבן דָאס
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 10

זָאגן: צו ַאזױ שמואלן, צו
הָאב איך װָאס חרטה הָאב איך 11
װָארום מלך, ַא ֿפַאר ָשאולן געמַאכט
הינטער ֿפון ָאּפגעקערט זיך הָאט ער
ער הָאט װערטער מַײנע און מיר,
שמואלן הָאט געװען. מקיים ניט
צו געשריִען הָאט ער און געערגערט,

נַאכט. גַאנצע ַא גָאט
געֿפעדערט זיך הָאט שמואל און 12
ָשאולן. בַאגעגענען צו ֿפרי דער אין
שמואלן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז
געקומען איז ָשאול זָאגן: צו ַאזױ
זיך הָאט ער זע, און ַּכרמל, קײן
הָאט און ָאנדענק, ַאן אױֿפגעשטעלט
און ַאװעק איז און אױסגעדרײט, זיך

גִלגל. קײן ַארָאּפגענידערט הָאט
ָשאולן, צו געקומען שמואל איז 13
געזָאגט: אים צו הָאט ָשאול און
איך גָאט! ֿפון זַײן זָאלסטו געבענטשט
ֿפון װָארט דָאס געװען מקיים הָאב

גָאט.
װָאס און געזָאגט: שמואל הָאט 14
שָאף די ֿפון ָקול דָאזיקער דער איז
די ֿפון ָקול דער און אױערן, מַײנע אין

הער? איך װָאס רינדער
ַעָמלק ֿפון געזָאגט: ָשאול הָאט 15
דָאס װָארום געברַאכט, זײ מען הָאט
ֿפון בעסטע די געשױנט הָאט ֿפָאלק
צו ּכדי רינדער, די און שָאף די
דָאס ָאבער הַאר; דַײן גָאט צו שלַאכטן

ֿפַארװיסט. מיר הָאבן איבעריקע
ָשאולן: צו געזָאגט שמואל הָאט 16
װָאס זָאגן דיר װעל איך און אױף, הער
נַאכט. די גערעדט מיר צו הָאט גָאט

רעד. געזָאגט: אים צו ער הָאט
געזָאגט: אים צו שמואל הָאט 17
אין קלײן ביסט דו אױב װָאר, ֿפַאר
קָאּפ דער ָאבער ביסטו אױגן, דַײנע
דיך און יׂשראל, ֿפון שֿבטים די ֿפון
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איבער מלך ַא ֿפַאר געזַאלבט גָאט הָאט
יׂשראל.

אױף געשיקט דיך הָאט גָאט און 18
און גײ געזָאגט: הָאט און װעג, ַא
ַעָמלק, זינדיקע, די ֿפַארװיסטן זָאלסט
ביז זײ אױף מלחמה הַאלטן זָאלסט און

ֿפַארלענדן. זײ װעט מע
ניט הָאסטו װָאס ֿפַאר טָא 19
און גָאט, ֿפון ָקול דעם צו צוגעהערט
און רױב, צום געטָאן לָאז ַא זיך הָאסט
אױגן די אין שלעכט איז װָאס געטָאן

גָאט? ֿפון
שמואלן: צו געזָאגט ָשאול הָאט 20
ָקול דעם צו צוגעהערט דָאך הָאב איך
דעם אױף געגַאנגען בין און גָאט, ֿפון
געשיקט, מיך הָאט גָאט װָאס װעג
ֿפון מלך דעם ַאגָג געברַאכט הָאב און
ֿפַארװיסט. איך הָאב ַעָמלק און ַעָמלק,
גענומען הָאט ֿפָאלק דָאס ָאבער 21
דָאס רינדער, און שָאף רױב דעם ֿפון
שלַאכטן צו ּכדי חרם, דעם ֿפון בעסטע

גִלגל. אין גָאט דַײן יהוה צו
בַאגערט געזָאגט: שמואל הָאט 22
און ברַאנדָאּפֿפער גָאט דען
ָקול דעם צו צוהערן שלַאכטָאּפֿפערװי
ֿפון בעסער איז צוהערן גָאט?זע, ֿפון
ֿפון – געהָארכן צו שלַאכטָאּפֿפער.

װידערס; ֿפון ֿפעטס
איז ּכישוף ֿפון זינד װָארום 23
און געצנדינסט און װידערשּפעניקײט,
װַײל זַײן. אַײנגעשּפַארט איז ּתרֿפים
ֿפון װָארט דָאס ֿפַארַאכט הָאסט דו
ֿפון ֿפַארַאכט דיך ער הָאט ַאזױ גָאט,

מלך. ַא זַײן צו
איך געזָאגט: ָשאול הָאט 24
הָאב איך װָאס געזינדיקט הָאב
גָאט ֿפון בַאֿפעל דָאס איבערגעטרעטן
הָאב איך װַײל װערטער, דַײנע און
הָאב און ֿפָאלק, ֿפַארן געהַאט מורא

ָקול. זײער צו צוגעהערט זיך
בעט איך ֿפַארגיב, ַאצונד, און 25
מיט אום זיך קער און זינד, מַײן דיך,
גָאט. צו בוקן זיך װעל איך און מיר,

ָשאולן: צו געזָאגט שמואל הָאט 26
דיר, מיט אומקערן ניט זיך װעל איך
װָארט דָאס ֿפַארַאכט הָאסט דו װָארום
ֿפַארַאכט דיך הָאט גָאט און גָאט, ֿפון

יׂשראל. איבער מלך ַא זַײן צו ֿפון
זיך הָאט שמואל װי און 27
הָאט ַאזױ ַאװעקצוגײן, אומגעדרײט
זַײן ֿפון ברעג דעם ָאנגענומען [ָשאול]

ָאּפגעריסן. זיך הָאט ער און מַאנטל,
געזָאגט: אים צו שמואל הָאט 28
דיר ֿפון ָאּפגעריסן הַײנט הָאט גָאט
זי הָאט און יׂשראל, ֿפון מלוכה די
איז װָאס ַאנדערן ַאן צו ַאװעקגעגעבן

דיר. ֿפון בעסער
יׂשראל ֿפון אײביקער דער און 29
ניט הָאט און ליגן, ניט אױך זָאגט
ער, איז מענטש ַא ניט װָארום חרטה;

הָאבן. צו חרטה
הָאב איך געזָאגט: ער הָאט 30
איך מיר, טו ַאצונד, ָאבער געזינדיקט,
עלטסטע די ֿפַאר ּכֿבוד דעם דיך, בעט
און יׂשראל, ֿפַאר און ֿפָאלק מַײן ֿפון
װעל איך און מיר, מיט אום זיך קער

גָאט. דַײן יהוה צו בוקן זיך
נָאך אומגעקערט זיך שמואל הָאט 31
צו געבוקט זיך הָאט ָשאול און ָשאולן,

גָאט.
מַאכט געזָאגט: הָאט שמואל און 32
ֿפון מלך דעם ַאגָג מיר צו גענענען
אים צו צוגעגַאנגען ַאגָג איז ַעָמלק.
געזָאגט: הָאט ַאגָג און קײטן. אין
איז טױט ֿפון ביטערקײט די װָאר, ֿפַאר

געקומען.
װי ַאזױ געזָאגט: שמואל הָאט 33
קינדער ָאן װַײבער הָאט שװערד דַײן
דַײן װַײבער צװישן זָאל געלָאזט,
שמואל און בלַײבן. קינדער ָאן מוטער
גִלגל. אין גָאט ֿפַאר ַאגָגן צעהַאקט הָאט
ַאװעקגעגַאנגען איז שמואל און 34
איז ָשאול און רמה, קײן
אין הױז זַײן צו ַארױֿפגעגַאנגען

גֿבעת-ָשאול.
געזען ניט מער הָאט שמואל און 35
טױט, זַײן ֿפון טָאג דעם ביז ָשאולן
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װעגן געטרױערט הָאט שמואל װָארום
געהַאט חרטה הָאט גָאט און ָשאולן;
ַא ֿפַאר ָשאולן געמַאכט הַאט ער װָאס

יׂשראל. איבער מלך

צו16 געזָאגט הָאט גָאט און
װעסטו װַאנען ביז שמואלן:
הָאב איך ַאז ָשאולן, װעגן טרױערן
איבער קיניגן צו ֿפון ֿפַארַאכט אים
אײל, מיט הָארן דַײן ָאן ֿפיל יׂשראל?
ֿפון יִַשין צו שיקן דיך װעל איך קום און
געזען מיר הָאב איך װָארום ֵבית-ֶלֶחם,

זין. זַײנע צװישן מלך ַא
איך קען װי געזָאגט: שמואל הָאט 2
ער װעט הערן, װעט ָשאול ַאז גײן?
ַא געזָאגט: גָאט הָאט הרגען. מיך
און זיך, מיט נעמען װעסטו קו יונגע
בין גָאט צו שלַאכטן צו זָאגן: װעסט

געקומען. איך
צום יִַשין ֿפַאררוֿפן װעסט און 3
לָאזן דיך װעל איך און שלַאכטָאּפֿפער,
װעסט און טָאן; זָאלסט דו װָאס װיסן
דיר װעל איך װָאס דעם זַאלבן מיר

זָאגן.
גָאט װָאס געטָאן שמואל הָאט 4
קײן געקומען איז ער און געהײסן, הָאט
ֿפון שטָאט עלטסטע די און ֵבית-ֶלֶחם.
און ַאנטקעגן, אים געאַײלט הָאבן

קומען! דַײן צו ֿפריד געזָאגט:
צו ֿפריד! געזָאגט: ער הָאט 5
געקומען. איך בין גָאט צו שלַאכטן
קומען װעט איר און אַײך, הײליקט
ער און שלַאכטָאּפֿפער. צום מיר מיט
זיך זין זַײנע און יִַשין געהײסן הָאט
צום ֿפַאררוֿפן זײ הָאט און הײליקן,

שלַאכטָאּפֿפער.
זַײנען זײ װי געװען, איז עס און 6
דערזען ער הָאט ַאזױ געקומען,
געזָאגט: הָאט ער און ֶאליִָאֿבן,
זַײן איז גָאט ַאנטקעגן װָאר, ֿפַאר

געזַאלבטער.
שמואלן: צו געזָאגט גָאט הָאט 7
און אױסזען, זַײן אױף קוקן ניט זָאלסט
װיל איך װָארום װּוקס, הױכן זַײן אױף
דער װי ניט איז עס װָארום ניט; אים

זעט מענטש דער װַײל זעט; מענטש
נָאכן זעט גָאט ָאבער ָאנבליק, נָאכן

הַארצן.
ַאֿבינֶָדֿבן, גערוֿפן יִַשי הָאט 8
ֿפַאר ֿפַארבַײגעֿפירט אים הָאט און
געזָאגט: הָאט ער ָאבער שמואלן,
ניט גָאט הָאט דָאזיקן דעם אױך

אױסדערװײלט.
ַשָמהן, ֿפַארבַײגעֿפירט יִַשי הָאט 9
דעם אױך געזָאגט: הָאט ער ָאבער
אױסדערװײלט. ניט גָאט הָאט דָאזיקן
ֿפַארבַײגעֿפירט יִַשי הָאט ַאזױ 10
און שמואלן, ֿפַאר זין זַײנע ֿפון זיבן
גָאט יִַשין: צו געזָאגט הָאט שמואל

דָאזיקע. די אױסדערװײלט ניט הָאט
יִַשין: צו געזָאגט הָאט שמואל און 11
געזָאגט: ער הָאט יונגען? די געענדיקט
קלענסטער; דער געבליבן נָאך איז עס
שָאף. די בַײ ּפַאסטוך ַא ער איז ָאט און
און שיק יִַשין: צו געזָאגט שמואל הָאט
ניט זיך װעלן מיר װָארום אים; ברענג

ַאהער. קומט ער ביז זעצן,
אים און געשיקט ער הָאט 12
ַא געװען איז ער און געברַאכט.
און אױגן שײנע מיט גערױטלטער,
הָאט גָאט און אױסזען. ֿפַײנעם ַא
אים, זַאלב אױף, שטײ געזָאגט:

דָאס. איז ער װָארום
הָארן דעם גענומען שמואל הָאט 13
געזַאלבט אים הָאט און אײל, מיט
דער און ברידער. זַײנע מיטן אין
ָדִודן אױף געקומען איז גָאט ֿפון גַײסט
און װַײטער. און ָאן טָאג יענעם ֿפון
איז און אױֿפגעשטַאנען, איז שמואל

רמה. קײן ַאװעקגעגַאנגען
הָאט גָאט ֿפון גַײסט דער און 14
הָאט אים און ָשאולן ֿפון ָאּפגעטָאן זיך

גָאט. ֿפון גַײסט בײזער ַא געשרָאקן
אים צו קנעכט שָאולס הָאבן 15
ֿפון גַײסט בײזער ַא נָאר: זע געזָאגט:

דיך. שרעקט גָאט
הַאר אונדזער ַאקָארשט זָאל 16
זײ דיר, ֿפַאר װָאס קנעכט דַײנע הײסן
שּפילן קען װָאס מַאן ַא אױֿפזוכן זָאלן
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װי זַײן, װעט עס און הַארף; ַא אױף
אױף איז גָאט ֿפון גַײסט בײזער דער
זַײן מיט שּפילן ער װעט ַאזױ דיר,

װערן. בעסער װעט דיר און הַאנט,
זַײנע צו געזָאגט ָשאול הָאט 17
מַאן ַא מיר ֿפַאר ַאקָארשט זעט קנעכט:
אים זָאלט איר און גוט, שּפילט װָאס

מיר. צו ברענגען
די ֿפון אײנער ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 18
איך הָאב ָאט געזָאגט: הָאט און יונגען,
ֵבית-ֶלֶחם, ֿפון יִַשין בַײ זון ַא געזען
העלדישער ַא איז און שּפילן, קען װָאס
און מלחמה, ֿפון מענטש ַא און גִבור
מענטש ַא איז און זַאך, ַא ֿפַארשטײט
מיט איז גָאט און געשטַאלט, ַא מיט

אים.
צו שלוחים געשיקט ָשאול הָאט 19
דַײן מיר צו שיק ָאנגעזָאגט: און יִַשין,

שָאף. די בַײ װָאס ָדִודן זון
מיט אײזל ַאן גענומען יִַשי הָאט 20
אײן און װַײן, לָאגל ַא און ברױט
דער דורך געשיקט און ציגנבעקל,

ָשאולן. צו ָדִודן זון זַײן ֿפון הַאנט
ָשאולן, צו געקומען איז דוד און 21
ער און אים; ֿפַאר געשטַאנען איז און
ער און געקריגן, ליב זײער אים הָאט

װַאֿפנטרעגער. ַא געװָארן אים איז
יִַשין, צו געשיקט הָאט ָשאול און 22
דיך, בעט איך זָאל, זָאגן: צו ַאזױ
הָאט ער װָארום מיר, ֿפַאר שטײן דוד

אױגן. מַײנע אין חן געֿפונען
דער װי געװען, איז עס און 23
געװען איז גָאט ֿפון גַײסט [בײזער]
די נעמען דוד ֿפלעגט ַאזױ ָשאולן, אױף
און הַאנט, זַײן מיט שּפילן און הַארף
ֿפלעגט אים און ָאּפגײן, ֿפלעגט ָשאולן
גַײסט בײזער דער און װערן, בעסער

אים. ֿפון ָאּפטָאן זיך ֿפלעגט

הָאבן17 ּפלשּתים די און
מחנות זײערע אַײנגעזַאמלט
זיך הָאבן זײ און מלחמה. אױף
געהערט װָאס ׂשֹוכֹו אין אַײנגעזַאמלט
געלַאגערט הָאבן און יהּודה, צו

אין ַעזֵָקה צװישן און ׂשֹוכֹו צװישן
ֶאֿפס-ַדמים.

ֿפון מענער די און ָשאול און 2
און אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן יׂשראל
זײ און ֵאָלה; טָאל אין געלַאגערט הָאבן
די ַאקעגן מלחמה ַא ָאנגעריכט הָאבן

ּפלשּתים.
געשטַאנען זַײנען ּפלשּתים די און 3
די און זַײט, דער ֿפון בַארג אױֿפן
בַארג אױֿפן געשטַאנען זַײנען יׂשראל
טָאל דעם מיט זַײט, ַאנדער דער ֿפון

זײ. צװישן
דער ַארױסגעגַאנגען איז 4
די ֿפון לַאגער דעם ֿפון צװישנמַאן
גַת, ֿפון גָליַת נָאמען מיטן ּפלשּתים
אײלן זעקס געװען איז הײך זַײן װָאס

שּפַאן. ַא און
איז קיװער קוּפערנער ַא און 5
ַא אין און קָאּפ, זַײן אױף געװען
געװען ער איז שוּפן ֿפון ּפַאנצער
ּפַאנצער דעם ֿפון װָאג די און ָאנגעטָאן,

קוּפער. שקל טױזנט ֿפינף געװען איז
געװען זַײנען בלעכן קוּפערנע און 6
ּפיקע קוּפערנע ַא און ֿפיס, זַײנע אױף

ַאקסלען. זַײנע צװישן
איז שּפיז זַײן ֿפון הָאלץ דער און 7
װעבער, ַא ֿפון שטַאנג דער װי געװען
איז שּפיז זַײן ֿפון קלינג דער און
און אַײזן. שקל הונדערט זעקס געװען
אים געגַאנגען איז שילדטרעגער דער

ֿפַארױס.
ַאװעקגעשטעלט, זיך הָאט ער און 8
ֿפון רײען די צו גערוֿפן הָאט און
געזָאגט: זײ צו הָאט און יׂשראל,
ָאנריכטן ַארױס איר גײט װָאס נָאך
דער ניט דען איך בין מלחמה? ַא
ָשאולן? בַײ קנעכט איר און ּפִלשּתי,
ער זָאל און מַאן, ַא אױס אַײך קלײבט

מיר. צו ַארָאּפנידערן
מלחמה קענען װעט ער אױב 9
מיך װעט און מיר, מיט הַאלטן
קנעכט זַײן מיר װעלן דערשלָאגן,
אים װעל איך אױב און אַײך; צו
דערשלָאגן אים װעל און בַײקומען,
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און אונדז, צו קנעכט זַײן איר װעט
דינען. אונדז װעט

געזָאגט: הָאט ּפִלשּתי דער און 10
יׂשראל ֿפון רײען די ֿפון שּפָאט איך
און מַאן ַא מיר גיט טָאג; הַײנטיקן
ַאנַאנדער. מיט הַאלטן מלחמה לָאמיר

הָאבן יׂשראל גַאנץ און ָשאול און 11
דעם ֿפון װערטער דָאזיקע די געהערט
דערשרָאקן, זיך הָאבן זײ און ּפִלשּתי,

געהַאט. מורא זײער הָאבן און
דער געװען איז דוד און 12
ֿפון מַאן ֶאֿפָרתער יענעם ֿפון זון
איז נָאמען זַײן װָאס בית-לחם-יהּודה,
ַאכט געהַאט הָאט ער און יִַשי; געװען
ֿפון טעג די אין איז מַאן דער און זין.
צװישן קומט װָאס זקן ַא געװען ָשאולן

לַײט.
יִַשין ֿפון זין עלטערע דרַײ די און 13
דער אין ָשאולן נָאך געגַאנגען זַײנען
זין דרַײ זַײנע ֿפון נעמען די און מלחמה;
מלחמה, דער אין געגַאנגען זַײנען װָאס
און דער בָכור, ֶאליָאֿב געװען: זַײנען
און ַאֿבינֶָדֿב, אים ֿפון צװײטער דער

ַשָמה. דריטער דער
דער געװען איז דוד און 14
גרעסערע דרַײ די און קלענסטער;

ָשאולן. נָאך געגַאנגען זַײנען
זיך און גײן ֿפלעגט דוד און 15
שָאף די ֿפיטערן צו ָשאולן ֿפון אומקערן

ֵבית-ֶלֶחם. אין ֿפָאטער זַײן ֿפון
ֿפרי גענענט הָאט ּפִלשּתי דער און 16
געשטעלט זיך הָאט און שּפעט, און

נָאכַאנַאנד. טעג ֿפערציק
זַײן צו געזָאגט הָאט יִַשי און 17
דַײנע ֿפַאר ַאקָארשט נעם ָדִודן: זון
דָאזיקע די ֿפון ֵאיֿפה ַאן ברידער
צען דָאזיקע די און זַאנגען, געברענטע
אין ַאריבער דערמיט לױף און ברױטן,

ברידער. דַײנע צו לַאגער
זָאלסטו קעז צען דָאזיקע די און 18
דעם ֿפון הױּפטמַאן דעם צו ברענגען
דַײנע ֿפרעגן זָאלסט און טױזנט;
זײ ֿפון נעמען און ֿפריד, אױף ברידער

צײכן. ַא

מענער ַאלע און זײ און ָשאול און 19
ֵאָלה, טָאל אין געװען זַײנען יׂשראל ֿפון

ּפלשּתים. די מיט מלחמה אין
דער אין געֿפעדערט דוד זיך הָאט 20
די איבערגעלָאזט הָאט ער און ֿפרי,
הָאט ער און שומר, ַא אױף שָאף
װי ַאזױ געגַאנגען איז און גענומען
איז ער און בַאֿפױלן, אים הָאט יִַשי
דער װען לַאגעררינג, אין ָאנגעקומען
אין ַארױסגעגַאנגען איז װָאס חיל
מלחמה. אױף געשַאלט הָאט שלַאכט,

הָאבן ּפלשּתים די און יׂשראל און 21
רײ. ַא קעגן רײ ַא אױסגעשטעלט זיך

זַאכן די איבערגעלָאזט דוד הָאט 22
שומר דעם ֿפון הַאנט דער אױף זיך ֿפון
צום געלָאֿפן איז ער און זַאכן, די ֿפון
געקומען איז ער און שלַאכטֿפעלד;
אױף ברידער זַײנע געֿפרעגט הָאט און

ֿפריד.
דער ערשט זײ, מיט רעדט ער װי 23
געװען איז נָאמען זַײן װָאס צװישנמַאן
ַארױף קומט גַת, ֿפון ּפִלשּתי דער גָליַת
ער און ּפלשּתים, די ֿפון רײען די ֿפון
און רײד; יענע װי ַאזױ גערעדט הָאט

געהערט. הָאט דוד
װי יׂשראל, ֿפון מענער ַאלע און 24
זַײנען ַאזױ מַאן, דעם דערזען הָאבן זײ
זײער הָאבן און אים, ֿפַאר ַאנטלָאֿפן זײ

געהַאט. מורא
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער די און 25
דָאזיקן דעם געזען איר הָאט געזָאגט:
צו װָארום ַארױף? קומט װָאס מַאן
און ַארױף; ער קומט יׂשראל לעסטערן
װעט װָאס מַאן דער זַײן, װעט עס
מלך דער אים װעט דערשלָאגן, אים
און עשירות, גרױס ַא מיט זַײן מַעשיר
זַײן און טָאכטער, זַײן געבן אים װעט
אין ֿפרַײ מַאכן ער װעט הױז ֿפָאטערס

יׂשראל.
מענטשן די צו געזָאגט דוד הָאט 26
ַאזױ אים, לעבן געשטַאנען זַײנען װָאס
צו װערן געטָאן װעט װָאס זָאגן: צו
יענעם דערשלָאגן װעט װָאס מַאן דעם
שַאנד די ָאּפטָאן װעט און ּפִלשּתי,
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דער איז װער װָארום יׂשראל? ֿפון
ַאז ּפִלשּתי, אומבַאשניטינער דָאזיקער
דעם ֿפון רײען די לעסטערן זָאל ער

גָאט? לעבעדיקן
ַאזױ געזָאגט אים ֿפָאלק דָאס הָאט 27
זָאגן: צו ַאזױ גערײד, דָאזיקע דָאס װי
מַאן דעם צו װערן געטָאן װעט ַאזױ

דערשלָאגן. אים װעט װָאס
עלטערער זַײן ֶאליָאֿב, הָאט 28
רעדט ער װי געהערט ברודער,
ֿפון צָארן דער און מענטשן, די צו
ָדִודן, אױף געגרימט הָאט ֶאליָאֿבן
גָאר װָאס צו געזָאגט: הָאט ער און
אױף און ַארָאּפגענידערט, הָאסטו
יענע איבערגעלָאזט הָאסטו װעמען
דַײן קען איך מדבר? אין שָאף ביסל
שלעכטיקײט די און מוטװיליקײט,
די צוצוקוקן ּכדי ַאז הַארצן, דַײן ֿפון

ַארָאּפגענידערט. הָאסטו מלחמה
איך הָאב װָאס געזָאגט: דוד הָאט 29
ַא נָאר דָאך איז עס געטָאן? ַאצונד

גערײד.
ֿפון ָאּפגעדרײט זיך הָאט ער און 30
געֿפרעגט הָאט און ַאנדערן, ַאן צו אים
ֿפָאלק דָאס און זַאך, אײגענע די
דָאס װי ַאזױ געענטֿפערט אים הָאט

גערײד. ֿפריִערדיקע
די געװָארן געהערט זַײנען 31
און גערעדט, הָאט דוד װָאס װערטער
און ָשאולן, ֿפַאר דערצײלט הָאט מע
זיך. צו ברענגען געלָאזט אים הָאט ער
ָשאולן: צו געזָאגט הָאט דוד און 32
ניט הַארץ מענטשנס קײן זָאל
קנעכט דַײן אים; איבער ַארָאּפֿפַאלן
הַאלטן מלחמה װעט און גײן, װעט

ּפִלשּתי. דָאזיקן דעם מיט
ָדִודן: צו געזָאגט ָשאול הָאט 33
דָאזיקן דעם אױף גײן ניט קענסט
אים, מיט הַאלטן צו מלחמה ּפִלשּתי,
ַא איז ער און ייִנגל, ַא ביסט דו װָארום

ָאן. יוגנט זַײן ֿפון מלחמה ֿפון מַאן
דַײן ָשאולן: צו געזָאגט דוד הָאט 34
ֿפַאר ּפַאסטוך ַא געװען איז קנעכט
ַא ַאז און שָאף, די בַײ ֿפָאטער זַײן

און בער, ַא ָאדער געקומען, איז לײב
דער ֿפון שעּפס ַא ַאװעקגעטרָאגן הָאט

סטַאדע,
אים, נָאך ַארױסגעגַאנגען איך בין 35
הָאב און געשלָאגן, אים הָאב און
ער ַאז און מױל; זַײן ֿפון ַארױסגעריסן
הָאב מיר, ַאקעגן געשטעלט זיך הָאט
און בָארד, בַײם ָאנגענומען אים איך
געטײט. אים און דערשלָאגן אים הָאב
בער דעם אי לײב דעם אי 36
און דערשלָאגן; קנעכט דַײן הָאט
ּפִלשּתי אומבַאשניטינער דָאזיקער דער
ער װַײל זײ. ֿפון אײנער װי זַײן װעט
דעם ֿפון רײען די געלעסטערט הָאט

גָאט. לעבעדיקן
װָאס גָאט געזָאגט: הָאט דוד און 37
הַאנט דער ֿפון געװען מציל מיך הָאט
בער, ֿפון הַאנט דער ֿפון און לײב, ֿפון
הַאנט דער ֿפון זַײן מציל מיך װעט ער
ָשאול הָאט ּפִלשּתי. דָאזיקן דעם ֿפון
זַײן גָאט זָאל און גײ, ָדִודן: צו געזָאגט

דיר. מיט
ָאנגעטָאן הָאט ָשאול און 38
הָאט ער און קלײדער, זַײנע ָדִודן
קיװער קוּפערנעם ַא ַארױֿפגעטָאן
ַא ָאנגעטָאן אים און קָאּפ, זַײן אױף

ּפַאנצער.
זַײן ָאנגעגורט הָאט דוד און 39
זיך און קלײדער, זַײנע איבער שװערד
ניט איז ער װַײל גײן, צו געמַאטערט
געזָאגט דוד הָאט צוגעװױנט. געװען
די אין גײן ניט קען איך ָשאולן: צו
צוגעװױנט. ניט בין איך װַײל דָאזיקע,

זיך. ֿפון אױסגעטָאן זײ הָאט דוד און
זַײן גענומען הָאט ער און 40
זיך הָאט און הַאנט, זַײן אין שטעקן
שטײנער גלַאטע ֿפינף אױסגעקליבן
אין ַארַײנגעטָאן און בַאך, דעם ֿפון
הָאט ער װָאס ּפַאסטוכזעקל דעם
זַײן און בַײטל; דעם אין געהַאט,
הַאנט; זַײן אין געװען איז שלײדערער

ּפִלשּתי. דעם צו גענענט הָאט ער און
געגַאנגען איז ּפִלשּתי דער און 41
װָאס מַאן דער און ָדִודן צו נענטער ַאלץ
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ֿפַארױס. אים שילד, דעם טרָאגט
קוק ַא הָאט ּפִלשּתי דער און 42
הָאט און ָדִודן, דערזען הָאט און געטָאן
ַא געװען איז ער װָארום ֿפַארַאכט, אים
אױֿפן שײן אױך גערױטלט, און ייִנגל,

ּפנים.
צו געזָאגט הָאט ּפִלשּתי דער און 43
דו װָאס איך, בין הונט ַא צי ָדִודן:
דער און שטעקנס? מיט מיר צו קומסט
זַײן בַײ ָדִודן געשָאלטן הָאט ּפִלשּתי

גָאט.
צו געזָאגט הָאט ּפִלשּתי דער און 44
געבן װעל איך און מיר, צו קום ָדִודן:
צו און הימל ֿפון ֿפױגל צום ֿפלײש דַײן

ֿפעלד. ֿפון חיה דער
ּפִלשּתי: דעם צו געזָאגט דוד הָאט 45
און שװערד ַא מיט מיר צו קומסט דו
איך און ּפיקע, ַא מיט און שּפיז ַא מיט
יהוה ֿפון נָאמען דעם אין דיר צו קום
ֿפון רײען די ֿפון גָאט דעם צֿבאות, ֿפון

געלעסטערט. הָאסט דו װָאס יׂשראל
יהוה דיך װעט טָאג הַײנטיקן 46
דיך װעל איך און איבערענטֿפערן
דַײן ַארָאּפנעמען װעל און דערשלָאגן,
די געבן װעל איך און דיר; ֿפון קָאּפ
ּפלשּתים די ֿפון מחנה דער ֿפון ּפגרים
און הימל ֿפון ֿפױגל צום טָאג הַײנטיקן
די און ערד; דער ֿפון חיה דער צו
ַא ֿפַארַאן ַאז װיסן, װעט ערד גַאנצע

יׂשראל. בַײ גָאט
גַאנצע דָאזיקע די און 47
ניט ַאז װיסן װעט אַײנזַאמלונג
העלֿפט שּפיז ַא מיט און שװערד ַא מיט
יהיהס, איז מלחמה די װָארום יהוה;
אונדזער אין געבן אַײך װעט ער און

הַאנט.
דער װי געװען, איז עס און 48
איז און אױֿפגעשטַאנען איז ּפִלשּתי
ַאנטקעגן גענענט הָאט און געגַאנגען
איז און געאַײלט, דוד הָאט ַאזױ ָדִודן,
ַאנטקעגן שלַאכטֿפעלד צום געלָאֿפן

ּפִלשּתי. דעם
ַארַײנגעשטעקט הָאט דוד און 49
הָאט און זעקל, אין הַאנט זַײן

שטײן, ַא דָארטן ֿפון ַארױסגענומען
געטרָאֿפן און געטָאן, שלַײדער ַא און
און שטערן. זַײן אין ּפִלשּתי דעם
זַײן אין ַארַײנגעזונקען איז שטײן דער
זַײן אױף געֿפַאלן איז ער און שטערן,

ערד. דער צו ּפנים
איבערגעשטַארקט דוד הָאט ַאזױ 50
און שלַײדערער ַא מיט ּפִלשּתי דעם
דעם געטרָאֿפן און שטײן, ַא מיט
קײן און געטײט; אים און ּפִלשּתי,
הַאנט. ָדִודס אין געװען ניט איז שװערד
הָאט און צוגעלָאֿפן, איז דוד און 51
און ּפִלשּתי, דעם איבער געשטעלט זיך
זי און שװערד, זַײן ָאנגענומען הָאט
אים און שײד, איר ֿפון ַארױסגעצױגן
מיט ָאּפגעשניטן הָאט ער און געטײט;
הָאבן ּפלשּתים די און קָאּפ. זַײן איר
זײ און טױט, איז גִבור זײער ַאז געזען

ַאנטלָאֿפן. זַײנען
און יׂשראל ֿפון מענער די און 52
הָאבן און אױֿפגעשטַאנען זַײנען יהּודה
ּפלשּתים די נָאכגעיָאגט און געשַאלט,
טױערן די ביז און גַי, קײן קומסט דו ביז
געֿפַאלן זַײנען עס און עקרון. ֿפון
אױף ּפלשּתים די ֿפון דערשלָאגענע
און גַת, ביז און ַשֲעַריִם, ֿפון װעג דעם

עקרון. ביז
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 53
די נָאכיָאגן ֿפון אומגעקערט זיך
אױסגערױבט הָאבן זײ און ּפלשּתים,

לַאגער. זײער
קָאּפ דעם גענומען הָאט דוד און 54
אים הָאט און ּפִלשּתי, דעם ֿפון
זַײנע און ירושלים, קײן געברַאכט
זַײן אין ַאהינגעטָאן ער הָאט װַאֿפן

געצעלט.
ָדִודן געזען הָאט ָשאול ַאז און 55
הָאט ּפִלשּתי, דעם ַאקעגן ַארױסגײן
חיל-ֿפירער: דעם ַאֿבנר צו געזָאגט ער
בחור, דָאזיקער דער איז זון װעמעס
װי ַאזױ געזָאגט: ַאֿבנר הָאט ַאֿבנר?
װײס! איך אױב מלך, לעבט, זעל דַײן
דו ֿפרעג געזָאגט: מלך דער הָאט 56

איז. יונג דער זון װעמעס נָאך זיך
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אומגעקערט זיך הָאט דוד װי און 57
אים הָאט ַאזױ ּפִלשּתי, דעם שלָאגן ֿפון
געברַאכט אים הָאט און גענומען, ַאֿבנר
דעם ֿפון קָאּפ דעם מיט ָשאולן, ֿפַאר

הַאנט. זַײן אין ּפִלשּתי
געזָאגט: אים צו ָשאול הָאט 58
דוד הָאט בחור? ביסטו, זון װעמעס
יִַשין קנעכט דַײן ֿפון זון דער געזָאגט:

ֵבית-ֶלֶחם. ֿפון

װי18 געװען, איז עס און
צו רעדן געענדיקט הָאט ער
יהֹונָָתנען ֿפון זעל די איז ַאזױ ָשאולן,
ֿפון זעל דער צו געװָארן צוגעבונדן
געקריגן ליב אים הָאט יהֹונָָתן און ָדִודן,

זעל. אײגן זַײן װי ַאזױ
אין צוגענומען אים הָאט ָשאול און 2
געלָאזט ניט אים הָאט און טָאג, יענעם

הױז. ֿפָאטערס זַײן צו אומקערן זיך
בונד ַא געשלָאסן הָאט יהֹונָָתן און 3
ליב אים הָאט ער װַײל ָדִודן, מיט

זעל. אײגן זַײן װי געהַאט
דעם אױסגעטָאן הָאט יהֹונָָתן און 4
אים הָאט און זיך, אױף װָאס מַאנטל
קלײדער, זַײנע אױך ָדִודן; געשָאנקן
זַײן אױף ביז און שװערד, זַײן אױף ביז

גַארטל. זַײן אױף ביז און בױגן,
ַארױסגעגַאנגען, איז דוד ַאז און 5
שיקן, אים ֿפלעגט ָשאול װּו איז,
ָשאול און בַאגליקן. ער ֿפלעגט
די איבער אױֿפגעזעצט אים הָאט
װױלגעֿפעלן איז ער און מלחמה-לַײט;
אױך און ֿפָאלק, גַאנצן ֿפון אױגן די אין

קנעכט. שָאולס ֿפון אױגן די אין
זײער בַײ געװען, איז עס און 6
אומגעקערט זיך הָאט דוד ַאז ָאנקומען,
זַײנען ּפִלשּתי, דעם שלָאגן ֿפון
ַאלע ֿפון װַײבער די ַארױסגעגַאנגען
און געזַאנג מיט יׂשראל ֿפון שטעט
מיט ָשאולן, מלך דעם ַאנטקעגן טענץ
צימבלען. מיט און ִׂשמחה, מיט ּפױקן,
שּפילערינס די װַײבער די און 7
הָאט ָשאול געזָאגט: און געזונגען הָאבן
אין דוד און טױזנטן, זַײנע אין געשלָאגן

צענטױזנטן. זַײנע
און געברענט, זײער ָשאולן הָאט 8
שלעכט געװען איז גערײד דָאזיקע דָאס
געזָאגט: הָאט ער און אױגן, זַײנע אין
צענטױזנטן, די געגעבן זײ הָאבן ָדִודן
טױזנטן, די געגעבן זײ הָאבן מיר און

מלוכה. די בלױז נָאך ֿפעלט אים און
אױף קרום געקוקט הָאט ָשאול און 9

װַײטער. און טָאג יענעם ֿפון ָדִודן
מָארגן, אױף געװען איז עס און 10
געקומען גָאט ֿפון גַײסט בײזער ַא איז
הױז אין הָאט ער און ָשאולן, אױף
הָאט דוד און זינען, ֿפון גערעדט
טָאג װי ַאזױ הַאנט זַײן מיט געשּפילט
איז הַאנט שָאולס אין און טָאג, אין

שּפיז. דער געװען
דעם געטָאן װָארף ַא ָשאול הָאט 11
איך געקלערט: הָאט ער און שּפיז,
װַאנט. אין ביז ָדִודן דורכשטעכן װעל
אים ֿפון ָאּפגעדרײט זיך הָאט דוד ָאבער

מָאל. צװײ
ֿפַאר געהַאט מורא הָאט ָשאול און 12
אים, מיט געװען איז גָאט װָארום ָדִודן,
ָאּפגעטָאן. זיך ער הָאט ָשאולן ֿפון און
ֿפון ָאּפגעטָאן אים הָאט ָשאול און 13
הױּפטמַאן ַא ֿפַאר געמַאכט אים און זיך,
און געגַאנגען איז ער און טױזנט, ֿפון

ֿפַארױס. ֿפָאלק דעם געקומען
ַאלע אין בַאגליקט הָאט דוד און 14
מיט געװען איז גָאט און װעגן, זַײנע

אים.
ער ַאז געזען הָאט ָשאול און 15
זיך הָאט ער און זײער, בַאגליקט

אים. ֿפַאר געשרָאקן
יהּודה און יׂשראל גַאנץ ָאבער 16
ער װָארום ָדִודן, געהַאט ליב הָאט

ֿפַארױס. זײ קומען און גײן ֿפלעגט
ָדִודן: צו געזָאגט הָאט ָשאול און 17
זי ֵמַרֿב; טָאכטער עלטערע מַײן איז ָאט
ָאבער װַײב, ַא ֿפַאר געבן דיר איך װעל
ֿפיר און יונג, העלדישער ַא מיר זַײ
ָשאול װָארום גָאט. ֿפון מלחמות די
הַאנט מַײן ניט זָאל געקלערט: הָאט
די ֿפון הַאנט די נַײערט אים, אױף זַײן
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אים. אױף זַײן זָאל ּפלשּתים
ָשאולן: צו געזָאגט דוד הָאט 18
מַײן איז װָאס און איך? בין װער
אין משּפחה ֿפָאטערס מַײן ָאדער לעבן,
אײדעם ַאן װערן זָאל איך ַאז יׂשראל,

מלך? בַײם
מע בעת געװען, איז עס ָאבער 19
ֿפון טָאכטער די ֵמַרֿב געבן געזָאלט הָאט
ַאװעקגעגעבן זי איז ָדִודן, צו ָשאולן
ֿפַאר מחֹוָלה ֿפון ַעדריֵאלן צו געװָארן

װַײב. ַא
ָשאולן ֿפון טָאכטער די ִמיכל און 20
מען הָאט ָדִודן; געהַאט ליב הָאט
איז זַאך די און ָשאולן, דערצײלט

אױגן. זַײנע אין װױלגעֿפעלן
איך געקלערט: הָאט ָשאול און 21
זַײן אים זָאל זי ּכדי געבן, אים זי װיל
די ֿפון הַאנט די און שטרױכלונג, ַא ֿפַאר
ָשאול און אים. אױף זַײן זָאל ּפלשּתים
הַײנט װעסט ָדִודן: צו געזָאגט הָאט
צװײטער. דער מיט אײדעם מַײן װערן
זַײנע בַאֿפױלן הָאט ָשאול און 22
שטילערהײט, ָדִודן צו רעדט קנעכט:
דיך, װיל מלך דער זע, זָאגן: צו ַאזױ
ליב, דיך הָאבן קנעכט זַײנע ַאלע און

אײדעם. מלכס דעם ַאצונד װער טָא
גערעדט קנעכט שָאולס הָאבן 23
דָאזיקע די ָדִודן ֿפון אױערן די אין
גרינג געזָאגט: הָאט דוד און װערטער.
מלכס דעם װערן צו אױגן אַײערע אין
און ָארעמַאן ַאן בין איך ַאז אײדעם,

גרינגגעשַאצט?
אים ָשאולן ֿפון קנעכט די הָאבן 24
די װי ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ דערצײלט,

גערעדט. דוד הָאט װערטער דָאזיקע
זָאלט ַאזױ געזָאגט: ָשאול הָאט 25
ניט װיל מלך דער ָדִודן: צו זָאגן איר
ֿפָארהױטן הונדערט נַײערט נדן, קײן
ָאן זַײן צו נוקם זיך ּפלשּתים, די ֿפון
הָאט ָשאול און ֿפַײנט. מלכס דעם
דער דורך ָדִודן ֿפַאלן מַאכן צו גערעכנט

ּפלשּתים. די ֿפון הַאנט
דערצײלט קנעכט זַײנע הָאבן 26
זַאך די און װערטער, דָאזיקע די ָדִודן

ָדִודן, ֿפון אױגן די אין װױלגעֿפעלן איז
די און אײדעם. מלכס דעם װערן צו
דערֿפילט ניט מָאל צו נָאך זַײנען טעג

געװָארן,
און אױֿפגעשטַאנען דוד איז 27
זַײנע מיט ער ַאװעקגעגַאנגען, איז
ֿפון געשלָאגן הָאט ער און מענטשן,
און מַאן. הונדערט צװײ ּפלשּתים די
ֿפָארהױטן, זײערע געברַאכט הָאט דוד
ֿפַארֿפול איבערגעגעבן זײ הָאט מע און
דעם װערן זָאל ער ּכדי מלך, צום
אים הָאט ָשאול און אײדעם. מלכס
ַא ֿפַאר מיכלען טָאכטער זַײן געגעבן

װַײב.
און געזען הָאט ָשאול און 28
ָדִודן. מיט איז גָאט ַאז ֿפַארשטַאנען
הָאט ָשאולן ֿפון טָאכטער די ִמיכל און

געהַאט. ליב אים
מורא מער נָאך הָאט ָשאול און 29
איז ָשאול און ָדִודן. ֿפַאר געקריגן

טעג. ַאלע ׂשונא ַא ָדִודן געװען
ּפלשּתים די ֿפון הַארן די און 30
געװען, איז עס און ַארױסגײן; ֿפלעגן
ַארױסגעגַאנגען, זַײנען זײ נָאר װען
ַאלע ֿפון מער בַאגליקט דוד הָאט
איז נָאמען זַײן און ָשאולן, ֿפון קנעכט

געַאכט. זײער געװען

צו19 גערעדט הָאט ָשאול און
ַאלע צו און זון זַײן יונָתן
יהֹונָָתן ָאבער ָדִודן; טײטן צו קנעכט,
געגַארט זײער הָאט ָשאולן ֿפון זון דער

ָדִודן.
ָדִודן, דערצײלט הָאט יהֹונָָתן און 2
זוכט ָשאול ֿפָאטער מַײן זָאגן: צו ַאזױ
בעט איך ַאצונד, און טײטן. צו דיך
און ֿפרי, דער אין ָאּפגעהיט זַײ דיך,
זיך און ֿפַארבָארגעניש אין זיצן זָאלסט

בַאהַאלטן.
װעל און ַארױסגײן, װעל איך און 3
דעם אױף ֿפָאטער מַײן לעבן שטײן
איך און דָארטן. ביסט דו װָאס ֿפעלד
ֿפָאטער, מַײן צו דיר װעגן רעדן װעל
איך װעל מערקן, װָאס װעל איך ַאז און
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זָאגן. דיר
גוטס גערעדט הָאט יהֹונָָתן און 4
און ָשאולן, ֿפָאטער זַײן צו ָדִודן אױף
דער זָאל געזָאגט: אים צו הָאט ער
קנעכט, זַײן ַאקעגן זינדיקן ניט מלך
דיר ַאקעגן הָאט ער װַײל ָדִודן, ַאקעגן
טּוונגען זַײנע װַײל און געזינדיקט, ניט

דיר. ֿפַאר גוט זײער געװען זַײנען
לעבן זַײן גענומען הָאט ער און 5
דעם געשלָאגן הָאט און הַאנט, זַײן אין
גרױסע ַא געטָאן הָאט גָאט און ּפִלשּתי,
עס הָאסט יׂשראל; גַאנץ ֿפַאר ישועה
און געֿפרײט. זיך הָאסט און געזען,
ֿפַארזינדיקן זיך זָאלסטו װָאס ֿפַאר
ָדִודן טײטן צו בלוט, אומשולדיקן ָאן

אומזיסט?
דעם צו צוגעהערט ָשאול הָאט 6
הָאט ָשאול און יהֹונָָתנען, ֿפון ָקול
אױב לעבט, גָאט װי ַאזױ געשװָארן:

װערן! געטײט װעט ער
ָדִודן, גערוֿפן הָאט יהֹונָָתן און 7
ַאלע דערצײלט אים הָאט יהֹונָָתן און
יהֹונָָתן און װערטער. דָאזיקע די
און ָשאולן, צו ָדִודן געברַאכט הָאט
װי ַאזױ אים ֿפַאר געװען איז ער

נעכטן-אײערנעכטן.
מלחמה, ַא געװָארן װידער און 8
הָאט און ַארױסגעגַאנגען, איז דוד און
ּפלשּתים, די ַאקעגן געהַאלטן מלחמה
ַא זײ צװישן געשלָאגן הָאט ער און
ַאנטלָאֿפן זַײנען זײ און שלַאק, גרױסן

אים. ֿפַאר
גָאט ֿפון גַײסט בײזער ַא און 9
איז ער בעת ָשאולן אױף געקומען איז
אין שּפיז זַײן מיט הױז זַײן אין געזעסן
מיט געשּפילט הָאט דוד און הַאנט; זַײן

הַאנט. דער
דורכצושטעכן געזוכט ָשאול הָאט 10
ָאבער װַאנט, אין ביז שּפיז מיטן ָדִודן
ָשאולן, ֿפון ַארױסגעמַאכט זיך הָאט ער
שּפיז דעם ַארַײנגעשטָאכן הָאט ער און
ַאנטלָאֿפן איז דוד און װַאנט. אין
יענער אין געװָארן ַאנטרונען איז און

נַאכט.

צו שלוחים געשיקט ָשאול הָאט 11
צו אים און היטן, צו אים הױז, ָדִודס
װַײב זַײן ָאבער ֿפרי. דער אין טײטן
צו ַאזױ ָדִודן, ָאנגעזָאגט הָאט ִמיכל
דַײן ניט רַאטעװעסט דו אױב זָאגן:
געטײט. מָארגן װערסטו נַאכט, די נֿפש
ָדִודן ַארָאּפגעלָאזט הָאט ִמיכל און 12
און ַאװעק איז ער און ֿפענסטער, דורכן

געװָארן. ַאנטרונען און ַאנטלָאֿפן איז
דעם גענומען הָאט ִמיכל און 13
בעט, אױֿפן ַארױֿפגעלײגט און ּתרֿפים,
הָאט ציגנהָאר ֿפון געשטריק ַא און
און קָאּפנס, צו געלײגט אים זי

בגד. ַא מיט איבערגעדעקט
געשיקט הָאט ָשאול ַאז און 14
זי הָאט ָדִודן, נעמען צו שלוחים

קרַאנק. איז ער געזָאגט:
צו שלוחים געשיקט ָשאול הָאט 15
אים ברענגט זָאגן: צו ַאזױ ָדִודן, זען
טײטן. צו אים מיר, צו בעט מיטן ַארױף
געקומען, שלוחים די זַײנען 16
בעט, אױֿפן איז ּתרֿפים דער ערשט
אים ציגהָאר ֿפון געשטריק דָאס און

צוקָאּפנס.
מיכלען: צו געזָאגט ָשאול הָאט 17
ָאּפגענַארט, ַאזױ מיך הָאסטו װָאס ֿפַאר
ׂשונא, מַײן ַאװעקגעלָאזט הָאסט און
הָאט געװָארן? ַאנטרונען איז ער און
צו הָאט ער ָשאולן: צו געזָאגט ִמיכל
נָאך ַאװעק, מיך לָאז געזָאגט: מיר

טײטן? דיך איך זָאל װָאס
און ַאנטלָאֿפן איז דוד און 18
איז ער און געװָארן, ַאנטרונען
און רמה, קײן שמואלן צו געקומען
ָשאול װָאס ַאלץ דערצײלט אים הָאט
שמואל און ער און געטָאן. אים הָאט
בַאזעצט זיך הָאבן און געגַאנגען זַײנען

נָיֹות. אין
ָשאולן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 19
אין נָיֹות אין איז דוד זע, זָאגן: צו ַאזױ

רמה.
שלוחים געשיקט הָאט ָשאול און 20
געזען זײ הָאבן ָדִודן. נעמען צו
און זָאגן, נֿביאות נֿביאים געזעמל דָאס
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זײ; איבער געשטעלט שטײט שמואל
געװען איז גָאט ֿפון גַײסט דער און
זײ און ָשאולן, ֿפון שלוחים די אױף

געזָאגט. נֿביאות הָאבן אױך
און ָשאולן, ָאנגעזָאגט מען הָאט 21
שלוחים. ַאנדערע געשיקט הָאט ער
הָאט געזָאגט. נֿביאות אױך זײ הָאבן
שלוחים, דריטע געשיקט װידער ָשאול

געזָאגט. נֿביאות הָאבן אױך זײ און
רמה, קײן געגַאנגען אױך ער איז 22
גרױסער דער ביז געקומען איז ער און
זיך הָאט און ֵׂשכּו, אין װָאס גרוב
זַײנען װּו געזָאגט: און נָאכגעֿפרעגט
אים מען הָאט דוד? און שמואל

רמה. אין נָיֹות אין ָאן, געזָאגט:
נָיֹות קײן ַאהין ַאװעק ער איז 23
איז אים אױף אױך און רמה, אין
ער און גָאט, ֿפון גַײסט דער געװען
נֿביאות גײענדיק און געגַאנגען איז
נָיֹות קײן געקומען איז ער ביז געזָאגט,

רמה. אין
אױסגעטָאן הָאט אױך ער און 24
הָאט אױך ער און קלײדער, זַײנע
און שמואלן, ֿפַאר געזָאגט נֿביאות
גַאנצן יענעם נַאקעטער ַא געלעגן איז
דעריבער נַאכט. גַאנצע די און טָאג,
די צװישן ָשאול אױך איז מען: זָאגט

נֿביאים?

ֿפון20 ַאנטלָאֿפן איז דוד און
איז ער און רמה, אין נָיֹות
ֿפַאר געזָאגט הָאט און געקומען,
און געטָאן? איך הָאב װָאס יהונתנען:
איז װָאס און ֿפַארברעך, מַײן איז װָאס
ער װָאס ֿפָאטער, דַײן ֿפַאר חטא מַײן

לעבן? מַײן זוכט
חלילה! געזָאגט: אים צו ער הָאט 2
ֿפָאטער מַײן זע, שטַארבן. ניט װעסט
קלײנע ַא ָאדער זַאך גרױסע ַא ניט טוט
מַײן ניט ַאנטּפלעקט ער ַאװּו זַאך,
ֿפָאטער מַײן זָאל װָאס ֿפַאר און אױער,
זַאך? דָאזיקע די מיר ֿפון ֿפַארבָארגן

ַאזױ. ניט איז עס

און געשװָארן, װידער דוד הָאט 3
ַאז ֿפָאטער דַײן װײסט װײסן געזָאגט:
אױגן, דַײנע אין חן געֿפונען הָאב איך
דערֿפון יהונתן זָאל קלערט: ער און
קלעמען. ניט זיך זָאל ער ּכדי װיסן, ניט
װי ַאזױ און לעבט, גָאט װי ַאזױ ָאבער
איז טריט ַא װי ַאזױ ַאז לעבט, זעל דַײן

טױט! צװישן און מיר צװישן
װָאס ָדִודן: צו געזָאגט יהונתן הָאט 4
טָאן? דיר ֿפַאר זָאל איך זעל, דַײן װיל
יהונתנען: צו געזָאגט דוד הָאט 5
זיצן װען רֹאש-חֹודש, מָארגן איז ָאט
עסן; צום מלך מיטן זיצן איך דַארף
װעל איך און גײן, לָאזן מיך זָאלסטו
איבער ביז ֿפעלד אין בַאהַאלטן זיך

ָאװנט. מָארגן
זיך װעט נָאכֿפרעגן אױב 6
מיר, אױף ֿפָאטער דַײן נָאכֿפרעגן
זיך הָאט ָאּפבעטן זָאגן: זָאלסטו
ּכדי מיר, בַײ דוד ָאּפגעבעטן
שטָאט זַײן אין ַאריבערצולױֿפן
יערלעכע די װָארום ֵבית-ֶלֶחם,
דער בַײ דָארטן איז ָאּפֿפערשלַאכטונג

משּפחה. גַאנצער
גוט! זָאגן: ַאזױ װעט ער אױב 7
ָאבער אױב קנעכט; דַײן צו ֿפריד איז
װיסן זַײ צערענען, ער װעט צערענען

אים. בַײ בַאשלָאסן איז שלעכטס ַאז
דַײן מיט ֶחסד טָאן זָאלסט און 8
גָאט ֿפון בונד ַא אין װָארום קנעכט,
דיר; מיט קנעכט דַײן געברַאכט הָאסטו
ֿפַארברעך, ַא דָא איז מיר אין אױב און
זָאלסטו דען װָאס נָאך און דו; מיך טײט

ֿפָאטער? דַײן צו ברענגען מיך
דיר! חלילה געזָאגט: יהונתן הָאט 9
זיך איך װעל דערװיסן אױב װָארום
איז ֿפָאטער מַײן בַײ ַאז דערװיסן
צי בײז, געשען זָאל דיר בַאשלָאסן,

דערצײלן? ניט דיר דָאס איך װעל
יהונתנען: צו געזָאגט דוד הָאט 10
דַײן אױב דערצײלן מיר װעט װער

הַארט? ענטֿפערן דיר װעט ֿפָאטער
ָדִודן: צו געזָאגט יהונתן הָאט 11
ֿפעלד. אין ַארױסגײן לָאמיר און קום,
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אין ַארױסגעגַאנגען בײדע זײ זַײנען
ֿפעלד.

ָדִודן: צו געזָאגט הָאט יהונתן און 12
יׂשראל! ֿפון גָאט דעם יהוה בַײ
ֿפָאטער מַײן אױסֿפָארשן װעל איך ַאז
דער אין מָארגן איבער ָאדער מָארגן
צי ָדִודן, צו גוט איז ער ערשט צַײט,
דיר, צו שיקן ניט דענצמָאל איך װעל

אױער? דַײן ַאנטּפלעקן און
ַאזױ יהונתנען צו טָאן גָאט זָאל 13
ֿפָאטער מַײן אױב מער! נָאך און
אױף ברענגען צו געֿפעלן װױל װעט
דַײן ַאנטּפלעקן איך װעל שלעכט, דיר
און ַאװעקשיקן, דוד װעל און אױער
זַײן װעט גָאט און בשלום, גײן װעסט
מיט געװען איז ער װי ַאזױ דיר מיט

ֿפָאטער. מַײן
– נָאך לעב איך װען נָאר ניט און 14
גָאטס ַא מיר מיט טָאן זָאלסטו נָאר ניט

שטַארבן; ניט זָאל איך ַאז ֶחסד,
דַײן ָאּפשנַײדן ניט זָאלסט נַײערט 15
צו ניט אײביק; ביז הױז מַײן ֿפון ֶחסד
ָדִודס ֿפַארשנַײדן װעט גָאט װען מָאל
ֿפון געזיכט דעם ֿפון אײנעם ביז ֿפַײנט

ערד. דער
בונד ַא געשלָאסן הָאט יהונתן און 16
גָאט זָאל ָדִודן: ֿפון הױז דעם מיט
ָדִודס ֿפון הַאנט דער ֿפון אױֿפמָאנען

ֿפַײנט!
װידער הָאט יהונתן און 17
צו ליבשַאֿפט זַײן בַײ ָדִודן בַאשװָארן
ער הָאט זעל זַײן װי ליב װָארום אים,

געהַאט. ליב אים
געזָאגט: אים צו הָאט יהונתן און 18
װעסט דו און רֹאש-חֹודש, איז מָארגן
לײדיק. זַײן װעט זיץ דַײן װַײל ֿפעלן,
טיף מָארגן איבער זָאלסטו 19
ָארט דעם צו קומען און ַארָאּפנידערן,
ֿפַארבָארגן דָארטן זיך הָאסט דו װָאס
זיצן און טָאג, װָאכעדיקן דעם אין

ֶאזֶל. שטײן דעם לעבן
ֿפַײלן דרַײ װַארֿפן װעל איך און 20
אין שיסן װָאלט איך װי ַאזױ זַײט, ַא ָאן

ציל. ַא

ייִנגל: דעם שיקן װעל איך זע, און 21
איך װעל זָאגן אױב ֿפַײלן. די געֿפין גײ,
ֿפַײלן די זַײנען ״ָאן ייִנגל: צום זָאגן
טָא עס״, נעם דיר, ֿפון צו צו ַאהער
עס און דיר, צו איז ֿפריד װָארום קום,

לעבט! גָאט װי ַאזױ גָארנישט, איז
זָאגן ַאזױ װעל איך ָאבער אױב 22
ַאהין ֿפַײלן די זַײנען ״ָאן יונג: צום
גָאט װָארום ַאװעק, גײ דיר״, ֿפון צו

ַאװעק. דיך שיקט
הָאבן מיר װָאס זַאך דער װעגן און 23
[ַאן גָאט איז ָאט דו, און איך גערעדט,
אױף דיר צװישן און מיר צװישן עדות]

אײביק.
ֿפעלד; אין בַאהַאלטן זיך דוד הָאט 24
הָאט רֹאש-חֹודש, געװען איז עס ַאז און
מָאלצַײט צום געזעצט זיך מלך דער

עסן.
אױף געזעסן איז מלך דער און 25
דעם אױף מָאל, ַאלע װי ַאזױ זיץ זַײן
איז יהונתן און װַאנט; דער בַײ זיץ
בַײם געזעסן איז ַאֿבנר און געשטַאנען,
איז ָארט ָדִודס און ָשאולן; ֿפון זַײט

לײדיק. געװען
גערעדט גָארנישט הָאט ָשאול און 26
הָאט ער װָארום טָאג, יענעם אין
איז ער דָאס; איז סיבה ַא געקלערט:

אומרײן. אװדאי איז ער רײן, ניט
מָארגן אױף געװען איז עס און 27
און טָאג, צװײטן דעם רֹאש-חֹודש נָאך
הָאט לײדיק, געװען איז ָארט ָדִודס
ֿפַאר זון: זַײן יהונתן צו געזָאגט ָשאול
יִַשין ֿפון זון דער געקומען ניט איז װָאס

מָאלצַײט? צום הַײנט אי נעכטן אי
ָשאולן: געענטֿפערט יהונתן הָאט 28
בַײ דוד ָאּפגעבעטן זיך הָאט ָאּפבעטן

ֵבית-ֶלֶחם; קײן מיר
לָאז געזָאגט: הָאט ער און 29
ַאן װָארום דיך, בעט איך גײן, מיך
איז משּפחה דער ֿפון ָאּפֿפערשלַאכטונג
ברודער, מַײן און שטָאט, אין אונדז בַײ
אױב ַאצונד, און בַאֿפױלן; מיר הָאט ער
אין לַײטזעליקײט געֿפונען הָאב איך
זיך דיך, בעט איך לָאמיך, אױגן, דַײנע
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ברידער. מַײנע זען און ַאריבערכַאּפן,
צום געקומען ניט ער איז דעריבער

טיש. מלכס
ֿפון צָארן דער געגרימט הָאט 30
צו הָאט ער און יהונתנען, אױף ָשאולן
ֿפַארקערטער ֿפון זון דו געזָאגט: אים
ניט, דען איך װײס װידערשּפעניקײט,
זון דעם אױסדערװײלט הָאסט דו ַאז
דער צו און שַאנד דַײן צו יִַשין, ֿפון

נַאקעטקײט? מוטערס דַײן ֿפון שַאנד
יִַשין ֿפון זון דער ּכל-זמן װָארום 31
און דו װעסט ערד, דער אױף לעבט
בַאשטַאנד. קײן הָאבן ניט מלוכה דַײן
מיר, צו אים נעם און שיק ַאצונד, און

אים. קומט טױט װָארום
זַײן געענטֿפערט יהונתן הָאט 32
אים צו הָאט און ָשאולן, ֿפָאטער
געטײט ער זָאל װָאס ֿפַאר געזָאגט:

געטָאן? ער הָאט װָאס װערן?
אױף געטָאן װָארף ַא ָשאול הָאט 33
און טרעֿפן; צו אים שּפיז, דעם אים
איז דָאס ַאז ֿפַארשטַאנען, הָאט יהונתן
טײטן צו ֿפָאטער זַײן בַײ בַאשלָאסן

ָדִודן.
ֿפון אױֿפגעשטַאנען יהונתן איז 34
דעם הָאט ער און גרימצָארן, אין טיש
קײן געגעסן ניט חודש ֿפון טָאג צװײטן
געקלעמט זיך הָאט ער װַײל שּפַײז,
הָאט ֿפָאטער זַײן װַײל און ָדִודן, װעגן

ֿפַארשעמט. אים
דער אין געװען איז עס און 35
אין ַארױסגעגַאנגען יהונתן איז ֿפרי,
געװען איז װָאס צַײט דער צו ֿפעלד,
ייִנגל קלײן ַא און ָדִודן, מיט ָאּפגעמַאכט

אים. מיט געװען איז
ייִנגל: זַײן צו געזָאגט הָאט ער און 36
װָאס ֿפַײלן די ַאקָארשט געֿפין לױף,
געלָאֿפן, ייִנגל דער איז װַארף. איך
אים ֿפַײל ַא געװָארֿפן הָאט ער און

ַאריבערצויָאגן.
צוגעקומען איז ייִנגל דער װי און 37
יהונתן װָאס ֿפַײל דער ֿפון ָארט דעם צו
יהונתן הָאט ַאזױ געװָארֿפן, הָאט
די געזָאגט: און ייִנגל, דעם נָאכגערוֿפן

דיר. ֿפון צו ַאהין דָאך איז ֿפַײל
דעם נָאכגערוֿפן הָאט יהונתן און 38
זיך זָאלסט זיך, אַײל גיכער, ייִנגל:
ייִנגל יהֹונָָתנס און ָאּפשטעלן. ניט
איז און ֿפַײלן, די אױֿפגעקליבן הָאט

הַאר. זַײן צו געקומען
גָארנישט ֿפון הָאט ייִנגל דער און 39
הָאבן דוד און יהונתן נָאר געװּוסט,

זַאך. דער ֿפון געװּוסט
צו װַאֿפן זַײן געגעבן יהונתן הָאט 40
געזָאגט: אים צו הָאט און ייִנגל, זַײן

שטָאט. אין זײ ברענג גײ,
איז ייִנגל דער װי 41
דוד איז ַאזױ ַאװעקגעגַאנגען,
ער און ָדרום-זַײט, ֿפון אױֿפגעשטַאנען
דער צו ּפנים זַײן אױף געֿפַאלן איז
מָאל. דרַײ געבוקט זיך הָאט און ערד,
דעם אײנער געקושט הָאבן זײ און
מיטן אײנער געװײנט און ַאנדערן,
איבערגעשטיגן. הָאט דוד ביז ַאנדערן,
ָדִודן: צו געזָאגט הָאט יהונתן און 42
הָאבן מיר װָאס [געדענק] בשלום; גײ
ֿפון נָאמען בַײם געשװָארן בײדע זיך
זַײן זָאל גָאט זָאגן: צו ַאזױ גָאט,
דיר, צװישן און מיר צװישן עדות] [ַאן
דַײן צװישן און זָאמען מַײן צװישן און

אײביק. ביז זָאמען

אױֿפגעשטַאנען21 איז ער און
און ַאװעקגעגַאנגען; איז און

שטָאט. אין ַארַײן איז יהונתן
צו נֹוֿב קײן געקומען איז דוד און 2
הָאט ַאחיֶמֶלך און ּכהן, דעם ַאחיֶמֶלך
צו הָאט און ַאנטקעגן, ָדִודן געאַײלט
ַאלײן, ביסטו װָאס ֿפַאר געזָאגט: אים

דיר? מיט ניט איז קײנער און
דעם ַאחיֶמֶלך צו געזָאגט דוד הָאט 3
ַא בַאֿפױלן מיר הָאט מלך דער ּכהן:
קײנער געזָאגט: מיר צו הָאט און זַאך,
װעגן זַאך דער ֿפון װיסן גָארנישט זָאל
הָאב איך װָאס און דיך, שיק איך װָאס
איך הָאב יונגען די און בַאֿפױלן; דיר
ָארט. יענעם און יענעם אין בַאשטעלט
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אונטער דָא איז װָאס ַאצונד, און 4
ֿפינף ַא הַאנט מַײן אין גיב הַאנט? דַײן

זיך. געֿפינט עס װָאס ָאדער ברױטן,
ָדִודן, געענטֿפערט ּכהן דער הָאט 5
איז ברױט װָאכעדיק געזָאגט: הָאט און
בלױז נָאר הַאנט, מַײן אונטער ניטָא
יונגען די אױב דָא, איז ברױט הײליק

װַײב. ַא ֿפון ָאּפגעהיט נָאר זיך הָאבן
ּכהן, דעם געענטֿפערט דוד הָאט 6
װָאר, ֿפַאר געזָאגט: אים צו הָאט און
ַאזױ אונדז ֿפון ֿפַארמיטן איז װַײב ַא
און ַארױס; גײ איך ַאז מָאל ַאלע װי
געהַאלטן װערן יונגען די ֿפון ּכלים די
שטײגער דער איז דָאס און הײליק;
ַאז הַײנט, שױן װי און װָאכעדיקן, מיט

ּכלי! דער אין זַײן װעט הײליקס
געגעבן ּכהן דער אים הָאט 7
ניט איז דָארטן װָארום הײליקס;
בלױז נָאר ברױט, קײן געװען
איז װָאס ָאנגעזיכט ֿפון ברױט דָאס
גָאט, ֿפַאר ֿפון געװָארן ַארָאּפגענומען
אין ברױט, װַארעם ַאװעקצולײגן ּכדי
ַאװעקגענומען איז עס װָאס טָאג דעם

געװָארן.
ֿפון מַאן ַא געװען איז דָארטן און 8
װָאס טָאג יענעם אין קנעכט שָאולס
און גָאט, ֿפַאר אױֿפגעהַאלטן זיך הָאט
ַאדֹומי, דער דֹוֵאג געװען איז נָאמען זַײן
בַײ װָאס ּפַאסטוכער די ֿפון הױּפט דער

ָשאולן.
ַאחיֶמֶלכן: צו געזָאגט הָאט דוד און 9
הַאנט דַײן אונטער דָא ניטָא איז און
װָארום שװערד? ַא ָאדער שּפיז ַא
מַײנע ַאֿפילו און שװערד, מַײן ַאֿפילו
מיט מיטגענומען ניט איך הָאב װַאֿפן,
איז מלך דעם ֿפון זַאך די װַײל זיך,

אַײליק. געװען
די געזָאגט: ּכהן דער הָאט 10
װָאס ּפִלשּתי דעם גָליַת ֿפון שװערד
ָאן ֵאָלה, טָאל אין געשלָאגן הָאסט דו
הינטער טוך ַא אין אַײנגעװיקלט זי איז
דיר זי װילסט דו אױב אֿפוד; דעם
חוץ ַאנדערע קײן װָארום נעם, נעמען,

ניטָא. דָא איז איר

איר ניטָא געזָאגט: דוד הָאט 11
איז דוד און מיר. זי גיב גלַײכן;
אין ַאנטלָאֿפן איז און אױֿפגעשטַאנען,
איז און ָשאולן, ֿפון טָאג יענעם

גַת. ֿפון מלך דעם ָאכיש צו געקומען
ָאכישן ֿפון קנעכט די הָאבן 12
דער דוד ניט דָאס איז אים: צו געזָאגט
אױף ניט מען הָאט לַאנד? ֿפון מלך
ַאזױ טענץ, מיט געזונגען דָאזיקן דעם
זַײנע אין געשלָאגן הָאט ָשאול זָאגן: צו
צענטױזנטן? זַײנע אין דוד און טױזנטן,
די ַארַײנגענומען זיך דוד הָאט 13
ער און הַארצן, אין װערטער דָאזיקע
ָאכיש ֿפַאר געהַאט מורא זײער הָאט

גַת. ֿפון מלך דעם
ֿפַאר ׂשכל זַײן געביטן ער הָאט 14
משוגע זיך הָאט און אױגן, זײערע
געצײכנט הָאט און זײ, ֿפַאר געמַאכט
געלָאזט און טױער, ֿפון טירן די אױף

בָארד. זַײן אױף שּפַײעכץ זַײן רינען
זַײנע צו געזָאגט ָאכיש הָאט 15
איז מענטש ַא זעט איר ַאז קנעכט:
צו אים איר ברענגט װָאס נָאך משוגע,

מיר?
איר װָאס משּוגָעים, מיר ֿפעלן צי 16
זַײן צו דָאזיקן דעם געברַאכט מיר הָאט
דָאזיקער דער זָאל מיר? בַײ משוגע

הױז? מַײן אין קומען

ַאװעקגעגַאנגען22 איז דוד און
ַאנטרונען איז און דָארטן, ֿפון
ַעדּוֶלם. ֿפון הײל דער צו געװָארן
דָאס און ברידער זַײנע דערהערט הָאבן
זײ און ֿפָאטער, זַײן ֿפון הױז גַאנצע

אים. צו ַאהין ַארָאּפגענידערט הָאבן
צו אױֿפגעקליבן זיך הָאבן עס און 2
געדריקטער, ַא מענטש ַא נָאר װּו אים
ַא הָאט װָאס מענטש ַא נָאר װּו און
מיט מענטש ַא נָאר װּו און בעל-חוֿב,
געװָארן איז ער און געמיט; ביטער ַא
און זײ. איבער הױּפטמַאן ַא ֿפַאר
ֿפיר ַארום אים מיט געװען זַײנען עס

מַאן. הונדערט
ֿפון ַאװעקגעגַאנגען איז דוד און 3
הָאט ער און ִמצֵּפה-מוָאֿב, קײן דָארטן
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איך זָאל, מוָאֿב: ֿפון מלך צום געזָאגט
און ֿפָאטער מַײן ַארױסקומען דיך, בעט
װַאנען ביז אַײך בַײ זַײן צו מוטער מַײן
מיט טָאן װעט גָאט װָאס װיסן װעל איך

מיר.
ֿפירן צו געברַאכט זײ הָאט ער און 4
זַײנען זײ און מוָאֿב, ֿפון מלך דעם ֿפַאר
איז דוד װָאס טעג ַאלע אים בַײ געזעסן

בַארגֿפעסטונג. דער אין געװען
געזָאגט הָאט נֿביא דער גָד און 5
דער אין זיצן ניט זָאלסט ָדִודן: צו
גײן זָאלסט און קום, בַארגֿפעסטונג;
און געגַאנגען דוד איז יהּודה. לַאנד אין

ֶחֶרׂש. װַאלד אין געקומען איז ער
און דוד ַאז ָשאול, געהערט הָאט 6
זַײנען אים מיט װָאס מענטשן די
איז ָשאול און געװָארן; אױסגעֿפונען
דעם אונטער גִֿבָעה, אין געזעסן
זַײן מיט רמה, אין טַאמַאריסקנבױם
זַײנע ַאלע און הַאנט; זַײן אין שּפיז

אים. לעבן געשטַאנען זַײנען קנעכט
קנעכט זַײנע צו געזָאגט ָשאול הָאט 7
אים: ַארום געשטַאנען זַײנען װָאס
װעט בנימינער, איר ַאקָארשט, הערט
ַאלעמען אַײך יִַשין ֿפון זון דער דען
װַײנגערטנער, און ֿפעלדער געבן
ֿפַאר מַאכן ַאלעמען אַײך ער װעט
הױּפטלַײט און טױזנט, ֿפון הױּפטלַײט

הונדערט, ֿפון
ַא געמַאכט ַאלע הָאט איר װָאס 8
ַאנטּפלעקט קײנער און מיר, אױף בונט
ַא שליסט זון מַײן װען אױער, מַײן ניט
קײנער און יִַשין, ֿפון זון דעם מיט בונד
מיר אום זיך קימערט אַײך ֿפון ניט
מַײן ַאז אױער, מַײן ַאנטּפלעקט און
אױף קנעכט מַײן ָאנגעשטעלט הָאט זון
הַײנטיקן װי ַאזױ לױערער, ַא ֿפַאר מיר

טָאג?
דער דֹוֵאג ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 9
די מיט געשטַאנען איז װָאס ַאדֹומי,
הָאט ער און ָשאולן, ֿפון קנעכט
ֿפון זון דעם געזען הָאב איך געזָאגט:
דעם ַאחיֶמֶלך צו נֹוֿב קײן קומען יִַשין

ַאחיטוֿבן. ֿפון זון

אים ֿפַאר געֿפרעגט הָאט ער און 10
אים ער הָאט צערונג אױך גָאט; בַײ
דעם גָליַת ֿפון שװערד די און געגעבן,

געגעבן. אים ער הָאט ּפִלשּתי
רוֿפן געשיקט מלך דער הָאט 11
ּכהן, דעם ַאחיטוֿב ֿפון זון דעם ַאחיֶמֶלך
ֿפָאטער, זַײן ֿפון הױז גַאנצע דָאס און
זַײנען זײ און נֹוֿב; אין װָאס ּכהנים די

מלך. צום געקומען ַאלע
הער געזָאגט: ָשאול הָאט 12
הָאט ַאחיטוֿבן. ֿפון זון דו ַאקָארשט,

הַאר. מַײן איך, בין דָא געזָאגט: ער
ֿפַאר געזָאגט: אים צו ָשאול הָאט 13
אױף בונט ַא געמַאכט איר הָאט װָאס
װען יִַשין, ֿפון זון דער און דו מיר,
ַא און ברױט געברַאכט אים הָאסט דו
בַײ אים ֿפַאר געֿפרעגט און שװערד,
מיר קעגן אױֿפשטײן זָאל ער ּכדי גָאט,
הַײנטיקן װי ַאזױ לױערער, ַא ֿפַאר

טָאג?
דעם געענטֿפערט ַאחיֶמֶלך הָאט 14
װער און געזָאגט: הָאט און מלך,
ַאזױ איז קנעכט דַײנע ַאלע צװישן
מלכס דעם איז װָאס דוד, װי בַאגלױבט
דַײן איבער הַאר דער און אײדעם,
הױז? דַײן אין ָאנגעזען און לַײבװַאך,

ָאנגעהױבן הַײנט דען איך הָאב 15
זָאל בַאהיט גָאט? בַײ אים ֿפַאר ֿפרעגן
ַארױֿפלײגן ניט מלך דער זָאל זַײן! איך
דעם אױף קנעכט, זַײן אױף חשד ַא
װָארום ֿפָאטער, מַײן ֿפון הױז גַאנצן
ניט ַאלעם דעם ֿפון הָאט קנעכט דַײן
גרױס. ָאדער קלײן זַאך, קײן געװּוסט
שטַארבן געזָאגט: מלך דער הָאט 16
דָאס און דו ַאחיֶמֶלך, שטַארבן, מוזטו

ֿפָאטער. דַײן ֿפון הױז גַאנצע
די צו געזָאגט הָאט מלך דער און 17
לעבן געשטַאנען זַײנען װָאס לױֿפערס
די טײט און אום, אַײך דרײט אים:
הַאנט זײער אױך װַײל גָאט, ֿפון ּכהנים
הָאבן זײ װַײל און ָדִודן, מיט געװען איז
הָאבן און ַאנטלױֿפט, ער ַאז געװּוסט
ָאבער אױער. מַײן ַאנטּפלעקט ניט
געװָאלט ניט הָאבן מלך ֿפון קנעכט די
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ָאנצוֿפַאלן הַאנט זײער אױסשטרעקן
גָאט. ֿפון ּכהנים די אױף

דֹוֵאגן: צו געזָאגט מלך דער הָאט 18
אױף ֿפַאל-צו און אום, דו זיך דרײ
זיך ַאדֹומי דער דֹוֵאג הָאט ּכהנים. די
ָאנגעֿפַאלן איז ער און אומגעדרײט,
אין געטײט הָאט און ּכהנים, די אױף
װָאס מַאן ַאכציק און ֿפינף טָאג יענעם

אֿפוד. לײנענעם ַא געטרָאגן הָאבן
ּכהנים די ֿפון שטָאט די נֹוֿב און 19
ֿפון שַארף מיטן געשלָאגן ער הָאט
ֿפרױ, ַא ביז און מַאן ַא ֿפון שװערד,
ַאן און זױגעדיקן, ַא ביז און קינד ַא ֿפון
מיטן שעּפס, ַא און אײזל ַאן און ָאקס

שװערד. ֿפון שַארף
דעם ַאחיֶמֶלך ֿפון זון אײן און 20
איז נָאמען זַײן װָאס ַאחיטוֿבן, ֿפון זון
געװָארן, ַאנטרונען איז אֿביתר, געװען

ָדִודן. נָאך ַאנטלָאֿפן איז און
ָדִודן, דערצײלט הָאט אֿביתר און 21
ֿפון ּכהנים די געהרגעט הָאט ָשאול ַאז

גָאט.
אֿביתרן: צו געזָאגט דוד הָאט 22
טָאג, יענעם אין געװּוסט הָאב איך
ַאז דָארטן, איז ַאדֹומי דער דֹוֵאג אױב
ָשאולן. דערצײלן ער װעט דערצײלן
טױט דעם אין סיבה די געװען בין איך
הױז. ֿפָאטערס דַײן ֿפון נֿפשות ַאלע ֿפון
מורא ניט זָאלסט מיר, בַײ זיץ 23
זוכן װעט װָאס דער נָאר װָארום הָאבן;
װַײל לעבן; דַײן זוכן װעט לעבן מַײן

מיר. בַײ זַײן װעסטו ָאּפגעהיט

ָדִודן,23 ָאנגעזָאגט מען הָאט
ּפלשּתים די זע, זָאגן: צו ַאזױ
זײ און קִעיֶלה, אױף מלחמה הַאלטן

שַײערן. די רױבן
ַאזױ גָאט, בַײ געֿפרעגט דוד הָאט 2
די שלָאגן און גײן, איך זָאל זָאגן: צו
געזָאגט גָאט הָאט ּפלשּתים? דָאזיקע
די שלָאגן זָאלסט און גײ, ָדִודן: צו

קִעיֶלה. העלֿפן און ּפלשּתים,
אים צו ָדִודן ֿפון מענטשן די הָאבן 3
מיר זַײנען יהּודה אין דָא זע, געזָאגט:

װעלן מיר ַאז שױן װי הַײנט מורא, אין
די ֿפון רײען די ַאקעגן קִעיֶלה, קײן גײן

ּפלשּתים?
בַײ געֿפרעגט װידער דוד הָאט 4
געענטֿפערט אים הָאט גָאט און גָאט,
ַארָאּפ נידער אױף, שטײ געזָאגט: און
די גיב איך װָארום קִעיֶלה, קײן

הַאנט. דַײן אין ּפלשּתים
זַײנע און דוד געגַאנגען איז 5
הָאט און קִעיֶלה, קײן מענטשן
ּפלשּתים, די אױף געהַאלטן מלחמה
און ֿפי, זײערע ַאװעקגעֿפירט און
שלַאק. גרױסן ַא זײ צװישן געשלָאגן
בַאװױנער די געהָאלֿפן הָאט דוד און

קִעיֶלה. ֿפון
דער אֿביתר ַאז געװען, איז עס און 6
ָדִודן צו ַאנטלָאֿפן איז ַאחיֶמֶלכן ֿפון זון
ַארָאּפגענידערט ער הָאט קִעיֶלה, קײן

הַאנט. זַײן אין אֿפוד מיטן
ָשאולן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 7
קִעיֶלה, קײן געקומען איז דוד ַאז
גָאט געזָאגט: הָאט ָשאול און
מַײן אין איבערגעענטֿפערט אים הָאט
ַאלײן זיך הָאט ער װָארום הַאנט,
ַא אין קומען דורך אַײנגעשלָאסן

ריגלען. און טירן מיט שטָאט
דָאס צונױֿפגערוֿפן הָאט ָשאול און 8
נידערן צו מלחמה, אױף ֿפָאלק גַאנצע
און ָדִודן אױף לעגערן צו קִעיֶלה, אױף

מענטשן. זַײנע אױף
ָשאול ַאז דערװּוסט, זיך דוד הָאט 9
הָאט ער און שלעכט, אים קעגן טרַאכט
גענען ּכהן: דעם אֿביתר צו געזָאגט

אֿפוד. דעם
דו יהוה געזָאגט: הָאט דוד און 10
געהערט הָאט הערן יׂשראל, ֿפון גָאט
קײן קומען װיל ָשאול ַאז קנעכט, דַײן
ֿפון שטָאט די צעשטערן צו קִעיֶלה,

װעגן. מַײנעט
מיך קִעיֶלה ֿפון מענער די װעלן 11
װעט הַאנט? זַײן אין איבערענטֿפערן
דַײן װי ַאזױ ַארָאּפנידערן, ָשאול
גָאט דו יהוה געהערט? הָאט קנעכט
דַײן צו דיך, בעט איך זָאג, יׂשראל, ֿפון
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װעט ער געזָאגט: גָאט הָאט קנעכט.
ַארָאּפנידערן.

די װעלן געזָאגט: דוד הָאט 12
מיך איבערענטֿפערן קִעיֶלה ֿפון מענער
ֿפון הַאנט דער אין מענטשן מַײנע און
װעלן זײ געזָאגט: גָאט הָאט ָשאולן?

איבערענטֿפערן.
זַײנע מיט אױֿפגעשטַאנען דוד איז 13
מַאן, הונדערט זעקס ַארום מענטשן,
קִעיֶלה, ֿפון ַארױס זַײנען זײ און
הָאט זײ װּו געגַאנגען זַײנען און
ָאנגעזָאגט ָשאולן איז געמַאכט. זיך
געװָארן ַאנטרונען איז דוד ַאז געװָארן,
ֿפַארמיטן זיך הָאט ער און קִעיֶלה; ֿפון

ַארױסצוגײן. ֿפון
מדבר, אין געזעסן איז דוד און 14
געזעסן איז ער און ֿפעסטונגען; די אין
ָשאול און זיף. מדבר אין בַארג אױֿפן
גָאט ָאבער געזוכט, טָאג ַאלע הָאט

הַאנט. זַײן אין געגעבן ניט אים הָאט
איז ָשאול ַאז געזען, הָאט דוד און 15
דוד און לעבן; זַײן זוכן ַארױסגעגַאנגען
חֹורָשה. אין זיף, מדבר אין געװען איז
ָשאולן ֿפון זון דער יהונתן און 16
געגַאנגען איז און אױֿפגעשטַאנען, איז
הָאט ער און חֹורָשה, קײן ָדִודן צו

גָאט. אין הַאנט זַײן געשטַארקט
געזָאגט: אים צו הָאט ער און 17
די װָארום הָאבן, מורא ניט זָאלסט
װעט ָשאולן ֿפָאטער מַײן ֿפון הַאנט
קיניגן װעסט דו און געֿפינען, ניט דיך
דיר ֿפַאר װעל איך און יׂשראל, איבער
מַײן אױך און ֵשני-למלך; ַא ֿפַאר זַײן

דָאס. װײס ָשאול ֿפָאטער
געשלָאסן בײדע הָאבן זײ און 18
איז דוד און גָאט; ֿפַאר בונד ַא
איז יהונתן און חֹורָשה, אין געבליבן

הױז. זַײן צו ַאװעקגעגַאנגען
זַײנען זיֿפער די און 19
קײן ָשאולן צו ַארױֿפגעגַאנגען
װָאר, ֿפַאר זָאגן: צו ַאזױ גִֿבָעה,
די אין אונדז בַײ זיך בַאהַאלט דוד
בערגל אױֿפן חֹורָשה אין ֿפעסטונגען

ישימֹון. ֿפון רעכטס װָאס ַחכיֶלה

דַײן נָאר װען מלך, ַאצונד, און 20
נידער ַארָאּפצונידערן, געלוסט הַארץ
אים איז אונדז אױף און ַארָאּפ,
ֿפון הַאנט דער אין איבערצוענטֿפערן

מלך.
געבענטשט געזָאגט: ָשאול הָאט 21
איר הָאט װָאס גָאט, ֿפון זַײן איר זָאלט

מיר. אױף דערבַארימט אַײך
ּפַאסט אַײך, בעט איך גײט, 22
און געװָאר, װערט און אױף, װידער
װער איז, ֿפוס זַײן װּו ָארט זַײן מערקט
װָארום געזען; דָארטן אים הָאט עס
זײער איז ער געזָאגט, מיר הָאט מע

ליסטיק.
געװָאר װערט און זעט, דרום 23
בַאהַאלט ער װָאס בַאהעלטענישן ַאלע
אומקערן זיך זָאלט איר און דָארטן, זיך
גײן װעל איך און זיכערן, מיט מיר צו
ער אױב זַײן, װעט עס און אַײך; מיט
ַארומזוכן אים איך װעל לַאנד, אין איז

יהּודה. ֿפון טױזנטן ַאלע צװישן
און אױֿפגעשטַאנען, זײ זַײנען 24
ֿפַאר ֿפַארױס זיף קײן געגַאנגען זַײנען
מענטשן זַײנע און דוד און ָשאולן.
דעם אין מעון, מדבר אין געװען זַײנען

ישימֹון. ֿפון רעכטס ּפלױן,
מענטשן זַײנע און ָשאול װי און 25
הָאט ַאזױ זוכן, געגַאנגען זַײנען
הָאט ער און ָדִודן, ָאנגעזָאגט מען
און ֿפעלדז, צום ַארָאּפגענידערט
מעון. מדבר אין בַאזעצט זיך הָאט
הָאט ער און דערהערט, ָשאול הָאט

מעון. מדבר אין ָדִודן נָאכגעיָאגט
דער ֿפון געגַאנגען איז ָשאול און 26
מענטשן זַײנע און דוד און בַארג, זַײט
דוד און בַארג; זַײט ַאנדער דער ֿפון
ֿפון ַאװעקצוגײן געאַײלט זיך הָאט
מענטשן זַײנע און ָשאול און ָשאולן,
זַײנע און ָדִודן ַארומגערינגלט הָאבן

כַאּפן. צו זײ מענטשן
צו ָשִליח ַא ָאנגעקומען איז 27
קום, און זיך אַײל זָאגן: צו ַאזױ ָשאולן,
ָאנגעֿפַאלן זַײנען ּפלשּתים די װָארום

לַאנד. אױֿפן
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ֿפון אומגעקערט זיך ָשאול הָאט 28
געגַאנגען איז ער און ָדִודן, נָאכיָאגן
מען הָאט דעריבער ּפלשּתים. די ַאקעגן

סַלע-ַהַמחלקות. ָארט יענעם גערוֿפן
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען איז דוד און 29
די אין בַאזעצט זיך הָאט און דָארטן,

ֵעין-גֶדי. ֿפון בַארגֿפעסטונגען

ָשאול24 ַאז געװען, איז עס און
ֿפון אומגעקערט זיך הָאט
אים מען הָאט ּפלשּתים, די הינטער
אין איז דוד זע, זָאגן: צו ַאזױ געזָאגט,

ֵעין-גֶדי. ֿפון מדבר
דרַײ גענומען ָשאול הָאט 2
גַאנץ ֿפון מענער געקליבענע טױזנט
זוכן געגַאנגען איז ער און יׂשראל,
די אױף מענטשן זַײנע מיט ָדִודן

שטײנבעקֿפעלדזן.
די צו געקומען איז ער און 3
און װעג, בַײם שָאֿפגעהעֿפטן
איז הײל; ַא געװען איז דָארטן
זַײן אױף ַארַײנגעגַאנגען ָשאול
זַײנע און דוד און בַאדערֿפעניש.
װינקלען די אין געזעסן זַײנען מענטשן

הײל. דער ֿפון
צו ָדִודן ֿפון מענטשן די הָאבן 4
טָאג, דער איז דָאס זע, געזָאגט: אים
זע, ָאנגעזָאגט: דיר הָאט גָאט װָאס
הַאנט, דַײן אין ׂשונא דַײן גיב איך
װי ַאזױ אים צו טָאן װעסט און
אױגן. דַײנע אין גוט זַײן װעט עס
הָאט און אױֿפגעשטַאנען, דוד איז
שָאולס ֿפון ברעג דעם ָאּפגעשניטן

שטילערהײט. מַאנטל
הָאט דעם, נָאך געװען איז עס און 5
װָאס ֿפַאר געּפלָאגט אים הַארץ ָדִודס
ֿפון ברעג דעם ָאּפגעשניטן הָאט ער

ָשאולן.
זַײנע צו געזָאגט הָאט ער און 6
ֿפון װערן איך זָאל בַאהיט מענטשן:
זַאך דָאזיקע די טָאן זָאל איך ַאז גָאט,
גָאט, ֿפון געזַאלבטן צום הַאר, מַײן צו
אים, אױף הַאנט מַײן אױסצושטרעקן
איז גָאט ֿפון געזַאלבטער דער װָארום

ער.
זַײנע ָאּפגעהַאקט הָאט דוד און 7
ער און װערטער, די מיט מענטשן
ַאקעגן אױֿפשטײן געלָאזן ניט זײ הָאט
אױֿפגעשטַאנען איז ָשאול און ָשאולן.
אין געגַאנגען איז און הײל, דער ֿפון

װעג.
אױֿפגעשטַאנען, דערנָאך דוד איז 8
דער ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז ער און
ָשאולן, נָאכגערוֿפן הָאט ער און הײל,
הָאט מלך! הַאר מַײן זָאגן: צו ַאזױ
און זיך, הינטער אומגעקוקט זיך ָשאול
דער צו ּפנים מיטן גענַײגט זיך הָאט דוד

געבוקט. זיך און ערד,
ָשאולן: צו געזָאגט הָאט דוד און 9
ַא ֿפון רײד די צו הערסטו װָאס ֿפַאר
זוכט דוד זע, זָאגן: צו ַאזױ מענטשן,

שלעכטס? דיר
דַײנע טָאג הַײנטיקן הָאבן ָאט 10
געגעבן דיך הָאט גָאט ַאז געזען, אױגן
מע און הײל; דער אין הַאנט מַײן אין
ָאבער הרגען, צו דיך גערעדט הָאט
און געשױנט, דיך הָאט אױג] [מַײן
ניט װעל איך געזָאגט: הָאב איך
מַײן אױף הַאנט מַײן אױסשטרעקן
ֿפון געזַאלבטער דער װָארום הַאר,

ער. איז גָאט
זע ַאדרבה ֿפָאטער, מַײן זע, און 11
מַײן אין מַאנטל דַײן ֿפון ברעג דעם
ָאּפגעשניטן הָאב איך ַאז װָארום הַאנט;
הָאב און מַאנטל, דַײן ֿפון ברעג דעם
זע, און ֿפַארשטײ געהרגעט, ניט דיך
בײז קײן ניטָא איז הַאנט מַײן אין ַאז
ניט הָאב איך און ֿפַארברעך, קײן און
לױערסט דו און דיר; קעגן געזינדיקט

נעמען. צו לעבן מַײן
און מיר צװישן משּפטן גָאט זָאל 12
מיר ֿפַאר זיך גָאט זָאל און דיר, צװישן
זָאל הַאנט מַײן ָאבער דיר; ָאן זַײן נוקם

דיר. אױף זַײן ניט
די ֿפון שּפריכװָארט דָאס װי ַאזױ 13
קומט שלעכטע ֿפון זָאגט: ֿפַארצַײטיקע
זָאל הַאנט מַײן ָאבער שלעכטס; ַארױס

דיר. אױף זַײן ניט
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ַארױסגעגַאנגען איז װעמען נָאך 14
װעמען נָאך יׂשראל? ֿפון מלך דער
נָאך הונט, טױטן ַא נָאך זיך? יָאגסטו

ֿפלױ? אײנציקער ַאן
און ַדיֶין, צום זַײן גָאט זָאל און 15
דיר, צװישן און מיר צװישן משּפטן
מיך און קריג, מַײן קריגן און זען, און

הַאנט. דַײן ֿפון העלֿפן
הָאט דוד װי געװען, איז עס און 16
צו רײד דָאזיקע די רעדן געענדיקט
איז געזָאגט: ָשאול הָאט ַאזױ ָשאולן,
ָשאול און זון? מַײן דוד ָקול, דַײן דָאס
הָאט און ָקול, זַײן אױֿפגעהױבן הָאט

געװײנט.
דו ָדִודן: צו געזָאגט הָאט ער און 17
דו װָארום מיר, ֿפון גערעכטער ביסט
הָאב איך און גוטס, געטָאן מיר הָאסט

שלעכטס. ָאּפגעטָאן
דו װי הַײנט בַאװיזן הָאסט דו און 18
גָאט װען מיר, מיט געטָאן גוטס הָאסט
דַײן אין איבערגעענטֿפערט מיך הָאט
געהרגעט. ניט מיך הָאסט דו און הַאנט,
זַײן טרעֿפן עמעצער דען װעט און 19
גוטן ַא מיט גײן לָאזן אים און ֿפַײנט,
ָאּפצָאלן גָאט דיר זָאל דרום װעג?
געטָאן מיר הָאסט דו װָאס ֿפַאר גוטס

טָאג. הַײנטיקן
ַאז װײס איך זע, ַאצונד, און 20
הַאנט דַײן אין און קיניגן װעסטו קיניגן
ֿפון מלוכה די ָאּפשטעלן זיך װעט

יׂשראל.
בַײ ַאצונד, מיר שװער דרום 21
ֿפַארשנַײדן װעסט דו אױב גָאט,
דו אױב און מיר, נָאך זָאמען מַײן
מַײן ֿפון נָאמען מַײן ֿפַארטיליקן װעסט

הױז. ֿפָאטערס
ָשאולן; געשװָארן דוד הָאט 22
צו ַאװעקגעגַאנגען איז ָשאול און
מענטשן זַײנע און דוד און הױז, זַײן
דער אױף ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען

בַארגֿפעסטונג.

געשטָארבן,25 איז שמואל און
הָאבן יׂשראל גַאנץ און

אים הָאבן און אַײנגעזַאמלט, זיך
אים הָאבן זײ און בַאקלָאגט;
און רמה. אין הײם זַײן אין בַאגרָאבן
הָאט און אױֿפגעשטַאנען, איז דוד

ּפָאָרן. מדבר צום ַארָאּפגענידערט
מַאן, ַא געװען איז מעון אין און 2
אין געװען איז װירטשַאֿפט זַײן װָאס
זײער געװען איז מַאן דער און ַּכרמל.
טױזנט דרַײ געהַאט הָאט ער און רַײך,
איז ער און ציגן; טױזנט און שָאף,
אין שָאף זַײנע ֿפון שערן בַײם געװען

ַּכרמל.
מַאן דער ֿפון נָאמען דער און 3
ֿפון נָאמען דער און נָֿבל, געװען איז
איז ֿפרױ די און ַאֿביגַיִל. װַײב זַײן
אין שײן און װױלֿפַארשטַאנדיק געװען
געװען איז מַאן דער ָאבער געשטַאלט;
ער און מעׂשים; אין שלעכט און הַארט

משּפחה. ָּכֵלֿבס ֿפון געװען איז
ַאז מדבר אין געהערט דוד הָאט 4

שָאף. זַײנע שערט נָֿבל
יונגען, צען געשיקט הָאט דוד און 5
גײט יונגען: די צו געזָאגט הָאט דוד און
נָֿבלן צו קומט און ַּכרמל, קײן ַארױף
אױף נָאמען מַײן אין אים ֿפרעגט און

ֿפריד.
צום זָאגן: איר זָאלט ַאזױ און 6
צו ֿפריד און דיר, צו ֿפריד און לעבן!
איז װָאס ַאלץ צו ֿפריד און הױז, דַײן

דַײנס!
געהערט, איך הָאב ַאצונד און 7
ַאצונד: דיר; בַײ שערט מע ַאז
זַײנען דיר בַײ װָאס ּפַאסטוכער די
זײ הָאבן מיר ניט אונדז; מיט געװען
עּפעס איז זײ בַײ ניט און געקריװדעט,
זײ װָאס טעג ַאלע געװָארן געמינערט

- ַּכרמל אין געװען זַײנען
װעלן זײ און יונגען, דַײנע ֿפרעג 8
יונגען די זָאלן טָא – דערצײלן דיר
אױגן; דַײנע אין לַײטזעליקײט געֿפינען
מיר זַײנען טָאג גוטן ַא אין װָארום
דַײן װָאס דיך, בעט איך גיב, געקומען.
קנעכט דַײנע צו געֿפינען, װעט הַאנט

ָדִודן. זון דַײן צו און
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ָדִודן, ֿפון יונגען די געקומען זַײנען 9
ַאלע װי ַאזױ נָֿבלן צו גערעדט הָאבן און
ָדִודן; ֿפון נָאמען אין רײד דָאזיקע די

ֿפַאררוט. זיך הָאבן זײ און
קנעכט די געענטֿפערט נָֿבל הָאט 10
איז װער געזָאגט: הָאט און ָדִודן, ֿפון
יִַשין? ֿפון זון דער איז װער און דוד?
קנעכט סך ַא דָא זַײנען טָאג צו הַײנט
ֿפון איטלעכער ַאװעק זיך רַײסן װָאס

הַאר. זַײן
ברױט מַײן נעמען זָאל איך און 11
שעכטונג מַײן און װַאסער, מַײן און
מַײנע ֿפַאר געשָאכטן הָאב איך װָאס
צו ַאװעקשענקען און שערערס,
װַאנען ֿפון ניט װײס איך װָאס מענטשן

זַײנען? זײ
זיך ָדִודן ֿפון יונגען די הָאבן 12
זײ און װעג, זײער אױף ֿפַארקערט
זַײנען און צוריקגעגַאנגען, זַײנען
דערצײלט אים הָאבן און געקומען,

װערטער. דָאזיקע די ַאלע װי ַאזױ
זַײנע צו געזָאגט דוד הָאט 13
זַײן איטלעכער ָאן גורט מענטשן:
איטלעכער זײ הָאבן שװערד.
הָאט דוד אױך שװערד, זַײן ָאנגעגורט
זַײנען עס און שװערד; זַײן ָאנגעגורט
ֿפיר ַארום ָדִודן נָאך ַארױֿפגעגַאנגען
הונדערט צװײ און מַאן; הונדערט

זַאכן. די בַײ געבליבן זַײנען
הָאט װַײב, נָֿבלס ַאֿביגַיִלן, און 14
ַאזױ יונגען, די ֿפון יונג אײן דערצײלט
שלוחים געשיקט הָאט דוד זע, זָאגן: צו
הַאר, אונדזער ָאנצּוװינטשן מדבר ֿפון

ָאנגעֿפַאלן. זײ אױף איז ער און
געװען זַײנען מענטשן די און 15
זַײנען מיר ניט און אונדז, צו גוט זײער
בַײ ניט און געװָארן, געקריװדעט
געװָארן, געמינערט עּפעס איז אונדז
אומגעגַאנגען זַײנען מיר װָאס טעג ַאלע
אין געװען זַײנען מיר װען זײ, מיט

ֿפעלד.
ַארום מױער ַא געװען זַײנען זײ 16
ַאלע טָאג, בַײ אי נַאכט בַײ אי אונדז
זײ, מיט געװען זַײנען מיר װָאס טעג

שָאף. די ֿפיטערנדיק
װָאס זע און װײס ַאצונד און 17
אומגליק ַאן װַײל טָאן, זָאלסט דו
און הַאר אונדזער אױף בַאשלָאסן איז
ַא איז ער און הױז; גַאנצן זַײן אױף
ניט איז עס ַאז יונג, נידערטרעכטיקער

אים. צו רעדן צו
הָאט און געאַײלט ַאֿביגַיִל הָאט 18
און ברױטן, הונדערט צװײ גענומען
געמַאכטע ֿפינף און װַײן, לָאגלען צװײ
געברענטע ְסָאה ֿפינף און שָאף,
בינטלעך הונדערט און זַאנגען,
קוכנס הונדערט צװײ און רָאזינקעס,
אײזלען. אױף ַארױֿפגעטָאן און ֿפַײגן,

אירע צו געזָאגט הָאט זי און 19
ָאט ֿפַארױס; מיר ַאװעק גײט יונגען:
נָֿבלן מַאן איר און נָאך. אַײך איך קום

דערצײלט. ניט זי הָאט
זי װי געװען, איז עס און 20
נידערט און אײזל, איר אױף רַײט
בַארג, ֿפון צודעק דעם אונטער ַארָאּפ
נידערן מענטשן זַײנע מיט דוד ערשט
זײ הָאט זי און ַאנטקעגן, איר ַארָאּפ

ָאנגעטרָאֿפן.
בלױז געזָאגט: הָאט דוד און 21
װָאס ַאלץ געהיט איך הָאב אומנישט
און מדבר, אין דָאזיקן דעם צו געהערט
ֿפון געװָארן געמינערט איז גָארנישט
ער און אים; צו געהערט װָאס ַאלץ
ַא ֿפַאר ָרעה ַא אומגעקערט מיר הָאט

טוֿבה.
נָאך און ַאזױ טָאן גָאט זָאל 22
איך אױב ָדִודן, ֿפון ֿפַײנט די צו מער
געהערן װָאס ַאלע ֿפון איבערלָאזן װעל
ַא ֿפרימָארגן ֿפון ליכט ביזן אים צו

מַאנסּפַארשױן!
דערזען הָאט ַאֿביגַיִל װי און 23
און געאַײלט זי הָאט ַאזױ ָדִודן,
איז און אײזל, ֿפון ַארָאּפגענידערט
ָדִודס ֿפַאר ּפנים איר אױף געֿפַאלן
דער צו געבוקט זיך הָאט און ָאנגעזיכט,

ערד.
ֿפיס, זַײנע צו געֿפַאלן איז זי און 24
מַײן ַאלײן, מיר אױף געזָאגט: הָאט און
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דינסט, דַײן זָאל און שולד! די הַאר,
אױערן, דַײנע אין רעדן דיך, בעט איך
דינסט. דַײן ֿפון װערטער די צו הער און
הַאר מַײן דיך, בעט איך זָאל, 25
דָאזיקן דעם אױף הַארץ זַײן טָאן ניט
נָֿבלן, אױף מענטשן, נידערטרעכטיקן
ַאזױ נָאמען, זַײן װי ַאזױ װָארום
און נָאמען, זַײן איז נָֿבל ער. איז
איך און אים. אין איז מנּוװלדיקײט
ֿפון יונגען די געזען ניט הָאב דינסט דַײן

געשיקט. הָאסט דו װָאס הַאר, מַײן
װי ַאזױ הַאר, מַײן ַאצונד, און 26
זעל דַײן װי ַאזױ און לעבט, גָאט
ֿפַארמיטן גָאט דיך הָאט דָאס ַאז לעבט,
זיך און בלוט-ֿפַארגיסונג, ֿפַארגײן ֿפון
און הַאנט! אײגענער דַײן מיט העלֿפן
דַײנע נָֿבל װי ַאזױ װערן זָאלן ַאצונד,
אױף שלעכטס זוכן װָאס די און ׂשונאים

הַאר. מַײן
מּתנה, דָאזיקע די זָאל ַאצונד, און 27
מַײן צו געברַאכט הָאט דינסט דַײן װָאס
װָאס יונגען די צו װערן געגעבן הַאר,

הַאר. מַײן הינטער גײען
דעם דיך, בעט איך ֿפַארגיב, 28
װָארום דינסט, דַײן ֿפון ֿפַארברעך
ַא הַאר מַײן מַאכן גָאט װעט מַאכן
גָאט ֿפון מלחמות די װַײל הױז, זיכער
איז בײז קײן און הַאר, מַײן ֿפירט
דַײן ֿפון דיר אין געװָארן געֿפונען ניט

ָאן. לעבטָאג
איז מענטש ַא הגם 29
נָאך יָאגן צו זיך אױֿפגעשטַאנען
די װעט לעבן, דַײן זוכן צו און דיר,
אַײנגעבונדן זַײן הַאר מַײן ֿפון זעל
יהוה בַײ לעבן ֿפון בונד דעם אין
ֿפַײנט, דַײנע ֿפון זעל די און גָאט, דַײן
ַא אין ַאװעקשלַײדערן ער װעט זי

שלַײדערלעֿפל.
װעט גָאט ַאז זַײן, װעט עס און 30
גוטס דָאס ַאל װי ַאזױ הַאר מַײן צו טָאן
און דיר, אױף ָאנגעזָאגט הָאט ער װָאס
ֿפירשט ַא ֿפַאר בַאֿפעלן דיך װעט ער

יׂשראל, איבער

ַא ֿפַאר זַײן ניט דיר דָאס זָאל 31
ֿפון ֿפָארװּורף ַא ֿפַאר און שטרױכלונג,
הָאסט דו װָאס הַאר, מַײן ֿפון הַארצן
מַײן װָאס און אומזיסט, בלוט ֿפַארגָאסן
ַאז און געהָאלֿפן. ַאלײן זיך הָאט הַאר
זָאלסטו הַאר, מַײן בַאגיטיקן װעט גָאט

דינסט. דַײן ָאן דערמָאנען זיך
ַאֿביגַיִלן: צו געזָאגט דוד הָאט 32
ֿפון גָאט דער יהוה איז געלױבט
טָאג הַײנטיקן דיך הָאט װָאס יׂשראל,

ַאנטקעגן. מיר געשיקט
דַײן זַײן זָאל געבענטשט און 33
זַײן, דו זָאלסט געבענטשט און ׂשכל,
טָאג הַײנטיקן מיך הָאסט דו װָאס
בלוט-ֿפַארגיסונג, בַאגײן ֿפון ֿפַארמיטן
אײגענער מַײן מיט העלֿפן זיך און

הַאנט.
עס װי ַאזױ װָאר, ֿפַאר װָארום 34
װָאס יׂשראל ֿפון גָאט דער יהוה לעבט
צו שלעכטס דיר ֿפון ֿפַארמיטן מיך הָאט
געאַײלט ניט װָאלסט דו װען ַאז טָאן,
עס אױב ַאנטקעגן, מיר געקומען און
ֿפון ליכט ביזן נָֿבלן בַײ געבליבן װָאלט

מַאנסּפַארשױן! ַא ֿפרימָארגן
איר ֿפון ָאנגענומען הָאט דוד און 35
געברַאכט, אים הָאט זי װָאס הַאנט
גײ געזָאגט: ער הָאט איר צו און
איך זע, הױז. דַײן צו בשלום ַארױף
הָאב און ָקול, דַײן צו צוגעהערט הָאב

ּפנים. דַײן געשױנט
נָֿבלן, צו געקומען איז ַאֿביגַיִל און 36
אין זיך בַײ מָאלצַײט ַא הָאט ער ערשט
מלך, ַא ֿפון מָאלצַײט ַא װי ַאזױ הױז,
און ֿפרײלעך, אים איז הַארץ נָֿבלס און
קײן אים זי הָאט גָאר. ביז שּכור איז ער
גרױס, ָאדער קלײן דערצײלט, ניט זַאך

ֿפרימָארגן. ֿפון ליכט ביזן
ֿפרי, דער אין געװען איז עס און 37
הָאט נָֿבלן, ֿפון ַארױס איז װַײן דער ַאז
דָאזיקע די דערצײלט װַײב זַײן אים
ָאּפגעשטָארבן איז הַארץ זַײן און זַאכן,
װי ַאזױ געװָארן איז ער און אים, אין

שטײן.
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צען ַארום אין געװען איז עס און 38
ער און נָֿבלן, געשלָאגן גָאט הָאט טעג,

געשטָארבן. איז
איז נָֿבל ַאז געהערט, דוד הָאט 39
געזָאגט: הָאט ער און געשטָארבן,
זיך הָאט װָאס גָאט איז געלױבט
מַײן ֿפון קריװדע די ָאנגענומען
הָאט און הַאנט, נָֿבלס ֿפון חרּפה
שלעכטס; ֿפון קנעכט זַײן ֿפַארמיטן
גָאט הָאט נָֿבלן ֿפון שלעכטס דָאס און
דוד און קָאּפ. זַײן אױף אומגעקערט
ַאֿביגַיִלן, צו גערעדט און געשיקט הָאט

װַײב. ַא ֿפַאר זיך צו נעמען צו זי
צו קנעכט ָדִודס געקומען זַײנען 40
הָאבן זײ און ַּכרמל, קײן ַאֿביגַיִלן
דוד זָאגן: צו ַאזױ איר, צו גערעדט
צו דיך דיר, צו געשיקט אונדז הָאט

װַײב. ַא ֿפַאר אים צו נעמען
הָאט און אױֿפגעשטַאנען, זי איז 41
ערד, דער צו ּפנים מיטן געבוקט זיך
דינסט דַײן איז ָאט געזָאגט: הָאט זי און
ֿפון ֿפיס די װַאשן צו שקלַאֿפין ַא ֿפַאר

קנעכט. הַארס מַײן
איז און געאַײלט הָאט ַאֿביגַיִל און 42
געזעצט זיך הָאט און אױֿפגעשטַאנען,
מײדלעך ֿפינף אירע מיט אײזל, אױֿפן
און איר, הינטער געגַאנגען זַײנען װָאס
ֿפון שלוחים די נָאך געגַאנגען איז זי
ַא ֿפַאר געװָארן אים איז זי און ָדִודן.

װַײב.
גענומען דוד הָאט ַאחינֹועמען און 43
בײדע אים זַײנען זײ און יזרעאל; ֿפון

װַײבער. ֿפַאר געװָארן
זַײן ַאװעקגעגעבן הָאט ָשאול און 44
ַּפלטי צו װַײב, ָדִודס ִמיכל, טָאכטער

גַלים. ֿפון װָאס ַליִשן ֿפון זון דעם

געקומען26 זַײנען זיֿפער די און
צו ַאזױ גִֿבָעה, קײן ָשאולן צו
זיך בַאהַאלט דוד װָאר, ֿפַאר זָאגן:
ישימֹון. ֿפַאר ַחכיֶלה בערגל דעם אױף

און אױֿפגעשטַאנען, ָשאול איז 2
זיף מדבר צום ַארָאּפגענידערט הָאט
מענער געקליבענע טױזנט דרַײ מיט

מדבר אין ָדִודן זוכן צו יׂשראל, ֿפון
זיף.

אױֿפן געלַאגערט הָאט ָשאול און 3
בַײם ישימֹון ֿפַאר װָאס ַחכיֶלה בערגל
מדבר, אין געזעסן איז דוד און װעג.
איז ָשאול ַאז געמערקט, הָאט ער און

מדבר. אין אים נָאך געקומען
געשיקט הָאט דוד און 4
געװָאר איז און אױסקוקערס,
איז ָשאול ַאז געװיס, אױף געװָארן

געקומען.
איז און אױֿפגעשטַאנען, דוד איז 5
ָשאול װָאס ָארט דעם צו צוגעקומען
הָאט דוד און געלַאגערט, דָארטן הָאט
איז דָארטן װָאס ָארט דעם געזען
ֿפון זון דער ַאֿבנר און ָשאול געלעגן
איז ָשאול און חיל-ֿפירער. זַײן נֵרן,
ֿפָאלק דָאס און לַאגעררינג, אין געלעגן

אים. ַארום רונד געלַאגערט הָאט
הָאט און דוד ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 6
צו און ִחּתי, דעם ַאחיֶמֶלך צו געזָאגט
יֹוָאֿבס צרּויָהן, ֿפון זון דעם ַאֿביַשי
װיל װער זָאגן: צו ַאזױ ברודער,
אין ָשאולן צו מיר מיט ַארָאּפנידערן
איך געזָאגט: ַאֿביַשי הָאט לַאגער?

דיר. מיט ַארָאּפנידערן װעל
צו ַאֿביַשי און דוד געקומען איז 7
ָשאול ערשט נַאכט, בַײ ֿפָאלק דעם
און לַאגעררינג, אין שלָאֿפט און ליגט
דער אין ַארַײנגעשטעקט איז שּפיז זַײן
דָאס און ַאֿבנר און צוקָאּפנס, אים ערד

אים. ַארום רונד ליגן ֿפָאלק
גָאט ָדִודן: צו געזָאגט ַאֿביַשי הָאט 8
דַײן איבערגעענטֿפערט הַײנט הָאט
ַאצונד, און הַאנט; דַײן אין ֿפַײנט
ַא מָאל אײן אים ַאקָארשט לָאמיך
דער אין ביז שּפיז מיטן טָאן שטָאך
טָאן דַארֿפן ניט אים װעל איך און ערד,

צװײטן. ַא
ַאֿביַשין: צו געזָאגט דוד הָאט 9
װָארום אומברענגען, ניט אים זָאלסט
הַאנט זַײן אױסגעשטרעקט הָאט װער
איז און גָאט, ֿפון געזַאלבטן דעם אױף

גלַאט? ָאּפגעקומען
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ַאזױ געזָאגט: הָאט דוד און 10
זָאל גָאט נָאר ַאז לעבט, גָאט װי
טָאג זַײן ענטװעדער שלָאגן! אים
שטַארבן, װעט ער און קומען, װעט
און מלחמה אין נידערן װעט ער ָאדער

אומקומען.
גָאט, ֿפון װערן איך זָאל בַאהיט 11
דעם אױף הַאנט מַײן אױסצושטרעקן
נעם, ַאצונד, און גָאט. ֿפון געזַאלבטן
אים בַײ װָאס שּפיז דעם דיך, בעט איך
און װַאסער, קרוג דעם און צוקָאּפנס,

גײן. זיך לָאמיר
דעם גענומען הָאט דוד און 12
ֿפון װַאסער קרוג דעם און שּפיז
זיך זַײנען זײ און צוקָאּפנס, שָאולס
ניט הָאט קײנער און ַאװעקגעגַאנגען;
קײנער און געמערקט, ניט און געזען
זײ װַײל אױֿפגעכַאּפט, ניט זיך הָאט
גָאטס ַא װָארום געשלָאֿפן, ַאלע זַײנען

זײ. אױף געֿפַאלן איז שלָאף
ַאריבערגעגַאנגען איז דוד און 13
זיך הָאט ער און זַײט, ַאנדער דער אױף
דער ֿפון בַארג שּפיץ אױֿפן געשטעלט
זײ. צװישן ָארט ברײט ַא מיט װַײטן,

דעם צו גערוֿפן הָאט דוד און 14
נֵרן, ֿפון זון דעם ַאֿבנר צו און ֿפָאלק
ענטֿפערן, ניט װילסטו זָאגן: צו ַאזױ
און ָאּפגערוֿפן זיך ַאֿבנר הָאט ַאֿבנר?
דו װָאס ביסטו, װער געזָאגט: הָאט

מלך? צום רוֿפסט
דו ַאֿבנרן: צו געזָאגט דוד הָאט 15
דַײן איז װער און מַאן, ַא דָאך ביסט
װָאס ֿפַאר הַײנט יׂשראל, אין גלַײכן
דַײן מלך דעם ָאּפגעהיט ניט הָאסטו
איז ֿפָאלק ֿפון אײנער װָארום הַאר?
דַײן מלך דעם אומצוברענגען געקומען

הַאר.
װָאס זַאך דָאזיקע די איז גוט ניט 16
לעבט, גָאט װי ַאזױ געטָאן. הָאסט דו
איר װָאס װערט, איר זַײט טױט ַאז
דעם הַאר, אַײער ָאּפגעהיט ניט הָאט
װּו זע, ַאצונד און גָאט! ֿפון געזַאלבטן
דער און מלך, דעם ֿפון שּפיז דער איז
אים בַײ געװען איז װָאס װַאסער קרוג

צוקָאּפנס?
ָקול, ָדִודס דערקענט ָשאול הָאט 17
דַײן דָאס איז געזָאגט: הָאט ער און
געזָאגט: דוד הָאט דוד? זון מַײן ָקול,

מלך. הַאר מַײן ָקול, מַײן
װָאס ֿפַאר געזָאגט: הָאט ער און 18
קנעכט? זַײן נָאך הַאר מַײן זיך יָאגט
װָאס און געטָאן? דען איך הָאב װָאס

הַאנט? מַײן אין איז בײז ַא ֿפַאר
בעט איך זָאל, ַאצונד, און 19
צוהערן מלך דער הַאר מַײן דיך,
אױב קנעכט: זַײן ֿפון װערטער די
מיר, אױף ָאנגערײצט דיך הָאט גָאט
אױב קרבן; ַא ָאננעמען ער װעט
זַײן זײ זָאלן מענטשנקינדער, ָאבער
הָאבן זײ װָאס גָאט, ֿפַאר ֿפַארשָאלטן
בַאהעֿפט זַײן ֿפון הַײנט ֿפַארטריבן מיך
זָאגן: צו ַאזױ יהוה, ֿפון נחלה דער ָאן

געטער. ֿפרעמדע דין גײ,
ניט בלוט מַײן זָאל ַאצונד, און 20
גָאטס ֿפון ַאװעק ערד דער צו ֿפַאלן
איז יׂשראל ֿפון מלך דער װָארום ּפנים;
ֿפלױ, אײנציקע ַאן זוכן ַארױסגעגַאנגען
די אין ֿפעלדהון ַא יָאגט מע װי ַאזױ

בערג.
הָאב איך געזָאגט: ָשאול הָאט 21
זון מַײן אום, זיך קער געזינדיקט;
ניט מער דיר װעל איך װָארום דוד,
לעבן מַײן װָאס דערֿפַאר טָאן, בײז
אױגן דַײנע אין געװען טַײער איז
נַאריש זיך הָאב איך זע, טָאג. הַײנטיקן
ֿפיל. זײער ֿפַארזען הָאב און בַאגַאנגען,
און דוד ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 22
מלכס דעם איז ָאט געזָאגט: הָאט
יונגען די ֿפון אײנער זָאל און שּפיז,

נעמען. אים און ַאריבערקומען,
אומקערן װעט גָאט און 23
זַײן און גערעכטיקײט זַײן איטלעכן
דיך הָאט גָאט װָארום טרַײשַאֿפט;
מַײן אין איבערגעענטֿפערט הַײנט
געװָאלט ניט הָאב איך און הַאנט,
דעם אױף הַאנט מַײן אױסשטרעקן

גָאט. ֿפון געזַאלבטן
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איז לעבן דַײן װי ַאזױ ָאט און 24
אױגן מַײנע אין גרױסגעשַאצט געװען
לעבן מַײן זָאל ַאזױ טָאג, הַײנטיקן
ֿפון אױגן די אין גרױסגעשַאצט זַײן
ֿפון זַײן מציל מיך זָאל ער ַאז גָאט,

צרה. יעטװעדער
ָדִודן: צו געזָאגט ָשאול הָאט 25
דוד; זון מַײן זַײן, זָאלסטו געבענטשט
אױסֿפירן אי טָאן, װעסטו טָאן אי
איז דוד און אױסֿפירן. װעסטו
ָשאול און װעג, זַײן אױף געגַאנגען

ָארט. זַײן צו אומגעקערט זיך הָאט

זיך27 בַײ געזָאגט הָאט דוד און
איך װעל ַאצונד הַארצן: אין
דורך װערן אומגעברַאכט טָאג אײן
ֿפַאר בעסערס ניטָא הַאנט. שָאולס
ַאנטרונען איך זָאל ַאנטרונען װי מיר,
און ּפלשּתים, די ֿפון לַאנד אין װערן
מיך מיר, ֿפון זַײן מיאש זיך װעט ָשאול
ֿפון געמַארק גַאנצן אין זוכן צו װַײטער
װערן ַאנטרונען איך װעל ַאזױ יׂשראל;

הַאנט. זַײן ֿפון
איז און אױֿפגעשטַאנען דוד איז 2
זעקס די און ער ַאריבערגעגַאנגען,
ָאכיש צו אים, מיט װָאס מַאן הונדערט
גַת. ֿפון מלך דעם ָמעוכן, ֿפון זון דעם

אין ָאכישן בַײ געזעסן איז דוד און 3
איטלעכער מענטשן, זַײנע און ער גַת,
זַײנע מיט דוד הױזגעזינט, זַײן מיט
יזרעאל, ֿפון ַאחינֹועם װַײבער, צװײ
ַּכרמל. ֿפון נָֿבלן ֿפון װַײב די ַאֿביגַיִל און
ַאז ָשאולן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 4
ער ָאבער גַת, קײן ַאנטלָאֿפן איז דוד

געזוכט. ניט װַײטער מער אים הָאט
ָאכישן: צו געזָאגט הָאט דוד און 5
געֿפונען הָאב איך דיך, בעט איך אױב,
מען זָאל אױגן, דַײנע אין לַײטזיליקײט
ֿפון אײנער אין ָארט ַאן געבן מיר
דָארטן װעל איך און ֿפעלד-שטעט, די
קנעכט דַײן זָאל װָאס נָאך און זיצן;
דיר? בַײ מלוכה-שטָאט דער אין זיצן

יענעם אין געגעבן ָאכיש אים הָאט 6
געהערט דעריבער ציקלַאג. טָאג

ביז יהּודה ֿפון מלכים די צו ציקלַאג
טָאג. הַײנטיקן אױף

דוד װָאס טעג די ֿפון צָאל די און 7
ּפלשּתים, די ֿפון ֿפעלד אין געזעסן איז

חדשים. ֿפיר מיט יָאר ַא געװען איז
ֿפלעגן מענטשן זַײנע און דוד און 8
דעם אױף ָאנֿפַאלן און ַארױֿפגײן
ַעָמלקי, דעם און גִזרי, דעם און גשורי,
בַאװױנער די געװען זַײנען זײ װָארום
דו װי ָאן, אײביק ֿפון װָאס לַאנד ֿפון
מצַריִם. לַאנד ביז און שור, קײן קומסט
לַאנד, דָאס שלָאגן ֿפלעגט דוד און 9
קײן און מַאן קײן לעבן לָאזן ניט און
און שָאף צונעמען ֿפלעגט ער און ֿפרױ;
און קעמלען, און אײזלען, און רינדער,
צו קומען און אומקערן זיך און בגדים,

ָאכישן.
װּו געזָאגט: הָאט ָאכיש ַאז און 10
דוד הָאט הַײנט? ָאנגעֿפַאלן איר זַײט
און יהּודה, ֿפון ָדרום אױֿפן געזָאגט:
און יַרחמֵאלי, דעם ֿפון ָדרום אױֿפן

ֵקיני. דעם ֿפון ָדרום אױֿפן
ֿפלעגט ֿפרױ קײן און מַאן קײן און 11
קײן ברענגען צו לעבן, לָאזן ניט דוד
טָאמער געזָאגט: הָאט ער װַײל גַת,
צו ַאזױ אונדז, אױף דערצײלן זײ װעלן
געטָאן. דוד הָאט ַאזױ און ַאזױ זָאגן:
ַאלע שטײגער זַײן געװען איז ַאזױ און
ֿפון ֿפעלד אין געזעסן איז ער װָאס טעג

ּפלשּתים. די
ָדִודן, געגלױבט הָאט ָאכיש און 12
ער הָאט ֿפַארמיאוסן זָאגן: צו ַאזױ
בַײ ֿפָאלק, זַײן בַײ ֿפַארמיאוסט זיך
ַאן ֿפַאר זַײן מיר װעט ער און יׂשראל,

קנעכט. אײביקן

יענע28 אין געװען איז עס און
ּפלשּתים די הָאבן טעג,
קריג, אין מחנות זײערע אַײנגעזַאמלט
און יׂשראל. אױף מלחמה הַאלטן צו
װיסן ָדִודן: צו געזָאגט הָאט ָאכיש
ַארַײנגײן װעסט דו ַאז װיסן, זָאלסטו
דַײנע און דו חיל, אין מיר מיט

מענטשן.
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ָאכישן: צו געזָאגט דוד הָאט 2
װָאס װערן, געװָאר דו װעסט דערֿפַאר
ָאכיש הָאט אױֿפטָאן. װעט קנעכט דַײן
איך װעל דערֿפַאר ָדִודן: צו געזָאגט
קָאּפ מַײן ֿפון שומר ֿפַארן מַאכן דיך

טעג. ַאלע
און געשטָארבן, איז שמואל און 3
און בַאקלָאגט, אים הָאבן יׂשראל גַאנץ
אין רמה, אין בַאגרָאבן אים הָאבן זײ
געהַאט הָאט ָשאול און שטָאט. זַײן
גַײסטערזעער די לַאנד ֿפון ָאּפגעטָאן

טױטנבַאשװערער. די און
זיך הָאבן ּפלשּתים די און 4
געקומען זַײנען זײ און אַײנגעזַאמלט,
שּונֵם, אין געלַאגערט הָאבן און
גַאנץ אַײנגעזַאמלט הָאט ָשאול און
אין געלַאגערט הָאבן זײ און יׂשראל,

גִלבֹוע.
לַאגער דעם געזען הָאט ָשאול און 5
מורא הָאט ער און ּפלשּתים, די ֿפון
זײער הָאט הַארץ זַײן און געקריגן,

געציטערט.
גָאט, בַײ געֿפרעגט הָאט ָשאול און 6
געענטֿפערט, ניט אים הָאט גָאט ָאבער
אורים, די דורך ניט חלומות, דורך ניט

נֿביאים. דורך ניט
זַײנע צו געזָאגט ָשאול הָאט 7
ַא ֿפרױ ַא אױף מיר זוכט קנעכט:
צו גײן װעל איך און גַײסטערזעערין,
הָאבן ֿפרעגן. איר בַײ װעל און איר,
ָאט געזָאגט: אים צו קנעכט זַײנע
אין גַײסטערזעערין ַא ֿפרױ ַא דָא איז

ֵעין-ָדור.
און ֿפַארשטעלט, זיך ָשאול הָאט 8
און בגדים, ַאנדערע ָאנגעטָאן הָאט ער
מיט מענער צװײ און געגַאנגען, איז ער
דער צו געקומען זַײנען זײ און אים.
געזָאגט: הָאט ער און נַאכט, בַײ ֿפרױ
ַא דורך דיך, בעט איך מיר, װָארזָאג
װָאס דעם אױף מיר ברענג און גַײסט,

זָאגן. דיר װעל איך
זע, געזָאגט: אים צו ֿפרױ די הָאט 9
װי געטָאן, הָאט ָשאול װָאס װײסט דו
גַײסטערזעער די ֿפַארשניטן הָאט ער

און לַאנד, ֿפון טױטנבַאשװערער די און
בַײ שטרױכלונג ַא לײגסטו װָאס ֿפַאר

טײטן? צו מיך לעבן מַײן
בַײ געשװָארן איר ָשאול הָאט 10
לעבט, גָאט װי ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ גָאט,
װעגן שטרָאף ַא געשען װעט דיר אױב

זַאך! דָאזיקער דער
װעמען געזָאגט: ֿפרױ די הָאט 11
ער הָאט אױֿפברענגען: דיר איך זָאל

אױף. מיר ברענג שמואל געזָאגט:
דערזען הָאט ֿפרױ די װי און 12
אױסגעשריִען זי הָאט ַאזױ שמואלן,
הָאט ֿפרױ די און ָקול; הױכן ַא אױף
ֿפַאר זָאגן: צו ַאזױ ָשאולן, צו געזָאגט
ביסט דו גענַארט? מיך הָאסטו װָאס

ָשאול. דָאך
געזָאגט: איר צו מלך דער הָאט 13
זעסטו װָאס הָאבן; מורא ניט זָאלסט
ָשאולן: צו געזָאגט ֿפרױ די הָאט דען?
ערד. דער ֿפון ַארױֿפגײן איך זע גָאט ַא
װָאס געזָאגט: איר צו ער הָאט 14
געזָאגט: זי הָאט געשטַאלט? זַײן איז
ער און ַארױף, קומט מַאן ַאלטער ַאן
הָאט מַאנטל. ַא אין אַײנגעװיקלט איז
און שמואל, איז דָאס ַאז געװּוסט ָשאול
דער צו ּפנים מיטן גענַײגט זיך הָאט ער

געבוקט. זיך און ערד,
ָשאולן: צו געזָאגט שמואל הָאט 15
געשטערט, רו מַײן הָאסטו װָאס ֿפַאר
ָשאול הָאט אױֿפצוברענגען? מיך
צוגעדריקט, זײער הָאט מיך געזָאגט:
מלחמה הַאלטן ּפלשּתים די װָארום
זיך הָאט גָאט און מיר, אױף
ענטֿפערט ער און מיר, ֿפון ָאּפגעקערט
ניט נֿביאים, דורך ניט מער, ניט מיר
גערוֿפן, דיך איך הָאב חלומות; דורך
טָאן. זָאל איך װָאס װיסן, לָאזן צו מיך
נָאך און געזָאגט: שמואל הָאט 16
זיך הָאט גָאט ַאז מיך, ֿפרעגסטו װָאס
דַײן געװָארן איז און דיר, ֿפון ָאּפגעטָאן

ֿפַײנט?
געטָאן זיך ֿפַאר הָאט גָאט און 17
און מיר, דורך גערעדט הָאט ער װָאס
ֿפון מלוכה די ַאװעקגעריסן הָאט גָאט
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ַאן צו געגעבן זי הָאט און הַאנט, דַײן
ָדִודן. צו ַאנדערן,

צוגעהערט ניט הָאסט דו װי ַאזױ 18
הָאסט און גָאט, ֿפון ָקול דעם צו
אױף גרימצָארן זַײן אױסגעֿפירט ניט
דיר צו געטָאן גָאט הָאט דרום ַעָמלק,

טָאג. הַײנטיקן זַאך דָאזיקע די
יׂשראל געבן אױך װעט גָאט און 19
ּפלשּתים. די ֿפון הַאנט דער אין דיר מיט
זַײנען זין דַײנע און דו װעסט מָארגן און
יׂשראל ֿפון חיל דעם אױך מיר. מיט
די ֿפון הַאנט דער אין געבן גָאט װעט

ּפלשּתים.
ַאנידערגעֿפַאלן בַאלד ָשאול איז 20
און ערד, דער אױף איז ער הױך װי
די ֿפַאר געהַאט מורא זײער הָאט ער
ער הָאט אױך שמואלן; ֿפון װערטער
הָאט ער װַײל געהַאט, ניט ּכוח קײן
גַאנצן ַא ברױט קײן געגעסן געהַאט ניט

נַאכט. גַאנצע ַא און טָאג
צו צוגעגַאנגען ֿפרױ די איז 21
ער ַאז געזען הָאט זי און ָשאולן,
צו הָאט זי און דערשרָאקן, זײער איז
הָאט דינסט דַײן זע, געזָאגט: אים
הָאב איך און ָקול, דַײן צו צוגעהערט
און הַאנט, מַײן אין לעבן מַײן גענומען
װָאס װערטער דַײנע צו געהָארכט הָאב

מיר. צו גערעדט הָאסט דו
דו הער דיך, בעט איך ַאצונד, און 22
און דינסט, דַײן ֿפון ָקול דעם צו אױך
ברױט, שטיקל ַא דיר ֿפַאר לײגן לָאמיר
דו ַאז ּכוח, הָאבן װעסט און עס, און

װעג. אין גײן װעסט
ער און געװָאלט, ניט ער הָאט 23
עסן. ניט װעל איך געזָאגט: הָאט
ֿפרױ די אױך און קנעכט זַײנע ָאבער
ער און אים, צו צוגעשטַאנען זַײנען
ער און ָקול, זײער צו צוגעהערט הָאט
און ערד, דער ֿפון אױֿפגעשטַאנען איז

בעט. אױֿפן געזעצט זיך הָאט
ַא געהַאט הָאט ֿפרױ די און 24
זי הָאט הױז, אין קַאלב געשטָאּפט
און געשָאכטן, עס הָאט און געאַײלט
ֿפַארקנעטן, און מעל גענומען הָאט זי

אױסגעבַאקט דערֿפון הָאט און
ברױט. אומגעזַײערט

ֿפַאר דערלַאנגט הָאט זי און 25
קנעכט, זַײנע ֿפַאר און ָשאולן
זײ און געגעסן. הָאבן זײ און
זַײנען און אױֿפגעשטַאנען זַײנען
אײגענער דער אין ַאװעקגעגַאנגען

נַאכט.

הָאבן29 ּפלשּתים די און
מחנות זײערע אַײנגעזַאמלט
הָאבן יׂשראל די און ַאֿפק; קײן
אין װָאס קװַאל דעם בַײ געלַאגערט

יזרעאל.
ּפלשּתים די ֿפון ֿפירשטן די און 2
הונדערטן אין ֿפַארבַײגעגַאנגען זַײנען
זַײנע און דוד און טױזנטן, אין און
ֿפַארבַײגעגַאנגען זַײנען מענטשן

ָאכישן. מיט צולעצט
ּפלשּתים די ֿפון הַארן די הָאבן 3
דָאזיקע די דָא טוען װָאס געזָאגט:
די צו געזָאגט ָאכיש הָאט ִעֿברים?
דָאך איז דָאס ּפלשּתים: די ֿפון הַארן
מלך דעם ָשאול ֿפון קנעכט דער דוד
טעג שױן מיר בַײ איז װָאס יׂשראל, ֿפון
אים אין הָאב איך און יָארן, שױן ָאדער
דעם ֿפון געֿפונען ניט בײז שום קײן
מיר] [צו צוגעֿפַאלן איז ער װָאס טָאג

טָאג. הַײנטיקן ביז
ּפלשּתים די ֿפון הַארן די הָאבן 4
ֿפון הַארן די און אים, אױף געצערנט
געזָאגט: אים צו הָאבן ּפלשּתים די
ער זָאל און מַאן, דעם אום קער
דו װָאס ָארט זַײן צו אומקערן זיך
און ַארַײנגעזעצט, דָארטן אים הָאסט
אין אונדז מיט נידערן ניט ער זָאל
ניט אונדז זָאל ער ּכדי מלחמה, דער
מלחמה; דער אין שטער ַא ֿפַאר זַײן
דָאזיקער דער װעט װָאס מיט װָארום
ניט אױב הַאר, זַײן מיט איבערבעטן זיך
מענטשן? דָאזיקע די ֿפון קעּפ די מיט

מע װָאס דוד, דער ניט דָאס איז 5
ַאזױ טענץ, מיט געזונגען אים ֿפַאר הָאט
זַײנע אין געשלָאגן הָאט ָשאול זָאגן: צו



445 א ְשמּוֵאל 29:6—30:10

צענטױזנטן? זַײנע אין דוד און טױזנטן,
הָאט און ָדִודן, גערוֿפן ָאכיש הָאט 6
לעבט, גָאט װי ַאזױ געזָאגט: אים צו
דַײן און רעכטֿפַארטיק, ביסט דו ַאז
מיר מיט ַארַײנגײן דַײן און ַארױסגײן
אױגן, מַײנע אין גוט איז חיל אין
אין שלעכטס קײן הָאב איך װָארום
װָאס טָאג דעם ֿפון געֿפונען ניט דיר
הַײנטיקן ביז געקומען מיר צו ביסט דו
ֿפירשטן די ֿפון אױגן די אין ָאבער טָאג.

װױלגעֿפעלן. ניט ביסטו
גײ און אום, זיך קער ַאצונד און 7
איז װָאס טָאן ניט זָאלסט ּכדי בשלום,
ֿפון ֿפירשטן די ֿפון אױגן די אין שלעכט

ּפלשּתים. די
ָאבער ָאכישן: צו געזָאגט דוד הָאט 8
הָאסטו װָאס און געטָאן, איך הָאב װָאס
טָאג דעם ֿפון קנעכט דַײן אין געֿפונען
הַײנטיקן ביז דיר בַײ בין איך װָאס
מלחמה און קומען ניט זָאל איך ַאז טָאג,
הַאר מַײן ֿפון ֿפַײנט די ַאקעגן הַאלטן

מלך? דעם
הָאט און געענטֿפערט ָאכיש הָאט 9
ביסט דו ַאז װײס איך ָדִודן: צו געזָאגט
ֿפון מלאך ַא װי ַאזױ אױגן מַײנע אין גוט
ּפלשּתים די ֿפון הַארן די ָאבער גָאט,
ַארױֿפגײן ניט זָאל ער געזָאגט: הָאבן

מלחמה. דער אין אונדז מיט
דער אין זיך ֿפעדער ַאצונד, און 10
װָאס הַאר דַײן ֿפון קנעכט די מיט ֿפרי
איר װי און דיר, מיט געקומען זַײנען
און ֿפרי, דער אין ֿפעדערן אַײך װעט
ַאװעק. גײט ַאזױ ליכטיק, װערט אַײך
און ער געֿפעדערט, זיך דוד הָאט 11
דער אין ַאװעקצוגײן מענטשן, זַײנע
ֿפון לַאנד אין אומצוקערן זיך ֿפרי,
זַײנען ּפלשּתים די און ּפלשּתים. די

יזרעאל. קײן ַארױֿפגעגַאנגען

און30 דוד ַאז געװען, איז עס און
געקומען זַײנען מענטשן זַײנע
ערשט ציקלַאג, קײן טָאג דריטן אױֿפן
אױֿפן ָאנגעֿפַאלן זַײנען ַעָמלקים די
זײ און ציקלַאג, אױף און ָדרום,
זי הָאבן און ציקלַאג, געשלָאגן הָאבן

ֿפַײער. אין ֿפַארברענט
װַײבער די געֿפַאנגען הָאבן זײ און 2
ביז קלײן ֿפון איר, אין װָאס ַאלע] [און
געטײט, ניט קײנעם הָאבן זײ גרױס;
און ַאװעקגעֿפירט, זײ הָאבן זײ נָאר

װעג. זײער אױף געגַאנגען זַײנען
מענטשן זַײנע און דוד װי און 3
זי ערשט שטָאט, אין געקומען זַײנען
זײערע און ֿפַײער, אין ֿפַארברענט איז
זײערע און זין זײערע און װַײבער

געװָארן. געֿפַאנגען זַײנען טעכטער
װָאס ֿפָאלק דָאס און דוד הָאט 4
און ָקול זײער אױֿפגעהױבן אים מיט
ּכוח קײן מער הָאבן זײ ביז געװײנט,

װײנען. צו געהַאט ניט
ָדִודן ֿפון װַײבער בײדע אױך 5
ֿפון ַאחינֹועם געװָארן, געֿפַאנגען זַײנען
נָֿבלן ֿפון װַײב די ַאֿביגַיִל און יזרעאל,

ַּכרמל. ֿפון
צוגעדריקט, זײער הָאט ָדִודן און 6
אים גערעדט הָאט ֿפָאלק דָאס װָארום
ֿפון געמיט דָאס װַײל ֿפַארשטײנען, צו
ֿפַארביטערט, געװען איז ֿפָאלק גַאנצן
איבער און זין זַײנע איבער איטלעכער
זיך הָאט דוד ָאבער טעכטער. זַײנע

גָאט. זַײן יהוה מיט געשטַארקט
אֿביתר צו געזָאגט הָאט דוד און 7
מיר, גענען זון: ַאחיֶמֶלכס ּכהן, דעם
אֿביתר הָאט אֿפוד. דעם דיך, בעט איך

ָדִודן. צו אֿפוד דעם גענענט
גָאט, בַײ געֿפרעגט הָאט דוד און 8
די נָאכיָאגן איך זָאל זָאגן: צו ַאזױ
ָאניָאגן? זי איך װעל מחנה? דָאזיקע
נָאך, יָאג געזָאגט: אים צו ער הָאט
און ָאניָאגן, װעסטו ָאניָאגן װָארום

זַײן. מציל װעסטו זַײן מציל
זעקס די און ער געגַאנגען, דוד איז 9
און אים, מיט װָאס מַאן הונדערט
בׂשֹור; טַײך צום געקומען זַײנען זײ
זיך הָאבן צוריקגעבליבענע די און

ָאּפגעשטעלט.
ער נָאכגעיָאגט, הָאט דוד און 10
צװײ און מַאן; הונדערט ֿפיר און
ָאּפגעשטעלט, זיך הָאבן מַאן הונדערט
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ָאּפגעשלַאֿפט צו געװען זַײנען װָאס די
בׂשֹור. טַײך דעם ַאריבערצוגײן

ַא ֿפעלד אין געֿפונען הָאבן זײ און 11
געברַאכט אים הָאבן און ִמצרי, ַא מַאן
געגעבן אים הָאבן זײ און ָדִודן; צו
זײ און געגעסן, הָאט ער און ברױט,

װַאסער; טרינקען געגעבן אים הָאבן
שטיק ַא געגעבן אים הָאבן זײ און 12
בינטלעך צװײ און ֿפַײגן, געּפרעסטע
און געגעסן, הָאט ער און רָאזינקעס;
װָארום ָאטעם, דעם ָאּפגעכַאּפט הָאט
און ברױט געגעסן געהַאט ניט הָאט ער
טעג דרַײ װַאסער קײן געטרונקען ניט

נעכט. דרַײ און
צו געזָאגט: אים צו דוד הָאט 13
װַאנען ֿפון און געהערסטו װעמען
ַא בין איך געזָאגט: ער הָאט ביסטו?
מַאן ַא ֿפון קנעכט ַא יונג, ִמצרישער
מיך הָאט הַאר מַײן און ַעָמלק, ֿפון
קרַאנק בין איך װַײל איבערגעלָאזן,

צוריק. טעג דרַײ מיט געװָארן
דעם אױף ָאנגעֿפַאלן זַײנען מיר 14
װָאס אױף און ּכֵרתי, דעם ֿפון ָדרום
דעם אױף און יהּודה, צו געהערט
מיר הָאבן ציקלַאג און ָּכֵלֿב; ֿפון ָדרום

ֿפַײער. אין ֿפַארברענט
װעסטו געזָאגט: אים צו דוד הָאט 15
דָאזיקער דער צו ַארָאּפֿפירן מיך
מיר שװער געזָאגט: ער הָאט מחנה?
און טײטן, מיך װעסט דו אױב גָאט, בַײ
אין איבערענטֿפערן מיך װעסט דו אױב
װעל איך און הַאר, מַײן ֿפון הַאנט דער
מחנה. דָאזיקער דער צו ַארָאּפֿפירן דיך
ַארָאּפגעֿפירט, אים ער הָאט 16
אױֿפן ֿפַארשּפרײט זַײנען זײ ערשט
עסן זײ און לַאנד, גַאנצן ֿפון געזיכט
ַאל איבער הוליען און טרינקען און
הָאבן זײ װָאס רױב גרױסן דעם
און ּפלשּתים, די ֿפון לַאנד ֿפון גענומען

יהּודה. לַאנד ֿפון
ֿפון געשלָאגן זײ דוד הָאט 17
אין מָארגן אױף ביז און ֿפַארנַאכט
ַאנטרונען ניט איז זײ ֿפון און ָאװנט,
הונדערט ֿפיר אחוץ מַאן, ַא געװָארן

אױף געריטן זַײנען װָאס מענער יונגע
ַאנטלָאֿפן. זַײנען און קעמלען,

ַאלץ געװען מציל הָאט דוד און 18
זַײנע אױך צוגענומען; הָאט ַעָמלק װָאס

געװען. מציל דוד הָאט װַײבער צװײ
גָארנישט איז זײ בַײ און 19
און מינדסטן ֿפון געװָארן געמינערט
סַײ טעכטער, און זין סַײ גרעסטן, ביזן
הָאבן יענע װָאס ַאלץ סַײ רױב, ֿפון
דוד הָאט ַאלץ זיך; ֿפַאר צוגענומען

צוריקגעברַאכט.
ַאלע צוגענומען דוד הָאט אױך 20
מען הָאט רינדער. און שָאף [זײערע]
און ֿפי, יענעם ֿפַאר ֿפַארױס געֿפירט זײ
רױב. ָדִודס איז דָאס געזָאגט: הָאט מע
צװײ די צו געקומען איז דוד און 21
צו געװען זַײנען װָאס מַאן הונדערט
און ָדִודן, הינטער גײן צו ָאּפגעשלַאֿפט
טַײך בַײם זיצן געלָאזט זײ הָאט מע
ַארױסגעגַאנגען זַײנען זײ און בׂשֹור.
ֿפָאלק דעם ַאנטקעגן און ָדִודן ַאנטקעגן
גענענט הָאט דוד און אים. מיט װָאס
געֿפרעגט זײ הָאט און ֿפָאלק, דעם צו

ֿפריד. אױף
ַאלע ָאּפגערוֿפן זיך הָאבן 22
לַײט נידערטרעכטיקע און שלעכטע
געגַאנגען זַײנען װָאס מענטשן די ֿפון
װַײל געזָאגט: הָאבן זײ און ָדִודן, מיט
אונדז, מיט געגַאנגען ניט זַײנען זײ
רױב דעם ֿפון געבן ניט זײ מיר װעלן
נָאר געװען, מציל הָאבן מיר װָאס
זַײנע און װַײב זַײן איטלעכן בלױז
און ַאװעקֿפירן מעגן זײ װָאס קינדער,

גײן.
ַאזױ זָאלט איר געזָאגט: דוד הָאט 23
װָאס דעם מיט ברידער, מַײנע טָאן, ניט
הָאט ער ַאז געגעבן, אונדז הָאט גָאט
די געגעבן הָאט און ָאּפגעהיט, אונדז
געקומען, אונדז אױף איז װָאס מחנה

הַאנט. אונדזער אין
אַײך צו צוהערן זיך װעט װער און 24
ַאזױ װָארום זַאך? דָאזיקער דער אין
נידערט װָאס דעם ֿפון חלק דער װי
דעם ֿפון חלק דער איז ַאזױ מלחמה אין
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זָאלן גלַײך זַאכן; די בַײ בלַײבט װָאס
טײלן. זיך זײ

יענעם ֿפון געװען איז ַאזױ און 25
עס הָאט מע און װַײטער; און ָאן טָאג
געזעץ ַא ֿפַאר און חוק ַא ֿפַאר געמַאכט

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז יׂשראל ֿפַאר
קײן געקומען איז דוד און 26
דעם ֿפון געשיקט הָאט און ציקלַאג,
צו יהּודה, ֿפון עלטסטע די צו רױב
נַאט זָאגן: צו ַאזױ ֿפרַײנד, גוטע זַײנע
גָאטס ֿפון רױב דעם ֿפון מּתנה ַא אַײך

ֿפַײנט;
צו און ֵבית-ֵאל, אין װָאס די צו 27
די צו און ָדרום, ֿפון ָרמֹות אין װָאס די

יַּתיר; אין װָאס
צו און ערוער, אין װָאס די צו און 28
אין װָאס די צו און ִׂשֿפמות, אין װָאס די

ֶאשּתמֹוַע;
די צו און ָרָכל, אין װָאס די צו און 29
יַרחמֵאלי, דעם ֿפון שטעט די אין װָאס
דעם ֿפון שטעט די אין װָאס די צו און

ֵקיני;
צו און ָחרָמה, אין װָאס די צו און 30
װָאס די צו און ּכֹור-ָעָשן, אין װָאס די

ַעָתך; אין
און חֿברון, אין װָאס די צו און 31
זַײנע און דוד װָאס ערטער ַאלע צו
ַארומגעגַאנגען. דָארטן זַײנען מענטשן

מלחמה31 הָאבן ּפלשּתים די און
און יׂשראל, אױף געהַאלטן
ַאנטלָאֿפן זַײנען יׂשראל ֿפון מענער די
געֿפַאלן זַײנען זײ און ּפלשּתים, די ֿפַאר

גִלבֹוע. בַארג אױֿפן דערשלָאגענע
ָאנגעיָאגט הָאבן ּפלשּתים די און 2
ּפלשּתים די און זין, זַײנע און ָשאולן
ַאֿבינֶָדֿב, און יהונתן, דערשלָאגן הָאבן

ָשאולן. ֿפון זין די ַמלּכישוַע, און
שװער געװען איז מלחמה די און 3
לַײט די שיסערס, די און ָשאולן, ַאקעגן
געֿפונען; אים הָאבן בױגנס, די מיט
די ֿפַאר געציטערט זײער הָאט ער און

שיסערס.

זַײן צו געזָאגט ָשאול הָאט 4
שװערד דַײן ַארױס צי װַאֿפנטרעגער:
ּכדי איר, מיט מיך דערשטעך און
ניט זָאלן אומבַאשניטענע דָאזיקע די
און דערשטעכן, מיך און קומען,
ָאבער מיר. איבער געשּפעט מַאכן
געװָאלט, ניט הָאט װַאֿפנטרעגער זַײן
געהַאט. מורא זײער הָאט ער װָארום
און שװערד, די גענומען ָשאול הָאט

איר. אױף ַארױֿפגעֿפַאלן איז
געזען הָאט װַאֿפנטרעגער זַײן און 5
אױך ער איז געשטָארבן, איז ָשאול ַאז
און שװערד, זַײן אױף ַארױֿפגעֿפַאלן

אים. מיט געשטָארבן איז
און זין, דרַײ זַײנע און ָשאול, און 6
זַײנע ַאלע אױך װַאֿפנטרעגער, זַײן
אײנעם אין געשטָארבן זַײנען מענטשן,

טָאג. יענעם אין
יׂשראל ֿפון מענער די געזען הָאבן 7
װָאס און טָאל, זַײט יענער אױף װָאס
מענער די ַאז ירדן, זַײט יענער אױף
ָשאול און ַאנטלָאֿפן, זַײנען יׂשראל ֿפון
הָאבן זײ און טױט, זַײנען זין זַײנע און
זַײנען און שטעט, זײערע ֿפַארלָאזן
זַײנען ּפלשּתים די און ַאנטלָאֿפן.
אין בַאזעצט זיך הָאבן און געקומען,

זײ.
מָארגן, אױף געװען איז עס און 8
אױסטָאן געקומען ּפלשּתים די זַײנען
געֿפונען הָאבן זײ און דערשלָאגענע, די
געֿפַאלן זין, דרַײ זַײנע און ָשאולן

גִלבֹוע. בַארג אױֿפן
זַײן ָאּפגעשניטן הָאבן זײ און 9
און װַאֿפן, זַײנע אױסגעטָאן און קָאּפ,
רונד ּפלשּתים די ֿפון לַאנד אין געשיקט
זײערע ֿפון הױז אין ָאנצוזָאגן ַארום,

ֿפָאלק. דעם און געצנבילדער,
זַײנע ַאהינגעטָאן הָאבן זײ און 10
זַײן און עשָּתרות, ֿפון הױז אין װַאֿפן
אױֿפגעשטָאכן זײ הָאבן לַײב טױטן

בית-ָשן. ֿפון מױער דער אױף
יָֿבש-גִלָעד ֿפון בַאװױנער די און 11
די װָאס – אים װעגן געהערט הָאבן

ָשאולן. צו געטָאן הָאבן ּפלשּתים
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ַאלע אױֿפגעשטַאנען זַײנען 12
זַײנען זײ און לַײט, העלדישע
הָאבן און נַאכט, גַאנצע ַא געגַאנגען
ָשאולן, ֿפון לַײב דעם ַארָאּפגענומען
דער ֿפון זין, זַײנע ֿפון לַײבער די און
זַײנען זײ און בית-ָשן. ֿפון מױער
זײ הָאבן און יָֿבש, קײן געקומען

ֿפַארברענט. דָארטן
זײערע גענומען הָאבן זײ און 13
דעם אונטער בַאגרָאבן און בײנער,
זײ און יָֿבש; אין טַאמַאריסקנבױם

טעג. זיבן געֿפַאסט הָאבן
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ב ְשמּוֵאל
שָאולס1 נָאך געװען איז עס און

געהַאט זיך הָאט דוד ַאז טױט,
דוד און ַעָמלק, שלָאגן ֿפון אומגעקערט

טעג, צװײ ציקַלג אין געזעסן איז
מַאן ַא ערשט טָאג, דריטן אױֿפן און 2
ָשאולן, ֿפון לַאגער, דעם ֿפון ָאן קומט
און צעריסן, זַײנען קלײדער זַײנע און
איז עס און קָאּפ. זַײן אױף איז ערד
ָדִודן, צו געקומען איז ער װי געװען,
און ערד, דער צו געֿפַאלן ער איז ַאזױ

געבוקט. זיך הָאט
ֿפון געזָאגט: אים צו דוד הָאט 3
אים צו ער הָאט קומסטו? װַאנען
יׂשראל ֿפון לַאגער דעם ֿפון געזָאגט:

געװָארן. ַאנטרונען איך בין
איז װי געזָאגט: אים צו דוד הָאט 4
איך מיר, דערצײל געװען? זַאך די
ֿפָאלק דָאס געזָאגט: ער הָאט דיך. בעט
און מלחמה, דער ֿפון ַאנטלָאֿפן איז
געֿפַאלן ֿפָאלק דעם ֿפון ֿפיל זַײנען אױך
זַײן און ָשאול אױך און געשטָארבן, און

טױט. זַײנען יהונתן זון
װָאס יונג דעם צו געזָאגט דוד הָאט 5
ַאזױ װי דערצײלט: אים דָאס הָאט
יהונתן זון זַײן און ָשאול ַאז װײסטו

טױט? זַײנען
אים הָאט װָאס יונג דער הָאט 6
הָאב איך געזָאגט: דערצײלט, דָאס
גִלבֹוע, בַארג אױף געטרָאֿפן גרָאד זיך
זַײן אױף ָאנגעלענט איז ָשאול ערשט
און רַײטװעגן די הָאבן ָאט און שּפיז,

ָאנגעיָאגט. אים רַײטמענער די
הינטער אומגעקערט זיך ער הָאט 7
הָאט ער און דערזען, מיך הָאט און זיך,
געזָאגט: הָאב איך און מיר, צו גערוֿפן

איך. בין דָא
װער געזָאגט: מיר צו ער הָאט 8
ַאן געזָאגט: אים צו איך הָאב ביסטו?

איך. בין ַעָמלקי

שטעל געזָאגט: מיר צו ער הָאט 9
און מיר, לעבן דיך, בעט איך זיך,
מיך הָאט גסיסה די װָארום מיך, טײט
מַײן װָאס נָאר װָארום ָאנגענומען;

מיר. אין זיך הַאלט נשמה
לעבן געשטעלט זיך איך הָאב 10
איך װַײל געטײט, אים הָאב און אים,
ניט מער קען ער ַאז געװּוסט, הָאב
הָאב איך און ֿפַאלן. זַײן נָאך לעבן
קָאּפ, זַײן אױף װָאס קרױן די גענומען
זַײן אױף װָאס ָארעמבַאנד דעם און
צו ַאהער געברַאכט זײ הָאב און ָארעם,

הַאר. מַײן
זַײנע ָאנגענומען דוד הָאט 11
און צעריסן, זײ הָאט און קלײדער,
מיט װָאס מענטשן ַאלע גלַײכן דָאס

אים.
און געקלָאגט הָאבן זײ און 12
ָאװנט ביזן געֿפַאסט הָאבן און געװײנט,
זון, זַײן יהונתן אױף און ָשאולן אױף
אױף און גָאט, ֿפון ֿפָאלק דעם אױף און
זַײנען זײ װָאס יׂשראל, ֿפון הױז דעם

שװערד. דורכן געֿפַאלן
יונג דעם צו געזָאגט הָאט דוד און 13
ֿפון דערצײלט: אים דָאס הָאט װָאס
איך געזָאגט: ער הָאט ביסטו? װַאנען
ַאן מַאן, ֿפרעמדן ַא ֿפון זון דער בין

ַעָמלקי.
געזָאגט: אים צו דוד הָאט 14
געהַאט מורא ניט הָאסטו װי
הַאנט דַײן אױסצושטרעקן
געזַאלבטן דעם אומצוברענגען

גָאט? ֿפון
אײנעם צוגערוֿפן הָאט דוד און 15
גענען, געזָאגט: הָאט און יונגען, די ֿפון
אים הָאט ער און אים. אױף ֿפַאל-צו

געשטָארבן. איז ער און געשלָאגן,
דַײן געזָאגט: אים צו הָאט דוד און 16
מױל דַײן װָארום קָאּפ! דַײן אױף בלוט
צו ַאזױ דיר, אױף געזָאגט עדות הָאט
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געזַאלבטן דעם געטײט הָאב איך זָאגן:
גָאט. ֿפון

דָאזיקע די געקלָאגט הָאט דוד און 17
זַײן יהונתן אױף און ָשאולן אױף קלָאג

זון,
צו געזָאגט-ּכדי הָאט ער און 18
דעם יהּודה ֿפון קינדער די לערנען
אין ֿפַארשריבן שױן איז דָאס בױגן;

ישר: ֿפון בוך
אױף איז יׂשראל, ּפרַאכט, די 19
די זַײנען דערשלָאגן;װי הײכן דַײנע

געֿפַאלן! גבורים
גַת, אין איר זָאלט דערצײלן ניט 20
ַאשקלון, ֿפון גַאסן די אין ָאנזָאגן ניט
זָאלן ּפִלשּתים די ֿפון טעכטער די ּכדי
די ֿפון טעכטער די ּכדי ֿפרײען, ניט זיך

קװעלן. ניט זָאלן אומבַאשניטענע
טױ ניט גִלבֹוע, ֿפון בערג איר 21
ָאדער אַײך, אױף רעגן ניט און
איז דָארט געהױבענע!װָארום ֿפעלדער
ֿפון שילד דער געװָארן ֿפַארמיאוסט
מיט ָשאולן, ֿפון שילד דער גבורים,

בַאשמירט, ניט אײל
ֿפון דערשלָאגענע, ֿפון בלוט ֿפון 22
בױגן יהונתנס הָאט גבורים, ֿפון ֿפעטס
שװערד די און געצױגן, ניט צוריק זיך
לײדיק. אומגעקערט ניט זיך ָשאולן ֿפון
בַאליבטע די יהונתן, און ָשאול 23
מָאל צו לעבן, זײער אין ליבע און
ניט זיך זײ הָאבן טױט זײער אין
זײ זַײנען ָאדלערס ֿפון צעשײדט.
זײ זַײנען לײבן ֿפון ֿפלינקער, געװען

שטַארקער. געװען
אױף יׂשראל, ֿפון טעכטער איר 24
אין אַײך הָאט װָאס װײנט, ָשאולן
דערצו, ּתענוגים מיט געקלײדט, רױטן
ֿפון צירונג ַארױֿפגעטָאן הָאט װָאס

קלײד. אַײער אױף גָאלד
מלחמה אין גבורים די זַײנען װי 25
הײכן דַײנע אױף געֿפַאלן-יהונתן

דערשלָאגן!
יהונתן דיר, נָאך קלעמט מיך 26
ביסטו געװען ליב ברודער, מַײן
איז געװען זײער;װּונדערלעך מיר

די װי מער מיר, צו ליבשַאֿפט דַײן
װַײבער. ֿפון ליבשַאֿפט

און געֿפַאלן, גבורים די זַײנען װי 27
מלחמה! ֿפון װַאֿפן די אונטערגעגַאנגען

הָאט2 דעם, נָאך געװען איז עס און
צו ַאזױ גָאט, בַײ געֿפרעגט דוד
אײנער אין ַארױֿפגײן איך זָאל זָאגן:
גָאט הָאט יהּודה? ֿפון שטעט די ֿפון
דוד הָאט ַארױף. גײ געזָאגט: אים צו
ַארױֿפגײן? איך זָאל װּוהין געזָאגט:

חֿברון. קײן געזָאגט: ער הָאט
און ַאהין, ַארױֿפגעגַאנגען דוד איז 2
ֿפון ַאחינֹועם װַײבער, צװײ זַײנע אױך
נָֿבלן ֿפון װַײב די ַאֿביגַיִל און יזרעאל,

ַּכרמל. ֿפון
אים מיט װָאס מענטשן זַײנע און 3
מיט עטלעכן ַארױֿפגעברַאכט, דוד הָאט
זיך הָאבן זײ און הױזגעזינט; זַײן

חֿברון. ֿפון שטעט די אין בַאזעצט
זַײנען יהּודה ֿפון מענער די און 4
געזַאלבט דָארטן הָאבן און געקומען,
ֿפון הױז דעם איבער מלך ַא ֿפַאר ָדִודן
ַאזױ ָדִודן, דערצײלט מען הָאט יהּודה.
יָֿבש-גִלָעד ֿפון מענטשן די זָאגן: צו
ָשאולן. בַאגרָאבן הָאבן װָאס די זַײנען
די צו שלוחים געשיקט דוד הָאט 5
געלָאזט זײ און יָֿבש-גִלָעד, ֿפון מענטשן
ֿפון זַײן איר זָאלט געבענטשט זָאגן:
דָאזיקן דעם געטָאן הָאט איר װָאס גָאט,
און ָשאולן, מיט הַאר, אַײער מיט ֶחסד

בַאגרָאבן. אים הָאט
מיט טָאן גָאט זָאל ַאצונד, און 6
אױך און טרַײשַאֿפט; און ֶחסד אַײך
טוֿבה, דָאזיקע די ָאּפטָאן אַײך װעל איך
זַאך. דָאזיקע די געטָאן הָאט איר װָאס
זַײן שטַארק זָאלן ַאצונד, און 7
העלדישע זַײט און הענט, אַײערע
איז ָשאול הַאר אַײער װָארום יונגען;
ֿפון הױז דָאס מיך הָאט אױך און טױט,
זײ. איבער מלך ַא ֿפַאר געזַאלבט יהּודה
דער נֵרן, ֿפון זון דער ַאֿבנר און 8
גענומען הָאט ָשאולן, ֿפון חיל-ֿפירער
און ָשאולן, ֿפון זון דעם איש-בֹוֶשת
ַמחנַיִם. קײן ַאריבערגעֿפירט אים הָאט
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ֿפַאר געמַאכט אים הָאט ער און 9
דעם איבער און גִלָעד, איבער מלך ַא
איבער און יזרעאל איבער און אשורי,
איבער און בנימין, איבער און אֿפַריִם,

יׂשראל. גַאנץ
געװען ַאלט איז יָאר ֿפערציק 10
ער ַאז ָשאולן, ֿפון זון דער איש-בֹוֶשת
און יׂשראל, איבער מלך געװָארן איז
ָאבער געקיניגט. ער הָאט יָאר צװײ
הינטער געװען איז יהּודה ֿפון הױז דָאס

ָדִודן.
דוד װָאס טעג די ֿפון צָאל די און 11
דעם איבער חֿברון אין מלך געװען איז
און יָאר זיבן געװען איז יהּודה, ֿפון הױז

חדשים. זעקס
און נֵרן, ֿפון זון דער ַאֿבנר און 12
זון דעם איש-בֹוֶשת ֿפון קנעכט די
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען ָשאולן, ֿפון

גֿבעון. קײן ַמחנַיִם
צרּויָהן, ֿפון זון דער יֹוָאֿב אױך 13
זַײנען ָדִודן, ֿפון קנעכט די און
זיך הָאבן זײ און ַארױסגעגַאנגען,
אײנעם אין זײ מיט צונױֿפגעטרָאֿפן
זיך הָאבן די און גֿבעון, ֿפון טַײך בַײם
ֿפון די און טַײך, זַײט דער ֿפון געזעצט

טַײך. זַײט יענער
יֹוָאֿבן: צו געזָאגט הָאט ַאֿבנר און 14
אױֿפשטײן, יונגען די ַאקָארשט זָאלן
יֹוָאֿב הָאט אונדז. ֿפַאר טָאן שטיף ַא און

אױֿפשטײן. זײ זָאלן געזָאגט:
און אױֿפגעשטַאנען, זײ זַײנען 15
ַא מיט ַאריבערגעגַאנגען זַײנען
ֿפַאר און בנימין, ֿפַאר צװעלף צָאל,
און ָשאולן, ֿפון זון דעם איש-בֹוֶשת

קנעכט. ָדִודס ֿפון צװעלף
אײנער ָאנגענומען הָאבן זײ און 16
זַײן מיט קָאּפ, ֿפַארן ַאנדערן דעם
ביז זַײט, ַאנדערנס צום שװערד
אײנעם. אין געֿפַאלן זַײנען זײ
ָארט יענעם גערוֿפן הָאט מע און

גֿבעון. איז װָאס חלקת-הצורים,
ַא זײער געװען איז מלחמה די און 17
און ַאֿבנר און טָאג, יענעם אין שװערע
געשלָאגן זַײנען יׂשראל ֿפון מענער די

ָדִודן. ֿפון קנעכט די ֿפַאר געװָארן
צרּויָהס געװען זַײנען דָארטן און 18
עׂשהאל; און ַאֿביַשי און יֹוָאֿב, זין, דרַײ
אױף ֿפלינק געװען איז עׂשהאל און
הינדן די ֿפון אײנער װי ַאזױ ֿפיס, זַײנע

ֿפעלד. אין װָאס
ַאֿבנרן, נָאכגעיָאגט עׂשהאל הָאט 19
ֿפון ָאּפגענַײגט ניט זיך הָאט ער און
ָאדער רעכטס גײן צו ַאֿבנרן הינטער

לינקס.
אומגעקערט זיך ַאֿבנר הָאט 20
ביסט געזָאגט: הָאט און זיך, הינטער
געזָאגט: ער הָאט עׂשהאל? דָאס, דו

איך.
נַײג געזָאגט: אים צו ַאֿבנר הָאט 21
דַײן צו ָאדער זַײט רעכטער דַײן צו זיך
די ֿפון אײנעם ָאן דיר כַאּפ און לינקער,
ָאבער אױסטו. זַײן דיר נעם און יונגען,
ָאּפקערן געװָאלט ניט זיך הָאט עׂשהאל

אים. הינטער ֿפון
צו געזָאגט װידער ַאֿבנר הָאט 22
הינטער ֿפון ָאּפ דיך קער עׂשהאלן:
צו שלָאגן דיך איך זָאל װָאס נָאך מיר;
אױֿפהײבן איך װעל װי און ערד? דער

יֹוָאֿבן? ברודער דַײן צו ּפנים מַײן
געװָאלט ניט זיך הָאט ער ָאבער 23
זעץ ַא אים הָאט ַאֿבנר און ָאּפקערן,
שּפיז ֿפון טײל אונטערשטן מיטן געטָאן
אים איז שּפיז דער ביז בױך, אין
דָארטן איז ער און הינטן; ֿפון ַארױס
ָארט. אױֿפן געשטָארבן און געֿפַאלן
װָאס איטלעכער געװען, איז עס און
עׂשהאל װָאס ָארט דעם צו געקומען איז
געשטָארבן, און געֿפַאלן דָארטן איז

ָאּפגעשטעלט. זיך הָאט
ַאֿביַשי און יֹוָאֿב הָאבן 24
זון די װי און ַאֿבנרן, נָאכגעיָאגט
זײ זַײנען אונטערגעגַאנגען, איז
ֿפַאר װָאס ַאָמה בערגל ביזן געקומען
גֿבעון. ֿפון מדבר צום װעג אױֿפן גיַח,

הָאבן בנימין ֿפון קינדער די און 25
און ַאֿבנרן, הינטער אַײנגעזַאמלט זיך
זײ און בונד; אײן צו געװָארן זַײנען זײ
ַא ֿפון שּפיץ אױֿפן געשטעלט זיך הָאבן
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בערגל.
יֹוָאֿבן, צו גערוֿפן ַאֿבנר הָאט 26
אײביק דען זָאל געזָאגט: הָאט און
ניט דען װײסטו שװערד? די ֿפַארצערן
ביז און ָסוף? צום זַײן װעט ביטער ַאז
זיך ֿפָאלק דעם הײסן ניט װעסטו װַאנען
ברידער? זײערע הינטער ֿפון אומקערן
װי ַאזױ געזָאגט: יֹוָאֿב הָאט 27
ניט װָאלסט דו װען ַאז לעבט, גָאט
ֿפרי דער אין ערשט װָאלט גערעדט,
ֿפון אײנער ָאּפגעטרעטן ֿפָאלק דָאס

ַאנדערן. הינטערן
שוֿפר, אין געבלָאזן הָאט יֹוָאֿב און 28
זיך הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און
ניט מער הָאבן זײ און ָאּפגעשטעלט,
מער הָאבן און יׂשראל, נָאכגעיָאגט

געהַאלטן. מלחמה ניט װַײטער
מענטשן זַײנע און ַאֿבנר און 29
יענע ּפלױן דורכן געגַאנגען זַײנען
ַאריבער זַײנען זײ און נַאכט, גַאנצע
גַאנץ דורכגעגַאנגען און ירדן, דעם

ַמחנַיִם. קײן געקומען און ִבתרון,
אומגעקערט זיך הָאט יֹוָאֿב און 30
הָאט ער און ַאֿבנרן, הינטער ֿפון
הָאבן ֿפָאלק; גַאנצע דָאס אַײנגעזַאמלט
מַאן נַײנצן קנעכט ָדִודס ֿפון געֿפעלט

עׂשהאל. און
געשלָאגן הָאבן קנעכט ָדִודס און 31
מענטשן ַאֿבנרס צװישן בנימין, ֿפון
זַײנען מַאן זעכציק און הונדערט -דרַײ

טױט. געבליבן
זײ הָאבן עׂשהאלן און 32
אים הָאבן און ַאװעקגעטרָאגן,
ֿפָאטער זַײן ֿפון קֿבר אין בַאגרָאבן
זַײנע און יֹוָאֿב און בית-לחם. אין װָאס
גַאנצע ַא געגַאנגען זַײנען מענטשן
אין געװָארן ליכטיק איז זײ און נַאכט,

חֿברון.

ַא3 געװען איז מלחמה די און
ֿפון הױז דעם צװישן לַאנגע
ָדִודן. ֿפון הױז דעם צװישן און ָשאולן
שטַארקער, ַאלץ געװָארן איז דוד און
געװָארן איז ָשאולן ֿפון הױז דָאס און

שװַאכער. ַאלץ
געבָארן זַײנען ָדִודן בַײ און 2
בָכור זַײן און חֿברון, אין זין געװָארן
ֿפון ַאחינֹועמען ֿפון ַאמנֹון, געװען איז

יזרעאל;
ִּכלָאֿב, אים, ֿפון צװײטער דער און 3
ֿפון נָֿבלן ֿפון װַײב דער ַאֿביגַיִל ֿפון
ַאֿבָשלום, דריטער, דער און ַּכרמל;
ֿפון טָאכטער דער מעכה ֿפון זון דער

גשור; ֿפון מלך דעם ַּתלַמי
זון דער ַאדֹונִיָה, ֿפירטער, דער און 4
שֿפטיָה ֿפינֿפטער דער און ַחגיתן; ֿפון

ַאֿביַטלן; ֿפון זון דער
ֿפון יִתרָעם זעקסטער, דער און 5
זַײנען דָאזיקע די ֶעגָלהן. װַײב ָדִודס
חֿברון. אין ָדִודן בַײ געװָארן געבָארן

מלחמה די װען געװען, איז עס און 6
ָשאולן ֿפון הױז דעם צװישן געװען איז
הָאט ָדִודן, ֿפון הױז דעם צװישן און
ֿפון הױז דעם ָאן געהַאלטן זיך ַאֿבנר

ָשאולן.
ַא געהַאט הָאט ָשאול און 7
געװען איז נָאמען איר װָאס קעּפסװַײב
הָאט ַאיָהן. ֿפון טָאכטער די ִרצָּפה
ֿפַאר ַאֿבנרן: צו געזָאגט [איש-בֹוֶשת]
ֿפָאטערס מַײן צו געקומען ביסטו װָאס

קעּפסװַײב?
אױף געברענט זײער ַאֿבנרן הָאט 8
און איש-בֹוֶשתן, ֿפון װערטער די
ַא דען איך בין געזָאגט: הָאט ער
הַײנט טו איך יהּודה? ֿפון הונטסקָאּפ
דַײן ֿפון הױז דעם מיט ֶחסד טָאג צו
און אײגענע זַײנע צו ָשאולן, ֿפָאטער
דיך הָאב איך און ֿפרַײנט, גוטע זַײנע צו
הַאנט דער אין איבערגעענטֿפערט ניט
הַײנט מיר װַארֿפסט דו און ָדִודן, ֿפון

ֿפרױ. דער מיט זינד ַא ֿפָאר
און ַאזױ ַאֿבנרן צו טָאן גָאט זָאל 9
הָאט גָאט װי ַאזױ ַאז מער, נָאך
אים איך װעל ַאזױ ָדִודן, צו געשװָארן

טָאן,
מלוכה די ַאריבערצוטרָאגן 10
אױֿפשטעלן און הױז, שָאולס ֿפון
יׂשראל איבער ָדִודן ֿפון טרָאן דעם
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ביז און דן ֿפון יהּודה, איבער און
בֵאר-ֶשֿבע!

ניט װָארט ַא מער הָאט ער און 11
מורא זַײן ֿפון ַאֿבנרן, ענטֿפערן געקענט

אים. ֿפַאר
ָארט אױֿפן הָאט ַאֿבנר און 12
צו ַאזױ ָדִודן, צו שלוחים געשיקט
לַאנד? דָאס איז װעמען בַײ זָאגן:
מיט בונד דַײן שליס זָאגן: צו ַאזױ
דיר מיט הַאנט מַײן איז ָאט און מיר,
יׂשראל. גַאנץ דיר צו איבערצודרײען

װעל איך גוט, געזָאגט: ער הָאט 13
אײן ָאבער בונד, ַא דיר מיט שליסן
צו ַאזױ דיר, ֿפון איך ֿפַארלַאנג זַאך
סַײדן ּפנים, מַײן זען ניט זָאלסט זָאגן:
טָאכטער די ִמיכל צוגלַײך ברענגסט דו
מַײן זען קומסט דו װען ָשאולן, ֿפון

ּפנים.
צו שלוחים געשיקט הָאט דוד און 14
ַאזױ ָשאולן, ֿפון זון דעם איש-בֹוֶשת
מיכלען, װַײב מַײן מיר גיב זָאגן: צו
מיט מיר צו ֿפַארקנַאסט הָאב איך װָאס

ּפִלשּתים. די ֿפון ֿפָארהױטן הונדערט
און געשיקט, איש-בֹוֶשת הָאט 15
ֿפון מַאן, דעם ֿפון ָאּפגענומען זי הָאט

ַליִשן. ֿפון זון דעם ַּפלטיֵאל
מיט געגַאנגען איז מַאן איר און 16
געװײנט און איר נָאך געגַאנגען איר,
אים צו ַאֿבנר הָאט בחורים. ביז
הָאט ער און אום; זיך קער גײ געזָאגט:

אומגעקערט. זיך
גערײד ַא געהַאט הָאט ַאֿבנר און 17
צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון עלטסטע די מיט
אײערנעכטן נָאך און נעכטן נָאך זָאגן:
מלך ַא ֿפַאר ָדִודן בַאגערט איר הָאט

אַײך. איבער
הָאט גָאט װָארום טוט; ַאצונד און 18
דורך זָאגן: צו ַאזױ ָדִודן, אױף געזָאגט
װעל קנעכט מַײן דוד ֿפון הַאנט דער
דער ֿפון יׂשראל ֿפָאלק מַײן העלֿפן איך
דער ֿפון און ּפִלשּתים, די ֿפון הַאנט

ֿפַײנט. זײערע ַאלע ֿפון הַאנט
אין גערעדט אױך הָאט ַאֿבנר און 19
איז ַאֿבנר און בנימין. ֿפון אױערן די

אױערן די אין דערצײלן געגַאנגען אױך
איז װָאס ַאלץ חֿברון אין ָדִודן ֿפון
יׂשראל, ֿפון אױגן די אין װױלגעֿפעלן
ֿפון הױז גַאנצן ֿפון אױגן די אין און

בנימין.
ָדִודן צו געקומען איז ַאֿבנר און 20
מיט מַאן צװַאנציק און חֿברון, קײן
ַאֿבנרן ֿפַאר געמַאכט הָאט דוד און אים.
ַא אים מיט װָאס מענטשן די ֿפַאר און

מָאלצַײט.
ָדִודן: צו געזָאגט הָאט ַאֿבנר און 21
און גײן, װעל און אױֿפשטײן װעל איך
דעם הַאר מַײן צו אַײנזַאמלען װעל איך
שליסן װעלן זײ און יׂשראל, גַאנץ מלך
װי קיניגן װעסט און בונד, ַא דיר מיט
דוד און געלוסט. הַארץ דַײן װַײט
איז ער און ַאֿבנרן, ַאװעקגעשיקט הָאט

בשלום. ַאװעקגעגַאנגען
און ָדִודן ֿפון קנעכט די ערשט 22
ָאנֿפַאל, ַאן ֿפון ָאנגעקומען זַײנען יֹוָאֿב
זיך מיט געברַאכט הָאבן זײ און
ניט שױן איז ַאֿבנר און רױב; ֿפיל
ער װַײל חֿברון, אין ָדִודן בַײ געװען
איז ער און ַאװעקגעשיקט, אים הָאט

בשלום. ַאװעקגעגַאנגען
חיל גַאנצער דער און יֹוָאֿב װי און 23
הָאט ָאנגעקומען, זַײנען אים מיט װָאס
זָאגן: צו ַאזױ יֹוָאֿבן, דערצײלט מען
צום געקומען איז נֵרן ֿפון זון דער ַאֿבנר
ַאװעקגעשיקט, אים הָאט ער און מלך,

בשלום. ַאװעקגעגַאנגען איז ער און
און מלך, צום געקומען יֹוָאֿב איז 24
געטָאן? הָאסטו װָאס געזָאגט: הָאט
ַאלַמאי דיר; צו געקומען ַאֿבנר איז ָאט
איז ער און ָאּפגעלָאזט, אים הָאסטו

ַאװעקגעגַאנגען?
נֵרן, ֿפון זון דעם ַאֿבנר קענסט דו 25
געקומען, ער איז ֿפַארנַארן צו דיך ַאז
װּו און אױס װּו װערן צו געװָאר און
ַאלץ װערן צו געװָאר און דיר, בַײ אַײן

טוסט. דו װָאס
ַארױסגעגַאנגען איז יֹוָאֿב און 26
געשיקט הָאט ער און ָדִודן, ֿפון
אים הָאבן זײ און ַאֿבנרן, נָאך שלוחים
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דוד און ָבור-סירה; ֿפון אומגעקערט
געװּוסט. ניט הָאט

זיך הָאט ַאֿבנר װי און 27
ַאזױ חֿברון, קײן אומגעקערט
אינעװײניק ָאּפגענַײגט יֹוָאֿב אים הָאט
אים מיט רעדן צו ּכדי טױער, אין
אים הָאט ער און שטילערהײט,
איז ער און בױך, אין געשלָאגן דָארטן
זַײן ֿפון בלוט דעם ֿפַאר געשטָארבן,

עׂשהאלן. ברודער
דערנָאך עס הָאט דוד און 28
רײן געזָאגט: הָאט ער און געהערט,
גָאט ֿפַאר מלוכה מַײן און איך בין
ַאֿבנר ֿפון בלוט דעם ֿפון אײביק אױף

נֵרן. ֿפון זון דעם
ֿפון קָאּפ אױֿפן ֿפַאלן עס זָאל 29
ֿפון הױז גַאנצן אױֿפן און יֹוָאֿבן,
אױסגײן ניט זָאל און ֿפָאטער, זַײן
ַא און ֿפלוסיקער ַא הױז יֹוָאֿבס ֿפון
זיך הַאלט װָאס דער און קרעציקער,
ֿפַאלט װָאס דער און שטעקן, ַא אױף
ֿפעלט אים װָאס דער און שװערד דורכן

ברױט.
ברודער זַײן ַאֿביַשי און יֹוָאֿב און 30
ער װָאס ֿפַאר ַאֿבנרן געהרגעט הָאבן
עׂשהאלן ברודער זײער געטײט הָאט

מלחמה. דער אין גֿבעון אין
יֹוָאֿבן צו געזָאגט הָאט דוד און 31
מיט װָאס ֿפָאלק גַאנצן דעם צו און
און קלײדער, אַײערע צערַײסט אים:
ֿפַאר ֿפַארױס קלָאגט און זַאק, ָאן גורט
געגַאנגען איז דוד מלך דער און ַאֿבנרן.

מיטה. דער נָאך
אין ַאֿבנרן בַאגרָאבן הָאבן זײ און 32

חֿברון.
אױֿפגעהױבן הָאט מלך דער און 33
אױף געװײנט הָאט און ָקול, זַײן
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און קֿבר, ַאֿבנרס
מלך דער און מיטגעװײנט. הָאט
הָאט און ַאֿבנרן, אױף געקלָאגט הָאט
ַא װי שטַארבן ַאֿבנר זָאל געזָאגט:

שטַארבט? נידערטרעכטיקער
געבונדן ניט זַײנען הענט דַײנע 34
אין ניט ֿפיס דַײנע און געװען,

ֿפַאר ֿפַאלט מע געשמידט;װי קײטן
דָאס און געֿפַאלן. ביסטו ֿפַארברעכער
געװײנט װידער הָאט ֿפָאלק גַאנצע

אים. אױף
איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 35
װען ברױט ָדִודן עסן געבן צו געקומען
דוד ָאבער טָאג, געװען נָאך איז עס
זָאל זָאגן: צו ַאזױ געשװָארן, הָאט
מער, נָאך און ַאזױ טָאן גָאט מיר
ָאדער ברױט ֿפַארזוכן װעל איך אױב
גײט זון די אײדער איז, עס װָאס עּפעס

אונטער!
הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 36
אין װױלגעֿפעלן איז עס און געמערקט,
הָאט מלך דער װָאס ַאלץ אױגן; זײערע
ֿפון אױגן די אין װױלגעֿפעלן איז געטָאן

ֿפָאלק. גַאנצן
גַאנץ און ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 37
טָאג, יענעם אין געװּוסט הָאבן יׂשראל
צו מלך, ֿפון געװען ניט איז דָאס ַאז

נֵרן. ֿפון זון דעם ַאֿבנר טײטן
צו געזָאגט הָאט מלך דער און 38
דַארֿפט איר װָאר, ֿפַאר קנעכט: זַײנע
מַאן גרױסער ַא און הַאר ַא ַאז װיסן,
יׂשראל. אין טָאג הַײנטיקן געֿפַאלן איז
און שװַאך, הַײנט בין איך און 39
און מלך, ַא ֿפַאר געזַאלבט נָאר-װָאס
צרּויָהן, ֿפון זין די לַײט, דָאזיקע די
גָאט זָאל מיר. ֿפַאר הַארט צו זַײנען
זַײן לױט שלעכטסטוער דעם בַאצָאלן

שלעכטיקײט.

געהערט,4 הָאט זון שָאולס און
אין אומגעקומען איז ַאֿבנר ַאז
שלַאף זַײנען הענט זַײנע און חֿברון,
זַײנען יׂשראל גַאנץ און געװָארן,

געװָארן. דערשרָאקן
צװײ געהַאט הָאט זון שָאולס און 2
ֿפון נָאמען דער מחנות; ֿפון הױּפטלַײט
דער און ַבַענָה, געװען איז אײנעם
ִרמֹון ֿפון זין ֵרָכֿב, צװײטן ֿפון נָאמען
ֿפון קינדער די ֿפון בֵארֹותער, דעם
װערט בארות אױך װָארום בנימין;

בנימין; צו גערעכנט
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ַאנטלָאֿפן זַײנען בֵארֹותער די און 3
געבליבן דָארטן זַײנען און גִַּתיִם, קײן

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז װױנער
הָאט ָשאולן ֿפון זון דער יהונתן און 4
ֿפיס. די אױף לָאמען ַא זון ַא געהַאט
די װען ַאלט, יָאר ֿפינף געװען איז ער
איז יהונתנען און ָשאולן װעגן הערונג
זַײן אים הָאט יזרעאל. ֿפון ָאנגעקומען
איז, געלָאֿפן: איז און אױֿפגעהױבן ַאם
איז ַאנטלױֿפן, צו אַײלעניש איר אין
געװָארן. הינקעדיק איז און געֿפַאלן ער

מֿפיֿבֹושת. געװען איז נָאמען זַײן און
ִרמֹון ֿפון זין די געגַאנגען זַײנען 5
און ַבַענָה, און ֵרָכֿב בֵארֹותער, דעם
ֿפון היץ דער אין געקומען זַײנען זײ
ער בעת איש-בֹוֶשתן, ֿפון הױז צום טָאג

מיטָאגשלָאף. דעם געשלָאֿפן הָאט
ַארַײנגעגַאנגען זַײנען זײ און 6
ֿפון קױֿפער װי הױז אין אינעװײניק
אין געשלָאגן אים הָאבן און װײץ,
ַבַענָה ברודער זַײן און ֵרָכֿב און בױך;

געװָארן. ַאנטרונען זַײנען
הױז, אין ַארַײן זַײנען זײ ַאז און 7
בעט זַײן אױף געלעגן איז ער װען
הָאבן און שלָאֿפקַאמער, זַײן אין
זײ הָאבן געטײט, און געשלָאגן אים
הָאבן זײ און קָאּפ; זַײן ָאּפגעשניטן
געגַאנגען זַײנען און קָאּפ, זַײן גענומען

נַאכט. גַאנצע ַא ּפלױן ֿפון װעג מיטן
קָאּפ דעם געברַאכט הָאבן זײ און 8
חֿברון, קײן ָדִודן צו איש-בֹוֶשתן ֿפון
ָאט מלך: צום געזָאגט הָאבן זײ און
זון דעם איש-בֹוֶשת ֿפון קָאּפ דער איז
געזוכט הָאט װָאס ֿפַײנט דַײן ָשאול ֿפון
טָאג הַײנטיקן הָאט גָאט און לעבן; דַײן
ָאן נקמה ַא מלך דעם הַאר מַײן געגעבן

זָאמען. זַײן ָאן און ָשאולן
און ֵרָכֿבן געענטֿפערט דוד הָאט 9
ִרמֹון ֿפון זין די ַבַענָהן, ברודער זַײן
זײ צו הָאט ער און בֵארֹותער, דעם
גָאט לעבט עס װי ַאזױ געזָאגט:
ֿפון זעל מַײן אױסגעלײזט הָאט װָאס

צרה, יעטװעדער

דערצײלט, מיר הָאט װָאס דער ַאז 10
איז ָשאול ״זע, זָאגן: צו ַאזױ
ַא װי געװען איז ער און טױט״,
הָאב אױגן, זַײנע אין בׂשורה-ברענגער
אים הָאב און ָאנגענומען, אים איך
װָאס ָאנשטָאט ציקַלג, אין געהרגעט

בׂשורה-געלט. געבן אים זָאל איך
רשעיִם מענטשן ַאז נָאך װי הַײנט 11
אומשולדיקן ַאן געהרגעט הָאבן
זַײן אױף הױז זַײן אין מענטשן
מָאנען ניט ַאצונד איך זָאל געלעגער,
אַײך און הַאנט, אַײער ֿפון בלוט זַײן

ערד? דער ֿפון ָאּפרַאמען
יונגען, די בַאֿפױלן הָאט דוד און 12
און געהרגעט, זײ הָאבן זײ און
זײערע און הענט זײערע ָאּפגעהַאקט
טַײך בַײם אױֿפגעהַאנגען זײ און ֿפיס,
ֿפון קָאּפ דעם און חֿברון. אין
און גענומען זײ הָאבן איש-בֹוֶשתן
אין ַאֿבנרן ֿפון קֿבר דעם אין בַאגרָאבן

חֿברון.

יׂשראל5 ֿפון שֿבטים ַאלע און
קײן ָדִודן צו געקומען זַײנען
צו ַאזױ געזָאגט, הָאבן זײ און חֿברון,
זַײנען ֿפלײש דַײן און בײן דַײן זָאגן:

מיר.
אײערנעכטן, נָאך און נעכטן נָאך 2
איבער מלך געװען איז ָשאול ַאז
װָאס דער געװען דו ביסט אונדז,
ַארַײנגעֿפירט און ַארױסגעֿפירט הָאט
געזָאגט: דיר צו הָאט גָאט און יׂשראל.
יׂשראל, ֿפָאלק, מַײן ֿפיטערן זָאלסט דו
איבער ֿפירשט ַא זַײן זָאלסט דו און

יׂשראל.
יׂשראל ֿפון עלטסטע ַאלע און 3
חֿברון, קײן מלך צום געקומען זַײנען
געשלָאסן זײ הָאט דוד מלך דער און
און גָאט, ֿפַאר חֿברון אין בונד ַא
מלך ַא ֿפַאר ָדִודן געזַאלבט הָאבן זײ

יׂשראל. איבער
געװען ַאלט דוד איז יָאר דרַײסיק 4
יָאר ֿפערציק מלך; געװָארן איז ער װען

געקיניגט. ער הָאט
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געקיניגט ער הָאט חֿברון אין 5
זעקס און יָאר זיבן יהּודה איבער
ער הָאט ירושלים אין און חדשים,
איבער יָאר דרַײסיק און דרַײ געקיניגט

יהּודה. און יׂשראל גַאנץ
מיט געגַאנגען איז מלך דער און 6
דעם אױף ירושלים קײן מענטשן זַײנע
הָאבן לַאנד. ֿפון בַאװױנער דעם יֿבוסי,
זָאגן: צו ַאזױ ָדִודן, צו געזָאגט זײ
װעסט סַײדן קומען ניט ַאהער װעסט
הינקעדיקע; די און בלינדע די ָאּפטָאן
ניט ַאהער קען דוד זָאגן: צו ַאזױ

קומען.
בַאצװּונגען הָאט דוד ָאבער 7
איז דָאס ִציון, ֿפון ֿפעסטונג די

ָדִודס-שטָאט.
יענעם אין געזָאגט הָאט דוד און 8
שלָאגן װעט עס נָאר װער טָאג:
צו צוקומען װעט און יֿבוסי, דעם
[ָאּפטָאן] און װַאסעררינע, דער
די בלינדע, די און הינקעדיקע די
. . . . זעל. ָדִודס ֿפון ֿפַארהַאסטע
ַא און בלינדער ַא מען: זָאגט דרום
ניט קען מע דָא; איז הינקעדיקער

הױז. אין ַארַײן
אין בַאזעצט זיך הָאט דוד און 9
גערוֿפן זי הָאט ער און ֿפעסטונג, דער

ָדִודס-שטָאט;
ַארום רונד ֿפַארבױט הָאט דוד און 10
דוד און צו. אינעװײניק און מלוא ֿפון
יהוה און גרעסער, ַאלץ געװָארן איז
מיט געװען איז צֿבאות ֿפון גָאט דער

אים.
צור ֿפון מלך דער חיָרם און 11
מיט ָדִודן צו שלוחים געשיקט הָאט
און הָאלצמַײנסטערס און צעדערהָאלץ
געבױט הָאבן זײ און שטײנמַײנסטערס,

ָדִודן. ֿפַאר הױז ַא
גָאט ַאז געװּוסט הָאט דוד און 12
מלך ַא ֿפַאר בַאֿפעסטיקט אים הָאט
הָאט ער ַאז און יׂשראל, איבער
זַײן װעגן ֿפון מלוכה זַײן דערהױבן

יׂשראל. ֿפָאלק

נָאך גענומען הָאט דוד און 13
ֿפון װַײבער און קעּפסװַײבער
חֿברון, ֿפון קומען זַײן נָאך ירושלים
געװָארן געבָארן זַײנען ָדִודן בַײ און

טעכטער. און זין נָאך
די ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 14
אין געװָארן געבָארן אים זַײנען װָאס
נתן, און שֹוֿבֿב, און ַשמּוַע, ירושלים:

שלמה; און
נֶֿפג, און ֶאלישּוַע, און יִֿבָחר, און 15

יָֿפיע; און
און ֶאליָָדע, און ֶאליָשָמע, און 16

ֶאליֿפלט.
געהערט הָאבן ּפִלשּתים די און 17
ַא ֿפַאר ָדִודן געזַאלבט הָאט מע ַאז
ּפִלשּתים ַאלע און יׂשראל, איבער מלך
ָדִודן. זוכן צו ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
הָאט ער און דערהערט, דוד הָאט

ֿפעסטונג. דער צו ַארָאּפגענידערט
געקומען, זַײנען ּפִלשּתים די און 18
טָאל אין ֿפַארשּפרײט זיך הָאבן און

רֿפאים.
ַאזױ גָאט, בַײ געֿפרעגט דוד הָאט 19
די ַאקעגן ַארױֿפגײן איך זָאל זָאגן: צו
מַײן אין געבן זײ װעסטו ּפִלשּתים?
גײ ָדִודן: צו געזָאגט גָאט הָאט הַאנט?
די געבן איך װעל געבן װָארום ַארױף

הַאנט. דַײן אין ּפִלשּתים
אין געקומען דוד איז 20
זײ הָאט דוד און בעל-ּפָרצים,
הָאט ער און געשלָאגן, דָארטן
דורכגעברָאכן הָאט גָאט געזָאגט:
ַא װי ַאזױ מיר, ֿפַאר ֿפַײנט מַײנע
הָאט דרום װַאסער. ֿפון דורכברָאך
יענעם ֿפון נָאמען דעם גערוֿפן מען

ַבַעל-ּפָרצים. ָארט
דָארטן הָאבן זײ און 21
געצנבילדער, זײערע איבערגעלָאזט
זײ הָאבן מענטשן זַײנע און דוד און

ַאװעקגעטרָאגן.
װידער זַײנען ּפִלשּתים די און 22
זיך הָאבן און ַארױֿפגעקומען, מָאל ַא

רֿפאים. טָאל אין ֿפַארשּפרײט
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גָאט, בַײ געֿפרעגט דוד הָאט 23
ניט זָאלסט געזָאגט: הָאט ער און
זײ, הינטער אױס זיך דרײ ַארױֿפגײן;
ַאקעגן ֿפון זײ אױף קומען זָאלסט און

מױלבערבײמער. די
הערסט דו ַאז זַײן, װעט עס און 24
ֿפון שּפיצן די אין טריט ֿפון גערױש ַא
זָאלסטו דענצמָאל מױלבערבײמער, די
גָאט איז דענצמָאל װָארום אַײלן,
שלָאגן צו ֿפַארױס, דיר ַארױסגעגַאנגען

ּפִלשּתים. די ֿפון לַאגער דעם אין
ַאזױ – געטָאן ַאזױ הָאט דוד און 25
ער און בַאֿפױלן, אים הָאט גָאט װי
ביז גֶֿבע ֿפון ּפִלשּתים די געשלָאגן הָאט

גזר. קײן קומסט דו

װידער6 הָאט דוד און
געקליבענע ַאלע אַײנגעזַאמלט

מַאן. טױזנט דרַײסיק יׂשראל, אין
און אױֿפגעשטַאנען איז דוד און 2
ֿפָאלק גַאנצן דעם מיט געגַאנגען איז
ַבַעֵלי-יהּוָדה, ֿפון אים מיט װָאס
דעם דָארטן ֿפון ַארױֿפצוברענגען
װערט אים אױף װָאס גָאט, ֿפון ָארון
ֿפון נָאמען דער – נָאמען דער גערוֿפן
די אױף זיצט װָאס צֿבאות ֿפון גָאט

ּכרוֿבים.
דעם ַארױֿפגעלײגט הָאבן זײ און 3
און װָאגן, נַײעם ַא אױף גָאט ֿפון ָארון
ַאֿבינֶָדֿבס ֿפון ַאװעקגענומען אים הָאבן
ַאחיו און עּוזָה און גִֿבָעה. אין װָאס הױז
דעם געֿפירט הָאבן ַאֿבינֶָדֿבן ֿפון זין די

װָאגן. נַײעם
ַאװעקגענומען אים הָאבן זײ ַאז און 4
מיט גִֿבָעה, אין װָאס הױז ַאֿבינֶָדֿבס ֿפון
געגַאנגען ַאחיו איז גָאט, ֿפון ָארון דעם

ָארון. ֿפַארן ֿפַארױס
הױז גַאנצע דָאס און דוד און 5
ֿפַאר געשּפילט הָאבן יׂשראל ֿפון
ֿפון] [ּכלי-זֶֶמר ַאלערלײ אױף גָאט
און הַארֿפן, אױף און ציּפרעסנהָאלץ,
אױף און ּפױקן, אױף און גיטַארן, אױף

צימבלען. אױף און קלעּפערלעך,
געקומען זַײנען זײ װי און 6
עּוזָה הָאט נָכון, ֿפון שַײער ביזן

צום הַאנט זַײן אױסגעשטרעקט
אים הָאט און גָאט, ֿפון ָארון
הָאבן רינדער די װָארום ָאנגענומען,

ַארָאּפגערוקט. אים
געגרימט גָאט ֿפון צָארן דער הָאט 7
דָארטן אים הָאט גָאט און עּוזָהן, אױף
איז ער און ֿפַארזע. דעם ֿפַאר געשלָאגן
ֿפון ָארון דעם לעבן געשטָארבן דָארטן

גָאט.
ֿפַאר געערגערט הָאט ָדִודן און 8
ברָאך ַא געברַאכט הָאט גָאט װָאס
ָארט יענעם רוֿפט מע און עּוזָהן. אױף

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז ֶּפֶרץ-עּוזָה
ֿפַאר געהַאט מורא הָאט דוד און 9
געזָאגט: הָאט ער און טָאג, יענעם גָאט
קומען גָאט ֿפון ָארון דער זָאל ַאזױ װי

מיר? צו
געװָאלט ניט הָאט דוד און 10
צו גָאט ֿפון ָארון דעם ָאּפקערן
הָאט דוד און ָדִודס-שטָאט, אין זיך
ֿפון הױז דעם צו ָאּפגעֿפירט אים

גַת. ֿפון עֹוֿבד-אדומען
איז גָאט ֿפון ָארון דער און 11
עֹוֿבד-אדומען ֿפון הױז אין געבליבן
הָאט גָאט און חדשים. דרַײ גַת ֿפון
גַאנץ זַײן און עֹוֿבד-אדומען געבענטשט

הױז.
מלך דעם געװָארן דערצײלט איז 12
הָאט גָאט זָאגן: צו ַאזױ ָדִודן,
עֹוֿבד-אדומען ֿפון הױז דָאס געבענטשט
ֿפון אים, צו געהערט װָאס ַאלץ און
דוד איז גָאט. ֿפון ָארון דעם װעגן
ַארױֿפגעברַאכט הָאט און געגַאנגען,
עֹוֿבד-אדומס ֿפון גָאט ֿפון ָארון דעם

ִׂשמחה. ַא מיט ָדִודס-שטָאט, אין הױז
די װי געװען, איז עס און 13
זַײנען גָאט ֿפון ָארון דעם ֿפון טרעגערס
ער הָאט ַאזױ טריט, זעקס ָאּפגעגַאנגען
געשטָאּפט ַא און ָאקס ַאן געשלַאכט

רינד.
מיטן געטַאנצט הָאט דוד און 14
איז דוד און גָאט; ֿפַאר ּכוח גַאנצן
לַײנענעם ַא אין ָאנגעגורט געװען

אֿפוד.
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הױז גַאנצע דָאס און דוד און 15
דעם ַארױֿפגעברַאכט הָאבן יׂשראל, ֿפון
ַא מיט און שַאלונג מיט גָאט ֿפון ָארון

שוֿפר. ֿפון ָקול
ָארון דער װי געװען, איז עס און 16
ָדִודס-שטָאט, אין געקומען איז גָאט ֿפון
ָשאולן ֿפון טָאכטער די ִמיכל הָאט ַאזױ
און ֿפענצטער, דורכן ַארױסגעקוקט
און טַאנצן ָדִודן מלך דעם געזען הָאט
אים הָאט זי און גָאט, ֿפַאר שּפרינגען

הַארצן. איר אין ֿפַארַאכט
דעם געברַאכט הָאבן זײ און 17
אים הָאבן און גָאט, ֿפון ָארון
אין ָארט, זַײן אױף ַאװעקגעשטעלט
ֿפַאר הָאט דוד װָאס געצעלט דעם
הָאט דוד און אױֿפגעשטעלט. אים
און ברַאנדָאּפֿפער אױֿפגעברַאכט

גָאט. ֿפַאר ֿפרידָאּפֿפער
געענדיקט הָאט דוד ַאז און 18
די און ברַאנדָאּפֿפער די אױֿפברענגען
דָאס געבענטשט ער הָאט ֿפרידָאּפֿפער,
ֿפון גָאט ֿפון נָאמען דעם אין ֿפָאלק

צֿבאות.
דעם אױסגעטײלט הָאט ער און 19
ֿפון המון גַאנצן דעם ֿפָאלק, גַאנצן
ֿפרױ, ַא ביז מַאן ַא ֿפון יׂשראל,
חלק ַא און ברױט, חלה ַא איטלעכן
דָאס און רָאזינקעקוכן. ַא און ֿפלײש,
איטלעכער געגַאנגען איז ֿפָאלק גַאנצע

הױז. זַײן צו
צו אומגעקערט זיך הָאט דוד און 20
ִמיכל איז הױזגעזינט. זַײן בענטשן
ַארױסגעגַאנגען ָשאולן ֿפון טָאכטער די
װָאס געזָאגט: הָאט און ַאנטקעגן, ָדִודן
ָאנגעטָאן הַײנט זיך הָאט ּכֿבוד ַא ֿפַאר
הָאט ער װען יׂשראל, ֿפון מלך דער
ֿפון אױגן די ֿפַאר ָאּפגעדעקט הַײנט זיך
װי ַאזױ קנעכט, זַײנע ֿפון דינסטן די
די ֿפון אײנער ָאּפ זיך דעקט ָאּפדעקן

נישטװערטיקע!
ֿפַאר מיכלען: צו געזָאגט דוד הָאט 21
מיך אױסדערװײלט הָאט װָאס גָאט
דַײן אײדער און ֿפָאטער דַײן אײדער
ַא ֿפַאר בַאֿפעלן צו מיך הױז, גַאנץ

גָאט, ֿפון ֿפָאלק דעם איבער ֿפירשט
איך װעל גָאט ֿפַאר – יׂשראל איבער

מַאכן. ֿפרײלעך מיך
קלענער נָאך זיך װעל איך און 22
אין ָשֿפל זַײן װעל און דָאס, װי הַאלטן
װָאס דינסטן די מיט און אױגן. מַײנע
ּכֿבוד. ָאן זיך איך טו זײ מיט זָאגסט, דו
ָשאולן, ֿפון טָאכטער די ִמיכל און 23
דעם ביז קינד קײן געהַאט ניט הָאט זי

טױט. איר ֿפון טָאג

מלך7 דער ַאז געװען, איז עס און
הױז, זַײן אין בַאזעצט זיך הָאט
ַארום רונד בַארוט אים הָאט גָאט און

ֿפַײנט, זַײן ַאלע ֿפון
דעם נתן צו געזָאגט מלך דער הָאט 2
ֿפון הױז ַא אין װױן איך נָאר, זע נֿביא:
װױנט גָאט ֿפון ָארון דער און צעדערן,

ֿפָארהַאנגען. אין
ַאלץ מלך: צום געזָאגט נתן הָאט 3
װָארום טו, גײ הַארצן דַײן אין װָאס

דיר. מיט איז גָאט
יענער אין געװען, איז עס און 4
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז נַאכט,

זָאגן: צו ַאזױ נתנען, צו
קנעכט, מַײן צו זָאגן זָאלסט און גײ 5
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ ָדִודן: צו
צום הױז ַא בױען מיר דען דו װילסט

מיר? ֿפַאר װױנען
ַא אין געװױנט ניט הָאב איך ַאז 6
הָאב איך װָאס טָאג דעם ֿפון הױז
יׂשראל ֿפון קינדער די אױֿפגעברַאכט
הַײנטיקן אױף ביז און מצַריִם ֿפון
ַא אין אומגײן ֿפלעג איך נַײערט טָאג,

ִמשּכן. ַא אין און געצעלט
אומגעגַאנגען בין איך װּו אומעטום 7
צי יׂשראל, ֿפון קינדער ַאלע צװישן
אײנעם מיט גערעדט װָארט ַא איך הָאב
איך װָאס יׂשראל, ֿפון שֿבטים די ֿפון
ֿפָאלק מַײן ֿפיטערן צו בַאֿפױלן הָאב
װָאס ֿפַאר זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל,
ֿפון הױז ַא געבױט ניט מיר איר הָאט

צעדערן?
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צו זָאגן ַאזױ זָאלסטו ַאצונד, און 8
הָאט ַאזױ ָדִודן: צו קנעכט, מַײן
הָאב איך צֿבאות: ֿפון גָאט געזָאגט
ֿפון ֿפיטערּפלַאץ, דעם ֿפון גענומען דיך
ֿפירשט ַא זַײן צו שָאף, די הינטער

יׂשראל. איבער ֿפָאלק, מַײן איבער
דיר מיט געװען בין איך און 9
און געגַאנגען, ביסט דו װּו אומעטום
ֿפַײנט דַײנע ַאלע ֿפַארשניטן הָאב איך
מַאכן דיר װעל איך און דיר; ֿפַאר ֿפון
נָאמען דער װי ַאזױ נָאמען, גרױסן ַא

ערד. דער אױף װָאס גרעסטע די ֿפון
ָארט ַאן מַאכן װעל איך און 10
און יׂשראל, ֿפַאר ֿפָאלק, מַײן ֿפַאר
רוען זָאל ער אַײנֿפלַאנצן, אים װעל
ציטערן; ניט מער און ָארט, זַײן אױף
ניט מער אים זָאלן ֿפַארברעכער און

צוערשט, װי ַאזױ ּפַײניקן
הָאב איך װָאס טָאג דעם ֿפון 11
ֿפָאלק מַײן איבער שוֿפטים בַאֿפױלן
ֿפון בַארוען דיך װעל איך און יׂשראל;
דיר זָאגט גָאט און ֿפַײנט. דַײנע ַאלע

הױז. ַא מַאכן דיר װעט גָאט ַאז ָאן,
דערֿפילט װעלן טעג דַײנע ַאז 12
דַײנע מיט לײגן זיך װעסט און װערן,
דַײן אױֿפשטעלן איך װעל עלטערן,
װעט װָאס דעם דיר, נָאך זָאמען
און אינגעװײד, דַײנע ֿפון ַארױסגײן

מלוכה. זַײן בַאֿפעסטיקן װעל איך
מַײן צו הױז ַא בױען װעט ער 13
דעם בַאֿפעסטיקן װעל איך און נָאמען,
אײביק. אױף ביז מלוכה זַײן ֿפון טרָאן
ֿפָאטער, ַא ֿפַאר זַײן אים װעל איך 14
ַאז זון, ַא ֿפַאר זַײן מיר װעט ער און
אים איך װעל ֿפַארברעכט, ער װען
מענטשן, ֿפון רוט דער מיט שטרָאֿפן
מענטשנקינדער. ֿפון ּפלָאגן די מיט און
ניט זיך װעט ֶחסד מַײן ָאבער 15
הָאב איך װי ַאזױ אים, ֿפון ָאּפטָאן
הָאב איך װעמען ָשאולן, ֿפון ָאּפגעטָאן

דיר. ֿפַאר ֿפון ָאּפגעטָאן
מלוכה דַײן און הױז דַײן און 16
דיר; ֿפַאר זיכער זַײן אײביק ביז װעלן
אײביק. ביז ֿפעסט זַײן װעט טרָאן דַײן

װערטער, דָאזיקע די ַאלע װי ַאזױ 17
זעונג, גַאנצע דָאזיקע די װי ַאזױ און

ָדִודן. צו גערעדט נתן הָאט ַאזױ
געקומען, איז דוד מלך דער און 18
און גָאט, ֿפַאר געזעצט זיך הָאט און
דו גָאט איך, בין װער געזָאגט: הָאט
דו װָאס הױז, מַײן איז װער און הַאר,

ַאהער? ביז געברַאכט מיך הָאסט
אין קלײן געװען נָאך איז דָאס און 19
הָאסט דו און הַאר, דו גָאט אױגן, דַײנע
הױז קנעכטס דַײן װעגן גערעדט אױך
נָאר איז דָאס װָאס ַאהין, װַײטער אױף
דו גָאט לַײט, ַא מיט שטײגער דער

הַאר.
רעדן דוד זָאל נָאך מער װָאס און 20
קנעכט, דַײן דָאך קענסט דו דיר? צו

הַאר. דו גָאט
לױט און װָארט, דַײן װעגן ֿפון 21
לָאזן צו געטָאן, הָאסטו הַארצן, דַײן
גַאנצע דָאזיקע די קנעכט דַײן װיסן

גדולה.
דו יהוה גרױס, ביסטו דעריבער 22
און דו, װי ַאזַא ניטָא װָארום גָאט,
ַאלץ לױט דיר, אחוץ גָאט קײן ניטָא
אונדזערע מיט געהערט הָאבן מיר װָאס

אױערן.
אױף אומה אײנציקע װָאסער און 23
ֿפָאלק דַײן װי ַאזױ איז ערד דער
געגַאנגען איז גָאט װָאס יׂשראל,
צו זיך און ֿפָאלק, צום זיך אױסלײזן
ֿפון – טָאן צו און נָאמען, ַא מַאכן
ֿפָארכטיקע און װעגן-גרױס׳, אַײערט
ֿפַארטרַײבן] [צו לַאנד, דַײן ֿפַאר זַאכן,
דיר הָאסט דו װָאס ֿפָאלק דַײן ֿפַאר ֿפון
מיט אומות מצַריִם, ֿפון אױסגעלײזט

געטער? זײערע
בַאֿפעסטיקט דיר הָאסט דו און 24
אױף ֿפָאלק צום דיר יׂשראל ֿפָאלק דַײן
געװָארן ביסט יהוה, דו, און אײביק,

גָאט. צום זײ
דָאס גָאט, דו יהוה ַאצונד, און 25
װעגן גערעדט הָאסט דו װָאס װָארט
זַײ הױז, זַײן װעגן און קנעכט דַײן
דו װי ַאזױ טו און אײביק, אױף מקיים
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גערעדט. הָאסט
דַײן װערן געגרײסט זָאל און 26
יהוה זָאגן: צו ַאזױ אײביק, ביז נָאמען
איבער גָאט דער איז צֿבאות ֿפון
קנעכט דַײן ֿפון הױז דָאס און יׂשראל;

דיר. ֿפַאר ֿפעסט זַײן זָאל ָדִודן
דער צֿבאות, ֿפון יהוה דו, װָארום 27
ַאנטּפלעקט הָאסט יׂשראל, איבער גָאט
צו ַאזױ קנעכט, דַײן ֿפון אױער דעם
הױז; ַא בױען דיר װעל איך זָאגן:
זיך בַײ געֿפונען קנעכט דַײן הָאט דרום
דָאזיקע די דיר צו זַײן צו מתּפלל הַארץ

ּתֿפילה.
ביסט דו גָאט, יהוה ַאצונד, און 28
זַײן מוזען װערטער דַײנע און גָאט,
דַײן צוגעזָאגט הָאסט דו און אמת,

גוטס; דָאזיקע דָאס קנעכט
און ַאצונד, בַאװיליק דרום 29
צו קנעכט דַײן ֿפון הױז דָאס בענטש
דו װָארום דיר, ֿפַאר אײביק אױף זַײן
און גערעדט; הָאסט הַאר דער גָאט
דַײן ֿפון הױז דָאס זָאל ברכה דַײן ֿפון
אײביק. אױף װערן געבענטשט קנעכט

הָאט8 דעם, נָאך געװען איז עס און
און ּפִלשּתים, די געשלָאגן דוד
און אונטערטעניק, געמַאכט זײ הָאט
דער ֿפון ֶמֶתג-ַאָמה צוגענומען הָאט דוד

ּפִלשּתים. די ֿפון הַאנט
און מוָאֿב, געשלָאגן הָאט ער און 2
זײ שנור, ַא מיט געמָאסטן זײ הָאט
און ערד; דער אױף אױסלײגנדיק
צו שנורן צװײ ָאּפגעמָאסטן הָאט ער
לָאזן צו שנור ֿפולע אײן און טײטן,
ָדִודן צו געװָארן איז מוָאֿב און לעבן.

ָאּפגָאב. ברענגען װָאס קנעכט
ַהַדדֶעזֶר געשלָאגן הָאט דוד און 3
צֹוֿבה, ֿפון מלך דעם רחוֿבן, ֿפון זון דעם
זַײן צוריקקריגן געגַאנגען איז ער בעת

ּפרת. טַײך בַײם אױבערהַאנט
אים ֿפון בַאצװּונגען הָאט דוד און 4
רַײטער, הונדערט זיבן און טױזנט
און ֿפוסגײער; טױזנט צװַאנציק און
געשּפַאנען, ַאלע געלײמט הָאט דוד

הונדערט זײ ֿפון איבערגעלָאזט נָאר
געשּפַאן.

געקומען דמׂשק ֿפון ארם איז 5
און צֹוֿבה, ֿפון מלך דעם ַהַדדֶעזֶר העלֿפן
און צװײ ארם ֿפון געשלָאגן הָאט דוד

מַאן. טױזנט צװַאנציק
אין װַאכן געשטעלט הָאט דוד און 6
געװָארן איז ארם און דמׂשק, ֿפון ארם
ָאּפגָאב. ברענגען װָאס קנעכט ָדִודן צו
אומעטום ָדִודן געהָאלֿפן הָאט גָאט און

געגַאנגען. איז ער װּו
די גענומען הָאט דוד און 7
געװען זַײנען װָאס שילדן גילדערנע
הָאט ער און קנעכט, ַהַדדֶעזֶרס אױף

ירושלים. קײן געברַאכט זײ
ֵברֹוַתי, ֿפון און ֶבַטח ֿפון און 8
דוד מלך דער הָאט שטעט, ַהַדדֶעזֶרס

ֿפיל. זײער קוּפער צוגענומען
הָאט ַחמת ֿפון מלך דער ּתֹוִעי און 9
דעם געשלָאגן הָאט דוד ַאז געהערט

ַהַדדֶעזֶרן, ֿפון חיל גַאנצן
זון זַײן געשיקט הָאט ּתֹוִעי און 10
ֿפרעגן צו אים דוד, מלך צום יֹוָרמען
ֿפַאר ָאנצּוװינטשן, אים און ֿפריד אױף
מיט געהַאלטן מלחמה הָאט ער װָאס
װָארום געשלָאגן, אים און ַהַדדֶעזֶרן,
מיט מלחמה געהַאט הָאט ַהַדדֶעזֶר
זיך מיט געברַאכט הָאט ער און ּתֹוִעין;
ּכלים גילדערנע און ּכלים זילבערנע

ּכלים. קוּפערנע און
דוד מלך דער הָאט אױך זײ 11
דעם מיט גָאט, צו געהײליקט
הָאט ער װָאס גָאלד דעם און זילבער
ער װָאס ֿפעלקער ַאלע ֿפון געהײליקט

בַאצװּונגען: הָאט
די ֿפון און מוָאֿב, ֿפון און ארם, ֿפון 12
ּפִלשּתים, די ֿפון און עמון, ֿפון קינדער
ֿפון רױב דעם ֿפון און ַעָמלק, ֿפון און
מלך דעם רחוֿבן, ֿפון זון דעם ַהַדדֶעזֶר

צֹוֿבה. ֿפון
שם, ַא געמַאכט זיך הָאט דוד און 13
ֿפון אומגעקערט זיך הָאט ער װען
ַאכצן – זַאלץ ֿפון טָאל אין ארם שלָאגן

מַאן. טױזנט
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װַאכן געשטעלט הָאט ער און 14
ער הָאט אדום גַאנץ אין אדום; אין
איז אדום גַאנץ און װַאכן. געשטעלט
גָאט און ָדִודן. צו קנעכט געװָארן
ער װּו אומעטום ָדִודן געהָאלֿפן הָאט

געגַאנגען. איז
איבער געקיניגט הָאט דוד און 15
געטָאן הָאט דוד און יׂשראל. גַאנץ
גַאנצן זַײן צו גערעכטיקײט און רעכט

ֿפָאלק.
איז צרּויָהן ֿפון זון דער יֹוָאֿב און 16
דער יהֹושֿפט און חיל; איבערן געװען

דערמָאנער; דער ַאחילּודן, ֿפון זון
ַאחיטוֿבן, ֿפון זון דער ָצדֹוק און 17
אֿביתרן, ֿפון זון דער ַאחיֶמֶלך און

שרַײבער; דער ׂשָריָה, און ּכהנים;
יהֹויָָדען, ֿפון זון דער בנָיָהּו און 18
די און ּפֵלתים; די און ּכֵרתים די איבער
אױבערלַײט. געװען זַײנען ָדִודן ֿפון זין

נָאך9 איז געזָאגט: הָאט דוד און
ֿפון געבליבן איז װָאס דָא װער
טָאן קענען זָאל איך ַאז הױז, שָאולס

װעגן? יהונתנס ֿפון ֶחסד אים מיט
ַא הױז שָאולס ֿפון געװען איז 2
געװען איז נָאמען זַײן װָאס קנעכט
ָדִודן, צו גערוֿפן אים מען הָאט ציֿבָא;
געזָאגט: אים צו הָאט מלך דער און
דַײן געזָאגט: ער הָאט ציֿבָא? דו ביסט

קנעכט!
ניטָא איז געזָאגט: מלך דער הָאט 3
איך ַאז הױז, שָאולס ֿפון עמעצער מער
ֶחסד? גָאטס ַא אים מיט טָאן קענען זָאל
ֿפַארַאן מלך: צום געזָאגט ציֿבָא הָאט
אױף לָאמער ַא יהונתנען, ֿפון זון ַא נָאך

ֿפיס. די
געזָאגט: אים צו מלך דער הָאט 4
צום געזָאגט ציֿבָא הָאט ער? איז ַאװּו
מכיר ֿפון הױז אין איז ער זע, מלך:

לֹו-דֿבר. אין ַעמיֵאלן ֿפון זון דעם
און געשיקט, דוד מלך דער הָאט 5
ֿפון הױז דעם ֿפון צוגענומען אים הָאט
לֹו-דֿבר. ֿפון ַעמיֵאלן ֿפון זון דעם מכירן

יהונתן ֿפון זון דער מֿפיֿבֹושת און 6
צו געקומען איז ָשאולן ֿפון זון דעם
זַײן אױף געֿפַאלן איז ער און ָדִודן,
דוד הָאט געבוקט. זיך הָאט און ּפנים,
געזָאגט: ער הָאט מֿפיֿבֹושת! געזָאגט:

קנעכט. דַײן איז דָא
זָאלסט געזָאגט: אים צו דוד הָאט 7
איך װעל טָאן װָארום הָאבן, מורא ניט
ֿפָאטער דַײן ֿפון ֶחסד דיר מיט טָאן
דיר װעל איך און װעגן, יהונתנס
דַײן ֿפון ֿפעלד גַאנצע דָאס אומקערן
עסן װעסט דו און ָשאולן, ֿפָאטער

ּתמיד. טיש מַײן בַײ ברױט
הָאט און געבוקט זיך ער הָאט 8
דו ַאז קנעכט, דַײן איז װָאס געזָאגט:
טױטן ַאזַא אױף אומקוקן זיך זָאלסט

איך? װי הונט
ציֿבָאן, גערוֿפן הָאט מלך דער און 9
אים צו הָאט און דינער, שָאולס
צו געהערט הָאט װָאס ַאלץ געזָאגט:
איך הָאב הױז, גַאנצן זַײן צו און ָשאולן

הַאר. דַײן ֿפון זון דעם צו ָאּפגעגעבן
אים ֿפַאר בַאַארבעטן װעסט און 10
און זין, דַײנע און דו ערד, די
ַארַײנברענגען װעסט און קנעכט, דַײנע
ֿפַאר זַײן װעט עס און ּתֿבואה, די
און עסן; צום ברױט זון הַארס דַײן
עסן װעט זון הַארס דַײן מֿפיֿבֹושת
ציֿבָא און – ּתמיד. טיש מַײן בַײ ברױט
צװַאנציק און זין ֿפוֿפצן געהַאט הָאט

– קנעכט.
ַאזױ מלך: צום געזָאגט ציֿבָא הָאט 11
מלך דער הַאר מַײן װָאס ַאלץ װי
דַײן װעט ַאזױ קנעכט, זַײן בַאֿפעלט
עסט ער – מֿפיֿבֹושת און טָאן. קנעכט
ֿפון אײנער װי ַאזױ טיש מַײן בַײ אױך

זין. מלכס דעם
ַא געהַאט הָאט מֿפיֿבֹושת און 12
געװען איז נָאמען זַײן װָאס זון קלײנעם
בַאװױנערשַאֿפט גַאנצע די און מיכָא.
צו קנעכט געװען איז הױז ציֿבָאס ֿפון

מֿפיֿבֹושתן.
אין געזעסן איז מֿפיֿבֹושת און 13
הָאט טיש מלכס בַײם װָארום ירושלים,
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ַא געװען איז ער און געגעסן. ּתמיד ער
ֿפיס. בײדע זַײנע אױף הינקעדיקער

דעם,10 נָאך געװען איז עס און
ֿפון מלך דער געשטָארבן איז
ָחנון זון זַײן און עמון, ֿפון קינדער די

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז
ַא טָאן לָאמיך געזָאגט: דוד הָאט 2
ֿפון זון דעם ָחנון מיט ֿפרַײנטלעכקײט
געטָאן הָאט ֿפָאטער זַײן װי ַאזױ נָחשן,
דוד און מיר. מיט ֿפרַײנטלעכקײט ַא
אים קנעכט זַײנע דורך געשיקט הָאט
ָדִודס און ֿפָאטער. זַײן נָאך טרײסטן צו
די ֿפון לַאנד אין געקומען זַײנען קנעכט

עמון. ֿפון קינדער
ֿפון קינדער די ֿפון הַארן די הָאבן 3
צי הַאר: זײער ָחנון צו געזָאגט עמון
דַײן ּכֿבוד טָאן װיל דוד ַאז מײנסטו
דיר צו געשיקט הָאט ער װָאס ֿפָאטער,
אױסצוֿפָארשן נָאר דָאך טרײסטער?
און אױסצוקוקן זי און שטָאט די
געשיקט דוד הָאט דורכצונישטערן זי

דיר. צו קנעכט זַײנע
און קנעכט ָדִודס גענומען ָחנון הָאט 4
בָארד, הַאלבע ַא ָאּפגעגָאלט זײ הָאט
אין קלײדער זײערע ָאּפגעשניטן און
זײ און געזעס, זײער ביז העלֿפט,

ַאװעקגעשיקט.
ער און ָדִודן, ָאנגעזָאגט מען הָאט 5
די װָארום ַאנטקעגן, זײ געשיקט הָאט
און געשעמט. זײער זיך הָאבן מענטשן
אין זיצט זָאגן: געלָאזט הָאט מלך דער
ָאּפװַאקסן, װעט בָארד אַײער ביז יריחו

אומקערן. זיך װעט איר און
ַאז געזען עמון ֿפון קינדער די הָאבן 6
און ָדִודן, בַײ ֿפַארמיאוסט זיך הָאבן זײ
און געשיקט הָאבן עמון ֿפון קינדער די
ארם און בית-רחוֿב, ֿפון ארם געדונגען
ֿפוסגײער, טױזנט צװַאנציק צֹוֿבָא, ֿפון
טױזנט מיט מעכה ֿפון מלך דעם און
צװעלף טוֿב, ֿפון מענער די און מַאן,

מַאן. טױזנט
הָאט ער און דערהערט, דוד הָאט 7
די חיל, גַאנצן דעם און יֹוָאֿבן געשיקט

גבורים.

זַײנען עמון ֿפון קינדער די און 8
ַא ָאנגעריכט הָאבן און ַארױסגעגַאנגען,
און טױער; ֿפון אַײנגַאנג בַײם מלחמה
מענער די און רחוֿב, און צֹוֿבָא ֿפון ארם
געװען זַײנען מעכה, ֿפון און טוֿב ֿפון

ֿפעלד. אין בַאזונדער
דער ַאז געזען הָאט יֹוָאֿב און 9
קעגן איז מלחמה דער ֿפון ֿפרָאנט
הָאט הינטן; ֿפון און ֿפָארנט ֿפון אים
געקליבענע ַאלע ֿפון אױסגעקליבן ער
ַאקעגן אױסגעשטעלט און יׂשראל, ֿפון

ארם.
הָאט ֿפָאלק איבעריקע דָאס און 10
זַײן ֿפון הַאנט דער אױף געגעבן ער
אױסגעשטעלט און ַאֿביַשין, ברודער

עמון. ֿפון קינדער די ַאקעגן
ארם אױב געזָאגט: הָאט ער און 11
װעסטו מיר, ֿפון שטַארקער זַײן װעט
קינדער די אױב און הילף, צו זַײן מיר
דיר, ֿפון שטַארקער זַײן װעלן עמון ֿפון

העלֿפן. גײן דיר איך װעל
זיך לָאמיר און שטַארק, זַײ 12
ֿפַאר און ֿפָאלק אונדזער ֿפַאר שטַארקן,
זָאל און גָאט; אונדזער ֿפון שטעט די
אױגן. זַײנע אין גוט איז װָאס טָאן יהוה
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און יֹוָאֿב און 13
אױף גענענט הָאבן אים מיט װָאס
זַײנען זײ און ארם, קעגן מלחמה

אים. ֿפַאר ַאנטלָאֿפן
הָאבן עמון ֿפון קינדער די װי און 14
ַאזױ ַאנטלָאֿפן, איז ארם ַאז געזען
און ַאֿביַשין, ֿפַאר ַאנטלָאֿפן זײ זַײנען
הָאט יֹוָאֿב און שטָאט. אין ַארַײן זַײנען
ֿפון קינדער די ֿפון אומגעקערט זיך
ירושלים. קײן געקומען איז און עמון,
איז ער ַאז געזען הָאט ארם און 15
זײ און יׂשראל, ֿפַאר געװָארן געשלָאגן

אײנעם. אין אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן
און געשיקט הָאט ַהַדדֶעזֶר און 16
יענער ֿפון װָאס ארם ַארױסגעברַאכט
קײן געקומען זַײנען זײ און טַײך; זַײט
ֿפון חיל-ֿפירער דעם שֹוֿבך מיט ֵחיֶלם,

ֿפַארױס. זײ ַהַדדֶעזֶרן
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און ָדִודן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 17
יׂשראל, גַאנץ אַײנגעזַאמלט הָאט ער
און ירדן, דעם ַאריבער איז און
הָאט ארם און ֵחיֶלם. קײן געקומען
זײ און ָדִודן, ַאקעגן אױסגעשטעלט זיך

אים. מיט געהַאלטן מלחמה הָאבן
ֿפַאר ַאנטלָאֿפן איז ארם און 18
ֿפון געהרגעט הָאט דוד און יׂשראל,
רַײטװעגן, אױף הונדערט זיבן ארם
שֹוֿבך און רַײטער; טױזנט ֿפערציק און
געשלָאגן, ער הָאט חיל-ֿפירער זײער

געשטָארבן. דָארטן איז ער און
ֿפון קנעכט די מלכים, ַאלע און 19
זַײנען זײ ַאז געזען הָאבן ַהַדדֶעזֶרן,
זײ און יׂשראל, ֿפַאר געװָארן געשלָאגן
און יׂשראל, מיט שלום געמַאכט הָאבן
מורא הָאט ארם און געדינט. זײ הָאבן
ֿפון קינדער די העלֿפן צו װידער געהַאט

עמון.

בַײם11 געװען איז עס און
דער אין יָאר, ֿפון אומקער
ַארױס גײען מלכים די װָאס צַײט
יֹוָאֿבן געשיקט דוד הָאט מלחמה, אױף
גַאנץ און אים, מיט קנעכט זַײנע און
די ֿפַארװיסט הָאבן זײ און יׂשראל,
געלעגערט הָאבן און עמון, ֿפון קינדער
אין געזעסן איז דוד און ַרָבה. אױף

ירושלים.
קעגן געװען איז עס און 2
ֿפון אױֿפגעשטַאנען דוד איז ָאװנטצַײט,
ַארומגעגַאנגען איז און געלעגער, זַײן
הָאט און הױז, מלכס ֿפון דַאך אױֿפן
און בָאדן; זיך ֿפרױ ַא דַאך ֿפון געזען
ֿפון שײן זײער געװען איז ֿפרױ די

אױסזען.
זיך און געשיקט דוד הָאט 3
מע און ֿפרױ, דער אױף נָאכגעֿפרעגט
ַבת-ֶשֿבע, דָאך איז דָאס געזָאגט: הָאט
ֿפון װַײב די ֶאליִָעמען, ֿפון טָאכטער די

ִחּתי. דעם אּוִריה
און שלוחים געשיקט דוד הָאט 4
צו איז זי און ברענגען, געלָאזט זי הָאט
מיט געלעגן איז ער און געקומען, אים
געהַאט װָאס נָאר זיך הָאט זי און איר;

און אומרײנקײט. איר ֿפון גערײניקט
הױז. איר אין אומגעקערט זיך הָאט זי
טרָאגעדיק איז ֿפרױ די און 5
און געשיקט הָאט זי און געװָארן,
בין איך געזָאגט: און ָדִודן, דערצײלט

טרָאגעדיק.
שיק יֹוָאֿבן: צו געשיקט דוד הָאט 6
הָאט יֹוָאֿב און ִחּתי. דעם אּוִריה מיר צו

ָדִודן. צו אּוִריהן געשיקט
און געקומען, אים צו אּוִריה איז 7
דעם אױף נָאכגעֿפרעגט זיך הָאט דוד
ֿפריד דעם אױף און יֹוָאֿבן, ֿפון ֿפריד
דער ֿפון גַאנג דעם אױף און ֿפָאלק, ֿפון

מלחמה.
אּוִריהן: צו געזָאגט הָאט דוד און 8
װַאש און הױז, דַײן צו ַארָאּפ נידער
ַארױסגעגַאנגען אּוִריה איז ֿפיס. דַײנע
איז אים נָאך און הױז, מלכס ֿפון
ֿפון שּפַײזגעשַאנק ַא ַארױסגעגַאנגען

מלך. דעם
געלײגט זיך הָאט אּוִריה ָאבער 9
ַאלע מיט הױז מלכס ֿפון אַײנגַאנג בַײם
ניט הָאט און הַאר, זַײן ֿפון קנעכט

הױז. זַײן צו ַארָאּפגענידערט
צו ַאזױ ָדִודן, דערצײלט מען הָאט 10
ַארָאּפגענידערט ניט הָאט אּוִריה זָאגן:
געזָאגט הָאט דוד און הױז. זַײן צו
װעג, ֿפון דָאך קומסט דו אּוִריהן: צו
ַארָאּפגענידערט ניט הָאסטו װָאס ֿפַאר

הױז? דַײן צו
דער ָדִודן: צו געזָאגט אּוִריה הָאט 11
אין זיצן יהּודה און יׂשראל ֿפון ָארון
די און יֹוָאֿב הַאר מַײן און בַײדלעך,
אױֿפן לַאגערן הַאר מַײן ֿפון קנעכט
אין קומען זָאל איך און ֿפעלד, ֿפרַײען
און טרינקען, צו און עסן צו הױז מַײן
דו װי ַאזױ װַײב? מַײן מיט ליגן צו
לעבט, זעל דַײן װי ַאזױ און לעבסט,

זַאך! דָאזיקע די טָאן װעל איך אױב
אּוִריהן: צו געזָאגט דוד הָאט 12
מָארגן און הַײנט, אױך דָא בלַײב
אּוִריה איז ַאװעקשיקן. דיך איך װעל
און טָאג יענעם ירושלים אין געבליבן

מָארגן. אױף
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ער און גערוֿפן, אים הָאט דוד און 13
געטרונקען: און אים בַײ געגעסן הָאט
ָאבער ָאנגעשיּכורט. אים הָאט ער און
זיך ַארױסגעגַאנגען ער איז ָאװנט אין
קנעכט די מיט געלעגער זַײן אױף לײגן
ער הָאט הױז זַײן צו און הַאר, זַײן ֿפון

ַארָאּפגענידערט. ניט
ֿפרי, דער אין געװען איז עס און 14
יֹוָאֿבן, צו בריװ ַא געשריבן דוד הָאט
ֿפון הַאנט דער דורך געשיקט און

אּוִריהן.
אין געשריבן הָאט ער און 15
שטעל זָאגן: צו ַאזױ בריװ דעם
דער ֿפון ֿפרָאנט דעם ַאקעגן אּוִריהן
אַײך קערט און מלחמה, שטַארקסטער
זָאל ער ּכדי אים, הינטער ֿפון ָאּפ

שטַארבן. און װערן געשלָאגן
יֹוָאֿב ַאז געװען, איז עס און 16
הָאט שטָאט, דער אױף געװַאכט הָאט
דעם אױף אּוִריהן ַאװעקגעשטעלט ער
דָארטן ַאז געװּוסט הָאט ער װָאס ָארט

לַײט. העלדישע דָא זַײנען
זַײנען שטָאט ֿפון מענער די און 17
מלחמה הָאבן און ַארױסגעגַאנגען,
זַײנען עס און יֹוָאֿבן, מיט געהַאלטן
ָדִודס ֿפון ֿפָאלק, דעם ֿפון געֿפַאלן
איז ִחּתי דער אּוִריה אױך און קנעכט,

אומגעקומען.
און געשיקט הָאט יֹוָאֿב און 18
ֿפון געשעענישן ַאלע ָדִודן דערצײלט

מלחמה. דער
ָשִליח דעם בַאֿפױלן הָאט ער און 19
דערצײלן ענדיקסט דו ַאז זָאגן: צו ַאזױ
דער ֿפון געשעענישן ַאלע מלך דעם

מלחמה,
דעם ֿפון גרימצָארן דער אױב איז, 20
זָאגן װעט ער און אױֿפגײן, װעט מלך
צו גענענט איר הָאט װָאס נָאך דיר: צו
הָאט הַאלטן? צו מלחמה שטָאט דער
ֿפון שיסן װעלן זײ ַאז געװּוסט ניט איר

מױער? דער
ַאֿביֶמֶלך דערשלָאגן הָאט װער 21
ניט הָאט ירּוֶבֶשתן? ֿפון זון דעם
ַאן אים אױף ַארָאּפגעװָארֿפן ֿפרױ ַא

מױער, דער ֿפון מילשטײן אױבערשטן
נָאך ּתֿבץ? אין געשטָארבן איז ער און
מױער? דער צו גענענט איר הָאט װָאס
קנעכט דַײן אױך זָאגן: זָאלסטו –

אומגעקומען. איז ִחּתי דער אּוִריה
און ָשִליח, דער געגַאנגען איז 22
דערצײלט הָאט און געקומען איז ער
אים הָאט יֹוָאֿב װָאס װעגן ַאלץ ָדִודן

געשיקט.
צו געזָאגט הָאט ָשִליח דער און 23
געװען זַײנען מענטשן די יָא, ָדִודן:
זַײנען זײ און אונדז, ֿפון שטַארקער
ֿפעלד, אין אונדז צו ַארױסגעגַאנגען
ביזן זײ אױף געלָאזט זיך הָאבן מיר און

טױער. ֿפון אַײנגַאנג
געשָאסן הָאבן שיסערס די און 24
און מױער, דער ֿפון קנעכט דַײנע אױף
מלכס דעם ֿפון אומגעקומען זַײנען עס
אּוִריה קנעכט דַײן אױך און קנעכט,

אומגעקומען. איז ִחּתי דער
ַאזױ ָשִליח: צום געזָאגט דוד הָאט 25
זַײן ניט ״זָאל יֹוָאֿבן: צו זָאגן זָאלסטו
דָאזיקע די אױגן דַײנע אין ֿפַארדרָאסיק
ֿפַארצערט, שװערד די װָארום זַאך,
מלחמה דַײן ָאן הַאלט ַאזױ; צי ַאזױ
זי״; צעשטער און שטָאט, דער ַאקעגן

אים. שטַארק און
ִחּתי דעם אּוִריה ֿפון װַײב די און 26
איז אּוִריה מַאן איר ַאז געהערט הָאט
איר אױף געקלָאגט הָאט זי און טױט,

מַאן.
ַאריבער, איז ַאֿבלות די װי און 27
זי הָאט און געשיקט דוד הָאט ַאזױ
איז זי און הױז, זַײן אין ַארַײנגענומען
הָאט זי און װַײב. ַא ֿפַאר געװָארן אים
דוד װָאס זַאך די און זון. ַא געבָארן אים
די אין שלעכט געװען איז געטָאן, הָאט

גָאט. ֿפון אױגן

נתנען12 געשיקט הָאט גָאט און
אים צו איז ער און ָדִודן, צו
געזָאגט: אים צו הָאט און געקומען,
אײן אין געװען זַײנען מענטשן צװײ
אײנער און עושר ַאן אײנער שטָאט:
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ָארעמַאן. ַאן
און שָאף געװען זַײנען עושר בַײם 2

ֿפיל, זײער רינדער
גָארנישט איז ָארעמַאן בַײם און 3
שעֿפעלע, קלײן אײן אחוץ געװען
עס און געקױֿפט הָאט ער װָאס
איז עס און אױֿפגעהָאדעװעט,
אים מיט אײנעם אין אױֿפגעװַאקסן
ביסן זַײן ֿפון קינדער. זַײנע מיט און
בעכער זַײן ֿפון און עסן, עס ֿפלעגט
זַײן אין און טרינקען, עס ֿפלעגט
איז עס און ליגן, עס ֿפלעגט בוזעם

טָאכטער. ַא װי געװען אים
דעם צו דורכגײער ַא געקומען איז 4
ַא געװען איז אים און עושר, דעם מַאן
ֿפון און שָאף זַײנע ֿפון נעמען צו שָאד
דעם ֿפַאר מַאכן צו אױף רינדער, זַײנע
הָאט געקומען, אים צו איז װָאס אורח
דעם ֿפון שעֿפעלע דָאס גענומען ער
ֿפַאר געמַאכט עס הָאט און ָארעמַאן,

געקומען. אים צו איז װָאס מַאן דעם
שטַארק ָדִודן ֿפון צָארן דער הָאט 5
הָאט ער און מַאן, דעם אױף געגרימט
לעבט, גָאט װי ַאזױ נתנען: צו געזָאגט
דָאס טוט װָאס מַאן דעם קומט טױט ַאז

דָאזיקע!
ער דַארף שעֿפעלע דעם ֿפַאר און 6
ער װָאס דערֿפַאר ֿפירֿפַאכיק, בַאצָאלן
ֿפַאר און זַאך, דָאזיקע די געטָאן הָאט

געהַאט. ַרחָמנות ניט הָאט ער װָאס
ביסט דו ָדִודן: צו געזָאגט נתן הָאט 7
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ מַאן! דער
דיך הָאב איך יׂשראל: ֿפון גָאט דער
יׂשראל, איבער מלך ַא ֿפַאר געזַאלבט
ֿפון געװען מציל דיך הָאב איך און

הַאנט; שָאולס
דָאס געגעבן דיר הָאב איך און 8
ֿפון װַײבער די און הַאר, דַײן ֿפון הױז
הָאב און בוזעם, דַײן אין הַאר דַײן
און יׂשראל ֿפון הױז דָאס געגעבן דיר
װעל װינציק, איז דָאס אױב און יהּודה.
מָאל ַא נָאך און נָאך צולײגן דיר איך

ֿפיל. ַאזױ

דָאס ֿפַארַאכט הָאסטו װָאס ֿפַאר 9
איז װָאס טָאן צו גָאט, ֿפון װָארט
דעם אּוִריה אױגן? מַײנע אין שלעכט
שװערד, מיטן דערשלָאגן הָאסטו ִחּתי
צוגענומען דיר הָאסטו װַײב זַײן און
געהרגעט אים הָאסט און װַײב; ַא ֿפַאר
ֿפון קינדער די ֿפון שװערד דער דורך

עמון.
אײביק אױף זיך זָאל ַאצונד, און 10
הױז, דַײן ֿפון שװערד ַא ָאּפטָאן ניט
ֿפַארַאכט, מיך הָאסט דו װָאס דערֿפַאר
אּוִריה ֿפון װַײב די גענומען הָאסט און

װַײב. ַא ֿפַאר זַײן צו דיר ִחּתי דעם
איך זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 11
ֿפון אומגליק ַאן דיר אױף שטעל-אױף
דַײנע נעמען װעל איך און הױז, דַײן
געבן זײ און אױגן, דַײנע ֿפַאר װַײבער
מיט ליגן װעט ער און ַאנדערן, ַאן צו
דער ֿפון אױגן די ֿפַאר װַײבער דַײנע

זון. דָאזיקער
אין געטָאן הָאסט דו װָארום 12
די טָאן װעל איך און ֿפַארבָארגעניש,
און יׂשראל, גַאנץ ֿפַאר זַאך דָאזיקע

זון. דער ֿפַאר
איך נתנען: צו געזָאגט דוד הָאט 13
נתן הָאט גָאט. צו געזינדיקט הָאב
דַײן ָאּפגעטָאן אױך הָאט גָאט געזָאגט:

שטַארבן. ניט װעסט זינד;
הָאסטו לעסטערן װַײל ָאבער 14
גָאט ֿפון ֿפַײנט די געלעסטערט
אױך װעט זַאך, דָאזיקער דער מיט
געבָארן דיר איז װָאס קינד דָאס
איז נתן און שטַארבן. זיכער געװָארן,

הױז. זַײן צו ַאװעקגעגַאנגען
קינד דָאס געּפלָאגט הָאט גָאט און 15
ָדִודן, געבָארן הָאט װַײב אּוִריהס װָאס

חרוֿב. געװָארן איז ער און
ֿפַאר גָאט געבעטן דוד הָאט 16
ַא געֿפַאסט הָאט דוד און ייִנגל, דעם
ַאהײם ֿפלעגט ער ַאז און ֿפַאסטונג,
ליגנדיק נעכטיקן ער ֿפלעגט קומען,

ערד. דער אױף
ַאלע אים צו צוגעשטַאנען זַײנען 17
מַאכן צו אים הױז, זַײן ֿפון עלטסטע
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ער ָאבער ערד, דער ֿפון אױֿפשטײן
ניט הָאט ער און געװָאלט, ניט הָאט

ברױט. קײן זײ מיט געגעסן
זיבעטן אױֿפן געװען איז עס און 18
געשטָארבן, קינד דָאס איז טָאג,
געהַאט מורא הָאבן קנעכט ָדִודס און
איז קינד דָאס ַאז אױסצוזָאגן אים
געזָאגט: הָאבן זײ װָארום געשטָארבן;
הָאבן געלעבט, הָאט קינד דָאס ַאז זע,
ניט הָאט ער און גערעדט, אים צו מיר
װי הַײנט ָקול, אונדזער צו צוגעהערט
איז קינד דָאס אים: צו זָאגן מיר װעלן
ָאנטָאן נָאך זיך װעט ער געשטָארבן?

בײז. עּפעס
קנעכט זַײנע ַאז געזען דוד הָאט 19
ֿפַארשטַאנען הָאט דוד און זיך, שושקן
דוד און געשטָארבן, איז קינד דָאס ַאז
דָאס איז קנעכט: זַײנע צו געזָאגט הָאט
געזָאגט: זײ הָאבן געשטָארבן? קינד

געשטָארבן.
דער ֿפון אױֿפגעשטַאנען דוד איז 20
און געװַאשן זיך הָאט ער און ערד,
זַײנע איבערגעביטן און געזַאלבט,
אין געקומען איז ער און קלײדער;
און געבוקט. זיך הָאט און הױז, גָאטס
הָאט און הױז, זַײן אין געקומען איז ער
אים ֿפַאר געלײגט הָאט מע און געבעטן,

געגעסן. הָאט ער און ברױט,
אים צו קנעכט זַײנע הָאבן 21
זַאך, דָאזיקע די איז װָאס געזָאגט:
װעגן ֿפון געטָאן? הָאסט דו װָאס
געלעבט, הָאט עס ַאז קינד, דעם
און געװײנט, און געֿפַאסט הָאסטו
ביסטו געשטָארבן, איז קינד דָאס װי
געגעסן הָאסט און אױֿפגעשטַאנען

ברױט?
קינד דָאס ַאז געזָאגט: ער הָאט 22
געֿפַאסט איך הָאב געלעבט נָאך הָאט
געקלערט: הָאב איך װַײל געװײנט, און
לַײטזעליקן, מיך קען גָאט װײס, װער

לעבן. בלַײבן װעט קינד דָאס און
איז ער ַאז ָאבער ַאצונד 23
איך זָאל װָאס נָאך געשטָארבן,
װידער אים איך קען צי ֿפַאסטן?

ער ָאבער אים, צו גײ איך אומקערן?
מיר. צו אומקערן ניט זיך װעט

װַײב זַײן געטרײסט הָאט דוד און 24
איר, צו געקומען איז ער און בת-ֶשֿבען,
הָאט זי און איר. מיט געלעגן איז און
זַײן גערוֿפן הָאט ער און זון, ַא געבָארן
ליב אים הָאט גָאט און שלמה, נָאמען

געהַאט.
נתן דורך געשיקט הָאט ער און 25
נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט און נֿביא, דעם

גָאט. װעגן ֿפון ידידיָה
געהַאלטן מלחמה הָאט יֹוָאֿב און 26
און עמון, ֿפון קינדער די ֿפון ַרָבה אױף
מלוכה-שטָאט. די בַאצװּונגען הָאט ער
שלוחים געשיקט הָאט יֹוָאֿב און 27
הָאב איך געזָאגט: הָאט און ָדִודן, צו
הָאב אױך ַרָבה, אױף געהַאלטן מלחמה

װַאסערשטָאט. די בַאצװּונגען איך
דָאס אַײן זַאמל ַאצונד, און 28
דער אױף לעגער און ֿפָאלק, איבעריקע
װעל ַאזיסט זי; בַאצװינג און שטָאט,
מַײן און שטָאט, די בַאצװינגען איך

איר. אױף װערן גערוֿפן װעט נָאמען
דָאס אַײנגעזַאמלט דוד הָאט 29
געגַאנגען איז ער און ֿפָאלק, גַאנצע
געהַאלטן מלחמה הָאט און ַרָבה, קײן

בַאצװּונגען. זי הָאט און איר, אױף
ַארָאּפגענומען הָאט ער און 30
איר און קָאּפ; זַײן ֿפון קרױן ַמלָּכמס
גָאלד, צענטנער ַא געװען איז װָאג
איז זי און געשטײן; טַײער דערצו
קָאּפ. ָדִודס אױף געװָארן ָאנגעטָאן
ער הָאט שטָאט דער ֿפון רױב און

ֿפיל. זײער ַארױסגעֿפירט
איר אין װָאס ֿפָאלק דָאס און 31
געלײגט און ַארױסגעֿפירט, ער הָאט
אַײזערנע אונטער און זעגן, אונטער
אַײזערנע אונטער און דרעששליטנס,
דורכגײן געמַאכט זײ הָאט און העק,
ער ֿפלעגט ַאזױ און ציגלאױװנס. דורך
ֿפון קינדער די ֿפון שטעט ַאלע צו טָאן
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און דוד און עמון.
ירושלים. קײן אומגעקערט זיך הָאבן
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דעם:13 נָאך געװען איז עס און
ָדִודן ֿפון זון דער ַאֿבָשלום
װָאס שװעסטער שײנע ַא געהַאט הָאט

ָּתָמר, געװען איז נָאמען איר
הָאט ָדִודן ֿפון זון דער ַאמנֹון און 2
זיך הָאט ַאמנֹון און געקריגן. ליב זי
ֿפון װערן, קרַאנק צום ביז געקלעמט
װָארום ָּתָמרן, שװעסטער זַײן װעגן
איז עס און יונגֿפרױ; ַא געװען איז זי
װי אױגן ַאמנֹונס אין ֿפַארהױלן געװען

טָאן. צו עּפעס איר ַאזױ
װָאס חֿבר ַא געהַאט הָאט ַאמנֹון און 3
זון דער יונָדֿב געװען איז נָאמען זַײן
איז יונָדֿב און ברודער, ָדִודס ִשָמה, ֿפון

מענטש. קלוגער ַא זײער געװען
ֿפַאר געזָאגט: אים צו ער הָאט 4
ֿפרימָארגן ָאּפגעצערט ַאזױ ביסטו װָאס
װילסטו בן-מלך? דו ֿפרימָארגן, אין
אים צו ַאמנֹון הָאט זָאגן? ניט מיר
מַײן ָּתָמרן, ליב הָאב איך געזָאגט:

שװעסטער. ַאֿבָשלומס ברודער
לײג געזָאגט: אים צו יונָדֿב הָאט 5
מַאך און געלעגער, דַײן אױף זיך
װעט ֿפָאטער דַײן ַאז און קרַאנק, זיך
צו זָאגן זָאלסטו ַאזױ זען, קומען דיך
מַײן קומען דיך, בעט איך זָאל, אים:
עסן געבן מיר און ָּתָמר, שװעסטער
ֿפַאר עסן דָאס מַאכן זי זָאל און שּפַײז,
עסן און זען, זָאל איך ּכדי אױגן, מַײנע

הַאנט. איר ֿפון
זיך און געלײגט זיך ַאמנֹון הָאט 6
איז מלך דער װי און קרַאנק, געמַאכט
ַאמנֹון הָאט ַאזױ זען, געקומען אים
בעט איך זָאל, מלך: צום געזָאגט
און ָּתָמר, שװעסטער מַײן קומען דיך,
ּפָאר ַא אױגן מַײנע ֿפַאר צוברײטן
איר ֿפון עסן װעל איך און ֿפַאנקוכנס,

הַאנט.
אין ָּתָמרן צו געשיקט דוד הָאט 7
אין ַאקָארשט גײ זָאגן: צו ַאזױ הױז,
מַאך און הױז, ַאמנֹונס ברודער דַײן

עסן. אים
איר אין געגַאנגען ָּתָמר איז 8
איז ער און הױז; ַאמנֹונס ברודער

דעם גענומען הָאט זי און געלעגן.
צובַארײט און געקנעטן הָאט און טײג,
די געבַאקט און אױגן, זַײנע ֿפַאר

ֿפַאנקוכנס.
און ֿפַאן, די גענומען הָאט זי און 9
ָאבער אים; ֿפַאר אױסגעגָאסן הָאט
און עסן. געװָאלט ניט הָאט ער
ַאלע ַארױס ֿפירט געזָאגט: הָאט ַאמנֹון
מענטשן ַאלע זַײנען מיר. ֿפון מענטשן

אים. ֿפון ַארױסגעגַאנגען
ָּתָמרן: צו געזָאגט הָאט ַאמנֹון און 10
איך און קַאמער, אין עסן דָאס ברענג
ָּתָמר הָאט הַאנט. דַײן ֿפון עסן װעל
הָאט זי װָאס ֿפַאנקוכנס די גענומען
איר צו ַארַײנגעברַאכט און געמַאכט,

קַאמער. אין ַאמנֹונען ברודער
דערלַאנגט אים הָאט זי װי און 11
ָאנגענומען, זי ער הָאט ַאזױ עסן, צום
מיר, מיט ליג קום געזָאגט: הָאט און

שװעסטער. מַײן
ניט, געזָאגט: אים צו זי הָאט 12
ּפַײניקן, ניט מיך זָאלסט ברודער! מַײן
אין געטָאן ניט װערט ַאזױ װָארום
דָאזיקע די טָאן ניט זָאלסט יׂשראל;

נֿבלה.
ַאהינטָאן איך װעל װּו איך, און 13
ַאזױ זַײן װעסט דו און חרּפה? מַײן
אין נידערטרעכטיקע די ֿפון אײנער װי
בעט איך רעד, ַאצונד, און יׂשראל.
מיך װעט ער װָארום מלך, צום דיך,

דיר. ֿפון ֿפַארמַײדן ניט
געװָאלט ניט הָאט ער ָאבער 14
הָאט ער און ָקול, איר צו צוהערן
זי הָאט און איבערגעשטַארקט, זי

איר. מיט געלעגן איז און געּפַײניקט,
געקריגן ֿפַײנט זי הָאט ַאמנֹון און 15
װָארום ֿפַײנטשַאֿפט; גרױס ַא זײער
ֿפַײנט זי הָאט ער װָאס ֿפַײנטשַאֿפט די
דער ֿפון גרעסער געװען איז געקריגן,
געהַאט. ליב זי הָאט ער װָאס ליבשַאֿפט
שטײ געזָאגט: איר צו הָאט ַאמנֹון און

גײ. אױף,
ניטע! געזָאגט: אים צו זי הָאט 16
מיך בײז דָאזיקע דָאס װָארום
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װי גרעסער נָאך איז ַאװעקצושיקן
געטָאן הָאסט דו װָאס ַאנדערע דָאס
געװָאלט ניט הָאט ער ָאבער מיר. מיט

איר. צו צוהערן
יונג, זַײן גערוֿפן הָאט ער און 17
שיקט געזָאגט: הָאט און משרת, זַײן
מיר ֿפון דָאזיקע די ַארױס ַאקָארשט
הינטער טיר די ֿפַארשליס און דרױסן,

– איר.
ַא זיך אױף געהַאט הָאט זי און 18
ַאזעלכע װָארום קלײד, געשטרַײֿפט
מלכס דעם טרָאגן ֿפלעגן מַאנטלען
זַײן הָאט – יונגֿפרױען. די טעכטער
און דרױסן, ַארױסגעֿפירט זי משרת
איר. הינטער טיר די ֿפַארשלָאסן הָאט
אױף ַאש גענומען הָאט ָּתָמר און 19
קלײד געשטרַײֿפטע דָאס און קָאּפ, איר
זי און צעריסן, זי הָאט איר אױף װָאס
איר אױף הַאנט איר ַארױֿפגעטָאן הָאט
גײענדיק און געגַאנגען איז און קָאּפ,

געשריִען.
ברודער איר געזָאגט איר צו הָאט 20
ברודער דַײן ַאמנֹון איז ַאֿבָשלום:
מַײן ַאצונד, און דיר? מיט געװען
איז ער װָארום שװַײג, שװעסטער,
נעמען ניט דיר זָאלסט ברודער; דַײן
ָּתָמר און זַאך. דָאזיקע די הַארצן צום
ברודער איר אין װיסטע ַא געזעסן איז

הױז. ַאֿבָשלומס
געהערט הָאט דוד מלך דער און 21
הָאט אים און זַאכן. דָאזיקע די ַאלע

געערגערט. זײער
גערעדט ניט הָאט ַאֿבָשלום און 22
גוטס, ביז שלעכטס ֿפון ַאמנֹונען מיט
געקריגן ֿפַײנט הָאט ַאֿבָשלום װָארום
הָאט ער װָאס דערֿפַאר ַאמנֹונען

ָּתָמרן. שװעסטער זַײן געּפַײניקט
יָאר צװײ אין געװען איז עס און 23
בַײ געשָארן מען הָאט ַארום, צַײט
בַײ װָאס ַבַעל-חצור אין ַאֿבָשלומען
ֿפַאררוֿפן הָאט ַאֿבָשלום און אֿפַריִם,

מלך. ֿפון זין ַאלע
צום געקומען איז ַאֿבָשלום און 24
בעט איך ָאט, געזָאגט: הָאט און מלך,

זָאל, קנעכט; דַײן בַײ מען שערט דיך,
זַײנע און מלך דער דיך, בעט איך

קנעכט. דַײן מיט מיטגײן קנעכט
צו געזָאגט מלך דער הָאט 25
לָאמיר זון, מַײן נײן, ַאֿבָשלומען:
זָאלן מיר ּכדי גײן, ַאלע ניט ַאקָארשט
ער איז דיר. אױף שװער צו ֿפַאלן ניט
הָאט ער ָאבער אים, צו צוגעשטַאנען
אים הָאט ער און גײן, געװָאלט ניט

געבענטשט.
ניט, אױב געזָאגט: ַאֿבָשלום הָאט 26
מַײן אונדז מיט גײן דיך, בעט איך זָאל,
אים צו מלך דער הָאט ַאמנֹון. ברודער
מיט גײן ער זָאל װָאס נָאך געזָאגט:

דיר?
צו צוגעשטַאנען ַאֿבָשלום איז 27
אים מיט געשיקט הָאט ער און אים,

מלך. ֿפון זין ַאלע און ַאמנֹונען
זַײנע בַאֿפױלן הָאט ַאֿבָשלום און 28
ַאקָארשט, זעט זָאגן: צו ַאזױ יונגען,
ֿפון ֿפרײלעך איז הַארץ ַאמנֹונס װי
שלָאגט זָאגן: אַײך װעל איך און װַײן,
טײטן; אים איר זָאלט ַאזױ ַאמנֹונען,
איך װָארום הָאבן, מורא ניט זָאלט איר
שטַארקט בַאֿפױלן. אַײך דָאך הָאב

יונגען. העלדישע זַײט און אַײך
ַאֿבָשלומען ֿפון יונגען די הָאבן 29
ַאֿבָשלום װי ַאזױ ַאמנֹונען צו געטָאן
ֿפון זין ַאלע און בַאֿפױלן, הָאט
הָאבן און אױֿפגעשטַאנען, זַײנען מלך
זַײן אױף איטלעכער געזעצט זיך

ַאנטלָאֿפן. זַײנען און מױלאײזל,
זַײנען זײ װי געװען, איז עס און 30
הערונג די איז ַאזױ װעגנס, אונטער
זָאגן: צו ַאזױ ָדִודן, צו ָאנגעקומען
ֿפון זין ַאלע דערשלָאגן הָאט ַאֿבָשלום
ַאן זײ ֿפון געבליבן ניט און מלך,

אײנציקער.
און אױֿפגעשטַאנען, מלך דער איז 31
און קלײדער, זַײנע צעריסן הָאט ער
און ערד; דער אױף געלײגט זיך הָאט
געשטַאנען זַײנען קנעכט זַײנע ַאלע

קלײדער. צעריסענע מיט
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דער יונָדֿב ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 32
הָאט און ברודער, ָדִודס ִשָמה, ֿפון זון
הַאר, מַײן מײנען ניט זָאל געזָאגט:
הָאט מלך, ֿפון זין די יונגעלַײט, ַאלע
איז ַאמנֹון בלױז װָארום געטײט, מען
ָאּפגעמַאכט געװען איז דָאס װַײל טױט;
װָאס טָאג דעם ֿפון מױל ַאֿבָשלומס ֿפון
שװעסטער זַײן געּפַײניקט הָאט ער

ָּתָמרן.
מלך דער הַאר מַײן זָאל ַאצונד און 33
ַאזױ הַארצן, צום זַאך די נעמען ניט זיך
טױט, זַײנען מלך ֿפון זין ַאלע זָאגן: צו

טױט. איז ַאמנֹון בלױז װָארום
ַאנטלָאֿפן. איז ַאֿבָשלום און 34
הָאט װעכטער דער יונג דער און
געזען, און אױגן זַײנע אױֿפגעהױבן
װעג דעם ֿפון גײען ֿפָאלק ֿפיל ערשט

בַארג. זַײט ֿפון אים, הינטער
מלך: צום געזָאגט הָאט יונָדֿב און 35
ַאזױ זין. מלכס דעם געקומען זַײנען ָאן
ַאזױ קנעכט, דַײן ֿפון װָארט דָאס װי

געװען. איז
ענדיקט ער װי געװען, איז עס און 36
זַײנען זין מלכס דעם ערשט רעדן,
אױֿפגעהױבן הָאבן זײ און ָאנגעקומען,
אױך און געװײנט, הָאבן און ָקול זײער
הָאבן קנעכט זַײנע ַאלע און מלך דער

געװײן. גרױס ַא זײער געװײנט
און ַאנטלָאֿפן, איז ַאֿבָשלום און 37
ֿפון זון דעם ַּתלַמי צו ַאװעק איז
און גשור. ֿפון מלך דעם ַעמיהודן,
זון זַײן אױף געטרױערט הָאט [דוד]

טעג. ַאלע
און ַאנטלָאֿפן, ַאֿבָשלום איז ַאזױ 38
איז ער און גשור, קײן ַאװעק איז

יָאר. דרַײ געװען דָארטן
המלך דוד ֿפון] הַארץ [דָאס און 39
נָאך בענקשַאֿפט ֿפון אױסגעגַאנגען איז
שױן זיך הָאט ער װָארום ַאֿבָשלומען,
איז ער װָאס ַאמנֹונען, װעגן געטרײסט

טױט.

צרּויָהן14 ֿפון זון דער יֹוָאֿב און
מלכס דעם ַאז געװּוסט הָאט

ַאֿבָשלומען. צו איז הַארץ

און ּתקֹוע, קײן געשיקט יֹוָאֿב הָאט 2
קלוגע ַא דָארטן ֿפון געברַאכט הָאט
מַאך געזָאגט: איר צו הָאט און ֿפרױ,
און טרױערנדיק, דיך, בעט איך זיך,
טרױערקלײדער, דיך, בעט איך ָאן, טו
און אײל, מיט זַאלבן ניט זיך זָאלסט און
טרױערט װָאס ֿפרױ ַא װי זַײן זָאלסט

טױטן. ַא נָאך טעג ֿפיל שױן
און מלך, צום קומען זָאלסט און 3
דָאזיקע דָאס װי ַאזױ אים צו רעדן
די ַארַײנגעטָאן הָאט יֹוָאֿב און װָארט.

מױל. איר אין װערטער
גערעדט ּתקֹוע ֿפון ֿפרױ די הָאט 4
איר אױף געֿפַאלן איז זי און מלך, צום
געבוקט זיך הָאט און ערד, דער צו ּפנים

מלך. העלף, געזָאגט: און
געזָאגט: איר צו מלך דער הָאט 5
ֿפַאר געזָאגט: זי הָאט דיר? איז װָאס
איך, בין אלמנה ַאן ֿפרױ ַא װָאר,

געשטָארבן. איז מַאן מַײן װָארום
צװײ געהַאט הָאט דינסט דַײן און 6
געקריגט בײדע זיך זײ הָאבן זין,
װער געװען ניט און ֿפעלד, אין
הָאט זײ, צװישן ֿפַאנַאנדערַײסן זָאל
אים און ַאנדערן דעם געשלָאגן אײנער

געטײט.
גַאנצע די ָאנגעשטַאנען איז ָאט און 7
זָאגן: זײ און דינסט, דַײן אױף משּפחה
דערשלָאגן הָאט װָאס דעם אונדז גיב
טײטן אים װעלן מיר און ברודער, זַײן
װָאס ברודער זַײן ֿפון לעבן דעם ֿפַאר
װעלן מיר און געהרגעט, הָאט ער
און יורש. דעם אױך ֿפַארטיליקן
װָאס קױל מַײן אױסלעשן װילן זײ
מַאן מַײן לָאזן צו ניט געבליבן, איז
אױֿפן איבערבלַײב ַאן און נָאמען ַא

ערד. דער ֿפון געזיכט
דער צו געזָאגט מלך דער הָאט 8
בַאֿפעלן װעל איך און ַאהײם, גײ ֿפרױ:

דיר. װעגן
צום געזָאגט ּתקֹוע ֿפון ֿפרױ די הָאט 9
די מלך, הַאר מַײן מיר, אױף מלך:
און הױז, ֿפָאטערס מַײן אױף און שולד,

רײן. איז טרָאן זַײן און מלך דער
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װָאס דער געזָאגט: מלך דער הָאט 10
צו ברענגען אים זָאלסטו דיר, צו רעדט
ניט װידער מער דיך װעט ער און מיר,

ָאנרירן.
בעט איך זָאל, געזָאגט: זי הָאט 11
דַײן יהוה געדענקען מלך דער דיך,
נָאך ניט זָאל בלוטמָאנער דער ַאז גָאט,
ניט זָאלן זײ און אומברענגען, מער
געזָאגט: ער הָאט זון. מַײן ֿפַארטיליקן
ֿפון הָאר ַא אױב לעבט, גָאט װי ַאזױ

ערד! דער צו ֿפַאלן װעט זון דַײן
איך זָאל, געזָאגט: ֿפרױ די הָאט 12
הַאר מַײן צו רעדן דינסט דַײן דיך, בעט
געזָאגט: ער הָאט װָארט. ַא מלך דעם

רעד.
ֿפַאר און געזָאגט: ֿפרױ די הָאט 13
דעם ַאקעגן ַאזױנס טרַאכטסטו װָאס
דער ַאז װָארום גָאט? ֿפון ֿפָאלק
איז װָארט, דָאזיקע דָאס רעדט מלך
שולדיקער, ַא װי ַאזױ ַאלײן ער
זַײן אום ניט קערט מלך דער װָאס

ֿפַארשטױסענעם.
מיר מוזען שטַארבן װָארום 14
װַאסער װי ַאזױ יָא, שטַארבן;
װָאס ערד, דער אױף אױסגעגָאסן
און װערן; אױֿפגעזַאמלט ניט קען
ָאבער נֿפש; קײן ניט שױנט גָאט
אים ֿפון ַאז טרַאכטונגען טרַאכט ער
קײן װערן ֿפַארשטױסן ניט זָאל

ֿפַארשטױסענער.
געקומען בין איך װָאס ַאצונד, און 15
דָאס מלך דעם הַאר מַײן צו רעדן
דָאס װַײל דָאס איז װָארט, דָאזיקע
דַײן און אַײנגעשרָאקן, מיך הָאט ֿפָאלק
ַאקָארשט לָאמיך געזָאגט: הָאט דינסט
מלך דער װעט אֿפשר מלך, צום רעדן

דינסט. זַײן ֿפון ֿפַארלַאנג דעם טָאן
זיך װעט מלך דער װָארום 16
ֿפון דינסט זַײן זַײן צו מציל צוהערן,
װיל װָאס מַאן דעם ֿפון הַאנט דער
אײנעם אין זון מַײן און מיך ֿפַארטיליקן

נחלה. גָאטס ֿפון
געזָאגט: הָאט דינסט דַײן און 17
מַײן ֿפון װָארט דָאס דיך, בעט איך זָאל,

בַארּוונג; ַא ֿפַאר זַײן מלך דעם הַאר
איז ַאזױ גָאט, ֿפון מלאך ַא װי װָארום
ֿפַארשטײן צו אױף מלך דער הַאר מַײן
דַײן יהוה זָאל און שלעכטס. און גוטס

דיר. מיט זַײן גָאט
און מלך דער געענטֿפערט הָאט 18
נָאר זָאלסט ֿפרױ: דער צו געזָאגט הָאט
װָאס זַאך קײן מיר ֿפון לײקענען ניט
געזָאגט: ֿפרױ די הָאט דיך. ֿפרעג איך
מלך דער הַאר מַײן דיך, בעט איך זָאל,

רעדן.
איז געזָאגט: מלך דער הָאט 19
דעם אין דיר מיט געװען הַאנט יֹוָאֿבס
און געענטֿפערט ֿפרױ די הָאט ַאלעם?
מַײן לעבט, זעל דַײן װי ַאזױ געזָאגט:
רעכטס ַאװעק קען מע אױב מלך, הַאר
הַאר מַײן װָאס ַאלץ ֿפון לינקס ָאדער
דַײן װָארום גערעדט! הָאט מלך דער
בַאֿפױלן, מיר הָאט ער יֹוָאֿב, קנעכט,
ֿפון מױל אין ַארַײנגעטָאן הָאט ער און
װערטער. דָאזיקע די ַאלע דינסט דַײן

ֿפון ּפנים דעם ֿפַארדרײען צו ּכדי 20
געטָאן יֹוָאֿב קנעכט דַײן הָאט זַאך, דער
איז הַאר מַײן ָאבער זַאך. דָאזיקע די
ַא ֿפון קלוגשַאֿפט די װי ַאזױ קלוג
װָאס ַאלץ װיסן צו גָאט, ֿפון מלאך

ערד. דער אױף
צו געזָאגט הָאט מלך דער און 21
און זַאך, דָאזיקע די טו איך זע, יֹוָאֿבן:

ַאֿבָשלומען. יונג דעם אום קער גײ
ּפנים זַײן אױף געֿפַאלן יֹוָאֿב איז 22
און געבוקט, זיך הָאט און ערד, דער צו
יֹוָאֿב און מלך. דעם געבענטשט הָאט
קנעכט דַײן װײס הַײנט געזָאגט: הָאט
אין לַײטזעליקײט געֿפונען הָאב איך ַאז
װָארום מלך, הַאר מַײן אױגן, דַײנע
ֿפַארלַאנג דעם געטָאן הָאט מלך דער

קנעכט. דַײן ֿפון
און אױֿפגעשטַאנען, איז יֹוָאֿב און 23
הָאט און גשור, קײן געגַאנגען איז

ירושלים. קײן ַאֿבָשלומען געברַאכט
זָאל געזָאגט: הָאט מלך דער און 24
מַײן ָאבער הױז, זַײן צו ֿפַארקערן ער
ַאֿבָשלום הָאט זען. ניט ער זָאל ּפנים
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מלכס דעם און הױז, זַײן צו ֿפַארקערט
געזען. ניט ער הָאט ּפנים

ניט איז יׂשראל גַאנץ אין און 25
ַאֿבָשלום, װי מַאן שענער ַאזַא געװען
ביז ֿפוסטריט זַײן ֿפון רימען; צו זײער
געװען ניט אים אין איז קָאּפ שּפיץ זַײן

ֿפעלער. ַא
זַײן ָאּפגעשָארן הָאט ער ַאז און 26
ָסוף ֿפון עס ֿפלעגט געשען און – קָאּפ
ָאּפשערן; זיך זָאל ער ַאז יָאר, צו יָאר
שװער צו אים איז עס ַאז װָארום
– ָאּפגעשָארן עס ער הָאט געװָארן,
זַײן ֿפון הָאר די ָאּפגעװױגן ער הָאט
אױֿפן שקל הונדערט צװײ מיט קָאּפ

געװיכט. מלכס
געבָארן זַײנען ַאֿבָשלומען בַײ און 27
טָאכטער אײן און זין, דרַײ געװָארן
זי ָּתָמר. געװען איז נָאמען איר װָאס
ַא ֿפון װַײבסּפַארשױן ַא געװען איז

אױסזען. שײנעם
אין געזעסן איז ַאֿבָשלום און 28
דעם און צַײט, יָאר צװײ ירושלים

געזען. ניט ער הָאט ּפנים מלכס
נָאך געשיקט ַאֿבָשלום הָאט 29
מלך, צום שיקן צו אים ּכדי יֹוָאֿבן,
קומען געװָאלט ניט הָאט ער ָאבער
ַא געשיקט װידער ער הָאט אים. צו
געװָאלט ניט הָאט ער און מָאל, צװײט

קומען.
קנעכט: זַײנע צו געזָאגט ער הָאט 30
לעבן איז ֿפעלד שטיק יֹוָאֿבס זעט,
גערשטן; דָארטן הָאט ער און מַײנעם,
ֿפַײער. אין ָאן עס צינדט און גײט
הָאבן ַאֿבָשלומען ֿפון קנעכט די און
ֿפַײער. אין ֿפעלד שטיק דָאס ָאנגעצונדן
איז און אױֿפגעשטַאנען, יֹוָאֿב איז 31
און הױז, אין ַאֿבָשלומען צו געקומען
הָאבן װָאס ֿפַאר געזָאגט: אים צו הָאט
שטיק מַײן ָאנגעצונדן קנעכט דַײנע

ֿפַײער? אין ֿפעלד
יֹוָאֿבן: צו געזָאגט ַאֿבָשלום הָאט 32
צו ַאזױ דיר, צו געשיקט הָאב איך זע,
דיך װעל איך און ַאהער, קום זָאגן:
װָאס נָאך זָאגן: צו ַאזױ מלך, צום שיקן

בעסער גשור? ֿפון געקומען איך בין
און זַײן. דָארטן נָאך זָאל איך מיר, ֿפַאר
מלך, ֿפון ּפנים דעם זען לָאמיך ַאצונד,
ֿפַארברעך, ַא דָא איז מיר אין אױב און

טײטן. מיך ער זָאל
און מלך, צום געקומען יֹוָאֿב איז 33
גערוֿפן ער הָאט דערצײלט. אים הָאט
צום געקומען איז ער און ַאֿבָשלומען,
זַײן אױף געבוקט זיך הָאט און מלך,
דער און מלך. ֿפַארן ערד דער צו ּפנים

ַאֿבָשלומען. געקושט הָאט מלך

נָאך15 געװען איז עס און
ַאֿבָשלום זיך הָאט דעם,
ֿפערד, און רַײטװָאגן ַא אַײנגעשַאֿפט
געלָאֿפן זַײנען װָאס מַאן ֿפוֿפציק און

ֿפַארױס. אים
ֿפעדערן, זיך ֿפלעגט ַאֿבָשלום און 2
ֿפון װעג בַײם שטעלן זיך ֿפלעגט און
יעטװעדער געװען, איז עס און טױער;
װָאס קריג ַא הָאבן ֿפלעגט װָאס מַאן
משּפט, ַא ֿפַאר מלך צום קומען דַארף
און אים צו גערוֿפן ַאֿבָשלום הָאט
ביסטו? שטָאט װָאסער ֿפון געזָאגט:
די ֿפון אײנעם ֿפון געזָאגט: יענער הָאט

קנעכט. דַײן איז יׂשראל ֿפון שֿבטים
זע, געזָאגט: אים צו ַאֿבָשלום הָאט 3
גערעכטע, און גוטע זַײנען טענות דַײנע
ניט דיר װעט מלך ֿפון קײנער ָאבער

צוהערן.
הלװאי געזָאגט: הָאט ַאֿבָשלום און 4
לַאנד, אין שוֿפט ַא ֿפַאר מיך מען מַאכט
מַאן יעטװעדער קומען זָאל מיר צו און
איך משּפט; ַא און קריג ַא הָאט װָאס
גערעכטיקײט. געטָאן שױן אים װָאלט
מַאן ַא װי געװען, איז עס און 5
ַאזױ אים, צו בוקן צו זיך גענענט הָאט
און הַאנט, זַײן אױסשטרעקן ער ֿפלעגט

קושן. אים און ָאננעמען, אים
װי ַאזױ געטָאן הָאט ַאֿבָשלום און 6
װָאס יׂשראל גַאנץ צו זַאך דָאזיקע די
מלך. צום משּפט ַא ֿפַאר קומען ֿפלעגן
הַארץ דָאס געגנֿבעט הָאט ַאֿבָשלום און

יׂשראל. ֿפון מענער די ֿפון
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ֿפון ָסוף צום געװען איז עס און 7
געזָאגט ַאֿבָשלום הָאט יָאר, ֿפערציק
דיך, בעט איך גײן, לָאמיך מלך: צום
ַא הָאב איך װָאס נדר מַײן בַאצָאלן און

חֿברון. אין גָאט, צו געטָאן נדר
געטָאן נדר ַא הָאט נדר ַא װָארום 8
אין געזעסן בין איך װען קנעכט דַײן
אױב זָאגן: צו ַאזױ ארם, אין גשור
קײן אומקערן גָאט מיך װעט אומקערן

גָאט. דינען איך װעל ירושלים,
גײ געזָאגט: אים צו מלך דער הָאט 9
אױֿפגעשטַאנען, איז ער און בשלום.

חֿברון. קײן געגַאנגען איז און
געשיקט הָאט ַאֿבָשלום און 10
ֿפון שֿבטים ַאלע אין אױסקוקערס
הערט איר װי זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל,
איר זָאלט ַאזױ שוֿפר, ֿפון ָקול דעם
אין מלך געװָארן איז ַאֿבָשלום זָאגן:

חֿברון.
זַײנען ַאֿבָשלומען מיט און 11
ֿפון מַאן הונדערט צװײ געגַאנגען
זַײנען װָאס מיטגערוֿפענע ירושלים,
זײ און אומשולדיקערהײט; געגַאנגען

געװּוסט. ניט זַאך קײן ֿפון הָאבן
געשיקט הָאט ַאֿבָשלום און 12
דעם גילֹוני, דעם ַאחיּתוֿפל נָאך
שטָאט, זַײן ֿפון ָדִודן, ֿפון ַבַעל-יועץ
די געשלַאכט הָאט ער בעת גיֹלה, ֿפון
איז בונט דער און שלַאכטָאּפֿפער.
הָאט ֿפָאלק דָאס און שטַארק, געװען
ַארום ֿפַארמערן אײן אין געהַאלטן זיך

ַאֿבָשלומען.
ָדִודן, צו ָאנזָאגער ַאן געקומען איז 13
מענער די ֿפון הַארץ דָאס זָאגן: צו ַאזױ

ַאֿבָשלומען. נָאך איז יׂשראל ֿפון
זַײנע ַאלע צו געזָאגט הָאט דוד און 14
ירושלים: אין אים מיט װָאס קנעכט
ַאנטלױֿפן, לָאמיר און אױף, שטײט
קײן הָאבן ניט װעלן מיר װָארום
אַײלט ַאֿבָשלומען. ֿפון ַאנטרינונג
זיך זָאל ער ּכדי ַאװעקצוגײן, זיך
ָאניָאגן, אונדז און אונטעראַײלן ניט
בײז, דָאס אונדז אױף ברענגען און
ֿפון שַארף מיטן שטָאט די שלָאגן און

שװערד.
געזָאגט מלך ֿפון קנעכט די הָאבן 15
הַאר מַײן װָאס ַאלץ װי ַאזױ מלך: צום
דָא אױסדערװײלן! װעט מלך דער

קנעכט. דַײנע זַײנען
מלך, דער ַארױסגעגַאנגען איז 16
און אים. נָאך הױזגעזינט גַאנץ זַײן און
צען די איבערגעלָאזן הָאט מלך דער

הױז. דָאס היטן צו קעּפסװַײבער
איז מלך דער און 17
גַאנצע דָאס און ַארױסגעגַאנגען,
זיך הָאבן זײ און אים, נָאך ֿפָאלק

בית-מרחק. אין ָאּפגעשטעלט
זַײנען קנעכט זַײנע ַאלע און 18
און אים; ֿפַארבַײ ַאריבערגעגַאנגען
ַאלע און ּפֵלתים, ַאלע און ּכֵרתים ַאלע
זַײנען װָאס מַאן הונדערט זעקס גַתער,
זַײנען גַת, ֿפון אים הינטער געקומען

מלך. ֿפַארן ַאריבערגעגַאנגען
ִאַּתין צו געזָאגט מלך דער הָאט 19
אױך דו זָאלסט װָאס צו גַת: ֿפון
אום, זיך קער אונדז? מיט גײן
דו װָארום מלך, דעם מיט בלַײב און
ַא ביסטו אױך און ֿפרעמדער, ַא ביסט

ָארט. דַײן אין ֿפַארטריבענער
און געקומען, ביסטו נעכטן ערשט 20
צו װָאגלען מַאכן דיך איך זָאל הַײנט
גײ ַאלײן איך בעת אונדז, מיט גײן
זיך קער מַאכן? זיך װעט מיר װּוהין
מיט ברידער דַײנע אום קער און אום,

טרַײשַאֿפט. און גענָאד אין דיר
מלך דעם געענטֿפערט ִאַּתי הָאט 21
לעבט, גָאט װי ַאזױ געזָאגט: הָאט און
לעבט, מלך דער הַאר מַײן װי ַאזױ און
הַאר מַײן װּו ָארט דעם אין בלױז ַאז
סַײ טױט צום סַײ זַײן, װעט מלך דער
דַײן זַײן װעט דָארטן נָאר לעבן, צום

קנעכט!
גײ ִאַּתין: צו געזָאגט דוד הָאט 22
ֿפון ִאַּתי איז ַאריבער. צי און
זַײנע ַאלע און ַאריבערגעגַאנגען, גַת
װָאס קינדער קלײנע ַאלע און מענטשן,

אים. מיט
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הָאט לַאנד גַאנצע דָאס און 23
דָאס װען ָקול, הױכן ַא אױף געװײנט
ַאריבערגעגַאנגען; איז ֿפָאלק גַאנצע
טַײך דעם ַאריבער איז מלך דער און
איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס און ִקדרון,
ֿפון װעג דעם ַאקעגן ַאריבערגעגַאנגען

מדבר.
ַאלע און ָצדֹוק אױך ָאט און 24
ָארון דעם טרָאגנדיק אים, מיט לִויִים
הָאבן זײ און בונד. גָאטס ֿפון
גָאט ֿפון ָארון דעם ַאװעקגעשטעלט
– ַארױֿפגעגַאנגען איז אֿביתר אױך –
געענדיקט הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס ביז

שטָאט. ֿפון ַאריבערגײן
ָצדֹוקן: צו געזָאגט מלך דער הָאט 25
אין גָאט ֿפון ָארון דעם אום קער
געֿפינען װעל איך אױב שטָאט.
גָאט, ֿפון אױגן די אין לַײטזעליקײט
מיך װעט און אומקערן, מיך ער װעט

װױנונג. זַײן און אים זען לָאזן
״איך זָאגן: ַאזױ װעט ער אױב און 26
טָאן ער זָאל איך, בין דָא ניט״, דיך װיל
זַײנע אין גוט איז עס װי ַאזױ מיר מיט

אױגן.
צו געזָאגט הָאט מלך דער און 27
אום זיך קער זעסטו, ּכהן: דעם ָצדֹוק
דַײן ַאחיַמַעץ און שטָאט, אין בשלום
אֿביתרן, ֿפון זון דער יהונתן און זון

אַײך. מיט זין, בײדנס אַײערע
אין אױֿפהַאלטן זיך װעל איך זעט, 28
ֿפון קומט עס ביז מדבר, ֿפון ּפלױנען די

ָאנצוזָאגן. מיר װָארט ַא אַײך
הָאבן אֿביתר און ָצדֹוק און 29
גָאט ֿפון ָארון דעם אומגעקערט
דָארטן זַײנען זײ און ירושלים, קײן

געבליבן.
מיט ַארױֿפגעגַאנגען איז דוד און 30
הר-הזֵיתים, ֿפַאר ַארױֿפגַאנג דעם
זַײן און געװײנט, און ַארױֿפגעגַאנגען
איז ער און ֿפַארדעקט, געװען איז קָאּפ
גַאנצע דָאס און בָארװעס; געגַאנגען
ֿפַארדעקט הָאבן אים מיט װָאס ֿפָאלק
זַײנען זײ און קָאּפ, זַײן איטלעכער
ַארױֿפגײענדיק און ַארױֿפגעגַאנגען,

געװײנט.
צו ַאזױ ָדִודן, דערצײלט מען הָאט 31
װָאס די צװישן איז ַאחיּתוֿפל זָאגן:
און ַאֿבָשלומען. מיט זיך בונטעװען
גָאט, דיך, בעט איך געזָאגט: הָאט דוד

ַאחיּתוֿפלן. ֿפון עצה די בַאנַאריש
איז דוד װי געװען, איז עס און 32
בוקט מע װָאס שּפיץ דעם ביז געקומען
קומט אים ערשט גָאט, צו דָארטן זיך
זַײן מיט ַארּכי, דער חּוַשי, ַאנטקעגן
זַײן אױף ערד און צעריסן, העמדל

קָאּפ.
דו ַאז געזָאגט: אים צו דוד הָאט 33
זַײן װעסטו מיר, מיט ַאריבער גײסט

לַאסט. ַא מיר אױף
אין זיך װעסט דו ַאז ָאבער 34
זָאגן װעסט און אומקערן, שטָאט
דַײן זַײן װעל ״איך ַאֿבָשלומען: צו
קנעכט ֿפָאטערס דַײן מלך; קנעכט,
און ָאן, מָאל ַא ֿפון געװען איך בין
װעסטו קנעכט״, דַײן אין בין ַאצונד
ַאחיּתוֿפלן. ֿפון עצה די ֿפַארשטערן מיר
דָארטן דָאך זַײנען דיר מיט און 35
איז, ּכהנים; די אֿביתר און ָצדֹוק
הערן װעסט דו װָאס װָארט איטלעך
ָצדֹוק דערצײלן זָאלסטו הױז, מלכס ֿפון

ּכהנים. די אֿביתר און
זײ מיט דָא זַײנען דָארטן זע, 36
און ָצדֹוקס ַאחיַמַעץ זין, בײדנס זײערע
זײ דורך איר װעט אֿביתרס, יהונתן
איר װָאס װָארט איטלעך צושיקן מיר

הערן. װעט
ֿפרַײנט, גוטער ָדִודס חּוַשי, און 37
ַאֿבָשלום װען שטָאט, אין געקומען איז

ירושלים. אין ָאנקומען געזָאלט הָאט

ביסל16 ַא געװען איז דוד װי און
שּפיץ, ֿפון ַאװעקגעגַאנגען
מֿפיֿבֹושתן ֿפון יונג דער ציֿבָא ערשט
ּפָאר ַא מיט ַאנטקעגן אים קומט
זײ אױף און אײזלען, געזָאטלטע
הונדערט און ברױטן, הונדערט צװײ
הונדערט און רָאזינקעס, בינטלעך
לָאגל ַא און זומערױּפס, בינטלעך
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װַײן.
ציֿבָאן: צו געזָאגט מלך דער הָאט 2
דיר? בַײ דָאזיקע די זַײנען װָאס צו
ֿפַאר אײזלען די געזָאגט: ציֿבָא הָאט
און רַײטן, צו הױזגעזינט מלכס דעם
די ֿפַאר זומערױּפס די און ברױט דָאס
צום װַײן דער און עסן, צום יונגען
אין ֿפַארשמַאכטן דעם ֿפַאר טרינקען

מדבר.
איז װּו און געזָאגט: מלך דער הָאט 3
צום געזָאגט ציֿבָא הָאט זון? הַארס דַײן
ירושלים, אין געבליבן ער איז ָאן מלך:
װעט הַײנט געזָאגט: הָאט ער װָארום
די אומקערן יׂשראל ֿפון הױז דָאס מיר

ֿפָאטער. מַײן ֿפון מלוכה
צו געזָאגט מלך דער הָאט 4
געהערט װָאס ַאלצדינג זע, ציֿבָאן:
ציֿבָא הָאט דַײנס. איז מֿפיֿבֹושתן צו
געֿפינען לָאמיך זיך; בוק איך געזָאגט:
מַײן אױגן, דַײנע אין לַײטזעליקײט

מלך. הַאר
געקומען איז דוד מלך דער װי און 5
גײט דָארטן ֿפון ערשט בחורים, ביז
ֿפון משּפחה דער ֿפון מַאן ַא ַארױס
איז נָאמען זַײן װָאס הױז, שָאולס
גײט – גֵרָאן ֿפון זון דער ִשְמִעי געװען

גײענדיק. שילט און
מיט געװָארֿפן הָאט ער און 6
ַאלע אױף און ָדִודן, אױף שטײנער
גַאנצע דָאס און ָדִודן; מלך ֿפון קנעכט
געװען זַײנען גבורים ַאלע און ֿפָאלק
זַײן ֿפון און זַײט רעכטער זַײן ֿפון

לינקער.
געזָאגט, ִשְמִעי הָאט ַאזױ און 7
ַארױס, גײ געשָאלטן: הָאט ער װען
און מענטש בלוטיקער ַארױס, גײ

מענטש. נידערטרעכטיקער
דיר אױף אומגעקערט הָאט גָאט 8
ָשאולן, ֿפון הױז דעם ֿפון בלוט דָאס ַאל
זַײן אױף מלך געװָארן ביסט דו װָאס
מלוכה די געגעבן הָאט גָאט און ָארט,
ַאֿבָשלומען. זון דַײן ֿפון הַאנט דער אין
װַײל אומגליק, דַײן אין ביסטו ָאט און

ביסטו. מענטש בלוטיקער ַא

צרּויָהן ֿפון זון דער ַאֿביַשי הָאט 9
זָאל װָאס ֿפַאר מלך: צום געזָאגט
מַײן שילטן הונט טױטער דָאזיקער דער
דיך בעט איך לָאמיך, מלך? דעם הַאר
דעם אים װעל איך און ַאריבערגײן,

ַארָאּפנעמען. קָאּפ
װָאס געזָאגט: מלך דער הָאט 10
ֿפון זין אַײך, מיט ָאן זיך איך קער
װַײל דָאס איז שילט, ער אױב צרּויָהן?
ָדִודן; שילט געהײסן: אים הָאט גָאט
טוסטו װָאס ֿפַאר זָאגן: קען װער און

ַאזױ?
ַאֿביַשין צו געזָאגט הָאט דוד און 11
זון מַײן זע, קנעכט: זַײנע ַאלע צו און
אינגעװײד מַײנע ֿפון ַארױס איז װָאס
ַאצונד שױן װי הַײנט לעבן, מַײן זוכט
זָאל און אים, לָאזט בנימינער? דער
אים הָאט גָאט װָארום שילטן, ער

געהײסן.
אױג, מַײן זען גָאט װעט אֿפשר 12
ֿפַאר גוטס אומקערן מיר װעט גָאט און

טָאג. הַײנטיקן קללהן זַײן
זַײנען מענטשן זַײנע און דוד און 13
איז ִשְמִעי און װעג, אױֿפן געגַאנגען
אים, ַאקעגן בַארג זַײט בַײם געגַאנגען
געװָארֿפן און געשָאלטן, און געגַאנגען
געשָאטן און אים, ַאקעגן שטײנער מיט

שטױב. מיט
גַאנצע דָאס און מלך דער און 14
ָאנגעקומען זַײנען אים מיט װָאס ֿפָאלק
ָאּפגערוט זיך הָאט ער און מידע;

דָארטן.
גַאנצע דָאס און ַאֿבָשלום און 15
זַײנען יׂשראל, ֿפון מענער די ֿפָאלק,
און ירושלים, קײן ָאנגעקומען

אים. מיט ַאחיּתוֿפל
חּוַשי ַאז געװען, איז עס און 16
איז ֿפרַײנט, גוטער ָדִודס ַארּכי, דער
חּוַשי הָאט ַאֿבָשלומען, צו געקומען
דער זָאל לעבן ַאֿבָשלומען: צו געזָאגט

מלך! דער זָאל לעבן מלך!
חּוַשין: צו געזָאגט ַאֿבָשלום הָאט 17
גוטן דַײן צו גינציקײט דַײן דָאס איז
ניט ביסטו װָאס ֿפַאר ֿפרַײנט?
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ֿפרַײנט? גוטן דַײן מיט געגַאנגען
ַאֿבָשלומען: צו געזָאגט חּוַשי הָאט 18
דָאס און גָאט װעמען נַײערט נײן!
ֿפון מענער ַאלע און ֿפָאלק דָאזיקע
אים צו אױסדערװײלט, הָאבן יׂשראל
איך װיל אים מיט און איך, געהער

בלַײבן.
איך װעל װעמען צװײטנס, און 19
איך װי ַאזױ זון; זַײן בַײ דָאך דינען?
װעל ַאזױ ֿפָאטער, דַײן בַײ געדינט הָאב

דיר. בַײ זַײן איך
צו געזָאגט הָאט ַאֿבָשלום און 20
מיר װָאס עצה אַײער גיט ַאחיּתוֿפלן:

טָאן. זָאלן
צו געזָאגט ַאחיּתוֿפל הָאט 21
קעּפסװַײבער די צו קום ַאֿבָשלומען:
געלָאזן הָאט ער װָאס ֿפָאטער, דַײן ֿפון
גַאנץ ַאז און הױז. דָאס היטן צו
זיך הָאסט דו ַאז הערן, װעט יׂשראל
ַאזױ ֿפָאטער, דַײן בַײ ֿפַארמיאוסט
ַאלע ֿפון הענט די װערן שטַארק װעלן

דיר. מיט װָאס
ַא ֿפַארשּפרײט מען הָאט 22
דַאך, אױֿפן ַאֿבָשלומען ֿפַאר געצעלט
די צו געקומען איז ַאֿבָשלום און
די ֿפַאר ֿפָאטער זַײן ֿפון קעּפסװַײבער

יׂשראל. גַאנץ ֿפון אױגן
הָאט ַאחיּתוֿפל װָאס עצה ַאן און 23
ַאזױ געװען טעג יענע אין איז געֵעֶצהט,
װָארט דעם בַײ ֿפרעגן זָאל מענטש ַא װי
איטלעכע געװען איז ַאזױ גָאט. ֿפון
בַײ סַײ ָדִודן בַײ סַײ ַאחיּתוֿפלן ֿפון עצה

ַאֿבָשלומען.

צו17 געזָאגט הָאט ַאחיּתוֿפל און
ַאקָארשט לָאמיך ַאֿבָשלומען:
און מַאן, טױזנט צװעלף אױסקלַײבן
נָאכיָאגן װעל און אױֿפשטײן, װעל איך

נַאכט. די ָדִודן
װען אים אױף קומען װעל איך און 2
װעל און ָאּפהענטיק, און מיד איז ער
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און דערשרעקן, אים
איך און ַאנטלױֿפן, װעט אים מיט װָאס

ַאלײן; מלך דעם דערשלָאגן װעל

דיר צו אומקערן װעל איך און 3
זיך װעלן ַאלע ַאז ֿפָאלק. גַאנצע דָאס
דו װָאס מַאן דער [אחוץ] אומקערן
אין זַײן ֿפָאלק גַאנצע דָאס װעט זוכסט,

ֿפריד.
די אין גלַײך געװען זַאך די איז 4
אױגן די אין און ַאֿבָשלומען, ֿפון אױגן

יׂשראל. ֿפון עלטסטע ַאלע ֿפון
רוף געזָאגט: הָאט ַאֿבָשלום און 5
ַארּכי, דעם חּוַשי דיך, בעט איך אױך,
זַײן אין װָאס אױך הערן לָאמיר און

מױל.
ַאֿבָשלומען, צו חּוַשי געקומען איז 6
ַאזױ געזָאגט, אים צו הָאט ַאֿבָשלום און
װָארט דָאזיקע דָאס װי ַאזױ זָאגן: צו
טָאן מיר זָאלן גערעדט. ַאחיּתוֿפל הָאט

דו. רעד ניט? ָאדער װָארט זַײן לױט
ַאֿבָשלומען: צו געזָאגט חּוַשי הָאט 7
ַאחיּתוֿפל װָאס עצה די איז גוט ניט

מָאל. דָאס עצהט
קענסט דו געזָאגט: הָאט חּוַשי און 8
ַאז מענטשן, זַײנע און ֿפָאטער דַײן
זַײנען זײ און גבורים, זַײנען זײ
ַא װי ַאזױ געמיט, אין ֿפַארביטערט
אירע ֿפון בַארױבט ֿפעלד אין בערינטע
ֿפון מַאן ַא ֿפָאטער דַײן איז אױך יונגע;
מיטן נעכטיקן ניט װעט ער און מלחמה,

ֿפָאלק.
אין בַאהַאלטן ַאצונד ער איז ָאט 9
אין ָאדער גריבער, די ֿפון אײנער
עס און ערטער; די ֿפון אײנעם
זײ אין װעט עמעצער ַאז זַײן, װעט
הערער ַא און ָאנהײב, אין ַארַײנֿפַאלן
איז מּפלה ַא זָאגן: ער װעט הערן, װעט
הינטער װָאס ֿפָאלק דעם צװישן געװען

ַאֿבָשלומען.
ַא איז װָאס דער ַאֿפילו און 10
איז הַארץ זַײן װָאס יונג, העלדישער
װעט לײב, ַא ֿפון הַארץ דָאס װי ַאזױ
װָארום װערן, צעגַאנגען גַאנצן אין
איז ֿפָאטער דַײן ַאז װײס יׂשראל גַאנץ
זַײנען אים מיט װָאס די און גִבור, ַא

יונגען. העלדישע
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אַײנגעזַאמלט ַאז עצה איך ָאבער 11
יׂשראל גַאנץ װערן אַײנגעזַאמלט זָאל
בֵאר-ֶשֿבע, ביז און דן ֿפון דיר, ַארום
אין ים בַײם װָאס זַאמד דער װי ַאזױ
אין גײן זָאלסט ַאלײן דו און ֿפילקײט,

מלחמה.
אױף קומען װעלן מיר ַאז און 12
װָאס ערטער די ֿפון אײנעם אין אים
זיך מיר װעלן דָארטן, זיך געֿפינט ער
ֿפַאלט עס װי ַאזױ אים, אױף ַארָאּפלָאזן
אים ֿפון און ערד; דער אױף טױ דער
אים, מיט װָאס מענטשן ַאלע ֿפון און

בלַײבן. ניט אײנער ַאֿפילו װעט
ַארַײנקלַײבן זיך װעט ער ַאז און 13
לָאזן יׂשראל גַאנץ װעלן שטָאט, אין
שטריק, שטָאט יענער צו ַארױֿפטרָאגן
אין ַארָאּפשלעּפן עס װעלן מיר און
ַא ַאֿפילו זיך װעט דָארטן ביז טָאל,

געֿפינען. ניט שטײנדל
ַאלע און ַאֿבָשלום געזָאגט הָאט 14
חּוַשי ֿפון עצה די יׂשראל: ֿפון מענער
עצה די װי בעסער איז ַארּכי דעם
הָאט גָאט װָארום ַאחיּתוֿפלן. ֿפון
עצה גוטע די ֿפַארשטערן צו בַאשערט
ברענגען זָאל גָאט ּכדי ַאחיּתוֿפלן, ֿפון

ַאֿבָשלומען. אױף בײז דָאס
ָצדֹוק צו געזָאגט הָאט חּוַשי און 15
ַאזױ און ַאזױ ּכהנים: די אֿביתר צו און
און ַאֿבָשלומען געֵעֶצהט ַאחיּתוֿפל הָאט
און ַאזױ און יׂשראל, ֿפון עלטסטע די

געֵעֶצהט. איך הָאב ַאזױ
און גיך אױף שיקט ַאצונד, און 16
זָאלסט זָאגן. צו ַאזױ ָדִודן, ָאן זָאגט
ּפלױנען די אין נַאכט די נעכטיקן ניט
מוזטו ַאריבערגײן נָאר מדבר, ֿפון
דָאס און מלך דער ּכדי ַאריבערגײן,
ניט זָאלן אים מיט װָאס ֿפָאלק גַאנצע

װערן. אומגעברַאכט
זַײנען ַאחיַמַעץ און יהונתן און 17
דינסט ַא און ֵעין-רֹוגֵל, אין געשטַאנען
זײ און דערצײלן, זײ און גײן ֿפלעגט
מלך דעם דערצײלן און גײן ֿפלעגן
געטָארט ניט זיך הָאבן זײ װָארום ָדִודן;

שטָאט. אין ַארַײנצוקומען װַײזן

ער און דערזען, ייִנגל ַא זײ הָאט 18
זַײנען ַאֿבָשלומען. דערצײלט הָאט
זַײנען און ַאװעק, גיך אױף בײדע זײ
אין מַאן ַא ֿפון הױז דעם צו געקומען
ברונעם ַא געהַאט הָאט ער און בחורים;
ַארָאּפגענידערט זײ הָאבן הױף, זַײן אין

ַאהין.
און גענומען הָאט ֿפרױ די און 19
דעקע ַא ַאריבערגעשּפרײט הָאט
און ברונעם, ֿפון עֿפענונג דער איבער
און גריץ, דערױף אױסגעשּפרײט הָאט

קָאנטיק. געװען ניט איז זַאך קײן
זַײנען קנעכט ַאֿבָשלומס און 20
און הױז, אין ֿפרױ דער צו געקומען
און ַאחיַמַעץ זַײנען װּו געזָאגט: הָאבן
געזָאגט: זײ צו ֿפרױ די הָאט יהונתן?
דעם ַאריבערגעגַאנגען זַײנען זײ
און געזוכט, זײ הָאבן װַאסערשטרָאם.
זיך הָאבן זײ און געֿפונען; ניט הָאבן

ירושלים. קײן אומגעקערט
זײער נָאך געװען איז עס און 21
ַארױֿפגעקומען זײ זַײנען ַאװעקגײן,
און געגַאנגען זַײנען און ברונעם, ֿפון
זײ און ָדִודן, מלך דעם דערצײלט הָאבן
און אױף שטײט ָדִודן: צו געזָאגט הָאבן
װַאסער, דעם גיך אױף ַאריבער גײט
געֵעֶצהט ַאחיּתוֿפל הָאט ַאזױ װָארום

אַײך. ַאקעגן
דָאס און דוד אױֿפגעשטַאנען איז 22
זײ און אים, מיט װָאס ֿפָאלק גַאנצע
ירדן; דעם ַאריבערגעגַאנגען זַײנען
מָאל צו הָאט ֿפרימָארגן ֿפון ליכט ביזן
ניט איז װָאס געֿפעלט ניט אײנער

ירדן. דעם ַאריבערגעגַאנגען
זַײן ַאז געזען הָאט ַאחיּתוֿפל און 23
ער און געװָארן, געטָאן ניט איז עצה
איז און אײזל, דעם ָאנגעזָאטלט הָאט
זַײן צו ַאװעק איז און אױֿפגעשטַאנען,
הָאט ער און שטָאט, זַײן צו הױז,
הױזגעזינט, זַײן צו ַצָװֶאה זַײן געזָאגט
ער און אױֿפגעהַאנגען; זיך הָאט און
בַאגרָאבן איז און געשטָארבן, איז
ֿפָאטער. זַײן ֿפון קֿבר דעם אין געװָארן
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ָאנגעקומען איז דוד און 24
איז ַאֿבָשלום און ַמחנַיִם; קײן
און ער ירדן, דעם ַאריבערגעגַאנגען
אים. מיט װָאס יׂשראל ֿפון מענער ַאלע
ַאֿבָשלום הָאט ַעָמׂשאן און 25
איבערן ָארט יֹוָאֿבס אױף אױֿפגעזעצט
זון דער געװען איז ַעָמׂשא און חיל.
דער יִתרָא נָאמען מיטן מַאן ַא ֿפון
ַאֿביגַיִל צו געקומען איז װָאס יׂשראלי,
שװעסטער ַא נָחשן, ֿפון טָאכטער דער

מוטער. יֹוָאֿבס צרּויָה, ֿפון
הָאבן ַאֿבָשלום און יׂשראל און 26

גִלָעד. לַאנד אין געלַאגערט
איז דוד װי געװען, איז עס און 27
[הָאט] ַאזױ ַמחנַיִם, קײן ָאנגעקומען
די ֿפון ַרָבה ֿפון נָחשן, ֿפון זון דער שֹוֿבי
ֿפון זון דער מכיר און עמון, ֿפון קינדער
דער ַברזִַלי און לֹו-דֿבר, ֿפון ַעמיֵאלן,

רֹוגלים, ֿפון גִלָעדער
און בעטגעװַאנט, געברַאכט 28
װײץ און ּכלים, לײמענע און בעקנס,
געברענטע און מעל, און גערשטן, און
און לינדזן, און בעבלעך, און זַאנגען,

ַארבעס, געברענטע
שָאף, און שמַאנט, און הָאניק, און 29
ֿפַאר און ָדִודן ֿפַאר קעז, רינדערנע און
עסן; צום אים, מיט װָאס ֿפָאלק דעם
ֿפָאלק דָאס געזָאגט: הָאבן זײ װָארום
דָארשטיק און מיד און הונגעריק איז

מדבר. דער אין

איבערגעצײלט18 הָאט דוד און
אים, מיט װָאס ֿפָאלק דָאס
זײ איבער געמַאכט הָאט ער און
הױּפטלַײט און טױזנט ֿפון הױּפטלַײט

הונדערט. ֿפון
ֿפָאלק, דָאס געשיקט הָאט דוד און 2
יֹוָאֿבן, ֿפון הַאנט דער אונטער דריטל ַא
ֿפון הַאנט דער אונטער דריטל ַא און
יֹוָאֿבס צרּויָהן, ֿפון זון דעם ַאֿביַשי
דער אונטער דריטל ַא און ברודער,
מלך דער און גַת. ֿפון ִאַּתין ֿפון הַאנט
ַארױסגײן ֿפָאלק: צום געזָאגט הָאט

אַײך. מיט ַארױסגײן אױך איך װעל

זָאלסט געזָאגט: ֿפָאלק דָאס הָאט 3
ַאנטלױֿפן אױב װָארום ַארױסגײן; ניט
אױף מען װעט ַאנטלױֿפן, מיר װעלן
ַא ַאֿפילו און ַאכט, לײגן ניט אונדז
װעט אומקומען, זָאלן אונדז ֿפון העלֿפט
ַאכט; קײן לײגן ניט אונדז אױף מען
צען װי ַאזױ ַאצונד ביסט דו ָאבער
בעסער, ַאצונד איז אונדז; ֿפון טױזנט
ֿפון הילף צו זַײן אונדז זָאלסט דו ַאז

שטָאט.
געזָאגט: זײ צו מלך דער הָאט 4
װעל אױגן, אַײערע אין גוט איז װָאס
זיך הָאט מלך דער און טָאן. איך
און טױער, ֿפון זַײט בַײן געשטעלט
ַארױסגעגַאנגען איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס

טױזנטן. אין און הונדערטן אין
יֹוָאֿבן בַאֿפױלן הָאט מלך דער און 5
זָאגן: צו ַאזױ ִאַּתין, און ַאֿביַשין און
יונג, דעם מיט געלַאסן מיר זַײט
גַאנצע דָאס און ַאֿבָשלומען. מיט
מלך דער װי געהערט הָאט ֿפָאלק
װעגן הױּפטלַײט ַאלע בַאֿפױלן הָאט

ַאֿבָשלומען.
ַארױסגעגַאנגען איז ֿפָאלק דָאס און 6
די און יׂשראל, ַאקעגן ֿפעלד אין
ֿפון װַאלד אין געװען איז מלחמה

אֿפַריִם.
איז יׂשראל ֿפון ֿפָאלק דָאס און 7
די ֿפַאר געװָארן געשלָאגן דָארטן
געװען איז דָארטן און ָדִודן, ֿפון קנעכט
טָאג- יענעם אין שלַאק גרױסער ַא

טױזנט. צװַאנציק
דָארטן איז מלחמה די װָארום 8
ֿפון געזיכט אױֿפן ֿפַארשּפרײט געװען
הָאט װַאלד דער און לַאנד; גַאנצן
די װי מער ֿפָאלק ֿפון ֿפַארצערט
יענעם אין ֿפַארצערט הָאט שװערד

טָאג.
געטרָאֿפן זיך הָאט ַאֿבָשלום און 9
ַאֿבָשלום און ָדִודן. ֿפון קנעכט די ֿפַאר
איז מױלאײזל, ַא אױף געריטן איז
דעם אונטער געקומען מױלאײזל דער
און אײכנבױם, גרױסן ַא ֿפון געצװַײג
דעם ָאן ָאנגעכַאּפט זיך הָאט קָאּפ זַײן
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צװישן געבליבן איז ער און אײכנבױם,
מױלאײזל דער און ערד; און הימל

ַאװעק. איז אים אונטער װָאס
און מַאן, ַא אײנער דערזען הָאט 10
געזָאגט: און יֹוָאֿבן דערצײלט הָאט ער
הענגען ַאֿבָשלומען געזען איך הָאב ָאן

אײכנבױם. אױֿפן
מַאן דעם צו געזָאגט יֹוָאֿב הָאט 11
דו ַאז און דערצײלט: אים הָאט װָאס
אים הָאסטו װָאס ֿפַאר טָא געזען, הָאסט
ערד? דער צו דָארטן דערשלָאגן ניט
געבן צו דיר געװען װָאלט מיר אױף און

גַארטל. ַא און זילבערשטיק צען
יֹוָאֿבן: צו געזָאגט מַאן דער הָאט 12
אױף ָאּפגעװױגן קריג איך װען ַאֿפילו
װעל זילבערשטיק, טױזנט הענט מַײנע
אױף הַאנט מַײן אױסשטרעקן ניט איך
אונדזערע ֿפַאר װָארום זון, מלכס דעם
און דיר בַאֿפױלן מלך דער הָאט אױערן
זַײט זָאגן: צו ַאזױ ִאַּתין, און ַאֿביַשין
מיט זַײן, ניט זָאל עס װער ָאּפגעהיט,

ַאֿבָשלומען. מיט יונג, דעם
ַא בַאגײן זָאל איך ַאז ָאדער 13
קײן װעט זעל, מַײן ַאקעגן ֿפַאלשקײט
דעם ֿפון ֿפַארהױלן בלַײבן ניט זַאך
דער ֿפון שטײן װעסט דו און מלך,

װַײטן.
זיך קען איך געזָאגט: יֹוָאֿב הָאט 14
און דיר. מיט אױֿפהַאלטן ניט ַאזױ דָא
אין װַארֿפשּפיזן דרַײ גענומען הָאט ער
ַארַײנגעשטָאכן זײ הָאט און הַאנט, זַײן
הָאט ער װען הַארצן, ַאֿבָשלומס אין

אײכנבױם. מיטן אין געלעבט נָאך
יֹוָאֿבס יונגען, צען און 15
זיך הָאבן װַאֿפנטרעגער,
געשלָאגן הָאבן און ַארומגעשטעלט,

געטײט. אים און ַאֿבָשלומען
שוֿפר, אין געבלָאזן הָאט יֹוָאֿב און 16
אומגעקערט זיך הָאט ֿפָאלק דָאס און
הָאט יֹוָאֿב װָארום יׂשראל, נָאכיָאגן ֿפון

ֿפָאלק. דָאס צוריקגעהַאלטן
ַאֿבָשלומען, גענומען הָאבן זײ און 17
װַאלד אין אַײנגעװָארֿפן אים הָאבן און
הָאבן זײ און גרוב. גרױסער דער אין

זײער ַא אים איבער אױֿפגעשטעלט
גַאנץ און שטײנער. הױֿפן גרױסן
צו איטלעכער ַאנטלָאֿפן, זַײנען יׂשראל

געצעלטן. זַײנע
זַײן בַײ נָאך הָאט ַאֿבָשלום און 18
אױֿפגעשטעלט זיך און גענומען לעבן
טָאל; מלכס אין װָאס זַײלשטײן דעם
הָאב איך געזָאגט: הָאט ער װָארום
נָאמען. מַײן דערמָאנען צו זון קײן ניט
זַײלשטײן דעם גערוֿפן הָאט ער און
אים רוֿפט מע און נָאמען, זַײן אױף
הַײנטיקן אױף ביז ָאנדענק ַאֿבָשלומס

טָאג.
ָצדֹוקן ֿפון זון דער ַאחיַמַעץ און 19
לױֿפן ַאקָארשט לָאמיך געזָאגט: הָאט
זיך הָאט גָאט ַאז מלך, דעם ָאנזָאגן און
הַאנט דער ֿפון אים ֿפַאר ָאּפגערעכנט

ֿפַײנט. זַײנע ֿפון
ביסט געזָאגט: אים צו יֹוָאֿב הָאט 20
טָאג; הַײנטיקן ַבַעל-בׂשורה ַא ניט
ָאבער טָאג, ַאנדער ַאן ָאנזָאגן װעסט
ַאזױ ָאנזָאגן, ניט זָאלסטו טָאג הַײנטיקן

טױט. איז זון מלכס דעם װי
דעם צו געזָאגט הָאט יֹוָאֿב און 21
װָאס מלך דעם דערצײל גײ ּכושי:
ּכושי דער הָאט געזען. הָאסט דו
איז און יֹוָאֿבן, צו געבוקט זיך

ַאװעקגעלָאֿפן.
ָצדֹוקן ֿפון זון דער ַאחיַמַעץ און 22
יֹוָאֿבן: צו געזָאגט מָאל ַא װידער הָאט
אױך, לָאמיך זַײן, װעט װָאס זַײן זָאל
ּכושי. דעם נָאך לױֿפן דיך, בעט איך
דען װָאס נָאך געזָאגט: יֹוָאֿב הָאט
בׂשורה די ַאז זון, מַײן לױֿפן, זָאלסטו

אַײנברענגען? גָארניט דיר װעט
זַײן, װעט װָאס זַײן זָאל ״ָאבער 23
צו ער הָאט ״ לױֿפן. װעל איך
איז ַאחיַמַעץ און לױף, געזָאגט: אים
[ירדן] דער ֿפון װעג מיטן געלָאֿפן
ַאריבערגעיָאגט הָאט ער און געגנט,

ּכושי. דעם
די צװישן געזעסן איז דוד און 24
איז װעכטער דער און טױערן, צװײ
ֿפון דַאך דעם אױף ַארױֿפגעגַאנגען
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הָאט ער און מױער, דער אױף טױער,
מַאן ַא ערשט אױגן, זַײנע אױֿפגעהױבן

ַאלײן. לױֿפט
אױסגערוֿפן, װעכטער דער הָאט 25
דער הָאט מלך. דעם ָאנגעזָאגט און
איז ַאלײן, איז ער אױב געזָאגט: מלך
איז יענער און מױל. זַײן אין בׂשורה ַא

נענטער. ַאלץ געקומען
ַאן געזען װעכטער דער הָאט 26
װעכטער דער און לױֿפן, מַאן ַאנדער
און טױערמַאן צום אױסגערוֿפן הָאט
הָאט ַאלײן. לױֿפט מַאן ַא זע, געזָאגט:
ַאן איז אױך דער געזָאגט: מלך דער

ָאנזָאגער.
איך געזָאגט: װעכטער דער הָאט 27
ַאזױ ערשטן ֿפון לױֿפן דָאס דערקען
זון דעם ַאחיַמַעץ ֿפון לױֿפן דָאס װי
געזָאגט: מלך דער הָאט ָצדֹוקן. ֿפון
ַא מיט און ער, איז מענטש גוטער ַא

ער. קומט בׂשורה גוטער
הָאט און גערוֿפן ַאחיַמַעץ הָאט 28
ער און ֿפריד! מלך: צום געזָאגט
זַײן מיט מלך צום געבוקט זיך הָאט
געזָאגט: הָאט און ערד, דער צו ּפנים
הָאט װָאס גָאט דַײן יהוה איז געלױבט
װָאס מענטשן די איבערגעענטֿפערט
אױף הַאנט זײער אױֿפגעהױבן הָאבן

מלך. דעם הַאר מַײן
איז געזָאגט: מלך דער הָאט 29
ַאֿבָשלומען? צו יונג, דעם צו ֿפריד
הָאב איך געזָאגט: ַאחיַמַעץ הָאט
הָאט יֹוָאֿב װען טומל גרױסן ַא געזען
און קנעכט, מלכס דעם ַאװעקגעשיקט
ניט הָאב איך ָאבער קנעכט, דַײן מיך

װָאס. געװּוסט
זיך דרײ געזָאגט: מלך דער הָאט 30
זיך ער הָאט דָא. זיך שטעל אום,

געשטַאנען. איז און אומגעדרײט,
און ָאן; קומט ּכושי דער ערשט 31
בׂשורה ַא זָאל געזָאגט: הָאט ּכושי דער
גָאט ַאז מלך, דער הַאר מַײן הָאבן
דיר ֿפַאר ָאּפגערעכנט הַײנט זיך הָאט
זַײנען װָאס ַאלע ֿפון הַאנט דער ֿפון

דיר. אױף אױֿפגעשטַאנען

דעם צו געזָאגט מלך דער הָאט 32
צו יונג, דעם צו ֿפריד איז ּכושי:
געזָאגט: ּכושי דער הָאט ַאֿבָשלומען?
הַאר מַײן ֿפון ָׂשונאים די ֿפון װערן זָאל
זַײנען װָאס ַאלע ֿפון און מלך, דעם
װי בײזן, צום דיר אױף אױֿפגעשטַאנען

יונג. דעם ֿפון

מלך19 דער הָאט
און אױֿפגעציטערט,
דער אין ַארױֿפגעגַאנגען איז ער
הָאט און טױער, ֿפון אױבערשטוב
ַאזױ ער הָאט גײענדיק און געװײנט;
מַײנער, זון ַאֿבָשלום, זון מַײן געזָאגט:
איך װָאלט הלװאי זון! מַײן ַאֿבָשלום
ַאֿבָשלום דיר, ַאנשטָאט געשטָארבן

מַײנער! זון זון, מַײן
זע, יֹוָאֿבן: געװָארן ָאנגעזָאגט איז 2
אױף טרױערט ער און װײנט, מלך דער

ַאֿבָשלומען.
טָאג יענעם אין ישועה די און 3
דעם ֿפַאר טרױער צו געװָארן איז
הָאט ֿפָאלק דָאס װָארום ֿפָאלק, גַאנצן
זָאגן: צו ַאזױ טָאג, יענעם אין געהערט
זון. זַײן װעגן בַאקלעמט איז מלך דער
יענעם אין איז ֿפָאלק דָאס און 4
אין ַארַײנגעקומען גנֿבענדיק זיך טָאג
זיך גנֿבעט ֿפָאלק דָאס װי ַאזױ שטָאט,
ַאנטלױֿפן זײ װען ֿפַארשעמטערהײט

מלחמה. ַא אין
אַײנגעװיקלט הָאט מלך דער און 5
געשריִען הָאט מלך דער און ּפנים, זַײן
ַאֿבָשלום, זון מַײן ָקול: הױכן ַא אױף

מַײנער! זון זון, מַײן ַאֿבָשלום
אין מלך צום געקומען יֹוָאֿב איז 6
הַײנט הָאסט געזָאגט: הָאט און הױז,
דַײנע ַאלע ֿפון ּפנים דעם ֿפַארשעמט
גערַאטעװעט הַײנט הָאבן װָאס קנעכט
זין דַײנע ֿפון לעבן דָאס און לעבן, דַײן
ֿפון לעבן דָאס און טעכטער, דַײנע און
דַײנע ֿפון לעבן דָאס און װַײבער, דַײנע

קעּפסװַײבער,
און ֿפַײנט, דַײנע הָאבן צו ליב 7
ליבהָאבער. דַײנע הָאבן צו ֿפַײנט
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ַאז װיסן, געלָאזט הַײנט הָאסט װָארום
און הױּפטלַײט קײן ניטָא זַײנען דיר בַײ
איך, װײס הַײנט װַײל קנעכט: קײן
ַאלע מיר און לעבט, ַאֿבָשלום װען ַאז
דענצמָאל װָאלט טױט, הַײנט זַײנען

אױגן. דַײנע אין רעכט געװען
ַארױס, גײ אױף, שטײ ַאצונד, און 8
קנעכט, דַײנע ֿפון הַארצן צום רעד און
דו ַאז גָאט, בַײ שװער איך װָארום
װעט מענטש ַא אױב ַארױס, ניט גײסט
װעט דָאס און נַאכט! די בלַײבן דיר בַײ
װָאס בײז דָאס ַאל װי ערגער זַײן דיר
יוגנט דַײן ֿפון דיר אױף געקומען איז

ַאצונד. ביז ָאן
און אױֿפגעשטַאנען, מלך דער איז 9
און טױער, אין געזעצט זיך הָאט ער
ָאנגעזָאגט, מען הָאט ֿפָאלק גַאנצן דעם
זיצט מלך דער זעט, זָאגן: צו ַאזױ
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און טױער. אין
ַאז און מלך. ֿפַארן געקומען איז
צו איטלעכער ַאנטלָאֿפן איז יׂשראל

געצעלטן, זַײנע
ַאלע אין ֿפָאלק גַאנצע דָאס הָאט 10
ַאזױ געטענהט, יׂשראל ֿפון שֿבטים
מציל אונדז הָאט מלך דער זָאגן: צו
אונדזערע ֿפון הַאנט דער ֿפון געװען
גערַאטעװעט אונדז הָאט ער און ֿפַײנט,
און ּפִלשּתים, די ֿפון הַאנט דער ֿפון
ֿפון לַאנד ֿפון ַאנטלָאֿפן ער איז ַאצונד

ַאֿבָשלומען. װעגן
מיר װָאס ַאֿבָשלום, און 11
איז אונדז, איבער געזַאלבט הָאבן
הַײנט מלחמה, דער אין אומגעקומען
אומקערן װעגן איר שװַײגט װָאס ֿפַאר

מלך? דעם
געשיקט הָאט דוד מלך דער און 12
ַאזױ ּכהנים, די אֿביתר צו און ָצדֹוק צו
ֿפון עלטסטע די צו רעדט זָאגן: צו
זָאלט װָאס ֿפַאר זָאגן: צו ַאזױ יהּודה,
דעם אומצוקערן לעצטע די זַײן איר
װָארט דָאס װָארום הױז?- זַײן אין מלך
צום ָאנגעקומען איז יׂשראל גַאנץ ֿפון

– הױז? זַײן אין מלך

בײן מַײן איר, זַײט ברידער מַײנע 13
װָאס ֿפַאר און איר, זַײט ֿפלײש מַײן און
אומצוקערן לעצטע די זַײן איר זָאלט

מלך? דעם
זָאגן: איר זָאלט ַעָמׂשאן צו און 14
דָאך. ביסטו ֿפלײש מַײן און בײן מַײן
מער, נָאך און ַאזױ טָאן גָאט מיר זָאל
ַאלע מיר בַײ זַײן ניט װעסט דו אױב
ָארט! יֹוָאֿבס אױף חיל-ֿפירער דער טעג
דָאס צוגענַײגט הָאט ער און 15
ַאזױ יהּודה ֿפון מענער ַאלע ֿפון הַארץ
צום געשיקט הָאבן זײ און מַאן. אײן װי
דַײנע ַאלע און דו אום זיך קער מלך:

קנעכט.
אומגעקערט, זיך מלך דער הָאט 16
ירדן. ביזן געקומען איז ער און
גִלגל קײן געקומען איז יהּודה און
ּכדי מלך, דעם ַאנטקעגן גײן צו
ירדן. איבערן מלך דעם ַאריבערצוֿפירן
גֵרָאן, ֿפון זון דער ִשְמִעי און 17
הָאט בחורים, ֿפון װָאס בנימינער, דער
די מיט ַארָאּפגענידערט און געאַײלט
מלך דעם ַאנטקעגן יהּודה ֿפון מענער

דוד;
ֿפון מַאן טױזנט אים מיט און 18
און קנעכט, שָאולס ציֿבָא, און בנימין,
צװַאנציק זַײנע און זין ֿפוֿפצן זַײנע
ַאריבער זַײנען זײ און אים. מיט קנעכט

מלך. ֿפַארן ירדן דעם
איז ּפרָאם דער און 19
ַאריבערצוֿפירן ּכדי ַאריבערגעקומען,
טָאן צו און הױזגעזינט, מלכס דעם
איז אױגן. זַײנע אין גוט איז װָאס
געֿפַאלן גֵרָאן ֿפון זון דער ִשְמִעי
געװָאלט הָאט ער װען מלך, ֿפַארן

ירדן. דעם ַאריבערגײן
מלך: צום געזָאגט הָאט ער און 20
ַא צורעכענען ניט מיר הַאר מַײן זָאל
װָאס דערמָאנען ניט זָאלסט און זינד,
דעם אין ֿפַארברָאכן הָאט קנעכט דַײן
איז מלך דער הַאר מַײן װָאס טָאג
דער ַאז ירושלים, ֿפון ַארױסגעגַאנגען
הַארצן. צום נעמען דָאס זיך זָאל מלך
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איך ַאז װײס קנעכט דַײן װָארום 21
איך בין ָאט און געזינדיקט, הָאב
ֿפון ערשטער דער הַײנט געקומען
ַארָאּפצונידערן יוסף, ֿפון הױז גַאנצן

מלך. דעם הַאר מַײן ַאנטקעגן
דער ַאֿביַשי ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 22
זָאל געזָאגט: הָאט און צרּויָהן, ֿפון זון
װָאס דערֿפַאר װערן געטײט ִשְמִעי ניט
ֿפון געזַאלבטן דעם געשָאלטן הָאט ער

גָאט?
איך קער װָאס געזָאגט: דוד הָאט 23
צרּויָהן, ֿפון זין איר אַײך, מיט ָאן זיך
ַא ֿפַאר זַײן הַײנט מיר זָאלט איר ַאז
ַא װערן געטײט הַײנט זָאל שטער?
ֿפַאר װָארום יׂשראל? ֿפון מענטש
בין הַײנט ַאז איך װײס ערשט װָאר,

יׂשראל. איבער מלך ַא איך
צו געזָאגט הָאט מלך דער און 24
דער און שטַארבן. ניט װעסט ִשְמִעין:

געשװָארן. אים הָאט מלך
הָאט זון, שָאולס מֿפיֿבֹושת, און 25
מלך, דעם ַאנטקעגן ַארָאּפגענידערט
געמַאכט צורעכט ניט הָאט ער און
געמַאכט צורעכט ניט און ֿפיס, זַײנע
ניט קלײדער זַײנע און װָאנסעס, זַײנע
מלך דער װָאס טָאג דעם ֿפון געװַאשן,
װָאס טָאג דעם ביז ַאװעקגעגַאנגען איז

בשלום. צוריקגעקומען איז ער
ער ַאז געװען, איז עס און 26
דעם ירושלים קײן געקומען איז
צו מלך דער הָאט ַאנטקעגן, מלך
ניט ביסטו װָאס ֿפַאר געזָאגט: אים

מֿפיֿבֹושת? מיר, מיט געגַאנגען
הַאר מַײן געזָאגט: ער הָאט 27
גענַארט, מיך הָאט קנעכט מַײן מלך,
איך געזָאגט: הָאט קנעכט דַײן װָארום
און אײזעלין, די ָאנזָאטלען מיר װעל
גײן װעל און איר, אױף רַײטן װעל
ַא איז קנעכט דַײן װַײל מלך; מיטן

הינקעדיקער.
דַײן אױף ָאנגערעדט הָאט ער און 28
ָאבער מלך, דעם הַאר מַײן ֿפַאר קנעכט
מלאך ַא װי ַאזױ איז מלך דער הַאר מַײן
אין גוט איז װָאס טו דרום גָאט; ֿפון

אױגן. דַײנע
מַײן ֿפון הױז גַאנצע דָאס װָארום 29
װערט װי ַאנדערש ניט איז ֿפָאטער
דעם הַאר מַײן בַײ טױט דעם געװען
געמַאכט הָאסטו װעגן דעסט ֿפון מלך,
דַײן בַײ עסן װָאס די צװישן קנעכט דַײן
נָאך, איך הָאב רעכט װָאסער און טיש,
מלך? ֿפַארן קלָאגן צו נָאך זיך מָאל צו
געזָאגט: אים צו מלך דער הָאט 30
רײד? דַײנע רעדן זָאלסטו נָאך װָאס צו
טײלן זיך זָאלט ציֿבָא און דו הײס: איך

ֿפעלד. מיטן
מלך: צום געזָאגט מֿפיֿבֹושת הָאט 31
צונעמען, גַאנצע דָאס אױך ער זָאל
איז מלך דער הַאר מַײן ַאז דעם נָאך

הױז. זַײן אין בשלום געקומען
הָאט גִלָעדער דער ַברזִַלי און 32
ער און רֹוגלים, ֿפון ַארָאּפגענידערט
צום מלך מיטן ַאריבערגעגַאנגען איז
איבערן בַאלײטן צו אים ּכדי ירדן,

ירדן.
ַאלט, זײער געװען איז ַברזִַלי און 33
הָאט ער און יָאר; ַאכציק ֿפון מַאן ַא
איז ער װען מלך דעם אױסגעהַאלטן
איז ער װָארום ַמחנַיִם, אין געזעסן

מַאן. רַײכער ַא זײער געװען
ַברזַלין: צו געזָאגט מלך דער הָאט 34
װעל איך און מיר, מיט ַאריבער דו קום
ירושלים. אין מיר בַײ אױסהַאלטן דיך
װי מלך: צום געזָאגט ַברזִַלי הָאט 35
ֿפון יָארן די ֿפון טעג די זַײנען נָאך ֿפיל
מיטן ַארױֿפגײן זָאל איך ַאז לעבן, מַײן

ירושלים? קײן מלך
ַאכציק ֿפון מַאן ַא הַײנט בין איך 36
גוטס צװישן װיסן דען איך װעל יָאר;
קנעכט דַײן דען װעט שלעכטס? און
עסן װעל איך װָאס אין טעם ַא שּפירן
איך קען טרינקען? װעל איך װָאס און
זינגערס ֿפון ָקול דעם הערן נָאך דען
דַײן זָאל װָאס צו און זינגערינס? און
מַײן אױף לַאסט צו זַײן נָאך קנעכט

מלך? דעם הַאר
ַאריבערגײן קנעכט דַײן קען קױם 37
זָאל װָאס נָאך און מלך; מיטן ירדן דעם
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דָאזיקע די ֿפַארגעלטן מלך דער מיר
ֿפַארגעלטונג?

קנעכט דַײן דיך, בעט איך זָאל, 38
אין שטַארבן לָאמיך און אומקערן, זיך
ֿפָאטער מַײן ֿפון קֿבר בַײם שטָאט מַײן
דַײן איז ָאט ָאבער מוטער. מַײן און
מיט ַאריבערגײן ער זָאל ִּכמָהם, קנעכט
אים מיט טו און מלך, דעם הַאר מַײן

אױגן. דַײנע אין גוט איז װָאס
זָאל געזָאגט: מלך דער הָאט 39
איך און מיר, מיט ַאריבערגײן ִּכמָהם
אין גוט איז װָאס אים מיט טָאן װעל
װעסט דו װָאס ַאלץ און אױגן; דַײנע
דיר איך װעל מיר, ֿפון ֿפַארלַאנגען

טָאן.
איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 40
דער און ירדן, דעם ַאריבערגעגַאנגען
דער און ַאריבערגעגַאנגען. איז מלך
הָאט און ַברזַלין, געקושט הָאט מלך
זיך הָאט ער און געבענטשט. אים

הײם. זַײן אין אומגעקערט
איז מלך דער און 41
און גִלגל, קײן ַאריבערגעגַאנגען
אים, מיט ַאריבערגעגַאנגען איז ִּכמָהם
און יהּודה, ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס און
ֿפון ֿפָאלק דעם ֿפון העלֿפט ַא אױך
דעם ַאריבערגעֿפירט הָאבן יׂשראל,

מלך.
יׂשראל ֿפון מענער ַאלע ערשט 42
זײ און מלך, צום געקומען זַײנען
װָאס ֿפַאר מלך: צום געזָאגט הָאבן
אונדזערע ַאװעקגעגנֿבעט דיך הָאבן
און יהּודה, ֿפון מענער די ברידער,
און מלך דעם ַאריבערגעֿפירט הָאבן
ַאלע און ירדן, איבערן הױזגעזינט זַײן

אים? מיט ָדִודן ֿפון מענטשן
יהּודה ֿפון מענער ַאלע הָאבן 43
יׂשראל: ֿפון מענער די געענטֿפערט
און קרוֿב. ַא אונדז איז מלך דער װַײל
אױף אַײך ֿפַארדריסט דען װָאס ֿפַאר
עסן דען מיר הָאבן זַאך? דָאזיקער דער
אונדז איז צי מלכס? דעם ֿפון געגעסן

געװָארן? געשָאנקען געשַאנק ַא

יׂשראל ֿפון מענער די הָאבן 44
און יהּודה, ֿפון מענער די געענטֿפערט
אין חלקים צען הָאבן מיר געזָאגט:
אױף בילכער אױך זַײנען מיר און מלך,
הָאט װָאס ֿפַאר הַײנט אַײך, ֿפון ָדִודן
און געמַאכט? קלײן צו אונדז איר
דָאס געװען װָארט אונדזער ניט איז
מלך? אונדזער אומצוקערן ערשטע
ֿפון מענער די ֿפון װערטער די און
די װי הַארטער געװען זַײנען יהּודה

יׂשראל. ֿפון מענער די ֿפון װערטער

געטרָאֿפן20 זיך הָאט דָארטן און
מַאן נידערטרעכטיקער ַא
דער ֶשֿבע געװען איז נָאמען זַײן װָאס
בנימינער; ַא מַאן ַא ִבכרין, ֿפון זון
הָאט און שוֿפר, אין געבלָאזן ער הָאט
אין חלק קײן ניט הָאבן מיר געזָאגט:
ירושה קײן ניט הָאבן מיר און ָדִודן,
צו איטלעכער ישין. ֿפון זון דעם אין

יׂשראל! געצעלטן, זַײנע
זַײנען יׂשראל ֿפון מענער ַאלע און 2
נָאך ָדִודן הינטער ֿפון ַאװעקגעגַאנגען
מענער די נָאר ִבכרין, ֿפון זון דעם ֶשֿבע
ָאן בַאהעֿפט געװען זַײנען יהּודה ֿפון
ירושלים. ביז און ירדן ֿפון מלך, זײער
הױז זַײן אין געקומען איז דוד און 3
הָאט מלך דער און ירושלים; אין
ער װָאס קעּפסװַײבער צען די גענומען
ער און הױז, דָאס היטן צו געלָאזן הָאט
װַאכהױז, ַא אין ַארַײנגעזעצט זײ הָאט
ער ָאבער אױסגעהַאלטן, זײ הָאט און
זַײנען זײ און געקומען. ניט זײ צו איז
ֿפון טָאג דעם ביז אַײנגעשּפַארט געװען

אלמנות. לעבעדיקע טױט, זײער
צו געזָאגט הָאט מלך דער און 4
ֿפון מענער די צונױף מיר רוף ַעָמׂשאן:
שטעל דערנָאך טעג, דרַײ אין יהּודה

דָא. דו זיך
צונױֿפרוֿפן געגַאנגען ַעָמׂשא איז 5
געזַאמט זיך הָאט ער און יהּודה,
אים הָאט ער װָאס צַײט דער איבער

געשטעלט.
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ַאֿביַשין: צו געזָאגט דוד הָאט 6
זון דער ֶשֿבע אונדז װעט ַאצונד
װי שלעכטס מער ָאנטָאן ִבכרין ֿפון
דַײן ֿפון קנעכט די נעם דו ַאֿבָשלום.
געֿפינט טָאמער נָאך, אים יָאג און הַאר,
זיך װעט און שטעט, בַאֿפעסטיקטע ער

אױגן. אונדזערע ֿפון ַארױסמַאכן
הינטער ַארױסגעגַאנגען זַײנען 7
די און יֹוָאֿבן, ֿפון מענטשן די אים
ַאלע און ּפֵלתים, די און ּכֵרתים
ַארױסגעגַאנגען זַײנען זײ און גבורים,
זון דעם ֶשֿבע נָאכצּויָאגן ירושלים ֿפון

ִבכרין. ֿפון
שטײן גרױסן בַײם זַײנען זײ װי 8
ַעָמׂשא איז ַאזױ גֿבעון, אין װָאס
איז יֹוָאֿב און זײ. ַאנטקעגן ָאנגעקומען
װַאֿפנקלײד, זַײן אין ָאנגעגורט געװען
גַארטל ַא געװען איז דערױף און
זַײנע צו בַאהעֿפט שװערד ַא מיט
ער װי און שײד; איר אין לענדן
זי איז ַאזױ ַארױסגעגַאנגען, איז

ַארױסגעֿפַאלן.
איז ַעָמׂשאן: צו געזָאגט יֹוָאֿב הָאט 9
יֹוָאֿבס און ברודער? מַײן דיר, צו ֿפריד
ַעָמׂשאן ָאנגענומען הָאט הַאנט רעכטע

קושן. צו אים ּכדי בָארד, ֿפַארן
געהיט ניט זיך הָאט ַעָמׂשא און 10
יֹוָאֿבס אין װָאס שװערד דער ֿפַאר
געטָאן זעץ ַא אים ער הָאט הַאנט;
ַארױסגעלָאזט און בױך, אין איר מיט
און ערד, דער אױף אינגעװײד זַײנע
און צװײטן; ַא טָאן אים געדַארֿפט ניט
זַײן און יֹוָאֿב און געשטָארבן. איז ער
ֶשֿבע נָאכגעיָאגט הָאבן ַאֿביַשי ברודער

ִבכרין. ֿפון זון דעם
יונגען יֹוָאֿבס ֿפון מַאן ַא און 11
הָאט און אים, איבער געשטַאנען איז
װער און יֹוָאֿבן, װיל עס װער געזָאגט:

יֹוָאֿבן! הינטער ָדִודן, ֿפַאר איז עס
אין געקַײקלט זיך הָאט ַעָמׂשא און 12
מַאן דער הָאט װעג; מיטן אױֿפן בלוט
זיך הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס ַאז געזען,
ָאּפגעדרײט הָאט ער און ָאּפגעשטעלט,
און ֿפעלד, אױֿפן װעג ֿפון ַעָמׂשאן

װען בגד, ַא אים אױף ַארױֿפגעװָארֿפן
װָאס איטלעכער ַאז געזען הָאט ער
זיך הָאט אים, לעבן צוגעקומען איז

ָאּפגעשטעלט.
געװָארן ַאװעקגענומען איז ער ַאז 13
געגַאנגען איטלעכער איז װעג, ֿפון
דעם ֶשֿבע נָאכצּויָאגן יֹוָאֿבן, הינטער

ִבכרין. ֿפון זון
דורך דורכגעגַאנגען איז ער און 14
און ָאֿבל ביז יׂשראל ֿפון שֿבטים ַאלע
זײ און ֵבִרים; ַאלע און בית-מעכה,
זַײנען און אַײנגעזַאמלט, זיך הָאבן

אים. הינטער געגַאנגען אױך
הָאבן און געקומען זַײנען זײ און 15
ֿפון ָאֿבל אין אים אױף געלעגערט
ַאן ָאנגעשָאטן הָאבן זײ און בית-מעכה,
איז עס און שטָאט, דער ַארום ערדװַאל
ֿפעסטונגגרָאבן. דעם אין געשטַאנען
יֹוָאֿבן מיט װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס און
ּכדי צעשטערן, אין געהַאלטן הָאבן

מױער. די אַײנצּוװַארֿפן
ֿפון גערוֿפן ֿפרױ קלוגע ַא הָאט 16
זָאגט, הערט! הערט! שטָאט: דער
ביז גענען יֹוָאֿבן: צו אַײך, בעט איך

דיר. צו רעדן װעל איך און ַאהער,
די און איר, צו גענענט ער הָאט 17
יֹוָאֿב? דו ביסט געזָאגט: הָאט ֿפרױ
צו זי הָאט איך. געזָאגט: ער הָאט
דַײן ֿפון װערטער די הער געזָאגט: אים

הער. איך געזָאגט: ער הָאט דינסט.
זָאגן: צו ַאזױ געזָאגט, זי הָאט 18
צוערשט, רעדן געזָאלט מען הָאט רעדן
געזָאלט מען הָאט ֿפרעגן זָאגן, צו ַאזױ
װָאלט ַארום ַאזױ און ָאֿבל, בַײ ֿפרעגן

ָאּפגעענדיקט. מען
געטרַײע ֿפרידלעכע זַײנען מיר 19
שטָאט ַא טײטן װילסטו יׂשראל; ֿפון
נָאך יׂשראל? אין מוטער ַא און
ֿפון נחלה די אומברענגען זָאלסטו װָאס

גָאט?
און געענטֿפערט יֹוָאֿב הָאט 20
אױב מיר, חלילה חלילה, געזָאגט:
איך אױב און אומברענגען װעל איך

צעשטערן! װעל
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ַא נַײערט זַאך; די איז ַאזױ ניט 21
װָאס אֿפַריִם, ֿפון געבערג דעם ֿפון מַאן
ִבכרין, ֿפון זון דער ֶשֿבע איז נָאמען זַײן
ַאקעגן הַאנט זַײן אױֿפגעהױבן הָאט
אים ַארױס גיט ָדִודן. ַאקעגן מלך, דעם
דער ֿפון ַאװעקגײן װעל איך און ַאלײן,
יֹוָאֿבן: צו געזָאגט ֿפרױ די הָאט שטָאט.
ַארָאּפגעװָארֿפן קָאּפ זַײן דיר װערט ָאט

מױער. דער ֿפון
צו געקומען איז ֿפרױ די און 22
חכמה, איר מיט ֿפָאלק גַאנצן דעם
קָאּפ דעם ָאּפגעשניטן הָאבן זײ און
און ִבכרין, ֿפון זון דעם ֶשֿבע ֿפון
הָאט ער און יֹוָאֿבן. צו ַארָאּפגעװָארֿפן
זיך הָאבן זײ און שוֿפר, אין געבלָאזן
איטלעכער שטָאט, דער ֿפון צעשּפרײט
זיך הָאט יֹוָאֿב און געצעלטן. זַײנע צו
מלך. צום ירושלים קײן אומגעקערט

דעם איבער געװען איז יֹוָאֿב און 23
בנָיָה דער און יׂשראל; ֿפון חיל גַאנצן
און ּכֵרתים די איבער יהֹויָָדען, ֿפון זון

ּפֵלתים; די איבער
צינדז; דעם איבער ַאדֹורם, און 24
דער ַאחילּודן, ֿפון זון דער יהֹושֿפט און

דערמָאנער;
און שרַײבער; דער שָוא, און 25

ּכהנים. אֿביתר, און ָצדֹוק
איז יִָאיר ֿפון ִעירָא אױך און 26

ָדִודן. בַײ אױבערמַאן ַאן געװען

הונגער21 ַא געװען איז עס און
דרַײ ָדִודן, ֿפון טעג די אין
הָאט דוד און יָאר, ַא נָאך יָאר ַא יָאר,
גָאט הָאט גָאט. ֿפון ּפנים דעם געזוכט
און ָשאולן װעגן ֿפון איז דָאס געזָאגט:
װָאס ֿפַאר הױז, בלוטיקן דעם װעגן ֿפון

גֿבעונים. די געטײט הָאט ער
גֿבעונים, די גערוֿפן מלך דער הָאט 2
די גערעדט-און זײ צו הָאט ער און
די ֿפון געװען ניט זַײנען גֿבעונים
דעם ֿפון נָאר יׂשראל, ֿפון קינדער
קינדער די און אמורי; ֿפון איבערבלַײב
און זײ; צו געשװָארן הָאבן יׂשראל ֿפון
דערשלָאגן צו געזוכט זײ הָאט ָשאול

קינדער די ֿפַאר אײֿפערדיקײט זַײן אין
– יהּודה און יׂשראל ֿפון

די צו געזָאגט הָאט דוד און 3
און טָאן, אַײך איך זָאל װָאס גֿבעונים:
איר ַאז זַײן, מכּפר איך קען װָאס מיט

גָאט? ֿפון נחלה די בענטשן זָאלט
געזָאגט: אים צו גֿבעונים די הָאבן 4
גָאלד און זילבער קײן ניט קומט אונדז
אונדז און הױז, זַײן ֿפון און ָשאולן ֿפון
מענטשן ַא טײטן צו דערום ניט גײט
װָאס געזָאגט: ער הָאט יׂשראל. ֿפון

טָאן? אַײך זָאל איך איר, ֿפַארלַאנגט
דער מלך: צום געזָאגט זײ הָאבן 5
און ֿפַארלענדט, אונדז הָאט װָאס מַאן
ביז אונדז קעגן געּפלַאנט הָאט װָאס
צו ֿפון געװָארן ֿפַארטיליקט זַײנען מיר
ֿפון גֿבול גַאנצן אין בַאשטַאנד ַא הָאבן

יׂשראל,
אונדז זָאלן קינדער זַײנע ֿפון 6
מיר און מַאן, זיבן װערן איבערגעגעבן
אױֿפן גָאט ֿפַאר אױֿפהענגען זײ װעלן
דעם [גֿבעת-ָשאול], ָשאול ֿפון בערגל
דער הָאט גָאט. ֿפון אױסדערװײלטן

געבן. װעל איך געזָאגט: מלך
געשױנט הָאט מלך דער און 7
זון דעם יהונתן ֿפון זון דעם מֿפיֿבֹושת
ֿפון שֿבועה דער איבער ָשאולן, ֿפון
און ָדִודן צװישן זײ, צװישן װָאס גָאט

ָשאולן. ֿפון זון דעם יהונתן צװישן
זין צװײ די גענומען מלך דער הָאט 8
װָאס ַאיָהן, ֿפון טָאכטער דער ִרצָּפה ֿפון
ַארמֹונין ָשאולן, ֿפון געבָארן הָאט זי
ֿפון זין ֿפינף די און מֿפיֿבֹושתן, און
װָאס ָשאולן, ֿפון טָאכטער דער ִמיכל
זון דעם ַעדריֵאל ֿפון געבָארן הָאט זי

מחֹוָלה; ֿפון ַברזַלין, ֿפון
אין איבערגעגעבן זײ הָאט ער און 9
זײ און גֿבעונים, די ֿפון הַאנט דער
בַארג אױֿפן אױֿפגעהַאנגען זײ הָאבן
אומגעקומען זַײנען זײ און גָאט; ֿפַאר
זַײנען זײ און אײנעם. אין זיבן ַאלע
ֿפון טעג ערשטע די אין געװָארן געטײט

גערשטנשניט. ָאנהײב אין שניט,
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ַאיָהן ֿפון טָאכטער די ִרצָּפה און 10
הָאט און זַאק, ַא גענומען הָאט
ֿפעלדז, אױֿפן אױסגעשּפרײט זיך עס
זיך הָאט עס ביז שניט ָאנהײב ֿפון
ֿפון װַאסער זײ אױף ַארָאּפגעגָאסן
ֿפױגל ַא געלָאזט ניט הָאט זי און הימל.
בַײ זײ אױף ַארָאּפלָאזן זיך הימל ֿפון

נַאכט. בַײ ֿפעלד ֿפון חיה ַא און טָאג,
װָאס ָדִודן געװָארן דערצײלט איז 11
די ַאיָהן, ֿפון טָאכטער די ִרצָּפה

געטָאן. הָאט ָשאולן, ֿפון קעּפסװַײב
הָאט און געגַאנגען, דוד איז 12
און ָשאולן, ֿפון בײנער די גענומען
ֿפון זון, זַײן יהונתן ֿפון בײנער די
הָאבן װָאס יָֿביש-גִלָעד, ֿפון מענער די
ֿפון מַארק דעם ֿפון ַאװעקגעגנֿבעט זײ
זײ הָאבן ּפִלשּתים די װָאס בית-ָשן
דעם אין אױֿפגעהַאנגען, געהַאט דָארטן
געשלָאגן הָאבן ּפִלשּתים די װָאס טָאג

גִלבֹוע. אין ָשאולן
ֿפון ַארױֿפגעברַאכט הָאט ער און 13
די און ָשאולן, ֿפון בײנער די דָארטן
מע און זון; זַײן יהונתן ֿפון בײנער
די ֿפון בײנער די אױֿפגעקליבן הָאט

געהַאנגענע.
בײנער די בַאגרָאבן הָאט מע און 14
לַאנד אין זון זַײן יהונתן און ָשאולן ֿפון
זַײן ֿפון קֿבר דעם אין ֵצָלע, אין בנימין,
ַאלץ געטָאן הָאט מע און קישן; ֿפָאטער
גָאט און בַאֿפױלן. הָאט מלך דער װָאס
נָאך לַאנד צום איבערגעבעטן זיך הָאט

דעם.
װידער הָאבן ּפִלשּתים די און 15
און יׂשראל, מיט מלחמה ַא געהַאט
הָאבן אים מיט קנעכט זַײנע און דוד
מלחמה הָאבן און ַארָאּפגענידערט,
איז דוד און ּפִלשּתים, די מיט געהַאלטן

געװָארן. ָאּפגעשלַאֿפט
געװען איז װָאס יִשבי-בנֹוֿב און 16
און ָרֿפה, דעם ֿפון קינדער די ֿפון
געװען איז שּפיז זַײן ֿפון װָאג די
ער און קוּפער, שקל הונדערט דרַײ
נַײער ַא מיט ָאנגעגורט געװען איז
דערשלָאגן געװָאלט הָאט [שװערד],

ָדִודן.
צרּויָהן ֿפון זון דער ַאֿביַשי ָאבער 17
און הילף, צו געקומען אים איז
אים און ּפִלשּתי דעם געשלָאגן הָאט
מענטשן ָדִודס הָאבן דענצמָאל געטײט.
זָאגן: צו ַאזױ אים, ֿפַאר געשװָארן
אונדז מיט ַארױסגײן ניט מער זָאלסט
ֿפַארלעשן ניט זָאלסט ּכדי מלחמה, אין

יׂשראל. ֿפון ליכט דָאס
איז דעם, נָאך געװען איז עס און 18
מיט גֹוֿב אין מלחמה ַא געװען װידער
ֿפון ִסבַכי הָאט דענצמָאל ּפִלשּתים; די
די ֿפון װָאס ַסֿפן דערשלָאגן חּוָשה

ָרֿפה. דעם ֿפון קינדער
ַא געװען װידער איז עס און 19
און ּפִלשּתים; די מיט גֹוֿב אין מלחמה
דער יֲַעֵרי-אֹורגים ֿפון זון דער ֶאלָחנֶן
ֿפון גָליַתן דערשלָאגן הָאט ֵבית-ֶלֶחמער
שּפיז זַײן ֿפון הָאלץ דער װָאס גַת,
ֿפון שטַאנג דער װי ַאזױ געװען איז

װעבער.
ַא געװען װידער איז עס און 20
ַא געװען דָארטן איז גַת. אין מלחמה
ֿפון ֿפינגער די װָאס שטרַײט ֿפון מַאן
ֿפיס זַײנע ֿפון ֿפינגער די און הענט זַײנע
ֿפיר זעקס, און זעקס צו געװען זַײנען
אױך ער און צָאל. אין צװַאנציק און

ָרֿפה. דעם ֿפון געבָארן געװען איז
יׂשראל; געלעסטערט הָאט ער און 21
ִשְמִעי, ֿפון זון דער יהונתן אים הָאט

דערשלָאגן. ברודער, ָדִודס
געװען זַײנען ֿפיר דָאזיקע די 22
און גַת. אין ָרֿפה דעם ֿפון געבָארן
ֿפון הַאנט דער דורך געֿפַאלן זַײנען זײ
זַײנע ֿפון הַאנט דער דורך און ָדִודן,

קנעכט.

גָאט22 צו גערעדט הָאט דוד און
דָאזיקן דעם ֿפון װערטער די
הָאט גָאט װָאס טָאג דעם אין געזַאנג,
ֿפון הַאנט דער ֿפון געװען מציל אים
ֿפון הַאנט דער ֿפון און ֿפַײנט, זַײנע ַאלע

ָשאולן.
איז יהוה געזָאגט: הָאט ער און 2
דער און ֿפעסטונג, מַײן און ֿפעלדז מַײן
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ַאנטרינען; מיך מַאכט װָאס
שיץ איך װָאס ֿפעלדז מַײן גָאט 3
דער און שילד מַײן אים, אין מיך
און טורעם מַײן הילף, מַײן ֿפון הָארן
װָאס העלֿפער, מַײן ַאנטרינונג, מַײן

אומרעכט. ֿפון מיך העלֿפסט
און יהוה! איז געלױבט רוף; איך 4

געהָאלֿפן. איך װער ֿפַײנט מַײנע ֿפון
מיך הָאבן ַארומגערינגלט װָארום 5
אונטערגַאנג ֿפון טַײכן טױט, ֿפון װעלן

געשרָאקן; מיך הָאבן
מיך הָאבן אונטערערד ֿפון שטריק 6
זַײנען ַאקעגנגעקומען ַארומגענומען,

טױט. ֿפון נעצן מיר
גערוֿפן נױט מַײן אין איך הָאב 7
איך הָאב גָאט מַײן צו יָא, יהוה, צו
זַײן ֿפון געהערט הָאט ער און גערוֿפן,
[איז געשרײ מַײן און ָקול, מַײן טעמּפל

אױערן. זַײנע אין געקומען]
הָאט געװַאקלט און געשָאקלט און 8
ֿפון גרונטֿפעסטן די ערד. די זיך
זיך הָאבן געציטערט;זײ הָאבן הימל

געצערנט; הָאט ער װַײל געשָאקלט,
זַײן אין אױֿפגעגַאנגען איז רױך ַא 9
ֿפַײער ַא הָאט מױל זַײן ֿפון און נָאז,
ֿפון געברענט הָאבן קױלן ֿפַארצערט;

אים.
הימל דעם גענַײגט הָאט ער און 10
אונטער נעבל ַא מיט גענידערט, און

ֿפיס. זַײנע
ּכרוֿב ַא אױף געריטן איז ער און 11
אױף בַאװיזן זיך און געֿפלױגן, און

װינט. ֿפון ֿפליגלען
געמַאכט הָאט ער און 12
אים; ַארום בַײדלעך ֿפַאר ֿפינצטערניש
װָאלקנס װַאסערן, ֿפון זַאמלונג ַא

געדיכטע.
הָאבן אים ֿפַאר שימער דעם ֿפון 13

געברענט. ֿפַײערקױלן
גָאט, הָאט הימל ֿפון געדונערט 14
ַארױסגעלָאזט הָאט העכסטער דער און

ָקול. זַײן
ֿפַײלן ַארױסגעשיקט הָאט ער און 15
זײ און בליץ- ַא צעשּפרײט, זײ און

ֿפַארטומלט.
הָאבן ים ֿפון גרָאבנס די און 16
דער ֿפון גרונטֿפעסטן די בַאװיזן, זיך
געװָארן, ַאנטּפלעקט זַײנען װעלט
דעם ֿפון גָאט, ֿפון ָאנגעשרײ דעם דורך

נָאז. זַײן ֿפון ָאטעמבלָאז
ֿפון אױסגעשטרעקט הָאט ער 17
מיך גענומען, מיך און הײך דער

גרױסע. װַאסערן ֿפון ַארױסגעצױגן
מַײן ֿפון געװען מציל מיך הָאט ער 18
ָׂשונאים, מַײנע ֿפון ֿפַײנט, מַאכטיקן
ֿפון שטַארקער געװען זַײנען זײ װען

מיר.
אין ַאקעגנגעקומען מיר זַײנען זײ 19
איז גָאט ָאבער ברָאך, מַײן ֿפון טָאג

געװען. ָאנלען ַאן מיר
אין ַארױסגעֿפירט מיך הָאט ער 20
ַארױסגעצױגן, מיך דערברײטערניש,

בַאגערט. מיך הָאט ער װַײל
מַײן לױט מיך ֿפַארגעלט גָאט 21
ֿפון רײנקײט דער לױט גערעכטיקײט,

אום. מיר ער קערט הענט מַײנע
װעגן די געהיט הָאב איך װָארום 22
ַאקעגן ֿפַארברָאכן ניט און יהוה, ֿפון

גָאט. מַײן
זַײנען געזעצן זַײנע ַאלע װָארום 23
דערֿפון חוקים, זַײנע און מיר, ֿפַאר

ָאּפ. ניט איך קער
גַאנץ, אים צו געװען בין איך און 24
זינדיקײט. מַײן ֿפון געהיט מיך הָאב און
גָאט אומגעקערט מיר הָאט דרום 25
מַײן לױט גערעכטיקײט, מַײן לױט

אױגן. זַײנע ֿפַאר רײנקײט
זיך װַײזטו גענָאדיקן דעם מיט 26
װַײזטו מַאן ערלעכן דעם מיט גענָאדיק,

ערלעך. זיך
רײן, זיך װַײזטו רײנעם דעם מיט 27
זיך װַײזטו קרומען דעם מיט און

ֿפַארדרײט.
טוסטו ֿפָאלק ָארימע דָאס און 28
די אױף זַײנען אױגן דַײנע און העלֿפן,

דערנידערן. זײ זָאלסט דו הױכע,
יהוה, ליכט מַײן ביסט דו װָארום 29
ֿפינצטערניש. מַײן בַאשַײנט יהוה און
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ַא קעגן איך לױף דיר מיט װָארום 30
ַא איך שּפרינג גָאט מַײן מיט מחנה,

ַאריבער. מױער
דָאס גַאנץ; איז װעג זַײן גָאט- 31
ער געלַײטערט, איז יהוה ֿפון װָארט
זיך שיצן װָאס ַאלע ֿפַאר שילד ַא איז

אים. אין
אױסער גָאט ַא איז װער װָארום 32
אױסער ֿפעלדז ַא װער און יהוה,

גָאט? אונדזער
שטַארקע מַײן איז װָאס גָאט דער 33
מַײן גלַײך גײן לָאזט און ֿפעסטונג,

װעג.
די װי גלַײך ֿפיס מַײנע מַאכט ער 34
ער טוט הײכן מַײנע אױף און הינדן,

שטעלן. מיך
צו הענט מַײנע לערנט ער 35
בײגן בױגן קוּפערנעם ַא און מלחמה,

ָארעמס. מַײנע ַארָאּפ
שילד דעם געגעבן מיר הָאסט און 36
טוט מילדקײט דַײן און הילף, דַײן ֿפון

גרײסן. מיך
טריט מַײן דערברײטערסט 37
אױסגעגליטשט ניט און מיר, אונטער

קנעכלעך. מַײנע זיך הָאבן
ֿפַײנט מַײנע געיָאגט הָאב איך 38
ניט זיך און ֿפַארטיליקט, זײ און
זײ הָאב איך ביז אומגעקערט

ֿפַארלענדט.
ֿפַארלענדט זײ הָאב איך יָא, 39
ניט קענען זײ ַאז צעהַאקט, זײ און
געֿפַאלן זַײנען זײ און אױֿפשטײן;

ֿפיס. מַײנע אונטער
מיט בַאגורט מיך הָאסט און 40
הָאסט מלחמה, ֿפַאר שטַארקײט
אונטער קעגנשטײער מַײנע געבײגט

מיר.
געמַאכט הָאסטו ֿפַײנט מַײנע און 41
איך ָׂשונאים- מַײנע מיר, צו נַאקן מיטן

ֿפַארשנַײדן. זײ זָאל
ניט און אומגעקוקט, זיך הָאבן זײ 42
ער און גָאט- צו העלֿפער, קײן געװען

געענטֿפערט. ניט זײ הָאט

װי צעריבן זײ הָאב איך און 43
זײ גַאסנקױט װי ערד, דער ֿפון שטױב

צעטרעטן. זײ צעדריקט,
ַאנטרינען געמַאכט מיך הָאסט און 44
געהיט מיך ֿפָאלק, מַײן ֿפון קריג די ֿפון
אומות; די ֿפון קָאּפ דער װערן צו אױף
מיר טוט ניט, קען איך װָאס ֿפָאלק ַא

דינען.
גײען ֿפרעמדן דעם ֿפון קינדער די 45
אױער מיטן הערן ֿפון מיר, ֿפַאר אַײן

מיר. זײ געהָארכן
װערן ֿפרעמדן דעם ֿפון קינדער די 46
הינקענדיק קומען און ֿפַארװעלקט,

ֿפעסטונגען. זײערע ֿפון ַארױס
איז געלױבט און יהוה, לעבט עס 47
גָאט איז דערהױבן און ֿפעלדז, מַײן

הילף; מַײן ֿפון ֿפעלדז דער
נקמות, מיר גיט װָאס גָאט דער 48
אונטער אומות די נידערן מַאכט און

מיר,
ֿפון ַארױס מיך ציט און 49
מַײנע איבער יָא, ֿפַײנט; מַײנע
ֿפון מיך, דערהײבסטו קעגנשטײער

מציל. מיך ביסטו רױבמענטשן דעם
צװישן גָאט, דיך, איך לױב דרום 50
איך טו נָאמען דַײן צו און ֿפעלקער, די

זינגען.
ֿפַאר ער איז הילף ֿפון טורעם ַא 51
זַײן מיט ֶחסד טוט ער און מלך, זַײן
זַײן מיט און ָדִודן מיט געזַאלבטן,

אײביק. ביז זָאמען

לעצטע23 די זַײנען דָאס און
רײד די ָדִודן: ֿפון װערטער
ֿפון רײד די יִַשין, ֿפון זון דעם דוד ֿפון
געשטעלט, הױך איז װָאס מַאן דעם
יעקֿב, ֿפון גָאט דעם ֿפון געזַאלבטן דעם

יׂשראל: ֿפון זינגער זיסן דעם און
דורך רעדט גָאט ֿפון גַײסט דער 2
מַײן אױף איז װָארט זַײן און מיר,

צונג.
געזָאגט, הָאט יׂשראל ֿפון גָאט דער 3
מיר צו הָאט יׂשראל ֿפון ֿפעלדז דער
איבער געװעלטיקער ַא גערעדט:
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װָאס צדיק ַא זַײן דַארף מענטשן
גָאטסֿפָארכטיקײט, מיט געװעלטיקט

די װען ֿפרימָארגן ֿפון ליכט װי און 4
װָאלקן, ָאן ֿפרימָארגן ַא אױף- גײט זון
דָאס שּפרָאצט רעגן נָאכן שַײן ֿפון װען

ערד. דער ֿפון גרָאז
הױז מַײן ֿפעסט ניט איז װָאר, ֿפַאר 5
הָאט בונד אײביקן ַאן װַײל גָאט? ֿפַאר
ַאלעם אין צוגעברײט געמַאכט, מיר ער
הילף מַײן ַאל װָאר, ֿפַאר ָאּפגעהיט; און
ניט ער מַאכט צי בַאגער מַײן ַאל און

שּפרָאצן?
זַײנען נידערטרעכטיקע די ָאבער 6
ַאװעקגעװָארֿפענע דערנער װי ַאלע
ניט הַאנט דער מיט קען מען װָאס

ָאננעמען;
ָאנרירן, זײ עמעצער װיל און 7
ָאדער אַײזן ַאן מיט זיך ער בַאװָארנט
ֿפַארברענט און שּפיז; ַא ֿפון הָאלץ ַא
אױֿפן ֿפַארברענט זײ װערן ֿפַײער איך

ָארט.
גבורים די ֿפון נעמען די זַײנען דָאס 8
יֹוֵשֿב-ַבֶשֿבת, געהַאט: הָאט דוד װָאס
די ֿפון הױּפטמַאן דער ַּתחּכמֹוני, ַא
עצני; דער ַעדינֹו איז דָאס עלטסטע,
אױף שּפיז] זַײן אױֿפגעהױבן הָאט [ער
מיט דערשלָאגן מַאן, הונדערט ַאכט

מָאל. אײן
ֶאלָעזֶר געװען איז אים נָאך און 9
ַאחֹוחין, ֿפון זון דעם דֹודו ֿפון זון דער
װען ָדִודן, מיט גבורים דרַײ די ֿפון
ַאקעגן אַײנגעשטעלט זיך הָאבן זײ
דָארטן זיך הָאבן װָאס ּפִלשּתים, די
די און מלחמה, אױף אַײנגעזַאמלט
געװען זַײנען יׂשראל ֿפון מענער

ַאװעקגעגַאנגען;
און אױֿפגעשטַאנען, איז ער און 10
ּפִלשּתים די צװישן געשלָאגן הָאט
און געװָארן, מיד איז הַאנט זַײן ביז
צום צוגעקלעּפט זיך הָאט הַאנט זַײן
ַא געטָאן הָאט גָאט און שװערד.
און טָאג, יענעם אין ישועה גרױסע
נָאך אומגעקערט זיך הָאט ֿפָאלק דָאס
געטײטע]. [די אױסצוטָאן בלױז אים,

דער ַשָמה געװען איז אים נָאך און 11
ּפִלשּתים די ָהָרר. ֿפון ָאגֵאן, ֿפון זון
ַא אין אַײנגעזַאמלט געהַאט זיך הָאבן
שטיק ַא געװען איז דָארטן און מחנה;
ֿפָאלק דָאס און לינדזן; מיט ֿפול ֿפעלד

ּפִלשּתים; די ֿפון ַאנטלָאֿפן איז
מיטן אין געשטעלט זיך ער הָאט 12
עס הָאט און לַאנד, שטיק דעם ֿפון
געשלָאגן הָאט ער און געװען; מציל
ַא געטָאן הָאט גָאט און ּפִלשּתים, די

ישועה. גרױסע
דרַײסיק די ֿפון דרַײ און 13
און ַארָאּפגענידערט הָאבן הױּפטלַײט
ָדִודן צו שניטצַײט אין געקומען זַײנען
מחנה די און ַעדּוֶלם; ֿפון הײל דער צו
אין געלַאגערט הָאט ּפִלשּתים די ֿפון

רֿפאים. טָאל
געװען דענצמָאל איז דוד און 14
ֿפון װַאך די און ֿפעסטונג, דער אין
אין געװען דענצמָאל איז ּפִלשּתים די

ֵבית-ֶלֶחם.
הָאט ער און געגלוסט, דוד הָאט 15
טרינקען װער גיט מיר װען געזָאגט:
ֵבית-ֶלֶחם ֿפון ברונעם דעם ֿפון װַאסער

טױער! אין װָאס
גבורים דרַײ די הָאבן 16
די ֿפון לַאגער אין ַארַײנגעברָאכן
ָאנגעשעּפט הָאבן זײ און ּפִלשּתים,
ֵבית-ֶלֶחם ֿפון ברונעם דעם ֿפון װַאסער
און גענומען און טױער, בַײם װָאס
עס הָאט ער ָאבער ָדִודן. צו געברַאכט
עס הָאט און טרינקען, געװָאלט ניט

גָאט. צו אױסגעגָאסן
מיר, חלילה געזָאגט: הָאט ער און 17
בלוט דָאס טָאן! דָאס זָאל איך ַאז גָאט,
געגַאנגען זַײנען װָאס מענטשן די ֿפון
ער און לעבן? זײער ֿפון סּכנה דער מיט
דָאס טרינקען. געװָאלט ניט עס הָאט

גבורים. דרַײ די געטָאן הָאבן
דער ברודער, יֹוָאֿבס ַאֿביַשי, און 18
דער געװען איז ער צרּויָהן, ֿפון זון
הָאט ער און דרַײ; די ֿפון הױּפט
דרַײ אױף שּפיז זַײן אױֿפגעהױבן
הָאט ער דערשלָאגן; זײ און הונדערט
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דרַײ. די צװישן שם ַא געהַאט
דער געװען ער איז דרַײ די ֿפון 19
זײ בַײ איז ער און ָאנגעזעענסטער,
די צו ָאבער עלטסטן, צום געװָארן

געקומען. ניט ער איז דרַײ [ערשטע]
יהֹויָָדען, ֿפון זון דער בנָיָהּו און 20
גרױס מַאן, העלדישן ַא ֿפון זון דער
הָאט ער ַקבְצֵאל, ֿפון אױֿפטוען, אין
מוָאֿב, ֿפון העלדן צװײ די געשלָאגן
הָאט און ַארָאּפגענידערט הָאט ער און
ַא אין גרוב, ַא אין לײב ַא דערשלָאגן

שנײ. ֿפון טָאג
ַא דערשלָאגן הָאט ער און 21
און ָאנצוקוקן; מַאן ַא מַאן, ִמצרישן
ַא געװען איז הַאנט ִמצריס דעם אין
צו ַארָאּפגענידערט הָאט ער און שּפיז,
ַארױסגעריסן ער הָאט רוט; ַא מיט אים
און הַאנט, ִמצריס דעם ֿפון שּפיז דעם
אײגענעם זַײן מיט געהרגעט אים הָאט

שּפיז.
זון דער בנָיָהּו געטָאן הָאט דָאס 22
שם ַא געהַאט הָאט ער און יהֹויָָדען, ֿפון

גבורים. דרַײ די צװישן
ֿפון ָאנגעזען מער געװען איז ער 23
[ערשטע] די צו ָאבער דרַײסיק, די
הָאט דוד און געקומען. ניט ער איז דרַײ
לַײבװַאך. זַײן איבער אױֿפגעזעצט אים
איז ברודער, יֹוָאֿבס עׂשהאל, 24
דער ֶאלָחנֶן דרַײסיק; די צװישן געװען

ֵבית-ֶלֶחם; ֿפון דֹודון ֿפון זון
ַחרוד; ֿפון ֶאליקָא ַחרוד; ֿפון ַשָמה 25
ֿפון זון דער ִעירָא ֶּפֶלט; ֿפון ֶחֶלץ 26

ּתקֹוע; ֿפון ִעֵקשן
ֿפון מֿבּונַי ענָתות; ֿפון אֿביֶעזֶר 27

חּוָשה;
ֿפון ַמהַרי ַאחֹוַח; ֿפון צלמון 28

נטֹוֿפה;
ֿפון ַבַענָהן ֿפון זון דער חלֿב 29
גִֿבָעה ֿפון ריֿבין ֿפון זון דער ִאַּתי נטֹוֿפה;

בנימין; ֿפון קינדער די ֿפון
ֿפון ִהַדי ִּפרָעתון; ֿפון בנָיָהּו 30

נֲַחֵלי-גַַעש;
ֿפון ַעזָמֶות ַעָרֿבה; ֿפון ַאֿבי-ַעלֿבון 31

ַברחום;

יֵָשנס ֿפון ַשַעלֿבון; ֿפון ֶאליַחבָא 32
יהונתן; זין,

זון דער ַאחיָאם ָהָרר; ֿפון ַשָמה 33
ַאָרר; ֿפון ָשָררן ֿפון

דער ַאַחסַבין; ֿפון זון דער ֶאליֿפלט 34
ֿפון זון דער ֶאליִָעם ַמַעָכתי; דעם ֿפון זון

גיֹלה; ֿפון ַאחיּתוֿפלן
ַאָרֿב; ֿפון ַּפֲעַרי ַּכרמל; ֿפון ֶחצרי 35

צֹוֿבה; ֿפון נתנען ֿפון זון דער יִגָאל 36
גָדי; דער ָבני

בארות, ֿפון נַחַרי עמוני; דער ֶצֶלק 37
זון דעם יֹוָאֿב ֿפון װַאֿפנטרעגער דער

צרּויָהן; ֿפון
יֶתר; ֿפון גֵָרֿב יֶתר; ֿפון ִעירָא 38
און זיבן ַאלעמען אין ִחּתי. דער אּוִריה

דרַײסיק.

גָאט24 ֿפון צָארן דער און
אױף געגרימט װידער הָאט
ָדִודן ָאנגערעדט הָאט ער און יׂשראל,
צײל גײ זָאגן: צו ַאזױ זײ, ַאקעגן

יהּודה. און יׂשראל איבער
צו געזָאגט הָאט מלך דער און 2
אים: מיט װָאס חיל-ֿפירער דעם יֹוָאֿב
שֿבטים ַאלע דורך ַאקָארשט װַאנדער
בֵאר-ֶשֿבע, ביז און דן ֿפון יׂשראל, ֿפון
זָאל איך ּכדי ֿפָאלק דָאס צײלט און

ֿפָאלק. ֿפון מסּפר דעם װיסן
זָאל מלך צום געזָאגט יֹוָאֿב הָאט 3
ֿפָאלק דָאס מערן הַאר דַײן גָאט
זַײנען, זײ װי ֿפיל ַאזױ מָאל הונדערט
מלך דעם הַאר מַײן ֿפון אױגן די און
מַײן װיל װָאס צו ָאבער זען; עס זָאלן

זַאך? דָאזיקע די מלך דער הַאר
מלך דעם ֿפון װָארט דָאס ָאבער 4
און יֹוָאֿבן צו שטַארק געװען איז
די און יֹוָאֿב און חיל-ֿפירער, די צו
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען חיל-ֿפירער
ֿפָאלק, דָאס צײלן צו מלך, ֿפַארן

יׂשראל.
ירדן, דעם ַאריבער זַײנען זײ און 5
דער אױף ערוער, אין גערוט הָאבן און
אין װָאס שטָאט דער ֿפון זַײט רעכטער

צו. יַעזֵר צו און גָד, ֿפון טָאל מיטן
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גִלָעד, קײן געקומען זַײנען זײ און 6
זײ און ַּתחּתים-ָחדשי, לַאנד דעם צו און
רונד און ָדן-יַַען, קײן געקומען זַײנען

צידון. צו ַארום
דער צו געקומען זַײנען זײ און 7
שטעט ַאלע צו און צור, ֿפון ֿפעסטונג
זײ און ּכנַַעני, דעם און ִחִוי דעם ֿפון
יהּודה ָדרום אין ַארױסגעקומען זַײנען

בֵאר-ֶשֿבע. בַײ
דורכגעװַאנדערט הָאבן זײ און 8
זַײנען און לַאנד, גַאנצע דָאס
נַײן ֿפון ָסוף צום צוריקגעקומען
קײן טעג צװַאנציק און חדשים

ירושלים.
דעם איבערגעגעבן הָאט יֹוָאֿב און 9
צום ֿפָאלק ֿפון צײלונג דער ֿפון מסּפר
מָאל ַאכט געװען איז יׂשראל און מלך.
ציִען װָאס קריגסלַײט טױזנט הונדערט
יהּודה, ֿפון מענער די און שװערד, ַא

מַאן. טױזנט הונדערט מָאל ֿפינף
הָאט ָדִודן ֿפון הַארץ דָאס און 10
הָאט ער װי דעם נָאך געּפלָאגט אים
הָאט דוד און ֿפָאלק, דָאס געצײלט
זײער הָאב איך גָאט: צו געזָאגט
געטָאן; דָאס הָאב איך װָאס געזינדיקט
בעט איך ָאּפ, טו גָאט, ַאצונד, און
קנעכט, דַײן ֿפון ֿפַארברעך דעם דיך,
זײער. נַאריש געװען בין איך װָארום

אױֿפגעשטַאנען איז דוד װי און 11
ֿפון װָארט דָאס איז ַאזױ ֿפרי, דער אין
ָדִודס נֿביא, דעם גָד צו געװען גָאט

זָאגן: צו ַאזױ זעער,
ַאזױ ָדִודן: צו רעדן זָאלסט און גײ 12
איך לײג זַאכן דרַײ געזָאגט: גָאט הָאט
ֿפון אײנע אױס דיר קלַײב דיר; אױף

טָאן. דיר זָאל איך װָאס זײ,
און ָדִודן צו געקומען גָד איז 13
אים צו הָאט און דערצײלט, אים הָאט
זיבן קומען דיר אױף זָאלן געזָאגט:
ָאדער לַאנד? דַײן אין הונגער יָאר
דַײנע ֿפַאר לױֿפן חדשים דרַײ זָאלסט
נָאכיָאגן? דיך זָאלן זײ און ֿפַײנט,
אין מגֿפה ַא זַײן זָאל טעג דרַײ ָאדער
זע און בַאטרַאכט, ַאצונד לַאנד? דַײן

ברענגען זָאל איך בַאשײד ַא ֿפַאר װָאס
מיך. שיקט װָאס דעם צו

מיר גָדן: צו געזָאגט דוד הָאט 14
דיך, בעט איך לָאמיר, ענג. זײער איז
װָארום גָאט, ֿפון הַאנט דער אין ֿפַאלן
ניט לָאמיך און גרױס, איז ַרחָמנות זַײן

מענטשן. ַא ֿפון הַאנט דער אין ֿפַאלן
אין מגֿפה ַא געגעבן גָאט הָאט 15
ביז און ֿפרי דער אין ֿפון יׂשראל
זַײנען עס און צַײט, געשטעלטער דער
ביז און דן ֿפון ֿפָאלק, ֿפון געשטָארבן

מַאן. טױזנט זיבעציק בֵאר-ֶשֿבע,
הָאט מלאך דער און 16
אױף הַאנט זַײן אױסגעשטרעקט
גָאט הָאט אומצוברענגען; זי ירושלים
ער און בײז, דעם אױף געהַאט חרטה
הָאט װָאס מלאך דעם צו געזָאגט הָאט
גענוג! ֿפָאלק: צװישן אומגעברַאכט
דער און הַאנט. דַײן ָאּפ לָאז ַאצונד
דעם בַײ געװען איז גָאט ֿפון מלאך

יֿבוסי. דעם ַאַרונֶה ֿפון שַײער
גָאט, צו גערעדט הָאט דוד און 17
װָאס מלאך דעם געזען הָאט ער װען
הָאט ער און ֿפָאלק, צװישן שלָאגט
און געזינדיקט, הָאב איך זע, געזָאגט:
דָאזיקע די ָאבער ֿפַארברָאכן, הָאב איך
איך זָאל, געטָאן? זײ הָאבן װָאס שָאף,
און מיר אױף זַײן הַאנט דַײן דיך, בעט

הױז. ֿפָאטערס מַײן אױף
אין ָדִודן צו געקומען גָד איז 18
אים צו הָאט ער און טָאג, יענעם
צו אױף שטעל ַארױף, גײ געזָאגט:
ַאַרונֶה ֿפון שַײער דעם אין מזבח ַא גָאט

יֿבוסי. דעם
דעם לױט ַארױֿפגעגַאנגען דוד איז 19
הָאט גָאט װי ַאזױ גָדן, ֿפון װָארט

בַאֿפױלן.
און געטָאן, קוק ַא הָאט ַאַרונֶה און 20
זַײנע און מלך דער װי דערזען הָאט
איז אים; צו ַאריבער קומען קנעכט
זיך הָאט און ַארױסגעגַאנגען, ַאַרונֶה
דער צו ּפנים זַײן מיט מלך צום געבוקט

ערד.
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נָאך געזָאגט: הָאט ַאַרונֶה און 21
געקומען מלך דער הַאר מַײן איז װָאס
געזָאגט: דוד הָאט קנעכט? זַײן צו
אױף שַײער דעם דיר ֿפון ָאּפצוקױֿפן
מגֿפה די ּכדי גָאט, צו מזבח ַא בױען צו

ֿפָאלק. ֿפון װערן ֿפַארהַאלטן זָאל

ָדִודן: צו געזָאגט ַאַרונֶה הָאט 22
און נעמען מלך דער הַאר מַײן זָאל
זַײנע אין גוט איז װָאס אױֿפברענגען
ֿפַאר זַײנען רינדער די זע, אױגן.
דרעששליטנס די און ברַאנדָאּפֿפער,
ֿפַאר רינדער די ֿפון שּפַאנצַײג די און

הָאלץ.

מלך דער ַאַרונֶה הָאט ַאלץ 23
ַאַרונֶה און מלך. צום ַאװעקגעגעבן
דַײן יהוה זָאל מלך: צום געזָאגט הָאט

בַאװיליקן. דיך גָאט

ַאַרונֶהן: צו געזָאגט מלך דער הָאט 24
קױֿפן איך װעל קױֿפן נַײערט נײן,
װעל איך און געצָאלט, ֿפַאר דיר ֿפון
גָאט מַײן יהוה צו אױֿפברענגען ניט
דוד און אומזיסט. ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
די און שַײער דעם ָאּפגעקױֿפט הָאט

זילבער. שקל ֿפוֿפציק ֿפַאר רינדער

ַא געבױט דָארטן הָאט דוד און 25
אױֿפגעברַאכט הָאט און גָאט, צו מזבח
און ֿפרידָאּפֿפער. און ברַאנדָאּפֿפער
לַאנד, צום איבערגעבעטן זיך הָאט גָאט
געװָארן ֿפַארהַאלטן איז מגֿפה די און

יׂשראל. ֿפון
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א ְמָלִכים
געװָארן1 איז דוד מלך דער און

הָאט מע און בַאטָאגט, און ַאלט
ָאבער קלײדער, מיט צוגעדעקט אים

װערן. װַארעם ניט ֿפלעגט אים
געזָאגט: אים צו קנעכט זַײנע הָאבן 2
מלך דעם הַאר מַײן ֿפַאר זוכן מען זָאל
שטײן װעט זי און יונגֿפרױ, ַא מײדל ַא
ַא זַײן אים װעט און מלך, דעם ֿפַאר
דַײן אין ליגן װעט זי און װַארטָארין;
מַײן זַײן װַארעם װעט עס און בוזעם,

מלך. דעם הַאר
מײדל שײן ַא געזוכט הָאבן זײ און 3
זײ און יׂשראל, ֿפון געמַארק גַאנצן אין
און שּונֵם  ַאֿביַשג ֿפון געֿפונען הָאבן

מלך. צום געברַאכט זי הָאבן
ביז שײן געװען איז מײדל און די 4
מלך דעם געװען איז זי און גָאר;
בַאדינט; אים הָאט און װַארטָארין, ַא
דערקענט. ניט זי הָאט מלך דער ָאבער
הָאט ַחגיתן  ֿפון זון דער ַאדֹונִיָה און 5
איך זָאגן: צו ַאזױ איבערגענומען, זיך
זיך הָאט ער און מלך. װערן װעל
רַײטער, און רַײטװעגן אײנגעשַאֿפט
געלָאֿפן זַײנען װָאס מַאן ֿפוֿפציק און

ֿפַארױס. אים
אין אים הָאט ֿפָאטער זַײן װָארום 6
צו ַאזױ בַאטריבט, ניט לעבטָאג  זַײן
און ַאזױ? טוסטו װָאס ֿפַאר זָאגן:
אין שײן זײער געװען אױך איז ער
געבָארן איז ער און געשטַאלט.

ַאֿבָשלומען. נָאך געװָארן
גערײד ַא געהַאט הָאט ער און 7
און צרּויָהן, ֿפון זון דעם יֹוָאֿב מיט
הָאבן זײ און ּכהן, דעם אֿביתר מיט

ַאדֹונִיָהן. מיטגעהָאלֿפן
און ּכהן, דער ָצדֹוק ָאבער 8
נתן און יהֹויָָדען  ֿפון זון בנָיָהּו דער
און ֵרִעי, און ִשְמִעי, און נֿביא, דער
ניט זַײנען ָדִודן, בַײ װָאס גִבורים די

ַאדֹונִיָהּון. מיט געװען

שָאף געשָאכטן הָאט ַאדֹונִיָהּו און 9
קעלבער געשטָאּפטע און רינדער און
לעבן װָאס זֹוֶחֶלת  שטײן דעם בַײ
ַאלע ֿפַאררוֿפן הָאט ער און עין-רֹוגֵל,
ַאלע און זין, מלכס דעם ברידער, זַײנע
קנעכט. מלכס דעם יהּודה, ֿפון מענער
בנָיָהּון, און נֿביא, דעם נתן ָאבער 10
ברודער זַײן און גִבורים, די און

גערוֿפן. ניט ער הָאט שלמהן,
בת-ֶשֿבען, צו געזָאגט נתן הָאט 11
הָאסטו זָאגן: צו ַאזױ מוטער, שלמהס
ֿפון זון דער ַאדֹונִיָהּו ַאז געהערט ניט
אונדזער און מלך, געװָארן איז ַחגיתן

ניט? װײס דוד הַאר
ַאקָארשט לָאמיך קום ַאצונד, און 12
רַאטעװען און עצה, ַאן געבן דיר
זון דַײן ֿפון לעבן דָאס און לעבן דַײן

שלמהן.
און דוד, מלך צום קום און גײ 13
הַאר מַײן הָאסטו, אים: צו זָאגן זָאלסט
ַאזױ דינסט, דַײן געשװָארן ניט מלך,
קיניגן זָאל שלמה זון דַײן נָאר זָאגן: צו
מַײן אױף זיצן זָאל ער און מיר, נָאך
ַאדֹונִיָהּו איז װָאס ֿפַאר הַײנט טרָאן?

מלך? געװָארן
מיטן דָארטן נָאך רעדסט דו װי ָאט 14
דיר, נָאך קומען איך װעל ַאזױ מלך,

װערטער. דַײנע ֿפַארֿפולן װעל און
צום ַארַײנגעגַאנגען בת-ֶשֿבע איז 15
מלך דער -און קַאמער. אין מלך
ֿפון ַאֿביַשג און ַאלט, זײער געװען איז

– מלך. דעם בַאדינט הָאט שּונֵם
און גענַײגט זיך הָאט בת-ֶשֿבע און 16
מלך דער הָאט מלך. צום געבוקט זיך

דיר? איז װָאס געזָאגט:
מַײן געזָאגט: אים צו זי הָאט 17
דינסט דַײן געשװָארן הָאסט דו הַאר,
שלמה זון דַײן נָאר גָאט: דַײן יהוה בַײ
זיצן זָאל ער און מיר, נָאך קיניגן זָאל

טרָאן. מַײן אױף
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איז ַאדֹונִיָה זע, ַאצונד און 18
הַאר מַײן ַאצונד, און מלך, געװָארן

ניט. גָאר װײסטו מלך,
און ָאקסן געשָאכטן הָאט ער און 19
סך, ַא שָאף קעלבער און געשטָאּפטע
דעם ֿפון זין ַאלע ֿפַאררוֿפן  הָאט ער און
יֹוָאֿב און ּכהן, דעם אֿביתר און מלך,
קנעכט דַײן ָאבער חיל-ֿפירער; דעם

גערוֿפן. ניט ער הָאט שלמהן
דיר אױף מלך, הַאר מַײן דו און 20
צו זײ יׂשראל, גַאנץ ֿפון אױגן די זַײנען
טרָאן דעם אױף זיצן  זָאל װער זָאגן,

אים.  נָאך מלך דעם הַאר מַײן ֿפון
דער װי זַײן, װעט עס װָארום 21
זַײנע מיט זיך לײגט מלך מַײן הַאר
זון מַײן און איך װעל ַאזױ עלטערן,

ֿפַארשולדיקטע. זַײן שלמה
מיטן נָאך רעדט זי װי ָאט און 22
געקומען. נֿביא דער נתן איז ַאזױ מלך,
מלך, דעם ָאנגעזָאגט מען הָאט 23
דָא. איז נֿביא דער נתן זָאגן: צו ַאזױ
מלך, דעם ֿפַאר געקומען איז ער און
זַײן אױף מלך צום געבוקט זיך הָאט און

ערד. דער צו ּפנים
הַאר מַײן געזָאגט: הָאט נתן און 24
זָאל ַאדֹונִיָהּו געזָאגט: דו הָאסט מלך,
אױף זיצן זָאל ער און מיר, נָאך קיניגן 

טרָאן? מַײן
הַײנט הָאט ער װָארום 25
געשָאכטן הָאט און ַארָאּפגענידערט,
און קעלבער געשטָאּפטע און ָאקסן
ַאלע ֿפַאררוֿפן הָאט ער און סך, ַא שָאף
חיל-ֿפירער, די און מלך, דעם ֿפון זין
זײ עסן ָאט און ּכהן, דעם אֿביתר און
לעבן זָאגן: און אים, מיט טרינקען און

ַאדֹונִיָהּו! מלך דער זָאל
און קנעכט, דַײן מיך מיך, ָאבער 26
ֿפון זון דעם בנָיָהּו און ּכהן, דעם ָצדֹוק
הָאט שלמהן, קנעכט דַײן און יהֹויָָדען,

גערוֿפן. ניט ער
ֿפון געשען זַאך דָאזיקע די איז צי 27
צו ניט הָאסט און מלך, דעם הַאר מַײן
זָאל עס װער קנעכט, דַײן געטָאן װיסן
דעם הַאר מַײן ֿפון טרָאן דעם אױף זיצן

אים? נָאך מלך
דוד מלך דער געענטֿפערט הָאט 28
ַארַײן מיר רוף געזָאגט: הָאט און
ֿפַארן געקומען איז זי און בת-ֶשֿבען.
ֿפַארן געשטעלט זיך הָאט און מלך

מלך.
און געשװָארן הָאט מלך דער און 29
גָאט, לעבט עס װי ַאזױ געזָאגט:
ֿפון זעל מַײן אױסגעלײזט  הָאט װָאס

צרה, יעטװעדער
דיר הָאב איך װי ַאזױ ַאז 30
ֿפון גָאט דעם יהוה בַײ געשװָארן
זון דַײן נָאר זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל,
ַאזױ מיר–ַאז נָאך קיניגן זָאל שלמה

טָאג! הַײנטיקן טָאן איך װעל
מיטן גענַײגט זיך בת-ֶשֿבע הָאט 31
צום געבוקט זיך און ערד, דער צו ּפנים
לעבן אײביק געזָאגט: הָאט און מלך,

דוד! מלך דער הַאר מַײן זָאל
געזָאגט: הָאט דוד מלך דער און 32
דעם נתן און ּכהן, דעם ָצדֹוק מיר רוֿפט
יהֹויָָדען. ֿפון זון דעם בנָיָהּו און נֿביא,

מלך, ֿפַארן געקומען זײ זַײנען
געזָאגט: זײ צו הָאט מלך דער און 33
אַײער ֿפון קנעכט די אַײך מיט נעמט
שלמהן זון מַײן ַארױף זעצט און הַאר,
זָאלט איר און מױלאײזעלין, מַײן אױף

גיחון. צום נידערן מַאכן אים
נתן און ּכהן דער ָצדֹוק זָאל 34 און
ַא ֿפַאר זַאלבן דָארטן אים נֿביא דער
זָאלט איר און יׂשראל. איבער מלך
זָאל לעבן זָאגן: און שוֿפר, אין בלָאזן

שלמה! מלך דער
אים, נָאך ַארױֿפגײן זָאלט איר און 35
אױף זעצן זיך און קומען זָאל ער און
מַײן אױף קיניגן זָאל ער און טרָאן, מַײן
בַאֿפױלן איך הָאב אים װָארום ָארט,
און יׂשראל איבער ֿפירשט ַא ֿפַאר

יהּודה. איבער
יהֹויָָדען ֿפון זון דער בנָיָהּו הָאט 36
הָאט און מלך דעם געענטֿפערט
יהוה זָאגן זָאל ַאזױ ָאמן! געזָאגט:

מלך! דעם הַאר מַײן ֿפון גָאט דער
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מַײן מיט געװען איז גָאט װי ַאזױ 37
מיט זַײן ער זָאל ַאזױ מלך, דעם הַאר
טרָאן זַײן גרײסן זָאל ער און שלמהן,
הַאר מַײן ֿפון טרָאן דעם ֿפון מער נָאך

דוד. מלך דעם
נתן און ּכהן, דער ָצדֹוק און 38
ֿפון זון דער בנָיָהּו און נֿביא, דער
די און ּכֵרתים די און יהֹויָָדען,
זײ און ַארָאּפגענידערט, הָאבן ּפֵלתים,
דער אױף שלמהן ַארױֿפגעזעצט הָאבן
הָאבן און דוד, מלך ֿפון מױלאײזעלין

גיחון. צו ַארָאּפגעֿפירט אים
גענומען הָאט ּכהן דער ָצדֹוק און 39
און געצעלט, ֿפון אײל מיט הָארן דעם
זײ און שלמהן; געזַאלבט הָאט ער
דָאס און שוֿפר, אין געבלָאזן הָאבן
זָאל לעבן געזָאגט: הָאט ֿפָאלק גַאנצע

שלמה! מלך דער
איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 40
דָאס און אים, נָאך ַארױֿפגעגַאנגען
ֿפַײֿפלען, אױף געֿפַײֿפט הָאט ֿפָאלק
און ֿפרײד, גרױסע ַא געֿפרײט זיך און
זײער ֿפון געשּפָאלטן זיך הָאט ערד די

ליַארעם.
ַאלע און ַאדֹונִיָהּו  און 41
הָאבן אים מיט װָאס ֿפַאררוֿפענע
הָאבן זײ װען דערהערט, דָאס
הָאט יֹוָאֿב װי און עסן. געענדיקט
ַאזױ שוֿפר, ֿפון ָקול דעם דערהערט
דער טומלט װָאס געזָאגט: הָאט ער

שטָאט? ֿפון ליַארעם
יונָתן ערשט נָאך, רעדט ער װי 42
קומט ּכהן דעם אֿביתר ֿפון זון דער
ַאהער, קום געזָאגט: ַאדֹונִיָהּו הָאט ָאן.
און ביסטו, מענטש װױלער ַא װָארום

ָאנזָאגן. װעסטו גוטס
און יונָתן געענטֿפערט הָאט 43
װָאר, ֿפַאר ַאדֹונִיָהּון: צו געזָאגט
הָאט דוד מלך דער הַאר אונדזער

מלך. ֿפַאר שלמהן געמַאכט
מיט געשיקט הָאט מלך דער און 44
דעם נתן און ּכהן, דעם ָצדֹוק אים
יהֹויָָדען, ֿפון זון דעם בנָיָהּו און נֿביא,
זײ און ּפֵלתים, די און ּכֵרתים די און

דער אױף ַארױֿפגעזעצט אים  הָאבן
מלך. ֿפון מױלאײזעלין

נתן און ּכהן דער ָצדֹוק און 45
ֿפַאר געזַאלבט אים הָאבן נֿביא דער
זַײנען זײ און גיחון, בַײם מלך
ֿפרײלעכע, דָארטן ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען
איז דָאס געטומלט; הָאט שטָאט די און
געהערט. הָאט איר װָאס ליַארעם דער
געזעצט אױך זיך הָאט שלמה און 46

מלוכה. דער ֿפון טרָאן אױֿפן
ֿפון קנעכט די זַײנען אױך און 47
הַאר אונדזער װינטשן געקומען מלך
גָאט דַײן זָאגן: זָאל צו ַאזױ מלך, דעם
ֿפון מער נָאך נָאמען שלמהס בַאגיטיקן
נָאך טרָאן זַײן גרײסן און נָאמען,  דַײן

טרָאן. דַײן ֿפון מער
ַאזױ מלך דער הָאט אױך און 48
גָאט דער יהוה איז געלױבט געזָאגט:
געגעבן הַײנט הָאט װָאס יׂשראל, ֿפון
און טרָאן, מַײן אױף זיצן זָאל װער

עס. זעען אױגן מַײנע
װָאס ֿפַארוֿפענע ַאלע הָאבן 49
זײ און אױֿפגעציטערט ַאדֹונִיָהּון בַײ
געגַאנגען און אױֿפגעשטַאנען, זַײנען

װעג. זַײן אױף איטלעכער
מורא הָאט ַאדֹונִיָהּו און 50
איז ער און שלמהן, ֿפַאר געהַאט
און געגַאנגען איז און אױֿפגעשטַאנען,
ֿפון הערנער די ָאן ָאנגענומען זיך הָאט

מזבח.
שלמהן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 51
מורא הָאט ַאדֹונִיָהּו זע, זָאגן: צו ַאזױ
הָאט ָאט און שלמה, מלך דעם ֿפַאר
ֿפון הערנער די ָאן ָאנגעכַאּפט זיך  ער
מלך דער מיר זָאל זָאגן: צו ַאזױ מזבח,
װעט ער אױב שװערן, הַײנט שלמה

שװערד. מיטן קנעכט זַײן טײטן
ער אױב געזָאגט: שלמה הָאט 52
װעט מענטש, ָארנטלעכער ַאן זַײן װעט
ערד; דער צו ֿפַאלן ניט אים ֿפון הָאר ַא
װערן געֿפונען װעט בײז ָאבער אױב

שטַארבן. ער װעט אים, אין
הָאט שלמה מלך דער און 53
אים הָאט מע און געשיקט,
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און מזבח; ֿפון ַארָאּפגענידערט
געבוקט זיך הָאט און געקומען, איז ער
צו הָאט שלמה און שלמה, מלך צום

ַאהײם. גײ געזָאגט: אים

הָאבן2 ָדִודן ֿפון טעג די און
הָאט ער און שטַארבן, צו גענענט
זָאגן: צו ַאזױ שלמהן, זון זַײן בַאֿפױלן

דער ֿפון װעג דעם אין גײ איך 2
און שטַארקן זיך זָאלסטו ערד, גַאנצער

מַאן. ַא זַײן
ֿפון היטונג די היטן זָאלסט און 3
זַײנע אין גײן צו גָאט, דַײן יהוה
זַײנע און חוקים זַײנע היטן צו װעגן,
זַײנע און געזעצן זַײנע און געבָאט
געשריבן שטײט עס װי ַאזױ ָאנזָאגן,
בַאגליקן זָאלסט ּכדי ּתורת-משה, אין
און טָאן, װעסט דו װָאס ַאלץ אין
זיך ַאהין װעסט דו װָאס אומעטום,

קערן;
װָארט זַײן זַײן מקיים זָאל גָאט ּכדי 4
ַאזױ מיר, װעגן גערעדט הָאט ער װָאס
װעלן קינדער דַײנע אױב זָאגן: צו
מיר ֿפַאר גײן צו װעג זײער ָאּפהיטן
און הַארצן גַאנצן זײער מיט אמת, מיט
זָאגן: צו זעל–ַאזױ גַאנצער זײער מיט
מַאן ַא װערן ֿפַארשניטן ניט דיר װעט

יׂשראל. ֿפון טרָאן דעם ֿפון
דער יֹוָאֿב װָאס װײסטו אױך און 5
װָאס געטָאן, מיר הָאט צרּויָהן ֿפון זון
חיל-ֿפירער צװײ די צו געטָאן הָאט ער
נֵרן, ֿפון זון דעם ַאֿבנר צו יׂשראל, ֿפון
ער װי יֶתרן, ֿפון זון דעם ַעָמׂשא צו און
בלוט ֿפַארגָאסן און געהרגעט, זײ הָאט
ַארױֿפגעטָאן און שלום, אין מלחמה ֿפון
װָאס גַארטל זַײן אױף מלחמה ֿפון בלוט
שיך זַײנע אױף און לענדן, זַײנע אױף

ֿפיס. זַײנע אױף װָאס
חכמה, דַײן לױט טָאן זָאלסטו דרום 6
הָאר  גרָאע זַײנע לָאזן ניט זָאלסט און

קֿבר. אין בשלום נידערן
ַברזִַלי ֿפון קינדער די מיט און 7
און ֶחסד, טָאן זָאלסטו גלעדער דעם
בַײ עסן װָאס די ֿפון זַײן זָאלן זײ

אױך זיך הָאבן זײ װָארום טיש, דַײן
בין איך װען מיר, צו דערנענטערט
ַאֿבָשלומען. ברודער דַײן ֿפון ַאנטלָאֿפן
זון דער ִשְמִעי דיר בַײ איז דָא און 8
בחורים, ֿפון בנימינער דער גֵרָאן, ֿפון
טױטע מיט געשָאלטן מיך הָאט װָאס
בין איך װָאס טָאג דעם אין קללות
הָאט ער און ַמחנַיִם; קײן געגַאנגען
בַײם ַאנטקעגן מיר ַארָאּפגענידערט
בַײ געשװָארן אים הָאב איך און ירדן,
ניט דיך װעל איך זָאגן: צו ַאזױ גָאט,

שװערד. טײטן מיטן
ניט אים זָאלסט ַאצונד, און 9
מענטש קלוגער ַא װָארום שענקען,
זָאלסט דו װָאס װיסן װעסט און ביסטו,
נידערן מַאכן זָאלסט און אים; מיט טָאן

קֿבר. אין בלוט מיט הָאר גרָאע זַײנע
מיט געלײגט זיך הָאט דוד און 10
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע

ָדִודס-שטָאט. אין געװָארן
הָאט דוד װָאס טעג די און 11
געװען זײנען יׂשראל איבער געקיניגט
ער הָאט חֿברון אין יָאר. ֿפערציק
ירושלים אין און יָאר, זיבן געקיניגט
דרַײסיק און דרַײ געקיניגט ער הָאט

יָאר.
דעם אױף געזעסן איז שלמה און 12
זַײן און ָדִודן, ֿפָאטער זַײן ֿפון טרָאן

בַאֿפעסטיקט. זײער זיך הָאט מלוכה
ַחגיתן ֿפון זון דער ַאדֹונִיָהּו און 13
שלמהס בת-ֶשֿבען, צו געקומען איז
געזָאגט: אים צו זי הָאט מוטער.
ער הָאט ֿפריד? אין קומען דַײן איז

ֿפריד. אין געזָאגט:
ַא הָאב איך געזָאגט: הָאט ער און 14

דיר. צו װָארט
הָאט רעד. געזָאגט: זי הָאט 15
מלוכה די ַאז װײסט דו געזָאגט: ער
הָאבן מיר אױף און געקומט, מיר הָאט
צו ּפנים, זײער געקערט יׂשראל גַאנץ
הָאט מלוכה די ָאבער מלך. װערן
ָאנגעקומען איז און אומגעדרײט זיך
אים איז זי װַײל ברודער, מַײן צו 

גָאט.  ֿפון געװען בַאשערט
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אײן דיר ֿפון איך בעט ַאצונד און 16
מַײן ָאּפשטױסן ניט זָאלסט בקשה:

רעד. געזָאגט: אים צו זי הָאט ּפנים.
בעט איך זָאג, געזָאגט: ער הָאט 17
װעט ער שלמה–װָארום מלך דעם דיך,
מיר זָאל ּפנים–ער דַײן ָאּפשטױסן ניט

װַײב.  ַא ֿפַאר שּונֵם ֿפון ַאֿביַשג געבן
איך גוט, געזָאגט: בת-ֶשֿבע הָאט 18
מלך. צום װעגן דַײנעט ֿפון רעדן װעל
צום געקומען איז בת-ֶשֿבע און 19
ֿפון אים צו רעדן צו שלמה, מלך
איז מלך דער און װעגן, ַאדֹונִיָהּוס
ער און ַאנטקעגן, איר אױֿפגעשטַאנען
זיך הָאט און געבוקט, איר צו זיך הָאט
געשטעלט און טרָאן, זַײן אױף געזעצט
און מוטער, מלכס דעם ֿפַאר טרָאן ַא
רעכטער זַײן אױף געזעצט זיך הָאט זי

זַײט.
קלײנע אײן געזָאגט: הָאט זי און 20
ניט זָאלסט דיר: ֿפון איך בעט בקשה
מלך דער הָאט ּפנים. מַײן ָאּפשטױסן
מוטער, מַײן בעט, געזָאגט: איר צו
דַײן ָאּפשטױסן ניט װעל איך װָארום

ּפנים.
ֿפון ַאֿביַשג זָאל געזָאגט: זי הָאט 21
ברודער דַײן צו װערן געגעבן שּונֵם

װַײב. ַא ֿפַאר ַאדֹונִיָהּון
מלך דער געענטֿפערט הָאט 22
מוטער: זַײן צו געזָאגט און שלמה
ֿפון ַאֿביַשג בעטסטו װָאס ֿפַאר און
אים ֿפַאר בעט ַאדֹונִיָהּון? ֿפַאר שּונֵם
מַײן איז ער װַײל מלוכה, די אױך
ֿפַאר אים, ברודער–ֿפַאר עלטערער
דעם יֹוָאֿב ֿפַאר און ּכהן, דעם אֿביתר

צרּויָהן. ֿפון זון
הָאט שלמה מלך דער און 23
זָאגן: צו ַאזױ גָאט, בַײ געשװָארן 
נָאך און ַאזױ טָאן גָאט מיר זָאל
ַאדֹונִיָהּו הָאט לעבן זַײן אום ַאז מער,

װָארט! דָאזיקע דָאס גערעדט
לעבט עס װי ַאזױ ַאצונד, און 24
בַאֿפעסטיקט, מיך הָאט װָאס גָאט,
דעם אױף ַארױֿפגעזעצט מיך הָאט און
װָאס און ָדִודן, ֿפָאטער מַײן ֿפון טרָאן

ער װי ַאזױ הױז ַא געמַאכט מיר הָאט
ַאדֹונִיָהּו מוז הַײנט ַאז גערעדט, הָאט

װערן! געטײט
געשיקט הָאט שלמה מלך דער און 25
ֿפון זון דעם בנָיָהּו ֿפון הַאנט דער דורך
אױף צוגעֿפַאלן איז ער און יהֹויָָדען;

געשטָארבן. איז ער און אים,
דער הָאט ּכהן דעם אֿביתר צו און 26
דַײנע צו ענָתות קײן גײ געזָאגט: מלך
ביסטו טױט דעם װָארום ֿפעלדער,
איך װעל טָאג הַײנטיקן ָאבער װערט,
געטרָאגן הָאסט דו װַײל טײטן, ניט דיך
מַײן ֿפון הַאר דעם גָאט ֿפון ָארון דעם
זיך הָאסט דו װַײל און ָדִודן, ֿפָאטער
ֿפָאטער מַײן װָאס ַאלץ אין געּפלָאגט

געּפלָאגט. זיך הָאט
ֿפַארטריבן הָאט שלמה און 27
ּכדי גָאט; צו ּכהן ַא זַײן ֿפון אֿביתרן
װָארט דָאס װערן דערֿפילט זָאל עס
אױף גערעדט הָאט ער װָאס גָאט ֿפון

שילו. אין הױז עליס
ָאנגעקומען איז הערונג די װי און 28
זיך הָאט יֹוָאֿב יֹוָאֿבן–װָארום צו
נָאך הגם ַאדֹונִיָהן, נָאך גענַײגט
ניט זיך ער הָאט ַאֿבָשלומען
צום ַאנטלָאֿפן יֹוָאֿב גענַײגט–איז
זיך הָאט און גָאט, ֿפון געצעלט

מזבח. ֿפון הערנער די ָאן ָאנגענומען
מלך דעם געװָארן ָאנגעזָאגט איז 29
דעם צו ַאנטלָאֿפן איז יֹוָאֿב ַאז שלמה,
בַײם ער איז ָאן און גָאט, ֿפון געצעלט
בנָיָהּו געשיקט הָאט שלמה און מזבח.
זָאגן: צו ַאזױ יהֹויָָדען, ֿפון זון דעם

אים. אױף גײ ֿפַאל-צו
דעם צו געקומען בנָיָהּו איז 30
אים צו הָאט ער און גָאט, ֿפון געצעלט
מלך: דער געזָאגט הָאט ַאזױ געזָאגט:
נײן, געזָאגט: ער הָאט ַארױס. גײ
הָאט שטַארבן. איך װעל דָא נַײערט
ּתשוֿבה, ַא מלך דעם געברַאכט בנָיָהּו
יֹוָאֿב, גערעדט הָאט ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ

געענטֿפערט.  מיר ער הָאט ַאזױ און
געזָאגט: אים צו מלך דער הָאט 31
און גערעדט, הָאט ער װי ַאזױ טו
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אים זָאלסט און אים; אױף ֿפַאל-צו
אומזיסט דָאס ָאּפטָאן און בַאגרָאבן,
ֿפון ֿפַארגָאסן, הָאט יֹוָאֿב װָאס בלוט

הױז. ֿפָאטערס מַײן ֿפון און מיר
זַײן אומקערן גָאט זָאל און 32
ער װָאס ֿפַאר קָאּפ, זַײן אױף בלוט
מענטשן צװײ אױף ָאנגעֿפַאלן איז
און אים, ֿפון בעסערע און גערעכטערע
און שװערד, מיטן געהרגעט זײ הָאט
געװּוסט: ניט הָאט דוד ֿפָאטער מַײן
חיל-ֿפירער דעם נֵרן, ֿפון זון דעם ַאֿבנר
ֿפון זון דעם ַעָמׂשא און יׂשראל, ֿפון

יהּודה. ֿפון חיל-ֿפירער דעם יֶתרן,
אומקערן זיך זָאל בלוט זײער און 33
קָאּפ אױֿפן און יֹוָאֿבן, ֿפון קָאּפ אױֿפן
צו און אײביק; אױף זָאמען זַײן ֿפון
הױז זַײן צו און זָאמען, זַײן צו און ָדִודן
אױף ֿפריד זַײן זָאל טרָאן, זַײן צו און

גָאט. ֿפון אײביק
זון דער בנָיָהּו ַארױסגעגַאנגען איז 34
צוגעֿפַאלן איז ער און יהֹויָָדען,  ֿפון
און געטײט. אים הָאט און אים, אױף
הײם זַײן אין געװָארן בַאגרָאבן איז ער

מדבר. אין
אױֿפגעזעצט הָאט מלך דער און 35
זַײן אױף יהֹויָָדען ֿפון זון דעם בנָיָהּו
דעם ָצדֹוק און חיל; איבערן ָארט
אױף אױֿפגעזעצט מלך דער הָאט ּכהן

ָארט. אֿביתרס
און געשיקט הָאט מלך דער און 36
אים צו הָאט און ִשְמִעין, גערוֿפן הָאט
ירושלים, אין הױז ַא דיר בױ געזָאגט:
ֿפון זָאלסט און זיצן, דָארטן זָאלסט און

ערגעץ. אין ַארױסגײן ניט דָארטן
טָאג דעם אין זַײן, װעט עס און 37
װעסט און ַארױס, גײסט דו װָאס
װיסן ִקדרון, טַײך דעם ַאריבערגײן
װעסטו שטַארבן ַאז זַײן, װיסן זָאלסטו
דַײן אױף זַײן װעט בלוט דַײן שטַארבן;

קָאּפ.
גוט מלך: צום געזָאגט ִשְמִעי הָאט 38
הַאר מַײן װי ַאזױ װָארט; דָאס איז
דַײן װעט ַאזױ גערעדט, הָאט מלך דער
אין געזעסן איז ִשְמִעי און טָאן. קנעכט

טעג. ֿפיל ירושלים
ָסוף צום געװען איז עס ָאבער 39
ֿפון קנעכט צװײ זַײנען  יָאר, דרַײ ֿפון
ֿפון זון דעם ָאכיש צו ַאנטלָאֿפן ִשְמִעין
הָאט מע און גַת, ֿפון מלך דעם מעכהן,
זע, זָאגן: צו ַאזױ ִשְמִעין, ָאנגעזָאגט

גַת. אין זַײנען קנעכט דַײנע
און ִשְמִעי, אױֿפגעשטַאנען איז 40
איז און אײזל, זַײן ָאנגעזַאטלט  הָאט
זַײנע זוכן ָאכישן צו גַת קײן ַאװעק
און  געגַאנגען איז ִשְמִעי און קנעכט.

גַת. ֿפון קנעכט זַײנע געברַאכט הָאט
שלמהן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 41
ירושלים ֿפון געגַאנגען איז ִשְמִעי ַאז

אומגעקערט. זיך הָאט און גַת, קײן
און געשיקט הָאט מלך דער און 42
אים צו הָאט און ִשְמִעין, גערוֿפן הָאט
בַאשװָארן ניט דיך איך הָאב געזָאגט:
צו ַאזױ געװָארנט, דיך און גָאט, בַײ
גײסט דו װָאס טָאג דעם אין זָאגן:
װּו, ערגעץ גײן װעסט און ַארױס,
שטַארבן ַאז זַײן, װיסן זָאלסטו װיסן
מיר צו הָאסט דו און שטַארבן? װעסטו
הָאב איך װָארט; דָאס איז גוט געזָאגט:

געהערט.
ניט הָאסטו װָאס ֿפַאר הַײנט 43
דעם און גָאט, ֿפון שֿבועה די געהיט
בַאֿפױלן? דיר הָאב איך װָאס בַאֿפעל

צו געזָאגט מלך דער הָאט אױך 44
װָאס בײז דָאס ַאל װײסט דו ִשְמִעין:
טוסט דו ַאז געװּוסט הָאט הַארץ דַײן
גָאט זָאל דרום ָדִודן;  ֿפָאטער מַײן צו

קָאּפ; דַײן אױף בײז דַײן אומקערן
זַײן זָאל שלמה מלך דער און 45
זָאל דוד ֿפון טרָאן דער און געבענטשט,

אײביק. אױף גָאט ֿפַאר ֿפעסט זַײן
בנָיָהּו בַאֿפױלן הָאט מלך דער און 46
איז ער און יהֹויָָדען, ֿפון זון דעם
צוגעֿפַאלן איז און ַארױֿפגעגַאנגען,
און געשטָארבן. איז ער און אים, אױף
אין בַאֿפעסטיקט געװען איז מלוכה די

שלמהן. ֿפון הַאנט דער
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מתחּתן3 זיך הָאט שלמה און
ֿפון מלך דעם ּפרעה מיט געװען
ּפרעהס גענומען הָאט ער און מצרים,
אין געברַאכט זי הָאט און טָאכטער,
געענדיקט הָאט ער ביז ָדִודס-שטָאט,
גָאט, ֿפון הױז דָאס און הױז, זַײן בױען
ַארום. רונד ירושלים ֿפון מױער די און

געשלַאכט הָאט ֿפָאלק דָאס ָאבער 2
דעם צו הױז ַא װָארום ָבמות, די אױף
געװען געבױט ניט איז גָאט ֿפון נָאמען

טעג. יענע ביז
גָאט, געהַאט ליב הָאט שלמה און 3
ֿפָאטער זַײן ֿפון געזעצן די אין גײן צו
און געשלַאכט הָאט ער נָאר ָדִודן;

ָבמות. די אױף גערײכערט
קײן געגַאנגען איז מלך דער און 4
װָארום שלַאכטן, צו דָארטן גֿבעון
ָבָמה. גרױסע די געװען איז דָארטן
שלמה ֿפלעגט ברַאנדָאּפֿפער טױזנט

מזבח. יענעם אױף אױֿפברענגען
צו בַאװיזן גָאט זיך הָאט גֿבעון אין 5
און נַאכט, דער ֿפון ָחלום ַא אין שלמהן
זָאל איך װָאס בעט געזָאגט: הָאט גָאט

געבן. דיר
הָאסט דו געזָאגט: שלמה הָאט 6
ֿפָאטער מַײן קנעכט, דַײן מיט געטָאן
ער װי ַאזױ ֶחסד, גרױס ָדִודן,
אמת מיט דיר ֿפַאר געגַאנגען איז
מיט און גערעכטיקײט מיט און
קעגן הַארצן ֿפון רעכטֿפַארטיקײט
דעם געהיט אים הָאסט און דיר; 
אים הָאסט און ֶחסד, גרױסן דָאזיקן
זַײן אױף זיצט װָאס זון ַא געגעבן

טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ טרָאן
דו גָאט, מַײן יהוה ַאצונד, און 7
מלך ַא ֿפַאר קנעכט דַײן געמַאכט הָאסט
ָדִודן, ֿפָאטער מַײן ֿפון ָארט דעם אױף
װײס איך ייִנגל, קלײן ַא בין איך און

אַײן. װּו און אױס װּו ניט
מיטן אין איז קנעכט דַײן און 8
הָאסט דו װָאס ֿפָאלק דַײן ֿפון
װָאס ֿפָאלק גרױס ַא אױסדערװײלט,
בַארעכנט ניט און געצײלט ניט קען

ֿפילקײט. ֿפון װערן

ַא קנעכט דַײן געבן זָאלסטו דרום 9
דַײן משּפטן צו הַארץ, ֿפַארשטַאנדיק
און גוטס צװישן דערקענען צו ֿפָאלק,
משּפטן קען װער װָארום שלעכטס,

דַײנס? ֿפָאלק גרױסע דָאזיקע דָאס
אין װױלגעֿפעלן איז זַאך די און 10
הָאט שלמה װָאס גָאט, ֿפון אױגן די

זַאך. דָאזיקע די געבעטן
געזָאגט: אים צו הָאט גָאט און 11
דָאזיקע די געבעטן הָאסט דו װַײל
געבעטן דיר הָאסט דו ניט און זַאך, 
געבעטן דיר הָאסט דו ניט און טעג, ֿפיל
געבעטן הָאסט דו ניט און עשירות,
נַײערט ֿפַײנט, דַײנע ֿפון לעבן דָאס
ֿפַארשטײן צו ׂשכל געבעטן דיר הָאסט

משּפט, ַא
דַײן לױט געטָאן איך הָאב ָאט 12
ַא געגעבן דיר הָאב איך זע, װָארט:
ַאזַא ַאז הַארץ, ֿפַארשטַאנדיק און קלוג
נָאך און דיר, ֿפַאר געװען ניט איז דו װי

דו. װי ַאזַא אױֿפשטײן ניט װעט דיר
ניט הָאסט דו װָאס אױך און 13
אי געגעבן: דיר איך הָאב געבעטן
ַאז טעג, דַײנע ַאלע ּכֿבוד אי עושר
געװען ניט איז דו װי ַאזַא קײנער

מלכים. די צװישן
מַײנע אין גײן װעסט דו ַאז און 14
מַײנע און געזעצן מַײנע היטן צו װעגן
איז דוד ֿפָאטער דַײן װי ַאזױ געבָאט
דַײנע דערלענגערן איך װעל געגַאנגען,

טעג.
שלמה, אױֿפגעכַאּפט זיך הָאט 15
ער און ָחלום. ַא איז עס ערשט
און ירושלים, קײן געקומען איז
דעם ֿפַאר געשטעלט זיך הָאט
הָאט ער און בונד, גָאטס ֿפון ָארון
און ברַאנדָאּפֿפער, אױֿפגעברַאכט
ַא געמַאכט און ֿפרידָאּפֿפער, געמַאכט

קנעכט. זַײנע ַאלע ֿפַאר מָאלצַײט
צװײ געקומען זַײנען דענצמָאל 16
הָאבן זײ און מלך, דעם צו זֹונות ֿפרױען

אים. ֿפַאר געשטעלט זיך
איך געזָאגט: הָאט ֿפרױ אײן און 17
דָאזיקע די און איך הַאר, מַײן דיך, בעט
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הָאב איך און הױז, אײן אין װױנען ֿפרױ
הױז.  אין איר מיט געבָארן

דריטן אױֿפן געװען איז עס און 18
די אױך הָאט געבערן, מַײן נָאך טָאג
זַײנען מיר און געבָארן; ֿפרױ דָאזיקע
איז ֿפרעמדער קײן זַאלבענַאנד, געװען
בלױז הױז; אין געװען ניט אונדז מיט

הױז. אין געװען זַײנען צװײ מיר
דער ֿפון קינד דָאס געשטָארבן איז 19
איז זי װַײל נַאכט, בַײ ֿפרױ דָאזיקער

אים.  אױף געלעגן
מיטן אין אױֿפגעשטַאנען זי איז 20
זון מַײן ַאװעקגענומען הָאט און נַאכט,
איז דינסט דַײן בעת מיר, לעבן ֿפון
געלײגט אים הָאט זי און געשלָאֿפן,
הָאט זון טױטן איר און בוזעם, אין איר

בוזעם. מַײן אין געלײגט זי
אין אױֿפגעשטַאנען בין איך און 21
ער ערשט זון, מַײן ָאנצוזען ֿפרי דער
אים הָאב איך ָאבער ַאז טױט; איז
דָאס ערשט ֿפרי דער אין בַאטרַאכט
הָאב איך װָאס זון מַײן געװען ניט איז

געבָארן.
געזָאגט: ֿפרױ ַאנדער די הָאט 22
דער איז זון מַײן נַײערט נײן,
טױטער. דער זון דַײן און לעבעדיקער,
זון דַײן נַײערט נײן זָאגט: די און
דער זון מַײן און טױטער, דער איז
געטענהט  הָאבן זײ און לעבעדיקער.

מלך. ֿפַארן
זָאגט: די געזָאגט: מלך דער הָאט 23
און לעבעדיקער דער זון מַײן איז דָאס
זָאגט: די און טױטער; דער זון דַײן
טױטער, דער איז זון דַײן נַײערט נײן,

לעבעדיקער. דער זון מַײן און
געזָאגט: הָאט מלך דער און 24
מע הָאט שװערד. ַא מיר ברענגט

מלך. ֿפַארן שװערד ַא געברַאכט
געזָאגט: מלך דער הָאט 25
אין קינד לעבעדיקע דָאס צעשנַײדט
אײנער, צו העלֿפט ַא גיט און צװײען,

ַאנדערער. דער צו העלֿפט ַא און
איר װָאס ֿפרױ די גערעדט הָאט 26
צום לעבעדיקער, דער געװען איז זון

איר הָאט הַארץ דָאס מלך–װָארום
הָאט זי זון–און איר אױף ֿפַארקלעמט
גיט הַאר, מַײן דיך, בעט איך געזָאגט:
טײטן נָאר קינד, לעבעדיקע דָאס איר
יענע און טײטן. ניט עס איר זָאלט
עס זָאל דיר ניט און מיר ניט זָאגט:

שנַײדט! געהערן;
און מלך דער ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 27
לעבעדיקע דָאס איר גיט געזָאגט:
ניט עס איר זָאלט טײטן און קינד,

מוטער. זַײן איז זי טײטן;
געהערט הָאבן יׂשראל גַאנץ און 28
הָאט מלך דער װָאס משּפט דעם
געהַאט מורא הָאבן זײ און געמשּפט,
געזען הָאבן זײ װָארום, מלך, ֿפַארן
טָאן צו אים אין איז חכמה גָאטס ַאז

גערעכטיקײט.

געװען4 איז שלמה מלך דער און
יׂשראל. גַאנץ איבער מלך

ער װָאס הַארן די זַײנען דָאס און 2
ֿפון זון דער ַעזַריָהו געהַאט: הָאט

ּכהן; דער ָצדֹוקן,
ֿפון זין די ַאִחיה, און ֶאליחֹורף 3
זון דער יהֹושֿפט שרַײבערס; שישָאן,

דערמָאנער; דער ַאחילּודן, ֿפון
יהֹויָָדען, ֿפון זון דער בנָיָהּו און 4
אֿביתר, און ָצדֹוק און חיל; איבערן

ּכהנים; 
נתנען, ֿפון זון דער ַעזַריָהו און 5
דער זָֿבוד און געשטעלטע; די איבער
דעם אױבערמַאן, און נתנען, ֿפון זון

חֿבר; מלכס
און ּפַאלַאץ; איבערן ַאִחישר, און 6
איבערן ַעֿבדָאן, ֿפון זון דער ַאדֹונירם

צינדז.
צװעלף געהַאט הָאט שלמה און 7
און יׂשראל, גַאנץ איבער געשטעלטע
און מלך דעם אױסהַאלטן ֿפלעגן זײ
ֿפלעגט יָאר אין חודש ַא הױז; זַײן

אױסהַאלטן. דַארֿפן איטלעכער
נעמען: זײערע זַײנען דָאס און 8
ֿפון געבערג דעם אין חּורן, ֿפון זון דער

אֿפרים.
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ָמַקץ און אין ֶדקרן ֿפון זון דער 9
און ֵבית-ֶשֶמש, און ַשַעלֿבים, אין

ֵאלָאן-ֵבית-ָחנן. 
ַארּובות; אין ֶחסדן, ֿפון זון דער 10
דָאס און ׂשֹוכֹו, געװען איז אים אונטער

ֵחֿפר.  לַאנד גַאנצע
דער אין ַאֿבינֶָדֿבן, ֿפון זון דער 11
הָאט ער ָדור; ֿפון געגנט גַאנצער
שלמהן ֿפון טָאכטער די ָטֿפת געהַאט

װַײב. ַא ֿפַאר
אין ַאחילּודן, ֿפון זון דער בענא 12
ֵבית-שָאן גַאנץ און מגִדו, און ַּתַענָך,
ֿפון יזרעאל, אונטער ָצרתן לעבן װָאס
אױף ביז ָאֿבל-מחולה, ביז ֵבית-שָאן

יָקמעם. זַײן יענער
אין גֶֿברן, ֿפון זון דער 13
זַײנען אים אונטער ָרמות-גִלָעד;
זון דעם יִָאיר ֿפון דערֿפער די געװען
גִלָעד;אונטער אין װָאס מנשהן, ֿפון
ַארגוֿב ֿפון געגענט די געװען איז אים
שטעט גרױסע זעכציק בשן, אין װָאס

ריגלען. קוּפערנע און מױערן מיט
אין ִעדאֹן, ֿפון זון דער ַאחינֶָדֿב 14

ַמחנַיִם.
אױך ער נֿפּתלי; אין ַאחיַמַעץ, 15
ֿפון טָאכטער די ָבׂשַמת גענומען הָאט

װַײב. ַא ֿפַאר שלמהן
אין חּוַשין, ֿפון זון דער בענא 16

בָעלות.  און ָאשר,
אין ָּפרּוַחן, ֿפון זון דער יהֹושֿפט 17

יִׂשָׂשָכר.
אין ֵאלָאן ֿפון זון דער ִשְמִעי 18

בנימין.
לַאנד אין אורין, ֿפון זון דער גֶֿבר 19
מלך דעם סיחון ֿפון לַאנד דעם גִלָעד,
ֿפון מלך דעם עוג ֿפון און אמורי, ֿפון
װָאס געשטעלטער אײן און בשן.

לַאנד.  גַאנצן איבערן
געװען יׂשראל זַײנען און יהּודה 20
ים בַײם װָאס זַאמד דער װי ַאזױ
און געגעסן הָאבן זײ ֿפילקײט. אין

ֿפרײלעך. געװען און געטרונקען

געװעלטיקט5 הָאט שלמה און
דעם ֿפון קיניגרַײכן, ַאלע איבער
ּפלשּתים, די ֿפון לַאנד דעם ביז טַײך
זײ מצרים. ֿפון געמַארק דעם ביז און
געדינט און ָאּפגָאב, געברַאכט הָאבן
זַײן ֿפון טעג ַאלע שלמה מלך דעם

לעבן.
ֿפַאר שלמהן ֿפון שּפַײזונג די און 2
ּכור דרַײסיק געװען איז טָאג אײן
גרָאבע ּכור זעכציק און זעמלמעל,

מעל,
צװַאנציק און רינדער, ֿפעטע צען 3
הונדערט און ֿפיטער, דער ֿפון רינדער
הירשן, און הינדן, אחוץ שָאף,
געשטָאּפטע און דַאמהירשן, און

קַאּפהענער.
געװעלטיקט הָאט ער װָארום 4
ִּתֿפַסח ֿפון טַײך, זַײט דער גַאנץ איבער
ֿפון מלכים ַאלע איבער עזָה, ביז און
געהַאט הָאט ער און טַײך; זַײט דער
ַארום. רונד זַײטן זַײנע ַאלע ֿפון שלום
זַײנען יׂשראל און יהּודה און 5
איטלעכער זיכערקײט, אין געזעסן
אונטער און װַײנשטָאק זַײן אונטער
בֵאר-ֶשֿבע, ביז ָדן ֿפון ֿפַײגנבױם, זַײן

שלמהן. ֿפון טעג ַאלע
ֿפערציק געהַאט הָאט שלמה און 6
זַײנע ֿפַאר ֿפערד שטַאלן טױזנט
רַײטער. טױזנט צװעלף און רַײטװעגן,
ֿפלעגן געשטעלטע יענע און 7
און שלמה, מלך דעם אױסהַאלטן
ֿפון טיש צום גענענט װָאס איטלעכן
חודש; זַײן אין איטלעכער שלמה, מלך

זַאך. קײן ֿפַארֿפעלן ניט ֿפלעגן זײ
די ֿפַאר שטרױ און גערשטן אױך 8
זײ ֿפלעגן יָאגֿפערד די ֿפַאר און ֿפערד
הָאט עס װּוהין ָארט דעם אין ברענגען
הָאט ער װי לױט איטלעכער געהערט,

געדַארֿפט.
שלמהן געגעבן הָאט גָאט און 9
ֿפיל, זײער ֿפַארשטַאנדיקײט און חכמה
דער װי ַאזױ גַײסט ֿפון ברײטקײט און

ים. ֿפון ברעג אױֿפן װָאס זַאמד
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געװען איז חכמה שלמהס און 10
ַאלע ֿפון חכמה דער ֿפון גרעסער
דער ַאל ֿפון און מזרח, ֿפון קינדער

מצרים. ֿפון חכמה
ֿפון קליגער געװען איז ער און 11
ֶאזָרחי, דעם ֵאיָתן ֿפון מענטשן, ַאלע
זין די ַדרדע, און ַּכלּכול, און ֵהיָמן, און
ֶשם ַא געהַאט הָאט ער ָמחולן. און ֿפון

ַארום. רונד ֿפעלקער ַאלע צװישן
טױזנט דרַײ געזָאגט הָאט ער און 12
געװען זַײנען לידער זַײנע און משלים.

ֿפינף. מיט טױזנט
איבער גערעדט הָאט ער און 13
אין װָאס צעדער דעם ֿפון בײמער,
װַאקסט װָאס ֵאזוֿב דעם ביז און לֿבנון
גערעדט הָאט ער און װַאנט. ֿפון ַארױס
ֿפױגלען, איבער און בהמות, איבער
ֿפישן. איבער און שרצים, איבער און

מען איז אומות ַאלע ֿפון און 14
ַאלע חכמה–ֿפון שלמהס הערן געקומען
הָאבן װָאס ערד דער ֿפון מלכים 

חכמה. זַײן ֿפון געהערט
צור הָאט ֿפון מלך דער חיָרם און 15
שלמהן, צו קנעכט זַײנע געשיקט
הָאט מע ַאז געהערט הָאט ער װָארום
זַײן אױף מלך ַא ֿפַאר געזַאלבט אים
ֿפרַײנט גוטער ַא װַײל ָארט; ֿפָאטערס

טעג. ַאלע ָדִודן געװען חיָרם איז
חיָרמען, צו געשיקט שלמה הָאט 16

זָאגן: צו ַאזױ
ֿפָאטער מַײן געקענט הָאסט דו 17
בױען געקָאנט ניט הָאט ער ַאז ָדִודן,
זַײן יהוה ֿפון נָאמען דעם צו הױז ַא
הָאבן װָאס מלחמות די װעגן ֿפון גָאט
הָאט יהוה ביז ַארומגערינגלט, אים
מַײנע ֿפון טריט די אונטער געגעבן זײ

ֿפיס.
גָאט מַײן יהוה הָאט ַאצונד און 18
קײן ניטָא ַארום; רונד ֿפון בַארוט מיך

בַאגעגעניש.  בײז קײן און שטער
ַא בױען צו איך טרַאכט ָאט און 19
גָאט, מַײן יהוה ֿפון נָאמען דעם צו הױז
מַײן צו גערעדט הָאט יהוה װי ַאזױ
זון דַײן זָאגן: צו ַאזױ ָדִודן, ֿפָאטער

טרָאן דַײן אױף געבן װעל איך װָאס
דָאס בױען װעט ער ָארט,  דַײן אױף

נָאמען, מַײן צו הױז
זָאל מע בַאֿפעל ַאצונד, און 20
לֿבנון, ֿפון צעדערן מיר ֿפַאר אױסהַאקן
דַײנע מיט זַײן װעלן קנעכט מַײנע און
דַײנע ֿפון לױן דעם און קנעכט;
דו װיֿפיל געבן דיר איך װעל קנעכט
ַאז װײסט דו װָארום זָאגן: װעסט
װָאס קײנער ניטָא איז אונדז צװישן
די װי ַאזױ הָאלצן הַאקן צו ֿפַארשטײט

צידונים.
הָאט חיָרם װי געװען, איז עס און 21
ַאזױ שלמהן, ֿפון װערטער די געהערט
און דערֿפרײט, זײער זיך ער הָאט
יהוה איז געלױבט געזָאגט: הָאט ער
ַא ָדִודן געגעבן הָאט ער װָאס הַײנט,
גרױסן דָאזיקן דעם איבער זון קלוגן

ֿפָאלק.
צו געשיקט הָאט חיָרם און 22
הָאב איך זָאגן: צו ַאזױ שלמהן,
געשיקט הָאסט דו װָאס געהערט
דַײן ַאל טָאן װעל איך מיר; צו
אין און צעדערהָאלץ אין ֿפַארלַאנג,

ציּפרעסנהָאלץ.
זײ װעלן קנעכט מַײנע 23
ים, צום לֿבנון ֿפון ַארָאּפנידערן
צו ּפליטן אין מַאכן זײ װעל איך און
דו װָאס ָארט דעם ביז ים מיטן גײן
װעל דָארטן און ָאנװַײזן, מיר װעסט
װעסט דו און ֿפַאנַאנדעררַײסן, זײ איך
טָאן װעסט דו און ַאװעקנעמען. זײ
ֿפַאר ברױט געבן צו ֿפַארלַאנג מַײן

הױז. מַײן
שלמהן געגעבן הָאט חיָרם 24 און
לױט ציּפרעסנהָאלץ און צעדערהָאלץ

ֿפַארלַאנג. זַײן ַאל
חיָרמען געגעבן הָאט שלמה און 25
שּפַײז װײץ, ּכור טױזנט צװַאנציק
ּכור צװַאנציק און הױז, זַײן ֿפַאר
שלמה ֿפלעגט ַאזױ אײל. געשלָאגענע

יָאר. אין יָאר חיָרמען געבן
שלמהן געגעבן הָאט גָאט און 26
געזָאגט. אים הָאט ער װי ַאזױ חכמה
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צװישן שלום געװען איז עס און
זײ און שלמהן; צװישן און חיָרמען

בונד. ַא געשלָאסן בײדע הָאבן
הָאט שלמה מלך דער און 27
גַאנץ צינדז ֿפון ַא אױֿפגענומען
געװען איז צינדז דער און יׂשראל,

מַאן. טױזנט דרַײסיק
אױֿפן געשיקט זײ הָאט ער און 28
חודש, ַא מַאן טױזנט צען צו לֿבנון
אױֿפן זַײן זײ ֿפלעגן חודש אײן געביטן:
און הײם. דער אין חדשים צװײ לֿבנון
צינדז. דעם איבער געװען איז ַאדֹונירם
זיבעציק געהַאט הָאט שלמה און 29
ַאכציק און לַאסטטרעגער, טױזנט

בערג. די אין שטײנהעקער טױזנט
איבערגעשטעלטע שלמהס אחוץ 30
דרַײ ַארבעט, דער איבער װָאס
הָאבן װָאס הונדערט, דרַײ און טױזנטז
װָאס ֿפָאלק דעם איבער געװעלטיקט

ַארבעט. די טוט
בַאֿפױלן, הָאט מלך דער און 31
גרױסע אױסגעברָאכן הָאט מע און
צו שטײנער, טַײערע שטײנער,
געהַאקטע מיט הױז דָאס גרונטֿפעסטן

שטײנער.
חיָרמען ֿפון בױמַײנסטערס די און 32
ַארומגעהַאקט, זײ הָאבן גֿבלער די און
די און הָאלצן די צוגעגרײט הָאבן און

הױז. דָאס בױען צו אױף שטײנער

ֿפיר6 אין געװען, איז עס און
נָאך יָאר ַאכציקסטן און הונדערט
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די װי דעם
אין מצרים, לַאנד ֿפון ַארױסגעגַאנגען
איבער מלוכה שלמהס ֿפון יָאר ֿפירטן
דער איז זיו–דָאס חודש אין יׂשראל,
ָאנגעהױבן ער חודש–הָאט צװײטער

גָאט. צו הױז דָאס בױען
המלך שלמה װָאס הױז דָאס און 2
געװען איז גָאט, צו געבױט הָאט
צװַאנציק און לענג, זַײן אײלן זעכציק
אײלן דרַײסיק און ברײט,  זַײן אײלן

הײך. זַײן

דעם ֿפַאר ּפָאליש דער און 3
צװַאנציק געװען איז הױז ֵהיכל ֿפון
דעם ֿפון ברײט ֿפַאר לענג, זַײן אײלן
[לענג ֿפַאר ברײט זַײן אײלן צען הױז,

הױז.  דעם ֿפון]
הױז אין געמַאכט הָאט ער און 4
און ברײט אינעװײניק ֿפענצטער

שמָאל. אױסנװײניק
װַאנט דער ָאן געבױט הָאט ער און 5
די ַארום רונד ָאנבױ, ַאן הױז ֿפון
ֵהיכל דעם ַארום רונד הױז, ֿפון װענט
געמַאכט הָאט ער און דֿביר; דעם און

ַארום. רונד זַײטקַאמערן
ֿפון [שטָאק אונטערשטער דער 6
געװען אײלן ֿפינף איז ָאנבױ, דעם]
מיטלסטער, דער און ברײט,  זַײן
דער און ברײט, זַײן אײלן זעקס
װָארום ברײט, זַײן אײלן זיבן דריטער,
אין געמַאכט ער הָאט ֿפַארמינערונגען
ַארום, רונד צו דערױסן צו הױז דעם
דַארֿפן ניט זיך זָאלן בַאלקנס] [די ּכדי

– הױז. ֿפון װענט די אין הַאלטן
געבױט איז עס װען הױז דָאס און 7
ֿפון געװָארן געבױט איז געװָארן,
בַײם געמַאכט ֿפַארטיק שטײנער
און הַאמערס קײן און ַארױסהַאקן;
איז אַײזנגעצַײג שום קײן הַאק, קײן
הױז, דעם אין געװָארן געהערט ניט

– געװָארן. געבױט איז עס װען
אונטערשטע די צו אַײנגַאנג דער 8
דער אױף געװען איז זַײטקַאמערן
אױף און הױז, ֿפון זַײט רעכטער
ַארױֿפגעגַאנגען מען איז שװינדלטרעּפ
מיטלסטע די ֿפון און די מיטלסטע, צו

דריטע. די צו
הױז, דָאס אױסגעבױט הָאט ער און 9
הָאט ער און ֿפַארענדיקט; עס הָאט און
און בַאלקנס מיט הױז דָאס בַאדעקט

צעדערן. ֿפון ברעטער
ָאנבױ דעם געבױט הָאט ער און 10
הײך די אײלן ֿפינף הױז, גַאנצן דעם ָאן
זיך הָאט עס און שטָאק]; איטלעכן [ֿפון
צעדערנהָאלץ. אױף הױז ָאן געהַאלטן
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איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 11
זָאגן: צו ַאזױ שלמהן, צו געװען

דו װָאס הױז דָאזיקע דָאס 12
מַײנע אין גײן װעסט דו בױסט–אױב
טָאן, װעסטו געזעצן מַײנע און חוקים,
געבָאט מַײנע ַאלע היטן װעסט און
זַײן מקיים איך װעל זײ, אין גײן צו
הָאב איך װָאס צוזָאג מַײן דיר אױף

ָדִודן. ֿפָאטער דַײן צוגעזָאגט
די צװישן רוען װעל איך און 13
ניט װעל און יׂשראל, ֿפון קינדער

יׂשראל. ֿפָאלק מַײן ֿפַארלָאזן
דָאס אױֿפגעבױט שלמה הָאט ַאזױ 14

ֿפַארענדיקט. עס הָאט און הױז,
ֿפון װענט די געבױט הָאט ער און 15
ֿפון ברעטער מיט אינעװײניק הױז דעם
די ביז הױז ֿפון בָאדעם ֿפון צעדערן;
בַאדעקט ער הָאט סוֿפים ֿפון בַאלקנס
ער און אינעװײניק; ֿפון הָאלץ מיט
הױז ֿפון בָאדעם  דעם בַאדעקט הָאט

ציּפרעסן. ֿפון ברעטער מיט
צװַאנציק געבױט הָאט ער און 16
ֿפון טײל הינטערשטן דעם ֿפון אײלן
ֿפון צעדערן, ֿפון ברעטער מיט הױז
הָאט ער און בַאלקנס; די ביז בָאדעם
ַא ֿפַאר אינעװײניק, ֿפון געבױט זיך עס

קדֵשי-ָקדשים.  ַא ֿפַאר דֿביר,
[לַאנג] איז אײלן ֿפערציק און 17
ֵהיכל דער איז דָאס הױז, דָאס געװען

ֿפָארנט.  ֿפון
הױז אױֿפן צעדערהָאלץ דָאס און 18
ֿפון געשניץ ַא געװען איז אינעװײניק
איז ַאלץ קװײטן. געעֿפנטע און קנעּפ
ניט זיך הָאט שטײן קײן צעדער, געװען

ַארױסגעזען.
אינעװײניק דֿביר דעם און 19
אױף צוגעגרײט ער הָאט הױז אין
גָאטס ֿפון ָארון דעם ַאהין ַארַײנשטעלן

בונד.
איז דֿביר ֿפון אינעװײניק און 20
לענג, די אײלן צװַאנציק געװען
און ברײט, די אײלן צװַאנציק און
הײך; זַײן געװען איז אײלן צװַאנציק
מיט איבערגעצױגן אים הָאט ער און

דעם בַאדעקט הָאט ער און גָאלד. עכטן
צעדערהָאלץ. מיט מזבח

איבערגעצױגן שלמה הָאט ַאזױ 21
עכטן מיט אינעװײניק ֿפון הױז דָאס
גילדערנע ֿפַארצױגן הָאט ער און גָאלד;
עס הָאט ער און דֿביר; דעם ֿפַאר קײטן

גָאלד. מיט איבערגעצױגן
ער הָאט הױז גַאנצע דָאס און 22
דָאס ביז גָאלד, מיט איבערגעצױגן
אױך געענדיקט; געװען איז הױז גַאנצע
הָאט דֿביר בַײם װָאס מזבח גַאנצן דעם

גָאלד. מיט איבערגעצױגן ער
דֿביר אין געמַאכט הָאט ער און 23
צען אײלבױמהָאלץ, ֿפון ּכרוֿבים צװײ

איטלעכן. ֿפון הײך די אײלן
אײן געװען איז אײלן ֿפינף און 24
דער אײלן ֿפינף און ּכרוֿב, ַא ֿפון ֿפליגל
איילן צען ּכרוֿב; ַא ֿפון ֿפליגל צװײטער
ּביזן פליגלען זיינע פּון עק איין פּון

פליגלען. זיינע פּון עק ַאנדער
דער געווען אויך איז איילן צען 25
איין אּון מָאט איין ּכרּוב; זווייטער

ּכרּובים; ּביידע ּביי שניט
איילן, צען ּכרּוב איין פּון הייך די 26

ּכרּוב. צווייטן פּון דעסגלייכן אּון
ַארַײנגעשטעלט די הָאט ער און 27
הױז. אינעװײניקסטן דעם אין ּכרוֿבים
ֿפון ֿפליגלען די געמַאכט הָאט מע און
דער און אױסגעשּפרײט, ּכרוֿבים די
אײן ָאנגערירט הָאט אײנעם ֿפון ֿפליגל
ּכרוֿב צװײטן ֿפון ֿפליגל דער און װַאנט,
װַאנט; און צװײטע די ָאנגערירט הָאט
ָאנגערירט זיך הָאבן ֿפליגלען זײערע

ֿפליגל. ַא ָאן ֿפליגל ַא הױז מיטן אין
די איבערגעצױגן הָאט ער און 28

גָאלד. מיט ּכרוֿבים
הױז דעם ֿפון װענט ַאלע און 29
מיט אױסגעשניצט ער הָאט ַארום, רונד
טײטלבײמער און ּכרוֿבים ֿפון געשניצן
אינעװײניק ֿפון קװײטן, געעֿפנטע און

אױסנװײניק. און
ער הָאט הױז ֿפון דיל דעם און 30
אינעװײניק גָאלד, מיט איבערגעצױגן

אױסנװײניק. און
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ֿפון אַײנגַאנג דעם ֿפַאר און 31
ֿפון טירן געמַאכט ער הָאט דֿביר
מיט טירגעשטעל דער אײלבױמהָאלץ;
אױסגעקומען איז בַײשטידלעך די

ֿפינֿפעקעכדיק.
טירן צװײ די אױף און 32
ער הָאט אײלבױמהָאלץ ֿפון
און ּכרוֿבים ֿפון געשניצן אױסגעשניצט
קװײטן, געעֿפנטע און טײטלבײמער
ער און גָאלד; מיט איבערגעצױגן און
אױף גָאלד דָאס אױסגעקלַאּפט הָאט
טײטלבײמער. די אױף און ּכרוֿבים די
ער הָאט גלַײכן דעס און 33
ֵהיכל, ֿפון אַײנגַאנג דעם ֿפַאר געמַאכט
אײלבױמהָאלץ, ֿפון בַײשטידלעך

ֿפירעקעכדיק;
ֿפון טירן צװײ און 34
ֿפליגלען צװײ ציּפרעסנהָאלץ; די
צונױֿפגעלײגט, זיך הָאבן טיר אײן ֿפון
ַאנדער דער ֿפון ֿפליגלען צװײ די און

צונױֿפגעלײגט. זיך הָאבן טיר
אױסגעשניצט הָאט ער און 35
טײטלבײמער און ּכרוֿבים
און קװײטן, געעֿפנטע און
גָאלד מיט איבערגעצױגן הָאט

אַײנגעשניצטן. אױֿפן ַארױֿפגעּפַאסט
דעם געבױט הָאט ער און 36
צַײלן דרַײ ֿפון הױף אינעװײניקסטן
צַײל ַא און שטײנער, געהַאקטע

בַאלקנס. געדעקטע
געלײגט איז יָאר ֿפירטן אין 37
גָאטס ֿפון גרונטֿפעסט דער געװָארן

זיו. מָאנַאט אין הױז,
מָאנַאט אין יָאר, עלֿפטן אין און 38
חודש–איז ַאכטער דער איז בול–דָאס
ַאלע אין הױז דָאס געװָארן געענדיקט
הָאט עס װי ַאלץ לױט און טײלן, זַײנע
עס הָאט ער און זַײן. צו בַאדַארֿפט

יָאר. זיבן געבױט

שלמה7 הָאט הױז אײגן זַײן אין און
הָאט ער ביז יָאר, דרַײצן געבױט

הױז. גַאנץ זַײן ֿפַארענדיקט

הױז דָאס געבױט הָאט ער און 2
אײלן הונדערט לֿבנון-װַאלד. ֿפון
זַײן אײלן ֿפוֿפציק און לענג, זַײן
הײך, זַײן אײלן דרַײסיק און ברײט,
מיט צעדערזַײלן, צַײלן ֿפיר אױף

זַײלן. די אױף צעדערבַאלקנס
מיט בַאדעקט געװען איז עס און 3
די איבער אױבן, ֿפון צעדערהָאלץ
און ֿפינף די אױף װָאס זַײטקַאמערן

צַײל. ַא אין ֿפוֿפצן זַײלן, ֿפערציק
דרַײ געװען זַײנען בַאלקנס און 4
ַא קעגן דורכבליק ַא און צַײלן;

מָאל. דרַײ דורכבליק
בַײשטידלעך די טירן מיט ַאלע און 5
אין ֿפירעקעכדיק געװען זַײנען
ַא קעגן דורכבליק ַא און געשטעל;

מָאל. דרַײ דורכבליק
הָאט זַײלן ֿפון ֿפָאדערהױז דָאס און 6
לענג, זַײן אײלן ֿפוֿפציק געמַאכט: ער
מיט ברײט, זַײן אײלן דרַײסיק און
ַא און זַײלן מיט זײ, ֿפַאר ֿפירהױז ַא

זײ. ֿפַאר בַאלקנדעכל
דָאס געמַאכט הָאט ער און 7
זָאל ער װָאס טרָאן ֿפון ֿפָאדערהױז
ֿפון ֿפָאדערהױז דָאס משּפטן, דָארטן
בַאדעקט געװען איז עס און משּפט:
ביז בָאדעם ֿפון צעדערהָאלץ מיט

בָאדעם.
איז ער װָאס הױז זַײן און 8
הױף, ַאנדער ַאן אין געזעסן, דָארטן
איז ֿפָאדערהױז, ֿפון אינעװײניק-צו
ער ַארבעט. אײגענער דער ֿפון געװען
ּפרעהס ֿפַאר הױז ַא געמַאכט אױך הָאט
גענומען, הָאט שלמה װָאס טָאכטער

ֿפָאדערהױז. דָאזיקע דָאס װי ַאזױ
טַײערע ֿפון געװען איז ַאלץ דָאס 9
געהַאקטע ֿפון מָאסן די לױט שטײנער,
ֿפון זעג ַא מיט ַארומגעזעגט  שטײנער,
און אױסנװעניק; ֿפון און אינעװײניק
דרױסן און געזימס, ביז גרונטֿפעסט ֿפון

הױף. גרױסן ביזן
געגרונטֿפעסט געװען איז עס און 10
גרױסע שטײנער, טַײערע מיט
און אײלן, צען ֿפון שטײנער שטײנער,
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אײלן. ַאכט ֿפון שטײנער
געװען זַײנען אױבן ֿפון און 11
ֿפון מָאסן די לױט שטײנער, טַײערע
צעדערהָאלץ. און שטײנער, געהַאקטע
ַארום רונד הױף גרױסער דער און 12
געהַאקטע צַײלן דרַײ ֿפון געװען איז
צעדערבַאלקנס: צַײל ַא און שטײנער,
אינעװײניקסטן דעם ֿפַאר גלַײכן דעס
דעם ֿפַאר און הױז, גָאטס ֿפון הױף

הױז. ּפָאליש ֿפון
געשיקט הָאט שלמה מלך דער און 13

צור. ֿפון חיָרמען גענומען הָאט און
ֿפרױ, ַא ֿפון זון דער געװען איז ער 14
זַײן און נֿפּתלי, שֿבט ֿפון אלמנה, ַאן
ַא צור, ֿפון מַאן ַא געװען איז ֿפָאטער
ֿפול געװען איז ער און קוּפערשמיד;
און ֿפַארשטַאנדיקײט און חכמה מיט
ַארבעט ַאלערלײ מַאכן צו קענשַאֿפט
צום געקומען איז ער און קוּפער, אין
זַײן געמַאכט הָאט און שלמה, מלך

ַארבעט. גַאנצע
די אױסגעֿפורעמט הָאט ער און 15
אײלן ַאכצן קוּפער; ֿפון זַײלן צװײ
זַײל, אײן ֿפון הײך די געװען איז
הָאט אײלן צװעלף ֿפון ֿפָאדים ַא און
דער ַאזױ] [און ַארומגערינגלט; [אים]

זַײל. צװײטער
ער הָאט קרױנען צװײ און 16
קעּפ די אױף ַארױֿפצוטָאן געמַאכט
קוּפער; ֿפון אױסגעגָאסן זַײלן, די ֿפון
און קרױן, אײן ֿפון הײך די אײלן ֿפינף
צװײטער דער ֿפון הײך די אײלן ֿפינף

קרױן:
ֿפלעכטַארבעט, ֿפון נעצן מיט 17
ֿפַאר ַארבעט,  געקײטלטער ֿפון שנורן
די ֿפון קעּפ די אױף װָאס קרױנען די
זיבן און קרױן, אײן ֿפַאר זיבן זַײלן;

קרױן. צװײטער דער ֿפַאר
זַײלן; די געמַאכט ער הָאט ַאזױ 18
אײן אױף ַארום רונד צַײלן צװײ און
אױבן װָאס קרױנען די בַאדעקן צו נעץ
הָאט ַאזױ און מילגרױמען;  די איבער
קרױן. צװײטער דער ֿפַאר געמַאכט ער

קעּפ די אױף װָאס קרױנען די און 19
זַײנען ּפָאליש דעם אין זַײלן די ֿפון
אײלן. ֿפיר ליליענַארבעט, ֿפון געװען

זַײלן צװײ די אױף קרױנען די און 20
ַאקעגן אױבן ֿפון געװען אױך זַײנען
דער ֿפון זַײט דער צו װָאס בױך דעם
געװען זַײנען די מילגרױמען און נעץ.
ַארום רונד צַײלן אין הונדערט, צװײ

קרױן. צװײטער דער אױף
די אױֿפגעשטעלט הָאט ער און 21
ער ֵהיכל; און ֿפון ּפָאליש בַײם זַײלן
זַײל, רעכטן דעם אױֿפגעשטעלט הָאט
ער און יָכין; נָאמען זַײן גערוֿפן און
זַײל, לינקן דעם אױֿפגעשטעלט הָאט

בֹוַעז. נָאמען זַײן גערוֿפן און
זַײלן די ֿפון קעּפ די אױף און 22
איז ַאזױ ליליענַארבעט. געװען איז
די ֿפון ַארבעט די געװָארן ֿפַארענדיקט

זַײלן.
ים, דעם געמַאכט הָאט ער און 23
רַאנד ֿפון אײלן צען געגָאסענעם, ַא
ַארום, רונד קַײלעכדיק רַאנד, צו
ַא און הײך; זַײן אײלן ֿפינף און
אים הָאט אײלן דרַײסיק ֿפון שנור

ַארום. רונד ַארומגערינגלט
ַארום רונד רַאנד זַײן אונטער און 24
צען קנעּפ ַארומגערינגלט אים הָאבן
רונד ים דעם ַארומצירקלענדיק אײלן,
די געװען זַײנען צַײלן צװײ אין ַארום;
מיט גוס אײן אין אױסגעגָאסן קנעּפ,

אים.
צװעלף אױף געשטַאנען איז ער  25
און צֿפון, צו געקערט דרַײ רינדער;
דרַײ און מערֿב, צו געקערט דרַײ
געקערט דרַײ און ָדרום, צו געקערט
געװען איז ים דער און מזרח. צו
ַאלע און אױבן. ֿפון זײ איבער
געװען זַײנען הינטערלַײבער זײערע

אינעװײניק-צו.
ַא געװען איז גרעב זַײן און 26
געװען איז רַאנד זַײן און הַאנטברײט;
ֿפון רַאנד דעם ֿפון ַארבעט די װי ַאזױ
צװײ ליליענבלום. ַא װי בעכער, ַא

געהַאלטן. ער הָאט בת טױזנט
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צען די געמַאכט הָאט ער און 27
איז אײלן ֿפיר קוּפער; ֿפון געשטעלן
געשטעל, איטלעכן ֿפון לענג די געװען
דרַײ און ברײט, זַײן אײלן ֿפיר און

הײך. זַײן אײלן
ֿפון ַארבעט די געװען איז ַאזױ און 28
רַאמען, געהַאט הָאבן זײ געשטעלן; די
צװישן געװען זַײנען רַאמען די און

לַײסטן.
צװישן װָאס רַאמען די אױף און 29
רינדער, לײבן, געװען זַײנען לַײסטן די
אױף געװען איז ַאזױ און ּכרוֿבים; און
די אונטער און אױבן; ֿפון לַײסטן די
געװען זַײנען רינדער די און לײבן
ַארבעט. ַארָאּפגעהַאנגענער ֿפון קרענץ
רעדער קוּפערנע ֿפיר און 30
געשטעל, איטלעכן צו געװען זַײנען
זַײנע און ַאקסן; קוּפערנע און
געװען זַײנען זײ װינקלען–צו ֿפיר
הַאנטֿפַאס דעם אונטער ַאקסלען;
אױסגעגָאסן, געװען ַאקסלען די זַײנען
איטלעכן. ֿפון זַײט דער בַײ קרענץ מיט
אין אינעװײניק עֿפענונג זַײן און 31
געװען איז איר איבער און קרױן דער
איז עֿפענונג איר און הײך; די אײל ַאן
ֿפון ַארבעט די װי קַײלעכדיק, געװען
הַאלב; ַא און אײל ַאן ֿפוסגעשטעל, ַא
זַײנען עֿפענונג איר אױף אױך און
זײערע אױסקריצונגען; און געװען
ֿפירעקעכדיק, געװען זַײנען רַאמען

רונד.  ניט
געװען זַײנען רעדער ֿפיר די און 32
ֿפון ַאקסן די און רַאמען, די אונטער
דעם אין געװען זַײנען רעדער די
איז רָאד ַא ֿפון הײך די און געשטעל;

אײל. הַאלבע ַא און אײל ַאן געװען
רעדער די ֿפון ַארבעט די און 33
ַא ֿפון ַארבעט די װי ַאזױ געװען איז
און ַאקסן, זײערע װָאגן; ַא ֿפון רָאד
ֿפלעקלעך, זײערע און רײֿפן, זײערע
איז ַאלץ ַאקסרעדלעך, זײערע און

געגָאסן. געװען
צו געװען זַײנען ַאקסלען ֿפיר און 34
געשטעל; איטלעכן ֿפון װינקלען ֿפיר די

זַײנע געװען זַײנען גוֿפא געשטעל ֿפון
ַאקסלען.

געװען איז געשטעל אין אױבן און 35
אײל הַאלבע ַא ַארום רונד קַײלעכדיק
געשטעל אױֿפן אױבן און הײך. די
זַײנען רַאמען זַײנע און הענטלעך זַײנע

גוֿפא. אים ֿפון געװען
אױף אױסגעקריצט הָאט ער און 36
און הענטלעך, זַײנע ֿפון ֿפלעכן די
און לײבן, ּכרוֿבים, לַײסטן, זַײנע אױף
ֿפון בלײז דעם נָאך װי טײטלבײמער,

ַארום. רונד קרענץ און איטלעכן,
צען די געמַאכט ער הָאט ַאזױ 37
אײן מָאס, אײן גוס, אײן געשטעלן;

ַאלעמען. זײ ֿפַאר שניט,
צען געמַאכט הָאט ער און 38
בת ֿפערציק קוּפער; ֿפון הַאנטֿפַאסן
הַאנטֿפַאס; איטלעכער געהַאלטן הָאט
געשטעל איטלעכן אױף הַאנטֿפַאס אײן

געשטעלן. צען די ֿפון
די ַאװעקגעשטעלט הָאט ער און 39
רעכטער דער אױף ֿפינף געשטעלן,
דער אױף ֿפינף און הױז, ֿפון זַײט
ים דעם און הױז. ֿפון זַײט לינקער
דער אױף ַאװעקגעשטעלט ער הָאט
ַאקעגן מזרח, צו הױז ֿפון זַײט רעכטער

ָדרום.
טעּפ געמַאכט די הָאט חיָרם און 40
שּפרענגבעקנס. די און שוֿפלען די און
די מַאכן געענדיקט הָאט חיָרם און
געטָאן הָאט ער װָאס ַארבעט גַאנצע
הױז: גָאטס אין שלמה מלך דעם ֿפַאר

בעקנס צװײ די און זַײלן, צװײ די 41
די ֿפון קעּפ די אױף װָאס קרױנען די ֿפון
די בַאדעקן צו נעצן צװײ די און זַײלן;
אױף װָאס קרױנען די ֿפון בעקנס צװײ

זַײלן; די ֿפון קעּפ די
מילגרױמען הונדערט ֿפיר די און 42
צַײלן צװײ נעצן, צװײ די ֿפַאר
צו נעץ, איטלעכער ֿפַאר מילגרױמען
קרױנען קַײלעכדיקע צװײ די בַאדעקן

זַײלן; די איבער װָאס
צען די און געשטעלן, צען די און 43

געשטעלן; די אױף הַאנטֿפַאסן
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צװעלף די און ים, אײן דעם און 44
ים; דעם אונטער רינדער

די און שוֿפלען די און טעּפ די און 45
דָאזיקע די ַאלע און שּפרענגבעקנס.
ֿפַאר געמַאכט הָאט חיָרם װָאס ּכלים
זַײנען הױז גָאטס אין שלמה מלך דעם

קוּפער. בַאלקן ֿפון געװען
זײ הָאט ירדן ֿפון געגנט דער אין 46
געדיכטער אין אױסגעגָאסן, מלך דער
ָצרתן.  צװישן און סוּכות  צװישן ערד,
ַאלע די געלָאזט הָאט שלמה און 47
גרױס זײער ֿפון געװױגן], [ניט ּכלים
איז בַארעכענען צו ניט ֿפילקײט;

קוּפער.  דעם ֿפון װָאג די געװען
ַאלע געמַאכט הָאט שלמה און 48
דעם הױז: גָאטס אין װָאס ּכלים
טיש דעם און מזבח, גילדערנעם
ֿפון ברױט דָאס איז אים אױף װָאס

גָאלד. ֿפון ָאנגעזיכט,
דער ֿפון ֿפינף מנורות, די און 49
דער ֿפון ֿפינף און זַײט, רעכטער
עכטן ֿפון דֿביר, דעם ֿפַאר זַײט, לינקער
רערלעך, די און בלומען, די און גָאלד;

גָאלד; ֿפון צװענגלעך, די און
די און בעקנס, די און 50
שּפרענגבעקנס, די און שנַײצמעסערס,
ֿפון ֿפַײערֿפַאנען, די און שָאלן, די און
די ֿפַאר געלענקן די און גָאלד; עכטן
הױז, אינעװײניקסטן דעם ֿפון טירן
די ֿפַאר און קדֵשי-ָקדשים, דעם ֿפַאר
ֵהיכל, דעם ֿפַאר הױז, דעם ֿפון טירן

גָאלד. ֿפון
דער װָאס ַארבעט גַאנצע די און 51
גָאטס אין געמַאכט הָאט שלמה מלך
און געװָארן. געענדיקט איז הױז,
געהײליקטע די געברַאכט הָאט שלמה
דָאס ָדִודן, ֿפָאטער זַײן ֿפון זַאכן
ּכלים, די און גָאלד, דָאס און זילבער,
שַאצקַאמערן די אין ַארַײנגעגעבן און

הױז. גָאטס ֿפון

שלמה8 הָאט דענצמָאל
עלטסטע די אַײנגעזַאמלט
הױּפטלַײט ַאלע און יׂשראל, ֿפון

די ֿפון ֿפירשטן די שֿבטים, די ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפון ֿפָאטערהַײזער
ירושלים, קײן שלמה מלך צו יׂשראל,
ֿפון ָארון דעם ַארױֿפצוברענגען ּכדי
איז דָאס ָדִודס-שטָאט, ֿפון בונד גָאטס

ִציון. 
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער ַאלע און 2
אױף שלמה מלך צום אַײנגעזַאמלט זיך
איז דָאס ֵאָתנים, מָאנַאט אים יום-טוֿב,

חודש.  זיבעטער דער
יׂשראל ֿפון עלטסטע ַאלע און 3
הָאבן ּכהנים די און געקומען, זַײנען

ָארון. דעם געטרָאגן
דעם ַארױֿפגעברַאכט הָאבן זײ 4
אהל-מועד, דעם און גָאט, ֿפון ָארון
אין װָאס ּכלים הײליקע ַאלע און
הָאבן לִויִים די און ּכהנים געצעלט–די

ַארױֿפגעברַאכט. זײ
אים מיט און שלמה מלך דער און 5
זיך איז װָאס יׂשראל ֿפון עדה גַאנצע די
געװען זַײנען אים, בַײ צונױֿפגעקומען
שָאף שלַאכטנדיק ָארון, דעם ֿפַאר
געקענט ניט הָאבן װָאס רינדער, און
בַאטרַאכט ניט און װערן געצײלט

ֿפילקײט. ֿפון װערן
ַארַײנגעברַאכט הָאבן ּכהנים די און 6
זַײן אױף בונד גָאטס ֿפון ָארון דעם
אין הױז, ֿפון דֿביר דעם אין ָארט,
ֿפון ֿפליגלען די אונטער קדֵשי-ָקדשים,

ּכרוֿבים. די
הָאבן ּכרוֿבים די װָארום 7
איבער ֿפליגלען די אױסגעשּפרײט
ּכרוֿבים די און ָארון, ֿפון ָארט דעם
ָארון דעם איבער געשירעמט הָאבן
אױבן. ֿפון שטַאנגען זַײנע איבער און

ַאזױ געװען זַײנען שטַאנגען די און 8
שטַאנגען די ֿפון שּפיצן די ַאז לַאנג
הײליקטום ֿפון געװָארן געזען זַײנען
געזען ניט זַײנען זײ ָאבער דֿביר, ֿפַארן
זַײנען זײ און ַארױס. װַײטער געװָארן
הַײנטיקן אױף ביז געבליבן דָארטן

טָאג.
נָאר געװען, ָארון אין איז גָארנישט 9
משה װָאס לוחות שטײנערנע צװײ די
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חורֿב, אין ַארַײנגעלײגט ַאהין הָאט
מיט בונד ַא געשלָאסן הָאט גָאט בעת
זַײנען זײ װען יׂשראל, ֿפון קינדער די

מצרים. לַאנד ַארױסגעגַאנגען ֿפון
ּכהנים די װי געװען, איז עס און 10
הײליקטום, ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען
הױז דָאס ָאנגעֿפילט װָאלקן ַא הָאט ַאזױ

גָאט. ֿפון
געקענט ניט הָאבן ּכהנים די און 11
װעגן ֿפון דינסט דעם טָאן שטעלן זיך
ֿפון ּפרַאכט די װָארום װָאלקן, דעם
גָאט. ֿפון הױז דָאס ָאנגעֿפילט הָאט גָאט
געזָאגט: שלמה הָאט דענצמָאל 12
רוען; צו װָאלקן אין געזָאגט הָאט גָאט
הױז ַא דיר געבױט בױען איך הָאב 13
זיצן צו דיר ָארט ַאן װױנונג, ַא ֿפַאר

אײביק. אױף
אומגעדרײט הָאט מלך דער און 14
די געבענטשט הָאט און ּפנים, זַײן
און יׂשראל, ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצע
איז יׂשראל ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצע די

געשטַאנען.
געלױבט געזָאגט: הָאט ער און 15
יׂשראל, ֿפון גָאט דער יהוה איז
צו גערעדט מױל זַײן מיט הָאט װָאס
הַאנט זַײן מיט און ָדִודן, ֿפָאטער מַײן

זָאגן: צו ַאזױ דערֿפילט,
הָאב איך װָאס טָאג דעם ֿפון 16
ֿפון יׂשראל, ֿפָאלק, מַײן ַארױסגעצױגן
אױסדערװײלט ניט איך הָאב מצרים,
יׂשראל ֿפון שֿבטים ַאלע ֿפון שטָאט קײן
נָאמען מַײן ַאז הױז ַא בױען צו אױף
הָאב איך ָאבער זַײן, דָארטן זָאל
מַײן איבער זַײן צו ָדִודן אױסדערװײלט

יׂשראל. ֿפָאלק
ֿפון הַארצן אין געװען איז עס און 17
צו הױז ַא בױען צו ָדִודן ֿפָאטער מַײן
ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפון נָאמען דעם

יׂשראל.
מַײן צו געזָאגט הָאט גָאט ָאבער 18
געהַאט הָאסט דו װי ַאזױ ָדִודן: ֿפָאטער
מַײן צו הױז ַא בױען צו אין הַארצן
דו װָאס געטָאן גוט נָאמען, הָאסטו

הַארצן. אין געהַאט דָאס הָאסט

דָאס בױען װעסט דו ניט ָאבער 19
ַארױס גײט װָאס זון דַײן נַײערט הױז,
דָאס בױען װעט ער לענדן, דַײנע ֿפון

נָאמען. מַײן צו הױז
זַײן געװען מקיים הָאט גָאט און 20
איך און צוגעזָאגט, הָאט ער װָאס צוזָאג
ֿפָאטער מַײן אױף אױֿפגעשטַאנען בין
געזעצט זיך הָאב איך און ָארט, ָדִודס
װי ַאזױ יׂשראל, ֿפון טרָאן דעם אױף
געבױט הָאב איך און געזָאגט, הָאט גָאט
דעם יהוה ֿפון נָאמען דעם צו הױז דָאס

יׂשראל. ֿפון גָאט
ַאן געמַאכט דָארטן הָאב איך און 21
איז דָארטן װָאס ָארון, דעם ֿפַאר ָארט
הָאט ער װָאס גָאט, ֿפון בונד דער
װען עלטערן, אונדזערע מיט געשלָאסן
לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן זײ הָאט ער

מצרים.
געשטעלט זיך הָאט שלמה און 22
דער ַאקעגן גָאט, ֿפון מזבח דעם ֿפַאר
און יׂשראל, ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצער
צום הענט זַײנע אױסגעשּפטרײט הָאט

הימל.
דו יהוה געזָאגט: הָאט ער און 23
אױבן הימל אין ניטָא יׂשראל, ֿפון גָאט
גָאט ַא אונטן ערד דער אױף ָאדער
די און בונד דעם היטסט װָאס דו, װי
ֿפַאר גײען װָאס קנעכט דַײנע צו גענָאד

הַארצן; גַאנצן זײער מיט דיר
קנעכט, דַײן געהיט הָאסט װָאס 24
הָאסט דו װָאס דָאס ָדִודן, ֿפָאטער מַײן
מױל דַײן מיט און צוגעזָאגט; אים
הַאנט דַײן מיט און גערעדט, הָאסטו

טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ דערֿפילט,
גָאט דו יהוה ַאצונד, און 25
מַײן קנעכט, דַײן יׂשראל, הַאלט ֿפון
צו הָאסט דו װָארט דָאס ָדִודן, ֿפָאטער
װעט עס זָאגן: צו ַאזױ גערעדט, אים
מיר ֿפַאר ֿפון װערן ֿפַארשניטן ניט דיר
ֿפון טרָאן דעם אױף זיצן צו מַאן ַא
װעלן קינדער דַײנע נָאר אױב יׂשראל,
ַאזױ מיר ֿפַאר גײן צו װעג, זײער היטן

מיר. ֿפַאר געגַאנגען ביסט דו װי
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זָאל, יׂשראל, ֿפון גָאט ַאצונד, און 26
דַײן װערן בַאװערט דיך, בעט איך
דַײן צוגעזָאגט הָאסט דו װָאס צוזָאג

ָדִודן. ֿפָאטער מַײן קנעכט,
גָאט אמתן דער אין קען װָארום 27
הימלען די ַאז ערד? דער אױף װױנען
קענען הימלען די ֿפון הימלען די און
שױן װי הַײנט ַארַײננעמען, ניט דיך
הָאב איך װָאס הױז דָאזיקע דָאס

געבױט!
ֿפון ּתֿפילה דער צו זיך קער ָאבער 28
יהוה בקשה, זַײן צו און קנעכט, דַײן
געשרײ דעם צו צוצוהערן גָאט, מַײן
איז קנעכט דַײן װָאס ּתֿפילה דער צו און

הַײנט. דיר ֿפַאר מתּפלל
אױף ָאֿפן זַײן זָאלן אױגן דַײנע ַאז 29
אױף טָאג, און נַאכט הױז דָאזיקן דעם
געזָאגט: הָאסט דו װָאס ָארט, דעם
צוצוהערן זַײן; דָארטן זָאל נָאמען מַײן
װעט קנעכט דַײן װָאס ּתֿפילה דער צו
ָארט. דָאזיקן דעם ַאקעגן זַײן מתּפלל

בקשה דער צו צוהערן זָאלסט און 30
ֿפָאלק דַײן ֿפון און קנעכט, דַײן ֿפון
זַײן מתּפלל װעלן זײ װָאס יׂשראל,
זָאלסט דו און ָארט; דָאזיקן דעם ַאקעגן
װױנונג, דַײן ֿפון ָארט דעם אין הערן
הערן, װעסט דו ַאז און הימל, אין

ֿפַארגעבן. זָאלסטו
זַײן קעגן זינדיקן װעט מַאן ַא ַאז 31
אױף ַארױֿפלײגן װעט מע און חֿבר,
און בַאשװערן, צו אים שֿבועה ַא אים
דַײן ֿפַאר שװערן און קומען װעט ער

הױז, דָאזיקן דעם אין מזבח
און הימל, אין צוהערן דו זָאלסט 32
צו קנעכט, דַײנע משּפטן און טָאן,
געבן צו שולדיקן, דעם שולדיק מַאכן
מַאכן צו און קָאּפ; זַײן אױף װעג דעם
געבן צו אים גערעכטן, דעם גערעכט

גערעכטיקײט. זַײן לױט
װעט יׂשראל ֿפָאלק דַײן און 33
װַײל ֿפַײנט, ֿפַארן װערן געשלָאגן
און דיר, צו געזינדיקט הָאבן זײ
און דיר, צו אומקערן זיך װעלן זײ
װעלן און נָאמען,  דַײן בַאקענען װעלן

דעם אין דיר צו בעטן און זַײן מתּפלל
הױז, דָאזיקן

הימל, אין צוהערן דו זָאלסט 34
ֿפָאלק דַײן ֿפון זינד די ֿפַארגעבן און
אױף אומקערן זײ זָאלסט און יׂשראל,
זײערע געגעבן הָאסט דו װָאס ערד דער

עלטערן.
זַײן װעט הימל דער ַאז 35
קײן זַײן ניט װעט עס און ֿפַארשלָאסן,
צו געזינדיקט הָאבן זײ װַײל רעגן, 
ַאקעגן זַײן מתּפלל װעלן זײ און דיר, 
בַאקענען װעלן און ָארט, דָאזיקן דעם
זײער ֿפון אומקערן זיך און נָאמען, דַײן

געּפַײניקט, זײ הָאסט דו װען זינד,
און הימל, אין צוהערן דו זָאלסט 36
און קנעכט דַײנע ֿפון זינד די ֿפַארגעבען
זײ װעסט דו װען יׂשראל, ֿפָאלק דַײן
זײ װָאס װעג גוטן דעם געװיזן הָאבן
געבן זָאלסט און גײן; אים אױף זָאלן
הָאסט דו װָאס לַאנד, דַײן אױף רעגן

נחלה. ַא ֿפַאר ֿפָאלק דַײן געגעבן
אין הונגער ַא זַײן װעט עס ַאז 37
עס ַאז מגֿפה, ַא זַײן װעט עס ַאז לַאנד,
װעלקעניש, ַא קָארנברַאנד, ַא זַײן װעט
זַײן ַאז גרָאזֿפרעסער; ַא הײשעריק, ַא
דעם אין בַאלעגערן אים װעט ֿפַײנט
ַא ֿפַאר נָאר װָאס שטעט; זַײנע ֿפון לַאנד
קרַאנקשַאֿפט; ַא ֿפַאר נָאר װָאס ּפלָאג,
װָאס ּתֿפילה, ַא ֿפַאר נָאר װָאס 38
בַײ זַײן װעט עס בקשה, ַא ֿפַאר נָאר
ֿפָאלק גַאנצן דַײן ֿפון אײנעם עמיצן
שּפירט זײ ֿפון איטלעכער װען יׂשראל,
און הַארצן, זַײן ֿפון ּפלָאגעניש די
דעם צו הענט זַײנע אױס שּפרײט ער

הױז, דָאזיקן
דעם הימל, אין צוהערן דו זָאלסט 39
זָאלסט און װױנונג, דַײן ֿפון ָארט
געבן און טָאן, זָאלסט און ֿפַארגעבן,
ַאזױ װעגן, זַײנע ַאלע לױט איטלעכן
דו הַארץ–װָארום זַײן װײסט דו װי
ַאלע ֿפון הַארץ דָאס װײסט ַאלײן

מענטשנקינדער–
ֿפַאר הָאבן מורא זָאלן זײ ּכדי 40
דער אױף לעבן זײ װָאס טעג ַאלע דיר
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אונדזערע געגעבן הָאסט דו װָאס ערד
עלטערן.

ער װָאס ֿפרעמדן דעם צו אױך און 41
ער ַאז יׂשראל, ֿפָאלק דַײן ֿפון ניט איז
װעגן ֿפון לַאנד װַײטן ַא ֿפון קומען װעט

נָאמען– דַײן
דַײן ֿפון הערן װעלן זײ װָארום 42
שטַארקער דַײן ֿפון און נָאמען, גרױסן
אױסגעשטרעקטן דַײן ֿפון און הַאנט,
װעט און קומען װעט ער ָארעם–און

הױז, דָאזיקן דעם ַאקעגן זַײן מתּפלל
דעם הימל, אין צוהערן דו זָאלסט 43
טָאן זָאלסט און װױנונג, דַײן ֿפון ָארט
װעט ֿפרעמדער דער װָאס אום ַאלץ
ֿפון ֿפעלקער ַאלע ּכדי דיר; צו רוֿפן
נָאמען, דַײן דערקענען זָאלן ערד דער
דַײן װי ַאזױ דיר, ֿפַאר הָאבן צו מורא
נָאמען דַײן ַאז װיסן און יׂשראל, ֿפָאלק
הױז דָאזיקן דעם אױף גערוֿפן װערט

געבױט. הָאב איך װָאס
ַארױסגײן װעט ֿפָאלק דַײן ַאז 44
אױף ֿפַײנט, זַײן ַאקעגן מלחמה אױף
שיקן, זײ װעסט דו װעג װָאסער
גָאט צו זַײן מתּפלל װעלן זײ און
זי הָאסט דו װָאס שטָאט דער ַאקעגן
װָאס הױז דעם און אױסדערװײלט, 

נָאמען, דַײן צו געבױט הָאב איך
זײער הימל אין צוהערן זָאלסטו 45
זײער טָאן און בקשה, זײער און ּתֿפילה

רעכט.
דיר–און צו זינדיקן װעלן זײ ַאז 46
זײ און זײ, אױף צוהערן װעסט דו
זײערע און ֿפַײנט, ֿפַארן איבערגעבן
געֿפַאנגען נעמען זײ װעלן ֿפַאנגערס
ָאדער װַײט ֿפַײנט, דעם ֿפון לַאנד אין

נָאנט;
הַארצן צו נעמען זיך װעלן זײ און 47
גענומען זַײנען זײ װָאס לַאנד דעם אין
װעלן זײ און ַאהין, געֿפַאנגען געװָארן
צו בעטן װעלן און טָאן, ּתשוֿבה
ֿפַאנגערס, זײערע ֿפון לַאנד אין דיר
געזינדקט הָאבן מיר זָאגן: צו ַאזױ
שלעכטס הָאבן מיר ֿפַארברָאכן, און

געטָאן;

דיר צו אומקערן זיך װעלן זײ און 48
זײער מיט און הַארצן, גַאנצן זײער מיט
זײערע ֿפון לַאנד אין זעל, גַאנצער
און געֿפַאנגען, זײ הָאבן װָאס ֿפַײנט
ַאקעגן דיר צו זַײן מתּפלל װעלן זײ
געגעבן הָאסט דו װָאס לַאנד, זײער
דו װָאס שטָאט דער עלטערן, זײערע
הױז דעם און אױסדערװײלט, הָאסט
נָאמען, דַײן צו געבױט הָאב איך װָאס
דעם הימל, אין צוהערן זָאלסטו 49
און ּתֿפילה זײער װױנונג, דַײן ֿפון ָארט

רעכט; זײער טָאן און בקשה, זײער
ֿפָאלק דַײן ֿפַארגעבן זָאלסט און 50
דיר, צו געזינדיקט הָאבן זײ װָאס
װָאס ֿפַארברעכן זײערע ַאלע און
און דיר; קעגן ֿפַארברָאכן הָאבן זײ
בַײ דערבַארימונג געבן זײ זָאלסט
זיך זָאלן זײ ַאז ֿפַאנגערס, זײערע

זײ; אױף דערבַארימען
ֿפָאלק דַײן זַײנען זײ װָארום 51
הָאסט דו װָאס ַארב, דַײן און
דעם ֿפון מצרים, ֿפון ַארױסגעצױגן

אַײזנשמעלצאױװן.
דעם צו ָאֿפן זַײן זָאלן אױגן דַײנע 52
דעם צו און קנעכט, דַײן ֿפון געבעט
זײ יׂשראל, ֿפָאלק דַײן ֿפון געבעט

דיר. צו רוֿפן זײ נָאר װען צוצוהערן
ָאּפגעשײדט זײ הָאסט דו װָארום 53
ֿפון ֿפעלקער ַאלע ֿפון ַארב צום דיר
גערעדט הָאסט דו װי ַאזױ ערד, דער
הָאסט דו װען משהן קנעכט דַײן דורך
ֿפון עלטערן אונדזערע ַארױסגעצױגן

הַאר. דו גָאט מצרים,
הָאט שלמה װי געװען, איז עס און 54
די גָאט צו זַײן זו מתּפלל געענדיקט
איז בקשה, און ּתֿפילה גַאנצע דָאזיקע
ֿפון מזבח ֿפַארן ֿפון אױֿפגעשטַאנען ער
מיט קני, זַײנע אױף קניִען ֿפון גָאט,
הימל, צום אױסגעשּפרײט הענט זַײנע
און געשטעלט, זיך הָאט ער און 55
אַײנזַאמלונג גַאנצע די געבענטשט הָאט
צו ַאזױ ָקול, הױכן ַא אױף יׂשראל ֿפון

זָאגן:
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הָאט װָאס גָאט איז געלױבט 56
װי ַאזױ רו, יׂשראל ֿפָאלק זַײן געגעבן
ַאן ניט צוגעזָאגט. הָאט ער װָאס ַאלץ
ַאל ֿפון ָאּפגעֿפַאלן איז װָארט אײנציק
צוגעזָאגט הָאט ער װָאס צוזָאג גוטן זַײן

משהן. קנעכט דַײן דורך
מיט זַײן גָאט אונדזער יהוה זָאל 57
מיט געװען איז ער װי ַאזױ אונדז,
ניט אונדז זָאל ער עלטערן; אונדזערע

ַאװעקװַארֿפן; ניט און ֿפַארלָאזן
צו הַארץ אונדזער נַײגן צו ּכדי 58
װעגן, זַײנע ַאלע אין גײן צו אים,
זַײנע און געבָאט זַײנע היטן צו און
הָאט ער װָאס געזעצן, זַײנע און חוקים

עלטערן. אונדזערע בַאֿפױלן
װערטער דָאזיקע די זָאלן און 59
ֿפַאר געבעטן הָאב איך װָאס מַײנע
גָאט אונדזער יהוה צו נָאנט זַײן גָאט,
ֿפון רעכט דָאס טָאן צו נַאכט, און טָאג
זַײן ֿפון רעכט דָאס און קנעכט, זַײן

טָאג; אין טָאג יׂשראל, ֿפָאלק
ערד דער ֿפון ֿפעלקער ַאלע ּכדי 60
איז מער גָאט; איז יהוה ַאז װיסן זָאלן

ניטָא;
גַאנץ זַײן הַארץ אַײער זָאל און 61
אין גײן צו גָאט, אונדזער יהוה מיט
געבָאט, זַײנע היטן צו און געזעצן זַײנע

טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ
גַאנץ און מלך דער און 62
געשלַאכט הָאבן אים מיט יׂשראל

גָאט. ֿפַאר שלַאכטָאּפֿפער
ֿפַארן געשלַאכט הָאט שלמה און 63
געשלַאכט הָאט ער װָאס ֿפרידָאּפֿפער
טױזנט צװַאנציק און צװײ גָאט, צו
צװַאנציק און הונדערט און רינדער,
ַאלע און מלך דער און שָאף. טױזנט
דָאס בַאנַײט הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער

גָאט. ֿפון הױז
מלך דער הָאט טָאג יענעם אין 64
הױף דעם ֿפון מיטן דעם געהײליקט
הָאט ער װַײל הױז; גָאטס ֿפַאר װָאס
און ברַאנדָאּפֿפער די געמַאכט דָארטן
די ֿפון ֿפעטס דָאס און שּפַײזָאּפֿפער, די
קוּפערנער דער װָארום ֿפרידָאּפֿפער;

צו געװען איז גָאט ֿפַאר װָאס מזבח
ברַאנדָאּפֿפער די ַארױֿפצונעמען קלײן
ֿפעטס דָאס און שּפַײזָאּפֿפער, די און

ֿפרידָאּפֿפער. די ֿפון
געמַאכט הָאט שלמה און 65
און צַײט, יענער אין יום-טוֿב דעם
גרױסע אים–ַא מיט יׂשראל גַאנץ
קײן קומט מע װּו ֿפון אַײנזַאמלונג,
מצרים–ֿפַאר ֿפון טַײך דעם ביז ַחמת
זיבן און טעג זיבן גָאט, אונדזער יהוה

טעג. ֿפערצן טעג,
ער הָאט טָאג ַאכטן אױֿפן 66
זײ און ֿפָאלק, דָאס ַאװעקגעשיקט
און מלך, דעם געבענטשט הָאבן
געצעלטן זײערע צו געגַאנגען זַײנען
אױֿפגערַאמטן ַאן מיט און ֿפרײלעכע
גָאט װָאס גוטן ַאלעם איבער הַארצן
און ָדִודן, קנעכט זַײן צו געטָאן הָאט

יׂשראל. ֿפָאלק זַײן צו

שלמה9 ַאז געװען, איז עס און
הױז דָאס בױען געענדיקט הָאט
און מלך, ֿפון הױז דָאס און גָאט, ֿפון
װָאס שלמהן ֿפון געלוסט יעטװעדער

מַאכן, געװָאלט הָאט ער
שלמהן צו בַאװיזן גָאט זיך הָאט 2
זיך הָאט ער װי ַאזױ מָאל, צװײט ַא

גֿבעון. אין אים צו בַאװיזן
געזָאגט: אים צו הָאט גָאט און 3
און ּתֿפילה דַײן צוגעהערט הָאב איך
געבעטן הָאסט דו װָאס בקשה דַײן
דָאס געהײליקט הָאב איך מיר: ֿפַאר
צו געבױט, הָאסט דו װָאס הױז דָאזיקע
אײביק; אױף דָארטן נָאמען מַײן טָאן
װעלן הַארץ מַײן און אױגן מײנע און

טעג. ַאלע זַײן דָארטן
ֿפַאר גײן װעסט דו אױב דו, און 4
איז דוד ֿפָאטער דַײן װי ַאזױ מיר
הַארצן ֿפון גַאנצקײט מיט געגַאנגען,
טָאן צו רעכטֿפַארטיקײט, מיט און
דיר הָאב איך װָאס ַאלץ װי ַאזױ
מַײנע היטן װעסט דו בַאֿפױלן–ַאז

געזעצן, מַײנע און חוקים
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טרָאן דעם אױֿפשטעלן איך װעל 5
אױף יׂשראל איבער מלוכה דַײן ֿפון
צו גערעדט הָאב איך װי ַאזױ אײביק;
עס זָאגן: צו ַאזױ ָדִודן, ֿפָאטער דַײן
מַאן ַא װערן ֿפַארשניטן ניט דיר װעט

יׂשראל. ֿפון טרָאן דעם ֿפון
זיך איר װעט ָאּפקערן ָאבער אױב 6
און איר מיר, הינטער ֿפון ָאּפקערן
היטן ניט װעט און קינדער, אַײערע
איך װָאס געזעצן מַײנע געבָאט, מַײנע
װעט איר און אַײך, ֿפַאר געלײגט הָאב
זיך און געטער, ֿפרעמדע דינען און גײן

זײ, צו בוקן
ֿפון יׂשראל ֿפַארשנַײדן איך װעל 7
װָאס ערד דער ֿפון געזיכט דעם
הױז דָאס און געגעבן, זײ הָאב איך
מַײן צו געהײליקט הָאב איך װָאס
מַײן ֿפון ָאּפשַאֿפן איך װעל נָאמען,
ֿפַאר װערן װעט יׂשראל און ּפנים,
געשּפעט ַא ֿפַאר און שּפריכװָארט ַא

ֿפעלקער. ַאלע צװישן
װָאס הױז דָאזיקע דָאס און 8
װעט דערהױבן, זַײן געלָאזט הָאט
זיך ֿפַארבַײ אים גײט װָאס איטלעכער
און שמוצערן; װעט און דערשרעקן,
הָאט װָאס ֿפַאר זָאגן: װעלן זײ ַאז
לַאנד דָאזיקן דעם צו ַאזױ געטָאן גָאט

הױז? דָאזיקן דעם צו און
זײ װָאס ֿפַאר זָאגן: מען װעט 9
װָאס גָאט, זײער יהוה ֿפַארלָאזן הָאבן
עלטערן זײערע ַארױסגעצױגן הָאט
זיך הָאבן זײ און מצרים, לַאנד ֿפון
זיך און געטער, ֿפרעמדע ָאן געהַאלטן
דרום געדינט; זײ און זײ צו געבוקט
דָאס ַאל זײ אױף געברַאכט יהוה הָאט

בײז. דָאזיקע
ֿפון ָסוף צום געװען איז עס און 10
געבױט הָאט שלמה װָאס יָאר צװַאנציק
גָאט, ֿפון הױז דָאס הַײזער, בײדע די

מלך– ֿפון הױז דָאס און
הָאט צור ֿפון מלך דער חיָרם 11
און צעדערהָאלץ מיט שלמהן בַאזָארגט
לױט גָאלד מיט און ציּפרעסנהָאלץ מיט
דער דענצמָאל ֿפַארלַאנג–הָאט זַײן ַאל

צװַאנציק חיָרמען געגעבן שלמה מלך
גליל. לַאנד אין שטעט

ֿפון ַארױסגעקומען איז חיָרם און 12
שלמה װָאס שטעט די ָאנצוקוקן צור
ניט זַײנען זײ און געגעבן, אים הָאט

אױגן.  זַײנע אין װױלגעֿפעלן
זַײנען װָאס געזָאגט הָאט ער און 13
מיר הָאסט דו װָאס שטעט ֿפַאר דָאס
רוֿפט מע און ברודער? מַײן געגעבן,
טָאג. הײנטיקן אױף ביז ָּכֿבול לַאנד זײ
דעם געשיקט הָאט חיָרם און 14
צענטנער צװַאנציק און הונדערט מלך

גָאלד.
דעם מיט מעׂשה די איז דָאס און 15
הָאט שלמה מלך דער װָאס צינדז
הױז דָאס בױען צו ּכדי אױֿפגענומען,
מלוא, דעם און הױז, זַײן און גָאט, ֿפון
חצור, און ירושלים, ֿפון מױער די און

גזר: און מגִדו, און
איז מצרים ֿפון מלך דער ּפרעה 16
בַאצװּונגען הָאט און ַארױֿפגעגַאנגען,
ֿפַײער, אין ֿפַארברענט זי הָאט און גזר,
אין געזעסן איז װָאס ּכנַַעני דעם און
אױסגעהרגעט, ער הָאט שטָאט, דער
זַײן צו נדן אין געגעבן זי הָאט ער און

װַײב. שלמהס טָאכטער,
גזר, ָאּפגעבױט הָאט שלמה און 17

ֵבית-חֹורון, אונטערשטע די און
מדבר, אין ַּתדמור און ַבַעלת, און 18

לַאנד, אין
װָאס שּפַײכלערשטעט ַאלע און 19
שטעט די און געהַאט, הָאט שלמה
ֿפַאר שטעט די און רַײטװעגן, ֿפַאר
שלמה װָאס געלוסטן די און רַײטער,
ירושלים, אין בױען צו געלוסט הָאט
לַאנד גַאנצן אין און לֿבנון, אױֿפן און

ממשלה. זַײן ֿפון
איז װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס 20
דעם אמורי, דעם ֿפון איבערגעבליבן
דעם און ִחִוי, דעם ּפִרזי, דעם ִחּתי,
די ֿפון געװען ניט זַײנען װָאס יֿבוסי,
קינדער זײערע יׂשראל-, ֿפון קינדער
אין זײ נָאך געבליבן זַײנען װָאס
יׂשראל ֿפון קינדער די װָאס לַאנד,
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זײ ֿפַארטיליקן, געקענט ניט הָאבן זײ
צינדזקנעכט ֿפַאר גענומען שלמה הָאט

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז
יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון ָאבער 21
קנעכט; קײן געמַאכט ניט שלמה הָאט
מלחמה-לַײט, די געװען זַײנען זײ נָאר
הַארן, און זַײנע און דינער, זַײנע און
איבער הַארן די און הױּפטלַײט, זַײנע

רַײטער. זַײנע און רַײטװעגן זַײנע
די געװען זַײנען דָאס 22
איבער װָאס אױבערגעשטעלטע
הונדערט ֿפינף ַארבעט: שלמהס
געװעלטיקט הָאבן װָאס ֿפוֿפציק און
די טוט װָאס ֿפָאלק דעם איבער

ַארבעט.
איז טָאכטער ּפרעהס נָאר װָאס 23
הױז איר אין ָדִודס-שטָאט ֿפון ַארױף
הָאט געבױט, איר ֿפַאר הָאט ער װָאס

מלוא. דעם געבױט דענצמָאל ער
אױֿפברענגען ֿפלעגט שלמה און 24
און ברַאנדָאּפֿפער יָאר אין מָאל דרַײ
ער װָאס מזבח דעם אױף ֿפרידָאּפֿפער
רײכערן און גָאט, צו געבױט הָאט
ֿפַאר װָאס מזבח] דעם [אױף דערבַײ
דָאס ֿפַארענדיקט ער הָאט ַאזױ גָאט.

הױז.
דער געמַאכט הָאט שיֿפן אױך 25
װָאס ֶעציון-גֶֿבר אין שלמה מלך
ים-סוף, ֿפון ברעג אױֿפן ֵאלות בַײ
חיָרם הָאט 27 און לַאנד אדום. אין
קנעכט, זַײנע שיֿפן די מיט געשיקט
מיט ים, דעם קענען װָאס שיֿפלַײט

קנעכט. שלמהס
קײן געקומען זַײנען זײ און 26
דָארטן ֿפון געקריגן הָאבן און אֹוֿפיר,
צװַאנציק און הונדערט ֿפיר גָאלד,
מלך צום געברַאכט און צענטנער,

שלמה.

הָאט10 שֿבא ֿפון מלּכה די און
ֿפון הערונג די געהערט
ֿפון נָאמען דעם װעגן ֿפון שלמהן,
צו אים געקומען איז זי און גָאט,

רעטענישן. מיט ּפרּוװן

ירושלים קײן געקומען איז זי און 2
קעמלען מחנה,  גרױסער ַא זײער מיט
זײער גָאלד און בׂשמים מיט ָאנגעלָאדן
איז זי און געשטײן. טַײער און ֿפיל,
גערעדט הָאט און שלמהן, צו געקומען
בַײ געװען איז װָאס ַאלץ װעגן אים צו

הַארצן. אין איר
געזָאגט איר הָאט שלמה און 3
זַאך ַא געװען ניט זַאכן; אירע ַאלע
זָאל ער װָאס מלך, דעם ֿפון ֿפַארהױלן

זָאגן. ניט איר
געזען הָאט שֿבא ֿפון מלּכה די און 4
דָאס און שלמהן, ֿפון חכמה גַאנצע די

געבױט, הָאט ער װָאס הױז
און טיש, זַײן ֿפון עסן דָאס און 5
דָאס און הױֿפדינער, זַײנע ֿפון זיצן דָאס
זײערע מיט משרתים זַײנע ֿפון שטײן
טרַאנקמַײסטערס, זַײנע און מלבושים,
ֿפלעגט ער װָאס ברַאנדָאּפֿפער זַײן און
אין און הױז, גָאטס אין אױֿפברענגען

געבליבן. ניט ָאטעם ַאן מער איז איר
אמת מלך: צום געזָאגט הָאט זי און 6
הָאב איך װָאס גערײד דָאס געװען איז
דַײנע װעגן לַאנד מַײן אין געהערט

חכמה. דַײן װעגן און ֿפירונגען
די געגלױבט ניט הָאב איך און 7
געקומען, בין איך װַאנען ביז װערטער,
ערשט געזען; הָאבן אױגן מַײנע און
דערצײלט ניט העלֿפט ַא איז מיר
חכמה אין ַאריבער שטַײגסט געװָארן.
הָאב איך װָאס הערונג די גוטס און

געהערט.
די צו װױל לַײט, דַײנע צו װױל 8
ֿפַאר שטײען װָאס דַײנע קנעכט דָאזיקע

חכמה. דַײן הערן װָאס ּתמיד, דיר
דַײן יהוה זַײן זָאל געלױבט 9
דיך בַאגערט דיך הָאט װָאס גָאט
ֿפון טרָאן דעם אױף ַארױֿפצוזעצן
ליב אײביק הָאט יהוה װַײל יׂשראל.
געמַאכט דיך ער הָאט דרום יׂשראל,
און רעכט טָאן צו מלך, ַא ֿפַאר

גערעכטיקײט. 
מלך דעם געגעבן הָאט זי און 10
צענטנער צװַאצניק און הונדערט



10:11—10:26 א ְמָלִכים 514

און ֿפיל, זײער בׂשמים און גָאלד,
איז װידער מָאל קײן געשטײן; טַײער
יענע װי ֿפיל ַאזױ ַארַײנגעקומען ניט
הָאט שֿבא ֿפון מלּכה די װָאס בׂשמים

המלך.  שלמה צו געגעבן
חיָרמען ֿפון שיֿפן די אױך און 11
ֿפון גָאלד געֿפירט הָאבן װָאס
אֹוֿפיר ֿפון געברַאכט הָאבן אֹוֿפיר,
טַײער און ֿפיל זײער סַאנדַאלהָאלץ

געשטײן.
ֿפון געמַאכט הָאט מלך דער און 12
ֿפַאר געלענדערס סַאנדַאלהָאלץ דעם
הױז דעם ֿפַאר און גָאט, ֿפון הױז דעם
ֿפַאר גיטַארן און הַארֿפן און מלך, ֿפון
סַאנדַאלהָאלץ ַאזעלכע זינגערס; די
געזען ניט און ַארַײנגעקומען ניט איז

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז געװָארן
געגעבן הָאט המלך שלמה און 13
בַאגער איר ַאל שֿבא ֿפון מלּכה דער
ער װָאס אחוץ ֿפַארלַאנגט, הָאט זי װָאס
ברײטער דער לױט געגעבן איר הָאט
זיך הָאט זי און המלך. שלמה ֿפון הַאנט
ַאװעקגעגַאנגען איז און אומגעקערט,

קנעכט.  אירע און זי לַאנד, איר צו
װָאס גָאלד דעם ֿפון װָאג די און 14
אײן אין שלמהן בַײ ַארַײנגעקומען איז
און הונדערט זעקס געװען איז יָאר,

גָאלד; צענטנער זעכציק און זעקס
ַארומֿפָארער די לַײט די ֿפון אחוץ 15
הַאנדלסלַײט, די ֿפון מסחר דעם ֿפון און
געמישטע די ֿפון מלכים ַאלע ֿפון און

לַאנדֿפירשטן. די ֿפון און ֿפעלקער,
געמַאכט הָאט המלך שלמה און 16
ֿפון ּפַאנצערס הונדערט צװײ
הונדערט זעקס גָאלד; געשלָאגענעם
אײן אױף ַאװעק איז גָאלדשטיק

ּפַאנצער.
ֿפון שילדן הונדערט דרַײ און 17
גָאלד ָמנֶה דרַײ גָאלד; געשלָאגענעם
דער און שילד. אײן אױף ַאװעק איז
דעם אין ַארַײנגעשטעלט זײ הָאט מלך

לֿבנון-װַאלד.  ֿפון הױז
ַא געמַאכט הָאט מלך דער און 18
הָאט און עלֿפנבײן, ֿפון טרָאן גרױסן

גינגָאלד. מיט איבערגעצױגן אים
צום געװען זַײנען טרעּפ זעקס 19
איז קָאּפ קַײלעכדיקער ַא און טרָאן,
הינטן; ֿפון טרָאן דעם איבער געװען
בײדע אױף געװען זַײנען הענטלעך און
און זיצן, צום ָארט דעם ֿפון זַײטן
די בַײ געשטַאנען זַײנען לײבן צװײ

הענטלעך.
דָארטן זַײנען לײבן צװעלף און 20
ֿפון טרעּפ, זעקס די אױף געשטַאנען
זַײט. ַאנדער דער ֿפון און זַײט דער
אין געװָארן געמַאכט ניט איז ַאזױ-װָאס

קיניגרַײך. קײן
שלמה ֿפון טרינק-ּכלים ַאלע און 21
ַאלע און גָאלד, ֿפון געװען זַײנען המלך
לֿבנון-װַאלד ֿפון הױז דעם ֿפון ּכלים
קײן גָאלד; עכטן ֿפון געװען זַײנען
ֿפון טעג די אין הָאט דָאס זילבער;

גָארנישט. ֿפַאר גערעכנט זיך שלמהן
געהַאט הָאט מלך דער װָארום 22
שיֿפן די מיט ים אױֿפן ַּתְרִשיש-שיֿפן
דרַײ אין מָאל אײן חיָרמען. ֿפון
קומען ַּתְרִשיש-שיֿפן די ֿפלעגן יָאר
זילבער, און גָאלד מיט ָאנגעלָאדן
ּפַאװעס.  און מַאלּפעס, און עלֿפנבײן,
געװען איז המלך שלמה און 23
ערד דער ֿפון מלכים ַאלע ֿפון גרעסער

חכמה. אין און עושר אין
געזוכט הָאט װעלט גַאנצע די און 24
חכמה זַײן הערן צו ּכדי ּפנים, שלמהס
זַײן אין ַארַײנגעגעבן הָאט גָאט װָאס

הַארצן.
געברַאכט הָאבן זײ און 25
זילבערנע מּתנה, זַײן איטלעכער
און ּכלים, גילדערנע און ּכלים,
בׂשמים, און װַאֿפן, און קלײדער,
יָאר.  אין יָאר מױלאײזלען, און ֿפערד
ָאנגעזַאמלט הָאט שלמה און 26
הָאט ער און רַײטער; און רַײטװעגן
ֿפירהונדערט און טױזנט  געהַאט
רַײטער; צװעלֿפטױזנט און רַײטװעגן,
די אין ַאהינגעטָאן זײ הָאט ער און
מלך בַײם און רַײטװעגן, ֿפַאר שטעט

ירושלים. אין
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געמַאכט הָאט מלך דער און 27
שטײנער, װי ַאזױ ירושלים אין זילבער
װי ַאזױ געמַאכט ער הָאט צעדערן און
דער אין װָאס ֿפַײגנבײמער װילדע די

ֿפילקײט. אין נידערונג,
ֿפערד די ֿפון ַארױסקום דער און 28
געװען איז געהַאט, הָאט שלמה װָאס
ָסוחרים די קֵוה; ֿפון און מצרים ֿפון
ֿפַאר קֵוה ֿפון קריגן זײ ֿפלעגן מלך ֿפון

געצָאלט.
איז רַײטװָאגן ַא און 29
ַארױסגעגַאנגען און ַארױֿפגעקומען
הונדערט זעקס ֿפַאר מצרים ֿפון
ֿפַאר ֿפערד ַא און זילבערשטיק,
גלַײכן דעס און ֿפוֿפציק; און הונדערט
און ִחּתים, די ֿפון מלכים ַאלע ֿפַאר
מען ֿפלעגט ארם, ֿפון מלכים די ֿפַאר

הַאנט. זײער דורך ַארױסברענגען

המלך11 שלמה און
ֿפיל געהַאט ליב הָאט
אחוץ װַײבער, ֿפרעמדגעבָארענע
מוָאֿבישע, טָאכטער: ּפרעהס
צידונישע, אדומישע, עמונישע,

ִחּתישע;
הָאט גָאט װָאס ֿפעלקער די ֿפון 2
איר יׂשראל: ֿפון קינדער די ָאנגעזָאגט
זײ און זײ צװישן קומען ניט זָאלט
זײ אַײך; צװישן קומען ניט זָאלן
נָאך הַארץ אַײער ָאּפנַײגן זיכער װעלן
זיך שלמה הָאט זײ ָאן געטער. זײערע

ליבשַאֿפט. אין בַאהעֿפט
הונדערט זיבן געהַאט הָאט ער און 3
הונדערט דרַײ און הַארינטעס, װַײבער
הָאבן װַײבער זַײנע און קעּפסװַײבער,

הַארץ. זַײן ָאּפגענַײגט
ֿפון צַײט דער צו געװען איז עס און 4
װַײבער זַײנע הָאבן עלטער, שלמהס
ֿפרעמדע נָאך הַארץ זַײן ָאּפגענַײגט
געװען ניט איז הַארץ זַײן און געטער,
דָאס װי ַאזױ גָאט, זַײן יהוה מיט גַאנץ

ָדִודן. ֿפָאטער זַײן ֿפון הַארץ
נָאך  געגַאנגען איז שלמה און 5
צידונים, די ֿפון געטין דער עשּתֹורות

אומװערדיקײט דער ִמלּכום, נָאך און
עמונים. די ֿפון

איז װָאס געטָאן הָאט שלמה און 6
ער און גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
גָאט, נָאך גַאנצן אין געגַאנגען ניט איז

דוד. ֿפָאטער זַײן װי ַאזױ
ַא געבױט שלמה הָאט דענצמָאל 7
אומװערדיקײט דער ּכמוש, צו ָבָמה
װָאס בַארג דעם אױף מוָאֿב, ֿפון
דער מֹוֶלך, צו און ירושלים, ֿפַאר
ֿפון קינדער די ֿפון אומװערדיקײט

עמון.
ַאלע מיט געטָאן ער הָאט ַאזױ און 8
הָאבן װָאס װַײבער, ֿפרעמדע זַײנע
זײערע צו געשלַאכט און גערײכערט

געטער.
שלמהן, אױף געצערנט גָאט הָאט 9
ֿפון ָאּפגענַײגט זיך הָאט הַארץ זַײן װַײל
הָאט װָאס יׂשראל, ֿפון גָאט דעם יהוה

מָאל, צװײ אים צו בַאװיזן זיך
דער װעגן בַאֿפױלן אים הָאט און 10
ֿפרעמדע נָאך גײן צו ניט זַאך, דָאזיקער
װָאס געהיט ניט הָאט ער און געטער;

בַאֿפױלן. הָאט גָאט
שלמהן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 11
דו און דיר, אין געװען איז דָאס װַײל
מַײנע און בונד, מַײן געהיט ניט הָאסט
בַאֿפױלן, דיר הָאב איך װָאס געזעצן
ֿפון מלוכה די ַאװעקרַײסן איך װעל
דַײנעם צו ַאװעקגעבן זי װעל און דיר,

קנעכט. ַא
איך װעל טעג דַײנע אין ָאבער 12
ָדִודס ֿפָאטער דַײן ֿפון טָאן, ניט דָאס
זי איך װעל הַאנט זונס דַײן ֿפון װעגן;

ַאװעקרַײסן.
איך װעל מלוכה גַאנצע די נָאר 13
איך װעל שֿבט אײן ַאװעקרַײסן; ניט
קנעכט מַײן װעגן ֿפון זון, דַײן צו געבן
איך װָאס ירושלים װעגן ֿפון און ָדִודן,

אױסדערװײלט. הָאב
ַא אױֿפגעשטעלט הָאט גָאט און 14
ַאדֹומי. ַהַדד דעם שלמהן, אױף ׂשטן
ָאּפשטַאם קיניגלעכן ֿפון געװען איז ער

אדום. אין
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דוד װען געװען, איז עס און 15
יֹוָאֿב בעת אדום, אין געװען איז
ַארױֿפגעגַאנגען חיל-ֿפירער איז דער
הָאט און געטײטע, די בַאגרָאבן
מַאנסּפַארשױן יעטװעדער געשלָאגן

אדום. אין
דָארטן איז חדשים זעקס װָארום 16
יׂשראל, גַאנץ און יֹוָאֿב געבליבן
יעטװעדער ֿפַארשניטן הָאט ער ביז

אדום. אין מַאנסּפַארשױן
און ער ַאנטלָאֿפן, ַהַדד איז 17
ֿפָאטערס זַײן ֿפון אדומים עטלעכע
קײן גײן צו ּכדי אים, מיט קנעכט
קלײן ַא געװען איז ַהַדד און מצרים;

ייִנגל.
ֿפון אױֿפגעשטַאנען זַײנען זײ און 18
קײן געקומען זַײנען זײ און מדין,
מיט מיטגענומען הָאבן זײ און ּפָאָרן,
זַײנען און ּפָאָרן, ֿפון מענטשן זיך
דעם ּפרעה צו מצרים קײן געקומען
אים הָאט ער און מצרים. ֿפון מלך
ָאנגעזָאגט הָאט און הױז, ַא געגעבן
לַאנד. געגעבן אים און שּפַײז, אים ֿפַאר
חן גרױס געֿפונען הָאט ַהַדד און 19
הָאט ער און ּפרעהן, ֿפון אױגן די אין
שװעסטער די װַײב ַא ֿפַאר געגעבן אים
דער ֿפון שװעסטער די װַײב, זַײן ֿפון

ַּתחּפניס. מלּכה
ַּתחּפניסן ֿפון שװעסטער די און 20
גנּוֿבתן, זון זַײן געבָארן אים הָאט
אין ַאנטװײנט אים הָאט ַּתחּפניס און
געװען איז גנּוֿבת און הױז. ּפרעהס
ֿפון קינדער די צװישן הױז ּפרעהס אין

ּפרעהן.
אין געהערט הָאט ַהַדד װי און 21
מיט געלײגט זיך הָאט דוד ַאז מצרים
דער יֹוָאֿב ַאז און עלטערן, זַײנע
ַהַדד הָאט ַאזױ טױט, איז חיל-ֿפירער
און ַאװעק, מיך לָאז ּפרעהן: צו געזָאגט

לַאנד. מַײן אין גײן װעל איך
געזָאגט: אים צו ּפרעה הָאט 22
ָאט ַאז מיר, בַײ דיר ֿפעלט װָאס ָאבער
ער הָאט לַאנד? דַײן אין גײן װילסטו
ַאװעקלָאזן ָאבער גָארנישט; געזָאגט:

ַאװעקלָאזן. מיך מוזטו
אױֿפעגשטעלט גָאט הָאט אױך 23
ֿפון זון דעם רזֹון ׂשטן, ַא אים אױף
זַײן ֿפון ַאנטלָאֿפן איז װָאס ֶאליָָדען,

צֹוֿבה. ֿפון מלך דעם ַהַדדֶעזֶר הַאר,
ַארום אױֿפגעקליבן הָאט ער און 24
דער געװָארן איז ער און מענטשן, זיך
הָאט דוד בעת בַאנדע, ַא ֿפון הױּפטמַאן
און צֹוֿבה]. ֿפון [מענטשן די געהרגעט
דמׂשק, קײן ַאװעקגעגַאנגען זַײנען זײ
און בַאזעצט, איר אין זיך הָאבן און

דמׂשק. אין געקיניגט הָאבן
צו ׂשטן ַא געװען איז ער און 25
אחוץ שלמהן, ֿפון טעג ַאלע יׂשראל
ָאנגעטָאן]. [הָאט ַהַדד װָאס בײז דָאס
און יׂשראל. געהַאט ֿפַײנט הָאט ער און

ארם. איבער געקיניגט הָאט ער
ֿפון נֿבטן, זון דער יָָרֿבָעם און 26
ַא שלמהס צֵרדה, ֿפון ַאן ֶאֿפַריִמער
זַײן ֿפון נָאמען דער װָאס קנעכט,
ַאן ֿפרױ ַא צרּוָעה, געװען איז מוטער
זַײן אױֿפגעהױבן אױך הָאט אלמנה,

מלך. דעם ַאקעגן הַאנט
ַאזױ װי מעׂשה די איז דָאס און 27
ַאקעגן הַאנט אױֿפגעהױבן זַײן הָאט ער
דעם געבױט הָאט שלמה מלך:  דעם
ברָאך דעם ֿפַארמױערט הָאט ער מלוא;

שטָאט. דוד ֿפָאטערס זַײן ֿפון
געװען איז יָָרֿבָעם מַאן דער און 28
שלמה און גִבור, העלדישער ַא
איז ער ַאז יונג דעם געזען הָאט
אים הָאט ער און ַארבעטטוער, ַאן
גַאנצער דער איבער אױֿפגעזעצט
יוסף.  ֿפון הױז דעם ֿפון לַאסטַארבעט
יענער אין געװען איז עס און 29
ַארױסגעגַאנגען איז יָָרֿבָעם װען צַײט,
ָאנגעטרָאֿפן אים הָאט ירושלים. ֿפון
שילו; ֿפון ַאִחיה נֿביא דער װעג אױֿפן
אין אַײנגעדעקט געװען איז ער און
בײדע זײ בלױז און מַאנטל, נַײעם ַא

ֿפעלד. אין געװען זַײנען
נַײעם דעם ָאנגענומען ַאִחיה הָאט 30
אים הָאט און אים, אױף װָאס מַאנטל

שטיקער. צװעלף אױף צעריסן
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יָָרֿבָעמען: צו געזָאגט הָאט ער און 31
ַאזױ װָארום שטיקער, צען דיר נעם
ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט
מלוכה די ַאװעק רַײס איך זע, : יׂשראל
געבן דיר װעל און הַאנט, שלמהס ֿפון

– שֿבטים צען
בלַײבן, אים זָאל שֿבט אײן און 32
ֿפון און ָדִודן, קנעכט מַײן װעגן ֿפון
איך װָאס שטָאט דער ירושלים, װעגן
שֿבטים ַאלע ֿפון אױסדערװײלט זי הָאב

– יׂשראל ֿפון
מיך הָאבן זײ װָאס דערֿפַאר 33
צו געבוקט זיך הָאבן און ֿפַארלָאזן,
צידונים, די ֿפון געטין דער עשּתֹורות
און מוָאֿב, ֿפון גָאט דעם ָּכמוש צו
קינדער די ֿפון גָאט דעם ִמלּכום צו
געגַאנגען ניט זַײנען זײ און עמון, ֿפון
איז װָאס טָאן צו װעגן, מַײנע אין
און אױגן, מַײנע אין רעכטֿפַארטיק
װי ַאזױ געזעצן, מַײנע און חוקים מַײנע

דוד. ֿפָאטער זַײן
ַאװעקנעמען ניט װעל איך ָאבער 34
נײערט הַאנט, זַײן ֿפון מלוכה גַאנצע די
ֿפירשט ַא זַײן לָאזן אים װעל איך
װעגן ֿפון לעבן, זַײן ֿפון טעג ַאלע
אים הָאב איך װָאס ָדִודן, קנעכט מַײן
געהיט הָאט ער װַײל אױסדערװײלט,

געזעצן. מַײנע און געבָאט מַײנע
די ַאװעקנעמען װעל איך ָאבער 35
זון, זַײן ֿפון הַאנט דער ֿפון מלוכה
צען די – דיר צו ָאּפגעבן זי װעל און

שֿבטים.
אײן געבן איך װעל זון זַײן און 36
מַײן בלַײבן זָאל ליכט ַא ּכדי שֿבט,
אין מיר ֿפַאר טעג ַאלע ָדִודן קנעכט
הָאב איך װָאס שטָאט דער ירושלים,
נָאמען מַײן טָאן צו אױסדערװײלט מיר

דָארטן.
און נעמען, איך װעל דיך און 37
הַארץ דַײן װַײט װי קיניגן װעסט
איבער מלך ַא זַײן װעסט און געלוסט,

יׂשראל.
װעסט דו אױב זַײן, װעט עס און 38
דיר װעל איך װָאס ַאלץ צוהערן

מַײנע אין גײן װעסט און בַאֿפעלן
איז װָאס טָאן װעסט און װעגן,
היטן צו אױגן, מַײנע אין רעכטֿפַארטיק
ַאזױ געבָאט, מַײנע און געזעצן מַײנע
װעל געטָאן, הָאט דוד קנעכט מַײן װי
בױען דיר װעל און דיר, מיט זַײן איך
געבױט הָאב איך װי ַאזױ הױז, זיכער ַא
צו יׂשראל געבן װעל איך און ָדִודן,

דיר.
זָאמען דעם ּפַײניקן װעל איך און 39
אױף ניט ָאבער דעם, װעגן ֿפון ָדִודן ֿפון

טעג. ַאלע
טײטן צו געזוכט הָאט שלמה און 40
אױֿפגעשטַאנען יָָרֿבָעם איז יָָרֿבָעמען.
צו מצרים קײן ַאנטלָאֿפן איז און
ער און מצרים; ֿפון מלך שיַשק דעם
שלמהס ביז מצרים אין געװען איז

טױט.
װעגן זַאכן איבעריקע די און 41
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און שלמהן,
בַאשריבן שױן איז דָאס חכמה, זַײן און
שלמהן. ֿפון געשעענישן די ֿפון בוך אין
הָאט שלמה װָאס טעג די און 42
גַאנץ איבער ירושלים אין געקיניגט

יָאר. ֿפערציק געװען זַײנען יׂשראל,
מיט געלײגט זיך הָאט שלמה און 43
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
שטָאט, ָדִודס ֿפָאטער זַײן אין געװָארן
מלך געװָארן איז רַחֿבעם זון זַײן און

ָארט. זַײן אױף

געגַאנגען12 איז רַחֿבעם און
איז שכם קײן װַײל שכם, קײן
מַאכן צו אים יׂשראל גַאנץ געקומען

מלך. ַא ֿפַאר
דער יָָרֿבָעם װי געװען, איז עס און 2
װָארום – דערהערט הָאט נֿבטן ֿפון זון
װּוהין מצרים, אין געװען נָאך איז ער
און שלמה; מלך ֿפון ַאנטלָאֿפן איז ער

מצרים, אין געגַאנגען איז יָָרֿבָעם
אים און געשיקט הָאט מע און 3
און יָָרֿבָעם געקומען איז ַאזױ – גערוֿפן
און יׂשראל, ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצע די
צו ַאזױ רַחֿבעמען, צו גערעדט הָאבן זײ
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זָאגן:
געמַאכט שװער הָאט ֿפָאטער דַײן 4
ֿפַארגרינגער ַאצונד און יָאך, אונדזער
ֿפָאטער, דַײן ֿפון דינסט הַארטן דעם דו
הָאט ער װָאס יָאך, שװער זַײן און
מיר און אונדז, אױף ַארױֿפגעלײגט

דינען. דיר װעלן
גײט געזָאגט: זײ צו ער הָאט 5
קומט און טעג, דרַײ נָאך אױף ַאװעק
ֿפָאלק דָאס איז מיר. צו װידער

ַאװעקגעגַאנגען.
זיך רַחֿבעם מלך דער הָאט 6
ֿפלעגן װָאס זקנים די מיט געֵעֶצהט
װען שלמהן, ֿפָאטער זַײן ֿפַאר שטײן
װי זָאגן: צו ַאזױ געלעבט, הָאט ער
ענטֿפער ַאן געבן צו מיר איר עצהט

ֿפָאלק? דָאזיקן דעם
ַאזױ גערעדט, אים צו זײ הָאבן 7
זַײן הַײנט װעסט דו אױב זָאגן: צו
ֿפָאלק, דָאזיקן דעם צו קנעכט ַא
זײ װעסט און דינען, זײ װעסט און
רײד, גוטע זײ צו רעדן און ענטֿפערן
ַאלע אױף קנעכט זַײן דיר זײ װעלן

טעג.
די ֿפַארלָאזן הָאט ער ָאבער 8
הָאבן זײ װָאס זקנים די ֿפון עצה
זיך הָאט ער און געֵעֶצהט, אים
זַײנען װָאס יונגעלַײט די מיט געֵעֶצהט
זַײנען װָאס אים, מיט אױסגעװַאקסן

אים. ֿפַאר געשטַאנען
װָאס געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 9
ענטֿפער ַאן געבן זָאלן מיר איר, עצהט
מיר צו הָאבן װָאס ֿפָאלק, דָאזיקן דעם
ֿפַארגרינגער זָאגן: צו ַאזױ גערעדט
הָאט ֿפָאטער דַײן װָאס יָאך דעם

אונדז? אױף ַארױֿפגעלײגט
די גערעדט אים צו הָאבן 10
אױֿפגעװַאקסן זַײנען װָאס יונגעלַײט
זָאלסטו ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ אים, מיט
הָאבן װָאס ֿפָאלק דָאזיקן דעם צו זָאגן
דַײן זָאגן: צו ַאזױ גערעדט, דיר צו
אונדזער געמַאכט שװער הָאט ֿפָאטער
אונדז דו ֿפַארגרינגער דרום יָאך,
מַײן זײ: צו רעדן זָאלסטו ַאזױ –

מַײן ֿפון דיקער איז ֿפינגער מינדסטער
לענדן. ֿפָאטערס

אױף הָאט ֿפָאטער מַײן ַאצונד, און 11
און יָאך, שװערן ַא ַארױֿפגעלָאדן אַײך
יָאך; אַײער צו צולײגן נָאך װעל איך
מיט געשטרָאֿפט אַײך הָאט ֿפָאטער מַײן
שטרָאֿפן אַײך װעל איך און ריטער,

שקָארּפיָאנען. מיט
דָאס און יָָרֿבָעם געקומען איז 12
דריטן אױף רַחֿבעמען צו ֿפָאלק גַאנצע
געהײסן, הָאט מלך דער װי ַאזױ טָאג,
מיר צו װידער קומט זָאגן: צו ַאזױ

טָאג. דריטן אױֿפן
געענטֿפערט הָאט מלך דער און 13
הָאט ער און הַארט, ֿפָאלק דעם
װָאס זקנים די ֿפון עצה, די ֿפַארלָאזן

געֵעֶצהט. אים הָאבן זײ
ַאזױ גערעדט זײ צו הָאט ער און 14
ַאזױ יונגעלַײט, די ֿפון עצה די װי
שװער הָאט ֿפָאטער מַײן זָאגן: צו
װעל איך און יָאך, אַײער געמַאכט
מַײן יָאך; אַײער צו צולײגן נָאך
מיט געשטרָאֿפט אַײך הָאט ֿפָאטער
שטרָאֿפן אַײך װעל איך און ריטער,

שקָארּפיָאנען. מיט
צוגעהערט ניט הָאט מלך דער און 15
געװען איז דָאס װָארום ֿפָאלק, צום
זַײן צו מקיים ּכדי גָאט, ֿפון בַאשערט
גערעדט הָאט גָאט װָאס װָארט, זַײן
דעם יָָרֿבָעם צו שילו ֿפון ַאִחיהן דורך

נֿבטן.  ֿפון זון
געזען, הָאט יׂשראל גַאנץ װי און 16
זײ, צו צוגעהערט ניט הָאט מלך דער ַאז
געגעבן ֿפָאלק גַאנצע דָאס הָאט ַאזױ
זָאגן: צו ַאזױ ענטֿפער, ַאן מלך דעם
און ָדִודן, אין חלק קײן ניט הָאבן מיר
צו יִַשין. ֿפון זון דעם אין ירושה קײן
קוק !ַאצונד יׂשראל געצעלטן, דַײנע
און דוד! הױז, דַײן אױף אום זיך
זַײנע צו ַאװעקגעגַאנגען איז יׂשראל

געצעלטן.
װָאס יׂשראל ֿפון קינדער די נָאר 17
יהּודה, ֿפון שטעט די אין געזעסן זַײנען
רַחֿבעם. קיניגן געבליבן איז זײ איבער
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הָאט רַחֿבעם מלך דער און 18
איבער װָאס ַאדֹורמען ַארױסגעשיקט
אים הָאבן יׂשראל גַאנץ און צינדז, דעם
איז ער און שטײנער, מיט ֿפַארװָארֿפן
הָאט רַחֿבעם מלך דער און געשטָארבן,
זַײן אױף ַארױֿפצוגײן געאַײלט זיך
ירושלים. קײן ַאנטלױֿפן צו רַײטװָאגן,
װידערשּפעניקט הָאט יׂשראל און 19
הַײנטיקן אױף ביז דוד ֿפון הױז דעם ָאן

טָאג.
גַאנץ װי געװען, איז עס און 20
יָָרֿבָעם ַאז געהערט, הָאט יׂשראל
הָאבן ַאזױ אומגעקערט, זיך הָאט
צו גערוֿפן אים און געשיקט זײ
אים הָאבן זײ און אַײנזַאמלונג, דער
גַאנץ איבער מלך ַא ֿפַאר געמַאכט
געבליבן ניט איז קײנער יׂשראל.
שֿבט אחוץ דוד, ֿפון הױז דעם הינטער

ַאלײן. יהּודה
קײן געקומען איז רַחֿבעם און 21
אַײנגעזַאמלט הָאט ער און ירושלים,
שֿבט און יהּודה, ֿפון הױז גַאנצע דָאס
טױזנט ַאכציק און הונדערט בנימין,
צו מלחמה קריגסלַײט, געקליבענע
ּכדי יׂשראל, ֿפון הױז דעם מיט הַאלטן
דעם רַחֿבעם צו מלוכה די אומצוקערן

שלמהן. ֿפון זון
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 22
צו ַאזױ מַאן, געטלעכן דעם שַמעיה צו

זָאגן:
ֿפון זון דעם רַחֿבעם צו זָאג 23
צו און יהּודה, ֿפון מלך דעם שלמהן,
בנימין, און יהּודה ֿפון הױז גַאנצן דעם
צו ַאזױ ֿפָאלק, איבעריקן דעם און

זָאגן:
איר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 24
ניט זָאלט איר און ַארױֿפגײן, ניט זָאלט
די ברידער, אַײער מיט הַאלטן מלחמה
אום אַײך קערט יׂשראל. ֿפון קינדער
ֿפון װָארום הױז, זַײן צו איטלעכער
זײ און זַאך. דָאזיקע די געשען איז מיר
גָאט, ֿפון װָארט דָאס צוגעהערט הָאבן
ַאזױ צוריק, ַאװעקגעגַאנגען זַײנען און

גָאט. ֿפון װָארט דָאס װי

ַארומגעבױט הָאט יָָרֿבָעם און 25
און אֿפרים, ֿפון געבערג דעם אין שכם
איז ער און בַאזעצט. איר אין זיך הָאט
הָאט און דָארטן, ֿפון ַארױסגעגַאנגען

ּפנואל. ַארומגעבױט
זיך בַײ געזָאגט הָאט יָָרֿבָעם און 26
זיך מלוכה די װעט ַאצונד הַארצן: אין

דוד. ֿפון הױז דעם צו אומקערן
װעט ֿפָאלק דָאזיקע דָאס אױב 27
אין שלַאכטָאּפֿפער מַאכן צו ַארױֿפגײן
װעט ירושלים, אין גָאט ֿפון הױז דעם
זיך ֿפָאלק דָאזיקן דעם ֿפון הַארץ דָאס
רַחֿבעם צו הַאר, זײער צו אומקערן
מיך װעלן זײ און יהּודה, ֿפון מלך דעם
צו אומקערן זיך װעלן און הרגענען,

יהּודה. ֿפון מלך דעם רַחֿבעם
בַאקלערט, זיך מלך דער הָאט 28
גילדערנע צװײ געמַאכט הָאט און
געזָאגט: זײ צו הָאט ער און קעלבער;
ירושלים! קײן ַארױֿפגײן אַײך גענוג
װָאס יׂשראל, געטער, דַײנע זַײנען ָאט
לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט דיך הָאבן

מצרים.
אײנס הָאט ער און 29
ֵבית-ֵאל, אין ַאװעקגעשטעלט
ַאװעקגעשטעלט ער הָאט אײנס און

ָדן. אין
געװָארן איז זַאך דָאזיקע די און 30
איז ֿפָאלק דָאס און זינד; ַא ֿפַאר

ָדן. קײן ביז אײנעם צו געגַאנגען
ֿפון הַײזער געמַאכט הָאט ער און 31
ֿפון ּכהנים געמַאכט הָאט און ָבמות,
ניט זַײנען װָאס ֿפָאלק דעם צװישן

ֵלוי. ֿפון קינדער די ֿפון געװען
געמַאכט הָאט יָָרֿבָעם און 32
אין חודש, ַאכטן אין יום-טוֿב ַא
דער װי ַאזױ חודש, ֿפון טָאג ֿפוֿפצנטן
איז ער און יהּודה, אין װָאס יום-טוֿב
ַאזױ מזבח. אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען
צו ּכדי ֵבית-ֵאל, אין געטָאן ער הָאט
הָאט ער װָאס קעלבער די צו שלַאכטן
אין געשטעלט הָאט ער און געמַאכט;
װָאס ָבמות די ֿפון ּכהנים די ֵבית-ֵאל

געמַאכט. הָאט ער
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אױף ַארױֿפגעגַאנגען איז ער און 33
אין געמַאכט הָאט ער װָאס מזבח דעם
ַאכטן ֿפון טָאג ֿפוֿפצנטן אין ֵבית-ֵאל,
הָאט ער װָאס חודש דעם אין חודש,
ער און הַארצן; זַײן ֿפון אױסגעקלערט
קינדער די בַײ יום-טוֿב ַא געמַאכט הָאט
ַארױֿפגעגַאנגען איז ער און יׂשראל, ֿפון

דעמֿפן. צו מזבח אױֿפן

איז13 מַאן געטלעכער ַא ערשט
דורך יהּודה ֿפון ָאנגעקומען
װען ֵבית-ֵאל, קײן גָאט ֿפון װָארט דעם
צו מזבח אױֿפן געשטַאנען איז יָָרֿבָעם

דעמֿפן.
מזבח צום אױסגערוֿפן הָאט ער און 2
הָאט און גָאט, ֿפון װָארט דעם דורך
גָאט הָאט ַאזױ מזבח! מזבח! געזָאגט:
דעם געבָארן װערט זון ַא זע, געזָאגט:
נָאמען זַײן װעט יֹאִשיָהו – דוד ֿפון הױז
די דיר אױף שעכטן װעט ער און זַײן,
אױף דעמֿפן װָאס ָבמות די ֿפון ּכהנים
מען װעט מענטשן ֿפון בײנער און דיר;

דיר. אױף ֿפַארברענען
יענעם אין געגעבן הָאט ער און 3
איז דָאס זָאגן: צו ַאזױ צײכן, ַא טָאג
זע, געזָאגט: הָאט גָאט װָאס צײכן דער
ַאש די און צעריסן, װערט מזבח דער

אױסשיטן. זיך װעט אים אױף װָאס
דער װי געװען, איז עס און 4
ֿפון װָארט דָאס געהערט הָאט מלך
הָאט ער װָאס מַאן געטלעכן דעם
ֵבית-ֵאל, אין מזבח צום אױסגערוֿפן
זַײן אױסגעשטרעקט יָָרֿבָעם הָאט ַאזױ
כַאּפט זָאגן: צו ַאזױ מזבח, ֿפון הַאנט
ער װָאס הַאנט זַײן און אים.
איז אים, אױף אױסגעשטרעקט הָאט
זי הָאט ער און געװָארן, אַײנגעדַארט

זיך. צו אומקערן געקענט ניט
צעריסן איז מזבח דער און 5
זיך הָאט ַאש די און געװָארן,
דער װי ַאזױ מזבח, ֿפון אױסגעשָאטן
הָאט מַאן געטלעכער דער װָאס צײכן

גָאט. ֿפון װָארט דעם דורך געגעבן

און ָאּפגערוֿפן זיך מלך דער הָאט 6
בעט מַאן: געטלעכן צום געזָאגט הָאט
און גָאט, דַײן יהוה בַײ ַאקָארשט
הַאנט מַײן ַאז מיר, ֿפַאר מתּפלל זַײ
דער הָאט מיר. צו אומקערן זיך זָאל
גָאט, בַײ געבעטן מַאן געטלעכער
זיך הָאט מלך דעם ֿפון הַאנט די און
װי ַאזױ געװָארן איז און אומגעקערט,

ֿפריִער.
צום געזָאגט מלך דער הָאט 7
ַאהײם, מיר מיט קום מַאן: געטלעכן
דיר װעל איך און זיך, דערקװיק און

מּתנה. ַא געבן
געזָאגט מַאן געטלעכער דער הָאט 8
געבן מיר זָאלסט דו װען מלך: צום
גײן ניט איך װעל דַײנס, הױז הַאלב ַא
ברױט קײן עסן ניט װעל און דיר, מיט
דעם אין װַאסער קײן טרינקען ניט און

ָארט. דָאזיקן
בַאֿפױלן מיר מען הָאט ַאזױ װָארום 9
צו ַאזױ גָאט, ֿפון װָארט דעם דורך
און ברױט קײן עסן ניט זָאלסט זָאגן:
זָאלסט און װַאסער, קײן טרינקען ניט
װָאס װעג דעם אױף אומקערן ניט זיך

געגַאנגען. ביסט דו
מיט ַאװעקגעגַאנגען איז ער און 10
ניט זיך הָאט און װעג, ַאנדער ַאן
איז ער װָאס װעג דעם מיט אומגעקערט

ֵבית-ֵאל. קײן געקומען אים אױף
איז נֿביא ַאלטער ַאן אײנער און 11
געקומען איז ֵבית-ֵאל; אין געזעסן
אים הָאט און זין, זַײנע ֿפון אײנער
דער װָאס טּוונג גַאנצע די דערצײלט
טָאג דעם געטָאן הָאט מַאן געטלעכער
ער װָאס װערטער די און ֵבית-ֵאל, אין
זײ װי און מלך. צום גערעדט הָאט

ֿפָאטער, זײער דערצײלט עס הָאבן
צו ֿפָאטער זײער הָאט ַאזױ 12
ער איז װעג װָאסער געזָאגט: זײ
געזען הָאבן זין זַײנע און געגַאנגען?
מַאן געטלעכער דער װָאס װעג דעם
איז יהּודה, ֿפון געקומען איז װָאס

געגַאנגען.
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זין: זַײנע צו געזָאגט ער הָאט 13
זײ הָאבן אײזל. דעם ָאן מיר זָאטלט
ער און אײזל, דעם ָאנגעזָאטלט אים

אים. אױף ַאװעקגעריטן איז
דעם נָאך געגַאנגען איז ער און 14
געֿפונען אים הָאט און מַאן, געטלעכן
ער און אײכנבױם, ַאן אונטער זיצנדיק
דער דו ביסט געזָאגט: אים צו הָאט
ֿפון געקומען איז װָאס מַאן געטלעכער

איך. געזָאגט: ער הָאט יהּודה?
מיט קום געזָאגט: אים צו ער הָאט 15

ברױט. עס און ַאהײם, מיר
קען איך געזָאגט: אים צו ער הָאט 16
צו קומען און דיר מיט אומקערן ניט זיך
ברױט קײן עסן ניט װעל איך און דיר,
דיר בַײ װַאסער קײן טרינקען ניט און

ָארט. דָאזיקן דעם אין
דורך איך הָאב ָאנזָאג ַאן װָארום 17
עסן ניט זָאלסט גָאט: ֿפון װָארט דעם
דָארטן טרינקען ניט און ברױט קײן
ניט זיך זָאלסט און װַאסער, קײן
װָאס װעג דעם מיט גײן צו אומקערן

געגַאנגען. אים אױף ביסט דו
בין איך געזָאגט: אים צו ער הָאט 18
מלאך ַא און דו, װי ַאזױ נֿביא ַא אױך
װָארט דעם דורך מיר צו גערעדט הָאט
אום אים קער זָאגן: צו ַאזױ גָאט, ֿפון
עסן זָאל ער און הױז, דַײן אין דיר מיט
הָאט ליגן װַאסער. טרינקען און ברױט

געזָאגט. אים ער
מיט אומגעקערט זיך ער הָאט 19
אין ברױט געגעסן הָאט ער און אים,

װַאסער. געטרונקען און הױז, זַײן
זיצן זַײן װי געװען, איז עס און 20
ֿפון װָארט דָאס איז ַאזױ טיש, בַײם
הָאט װָאס נֿביא דעם צו געװען גָאט

אומגעקערט. אים
צו אױסגערוֿפן הָאט ער און 21
געקומען איז װָאס מַאן געטלעכן דעם
ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ יהּודה, ֿפון
הָאסט דו װַײל געזָאגט: גָאט הָאט
גָאט, ֿפון מױל דעם װידערשּפעניקט
װָאס בַאֿפעל דעם געהיט ניט הָאסט און

בַאֿפױלן, דיר הָאט גָאט דַײן יהוה

און אומגעקערט, זיך הָאסט און 22
װַאסער געטרונקען און ברױט געגעסן
דיר הָאט ער װָאס ָארט דעם אין
ברױט קײן עסן ניט זָאלסט ָאנגעזָאגט:
װעט – װַאסער קײן טרינקען ניט און
דעם צו קומען ניט לַײב טױטער דַײן

עלטערן. דַײנע ֿפון קֿבר
דעם נָאך געװען, איז עס און 23
נָאך און ברױט, געגעסן הָאט ער װי
הָאט געטרונקען, הָאט ער װי דעם
אים ֿפַאר אײזל דעם ָאנגעזָאטלט ער
אים הָאט ער װָאס נֿביא דעם ֿפַאר –

אומגעקערט.
און ַאװעקגעגַאנגען, איז ער און 24
װעג, אין ָאנגעטרָאֿפן אים הָאט לײב ַא
איז לַײב זַײן און געטײט; אים הָאט און
און װעג, אױֿפן ַאװעקגעװָארֿפן געלעגן
אים; לעבן געשטַאנען איז אײזל דער
לעבן געשטַאנען איז לײב דער אױך

לַײב. טױטן דעם
זַײנען מענטשן ערשט 25
געזען הָאבן און ֿפַארבַײגעגַאנגען,
אױֿפן ַאװעקגעװָארֿפן לַײב טױטן דעם
לעבן שטײענדיק לײב דעם און װעג,
געקומען זײ זַײנען לַײב; טױטן דעם
שטָאט דער אין דערצײלט הָאבן און
איר אין איז נֿביא ַאלטער דער װָאס

געזעסן.
װָאס נֿביא דער דערהערט הָאט 26
ער און װעג, ֿפון אומגעקערט אים הָאט
געטלעכער דער איז דָאס געזָאגט: הָאט
דעם װידערשּפעניקט הָאט װָאס מַאן
אים הָאט גָאט און גָאט, ֿפון מױל
הָאט ער און לײב, צום איבערגעגעבן
װי ַאזױ געטײט, אים און צעריסן אים
צו הָאט ער װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס

גערעדט. אים
זין, זַײנע געהײסן הָאט ער און 27
דעם ָאן מיר זָאטלט זָאגן: צו ַאזױ

ָאנגעזָאטלט. זײ הָאבן אײזל.
און געגַאנגען איז ער און 28
לַײב טױטן דעם געֿפונען הָאט
דער און װעג, אױֿפן ַאװעקגעװָארֿפן
לעבן שטײען לײב דער און אײזל
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הָאט לײב דער ניט לַײב. טױטן דעם
ער ניט און לַײב, טױטן דעם געגעסן

אײזל. דעם צעריסן הָאט
דעם אױֿפגעהױבן נֿביא דער הָאט 29
און מַאן, געטלעכן דעם ֿפון לַײב טױטן
אײזל, אױֿפן ַארױֿפגעלײגט אים הָאט
ער און צוריקגעֿפירט; אים הָאט און
דעם ֿפון שטָאט דער אין געקומען איז
צו אים און בַאקלָאגן צו נֿביא, ַאלטן

בַאגרָאבן.
טױטן זַײן געלײגט הָאט ער און 30
מע און קֿבר, אײגענעם זַײן אין לַײב
מַײן װײ, אים: אױף געקלָאגט הָאט

ברודער!
דעם נָאך געװען איז עס און 31
ער הָאט בַאגרָאבן אים הָאט ער ַאז
ַאז זָאגן: צו ַאזױ זין, זַײנע ָאנגעזָאגט
בַאגרָאבן מיך איר זָאלט שטַארב, איך
געטלעכער דער װָאס קֿבר דעם אין
זַײנע לעבן בַאגרָאבן; אים אין איז מַאן

בײנער. מַײנע לײגט בײנער
דָאס געשען װעט געשען װָארום 32
דורך אױסגערוֿפן הָאט ער װָאס װָארט
מזבח דעם איבער גָאט ֿפון װָארט דעם
ַאלע איבער און ֵבית-ֵאל, אין װָאס
שטעט די אין װָאס ָבמות די ֿפון הַײזער

שומרון. ֿפון
געשעעניש דָאזיקער דער נָאך 33
ֿפון ָאּפגעקערט ניט יָָרֿבָעם זיך הָאט
װידער הָאט ער און װעג, שלעכטן זַײן
ֿפון ּכהנים ֿפָאלק צװישן ֿפון געמַאכט
ֿפלעגט געװָאלט הָאט עס װער ָבמות.
װערן זָאל ער הַאנט, זַײן דערֿפילן ער

ָבמות. די ֿפון ּכהנים די ֿפון
זַאך דָאזיקער דער דורך און 34
הױז דעם אױף זינד ַא געװען איז
און אױסצורָאטן עס ּכדי יָָרֿבָעם; ֿפון
ערד. דער ֿפון געזיכט ֿפון ֿפַארטיליקן

קרַאנק14 איז צַײט יענער אין
ֿפון זון דער ַאֿביָה געװָארן

יָָרֿבָעמען.
װַײב: זַײן צו געזָאגט יָָרֿבָעם הָאט 2
און דיך, בעט איך אױף, שטײ
דערקענען ניט זָאל מע זיך, ֿפַארשטעל

זָאלסט און װַײב, יָָרֿבָעמס ביסט דו ַאז
ַאִחיה איז דָארטן זע, שילו. קײן גײן
אױף געזָאגט הָאט װָאס דער נֿביא, דער
איבער מלך ַא װערן װעל איך ַאז מיר,

ֿפָאלק. דָאזיקן דעם
צען דיר מיט נעמען זָאלסט און 3
קרוג ַא און קיכלעך, און ברױטן,
דיר װעט ער אים; צו קומען און הָאניק,

ייִנגל. מיטן זַײן װעט װָאס זָאגן
געטָאן, ַאזױ װַײב יָָרֿבָעמס הָאט 4
איז און אױֿפגעשטַאנען איז זי און
איז זי און שילו, קײן געגַאנגען
ַאִחיה און הױז; ַאִחיהס אין געקומען
זַײנע װָארום זען, געקענט ניט הָאט
זַײן ֿפַאר שטַאר געװען זַײנען אױגן

זִקנה.
ַאִחיהן: ָאנגעזָאגט הָאט גָאט ָאבער 5
דיר בַײ ֿפרעגן קומט װַײב יָָרֿבָעמס זע,
ער װָארום זון, איר װעגן בַאשײד ַא
רעדן ַאזױ און ַאזױ זָאלסטו קרַאנק; איז
קומט, זי ַאז זַײן, װעט עס און איר. צו

ֿפרעמד. שטעלן זיך זי װעט
הָאט ַאִחיה װי געװען, איז עס און 6
ֿפיס, אירע ֿפון שָארך דעם געהערט
ַאזױ טיר, אין ַארַײנגעקומען איז זי װען
יָָרֿבָעמס ַארַײן, קום געזָאגט: ער הָאט
זיך שטעלסטו דען װָאס נָאך װַײב,
דיר צו געשיקט בין איך ַאז ֿפרעמד,

בׂשורה? שװערער ַא מיט
הָאט ַאזױ יָָרֿבָעמען: צו זָאג גײ 7
יׂשראל: ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט
ֿפון דערהױבן דיך הָאב איך װַײל
דיך הָאב און ֿפָאלק, דעם צװישן
מַײן איבער ֿפירשט ַא ֿפַאר געמַאכט

יׂשראל; ֿפָאלק
די ַאװעקגעריסן הָאב איך און 8
און דוד, ֿפון הױז דעם ֿפון מלוכה
ביסט דו און געגעבן; דיר זי הָאב
דוד, קנעכט מַײן װי ַאזױ געװען ניט
און געבָאט, מַײנע געהיט הָאט װָאס
זַײן מיט מיר נָאך געגַאנגען איז װָאס
איז װָאס נָאר טָאן צו הַארצן, גַאנצן

אױגן; מַײנע אין רעכטֿפַארטיק
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ַאלע װי ערגער געטָאן הָאסט און 9
און דיר, ֿפַאר געװען זַײנען װָאס
געמַאכט דיר הָאסט און געגַאנגען ביסט
געצן, געגָאסענע און געטער, ֿפרעמדע
הָאסטו מיך און דערצערענען, צו מיך

– רוקן דַײן הינטער ַאװעקגעװָארֿפן
אומגליק ָאן ברענג איך זע, דרום 10
װעל איך און הױז, יָָרֿבָעמס אױף
יעטװעדער יָָרֿבָעמען ֿפון ֿפַארשנַײדן
צװישן קײט, און קינד מַאנסּפַארשױן,
יָָרֿבָעמס אױסרַאמען װעל און יׂשראל,
ביז קױט, אױס רַאמט מע װי ַאזױ הױז

װערן. ֿפַארלענדט װעט עס
יָָרֿבָעמען ֿפון שטַארבט װָאס דעם 11
און אױֿפעסן, הינט די װעלן שטָאט, אין
װעלן ֿפעלד, אין שטַארבט װָאס דעם
װָארום אױֿפעסן; הימל ֿפון ֿפױגלען די

גערעדט. הָאט גָאט
װי ַאהײם; גײ אױף, שטײ דו און 12
װעט ַאזױ שטָאט, אין קומען ֿפיס דַײנע

שטַארבן. קינד דָאס
אים װעלן יׂשראל גַאנץ און 13
בַאגרָאבן; אים װעלן און בַאקלָאגן,
ֿפון דָאזיקער דער בלױז װָארום
װַײל קֿבורה, צו קומען װעט יָָרֿבָעמען
עּפעס געװָארן געֿפונען איז אים אין
ֿפון גָאט דעם יהוה ַאקעגן גוטס

הױז. יָָרֿבָעמס אין יׂשראל,
אױֿפשטעלן זיך װעט גָאט און 14
װעט װָאס יׂשראל, איבער מלך ַא
טָאג. יענעם הױז יָָרֿבָעמס ֿפַארשנַײדן

װָאס? איז דענצמָאל ַאֿפילו ָאבער
יׂשראל, שלָאגן װעט גָאט װָארום 15
געטרײסלט װערט רָאר ַא װי ַאזױ
אױסרַײסן װעט ער און װַאסער, אין
ערד גוטער דָאזיקער דער ֿפון יׂשראל
עלטערן, זײערע געגעבן הָאט ער װָאס
יענער ֿפון צעשּפרײטן זײ װעט ער און
געמַאכט הָאבן זײ װָאס ֿפַאר טַײך, זַײט
דערצערענענדיק געצנבײמער, זײערע

גָאט.
יׂשראל איבערגעבן װעט ער און 16
װָאס יָָרֿבָעמען ֿפון זינד די װעגן ֿפון
הָאט ער װָאס און געזינדיקט, הָאט ער

יׂשראל. זינדיקן געמַאכט
איז װַײב יָָרֿבָעמס און 17
איז און אױֿפגעשטַאנען,
געקומען און ַאװעקגעגַאנגען
אױף געקומען איז זי װי ִּתרָצה; קײן
דָאס איז ַאזױ הױז, ֿפון שװעל דעם

געשטָארבן. ייִנגל
אים הָאבן יׂשראל גַאנץ און 18
װי ַאזױ בַאקלָאגט; אים און בַאגרָאבן,
הָאט ער װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס
דעם ַאִחיה קנעכט זַײן דורך גערעדט

נֿביא.
װעגן זַאכן איבעריקע די און 19
מלחמה הָאט ער װי יָָרֿבָעמען,
געקיניגט, הָאט ער װי און געהַאלטן,
די ֿפון בוך אין בַאשריבן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן

. יׂשראל
הָאט יָָרֿבָעם װָאס טעג די און 20
און צװײ געװען זַײנען געקיניגט,
זיך הָאט ער און יָאר, צװַאנציק
זון זַײן און עלטערן, זַײנע מיט געלײגט
ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז נָדֿב

שלמהן ֿפון זון דער רַחֿבעם און 21
אײן יהּודה. אין געקיניגט הָאט
ַאלט רַחֿבעם איז יָאר ֿפערציק און
און מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען
אין געקיניגט ער הָאט יָאר זיבעצן
הָאט גָאט װָאס שטָאט דער ירושלים,
אין שֿבטים ַאלע ֿפון אױסדערװײלט
און דָארטן. נָאמען זַײן טָאן צו יׂשראל,
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען דער

עמונית. די נַַעָמה
איז װָאס געטָאן הָאט יהּודה און 22
און גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
ַאלץ װי מער דערצערנט אים הָאבן זײ
מיט געטָאן, הָאבן עלטערן זײערע װָאס
געזינדיקט. הָאבן זײ װָאס זינד זײערע
געבױט זיך הָאבן אױך זײ און 23
און זַײלשטײנער, און ָבמות,
הױכן יעטװעדער אױף געצנבײמער,
יעטװעדער אונטער און בערגל,

בױם. צװַײגהַאֿפטיקן
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זַײנען שַאנדמענער אױך און 24
געטָאן הָאבן זײ לַאנד. אין געװען
די ֿפון אומװערדיקײטן ַאלע װי ַאזױ
ֿפון ֿפַארטריבן הָאט גָאט װָאס ֿפעלקער

יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפַאר
ֿפינֿפטן אין געװען איז עס און 25
דער שיַשק איז רַחֿבעם מלך ֿפון יָאר
אױף ַארױסגעקומען מצרים ֿפון מלך

ירושלים.
די צוגענומען הָאט ער און 26
די און הױז, גָאטס ֿפון אֹוצרות
ער הָאט ַאלץ הױז; מלכס ֿפון אֹוצרות
צוגענומען הָאט ער און צוגענומען.
שלמה װָאס שילדן גילדערנע ַאלע

געמַאכט. הָאט
הָאט רַחֿבעם מלך דער און 27
שילדן, קוּפערנע זײ ָאנשטָאט געמַאכט
הַאנט דער אױף געגעבן זײ הָאט און
װָאס לױֿפערס די ֿפון הױּפטלַײט די ֿפון
מלכס ֿפון אַײנגַאנג דעם געהיט הָאבן

הױז.
דער נָאר װען געװען, איז עס און 28
הױז, גָאטס אין קומען ֿפלעגט מלך
ַארױסטרָאגן; זײ לױֿפערס די ֿפלעגן
אין אומקערן זײ זײ ֿפלעגן דערנָאך

לױֿפערס. די ֿפון קַאמער דער
װעגן זַאכן איבעריקע די און 29
הָאט ער װָאס ַאלץ און רַחֿבעמען,
אין בַאשריבן שױן איז דָאס געטָאן,
די ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון בוך

יהּודה. ֿפון מלכים
צװישן געװען איז מלחמה ַא און 30
ַאלע יָָרֿבָעמען צװישן און רַחֿבעמען

טעג.
געלײגט זיך הָאט רַחֿבעם און 31
איז ער און עלטערן, זַײנע מיט
עלטערן זַײנע לעבן געװָארן בַאגרָאבן
ֿפון נָאמען דער און ָדִודס-שטָאט. אין
עמונית. די נַַעָמה געװען איז מוטער זַײן
אױף מלך געװָארן איז ַאֿביָם זון זַײן און

ָארט. זַײן

מלך15 ֿפון יָאר ַאכצנטן אין און
איז נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם

יהּודה. איבער מלך געװָארן ַאֿביָם
אין געקיניגט ער הָאט יָאר דרַײ 2
זַײן ֿפון נָאמען דער און ירושלים.
טָאכטער די מעכה געװען איז מוטער

ַאֿביָשלומען. ֿפון
זינד ַאלע אין געגַאנגען איז ער און 3
געטָאן הָאט ער װָאס ֿפָאטער, זַײן ֿפון
געװען ניט איז הַארץ זַײן און אים, ֿפַאר
דָאס װי ַאזױ גָאט זַײן יהוה מיט גַאנץ

ָדִודן ֿפָאטער זַײן ֿפון הַארץ
אים הָאט װעגן ָדִודס ֿפון ָאבער 4
אין ליכט ַא געשָאנקן גָאט זַײן יהוה
נָאך זון זַײן אױֿפצושטעלן ירושלים,

ירושלים. אױֿפצוהַאלטן און אים,
איז װָאס געטָאן הָאט דוד װַײל 5
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
ַאלץ ֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך הָאט און
טעג ַאלע בַאֿפױלן, אים הָאט ער װָאס
מעׂשה דער אין אחוץ לעבן, זַײן ֿפון

ִחּתי. דעם אּוִריה מיט
צװישן געװען איז מלחמה ַא און 6
ַאלע יָָרֿבָעמען צװישן און רַחֿבעמען

לעבן. זַײן ֿפון טעג
װעגן זַאכן איבעריקע די און 7
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און ַאֿביָמען,
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די
געװען איז מלחמה ַא און יהּודה.
יָָרֿבָעמען. צװישן און ַאֿביָמען צװישן

מיט געלײגט זיך הָאט ַאֿביָם און 8
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע
זון זַײן און ָדִודס-שטָאט. אין בַאגרָאבן
ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז ָאסָא
ֿפון יָאר צװַאנציקסטן אין און 9
ָאסָא איז יׂשראל, ֿפון מלך דעם יָָרֿבָעם

יהּודה. איבער מלך געװָארן
הָאט יָאר ֿפערציק און אײן און 10
דער און ירושלים. אין געקיניגט ער
מעכה געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

ַאֿביָשלומען. ֿפון טָאכטער די
איז װָאס געטָאן הָאט ָאסָא און 11
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק

דוד. ֿפָאטער זַײן װי ַאזױ
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לַאנד ֿפון ָאּפגעשַאֿפט הָאט ער און 12
ָאּפגעטָאן הָאט און שַאנדמענער, די
עלטערן זַײנע װָאס ָאּפגעטער ַאלע

געמַאכט. הָאבן
הָאט מעכהן מוטער זַײן אױך און 13
װַײל הַארינטע, ַא זַײן ֿפון ָאּפגעטָאן ער
דער צו ֿפַארזעעניש ַא געמַאכט הָאט זי
איר ָאּפגעהַאקט הָאט ָאסָא און ַאֵשָרה.
טַײך בַײם ֿפַארברענט און ֿפַארזעעניש,

ִקדרון.
ָאּפגעטָאן ניט זַײנען ָבמות די נָאר 14
ָאסָאן ֿפון הַארץ דָאס ָאבער געװָארן;
זַײנע ַאלע גָאט מיט גַאנץ געװען איז

טעג.
די געברַאכט הָאט ער און 15
און ֿפָאטער, זַײן ֿפון זַאכן געהײליקטע
אין זַאכן, געהײליקטע אײגענע זַײנע
און גָאלד, און זילבער, גָאט, ֿפון הױז

ּכלים.
צװישן געװען איז מלחמה ַא און 16
ֿפון מלך דעם ַבעשא צװישן און ָאסָאן

טעג. זײערע ַאלע יׂשראל
יׂשראל ֿפון מלך דער ַבעשא און 17
און יהּודה, אױף ַארױֿפגעגַאנגען איז
דערלָאזן צו ניט ּכדי רמה, געבױט הָאט
בַײ ַארַײנגײער ַאן און ַארױסגײער ַאן

יהּודה. ֿפון מלך דעם ָאסָא
גַאנצע דָאס גענומען ָאסָא הָאט 18
געבליבן איז װָאס גָאלד און זילבער
און הױז, גָאטס ֿפון אֹוצרות די אין
הָאט און הױז, מלכס ֿפון אֹוצרות די
זַײנע ֿפון הַאנט דער אין געגעבן זײ
הָאט ָאסָא מלך דער און קנעכט;
ֿפון זון דעם ֶבן-ַהַדד צו געשיקט זײ
מלך דעם ֶחזיונען, ֿפון זון דעם ַטֿבִרמון
דמׂשק, אין געזעסן איז װָאס ארם, ֿפון

זָאגן: צו ַאזױ
צװישן און מיר צװישן איז בונד ַא 19
צװישן און ֿפָאטער מַײן צװישן דיר,
מּתנה ַא דיר איך שיק ָאט ֿפָאטער; דַײן
דַײן ֿפַארשטער גײ, גָאלד; און זילבער,
יׂשראל, ֿפון מלך דעם ַבעשא מיט בונד

מיר. ֿפון ָאּפציִען זָאל ער ּכדי

מלך צום צוגעהערט ֶבן-ַהַדד הָאט 20
זַײנע געשיקט הָאט ער און ָאסָא,
יׂשראל, ֿפון שטעט די אױף חיל-ֿפירער
און ָדן, און ִעיון, געשלָאגן הָאט און
מיט ִּכנרות, גַאנץ און ָאֿבל-בית-מעָכה,

נֿפּתלי. לַאנד גַאנצן דעם
הָאט ַבעשא װי געװען, איז עס און 21
אױֿפגעהערט ער הָאט ַאזױ דערהערט,
אין געזעסן איז און רמה, ַארומבױען

ִּתרָצה.
הָאט ָאסָא מלך דער און 22
קײנעם יהּודה, גַאנץ צונױֿפגערוֿפן
הָאבן זײ און אױסגעלָאזט, ניט
רמה ֿפון שטײנער די ַאװעקגעטרָאגן
ַבעשא װָאס מיט הָאלצן, אירע און
ָאסָא מלך דער און געבױט; הָאט
און גֶֿבע-בנימין, בַאבױט זײ מיט הָאט

ִמצָּפה.
װעגן זַאכן איבעריקע די און 23
גֿבּורהשַאֿפט, גַאנצע זַײן און ָאסָאן,
און געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און
דָאס געבױט, הָאט ער װָאס שטעט די
די ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן
זַײן ֿפון צַײט דער צו נָאר יהּודה.
אױף געװָארן קרַאנק ער איז עלטער

ֿפיס. די
מיט געלײגט זיך הָאט ָאסָא און 24
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
זַײן אין עלטערן זַײנע לעבן געװָארן
זון זַײן און שטָאט, ָדִודס ֿפָאטער
זַײן אױף מלך געװָארן איז יהֹושֿפט

ָארט.
יָָרֿבָעמען ֿפון זון דער נָדֿב און 25
אין יׂשראל איבער מלך געװָארן איז
ֿפון מלך דעם ָאסָא ֿפון יָאר צװײטן
איבער געקיניגט הָאט ער און יהּודה,

יָאר. צװײ יׂשראל
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 26
און גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
זַײן ֿפון װעג דעם אין געגַאנגען איז
הָאט ער װָאס זינד זַײן אין און ֿפָאטער,

יׂשראל. זינדיקן געמַאכט
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ֿפון ַאִחיהן, ֿפון זון דער ַבעשא און 27
ַא געמַאכט הָאט יִׂשָׂשָכר, ֿפון הױז דעם
אים הָאט ַבעשא און אים, אױף בונט
צו געהערט װָאס גִבתון אין געשלָאגן
יׂשראל גַאנץ און נָדֿב װען ּפלשּתים, די

גִבתון. אױף געלעגערט הָאבן
אין געטײט אים הָאט ַבעשא און 28
ֿפון מלך דעם ָאסָא ֿפון יָאר דריטן
זַײן אױף מלך געװָארן איז און יהּודה,

ָארט.
איז ער װי געװען, איז עס און 29
דערשלָאגן ער הָאט מלך, געװָארן
ער יָָרֿבָעמען; ֿפון הױז גַאנצע דָאס
לעבעדיקן קײן איבערגעלָאזן ניט הָאט
אים הָאט ער ביז יָָרֿבָעמען, ֿפון ָאטעם
ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ ֿפַארטיליקט,
זַײן דורך גערעדט הָאט ער װָאס גָאט

שילו; ֿפון ַאִחיהן קנעכט
װָאס יָָרֿבָעמען ֿפון זינד די ֿפַאר 30
ער װָאס און געזינדיקט, הָאט ער
ֿפון ; יׂשראל זינדיקן געמַאכט הָאט
הָאט ער װָאס דערצערענונג זַײן װעגן
יׂשראל. ֿפון גָאט דעם יהוה דערצערנט
װעגן זַאכן איבעריקע די און 31
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און נָדֿבן,
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יׂשראל.
צװישן געװען איז מלחמה ַא און 32
ֿפון מלך דעם ַבעשא צװישן און ָאסָאן

טעג. זײערע ַאלע יׂשראל
דעם ָאסָא ֿפון יָאר דריטן אין 33
זון דער ַבעשא איז יהּודה, ֿפון מלך
גַאנץ איבער מלך געװָארן ַאִחיהן ֿפון
געקיניגט] הָאט [און ִּתרָצה, אין יׂשראל

יָאר. צװַאנציק און ֿפיר
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 34
איז און גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
יָָרֿבָעמען, ֿפון װעג דעם אין געגַאנגען
געמַאכט הָאט ער װָאס זינד זַײן אין און

יׂשראל. זינדיקן

איז16 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
ֿפון זון דעם יֵהּוא צו געװען

זָאגן: צו ַאזױ ַבעשאן, אױף ַחנָנין,
אױֿפגעהױבן דיך הָאב איך װַײל 2
געמַאכט דיך הָאב און שטױב, ֿפון
ֿפָאלק מַײן איבער ֿפירשט ַא ֿפַאר
אין געגַאנגען ביסט דו און יׂשראל,
הָאסט און יָָרֿבָעמען, ֿפון װעג דעם
יׂשראל ֿפָאלק מַײן זינדיקן געמַאכט
זינד– זײערע מיט דערצערענען צו מיך
זַײן און ַבעשאן אױס איך רַאם ָאט 3
דָאס װי הױז דַײן מַאכן װעל און הױז,

נֿבטן. ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם ֿפון הױז
אין ַבעשאן ֿפון שטַארבט װָאס דעם 4
און אױֿפעסן, הינט די װעלן שטָאט,
ֿפעלד, אין אים ֿפון שטַארבט װָאס דעם

אױֿפעסן. הימל ֿפון ֿפױגלען די װעלן
װעגן זַאכן איבעריקע די און 5
געטָאן, הָאט ער װָאס און ַבעשאן,
איז דָאס גֿבּורהשַאֿפט, זַײן און
די ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן

יׂשראל.
מיט געלײגט זיך הָאט ַבעשא און 6
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
ֵאָלה זון זַײן און ִּתרָצה, אין געװָארן

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז
גָאט ֿפון װָארט דָאס איז אױך און 7
ַחנָנין, ֿפון זון דעם יֵהּוא דורך געװען
זַײן אױף און ַבעשאן אױף נֿביא, דעם
הָאט ער װָאס בײזן ַאלעם ֿפַאר אי הױז,
צו אים גָאט, ֿפון אױגן די אין געטָאן
זַײנע ֿפון מעׂשים די מיט דערצערענען
ֿפון הױז דָאס װי ַאזױ זַײן צו הענט,
אים הָאט ער װָאס ֿפַאר אי יָָרֿבָעמען,

דערשלָאגן.
יָאר צװַאנציקסטן און זעקס אין 8
איז יהּודה, ֿפון מלך דעם ָאסָא ֿפון
מלך געװָארן ַבעשאן ֿפון זון דער ֵאָלה
הָאט [און ִּתרָצה, אין יׂשראל איבער

יָאר. צװײ געקיניגט]
הױּפטמַאן ַא זִמרי, קנעכט זַײן און 9
רַײטװעגן, די ֿפון העלֿפט ַא איבער
בעת אים, אױף בונט ַא געמַאכט הָאט
שּכור זיך ִּתרָצה, אין געװען איז ער
װָאס ַארצָאן ֿפון הױז אין טרינקענדיק
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ִּתרָצה. אין ּפַאלַאץ איבערן
הָאט און געקומען, איז זִמרי און 10
זיבן אין געטײט, אים און געשלָאגן אים
דעם ָאסָא ֿפון יָאר צװַאנציקסטן און
מלך געװָארן איז און יהּודה, ֿפון מלך

ָארט. זַײן אױף
איז ער װי געװען, איז עס און 11
געזעצט זיך הָאט ער ַאז מלך, געװָארן
דערשלָאגן ער הָאט טרָאן, זַײן אױף
ער ַבעשאן; ֿפון הױז גַאנצע דָאס
ַא איבערגעלָאזן ניט אים הָאט
אײגענע זַײנע מָאל צו מַאנסּפַארשױן,

ֿפרַײנט. גוטע זַײנע און
דָאס ֿפַארטיליקט הָאט זִמרי און 12
דָאס װי ַאזױ ַבעשאן, ֿפון הױז גַאנצע
גערעדט הָאט ער װָאס גָאט ֿפון װָארט

נֿביא, דעם יֵהּוא דורך ַבעשאן װעגן
די און ַבעשאן, ֿפון זינד ַאלע ֿפַאר 13
הָאבן זײ װָאס ֵאָלהן, זון זַײן ֿפון זינד
געמַאכט הָאבן זײ װָאס און געזינדיקט,
יהוה דערצערענען צו יׂשראל, זינדיקן
זײערע מיט יׂשראל ֿפון גָאט דעם

געצן. נישטיקע
װעגן זַאכן איבעריקע די און 14
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און ֵאָלהן,
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יׂשראל.
ֿפון יָאר צװַאנציקסטן און זיבן אין 15
זִמרי הָאט יהּודה, ֿפון מלך דעם ָאסָא
בעת ִּתרָצה, אין טעג זיבן געקיניגט
גִבתון אױף געלַאגערט הָאט ֿפָאלק דָאס

ּפלשּתים. די צו געהערט װָאס
הָאט װָאס ֿפָאלק דָאס און 16
צו ַאזױ געהערט, הָאט געלַאגערט
און בונט, ַא געמַאכט הָאט זִמרי זָאגן:
מלך; דעם דערשלָאגן אױך הָאט ער
ָעמרי געמַאכט הָאבן יׂשראל גַאנץ און
איבער מלך ַא ֿפַאר חיל-ֿפירער דעם

לַאגער. אין טָאג יענעם אין יׂשראל,
מיט יׂשראל גַאנץ און ָעמרי און 17
גִבתון, ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען אים

ִּתרָצה. אױף געלעגערט הָאבן און

הָאט זִמרי װי געװען, איז עס און 18
בַאצװּונגען, איז שטָאט די ַאז געזען
ּפַאלַאץ אין ַארַײנגעגַאנגען ער איז ַאזױ
ָאנגעצונדן הָאט און הױז, מלכס ֿפון
ֿפַײער, אין הױז מלכס דעם זיך איבער

געשטָארבן; איז און
הָאט ער װָאס זינד זַײנע איבער 19
שלעכט איז װָאס טָאן צו געזינדיקט,
די אין גײן צו גָאט, ֿפון אױגן די אין
זינד זַײן ֿפַאר און יָָרֿבָעמען, ֿפון װעג
זינדיקן מַאכן צו בַאגַאנגען איז ער װָאס

יׂשראל.
װעגן זַאכן איבעריקע די און 20
הָאט ער װָאס בונט זַײן און זִמרין,
בַאשריבן שױן איז דָאס געבונטעװעט,
די ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון בוך אין

יׂשראל. ֿפון מלכים
ֿפָאלק דָאס זיך הָאט דענצמָאל 21
העלֿפט העלֿפט: אין צעטײלט יׂשראל
דעם ִּתֿבני הינטער געװען איז ֿפָאלק ֿפון
מלך ֿפַאר מַאכן צו אים גינתן, ֿפון זון

ָעמרין. הינטער העלֿפט און
הינטער װָאס ֿפָאלק דָאס און 22
דָאס איבערגעשטַארקט הָאט ָעמרין
ֿפון זון דעם ִּתֿבני הינטער װָאס ֿפָאלק
און אומגעקומען, איז ִּתֿבני און גינתן.

מלך. געבליבן איז ָעמרי
ֿפון יָאר דרַײסיקסטן און אײן אין 23
ָעמרי איז יהּודה ֿפון מלך דעם ָאסָא
הָאט [און יׂשראל, איבער מלך געװָארן
הָאט ִּתרָצה אין יָאר; צװעלף געקיניגט]

יָאר. זעקס געקיניגט ער
דעם ָאּפגעקױֿפט הָאט ער און 24
צװײ ֿפַאר ֶשֶמרן ֿפון שומרון בַארג
בַאבױט הָאט און זילבער, צענטנער
ֿפון נָאמען דעם גערוֿפן און בַארג, דעם
אױף געבױט, הָאט ער װָאס שטָאט דער
ֿפון הַאר דעם ֶשֶמר, ֿפון נָאמען דעם

שומרון. בַארג, דעם
איז װָאס געטָאן הָאט ָעמרי און 25
ער און גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
װָאס ַאלע װי ערגער געֿפירט זיך הָאט

אים. ֿפַאר
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דעם ַאל אין געגַאנגען איז ער און 26
און נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם ֿפון װעג
געמַאכט הָאט ער װָאס זינד זַײן אין
יהוה דערצערענען צו יׂשראל, זינדיקן
זײערע מיט יׂשראל ֿפון גָאט דעם

געצן. נישטיקע
ֿפון זַאכן איבעריקע די און 27
זַײן און געטָאן, הָאט ער װָאס ָעמרין
אױֿפגעטָאן, הָאט ער װָאס גֿבּורהשַאֿפט
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יׂשראל.
מיט געלײגט זיך הָאט ָעמרי און 28
בַאגרָאבן איז און עלטערן, זַײנע
ַאחאֿב זון זַײן און שומרון, אין געװָארן

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז
איז ָעמרין ֿפון זון דער ַאחאֿב און 29
ַאכט אין יׂשראל איבער מלך געװָארן
מלך דעם ָאסָא ֿפון יָאר דרַײסיקסטן און
ֿפון זון דער ַאחאֿב און יהּודה. ֿפון
יׂשראל איבער געקיניגט הָאט ָעמרין

יָאר. צװַאנציק און צװײ שומרון אין
הָאט ָעמרין ֿפון זון דער ַאחאֿב און 30
אױגן די אין שלעכט איז װָאס געטָאן
אים. ֿפַאר װָאס ַאלע ֿפון מער גָאט, ֿפון
זינד די אין גײן זַײן װינציק און 31
הָאט נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם ֿפון
די ִאזֶֿבל װַײב ַא ֿפַאר גענומען נָאך ער
די ֿפון מלך דעם ֶאתַבַעל ֿפון טָאכטער
הָאט און געגַאנגען איז און צידונים,
אים. צו געבוקט זיך און ַבַעל, געדינט
ַא אױֿפגעשטעלט הָאט ער און 32
ַבַעל ֿפון הױז דעם אין ַבַעל, צו מזבח

שומרון. אין געבױט הָאט ער װָאס
די געמַאכט הָאט ַאחאֿב און 33
מער געטָאן הָאט ַאחאֿב און ַאֵשָרה;
ֿפון גָאט דעם יהוה דערצערענען צו
יׂשראל ֿפון מלכים ַאלע װי יׂשראל,

אים. ֿפַאר געװען זַײנען װָאס
ֿפון חיֵאל הָאט טעג זַײנע אין 34
[דעם מיט יריחו. ָאּפגעבױט ֵבית-ֵאל
הָאט בכור זַײן ַאֿביָרם ֿפון] לעבן
און גרונטֿפעסט, איר געלײגט ער
ער הָאט ייִנגסטן זַײן ׂשגּוֿב מיט

װי ַאזױ טירן, אירע ַארַײנגעשטעלט
הָאט ער װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס
נון. ֿפון זון דעם יהושוע דורך גערעדט

די17 ֿפון ִּתשבי, דער ֵאִליָהו און
אין בַאזעצט זיך הָאבן װָאס
װי ַאזױ ַאחאֿבן: צו געזָאגט הָאט גלעד,
יׂשראל ֿפון גָאט דער יהוה לעבט עס
די אין אױב אים, ֿפַאר שטײ איך װָאס
רעגן, און טױ זַײן װעט יָארן דָאזיקע

װָארט! מַײן לױט סַײדן
געװען איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 2

זָאגן: צו ַאזױ אים, צו
זיך זָאלסט און דַאנען, ֿפון גײ 3
בַאהַאלטן זיך און מזרח, קײן ֿפַארקערן

ירדן. ֿפַארן װָאס ּכרית בַאך דעם בַײ
בַאך דעם ֿפון זַײן: װעט עס און 4
איך הָאב רָאבן די און טרינקען, װעסטו

שּפַײזן. צו דָארטן דיך בַאֿפױלן
געטָאן הָאט און געגַאנגען ער איז 5
ער און גָאט; ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ
בַײם געזעצט זיך הָאט און ַאװעק איז

ירדן. ֿפַארן װָאס ּכרית בַאך
ברענגען אים ֿפלעגן רָאבן די און 6
און ֿפרי, דער אין ֿפלײש און ברױט
ֿפון און ָאװנט; אין ֿפלײש און ברױט

טרינקען. ער ֿפלעגט בַאך
ֿפַארלױף ַא נָאך געװען איז עס און 7
אױסגעטריקנט בַאך דער איז טעג, ֿפון
קײן געװען ניט איז עס װַײל געװָארן,

לַאנד. אין רעגן
צו געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 8

זָאגן: צו ַאזױ אים,
װָאס ָצרֿפת קײן גײ אױף, שטײ 9
דָארטן זָאלסט און צידון, צו געהערט
ַא בַאֿפױלן דָארטן הָאב איך זע, זיצן;

שּפַײזן. צו דיך אלמנה ַאן ֿפרױ
איז און אױֿפגעשטַאנען ער איז 10
ער װי און ָצרֿפת. קײן געגַאנגען
שטָאט, ֿפון אַײנגַאנג אין געקומען איז
קלַײבט אלמנה ַאן ֿפרױ ַא ערשט
איר צו גערוֿפן ער הָאט הָאלץ. דָארטן
בעט איך מיר, ברענג געזָאגט: הָאט און
ּכדי ּכלי, ַא אין װַאסער ביסל ַא דיך,
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טרינקען. זָאל איך
ברענגען, געגַאנגען איז זי װי און 11
און נָאכגערוֿפן זי ער הָאט ַאזױ
ַא דיך, בעט איך מיר, ברענג געזָאגט:

הַאנט. דַײן אין ברױט שטיקל
לעבט עס װי ַאזױ געזָאגט: זי הָאט 12
קוכן, ַא הָאב איך אױב גָאט, דַײן יהוה
טָאּפ, אין מעל הַאנטֿפול ַא בלױז נָאר
ָאט און קרוג! אין אײל ביסל ַא און
העלצלעך, ּפָאר ַא צונױף איך קלַײב
מַאכן עס װעל און גײן װעל איך און
עס װעלן מיר און זון, מַײן און מיר ֿפַאר
שטַארבן. מיר װעלן דערנָאך אױֿפעסן;
געזָאגט: איר צו ֵאִליָהו הָאט 13
װי ַאזױ טו גײ הָאבן; מורא ניט זָאלסט
ַא דערֿפון מיר מַאך נָאר װָארט, דַײן
מיר ברענג און צוערשט, קוכן קלײנעם
זון דַײן ֿפַאר און דיר ֿפַאר און ַארױס;

צולעצט. מַאכן װעסטו
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 14
מעל טָאּפ דער : יׂשראל ֿפון גָאט דער
אײל קרוג דער און אױסגײן, ניט װעט
דעם ביז װערן, געמינערט ניט װעט
געזיכט אױֿפן רעגן גיט גָאט װָאס טָאג

ערד. דער ֿפון
געטָאן הָאט און געגַאנגען זי איז 15
און ֵאִליָהון, ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ
הָאבן הױזגעזינט איר און ער און זי

טעג. ֿפיל עסן צו געהַאט
ניט איז מעל טָאּפ דער 16
איז אײל קרוג דער און אױסגעגַאנגען,
דָאס װי ַאזױ געװָארן, געמינערט ניט
גערעדט הָאט ער װָאס גָאט ֿפון װָארט

ֵאִליָהון. דורך
דָאזיקע די נָאך געװען איז עס און 17
דער געװָארן קרַאנק איז געשעענישן,
בעל-הביתטע דער ֿפרױ, דער ֿפון זון
איז קרַאנקשַאֿפט זַײן און הױז, ֿפון
איז אים אין ביז שטַארק, זײער געװען

געבליבן. ניט ָאטעם ַאן מער
װָאס ֵאִליָהון: צו געזָאגט זי הָאט 18
מַאן? געטלעכער דו מיר צו הָאסטו
דערמָאנען צו מיר צו געקומען ביסטו

זון? מַײן טײטן צו און זינד, מַײנע

גיב געזָאגט: איר צו ער הָאט 19
אים הָאט ער און זון. דַײן מיר
אים הָאט און בוזעם, איר ֿפון גענומען
אױבערשטוב דער אין ַארױֿפגעטרָאגן
און געװױנט, דָארטן הָאט ער װָאס
בעט. זַײן אױף ַאװעקגעלײגט אים הָאט
און גָאט צו גערוֿפן הָאט ער און 20
אױך צי גָאט, מַײן יהוה געזָאגט: הָאט
אױף זיך הַאלט איך װָאס אלמנה דער
טײטן צו געטָאן, בײז הָאסטו איר, בַײ

זון? איר
אױסגעצױגן זיך הָאט ער און 21
הָאט און מָאל, דרַײ קינד דעם איבער
געזָאגט: הָאט און גָאט צו גערוֿפן
דיך, בעט איך זָאל, גָאט, מַײן יהוה
אומקערן קינד דָאזיקן דעם ֿפון זעל די

אים. אין
דעם צו צוגעהערט הָאט גָאט און 22
דעם ֿפון זעל די און ֵאִליָהון, ֿפון ָקול
אים, אין אומגעקערט זיך הָאט קינד

אױֿפגעלעבט. הָאט ער און
דָאס גענומען הָאט ֵאִליָהו און 23
ֿפון ַארָאּפגעטרָאגן עס הָאט און קינד,
הָאט און הױז, אין אױבערשטוב דער
ֵאִליָהו און מוטער; זַײן צו געגעבן עס

לעבט. זון דַײן זע, געזָאגט: הָאט
ֵאִליָהון: צו געזָאגט ֿפרױ די הָאט 24
ַא ביסט דו ַאז איך װײס ָאט ַאצונד
ֿפון װָארט דָאס און מַאן, געטלעכער

אמת. איז מױל דַײן אין גָאט

ֿפיל18 נָאך געװען איז עס און
גָאט ֿפון װָארט דָאס איז טעג,
– יָאר דריטן אױֿפן – ֵאִליָהון צו געװען
ַאחאֿבן, ֿפַאר זיך װַײז גײ זָאגן: צו ַאזױ
געזיכט אױֿפן רעגן געבן װעל איך און

ערד. דער ֿפון
ֿפַאר װַײזן זיך געגַאנגען ֵאִליָהו איז 2
געװען איז הונגער דער און ַאחאֿבן.

שומרון. אין שטַארק
עֹוֿבדיָהון גערוֿפן הָאט ַאחאֿב און 3
עֹוֿבדיָהו און – ּפַאלַאץ איבערן װָאס

יהוה; געֿפָארכט זײער הָאט
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הָאט ִאזֶֿבל ַאז געװען, איז עס און 4
הָאט יהוה, ֿפון נֿביאים די ֿפַארשניטן
און נֿביאים, הונדערט גענומען עֹוֿבדיָהו
אין מַאן ֿפוֿפציק צו בַאהַאלטן זײ הָאט
מיט אױסגעהַאלטן זײ הָאט און הײל, ַא

– װַאסער מיט און ברױט
צו געזָאגט הָאט ַאחאֿב און 5
ַאלע בַײ לַאנד דורכן גײ עֹוֿבדיָהו:
טַײכן; ַאלע בַײ און װַאסער קװַאלן
און גרָאז, געֿפינען מיר װעלן אֿפשר
די לעבן בַײם דערהַאלטן װעלן מיר
מיר ַאז מױלאײזלען, די און ֿפערד

בהמות. די ָאנװערן ניט זָאלן
לַאנד, דָאס צעטײלט זיך זײ הָאבן 6
ַאחאֿב דעם: דורך דורכצוגײן ּכדי
און װעג, זַײן אין ַאלײן געגַאנגען איז
ַאן אין ַאלײן געגַאנגען איז עֹוֿבדיָהו

װעג. ַאנדער
געװען איז עֹוֿבדיָהו װי און 7
אים קומט ֵאִליָהו ערשט װעג, אין
און דערקענט, אים ער הָאט ַאנטקעגן.
און ּפנים, זַײן אױף געֿפַאלן איז ער
הַאר מַײן דָאס, דו ביסט געזָאגט: הָאט

ֵאִליָהו?
גײ איך; געזָאגט: אים צו ער הָאט 8

ֵאִליָהו. איז ָאן הַאר: דַײן זָאג
איך הָאב װָאס געזָאגט: ער הָאט 9
דַײן געבן װילסט דו ַאז געזינדיקט,
צו מיך הַאנט, ַאחאֿבס אין קנעכט

טײטן?
גָאט, דַײן יהוה לעבט עס װי ַאזױ 10
ַא ָאדער ֿפָאלק ַא דָא איז עס אױב
ניט הָאט הַאר מַײן װָאס קיניגרַײך,
זײ ַאז און זוכן! דיך ַאהין געשיקט
געמַאכט ער הָאט ניטָא, געזָאגט: הָאבן
קיניגרַײך, דָאס און ֿפָאלק דָאס שװערן

געֿפונען. ניט דיך הָאט מע ַאז
דַײן זָאג גײ זָאגסטו: ַאצונד און 11

ֵאִליָהו. איז ָאן הַאר:
װעל איך װי זַײן, װעט עס און 12
דער װעט ַאזױ דיר, ֿפון ַאװעקגײן
איך ֿפַארטרָאגן, דיך גָאט ֿפון גַײסט
קומען װעל איך ַאז און װּוהין, ניט װײס
ניט דיך װעט ער און ַאחאֿבן, ָאנזָאגן

דַײן און הרגען; מיך ער װעט געֿפינען,
ָאן. יוגנט מַײן ֿפון יהוה ֿפָארכט קנעכט
צו געװָארן דערצײלט ניט איז 13
װען געטָאן, הָאב איך װָאס הַאר מַײן
נֿביאים די אױסגעהרגעט הָאט ִאזֶֿבל
בַאהַאלטן הָאב איך װי יהוה, ֿפון
צו נֿביאים די ֿפון מַאן הונדערט
הָאב און הײל, ַא אין מַאן ֿפוֿפציק
מיט און ברױט מיט אױסגעהַאלטן זײ

װַאסער?
דַײן זָאג גײ זָאגסטו: ַאצונד און 14
מיך װעט ער און ֵאִליָהו; איז ָאן הַאר:

הרגען.
עס װי ַאזױ געזָאגט: ֵאִליָהו הָאט 15
שטײ איך װָאס צֿבאות ֿפון גָאט לעבט
װַײזן זיך איך װעל הַײנט ַאז אים, ֿפַאר

אים! ֿפַאר
ַאנטקעגן געגַאנגען עֹוֿבדיָהו איז 16
און דערצײלט; אים הָאט און ַאחאֿבן,
ֵאִליָהון. ַאנטקעגן געגַאנגען איז ַאחאֿב
ַאחאֿב װי געװען, איז עס און 17
ַאחאֿב הָאט ַאזױ ֵאִליָהון, דערזען הָאט
דָאס, דו ביסט געזָאגט: אים צו

יׂשראל? ֿפון ֿפַאראומגליקער
הָאב איך ניט געזָאגט: ער הָאט 18
דַײן און דו נָאר יׂשראל, ֿפַאראומגליקט
הָאט איר װָאס מיט הױז, ֿפָאטערס
און יהוה, ֿפון געבָאט די ֿפַארלָאזן

ַבַעל-געטער. די נָאך געגַאנגען ביסט
מיר צו אַײן זַאמל שיק ַאצונד, און 19
די און ַּכרמל, בַארג אױֿפן יׂשראל גַאנץ
ֿפון נֿביאים ֿפוֿפציק און הונדערט ֿפיר
ֿפון נֿביאים הונדערט ֿפיר די און ַבַעל,
ֿפון טיש בַײם עסן װָאס ַאֵשָרה, דער

ִאזֶֿבלען.
צװישן געשיקט ַאחאֿב הָאט 20
הָאט און יׂשראל, ֿפון קינדער ַאלע
בַארג אױֿפן נֿביאים די אַײנגעזַאמלט

ַּכרמל.
צום גענענט הָאט ֵאִליָהו און 21
ביז געזָאגט: הָאט און ֿפָאלק, גַאנצן
אױף אומשּפרינגען איר װעט װַאנען
גָאט, איז יהוה אױב צװַײגן? צװײ
נָאך גײט ַבַעל, אױב און אים, נָאך גײט
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װָארט ַא אים הָאט ֿפָאלק דָאס און אים.
געענטֿפערט. ניט

ֿפָאלק: צום געזָאגט ֵאִליָהו הָאט 22
צו נֿביא ַא געבליבן בין ַאלײן איך
ֿפיר זַײנען ַבַעל ֿפון נֿביאים די און יהוה,

מַאן. ֿפוֿפציק און הונדערט
צװײ געבן אונדז מען זָאל טָא 23
אױסקלַײבן זיך זײ זָאלן און ָאקסן;
און צעשנַײדן אים און ָאקס, אײן
ֿפַײער און הָאלץ, אױֿפן ַארױֿפלײגן
איך און אונטערלײגן. ניט זײ זָאלן
און ָאקס, ַאנדער דעם מַאכן װעל
װעל ֿפַײער און הָאלץ, אױֿפן ַארױֿפטָאן

אונטערלײגן. ניט איך
נָאמען דעם צו רוֿפן װעט איר און 24
צו רוֿפן װעל איך און גָאט, אַײער ֿפון
װעט עס און יהוה; ֿפון נָאמען דעם
ענטֿפערן װעט װָאס גָאט דער זַײן,
זיך הָאט גָאט. איז ער ֿפַײער, מיט
הָאט און ֿפָאלק גַאנצע דָאס ָאּפגערוֿפן

גערעדט! װױל געזָאגט:
נֿביאים די צו געזָאגט ֵאִליָהו הָאט 25
ָאקס, אײן אױס אַײך קלַײבט ַבַעל: ֿפון
איר װָארום צוערשט, אים מַאכט און
נָאמען דעם צו רוֿפט און ֿפיל; די זַײט
איר זָאלט ֿפַײער און גָאט, אַײער ֿפון

אונטערלײגן. ניט
װָאס ָאקס דעם גענומען זײ הָאבן 26
אים הָאבן זײ און געגעבן, זײ הָאט מע
דעם צו גערוֿפן הָאבן און געמַאכט,
ביזן ֿפרימָארגן ֿפון ַבַעל, ֿפון נָאמען
ענטֿפער ַבַעל, זָאגן: צו ַאזױ טָאג, מיטן
קײן און ָקול קײן ָאבער אונדז!
ַארום געהונקען הָאבן זײ װי ענטֿפער.

געמַאכט. הָאט מע װָאס מזבח דעם
טָאג, מיטן אין געװען איז עס און 27
ער און זײ, ֿפון געשּפעט ֵאִליָהו הָאט
ָקול, הױכן ַא אױף רוֿפט געזָאגט: הָאט
הָאט ער גָאט; ַא איז ער װָארום
איז ער ָאדער ֿפַאררעדט, מסּתם זיך
אין איז ער ָאדער זַײט, ַא ָאן ַאװעק
זיך װעט און ער, שלָאֿפט אֿפשר װעג;

אױֿפכַאּפן.

הױכן ַא אױף גערוֿפן הָאבן זײ און 28
ַאזױ אַײנגעשניטן, זיך הָאבן און ָקול,
און שװערדן מיט שטײגער, זײער װי
געגָאסן זיך הָאט בלוט ביז שּפיזן, מיט

זײ. אױף
מיטן דער ַאז געװען, איז עס און 29
נֿביאות זײ הָאבן ַאריבער, איז טָאג
דעם אױף ברענגט מע װען ביז געזָאגט
קײן און ָקול קײן ָאבער ָאװנט-קרבן,

הערונג. קײן און ענטֿפער
גַאנצן צום געזָאגט ֵאִליָהו הָאט 30
דָאס הָאט מיר. צו גענענט ֿפָאלק:
ער און אים, צו גענענט ֿפָאלק גַאנצע
מזבח צעשטערטן דעם ֿפַארריכט הָאט

יהוה. ֿפון
צװעלף גענומען הָאט ֵאִליָהו און 31
שֿבטים די ֿפון צָאל די װי ַאזױ שטײנער
דָאס װָאס יעקֿב, ֿפון קינדער די ֿפון
ַאזױ אים, צו געװען איז גָאט ֿפון װָארט
נָאמען. דַײן זַײן זָאל יׂשראל זָאגן: צו

די ֿפון אױֿפגעבױט הָאט ער און 32
ֿפון נָאמען דעם צו מזבח ַא שטײנער
גרָאבן, ַא געמַאכט הָאט און יהוה,
רונד זריעה, ְסָאה צװײ ֿפַאר װי גרױס

מזבח. ַארום
דָאס אױסגעלײגט הָאט ער און 33
און ָאקס, דעם צעשניטן און הָאלץ,

הָאלץ. אױֿפן ַארױֿפגעטָאן
ָאן ֿפילט געזָאגט: הָאט ער און 34
ַארױף גיסט און װַאסער, מיט קריג ֿפיר
אױֿפן און ברַאנדָאּפֿפער דעם אױף
ַא עס טוט געזָאגט: הָאט ער און הָאלץ.
ַא געטָאן עס הָאבן זײ און מָאל; צװײט
עס טוט געזָאגט: ער הָאט מָאל. צװײט
געטָאן עס הָאבן זײ און מָאל; דריט ַא

מָאל. דריט ַא
געגַאנגען איז װַאסער דָאס און 35
גרָאבן דעם אױך און מזבח; ַארום רונד

װַאסער. מיט ָאנגעֿפילט ער הָאט
מע װען געװען איז עס און 36
הָאט ָאװנט-קרבן, דעם אױף ברענגט
געזָאגט: הָאט און גענענט הנֿביא ֵאִליָהו
און יצחק, אֿברהם, ֿפון גָאט דו יהוה
ַאז װערן בַאװּוסט הַײנט זָאל יׂשראל,
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בין איך און יׂשראל, אין גָאט ביסט דו
הָאב װָארט מַײן דורך און קנעכט, דַײן

זַאכן. דָאזיקע די ַאלע געטָאן איך
ענטֿפער יהוה, מיר, ענטֿפער 37
װיסן ֿפָאלק דָאזיקע דָאס זָאל און מיר.
קערסטו ַאזיסט גָאט; ביסט יהוה דו ַאז

ַאהינטער. הַארץ זײער ָאּפ
ֿפַײער ַא ַארָאּפגעֿפַאלן איז 38
דָאס ֿפַארצערט הָאט און גָאט, ֿפון
און הָאלץ, דָאס און ברַאנדָאּפֿפער,
ַאֿפילו ערד; די און שטײנער, די
עס הָאט גרָאבן אין װַאסער דָאס

אױסגעלעקט.
געזען, הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 39
ּפנים, זײער אױף געֿפַאלן זַײנען זײ און
גָאט! איז ער יהוה, געזָאגט: הָאבן און

גָאט! איז ער יהוה,
כַאּפט געזָאגט: זײ צו ֵאִליָהו הָאט 40
ניט זָאל קײנער ַבַעל; ֿפון נֿביאים די
זײ זײ הָאבן זײ. ֿפון װערן ַאנטרונען
געמַאכט זײ הָאט ֵאִליָהו און געכַאּפט,
זײ הָאט און קישון, טַײך צום נידערן

געשָאכטן. דָארטן
צו געזָאגט הָאט ֵאִליָהו און 41
טרינק, און עס ַארױף, גײ ַאחאֿבן:
סך ַא ֿפון גערױש ַא איז עס װָארום

רעגן.
עסן ַארױֿפגעגַאנגען ַאחאֿב איז 42
איז ֵאִליָהו און טרינקען. און
און ַּכרמל, שּפיץ אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען
און ערד, דער צו אַײנגעבױגן זיך הָאט
קני. זַײנע צװישן ּפנים זַײן ַארַײנגעטָאן
יונג: זַײן צו געזָאגט הָאט ער און 43
קעגן קוק ַא טו ַארױף, ַאקָארשט גײ
הָאט און ַארױֿפגעגַאנגען ער איז ים.
ניטָא געזָאגט: הָאט ער און געקוקט,
״גײ געזָאגט: ער הָאט גָארנישט.

מָאל. זיבן װידער״,
זיבעטן אױֿפן געװען איז עס און 44
קלײן ַא זע, געזָאגט: ער הָאט מָאל,
ַא ֿפון הַאנט די װי ָאזױ װָאלקנדל
ער הָאט ים. ֿפון אױף גײט מענטשן
ַאחאֿבן: צו זָאג ַארױף, גײ געזָאגט:
דער ּכדי ַארָאּפ. נידער און אַײן שּפַאן

ֿפַארהַאלטן. ניט דיך זָאל רעגן
װָאס אײדער געװען, איז עס און 45
געװָארן שװַארץ הימל דער איז װען
איז עס און געװיטער, און װָאלקנס ֿפון
ַאחאֿב און רעגן. גרױסער ַא געװָארן
ַאװעק איז און ַארױֿפגעזעצט, זיך הָאט

יזרעאל. קײן
געװען איז גָאט ֿפון הַאנט די און 46
ָאנגעגורט הָאט ער און ֵאִליָהון, אױף
ֿפַארױס געלָאֿפן איז און לענדן, זַײנע
קײן קומסט דו װּו ביז ַאחאֿבן ֿפַאר

יזרעאל.

דערצײלט19 הָאט ַאחאֿב און
הָאט ֵאִליָהו װָאס ַאלץ ִאזֶֿבלען
הָאט ער ַאזױ װי ַאלץ דינג און געטָאן,
שװערד. מיטן נֿביאים ַאלע געהרגעט

צו ָשִליח ַא געשיקט ִאזֶֿבל הָאט  2
געטער די זָאלן זָאגן: צו ֵאִליָהון, ַאזױ
װעל איך אױב מער, נָאך און ַאזױ טָאן
דַײן מַאכן ניט צַײט דער אין מָארגן
ֿפון אײנעם ֿפון לעבן דָאס װי ַאזױ לעבן

זײ!
ַאזױ געזען, דָאס הָאט ער װי און 3
ַאװעק איז און אױֿפגעשטַאנען ער איז
קײן געקומען איז און לעבן, זַײן אום
יהּודה, צו געהערט װָאס בֵאר-ֶשֿבע
זַײן איבערגעלָאזט דָארטן הָאט ער און

יונג.
אין געגַאנגען איז ַאלײן ער און 4
געקומען איז און װעגס, טָאג ַא מדבר
ַא אונטער געזעצט זיך הָאט און
געבעטן הָאט ער און בעזעמבײמל,
געזָאגט: הָאט און טױט, דעם זיך אױף
זעל, מַײן צו נעם גָאט, ַאצונד, גענוג!
מַײנע ֿפון בעסער ניט בין איך װָארום,

עלטערן.
איז און געלײגט זיך הָאט ער און 5
בעזעמבײמל.  ַא אונטער אַײנגעשלָאֿפן
זָאגט ָאן, און אים רירט מלאך ַא ערשט

עס. אױף, שטײ אים: צו
ערשט אומגעקוקט, זיך ער הָאט 6
געבַאקט קוכן ַא איז צוקָאּפנס אים
ַא און שטײנער,  ָאנגעברענטע אױף
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געגעסן ער הָאט װַאסער. קרוג
װידער זיך הָאט און געטרונקען, און

געלײגט.
איז גָאט ֿפון מלאך דער און 7
אים הָאט און מָאל, צװײט ַא געקומען
אױף, שטײ געזָאגט: און ָאנגערירט,
ֿפַאר װַײט צו איז װעג דער װָארום עס,

דיר.
הָאט און אױֿפגעשטַאנען, ער איז 8
איז און געטרונקען, און געגעסן
דעם ֿפון ּכוח דעם מיט געגַאנגען
ֿפערציק און טעג ֿפערציק עסן דָאזיקן
חורֿב. גָאט, ֿפון בַארג דעם ביז נעכט, 
ַארַײנגעגַאנגען דָארטן איז ער און 9
דָארטן הָאט און הײל, דער אין
ֿפון װָארט דָאס ערשט גענעכטיקט.
אים צו הָאט ער און אים, צו איז גָאט

ֵאִליָהו? דָא, טוסטו װָאס געזָאגט:
הָאב ָאננעמען געזָאגט: ער הָאט 10
דעם יהוה װעגן ָאנגענומעןֿפון זיך איך
דַײן ֿפַארלָאזן װַײל צֿבאות; ֿפון גָאט
יׂשראל, ֿפון קינדער די הָאבן בונד
צעשטערט, זײ הָאבן מזבחות דַײנע
געהרגעט זײ הָאבן נֿביאים דַײנע און
בין ַאלײן איך און שװערד; מיטן
לעבן מַײן זוכן זײ און איבערגעבליבן,

נעמען. צו
ַארױס, גײ געזָאגט: ער הָאט 11
בַארג אױֿפן שטעלן זיך זָאלסט און
גײט גָאט ערשט גָאט. ֿפַאר
שטַארקער און גרױסער ַא און ֿפַארבַײ,
ברעכט און בערג רַײסט שטורעם
שטורעם אין גָאט–ניט ֿפַאר ֿפעלדזן
דעם נָאך און גָאט; געװען איז
אין ערדציטערניש–ניט ַאן שטורעם
גָאט; געװען איז ערדציטערניש דער

ַא ערדציטערניש דער נָאך און 12
גָאט; געװען איז ֿפַײער אין ֿפַײער–ניט
דינער ַא ֿפון ָקול ַא ֿפַײער דעם נָאך און

שטילקײט. 
ֵאִליָהו װי געװען, איז עס און 13
ער הָאט ַאזױ דערהערט, דָאס הָאט
מַאנטל, זַײן אין ּפנים זַײן אַײנגעװיקלט
זיך הָאט און ַארױגעגַאנגען, איז ער און

הײל. דער ֿפון אַײנגַאנג אין געשטעלט
און אים, צו געקומען איז ָקול ַא ערשט
ֵאִליָהו? דָא, טוסטו געזָאגט:װָאס הָאט
הָאב ָאננעמען געזָאגט: ער הָאט 14
דעם יהוה װעגן ָאנגענומעןֿפון זיך איך
דַײן ֿפַארלָאזן װַײל צֿבאות; ֿפון גָאט
יׂשראל, ֿפון קינדער די הָאבן בונד
צעשטערט, זײ הָאבן מזבחות דַײנע
געהרגעט זײ הָאבן נֿביאים דַײנע און
בין ַאלײן איך און שװערד; מיטן
לעבן מַײן זוכן זײ און איבערגעבליבן,

נעמען. צו
קער געזָאגט: אים צו גָאט הָאט 15
ֿפון מדבר צום װעג דַײן אױף אום זיך
זַאלבן און קומען זָאלסט און דמׂשק,

ארם. איבער מלך ַא ֿפַאר ַחזֵָאלן
נִמשין ֿפון זון דעם יֵהּוא און 16
איבער מלך ַא ֿפַאר זַאלבן זָאלסטו
ָשֿפטן, ֿפון זון דעם ֶאלישע און יׂשראל,
ַא ֿפַאר זַאלבן זָאלסטו ָאֿבל-מחולה, ֿפון

ָארט. דַײן אױף נֿביא
װָאס דעם זַײן,  װעט עס און 17
שװערד, ַחזֵָאלס ֿפון ַאנטרונען װערט

ֶאלישע. טײטן װעט
אין איבערלָאזן װעל איך ָאבער 18
װָאס קני טױזנט–ַאלע זיבן יׂשראל
און ַבַעל, צו געקניט ניט הָאבן
ניט אים הָאט װָאס מױל יעטװעדער

געקושט.
ֿפון ַאװעקגעגַאנגען ער איז 19
ֶאלישע געטרָאֿפן הָאט און דָארטן,
ַאקערט ער װי ָשֿפטן ֿפון זון דעם
אים, ֿפַאר געשּפַאנען צװעלף מיט
ֵאִליָהו איז צװעלֿפטן. בַײם ער און
הָאט און אים, צו ַאריבערגעגַאנגען
אים. אױף מַאנטל זַײן ַארױֿפגעװָארֿפן
די איבערגעלָאזן ער הָאט 20
ֵאִליָהון, נָאך געלָאֿפן איז און רינדער,
בעט איך לָאמיך, געזָאגט: הָאט און
מַײן און ֿפָאטער מַײן קושן דיך,
דיר. נָאך גײן װעל איך און מוטער,
קער גײ, געזָאגט: אים צו ער הָאט
דיר איך הָאב װָאס װָארום אום, זיך

געטָאן?
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ֿפון אומגעקערט זיך ער הָאט 21
גענומען הָאט ער און אים, הינטער
עס הָאט און רינדער, געשּפַאן דָאס
ֿפון שּפַאנצַײג די מיט און געשָאכטן,
זײער ָאּפגעקָאכט ער הָאט רינדער די
די געגעבן הָאט ער און ֿפלײש;
און געגעסן. הָאבן זײ און מענטשן,
איז ער און אױֿפגעשטַאנען, איז ער
אים הָאט און ֵאִליָהון, נָאך געגַאנגען

בַאדינט. 

ֿפון20 דער מלך ֶבן-ַהַדד און
זַײן אַײנגעזַאמלט הָאט ארם
דרַײסיק און צװײ און חיל; גַאנצן
אים, און מיט געװען מלכים זַײנען
איז ער און רַײטװעגן. און ֿפערד
געלעגערט הָאט און ַארױֿפגעגַאנגען
געהַאלטן מלחמה און שומרון, אױף

איר. אױף
שלוחים, געשיקט הָאט ער און 2
אין יׂשראל, ֿפון מלך דעם ַאחאֿב צו

שטָאט,
הָאט ַאזױ זָאגן: געלָאזט אים און 3
דַײן און זילבער דַײן ֶבן-ַהַדד: געזָאגט
און װַײבער דַײנע און מַײנס, איז גָאלד

מַײנע. זַײנען קינדער שענסטע דַײנע
ֿפון מלך דער געענטֿפערט הָאט 4
דַײן װי ַאזױ געזָאגט: הָאט און יׂשראל
איך, בין דַײנער מלך; הַאר מַײן װָארט,

הָאב. איך װָאס ַאלץ און
די געקומען װידער זַײנען 5
הָאט ַאזױ געזָאגט: הָאבן שלוחים, און
ֿפַאר זָאגן:  צו ַאזױ ֶבן-ַהַדד, געזָאגט
זָאגן: געשיקט דיר הָאב איך װָאר,
דַײנע און גָאלד, דַײן און זילבער דַײן
זָאלסטו קינדער דַײנע  און װַײבער

געבן. מיר
צַײט דער אין מָארגן ַאז װָארום 6
קנעכט, מַײנע דיר צו שיקן איך װעל
די און הױז, דַײן דורכזוכן זײ װעלן
װעט עס און קנעכט; דַײנע ֿפון הַײזער
דַײנע ֿפון גלוסטיקײט ַא נָאר װּו זַײן,
זײער אין ַארַײנטָאן זײ װעלן אױגן

ַאװעקנעמען. און הַאנט

גערוֿפן יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 7
צו הָאט און לַאנד, ֿפון עלטסטע ַאלע
זעט, און ַאקָארשט מערקט געזָאגט: זײ
װָארום דָאזיקער. דער זוכט בײז ַאז
מַײנע אום מיר צו געשיקט הָאט ער
און קינדער, מַײנע אום און װַײבער
גָאלד, מַײן אום און זילבער מַײן אום

אים. ֿפון ֿפַארמיטן ניט הָאב איך און
געזָאגט ַאלע אים צו הָאבן 8
ֿפָאלק: גַאנצע דָאס און עלטסטע
ניט און צוהערן ניט זָאלסט

אַײנװיליקן.
ֿפון שלוחים די צו געזָאגט ער הָאט 9
מלך: דעם הַאר מַײן צו זָאגט ֶבן-ַהַדד:
צו געשיקט הָאסט דו װָאס אום ַאלץ
טָאן, איך װעל צוערשט קנעכט דַײן
טָאן. ניט איך קען זַאך דָאזיקע די ָאבער
הָאבן און שלוחים, די געגַאנגען זַײנען

ענטֿפער. ַאן געברַאכט אים
און אים, צו געשיקט ֶבן-ַהַדד הָאט 10
ַאזױ טָאן מיר געטער די זָאלן געזָאגט:
ֿפון שטױב דער אױב מער, נָאך און
דעם הױֿפן ַא ֿפַאר קלעקן װעט שומרון

מיר! הינטער װָאס ֿפָאלק גַאנצן
ֿפון מלך דער געענטֿפערט הָאט 11
[אים]: זָאגט געזָאגט: הָאט און יׂשראל
זיך ָאן, ערשט זיך גורט װָאס דער זָאל
שױן זיך בינדט װָאס דער װי רימען ניט

ָאּפ.
[ֶבן-ַהַדד] װי געװען, איז עס און 12
ענטֿפער, דָאזיקן דעם געהערט הָאט
די און ער געטרונקען, הָאט ער בעת
הָאט ַאזױ בַײדלעך, די אין מלכים,
שטעלט קנעכט: זַײנע צו געזָאגט ער
אױסגעשטעלט הָאבן זײ און אױס!

שטָאט. דער ַאנקעגן
הָאט נֿביא ַא אײנער ערשט 13
יׂשראל, ֿפון מלך דעם ַאחאֿב צו גענענט
גָאט הָאט ַאזױ געזָאגט: הָאט און
דָאזיקן גַאנצן דעם זעסט געזָאגט:
הַײנט אים איך גיב ָאט המון? גרױסן
איך ַאז װיסן װעסט און הַאנט, דַײן אין

יהוה.  בין
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דורך געזָאגט: ַאחאֿב הָאט 14
הָאט ַאזױ געזָאגט: ער הָאט װעמען?
די ֿפון יונגען די דורך געזָאגט: גָאט
געֿפרעגט: ער הָאט לַאנדֿפירשטן.
הָאט מלחמה? די ָאנקניּפן זָאל װער

דו. געזָאגט: ער
יונגען די איבערגעצײלט ער הָאט 15
זַײנען זײ און לַאנדֿפירשטן, די ֿפון
און צװײ און הונדערט צװײ געװען
ער הָאט זײ נָאך און דרַײסיק. 
ֿפָאלק, גַאנצע דָאס איבערגעצײלט
טױזנט. יׂשראל–זיבן ֿפון קינדער ַאלע
אין ַארױסגעגַאנגען זײ זַײנען 16
שּכור זיך הָאט ֶבן-ַהַדד בעת טָאג, מיטן
די און ער בַײדלעך די אין געטרונקען
מלכים דרַײסיק און צװײ מלכים–די

געהָאלֿפן. אים הָאבן װָאס
לַאנדֿפירשטן די ֿפון יונגען די און 17
ָאבער צוערשט; ַארױסגעגַאנגען זַײנען
הָאט מע און געשיקט, הָאט ֶבן-ַהַדד
מענטשן זָאגן: צו ַאזױ ָאנגעזָאגט, אים

שומרון. ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען
זַײנען זײ סַײ געזָאגט: ער הָאט 18
כַאּפט ַארױסגעגַאנגען, שלום ֿפַאר
זײ סַײ און לעבעדיקערהײט, זײ
ַארױסגעגַאנגען, מלחמה ֿפַאר זַײנען

זײ. כַאּפט לעבעדיקערהײט
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען און די 19
לַאנדֿפירשטן, די ֿפון יונגען שטָאט–די

זײ. הינטער װָאס חיל דער און
איטלעכער געשלָאגן הָאבן זײ און 20
זַײנען ַאַרמים די און מַאן, זַײן
זײ הָאט יׂשראל און ַאנטלָאֿפן,
ֿפון מלך דער ֶבן-ַהַדד און נָאכגעיָאגט.
ַא אױף געװָארן ַאנטרונען איז ארם

רַײטער. מיט ֿפערד
איז יׂשראל ֿפון מלך דער 21 און
די געשלָאגן הָאט און ַארױסגעגַאנגען,
געשלָאגן און רַײטװעגן, די און ֿפערד

שלַאק. גרױסן ַא ארם צװישן
צו גענענט הָאט נֿביא דער און 22
צו הָאט און יׂשראל ֿפון מלך דעם
און זיך, ֿפַארשטַארק גײ געזָאגט: אים
טָאן, זָאלסט דו װָאס זע און מערק

קומט יָאר ֿפון אומקער צום װָארום
דיר. אױף ַארױף ארם ֿפון מלך דער

ֿפון מלך דעם ֿפון קנעכט די און 23
ֿפון גָאט ַא געזָאגט: אים צו הָאבן ארם
זײ זַײנען דרום גָאט, זײער איז בערג
לָאמיר אונדז; ֿפון שטַארקער געװען
ַא אױף זײ מיט הַאלטן מלחמה ָאבער
זַײן ניט װעלן מיר אױב ּפלַאץ, גלַײכן

זײ! ֿפון שטַארקער
די ָאּפ טו טו; זַאך דָאזיקע די און 24
מַאך און ָארט זַײן ֿפון איטלעכן מלכים

זײ. ָאנשטָאט ָאנֿפירער
ַא צונױֿפצײלן דיר זָאלסט דו און 25
דיר בַײ איז װָאס חיל דער װי ַאזױ חיל
ֿפערד, די װי ַאזױ ֿפערד און געֿפַאלן,
רַײטװעגן;  די װי ַאזױ רַײטװעגן און
אױף זײ מיט הַאלטן מלחמה לָאמיר און
זַײן ניט װעלן מיר אױב ּפלַאץ, גלַײכן ַא
צוגעהערט ער הָאט זײ! ֿפון שטַארקער

געטָאן. ַאזױ הָאט און ָקול, זײער צו
אומקער צום געװען איז עס און 26
איבערגעצײלט ֶבן-ַהַדד הָאט יָאר, ֿפון
ַארױֿפגעגַאנגען איז ער און ַאַרמים, די

יׂשראל. מיט מלחמה אױף ַאֿפק קײן
יׂשראל ֿפון קינדער די און 27
און געװָארן, איבערגעצײלט זַײנען
און שּפַײז, מיט געװָארן ֿפַארזָארגט
זײ. ַאקעגן ַארױסגעגַאנגען זַײנען
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און
צװײ װי ַאזױ זײ, ַאקעגן געלַאגערט
ַאַרמים די און ציגן. סטַאדעס קלײנע

לַאנד. דָאס ָאנגעֿפילט הָאבן
מַאן געטלעכער דער הָאט 28
דעם צו גערעדט הָאט און גענענט,
װַײל געזָאגט:  און יׂשראל ֿפון מלך
ֿפון גָאט ַא געזָאגט: הָאבן ַאַרמים די
ֿפון גָאט ַא ניט און יהוה, איז בערג
געבן איך װעל דרום ער,  איז טָאלן
אין המון גרױסן דָאזיקן גַאנצן דעם
איך ַאז װיסן װעט איר און הַאנט, דַײן

יהוה. בין
אײנע געלַאגערט הָאבן זײ און 29
עס און טעג. זיבן ַאנדערע די ַאקעגן
הָאט טָאג, זיבעטן אױֿפן געװען איז
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קינדער די און מלחמה, די גענענט
ארם ֿפון געשלָאגן יׂשראל הָאבן ֿפון
אײן אין ֿפוסגײער טױזנט הונדערט

טָאג.
ַאנטלָאֿפן זַײנען איבעריקע די און 30
די איז שטָאט; אין ַאֿפק, קײן
און זיבן אױף אַײנגעֿפַאלן מױער
זַײנען װָאס מַאן טױזנט צװַאנציק
איז ֶבן-ַהַדד און איבערגעבליבן.
אין שטָאט, אין ַארַײן איז און ַאנטלָאֿפן

קַאמער. ַא הינטער קַאמער ַא
אים צו קנעכט זַײנע הָאבן 31
געהערט הָאבן מיר נָאר, זע געזָאגט:
יׂשראל ֿפון הױז דעם ֿפון מלכים די ַאז
איך לָאמיר, מלכים; גענָאדיקע זַײנען
אױף זַאקקלײדער ָאנטָאן דיך, בעט
אױף שטריק און לענדן, אונדזערע
ַארױסגײן לָאמיר און קָאּפ, אונדזער
װעט אֿפשר יׂשראל, ֿפון מלך דעם צו

לעבן. לָאזן דיך ער
זַאקקלײדער ָאנגעגורט זײ הָאבן 32
אױף שטריק און לענדן, זײערע אױף
געקומען זַײנען זײ און קעּפ, זײערע
הָאבן און יׂשראל, ֿפון מלך דעם צו
הָאט ֶבן-ַהַדד קנעכט דַײן געזָאגט:
דיך. בעט איך לעבן, לָאמיך געזָאגט:
ער נָאך? ער לעבט געזָאגט: ער הָאט

ברודער. מַײן איז
גענומען עס הָאבן מענטשן די און 33
געאַײלט זיך הָאבן זײ און צײכן, ַא ֿפַאר
און עס, מײנט ער אױב בַאװָארנט און
ֶבן-ַהַדד. ברודער דַײן געזָאגט: הָאבן
אים. ברענגט גײט געזָאגט: ער הָאט
ֶבן-ַהַדד, אים צו ַארױסגעקומען איז
אױֿפן ַארױֿפגענומען אים הָאט ער און

רַײטװָאגן.
אים צו הָאט [ֶבן-ַהַדד] און 34
ֿפָאטער מַײן װָאס שטעט די געזָאגט:
װעל ֿפָאטער דַײן ֿפון צוגענומען הָאט
דיר זָאלסטו גַאסן און אומקערן, איך
ֿפָאטער מַײן װי ַאזױ דמׂשק, אין מַאכן
[הָאט שומרון. אין געמַאכט הָאט
דיך װעל איך און געזָאגט:] ַאחאֿב
בונד. און דָאזיקן דעם מיט ַאװעקלָאזן

און בונד, ַא געשלָאסן אים הָאט ער
ַאװעקגעלָאזט. אים הָאט

יונגע די ֿפון מַאן ַא אײנער און 35
דורך חֿבר זַײן צו געזָאגט הָאט נֿביאים
איך מיך, שלָאג גָאט: ֿפון װָארט דעם
ניט אים הָאט מַאן דער און דיך, בעט

שלָאגן. געװָאלט
דו װַײל געזָאגט: ער הָאט 36
ֿפון ָקול דעם ניט צוגעהערט צו הָאסט
און מיר, ֿפון ַאװעק גײסטו גָאט, ָאט
װי און לײב. ַא דערשלָאגן װעט דיך
ַאזױ אים, ֿפון ַאװעקגעגַאנגען איז ער
הָאט און לײב, ַא ָאנגעטרָאֿפן אים הָאט

דערשלָאגן. אים
ַאנדער ַאן ָאנגעטרָאֿפן ער הָאט 37
מיך, שלָאג געזָאגט: הָאט און מַאן,
אים הָאט מַאן דער און דיך. בעט איך

װּונדן. ביז שלָאגנדיק געשלָאגן,
און געגַאנגען איז נֿביא דער און 38
װעג; בַײם מלך אױֿפן געהַארט הָאט
מיטן ֿפַארשטעלט זיך הָאט ער און

אױגן. זַײנע איבער קָאּפבַאנד
מלך דער װי געװען, איז עס און 39
ער הָאט ַאזױ ֿפַארבַײגעגַאנגען, איז
געזָאגט: הָאט און מלך צום געשריִען
אין ַארױסגעגַאנגען איז קנעכט דַײן
זיך הָאט מַאן ַא ערשט מלחמה, דער
מיר צו געברַאכט הָאט און ָאּפגעקערט,
דעם ָאט געזָאגט: הָאט און מַאן, ַא
ער װעט געמינערט אױב מַאן, דָאזיקן
זַײן נֿפש דַײן װעט װערן; געמינערט
צענטנער ַא ָאדער נֿפש; זַײן ָאנשטָאט
דַײן װי בַאצָאלן: און װעסטו זילבער
און דָא ֿפַארטָאן געװען איז קנעכט
הָאט געװָארן. ניט ער איז ַאזױ דָארטן,
געזָאגט. אים צו יׂשראל ֿפון מלך דער
ַאלײן דו משּפט; דַײן זַײן זָאל ַאזױ

געַּפסקעט. הָאסט
דעם ָאּפגעטָאן גיך אױף ער הָאט 40
מלך דער און אױגן, זַײנע ֿפון קָאּפבַאנד
ער ַאז דערקענט, אים הָאט יׂשראל ֿפון

נֿביאים. די ֿפון איז
ַאזױ געזָאגט: אים צו הָאט ער און 41
הָאסט דו װַײל געזָאגט: גָאט הָאט
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מַאן הַאנט דעם דער ֿפון ַארױסגעלָאזט
זַײן נֿפש דַײן חרם, זָאל מַײן ֿפון
דַײן ֿפָאלק און נֿפש, זַײן ָאנשטָאט

ֿפָאלק. זַײן ָאנשטָאט
איז יׂשראל ֿפון מלך דער און 42
און צעטרָאגן הױז זַײן צו ַאװעק
קײן געקומען איז ער און ֿפַארבײזערט,

שומרון. 

נָאך21 געװען איז עס און
געשעענישן: דָאזיקע די
געהַאט הָאט יזרעאלי נָֿבות דער
אין געװען איז װָאס װַײנגָארטן ַא
ַאחאֿב ֿפון ּפַאלַאץ דעם לעבן יזרעאל

שומרון. ֿפון מלך דעם
ַאזױ נָֿבותן, צו געזָאגט ַאחאֿב הָאט 2
ּכדי װַײנגָארטן, דַײן מיר גיב זָאגן: צו
ֿפון גָארטן ַא ֿפַאר זַײן מיר זָאל ער
מַײן לעבן נָאנט איז ער װַײל גרינס,
ָאנשטָאט געבן דיר װעל איך און הױז,
אים. ֿפון בעסערן ַא װַײנגָארטן ַא אים
בעסער, איז אױגן דַײנע אין אױב ָאדער
ֿפון מקח אין געבן געלט דיר איך װעל

דעם.
ַאחאֿבן: צו געזָאגט נָֿבות הָאט 3
ָאּפגעבן דיר זָאל איך גָאט, מיך בַאהיט

עלטערן. מַײנע ֿפון נחלה די
הױז זַײן אין געקומען ַאחאֿב איז 4
דעם איבער ֿפַארבײזערט און צעטרָאגן
הָאט יִזרעֵאלי דער נָֿבות װָאס װָארט
געזָאגט: הָאט ער ַאז גערעדט, אים צו
נחלה די ָאּפגעבן ניט דיר װעל איך
הָאט ער און עלטערן. מַײנע ֿפון
הָאט און בעט, זַײן אױף געלײגט זיך
געגעסן ניט און ּפנים, זַײן אומגעדרײט

שּפַײז. קײן
װַײב זַײן אים צו צוגעקומען איז 5
װָאס געזָאגט: אים צו הָאט און ִאזֶֿבל,
דו און צעטרָאגן, געמיט דַײן דָאס איז

שּפַײז? קײן ניט עסט
איך װַײל געזָאגט: איר צו ער הָאט 6
יִזרעֵאלי, דעם נָֿבות צו גערעדט הָאב
גיב געזָאגט: אים צו הָאב איך און
ָאדער געלט, ֿפַאר װַײנגָארטן דַײן מיר
ַאן געבן דיר איך װעל װילסט, דו אױב

און אים; ָאנשטָאט װַײנגָארטן ַאנדער
ניט דיר װעל איך געזָאגט: הָאט ער

װַײנגָארטן. מַײן ָאּפגעבן
אים צו ִאזֶֿבל װַײב זַײן 7 הָאט
מלוכה די ַאצונד דו ֿפירסט געזָאגט:
שּפַײז, עס אױף, שטײ יׂשראל? איבער
איך ֿפרײלעך. זַײן הַארץ דַײן זָאל ַאז
ֿפון װַײנגָארטן דעם געבן דיר װעל

יִזרעֵאלי. דעם נָֿבות
אין בריװ געשריבן הָאט זי און 8
זַײן מיט ֿפַארזיגלט און נָאמען, ַאחאֿבס
די צו בריװ די געשיקט הָאט און זיגל,
אין װָאס ַאדללַײט די צו און עלטסטע
מיט געװױנט הָאבן װָאס שטָאט, זַײן

נָֿבותן.
בריװ, די אין געשריבן הָאט זי און 9
און ָּתענית, ַא אױס רוֿפט זָאגן: צו ַאזױ
ֿפָאלק.  ֿפון ָאן אױבן נָֿבותן ַאװעק זעצט
מענטשן, צװײ ַאװעק זעצט און 10
ַאקעגן יונגען, נידערטרעכטיקע
אים, אױף זָאגן עדות זָאלן אים, זײ
גָאט געלעסטערט הָאסט זָאגן: צו ַאזױ
ַארױס, אים ֿפירט און מלך. דעם און
זָאל ער און אים, ֿפַארשטײנט און

שטַארבן.
שטָאט, זַײן ֿפון מענטשן די הָאבן 11
װָאס ַאדללַײט די און עלטסטע די און
געטָאן שטָאט, זַײן אין געװױנט הָאבן
געשיקט, זײ צו הָאט ִאזֶֿבל װי ַאזױ
די אין געשריבן געװען איז עס װי ַאזױ

געשיקט. זײ צו הָאט זי װָאס בריװ
ַא אױסגערוֿפן הָאבן זײ 12
נָֿבותן ַאװעקגעזעצט הָאבן ָּתענית, און

ֿפָאלק. ֿפון ָאן אױבן
מענטשן, צװײ די  און 13
זַײנען יונגען, נידערטרעכטיקע
ַאקעגן געזעצט זיך הָאבן און געקומען
יונגען נידערטרעכטיקע די און אים;
אױף אים, אױף געזָאגט עדות הָאבן
זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, ֿפַארן נָֿבותן,
דעם און גָאט געלעסטערט הָאט נָֿבות
ַארױסגעֿפירט אים הָאט מע מלך. און
מיט ֿפַארװָארֿפן אים און שטָאט, אױסן

געשטָארבן. איז ער און שטײנער,
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ִאזֶֿבלען, צו געשיקט הָאבן זײ און 14
ֿפַארשטײנט איז נָֿבות זָאגן: צו ַאזױ

טױט.  איז ער און געװָארן,
ִאזֶֿבל װי געװען, איז עס און 15
ֿפַארשטײנט איז נָֿבות ַאז געהערט הָאט
ַאזױ טױט, איז ער און געװָארן,
שטײ ַאחאֿבן: צו געזָאגט ִאזֶֿבל הָאט
נָֿבות ֿפון װַײנגָארטן דעם יַרשע אױף:
ניט דיר הָאט ער װָאס יִזרעֵאלי, דעם
װָארום געלט. ֿפַאר געבן געװָאלט
טױט. איז ער נַײערט ניט, לעבט נָֿבות
הָאט ַאחאֿב װי געװען, איז עס און 16
איז ַאזױ טױט, איז נָֿבות ַאז געהערט
ַארָאּפצונידערן אױֿפגעשטַאנען ַאחאֿב
דעם נָֿבות ֿפון װַײנגָארטן דעם צו

יַרשען. צו אים ּכדי יִזרעֵאלי,
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 17

זָאגן: צו ַאזױ ִּתשבי, דעם ֵאִליָהו צו
ַאנטקעגן ַארָאּפ נידער אױף, שטײ 18
װָאס יׂשראל ֿפון מלך דעם ַאחאֿב
דעם אין ער איז ָאן שומרון; אין
הָאט ער װָאס נָֿבותן, ֿפון װַײנגָארטן
צו אים ּכדי ַארָאּפגענידערט, ַאהין

ירשען.
צו ַאזױ אים, צו רעדן זָאלסט און 19
הָאסט געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ זָאגן:
יַרשען? אױך װילסט און געהרגעט,
זָאגן: צו ַאזױ אים, צו רעדן זָאלסט און
ָארט דעם אױף געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ
בלוט דָאס געלעקט הָאבן הינט די װּו
אױך לעקן הינט די װעלן נָֿבותן, ֿפון

בלוט. דַײן
ֵאִליָהון: צו געזָאגט ַאחאֿב הָאט 20
מַײנער? ׂשונא ָאנגעקריגן, מיך הָאסט
דיך הָאב איך געזָאגט: ער הָאט
זיך הָאסט דו װַײל ָאנגעקריגן;
שלעכט איז װָאס טָאן צו ָאנגעגעבן

גָאט. ֿפון אױגן די אין
דיר אױף ברענג איך זע, 21
דיך װעל איך און אומגליק, ַאן
ֿפון ֿפַארשנַײדן װעל און אױסרַאמען,
און מַאנסּפַארשױן, יעטװעדער ַאחאֿבן

יׂשראל. צװישן קײט, און קינד

הױז דַײן מַאכן װעל איך און 22
דעם יָָרֿבָעם ֿפון הױז דָאס װי ַאזױ
הױז דָאס װי ַאזױ און נֿבטן, ֿפון זון
ֿפַאר ַאִחיהן, ֿפון זון דעם ַבעשא ֿפון
הָאסט דו װָאס דערצערנונג דער
זינדיקן געמַאכט און דערצערנט,
ִאזֶֿבלען אױף אױך און יׂשראל. 
זָאגן: צו ַאזױ גערעדט, גָאט הָאט
דעם אין ִאזֶֿבלען עסן װעלן הינט די

יזרעאל. ֿפון ֿפעסטונגגרָאבן
ַאחאֿבן ֿפון שטַארבט װָאס דעם 23
און אױֿפעסן, הינט די װעלן שטָאט, אין
די װעלן ֿפעלד, אין שטַארבט װָאס דעם

אױֿפעסן. הימל ֿפון ֿפױגלען
ַאזַא געװען ניט איז עס װָאר, ֿפַאר 24
צו ָאּפגעגעבן זיך הָאט װָאס ַאחאֿב װי
ֿפון אױגן די אין שלעכט איז װָאס טָאן
זַײן ָאנגערעדט הָאט אים װַײל גָאט,

ִאזֶֿבל. װַײב
זײער בַאגַאנגען זיך הָאט ער און 25
ָאּפגעטער, די נָאך גײן צו אומװערדיק
הָאבן אמורים די װָאס ַאלץ װי ַאזױ
ֿפַארטריבן הָאט גָאט װעמען געטָאן,

יׂשראל. ֿפון קינדער די ֿפַאר ֿפון
ַאחאֿב װי געװען, איז עס און 26
װערטער, דָאזיקע די געהערט הָאט
קלײדער, זַײנע צעריסן ער הָאט ַאזױ
לַײב, זַײן אױף זַאקקלײד ָאנגעטָאן און
געלעגן איז ער און געֿפַאסט; הָאט און
ַארומגעגַאנגען איז און זַאקקלײד, אין

שטילערהײט.
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 27

זָאגן: צו ַאזױ ִּתשבי, דעם ֵאִליָהו צו
איז ַאחאֿב װי געזען הָאסטו 28
מיר? ֿפַאר אונטערטעניק געװָארן
אונטערטעניק געװָארן איז ער װַײל
דָאס ברענגען ניט איך װעל מיר, ֿפַאר
זַײן ֿפון טעג די טעג; אין זַײנע אין בײז
אױף בײז דָאס ברענגען איך װעל זון

הױז. זַײן

דרַײ22 געזעסן זַײנען זײ און
ארם צװישן מלחמה ַא ָאן יָאר

יׂשראל. צװישן און
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אױֿפן געװען איז עס ָאבער 2
מלך יהֹושֿפט דער הָאט יָאר, דריטן
דעם צו ַארָאּפגענידערט יהּודה ֿפון

יׂשראל. מלך ֿפון
הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער און 3
איר, װײסט קנעכט: זַײנע צו געזָאגט
און רמת-גִלָעד? געהערט אונדז צו ַאז
ַאװעק ניט זי נעמען און שװַײגן, מיר
ארם. ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער ֿפון
יהֹושֿפטן: צו געזָאגט הָאט ער און 4
אױף מלחמה אין מיר מיט גײן װילסטו
צו געזָאגט יהֹושֿפט רמת-גִלָעד? הָאט
דו, װי ַאזױ יׂשראל: ֿפון מלך דעם
מַײן ַאזױ ֿפָאלק, דַײן װי ַאזױ איך, ַאזױ
מַײנע ַאזױ ֿפערד דַײנע װי ַאזױ ֿפָאלק,

ֿפערד.
דעם צו געזָאגט הָאט יהֹושֿפט און 5
איך הַײנט, ֿפרעג יׂשראל: ֿפון מלך

גָאט. ֿפון װָארט דָאס דיך, בעט
יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 6
ַארום נֿביאים, די אַײנגעזַאמלט
הָאט ער און מַאן, הונדערט ֿפיר
קעגן גײן איך זָאל געזָאגט: זײ צו
זָאל ָאדער מלחמה, אױף רמת-גִלָעד
גײ געזָאגט: זײ הָאבן ָאּפשטײן? איך
דער אין געבן זי װעט גָאט און ַארױף,

מלך. ֿפון הַאנט
דָא איז געזָאגט: יהֹושֿפט הָאט 7
זָאלן מיר ַאז גָאט, ֿפון נֿביא ַא נָאך ניטָא

אים? בַײ ֿפרעגן
געזָאגט יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 8
מַאן אײן נָאך ֿפַארַאן יהֹושֿפטן: צו
אים, דורך גָאט בַײ ֿפרעגן צו אױף
ער װַײל ֿפַײנט, אים הָאב איך ָאבער
נָאר גוטס, מיר אױף נֿביאות ניט זָאגט
ֿפון זון דער שלעכטס–מיָכיָהו בלױז
זָאל געזָאגט: יהֹושֿפט הָאט יִמָלהן.

רעדן. ניט ַאזױ מלך דער
גערוֿפן יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 9
ברענג געזָאגט: הָאט און הױֿפדינער, ַא

יִמָלהן. ֿפון זון דעם מיָכיָהו גיך אױף
און יׂשראל ֿפון מלך דער און 10
זַײנען יהּודה ֿפון מלך דער יהֹושֿפט
טרָאן זַײן אױף איטלעכער געזעסן

ַא אין ִבגֵדי-[מלכות] אין ָאנגעקלײדט
ֿפון טױעראַײנגַאנג דעם בַײ שַײער
נֿביאות הָאבן נֿביאים ַאלע און שומרון,

זײ. ֿפַאר געזָאגט
ּכנַַענָהן ֿפון זון דער ִצדִקיָה און 11
הערנער, אַײזערנע געמַאכט זיך הָאט
הָאט ַאזױ געזָאגט: הָאט ער און
װעסטו דָאזיקע די מיט געזָאגט: גָאט

ֿפַארלענדן. צו זײ ביז ארם שטױסן
נֿביאות הָאבן נֿביאים ַאלע און 12
גײ זָאגן: צו גלַײכן, ַאזױ דעס געזָאגט
בַאגליק, און רמת-גִלָעד, קײן ַארױף
הַאנט דער געבן אין זי װעט גָאט און

מלך. ֿפון
געגַאנגען איז װָאס שִליח דער און 13
אים, צו גערעדט הָאט מיָכיָהון, רוֿפן
ֿפון װערטער די נָאר, זע זָאגן: צו ַאזױ
גוטס מױל אײן װי זַײנען נֿביאים די
דַײן דיך, בעט איך זָאל, מלך; צום
ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ זַײן װָארט
גוטס. רעדן זָאלסט און זײ, ֿפון אײנעם
עס װי ַאזױ געזָאגט: מיָכיָהו הָאט 14
װעט גָאט װָאס דָאס ַאז גָאט, לעבט

רעדן! איך װעל דָאס מיר, צו זָאגן
מלך, צום געקומען ער איז 15
געזָאגט: אים צו הָאט מלך דער און
רמת-גִלָעד צו גײן מיר זָאלן מיָכיָהו,
מיר זָאלן ָאדער מלחמה, אױף
געזָאגט: אים צו ער הָאט ָאּפשטײן?
װעט גָאט און בַאגליק, און ַארױף, גײ

מלך. ֿפון הַאנט דער געבן אין זי
געזָאגט: אים צו מלך דער הָאט 16
דיך איך זָאל מָאל װיֿפיל ביז
צו רעדן ניט זָאלסט דו ַאז בַאשװערן,

גָאט? ֿפון נָאמען אין אמת נָאר מיר
געזען הָאב איך געזָאגט: ער הָאט 17
בערג, די אױף צעשּפרײט יׂשראל גַאנץ
קײן ניט הָאבן װָאס שָאף װי ַאזױ
ָאן געזָאגט: הָאט גָאט און ּפַאסטוך,
זײ זָאלן דָאזיקע; די זַײנען הַאר ַא
הױז זַײן צו איטלעכער אומקערן זיך

בשלום.
געזָאגט יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 18
ניט דיר איך הָאב יהֹושֿפטן: צו
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אױף זָאגן נֿביאות ניט װעט ער געזָאגט,
שלעכטס? בלױז נָאר גוטס, מיר

דָאס הער דרום געזָאגט: ער הָאט 19
װי געזען הָאב איך גָאט: ֿפון װָארט
דער און טרָאן, זַײן אױף זיצט גָאט
לעבן שטײט הימל ֿפון חיל גַאנצער
זַײן ֿפון און זַײט רעכטער זַײן ֿפון אים

לינקער.
װעט װער געזָאגט: הָאט גָאט און 20
ַארױֿפגײן זָאל ער ַאחאֿבן, ָאנרעדן
דער הָאט רמת-גִלָעד? אין ֿפַאלן און

ַאזױ. זָאגט דער און ַאזױ, געזָאגט
גַײסט, דער ַארױסגעגַאנגען איז 21
און גָאט, ֿפַאר געשטעלט זיך הָאט און
ָאנרעדן. אים װעל איך געזָאגט: הָאט
װָאס? מיט געזָאגט: אים צו גָאט הָאט
װעל איך געזָאגט: ער הָאט 22
ליגן ֿפון גַײסט ַא װערן און ַארױסגײן
הָאט נֿביאים. זַײנע ַאלע ֿפון מױל אין
װעסט און ָאנרעדן, װעסט געזָאגט: ער
ַאזױ. טו און ַארױס גײ אױסֿפירן; אױך
הָאט גָאט זע, ַאצונד, און 23
אין ליגן ֿפון גַײסט ַא ַארַײנגעגעבן
דַײנע, נֿביאים דָאזיקע די ַאלע ֿפון מױל
דיר אױף ָאנגעזָאגט הָאט גָאט ָאבער

שלעכטס.
ֿפון זון דער ִצדִקיָהו געזָאגט הָאט 24
מיָכיָהון געשלָאגן הָאט און ּכנַַענָהן,
אױף געזָאגט: הָאט ער און בַאק, אױֿפן
גָאט ֿפון גַײסט דער איז [װעג] װָאסער
רעדן צו ּכדי מיר, ֿפון ַאװעקגעגַאנגען

דיר? מיט
װעסטו ָאט געזָאגט: מיָכיָהו הָאט 25
װעסט דו װען טָאג, יענעם אין זען
ַא הינטער קַאמער ַא אין ַארַײנגײן

בַאהַאלטן. צו זיך קַאמער
יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 26
אים און קער מיָכיָהון, נעם געזָאגט:
דער ֿפון הַאר דעם צו ָאמֹון אום

זון. מלכס דעם יֹוָאש צו און שטָאט,
הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלסט און 27
דעם ַארַײן טוט מלך: דער געזָאגט
שּפַײזט און געֿפענקעניש, אין דָאזיקן
קַארג און ברױט קַארג מיט אים

בשלום. קום איך ביז װַאסער,
אױב געזָאגט: מיָכיָהו הָאט 28
בשלום, אומקערן זיך װעסטו אומקערן
און מיר. דורך גערעדט ניט גָאט הָאט
איר צו, דָאס הערט געזָאגט: הָאט ער

ַאלע.  ֿפעלקער
און יׂשראל ֿפון מלך דער און 29
זַײנען יהּודה ֿפון מלך דער יהֹושֿפט

רמת-גִלָעד. קײן ַארױֿפגעגַאנגען
הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער און 30
זיך װעל איך יהֹושֿפטן:  צו געזָאגט
דער אין ַארַײנגײן װעל און ֿפַארשטעלן
קלײדער. דַײנע טרָאג דו און מלחמה,
זיך הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער און
ַארַײנגעגַאנגען איז און ֿפַארשטעלט,

מלחמה. דער אין
הָאט ארם ֿפון מלך דער און 31
דרַײסיק און צװײ די בַאֿפױלן
ַאזױ רַײטװעגן, זַײנע ֿפון הױּפטלַײט
הַאלטן מלחמה ניט זָאלט איר זָאגן: צו
בלױז נָאר גרױס, ָאדער קלײן מיט

ַאלײן. יׂשראל ֿפון מלך מיטן
די װי געװען, איז עס און 32
הָאבן רַײטװעגן די ֿפון הױּפטלַײט
געזָאגט: זײ הָאבן ַאזױ יהֹושֿפטן, געזען
יׂשראל. ֿפון מלך דער געװיס איז דָאס
אים צו געטָאן קער ַא זיך הָאבן זײ און
ַא יהֹושֿפט הָאט הַאלטן. צו מלחמה

געטָאן; געשרײ
די ֿפון הױּפטלַײט די װי איז, 33
ניט איז דָאס ַאז געזען הָאבן רַײטװעגן
זיך זײ הָאבן ַאזױ יׂשראל, ֿפון מלך דער

אים. הינטער ֿפון ָאּפגעקערט
דעם ָאנגעצױגן הָאט מַאן ַא און 34
און װעלט, דער אין גלַאט בױגן
יׂשראל ֿפון מלך דעם געטרָאֿפן הָאט
צװישן און אונטערּפַאנצער צװישן
זַײן צו געזָאגט ער הָאט ברוסטשילד.
ֿפיר און הַאנט, דַײן ֿפַארקער טרַײבער:
איך װָארום מחנה, דער ֿפון ַארױס מיך

ֿפַארװּונדט.  בין
געשטיגן איז מלחמה די און 35
איז מלך דער און טָאג; יענעם אין
אין שטײענדיק געװָארן אױֿפגעהַאלטן
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אין און ארם; ַאנטקעגן רַײטװָאגן
דָאס און געשטָארבן. ער איז ָאװנט
ַארָאּפגערונען איז װּונד דער ֿפון בלוט

רַײטװָאגן. ֿפון דעק אױֿפן
געשרײ דורך ַארױס ַא איז 36
זונאונטערגַאנג: ַארום מחנה דער
און שטָאט, זַײן צו איטלעכער

לַאנד! זַײן צו איטלעכער
מלך; דער געשטָארבן איז ַאזױ 37
קײן געװָארן געברַאכט איז ער און
דעם בַאגרָאבן הָאט מע און שומרון.

שומרון. אין מלך
ָאּפגעשװענקט הָאט מע ַאז און 38
שומרון, ֿפון טַײך בַײם רַײטװָאגן דעם
און בלוט, זַײן געלעקט הינט די הָאבן
געװַאשן, דרינען זיך הָאבן זֹונות די
ער װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ

גערעדט. הָאט
װעגן זַאכן איבעריקע די און 39
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און ַאחאֿבן,
ער װָאס עלֿפנבײן ֿפון הױז דָאס און
בַאשריבן שױן איז דָאס געבױט, הָאט
די ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון בוך אין

יׂשראל. ֿפון מלכים
מיט געלײגט זיך הָאט ַאחאֿב און 40
איז ַאַחזיָהו זון זַײן און עלטערן, זַײנע

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן
איז ָאסָאן ֿפון זון דער יהֹושֿפט און 41
ֿפירטן אין יהּודה איבער מלך געװָארן
יׂשראל. ֿפון מלך דעם ַאחאֿב ֿפון יָאר

איז יָאר דרַײסיק און ֿפינף 42
איז ער ַאז געװען ַאלט יהֹושֿפט
צװַאנציק און ֿפינף און מלך, געװָארן
ירושלים. אין געקיניגט ער הָאט יָאר
איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען דער און
ִשלחין. ֿפון טָאכטער די ַעזּוֿבה געװען

דעם ַאל אין געגַאנגען איז ער און 43
הָאט ָאסָאן–ער ֿפָאטער זַײן ֿפון װעג
טָאן דערֿפון–צו ָאּפגעקערט ניט זיך
ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק איז װָאס

גָאט.
ָאּפגעטָאן ניט זַײנען ָבמות די נָאר 44
ַאלץ נָאך הָאט ֿפָאלק דָאס געװָארן;
די אױף גערײכערט און געשלַאכט

ָבמות.
שלום אין געװען איז יהֹושֿפט און 45

יׂשראל. ֿפון מלך דעם מיט
װעגן זַאכן איבעריקע די און 46
גֿבּורהשַאֿפט זַײן און יהֹושֿפט,
װי און אױֿפגעטָאן, הָאט ער װָאס
דָאס געהַאלטן, מלחמה הָאט ער
די ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן

יהּודה.
די ֿפון רעשט דעם און 47
געבליבן איז װָאס שַאנדמענער,
הָאט ָאסָאן, ֿפָאטער זַײן ֿפון טעג די אין

לַאנד. ֿפון אױסגערַאמט ער
אין געװען ניט איז מלך קײן און 48
מלך. געװען איז געשטעלטער ַא אדום;
געמַאכט הָאט יהֹושֿפט 49
נָאך אֹוֿפיר קײן גײן צו ַּתְרִשיש-שיֿפן 
געגַאנגען, ניט איז ער ָאבער גָאלד,
צעברָאכן זַײנען שיֿפן די װָארום

ֶעציון-גֶֿבר. בַײ געװָארן
זון דער ַאַחזיָהו הָאט דענצמָאל 50
זָאלן יהֹושֿפטן: צו געזָאגט ַאחאֿבן ֿפון
קנעכט דַײנע מיט גײן קנעכט מַײנע
ניט הָאט יהֹושֿפט ָאבער שיֿפן; די אין

געװָאלט.
מיט געלײגט זיך הָאט יהֹושֿפט און 51
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
זַײן אין עלטערן, זַײנע לעבן געװָארן
יהֹורם זון זַײן און שטָאט; ָדִודס ֿפָאטער

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז
ַאחאֿבן ֿפון זון דער ַאַחזיָהו 52
יׂשראל אין איבער מלך געװָארן איז
יהֹושֿפט ֿפון יָאר זיבעצנטן אין שומרון
הָאט ער און יהּודה, ֿפון מלך דעם

יָאר. צװײ יׂשראל איבער געקיניגט
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 53
און גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
זַײן ֿפון װעג דעם אין געגַאנגען איז
זַײן ֿפון װעג דעם אין און ֿפָאטער,
יָָרֿבָעם ֿפון װעג דעם אין און מוטער,
געמַאכט הָאט װָאס נֿבטן, ֿפון זון דעם

יׂשראל. זינדיקן
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און ַבַעל, געדינט הָאט ער און 54
הָאט און אים, צו געבוקט זיך הָאט
יׂשראל, ֿפון גָאט דעם יהוה דערצערנט
ֿפָאטער הָאט זַײן װָאס ַאלץ װי ַאזױ

געטָאן.
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ב ְמָלִכים
װידערשּפעניקט1 הָאט מוָאֿב און

טױט.  ַאחאֿבס נָאך יׂשראל ָאן
ַארױסגעֿפַאלן איז ַאַחזיָהו און 2
אױבערשטוב זַײן ֿפון גרַאטע דער דורך
קרַאנק איז און שומרון, אין װָאס
געשיקט הָאט ער און געװָארן.
גײט ָאנגעזָאגט: זײ הָאט און שלוחים,
ֿפון גָאט דעם ַבַעל-זֿבּוֿב בַײ ֿפרעגט
ֿפון װערן גענעזן װעל איך אױב עקרון,

קרַאנקשַאֿפט.  דָאזיקער דער
גערעדט הָאט גָאט ֿפון מלאך ַא און 3
גײ אױף, שטײ ִּתשבי: דעם ֵאִליָהו צו
דעם ֿפון שלוחים די ַאנטקעגן ַארױף
צי זײ: צו רעד און שומרון, ֿפון מלך
ניטָא, גָאט קײן איז יׂשראל אין װַײל
דעם ַבַעל-זֿבּוֿב בַײ ֿפרעגן איר גײט

עקרון? ֿפון גָאט
געזָאגט: ַאזױ יהוה הָאט דרומעך 4
ַאהין, ַארױף ביסט דו װָאס בעט דָאס
ַארָאּפנידערן, ניט װעסטו דערֿפון
איז שטַארבן. װעסטו שטַארבן נַײערט

געגַאנגען. ֵאִליָהו
זיך הָאבן שלוחים די און 5
צו הָאט ער און אים, צו אומגעקערט
זיך איר הָאט עּפעס װָאס געזָאגט: זײ

אומגעקערט?
מַאן ַא געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 6
און ַאנטקעגן, אונדז ַארױֿפגעקומען איז
קערט גײט געזָאגט: אונדז צו הָאט ער
אַײך הָאט װָאס מלך דעם צו אום אַײך
אים: צו רעדן זָאלט און איר געשיקט,
אין װַײל צי געזָאגט: יהוה הָאט ַאזױ
שיקסטו ניטָא, גָאט קײן איז יׂשראל
ֿפון גָאט דעם ַבַעל-זֿבּוֿב בַײ ֿפרעגן
דו װָאס בעט דָאס דרום, עקרון?
ניט װעסטו דערֿפון ַאהין, ַארױף ביסט
װעסטו שטַארבן נַײערט ַארָאּפנידערן,

שטַארבן.
װָאס גערעדט: זײ צו ער הָאט 7
װָאס מַאן דעם ֿפון אױסזען דָאס איז
און ַאנטקעגן; ַארױֿפגעקומען אַײך איז

רײד? דָאזיקע די גערעדט אַײך צו הָאט
ַא געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 8
ֿפעלענעם ַא מיט מַאן הָאריקער
לענדן. זַײנע אױף גַארטל ָאנגעגורט
דער ֵאִליָהו איז דָאס געזָאגט ער הָאט

ִּתשבי.
געשיקט אים צו הָאט ער און 9
זַײנע מיט ֿפוֿפציק ֿפון הױּפטמַאן ַא
צו ַארױֿפגעגַאנגען ער איז ֿפוֿפציק.
שּפיץ אױֿפן זיצט ער ערשט אים,
גערעדט: אים צו ער הָאט בַארג.
הָאט מלך דער מַאן, געטלעכער

ַארָאּפ. נידער געזָאגט:
דעם צו געענטֿפערט ֵאִליָהו הָאט 10
אױב איז, ֿפוֿפציק: די ֿפון הױּפטמַאן
זָאל מַאן, געטלעכער ַא בין איך
און הימל, ֿפון ֿפַײער ַא ַארָאּפנידערן
הָאט ֿפוֿפציק. דַײנע און דיך ֿפַארצערן
און הימל, ֿפון ֿפַײער ַא ַארָאּפגענידערט
ֿפוֿפציק. זַײנע און אים ֿפַארצערט הָאט
צו געשיקט װידער ער הָאט 11
ֿפוֿפציק ֿפון הױּפטמַאן ַאנדער ַאן אים
הָאט ער און ֿפוֿפציק. זַײנע מיט
אים: צו גערעדט און ָאּפגערוֿפן זיך
מלך דער הָאט ַאזױ מַאן, געטלעכער

ַארָאּפ.  נידער זיך אַײל געזָאגט:
הָאט און געענטֿפערט ֵאִליָהו הָאט 12
ַא בין איך אױב גערעדט: זײ צו
ַא ַארָאּפנידערן זָאל מַאן, געטלעכער
און דיך ֿפַארצערן און הימל, ֿפון ֿפַײער
ַא ַארָאּפגענידערט הָאט ֿפוֿפציק. דַײנע
ֿפַארצערט הָאט און הימל, ֿפון ֿפַײער

ֿפוֿפציק. זַײנע און אים
ַא אים צו געשיקט װידער ער הָאט 13
זַײנע מיט ֿפוֿפציק דריטע ֿפון הױּפטמַאן
הױּפטמַאן דריטער דער און ֿפוֿפציק,
און ַארױֿפגעגַאנגען, איז ֿפוֿפציק ֿפון
געבוקט זיך הָאט און געקומען איז ער
ער און ֵאִליָהון, ֿפַאר קני זַײנע אױף
צו הָאט און געבעטן, אים בַײ זיך הָאט
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זָאל, מַאן, געטלעכער גערעדט: אים
נֿפשות די און נֿפש, מַײן דיך, בעט איך
דַײנע, קנעכט ֿפוֿפציק דָאזיקע די ֿפון

אױגן. דַײנע אין װערדיק זַײן
ַארָאּפגענידערט הָאט ֿפַײער ַא זע, 14
צװײ די ֿפַארצערט הָאט און הימל, ֿפון
מיט ֿפוֿפציק ֿפון הױּפטלַײט ֿפריִערדיקע
מַײן זָאל ַאצונד, און ֿפוֿפציקן; זײערע

אױגן. דַײנע אין װערדיק זַײן נֿפש
גערעדט גָאט ֿפון מלאך ַא הָאט 15
אים; מיט ַארָאּפ נידער ֵאִליָהון: צו
אים. ֿפַאר הָאבן מורא ניט זָאלסט
הָאט און אױֿפגעשטַאנען ער איז

מלך. צום אים מיט ַארָאּפגענידערט
גערעדט: אים צו הָאט ער און 16
ַאזױ געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ
צו שלוחים געשיקט הָאסט דו װי
ֿפון גָאט דעם ַבַעל-זֿבּוֿב בַײ ֿפרעגן
יׂשראל אין װַײל דָאס איז עקרון,
זַײן ֿפרעגן צו ניטָא גָאט קײן איז
דו װָאס בעט דָאס דרום, װָארט?
ניט װעסטו דערֿפון ַאהין, ַארױף ביסט
װעסטו שטַארבן נַײערט ַארָאּפנידערן,

שטַארבן.
װי ַאזױ געשטָארבן איז ער און 17
הָאט ֵאִליָהו װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס
מלך געװָארן איז יהֹורם און גערעדט.
ֿפון יָאר צװײטן אין ָארט זַײן אױף
מלך דעם יהֹושֿפטן, ֿפון זון דעם יהֹורם
ניט זון קײן הָאט ער װַײל יהּודה; ֿפון

געהַאט.
ֿפון זַאכן איבעריקע די און 18
זײ געטָאן, הָאט ער װָאס ַאַחזיָהון
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן זַײנען
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יׂשראל.

גָאט2 װען געװען, איז עס און
ֵאִליָהון ַארױֿפנעמען געזָאלט הָאט
זַײנען הימל, אױֿפן שטורעמװינד ַא אין
גִלגָל. ֿפון געגַאנגען ֵאִליָהו און ֶאלישע

ֶאלישען: צו געזָאגט ֵאִליָהו הָאט 2
גָאט װָארום דיך, בעט איך דָא, בלַײב
הָאט ֵבית-ֵאל. ביז געשיקט מיך הָאט
לעבט, גָאט װי ַאזױ געזָאגט: ֶאלישע

איך אױב לעבט, זעל דַײן װי ַאזױ און
הָאבן זײ און ֿפַארלָאזן! דיך װעל

ֵבית-ֵאל. קײן ַארָאּפגענידערט
יונגע די ַארױסגעגַאנגען זַײנען 3
ֶאלישען, צו ֵבית-ֵאל אין װָאס נֿביאים
ַאז װײסטו געזָאגט: אים צו הָאבן און
ֿפון הַאר דַײן ַאװעק גָאט נעמט הַײנט
איך יָא, געזָאגט: ער הָאט קָאּפ? דַײן

שװַײגט. װײס;
געזָאגט: אים צו ֵאִליָהו הָאט 4
דיך, בעט איך דָא, בלַײב ֶאלישע,
קײן געשיקט מיך הָאט גָאט װָארום
גָאט װי ַאזױ געזָאגט: ער הָאט יריחו.
לעבט, זעל דַײן װי ַאזױ און לעבט,
זײ און ֿפַארלָאזן. דיך װעל איך אױב

יריחו. קײן געקומען זַײנען
װָאס נֿביאים יונגע די גענענט הָאבן 5
אים צו הָאבן און ֶאלישען, צו יריחו אין
גָאט נעמט הַײנט ַאז װײסטו געזָאגט:
הָאט קָאּפ? דַײן ֿפון הַאר דַײן ַאװעק

שװַײגט. װײס; איך יָא, געזָאגט: ער
בלַײב געזָאגט: אים צו ֵאִליָהו הָאט 6
הָאט גָאט װָארום דיך, בעט איך דָא,
ער הָאט ירדן. ביזן געשיקט מיך
און לעבט, גָאט װי ַאזױ געזָאגט:
װעל איך אױב לעבט, זעל דַײן װי ַאזױ
בײדע זַײנען זײ און ֿפַארלָאזן! דיך

געגַאנגען.
יונגע די ֿפון מַאן ֿפוֿפציק זַײנען 7
זיך הָאבן און געגַאנגען, נֿביאים
דער ֿפון איבער קעגן ַא געשטעלט
געשטַאנען זַײנען בײדע זײ און װַײטן;

ירדן. בַײם
מַאנטל, זַײן גענומען ֵאִליָהו הָאט 8
דָאס געשלָאגן און צונױֿפגעװיקלט, און
צעטײלט זיך הָאט עס און װַאסער,
בײדע זַײנען זײ און ַאהער, און ַאהין

טריקעניש. אין ַאריבערגעגַאנגען
זַײנען זײ װי געװען, איז עס און 9
ֵאִליָהו הָאט ַאזױ ַאריבערגעגַאנגען,
איך װָאס בעט ֶאלישען: צו געזָאגט
װעל איך אײדער טָאן, דיר זָאל
הָאט דיר. ֿפון װערן ַאװעקגענומען
ַא דיך, בעט איך זָאל, געזָאגט: ֶאלישע
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זַײן גַײסט דַײן ֿפון טײל צװײעדיקער
מיר. אױף

ַא הָאסט געזָאגט: ער הָאט 10
װעסט דו אױב געבעטן. זַאך שװערע
ַאװעקגענומען װער איך װען זען מיך
אױב געשען, ַאזױ דיר װעט דיר, ֿפון

געשען. ניט עס װעט ניט, ָאבער
זײ װי געװען, איז עס און 11
ערשט רעדן, און גײען ַאזױ, גײען
מיט רַײטװָאגן ֿפַײערדיקער ַא
הָאבן זײ ֿפערד, און ֿפַײערדיקע
זײ צװישן ֿפַאנַאנדערגעשײדט
ַא מיט ַארױף איז ֵאִליָהו און בײדן,

הימל. אין שטורעמװינט
געזען, עס הָאט ֶאלישע װי און 12
ֿפָאטער געשריִען: ער הָאט ַאזױ
און רַײטװעגן מַײנער, ֿפָאטער מַײנער,
אים הָאט ער און יׂשראל! ֿפון רַײטער
ָאנגענומען ער הָאט געזען. ניט מער
צעריסן זײ הָאט און קלײדער, זַײנע

שטיקער. צװײ אױף
ֵאִליָהוס אױֿפגעהױבן הָאט ער און 13
ֿפון ַארָאּפגעֿפַאלן איז װָאס מַאנטל
זיך און אומגעקערט זיך הָאט און אים,

ירדן. ברעג בַײם געשטעלט
ֵאִליָהוס גענומען הָאט ער און 14
ֿפון ַארָאּפגעֿפַאלן איז װָאס מַאנטל
װַאסער, דָאס געשלָאגן הָאט און אים,
דער יהוה איז װּו געזָאגט: הָאט און
אױך ער ַאז און ֵאִליָהון? ֿפון גָאט
דָאס הָאט װַאסער, דָאס געשלָאגן הָאט
ַאהער, און ַאהין צעטײלט זיך װַאסער

ַאריבערגעגַאנגען. איז ֶאלישע און
ֿפון װָאס נֿביאים יונגע די און 15
קעגן ַא ֿפון געזען אים הָאבן יריחו
דער געזָאגט: הָאבן זײ און איבער,
ֶאלישען. אױף רוט ֵאִליָהון ֿפון גַײסט
ַאנטקעגן, געקומען אים זַײנען זײ און
דער צו אים ֿפַאר געבוקט זיך הָאבן און

ערד.
געזָאגט: אים צו הָאבן זײ און 16
דַײנע צװישן זַײנען דיך, בעט איך ָאט,
יונגען; העלדישע מַאן, ֿפוֿפציק קנעכט
זוכן און דיך, בעט איך גײן, זײ זָאלן

דער אים הָאט טָאמער הַאר; דַײן
אים און ֿפַארטרָאגן גָאט ֿפון גַײסט
בערג, די ֿפון אײנעם אױף ֿפַארװָארֿפן
הָאט טָאלן. די ֿפון אײנעם אין ָאדער

שיקן.  ניט זָאלט איר געזָאגט: ער
ביז אים צו צוגעשטַאנען זײ זַײנען 17
הָאט ער און געשעמט, זיך הָאט ער
געשיקט הָאבן זײ און שיקט. געזָאגט:
דרַײ געזוכט הָאבן זײ און מַאן, ֿפוֿפציק

געֿפונען. ניט אים הָאבן און טעג,
אים, צו אומגעקערט זיך זײ הָאבן 18
ער און יריחו; אין געזעסן איז ער װי
ניט אַײך איך הָאב געזָאגט: זײ צו הָאט

גײן? ניט זָאלט איר געזָאגט:
שטָאט דער ֿפון מענטשן די און 19
נָאר, זע ֶאלישען: צו געזָאגט הָאבן
גוטער, ַא איז שטָאט דער ֿפון ָארט דער
דָאס ָאבער זעט, הַאר אונדזער װי ַאזױ
לַאנד דָאס און שלעכט, איז װַאסער

ֿפַארװַארֿפט. 
ַא מיר ברענגט געזָאגט: ער הָאט 20
זַאלץ. ַאהין ַארַײן טוט און שיסל, נַײע

געברַאכט. אים עס זײ הָאבן
צו ַארױסגעגַאנגען איז ער און 21
און װַאסער, ֿפונעם ַארױסגַאנג דעם
און זַאלץ, ַארַײנגעװָארֿפן ַאהין הָאט
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ געזָאגט:
דָאזיקע דָאס געמַאכט געזונט הָאב איך
זַײן ניט דָארטן ֿפון זָאל מער װַאסער;

ֿפַארװַארֿפערין. קײן און טױט קײן
געזונט איז װַאסער דָאס און 22
ַאזױ טָאג, הַײנטיקן אױף ביז געװָארן
הָאט ֶאלישע װָאס װָארט דָאס װי

גערעדט.
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען איז ער און 23
ער װי און ֵבית-ֵאל. קײן דָארטן
זַײנען ַאזױ װעג, מיטן ַארױף גײט
קלײנע שטָאט ֿפון ַארױסגעגַאנגען
אים, ֿפון געשּפעט הָאבן און ייִנגלעך,
ַארױף, גײ געזָאגט: אים צו הָאבן און

ּפליכקָאּפ! ַארױף, גײ ּפליכקָאּפ!
הינטער אומגעקערט זיך ער הָאט 24
הָאט ער און דערזען, זײ הָאט און זיך,
גָאט. ֿפון נָאמען אין געשלָאגן זײ
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בערינטעס צװײ ַארױסגעקומען זַײנען
זײ ֿפון צעריסן הָאבן און װַאלד, ֿפון
איז ער און קינדער. ֿפערציק און צװײ
בַארג צום דָארטן ֿפון ַאװעקגעגַאנגען
זיך ער הָאט דָארטן ֿפון און ַּכרמל,

שומרון. קײן אומגעקערט

איז3 ַאחאֿבן ֿפון זון דער יהֹורם און
אין יׂשראל איבער מלך געװָארן
יהֹושֿפט ֿפון יָאר ַאכצנטן אין שומרון
הָאט ער יהּודה; און ֿפון מלך דעם

יָאר.  צװעלף געקיניגט
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
נָאר גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
זַײן װי און ֿפָאטער זַײן װי ַאזױ ניט
דעם ָאּפגעטָאן הָאט ער װָארום מוטער;
ֿפָאטער זַײן װָאס ַבַעל ֿפון זַײלשטײן

געמַאכט. הָאט
ָאן בַאהעֿפט געװען איז ער ָאבער 3
נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם ֿפון זינד די
יׂשראל; זינדיקן געמַאכט הָאט ער װָאס

דערֿפון. ָאּפגעקערט ניט זיך הָאט ער
הָאט מוָאֿב ֿפון מלך דער ֵמיַשע און 4
צָאלן ֿפלעגט ער און שָאף, געהַאלטן
ֿפון װָאל די יׂשראל ֿפון מלך דעם
הונדערט און לעמער טױזנט הונדערט

װידערס. טױזנט
איז ַאחאֿב װי געװען, איז עס און 5
ֿפון מלך דער הָאט ַאזױ געשטָארבן,
ֿפון מלך דעם ָאן װידערשּפעניקט מוָאֿב

יׂשראל. 
יהֹורם מלך דער איז 6
טָאג יענעם אין ַארױסגעגַאנגען
איבערגעצײלט הָאט און שומרון, ֿפון

יׂשראל. גַאנץ
הָאט און געגַאנגען איז ער און 7
ֿפון מלך דעם יהֹושֿפט צו געשיקט
ֿפון מלך דער זָאגן: צו ַאזױ יהּודה,
מיר; ָאן װידערשּפעניקט הָאט מוָאֿב
אױף מוָאֿב ַאקעגן מיר מיט גײן װעסטו
װעל איך געזָאגט: ער הָאט מלחמה?
ַאזױ איך; ַאזױ דו װי ַארױֿפגײן; ַאזױ
װי ַאזױ ֿפָאלק; מַײן ַאזױ ֿפָאלק דַײן װי

ֿפערד. מַײנע ַאזױ ֿפערד דַײנע

װָאסער מיט געֿפרעגט: ער הָאט 8
ער הָאט ַארױֿפגײן? מיר זָאלן װעג
ֿפון מדבר דעם ֿפון װעג מיטן געזָאגט:

אדום.
ֿפון מלך דער געגַאנגען 9 איז
און יהּודה, ֿפון מלך דער און יׂשראל,
זיך הָאבן זײ און אדום, ֿפון מלך דער
עס און װעגס, טעג זיבן ַארומגעדרײט
חיל, ֿפַארן װַאסער קײן געװען ניט איז
זײ.  הינטער װָאס בהמות די ֿפַאר און

יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 10
הָאט גָאט װָארום װײ! געזָאגט:
מלכים, דרַײ דָאזיקע די צונױֿפגערוֿפן
מוָאֿב.  ֿפון הַאנט דער אין געבן צו זײ
דָא איז געזָאגט: יהֹושֿפט הָאט 11
זָאלן מיר ַאז גָאט, ֿפון נֿביא ַא ניטָא
הָאט גָאט? בַײ אים דורך ֿפרעגן
קנעכט די ֿפון אײנער ָאּפגערוֿפן זיך
הָאט און יׂשראל, ֿפון מלך דעם ֿפון
זון דער ֶאלישע דָא איז דָא געזָאגט:
װַאסער געגָאסן הָאט װָאס ָשֿפטן, ֿפון

ֵאִליָהון. ֿפון הענט די אױף
אים בַײ געזָאגט: יהֹושֿפט הָאט 12
דער און גָאט. ֿפון װָארט דָאס דָא איז
דער און יהֹושֿפט און יׂשראל ֿפון מלך
ַארָאּפגענידערט הָאבן אדום ֿפון מלך

אים. צו
מלך דעם צו געזָאגט ֶאלישע הָאט 13
מיט ָאן זיך איך קער װָאס יׂשראל: ֿפון
ֿפָאטער, דַײן ֿפון נֿביאים די צו גײ דיר?
הָאט מוטער. דַײן ֿפון נֿביאים די צו און
געזָאגט: אים צו יׂשראל ֿפון מלך דער
צונױֿפגערוֿפן הָאט גָאט װָארום ניטע!
אין געבן צו זײ מלכים, דרַײ דָאזיקע די

מוָאֿב. ֿפון הַאנט דער
עס װי ַאזױ געזָאגט: ֶאלישע הָאט 14
שטײ איך װָאס צֿבאות ֿפון גָאט לעבט
דעם ניט שױן איך װען ַאז אים, ֿפַאר
יהּודה, ֿפון מלך דעם יהֹושֿפט ֿפון ּפנים
און דיר, אױף געקוקט װָאלט איך אױב

ָאנגעזען! דיך װָאלט איך אױב
ַא מיר ברענגט ַאצונד, און 15
דער װי געװען, איז עס און שּפילער.
אױף איז ַאזױ געשּפילט, הָאט שּפילער
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גָאט. ֿפון הַאנט די געװען אים
הָאט ַאזױ געזָאגט: הָאט ער און 16
טָאל דָאזיקן דעם מַאכט געזָאגט: גָאט

גריבער. אױף גריבער
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 17
ניט און װינט, קײן זען ניט װעט איר
טָאל דָאזיקער דער און רעגן, קײן זען
און װַאסער, מיט װערן ָאנגעֿפילט װעט
ֿפי אַײערע און איר טרינקען, װעט איר

בהמות. אַײערע און
די אין װינציק נָאך איז דָאס און 18
געבן אַײך װעט ער גָאט; ֿפון אױגן

הַאנט.  אַײער אין מוָאֿב
יעטװעדער שלָאגן װעט איר און 19
יעטװעדער און שטָאט, בַאֿפעסטיקטע
און שטָאט; אױסדערװײלטע
איר װעט בױם גוטן יעטװעדער
קװַאל יעטװעדער און אַײנװַארֿפן,
און ֿפַארשטָאּפן, איר װעט װַאסער
איר װעט ֿפעלד שטיק גוט יעטװעדער

שטײנער. מיט ֿפַארדַארבן
ֿפרי, דער אין געװען איז עס און 20
קרבן, דעם אױף ברענגט מע װען
דעם ֿפון ַארױס קומט װַאסער ערשט
איז לַאנד דָאס און אדום, ֿפון װעג

װַאסער. מיטן ֿפול געװָארן
געהערט הָאבן מוָאֿב גַאנץ און 21
ַארױֿפגעקומען זַײנען מלכים די ַאז
זײ און זײ, אױף הַאלטן צו מלחמה
איטלעכן ֿפון אַײנגעזַאמלט, זיך הָאבן
העכער; און ָאנגורט ַאן ָאן גורט װָאס
בַײם געשטעלט זיך הָאבן זײ און

געמַארק.
געֿפעדערט זיך הָאבן זײ װי און 22
געשַײנט זון די הָאט ַאזױ ֿפרי, דער אין
מוָאֿבים הָאבן די און װַאסער, אױֿפן
ַאזױ רױט װַאסער דָאס װַײטן ֿפון געזען

בלוט. װי
דָאס; איז בלוט געזָאגט: זײ הָאבן 23
מלכים, די צעקריגט זיך הָאבן צעקריגן
דעם אײנער געשלָאגן הָאבן זײ און
מוָאֿב! רױב, צום ַאצונד, און ַאנדערן.
לַאגער אין געקומען זַײנען זײ און 24
זַײנען יׂשראל די און יׂשראל, ֿפון

געשלָאגן הָאבן און אױֿפגעשטַאנען
מוָאֿב.

זײ הָאבן שטעט די און 25
שטיק גוט ַא נָאר װּו און צעשטערט,
געװָארֿפן איטלעכער זײ הָאבן ֿפעלד,
און ָאנגעֿפילט, עס הָאבן און שטײן ַא
זײ הָאבן װַאסער קװַאל יעטװעדער
גוטן יעטװעדער און ֿפַארשטָאּפט.
ביז אַײנגעװָארֿפן, זײ הָאבן בױם
אירע איבערגעלָאזן בלױז הָאבן זײ
די און קיר-ַחֶרֶשת; אין מױערשטײנער
ַארומגערינגלט, זי הָאבן שלײדערער

צעשלָאגן. זי הָאבן און
הָאט מוָאֿב ֿפון מלך דער און 26
ֿפון שטַארקער איז מלחמה די ַאז געזען
זיבן זיך מיט גענומען הָאט ער און אים,
שװערד, ַא ציִען װָאס מַאן הונדערט
ֿפון מלך דעם צו דורכצוברעכן ּכדי

געקענט. ניט הָאבן זײ ָאבער אדום,
דעם זון זַײן גענומען ער הָאט 27
נָאך קיניגן געזָאלט הָאט װָאס בכור
ֿפַאר אױֿפגעברַאכט אים הָאט און אים,
און מױער. דער אױף ברַאנדָאּפֿפער ַא
אױף צָארן גרױסער ַא געװָארן איז עס
ֿפון ַאװעקגעצױגן הָאבן זײ און יׂשראל;
אין אומגעקערט זיך הָאבן און אים,

לַאנד.

װַײבער4 די ֿפון ֿפרױ ַא אײנע און
הָאט נֿביאים יונגע די ֿפון
זָאגן: צו ַאזױ ֶאלישע, צו געשריִען
און טױט; איז מַאן, מַײן קנעכט, דַײן
געװען איז קנעכט דַײן ַאז װײסט דו
איז ַבַעל-חוֿב דער און גָאטסֿפָארכטיק;
צװײ מַײנע זיך צו נעמען געקומען

קנעכט. ֿפַאר קינדער
װָאס געזָאגט: איר צו ֶאלישע הָאט 2
װָאס מיר זָאג טָאן? דיר איך זָאל
דַײן געזָאגט: זי הָאט הױז? אין הָאסטו
נָאר הױז, אין גָארנישט הָאט דינסט

אײל. קריגל ַא בלױז
דיר בָארג גײ, געזָאגט: ער הָאט 3
דַײנע ַאלע ֿפון דערױסן, ֿפון ּכלים
ניט זָאלסט ּכלים; לײדיקע שכנים,
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קַארגן.
און ַארַײנגײן זָאלסט און 4
און דיר הינטער טיר די ֿפַארשליסן
ָאנגיסן זָאלסט און זין, דַײנע הינטער
ֿפולע די און ּכלים; דָאזיקע די ַאלע אין

ַאװעקרוקן. זָאלסטו
און אים, ֿפון ַאװעקגעגַאנגען זי איז 5
זיך הינטער טיר די ֿפַארשלָאסן הָאט זי
איר הָאבן זײ זין: אירע הינטער און

ָאנגעגָאסן. הָאט זי און דערלַאנגט,
ּכלים די װי געװען, איז עס און 6
זי הָאט ַאזױ ֿפול, געװָארן זַײנען
נָאך מיר דערלַאנג זון: איר צו געזָאגט
ניטָא געזָאגט: איר צו ער הָאט ּכלי. ַא
זיך הָאט אײל דָאס און ּכלי. קײן מער

ָאּפגעשטעלט.
הָאט און געקומען, זי איז 7
ער און מַאן, געטלעכן דעם דערצײלט
אײל, דָאס ֿפַארקױף גײ געזָאגט: הָאט
דַײנע מיט דו און חוֿב, דַײן בַאצָאל און

רעשט. דעם אױף לעבן װעסט זין
איז טָאג, אײן געװען איז עס און 8
שּונֵם, קײן ַאריבערגעגַאנגען ֶאלישע
ֿפרױ, רַײכע ַא געװען איז דָארטן און
ברױט. עסן צו ֿפַארהַאלטן אים זי הָאט
איז ער נָאר װען ַאז געװען, איז עס און
ֿפַארקערן ער ֿפלעגט דורכגעגַאנגען,

ברױט. עסן צו ַאהין
זע, מַאן: איר צו געזָאגט זי הָאט 9
איז דָאס ַאז װײס איך דיך, בעט איך
גײט װָאס גָאט ֿפון מַאן הײליקער ַא

ּתמיד. אונדז בַײ דורך
ַא דיך, בעט איך מַאכן, לָאמיר 10
און אױבערסטיבל, געמױערט קלײן
אים ֿפַאר ַאװעקשטעלן דָארטן לָאמיר
ַא און שטול, ַא און טיש ַא און בעט, ַא
קומט ער װי זַײן, װעט עס און לָאמּפ,
ַאהין. אַײנקערן ער װעט ַאזױ אונדז, צו
טָאג, אײן געװען איז עס און 11
הָאט ער און געקומען, ַאהין ער איז
אױבערשטוב, דער אין אַײנגעקערט

געלײגט. דָארטן זיך הָאט און
זַײן צו געזָאגט הָאט ער און 12
שּונַמית. דָאזיקע די רוף גֵיחזי: יונג

זיך הָאט זי און גערוֿפן, זי ער הָאט
אים. ֿפַאר געשטעלט

זָאג געזָאגט: אים צו ער הָאט 13
הָאסט דו זע, איר: צו ַאקָארשט
די װעגן אונדזערט ֿפון געזָארגט
צו דָא איז װָאס זָארג; גַאנצע דָאזיקע
ֿפַאר רעדן צו דָא איז דיר? ֿפַאר טָאן
חיל? ֿפון הַאר צום ָאדער מלך צום דיר
זיץ שטַאם מַײן צװישן געזָאגט: זי הָאט

איך.
ֿפָארט איז װָאס געזָאגט: ער הָאט 14
גֵיחזי הָאט איר? ֿפַאר טָאן צו דָא
קײן ניט הָאט זי װָאר ֿפַאר געזָאגט:

ַאלט. איז מַאן איר און קינד,
און זי, רוף געזָאגט: ער הָאט 15
זיך הָאט זי און גערוֿפן, זי הָאט ער

טיר. אין געשטעלט
צַײט, דער אין געזָאגט: ער הָאט 16
װעסטו יָאר, ַא איבער איצט װי ַאזױ
נײן, געזָאגט: זי הָאט זון. ַא הַאלדזן
ניט זָאלסט מַאן! געטלעכער הַאר מַײן

דינסט. דַײן נַארן
טרָאגעדיק איז ֿפרױ די און 17
אין זון ַא געבָארן הָאט זי און געװָארן,
װי ַאזױ ַארום, יָאר ַא אין צַײט דער

גערעדט. איר צו הָאט ֶאלישע
אױֿפגעװַאקסן; איז קינד דָאס און 18
ער איז טָאג, אײן געװען איז עס און
די בַײ ֿפָאטער זַײן צו ַארױסגעגַאנגען

שניטערס.
זַײן צו געזָאגט הָאט ער און 19
הָאט קָאּפ! מַײן קָאּפ, מַײן ֿפָאטער:
ַאװעק אים טרָאג יונג: צום געזָאגט ער

מוטער. זַײן צו
און ַאװעקגעטרָאגן אים ער הָאט 20
ער און מוטער. זַײן צו געברַאכט אים
הַאלבן ביז קני אירע אױף געזעסן איז

געשטָארבן. איז און טָאג,
הָאט און ַארױֿפגעגַאנגען, זי איז 21
ֿפון בעט אױֿפן ַאװעקגעלײגט אים
אים הָאט זי און מַאן, געטלעכן דעם
ַארױסגעגַאנגען. איז און ֿפַארשלָאסן,

מַאן איר צו גערוֿפן הָאט זי און 22
איך מיר, שיק געזָאגט: הָאט און
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מיט יונגען די ֿפון אײנעם דיך, בעט
װעל איך און אײזעלינס, די ֿפון אײנער
און מַאן, געטלעכן צום ַאריבערלױֿפן

אומקערן. זיך װעל
ֿפַאר געזָאגט: איר צו ער הָאט 23
ניט הַײנט, אים צו גײסטו װָאס
זי הָאט שבת? ניט און ראש-חודש

ֿפריד. איז עס געזָאגט:
די ָאנגעזָאטלט הָאט זי און 24
איר צו געזָאגט הָאט און אײזעלין,
ניט מיך זָאלסט גײ; און טרַײב יונג:
הָאב איך סַײדן רַײטן, אין אױֿפהַאלטן

געהײסן. דיר
געקומען און געגַאנגען איז זי און 25
ַּכרמל. בַארג אױֿפן מַאן געטלעכן צום
געטלעכער דער װי געװען, איז עס און
ַאזױ װַײטן, ֿפון דערזען זי הָאט מַאן
ָאן גֵיחזין: יונג זַײן צו געזָאגט ער הָאט

שּונַמית. יענע איז
איר ַאקָארשט לױף ַאצונד 26
ֿפריד איז איר: צו זָאג און ַאנטקעגן,
איז מַאן? דַײן צו ֿפריד איז דיר? צו
געזָאגט: זי הָאט קינד? צום ֿפריד

ֿפריד.
געטלעכן צום געקומען איז זי און 27
זיך הָאט זי און בַארג, אױֿפן מַאן
גֵיחזי ֿפיס; הָאט זַײנע ָאן ָאנגענומען
דער ָאבער ַאװעקצושטױסן, זי גענענט
זי לָאז געזָאגט: הָאט מַאן געטלעכער
ֿפַארביטערט, איז זעל איר װָארום ָאּפ,
און מיר, ֿפון ֿפַארהױלן הָאט גָאט און

דערצײלט. ניט מיר הָאט
דען איך הָאב געזָאגט: זי הָאט 28
איך הָאב הַאר? מַײן בַײ זון ַא געבעטן
גענַארן? ניט מיך זָאלסט געזָאגט: ניט
גורט גֵיחזין: צו געזָאגט ער הָאט 29
שטעקן מַײן נעם און לענדן, דַײנע ָאן
װעסט דו גײ; ַאז און הַאנט, דַײן אין
ניט אים זָאלסטו עמיצן, ָאנטרעֿפן
דיך װעט עמעצער ַאז און בַאגריסן,
ענטֿפערן; ניט אים זָאלסטו בַאגריסן,
שטעקן מַײן ַארױֿפטָאן זָאלסט און

ּפנים. ייִנגלס אױֿפן

ייִנגל: ֿפון מוטער די געזָאגט הָאט 30
װי ַאזױ און לעבט, גָאט װי ַאזױ
דיך װעל איך אױב לעבט, זעל דַײן
און אױֿפגעשטַאנען ער איז ָאּפלָאזן!

איר. נָאך געגַאנגען איז
זײ ַאװעקגעגַאנגען איז גֵיחזי און 31
דעם ַארױֿפגעטָאן הָאט און ֿפַארױס,
קײן ָאבער ּפנים, ייִנגלס אױֿפן שטעקן
זיך ער הָאט הערונג. קײן און ָקול
הָאט און ַאנטקעגן, אים אומגעקערט
דער זָאגן: צו ַאזױ דערצײלט, אים

אױֿפגעכַאּפט. ניט זיך הָאט ייִנגל
אין געקומען איז ֶאלישע און 32
טױט, איז ייִנגל דער ערשט הױז,

בעט. זַײן אױף ַאװעקגעלײגט
הָאט און ַארַײנגעגַאנגען ער איז 33
צװײען, זײ הינטער טיר די ֿפַארשלָאסן

גָאט. צו געװען מתּפלל הָאט ער און
הָאט און ַארױף איז ער און 34
הָאט און קינד, איבערן געלײגט זיך
מױל, זַײן אױף מױל זַײן ַארױֿפגעטָאן
און אױגן, זַײנע אױף אױגן זַײנע און
און הענט, זַײנע אױף הענט זַײנע
אים, אױף אױסגעצױגן זיך הָאט ער
געװָארן איז ייִנגל ֿפון לַײב דער ביז

װַארעם.
און אומגעקערט, זיך הָאט ער און 35
מָאל אײן הױז אין אומגעגַאנגען איז
ער און ַאהער; מָאל אײן און ַאהין
אױסגעצױגן זיך הָאט און ַארױף איז
גענָאסן הָאט ייִנגל דער און אים; אױף
הָאט ייִנגל דער און מָאל, זיבן ביז

אױגן. זַײנע אױֿפגעמַאכט
הָאט און גֵיחזין, גערוֿפן ער הָאט 36
הָאט שּונַמית. דָאזיקע די רוף געזָאגט:
ַארַײנגעקומען איז זי און גערוֿפן, זי ער
זון. דַײן נעם געזָאגט: ער הָאט אים; צו
איז און צוגעקומען, זי איז 37
הָאט און ֿפיס, זַײנע צו געֿפַאלן
און ערד. דער צו געבוקט זיך
איז און זון, איר גענומען הָאט זי

ַארױסגעגַאנגען.
אומגעקערט זיך הָאט ֶאלישע און 38
געװען איז הונגער ַא און גִלגָל; קײן
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זַײנען נֿביאים יונגע די און לַאנד; אין
צו געזָאגט ער הָאט אים; ֿפַאר געזעסן
טָאּפ, גרױסן דעם צו שטעל יונג: זַײן
יונגע די ֿפַאר געקעכטס ַא ָאּפ קָאך און

נֿביאים.
אין ַארױסגעגַאנגען אײנער איז 39
ער און קרַײטעכער, קלַײבן ֿפעלד
הָאט און ֿפעלדבײמל ַא געֿפונען הָאט
אוגערקעס װילדע דערֿפון ָאנגעקליבן
איז ער און זַײנס. קלײד ֿפול ַא
ַארַײנגעשניטן עס הָאט און געקומען
עס הָאבן זײ װַײל געקעכטס; טָאּפ אין

געקענט. ניט
די ַארַײנגעגָאסן מען הָאט 40
איז עס און עסן; צום מענטשן
ֿפון געגעסן הָאבן זײ װי געװען,
זײ הָאבן ַאזױ געקעכטס, דעם
איז טױט געזָאגט: און אױסגעשריִען
זײ און מַאן. געטלעכער טָאּפ, אין

עסן. געקענט ניט הָאבן
ברענגט טָא געזָאגט: ער הָאט 41
אין ַארַײנגעשָאטן הָאט ער און מעל.
ֿפַאר ַארַײן גיס געזָאגט: הָאט און טָאּפ,
קײן און עסן. זײ זָאלן און מענטשן, די

געװען. ניט טָאּפ אין איז בײז שום
ֿפון געקומען איז מַאן ַא און 42
דעם געברַאכט הָאט און ַבַעל-ָשִלָשה,
ערשטער ֿפון ברױט מַאן געטלעכן
גערשטענע צװַאנציק ּתֿבואה,
זַײן אין זַאנגען ֿפרישע ברױטן, און
מענטשן די גיב געזָאגט: ער הָאט זַאק.

עסן. זײ זָאלן און
קען װי געזָאגט: משרת זַײן הָאט 43
הונדערט ֿפַאר דערלַאנגען דָאס איך
די גיב געזָאגט: ער הָאט מַאן?
װָארום עסן. זײ זָאלן און מענטשן,
עסן װעלן זײ געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ

איבערלָאזן. נָאך און
ֿפַאר דערלַאנגט הָאט ער און 44
נָאך און געגעסן הָאבן זײ און זײ,
ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ איבערגעלָאזן,

גָאט.

ֿפון5 חיל-ֿפירער דער נֲַעָמן און
געװען איז ארם ֿפון מלך דעם
און הַאר, זַײן בַײ מַאן גרױסער ַא
גָאט הָאט אים דורך װָארום ָאנגעזען,
און ארם. צו ישועה גרױסע ַא געגעבן
העלדישער ַא געװען איז מַאן דער

מצֹורע. ַא ָאבער גִבור,
זַײנען ַאַרמים די און 2
און בַאנדעס, אין ַארױסגעגַאנגען
יׂשראל לַאנד ֿפון געֿפַאנגען הָאבן
בַאדינט הָאט זי און מײדל; קלײן ַא

װַײב. נֲַעָמנס
הַארינטע: איר צו געזָאגט זי הָאט 3
נֿביא דעם בַײ הַאר מַײן איז הלװאי
אים װָאלט ער שומרון; אין װָאס
צרעת. זַײן ֿפון אױסגעהײלט דענצמָאל
הָאט און געקומען ער איז 4
זָאגן: צו ַאזױ הַאר, זַײן דערצײלט
מײדל די גערעדט הָאט ַאזױ און ַאזױ

יׂשראל. לַאנד ֿפון װָאס
געזָאגט: ארם ֿפון מלך דער הָאט 5
בריװ ַא שיקן װעל איך און גײ, קום
ער איז יׂשראל. ֿפון מלך דעם צו
זיך מיט גענומען הָאט ער און געגַאנגען
זעקסטױזנט און זילבער, צענטנער צען

קלײדער. גַאנג צען און גָאלדשטיק,
בריװ דעם געברַאכט הָאט ער און 6
צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון מלך דעם צו
דָאזיקער דער װי ַאצונד, און זָאגן:
דיר איך הָאב ָאט דיר, צו קומט בריװ
זָאלסטו נֲַעָמנען, קנעכט מַײן געשיקט

צרעת. זַײן ֿפון אױסהײלן אים
מלך דער װי געװען, איז עס און 7
דעם איבערגעלײענט הָאט יׂשראל ֿפון
זַײנע צעריסן ער הָאט ַאזױ בריװ,
איך בין געזָאגט: הָאט און קלײדער,
מַאכן צו און טײטן צו גָאט ַא דען
צו שיקט דָאזיקער דער ַאז לעבעדיק,
צרעת? זַײן ֿפון מענטש ַא הײלן צו מיר,
און אַײך, בעט איך נָאר, מערקט יָא,
ַאקעגן זוכט ער אױסרײד ַאן ַאז זעט,

מיר.
דער ֶאלישע װי געװען, איז עס און 8
דער ַאז געהערט הָאט מַאן געטלעכער
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זַײנע צעריסן הָאט יׂשראל ֿפון מלך
מלך, צום געשיקט ער הָאט קלײדער,
צעריסן הָאסטו װָאס ֿפַאר זָאגן: צו ַאזױ
ַאקָארשט ער זָאל קלײדער? דַײנע
ַאז װיסן װעט ער און מיר, צו קומען

יׂשראל. אין נֿביא ַא דָא איז עס
ֿפערד זַײנע מיט געקומען נֲַעָמן איז 9
הָאט און רַײטװעגן, זַײנע מיט און
ֿפון אַײנגַאנג דעם ֿפַאר געשטעלט זיך

הױז.  ֶאלישעס
ַא אים צו געשיקט ֶאלישע הָאט 10
זָאלסט און גײ, זָאגן: צו ַאזױ ָשִליח,
דַײן און ירדן, אין מָאל זיבן בָאדן זיך
און דיר, צו אומקערן זיך װעט לַײב

רײן. װערן װעסט
ער און געצערנט, נֲַעָמן הָאט 11
געזָאגט: הָאט און ַאװעקגעגַאנגען, איז
ַארױסגײן געמײנט, הָאב איך זע,
װעט און מיר, צו ַארױסגײן ער װעט
דעם רוֿפן װעט און ַאװעקשטעלן זיך
ֿפָאכן און גָאט, זַײן יהוה ֿפון נָאמען
און ָארט, דעם אױף הַאנט זַײן מיט

צרעת. די ַאװעקנעמען
די ַּפרַּפר, און ַאַָמנָה ניט זַײנען 12
ַאלע ֿפון בעסער דמׂשק ֿפון טַײכן
זיך איך קען יׂשראל? ֿפון װַאסערן
רײן? װערן און זײ, אין בָאדן ניט
איז און אומגעקערט זיך הָאט ער און

גרימצָארן. מיט ַאװעקגעגַאנגען
און גענענט, קנעכט זַײנע הָאבן 13
געזָאגט: אים צו און גערעדט הָאבן
דיר װָאלט נֿביא דער ַאז ֿפָאטער, מַײן
דען װָאלסטו זַאך, גרױסע ַא געהײסן
דיר זָאגט ער ַאז װי הַײנט געטָאן? ניט

רײן? װער און זיך, בָאד נָאר:
זיך און ַארָאּפגענידערט ער הָאט 14
װי ַאזױ מָאל, זיבן ירדן אין געטֹוֿבלט
און מַאן, געטלעכן דעם ֿפון װָארט דָאס
װי ַאזױ אומגעקערט זיך הָאט לַײב זַײן
איז ער און ייִנגל, קלײן ַא ֿפון לַײב דער

רײן. געװָארן
צום אומגעקערט זיך ער הָאט 15
גַאנצער זַײן מיט ער מַאן, געטלעכן
הָאט און געקומען איז ער און מחנה,

הָאט און אים, ֿפַאר געשטעלט זיך
ניטָא ַאז איך װײס ַאצונד ָאט געזָאגט:
נָאר ערד גַאנצער דער אױף גָאט קײן
ָאן, נעם ַאצונד, און יׂשראל. אין בלױז
קנעכט.  דַײן ֿפון מּתנה ַא דיך, בעט איך
עס װי ַאזױ געזָאגט: ער הָאט 16
אים, ֿפַאר שטײ איך װָאס יהוה לעבט
איז ער און נעמען! װעל איך אױב
ָאבער נעמען, צו אים צו צוגעשטַאנען

געװָאלט. ניט הָאט ער
דָאס אױב געזָאגט: נֲַעָמן הָאט 17
װערן געגעבן דיך, בעט איך זָאל, ניט,
צװײ ֿפון מׂשא די ערד, קנעכט דַײן
װעט קנעכט דַײן װָארום מױלאײזלען;
ָאדער ברַאנדָאּפֿפער מַאכן ניט מער
נָאר געטער ַאנדערע צו שלַאכטָאּפֿפער

יהוה. צו בלױז
יהוה זָאל זַאך דָאזיקער דער ֿפַאר 18
הַאר מַײן װען קנעכט: דַײן ֿפַארגעבן
צו דָארטן זיך ִרמֹון ֿפון הױז אין קומט
מַײן אױף ָאנגעלענט איז ער און בוקן,
הױז אין בוקן זיך װעל איך און הַאנט,
אין בוקן זיך מוז איך װען ִרמֹון, ֿפון
דַײן ֿפַארגעבן יהוה זָאל ִרמֹון, ֿפון הױז

זַאך. דָאזיקער דער אין קנעכט
גײ געזָאגט: אים צו ער הָאט 19
ַאװעקגעגַאנגען איז ער און בשלום.

לַאנד. שטרעק ַא אים ֿפון
ֶאלישע ֿפון יונג דער גֵיחזי, און 20
ָאט געזָאגט: הָאט מַאן, געטלעכן דעם
דָאזיקן דעם ָאּפגעזָאגט הַאר מַײן הָאט
זַײן ֿפון ָאנצונעמען ַאַרמי, דעם נֲַעָמן
געברַאכט. הָאט ער װָאס דָאס הַאנט
אים מוז איך ַאז לעבט, גָאט װי ַאזױ

עּפעס! אים ֿפון נעמען און נָאכלױֿפן,
נָאכגעיָאגט הָאט גֵיחזי און 21
געזען הָאט נֲַעָמן װי און נֲַעָמנען;
ער איז ַאזױ אים, נָאך לױֿפן עמיצן
אים רַײטװָאגן ֿפון ַארָאּפגעשּפרונגען
איז געזָאגט: הָאט און ַאנטקעגן,

ֿפריד?
מַײן ֿפריד. געזָאגט: ער הָאט 22
זָאגן: צו ַאזױ געשיקט מיך הָאט הַאר
צו געקומען זַײנען ַאצונד ַאקָארשט ָאט
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געבערג דעם ֿפון יונגעלַײט צװײ מיר
גיב נֿביאים. יונגע די ֿפון אֿפרים, ֿפון
צענטנער ַא דיך, בעט איך זײ, ֿפַאר

קלײדער. גַאנג צװײ און זילבער
בַאװיליק, געזָאגט: נֲַעָמן הָאט 23
איז ער און צענטער. צװײ נעם
הָאט און אים, צו צוגעשטַאנען
זילבער צענטנער צװײ אַײנגעבונדן
גַאנג צװײ און זעקלעך, צװײ אין
ֿפון צװײ צו געגעבן און קלײדער,
געטרָאגן עס הָאבן זײ און יונגען, זַײנע

ֿפַארױס. אים
געקומען איז ער װי און 24
עס ער הָאט ַאזױ בערגל, צום
און הַאנט, זײער ֿפון צוגענומען
הָאט ער און הױז; אין בַאהַאלטן
זײ און מענטשן, די ַאװעקגעשיקט

ַאװעקגעגַאנגען. זַײנען
זיך הָאט און געקומען איז ער און 25
ֶאלישע הָאט הַאר. זַײן ֿפַאר געשטעלט
גֵיחזי? װַאנען, ֿפון געזָאגט: אים צו
אין איז קנעכט דַײן געזָאגט: ער הָאט

געגַאנגען. ניט ערגעץ
איז געזָאגט: אים צו ער הָאט 26
ַא װען מיטגעגַאנגען הַארץ מַײן ניט
זַײן ֿפון אומגעדרײט זיך הָאט מַאן
דָאס איז ַאנטקעגן? דיר רַײטװָאגן
נעמען און זילבער, נעמען צו צַײט ַא
אײלבערטגערטנער ָאדער קלײדער,
און שָאף ָאדער װַײנגערטנער, און

דינסטן? און קנעכט ָאדער רינדער,
זיך צרעת נֲַעָמנס זָאל דרום 27
דַײן ָאן און דיר ָאן בַאהעֿפטן
איז ער און אײביק. אױף זָאמען
מצֹורע אים ֿפַאר ֿפון ַארױסגעגַאנגען

שנײ.  װי [װַײס]

געזָאגט6 הָאבן נֿביאים יונגע די און
ָארט דער נָאר, זע ֶאלישע. צו
ֿפַאר ענג צו איז דיר ֿפַאר זיצן מיר װּו

אונדז.
לָאמיר און ירדן, ביזן גײן לָאמיר 2
אונדז ֿפון איטלעכער דָארטן ֿפון נעמען
דָארטן אונדז לָאמיר און קלָאץ, אײן

הָאט דָארטן. װױנען צו ָארט ַאן מַאכן
גײט. געזָאגט: ער

בַאװיליק, געזָאגט: אײנער הָאט 3
דַײנע מיט גײ און דיך, בעט איך
װעל איך געזָאגט: ער הָאט - קנעכט.

גײן.
זײ און זײ, מיט געגַאנגען ער איז 4
הָאבן זײ און ירדן, צום געקומען זַײנען

בײמער. די ָאּפגעהַאקט
אײנער װי געװען, איז עס און 5
דער איז ַאזױ קלָאץ, ַא אום װַארֿפט
ער און װַאסער, אין ַארַײנגעֿפַאלן אַײזן
װײ, געזָאגט: און אױסגעשריִען הָאט
געליִענער. ַא איז ער װָארום הַאר, מַײן
געזָאגט: מַאן געטלעכער דער הָאט 6
ער הָאט ַארַײנגעֿפַאלן? ער איז װּו
הָאט ער און ָארט, דעם געװיזן אים
עס הָאט און העלצל, ַא ָאּפגעשניטן
אַײזן דער און ַארַײנגעװָארֿפן, ַאהין

ַארױֿפגעשװּומען. איז
הײב געזָאגט: הָאט ער און 7
ער הָאט ַארױס; אים דיר
און הַאנט, זַײן אױסגעשטרעקט

ַארױסגענומען. אים הָאט
הָאט ארם ֿפון מלך דער און 8
ער און יׂשראל, אױף מלחמה געהַאלטן
ַאזױ קנעכט, זַײנע מיט ָאּפגערעדט הָאט
ָארט יענעם און יענעם אין זָאגן: צו

לַאגערונג. מַײן זַײן װעט
געשיקט מַאן געטלעכער דער הָאט 9
זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון מלך דעם צו
דָאזיקן דעם ֿפַארבַײצוגײן זיך היט
די ַארָאּפ זיך לָאזן ַאהין װָארום ָארט,

ַאַרמים.
הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער און 10
דער װָאס ָארט דעם צו געשיקט
און געזָאגט אים הָאט מַאן געטלעכער
דָארטן זיך הָאט ער און געװָארנט; אים
צװײ ניט און מָאל אײן ניט אױסגעהיט

מָאל.
דָאס געװָארן אױֿפגערודערט איז 11
איבער ארם ֿפון מלך דעם ֿפון הַארץ
הָאט ער און זַאך, דָאזיקער דער
זײ צו הָאט און קנעכט, זַײנע גערוֿפן
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װער זָאגן, ניט מיר איר קענט געזָאגט:
ֿפון מלך דעם מיט איז אונדזערע ֿפון

יׂשראל?
קנעכט זַײנע ֿפון אײנער הָאט 12
נַײערט מלך, הַאר מַײן נײן, געזָאגט:
יׂשראל אין װָאס נֿביא דער ֶאלישע
יׂשראל ֿפון מלך דעם דערצײלט
דַײן אין רעדסט דו װָאס רײד די

שלָאֿפקַאמער.
זעט און גײט געזָאגט: ער הָאט 13
און שיקן װעל איך און איז, ער װּו
ָאנגעזָאגט אים איז נעמען. אים װעל
אין איז ער זָאגן: צו ַאזױ געװָארן,

דֹותן.
ֿפערד ַאהין געשיקט הָאט ער און 14
און חיל, גרױסן ַא און רַײטװעגן און
הָאבן און נַאכט, בַײ געקומען זַײנען זײ

שטָאט. די ַארומגערינגלט
געטלעכן דעם ֿפון משרת דער און 15
אױֿפצושטײן, געֿפעדערט זיך הָאט מַאן
ַא ערשט ַארױסגעגַאנגען, איז ער און
ֿפערד מיט שטָאט, די ַארום חיל רינגלט
אים צו יונג זַײן הָאט רַײטװעגן. און
מיר זָאלן װָאס הַאר, מַײן װײ, געזָאגט:

טָאן?
ניט זָאלסט געזָאגט: ער הָאט 16
אונדז מיט װָאס די װָארום הָאבן; מורא

זײ. מיט װָאס די װי מער זַײנען
געװען מתּפלל הָאט ֶאלישע און 17
איך עֿפן, גָאט געזָאגט: הָאט און
זען. ער זָאל און אױגן, זַײנע דיך, בעט
דעם ֿפון אױגן די געעֿפנט גָאט הָאט
דער ערשט געזען, הָאט ער און יונג,
רַײטװעגן און ֿפערד מיט ֿפול איז בַארג

ֶאלישען. ַארום רונד ֿפַײערדיקע
ַארָאּפגענידערט הָאבן זײ װי און 18
מתּפלל ֶאלישע הָאט ַאזױ אים, צו
געזָאגט: הָאט און גָאט, צו געװען
דָאזיקע דָאס דיך, בעט איך שלָאג,
זײ ער הָאט בלינדקײט. מיט ֿפָאלק
דָאס װי ַאזױ בלינדקײט, מיט געשלָאגן

ֶאלישען. ֿפון װָארט
געזָאגט: זײ צו הָאט ֶאלישע און 19
דָאס ניט און װעג, דער איז דָאס ניט

איך און נָאך מיר גײט שטָאט. די איז
איר װָאס מַאן דעם צו ֿפירן אַײך װעל
ַאװעקגעֿפירט זײ הָאט ער און זוכט.

שומרון. קײן
זַײנען זײ װי געװען, איז עס און 20
הָאט ַאזױ שומרון, קײן געקומען
אױגן די עֿפן גָאט, געזָאגט: ֶאלישע
הָאט זען. זָאלן זײ דָאזיקע, די ֿפון
זײ און אױגן, זײערע געעֿפנט גָאט
מיטן אין זַײנען זײ ערשט געזען, הָאבן

שומרון.
הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער און 21
זײ הָאט ער װען ֶאלישען, צו געזָאגט
איך זָאל דערשלָאגן? איך זָאל געזען:

ֿפָאטער? מַײן דערשלָאגן,
ניט זָאלסט געזָאגט: ער הָאט 22
הָאסט דו װָאס די צי דערשלָאגן.
מיט און שװערד דַײן מיט געֿפַאנגען
שטעל דָאס? דערשלָאגסט בױגן דַײן
זָאלן און װַאסער, און ברױט זײ ֿפַאר
זײער צו גײן און טרינקען, און עסן זײ

הַאר.
גרױסן ַא געמַאכט זײ ער הָאט 23
געגעסן הָאבן זײ און מָאלצַײט
הָאט ער און געטרונקען, און
זַײנען זײ און ַאװעקגעשיקט, זײ
די און הַאר. זײער צו ַאװעקגעגַאנגען
װידער מער זַײנען ארם ֿפון בַאנדעס

יׂשראל. ֿפון לַאנד אין געקומען ניט
דעם, נָאך געװען איז עס און 24
ארם ֿפון מלך דער בן-ַהַדד הָאט
און חיל, גַאנצן זַײן אַײנגעזַאמלט
הָאט און ַארױֿפגעגַאנגען איז ער

שומרון. אױף געלעגערט
גרױסער ַא געװָארן איז עס און 25
הָאבן זײ בעת-ָאט שומרון, אין הונגער
ַאן ֿפון קָאּפ ַא ביז איר, אױף געלעגערט
זילבערסטיק ַאכציק געװען איז אײזל
ֿפינף טױבנמיסט ַקֿב ֿפערטל ַא און

זילבערסטיק.
מלך דער װי געװען, איז עס און 26
אױף ֿפַארבַײגעגַאנגען איז יׂשראל ֿפון
צו געשריִען ֿפרױ ַא הָאט מױער, דער
הַאר מַײן העלף, זָאגן: צו ַאזױ אים,
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מלך.
העלֿפט גָאט ַאז געזָאגט: ער הָאט 27
דיר איך זָאל װַאנען ֿפון ניט, דיר

קעלער? ֿפון צי שַײער ֿפון העלֿפן?
איר צו הָאט מלך דער און 28
זי הָאט דיר? איז װָאס געזָאגט:
מיר צו הָאט ֿפרױ דָאזיקע די געזָאגט:
מיר און זון, דַײן ַאהער גיב געזָאגט:
זון מַײן און אױֿפעסן, הַײנט אים װעלן

מָארגן. אױֿפעסן מיר װעלן
זון, מַײן ָאּפגעקָאכט מיר הָאבן 29
ַאז און אױֿפגעגעסן; אים הָאבן מיר און
ַאנדערן אױֿפן געזָאגט איר צו הָאב איך
װעלן מיר און זון, דַײן ַאהער גיב טָאג:
איר בַאהַאלטן זי הָאט אױֿפעסן, אים

זון.
דער װי געװען, איז עס און 30
װערטער די געהערט הָאט מלך
ער הָאט ַאזױ ֿפרױ, דער ֿפון
איז ער בעת קלײדער, זַײנע צעריסן
און מױער, דער אױף ֿפַארבַײגעגַאנגען
איז זַאק ערשט געזען, הָאט ֿפָאלק דָאס

אונטן. ֿפון לַײב זַײן אױף
מיר זָאל געזָאגט: הָאט ער און 31
דער אױב מער, נָאך און ַאזױ טָאן גָאט
װעט ָשֿפטן ֿפון זון דעם ֶאלישע ֿפון קָאּפ

הַײנט! אים אױף בלַײבן
זַײן אין געזעסן איז ֶאלישע און 32
געזעסן זַײנען עלטסטע די און הױז,
געשיקט הָאט מלך] [דער און אים. מיט
דער אײדער ָאבער מַאן. ַא זיך ֿפון
ער הָאט אים, צו ָאנגעקומען איז ָשִליח
װי זעט איר עלטסטע: די צו געזָאגט
שיקט רוֵצח דעם ֿפון זון דָאזיקער דער
דער װי זעט, קָאּפ? מַײן ַארָאּפצונעמען
און טיר, די ֿפַארשליסט קומט, ָשִליח
טיר דער ָאן ָאנשּפַארן זיך זָאלט איר
ֿפון שָארך דער װָאר, ֿפַאר אים. ַאקעגן

אים. הינטער איז ֿפיס הַארס זַײן
ערשט זײ, מיט נָאך רעדט ער װי 33
און אים. צו ַארָאּפ נידערט ָשִליח דער
דָאס זע, געזָאגט: הָאט מלך] [דער
קען װָאס גָאט; ֿפון איז בײז דָאזיקע

גָאט? ֿפון הָאֿפן נָאך איך

דָאס7 הערט געזָאגט: ֶאלישע הָאט
גָאט הָאט ַאזױ גָאט: ֿפון װָארט
ַא װעט צַײט דער אין מָארגן געזָאגט:
און שקל, ַא ֿפַאר זַײן זעמלמעל ְסָאה
אין שקל, ַא ֿפַאר גערשטן ְסָאה צװײ

שומרון. ֿפון מױער דעם
דער װָאס הױּפטמַאן דער הָאט 2
זַײן אױף ָאנגעלענט געװען איז מלך
מַאן, געטלעכן דעם געענטֿפערט הַאנט
זָאל גָאט ַאֿפילו געזָאגט: הָאט און
דען הימל, קען אין ֿפענצטער מַאכן
געזָאגט: ער הָאט געשען? זַאך דָאזיקע
ָאבער אױגן, דַײנע מיט זען װעסטו ָאט

ניט. װעסטו דערֿפון עסן
מצֹוָרִעים, זַײנען מענטשן ֿפיר און 3
הָאבן טױער; ֿפון אַײנגַאנג בַײם געװען
װָאס ַאנדערן: צום אײנער געזָאגט זײ
שטַארבן? װעלן מיר ביז דָא מיר זיצן

װעלן מיר זָאגן: מיר זָאלן 4
הונגער דער איז שטָאט, אין ַארַײנגײן
דָארטן װעלן מיר און שטָאט, אין
דָא װעלן מיר אױב און שטַארבן;
דרום שטַארבן. אױך מיר װעלן זיצן,
צו צוֿפַאלן לָאמיר און ַאצונד קומט
װעלן זײ אױב ארם; ֿפון לַאגער דעם
און לעבן, מיר װעלן לעבן, לָאזן אונדז
מיר װעלן טײטן, אונדז װעלן זײ אױב

שטַארבן.
אין אױֿפגעשטַאנען זײ זַײנען 5
ֿפון לַאגער דעם צו גײן צו ָאװנט
עק צום געקומען זַײנען זײ און ארם,
איז דָארטן ערשט ארם, ֿפון לַאגער

ניטָא. מענטש קײן
הערן געמַאכט הָאט גָאט װָארום 6
ֿפון ליַארעם ַא ארם ֿפון לַאגער דעם אין
ֿפערד, ֿפון ליַארעם ַא און רַײטװעגן,
זײ און חיל, גרױסן ַא ֿפון ליַארעם ַא
זע, ַאנדערן: צום אײנער געזָאגט הָאבן
ָאנגעדונגען הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער
און ִחּתים, די ֿפון מלכים די אונדז אױף
אױף קומען צו מצרים, ֿפון מלכים די

אונדז.
און אױֿפגעשטַאנען זַײנען זײ און 7
הָאבן און ָאװנט, אין ַאנטלָאֿפן זַײנען
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און געצעלטן, זײערע איבערגעלָאזט
דעם אײזלען, זײערע און ֿפערד זײערע
זַײנען און איז, ער װי ַאזױ לַאגער

לעבן. זײער אום ַאנטלָאֿפן
מצֹוָרִעים זַײנען דָאזיקע די און 8
זַײנען און לַאגער, עק צום געקומען
און געצעלט, אײן אין ַארַײנגעגַאנגען
און געטרונקען, און געגעסן הָאבן
זילבער דָארטן ֿפון ַארױסגעטרָאגן
זַײנען זײ און בגדים, און גָאלד, און
בַאהַאלטן; הָאבן און געגַאנגען
און צוריקגעקומען זַײנען זײ און
ַאנדער ַאן אין ַארַײנגעגַאנגען זַײנען
ֿפון ַארױסגעטרָאגן הָאבן און געצעלט,
הָאבן און געגַאנגען זַײנען און דָארטן,

בַאהַאלטן.
אײנער געזָאגט הָאבן זײ און 9
רעכט; ניט טוען מיר ַאנדערן: צום
בׂשורה, ֿפון טָאג ַא איז טָאג הַײנטיקער
װַארטן װעלן מיר ַאז שװַײגן. מיר און
אונדז װעט ֿפרימָארגן, ֿפון ליכט ביז
ַאצונד, קומט דרום שטרָאף. ַא טרעֿפן
אין דערצײלן און ַארַײנגײן לָאמיר און

מלך. ֿפון הױז
הָאבן און געגַאנגען זײ זַײנען 10
שטָאט, ֿפון טױערלַײט די צו גערוֿפן
צו ַאזױ דערצײלט, זײ הָאבן זײ און
לַאגער אין געקומען מיר זַײנען זָאגן:
קײן ניטָא איז דָארטן ערשט ארם, ֿפון
מענטשן; ַא ֿפון ָקול קײן און מַאן
און צוגעבונדן, זַײנען ֿפערד די נָאר
די און צוגעבונדן, זַײנען אײזלען די

געװען. זַײנען זײ װי ַאזױ געצעלטן
און גערוֿפן, טױערלַײט די הָאבן 11
אין אינעװײניק ָאנגעזָאגט הָאט מע

הױז. מלכס
אין אױֿפגעשטַאנען מלך דער איז 12
צו געזָאגט הָאט ער און נַאכט, דער
װָאס זָאגן אַײך לָאמיר קנעכט: זַײנע
געטָאן: דָא הָאבן אונדז ַאַרמים די
הונגעריקע, זַײנען מיר ַאז װײסן זײ
ֿפון ַארױסגעגַאנגען זײ זַײנען דרום
ֿפעלד, אין בַאהַאלטן צו זיך לַאגער
ַארױסגײן װעלן זײ װי זָאגן: צו ַאזױ

זײ מיר װעלן ַאזױ שטָאט, ֿפון
װעלן מיר און לעבעדיקערהײט, כַאּפן

שטָאט. אין ַארַײנגײן
ֿפון אײנער ָאנגערוֿפן זיך הָאט 13
זָאל טָא געזָאגט: הָאט און קנעכט זַײנע
ֿפון ֿפינף נעמען דיך, בעט איך מען,
דָא זַײנען װָאס ֿפערד געבליבענע די
דער װי ַאזױ דָאך זַײנען זײ געבליבן-
גײען װָאס יׂשראל ֿפון המון גַאנצער

זען. און שיקן לָאמיר און אױס-
רַײטװעגן צװײ גענומען זײ הָאבן 14
זײ הָאט מלך דער און ֿפערד, מיט
ַאזױ ארם, ֿפון חיל דעם נָאך געשיקט

זעט. און גײט זָאגן: צו
ביזן זײ נָאך געגַאנגען זײ זַײנען 15
איז װעג גַאנצער דער ערשט ירדן;
די װָאס זַאכן און בגדים מיט ֿפול
זײער אין ַאװעקגעװָארֿפן הָאבן ַאַרמים
זיך שלוחים די הָאבן אַײלעניש.
דעם דערצײלט הָאבן און אומגעקערט,

מלך.
גַאנצע דָאס ַארױסגעגַאנגען איז 16
דעם אױסגערױבט הָאבן זײ און ֿפָאלק
זעמלמעל ְסָאה ַא און ארם; ֿפון לַאגער
ְסָאה צװײ און שקל, ַא ֿפַאר געװען איז
דָאס װי ַאזױ שקל, ַא ֿפַאר גערשטן

גָאט. ֿפון װָארט
אױֿפגעזעצט הָאט מלך דער און 17
געװען איז ער װָאס הױּפטמַאן דעם
איבער הַאנט, זַײן אױף ָאנגעלענט
ֿפָאלק דָאס אים הָאט טױער. דעם
איז ער און טױער, אין צעטרעטן
הָאט עס װי ַאזױ געשטָארבן.
װָאס מַאן, געטלעכער דער גערעדט
הָאט מלך דער װען גערעדט הָאט ער

אים. צו ַארָאּפגענידערט
דער ַאז געװען, איז עס װָארום 18
צום גערעדט הָאט מַאן געטלעכער
גערשטן ְסָאה צװײ זָאגן: צו ַאזױ מלך,
ְסָאה ַא און שקל, ַא ֿפַאר זַײן װעלן
דער אין מָארגן שקל, ַא ֿפַאר זעמלמעל

שומרון, ֿפון טױער אין צַײט
זיך הױּפטמַאן דער הָאט 19
און מַאן, געטלעכן צום ָאּפגערוֿפן
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זָאל גָאט ַאֿפילו און געזָאגט: הָאט
דען קען הימל, אין ֿפענצטער מַאכן
הָאט זַאך? דָאזיקע די װי ַאזױ געשען
דַײנע מיט זען װעסטו ָאט געזָאגט: ער
ניט. װעסטו דערֿפון עסן ָאבער אױגן,

דָאס און געשען ַאזױ איז אים און 20
טױער, אין צעטרעטן אים הָאט ֿפָאלק

געשטָארבן. איז ער און

דער8 צו גערעדט הָאט ֶאלישע און
לעבעדיק הָאט ער װָאס ֿפרױ
שטײ זָאגן: צו ַאזױ זון, איר געמַאכט
הױזגעזינט, דַײן און דו גײ, און אױף
װעסט דו װּו אױף זיך הַאלט און
הָאט גָאט װָארום אױֿפהַאלטן, זיך
אױך קומט ער און הונגער, גערוֿפן ַא

יָאר. זיבן אױף לַאנד איבערן
און אױֿפגעשטַאנען, ֿפרױ די איז 2
װָארט דָאס װי ַאזױ געטָאן הָאט
איז זי און מַאן, געטלעכן דעם ֿפון
און הױזגעזינט, איר מיט געגַאנגען
ֿפון לַאנד אין אױֿפגעהַאלטן זיך הָאט

יָאר. זיבן ּפִלשּתים די
די ֿפון ָסוף צום געװען איז עס און 3
אומגעקערט זיך ֿפרױ די הָאט יָאר, זיבן
איז זי און ּפִלשּתים, די ֿפון לַאנד ֿפון
װעגן מלך צום שרַײען ַארױסגעגַאנגען

ֿפעלד. איר װעגן און הױז איר
גערעדט גרָאד הָאט מלך דער און 4
געטלעכן דעם ֿפון יונג דעם גֵיחזי צו
מיר דערצײל זָאגן: צו ַאזױ מַאן,
װָאס זַאכן גרױסע ַאלע ַאקָארשט

געטָאן. הָאט ֶאלישע
ער װי געװען איז עס און 5
ער ַאז מלך, דעם ַאזױ דערצײלט
טױטן, דעם געמַאכט לעבעדיק הָאט
לעבעדיק הָאט ער װָאס ֿפרױ די ערשט
מלך צום שרַײט זון, געמַאכט איר
ֿפעלד. איר װעגן און הױז איר װעגן
מלך, הַאר מַײן געזָאגט: גֵיחזי הָאט
זון איר איז דָאס און ֿפרױ, די איז דָאס
געמַאכט. לעבעדיק הָאט ֶאלישע װָאס

די אױסגעֿפרעגט מלך דער הָאט 6
דערצײלט. אים הָאט זי און ֿפרױ,

מיטגעגעבן איר הָאט מלך דער און
קער זָאגן: צו ַאזױ הױֿפדינער, ַא
ַאלע און אירס, איז װָאס ַאלץ אום
דעם ֿפון ֿפעלד, דעם ֿפון אַײנקומענישן
לַאנד דָאס ֿפַארלָאזן הָאט זי װָאס טָאג

ַאצונד. ביז און
קײן געקומען איז ֶאלישע און 7
ֿפון מלך דער בן-ַהַדד און דמׂשק;
אים איז קרַאנק; געװען איז ארם
דער זָאגן: צו ַאזױ געװָארן, דערצײלט

ַאהער. געקומען איז מַאן געטלעכער
ַחזֵָאלן: צו געזָאגט מלך דער הָאט 8
און מּתנה, ַא הַאנט דַײן אין נעם
און מַאן, געטלעכן דעם ַאנטקעגן גײ
ַאזױ גָאט, בַײ אים דורך ֿפרעגן זָאלסט
ֿפון װערן גענעזן איך װעל זָאגן: צו

קרַאנקשַאֿפט? דָאזיקער דער
ַאנטקעגן; אים געגַאנגען ַחזֵָאל איז 9
אין מּתנה ַא מיטגענומען הָאט ער און
ֿפון גוטס דָאס ַאל ֿפון און הַאנט, זַײן
קעמלען, ֿפערציק ֿפון מׂשא ַא דמׂשק,
זיך הָאט און געקומען איז ער און
געזָאגט: הָאט און אים, ֿפַאר געשטעלט
ארם ֿפון מלך דער בן-ַהַדד זון דַײן
צו ַאזױ דיר, צו געשיקט מיך הָאט
דער ֿפון װערן גענעזן איך װעל זָאגן:

קרַאנקשַאֿפט? דָאזיקער
גײ, געזָאגט: אים צו ֶאלישע הָאט 10
גענעזן װעסטו גענעזן אים: צו זָאג
בַאװיזן מיר הָאט גָאט ָאבער װערן;

שטַארבן. ער װעט שטַארבן ַאז
זַײן ָאנגעשטעלט הָאט ער און 11
ביז בַאטרַאכט [אים] און ּפנים,
דער און ֿפַארשעמט; זיך הָאט ער

געװײנט. הָאט מַאן געטלעכער
װָאס ֿפַאר געזָאגט: ַחזֵָאל הָאט 12
געזָאגט: ער הָאט הַאר? מַײן װײנט
װָאס בײז דָאס װײס איך װַײל
ֿפון קינדער די ָאנטָאן װעסט דו
װעסטו ֿפעסטונגען זײערע יׂשראל.
זײערע און ֿפַײער, אין ַאװעקלָאזן
שװערד, מיטן הרגען װעסטו יונגעלַײט
װעסטו קינדער קלײנע זײערע און
טרָאגעדיקע זײערע און צעהַאקן,
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אױֿפשּפַאלטן. װעסטו
װער ָאבער געזָאגט: ַחזֵָאל הָאט 13
זָאל ער ַאז הונט, דער קנעכט דַײן איז
הָאט זַאך? גרױסע דָאזיקע די טָאן
געװיזן מיר הָאט גָאט געזָאגט: ֶאלישע

ארם. איבער מלך דער װי דיך
ֿפון ַאװעקגעגַאנגען ער איז 14
זַײן צו געקומען איז און ֶאלישען,
װָאס געֿפרעגט: אים ער הָאט הַאר;
ער הָאט געזָאגט? ֶאלישע הָאט
גענעזן געזָאגט, מיר הָאט ער געזָאגט:

װערן. גענעזן װעסטו
מָארגן, אױף געװען איז עס און 15
שטריקטוך דָאס גענומען ער הָאט
און װַאסער, אין אַײנגעטונקט און
ער און ּפנים, זַײן אױף ֿפַארשּפרײט
געװָארן איז ַחזֵָאל און געשטָארבן. איז

ָארט. זַײן אױף מלך
דעם יֹוָרם ֿפון יָאר ֿפינֿפטן אין און 16
יׂשראל ֿפון מלך דעם ַאחאֿבן, ֿפון זון
ֿפון מלך דער געװען איז יהֹושֿפט װען
יהֹושֿפט ֿפון זון דער יהֹורם איז יהּודה,

מלך. געװָארן יהּודה ֿפון מלך דעם
ער איז יָאר דרַײסיק און צװײ 17
מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
אין געקיניגט ער הָאט יָאר ַאכט און

ירושלים.
דעם אין געגַאנגען איז ער און 18
ַאזױ יׂשראל, ֿפון מלכים די ֿפון װעג
געטָאן; הָאט ַאחאֿב ֿפון הױז דָאס װי
ַאחאֿבס געהַאט הָאט ער װָארום
הָאט ער און װַײב; ַא ֿפַאר טָאכטער
אױגן די אין שלעכט איז װָאס געטָאן

גָאט. ֿפון
געװָאלט ניט הָאט גָאט ָאבער 19
קנעכט זַײן ֿפון יהּודה אומברענגען
אים הָאט ער װי ַאזױ װעגן, ָדִודס
זַײנע און אים געבן צו צוגעזָאגט,

טעג. ַאלע ליכט ַא קינדער
אדום איז טעג זַײנע אין 20
ֿפון הַאנט דער אונטער ֿפון ָאּפגעֿפַאלן
איבער געמַאכט הָאבן זײ און יהּודה,

מלך. ַא זיך

קײן ַאריבערגעגַאנגען יֹוָרם איז 21
און אים, מיט רַײטװעגן ַאלע און ָצִעיר
און נַאכט, בַײ אױֿפגעשטַאנען איז ער
הָאבן װָאס ַאדֹומים די געשלָאגן הָאט
הױּפטלַײט די און ַארומגערינגלט, אים
איז ֿפָאלק דָאס און רַײטװעגן; די ֿפון

געצעלטן. זַײנע צו ַאנטלָאֿפן
ֿפון ָאּפגעֿפַאלן איז אדום ָאבער 22
אױף ביז יהּודה ֿפון הַאנט דער אונטער
דער אין דענצמָאל טָאג. הַײנטיקן

ִלֿבנָה. ָאּפגעֿפַאלן איז צַײט אײגענער
װעגן זַאכן איבעריקע די און 23
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און יֹוָרמען,
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יהּודה.
מיט געלײגט זיך הָאט יֹוָרם און 24
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
ָדִודס אין עלטערן זַײנע לעבן געװָארן
געװָארן איז ַאַחזיָהו זון זַײן און שטָאט.

ָארט. זַײן אױף מלך
דעם יֹוָרם ֿפון יָאר צװעלֿפטן אין 25
יׂשראל, ֿפון מלך דעם ַאחאֿבן, ֿפון זון
ֿפון זון דער ַאַחזיָהו מלך געװָארן איז

יהּודה. ֿפון מלך דעם יהֹורם
איז יָאר צװַאנציק און צװײ 26
געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט ַאַחזיָהו
געקיניגט ער הָאט יָאר אײן און מלך,
זַײן ֿפון נָאמען דער און ירושלים. אין
טָאכטער די ַעַתליָהו געװען איז מוטער

יׂשראל. ֿפון מלך דעם ָעמרי ֿפון
דעם אין געגַאנגען איז ער און 27
געטָאן הָאט און הױז, ַאחאֿבס ֿפון װעג
גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט איז װָאס
װָארום ַאחאֿב, ֿפון הױז דָאס װי ַאזױ
ַאחאֿבס ֿפון אײדים ַאן געװען איז ער

הױז.
יֹוָרם מיט געגַאנגען איז ער און 28
מלחמה אױף ַאחאֿבן ֿפון זון דעם
אין ארם, ֿפון מלך דעם ַחזֵָאל מיט
הָאבן ַאַרמים די און רמת-גִלָעד;

יֹוָרמען. ֿפַארװּונדט
זיך הָאט יֹוָרם מלך דער און 29
יזרעאל אין הײלן צו זיך אומגעקערט
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הָאבן ַאַרמים די װָאס װּונדן די ֿפון
הָאט ער װען רמה, אין ֿפַארװּונדט אים
מלך דעם ַחזֵָאל מיט געהַאלטן מלחמה
ֿפון זון דער ַאַחזיָהו און ארם. ֿפון
הָאט יהּודה, ֿפון מלך דער יהֹורמען,
זון דעם יֹוָרם זען צו ַארָאּפגענידערט
איז ער װען יזרעאל, אין ַאחאֿבן ֿפון

קרַאנק. געװען

הָאט9 נֿביא דער ֶאלישע און
יונגע די ֿפון אײנעם גערוֿפן
גורט געזָאגט: אים צו הָאט און נֿביאים,
דָאזיקע דָאס נעם און לענדן, דַײנע ָאן
קײן גײ און הַאנט, דַײן אין אײל קריגל

רמת-גִלָעד.
ַאהין, קומען װעסט דו ַאז און 2
ֿפון זון דעם יֵהּוא אױף ַארום זיך קוק
זָאלסט און נִמשין; ֿפון זון דעם יהֹושֿפט
אױֿפשטײן מַאכן אים און ַארַײנגײן,
זָאלסט און ברידער, זַײנע צװישן ֿפון
הינטער קַאמער ַא אין ַארַײנֿפירן אים

קַאמער. ַא
קריגל דָאס נעמען זָאלסט און 3
און קָאּפ, זַײן אױף ַארױֿפגיסן און אײל,
איך געזָאגט. גָאט הָאט ַאזױ זָאגן:
איבער מלך ַא ֿפַאר געזַאלבט דיך הָאב
און טיר די עֿפענען זָאלסט און יׂשראל.

װַארטן. ניט און ַאנטלױֿפן,
יונגער דער יונגערמַאן דער איז 4

רמת-גִלָעד. קײן געגַאנגען נֿביא
ערשט געקומען, איז ער װי און 5
ער הָאט זיצן. חיל ֿפון הױּפטלַײט די
דיר, צו װָארט ַא הָאב איך געזָאגט:
צו געזָאגט: יֵהּוא הָאט הױּפטמַאן.
ער הָאט ַאלעמען? אונדז ֿפון װעמען

הױּפטמַאן. דיר, צו געזָאגט:
איז ער און אױֿפגעשטַאנען, ער איז 6
הָאט ער און הױז. אין ַארַײנגעגַאנגען
קָאּפ, זַײן אױף אײל דָאס ַארױֿפגעגָאסן
הָאט ַאזױ געזָאגט: אים צו הָאט און
יׂשראל: ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט
מלך ַא ֿפַאר געזַאלבט דיך הָאב איך
איבער גָאט, ֿפון ֿפָאלק דעם איבער

יׂשראל.

הױז דָאס דערשלָאגן זָאלסט און 7
זיך זָאל איך ּכדי הַאר, דַײן ַאחאֿב ֿפון
מַײנע ֿפון בלוט דעם ֿפַאר זַײן נוקם
בלוט דעם ֿפַאר און נֿביאים, די קנעכט
ִאיזֶֿבלס ֿפון גָאט, ֿפון קנעכט ַאלע ֿפון

הַאנט.
זָאל ַאחאֿב ֿפון הױז גַאנצע דָאס און 8
ֿפַארשנַײדן װעל איך און אונטערגײן;
מַאנסּפַארשױן יעטװעדער ַאחאֿבן ֿפון

יׂשראל. צװישן קײט, און קינד און
ֿפון הױז דָאס מַאכן װעל איך און 9
יָָרֿבָעם ֿפון הױז דָאס װי ַאזױ ַאחאֿב
הױז דָאס װי ַאזױ און נֿבטן, ֿפון זון דעם

ַאִחיהן. ֿפון זון דעם ַבעשא ֿפון
ִאיזֶֿבלען עסן װעלן הינט די און 10
און יזרעאל, ֿפון לַאנד שטיק דעם אין
ער און זַײן. ניט װעט בַאגרעבער קײן
ַאנטלָאֿפן. איז און טיר, די געעֿפנט הָאט
צו ַארױסגעגַאנגען איז יֵהּוא און 11
צו מען הָאט הַאר; זַײן ֿפון קנעכט די
װָאס װעגן ֿפריד? איז געזָאגט: אים
געקומען משוגענער דָאזיקער דער איז
איר געזָאגט: זײ צו ער הָאט דיר? צו

רעדן. זַײן און מַאן דעם דָאך קענט
ליגן! ַא געזָאגט: זײ הָאבן 12
ער הָאט ַאקָארשט. אונדז דערצײל
ער הָאט ַאזױ און ַאזױ געזָאגט:
ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו גערעדט
דיך הָאב איך געזָאגט: גָאט הָאט
יׂשראל. איבער מלך ַא ֿפַאר געזַאלבט

און געאַײלט זײ הָאבן 13
בגד, זַײן איטלעכער גענומען
אױף אים אונטער אונטערגעלײגט און
זײ און טרעּפ, אײבערשטער דער
געזָאגט: און שוֿפר, אין געבלָאזן הָאבן

מלך! איז יֵהּוא
ֿפון זון דער יֵהּוא הָאט ַאזױ 14
ַא געמַאכט נִמשין ֿפון זון דעם יהֹושֿפט
הָאט יֹוָרם און – יֹוָרמען. אױף בונט
ַחזֵָאל ֿפון רמת-גִלָעד געהיט געהַאט
גַאנץ און ער ארם, ֿפון מלך דעם

יׂשראל.
זיך הָאט יהֹורם מלך דער און 15
יזרעאל אין הײלן צו זיך אומגעקערט
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הָאבן ַאַרמים די װָאס װּונדן די ֿפון
מלחמה הָאט ער װען ֿפַארװּונדט, אים
ארם. ֿפון מלך דעם ַחזֵָאל מיט געהַאלטן
דָאס אױב געזָאגט: הָאט יֵהּוא און –
ַאן ַארױס ניט זָאל װילן, אַײער איז
ָאנזָאגן גײן צו שטָאט ֿפון ַאנטרונענער

יזרעאל. אין
ַא אױף געזעצט זיך הָאט יֵהּוא און 16
יזרעאל, קײן ַאװעק איז און רַײטװָאגן,
און געלעגן. דָארטן איז יֹוָרם װַײל
הָאט יהּודה ֿפון מלך דער ַאַחזיָהו

יֹוָרמען. זען צו ַארָאּפגענידערט
געשטַאנען איז װעכטער דער און 17
ער און יזרעאל, אין טורעם דעם אױף
זַײן בַײ יֵהּואן ֿפון מחנה די געזען הָאט
מחנה ַא געזָאגט: ער הָאט ָאנקומען.
ַא נעם געזָאגט: יהֹורם הָאט איך. זע
זָאל און ַאנטקעגן, זײ שיק און רַײטער

ֿפריד? איז זָאגן: ער
ֿפערד אױֿפן רַײטער דער איז 18
געזָאגט: הָאט און ַאנטקעגן, אים ַאװעק
איז געזָאגט: מלך דער הָאט ַאזױ
װָאס געזָאגט: יֵהּוא הָאט ֿפריד?
זיך דרײ ֿפריד? מיט ָאן זיך קערסטו
װעכטער דער הָאט מיר. הינטער אױס
איז שִליח דער זָאגן: צו ַאזױ ָאנגעזָאגט
זיך קערט ער ָאבער זײ, ביז ָאנגעקומען

צוריק. ניט
צװײטן ַא געשיקט ער הָאט 19
איז ער און ֿפערד. ַא אױף רַײטער
ַאזױ געזָאגט: הָאט און זײ, צו געקומען
ֿפריד? איז מלך: דער געזָאגט הָאט
זיך קערסטו װָאס געזָאגט: יֵהּוא הָאט
הינטער אױס זיך דרײ ֿפריד? מיט ָאן

מיר.
ָאנגעזָאגט, װעכטער דער הָאט 20
צו ביז ָאנגעקומען איז ער זָאגן: צו ַאזױ
און צוריק. ניט זיך קערט ער ָאבער זײ,
טרַײבן דָאס װי ַאזױ איז טרַײבן דָאס
װָארום נִמשין, ֿפון זון דעם יֵהּוא ֿפון

משּוגענערװַײז. טרַײבט ער
אַײן. שּפַאן געזָאגט: יהֹורם הָאט 21
רַײטװָאגן, זַײן אַײנגעשּפַאנט מען הָאט
און יׂשראל ֿפון מלך דער יהֹורם און

זַײנען יהּודה ֿפון מלך דער ַאַחזיָהו
רַײטװָאגן, זַײן אין איטלעכער ַארױס
און יֵהּואן, ַאנטקעגן ַארױס זַײנען און
שטיק דעם אין געטרָאֿפן אים הָאבן

יִזרעֵאלי. דעם נָֿבות ֿפון לַאנד
הָאט יהֹורם װי געװען, איז עס און 22
איז געזָאגט: ער הָאט ַאזױ יֵהּואן, געזען
געענטֿפערט: ער הָאט יֵהּוא? ֿפריד,
דַײן ֿפון זנותן די בַײ ֿפריד, ֿפַאר װָאס
ּכישוֿפן. ֿפיל אירע און ִאיזֶֿבלען מוטער
זַײנע ֿפַארקריװעט יהֹורם הָאט 23
הָאט ער און ַאנטלָאֿפן, איז און הענט,
ַאַחזיָהו! בַאטרוג, ַאַחזיָהון: צו געזָאגט
זַײן מיט ָאנגעצױגן הָאט יֵהּוא און 24
געטרָאֿפן הָאט און בױגן, דעם הַאנט
די און ָארעמס, זַײנע צװישן יהֹורמען
דורכן ַארױסגעגַאנגען אים איז ֿפַײל
ַארָאּפגעלָאזן זיך הָאט ער און הַארצן,

רַײטװָאגן. זַײן אין
זַײן ִבדַקר צו געזָאגט ער הָאט 25
ַאװעק אים װַארף נעם, עלטסטן:
דעם נָֿבות ֿפון ֿפעלד שטיק דעם אין
איך װי געדענק װָארום יִזרעֵאלי.
הינטער בַאנַאנד געריטן זַײנען דו און
הָאט גָאט און ַאחאֿבן, ֿפָאטער זַײן
דָאזיקע די אים אױף אױֿפגעהױבן

נֿבואה:
געזען נעכטן הָאב איך װָאר, ֿפַאר 26
ֿפון בלוט דָאס און נָֿבותן, ֿפון בלוט דָאס
װעל איך און גָאט, זָאגט קינדער, זַײנע
שטיק דָאזיקן דעם אין ָאּפצָאלן דיר
נעם, ַאצונד און גָאט. זָאגט לַאנד,
לַאנד, שטיק דעם אין ַאװעק אים װַארף

גָאט. ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ
ֿפון מלך דער ַאַחזיָהו װי און 27
ער איז ַאזױ דערזען, הָאט יהּודה
ָאבער גָארטנהױז. דעם דורך ַאנטלָאֿפן
הָאט און נָאכגעיָאגט, אים הָאט יֵהּוא
אױֿפן אױך אים שלָאגט געזָאגט:
אים הָאבן זײ [און רַײטװָאגן.
ֿפון ַארױֿפגַאנג דעם אױף געשלָאגן]
איז ער און יִֿבְלָעם. לעבן װָאס גור
דָארטן איז און מגִדו, קײן ַאנטלָאֿפן

געשטָארבן.
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אים הָאבן קנעכט זַײנע און 28
און ירוָשַליִם, קײן צוֿפירן געברַאכט
לעבן קֿבר זַײן אין בַאגרָאבן אים הָאבן

ָדִודס-שטָאט. אין עלטערן זַײנע
דעם יֹוָרם ֿפון יָאר עלֿפטן אין און 29
מלך געװָארן ַאַחזיָה איז ַאחאֿבן ֿפון זון

יהּודה. איבער
קײן געקומען איז יֵהּוא און 30
דערהערט, הָאט ִאיזֶֿבל און יזרעאל.
אױף ֿפַארב ַארױֿפגעטָאן הָאט זי און
ֿפַארּפוצט הָאט און אױגן, אירע
דורכן ַארױסגעקוקט און קָאּפ, איר

ֿפענצטער.
ַארַײנגעקומען איז יֵהּוא װי און 31
װָאס געזָאגט: זי הָאט ַאזױ טױער, אין
זַײן ֿפון מערדער דער זִמרי מַאכט

הַאר?
ּפנים זַײן אױֿפגעהױבן ער הָאט 32
געזָאגט: הָאט און ֿפענצטער, צום
הָאבן װער? מיר, מיט איז װער
דרַײ צװײ אים צו ַארױסגעקוקט

הױֿפדינער.
שלַײדערט געזָאגט: ער הָאט 33
זי הָאבן זײ און ַארָאּפ. זי
איר ֿפון און ַארָאּפגעשלַײדערט;
דער אױף ַארױֿפגעשּפריצט הָאט בלוט
הָאט מע און ֿפערד. די אױף און װַאנט

צעטרעטן. זי
און ַארַײנגעגַאנגען, איז ער און 34
ער און געטרונקען, און געגעסן הָאט
בעט איך בַאשטַאט, געזָאגט: הָאט
און ֿפַארשָאלטענע, דָאזיקע די אַײך,
טָאכטער מלכס ַא װָארום זי, בַאגרָאבט

זי. איז
בַאגרָאבן, זי געגַאנגען זײ זַײנען 35
ניט איר ֿפון מער הָאבן זײ ָאבער
די און שַארבן, דעם בלױז װי געֿפונען,

הַאנטֿפלעכן. די און ֿפיס,
און אומגעקערט, זיך זײ הָאבן 36
ער הָאט דערצײלט. אים הָאבן
גָאט ֿפון װָארט דָאס איז דָאס געזָאגט:
קנעכט זַײן דורך גערעדט הָאט ער װָאס
אין זָאגן: צו ַאזױ ִּתשבי, דעם ֵאִליָהו
די װעלן יזרעאל ֿפון לַאנד שטיק דעם

ִאיזֶֿבלען. ֿפון ֿפלײש דָאס עסן הינט
ֿפון לַײב טױטער דער און 37
לַאנד שטיק אױֿפן זַײן װעט ִאיזֶֿבלען
ֿפרַײען אױֿפן מיסט װי ַאזױ יזרעאל ֿפון
דָאס זָאגן: קענען װעט מע ַאז ֿפעלד,

ִאיזֶֿבל. איז

געהַאט10 הָאט ַאחאֿב און
שומרון. אין זין זיבעציק
הָאט און בריװ, געשריבן יֵהּוא הָאט
ֿפון הַארן די צו שומרון קײן געשיקט
װָאס די צו און עלטסטע, די יזרעאל,
ַאחאֿבן, בַײ דערציִער געװען זַײנען

זָאגן: צו ַאזױ
אַײך צו קומט עס װי ַאצונד, און 2
אַײך בַײ װי ַאזױ בריװ, דָאזיקער דער
בַײ און הַאר, אַײער ֿפון זין די זַײנען
ֿפערד, און רַײטװעגן דָא זַײנען אַײך

װַאֿפן. און ֿפעסטונגשטָאט ַא און
און בעסטן דעם זען איר זָאלט 3
און זין, הַארס אַײער ֿפון גלַײכסטן
טרָאן; ֿפָאטערס זַײן אױף ַארױֿפזעצן
הַארס אַײער ֿפַאר מלחמה הַאלט און

הױז.
מורא שטַארק זײער זײ הָאבן 4
ָאט געזָאגט: הָאבן זײ און געקריגן,
בַאשטַאנען ניט מלכים צװײ די זַײנען
בַאשטײן? מיר װעלן װי און אים, ֿפַאר
ּפַאלַאץ, דעם איבער װָאס דער און 5
און שטָאט, דער איבער װָאס דער און
הָאבן דערציִער, די און עלטסטע, די
דַײנע זָאגן: צו ַאזױ יֵהּואן, צו געשיקט
דו װָאס ַאלץ און מיר; זַײנען קנעכט
מיר טָאן. מיר װעלן זָאגן, אונדז װעסט
מלך. ַא ֿפַאר מַאכן ניט קײנעם װעלן

טו. אױגן, דַײנע אין גוט איז װָאס
בריװ ַא זײ צו געשריבן ער הָאט 6
איר אױב זָאגן: צו ַאזױ מָאל, צװײט ַא
צוהערן װילט איר און מיר, מיט זַײט
די ֿפון קעּפ די נעמט ָקול, מַײן צו
און זין, הַארס אַײער מַאנסּפַארשױנען,
צַײט דער ַארום מָארגן מיר צו קומט
מלך, ֿפון זין די און יזרעאל. קײן
בַײ געװען זַײנען ּפַארשױן, זיבעציק
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װָאס שטָאט, דער ֿפון לַײט גרױסע די
אױֿפגעצױגן. זײ הָאבן

בריװ דער װי געװען, איז עס און 7
הָאבן ַאזױ זײ, צו ָאנגעקומען איז
זײ און מלך, ֿפון זין די גענומען זײ
זײ און ּפַארשױן; זיבעציק געשָאכטן,
אין קעּפ זײערע ַארַײנגעטָאן הָאבן
קײן אים צו ַאװעקגעשיקט און קערב,

יזרעאל.
הָאט און ָשִליח, ַא געקומען איז 8
הָאט מע זָאגן: צו ַאזױ ָאנגעזָאגט, אים
זין. מלכס דעם ֿפון קעּפ די געברַאכט
צװײ אין זײ מַאכט געזָאגט: ער הָאט
ביז טױער, ֿפון אַײנגַאנג בַײם הױֿפנס

ֿפרי. דער אין
ֿפרי, דער אין געװען איז עס און 9
זיך הָאט און ַארױסגעגַאנגען, ער איז
צום געזָאגט הָאט און ַאװעקגעשטעלט,
ָאט אומשולדיק; זַײט איר ֿפָאלק, גַאנצן
מַײן ַאקעגן בונט ַא געמַאכט איך הָאב
ָאבער געהרגעט. אים הָאב און הַאר,
דָאזיקע? די ַאלע דערשלָאגן הָאט װער
װעט גָארנישט ַאז דען, װיסן זַײט 10
ֿפון װָארט דעם ֿפון ערד דער צו ֿפַאלן
דעם אױף גערעדט הָאט גָאט װָאס גָאט
געטָאן הָאט גָאט און ַאחאֿב; ֿפון הױז
קנעכט זַײן דורך גערעדט הָאט ער װָאס

ֵאִליָהון.
ַאלע דערשלָאגן הָאט יֵהּוא און 11
הױז ַאחאֿבס ֿפון געבליבן זַײנען װָאס
גרױסע זַײנע ַאלע און יזרעאל, אין
זַײנע און ֿפרַײנט, גוטע זַײנע און לַײט,
אים ֿפון געלָאזן ניט הָאט ער ביז ּכהנים,

איבערבלַײב. ַאן
און אױֿפגעשטַאנען איז ער און 12
קײן געגַאנגען איז און ַאװעק, איז
ֿפון שערהױז בַײם איז ער װי שומרון.

װעגנס, אונטער ּפַאסטוכער די
די ָאנגעטרָאֿפן יֵהּוא הָאט ַאזױ 13
ֿפון מלך דעם ַאַחזיָהו ֿפון ברידער
זַײט װער געזָאגט: הָאט ער און יהּודה,
ברידער די געזָאגט: זײ הָאבן איר?
הָאבן מיר און מיר, זַײנען ַאַחזיָהון ֿפון
דעם אױף ֿפרעגן] [צו ַארָאּפגענידערט

די און מלך ֿפון קינדער די ֿפון ֿפריד
מוטער-מלּכה. דער ֿפון קינדער

זײ כַאּפט געזָאגט: ער הָאט 14
זײ הָאט מע און לעבעדיקערהײט.
זײ און לעבעדיקערהײט, געכַאּפט
דעם ֿפון גרוב דער בַײ געשָאכטן
מַאן. ֿפערציק און צװײ שערהױז,
ניט זײ ֿפון קײנעם הָאט ער און

איבערגעלָאזט.
ַאװעקגעגַאנגען איז ער װי און 15
ָאנגעטרָאֿפן ער הָאט ַאזױ דָארטן, ֿפון
אים ֵרָכֿבן ֿפון זון דעם יהונָדֿב
און בַאגריסט, אים ער הָאט ַאנטקעגן.
הַארץ דַײן איז געזָאגט: אים צו הָאט
איז הַארץ מַײן װי ַאזױ אױֿפריכטיק,
געזָאגט: יהונָדֿב הָאט הַארצן? דַײן צו
גיב יָא, אױב געזָאגט:] יֵהּוא [הָאט יָא.
הַאנט; זַײן געגעבן ער הָאט הַאנט. דַײן
צו ַארױֿפגענומען אים הָאט ער און –

רַײטװָאגן. אױֿפן זיך
מיט קום געזָאגט: הָאט ער און 16
ֿפון ָאן זיך נעם איך װי זע און מיר,
געֿפירט אים הָאט מע און װעגן. גָאטס

רַײטװָאגן. זַײן אין
שומרון, קײן געקומען איז ער און 17
זַײנען װָאס ַאלע דערשלָאגן הָאט און
ביז שומרון. אין ַאחאֿבן ֿפון געבליבן
דָאס װי ַאזױ ֿפַארטיליקט; אים הָאט ער
גערעדט הָאט ער װָאס גָאט ֿפון װָארט

ֵאִליָהון. צו
דָאס אַײנגעזַאמלט הָאט יֵהּוא און 18
געזָאגט: זײ צו הָאט און ֿפָאלק, גַאנצע
יֵהּוא ביסל, ַא ַבַעל געדינט הָאט ַאחאֿב

ֿפיל. דינען אים װעט
ַאלע מיר צו רוֿפט ַאצונד, און 19
דינער, זַײנע ַאלע ַבַעל, ֿפון נֿביאים
קײנער ּכהנים; זַײנע ַאלע און
גרױסע ַא װָארום ֿפעלן; ניט זָאל
בַײ איז ַבַעל צו ָאּפֿפערשלַאכטונג
ֿפעלן, װעט װָאס קײנער מיר.
יֵהּוא און לעבן. בלַײבן ניט װעט
ּכדי בַאטרוג, מיט געטָאן דָאס הָאט
ַבַעל. ֿפון דינער די אונטערצוברענגען
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הײליקט געזָאגט: הָאט יֵהּוא און 20
עס זײ הָאבן ַבַעל. צו אַײנזַאמלונג ַאן

אױסגערוֿפן.
גַאנץ אין געשיקט הָאט יֵהּוא און 21
זַײנען ַבַעל ֿפון דינער ַאלע און יׂשראל,
ַא געבליבן ניט איז עס און געקומען,
און געקומען. ניט איז װָאס מענטש
ֿפון הױז אין ַארַײנגעגַאנגען זַײנען זײ
איז ַבַעל ֿפון הױז דָאס און ַבַעל;

עק. צו עק ֿפון ָאנגעֿפילט געװָארן
מַאן דעם צו געזָאגט ער הָאט 22
קלײדער-קַאמער: דער איבער װָאס
ֿפון דינער ַאלע צו מלבושים ַארױס גיב
די ַארױסגעגעבן זײ הָאט ער און ַבַעל.

מלבושים.
מיט ַארַײנגעגַאנגען איז יֵהּוא און 23
ֿפון הױז אין ֵרָכֿבן ֿפון זון דעם יהונָדֿב
דינער די צו געזָאגט הָאט ער און ַבַעל,
דָא ַאז זעט, און נָאך זוכט ַבַעל: ֿפון
ֿפון קנעכט די ֿפון אַײך מיט זַײן ניט זָאל

ַאלײן. ַבַעל-דינער בלױז נָאר יהוה,
ַארַײנגעגַאנגען זַײנען זײ און 24
און שלַאכטָאּפֿפער מַאכן צו
הָאט יֵהּוא און ברַאנדָאּפֿפער.
מַאן, ַאכציק דרױסן געשטעלט זיך
װעט עמעצער אױב ָאנגעזָאגט: און
װָאס מענטשן די ֿפון װערן ַאנטרונען
הענט, אַײערע אױף איבער גיב איך

נֿפש. יענעמס ֿפַאר נֿפש דַײן איז
הָאט ער װי געװען, איז עס און 25
ברַאנדָאּפֿפער, דָאס מַאכן געענדיקט
לױֿפערס די צו געזָאגט יֵהּוא הָאט ַאזױ
ַארַײן גײט הױּפטלַײט: די צו און
ַארױס. ניט זָאל קײנער זײ; דערשלָאגט
שַארף מיטן דערשלָאגן זײ זײ הָאבן
די און לױֿפערס די און שװערד; ֿפון
ַארױסגעװָארֿפן, זײ הָאבן הױּפטלַײט
דער צו ַאװעקגעגַאנגען זַײנען און

הױז. ַבַעלס ֿפון שטָאט
די ַארױסגענומען הָאבן זײ און 26
זײ און הױז, ַבַעלס ֿפון זַײלשטײנער

ֿפַארברענט.
דעם צעברָאכן הָאבן זײ און 27
צעברָאכן הָאבן און ַבַעל, ֿפון זַײלשטײן

עס הָאבן און ַבַעל, ֿפון הױז דָאס
אױף ביז ָאּפטריטן ֿפַאר געמַאכט

טָאג. הַײנטיקן
ַבַעל ֿפַארטיליקט הָאט יֵהּוא און 28

יׂשראל. ֿפון
יָָרֿבָעם ֿפון זינד די ֿפון ָאבער 29
הָאט ער װָאס מיט נֿבטן, ֿפון זון דעם
הינטער ֿפון יׂשראל, זינדיקן געמַאכט
ָאּפגעקערט–ֿפון ניט יֵהּוא זיך הָאט זײ
אין װָאס קעלבער גילדערנע די

ָדן. אין װָאס און ֵבית-ֵאל
יֵהּואן: צו געזָאגט הָאט גָאט און 30
בַאגַאנגען גוט זיך הָאסט דו װַײל
אין רעכטֿפַארטיק איז װָאס טָאן צו
הױז ַאחאֿבס צו אױגן–געטָאן מַײנע
דיר װעלן הַארצן, מַײן אין ַאלץ װי ַאזױ
דעם אױף זיצן ָדור ֿפירטן ֿפון קינדער

יׂשראל. ֿפון טרָאן
צו געהיט ניט הָאט יֵהּוא ָאבער 31
גָאט דעם יהוה ֿפון ּתורה דער אין גײן
ער הַארצן; גַאנצן זַײן מיט יׂשראל ֿפון
זינד די ֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך הָאט
געמַאכט הָאט ער װָאס יָָרֿבָעמען, ֿפון

יׂשראל. זינדיקן
גָאט הָאט טעג יענע אין 32
און יׂשראל. ֿפון ָאּפצוהַאקן ָאנגעהױבן
גַאנצן אין געשלָאגן זײ הָאט ַחזֵָאל

יׂשראל: ֿפון געמַארק
דָאס זונאױֿפגַאנג, צו ירדן ֿפון 33
די און גדים, די גִלָעד, לַאנד גַאנצע
ערוער ֿפון מנַשים, די און ראוֿבנים,
בשן. און ַארנון-גִלָעד טָאל בַײם װָאס

װעגן זַאכן איבעריקע די און 34
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און יֵהּואן,
דָאס גֿבּורהשַאֿפט, גַאנצע זַײן און
די ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן

יׂשראל.
מיט געלײגט זיך הָאט יֵהּוא און 35
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע
זון זַײן און שומרון. אין בַאגרָאבן
זַײן אױף מלך געװָארן איז יהֹוָאָחז

ָארט.
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הָאט יֵהּוא װָאס טעג די און 36
שומרון, אין יׂשראל איבער געקיניגט
יָאר. צװַאנציק און ַאכט געװען זַײנען

מוטער11 די ַעַתליָה װי און
געזען הָאט ַאַחזיָהון ֿפון
ַאזױ טױט, איז זון איר ַאז
הָאט און אױֿפגעשטַאנען, זי איז
קיניגלעכן גַאנצן דעם אומגעברַאכט

ָאּפשטַאם.
מלך ֿפון טָאכטער די יהֹוֶשֿבע הָאט 2
גענומען שװעסטער, ַאַחזיָהס יֹוָרם,
הָאט און ַאַחזיָהן, ֿפון זון דעם יֹוָאש
דעם צװישן ֿפון ַארױסגעגנֿבעט אים
געזָאלט הָאבן װָאס קינדער מלכס
אין ַאם, זַײן און אים װערן, געטײט
אים הָאט מע און שלָאֿפקַאמער; ַא
ניט איז ער און ַעַתליָהון, ֿפון בַאהַאלטן

געװָארן. געטײט
בַײ בַאהַאלטן געװען איז ער און 3
און יָאר. זעקס גָאט ֿפון הױז אין איר

לַאנד. איבערן געקיניגט הָאט ַעַתליָה
הָאט יָאר זיבעטן אױֿפן און 4
די גענומען הָאט און געשיקט יהֹויָָדע
ֿפון הונדערטן, די איבער הױּפטלַײט
ער און לױֿפערס, די ֿפון און ָּכרים די
ֿפון הױז אין זיך צו געברַאכט זײ הָאט
ַא געשלָאסן זײ מיט הָאט ער און גָאט,
הױז אין בַאשװָארן זײ הָאט און בונד,
מלכס דעם געװיזן זײ און גָאט, ֿפון

זון.
צו ַאזױ בַאֿפױלן, זײ הָאט ער און 5
זָאלט איר װָאס זַאך די איז דָאס זָאגן:
קומען װָאס די אַײך, ֿפון דריטל ַא טָאן:
דעם ֿפון היטונג די היטן און שבת ַארַײן

– הױז מלכס
בַײם געװען איז דריטל ַא נָאך 6
טױער בַײם דריטל ַא און סור, טױער
די היטן לױֿפערס–זָאלט די הינטער

ָאּפצַאם. ַאן ֿפַאר ּפַאלַאץ ֿפון היטונג
װָאס ַאלע אַײך, ֿפון טײלן צװײ און 7
היטונג די היטן זָאלן שבת, ַארױס גײען

מלך. דעם ַארום הױז גָאטס ֿפון

דעם ַארומרינגלען זָאלט איר און 8
זַײנע מיט איטלעכער ַארום, רונד מלך
עס װער און הַאנט. זַײן אין װַאֿפן
געטײט זָאל רײען, די אין ַארַײן קומט
זַײן בַײ מלך דעם מיט זַײט און װערן.

ַארַײנגײן. זַײן בַײ און ַארױסגײן
די ֿפון הױּפטלַײט די הָאבן 9
װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן הונדערטן
און בַאֿפױלן, הָאט ּכהן דער יהֹויָָדע
זַײנע איטלעכער גענומען הָאבן זײ
שבת, ַארַײן קומען װָאס די מענטשן,
זײ און שבת, ַארױס גײען װָאס די מיט

ּכהן. דעם יהֹויָָדע צו געקומען זַײנען
די געגעבן הָאט ּכהן דער און 10
שּפיזן די הונדערטן די ֿפון הױּפטלַײט
װָאס דוד, מלך ֿפון װָאס שילדן די און

גָאט. ֿפון הױז אין
זיך הָאבן לױֿפערס די און 11
װַאֿפן זַײנע מיט איטלעכער געשטעלט
זַײט רעכטער דער ֿפון הַאנט, זַײן אין
ֿפון זַײט לינקער דער ביז הױז ֿפון
לעבן הױז, בַײם און מזבח, בַײם הױז,

ַארום. רונד מלך
דעם ַארױסגעֿפירט הָאט ער און 12
אים אױף ָאנגעטָאן הָאט און זון, מלכס
צײכנס; [קיניגלעכע] די און קרױן די
מלך, ַא ֿפַאר געמַאכט אים הָאבן זײ און
הָאבן זײ און געזַאלבט; אים הָאבן און
לעבן געזָאגט: און הענט, די געקלַאּפט

מלך! דער זָאל
דעם געהערט הָאט ַעַתליָה און 13
ֿפָאלק, דעם און לױֿפערס די ֿפון ָקול
אין ֿפָאלק דעם צו געקומען איז זי און

גָאט. ֿפון הױז
דער ערשט געזען, הָאט זי און 14
ַאזױ בימה, דער אױף שטײט מלך
און הַארן די און שטײגער, דער װי
און מלך, לעבן טרומײטערערס די
ֿפרײט לַאנד ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס
הָאט טרומײטן; אין בלָאזט און זיך,
און קלײדער, אירע צעריסן ַעַתליָה
בונט! ַא בונט! ַא ַארױסגערוֿפן: הָאט

בַאֿפױלן ּכהן דער יהֹויָָדע הָאט 15
די הונדערטן, די ֿפון הױּפטלַײט די
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צו הָאט ער און חיל, ֿפון אױֿפזעער
ביז ַארױס זי ֿפירט געזָאגט: זײ
דעם און רײען; די ֿפון אינעװײניק
שװערד. מיטן טײט נָאך, איר גײט װָאס
זָאל זי געזָאגט: הָאט ּכהן דער װָארום

גָאט. ֿפון הױז אין װערן געטײט ניט
ָארט, איר ֿפַאר געמַאכט זײ הָאבן 16
דעם דורך ַארַײנגעגַאנגען איז זי און
איז און הױז, מלכס אין ֿפערדאַײנגַאנג

געװָארן. געטײט דָארטן
בונד ַא געשלָאסן הָאט יהֹויָָדע און 17
מלך דעם צװישן און יהוה צװישן
ֿפָאלק דָאס זַײן צו ֿפָאלק, דעם און
און מלך דעם צװישן אױך יהוה; ֿפון

ֿפָאלק. דעם צװישן
לַאנד ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 18
ַבַעל, ֿפון הױז אין ַארַײנגעגַאנגען איז
זַײנע אַײנגעװָארֿפן; עס הָאבן זײ און
גוט זײ הָאבן בילדער זַײנע און מזבחות
ַבַעל ֿפון ּכהן דעם ַמּתן און צעברָאכן,
מזבחות. די ֿפַאר געהרגעט זײ הָאבן
אױֿפזעער געמַאכט הָאט ּכהן דער און

גָאט. ֿפון הױז דעם איבער
די גענומען הָאט ער און 19
און הונדערטן, די ֿפון הױּפטלַײט
דָאס און לױֿפערס, די און ָּכרים, די
הָאבן זײ און לַאנד, ֿפון ֿפָאלק גַאנצע
גָאטס ֿפון מלך דעם ַארָאּפגעברַאכט
ַארַײנגעגַאנגען זַײנען זײ און הױז,
אין לױֿפערס די ֿפון טױער דעם דורך
געזעצט זיך הָאט ער און הױז. מלכס

מלכים. די ֿפון טרָאן אױֿפן
לַאנד ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 20
איז שטָאט די און געֿפרײט, זיך הָאט
זײ הָאבן ַעַתליָהון און רויִק. געװען
הױז. מלכס אין שװערד מיטן געטײט

ַאלט12 יהואש איז יָאר זיבן
געװָארן איז ער ַאז געװען,

מלך.
איז יֵהּואן ֿפון יָאר זיבעטן אין 2
יָאר ֿפערציק און מלך, געװָארן יהואש
און ירושלים, אין געקיניגט ער הָאט
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען דער

בֵאר-ֶשֿבע. ֿפון ִצֿביָה
איז װָאס געטָאן הָאט יהואש און 3
גָאט ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
דער יהֹויָָדע װי ַאזױ טעג, זַײנע ַאלע

געלערנט. אים הָאט ּכהן
ָאּפגעטָאן ניט זַײנען ָבמות די נָאר 4
ַאלץ נָאך הָאט ֿפָאלק דָאס געװָארן;
די אױף גערײכערט און געשלַאכט

ָבמות.
די צו געזָאגט הָאט יהואש און 5
זילבער געהײליקטע דָאס ַאל ּכהנים:
הױז גָאטס אין געברַאכט װערט װָאס
ֿפון געלט דָאס געלט, גַאנגבַארן אין
ַאל ָאּפשַאצונג, איטלעכנס לױט נֿפשות
ַארױף קומט עמיצן װָאס געלט דָאס
ֿפון הױז אין ברענגען צו הַארצן אױֿפן

גָאט,
זיך, ֿפַאר נעמען ּכהנים די זָאלן 6
זײ און געבער; זַײן ֿפון איטלעכער
צעברָאכענע די ֿפַארריכטן זָאלן
ַא נָאר װּו הױז, ֿפון ערטער
דָארטן זיך װעט ָארט צעברָאכענער

געֿפינען.
דרַײ אין געװען איז עס ָאבער 7
יהואש, מלך ֿפון יָאר צװַאנציקסטן און
געהַאט ניט נָאך ּכהנים די הָאבן
ֿפון ערטער צעברָאכענע די ֿפַארריכט

הױז.
גערוֿפן יהואש מלך דער הָאט 8
[ַאנדערע] די און ּכהן, דעם יהֹויָָדע
געזָאגט: זײ צו הָאט ער און ּכהנים,
די ניט איר ֿפַארריכט װָאס ֿפַאר
און הױז? ֿפון ערטער צעברָאכענע
קײן נעמען ניט מער איר זָאלט ַאצונד,
אױף נַײערט געבער, אַײערע ֿפון געלט
זָאלט הױז ֿפון ערטער צעברָאכענע די

ָאּפגעבן. עס איר
ניט אַײנגעװיליקט, ּכהנים די הָאבן 9
ֿפָאלק, דעם ֿפון געלט דָאס נעמען צו
צעברָאכענע די ֿפַארריכטן צו ניט און

הױז. ֿפון ערטער
גענומען הָאט ּכהן דער יהֹויָָדע און 10
ַא אױסגעשניטן הָאט און קַאסטן, ַא
אים הָאט און טירל, זַײן אין לָאך
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דער אױף מזבח, לעבן ַאװעקגעשטעלט
אין ַארַײן קומט מע װי זַײט רעכטער
די ֿפלעגן ַאהין און גָאט; ֿפון הױז
ַארַײנטָאן שװעל, די היטן װָאס ּכהנים
געברַאכט איז װָאס געלט גַאנצע דָאס

גָאט. ֿפון הױז אין געװָארן
הָאבן זײ װי געװען, איז עס און 11
געלט, ֿפיל דָא איז קַאסטן אין ַאז געזען
שרַײבער דער ַארױֿפגעקומען איז ַאזױ
זײ און ּכהן-גדול, דער און מלך, ֿפון
איבערגעצײלט און אַײנגעבונדן הָאבן
אין געֿפונען זיך הָאט װָאס געלט דָאס

גָאט. ֿפון הױז
דָאס איבערגעבן ֿפלעגן זײ און 12
הענט די אין געלט אױסגעצײלטע
זַײנען װָאס װערקמַײנסטערס די ֿפון
ֿפון הױז דעם איבער געשטעלט געװען
אױסגעצָאלט עס הָאבן זײ און גָאט;
די צו און הָאלצמַײנסטערס די צו
געַארבעט הָאבן װָאס בױמַײנסטערס

גָאט, ֿפון הױז אין
די צו און מױערער, די צו און 13
הָאלץ קױֿפן צו אױף און שטײנהעקער,
ֿפַארריכטן צו שטײנער, געהַאקטע און
הױז, גָאטס ֿפון ערטער צעברָאכענע די
ַאװעקגעגַאנגען איז װָאס ַאלץ אױף און

ֿפַארריכטן. צום הױז, אױֿפן
בעקנס, זילבערנע קײן ָאבער 14
שּפרענגבעקנס, שנײצמעסערס,
און ּכלי גילדערנע שום קײן טרומײטן,
געמַאכט ניט ֿפלעגט ּכלי, זילבערנע
דעם ֿפון גָאט ֿפון הױז דעם ֿפַאר װערן
אין געװָארן געברַאכט איז װָאס געלט

גָאט. ֿפון הױז
װערקמַײנסטערס די צו נַײערט 15
ֿפלעגן זײ און געבן, עס מען ֿפלעגט
גָאט. ֿפון הױז דָאס ֿפַארריכטן דערמיט
רעכענען ניט זיך ֿפלעגט מע און 16
געבן ֿפלעגט מע װָאס מענטשן די מיט
צו אױף הַאנט, זײער אױף געלט דָאס
אױף נַײערט ַבַעל-מלָאכהס, די צו געבן

געַארבעט. זײ הָאבן נאמנות
און שולדָאּפֿפער ֿפון געלט דָאס 17
ניט ֿפלעגט זינדָאּפֿפער ֿפון געלט דָאס

דָאס גָאט; ֿפון הױז אין װערן געברַאכט
ּכהנים. די צו געהערן ֿפלעגט

ַארױֿפגעגַאנגען איז דענצמָאל 18
הָאט און ארם, ֿפון מלך דער ַחזֵָאל
זי הָאט און גַת, אױף מלחמה געהַאלטן
געקערט הָאט ַחזֵָאל און בַאצװּונגען.
ירושלים. אױף ַארױֿפצוגײן ּפנים זַײן

יהּודה ֿפון מלך דער יהואש הָאט 19
װָאס זַאכן הײליקע ַאלע גענומען
ַאַחזיָהו, און יהֹורם, און יהֹושֿפט,
יהּודה, ֿפון מלכים די עלטערן, זַײנע
אײגענע זַײנע און געהײליקט, הָאבן
גַאנצע דָאס און זַאכן, געהײליקטע
אין געֿפונען זיך הָאט װָאס גָאלד
און הױז גָאטס ֿפון שַאצקַאמערן די
עס הָאט ער און הױז, מלכס ֿפון
ֿפון מלך דעם ַחזֵָאל צו ַאװעקגעשיקט
ֿפון ָאּפגעצױגן הָאט ער און ארם.

ירושלים.
װעגן זַאכן איבעריקע די און 20
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און יֹוָאשן,
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יהּודה.
זַײנען קנעכט זַײנע און 21
געבונטעװעט הָאבן און אױֿפגעשטַאנען
יֹוָאשן דערשלָאגן הָאבן און בונט, ַא
צו ַארָאּפ נידערט װָאס בית-ִמלוא אין

ִסלָא.
און ִשמָעתן, ֿפון זון דער יֹוזכר 22
זַײנע שומרן, ֿפון זון דער יהֹוזָֿבד
ער און געשלָאגן, אים הָאבן קנעכט,
אים הָאט מע און געשטָארבן. איז
אין עלטערן זַײנע לעבן בַאגרָאבן
איז ַאַמציָה זון זַײן און ָדִודס-שטָאט.

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן

צװַאנציקסטן13 און דרַײ אין
ֿפון זון דעם יֹוָאש ֿפון יָאר
איז יהּודה, ֿפון מלך דעם ַאַחזיָהון,
מלך געװָארן יֵהּואן ֿפון זון דער יהֹוָאָחז
הָאט [און שומרון, אין יׂשראל איבער

יָאר. זיבעצן געקיניגט]
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איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
און גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
יָָרֿבָעם ֿפון זינד די נָאך געגַאנגען איז
הָאט ער װָאס נֿבטן, ֿפון זון דעם
זיך הָאט ער יׂשראל; זינדיקן געמַאכט

דערֿפון. ָאּפגעקערט ניט
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 3
זײ הָאט ער און יׂשראל, אױף געגרימט
דעם ַחזֵָאל ֿפון הַאנט דער אין געגעבן
ֿפון הַאנט דער אין און ארם, ֿפון מלך
טעג. ַאלע ַחזֵָאלן, ֿפון זון דעם ֶבן-ַהַדד
און גָאט, צו געבעטן יהֹוָאָחז הָאט 4
װָארום אים, צו צוגעהערט הָאט גָאט
יׂשראל, ֿפון דריקונג די געזען הָאט ער
געדריקט זײ הָאט ארם ֿפון מלך דער ַאז

–
יׂשראל געגעבן הָאט גָאט און 5
ַארױס זַײנען זײ און העלֿפער, ַא
ארם; ֿפון הַאנט דער אונטער ֿפון
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און
װי ַאזױ געצעלטן זײערע אין געזעסן

נעכטן-אײערנעכטן.
ָאּפגעקערט ניט זיך הָאבן זײ ָאבער 6
יָָרֿבָעמען, ֿפון הױז דעם ֿפון זינד די ֿפון
יׂשראל; זינדיקן געמַאכט הָאט ער װָאס
די אױך און דערין; געגַאנגען זַײנען זײ
שומרון. אין שטײן געבליבן איז ַאֵשָרה

–
איבערגעלָאזן ניט הָאט ער װָארום 7
בלױז נָאר מַאנשַאֿפט, קײן יהֹוָאָחזן
רַײטװעגן, צען און רַײטער, ֿפוֿפציק
דער װַײל ֿפוסגײער. טױזנט צען און
אומגעברַאכט, זײ הָאט ארם ֿפון מלך
צום שטױב װי ַאזױ געמַאכט זײ און

טרעטן.
װעגן זַאכן איבעריקע די און 8
הָאט ער װָאס ַאלץ און יהֹוָאָחזן,
דָאס גֿבּורהשַאֿפט, זַײן און געטָאן,
די ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן

יׂשראל.
מיט געלײגט זיך הָאט יהֹוָאָחז און 9
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע
זון זַײן און שומרון. אין בַאגרָאבן

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז יֹוָאש
ֿפון יָאר דרַײסיקסטן און זיבן אין 10
יהואש איז יהּודה ֿפון מלך דעם יֹוָאש
מלך געװָארן יהֹוָאָחזן ֿפון זון דער
הָאט [און שומרון, אין יׂשראל איבער

יָאר. זעכצן געקיניגט]
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 11
ער גָאט; ֿפון אױגן די אין שלעכט
זינד ַאלע ֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך הָאט
ער װָאס נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם ֿפון
איז ער יׂשראל; זינדיקן געמַאכט הָאט

דערין. געגַאנגען
װעגן זַאכן איבעריקע די און 12
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און יֹוָאשן,
הָאט ער װי גֿבּורהשַאֿפט, זַײן און
מלך דעם ַאַמציָה מיט געהַאלטן מלחמה
בַאשריבן שױן איז דָאס יהּודה, ֿפון
די ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון בוך אין

יׂשראל. ֿפון מלכים
מיט געלײגט זיך הָאט יֹוָאש און 13
זיך הָאט יָָרֿבָעם און עלטערן; זַײנע
איז יֹוָאש און טרָאן. זַײן אױף געזעצט
די לעבן שומרון אין געװָארן בַאגרָאבן

יׂשראל. ֿפון מלכים
געװָארן קרַאנק איז ֶאלישע און 14
ער װָאס קרַאנקשַאֿפט דער אױף
און שטַארבן; איר ֿפון געזָאלט הָאט
הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער יֹוָאש
הָאט ער און אים, צו ַארָאּפגענידערט
הָאט און ּפנים, זַײן אױף געװײנט
ֿפָאטער מַײנער, ֿפָאטער געזָאגט:
ֿפון רַײטער און רַײטװעגן מַײנער,

יׂשראל!
געזָאגט: אים צו ֶאלישע הָאט 15
אים ער הָאט ֿפַײלן. און בױגן ַא ברענג

ֿפַײלן. און בױגן ַא געברַאכט
ֿפון מלך דעם צו געזָאגט ער הָאט 16
אױֿפן הַאנט דַײן ַארױף לײג יׂשראל:
זַײן ַארױֿפגעלײגט ער הָאט בױגן.
ַארױֿפגעטָאן הָאט ֶאלישע און הַאנט,

מלך. ֿפון הענט די אױף הענט זַײנע
דעם עֿפן געזָאגט: הָאט ער און 17
געעֿפנט. ער הָאט מזרח; צו ֿפענצטער
ער און שיס; געזָאגט: ֶאלישע הָאט
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ַא געזָאגט: ער הָאט געשָאסן. הָאט
ֿפַײל ַא און גָאט, ֿפון ישועה ֿפון ֿפַײל
װעסט און ארם; ַאקעגן ישועה ֿפון
ֿפַארלענדן. צו ביז ַאֿפק אין ארם שלָאגן
די נעם געזָאגט: הָאט ער און 18
הָאט גענומען. זײ הָאט ער און ֿפַײלן;
יׂשראל: ֿפון מלך דעם צו געזָאגט ער
הָאט ער און ערד; דער ָאן שלָאג
זיך הָאט און מָאל דרַײ געשלָאגן

ָאּפגעשטעלט.
דער אים אױף געצערנט הָאט 19
געזָאגט: הָאט און מַאן, געטלעכער
מָאל; זעקס ָאדער ֿפינף שלָאגן געזָאלט
ביז ארם געשלָאגן װָאלסטו דענצמָאל
װעסטו ַאצונד ָאבער ֿפַארלענדן; צום

ארם. שלָאגן מָאל דרַײ נָאר
און געשטָארבן, איז ֶאלישע און 20
בַאנדעס און בַאגרָאבן. אים הָאט מע
בַײם לַאנד אין קומען ֿפלעגן מוָאֿב ֿפון

יָאר. ֿפון ָאנקום
בַאגרָאבט מע געװען, איז עס און 21
דערזעען זײ ערשט מענטשן, ַא ַאזױ
ַארַײנגעװָארֿפן זײ הָאבן בַאנדע. ַא
דער און קֿבר. ֶאלישעס אין מַאן דעם
הָאט ער ביז געקַײקלט זיך הָאט מַאן
און בײנער, ֶאלישעס ָאן ָאנגערירט זיך
זיך הָאט און געװָארן, לעבעדיק איז

ֿפיס. זַײנע אױף געשטעלט
ארם ֿפון מלך דער ַחזֵָאל און 22
ֿפון טעג ַאלע יׂשראל געדריקט הָאט

יהֹוָאָחזן.
זײ הָאט גָאט ָאבער 23
דערבַארימט זיך און געלַײטזעליקט
צו צוגעקערט זיך הָאט און זײ, אױף
אֿברהם, מיט בונד זַײן װעגן ֿפון זײ
ניט זײ הָאט ער און יעקֿב, און יצחק,
זײ הָאט און אומברענגען, געװָאלט
ביז ּפנים זַײן ֿפון ַאװעקגעװָארֿפן ניט

ַאצונד.
איז ארם ֿפון מלך דער ַחזֵָאל און 24
איז בן-ַהַדד זון זַײן און געשטָארבן.

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן
יהֹוָאָחזן ֿפון זון דער יהואש און 25
ֿפון הַאנט דער ֿפון צוריקגעקערט הָאט

שטעט די ַחזֵָאלן ֿפון זון דעם בן-ַהַדד
ֿפון צוגענומען געהַאט הָאט ער װָאס
אין יהֹוָאָחזן ֿפָאטער זַײן ֿפון הַאנט דער
יֹוָאש אים הָאט מָאל דרַײ מלחמה.
די צוריקגעקערט הָאט און געשלָאגן,

יׂשראל. ֿפון שטעט

יֹוָאש14 ֿפון יָאר צװײטן אין
מלך דעם יֹוָאָחזן, ֿפון זון דעם
ֿפון זון דער ַאַמציָהו איז יׂשראל, ֿפון
געװָארן יהּודה ֿפון מלך דעם יֹוָאש

מלך.
ער איז יָאר צװַאנציק און ֿפינף 2
מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
ער הָאט יָאר צװַאנציק און נַײן און
דער און ירושלים. אין געקיניגט
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

ירושלים. ֿפון יהֹויָָדען
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 3
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
ער דוד; ֿפָאטער זַײן װי ַאזױ ניט ָאבער
ֿפָאטער זַײן װָאס ַאלץ װי געטָאן הָאט

געטָאן. הָאט יֹוָאש
ָאּפגעטָאן ניט זַײנען ָבמות די נָאר 4
ַאלץ נָאך הָאט ֿפָאלק דָאס געװָארן;
די אױף גערײכערט און געשלַאכט

ָבמות.
מלוכה די װי געװען, איז עס און 5
הַאנט, זַײן אין בַאֿפעסטיקט געװען איז
קנעכט זַײנע דערשלָאגן ער הָאט ַאזױ
דעם ֿפָאטער זַײן דערשלָאגן הָאבן װָאס

מלך.
די ֿפון קינדער די ָאבער 6
געטײט, ניט ער הָאט דערשלעגער
בוך אין געשריבן שטײט עס װי ַאזױ
הָאט גָאט װָאס ּתורת-משה, ֿפון
זָאלן ֿפָאטערס זָאגן: צו ַאזױ בַאֿפױלן,
און קינדער, ֿפַאר װערן געטײט ניט
ֿפַאר װערן געטײט ניט זָאלן קינדער
זַײן ֿפַאר יעטװעדער נַײערט ֿפָאטערס;

װערן. געטײט זָאל זינד
אין אדום ֿפון געשלָאגן הָאט ער 7
און טױזנט, צען זַאלץ ֿפון טָאל
און מלחמה, אין סַלע אַײנגענומען
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זי [װי יָקתֵאל נָאמען איר גערוֿפן
טָאג. הַײנטיקן אױף ביז הײסט]

געשיקט ַאַמציָה הָאט דענצמָאל 8
יהֹוָאָחז ֿפון זון דעם יהואש צו שלוחים
ֿפון מלך דעם יֵהּואן, ֿפון זון דעם
זיך לָאמיר קום זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל,

ּפנים. אין ָאנקוקן
יׂשראל ֿפון מלך דער יהואש הָאט 9
ֿפון מלך דעם ַאַמציָהו צו געשיקט
דָארן דער זָאגן: צו ַאזױ יהּודה,
דעם צו געשיקט הָאט לֿבנון אין װָאס
צו ַאזױ לֿבנון, אין װָאס צעדערבױם
ֿפַאר זון מַײן צו טָאכטער דַײן גיב זָאגן:
װילדע ַא ֿפַארבַײגעגַאנגען איז װַײב. ַא
צעטרעטן הָאט און לֿבנון, אין װָאס חיה

דָארן. דעם
אדום, געשלָאגן הָאסטו שלָאגן 10
דערהױבן; דיך הָאט הַארץ דַײן און
הײם. דער אין זיץ און ּכֿבוד, דַײן הַאלט
מיט רײצן זיך זָאלסטו װָאס נָאך און
דיר? מיט יהּודה און דו ֿפַאלן און בײז,
ניט הָאט ַאַמציָהו ָאבער 11
ֿפון מלך דער יהואש און צוגעהערט.
זײ און ַארױסגעגַאנגען. איז יׂשראל
ער ּפנים, אין ָאנגעקוקט זיך הָאבן
אין יהּודה, ֿפון מלך דער ַאַמציָהו און

יהּודה. צו געהערט װָאס ֵבית-ֶשֶמש
געװָארן געשלָאגן איז יהּודה און 12
ַאנטלָאֿפן זַײנען זײ און יׂשראל. ֿפַאר

געצעלטן. זַײנע צו איטלעכער
יהּודה, ֿפון מלך דעם ַאַמציָהו און 13
ֿפון זון דעם יהואש ֿפון זון דעם
ֿפון מלך דער יהואש הָאט ַאַחזיָהון,
און ֵבית-ֶשֶמש. אין געכַאּפט יׂשראל
און ירושלים, קײן געקומען איז ער
ֿפון מױער די דורכגעברָאכן הָאט
ביז אֿפרים ֿפון טױער דעם ֿפון ירושלים
אײלן. הונדערט ֿפיר װינקלטױער, דעם
דָאס צוגענומען הָאט ער און 14
ַאלע און זילבער, און גָאלד גַאנצע
הױז אין געֿפונען זיך הָאבן װָאס ּכלים,
ֿפון שַאצקַאמערן די אין און גָאט ֿפון
און משּכון-קינדער, און הױז, מלכס

שומרון. קײן אומגעקערט זיך הָאט

ֿפון זַאכן איבעריקע די און 15
זַײן און געטָאן, הָאט ער װָאס יהואשען
מלחמה הָאט ער װי און גֿבּורהשַאֿפט,
ֿפון מלך דעם ַאַמציָהו מיט געהַאלטן
בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס יהּודה,
מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון

יׂשראל. ֿפון
מיט געלײגט זיך הָאט יהואש און 16
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
מלכים די לעבן שומרון אין געװָארן
איז יָָרֿבָעם זון זַײן און יׂשראל. ֿפון

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן
יֹוָאשן, ֿפון זון דער ַאַמציָהו און 17
געלעבט הָאט יהּודה, ֿפון מלך דער
ֿפון זון דעם יהואש ֿפון טױט דעם נָאך
ֿפוֿפצן יׂשראל, ֿפון מלך דעם יהֹוָאָחזן,

יָאר.
װעגן זַאכן איבעריקע די און 18
אין בַאשריבן שױן זַײנען זײ ַאַמציָהון,
די ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון בוך

יהּודה. ֿפון מלכים
אױף געבונטעװעט הָאט מע און 19
איז ער און ירושלים, אין בונט ַא אים
הָאט מע ָאבער ָלכיש; קײן ַאנטלָאֿפן
און ָלכיש, קײן אים נָאך נָאכגעשיקט

געטײט. דָארטן אים הָאט מע
אױף געברַאכט אים הָאט מע און 20
געװָארן בַאגרָאבן איז ער און ֿפערד.
אין עלטערן זַײנע לעבן ירושלים אין

ָדִודס-שטָאט.
יהּודה ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 21
געװען איז װָאס ַעזַריָהן, גענומען הָאט
אים הָאבן זײ און ַאלט, יָאר זעכצן
זַײן ֿפון ָארט אױֿפן מלך ֿפַאר געמַאכט

ַאַמציָהון. ֿפָאטער
און ֵאיַלת ַארומגעבױט הָאט ער 22
נָאך יהּודה. צו צוריקגעקערט זי הָאט
מיט געלײגט זיך הָאט מלך דער װי דעם

עלטערן. זַײנע
דעם ַאַמציָהו ֿפון יָאר ֿפוֿפצנטן אין 23
איז יהּודה, ֿפון מלך דעם יֹוָאשן, ֿפון זון
ֿפון מלך דעם יֹוָאש ֿפון זון דער יָָרֿבָעם
[און שומרון, אין מלך געװָארן יׂשראל
יָאר. ֿפערציק און אײן געקיניגט] הָאט
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איז װָאס געטָאן הָאט ער און 24
הָאט ער גָאט; ֿפון אױגן די אין שלעכט
ֿפון זינד ַאלע ֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך
הָאט ער װָאס נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם

יׂשראל. זינדיקן געמַאכט
דעם צוריקגעשטעלט הָאט ער 25
קומט מע װּו ֿפון יׂשראל, ֿפון געמַארק
ַאזױ ּפלױן, ֿפון ים דעם ביז ַחמת קײן
ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפון װָארט דָאס װי
דורך גערעדט הָאט ער װָאס יׂשראל,
ַאִמַּתין, ֿפון זון דעם יֹונה קנעכט זַײן

גַת-ֵחֿפר. ֿפון װָאס נֿביא, דעם
ּפַײן די געזען הָאט גָאט װָארום 26
און ביטער, זײער איז זי ַאז יׂשראל, ֿפון
ניטָא און ניטָא, איז מוטערמענטש קײן

יׂשראל. העלֿפן זָאל װער
געװָאלט ניט הָאט גָאט און 27
יׂשראל ֿפון נָאמען דעם אױסמעקן
זײ הָאט ער און הימל, אונטערן ֿפון
יָָרֿבָעם ֿפון הַאנט דער דורך געהָאלֿפן

יֹוָאשן. ֿפון זון דעם
װעגן זַאכן איבעריקע די און 28
הָאט ער װָאס ַאלץ און יָָרֿבָעמען,
װי גֿבּורהשַאֿפט, זַײן און געטָאן,
װי און געהַאלטן, מלחמה הָאט ער
אום דמׂשק צוריקגעקערט הָאט ער
דָאס יׂשראל, און יהּודה צו ַחמת
די ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן

יׂשראל.
מיט געלײגט זיך הָאט יָָרֿבָעם און 29
ֿפון מלכים די מיט עלטערן, זַײנע
געװָארן איז זַכריה זון זַײן און יׂשראל.

ָארט. זַײן אױף מלך

צװַאנציקסטן15 און זיבן אין
ֿפון מלך דעם יָָרֿבָעם ֿפון יָאר
ַאַמציָה ֿפון זון דער ַעזַריָה איז יׂשראל,

מלך. געװָארן יהּודה ֿפון מלך דעם
געװען, ַאלט ער איז יָאר זעכצן 2
צװײ און מלך, געװָארן איז ער ַאז
געקיניגט ער הָאט יָאר ֿפוֿפציק און
זַײן ֿפון נָאמען דער און ירושלים, אין
ירושלים. ֿפון יָכליָהו געװען איז מוטער

איז װָאס געטָאן הָאט ער און 3
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
ַאַמציָהו ֿפָאטער זַײן װָאס ַאלץ װי ַאזױ

געטָאן. הָאט
ָאּפגעטָאן ניט זַײנען ָבמות די נָאר 4
ַאלץ נָאך הָאט ֿפָאלק דָאס געװָארן;
די אױף גערײכערט און געשלַאכט

ָבמות.
מלך, דעם געּפלָאגט הָאט גָאט און 5
דעם ביז מצֹורע ַא געװען איז ער און
געזעסן איז ער און טױט. זַײן ֿפון טָאג
און הױז. ָאּפגעזונדערטן דעם אין
איבערן געװען איז זון מלכס דעם יֹוָתם
ֿפָאלק דָאס געמשּפט הָאט ער ּפַאלַאץ;

לַאנד. ֿפון
װעגן זַאכן איבעריקע די און 6
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און ַעזַריָהן,
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יהּודה.
מיט געלײגט זיך הָאט ַעזַריָה און 7
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע
אין עלטערן זַײנע לעבן בַאגרָאבן
איז יֹוָתם זון זַײן און ָדִודס-שטָאט.

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן
יָאר דרַײסיקסטן און ַאכט אין 8
יהּודה, ֿפון מלך דעם ַעזַריָהו ֿפון
יָָרֿבָעמען ֿפון זון דער זַכריהו הָאט
שומרון אין יׂשראל איבער געקיניגט

חדשים. זעקס
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 9
װי ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
הָאט ער געטָאן; הָאבן עלטערן זַײנע
ֿפון זינד די ֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך
הָאט ער װָאס נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם

יׂשראל. זינדיקן געמַאכט
הָאט יָֿבשן ֿפון זון דער ַשלום און 10
הָאט און אים, אױף בונט ַא געמַאכט
ֿפָאלק, ֿפַארן ַאנטקעגן געשלָאגן אים
מלך געװָארן איז און געטײט, אים און

ָארט. זַײן אױף
װעגן זַאכן איבעריקע די און 11
בוך אין בַאשריבן זַײנען זײ זַכריהן,
מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון
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יׂשראל. ֿפון
ֿפון װָארט דָאס געװען איז דָאס 12
יֵהּואן, צו גערעדט הָאט ער װָאס גָאט
ָדור ֿפירטן ביזן קינדער זָאגן: צו ַאזױ
יׂשראל; ֿפון טרָאן אױֿפן זיצן דיר װעלן

געשען. איז ַאזױ און
איז יָֿבשן ֿפון זון דער ַשלום 13
דרַײסיקסטן און נַײן אין מלך געװָארן
און יהּודה; ֿפון מלך דעם עּוזִיָה ֿפון יָאר
אין צַײט חודש ַא געקיניגט הָאט ער

שומרון.
דער מנֵַחם ַארױֿפגעגַאנגען איז 14
ער און ִּתרָצה, ֿפון גָדין, ֿפון זון
הָאט און שומרון, קײן געקומען איז
אין יָֿבשן ֿפון זון דעם ַשלום געשלָאגן
איז און געטײט, אים הָאט און שומרון,

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן
װעגן זַאכן איבעריקע די און 15
הָאט ער װָאס בונט זַײן און ַשלומען,
אין בַאשריבן איז דָאס געבונטעװעט,
די ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון בוך

יׂשראל. ֿפון מלכים
געשלָאגן מנֵַחם הָאט דענצמָאל 16
און איר, אין װָאס ַאלע מיט ִּתֿפַסח
װַײל ָאן. ִּתרָצה ֿפון געמַארקן אירע
זי ער הָאט געעֿפנט. ניט אים הָאט מע
הָאט טרָאגעדיקע אירע ַאלע געשלָאגן;

אױֿפגעשּפָאלטן. ער
ֿפון יָאר דרַײסיקסטן און נַײן אין 17
מנֵַחם איז יהּודה ֿפון מלך דעם ַעזַריָה
איבער מלך געװָארן גָדין ֿפון זון דער
יָאר צען געקיניגט] הָאט [און יׂשראל,

שומרון. אין
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 18
הָאט ער גָאט; ֿפון אױגן די אין שלעכט
ֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך טעג זַײנע ַאלע
נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם ֿפון זינד די
יׂשראל. זינדיקן געמַאכט הָאט ער װָאס
ֿפון מלך דער ּפול געקומען איז 19
הָאט מנֵַחם און לַאנד. אױֿפן אשור
זילבער, צענטנער טױזנט ּפולן געגעבן
צו אים מיט זַײן זָאל הַאנט זַײן ַאז
הַאנט. זַײן אין מלוכה די בַאֿפעסטיקן

אױסגעװָארֿפן הָאט מנֵַחם און 20
ַאלע אױף יׂשראל, אױף געלט דָאס
שָקלים ֿפוֿפציק װױלֿפַארמעגלעכע,
צו ּכדי מַאן. יעטװעדער אױף זילבער
דער און אשור. ֿפון מלך דעם געבן
אומגעקערט, זיך הָאט אשור ֿפון מלך
דָארטן ָאּפגעשטעלט ניט זיך הָאט און

לַאנד. אין
װעגן זַאכן איבעריקע די און 21
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און מנֵַחמען,
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יׂשראל.
מיט געלײגט זיך הָאט מנֵַחם און 22
איז ּפַקחיָה זון זַײן און עלטערן, זַײנע

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן
ַעזַריָה ֿפון יָאר ֿפוֿפציקסטן אין 23
ּפַקחיָה איז יהּודה ֿפון מלך דעם
מלך געװָארן מנֵַחמען ֿפון זון דער
הָאט [און שומרון, אין יׂשראל איבער

יָאר. צװײ געקיניגט]
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 24
ער גָאט; ֿפון אױגן די אין שלעכט
ֿפון זינד די ֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך הָאט
הָאט ער װָאס נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם

יׂשראל. זינדיקן געמַאכט
זון דער ֶּפַקח הױּפטמַאן זַײן און 25
אױף בונט ַא געמַאכט הָאט רַמליָהון ֿפון
אין דערשלָאגן אים הָאט און אים,
הױז, מלכס ֿפון ּפַאלַאץ אין שומרון,
מיט און ַאריֵה; בַײ און ַארגוֿב בַײ
די ֿפון מַאן ֿפוֿפציק געװען זַײנען אים
און געטײט, אים הָאט ער און גלעדער;

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז
װעגן זַאכן איבעריקע די און 26
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און ּפַקחיָהן,
די ֿפון בוך אין בַאשריבן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן

יׂשראל.
ֿפון יָאר ֿפוֿפציקסטן און צװײ אין 27
ֶּפַקח איז יהּודה, ֿפון מלך דעם ַעזַריָה
מלך געװָארן רַמליָהון ֿפון זון דער
הָאט [און שומרון, אין יׂשראל איבער

יָאר. צװַאנציק געקיניגט]
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איז װָאס געטָאן הָאט ער און 28
ער גָאט; ֿפון אױגן די אין שלעכט
ֿפון זינד די ֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך הָאט
הָאט ער װָאס נֿבטן, ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם

יׂשראל. זינדיקן געמַאכט
ֿפון מלך דעם ֶּפַקח ֿפון טעג די אין 29
ִּתגַלת-ִּפלֶאֶסר געקומען איז יׂשראל,
גענומען הָאט און אשור, ֿפון מלך דער
יָנֹוַח, און ָאֿבל-ֵבית-מעכה, און ִעיון,
און גִלָעד, און חצור, און קדש, און
ער און נֿפּתלי; לַאנד גַאנצע דָאס גליל,

אשור. קײן ֿפַארטריבן זײ הָאט
ֵאָלהן ֿפון זון דער הֹוֵשַע און 30
ֶּפַקח אױף בונט ַא געבונטעװעט הָאט
הָאט ער און רַמליָהון, ֿפון זון דעם
און געטײט, אים און געשלָאגן אים
אין ָארט, זַײן אױף מלך געװָארן איז
ֿפון זון דעם יֹוָתם ֿפון יָאר צװַאנציקסטן

עּוזִיָהן.
װעגן זַאכן איבעריקע די און 31
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און ֶּפַקחן,
די ֿפון בוך אין בַאשריבן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן

יׂשראל.
זון דעם ֶּפַקח ֿפון יָאר צװײטן אין 32
איז יׂשראל, ֿפון מלך דעם רַמליָהון, ֿפון
ֿפון מלך עּוזִיָהו דעם ֿפון זון דער יֹוָתם

מלך. געװָארן יהּודה
ער איז יָאר צװַאנציק און ֿפינף 33
מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
אין געקיניגט ער הָאט יָאר זעכצן און
זַײן ֿפון נָאמען דער און ירושלים.
טָאכטער די ירּושָא געװען איז מוטער

ָצדֹוקן. ֿפון
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 34
גָאט; ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
זַײן װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן הָאט ער

געטָאן. הָאט עּוזִיָהו ֿפָאטער
ָאּפגעטָאן ניט זַײנען ָבמות די נָאר 35
ַאלץ נָאך הָאט ֿפָאלק דָאס געװָארן;
אױף גערײכערט און געשלַאכט
דָאס געבױט הָאט ער ָבמות. די

הױז. גָאטס ֿפון טױער אױבערשטע

װעגן זַאכן איבעריקע די און 36
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און יֹוָתמען,
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יהּודה.
גָאט הָאט טעג יענע אין 37
רצין יהּודה אױף ָאנשיקן ָאנגעהױבן
זון דעם ֶּפַקח און ארם, ֿפון מלך דעם

רַמליָהון. ֿפון
מיט געלײגט זיך הָאט יֹוָתם און 38
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
זַײן אין עלטערן זַײנע לעבן געװָארן
ָאָחז זון זַײן און ָדִודס-שטָאט. ֿפָאטער

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז

ֶּפַקח16 ֿפון יָאר זיבעצנטן אין
ָאָחז איז רַמליָהון, ֿפון זון דעם
יהּודה ֿפון מלך דעם יֹוָתם ֿפון זון דער

מלך. געװָארן
ַאלט ָאָחז איז יָאר צװַאנציק 2
און מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען,
אין געקיניגט ער הָאט יָאר זעכצן
װָאס געטָאן ניט הָאט ער און ירושלים.
גָאט ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק איז

דוד. ֿפָאטער זַײן װי ַאזױ הַאר, זַײן
אין געגַאנגען איז ער נַײערט 3
יׂשראל. ֿפון מלכים די ֿפון װעג דעם
דורכגײן געמַאכט אױך הָאט ער און
די װי ַאזױ ֿפַײער, דורכן זון זַײן
װָאס ֿפעלקער די ֿפון אומװערדיקײטן
די ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן זײ הָאט גָאט

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

בױם. צװַײגהַאֿפטיקן
רצין ַארױֿפגעקומען איז דענצמָאל 5
זון דער ֶּפַקח און ארם, ֿפון מלך דער
יׂשראל, ֿפון מלך דער רַמליָהון, ֿפון
זײ און מלחמה; אױף ירושלים קײן
ניט און ָאָחזן, אױף געלעגערט הָאבן

בַײקומען. געקענט
דער רצין הָאט צַײט יענער אין 6
ֵאיַלת צוריקגעקערט ארם ֿפון מלך
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די ַארױסגעװָארֿפן הָאט און ארם, צו
אדומים די און ֵאיַלת. ֿפון יהודהער
זַײנען און ֵאיַלת, קײן געקומען זַײנען
הַײנטיקן אױף ביז זיצן געבליבן דָארטן

טָאג.
שלוחים געשיקט הָאט ָאָחז און 7
אשור, ֿפון מלך דעם ִּתגַלת-ִּפלֶאֶסר צו
זון דַײן און קנעכט דַײן זָאגן: צו ַאזױ
מיר העלף און ַארױף קום איך; בין
ארם, ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער ֿפון
ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער ֿפון און
אױֿפגעשטַאנען זַײנען װָאס יׂשראל,

מיר. אױף
זילבער דָאס גענומען הָאט ָאָחז און 8
געֿפונען זיך הָאט װָאס גָאלד דָאס און
שַאצקַאמערן די אין און הױז גָאטס אין
צום געשיקט הָאט און הױז, מלכס ֿפון

שוחד. אשור ֿפון מלך
הָאט אשור ֿפון מלך דער און 9
ֿפון מלך דער און אים, צו צוגעהערט
דמׂשק, אױף ַארױֿפגעגַאנגען איז אשור
הָאט און אַײנגענומען, זי הָאט און
קיר, קײן בַאװױנער אירע ֿפַארטריבן

געטײט. ער הָאט רצינען און
געגַאנגען איז ָאָחז מלך דער און 10
ִּתגַלת-ִּפלֶאֶסר ַאנטקעגן דמׂשק קײן
געזען הָאט ער און אשור, ֿפון מלך דעם
דער און דמׂשק. אין װָאס מזבח דעם
דעם אּוִריה צו געשיקט הָאט ָאָחז מלך
און מזבח דעם ֿפון געשטַאלט די ּכהן

ַארבעט. גַאנצער זַײן לױט געבױ זַײן
הָאט ּכהן דער אּוִריה און 11
ַאלץ װי ַאזױ מזבח; דעם אױֿפגעבױט
ֿפון געשיקט הָאט ָאָחז מלך דער װָאס
ּכהן דער אּוִריה הָאט ַאזױ דמׂשק.
איז ָאָחז מלך דער אײדער געמַאכט,

דמׂשק. ֿפון געקומען
געקומען איז מלך דער ַאז און 12
דעם געזען מלך דער הָאט דמׂשק, ֿפון
צום גענענט הָאט מלך דער און מזבח;
אױף אױֿפגעברַאכט הָאט און מזבח,

אים.
זַײן געדעמֿפט הָאט ער און 13
שּפַײזָאּפֿפער, זַײן און ברַאנדָאּפֿפער

און גיסָאּפֿפער, זַײן געגָאסן און
זַײן ֿפון בלוט דָאס געשּפרענגט

מזבח. אױֿפן ֿפרידָאּפֿפער,
װָאס מזבח קוּפערנעם דעם און 14
ֿפון צוגערוקט ער הָאט גָאט ֿפַאר
מזבח דעם צװישן ֿפון הױז, דעם ֿפַאר
און גָאט, ֿפון הױז דעם צװישן און
זַײט בַײם ַאװעקגעשטעלט אים הָאט

צֿפון. צו מזבח דעם ֿפון
בַאֿפױלן הָאט ָאָחז מלך דער און 15
זָאגן: צו ַאזױ ּכהן, דעם אּוִריה
דָאס דעמף מזבח גרױסן דעם אױף
און ֿפרי, דער אין ֿפון ברַאנדָאּפֿפער
און ָאװנט, ֿפון שּפַײזָאּפֿפער דָאס
זַײן און מלך ֿפון ברַאנדָאּפֿפער דָאס
ברַאנדָאּפֿפער דָאס און שּפַײזָאּפֿפער,
לַאנד, ֿפון ֿפָאלק גַאנצן דעם ֿפון
זײערע און שּפַײזָאּפֿפער זײער און
ֿפון בלוט איטלעך און גיסָאּפֿפער;
ֿפון בלוט איטלעך און ברַאנדָאּפֿפער
שּפרענגען זָאלסטו שלַאכטָאּפֿפער
קוּפערנעם דעם װעגן און אים. אױף

נָאכקוקן. דַארֿפן איך װעל מזבח
געטָאן הָאט ּכהן דער אּוִריה און 16
הָאט ָאָחז מלך דער װָאס ַאלץ װי ַאזױ

בַאֿפױלן.
הָאט ָאָחז מלך דער און 17
די ֿפון רַאמען די ָאּפגעהַאקט
זײ ֿפון ָאּפגעטָאן הָאט און געשטעלן,
ער הָאט ים דעם און הַאנטֿפַאס. דעם
רינדער קוּפערנע די ֿפון ַארָאּפגענומען
אים הָאט און אים, אונטער װָאס
געֿפלַאסטער ַא אױף ַאװעקגעשטעלט

שטײנער. ֿפון
שבת ֿפַאר איבערדעק דער און 18
און הױז, ָאן ָאנגעבױט הָאט מע װָאס
ער הָאט דערױסן, אַײנגַאנג מלכס דעם
גָאט ֿפון הױז אין איבערגעשטעלט

אשור. ֿפון מלך דעם װעגן
ֿפון זַאכן איבעריקע די און 19
זײ געטָאן, הָאט ער װָאס ָאָחזן
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן זַײנען
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יהּודה.
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מיט געלײגט זיך הָאט ָאָחז און 20
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
אין עלטערן זַײנע לעבן געװָארן
איז ִחזִקיָהו זון זַײן און ָדִודס-שטָאט.

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן

ָאָחז17 ֿפון יָאר צװעלֿפטן אין
איז יהּודה, ֿפון מלך דעם
מלך געװָארן ֵאָלהן ֿפון זון דער הֹוֵשַע
הָאט [און יׂשראל, איבער שומרון אין

יָאר. נַײן געקיניגט]
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
נָאר גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
װָאס יׂשראל ֿפון מלכים די װי ַאזױ ניט

אים. ֿפַאר געװען זַײנען
ַארױֿפגעגַאנגען איז אים אױף 3
און אשור, ֿפון מלך דער ַשלַמנֶאֶסר
אים, צו קנעכט ַא געװָארן איז הֹוֵשַע

ָאּפגָאב. געצָאלט אים און
הָאט אשור ֿפון מלך דער און 4
װַײל בונט, ַא הֹוֵשַען אין אױסגעֿפונען
סֹוא צו שלוחים געשיקט הָאט ער
הָאט און מצרים, ֿפון מלך דעם
דעם צו ָאּפגָאב ַארױֿפגעברַאכט ניט
אין יָאר װי ַאזױ אשור ֿפון מלך
אשור ֿפון מלך דער און יָאר.
אים הָאט און ֿפַארהַאלטן, אים הָאט

ּתֿפיסה. אין ַארַײנגעשּפַארט
איז אשור ֿפון מלך דער און 5
און לַאנד, גַאנצן אױֿפן ַארױֿפגעגַאנגען
און שומרון, אױף ַארױֿפגעגַאנגען איז

יָאר. דרַײ איר אױף געלעגערט הָאט
דער הָאט הֹוֵשַען ֿפון יָאר נַײנטן אין 6
און שומרון, בַאצװּונגען אשור ֿפון מלך
און אשור, קײן יׂשראל ֿפַארטריבן הָאט
ָחֿבור, אין און ַחַלח, אין בַאזעצט זײ
ֿפון שטעט די אין און גֹוזָן, טַײך בַײם

ָמַדי.
די װַײל געשען איז דָאס און 7
געזינדיקט הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער
זײ הָאט װָאס גָאט זײער יהוה צו
ֿפון מצרים, לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט
מלך דעם ּפרעה ֿפון הַאנט דער אונטער
געֿפָארכט הָאבן זײ און מצרים, ֿפון

געטער. ֿפרעמדע
די אין געגַאנגען זַײנען זײ און 8
גָאט װָאס ֿפעלקער די ֿפון געזעצן
קינדער די ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן הָאט
ֿפון מלכים די גלַײכן דעס יׂשראל; ֿפון

געמַאכט. הָאבן זײ װָאס יׂשראל,
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 9
ריכטיק ניט װָאס זַאכן צוגעטרַאכט
הָאבן זײ און גָאט, זײער יהוה צו
זײערע ַאלע אין ָבמות געבױט זיך
ַא ביז װעכטערטורעם ַא ֿפון שטעט,

ֿפעסטונגשטָאט.
אױֿפגעשטעלט זיך הָאבן זײ און 10
אױף געצנשטַאנגען און זַײלשטײנער
אונטער און בערגל הױכן יעטװעדער

בױם. צװַײגהַאֿפטיקן יעטװעדער
גערײכערט דָארטן הָאבן זײ און 11
ֿפעלקער די װי ַאזױ ָבמות, ַאלע אױף
זײ; ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן הָאט גָאט װָאס
צו זַאכן שלעכטע געטָאן הָאבן זײ און

גָאט. דערצערענען
די געדינט הָאבן זײ און 12
זײ הָאט גָאט װָאס ָאּפגעטער,
די טָאן ניט זָאלט איר ָאנגעזָאגט:

זַאך. דָאזיקע
יׂשראל געװָארנט הָאט גָאט און 13
נֿביא, איטלעכן דורך יהּודה און
קערט זָאגן: צו ַאזױ זעער, איטלעכן
װעגן, שלעכטע אַײערע ֿפון אום אַײך
געזעצן, מַײנע געבָאט, מַײנע היט און
איך װָאס ּתורה גַאנצער דער לױט
און עלטערן, אַײערע בַאֿפױלן הָאב
דורך אַײך צו געשיקט הָאב איך װָאס

נֿביאים. די קנעכט, מַײנע
צוגעהערט, ניט הָאבן זײ ָאבער 14
זײער געמַאכט הַארט הָאבן זײ און
זײערע ֿפון נַאקן דער װי ַאזױ נַאקן,
אין געגלױבט ניט הָאבן װָאס עלטערן

גָאט. זײער יהוה
זַײנע ֿפַארַאכט הָאבן זײ און 15
הָאט ער װָאס בונד זַײן און געזעצן
און עלטערן, זײערע מיט געשלָאסן
זײ הָאט ער װָאס װָארענישן זַײנע
נָאך געגַאנגען זַײנען זײ און געװָארנט,
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און נישטיק, געװָארן און נישטיקײט
זײ, ַארום רונד װָאס ֿפעלקער די נָאך
טָאן צו ניט בַאֿפױלן זײ הָאט גָאט װָאס

זײ. װי ַאזױ
ַאלע ֿפַארלָאזן הָאבן זײ און 16
הָאבן און גָאט, זײער יהוה ֿפון געבָאט
געצן–צװײ געגָאסענע געמַאכט זיך
און ַאֵשָרה, ַאן געמַאכט און קעלבער,
ֿפון חיל גַאנצן דעם צו געבוקט זיך

ַבַעל. געדינט און הימל,
דורכגײן געמַאכט הָאבן זײ און 17
טעכטער זײערע און זין זײערע
געברױכט הָאבן און ֿפַײער, דורכן
און געצױבערט, און װָארזָאגערַײ
איז װָאס טָאן צו ָאּפגעגעבן זיך
צו אים גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט

דערצערענען.
געצערנט זײער הָאט גָאט און 18
ָאּפגעטָאן זײ הָאט ער און יׂשראל, אױף
געבליבן ניט איז עס ּפנים; זַײן ֿפון

ַאלײן. יהּודה שֿבט אחוץ
די געהיט ניט יהּודה אױך הָאט 19
און גָאט, זײער יהוה ֿפון געבָאט
ֿפון געזעצן די אין געגַאנגען זַײנען זײ

געמַאכט. הָאבן יענע װָאס יׂשראל,
דעם ֿפַארַאכט הָאט גָאט און 20
הָאט ער און יׂשראל, ֿפון זָאמען גַאנצן
אין געגעבן זײ הָאט און געּפַײניקט, זײ
ער ביז אױסרױבער, ֿפון הַאנט דער
ּפנים. זַײן ֿפון ַאװעקגעװָארֿפן זײ הָאט
ָאּפגעריסן הָאט ער ַאז װָארום 21
זײ און דוד, ֿפון הױז דעם ֿפון יׂשראל
דעם יָָרֿבָעם מלך ַא ֿפַאר געמַאכט הָאבן
ָאּפגעֿפירט יָָרֿבָעם הָאט נֿבטן, ֿפון זון
הָאט ער און גָאט, הינטער ֿפון יׂשראל

זינד. גרױסע ַא זינדיקן געמַאכט זײ
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 22
יָָרֿבָעמען ֿפון זינד ַאלע אין געגַאנגען
ניט זיך הָאבן זײ געטָאן; הָאט ער װָאס

דערֿפון. ָאּפגעקערט
יׂשראל ָאּפגעטָאן הָאט גָאט ביז 23
גערעדט הָאט ער װי ַאזױ ּפנים, זַײן ֿפון
און נֿביאים, די קנעכט זַײנע ַאלע דורך
זַײן ֿפון געװָארן ֿפַארטריבן איז יׂשראל

טָאג. הַײנטיקן אױף אשור קײן ערד
הָאט אשור ֿפון מלך דער און 24
ֿפון און ָבֿבל, ֿפון מענטשן געברַאכט
און ַחמת, ֿפון און ַעָוא, ֿפון און ּכּוָתה,
שטעט די אין בַאזעצט און סֿפרַויִם, ֿפון
ֿפון קינדער די ָאנשטָאט שומרון ֿפון
שומרון, געַארבט הָאבן זײ און יׂשראל.

שטעט. אירע אין געזעסן זַײנען און
ָאנהײב אין געװען איז עס און 25
ניט זײ הָאבן דָארטן, זיצן זײער ֿפון
הָאט יהוה און יהוה, געֿפָארכט
זײ און לײבן, זײ אױף ָאנגעשיקט

זײ. צװישן אױסהרגען ֿפלעגן
ֿפון מלך דעם ָאנגעזָאגט מען הָאט 26
װָאס ֿפעלקער די זָאגן: צו ַאזױ אשור,
בַאזעצט און ַאװעקגעֿפירט, הָאסט דו
ניט װײסן שומרון, ֿפון שטעט די אין
לַאנד; ֿפון גָאט דעם ֿפון שטײגער דעם
זײ אױף ָאנגעשיקט ער הָאט דרום
װי ַאזױ זײ, טײטן זײ זע, און לײבן,
דעם ֿפון שטײגער דעם ניט װײסן זײ

לַאנד. ֿפון גָאט
אשור ֿפון מלך דער הָאט 27
ַאװעק ֿפירט זָאגן: צו ַאזױ בַאֿפױלן,
איר װָאס ּכהנים די ֿפון אײנעם ַאהין
זָאלן און דָארטן; ֿפון ֿפַארטריבן הָאט
און דָארטן, בַאזעצן זיך און גײן זײ
ֿפון שטײגער דעם לערנען זײ זָאל ער

לַאנד. ֿפון גָאט דעם
ּכהנים די ֿפון אײנער געקומען איז 28
ֿפון ֿפַארטריבן געהַאט הָאט מע װָאס
אין בַאזעצט זיך הָאט ער און שומרון,
זײ װי געלערנט זײ הָאט און ֵבית-ֵאל,

יהוה. ֿפָארכטן זָאלן
אױך ֿפלעגט ֿפָאלק איטלעך ָאבער 29
זײ און געטער, אײגענע זַײנע מַאכן
די אין ַאװעקגעשטעלט זײ הָאבן
שומרונים די װָאס ָבמות די ֿפון הַײזער
אין ֿפָאלק איטלעך געמַאכט; הָאבן
דָארטן זַײנען זײ װָאס שטעט זײערע

געזעסן.
הָאבן ָבֿבל ֿפון מענטשן די און 30
מענטשן די און סוּכות-בנֹות, געמַאכט
און נֵרגַל, געמַאכט הָאבן ּכּות ֿפון
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געמַאכט הָאבן ַחמת ֿפון מענטשן די
ַאשימָא

נִֿבַחז געמַאכט הָאבן ַעִוים די און 31
הָאבן סֿפרַויִם די און ַּתרָּתק, און
ֿפַײער אין קינדער זײערע ֿפַארברענט
ֿפון געטער די ַענֶַמֶלך, און ַאדַרֶמֶלך צו

סֿפרַויִם.
יהוה, ֿפָארכטן זײ ֿפלעגן דערבַײ 32
צװישן ֿפון געמַאכט זיך הָאבן זײ און
ֿפלעגן װָאס ָבמות, ֿפון ּכהנים זיך
ֿפון הַײזער די אין זײ ֿפַאר זַײן מקריֿב

ָבמות. די
ָאבער ֿפָארכטן, זײ ֿפלעגן יהוה 33
װי ַאזױ דינען, זײ ֿפלעגן געטער זײערע
מע װָאס ֿפעלקער די ֿפון שטײגער דער

ַאװעקגעֿפירט. דָארטן ֿפון זײ הָאט
זײ טוען טָאג הַײנטיקן אױף ביז 34
זײ שטײגערס; ֿפריִערדיקע די װי ַאזױ
זײ און יהוה, גַאנצן] [אין ניט ֿפָארכטן
װי און חוקים זײערע װי ַאזױ ניט טוען
און ּתורה די װי ַאזױ און געזעץ, זײער
געבָאטן הָאט גָאט װָאס געבָאט דָאס װי
הָאט ער װָאס יעקֿב, ֿפון קינדער די

יׂשראל; נָאמען זַײן געמַאכט
געשלָאסן זײ מיט הָאט גָאט װָאס 35
צו ַאזױ בַאֿפױלן, זײ הָאט און בונד, ַא
ֿפרעמדע ֿפָארכטן ניט זָאלט ״איר זָאגן:
צו בוקן ניט זיך זָאלט איר און געטער,
שלַאכטן ניט און דינען, ניט זײ און זײ,

זײ. צו
אַײך הָאט װָאס יהוה נַײערט 36
מצרים לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט
ַאן מיט און שטַארקײט, גרױס מיט
זָאלט אים ָארעם, אױסגעשטרעכטן
איר זָאלט אים צו און ֿפָארכטן, איר
איר זָאלט אים צו און בוקן, זיך

שלַאכטן.
און געזעצן, די און חוקים די און 37
הָאט ער װָאס געבָאט, דָאס און ּתורה די
היטן איר זָאלט געשריבן, אַײך ֿפַאר
ניט זָאלט איר און טָאג; ַאלע טָאן צו

געטער. ֿפרעמדע ֿפָארכטן
הָאב איך װָאס בונד דעם און 38
ניט איר זָאלט אַײך, מיט געשלָאסן

ֿפָארכטן ניט זָאלט איר און ֿפַארגעסן;
געטער. ֿפרעמדע

זָאלט גָאט אַײער יהוה נַײערט 39
מציל אַײך װעט ער און ֿפָארכטן, איר
אַײערע ַאלע ֿפון הַאנט דער ֿפון זַײן

ֿפַײנט״.
צוגעהערט, ניט הָאבן זײ ָאבער 40
זײער װי ַאזױ טוען זײ נַײערט

שטײגער. ֿפריִערדיקער
ֿפלעגן ֿפעלקער דָאזיקע די און 41
געצן זײערע ָאבער יהוה, ֿפָארכטן
זײערע גלַײכן דעס דינען; זײ ֿפלעגן
קינדסקינדער–ַאזױ זײערע און קינדער
ַאזױ געטָאן, הָאבן עלטערן זײערע װי

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז זײ טוען

דריטן18 אין געװען איז עס און
ֿפון זון דעם הֹוֵשַע ֿפון יָאר
ִחזִקיָה איז יׂשראל, ֿפון מלך דעם ֵאָלהן,
יהּודה ֿפון מלך דעם ָאָחז ֿפון זון דער

מלך. געװָארן
ער איז יָאר צװַאנציק און ֿפינף 2
מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
ער הָאט יָאר צװַאנציק און נַײן און
דער און ירושלים. אין געקיניגט
ַאֿבי געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

זַכריהן. ֿפון טָאכטער די
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 3
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
הָאט דוד ֿפָאטער זַײן װָאס ַאלץ װי ַאזױ

געטָאן.
ָבמות, די ָאּפגעטָאן הָאט ער 4
און זַײלשטײנער, די צעברָאכן און
הָאט ער און ַאֵשָרה. די ָאּפגעהַאקט
װָאס שלַאנג קוּפערנע די צעהַאקט
יענע ביז װָארום געמַאכט; הָאט משה
יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפלעגן טעג
גערוֿפן זי הָאט מע און איר, צו רײכערן

נחּושָּתן.
גָאט אױף ֿפַארזיכערט זיך הָאט ער 5
אים נָאך און יׂשראל, ֿפון הַאר דעם
ַאלע צװישן ער װי ַאזַא געװען ניט איז
די צװישן ניט אױך יהּודה, ֿפון מלכים

אים. ֿפַאר געװען זַײנען װָאס
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ָאן בַאהעֿפט זיך הָאט ער װָארום 6
ֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך הָאט ער גָאט,
זַײנע געהיט הָאט ער און אים, הינטער
משהן. געבָאטן הָאט גָאט װָאס געבָאט
אים; מיט זַײן ֿפלעגט גָאט און 7
ַארױסגײן, ֿפלעגט ער װי אומעטום
הָאט ער און בַאגליקן. ער ֿפלעגט
ֿפון מלך דעם ָאן װידערשּפעניקט

געדינט. ניט אים הָאט און אשור,
ּפִלשּתים די געשלָאגן הָאט ער 8
ַא ֿפון געמַארקן, אירע און ַעזָה ביז
ֿפעסטונגשטָאט. ַא ביז װעכטערטורעם
ֿפירטן אין געװען איז עס און 9
דָאס איז ִחזִקיָהון–דָאס מלך ֿפון יָאר
ֿפון זון דעם הֹוֵשַע ֿפון יָאר זיבעטע
יׂשראל–איז ֿפון מלך דעם ֵאָלהן,
מלך דער ַשלַמנֶאֶסר ַארױֿפגעגַאנגען
הָאט און שומרון, אױף אשור ֿפון

איר. אױף געלעגערט
צום בַאצװּונגען זי הָאבן זײ און 10
יָאר זעקסטן אין יָאר; דרַײ ֿפון ָסוף
יָאר נַײנטע דָאס איז ִחזִקיָהן–דָאס ֿפון
יׂשראל–איז ֿפון מלך דעם הֹוֵשַע ֿפון

געװָארן. בַאצװּונגען שומרון
הָאט אשור ֿפון מלך דער און 11
הָאט און אשור, קײן יׂשראל ֿפַארטריבן
אין און ַחַלח, אין ַאװעקגעֿפירט זײ
שטעט די אין און גֹוזָן, טַײך בַײם ָחֿבור,

ָמַדי. ֿפון
ניט הָאבן זײ װָאס ֿפַאר 12
יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוגעהערט
איבערגעטרעטן הָאבן און גָאט, זײער
קנעכט דער משה װָאס ַאלץ בונד, זַײן
זײ און בַאֿפױלן, זײ הָאט גָאט ֿפון

געטָאן. ניט און צוגעהערט ניט הָאבן
מלך ֿפון יָאר ֿפערצנטן אין און 13
ַסנֵחריֿב ַארױֿפגעגַאנגען איז ִחזִקיָהון,
ַאלע אױף אשור ֿפון מלך דער
און יהּודה, ֿפון שטעט בַאֿפעסטיקטע

אַײנגענומען. זײ הָאט
יהּודה ֿפון מלך דער ִחזִקיָה הָאט 14
אשור ֿפון מלך דעם צו געשיקט
הָאב איך זָאגן: צו ַאזױ ָלכיש, קײן
װָאס מיר; ֿפון ָאּפ זיך קער געזינדיקט;

װעל ַארױֿפלײגן, מיר אױף װעסט דו
אשור ֿפון מלך דער הָאט טרָאגן. איך
מלך דעם ִחזִקיָה אױף ַארױֿפגעלײגט
צענטנער הונדערט דרַײ יהּודה ֿפון
גָאלד. צענטנער דרַײסיק און זילבער

ַאװעקגעגעבן הָאט ִחזִקיָה און 15
זיך הָאט װָאס זילבער גַאנצע דָאס
די אין און גָאט ֿפון הױז אין געֿפונען

הױז. מלכס ֿפון שַאצקַאמערן
ִחזִקיָה הָאט צַײט יענער אין 16
טעמּפל דעם ֿפון טירן די ַארומגעהַאקט
װָאס בַײשטידלעך די און גָאט, ֿפון
געהַאט הָאט יהּודה ֿפון מלך דער ִחזִקיָה
ער און גָאלד], [מיט איבערגעצױגן
אשור. ֿפון מלך דעם געגעבן עס הָאט

הָאט אשור ֿפון מלך דער און 17
און רֿב-ָסריסן, און ַּתרָּתנען, געשיקט
ִחזִקיָהון מלך צום ָלכיש ֿפון ַרֿבָשֵקהן,
ירושלים. קײן חיל גרױסן ַא מיט
ַאזױ ַארױֿפגעגַאנגען, זַײנען זײ און
זיך הָאבן און געקומען זײ זַײנען
דעם ֿפון גרָאבן דעם בַײ געשטעלט
ֿפון װעג אױֿפן װָאס טַײך אױבערשטן

װעשערֿפעלד.
מלך; צום גערוֿפן הָאבן זײ און 18
דער ֶאליָקים זײ צו ַארױסגעגַאנגען איז
ּפַאלַאץ, איבערן װָאס ִחלִקיָהון, ֿפון זון
יֹוָאח און שרַײבער, דער ֶשֿבנָא און

דערמָאנער. דער ָאָסֿפן, ֿפון זון דער
געזָאגט: זײ צו הָאט ַרֿבָשֵקה און 19
הָאט ַאזױ ִחזִקיָהון צו ַאקָארשט זָאגט
מלך דער מלך, גרױסער דער געזָאגט
דָאזיקע די איז װָאס אשור: ֿפון
ֿפַארזיכערסט דו װָאס ֿפַארזיכערונג

זיך?
ַאן איז ליּפגערײד הױל מײנסטו 20
ַאצונד, מלחמה? ֿפַאר גֿבורה און עצה
װָאס זיך, ֿפַארזיכערסטו װעמען אױף

מיר? ָאן װידערשּפעניקט הָאסט דו
ֿפַארזיכערסט דו זע, ַאצונד 21
דעם ֿפון שטעקן דעם אױף זיך
רָאר–אױף צעברָאכענעם דָאזיקן
זיך לענט מענטש ַא ַאז מצרים–װָאס
אין ַארַײן אים ער גײט ָאן, אים אױף
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ַאזױ דורך; זי לעכערט און הַאנט, דער
ֿפַאר מצרים ֿפון מלך דער ּפרעה איז

אים. אױף זיך ֿפַארזיכערן װָאס ַאלע
מיר זָאגן: מיר װעט איר ַאז און 22
אונדזער יהוה אױף זיך ֿפַארזיכערן
ִחזִקיָהו װָאס דער ניט דָאס גָאט–איז
זַײנע און ָבמות זַײנע ָאּפגעטָאן הָאט
און יהּודה צו געזָאגט הָאט און מזבחות,
מזבח דָאזיקן דעם ֿפַאר ירושלים: צו

ירושלים? אין בוקן זיך איר זָאלט
זיך ֿפַארװעט ַאצונד, און 23
ֿפון מלך דעם הַאר מַײן מיט ַאקָארשט
צװײ געבן דיר װעל איך און אשור,
דיר קענסט דו אױב ֿפערד, טױזנט

זײ. אױף רַײטער ַארױֿפזעצן
דעם ָאּפשטױסן קענסטו װי הַײנט 24
די ֿפון אײנעם הױּפטמַאן, ַא ֿפון ּפנים
ֿפון הַאר? מַײן ֿפון קנעכט קלענסטע
אױף זיך ֿפַארזיכערסטו װעגן דעסט

רַײטער. און רַײטװעגן װעגן מצרים
יהוה ָאן דען איך בין ַאצונד, 25
ָארט, דָאזיקן דעם אױף ַארױֿפגעקומען
מיר צו הָאט יהוה ֿפַארװיסטן? צו אים
דָאזיקן דעם אױף ַארױף גײ געזָאגט:

עס. ֿפַארװיסט און לַאנד,
ֿפון זון דער ֶאליָקים הָאט 26
געזָאגט יֹוָאח, און ֶשֿבנָא, און ִחלִקיָהון,
צו דיך, בעט איך רעד, ַרֿבָשֵקהן: צו
מיר װָארום ַארַאמיש, קנעכט דַײנע
אונדז צו ניט רעד און עס, ֿפַארשטײן
ֿפָאלק דעם ֿפון אױערן די אין יהּודיש

מױער. דער אױף װָאס
הָאט געזָאגט: זײ צו ַרֿבָשֵקה הָאט 27
מיך דיר צו און הַאר דַײן צו דען
דָאזיקע די רעדן צו הַאר מַײן געשיקט
מענטשן די צו ניט און װערטער,
עסן צו מױער, דער אױף זיצן װָאס
זײער טרינקען צו און קױט, זײער

אַײך? בַײ לַײבװַאסער,
געשטעלט, זיך הָאט ַרֿבָשֵקה און 28
ָקול הױכן ַא אױף אױסגערוֿפן הָאט און
און גערעדט הָאט און יהּודיש, אױף
דעם ֿפון װָארט דָאס הערט געזָאגט:

אשור. ֿפון מלך דעם מלך, גרױסן

זָאל מלך: דער געזָאגט הָאט ַאזױ 29
קען ער װָארום נַארן, ניט ִחזִקיָהו אַײך

הַאנט. זַײן ֿפון זַײן מציל ניט אַײך
ניט ִחזִקיָהו אַײך זָאל און 30
צו ַאזױ יהוה, אױף ֿפַארזיכערן
זַײן מציל אונדז װעט זַײן מציל זָאגן:
ניט װעט שטָאט דָאזיקע די און יהוה,
ֿפון הַאנט דער אין װערן איבערגעבן

אשור. ֿפון מלך דעם
צו צוהערן ניט זָאלט איר 31
געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום ִחזִקיָהון,
מיר מיט מַאכט אשור: ֿפון מלך דער
און מיר, צו ַארױס קומט און שלום,
װַײנשטָאק זַײן ֿפון איטלעכער עסט
און ֿפַײגנבױם, זַײן ֿפון איטלעכער און
ֿפון װַאסער דָאס איטלעכער טרינקט

ברונעם. זַײן
אַײך װעל און קום, איך ביז 32
לַאנד, אַײער װי ַאזױ לַאנד ַא אין נעמען
לַאנד ַא װַײן, און ּתֿבואה ֿפון לַאנד ַא
לַאנד ַא װַײנגערטנער, און ברױט ֿפון
איר ּכדי הָאניק, און אײלבערטן ֿפון
איר און שטַארבן; ניט און לעבן זָאלט
ער ַאז ִחזִקיָהון, צו צוהערן ניט זָאלט
זָאגן: צו ַאזױ אַײנרעדן, אַײך װעט

זַײן. אונדז מציל װעט יהוה
די געװען מציל דען מציל הָאבן 33
זַײן איטלעכער ֿפעלקער די ֿפון געטער
ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער ֿפון לַאנד

אשור?
ַחמת, ֿפון געטער די זַײנען װּו 34
ֿפון געטער די זַײנען װּו ַארַּפד? און
דען זײ הָאבן ִעָוה? און ֵהנַע, סֿפרַויִם,

הַאנט? מַײן ֿפון שומרון געװען מציל
געטער ַאלע צװישן זַײנען װער 35
געװען מציל הָאבן װָאס לענדער די ֿפון
יהוה ַאז הַאנט, מַײן ֿפון לַאנד זײער
הַאנט? מַײן ֿפון ירושלים זַײן מציל זָאל
זײ און געשװיגן, ֿפָאלק דָאס הָאט 36
געענטֿפערט, ניט װָארט ַא אים הָאבן
איז מלך ֿפון בַאֿפעל דער װָארום
אים זָאלט איר זָאגן: צו ַאזױ געװען,

ענטֿפערן. ניט
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ֿפון זון דער ֶאליָקים געקומען איז 37
און ּפַאלַאץ, איבערן װָאס הלקיהן,
דער יֹוָאח און שרַײבער, דער ֶשֿבנָא
צו דערמָאנער, דער ָאָסֿפן, ֿפון זון
און קלײדער, צעריסענע מיט ִחזִקיָהון,
װערטער די דערצײלט אים הָאבן זײ

ַרֿבָשֵקהן. ֿפון

װי19 געװען, איז עס און
עס הָאט ִחזִקיָהו מלך דער
זַײנע צעריסן ער הָאט ַאזױ געהערט,
זַאק, מיט צוגעדעקט זיך און קלײדער,
גָאט. ֿפון הױז אין געקומען איז ער און

ֶאליָקימען געשיקט הָאט ער און 2
דעם ֶשֿבנָא און ּפַאלַאץ, איבערן װָאס
די ֿפון עלטסטע די און שרַײבער,
זַאקקלײדער, מיט צוגעדעקט ּכהנים,
ָאמוצן. ֿפון זון דעם יַשעיָהו הנֿביא צו

געזָאגט: אים צו הָאבן זײ און 3
טָאג ַא ִחזִקיָהו: געזָאגט הָאט ַאזױ
איז שמַאך און שטרָאף און נױט ֿפון
קינדער די װָארום טָאג, הַײנטיקער
און מוטערמױל, צום געקומען זַײנען

געבערן. צו ּכוח קײן ניטָא
הערן גָאט דַײן יהוה װעט אֿפשר 4
זַײן װָאס ַרֿבָשֵקהן, ֿפון װערטער ַאלע
אים הָאט אשור ֿפון מלך דער הַאר
לעבעדיקן דעם לעסטערן צו געשיקט
די ֿפַאר שטרָאֿפן װעט ער און גָאט,
הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס רײד
ַא אױֿפהײבן זָאלסטו דרום געהערט;
װָאס איבערבלַײב דעם ֿפַאר ּתֿפילה

דָא. זיך געֿפינט
ִחזִקיָהון מלך ֿפון קנעכט די װי און 5

יַשעיָהון, צו געקומען זַײנען
ַאזױ געזָאגט: זײ צו יַשעיָהו הָאט 6
ַאזױ הַאר: אַײער צו זָאגן איר זָאלט
מורא ניט זָאלסט געזָאגט: גָאט הָאט
הָאסט דו װָאס װערטער די ֿפַאר הָאבן
דעם ֿפון יונגען די װָאס מיט געהערט,

געשענדט. מיך הָאבן אשור ֿפון מלך
ַא אים אין ַארַײן גיב איך זע, 7
הערונג, ַא הערן װעט ער און גַײסט,
לַאנד; זַײן צו אומקערן זיך װעט און

דורכן ֿפַאלן מַאכן אים װעל איך און
לַאנד. זַײן אין שװערד

אומגעקערט, זיך הָאט ַרֿבָשֵקה און 8
אשור ֿפון מלך דעם געֿפונען הָאט און
װָארום ִלֿבנָה; אױף הַאלטנדיק מלחמה
הָאט ער ַאז געהערט געהַאט הָאט ער

ָלכיש. ֿפון ַאװעקגעצױגן
אױף געהערט הָאט [ַסנֵהריֿב] און 9
צו ַאזױ ּכוש, ֿפון מלך דעם ִּתרָהָקה
מלחמה ַארױסגעגַאנגען איז ער זָאגן:
הָאט ער און דיר. מיט הַאלטן צו
ִחזִקיָהון, צו שלוחים געשיקט װידער

זָאגן: צו ַאזױ
ִחזִקיָהון צו זָאגן איר זָאלט ַאזױ 10
זָאגן: צו ַאזױ יהּודה, ֿפון מלך דעם
דו װָאס גָאט, דַײן נַארן ניט דיך זָאל
צו ַאזױ אים, אױף זיך ֿפַארזיכערסט
איבערגעגעבן ניט װעט ירושלים זָאגן:
ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער אין װערן

אשור.
די װָאס געהערט הָאסטו ָאט 11
ַאלע צו געטָאן הָאבן אשור ֿפון מלכים
דו און ֿפַארװיסטן, צו זײ לענדער,

װערן? ניצול װילסט
ֿפעלקער די ֿפון געטער די הָאבן 12
עלטערן מַײנע װָאס די געװען מציל
און חרן, און גֹוזָן, צעשטערט, הָאבן
אין װָאס עדן ֿפון די קינדער אױף ֶרֶצף,

ּתַלָׂשר?
און ַחמת, ֿפון מלך דער איז װּו 13
ֿפון מלך דער און ַארַּפד, ֿפון מלך דער
ִעָוה? און ֵהנַע, ֿפון סֿפרַויִם, שטָאט דער
דעם צוגענומען ִחזִקיָהו הָאט 14
שלוחים, די ֿפון הַאנט דער ֿפון בריװ
ער און איבערגעלײענט; אים הָאט און
גָאט; ֿפון הױז אין ַארױֿפגעגַאנגען איז
אױסגעשּפרײט אים הָאט ִחזִקיָהו און

גָאט. ֿפַאר
געװען מתּפלל הָאט ִחזִקיָהו און 15
יהוה געזָאגט: הָאט און גָאט, צו
איבער זיצט װָאס יׂשראל ֿפון גָאט דו
גָאט דער ביסט ַאלײן דו ּכרוֿבים, די
ערד; דער ֿפון קיניגרַײכן ַאלע איבער
די און הימלען די געמַאכט הָאסט דו
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ערד.
הער; און אױער, דַײן יהוה, נַײג, 16
און זע; און אױגן דַײנע יהוה, עֿפן,
װָאס ַסנֵהריֿבן ֿפון װערטער די הער
דעם לעסטערן צו געשיקט אים הָאט

גָאט. לעבעדיקן
אשור ֿפון מלכים די יהוה, אמת, 17
און ֿפעלקער די געמַאכט חרוֿב הָאבן

לַאנד, זײער
איבערגעגעבן הָאבן זײ און 18
זײ װָארום ֿפַײער; צום געטער זײערע
נָאר געװען; ניט געטער קײן זַײנען
מענטשנס ַא ֿפון װערק דָאס בלױז
הָאבן דרום שטײן; און הָאלץ הַאנט,

אונטערגעברַאכט. זײ זײ
גָאט, אונדזער יהוה ַאצזונד, און 19
זַײן ֿפון דיך, בעט איך אונדז, העלף
ֿפון קיניגרַײכן ַאלע זָאלן און הַאנט,
ביסט ַאלײן יהוה דו ַאז װיסן, ערד דער

גָאט.
ָאמוצן ֿפון זון דער יַשעיָהו הָאט 20
זָאגן: צו ַאזױ ִחזִקיָהון, צו געשיקט
ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ
געװען מתּפלל הָאסט דו װָאס יׂשראל:
ֿפון מלך דעם ַסנֵהריֿב װעגן מיר צו

צוגעהערט. איך הָאב אשור,
גָאט װָאס װָארט דָאס איז דָאס 21
ֿפַארַאכט עס גערעדט: אים װעגן הָאט
יונגֿפרױ דירדי ֿפון שּפָאט עס דיך,
קָאּפ דעם שָאקלט ִציון;עס טָאכטער

ירושלים. טָאכטער דירדי הינטער
און געלעסטערט הָאסטו װעמען 22
דַײן הָאסטו װעמען אױף געשענדט?און
געהױבן הָאסט אױֿפגעהױבן?יָא, ָקול
דעם הײךַאקעגן דער אין אױגן דַײנע

יׂשראל. ֿפון הײליקן
הָאסטו שלוחים דַײנע דורך 23
געזָאגט: און גָאט, געלעסטערט
צו איך רַײטװעגןבין ֿפיל מַײנע מיט
די צו ַארױף, בערג די ֿפון הײך דער
ָאּפ הַאק איך לֿבנון;און ֿפון װינקלען
געקליבענע זַײנע צעדערן, הױכע זַײנע
זַײן צו קום איך ציּפרעסבײמער;און
זַײן ֿפון װַאלד צום הַארבעריק, עקסטן

ֿפרוכטגָארטן.
און געגרָאבן הָאב איך 24
און ֿפרעמדע, געטרונקעןװַאסערן
ֿפוסטריטַאלע מַײנע מיט אױס טריקן

מצרים. ֿפון טַײכן
געהערט?ֿפון ניט דען הָאסטו 25
צוגעגרײט, עס איך הָאב ָאן לַאנג
איך הָאב טעג ַאלטע ֿפון
הָאב געֿפורעמט;ַאצונד עס
זָאל עס געברַאכט עס איך
אױף ֿפַארװיסטן צו ּכדי געשען,

שטעט. חּורֿבה-הױֿפנסבַאֿפעסטיקטע
בַאװױנער זײערע זַײנען דרום 26
און צעברָאכן זַײנען זײ קורצמַאכטיק,
און גרָאז געװָארן זַײנען ֿפַארשעמט;זײ
מָאך גרינע, קרַײטעכץ און ֿפעלד,
ֿפַארדַארט ּתֿבואה און דעכער, די ֿפון

אױֿפגעװַאקסן. אײדער
און זיצן, דַײן װײס איך ָאבער 27
דַײן און קומען, דַײן און גײן דַײן

מיר. קעגן שטורעמען
קעגן שטורעמען װַײל דַײן 28
ַארױף איז ליַארעם דַײן מיראון
איך װעל דרום, אױערן, מַײנע אין
און נָאז, דַײן אין רינג מַײן ַארַײנטָאן
װעל איך און ליּפן, דַײנע אין צַאם מַײן
דו װעגװָאס דעם אױף אומקערן דיך

אים. אױף געקומען ביסט
צײכן: דער זַײן דיר װעט דָאס און 29
און נָאכװּוקס, הַײיָאר עסן װעט איר
װידערװּוקס;און יָאר צװײטן אױֿפן
און שנַײדט, און זיִיִט יָאר, דריטן אױֿפן
זײער עסט און װַײנגערטנער, ֿפלַאנצט

ֿפרוכט.
ַאנטרונענער דער און 30
ֿפון הױז דעם ֿפון איבערבלַײב
אונטן, װָארצלען װידער יהּודהװעט

אױבן. ֿפרוכט טרָאגן און
װעט ירושלים ֿפון װָארום 31
און איבערבלַײב, ַאן ַארױסקומען
ִציון;דָאס בַארג ֿפון ַאנטרינונג ַאן
װעט צֿבאות ֿפון גָאט ֿפון זיך ָאננעמען

טָאן. דָאס
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געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 32
ניט װעט אשור:ער ֿפון מלך אױֿפן
שטָאט, דָאזיקער דער אין ַארַײנקומען
און ֿפַײל, ַא ַאהין ַארַײנשיסן ניט און
און שילד, ַא מיט איר ֿפַאר קומען ניט

ערדװַאל. ַאן איר ַארום ָאנשיטן ניט
איז ער װָאס װעג דעם אױף 33
זיך ער װעט אים אױף געקומען,
דָאזיקער דער אין און אומקערן,
זָאגט ַארַײנקומען, ניט ער שטָאטװעט

גָאט.
די בַאשירעמען װעל איך און 34
ֿפון העלֿפן, צו זי שטָאט, דָאזיקע
ָדִודס קנעכט מַײן ֿפון און װעגן מַײנעט

װעגן.
יענער אין געװען איז עס און 35
ֿפון מלאך ַא ַארױסגעגַאנגען איז נַאכט,
ֿפון לַאגער אין געשלָאגן הָאט און גָאט
ַאכציק און ֿפינף און הונדערט אשור
געֿפעדערט זיך הָאט מע ַאז און טױזנט.
ַאלע זַײנען זײ ערשט ֿפרי, דער אין

ּפגָרים. טױטע
אשור ֿפון מלך דער ַסנֵהריֿב און 36
געגַאנגען איז און ַאװעקגעצױגן, הָאט
איז ער און אומגעקערט; זיך הָאט און

נינֵוה. אין געבליבן
בוקט ער װי געװען, איז עס און 37
ַאזױ נִסרוך, גָאט זַײן ֿפון הױז אין זיך
ַׂשרֶאֶצר און ַאדַרֶמֶלך זין זַײנע הָאבן
און שװערד; מיטן דערשלָאגן אים
לַאנד אין געװָארן ַאנטרונען זַײנען זײ
איז ֵאַסר-ַחדון זון זַײן און ַאָרָרט.

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן

ִחזִקיָהו20 איז טעג יענע אין
צום געװָארן קרַאנק
יַשעיָהו געקומען אים צו איז שטַארבן;
צו הָאט און ָאמוצן, ֿפון זון דער הנֿביא
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ געזָאגט: אים
הױזגעזינט, דַײן װעגן ַצָװֶאה דַײן מַאך
ניט װעסט און שטַארבסט, דו װָארום

װערן. גענעזן
צו ּפנים זַײן אומגעדרײט ער הָאט 2
צו געװען מתּפלל הָאט און װַאנט, דער

זָאגן: צו ַאזױ גָאט,
װי געדענק גָאט, דיך, בעט איך 3
אמת, מיט דיר ֿפַאר געגַאנגען בין איך
װָאס און הַארצן, גַאנצן ַא מיט און
איך הָאב אױגן דַײנע אין גוט איז
געװײנט ַא הָאט ִחזִקיָהו און געטָאן.

געװײן. גרױס
יַשעיָהו װען געװען, איז עס און 4
ֿפון ַארױסגעגַאנגען געװען ניט נָאך איז
װָארט דָאס איז הױף, מיטלסטן דעם
זָאגן: צו ַאזױ אים, צו געװען גָאט ֿפון
צו זָאגן זָאלסט אום, און זיך קער 5
ֿפָאלק: מַײן ֿפון ֿפירשט דעם ִחזִקיָהו
ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ
געהערט הָאב איך ָדִודן: ֿפָאטער דַײן
דַײן געזען הָאב איך ּתֿפילה, דַײן
דריטן אױֿפן דיך; הײל איך זע, טרער;
ֿפון הױז אין ַארױֿפגײן װעסטו טָאג

גָאט.
טעג דַײנע צו צולײגן װעל איך און 6
ֿפון הַאנט דער ֿפון און יָאר, ֿפוֿפצן
און דיך איך װעל אשור ֿפון מלך דעם
איך און זַײן, מציל שטָאט דָאזיקע די
ֿפון שטָאט דָאזיקע די בַאשירעמען װעל
ָדִודס קנעכט מַײן ֿפון און װעגן מַײנעט

װעגן.
נעם געזָאגט: הָאט יַשעיָהו און 7
הָאבן זײ און ֿפַײגן. געּפרעסטע
אױֿפן ַארױֿפגעטָאן און גענומען
גענעזן איז ער און אױסשלַאג,

געװָארן.
צו געזָאגט הָאט ִחזִקיָהו און 8
ַאז צײכן דער איז װָאס יַשעיָהון:
װעל איך און הײלן, מיך װעט גָאט
ֿפון הױז אין טָאג דריטן אױֿפן ַארױֿפגײן

גָאט?
װעט דָאס געזָאגט: יַשעיָהו הָאט 9
ַאז גָאט, ֿפון צײכן דער זַײן דיר
הָאט ער װָאס זַאך די טָאן װעט גָאט
צען גײן שָאטן דער זָאל גערעדט:
אומקערן זיך ָאדער װַײטער, שטַאּפלען

שטַאּפלען? צען
גרינג געזָאגט: יִחזִקיָהו הָאט 10
צען ַארָאּפצוגײן זיך שָאטן דעם איז
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שָאטן דער נַײערט נײן, שטַאּפלען;
צען צוריק אױף אומקערן זיך זָאל

שטַאּפלען.
צו גערוֿפן הנֿביא יַשעיָהו הָאט 11
דעם אומגעקערט הָאט ער און גָאט,
אױף צוריק שטַאּפלען צען שָאטן
געהַאט הָאט ער װָאס שטַאּפלען די
ֿפון שטַאּפלען די אױף ַארָאּפגענידערט

ָאָחזן.
הָאט צַײט יענער אין 12
ֿפון זון דער ברֹאַדך-בַאְלַאָדן
ָבֿבל, ֿפון מלך דער בַאְלַאָדנען,
צו מּתנה ַא און בריװ ַא געשיקט
ַאז געהערט הָאט ער װָארום ִחזִקיָהון,

קרַאנק. געװען איז ִחזִקיָהו
צוגעהערט, זײ הַאט ִחזִקיָהו און 13
גַאנץ זַײן געװיזן זײ הָאט ער און
גָאלד, דָאס און זילבער דָאס שַאצהױז,
אײל, גוטע דָאס און בׂשמים, די און
װַאֿפן, זַײנע ֿפון הױז גַאנצע דָאס און
אין געֿפונען זיך הָאט װָאס ַאלץ און
זַאך ַא געװען ניט שַאצקַאמערן; זַײנע
גַאנצער זַײן אין און הױז, זַײן אין
זײ הָאט ִחזִקיָהו געװעלטיקײט, װָאס

געװיזן. ניט
צום געקומען הנֿביא יַשעיָהו איז 14
אים צו הָאט און יִחזִקיָהו, מלך
דָאזיקע די הָאבן װָאס געזָאגט:
װַאנען ֿפון און געזָאגט? מענטשן
ִחזִקיָהו הָאט דיר? צו זײ קומען
זײ זַײנען לַאנד װַײטן ַא ֿפון געזָאגט:

ָבֿבל. ֿפון געקומען,
זײ הָאבן װָאס געזָאגט: ער הָאט 15
ִחזִקיָהו הָאט הױז? דַײן אין געזען
הױז מַײן אין איז װָאס ַאלץ געזָאגט:
אין זַאך ַא געװען ניט געזען: זײ הָאבן
זײ הָאב איך װָאס שַאצקַאמערן מַײנע

געװיזן. ניט
ִחזִקיָהון: צו געזָאגט יַשעיָהו הָאט 16

גָאט: ֿפון װָארט דָאס הער
װָאס ַאלץ און קומען, טעג זע, 17
עלטערן דַײנע װָאס און הױז, דַײן אין
טָאג, הַײנטיקן ביז ָאנגעקליבן הָאבן
ָבֿבל; קײן װערן ַאװעקגעטרָאגן װעט

זָאגט איבערבלַײבן, ניט װעט זַאך קײן
גָאט.

װעלן װָאס זין דַײנע ֿפון און 18
װעסט דו װָאס דיר, ֿפון ַארױסגײן
װעלן זײ און נעמען, מען װעט געבערן,
דעם ֿפון ּפַאלַאץ אין הױֿפדינער זַײן

ָבֿבל. ֿפון מלך
יַשעיָהון: צו געזָאגט ִחזִקיָהו הָאט 19
דו װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס איז גוט
געזָאגט. הָאט ער און גערעדט. הָאסט
זיכערקײט און שלום אױב װָאר, ֿפַאר

טעג! מַײנע אין זַײן װעט
װעגן זַאכן איבעריקע די און 20
גֿבּורהשַאֿפט, גַאנצע זַײן און ִחזִקיָהון,
טַײך דעם געמַאכט הָאט ער װי און
ַארַײנגעברַאכט און גרָאבן, דעם און
איז דָאס שטָאט, אין װַאסער
די ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן

יהּודה.
מיט געלײגט זיך הָאט ִחזִקיָהו און 21
איז מנשה זון זַײן און עלטערן, זַײנע

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן

ַאלט21 מנשה איז יָאר צװעלף
געװָארן איז ער ַאז געװען,
הָאט יָאר ֿפוֿפציק און ֿפינף און מלך,
דער און ירושלים. אין געקיניגט ער
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

ֶחֿפצי-ֿבה.
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
ֿפעלקער די ֿפון אומװערדיקײטן די װי
די ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן הָאט גָאט װָאס

יׂשראל. ֿפון קינדער
די ָאּפגעבױט הָאט ער און 3
ִחזִקיָהו ֿפָאטער זַײן װָאס ָבמות
הָאט ער און צעשטערט, הָאט
און ַבַעל, צו מזבחות אױֿפגעשטעלט
ַאחאֿב װי און ַאֵשָרה, ַאן געמַאכט הָאט
און געטָאן, הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער
חיל גַאנצן צום געבוקט זיך הָאט ער

געדינט. זײ און הימל, ֿפון
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אין מזבחות געבױט הָאט ער און 4
געזָאגט: הָאט גָאט גָאט, װָאס ֿפון הױז
נָאמען. מַײן טָאן איך װעל ירושלים אין
צום מזבחות געבױט הָאט ער און 5
הױֿפן בײדע אין הימל ֿפון חיל גַאנצן

הױז. גָאטס ֿפון
זַײן דורכגײן געמַאכט הָאט ער און 6
געברױכט הָאט און ֿפַײער, דורכן זון
און געצױבערט, און צײכנזעערַײ
און גַײסטערזעער אַײנגעשַאֿפט
געמערט הָאט ער טױטנבַאשװערער;
ֿפון אױגן די אין שלעכטס טָאן צו

דערצערענען. צו גָאט,
דעם ַארַײנגעשטעלט הָאט ער און 7
הָאט ער װָאס ַאֵשָרה דער ֿפון געץ
הָאט גָאט װָאס הױז דעם אין געמַאכט,
שלמהן: זון זַײן צו און ָדִודן צו געזָאגט
ירושלים אין און הױז דָאזיקן דעם אין
ַאלע ֿפון אױסדערװײלט הָאב איך װָאס
מַײן טָאן איך װעל יׂשראל, ֿפון שֿבטים

אײביק,  אױף נָאמען
ֿפַארװָאגלען ניט מער װעל איך און 8
װָאס ערד דער ֿפון יׂשראל ֿפון ֿפוס דעם
אױב עלטערן, זײערע געגעבן הָאב איך
ַאלץ װי ַאזױ טָאן צו היטן נָאר װעלן זײ
לױט און בַאֿפױלן, זײ הָאב איך װָאס
קנעכט מַײן װָאס ּתורה גַאנצער דער

בַאֿפױלן. זײ הָאט משה
און צוגעהערט; ניט הָאבן זײ ָאבער 9
מער טָאן צו ֿפַארֿפירט זײ הָאט מנשה
גָאט װָאס ֿפעלקער די װי שלעכטס
קינדער די ֿפַאר ֿפון ֿפַארטיליקט הָאט

יׂשראל. ֿפון
זַײנע דורך גערעדט הָאט גָאט און 10

זָאגן: צו נֿביאים, ַאזױ די קנעכט
ֿפון מלך דער מנשה װַײל 11
דָאזיקע די געטָאן הָאט יהּודה
בַאגַאנגען איז אומװערדיקײטן,
אמורים די װָאס ַאלץ װי ערגערס
הָאט און געטָאן, הָאבן אים ֿפַאר װָאס
זַײנע מיט יהּודה זינדיקן געמַאכט אױך

ָאּפגעטער,
יהוה געזָאגט ַאזױ הָאט דרום 12
ברענג איך זע, יׂשראל: ֿפון גָאט דער

יהּודה, אין ירושלים אױף אומגליק ַאן
װעלן עס, הערט װָאס איטלעכער ַאז

אױערן. בײדע זַײנע קלינגען
ירושלים אױף ציִען װעל איך און 13
די און שומרון, ֿפון מעסטשנור די
איך און הױז; ַאחאֿבס ֿפון װָאגשנור
מע װי ַאזױ ירושלים, אױסװישן װעל
און אױסגעװישט שיסל, ַא אױס װישט

ּפנים. איר אױף אומגעקערט
דעם ַאװעקװַארֿפן װעל איך און 14
װעל און ַארב, מַײן ֿפון איבערבלַײב
זײערע ֿפון הַאנט דער אין געבן זײ
צו און רױב צו זַײן װעלן זײ און ֿפַײנט,
ֿפַײנט. זײערע ַאלע ֿפַאר אױסרױבונג

איז װָאס געטָאן הָאבן זײ װַײל 15
הָאבן און אױגן, מַײנע אין שלעכט
װָאס טָאג דעם דערצערנט ֿפון מיך
ַארױסגעגַאנגען זַײנען עלטערן זײערע
טָאג. הַײנטיקן אױף ביז און מצרים ֿפון
הָאט בלוט אומשולדיק אױך און 16
ער ביז ֿפיל, זײער ֿפַארגָאסן מנשה
צו עק ֿפון ירושלים ָאנגעֿפילט הָאט
הָאט ער װָאס זינד זַײן אחוץ עק;
װָאס טָאן צו יהּודה, זינדיקן געמַאכט

גָאט. ֿפון אױגן די אין שלעכט איז
װעגן זַאכן איבעריקע די און 17
געטָאן, הָאט ער װָאס ַאלץ און מנשהן,
געזינדיקט, הָאט ער װָאס זינד זַײן און
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן איז דָאס
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יהּודה.
מיט געלײגט זיך הָאט מנשה און 18
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
הױז, זַײן ֿפון גָארטן דעם אין געװָארן
זון זַײן און עּוזָאן. ֿפון גָארטן דעם אין
ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז ָאמֹון
ָאמֹון איז יָאר צװַאנציק און צװײ 19
געװָארן איז ער ַאז געװען. ַאלט
געקיניגט ער הָאט יָאר צװײ מלך, און
ֿפון נָאמען דער און ירושלים. אין
די משוֶלֶמת געװען מוטער איז זַײן

יָטֿבה. ֿפון ָחרוצן, ֿפון טָאכטער
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 20
װי ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
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געטָאן. הָאט מנשה ֿפָאטער זַײן
דעם ַאל אין געגַאנגען איז ער און 21
געגַאנגען, איז ֿפָאטער זַײן װָאס װעג
װָאס ָאּפגעטער די געדינט הָאט ער און
זיך הָאט און געדינט, הָאט ֿפָאטער זַײן

געבוקט. זײ צו
דעם יהוה ֿפַארלָאזן הָאט ער און 22
ניט איז און עלטערן, זַײנע ֿפון גָאט

יהוה. ֿפון װעג דעם אין געגַאנגען
הָאבן ָאמֹונען ֿפון קנעכט די און 23
הָאבן און אים, אױף בונט ַא געמַאכט

הױז. זַײן אין מלך דעם געטײט
הָאט לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס און 24
געמַאכט הָאבן װָאס ַאלע דערשלָאגן
און ָאמֹון. מלך דעם אױף בונט דעם
זַײן געמַאכט הָאט לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס
ָארט. זַײן אױף מלך ֿפַאר יֹאִשיָהון זון

ֿפון זַאכן איבעריקע די און 25
זײ געטָאן, הָאט ער װָאס ָאמֹונען
ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן זַײנען
ֿפון מלכים די ֿפון צַײטגעשעענישן די

יהּודה.
אין בַאגרָאבן אים הָאט מע און 26
עּוזָאן. ֿפון גָארטן דעם אין קֿבר, זַײן
מלך געװָארן איז יֹאִשיָהו זון זַײן און

ָארט.  זַײן אױף

ַאלט22 יֹאִשיָהו איז יָאר ַאכט
געװָארן איז ער ַאז געװען,
הָאט יָאר דרַײסיק און אײן און מלך,
דער און ירושלים. אין געקיניגט ער
ידיָדה געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

ָבצַקת. ֿפון ַעָדיָהן, ֿפון טָאכטער די
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
װעג דעם ַאל אין געגַאנגען איז ער און
ניט זיך הָאט און ָדִודן, ֿפָאטער זַײן ֿפון

לינקס. ָאדער רעכטס ָאּפגעקערט
ַאכצנטן אין געװען איז עס און 3
מלך דער הָאט יֹאִשיָהו, מלך ֿפון יָאר
דעם ַאַצליָהו, ֿפון זון דעם ָשֿפן געשיקט
אין שרַײבער, דעם משּוָלמען, ֿפון זון

זָאגן: צו ַאזױ גָאט, ֿפון הױז

דעם ִחלִקיָהו צו ַארױף גײ 4
צונױֿפצײלן ער זָאל און ּכהן-גדול,
געברַאכט איז װָאס געלט דָאס
די װָאס גָאט, ֿפון הױז אין געװָארן
ֿפון געזַאמלט הָאבן שװעלהיטערס

ֿפָאלק.
דער אױף געבן עס מען זָאל און 5
װָאס װערקמַײנסטערס די ֿפון הַאנט
ֿפון הױז דעם איבער געשטעלט זַײנען
די צו געבן עס זָאלן זײ און גָאט;
גָאט, ֿפון הױז אין װָאס ַבַעל-מלָאכות,
צעברָאכענע די ֿפַארריכטן צו אױף

הױז; ֿפון ערטער
די צו און הָאלצמַײנסטערס, די צו 6
מױערער, די צו און בױמַײנסטערס,
געהַאקטע און הָאלץ קױֿפן צו אױף און

הױז. דָאס ֿפַארריכטן צו שטײנער,
מיט רעכענען ניט זיך זָאל מע און 7
געגעבן װערט װָאס געלט דעם װעגן זײ
נאמנות אױף נַײערט הַאנט, זײער אױף

ַארבעטן. זײ זָאלן
הָאט ּכהן-גדול דער ִחלִקיָהו און 8
דָאס שרַײבער: דעם ָשֿפן צו געזָאגט
געֿפונען איך הָאב ּתורה דער ֿפון בוך
הָאט ִחלִקיָהו און גָאט. ֿפון הױז אין
ער און ָשֿפנען, צו בוך דָאס געגעבן

איבערגעלײענט. עס הָאט
איז שרַײבער דער ָשֿפן און 9
הָאט און מלך, צום געקומען
ענטֿפער, ַאן מלך דעם געברַאכט
קנעכט דַײנע געזָאגט: הָאט און
װָאס געלט דָאס אױסגעשָאטן הָאבן
זײ און הױז, אין געֿפונען זיך הָאט
הַאנט דער אױף געגעבן עס הָאבן
זַײנען װָאס װערקמַײנסטערס די ֿפון
גָאט. ֿפון הױז דעם איבער געשטעלט

הָאט שרַײבער דער ָשֿפן און 10
זָאגן: צו ַאזױ מלך, דעם דערצײלט
ַא געגעבן מיר ּכהן הָאט דער ִחלִקיָהו
ֿפַארן געלײענט עס הָאט ָשֿפן און בוך.

מלך.
מלך דער װי געװען, איז עס און 11
בוך דעם ֿפון װערטער די געהערט הָאט
צעריסן ער הָאט ַאזױ ּתורה, דער ֿפון
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קלײדער. זַײנע
בַאֿפױלן הָאט מלך דער און 12
זון דעם ַאחיָקם און ּכהן, דעם ִחלִקיָהו
ֿפון זון דעם ַעכבור און ָשֿפנען, ֿפון
און שרַײבער, דעם ָשֿפן און מיָכיָהו,
זָאגן: צו ַאזױ דינער מלכס דעם ַעָׂשיָה
ֿפַאר גָאט בַײ ֿפרעגט גײט 13
ֿפַאר און ֿפָאלק, דעם ֿפַאר און מיר,
ֿפון װערטער די װעגן יהּודה, גַאנץ
װָארום בוך, געֿפונענעם דָאזיקן דעם
גָאט ֿפון גרימצָארן דער איז גרױס
ֿפַאר אונדז, אױף ָאנגעצונדן איז װָאס
ניט הָאבן עלטערן אונדזערע װָאס
דעם ֿפון װערטער די צו צוגעהערט
װָאס ַאלץ װי ַאזױ טָאן צו בוך, דָאזיקן

אונדז. ֿפַאר ָאנגעשריבן איז
ּכהן, דער ִחלִקיָהו געגַאנגען איז 14
און ָשֿפן, און ַעכבור, און ַאחיָקם, און
דער נֿביָאה, דער חּולָדה צו ַעָׂשיָה,
דעם ִּתקָוה ֿפון זון דעם ַשלום ֿפון װַײב
קלײדער-היטער– דעם ַחרַחסן, ֿפון זון
אין ירושלים, אין געװױנט הָאט זי און
הָאבן זײ און שטָאטֿפערטל– צװײטן

איר. צו גערעדט
הָאט ַאזױ געזָאגט: זײ צו זי הָאט 15
יׂשראל: ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט
אַײך הָאט װָאס מַאן דעם צו זָאגט

מיר: צו געשיקט
איך זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 16
דָאזיקן דעם אױף אומגליק ַאן ברענג
ַאלע בַאװױנער– זַײנע אױף און ָארט
מלך דער װָאס בוך דעם ֿפון װערטער

געלײענט; הָאט יהּודה ֿפון
מיך הָאבן זײ װָאס דערֿפַאר 17
גערײכערט הָאבן און ֿפַארלָאזן,
צו מיך ּכדי געטער, ֿפרעמדע צו
מעׂשים ַאלע מיט דערצערענען
מַײן װעט דרום הענט, זײערע ֿפון
דעם אױף ָאנצינדן זיך גרימצָארן
ֿפַארלָאשן ניט װעט און ָארט, דָאזיקן

װערן.
װָאס יהּודה ֿפון מלך דעם צו און 18
אים צו גָאט, בַײ ֿפרעגן אַײך שיקט
געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן: ַאזױ איר זָאלט

די װעגן יׂשראל: ֿפון גָאט דער יהוה
געהערט, הָאסט דו װָאס װערטער

איז הַארץ דַײן װַײל איז, 19
געװָארן ביסט און געװָארן, װײך
הָאסט דו װען גָאט ֿפַאר אונטערטעניק
אױף גערעדט הָאב איך װָאס געהערט
זַײנע אױף און ָארט דָאזיקן דעם
ַא ֿפַאר װערן װעלן זײ בַאװױנער, ַאז
הָאסט און קללה, ַא ֿפַאר און שרעק
הָאסט און קלײדער, דַײנע צעריסן
אױך איך הָאב מיר, ֿפַאר געװײנט

גָאט. זָאגט צוגעהערט,
זַאמל דיך איך זע, דרום 20
װעסט און עלטערן, דַײנע צו אַײן
קֿבר דַײן אין װערן אַײנגעזַאמלט
ניט װעלן אױגן דַײנע און בשלום,
ברענג איך װָאס בײז גַאנצע דָאס זען
הָאבן זײ און ָארט. דָאזיקן דעם אױף

ענטֿפער. דעם מלך צום געברַאכט

געשיקט,23 הָאט מלך דער און
אַײנגעזַאמלט הָאט מע און
און יהּודה ֿפון עלטסטע ַאלע אים צו

ירושלים.
ַארױֿפגעגַאנגען איז מלך דער און 2
ֿפון מענער ַאלע און גָאט, ֿפון הױז אין
ירושלים ֿפון בַאװױנער ַאלע און יהּודה
נֿביאים, די און ּכהנים, די און אים, מיט
ביז קלײן ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס און
אין געלײענט הָאט ער און גרױס.
דעם ֿפון װערטער ַאלע אױערן זײערע
געװָארן געֿפונען איז װָאס בונד ֿפון בוך

גָאט. ֿפון הױז אין
געשטעלט זיך הָאט מלך דער און 3
ַא געשלָאסן הָאט ער און בימה, ַא אױף
און גָאט, נָאך גײן צו גָאט, ֿפַאר בונד
ָאנזָאגן זַײנע און געבָאט זַײנע היטן צו
הַארצן גַאנצן מיטן געזעצן זַײנע און
מקיים זעל, גַאנצער דער מיט און
דָאזיקן דעם ֿפון װערטער די זַײן צו
דעם אין געשריבן שטײען װָאס בונד
איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס און בוך. דָאזיקן

בונד. דעם צו צוגעשטַאנען
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בַאֿפױלן הָאט מלך דער און 4
די און ּכהן-גדול, דעם ִחלִקיָהו
שװעלהיטערס, די און אונטער-ּכהנים,
ֿפון טעמּפל דעם ֿפון ַארױסצוטרָאגן
געמַאכט זַײנען װָאס ּכלים ַאלע גָאט
דער ֿפַאר און ֿפַאר ַבַעל, געװָארן
ֿפון חיל גַאנצן דעם ֿפַאר און ַאֵשָרה,
ֿפַארברענט זײ הָאט ער און הימל;
ֿפעלדער די אין ירושלים ֿפון דרױסן
ַאװעקגעטרָאגן הָאט און ִקדרון, ֿפון

ֵבית-ֵאל. קײן ַאש זײער
די ָאּפגעשַאֿפט הָאט ער און 5
יהּודה ֿפון מלכים די װָאס ּפריסטער
הָאבן װָאס און אױֿפגעזעצט, הָאבן
די אין ָבמות, די אױף גערײכערט
ַארומיקע די אין און יהּודה ֿפון שטעט
װָאס די און ירושלים; ֿפון ערטער
זון, דער צו ַבַעל, צו גערײכערט הָאבן
מזלות, די צו און לֿבנה, דער צו און

הימל. ֿפון חיל גַאנצן צום און
די ַארױסגעטרָאגן הָאט ער און 6
דרױסן גָאט ֿפון הױז דעם ֿפון ַאֵשָרה
הָאט און ִקדרון, טַײך צום ירושלים ֿפון
און ִקדרון, טַײך בַײם ֿפַארברענט זי
צעװָארֿפן און שטױב, אױף צעמָאלן
די ֿפון קֿברים די אױף שטױב איר

ֿפָאלק. ֿפון קינדער
הַײזער די צעברָאכן הָאט ער און 7
ֿפון הױז אין װָאס שַאנדמענער די ֿפון
דָארטן ֿפלעגן װַײבער די װָאס גָאט,

ַאֵשָרה. דער ֿפַאר צודעקן װעבן
ַאלע צונױֿפגעברַאכט הָאט ער און 8
און יהּודה, ֿפון שטעט די ֿפון ּכהנים
װָאס ָבמות די ֿפַאראומרײניקט הָאט
גערײכערט, דָארטן הָאבן ּכהנים די
הָאט ער און בֵאר-ֶשֿבע; ביז גֶֿבע ֿפון
װָאס טױערן די ֿפון ָבמות די צעברָאכן
דעם יהושוע ֿפון טױעראַײנגַאנג בַײם
לינקער דער אױף װָאס שטָאטהַאר,
אין ַארַײן קומט װָאס דעם ֿפון זַײט

שטָאטטױער.
זַײנען ָבמות די ֿפון ּכהנים די ָאבער 9
ֿפון מזבח צום ַארױֿפגעגַאנגען ניט
הָאבן זײ נַײערט ירושלים; אין גָאט

ברױט אומגעזַײערטע דָאס געגעסן
ברידער. זײערע צװישן

ֿפַאראומרײניקט הָאט ער און 10
ַאז בן-ִהנום, ֿפון טָאל אין װָאס ּתֹוֿפת
זון זַײן דורכגײן מַאכן ניט זָאל קײנער
צו ֿפַײער דורכן טָאכטער זַײן ָאדער

מֹוֶלך.
ֿפערד די ָאּפגעשַאֿפט הָאט ער און 11
געגעבן הָאבן יהּודה ֿפון מלכים די װָאס
דעם ֿפון אַײנגַאנג בַײם זון דער צו
ֿפון קַאמער דער לעבן גָאט, ֿפון הױז
די אין װָאס הױֿפדינער, דעם נְַתן-מלך
דער ֿפון רַײטװעגן די און ֿפָארהױֿפן;

ֿפַײער. אין ֿפַארברענט ער הָאט זון
דַאך אױֿפן װָאס מזבחות די און 12
די װָאס אױבערשטוב, ָאָחזעס ֿפון
און געמַאכט, הָאבן יהּודה ֿפון מלכים
געמַאכט הָאט מנשה װָאס מזבחות די
הױז, גָאטס ֿפון הױֿפן בײדע אין
צעהַאקט און מלך דער צעברָאכן הָאט
זײער ַארַײנגעװָארֿפן און דָארטן, ֿפון

ִקדרון. אין טַײך שטױב
ֿפַאר װָאס ָבמות די אױך 13
רעכטער דער אױף װָאס ירושלים,
ֿפַארדַארבער, ֿפון בַארג דעם ֿפון זַײט
יׂשראל ֿפון מלך דער שלמה װָאס
דער עשּתֹורות, צו געבױט הָאט
צו און צידונים, די ֿפון אומװערדיקײט
מוָאֿב, ֿפון אומװערדיקײט דער ָּכמוש,
אומװערדיקײט דער ִמלּכום, צו און
דער הָאט עמון, ֿפון קינדער די ֿפון

ֿפַאראומרײניקט. מלך
די צעברָאכן הָאט ער און 14
די ָאּפגעהַאקט און זַײלשטײנער,
זײער ָאנגעֿפילט און געצנבײמער,

מענטשן. ֿפון בײנער מיט ָארט
אין װָאס מזבח דעם אױך און 15
זון דער יָָרֿבָעם װָאס ָבָמה די ֵבית-ֵאל,
זינדיקן געמַאכט הָאט װָאס נֿבטן ֿפון
יענעם אױך געמַאכט, הָאט יׂשראל,
צעברָאכן; ער הָאט ָבָמה די און מזבח
און ָבָמה, די ֿפַארברענט הָאט ער און
הָאט ער און שטױב; אױף צעמָאלן

ַאֵשָרה. די ֿפַארברענט
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זיך הָאט יֹאִשיָהו װי און 16
געזען ער הָאט ַאזױ אומגעדרײט,
בַארג, אױֿפן דָארטן װָאס קֿברים די
הָאט און געשיקט, הָאט ער און
די ֿפון בײנער די ַארױסגענומען
מזבח, אױֿפן ֿפַארברענט און קֿברים,
ַאזױ ֿפַאראומרײניקט, אים הָאט און
הָאט עס װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס װי
װָאס מַאן געטלעכער דער אױסגערוֿפן

זַאכן. דָאזיקע די אױסגערוֿפן הָאט
איז װָאס געזָאגט: הָאט ער און 17
די הָאבן זע? איך װָאס צײכן יענער
געזָאגט: אים צו שטָאט ֿפון מענטשן
געטלעכן דעם ֿפון קֿבר דער איז דָאס
און יהּודה, ֿפון געקומען איז װָאס מַאן
װָאס זַאכן דָאזיקע די אױסגערוֿפן הָאט
מזבח דָאזיקן דעם צו געטָאן הָאסט דו

ֵבית-ֵאל. אין
לָאזט געזָאגט: זײ צו ער הָאט 18
זַײנע רירן ניט זָאל קײנער רו; אין אים
זַײנע אױסגעלָאזט זײ הָאבן בײנער.
נֿביא דעם ֿפון בײנער די מיט בײנער
שומרון. ֿפון ַארױסגעקומען איז װָאס

ָבמות די ֿפון הַײזער ַאלע אױך און 19
װָאס שומרון, ֿפון שטעט די אין װָאס
געמַאכט הָאבן יׂשראל ֿפון מלכים די
יֹאִשיָהו הָאט גָאט], ] דערצערענען צו
זײ צו געטָאן הָאט ער און ָאּפגעטָאן,
הָאט ער װָאס טּוונגען ַאלע װי ַאזױ

ֵבית-ֵאל. אין געטָאן
ַאלע געשלַאכט הָאט ער און 20
דָארטן זַײנען װָאס ָבמות די ֿפון ּכהנים
הָאט און מזבחות, די אױף געװען,
אױף מענטשן ֿפון בײנער ֿפַארברענט
קײן אומגעקערט זיך הָאט ער און זײ.

ירושלים.
דעם בַאֿפױלן הָאט מלך דער און 21
ַא מַאכט זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, גַאנצן
ַאזױ גָאט, אַײער יהוה צו קרבן-ּפסח
דָאזיקן דעם אין געשריבן שטײט עס װי

בונד. ֿפון בוך
דָאזיקער דער װי ַאזַא װָארום 22
געװָארן געמַאכט ניט איז קרבן-ּפסח
הָאבן װָאס שוֿפטים די ֿפון טעג די ֿפון

ֿפון טעג ַאלע אין און יׂשראל, געמשּפט
מלכים די און יׂשראל, ֿפון מלכים די

יהּודה. ֿפון
מלך ֿפון יָאר ַאכצנטן אין נָאר 23
דער געװָארן געמַאכט איז יֹאִשיָהון
אין גָאט צו קרבן-ּפסח דָאזיקער

ירושלים.
גַײסטערזעער די אױך און 24
די און טױטנבַאשװערער, די און
ַאלע און ָאּפגעטער, די און ּתרֿפים,
געזען זַײנען װָאס אומװערדיקײטן,
אין און יהּודה לַאנד אין געװָארן
אױסגערַאמט, יֹאִשיָהו הָאט ירושלים,
ֿפון װערטער די זַײן צו מקיים ּכדי
אין געשריבן שטײען װָאס ּתורה דער
הָאט ּכהן דער ִחלִקיָהו װָאס בוך דעם

גָאט. ֿפון הױז אין געֿפונען
געװען ניט איז ער װי ַאזַא און 25
זיך זָאל װָאס אים, ֿפַאר מלך קײן
גַאנצן זַײן מיט גָאט צו אומקערן
און זעל גַאנצער זַײן מיט און הַארצן
גַאנצער דער לױט ּכוח, גַאנצן זַײן מיט
ניט איז אים נָאך און משהן; ֿפון ּתורה

ער. װי ַאזַא אױֿפגעשטַאנען
ניט זיך הָאט גָאט ָאבער 26
גרױסן זַײן ֿפון ָאּפגעקערט
הָאט צָארן זַײן גרימצָארן װען
ַאלע ֿפַאר יהּודה, אױף געגרימט
אים הָאט מנשה װָאס דערצערענונגען

דערצערנט.
אױך געזָאגט: הָאט גָאט און 27
ּפנים, מַײן ֿפון ָאּפטָאן איך װעל יהּודה
יׂשראל; ָאּפגעטָאן הָאב איך װי ַאזױ
דָאזיקע די ֿפַארַאכטן װעל איך און
אױסדערװײלט, הָאב איך װָאס שטָאט
הָאב איך װָאס הױז דָאס און ירושלים,
זַײן. דָארטן זָאל נָאמען מַײן געזָאגט:

װעגן זַאכן איבעריקע די און 28
הָאט ער װָאס ַאלץ און יֹאִשיָהון,
אין בַאשריבן שױן איז דָאס געטָאן,
די ֿפון צַײטגעשעענישען די ֿפון בוך

יהּודה. ֿפון מלכים
ַארױֿפגעגַאנגען איז טעג זַײנע אין 29
אױף מצרים ֿפון מלך דער ּפרעה-נכו
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טַײך בַײם אשור, ֿפון מלך דעם
אים איז יֹאִשיָהו מלך דער און ּפרת,
אים הָאט ער און ַאקעגן; געגַאנגען
אים הָאט ער װי מגִדו, אין געטײט

דערזען.
אים קנעכט זַײנע הָאבן 30
און מגִדו, ֿפון טױטן ַא ַאװעקגעֿפירט
ירושלים, קײן געברַאכט אים הָאבן זײ
קֿבר. זַײן אין בַאגרָאבן אים הָאבן און
גענומען הָאט לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס און
זײ און יֹאִשיָהון, ֿפון זון דעם יהֹוָאָחז
געמַאכט אים און געזַאלבט, אים הָאבן

ָארט. ֿפָאטערס זַײן אױף מלך ֿפַאר
איז יָאר צװַאנציק און דרַײ 31
איז ער ַאז געװען, ַאלט יהֹוָאָחז
הָאט חדשים דרַײ און מלך, געװָארן
דער און ירושלים. אין געקיניגט ער
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען
ֿפון יִרמיָהון, ֿפון טָאכטער די ַחמוַטל,

ִלֿבנָה.
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 32
װי ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
געטָאן. הָאבן עלטערן זַײנע װָאס ַאלץ
אים הָאט ּפרעה-נכו און 33
לַאנד אין ִרֿבָלה, אין אַײנגעשּפַארט
אין קיניגן ניט זָאל ער ַאז ַחמת,
ַארױֿפגעלײגט הָאט ער און ירושלים.
הונדערט לַאנד, אױֿפן שטרָאף ַא
צענטנער ַא און זילבער, צענטנער

גָאלד.
געמַאכט הָאט ּפרעה-נכו און 34
ֿפַאר יֹאִשיָהון ֿפון זון דעם ֶאליָקים
ֿפָאטער זַײן ֿפון ָארט דעם אױף מלך
זַײן אומגעביטן הָאט ער און יֹאִשיָהון,
יהֹוָאָחזן און יהויָקים. אױף נָאמען
איז ער און ַאװעקגענומען; ער הָאט
דָארטן איז און מצרים, קײן געקומען

געשטָארבן.
גָאלד דָאס און זילבער דָאס און 35
ָאבער ּפרעהן; צו געגעבן יהויָקים הָאט
ּכדי לַאנד, דָאס ָאּפגעשַאצט הָאט ער
בַאֿפעל דעם לױט געלט דָאס געבן צו
זַײן לױט איטלעכן ֿפון ּפרעהן; ֿפון
דָאס אױֿפגעמָאנט ער הָאט ָאּפשַאצונג

ֿפָאלק דעם ֿפון גָאלד דָאס און זילבער
ּפרעה-נכון. צו געבן צו ּכדי לַאנד, ֿפון
איז יָאר צװַאנציק און ֿפינף 36
איז ער געװען, ַאז ַאלט יהויָקים
ער הָאט יָאר עלף און מלך, געװָארן
דער און ירושלים. אין געקיניגט
זֿבּוָדה געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

רּוָמה. ֿפון ּפָדיָה, ֿפון טָאכטער די
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 37
װי ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
געטָאן. הָאבן עלטערן זַײנע װָאס ַאלץ

איז24 טעג זַײנע אין
נֿבוַכדנֶאַצר ַארױֿפגעגַאנגען
איז יהויָקים און ָבֿבל, ֿפון מלך דער
יָאר; דרַײ אים צו קנעכט ַא געװען
און ָאּפגעקערט זיך ער הָאט דערנָאך

אים. ָאן װידערשּפעניקט הָאט
אױף ָאנגעשיקט הָאט גָאט און 2
בַאנדעס און ַּכׂשדים, ֿפון בַאנדעס אים
און מוָאֿב, ֿפון בַאנדעס און ארם, ֿפון
און עמון; ֿפון די קינדער ֿפון בַאנדעס
יהּודה, אױף ָאנגעשיקט זײ הָאט ער
װי ַאזױ אונטערצוברענגען, עס ּכדי
הָאט ער װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס
נֿביאים. די קנעכט זַײנע דורך גערעדט

גָאט ֿפון מױל דעם לױט נָאר 3
זײ ּכדי יהּודה, אױף געװען דָאס איז
זינד די ֿפַאר ּפנים, זַײן ֿפון ָאּפצוטָאן
הָאט ער װָאס ַאלץ לױט מנשהן, ֿפון

געטָאן.
אומשולדיקן דעם ֿפַאר אױך און 4
ביז ֿפַארגָאסן, הָאט ער װָאס בלוט
מיט ירושלים ָאנגעֿפילט הָאט ער
ניט הָאט גָאט און בלוט; אומשולדיק

ֿפַארגעבן. געװָאלט
װעגן זַאכן איבעריקע די און 5
הָאט ער װָאס ַאלץ און יהויָקימען,
אין בַאשריבן שױן איז דָאס געטָאן,
די ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון בוך

יהּודה. ֿפון מלכים
מיט געלײגט זיך הָאט יהויָקים און 6
איז יהֹויָכין זון זַײן און עלטערן, זַײנע

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן
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מער איז מצרים ֿפון מלך דער און 7
זַײן ֿפון ַארױסגעגַאנגען ניט װידער
הָאט ָבֿבל ֿפון מלך דער װָארום לַאנד,
מצרים ֿפון בַאך דעם ֿפון צוגענומען,
געהערט װָאס ַאלץ ּפרת, טַײך דעם ביז

מצרים. ֿפון מלך צום
געװען, ַאלט יהֹויָכין איז יָאר ַאכצן 8
דרַײ און מלך, געװָארן איז ער ַאז
ירושלים אין געקיניגט ער הָאט חדשים
מוטער זַײן ֿפון נָאמען דער און
ֿפון טָאכטער די נחּושּתָא געװען איז

ירושלים. ֿפון ֶאלנָָתנען,
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 9
װי ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט

געטָאן. הָאט ֿפָאטער זַײן װָאס ַאלץ
קנעכט די זַײנען צַײט יענער אין 10
ָבֿבל ֿפון מלך דעם נֿבוַכדנֶאַצר ֿפון
די און ירושלים, אױף ַארױֿפגעגַאנגען
בַאלעגערונג. אין געקומען איז שטָאט
ָבֿבל ֿפון מלך דער נֿבוַכדנֶאַצר און 11
בעת שטָאט, דער אױף געקומען איז
אױף געלעגערט הָאבן קנעכט זַײנע

איר.
יהּודה ֿפון מלך דער יהֹויָכין איז 12
ָבֿבל, ֿפון מלך דעם צו ַארױסגעגַאנגען
קנעכט, זַײנע און מוטער, זַײן און ער,
הױֿפדינער; זַײנע און הַארן, זַײנע און
אים הָאט ָבֿבל ֿפון מלך דער און
זַײן ֿפון יָאר ַאכטן אין ַאװעקגענומען

מלוכה.
ֿפון ַארױסגעצױגן הָאט ער און 13
הױז, גָאטס ֿפון אֹוצרות ַאלע דָארטן
ער הױז; און מלכס ֿפון אֹוצרות די און
ּכלים גילדערנע ַאלע צעהַאקט הָאט
הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער שלמה װָאס
גָאט- ֿפון טעמּפל דעם אין געמַאכט

ָאנגעזָאגט. הָאט גָאט װי ַאזױ
גַאנץ ֿפַארטריבן הָאט ער און 14
ַאלע און הַארן, ַאלע און ירושלים,
טױזנט צען גִבורים, העלדישע
און מַײנסטערס ַאלע און געֿפַאנגענע,
געבליבן ניט איז קײנער שלעסערס;
ֿפון ֿפָאלק דעם ֿפון ָארימסטע די אחוץ

לַאנד;

יהֹויָכינען ֿפַארטריבן הָאט ער און 15
מוטער, מלכס דעם אױך ָבֿבל; קײן
זַײנע און װַײבער, מלכס דעם און
לַאנד, ֿפון ּפנֵי די און הױֿפדינער,
ֿפון גלות אין ַאװעקגעֿפירט ער הָאט

ָבֿבל. קײן ירושלים
טױזנט, זיבן חילס-לַײט, ַאלע און 16
שלעסערס, די און מַײנסטערס די און
צו טױגן װָאס גִבורים ַאלע, טױזנט,
ָבֿבל ֿפון מלך דער הָאט זײ מלחמה,

ָבֿבל. קײן גלות אין געברַאכט
הָאט ָבֿבל ֿפון מלך דער און 17
אים ָאנשטָאט מלך ֿפַאר געמַאכט
הָאט ער און ַמַּתניָהן, ֿפעטער זַײן

ִצדִקיָהו. אױף נָאמען זַײן אומגעביטן
איז יָאר צװַאנציק און אײן 18
איז ער ַאז געװען, ַאלט ִצדִקיָהו
ער הָאט יָאר עלף און מלך, געװָארן
דער און ירושלים. אין געקיניגט
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען
ֿפון יִרמיָהון, ֿפון טָאכטער די ַחמוַטל

ִלֿבנָה.
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 19
װי ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט

געטָאן. הָאט יהויָקים װָאס ַאלץ
צָארן דעם װעגן ֿפון װָאר, ֿפַאר 20
אױף געשען דָאס איז גָאט ֿפון
זײ הָאט ער ביז יהּודה, און ירושלים
און ּפנים. זַײן ֿפון ַאװעקגעװָארֿפן
דעם ָאן װידערשּפעניקט הָאט ִצדִקיָהו

ָבֿבל. ֿפון מלך

נַײנטן25 אין געװען איז עס און
אין מלוכה, זַײן ֿפון יָאר
ֿפון טָאג צענטן אין חודש, צענטן
דער נֿבוַכדנֶאַצר געקומערן איז חודש,
גַאנצער זַײן און ער ָבֿבל, ֿפון מלך
הָאט ער און ירושלים, אױף חיל,
הָאבן זײ און איר, אױף געלעגערט
ַארום רונד בַאלעגערװערק געבױט

איר.
אין געװען איז שטָאט די און 2
מלך ֿפון יָאר עלֿפטן ביזן בַאלעגערונג

ִצדִקיָהו.
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חודש [ֿפירטן] ֿפון טָאג נַײנטן אין 3
אין הונגער דער געשטַארקט זיך הָאט
קײן געװען ניט איז עס און שטָאט,

לַאנד.  ֿפון ֿפָאלק דעם ֿפַאר ברױט
אַײנגעברָאכן איז שטָאט די און 4
[זַײנען מלחמה-לַײט ַאלע און געװָארן,
טױער דעם דורך נַאכט בַײ ַאנטלָאֿפן]
בַײם װָאס מױערן צװײ די צװישן
זַײנען ַּכׂשדים די און גָארטן- מלכס
און שטָאט- דער ַארום רונד געװען
ֿפון װעג מיטן ַאװעק איז מלך] [דער

ּפלױן.
ַּכׂשדים די ֿפון חיל דער ָאבער 5
זײ און מלך, דעם נָאכגעיָאגט הָאט
ּפלױנען די אין ָאנגעיָאגט אים הָאבן
איז חיל גַאנצער זַײן און יריחו; ֿפון

אים. ֿפון צעלױֿפן
מלך, דעם געכַאּפט הָאבן זײ און 6
צום ַארױֿפגעברַאכט אים הָאבן און
הָאט מע און ִרֿבָלה; קײן ָבֿבל ֿפון מלך

משּפט. ַא אים אױף ַארױסגעזָאגט
מען הָאט זין ִצדִקיָהוס און 7
און אױגן; זַײנע ֿפַאר געשָאכטן
בלינד ער הָאט אױגן ִצדִקיָהוס
געשמידט אים הָאט ער און געמַאכט,
געברַאכט און קײטן, קוּפערנע אין

ָבֿבל. קײן
זיבעטן אין חודש, ֿפינֿפטן אין און 8
נַײנצנטע דָאס איז דָאס חודש- ֿפון טָאג
מלך דעם נֿבוַכדנֶאַצר מלך ֿפון יָאר
דער נֿבוזַרַאָדן געקומען איז ָבֿבל- ֿפון
קנעכט דער לַײב-חיל, דעם ֿפון הױּפט
ירושלים. קײן ָבֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון
הױז דָאס ֿפַארברענט הָאט ער און 9
מלך; ֿפון הױז דָאס און גָאט, ֿפון
נָאר װּו ירושלים, ֿפון הַײזער ַאלע אױך
ער הָאט מַאן, גרױסן ַא ֿפון הױז ַא

ֿפַײער. אין ֿפַארברענט
רונד ירושלים ֿפון מױערן די און 10
די ֿפון חיל גַאנצער דער הָאט ַארום
דעם ֿפון הױּפט דעם מיט װָאס ַּכׂשדים

אַײנגעװָארֿפן. לַײב-חיל
ֿפָאלק ֿפון רעשט דעם און 11
און שטָאט, אין געבליבן איז װָאס

זַײנען װָאס ַאריבערגעלָאֿפענע די
ָבֿבל, ֿפון דעם מלך צו ַאריבערגעלָאֿפן

המון, ֿפון רעשט דעם און
ֿפון הױּפט דער נֿבוזַרַאָדן הָאט 12
ֿפַאר איבערגעלָאזן לַײב-חיל דעם

ַאקערלַײט. ֿפַאר און װַײנגערטנירער
אין װָאס זַײלן קוּפערנע די און 13
געשטעלן, די און גָאט, ֿפון הױז
הױז אין װָאס ים קוּפערנעם דעם און
צעברָאכן, ַּכׂשדים די הָאבן גָאט, ֿפון
דערֿפון קוּפער דָאס ַאװעקגעטרָאגן און

ָבֿבל. קײן
און שוֿפלען, די און טעּפ, די אױך 14
און שָאלן, די און שנײצמעסערס, די
ֿפלעגט מע װָאס ּכלים קוּפערנע ַאלע

צוגענומען. זײ הָאבן זײ, מיט דינען
די און ֿפַײערֿפַאנען, די אױך 15
און גָאלד, גָאלד, װָאס שּפרענגבעקנס,
הױּפט דער הָאט זילבער, זילבער, װָאס

צוגענומען. לַײב-חיל דעם ֿפון
ים, אײן דעם זַײלן, צװײ די 16
הָאט שלמה װָאס געשטעלן, די און
קוּפער דָאס הױז- גָאטס ֿפַאר געמַאכט
ניט איז ּכלים דָאזיקע די ַאלע ֿפון

ָאּפצּוװעגן. געװען
הײך די געװען איז אײלן ַאכצן 17
קרױן קוּפערנע ַא און זַײל אײן ֿפון
הײך די און אים; אױף געװען איז
אײלן; דרַײ געװען איז קרױן דער ֿפון
זַײנען מילגרױמען ֿפון נעצװערק ַא און
ַארום, רונד קרױן דער אױף געװען
צום גלַײכן דעס קוּפער;און ֿפון ַאלץ

נעצװערק. דעם איבער זַײל, צװײטן
לַײב-חיל דעם ֿפון הױּפט דער און 18
און ּכהן-גדול, דעם ׂשָריָה גענומען הָאט
דרַײ די און ּכהן, צװײטן דעם צֿפניָה

שװעלהיטערס; 
ער גענומען הָאט שטָאט ֿפון און 19
דער געװען איז װָאס הױֿפדינער אײן
און מלחמה-לַײט, די איבער אױֿפזעער
ֿפלעגן זען װָאס די ֿפון מענער ֿפינף
זיך הָאבן װָאס ּפנים, מלכס דעם
שרַײבער דעם און שטָאט, אין געֿפונען
הָאט װָאס חיל-ֿפירער דעם ֿפון
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ֿפון ֿפָאלק דָאס חיל אין אױֿפגענומען
ֿפָאלק דעם ֿפון מַאן זעכציק און לַאנד,
אין געֿפונען זיך הָאבן װָאס לַאנד ֿפון

שטָאט.
דעם ֿפון הױּפט דער נֿבוזַרַאָדן און 20
הָאט און גענומען, זײ הָאט לַײב-חיל
ָבֿבל ֿפון מלך דעם ַאװעקגעֿפירט צו זײ

ִרֿבָלה. קײן
זײ הָאט ָבֿבל ֿפון מלך דער און 21
אין ִרֿבָלה אין געטײט און געשלָאגן
אין ַאװעק יהּודה איז ַאזױ ַחמת. לַאנד

לַאנד. זַײן ֿפון גלות
געבליבן איז װָאס ֿפָאלק דָאס און 22
נֿבוַכדנֶאַצר װָאס יהּודה, לַאנד אין
איבערגעלָאזן- הָאט ָבֿבל ֿפון מלך דער
גַדליָהו אױֿפגעזעצט ער הָאט זײ איבער
ָשֿפנען. ֿפון זון דעם ַאחיָקם ֿפון זון דעם
חיל, ֿפון הױּפטלַײט ַאלע װי און 23
ַאז געהערט, הָאבן מענטשן, די מיט זײ
אױֿפגעזעצט הָאט ָבֿבל ֿפון מלך דער
צו געקומען זײ זַײנען ַאזױ גַדליָהון,
דער און יִשָמֵעאל ִמצָּפה: קײן גַדליָהון
ֿפון זון דער יֹוָחנן און נַתניָהן, ֿפון זון
ַּתנחּומתן, ֿפון זון דער ׂשָריָה און ָקֵרַחן,
ֿפון זון דער יַאזַניָהּו און נטֹוֿפה, ֿפון
מענטשן. זײערע מיט זײ ַמַעָכתי, דעם
זײ געשװָארן הָאט גַדליָהו און 24
זײ צו הָאט און מענטשן, זײערע און
הָאבן מורא ניט זָאלט איר געזָאגט:
אין זיצט ַּכׂשדים; די ֿפון קנעכט די ֿפַאר
און ָבֿבל, ֿפון מלך דעם דינט און לַאנד,

זַײן. גוט װעט אַײך
זיבעטן אין געװען איז עס ָאבער 25
זון דער יִשָמֵעאל געקומען איז חודש,
ֿפון ֶאליָשָמען, ֿפון זון דעם נַתניָה ֿפון
מענטשן צען און ָאּפשטַאם, קיניגלעכן
געשלָאגן הָאבן זײ און אים, מיט
אױך געשטָארבן; איז ער און גַדליָהון,
זַײנען װָאס ַּכׂשדים די יהודהער און די

ִמצָּפה. אין אים מיט געװען
קלײן ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 26
חיל, ֿפון הױּפטלַײט די און גרױס, ביז
ַאװעק זַײנען און אױֿפגעשטַאנען זַײנען
מורא הָאבן זײ װָארום מצרים, קײן

ַּכׂשדים. די ֿפַאר געהַאט
זיבן אין געװען איז עס און 27
גלות דעם נָאך יָאר דרַײסיקסטן און
יהּודה, ֿפון מלך דעם יהֹויָכין ֿפון
און זיבן אין חודש, צװעלֿפטן אין
הָאט חודש, ֿפון טָאג צװַאנציקסטן
אין ָבֿבל, ֿפון מלך דער ֶאִויל-מרוַדך
מלך, געװָארן איז ער װָאס יָאר דעם
דעם יהֹויָכין ֿפון קָאּפ דעם אױֿפגעהױבן

ּתֿפיסה. ֿפון יהּודה, ֿפון מלך
אים צו גערעדט הָאט ער און 28
זַײן געשטעלט הָאט און ֿפרַײנטלעך,
מלכים די ֿפון שטולן די איבער שטול

ָבֿבל. אין אים בַײ װָאס
זַײנע אומגעביטן הָאט ער און 29
געגעסן הָאט ער און ּתֿפיסה-קלײדער,
זַײן ֿפון טעג ַאלע ּתמיד ברױט אים בַײ

לעבען.
ַא אױסקומעניש, זַײן און 30
אים איז אױסקומעניש, שטענדיקע
טָאגטעגלעך מלך ֿפון געװָארן געגעבן

לעבן. זַײן ֿפון טעג ַאלע
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יְַשְעיָה
ֿפון1 זון דעם יַשעיָהו ֿפון זעונג די

אױף געזען הָאט ער װָאס ָאמוצן,
ֿפון טעג די אין ירושלים, און יהּודה
מלכים די יִחזִקיָהו, ָאָחז, יֹוָתם, עּוזִיָהו,

יהּודה. ֿפון
און הימלען, איר הערט 2
גָאט װָארום ערד, דו ֿפַארנעם
איך הָאב גערעדט:קינדער הָאט
זײ און אױֿפגעברַאכט, און דערצױגן

מיר. ָאן געברָאכן הָאבן
בעל-הבית, זַײן װײס ָאקס ַאן 3
זַײן ֿפון קָאריטע די אײזל ַאן און
ֿפָאלק מַײן ניט, װײס הַאר;יׂשראל

אום. ניט זיך קוקט
ֿפָאלק אומה, זינדיקע װײ, 4
בַאשװערט, ֿפַארברעכן מיט
קינדער שלעכטסטוער, ֿפון זָאמען
זײ הָאבן ֿפַארדָארבענע!ֿפַארלָאזט
ֿפון הײליקן דעם געלעסטערט גָאט,

ָאּפגעקערט. זיך ַאהינטער יׂשראל,
װערן, געשלָאגן איר װילט נָאך װּו 5
מער נָאך אַײך קערט איר װָאס
און קרַאנק, איז קָאּפ גַאנצער ָאּפ?דער

װײטָאג; אין איז הַארץ גַאנצע דָאס
אים אין קָאּפאיז ביזן ֿפוסטריט ֿפון 6
און ריס ַא נָאר ניטָא, גליד גַאנץ קײן
װּונד;ניט אַײטעריק ַאן און בײל ַא
און געװָארן, זײ זַײנען אױסגעדריקט
אײל מיט ניט און ֿפַארבונדן, ניט

דערװײכט.
װיסטעניש, ַא איז לַאנד אַײער 7
ֿפַײער אין זַײנען שטעט אַײערע
ֿפרעמדע – ערד ֿפַארברענט;אַײער
װיסט און ַאנטקעגן, אַײך זי ֿפַארצערן
ַא ֿפון איבערקער דער װי זי איז

ֿפלײצונג.
ִציון, טָאכטער איז געבליבן און 8
ַא װי װַײנגָארטן, ַא אין בַײדל ַא װי
ַא װי ּפלוצערֿפעלד, ַא אין נַאכטלעג

ריטלעך. ֿפון װַאכבוד

צֿבאותװָאלט ֿפון גָאט ניט װען 9
געלָאזט, איבערבלַײב קלײן ַא אונדז
צו געװָארן, סדום װי מיר װָאלטן

געגליכן. געװען מיר װָאלטן ַעמוָרה
איר יהוה, ֿפון װָארט דָאס הערט 10
ֿפון לער די סדום;ֿפַארנעמט ֿפון ֿפירער
ַעמוָרה. ֿפון ֿפָאלק איר גָאט, אונדזער
ֿפיל אַײערע מיר װָאס צו 11
בין איך גָאט, שלַאכטָאּפֿפער?זָאגט
װידערס, ֿפון ברַאנדָאּפֿפער מיט זַאט
געשטָאּפטע;און ֿפון ֿפעטס מיט און
און שעּפסן און ָאקסן ֿפון בלוט

הָאבן. ניט איך בעקװיל
מיר, ֿפַאר װַײזן זיך קומט איר ַאז 12
צו הױֿפן מַײנע אַײך ֿפון דָאס בעט װער

טרעטן?
קרבנות מער ברענגט ניט 13
דעמֿפונג אומװערדיקע ַאן אומזיסט,
שבת, און מיר;ראש-חודש דָאס איז
מיט –אומרעכט צונױֿפרוֿפונג ַא רוֿפן

לַײדן; ניט איך קען אַײנזַאמלונג
אַײערע און ראש-חודשן אַײערע 14
זעל;זײ מַײן ֿפַײנט יום-טוֿביםהָאט
קען איך געװָארן, לַאסט צו מיר זַײנען

ֿפַארטרָאגן. ניט זײ
אַײערע אױס שּפרײט איר ַאז און 15
אױגן מַײנע ֿפַארהױלן איך װעל הענט,
ּתֿפילה ניט זָאלט איר ֿפיל אַײך;און ֿפון
הענט צו;אַײערע ניט איך הער טָאן,

בלוט. מיט ֿפול זַײנען
טוט אַײך, רײניקט אַײך, װַאשט 16
קעגן מעׂשיםֿפון שלעכטע אַײערע ָאּפ
טָאן; שלעכטס אױף הערט אױגן, מַײנע
זוכט טָאן, גוטס לערנט 17
דעם שטַארקט גערעכטיקײט,
יתום, דעם רעכט טוט געדריקטן,

אלמנה. דער ֿפַאר ָאן זיך נעמט
זיך לָאמיר און נָאר, קומט 18
אַײערע גָאט:אױב זָאגט דורכרעדן,
זײ װעלן זַײן, קַארמין װי װעלן זינד
װעלן זײ װערן;אױב שנײ װי װַײס
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זײ װעלן װערמילֿפַארב, װי זַײן רױט
װערן. װָאל װי

װעט און װעלן װעט איר אױב 19
גוטס דָאס עסן איר װעט צוהערן,

לַאנד; ֿפונעם
װעלן, ניט װעט איר ַאז ָאבער 20
איר װעט װידערשּפעניקן, װעט און
װערן;װָארום געגעסן שװערד דער ֿפון

גערעדט. הָאט גָאט ֿפון מױל דָאס
געטרַײע געװָארןדי זונה ַא איז װי 21
גערעכטיקײט, מיט ֿפול שטָאט!געװען
איר, אין רוען ֿפלעגט רעכטֿפַארטיקײט

מערדערס. – ַאצונדערטָא און
געװָארן, ּפסולת איז זילבער דַײן 22
געמישט. װַאסער מיט איז טרַאנק דַײן
ָאּפקערערס, זַײנען הַארן דַײנע 23
גנֿבים;איטלעכער ֿפון חֿברים און
נָאך זיך יָאגט און שוחד, ליב הָאט
קײן ניט זײ טוען יתום געצָאלט;דעם
דער ֿפון שטרַײט דער און רעכט,

ָאן. ניט זײ גײט אלמנה
ֿפון גָאט הַאר, דער זָאגט דרום 24
יׂשראל:ָא, ֿפון מַאכטיקער דער צֿבאות,
ֿפַײנט, מַײנע ָאן שטילן זיך װעל איך

ׂשונאים. מַײנע ָאן זַײן נוקם זיך און
הַאנט מַײן קערן װעל איך און 25
לױג מיט װי לַײטערן און דיר, אױף
דַײנע ַאלע ָאּפטָאן און ּפסולת, דַײנע

בלַײען.
דַײנע אומקערן װעל איך און 26
יועצים דַײנע און צוערשט, װי ריכטער
דיך מען װעט ָאנהײב;דערנָאך אין װי
די גערעכטיקײט, ֿפון ּכרך רוֿפןדער

שטָאט. געטרַײע
גערעכטיקײט דורך װעט ִציון 27
אירע און װערן, דערלײזט
דורך צוריקגעקערטע

רעכטֿפַארטיקײט.
ֿפַארברעכער די אױף ברָאך ַא און 28
װָאס די און אײנעם; אין זינדיקע און
ֿפַארלענדט װעלן גָאט, ֿפַארלָאזן

װערן.
װערן שַאנד צו װעט מע װָארום 29
הָאט איר װָאס אַײכנבײמער די ֿפון

שעמען זיך װעט איר און געגלוסט,
הָאט איר װָאס גערטנער די מיט

אױסדערװײלט.
ַא װי זַײן װעט איר װָארום 30
װערט בלַאט זַײן טערעבינטװָאס
גָארטןװָאס ַא װי און ֿפַארװעלקט,

װַאסער. קײן ניט הָאט
װערן װעט שטַארקער דער און 31
װערק זַײן און ֿפלַאקסשטרױ, װי
װעלן אײנעם אין בײדע ֿפונקאון ַא
זַײן. ניט װעט לעשער קײן און ברענען,

זון2 דער יַשעיָהו װָאס װָארט דָאס
יהּודה אױף געזען הָאט ָאמוצן ֿפון

ירושלים. און
די ֿפון ָסוף אין זַײן װעט עס און 2
בַארג דער ֿפעסט שטײן װעט טעג,
בערג, די ֿפון ָאן הױזאױבן גָאטס ֿפון
ַאלע הײכן;און די איבער דערהױבן און

שטרָאמען. אים צו װעלן ֿפעלקער
װעלן און גײן װעלן אומות ֿפיל און 3
צום ַארױֿפגײן לָאמיר און זָאגן:קומט,
גָאט דעם ֿפון הױז צום יהוה, ֿפון בַארג
לערנען אונדז װעט ער יעקֿב;און ֿפון
גײן װעלן מיר און װעגן, זַײנע ֿפון
װעט ִציון ֿפון שטעגן;װָארום זַײנע אין
װָארט גָאטס און ּתורה, ַא ַארױסגײן

ירושלים. ֿפון
די צװישן משּפטן װעט ער און 4
ֿפיל איבער ַאנטשײדן און ֿפעלקער,
זײערע שמידן װעלן זײ אומות;און
און ַאקעראַײזנס, אױף שװערדן
צװַײגמעסערס;ַא אױף שּפיזן זײערע
הײבן ניט װעט ֿפָאלק ַא קעגן ֿפָאלק
מער ניט װעט מע און שװערד, ַא

מלחמה. לערנען
לָאמיר און קומט, יעקֿב, ֿפון הױז 5

גָאט. ֿפון ליכט דעם גײןאין
דַײן ֿפַארלָאזט הָאסט װָארום 6
זײ װַײל יעקֿב, ֿפון הױז דָאס ֿפָאלק,
און מזרח, ֿפון ּכישוף מיט ֿפול זַײנען
ּפִלשּתים, די װי ַאזױ װָארזָאגער מיט
גיבן זַאכן ֿפרעמדגעבָארענע מיט און

ָאּפ. זיך זײ
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זַײן איז געװָארן ָאנגעֿפילט און 7
ניטָא און גָאלד, און זילבער מיט לַאנד

אֹוצרות; זַײנע צו שיעור קײן
זַײן איז געװָארן ָאנגעֿפילט און 8
קײן ניטָא און ֿפערד, מיט לַאנד
און רַײטװעגן. זַײנע צו שיעור
מיט לַאנד זַײן איז געװָארן ָאנגעֿפילט
הענט זײערע ֿפון װערק ָאּפגעטער;צום
זײערע װָאס צו בוקן, זיך זײ טוען

געמַאכט. הָאבן ֿפינגער
און מענטש, דער איז געבױגן און 9
קענסט דו און מַאן, דער איז נידעריק

ֿפַארגעבן. ניט זײ
בַאהַאלט און ֿפעלדז, אין ַארַײן גײ 10
ֿפָארכטיקײט דער ֿפַאר שטױב, אין זיך
זַײן ֿפון ּפרַאכט דער ֿפַאר און גָאט, ֿפון

גרױסקײט.
מענטשן ֿפון אױגן הָאֿפערדיקע די 11
ֿפון הױכקײט די און דערנידערט, װערן
גָאט און װערן, געבױגן װעט לַײט
יענעם אין דערהױבן זַײן װעט ַאלײן

טָאג.
גָאט בַײ דָא איז טָאג ַא װָארום 12
און שטָאלצן ַאלעם אױף צֿבאות, ֿפון
דערהױבענעם, ַאלעם אױף און הױכן,

װערן; דערנידערט זָאל עס
לֿבנון, ֿפון צעדערן ַאלע אױף און 13
אױף און דערהױבענע, און הױכע די

בשן; ֿפון אַײכנבײמער ַאלע
און בערג, הױכע ַאלע אױף און 14

הײכן; דערהױבענע ַאלע אױף
הױכן יעטװעדער אױף און 15
יעטװעדער אױף און טורעם,

מױער; בַאֿפעסטיקטער
ַּתְרִשיש, ֿפון שיֿפן ַאלע אױף און 16

געמעלן. גלוסטיקע ַאלע אױף און
מענטשן ֿפון הָאֿפערדיקײט די און 17
הױכקײט די און װערן, געבױגן װעט
און װערן, דערנידערט װעט לַײט ֿפון
אין דערהױבן זַײן װעט ַאלײן גָאט

טָאג. יענעם
גַאנצן אין װעלן ָאּפגעטער די און 18

ֿפַארגײן.

הײלן אין ַארַײנגײן װעט מע און 19
ֿפון לעכער אין און ֿפעלדזן, ֿפון
ֿפון ֿפָארכטיקײט דער ֿפַאר ערד, דער
זַײן ֿפון ּפרַאכט דער ֿפַאר און גָאט,
די אױף שטײט ער װען גרױסקײט,

אױֿפצוטרײסלען. ערד
װעט טָאג יענעם אין 20
מענטשזַײנע דער ַאװעקװַארֿפן
זַײנע און זילבער, ֿפון ָאּפגעטער
הָאבן זײ װָאס גָאלד, ֿפון ָאּפגעטער
די ֿפַאר בוקן, צו זיך געמַאכט, זיך

ֿפלעדערמַײז; די ֿפַאר און קרָאטן
לעכער אין ַארַײנצוגײן ּכדי 21
ֿפון שּפַאלטן אין און ֿפעלדזן, ֿפון
ֿפון ֿפָארכטיקײט דער ֿפַאר שטײנער,
זַײן ֿפון ּפרַאכט דער ֿפַאר און גָאט,
די אױף שטײט ער װען גרױסקײט,

אױֿפצוטרײסלען. ערד
מענטשן ֿפונעם אַײך ֿפַארמַײדט 22
װָארום נָאז, זַײן אין איז הױך ַא װָאס

גערעכנט? ער איז װָאס

ֿפון3 גָאט הַאר, דער זע, װָארום
ירושלים ֿפון ָאּפ טוט צֿבאות,
און אונטערלען יהּודהַאן ֿפון און
ֿפון אונטערלען ָאנלען;יעטװעדער ַאן
ֿפון אונטערלען יעטװעדער און ברױט,

װַאסער.
ֿפון מַאן דעם און גִבור דעם 2
נֿביא, דעם און ריכטער דעם מלחמה,
עלטסטן; דעם און װָארזָאגער דעם און
און ֿפוֿפציק, ֿפון הױּפטמַאן דעם 3
ַבַעל-יועץ, דעם ָאנגעזעענעםאון דעם
דעם און צױבערער, קלוגן דעם און

שּפרוכקענער.
ֿפַאר ייִנגלעך מַאכן װעל איך און 4
װעלן קינדער און הַארן, זײערע

זײ. איבער געװעלטיקן
דריקן, זיך װעט ֿפָאלק דָאס און 5
איטלעכער און ַאנדערן, דעם אײנער
קעגן גרײסן זיך װעט ייִנגל חֿבר;ַא זַײן

נִכבד. קעגן נִֿבזה דער און זקן,
ָאנכַאּפןזַײן װעט עמעצער ַאז 6
בגד הױז:ַא ֿפָאטערס זַײן ֿפון ברודער
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זַײן, אונדז זָאלסטו ֿפירער ַא הָאסטו,
זַײן זָאל שטרױכלעניש דָאזיקע די און

הַאנט, דַײן אונטער
טָאג, יענעם אין שװערן ער װעט 7
קײן זַײן ניט װעל זָאגן:איך צו ַאזױ
קײן ניטָא איז הױז מַײן אין ַאז הײלער,
ניט מיך װעט בגד;איר קײן און ברױט

ֿפָאלק. ֿפון ֿפירער ֿפַארן מַאכן
איז געשטרױכלט װָארום 8
געֿפַאלן;װַײל איז יהּודה און ירושלים,
זַײנען מעׂשים זײערע און צונג זײער
די װידערשּפעניקן צו גָאט, קעגן

ּכֿבוד. זַײן ֿפון אױגן
זָאגט ּפנים זײער ֿפון ָאנבליק דער 9
זײ זָאגן זינד זײער זײ;און אױף עדות
ניט. ֿפַארלײקענען זײ סדום, װי אױס
זיך הָאבן זײ װָאס זעל, זײער צו װי

געטָאן. בײז ַאלײן
װעט אים ַאז גערעכטן דעם זָאגט 10
זײערע ֿפון ֿפרוכט די װַײל גוט, זַײן

עסן. זײ װעלן מעׂשים
זַײן װעט אים ָרשע, דעם צו װי 11
זַײנע ֿפון טּוונג די װָארום שלעכט,

געשען. אים װעט הענט
בַאצװינגער זַײנע – ֿפָאלק מַײן 12
װַײבער און קינדער, זַײנען
ֿפָאלק! מַײן אים. איבער געװעלטיקן
און ֿפַארֿפירער, זַײנען ֿפירער דַײנע
זײ הָאבן שטעגן דַײנע ֿפון װעג דעם

צעמישט.
קריגן, צו זיך אױף שטײט גָאט 13
די משּפטן צו זיך שטעלט ער און

ֿפעלקער.
משּפטמיט ַא אין גײן װעט גָאט 14
זַײנע און ֿפָאלק זַײן ֿפון עלטסטע די
דעם ָאּפגעגעסן איר הָאט הַארן:דָאס
איז ָארימַאן ֿפון גזלה די װַײנגָארטן,

הַײזער. אַײערע אין
איר װָאס איר, מײנט װָאס 15
ּפנים דעם און ֿפָאלק, מַײן צעדריקט
דער איר?זָאגט צעמָאלט ָארימע די ֿפון

צֿבאות. ֿפון גָאט הַאר,
די געזָאגט:װַײל הָאט גָאט און 16
הָאֿפערדיק, זַײנען ִציון ֿפון טעכטער

הַאלדז, דעם ֿפַארריסן גײען און
אױגן;גײען די מיט װינקענדיק און
זײערע מיט און זײ, גײען שװעבנדיק

זײ; קלינגען ֿפוסרינגען
קרעציק גָאט װעט דרום 17
ֿפון טעכטער די ֿפון קָאּפ מַאכןדעם
שַאנד זײער װעט גָאט און ִציון,

ַאנטּפלעקן.
ָאּפטָאן גָאט װעט טָאג יענעם אין 18
די און ֿפוסרינגען, די ֿפון שײנקײט די

לֿבנהלעך;  די און שטערנבענדער,
די און בָאמבערלעך, די 19

שלײערס; די און ָארעמבענדער,
די און קָאּפטיכער, די 20
גַארטלען, די און טריטקײטלעך,

קֵמיעות; די און לַײבלעך, די און
נָאזרינגען; די און ֿפינגערלעך, די 21
מַאנטלען, די און ֿפַארטיכטער, די 22

בַײטלען; די און איבערדעקן, די און
טיכער, לַײנענע די און טולן, די 23

דעקטיכער. די און הױבן, די און
ָאנשטָאט זַײן, װעט עס און 24
און צעֿפױלטקײט, זַײן װעט בׂשמים
און שטריק, ַא גַארטל, ַא ָאנשטָאט
ָאנשטָאט און ּפליך, ַא קרױזן, ָאנשטָאט
ברַאנד זַאקגורט;ַא ַא ברוסטטוך, ַא

שײנקײט. ָאנשטָאט
דורכן װעלן מענער דַײנע 25
אין גיבורים דַײנע און ֿפַאלן, שװערד

מלחמה.
װעלן טרױערן און קלָאגן און 26
װעט אױסגעלײדיקט און טױערן, אירע
זיצן. זי װעט ערד דער אױף װערן, זי

ָאנהַאלטן4 װעלן װַײבער זיבן און
צו ַאזױ טָאג, יענעם אין מַאן אײן
עסן, מיר װעלן ברױט זָאגן:אונדזער
ָאנטָאן, מיר װעלן קלײד אונדזער און
אױף װערן גערוֿפן זָאל נָאמען דַײן נָאר

שַאנד. אונדזער ָאּפ אונדז;טו
שּפרָאצונג די װעט טָאג יענעם אין 2
ֿפַאר און שײנקײט ַא ֿפַאר זַײן גָאט ֿפון
ֿפַאר לַאנד ֿפון ֿפרוכט די און ּכֿבוד, ַא
די ֿפַאר צירונג, ַא ֿפַאר און שטָאלץ ַא
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יׂשראל. ֿפון ַאנטרונענע
איז װָאס דער זַײן, װעט עס און 3
הָאט װָאס דער און ִציון, אין געבליבן
װעט ירושלים, אין ָאּפגעשטעלט זיך
אים צו װערן געזָאגט ״הײליקער״
צום ֿפַארשריבן איז װָאס –איטלעכער

ירושלים; אין לעבן
דעם ָאּפגעװַאשן הָאט גָאט װען 4
און ִציון, ֿפון טעכטער די ֿפון קױט
ער שװענקט ירושלים ֿפון בלוט דָאס
ֿפון װינט ַא מיט מיט, איר ֿפון ָאּפ
ֿפון װינט ַא מיט און גערעכטיקײט,

ֿפַארטיליקונג.
אױֿפן בַאשַאֿפן װעט גָאט און 5
אױף און ִציון, בַארג ֿפון ּפלַאץ גַאנצן
רױך און װָאלקן ַא זַאמלערטער, אירע
ֿפלַאמֿפַײער ֿפון שַײן ַא און טָאג, בַײ
דער ַאל איבער נַאכט;װָארום, בַײ

חוּפה. ַא זַײן װעט ּפרַאכטיקײט
זַײןֿפַאר װעט איבערדעק ַאן און 6
און טָאג, בַײ היץ ֿפון שָאטן ַא
ַא ֿפַאר און בַאשיצונג ַא ֿפַאר

רעגן. ֿפון און גוס ֿפַארבָארגענישֿפון

ליבן5 מַײן ֿפון זינגען לָאמיך
מַײן ֿפון געזַאנג דָאס ֿפרַײנט,
ַא װַײנגָארטן. זַײן אױף בַאליבטן
ֿפרַײנט ליבער מַײן הָאט װַײנגָארטן

ֿפעטן. ַא בערגל ַא אױף געהַאט,
צעגרָאבן אים הָאט ער און 2
אים און אױסגעשטײנט, אים און
װַײנשטָאק, טַײערן מיט בַאֿפלַאנצט
אים, אין טורעם ַא אױסגעבױט און
אױסגעהַאקט קעלטער ַא אױך און
זָאל ער געהָאֿפט הָאט ער דערין;און
הָאט ער און ברענגען, װַײנטרױבן

געברַאכט. װילדטרױבן
ֿפון בַאװױנער איר ַאצונד, און 3
יהּודה, ֿפון מענער און ירושלים,
און מיר צװישן אַײך, בעט איך משּפט,

װַײנגָארטן. מַײן צװישן
ֿפַאר טָאן צו געװען איז נָאך װָאס 4
אין הָאב איך װָאס װַײנגָארטן, מַײן
הָאב איך ַאז װָאס, געטָאן?ֿפַאר ניט אים

ברענגען, װַײנטרױבן זָאל ער געהָאֿפט
געברַאכט? װילדטרױבן ער הָאט

לָאזן אַײך לָאמיך ַאצונד, און 5
מַײן צו טָאן װעל איך װָאס װיסן,
און צַאם, זַײן ָאּפטָאן װַײנגָארטן:
זַײן װערן;צעברעכן ָאּפגעגעסן זָאל ער

װערן. צעטרעטן זָאל ער און ּפלױט,
ַא מַאכן אים װעל איך און 6
ניט און בַאשניטן װיסטעניש;ניט
ער און װערן, ער װעט ַארומגעגרָאבן
און דערנער מיט ֿפַארװַאקסן װעט
װָאלקנס די אױך און װילדגעװעקס,
רעגענען צו ניט בַאֿפעלן, איך װעל

רעגן. קײן אים אױף
ֿפון װַײנגָארטן דער װָארום 7
ֿפון הױז דָאס איז צֿבאות, ֿפון גָאט
יהּודה, ֿפון מענער די און יׂשראל;
ער און ֿפלַאנצונג; געצערטלטע זַײן
גערעכטיקײט, אױף געהָאֿפט הָאט
אױף שלעכטיקײט, איז עס ערשט
ַא איז עס ערשט רעכטטוערַײ,

יָאמערַײ.
הויז, ַא צּו הויז ַא רּוקן ווָאס די וויי, 8
ניטָא ּביז פעלד, ַא צּו פעלד ַא גענענען
ּבלייּבט ַאליין איר ָארט,אּון קיין מער

לַאנד! אין זיצן
פּון גָאט [זָאגט] אויערן מיינע אין 9
צּו ניט וועלן הייזער פיל אויּב צָבאֹות:
ַא ָאן שיינע, אּון גרויסע ווערן, וויסט

ּבַאווֹוינער!
וויינגָארטן ַאקער צען ווָארום 10
חֹוֶמר ַא אּונ ַּבת, איין ּברענגען וועלן

ַאיָפה. ַאן ּברענגען וועט זָאמען
דער אין זיך פעדערן ווָאס די וויי, 11
ווָאס די נָאכצּויָאגן, טרּונק דעם פרי,
וויין דער ּביז נַאכט, ּביי זיך שּפעטיקן

ָאן! זיי צינדט
מיט גיטַאר, אּון הַארף מיט אּונ 12
איז וויין, מיט אּון פלייט, אּון ּפויק
פּון ווערק דָאס אּון מָאלצייט; זייער
פּון טואּונג די אּון ָאן, ניט זיי קּוקן גָאט

ניט. זיי זעען הענט זיינע
פָאלק, מיין גלות אין גייט דרּום 13
זיינע אּון פַארשטֵאנדיקייט; ניט פּון
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זיין אּון הּונגערלייט, ווערן נִכָּבדים
פַארטריקנט. דַארשט פּון המֹון

אּונטערערד די הָאט דרּום 14
אּון שלּונד, איר אויסגעּברייט
מָאס: ַא ָאן מויל איר אויפגעשּפַארט
אּון ּפרַאכט, איר וועט נידערן אּון
ַא ווּו אּון גערויש, איר אּון טּומל איר

איר. אין לּוסטיקער
מענטש, דער ווערט געּבויגן אּון 15
אּון מַאן, דער ווערט דערנידערט אּון
דערנידערט וועלז הויכע די אויגןפּון די

ווערן.
ווערט צָבאֹות פּון יהוה אּון 16
אּון גערעצטיקייט, דּורך דערהייכט
געהייליקט ווערט הייליקער דער גָאט

רעכטפַארתיקייט. דּורך
פיטערן זיך וועלן שָאף דיע אּון 17
חּור די אּון פיטערּפלַאץ, זייער אויף ווי
ווַאנדערער וועלן פעטע די פּון בות

פַארצערן.
דעם שלעּפן ווָאס די וויי, 18
נישטיקייט, פּון שנּורן מיט פַארּברעך

זינד! די ווָאגנשטריק ַא מיט ווי אּון
ַאיילן ער זָאל זָאגן: ווָאס די 19
זָאלן מיר ּכדי ווערק, זיין גיכער ווָאס
דער קּומען אּון גענענען זָאל אּון זען;
ישראל, פּון הייליקן דעם פּון ּבַארָאט

ווערן. געווָאר לָאמיר אּון
שלעכטס אויף זָאגן ווָאס די וויי, 20
ווָאס שלעכט; גּוט אויף אּון גּוט,
ליכטיקייט, פַאר פינצטערניש מַאכן
ווָאס פינצטערניש; פַאר ליכטיקייט אּון
פַאר זיס אּון זים, פַאר ּביטער מַאכן

ּביטער!
אין חכמים זיינען ווָאס די וויי, 21
אין פַארשטַאנדיק אּון אויגן, זייערע

ָאנגעזיכט! זייער
טרינקען אויף גיּבֹורים די וויי, 22
מישן אויף לייט העלדישע אּון וויין,

טרּונק; דעם
שּולדיקן דעם גערעכט מַאכן ווָאס 23
פּון רעכט דָאס אּון שֹוחד, אּום

ַאוועק! אים פּון זיי נעמען גערעכטן

פּון צּונג די ווי ַאזוי דרּום, 24
שּפריי אּון שטרוי, פַארצערט פייער
וועט ַאזוי פלַאם, ַא אין צעקריכט
ווערן, צעפוילּונג ַא ווי ווָארצל זייער
שטויּב ווי וועס ּבליאּונג זייער אּון
פַארַאכט הָאּבן זיי ווייל אויפגיינ;
אּון צָבאֹות, פּון גָאט פּון ּתֹורה די
דעם פּון ווָארט דָאס געלעסטערט

יׂשראל. פּון הייליקן
צָארן דער געגרימט הָאט דרּום 25
הָאט ער אּון פָאלק, זיין אויף גָאט פּון
אים, אויף הַאנט זיין אויסגעשטרעקט
ּבערג די ַאז געשלָאגן, אים הָאט אּון
טויטע זייערע אּון געציטערט; הָאּבן
אין מיסט ווי געווָארן זיינען לייּבער
דעם ַאלעם ּביי גַאסן. די פּון מיט דער
זיין אּון ּכעס. זיין ָאּפגעגַאנגען ניט איז

אויסגעשטרעקט. נָאך איז הַאנט
צּו פָאן ַא אויפהייּבן וועט ער אּון 26
וועט אּון ווייט, דער פּון פעלקער די
זע, אּון ערד, עק פּון אים צּו שמּוצערן

קּומען; ער וועט פלינק ַאייליק
קיין אּון מידער קיין ניטָא 27
שלּומערט ער אים, ּביי שטרויכלער
ניט אּון ניט, שלָאפט אּון ניט
זיינע פּון גַארטל דער איז ָאּפגעּבּונדן
פּון ּבענדל ַא צעריסן ניט אּון לענדן,

שיך. זיינע
זיינען פיילן זיינע ווָאס 28
ּבויגנס זיינע ַאלע אּון געשַארפט,
פערד זיינע פּון קלויען די געשּפַאנט;
זיינע אּון גערעכנט, קיזל ווי זיינען

שטּורעמווינט. דער ווי רעדער
לייּבינטע, די ווי ער הָאט ּבריל ַא 29
אּון יּונגלייּבן, ווי ּברילט ער אּון
טרָאגט אּון רויּב, כַאּפט אּון ּברּומט,
זיין. מציל זָאל ווער ניטָא אּון ַאוועק,

אין אים אויף ּברּומען וועט ער אּון 30
ים; פּון ּברּומּונג די ווי ַאזוי טָאג, יענעם
ערד, דער צּו טָאן קּוק ַא וועט מע אּון
דָאס אּון פינצטערניש, ענגע ַאן ערשט
הימלען. אירע אין פינצטער איז ליכט
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מלך6 דער װָאס יָאר דעם אין
איך הָאב געשטָארבן, איז עּוזִיָהו
און הױכן ַא אױף זיצן גָאט געזען
ברעגן זַײנע און טרָאן, דערהױבענעם

ֵהיכל. דעם ָאנגעֿפילט הָאבן
איבער געשטַאנען זַײנען ׂשָרֿפים 2
זעקס צו ֿפליגלען, זעקס צו אים;
מיט געהַאט: איטלעכער הָאט ֿפליגלען
ּפנים, זַײן ֿפַארדעקט ער הָאט צװײ
זַײנע ֿפַארדעקט ער הָאט צװײ מיט און

געֿפלױגן. ער איז צװײ מיט און ֿפיס,
צום גערוֿפן הָאט אײנער און 3
הײליק, געזָאגט: הָאט און ַאנדערן,
די צֿבאות, ֿפון גָאט איז הײליק הײליק,
ּפרַאכט. זַײן מיט ֿפול איז ערד גַאנצע

שװעלן די ֿפון בַײשטידלעך די און 4
ָקול דעם ֿפון געטרײסלט זיך הָאבן
ֿפול איז הױז דָאס און רוֿפער, די ֿפון

רױך. מיט געװָארן
מיר, װײ געזָאגט: איך הָאב 5
ַא ֿפַארשניטן;װַײל בין איך װָארום
איך, בין ליּפן אומרײנע מיט מענטש
ליּפן אומרײנע מיט ֿפָאלק ַא צװישן און
ֿפון גָאט קיניג דעם איך;װָארום זיץ

אױגן. מַײנע געזען צֿבאותהָאבן
ֿפון אײנער מיר צו צוגעֿפלױגן איז 6
איז הַאנט זַײן אין און ׂשָרֿפים, די
װָאס שטײן, ָאנגעברענטער ַאן געװען
גענומען ֿפַײערצװַאנג ַא מיט הָאט ער

מזבח; ֿפון
צו צוגערירט אים הָאט ער און 7
דָאס זע, געזָאגט: הָאט און מױל, מַײן
דַײנע אױף ָאנגערירט הָאט דָאזיקע
ֿפַארברעך, דַײן זיך װעט ָאּפטָאן ליּפן,

װערן. ֿפַארגעבן װעט זינד דַײן און
ָקול דעם געהערט הָאב איך און 8
איך זָאל װעמען זָאגט: ער װי גָאט ֿפון
הָאב גײן? אונדז זָאל װער און שיקן,

מיך. שיק איך; בין דָא געזָאגט: איך
זָאלסט און גײ געזָאגט: ער הָאט 9
זָאלט הערן ֿפָאלק: דָאזיקן דעם צו זָאגן
און ֿפַארשטײן, ניט ָאבער הערן, איר
מערקן. ניט ָאבער זען, איר זָאלט זען

דעם ֿפון הַארץ דָאס ֿפעט מַאך 10
מַאך אױערן זַײנע און ֿפָאלק, דָאזיקן
ֿפַארקלעּפ, אױגן זַײנע און שװער,
אױגן, זַײנע מיט זען ער װעט טָאמער
זַײן און הערן, אױערן זַײנע מיט און
װעט ער און ֿפַארשטײן, װעט הַארץ

װערן. געהײלט און אומקערן, זיך
װַאנען, ביז געזָאגט: איך הָאב 11
ביז געזָאגט: הָאט ער און גָאט?
ָאן װיסט זַײן װעלן שטעט ַאז
ַא ָאן הַײזער און בַאװױנער, ַא
ֿפַארװיסט װעט ערד די מענטשןאון

װיסטעניש; ַא אין װערן
די דערװַײטערן װעט גָאט און 12
װעט ֿפַארלָאזנקײט די און מענטשן,

לַאנד. אין גרױס זַײן
צענט-חלק ַא נָאך בלַײבט און 13
אױסגערַאמט װידער עס װעט דרינען,
ַאן װי און טערעבינט ַא װערן;װי
שטַאם זײער נָאר װָאס אַײכנבױם,
צעֿפַאלן;דער בלעטער װען בלַײבט
שטַאם. איר זַײן װעט זָאמען הײליקער

ֿפון7 טעג די אין געװען איז עס און
זון דעם יֹוָתם ֿפון זון דעם ָאָחז
איז יהּודה, ֿפון מלך דעם עּוזִיָהון, ֿפון
דער ֶּפַקח און ארם, ֿפון מלך דער רצין
יׂשראל, ֿפון מלך דער רַמליָהון, ֿפון זון
אין ירושלים, אױף ַארױֿפגעגַאנגען
זי הָאבן זײ ָאבער איר, אױף מלחמה

בַײקומען. געקענט ניט
אין געװָארן ָאנגעזָאגט איז עס און 2
ארם זָאגן: צו ַאזױ דוד, ֿפון הױז
און אֿפרים. מיט אײנעם אין לַאגערט
זַײן ֿפון הַארץ דָאס און הַארץ זַײן
װי ַאזױ געטרײסלט, זיך הָאט ֿפָאלק
װַאלד ֿפון בײמער די זיך טרײסלען עס

װינט. ֿפַארן
גײ יַשעיָהון: צו געזָאגט גָאט הָאט 3
און דו ָאָחזן, ַאנטקעגן ַארױס ַאקָארשט
גרָאבן ברעג בַײם שָאר-יָשוֿב, זון דַײן
דעם אױף טַײך, אױבערשטן דעם ֿפון

װעשערֿפעלד, ֿפון װעג
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אים: צו זָאגן זָאלסט און 4
זָאלסט רויִק, און געזעצט זַײ
הַארץ דַײן און הָאבן, מורא ניט
די ֿפַאר װערן, שלַאף ניט זָאל
עקן רײכערדיקע צװײ דָאזיקע
גרימצָארן דעם ֿפַײערהעלצער;איבער
ֿפון זון דעם און ארם, און רצין ֿפון

רַמליָהון.
דיר אױף בַארָאטן הָאט ארם װַײל 5
רַמליָהון, ֿפון זון דער און אֿפרים בײז,

זָאגן: צו ַאזױ
און יהּודה אױף ַארױֿפגײן לָאמיר 6
זי לָאמיר און – אַײנשרעקן, זי
לָאמיר און אונדז, ֿפַאר אַײנברעכן
ֿפון זון אירדעם אין מלך ַא ֿפַאר מַאכן

– ָטֿבֵאלן
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט 7
און בַאשטײן, ניט װעט געזָאגט:עס

געשען. ניט װעט
איז ארם ֿפון קָאּפ דער װָארום 8
איז דמׂשק ֿפון קָאּפ דער און דמׂשק,
זעכציק און ֿפינף נָאך אין רצין;און
ֿפַאר װערן צעברָאכן אֿפרים יָארװעט

ֿפָאלק. אױס
איז אֿפרים ֿפון קָאּפ דער און 9
איז שומרון ֿפון קָאּפ דער און שומרון,
ניט װעט איר ַאז רַמליָהון. ֿפון זון דער

בלַײבן. ניט זיכער איר װעט גלױבן,
צו גערעדט װידער הָאט גָאט און 10

זָאגן: צו ַאזױ ָאָחזן,
דַײן יהוה ֿפון צײכן ַא דיר בעט 11
ֿפון ָאדער טיֿפעניש, דער ֿפון בעט גָאט;

הײך. דער אין אױבן
ניט װעל איך געזָאגט: ָאָחז הָאט 12

יהוה. ּפרּוװן ניט און בעטן,
הערט געזָאגט: ער הָאט 13
אַײך איז דוד: ֿפון הױז איר ַאקָארשט,
איר ַאז מענטשן, מַאכן צו מיד װינציק

מַאכן? מיד גָאט מַײן אױך װילט
געבן אַײך ַאלײן יהוה װעט דרום 14
ֿפרױ יונגע די װערט ָאט צײכן: ַא
און זון, ַא געבערט זי און טרָאגעדיק,

ִעָמנּוֵאל. נָאמען זַײן רוֿפן װעט

עסן, ער װעט הָאניק און שמַאנט 15
הָאבן צו ֿפַײנט װיסן װעט ער װען
– גוטס. אױסצוקלַײבן און שלעכטס,

װעט ייִנגל דער אײדער נָאך יָא, 16
און שלעכטס, הָאבן צו ֿפַײנט װיסן
ֿפַארלָאזן װעט גוטס, אױסצוקלַײבן
זיך שרעקסט דו װָאס ערד די װערן

– מלכים. צװײ אירע ֿפַאר
דיר, אױף ברענגען װעט גָאט 17
דַײן אױף און ֿפָאלק, דַײן אױף און
ניט זַײנען װָאס טעג הױז, ֿפָאטערס
הָאט אֿפרים װָאס טָאג דעם ֿפון געװען
מלך דעם – יהּודה ֿפון ָאּפגעקערט זיך

אשור. ֿפון
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 18
דער צו טָאן שמוצער ַא גָאט װעט
און מצַריִם, ֿפון טַײכן עק אין ֿפליגװָאס

אשור. לַאנד אין װָאס בין דער צו
װעלן און קומען, װעלן זײ און 19
אין און טָאלן װיסטע די רועןאין ַאלע
ַאלע אין און ֿפעלדזן, ֿפון שּפַאלטן די
בײמלעך. װילדע ַאלע אין און דערנער
גָאט װעט טָאג יענעם אין 20
געדונגען גָאלמעסער דעם ָאּפגָאלןמיט
מלך דעם –מיט טַײך זַײט יענער אױף
ֿפון הָאר די און קָאּפ דעם אשור, ֿפון
עס װעט בָארד די אױך און ֿפיס, די

ַארָאּפנעמען.
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 21
יונגע ַא אױֿפהָאדעװען װעט מַאן ַא ַאז

שָאף, צװײ און קו
װעלן זײ װָאס מילך ֿפיל ֿפון איז, 22
שמַאנט;װָארום עסן ער װעט געבן,
עסןאיטלעכער װעט הָאניק און שמַאנט

לַאנד. אין געבליבן איז װָאס
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 23
זַײנען עס װּו ָארט איטלעכער איז,
טױזנט װערט װַײנשטָאקן דָאטױזנט
און דערנער ֿפַאר װעט זילבערשטיק,

זַײן. װילדגעװעקס ֿפַאר
בױגןװעט מיט און ֿפַײלן מיט 24
דערנער װָארום ַאהין, קומען מען
גַאנצע דָאס זַײן װילדגעװעקסװעט און

לַאנד.
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װערןמיט װָאס בערג ַאלע און 25
ַאהין װעסטו געגרָאבן, גרָאבאַײזן ַא
און דערנער מוראֿפַאר אױס קומען ניט
ֿפַאר זַײן װעט עס נָאר װילדגעװעקס,
צום שָאף ֿפַאר און ַארױסצולָאזן, ָאקסן

טרעטן.

געזָאגט:8 מיר צו הָאט גָאט און
און טָאװל, גרױסן ַא דיר נעם
ֿפון שריֿפט מיטן דערױף ָאן שרַײב
רױב דער אַײלט, זַאקרױב דער ֿפָאלק:

גיך. קומט
שטעלן מיר זָאל איך און 2
ּכהן, דעם אּוִריה עדות, בַאגלױבטע

יֶבֶרכיָהון. ֿפון זון דעם זַכריהו און
דער צו גענענט הָאב איך און 3
געװָארן, טרָאגעדיק איז זי און נֿביָאה,
גָאט און זון. ַא געבָארן הָאט און
נָאמען: זַײן רוף געזָאגט: מיר צו הָאט

ַמֵהר-ָשָלל-ָחש-ַבז.
װעט ייִנגל דער אײדער װָארום 4
װעט מַאמע, און טַאטע רוֿפן צו װיסן
ֿפון ֿפַארמעג דעם ַאװעקטרָאגן מען
שומרון, ֿפון זַאקרױב דעם און דמׂשק,

אשור. ֿפון מלך דעם ֿפַאר ֿפַארױס
מיר צו װידער נָאך הָאט גָאט און 5

זָאגן: צו ַאזױ גערעדט,
הָאט ֿפָאלק דָאזיקע דָאס װַײל 6
װָאס ִשלֹוַח ֿפון װַאסערן ֿפַארַאכטדי
מיט געֿפרײט זיך און ּפַאמעלעך, גײען

רַמליָהון, ֿפון זון דעם און רצין
ַארױף ברענגט גָאט זע, דרומעך 7
מַאכטיקע און גרױסע זײדי אױף
ֿפון מלך דעם טַײך, ֿפון װַאסערן
ער און מחנה, גַאנצער זַײן מיט אשור
זַײנע ַאלע איבער איבערלױֿפן װעט
זַײנע איבער ַאריבערגײן און גרָאבנס,

ברעגן; ַאלע
דורך דורכציִען װעט ער און 8
ער װעט ֿפלײצנדיק יהּודה,
ער װעט הַאלדז ביזן דורכשטרָאמען,
זַײנע ֿפון שּפרײטונגען די און גרײכן,
ֿפון ברײט די ָאנֿפילן ֿפליגלעןװעלן

ִעָמנּוֵאל! לַאנד, דַײן

ָאבער ֿפעלקער, איר ליַארעמט, 9
װערן;יָא, צעברָאכן װעט איר
דער ֿפון װַײטענישן ַאלע ֿפַארנעמט
װעט איר ָאבער ָאן, אַײך ערד;גורט
ָאבער ָאן, אַײך גורט װערן, צעברָאכן

װערן. צעברָאכן װעט איר
װעט זי און עצה, ַאן עצהט 10
זַאך, ַא ָאּפ רעדט װערן, ֿפַארשטערט
גָאט װָארום בַאשטײן, ניט װעט זי און

אונדז. מיט איז
צו גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 11
ער און הַאנט, שטַארקער ַא מיט מיר
אין גײן צו ניט געװָארנט, מיך הָאט
צו ַאזױ ֿפָאלק, דָאזיקן דעם ֿפון װעג

זָאגן:
אױף בונט זָאגן ניט זָאלט איר 12
זָאגט ֿפָאלק דָאזיקע דָאס ַאלץװָאס
ניט איר זָאלט מורא זַײן און בונט,

ֿפָארכטן. ניט און הָאבן, מורא
איר זָאלט אים צֿבאות, ֿפון גָאט 13
מורא, אַײער זַײן זָאל ער און הײליקן,

ֿפָארכט. אַײער ער און
ַא ֿפַאר זַײן װעט ער און 14
שטײן ַא ֿפַאר אױך ָאבער הײליקטום,
ֿפעלדז ַא ֿפַאר און ָאנשטױסונג, ֿפון
הַײזער בײדע ֿפַאר שטרױכלונג, ֿפון
ַא ֿפַאר און נעץ ַא יׂשראל;ֿפַאר ֿפון
ֿפון בַאװױנער דעם ּפַאסטקעֿפַאר

ירושלים.
װעלן זײ צװישן ֿפיל און 15
און ֿפַאלן און װערן, געשטרױכלט
און געֿפַאנגען און װערן, צעברָאכן

װערן. בַאצװּונגען
װָארעניש, די ֿפַארבינדן 16
מַײנע צװישן לערנונג די ֿפַארחתמען

לערנער!
גָאט אױף הַארן װעל איך און 17
דעם ֿפון ּפנים זַײן ֿפַארבָארגט װָאס
אים. צו הָאֿפן װעל און יעקֿב, ֿפון הױז
װָאס קינדער די און איך בין ָאט 18
און סימנים ֿפַאר געגעבן, מיר הָאט גָאט
ֿפון גָאט ֿפון יׂשראל אין צײכנס ֿפַאר

ִציון. בַארג אױף רוט װָאס צֿבאות
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אַײך: צו זָאגן װעלן זײ ַאז און 19
די בַײ און גַײסטער די בַײ ֿפרעגט
מורמלען, װָאס און ּפיּפסן װָאס רוחות
ֿפָאלק ַא ניט דַארף זָאגן: איר זָאלט
ֿפרעגן װָאס צו גָאט? זַײן בַײ ֿפרעגן

טױטע די בַײ לעבעדיקע די ֿפַאר
ֿפַאר װָארעניש? און לערנונג 20
דָאס װי ַאזױ זָאגן װעלן זײ װָאר,
זין. קײן ניט הָאט װָאס װָארט דָאזיקע
דַאנעןַא דורך װעט דורכגײן און 21
עס הונגעריקער;און ַא און געדריקטער
װעט הונגערן, װעט ער ַאז זַײן, װעט
מלך זַײן שילטן װעט און צערענען, ער
צו קערן זיך װעט ער גָאט;און זַײן און

הײך, דער
ערד, דער צו קוקן װעט און 22
ֿפינצטערניש, און נױט ערשט
חושכניש און טונקלעניש, ַאנגסטיקע

אױסגעשּפרײט.
װערן מיד קײן ניטָא װָארום 23
הָאט זי;ַאצונד דריקט װָאס דעם בַײ
לַאנד ָאנגערירט, לַײכט ערשטער דער
דער ָאבער נֿפּתלי, לַאנד און זֿבולון
שװעראױֿפן ָאנֿפַאלן װעט לעצטער
אין ירדן, זַײט יענער ֿפון אים, ֿפון װעג

ֿפעלקער. די ֿפון געגנט דער

געגַאנגען9 איז װָאס ֿפָאלק דָאס
דערזען הָאט ֿפינצטערניש, אין
זַײנען װָאס ליכטיקײט;די גרױס ַא
אױף טױטשָאטן, ֿפון לַאנד אין געזעסן

געשַײנט. ליכטיקײט ַא הָאט זײ
הָאסט ֿפָאלק, דָאס געמערט הָאסט 2
זיך ֿפרײען ֿפרײד;זײ זַײן געגרײסט
װי שניט, בַײם ֿפרײד די װי דיר, ֿפַאר
מיט זיך טײלט מע װען קװעלט מען

רױב.
לַאסט, זַײן ֿפון יָאך דעם װָארום 3
רוט די נַאקן, זַײן ֿפון שטַאנג דעם און
װי צעברָאכן הָאסטו דריקער, זַײן ֿפון

מדין. ֿפון טָאג אין
הָאט װָאס שוך יעטװעדער װָארום 4
יעטװעדער און ַרעש, מיט געשַארט
װעט בלוט, אין געװעלגערט מַאנטל

ֿפַײער. ֿפַארן שּפַײז ַא ברַאנד, צו זַײן
געבָארן אונדז איז קינד ַא װָארום 5
געגעבן אונדז איז זון ַא געװָארן,
איז הערשַאֿפט די און געװָארן,
זַײן רוֿפט מע ַאקסל;און זַײן אױף
נָאמען:ֶּפֶלא-יועץ-ֵאל-גִבורַאֿבי-עד-ַׂשר-שלום;
צו און הערשַאֿפט, די מערן צו 6
טרָאן דעם אױף שיעור, ָאן שלום
צו מלוכה;זי זַײן אױף און דוד, ֿפון
אונטערצולענעןמיט זי און ֿפעסטיקן
און ַאצונד ֿפון גערעכטיקײט, און רעכט
גָאט ֿפון זיך ָאננעמען אײביק;דָאס ביז

דָאזיקע. דָאס טוט צֿבאות ֿפון
אין געשיקט װָארט ַא הָאט גָאט 7
יׂשראל. אין געֿפַאלן איז עס און יעקֿב,
ֿפָאלק, גַאנצע דָאס װעט װיסן און 8
שומרון, ֿפון בַאװױנער דער און אֿפרים
גדלות מיט און גאװה מיט זָאגט װָאס

הַארצן: ֿפון
און אַײנגעֿפַאלן, זַײנען ציגל 9
מיר װעלן שטײנער געהַאקטע
זַײנען ֿפַײגנבײמער בױען;װילדע
צעדערן מיט און געװָארן, ָאּפגעהַאקט

ֿפַארבַײטען. זײ מיר װעלן
ֿפַײנט די גָאט דערהײבט דרום 10
ׂשונאים זַײנע און אים, אױף רצין ֿפון

ָאנרײצן; ער װעט
ּפִלשּתים און ֿפָארנט, ֿפון ארם 11
מיטן יׂשראל עסן זײ הינטן;און ֿפון
ניט איז דעם ַאלעם בַײ מױל. גַאנצן
הַאנט זַײן און ּכעס, זַײן ָאּפגעגַאנגען

אױסגעשטרעקט. נָאך איז
ניט זיך קערט ֿפָאלק דָאס ָאבער 12
צֿבאות ֿפון גָאט און שלעגער, זַײן צו

ניט. זײ זוכן
ֿפון ֿפַארשנַײדט גָאט און 13
און טײטלצװַײג עק, און קָאּפ יׂשראל

טָאג. אײן אין טַײכריטל,
ָאנגעזעענער, דער און זקן דער 14
װָאס נֿביא דער און קָאּפ, דער איז דָאס

עק. דער איז דָאס ליגן, לערנט
דָאזיקן דעם ֿפון ֿפירער די און 15
זײערע און ֿפַארֿפירער, זַײנען ֿפָאלק

צעמישט. זַײנען געֿפירטע
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גָאט ניט זיך ֿפרײט דרום 16
זַײנע און לַײט, יונגע זַײנע מיט
ער דערבַארימט אלמנות און יתומים
און זינדיק איז איטלעכער ניט;װָארום
רעדט מױל איטלעך און שלעכטס, טוט
ניט איז דעם ַאלעם בַײ שענדלעכקײט.
הַאנט זַײן און ּכעס, זַײן ָאּפגעגַאנגען

אױסגעשטרעקט. נָאך איז
ברענט שלעכטיקײט די װָארום 17
און דערנער ֿפַארצערט זי ֿפַײער, ַא װי
געצװַײגן די צינדט און װילדגעװעקס,
זַײלן אין זיך קנױלן זײ ביז װַאלד, ֿפון

רױך. ֿפון
ֿפון גָאט ֿפון צָארן דעם דורך 18
לַאנד, דָאס צעֿפלַאקערט צֿבאותאיז
ֿפַארן שּפַײז װי איז ֿפָאלק דָאס און
קײנער ניט זיך דערבַארימען ֿפַײער;זײ

ברודער, זַײן אױף
און רעכטס, רַײסט מע און 19
לינקס, עסט מע און הונגעריק, בלַײבט
איטלעכער עסן זַאט;זײ ניט װערט און

ָארעם: זַײן ֿפון ֿפלײש דָאס
אֿפַריִם און ֶאֿפַריִמען, מנשה 20
יהּודה. אױף אײנעם אין זײ מנשהן,
ָאּפגעגַאנגען ניט איז דעם ַאלעם בַײ
נָאך איז הַאנט זַײן און ּכעס, זַײן

אױסגעשטרעקט.

געזעצן10 קריצן װָאס די װײ,
שרַײבער און אומגליק, ֿפון

געשריבן, אומעכט הָאבן װָאס
די משּפט ֿפון ָאּפצונַײגן ּכדי 2
רעכט דָאס גזלען און בַאדערֿפטיקע,
ֿפָאלק;ּכדי מַײן ֿפון ָארימע די ֿפון
און רױב, זײער זַײן זָאלן אלמנות

בַארַאבעװען! זײ זָאלן יתומים
ֿפון טָאג אין טָאן איר װעט װָאס און 3
ֿפַארװיסטונג דער אין און רעכנשַאֿפט,
װעמען װַײט?צו דער ֿפון קומט װָאס
װעט װּו הילף?און נָאך לױֿפן איר װעט

רַײכטום? אַײער איבערלָאזן איר
אונטער קניִען װי ַאנדערש ניט 4
צו הרּוגים אונטער און געֿפַאנגענע,
ניט איז דעם ַאלעם בַײ ֿפַאלן.

הַאנט זַײן און ּכעס, זַײן ָאּפגעגַאנגען
אױסגעשטרעקט. נָאך איז

צָארן, מַײן ֿפון רוט די אשור, װײ, 5
זײער אין שטעקן ַא איז ּכעס מַײן װָאס

הַאנט!
אים איך טו ֿפָאלק זינדיקן ַא אױף 6
מַײן ֿפון אומה דער אױף און שיקן,
רױבן צו בַאֿפעלן, אים איך טו צָארן
זי און רױב, רַאבעװען צו און זַאקרױב,
גַאסן. די ֿפון קױט װי טרעטן צו מַאכן
ניט און ער, מײנט ַאזױ ניט ָאבער 7
צו נַײערט הַארץ, זַײן טרַאכט ַאזױ
צו און הַארצן, זַײן אין איז ֿפַארטיליקן

װינציק. ניט ֿפעלדער ֿפַארשנַײדן
מַײנע ניט זָאגט:זַײנען ער װָארום 8

ַאלע? מלכים הַארן
איז ַּכלנו?צי ַּכרּכמיש װי ניט איז 9
װי ניט איז ַחמת?צי ַארַּפד װי ניט

שומרון? דמׂשק
הָאט הַאנט מַײן װי ַאזױ 10
די ֿפון קיניגרַײכן דערגרײכטדי
זַײנען געצן זײערע װָאס ָאּפגעטער,
ֿפון און ירושלים ֿפון געװעןװי מער

– שומרון
הָאב איך װי ַאזױ װָאר, ֿפַאר 11
אירע צו שומרוןאון צו געטָאן
צו טָאן איך װעל ַאזױ ָאּפגעטער,

געצנבילדער. אירע צו ירושליםאון
גָאט ַאז זַײן, װעט עס ָאבער 12
בַארג אױף װערק זַײן ַאל ענדיקן װעט
זיך איך װעל ירושלים, אױף און ִציון
דעם ֿפון ֿפרוכט דער ֿפַאר רעכענען
ֿפון מלך דעם ֿפון הַארצן שטָאלצן
זַײנע ֿפון רימערַײ דער ֿפַאר און אשור,

אױגן. הָאֿפערדיקע
געזָאגט: הָאט ער װָארום 13
איך הָאב הַאנט מַײן ֿפון ּכוח מיט
װַײל חכמה, מַײן מיט און אױֿפגעטָאן,
ָאּפ טו איך ֿפַארשטַאנדיק;און בין איך
זײערע און ֿפעלקער, ֿפון געמַארקן די
מַאכטיק און צערױבט, איך הָאב שַאצן

בַאװױנער. די נידערן איך טו
געֿפונען הָאט הַאנט מַײן און 14
די ֿפון ֿפַארמעג נעסטדעם ַא װי
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אױף קלַײבט מע װי און ֿפעלקער,
גַאנצע די איך הָאב ֿפַארלָאזענע, אַײער
װער געװען ניט אױֿפגעקליבן;און ערד
ַא עֿפענען ָאדער רירן, ֿפליגל ַא זָאל

טָאן. ּפיּפס ַא און מױל
דעם קעגן רימען זיך הַאק די קען 15
זיך זעג די איר?קען מיט הַאקט װָאס
ַא זי?װי ציט װָאס דעם קעגן גרײסן
אױֿפהײבער, אירע מיט ֿפָאכן זָאל רוט
װָאס דעם אױֿפהײבן זָאל שטעקן ַא װי

הָאלץ! ניט
גָאט הַאר, דער װעט דרום 16
זַײן אױף דער ַא צֿבאותָאנשיקן ֿפון
װעט ּפרַאכט זַײן אונטער ֿפעטקײט;און
ברַאנד די װי ברַאנד, ַא צעברענען זיך

ֿפַײער. ַא ֿפון
װעט יׂשראל ֿפון ליכט דָאס און 17
הײליקער זַײן און ֿפַײער, ַא זַײן
און ברענען װעט זי און ֿפלַאם, ַא
זַײן דערנעראון זַײנע ֿפַארצערן

טָאג. אײן אין װילדגעװעקס
און װַאלד זַײן ֿפון ּפרַאכט די און 18
זעל און לַײב ער ֿפרוכטגָארטןװעט זַײן
דָאס װי זַײן װעט עס ֿפַארלענדן;און

גוסס. ַא ֿפון אױסגײן
זַײן ֿפון בײמער רעשט דער און 19
ייִנגל ַא און געצײלטע, זַײן װעלן װַאלד

אױֿפשרַײבן. קענען זײ װעט
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 20
און יׂשראל, ֿפון איבערבלַײב דער װעט
זיך יעקֿב, ֿפון הױז ֿפון ַאנטרונענע די
שלעגער, זײער אױף ָאנלענען ניט מער
יהוה, אױף אמת מיט ָאנלענען זיך נָאר

יׂשראל. ֿפון הײליקן דעם
זיך װעט איבערבלַײב ַאן 21
יעקֿב, ֿפון איבערבלַײב ַאן אומקערן,

מַאכטיקן. דעם גָאט צו
יׂשראל, ֿפָאלק, דַײן אױב װָארום 22
ַאן נָאר װעט ים, ֿפון זַאמד װי זַײן זָאל
אומקערן;ַא זיך אים ֿפון איבערבלַײב
זי געװָארן, נִגזר איז ֿפַארלענדונג

גערעכטיקײט. מיט ֿפלײצט
ַא און ֿפַארלענדעניש ַא װָארום 23
צֿבאות, ֿפון גָאט הַאר, דער גזַרמַאכט

לַאנד. גַאנצן אין
דער געזָאגט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 24
ניט צֿבאות:זָאלסט ֿפון גָאט הַאר,
ֿפון בַאװױנער ֿפָאלק, מַײן הָאבן, מורא
מיט דיך שלָאגט װָאס אשור ֿפַאר ִציון,
אױף שטעקן זַײן הײבט און רוט, דער

מצַריִם. ֿפון שטײגער אױֿפן דיר,
און װַײל, קלײן ַא נָאך װָארום 25
מַײן און ענדיקן, זיך װעט ּכעס דער
ֿפַארטיליקונג. זײער צו זַײן װעט צָארן
װעט צֿבאות ֿפון גָאט און 26
װי ַאזױ רוט, ַא אים אױף דערװעקן
צור-עֹוֵרֿב, אין מדין ֿפון שלַאק דעם אין
ער ים;און איבערן שטעקן זַײן װי און
ֿפון שטײגער אױֿפן אױֿפהײבן זי װעט

מצַריִם.
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 27
ֿפון לַאסט זַײן װערן ָאּפגעטָאן װעט
הַאלדז, דַײן ֿפון יָאך זַײן און רוקן, דַײן
װערן צעברָאכן װעט יָאך דער און

ֿפעטס. ֿפונעם
ער ַעיָת, אױף געקומען איז ער 28
מיכמָאש אין ִמגרון, דורכגעגַאנגען איז

געּפעק; זַײן איבער ער לָאזט
דעם ַאריבער זַײנען זײ 29
זײ הָאבן גֶֿבע אין איבערֿפָאר,
ציטערן, טוט רמה געהַאלטן. נַאכטלעג

ַאנטלָאֿפן. איז גֿבעת-ָשאול
טָאכטער ָקול, אױֿפן שרַײ 30

ענָתות! ָארימע ַליִש! גַלים!הָארך,
ֿפון װױנער די װָאגלט, ַמדֵמנָה 31

ַאנטרינען. גֵֿבים
ָאּפשטעלן זיך ער װעט הַײנט נָאך 32
אױֿפן הַאנט זַײן ֿפָאכט נֹוֿב;ער אין
דעם אױף ִציון, טָאכטער ֿפון בַארג

ירושלים. ֿפון ָארט הױכן
ֿפון גָאט הַאר, דער זע, 33
מיט צװַײגן די ָאּפ ברעכט צֿבאות,
הױכגעװַאקסענע די און מֹוראדיקײט,
דערהױבענע די און ָאּפגעשניטן, װערן

װערן. דערנידערט װעלן
געצװַײגן די ָאּפהַאקן װעט ער און 34
לֿבנון דער און אַײזן, ַאן מיט װַאלד ֿפון

ֿפַאלן. מַאכטיקן ַא דורך װעט
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ֿפון11 ַארױס װעט ריטל ַא און
און יִַשי, ֿפון שטַאם דעם
װעט װָארצלען זַײנע ֿפון צװַײג ַא

שּפרָאצן.
גַײסט דער אים אױף װעט רוען און 2
און חכמה ֿפון גַײסט דער גָאט, ֿפון
עצה ֿפון גַײסט דער ֿפַארשטַאנדיקײט,
דערקענונג ֿפון גַײסט דער גֿבורה, און

גָאצֿפָארכטיקײט. און
אין זַײן װעט קװיקונג זַײן און 3
דער נָאך ניט גָאצֿפָארכטיקײט;און
משּפטן, ער װעט אױגן זַײנע ֿפון זעונג
זַײנע ֿפון הערונג דער נָאך ניט און

ַאנטשײדן; ער װעט אױערן
מיט משּפטן װעט ער נָאר 4
און ָארימע, די גערעכטיקײט
די ֿפַאר יושר מיט ַאנטשײדן
װעט ער לַאנד;און ֿפון געדריקטע
ֿפון רוט דער מיט לַאנד דָאס שלָאגן
זַײנע ֿפון ָאטעם מיטן און מױל, זַײן

ָרשע. דעם טײטן ער װעט ליּפן
זַײן װעט גערעכטיקײט און 5
און לענדן, זַײנע ֿפון ָאנגורט דער
דיכן. זַײנע ֿפון גַארטל דער טרַײשַאֿפט
ַא מיט הױזן װעט װָאלף ַא און 6
ציקעלע ַא מיט לעמּפערט ַא און שעּפס,
ַא און קַאלב ַא און הױערן, װעט
בַאנַאנד;און רינד ֿפעט ַא און יונגלײב

ֿפירן. זײ װעט ייִנגל קלײן ַא
זיך װעלן בער ַא מיט קו ַא און 7
זײערע הױערן װעלן בַאנַאנד ֿפיטערן,
עסן רינד ַא װי װעט לײב ַא יונגע;און

שטרױ.
זיך װעט זױגעדיקער ַא און 8
און שלַאנג, ַא ֿפון לָאך שּפילןאױֿפן
ַאן נָאטערװעט ַא ֿפון נָארע דער אױף

לײגן. הַאנט זַײן ַאנטװױנטער
ניט און טָאן בײז ניט װעלן זײ 9
הײליקן גַאנצן מַײן ֿפַארדַארבןאױף
מיט ֿפול זַײן װעט ערד די בַארג;װָארום
װַאסערן די װי גָאט, ֿפון דערקענונג

ים. דעם בַאדעקן
יענעם אין זַײן װעט עס און 10
שטײט װָאס יִַשי, ֿפון װָארצל טָאג:דער

אים ֿפעלקער-צו די ֿפון ֿפָאן ַא ֿפַאר
זַײן און װענדן, זיך אומות די װעלן

ּפרַאכטיקײט. ַא זַײן װעט רּוונג
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 11
זַײן אױסשטרעקן װידער גָאט װעט
אױסצוקױֿפן מָאל, צװײט ַא הַאנט,
װָאס ֿפָאלק, זַײן ֿפון איבערבלַײב דעם
מצַריִם, ֿפון און אשור, ֿפון בלַײבן װעט
ֿפון און ּכּוש, ֿפון און ַּפתרוס, ֿפון און
און ַחמת, ֿפון און ִשנָער, ֿפון און ֵאֶלם,

ים. ֿפון אינדזלען די ֿפון
ֿפָאן ַא אױֿפהײבן װעט ער און 12
אַײנזַאמלען װעט און ֿפעלקער, די צו
און יׂשראל, ֿפון ֿפַארשטױסענע די
ער װעט יהּודה ֿפון צעשּפרײטע די
דער ֿפון עקן ֿפיר די אױֿפקלַײבןֿפון

ערד.
קנאה די װערן װעט ָאּפגעטָאן און 13
יהּודה ֿפון ֿפַײנט די און אֿפרים, ֿפון
װעט װערן;אֿפרים ֿפַארשניטן װעלן
װעט יהּודה און יהּודה, זַײן מקנא ניט

אֿפרים. ֿפַײנטן ניט
בַאנַאנד ָאנֿפליִען װעלן זײ און 14
אײנעם אין מערֿב, צו ּפִלשּתים די אױף
מזרח, ֿפון קינדער די רױבן זײ װעלן
שטרעקן זײ װעלן מוָאֿב און אדום אױף
עמון ֿפון קינדער די און הַאנט, זײער

זײ. צו געהָארכן װעלן
צונג די ֿפַארװיסטן װעט גָאט און 15
װעט ער מצַריִם;און ֿפון ים דעם ֿפון
זַײן מיט טַײך אױֿפן הַאנט זַײן ֿפָאכן
צעשלָאגן אים װעט און װינט, הײסן
שיך מיט מַאכן און בעכן, זיבן אױף

ַאריבערצושּפרַײזן.
דעם ֿפַאר זַײן װעט װעג ַא און 16
װעט װָאס ֿפָאלק, זַײן ֿפון איבערבלַײב
איז עס װי ַאזױ אשור, ֿפון בלַײבן
זַײן ֿפון טָאג יׂשראלאין ֿפַאר געװען

מצַריִם. לַאנד ֿפון ַארױֿפגײן

יענעם12 אין זָאגן װעסט און
גָאט, דיר, דַאנק טָאג:איך
אױף געצערנט הָאסט דו הגם
דו און ּכעס, דַײן איז מיר;ָאּפגעגַאנגען

געטרײסט. מיך הָאסט
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בין ישועה;איך מַײן איז גָאט זע, 2
מַײן װָארום ניט, ַאנגסט און זיכער
יהוה, יָה איז געזַאנג און שטַארקײט

ישועה. ַא געװען מיר איז ער און
מיט װַאסער שעּפן װעט איר און 3

ישועה. ֿפון קװַאלן די ֿפון ִׂשמחה,
איר װעט טָאג יענעם אין און 4
זַײן אױס רוֿפט גָאט, צו זָאגן:דַאנקט
ֿפעלקער די צװישן װיסן לָאזט נָאמען,
דערהױבן ַאז דערצײלט טּוונגען, זַײנע

נָאמען. זַײן איז
הָאט ער װָארום גָאט צו זינגט 5
דָאס זָאל בַאװּוסט גרױס, אױֿפגעטָאן

ערד. גַאנצער דער אױף זַײן
בַאװױנערין זינג, און אױס שרַײ 6
איז דיר צװישן גרױס װָארום ִציון, ֿפון

יׂשראל. ֿפון הײליקער דער

װָאס13 ָבֿבל, אױף נֿבואה די
ָאמוצן ֿפון זון דער יַשעיָהו

געזען: הָאט
ַא אױף שטעלט בַארג הױכן ַא אױף 2
ֿפָאכט זײ, צו ָקול דעם אױף הײבט ֿפָאן,
די קומעןאין זָאלן זײ הַאנט, דער מיט

ֿפירשטן. ֿפון טױערן
מַײנע בַאֿפױלן הָאב איך 3
מַײנע גערוֿפן יָא, געהײליקטע,
מַײנע צָארן, מַײן ֿפַאר גיבורים

שטָאלצלוסטיקע.
בערג, די אױף טומל ַא הָארך! 4
הָארך! סך. ַא ֿפָאלק ֿפון װי גלַײך
אומות ֿפון מלוכות, ֿפון גערױש ַא
צֿבאות ֿפון גָאט ֿפַארזַאמלטע.

מלחמה. ֿפון חיל בַאֿפעלטַא
װַײטן, ַא לַאנד ַא ֿפון קומען זײ 5
די און גָאט – הימל ֿפונעם עק ֿפון
ערד גַאנצע די צָארן, זַײן ֿפון געצַײג

צעשטערן. צו
דער איז נָאנט װָארום יָאמערט, 6
ֿפון ברָאך ַא װי גָאט, ֿפון טָאג

קומען. ער װעט ַאלמַאכטיקן
שלַאף הענט ַאלע װעלן דרום 7
ַא ֿפון הַארץ איטלעך און װערן,

צעגײן. װעט מענטשן

דערשרָאקן װעלן זײ און 8
זײ װעלן װײען און װערן;יסורים
זיך זײ װעלן געװינערין ַא װי קריגן,
װעלן ַאנדערן אױֿפן דרײען;אײנער
ֿפון ּפנימער ּפנימער, זײערע גַאֿפן, זײ

ֿפלַאמען.
גָאט ֿפון טָאג דער זע, 9
מיט קומטאומדערבַארימדיק,
ערד די מַאכן צו גרימצָארן, און ּכעס
ֿפַארטיליקן און װיסטעניש, ַא ֿפַאר

איר. ֿפון זינדיקע אירע
און הימל ֿפון שטערן די װָארום 10
זײער שַײנען ניט מזלותװעלן זַײנע
אין ֿפינצטער זַײן װעט זון ליכט;די
ניט װעט לֿבנה די און אױֿפגַאנג, איר

ליכט. איר שימערן
מיט רעכענען זיך װעל איך און 11
מיט און בײז, ֿפַארן װעלט דער
איך זינד;און זײער ֿפַאר רָשעים די
ֿפון שטָאלץ דעם ֿפַארשטערן װעל
די ֿפון גאװה די און מוטװיליקע, די

דערנידערן. איך װעל מַאכטיקע
זעלטענער מַאן ַא מַאכן װעל איך 12
ֿפון מענטשן, ַא און גינגָאלד, ֿפון

אֹוֿפיר-גָאלד.
מַאכן איך װעל דעם װעגן 13
װעט ערד די און הימלען, די ציטערן
דעם אין ָארט, איר ֿפון אױֿפשטורעמען
דעם אין און צֿבאות, ֿפון גָאט ֿפון ּכעס

גרימצָארן. זַײן ֿפון טָאג
הירש ַא װי ַאזױ זַײן: װעט עס און 14
ַאן ָאן שָאף װי ַאזױ און געיָאגטער, ַא
צו איטלעכער זײ װעלן אַײנזַאמלער,
צו איטלעכער און קערן, זיך ֿפָאלק זַײן

ַאנטלױֿפן. זײ װעלן לַאנד זַײן
געֿפונען, װערט װָאס איטלעכער 15
איטלעכער און װערן, דערשטָאכן װעט
דורכן ֿפַאלן װעט געכַאּפט, װערט װָאס

שװערד.
קינדער קלײנע זײערע און 16
זײערע ֿפַאר װערן צעהַאקט װעלן
צערױבט װעלן הַײזער אױגן;זײערע
װעלן װַײבער זײערע און װערן,

װערן. געשענדט
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ָמַדי, זײ אױף דערװעק איך זע, 17
גָאלד, און ניט, זײ ַאכטן זילבער װָאס

ניט. זײ װילן דָאס
צעהַאקן װעלן בױגנס און 18
לַײב ֿפון ֿפרוכט אױף און ייִנגלעך,
אױף הָאבן, ַרחָמנות ניט זײ װעלן
דערבַארימען ניט זיך װעט קינדער

אױג. זײער
ֿפון שײנדל דָאס ָבֿבל, און 19
ֿפון ּפרַאכט שטָאלצע די מלוכות,
גָאטס װי זַײן װעט ַּכׂשדים, די
ַעמוָרה. און סדום איבערקערענישֿפון

בַאזעצט ניט אײביק װעט זי 20
אױף זַײן בַאװױנט ניט און װערן,
װעט ַארַאבער קײן ָדור-דורות;און
און געצעלט, ַא אױֿפשטעלן ניט דָארט
מַאכן ניט דָארט װעלן ּפַאסטוכער קײן

הױערן.
דָארטן װעלן קעץ װילדע נָאר 21
װעלן הַײזער זײערע און הױערן,
קלָאג-חיות;און מיט זַײן ֿפול
און רוען, דָארט װעלן שטרױסֿפױגלען

אומטַאנצן. דָארט װעלן ֵשדים
אין װױען װעלן שַאקַאלן און 22
די אין מדבר-הינט ּפַאלַאצןאון זײערע
איר איז נָאנט ּתענוג;און ֿפון ּפַאלַײען
װעלן טעג אירע און קומען, צו צַײט

ֿפַארציִען. ניט זיך

װעט14 גָאט װָארום
און יעקֿב, דערבַארימען
יׂשראל, אױסדערװײלן װידער װעט
ערד;און זײער אױף בַארוען זײ און
זײ, צו בַאהעֿפטן זיך װעלן ֿפרעמדע
יעקֿב. ֿפון הױז צום צושטײן װעלן און

נעמען, זײ װעלן ֿפעלקער און 2
זײער אױף ברענגען זײ װעלן און
װעט יׂשראל ֿפון הױז דָאס און ָארט,
קנעכט ערדֿפַאר גָאטס אױף ַארבן זײ
װערן װעלן זײ דינסטן;און ֿפַאר און
ֿפַאנגערס, זײערע ֿפון ֿפַאנגערס די
זײערע איבער געװעלטיקן װעלן און

דריקער.
טָאג דעם אין זַײן, װעט עס און 3
ּפַײן דַײן דיךֿפון בַארוט גָאט װָאס

ֿפון און ציטערניש, דַײן ֿפון און
הָאט מע ַארבעטװָאס שװערער דער

דיר, מיט געַארבעט
דָאזיקן דעם אױֿפהײבן װעסטו 4
זָאגן:װי און ָבֿבל, ֿפון מלך משלאױֿפן
דריקער, דער אױֿפגעהערט הָאט

גָאלדגײציקע! די אױֿפגעהערט
שטעקן דעם גָאט הָאט צעברָאכן 5
די ֿפון רוט די רָשעים, די ֿפון

געװעלטיקער,
ֿפעלקער די געשלָאגן הָאט װָאס 6
װָאס אױֿפהער, ַאן ָאן שלעק ּכעס, מיט
די אױף צָארן מיט געװעלטיקט הָאט

ָאּפהַאלט. ָאן גערודֿפט אומות,
זײ ערד, גַאנצע די איז בַארוט רויִק 7

געזַאנג. אין אױס ברעכן
זיך ֿפרײען ציּפרעסן די ַאֿפילו 8
לֿבנון:ֿפון ֿפון צעדערן די דיר, איבער
קומט ַאװעקגעלײגט, זיך הָאסט דו זינט

אונדז. אױף העקער דער ניט
ציטערט אונטן ֿפון אונטערערד די 9
דַײן ַאנטקעגן דיר, צוליב אױף
דיר, צוליב טױטע די װעקט קומען;זי
מַאכט ערד;זי דער ֿפון ֿפירער ַאלע
טרָאנעןַאלע זײערע ֿפון אױֿפשטײן

ֿפעלקער. די ֿפון מלכים
זָאגן און ָאּפ, זיך רוֿפן ַאלע זײ 10
װי ַאװעקגעֿפַאלן ביסט אױך דיר:דו צו

אונדז! צו געװָארן געגליכן מיר,
איז אונטערערד אין גענידערט 11
דַײנע ֿפון ברומונג די שטָאלץ, דַײן
װערים זַײנען דיר הַארֿפן;אונטער

מָאיל. איז צודעק דַײן און געבעט,
געֿפַאלן, הימל ֿפון ביסטו װי 12
ביסטו מָארגנשטערן!װי ליכטיקער דו
דו ערד, דער צו געװָארן ָאּפגעהַאקט

ֿפעלקער! אױף גורל-װַארֿפער
דַײן אין געזָאגט הָאסט דו און 13
ַארױֿפגײן, איך װעל הימל הַארצן:אין
איך גָאטװעל ֿפון שטערן די איבער
זיצן װעל איך דערהײבן;און טרָאן מַײן
די אין אַײנזַאמלונג, ֿפון בַארג אױֿפן

צֿפון. ֿפון עקן
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די איבער ַארױֿפגײן װעל איך 14
צום װעל איך װָאלקן, ֿפון הײכן

גלַײכן. זיך אױבערשטן
װעסטו אונטערערד אין ָאבער 15
גרוב. ֿפון עקן די אין װערן, גענידערט
דיך װעלן זעער דַײנע 16
דיך װעלן זײ בַאטרַאכטן,
װָאס מַאן דער דָאס ָאנקוקן:איז
װָאס ערד, די ציטערן געמַאכט הָאט

מלוכות, אױֿפגעשטורעמט הָאט
מדבר, ַא װי װעלט די געמַאכט 17
שטעט;זַײנע אירע צעשטערט און
ַאהײם? געלָאזט ֿפרַײ ניט געֿפַאנגענע

ליגן ֿפעלקער די ֿפון מלכים ַאלע 18
זַײן אין איטלעכער ַאלע, ּכֿבוד אין

הײם.
װַײט ַאװעקגעװָארֿפן ביסט דו און 19
אומװערדיק ַאן װי קֿבר, דַײן ֿפון
ֿפון הרּוגים, מיט ַארומגעטָאן ריטל,
נידערן װָאס דערשטָאכענע, שװערד
ַא ּפגר ַא װי גרוב, ֿפון שטײנער די צו

צעטרעטענער.
מיט זַײן בַאנַאנד ניט װעסט 20
לַאנד דַײן װָארום קֿבר, אין זײ
ֿפָאלק דַײן אומגעברַאכט, הָאסטו
זָאל אײביק געהרגעט;אױף הָאסטו
ֿפון זָאמען װערןדער ָאנגערוֿפן ניט

שלעכטסטוער.
ַא קינדער זַײנע אױף ָאן ברײט 21
זײערע ֿפון זינד דער ֿפַאר שחיטה,
און אױֿפשטײן ניט זָאלן זײ עלטערן,
געזיכט דָאס ָאנֿפילן און ערד, די יַרשען

שטעט. מיט װעלט דער ֿפון
אױף אױֿפשטײן װעל איך און 22
װעל און צֿבאות, ֿפון גָאט זָאגט זײ,
און נָאמען ַא ָבֿבל ֿפון ֿפַארשנַײדן
ַא און קינד ַא און איבערבלַײב, ַאן

גָאט. זָאגט קינדסקינד,
מַאכן זײ װעל איך און 23
און זומּפבושל, ֿפַארן ַארב צום
װעל איך װַאסער;און געמױזעכצן
ֿפון בעזעם מיטן ַאװעקבעזעמען זײ
צֿבאות. ֿפון גָאט זָאגט ֿפַארטיליקונג,

צֿבאות, ֿפון גָאט הָאט געשװָארן 24
הָאב איך װי װָאר, זָאגן:ֿפַאר צו ַאזױ
װי און געשען, װעט ַאזױ געטרַאכט,
בַאשטײן: װעט דָאס בַארָאטן, הָאב איך
אין אשור צעברעכן זָאל איך 25
בערג מַײנע אױף און לַאנד, מַײן
װערן זָאל ָאּפגעטָאן צעטרעטן;און אים
זָאל לַאסט זַײן און יָאך, זַײן זײ ֿפון

רוקן. זײער ֿפון װערן ָאּפגעטָאן
װָאס בַארָאט דער איז דָאס 26
ערד, גַאנצער דער בַארָאטןאױף איז
איז װָאס הַאנט די איז דָאס און

ֿפעלקער. ַאלע אױף אױסגעשטרעקט
צֿבאות ֿפון גָאט װָארום 27
װעט װער און בַארָאטן, הָאט
איז הַאנט זַײן ֿפַארשטערן?און
זי װעט װער אױסגעשרעקטאון

ָאּפהַאלטן?
ָאָחז מלך דער װָאס יָאר דעם אין 28
דָאזיקע די געװען איז געשטָארבן, איז

נֿבואה:
ּפֶלֶשת, גַאנץ זיך ֿפרײט ניט 29
איז שלעגער דַײן ֿפון רוט די װָאס
דער ֿפון װָארצל ֿפון צעברָאכן;װָארום
זַײן און נָאטער, ַא ַארױס װעט שלַאנג
לינדװָארעם. ֿפליִעדיקער ַא איז ֿפרוכט
ָארימע די ֿפון ָארימסטע די און 30
בַאדערֿפטיקע די און ֿפיטערן, זיך װעלן
איך זיכערקײט;און אין הױערן װעלן
װָארצל, דַײן הונגער מיט טײטן װעל
מען װעט איבערבלַײב דַײן און

אױסהרגען.
דו שרַײ, טױער, דו יָאמער, 31
ּפֶלֶשת, גַאנץ צעגַאנגען, װער שטָאט,
און רױך, ַא קומט צֿפון ֿפון װָארום
זַײנע אין ָאּפגעשטַאנענער קײן ניטָא

מחנות.
די ענטֿפערן מען זָאל װָאס און 32
גָאט –ַאז ֿפָאלק? דעם ֿפון שלוחים
איר אין און ִציון, געגרונטֿפעסט הָאט
זַײן ֿפון ָארימע די שיצן זיך װעלן

ֿפָאלק.
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מוָאֿב.15 אױף נֿבואה די
נַאכט איבער װָאר, ֿפַאר
ָער-מוָאֿב, געװָארן ֿפַארװיסט איז
װָאר, געװָארן;ֿפַאר ֿפַארשניטן
געװָארן ֿפַארװיסט איז נַאכט איבער

געװָארן. ֿפַארשניטן קיר-מוָאֿב,
קײן ַארױֿפגעגַאנגען איז ער 2
צו ָבמות די אױף דיֿבון, און ַביִת
ֵמידֿבָאטוט אױף און נֿבֹו װײנען;אױף
קעּפ זַײנע ַאלע מוָאֿב;אױף יָאמערן
איז בָארד יעטװעדער ּפליך, ַא איז

ָאּפגעשניטן.
ָאן מען גורט גַאסן זַײנע אין 3
אירע אין און דעכער אירע זַאק;אױף
יָאמערן, איטלעכער טוט מערק,

געװײן. אין צעגײט
און חשבון טוט קלָאגן און 4
זײער געהערט װערט יַַהץ ביז ֶאלָעֵלה,
ֿפון בַאװָאֿפנטע די שרַײען ָקול;דרום

ציטערן. אים טוט זעל מוָאֿב;זַײן
קלָאגן, טוט מוָאֿב אױף הַארץ מַײן 5
צוַער, ביז גרײכן ַאנטלָאֿפענע אירע
דער קו;װָארום דרַײיָאריקער דער
מען גײט אים לוחית, ֿפון ַארױֿפגַאנג
דעם אױף געװײן;װָארום מיט ַארױף
הײבן ברָאכגעשרײ חֹורֹונַיִםַא ֿפון װעג

אױף. זײ
ֿפון װַאסערן די װָארום 6
װיסטעניש ַא נִמריםװעלן
דָאס איז ֿפַארדַארט װערן;װָארום
גרָאז, דָאס איז ֿפַארלענדט קרַײטעכץ,

ניטָא. איז גרינס קײן
הָאבן זײ װָאס שֿפע די דרום, 7
הָאבן זײ װָאס דָאס און ָאנגעזַאמלט,
די ֿפון טַײך צום זײ װעלן בַאהַאלטן,

ַאװעקטרָאגן. װערבעס
הָאט געשרײ דָאס װָארום 8
ֿפון געמַארק ַארומגערינגלטדעם
און יללה. איר גײט ֶאגַליִם מוָאֿב;ביז

יללה. איר בֵאר-ֵאלים, ביז
דימון ֿפון װַאסערן די װָארום 9
װעל איך װָארום בלוט; מיט ֿפול זַײנען
ֿפַאר לײב צולָאג:ַא ַא געבן נָאך דימון
דעם ֿפַאר און מוָאֿב, ֿפון ַאנטרונענע די

לַאנד. ֿפון איבערבלַײב

צום16 לעמער שיקט
ֿפון לַאנד, ֿפון געװעלטיקער
בַארג צום מדבר, צום װָאס ֿפעלדזן די

ִציון. טָאכטער ֿפון
ֿפױגל ַא זַײן:װי װעט עס און 2
ַא נעסט ַא װי ֿפַארװָאגלטער, ַא
טעכטער די זַײן װעלן צעטריבענער,
ֿפון איבערֿפָארן די בַײ מוָאֿב, ֿפון

ַארנון.
ַא שַאף עצה, ַאן ״ברענג 3
נַאכט, די װי שָאטן דַײן בַאשײד;מַאך
די טָאג;ֿפַארבָארג העלן מיטן אין
ֿפַארװָאגלטן דעם ֿפַארשטױסענע,

ַאנטּפלעקן. ניט זָאלסטו
– מַײנע דיר בַײ װױנען זָאלן 4
ַא זײ זַײ ֿפַארשטױסענע, – מוָאֿבס
ביז רױבער, דעם ֿפון ֿפַארבָארגעניש
דער געענדיקט דריקונג, די איז ַאװעק
אױסן צעטרעטער די ֿפַארלענדט רױב,

לַאנד;
גענָאד אױף אױֿפגעשטעלט װָארום 5
מיט זיצט אים אױף און טרָאן, דער איז
ריכטער ַא געצעלט, ָדִודס אין אמת,
אױף גיך איז און רעכט, זוכט װָאס

גערעכטיקײט״.
די געהערט הָאבן ״מיר 6
זײער װי מוָאֿב, ֿפון שטָאלצקײט
זַײן און גאװה איז;זַײן ער שטָאלץ
זַײנע חוצּפה, זַײן און שטָאלצקײט

הַאֿפט״. ַא ָאן בַארימערַײען
אױף מוָאֿב יָאמערן װעט דרום 7
יָאמערן;נָאך װעט איטלעכער מוָאֿב,
קיר-ַחֶרֶׂשתװעט ֿפון רָאזינקעקוכנס די

דערשלָאגענע. גַאנצן אין זיֿפצן, איר
חשבון ֿפון ֿפעלדער די װָארום 8
װַײנשטָאק דער ֿפַארװעלקט, זַײנען
רױטטרױבן זַײנע װָאס ִׂשֿבָמה, ֿפון
ֿפון הַארן ֿפַארטומלטדי הָאבן
זײ הָאבן יַעזֵר ֿפעלקער;ביז די
זײ הָאבן מדבר ביזן דערגרײכט,
זיך הָאבן צװַײגן געװַאנדערט;אירע
זײ זַײנען ים צום ביז צעשּפרײט,
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ַאריבער.
דעם אין איך בַאװײן דרום 9
ֿפון װַײנשטָאק דעם יַעזֵר, ֿפון געװײן
מַײנע מיט ָאן דיך טרינק ִׂשֿבָמה;איך
ֶאלָעֵלה;װָארום און חשבון טרערן,
דַײן אױף און הַארבסטונג דַײן אױף

געֿפַאלן. קריגגעשרײ ַא שניטאיז
די איז אַײנגעטָאן און 10
לוסטיקײטֿפון די און ֿפרײד
די אין ֿפרוכטגָארטן;און דעם
געזונגען, ניט װערט װַײנגערטנער
די אין װַײן געשַאלט;קײן ניט װערט
טרעטער;איך דער ניט קעלטערןטרעט

״ֵהיָדד!״ אױֿפהערן געמַאכט הָאב
מַײנע הַארף ַא װי ברומען דרום 11
מַײנע און מוָאֿב, אױף געדערים

קיר-ֶחֶרׂש. אױף אינגעװײד
װעט עס ַאז זַײן, װעט עס און 12
זיך הָאט מוָאֿב ַאז ַארױסװַײזן זיך
ָבָמה, דער אױף אַײנגעמיט אומזיסט
הײליקטום זַײן אין ַארַײנגײן ער װעט
גָארנישט װעט ער ָאבער טָאן, ּתֿפילה

אױסריכטן.
גָאט װָאס װָארט דָאס איז דָאס 13

מָאל. ַא מוָאֿב אױף גערעדט הָאט
גערעדט, גָאט הָאט ַאצונד ָאבער 14
װי יָאר, דרַײ אין זָאגן: צו ַאזױ
װעט געדונגענעם, ַא ֿפון יָארן די
ֿפון ּכֿבוד דער װערן גרינגעשַאצט
און טומל; גרױסן דעם ַאל בַײ מוָאֿב,
קלײן ַא זַײן װעט איבערבלַײב דער

שטַארקײט. ָאן װינציקײט

זע17 דמׂשק. אױף נֿבואה די
שטָאט, אױס װערט דמׂשק

חורֿבה-הױֿפן. ַא װערן װעט און
ערוער, ֿפון שטעט די ֿפַארלָאזן 2
זײ און זַײן; זײ װעלן סטַאדעס ֿפַאר
ניט װעט קײנער און הױערן, װעלן

ָאּפשרעקן.
ַא װערן װעט ָאּפגעטָאן און 3
מלוכה ַא און אֿפרים, ֿפון ֿפעסטונג
ֿפון איבערבלַײב דער דמׂשק;און ֿפון
די ֿפון ּפרַאכט די װערןװי װעט ארם

ֿפון גָאט זָאגט יׂשראל, ֿפון קינדער
צֿבאות.

טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 4
ֿפון ּפרַאכט די װערן ֿפַארָארימט װעט
לַײב זַײן ֿפון ֿפעטקײט די און יעקֿב,

װערן. ָאּפגעצערט װעט
שניטער ַא װי זַײן װעט עס און 5
זַײן מיט שנַײדט און ּתֿבואה, זַאמלט
װי זַײן װעט עס זַאנגען;און די ָארעם
רֿפאים. ֿפון טָאל זַאנגעןאין קלַײבט מע
בלַײבן װעט נָאכקלַײב ַא נָאר 6
ַאן ָאּפקלַאּפן בַײם װי אים, אױף
ּפערלעך דרַײ צװײ אײלבערטבױם,
זַײנע אױף ֿפינף ֿפיר שּפיץ, בַײם אױבן
יהוה, זָאגט ֿפרוכטיק, אױב צװַײגן,

יׂשראל. ֿפון גָאט דער
מענטש דער װעט טָאג יענעם אין 7
זַײנע און בַאשעֿפער, זַײן צו קערן זיך
ֿפון הײליקן צום קוקן װעלן אױגן

יׂשראל.
די צו קערן ניט זיך װעט ער און 8
און הענט, זַײנע ֿפון װערק די מזבחות,
הָאבן ֿפינגער זַײנע װָאס ָאנקוקן ניט
די און געצנבײמער די און געמַאכט,

זונזַײלן.
ֿפעסטע זַײנע װעלן טָאג יענעם אין 9
די ֿפון ֿפַארלָאזנקײט די זַײןװי שטעט
מע װָאס בַארגשּפיצן, די און װעלדער
ֿפון קינדער די װעגן ֿפון ֿפַארלָאזן הָאט
װיסטעניש. ַא זַײן װעט עס יׂשראל;און
גָאט דעם ֿפַארגעסן הָאסט װָארום 10
דַײן ֿפון ֿפעלדז דעם און הילף, דַײן ֿפון
דערמָאנט;דרום ניט הָאסטו שטַארקײט
געֿפלַאנצט, ֿפלַאנצן ליבלעכע הָאסטו
אַײנגעזעצט צװַײג ֿפרעמדן ַא און

דרינען;
הָאסט ֿפלַאנצונג דַײן ֿפון טָאג אין 11
ֿפרימָארגנס און װַאקסן, געמַאכט עס
בליִען געמַאכט זָאמען דַײן הָאסטו
ֿפון טָאג אין ריטלעך הױֿפן –ַא

װײטָאג. מסוּכנעם קרַאנקשַאֿפטאון
אומות, ֿפיל ֿפון ברומונג די װײ, 12
ֿפון ברומען דָאס װי ברומען װָאס
ֿפעלקער, ֿפון רױשונג די ימען;און
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ֿפון רױשונג די װי רױשן װָאס
װַאסערן! מַאכטיקע

רױשונג די װי רױשן ֿפעלקער די 13
װעט ער ָאבער װַאסערן, ֿפיל ֿפון
װעלן זײ און זײ, אױף ָאנשרַײען
געיָאגט און װַײט, דער אין ַאנטלױֿפן
ֿפַארן בערג די ֿפון שּפרײ װי װערן
ֿפַארן שטױברָאד ַא װי און װינט,

שטורעם.
ַא זע, ָאװנטצַײט, צו 14
ֿפרימָארגן שרעקעניש!אײדער
ֿפון חלק דער איז דָאס ניטָא. זײ זַײנען
ֿפַאר גורל דער און רױבער, אונדזערע

אױסרױבער. אונדזערע

ֿפון18 לַאנד דָאס ָא,
װָאס ֿפליגלזשומערַײ,

ּכּוש; ֿפון טַײכן זַײט יענער ֿפון
שלוחים, ים איבערן שיקט װָאס 2
אױֿפן יַאמש ֿפון שיֿפן אין און
צו ֿפלינקע, שלוחים װַאסער!גײט,
צו אומה, גלַאנציקער און הױכער דער
ַאן ָאן, אײביק ֿפון מוראדיק ֿפָאלק ַא
װָאס צעטרעטונג, און מַאכט ֿפון אומה

לַאנד. איר דורך שנַײדן טַײכן
װעלט, דער ֿפון װױנער ַאלע איר 3
װען ערד, דער אױף רוט װָאס איר און
בערג, די אױף ֿפָאן ַא אױף הײבט מע
ַא בלָאזט מע װען און זען, איר װעט

הערן. איר װעט שוֿפר,
צו געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ װָארום 4
מַײן אין צוקוקן רויִק װעל מיר:איך
װי זונליכט, אין היץ קלָארע װי ָארט,

שניט. ֿפון היץ דער אין טױװָאלקן ַא
װען שניט, ֿפַארן װָארום 5
דער און בליִעכץ, די געענדיקט
װָאס װַײנטרױב ַא װערט שּפרָאץ
די ָאּפשנַײדן ער װעט זיך, צַײטיקט
די און צװַײגמעסערס, מיט הענגלעך
ַאװעק. װַארֿפט און ָאּפ ער טוט צװַײגן
אין װערן איבערגעלָאזט װעלן זײ 6
בערג, די ֿפון רױבֿפױגל אײנעםֿפַארן
ערד;און דער ֿפון חיה דער ֿפַאר און
רױבֿפױגל, דער דערױף זומערן װעט

װעט ערד דער ֿפון חיה איטלעך און
װינטערן. דערױף

געברַאכט װעט צַײט יענער אין 7
ֿפון צֿבאות, ֿפון גָאט צו מּתנה װערןַא
ֿפון אומה, גלַאנציקער און הױכער דער
ַא ָאן, אײביק ֿפון מוראדיק אומה ַאן
װָאס צעטרעטונג, און מַאכט ֿפון ֿפָאלק
ָארט צום לַאנד, זַײן דורך שנַײדן טַײכן
צֿבאות, ֿפון גָאט ֿפון נָאמען דעם ֿפון

ִציון. בַארג צום

זע,19 מצַריִם. אױף נֿבואה די
ַא װָאלקן ַא אױף רַײט גָאט
מצַריִם;און קײן קומט ער און ֿפלינקן,
זיך װעלן מצַריִם ֿפון ָאּפגעטער די
ֿפון הַארץ דָאס און אים, ֿפַאר טרײסלען

אים. אין צעגײן װעט מצַריִם
אױף מצַריִם ָאנרײצן װעל איך און 2
הַאלטן מלחמה װעלן זײ און מצַריִם,
שטָאט ַא ברודער, זַײן קעגן איטלעכער
ַא קעגן קינגרַײך ַא שטָאט, ַא קעגן

קיניגרַײך.
װערן װעט אױסגעלײדיקט און 3
און איר, אין מצַריִם ֿפון גַײסט דער
מַאכן;און צונישט איך װעל עצה איר
און ָאּפגעטער, די בַײ ֿפָארשן װעלן זײ
גַײסטער, די בַײ און ּפרעּפלער, די בַײ

רוחות. די בַײ און
איבערענטֿפערן װעל איך און 4
הַארטן ַא ֿפון הַאנט דער אין מצַריִם
װעט מלך שטרענגער ַא און הַאר,
דער זָאגט זײ, איבער געװעלטיקן

צֿבאות. ֿפון גָאט הַאר,
ֿפון אױסגײן װעלן װַאסערן די און 5
אױסגעטריקנט װעט טַײך דער און ים,

װערן. טרוקן און
טַײכן, די װערן װעלן דומּפיק און 6
װערן אױסגעטריקנט און ֿפַארמינערט
ַאאיר און מצַריִם;רָאר ֿפון ֿפלוסן די

ֿפַארװעלקט. װערן
רַאנד בַײם נילוס, בַײם װערט הױל 7
ֿפַארזײטע דָאס ַאל און נילוס, ֿפונעם
ֿפַארטריקנט, נילוסװערט בַײם

ניטָא. און ֿפַארװײט,
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און ֿפישער, די װעלן קלָאגן און 8
ַא װַארֿפן װָאס ַאלע װעלן טרױערן
װָאס די און נילוס, אין װענטקע
װערן װַאסער אױֿפן נעץ ַא שּפרײטן

ֿפַארשניטן.
װערןדי װעלן ֿפַארשעמט און 9
און ֿפלַאקס, געקַאמטן ֿפון ַארבעטער

װײסצַײג. ֿפון װעבער די
װעלן װַארשטַאטן אירע און 10
לױנַארבעטער צעקלַאּפט;ַאלע זַײן

געמיט. אין בַאטריבט
הַארן די זַײנען נַארן לױטער 11
ֿפון יועצים קליגסטע די צוַען, ֿפון
װי בַארָאט. נַארישער ַא ּפרעהןזַײנען
ֿפון זון ּפרעהן:ַא צו זָאגן איר קענט
מלכים ֿפון זון ַא איך, בין חכמים

ֿפַארצַײטיקע?
דַײנע דען זײ זַײנען װּו 12
דיר ַאקָארשט זײ חכמים?זָאלן
ֿפון גָאט װָאס װיסן לָאמען זָאגן;און

מצַריִם. אױף בַארָאטן צֿבאותהָאט
ֿפון הַארן די זַײנען ֿפַארנַארישט 13
ֿפון הַארן די זַײנען ָאּפגענַארט צוַען,
ֿפון ּפנֵי מצַריִםדי הָאבן נֹוף;ֿפַארֿפירט

שֿבטים. אירע
אירַא אין ַארַײנגעגָאסן הָאט גָאט 14
הָאבן זײ ֿפַארדרײעניש;און ֿפון גַײסט
ַאל אין װַאקלען זיך מצַריִם געמַאכט
װַאקלען זיך טוט שּכור ַא טּוונגװי זַײן

ברעכן. זַײן בַײ
ַאן זַײן ניט װעט מצַריִם אין און 15
ַא עק, ַאן ָאדער קָאּפ ַא אױֿפטוװָאס
זָאל טַײכריטל ַא ָאדער טײטלצװַײג

אױֿפטָאן.
זַײן מצַריִם װעט טָאג יענעם אין 16
ציטערן װעט ער און װַײבער, װי ַאזױ
הַאנט דער ֿפון ֿפָאך ַאנגסטןֿפַארן און
טוט ער װָאס צֿבאות, ֿפון גָאט ֿפון

אים. אױף ֿפָאכן
װעט יהּודה ֿפון לַאנד דָאס און 17
שרעקעניש;װען ַא מצַריִם ֿפַאר װערן
װעט דערמָאנען, אים עס װעט מע נָאר
גָאט ֿפון בַארָאט דעם ַאנגסטןֿפַאר ער
אױף בַארָאטן טוט ער װָאס צֿבאות, ֿפון

אים.
אין זַײן װעלן טָאג יענעם אין 18
די רעדן װָאס שטעט מצַריִםֿפינף לַאנד
גָאט צו שװערן און ּכנַַען, ֿפון שּפרַאך
צעשטערונג ֿפון שטָאט צֿבאות;די ֿפון

װערן. גערוֿפן אײנע װעט
מזבח ַא זַײן טָאגװעט יענעם אין 19
ַא און מצַריִם, לַאנד מיטן אין גָאט צו

געמַארק. איר בַײ גָאט צו זַײלשטײן
און צײכן צום זַײן װעט עס און 20
אין צֿבאות ֿפון גָאט ֿפַאר עדות צום
צו שרַײען װעלן זײ ַאז מצַריִם; לַאנד
זײ ער װעט דריקער, װעגן ֿפון גָאט
און שטרַײטער, ַא און העלֿפער ַא שיקן

זַײן. מציל זײ װעט ער
דערקענען לָאזן זיך װעט גָאט און 21
װעלן ִמצרים די און מצַריִם, צו
טָאג, יענעם אין גָאט דערקענען
און שלַאכטָאּפֿפער מיט דינען און
צו נדר ַא זַײן מנדר און שּפַײזָאּפֿפער,

בַאצָאלן. און גָאט
מצַריִם ּפלָאגן װעט גָאט און 22
װעלן זײ ַאז הײלן;און און –ּפלָאגן
זיך ער װעט גָאט, צו אומקערן זיך

הײלן. זײ און זײ, צו איבערבעטן
װעג ַא זַײן װעט טָאג יענעם אין 23
װעט אשור און אשור, קײן מצַריִם ֿפון
אין מצַריִם און מצַריִם, אין קומען
מיט גָאט דינען װעט מצַריִם און אשור,

אשור.
זַײןַא יׂשראל װעט טָאג יענעם אין 24
ַא אשור, צו און מצַריִם צו דריטער

ערד; דער ֿפון מיטן אין בענטשונג
אים הָאט צֿבאות ֿפון גָאט װַײל 25
זָאגן:געבענטשט צו ַאזױ געבענטשט,
דָאס און מצַריִם, ֿפָאלק מַײן זַײן זָאל
מַײן און אשור, הענט, מַײנע ֿפון װערק

יׂשראל. ַארבונג,

ַּתרָּתן20 װָאס יָאר דעם אין
ַאשדוד, קײן געקומען איז
הָאט אשור ֿפון מלך דער ַסרגון װען
מלחמה הָאט ער און געשיקט, אים
זי הָאט און ַאשדוד, מיט געהַאלטן

בַאצװּונגען;
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גערעדט גָאט הָאט צַײט יענער אין 2
ַאזױ ָאמוצן, ֿפון זון דעם יַשעיָהו דורך
דָאס ָאּפבינדן זָאלסט און גײ, זָאגן: צו
שוך דַײן און לענדן, דַײנע ֿפון זַאק
הָאט ֿפוס. דַײן ֿפון ַארָאּפציִען זָאלסטו
נַאקעט ַארומגעגַאנגען געטָאן: ַאזױ ער

בָארװעס. און
געזָאגט:ַאזױ הָאט גָאט און 3
איז יַשעיָהו קנעכט מַײן װי
בָארװעס און ַארומגעגַאנגעןנַאקעט
צײכן ַא און סימן ַא ֿפַאר יָאר, דרַײ

ּכּוש, אױף און מצַריִם אױף
אשור ֿפון מלך דער װעט ַאזױ 4
מצַריִם, ֿפון געֿפַאנגענע ַאװעקֿפירןדי
יונגע ּכּוש, ֿפון ֿפַארטריבענע די און
מיט בָארװעס, און נַאקעט ַאלטע, און
דער צו הינטער-לַײב, ָאּפגעדעקטן

מצַריִם. ֿפון שַאנד
צעברָאכן זַײן װעלן זײ און 5
זײער ּכּוש, װעגן ֿפַארשעמטֿפון און
זײער מצַריִם, װעגן ֿפון און אױסקוק,

בַארימונג.
דָאזיקן ֿפון בַאװױנער דער און 6
יענעם אין זָאגן ברעגלַאנדװעט
אונדזער ֿפון געװָארן איז ַאזױ טָאג:זע,
ַאהין זַײנען מיר װָאס אױסקוק,
װערן צו ניצול הילף, נָאך געלָאֿפן
מיר װעלן װי און אשור, ֿפון מלך ֿפון

װערן? ַאנטרונען

מדבר21 דעם אױף נֿבואה די
אין שטורעמס װי ים. בַײם
מדבר דורכגײן;ֿפון עס װעט ָדרום

לַאנד. מוראדיקן ַא ֿפון עס, קומט
ָאנגעזָאגט מיר איז זעונג שװערע ַא 2
און ֿפעלשט, ֿפעלשער געװָארן:דער
ֵאֶלם! ַארױף גײ, רױבט. רױבער דער
דורך װָאס זיֿפצן ָמַדי!ַאלע בַאלעגער,

אױֿפהערן. איך מַאך איר
לענדן מַײנע זַײנען דרום 3
הָאבן װײען ציטערניש, מיט ֿפול
ַא ֿפון װײען ָאנגענומעןװי מיך
קען און צעקרימט בין געװינערין;איך
קען און צעטומלט בין איך הערן, ניט

זען. ניט
ַאנגסט ַאן הַארץ, מַײן איז צעדולט 4
גלוסטיקן צעגרױלט;מַײן מיך הָאט
שױדער צו מיר מען ָאװנטהָאט

געמַאכט.
דעקט מע טיש, דעם גרײט מע 5
טרינקט מע עסט, מע דעקע, די
בַאזַאלבט הַארן, איר אױף, –״שטײט

שילד!״ דעם
גָאט מיר צו הָאט ַאזױ װָארום 6
ער װעכטער;װָאס ַא שטעל געזָאגט:גײ

זָאגן. ער זָאל זען װעט
גערַײט, ַא זען װעט ער ַאז און 7
אײזלען, גערַײט ַא ֿפערד, געשּפַאנען
ַא הָארכן ער זָאל קעמלען, גערַײט ַא

גרױסע. ַא הָארכונג ַא הָארכונג,
ַא װי אױסגעשריִען ער הָאט 8
שטײ גָאט, װַאכטורעם, לײב:אױֿפן
מַײן אױף און טָאג, בַײ ּתמיד איך
נעכט. ַאלע געשטעלט איך היטונגבין

גערַײט געקומעןַא איז ָאט זע, און 9
ער ֿפערד;און געשּפַאנען מענטשן,
געזָאגט:געֿפַאלן, און אױסגערוֿפן הָאט
אירע ַאלע און ָבֿבל, איז געֿפַאלן
דער צו צעברָאכן מען שניצגעטערהָאט

ערד.
קינד און מַײנע, געדרָאשענע דו 10
הָאב איך װָאס שַײער, מַײן ֿפון
גָאט צֿבאותדעם ֿפון יהוה ֿפון געהערט
דערצײלט, איך הָאב אַײך יׂשראל, ֿפון
מיר צו דּוָמה. אױף נֿבואה די 11
װָאס ֵׂשִעיר:װעכטער, ֿפון מען רוֿפט
דער ֿפון װָאס נַאכט?װעכטער, דער ֿפון

נַאכט?
װעכטער:געקומען דער זָאגט 12
איר נַאכט;אױב אױך און ֿפרימָארגן
צו װידער קומט ֿפרעגט, ֿפרעגן, װילט

גײן.
אין װי ַעָרֿב. אױף נֿבואה די 13
ַעָרֿב, אין נעכטיקן איר װעט װַאלד

דָדנים. ֿפון קַארַאװַאנען
דעם ַאנטקעגן װַאסער ברענגט 14
לַאנד ֿפון בַאװױנער דָארשטיקן;די
ֿפַאר ברױט מיט בַאגעגענען ֵּתימאזָאלן
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ֿפַארװָאגלטן. דעם אים
זַײנען שװערדן ֿפון װָארום 15
געצױגענער דער ֿפון ַאנטלָאֿפן, זײ
געשּפַאנטן דעם ֿפון און שװערד,
מלחמה. שװערער דער ֿפון און בױגן,
גָאט מיר צו הָאט ַאזױ װָארום 16
ֿפון יָארן די װי יָאר, ַא נָאך געזָאגט:אין
װערן ֿפַארלענדט װעט געדונגענעם, ַא

ֵקדר, ֿפון ּפרַאכט גַאנצע די
צָאל געבליבענע די און 17
קינדער די ֿפון גיבורים די בױגנלַײט,
װָארום װינציק, זַײן װעלן ֵקדר, ֿפון
הָאט יׂשראל ֿפון גָאט דער יהוה

גערעדט.

ֿפון22 טָאל דעם אױף נֿבואה די
דעןװָאס דיר איז װָאס זעונג.
דעכער די אױף גַאנצן אין ביסט דו

ַארױף,
רױשיקע דו טומל, מיט ֿפולע דו 2
ּכרך?דַײנע לוסטיקער דו שטָאט,
שװערד ֿפון ניט זַײנען דערשלָאגענע
מלחמה אין ניט און דערשלָאגן,

געטײטע.
אין זַײנען ֿפירער דַײנע ַאלע 3
זַײנען בױגן ַא ָאן ַאנטלָאֿפן, אײנעם
דַײנע געװָארן;ַאלע געֿפַאנגען זײ
געֿפַאנגען אײנעם אין זַײנען געֿפונענע
װַײט דער אין זַײנען װָאס –די געװָארן

ַאנטלָאֿפן.
קערט געזָאגט: איך הָאב דרום 4
ביטערלעך לָאמיך מיר, ֿפון ָאּפ אַײך
צו מיך צושטײן ניט זָאלט װײנען;איר
דער ֿפון ברָאך דעם אױף טרײסטן,

ֿפָאלק. מַײן טָאכטער
און טומל ֿפון טָאג ַא װָארום 5
בַײ צעטומלטקײטאיז און טרעטונג
טָאל אין צֿבאות, ֿפון גָאט הַאר, דעם
ַא און מױערן, ברעכט זעונג;מע ֿפון

בַארג. ביזן געשרײ
ֿפַײלבַײטל, דעם טרָאגט ֵאֶלם און 6
קיר און רַײטער, מענטשן מחנה ַא מיט

שילד. דעם ַאנטבלױזט הָאט

דַײנע ַאז געװען, איז עס און 7
מיט געװָארן ֿפול זַײנען טָאלן בעסטע
שטעלן הָאבן רַײטער די און רַײטװעגן,

טױער, קעגן אױסגעשטעלט זיך
הָאט יהּודה ֿפון צודעק דעם און 8
טָאג יענעם אין ָאּפגעדעקט, מען
ֿפון װַאֿפן אױֿפן אױסגעקוקט הָאסטו

װַאלד-הױז.
ָדִודס-שטָאט ֿפון שּפַאלטן די און 9
ֿפיל;און זַײנען זײ געזעןַאז איר הָאט
װַאסער דָאס אַײנגעזַאמלט הָאט איר

טַײך. אונטערשטן ֿפון
הָאט ירושלים ֿפון הַײזער די און 10
די אַײנגעװָארֿפן און ֿפַארצײכנט, איר

מױער. די בַאֿפעסטיקן צו הַײזער
צװײ די צװישן זַאמלָארט ַא און 11
דעם ֿפַאר געמַאכט, איר הָאט מױערן
איר און טַײך. ַאלטן ֿפון װַאסער
הָאט װָאס דעם צו געקוקט ניט הָאט
עס הָאט װָאס דעם און געטָאן, עס
ניט איר ָאןהָאט לַאנג ֿפון בַאשערט

געזען.
צֿבאות, ֿפון גָאט הַאר, דער און 12
געװײן צו טָאג, יענעם אין גערוֿפן הָאט
צום און ּפליכעניש, צו און קלָאג צו און

זַאק; ָאנגורטן
ָׂשׂשון-ּוִׂשמחה, איז עס ערשט 13
עסן שָאף, שעכטן און רינדער קױלן
און װַײן;״עסן טרינקען און ֿפלײש,
מיר װעלן מָארגן װָארום טרינקען,

שטַארבן״.
זיך הָאט צֿבאות ֿפון גָאט און 14
אױערן:אױב מַײנע אין ַאנטּפלעקט
ֿפַארגעבן אַײך װעט זינד דָאזיקע די
שטַארבן!הָאט װעט איר װערןביז

צֿבאות. ֿפון גָאט הַאר, דער געזָאגט
גָאט הַאר, דער געזָאגט הָאט ַאזױ 15
דָאזיקן דעם צו קום צֿבאות:גײ ֿפון
איבערן װָאס ֶשֿבנָא צו אױֿפזעער,

ּפַאלַאץ:
װעמען און דָא, הָאסטו װָאס 16
דיר הָאסט דו װָאס דָא, הָאסטו
װָאס דו אױסגעהַאקט, קֿבר ַא דָא
דַײן הײך דער אין אױסגעהַאקט הָאסט
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ַא ֿפעלדז אין אױסגעשניטן זיך קֿבר,
װױנונג?

ַא דיך שלַײדערט גָאט זע, 17
אום דיך דרײט און שלַײדער, מַאכטיקן

דרײענדיק;
דיך ער װעט קול ַא אין קוליִען 18
ַא אין בַאל, ַא װי ַאװעקקוליען,
װעסטו דָארטן לַאנד. ברײטרױמיק
דַײנע זַײן װעלן דָארטן און שטַארבן,
ֿפון שַאנד דו רַײטװעגן, ּפרַאכטיקע

הַאר! דַײן ֿפון הױז דעם
ַארָאּפשטױסן דיך װעל איך און 19
שטעל דַײן ֿפון און שטַאנד, דַײן ֿפון

ַארָאּפװַארֿפן. דיך מען װעט
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 20
דעם ֶאליָקים קנעכל מַײן רוֿפן איך װעל

ִחלִקיָהון. ֿפון זון
דַײן ָאנטָאן אים װעל איך און 21
אים איך װעל גַארטל דַײן און העמדל,
איך װעל ממשלה דַײן און ַארומבינדן,
זַײן װעט ער הַאנט;און זַײן אין געבן
ֿפון בַאװױנער צום ֿפָאטער ַא ֿפַאר

יהּודה. ֿפון הױז צום און ירושלים,
שליסל דעם געבן װעל איך און 22
און ַאקסל, זַײן אױף הױז ָדִודס ֿפון
ניט װעט קײנער און עֿפענען, װעט ער
ֿפַארשליסן, װעט ער און ֿפַארשליסן,

עֿפענען. ניט װעט קײנער און
װי בַאֿפעסיטקן אים װעל איך און 23
ער ָארט;און זיכערן ַא ֿפלעקלאין ַא
זַײן ֿפַאר ּכֿבוד ֿפון טרָאן ַא זַײן װעט

הױז. ֿפָאטערס
ֿפון געזעמל גַאנצע דָאס און 24
קײט, און קינד הױז, ֿפָאטערס זַײן
קלײנע ַאלע אים אױף ָאנהענגען װעלן
ביז און בעקנגעֿפעסן די ֿפון געֿפעסן,

קרוגגעֿפעסן. ַאלע
ֿפון גָאט זָאגט טָאג, יענעם אין 25
דָאס װערן ָאּפגעטָאן װעט צֿבאות,
ַא אין בַאֿפעסטיקט איז ֿפלעקלװָאס
ָאּפגעהַאקט װעט און ָארט, זיכערן
מׂשא די און ַארָאּפֿפַאלן, און װערן
ֿפַארשניטן װעט אים אױף װָאס

גערעדט. הָאט גָאט װערן;װָארום

יָאמערט23 צור. אױף נֿבואה די
ַּתְרִשיש, ֿפון שיֿפן איר
ָאן הױז, ַא ָאן ֿפַארװיסט, איז זי װָארום
ִּכּתיםאיז די ֿפון לַאנד אַײנגַאנג;ֿפון ַאן

געװָארן. ַאנטּפלעקט זײ דָאס
ֿפון בַאװױנער איר שטיל, זַײט 2
די צידון, ֿפון ָסוחרים די װָאס ברעג;דו

ָאנגעֿפילט. דיך הָאבן ים-ֿפָארער,
איז װַאסערן גרױסע איבער און 3
ֿפון שניט דער שיחור, ֿפון זָאמען דער
איז זי געװען;און אַײנקום איר נילוס,

ֿפעלקער. די ֿפון מַארק דער געװען
ים דער װָארום צידון, זיך שעם 4
ים, ֿפון ֿפעסטונג די געזָאגט, הָאט
ניט גָאר װָאלט איך זָאגן:װי צו ַאזױ
און געבָארן, ניט און געװײטָאקט
ָאדער דערצױגן, ניט בחורים קײן

אױֿפגעברַאכט. יונגֿפרױען
װעט מצַריִם, אין הערן װעט מע ַאז 5
צור. ֿפון הערונג דער בַײ ציטערן מען
ַּתְרִשיש, קײן ַאריבער גײט 6

ברעג. ֿפון בַאװױנער איר יָאמערט,
װָאס לוסטיקע, די אַײך דָאס איז 7
ֿפלעגן טעג ֿפַארצַײטיקע ֿפריִע ֿפון
צו װַײטן דער ֿפיסאין אירע ֿפירן זי

װױנען?
אױף בַארָאטן דָאס הָאט װער 8
אירע װָאס בַאקרױנטער, דער צור
אירע ׂשָררות, געװען זַײנען ָסוחרים
ערד? דער ֿפון נִכָבדים די הַאנדלסלַײט
דָאס הָאט צֿבאות ֿפון גָאט 9
שטָאלץ דעם ֿפַארשװעכן צו בַארָאטן,
מַאכן צו שײנקײט, דער ַאל ֿפון
דער ֿפון נִכָבדים ַאלע גרינגגעשַאצט

ערד.
דער װי לַאנד דַײן איבערֿפלײץ 10
מער ניטָא ַּתְרִשיש, טָאכטער נילוס,

אַײנצַאם. קײן
זַײן אױסגעשטרעקט הָאט ער 11
געמַאכט הָאט ער ים, איבערן הַאנט
בַאֿפױלן הָאט גָאט מלוכות; ציטערן
אירע ֿפַארטיליקן צו ּכנַַען, װעגן

ֿפעסטונגען.
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ניט װעסט געזָאגט: הָאט ער און 12
יונגֿפרױ געשענדטע זַײן, לוסטיק מער
גײ אױף, שטײ צידון. טָאכטער
װעסטו דָארט ִּכּתים;אױך קײן ַאריבער

הָאבן. ניט מנוחה קײן
–די ַּכׂשדים די ֿפון לַאנד דָאס זע, 13
געװעןװען ניט נָאך איז אומה דָאזיקע
ֿפַאר געגרונטֿפעסט עס הָאט אשור
אױֿפגעשטעלט הָאבן –זײ מדבר-לַײט
הָאבן זײ בַאלעגערטורעמס, זײערע
הָאט ּפַאלַאצן;מע אירע אַײנגעװָארֿפן

חּורֿבה. ַא ֿפַאר געמַאכט זײ
ַּתְרִשיש, ֿפון שיֿפן איר יָאמערט 14
אַײער איז געװָארן ֿפַארװיסט װָארום

ֿפעסטונג.
יענעם אין זַײן װעט עס און 15
זיבעציק ֿפַארגעסן זַײן צור טָאג:װעט
מלך;צום אײן ֿפון טעג די װי ַאזױ יָאר,
מיט געשען װעט יָאר זיבעציק ֿפון ָסוף
זונה: דער ֿפון געזַאנג אין װי צורַאזױ

שטָאט, אין אום גײ הַארף, ַא נעם 16
ֿפיל, זינג שײן, זונה;שּפיל ֿפַארגעסענע

װערן. דערמָאנט זָאלסט ּכדי
ֿפון ָסוף צום זַײן װעט עס און 17
דערמָאנען זיך גָאט װעט יָאר, זיבעציק
אומקערן זיך װעט זי און צור, ָאן
װידער װעט און זונה-לױן, איר צו
דער ֿפון קיניגרַײכן ַאלע מיט ֿפַארקערן

ערד. דער ֿפון געזיכט װעלטאױֿפן
און ֿפַארדינסט איר ָאבער 18
צו הײליק זַײן זונה-לױןװעט איר
ניט און בַאהַאלטן ניט װעט גָאט;ער
די ֿפַאר װערן;נַײערט אַײנגעשלָאסן
איר זַײן װעט גָאט ֿפַאר זיצן װָאס
ַא ֿפַאר און זַאט, צו עסן צו ֿפַארדינסט,

שײנעם. ַא צודעק

אױס24 לײדיקט גָאט זע,
זי, ֿפַארװיסט און ערד די
און ּפנים, איר צעדרײען װעט און

בַאװױנער. אירע צעשּפרײטן
ֿפָאלק דָאס ַאזױ זַײן, װעט עס און 2
ַאזױ קנעכט דער ַאזױ ּכהן, דער ַאזױ
איר ַאזױ דינסט די ַאזױ הַאר, זַײן

דער ַאזױ קױֿפער דער ַאזױ הַארינטע,
דער ַאזױ מלוה דער ַאזױ ֿפַארקױֿפער,
װָאס דער ַאזױ מָאנער דער ַאזױ לַײער,

אים. ֿפון מָאנט מע
װעט אױסגעלײדיקט 3
ערד, די װערן אױסגעלײדיקט
צערױבט זי װעט צערױבט און
דָאס גערעדט הָאט גָאט װערן;װָארום

װָארט. דָאזיקע
די איז ֿפַארװעלקט ֿפַארָאֿבלט, 4
די איז ֿפַארװעלקט ֿפַארשניטן, ערד,
ֿפון לַײט הױכע די ֿפַארשניטן װעלט,

ערד. דער
אונטער זינדיק איז ערד די און 5
הָאבן זײ װָארום בַאװױנער, אירע
לערנונגען, די אױף געװען עוֿבר
געזעץ, דָאס איבערגעטרעטן

בונד. אײביקן דעם ֿפַארשטערט
ערד, די קללה ַא אױף עסט דרום 6
װױנער די זַײנען ֿפַארשולדיקט און
בַאװױנער די אַײן גײען דערין;דרום
בלַײבן מענטשן און ערד, דער ֿפון

װינציק.
װַײן, דער טרױערט עס 7
װַײנשטָאק, דער איז ֿפַארװעלקט

הערצער. ֿפרײלעכע ַאלע זיֿפצן עס
ֿפון ֿפרײד די הָאט אױֿפגעהערט 8
ליַארעם דער איז ֿפַארמיטן ּפױקן, די
די הָאט אױֿפגעהערט לוסטיקע, די ֿפון

הַארף. דער ֿפון ֿפרײד
מיט װַײן קײן ניט טרינקט מע 9
זַײנע טרונק דער איז ביטער געזַאנג,

טרינקער.
נישטיקע די איז צעברָאכן 10
ניט הױז איטלעך ֿפַארשלָאסן שטָאט,

ַארַײנצוגײן.
בַײם גַאסן די אין װײגעשרײ ַא 11
איטלעכע איז װַײן;ֿפַארֿפינצטערט
ֿפונעם ֿפרײד די ֿפַארװָאגעלט ִׂשמחה,

לַאנד.
אין װיסטקײט ַא איז געבליבן 12
איז חּורֿבה ַא אין צעהַאקט און שטָאט,

טױער. דער
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זַײן עס װעט ַאזױ װָארום 13
צװישן ערד, דער ֿפון מיטן אין
ַאן ָאּפקלַאּפן בַײם ֿפעלקער;װי די
װען נָאכקלַײב ַא װי אײלבערטבױם,

געענדיקט. איז לעז די
זײער אױֿפהײבן װעלן דָאזיקע די 14
גרױסקײט דער װעגן געזַאנג, אין ָקול

אים. ֿפון שַאלן זײ טוען יהוה ֿפון
די יהוהאין ערלעכן טוט דרום 15
ֿפון אינזלען די אױף ליכט, ֿפון לענדער
ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפון נָאמען דעם ים,

יׂשראל.
מיר הָאבן ערד עק ֿפון 16
דעם צו געהערט:״ּפרַאכט געזַאנגען
גײ זָאג:איך איך גערעכטן!״ָאבער
מיר!די איז װי אַײן, גײ איך אַײן,
ֿפעלשונג ַא יָא, ֿפעלשן, טוען ֿפעלשער

ֿפעלשער. די ֿפעלשן
נעץ ַא און גרוב ַא און גרױל ַא 17

ערד. דער ֿפון בַאװױנער דיר, אױף
װָאס דער זַײן, װעט עס און 18
װעט גרױל, ֿפון ָקול דעם ֿפון ַאנטלױֿפט
װָאס דער און גרוב, אין ַארַײנֿפַאלן
געֿפַאנגען װעט גרוב, ֿפון ַארױף קומט
ֿפון ֿפענצטער די נעץ;װָארום אין װערן
עס און געעֿפנט, זיך הָאבן הײך דער
דער ֿפון גרונטֿפעסטן די שטורעמען

ערד.
ערד, די זיך צעברעכט ברעכן 19
ערד, די זיך צעברעקלט ברעקלען

ערד. די װַאקלען זיך טוט װַאקלען
װעט שיּכורער ַא װי שָאקלען 20
זיך װעט און ערד, די שָאקלען זיך
שװער נַאכטבַײדל;און ַא װי טרײסלען
און איר, אױף ֿפַארברעך איר זַײן װעט
אױֿפשטײן. ניט מער און ֿפַאלן, װעט זי
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 21
חיל דעם מיט רעכענען זיך גָאט װעט
מיט און הײך, דער הײךאין דער ֿפון
ערד. דער ערדאױף דער ֿפון מלכים די
מע װערןװי אַײנגעזַאמלט װעלן זײ און

ּתֿפיסה, אין געֿפַאנגענע זַאמלט
װערן אַײנגעשלָאסן װעלן זײ און 22
טעג ֿפיל נָאך ערשט און ֿפעסטונג, אין

װערן. דערמָאנט זײ װעלן
און שעמען, זיך װעט לֿבנה די און 23
װָארום װערן, ֿפַארשעמט װעט זון די
קיניגןאױף טוט צֿבאות ֿפון גָאט
ירושלים;און אין און ִציון, בַארג
ַא זַײן װעט עלטסטע זַײנע ַאנטקעגן

ּפרַאכטיקײט.

גָאט,25 מַײן ביסט דו יהוה,
איך דערהײבן, דיך װעל איך
הָאסט װָארום נָאמען, דַײן לױבן װעל
ֿפון בַארָאטן װּונדער;די אױֿפגעטָאן
געטרַײשַאֿפט. טרַײער –מיט ָאן לַאנג

ַא ֿפון געמַאכט הָאסט װָארום 2
ּכרך בַאֿפעסטיקטן ַא הױֿפן, ַא שטָאט
ֿפרעמדע ֿפון ּפַאלַאצן די חּורֿבה, ַא ֿפַאר
ניט אײביק זָאלן זײ שטָאט, אױס ֿפַאר

װערן. ָאּפגעבױט
די ערלעכן דיך װעט דרום 3
ֿפון ּכרך דער אומה, שטַארקע
ֿפָארכטן. דיך װעט ֿפעלקער מַאכטיקע
ֿפעסטונג ַא געװען ביסט װָארום 4
דעם ֿפעסטונג ַא ָארימַאן, דעם
שוץ ַא נױט, זַײן אין בַאדערֿפטיקן
היץ;װָארום ֿפון שָאטן ַא גוסרעגן, ֿפון
ַא װי מַאכטיקעאיז די ֿפון צָארן דער

װַאנט. ַא אױף גוסרעגן
טרוקענעם ַא אין היץ װי ַאזױ 5
ֿפרעמדע די ֿפון גערױש דָאס לַאנד,
ַא דורך היץ אונטערטעניקסטו;װי
ֿפון געזַאנג דָאס װערט װָאלקנשָאטן,

ֿפַארדריקט. מַאכטיקע די
װעט צֿבאות ֿפון גָאט און 6
אױף ֿפעלקער ַאלע מַאכןֿפַאר
מָאלצַײט ַא בַארג, דָאזיקן דעם
ֿפון מָאלצַײט ַא ֿפעטשּפַײזן, ֿפון
מַארכיקע, ֿפעטשּפַײזן הײװנװַײנען,

געלַײטערטע. הײװנװַײנען
דעם אױף ֿפַארטיליקן װעט ער און 7
צו דעקט װָאס צודעק בַארגדעם דָאזיקן
װָאס שלײער דעם און ֿפעלקער, ַאלע

אומות. ַאלע אױף געשלײערט איז
טױט דעם ֿפַארטיליקן װעט ער 8
װעט הַאר דער גָאט אײביק;און אױף
ּפנים, איטלעכן ֿפון טרער ָאּפװישןדי
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ער ֿפָאלקװעט זַײן ֿפון שַאנד די און
ערד;װָארום גַאנצער דער ֿפון ָאּפטָאן

גערעדט. הָאט גָאט
יענעם אין זָאגן װעט מע און 9
װָאס גָאט, אונדזער איז דָאס טָאג:זע,
זָאל ער אים צו געהָאֿפט הָאבן מיר
מיר װָאס יהוה איז דָאס העלֿפן, אונדז
לוסטיק לָאמיר אים, צו געהָאֿפט הָאבן

הילף. זַײן מיט ֿפרײען זיך און זַײן
װעט גָאט ֿפון הַאנט די װָארום 10
און בַארג, דָאזיקן דעם אױף רוען
זַײן אױף װערן צעטרעטן װעט מוָאֿב
אין צעטרעטן װערט שטרױ װי ָארט,

מיסטהױֿפן.
דערין אױסשּפרײטן װעט ער און 11
שּפרײט שװימער ַא װי הענט, זַײנע
װעט מע שװימען;ָאבער צום אױס
ֿפון קונצן די גאװהמיט זַײן דערנידערן

הענט: זַײנע
דַײנע ֿפון ֿפעסטונג הױכע די און 12
ער, דערנידערט ער, מױערןבײגט
שטױב. ביזן ערד דער צו ער ברענגט

געזונגען26 װעט טָאג יענעם אין
אין געזַאנג דָאזיקע װערןדָאס
הָאבן שטָאט שטַארקע יהּודה:ַא לַאנד
ער מַאכט ֿפעסטונגען און מיר;מױערן

הילף. ֿפַאר
ַארַײנגײן זָאל און טױערן, די עֿפנט 2
ָאּפ היט װָאס ֿפָאלק, גערעכטע דָאס

געטרַײשַאֿפט.
ֿפַארלָאזט װָאס געמיט דָאס 3
שלום, שלום;אין אין זיךבַאהיטסטו

דיר. אױף זיך ֿפַארזיכערט עס װַײל
ביז יהוה אױף אַײך ֿפַארזיכערט 4
ַאן איז יהוה יָה אין װָארום אײביק,

ֿפעלדז. אײביקער
װָאס די געבײגט הָאט ער װָארום 5
דערהױבענע די הײך, דער אין זיצן
ער זי, דערנידערט שטָאט;ער
ער ערד, דער ביז זי דערנידערט

שטױב. ביזן זי ברענגט
די צעטרעטן, זי װעט ֿפוס דער 6
ֿפון טריט די ָארימען, דעם ֿפון ֿפיס

בַאדערֿפטיקע.

איז גערעכטן ֿפון װעג דער 7
מַאכסט רעכטֿפַארטיקער, גלַײך;דו

גערעכטן; ֿפון שטעג דעם גלַאט
דַײנע ֿפון װעג דעם אױף יָא, 8
דיר, אױף געהָאֿפט מיר משּפטיםהָאבן
דַײן צו און נָאמען דַײן גָאט;צו
דער ֿפון גלוסטונג די געדעכענישאיז

זעל.
דיך איך הָאב זעל מַײן מיט 9
מַײן מיט יָא, נַאכט, בַײ געגלוסט
געזוכט, דיך איך הָאב מיר אין גַײסט
אױף זַײנען משּפטים דַײנע ַאז װָארום
די גערעכטיקײט לערנען ערד, דער

װעלט. דער ֿפון בַאװױנער
געלַײטזעליקט, ָרשע דער װערט 10
לַאנד גערעכטיקײט;אין ניט ער לערנט
און אומרעכט, ער טוט ערלעכקײט ֿפון

גָאט. ֿפון גרױסקײט די ניט זעט ער
דַײן איז אױֿפגעהױבן גָאט, 11
זען זײ ניט;זָאלן זעען זײ ָאבער הַאנט,
ֿפַארן זיך ָאננעמען שעמעןדַײן זיך און
ֿפַײנט דַײנע זָאל ֿפַײער ַא ֿפָאלק;יָא,

ֿפַארצערן.
שלום, אונדז בַאשער גָאט, 12
אונדזערע ַאלע אױך װָארום
ֿפַאר אױסגעֿפירט דו אױֿפטועןהָאסט

אונדז.
אחוץ הַארן גָאט, אונדזער יהוה 13
אונדז. איבער געהערשט הָאבן דיר
– דערמָאנט מיר הָאבן דיך נָאר ָאבער

נָאמען. דַײן
לעבעדיק ניט װעלן מתים די 14
ניט װעלן טױטע די װערן,
הָאסט װָאר אױֿפשטײן;ֿפַאר
ֿפַארטיליקט, זײ און געשטרָאֿפט
יעטװעדער אונטערגעברַאכט און

זײ. זכר ֿפון
ֿפעלקער, די בַײ געמערט הָאסט 15
ֿפעלקער די בַײ געמערט הָאסט גָאט,
ַאלע דערגרײכט ּכֿבוד;הָאסט דַײן

ערד. דער ֿפון עקן װַײטע
דיך זײ הָאבן נױט אין גָאט, 16
ַא אױסגעגָאסן הָאבן זײ דערמָאנט,
איז שטרָאף דַײן װען געבעט, שטיל
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זײ. אױף געװען
צו גײט װָאס טרָאגעדיקע ַא װי 17
אירע אין שרַײט זיך, דרײט קינד,
ֿפַאר געװען מיר זַײנען ַאזױ װײען,

גָאט. דיר,
הָאבן מיר געטרָאגן, הָאבן מיר 18
װָאלטן מיר װי ַאזױ און געװײטָאקט,
מיר הָאבן ישועות געבָארן;קײן װינט
ניט און לַאנד, אין אױסגעװירקט ניט
ֿפון בַאװױנער די הָאבן אױֿפגעלעבט

װעלט. דער
דַײנע אױֿפלעבן זָאלן 19
זָאלן לַײבער טױטע מַײנע מתים,
איר זינגט, און אױף אױֿפשטײן!װַאכט
ֿפון טױ ַא שטױב;װָארום אין רוט װָאס
ערד די און טױ, דַײן איז ליכטיקײט

ַארױסגעבן. טױטע די װעט
אין ַארַײן גײ ֿפָאלק, מַײן קום, 20
טיר דַײן ֿפַארשליס און קַאמערן, דַײנע
קלײן ַא אױף זיך דיר;בַאהַאלט הינטער
ַאריבער. װעט צָארן דער ביז װַײלע,

ֿפון ַארױס גײט גָאט זע, װָארום 21
בַאװױנער די בַאשטרָאֿפן צו ָארט, זַײן
די און זינד, זײער ֿפַאר ערד דער ֿפון
און בלוט, איר ַאנטּפלעקן װעט ערד
הרּוגים. אירע ֿפַארדעקן ניט מער װעט

גָאט27 װעט טָאג יענעם אין
הַארטער זַײן מיט בַאשטרָאֿפן
שװערד, שטַארקער און גרױסער און
און שלַאנג, לױֿפיקע די ִלויָתן, דעם
שלַאנג;און געדרײטע די ִלויָתן, דעם
װָאס קרָאקָאדיל דעם טײטן װעט ער

ים. אין
צו זינגט טָאג יענעם אין 2

װַײן! שױמיקן ֿפון איר:װַײנגָארטן
רגע ַאלע היטער, זַײן בין גָאט איך 3
מען װעט אים;טָאמער איך בַאװעסער
נַאכט בַײ איך היט אים טָאן, בײז אים

טָאג. בַײ און
אין ניטָא איז צָארן קײן 4
און דערנער מיר איז דָאס מיר;װען
מלחמה אין װָאלט װילדגעװעקס!איך
עס װָאלט דערױף;איך געטרעטן

ַאנַאנדער. מיט ֿפַארברענט

ָאן הַאלטן נָאר זיך זָאל ער װען 5
מיר, מיט שלום מַאכן שטַארקײט, מַײן

מַאכן! שלום מיר מיט
זיך װעט טעג קומעדיקע די אין 6
און שּפרָאצן יעקֿב, אַײנװָארצלען
געזיכט דָאס און יׂשראל, װעט בליִען
מיט זַײן ֿפול װעט װעלט דער ֿפון

ֿפרוכט.
ער װי געשלָאגן אים ער הָאט 7
איז געשלָאגן?ָאדער שלעגער זַײן הָאט
געטײטע זַײנע ֿפון טײטונג די װי ער

געװָארן? געטײט
זי בַאשטרָאֿפסטו מָאס, די ֿפול װען 8
ֿפַארטריבן זי הָאט ַאװעקשיקן;ער מיט
ֿפון טָאג געמיטאין שװער זַײן אין

מזרח-װינט.
ֿפַארגעבן דערמיט װעט דרום 9
ַאל איז דָאס און יעקֿב, ֿפון זינד די װערן
חטא:װען זַײן ָאּפטָאן ֿפַאר ָאּפצָאל דער
מזבח-שטײנערװי ַאלע מַאכן װעט ער
מער ַאז צעהַאקטע, קַאלכשטײנער
געצנבײמער אױֿפשטײןקײן ניט זָאלן

זונזַײלן. קײן און
שטָאט בַאֿפעסטיקטע די װָארום 10
ַאװעקגעװָארֿפן װױנונג ַא ַאלײן, איז
װעט מדבר;דָארט ַא װי ֿפַארלָאזט און
דָארט און קַאלב, ַא ֿפיטערן זיך
אירע ֿפַארלענדן און הױערן, עס װעט

צװַײגן.
זַײנען ריטלעך אירע װען 11
ָאּפגעברָאכן זײ װעלן ֿפַארדַארט,
ָאן. זי צינדן און קומען װערן;װַײבער
ֿפַארשטַאנדיקײט ָאן ֿפָאלק ַא װָארום
ניט אים װעט דָאס;דרום איז
זַײן און בורא, זַײן דערבַארימען
לַײטזעליקן. ניט אים װעט בַאשעֿפער

יענעם אין זַײן װעט עס און 12
זַײן ָאּפקלַאּפן גָאט װעט טָאג,
טַײך דעם ֿפון שטרָאם ֿפרוכטֿפון
מצַריִם, ֿפון טַײך דעם ביז [ּפרת],
װערן אױֿפגעקליבן װעט איר און
ֿפון קינדער אײנציק-אײנציקװַײז,

יׂשראל.
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יענעם אין זַײן װעט עס און 13
ַא אין װערן געבלָאזן װעט טָאג,
די קומען װעלן עס און שוֿפר, גרױסן
די און אשור, לַאנד אין ֿפַארלָארענע
און מצַריִם, לַאנד אין ֿפַארשטױסענע
אױֿפן גָאט צו בוקן זיך װעלן זײ

ירושלים. אין בַארג הײליקן

קרױןֿפון28 שטָאלצע די װײ,
אֿפרים, ֿפון שּכורים די
בליִעכץֿפון װעלקעדיקע די און
װָאס שײנקײט, ּפרַאכטיקער זַײן
די קָאּפֿפון שטָאלצבַאזַאלבטן אױֿפן

װַײנֿפַארטומלטע!
און שטַארקן ַא הָאט גָאט זע, 2
הָאגלגעװיטער, ַא װי מַאכטיקן, ַא
װי צעשטערונג, ֿפון שטורעם ַא
ֿפלײציקע שטַארקע, ֿפון שטרָאם ַא
מיט ערד דער צו לײגט װָאס װַאסערן,

געװַאלט.
װערןדי צעטרעטן װעט ֿפיס די מיט 3
ֿפון שּכורים די ֿפון קרױן שטָאלצע

אֿפרים.
ֿפון בליִעכץ װעלקעדיקע די און 4
אױֿפן װָאס שײנקײט, ּפרַאכטיקער זַײן
װי זַײן װעט קָאּפ, שטָאלצבַאזַאלבטן
ַאז װָאס זומער, ֿפַאר ערשטֿפרוכט ַאן
זי ער שלינגט זי, דערזעט זעער דער

הַאנט. זַײן אין נָאך איז זי װען אַײן
ֿפון גָאט װעט טָאג יענעם אין 5
שײנקײט, ֿפון קרױן ַא זַײןֿפַאר צֿבאות
ּפרַאכטיקײט, ֿפון קרַאנץ ַא ֿפַאר און
ֿפָאלק, זַײן ֿפון איבערבלַײב דעם ֿפַאר
משּפטֿפַאר ֿפון גַײסט ַא ֿפַאר און 6
און משּפט, איבערן זיצט װָאס דעם
די צוריק שלָאגן װָאס די גֿבורהצו ֿפַאר

טױער. בַײם מלחמה
װַאקלען דָאזיקע די אױך און 7
ֿפון זיך שָאקלען און װַײן, ֿפון זיך
װַאקלען נֿביא דער און ּכהן טרונק;דער
ֿפון צעמישט זַײנען זײ טרונק, ֿפון זיך
זײ טרונק, ֿפון זיך שָאקלען זײ װַײן,
װערן זײ זעונג, דער אין זיך װַאקלען

משּפט. בַײם געשטרױכלט

מיט ֿפול זַײנען טישן ַאלע װָארום 8
ָארט ַאן ניטָא ביז מײקעכץ, שמוציקער

. רײנער ַא
װיסן?און לערנען מען זָאל װעמען 9
די ֿפַארשטײן צו געבן װעמען
ַאנטװױנטע?ֿפון מילך הערונג?ֿפון

ַאװעקגענומענע? ברוסט
ַא צו געבָאט ַא איז עס װָארום 10
ַא געבָאט, ַא צו געבָאט ַא געבָאט,
ַא צו שטריך ַא שטריך, ַא צו שטריך
דָארט. ביסעל ַא דָא, ביסל ַא שטריך,

ליּפ, שטַאמלדיקער ַא מיט װָארום 11
רעדן מען מוז לשון, ֿפרעמדן ַא מיט און

ֿפָאלק, דָאזיקן דעם צו
דָאס געזָאגט: זײ צו הָאט מע װָאס 12
מידן;און דעם רוען מַאכט , רּוונג די איז
ניט הָאבן זײ מנוחה;ָאבער די איז דָאס

הערן. געװָאלט
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 13
ַא געבָאט, ַא צו געבָאט זײַא בַײ
צו שטריך ַא געבָאט, ַא צו געבָאט
שטריך, ַא צו שטריך ַא שטריך, ַא
זײ דָארט;ּכדי ביסל ַא דָא, ביסל ַא
װערן געשטרױכלט און גײן זָאלן
געֿפַאנגען און צעברָאכן און ַאהינטער,

װערן. בַאצװּונגען און
ֿפון װָארט דָאס הערט דרום 14
איר געשּפעט, ֿפון לַײט איר גָאט,
װָאס ֿפָאלק דָאזיקן ֿפון װערטלזָאגער

ירוָשַליִם: אין
הָאבן געזָאגט:מיר הָאט איר װַײל 15
און טױט, מיטן בונד ַא געשלָאסן
ַאן מיר הָאבן אונטערערד דער מיט
רוט ֿפלײציקע די געמַאכט;ַאז ָאּפמַאך
ניט אונדז צו זי װעט דורכגײן, װעט
געמַאכט ליגן הָאבן מיר װָארום קומען,
ֿפַאלשקײט אין און בַאשיצונג, אונדזער

ֿפַארבָארגן; זיך מיר הָאבן
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 16
ַא ִציון אין גרונטֿפעסט איך געזָאגט:זע,
טַײערן ַא שטײן, געּפרּוװטן ַא שטײן,
גרונטֿפעסט;דער ֿפעסטן ַא װינקל,

אַײלן. ניט זָאל גלױבט, װָאס
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מַאכן װעל איך און 17
מעסטשנור, ַא ֿפַאר גערעכטיקײט
ַא ֿפַאר רעכטֿפַארטיקײט און
װעט הָאגל ַא בױגעװיכט;און
ליגן, ֿפון בַאשיצונג די ַאװעקקערן
װַאסערן װעלן ֿפַארבָארגעניש די און

ַאװעקֿפלײצן.
אַײער װערן װעט ָאּפגעמעקט און 18
מיט ָאּפמַאך אַײער און טױט, מיטן בונד
בַאשטײן. ניט װעט אונטערערד דער
דורכגײן, װעט רוט ֿפלײציקע די ַאז

װערן. צעטרעטן איר ֿפון איר װעט
װעט דורך גײט זי ָאֿפט װי 19
אין ֿפרימָארגן נעמען;װָארום אַײך זי
טָאג בַײ דורכגײן, זי װעט ֿפרימָארגן
װעט שרעק הױלע ַא נַאכט;און בַײ און

הערונג. די בַאנעמען צו זַײן
זיך קורץ צו איז בעט דָאס װָארום 20
שמָאל צו צודעק דער און אױסצוציִען,

צונױף. זיך דרײט מע ַאז
ּפָרצים בַארג אױף װי ַאזױ װָארום 21
טָאל אין װי ַאזױ אױֿפשטײן, גָאט װעט
טָאן צו צערענען, ער װעט גֿבעון ֿפון
און טּוונג, זַײן איז ֿפרעמד – טּוונג זַײן
אױסטערליש – װערק זַײן װערקן צו

װערק. זַײן איז
שּפעטן, ניט איר זָאלט ַאצונד און 22
ניט זָאלן בינדשטריק אַײערע ּכדי
ֿפַארלענדונג ַא װערן;װָארום ֿפעסטער
דעם ֿפון געהערט איך גזַרהָאב ַא און
גַאנצן אױֿפן צֿבאות, ֿפון גָאט הַאר,

לַאנד.
הערט און אױער, דָאס צו לײגט 23
מַײן הערט און ֿפַארנעמט ָקול, מַײן

װָארט;
דער נָאכַאנַאנד דען ַאקערט 24
און עֿפנט און זײען, צו אױף ַאקערער

ערד? זַײן צעהַאקט
הָאט ער ַאז װָאר, ֿפַאר 25
אױבערֿפלעך, איר אױסגעגליכן
און שװַארצקימל, ער צעשּפרײט
ַארַײן טוט און אױס, ער װַארֿפט קימל
אױֿפן גערשט און שורות, אין װײץ
טונקלװײץ און ָארט, ָאנגעצײכנטן

דערֿפון. רַאנד בַײם
ריכטיק הָאט אים װָארום 26

גָאט. זַײן װַײזן טוט אים געלערנט,
װערט דרעששליטן ַא מיט ניט יָא, 27
רָאד ַא און געדרָאשן, שװַארצקימל
קימל אױף ניט װערט װָאגן ַא ֿפון
װערט שטעקן ַא מיט געדרײט;נַײערט
מיט קימל און געקלַאּפט, שװַארצקימל

רוט. ַא
ברױטקָארן װערט 28
אײביק ניט װָאר, צעדריקט?ֿפַאר
ַרַעשט עס עס;הגם ער דרעשט דרעשן
זַײנע מיט װָאגן זַײן ֿפון װַאלץ דער

ניט. עס ער װעט –צעדריקן צַאקן
גָאט ֿפון ַארױס איז אױך דָאס 29
אין ער איז צֿבאות;װּונדערלעך ֿפון

חכמה. אין ער איז גרױס בַארָאט,

שטָאט29 ַאריֵאל, ַאריֵאל, װײ,
ַא גערוט!מערט הָאט דוד װּו
יום-טוֿבים די זָאלן יָאר, ַא אױף יָאר

ַארומדרײען, זיך
עס און ַאריֵאל, דריקן װעל איך און 2
און קלָאגעניש, ַא און קלָאג ַא זַײן װעט

ַאריֵאל. ַאן װי ַאזױ זַײן מיר װעט ער
װי דיר ַארום לַאגערן װעל איך און 3
מיט בַאלעגערן דיך װעל און רָאד, ַא
דיר אױף אױֿפשטעלן און ערדװַאל, ַאן

בַאלעגערװערק.
װעסטו ערד דער ֿפון נידעריק און 4
קומען װעט שטױב ֿפון טיף און רעדן,
דער ֿפון גַײסט ַא װי װָארט;און דַײן
שטױב ֿפון און ָקול, דַײן זַײן װעט ערד

װָארט. דַײן ּפיּפסן װעט
װערן װעט שטױב דינע די ָאבער 5
װי און ֿפַײנט, דַײנע ֿפון המון דער
די ֿפון המון דער ֿפַארגײט װָאס שּפרײ
װעט ּפלוצים-ּפלוצלינג מַאכטיקע;און

געשען. עס
קומען װעט צֿבאות ֿפון גָאט ֿפון 6
מיט און דונער מיט שטרָאף, די
געּפילדער, גרױס און ערדציטערניש
ֿפלַאמֿפַײער און געװיטער און שטורעם

ֿפַארצערט. װָאס
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ֿפון זעונג ַא ָחלום, ַא װי ַאזױ און 7
ֿפון המון דער זַײן װעט נַאכט, דער
אױף מלחמה הַאלטן ֿפעלקערװָאס ַאלע
מלחמה הַאלטן װָאס ַאלע –אי ַאריֵאל
בַאלעגערֿפעסטונג די אי איר, אױף

זי. דריקן װָאס די אי איר, ַארום
ַא װי זַײן:ַאזױ װעט עס און 8
עסט, ער ערשט זיך, חלומט הונגעריקן
לַײב זַײן און אױף, זיך כַאּפט ער און
דָארשטיקן ַא װי ַאזױ און לײדיק, איז
ער און טרינקט, ער ערשט זיך, חלומט
שלַאף, איז ער ערשט אױף, זיך כַאּפט
װעט ַאזױ ֿפַארשמַאכט, איז זעל זַײן און
װָאס ֿפעלקער, ַאלע ֿפון המון דער זַײן

ִציון. בַארג אױף מלחמה הַאלטן
זַײט און אַײך ֿפַארדולט 9
און אַײך צעדולט!ֿפַארבלענדט
און שּכור זַײט װָאס בלינד!איר זַײט
ניט און זיך שָאקלט װָאס װַײן, ֿפון ניט

טרונק. ֿפון
אױסגעגָאסן הָאט גָאט װָארום 10
הינערּפלעט, ֿפון גַײסט אַײךַא אױף
די אױגן, אַײערע צוגעמַאכט הָאט און
זעערס, די קעּפ, אַײערע און נֿביאים,

ֿפַארדעקט. ער הָאט
איז דינג ַאלץ ֿפון זעונג די און 11
ַא ֿפון װערטער װי ַאזױ אַײך ֿפַאר
מע ַאז װָאס געשריֿפטס, ֿפַארחתמעטן
געשריֿפטס, קען װָאס דעם צו עס גיט
דיך, בעט איך דָאס, לײען זָאגן: צו ַאזױ
איז עס װָארום ניט, קען איך ער: זָאגט

ֿפַארחתמעט.
װערט געשריֿפטס דָאס ַאז און 12
קײן ניט קען װָאס דעם צו געגעבן
דָאס, לײען זָאגן: צו ַאזױ געשריֿפטס,
ניט קען איך ער: זָאגט דיך, בעט איך

געשריֿפטס. קײן
װַײל געזָאגט: הָאט גָאט און 13
מיט גענענט הָאט ֿפָאלק דָאזיקע דָאס
מיך ליּפן זַײנע מיט און מױל, זַײן
הָאט הַארץ זַײן ָאבער געערלעכט,
זײער און מיר, ֿפון דערװַײטערט ער
אַײנגעלערנט ַאן װי איז מיר ֿפַאר מורא

מענטשן, ֿפון געבָאט

מער נָאך טו איך זע, דרום 14
ֿפָאלק, דָאזיקע דָאס ֿפַארװּונדערן
ֿפַארװּונדערן;און װּונדערלעך
ֿפון חכמה די װעט װערן ֿפַארלָארן
ֿפַארשטַאנדיקײט די און חכמים, זַײנע
ֿפַארשטַאנדיקעװעט זַײנע ֿפון

װערן. ֿפַארהױלן
זײער טיף ֿפַארהױלן װָאס די װײ, 15
דער אין און גָאט, ֿפון בַארָאט
זײ און מעׂשים, זײערע זַײנען ֿפינצטער
װײס װער און אונדז? זעט װער זָאגן:

אונדז?
אַײערע!צי ֿפַארקערטקײט די 16
גערעכנט, לײם װי טעּפער דער איז
אױף זָאגן זָאל װערק דָאס ַאז
ניט מיך הָאט מַײנסטער:ער זַײן
זָאגן זָאל בַאשַאף דער געמַאכט?און
ֿפַארשטײט בַאשעֿפער:ער זַײן אױף

ניט?
קלײן ַא נָאך אין װָאר, ֿפַאר 17
ֿפַארקערט לֿבנון דער װעט װַײלע,
דער און ֿפרוכטגָארטן, ַא אין װערן
װַאלד ַא ֿפַאר װעט ֿפרוכטגָארטן

װערן. גערעכנט
טָאגװעלן יענעם אין טױבע די און 18
ֿפון און בוך, ַא ֿפון װערטער די הערן
די זען ֿפינצטערנישװעלן און חושך

בלינדע. ֿפון אױגן
װעלן ֿפַארליטענע די און 19
די און גָאט, אין ִׂשמחה מערןזײער
מענטשןװעלן צװישן בַאדערֿפטיקע
ֿפרײען. זיך יׂשראל ֿפון הײליקן מיטן

מַאכטיקער, דער ַאװעק װָארום 20
דער זַײן װעט ֿפַארלענדט און
װָאס ַאלע ֿפַארשניטן און שּפעטער,

אומרעכט; אױף לױערן
מענטשן ַא שולדיק מַאכן װָאס די 21
שטרָאֿפזָאגער דעם און װָארט, ַא מיט
און טױער, אין שטרױכלונג ַא זײ לײגן
גערעכטן. דעם נישט מיט ֿפַארדרײען

הָאט װָאס גָאט, הָאט דרום 22
געזָאגט ַאזױ ַאֿברהמען, אױסגעלײזט
ניט װעט יעקֿב:ַאצונד ֿפון הױז אױֿפן
ַאצונד און יעקֿב, װערן ֿפַארשעמט
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װערן; בלַאס ניט ּפנים זַײן װעט
קינדער, זַײנע זען װעט ער ַאז יָא, 23
זַײן אין הענט, מַײנע ֿפון װערק דָאס
נָאמען;װָארום מַײן הײליקן זײ װי מיט,
ֿפון הײליקן דעם הײליקן װעלן זײ
װעלן יׂשראל ֿפון גָאט דעם און יעקֿב,

ֿפָארכטן. זײ
װעלן גַײסט אין ֿפַארֿפירטע די און 24
מורמלער די און ֿפַארשטײן, צו װיסן

מוסר. ַא לערנען װעלן

זָאגט30 ָאּפקערער, קינדער װײ,
ניט װָאס עצות מַאכן צו גָאט,
װָאס געװעבן װעבן צו און מיר, ֿפון
אױף זינד מערן צו ּכדי גַײסט, מַײן ניט

זינד!
קײן נידערן גײען װָאס די 2
זײ הָאבן מױל מַײן און מצַריִם,
דער אין שיצן צו געֿפרעגט;זיך ניט
צו זיך און ּפרעהן, ֿפון בַאשיצונג

מצַריִם. ֿפון שָאטן אין בַאשירעמען
ּפרעהן ֿפון בַאשיצונג די ָאבער 3
די און בושה, צו װערן אַײך װעט
צו מצַריִם ֿפון שָאטן אין בַאשירעמונג

שַאנד.
געװען זַײנען צוַען אין װָארום 4
טוען שלוחים זַײנע און הַארן, זַײנע

דערגרײכן. ָחנֵס קײן
איבער שעמען זיך זײ װעלן ַאלע 5
װָאס נוצן, ניט זײ קען װָאס ֿפָאלק דעם
נָאר נוץ, צו ניט און הילף צו ניט זַײנען

חרּפה. צו און בושה צו
ֿפון װַאסערֿפערד אױֿפן נֿבואה די 6
און נױט ֿפון לַאנד ַא דורך ָדרום.
דער און לײבינטע די װָאס ַאנגסט,
ּפיּפערנָאטער דער דָארטן, ֿפון איז לײב
ֿפירן לינדװָארעם, ֿפליִעדיקער דער און
זײערע יונגאײזלען ֿפון רוקן אױֿפן זײ
ֿפון הױקער אױֿפן און ֿפַארמעגנס,
ֿפָאלק ַא צו אֹוצרות, זײערע קעמלען

נוצן. ניט קען װָאס
הַאֿפט ָאן און נישטיק װָארום 7
דָאס: איך רוף מצַריִם;דרום העלֿפט
זיצן. צו לײדיק אױף זײ זַײנען שטָאלץ

ַא אױף עס ֿפַארשרַײב קום ַאצונד 8
ֿפַארצײכן בוך ַא אין און זײ, בַײ טָאװל
טָאג, לעצטן ביזן זַײן זָאל עס און עס,

שטענדיק. און אײביק אױף
ֿפָאלק װידערשּפעניק ַא װָארום 9
קינדער לײקענער, קינדער דָאס, איז
ֿפון לערנונג הערןדי ניט װילן װָאס

גָאט;
נֿביאים:איר די צו זָאגן װָאס 10
די צו זָאגן;און נֿביאות ניט זָאלט
די זען ניט אונדז זָאלט זעערס:איר
רײד, גלַאטע אונדז ריכטיקײט;רעדט

גענַארענישן. זעט
נַײגט װעג, ֿפון ָאּפ אַײך קערט 11
ֿפון ָאּפ טוט שטעג, ֿפון ָאּפ אַײך
יׂשראל! ֿפון הײליקן ּפניםדעם אונדזער
הײליקער דער הָאט דרום 12
איר געזָאגט:װַײל ַאזױ יׂשראל ֿפון
איר און װָארט, דָאזיקע דָאס ֿפַארַאכט
און רױב אױף ֿפַארזיכערט אַײך הָאט
דערױף, ָאנגעלענט אַײך און בַאטרוג,

דָאזיקע די זַײן אַײך װעט דרום 13
ָאנקרײטיקער ַאן װי זינדַאזױ
מױער, הױכער ַא אין ברָאךַאנטּפלעקט
קומען װעט ּפלוצים-ּפלוצלינג װָאס

צעברעכעניש. איר
װי צעברעכן זי װעט ער און 14
טעּפערגעֿפעסצעהַאקן ַא צעברעכט מע
שטיקער אירע אין שױנען;און ניט און
שַארבןאױף ַא געֿפינען ניט זיך װעט
ָאדער אױװן, ֿפון ֿפַײער ַארױסשַארן

גרוב. ֿפון װַאסער ָאנשעּפן
געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 15
ֿפון הײליקער דער הַאר, דער גָאט
מנוחה און שטילקײט יׂשראל:אין
רו אין װערן, געהָאלֿפן איר װעט
אַײער זַײן װעט זיכערקײט און

געװָאלט. ניט הָאט איר גֿבורה;ָאבער
נַײערט געזָאגט:נײן, הָאט איר און 16
װעט לױֿפן;דרום מיר װעלן ֿפערד אױף
מיר װעלן ֿפלינקע אױף לױֿפן;און: איר
אַײערע זַײן ֿפלינק װעלן רַײטן;דרום

נָאכיָאגערס.
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ֿפון ָאנגעשרײ דעם ֿפַאר טױזנט ַא 17
ֿפינף ֿפון ָאנגעשרײ דעם ֿפַאר אײנעם,
װַאנען ַאנטלױֿפן;ביז ַאלע איר װעט
אױף שטַאנג ַא װי בלַײבן װעט איר
ַא אױף ֿפָאן ַא װי און בַארג, שּפיץ ַא

ָארט. הױכן
גָאט טוט װעגן דעסט ֿפון ָאבער 18
ֿפון און לַײטזעליקן, צו אַײך הַארן
צו אַײך גַארן ער טוט װעגן דעסט
ֿפון גָאט ַא דערבַארימען;װָארום
די צו װױל יהוה, איז גערעכטיקײט

אים. אױף הַארן װָאס
אין זיצסט װָאס ֿפָאלק דו װָארום 19
װעסטו װײנען ירושלים, אין ִציון,
ער װעט װײנען;לַײטזעליקן ניט מער
דַײן ֿפון ָקול דעם לַײטזעליקןאױף דיך
דיר ער טוט הערן, װעט ער װי געשרײ,

ענטֿפערן.
קַארג געבן אַײך װעט גָאט און 20
דַײן ָאבער װַאסער, קנַאּפ און ברױט
ֿפַארהױלן, זַײן ניט מער װעט לערער
לערער. דַײן זען װעלן אױגן דַײנע און
ַא הערן װעלן אױערן דַײנע און 21
זָאגן: צו ַאזױ דיר, הינטער װָארט
אים״, אױף גײט װעג, דער איז ״דָאס
סַײ און רעכטס, קערן זיך װעט איר סַײ

לינקס. קערן זיך װעט איר
ֿפַאראומרײניקןדעם װעט איר און 22
און זילבערגעצן, דַײנע ֿפון איבערצוג
געגָאסענעם דַײן ֿפון בַאקלײד דעם
זײ װעסטו ַאװעקװַארֿפן גָאלדגעץ.
װעסטו אומרײנס;״ַארױס!״ װי ַאזױ

דערצו. זָאגן
דַײן ֿפַאר רעגן געבן װעט ער און 23
דער אין זײען װעסט דו זריעהװָאס
ּתֿבואה דער ֿפון ברױט דָאס און ערד,
זַאֿפטיק. און ֿפעט זַײן ערדװעט דער ֿפון
יענעם אין ֿפיטערן זיך װעט ֿפי דַײן

ברײטער. ַא לָאנקע ַא טָאגאױף
די און רינדער די און 24
די בַאַארבעטן יונגאײזלעןװָאס
ֿפוטער, געשמַאקע עסן װעלן ערד,
און ֿפַײער ַא מיט װינטשוֿפלט מע װָאס

װינטשוֿפל. ַא מיט

בַארג, הױכן יעטװעדער אױף און 25
דערהױבענעם יעטװעדער אױף און
שטרָאמען בעכן, זַײן װעלן בערגל,
גרױס ֿפון טָאג דעם אין װַאסער,

ֿפַאלן. טוען טורעמס װען טײטונג,
לֿבנהװעט דער ֿפון ליכט דָאס און 26
דָאס און זון, דער ֿפון ליכט דָאס װי זַײן
– זיבנֿפַאך זַײן זוןװעט דער ֿפון ליכט
דעם אין טעג, זיבן ֿפון ליכט דָאס װי
ברָאך דעם ֿפַארבינדט גָאט װָאס טָאג
זַײן ֿפון ריס דעם און ֿפָאלק, זַײן ֿפון

הײלן. ער טוט װּונד
ָאן קומט גָאט ֿפון נָאמען דער זע, 27
און ברענט, צָארן זַײן װַײט, דער ֿפון
אױף;זַײנע זיך הײבט רױך שװערער ַא
צונג זַײן און צָארן, מיט ֿפול זַײנען ליּפן

ֿפַארצערט; װָאס ֿפַײער ַא װי
ֿפלײציקער ַא װי ָאטעם זַײן און 28
צום ביז גרײכט װָאס שטרָאם,
זיּפ ַא אין ֿפעלקער די זיּפן הַאלדז;צו
ֿפַארֿפיריקער ַא מיט ֿפַארװיסטונג, ֿפון

אומות. די ֿפון בַאקן די אױף צַאם
װי זַײן, אַײך בַײ װעט געזַאנג ַא 29
װערט יום-טוֿב ַא װָאס נַאכט דער אין
ִׂשמחה, הַארציקע ַא און געהײליקט,
ֿפלײט, ַא מיט גײט װָאס דעם בַײ װי
צום גָאט, ֿפון בַארג אױֿפן קומען צו

יׂשראל. ֿפון ֿפעלדז
הערן לָאזן װעט גָאט און 30
װעט און ָקול, זַײן ֿפון הילך דעם
ָארעם, זַײן ֿפון ַארָאּפלָאז דעם װַײזן
װָאס ֿפלַאמֿפַײער און גרימצָארן מיט
און װָאלקנברָאך מיט ֿפַארצערט,

הָאגלשטײן. און ֿפלײצונג
גָאט ֿפון ָקול דעם ֿפון װָארום 31
רוט די אשור, װערן צעברָאכן װעט

שלָאגן. ֿפלעגט ער װָאס מיט
דער דורך גײט עס נָאר װּו און 32
װעט גָאט װָאס בַאשערונג, ֿפון שטעקן
מיט זַײן עס װעט אים, אױף ַארָאּפלָאזן
מלחמות מיט הַארֿפן;און מיט און ּפױקן
הַאלטן מלחמה ער װעט ֿפעכטונג ֿפון

זײ. אױף
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איז נעכטן ֿפון ָאנגעגרײט װָארום 33
איז מלך ֿפַארן יָא, ֿפַײערָארט, דער
איז ברײט ער, איז טיף צוגעגרײט, ער
ַא הָאלץ און ֿפַײער הָאט הױֿפן ער;זַײן
טַײך ַא ברענעןװי טוט ָאטעם גָאטס סך,

דערין. שװעבל

קײן31 נידערן װָאס די װײ,
און הילף, נָאך מצַריִם
זײ זיך;און זײ ֿפַארלָאזן ֿפערד אױף
װַײל רַײטװעגן, אױף זיך ֿפַארזיכערן
װַײל רַײטער, אױף און ֿפיל, זַײנען זײ
קערן זײ זײער;און מַאכטיק זַײנען זײ
יׂשראל, ֿפון הײליקן דעם צו ניט זיך

זוכן! ניט זײ טוען גָאט און
קלוג, איז ער װָאר, ֿפַאר ָאבער 2
זַײנע און בײז, דָאס ברענגט ער און
ער און ָאּפ. ניט ער טוט װערטער
די ֿפון הױז קעגן אױֿפשטײן װעט
ֿפון הילף דער קעגן און שלעכטסטוער,

אומרעכט. װערקן װָאס די
מענטשן, זַײנען ִמצרים די און 3
ֿפערד זײערע און גָאט, ניט און
גָאט גַײסט;און ניט און ֿפלײש, זַײנען
און הַאנט, זַײן אױסשטרעקן װעט
און העלֿפער, דער װעט שטרױכלען
ַאלע און געהָאלֿפענער, דער װעט ֿפַאלן
װערן. ֿפַארלענדט זײ װעלן אײנעם אין
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 4
דער און לײב דער װי מיר:ַאזױ צו
רױב, זַײן איבער ברומט יונגלײב
זַײנען ּפַאסטוכער ֿפולע ַא הגם
זײער אים;ֿפַאר ַארום אַײנגעזַאמלט
ֿפַאר און ניט, זיך ער דערשרעקט ָקול
ניט;ַאזױ זיך ער בײגט ליַארעם זײער
צו נידערן, צֿבאות ֿפון גָאט װעט
ִציוןאון ֿפון בַארג אױֿפן מלחמה הַאלטן

ָארט. הױכן איר אױף
ַאזױ ֿפלַאטערנדיק, ֿפױגלען װי 5
בַאשירעמען צֿבאות ֿפון גָאט װעט
זַײן, מציל און בַאשירעמען ירושלים,

רַאטעװען. און ֿפַארשױנען
איר װעמען צו אום אַײך קערט 6
ֿפון קינדער װידערשּפעניקט, טיף הָאט

יׂשראל.

טָאג יענעם אין װָאר, ֿפַאר 7
זַײנע ֿפַארַאכטןאיטלעכער זײ װעלן
זַײנע און זילבער, ֿפון ָאּפגעטער
אַײערע װָאס גָאלד, ֿפון ָאּפגעטער

זינד. צו געמַאכט אַײך הָאבן הענט
דער דורך ֿפַאלן װעט אשור און 8
די און מַאן, ַא ניט ֿפון שװערד
אים װעט מענטשן ַא ניט ֿפון שװערד
ֿפַארן ַאנטלױֿפן װעט ער ֿפַארצערן;און
צו װעלן לַײט יונגע זַײנע און שװערד,

װערן. צינדז
מורא ֿפון װעט ֿפעלדז זַײן און 9
ֿפָאן דער ֿפַאר ַאנגסטן און ֿפַארגײן,
זַײן װָאס גָאט, זָאגט הַארן, זַײנע װעלן
אין אױװן זַײן און ִציון, אין איז ֿפַײער

ירושלים.

רעכטֿפַארטיקײט32 מיט זע,
קיניג, דער קיניגן װעט
מיט הערשן װעלן זײ – הַארן און

גערעכטיקײט.
װי זַײן װעט איטלעכער און 2
ַא און װינט, ֿפון בַאהעלטעניש ַא
ַא װי גוסרעגן; ֿפון ֿפַארבָארגעניש
װי טריקעניש, ַא אין װַאסער בעכן
ַא אין ֿפעלדז שװערן ַא ֿפון שָאטן דער

לַאנד. ֿפַארשמַאכטן
די װעלן זַײן ֿפַארקלעּפט ניט און 3
ֿפון אױערן די און זעער, די ֿפון אױגן

ֿפַארנעמען. װעלן הערער די
די ֿפון הַארץ דָאס און 4
ֿפַארשטײן װעט איבעראַײלטע
שטַאמלער די ֿפון צונג די און װיסן, צו

קלָאר. געלױֿפיק רעדן װעט
ניט מען װעט געמײנעם דעם און 5
גײציקן אױֿפן און ַאדלמַאן, מער רוֿפן

נַדֿבן. מער זָאגן ניט מען װעט
רעדט געמײנער דער װָארום 6
ַארבעט הַארץ זַײן און געמײן,
צו און ֿפַאלשקײט, טָאן צו אומרעכט,
לָאזן גענַאר;צו מיט גָאט װעגן רעדן
הונגעריקן, דעם ֿפון לַײב דעם לײדיק
דָארשטיקן דעם ֿפון טרַאנק דעם און

מינערן. צו
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געצַײג זַײנע גײציקער, דער און 7
בַארָאט מחשֿבות בײזע שלעכט, זַײנען
מיט ָארימַאן דעם אומצוברענגען ער,
אֿביון דער װען ַאֿפילו ליגן, ֿפון רײד

גערעכט. טענהט
בַארָאט ַאדלמַאן דער ָאבער 8
ער װעט ַאדלקײט אױף און ַאדלקײט,

בַאשטײן.
אױף, שטײט װַײבער, רויִקע איר 9
טעכטער, זיכערע ָקול;איר מַײן הערט

זָאג. מַײן ֿפַארנעמט
ציטערן, איר װעט יָארן און טעג 10
איז לעז די װָארום זיכערע, איר
ניט װעט אַײנזַאמלונג קײן ֿפַארלענדט,

קומען.
ציטערט, רויִקע, איר שױדערט, 11
און אױס אַײך זיכערע;טוט איר
אױף זַאק גורט און אַײך, ַאנטבלױזט

לענדן, די
שלָאגנדיק, זיך בריסט די אױף 12
איבערן ֿפעלדער, גלוסטיקע די איבער

װַײנשטָאק; ֿפרוכטיקן
מַײן ֿפון ערד דער איבער 13
און דערנער מיט ֿפַארװַאקסן ֿפָאלק,
הַײזער ַאלע איבער װילדגעװעקס;יָא,
ֿפרײלעכן איבערן לוסטיקײט, ֿפון

ּכרך.
איז ּפַאלַאץ דער װָארום 14
שטָאט ֿפון טומל דער ֿפַארלָאזט,
און ערדװַאל אױֿפגעהערט;דער הָאט
אױף הײלן ֿפַאר טורעםזַײנען דער
װַאלדאײזלען, ֿפַאר ֿפרײד ַא אײביק,

סטַאדעס. ֿפַאר ֿפיטערונג ַא
אױף װערן װעט אױסגעגָאסן ביז 15
דער און הײך, דער ֿפון גַײסט אונדזַא
און ֿפרוכטגָארטן, ַא װערן װעט מדבר
װַאלד ַא ֿפַאר װעט ֿפרוכטגָארטן דער

װערן. גערעכנט
רוען װעט מדבר אין און 16
רעכטֿפַארטיקײט און גערעכטיקײט,

ֿפרוכטגָארטן. אין װױנען װעט
ֿפון װערק דָאס און 17
און שלום, זַײן װעט רעכטֿפַארטיקײט
–רו רעכטֿפַארטיקײט ֿפון אױֿפטו דער

אײביק. אױף זיכערקײט און
ַא אין זיצן װעט ֿפָאלק מַײן און 18
װױנערטער אין און שלום, ֿפון װױנונג

שטילע. רּוונגען אין און זיכערע,
אױף צעשּפרײטן זיך װעט מע און 19
אין ביז און װַאלד, ַארָאּפגַאנגֿפון דעם
שטָאט. די נידערן װעט נידערונג דער

ַאלע בַײ זײט װָאס אַײך צו װױל 20
דעם ֿפרַײ ַארױס לָאזט װָאס װַאסערן,

אײזל. דעם און ָאקס דעם ֿפון ֿפוס

װָאס33 ֿפַארװיסטער דו װײ,
ֿפַארװיסט, ניט װערסט
ֿפעלשט מע װָאס ֿפעלשער דו און
אױֿפהערן װעסט דו דיר!ַאז ָאן ניט
װערן, ֿפַארװיסט װעסטו ֿפַארװיסטן,
מען װעט ֿפעלשן, ענדיקן װעסט דו ַאז

דיר. ָאן ֿפעלשן
דיר צו אונדז, לַײטזעליק גָאט 2
ָארעם זײער געהָאֿפט;זַײ מיר הָאבן
אין הילף אונדזער און ֿפרימָארגן, ַאלע

נױט. ֿפון צַײט
די זַײנען טומל דעם ֿפון ָקול ֿפון 3
אױֿפהײבן דַײן ֿפון ַאנטלָאֿפן, אומות

צעשּפרײט. ֿפעלקער די װערן זיך
װערן װעט אױֿפגעקליבן און 4
קלַײבט הײשעריק דער רױבװי אַײער
מען טוט שּפרינגען, גרילן װי אױף,

דערױף. שּפרינגען
ער װָארום גָאט, איז דערהױבן 5
מיט ִציון ָאן ֿפילט הײך;ער דער אין רוט

גערעכטיקײט. און רעכט
צַײטן דַײנע ֿפון זיכערקײט די און 6
חכמה ישועות: מיט שַאץ זַײןַא װעט
דָאס גָאט, ֿפַאר דערקענונג;מורא און

אוצר. זַײן זַײן װעט
דרױסן, קלָאגן העלדן זײערע זע, 7
ביטער טוען שלום ֿפון שלוחים די

װײנען.
װעגן, די זַײנען ֿפַארװיסט 8
װעגֿפָארער;ער דער אױֿפגעהערט
הָאט ער בונד, דעם ֿפַארשטערט הָאט
אױף ניט ַאכט ער שטעט, די ֿפַארַאכט

מענטשן. קײן
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דָאס איז ֿפַארשניטן ֿפַארטרױערט, 9
לֿבנון, דער איז ֿפַארשעמט לַאנד,
מדבר ַא װי איז ָשרון ֿפַארװעלקט;דער
בשן איז ָאּפגעטרײסלט און געװָארן,
אױֿפשטײן, איך װעל ַאצונד ַּכרמל. און

גָאט, זָאגט
דערהײכן, זיך איך װעל ַאצונד 10

אױֿפהײבן. זיך איך װעל ַאצונד
איר װעט שּפרײ, טרָאגט איר 11
ַא – ָאטעם שטרױ;אַײער געבערן

ֿפַארצערן. אַײך װעט װָאס ֿפַײער
װי זַײן װעלן ֿפעלקער די און 12
דערנער װי ֿפַארברענטע, קַאלך
ֿפַײער אין װערן װָאס ָאּפגעהַאקטע

געצונדן.
הָאב איך װָאס װַײטע, איר הערט, 13
מַײן נָאנטע, איר װײסט, און געטָאן,

גֿבורה.
ַא זינדיקע, די ִציון אין ַאנגסטן עס 14
ֿפַאלשע: די ָאנגענומען הָאט ציטערניש
דעם אין װַײלן קען אונדז ֿפון װער
אונדז ֿפון װער ֿפַארצערט? װָאס ֿפַײער

ברַאנדן? אײביקע די אין װַײלן קען
אין גײט װָאס דער 15
ערלעך, רעדט און רעכטֿפַארטיקײט,
ֿפון געװין דעם ֿפַארַאכט װָאס דער
זַײנע ָאּפ שָאקלט װָאס דער רױב,
װָאס דער שוחד, ָאננעמען ֿפון הענט
װעגן הערן ֿפון אױער זַײן ֿפַארשטָאּפט
ֿפון אױגן זַײנע ֿפַארדריקט און בלוט,

שלעכטס. אױף קוקן
הײך; דער אין רוען װעט ער 16
זַײן זַײן װעלן ֿפעלדזן ֿפון ֿפעסטונגען
זַײן געגעבן, איז ברױט זַײן בַאשיצונג;

זיכער. איז װַאסער
װעלן שײנקײט זַײן אין מלך דעם 17
ַא זען װעלן זײ אױגן; דַײנע ָאנקוקן

װַײטענישן. ֿפון לַאנד
ָאן טרַאכטן װעט הַארץ דַײן 18
װָאס דער איז װּו אימה: דער
הָאט װָאס דער װּו געצײלט? הָאט
די הָאט װָאס דער װּו געװױגן?

געצײלט? טורעמס

װעסטו ֿפָאלק ֿפַארשַײטע דָאס 19
ַא מיט ֿפָאלק דָאס זען, ניט מער
ֿפַארשטײן, צו ניט שּפרַאך, טונקעלער
צו קלוג ניט לשון, שטַאמלדיקן ַא מיט

װערן.
ֿפון שטָאט די ִציון, ָאן קוק 20
אױגן דַײנע אַײנזַאמלונג; אונדזער
װױנונג ַא ירושלים, זען װעלן
װעט װָאס געצעלט ַא רויִקע, ַא
װָאס װערן, ַאװעקגערוקט ניט
ניט אײביק װעלן ֿפלעקלעך זַײנע
זַײנע ַאלע און װערן, ַארױסגעצױגן

װערן. ָאּפגעריסן ניט װעלן שטריק
אונדז גָאט װעט דָארטן נָאר 21
טַײכן, ֿפון ָארט ַאן װי מַאכטיק, זַײן
קײן װָאס ברײטרױמיקע, שטרָאמען
און גײן, ניט אים אױף קען רודערשיף
ניט אים קען ָאקרענט שטַארקער קײן

איבערֿפָארן.
אונדזער איז גָאט װָארום 22
אונדזער איז גָאט ריכטער,
אונדזער איז גָאט געזעצגעבער,

העלֿפן. אונדז װעט מלך;ער
שטריק, דַײנע זַײנען געװָארן לױז 23
מַאכט, זײער ֿפעסט ניט הַאלטן זײ
אױס. ניט זַאגל דעם שּפרײטן זײ
זַאקרױב ֿפיל ֿפון ֿפַאנג װערט דענצמָאל

רױב. רױבן הינקעדיקע צעטײלט,
ניט װעט אַײנװױנער קײן און 24
װָאס ֿפָאלק דעם קרַאנק; בין איך זָאגן:

זינד. די ֿפַארגעבן איז דערין זיצט

צו34 ֿפעלקער, איר גענענט,
אומות, איר און הערן,
איר און ערד די הערן ֿפַארנעמט;זָאל
אירע ַאלע און װעלט די ֿפולקײט,

שּפרָאצונגען.
אױף ּכעס ַא הָאט גָאט װָארום 2
אױף גרימצָארן ַא און ֿפעלקער, ַאלע
חרם צו זײ הָאט חיל;ער גַאנצן זײער
דער צו איבערגעגעבן זײ געמַאכט,

שחיטה.
װעלן דערשלָאגענע זײערע און 3
ּפגָרים זײערע ֿפון און – װַאלגערן, זיך
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די און געשטַאנק, ַא אױֿפגײן װעט
בלוט. זײער ֿפון צעגײן װעלן בערג

הימל ֿפון חיל גַאנצער דער און 4
װי װעלן הימלען די און צעקריכן, װעט
זײער און אױֿפװיקלען, זיך מגילה ַא
ַא װי ַארָאּפװעלקן, װעט חיל גַאנץ
װי און װַײנשטָאק, ֿפון װעלקט בלַאט

ֿפַײגנבױם. ַא ֿפון ֿפַארװעלקטס
הימל אין ָאנגעטרונקען װָארום 5
זי װעט ָאט שװערד, מַײן זיך הָאט
דעם אױף און ַארָאּפנידערן, אדום אױף

משּפט. צום חרם, מַײן ֿפון ֿפָאלק
בלוט, מיט ֿפול איז שװערד גָאטס 6
בלוט מיט ֿפעטס, מיט געזעֿפטיקט
נירנֿפעטס מיט בעק, און לעמער ֿפון
ַא הָאט גָאט װָארום װידערס; ֿפון
גרױסע ַא און ָבצָרה, אין שלַאכטונג

אדום. לַאנד אין שעכטונג
מיט װיזלטירן װעלן נידערן און 7
ָאנטרינקען און ָאקסן; מיט בולן און זײ,
און בלוט, מיט ערד זײער זיך װעט
מיט זעֿפטיקן זיך װעט שטױב זײער

ֿפעטס.
בַײ איז נקמה ֿפון טָאג ַא װָארום 8
דעם ֿפַאר בַאצָאלונג ֿפון יָאר ַא גָאט,

ִציון. ֿפון קריג
װעלן ּפעך אין װערן ֿפַארקערט און 9
אין שטױב איר און שטרָאמען, אירע
װערן װעט ערד איר און שװעבל,

ּפעך. ברענענדיקע
ניט זי װעט נַאכט און טָאג 10
װעט אײביק אױף װערן, ֿפַארלָאשן
װעט ָדור צו ָדור ֿפון רױך; איר אױֿפגײן
אײביקײטן אײביק אױף זַײן, װיסט זי
איר. דורך דורכגײן ניט קײנער װעט

ּפעליקַאן דער זי װעלן יַרשען און 11
און אײל די און זומּפבושל, דער און
איר;און אין רוען װעלן רָאב דער
שנור ַא איר אױף ציִען װעט ער
ֿפון גרונטװָאג ַא און װיסטקײט, ֿפון

לײדיקײט.
ניט װעט ַאדללַײט אירע ֿפון 12
מלוכה ַא זָאל עס דָארטװער זַײן
װעלן ׂשָררות אירע ַאלע אױסרוֿפן;און

נישט. צו װערן
דערנער װעלן אױֿפגײן און 13
קרָאּפיװע און ּפַאלַאצן, אירע אין
אירע אין שטעכגעװעקס און
װױנונג ַא זַײן װעט זי ֿפעסטונגען;און
ֿפַאר געהעֿפט ַא שַאקַאלן, ֿפון

שטרױסֿפױגלען.
ָאנטרעֿפן װעלן קעץ װילדע און 14
צו רוֿפן װעט שד ַא און מדבר-הינט,
רוען, לילית טוט דָארטן חֿבר;יָא, זַײן

מנוחה. איר געֿפינט און
איר ֿפַײלשלַאנג די מַאכט דָארט 15
און בריט און לײגט, און נעסט,
דָארט שָאטן;יָא, איר אין װַארעמט
צום הַאביכֿפױגלעןאײנער זיך זַאמלען

ַאנדערן.
און בוך, גָאטס אין ֿפָארשט 16
ניט איז דָאזיקע די ֿפון לײענט;קײנס
צום ניט ֿפעלט קײנס געמינערט,
הָאט מױל מַײן װָארום ַאנדערן.
זײ הָאט ָאטעם זַײן און בַאֿפױלן,

אַײנגעזַאמלט.
גורל, ַא געװָארֿפן זײ הָאט ער און 17
צעטײלט זײ עס הָאט הַאנט זַײן און
עס זײ װעלן אײביק שנור;ביז ַא מיט
רוען זײ װעלן ָדור-דורות אױף יַרשען,

דערין.

מדבר35 דער װעלן זַײן לוסטיק
ֿפרײען און טריקעניש, די און
ַא װי בליִען און װיסטע, די זיך װעט

רױז.
זיך און בליִען, זי װעט בליִען 2
געזַאנג;די און ֿפרײד מיט יָא, ֿפרײען,
די געגעבן, איר איז לֿבנון ֿפון ּפרַאכט
װעלן ָשרון;זײ און ַּכרמל ֿפון שײנקײט
שײנקײט די יהוה, ֿפון ּפרַאכט די זען

גָאט. אונדזער ֿפון
די און הענט, שלַאֿפע די שטַארקט 3

ֿפעסטיקן. טוט קני שטרױכלדיקע
אומרויִקע די צו זָאגט 4
ניט הָאט שטַארק, הערצער:זַײט
װעט ער גָאט, אַײער איז מורא;ָאט
ֿפַארגעלטונג מיט נקמה, מיט קומען
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אַײך און קומען ער גָאטװעט ֿפון
העלֿפן.

אױֿפגעמַאכט װעלן דענצמָאל 5
די און בלינדע, ֿפון אױגן די װערן
װערן. געעֿפנט װעלן טױבע ֿפון אױערן
הינקעדיקער ַא װעט דענצמָאל 6
ַא ֿפון צונג די און הינד, ַא װי שּפרינגען
מדבר אין זינגען;װָארום װעט שטומען
אין בעכן און װַאסערן, אױס ברעכן

װיסטע. דער
װערן װעט געזעמד הײסע דָאס און 7
דָארשטעניש ַא און געמױזעכץ, צום
ֿפון װױנָארט װַאסער;אין קװַאלן צו
שָאף ֿפון הױערונג ַא זַײן װעט שַאקַאלן

יַאמש. און רָאר ֿפַאר געהעֿפט ַא ,
ַא און שטעג ַא זַײן װעט דָארט און 8
מען װעט װעג הײליקער דער און װעג,
ַאן אים װעט דורכגײן רוֿפן;ניט אים
ער װעט זײ ֿפַאר נַײערט אומרײנער,
װעלן אומגעניטע ַאֿפילו זַײן;װעגגײער

בלָאנדזשען. ניט
און לײב, קײן זַײן ניט װעט דָארט 9
ַארױֿפגײן ניט װעט חיה װילדע קײן
ניט דָארט זיך װעלן –זײ אים אױף
װעלן אױסגעלײזטע די און געֿפינען.

גײן,
גָאט ֿפון דערלײזטע די און 10
קומען װעלן און צוריקקערן, װעלן
ַאן און געזַאנג, מיט ִציון קײן
זײער אױף זַײן װעט ִׂשמחה אײביקע
ָאניָאגן, זײ װעט קָאּפ;ָׂשׂשון-ּוִׂשמחה
און טרױער װעלן ַאנטלױֿפן און

זיֿפצעניש.

אין36 געװען איז עס און
מלך ֿפון יָאר ֿפערצנטן
ַסנֵהריֿב ַארױֿפגעגַאנגען איז ִחזִקיָהון,
ַאלע אױף אשור ֿפון מלך דער
און יהּודה, ֿפון שטעט בַאֿפעסטיקטע

אַײנגענומען. זײ הָאט
הָאט אשור ֿפון מלך דער און 2
קײן ָלכיש ֿפון ַרֿבָשֵקהן געשיקט
ַא מיט ִחזִקיָהון מלך צום ירושלים
געשטעלט זיך הָאט ער און חיל. גרױסן
אױבערשטן דעם ֿפון גרָאבן דעם בַײ

װעשערֿפעלד. ֿפון װעג אױֿפן טַײך
אים צו ַארױסגעגַאנגען איז 3
װָאס ִחלִקיָהון, ֿפון זון דער ֶאליָקים
דער ֶשֿבנָא און ּפַאלַאץ, איבערן
ָאָסֿפן, ֿפון זון דער יֹוָאח און שרַײבער,

דערמָאנער. דער
געזָאגט: זײ צו הָאט ַרֿבָשֵקה און 4
ַאזױ ִחזִקיָהון: צו ַאקָארשט זָאגט
דער מלך, גרױסער דער געזָאגט הָאט
דָאזיקע די איז װָאס אשור: ֿפון מלך
ֿפַארזיכערסט דו װָאס ֿפַארזיכערונג

זיך?
ליּפגערײד; נָאר איז דָאס זָאג: איך 5
ֿפַאר מען דַארף גֿבורה און עצה ַאן
װעמען אױף ַאצונד, מלחמה.
הָאסט דו װָאס זיך, ֿפַארזיכערסטו

מיר? ָאן װידערשּפעניקט
דעם אױף זיך ֿפַארזיכערסט דו זע, 6
צעברָאכענעם דָאזיקן דעם ֿפון שטעקן
ַא ַאז װָאס – מצַריִם אױף – רָאר
ער גײט ָאן, אים אױף זיך לענט מענטש
לעכערט און הַאנט, דער אין ַארַײן אים
ֿפון מלך דער ּפרעה איז ַאזױ דורך; זי
זיך ֿפַארזיכערן װָאס ַאלע ֿפַאר מצַריִם

אים. אױף
מיר זָאגן: מיר װעסט דו ַאז און 7
אונדזער יהוה אױף זיך ֿפַארזיכערן
ִחזִקיָהו װָאס דער ניט דָאס איז גָאט;
זַײנע און ָבמות זַײנע ָאּפגעטָאן הָאט
און יהּודה צו געזָאגט הָאט און מזבחות,
מזבח דָאזיקן דעם ֿפַאר ירושלים: צו

בוקן? זיך איר זָאלט
ַאקָארשט זיך ֿפַארװעט ַאצונד, און 8
און אשור, ֿפון מלך דעם הַאר מַײן מיט
ֿפערד, טױזנט צװײ געבן דיר װעל איך
רַײטער ַארױֿפזעצן דיר קענסט דו אױב

זײ. אױף
דעם ָאּפשטױסן קענסטו װי הַײנט 9
די ֿפון אײנעם הױּפטמַאן, ַא ֿפון ּפנים
ֿפון הַאר? מַײן ֿפון קנעכט קלענסטע
אױף זיך ֿפַארזיכערסטו װעגן דעסט

רַײטער. און רַײטװעגן װעגן מצַריִם
יהוה ָאן דען איך בין ַאצונד, און 10
לַאנד, דָאזיקן דעם אױף ַארױֿפגעקומען
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מיר צו הָאט יהוה ֿפַארװיסטן? צו עס
דָאזיקן דעם אױף ַארױף גײ געזָאגט:

עס. ֿפַארװיסט און לַאנד,
יֹוָאח און ֶשֿבנָא און ֶאליָקים הָאט 11
בעט איך רעד, ַרֿבָשֵקהן: צו געזָאגט
װָארום ַארַאמיש, קנעכט דַײנע צו דיך,
צו ניט רעד און עס, ֿפַארשטײען מיר
דעם ֿפון אױערן די אין יהּודיש אונדז

מױער. דער אױף װָאס ֿפָאלק דָאזיקן
דען הָאט געזָאגט: ַרֿבָשֵקה הָאט 12
געשיקט מיך דיר צו און הַאר דַײן צו
װערטער, דָאזיקע די רעדן צו הַאר מַײן
אױף זיצן װָאס מענטשן די צו ניט און
און קױט, זײער עסן צו מױער, דער
בַײ לַײב-װַאסער, זײער טרינקען צו

אַײך?
געשטעלט, זיך הָאט ַרֿבָשֵקה און 13
ָקול, הױכן ַא אױף אױסגערוֿפן הָאט און
הערט געזָאגט: הָאט און יהּודיש, אױף
דעם מלך, גרױסן דעם ֿפון װערטער די

אשור: ֿפון מלך
זָאל מלך: דער געזָאגט הָאט ַאזױ 14
קען ער װָארום נַארן, ניט ִחזִקיָהו אַײך

זַײן. מציל ניט אַײך
ניט ִחזִקיָהו אַײך זָאל און 15
צו ַאזױ יהוה, אױף ֿפַארזיכערן
זַײן מציל אונדז װעט זַײן מציל זָאגן:
ניט װעט שטָאט דָאזיקע די יהוה;
הַאנט דער אין װערן איבערגעגעבן

אשור. ֿפון מלך דעם ֿפון
צו צוהערן ניט זיך זָאלט איר 16
געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום ִחזִקיָהון,
מיר מיט מַאכט אשור: ֿפון מלך דער
און מיר, צו ַארױס קומט און שלום,
װַײנשטָאק זַײן ֿפון איטלעכער עסט
און ֿפַײגנבױם, זַײן ֿפון איטלעכער און
ֿפון װַאסער דָאס איטלעכער טרינקט

ברונעם; זַײן
אַײך װעל און קום, איך ביז 17
לַאנד, אַײער װי ַאזױ לַאנד ַא אין נעמען
לַאנד ַא װַײן, און ּתֿבואה ֿפון לַאנד ַא

װַײנגערטנער. און ברױט ֿפון
ניט ִחזִקיָהו נָאר אַײך זָאל 18
װעט יהוה זָאגן: צו ַאזױ אַײנרעדן,

מציל דען הָאבן זַײן. מציל אונדז
ֿפעלקער די ֿפון געטער די געװען
הַאנט דער ֿפון לַאנד זַײן איטלעכער

אשור? ֿפון מלך דעם ֿפון
ַחמת ֿפון געטער די זַײנען װּו 19
ֿפון געטער די זַײנען װּו ַארַּפד? און
מציל דען זײ הָאבן און סֿפרַויִם?

הַאנט? מַײן ֿפון שומרון געװען
געטער ַאלע צװישן זַײנען װער 20
הָאבן װָאס לענדער, דָאזיקע די ֿפון
מַײן ֿפון לַאנד זײער געװען מציל
ירושלים זַײן מציל זָאל יהוה ַאז הַאנט,

הַאנט? מַײן ֿפון
אים הָאבן און געשװיגן, זײ הָאבן 21
דער װָארום געענטֿפערט, ניט װָארט ַא
צו ַאזױ געװען, איז מלך ֿפון בַאֿפעל

ענטֿפערן. ניט אים זָאלט איר זָאגן:
ֿפון זון דער ֶאליָקים געקומען איז 22
און ּפַאלַאץ, איבערן װָאס ִחלִקיָהון,
דער יֹוָאח און שרַײבער, דער ֶשֿבנָא
צו דערמָאנער, דער ָאָסֿפן, ֿפון זון
און קלײדער, צעריסענע מיט ִחזִקיָהון,
װערטער די דערצײלט אים הָאבן זײ

ַרֿבָשֵקהן. ֿפון

װי37 געװען, איז עס און
עס הָאט ִחזִקיָהו מלך דער
זַײנע צעריסן ער הָאט ַאזױ געהערט,
זַאק, מיט צוגעדעקט זיך און קלײדער,
גָאט. ֿפון הױז אין געקומען איז ער און

ֶאליָקימען געשיקט הָאט ער און 2
דעם ֶשֿבנָא און ּפַאלַאץ, איבערן װָאס
די ֿפון עלטסטע די און שרַײבער,
זַאקקלײדער, מיט צוגעדעקטע ּכהנים,
ָאמוצן. ֿפון זון דעם הנֿביא יַשעיָהו צו

געזָאגט: אים צו הָאבן זײ און 3
ֿפון טָאג ַא ִחזִקיָהו: געזָאגט הָאט ַאזױ
דער איז שמַאך און שטרָאף און נױט
קינדער די װָארום טָאג; הַײנטיקער
און מוטערמױל, צום געקומען זַײנען

געבערן. צו ּכוח קײן ניטָא
הערן גָאט דַײן יהוה װעט אֿפשר 4
זַײן װָאס ַרֿבָשֵקהן, ֿפון װערטער די
אים הָאט אשור ֿפון מלך דער הַאר



629 יְַשְעיָה 37:5—37:22

לעבעדיקן דעם לעסטערן צו געשיקט
די ֿפַאר שטרָאֿפן װעט ער און גָאט,
הָאט גָאט דַײן יהוה װָאס רײד
ַא אױֿפהײבן זָאלסטו דרום געהערט;
װָאס איבערבלַײב דעם ֿפַאר ּתֿפילה

דָא. זיך געֿפינט
ִחזִקיָהון ֿפון קנעכט די װי און 5

יַשעיָהון, צו געקומען זַײנען
ַאזױ געזָאגט: זײ צו יַשעיָהו הָאט 6
ַאזױ הַאר: אַײער צו זָאגן איר זָאלט
מורא ניט זָאלסט געזָאגט: גָאט הָאט
הָאסט דו װָאס װערטער די ֿפַאר הָאבן
דעם ֿפון יונגען די װָאס מיט געהערט,

געשענדט. מיך הָאבן אשור ֿפון מלך
ַא אים אין ַארַײן גיב איך זע, 7
הערונג, ַא הערן װעט ער און גַײסט,
לַאנד; זַײן צו אומקערן זיך װעט און
דורכן ֿפַאלן מַאכן אים װעל איך און

לַאנד. זַײן אין שװערד
אומגעקערט, זיך הָאט ַרֿבָשֵקה און 8
אשור ֿפון מלך דעם געֿפונען הָאט און
װָארום ִלֿבנָה; אױף הַאלטנדיק מלחמה
הָאט ער ַאז געהערט געהַאט הָאט ער

ָלכיש. ֿפון ַאװעקגעצױגן
אױף געהערט הָאט [ַסנֵהריֿב] און 9
צו ַאזױ ּכּוש, ֿפון מלך דעם ִּתרָהָקה
מלחמה ַארױסגעגַאנגען איז ער זָאגן:
ער װי און דיר. מיט הַאלטן צו
געשיקט ער הָאט געהערט, דָאס הָאט

זָאגן: צו ַאזױ ִחזִקיָהון, צו שלוחים
ִחזִקיָהו צו זָאגן איר זָאלט ַאזױ 10
זָאגן: צו ַאזױ יהּודה, ֿפון מלך דעם
דו װָאס גָאט דַײן נַארן ניט דיר זָאל
צו ַאזױ אים, אױף זיך ֿפַארזיכערסט
איבערגעגעבן ניט װעט ירושלים זָאגן:
ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער אין װערן

אשור.
די װָאס געהערט הָאסטו ָאט 11
ַאלע צו געטָאן הָאבן אשור ֿפון מלכים
דו און ֿפַארװיסטן, צו זײ לענדער,

װערן? ניצול װילסט
ֿפעלקער די ֿפון געטער די הָאבן 12
עלטערן מַײנע װָאס די געװען מציל
און חרן, און גֹוזָן, צעשטערט, הָאבן

אין װָאס עדן ֿפון קינדער די און ֶרֶצף,
ּתַלָׂשר?

און ַחמת, ֿפון מלך דער איז װּו 13
ֿפון מלך דער און ַארַּפד, ֿפון מלך דער
ִעָוה? און ֵהנַע, ֿפון סֿפרַויִם, שטָאט דער
דעם צוגענומען ִחזִקיָהו הָאט 14
שלוחים, די ֿפון הַאנט דער ֿפון בריװ
ער און איבערגעלײענט, אים הָאט און
גָאט. ֿפון הױז אין ַארױֿפגעגַאנגען איז
אים הָאט ִחזִקיָהו און 15
און גָאט. ֿפַאר אױסגעשּפרײט
גָאט, צו געװען מתּפלל הָאט ִחזִקיָהו

זָאגן: צו ַאזױ
ֿפון גָאט צֿבאות, ֿפון יהוה 16
ּכרוֿבים; די איבער זיצסט װָאס יׂשראל
ַאלע איבער גָאט דער ביסט ַאלײן דו
הָאסט דו ערד; דער ֿפון קיניגרַײכן

ערד. די און הימלען די געמַאכט
הער; און אױער, דַײן יהוה, נַײג, 17
און זע; און אױגן, דַײנע יהוה, עֿפן,
ַסנֵהריֿבן, ֿפון װערטער ַאלע די הער
דעם לעסטערן צו געשיקט הָאט װָאס

גָאט. לעבעדיקן
אשור ֿפון מלכים די יהוה, אמת, 18
מדינות ַאלע די געמַאכט חרוֿב הָאבן

לַאנד, זײער מיט
איבערגעגעבן הָאבן זײ און 19
זײ װָארום ֿפַײער; צום געטער זײערע
נָאר געװען, ניט געטער קײן זַײנען
מענטשנס ַא ֿפון װערק דָאס בלױז
הָאבן דרום שטײן; און הָאלץ הענט,

אונטערגעברַאכט. זײ זײ
גָאט, אונדזער יהוה ַאצונד, און 20
זָאלן און הַאנט, זַײן ֿפון אונדז העלף
ַאז װיסן ערד דער ֿפון קיניגרַײכן ַאלע

יהוה. ביסט ַאלײן דו
ָאמוצן ֿפון זון דער יַשעיָהו הָאט 21
זָאגן: צו ַאזױ ִחזִקיָהון, צו געשיקט
ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ
געװען מתּפלל הָאסט דו װָאס יׂשראל:
ֿפון מלך דעם ַסנֵהריֿב װעגן מיר צו

– אשור
גָאט װָאס װָארט דָאס דָאס איז 22
ֿפַארַאכט עס גערעדט: אים װעגן הָאט
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יונגֿפרױ דירדי ֿפון שּפָאט עס דיך,
קָאּפ דעם שָאקלט ִציון;עס טָאכטער

ירושלים. טָאכטער דירדי הינטער
און געלעסטערט הָאסטו װעמען 23
דַײן הָאסטו װעמען אױף געשענדט?און
געהױבן הָאסט אױֿפגעהױבן?יָא, ָקול
דעם ַאקעגן הײך, דער אין אױגן דַײנע

יׂשראל. ֿפון הײליקן
הָאסטו קנעכט דַײנע דורך 24
געזָאגט: און גָאט, געלעסטערט
צו איך רַײטװעגןבין ֿפיל מַײנע מיט
די צו ַארױף, בערג די ֿפון הײך דער
ָאּפ הַאק איך לֿבנון;און ֿפון װינקלען
געקליבענע זַײנע צעדערן, הױכע זַײנע
זַײן צו קום איך ציּפרעסבײמער;און
זַײן ֿפון װַאלד צום שּפיץ, העכסטן

ֿפרוכטגָארטן.
געטרונקען און געגרָאבן הָאב איך 25
מַײנע מיט אױס טריקן און װַאסער,

מצַריִם. ֿפון טַײכן ֿפוסטריטַאלע
געהערט?ֿפון ניט דען הָאסטו 26
צוגעגרײט, עס איך הָאב ָאן לַאנג
איך הָאב טעג ַאלטע ֿפון
הָאב געֿפורעמט;ַאצונד עס
זָאל עס געברַאכט עס איך
אױף ֿפַארװיסטן צו געשען,

שטעט. חּורֿבה-הױֿפנסבַאֿפעסטיקטע
בַאװױנער זײערע זַײנען דרום 27
און צעברָאכן זַײנען זײ קורצמַאכטיק,
ֿפון גרָאז געװָארן זַײנען ֿפַארשעמט;זײ
מָאך גרינע, קרַײטעכץ און ֿפעלד,
אײדער ֿפעלד ַא און דעכער, די ֿפון

אױֿפגעװַאקסן.
זיצןאון דַײן װײס איך ָאבער 28
דַײן און קומען, דַײן און גײן דַײן

מיר. קעגן שטורעמען
קעגן שטורעמען דַײן װַײל 29
ַארױף איז ליַארעם דַײן מיראון
איך װעל דרום אױערן, מַײנע אין
און נָאז, דַײן אין רינג מַײן ַארַײנטָאן
װעל איך און ליּפן, דַײנע אין צַאם מַײן
דו װעגװָאס דעם אױף אומקערן דיך

אים. אױף געקומען ביסט

דער זַײן דיר װעט דָאס און 30
נָאכװּוקס, הַײיָאר עסן װעט צײכן:איר
װידערװּוקס;און יָאר צװײטן אױֿפן און
און שנַײדט, און זײט יָאר דריטן אױֿפן
זײער עסט און װַײנגערטנער, ֿפלַאנצט

ֿפרוכט.
ַאנטרונענער דער און 31
ֿפון הױז דעם ֿפון איבערבלַײב
אונטן, װָארצלען װידער יהּודהװעט

אױבן. ֿפרוכט טרָאגן און
װעט ירושלים ֿפון װָארום 32
און איבערבלַײב, ַאן ַארױסקומען
ִציון;דָאס בַארג ֿפון ַאנטרינונג ַאן
װעט צֿבאות ֿפון גָאט ֿפון זיך ָאננעמען

טָאן. דָאס
געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 33
ניט װעט אשור:ער ֿפון מלך דעם אױף
שטָאט, דָאזיקער דער אין ַארַײנקומען
און ֿפַײל, ַא ַאהין ַארַײנשיסן ניט און
און שילד, ַא מיט איר ֿפַאר קומען ניט

ערדװַאל. ַאן איר ַארום ָאנשיטן ניט
איז ער װָאס װעג דעם אױף 34
זיך ער װעט אים אױף געקומען,
דָאזיקער דער אין און אומקערן,
זָאגט ַארַײנקומען, ניט ער שטָאטװעט

גָאט.
די בַאשירעמען װעל איך און 35
ֿפון העלֿפן, צו זי שטָאט, דָאזיקע
ָדִודס קנעכט מַײן ֿפון און װעגן מַײנעט

װעגן.
איז גָאט ֿפון מלאך ַא און 36
אין געשלָאגן הָאט און ַארױסגעגַאנגען,
און הונדערט אשור ֿפון לַאנגער דעם
איז מע ַאז און טױזנט; ַאכציק און ֿפינף
זײ ערשט ֿפרי, דער אין אױֿפגעשטַאנען

ּפגָרים. טױטע ַאלע זַײנען
אשור ֿפון מלך דער ַסנֵהריֿב און 37
געגַאנגען איז און ַאװעקגעצױגן, הָאט
איז ער און אומגעקערט; זיך הָאט און

נינֵוה. אין געבליבן
בוקט ער װי געװען, איז עס און 38
ַאזױ נִסרוך, גָאט זַײן ֿפון הױז אין זיך
ַׂשרֶאֶצר און ַאדַרֶמֶלך זין זַײנע הָאבן
און שװערד; מיטן דערשלָאגן אים



631 יְַשְעיָה 38:1—38:17

לַאנד אין געװָארן ַאנטרונען זַײנען זײ
איז ֵאַסר-ַחדון זון זַײן און ַאָרָרט.

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן

ִחזִקיָהו38 איז צַײט יענער אין
שטַארבן; צו געװָארן קרַאנק
הנֿביא יַשעיָהו געקומען אים צו איז
אים צו הָאט און ָאמוצן, ֿפון זון דער
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ געזָאגט:
הױזגעזינט, דַײן װעגן ַצָװֶאה דַײן מַאך
ניט װעסט און שטַארבסט, דו װָארום

װערן. גענעזן
ּפנים זַײן אומגעדרײט ִחזִקיָהו הָאט 2
געװען מתּפלל הָאט און װַאנט, דער צו

גָאט, צו
דיך, בעט איך געזָאגט: הָאט און 3
געגַאנגען בין איך װי געדענק גָאט,
גַאנצן ַא מיט און אמת מיט דיר ֿפַאר
דַײנע אין גוט איז װָאס און הַארצן,
ִחזִקיָהו און געטָאן. איך הָאב אױגן

געװײן. גרױס ַא געװײנט הָאט
צו געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 4

זָאגן: צו ַאזױ יַשעיָהון,
ִחזִקיָהון: צו זָאגן זָאלסט און גײ 5
ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ
געהערט הָאב איך דוד: ֿפָאטער דַײן
דַײן געזען הָאב איך ּתֿפילה, דַײן
טעג דַײנע צו לײג-צו איך זע, טרער;

יָאר. ֿפוֿפצן
מלך דעם ֿפון הַאנט דער ֿפון און 6
די און דיך איך װעל אשור ֿפון
װעל איך און זַײן, מציל שטָאט דָאזיקע

שטָאט. דָאזיקע די בַאשירעמען
ֿפון צײכן ַא זַײן דיר װעט דָאס און 7
זַאך דָאזיקע די טָאן װעט גָאט ַאז גָאט,

גערעדט: הָאט ער װָאס
די ֿפון שָאטן דעם אום קער איך זע, 8
ַארָאּפגענידערט הָאט װָאס שטַאּפלען
ָאָחזן, ֿפון זונשטַאּפלען די אױף
זון די און שטַאּפלען. צען צוריק
שטַאּפלען, צען אומגעקערט זיך הָאט
הָאט זי װָאס שטַאּפלען די אױף

ַארָאּפגענידערט.

דעם ִחזִקיָהו ֿפון געשריֿפטס ַא 9
קרַאנק איז ער װען יהּודה, ֿפון מלך
זַײן ֿפון געװָארן גענעזן איז און געװען,

קרַאנקשַאֿפט.
געזָאגט:אין געװעסט הָאב איך 10
איך װעל טעג מַײנע ֿפון מיטן
ֿפון טױערן די ַאװעקגײןאין
געמינערט װער אונטערערד;איך

יָארן. מַײנע ֿפון רעשט דעם
ניט װעל איך געזָאגט: הָאב איך 11
די ֿפון לַאנד אין גָאט גָאט, זען
מענטשן ַא מער װעל לעבעדיקע;איך
דער ֿפון בַאװױנער די ָאנקוקןמיט ניט

װעלט.
ַאװעקגערוקט איז װױנונג מַײן 12
װי ַאזױ מיר, ֿפון ָאּפגעטָאן און
הָאב ּפַאסטוכגעצעלט;איך ַא
מַײן װעבער ַא װי אױֿפגעװיקלט
מיך ער װעט צױט דער לעבן;ֿפון
װעסטו נַאכט ביז טָאג ָאּפרַײסן;ֿפון

ענדיקן. מיך
ביז געטרַאכט: הָאב איך 13
ער װעט ַאזױ לײב, ַא װי ֿפרימָארגן,
טָאג צעברעכן;ֿפון בײנער מַײנע ַאלע

ענדיקן. מיך װעסטו נַאכט ביז
בושל, ַא װי שװַאלב, ַא װי 14
הָאב איך געּפיּפסט, איך הָאב ַאזױ
זַײנען אױגן טױב;מַײנע ַא װי געברומט
גָאט, הײך: דער צו אױסגעגַאנגען
ֿפַאר אַײן זיך שטעל איך, בין געדריקט

מיר.
הָאט ער רעדן?ַאז איך זָאל װָאס 15
געטָאן;זַאכט הָאט ער און געזָאגט, מיר
איבער יָארן, מַײנע ַאלע גײן איך װעל

זעל. מַײן ֿפון ביטערניש דער
אין און מען, לעבט דערױף גָאט, 16
מַײן ֿפון לעבן דָאס איז דערין גַאנצן
מיך לָאז און מיך, שטַארק גַײסט;דרום

לעבן.
ֿפַארביטן מיר איז גוטן צום זע, 17
הָאסט דו און ביטערניש, די געװָארן
גרוב דער ֿפון זעל, מַײן געגלוסט
הָאסט אונטערגַאנג;װָארום ֿפון
רוקןַאלע דַײן הינטער ַאװעקגעװָארֿפן
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זינד. מַײנע
טוט אונטערערד די ניט װָארום 18
דיך טוט טױט דער ניט לױבן, דיך
אמתדי דַײן אױף ניט הָאֿפן רימען;עס

גרוב. אין נידערן װָאס
דער לעבעדיקער, דער 19
לױבן, דיך טוט ער לעבעדיקער,
מַאכט ֿפָאטער הַײנט;ַא איך װי ַאזױ

אמת. דַײן קינדער די װיסן
העלֿפן;און צו מיך דָא איז גָאט 20
ַאלע זינגען, מיר װעלן געזַאנגען מַײנע
ֿפון הױז אין לעבן אונדזער ֿפון טעג

גָאט.
זָאל געזָאגט: הָאט יַשעיָהו און 21
און ֿפַײגן, געּפרעסטע נעמען מען
ער און אױסשלָאג, דעם אױף ָאנרַײבן

װערן. גענעזן װעט
איז װָאס געזָאגט: ִחזִקיָהו הָאט 22
אין ַארױֿפגײן װעל איך ַאז צײכן דער

גָאט? ֿפון הױז

הָאט39 צַײט יענער אין
זון דער מרוַדך-בַאְלַאָדן
ָבֿבל, ֿפון מלך דער בַאְלַאָדנען, ֿפון
צו מּתנה ַא און בריװ ַא געשיקט
ַאז געהערט הָאט ער װָארום ִחזִקיָהון;
געזונט איז און קרַאנק, געװען איז ער

געװָארן.
מיט דערֿפרײט זיך ִחזִקיָהו הָאט 2
זַײן געװיזן זײ הָאט ער און זײ,
גָאלד, דָאס און זילבער, דָאס שַאצהױז,
אײל, גוטע דָאס און בׂשמים, די און
װָאֿפן, זַײנע ֿפון הױז גַאנצע דָאס און
אין געֿפונען זיך הָאט װָאס ַאלץ און
זַאך ַא געװען ניט שַאצקַאמערן; זַײנע
גַאנצער זַײן אין און הױז, זַײן אין
זײ הָאט ִחזִקיָהו װָאס געװעלטיקײט,

געװיזן. ניט
צום געקומען הנֿביא יַשעיָהו איז 3
געזָאגט: אים צו הָאט און ִחזִקיָהון, מלך
געזָאגט? מענער דָאזיקע די הָאבן װָאס
הָאט דיר? צו זײ קומען װַאנען ֿפון און
לַאנד װַײטן ַא ֿפון געזָאגט: ִחזִקיָהו

ָבֿבל. ֿפון געקומען, מיר צו זײ זַײנען

זײ הָאבן װָאס געזָאגט: ער הָאט 4
ִחזִקיָהו הָאט הױז? דַײן אין געזען
הָאבן הױז מַײן אין װָאס ַאלץ געזָאגט:
מַײנע אין זַאך ַא געװען ניט געזען; זײ
ניט זײ הָאב איך װָאס שַאצקַאמערן

געװיזן.
ִחזִקיָהון: צו געזָאגט יַשעיָהו הָאט 5
צֿבאות: ֿפון גָאט ֿפון װָארט דָאס הער
װָאס ַאלץ און קומען, טעג זע, 6
עלטערן דַײנע װָאס און הױז, דַײן אין
טָאג, הַײנטיקן ביז ָאנגעקליבן הָאבן
ָבֿבל; קײן װערן ַאװעקגעטרָאגן װעט
זָאגט איבערבלַײבן, ניט װעט זַאך קײן

גָאט.
װעלן װָאס זין דַײנע ֿפון און 7
װעסט דו װָאס דיר, ֿפון ַארױסגײן
װעלן זײ און נעמען, מען װעט געבערן,
דעם ֿפון ּפַאלַאץ אין הױֿפדינער זַײן

ָבֿבל. ֿפון מלך
יַשעיָהון: צו געזָאגט ִחזִקיָהו הָאט 8
דו װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס איז גוט
געזָאגט: הָאט ער און גערעדט. הָאסט
זַײן װעט זיכערקײט און שלום אױב

טעג! מַײנע אין

ֿפָאלק,40 מַײן טרײסט טרײסט,
גָאט. אַײער זָאגט

ירושלים, ֿפון הַארצן צום רעדט 2
דערֿפילט הָאט זי ַאז איר, צו רוֿפט און
איר איז ָאּפגעצָאלט ַאז צַײט, איר
ֿפון געקריגן הָאט זי ַאז ֿפַארברעך;
זינד. אירע ַאלע ֿפַאר טָאּפל הַאנט גָאטס
מדבר אין ָאּפ רוֿפט:רַאמט ָקול ַא 3
אױס גלַײכט יהוה, ֿפון װעג דעם
אונדזער ֿפַאר שטעג װיסטעַא דער אין

גָאט.
דערהױבן זָאל טָאל יעטװעדער 4
הײך און בַארג יעטװעדער און װערן,
קרומע דָאס װערן;און דערנידערט זָאל
ַא בַארגקײטן די און גלַײך, װערן זָאל

ּפלױן.
װעט גָאט ֿפון ּכֿבוד דער און 5
אין לַײבער ַאלע און װערן, ַאנטּפלעקט
ֿפון מױל דָאס זען;װָארום װעלן אײנעם
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גערעדט. הָאט גָאט
זָאגט: ער רוף!און זָאגט: ָקול ַא 6
זַײנען לַײבער רוֿפן?ַאלע איך זָאל װָאס
ֿפון בלום ַא װי חן זײער ַאל און גרָאז,

ֿפעלד;
גרָאז, דָאס װערט ֿפַארטריקנט 7
דער ַאז בלום, די װערט ֿפַארװעלקט
דערױף;ֿפַאר בלָאזט גָאט ֿפון ָאטעם

ֿפָאלק. דָאס איז גרָאז װָאר,
גרָאז, דָאס װערט ֿפַארטריקנט 8
ָאבער בלום, די װערט ֿפַארװעלקט
אױף גָאטװעט אונדזער ֿפון װָארט דָאס

בַאשטײן. אײביק
ַארױף, דיר גײ בַארג הױכן ַא אױף 9
ּכוח מיט אױף ִציון;הײב ֿפון ָאנזָאגערין
ירושלים;הײב ֿפון ָאנזָאגערין ָקול, דַײן
שטעט די צו זָאג מורא, ניט הָאב אױף,

גָאט! אַײער איז יהּודה:ָאט ֿפון
קומט הַאר דער גָאט זע, 10
ָארעם זַײן און מַאכטיקער, ַא
ׂשַכר זַײן אים;זע, ֿפַאר געװעלטיקט
אים לױן זַײן און אים, מיט איז

ֿפַארױס;
ֿפיטערט װָאס ּפַאסטוך ַא װי 11
קלַײבט ָארעם זַײן סטַאדע;אין זַײן
אין טרָאגט און לעמער, די אױף ער
ער ֿפירט זױגעדיקע בוזעם;די זַײן

ּפַאמעלעך.
זַײן מיט געמָאסטן הָאט װער 12
מיט הימלען די און װַאסערן, די הױֿפן
אין ֿפַארנומען און מַארקירט, שּפַאן ַא
און ערד, דער ֿפון שטױב דעם מָאס ַא
די און װָאג, אױֿפן בערג די געװױגן

װָאגשָאלן? אױף הײכן
גַײסט דעם דערֿפָארשט הָאט װער 13
ַבַעל-עצה זַײן איז װער גָאט?און ֿפון

צוגעװיזן? אים הָאט װָאס
זיך ער הָאט װעמען מיט 14
צו געגעבן אים הָאט װָאס געֵעֶצהט,
דעם געלערנט אים און ֿפַארשטײן,
אים און גערעכטיקײט, ֿפון װעג
ֿפון װעג דעם און קענשַאֿפט, געלערנט
װיסן? געמַאכט אים ֿפַארשטַאנדיקײט

ֿפון טריף ַא װי זַײנען ֿפעלקער זע, 15
װָאגשָאלן ֿפון שטױב װי און עמער, ַאן
אינדזלען זע, גערעכנט; זײ זַײנען

זעמדל. ַא װי אױף ער הײבט
גענוג ניט איז לֿבנון דער און 16
גענוג ניט חיות זַײנע און ברענװַארג,

ברַאנדָאּפֿפער.
גָארניט װי זַײנען ֿפעלקער ַאלע 17
גָארנישט און נישט ֿפון אים, קעגן

אים. בַײ גערעכנט זײ זַײנען
צוגלַײכן איר קענט װעמען צו און 18
איר קענט געשטַאלט װָאסער גָאט?און

שטעלן? גלַײך אים
הָאט מַײנסטער ַא װָאס געץ דעם 19
אים ציט שמעלצער ַא און אױסגעגָאסן,
שמעלצט-צו און גָאלד, מיט איבער

זילבער? ֿפון קײטלעך
װערט שטײנדעמב ַא 20
ניט ֿפױלט װָאס הָאלץ אױסגעקליבן,
מַײנסטער קלוגן אױס;ַא מען װײלט
געץ ַא אױֿפצושטעלן זיך, מען זוכט

װַאקלען. ניט זיך זָאל װָאס
איר ניט?הערט דען איר װײסט 21
ניט ָאן ָאנהײב ֿפון אַײך ניט?איז דען
איר געװָארן?ֿפַארשטײט דערצײלט

ערד? דער ֿפון גרונטֿפעסטן די ניט
איבער זיצט װָאס דער איז ער 22
אירע און ערד, דער ֿפון צירקל דעם
הײשעריקן;דער װי זַײנען בַאװױנער
און הימלען, די טול ַא װי שּפרײט װָאס
װױנען; צום געצעלט ַא װי אױס זײ ציט
צו ֿפירשטן ֿפַארקערט װָאס דער 23
די גָארניט װי מַאכט װָאס ניװעץ,

ערד. דער ֿפון ריכטער
אַײנגעֿפלַאנצט ניט מָאל צו נָאך 24
ניט מָאל צו נָאך זײ, זַײנען
מָאל צו נָאך זײ, זַײנען ֿפַארזײט
ערד דער אין אַײנגעװָארצלט ניט
בלָאז ַא ער טוט שױן און שטַאם, זײער
ֿפַארטריקנט, װערן זײ און זײ, אױף
שטרױ װי זײ טרָאגט שטורעם ַא און

ַאװעק.
מיך איר קענט װעמען צו און 25
זַײן?זָאגט גלַײך זָאל איך צוגלַײכן,
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הײליקער. דער
אַײערע הײך דער אין אױף הײבט 26
די בַאשַאֿפן הָאט װער זעט: און אױגן,
ַא מיט ַארױס ֿפירט װָאס דָאזיקע?ער,
מיטן ער רוֿפט ַאלע זײ חיל, זײער צָאל
ער װַײל און מַאכט, גרױס נָאמען;דורך
ניט קײנער איז ּכוח, אין שטַארק איז

געמינערט.
און יעקֿב, זָאגן זָאלסטו װָאס ֿפַאר 27
איז יׂשראל:ֿפַארבָארגן רעדן, זָאלסטו
גָאט מַײן ֿפון און יהוה, ֿפון װעג מַײן

ַאװעק. משּפט מַײן איז
ניט הָאסטו ניט?צי דען װײסטו 28
אײביקער דער איז יהוה געהערט?
ֿפון עקן די ֿפון בַאשעֿפער דער גָאט,
און מיד ניט װערט ער ערד. דער
זַײן איז דערֿפָארשן צו מַאט;ניט ניט

ֿפַארשטַאנדיקײט.
דעם און ּכוח, מידן דעם גיט ער 29

שטַארקײט. ער מערט אוממַאכטיקן
מַאט און מיד װעלן לַײט יונגע און 30
שטרױכלען װעלן יונגע און װערן,

װערן; געשטרױכלט
גָאט אױף הָאֿפן װָאס די ָאבער 31
װעלן זײ ּכוח, דעם בַאנַײען װעלן
ָאדלערס;זײ די װי ֿפליגלען אױֿפהײבן
זײ װערן, מיד ניט און לױֿפן װעלן

װערן. מַאט ניט און גײן װעלן

איר41 מיר, ֿפַאר שװַײגט
די זָאלן און אינדזלען,
זײ ּכוח;זָאלן דעם בַאנַײען ֿפעלדער
זײ זָאלן דענצמָאל נענטערן, זיך
משּפט צום לָאמיר רעדן;בַאנַאנד

גענענען.
מזרחדעם ֿפון דערװעקט הָאט װער 2
טריט?ער זַײן אױף בַאגעגנט זיג װָאס
מַאכט און אים, ֿפַאר ֿפעלקער די גיט
מלכים;װי איבער געװעלטיקן אים
װי שװערד, זַײן זײ מַאכט שטױב

בױגן. זַײן שטרױ געטריבענעם
בשלום גײט ער נָאך, זײ יָאגט ער 3
זַײנע מיט הָאט ער װָאס װעג ַאריבערַא

בַאטרעטן. ניט ֿפיס

און געמַאכט דָאס הָאט װער 4
דורות די אױס רוֿפט װָאס געטָאן?דער
דער בין יהוה איך ָאנהײב. ֿפון
איך בין לעצטע די מיט און ערשטער,

אײגענער. דער
הָאבן און געזען, הָאבן אינדזלען די 5
טוען ערד דער ֿפון עקן די מורא,
זַײנען און גענענט הָאבן ציטערן;זײ

געקומען.
און ַאנדערן, דעם העלֿפט אײנער 6
שטַארק; זַײ ברודער: זַײן צו זָאגט ער
דעם שטַארקט טישלער דער און 7
מיטן גלעט װָאס דער שמעלצער,
אױֿפן קלַאּפט װָאס דעם הַאמער,
צונױֿפלײט: אױֿפן זָאגט ַאמבָאס;ער
מיט עס בַאֿפעסטיקט גוט;און איז ער

װַאקלען. ניט זיך זָאל עס נעגל,
יעקֿב, קנעכט, מַײן יׂשראל דו און 8
אױסדערװײלט, דיך הָאב איך װָאס
מַײן אֿברהם ֿפון זָאמען דער

ליבהָאבער,
ֿפון ָאנגענומען דיך הָאב איך װָאס 9
ברעגן אירע ֿפון און ערד, עקן די
דיר: צו געזָאגט און גערוֿפן, דיך
דיך הָאב איך ביסטו, קנעכט מַײן
ֿפַארַאכט; ניט דיך און אױסדערװײלט
װָארום הָאבן, מורא ניט זָאלסט 10
ניט זיך זָאלסט דיר, מיט בין איך
דַײן בין איך װָארום אומקוקן,
העלף איך און דיך שטַארק גָאט;איך
דער אונטערמיט דיך לען איך און דיך,
גערעכטיקײט. מַײן ֿפון הַאנט רעכטער
שַאנד צו און ֿפַארשעמט זע, 11
ָאנגעצונדן זַײנען װָאס װערןַאלע װעלן
און װערן װעלן נישט דיר;װי אױף
מיט קריג אין מענטשן אונטערגײןדי

דיר;
ניט זײ און זוכן זײ װעסט 12
מיט שטרַײט אין מענטשן די געֿפינען,
װעלן גָארנישט װי און נישט דיר;װי
דיר. מיט מלחמה אין מענטשן װערןדי
דַײן יהוה בין איך װָארום 13
הַאנט, רעכטע דַײן הַאלט גָאטװָאס
ניט דיר:זָאלסט צו זָאגט װָאס דער
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דיך. העלף איך הָאבן, מורא
װָארעם הָאבן, מורא ניט זָאלסט 14
דיך, העלף יׂשראל;איך הײֿפעלע יעקֿב,
איז אױסלײזער דַײן און גָאט, זָאגט

יׂשראל. ֿפון הײליקער דער
ַא ֿפַאר דיך מַאך איך זע, 15
ַא שּפיצן מיט נַײעם, ַא דרעששליטן

סך;
צעמָאלן, און בערג דרעשן װעסט 16
מַאכן. שּפרײ װי װעסטו הײכן און –
װינט ַא און װינטשוֿפלען, זײ װעסט
שטורעם ַא און ַאװעקטרָאגן, זײ װעט
זיך װעסט דו צעשּפרײטן;און זײ װעט
ֿפון הײליקן דעם מיט גָאט, מיט ֿפרײען

רימען. זיך װעסטו יׂשראל
זוכן בַאדערֿפטיקע און ָארימע די 17
איז צונג זײער ניטָא, און װַאסער
יהוה, דָארשט;איך, ֿפון ֿפַארטריקנט
ֿפון גָאט איך, ענטֿפערן, זײ װעל

ֿפַארלָאזן. ניט זײ װעל יׂשראל,
אױף שטרָאמען עֿפענען װעל איך 18
ֿפון מיטן אין קװַאלן און ערטער, הױכע
ֿפַאר מדבר דעם מַאכן װעל טָאלן;איך
לַאנד טרוקן און װַאסער, געמױזעכץ ַא

װַאסער. אױסגַאנגען ֿפַאר
צעדער, מדבר אין געבן װעל איך 19
אײלבױם;איך און מירט, און ַאקַאציע,
װיסטע דער אין אַײנזעצן װעל
בוקסנבױם און טענענבױם ציּפרעס,

אײנעם; אין
און װיסן, און זען זָאלן זײ ּכדי 20
ַאז צוגלַײך, ֿפַארשטײן און בַאטרַאכטן
געטָאן, דָאס הָאט גָאט ֿפון הַאנט די
עס הָאט יׂשראל ֿפון הײליקער דער און

געשַאֿפן.
זָאגט קריג, אַײער ַאהער ברענגט 21
דער זָאגט טענות, אַײערע גענענט גָאט,

יעקֿב. ֿפון קיניג
זָאגןדי אונדז און גענענען זײ זָאלן 22
– ֿפריִערדיקע געשעען;די װָאס זַאכן
זָאלן מיר ּכדי זײ?זָאגט, זַײנען װָאס
דערקענען און הַארץ, אונדזער צולײגן
קומעדיקע די אױסלָאזן;ָאדער זײער

הערן. אונדז לָאזט

װעט װָאס אונדז דערצײלט 23
װיסן װעלן מיר און שּפעטער, קומען
גוטס טוט געטער;יָא, זַײט איר ַאז
װעלן מיר און שלעכטס, טוט ָאדער

צוגלַײך. זען און אומקוקן זיך
ֿפון זַײט איר זעט, 24
ֿפון װערק אַײער און נישט,
װָאס דער איז גָארנישט;אומװערדיק

אױסװײלן. אַײך טוט
און צֿפון, ֿפון דערװעקט הָאב איך 25
דעם זונאױֿפגַאנג ֿפון געקומען, איז ער
גײט ער נָאמען;און מַײן רוֿפט װָאס
ַא װי און קױט, אױף װי ֿפירשטן אױף

לײם. טרעט טעּפער
ֿפון ָאנגעזָאגט הָאט װער 26
ֿפון און װיסן, זָאלן מיר ַאז ָאנהײב,
איז ער זָאגן: זָאלן מיר ַאז ֿפריִער,
ניט הָאט מָאל צו גערעכט?קײנער
ניט הָאט מָאל צו קײנער ָאנגעזָאגט,
הָאט מָאל צו קײנער הערן, געלָאזט

װערטער. אַײערע געהערט ניט
קײן קומען] [װעט ערשטער ַאן 27
ירושלים זײ!און זַײנען ָאן זע, ִציון:

ָאנזָאגער. ַאן געבן איך װעל
איז קײנער און קוק, איך ָאבער 28
קײן ניטָא איז דָאזיקע די ֿפון און ניטָא,
זײ און ֿפרעגן, זײ זָאל איך װָאס יועץ,

װָארט. ַא ענטֿפערן זָאלן
גָארנישט, זַײנען ַאלע זײ זע, 29
און װינט װערק, זײערע זַײנען נישטיק

געצן. זײערע װיסטקײט

װָאס42 קנעכט מַײן איז ָאט
מַײן אונטער, אים לען איך
זעל מַײן װָאס אױסדערװײלטער
מַײן ַארױֿפגעטָאן הָאב בַאגערט;איך
די צו משּפט ַא אים, אױף גַײסט

ַארױסלָאזן. ער װעט ֿפעלקער
ניט און שרַײען, ניט װעט ער 2
זַײן גַאס אין הערן לָאזן ניט און הילכן,

ָקול.
ער װעט שטעקל אַײנגעברָאכן ַאן 3
קנױט טונקעלן ַא און צעברעכן, ניט
אמת ֿפַארלעשן;לױטן ניט ער װעט

משּפט. ַא ַארױסלָאזן ער װעט
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ניט און װערן מַאט ניט װעט ער 4
אױף טָאן װעט ער ביז װערן, געברָאכן
אינדזלען גערעכטיקײט;און ערד דער

ּתורה. זַײן אױף װַארטן װעלן
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 5
הימלען די בַאשַאֿפן הָאט װָאס הַאר,
הָאט װָאס אױסגעצױגן, זײ און
אירע מיט ערד די אױסגעשּפרײט
דעם ָאטעם גיט װָאס שּפרָאצונגען,
װָאס די גַײסט ַא און איר, אױף ֿפָאלק

איר: אױף גײען
אין גערוֿפן דיך הָאב גָאט איך 6
ָאננעמען װעל איך און גערעכטיקײט,
מַאכן דיך און היטן, דיך און הַאנט, דַײן
ַא ֿפַאר ֿפעלקער, די מיט בונד ַא ֿפַאר

אומות; די ֿפון ליכט
אױגן, בלינדע עֿפענען צו 7
דעם געֿפענקעניש ֿפון ַארױסצוציִען
זיצן װָאס די ּתֿפיסה ֿפון געֿפַאנגענעם,

ֿפינצטערניש. אין
מַײן איז דָאס יהוה, בין איך 8
קײן צו איך װעל ּכֿבוד מַײן נָאמען;און
צו – לױב מַײן און געבן, ניט ַאנדערן

געצן. קײן
איז זע, ֿפריִערדיקע, דָאס 9
איך װעל נַײס און ָאנגעקומען,
שּפרָאצט עס ָאנזָאגן;אײדער
הערן. מַאכן אַײך עס איך ַארױסװעל

זַײן געזַאנג, נַײ ַא גָאט צו זינגט 10
װָאס איר ערד, דער ֿפון עק ֿפון לױב
ֿפולקײט, זַײן און ים אױֿפן נידערט

בַאװױנער. זײערע און אינדזלען
און מדבר דער הילכן זָאלן 11
ֵקדר װָאס דערֿפער די שטעט, זַײנע
בַאװױנער די זינגען בַאװױנט;זָאלן
זײ זָאלן בערג שּפיץ ֿפון ֿפעלדז, ֿפון

שרַײען.
און גָאט, צו ּכֿבוד טָאן זײ זָאלן 12

דערצײלן. אינדזלען די אין לױב זַײן
גִבור, ַא װי ַארױסגײן װעט גָאט 13
זַײן װעקן ער װעט קריגסמַאן ַא װי
שרַײען, װעט און שַאלן װעט צָארן;ער
זיך ער װעט זַײנע ֿפַײנט די איבער

שטַארקן.

לַאנג ֿפון געשװיגן הָאב איך 14
זיך זַײן, שטיל ֿפלעג איך ָאן,
שרַײען איך װעל אַײנהַאלטן;ַאצונד
און העשען װעל איך געװינערין, ַא װי

אײנעם. אין סָאּפען
און בערג די ֿפַארװיסטן װעל איך 15
איך װעל גרָאז זײער ַאל און הײכן, די
טַײכן מַאכן װעל איך ֿפַארדַארן;און
װעל געמױזעכץ און אינדזלען, ֿפַאר

ֿפַארטריקענען. איך
גײן מַאכן װעל איך און 16
ניט הָאבן זײ װָאס װעג ַא בלינדעאױף
הָאבן זײ װָאס שטעגן אױף געװּוסט,
ֿפירן;איך זײ איך געװּוסטװעל ניט
צו ֿפינצטערניש ֿפַארױס זײ מַאכן װעל
ּפלױן. ַא ֿפַאר קרומענישן און ליכט,
לָאז און איך, טו זײ זַאכן, דָאזיקע די

אױס. ניט זײ
שעמען ַאהינטער, ָאּפטרעטן 17
ֿפַארזיכערן װָאס די שעמען, זיך װעלן
װָאס די בילד, געשניצטן אױֿפן זיך
זַײט געצן:איר געגָאסענע צו זָאגן

געטער. אונדזערע
איר און הערט, טױבע איר 18

זעט. קוקט בלינדע,
מַײן ניט אױב בלינד איז װער 19
װָאס ָשִליח מַײן װי טױב קנעכט?ָאדער
דער װי בלינד איז שיק?װער איך
דער װי בלינד און איבערגעבענער,

גָאט? ֿפון קנעכט
מערקסט דו ָאבער ֿפיל, געזען 20
הערט ער ָאבער אױערן, די ניט;ָאֿפן

ניט.
װעגן ֿפון בַאװיליקט הָאט גָאט 21
די גרײסן זָאל ער גערעכטיקײט, זַײן

ּפרַאכטיקן. און ּתורה
און בַארױבט ַא איז עס ָאבער 22
אין געֿפַאנגען ֿפָאלק, בַארַאבעװעט
אין און ַאלע, זײ מען הָאט לעכער
זַײנען בַאהַאלטן;זײ זײ זַײנען ּתֿפיסות
זָאל װער ניטָא און רױב, צו געװָארן
ניטָא און אױסרױבונג, צו זַײן, מציל

אום! קער זָאגן: זָאל װער
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ֿפַארנעמען װיל אַײך צװישן װער 23
ֿפַארשטײן און הָארכן דָאזיקע, דָאס

ֿפַארױס?
אױסרױבונג צו געגעבן הָאט װער 24
דָאס רױבער?איז צו יׂשראל און יעקֿב,
געזינדיקט הָאבן מיר װָאס גָאט, ניט
מען הָאט װעגן זַײנע אין און אים, צו
הָאט ּתורה זַײן און גײן, געװָאלט ניט

צוגעהערט? ניט מען
אױף אױסגעגָאסן ער הָאט דרום 25
די און צָארן, זַײן ֿפון גרים דעם אים
אים הָאט זי מלחמה;און ֿפון שטַארקײט
ניט הָאט ער און ַארום, רונד ָאנגעצונדן
געברענט, אים הָאט זי און געמערקט,

הַארצן. צום ניט נעמט ער און

געזָאגט43 ַאזױ הָאט ַאצונד און
און יעקֿב, בורא, דַײן גָאט
ניט זָאלסט יׂשראל; בַאשעֿפער, דַײן
דיך לײז איך װָארום הָאבן, מורא
מַײנער נָאמען, בַײם דיך רוף איך אױס,

ביסטו.
װַאסער, דורך גײן װעסט דו ַאז 2
טַײכן, דורך ַאז און דיר, מיט איך בין
דו און ֿפַארֿפלײצן; ניט דיך זײ װעלן
ניט װעסטו ֿפַײער, דורך גײן װעסט
װעט ֿפלַאם קײן און װערן, ָאנגעברענט

ָאנצינדן. ניט דיך
דַײן יהוה בין איך װָארום 3
דַײן יׂשראל, ֿפון הײליקער דער גָאט,
דַײן ֿפַאר מצַריִם גיב איך העלֿפער;
דיר. ָאנשטָאט סֿבא און ּכּוש אױסלײז,
אױגן, מַײנע אין ביסטו טַײער װַײל 4
דרום ליב; דיך הָאב איך און געַאכט,
און דיר, ָאנשטָאט מענטשן איך גיב

לעבן. דַײן ָאנשטָאט ֿפעלקער
װָארום הָאבן, מורא ניט זָאלסט 5
איך װעל מזרח דיר;ֿפון מיט בין איך
מערֿב ֿפון און זָאמען, דַײן ברענגען

אַײנזַאמלען; דיך איך װעל
גיב צֿפון: צו זָאגן װעל איך 6
ניט זָאלסט ָדרום: צו ַאהער!און
ֿפון זין מַײנע ברענג צוריקהַאלטן!
עק ֿפון טעכטער מַײנע און װַײט, דער

ערד;

מיט גערוֿפן װערט װָאס איטלעכן 7
הָאב איך װָאס און נָאמען, מַײן
אים בַאשַאֿפן, ּכֿבוד מַײן ֿפַאר אים

געמַאכט. אים און געֿפורעמט
איז װָאס ֿפָאלק דָאס ַארױס ציט 8
װָאס די און אױגן, הָאט און בלינד,

אױערן. הָאבן און טױב, זַײנען
אַײנזַאמלען זיך זָאלן ֿפעלקער ַאלע 9
אױֿפקלַײבן זיך לָאזן און אײנעם, אין
דָאס קען זײ צװישן אומות;װער די
לָאזן אונדז ֿפַארױסגעזענס און זָאגן,
עדות, זײערע ברענגען זײ הערן?זָאלן
הערן מען זָאל און זַײן, גערעכט און

אמת. איז עס זָאגן: און
זָאגט עדות, מַײנע זַײט איר 10
הָאב איך װָאס קנעכט מַײן און גָאט,
װיסן, זָאלט איר ּכדי אױסדערװײלט,
ַאז ֿפַארשטײן און מיר, אין גלױבן און
געשַאֿפן ניט איז מיר דָאס;ֿפַאר בין איך
װעט מיר נָאך און גָאט, קײן געװָארן

זַײן. ניט
מיר חוץ און יהוה, בין איך איך, 11

ניטָא. העלֿפער קײן איז
געהָאלֿפן, און ָאנגעזָאגט הָאב איך 12
ַא ניט און הערן, געמַאכט הָאב איך און
אַײך;און צװישן געװען איז ֿפרעמדער
ַאז יהוה, זָאגט עדות, מַײנע זַײט איר

גָאט. בין איך
דער איך בין הַײנט אױך 13
מציל זָאל װער ניטָא און אײגענער,
װער און טו, הַאנט;איך מַײן ֿפון זַײן

ָאּפהַאלטן? עס קען
אַײער געזָאגט הָאט ַאזױ 14
ֿפון הײליקער דער אױסלײזער,
איך שיק װעגן אַײערט ֿפון יׂשראל:
מַאכן ַאלע זײ װעל און ָבֿבל, קײן
– ַּכׂשדים די און ַאנטלָאֿפענע, נידערן

שיֿפן. לוסטיקע זײערע אין
הײליקער, אַײער יהוה, בין איך 15
אַײער יׂשראל, ֿפון בַאשעֿפער דער

קיניג.
װָאס דער געזָאגט, גָאט הָאט ַאזױ 16
דורך און װעג, ַא ים דורכן געגעבן הָאט

שטעג; ַא װַאסערן מַאכטיקע
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ַארױסציִען געלָאזט הָאט װָאס 17
און חיל ֿפערד, און רַײטװעגן
אײנעם, אין ליגן זָאלן זײ שטַארקײט,
הָאבן –זײ אױֿפשטײן ניט זָאלן זײ
זיך קנױט ַא װי הָאבן זײ געצַאנקט,

אױסגעלָאשן:
דָאס דערמָאנען ניט זָאלט איר 18
זָאלט ַאמָאליקע דָאס און ֿפריִערדיקע,

בַארטרַאכטן. ניט איר
ַאצונד נַײס; ַא איך טו ָאט 19
ניט? עס איר דערקענט עס; שּפרָאצט
װעג, ַא מדבר אין מַאכן װעל איך יָא,

טַײכן. װיסטעניש דער אין
ֿפון חיה די מיך װעט ערלעכן 20
שטרױסֿפױגלען, און שַאקַאלן ֿפעלד,
טַײכן װַאסער, מדבר אין גיב איך װַײל
מַײן ָאנצוטרינקען װיסטעניש, דער אין

אױסדערװײלטס; מַײן ֿפָאלק,
מיר הָאב איך װָאס ֿפָאלק דָאס 21
לױב. מַײן דערצײלן זָאלן זײ בַאשַאֿפן,
גערוֿפן, ניט הָאסטו מיך און 22
מיר, ֿפון מיד זַײן זָאלסט דו ַאז יעקֿב,

יׂשראל;
דָאס געברַאכט ניט מיר הָאסט 23
און ברַאנדָאּפֿפער, דַײנע ֿפון לַאם
מיך הָאסטו שלַאכטָאּפֿפער דַײנע מיט
ניט דיך הָאב געערלעכט;איך ניט
דיך און שּפַײזָאּפֿפער, מיט בַאשװערט

װַײרױך. מיט געמַאכט מיד ניט
ֿפַאר געקױֿפט ניט מיר הָאסט 24
ֿפעטס מיט און געװירצרָאר, געלט
ניט מיך שלַאכטָאּפֿפער דַײנע ֿפון
בַאשװערט מיך הָאסט געזעט;נַײערט
געמַאכט מיד מיך חטאים, דַײנע מיט

זינד. דַײנע מיט
אױס מעק װָאס דער בין איך איך, 25
און װעגן, מַײנעט ֿפון ֿפַארברעכן דַײנע
דערמָאנען. ניט איך װעל חטאים דַײנע
משּפטן זיך לָאמיר מיר, דערמָאן 26
זָאלסט ּכדי דו, דערצײל ַאנַאנדער, מיט

זַײן. גערעכט
הָאט ֿפָאטער ערשטער דַײן 27
ֿפירשּפרעכער דַײנע און געזינדיקט,

מיר. ָאן געברָאכן הָאבן

די ֿפַארשװעכט איך הָאב דרום 28
צו געגעבן און הײליקטום, ֿפון הַארן
צו יׂשראל און יעקֿב, ֿפַארװיסטונג

לעסטערונג.

מַײן44 יעקֿב הער, ַאצונד, און
װעמען יׂשראל, און קנעכט,

אױסדערװײלט; הָאב איך
דַײן גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 2
ֿפון ֿפורעמער דַײן און בַאשַאֿפער,
דיך:זָאלסט העלֿפט װָאס מוטערלַײב,
יעקֿב, קנעכט מַײן הָאבן, מורא ניט
הָאב איך װעמען ישּורון, און

אױסדערװײלט.
װַאסער גיסן װעל איך װָארום 3
אױף ֿפלוסן און לַאנד, דָארשטיק אױף
מַײן אױסגיסן װעל טריקעניש;איך
ברכה מַײן און זָאמען, דַײן אױף גַײסט

שּפרָאצן. דַײנע אױף
צװישן װי שּפרָאצן װעלן זײ און 4
װַאסער. בעכן בַײ װערבעס װי גרָאז,

געהער איך זָאגן: װעט דער 5
רוֿפן זיך װעט דער יהוה;און צו
װעט דער און יעקֿב, ֿפון נָאמען מיטן
״צו הַאנט זַײן אױף אױֿפשברַײבן
זיך יׂשראל נָאמען מיטן און יהוה״,

טיטלען.
קיניג דער יהוה, געזָאגט הָאט ַאזױ 6
יהוה אױסלײזער, זַײן און יׂשראל, ֿפון
און ערשטער, דער בין צֿבאות:איך ֿפון
איז מיר חוץ און לעצטער, דער בין איך

גָאט. קײן ניטָא
ֿפַארױסרוֿפן קען איך װי װער און 7
ֿפַאר אױסלײגן און זָאגן עס ער –זָאל
דָאס בַאשַאֿפן הָאב איך זינט –ֿפון מיר
קומעדיקע דָאס ֿפָאלק?און עלטסטע
זײ געשעןזָאלן װעט װָאס און

דערצײלן.
ניט און ַאנגסטן ניט זָאלט איר 8
ָאןהָאב לַאנג ֿפון װָאר, ֿפָארכטן;ֿפַאר
דערצײלט, און הערן געלָאזט דיך איך
דָא דען איז עדות. מַײנע זַײט איר און
בַאשיץ ַא ניטָא ַאז מיר, אחוץ גָאט ַא

װיסן? ניט זָאל איך
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זַײנען געץ ַא ֿפון ֿפורעמער די 9
גלוסטיקע זײערע און ַאלע, נישטיק
זַײנען ַאלײן זײ ניט;און נוצן בילדער
און ניט הערן זײ ַאז עדות, זײערע
ֿפַארשעמט זײ װעלן ניט;דרום װײסן

װערן.
און גָאט, ַא עס ֿפורעמט װער 10

ניט! נוצט װָאס געץ ַא אױס גיסט
װעלן אים אין בַאהעֿפטע ַאלע זע, 11
זײ מַײנסטערס– די און שעמען, זיך
זיך ַאלע זײ מענטשן;זָאלן ַאלע ֿפון מער
אײנעם. אין שעמען, זיך אַײנזַאמלען,

הַאק, ַא [מַאכט] אַײזנשמיד דער 12
מיט און קױלן, אױף ַארבעט און
און ֿפורעמען, זי ער טוט הַאמערס
שטַארקן זַײן מיט אױס זי ַארבעט
און הונגעריק, ער װערט ָארעם;אױך
קײן ניט טרינקט ער ּכוח, ָאן איז

ֿפַארשמַאכט. װערט און װַאסער,
ַא אױס ציט הָאלצמַײנסטער דער 13
ער שטיֿפט, ַא מיט עס צײכנט שנור;ער
און צורעכט, הובלען מיט עס מַאכט
ַארום, עס ער צײכנט צירקל ַא מיט
געשטַאלט דער לױט עס מַאכט ער און
ַא ֿפון שײנקײט דער לױט מַאן, ַא ֿפון

הױז. ַא אין װױנען צו אױף מענטשן,
צעדערן, אױס זיך הַאקט ער 14
ַאן ָאדער הַארטדעמב ַא נעמט און
צװישן אױס זיך װײלט און אַײכנבױם,
ֿפלַאנצט װַאלד;ער ֿפון בײמער די
מַאכט רעגן דער און ֿפיכטבױם, ַא

װַאקסן.
מענטשן דעם ֿפַאר איז עס און 15
דערֿפון, נעמט ער ברענען;און צו אױף
און ער, הײצט אױך זיך, װַארעמט און
גָאט ַא ער מַאכט ברױט;דערצו בַאקט
און געץ, צום עס זיך;מַאכט בוקט און

דערצו. קניט
ֿפַארברענט ער הָאט דערֿפון טײל 16
עסט דערֿפון טײל אױף ֿפַײער, אין
זעטיקט און ברָאטן –ברָאט ֿפלײש ער
זָאגט: און זיך, ער װַארעמט אױך זיך,
דָאס שּפיר איך װַארעם, איז ַאה!מיר

ֿפַײער;

איבערבלַײב דעם און 17
– גָאט ַא ֿפַאר ער דערֿפוןמַאכט
בוקט און אים צו געץ;קניט זַײן ֿפַאר
זָאגט: און אים, צו ּתֿפילה טוט און זיך
גָאט מַײן װָארום מיך, רַאטעװע

ביסטו.
ֿפַארשטײען זײ און ניט, װײסן זײ 18
זען צו ֿפון ֿפַארקלעּפט װָארום ניט,
ֿפַארשטײן צו ֿפון אױגן, זײערע זַײנען

הערצער. זײערע –
אין ניט איבערלײגט קײנער און 19
דערקענונג קײן ניטָא און הַארצן, זַײן
דערֿפון זָאגן:טײל צו ׂשכל קײן און
און ֿפַײער, אין ֿפַארברענט איך הָאב
ברױט, קױלן זַײנע אױף געבַאקט אױך
געגעסן;און און ֿפלײש געברָאטן
ַאן ֿפַאר איך דערֿפוןזָאל רעשט דעם
שַײט ַא מַאכן?צו אומװערדיקײט

קניִען? איך זָאל הָאלץ
ַאש, נָאך זיך יָאגט ער 20
אים הָאט הַארץ ֿפַארנַארט ַא
מציל ניט איז ער און ַארָאּפגעֿפירט,
װָאר, ניט:ֿפַאר זָאגט און נֿפש, זַײן

הַאנט. רעכטער מַײן אין איז ליגן
און יעקֿב, דָאזיקע, דָאס געדענק 21
ביסטו;איך קנעכט מַײן ַאז יׂשראל,
ביסטו קנעכט ַא געֿפורעמט, דיך הָאבן
ֿפַארגעסן. ניט מיך זָאלסט מיר;יׂשראל,
ַא װי ָאּפגעמעקט הָאב איך 22
װי און ֿפַארברעכן, דַײנע כמַארע
אום זיך זינד;קער דַײנע װָאלקן ַא
דיך הָאב איך װָארום מיר, צו

אױסגעלײזט.
גָאט װָארום הימלען, איר זינגט 23
טיֿפענישן איר אױֿפגעטָאן;שַאלט, הָאט
בערג, איר אױס, ברעכט ערד, דער ֿפון
יעטװעדער און װַאלד דער געזַאנג, אין
הָאט גָאט אים;װָארום אין בױם
יׂשראל מיט און יעקֿב, אױסגעלײזט

רימען. זיך ער טוט
דַײן גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 24
ֿפון ֿפורעמער דַײן און אױסלײזער,
װָאס יהוה בין מוטערלַײב:איך
הָאב װָאס געמַאכט, דינג ַאלץ הָאב
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װָאס ַאלײן, הימלען די אױסגעצױגן
מיר ֿפון ערד די אױסגעשּפרײט הָאב

זעלבערט;
ֿפון צײכנס די ֿפַארשטערט װָאס 25
מַאכט װָארזָאגער די און ליגנערס, די
חכמים די קערט צעדולט;װָאס ער
בַאנַארישט ׂשכל זײער און ַאהינטער,

ער;
ֿפון װָארט דָאס מקיים איז װָאס 26
זַײנע ֿפון בַארָאט דעם און קנעכט, זַײן
אױף זָאגט אױס;װָאס ער ֿפירט שלוחים
װערן;און בַאזעצט זָאל זײ ירושלים:
זָאלן זײ יהּודה: ֿפון שטעט די אױף
חורֿבות אירע און װערן, ָאּפגעבױט

אױֿפריכטן; איך װעל
טיֿפעניש: דער צו זָאגט װָאס 27
איך װעל טַײכן דַײנע און טרוקן, װער

אױסטריקענען;
איז ער ּכֹוֶרשן: אױף זָאגט װָאס 28
װעט בַאגער מַײן ַאל און ּפַאסטוך, מַײן
ירוָשַליִם: אױף זָאגן צו אױסֿפירן, ער
טעמּפל: צום און װערן, געבױט זָאל זי

װערן. געגרונטֿפעסט זָאלסט

זַײן45 צו גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ
װָאס ּכֹוֶרשן צו געזַאלבטן,
מַאכן צו הַאנט, רעכטע זַײן הַאלט איך
און ֿפעלקער, אים ֿפַאר אונטערטעניק
ֿפון לענדן די מַאכן לױז זָאל איך
און טירן, אים ֿפַאר עֿפענען צו מלכים;

זַײן: ֿפַארשלָאסן ניט זָאלן טױערן
און ֿפַארױס, דיר גײן װעל איך 2
אױסגלַײכן; איך װעל ערטער קרומע
און צעברעכן, איך װעל טירן קוּפערנע

צעהַאקן. איך װעל ריגלען אַײזערנע
אֹוצרות די געבן דיר װעל איך און 3
ֿפון שַאצן די און ֿפינצטערניש, דער ֿפון
ַאז װיסן זָאלסט ּכדי ֿפַארבָארגענישן,
בַײם דיך רוֿפט װָאס יהוה, בין איך

יׂשראל. ֿפון גָאט דער נָאמען,
קנעכט דעם װעגן ֿפון 4
מַײן יׂשראל און יעקֿב, מַײנעם
גערוֿפן דיך איך הָאב אױסדערװײלטן,
דו הגם בַאטיטלט, דיך נָאמען, דַײן בַײ

געקענט. ניט מיך הָאסט
ניטָא, איז מער און יהוה, בין איך 5
איך ֿפַארַאן; ניט גָאט קײן איז מיר חוץ
מיך הָאסט דו הגם בַאגורט, דיך הָאב

געקענט; ניט
ֿפון אױֿפגַאנג ֿפון װיסן זָאל מע ּכדי 6
ניטָא ַאז אונטערגַאנג, איר ֿפון זוןאון
מער און יהוה, בין מיר;איך אױסער

ניטָא; איז
און ליכט, ֿפורעמט װָאס דער 7
ֿפריד, מַאכט ֿפינצטערניש, בַאשַאֿפט
ַאל מַאך יהוה איך בײז; בַאשַאֿפט און

דָאזיקע. די
ֿפון הימלען, איר טריֿפט, 8
רינען זָאלן װָאלקנס די און אױבן,
זיך ערד די זָאל גערעכטיקײט;
זיך זָאלן ישועות און עֿפענען,
זָאל רעכטֿפַארטיקײט און ֿפרוכּפערן.
יהוה איך בַאגלַײך; שּפרָאצן מַאכן זײ

בַאשַאֿפן. דָאס הָאב
מיט זיך קריגט װָאס דער װײ, 9
צװישן שערבל בַאשעֿפער–ַא זַײן
זָאגן דען ערד!װעט דער ֿפון שערבלעך
װָאס ֿפורעמער: זַײן צו לײם דער
ָאן איז ַארבעט דַײן טוסטו?ָאדער:

הענט?
דעם צו זָאגט װָאס דער װײ, 10
געבערן? מַאכסטו װָאס נָאך ֿפָאטער:
הָאסטו װָאס נָאך ֿפרױ: דער צו און

װײען?
געזָאגט, גָאט הָאט ַאזױ 11
און יׂשראל ֿפון הײליקער דער
דָאס מיך ֿפרעגט בַאשעֿפער: זַײן
מַײנע װעגן מיר בַאֿפעלט קומעדיקע,
ֿפון װערק דעם װעגן און קינדער

הענט. מַײנע
און ערד, די געמַאכט הָאב איך 12
בַאשַאֿפן; איר אױף מענטשן דעם
די אױסגעצױגן הָאבן הענט איך–מַײנע
איך הָאב חיל גַאנצן זײער און הימעלן,

בַאֿפױלן.
מיט דערװעקט אים הָאב איך 13
װעגן זַײנע ַאלע און גערעכטיקײט,
בױען װעט ער אױסגלַײכן; איך װעל
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ֿפַארטריבענע מַײנע און שטָאט, מַײן
געצָאלט, אום ניט ַארױסלָאזן, ער װעט
ֿפון גָאט זָאגט שוחד, אום ניט און

צֿבאות.
מי די געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 14
ּכּוש, ֿפון מסחר דער און מצַריִם, ֿפון
װעלן לַײט, װּוקסיקע די סֿבאים, די און
װעלן דַײנע און דיר, צו איבערגײן
גײן, זײ װעלן דיר הינטער װערן; זײ
און ַאריבערקומען, זײ װעלן קײטן אין
װעלן בעטן דיר; צו זיך זײ װעלן בוקן
גָאט, איז דיר בַײ נָאר דיר: בַײ זיך זײ
ַא נָאך ֿפַארַאן ניט ניטָא; איז מער און

גָאט.
װָאס גָאט ַא ביסט װָאר, ֿפַאר 15
דו יׂשראל, ֿפון גָאט זיך, ֿפַארבָארגט

העלֿפער.
שַאנד צו אױך און ֿפַארשעמט 16
גײען שַאנד מיט ַאלע, זײ װערן
ֿפון מַײנסטערס אײנעםַאלע אין ַאװעק

געצנבילדער.
גָאט ֿפון געהָאלֿפן װערט יׂשראל 17
ניט װעט איר הילף; אײביקע ַאן
װערןביז שַאנד צו ניט און ֿפַארשעמט

אײביקאײביקײטן.
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 18
–ער, הימלען, די ֿפון בַאשעֿפער דער
ערד די געֿפורעמט הָאט װָאס גָאט,
זי הָאט װָאס ער געמַאכט; זי און
װיסטעניש ַא ֿפַאר ניט אױֿפגעשטעלט,
זי װױנען צום נָאר בַאשַאֿפן, זי
מער און יהוה, בין איך געֿפורעמט:

ניטָא. איז
הָאב ֿפַארבָארגעניש אין ניט 19
ֿפון ָארט ַאן אין גערעדט, איך
געזָאגט ניט הָאב איך ֿפינצטערלַאנד;
אין יעקֿב: ֿפון זָאמען דעם צו
רעד יהוה איך מיך; זוכט װיסטעניש

ריכטיקײט. די ָאן זָאג גערעכטיקײט,
קומט און אַײן אַײך זַאמלט 20
ַאנטרונענע איר אײנעם, אין גענענט
זַײנען ֿפַארשטַאנד ָאן ֿפעלקער; די ֿפון
הָאלצגעשניץ, זײער טרָאגן װָאס די
העלֿפט װָאס גָאט ַא צו ּתֿפילה טוען און

ניט.
גענענען, זײ מַאכט און ָאן, זָאגט 21
אין עצה ַאן הַאלטן לָאמען און
הערן געלָאזט דָאס הָאט װער אײנעם:
דָאס ָאן לַאנג ֿפון ֿפַארצַײטן, ֿפון
יהוה, איך װָאר, ֿפַאר ָאנגעזָאגט?
מיר, אחוץ גָאט קײן מער ניטָא און
העלֿפער; ַא און גערעכטער ַא גָאט ַא

מיר. אױסער ניטָא
װערט און מיר, צו אַײך קערט 22
ערד; דער ֿפון עקן ַאלע געהָאלֿפן,
איז מער און גָאט, בין איך װָארום

ניטָא.
מיר: בַײ געשװָארן הָאב איך 23
מױל מַײן ֿפון ַארױס איז װָארט ַא
זיך װעט און גערעכטיקײט, אין
זיך זָאל מיר צו ַאז אומקערן, ניט
שװערן זָאל קני, יעטװעדער בײגן

צונג. יעטװעדער
מען װעט – יהוה אין נָאר 24
און גערעכטיקײט מיר –איז זָאגן
און קומען װעלן אים צו שטַארקײט;
ָאנגעצונדן זַײנען װָאס ַאלע שעמען זיך

אים. אױף
װערן גערעכט װעט גָאט דורך 25
ֿפון זָאמען גַאנצער רימעןדער זיך און

יׂשראל.

איז46 געבױגן ֵבל, איז געקניט
אױף זַײנען געצן נֿבֹו;זײערע
װָאס לַאסטֿפי;די אױף און בהמות
זײ, מיט אומטרָאגן זיך ֿפלעגט איר
מידע אױף מׂשא ַא אױֿפגעלָאדן, זַײנען

בהמות.
געקניט געבױגן, זַײנען זײ 2
געקענט ניט הָאבן אײנעם;זײ אין
ַאלײן זײ און מׂשא, די רַאטעװען

ַאװעק. געֿפַאנגענשַאֿפט אין זַײנען
ֿפון הױז איר צו, מיר הערט 3
איבערבלַײב גַאנצער דער און יעקֿב,
געּפעסטעטע איר יׂשראל, הױז ֿפון
ֿפון געטרָאגענע איר מוטערלַײב, ֿפון

געבערמוטער:
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דער איך בין עלטער ביז ַאֿפילו 4
װעל הָאר גרָאע ביז און אײגענער,
איך און געמַאכט, הָאב טרָאגן;איך איך
זיך אױף װעל איך און טרָאגן, װעל

רַאטעװען. װעל און נעמען
צוגלַײכן מיך איר װילט װעמען צו 5
ֿפַארגלַײכן, מיך און גלַײכשטעלן, און

זַײן? גלַײך זָאלן מיר ַאז
און בַײטל, ֿפון גָאלד שיט װָאס איר 6
װָאגשטַאנג;װָאס אױֿפן זילבער װעגט
דערֿפון זָאל ער שמעלצער ַא דינגט
און קניִען זיך זָאל מע גָאט, ַא מַאכן

בוקן.
מע ַאקסל, אױֿפן אים נעמט מע 7
אים שטעלט מע און אים, טרָאגט
שטײט, ער און ּפלַאץ, זַײן אױף ַאװעק
ָארט;ַאֿפילו זַײן ֿפון ניט זיך רירט ער
ער ענטֿפערט אים, צו שרַײט עמעצער
העלֿפן. ניט ער טוט נױט זַײן ֿפון ניט,

אַײך מינטערט און דָאס, געדענקט 8
צום ֿפַארברעכער, איר נעמט, אױף,

הַארצן.
ֿפון ֿפריִערדיקע דָאס געדענקט 9
מער און גָאט, בין איך ָאן:ַאז אײביק
גלַײכן. מַײן נישטָא און גָאט, ניטָא, איז
ָסוף, דעם ָאנהײב ֿפון ָאן זָאג איך 10
ניט נָאך איז װָאס ֿפַארצַײטן, ֿפון און
זָאל בַארָאט מַײן זָאג: געשען;איך
איך װעל בַאגער מַײן ַאל און בַאשטײן,

טָאן.
דעם מזרח ֿפון רוף איך 11
דעם לַאנד װַײטן ַא ֿפון רױבֿפױגל,
הָאב איך בַארָאט;יָא, מַײן ֿפון מַאן
ברענגען, עס װעל איך און גערעדט,
עס װעל איך און בַאשערט, הָאב איך

טָאן.
איר צו, מיר הערט 12
שּפירט װָאס שטַארקהַארציקע,

גערעכטיקײט: ֿפון װַײט זיך
גערעכטיקײט, מַײן דערנען איך 13
װעט ישועה מַײן און װַײט, ניט איז זי
ִציון אין געבן װעל איך זַאמען;און ניט

צירונג. מַײן יׂשראל ישועהֿפַאר ַא

אין47 זיץ און ַארָאּפ נידער
טָאכטער שטױביונגֿפרױ
טרָאן, ַא ָאן ערד דער אױף ָבֿבל;זיץ
מער ַּכׂשדים;װָארום ֿפון טָאכטער
און רוֿפןאײדעלע ניט דיך מען װעט

ֿפַארצערטלטע.
מעל;דעק מָאל און זשָארנע, ַא נעם 2
שלעּפ, די אױף הײב שלײער, דַײן ָאּפ
ַאריבער. טַײכן גײ היֿפט, די ַאנטּפלעק

דַײן װערן װעט ָאּפגעדעקט 3
װעט װערן געזען אױך נַאקעטקײט,
און נעמען, איך װעל שַאנד;נקמה דַײן

ָאּפבעטן. זיך מענטשן ַא לָאזן ניט
ֿפון יהוה – אױסלײזער אונדזער 4
הײליקער דער נָאמען, זַײן איז צֿבאות

יׂשראל. ֿפון
אין ַארַײן גײ און שטיל, זיץ 5
ַּכׂשדים, ֿפון טָאכטער ֿפינצטערניש,
ניט דיך מען װעט מער װָארום

קיניגרַײכן. ֿפון רוֿפןהַארינטע
מַײן אױף געצערנט הָאב איך 6
מַײן ֿפַארשװעכט הָאב איך ֿפָאלק,
דַײן אין געגעבן זײ און ַארב,
ניט ַרחָמנות קײן זײ הַאנט;הָאסטו
הָאסטו זקן ַא אױף געשענקט,

גָאר. ביז יָאך דַײן בַאשװערט
אײביק געזָאגט:אױף הָאסט און 7
דו ַאז זַײן;ַאזױ הַארינטע ַא איך װעל
הַארצן, צום גענומען ניט דָאס הָאסט

דערֿפון. ָסוף דעם ָאן געדַאכט ניט
דו צו, דָאס הער ַאצונד און 8
אין זיצט װָאס – װױלטָאגערין,
איר אין זָאגט װָאס זיכערקײט,
ניטָא איז מיר חוץ און הַארצן:איך,
אלמנה, ַאן זיצן ניט װעל איך מער.

קינדער: ָאן בלַײבן ֿפון װיסן ניט און
װעלן בײדע דָאזיקע די ָאבער 9
אין רגע ַא דיראין אױף קומען
און קינדער ָאן טָאג:בלַײבן אײן
מָאס ֿפולער זײער אלמנהשַאֿפט;אין
ֿפיל דַײנע ַאל בַײ דיר, אױף זײ קומען
שטַארקײט גרױס דער ַאל בַײ ּכישוֿפן,

שּפרוכן. דַײנע ֿפון
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דַײן אין זיכער געװען ביסט און 10
קײנער געזָאגט: הָאסט שלעכטיקײט,
דַײן און חכמה ניט;דַײן מיך זעט
ֿפַארֿפירט;און דיך הָאט זי קענשַאֿפט,
און הַארצן:איך, דַײן אין געזָאגט הָאסט

מער. ניטָא איז מיר חוץ
ַא דיר אױף װעט קומען ָאבער 11
עס װי װיסן ניט װעסט דו בײזװָאס
אױף װעט ָאנֿפַאלן און ָאּפצושּפרעכן,
ניט אים װעסט דו ברָאךװָאס ַא דיר
אױף װעט קומען און ָאּפטָאן, קענען
דו ַאז ֿפַארװיסטונג, ַא ּפלוצלינג דיר

מערקן. ניט גָאר װעסט
דַײנע מיט אױף ַאקָארשט שטײ 12
ּכישוֿפן, ֿפיל דַײנע מיט און שּפרוכן,
דַײן ֿפון געמיט זיך הָאסט דו װָאס אױף
נוצן, קענען װעסטו ָאן;אֿפשר יוגנט

ָאנשרעקן. װעסטו אֿפשר
ֿפיל דַײנע ֿפון מיד ביסט 13
די הימלקוקער, די עצות;זָאלן
די ֿפון ֿפַארױסזָאגער די שטערנזעער,
דיך און אױֿפשטײן ַאקָארשט חדשים,
אױף קומען װעלן װָאס די העלֿפןֿפון

דיר.
ַא שטרױ, װי ַאזױ װערן זײ זע, 14
װעלן זײ ֿפַארברענען, זײ טוט ֿפַײער
מַאכט דער זַײןֿפון מציל ניט ַאלײן זיך
צו זיך קױל ַא ֿפלַאם;ניט דער ֿפון
צו ֿפַײער –ַא זַײן עס װעט װַארעמען

אים. ֿפַאר זיצן
דו װָאס דירדי צו װערן ַאזױ 15
הָאבן װָאס זײ;די אום געמיט זיך הָאסט
יוגנט דַײן ֿפון דיר מיט געהַאנדלט
זַײט, זַײן אין איטלעכער װַאנדערן ָאן,

ניט. דיך העלֿפט קײנער

ֿפון48 הױז איר צו, דָאס הערט
גערוֿפן װערן װָאס די יעקֿב,
ֿפון קװַאל ֿפון און יׂשראל, נָאמען מיטן
שװערן ַארױס;װָאס זײ זַײנען יהּודה
ֿפון גָאט דעם און יהוה, נָאמען בַײם
אמת, מיט –ניט זײ דערמָאנען יׂשראל

גערעכטיקײט. מיט ניט און

שטָאט הײליקער דער אױף װָארום 2
ֿפון גָאט דעם אױף און זיך, זײ רוֿפן
ֿפון יהוה װָאס זיך, זײ לענען יׂשראל

נָאמען. זַײן איז צֿבאות
ֿפון איך הָאב ֿפריִערדיקע דָאס 3
איז מױל ֿפון און ָאנגעזָאגט, מָאל ַא
געלָאזט עס הָאב איך און ַארױס, עס
עס און געטָאן, איך הָאב הערן;ּפלוצים

געשען. איז
הַארט ַאז געװּוסט הָאב איך װַײל 4
איז ָאדער אַײזערנער ַאן און ביסטו,
קוּפער; איז שטערן דַײן און נַאקן, דַײן
ֿפון ָאנגעזָאגט דיר איך הָאב דרום 5
הָאב געקומען, איז עס אײדער מָאל, ַא
ניט זָאלסט הערן;ּכדי געלָאזט דיך איך
און געטָאן, עס הָאט געץ מַײן זָאגן:
בילד געגָאסן מַײן און געשניצט מַײן

בַאֿפױלן. עס הָאט
דָאס ַאל זע, געהערט, הָאסט 6
דָאך עס װעט איר און דָאזיקע,
הערן געלָאזט דיך הָאב צוגעבן;איך
דו װָאס ֿפַארבָארגנס און ַאצונד, נַײסן

געװּוסט. ניט הָאסט
געװָארן, בַאשַאֿפן עס איז ַאצונד 7
ֿפריִער טָאג ַא און מָאל, ַא ֿפון ניט און
געהערט;ּכדי ניט דעם ֿפון הָאסטו
עס הָאב איך זע, זָאגן: ניט זָאלסט

געװּוסט.
הָאסטו, געהערט מָאל צו ניט 8
צו ניט הָאסטו, געװּוסט מָאל צו ניט
אױער דַײן זיך הָאט געעֿפנט מָאל
געװּוסט הָאב איך מָאל;װָארום ַא ֿפון
און ֿפעלשן, װעסטו ֿפעלשן ַאז
מען הָאט מוטערלַײב ֿפון ֿפַארברעכער

גערוֿפן. דיך
איך װעל װעגן נָאמען מַײן ֿפון 9
לױב מַײן ֿפון צָארן, מַײן אַײנהַאלטן
דיר, קעגן צַאמען מיך איך װעל װעגן

ֿפַארשנַײדן. צו ניט דיך ּכדי
געלַײטערט, דיך הָאב איך זע, 10
דיך הָאב איך זילבער, װי ניט ָאבער

ּפַײן. ֿפון שמעלצאױװן אין געּפרּוװט
מַײנעט ֿפון װעגן, מַײנעט ֿפון 11
זָאל װי טָאן;װָארום איך װעל װעגן
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װערן?און ֿפַארשװעכט נָאמען מַײן
ניט ַאנדערן קײן איך װעל ּכֿבוד מַײן

געבן.
יׂשראל און יעקֿב, צו, מיר הער 12
איך דָאס; בין גערוֿפענער:איך מַײן
דער אױך בין איך ערשטער, דער בין

לעצטער.
געגרונטֿפעסט הָאט הַאנט מַײן יָא, 13
הָאט רעכטע מַײן און ערד, די
צו רוף הימלען;איך די אױסגעשּפרײט

אײנעם. אין אױף זיך זײ שטעלן זײ,
ַאלע, איר אַײן, אַײך זַאמלט 14
הָאט זײ צװישן הערט:װער און
דָאזיקע?דער דָאס ֿפַארױסגעזָאגט
טָאן װעט ליב, אים הָאט גָאט װָאס
ָארעם זַײן און ָבֿבל, אין בַאגער זַײן

ַּכׂשדים. די אױף זַײן װעט
הָאב און גערעדט, הָאב איך איך, 15
ער און געברַאכט, אים גערוֿפן, אים

װעג. זַײן אױף בַאגליקן װעט
דָאס הערט מיר, צו גענענט 16
אין ניט איך הָאב ָאן ָאנהײב צו:ֿפון
עס זינט ֿפון גערעדט, ֿפַארבָארגעניש
ַאצונד דערבַײ;און איך בין געשעט
מיט געשיקט מיך הַאר דער גָאט הָאט

גַײסט. זַײן
דַײן גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 17
ֿפון הײליקער דער אױסלײזער,
לערן גָאט, דַײן יהוה איך, יׂשראל.
װעג דעם אױף דיך ֿפיר נוץ, צו דיך

גײן. זָאלסט דו װָאס
מַײנע ֿפַארנומען װָאלסטו הלװאי 18
דַײן טַײך ַא װי געװען װָאלט געבָאט,
ֿפון אינדן די װי הילף דַײן און ֿפרײד,

ים;
דַײן װָאלט זַאמד װי געװען און 19
װי לַײב דַײן ֿפון שּפרָאצן די און זָאמען,
ניט און ֿפַארשניטן קערנער;ניט זַײנע
ֿפון נָאמען זַײן װערן ֿפַארטיליקטװָאלט

מיר. ֿפַאר
ַאנטלױֿפט ָבֿבל, ֿפון ַארױס גײט 20
ֿפון ָקול ַא מיט ַּכׂשדים, די ֿפון
הערן, דָאס מַאכט ָאן, געזַאנג;זָאגט
עק צום ֿפַאנַאנדערביז עס טרָאגט

הָאט גָאט ערד;זָאגט: דער ֿפון
קנעכט. זַײן אױסגעלײזטיעקֿב

געדָארשטװען ניט הָאבן זײ און 21
װיסטענישן דורך זײ הָאט ער
ער ֿפעלדזהָאט ֿפון געֿפירט;װַאסער
ֿפעלדז ַא זײ;יָא, ֿפַאר רינען געמַאכט
הָאט װַאסער און געשּפָאלטן, ער הָאט

געֿפלָאסן.
ֿפַאר גָאט, זָאגט שלום, קײן ניטָא 22

רָשעים. די

אינדזלען,49 איר צו, מיר הערט
ֿפעלקער איר ֿפַארנעמט, און
ֿפון מיך הָאט גָאט װַײט: דער ֿפון
לַײב מוטערס מַײן ֿפון גערוֿפן, טרַאכט

דערמָאנט. נָאמען מַײן ער הָאט
װי מױל מַײן געמַאכט הָאט ער און 2
זַײן ֿפון שָאטן אין שװערד, שַארֿפע ַא
ער בַאהַאלטן;און מיך ער הָאט הַאנט
בלַאנקער ַא ֿפַאר געמַאכט מיך הָאט
מיך ער הָאט ֿפַײלבַײטל זַײן אין ֿפַײל,

ֿפַארבָארגן.
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 3
איך װָאס יׂשראל, ביסטו, קנעכט מַײן
הָאב איך און דיר. מיט זיך רים
איך הָאב אומנישט געזָאגט: געװעסט

געמיט, מיך
איך הָאב ניװעץ און נישט אױף 4
משּפט מַײן ֿפַארלענדט;ָאבער ּכוח מַײן
מַײן בַײ לױן מַײן און יהוה, בַײ איז

גָאט.
געזָאגט גָאט הָאט ַאצונד און 5
געֿפורעמט מיך הָאט װָאס –דער
אים צו קנעכט ַא טרַאכטֿפַאר ֿפון
יׂשראל און יעקֿב, זיך צו –אומצוקערן
אים;און צו װערן אַײנגעזַאמלט זָאל
יהוה, ֿפון אױגן די אין געמַאכט בין איך

שטַארקײט. מַײן איז גָאט מַײן און
געזָאגט:קנַאּפ הָאט ער און 6
קנעכט מַײן ביסט דו װַײל – איז
ֿפון שטַאמען די –אױֿפצוריכטן
יׂשראל ֿפון צװַײגן די און יעקֿב,
מַאכן דיך װעל איך אומצוקערן;נָאר
מַײן ַאז ֿפעלקער. די ֿפון ליכט ַא ֿפַאר
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דער ֿפון עק צום ביז זַײן זָאל הילף
ערד.

דער געזָאגט, גָאט הָאט ַאזױ 7
זַײן און יׂשראל, ֿפון אױסלײזער
ֿפון ֿפַארַאכטן דעם צו הײליקער,
ֿפַארומװערדיקטן דעם צו מענטשן,
ֿפון קנעכט דעם צו ֿפעלקער, ֿפון
און זען װעלן געװעלטיקער:מלכים
װעלן און – ׂשָררות אױֿפשטײן, װעלן
איז װָאס גָאט װעגן ֿפון בוקן, זיך
װָאס יׂשראל ֿפון הײליקן דעם געטרַײ,

אױסדערװײלט. דיך הָאט
צַײט געזָאגט:אין גָאט הָאט ַאזױ 8
ענטֿפערן, דיר איך טו בַאװיליקונג ֿפון
דיך איך טו ישועה ֿפון טָאג אין און
דיך און היטן, דיך װעל איך העלֿפן;און
ּכדי אומות, די מיט בונד ַא מַאכןֿפַאר
ַארבן מַאכן צו לַאנד, דָאס אױֿפצוריכטן

ֿפַארװיסטע; נַחלות
גײט געֿפַאנגענע: די צו זָאגן צו 9
ֿפינצטערניש: אין װָאס די ַארױס!צו
װעלן װעגן די אַײך!בַײ ַאנטּפלעקט
הױכע ַאלע אױף און ֿפיטערן, זיך זײ

ֿפיטערונג. זײער זַײן װעט ערטער
ניט און הונגערן ניט װעלן זײ 10
היץ זײ װעט ּפלָאגן ניט און דָארשטן,
דערבַארימער זײער װָארום זון, און
קװַאלן בַײ און בַאלײטן, זײ װעט

ֿפירן. זײ ער װעט װַאסער
מַײנע ַאלע מַאכן װעל איך און 11
שטעגן מַײנע און װעג, ַא ֿפַאר בערג

װערן. דערהײכט װעלן
צַײט, דער ֿפון קומען װעלן די זע, 12
ֿפון און צֿפון ֿפון קומען װעלן די-ָא און

סינים. לַאנד ֿפון די, און מערֿב,
ֿפרײ און הימלען, איר זינגט, 13
איר אױס, ברעכט און ערד, דו זיך,
הָאט גָאט װָארום געזַאנג, אין בערג,
ָארימע זַײנע און ֿפָאלק, זַײן געטרײסט

דערבַארימען. ער טוט
ֿפַארלָאזן געזָאגט: הָאט ִציון און 14
הָאט גָאט און יהוה, מיך הָאט

מיר. ָאן ֿפַארגעסן

איר ֿפַארגעסן ֿפרױ ַא קען 15
דעם דערבַארימען צו ניט ברוסטקינד,
דָאזיקע די לַײב?ַאֿפילו איר ֿפון זון
ניט דיר ָאן איך װעל ֿפַארגעסן, זָאלן

ֿפַארגעסן.
איך הָאב הַאנטֿפלעכן די אױף זע, 16
זַײנען מױערן דַײנע אױסגעקריצט, דיך

מיר. ֿפַאר ּתמיד
דַײנע קומען אַײליק 17
און צעשטערער קינדער;דַײנע
ֿפון ַארױס ֿפַארװיסטערװעלן דַײנע

דיר.
אױגן, דַײנע ַארום רונד אױף הײב 18
אַײנגעזַאמלט, זַײנען ַאלע זע:זײ און
לעב, איך װי ַאזױ דיר. צו קומען און
ַא װי װעסטו ַאלע זײ ַאז גָאט, זָאגט
ָאנקניּפן זײ װעסט און ָאנטָאן, צירונג

ּכלה; ַא װי ַאזױ
דַײנע און חורֿבות דַײנע װָארום 19
דָאס לַאנד דַײן און װיסטענישן,
ַאצונד װעסט װָאר, –ֿפַאר צעשטערטע
דערװַײטערט און װױנער, ֿפון זַײן ענג

אומברענגער. דַײנע זַײן װעלן
דַײנע אין נָאך װעלן זָאגן 20
קינדער:ענג ָאנגעװָארענע אױערןדַײנע
איך ָאּפ, מיר טרעט ָארט, דער מיר איז

װױנען. קענען זָאל
דַײן אין זָאגן װעסט און 21
דָאזיקע די מיר הָאט הַארצן:װער
און קינדער ָאן געװען בין געבָארן?איך
ֿפַארװָאגעלט;און און ֿפַארטריבן עלנד,
אױֿפגעצױגן?זע, הָאט װער דָאזיקע די
די ַאלײן, געבליבן דָאך בין איך

געװען? זַײנען װּו דָאזיקע
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 22
די צו אױֿפהײבן װעל איך הַאר:זע,
אומות די צו און הַאנט, מַײן ֿפעלקער
זײ און ֿפָאן, מַײן אױֿפשטעלן איך װעל
בוזעם, אין זין דַײנע ברענגען װעלן
ַאקסל אױֿפן װעלן טעכטער דַײנע און

װערן. געטרָאגן
דַײנע זַײן װעלן מלכים און 23
דַײנע ׂשָררותטעס זײער און דערציִער,
זײ װעלן ערד דער צו ּפנים ַאמען;מיטן
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ֿפון שטױב דעם און דיר, צו בוקן זיך
װעסט לעקן;און זײ װעלן ֿפיס דַײנע
ניט װָאס יהוה, בין איך ַאז װיסן
מיר. צו הָאֿפן װָאס די װערן ֿפַארשעמט
דעם ֿפון ַאװעקגענומען װערט 24
ֿפַאנג דער װערט צי רױב, דער גִבור

ַאנטרונען? זיגער דעם ֿפון
יהוה:ַאֿפילו זָאגט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 25
זָאל גִבור דעם ֿפון ֿפַאנג דער
רױב דער און װערן, ַאװעקגענומען
ַאנטרונען זָאל שטַארקן דעם ֿפון
װעל קריגער דַײנע מיט ָאבער װערן,
װעל קינדער דַײנע און קריגן, איך

העלֿפן. איך
דַײנע עסן מַאכן װעל איך און 26
װי און ֿפלײש, זײער דריקער
בלוט זײער זײ װעלן טרױבנזַאֿפט
װיסן װעלן לַײבער ַאלע שיּכורן;און
און העלֿפער, דַײן בין יהוה איך ַאז
מַאכטיקער דער איז אױסלײזער דַײן

יעקֿב. ֿפון

געזָאגט:װּו50 גָאט הָאט ַאזױ
ֿפון גט דער איז
זי הָאב איך ַאז מוטער, אַײער
איז װער ַאװעקגעשיקט?ָאדער
הָאב איך װָאס מָאנער, מַײנע ֿפון
אים?זעט, צו ֿפַארקױֿפט אַײך
איר זינדזַײט אַײערע איבער
איבער און געװָארן, ֿפַארקױֿפט
מוטער אַײער ֿפַארברעכןאיז אַײערע

געװָארן. ַאװעקגעשיקט
און געקומען, איך בין װָאס ֿפַאר 2
געװען?גערוֿפן, ניט איז מענטש קײן
געענטֿפערט?איז ניט הָאט קײנער און
אױסצולײזן, הַאנט מַײן קורץ דען
אַײך מיר, אין ּכוח קײן ניטָא צי
ָאנגעשרײ מַײן מיט זַײן?זעט, צו מציל
מַאך איך ים. דעם אױס איך טריקן
װערן ֿפיש מדבר;זײערע ַא טַײכן ֿפון
ֿפון שטַארבן און װַאסער, ָאן דומּפיק

דָארשטיקײט.
אין הימלען די קלײד איך 3
זײער זַאק מַאך און שװַארצקײט,

צודעק.

געגעבןַא מיר הָאט הַאר דער גָאט 4
העלֿפן צו װיסן צו געלערנטע, ֿפון צונג
װעקט װָארט;ער ַא מיט מידן דעם
װעקט ער ֿפרימָארגן, אין ֿפרימָארגן
די װי ַאזױ הערן צו אױער, דָאס מיר

געלערנטע.
געעֿפנט מיר הָאט הַאר דער גָאט 5
ניט הָאב איך און אױער, דָאס
ָאּפגעטרעטן ניט װידערשּפעניקט,

ַאהינטער.
צו געגעבן איך הָאב רוקן מַײן 6
די צו בַאקן מַײנע און שלעגער, די
מַײן ֿפַארבָארגן ניט הָאב ֿפליקער;איך

שּפַײעכץ. און שַאנדן ּפניםֿפון
װעט הַאר דער גָאט ָאבער 7
ניט איך װער דרום העלֿפן, מיר
געמַאכט איך הָאב ֿפַארשעמט;דרום
ַאז װײס איך און קיזל, װי ּפנים מַײן

בלַײבן. ִביוש אין ניט װעל איך
גערעכטגעבער;װער מַײן איז נָאנט 8
זיך מיר?לָאמיר מיט לָאדן זיך װיל
מַײן איז בַאנַאנד;װער שטעלן

מיר. צו גענענען ער ַבַעל-דין?זָאל
מיר װעט הַאר דער גָאט זע, 9
מיך װעט װָאס דער איז העלֿפן;װער
װעלן ַאלע זײ מַאכן?זע, אומגערעכט
זײ װעט מָאיל צעֿפַאלן, בגד ַא װי

אױֿפעסן.
הָאט װָאס אַײך צװישן איז װער 10
דעם צו הערט װָאס גָאט, ֿפַאר מורא
געגַאנגען איז קנעכט?װָאס זַײן ֿפון ָקול
ליכט קײן הָאט און ֿפינצטערניש, אין
ֿפַארזיכערן זיך ער געהַאט?זָאל ניט
זיך און יהוה, ֿפון נָאמען דעם אױף

גָאט. זַײן אױף ָאנלענען
ַא ָאן צינדט װָאס ַאלע איר ָאט 11
אין –גײט ֿפונקען ָאן גורט װָאס ֿפַײער,
די אין און ֿפַײער, אַײער ֿפון ֿפלַאם דער
ָאנגעצונדן!ֿפון הָאט איר װָאס ֿפונקען
אין אַײך, דָאס געשעט הַאנט מַײן

ליגן. איר װעט װײטָאג

יָאגט51 װָאס איר צו, מיר הערט
איר גערעכטיקײט, נָאך זיך
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ֿפעלדז דעם אױף גָאט:קוקט זוכט װָאס
און אױסגעהַאקט, זַײט איר װַאנען ֿפון
איר װַאנען ֿפון ברונעמגרוב דער אױף

אױסגעגרָאבן; זַײט
ֿפָאטער, אַײער אֿברהם אױף קוקט 2
אַײך הָאט װָאס ׂשרהן אױף און
אים איך הָאב אײנער, געבָארן;הגם
און בענטשן, אים זָאל איך ּכדי גערוֿפן,

מערן. אים זָאל
ִציון, טרײסטן טוט גָאט װָאר, ֿפַאר 3

חורֿבות; אירע ַאלע טרײסט ער
און ֿפָאלק, מַײן מיר, צו הָארכט 4
װָארום אומה, מַײן מיר, צו ֿפַארנעמט
און מיר, ֿפון ַארױסגײן װעט ּתורה ַא
די ֿפון ליכט צום איך װעל משּפט מַײן

ַארױסלָאזן. ֿפעלקער
גערעכטיקײט, מַײן איז נָאנט 5
מַײנע און הילף, מַײן איז ַארױס
ֿפעלקער;די די משּפטן װעלן ָארעמס
און מיר, אױף הָאֿפן װעלן אינדזלען

הַארן. זײ װעלן ָארעם מַײן אױף
אַײערע הימלען די צו אױף הײבט 6
ֿפון ערד דער אױף קוקט און אױגן,
װי װערן הימלען די װָארום אונטן,
װי װעט ערד די און צעקרָאכן, רױך
בַאװױנער אירע און צעֿפַאלן, בגד ַא
שטַארבן;ָאבער אומגעציֿפער װי װעלן
מַײן און אײביק, זַײן װעט הילף מַײן
ָאּפגעברָאכן ניט װעט גערעכטיקײט

װערן.
װײסט װָאס איר צו, מיר הערט 7
מַײן װָאס ֿפָאלק דָאס גערעכטיקײט,
הַארצן:איר זײער אין איז ּתורה
שמַאך ֿפַארן הָאבן מורא ניט זָאלט
זײערע ֿפַאר און מענטשן, ֿפון
ַאנגסטן. ניט איר זָאלט לעסטערונגען

זײ װעט בגד ַא װי ַאזױ װָארום 8
װעט װָאל װי ַאזױ און אױֿפעסן, מָאיל
מַײן ָאבער אױֿפעסן, װָארעם דער זײ
און אײביק, זַײן װעט גערעכטיקײט

ָדור-דורות. אױף הילף מַײן
דיך, דערװעק דיך, דערװעק 9
דו שטַארקײט, מיט דיך בַאקלײד
אין װי דיך גָאט;דערװעק ֿפון ָארעם

ֿפון דורות די אין מָאל, ַא ֿפון טעג די
ֿפַארצַײטן.

הָאט װָאס דער ניט ביסטו 10
דערשטָאכן הָאט װָאס ַרַהֿב, צעהַאקט
הָאט װָאס דער ניט שלַאנג?ביסטו די
װַאסערן די ים, דעם אױסגעטריקנט
גרױסן;װָאס דעם ּתָהום דעם ֿפון
ים ֿפון טיֿפענישן די געמַאכט הָאט
אױסגעלײזטע די ֿפַאר װעג, ַא ֿפַאר

ַאריבערצוגײן?
זָאלן גָאט ֿפון דערלײזטע די און 11
מיט ִציון קײן קומען און אומקערן, זיך
זָאל ִׂשמחה אײביקע ַאן און געזַאנג,
זָאל קָאּפ;ָׂשׂשון-ּוִׂשמחה זײער אױף זַײן
און טרױער זָאלן ַאנטלױֿפן ָאניָאגן, זײ

זיֿפצעניש.
אַײער בין איך איך, 12
זָאלסט ביסטו, טרײסטער;װער
װָאס מענטשן ַא הָאבןֿפַאר מורא
מענטשנקינד ַא ֿפַאר און שטַארבט,

געמַאכט? גרָאז צו װערט װָאס
דַײן גָאט ָאן ֿפַארגעסן הָאסט און 13
אױסגעשּפרײט הָאט װָאס בַאשעֿפער,
די געגרונטֿפעסט און הימלען, די
ַא נָאכַאנַאנד געַאנגסט הָאסט ערד;און
דעם ֿפון גרימצָארן טָאגֿפַארן גַאנצן
ָאנגעברײט זיך הָאט ער װי דריקער,
דער איז װּו אומצוברענגען;ָאבער

דריקער? דעם ֿפון גרימצָארן
געבױגענער דער װערט גיך 14
שטַארבן ניט װעט ער און ָאּפגעבונדן,
װערן געמינערט ניט און גרוב, אין

ברױט. זַײן װעט
גָאט, דַײן יהוה בין איך װָארום 15
זַײנע און ים, דעם צערודערט װָאס
צֿבאות ֿפון יהוה װָאס ברומען, אינדן

נָאמען. זַײן איז
מַײנע ַארַײנגעטָאן הָאב איך און 16
מיטן און מױל, דַײן אין װערטער
דיך איך הָאב הַאנט מַײן ֿפון שָאטן
הימלען, די ֿפלַאנצן צו ּכדי צוגעדעקט,
צו זָאגן און ערד, די גרונֿפעסטן צו און

ביסטו. ֿפָאלק מַײן ִציון:
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דיך, דערװעק דיך, דערװעק 17
הָאסט װָאס דו ירושלים, אױף, שטײ
ָּכוס הַאנטדעם גָאטס ֿפון געטרונקען
דעם בעכער, גרימצָארן;דעם זַײן ֿפון
געטרונקען ֿפַארטומלעניש, ֿפון ָּכוס

אױסגעזױגן. און
ַאלע ֿפון ֿפירן, זי זָאל װער ניטָא 18
װער ניטָא און געבָארן, הָאט זי װָאס זין
זין ַאלע ֿפון הַאנט, איר הַאלטן זָאל

אױֿפגעצױגן. הָאט זי װָאס
געטרָאֿפן דיך הָאבן בײדע די 19
בַאקלָאגן?ֿפַארװיסטונג דיך קען –װער
שװערד און הונגער און ברָאך, און

טרײסטן? דיך איך קען –װי
ַאלע אין געחלשטע ליגן זין דַײנע 20
נעץ;ֿפול אין װילדציג ַא װי גַאסן, עק
מיט יהוה, ֿפון גרימצָארן דעם מיט

גָאט. דַײן ֿפון ָאנגעשרײ דעם
דָאזיקע, דָאס צו נָאר הער דרום 21
ָאבער ֿפַארשיּכורטע, און ָארימע, דו

װַײן; ֿפון ניט
הַאר דַײן געזָאגט הָאט ַאזױ 22
נעמט װָאס גָאט דַײן און יהוה,
הָאב איך ֿפָאלק:זע, זַײן ֿפַאר ָאן זיך
ָּכוס הַאנטדעם דַײן ֿפון ַאװעקגענומען
דעם בעכער, דעם ֿפַארטומלעניש, ֿפון
אים גרימצָארן;װעסט מַײן ֿפון ָּכוס

טרינקען. ניט װידער מער
אין ַארַײנטָאן אים װעל איך און 23
װָאס װײטוער, דַײנע ֿפון הַאנט דער
זיך זעל:בײג דַײן צו געזָאגט הָאבן
הָאסט ַאריבערגײן;און זָאלן מיר אַײן,
װי און רוקן, דַײן ערד די װי געמַאכט

ַאריבערגײער. ֿפַאר גַאס די

דערװעק52 דיך, דערװעק
שטַארקײט, דַײן ָאן טו דיך,
בגדים, ּפרַאכטיקע דַײנע ָאן טו ִציון;
װָארום שטָאט; הײליקע דו ירושלים,
דיר אין קומען ניט װעט װידער מער

אומרײנער. און אומבַאשניטענער ַאן
הײב שטױב, ֿפון ָאּפ דיך שָאקל 2
דיר ירושלים;מַאך דיך, זעץ אױף, דיך
הַאלדז, דַײן ֿפון בינדשטריק די לױז

ִציון. טָאכטער געֿפַאנגענע

גָאט הָאט ַאזױ װָארום 3
ֿפַארקױֿפט איר זַײט געזָאגט:אומזיסט
איר װעט געלט ֿפַאר ניט און געװָארן,

װערן. אױסגעלײזט
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 4
גענידערט הָאט מצַריִם הַאר:קײן דער
װױנען, צו דָארטן צוערשט, ֿפָאלק מַײן
גָארנישט ֿפַאר אים הָאט אשור און

געדריקט.
איך הָאב װָאס ַאצונד, און 5
ֿפָאלק מַײן װען גָאט, זָאגט דָא,
ֿפַאר געװָארן ַאװעקגענומען איז
רימען געװעלטיקער אומזיסט?זַײנע
גַאנצן ַא ּתמיד און גָאט, זָאגט זיך,

געלעסטערט. נָאמען מַײן װערט טָאג
געװָאר ֿפָאלק מַײן װעט דרום 6
יענעם אין װָאר, נָאמען;ֿפַאר מַײן װערן
דָא רעדט; װָאס דער בין איך –ַאז טָאג

איך. בין
בערגדי די אױף זַײנען שײן װי 7
הערן לָאזט ָאנזָאגערװָאס דעם ֿפון ֿפיס
לָאזט װָאס גוטס, זָאגט װָאס שלום,
ִציון:דַײן צו זָאגט הילף:װָאס הערן

קיניגן. טוט גָאט
אױף הײבן װעכטער דַײנע הָארך! 8
אײנעם, אין זינגען זײ ָקול, זײער
גָאט זײװי זעען אױג אין אױג װָארום

ִציון. קײן אום זיך קערט
אײנעם, אין זינגט אױס, ברעכט 9
װָארום ירושלים, ֿפון חורֿבות איר
ער ֿפָאלק, זַײן געטרײסט הָאט גָאט

ירושלים. אױסגעלײזט הָאט
הײליקן זַײן ַאנטבלױזט הָאט גָאט 10
ֿפעלקער, ַאלע ֿפון אױגן די ָארעםֿפַאר
זעןדי װעלן ערד דער ֿפון עקן ַאלע און

גָאט. אונדזער ֿפון ישועה
גײט ָאּפ, אַײך טוט ָאּפ, אַײך טוט 11
איר זָאלט אומרײנס דָארטן, ֿפון ַארױס
מיט, איר ֿפון ַארױס ָאנרירן;גײט ניט
די ֿפון טרעגער איר אַײך, רײניקט

גָאט! ֿפון ּכלים
װעט אַײלעניש אין ניט װָאר, ֿפַאר 12
װעט געלַאף אין ניט און ַארױס, איר
גײט ֿפַארױס אַײך גײן;װָארום איר
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גָאט דער נָאכבַאלײט אַײך און יהוה,
יׂשראל. ֿפון

קנעכט, מַײן װעט בַאגליקן זע, 13
דערהױבן און דערהײכט װעט ער

הױך. זײער זַײן און װערן
אױף געגַאֿפט הָאבן ֿפיל װי ַאזױ 14
ַא ֿפון ניט ֿפַארקריּפלט, –ַאזױ דיר
און אױסזען, זַײן געװען איז מענטשן
מענטשנקינדער ֿפון ניט געשטַאלט זַײן

–
מַאכן ער װעט ַאזױ 15
ֿפעלקער, ֿפיל אױֿפשּפרינגען
מױל זײער צומַאכן װעלן מלכים
ניט איז זײ װָאס אים;װָארום ֿפַאר
און זען, זײ װעלן געװָארן, דערצײלט
זײ געהערטװעלן ניט הָאבן זײ װָאס

ָאנקוקן.

געגלױבט53 װָאלט װער
דער הערונג?און אונדזער
װעמען אױף זיך הָאט גָאט ֿפון ָארעם

ַאנטּפלעקט?
װי אױֿפגעגַאנגען איז ער װָארום 2
ַא װי און ַארױף, גלַײך שּפרָאץ ַא
הָאט ערד;ער טרוקענער ֿפון װָארצל
קײן און געהַאט ניט געשטַאלט קײן
ָאנקוקן, אים זָאלן מיר ַאז שײנקײט,
אים זָאלן מיר ַאז אױסזען, קײן און

גלוסטן.
און ֿפַארַאכט, געװען איז ער 3
מענטש ַא מענטשן, ֿפון אױסגעמיטן
קרַאנקשַאֿפט צו און װײטָאגן מיט
װָאס אײנער װי און געװױנט,
ֿפון ּפנים דעם ֿפַארבָארגט מע
אים הָאבן מיר און אים;ֿפַארַאכט,

גָארנישט. ֿפַאר גערעכנט
אונדזער ער הָאט דָאס ָאבער 4
אונדזערע און געליטן, קרַאנקשַאֿפט
בעת געטרָאגן, ער הָאט זײ װײטָאגן,
ַא ֿפַאר גערעכנט אים הָאבן מיר
ֿפון געשלָאגענעם ַא ֿפַאר געּפלָאגטן,

געּפַײניקטן. און גָאט
געװען ֿפַארװּונדט איז ער און 5
ֿפַארברעכן, אונדזערע איבער

זינד;די אונדזערע איבער צעדריקט
איז גליק אונדזער ֿפַאר ָאּפקומעניש
בײלן זַײנע דורך און אים, אױף געװען

געװָארן. געהײלט מיר זַײנען
שָאף װי הָאבן ַאלע מיר 6
זַײן צו איטלעכער געבלָאנדזשעט,
הָאט גָאט געקערט;און זיך װעג
ֿפון זינד איםדי אױף אױסגעלָאזט

ַאלעמען. אונדז
ָאבער געװָארן, געדריקט איז ער 7
זַײן ֿפלעגט און געבױגן, זיך הָאט ער
װָאס לַאם ַא װי עֿפענען, ניט מױל
װי און געֿפירט, שחיטה דער צו װערט
אירע ֿפַאר שטום איז װָאס שעּפס ַא
ניט מױל זַײן ֿפלעגט ער שערער;יָא,

עֿפענען.
שטרָאף דורך און דריקונג דורך 8
געװָארן, ַאװעקגענומען ער איז
הָאט װער ָדור זַײן מיט און
איז ער אַײנגעטענהט?װָארום
די ֿפון לַאנד ֿפון געװָארן ֿפַארשניטן
ֿפון ֿפַארברעך דעם ֿפַאר לעבעדיקע,
זײ הָאט ּפלָאג די ֿפָאלקװָאס מַײן

געקומט.
רָשעים מיט געמַאכט הָאט מע און 9
בערגל, זַײן ַּתקיף מיטן און קֿבר, זַײן
ניט אומרעכט קײן הָאט ער הגם
געװען ניט איז בַאטרוג קײן און געטָאן,

מױל. זַײן אין
געװָאלט אים הָאט גָאט ָאבער 10
זען צו קרַאנקשַאֿפט, מיט צעדריקן
ֿפַאר מַאכן זיך װעט זעל זַײן אױב
זָאמען, זען זָאל ער קרבן;ּכדי ַא
ָרצון דער און טעג, זַײנע דערלענגערן
געלינגען. זָאל הַאנט זַײן דורך גָאט ֿפון
װעט זעל זַײן ֿפון מַאטערניש 11
זַײן זַאט;מיט צו ָאנזען זיך ער
דער קנעכט מַײן װעט דערקענונג
און ֿפיל, מַאכן גערעכטערגערעכט

טרָאגן. ער װעט זינד זײערע
אַײנטײלן אים איך װעל דרום 12
מַאכטיקע מיט און גרױסע, די צװישן
ער װָאס רױב;דערֿפַאר טײלן ער װעט
זעל, זַײן טױט צום ַאנטבלױזט הָאט
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געצײלט ֿפַארברעכער מיט איז און
ֿפיל ֿפון חטא דעם בעת געװָארן,
ֿפַאר ֿפלעגט און געטרָאגן, ער הָאט

אַײנשטעלן. זיך ֿפַארברעכער

הָאט54 װָאס עקרה, דו זינג,
אין אױס ברעך געבָארן, ניט
הָאסט װָאס דו אױס, שרַײ און געזַאנג
זַײנען מער געװײטָאקט;װָארום ניט
די װי װיסטער, דער ֿפון קינדער די
זָאגט בַאמַאנטער, דער ֿפון קינדער

גָאט.
דַײן ֿפון ָארט דעם אױס ברײט 2
דַײנע ֿפון אומהַאנגען די און געצעלט,
אױסשטרעקן;ניט מען זָאל װױנונגען
און שטריק, דַײנע לַאנג מַאך שּפָאר,

בַאֿפעסטיק. ֿפלעקלעך דַײנע
לינקס און רעכטס װָארום 3
זָאמען דַײן און שּפרײטן, זיך װעסטו
שטעט און ֿפעלקער, די ַארבן װעט

בַאזעצן. זײ װעלן ֿפַארװיסטע
װָארום הָאבן, מורא ניט זָאלסט 4
זָאלסט און בלַײבן, ִביוש אין ניט װעסט
ניט װעסט װָארום זַײן, ֿפַארשעמט ניט

װערן. שַאנד צו
יוגנט דַײן ֿפון ִביוש דעם װָארום 5
ֿפון חרּפה די און ֿפַארגעסן, װעסטו
ניט מער װעסטו אלמנהשַאֿפט דַײן
איז בַאשעֿפער דַײן װָארום דערמָאנען.
זַײן איז צֿבאות ֿפון יהוה מַאן, דַײן
דער איז אױסלײזער דַײן נָאמען;און
דער ֿפון גָאט יׂשראל, ֿפון הײליקער

גערוֿפן. ער װערט ערד גַאנצער
ֿפַארלָאזן װַײב ַא װי װָארום 6
דיך געמיטטוט אין ֿפַאראומערט און
קען יוגנטװַײב, ַא יהוה;און צוריקרוֿפן

גָאט. דַײן װערן?זָאגט נמאס דען זי
איך הָאב רגע קלײן ַא אױף 7
גרױס מיט ָאבער ֿפַארלָאזן, דיך
דיך איך װעל דערבַארימונג

אַײנזַאמלען.
ַא איך ּכעסהָאב ֿפון אױסגוס אין 8
דיר, ֿפון ּפנים מַײן ֿפַארבָארגן רגע
דיך איך גענָאדטו אײביקער מיט ָאבער

אױסלײזער, דַײן זָאגט דערבַארימען,
גָאט.

איז נֹח ֿפון געװיסער דָאס װָארום 9
געשװָארן הָאב איך װי מיר:ַאזױ דָאס
ניט מער נֹחזָאל ֿפון געװיסער דָאס ַאז
ַאזױ ערד, דער איבער ַאריבערגײן
צערענען צו ניט געשװָארן איך הָאב
אױף ָאנצושרַײען ניט און דיר, אױף

דיר.
ָאּפטָאן, זיך מעגן בערג די װָארום 10
ָאבער װַאקלען, זיך מעגן הײכן די און
ניט דיר ֿפון זיך װעט גענָאד מַײן
שלום ֿפון בונד מַײן און ָאּפטָאן,
דַײן זָאגט װַאקלען, ניט זיך װעט

גָאט. דערבַארימער,
שטורעם ֿפון ָארימע, דו 11
זע, געטרײסטע, ניט דו געטריבענע,
אין שטײנער דַײנע אױס לײג איך
מיט גרונטֿפעסטן דיך װעל און ֿפַארבן,

סַאּפירשטײנער.
דַײנע מַאכן װעל איך און 12
דַײנע און רובין, ֿפון טורעמשּפיצן
און גַארֿפונקלשטײנער, ֿפון טױערן
גלוסטיקע ֿפון געמַארק גַאנצן דַײן

שטײנער.
זַײן װעלן קינדער דַײנע ַאלע און 13
װעט גרױס גָאט;און ֿפון געלערנטע

קינדער. דַײנע ֿפון שלום דער זַײן
װעסטו גערעכטיקײט אױף 14
ֿפון װַײט װערן;זַײ אױֿפגעשטעלט
מורא ניט דַארֿפסט װָארום דריקונג,
ער װָארום ברָאך, ַא ֿפון און הָאבן,

דיר. צו גענענען ניט װעט
זַאמלען, זיך מען מעג זַאמלען זע, 15
זיך זַאמלט עס װילן;װער מַײן ָאן ָאבער

דיר. װעגן ֿפון ֿפַאלן װעט דיר, אױף
דעם בַאשַאֿפן הָאב איך זע, 16
דעם אין בלָאזט װָאס מַײנסטער,
ַא ַארױס ברענגט און קױלֿפַײער,
איך ַארבעט;און זַײן ֿפַאר געצַײג
צו ֿפַארװיסטער דעם בַאשַאֿפן הָאב

צעשטערן.
װעט װָאס געצַײג איטלעך 17
ניט װעט דיר, קעגן װערן געֿפורעמט
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װָאס צונג איטלעך און געלינגען,
דיר, מיט משּפט אין שטעלן זיך װעט
די איז דָאס מַאכן. שולדיק װעסטו
זײער און גָאט, ֿפון קנעכט די ֿפון ַארב
גָאט. זָאגט מיר, ֿפון לױן גערעכטער

קומט55 דָארשטיקע, ַאלע העי,
דער מָאל צו װַאסער, נָאך
שַאֿפט געלט;קומט קײן ניט הָאט װָאס
שַאֿפט קומט און עסט, און אַײן אַײך
װַײן געצָאלט ָאן געלטאון ָאן אַײן אַײך

מילך. און
צָאלן געלט איר זָאלט װָאס נָאך 2
ֿפַאר מי אַײער ניט-ברױט?און ֿפַאר
צו, מיר הערט ניט?הערן זעטיקט װָאס
זיך װעט זעל אַײער און גוטס, עסט און

ֿפעטס. מיט קװיקן
צו קומט און אױער, אַײער נַײגט 3
װעט זעל אַײער און הערט, מיר,
ַאן שליסן אַײך װעל איך לעבן;און
חסדים געטרַײע די װי בונד, אײביקן

ָדִודן. צו
הָאב ֿפעלקער די צו עדות ַאן זע, 4
און ֿפירשט ַא געמַאכט, אים איך

אומות. די ֿפון בַאֿפעלער
ניט, קענסט דו װָאס ֿפָאלק ַא זע, 5
דיך קען װָאס ֿפָאלק ַא און רוֿפן, װעסטו
יהוה װעגן ֿפון דיר, צו לױֿפן װעט ניט,
ֿפון הײליקן דעם צוליב און גָאט, דַײן
בַאשײנט. דיך הָאט ער װַײל יׂשראל,

געֿפונען קען ער װען גָאט זוכט 6
נָאנט. איז ער װען אים רוֿפט װערן,

זַײן ֿפַאלָאזן ָרשע דער זָאל 7
אומרעכט ֿפון מַאן דער און װעג,
זיך ער זָאל טרַאכטונגען;און זַײנע
אים װעט ער און יהוה, צו אומקערן
גָאט, אונדזער צו און דערבַארימען,

סך. ַא ֿפַארגיט ער װָארום
טרַאכטונגען מַײנע ניט װָארום 8
ניט און טרַאכטונגען, אַײערע זַײנען
זָאגט װעגן, מַײנע זַײנען װעגן אַײערע

גָאט.
העכער איז הימל דער װי װָארום 9
װעגן מַײנע זַײנען ַאזױ ערד, דער ֿפון

מַײנע און װעגן, אַײערע ֿפון העכער
טרַאכטונגען. אַײערע ֿפון טרַאכטונגען
ֿפון נידערט עס װי ַאזױ װָארום 10
און שנײ, דער און רעגן הימלדער
ער נַײערט אום, ניט צו ַאהין זיך קערט
זי בַאֿפרוכט און ערד, די ָאן טרינקט
צו זריעה גיט און זי, בַאשּפרָאצט און
עסער; דעם צו ברױט און זײער, דעם
װָאס װָארט מַײן זַײן װעט ַאזױ 11
זיך װעט מױל:עס מַײן ֿפון ַארױס גײט
נַײערט לײדיק, מיר צו אומקערן ניט
געװָאלט, הָאב איך װָאס טָאן װעט עס
עס הָאב איך װָאס אום בַאגליקן און

געשיקט.
איר װעט ִׂשמחה מיט װָארום 12
איר װעט בשלום און ַארױסגײן,
די און בערג װערן;די געֿפירט
אַײך ֿפַאר אױסברעכן הײכןװעלן
ֿפון בײמער ַאלע -און געזַאנג, אין

הענט. די קלַאּפן ֿפעלדװעלן
ַא אױֿפגײן װעט דָארן ָאנשטָאטן 13
װילדגעװעקס ָאנשטָאטן און ציּפרעס,
זַײן װעט עס מירט;און ַא אױֿפגײן װעט
אײביקן ַאן ֿפַאר גָאט, צו נָאמען ַא ֿפַאר
װערן. ֿפַארשניטן ניט װעט װָאס צײכן

גָאט56 הָאט ַאזױ
און רעכט, געזָאגט:היט
נָאנט װָארום גערעכטיקײט, טוט
מַײן און קומען, צו הילף מַײן איז

ַאנטּפלעקן. צו זיך גערעכטיקײט
דָאס טוט װָאס מַאן דעם צו װױל 2
װָאס מענטשנקינד דעם און דָאזיקע,
אים שבת, היט דערָאן!װָאס זיך הַאלט
הַאנט זַײן היט און ֿפַארשװעכן, צו ניט

בײז. שום ַא טָאן צו ֿפון
דער זָאל זָאגן ניט און 3
זיך בַאהעֿפט װָאס ֿפרעמדגעבָארענער,
װעט זָאגן:ָאּפזונדערן צו ַאזױ גָאט, צו
ֿפָאלק;און זַײן ֿפון גָאט ָאּפזונדערן מיך
ַא בין איך ָסריס:זע, דער זָאל זָאגן ניט

בױם. טרוקענער
גָאט הָאט ַאזױ װָארום 4
װָאס ָסריסים די געזָאגטאױף
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אױס װײלן און שבתים, מַײנע היטן
ָאן זיך הַאלטן און װיל, איך װָאס דָאס

בונד: מַײן
מַײן אין געבן איך װעל זײ 5
ָאנדענק מױערןַאן מַײנע אין הױזאון
ֿפון און זין ֿפון בעסער נָאמען, ַא און
איך װעל נָאמען אײביקן טעכטער;ַאן
ֿפַארשניטן ניט װעט װָאס געבן, זײ

װערן.
װָאס ֿפרעמדגעבָארענע די און 6
צו אים גָאט, צו זיך בַאהעֿפטן
דעם הָאבן צו ליב און דינסט, טָאן
ֿפַאר זַײן צו אים גָאט, ֿפון נָאמען
אים שבת היט װָאס קנעכט;איטלעכער

ֿפַארשװעכן, צו ניט
צו ברענגען איך װעל זײ 7
װעל און בַארג, הײליקן מַײן
ֿפון הױז מַײן אין דערֿפרײען זײ
און ברַאנדָאּפֿפער געבעט;זײערע
צו זַײן שלַאכטָאּפֿפערװעלן זײערע
מזבח;װָארום מַײן אױף בַאװיליקונג
הױז װערןדָאס גערוֿפן װעט הױז מַײן

ֿפעלקער. ַאלע ֿפַאר געבעט ֿפון
דער הַאר, דער גָאט זָאגט ַאזױ 8
ֿפון ֿפַארשטױסענע די אַײן זַאמלט װָאס
צו אַײנזַאמלען נָאך װעל יׂשראל:איך
אַײנזַאמלען זיך ֿפלעגן װָאס די אים,

אים. קעגן
ַאהער קומט ֿפעלד, ֿפון חיות ַאלע 9

װַאלד! אין חיות ַאלע עסן,
בלינדע זַײנען װעכטער זַײנע 10
הינט גָארניט;שטומע װײסן זײ ַאלע,
בילן;זײ ניט קענען זײ ַאלע, זײ זַײנען
שלָאֿפן. ליב הָאבן זײ חלומען, און ליגן
זשעדנע, װילד זַײנען הינט די און 11
זַײנען יענע זעט;און ֿפון ניט װײסן זײ
צו ַאכט ניט װײסן ּפַאסטוכערװָאס
װעג, זײער צו זיך קערן ַאלע געבן;זײ
עק ֿפון גײציקײט, זַײן צו איטלעכער

עק. צו
װַײן, ברענגען װעל איך ״קומט, 12
װי טרונק;און דעם זױֿפן לָאמיר און
טָאג, מָארגעדיקער זַײן זָאל ַאזױ דער

ֿפיל״. נָאך גרעסער און

גײט57 גערעכטער דער
מענטש קײן און אונטער,
ֿפרומע און הַארצן, צום ניט נעמט
און ַאװעקגענומען, װערן לַײט
װעגן ֿפון ַאז ניט, בַאטרַאכט קײנער
ַאװעקגענומען שלעכטיקײטאיז דער

גערעכטער. דער געװָארן
זײערע ֿפריד;אױף זַײן צו גײט ער 2
זַײנען װָאס רועןדי קֿבר-געלעגערס

ערלעכקײט. זײער אין געגַאנגען
ַא ֿפון זין ַאהער, גענענט איר און 3
און נואף ַא ֿפון זָאמען ּכישוֿפמַאכערין,

זונה. ַא
אַײך איר מַאכט װעמען אױף 4
אױף איר רַײסט װעמען לוסטיק?אױף
ַא ַארױס איר שטעקט מױל, דָאס
ֿפון קינדער זַײט איר װָאר, צונג?ֿפַאר

ליגן, ֿפון זָאמען ֿפַארברעך,
צװישן אַײך דערהיצט װָאס איר 5
יעטװעדער אונטער אַײכנבײמער, די
די שעכט בױם;װָאס צװַײגהַאֿפטיקן
די אונטער טָאלן, די אין קינדער

ֿפעלדזן. די ֿפון שּפַאלטן
ֿפון שטײנער גלַאטע די צװישן 6
זַײנען זײ זײ, טײל, דַײן איז טָאל
געגָאסן הָאסטו אױך זײ גורל;צו דַײן
אױֿפגעברַאכט הָאסטו גיסָאּפֿפער,
זיך דעם װעגן איך זָאל שּפַײזָאּפֿפער.

בַארוען?
דערהױבענעם און הױכן ַא אױף 7
געלעגער דַײן בַארגהָאסטו
ביסטו אױך געמַאכט;ַאהין
צו ַארױֿפגעגַאנגעןשלַאכטָאּפֿפער

שלַאכטן.
דעם און טיר דער הינטער און 8
דַײן ַארױֿפגעטָאן בַײשטידלהָאסטו
ביסטו מיר ֿפון װָארום דערמָאנצײכן,
ברײט ַאװעקגעגַאנגען;הָאסט ָאֿפן
הָאסט און געלעגער, דַײן געמַאכט
הָאסט דו דיװָאס ֿפון אױסגעקליבן דיר
זײער געהַאט, ליב געלעגער זײער

געזען. הַאנט
מלך צום געגַאנגען ביסט און 9
דַײנע געמערט הָאסט און זַאלב, מיט
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דַײנע געשיקט הָאסט בׂשמים;און
ביז און װַײט, דער אין ביז שלוחים

נידערן. געמַאכט אונטערערד אין
מיד ביסטו װעגן ֿפיל דַײנע ֿפון 10
געזָאגט: ניט הָאסט ָאבער געװָארן,
הַאנט דַײן אין ֿפַארֿפַאלן!שטַארקײט
ניט זיך הָאסטו דרום געֿפונען, הָאסטו

געקימערט.
זיך הָאסטו װעמען ֿפַאר און 11
דו ַאז געהַאט, מורא און געשרָאקן
מיר ָאן ֿפַארשטעלן?ַאז זיך זָאלסט
זיך גענומען ניט געדַאכט, ניט הָאסטו
און שװַײג, איך װָאר, הַארצן;ֿפַאר צום
מורא ניט הָאסטו דרום ָאן, אײביק ֿפון

מיר. ֿפַאר
דַײן דערצײלן איך װעל 12
מעׂשים, דַײנע און ״גערעכטיקײט״,

טָאן. גוטס ניט דיר װעלן זײ
דַײנע זָאלן שרַײסט, דו ַאז 13
זײ זַײן;ָאבער מציל דיך געזעמלען
ַאװעקטרָאגן, װינט דער װעט ַאלעמען
דער ַאװעקנעמען;און הױך ַא װעט
ַארבן מירװעט אין זיך בַאשיצט װָאס
הײליקן מַײן יַרשען און לַאנד, דָאס

בַארג.
אױס, זָאגן:טרעט װעט ער און 14
װעג, דעם ָאּפ רַאמט אױס, טרעט
דעם שטרױכלונגֿפון די אױף הײבט

ֿפָאלק. מַײן ֿפון װעג
הױכער דער זָאגט ַאזױ װָארום 15
װָאס דער דערהױבענער, און
זַײן איז הײליק און אײביק, רוט
הײליקײט און הױכקײט נָאמען:אין
בַײם אױך ָאבער רוען, איך טו
אין געֿפַאלענעם און דערשלָאגענעם
ֿפון געמיט דָאס אױֿפצולעבן געמיט,
דָאס אױֿפצולעבן און געֿפַאלענע,

דערשלָאגענע. ֿפון הַארץ
קריגן, איך טו אײביק ניט װָארום 16
צערענען;װָארום איך טו ּתמיד ניט און
ֿפון איז זיך, בַאקלײדט װָאס גַײסט דער
געמַאכט. איך הָאב נשמות די און מיר,
זַײן ֿפון זינד דער ֿפַאר 17
געצערנט, איך גײציקײטהָאב

און ֿפַארבָארגן מיך געשלָאגן, אים און
ָאּפקערעריש איז ער װַײל געצערנט,

הַארצן. זַײן ֿפון װעג געגַאנגעןאין
ָאבער װעגן, זַײנע געזען הָאב איך 18
אים װעל און הײלן, אים װעל איך
און אים נחמות בַאצָאלן װעל און ֿפירן,

טרױערער. זַײנע
ַא בַאשַאף איך 19
צום שלום ליּפנֿפרוכט:״שלום,
און גָאט, װַײטן!״זָאגט צום און נָאנטן

הײלן. אים װעל איך
ַא װי זַײנען רָשעים די ָאבער 20
ניט זיך קען װָאס געטריבענער, ַא ים
טרַײבן װַאסערן זַײנע און אַײנשטילן,
זָאגט שלום, קײן ניטָא לײם. און קױט

רָשעים. די ֿפַאר גָאט, מַײן

ניט58 זָאלסט קעל, מיט רוף
ַא װי ַאזױ צוריקהַאלטן,
מַײן זָאג און ָקול, דַײן אױף הײב שוֿפר
הױז דעם און ֿפַארברעך, זײער ֿפָאלק

זינד. זײערע יעקֿב ֿפון
טָאג, ֿפַאר טָאג נָאך מיך זוכן זײ און 2
זײ!ַאזױ בַאגערן װעגן מַײנע װיסן און
גערעכטיקײט, טוט װָאס ֿפָאלק ַא װי
ֿפון געזעץ דָאס ניט ֿפַארלָאזט און
מיר ֿפון זײ ֿפַארלַאנגען גָאט, זַײן
ֿפון נָאנטקײט די גערעכטע, משּפטים

זײ. בַאגערן גָאט
דו און מיר, ֿפַאסטן װָאס ״ֿפַאר 3
זעל, אונדזער מיר ניט?ּפַײניקן זעסט
טָאג אין ניט?״זעט, מערקסט דו און
עסק, ַאן איר געֿפינט ֿפַאסטן אַײער ֿפון
איר טוט ַארבעטער אַײערע ַאלע און

דריקן.
און קריג ֿפַאר נָאר דָאך ֿפַאסט איר 4
ֿפױסט מיטן שלָאגן צו און שטרַײט,
ַאזַא אין ניט ֿפַאסט אומרעכט;איר ֿפון
אַײער הײך דער אין הערן מַאכן טָאגצו

ָקול.
הָאב איך װָאס ֿפַאסטן דָאס ַאזַא איז 5
מענטשן ַא ֿפַאר טָאג אױסגעװײלט?ַא
ַא װי בײגן זעל?צו זַײן ּפַײניקן צו
ַאש און זַאק און קָאּפ, זַײן װַאסערריטל
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רוֿפסטו דָאס אױסבעטן?צי זיך ער זָאל
צו בַאװיליקונג ֿפון טָאג ַא און ֿפַאסטן,

גָאט?
איך װָאס ֿפַאסטן דָאס דָאס ניט איז 6
קײטן די מַאכן אױסגעװײלט:לױז הָאב
בינדשטריק די ָאּפבינדן אומרעכט, ֿפון
די ֿפרַײ ַארױסלָאזן און יָאך, ֿפון
זָאלט יָאך יעטװעדער און געדריקטע,

צעברעכן? איר
ָאּפצוברעכן ניט, עס איז 7
הונגעריקן, דעם ברױט דַײן ֿפון
זָאלסטו ָארימע ֿפַארװָאגלטע און
זעסט דו הױז?ַאז אין ַארַײנברענגען
און בַאדעקן, אים זָאלסטו נַאקעטן, ַא
ניט זיך זָאלסטו ֿפלײש אײגן דַײן ֿפון

ֿפַארהױלן?
אױסברעכן װעט דענצמָאל 8
און ליכט, דַײן ֿפרימָארגן דער װי
ַארױסשּפרָאצן װעט הײלונג דַײן
דַײן גײן װעט ֿפַארױס דיר גיך;און
גָאט ֿפון ּפרַאכט די און גערעכטיקײט,

נָאכבַאלײטן. דיך װעט
גָאט און רוֿפן, װעסטו דענצמָאל 9
ער און שרַײען, ענטֿפערן;װעסט װעט
װעסט דו איך!ַאז בין דָא זָאגן: װעט
ֿפַאריָאכונג, דיר צװישן ֿפון ָאּפטָאן
רעדן און ֿפינגער, מיטן טײטלען

אומרעכט;
צום אױסשטרעקן װעסט און 10
געדריקטע די און זעל, דַײן הונגעריקן
װעט זעטן;דענצמָאל װעסטו זעל
און ליכט, דַײן חושך אין אױֿפשַײנען

טָאג. מיטן װי ֿפינצטערקײט דַײן
ּתמיד, ֿפירן דיך װעט גָאט און 11
דַײן טריקענישן אין זעטן װעט און
ער װעט בײנער דַײנע און זעל,
ַאן גָארטן ַא װי זַײן װעסט שטַארקן;און
אױסגַאנג ַאן װי און ָאנגעטרונקענער,
ניט טוען װַאסערן זַײנע װַאסערװָאס

ֿפעלשן.
דיר בַײ ָאּפבױען װעט מע און 12
ֿפון גרונטֿפעסטן חורֿבות, אײביקע
מע אױֿפשטעלן;און װעסטו ָדור-דורות
ֿפון ֿפַארמױערער רוֿפן דיך װעט

װױנען. צום װעגן ֿפון בַאנַײער ברָאכן,
צוליב ָאּפהַאלטן װעסט דו ַאז 13
עסקים דַײנע טָאן ֿפון ֿפוס, דַײן שבת
רוֿפן װעסט טָאג;און הײליקן מַײן אין
[טָאג] הײליקן דעם ּתענוג, ַא שבת
אים װעסט געערלעכט;און גָאט, ֿפון
ניט גַאנגען, דַײנע טָאן צו ניט ערלעכן,
ָאּפרעדן ָאדער עסק, ַאן דיר געֿפינען צו

זַאך. ַא
מיט קװיקן זיך װעסטו דענצמָאל 14
ַארױֿפזעצן דיך װעל איך און גָאט,
דיך און ערד, דער ֿפון הײכן די אױף
ֿפָאטער דַײן ֿפון ַארב די עסן מַאכן
הָאט גָאט ֿפון מױל דָאס יעקֿב;װָארום

גערעדט.

איז59 גָאט ֿפון הַאנט די זעט,
זַײן און העלֿפן, צו קורץ ניט

הערן; צו שװער ניט איז אױער
ֿפלעגן זינד אַײערע נָאר 2
אַײער און אַײך צעשײדןצװישן
הָאבן חטאים אַײערע און גָאט,
ניט אַײך, ֿפון ּפנים זַײן ֿפַארבָארגן

צוצוהערן.
זַײנען הענט אַײערע װָארום 3
אַײערע און בלוט, מיט בַאֿפלעקט
זָאגן ליּפן זינד;אַײערע מיט ֿפינגער

אומרעכט. רעדט צונג אַײערע ליגן,
מיט ניט לָאדט קײנער 4
ניט טענהט קײנער און גערעכטיקײט,
אױף זיך ֿפַארזיכערט אמת;מע מיט
טרָאגט מע ֿפַאלש, רעדט מע און נישט,
אומרעכט. געבערט מע און אומגליק,

בריִען שלַאנג ַא ֿפון אײער 5
זײ טוען שּפינװעבס און אױס, זײ
זײערע ֿפון עסט װָאס װעבן;דער
צעדריקטע דָאס און שטַארבט, אײער

נָאטערשלַאנג. ַא אין אױס ברעכט
אױף ניט זַײנען געװעבן זײערע 6
צודעקן ניט זיך קען מען און בגד, ַא
איז ַארבעט ַארבעט;זײערע זײערע מיט
ֿפון אױֿפטו און אומרעכט, ֿפון ַארבעט

הענט. זײערע אין איז רױב
שלעכטס, צו לױֿפן ֿפיס זײערע 7
אומשולדיק ֿפַארגיסן צו אַײלן זײ און
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זַײנען טרַאכטונגען בלוט;זײערע
אומרעכט, ֿפון טרַאכטונגען
זַײנען ברָאך און ֿפַארװיסטונג

שליַאכן. זײערע אין
זײ װײסן שלום ֿפון װעג דעם 8
גערעכטיקײט קײן ניטָא און ניט,
ֿפַארקרימט הָאבן גענג;זײ זײערע אין
טרעט װָאס קײנער שטעגן, זײערע

שלום. ֿפון ניט װײס דערױף
ֿפון װַײט גערעכטיקײט איז דרום 9
קײן ניט דערגרײכט אונדז און אונדז,
עס ערשט ליכט, אױף הָאֿפן הילף;מיר
גײען מיר און שַײן, אױף חושך, איז

ֿפינצטערניש. אין
דער ָאן בלינדע װי טַאּפן מיר 10
מיר טַאּפן אױגן ָאן װי ַאזױ און װַאנט,
טָאג, מיטן אין שטרױכלען ַארום;מיר
חושכנישן אין זַײנען מיר ָאװנט, אין װי

מתים. די װי ַאזױ
ַאלע, בערן די װי ברומען מיר 11
מיר;מיר קלָאגן טױבן די װי קלָאגן און
ניטָא, און גערעכטיקײט, אױף הָאֿפן
ֿפון װַײט איז זי און ישועה, ַא אױף

אונדז.
אונדזערע זַײנען ֿפיל װָארום 12
אונדזערע און דיר, ֿפַאר ֿפַארברעכן
װָארום אונדז; קעגן עדות זָאגן חטאים
אונדז, בַײ זַײנען ֿפַארברעכן אונדזערע
מיר װײסן זײ – זינד אונדזערע און

װױל:
יהוה, ָאן לײקענען און ברעכן 13
אונדזער הינטער ֿפון ָאּפקערן זיך און
טרָאגן ָאּפקערונג, און רױב רעדן גָאט,
ֿפַאלשע הַארצן ֿפון ַארױסברענגען און

רײד.
איז ַאהינטער ָאּפגעטרעטן און 14
רעכטֿפַארטיקײט און גערעכטיקײט,
װָארום װַײטן, דער ֿפון שטײט
אמת, דער איז גַאס אין געשטרױכלט
ַארַײנקומען. ניט קען ערלעכקײט און

דער און ֿפעלט, אמת דער און 15
װערט בײז, ֿפון ָאּפ זיך קערט װָאס
הָאט גָאט און געהַאלטן. משוגע ֿפַאר
אין שלעכט געװען איז עס און געזען,

גערעכטיקײט קײן װָאס אױגן, זַײנע
ניטָא. איז

ַאז געזען, הָאט ער און 16
זיך און ניטָא, איז מענטש קײן
שטעלט קײנער װָאס ֿפַארװּונדערט,
ָארעם זַײן אים אַײן;הָאט ניט זיך
זי גערעכטיקײט, זַײן און געהָאלֿפן,

אונטערגעלענט. אים הָאט
ָאנגעטָאן הָאט ער און 17
ּפַאנצער, ַא װי גערעכטיקײט
זַײן אױף הילף ֿפון קיװער ַא און
קלײדער ָאנגעטָאן הָאט ער קָאּפ;און
זיך און מלבוש, צום נקמה ֿפון
אין מַאנטל ַא אין װי אַײנגעװיקלט

צָארן.
טּוונגען, די נָאך װי ַאזױ 18
בַאצָאלן, ער װעט ַאזױערנָאך
ֿפַארגעלטונג ֿפַײנט, זַײנע צו גרימצָארן
װעט אינדזלען די ׂשונאים;צו זַײנע צו

בַאצָאלן. ֿפַארגעלטונג ער
הָאבן מורא װעט מע און 19
מערֿב, ֿפון יהוה נָאמען ֿפַארן
זַײן ֿפַאר זון ֿפון אױֿפגַאנג ֿפון און
קומען װעט ֿפַײנט דער ּפרַאכט;װָארום
ֿפון ָאטעם דער װָאס שטרָאם, ַא װי

ָאן. אים טרַײבט גָאט
אױסלײזער ַאן װעט קומען און 20
ֿפון ָאּפגעקערטע די ֿפַאר און ִציון, ֿפַאר

גָאט. זָאגט יעקֿב, אין זינד
בונד מַײן איז דָאס – איך און 21
װָאס גַײסט גָאט:מַײן זָאגט זײ, מיט
װָאס װערטער מַײנע און דיר, אױף
מױל, דַײן אין ַארַײנגעטָאן הָאב איך
און מױל, דַײן ֿפון ָאּפטָאן ניט זיך װעלן
און קינדער, דַײנע ֿפון מױל דעם ֿפון
קינדסקינדער, דַײנע ֿפון מױל דעם ֿפון
אײביק. ביז און ַאצונד ֿפון גָאט, זָאגט

אױף,60 לַײכט אױף, שטײ
איז ליכט דַײן װָארום
גָאט ֿפון ּפרַאכט די און געקומען,

דיר. איבער אױף שַײנט
װעט ֿפינצטערניש זע, װָארום 2
די נעבל ַא און ערד, די בַאדעקן
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װעט דיר אױף ָאבער ֿפעלקער,
ּפרַאכט זַײן און גָאט, אױֿפשַײנען

דיר. אױף װַײזן זיך װעט
דַײן ֿפַאר גײן װעלן ֿפעלקער און 3
העלקײט דער ֿפַאר מלכים און ליכט,

שַײן. דַײן ֿפון
אױגן, דַײנע ַארום רונד אױף הײב 4
זײ אַײנגעזַאמלט, זַײנען ַאלע זע:זײ און
ֿפון ָאן קומען זין דיר:דַײנע צו קומען
װערן טעכטער דַײנע און װַײט, דער

געטרָאגן. זַײט אױֿפן
װעסט און זען װעסטו דענצמָאל 5
װערן ברײט און ציטערן און לַײכטן,
צו איבערגײן הַארץ;װָארום דַײן װעט
דער ים, ֿפון רַײכקײט די װעט דיר
קומען װעט ֿפעלקער די ֿפון ֿפַארמעג

דיר. צו
דיך װעט קעמלען ֿפון שֿפע ַא 6
און מדין ֿפון יונגקעמלען בַאדעקן,
געקומען;גָאלד שֿבא ֿפון ַאלע ֵעיֿפה,
די און טרָאגן, זײ װעלן װַײרױך און

ָאנזָאגן. זײ װעלן גָאט ֿפון לױבן
װעלן ֵקדר ֿפון שָאף ַאלע 7
די דיר, צו װערן אַײנגעזַאמלט
דיר זַײן װעלן נֿביות ֿפון װידערס
מיט אױֿפגײן װעלן זײ דינסט; צו
מַײן און מזבח; מַײן אױף בַאװיליקונג
בַאשײנען. איך װעל שײנקײט ֿפון הױז
ֿפליִען װָאס דָאזיקע די זַײנען װער 8
צו טױבן די װי און װָאלקן, ַא װי

שלָאגן? זײערע
די װעלן מיר צו װָאר, ֿפַאר 9
ֿפון שיֿפן די און זַאמלען, זיך אינדזלען
דַײנע ברענגען צו צוערשט, ַּתְרִשיש
און גָאלד זײער װַײט, דער ֿפון קינדער
ֿפון נָאמען צום זײ, מיט זילבער זײער
ֿפון הײליקן צום און גָאט, דַײן יהוה
בַאשײנט. דיך הָאט ער װַײל יׂשראל,

װעלן ֿפרעמדגעבָארענע און 10
מלכים זײערע און מױערן, דַײנע בױען
מַײן אין בַאדינען;װָארום דיך װעלן
און געשלָאגן, דיך איך הָאב צָארן
דיך איך הָאב בַאװיליקונג מַײן אין

דערבַארימט.

טױערן דַײנע זַײן װעלן ָאֿפן און 11
ניט זײ װעלן נַאכט און טָאג ּתמיד,
ברענגען צו ּכדי װערן, ֿפַארשלָאסן
צו ֿפעלקער די ֿפון ֿפַארמעג דעם
מיטֿפָארן. װעלן מלכים זײערע דיר;און
דָאס און ֿפָאלק דָאס װָארום 12
דינען, ניט דיר װעלן װָאס קיניגרַײך,
ֿפעלקער די און אונטערגײן, װעלן

װערן. ֿפַארװיסט װיסט װעלן
קומען װעט לֿבנון ֿפון ּפרַאכט די 13
און טענענבױם, ציּפרעס, דיר, צו
בַאשײנען צו אײנעם, אין בוקסנבױם
דעם הײליקטום;און מַײן ֿפון ָארט דעם
ערלעכן. איך װעל ֿפיס מַײנע ֿפון ָארט
דירדי צו קומען װעלן געבױגן און 14
זיך בוקן און ּפַײניקער, דַײנע ֿפון זין
דַײנע ַאלע ֿפוסטריטװעלן דַײנע צו
די רוֿפן דיך װעלן זײ לעסטערער;און
הײליקן דעם ֿפון ִציון גָאט, ֿפון שטָאט

יׂשראל. ֿפון
און ֿפַארלָאזט זַײן דַײן ָאנשטָאט 15
װעל דורכגײער, ַא ָאן און ֿפַארהַאסט,
ַא שטָאלץ, אײביקן צום מַאכן דיך איך

ָדור-דורות. אױף ֿפרײד
ֿפון מילך דָאס זײגן װעסט און 16
מלכים ֿפון ברוסט די און ֿפעלקער, די

זײגן; װעסטו
איך װעל קוּפער ָאנשטָאטן 17
אַײזן ָאנשטָאטן און גָאלד, ברענגען
און זילבער, ברענגען איך װעל
און קוּפער, הָאלצן, די ָאנשטָאט
און אַײזן; שטײנער, די ָאנשטָאט
אױֿפזעער דַײן ֿפַאר מַאכן װעל איך
הערשער דַײנע ֿפַאר און שלום,

גערעכטיקײט.
װערן געהערט ניט װעט מער 18
און לַאנדֿפַארװיסטונג דַײן אין רױב
װעסט געמַארקן;און דַײנע אין ברָאך
דַײנע און ״ישועה״, מױערן דַײנע רוֿפן

״לױב״. טױערן
ֿפַאר זַײן ניט מער דיר װעט זון די 19
װעט העלקײט ֿפַאר און טָאג, בַײ ליכט
יהוה נָאר לֿבנה, די שַײנען ניט דיר
ליכט, אײביקן ַאן ֿפַאר זַײן דיר װעט
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שײנקײט. דַײן ֿפַאר גָאט דַײן און
דַײן װעט אונטערגײן ניט 20
ניט װעט לֿבנה דַײן און מער, זון
װעט גָאט װָארום װערן, אַײנגעטָאן
און ליכט, אײביקן ַאן ֿפַאר זַײן דיר
דַײן ֿפון טעג די זַײן װעלן געענדיקט

טרױער.
ַאלע זַײן װעלן ֿפָאלק דַײן און 21
ַארבן זײ װעלן אײביק אױף גערעכטע,
מַײן ֿפון צװַײג –דער לַאנד דָאס
הענט מַײנע ֿפון װערק דָאס ֿפלַאנצונג,

רימען. צום זיך
צו װערן װעט קלענסטער דער 22
צום מינדסטער דער און טױזנט,
דָאס װעל גָאט ֿפָאלק;איך מַאכטיקן

צַײט. זַײן אין אַײלן

דעם61 גָאט ֿפון גַײסט דער
װַײל מיר, אױף איז הַאר
ברענגען געזַאלבטצו מיך הָאט גָאט
ֿפַארליטענע;מיך די צו בׂשורה ַא
צעברָאכענע די ֿפַארבינדן צו געשיקט
צו ֿפרַײשַאֿפט אױסצורוֿפן הערצער,
די צו לױזלָאזונג און געֿפַאנגענע, די

געבונדענע;
בַאװיליקונג ֿפון יָאר ַא אױסצורוֿפן 2
נקמה ֿפון טָאג ַא און יהוה, ֿפון
ַאלע טרײסטן גָאט;צו אונדזער ֿפון

טרױערער;
ֿפון טרױערער די בַאשערן צו 3
ָאנשטָאט הױב ַא געבן צו זײ ִציון,
ָאנשטָאט ֿפרײד ֿפון אײל שטױב,
ַא ָאנשטָאט לױב ֿפון מַאנטל ַא טרױער,
רוֿפן זײ װעט מע געמיט;און בַאטריבט
די גערעכטיקײט, ֿפון אַײכנבײמער די

רימען. צום זיך גָאט ֿפון ֿפלַאנצונג
אײביקע ָאּפבױען װעלן זײ און 4
ֿפַארצַײטן ֿפון װיסטענישן חורֿבות,
װעלן זײ און אױֿפריכטן, זײ װעלן
ֿפון װיסטענישן שטעט, חרֿבע בַאנַײען

ָדור-דורות.
שטײןאון װעלן ֿפרעמדע און 5
און שָאף, אַײערע ֿפיטערן
װעלן ֿפרעמדגעבָארענע

אַײערע און ַאקערלַײט זַײןאַײערע
װַײנגערטנירער.

יהוה ֿפון ּכהנים װעט איר און 6
אונדזער ֿפון דינער װערן, גערוֿפן
אַײך. אױף װערן געזָאגט װעט גָאט
װעט ֿפעלקער די ֿפון ֿפַארמעג דעם
איר װעט ּפרַאכט זײער און עסן, איר

איבערנעמען.
און בושה, טָאּפעלער אַײער ֿפַאר 7
איז ״שַאנד זינגען: ֿפלעגט מע װַײל
יַרשען זײ װעלן דרום חלק״, זײער
אײביקע לַאנד;ַאן זײער אין טָאּפל

זַײן. זײ בַײ װעט ֿפרײד
ליב הָאב גָאט איך װָארום 8
גזלה ֿפַײנט הָאב גערעכטיקײט;איך
געבן װעל איך און אומרעכט, מיט
ַאן און לױן, זײער װָארהַאֿפטיק

שליסן. זײ איך װעל בונד אײביקן
װעט ֿפעלקער די בַײ בַאװּוסט און 9
שּפרָאצן זײערע און זָאמען, זײער זַײן
זײ זעען װָאס אומות;ַאלע די צװישן
דער זַײנען זײ ַאז דערקענען, זײ װעלן

געבענטשט. הָאט גָאט װָאס זָאמען
יהוה, מיט זיך איך ֿפרײ ֿפרײען 10
גָאט, מַײן מיט זעל מַײן איז לוסטיק
קלײדער ָאנגעטָאן מיר הָאט ער װָארום
מיר זיג ֿפון מַאנטל ַא הילף, ֿפון
ַא ָאן טוט חתן ַא װי ַארומגעװיקלט,
ָאן זיך צירט ּכלה ַא װי און ּכהן-הױב,

ַּתכשיטין. אירע מיט
ַארױס לָאזט ערד די װי װָארום 11
מַאכט גָארטן ַא װי און שּפרָאצונג, איר
גָאט װעט ַאזױ זָאמען, זַײנע שּפרָאצן
לױב, און זיג שּפרָאצן מַאכן הַאר דער

ֿפעלקער. ַאלע ֿפַאר ַאנטקעגן

איך62 װעל ִציון װעגן ֿפון
װעגן ֿפון און שװַײגן, ניט
ַארױס ביז רוען, ניט איך װעל ירושלים
גערעכטיקײט, איר װעט שַײן דער װי
װָאס ֿפלַאם ַא װי הילף איר און

ברענט.
דַײן זען װעלן ֿפעלקער די און 2
דַײן מלכים ַאלע און גערעכטיקײט,
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נַײעם ַא רוֿפן דיך װעט מע ּכֿבוד;און
װעט גָאט ֿפון מױל דָאס װָאס נָאמען,

ָאנרוֿפן. אים
ֿפון קרױן ַא זַײן װעסט און 3
און יהוה, ֿפון הַאנט דער שײנקײטאין
הַאנטֿפלעך דער הױבאין ַמלכותדיקע ַא

גָאט. דַײן ֿפון
געזָאגט ניט מער װעט דיר אױף 4
דַײן אױף און ״ֿפַארלָאזטע״, װערן
װערן געזָאגט ניט מער װעט לַאנד
רוֿפן מען װעט דיך נָאר ״װיסטעניש״,
לַאנד דָאס און ״מַײן-גלוסט-צו-איר״,
טוט גָאט ״בַאמַאנטע״;װָארום דַײנס
װעט לַאנד דַײן און גלוסטן, דיך

װערן. בַאמַאנט
ַא בַאמַאנט בחור ַא װי װָארום 5
דַײנע בַאמַאנען דיך װעלן יונגֿפרױ,
מיט חתן ַא ֿפון ֿפרײד די װי קינדער;און
דיר מיט ֿפרײען זיך װעט ּכלה, דער

גָאט. דַײן
הָאב ירושלים, מױערן, דַײנע אױף 6
גַאנצן ַא ָשומרים, אױֿפגעשטעלט איך
ּתמיד זָאלן זײ נַאכט, גַאנצע ַא און טָאג
גָאט, ֿפון דערמָאנער איר שװַײגן. ניט

אַײך! צו ניט רו קײן
צו רו קײן געבן ניט זָאלט איר און 7
ביז און אױֿפריכטן, װעט ער ביז אים,
אױף לױב ירושליםַא מַאכן װעט ער

ערד. דער
זַײן בַײ געשװָארן הָאט גָאט 8
מַאכטיקן זַײן בַײ און הַאנט, רעכטער
דַײן געבן מער װעל איך ָארעם:אױב
ֿפַײנט!און דַײנע צו שּפַײז ּתֿבואהֿפַאר
טרינקען װעלן ֿפרעמדגעבָארענע אױב
אױף געמיט זיך הָאסט דו װַײןװָאס דַײן

אים!
זי װעלן ַארַײננעמער אירע נַײערט 9
זַײנע גָאט;און לױבן װעלן און עסן,
די טרינקעןאין אים װעלן אַײנזַאמלער

הײליקטום. מַײן ֿפון הױֿפן
דורך דורך גײט דורך, גײט 10
װעג דעם ָאּפ רַאמט טױערן, די
טרעט אױס, ֿפָאלק!טרעט דעם ֿפון
ֿפון ָאּפ רײניקט שטעג, דעם אױס

די צו ֿפָאן ַא אױף שטײנער!הײבט
ֿפעלקער!

הערןביז געמַאכט הָאט גָאט זע, 11
טָאכטער צו ערד:זָאגט דער ֿפון עק צום
געקומען;זע, איז הילף דַײן ִציון:זע,
זַײן און אים, מיט איז לױן זַײן

ֿפַארױס. אים ֿפַארגעלטונג
דָאס רוֿפן זײ װעט מע און 12
אױסדערלײזטע די ֿפָאלק, הײליקע
רוֿפן מען װעט דיך און גָאט; ֿפון
שטָאט״. ֿפַארלָאזענע ״ניט ״געזוכטע״,

קומט63 װָאס דער איז װער
גערױטיקטע אין אדום, ֿפון
איז װָאס דער ָבצָרה? ֿפון בגדים
אױסגעבױגן מלבוש, זַײן אין ּפרַאכטיק
איך שטַארקײט? גרױס זַײן אין
בין װָאס גערעכטיקײט, מיט רעד װָאס

העלֿפן. צו מַאכטיק
דַײן אױף רױט איז װָאס ֿפַאר 2
בַײם װי בגדים דַײנע און קלײד,

קעלטער? ַא אין טרעטער
קעלטער ַא געטרעטן הָאב איך 3
קײנער איז ֿפעלקער די ֿפון און ַאלײן,
הָאב איך און געװען; ניט מיר מיט
זײ און ּכעס, מַײן אין געטרעטן זײ
הָאט גרימצָארן; מַײן אין געטרַאמּפלט
מַײנע אױף זַאֿפט זײער געשּפריצט
הָאב קלײדער מַײנע ַאלע און בגדים,

בַאֿפלעקט. איך
איז נקמה ֿפון טָאג ַא װָארום 4
ֿפון יָאר מַײן און הַארצן, מַײן אין

געקומען. איז דערלײזונג
און אומגעקוקט, מיך הָאב איך און 5
הָאב איך און העלֿפער, קײן געװען ניט
קײן געװען ניט און געװּונדערט, מיך
ָארעם מַײן מיך הָאט אונטערלענער;
הָאט ער גרימצָארן, מַײן און געהָאלֿפן,

אונטערגעלענט. מיך
ֿפעלקער די געטרעטן הָאב איך און 6
מיט ֿפַארשיּכורט זײ און ּכעס, מַײן אין
צו נידערן געמַאכט און גרימצָארן, מַײן

זַאֿפט. זײער ערד דער
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איך װעל יהוה ֿפון חסדים די 7
גָאט, ֿפון לױבונגען די דערמָאנען,
אונדז הָאט גָאט װָאס ַאלץ װעדליק
ֿפון הױז צום טוֿבות ֿפיל די און געטָאן,
זײ צו געטָאן הָאט ער װָאס יׂשראל,
לױט און בַארימהַארציקײט, זַײן לױט

חסדים. ֿפיל זַײנע
זַײנען זײ געזָאגט: הָאט ער װָארום 8
װעלן װָאס קינדער ֿפָאלק, מַײן ֿפָארט
ֿפַאר געװען זײ איז ער און ֿפעלשן; ניט

העלֿפער. ַא
געליטן, ער הָאט לַײד זײער ַאל אין 9
הָאט ּפנים זַײן ֿפון מלאך דער און
און ליבשַאֿפט זַײן געהָאלֿפן;אין זײ
זײ ער דערבַארימונגהָאט זַײן אין
זײ און געהױבן זײ און אױסגעלײזט,

ֿפַארצַײטן. ֿפון טעג געטרָאגןַאלע
הָאבן זײ ָאבער 10
בַאטריבט װידערשּפעניקטאון
זײ איז ער און גַײסט, הײליקן זַײן
ֿפַײנט;ער ַא אין געװָארן ֿפַארקערט

זײ. אױף געהַאלטן מלחמה הָאט
געדַאכטָאן הָאט ֿפָאלק זַײן און 11
משהן:װּו ֿפון ֿפַארצַײטן, ֿפון טעג די
אױֿפגעברַאכט זײ הָאט װָאס דער איז
ֿפון ּפַאסטוך דעם דורך אים, ֿפון
הָאט װָאס דער איז שָאף?װּו זַײנע
הײליקן איםזַײן אין ַארַײנגעטָאן

גַײסט?
רעכטע די בַאלײט הָאט װָאס 12
ֿפון ָארעם דעם מיט משהן ֿפון הַאנט
די געשּפָאלטן הָאט װָאס ּפרַאכט? זַײן
ַאן מַאכן צו זיך זײ, ֿפַאר ֿפון װַאסערן

נָאמען? אײביקן
דורך געֿפירט זײ הָאט װָאס 13
זײ סטעּפ, ַא דורך ֿפערד ַא ּתהומעןװי

װערן? געשטרױכלט ניט זָאלן
אין נידערן טוט װָאס ֿפי װי 14
גָאט ֿפון גַײסט דער הָאט טָאל,
דַײן געֿפירט הָאסטו בַארוט;ַאזױ זײ
ּפרַאכטיקן ַא מַאכן צו דיר ֿפָאלק,

נָאמען.
ֿפון זע, און הימל ֿפון לוג 15
ּפרַאכטיקער און הײליקער דַײן

זיך ָאננעמען דַײן איז װױנונג;װּו
ברומונג גֿבורות?די דַײנע און
דַײן און אינגעװײד דַײנע ֿפון
אַײן זיך בַארימהַארציקײטהַאלטן

מיר. קעגן
אונדזער ביסט דו װָאר, ֿפַאר 16
אונדז װײס אֿברהם ֿפָאטער;װָארום
ניט;דו, אונדז קען יׂשראל און ניט,
אונדזער ֿפָאטער, אונדזער ביסט גָאט,
אײביק ֿפון נָאמען דַײן איז אױסלײזער

ָאן.
אונדז לָאזטו גָאט, װָאס, ֿפַאר 17
מַאכסט װעגן, דַײנע ֿפון בלָאנדזשען
צו מורא ניט הַארץ, אונדזער הַארט
װעגן ֿפון אום זיך דיר?קער ֿפַאר הָאבן
ַארב. דַײן ֿפון שֿבטים די קנעכט, דַײנע
דַײן זײ הָאבן ֿפַארטריבן ּכמעט 18
הָאבן ֿפַײנט ֿפָאלק;אונדזערע הײליק

הײליקטום. דַײן צעטרעטן
דו דיװָאס װי געװָארן זַײנען מיר 19
אױף געװעלטיקט ניט מָאל קײן הָאסט
גערוֿפן ניט איז נָאמען דַײן װָאס זײ,
די צערַײסטו הלװאי זײ. אױף געװָארן
בערג די ַארָאּפ, נידערסט און הימלען

דיר; ֿפַאר טרײסלען זיך זָאלן

ָאן64 צינדט ֿפַײער װי  ַאזױ
ֿפַײער װי צװַײגן, טרוקענע
מַאכן צו –ּכדי צעבלעזלען װַאסער טוט
ֿפַײנט;די דַײנע צו נָאמען דַײן װיסן

דיר, ֿפַאר ציטערן זָאלן ֿפעלקער
זַאכןװָאס ֿפָארכטיקע טוסט דו װען 2
געהָאֿפט ניט מָאל צו הָאבן מיר
בערג די ַארָאּפ, נידערסטו –הלװאי

– דיר! ֿפַאר טרײסלען זיך זָאלן
ניט מָאל קײן הָאבן זײ װָאס און 3
קײן װָאס ֿפַארנומען, ניט געהערט,
אחוץ גָאט ַא ַאז געזען, ניט הָאט אױג
הַארן טוט װָאס דעם טָאןֿפַאר זָאל דיר

אים. אױף
זיך הָאט װָאס דעם געשלָאגן הָאסט 4
הָאבן װָאס די רעכט, טָאן צו געֿפרײט
װעגן;זע, דַײנע מיט דיר ָאן געדַאכט
הָאבן מיר װַײל געצערנט, הָאסט דו
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מיר ֿפלעגן ָאבער זײ דורך געזינדיקט,
װערן. געהָאלֿפן אײביק

ַא װי געװָארן זַײנען מיר און 5
קלײד בַאֿפלעקט ַא װי און ַאלע, טמא
מיר גערעכטיקײטן;און אונדזערע ַאלע
און ַאלע, בלַאט ַא װי ַאזױ װעלקן
דער װי אונדז טרָאגט זינד אונדזער

ַאװעק. װינט
דַײן רוֿפן זָאל װער ניטָא און 6
זיך דערװעקן זיך זָאל װער נָאמען,
הָאסט דיר;װָארום ָאן הַאלטן צו
און אונדז, צו ּפנים דַײן ֿפַארבָארגן
אונדזערע דורך צעגײן געמַאכט אונדז

זינד.
אונדזער ביסט דו גָאט, ַאצונד, און 7
דו און לײם, דער זַײנען מיר ֿפָאטער,
װערק דָאס און טעּפער, אונדזער ביסט

ַאלע. מיר זַײנען הענט דַײנע ֿפון
ביז גָאט, זָאלסטו, צערענען ניט 8
די געדענקען אײביק אױף ניט און גָאר,
ֿפָאלק דַײן דיך, בעט איך לוג, זינד;זע,

ַאלע. מיר זַײנען
זַײנען שטעט הײליקע דַײנע 9
מדבר ַא איז ִציון מדבר, ַא געװָארן

װיסטעניש; ַא ירושלים געװָארן,
אונדזער און הײליק אונדזער 10
עלטערן אונדזערע װּו הױז, ּפרַאכטיק
אין ַאװעק איז געלױבט, דיך הָאבן
אונדזערע ַאלע און ברַאנדֿפַײער,
װיסט. צו געװָארן זַײנען גלוסטיקײטן
זיך דעם אױף װילסטו 11
און שװַײגן גָאט?װילסטו אַײנהַאלטן,

גָאר? ביז ּפַײניקן אונדז

דערבעטן65 צו געװען בין איך
ניט הָאבן װָאס די ֿפַאר
געֿפינען צו געװען בין געֿפרעגט;איך
געזוכט;איך ניט מיך הָאבן װָאס די ֿפַאר
בין דָא איך, בין דָא געזָאגט: הָאב
ניט זיך רוֿפט װָאס ֿפָאלק ַא איך!צו

נָאמען. מַײן אױף
מַײנע אױסגעשּפרײט הָאב איך 2
ַאן ֿפָאלק ַא צו טָאג גַאנצן ַא הענט
גוטן ניט אױֿפן גײט װָאס ָאּפקערער

זײערע; טרַאכטונגען די נָאך װעג,
דערצערנט װָאס ֿפָאלק ַא צו 3
װָאס נָאכַאנַאנד; ּפנים מַײן אין מיך
רַײכערן און גערטנער, די אין שלַאכטן

ציגל; די אױף
און קֿברים, די צװישן זיצן װָאס 4
װָאס זײ; נעכטיקן בַאהעלטענישן אין
ֿפון זוּפ און חזיר, ֿפון ֿפלײש עסן
ּכלים; זײערע אין איז אומװערדיקײטן
זָאלסט ָאּפ, דיך רוק זָאגן: װָאס 5
בין איך װָארום מיר, צו גענענען ניט
רױך ַא זַײנען דָאזיקע די הײליק. דיר
ַא ברענט װָאס ֿפַײער ַא נָאז, מַײן אין

. טָאג. גַאנצן
ֿפַאר דָאס איז אױֿפגעשריבן זע, 6
איך סַײדן שװַײגן ניט װעל איך מיר;
אין ָאּפגעצָאלט יָא, ָאּפגעצָאלט, הָאב

בוזעם, זײער
די מיט אײנעם אין זינד אַײערע 7
גָאט, זָאגט עלטערן, אַײערע ֿפון זינד
בערג, די אױף גערַײכערט הָאבן װָאס
געלעסטערט; מיך הײכן די אױף און
צוערשט ָאּפמעסטן איך װעל דרום

בוזעם. זײער אין לױט זײער
ַאז װי ַאזױ געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 8
זָאגט הענגל, אין זיך געֿפינט װַײן דער
װָארום צעשטערן, ניט עס זָאלסט מען:
װעל ַאזױ אים; אין איז בענטשונג ַא
ניט קנעכט, מַײנע װעגן ֿפון טָאן איך

גַאנצן. אין צעשטערן צו
ֿפון ַארױסברענגען װעל איך און 9
דעם יהודה ֿפון און זָאמען, ַא יעקֿב
װעלן ירשען און בערג; מַײנע ֿפון יֹורש
מַײנע און אױסדערװײלטע, מַײנע עס

װוינען. דָארט װעלן קנעכט
ַא ֿפַאר זַײן װעט ָשרֹון דער און 10
טָאל דער און שָאף, ֿפון ֿפיטערּפלַאץ
רינדער, ֿפון הױערונג ַא ֿפַאר ָעכֹור
געזוכט. מיך הָאט װָאס ֿפָאלק מַײן ֿפַאר
גָאט, ֿפַארלָאזט װָאס איר ָאבער 11
בַארג, הײליקן מַײן ָאן ֿפַארגעסט װָאס
ֿפילט און מזל, צום טיש ַא גרײט װָאס

בַאשער, צום מישטרַאנק ַא ָאן
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צום בַאשערן אַײך װעל איך 12
קניִען װעט ַאלע איר און שװערד,
הָאב איך װַײל שחיטה; דער צו
געענטֿפערט, ניט הָאט איר און גערוֿפן
געהערט; ניט הָאט איר און גערעדט,
שלעכט איז װָאס געטָאן הָאט איר נָאר
ניט הָאב איך װָאס און אױגן, מַײנע אין

אױסגעװַײלט. איר הָאט געװָאלט,
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 13
עסן, װעלן קנעכט מַײנע זע, געזָאגט:
מַײנע זע, הונגעריק; זַײן װעט איר און
װעט איר און טרינקען, װעלן קנעכט
װעלן קנעכט מַײנע זע, דָארשטיק; זַײן
ֿפַארשעמט װעט איר און ֿפרײען, זיך

װערן.
ֿפון זינגען װעלן קנעכט מַײנע זע, 14
ֿפון שרַײען װעט איר און הַארצֿפרײד,
געמיט צעברָאכן ַא ֿפון און הַארצװײ,

יָאמערן. איר װעט
אַײער לָאזן װעט איר און 15
מַײנע צו קללה ַא ֿפַאר נָאמען
דער גָאט זָאל ”ַאזױ אױסדערװײלטע:
קנעכט זַײנע און טײטן!” דיך הַאר

נָאמען; ַאנדער ַאן רוֿפן ער װעט
אױף זיך בענטשט װָאס דער ַאז 16
גָאט בַײם בענטשן זיך װעט ערד, דער
אױף שװערט װָאס דער און אמת, ֿפון
גָאט בַײם שװערן װעט ערד, דער
די זַײנען ֿפַארגעסן װַײל אמת; ֿפון
זַײנען זײ װַײל און צרות, ֿפריִערדיקע

אױגן. מַײנע ֿפון ֿפַארבָארגן
הימלען בַאשַאף איך זע, װָארום 17
דָאס און נַײע; ַא ערד ַאן און נַײע,
װערן, געדַאכט ניט װעט ֿפריִערדיקע

אױֿפקומען. ַאר ניט זינען אױֿפן און
זיך ֿפרײט און לוסטיק זַײט נָאר 18
בַאשַאף; איך װָאס דעם מיט אײביק ביז
ֿפַאר ירושלים בַאשַאף איך זע, װָארום
ַא ֿפַאר ֿפָאלק איר און לוסטיקײט, ַא

ֿפרײד.
מיט ֿפרײען זיך װעל איך און 19
מיט זַײן לוסטיק װעל און ירושלים,
װערן געהערט ניט און ֿפָאלק; מַײן
געװײן, ֿפון ָקול ַא מער איר אין װעט

געשרײ. ֿפון ָקול ַא און
דָארטן ֿפון זַײן ניט װעט מער 20
װָאט זקן, ַא ָאדער טעג, אין קינד ַא
װָארום טעג; זַײנע דערֿפילן ניט װעט
יָאר הונדערט צו װעט יִיִנגסטער דער
מיט װעט זינדיקער ַא און שטַארבן,

װערן. געשָאלטן יָאר הונדערט
און הַײזער בױען װעלן זײ און 21
װַײנגערטנער ֿפלַאנצן און בַאװוינען,

ֿפרוכט. זײער עסן און
ַאן און בױען, ניט װעלן זײ 22
ניט װעלן זײ בַאװוינען, זָאל ַאנדערער
עסן; זָאל ַאנדערער ַאן און ֿפלַאנצן,
בױם ַא ֿפון טעג די װי ַאזױ װָארום
און ֿפָאלק, מַײן ֿפון טעג די זַײן װעלן
ֿפַארנוצן װעלן אױסדערװײלטע מַײנע

הענט. זײערע ֿפון װערק דָאס
אומנישט, מיען ניט זיך װעלן זײ 23
בהלה, ַא ֿפַאר געבערן ניט װעלן זײ
גָאט ֿפון געבענטשט זָאמען ַא װָארום
זײ. מיט שּפרָאצן זײערע און זײ, זַײנען
זײ אײדער זַײן, װעט עס און 24
רעדן זײ װי ענטֿפערן, איך װעל רוֿפן,

צוהערן. איך װעל ַאזו נָאך,
זיך װעלן לַאם ַא און װָאלף ַא 25
װעט לײב ַא און אײנעם, אין ֿפיטערן
- שלַאנג ַא און שטרױ; עסן רינד ַא װי
װעלן זײ שטױב; זַײן װעט שּפַײז איר
אױף ֿפַארדַארבן ניט און טָאן בײז ניט
גָאט. זָאגט בַארג, הײליקן גַאנצן מַײן

געזָאגט:דער66 גָאט הָאט ַאזױ
די און טרָאן, מַײן איז הימל
דָאס איז ֿפוסבענקל;װּו מַײן איז ערד
װּו בױען?און מיר קענט איר װָאס הױז

? רּוונג מַײן ֿפון ָארט דער
הַאנט מַײן הָאט ַאלע די ַאז 2
ַאלע די זַײנען ַאזױ און געמַאכט,
אױף ָאבער גָאט. זָאגט געװָארן,
ָארימַאן דעם קוקן:אױף איך טו ַאזעלכן
און געמיט, אין דערשלָאגענעם און
װָארט. מַײן איבער ציטערט װָאס דעם
ָאקס, ַאן שעכט װָאס דער 3
װָאס מענטשן;דער ַא דערשלָאגט
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דָאס ָאּפ הַאקט שעּפס, ַא שלַאכט
ברענגט װָאס הונט;דער ַא ֿפון געניק
אױף ברענגט שּפַײזָאּפֿפער, ַא אױף
רײכערט װָאס חזיר;דער ַא ֿפון בלוט
ַאזױ ָאּפגָאט. ַאן בענטשט װַײרױך,
זײערע אױסגעװײלט הָאבן זײ װי
אומװערדיקײטן זײערע און װעגן,

זעל, זײער בַאגערט הָאט
אױסװײלן אױך איך װעל ַאזױ 4
זײערע און זײ, איבער געשּפעטן
אױף ברענגען איך װעל שרעקענישן
קײנער און גערוֿפן, הָאב איך װַײל זײ;
זײ און גערעדט, געענטֿפערט, ניט הָאט
געטָאן הָאבן זײ געהערט;נָאר ניט הָאבן
און אױגן, מַײנע אין שלעכט איז װָאס
זײ הָאבן געװָאלט ניט הָאב איך װָאס

אױסגעװײלט.
איר גָאט, ֿפון װָארט דָאס הערט 5
װָארט:עס זַײן איבער ציטערט װָאס
װָאס ברידער אַײערע געזָאגט הָאבן
ֿפַארשטױסן װָאס די ֿפַײנט, אַײך הָאבן
נָאמען:״זָאל מַײן װעגן ֿפון אַײך
לָאמיר און װערן, געערלעכט גָאט
װעלן זײ ִׂשמחה!״ָאבער אַײער זען

װערן. ֿפַארשעמט
ַא שטָאט, דער ֿפון טומל ֿפון ָקול ַא 6
גָאט ֿפון ָקול טעמּפל!ַא דעם ֿפון ָקול
זַײנע צו בַאצָאלטֿפַארגעלטונג װָאס

ֿפַײנט.
הָאט געװײטָאקט, הָאט זי אײדער 7
איז װײעניש אײדער געבָארן, זי
ייִנגל ַא זי הָאט ַאזױ איר, אױף געקומען

געהַאט.
ַאזױנס?װער געהערט הָאט װער 8
לַאנד ַא ַאזױ-װָאס?װערט געזען הָאט
װערט טָאג? אײן אין אױסגעװײטָאקט
מָאל?װָארום אײן מיט ֿפָאלק ַא געבָארן
ִציון הָאט ַאזױ געװײטָאקט, הָאט זי װי

געבָארן. קינדער אירע
ברענגען, געבורט ביז איך װעל 9
גָאט; געבערן?זָאגט מַאכן ניט און
געבערן, מַאך װָאס איך, װעל

גָאט. דַײן ֿפַארהַאלטן?זָאגט

און ירושלים, מיט זיך ֿפרײט 10
אירע ַאלע איר, אין ָאן קװעלט
מיט לוסטיק אַײך ליבהָאבער;לוסטיקט
אױף טרױערט װָאס ַאלע איר איר,

איר;
זיך און זײגן װעט איר װַײל 11
נחמות, אירע ֿפון ברוסט דער זעטןֿפון
קװיקןֿפון זיך און זוּפן װעט איר װַײל

שֿפע. איר ֿפון זױגנָאּפל דעם
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 12
ַא װי שלום איר צו נַײג איך זע,
די שטרָאם ֿפלײציקן ַא װי און טַײך,
װעט איר און ֿפעלקער, די ֿפון רַײכקײט
איר װעט זַײט אױֿפן דערֿפון. זײגן
װעט קני די אױף און װערן, געטרָאגן

װערן. געצערטלט איר
טוט מוטער זַײן װָאס אײנער װי 13
אַײך איך װעל ַאזױ טרײסטן, אים
איר װעט ירושלים אין טרײסטן;און

װערן. געטרײסט
אַײער און זען, װעט איר און 14
אַײערע און ֿפרײען, זיך װעט הַארץ
די בליִען;און גרָאז װי װעלן בײנער
װערן דערװּוסט װעט גָאט ֿפון הַאנט
צערענען װעט ער און קנעכט, זַײנע בַײ

ֿפַײנט. זַײנע אױף
מיט קומען װעט גָאט זע, װָארום 15
זַײנע שטורעמװינט ַא װי און ֿפַײער,
זַײן גרים מיט אױסצולָאזן רַײטװעגן,
ֿפלַאמען מיט ָאנגעשרײ זַײן און צָארן,

ֿפַײער.
זיך טוט ֿפַײער מיט װָארום 16
שװערד, זַײן מיט און גָאט, משּפטן
די זַײן װעלן ֿפיל לַײבער;און ַאלע מיט

גָאט. ֿפון דערשלָאגענע
רײניקן און זיך הײליקן װָאס די 17
הינטער גערטנער, די אין גײן זיךצו
ֿפלײש עסן װָאס די מיטן, אין אײנער
און אומװערדיקײטן און חזיר, ֿפון
ֿפַארלענדט אײנעם אין װעלן מַײז,

גָאט. זָאגט װערן,
זײערע װײס] [איך װָארום 18
טרַאכטונגען; זײערע און מעׂשים
ַאלע אַײנצוזַאמלען קומט צַײט די
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קומען זָאלן זײ לשונות, און ֿפעלקער
ּכֿבוד. מַײן זען און

צװישן טָאן װעל איך און 19
װעל איך און װּונדערצײכן, ַא זײ
די צו ַאנטרונענע זײ ֿפון שיקן
לוד, און ּפול, ַּתְרִשיש, צו ֿפעלקער,
יֶָון, און ּתוֿבל צו בױגנשּפַאנערס, די
ניט הָאבן װָאס אינדזלען, װַײטע די
געזען ניט און הערונג, מַײן געהערט
מַײן דערצײלן װעלן זײ ּכֿבוד;און מַײן

ֿפעלקער. די צװישן ּכֿבוד
ַאלע ברענגען װעלן זײ און 20
ַא ֿפעלקער, ַאלע ֿפון ברידער, אַײערע
אױף און ֿפערד אױף גָאט, צו מּתנה
אױף און טרָאגװעגן, אױף און קָאטשן
יָאגקעמלען, אױף און מױלאײזלען,
ירושלים, בַארג הײליקן מַײן צו
ֿפון קינדער די װי ַאזױ גָאט, זָאגט
שּפַײזָאּפֿפעראין דָאס ברענגען יׂשראל

גָאט. ֿפון הױז אין ּכלי רײנער ַא
איך װעל זײ ֿפון אױך און 21
זָאגט לִויִים, ֿפַאר און ּכהנים נעמעןֿפַאר

גָאט.
און הימלען, נַײע די װי װָארום 22
װעלן מַאך, איך װָאס ערד, נַײע די
ַאזױ גָאט, זָאגט מיר, ֿפַאר בַאשטײן
אַײער און זָאמען אַײער בַאשטײן װעט

נָאמען.
אין ראש-חודש זַײן, װעט עס און 23
װעלן שבת, אין שבת און ראש-חודש,
מיר, ֿפַאר בוקן זיך לַײבער, ַאלע קומען

גָאט. זָאגט
װעלן און ַארױסגײן װעלן זײ און 24
מענטשן די ֿפון ּפגָרים די אױף קוקן
װָארום מיר; ָאן געברָאכן הָאבן װָאס
שטַארבן, ניט װעט װָארעם זײער
ֿפַארלָאשן ניט װעט ֿפַײער זײער און
ֿפַאר עקל ַאן זַײן װעלן זײ און װערן,
זַײן, װעט עס [און לַײבער. ַאלע
שבת און ראש-חודש, אין ראש-חודש
לַײבער, ַאלע קומען װעלן שבת, אין

גָאט.] זָאגט מיר, ֿפַאר בוקן זיך
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יְִרְמיָה
זון1 דעם יִרמיָהו ֿפון װערטער די

װָאס ּכֹהנים די ֿפון ִחלִקיָהון, ֿפון
בנימין, לַאנד אין ַענָתֹות אין

צו איז גָאט ֿפון װָארט דָאס װָאס 2
יֹאִשיָהו, ֿפון טעג די אין געװען אים
ֿפון מלך דעם ָאמֹונען, ֿפון זון דעם
זַײן ֿפון יָאר דרַײצנטן אין יהודה,

מלוכה,
טעג די אין געװען אױך איז און 3
דעם יֹאִשיָהון, ֿפון זון דעם יהֹויָקים ֿפון
עלֿפטן ֿפון ָסוף ביזן יהודה, ֿפון מלך
יֹאִשיָהון, ֿפון זון דעם ִצדִקיָהו ֿפון יָאר
ֿפון גלות דעם ביז יהודה, ֿפון מלך דעם

חֹודש. ֿפינֿפטן אין ירוָשַליִם
געװען איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 4

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו
אין דיך הָאב איך אײדער 5
איך הָאב געֿפורעמט, מוטערלַײב
ביסט דו אײדער און דערקענט, דיר
דיך איך הָאב ַארױס, טרַאכט ֿפון
ֿפעלקער די ֿפַאר נֿביא ַא געהײליקט;

געמַאכט. דיך איך הָאב
דו גָאט װײ, געזָאגט: איך הָאב 6
װָארום רעדן, ניט דָאך קען איך הַאר,

ייִנגל. ַא בין איך
זָאלסט געזָאגט: מיר צו גָאט הָאט 7
נַײערט ייִנגל, ַא בין איך זָאגן: ניט
שיקן דיך װעל איך װּו אומעטום
װעל איך װָאס ַאלץ און גײן, זָאלסטו

רעדן. זָאלסטו בַאֿפעלן דיר
זײ, ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלסט 8
צו מציל דיך דיר, מיט בין איך װָארום

גָאט. זָאגט זַײן,
זַײן אױסגעשטרעקט הָאט גָאט און 9
און מױל, מַײן צו צוגערירט, און הַאנט
איך הָאב ָאט געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט
מױל; דַײן אין װערטער מַײנע געגעבן
געשטעלט דיך הָאב איך, זע, 10
און ֿפעלקער די איבער טָאג הַײנטיקן
און אױסצורַײסן קיניגרַײכן, די איבער
אונטערצוברענגען און אַײנצּוװַארֿפן,

צו און בױען צו צעשטערן; צו און
ֿפלַאנצן.

איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 11
װָאס זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
ַא געזָאגט: איך הָאב יִרמיָהו? זעסטו,

איך. זע מַאנדלשטָאק
הָאסט געזָאגט: מיר צו גָאט הָאט 12
ּפַאס-אױף איך װָארום געזען, װױל

טָאן. צו עס װָארט מַײן אױף
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 13
ַאזױ מָאל, צװײט ַא מיר צו געװען
איך הָאב זעסטו? װָאס זָאגן: צו
זַײן און איך, זע טָאּפ זודיקן ַא געזָאגט:

צֿפון. קעגן איז ֿפָאדערזַײט
ֿפון געזָאגט: מיר צו גָאט הָאט 14
אױף בײז דָאך אױסברעכן װעט צֿפון

לַאנד. ֿפון בַאװױנער ַאלע
ַאלע צו רוף איך זע, װָארום 15
צֿפון, צו קיניגרַײכן די ֿפון משּפחות
און קומען, װעלן זײ און גָאט, זָאגט
טרָאן זַײן איטלעכער שטעלן װעלן
ֿפו טױערן די ֿפון אַײנגַאנג בַײם
מױערן אירע ַאלע קעגן און ירוָשַליִם,
ֿפון שטעט ַאלע קעגן און ַארום, רונד

יהודה.
מַײן ַארױסזָאגן זײ װעל איך און 16
שלעכטיקײט, זײער ַאל ֿפַאר משּפט
און ֿפַארלָאזן, מיך הָאבן זײ װָאס
און געטער, ֿפרעמדע צו גערײכערט
זײערע ֿפון װערק די צו געבוקט זיך

הענט.
דַײנע ָאנגורטן זָאלסט דו און 17
רעדן און אױֿפשטײן זָאלסט און לענדן,
בַאֿפעלן; דיר װעל איך װָאס ַאלץ זײ צו
ּכדי זײ, ֿפַאר שרעקן ניט זיך זָאלסט
זײ. ֿפַאר דערשרעקן ניט דיך זָאל איך
הַײנט דיך הָאב איך זע, װָארום 18
בַאֿפעסטיקטער ַא ֿפַאר געמַאכט
זַײל, אַײזערנעם ַאן ֿפַאר און שטָאט,
ַאקעגן מױערן קוּפערנע ֿפַאר און
ֿפון מלכים די קעגן לַאנד, גַאנצן
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אירע קעגן הַארן, אירע קעגן יהודה,
לַאנד. ֿפון ֿפָאלק דעם קעגן און ּכֹהנים,
הַאלטן מלחמה װעלן זײ און 19
ניט דיך װעלן און דיר, ַאקעגן
דיר, מיט בין איך װָארום בַײקומען,

זַײן. צו מציל דיך גָאט, זָאגט

איז2 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

אױערן די אין רוֿפן זָאלסט און גײ 2
הָאט ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ ירוָשַליִם, ֿפון
די דיר געדענק איך געזָאגט: גָאט
ליבשַאֿפט די יוגנט, דַײן ֿפון גינציקײט
נָאך גײן דַײן ּכלה-צַײט; דַײן ֿפון
ניט לַאנד ַא אין מדבר, דער אין מיר

געזײט.
דָאס יׂשראל, איז גָאט בַײ הײליק 3
זַײנע ַאלע ּתבואה; זַײן ֿפון ערשטע
ַא װערן; ֿפַארװיסט װעלן ֿפַארצערער
זָאגט זײ, אױף קומען װעט בײזעניש

גָאט.
איר גָאט, ֿפון װָארט דָאס הערט 4
ֿפון משּפחות ַאלע און יעקב, ֿפון הױז

יׂשראל; ֿפון הױז
װָאס געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 5
ַאן מיר אין עלטערן אַײערע הָאבן
זיך הָאבן זײ װָאס געֿפונען, עװלה
געגַאנגען און מיר, ֿפון דערװַײטערט

געװָארן? נישטיק און נישט נָאך
איז װּו געזָאגט: ניט הָאבן זײ און 6
אױֿפגעברַאכט אונדז הָאט װָאס גָאט
אונדז הָאט װָאס ִמצַריִם, לַאנד ֿפון
לַאנד ַא דורך מדבר, דורכן געֿפירט
ַא דורך גריבער, און װיסטעניש ֿפון
טױטשָאטן, און טריקעניש ֿפון לַאנד
מענטש קײן װָאס לַאנד ַא דורך
און דערין, דורכגעגַאנגען ניט איז
געװױנט ניט הָאט מוטערמענטש קײן

דָארטן?
אין געברַאכט אַײך הָאב איך און 7
ֿפרוכט איר עסן צו לַאנד, ֿפרוכטיקן ַא
געקומען זַײט איר און גוטס; איר און

לַאנד, מַײן ֿפַאראומרײניקט הָאט און

װּו געזָאגט: ניט הָאבן ּכֹהנים די 8
ֿפון אױֿפהַאלטער די און גָאט? איז
און געקענט, ניט מיך הָאבן ּתֹורה דער
מיר, ָאן געברָאכן הָאבן ּפַאסטוכער די
געזָאגט נֿביאות הָאבן נֿביאים די און
ניט, נוצן װָאס די נָאך און בַעל, ֿפַאר

געגַאנגען. זײ זַײנען
מיט קריגן נָאך איך װעל דרום 9
אַײערע מיט און גָאט, זָאגט אַײך,

קריגן. װעל קינדסקינדער
אינדזלען די דורך ֿפָארט װָארום 10
ֵקָדר קײן און זעט, און ִּכּתים, די ֿפון
זעט און צו, גוט זיך קוקט און שיקט,

געשען. איז ַאזױנס אױב
זַײנע ֿפַארביטן ֿפָאלק ַא דען הָאט 11
געטער קײן זַײנען זײ װָאס געטער?
זַײן ֿפַארביטן הָאט ֿפָאלק מַײן און ניט;

ניט. נוצט װָאס אױף ּכבוד
דעם, איבער הימלען איר גרױלט 12
ביז בַאנומען װערט שױדערט, און

גָאט. זָאגט גָאר,
הָאט בײז צװַײעדיק ַא װָארום 13
ֿפַארלָאזן הָאבן זײ ֿפָאלק: מַײן געטָאן
לעבעדיקע ֿפון קװַאל דעם מיך,
ברונעמער, הַאקן צו זיך װַאסער,
קענען װָאס ברונעמער, צעברָאכענע

הַאלטן. ניט װַאסער דָאס
ַא צי יׂשראל? קנעכט ַא איז 14
ֿפַאר ער? איז שקלַאף הױזגעבָארענער

געװָארן? רױב צו ער איז װָאס
זײ יונגלַײבן, די ברילן אים אױף 15
הָאבן זײ און ָקול, זײער ַארױס לָאזן
זַײנע װיסט; צו לַאנד זַײן געמַאכט

בַאװױנער. ַא ָאן ָכרב, זַײנע שטעט
ַּתכַּפכיס און נֹוף ֿפון זין די אױך 16

ֿפיטערן. שַארבן דַײן אױף טוען
דיר הָאט דָאס װָאר, ֿפַאר 17
ֿפַארלָאזן הָאסט דו װָאס ָאנגעמַאכט
דיך הָאט ער בעת גָאט, דַײן יהוה

געֿפירט. װעג אױֿפן
אױֿפן קומסטו װי ַאצונדערט און 18
דָאס טרינקען צו ִמצַריִם, קײן װעג
קומסטו װי און ִֹר? שיכ ֿפון װַאסער
דָאס טרינקען צו ַאשור, קײן װעג אױֿפן
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טַײך? ֿפון װַאסער
דיך װעט שלעכטיקײט דַײן 19
ָאּפקערונגען דַײנע און ָאנלערנען,
זע, און װײס און שטרָאֿפן; דיך װעלן
דו װָאס ביטער און איז שלעכט ַאז
און גָאט, דַײן יהוה ֿפַארלָאזן הָאסט
זָאגט דיר, אױף ניט איז מֹורא מַײן

צָבאֹות. ֿפון גָאט דער יהוה
איך הָאב ָאן אײביק ֿפון װָארום 20
דַײנע צעריסן יָאך, דַײן צעברָאכן
געזָאגט: הָאסט דו און בינדשטריק,
ָאבער איבערטרעטן; ניט װעל איך
און בערגל, הױכן יעטװעדער אױף
צװַײגהַאֿפטיקן יעטװעדער אונטער
אױס. זיך זֹונה ַא װי שטרעקסטו בױם,
געֿפלַאנצט דיך הָאב איך און 21
ריכטיקן לױטער װַײנריטל, װױל ַא
ֿפַארקערט מיר ביסטו װי און זָאמען;
ֿפרעמדן ֿפון װּוקסן װיל אין געװָארן

װַײנשטָאק!
װַאשן זיך זָאלסט דו ַאז װָארום, 22
דיר אױף מערן זָאלסט און לױג, מיט
מיר, ֿפַאר זינד דַײן געֿפלעקט איז זײף,

הַאר. דער גָאט זָאגט
הָאב איך זָאגן: קענסטו װי 23
די נָאך ֿפַאראומרײניקט, ניט מיך
געַאגַאנגען? ניט איך בין בַעל-געטער
װָאס מערק טָאל, אין ֿפירונג דַײן זע
קעמעלין, ֿפלינקע דו געטָאן, הָאסט דו

װעגן; אירע ֿפַארדרײט װָאס
מדבר צום אַײזעלין װילדע ַא 24
אין װינט דעם שלינגט װָאס געװױנט,
איר ֿפון זעל; איר ֿפון גלוסטונג דער
ַאלע ָאּפהַאלטן? זי קען װער ּפָארונג
אַײנמיען, ניט זיך דַארֿפן זוכער אירע

געֿפינען. זי זײ װעלן חֹודש איר אין
בָארװעס ֿפון ֿפוס דַײן ”ֿפַארמַײד 25
דָארשטיקײט“; ֿפון קעל דַײן און זַײן,
אומזיסט, געזָאגט: הָאסט דו ָאבער
ליב, איך הָאב ֿפרעמדע נַײערט נײן!

גײן. איך װעל זײ נָאך און
ער ַאז גנב ַא ֿפון שַאנד די װי 26
דָאס שַאנד צו איז ַאזױ געֿפונען, װערט
מלכים, זײערע זײ, יׂשראל, ֿפון הױז

און ּכֹהנים, זײערע און הַארן, זײערע
נֿביאים. זײערע

מַײן ביסט הָאלץ: ַא צו זָאגן זײ 27
הָאסט דו שטײן: ַא צו און ֿפָאטער!
הָאבן זײ װָארום געבָארן! אונדז
ניט און מיר, צו רוקן דעם געקערט
זײער ֿפון צַײט אין נָאר ּפנים; דעם
העלף און אױף שטײ זײ: זָאגן אומגליק

אונדז.
װָאס געטער דַײנע זַײנען װּו און 28
זײ זָאלן געמַאכט? דיר הָאסט דו
העלֿפן דיר קענען זײ אױב אױֿפשטײן
װָארום אומגליק; דַײן ֿפון צַײט אין
זַײנען שטעט, דַײנע ֿפון צָאל די װי ַאזױ

יהודה. געטער, דַײנע
מיר? אױף איר קריגט װָאס ֿפַאר 29
זָאגט מיר, ָאן געברָאכן הָאט ַאלע איר

גָאט.
געשלָאגן איך הָאב אומזיסט 30
מוסר קײן הָאבן זײ קינדער, אַײערע
הָאט שװערד אַײער גענומען; ניט
ַא װי נֿביאים, אַײערע ֿפַארצערט

לַײב. מערדערישער
ֿפון װָארט דָאס זעט ָדור, איר 31
מדבר ַא געװען דען איך בין גָאט:
ֿפון לַאנד ַא צי יׂשראל? צו
זָאגט װָאס ֿפַאר שטָאקֿפינצטערניש?
אומטרַײבן, זיך װילן מיר ֿפָאלק: מַײן

דיר? צו קומען ניט מער װעלן מיר
איר ֿפַארגעסן יונגֿפרױ ַא קען 32
מַײן און שלײֿפן? אירע ּכלה ַא צירונג,
ַא ָאן טעג ֿפַארגעסן מיך הָאט ֿפָאלק

צָאל.
װעג דַײן בַאשײנסטו װי 33
ַאֿפילו װָאר, ֿפַאר זוכן! צו ליבשַאֿפט
װעגן דַײנע קענסטו ערגסטע די

לערנען.
אױך זיך געֿפינט ברעגן דַײנע אין 34
אומשולדיקע ֿפון נֿפשות ֿפון בלוט
אַײנברעכונג ַאן בַײ ניט – ָארימע
ַאלעם בַײ ָאבער געֿפונען; זײ הָאסטו

דעם
בין איך װָאר, ֿפַאר זָאגסטו: 35
געװיס זיך הָאט צָארן זַײן אומשולדיק,
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משּפט איך זע, מיר. ֿפון ָאּפגעקערט
הָאב איך זָאגן: דַײן ֿפַאר דיר מיט זיך

געזינדיקט. ניט
זיך מַאכסט דו װָאלװל זײער װי 36
ֿפון אױך װעסט װעג! דַײן בַײטן צו
ביסט דו װי װערן, ֿפַארשעמט ִמצַריִם

ַאשור. ֿפון געװָארן ֿפַארשעמט
װעסטו דָאזיקן דעם ֿפון אױך 37
דַײן איבער הענט דַײנע מיט ַארױסגײן
דַײנע ֿפַארַאכט גָאט װָארום קָאּפ,
ניט זײ מיט װעסט און בטכֹונות,

בַאגליקן.

ַא3 ַאז זָאגן: צו ַאזױ . . . .
און װַײב, זַײן ַאװעק שיקט מַאן
ַאן װערט און אים, ֿפון ַאװעק גײט זי
װידער זיך דען ער װעט מַאנס, ַאנדער
זינדיק ניט װָאלט איר? צו אומקערן
דו און לַאנד? יענע װערן ֿפַארזינדיקט
ַא ליבהָאבער מיט געװען מזַנה הָאסט
מיר, צו אומקערן זיך װילסט און סך,

גָאט. זָאגט
די אױף אױגן דַײנע אױף הײב 2
ניט ביסטו װּו זע, און ערטער, הױכע
װעגן די אױף געװָארן? געשענדט
ַאן װי זײ, אױף געלױערט הָאסטו
הָאסט און מדבר; דער אין ַארַאבער
דַײן מיט לַאנד דָאס געמַאכט זינדיק

שלעכטיקײט. דַײן מיט און זנות
ֿפַארמיטן ֿפרירעגנס די זַײנען דרום 3
ניט איז שּפעטרעגן און געװָארן,
איז זֹונה ַא ֿפון שטערן ַא ָאבער געװען;

דיר, בַײ געװען
שעמען. געװָאלט ניט זיך הָאסטו 4
מיר: צו גערוֿפן ַאקָארשט ניט הָאסטו
ַא אײביק אױף ער װעט מין, ֿפָאטער

טרָאגן? ׂשנאה
ָאנהַאלטן? זי שטענדיק ער װעט 5
געטָאן דָאך און גערעדט, הָאסטו ָאט

זיך. בַײ געּפֹועלט און בײז, דָאס
געזָאגט מיר צו הָאט גָאט און 6
הָאסטו יֹאִשיָהו: מלך ֿפון טעג די אין
יׂשראל ָאּפגעקערטע די װָאס געזען
אױף געגַאנגען איז זי געטָאן? הָאט
אונטער און גערגל, הױכן יעטװעדער

הָאט און בױם, צװַײגהַאֿפטיקן יעדער
געװען. מזַנה דָארטן

געזָאגט: געװעסט הָאב איך און 7
ַאלץ, דָאס געטָאן הָאט זי ַאז נָאכדעם
ָאבער מיר; צו אומקערן זיך זי װעט
די און אומגעקערט. ניט זיך הָאט זי
הָאט יהודה שװעסטער איר ֿפעלשערין

געזען. דָאס
הגם ַאז געזען, הָאב איך ָאבער 8
יׂשראל ָאּפגעקערטע די װָאס דערֿפַאר
הָאב בַאגַאנגען, אומטרַײשַאֿפט הָאט
געגעבן איר און ַאװעקגעשיקט, זי איך
דעסטװעגן ֿפון הָאט שײדבריװ, איר
יהודה ֿפעלשערין די געהַאט מֹורא ניט
איז אױך זי און שװסטער, איר

געװען. מזַנה הַאט און געגַאנגען
װעגן ֿפון געװען, איז עס און 9
זי הָאט זנות איר ֿפון לַײכטיקײט דער
הָאט זי און לַאנד, דָאס געמַאכט זינדיק
שטײן מיט בַאגַאנגען אומטרַײשַאֿפט

הָאלץ. מיט און
הָאט דעם ַאלעם נָאך ַאֿפילו ָאבער 10
יהודה שװעסטער איר ֿפעלשערין די
איר מיט מיר צו אומגעקערט ניט זיך
ליגן, מיט בלױז נָאר הַארצן, גַאנצן

גָאט. זָאגט
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 11
זיך הָאט יׂשראל ָאּפגעקערטע די
ֿפון רעכטֿפַארטיק מער ַארױסגעװיזן

יהודה. ֿפעלשערין דער
דָאזיקע די רוֿפן זָאלסט און גײ 12
קער זָאגן: און צֿפון, קען װערטער
זָאגט יׂשראל, ָאּפגעקערטע דו אום, זיך
ּפנים בײז ַא װַארֿפן ניט װעל איך גָאט:
גענָאדיק, בין איך װָארום אַײך, אױף
ׂשנאה ַא ניט הַאלט איך גָאט, זָאגט

אײביק. אױף
ָאן ַאז זינד, דַײן װיסן זײ נָאר 13
געברָאכן, הָאסטו גָאט דַײן יהוה
װעגן דַײנע צעשּפרײט הָאסט און
יעטװעדער אונטער ֿפרעמדע, צו
ָקול מַײן צו און בױם; צװַײגהַאֿפטיקן

גָאט. זָאגט צוגעהערט, ניט איר הט
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קינדער אום, אַײך קערט 14
איך װָארום גָאט, זָאגט ָאּפקערער,
אַײך װעל איך און הַאר, אַײער בין
צװײ און שטָאט, ַא ֿפון אײנעם נעמען
ברענגען אַײך װעל און משּפחה, ַא ֿפון

ִציֹון. קײן
געבן אַײך װעל איך און 15
זײ און הַארצן, מַײן נָאך ּפַאסטוכער
און קענשַאֿפט מיט ֿפיטערן אַײך װעלן

ֿפַארשטַאנדיקײט. מיט
װעט איר ַאז זַײן, װעט עס און 16
אין לַאנד, אין ֿפרוכּפערן און מערן זיך
מער מען װעט גָאט, זָאגט טעג, יענע
בונד; גָאטס ֿפון ָארון דער זָאגן: ניט
און ַארױף, ניט זינען אױֿפן װעט ער און
ניט און דערמָאנען ניט אים װעט מע
געמַאכט ניט מער װעט ער און דַאכטן;

װערן.
רוֿפן מען װעט צַײט יענער אין 17
און גָאט, ֿפון טרָאן דער ירוָשַליִם
ַאלע איר צו זיך װעלן אַײנזַאמלען
קײן נָאמען, גָאטס װעגן ֿפון ֿפעלקער,
גײן ניט מער װעלן זײ און ירוָשַליִם,
זײער ֿפון אַײנגעשּפַארטיקײט דער נָאך

הַארצן. בײזן
הױז דָאס גײן װעט טעג יענע אין 18
יׂשראל, ֿפון הױז דעם מיט יהודה ֿפון
ֿפון אײנעם אין קומען װעלן זײ און
איך װָאס לַאנד דעם אין צֿפון-לַאנד
עלטערן. אַײערע ַארבן געמַאכט הָאב

געזָאגט: געװעסט הָאב איך און 19
צװישן אױסריכטן דיך איך װעל װי
גלוסטיק ַא געבן דיר און קינדער, די
די ֿפון נחלה שײנשענסטע די לַאנד,
געזָאגט: הָאב איך און ֿפעלקער!
רוֿפן, מיך װעסטו מַײן“ ”ֿפָאטער
ניט זיך װעסטו מיר הינטער ֿפון און

ָאּפקערן.
װָאס װַײב ַא װי ַאזױ ָאבער 20
איר הָאט ַאזױ מַאן, איר ָאן ֿפעלשט
יׂשראל, ֿפון הױז מיר, ָאן געֿפעלשט

זָאט
הױכע די אױף װערט ָקול ַא 21
ּתכנונים-געװײן ַא געהערט, ערטער

זײ װָארום יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון
ֿפַארגעסן װעג, זײער ֿפַארקרימט הָאבן

גָאט. זײער יהוה ָאן
קינדער אום, אַײך קערט 22
אַײערע הײלן װעל איך ָאּפקערער,
געקומען איר, זַײנען דָא ָאּפקערונגען.
יהוה ביסט דו װָארום דיר, צו

גָאט. אונדזער
די ֿפון װָאס איז ֿפַאלש װָאר, ֿפַאר 23
ֿפַאר בערג; די ֿפון טומל דער הײכן,
די איז גָאט אונדזער יהוה אין װָאר,

יׂשראל. ֿפון הילף
הָאט שַאנדגעטערַײ די און 24
אונדזערע ֿפון מי די אױֿפגעגעסן
ָאן, יוגנט אונדזער ֿפון עלטערן,
רינדער, זײערע און שָאף זײערע

טעכטער. זײערע און זין זײערע
שַאנד, אונדזער אין ליגן לָאמיר 25
אונדזער בַאדעקן אונדז זָאל און
אונדזער יהוה צו װָארום שמַאך,
און מיר געזינדיקט, מיר הָאבן גָאט
יוגנט אונדזער ֿפון עלטערן, אונדזערע
הָאבן מיר און טָאג, הַײנטיקן ביז און
יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוגעהערט ניט

גָאט. אונדזער

אומקערן,4 זיך װעסט דו ַאז
זיך מיר צו גָאט, זָאגט יׂשראל,
ָאּפטָאן װעסט דו ַאז און אומקערן,
ּפנים, מַײן ֿפון אומװערדיקײטן דַײנע

װַאקלען, ניט זיך װעסט און
גָאט װי ”ַאזױ שװערן: װעסט און 2
מיט און רעכט, מיט אמת, מיט לעבט“.
מיט בענטשן זיך װעלן גערעכטיקײט,
זײ װעלן אים מיט און ֿפעלקער, אים

רימען. זיך
צו געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ װָארום 3
ירוָשַליִם: צו און יהודה ֿפון מענער די
זָאלט איר און ַאקער, ַאן אַײך ַאקערט

דערנער. אױף זײען ניט
טוט און גָאט, צו אַײך בַאשנַײדט 4
איר הַארץ, אַײער ֿפון ֿפָארהױטן די ָאּפ
ֿפון בַאװױנער און יהודה ֿפון מענער
ניט זָאל גרימצָארן מַײן ּכדי ירוָשַליִם,



669 יְִרְמיָה 4:5—4:23

ַאז ברענען און ֿפַײער, ַא װי ַארױסגײן
װעגן ֿפון זַײן, ניט זָאל לעשער קײן

מעׂשים. שלעכטע אַײערע
מַאכט און יהודה, אין דערצײלט 5
בלָאזט זָאגט: און ירוָשַליִם, אין הערן
ֿפולער ַא מיט רוֿפט לַאנד; אין שֹוֿפר ַא
און אַײן, אַײך זַאמלט זָאגט: און קעל,

ֿפעסטונגשטעט. די אין ַארַײן לָאמיר
ִציֹון, קײן ֿפָאן ַא אױף הײבט 6
ניט אַײך זָאלט איר ַאנטרינט,
ַאן ברענג איך װָארום ָאּפשטעלן,
ַא ברָאך ַא און צֿפון, ֿפון אומגליק

גרױסן.
זַײן ֿפון אױֿפגעגַאנגען איז לַײב ַא 7
ֿפון אומבֿפענגער ַאן און געצװַײג,
ֿפון ַארױס איז געצױגן, הָאט ֿפעלקער
װיסט, צו לַאנד דַײן מַאכן צו ָארט, זַײן
ַא ָאן זַײן, ָכרב זָאלן שטעט דַײנע

בַאװױנער.
זַאקקלײדער, ָאן גורט דעם איבער 8
ניט װָארום יָאמערן; און קלָאגן טוט
גרימצָארן גָאטס זיך הָאט ָאּפגעקערט

אונדז. ֿפון
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 9
הַארץ דָאס ֿפַארגײן װעט גָאט זָאװט
די ֿפון הַארץ דָאס און מלך, דעם ֿפון
בַאנומען װעלן ּכֹהנים די און הַארן;

גַאֿפן. װעלן נֿביאים די און װערן,
דו גָאט װײ, געזָאגט: איך הָאב 10
הָאסטו גענַארט נַארן װָאר, ֿפַאר הַאר,
ַאזױ ירוָשַליִם, און ֿפָאלק דָאזיקע דָאס
אַײך“, צו זַײן װעט ”שלום זָאגן: צו
נֿפש. ביזן דערגרַײכט שװערד די און

בַאֿפױלן װעט צַײט יענער אין 11
און ֿפָאלק דָאזיקן דעם אױף װערן
די ֿפון װינט הײסער ַא ירוָשַליִם אױף
װעג אױֿפן מדבר, אין ערטער הױכער
צו ניט ֿפָאלק; מַײן טָאכטער דער צו

רײניקן; צו ניט און װינטשוֿפלען,
װעט דעם ֿפון שטַארקער װינט ַא 12
אױך איך װעל ַאצונד מיר; ֿפון קומען

זײ. אױף משּפט ַא ַארױסזָאגן
אױף, ער גײט װָאלקנס װי זע, 13
זַײנע זַײנען שטורעמװינט דער װי און

ָאדלערס ֿפון ֿפלינקער רַײטװעגן;
װָארום אונדז, װײ ֿפערד: זַײנע זַײנען

ֿפַארװיסט. זַײנען מיר
הַארץ, דַײן בײז ֿפון ָאּפ װַאש 14
װערן. געהָאלֿפן זָאלסט ּכדי ירוָשַליִם,
דַײנע דיר אין רוען װעלן װַאנען ביז

אומרעכט? ֿפון מכשבות
און ָדן, ֿפון ָאן זָאגט ָקול ַא װָארום 15
ֿפון געבערג ֿפון אומגליק הערן מַאכט

אֿפרים:
איז ָאט ֿפעלקער: די דערצײלט 16
ירוָשַליִם: װעג הערן מַאכט עס!
לַאנד, װַײטן ַא ֿפון קומען בַאלעגערער
ֿפון שטעט די אױף ַארױס לָאזן און

ָקול. זײער יהודה
אױף זײ זַײנען ֿפעלדהיטער װי 17
מיר הָאט זי װַײל ַארום, רונד ֿפון איר

גָאט. זָאגט װידערשּפעניקט,
מעׂשים דַײנע און ֿפירונג דַײן 18
דָאזיקע די – ָאנגעמַאכט דָאס דיר הָאבן
איז עס װָאס – דַײנע שלעכטיקײט
דַײן ביז ָאן רירט עס װָאס ביטער,

הַארצן.
מַײנע אינגעװײד, מַײנע 19
ֿפון מיך דרַײ איך אינגעװײד!
הַארצן! מַײן ֿפון װענט די ָא װַײטָאק!
איך מיר, אין ברומען טוט הַארץ מַײן
ֿפון ָקול ַא װָארום שװַײגן! ניט קען
ַא זעל, מַײן געהערט, הָאסטו שֹוֿפר

מלחמה. ֿפון שַאל
גערשעט, ברָאך ַא אױף ברָאך ַא 20
דָאס איז געװָארן ֿפַארװיסט װָארום
ֿפַארװיסט זַײנען ֿפלוצים לַאנד, גַאנצע
– רגע ַא אין געצעלטן, מַײנע געװָארן

ֿפָארהַאנגען. מַײנע
ֿפָאן, די זען איך װעל װַאנען ביז 21
שֹוֿפר דעם ֿפון קֹול דעם הערן איך װעל
ֿפָאלק, מַײן איז נַאריש װָארום 22
זַײנען נַארן קינדער ניט; זײ קענען מיך
זײ; זַײנען ֿפַארשטַאנדיק ניט און זײ,
שלעכטס, טָאן אױף חכמים זַײנען זײ

ניט. זײ װײסן טָאן גוטס ֿפון און
זי ערשט ערד, די געזען הָאב איך 23
– הימלען די און לײדיק און װיסט איז
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ניטָא. איז ליכט זײער און
ערשט בערג, די געזען הָאב איך 24
זיך הָאבן הײכן ַאלע און ציטערן, זײ

געטרַײסלט.
קײן ערשט געזען, הָאב איך 25
ֿפון ֿפױגלען ַאלע און ניטָא, איז מענטשן

ַאװעק. זַײנען הימל
דער ערשט געזען, הָאב איך 26
זַײנע ַאלע און מדבר, ַא איז ַּכרֶמל
דעם ֿפַאר צעשטערט, זַײנען שטעט
גרים דעם ֿפַאר גָאט, אֿפון ָאנגעזיכט

צָארן. זַײן ֿפון
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 27
גַאנצע דָאס װערן װעט װיסטעניש ַא
איך װעל ֿפַארלענדונג קײן הגם לַאנד,

מַאכן. ניט
ערד, די טרױערן װעט דעם אױף 28
הימלען די װעלן װערן ֿפינצטער און
גערדט, הָאב איך װַײל אױבן, ֿפון
הָאב איך און געטרַאכט, הָאב איך
ָאּפקערן ניט זיך װעל און חרטה, ניט

דערֿפון.
און רַײטער ֿפון ָקול דעם ֿפַאר 29
גַאנצע די ַאנטלױֿפט בױגנשיסער,
געדיכטע אין ַארַײן זַײנען זײ שטָאט;
זײ זַײנען ֿפעלזן אױף און װעלדער,
שטָאט יעטװעדער ַארױֿפגעגַאנגען;
ניט װױנט זײ אין און ֿפַארלָאזן, איז
װָאס בַארױבטע, דו און מענטש. קײן

טוסטו,
רױט, אין דיך קלײדסט דו װָאס 30
ֿפון צירונג מיט דיך צירסט דו װָאס
אױגן דַײנע אױף רַײסט דו װָאס גָאלד,
זיך מַאכסטו אומזיסט ֿפַארב? מיט
דיך, ֿפַארַאכטן ליבהָאבער דַײנע שײן,

לעבן. דַײן זוכן זײ
װײערין ַא ֿפון װי ָקול ַא װָארום 31
ֿפון װי ַאנגסט געהערט, איך הָאב
ֿפון ָקול דעם ערשטגעװינערין. ַאן
זיך, ֿפַארקַײכט װָאס ִציֹון טָאכטער
ֿפַאנַאנדער: הענט אירע שּפרײט װָאס
איז זעל מַײן װָארום מיר, װײ

טײטער. די ֿפַאר אוממַאכטיק

ֿפון5 גַאסן די אין אום װַאנדער
און ַאקָארשט ַאעט און ירוָשַליִם,
אירע אין זוכט און געװָאר, װערט
ַא געֿפינען װעט איר אױב מערק,
טוט עס װער דָא איז עס אױב מענטשן,
און אמת, זוכט עס װער גערעכטיקײט,

ֿפַארגעבן. איר װעל איך
גָאט װי ַאזױ זָאגן: זײ װען ַאֿפילו 2
דעסטװעגן ֿפון זײ שװערן לעבט!

ֿפַאלש.
אױף דָאך זַײנען אױגן דַײנע גָאט, 3
זײ און געשלָאגן, זײ הָאסט אמת;
זײ הָאסט געקימערט, ניט זיך הָאבן
ניט מוסר קײן הָאבן זײ און ֿפַארלענדט,
ּפנים זײער געמַאכט הָאבן זײ גענומען;
ניט זיך הָאבן זײ ֿפעלז, ֿפון הַארטער

אומקערן. געװָאלט
געזָאגט: געװעסט הָאב איך און 4
זַײנען זײ ָארימע, די נָאר זַײנען דָאס
װעג דעם ניט װײסן זײ װַײל נַאריש,
גָאט. זײער ֿפון געזעץ דָאס יהוה, ֿפון
גרױסע, די צו גײן מיר װעל איך 5
זײ װָארום זײ; מיט רעדן װעל און
געזעץ דָאס יהוה, ֿפון װעג דעם װײסן
הָאבן זײ ָאבער גָאט. זײער ֿפון
צעריסן יָאך, דעם צעברָאכן דעסגלַײכן

בינדשטריק. די
ֿפון לַײב ַא זײ דערשלָאגט דרום 6
זײ װעט מדבריָאת ֿפון װָאלף ַא װַאלד,
לױערן טוט לעמּפערט ַא ֿפַארװיסטן,
װָאס איטלעכער שטעט, זײערע אױף
ֿפַארצוקט װעט זײ, ֿפון ַארױס גײט
זײערע זַײנען ֿפיל װָארום װערן;
זײערע זַײנען שטַארק ֿפַארברעכן,

ָאּפקערונגען.
דיר דעם װַאר איך זָאל װי 7
הָאבן קינדער דַײנע ֿפַארגעבן?
בַײ געשװָארן און ֿפַארלָאזן, מיך
ָאנגעזעט, זײ הָאב איך ַאז אומגעטער;
הַײזער אין און געװען, מזַנה זײ הָאבן

אױף. זיך זײ קלַײבן זֹונות ֿפון
ָאגערס ָאּפגעֿפיטערטע, ֿפערד 8
חברס זַײן דו איטלעכער זײ, זַײנען

זײ; הירזשען װַײב
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ניט זיך דערֿפַאר איך זָאל 9
ָאן זָאל און גָאט; זָאגט ָאּפרעכענען?
נֹוקם ניט זיך דָאזיקע דָאס װי ֿפָאלק ַא

זעל? מַײן זַײן
און רײען, אירע אין ַארױף גײט 10
זָאלט ֿפַארלענדונג ַא נָאר צעשטערט,
צװַײגן, אירע ָאּפ טוט מַאכן; ניט איר

זײ. זַײנען גָאטס ניט װָארום
הָאבן געֿפעלשט ֿפעלשן װָארום 11
דָאס און יׂשראל ֿפון הױז דָאס מיר ָאן

גָאט. זָאגט יהודה, ֿפון הױז
גָאט, ָאן געלײקנט הָאבן זײ 12
און ער, ניט איז דָאס געזָאגט: און
און אונדז, אױף קומען ניט װעט בײז
ניט מיר װעלן הונגער און שװערד

ָאנזען.
זיך װעט נֿביאים די ֿפון און 13
װָארט דָאס װָארום װינט, ַא אױסלָאזן
ַאלײן זײ זָאל ַאזױ ניטָא; זײ אין איז

געשען!
ֿפון גָאט דער יהוה הָאט דרום 14
רעדט איר װַײל געזָאגט: ַאזױ צָבאֹות
איך מַאך ָאט גערײד, דָאזיקע דָאס
ֿפַײער, צו מױל דַײן אין װערטער מַײנע
עס און הָאלץ, ֿפָאלק דָאזיקע דָאס און

ֿפַארצערן. זײ װעט
ֿפָאלק ַא אַײך אױף ברענג איך זע, 15
יׂשראל, ֿפון הױז איר װַײט, דער ֿפון
דָאס, איז ֿפָאלק מַאכטיק ַא גָאט; זָאגט
ַא דָאס, איז ֿפַארצַײטן ֿפון ֿפָאלק ַא
און לשון, זַײן ניט װײסט דו װָאס ֿפָאלק

רעדט. ער ֿפָאס ניט ֿפַארשטײסט
ָאֿפענער ַאן װי איז ֿפַײלבַײטל זַײן 16

גיבֹורים. ַאלע זַײנען זײ קבר;
שניט, דַײן אױֿפעסן װעט ער און 17
אױֿפעסן װעלן זײ ברױט; דַײן און
װעט ער טעכטער; דַײנע און זין דַײנע
רינדער, דַײנע און שָאף דַײנע אױֿפעסן
און װַײנשטָאק דַײן אױֿפעסן װעט ער
צעקלַאּפן װעט ער ֿפַײגנבױם; דַײן
ֿפעסטונגשטעט דַײנע שװערד מיטן

זײ. אױף זיך ֿפַארזיכערסט דו װָאס
זָאגט טעג, יענע אין אױך הגם 18
ֿפַארלענדונג ַא מַאכן ניט איך װעל גָאט,

אַײך. ֿפון
װעט איר ַאז זַײן, װעט עס און 19
אונדזער יהוה הָאט װָאס ֿפַאר זָאגן:
זָאלסטו ַאלץ? דָאס געטָאן אונדז גָאט
מיך הָאט איר װי ַאזױ זײ: צו זָאגן
געטער ֿפרעמדע געדינט און ֿפַארלָאזן,
דינען איר זָאלט ַאזױ לַאנד, אַײער אין

אַײערס. ניט לַאנד ַא אין ֿפרעמדע
יעקב, ֿפון הױז אין ָאן דָאס זָאגט 20
צו ַאזױ יהודה, אין הערן עס מַאכט און

זָאגן:
איר ַאקָארשט, צו דָאס הערט 21
אױגן הָאבן װָאס ׂשכל, ָאן ֿפָאלק נַאריש
און אױערן הָאבן װָאס ניט, זעען און

ניט; הערן
ֿפַאר מֹורא ניט דען איר הָאט 22
ציטערט צי גָאט, זָאגט מיר?
איך ָאנגעזיכט? מַײן ֿפַאר ניט איר
גרענעץ ַא זַאמד געמַאכט הָאב װָאס
ער װָאס געזעץ אײביק ַאן ים, צום
אינדן זַײנע און ַאריבערגײן; ניט קען
בַײקומען, ניט קענען און זיך, װַארֿפן
ניט עס קענען און ברומען, זײ און

ַאריבערגײן.
ֿפָאלק דָאזיקן דעם בַײ ָאבער 23
װידערשּפעניק און ָאּפגעקערט ַאן איז
און ָאּפגעקערט זיך הָאבן זײ הַארץ,

ַאװעק. זַײנען
אין געזָאגט ניט הָאבן זײ און 24
הָאבן מֹורא לָאמיר הַארצן: זײער
גיט װָאס גָאט, אונדזער יהוה ֿפַאר
אין שּפעטערגן, און ֿפרירעגן, רעגן,
די ָאּפ אונדז ֿפַאר היט װָאס צַײט, זַײן

שניט. ֿפון װָאכן געשטעלטע
די ָאּפגענַײגט הָאבן זינד אַײערע 25
הָאבן חטאים אַײערע און דָאזיקע,

אַײך. ֿפון גוטס דָאס ֿפַארמיטן
ֿפָאלק מַײן צװישן װָארום 26
נָאך, קוקן זײ רשעים; זיך געֿפינען
זײ לױערן, ֿפױגלֿפַאנגען װי ַאזױ
ֿפַאנגען מענטשן ּפַאסטקע, ַא שטעלן

זײ.
ֿפױגלען, מיט ֿפון שטַײג ַא װי 27
איט ם ֿפול הַײזער זײערע זַײנען ַאזױ
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און גרױס זײ זַײנען דרום בַאטרוג;
געװָארן. רַײך

יָא, געװָאר; זײ זַײנען גרָאב ֿפעט, 28
שטיק. בײזע אין ַאריבער שטַײג זײ
ָאן, ניט זיך זײ נעמען רעכט ֿפַאר
זָאלן זײ ַאז יתום, ֿפון רעכט ֿפַארן
די ֿפון משּפט דעם און דורכֿפירן; עס

ניט. זײ משּפטן רָאימע
ניט זיך דערֿפַאר איך זָאל 29
ַא ָאן זָאל גָאט; זָאגט ָאּפרעכענען?
נֹוקם ניט זיך דָאזיקע דָאס װי ֿפָאלק

זעל? מַײן זַײן
אין געשעט שױדער און שרעק ַא 30

לַאנד:
ליגן, אױף נֿביאות זָאגן נֿביאים די 31
דער צו זײ געװעלטיקן ְֹהנים ּכ די און
ליב עס הָאט ֿפָאלק מַײן און הַאנט,
צום טָאן איר װעט װָאס ָאבער ַאזױ;

דערֿפון? ָסוף

ֿפון6 קינדער איר ַאנטרינט,
ירוָשַליִם, ֿפון ַארױס בנימין,
און שֹוֿפר, ַא בלָאזט ּתקֹוַע אין און
צײכן, ַא אױף הײבט בעת-ֶּכֶרם אין
ֿפון ַארױס קוקט אומגליק ַאן װָארום

ברױסער. ַא ברָאך ַא און צֿפון,
די ֿפַארצערטלטע, און שײנע די 2

ֿפַארשנַײדן. איך טָא ִציֹון טָאכטער
מיט ֿפַארסטוכער קומען איר צו 3
אױף שטעלן זײ סטַאדעס, זײערע
ֿפיטערן זײ איר, ַארום רונד געצעלטן

הַאנט. דער צו זיך איטלעכער
איר! אױף מלחמה ַא ָאן ”ברײט 4
אין ַארױֿפגײן לָאמיר און אױף, שטײט
װָארום אונדז! ”װײ – טָאג!“ מיטן
עס װָארום ָאּפ, זיך קערט טָאג דער
– ָאװנט“ ֿפון שָאטנס די זיך שטרעקן

לָאמיר און אױף, ”שטײט 5
לָאמיר און נַאכט, בַײ ַארױֿפגײן

ּפַאלַאצן!“ אירע צעשטערן
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 6
און געהילץ, ָאן שנַײדט צָבאֹות: ֿפון
ערדװַאל; ַאן ירוָשַליִם ַארום ָאן שיט
גַאנצן אין איז װָאס שטָאט די איז דָאס

איר. אין רױב מיט ָאנגעלײגט
זַײנע ַארױס קװעלט ברונעם ַא װי 7
איר ַארױס זי קװעלט ַאזױ װַאסער,
זיך הערט רױב און אומרעכט בײז;
ּתמיד איז ּפנים מַײן ֿפַאר איר, אין

שלעג. און קרַאנקשַאֿפט
מַײן ּכדי ירוָשַליִם, מוסר, ַא נעם 8
ַא דיר, ֿפון ָאּפעקלען ניט זיך זָאל זעל

בַאװױנט. ניט לַאנד
צָבאֹות: ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 9
װעט װַײנשטָאק ַא װי ַארומקלַײבן
ֿפון איבערבלַײב דעם ַארומקלַײבן מען
דַײן װידער און װידער קער יׂשראל;
די אױף הַארבסטער ַא װי הַאנט,

צװַײגלעך.
און רעדן איך זָאל װעמען צו 10
זע, הערן? זָאלן זײ ַאז װָארענען.
זײ און ֿפַארשטָאּפט, איז אױער זײער
װָארט גָאטס זע, ֿפַארנעמען; ניט קענען
עס װילן זײ געשּפעט, צום זײ בַײ איז

ניט.
דעם מיט ֿפול איך בין דרום 11
מער קען איך גָאט, ֿפון גרימצָארן
די אױף אױך אים גיס אַײנהַאלטן: ניט
געזעמל דעם אױף און גַאס, אין קינדער
װָארום מיטַאנַאנדער; לַײט יונגע ֿפון
בַאצװּונגען װעלן װַײב אי מַאן אי

ֿפולבַאטָאגטן. מיטן זקן דער װערן,
װעלן הַײזער זײערע און 12
און ֿפעלדער ַאנדערע, צו איבערגײן
איך װָארום מיטַאנַאנדער; װַײבער
די אױף הַאנט מַײן אױסשטרעקן װעל

גָאט. זָאגט לַאנד, ֿפון בַאװױנער
ביז קלענסטן זײער ֿפון װָארום 13
גײציק איטלעכער איז גרעסטן זײער
טוט ּכֹהן ביזן נֿביא ֿפון און געװין, גָאך

ֿפַאלשקײט. איטלעכער
מַײן ֿפון ברָאך דעם הײלן זײ און 14
שלום! זָאגן: צו ַאזױ גרינג, אױף ֿפָאלק

ניטָא. איז שלום קײן װען שלום!
װַײל װערן, שַאנד צו װעלן זײ 15
צו געטָאן; זײ הָאבן אומװערדיקײט
ניט, זיך זײ שעמען שעמען מָאל
זײ װײסן בושה קײן ֿפון מָאל צו
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די צװישן ֿפַאלן זײ װעלן דרום ניט;
מיט זיך רעכן איך בעת געֿפַאלענע;
זָאגט װערן, געשטרױכלט זײ װעלן זײ

גָאט.
שטײט געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 16
אױף ֿפרעגט און זעט, און װעגן די אױף
צום װעג דער איז װּו שטעגן, ַאלטע די
ַאן געֿפינט און אים, אױף גײט און גוטן,
הָאבן זײ ָאבער זעל. אַײער ֿפַאר ָאּפרו

גײן. ניט װעלן מיר געזָאגט:
אױֿפשטעלן ֿפעלג איך און 17
ֿפַארנעמט אַײך: איבער װעכטער
הָאבן זײ ָאבער שֹוֿפר! ֿפון ָקול דעם

ֿפַארנעמען. ניט װעלן מיר געזָאגט:
און ֿפעלקער, איר הערט, דרום 18
אױף װָאס אַײנזַאמלונג, דו װיסן, זײ

קומט. זײ
ברענג איך זע, ערד; דו הער, 19
ֿפָאלק, דָאזיקן דעם אױף אומגליק ַאן
טרַאכטונגען, זײערע ֿפון ֿפרוכט די
ניט װערטער מַײנע הָאבן זײ װַײל
הָאבן זי – ּתֹורה מַײן און ֿפַארנומען,

ֿפַארַאכט. זײ
װַײרױך דען מיר װָאס צו 20
גוטער און שבָא, ֿפון קומט װָאס
לַאנד? װַײטן ַא ֿפון געװירצרָאר
ניט זַײנען ברַאנדָאּפֿפער אַײערע
אַײערע און בַאװיליקונג, צו
ניט מיר זַײנען שלַאכטָאּפֿפער

ָאנגעלײגט.
געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 21
דעם ֿפַאר שטרױכלונגען לײג איך זע,
װעלן שטרױכלען און ֿפָאלק, דָאזיקן
אײנעם אין זין און ֿפָאטערס זײ דורך
װעלן זײ און חבר; זַײן און שכן דער

אונטערגײן.
ַא זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 22
ַא און צֿפון-לַאנד, ֿפון קומט ֿפָאלק
עקן די ֿפון זיך דערװעקט אומה גרױסע

ערד.
זײ, הַאלטן שּפיז און בױגן 23
קײן הָאבן און זײ, זַײנען ַאכזָרים
װי ברומט ָקול זײער ניט; רכמנות
זײ; רַײטן ֿפערד אױף און אים, דער

מלחמה צו מַאן אײן װי אױסגעשטעלט
ִציֹון. טָאכטער דיר, אױף

הערונג, זַײן געהערט הָאבן מיר 24
געװָארן, שלַאף זַײנען הענט אונדזערע
ַא בַאנומען, אונדז הָאט ַאנגסט ַאן

געװינערין. ַא װי װַײטָאק
און ֿפעלד, אין ַארױס ניט זָאלסט 25
די װָארום גײן, ניט זָאלסטו װעג אין
שרעק ַא איז ֿפַײנט דעם ֿפון שװערד

ַארום. רונד
ָאן גורט ֿפָאלק, מַײן טָאכטער 26
טרױער ַא ַאש; אין זיך קַײקל און זַאק,
ַא דיר, מַאך אײנאײניציקן ַאן נָאך װי
װעט ּפלוצים װָארום קלָאג, ביטערע
אונדז. אױף ֿפַארװיסטער דער קומען

דיך איך הָאב ּפרּוװער ַא 27
מַײן צװישן גָאלדטיגל ַא געמַאכט,
און װערן געװָאר זָאלסט ּכדי ֿפָאלק,

װעג. זײער ּפרּוװן
זײ זַײנען ָאּפקערער ָאּפגעקערטע 28
און קוּפער רכילות-טרַײבער; ַאלע,
זַײנען ֿפַארדָארבן ַאלע זײ, זַײנען אַײזן

זײ.
בלָאזזַאק, דער הָאט געסָאּפעט 29
דָאס איז ֿפַײער ֿפון געװָארן ֿפַארלענדט
לַײטערן מען הָאט אומזיסט – בלַײ
זַײנען שלעכטע די װָארום געלַײטערט,

געװָארן. ָאּפגעשײדט ניט
זײ, מען רוֿפט זילבער ֿפַארַאכטע 30

גָאט. זײ הָאט ֿפַארַאכט װָארום

צו7 געװען איז װָאס װָארט דָאס
זָאגן: צו ַאזױ גָאט, ֿפון יִרמיָהון

גָאטס ֿפון טױער אין זיך שטעל 2
דָאס דָארטן אױסרוֿפן זָאלסט און הױז,
דָאס הערט זָאגן: און װָארט, דָאזיקע
װָאס יהודה, גַאנץ גָאט, ֿפון װָארט
צו זיך טױערן דָאזיקע די אין קומט

גָאט. צו בוקן
צָבאֹות ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 3
בעסערט יׂשראל: ֿפון גָאט דער
און מעׂשים, אַײערע און װעגן אַײערע
דעם אין רוען לָאזן אַײך װעל איך

ָארט. דָאזיקן



7:4—7:21 יְִרְמיָה 674

ֿפַארזיכערן ניט אַײך זָאלט איר 4
צו ַאזױ ליגן, ֿפון װערטער די אױף
דער גָאט, ֿפון טעמּפל דער זָאגן:
גָאט ֿפון טעמּפל דער גָאט, ֿפון טעמּפל

דָאס. איז
איר װעט בעסערן אױב נַײערט, 5
אַײערע און װעגן אַײערע בעסערן
טָאן איר װעט טָאן אױב מעׂשים;
זַײן און איטלעכן צװישן גערעכטיקײט

חבר,
און יתום, דעם ֿפרעמדן, דעם 6
דריקן, ניט איר װעט ַאלמנה די
ניט איר װעט בלוט אומשולדיק און
נָאך און ָארט, דָאזיקן דעם אין ֿפַארגיסן
צו גײן, ניט איר װעט געטער ֿפרעמדע

רעה, אײגענער אַײער
דעם אין רוען לָאזן אַײך איך װעל 7
װָאס לַאנד דעם אין ָארט, דָאזיקן
ֿפון עלטערן אַײערע געגעבן הָאב איך

אײביק. ביז און אײביק
אױף אַײך ֿפַארזיכערט איר זעט, 8

נוץ. ַא ָאן ליגן ֿפון װערטער
נֹואֿפן, און טײטן, גנבען, איר װילט 9
צו רַײכערן און ֿפַאלש, שװערן און
געטער, ֿפרעמדע נָאך גײן און בַאקַעל,

ניט, קענט איר װָאס
שטעלן זיך און קומען און 10
הױז, דָאזיקן דעם אין מיר ֿפַאר
גערוֿפן װערט נָאמען מַײן װָאס
זַײנען ”מיר זָאגן: און אים, אױף
די ַאלע טָאן צו ּכדי גערַאטעװעט!“

אומװערדיקײטן! דָאזיקע
געװָארן רױבער ֿפון הײל ַא איז 11
הױז דָאזיקע דָאס אױגן אַײערע אין
אױף גערוֿפן װערט נָאמען מַײן װָאס
הָאב זעט, איך, ָאבער אים?

גָאט. זָאגט צוגעקוקט,
מַײן צו ַאקָארשט גײט װָארום 12
הָאב איך װָאס שילֹו, אין װָאס ָארט
דָארטן נָאמען מַײן רוען געמַאכט
הָאב איך װָאס זעט און צוערשט,
דער װעגן ֿפון אים, צו געטָאן

יׂשרא. ֿפָאלק מַײן ֿפון שלעכטיקײט

די ַאלע טוט איר װַײל ַאצונד, און 13
איך און גָאט, זָאגט מעׂשים, דָאזיקע
און נָאכַאנַאנד גערעדט, אַײך צו הָאב
ניט הָאט איר און גערעצט, נָאכַאנַאנד
גערוֿפן, אַײך הָאב איך און צוגעהערט,

– געענטֿפערט ניט הָאט איר און
הױז, דעם צו טָאן איך װעל דרום 14
אױף גערוֿפן װערט נָאמען מַײן װָאס
אױף אַײך ֿפַארזיכערט איר װָאס אים,
אױף אַײך ֿפַארזיכערט איר װָאס אים,
הָאב איך װָאס ָארט דעם צו און אים,
עלטערן, אַײערע אוון אַײך געגעבן

שילֹו. צו געטָאן הָאב איך װי ַאזױ
ַאװעקװַארֿפן אַײך װעל איך און 15
הָאב איך װי ַאזױ ּפנים, מַײן ֿפַאר ֿפון
ברידער, אַײערע ַאלע ַאװעקגעװָארװן

אֿפרים. ֿפון זָאמען גַאנצן דעם
זַײן מתּפלל ניט זָאלסט דו, און 16
ניט און ֿפָאלק, דָאזיקן דעם ֿפַאר
ֿפַאר ּתֿפילה ַא און געשרײ ַא אױֿפהײבן
מיר, בַײ שַּתדלען ניט זיך און זײ,

צו. ניט דיך הער איך װָארום
די אין טוען איזי װָאס ניט זעסטו 17
ֿפון גַאסן די אין און יהודה ֿפון שטעט

ירוָשַליִם?
די און הָאלץ, קלַײבן קינדער די 18
די און ֿפַײער, דָאס ָאן צינדן ֿפָאטערס
קוכנס מַאכן צו טײג קנעטן װַײבער
גיסן זײ און הימל, ֿפון מלּכה דער צו
ּכדי געטער, ֿפרעמדע צו גיסָאּפֿפער

טָאן. צו װי מיך
גָאט, זָאגט װײ, מיר דען זײ טוען 19
ֿפון שנַאד דער צו ַאלײן, זיך ניט צי

ּפנים? זײער
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 20
מַײן און ּכעס מַײן זע, געזָאגט:
דעם אױף אױס זיך גיסט גרימצָארן
אױף און מענטשן, אױף ָארט, דָאזיקן
ֿפעלד, ֿפון בױם דעם אױף און בהמות,
ערד, דער ֿפון ֿפרוכט דער אױף און
ֿפַארלָאשן ניט און ברענען װעט ער און

װערן.
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 21
לײגט יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
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אַײערע צו ברַאנדָאּפֿפער אַײערע צו
מיט ָאן זיך עסט און שלַאכטָאּפֿפער,

ֿפלײש.
גערעדט ניט הָאב איך װָארום 22
זײ הָאב און עלטערן, אַײערע מיט
װָאס טָאג דעם אין בַאֿפױלן, ניט
לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן זײ הָאב איך
ַא ָאדער ברַאנדָאּפֿפער ַא װעגן ִמצַריִם,

שלַאכטָאּפֿפער.
װָארט דָאזיקע דָאס בלױז נָאר 23
זָאגן: צו ַאזױ בַאֿפױלן, זײ איך הָאב
אַײך װעל איך און ָקול, מַײן צו הערט
זַײן מיר װעט איר און גָאט, צום זַײן
אין גײן זָאלט איר און ֿפָאלק; צום
אַײך, בַאֿפעל איך װָאס װעג ַאלדעם

זַײן. גוט זָאל אַײך ּכדי
צוגעהערט, ניט הָאבן זײ ָאבער 24
זײ און אױער, זײער צוגענַײגט ניט און
דער אין עצות, די אין געגַאנגען זַײנען
בײזן זײער ֿפון אַײנגעשּפַארטקײט
און ַאהינטער געװען זַײנען און הַארצן,

ֿפַארױס, ניט
אַײערע װָאס טָאג דעם ֿפון 25
ִמצַריִם לַאנד ֿפון ַארױס זַײנען עלטערן
הָאב איך און טָאג; הַײנטיקן אױף ביז
קנעכט מַײנע ַאלע אַײך צו געשיקט
נָאכַאנַאנד טָאגטעגלעך, נֿביאים, די

געשיקט,
צו צוגעהערט ניט הָאבן זײ ָאבער 26
אױער, זײער צוגענַײגט ניט און מיר,
זײער געמַאכט הַארט הָאבן זײ און
ֿפון ערגער געטָאן הָאבן זײ נַאקן;

עלטערן. זײערע
ַאלע די זײ צו רעדן װעסט און 27
צוהערן ניט װעלן זײ ָאבער װערטער,
ָאבער זײ, צו רוֿפן װעסט און דיר, צו

ענטֿפערן. ניט דיר װעלן זײ
איז דָאס זײ: צו זָאגן זָאלסטו 28
צו צוגעהערט ניט הָאט װָאס ֿפָאלק דָאס
ניט און גָאט, זַײן יהוה ֿפון ָקול דעם
אונטערגעגַאנגען מוסר; קײן גענומען
זײער ֿפון ֿפַארשניטן און אמת, דער איז

מױל.

און הָאר קרױן דַײן ָאּפ שנַײד 29
הױכע די אױף און ַאװעק, װַארף
װָארום קלָאג, ַא אױף הײב ערטער
דעם ֿפַארלָאזן און גָאט הָאט ֿפַארַאכט

צָארן. זַײן ֿפון ָדור
יהודה ֿפון קינדער די װָארום 30
אין שלעכט איז װָאס געטָאן הָאבן
הָאבן זײ גָאט; זָאגט אואיגן, מַײנע
אומװערדיקײטן זײערע ַארַײנגעטָאן
נָאמען מַײן װָאס הױז דעם אין
צו עס אים, אױף גערוֿפן װערט

ֿפַאראומרײניקן.
במות די געבױט הָאבן זײ און 31
בן-ִהנֹו, ֿפון טָאל אין װָאס ּתֹוֿפֶת ֿפון
זײערע און זין זײערע ֿפַארברענען צו
הָאב איך ניט װָאס ֿפַײער, אין טעכטער
מַײן אױף איז עס ניט און בַאֿפױלן,

ַארױֿפגעקומען. זינען
זָאגט קומען, טעג זע, דרום 32
געזָאגט ניט מער װעט עס און גָאט,
ב-ִהנֹום“, ֿפון ”טָאל און ”ּתֹוֿפֶת“ װערן
מע און טײטונג“, ֿפון ”טָאל נַײערט
מער װַײל ּתֹוֿפֶת, אין בַאגרָאבן װעט

זַײן. ניט װעט ָארט קײן
דעם ֿפון לַײבער טױטע די און 33
ֿפַארן שּפַײז צו זַײן װעלן ֿפָאלק דָאזיקן
חיה דער ֿפַאר און הימל, ֿפון ֿפױגל
ניט זײ װעט קַײנער און ערד, דער ֿפון

ָאּפשרעקן.
די ֿפון ֿפַארשטערן װעל איך און 34
ֿפון גַאסן די ֿפון און יהודה, ֿפון שטעט
און לוסטיקײט ֿפון ָקול דעם ירוָשַליִם,
ַא ֿפון ָקול דעם ֿפרײד, ֿפון ָקול דעם
װָארום ּכלה, ַא ֿפון ָקול דעם און חתן
לַאנד. דָאס װערן װעט װיסטעניש צו

װעט8 גָאט, זָאגט צַײט, יענער אין
ֿפון בַײנער די ַארױסציען מען
בַײנער די און יהודה, ֿפון מלכים די
די ֿפון בַײנער די און הַארן, זַײנע ֿפון
נֿביאים, די ֿפון בַײנער די און ּכֹהנים,
ֿפון בַאװױנער די ֿפון בַײנער די און

קברים; זײערע ֿפון ירוָשַליִם,
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ֿפַאר אױסשּפרַײטן זײ װעט מע און 2
ֿפַאר און לבנה, דער ֿפַאר און זון, דער
הָאבן זײ ָאס הימל, ֿפון חיל גַאנצן דעם
זײ הָאבן זײ װָאס און געהַאט, ליב זײ
געגַאנגען זַײנען זײ װָאס און געדינט,
געזוכט, זײ הָאבן זײ װָאס און זײ, נָאך
צו געבױקט זיך הָאבן זײ װָאס און
בַאגרָאבן ניט און אַײנגעזַאמלט ניט זײ;
געזיכט אױֿפן מיסט צו װערן; זײ װעלן

זַײן. זײ װעלן ערד דער ֿפון
ֿפון ליבער זַײן װעט טױט און 3
װָאס איבערבלַײב גַאנצן דעם לעבן
בײזער דָאזיקער דער ֿפון בלַײבן װעט
איבערבלַײבן װעלן װָאס די משּפחה,
זײ הָאב איך װָאס ערטער ַאלע אין
ֿפון גָאט זָאגט ַאהין, ֿפַארשטױסן

צָבאֹות.
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסט און 4
שטײט מע און מען ֿפַאלט געזָאגט: גָאט
און ָאּפ, זיך מען קערט צי אױף? ניט

צוריק? ניט קערט מע
ָאּפגעקערט זיך הָאט װָאס ֿפַאר 5
ַאן ירוָשַליִם, ֿפָאלק, דָאזיקע דָאס
ָאן זיך הַאלטן זײ ָאּפקערונג? אײביקע

צוריקקערן. ניט װילן זײ בַאטרוג,
זיך און געהָארכט הָאב איך 6
רעדן ריכטיקײט די ניט ט צוגעהער,
זַײן אױף חרטה ניט הָאט קַײנער זײ.
איך הָאב װָאס זָאגן: צו שלעכטיקײט,
ַאװעק זיך קערט איטלעכער געטָאן!
יָאגט װָאס ֿפערד ַא װי געלַאף, זַײן אין

מלחמה. אין
הימל אין שטָארך דער ַאֿפילו 7
די און צַײטן, געשטעלטע זַײנע װײס
דער און שװַאלב די און טורטלטױב
קועמן; זײער ֿפול צַײט די היטן בושל
געזעץ דָאס ניט װײס ֿפָאלק מַײן נָאר

גָאט. ֿפון
זַײנען חכמים זָאגן: איר קענט װי 8
בַײ איז גָאט ֿפון ּתֹורה די און מיר,
אומנישט זע, װָאר, ֿפַאר אונדז?
די ֿפון ּפען ֿפַאלשע די געַארבעט הָאט

שרַײבער.

חכמים, די זַײנען ֿפַארשעמט 9
דָאס זע, בַאצװּונגען; און דערשרָאקן
ֿפַארַאכט, זײ הָאבן גָאט ֿפון װָארט

זײ? בַײ איז חכמה װָאסער און
זײערע געבן איך װעל דרום 10
זײערע און ַאנרערע, צו װַײבער
ֿפון װָארום ָאּפיַרשער; צו ֿפעלדער
איטלעכער איז גרעסטן ביזן קלענסטן
ּכֹהן ביזן נֿביא ֿפון געװין; נָאך גײציק

ֿפַאלשקײט. איטלעכער טוט
דער ֿפון ברָאך דעם הײלן זײ און 11
סַאזױ גרינג, אױף ֿפָאלק מַײן טָאכטער
קײן װען שלום! שלום! זָאגן: צו

ניטָא. איז שלום
װַײל װערן, שַאנד צו װעלן זײ 12
צו געטָאן; זײ הָאבן אומװערדיקײט
ֿפון און ניט, זיך זײ שעמען שעמע מָאל
זײ װעלן דרום ניט; זײ װײסן בושה קין
דער אין געֿפַאלענע; די צװישן ֿפַאלן
זײ װעלן רעכנשַאֿפט זײער ֿפון צַײט

גָאט. זָאגט װערן, געשטרױכלט
זײ איך װעל ֿפַארלענדן 13
רױבן קײן גָאט; זָאגט ֿפַארלענדן,
ֿפַײגן קײן און װַײנשטָאק, אױֿפן
בלַאט דָאס און ֿפַײגנבױם, אױֿפן
זײ הָאב איך װָאס און ֿפַארװעלקט!

זײ. ֿפון ַאװעק װעט געגעבן,
זַאמלט מיר? זיצן װָאס נָאך 14
די אין ַארַײן לָאמיָאר און אַײן אַײך
ֿפַארשניטן דָארטן און ֿפעסטונגשטעט,
גָאט אונדזער יהוה װָארום װערן;
אונדז און ֿפַארשניטן, אונדז הָאט
װַײל געֿפטװַאסער, מיט ָאנגעטרונקען

גָאט. צו געזינדיקט הָאבן מיר
קײן און שלום, אױף געהָאֿפט 15
ֿפון צַײט ַא אױף ניטָא; איז גוטס

שרעקעניש. ַא ערשט הײלונג,
סָאּפען דָאס זיך הערט ָדן ֿפון 16
די ֿפון ָקול דעם ֿפון ֿפערד, זַײנע ֿפון
ציטערט ָאגערס זַײנע ֿפון הירזשעס
און קומען זײ און לַאנד; גַאנצע דָאס
ֿפולקײט, איר און לַאנד דָאס ֿפַארצערן

איר. אין װױנער די און שטָאט די
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אױף ָאן שיק איך זעט, װָארום 17
ֿפַאר װָאס ּפיּפערנָאטערס, שלענג אַײך
װעלן זײ און ניטָא, שּפרוך קײן איז זײ

גָאט. זָאגט בַײסן, אַײך
אין דערמונטערן מיך װיל איך 18
מיר אין הַארץ מַײן איז קומער,

קרַאנק.
דער ֿפון געשרײ ֿפון ָקול ַא זע, 19
ַא לַאנד ַא ֿפון ֿפָאלק, מַײן טָאכטער
ִציֹון? אין ניטָא גָאט איז װַײטן:
ֿפַאר איר? אין ניטָא קיניג איר איז
מיט דערצערנט מיך זײ הָאבן װָאס
דער ֿפון נישטיקײטן מיט געצן, זײערע

ֿפרעמד?
דער געענדיק שניט, דער ַאריבער 20
געהָאלֿפן ניט זַײנען מיר און זומער,

געװָארן.
דער ֿפון ברָאך דעם איבער 21
צעברָאכן, איך בין ֿפָאלק מַײן טָאכטער
מיך הָאט שרעק ַא איך, בין ֿפינצטער

ָאנגענומען.
גִלָעד? אין ניטָא בַאלזַאם קײן איז 22
ֿפַאר דָארט? ניטָא רֹוֿפא קײן איז צי
דער צו הײלונג קײן ניט קומט דען װָאס

ֿפָאלק? מַײן טָאכטער
װַאסער, קָאּפ מַײן מַאכט װער 23
און טרערן, קװַאל ַא אױג מַײן און
איך טרערן, קװַאל ַא אױג מַײן
די נַאכט און טָאג בַאװײנט װָאלט
מַײן טָאכטער דער ֿפון דערשלָאגענע

ֿפָאלק!

ַא9 מדבר אין מיר גיט װער
איך װַאנדערער, ֿפַאר הַארבעריק
און ֿפָאלק, מַײן ֿפַארלָאזן װָאלט
זַײנען ַאלע װָארום זײ! ֿפון ַאװעקגײן

ֿפעלשער. ֿפון געזעמל ַא נֹואֿפים, זײ
זײער – צונג זײער שּפַאנען זײ און 2
זַײנען אמת ֿפַאר ניט און ליגן, ֿפון בױגן
בײז ֿפון װָארום לַאנד; אין שטַארק זײ
ניט, זײ קענען מיך און זײ גײען בײז צו

גָאט. זָאגט
חבר, זַײן ֿפון איטלעכער אַײך היט 3
אַײך איר זָאלט ברודער קײן אױף און

נַארט נַארן װָארום ֿפַארזיכערן, ניט
איטלעכער און ברודער, איטלעכער

רכילות. טרַײבט חבר
גענַארן ַאנדערן דעם אײנער און 4
הָאבן זײ ניט; זײ זָאגן אמת און זײ,
זײ ליגן, זָאגן צונג זײער אַײנגעװױנט

ֿפַארברעכן. צו זיך מַאטערן
ֿפוהן בַאטרוג; צװישן אי זיצן דַײן 5
קענען, ניט מיך זײ װילן בַאטרוג װעגן

גָאט. זָאגט
ַאזױ צָבאומת ֿפון גָאט הָאט דרום 6
װעל און זײ, לַײטער איך זע, געזָאגט:
טָאן איך זָאל דען װי װָארום ּפרּוװן, זײ

ֿפָאלק? מַײן טָאכטער דער װעגן ֿפון
זײער איז ֿפַײל ֿפַארשּפיצטע ַא 7
מױל מיטן בַאטרוג; רעצט זי צונג,
זיך אין און חבר, מיטן שלוט מען רעדט

אים. אױף לױערונג ַא מען מַאכט
ניט זיך דערֿפַאר איך זָאל 8
זָאל גָאט; זָאגט זײ, מיט ָאּפרעכענען
ניט זיך דָאזיקע דָאס װי ֿפָאלק ַא ָאן

זעל? מַײן זַײן נֹוקם
אױֿפהײבן איך װעל בערג די װעגן 9
די װעגן און יָאמער, און געװײן ַא
קלָאג, ַא מדבר ֿפון ֿפיטערּפלעצער
קײן ַאז ֿפַארװיסט, זַײנען זײ װָארום
הערן זײ און דורך, ניט גײט מענטש
ֿפון ֿפױגל ַא ֿפון ֿפי; ֿפון ָקול קײן ניט
ַאנטלָאֿפן, זַײנען בהמה ַא ביז הימל

ַאװעק.
ֿפַאר ירוָשַליִם מַאכן װעל איך און 10
און שַאקַאלן, ֿפון װױנונג ַא הױֿפנט,
מַאכן איך װעל אינודה ֿפון שטעט די

בַאװױנער. ַא ָאן װיסטעניש, ַא
מַאן, קלוגער דער איז װער 11
און ֿפַארשטײן? דָאס זָאל ער
אים צו הָאט מױל גָאטס װָאס דער
ֿפַאר זָאגן? דָאס זָאל ער גערעדט,
דָאס אונטערגעגַאנגען איז װָאס
ַא ָאן מדבר, ַא װי ֿפַארװיסט לַאנד,

דורכגײער?
װָאס ֿפַאר געזָאגט: הָאט גָאט און 12
װָאס ּתֹורה, מַײן ֿפַארלָאזן הָאבן זײ
זײ און זײ, ֿפַאר געלײגט הָאב איך



9:13—10:5 יְִרְמיָה 678

און ָקול, מַײן צו צוגעהערט ניט הָאבן
איר; אין געגַאנגען ניט

דער אין געגַאנגען נַײערט 13
הַארצן, זײער ֿפון אַײנגעשּפַארטקײט
זײערע װָאס בַעל-געטער די נָאך און

געלערנט. זײ הָאבן עלטערן
יהוה געזָאגט ַאזױ הָאט דרום 14
יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון
דָאזיקע דָאס עסן, זײ מַאך איך זע,
מַאכן זײ װעל איך און װערמוט, ֿפָאלק,

גיֿפטװַאסער. טרינקען
צעשּפרַײטן זײ װעל איך און 15
און זײ ניט װָאס ֿפעלקער, די צװישן
און געקענט, הָאבן עלטערן זײערע ניט
שװערד, די זײ נָאך נָאכשיקן װעל איך

ֿפַארלענדן. זײ טו איך ביז
ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 16
רוֿפט און אום, זיך קוקט צָבאֹות:
און קומען, זָאלן זײ קלָאגערינס, די
זָאלן זײ ֵשקט, װַײבער קלוגע די נָאך

קומען;
אױֿפהײבן און אַײלן זײ זָאלן און 17
אונדזערע ַאז יָאמער, ַא אונדז אױף
און טרערן, אין צעגײן זָאלן אױגן
מיט ֿפליסן זָאלן ברעמען אונדזערע

װַאסער.
זיך הערט יָאמער-ָקול ַא װָארום 18
ֿפַארװיסט מיר זַײנען װי ִציֹון: ֿפון
ֿפַארשעמט זַײנען מיר געװָארן!
ֿפַארלָאזן הָאבן מיר װַײל גָאר, ביז
הָאבן ַארױסגעװָארֿפן װַײל לַאנד, דָאס

װױנונגען. אונדזערע אונדז
דָאס װַײבער, איר הערט, װָארום 19
אַײערע לערנט און גָאט, ֿפון װָארט
די אײנע און יָאמער, ַא טעכטער

קלָאג. ַא ַאנדערע
איז טױט דער װָארום 20
אונדזערע אין ַארױֿפגעגַאנגען
אונדזערע אין געקומען ֿפענצטער,
ֿפון קינד ַא ֿפַארשנַײדן צו ּפַאלַאצן,

– מערק. די ֿפון בכורים גַאס, דער
ֿפון שּפרוך דער איז ַאזױ רעד: 21
ֿפון לַײבער טױטע די און – גָאט
אױף מיסט װי ֿפַאלן װעלן מענטשן

הינטערן הַײֿפל ַא װי און ֿפעלד, ֿפרַײען
ניט קלַײבט קַײנער װָאס שניטער,

אױף.
זיך זָאל געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 22
חכמה, זַײן מיט חכם דער רימען ניט
מיט גיבור דער רימען ניט זיך זָאל און
דער רימען ניט זיך זָאל גבורה; זַײן

עשירות; זַײן מיט עֹושר
דער רימען זיך זָאל דערמיט נָאר 23
און ֿפַארשטײן מיט זיך, רימט װָאס
חסד, טו יהוה איך ַאז מיך, קענען
דער אױף גערעכטיקײט, און רעכט,
זָאגט איך, בַאגער דָאזיקע די װיל ערד;

גָאט.
גָאט, זָאגט קומען, טעג זע, 24
ַאלע מיט רעכענען זיך װעל איך און

אומבַאשניטענע: און בַאשניטענע
און יהודה, מיט און ִמצַריִם, מיט 25
ַעמֹון, ֿפון קינדער די מיט און ֶאדֹון, מיט
מיט װָאס ַאלע מיט אוהן מואֿב, מיט און
אין װױנען װָאס הָארעקן, ָאּפגעהַאקטע
זַײנען ֿפעלקער ַאלע װָארום מדבר;
ֿפון הױז גַאנצע דָאס און אומבַאשניטן,
הַארצן. אין אומבַאשניטן זַײנען יׂשראל

גָאט10 װָאס װָארט דָאס הערט
איר גערעדט, אַײך אױף הָאט

יׂשראל: ֿפון הױז
װעג דעם געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 2
ניט זיך איר זָאלט ֿפעלקער די ֿפון
ֿפון צײכנס די ֿפַאר און ָאּפלערנען,
װַײל שרעקן, ניט זיך איר זָאלט הימל

זײ. ֿפַאר זיך שרעקן ֿפעלקער די
אומות, די ֿפון מנהגים די װָארום 3
עס װָארום נישטיקײט; איז דָאס
ֿפון הָאט מע װָאס הָאלץ ַא איז
ַא ֿפון װערק דָאס אױסגעהַאקט, װַאלד

הובל. דער מיט הענט מַײנסטערס
גָאלד מיט און זילבער מיט 4
מיט און נעגל מיט עס, מען בַאשײנט
עס עס, מען בַאֿפעסטיקט הַאמערס

װַאקעלן. ניט זיך זָאל
ּפלוצערֿפעלד ַא אין ֿפָאלקן ַא װי 5
רעדן; ניט קענען זײ און זײ, זַײנען
װַײל װערן, געטרָאגן זײ מוזן טרָאגן
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ניט זָאלט איר שּפרײזן. ניט קענען זײ
קענען זײ װָארום זײ, ֿפַאר הָאבן מֹורא
איז טָאן גוטס אױך און טָאן, בײז ניט

זײ. אין ניטָא
גרױס יהוה, גלַײכן, דַײן ניטָא 6
אין נָאמען דַײן איז גרױס און ביסטו,

גבורה.
קיניג ֿפָארכטן, ניט דיך זָאל װער 7
קומט דיר װָאר, ֿפַאר ֿפעלקער? די ֿפון
קליגסטע ַאלע צװישן װָארום עס,
איז מלוכה, זײער ַאל אין און ֿפעלקער,

גלַײכן. דַײן ניטָא
זײ זַײנען אײנעם אין ַאלע און 8
נישטיקע ַא נַאריש; און ֿפַארגרעבט

דָאס. איז הָאלץ ַא לערנונג,
ַּתרשיש ֿפון זילבערבלעך 9
די ז, אױֿפָ ֿפון גָאלד און געברַאכט,
ַא און מַײנסטער, ַא ֿפון ַארבעט
ּפורּפל און בלָא הענט; שמעלצערס
ֿפון ַארבעט די מלבוש, זײער איז

ַאלע. זײ זַײנען קינצלער
אמתער דער איז יהוה ָאבער 10
גָאט, לעבעדיקער דער איז ער גָאט,
ּכעס זַײן ֿפון קיניג; אײביקער דער און
קענען ֿפעלקער און ערד, די ציטערט

צָארן. זַײן אױסהַאלטן ניט
די זײ: צו זָאגן איר זָאלט ַאזױ 11
די און הימלען די הָאבן װָאס געטער
אונטערגײן װעלן געמַאכט, ניט ערד
די אונטער ֿפון און ערד דער ֿפון

הימלען. דָאזיקע
זַײן מיט ערד די געמַאכט הָאט ער 12
זַײן מיט װעלט די בַאֿפעסטיקט ּכֹוך,
ֿפַארשטַאנדיקײט זַײן מיט און חכמה,

ֿפַארשּפרײט. הימלען די
ַא װערט דונערן זַײן ֿפון ָקול בַײם 13
ער און הימל; אין װַאסער ֿפון ֿפילקײט
דער ֿפון עק ֿפון װָאלקן אױף ברענגט
און רעגן, צום בליצן מַאכט ער ערד;
דעם שּפַײכלערס זַײנע ֿפון ַארױס ציט

װינט.
איז מענטש איטלעכער 14
ֿפַארשטַאנד, ָאן ֿפַארגרעבט,
צו װערט שמעלצער איטלעכער

ֿפַאלש װָארום געץ; דעם ֿפון שַאנד
קײן און ָאּפגָאט, געגָאסענער זַײן איז

ניטָא. זײ אין איז ָאטעם
ֿפון װערק ַא זײ, זַײנען נישטיק 15
זײער ֿפון צַײט דער אין ֿפַארֿפירעניש;

אונטערגײן. זײ װעלן רעכנשַאֿפט
דער איז דָאזיקע די װי ניט 16
דער איז ער װָארום יעקב; ֿפון חלק
איז יׂשראל און ַאלץ, ֿפון בַאשעֿפער
ֿפון יהוה ַארב; זַײן ֿפון שבט דער

נָאמען. זַײן איז צָבאות
ערד דער ֿפון אױף קלַײב 17
אין זיצסט װָאס דו בינטל, דַײן

בַאלעגערונג.
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 18
מָאל דָאס ַארױס שלַײדער איך זע,
זײ װעל און לַאנד, ֿפון בַאװױנער די

דערשּפירן. זָאלן זײ ּכדי צודריקן,
שװער ברָאך! מַײן אױף מיר װײ 19
געװעסט הָאב איך און װּונד! מַײן אין
דָאס, איז נָאר קרַאנקשַאֿפט ַא געזָאגט:

ַאריבערטרָאגן. זי װעל איך און
און ֿפַארװיסט, אין געצעלט מַײן 20
מינע צעריסן, זַײנען שטריק מַײנע ַאלע
זַײנען און איר ֿפון ַארױס זַײנען קינדער
אױסשּפרַײטן זָאל װער ניטָא ניָאט.
זָאל װער און געצעלט, מַײן װידער

ֿפָארהַאנגען. מַײנע אױֿפציען
די זַײנען ֿפַארגרעבט װָארום 21
זײ הָאבן גָאט און ּפַאסטוכער,
ניט זײ הָאב דרום געזוכט; ניט
איז סטַאדע גַאנצע זײער און בַאגליקט,

געװָארן. צעשּפרײט
ַא און קומט, ָאט הערונג ַא הָארך! 22
מַאכן צו צֿפון-לַאנד, ֿפון ַרַעש גרױסער
ַא װיסטעניש, ַא יהודה ֿפון שטעט די

שַאקַאלן. ֿפון װױנונג
בַײם ניט ַאז גָאט, װײס, איך 23
בַײם ניט װעג, זַײן איז מענטשן
זַײן לענקען צו גײענדיק איז מענטשן

טריט.
מיט ָאבער גָאט, מיך, שטרָאף 24
ּכדי צָארן, דַײן אין ניט גערעכטיקײט,

ֿפַארמינערן. ניט מיך זָאלסט
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די אױף גרימצָארן דַײן אױך גיס 25
אױף און ניט, דיך קענען װָאס ֿפעלקער
נָאמען, דַײן ניט רוֿפן װָאס משּפחות די
יָא, יעקב, זײ הָאבן ֿפַארצערט װָארום
ֿפַארלענדט, אים און ֿפַארצערט אים

ֿפַארװיסט. װױנונג זַײן און

געװען11 איז װָאס װָארט דָאס
צו ַאזױ גָאט, ֿפון יִרמיָהון צו

זָאגן:
דָאזיקן דעם ֿפון װערטער די הערט 2
מענער די צו רעדן זָאלט איר און בונד,
ֿפון בַאװױנער די צו און יהודה, ֿפון

ירוָשַליִם,
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסט און 3
יׂשראל: ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט
ניט װעט װָאס מַאן דער ֿפַארשָאלטן
דָאזיקן דעם ֿפון װערטער די צוהערן

בונד,
אַײערע בַאֿפױלן הָאב איך װָאס 4
הָאב איך װָאס טָאג דעם אין עלטערן
ֿפון ִמצַריִם, לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן זײ
זָאגן: צו ַאזױ אַײזנשמעלצאױװן, דעם
זײ זָאלט איר און ָקול; מַײן צו הערט
בַאֿפעל איך װָאס ַאלץ װי ַאזױ טָאן,
צום זַײן מיר װעט איר און אַײך:
צום זַײן אַײך װעל איך און ֿפָאלק,

גָאט;
װָאס שבועה די זַײן צו מקיים ּכדי 5
עלטערן, אַײערע געשװָארן הָאב איך
מיט ֿפליסט װָאס לַאנד ַא געבן צו זײ
הַײנטיקן װי ַאזױ הָאניק, און מילך
און געענטֿפערט איך הָאב טָאג.

גָאט! ָאמן, געזָאגט:
רוף געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 6
ֿפון שטעט די אין װערטער ַאלע די אױס
ירוָשַליִם, ֿפון גַאסן די אין און יהודה,
ֿפון װערטער די הערט זָאגן: צו ַאזױ
זײ זָאלט איר און בונד, דָאזיקן דעם

טָאן.
איך הָאב װָארענען װָארום 7
ֿפון עלטערן אַײערע געװָארנט
אַײך הָאב איך װָאס טָאג דעם
ביז ִמצַריִם, לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט
און נָאכַאנַאנד טָאג, הַײנטיקן אױף

זָאגן: צו ַאזױ געװָארנט, נָאכַאנַאנד
ָקול. מַײן צו הערט

און צוגעהערט, ניט הָאבן זײ ָאבער 8
זײ און אױערן, זײער צוגענַײגט ניט
דער אין איטלעכער געגַאנגען זַײנען
בײזן זײער ֿפון אַײנגעשּפַארטקײט
געברַאכט הָאב איך און ָא הַארצן,
דָאזיקן דעם ֿפון װערטער ַאלע זײ אױף
צו בַאֿפױלן זײ הָאב איך װָאס בונד,

געטָאן. ניט הָאבן זײ און טָאן,
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 9
מענער די בַײ זיך געֿפינט בונט ַא
ֿפון בַאװױנער די בַײ און יהודה, ֿפון

ירוָשַליִם.
די צו אומגעקערט זיך הָאבן זײ 10
װָאס אורעלטערן, זײערע ֿפון זינד
מַײנע צוהערן געװָאלט ניט הָאבן
געגַאנגען זַײנען זײ און װערטער;
דינען; צו זײ געטער ֿפרעמדע נָאך
יׂשראל ֿפון הױז דָאס הָאבן ֿפַארשטערט
בונד מַײן יהודה ֿפון הױז דָאס און
זײערע מיט געשלָאסן הָאב איך װָאס

עלטערן.
זע, געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 11
װָאס אומגליק ַאן זײ אױף ברענג איך
ַארױסגײן, קענען ניט אים ֿפון װעלן זײ
איך און מיר, צו שרַײען װעלן זײ און

זײ. צו צוהערן ניט װעל
די און יהודה ֿפון שטעט די און 12
און גײן װעלן ירוָשַליִם ֿפון בַאװּוֹנער
זײ װָאס געטער די צו שרַײען װעלן
זײ װעלן העלֿפן ָאבער זײ, צו רַײכערן
זײער ֿפון צַײט דער אין העלֿפן, ניט זײ

אומגליק.
דַײנע ֿפון צָאל די װי ַאזױ װָארום 13
יהודה, געטער, דַײנע זַײנען שטעט
ֿפון גַאסן די ֿפון צָאל די װי ַאזױ און
צו מזבכות געמַאכט איר הָאט ירוָשַליִם
צו רַײכערן ֿפַאר מזבכות שַאנדגעצן,

בַעל.
זַײן מתּפלל ניט זָאלסט דו, און 14
ניט און ֿפָאלק, דָאזיקן דעם ֿפַאר
ֿפַאר ּתֿפילה ַא און געשרײ ַא אױֿפהײבן
זײ בעת צו ניט הער איך װָארום זײ.
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אומגליק. זײער װעגן ֿפון מיר צו רוֿפן
מַײן אין ליבֿפרַײנט מַײן טוט װָאס 15
מיט שענדלעכקײט בַאגײט זי ַאז הױז,
דָאס ֿפלײש הײליק דורך זָאל און ֿפיל?
דַײן בַײ ַאז דיר? ֿפון װערן ָאּפגעטָאן
זיך. ֿפרײסטו דענצמָאל שלעכטיקײט,
צװַײגהַאֿפטיקער ַא 16
ֿפרוכט מיט שײן אײלבערטבױם,
נָאמען; דַײן גערוֿפן גָאט הָאט ֿפַײנע,
ליַארעמגעּפילדער גרױס מיט ָאבער
דערױף, ֿפַײער ַא ָאנגעצונדן ער הָאט
צעשטער װעלן צװַײגן זַײנע און

װערן.
װָאס צָבאֹות, ֿפון גָאט װָארום 17
ָאנגעזָאגט הָאט געֿפלַאנצט, דיך הָאט
דער עגן ֿפונװ דיר, אױף שלעכטס
יׂשראל ֿפון הױז דעם ֿפון שלעכטיקײט
הָאבן זײ װָאס יהודה, ֿפון הױז דעם און
דערצערענען צו מיך געטָאן, זיך בַײ

בַעל. צו רַײכערן מיט
װיסן, געלָאזט מיך הָאט גָאט און 18
מיר הָאסטו דענצמָאל װײס; איך און

מעׂשים. זײערע בַאװיזן
שָאף ַא װי געװען בין איך און 19
שֵכטה דער צו װערט װָאס מילדע, ַא
געװּוסט ניט הָאב איך און געֿפירט;
טרַאכטונגען: מיר אױף טרַאכטן זײ ַאז
מיט בױם דעם אומברענגען ”לָאמיר
ֿפון ֿפַארשנַײדן אים און י ֿפרוכט, זַײן
נָאמען זַײן ַאז לעבעדיקע, די ֿפון לַאנד

װערן“. געדַאכט ניט מער זָאל
װָאס צָבאֹות ֿפון גָאט דו און 20
די ּפרּוװסט װָאס גערעכט, משּפטסט
דַײן זען לָאמיך הַארץ, דָאס און נירון
איך הָאב דיר צו װָארום זײ, אױף נקמה

קריג. מַײן ַאנטּפלעקט
אױף געזָאגט ַאזױ גָאט הָאט דרום 21
לעבן, דַײן זוכן װָאס ַענָתֹות ֿפון לַײט די
זָאגן נֿביאות ניט זָאלסט זָאגן: צו ַאזױ
ניט זָאלסט ּכדי גָאט, ֿפון נָאמען אין

הַאנט; אונדזער ֿפון שטַארבן
צָבאֹות ֿפון גָאט הָאט דרום 22
ָאּפ זיך רעכן איך זע, געזָאגט: ַאזױ
שטַארבן װעלן יונגעלַײט די זײ; מיט

זײערע און זין זײערע שװערד, ֿפון
הונגער. ֿפון שטַארבן װעלן טעכטער

ניט ֿפעט איבערבלַײב קײן און 23
ַאן ברענג איך װָארום זײ, ֿפון זַײן
דָאס ַענָתֹות, ֿפון לַײט די אױף אומגליק

רעכנשַאֿפט. זײער ֿפון יָאר

בלַײבן,12 װעסטו גערעכט
קריגן זיך זָאל איך װען גָאט,
װיל גערעכטיקײט ָאבער דיר; מיט
דער איז װָאס ֿפַאר דיר: צו רעדן איך
װָאס ֿפַאר מצליך? רשעים ֿפון װעג

ֿפַאלשע? ֿפעלשער ַאלע רואיק לעבן
װָארצלען זײ און זײ, ֿפלַאנצסט 2
טרָאגן און אױף גײען זײ אַײן, זיך
מױל, זײער אין ביסטו נָאנט ֿפרוכצט;

נירן. זײערע ֿפון װַײט און
זעסט מיך, קענסט גָאט, דו, און 3
הַארץ מַײן געּפרּוװט הָאסט און מיך,
צו שָאף װי ַאװעק זײ שלעּפ דיר; צו
טָאג צום ָאּפ זײ גיב און שכיטה, דער

טײטונג. ֿפון
דָאס טרױערן װעט װַאנען ביז 4
ֿפעלד גַאנצן ֿפון גרָאז דָאס און לַאנד,
װעגן ֿפון ֿפַארטריקנט? זַײן װעט
אין װױנער די ֿפון שלעכטיקײט דער
און בהמות אומגעקומען זַײנען איר
ער געזָאגט: הָאבן זײ װַײל ֿפױגלען;

ָסוף. אונדזער ניט זעט
געלָאֿפן, ביסטו ֿפוסגײער מיט אױב 5
הינט געמַאכט, מיד דיך הָאבן זײ און
ֿפַארמעסטן? ֿפערד מיט זיך װילסטו װי
ֿפריד, ֿפון לַאנד אין זיכער ביסטו און
געװעלד דעם אין טָאן ָאבער װעסטו װי

יַרדן? ֿפון
אין ברידער דַײנע ַאֿפילו װָארום 6
הָאבן זײ ַאֿפילו הױז, ֿפָאטערס דַײן
דיר הָאבן זײ ַאֿפילו דיר, ָאן געֿפעלשט
ניט קעל; ֿפולער ַא מיט נָאּפכגעשריען

דיר. צו גוט רעדן זײ װען זײ גלױב
איך הױז, מַײן ֿפַארלָאזן הָאב איך 7
איך ַארב; מַײן ַאװעקגעװָארֿפן הָאב
ֿפון ֿפעליבטע די איבערגעגעבן הָאב
אירע ֿפון הַאנט דער אין זעל מַײן
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ֿפַײנט.
ַא װי געװָארן מיר איז ַארב מַײן 8
אױֿפגעהױבן הָאט זי װַאלד, אין לײב
זי איך הָאב דרום מיר, אױף ָקול איר

געקרָאגן. ֿפַײנט
מַײן רױבֿפױגל קלױאיקער ַא איז 9
רונד זַײנען רױבֿפױגלען די מיר? ַארב
ֿפון קחיות ַאלע זַאמלט גײט איר; ַארום

עסן. צו ַאהער זײ ברענגט ֿפעלד,
ֿפַארדָארבן הָאבן ּפַאסטוכער ֿפיל 10
ֿפעלד; מַײן צעטרעטן װַײנגָארטן, מַײן
ֿפעלד ֿפלוסטיק מַײן געמַאכט הָאבן זײ

ֿפיסטן. ַא מדבר ַא ֿפַאר
ַא ֿפַאר געמַאכט עס הָאט מע 11
מיר צו טרױערט עס װיסטעניש,
דָאס איז ֿפַארװיסט װיסטערהײט;
מענטש קײן װָארום לַאנד, גַאנצע

הַארצן. צום ניט נעמט
אין ערטער הױכע ַאלע אױף 12
געקומען, ֿפַארװיסטער זַײנען מדבר
ֿפון ֿפַארצערט שװערד גָאטס װָארום
ֿפריד קײן ניטָא לַאנד, עק ביז לַאנד עק

לַײב. קײן ֿפַאר
און װײץ, געזײט הָאבן זײ 13
קײן – געּפלָאגט זיך געשניטן, דערנער
אַײך שעמט דרום געברַאכט; ניט נוץ
דעם װעגן ֿפון ּתבואות, אַײערע מיט

גָאט. ֿפון גרימצָארן
אױף – געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ 14
ָאן רירן װָאס שכנים, בײזע מַײנע ַאלע
ַארבן געמַאכט הָאב איך װָאס ַארב די
זײ רַײס איך זע, יׂשראל: ֿפָאלק מַײן
ֿפון הױז דָאס און ערד, זײער ֿפון אױס
צװישן ֿפון אױסרַײסן איך װעל יהודה

זײ.
װי נָאכדעם זַײן, װעט עס און 15
װידער זײ איך װעל אױס זײ רַײס איך
אומקערן זײ װעל און דערבַארימען,
צו איטלעכן און נחלה, זַײן צו איטלעכן

לַאנד. זַײן
לערנען אױב זַײן, װעט עס און 16
מַײן ֿפון װעגן די לערנען זײ װעלן
נָאמען: מַײן בַײ שװערן צו ֿפָאלק,
זײ װי ַאזױ לעבט!“ יהוה װי ”ַאזױ

ֿפָאלק. מַײן געלערנט הָאבן
צוהערן, ניט װעלן זײ ָאבער אױב 17
אומה, יענע אױסרַײסן איך װעל
זָאגט אונטערברענגען, און אױסרַײסן

װָאט.

מיר13 צו גָאט הָאט ַאזױ
דיר זָאלסט און גײ געזָאגט:
אים און גַארטל, ֿפלַאקסענעם ַא קױֿפן
אין און לענדן, דַײנע אױף ָאנטָאן
קומען. לָאזן ניט אים זָאלסטו װַאסער

גַארטל דעם געקױֿפט איך הָאב 2
און גָאט, ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ

לענדן. מַײנע אױף ָאנגעטָאן
געװען איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 3

זָאגן: צו ַאזױ מָאל, צװײט ַא מיר צו
הָאסט דו װָאס גַארטל דעם נעם 4
און לענדן, דַײנע אױף װָאס געקױֿפט,
און ּפָרת, קײן דיר גײ אױף, שטײ
ֿפון שּפַאלט ַא אין דָארטן אים בַאהַאלט

ֿפעלז.
אים הָאב און געגַאנגען איך בין 5
הָאט גָאט װי ַאזױ ּפָרת אין בַאהַאלטן

בַאֿפױלן. מיר
ֿפיל ֿפון סוף צום געװען איז עס און 6
שטײ געזָאגט׃ מיר צו גָאט הָאט טעג,
ֿפון ַארױס נעם און ּפָרת, קײן גײ אױף,
דיר הָאב איך װָאס גַארטל, דעם דָארטן

בַאהַאלטן. צו דָארטן אים בַאֿפױלן
און ּפָרת, קײן געגַאנגען איך בין 7
ַארױסגענומען און אױֿפגעגָארבן, הָאב
איך װָאס ָארט דעם ֿפון גַארטל דעם
ערשט בַאהַאלטן; דָארטן אים הָאב
ער ֿפַארדָארבן, געװען איז גַארטל דער

זַאץ. קײן צו געטױגט ניט הָאט
צו געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 8

זָאגן: צו ַאזױ מיר,
ַאזױ געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 9
ֿפון שטָאלץ דעם ֿפַארדַארבן איך װעל
דעם ֿפַארדַארבן איך װעל ַאזױ יהודה,
שטָאלץ דעם און יהדוה, ֿפון שטָאלץ

גרױסן. דעם ירוָשַליִם, ֿפון
װָאס ֿפָאלק בײזע דָאזיקע דָאס 10
װָאס װערטער, מַײנע הערן ניט װילן
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ֿפון אַײנגעשּפַארטקײט דער אין גײען
נָאך געגַאנגען זַײנען און הַארצן, זײער
זיך און דינען, צו זײ געטער ֿפרעמדע
דער װי װערן װעלן זײ, צו בוקן צו
קײן צו ניט טױג װָאס גַארטל דָאזיקער

זַאך.
איז גַארטל דער װי ַאזױ װָארום 11
ַאזױ מַאן, ַא ֿפון לענדן די צו גַאהעֿפט
גַאנצע דָאך מיר צו בַאהעֿפט איך הָאב
הױז גַאנצע דָאס און יׂשראל, ֿפון הױז
זַײן צו מיר װָאט, זָאגט יהודַײה, ֿפון
און נָאמען, ַא ֿפַאר און ֿפָאלק, ַא ֿפַאר
שײנקײט; ַא ֿפַאר און לױב, ַא ֿפַאר

צוגעהרט. ניט הָאבן זײ ָאבער
דָאס זײ צו זָאגן זָאלסט און 12
געזָאגט הָאט ַאזױ װָארט: דָאזיקע
יעטװעדער יׂשראל: ֿפון גָאט דער יהוה
און װַײן. מיט ָאנגעֿפילט װערט קרוג
מיר װײסן דיר: צו זָאגן װעלן זײ ַאז
קרוג יעטװעדער ַאז װױל, ניט דען

װַײן? מיט ָאנגעֿפילט װערט
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסטו 13
ַאלע ָאן ֿפיל איך זע, געזָאגט: גָאט
און לַאנד, דָאזיקן דעם ֿפון בַאװױנער
זַײן אױף דודן ֿפון זיצן װָאס מלכים די
נֿביאים, די און ּכֹהנים, די און טרָאן,
מיט ירוָשַליִם, ֿפון בַאװױנער ַאלע און

שיּכרות.
אײנעם צעהַאקן זײ װעל איך און 14
זין די אי ֿפָאטערס די אי ַאנדערן, ָאן
ניט װעל איך גָאט; זָאגט אײנעם, אין
ניט און דערבַארימען, ניט און שױנען,
אומצוברענגען. ניט זײ הָאבן, רכמנות
אױער, דָאס צו לײגט און הערט 15
װָארום דערהײבן, ניט אַײך זָאלט איר

גערעדט; הָאט גָאט
גָאט, אַײער יהוה צו ּכבוד גיט 16
װערן, ֿפינצטער װעט עס אײדער
זיך װעלן ֿפיס אַײערע אײדער און
און בערג, נַאכטיקע די אױף ָאּפשלָאגן
װעט ער און ליכט, אױף הָאֿפן װעט איר
ֿפַארקערן און טױטשָאטן, צו מַאכן עס

ִֹשכניש. כ אין

צוהערן, ניט דָאס װעט איר ַאז און 17
מַײן ֿפַארבָארגעניש אין װַײנען װעט
און הָאֿפערדיקײט, דער װעגן ֿפון זעל
װעט צעגײן און טרערן, װעט טרערן
סטַאדע די װָאס אױג, מַײן טרערן, אין

געֿפַאנגען. װערט גָאט ֿפון
דער צו און מלך דעם צו זָאג 18
ַארָאּפ אַײך זעצט מוטער-מלּכה:
הָאט גענידערט װָארום נידעריק,
ּפרַאכטיקע אַײער קָאּפצירונג, אַײער

קרױן.
זַײנען ָדרום ֿפון שטעט די 19
זָאל װער ניָאט און ֿפַארשלָאסן,
ֿפַארטריבן איז יהודה גַאנץ עֿפענען;
אין געװָארן ֿפַארטריבן געװָארן,

גַאנצן.
און אױגן, אַײערע אױף הײבט 20
די איז װּו צֿפון; ֿפון קומען װָאס די זעט
געװָארן? געגעבן דיר איז װָאס סטַאדע

דַײנע? שָאף שײנע די
װעט ער װען זָאגן װעסטו װָאס 21
זײ הָאסט דו װָאס די דיר, אױף ָאנזעצן
דיר? איבער ֿפירשטן ֿפַאר אַײנגעװױנט
ָאננעמען, דיך װעלן װײען װָאר, ֿפַאר

קינד. צו ֿפרױ ַא װי
דַײן אין זָאגן װעסט דו אױב און 22
מיר דָאס הָאט װָאס ֿפַאר הַארצן:
זַײנען זינד גרױס דַײן ֿפַאר געטרָאֿפן?
ברעגן, דַײנע געװָארן אױֿפגעדעקט

טריט. דַײנע געװָארן ַאנטבלױזט
און הױט, זַײן בַײטן ּכושי ַא קען 23
קענט ַאזױ ֿפלעקן? זַײנע לעמּפערט ַא
בײז צוגעװױנטע איר טָאן, גוטס איר

טָאן. צו
װי צעשּפרַײטן זײ איך װעל דרום 24
ֿפון װינט ֿפַארן ֿפַארגײט װָאס שּפרײ

מדבר.
דַײן גֹורל, דַײן איז דָאס 25
זָאגט מיר, ֿפון טײל צוגעמָאסטענער
מיר, ָאן ֿפַארגעסן הָאסט דו װַײל גָאט,

ליגן. אױף ֿפַארזיכערט זיך און
דַײנע אױף אױך איך דעק דרום 26
געזען אּתון ּפנים, דַײן איבער ברעגן

שַאנד. דַײן װעט װערן
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די הירזשעס, דַײנע און ניאוף דַײן 27
די אױף – זנות דַײן ֿפון שענדלעכקײט
דַײנע געזען איך הָאב ֿפעלד אין הײכן
ירוָשַליִם, דיר, װײ אומװערדיקײטן.
איבער ביז װערן! רײן ניט װיסט

נָאך? װַאנען

איז14 גָאט ֿפון װָארט דָאס װָאס
די װעגן יִרמיָהון צו געװען

טריקענישן.
אירע און יהודה, טרױערט עס 2
אירע און ֿפַארשמַאכט, זַײנען טױערן
זַײנען זײ ֿפַארשמַאכט, זַײנען טױערן
דָאס און ערד; דער צו ֿפינצטער

אױף. גײט ירוָשַליִם ֿפון געשרײ
יונגען זײערע שיקן ּפנֵי זײער און 3
גריבער, די צו קומען זײ װַאסער; נָאך
זײער װַאסער, קײן ניט זײ געֿפינען
זײ לײדיק; אום זיך קערן ּכלים
און ֿפַארשעמט, און ביָאש אין זַײנען

קעּפ. זײערע ֿפַארדעקן
איז װָאס ערד דער װעגן ֿפון 4
ניטָא איז רעגן קײן װַײל צעּפלַאצט,
אין ַאקערלַײט די זַײנען לַאנד, אין

קעּפ. זײערע ֿפַארדעקן זײ ביָאש,
װעלד אין הינדין ַא ַאֿפילו װָארום 5
גרָאז קײן װַײל ֿפַארלָאזט, און געבערט

ניטָא. איז
אױף שטײען אײזלען װילדע די און 6
דעם שלינגען זײ ערטער, הױכע די
גײען אױגן זײערע שַאקַאלן; װי װינט
ניטָא. איז קרַײטעכץ קײן װַײל אױס,

עדות זָאגן זינד אונדזערע אױב 7
נָאמען דַײן ֿפון טו גָאט, אונדז, קעגן
אונדזערע זַײנען ֿפיל װָארום װעגן;
צו געזינדיקט הָאבן מיר ָאּפקערונגען,

דיר.
זַײן יׂשראל, ֿפון הָאֿפענונג דו 8
װָאס ֿפַאר נױט, ֿפון צַײט אין העלֿפער
לַאנד, אין ֿפרעמדער ַא װי זַײן זָאלסטו
ֿפַארקערט װָאס װַאנדערער ַא װי און

נעכטיקן? צו
ַא װי זַײן זָאלסטו װָאס ֿפַאר 9
װָאס גיבור ַא װי מענטש, צעטומלטער

צװישן דָאך ביסט דו העלֿפן? ניט קען
װערט נָאמען דַײן און גָאט, אונדז,
אונדז טו ניט אונדז; אױף גערוֿפן

ֿפַארלָאזן.
צו געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ 10
הָאבן ַאזױ ֿפָאלק: דָאזיקן דעם
הַאלטן זײ אומצּוװַאנדערן, ליב זײ
װעט ַאצונד ֿפיס; זײערע ָאּפ ניט
און ֿפַארברעך, זײער געדענקען ער

זינד. זײערע דערמָאנען
געזָאגט: מיר צו נָאט גָאט און 11
דעם ֿפַאר זַײן מתּפלל ניט זָאלסט

גוטן. צום ֿפָאלק דָאזיקן
צו ניט איך הער ֿפַאסטן, זײ ַאז 12
בֿפענגען זײ ַאז און געשרײ, זײער
שּפַײזָאּפֿפער, און ברַאנדָאּפֿפער אױף
מיט נַײערט ניט- זײ איך בַאװיליק
ּפעסט מיט און הונגער אונמיט שװערד

ֿפַארלענדן. זײ איך טו
דו גָאט װײ, געזָאגט: איך הָאב 13
איר זײ: צו זָאגן נֿביאים די זע, הַאר,
קײן און שװערד, קײן ָאנזען ניט װעט
װָארום זַײן, ניט אַײך בַײ װעט הונגער
אין געבן אַײך איך װעל שלום זיכערן ַא

ָארט. דָאזיקן דעם
ליגן געזָאגט: מיר צו גָאט הָאט 14
נָאמען; מַײן אין נֿביאים דו נֿביאות זָאגן
ניט און געשיקט, זײ הָאב איך ניט
איך איט און בַאֿפױלן, זײ הָאב איך
ליגן, ֿפון זעאונג גערעדט; זײ צו הָאב
און נישטיקײט, און װָארזָאגעכץ און
אַײך זײ זָאגן הַארצן, זײער ֿפון בַאטרוג

נֿביאות.
– געזָאגט ַאזױ גָאט הָאט דרום 15
אין נֿביאות זָאגן װָאס נֿביאים די אױף
ניט זײ הָאב איך װען נָאמען, מַײן
שװערד קײן זָאגן: זײ און געשיקט,
דעם אין זַײן ניט װעט הונגער קײן און
ֿפון און שװערד ֿפון – לַאנד דָאזיקן
יענע װערן ֿפַארלענדט װעלן הונגער

נֿביאים.
זײ װָאס ֿפָאלק דָאס און 16
ליגן װעלן זײ, צו נֿביאות זָאגן
ֿפון גַאסן די אין ַאװעקגעװָארֿפן
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און הונגער דעם װעגן ֿפון ירוָשַליִם
קײן װעלן זײ און שװערד, דער
זײערע זײ, הָאבן; ניט בַאגרעבער
זײערע און זין, זײערע און װַײבער,
אױף אױסגיסן װעל איך און טעכטער;

שלעכטיקײט. זײער זײ
דָאס זײ צו זָאגן זָאלסט און 17
מַײנע זָאלן צעגײן װָארט: דָאזיקע
ניט און נַאכט, און טָאג טרערן אין אױגן
איז ברָאך גרױס ַא װָארום אױֿפהערן,
טָאכטער יונגֿפױ די געװָארן צעברָאכן
גָאר. ביז שלַאק שװערן ַא ֿפָאלק; מַײן
װעלד, אין ַארױס גײ איך ַאז 18
און שװערד; ֿפון דערשלָאגענע ערשט,
ערשט, שטָאט, אין ַארַײן קום איך ַאז
דער אי װָארום הונגער. ֿפון יסורים
איבערן זיך דרײען ּכֹהן דער אי נֿביא

גָארנישט. װײסן און לַאנד,
ֿפַארַאכט ֿפַארַאכטן הָאסטו 19
ִציֹון ֿפון זיך הָאט צי יהודה?
הָאסטו װָאס ֿפַאר זעל? דַײן ֿפַארעקלט
איז אונדז ֿפַאר ַאז געשלָאגן, אונדז
אױף געהָאֿפט ניטָא? הײלונג קײן
און ניטָא; איז גוטס קײן און שלום,
ַא ערשט הײלונג, ֿפון צַײט ַא אױף

שרעקעניש!
אונדזער גָאט, װײסן, מיר 20
אונדזערע ֿפון זינד די שלעכטיקײט,
געזינדיקט הָאבן מיר װָארום עלטערן;

דיר. צו
דַײן ֿפון אונדז ֿפַארַאכט ניט 21
ֿפון טרָאן דעם שענד ניט װעגן, נָאמען
ניט זָאלסט זיך, דערמָאן ּכבוד; דַײן

אונדז. מיט בונד דַײן ֿפַארשטערן
נישטיקע די צװישן דָא זַײנען 22
רעגנ-געבער? ֿפעלקער די ֿפון געצן
ַאלײן הימלען די גיבן ָאדער
ביסט דו װָאר, ֿפַאר שּפרײרעגן?
צו הָאֿפן מיר און גָאט, אונדזער יהוה

ַאלץ. דָאס מַאכסט דו װָארום דיר,

מיר15 צו הָאט גָאט און
זָאל אױֿפשטײן װען געזָאגט:
מַײן איז מיר, ֿפַאר שמואל און משה

שיק ֿפָאלק; דָאזיקן דעם מיט ניט זעל
זײ זָאלן און ּפנים, מַײן ֿפון ַאװעק זײ

ַאװעקגײן.
זָאגן װעלן זײ ַאז זַײן, װעט עס און 2
ַאװעקגײן? מיר זָאלן װּוהין דיר: צו
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסטו
צום טױט, צום װער געזָאגט: גָאט
צום שװערד, צום װער און טױט,
צום הונגער, צום װער און שװערד,
געֿפַאנגענשַאֿפט, צו װער און הונגער,

געֿפַאנגענשַאֿפט. צו
ֿפיר זײ אױף ָאנזעצן װעל איך און 3
צו שװערד די גָאט: זָאגט משּפחות,
דעם און שלעּפן, צו הינט די און הרגען,
דער ֿפון חיה די און הימל, ֿפון ֿפױגל

אומצוברענגען. און עסן צו ערד,
שױדער צו מַאכן זײ װעל איך און 4
ֿפון ערד, דער ֿפון קיניגרַײכן ַאלע בַײ
אי איִכזִקיָהון, ֿפון זון דעם מנשה װעגן
ער װָאס ֿפַאר יהודה, ֿפון מלך דעם

ירוָשַליִם. אין געטָאן הָאט
דיך װעט װער װָארום 5
װעט װער און ירוָשַליִם? דערברימען,
זיך װעט װער און בַאדױערן? דיך

ֿפריד? אױף ֿפרעגן צו דיך ָאּפקערן
ַאװעקגעװָארֿפן, מיך הָאסט דו 6
דרום גײן, טוסטו ַאהינטער גָאט, זָאגט
אױף הַאנט מַײן אױס איך שטרעק
מיד בין איך דיך; צעשטער און דיר

דערבַארימען. צו זיך געװָארן
ַא מיט זײ װינטשוֿפל איך און 7
לַאנד; ֿפון טױערן די אין װינטשוֿפל
ברענג איך קינדער, ָאן לָאז איך
זיך קערן זײ װַײל ֿפָאלק, מַײן אונטער

װעגן. זײערע ֿפון אום ניט
מיר דורך װערן ַאלמנות זײערע 8
ברענג איך ימען; די ֿפון זַאמד װי מער
ַאן – מוטער דער אױף – זײ אױף
אין ֿפַארװיסטער ַא אױסדערװײלטן,
איר אױף ָאן װַארף איך טָאג. מיטן

שרעקענישן. און ַאנגסט ּפָאוצים
געװינערין די װערט ֿפַארװעלקט 9
נשמה; איר אױס הױכט זי זיבן, ֿפון
טָאג, נָאך װען אונטער גײט זון איר
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ֿפַארשעמט. און שַאנד צו װערט זי
איך װעל איבערבליב זײער און
זײערע ֿפַאר שװערד צום איבערגעבן

גָאט. זָאגט ֿפַײנט,
דו װָאס מַײנע, מוטער מיר, װײ 10
קריג, ֿפון מענטש ַא געבָארן מיך הָאסט
גַאנצן קעגן שטרײט ֿפון מענטש ַא און
מָאנט מע ניט און מָאן, איך ניט לַאנד;
מיך זײ שילטן דעסטװעגן ֿפון מיר, בַײ

ַאלע.
װָאר, ֿפַאר געזָאגט: גָאט הָאט 11
ֿפַאר גוטן; צום דערלײזן דיך װעל איך
זיך ֿפַײנט דעם מַאכן װעל איך װָאר,
און אומגליק ֿפון צַײט אין דיר בַײ בעטן

נױט. ֿפון צַײט אין
אַײזן – צעברעכן אַײזן מען קען 12

קוּפער? און צֿפון, ֿפון
אֹוצרות דַײנע און ֿפַארמעג דַײן 13
געצָאלט; ָאן רױב צו געבן איך װעל
ַאלע אין ַאזש זינד דַײנע ַאלע ֿפַאר יָא,

געמַארקן. דַײנע
ַאריבערֿפירן דיך װעל איך און 14
װָאס לַאנד ַא אין ֿפַײנט, דַײנע בַײ
איז ֿפַײער ַא װָארום ניט; קענסט דו
אַײך אױף נָאז, מַײן אין ָאנגעצונדן

ברענען. עס װעט
געדענק דָאך, װײסט גָאט דו, 15
און מיר, ָאן זיך דערמָאן און מיך,
נָאכיָאגער; מַײנע ָאן נֹוקם זיך זײ
נעם ניט לַאנגגעמיט דַײן װעגן ֿפון
ֿפון לַײדן מַײן מערק ַאװעק; מיך

שַאנד. דַײנעטװעגן
זַײנען װערטער דַײנע װי 16
זײ איך הָאב ַאזױ געװָארן, געֿפונען
איז װָארט דַײן און אַײנגעשלונגען,
ֿפַאר און ֿפרײד, ַא ֿפַאר געװען מיר
דַײן װַײל הַארצן, מַײן ֿפון ׂשמכה ַא
געװָארן, גערוֿפן מיר אױף איז נָאמען

צָבאות. ֿפון גָאט דו יהוה
געזעמל אין געזעסן ניט בין איך 17
לוסטיק זיך און ֿפרײלעכע ֿפון
בין הַאנט דַײן װעגן ֿפון געמַאכט;
צָארן מיט װָארום ַאלײן, געזעסן איך

ָאנגעֿפילט. מיך הָאסטו

מַײן אײביק איז װָאס ֿפַאר 18
מסוּכן, איז אונד װ מַײן און װַײטָאק,
מיר װילסטו הײלן? ניט זיך װיל זי
װי ֿפַאלשעּתר, ַא טַײך ַא װי זַײן

אומגעטרַײע? װַאסערן
ַאז געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 19
װעל איך און אומקערן, זיך װעסט דו
מיר; ֿפַאר שטײן װעסטו אומקערן, דיך
ֿפון טַײערס ַארױסציען װעסט דו ַאז און
מױל מַײן װי ַאזױ װעסטו געמַײנעם,
און דיר, צו אומקערן זיך װעלן זײ זַײן;

זײ. צו אומקערן גניט זיך װעסט דו
מַאכן דיך װעל איך און 20
ַא ֿפַאר ֿפָאלק דָאזיקן דעם ַאקעגן
און קוּפער, ֿפון מױער בַאֿפעסטיקטער
און דיר, קעגן הַאלטן מלחמה װעלן זײ
איך װָארום בַײקומען; ניט דיך װעלן
דיך און העלֿפן, צו דיך דיר, מיט בין

גָאט. זָאגט זַײן, צו מציל
ֿפון זַײן מציל דיך װעל איך און 21
װעל און שלעכטע, די ֿפון הַאנט דער
די ֿפון ֿפױסט דעם ֿפון אױסלַײזן דיך

מַאכטיקע.

איז16 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

װַײב, קײן נעמען ניט דיר זָאלסט 2
טעכטער קײן און זין קײן הָאבן ניט און

ָארט. דָאזיקן דעם אין
געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ װָארום 3
װָאס טעכטער די אױף און זין די אױף
ָארט, דָאזיקן דעם אין געבָארן װערן
הָאבן ָאס מוטערס זײערע אױף און
ֿפָאטערס זײערע אױף און געהַאט, זײ
דָאזיקן דעם אין געבָארן זײ הָאבן װָאס

לַאנד:
זײ װעלן יסורים ֿפון טױטן 4
ניט און בַאקלָאגט ניט שטַארבן;
מיסט צו װערן, זײ װעלן בַאגרָאבן
זײ װעלן ערד דער ֿפון געזיכט אױֿפן
הונגער ֿפון און שװערד ֿפון און זַײן;
זײערע און װערן; ֿפַארלענדט זײ װעלן
שּפַײז צו זַײן װעלן לַײבער טױטע
דער ֿפַאר און י הימל, ֿפון ֿפױגל ֿפַארן
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ערד. דער ֿפון חיה
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 5
יָאמער, ֿפון הױז אין קומען ניט זָאלסט
און בַאקלָאגן, גײן ניט זָאלסט און
איך װָארום בַאדױערן, ניט זײ זָאלסט
דעם ֿפון שלום מַײן ַאװעקגענומען הָאב
גענָאד, די גָאט, זָאגט ֿפָאלק, דָאזיקן

דערבַארימונג. די און
שטַארבן װעלן קלײן און גרױס און 6
װעלן זײ ניט לַאנד; דָאזיקן דעם אין
װעט מע ניט און װערן, בַאגרָאבן
זיך װעט מע ניט און זײ, נָאך קלָאגן
ַא זיך װעט מע ניט און אַײנשנַײדן,

זײ; נָאך מַאכן ּפליך
ֿפַאר ברױט ברעכן װעט מע ניט און 7
נָאך טרײסטן צו זײ ַאֵבלות, אין זײ
געבן זײ װעט מע ניט און טױטן, ַא
נָאך טרײסטונג ֿפון בעכער ַא טרינקען

מוטער. זײער נָאך און ֿפָאטער זײער
זָאלסטו סעודה ַא ֿפון הױז אין און 8
צו און עסן צו זײ, מיט זיצן צו גײן, ניט

טרינקען.
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 9
איך זע, יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
ֿפַאר ָארט, דָאזיקן דעם ֿפון ֿפַארשטער
טעג, אַײערע אין און אױגן אַײערע
ָקול דעם און לוסטיקײט ֿפון ָקול דעם
דעם און כתן ַא ֿפון ָקול דעם ֿפרײד, ֿפון

ּכלה. ַא ֿפון ָקול
װעסט דו ַאז זַײן, װעט עס און 10
ַאלע די ֿפָאלק דָאזיקן דעם צו זָאגן
דיר: צו זָאגן װעלן זײ און װערטער,
אױף ָאנגעזָאגט גָאט הָאט װָאס ֿפַאר
בײז, גרױסע דָאזיקע ַאלדָאס אונדז
און ֿפַארברעך, אונדזער איז װָאס און
הָאבן מיר װָאס זינד אונדזער איז װָאס

גָאט? אונדזער יהוה צו געזינדיקט
װָאס ֿפַאר זײ: צו זָאגן זָאלסטו 11
ֿפַארלָאזן, מיך הָאבן עלטערן אַײערע
געגַאנגען זַײנען זזײ און גָאט, זָאגט
זײ הָאבן און געטער, ֿפרעמע נָאך
און זײ, צו געבוקט זיך און געדינט,
ּתֹורה מַײן און ֿפַארלָאזן, זײ הָאבן מיך

געהיט. ניט זײ הָאבן

ערגער נָאך הָאט איר און 12
און עלטערן, אַײערע ֿפון געטָאן
דער נָאך איטלעכער איר גײט ָאט
בײזן זַײן ֿפון אַײנגעשּפַארטקײט

הערן. צו ניט מיך הַאַארצן,
ֿפַארװַארֿפן אַײך איך װעל דרום 13
לַאנד ַא אין לַאנד דָאזיקן דעם ֿפון
עלטערן אַײערע ניט און איר ניט װָאס
דָארטן װעט איר און געקענט, הָאבן
נַאכט; און טָאג געטער ֿפרעמדע דינען
קײן געבן ניט אַײך װעל איך װָארום

לַײטזעליקײט.
זָאגט קומען, טעג זע װָאר, ֿפַאר 14
געזָאגט ניט מער װעט עס און גָאט,
װָאס גָאט לעבט עס װי ַאזױ װערן:
ֿפון קינדער די אױֿפגעברַאכט הָאט

ִמצַריִם! לַאנד ֿפון יׂשראל
גָאט לעבט סעס װי ַאזױ נַײערט: 15
קינדער די אױֿפגעברַאכט הָאט װָאס
ַאלע ֿפון און צֿפון-לַאנד ֿפון יׂשראל ֿפון
ֿפַארשטױסן זײ הָאט ער װָאס לענדער
אומקערן זײ װעל איך און ַאהין!
געגעבן הָאב איך װָאס ערד זײער אױף

עלטערן. זײערע
ַא ֿפישערס נָאך שיק איך זע, 16
זײ װעלן זײ און גָאט, זָאגט סך,
איך װעל דערנָאך און ַארױסֿפישן;
װעלן זײ און יעגערס, סך ַא נָאך שיקן
גַארג, יעטװעדער ֿפון צענױֿפיָאגן זײ
די ֿפון און הײך, יעטװעדער ֿפון און

װעלזן. די ֿפון שּפַאלטן
אױף זַײנען אױגן מַײנע װָארום 17
ֿפַארבָארגן ניט װעגן, זײערע ַאלע
ניט און מיר, ֿפַאר ֿפון זײ זַײנען
ֿפון ֿפַארברעך זײער איז ֿפַארהױלן

אױגן. מַײנע ַאקעגן
בַאצָאלן צוערשט װעל איך און 18
זינד, זײער און ֿפַארברעך זײער טָאּפל
מַײן ֿפַארשװעכט הָאבן זײ װָאס ֿפַאר
מיאוסע זײערע ֿפון נֵבלות די מיט לַאנד
אומװערדיקײטן זײערע און ָאּפגעטער,

ַארב. מַײן ָאנגעֿפילט הָאבן
מַײן און ֿפעסטיקײט מַײן גָאט, 19
טָאג אין ַאנטרינונג מַײן און ֿפעסטונג,
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קומען ֿפעלקער װעלן דיר צו נױט ֿפון
זָאגן: װעלן און ערד, עקן די ֿפון
אונדזערע געיַרשעט הָאבן ליגן נָאר
איז זײ אין װָאס נישטיקײטן עלטערן,

ניטָא. נוץ קײן
געטער, מַאכן זיך מענטש ַא קען 20

ניט? געטער קײן זַײנען זײ ַאז
װיסן, זײ מַאך איך זע, װָאר, ֿפַאר 21
מַײן װיסן מַאכן זײ איך װעל מָאל דָאס
װעלן זײ און בבורה, מַײן און הַאנט

יהוה. איז נָאמען מַײן ַאז װיסן

איז17 יהודה ֿפון זינד די
ַאן מיט אױֿפגעשריבן
דימענטענעם ַא מיט ּפען, אַײזערנער
ֿפון טָאװל אױֿפן אױסגעקריצט שּפיץ;
הערנער די אױף און י הַארצן, זײער

מזבכות. אַײערע ֿפון
קינדער זײערע נָאך בענקען זײ װי 2
זײערע און מזבחות, זײערע נָאך ַאזױ –
צװַײגהַאֿפטיקן בַײם געצנשטַאנגען

הױכע. די בערגלעך די אױף בױם,
דַײן ֿפעלד! אין געבערג מַײן 3
איך װעל אֹוצרות דַײנע ַאלע ֿפַארמעג,
די ֿפַאר – היכן דַײנע רױב, צו געבן

געמַארקן. דַײנע ַאלע אין זינד
זיך ֿפון ָאּפװַארֿפן זיך װעסט און 4
הָאב איך װָאס נחלה, דַײן ֿפון ַאלײן
מַאכן דיך װעל איך און געגעבן; דיר
דו װָאס לַאנד ַא אין ֿפַײנט, דַײנע דינען
איר הָאט ֿפַײער ַא װָארום ניט; קענסט
אײביקן ביז נָאז, מַײן אין ָאנגעצונדן

ברענען. עס װעט
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 5
ֿפַארזיכערט װָאס מַאן דער ֿפַארשָאלטן
ֿפלײש מַאכט און מענטשן, ַא אױף זיך
זיך קערט גָאט ֿפון און ָאנהַאלט, זַײן

הַארץ! זַײן ָאּפ
ַא װי זַײן װעט ער װָארום 6
װעט און װיסטע, דער אין טַאמַאריסק
װעט און גוטס, קומט עס װען זען ניט
מדבר, דער אין טריקענישן אין װױנען
ניט איז װָאס זַאלציקן ַא לַאנד ַא אין

בַאזעצט.

װָאס מַאן דער געבענטשט 7
גָאט און גָאט, אױף זיך ֿפַארזיכערט

ֿפַארזיכערונג! זַײן איז
בױם ַא װי זַײן װעט ער װָארום 8
ַא בַײ װָאס װַאסער, בַײ געֿפלַאנצט
װָארצלען, זַײנע ַארױס ער לָאזט בַאך
ַא קומט עס װען ניט מערקט ער און
ַא אין און גרין, איז בלַאט זַײן און היץ,
און ניט, ער דאגהט טריקעניש ֿפון יָאר

ֿפרוכט. טרָאגן אױף ניט הערט
דָאס איז ַאלץ ֿפון ֿפַארדרײטער 9
קען װער – עס איז שװַאך און הַארץ,

קָאנען? עס
דָאס ֿפָארשן טו גָאט, איך, 10
געבן צו ּכדי נירן, די ֿפרּוװן טו הַארץ,
דער לױט װעגן, זַײנע לױט איטלעכן

מעׂשים. זַײנע ֿפון ֿפרוכט
אױף בװריט װָאס ֿפעלדהון ַא 11
דער איז געלײגט, ניט הָאט זי װָאס
מיט רניט ָאבע עשירות, ַאן מַאכט װָאס
זַײנע ֿפון העלֿפט אין גערעכטיקײט;
זַײן אין און ֿפַארלָאזן, עס ער װעט טעג

מנּוװל. ַא בלַײבן ער װעט ָסוף
ּפרַאכטיקײט, ֿפון טרָאן דו 12
ֿפון ָארט דו ָאן, ָאנהײב ֿפון דערהױבן

הײליקײט, אונדזער
גָאט, יׂשראל, ֿפון הָאֿפענונג דו 13
װעלן דיך, ֿפַארלָאזן װָאס ַאלע
ָאּפגעקערטע די און װערן; ֿפַארשעמט
װַארשריבן ערד דער אין װעלן מיר ֿפון
גָאט, ֿפַארלָאזן הָאבן זײ װַײל װערן,

װַאסער. לעבעדיקע ֿפון קװַאל דעם
געהײלט זָאל איך גָאט, מיך, הײל 14
גהָאלֿפן זָאל איך מיך, העלף װערן,

לױב. מַײן ביסט דו װָארום װערן,
דָאס איז װּו מיר: צו זָאגן זײ זע, 15
קומען. נָאר עס זָאל גָאט? ֿפון װָארט
ֿפון ַאנטלָאֿפן בין איך ניט איך, און 16
ניט און דיר, הינטער ּפַאסטוך ַא זַײן
אומגליקלעכן דעם בַאגערט הָאב איך
ֿפון ַארױס איז װָאס עס; בַײסט דו טָאג;
געװען. ּפנים דַײן ֿפַאר איז ליּפן, מַײנע
ברָאך; צום זַײן ניט מיר עס זָאל 17
טָאג אין בַאשיצונג מַײן דָאך ביסט דו
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אומגליק. ֿפון
ֿפַארשעמט נָאכיָאגער מַײנע זָאלן 18
ֿפַארשעמט ניט זָאל איך און װערן,
און װערן, דערשרָאקן זײ זָאלן װערן;
ברענג װערן. דערשרָאקן ניט זָאל איך
ַא און אומגליק, ֿפון טָאג דעם זײ אױף

זײ. צעברעך ברָאך צװײאיקן
געזָאגט: גָאט מיר צו הָאט ַאזױ 19
טױער אין שטעלן זיך זָאלסט און גײ
דורך װָאס ֿפָאלק, ֿפון קינדער די ֿפון
יהודה, ֿפון מלכים די ַארַײן קומען אים
און ַארױס, זײ גײען אים דורך װָאס און

ירוָשַליִם; ֿפון טױערן ַאלע אין
הערט זײ: צו זָאגן זָאלסט און 20
מלכים איר גָאט, ֿפון װָארט דָאס
ַאלע און יהודה, גַאנץ און יהודה, ֿפון
קומען װָאס ירוָשַליִם, ֿפון בַאװױנער

טױערן; דָאזיקע די אין
אַײך היט געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 21
ניט זָאלט איר און זעל, אַײער אום
שבת ֿפון טָאג אין מׂשא קײן טרָאגן
ֿפון טױערן די אין ַארַײנברענגען און

ירוָשַליִם.
ַארױסטרָאגן ניט זָאלט איר און 22
טָאג אין הַײזער ַאַײערע ֿפון מׂשא קײן
זָאלט ַארבעט שום קײן און שבת, ֿפון
הַאלטן זָאלט איר און טָאן, ניט איר
איך װי ַאזױ שבת, ֿפון טָאג דעם הײליק

עלטערן. אַײערע בַאֿפױלן הָאב
און געהערט ניט הָאבן זײ ָאבער 23
זײ און אױער, זײער צוגענַײגט ניט
ניט נַאקן זײער געמַאכט הַארט הָאבן
קײן נעמען צו ניט און צוצוהערן,

מוסר.
צוהערן אױב זַײן: װעט דרום 24
גָאט, זָאגט מיר, צו צוהערן איר װעט
אין מׂשא קין ַארַײנצוברענגען ניט
שטָאט דָאזיקער דער ֿפון טױערן די
הַאלטן צו נַײערט שבת, ֿפון טָאג אין
טָאן צו ניט שבת, ֿפון טָאג דעם הײליק

ַארבעט, ִשם קײן אים אין
ֿפון טױערן די אין קומען װעלן 25
הַארן און מלכים שטָאט דָאזיקער דער
װָאס דוד, ֿפון טרָאן אױֿפן זיצן װָאס

ֿפערד, אױף און רַײטװעגן אױף רַײטן
ֿפון מענער די הַארן, זײערע און זײ,
ירוָשַליִם; ֿפון בַאװױנער די און יהודה,
בַאזעצט זַײן װעט שטָאט דָאזיקע די און

אײביק. אױף
די ֿפון קומען װעט מע און 26
רונד ֿפון און יהודה, ֿפון שטעט
בנימין, לַאנד ֿפון און ירוָשַליִם, ַארום
ֿפונעם און נידערונג, דער ֿפון און
ברענגענדיק ָדרום, ֿפונעם און געבערג,
שלַאכטָאּפֿפער, און ברַאנדָאּפֿפער,
און װַײרױך, און שּפַײזָאּפֿפער, און
ֿפון הױז אין דַאנקָאּפֿפער, ברענגענדיק

גָאט.
צוהערן ניט װעט איר ָאבער אױב 27
ֿפון טָאג דעם הײליק הלטן צו מיר, צו
און מׂשא קײן טרָאגן צו ניט און שבת,
ֿפון טױערן די אין דערמיט ַארַײנקומען
איך װעל שבת, ֿפון טָאג אין ירוָשַליִם
טױערן, אירע אין ֿפַײער ַא ָאנצינדן
ּפַאלַאצן די ֿפַארצערן װעט עס און
ֿפַאלָאשן ניט װעט און ירוָשלקיִם, ֿפון

װערן.

געװען18 איז װָאס װָארט דָאס
צו ַאזױ גָאט, ֿפון יִרמיָהון צו

זָאגן:
זָאלסט און אױף, שטײ 2
דעם ֿפון הױז צום ַארָאּפנידערן
דיך איך װעל דָארטן און טעּפער,

װערטער. מַײנע הערן מַאכן
הױז צום ַארָאּפגענידערט איך הָאב 3
מַאכט ער ערשט טעּפער, דעם ֿפון

װערקשטײן. אױֿפן ַארבעט
הָאט ער װָאס ּכלי די ַאז און 4
ֿפַארדָארבן איז לײם ֿפון געמַאכט
דעם ֿפון הַאנט דער אין געװָארן
איבערגעמַאכט זי ער הָאט טעּפער,
איז עס װי ַאזױ ּכלי, ַאנדער ַאן אין
דעם ֿפון אױגן די אין װױלגעֿפעלן

מַאכן. צו טעּפער
צו געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 5

זָאגן: צו ַאזױ מיר
אַײך מיט טָאן ניט דען איך קער 6
איר טעּפער, דָאזיקער דער װי ַאזױ
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װי זעט, גָאט. זָאגט יׂשראל? ֿפון הױז
טעּפער, דעם ֿפון הַאנט דער אײן לײם
ֿפון הױז הַאנט, מַײן אין איר זַײט

יׂשראל.
ֿפָאלק ַא אױף איך רעד רגע אײן 7
און אױסצורַײסן קיניגרַײך, ַא אױף און
אונטערצוברענגען; און אַײנצּוװַארֿפן

הָאב איך װָאס ֿפָאלק דָאס ַאז ָאבער 8
ֿפון אום זיך קערט גערעדט, אים אױף
אױף חרטה איך הָאב שלעכטיקײט, זַײן
אים געטרַאכט הָאב איך װָאס בײז דעם

טָאן. צו
ַא אױף איך רעד רגע אײן און 9
בױען צו קיניגרַײך, ַא אױף און ֿפָאלק

ֿפלַאנצן; צו און
איז װָאס טוט עס ַאז ָאבער 10
צוצוהערן ניט אױגן, מַײנע אין שלעכט
דעם אױף חרטה איך הָאב ָקול, מַײן
צו אים געזָאגט הָאב איך װָאס גוטס

בַאגיטיקן.
די צו ַאקָארשט זָאג ַאצונד און 11
בַאװױנער די צו און יהודה, ֿפון מענער
ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ ירוָשַליִם, ֿפון
בַאשַאף איך זעט, געזָאגט: גָאט הָאט
גרַאכט און אומגליק, ַאן אַײך אױף
אַײך קערט טרַאכטונג; ַא אַײך אױף
שלעכטן זַײן ֿפון איטלעכער ֿפָארט אום
און װעגן אַײערע בעסערט און װעג,

מעׂשים. אַײערע
אומזיסט! זָאגן: זײ ָאבער 12
געדַאנקען אונדזערע נָאך נַײערט
לױט איטלעכער און גײן, מיר װעלן
בײזן זַײן ֿפון אַײנגעשּפַארטקײט דער

טָאן. מיר װעלן הַארצן
געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 13
ֿפעלקער, די בַײ ַאקרָאשט ֿפרעגט
געהערט? ַאזױנס הָאט װער
הָאט גָאר ביז שױדערהַאֿפטיקס

יׂשראל. יונגֿפרױ די בַאגַאנגען
ֿפון ֿפעלז ַא װעגן ֿפון װעט 14
ֿפַארלָאזן? לָבנֹון דעם שנײ דער ֿפעלד
קַאלטע װַאסער דומּפיקע צוליב װעט

װערן? ַאװעקגעװָארֿפן ֿפליסעדיקע

ֿפַארגעסן הָאט ֿפָאלק מַײן װָארום 15
און זײ, רַײכערן נישטיקײט צו מיר, ָאן
אין שטרױכלען געמַאכט זײ הָאט מע

שטעגן, אײביקע די – װעגן זײערע
אױף בַײשטעגן, אױף גײן צו ּכדי 16
צו ּכדי אױסגעטרעטן. ניט װעג ַא
ֿפַאר שרעק, ַא ֿפַאר לַאנד זַײן מַאכן
איטלעכער שמוצערונג. אײביקער ַאן
זיס װעט ֿפַארבַײ איר גײט װָאס

דערשרעקן,
איך װעל מזרח-װינט ַא מיט װי 17
זײער ֿפַײנט; דעם ֿפַאר צעשּפרַײטן זײ
זען, איך װעל ּפנױם זײער ניט און רוקן

ברָאך. זײער ֿפון טָאג אין
קומט געזָאגט: הָאבן זײ יָא, 18
קעגן ּתכבולות אױסטרַאכטן לָאמיר
ניט װעט ּתֹורה די װָארום יִמיָהון;
עטש די און ּכֹהן, דעם ֿפון אונטערגײן
דעם ֿפון װָארט דָאס און חכם, דעם ֿפון
שלָאגן אים לָאמיר און קומט נֿביא.
ַאלע ֿפַארנעמען ניט און צונג, דער מיט

רײד. זַײנע
הנער און גָאט, מיר, צו ֿפַארנעם 19

קריגער. מַײנע ֿפון ָקול דעם צו
בַאצָאלט רעה ַא טֹובה ַא ֿפַאר זָאל 20
ַא געגרָאבן הָאבן זײ װָארום װערן?
מַײן געדענק לעבן. מַײן ֿפַאר גרוב
אױף גוטס רעדן צו דיר, ֿפַאר שטײן
זײ. ֿפון גרימצָארן דַײן ָאּפצוקערן זײ,
צום קינדער זײערע גיב דרום 21
דער אין זײ שלַײדער און הונגער,
זײערע זָאלן און שװערד; ֿפון מַאכט
און קינדער, ָאן בלַײבן װַײבער
זַײן זָאלן מענער זײערע און ַאלמנות,
בכורים, זײערע ּפעסט, ֿפון הרוגים

מלחמה. אין שװערד ֿפון דערשלָאגן
ֿפון געשרײ ַא הערן זיך זָאל 22
ברענגען װעסט דו װען הַײזער, זײערע
זײ װָארום מחנה; ַא ּפלוצים זײ אױף
ֿפַאנגען, צו מיך גרוב ַא געגרָאבן הָאבן

ֿפיס. מַײנע ֿפַאר בַאהַאלטן נעצן און
גַאנצן זײער װײסט גָאט, דו, און 23
ֿפַארגעבן ניט טײטן; צו מיך בַארָאט
ניט און ֿפַארברעך, זײער זָאלסטו
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ֿפַאר ֿפון זינד זײער זָאלסטו ֿפַארמעקן
װערן געשטרױכלט זײ זָאלן און דיר,
רעכן צָארן דַײן ֿפון צַײט אין דיר; ֿפַאר

זײ. מיט זיך

געזָאגט:19 גָאט הָאט ַאזױ
קױֿפן דיר זָאלסט און גײ
די ֿפון מיט נעם און טעּפערקרוג ַא
עלטסטע די ֿפון און ֿפָאלק, ֿפון עלטסטע

ּכֹהנים, די ֿפון
טָאל צום ַארױסגײן זָאלסט און 2
ֿפון אַײנגַאנג בַײם װָאס בן-ִהנֹו, ֿפון
די דָארטן אױסרוֿפן און חרסית, טױער
דיר, צו רעדן װעל איך װָאס װערטער
דָאס הערט זָאגן: זָאלסט און 3
יהודה, ֿפון מלכים איר גָאט, ֿפון װָארט
הָאט ַאזױ ירוָשליִם: ֿפון בַאװױנער און
ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון יהוה געזָאגט
אומגליק ַאן ברענג איך זע, יׂשראל:
איטלעכער ַאז ָארט, דָאזיקן דעם אױף
אױערן די אים װעלן עס, הערט װָאס

קלינגען;
ֿפַארלָאזן, מיך הָאבן זײ װָאס ֿפַאר 4
דָאזיקן דעם ֿפַארֿפרעמדט הָאבן און
צו אים אין גערײדערט און ָארט,
ניט און זײ, ניט װָאס געטער, ֿפרעמדע
ֿפון מלכים די ניט און עלטערן, זײערע
הָאבן זײ און געקענט; זײ הָאבן יהודה,
בלוט מיט ָארט דָאזיקן דעם ָאנגעֿפילט

אומשולדיקע. ֿפון
צו במות די געבױט הָאבן זײ און 5
קינדער זײערע ֿפַארברענען צו בַעל,
װָאס בַעל, צו ברַאנדָאּפֿפער ֿפַײער, אין
איך ניט און בַאֿפױלן, הָאב איך ניט
אױֿפן מיר איז עס ניט און געזָאגט, הָאב

ַארױֿפגעקומען. זינען
גָאט, זָאגט קומען, טעג זע, דרום 6
מער ניט װעט ָארט דָאזיקער דער און
טָאל ”דער און ”ּתוֿפֶת“, װערן גערוֿפן
ֿפון טָאל ”דער נַײערט בן-ִהנֹום“, ֿפון

טײטונג“.
נישט צו מַאכן װעל איך און 7
ירוָשַליִם און יהודה ֿפון בַארָאט דעם
זײ װעל און ָארט, דָאזיקן דעם אין
זײערע ֿפַאר שװערד דורכן ֿפַאלן מַאכן

װָאס די ֿפון הַאנט דער דורך און ֿפַײנט,
געבן װעל איך און לעבן; זַײער זוכן
ֿפַארן שּפַײז צו לַײבער טױטע זײערע
ֿפון חיה דער ֿפַאר און הימל, ֿפון ֿפױגל

ערד. דער
דָאזיקע די מַאכן װעל איך און 8
ַא ֿפַאר און שרעק ַא ֿפַאר שטָאט
איר גײט װָאס איטלעכער שמוצערונג;
עט אונװ דערשרעקן, זיך װעט ֿפַארבַײ

ּפלָאגן. אירע ַאלע אױף שֹוצערן
דָאס עסן מַאכן זײ װעל איך און 9
ֿפלײש דָאס און זין, זײערע ֿפון ֿפלײש
דעם אײנר און טעכטער, זײערע ֿפון
דער אין עסן, זײ װעלן ֿפלײש ַאנדערנס
װָאס דריקונג, דער אין און בַאלעגרונג
זײער זוכן װָאס די און ֿפַײנט, זײערע

דריקן. זײ װעלן לעבן,
קרוג דעם צעברעכן זָאלסט און 10
גײען װָאס מענטשן די ֿפון אױגן די ֿפַאר

דיר, מיר
ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסט און 11
ַאזױ צָבאֹות: ֿפון גָאט געזָאגט הָאט
ֿפָאלק דָאזיקע דָאס צעברעכן איך װעל
מע װי ַאזױ שטָאט, דָאזיקע די און
ַאז טעּפער, ַא ֿפון ּכלי ַא צעברעכט
און װערן; ֿפַארריכט מער ניט קען זי
װַײל ּתֹוֿפֶת, אין בַאגרָאבן װעט מע
צו אױף זַײן ניט װעט ָארט קײן מער

בַאגרָאבן.
דָאזיקן דעם צו טָאן איך װעל ַאזױ 12
זַײנע צו און גָאט, זָאגט ָארט,
דָאזיקע די מַאכן צו ּכדי בַאװױנער,

ּתֹוֿפֶת. װי ַאזױ שטָאט
און ירוָשַליִם, ֿפון הַײזער די און 13
יהודה, ֿפון מלכים די ֿפון הַײזער די
דער װי ַאזױ זַײן װעלן אומרײנע, די
מע װָאס הַײזער ַאלע – ּתֹוֿפֶת ָארטֿפון
דעכער זײערע אױף גערײכערט הָאט
געגָאסן און הימל, ֿפון חיל גַאנצן צום

געטער. ֿפרעמדע צו גיסָאּפֿפער
ֿפון געקומען איז יִרמיָהו און 14
ַאהין אים הָאט גָאט װָאס ּתֹוֿפֶת,
זיך הָאט ער און זָאגן, נֿביאות געשיקט
און הױז, גָאטס ֿפון הױף אין געשטעלט
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ֿפָאלק: גַאנצן צום געזָאגט הָאט
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 15
איך זע, יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
אױף און ּכַרך, דָאזיקן דעם אױף ברענג
בײז גַאנצע דָאס שטעט, זַײנע ַאלע
אים, אױף ָאנגעזָאגט הָאב איך װָאס
זײער געמַאכט הַארט הָאבן זײ װַײל
װערטער. מַײנע צוצוהערן ניט נַאקן,

ִאֵמר20 ֿפון זון דער ַּפשחור און
געװען איז װָאס ּכֹהן, דעם
ֿפון הױז אין אױבעראױֿפזעער דער
נֿביאותּת יִרמיָהון געהערט הָאט גָאט

װערטער. דָאזיקע די זָאגן
יִרמיָהו געשלָאגן הָאט ַּפשחור און 2
ַארַײנגעשטעלט אים הָאט און הנֿביאן,
אין װָאס צװַאנגלָאץ דעם אין
װָאס בנימין, ֿפון טױער אױבערשטן

גָאט. הױז אין
מָארגן, אױף געװען איז עס און 3
יִרמיָהון ַארױסגענומען הָאט ַּפשחור ַאז
אים צו יִרמיָהו הָאט צװַאנגקלָאץ, ֿפון
גערוֿפן גָאט הָאט ַּפשחור ניט געזָאגט:

ָמגֹור-ִמָסביב. נַײערט נָאמען, דַײן
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 4
שרעק ַא ֿפַאר דיך מַאך איך זע,
דַײנע ַאלע ֿפַאר און ַאלײן, דיר ֿפַאר
דורך ֿפַאלן װעלן זײ און ליבהָאבער;
און ֿפַײנט, זײערע ֿפון שװערד דער
גַאנץ און זצוזען; עס װעלן אױגן דַײנע
הַאנט דער אין געבן איך װעל יהודה
װעט ער און בֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון
זײ װעט און בֿבל, קײן ֿפַארטרַײבן זײ

שװערד. מיטן דערשלָאגן
דָאס ַאל געבן װעל איך און 5
און שטָאט, דָאזיקער דער ֿפון רַײכטום
טַײערקײט, איר ַאל און מי, איר ַאל
ֿפון מלכים די ֿפון אֹוצרות ַאלע אױך
הַאנט דער אין געבן, איך װעל יהודה
זײ װעלן זײ און ֿפַײנט, זײערע ֿפון
זײ און נעמען זײ װעלן און צערױבן,

בֿבל. קײן ברענגען
ַאלע און ַּפשחור, דו, און 6
אין גײן װעט הױז, דַײן ֿפון בַאװױנער

װעסטו בֿבל קײן און געֿפַאנגענשַאֿפט,
שטַארבן, װעסטו דָארטן און קומען,
װערן, בַאגרָאבן װעסטו דָארטן און
דו װָאס ליבהָאבער דַײנע ַאלע און דו

ליגן. מיט געזָאגט נֿביאות זײ הָאסט
גָאט, איבערגערעדט, מיך הָאסט 7
געװָארן, איבערגערעדט בין איך און
און איבערגעשטַארקט, מיך הָאסט
געװָארן בין איך בַײגעקומען; ביסט
טָאג, גַאנצן ַא געלעכטער צום

מיר. ֿפון שּפעטן טוט איטלעכער
איך טו רעד, איך נָאך װען װָארום 8
רוף רױב!“ און ”אומרעכט שרַײען,
ֿפון װָארט דָאס װָאר, ֿפַאר אױס. איך
און שַאנד צו געװָארן מיר איז גָאט

טָאג. גַאנצן ַא לעסטערונג אוצו
געזָאגט: געװעסט הָאב איך און 9
און דער-מָאנען, ניט אים װעל איך
נָאמען; זַײן אין רעדן ניט מער װעל
ַא װי הַארצן מַײן אין איז עס ָאבער
אין אַײנגעשלָאסן ֿפַײער, ברענעדיק
עס זיך מַאטער איך און בַײנער, מַײנע

ניט. קען איך ָאבער אַײנצוהַאלטן,
בײזע די געהערט הָאב איך יָא, 10
ַארום: רונד שרעק ַא ֿפיל, ֿפון רײד
ֿפַארַמסרן!“ אים לָאמיר און ”ַמסרט,
אױף לױערן ֿפרַײנט גוטע מַײנע ַאלע
ֿפַארנַארט ער װעט אֿפשר ברָאך: מַײן
בַײקומען, אים װעלן אונמיר װערן,

אים. ֿפון נקמה אונדזער נעמען און
װי מיר מיט איז גָאט ָאבער 11
װעלן דרום מַאכטיקער, ַא גיבור ַא
װערן, געשטרױכלט נָאכיָאגער מַײנע
װערן זײ אױסֿפירן; ניט װעלן און
ניט הָאבן זײ װַײל זײער, ֿפַארשעמט
װעט װָאס שַאנד אײביקע ַאן בַאגליקט,

װערן. ֿפַארגעסן ניט
װָאס צָבאֹות, ֿפון גָאט דו און 12
זעסט װָאס ָא גערעכטן, דעם ּפרּוװסט
דַײן זען לָאמיך הַארץ, דָאס און נירן די
איך הָאב דיר צו װָארום זײ, ֿפון נקמה

קריג. מַײן ַאנטּפלעקט
גָאט, לױבן טוט גָאט, צו זינגט 13
זעל די געװען מציל הָאט ער װָארום
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די ֿפון הַאנט דער ֿפון ָארימען דעם ֿפון
שלעכטסטוער.

איך װָאס טָאג דער ֿפַארשָאלטן 14
דער געװָארן! געבָארן אים אין בין
מיך הָאט מוטער מַײן װָאס טָאג

געבענטשט! ניט זַײן זָאל געבָארן
װָאס מענטש דער ֿפַארשָאלטן 15
געברַאכט, בׂשורה די ֿפָאטער מַײן הָאט
געבָארן דיר איז ייִנגל ַא זָאגן: צו ַאזױ
ער הָאט דערֿפרײט ֿפרײען געװָארן;

אים!
די װי זַײן זָאל מענטש יענער 16
איבערגעקערט הָאט גָאט װָאס שטעט
הערן זָאל ער און דערבַארימט; ניט און
געשרײ ַא און ֿפרי, דער אין איללה ַא

טָאג; מיטן אין
ניט מיך הָאט ער װָאס ֿפַאר 17
זָאל מוטער מַײן ַאז טרַאכט, ֿפון געטײט
אײביק טרַאכט איר און זַײן, קבר מַײן

טרָאגעדיק.
טרַאכט ֿפון איך בין גָאר װָאס נָאך 18
קומער, און מַאטערניש זען צו ַארױס
מַײנע זָאלן שַאנד אין אױסגײן און

טעג?

געװען21 איז װָאס װָארט דָאס
װען גָאט, ֿפון יִרמיָהון צו
געשיקט אים צו הָאט ִצדִקיָהו מלך דער
ניָה צֿפַ און ַמלִּכיָהן, ֿפון זון דעם ַּפשחור
צו ַאזױ ּכֹהן, דעם ַמֲעֵׂשיָהן, ֿפון זון דעם

זָאגן:
אונדז ֿפַאר דיך, בעט איך ֿפרעג, 2
מלך דער נבוַכדֶראַצר װָארום גָאט, בַײ
אונדז; אױף מלחמה הַאלט בֿבל ֿפון
ַאזױ אונדז מיט טָאן גָאט װעט אֿפשר
װעט ער און װּונדער, זַײנע ַאלע װי

אונדז. ֿפון ָאּפציען
ַאזױ געזָאגט: זײ צו יִרמיָהו הָאט 3

ִצדִקיָהון: צו זָאגן איר זָאלט
גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 4
די אום דרַײ איך זע, יׂשראל: ֿפון
הַאנט, אַײער אין װָאס ּכֵלי-מלחמה
מלחמה דערמיט הַאלט איר װָאס
מלך דעם ַאקעגן מױער דער ֿפון דרױסן
װָאס ַּכׂשדים, די ַאקעגן און בֿבל, ֿפון

זײ װעל איך און אַײך, אױף לעגערן
שטָאט. דָאזיקער דער אין אַײנזַאמלען
הַאלטן מלחמה װעל גוֿפא איך און 5
אױסגעשטרעקטער ַאן מיט אַײך, מיט
און ָארעם, שטַארקן ַא מיט און הַאנט
מיט און גרים, מיט און ּכעס, מָאיט

צָארן. גרױס
בַאװױנער די שלָאגן װעל איך און 6
מענטש אי שטָאט, דָאזיקער דער ֿפון
װעלן ּפעסט גרױסער ַא ֿפון בהמה; אי

שטַאעבן. זײ
װעל גָאט, זָאגט דערנָאך, און 7
יהודה, ֿפון מלך דעם ִצדִקיָהו געבן איך
די ֿפָאלק, דָאס און קנעכט, זַײנע און
דער אין איבערגעבליבן זַײנען װָאס
ֿפון ּפעסט, דער ֿפון שטָאט דֿפָאזיקער
הונגער, דעם ֿפון און שװערד, דער
דעם נבוַכדֶראַצר ֿפון הַאנט דער אין
ֿפון הַאנט דער אין און בֿבל, ֿפון מלך
די ֿפון הַאנט דער אין און ֿפַײנט, זײערע
זײ וועט ער און לעבן; זײער זוכן װָאס
שװערד; ֿפון שַארף מיטן דערשלָאגן
ניט װעט און שױנען, ניט זײ װעט ער

הָאבן. רכמנות ניט און דערבַארימען
זָאלסטו ֿפָאלק דָאזיקן דעם צו און 8
איך זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ זָאגן:
און לעבן ֿפון װעג דעם אַײך ֿפַאר לײג

טױט. ֿפון װעג דעם
דער אין זיצן בלַײבט װָאס דער 9
ֿפון שטַארבן װעט שטָאט, דָאזיקער
ֿפון און הונגער, ֿפון און שװערד,
ַארױס גײט װָאס דער ָאבער ּפעסט,
װָאס ַּכׂשדים די צו צוֿפַאלן װעט און
לעבן, בלַײבן װעט אַײך, אױף לעגערן
צום זַײן אים װעט נֿפש זַײן און

געװינס.
ּפנים מַײן געטָאן הָאב איך װָארום 10
בײזן צום שטָאט דָאזיקער דער קעגן
דער אין גָאט; זָאגט גוטן, צום ניט און
זי װעט בֿבל ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט
זי װעט ער און װערן איבערגעגעבן

ֿפַײער. אין ֿפַארברענען
ֿפון מלך דעם ֿפון הױז צום און 11

גָאט. ֿפון װָארט דָאס הערט יהודה:
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גָאט הָאט ַאזױ דוד, ֿפון הױז 12
ֿפרי, דער אין משּפט ַא הַאלט געזָאגט:
דעם ֿפון בַאגזלטן דעם מציל זַײט און
גרימצָארן מַײן ּכדי הַאנט, דריקערס
און ֿפַײער, ַא װי ַארױסגײן ניט זָאל
זין, ניט זָאל לעשער קײן ַאז ברענען

מעׂשים. בײזע אַײערע װעגן ֿפון
בַאװױנערין דיר, צו קום איך זע, 13
זָאגט ּפלױן, ֿפון ֿפעלז דו טָאל, ֿפון
װעט װער זָאגט: װָאס איר גָאט;
װעט װער און אונדז? אױף נידערן

װױנונגען? אונדזערע אין קומען
מיט ָאּפרעכענען זיך װעל איך און 14
אַײערע ֿפון ֿפרוכט דער לױט אַײך
װעל איך און גָאט; זָאגט מעׂשים,
און װַאלד, איר אין ֿפַײער ַא ָאנצינדן
ַארום װאס ַאלץ ֿפַארצערן װעט עס

איר.

געזָאגט:22 גָאט הָאט ַאזױ
ֿפון הױז צום ַארָאּפ נידער
רעדן זָאלסט און יהודה, ֿפון מלך דעם

װָארט, דָאזיקע דָאס דָארטן
ֿפון װָארט דָאס הער זָאגן: און 2
זיצסט װָאס יהודה ֿפון מלך דו גָאט,
דַײנע און דו, דוד, ֿפון טרָאן אױֿפן
אין קומען װָאס ֿפָאלק, דַײן און קנעכט,

טױערן. דָאזיקע די
רעכט טוט געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 3
דעם מציל זַײט און גערעכטיקײט, און
און הַאנט; דריקערס דעם ֿפון בַאגזלטן
ַאלמנה, ַאן און יתום, ַא ֿפרעמדן, ַא
בַארױבן, ניט קריװדען, ניט איר זָאלט
ניט איר זָאלט בלוט אומשולדיק און

ָארט. דָאזיקן דעם אין ֿפַארגיסן
טָאן איר װעט טָאן אױב װָארום 4
די אין קומען װעלן זַאך, דָאזיקע די
מלכים הױז דָאזיקן דעם ֿפון טױערן
װָאס דוד, ֿפון טרָאן אױֿפן זיצן װָאס
ֿפערד, אױף און רַײטװעגן אױף רַײטן
ֿפָאלק. זַײן און קנעכט, זַײנע און ער,

די צוהערן ניט עט איר ָאבער אױב 5
מיר, בַײ איך שװער װערטער, דָאזיקע
װערן װעט װיסט צו ַאז גָאט, זָאגט

הױז. דָאזיקע דָאס

געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ װָארום 6
יהודה: ֿפון מלך דעם ֿפון דעמהױז אױף
שּפיץ דער געװען, מיר ביסטו גָלָעד
ניט דיך װעל איך אױב לָבנון; ֿפון
ניט שטעט ֿפַאר מדבר, ַא ֿפַאר מַאכן

בַאװױנטע!
אױף ָאנברַײטן װעל איך און 7
זַײן מיט איטלעכן צעשטערער, דיר
דַײנע ָאּפהַאקן װעלן זײ און געצַײג,
ַארַײנװַארֿפן און צעדערן, געקליבענע

ֿפַײער. אין
ֿפַארבַײגײן װעלן ֿפעלקער ֿפיל און 8
זײ און שטָאט, דָאזיקער דער ֿפַארבַײ
ֿפַאר ַאנדערן: צום אײנער זָאגן װעלן
דער צו געטָאן ַאזױ גָאט הָאט װָאס

שטָאט? גרױסער דָאזיקער
זײ װָאס ֿפַאר זָאגן: װעט מע און 9
יהוה ֿפון בונד דעם ֿפַארלָאזן הָאבן
צו געבוקט זיך הָאבן און גָאט, זײער

געדינט. זײ און געטער, ֿפרעמדע
טױטן, אױֿפן װַײנען ניט זָאל איר 10
װײנען אים; אױף בַאדױערן איט און
ַאװעק, גײט װָאס דעם אױף װײנט
אומקערן ניט מער זיך װעט ער װָארום

געבורט. זַײן ֿפון לַאנד דָאס זען און
געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ װָארום 11
דעם יֹאִשיָהו ֿפון זון דעם ַשלום אױף
געקיניגט הָאט װָאס יהודה, ֿפון מלך
ֿפָאטער זַײן ֿפון ָארט דעם אױף
ַאװעקגעגַאנגען איז װָאס און יֹאִשיָהון,
זיך װעט ער ָארט: דָאזיקן דעם ֿפון

ַאהין. אומקערן ניט מער
מע װּוהין ָארט דעם אין נַײערט 12
ער װעט דָארטן ֿפַארטריבן, אים הָאט
װעט לַאנד דָאזיקע דָאס און שטַארבן,

ָאנזען. ניט מער ער
הױז זַײן בױט װָאס דער װײ, 13
זַײנע און אומערלעכקײט, מיט
װָאס אומרעכט; מיט אױבערשטובן
און אומזיסט, חבר זַײן מיט ַארבעט

לױן; זַײן ניט אים גיט
מיר װעל איך זָאגט: װָאס 14
און הױז, גרױס ַא אױֿפבױען
ער און גערַאמע; אױבערשטובן
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און גענצטער; אױס זיך שנַײדט
און צעדער, מיט עס בַאדעקט ער

ֿפַארב! מיט עס בַאשמירט
דו װַײל קיניגן, װילסטו 15
דַײן צעדערהָאלץ? מיט זיך ֿפַארמעסט
און געגעסן הָאט װָאר, ֿפַאר ֿפָאטער,
געטָאן הָאט ער ָאבער געטרונקען,
איז דרום גערעכטיקײט, און רעכט

געװען. גוט אים
ֿפון משּפט דעם געמשּפט הָאט ער 16
געװען איז דרום אביָאן, און ָארימַאן
דערקענען איז דָאס װָאר, ֿפַאר גוט.

גָאט. זָאגט מיך,
הַארץ דַײן און אױגן דַײנע ָאבער 17
דַײן אױף נָאר װי מער ניט זַײנען
צו בלוט אומשולדיק אױף און געװין,
אױף און רױב אױף און ֿפַארגיסן,

בַאגײן. צו דריקונג
אױף געזָאגט ַאזױ גָאט הָאט דרום 18
מלך דעם יֹאִשיָהון ֿפון זון דעם יהֹויָקים
אױף קלָאגן ניט װעט מע יהודה: ֿפון
”װײ און: ברודער!» מַײן ”װײ אים:
אױף קלָאגן ניט װעט מע שװעסטער!“
זַײן ”װײ און: הַאר!“ ”װײ אים:

גלַאנץ!“
אײזל ַאן ֿפון בַאגֿפעבעניש די 19
געשלעּפט װערן, בַאגרָאבן ער װעט
די ֿפון ַאװעק ַאװעקגעװָארֿפן, און

ירוָשלקיִם. ֿפון טױערן
שרַײ, און לָבנֹון צום ַארױף גײ 20
און ָקול, דַײן ַארױס לָאז גָָשן אין און
צעברָאכן װָארום עקָברים, ֿפון שרַײ

ליבהָאבער. דַײנע ַאלע זַײנען
דַײן אין דיר צו גערעדט הָאב איך 21
ניט װעל איך געזָאגט: הָאסטו ַשלװה,
יוגנט דַײן ֿפון װעג דַײן איז דָאס הערן;

ָקול. מַײן צו ניט הערסט דו ַאז ָאן,
װעט ֿפיטערער דַײנע ַאלע 22
דַײנע און װינט, דער ֿפיטערן
געֿפַאנגענשַאֿפט אין װעלן ליבהָאבער
זיך װעסטו דענצמָאל ערשט גײן;
װעגן ֿפון װערן שַאנד צו און שעמען

שלעכטיקײט. דַײן ַאל

דו לָבנֹון, ֿפון בַאװױנערין דו 23
בַאכנט װי צעדערן, אין אַײנגענעסטע
קומען דיר אױף װען זַײן, װעסטו
געװינערין! ַא ֿפון װי װַײטָאק ַא װײען,
װען גָאט, זָאגט לעב, איך װי ַאזױ 24
מלך דער יהֹויָקימען, ֿפון זון דער ָּכניָהו
אױף זיגלרינג דער זַײן זָאל יהודה, ֿפון
ֿפון דיך איך װעל הַאנט, רעכטער מַײן

ַארָאּפרַײסן! דָארטן
דער אין געבן דיך װעל איך און 25
און לעבן, דַײן זוכן װָאס די ֿפון הַאנט
שרעקסט דו װָאס די ֿפון הַאנט דער אין
ֿפון הַאנט דער אין און זײ, ֿפַאר זיך
און ָא בֿבל, ֿפון מלך דעם נבוַכדֶראַצר

ַּכׂשדים. די ֿפון הַאנט ער אין
און דיך, ֿפַארװַארֿפן װעל איך און 26
אין געבָארן, דיך הָאט װָאס מוטער דַײן
דָארטן זַײט איר װָאס לַאנד, ַאנדער ַאן
װעט דָארטן און געװָארן; געבָארן ניט

שטַארבן. איר
זײער װָאס לַאנד דעם אין און 27
ַאהין, אומצוקערן זיך זײ ציט הַארץ

אומקערן. ניט זיך זײ װעלן ַאהין
ַא געֿפעס ֿפַארַאכט ַא איז 28
ָּכניָהו? מַאן דָאזיקער דער צעברָאכנס
נישטװערטיקע? ַא ּכלי ַא ער איז
ֿפַארװָארֿפן זײ זַײנען ֿפַארװָאס
און זָאמען, זַײן און ער געװָארן,
זײ װָאס לַאנד דעם אין ֿפַארשלַײדערט

ניט? קענען
דָאס הער לַאנד, לַאנד, לַאנד, 29

גָאט! ֿפון װָארט
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 30
ָאן מענטשן דָאזיקן דעם ֿפַארשיריבט
ניט בַאגליקט װָאס מַאן ַא קינדער,
זַײן ֿפון קינער װָארום טעג, זַײנע אין
זיצן צו בַאגליקן, ניט װעט זָאמען
װַײטער און דוד, ֿפון טרָאן אױֿפן

יהודה. אױף געװעלטיקן

װָאס23 ּפַאסטוכער די װי,
צעשּפרַײטן און אום ברענגען
זָאגט ֿפיטערונג, מַײן ֿפון שָאף די

גָאט.
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גָאט דער יהוה הָאט דרום 2
די אױף געזָאגט ַאזױ יׂשראל ֿפון
ֿפָאלק: מַײן ֿפיטערן װָאס ּפַאסטוכער
און שָאף, מַײנע צעשּפרײט הָאט איר
ַאכטונג ניט הָאט און ֿפַארשטױסן, זײ
זיך רעכן איך זעט, זײ; אױף געגעבן
מעׂשים, בײזע אַײערע ֿפַאר אַײך מיט

גָאט. זָאגט
דעם אַײנזַאמלען װעל איך און 3
ַאלע ֿפון שָאף מַײנע ֿפון איבערבלַײב
ֿפַארשטױסן זײ הָאב איך װָאס לענדער
צו אומקערן זײ װעל איך און ַאהין,
זיך װעלן זײ און ֿפיטערּפלַאץ, זײער

מערן. און ֿפרוכּפערן
איבער אױֿפשטעלן װעל איך און 4
זײ װעלן זײ און ּפַאסטוכער, זײ
מֹורא ניט מער װעלן זײ און ֿפיטערן;
ניט װעלן זײ און ַאנגסטן, ניט און הָאבן

גָאט. זָאגט װערן, געמינערט
און גָאט, זָאגט קומען, טעג זע, 5
ַא דודן ֿפון אױֿפשטעלן װעל איך
ַא װעט קיניגן און שּפרָאץ, גערעכטן
טָאן און בַאגליקן, װעט װָאס קיניג

לַאנד. אין גערעכטיקײט און רעכט
װערן געהָאלֿפן װעט טעג זַײנע אין 6
אין רוען װעט יׂשראל און יהודה,
נָאמען זַײן איז דָאס און זיכערקײט;
איז גָאט ” רוֿפן: אים װעט מע װָאס

גערעכטיקײט!“ אונדזער
זָאגט קומען, טעג זע, װָאר, ֿפַאר 7
זָאגן: ניט מער װעט מע און גָאט,
הָאט װָאס גָאט לעבט עס װי ַאזױ
יׂשראל ֿפון קינדער די אױֿפגעברַאכט

ִמצַריִם! לַאנד ֿפון
גָאט לעבט עס װי ַאזױ נַײערט: 8
װָאס און אױֿפגעברַאכט הָאט װָאס
דעם ֿפון זָאמען דעם ַאהערגעֿפירט הָאט
און צֿפון-מלַאנד ֿפון יׂשראל, ֿפון הױ
זײ הָאב איך װָאס לענדער ַאלע ֿפון
זיצן װעלן זײ און ַאהין! ֿפַארשטױסן

ערד. זײער אױף
איז צעברָאכן נֿביאים. די װערן 9
בַײנער מַײנע ַאלע מיר, אין הַארץ מַײן
מענטש ַא װי געװָארן בין איך ציטערן;

װַײן װָאס מַאן ַא װי און שיּכורער, ַא
װעגן ֿפון איבערגעשטַארקט; אים הָאט
הײליקע זַײנע װעגן ֿפון און גָאט,

װערטער.
נֹואֿפים מיט איז ֿפול װָארום 10
ַא װעגן ֿפון װָארום לַאנד, דָאס
זַײנען לַאנד, דָאס טרױערט קללה
ֿפון ֿפיטערּפלעצער די ֿפַארטריקנט
צום איז לױֿפעניש זײער און מדבר;
ערלעך. ניט איז גבורה זײער און בײזן,
ּכֹהן דער אי נֿביא דער אי װָארום 11
הָאב הױז מַײן אין ַאֿפילו זינדיק, זַײנען

גָאט. זָאגט בײז, זײער געֿפונען איך
װי זַײן זײ װעג זײער װעט דרום 12
ֿפינצטער. דער אין ָארט גליטשיקער ַא
ֿפַאלן און װערן געשטױסן װעלן זײ
ברענגען װעל איך װָארום אים, אױף
ֿפון יָאר דָאס זײ, אױף אומגליק ַאן

גָאט. זָאגט רעכנשַאֿפט, זײער
שֹומרֹון ֿפון נֿביאים די בַײ אױך 13
הָאבן זײ לעסטערונג; געזען איך הָאב
הָאבן און בַעל, ֿפַאר געזָאגט נֿביאות

יׂשראל. ֿפָאלק מַײן ֿפַארֿפירט
ירוָשַליִם ֿפון נֿביאים די בַײ ָאבער 14
געזען: שױדערהַאֿפטיקס איך הָאב
ליגן; מיט אומגײן און זַײן, מזַנה
די ֿפון הענט די שטַארקן זײ און
ניט זיך זָאלן זײ ַאז שלעכטסטוער,
זײ בײז; זַײן ֿפון קַײנער אומקערן
און געװָארן, סדֹום װי ַאלע מיר זַײנען

ַעמֹוָרה. װי ַאזױ בַאװױנער אירע
ַאזױ צָבאֹות ֿפון גָאט הָאט דרום 15
מַאך איך זע, נֿביאים: די אױף געזָאגט
מַאכן זײ װעל און װערמוט, עסן זײ
די ֿפון װָארום גיֿפטװַאסער, טרינקען
די ַארױס איז ירוָשַליִם ֿפון נֿביאים

לַאנד. גַאנצן איבערן זינדיקײט
ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 16
די צו הערן ניט זָאלט איר צָבאֹות:
זָאגן װָאס נֿביאים די ֿפון װערטער
די אַײך; ֿפַארנַארישן זײ נֿביאות; אַײך
ניט זײ, רעדן הַארצן זײער ֿפון זעאונג

גָאט. ֿפון מױל אױסן
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ֿפַארַאכטן װָאס די צו זײ זָאגן זָאגן 17
עט איר גערעדט: הָאט גָאט מיך:
גײט װָאס איטלעכן און שלום; הָאבן
זַײן ֿפון אַײנגעשּפַארטיקײט דער אין
ניט װעט אַײך אױף זײ: זָאגן הַארצן,

בײז. קײן קומען
אין געשטַאנען איז װער ָאבער 18
זָאל ער ַאז גָאט, ֿפון ָסוד דעם
װער װָארט? זַײן הערן און מערקען
זיך און װָארט זַײן ֿפַארנומען הָאט

צוגעהערט?
גָאט, ֿפון שטורעם ַא זע, 19
ַא יָא, ַארױס, איז גרימצָארן ַא
די אױף שטורעמװינט; דרַײֵאיקער

ֿפַאלן. ער װעט רשעים די ֿפון קעּפ
ֿפון צָארן דער װעט ָאּפגײן ניט 20
איז ער ביז און טוט, ער ביז גָאט,
הַארצן; זַײן ֿפון גרַאכטונגען די מקיים,
גוט דָאס איר װעט טעג די ֿפון ָסוף אין

ֿפַארשטײן.
נֿביאים, די געשיקט ניט הָאב איך 21
ניט הָאב איך געלָאֿפן, זַײנען זײ און
נֿביאות הָאבן זײ און זײ, צו גערעדט

געזָאגט.
אין געשטַאנען זַײנען זײ אױב און 22
מַײן הערן לָאזן זײ זָאלן ָסוד, מַײן
זײ זײ זָאלן און װערטער, מַײנע ֿפָאלק
און װעג, שלעכטן זײער ֿפון אומקרעקן

מעׂשים. שלעכטע זײערע ֿפון
נָאנטן, ֿפון גָאט ַא דען איך בין 23
דער ֿפון גָאט ַא ניט און יהוה, זָאגט

װַײטן?
מענטש ַא ֿפַארבָארגן זיך קען צי 24
אימ זָאל איך ַאז ֿפַארבָארגענישן, אין
ֿפול ניט איך בין גָאט. זָאגט זען? ניט

גָאט. זָאגט ערד? די און הימלען די
נֿביאים די װָאס געהערט הָאב איך 25
מַײן אין נֿביאות זָאגן װָאס די זָאגן,
הָאט מיר זָאגן: צו ַאזױ ליגן, נָאמען
געחלומט! זיך הָאט מיר געחלומט, זיך
אין דען איז נָאך? װַאנען ביז 26
נֿביאות זָאגן װָאס נֿביאים די ֿפון הַארצן
בַאטרוג דעם ֿפון נֿביאים די און ליגן,

– הַארצן זײער ֿפון

מַײן מַאכן צו דען זײ טרַאכטן 27
זײערע מיט נָאמען מַײן ֿפַארגעסן ֿפָאלק
אײנער דערדצײלן זײ װָאס חלֹומות
עלטערן זײערע װי ַאזױ ַאנדערן, דעם
בַעל? דורך נָאמען מַײן ֿפַארגעסן הָאבן
ַא איז אים בַײ װָאס נֿביא דער 28
דער און חלום, ַא דערצײלן זָאל חלום,
רעדן זָאל אים, בַײ איז װָארט מַײן װָאס
הָאט װָאס װָארהַאֿפטיק. װָארט מַײן

גָאט. זָאגט קָארן? צו שטרױ
װי ַאזױ איז װָארט מַײן װָאר, ֿפַאר 29
הַאמער ַא װי און גָאט, זָאגט ֿפַײער,

ֿפעלז. צעהַאקט װָאס
די אױף קום איך זע, דרום 30
מַײנע גנבען װָאס גָאט, זָאגט נֿביאים,

ַאנדערן. ֿפון אײנער װערטער
נֿביאים, די אױף קום איך זע, 31
און צונג זײער נעםען װָאס גָאט, זָאגט

געזָאג. ַא זָאגט
זָאגן װָאס די אױף קום איך זע, 32
גָאט, זָאגט חלֹומות, ֿפַאלשע נֿביאות
מַײן ֿפַארֿפירן און זײ, דערצײלן און
מיט און שָקרים זײערע מיט ֿפָאלק
הָאב איך װען לױזגעלָאזטקײט, זײער
בַאֿפױלן; ניט זײ און געשיקט ניט זײ
דָאזיקן דעם ניט זײ נוצן נוצן און

גָאט. זָאגט ֿפָאלק,
ָאדער ֿפָאלק, דָאזיקע דָאס ַאז און 33
דיך װעט ּכֹהן, ַא ָאדער נֿביא, דער
מׂשא די איז װָאס זָאגן: צו ַאזױ װרעגן,
זײ: צו זָאגן זָאלסטו גָאט? ֿפון עף
אַײך װעל איך ַאז – מׂשא? די איז װָאס

גָאט. זָאגט ֿפַארװַארֿפן,
און ּכֹהן, דער און נֿביא, דער און 34
מׂשא ”די זָאגן װעט װָאס ֿפָאלק, דָאס
ָאּפרעכענען זיך איך װעל גָאט“, ֿפון
הױז. זַײן מיט און מענטשן יענעם מיט
איטלעכער זָאגן איר זָאלט ַאזױ 35
זַײן צו איטלעכער און חבר, דַײן צו
געענטֿפערט? גָאט הָאט װָאס ברודער:

געדערט? גָאט הָאט װָאס און:
זָאלט גָאט“ ֿפון ”מׂשא ָאבער 36
ַא װָארום דערמָאנען ניט מער איר
זַײן איטלעכן ֿפַאר װערן װעט מׂשא
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די ֿפַארדרײט איר װַײל װָארט, אײגן
גָאט, לעבעדיקן דעם ֿפון װערטער

גָאט. אונדזער צָבאֹות ֿפון יהוה
װָאס נֿביא: צום זָאגן זָאלסטו ַאזױ 37
װָאס און: געענטֿפערט? גָאט דיר הָאט

גערעדט? גָאט הָאט
ֿפון מׂשא ”די זָאגט איר ַאז ָאבער 38
גָאט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר – גָאט“
דָאס געזָאגט הָאט איר װַײל געזָאגט:
גָאט“, ֿפון מׂשא ”די װָארט דָאזיקע
ַאזױ אַײך, צו געשיקט הָאב איך װען
מׂשא ”די זָאגן ניט זָאלט איר זָאגן: צו

גָאט“, ֿפון
אַײך װעל איך זעט, דרום 39
װעל און אױסרַײסן, רַײסנדיק
װָאס שטָאט די און אַײך, ַאװעקװַארֿפן
אַײערע און אַײך געגעבן הָאב איך

ּפנים. מַײן ֿפון עלטערן,
אַײך אױף ברענגען װעל איך און 40
אײביקע ַאן און כרּפה, אײביקע ַאן
װערן. ֿפַארגעסן ניט װעט װָאס שַאנד,

געװיזן,24 מיר הָאט גָאט
ֿפַײגן קערב צװײ ערשט
דעם ֿפַאר ַאװעקגעשטעלט זַײנען
װי נָאכדעם גָאט; ֿפון טעמּפל
בֿבל ֿפון מלך דער נבַאַכדֶראַצר
ֿפון זון דעם יָכניָהו ֿפַארגריבן הָאט
און יהודה, ֿפון מלך דעם יהֹויָקימען,
מַײנסטערס אי און יהודה, ֿפון הַארן די
און ירוָשַליִם, ֿפון שלעסערס, די און

בֿבל. קײן געברַאכט זײ
ֿפַײגן, גוטע זײער קָארב אײן 2
און ֿפַײגן, ערשטצַײטיקע װי ַאזױ
ֿפַײגן, שלעכטע זײער קָארב אײן
ֿפַאר װערן געגעסן ניט קענען װָאס

שלעכטקײט.
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 3
איך הָאב יִרמיָהו? זעסטו װָאס
זַײנען ֿפַײגן גוטע די ֿפַײגן; געזָאגט:
זַײנען שלעכטע די און גוטע, זײער
ניט קענען װָאס שלעכטע, זײער

שלעסטקײט. ֿפַאר װערן געגעסן

צו געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 4
זָאגן: צו ַאזױ מיר,

דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 5
דָאזיקע די װי ַאזױ יׂשראל: ֿפון גָאט
דערקענען איך װעל ַאזױ ֿפַײגן גוטע
יהודה. ֿפון ֿפַארטריבענע די גוטן צום
דעם ֿפון ַארױסגעשיקט הָאב איך װָאס
ַּכׂשדים. די ֿפון לַאנד אין ָארט, דָאזיקן
אױף אױג מַײן טָאן װעל איך און 6
אוקערן זײ װעל און גוטן, צום זײ
װעל איך און לַאנד; דָאזיקן דעם אין
און צעשטערן, ניט און אױֿפבױען, זײ
ניט און אַײנֿפלַאנצן, זײ װעל איך
ַא געבן זײ װעל אי און אױסרַײסן.
יהוה, בין איך ַאז קענען, צו מיך הַארץ

ֿפָאלק, צום זַײן מיר װעלן זײ און
גָאט, צום זַײן זײ װעל איך און 7
מיר צו אומקערן זיך װעלן זײ װָארום

הַארצן. גַאנצן זײער מיט
ֿפַײגן, שלעכטע די װי ַאזױ און 8
ֿפַאר װערן געגעסן ניט קענען װָאס
הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר – שלעכטקײט
מַאכן איך װעל ַאזױ – געזָאגט גָאט
און יהודה, ֿפון מלך דעם ִצדִקיָהו
ֿפון איבערבלַײב דעם און הַארן, זַײנע
איבערגעבליבן זַײנען װָאס ירוָשַליִם,
זיצן װָאס די און לַאנד, דָאזיקן דעם אין

ִמצַריִם. לַאנד אין
ַא ֿפַאר מַאכן זײ װעל איך און 9
קיניגרַײכן ַאלע בַײ בײזן צום שױדער
ַא ֿפַאר און שַאנד ַא ֿפַאר ערד; דער ֿפון
ֿפַאר און שּפָאט ַא ֿפַאר שּפריכװָארט,
איך װָאס ערטער ַאלע אין ַאקללה,

ַאהין. ֿפַארשטױסן זײ װעל
די זײ אױף ָאנשיקן װעל איך און 10
ּפעסט, די און הונגער, דעם שװערד,
דער ֿפון װערן ֿפַארלענדט װעלן זײ ביז
און זײ געגעבן הָאב איך װָאס ערד

עלטערן. זײערע

געװען25 איז װָאס װָארט דָאס
גַאנצן דעם אױף יִרמיָהון צו
ֿפון יָאר ֿפירטן אין יהודה ֿפון ֿפָאלק
דעם יֹאִשיָהון, ֿפון זון דעם יהֹויָקים
ערשטע דָאס איז דָאס – יהודה ֿפון מלך
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ֿפון מלך דעם נבוַכדרָאאצקר ֿפון יָאר
– בֿבל

גערעדט הָאט הנֿביא יִרמיָהו װָאס 2
צו און יהודה, ֿפון ֿפָאלק גַאנצן דעם צו
צו ַאזױ ירוָשַליִם, ֿפון בַאװױנער ַאלע

זָאגן:
יֹאִשיָהו ֿפון יָאר דרַײנצנטן ֿפון 3
ֿפון מלך דעם ָאמֹונען, ֿפון זון דעם
טָאג, הַײנטיקן אױף ביז אוהן יהודה,
דָאס איז יָאר צװַאנציק און דרַײ ִשין
איך און מיר, צו גָאט ֿפון װָארט
און נָאכַאנַאנד אַײך, צו גערעדט הָאב
ניט הָאט איר און גערעדט, נָאכַאנַאנד

צוגעהערט.
געשיקט אַײך צו הָאט גָאט און 4
נֿביאים, די קנעכט זַײנען ַאלע
– געשיקט, נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד
ניט און צוגעהערט ניט הָאט איר ָאבער

– הערן צו אױער אַײער צוגענַײגט
אום אַײך קערט זָאגן: צו ַאזױ 5
שלעכטן זַײן ֿפון איטלעכער ֿפָארט
מעׂשים, שלעכטע אַײערע ֿפון און װעג,
װָאס ערד דער אױף זיצן בלַײבט און
אַײערע און אַײך געגעבן הָאט גָאט

אײביק, ביז און אײביק ֿפון עלטערן
נָאך גײן ניט זָאלט איר און 6
זיך און דינען, צו זײ געטער ֿפרעמדע
מיך זָאלט איר און זײ, צו בוקן צו
ֿפון װערק דעם מיט דערצערענען ניט
ניט אַײך װעל איך און הענט, אַײערע

טָאן. בײז
צוגעהערט ניט הָאט איר ָאבער 7
צו מיך ּכדי גָאט, זָאגט מיר, צו
ֿפון װערק דעם מיט דערצערענען
אײגענער אַײער צו הענט, אַײערע

רעה.
אוזי ַא צָבאֹות ֿפון גָאט הָאט דרום 8
צוגעהערט ניט הָאט איר װַײל געזָאגט:

װערטער, מַײנע
ַאלע נעמען װעל און איך שיק ָאט 9
און גָאט, זָאגט צֿפון, ֿפון משּפחות
בֿבל, ֿפון מלך דעם נבוַכדֶראַצר צו
ברענגען זײ װעל איך און קנעכט; מַײן
אירע אױף און לַאנד, דָאזיקן דעם אױף

דָאזיקע די ַאלע אױף און בַאװױנער,
זײ װעל איך און ַארום, רונד ֿפעלקער
ַא ֿפַאר מַאכן זײ װעל און ֿפַארװיסטן,
ֿפַאר און שמוצערונג, ַא ֿפַאר און שרעק

כורבות. אײביקע
זײ ֿפון ֿפַארטיליקן װעל איך און 10
ָקול דעם און לוסטיקײט ֿפון ָקול דעם
דעם און כתן ַא ֿפון ָקול דעם ֿפרײד, ֿפון
ַא ֿפון געריָאיש דָאס ּכלה, ַא ֿפון ָקול

ליכט. ַא ֿפון שײן דעם און הַאנטמיל,
לַאנד גַאנצע דָאזיקע דָאס און 11
װיסטעניש, ַא און כורבן ַא װערן װעט
דינען װעלן ֿפעלקער דָאזיקע די און

יָאר. זיבעציק בֿבל ֿפון מלך דעם
זיבעציק די ַאז זַײן, װעט עס און 12
רעכענען זיך איך װעל ֿפול, װערן יָאר
יענעם מיט און בֿבל, ֿפון מלך דעם מיט
זינד, זײער ֿפַאר גָאט, זָאגט ֿפָאלק,
ַּכׂשדים; די ֿפון לַאנד דעם מיט און
אײביקע ֿפַאר מַאכן עס װעל איך אױן

װיסטענישן.
אױף ברענגנע װעל איך און 13
װָאס װערטער מַײנע ַאלע לַאנד יענעם
װָאס ַאלץ דערױף, גערעצט הָאב איך
בוך, דָאזיקן דעם אין געשרטיבן שטײט
אױף געזָאגט נֿביאות הָאט יִרמיָהו װָאס

ֿפעלקער. ַאלע
גרױסע און ֿפעלקער ֿפיל װָארום 14
ֿפַארקנעכטן; זײ אױך װעלן מלכים
זײער לױט בַאצָאלן זײ װעל איך און
זײערע ֿפון װערק דעם לױט און טואונג

הענט.
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 15
דעם נעם מיר: צו יׂשראל ֿפון גָאט דער
גרימצָארן, ֿפון װַײן מיט ָּכוס דָאזיקן
געבן אים זָאלסט און הַאנט, מַײן ֿפון
שיק איך װָאס ֿפעלקער ַאלע טרינקען

זײ. צו דיך
זיך און טרינקען, װעלן זײ און 16
װעגן ֿפון װערן, משוגע און װַאקלען,
זײ. צװישן ֵשק איך װָאס שװערד דער
ָּכוס דעם גענומענם הָאב איך און 17
געגעבן הָאב און הַאנט, גָאטס ֿפון
הָאט גָאט װָאס ֿפעלקער ַאלע טרינקען
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געשיקט: זײ צו מיך
ֿפון שטעט די און ירוָשלקיִם, 18
הַארן, אירע מלכים, אירע און יהודה,
ַא ֿפַאר כורבן, ַא ֿפַאר מַאכן צו זײ ּכדי
ַא ֿפַאר און שמוצערונג, ַא ֿפַאר שרעק,

טָאג; הַײנטיקן װי ַאזױ קללה,
און ִמצַריִם, ֿפון מלך דעם ּפרעה 19
זַײן און הַארן, זַײנע און קנעכט, זַײנע

ֿפָאלק; גַאנצן
און ֿפעלקער, געמישטע ַאלע און 20
און עוץ, לַאנד ֿפון מלכים ַאלע
און ּפִלשּתים, לַאנד ֿפון מלכים ַאלע
דעם און ֶעקרֹון, און ַעזָה, און ַאשקלֹון,

ַאשדֹוד; ֿפון איבערבלַײב
קינדער די און ִמָאב, און ֶאדֹום, 21

ַעמֹון; ֿפון
ַאלע און צֹור, ֿפון מלכים ַאלע און 22
ֿפון מלכים די און צידֹון, ֿפון מלכים
זַײט יענער אױף װָאס אינדזל דעם

אים;
ַאלע און בוז, און ֵּתימָא, און דָדן, 23

הָארעקן; ָאּפגעהַאקטע מיט װָאס
ַאלע און ַעָרב, ֿפון מלכים ַאלע און 24
װָאס ֿפעלקער, געמישטע די ֿפון מלכים

מדבר; אין װױנען
און זמרי, ֿפון מלכים ַאלע און 25
מלכים ַאלע און ֵעיָלם, ֿפון מלכים ַאלע

ָמַדי; ֿפון
די צֿפון, ֿפון מלכים ַאלע און 26
נָאכן אײנעם װַײטע, די און נָאנטע
דער ֿפון קיניגרַײכן ַאלע און ַאנדערן,
דער ֿפון געזיכט אױֿפן װָאס װעלט
זָאל ֵשַשך ֿפון מלך דער און ערד.

זײ. נָאך טרינקען
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסט און 27
גָאט דער צָבאֹות, ֿפון יהוה געזָאגט
שיּכור, װערט און טרינקט יׂשראל; ֿפון
ניט שטײט און ֿפַאלט און ברעכט, און
איך װָאס שװערד דער װעגן ֿפון אױף,

אַײך. צװישן שיק
װעלן זײ ַאז זַײן, װעט עס און 28
דַײן ֿפון ָּכוס דעם נעמען װעלן ניט
צו זָאגן זָאלסטו טרינקען, צו הַאנט,
צָבאֹות: ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ זײ:

טרינקען! איר מוזט טרינקען
שטָאט דער מיט זעט, װָארום 29
אױף גערוֿפן װערט נָאמען מַײן װָאס
איר און טָאן, צו בײז ָאן איך הײב איר,
איר װערן? ֿפַארשוינט שױנען זָאלט
איך װָארום װערן, ֿפַארשױנט ניט װעט
ֿפון בַאװױנער ַאלע אױף שװערד ַא רוף

צָבאֹות. ֿפון גָאט זָאגט ערד, דער
אױף זָאגן נֿביאות זָאלסט דו און 30
זָאגן און װערטער, דָאזיקע די ַאלע זײ
הײך, דער ֿפון ברילט גָאט זײ: צו
לָאזט װױנונג הײליקער זַײן ֿפון און
ער ברילט ברילן ָקול: זַײן ַארױס ער
װי ”ֵהיָדד!“ ֿפיטערּפלַאץ, זַײן איבער
ַאלע אױף ער שרַײט װַײנטערעטער

ערד. דער ֿפון בַאװױנער
ערד, עק ביז גרַײכט ליַארעם דער 31
די מיט קריג ַא הָאט גָאט װָארום
ַאלע מיט זיך משּפט ער ֿפעלקער,
איבער ער גיט זײ רשעים, די לַײבער;

גָאט. זָאגט שװערד, צום
ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 32
ַארױס גײט אומגליק ַאן זע, צָבאֹות:
גרױסער ַא און ֿפָאלק, צו ֿפלָאק ֿפון
עקן די אין דערװעקן זיך װעט שטורעם

ערד. דער ֿפון
גָאט ֿפון דערשלָאגענע די און 33
ערד עק ֿפון טָאג יענעם אין זַײן װעלן
בַאקלָאגט, ניט װעלן זײ ערד; עק ביז
בַאגרָאבן ניט און אַײנגעזַאמלט ניט און
דער ֿפון געזיכט אױֿפן מיסט צו װערן;

זַײן. זײ װעלן ערד
און ּפַאסטוכער, איר יָאמערט, 34
שטױב, אין אַײך קַײקלט און שרַײט,
װָארום שָאף, די ֿפון ֿפירער איר
שעכטן; צום ֿפול זַײנען טעג אַײערע
איר און צעברעכן, אַײך װעל איך און

טַײערע. ַא ּכלי ַא װי ֿפַאלן װעט
זַײן ניט װעט ַאנטלױֿפונג קײן און 35
ַאנטרינונג קײן און ּפַאסטוכער, די ֿפַאר

שָאף. די ֿפון ֿפירער די ֿפַאר
די ֿפון געשרײ ֿפון ָקול ַא 36
ֿפירער די ֿפון איללה ַא און ּפַאסטוכער,
ֿפַארװיסט גָאט װָארום שָאף! די ֿפון
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ֿפיטערונג. זײער
די װערן װעלן ֿפַארשניטן און 37
װעגן ֿפון ּפלעצער, ֿפיטער ֿפרידלעכע

גָאט. ֿפון גרימצָארן דעם
יונגלַײב ַא װי ֿפַארלָאזן הָאט ער 38
געװָאֿפן איז לַאנד זײער צודעק; זײ
ֿפון גרים דעם װעגן ֿפון װיסט צו
דעם װעגן ֿפון און ֿפַארטיליקערין, דער

צָארן. זַײן ֿפון גרים

מלוכה26 דער ֿפון ָאנהײב אין
ֿפון זון דעם יהֹויָקים ֿפון
איז יהודה, ֿפון מלך דעם יֹאִשיָהון,
גָאט, ֿפון װָארט דָאזיקע דָאס געװען

זָאגן: צו ַאזױ
זיך שטעל געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 2
זָאלסט און הױז, גָאטס ֿפון הױף אין
װָאס יהודה ֿפון שטעט ַאלע צו רעדן
ַאלע גָאט, ֿפון הױז אין בוקן זיך קומען
בַאֿפױלן דיר הָאב איך װָאס װערטער
ַא מינערן ניט זָאלסט זײ; צו רעדן צו

װָארט.
זײ און הערן, זײ װעלן אֿפשר 3
זײ ֿפון איטלעכער אומקערן זיך װעלן
חרטה װעל איך און װעג, שלעכטן
טרַאכט איך װָאס בײז דעם אױף הָאבן
שלעכטע זײערע װעגן ֿפון טָאן, צו זײ

מעׂשים.
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסט און 4
ניט װעט איר אױב געזָאגט: גָאט
ּתֹוהר מַײן אין גײן צו מיר, צו צוהערן

אַײך, ֿפַאר געלײגט הָאב איך װָאס
ֿפון װערטער די צו צוצוהערן 5
איך װָאס נֿביאים, די קנעכט מַײנע
נָאכַאנַאנד שיק און אַײך, צו שיק
ניט הָאט איר און נָאכַאנַאנד, און

צוגעהערט,
אױז דָאזיקע דָאס מַאכן איך װעל 6
שָאט דָאזיקע די און שילֹו, װי ַאזױ
ַאלע בַײ קללה ַא ֿפַאר מַאכן איך װעל

ערד. דער ֿפון ֿפעלקער
נֿביאים די און ּכֹהנים די און 7
געהערט הָאבן ֿפָאלק גַאנצע דָאס און
אין װערטער דָאזיקע די רעדן יִרמיָהון

גָאט. ֿפון הױז
יִרמיָהו װי געװען, איז עס און 8
גָאט װָאס ַאלץ רעדן געענדיקט הָאט
גַאנצן צום רעדן צו בַאֿפױלן אים הָאט
די און ּכֹהנים די הָאבן ַאזױ ֿפָאלק,
אים ֿפָאלק גַאנצע דָאס און נֿביאים
שטַארבן זָאגן: צו ַאזױ ָאנגעכַאּפט,

שטַארבן! מוזטו
אין געזָאגט נֿביאות הָאסטו ַאלמַאי 9
װי ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ גָאט, ֿפון נָאמען
און הױז, דָאזיקע דָאס װערן װעט שילֹו
ָאן װיסט זַײן װעט שטָאט דָאזיקע די
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און בַאװױנער? ַא
יִרמיָהון קעגן אַײנגעזַאמלט זיך הָאט

גָאט. ֿפון הױז אין
הָאבן יהודה ֿפון הַארן די און 10
זײ און װערטער, דָאזיקע די געהערט
מלכס דעם ֿפון ַארױֿפגעקומען זַײנען
זיך הָאבן און גָאט, ֿפון הױז אין הױז
נַײעם דעם ֿפון אַײנגַאנג אין געזעצט

גָאט. ֿפון טױער
הָאבן נֿביאים די און ּכֹהנים די און 11
גַאנצן צום און הַארן די צו געָאגט
טױטשטרָאף זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק,
הָאט ער װַײל מַאן, דָאזיקן דעם קומט
דָאזיקער דער אױף געזָאגט נֿביאות
מיט געהערט הָאט איר װי ַאזױ שטָאט,

אױערן. אַײערע
ַאלע צו געזָאגט יִרמיָהו הָאט 12
צו ַאזױ ֿפָאלק, גַאנצן צום און הַארן
נֿביאות געשיקט מיך הָאט גָאט זָאגן:
אױף און הױז דָאזיקן דעם אױף זָאגן צו
װערטער ַאלע שָאטט דָאזיקער דער

געהערט. הָאט איר װָאס
װעגן אַײערע בעסערט ַאצונד און 13
דעם צו הערט און מעׂשים, אַײערע און
יהוה און גָאט, אַײער יהוה ֿפון ָקול
װָאס בײז דעם אױף הָאבן חרטה װעט

אַײך. אױף ָאנגעזָאגט הָאט ער
אַײערע אין איך בין ָאט איך, און 14
איז עס װי ַאזױ מיר מיט טוט הענט,
אין רעכטֿפַארטיק איז עס װי און װױל

אױגן. אַײערע



26:15—27:5 יְִרְמיָה 702

זַײן, װיסן איר זָאלט װיסן ָאבער 15
איר ברענגט מיך, טײט איר אױב ַאז
אױף און אַײך, אױף בלוט אומשולדיק
אירע אױף און שטָאט, דָאזיקער דער
מיך הָאט גָאט װָארום בַאװױנער,
רעדן צו אַײך, צו געשיקט באמת
דָאזיקע די ַאלע אױערן אַײערע אין

װערטער.
גַאנצע דָאס און הַארן די הָאבן 16
די צו און ּכֹהנים די צו געזָאגט ֿפָאלק
ניט קומט מַאן דָאזיקן דעם נֿביאים:
ֿפון נָאמען אין װָארום טױטשטרָאף,
גערעדט ער הָאט גָאט אונדזער יהוה

אונדז. צו
ֿפון עלטסטע די ֿפון מענער און 17
הָאבן און אױֿפגעשטַאנען, זַײנען לַאנד
אַײנזַאמלונג גַאנצער דער צו געזָאגט

זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, ֿפון
נֿביאות ֿפלעגט מֹוֶרֶשת ֿפון מיָכה 18
מלך דעם ִכזִקיָהו ֿפון טעג די אין זָאגן
גַאנצן צום געזָאגט הָאט און יהודה, ֿפון
ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ יהודה ֿפון ֿפָאלק
ִציֹון צָבאומת: ֿפון גָאט געזָאגט הָאט
װערן, צעַאקערט ֿפעלד ַא װי װעט
און װערן, הױֿפנס װעט ירוָשַליִם און
װַאלדיקע צו הױז גָאטס ֿפון בַארג דער

הײכן.
געטײט טײטן דען אים הָאבן 19
גַאנץ און יהודה ֿפון מלך דער ִכזִקיָהו
מֹורא הָאט ער װָארק, ֿפַאר יהודה?
געבעטן הָאט ער און גָאט, ֿפַאר געהַאט
געהַאט חרטה הָאט גָאט און גָאט, בַײ
ָאנגעזָאגט הָאט ער װָאס בײז דעם אױף
ַא ַאלײן זיך טוען מיר און זײ; אױף

בײז. גרױס
נֿביאות ֿפלעגט מַאן ַא נָאך און 20
דער אוִריָהו גָאט, ֿפון נָאמען אין זָאגן
ִקריַת-יָערים; ֿפון שַמעיָהון, ֿפון זון
אױף געזָאגט נֿביאות הָאט ער און
דעם אױף און שטָאט דָאזיקער דער
װערטער ַאלע װי ַאזױ לַאנד, דָאזיקן

יִרמיָהױן. ֿפון
ַאלע און יהֹויָקים, מלך דער און 21
הָאבן הַארן, ַאלע און גיבֹורים, זַײנע

מלך דער און װערטער, זַײנע געהערט
ָאבער טײטן; צו געזוכט אים הָאט
ער און דערֿפון, געהערט הָאט אוִריָהו
ַאנטלָאֿפן איז און געקריגן, מֹורא הָאט

ִמצַריִם. קײן געקומען און
געשיקט יהֹויָקים מלך דער הָאט 22
זון דעם ֶאלנָָתן ִמצַריִם, קין מענטשן
אים, מיט מענטשן נָאך און ַעכבֹורן, ֿפון

ִמצַריִם. קײן
ַארױסגעצױגן הָאבן זײ און 23
אים הָאבן און ִמצַריִם, ֿפון ַאוִריָהון
ער און יהֹויָקים, מלך צום געברַאכט
שװערד, מיטן דערשלָאגן אים הָאט
לַײב טױט זַײן ַאװעקגעװָארֿפן און
ֿפון קינדער די ֿפון קברים די צװישן

ֿפָאלק.
דעם ַאחיָקם ֿפון הַאנט די ָאבער 24
יִרמיָהון, מיט געװען איז נען ָשֿפָ ֿפון זון
הַאנט דער אין געבן ניט אים זָאל מע ַאז

טײטן. צו אים ֿפָאלק ֿפון

מלוכה27 דער ֿפון ָאנהײב אין
ֿפון זון דעם יהֹויָקים ֿפון
איז יהודה, ֿפון מלך דעם יֹאִשיָהון,
יִרמיָהן צו װָארט דָאזיקע דָאס געװען

זָאגן: צו ַאזױ גָאט, ֿפון
צו גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 2
און בינדשטריק דיר מַאך מיר:
ָאנטָאן זײ זָאלסט און יָאכשטַאנגען,

הַאלדז. דַײן אױף
מלך דעם צו שיקן זײ זָאלסט און 3
מואֿב, ֿפון מלך דעם צו און ֶאדֹום, ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפון מלך דעם צו און
און צֹור, ֿפון מלך דעם צו און ַעמֹון,
דער דורך צידֹון, ֿפון מלך דעם צו
קײן קומען װָאר שלוחים די ֿפון הַאנט
ֿפון מלך דעם ִצדִקיָהו צו ירוָשַליִם

יהודה.
זײערע ֿפַאר בַאֿפעלן זײ זָאלסט און 4
געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ הַארן,
יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון יהוה
הַארן: אַײערע צו זָאגן איר זָאלט ַאזױ
די ערד, די געמַאכט הָאב איך 5
אױֿפן װָאס בהמות די און מענטשן
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מַײן מיט ערד, דער ֿפון װעזיכט
מַײן מיט און שטַארקײט, גרױס
גיב איך און ָארעם; אױסגעשטרעקטן
אין װױלגעֿפעלן איז װָאס דעם צו עס

אױגן. מַײנע
ַאלע געגעבן איך הָאב ַאצונד און 6
ֿפון הַאנט דער אין לענדער דָאזיקע די
מַײן בֿבל, ֿפון מלך דעם נבוַכדנֶַצר
הָאב ֿפעלד ֿפון חיה די אױך און קנעכט,

דינען. צו אים געגעבן אים איך
אים, דינען װעלן ֿפעלקער ַאלע און 7
עס ביז זון, זונס זַײן און זון, זַײן און
און לַאנד, זַײן ֿפון אױך צַײט די קומט
װעלן מלכים גרױסע און ֿפעלקער ֿפיל

ֿפַארקנעכטן. אים
ֿפָאלק דָאס זַײן, װעט עס און 8
אים, װעט װָאס קיניגרַײך דָאס און
ניט בֿבל, ֿפון מלך דעם נבוַכדנֶַצר
זַײן ַארַײנטָאן ניט װעט װָאס און דינען,
ֿפון מלך דעם ֿפון יָאך דעם אין הַאלדז
מיט און שװערד מיט איך װעל בֿבל,
ָאּפרעכענען זיך ּפעסט מיט און הונגער
איך ביז גָאט, זָאגט ֿפָאלק, יענעם מיט

הַאנט. זַײן דורך ֿפַארלענדן זײ טו
צו צוהערן ניט זָאלט איר און 9
אַײערע צו און נֿביאים, אַײערע
חלֹומות, אַײערע צו און װָארזָאגער,
צו און צײכנזעער, אַײערע צו און
ַאזױ אַײך, זָאגן װָאס מכשֿפים, אַײערע
מלך דעם דינען ניט װעט איר זָאגן: צו

בֿבל. ֿפון
אַײך זײ זָאגן ליגן װָארום 10
דערװַײטערן צו אַײך ּכדי נֿביאות,
זָאל איך ּכדי און ערד, אַײוער ֿפון
זָאלט איר און ֿפַארשטױסן, אַײך

אונטערגײן.
װעט װָאס ֿפָאלק דָאס ָאבער 11
יָאך דעם אין הַאלדז זַײן ַארַײנברענגען
אים װעט און בֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון
זַײן אױף לָאזן אים איך װעל דינען,
זי וועט ער און גָאט, זָאגט ערד,

איר. אױף זיצן און בַאַארבעטן,
ֿפון מלך דעם ִצדִקיָה צו אױך 12
ַאלע װי ַאזױ גערעדט איך הָאב יהודה

זָאגן: צו ַאזױ װערטער, דָאזיקע די
דעם אין הַאלדז אַײער ַארַײן ברענגט
דינט און בֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון יָאך
לעבן. בלַײבט און ֿפָאלק, זַײן און אים
שטַארבן, איר זָאלט װָאס נָאך 13
ֿפון שװערד, ֿפון ֿפָאלק, דַײן און דו
גָאט װי ַאזױ ּפעסט, ֿפון און הונװער,
װָאס ֿפָאלק דעם אױף ָאנגעזָאגט הָאט

בֿבל? ֿפון מלך דעם דינען ניט װעט
די צו צוהערן ניט זָאלט איר און 14
צו זָאגן װָאס נֿביאים די ֿפון װערטער
ניט זָאלט איר זָאגן: צו ַאזױ אַײך,
ליגן װָארום בֿבל; ֿפון מלך דעם דינען

נֿביאות. אַײך זײ זָאגן
געשיקט, ניט זײ הָאב איך װָארום 15
אין נֿביאות זָאגן זײ און גָאט, זָאגט
זָאל איך ּכדי ליגן, אױף נָאמען מַײן
זָאלט איר אי און ֿפַארשטױסן, אַײך
זָאגן װָאס נֿביאים די אי אונטערגײן,

נֿביאות. אַײך
דעם צו און ּכֹהנים די צו און 16
גערעדט, איך הָאב ֿפָאלק גַאנצן דָאזיקן
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ
װערטער די צו צוהערן ניט זָאלט איר
אַײך זָאגן װָאס נֿביאים אַײערע ֿפון
די װעלן ָאט זָאגן: צו ַאזױ נֿביאות,
גיכן אין ַאצונד הױז גָאטס ֿפון ּכלים
װָארום בֿבל; ֿפון װערן אומגעקערט

נֿביאות. אַײך זײ זָאגן ליגן
זײ; צו צוהערן ניט זָאלט איר 17
בלַײבט און בֿבל, ֿפון מלך דעם דינט
שטָאט דָאזיקע די זָאל װָאס נָאך לעבן;

װיסטעניש? ַא װערן
און נֿביאים, זַײנען זײ אױב און 18
זײ, בַײ איז גָאט ֿפון װָארט דָאס אױב
ֿפון גָאט בַײ בעטן ַאקָארשט זײ זָאלן
נָאך זַײנען װָאס ּכלים די ַאז צָבאֹות,
אין און גָאט, ֿפון הױז אין געבליבן
אין און יהודה, ֿפון מלך דעם ֿפון הױז
בֿבל. קײן ָאנקומען ניט זָאלן ירוָשַליִם,
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 19
אױף און זַײלן, די אױף צָבאומת ֿפון
און געשטעלן, די אױף און אים, דעם
זַײנען װָאס ּכלים, רעשט דעם אױף
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שטָאט, דָאזיקער דער אין געבליבן
ֿפון מלך דער נבוַכדנֶַצר װָאס די 20
ער װען צוגענומען, ניט זײ הָאט בֿבל
ֿפון זון דעם יָכניָה ֿפַארטריבן הָאט
ֿפון יהודה, ֿפון מלך דעם יהֹויָקימען,
ַאדללַײט ַאלע מיט בֿבל, קײן ירוָשַליִם

ירוָשַליִם; און יהודה ֿפון
געזָאגט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 21
יׂשראל, ֿפון גָאט דער צָבאות, ֿפון יהוה
אין געבליבן זַײנען װָאס ּכלים די אױף
דעם ֿפון הױז אין און גָאט, ֿפון הױז

ירוָשַליִם: אין און יהודה, ֿפון מלך
געברַאכט זײ װעלן בֿבל קײן 22
ביז זַײן, זײ װעלן דָארטן און װערן,
דערמָאנען זיך טו איך װָאס טָאג דעם
זײ װעל און גָאט, זָאגט זײ, ָאן
דעם צו אומקערן זײ און אױֿפברענגען

ָארט. דָאזיקן

יענעם28 אין געװען איז עס און
דער ֿפון ָאנהײב אין יָאר,
יהודה, ֿפון מלך דעם ִצדִקיָה ֿפון מלוכה
הָאט חֹודש, ֿפינֿפטן אין יָאר, ֿפירטן אין
ַעזור ֿפון זון דער חנַניָה געזָאגט מיר צו
ֿפון הױז אין גְִבעֹון, ֿפון װָאס נֿביא דעם
ֿפון און ּכֹהנים די ֿפון אױגן די ֿפַאר גָאט

זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, גַאנצן
ֿפון יהוה גערעדט הָאט ַאזױ 2
ַאזױ יׂשראל, ֿפון גָאט דער צָבאומת,
יָאך דעם צעברָאכן הָאב איך זָאגן: צו

בֿבל. ֿפון מלך דעם ֿפון
איך קער צַײט יָאר צװײ נָאך אין 3
ּכלים ַאלע ָארט דָאזיקן דעם צו אױם
דער נבוַכדנֶַצר װָאס הױז, גָאטס ֿפון
ֿפון ַאװעקגענומען הָאט בֿבל ֿפון מלך
געברַאכט זײ און ָארט, דָאזיקן דעם

בֿבל; קײן
יהֹויָקימען, ֿפון זון דעם יָכניָה און 4
ַאלע און יהודה, ֿפון מלך דעם
זַײנען װָאס יהודה, ֿפון ֿפַארטריבענע
צו אום איך קער בֿבל, קײן געקומען
װָארום גָאט; זָאגט ָארט, דָאזיקן דעם
דעם ֿפון יָאך דעם צעברעכן װעל איך

בֿבל. ֿפון מלך

צו געזָאגט הנֿביא יִרמיָה הָאט 5
די אױגןֿפון די ֿפַאר נֿביא דעם חנַניָה
דעם ֿפון אױגן די ֿפַאר און ּכֹהנים,
געשטַאנען זַײנען װָאס ֿפָאלק, גַאנצן

– גָאט ֿפון הױז אין
ָאמן! געזָאגט: הנֿביא יִרמיָה הָאט 6
מקיים גָאט זָאל ַאזױ! טָאן גָאט זָאל
הָאסט דו װָאס װערטער דַײנע זַײן
ּכלים די אומצוקערן געזָאגט, נֿביאות
ֿפַארטריבענע, ַאלע און הױז, גָאטס ֿפון

ָארט. דָאזיקן דעם צו בֿבל ֿפון
דָאזיקע דָאס ַאקָארשט הער ָאבער 7
דַײנע אין רעד איך װָאס װָארט,
גַאנצן ֿפון אױערן די אין און אױערן,

ֿפָאלק:
געװען זַײנען װָאס נֿביאים די 8
אײביק ֿפון דיר ֿפַאר און מיר ֿפַאר
ֿפיל איבער געזָאגט נֿביאות הָאבן ָאן,
מלוכות, גרױסע איבער און לענדער,
און אומגליק, אױף און מלחמה, אױף

ּפעסט. אױף
אױף נֿביאות זָאגט װָאס נֿביא דער 9
ֿפון װָארט דָאס ַאז ערשט איז, שלום,
נֿביא דער װערט ָאן, קומט נֿביא דעם
ַאן מיט אים הָאט גָאט ַאז דערקענט,

געשיקט. אמת
נֿביא דער חנַניָה הָאט 10
יָאכשטַאנג דעם ַארָאּפגענומען
הָאט און הַאלדז, הנֿביאס יִרמיָה ֿפון

צעברָאכן. אים
די ֿפַאר געזָאגט הָאט חנַניָה און 11
זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, גַאנצן ֿפון אױגן
איך װעל ַאזױ געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ
דעם נבוַכדנֶַצר ֿפון יָאך דעם צעברעכן
צַײט, יָאר צװײ נָאך אין בֿבל, ֿפון מלך
– ֿפעלקער. ַאלע ֿפון הַאלדז דעם ֿפון
אױף געגַאנגען איז הנֿביא יִרמיָה און

װעג. זַײן
גָאט ֿפון װָארט דָאס און 12
װי נָאכדעם יִרמיָהן, צו געװען איז
דעם צעברָאכן הָאט נֿביא דער חנַניָה
הַאלדז, הנֿביאס יִרמיָה ֿפון יָאכשטַאנג

זָאגן: צו ַאזױ
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חנַניָהן, צו זָאגן זָאלסט און גײ, 13
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ
צעברָאכן, הָאסטו שטַאנגען הילצערנע
אַײזערנע זײ ָאנשטָאט מַאכן װעסט און

שטַאנגען.
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 14
ַאן יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון
אױֿפן געגעבן איך הָאב יָאך אַײזערנעם
צו ֿפעלקער, דָאזיקע די ַאלע ֿפון הַאלדז
און בֿבל, ֿפון מלך דעם נבוַכדנֶַצר דינען
חיה די ַאֿפילו און דינען; אים װעלן זײ

געגעבן. אים איך הָאב ֿפעלד ֿפון
געזָאגט הָאט הנֿביא יִרמיָה און 15
ַאקָארשט, הער נֿביא: דעם חנַניָה צו
געשיקט, ניט דיך הָאט גָאט חנַניָה,
דָאזיקע דָאס ֿפַארזיכערט הָאסט דו און

ליגן. אױף ֿפָאלק
זע, געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 16
ֿפון געזיכט ֿפון ַאװעק דיך שיק איך
שטַארבן, װעסטו הַײיָאר ערד; דער
קעגן גערעדט הָאסטו ָאּפקערונג װַײל

– גָאט.
איז נֿביא דער חנַניָה און 17
זיבעטן אין יָאר יענעם אין געשטָארבן

חֹודש.

װערטער29 די זַײנען דָאס און
יִרמיָה װָאס בריװ דעם ֿפון
צו ירוָשַליִם ֿפון געשיקט הָאט הנֿביא
ֿפון עלטסטע די ֿפון איבערבלַײב דעם
ּכֹהנים, די צו און ֿפַארטריבענע, די
גַאנצן דעם צו און נֿביאים, די צו און
ֿפַארטריבן הָאט נבוַכדנֶַצר װָאס ֿפָאלק,

בֿבל; קײן ירוָשַליִם ֿפון
און מלך, דער יָכניָה װי נָאכדעם 2
די הױֿפדינער, די און מוטער-מלּכה, די
די און ירוָשַליִם, און יהודה ֿפון הַארן
זַײנען שלעסערס, די און מַײנסטערס

ירוָשליִם; ֿפון ַארױסגעגַאנגען
דעם ֶאלָעָׂשה ֿפון הַאנט דער דורך 3
ֿפון זון דעם גַמריָה און נען, ָשֿפָ ֿפון זון
ֿפון מלך דער ִצדִקיָה װָאס ִחלִקיָהן,
דעם נבוַכדנֶַצר צו געשיקט הָאט יהודה
זָאגן: צו ַאזױ – בֿבל קײן בֿבל ֿפון מלך

ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 4
צו יׂשראל, ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
הָאב איך װָאס ֿפַארטריבענע ַאלע

בֿבל: קײן ירוָשַליִם ֿפון ֿפַארטריבן
און בַאװױנט, און הַײזער בױט 5
זײער עסט און גערטנער ֿפלַאנצט

ֿפרוכט;
זין געבערט און װַײבער, נעמט 6
ֿפַאר װַײבער נעמט און טעכטער, און
אַײערע אױס גיט און זין, אַײערע
זײ זָאלן און מַאנען, צו טעכטער
מערט און טעכטער, און זין געבערן

ניט. אַײך מינערט און דָארטן, אַײך
שטָאט דער ֿפון ֿפריד דעם זוכט און 7
ַאהין, ֿפַארטריבן אַײך הָאב איך װָאס
גָאט, צו איר ֿפַאר מתּפלל זַײט און
ֿפריד זַײן װעט ֿפריד איר אין װָארום

אַײך. צו
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט זזי װָארום 8
זָאל יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאומת,
װָאס נֿביאים אַײערע נַארן ניט אַײך
װָארזָאגערס, אַײערע און אַײך, צװישן
אַײערע צו צוהערן ניט זָאלט איר און

חלומען. לָאזט איר װָאס חלֹומות
אַײך זײ זָאגן ליגן מיט װָארום 9
זײ הָאב איך נָאמען; מַײן אין נֿביאות

גָאט. זָאגט געשיקט, ניט
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 10
ֿפון װערן יָאר זיבעציק װען װַארװָאר,
דערמָאנען זיך איך װעל בֿבל, אױף
מַײן זַײן מקיים װעל און אַײך, ָאן
דעם צו אומצוקערן אַײך צוזָאג, גוטן

ָארט. דָאזיקן
טרַאכטונגען די װײס איך װָארום 11
זָאגט אַײך, װעגן טרַאכט איך װָאס
ניט און ֿפריד, ֿפון טרַאכטונגען גָאט,
לעצט ַא געבן צו אַײך ּכדי בײזן, צום

הָאֿפנונג. ַא און
איר און רוֿפן, מיך װעט איר און 12
מיר, צו זַײן מתּפלל װעט און גײן װעט

אַײך. צו צױהערן װעל איך און
און זוכן מיך װעט איר און 13
מיט ֿפָארשן מיך װעט איר ַאז געֿפינען,

הַארצן. גַאנצן אַײער
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געֿפינען לָאזן זיך װעל איך און 14
איך און גָאט, זָאגט אַײך, ֿפון
געֿפַאנגענשַאֿפט, אַײער אומקערן װעל
ַאלע ֿפון אַײנזַאמלען אַײך װעל און
װָאס ערטער, ַאלע ֿפון און ֿפעלקער,
זָאגט ַאהין, ֿפַארשטױסן אַײך הָאב איך
אומקערן אַײך װעל איך און גָאט,
אַײך הָאב איך װָאס ָארט, דעם צו

דָארטן. ֿפון ֿפַארטריבן
גָאט געזָאגט: הָאט איר װַײל 15
אין נֿביאים אױֿפגעשטעלט אונדז הָאט

בֿבל.
געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ װָארום 16
טרָאן אױֿפן זיצט װָאס מלך דעם אױף
ֿפָאלק גַאנצן דעם אױף און דוד, ֿפון
– שטָאט דָאזיקער דער אין זיצט װָאס
ַארױס ניט זַײנען װָאס ברידער אַײערע

גלות: אין אַײך מיט
ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 17
זײ אױף ָאן שיק איך זע, צָבאומת:
די און הונגער, דעם שװערד, די
װי ַאזױ מַאכן זײ װעל איך און ּפעסט,
געגעסן ניט קענען װָאס ֿפַײגן עקלדיקע

שלעכטקײט. ֿפַאר װָארן
מיט נָאכיָאגן זײ װעל איך און 18
מט און הונגער, מיטן שװערד, דער
ֿפַאר מַאכן זײ װעל איך און ּפעסט, דער
דער ֿפון קיניגרַײכן ַאלע בַײ שױדער ַא
שרעק, ַא ֿפַאר און קללה, ַא ֿפַאר ערד,
ַא ֿפַאר און שמוצערונג, ַא ֿפַאר און
איך װָאס ֿפעלקער, ַאלע צװישן שַאנד,

ַאהין; ֿפַארשטױסן זײ הָאב
ניט הָאבן זײ װָאס ֿפַאר 19
זָאגט װערטער, מַײנע צו צוגעהערט
זײ צו בעשיקט הָאב איך װען גָאט,
נָאכַאנַאנד נֿביאים, די קנעכט מַײנע
הָאט איר און געשיקט; נָאכַאנַאנד און

גָאט. זָאגט צוגעהערט, ניט
גָאט, ֿפון װָארט דָאס הערט דרום 20
הָאב איך װָאס ֿפַארטריבענע, ַאלע איר
בֿבל: קײן ירוָשַליִם ֿפון ַארױסגעשיקט
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 21
אױף יׂשראל, ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
אױף און קֹוָליָהן, ֿפון זון דעם ַאְכאב

װָאס ַמֲעֵׂשיָהן, ֿפון זון דעם ִצדִקיָהו
ליגן: נָאמען מַײן אין נֿביאות אַײך זָאגן
ֿפון הַאנט דער אין זײ גיב איך זע,
ער און בֿבל, ֿפון מלך דעם נבוַכדֶראַצר
אױגן. אַײערע ֿפַאר דערשלָאגן זײ װעט
ַא װערן גענומען װעט זײ ֿפון און 22
יהודה ֿפון ֿפַארטריבענע ַאלע בַײ קללה
דיך זָאל זָאגן: צו ַאזױ בֿבל, אין װָאס
װי ַאזױ און ִצדִקיָהו װי ַאזױ מַאכן גָאט
זײ הָאט בֿבל ֿפון מלך דער װָאס ֶאָכב,

ֿפַײער! אין ֿפַארברענט
אין נָבלות געטָאן הָאבן זײ װַײל 23
די מיט געװען מזַנה און יׂשראל,
ֿפַאלש און חברים, זײערע ֿפון װַײבער
װָאס װערטער נָאמען מַײן אין גערעדט
איך ָאבער בַאֿפױלן; ניט זײ הָאב איך

גָאט. זָאגט עדות, בין און װײס,
נֶכָלם ֿפון שַמעיָהון אױף און 24

זָאגן: צו ַאזױ זָאגן, זָאלסטו
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 25
צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
דַײן אין געשיקט הָאסט דו װַײל זָאגן:
אין װָאס ֿפָאלק גַאנצן צום בריװ נָאמען
ֿפון זון דעם ניָה צֿפַ צו און ירוָשליִם,
ּכֹהנים, ַאלע צו און ּכֹהן, דעם ַמֲעֵׂשיָהן,

זָאגן: צו ַאזױ
ַא ֿפַאר געמַאכט דיך הָאט גָאט 26
ּכֹהן, דעם יהֹויָָדע ֿפון ָארט אױֿפן ּכֹהן
הױז אין אױֿפזעער זַײן זָאלן עס ּכדי
משוגענעם איטלעכן איבער גָאט ֿפון
אים זָאלסט דו און נֿביאות-זָאגער, און
אין און צװַאנגקלָאץ דעם אין ַארַײנטָאן

הַאלזרינג. דעם
ניט הָאסטו ַאלמַאי ַאצונד, און 27
ַענָתֹות, ֿפון יִרמיָהון אֿױף ָאנגעשריען
אַײך? צו נֿביא ַא ֿפַאר זיך מַאכט װָאס
צו געשיקט דָאך הָאט ער װָארום 28
איז דָאס זָאגן: צו ַאזױ בֿבל: קײן אונדז
בַאװױנט, און הַײזער בױט לַאנג; אױף
זײער עסט און גערטנער ֿפלַאנצט און

ֿפרוכט.
הָאט ּכֹהן דער ניָה צֿפַ און 29
די אין בריװ דָאזיקן דעם געלַײענט

הנֿביא. יִרמיָהו ֿפון אױערן
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איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 30
זָאגן: צו ַאזױ יִרמיָהון, צו געװען

ַאזױ ֿפַארטריבענע, ַאלע צו שיק 31
אױף געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ זָאגן: צו
הָאט שַמעיָה װַײל נֶכָלם: ֿפון שַמעיָהן
הָאב איך װען געזָאגט, נֿביאוס אַײך
אַײך הָאט ער און געשיקט, ניט אים

ליגן, אױף ֿפַארזיכערט
געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 32
ֿפון שַמעיָהן מיט זיך רעכן איך זע,
אים ֿפון זָאמען; זַײן מיט און נֶכָלם,
צװישן זיצן צו מַאן ַא בלַײבן ניט װעט
ניט װעט ער און ֿפָאלק, דָאזיקן דעם
ֿפָאלק, מַײן טו איך װָאס גוטס דָאס זען
ער הָאט ָאּפקערונג װַײל גָאט, זָאגט

גָאט. קעגן גערעדט

געװען30 איז װָאס װָארט דָאס
צו ַאזױ גָאט, ֿפון יִרמיָהון צו

זָאגן:
גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 2
דיר שרַײב זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, װּון
הָאב איך װָאס װערטער ַאלע אױף

בוך. ַא אױף דיר, צוב גערעדט
זָאגט קומען, טעג זע, װָארום 3
די אומקערן װעל איך און גָאט,
יׂשראל ֿפָאלק מַײן ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
זײ װעל און גָאט, זָאגט יהודה, און
איך װָאס לַאנד, דעם צו װידערקערן
זײ און עלטערן, זײערע געגעבן הָאב

ַארבן. עס װעלן
װָאס װערטער די זַײנען דָאס און 4
און יׂשראל אױף גערעדט הָאט גָאט

יהודה: אױף
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 5
מיר הָאבן ציטערניש ֿפון ָקול ַא

ֿפירד ניט און ַאנגסט געהערט;
אױב זעט און ַאקָארשט ֿפרעגט 6
ֿפַאר געװינען; קען מַאנסּפַארִשין ַא
מיט מַאן יעטװעדער איך זע װָאס
װי ַאזױ לענדן, זַײנע אױף הענט זַײנע
איז ּפנים איטלעך און געװינערין, ַא

גרינקײט? אין ֿפַארקערט

טָאג, יענער איז גרױס װָארום װײ, 7
ֿפון צַײט ַא און אים; צו גלַײכן ַא ָאן
איר ֿפון ָאבער יעקב, ֿפַאר דָאס איז נױט

װערן. געהָאלֿפן ער װעט
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 8
איך װעל צָבאֹות, ֿפון גָאט זָאגט
און הַאלדז, דַײן ֿפון יָאך זַײן צעברעכן
צערַײסן; איך װעל בינדשטריק דַײנע
אים מיט ַארבעטן ניט װעלן מער און

ֿפרעמדע.
זײער יהוה דינען װעלן זײ נַײערט 9
איך װָאס מלך, זײער דוד און גָאט,

אױֿפשטעלן. זײ װעל
הָאבן, מֹורא ניט זָאלסט דו און 10
ניט און גָאט, זָאגט יעקב, קנעכט, מַײן
העלף איך זע, װָארום יׂשראל, ַאנגסטן,
זָאמען דַײן און װַײט, דער ֿפון דיך
געֿפַאנגענשַאֿפט; זײער ֿפון לַאנד ֿפון
און רואיק זַײן װידער װעט יעקב און

שרעקן. ניט װעט קַײנער און זיכער,
זָאגט דיר, מיט בין איך װָארום 11
איך װָארום העלֿפן; צו דיך גָאט,
ַאלע ֿפון ֿפַארלענדונג ַא מַאכן װעל
ַאהין דיך הָאב איך װָאס ֿפעלקער
איך װעל דיר ֿפון ָאבער צעשּפרײט,
איך און מַאכן, ניט ֿפַארלענדונג קײן
גערעכטיקײט, לױט שטרָאֿפן דיך װעל
ניט דיך איך װעל ֿפַארטיליקן ָאבער

ֿפַארטיליקן.
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 12
דַײן איז שװער ברָאך, דַײן איז מסוּכן

װּונד.
גענעזן דַײן ֿפון ניט הַאלט קַײנער 13
דיר. ֿפַאר הײלמיטל קײן ניטָא װערן,

הָאבן ליבהָאבער דַײנע ַאלע 14
אױף ניט ֿפרעגן זײ דיר, ָאן ֿפַארגעסן
ֿפַײנט ַא ֿפון שלַאק ַא װָארום דיר;
שטרָאף ַא געשלָאגן, דיך איך הָאב
גרױס דַײן ֿפַאר אומדערבַארימדיק,
ֿפיל. זַײנען זינד דַײנע װַײל ֿפַארברעך,
ברָאך, דַײן אױף שרַײסטו װָאס 15
ֿפַאר װַײטָאק? דַײן איז מסוּכן װָאס
זינד דַײנע װַײל ֿפַארברעך, גרױס דַײן
צו געטָאן דָאס איך הָאב ֿפיל, זַײנען
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דיר.
ֿפַארצערער דַײנע ַאלע ָאבער 16
דַײנע ַאלע און װערן, ֿפַארצערט װעלן
געֿפַאנגענשַאֿפט אין ַאלע װעלן ֿפַײנט
רױב צו װעלן רױבער דַײנע און גײן,
װעל אױסרױבער דַײנע ַאלע און װערן,

אױסרױבונג. צו געבן איך
ַא ברענגען װעל איך װָארום 17
װּונדן דַײנע ֿפון און דיר, צו רוֿפאה
װַײל גָאט; זָאגט הײלן, דיך איך װעל
ֿפַארשטױסענע: גערוֿפן דיך הָאט מען
אױף ניט ֿפרעגט קַײנער זי, איז ”ִציֹון

איר“.
איך זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 18
די ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט די אום קער
װױנונגען זַײנע און יעקב, ֿפון געצעלטן
שטָאט די און דערבַארימען; איך װעל
הױֿפן, איר אױף װערן ָאּפגעבױט װעט
אױף זַײן בַאװױנט װעט ּפלַאץ דער און

שטײגער. זַײן
ַא זײ ֿפון װעט ַארױסגײן און 19
און לוסטיקע; ֿפון ָקול ַא און לױבונג,
װעלן זײ און מערן, זײ װעל איך
װעל איך און װערן, געמינערט ניט
ניט װעלן זײ און ֿפַארברעסערן, זײ

װערן. געװינציקט
װי זַײן װעלן קינדער זַײנע און 20
ֿפעסט שטײן װעט עדה זַײן און ֿפריער,
רעכענען זיך װעל איך און מיר; ֿפַאר

דריקער. זַײנע ַאלע מיט
אים ֿפון זַײן װעט ֿפירשט זַײן און 21
ֿפון װעט געװעלטיקער זַײן און ַאלײן,

ַארױס; מיט זַײן
דערנענטערן, אים װעל איך און 22
װָארום מיר; צו גענען װעט ער און
זַײן אַײנשטעלן קען װָאס דער איז װער
יהוה. זָאגט מיר? צו גענענען צו הַארץ
און ֿפָאלק, צום זַײן מיר װעט איר און

גָאט. צום זַײן אַײך װעל איך
ַא גָאט, ֿפון שטורעם ַא זע, 23
רַײסיקער ַא ַארױס, איז גרימצָארן
די ֿפון קָאּפ דעם אױף שטורעמװינט;

ֿפַאלן. ער װעט רשעים

ֿפון צָארן דער װעט ָאּפגײן ניט 24
איז ער ביז און טוט, ער ביז גָאט,
הַארצן; זַײן ֿפון טרַאכטונגען די מקיים,
דָאס איר װעט טעג די ֿפון ָסוף אין

ֿפַארשטײן.
װעל יהוה, זָאגט צַײט, יענער אין 25
משּפחות ַאלע בַײ גָאט צום זַײן איך
צום זַײן מיר װעלן זײ און יׂשראל, ֿפו

ֿפָאלק.

געזָאגט:31 גָאט הָאט ַאזױ
לַײטזעליקײט הָאט געֿפונען
שװערד ֿפון ֿפָאלק דָאס מדבר אין

יׂשראל. בַארוען, אים גײ געבליבן;
בַאװיזן זיך גָאט הָאט װַײטן ֿפון 2
הָאב ליבשַאֿפט אײביקע יָא, מיר: צו
מיט צו דיך איך צי דרום ליב, דיך איך

גענָאד.
אױֿפבױען, נָאך דיך װעל איך 3
יונגֿפרױ װערן, אױֿפגעבױט װעסט און

יׂשראל;
ּפַײקלעך, דַײנע ָאנטָאן נָאך װעסט 4
טַאנץ. לוסטיקן אין ַארױסגײן און
אױף װַײנגערטנער ֿפלַאנצן נָאך װעסט
װעלן ֿפלַאנצן שֹומרֹון; ֿפון בערג די

ַאלײן. ֿפַארניצן און ֿפלַאנצער
װען טָאג, ַא װעט זַײן װָארום 5
ֿפון געבערג אױֿפן רוֿפן װעכטער די
לָאמיר און אױף, שטײט אֿפרים:
אונדזער יהוה צו ִציֹון, קײן ַארױֿפגײן

גָאט.
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 6
און יעקב, װעגן ֿפרײד מיט זינגט
ֿפעלקער; די ֿפון קָאּפ דעם װעגן שַאלט
העלף, זָאגט: און לױבט, הערן, מַאכט
ֿפון איבערבלַײב דעם ֿפָאלק, דַײן גָאט,

יׂשראל.
צֿפון-לַאנד, ֿפון זײ ברענג איך זע, 7
עקן די ֿפון אַײנזַאמלען זײ װעל און
און בלינדן דעם זײ צװישן ערד;
און טרָאגעדיקע די הינקעדיקן, דעם
גרױס ַא אײנעם; אין געװינערין די
ַאהער. אומקערן זיך זײ װעלן געזעמל
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קומען, זײ װעלן געװײן מיט 8
זײ איך װעל לַײטזעליקײט מיט און
טַײכן בַײ ֿפירן זײ װעל איך ברענגען;
װָאס גלַײכן ַא װעג ַא אױף װַאסער,
װערן; געשטרױכלט ניט דרין װעלן זײ
יׂשֿפאל, צו ֿפָאטער ַא בין איך װָארום

בָכור. מַײן איז ער אֿפרים, און
גָאט, ֿפון װָארט דָאס הערט 9
די אין דערצײלט און װעלקער, איר
זָאגט: און װַײט, דער ֿפון אינדזלען
טוט יׂשראל, צעשּפרײט הָאט װָאס דער
ַא װי אים היט און אַײנזַאמלען, אים

סטַאדע. זַײן ּפַאסטוך
אױסגעקױֿפט הָאט גָאט װָארום 10
דער ֿפון אױסגעלַײזט אים און יעקב,
אים. ֿפון שטַארקערן דעם ֿפון הַאנט
אױף זינגען און קומען װעלן זײ און

ִציֹון, ֿפון הײך דער
גָאטס צו שטרָאמען װעלן זײ און 11
און װַײן, צו און ּתבואה, צו גוטס,
און שָאף יונגע צו און אײל, צו
װי זַײן װעט זעל זײער און רינדער;
װעלן זײ און גָארטן, בַאװעסערטער ַא

שמַאכטן. ניט װידער מער
זיך יונגֿפרױ די װעט דענצמָאל 12
און בכורים און טַאנץ, אין ֿפרײען
װעל איך און אײנעם; אין זקנים
און ֿפרײד, אין טרױער זײער ֿפַארקערן
דערֿפרײען זײ און טרײסטן זײ װעל

קומער. זײער אין
די ֿפון זעל די זעטן װעל איך און 13
ֿפָאלק מַײן און ֿפעטקײט, מיט ּכֹהנים
זָאגט גוטס, מַײן מיט זַאט זַײן װעט

גָאט.
ָקול ַא געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 14
ַא יָאמער, ַא געהערט, ָרָמה אין װערט
אירע אױף װײנט רחל געװײן; ביטער
נָאך טרײסטן ניט זיך װיל זי קינדער,
מער זַײנען זײ װָאס קינדער, אירע

ניטָא.
ֿפַארמַײד געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 15
אױגן דַײנע און געװײן, ֿפון ָקול דַײן
לױן ַא ֿפַארַאן װָארום רטרערן, ֿפון
װעלן זײ און גָאט; זָאגט מי, דַײן ֿפַאר

ֿפַײנט. דעם ֿפון לַאנד ֿפון אומקערן זיך
דַײן ֿפַאר הָאֿפונג ַא ֿפַארַאן און 16
װעלן קינדער די און גָאט, זָאגט לעצט,

געמַארק. זײער צו אומקערן זיך
אֿפרים געהערט איך הָאב הערן 17
געשטרָאֿפט, מיך הָאסט קלָאגן: זיך
בין איך און געשטרָאֿפט, בין איך און
ניט קַאלב ַא װי געװָארן, געשטרָאֿפט
איך און אומקערן, מיך לָאז געלערנט;
ביסט דו װָארום אומקערן, זיך װעל

גָאט. מַײן יהוה
הָאב ָאּפקערונג מַײן נָאך װָארום 18
מַײן נָאך און געהַאט, חרטה איך
געשלָאגן זיך איך הָאב װערן, געװָארן
אין בין און זיך שעם איך דיך; אױֿפן
מַײן ֿפון שַאנד די טרָאג איך װַײל ִביוש,

יוגנט.
ַא צי אֿפרים, זון טַײער ַא מיר איז 19
נָאר װי װָארום געצערטלטס? ַא קינד
איך בענק בענקען אים; ֿפון רעד איך
מַײנע ברומען דרום אים: נָאך װידער
װעל דערבַארימען אים; צו אינגעװײד

גָאט. זָאגט דערבַארימען, אים איך
דיר מַאך צײכנס, דיר שטעל 20
דעם אױף ַאכט גיב װעגשטַאנגען,
ביסט דו װָאס װעג דעם שטעג,
יונגֿפרױ אום, זיך קער געגַאנגען;
דָאזיקע די צו אום זיך קער יׂשראל,

דַײנע. שטעט
ָאּפדרײען, זיך װעסטו װַאנען ביז 21
װָאר, ֿפַאר װידערשּפעניקע? טָאכטער
דער אױף נַײס ַא בַאשַאֿפן הָאט גָאט
זיך זָאל װַײבסּפַארשױן די ערד:

מַאן. צום ַשדכען
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 22
װעט מע יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
לַאנד אין װָארט דָאזיקע דָאס זָאגן נָאך
װען שטעט, זַײנע אין און יהודה, ֿפון
געװַאנגענשַאֿפט: זײער אום קער איך
ֿפון װױנונג גענטשן, דיך זָאל גָאט

בַארג! הײליקער גערעכטיקײט,
שטעט זַײנע ַאלע און יהודה און 23
אײנעם: אין זיצן דרינען װעלן
מיט ציען װָאס די און ַאקערלַײט,
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סטַאדיעס.
מידע די דערקװיק איך װָארום 24
שמַאכט, װָאס זעל איטלעך און זעל,

ָאנֿפילן. איך טו
זיך איך הָאב דערױף 25
און אומגעקוקט; מיך און אױֿפגעכַאּפט

געװען. זיך מיר איז שלָאף מַײן
און גָאט, זָאגט קומען, טעג זע, 26
ֿפון הױז דָאס ֿפַארזֵײען װעל איָאך
מיט יהודה, ֿפון הױז דָאס און יׂשראל
ֿפון זָאמען מיט און מענטשן, ֿפון זָאמען

בהמות.
װי ַאזױ זַײן, װעט עס און 27
זײ, אױף אױֿפגעּפַאסט הָאב איך
צו און אַײנצּוװַארֿפן, און אױסצורַײסן
און אונטערצוברענגען, און צעשטערן
אױֿפּפַאסן איך װעל ַאזױ טָאן, צו בײז
זָאגט ֿפלַאנצן, צו און בױען צו זײ, אױף

גָאט.
ניט מער מען װעט טעג יענע אין 28
זױערע געגעסן הָאבן ֿפָאטערס די זָאגן:
זין די ֿפון צײן די און װַײנטרױבן,

הַאיליק. זַײנען
זינד זַײן ֿפַאר איטלעכער נַײערט 29
מענטש יעטװעדער שטַארבן; װעט
זַײנע װַײנטרױבן, זױערע די עסט װָאס

װערן. הַאיליק װעלן צײן
און גָאט, זָאגט קומע, טעג זע, 30
ֿפון הױז דעם מיט שליסן װעל איך
יהודה, ֿפון הױז דעם מיָאט און יׂשראל,

בונד; נַײעם ַא
הָאב איך װָאס בונד דער װי ניט 31
אין עלטערן זײערע מיט געשלָאסן
ָאנגענומען הָאב איך װָאס טָאג דעם
לַאנד ֿפון ַארױסצוציען זײ הַאנט זײער
ֿפַארשטערט הָאבן זײ װָארום ִמצַריִם;
זײער געװען בין איך הגם בונד, מַײן

גָאט. זָאגט הַאר,
בונד דער זַײן װעט דָאס נַײערט 32
ֿפון הױז דעם מיט שליסן װעל איך װָאס
איך גָאט: זָאגט טָאג, יענע נָאך יׂשראל
אױף און זײ, אין ּתֹורה מַײן ַארַײן גיב
אױֿפשרַײבן; זי איך װעל הַארצן זײער
זײ און גָאט, צום זַײן זײ װעל איך און

ֿפָאלק. צום זַײן מיר װעלן
לערנען ניט מער װעלן זײ און 33
זַײן איטלעכר און חבר, זַײן איטלעכער
גָאט! קענט זָאגן: צו ַאזױ ברודער,
קענען, מיך װעלן ַאלע זײ װָארום
גרעסטן, זײער ביז קלענסטן זײער ֿפון
ֿפַארגעבן װעל איך װָארום גָאט; זָאגט
איך װעל חטא זײער און זינד, זײער

דערמָאנען. ניט מער
װָאס דער געזָאגט, גָאט הָאט ַאזױ 34
און טָאג, בַײ ליכט ַא ֿפַאר זון די גיט
ֿפַאר שטערן און לבנה ֿפון געזעצן אי
רודערט װָאס דער נַאכט; בַײ ליכט ַא
ברומען װעלן זַײנע ַאז אים, דעם אױף

נָאמען: זַײן איז צָבאומת ֿפון יהוה –
װעלן געזעצן דָאזיקע די אױב 35
זָאגט מיר, ֿפַאר ֿפון װערן ָאּפגעטָאן
יׂשראל ֿפון זָאמען דער אױך װעט גָאט,
מיר ֿפַאר ֿפָאלק ַא זַײן צו אױֿפהערן

טעג. ַאלע
די אױב געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 36
אױסגעמָאסטן װעלן אױבן ֿפון הימלען
דער ֿפון גרונטֿפעסטן די און װערן,
װערן, דערֿפָארשט װעלן אונטן ערד
זָאמען ַאלדעם ֿפַארַאכטן אױך איך װעל
הָאבן זײ װָאס ַאלץ ֿפַאר יׂשראל, ֿפון

גָאט. זָאגט געטָאן,
און גָאט, זָאגט קומען, טעג זע, 37
צו װערן אױֿפגעבױט װעט שטָאט די
ביזן ַכנַנֵאל ֿפון טורעם דעם ֿפון גָאט,

װינקלטױער.
װעט מעסטשנױר די און 38
ביזן ַאקעגן, גלַײך װַײטער, ַארױסגײן
ֿפַארדרײען זיך װעט און גֵָרב, בערגל

גֹוָעה. קײן
ּפגרים ֿפון טָאל גַאנצער דער און 39
בַאק ביז ֿפעלדער ַאלע און ַאש, און
אין ֿפערדטױער ֿפון װינקל ביזן ִקדרֹון,
עס גָאט; צו הײליק זַײן װעלן מזרח,
און װערן, אױסגעריסן ניט מער װעט

אײביק. אױף װערן, צעשטערט ניט

געװען32 איז װָאס װָארט דָאס
אין גָאט, ֿפון יִרמיָהון צו
ֿפון מלך דעם ִצדִקיָהו ֿפון יָאר צענטן
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ֿפון יָאר ַאכצנטע דָאס איז דָאס יהודה,
נבוַכדֶראַצר.

ֿפון מלך דעם ֿפון חיל דער און 2
אױף געלעגערט דענצמָאל הָאט בֿבל
געװען איז הנֿביא יִרמיָהו און ירוָשַליִם,
װַאך, דער ֿפון הױף אין אַײנגעשּפַארט
יהודה. ֿפון מלך דעם ֿפון הױז אין װָאס
איז הנֿביא יִרמיָהו און ירוָשַליִם, אױף
דער ֿפון הױף אין אַײנגעשּפַארט געװען
ֿפון מלך דעם ֿפון הױז אין װָאס װַאך,

יהודה.
ֿפון מלך דער ִצדָקיָהו װָארום 3
צו ַאזױ אַײנגעשּפַארט, אים הָאט יהודה
צו ַאזױ נֿביאות, זָאגסטו ַאלמַאי זָאגן:
איך זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ זָאגן:
הַאנט דער אין שטָאט דָאזיקע די גיב
זי װעט ער און בֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון

בַאצװינגען;
ֿפון מלך דער ָצדִקיָהו און 4
ֿפון װערן ַאנטרונען ניט װעט יהודה
נַײערט ַּכׂשדים, די ֿפון הַאנט דער
איבערגעגעבן ער װעט איבערגעגעבן
ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער אין װערן
מױל אים צו רעדן װעט ער און בֿבל,
ער װעט אױג אין אױג און מױל, צו

זען; אים
ַאװעקֿפירן ער װעט בֿבל קײן און 5
ביז זַײן ער װעט דָארטן און ִצדִקיָהון,
גָאט; זָאגט אים, ָאן זיך דערמָאן איך
די מיט הַאלטן מלחמה װעט איר ַאז

בַאגליקן? ניט איר װעט ּכקׂשדים,
דָאס געזָאגט: הָאט יִרמיָהו און 6
ַאזױ מיר צו געװען איז גָאט ֿפון װָארט

זָאגן: צו
ַשלום ֿפון זון דער חנַמֵאל זע, 7
צו ַאזױ דיר, צו קומט ֿפעטער דַײן
װָאס ֿפעלד מַײן דיר קױף זָאגן:
דָאס געהערט דיר װָארום ַענָתֹות, אין

ָאּפצוקױֿפן. אױסלַײזרעכט
איז זון ֿפעטערס מַײן חנַמֵאל און 8
דער ֿפון הױף אין מיר צו געקומען
גָאט, ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ װַאך,
קױף געזָאגט: מיר צו הָאט דער און
אין װָאס ֿפעלד מַײן דיך, בעט איך ָאּפ,

װָארום בנימין, לַאנד אין װָאס ַענָתֹות,
ירושה, ֿפון רעכט דָאס געהערט דיר
קױף אױסלַײזונג; די געהערט דיר און
דָאס ַאז געװּוסט איך הָאב ָאּפ. דיר עס

גָאט. ֿפון װָארט דָאס איז
דָאס ָאּפגעקױֿפט הָאב איך און 9
זון, ֿפעטערס מַײן כקנַמֵאל, ֿפון ֿפעלד
אים הָאב איך און ַענָתֹות, אין װָאס
און ֶשקל זיבן געלט, דָאס ָאּפגעװױגן

זילבער. צען,
אױף אױֿפגעשריבן הָאב איך און 10
און ֿפַארחתמעט, און געשריֿפטס, ַא
דָאס ָאּפגעװױגן און עדות, װעשטעלט

װָאגשָאל. ַא אױף געלט
דעם גענומען הָאב איך און 11
מיט ֿפַארכחתמעטן דעם שַטר-מכירה,
דעם און ָאּפמַאכן, די און בַאדינגען די

ָאֿפענעם.
דעם געגעבן הָאב איך און 12
ֿפון זון דעם ברוך צו שַטר-מכירה
די ֿפַאר ַמחֵסיָהן, ֿפון זון דעם נֵריָה
מַײן ֿפון זון דעם חנַמֵאל ֿפון אױגן
עדות די ֿפון אױגן די ֿפַאר און ֿפעטער,
אױף אונטערגעשריבן זיך הָאבן װָאס
ַאלע ֿפון אױגן די ֿפַאר שַטר-מכירה,
ֿפון הױף אין געזעסן זַײנען װָאס ייִדן

װַאך. דער
ֿפַאר ברוכן בַאֿפױלן הָאב איך און 13

זָאגן: צו ַאזױ אױגן, זײערע
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 14
נעם יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאות,
דָאזיקן דעם געשריֿפטסן, דָאזיקע די
אי ֿפַארחתמעטע, דָאס אי שַטר-מכירה,
און געשריֿפטס, ָאֿפענע דָאזיקע דָאס
לײמענער ַא אין ַארַײנטָאן זײ זָאלסט

טעג. ֿפיל הַאלטן זָאלן זײ ּכדי ּכלי,
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 15
יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון
הַײזער װערן געקױֿפט נָאך װעלן עס
דעם אין װַײנגערטנער און ֿפעלדער און

לַאנד. דָאזיקן
געװען מתּפלל הָאב איך און 16
הָאב איך װי נָאכדעם גָאט צו
צו שַטר-מכירה דעם איבערגעגעבן
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זָאגן: צו ַאזױ נֵריָהן, ֿפון זון דעם ברוך
הָאסט דו זע, הַאר! דו גָאט װײ, 17
מיט ערד די און הימלען די געמַאכט
דַײן מיט און שטַארקײט, גרױס דַײן
איז דיר ֿפון ָארעם; אױסגעשטרעקטן

זַאך. קײן ֿפַארמיטן ניט
גליד, טױזנטסטן מיטן חסד טוסט 18
עלטערן די ֿפון זינד די בַאצָאלסט און
נָאך קינדער זײערע ֿפון בוזעם דעם אין
גָאט, מַאכטיקער גרױסער, דו זײ;
נָאמען, זַײן איז צָבאֹות ֿפון יהוה װָאס
שטַארק און בַארָאט, אין גרױס 19
ָאֿפן זַײנע אױגן דַײנע װָאס טואונג, אין
מענטשנקינדער, די ֿפון װעגן ַאלע אױף
און װעגן זַײנע לױט איטלעכן געבן צו

מעׂשים; זַײנע ֿפון ֿפרוכט דער לױט
צײכנס געטָאן הָאסט װָאס דו 20
און ִמצַריִם, לַאנד אין װּונדער און
צװישן אי טָאג, הַײנטיקן אױף ביז
מענטשן, ַאנדערע צװישן אי יׂשראל,
ַאזױ נָאמען, ַא געמַאכט זיך הָאסט און

טָאג; הַײנטיקן װי
דַײן ַארױסגעצױגן הָאסט און 21
מיט ִמצַריִם לַאנד ֿפון יׂשראל ֿפָאלק
מיט און װּונדער, מיט און צײכנס
ַאן מיט און הַאנט, שטַארקער ַא
מיט און ָארעם, אױסגעשטרעקטן

ֿפָארכטיקײט; גרױס
דָאס געגעבן זײ הָאסט און 22
הָאסט דו װָאס לַאנד, דָאזיקע
געבן, צו זײ עלטערן זײערע געשװָארן
און מילך מיט ֿפליסט װָאס לַאנד ַא

הָאניק;
הָאבן און געקומען, זַײנען זײ און 23
ניט הָאבן זײ ָאבער געַארבט; עס
דַײן אין און ָקול, דַײן צו צוגעהערט
ַאלץ געגַאנגען; ניט זײ זַײנען ּתֹורה
טָאן צו בַאֿפױלן זײ הָאסט דו װָאס
הָאסט דו און געטָאן, ניט זײ הָאבן
דָאזיקע ַאלדָאס זײ צו געשען געמַאכט

בײז.
געקומען זַײנען ערדװַאלן די זע, 24
בַאצװינגען, צו זי שטָאט, דער ביז
איבערגעגעבן װערט שטָאט די און

װָאס ַּכׂשדים די ֿפון הַאנט דער אין
װעגן ֿפון איר, אױף מלחמה הַאלטן
דער און הונגער דעם און שװערד דער
גערעדטר הָאסט דו װָאס און ּפעסט;

עס. זעסטו ָאט און געשען, איז
דו גָאט הָאסטו, דעסטװעגן ֿפון 25
דָאס דיר קױף מיר: צו געזָאגט הַאר,
עדות; שטעל און געלט, װַאר ֿפעלד
אין איבערגעגעבן װערט שטָאט די װען

ַּכׂשדים. די ֿפון הַאנט דער
װעװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 26

זָאגן: צו ַאזױ יִרמיָהון, צו
ֿפון גָאט דער יהוה בין איך זע, 27
מיר ֿפון ֿפַארמיטן דען איז לַײבער; ַאלע

זַאך? שום ַא
זע, געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 28
דער אין שטָאט דָאזיקע די גיב איך
הַאנט דער אין און ַּכׂשדים, די ֿפון הַאנט
און בֿבל, ֿפון מלך דעם נבוַכדֶראַצר ֿפון

בַאצװינגען. זי װעט ער
הַאלטן װָאס ַּכׂשדים די און 29
שטָאט, דָאזיקער דער אױף מלחמה
די ָאנצינדן װעלן און קומען װעלן
װעלן און ֿפַײער, אין שטָאט דָאזיקע
װָאס הַײזער די מיט ֿפַארברענען זי
זײערע אױף גערײכערט הָאט מע
גיסָאּפֿפער געגָאסן און בַע, צו דעכער
צו מיך ּכדי געטער, ֿפרעמדע צו

דערצערענען.
און יׂשראל ֿפון קינדער די װָארום 30
זײער ֿפון ֿפלעגן יהודה ֿפון קינדער די
אין שלעכט איז װָאס טָאן רק ָאן יוגנט
ֿפון קינדער די װָארום אױגן; מַײנע
מיט דערצערענען רק מיך טוען יׂשראל
זָאגט הענט, זײערע ֿפון װערק דעם

גָאט.
און ֿפַארדרָאס מַײן צו װָארום 31
די געװען מיר איז גרימצָארן מַײן צו
מען װָאס טָאג דעם ֿפון שטָאט דָאזיקע
הַײנטיקן אױף ביז און געבױט. זי הָאט
מַײן ֿפון ָאּפטָאן זי מוז איך ַאז ַאזױ טָאג,

ּפנים,
די ֿפון בײז ַאלדעם איבער 32
קינדער די און יׂשראל ֿפון קינדער
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געטָאן הָאבן זײ װָאס יהודה, ֿפון
זײערע זײ, דערצערענען, צו מיך
און יׂשראל ֿפון הַארן זײערע מלכים,
הָאבן זײ װָאס יהודה, ֿפון קינדער די
זײ, דערצערענען, צו מיך געטָאן
זײערע הַארן, זײערע מלכים, זײערע
די און נֿביאים, זײערע און ּכֹהנים,
בַאװױנער די און יהודה ֿפון מענער

ירוָשַליִם. ֿפון
מיר צו געקערט הָאבן זײ און 33
און ּפנים, דעם ניט און רוקן דעם
און נָאכַאנַאנד געלערנט, זײ הָאב איך
הָאבן זײ ָאבער געלערנט, נָאכַאנַאנד

מוסר. ַא נעמען צו צוגעהערט ניט
זײערע ַארַײנגעטָאן הָאבן זײ און 34
װָאס הױז דעם אין אומװערדיקײטן
אים, אױף גערוֿפן װערט נָאמען מַײן

ֿפַאראומרײניקן. צו עס
ֿפון במות די געבױט הָאבן זײ און 35
אױף בן-ִהנֹום, ֿפון טָאל אין װָאס בַעל
זײערע און זין זײערע זַײן צו מקריב
הָאב איך ניט װָאס אֹוֶלך, צום טעכטער
אױֿפן איז מיר ניט און בַאֿפױלן, זײ
די טָאן זָאל מע ַארױֿפגעקומען, זינען
מַאכן צו ּכדי אומװערדיקײט, דָאזיקע

יהודה. זינדיקן
הָאט װָאר, ֿפַאר ַאצונד, ָאבער 36
ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט ַאזױ
שטָאט, דָאזיקער דער אױף יׂשראל
איבערגעגעבן איז זי זָאגט, איר װָאס
בֿבל ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער אין
דעם דורך און שװערד, דער דורך

ּפעסט: דער דורך און הונגער,
ֿפון אַײן זײ זַאמל איך זע, 37
זײ הָאב איך װָאס לענדער, ַאלע
און ּכעס, מַײן אין ַאהין ֿפַארשטױסן
צָארן, גרױס אין און גרים, מַײן אין
דעם צו אומקערן זײ װעל איך און
אין װױנען מַאכן זײ און ָארט, דָאזיקן

זיכערקײט.
ֿפָאלק, צום זַײן מיר װעלן זײ און 38

גָאט. צום זַײן זײ װעל איך און
הַארץ, אײן געבן זײ װעל איך און 39
מיר ֿפַאר הָאבן צו מֹורא װעג, אײן און

און זַײן, גוט זָאל זײ ּכדי טעג, ַאלע
זײ. נָאך קינדער זײערע

ַאן שליסן זײ װעל איך און 40
ניט זיך װעל איך ַאז בונד, אײביקן
זָאל איך ּכדי – זײ הינטער ֿפון ָאּפקערן
װעל ֿפָארכט מַײן און בַאגיטיקן; זײ
ניט הַארצן, זײער אין ַארַײנגעבן איך

מיר. ֿפון ַאװעקצוגײן
איבער ֿפרײען מיך װעל איך און 41
זײ װעל און בַאגיטיקן, צו זײ זײ,
מיט לַאנד דָאזיקן דעם אין אַײנֿפלַאנצן
און הַארצן, גַאנצן מַײן מיט אמת, ַאן

זעל. גַאנצער מַײן מיט
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 42
דעם אױף געברַאכט הָאב איך װי ַאזױ
גרױסע דָאזיקע דָאס ֿפָאלק דָאזיקן
דָאס זײ אױף איך ברענג ַאזױ בײז,
זײ. װעג ָאן זָאג איך װָאס גוטס גַאנצע
אין װערן געקױֿפט װעט ֿפעלד און 43
עס זָאגט, איר װָאס לַאנד, דָאזיקן דעם
ַא ָאדער מענטש ַא ָאן װיסטעניש, ַא איז
דער אין איבערגעגעבן איז עס בהמה,

ַּכׂשדים. די ֿפון הַאנט
ֿפעלדער קױֿפן װעט מע 44
שרַײבן װעט מע און געלט, ֿפַאר
און ֿפַארחתמען, און שַטר-מכירהס,
און בנימין, לַאנד אין עדות, שטעלן
ֿפון שטעט די אין און ירוָשַליִם, ַארום
דעם ֿפון שטעט די אין און יהודה,
דער ֿפון שטעט די אין און געבערג,
ֿפון שטעט די אין אואן נידערונג,
אומקערן װעל איך װָארום ָדרום;

גָאט. זָאגט געֿפַאנגענשַאֿפט, זײער

גָאט33 ֿפון װָארט דָאס און
ַא יִרמיָהון צו געװען איז
געװען נָאך איז ער װען מָאל, צװײט
װַאך, דער ֿפון הױף אין אַײנגעשֿפַארט

זָאגן: צו ַאזױ
הָאט װָאס יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 2
דָאס הָאט װָאס יהוה געמַאכט, עס
װָאס דער ָאנצוברַײטן, עס געֿפורעמט

יהוה: איז נָאמען זַײן
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דיר װעל איך און מיך, רוף 3
דערצײלן דיר װעל איך און ענטֿפערן,
װָאס ֿפַארבָארגענע און זַאכן, גרױסע

ניט. װײסט דו
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 4
הַײזער די אױף יׂשראל ֿפון גָאט דער
די אױף און שטָאט, דָאזיקער דער ֿפון
װָאס יהודה, ֿפון מלכים די ֿפון הַײזער
די ֿפַאר געװָארן אַײנגעװָארֿפן זַײנען
שטרײטמױער, דער ֿפַאר און ערדװַאלן
הַאלטן מלחמה קומען זײ װָאס 5
זײ און ַּכׂשדים, די מיט דערױף
מענטשן די ֿפון ּפגרים די מיט ָאנצוֿפילן
מַײן אין געשלָאגן הָאב איך װָאס
און גרימצָארן, מַײן אין און ּכעס
איך הָאב בײז זײער ַאל איבער װָאס
דָאזיקער דער ֿפון ּפנים מַײן ֿפַארבָארגן

שטָאט:
ַא איר אױף ברענג איך זע, 6
זי װעל און הײלונג, ַא און גענעזונג
ַא ַאנטּפלעקן זײ װעל איך און הײלן;

זיכערקײט. און שלום ֿפון ֶשֿפע
די אומקערן װעל איך און 7
די און יהודה, ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
װעל און יׂשראל, ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט

ֿפריער. װי ַאזױ אױֿפבױען זײ
ַאל ֿפון רײניקן זײ װעל איך און 8
געזינדיקט הָאבן זײ װָאס חטא זײער
זײערע ַאלע ֿפַארגעבן װעל און מיר, צו
צו געזינדיקט הָאבן זײ װָאס חטאים
ֿפַארברָאכן הָאבן זײ װָאס און מיר,

מיר. ַאקעגן
נָאמען ַא ֿפַאר זַײן מיר װעט עס און 9
ַא ֿפַאר און לױב, ַא ֿפַאר ֿפרײד, ֿפון
דער ֿפון ֿפעלקער ַאלע בַײ שײנקײט,
גוטס דָאס ַאל הערן װעלן װָאס ערד,
ַאנגסטן װעלן און זײ, מיט טו איך װָאס
גוטס ַאלדעם װעגן ֿפון ציטערן און
איך װָאס גליק ַאלדעם װעגן ֿפון און

איר. בַאשער
װעט עס געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 10
דָאזיקן דעם אין װערן געהערט נָאך
װיסט, איז ער זָאגט, איר װָאס ָארט,
די אין בהמה, ַא ָאן און מענטשן ַא ָאן

ֿפון גַאסן די אין און יהודה, ֿפון שטעט
ַא ָאן ֿפַארװיסט, זַײנען װָאס ירוָשַליִם,
ָאן און בַאװױנער, ַא ָאן און מענטשן,

בהמה, ַא
דער און לוסטיקײט ֿפון ָקול דער 11
און כתן ַא ֿפון ָקול דער ֿפרײד, ֿפון ָקול
די ֿפון ָקול דער ּכלה, ַא ֿפון ָקול דער
צָבאֹות, ֿפון גָאט ”לױבט זָאגן: װָאס
אײביק װָארום גוט, איז גָאט װָארום
ברענגען װָאס די ֿפון חסד!“, זַײן איז
װָארום גָאט; ֿפון הױז אין דַאנקָאּפֿפער
געֿפַאנגענשַאֿפט די אומקערן װעל איך
זָאגט ֿפריער, װי ַאזױ לַאנד דעם ֿפון

גָאט.
ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 12
דעם אין זַײן נָאך װעט עס צָבאֹות:
ַא ָאן װיסט, איז װָאס ָארט דָאזיקן
אין און בהמה, ַא ָאדער מענטשן
ֿפַאר ֿפיטערּפלַאץ ַא שטעט, זַײנע ַאלע

שָאף. הױערן מַאכן װָאס ּפַאסטוכער
געבערג, דעם ֿפון שטעט די אין 13
און נידערונג, דער ֿפון שטעט די אין
לַאנד אין און ָדרום, ֿפון שטערט די אין
אין און ירוָשַליִם, ַארום און בנימין,
װידער װעלן יהודה, ֿפון שטערט די
צײלערס דעם דורך שָאף דורכגײן

גָאט. זָאגט הענט,
און גָאט, זָאגט קומען, טעג זע, 14
צוזָאג גוטן דעם זַײן מקיים װעל איך
דעם אױף צוגעזָאגט הָאב איך װָאס
ֿפון הױז דעם אױף און יׂשראל, ֿפון הױז

יהודַײה.
צַײט, יענע אין און טעג, יענע אין 15
ַא דודן ֿפון שּפרָאצן מַאכן איך װעל
ער און גערעכטיקײט, ֿפון שּפרָאץ
אין גערעכטיקײט און רעכט טָאן װעט

לַאנד.
געהָאלֿפן װעט טעג יענע אין 16
רוען װעט ירוָשַליִם און יהודה, װערן
מע װָאס איז דָאס און זיכערקײט; אין
אונדזער איז גָאט ” רוֿפן: זי װעט

גערעכטיקײט!“
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 17
דודן ֿפון װערן ֿפַארשניטן ניט װעט עס
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הױז דעם ֿפון טרָאן אױף זיצן צו מַאן ַא
יׂשראל; ֿפון

ֿפון ּכֹהנים די ֿפון אױך און 18
ֿפַארשניטן ניט װעט ֵלִוי שבט
מיר, ֿפַאר ֿפון מַאן ַא װערן
ברַאנדָאּפֿפער, אױֿפצוברענגען
צו און שּפַײזָאּפֿפער, דעמֿפן צו און

טעג. ַאלע שלַאכטָאּפֿפער, מַאכן
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 19

זָאגן׃ צו ַאזױ יִרמיָהון, צו געװען
איר אױב געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 20
טָאג, מיטן בונד מַײן ֿפַארשטערן קענט
טָאג ַאז נַאכט, דער מיט בונד מַײן און
צַײט, זײער אין זַײן ניט זָאלן נַאכט און
ֿפַארשטערט בונד מַײן אױך װעט 21
אים ֿפון ַאז קנעכט, מַײן דוד מיר װערן
זַײן אױף קיניגן כו זון ַא זַײן ניט זָאל
ֵלִוי שבט ֿפון ּכֹהנים די מיט און טרָאן,

דינער. מַײנע
קען הימנל ֿפון חיל דער װי ַאזױ 22
ֿפון זַאמד דער און װערן, געצײלט ניט
װעל ַאזױ װערן, געמָאסטן ניט קען ים
קנעכט מַײן ֿפון זָאמען דעם מערן איך

מיר. דינען װָאס לויִים די און דוד,
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 23

זָאגן: צו ַאזױ יִרמיָהון, צו געװען
די װָאס געמערקט ניט הָאסטו 24
די זָאגן: צו ַאזױ רעדן, לַײט דָאזיקע
זײ הָאט גָאט װָאס משּפחות צװײ
ער הָאט זײ אױסדערװײלט, געװעסט
לעסטערן ֿפָאלק מַײן און ֿפַארַאכט?
בַײ אומה קײן ניט מער איז עס ַאז זײ,

זײ.
אױב געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 25
און טָאג מיט בונד מַײן ניט הָאב איך
הימל, און ערד ֿפון געזעצן די נַאכט,

געמַאכט, ניט
דעם ֿפַארַאכטן אױך איך װעל 26
מַײן דוד און יעקב, ֿפון זָאמען
זָאמען זַײן ֿפון נעמען צו ניט קנעכט,
ֿפון זָאמען דעם איבער געװעלטיקער
איך װָארום יעקב; און יצחק, ַאברהם,
געֿפַאנגענשַאֿפט, זײער אומקערן װעל

דערבַארימען. זײ װעל און

געװען34 איז װָאס װָארט דָאס
בעת גָאט, ֿפון יִרמיָהון צו
זַײן און בֿבל, ֿפון מלך דער נבוַכדֶראַצר
ֿפון קיניגרַײכן ַאלע און חיל, גַאנצער
זַײן ֿפון ממשלה דער אונטער ערד דער
מלחמה הָאבן ֿפעלקער, ַאלע און הַאנט,
ַאלע אױף און ירוָשַליִם אױף געהַאלטן

זָאגן: צו זױ ַא שטעט; אירע
גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 2
צו רעדן זָאלסט און גײ, יׂשראל: ֿפון
זָאגן און יהודה, ֿפון מלך דעם ִצדִקיָהו
זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ אים: צו
דער אין שטָאט דָאזיקע די גיב איך
ער או בֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט

ֿפַײער. אין ֿפַארברענען זי װעט
װערן ַאנטרונען ניט װעסט דו און 3
װעסטו כַאּפן נָאר הַאנט, זַײן ֿפון
הַאנט זַײן אין און װערן, געכַאּפט
אױג און װערן, איבערגעגעבן װעסטו
בֿבל, ֿפון מלך דעם זען װעסטו אױג אין
דיר מיט ער װעט מױל צו מױל און

קומען. װעסטו בֿבל קײן און רעדן,
גָאט, ֿפון װָארט דָאס הער ָאבער 4
גָאט הָאט ַאזױ יהודה: ֿפון מלך ִצדִקיָהו
שטַארבן ניט װעסט דיר: אױף געזָאגט

שװערד. דורכן
לױט און שטַארבן, װעסטו בשלום 5
עלטערן, דַײנע ֿפון ֿפַארברענונגען די
געװען זַײנען װָאס מלכים ֿפרידיקע די
ֿפַארברענען מען װעט ַאזױ דיר, ֿפַאר
מען װעט הַאר!“ ”װײ און דיר; נָאך
ַא הָאב איך װָארום דיר, אױף קלָאגן

גָאט. זָאגט גערעדט, װָארט
צו גערעדט הָאט הנֿביא יִרמיָהו און 6
די ַאלע יהודה ֿפון מלך דעם ִצדִקיָהו

ירוָשַליִם, אין װערטער דָאזיקע
ֿפון מלך דעם ֿפון חיל דער בעת 7
אױף געהַאלטן מלכמַײ הָאט בֿבל
געבליבענע ַאלע אױף און ירוָשליִם,
ָלכיש, אױף יהודה, ֿפון שטעט
זַײנען זײ װָארום ַעזֵָקה; אױף און
יהודה ֿפון שטעט די צװישן געבליבן

שטעט. בַאֿפעסטיקטע
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צו געװען איז װָאס װָארט דָאס 8
מלך דער ַאז נָאכדעם גָאט, ֿפון יִרמיָהון
מיטן בונד ַא געשלָאסן הָאט ִצדִקיָהו
אױסצורוֿפן ירוָשַליִם, אין ֿפָאלק גַאנצן

ֿפרַײלָאזונג; ַא זיך בַײ
זַײן איטלעכער ַארױסצולָאזן 9
דינסט, זַײן איטלעכער און קנעכט,
ַאז ֿפרַײ, ייִדישע, די און ייִדישן דעם
מיט זײ, מיט ַארבעטן ניט זָאל קַײנער

ברודער. ייִדישן זַײן
צוגעהערט געװעסט הָאבן 10
ֿפָאלק, גַאנצע דָאס און הַארן ַאלע
בונד דעם אין ַארַײן זַײנען װָאס
קנעכט, זַײן איטלעכער ַארױסצולָאזן
ניט ֿפרַײ, דינסט, זַײן איטלעכער און
הָאבן זײ און מער, זײ מיט ַארבעטן צו

ַארױסגעלָאזט. הָאבן און געהָארכט
חרטה זײ הָאבן דערנָאך ָאבער 11
די צוריקגענומען הָאבן און געקריגן,
הָאבן זײ װָאס דינסטן, די און קנעכט
הָאבן זײ און ֿפרַײ, ַארױסגעלָאזט
ֿפַאר און קנעכט ֿפַאר בַאצװּונגען זײ

דינסטן.
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 12
זָאגן: צו ַאזױ גָאט, ֿפון יִרמיָהוהן, צו

גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 13
ַא געשלָאסן הָאב איך יׂשראל: ֿפון
דעם אין עלטערן אַײערע איט בונד
ַארױסגעצױגן זײ הָאב איך װָאס טָאג
ֿפון הױז דעם ֿפון ִמצַריִם, לַאנד ֿפון

זָאגן: צו ַאזױ קנעכטשַאֿפט,
איר זָאלט יָאר זיבן ֿפון ָסוף צום 14
ייִדישן זַײן איטלעכער אױסלָאזן ַאר
ֿפַארקױֿפט זיך הָאט װָאס ברודער,
זעקס געדינט דיר הָאט און דיר, צו
ֿפון ֿפרַײ ַארױסלָאזן אים זָאלסט יָאר;
ניט הָאבן עלטערן אַײערע ָאבער דיר.
צוגענַײגט ניט און מיר, צו צוגעהערט

אױער. זײער
ּתשובה הַײנט הָאט איר און 15
איז װָאס געטָאן הָאט און געטָאן,
אױגן, מַײנע אין רעכטֿפַארטיק
איטלעכער ֿפרַײלָאזונג ַא אױסצורוֿפן
ַא געשלָאסן הָאט איר און חבר, זַײן צו

מַײן װָאס הױז דעם אין מיר ֿפַאר בונד
אים. אױף גערוֿפן װערט נָאמען

געקריגן, חרטה הָאט איר ָאבער 16
נָאמען, מַײן ֿפַארשװעכט הָאט איר און
זַײן איטלעכער צוריקגענומען הָאט און
דינסט, זַײן איטלעכער און קנעכט,
ֿפרַײ ַארױסגבעלָאזט הָאט איר װָאס
בַאצװּונגען זײ הָאט איר און זיך; ֿפַאר
צו דינסטן ֿפַאר און קנעכט ֿפַאר זַײן צו

אַײך.
געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 17
מיר, צו געהערט צו ניט הָאט איר
איטלעכער ֿפרַײלָאזונג ַא אױסצורוֿפן
צו איטלעכער און ברודער, זַײן צו
אױס אַײך איך ריף ָאט חבר, זַײן
דער צַאר גָאט, זָאגט ֿפרַײלָאזונג ַא
ֿפַאר און ּפעסט, דער ֿפַאר שװערד,
מַאכן אַײך װעל איך און הונגער, דעם
ֿפון קיניגרַײכן ַאלע בַײ שױדער ַא ֿפַאר

ערד. דער
מענטשן די געבן װעל איך און 18
בונד. מַײן איבערגעטרעטן הָאבן װָאס
די געװען מקיים ניט הָאבן װָאס
הָאבן זײ װָאס בונד דעם ֿפון װערטער
קַאלב דעם בַײ מיר, ֿפַאר געשלָאסן
צװַײען, אין צעשניטן הָאבן זײ װָאס
זַײנע צװישן דורכגעגַאנגען זַײנען און

– שטיקער
די און יהודה, ֿפון הַארן די 19
הױֿפדינער, די ירוָשַליִם, ֿפון הַארן
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און ּכֹהנים, די און
דורכגעגַאנגען זַײנען װָאס לַאנד, ֿפון

– קַאלב דעם ֿפון שטיקער די צװישן
הַאנט דער אין געבן זײ װעל איך 20
הַאנט דער אין און ֿפַײנט, זײערע ֿפון
און לעבן, זײער זוכן װָאס די ֿפון
צו זַײן װעלן לַײבער טױטע זײערע
ֿפַאר און הימל, ֿפון ֿפױגל ֿפַארן שּפַײז

ערד. דער ֿפון חיה דער
יהודה ֿפון מלך דעם ִצדִקיָהו און 21
דער אין געבן איך װעל הַארן זַײנע און
דער אין און ֿפַײנט, זײערע ֿפון הַאנט
און לעבן, זײער זוכן װָאס די ֿפון הַאנט
דעם ֿפון איל דעם ֿפון הַאנט דער אין
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ֿפון ָאּפגעצױגן הָאט װָאס בֿבל ֿפון מלך
אַײך.

און גָאט, זָאגט בַאֿפעל, איך זע, 22
דָאזיקער דער צו אומקערן זײ װעל
הַאלטן מלחמה װעלן זײ און שטָאט,
און בַאצװינגען, זי װעלן און איר, אױף
און װײער, אין ֿפַארברענען זי װעלן
ַא מַאכן איך װעל יהודה ֿפון שטעט די

בַאװױנער. ַא ָאן װיסטעניש

געװען35 איז װָאס װָארט דָאס
די אין גָאט ֿפון יִרמיָהון צו
יֹאִשיָהון, ֿפון זון דעם יהֹויָקים ֿפון טעג

זָאגן: צו ַאזױ יהודה, ֿפון מלך דעם
און ֵרָכבים, די ֿפון הױז דעם צו גײ 2
ברענגען זײ און זײ, צו רעדן זָאלסט
די ֿפון אײנער אין גָאט, ֿפון הױז אין
װַײן. טרינקען געבן זײ און קַאמערן,

זון דעם יֲַאזַניָה גענומען איך הָאב 3
און ַכַבִצניָהן, ֿפון זון דעם יִרמיָהו ֿפון
און זין, זַײנע ַאלע און ברידער, זַײנע

ֵרָכבים. די ֿפון הױז גַאנצע דָאס
הױז אין געברַאכט זײ הָאב איך און 4
די ֿפון קַאמער דער אין גָאט, ֿפון
דעם יִגַדליָהו ֿפון זון דעם ָכנָן ֿפון זין
קַאמער דער לעבן װָאס מַאן, געטלעכן
קַאמער דער איבער װָאס הַארן, די ֿפון
דעם ַשלום ֿפון זון דעם ַמֲעֵׂשיָהו ֿפון

שװעלהיטער.
די ֿפַאר דערלַאנגט הָאב איך און 5
ֵרָכבים די ֿפון הױז דעם ֿפון קינדער
בעכערס, און ֿפַײן מיט ֿפון קריגלעך
טרינקט געזָאגט: זײ צו הָאב איך און

װַײן.
טרינקען מיר געזָאגט: זײ הָאבן 6
זון דער יֹונָָדב װָארום װַײן, קײן ניט
אונדז הָאט ֿפָאטער, אונדזער ֵרָכבן, ֿפון
ניט זָאלט איר זָאגן: צו ַאזױ בַאֿפױלן,
אַײערע און איר, װַײן, קײן טרינקען

אײביק; ביז קינדער
בױען, ניט איר זָאלט הױז קײן און 7
און זײען, ניט איר זָאלט זָאמען קײן און
ֿפלַאנצן, ניט איר זָאלט װַײנגָארטן קײן
געצעלטן אין נַײערט הָאבן; ניט און

ּכדי טעג, אַײערע ַאלע זיצן איר זָאלט
געזיכט אױֿפן טעג ֿפיל לעבן זָאלט איר
דָארטן. װױנט איר װָאס ערד דער ֿפון
דעם צו צוגעהערט הָאבן מיר און 8
ֵרָכבן, ֿפון זון דעם יהֹונָָדב ֿפון ָקול
ער װָאס ַאלץ אין ֿפָאטער, אונדזער
רטרינקען צו ניט בַאֿפױלן, אונדז הָאט
מיר, טעג, אונדזערע ַאלע װַײן קײן
און זין, אונדזערע װַײבער, אונדזערע

טעכטער; אונדזערע
ֿפַאר הַײזער קײן בױען צו ניט און 9
װַײנגָארטן, קײן און װױנען, צום אונדז
בַײ זָאל זָאמען, קײן און ֿפעלד, קײן און

זַײן. ניט אונדז
אין געזעסן זַײנען מיר און 10
געהָארכט הָאבן מיר און געצעלטן,
אונדזער װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן און

בַאֿפױלן. אונדז הָאט יֹונָָדב ֿפָאטער
ַאז געװען, איז עס און 11
בֿבלאיז ֿפון מלך דער נבוַכדרָאאַצר
מיר הָאבן לַאנד, אױֿפן ַארױֿפגעקומען
ַארַײנגײן לָאמיר און קומט, געזָאגט:
די ֿפון ֵכל דעם װעגן ֿפון ירוָשַליִם אין
ֿפון חיל דעם װעגן ֿפון און ַּכׂשדים,
אין בַאזעצט זיך הָאבן מיר און ַאָרם;

ירוָשַליִם.
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 12

זָאגן: צו ַאזױ יִרמיָהון, צו
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 13
יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאומת,
מענער די צו זָאגן זָאלסט און גײ,
בַאװױנער די צו און יהודַײה, ֿפון
ַא ניט איר װילט ירוָשַליִם: ֿפון
מַײנע צו צוצוהערן ַארָאּפנעמען מוסר

גָאט. זָאגט װערטער?
ֿפון װערטער די װערן געהַאלטן 14
הָאט װָאס ֵרָכבן, ֿפון זון דעם יהֹונָָדב
טרינקען צו ניט קינדער זַײנע בַאֿפױלן
ביז ניט רטרינקען זײ און װַײן, קײן
געהָארכן זײ װַײל טָאג, הַײנטיקן אױף
איך און ֿפָאטער, זײער ֿפון בַאֿפעל דעם
און נָאכַאנַאנד אַײך, צו גערעדט הָאב
ניט הָאט איר און גערעדט, נָאכַאנַאנד

מיר. צו צוגעהערט
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צו געשיקט הָאב איך און 15
נֿביאים, די קנעכט מַײנע ַאלע אַײך
געשיקט, נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד
אום אַײך קערט זָאגן: צו אוזי ַא
און װעג, שלעכטן זַײן אוֿפן איטלעכר
איר און מעׂשים, אַײערע בעסערט
געטער ֿפרעמדע נָאך גײן ניָאט זָאלט
אױף זיצן בלַײבט און דינען, צו זײ
אַײך געגעבן הָאב איך װָאס ערד דער
הָאט איר ָאבער עלטערן; אַײערע און
ניט און אױער, אַײער צוגענַײגט ניט

מיר. צו צוגעהערט
יהֹונָָדב ֿפון קינדער די װַײל איז, 16
געװען מקיים הָאבן ֵרָכבן ֿפון זון דעם
װָאס ֿפָאטער, זײער ֿפון בַאֿפעל דעם
דָאזיקע דָאס און בַאֿפױלן, זײ הָאט ער

מיר, צו צוגעהערט ניט הָאט ֿפָאלק
יהוה געזָאגט ַאזױ הָאט דרום 17
ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון גָאט דער
און יהודה אױף ברענג איך זע, יׂשראל:
דָאס ירוָשַליִם ֿפון בַאװױנער ַאלע אױף
ָאנגעזָאגט הָאב איך װָאס בײז גַאנצע
צו גערעדט הָאב איך װַײל זײ; אױף
און צוגעהערט, ניט הָאבן זײ אוקן זײ,
הָאבן זײ און זײ צו גערוֿפן הָאב איך

ָאּפגערוֿפן. ניט זיך
ֵרָכבים די ֿפון הױז דעם צו און 18
הָאט ַאזױ געזָאגט: יִרמיָהו הָאט
ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון יהוה געזָאגט
צו צוגעהערט הָאט איר װַײל יׂשראל:
ֿפָאטער, אַײער יהֹונָָדב ֿפון בַאֿפעל דעם
זַײנע ַאלע ָאּפגעהיט הָאט איר און
װי ַאזױ געטָאן הָאט איר און בַאֿפעלן,

בַאֿפױלן, אַײך הָאט ער װָאס ַאלץ
ֿפון יהוה געזָאגט ַאזױ הָאט דרום 19
עס יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאומת,
יֹונָָדב ֿפון װערן ֿפַארשניטן ניט װעט
ֿפַאר שטײן צו מַאן ַא ֵרָכבן ֿפון זון דעם

טעג. ַאלע מיר

ֿפריטן36 אין געװען איז עס און
ֿפון זון דעם יהֹויָקים ֿפון יָאר
איז יהודה, ֿפון מלך דעם יֹאִשיָהון,
יִרמיָהון צו װָארט דָאזיקע דָאס געװען

זָאגן: צו ַאזױ גָאט, ֿפון
זָאלסט און מגילה, ַא דיר נעם 2
װערטער ַאלע איר אױף ָאנשרַײבן
אױף דיר אוצו גערעדט הָאב איך װָאס
ַאלע אױף און יהודה, אױף און יׂשראל,
רעד איך װָאס טָאג דעם ֿפון ֿפלעקער,
ביז און יֹאָשיָהון ֿפון טעג די ֿפון דיר, צו

טָאג. הַײנטיקן אױף
יהודה ֿפון הױז דָאס װעט אֿפשר 3
איך װָאס בײז גַאנצע דָאס הערן
זיך זָאלן זײ ּכדי טָאן; צו זײ טרַאכט
שלעכטן זַײן ֿפון איטלעכר אומקערן
זײער ֿפַארגעבן זָאל איך און װעג,

זינד. זײער און ֿפַארברעך
זון דעם ברוך גערוֿפן יִרמיָהו הָאט 4
אױֿפגעשריבן הָאט ברוך און נִֵריָהן, ֿפון
ֿפון װערטער ַאלע מױל יִרמיָהוס ֿפון
גערעדט, אים או הָאט ער װָאס גָאט,

מגילה. ַא אױף
ברוכן, בַאֿפױלן הָאט יִרמיָהו און 5
איך ֿפַארהַאלטן, בין איך זָאגן: צו ַאזױ

גָאט; ֿפון הױז אין קומען ניט קען
לַײענען און גײן, דו זָאלסט דרום 6
הָאסט דו װָאס מגילה דער ֿפון
די מױל, מַײן ֿפון אױֿפגעשריבן
אױערן די אין גָאט, ֿפון װערטער
ַא אין גָאט ֿפון הױז אין ֿפָאלק, ֿפון
ֿפון אױערן די אין אױך און ֿפַאסטָאג;
זײערע ֿפון קומען װָאס יהודה גַאנץ

לַײענען. זײ זָאלסטו שטעט,
געבעט זײער ֿפַאלן װעט אֿפשר 7
אומקערן זיך װעלן זײ און גָאט, ֿפַאר
װעג; שלעכטן זַײן ֿפון איטלעכער
דער און ּכעס דער איז גרױס װָארום
גערעדט הָאט גָאט װָאס גרימצָארן

ֿפָאלק. דָאזיקן דעם אױף
נִֵריָהן ֿפון זון דער ברוך הָאט 8
הנֿביא יִרמיָהו װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן
ֿפון לַײענען צו – בַאֿפױלן אים הָאט
אין גָאט ֿפון װערטער די בוך דעם

הױז. גָאטס
יָאר ֿפינֿפטן אין געװען איז עס און 9
דעם יֹאָשיָהון ֿפון זון דעם יהֹויָקים ֿפון
הָאבן חֹודש, נַײנטן אין יהודה, ֿפון מלך
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דָאס גָאט ֿפַאר ָּתענית ַא אױסגערוֿפן
דָאס און ירוָשַליִם, אין ֿפָאלק גַאנצע
די ֿפון געקומען איז װָאס ֿפָאלק גַאנצע

ירוָשַליִם. אין יהודה ֿפון שטעט
דעם ֿפון געלַײענט הָאט ברוך און 10
הױז אין יִרמיָהון ֿפון װערטער די בוך
גַמריָהו קַאמערֿפון דער אין גָאט, ֿפון
אין שרַײבער, דעם ן ָשֿפָ ֿפון זון דעם
אַײנגַאנג אין הױף, אױבערשטן דעם
הױז, גָאטס ֿפון טױער נַײעם דעם ֿפון

ֿפָאלק. גַאנצן ֿפון אױערן די אין
גַמריָהו ֿפון זון דער מיָכיהו הָאט 11
בוך ֿפון געהערט נען ָשֿפָ ֿפון זון דעם

גָאט, ֿפון װערטער ַאלע
צום ַארָאּפגענידערט הָאט ער און 12
שרַײבערס דעם אין מלך, ֿפון הױז
הַארן, ַאלע זיצן דָארטן ערשט קַאמער;
דָליָהו און שרַײבער, דער ֶאליָשָמע
דער ֶאלנָָתן און שַמעיָהון, ֿפון זון דער
זון דער גַמריָהו און ַעכבֹורן, ֿפון זון
ֿפון זון דער ִצדִקיָהו און נען, ָשֿפָ ֿפון

הַארן. ַאלע און חנַניָהון,
ַאלע דערצײלט מיָכיהו זײ הָאט 13
װען געהערט, הָאט ער װָאס װערטער
די אין בוך ֿפון געלַײענט הָאט ברוך

ֿפָאלק. ֿפון אױער
צו געשיקט הָאט הַארן ַאלע און 14
זון דעם נַתניָהו ֿפון זון דעם יהודי ברוכן
צו ַאזױ ּכושין, ֿפון זון דעם ֶשֶלמיָהו ֿפון
איר ֿפון הָאסט דו װָאס מגילה די זָאגן:
נעם ֿפָאלק, ֿפון אױערן די אין געלַײענט
הָאט ַאהער. קום און הַאנט, דַײן אין זי
די גענומען נַריָהן ֿפון זון דער ברוך
געקומען איז און הַאנט, זַײן אין מגילה

זײ. צו
זעץ אים: צו געזָאגט זײ הָאבן 15
אונדזערע אין זי לַײען און ַאקָארשט,
אין געלַײענט הָאט ברוך און אױערן;

אױערן. זײערע
הָאבן זײ װי געװען, איז עס און 16
זײ הָאבן ַאזױ װערטער, ַאלע געהערט
אין ָאנגעקוקט ַאנדערן דעם אײנער
ברוכן: צו געזָאגט הָאבן זײ און ַאנגסט,
דעם דערצײלן מיר מוזן דערצײלט

װערטער. דָאזיקע די ַאלע מלך
געֿפרעגט, זײ הָאבן ברוכן און 17
ַאקָארשט, אונדז זָאג זָאגן: צו ַאזױ
ַאלע די אױֿפגעשריבן הָאסטו ַאזױ װי

מױל? זַײן ֿפון װערטער
ער געזָאגט: זײ צו ברוך הָאט 18
מױל זַײן מיט מיר צו אױסרוֿפן ֿפלעגט
איך און װערטער, דָאזיקע די ַאלע
טינט. מיט בוך אױֿפן אױֿפשרַײבן ֿפלעג
ברוכן: צו געזָאגט הַארן די הָאבן 19
און יִרמיָהו, און דו, זיך, בַאהַאלט גײ

זַײט. איר װּו װיסן ניט זָאל קַײנער
מלך צום געגַאנגען זַײנען זײ און 20
זײ הָאבן מגיָאה די און הױף; אין
ֿפון קַאמער דער אין ַאװעקגעלײגט
הָאבן זײ און שרַײבער; דעם ֶאליָשָמע
ַאלע מלך ֿפון אױערן די אין דעריצילט

װערטער.
יהודים געשיקט מלך דער הָאט 21
הָאט ער און מגילה, די ברענגען צו
ֿפון קַאמער דער ֿפון געברטַאכט זי
יהודי און שרַײגבער; דעם ֶאליָשָמע
ֿפון אױערן די אין געלַײענט זי הָאט
הַארן די ֿפון אױערן די אין און מלך,

מלך. לעבן געשטַאנען זַײנען װָאס
דעם אין געזעסן איז מלך דער און 22
אין געװען איז דָאס – װינטערהױז
איז ֿפַײערטָאּפ דער און – חֹודש נַײנטן

אים. ֿפַאר ָאנגעצונדן געװען
ָאּפגעלַײענט הָאט יהודי װי איז 23
ער הָאט ַאזױ ֿפיר, ָאדער ַעמודים דרַײ
שרַײבערמעסער, מיטן ָאּפגעשניטן עס
װָאס ֿפַײער אױֿפן ַארױֿפגעװָארֿפן און
איז מגילה גַאנצע די ביז ֿפַײערטָאּפ, אין
ֿפַײער דעם אױף געװָארן ֿפַארלענדט

ֿפַײערטָאּפ. אין װָאס
דערשרָאקן, ניט זיך הָאבן זײ און 24
דער קלײדער, זײערע צעריסן ניט און
הָאבן װָאס קנעכט זַײנע ַאלע און מלך

װערטער. דָאזיקע די ַאלע געהערט
און דָליָהו און ֶאלנָָתן הגם און 25
מלך בַײם געבעטן זיך הָאבן גַמריָהו
ער הָאט מגילה, די ֿפַארברענען צו ניט

זײ. צו צוגעהערט ניט דָאך
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בַאֿפױלן הָאט מלך דער און 26
ׂשָריָהו און מלך, ֿפון זון דעם איַרכְמֵאל
דעם ֶשֶלמיָהו און ַעזריֵאלן, ֿפון זון דעם
דעם ברוך ברענגען צו ַעבְדַאלן, ֿפון זון
ָאבער הנֿביא, יִרמיָהו און שרַײבער

בַאהַאלטן. זײ הָאט גָאט
גָאט ֿפון װָארט דָאס און 27
װי נָאכדעם יִרמיָהון, צו געװען איז
מגילה די ֿפַארברענט הָאט מלך דער
הָאט ברוך װָאס װערטער די מיט
ַאזױ – מױל יִרמיָהוס ֿפון אױֿפגעשריבן

זָאגן: צו
ַאנדער ַאן װידער דיר נעם 28
איר אױף ָאן שרַײב און מגילה,
זַײנען װָאס װערטער ֿפריערדיקע ַאלע
מגילה, ערשטער דער אױף געװען
הָאט יהודה ֿפון מלך דער יהֹויָקים װָאס

ֿפַארברענט.
ֿפו מלך דעם יהֹויָקים אױף און 29
גָאט הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלסטו יהודה
די ֿפַארברענט הָאסט דו געזָאגט:
ַאלמַאי זָאגן: צו ַאזױ מגילה, דָאזיקע
צו ַאזױ איר, אױף געשריבן הָאסטו
מלך דער קומען װעט קומען זָאגן:
דָאס צעשטערן װעט ער און בֿבל, ֿפון
ֿפון ֿפַארטיליקן װעט און לַאנד, דָאזיקע

בהמות? און מענטשן איר
אױף געזָאגט ַאזױ גָאט הָאט דרום 30
קַײנער יהודה: ֿפון מלך דעם יהֹויָקים
ֿפון טרָאן אױֿפן ַאיצן ניט װעט אים ֿפון
זיך װער לַײב טױטער זַײן און דוד,
און בַײטָאג, היץ דער אױף װַאלגערן

בַײנַאכט. קעלט דער אױף
מיט ָאּפרעכענען זיך װעל איך און 31
מיט און זָאמען, זַײן מיט און אים,
און זינד, זײערע ֿפַאר קנעכט, זַײנע
אױף און זײ, אױף ברענגען װעל איך
אױף און ירוָשַליִם, ֿפון בַאװױנער די
בײז גַאנצע דָאס יהודה, ֿפון מענער די
און זײ, אױף ָאנגעזָאגט הָאב איך װָאס

צוגעהערט. ניט הָאבן זײ
ַאן גענומען הָאט יִרמיָהו און 32
געגעבן זי הָאט און מגילה, ַאנדער
דעם נִֵריָהון, ֿפון זון דעם ברוך צו

אױֿפגעשריבן הָאט ער און שרַײבער
ַאלע מױל יִרמיָהוס ֿפון איר אױף
יהֹויָקים װָאס בוך דעם ֿפון װערטער
ֿפַארברענט הָאט יהודה ֿפון מלך דער
צוגעלײגט זַײנען זײ צו און ֿפַײער; אין
זײ. װי ַאזױ װערטער ֿפיל נָאך געװָארן

ֿפון37 זון דער ִצדִקיָהו און
מלך געװָארן איז יֹאִשיָהון
ֿפון זון דעם ֳּכניָהו ֿפון ָארט דעם אױף
מלך דער נבוַכדֶראַצר װָאס יהֹויָקימען,
אין מלך ַא ֿפַאר געמַאכט הָאט בֿבל ֿפון

יהודה. לַאנד
דָאס און קנעכט זַײנע און ער און 2
ניט הָאבן לַאנד ֿפון ֿפָאלק גַאנצע
גָאט, ֿפון װערטער די צו צוגעהערט
יִרמיָהו דורך גערעדט הָאט ער װָאס

הנֿביא.
הָאט ִצדִקיָהו מלך דער און 3
ֶשֶלמיָהן, ֿפון זון דעם, יהוַכל געשיקט
דעם ַמֲעֵׂשיָהן, ֿפון זון דעם ניָהו צֿפַ און
זָאגן: צו ַאזױ הנֿביא, יִרמיָהו צו ּכֹהן,
אונדז ֿפַאר מתּפלל דיך, בעט איך זַײ,

גָאט. אונדזער יהוה צו
און קומען ֿפלעגט יִרמיָהו און 4
הָאט מע װָארום ֿפָאלק, צװישן גײן
אין ַארַײנגעגעבן געהַאט ניט נָאך אים

ּתֿפיסה.
איז ּפרעהן ֿפון חיל דער און 5
די און ִמצַריִם; ֿפון ַארױסגעגַאנגען
אױף געלעגערט הָאבן װָאס ַּכׂשדים
הערונג די געהערט הָאבן ירוָשַליִם,
ֿפון ָאּפגעצױגן הָאבן און זײ, װעגן

ירוָשַליִם.
צו געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 6

זָאגן: צו ַאזױ הנֿביא, יִרמיָהו
גָאט דער יהודה געזָאגט הָאט ַאזױ 7
צו זָאגן איר זָאלט ַאזױ יׂשראל: ֿפון
אַײך שיקט װָאס יהודה ֿפון מלך דעם
ֿפון ֵכל דער זע, ֿפרעגן: צו מיך מיר צו
אַײך ַארױסגעגַאנגען איז װָאס ַּפרעהן
לַאנד, זַײן צו אום זיך קערט הילף, צו

ִמצַריִם.
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אומקערן, זיך װעלן ַּכׂשדים די און 8
דער אױף הַאלטן מלחמה װעלן און
זי װעלן זײ און שטָאט, דָאזיקער
ֿפַארברענען זי װעלן און בַאצװינגען,

ֿפַײער. אין
איר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 9
צו ַאזױ אַײנרעדן, ניט אַײך זָאלט
ֿפון ַאװעקגײן װעלן ַאװעקגײן זָאגן:
ניט װעלן זײ װָארום ַּכׂשדים; די אונדז

ַאװעקגײן.
שלָאגן זָאלט איר ַאז װָארום 10
װָאס ַּכׂשדים די ֿפון חיל גַאנצן דעם
עטלעכע און אַײך, אױף מלחמה הַאלטן
װעלן זײ, ֿפון בלַײבן זָאלן געשטָאכענע
זַײן אין איטלעכער אױֿפשטײן זײ
די ֿפַארברענען װעלן און געצעלט,

ֿפַײער. אין שטָאט דָאזיקע
ֿפון ֵכל דער ַאז געװען, איז עס און 11
ירוָשַליִם ֿפון ָאּפגעצױגן הָאט ַּכׂשדים די

ַּפרעהן, ֿפון ֵכל דעם ֿפַאר
ֿפון ַארױסגעגַאנגען יִרמיָהו איז 12
בנימין, לַאנד קײן גײן צו ירוָשַליִם
ירושה חלק זַײן דָארטן קריגן צו ּכדי

ֿפָאלק. דעם צװישן
טױער אין געװען איז ער װי איז, 13
דער געװען דָארטן איז בנימין, ֿפון
זַײן װָאס װַאס, דער ֿפון הױּפטמַאן
ֿפון זון דער יִראיָיה געװען איז נָאמען
ער הָאט חנַניָהן; ֿפון זון דעם ֶשֶלמיָה
צו ַאזױ הנֿביאן, יִרמיָהו ָאנגעכַאּפט

צוֿפַאלן. װילסטו ַּכׂשדים די צו זָאגן:
איך ַאליגן! געזָאגט: יִרמיָהו הָאט 14
ָאבער ַּכׂשדים. די צו צוֿפַאלן ניט װיל
און אים, צו צוגעהערט ניט הָאט ער
און יִרמיָהון, ָאנגעכַאּפט הָאט יִראיָיה

הַארן. די צו געברַאכט אים הָאט
אױף געצערנט הָאבן הַארן די און 15
און געשלָאגן, אים הָאבן און יִרמיָהון,
געֿפענקעניש, אין ַארַײנגעגעבן אים
שרַײבער; דעם יהֹונָָתן ֿפון הױז אין
ַא ֿפַאר געמַאכט מען הָאט דָאס װָארום

ּתֿפיסה.
אין געקומען איז יִרמיָהו ַאז 16
און געװעלבן, די אין און געֿפענקעניש

טעג, ֿפיל ָאּפגעזעסן דָארטן איז יִרמיָהו
געשיקט, ִצדִקיָהו מלך דער הָאט 17
דער און ַארױסגענומען; אים הָאט און
אין זיך בַײ געֿפרעגט אים הָאט מלך
הָאט און ֿפַארבָארגעניש, אין הױז,
גָאט? ֿפון װָארט ַא ֿפַארַאן געזָאגט:
ער און ֿפַארַאן; געזָאגט: יִרמיָהו הָאט
דעם ֿפון הַאנט דער אין געזָאגט: הָאט
איבערגעגעבן װעסטו בֿבל ֿפון מלך

װערן.
מלך צום געזָאגט הָאט יִרמיָהו און 18
געזינדיקט איך הָאב װָאס ִצדִקיָהון:
און קנעכט, דַײנע קעגן און דיר, קעגן
איר װָאס ֿפָאלק, דָאזיקן דעם קעגן

ּתֿפיסה? אין ַארַײנגעגעבן מיך הָאט
נֿביאים אַײערע זַײנען ַאװּו און 19
ַאזױ געזָאגט, נֿביאות אַײך הָאבן װָאס
ניט װעט בֿבל ֿפון מלך דער זָאגן: צו
דָאזיקן דעם אױף און אַײך אױף קומען

לַאנד?
בעט איך צו, הער ַאצונד, און 20
בעט איך זָאל, קיניג; הַאר מַײן דיך,
און דיר, ֿפַאר געבעט מַײן ֿפַאלן דיך,
ֿפון הױז אין אומקערן ניט מיך זָאלסט
ניט לָאמיך און שרַײבער, דעם יהֹונָָתן

דָארטן. שטַארבן
בַאֿפױלן, ִצדִקיָהו מלך דער הָאט 21
אין יִרמיָהון ַארַײנגעזעצט הָאט מע און
אים הָאט מע און װַאך, דער ֿפון הָא
דער ֿפון טָאג ַא ברױט לַאבן ַא געגעבן
איז ברױט גַאנצע דָאס ביז בעקערגַאס
ַאזױ שטָאט. דער ֿפון אױסגעגַאנגען
דער ֿפון הױף אין געזעסן יִרמיָהו איז

װַאך.

ֿפון38 זון דער שֿפקטיָה און
זון דער גַדליָהו און מקָּתנען,
ֿפון זון דער יָאַכל און ַּפשחורן, ֿפון
ֿפון זון דער ַּפשחור און ֶשֶלמיָהון,
װערטער די געהערט הָאבן ַמלִּכיָהן,
ֿפָאלק, בַאנצן צום רעדט יִרמיָהו װָאס

זָאגן: צו ַאזױ
װָאס דער געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 2
שטָאט דָאזיקער דער אין זיצן לבַײבט
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ֿפון שװערד, דער ֿפון שטַארבן װעט
און ּפעסט, דער ֿפון און הונגער, דעם
ַּכׂשדים, די צו ַארױס גײט װָאס דער
אים װעט נֿפש זַײן לעבן; בלַײבן װעט
בלַײבן װעט ער און געװינס, צום זַײן

לעבן.
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 3
איבערגעגעבן װעט איבערגעגעבן
הַאנט דער אין שטָאט דָאזיקע די װערן
בֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון ֵכל דעם ֿפון

בַאצװינגען. זי װעט ער און
מלך: צום געזָאגט הַארן די הָאבן 4
דיך, בעט איך װערן, געטײט זָאל
שלַאֿפט ער װָארום מַאן, דָאזיקער דער
המלחמהלַײט די ֿפון הענט די ָאּפ דָאך
דער אין איבערגעבליבן זַײנען װָאס
דעם ֿפון הענט די און שטָאט, דָאזיקער
זײ צו רעדט דער אז ֿפָאלק, גַאנצן
דער װָארום רײד; דָאזיקע די װי ַאזױ
דעם ֿפַאר ֿפריד ניט זוכט מַאן דָאזיקער

רעה. ַא בלױז נָאר ֿפָאלק דָאזיקן
געזָאגט: ִצדִקיָהו מלך דער הָאט 5
װָארום הַאנט; אַײער אין ער איז ָאט
גָארנישט אַײך מיט קען מלך דער

אױסֿפירן.
און יִרמיָהון, גענומען זײ הָאבן 6
דער אין ַארַײנגעװָארֿפן אים הָאבן
מלך, ֿפון זון דעם ַמלִּכיָהו ֿפון גרוב
און װַאך; דער ֿפון הױף אין װָאס
מיט יִרמיָהון ַארָאּפגעלָאזט הָאבן זײ
קײן איז גרוב דער אין און שטריק.
לײם; בלױז נָאר געװען, ניט װַאסער
דעם אין ַארַײנגעזונקען איז יִרמיָהו און

לײם.
ּכושי, דער ֶעֶבד-ֶמֶלך געהערט הָאט 7
געװען איז װָאס הױֿפדינער ַא מַאן ַא
יִרמיָהון הָאט מע ַאז מלך, ֿפון הױז אין
דער און גרוב; דער אין ַארַײנגעטָאן
בנימין. ֿפון טױער אין געזעסן איז מלך
ֿפון ַארױסגעגַאנגען ֶעֶבד-ֶמֶלך איז 8
צום גערעטדט הָאט און הױז, מלכס

זָאגן: צו ַאזױ מלך,
בַאגַאנגען שלעכט מלך, הַאר מַײן 9
ַאלץ מיט לַײט דָאזיקע די זיך הָאבן

הנֿביא, יִרמיָהו צו געטָאן הָאבן זײ װָאס
אין ַארַײנגעװָארֿפן אים הָאבן זײ װָאס
ָארט זַײן אױף שטַארבט ער און גרוב;
ברױט קײן ניטָא װָארום הונגער; ֿפַאר

שטָאט. אין מער
ֶעֶבד-ֶמֶלך בַאֿפױלן מלך דער הָאט 10
דיר מיט נעם זָאגן: צו ַאזױ ּכושי, דעם
זָאלסט און מַאן, דרַײסיק דַאנען ֿפון
ֿפון הנֿביאן כיִרמיָהו ַארױֿפברענגען
שטַארבן. װעט ער אײדער גרוב דער

די גענומען ֶעֶבד-ֶמֶלך הָאט 11
איז ער און זיך, מיט מענטשן
אונטער מלך ֿפון הױז אין געקומען
ֿפון הָאט און שַאצקַאמער, דער
און קָאדרעס ַאלטע גענומען דָארטן
זײ הָאט ער און שמַאטעס, ַאלטע
גרוב אין יִרמיָהון צו ַארָאּפגעלָאזט

שטריק. מיט
הָאט ּכושי דער ֶעֶבד-ֶמֶלך און 12
דיך, בעט איך טו, יִרמיָהון: צו געזָאגט
שמַאטעס די און קָאדרעס ַאלטע די
די אונטער ָארעמס דַײנע אונטער
געטָאן. ַאזױ הָאט יִרמיהו און שטריק.
מיט יִרמיָהון געצױגן הָאבן זײ און 13
ַארױֿפגעברַאכט אים הָאבן און שטריק,
געזעסן איז יִרמיָהו און גרוב. דער ֿפון

װַאך. דער ֿפון הױף אין
געשיקט ִצדִקיָהו מלך דער הָאט 14
זיך, צו הנֿביאן יִרמיָהו גענומען און
ֿפון אינהױז װָאס אַײנגַאנג דריטן צום
צו געזָאגט הָאט מלך דער און גָאט;
זַאך; ַא ֿפרעגן דיך װעל איך יִרמיָהון:
ַא מיר ֿפון ֿפַארלײקענען ניט זָאלסט

װָארט.
ִצדִקיָהון: צו געזָאגט יִרמיָהו הָאט 15
דָאך װעסטו זָאגן דיר װעל איך ַאז
דיר װעל איך ַאז און טײטן, מיך טײטן
צו צוהערן ניט װעסטו עטש, ַאן געבן

מיר.
געשװָארן ִצדִקיָהו מלך דער הָאט 16
צו ַאזױ ֿפַארבָארגעניש, אין יִרמיָהון
הָאט װָאס גָאט לעבט עס װי ַאזױ זָאגן:
אױב זעל, דָאזיקע די בַאשַאֿפן אונדז
װעל איך אױב און טײטן, דיך װעל איך
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די ֿפון הַאנט דער אין איבערגעבן דיך
לעבן! דַײן זוכן װָאס לַײט דָאזיקע

ִצדָקיָהון: צו געזָאגט יִרמיָהו הָאט 17
גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ
יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון
צו ַארױסגײן װעסטו ַארױסגײן אױב
װעט בֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנר די
דָאזיקע די און לעבן, בלַײבן נֿפש דַײן
אין װערן ֿפַארברענט ניט װעט שטָאט
אי לעבן, בלַײבן װעסט דו אי ֿפַײער;

הױזגעזינט. דַײן
ַארױסגײן ניט װעסט ָאבער אױב 18
װעט בֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון הַארן די צו
װערן איבערגעגעבן שטָאט דָאזיקע די
זײ און ַּכׂשדים, די ֿפון הַאנט דער אין
דו און ֿפַײער, אין ֿפַארברענען זי װעלן
זײער ֿפון װערן ַאנטרונען ניט װעסט

הַאנט.
צו געזָאגט ִצדִקיָהו מלך דער הָאט 19
ייִדן די ֿפַאר מֹורא הָאב איך יִמיָהון:
ַּכׂשדים, די צו צוגעֿפַאלן זַײנען װָאס
זײער אין איבערגעבן ניט מיך זָאל מע
מיר. ָאן ָאנטָאן זיך װעלן זײ און הַאנט,
װעט מע געזָאגט: יִרמיָהו הָאט 20
בעט איך צו, הער איבערגעבן. ניט דיך
איך װָאס אין גָאט ֿפון ָקול דעם צו דיך,
ֿפַאר גוט זַײן װעט עס און דיר, צו רעד
לעבן. בלַײבן װעט נֿפש דַײן און דיר,

ניט װילסט דו ָאבער אױב 21
װָאס װָארט דָאס דָאס איז ַארױסגײן,

געװיזן: מיר הָאט גָאט
זַײנען װָאס װַײבער ַאלע ערשט 22
ֿפון מלך דעם ֿפון הױז אין געבליבן
די צו ַארױסגעֿפירט װערן יהודה,
און בֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון הַארן
דיך און אַײנגערעדט דיך זָאגן: זײ
ֿפרַײנט גוטע די הָאבן בַײגעקומען
זַײנען זומּפ ַא אין אַײנגעזונקען דַײנע;
ָאּפגעטרעטן זײ זַײנען – ֿפיס דַײנע

ַאהינטער.
דַײנע און װַײבער דַײנע ַאלע און 23
ַּכׂשדים, די צו ַארױס מען ֿפירט קינדער
ֿפון װערן ַאנטרונען ניט װעסט דו און
הַאנט דער אין נַײערט הַאנט, זײער

געכַאּפט װעסטו בֿבל ֿפון מלך דעם ֿפון
די ֿפַארברענען מַאכן װעסט און װערן,

ֿפַײער. אין שטָאט דָאזיקע
יִרמיָהון: צו געזָאגט ִצדִקיָהו הָאט 24
די ֿפון װיסן ניט מענטש קַײ זָאל
ניט װעסט און װערטער, דָאזיקע

שטַארבן.
הערן װעלן הַארן די ַאז און 25
און דיר, מיט גערעדט הָאב איך ַאז
זָאגן און דיר צו קומען װעלן זײ
װָאס ַאקָארשט, אונדז זָאג דיר: צו
ניט זָאלסט מלך; צום גערעדט הָאסטו
װעלן מיר און אונדז ֿפון ֿפַארלײקענען
גערעדט הָאט װָאס און טײטן; ניט דיך

מלך? דער דיר צו
הָאב איך זײ: צו זָאגן זָאלסטו 26
מלך, ֿפַארן געבעט מַײן ֿפַאלן געלָאזט
הױז, יהֹונָָתנס אין אומצוקערן ניט מיך

דָארטן. שטַארבן צו
צו הַארן ַאלע געקומען זַײנען 27
און געֿפרעגט, אים הָאבן און יִרמיָהון,
די ַאלע װי ַאזױ געזָאגט זײ הָאט ער
הָאט מלך דער װָאס װערטער דָאזיקע
רו צו אים הָאבן זײ און בַאֿפױלן,
ניט איז גערײד דָאס װָארום געלָאזט,

געװָארן. געהערט
הױף אין געזעסן איז יִרמיָהו און 28
װָאס טָאג דעם ביז װַאך דער ֿפון
און געװָארן. בַאצװּונגען איז ירוָשַליִם
איז ירוָשַליִם ַאז געװען, איז עס

– געװָארן בַאצװּונגען

ִצדִקיָהו39 ֿפון יָאר נַײנטן אין
אין יהודה, ֿפו מלך דעם
נבוַכדֶראַצר געקומען איז חֹודש, צענטן
גַאנצער זַײן און בֿבל ֿפון מלך דער
הָאבן זײ און ירוָשַליִם, אױף ֵכל

איר; אױף געלעגערט
אין ִצדִקיָהון, ֿפון יָאר עלֿפטן אין 2
חֹודש, ֿפון טָאג נַײנטן אין חֹודש, ֿפירטן
שטָאט. די געװָארן אַײנגעברָאכן איז

–
דעם ֿפון הַארן ַאלע געקומען זַײנען 3
געזעצט זיך הָאבן און בֿבל, ֿפון מלך
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נֵרגַל-ַׂשרֶאֶצר, טױער: מיטלסטן אין
און ַרב-ָסריס, ַׂשרסכים ַסמגַר-נבֹו,
ֿפון מלך דעם ֿפון הַארן איבעריקע ַאלע

בֿבל.
דער ִצדִקיָהו װי געװען, איז עס און 4
מלחמה-לַײט ַאלע און יהודה ֿפון מלך
זײ זַײנען ַאזױ דערזען, זײ הָאבן
ַארױסגעגַאנגען זַײנען און ַאנטלָאֿפן,
דעם דורך שטָאט ֿפון נַאכט בַײ
טױער דע, דורך גָארטן, מלכס
איז ער און מױערן; צװײ די צװישן
ּפלױן. ֿפון װעג אױֿפן ַארױסגעגַאנגען

זײ ַּכׂשדים די ֿפון חיל דער הָאט 5
ָאנגעיָאגט הָאבן זײ און נָאכגעיָאגט,
איריכֹו; ֿפון ּפלױנען די אין ִצדִקיָהון
אים און גענומען אים הָאבן זײ און
דעם נבוַכדֶראַצר צו ַארױֿפגעברַאכט
לַאנד אין רבָלה קײן בֿבל ֿפון מלך
ַא ַארױסגעזָאגט הָאט ער און ַחָמת,

אים. אױף משּפט
הָאט בֿבל ֿפון מלך דער און 6
ָרבָלה אין ִצדִקיָהון ֿפון זין די געשָאכטן
ַאדללַײט ַאלע אױך אױגן; זַײנע ֿפַאר
בֿבל ֿפון מלך דער הָאט יהודה ֿפון

געשָאכטן.
הָאט ִצדִקיָהון ֿפון אױגן די און 7
אים הָאט ער און געמַאכט, בלינד ער
צו אים קײטן, קוּפערנע אין געשמידט

בֿבל. קײן ברענגען
און מלך, דעם ֿפון הױז דָאס און 8
ַּכׂשים די הָאבן ֿפָאלק, ֿפון הױז דָאס
מױערן די און ֿפַײער, אין ֿפַארברענט
אַײנגעװָארֿפן. זײ הָאבן ירוָשַליִם ֿפון

װָאס ֿפָאלק ֿפון רעשט דעם און 9
די און שטָאט, דער אין געבליבן זַײנען
צו צוגעֿפַאלן זַײנען װָאס צוגעֿפַאלענע
װָאס ֿפָאלק ֿפון רעשט דעם און אים,
דער נבוזְַרַאָדן הָאט געבליבן, זַײנען
ֿפַארטריבן לַײב-חיל דעם ֿפון הױּפט

בֿבל. קײן
ֿפָאלק ָארימען דעם ֿפון ָאבער 10
הָאט געהַאט, גָארנישט הָאבן װָאס
דעם ֿפון הױּפט דער נבוזְַרַאָדן
לַאנד אין איבערגעלָאזט לַײב-חיל

געגעבן זײ הָאט ער און יהודה,
יענעם אין ֿפעלדער און װַײנגערטנער

טָאג.
ֿפון מלך דער נבוַכדֶראַצר און 11
נבוזְַרַאָדן דורך בַאֿפױלן הָאט בֿבל
װעגן לַײב-חיל דעם ֿפון הױּפט דעם

זָאגן: צו ַאזױ יִרמיָהון,
אױף אױגן דַײנע טו און אים, נעם 12
שום קײן טָאן ניט אים זָאלסט און אים,
זָאגן, דיר װעט ער װי ַאזױ נַײערט בײז;

אים. מיט טו ַאזױ
דער נבוזְַרַאָדן געשיקט הָאט 13
נבוַשזבן און לַײב-חיל, דעם ֿפון הױּפט
ַרב-ָמג, נֵרגַל-ַׂשרֶאֶצר און ַרב-ָסריס,
ֿפון מלך דעם ֿפון לַײט גרױסע ַאלע און

– בֿבל
הָאבן און געשיקט, זײ הָאבן 14
הױף ֿפון יִרמיָהון ַארױסגענומען
אים הָאבן און װַאך, דער ֿפון
זון דעם גַדליָהו צו איבערגעגעבן
אים נען, ָשֿפָ ֿפון זון דעם ַאחיָקם ֿפון
איז ער און ַאהײם. ַארױסצונעמען

ֿפָאלק. צװישן געזעסן
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 15
געװען איז ער װען יִרמיָהון, צו געװען
װַאך, דער ֿפון הױף אין אַײנגעשּפַארט

זָאגן: צו ַאזױ
ֶעֶבד-ֶמֶלך צו זָאגן זָאלסט און גײ, 16
הָאט ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ ּכושי, דעם
גָאט דער צָבאֹות, ֿפון יהוה געזָאגט
מַײנע ברענג איך זע, יׂשראל: ֿפון
שטָאט דָאזיקער דער אױף װערטער
זײ און גוטן; צום ניט און בײזן, צום
טָאג. יענעם אין דיר ֿפַאר געשען װעלן
אין זַײן מציל דיך װעל איך ָאבער 17
ניט װעסט און גָאט, זָאגט טָאג, יענעם
ֿפון הַאנט דער אין װערן איבערגעגעבן
ֿפַאר זיך שרעקסט דו װָאס מענטשן די

זײ.
דיך איך װעל ַאנטרינען װָארום 18
שװערד דורכן און ַאנטרינען, מַאכן
װעט נֿפש דַײן און ֿפַאלן, ניט װעסטו
הָאסט דו װַײל געװינס, צום זַײן דיר
גָאט. זָאגט מיר, אױף ֿפַארזיכערט זיך
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געװען40 איז װָאס װָארט דָאס
נָאכדעם גָאט ֿפון יִרמיָהון צו
דעם ֿפון הױּפט דער נבוזְַרַאָדן ַאז
ֿפון ַאװעקגעלָאזט אים הָאט לַײב-חיל
געהַאט אים הָאט ער װען ָרָמה,
צװישן קײטן אין געשמידטן ַא גענומען
און ירוָשַליִם ֿפון ֿפַארטריבענע ַאלע
געװָארן ֿפַארטריבן זַײנען װָאס יהודה

בֿבל. קײן
לַײב-חיל דעם ֿפון הױּפט דער און 2
צו הָאט און יִרמיָהון, גענומען הָאט
הָאט גָאט דַײן יהוה געזָאגט: אים
דעם אױף בײז דָאזיקע דָאס ָאנגעזָאגט

ָארט, דָאזיקן
און געברַאכט הָאט יהוה און 3
גערעדט; הָאט ער װי ַאזױ געטגָאן
יהוה, צו געזינדיקט הָאט איר װָארום
זַײן צו צוגעהערט ניט הָאט איר און
דָאזיקע די געשען אַײך איז דרום ָקול,

זַאך.
הַײנט דיך הָאב איך זע, ַאצונד, און 4
אױף װָאס קײטן די ֿפון געמַאכט לױז
דַײנע אין גוט איז עס אױב הַאנט. דַײן
בֿבל, קײן מיר מיט קומען צו אױגן
אױף אױג מַײן טָאן װעל איך און קום,
אין שלעכט איז עס ָאבער אױב דיר;
קײן מיר מיט קומען צו אױגן דַײנע
לַאנד גַאנצע דָאס זע, עס. לָאז בֿבל,
װּו און גוט איז עס װּו דיר; ֿפַאר ליגט
צו ַאהין אױגן דַײנע אין רעכט איז עס

גײ. גײן,
ניט זיך ַאלץ הָאט ער ַאז און 5
נבוזְַרַאָדן הָאט אומקערן געװָאלט
גַדליָה צו אום זיך קער טָא געזָאגט:
ֿפון זון דעם ַאחיָקם ֿפון זון דעם
הָאט בֿבל ֿפון מלך דער װָאס נען, ָשֿפָ
ֿפון שטעט די איבער אױֿפגעזעצט
דעם צװישן אים מיט זיץ און יהודה,
רעכט איז עס נָאר װּוהין ָאדער ֿפָאלק;
דער און גײ. גײן, צו אױגן דַײנע אין
אים הָאט לַײב-חיל דעם ֿפון הױּפט
הָאט און מּתנה, ַא און צערונג געגעבן

ַאװעקגעשיקט. אים

גַדליָה צו געקומען איז יִרמיָהו און 6
און ִמצָּפה. קײן ַאחיָקמען ֿפון זון דעם
ֿפָאלק דעם צװישן אים מיט געזעסן איז

לַאנד. אין געבליבן זַײנען װָאס
װָאס חיל ֿפון הױּפטלַײט ַאלע און 7
מענטשן, זײערע מיט זײ ֿפעלד, אין
בֿבל ֿפון מלך דער ַאז געהערט הָאבן
ֿפון זון דעם גַדליָהו אױֿפגעזעצט הָאט
ער ַאז און לַאנד, איבערן ַאַכיָקמען
און מענער אים אונטער געלָאזט הָאט
ָארימע די ֿפון און אונקינדער, װַײבער
ניט זַײנען װָאס די ֿפון לַאנד, ֿפון

בֿבל; קײן געװָארן ֿפַארטריבן
גַדלָיַהן צו געקומען זַײנען זײ און 8
ֿפון זון דער יִשָמֵעאל ִמצָּפה: קײן
ֿפון זין די יֹונָָתן און יֹוחנָן און נַתניָהון,
ַּתנחוְמתן, ֿפון זון דער ׂשָריָה און ָקֵרחן,
און ה, נטֹוֿפָ ֿפון ין ֵעיֿפַ ֿפון זין די און
זײ ַמֲעָכתי, דעם ֿפון זון דער איזַניָהו

מענטשן. זײערע מיט
ַאחיָקם ֿפון זון דער גַדליָהו און 9
געשװָארן הָאט נען ָשֿפָ ֿפון זון דעם
זָאגן: צו ַאזױ מענטשן, זײערע און זײ
די דינען צו הָאבן מֹורא ניט זָאלט איר
דעם דינט און לַאנד, אין זיצט ַּכׂשדים.
גוט. זַײן װעט אַײך און בֿבל, ֿפון מלך
ִמצָּפה אין איך בלַײב ָאט איך, און 10
װעלן װָאס ַּכׂשדים די ֿפַאר שטײן צו
אַײן זַאמלט איר און אונדז; צו קומען
און אײל, און זומעראױבס, און װַײן,
זיצט און ּכלים, אַײערע אין ַארַײן טוט
הָאט איר װָאס שטעט אַײערע אין

ֿפַארכַאּפט.
אין װָאס ייִדן ַאלע אױך און 11
ַעמֹון, ֿפון קינדער די צװישן און מואֿב,
ַאלע אין װָאס די און ֶאדֹום, אין און
מלך דער ַאז געהערט הָאבן לענדער,
איבערבלַײב ַאן געלָאזט הָאט בֿבל ֿפון
אױֿפגעזעצט הָאט ער ַאז און יהודה, ֿפון
ַאחיָקם ֿפון זון דעם גַדליָהו זײ איבער

נען. ָשֿפָ ֿפון זון דעם
זיך הָאבן ייִדן ַאלע און 12
זײ װָאס ערטער ַאלע ֿפון אומגעקערט
און ַאהין, געװָארן ֿפַארשטױסן זַײנען
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יהודה לַאנד קײן געקומען זַײנען זײ
הָאבן זײ און ִמצָּפה; קײן גַדליָהון צו
זומעראױבס און װַײן אַײנגעזַאמלט

ֿפיל. זײער
און ָקֵרחן, ֿפון זון דער יֹוחנָן און 13
אױֿפן װָאס חיל ֿפון הױּפטלַײט ַאלע
קײן גַדליָהון צו געקומען זַײנען ֿפעלד,

ִמצָּפה,
געזָאגט: אים צו הָאבן זײ און 14
מלך דער בַעליס ַאז װײסטו װײסן צי
געשיקט הָאט ַעמֹון ֿפון קינדער די ֿפון
נעמען צו נַתניָהן ֿפון זון דעם יִשָמֵעאל
ֿפון זון דער גַדליָהו ָאבער לעבן? דַײן

געגלױבט. ניט זײ הָאט ַאחיָקמען
ָקֵרחן ֿפון זון דער יֹוחנָן הָאט 15
ֿפַארבָארגעניש אין גַדליָהון צו געזָאגט
גײן, לָאמיך זָאגן: צו ַאזױ ִמצּפָלה, אין
דערשלָאגן װעל איך און דיך, בעט איך
קײן און נַתניָהן, ֿפון זון דעם יִשָמֵעאל
װָאס נָאך װיסן. ניט װעט מענטש
און לעבן, דָאס נעמען דיר ער זָאל
אַײנגעזַאמלט זַײנען װָאס יהודה גַאנץ
װערן, צעשּפרײט װעלן דיר, ַארום
װעט יהודה ֿפון איבערבלַײב דער און

אונטערגײן?
ֿפון זון דער גַדליָהו ָאבער 16
דעם יֹוחנָן צו געזָאגט הָאט ַאחיָקמען
די טָאן ניט זָאלסט ָקֵרחן: ֿפון זון
זָאגסטו ליגן װָארום זַאך, דָאזיקע

יִשָמֵעאלן. אױף

זיבעטן41 אין געװען איז עס און
יִשָמֵעאל געקומען איז חֹודש,
ֿפון זון דעם נַתניָה ֿפון זון דער
און ָאּפשטַאם, קיניגלעכן ֿפון ֶאליָשָמען
און מלך, דעם ֿפון לַײט גרױסע די
זון דעם גַדליָהו צו אים, מיט מַאן צען
הָאבן זײ און ִמצָּפה, קײן ַאחיָקמען ֿפון
אין אײנעם אין ברױט געגעסן דָארטן

ִמצָּפה.
דער יִשָמֵעאל אױֿפגעשטַאנען איז 2
װָאס מַאן צען די און נַתניָהן, ֿפון זון
געשלָאגן הָאבן זײ און אים, מיט
ֿפון זון דעם ַאחיָקם ֿפון זון דעם גַדליָהו

אים הָאט ער און שװערד; מיטן נען ָשֿפָ
בֿבל ֿפון מלך דער װָאס דעם – געטײט

לַאנד. איבערן אױֿפגעזעצט הָאט
געװען זַײנען װָאס ייִדן ַאלע אױך 3
ִמצָּפה, אין גַדליָהון, מיט אים, מיט
דָארטן זיך הָאבן װָאס ַּכׂשדים די און
הָאט מלחמה-לַײט, די געֿפונען,

דערשלָאגן. יִשָמֵעאל
צװײטן אױֿפן געװען איז עס און 4
קַײ װען גַדליָהון, טײטן נָאכן טָאג

געװּוסט, ניט נָאך הָאט מענטש
ֿפון מענטש ָאנגעקומען זַײנען 5
שֹומרֹון, ֿפון און שילֹו, װּון שֶכם,
בערד, ָאּפגעגָאלטע מיט מַאן ַאכציק
שניטן און ר קלײדע, צעריסענע און
און שּפַײזָאּפֿפער מיט לַײב; אױֿפן
צו אױף הַאנט, זײער אין װַײרױך

גָאט. ֿפון הױז אין ברענגען
דער ישָמֵעאל ַארױסגעגַאנגען איז 6
ִמצָּפה, ֿפון ַאנטקעגן זײ נַתניָהן ֿפון זון
און געװײנט; גײענדיק און געגַאנגען
זײ הָאט ער װי געװען, איז עס
געזָאגט: זײ צו ער הָאט ַאזױ בַאגעגנט,
ַאחיָקמען. ֿפון זון דעם בַדליָהו צו קומט
ַארַײנגעקומען זַײנען זײ װי איז, 7
יִשָמֵעאל הָאט ַאזױ שטָאט, מיטן אין
אין געשָאכטן זײ נַתניָהן ֿפון זון דער
מענטשן די און ער ַארַײן, גרוב דער

אים. מיט װָאס
געֿפונען זיך הָאבן מַאן צען און 8
צו געזָאגט הָאבן װָאס זײ, צװישן
מיר װָארום ניט אונדז טײט יִשָמֵעאלן:
און װײץ ֿפעלד, אין בַאהַאלטן הָאבן,
הָאט הָאניק. און אײל און גערשטן
ניט זײ הָאט און ָאּפגעהַאלטן, זיך ער

ברידער. זײערע צװישן געטײט
יִשָמֵעאל װָאס גרוב די און 9
טױטע די ַארַײנגעװָארֿפן ַאהין הָאט
הָאט ער װָאס מענטשן די ֿפון לַײבער
איז דָאס גַדליָהון, לעבן דערשלָאגן
הָאט ָאסָא מלך דער װָאס די געװען
דעם בְעשָא ֿפַאר מֹורא אױס געמַאכט
יִשָמֵעאל הָאט זי יׂשראל; ֿפון מלך
מיט ָאנגעֿפילט נַתניָהן ֿפון זון דער
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דערשלָאגענע.
דעם געֿפַאנגען הָאט יִשָמֵעאל און 10
אין װָאס ֿפָאלק ֿפון איבערבלַײב גַאנצן
דָאט און מלך, ֿפון טעכטער די ָמצָּפה,
אין געבליבן זַײנען װָאס ֿפָאלק גַאנצע
ֿפון הױּפט דעם נבוזְַרַאָדן װָאס ִמצָּפה,
אונטער געלָאזן הָאט לַײב-חיל דעם
זײ הָאט ַאחיָקמען; ֿפון זון דעם גַדליָהו
געֿפַאנגען, נַתניָהן ֿפון זון דער יִשָמֵעאל
די צו ַאריבערצוגײן ַאװעק איז ער און

ַעמֹון. ֿפון קינדער
ֿפון זון דער יֹוחנָן געהערט הָאט 11
חיל ֿפון הױּפטלַײט ַאלע און ָקֵרחן,
װָאס בײז גַאנצע דָאס אים, מיט װָאס
הָאט נַתניָהן ֿפון זון דער יִשָמֵעאל

ָאּפגעטָאן.
ַאלע גענומען הָאבן זײ און 12
מלחמה געגַאנגען זַײנען און מענער,
ֿפון זון דעם יִשָמֵעאל מיט הַאלטן
בַײם געֿפונען אים הָאבן און נַתניָהן,

גֿבעון. אין װָאס װַאסער גרױסן
גַאנצע דָאס װי געװען, איז עס און 13
דערזען הָאבן ישמעאלן מיט ֿפָאלק
ַאלע און ָקֵרחן, ֿפון זון דעם יֹוחנָן
הָאבן ַאזױ אים, מיט חיל ֿפון הױּפטלַײט

דערֿפרײט. זיך זײ
װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 14
געֿפַאנגען גענומען הָאט יִשָמֵעאל
אױסגעדרײט זיך הָאבן מצּפה, ֿפון
זַײנען און אוםמגקערט, זיך און
ֿפון זון דעם יֹוחנָן צו ַאװעקגעגַאנגען

ָקֵרחן.
נַתניָהן ֿפון זון דער יִשָמֵעאל און 15
מיט יֹוחנָנען, ֿפון געװָארן ַאנטרונען איז
קינדער די צו ַאװעק איז און מַאן, ַאכט

עמון. ֿפון
ָקֵרחן, ֿפון זון דער יֹוחנָן און 16
װָאס חיל ֿפון הױּפטלַײט ַאלע און
גַאנצן דעם גענומען הָאבן אים, מיט
ער װָאס ֿפָאלק דעם ֿפון איבערבלַײב
דעם יִשָמֵעאל ֿפון אומגעקערט הָאט
נָאכדעם מצּפה, ֿפון נַתניָהן, ֿפון זון
דעם גדליה דערשלָאגן הָאט יענער װי
די מענער די – ַאחיקמען ֿפון זון

די און אַײבער, דיװ און מלחמה-לַײט,
ער װָאס הױֿפדינער, די און קינדער,

גֿבעון; ֿפון אומגעקערט הָאט
און געגַאנגען, זַײנען זײ און 17
װָאס גרות-ּכמהם אין געזעסן זַײנען
קײן קומען גײן צו ּכדי בית-לחם, בַײ

מצרים.
װָארום ַּכׂשדים: די װעגן ֿפון 18
זײ, ֿפַאר געהַאט מורה הָאבן זײ
נַתניָהן ֿפון זון דער יִשָמֵעאל װַײל
ֿפון זון דעם גדליה דערשלָאגן הָאט
הָאט בֿבל ֿפון מלך דער װָאס ַאחיקמען,

לַאנד. איבערן אױֿפגעזעצט

חיל,42 ֿפון הױּפטלַײט ַאלע און
ָקֵרחן, ֿפון זון דער יֹוחנָן און
און הֹוַשעיָהן, ֿפון זון דער איזַניָה און
גרױס, ביז קלײן ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס

געגענט, הָאבן
יִרמיָהו צו געזָאגט הָאבן און 2
ֿפַאלן דיך, בעט איך זָאל, הנֿביא:
זײ און דיר, ֿפַאר געבעט אונדזער
אונדז, ֿפַאר גָאט דַײן יהוה צו מתּפלל
איבערבלַײב, גַאנצן דָאזיקן דעם ֿפַאר
געבליבן ֿפיל ֿפון זַײנען מיר װָארום
זעען אױגן דַײנע װי ַאזױ װינציק,

אונדז.
זָאגן אונדז גָאט דַײן יהוה זָאל און 3
גײן, אים אױף זָאלן מיר װָאס װעג דעם

טָאן. זָאלן מיר װָאס זַאך די און
געזָאגט: זײ צו הנֿביא יִרמיָהו הָאט 4
מתּפלל איך בין ָאט געהערט; הָאב איך
אַײערע װי ַאזױ גָאט, אַײער יהוה צו
איטלעך זַײן, װעט עס און װערטער;
ענטֿפערן, אַײך װעט יהוה װָאס װָארט
ניט װעל איך דערצײלן; אַײך איך װעל

װָארט. ַא אַײך ֿפון ֿפַארמַײדן
זָאל יִרמיָהון: צו געזָאגט זײ הָאבן 5
בַאגלױבטער און אמתער ַאן זַײן יהוה
װי ַאזױ ניט אױב אונדז, ַאקעגן עדות
דַײן יהוה װָאס מיט װָארט איטלעך
ַאזױ אונדז, צו שיקן דיך װעט גָאט

טָאן. מיר װעלן
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מיר װעלן שלעכט סַײ און גוט סַײ 6
אונדזער יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוהערן
ּכדי אים; צו דיך שיקן מיר װָאס גָאט,
װעלנם מיר ַאז זַײן, גוט זָאל אונדז
אונדזער יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוהערן

גָאט.
צען ֿפון ָסוף צום געװען איז עס און 7
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז טעג,

יִרמיָהון. צו
זון דעם יֹוחנָן גערוֿפן הָאט ער און 8
ֵכל ֿפון הױּפטלַײט ַאלע און ָקֵרחן, ֿפון
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און אים, מיט װָאס

גרױס. ביז קלײן אוֿפן
געזָאגט:ַאזױ זײ צו הָאט ער און 9
ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט
אים צו מיך הָאט איר װָאס יׂשראל,
געבעט אַײער ֿפַאלן מַאכן צו געשיקט,

אים: ֿפַאר
בלַײבן איר װעט בלַײבן אױב 10
אַײך איך װעל לַאנד דָאזיקן דעם אין
װעל און צעשטערן, ניט און אױֿפבױען
אױסרַײסן, ניט און אַײנֿפלַאנצן אַײך
בײז דעם אױף חרטה הָאב איך װָארום

געטָאן. אַײך הָאב איך װָאס
ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלט איר 11
הָאט איר װָאס בֿבל, ֿפון מלך דעם
מֹורא ניט זָאלט איר אים; ֿפַאר מֹורא
װָארום גָאט, זָאגט אים, ֿפַאר הָאבן
און העלֿפן, צו אַײך אַײך, מיט בין איך

הַאנט. זַײן ֿפון זַײן צו מציל אַײך
געבן אַײך װעל איך און 12
אַײך װעט ער און דערבַארימונג,
אומקערן אַײך עט אונװ דערבַארימען,

ערד. אַײער אױף
מיָאר זָאגט: איר ָאבער אױב 13
לַאנד דָאזיקן דעם אין בלַײבן ניט װעלן
יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוצוהערן ניט –

גָאט, אַײער
קײן נַײערט נײן, זָאגן: צו ַאזױ 14
מיר װּו גײן, מיר װעלן ִמצַריִם לַאנד
ניט און מלחמה, קײן זען ניט װעלן
מיר און שֹוֿפר, ַא ֿפון ָקול דעם הערן
און ברױט; נָאך הונגערן ניט װעלן

– װױנען מיר װעלן דָארטן

װָארט דָאס דרום הערט ַאצונד טָא 15
יהודה: ֿפון איבערבלַײב איר גָאט, ֿפון
צָבאֹות, ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ
װעט קערן אױב יׂשראל: ֿפון גָאט דער
קײן קומען צו ּפנים אַײער קערן איר
װױנען קומען װעט איר און ִמצַריִם,

דָארטן,
הָאט איר װָאס שװערד די איז, 16
דָארטן אַײך װעט איר, ֿפַאר מֹורא
דער און ִמצַריִם, לַאנד אין דערגרײכן
װעטן זיך האגהט איר װָאס הונגער
אין דָארטן ָאניָאגן אַײך װעט אים,
שטַארבן. איר װעט דָארטן און ִמצַריִם,
ַאלע מיט װעט געשען און 17
זײער געקערט הָאבן װָאס מענטשן
װױנען צו ִמצַריִם, קײן קומען צו ּפנים
דער און שטַארבן װעלן זײ ַאז דָארטן,
דער ֿפון און הונגער, ֿפונעם שװערד,
ַא זַײן ניט װעט זײ ֿפון און ּפעסט,
ֿפון ַאנטרונענער, ָאדער געבליבענער
אױף ברענג איך װָאס בײז דעם װעגן

זײ.
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 18
יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון
גרימצָארן מַײן און ּכעס מַײן װי ַאזױ
די אױף געװָארן אױסגעגָאסן איז
װעט ַאזױ ירוָשַליִם, ֿפון בַאװױנער
אױף גרימצָארן מַײן װערן אױסגעגָאסן
און ִמצַריִם, קײן קומט איר װען אַײך,
ֿפַאר און ֿפולך, ַא ֿפַאר זַײן װעט איר
ֿפַאר און קללה, ַא ֿפַאר און שרעק, ַא
ָאנזען ניט מער װעט איר און שַאנד; ַא

ָארט. דָאזיקן דעם
אַײך, װעגן ָאנגעזָאגט הָאט גָאט 19
זָאלט איר יהודה: ֿפון איבערבלַײב איר
איר זָאלט װיסן ִמצַריִם; קײן גײן ניט
הַײנט אַײך הָאב איך ַאז זַײן װיסן

געװָארנט.
ָאּפנַאר ַאן הָאט איר װָארום 20
איר װען זעל, אַײער ַאקעגן בַאגַאנגען
גָאט, אַײער יהוה צו געשיקט מיך הָאט
צו אונדז ֿפַאר מתּפלל זַײ זָאגן: צו ַאזױ
ַאלץ װי ַאזױ און גָאט, אונדזער יהוה
הײסן, װעט גָאט אונדזער יהוה װָאס
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טָאן. װעלן מיר און אונדז, זָאג ַאזױ
געזָאגט, הַײנט אַײך הָאב איך און 21
ֿפון ָקול דעם צו ניט הערט איר ָאבער
װָאס מיט ַאלץ צו און גָאט, אַײער יהוה

אַײך. צו געשיקט מיך הָאט ער
װיסן איר זָאלט װיסן זצונד און 22
און הונגער, ֿפון שװערד, ֿפון ַאז זַײן,
דעם אין שטַארבן איר װעט ּפעסט ֿפון
װױנען קומען װילט איר װָאס ָארט

דָארטן.

יִרמיָהו43 װי געװען, איז עס און
צום רעדן געענדיקט הָאט
יהוה ֿפון װערטער ַאלע ֿפָאלק גַאנצן
זײער יהוה װָאס מיט גָאט, זײער
ַאלץ זײ, צו געשיקט אים הָאט גָאט

װערטער, דידָאזיקלע
דער ַעזַריָה גערעדט הָאט ַאזױ 2
זון דער יֹוחנָן און הֹוַשעיָהן, ֿפון זון
לַײט, מוטװיליקע ַאלע און ָקֵרחן, ֿפון
זָאגסטו! ליגן יִרמיָהון: צו זָאגנדיק
דיך הָאט גָאט אונדזער יהוה ניט
קומען ניט זָאלט איר זָאגט: געשיקט

דָארטן; װױנען צו ִמצַריִם קײן
נֵריָהן ֿפון זון דער ברוך נַײערט 3
אונדז ּכדי אונדז, אױף ָאן דיך רעדט
די ֿפון הַאנט דער אין איבערצוגעבן
צו אונדז ָאדער טײטן, צו אונדז ַּכׂשדים

בֿבל. קײן ֿפַארטרַײבן
און ָקֵרחן, ֿפון זון דער יֹוחנָן און 4
גַאנצע דָאס און ֵכל, ֿפון הױּפטלַײט ַאלע
דעם צו צוגעהערט ניט הָאבן ֿפָאלק,
לַאנד אין בלַײבן צו גָאט, ֿפון ָקול

יהודה.
און ָקֵרחן, ֿפון זון דער יֹוחנָן און 5
גענומען הָאבן חיל, ֿפון הױּפטלַײט ַאלע
יהודה ֿפון איבערבלַײב גנַאצן דעם
ַאלע ֿפון אומגעקערט זיך הָאבן װָאס
ֿפַארשטױסן זַײנען זײ װָאס ֿפעלקער
לַאנד אין װױנען צו ּכדי ַאהין, געװָארן

יהודה:
די און װַײבער, די און מענער, די 6
און טעכטער, מלכס דעם און קינדער,
הױּפט דער נבוזְַרַאָדן װָאס נֿפשות ַאלע

מיט געלָאזט הָאט לַײב-חיל דעם ֿפון
ֿפון זון דעם ַאחיָקם ֿפון זון דעם גַדליָהו
ברוך און הנֿביאן, יִרמיָהו און נען, ָשֿפָ

נֵריָהון; ֿפון זון דעם
קײן געקומען זַײנען זײ און 7
ניט הָאבן זײ װָארום ִמצַריִם; לַאנד
און גָאט; ֿפון ָקול דעם צו צוגעהערט

ַּתכַּפנֵכס. ביז געקומען זַײנען זײ
געװען איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 8
זָאגן: צו ַאזױ ַּתכַּפנֵכס, אין יִרמיָהון צו
גרױסע הַאנט דַײן מיט נעם 9
אין בַאהַאלטן זײ זָאלסט און שטײנער,
װָאס ציגלֿפלַאסטער דעם אין װַאּפנע,
אין הױז ּפרעהס ֿפון אַײנגַאנג בַײם
מענער די ֿפון אױגן די ֿפַאר ַּתכַּפנֵכס,

יהודה; ֿפון
ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסט מאון 10
דער צָבאֹות, ֿפון יהוה געזָאגט הָאט
און שיק איך זע, יׂשראל: ֿפון גָאט
ֿפון מלך דעם נבוַכדֶראַצר נעמען װעל
שטעלן װעל איך און קנעכט, מַײן בֿבל,
שטײנער דָאזיקע די איבער טרָאן זַײן
ער אואן בַאהַאלטן, הָאב איך װָאס
ּפרַאכטגעצעלט זַײן אױסשּפרַײטן װעט

זײ. איבער
װעט און קומען, װעט ער און 11
װעמען ִמצַריִם; לַאנד דָאס שלָאגן
צו װעמען און טױט, צום טױט צום
געֿפַאנגענשַאֿפט, צו געצַאנגענשַאֿפט
שװערד. צום שװערד צום װעמען און
אין ֿפַײער ַא ָאנצינדן װעל איך און 12
ִמצַריִם; ֿפון געטער די ֿפון הַײזער די
ָאדער ֿפַארברענען, זײ װעט ער און
װעט ער און געֿפַאנגען; נעמען זײ
ַא װי ִמצַריִם, לַאנד דָאס צונױֿפװיקלען
ער און בגד; זַײן צונױף װיקל ּפַאסטוך

בשלום. דָארטן ֿפון ַארױס װעט
די צעברעכן װעט ער און 13
װָאס בית-ֶשֶמש ֿפון זַײלשטײנער
הַײזער די און ִמצַריִם; לַאנד אין
ער װעט ִמצַריִם ֿפון געטער די ֿפון

ֿפַײער. אין ֿפַארברענען
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װָאס44 גָאט ֿפון װָארט דָאס
װעגן יִרמיָהון צו געװען איז
לַאנד אין געזעסן זַײנען װָאס ייִדן ַאלע
אין געזעסן זַײנען װָאס די ִמצַריִם,
נֹוף, אין און ַּתכַּפֵכס, אין און ִמגדֹול,

זָאגן: צו ַאזױ ַּפתרֹוס, לַאנד אין און
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 2
איר יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
איך װָאס בײז גַאנצע דָאס געזען הָאט
און ירוָשַליִם, אױף געברַאכט הָאב
ָאט און יהודה; ֿפון שטעט ַאלע אױף
איקן הַײנט װיסטעניש ַא זײ זַײנען

זײ; אין ניט װױנט קַײנער און טָאג,
הָאבן זײ װָאס בײז זײער װעגן ֿפון 3
גײן צו דערצערענען, צו מיך געטָאן,
געטער ֿפרעמדע צו דינען און רַײכערן
איר, ניט געקענט, זײ הָאבן זײ ניט װָאס

עלטערן. אַײערע ניט און
ַאלע געשיקט אַײך צו הָאב איך און 4
נָאכַאנַאנד נֿביאים, די קנעכט מַײנע
צו ַאזױ שיקט, גע, נָאכַאנַאנד און
דָאזיקע די טָאן ניט זָאלט איר זָאגן:
הָאב איך װָאס זַאך אומװערדיקע

ֿפַײנט.
צוגעהערט ניט הָאבן זײ ָאבער 5
צו רַײכערן צו ניט שלעכטיקײט,

געטער. ֿפרעמדע
ּכעס מַײן און גרימצָארן מַײן און 6
נָאט און געװָארן, אױסגעגָאסן איז
און יהודה, ֿפון שטעט די אין געברענט
זַײנען זײ און ירוָשליִם, ֿפון גַאסן די אין
ַאזױ װיסטעניש, ַא חורבן, ַא געװָארן

טָאג. נַײנטיקן װי
יהוה געזָאגט ַאזױ הָאט ַאצונד און 7
ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון גָאט דער
ַא ַאלײן אַײך איר טוט צּוװָאס יׂשראל:
ֿפַארשנַײדן אַײך זָאל מע רעה, גרױסע
ברוסטקינד, און קינד װַײב, און מַאן
ַאן לָאזן צו ניט אוך יהודה, צװישן ֿפון

איבערבלַײב?
װערק די מיט דערצערענען צו מיך 8
צו רַײכערן צו הענט, אַײערע ֿפון
װּו ִמצַריִם, לַאנד אין געטער ֿפרעמדע
זָאל מע ּכדי װױנען, געקומען זַײט איר

זָאלט איר ּכדי און ֿפַארשנײדן, אַײך
שַאנד ַא ֿפַאר און קללה ַא ֿפַאר װערן

ערד. דער ֿפון ֿפעלקער ַאלע צװישן
די ֿפַארגעסן איר הָאט 9
עלטערן, אַײערע ֿפון שלעכטיקײטן
מלכים די ֿפון שלעכטיקײטן די און
שלעכטיקײטן די און יהודה, ֿפון
אַײערע און װַײבער, זײערע ֿפון
שלעכטיקײטן די און שלעכטיקײטן,
הָאבן זײ װָאס װַײבער, אַײערע ֿפון
די אין און יהודה, לַאנד אין געטָאן

ירוָשַליִם? ֿפון גַאסן
אונטערטעניק ניט זַײנען זײ 10
און טָאג, הַײנטיקן אױף ביז געװָארן
זַײנען און געהַאט, מֹורא ניט הָאבן זײ
אין און ּתֹורה מַײן אין געגַאנגען ניט
געלײגט הָאב איך װָאס געזעצן מַײנע

עלטערן. אַײערע ֿפַאר און אַײך ֿפַאר
ֿפון יהוה געזָאגט ַאזױ הָאט דרום 11
זעט, יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
ביזן, צום אַײך אױף ּפנים מַײן קער איך

יהודה. גַאנץ ֿפַארשנַײדן צו און
דעם נעמען װעל איך און 12
הָאבן װָאס יהודה ֿפון איבערבלַײב
קײן קומען צו ּפנים זײער געקערט
און דָארטן, װױנען צו ִמצַריִם לַאנד
לַאנד אין װערן; ֿפַארלענדט װעלן ַאלע
שװערד, ֿפון ֿפַאלן; זײ װעלן ִמצַריִם
ֿפַארלענדט זײ װעלן הונגער, ֿפון
ֿפון גרױס, ביז קלײן ֿפון װערן;
זײ װעלן הונגער ֿפון און שװערד
ַא ֿפַאר זַײן װעלן זײ און שטַארבן;
ַא ֿפַאר און שרעק, ַא ֿפַאר און ֿפלוך,

שַאנד. ַא ֿפַאר און קללה,
מיט ָאּפרעכענען זיך װעל איך און 13
איך װי ִמצַריִם, לַאנד אין זיצן װָאס די
ירוָשַליִם, מיט ָאּפגערעכנט זיך הָאב
מיט און הונגער, מיט שװערד, מיט

ּפעסט.
יהודה ֿפון רעשט דעם ֿפון און 14
צו ִמצַריִם לַאנד קײן קומען װָאס
ַא זַײן ניט װעט דָארטן, װױנען
זיך ַאנטרונענער ָאדער געבליבענער
װָאס יהודה, לַאנד קײן אומצוקערן
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צו װידער זיך זײ ציט הַארץ זײער
זיך װעלן זײ װָארום דָארטן; בַאזעצן
ַאנטרונענע. װי מָאל צו אומקערן, ניט
יִרמיָהון געענטֿפערט הָאבן 15
ַאז געװּוסט הָאבן װָאס מענער ַאלע
ֿפרעמדע צו רַײכערן װַײבער זײער
זַײנען װָאס װַײבער ַאלע און געטער,
געזעמל, גרױס ַא ַארום, געשטַאנען
זַײנען װָאס ֿפָאלק גענצע דָאס און
ַּפתרֹוס, אין ִמצַריִם, לַאנד אין געזעסן

זָאגן: צו ַאזױ
הָאסט דו װָאס װָארט דָאס 16
גָאט, ֿפון נָאמען אין איָאנדז צו גערעדט

צו. ניט דיר מיר הערן
טָאן מיר װעלן טָאן נַײערט 17
ֿפון ַארױס איז װָאס װָארט איטלעך
דער צו רַײכערן צו מױל, אונדזער
איר צו גיסן און הימל, ֿפון מלּכה
געטָאן, הָאבן איר װי ַאזױ גיסָאּפװער,
אונדזערע עלטערן, אונדזערע און מיר
די אין הַארן, אונדזערע און מלכים
ֿפון גַאסן די אין און יהודה, ֿפון שטעט
ברױט געהַאט הָאבן מיר און ירוָשַליִם;
און גוט, געװען איז אונדז און זַאט, צו

ָאנגעזען. ניט מיר הָאבן שלעכטס
הָאבן מיר זינט ֿפון און 18
מלּכה דער צו רַײכערן אױֿפגעהערט
גיסָאּפֿפער, איר צו גיסן און הימל, ֿפון
און ַאלץ, ֿפון געמינערט מיר זַײנען
מיר װערן הונגער ֿפון און שװערד ֿפון

ֿפַארלענדט.
צו גערײכערט הָאבן מיר ַאז און 19
צו געגָאסן און הימל, ֿפון מלְּכה דער
ָאן דען מיר הָאבן גיסָאּפֿפער, איר
קוכנס געמַאכט איר מַאנען אונדזערע
איר צו געגָאסן און געשטַאלט, איר אין

גיסָאּפֿפער?
גַאנצן צום געזָאגט יִרמיָהו הָאט 20
װַײבער די צו און מענער די צו – ֿפָאלק
אים הָאַאבן װָאס ֿפָאלק גַאנצן דעם צו

זָאגן: צו ַאזױ – ענטֿפער ַאן געגעבן
װָאס רַײכערונג די װָאר, ֿפַאר 21
שטעט די אין גערײכערט הָאט איר
ֿפון גַאסן די אין און יהודה, ֿפון

עלטערן, אַײערע און איר ירוָשַליִם,
הַארן, אַײערע און מלכים אַײערע
דערָאן לַאנד, ֿפון ֿפָאלק דָאס און
אים איז עס און געדַאכט, גָאט הָאט

זינען; אױֿפן ַארױֿפגעקומען
געקענט ניט מער הָאט גָאט און 22
בײזע אַײערע װעגן ֿפון ֿפַארטרָאגן,
אומװערדיקײטן די װעגן ֿפון מעׂשים,
לַאנד אַײער און געטָאן, הָאט איר װָאס
און װיסטעניש, ַא ֿפַאר געװָארן איז
ָאן קללה, ַא ֿפַאר און שרעק, ַא ֿפַאר

טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ בַאװױנער, ַא
און גערײכערט, הָאט איר װַײל 23
גָאט, צו געזינדיקט הָאט איר װַײל
ָקול דעם צו צוגעהערט ניט הָאט און
אין און ּתֹורה זַײן אין און גָאט, ֿפון
זַײט ָאנזָאגן זַײנע אין און געזעצן זַײנען
אַײך הָאט דרום געגַאנגען, ניט איר
װי ַאזױ בײז, דָאזיקע דָאס געטרָאֿפן

טָאג. הַײנטיקן
צום געזָאגט הָאט יִרמיָהו און 24
װַײבער: ַאלע צו און ֿפָאלק, גַאנצן
גַאנץ איר גָאט, ֿפון װָארט דָאס הערט

ִמצַריִם. לַאנד אין װָאס יהודה
ֿפון יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 25
ַאזױ יׂשראל, ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
װַײבער אַײערע און איר זָאגן: צו
אי מױל, אַײער מיט גערעדט אי הָאט
צו ַאזױ דערֿפילט, הענט אַײערע מיט
אונדזערע טָאן מיר װעלן ”טָאן זָאגן:
געטָאן, נדר ַא הָאבן מיר װָאס נדרים
הימל, ֿפון מלּכה דער צו רַײכערן צו
מקיים גיסָאּפֿפער“; איר צו גיסן צו און
נדרים, אַײערע זַײן מקיים איר מוזט
נדרים! אַײערע טָאן איר מוזט טָאן און
גָאט, ֿפון װָארט דָאס הערט דרום 26
לַאנד אין זיצט װָאס יהודה גַאנץ איר
גרױסן מַײן בַײ איך שװער ָאט ִמצַריִם,
נָאמען מַײן אױב גָאט, זָאגט נָאמען,
מױל דעם ֿפון װערן גערוֿפן מער װעט
איאן יהודה ֿפון מענטשן שום ַא ֿפון
זָאגן: זָאל װָאס ִמצַריִם, לַאנד גַאנצן

לעבט! יהוה גָאט װי ַאזױ
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צום זײ אױף ּפַאס-אױף איך זע, 27
אומקומען און גוטן; צום ניט און בײזן
װָאס יהודה ֿפון מענער ַאלע װעלן
און שװערד ֿפון ִמצַריִם לַאנד אין
ֿפַארלענדט װעלן זײ ביז הונגער, ֿפון

װערן.
װעלן שװערד ֿפון ַאנטרונענע און 28
קײן ִמצַריִם לַאנד ֿפון אומקערן זיך
און מענטשן; געצײלטע יהודה, לַאנד
איבערבלַײב גַאנצער דער װעט װיסן
קײן געקומען זַײנען װָאס יהודה ֿפון
דָארטן, װױנען צו ִמצַריִם לַאנד
װערן, מקױם װעט װָארט װעמעס

זײערס. ָאדער מַײנס
זָאגט צײכן, ַא אַײך איז דָאס און 29
אין אַײך מיט ָאּפ זיך רעכן איך ַאז גָאט,
װיסן זָאלט איר ּכדי ָארט, דָאזיקן דעם
מַײנע װערן מקױם װעלן מקױם ַאז

בײזן; צום אַײך אױף װערטער
איך זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 30
ֿפון מלך דעם ַּפרעה-ָכֿפַרע איבער גיב
ֿפַײנט, זַײנע ֿפון הַאנט דער אין ִמצַריִם
זוכן װָאס די ֿפון הַאנט דער אין און
איבערגעגעבן הָאב איך װי לעבן, זַײן
דער אין יהודה ֿפון מלך דעם ִצדִקיהו
ֿפון מלך דעם נבוַכדֶראַצר ֿפון הַאנט
הָאט װָאס דער און ֿפַײנט זַײן בֿבל,

לעבן. זַײן געזוכט

יִרמיָהו45 װָאס װָארט דָאס
ברוך צו גערעדט הָאט הנֿביא
הָאט ער װען נִֵריָהן, ֿפון זון דעם
װערטער דָאזיקע די אױֿפגעשריבן
אין מױל, יִרמיָהוס ֿפון בוך ַא אױף
ֿפון זון דעם יהֹויָקים ֿפון יָאר ֿפירטן
צו ַאזױ יהודה, ֿפון מלך דעם יֹאִשיָהון,

זָאגן:
גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 2

ברוך: דיר, װעגן יׂשראל ֿפון
מיר! איז װײ ָא געזָאגט: הָאסט 3
אױף קומער געמערט הָאט גָאט װָארום
מַײן ֿפון מיד בין איך װַײטָאק; מַײן

רו. קײן ניט געֿפין און זיֿפצן,
ַאזױ אים: צו זָאגן זָאלסט ַאזױ 4
הָאב איך װָאס זע, געזָאגט: גָאט הָאט

איך װָאס און איך, צעשטער געבױט
און אױס; איך רַײס געֿפלַאנצט הָאב

לַאנד. גַאנצן אין דָאס איז ַאזױ
גרױסע דיר ֿפַארלַאנגסט דו און 5
װָארום ֿפַארלַאנגען. ניט זָאלסט זַאכן?
ַאלע אױף אומגליק ַאן ברענג איך זע,
װעל דיר ָאבער גָאט; זָאגט לַײבער,
אין געװינס, צום נֿפש דַײן געבן איך
ַאהין. גײן װעסט דו װָאס ערטער ַאלע

איז46 גָאט ֿפון װָארט דָאס װָאס
אױף הנֿביא יִרמיָהו צו געװען

ֿפעלקער. די
חיל דעם אױף ִמצַריִם: אױף 2
ִמצַריִם, ֿפון מלך דעם ַּפרעה-נכֹו ֿפון
אין ּפָרת טַײך בַײם געװען איז װָאס
מלך דער נבוַכדֶראַצר װָאס ַּכרּכמיש,
יָאר ֿפירטן אין געשלָאגן הָאט בֿבל ֿפון
דעם יֹאִשיָהון, ֿפון זון דעם יהֹויָקים ֿפון

יהודה. ֿפון מלך
און ֵשלד, און ּפַאנצער ָאן ברײט 3

מלחמה! אױף גענענט
זיך זעצט און ֿפערד, די שּפַאנט 4
זיך שטעלט און רַײטער, איר ַארױף,
די שלַײֿפט קיװערס; די אין אױס

װָאֿפנקלײדער! די ָאן טוט שּפיזן,
זײ איך זע װָאס ֿפַאר 5
ַאהינטער? ָאּפטרעטן דערשרָאקענע
צעקלַאּפט, װערן גיבֹורים זײערע און
זיך קערן און געלַאף, אין לױֿפן און
זָאגט ַארום, רונד שרעק ַא אום; ניט

גָאט.
ַאנטלױֿפן, ניט קען ֿפלינקער דער 6
ַאנטרונען ניט קען גיבור דער און
טַײך ֿפון ברעג בַײם צֿפון אין װערן;
ֿפַאלן. און געשטרױכלט זײ װערן ּפָרת
אױף גײט װָאס דער איז װער 7
שטרָאמען װי װָאס נילוס, דער װי

װַאסער? זַײנע שטורעמען
נילוס, דער װי אױף גײט ִמצַריִם 8
די שטורעמען שטרָאמען װי און
װעל איך זָאגט: ער און װַאסערן;
ערד, די בַאדעקן װעל איך אױֿפגײן,
שטָאט די אונטערברענגען װעל איך
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איר. אין װױנער די און
אױן ָא ֿפערד, איר אױף, שּפרינגט 9
זָאלן און רַײטװעגן, איר װילדעװעט,
ּפוט און ּכוש גיבֹורים, די אױסגײן ַאר
װָאס לודים די און ֵשלד, ַא הַאלטן װָאס

בױגן. ַא שּפַאנען – הַאלטן
יהוה בַײ זַײן װעט טָאג יענער און 10
נקמה ֿפון טָאג ַא צָבאֹות ֿפון גָאט דער
און ֿפַײנט; זַײנע ָאן זַײן צו נֹוקם זיך
זעטן, זיך און שװערד די װעט עסן
בלוט; זײער מיט ָאנטרינקען זיך און
דעם יהוה בַײ איז שלַאכטונג ַא װָארום
בַײם צֿפון-לַאנד אין צָבאֹות ֿפון גָאט

ּפָרת. טַײך
נעם און גָלָעד, קײן ַארױף גײ 11
ִמצַריִם; טָאכטער יונגֿפרױ בַאלזַאם,
ניטָא געמערט, רֿפואות הָאסטו אונזיסט

דיר. ֿפַאר גענעזונג קײן
דַײן ֿפעלקער די הָאבן געהערט 12
ֿפול איז געשרײ דַײן מיט און שַאנד,
גיבור ַא ָאן גיבור ַא װָארום ערד; די
געֿפַאלן אײנעם אין געשטרױכלט, הָאט

בַײדע. זײ זַײנען
הָאט גָאט װָאס װָארט דָאס 13
דעם װעטן הנֿביא יִרמיָהו צו גערעדט
ֿפון מלך דעם נבוַכדֶראַצר ֿפון קומען

ִמצַריִם. שלָאגן צו בֿבל
מַאכט און ִמצַריִם, אין ָאן זָאגט 14
אין הערן מַאכט און ִמגדֹול, אין הערן
זיך שטעל זָאגט: ַּתכַּפנֵכס; און נֹוף
שװערד די װָארום ָאן, דיך ברײט און

דיר. ַארום רונד ֿפַארצערט
שטַארקער דַײן איז װָאס ֿפַאר 15
ניט איז ער געװָארן? ַאנדערגעװָארֿפן
אים הָאט גָאט װָארום בַאשטַאנען,

געשטױסן.
די געמערט הָאט ער 16
אױֿפן אײנער יָא, געשטרױכלטע;
זײ און געֿפַאלן, זײ זַײנען ַאנדערן
און אױף, שטײט געזָאגט: הָאבן
אונדזער צו אומקערן זיך לַאמיר
אונדזער ֿפון לַאנד צום און ֿפָאלק,
װָאס שװערד דער װעגן ֿפון געבורט,

ֿפַארטיליקט.

ַּפרעה גערוֿפן: דָארטן הָאבן זײ 17
טומל; בלױז איז ִמצַריִם ֿפון מלך דער
ַאריבערגײן. צַײט די געלָאזט הָאט ער
קיניג דער זָאגט לעב, איך װי ַאזױ 18
ַאז נָאמען, זַײן איז צָבאֹות ֿפון יהוה –
ַּכרֶמל װי און בערג, די צװישן ָּתבֹור װי

קומען. ער װעט אים, בַײם
װַאנדער-ְּכלים, דיר מַאך 19
ִמצַריִם; ֿפון בַאװּומינערין טָאכטער
און װערן, װיסט צו װעט נֹוף װָארום

בַאװױנער. ַא ָאן זַײן חרב
ִמצַריִם, איז קַאלב װּונדערשײן ַא 20
איז צֿפון ֿפון שטעכֿפליג די ָאבער

געקומען. געקומען,
געדונגענע אירע ַאֿפילו 21
קעלבער װי זיינען איר אין קריגסלַײט
הָאבן אױך זײ װָארום געשטגָאּפטע,
ַאנטלָאֿפן זַײנען זײ אומגעקערט, זיך
בַאשטַאנען; ניט זַײנען זײ אײנעם, אין
איז ברָאך זײער ֿפון טָאג דער װָארום
זײער ֿפון צַײט די זײ, אױף געקומען

רעכנשַאֿפט.
שלַאנג, ַא ֿפון װי גײט ָקול איר 22
מיט און מען, גײט חיל מיט װָארום ַא
װי ַאזױ איר, אױף מען קומט העק

הָאלטשעקער.
זָאגט װַאלד, איר אױס הַאקן זײ 23
דערֿפָארשן; צו ניט איז ער װי גָאט,
זײ, זַײנען הײשעריקן װי מער װָארום

זײ. צו צָאל קײן ניטָא און
טָאכטער די איז שַאנד צו געװָארן 24
ֿפון הַאנט דער אין געגעבן מיצרקיִם,

צֿפון. ֿפון ֿפָאלק דעם
צבמאֹות, ֿפון יהוה הָאט געזָאגט 25
רעכן איך זע, יׂשראל: ֿפון גָאט דער
מיט און נֹוא, ֿפון ָאמֹון מיט ָאּפ זיך
אירע מיט און ִמצַריִם, מיט און ַּפרעהן,
מיט אי מלכים; אירע מיט און געטער,
זיך ֿפַארזיכערן װָאס די מיט אין ּפקרעה

אים. אױף
דער אין געבן זײ װעל איך און 26
און לעבן, זײער זוכן װָאס די ֿפון הַאנט
דעם נבוַכדרָאאצקר ֿפון הַאנט דער אין
ֿפון הַאנט דער אין און בֿבל, ֿפון מלך
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זי װעט נָאך דער און קנעכט; איזינע
ֿפון טעג די אין װי ַאזױ װערן, בַאװױנט

גָאט. זָאגט מָאל, ַא
הָאבן, מֹורא ניט זָאלסט דו ָאבער 27
ניט זָאלסט און יעקב, קנעכט מַײן
העלף איך זע, װָארום יׂשראל, ַאנגסטן,
ֿפון זָאמען דַײן און װַײט, דער ֿפון דיך
און געֿפַאנגענשַאֿפט; זײער ֿפון לַאנד

שרעקן. ניט װעט יעקב
מַײן הָאבן, מֹורא ניט זָאלסט דו 28
איך װָארום גָאט, זָאגט יעקב, קנעכט
מַאכן װעל איך װָארום דיר. מיט בין
װָאס ֿפעלקער ַאלע ֿפון ֿפַארלענדױנג ַא
ָאבער ַאהין, ֿפַארשטױסן דיך הָאב איך
ניט ֿפַארלענדונג קײן איך װעל דיר ֿפון
לױט שטרָאֿפן דיך װעל איך און מכן;
װעל ֿפַארטיליקן ָאבער גערעכטיקײט,

ֿפַארטיליקן. ניט דיך איך

גָאט47 ֿפון װָארט דָאס װָאס
הנֿביא יִרמיָהו צו געװען איז
הָאט ַּפרעה אײדער ּפִלשּתים, די אױף

ַעזָה. געשלָאגן
זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 2
און צֿפון, ֿפון אױף גײען װַאסערן
טַײך, ֿפלײציקער ַא װערן װעלן
איר און לַאנד דָאס ֿפַארֿפלײצן און
אין װױנער די און שטָאט די ֿפולקײט,
און מענטשן, די װעלן שרַײען און איר;
לַאנד. ֿפון װױנער ַאלע װעלן יָאמערן

די ֿפון טריטגעּפלידער דעם איבער 3
דעם איבער ָאגערס, זַײנע ֿפון קלױען
טומל דעם רַײטװעגן, זַײנע ֿפון ַרַעש
עלטערן זיך קערן רעדער, זַײנע ֿפון

ָאּפהענטיקײט. ֿפון קינדער, צו ניט
קומט װָאס טָאג דעם װעגן ֿפון 4
צו ּפִלשּתים, ַאלע ֿפַארװיסטן צו
ִצידֹון ֿפון און צֹור ֿפון ֿפַארשנַײדן
העלֿפער; געבליבענעם איטלעך
די ֿפַארװיסטן טוט גָאט װָארום
אינדזל ֿפון רעשט דעם ּפִלשּתים,

ַּכֿפּתֹור.
אױף ּפליכעניש ַא איז געקומען 5
ַאשקלֹון, איז געװָארן ֿפַארשניטן ַעזָה

װַאנען ביז טָאל. זײער ֿפון רעשט דער
שנַײדן? לַײב דעם זיך װעסטו

װיז גָאט, ֿפון שװערד דו װײ, 6
װער דוען? ניט װעסטו נָאך לַאנג װי
און זיך בַארו שײד, דַײן אין אַײנגעטָאן

שטיל. װער
גָאט ַאז רואיק? זַײן קענסטו װי 7
און ַאשקלֹון אױף בַאֿפױלן; איר הָאט
זי ער הָאט ַאהין אים, ֿפון בָארטן אױֿפן

בַאשערט.

געזָאגט48 הָאט ַאזױ מואֿב. אױף
גָאט דער צָבאֹות, ֿפון יהוה
איז זי װָארום נבֹו, צו װײ יׂשראל: ֿפון
איז בַאצװּונגען, שַאנד, צו ֿפַארװיסט;
איז צעברָאכן און שַאנד צו ִקריַָתים,

ִמׂשגָב.
אין מואֿב, ֿפון לױב דער מער ניטָא 2
אױף בײז בַאקלערט מען הָאט חשבֹון
ֿפַארשנַײדן זי לָאמיר און קומט, איר:
ַמדֵמן, אױך, דו ֿפָאלק! ַא זַײן צו ֿפון
װעט דיר עף װערבן, שטיל װעסט

שװערד. די נָאכגײן
ַא ִֹרֹונַיִם, כ ֿפון געשרײ ֿפון ָקול ַא 3
גרױסער. ַא ברָאך ַא און ֿפַארװיסטונג
אירע מואֿב, איז געװָארן צעברָאכן 4

געשרײ. ַא הערן לָאזן יונגע
לוכית ֿפון אױֿפגַאנג דעם װָארום 5
אױף געװײן מיט אױף ַאר מען גײט
ֿפון אױֿפגַאנג דעם װָארום געװײן;
געװײן מיט ַארױף מען גײט לוכית
דעם אױף װָארום געװײן; אױף
ַאן מען הערט כֹורֹונַיִם ֿפון ַארָאּפגַאנג

ברָאך. ֿפון ַאנגסטגעשרײ
נֿפש, אַײער רַאטעװעט ַאנטלױֿפט, 6
דער אין טַאמַאריסק ַא װי זַײט און

מדבר.
זיך הָאסט דו װַײל װָארום 7
און אױֿפטוען דַײנע אױף ֿפַארזיכערט
אױך דו װעסט אֹוצרות, דַײנע אױף
אין װעט ּכמֹוש און װערן; בַאצװּונגען
זַײנע און ּפריסטער זַײנע ַאװעק, גלות

אײנעם. אין הַארן
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קומען װעט ֿפַארװיסטער ַא און 8
קײן און שטָאט, איטלעכער אױף
װערן; ַאנטרונען ניט װעט שטָאט
און טָאל, דער װעט אונטערגײן און
ּפלױן, דער װעט װערן ֿפַארטיליקט

געזָאגט. הָאט גָאט װי ַאזױ
װָארום מואֿב, צו ֿפליגלען גיט 9
אירע און זי; װעט ַאװעקֿפליען ֿפליען
ַא ָאן װערן, װיסט צו װעלן שטעט

זײ. אין בַאװױנער
טוט װָאס דער ֿפַארשָאלטן 10
און גָאט, ֿפון ַארבעט די ָאּפגעלָאזט
זַײן ֿפַארמַײדט װָאס דער ֿפַארשָאלטן

בלוט! ֿפון שװערד
זַײן ֿפון מואֿב איז געװען רואיק 11
אױף ער איז ָאּפגעזעצט און ָאן, יוגנט
איבערגעלײדיקט ניט און הײװן, זַײנע
גלות אין און ּכלי, אין ּכלי ֿפון געװָארן
הָאט דערֿפַאר געגַאנגען; ניט ער איז
און אים, בַײ טעם זַײן ָאּפגעשטעלט זיך

געביטן. ניט זיך הָאט ריך זַײן
זָאגט קומען, טעג זע, ָאבער 12
אים צו שיקן װעל איך און גָאט,
אים װעלן זײ און אומבַײגערס,
זײ װעלן ּכלים זַײנע און אומבַײגן,
זײ װעלן קריג זײערע און אױסלײדיקן,

צעברעכן.
מיט שעמן זיך װעט מואֿב און 13
יׂשראל ֿפון הױז דָאס װי ּכמֹוש,
זײער בית-ֵאל מיט געשעמט זיך הָאט

ֿפַארזיכערונג.
גיבֹורים זָאגן: איר קענט װי 14
ֿפַאר לַײט העלדישע און מיר, זַײנער

מלחמה?
מואֿב, איז געװָארן ֿפַארװיסט 15
מען איז שטעט אירע אױף און
געקליבענע זַײנע און ַארױֿפגעגַאנגען;
שכיטה, דער צו גענידערט הָאבן יונגען
איז צָבאֹות ֿפון יהוה – קיניג דער זָאגט

נָאמען. זַײן
צו מואֿב ֿפון ברָאך דער איז נָאנט 16
זײער. אַײלט אומגליק זַײן און קומען,
ַאר זַײנע ַאלע אים בַאדױערט 17
זַײן קענט װָאס ַאלע און אומיקע,

דער צעברָאכן איז װי זָאגט: מָאען;
ּפרַאכטיקער דער שטעקן, מַאכטיקער

שטָאק!
אין זיץ און ּכבוד, ֿפון נידער 18
בַאװױנערין טָאכטער דָארשטיקײט,
ֿפַארװיסטער דער װָארום דיבֹון, ֿפון
דיר, אױף ַארױֿפגעקומען איז מואֿב ֿפון
ֿפעסטונגען. דַײנע צעשטערט הָאט ער
אױס, קוק און שטײ, װעג בַײם 19
דעם ֿפרעג ַערֹוֵער; ֿפון בַאװױנערין
זָאג: ַאנטרונענע; די און ַאנטלָאֿפענעם

געשען? איז װָאס
מואֿב, איז געװָארן שַאנד צו 20
געװָארן; צעברָאכן איז זי װָארום
אין ָאן זָאגט שרַײט, און יָאמערט
איז געװָארן ֿפַארװיסט ַאז ַארנון,

מואֿב.
אױף געקומען איז משּפט ַא און 21
און חֹולֹון, אױף ּפלױן; ֿפון לַאנד דעם

ַעת; ֵמיֿפָ אױף און יַהָצה, אױף
און נבֹון, אױף און דיבֹון, אױף און 22

בית-ִדבָלַתיִם; אױף
אױף און ִקריַָתיִם, אױף און 23

בית-ְמעֹון; אױף און בַײת-גָמול,
בצָרה, אױף און קריֹות, אױף און 24
מואֿב, לַאנד ֿפון שטעט ַאלע אױף און

נָאנטע. די און װַײטע די
דער איז געװָארן ָאּפגעהַאקט 25
איז ָארעם זַײן און מואֿב, ֿפון הָארן

גָאט. זָאגט געװָארן, צעברָאכן
קעגן װָארום אים, ֿפַארשיּכורט 26
מואֿב און געגרַײסט; זיך ער הָאט גָאט
און מײקעכץ, זַײן אין ּפַאטשן זיך װעט
װערן. געלעכטער צום װעט אױך ער

געלעכטער ַא ניט איז װָארום 27
צװישן ער איז צי יׂשראל? דיר געװען
נָאר װען װָאס געװָארן, געֿפונען גנבים
ֿפלעגסטו אים, ֿפון גערעדט הָאסט דו

אױֿפטרַײסלען? זיך
אין רוט און שטעט, די ֿפַארלָאזט 28
װי זַײט און מואֿב, ֿפון בַאװױנער ֿפעלז,
ֿפון זַײטן די בַײ נעסטן טוט װָאס טױב ַא

גרוב. ַא ֿפון מױל דעם
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די געהערט הָאבן מיר 29
זײער װי מואֿב, ֿפון שטָאלצקײט
און גרױסקײט זַײן איז; ער שטָאלץ
און גאװה, זַײן און שטָאלצקײט זַײן

הַארצן. זַײן ֿפון הױכקײט די
כוצּפה, זַײן גָאט, זָאגט װײס, איך 30
הַאֿפט, ַא ָאן בַארימערַײען זַײנע און

הַאֿפט. ַא ָאן טָאן זײער
און מואֿב, אױף איך יָאמער דרום 31
אױף קלָאגן; איך טו מואֿב גַאנץ אױף
מען מוז קיר-ֶכֶרׂש ֿפון בַאװױנער די

זיֿפצן.
יְַעזֵר אױף געװײן דעם ֿפון מער 32
ֿפון װַײנשטָאק דיר, אױף איך װַײן
צום ביז זַײנען צװַײגן דַײנע ִׂשבָמה;
הָאבן יְַעזֵר ֿפון אים ביזן ַאריבער, ים
הַארבסטונג דַײן אױף דערגרַײכט; זײ
ֿפַארװיסטער ַא איז לעז דַײן אױף און

ָאנגעֿפַאלן.
און ֿפרײד די איז אַײנגעטָאן און 33
ֿפרוכטגָארטן, דעם ֿפון לוסטיקײט די
די ֿפון װַײן און מואֿב, לַאנד ֿפון און
מע ֿפַארשטערטג;: איך הָאב קעלטערס
”ַהיָדד“ דער ”ֵהיָדד“! מיט ניט טרעט

”ֵהיָדד“. ניט איז
איז ֶכשבֹון ֿפון געשערַײ דָאס 34
ַארױס זײ לָאזן יַַהץ ביז ֶאלָעֵלה, ביז
כֹורֹונַיִם, ביז צֹוַער ֿפון ָקול, זײער
אױך װָארום קו; דרַײיָאריקער דער
װיסט צו װעלן נִמרים ֿפון װַאסערן די

װערן.
ֿפַארשטערן װעל איך און 35
װָאס דעם גָאט, זָאגט מואֿב, ֿפון
דעם און בָמה, ַא אױף ברענגט-אױף

געטער. זַײנע צו רײכערט װָאס
טוט מואֿב אױף הַארץ מַײן דרום 36
הַארץ מַײן און ברומען, ֿפלַײטן װי
טוט קיר-ֶכֶרׂש, ֿפון מענער די אױף
די װָאס ֿפַאר ברומען, ֿפלַײטן װי
איז ָאנגעשַאֿפט הָאבן זײ װָאס ֶשֿפע

אונטערגַאנגען.
איז קָאּפ יעװעדער װָארום 37
איז װָארד יעװעדער און ּפליץ, ַא
זַײנען הענט ַאלע אױף ָאּפגעשניטן,

זַאק. איז לענדן די אױף און שניטן,
און מואֿב, ֿפון דעכער ַאלע אױף 38
קלָאגערַײ; לױטער איז גַאסן, אירע אין
ַא װי מואֿב צעברָאכן הָאב איך װָארום

גָאט. זָאגט ּכלי, נישטװערטיקע
– געװָארן! צעברָאכן זי איז װי 39
ביָאש אין מואֿב הָאט װי – יָאמערט
װעט מואֿב און געקערט! רוקן דעם
ֿפַאר שרעק צו און געלעכטער צו װערן

ַארומיקע. זַײנע ַאלע
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 40
און שװעבן, ער װעט ָאדלער ַאן װי זע,

מואֿב. צו ֿפליגלען זַײנע שּפרַײטן
און שטעט, די װערן בַאצװּונגען 41
און אַײנגענומען; װערן ֿפעסטונגען די
מואֿב ֿפון גיבֹורים די ֿפון הַארץ דָאס
הַארץ דָאס װי זַײן װעט טָאג יענעם אין

װײען. אין ֿפרױ ַא ֿפון
ֿפַארטיליקט װערט מואֿב און 42
װָאס ֿפַאר ֿפָאלק, ַא זַײן צו ֿפון װערן

געגרַײסט. גָאט קעגן זיך הָאט ער
נעץ ַא און גרוב ַא און גרױל ַא 43
זָאגט מואֿב, ֿפון בַאװױנער דיר, אױף

גָאט.
דעם ֿפון ַאנטלױֿפט װָאס דער 44
און גרוב, אין ַארַײנֿפַאלן בעט גרױל,
װעט גרוב, ֿפון ַארױף קומט װָאס דער
איך װָארום נעץ; אין װערן געװַאנגען
מואֿב, אױף איר, אױף ברענגען װעל
זָאגט רעכנשַאֿפט, זײער ֿפון יָאר דָאס

גָאט.
הָאבן ֶכשבֹון ֿפון שָאטן אין 45
ַאנטרונענע; ּכֹוך ָאן ָאּפגעשטעלט זיך
ֶכשבֹון, ֿפון ַארױס איז ֿפַײער ַא װָארום
זי און ן, ִֹ סיכ מיטן ֿפון ֿפלַאם ַא און
מואֿב, ֿפון שלײף די ֿפַארצערט הָאט
ליַארעמיונגען. די ֿפון שַארבן דעם און
אונטערגעגַאנגען מואֿב! דיר, װײ 46
װָארום ּכמֹוש; ֿפון ֿפָאלק דָאס איז
געװָארן גענומען זַײנען זין דַײנע
אין טעכטער דַײנע און געֿפַאנג, אין

געֿפַאנגענשַאֿפט.
די אומקערן װעל איך ָאבער 47
ֿפון ָסוף אין מואֿב ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
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דער איז דַאנען ביז גָאט. זָאגט טעג, די
מואֿב. ֿפון משּפט

ַעמֹון.49 ֿפון קינדער די אױף
הָאט געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ
ער הָאט צי ניט? קינדער קײן יׂשראל
ַמלָּכם הָאט װָאס ֿפַאר ניט? יֹורש קײן
זיך הָאט ֿפָאלק זַײן און גָד, געיַרשעט

שטעט? זַײנע אין בַאזעצט
גָאט, זָאגט קומען, טעג זע, דרום 2
ַרבה אױף הערן מַאכן װעל איך און
ֿפון שַאלונג ַא ַעמֹון ֿפון קינדער די ֿפון
װיסטער ַא װערן װעט זי און מלחמה;
װעלן טעכטערשטעט אירע און הױֿפן,
און װערן; ָאנגעצונדן ֿפַײער אין
ירשער, זַײנע ירשען װעט יׂשראל

גָאט. זָאגט
ֿפַארװיסט װָארום ֶכשבֹונק יָאמער, 3
טעכטער איר שרַײט, ַעי; איז געװָארן
זַאקקלײדער, ָאן גורט ַרבה, ֿפון
די צװישן אום לױֿפט און קלָאגט
אין װעט ַמלָּכם װָארום שָאֿפגעהעֿפטן,
זַײנע און ּפריסטער זַײנע גײן, גלות

אײנעם. אין הַארן
טָאלן, די מיט זיך רימסטו װָאס 4
טָאכטער דו טָאל, ֿפלוסיקן דַײן מיט
זיך ֿפַארזיכערט װָאס װידערשּפעניקע,
קומען קען ”װער אֹוצרות: אירע אױף

מיר?“ צו
ּפחד, ַא דיר אױף ברענג איך זע, 5
צָבאֹות, ֿפון גָאט דער יהוה זָאגט
איר און אומיקע, ַאר דַײנע ַאלע ֿפון
איטלעכער װערן ֿפַארשטױסן װעט
ניט װעט קַײנער און זיך, ַאקעגן גלַײך

ֿפַארװָאגלטן. דעם אַײנזַאמלען
אומקערן איך װעל דערנָאך ָאבער 6
ֿפון קינדער די ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט די

גָאט. זָאגט ַעמֹון,
געזָאגט הָאט ַאזױ ֶאדֹום. אױף 7
קײן מער איז צָבאֹות: ֿפון גָאט
עצה ַאן איז ֵּתיָמן? אין ניטָא חכמה
ֿפַארשטַאנדיקע? די ֿפון אױסגעגַאנגען
זײער געװָארן אױסגעװעּפט איז

חכמה?

אַײך, ֿפַארקערט ַאנטלױֿפט, 8
דָדן; ֿפון בַאװױנער טיף, אַײך בַאזעצט
איך ברענג ֵעָׂשון ֿפון ברָאך דער ָארום
מיט זיך רעכן איך בעת אים, אױף

אים.
געקומען װָאלטן הַארבסטער אױב 9
נָאכקלַײב ַא דָאך זײ װָאלטן דיר, צו
נַאכט, דער בַײ נגבים אױב געלָאזט;
גענוג צעשטערט בלױז דָאך זײ װָאלטן

זיך. ֿפַאר
ַאנטלױזט הָאב איך ָאבער 10
זַײנע ַאנטּפלעקט הָאב איך ֵעָׂשון,
קען בַאהַאלטן און ֿפַארבָארגענישן,
אין געװָארן ֿפַארװיסט ניט; זיך ער
און ברידער זַײנע און זָאמען, זַײן

ניטָא. מער איז ער און שכנים, זַײנע
איך יתֹומים, דַײנע איבער לָאז 11
ַאלמנות דַײנע און דערנערן, זײ זָאל

ֿפַארזיכערן. זיך מיר אױף זָאלן
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ װָארום 12
געקומט ניט הָאט זײ װָאס די זע,
יָא זָאלן זײ ָּכוס, דעם טרינקען
װָאס דער זַײן זָאלסט דו און טרינקען,
װעסט װערן? ֿפַארשױנט שױנען זָאל
טרינקען נַײערט װערן, ֿפַארשױנט ניט

טרינקען. װעסטו
זָאגט מיר, בַײ שװער איך װָארום 13
שַאנד, ַא ֿפַאר שרעק, ַא ֿפַאר ַאז גָאט,
קללה, ַא ֿפַאר און װיסטעניש, ַא ֿפַאר
אירע ַאלע און װערן, בצָרה װעט

כורבות. אײביקע װערן װעלן שטעט
ֿפון געהערט איך הָאב הערונג ַא 14
צװישן געשיקט איז שליך ַא און גָאט,
און אַײן, אַײך זָאלמט ֿפעלקער: די
צו אױף שטײט און איר, אױף קומט

מלחמה.
דיך איך מַאך קלײן זע, װָארום 15
צװישן ֿפַארַאכט ֿפעלקער, די צװישן

מענטשן.
דיך הָאט מֹוראדיקײט דַײן 16
דַײן ֿפון מוטװיליקײט די ֿפַארֿפירט,
די אין װױנסט װָאס דו הַארצן,
ֿפַארנעמסט װָאס ֿפעלז, ֿפון שּפַאלטן
זָאלסט װען בַארג. ֿפון הײך די
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נעסט, דַײן ָאדלער ַאן װי דערהײכן
ַארָאּפנידערן, דיך דָארט ֿפון איך װעל

גָאט. זָאגט
ַא ֿפַאר װערן װעט ֶאדֹום און 17
איר גײט װָאס איטלעכער שרעק,
װעט און דערשרעקן, זיך װעט ֿפַארבַײ

ּפלָאגן. אירע ַאלע אױף שמוצערן
ֿפון איבערקערעניש די װי ַאזױ 18
שכנים, אירע און ַעמֹוָרה און סדֹום
דָארט מענטשן קײן װעט גָאט, זָאגט
װעט מענטשנקינד קײן און װױנען, ניט

איר. אין אױֿפהַאלטן ניט זיך
געװעלד דעם ֿפון לַײב ַא װי זע, 19
אױף ַארױֿפגײן ער װעט יַרדן, ֿפון
אין װָארום װױנונג; ֿפעסטער דער
אױף ָאניָאגן אים איך װעל רגע ַא
אױסדערװײלטער, דער װער און איר,
איר. איבער אױֿפזעצן איך װעל דעם
װער און גלַײכן? מַײן איז װער װָארום
דער איז װער און ַארױסרוֿפן? מיך קען
מיר? ֿפַאר בַאשטײן קען װָאס ּפַאסטוך
גָאט ֿפון בַארָאט דעם הערט דרום 20
ֶאדֹום, אױף בַארָאטן הָאט ער װָאס
טרַאכט ער װָאס טרַאכטונגען זַײנע און
אױב ֵּתיָמן: ֿפון בַאװױנער די אױף
זײ װעלן שָאף די ֿפון מינדסטע די
ניט װעט מע אױב ַאװעקשלעּפן! ניט

זײ! איבער װױנונג זײער ֿפַארװיסטן
ֿפַאל זײער ֿפון הילף דעם ֿפון 21
זַײן װָאס געשרײ ַא ערד; די ציטערט

געהערט. ים-סוף אױֿפן װערט הילך
זיך ער װעט ָאדלער ַאן װי זע, 22
שּפרַײטן און שװעבן, און אױֿפהײבן
דָאס און בצָרה; קעגן ֿפליגלען זַײנע
אין ֶאדֹום ֿפון גיבֹורים די ֿפון הַארץ
ֿפון הַארץ דָאס װי זַײן װעט טָאג יענעם

װײען. אין ֿפרױ ַא
ַחָמת איז ֿפַארשעמט ַדֶמֶׂשק. אױף 23
הערונג שלעכטע ַא װָארום ַארַּפד, און
זײ זַײנען צעגַאנגען געהערט; זײ הָאבן
ער אומרו, ַאן איז אים אױֿפן געװָארן;

אַײנשטילן. ניט זיך קען
זי ַדֶמֶׂשק, איז געװָארן שלַאף 24
ַא און ַאנטלױֿפן, צו זיך קערט

ַאנגסט ָאנגענומען; זי הָאט ציטערניש
ַא װי ָאנגעכַאּפט זי הָאבן װײען און

געװינערין.
איז געװָארן ֿפַארשֹוינט ניט װי 25
ֿפון שטָאט די ּכַרך, גערימטער דער

ֿפרײד! מַײן
לַײט יונגע אירע װָאר, ֿפַאר 26
ַאלע און גַאסן, אירע אין ֿפַאלן װעלן
װערן ֿפַארשניטן װעלן מלחמה-לַײט
צָבאֹות. ֿפון גָאט זָאגט טָאג, יענעם אין
אין ֿפַײער ַא ָאנצינדן װעל איך און 27
װעט עס און ַדֶמֶׂשק, ֿפון מױער דער

בן-ַהַדד. ֿפון ּפַאלַאצן די ֿפַארצערן
קיניגרַײכן די אױף און ַקָדר, אױף 28
מלך דער נבוַכדֶראַצר װָאס חצֹור ֿפון
הָאט ַאזױ געשלָאגן. הָאט בֿבל ֿפון
ַארױף גײט אױף, שטײט געזָאגט: גָאט
קינדער די ֿפַארװיסט און ֵקָדר, אױף

מזרח. ֿפון
זײערע און געצעלטן זײערע 29
זײערע צונעמען; מען װעט שָאף
ּכלים, זײערע ַאלע און ֿפָארהַאנגען,
צונעמען מען װעט קעמלען זײערע און
אױף אױסרוֿפן װעט מען און זיך; ֿפַאר

ַארום! רונד שרעק ַא זײ:
װַײט, ַאנטלױֿפט ַאנטרינט, 30
ֿפון בַאװױנער טיף, אַײך בַאזעצט
נבוַכדָראַצר װָארום גָאט; זָאגט חצֹור,
אױף בַארָאטן הָאט בֿבל ֿפון מלך דער
אַײך אױף טרַאכט און בסרָאט ַא אַײך

טרַאכטונג. ַא
אױף ַארױף גײט אױף, שטײט 31
אין זיצט װָאס ֿפָאלק רואיקן ַא
טירן קײן גָאט; זָאגט זיכערקײט,
ָאּפגעזונדערט ניט, ער הָאט ריגל און

זײ. װױנען
צו זַײן װעלן קעמלען זײערע און 32
און ֿפנג; צו ֿפי מחנה זײער און רױב,
ַאלע אױף צעשּפרַײטן זײ װעל איך
ָאּפגעהַאקטע מיט װָאס די – װינטן
זַײטן זײערע ַאלע ֿפון און הָארעקן;
זָאגט ברָאך, זײער ברענגען איך װעל

גָאט.
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װױנונג ַא ֿפַאר זַײן װעט חצֹור און 33
אײביק; ביז װיסטעניש ַא שַאקַאלן, ֿפון
דָארט, װױנען ניט װעט מענטש קײן
ניט זיך װעט מענטשנקינד קײן און

איר. אין אױֿפהַאלטן
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס װָאס 34
ֵעיָלם, אױף הנֿביא יִרמיָהו צו געװען
ִצדִקיָה ֿפון מלוכה דער ֿפון ָאנהײב אין

זָאגן: צו ַאזױ יהודה, ֿפון מלך דעם
ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 35
בױגן דעם צעברעך איך זע, צָבאֹות:
גיבֹורים. זײערע ֿפון ּפער די ֵעיָלם, ֿפון
ֵעיָלם אױף ברענגען װעל איך און 36
הימל, עקן ֿפיר די ֿפון װינטן ֿפיר די
די ַאלע צו צעשּפרַײטן זײ װעל איך און
ַא זַײן ניט װעט עס און װינטן; דָאזיקע
ֵעיָלם ֿפון ֿפַארשױסענע די װָאס ֿפָאלק,

ַאהין. קומען ניט װעלן
ֿפַאר ֵעיָלם צעברעכן װעל איך און 37
זוכן װָאס די ֿפַאר און ֿפַײנט, זײערע
ברענגען װעל איך און לעבן, זײער
ֿפון גרים דעם – אומגליק ַאן זײ אױף

גָאט; זָאגט צָארן, מַײן
די זײ נָאך נָאכשיקן װעל איך און 38
און ֿפַארלענדן. זײ טו איך ביז שװערד,
ֵעיָלם, אין טרָאן מַײן שטעלן װעל איך
דָארטן ֿפון אונגערברענגען װעל און

גָאט. זָאגט הַארן, און קיניג
ָסוף אין זַײן װעט עס ָאבער 39
די אומקערן איך װעל טעג, די ֿפון
גָאט. זָאגט ֵעיָלם, ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט

הָאט50 גָאט װָאס װָארט דָאס
אױֿפן בֿבל, אױף גערעדט
יִרמיָהו דורך ַּכׂשדים, די ֿפון לַאנד

הנֿביא.
און ֿפעלקער, די צװישן ָאן זָאגט 2
ֿפָאן; ַא אױף הײבט און הערן, מַאכט
ֿפַארהױלן; ניט זָאלט איר הערן, מַאכט
שַאנד צו בֿבל, איז בַאצװּונגען זָאגט:
שַאנד צו מרֹוַדך, איז צעברָאכן בל, איז
צעברָאכן געצנבליקדער, אירע זַײנען

ָאּפגעטער. אירע

איז צֿפון ֿפון ֿפָאלק ַא װָארום 3
װעט ער איר, אױף ַארױֿפגעגַאנגען
קײן און װיסט, צו לַאנד איר מַאכן
ֿפון זַײן; ניט איר אין װעט בַאװױנער
ַאנטלָאֿפן, זַײנען בהמה ַא ביז מענטש ַא

ַאװעק.
צַײט, יענער אין און טעג יענע אין 4
ֿפון קינדער די קומען װעלן גָאט, זָאגט
יהודה אוֿפן קינדער די און זײ יׂשראל,
זײ װעלן װַײנענדיק גײן אײנעם; אין
זײ װעלן גָאט זײער יהוה און גײן,

זוכן.
אױֿפן ֿפרעגן, זײ װעלן ִציֹון אױף 5
און קומט, ּפנים: זײער ַאהער װעג
ַאן אין יהוה, ָאן בַאהעֿפטן זיך לָאמען
ֿפַארגעסן ניט זָאל װָאס בונד אײביקן

װערן.
מַײן געװען איז שָאף בלודנע 6
זײ הָאבן ּפַאסטוכער זײערע ֿפָאלק;
זײ בערג די אױף בלָאנדזשען, געלָאזט
בערגל צו בַארג ֿפון ַאװעקגעלָאזט;
זײער ֿפַארגעסן געגַאנגען, זײ זַײנען

הױערָארט.
הָאבן געֿפונען זײ הָאבן װָאס ַאלע 7
הָאבן ֿפַײנט זײערע און ֿפַארצערט, זײ
זַײן, שולדיק ניט װעלן מיר געזָאגט:
גָאט, צו געזינדיקט הָאבן זײ װַײל
און גערעכטיקײט, ֿפון װױנונג דער צו
גָאט. עלטערן, זײערע ֿפון הָאֿפונג דער
לַאנד ֿפון און בֿבל, ֿפון ַאנטלױֿפט 8
בעק װי זַײט און ַארױס, גײט ַּכׂשדים

שָאף. די ֿפַאר ֿפַארױס
און דערװעק איך זע, װָארום 9
געזעמל ַא בֿבל אױף ַארױף ברענג
און צֿפון-לַאנד, ֿפון ֿפעלקער גרױסע
איר; קעגן אױסשטעלן זיך װעלן זײ
װערן; בַאצװּונגען זי װעט דָארטן ֿפון
בַאגליקטן ַא ֿפון װי זַײנען ֿפַײלן זײערע
מיט אום ניט זיך קערט װָאס גיבור,

לײדיקן.
רױב; צו זַײן װעט ַּכׂשדים און 10
ָאנזעטן, זיך װעלן אױבער ר אירע ַאלע

גָאט. זָאגט
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איר װַײל זיך, ֿפרײט איר װַײל 11
ֿפון אױסרױבער איר לוסטיק, זַײט
ַא װי שּפרינגט איר װַײל ַארב, מַײן
די װי הירזשעט און גרָאז, אױף קַאלב

ָאגערס,
אַײער שַאנד גרױס אין זַײן װעט 12
אַײער שעמען זיך װעט מוטער,
ֿפון לעצטע דָאס זע, געװינערין.
ַא מדבר, ַא װערן װעט ֿפעלקער די

װילדערניש. ַא און טריקעניש,
װעט גָאט ֿפון צָארן דעם װעגן ֿפון 13
ַא זַײן װעט זי און בַאװױנט, ניט זַײן זי
װָאס איטלעכער גַאנצן; אין װיסטעניש
דערשרעקן, זיך װעט בֿבל ֿפַארבַײ גײט
אירע ַאלע אױף שמוצערן װעט און

ּפלָאגן.
בֿבלרונד קעגן אױס זיך שטעלט 14
װַארֿפט בױגן, ֿפון שּפַאנער ַאלע ַארום,
שּפָארן ניט זָאלט איר איר, אױף
זי הָאט גָאט צו װָארום ֿפַײלן, קײן

געזינדיקט.
ַארום, רונד איר אױף שַאלט 15
געֿפַאלן אונטערגעגעבן; זיך הָאט זי
צעשטערט גרונטֿפעסטן, אירע זַײנען
איז דָאס װָארום מױערן; אירע געװָארן
ָאן נֹוקם זיך זַײט גָאט, ֿפון נקמה די

איר. צו טו געטָאן, הָאט זי װי איר;
און בֿבל, ֿפון זֵײער ַא ֿפַארשנַײדט 16
אין שנַײדמעסער ַא הַאלט װָאס דעם
װָאס שװערד דער װעגן ֿפון שניטצַײט;
צו איטלעכער זײ װעלן ֿפַארטיליקט,
צו איטלעכער און קערן, זיך ֿפָאלק זַײן

ַאנטלױֿפן. זײ װעלן לַאנד זַײן
יׂשראל, איז שָאף צעשּפרײטע ַא 17
דער ֿפַארשטױסן; אים הָאבן לַײבן
ֿפון מלך דער געגעסן אים הָאט ערשער
הָאט לעצטער דָאזיקער דער און ַאשור,
דעם נבוַכדרָאאַצר – צעבַײנערט אים

בֿבל. ֿפון מלך
ֿפון יהוה געזָאגט ַאזױ הָאט דרום 18
איך זע, יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות,
און בֿבל ֿפון מלך דעם מיט זיך רעכן
זיך הָאב איך װי ַאזױ לַאנד, זַײן מיט
ַאשור. ֿפון מלך דעם מיט ָאּפגערעכנט

יׂשראל אומקערן װעל איך און 19
זיך װעט ער און ֿפיטערּפלַאץ, זַײן צו
און בָשן, און ַּכרֶמל אױֿפן ֿפיטערן
גָלָעד און אֿפרים ֿפון געבערג אױֿפן

זעל. זַײן זעטן זיך װעט
צַײט, יענער אין און טעג יענע אין 20
די װערן געזוכט װעט גָאט, זָאגט
ניט װעט זי און יׂשראל, ֿפון זינד
און יהודה, ֿפון חטאים די און זַײן,
װָארום װערן, געֿפונען ניט װעלן זײ
װעל איך װָאס די ֿפַארגעבן װעל איך

איבערלָאזן.
ָחרב מַאך מָרַתיִם לַאנד דעם אױף 21
און גָאט, זָאגט זײ, הינטער חרם און
דיר הָאב איך װָאס ַאלץ װי ַאזױ טו

בַאֿפױלן.
און לַאנד, אין מלחמה ֿפון ָקול ַא 22

גרױסער! ַא ברָאך ַא
צעברָאכן און צעהַאקט איז װי 23
גַאנצער דע ֿפון הַאמער דער געװָארן
געװָארן װיסט צו בֿבל איז װי ערד!
צװישן געװָארן װיסט צו בֿבל איז װי

ֿפעלקער! די
געשטעלט נעץ ַא דיר הָאב איך 24
געװָארן, געֿפַאנגען אױף ביסט און
געמערקט; ניט הָאסט דו און בֿבל,
אױך און געװָארן געֿפונען ביסט
זיך הָאסט דו װַײל געװָארן, געכַאּפט

ָאנגעהױבן. גָאט מיט
זַײן געעֿפנט הָאט גָאט 25
די ַארױסגעצױגן און שַאצקַאמער,
ַאן װָארום צָארן, זַײן ֿפון געצַײג
ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפַאר ַארבעט
ַּכׂשדים. די ֿפון לַאנד אין דָא איז צָבאֹות
עקן, ַאלע ֿפון איר אױף קומט 26
ָאן זי װַארֿפט שּפַײכלערס, אירע עֿפנט
זָאל זי; ֿפַארװיסט און הױֿפנס, װי ַאזױ

איבערבלַײב. ַאן איר ֿפון זַײן ניט
זײ זָאלן ָאקסן, אירע ַאלע קױלעט 27
זײ! צו װײ שכיטה; דער צו נידערן
די טָאג, זײער איז געקומען װָארום

רעכנשַאֿפט. זײער ֿפון צַײט
און ַאנטלָאֿפענע ֿפון ָקול ַא 28
ַאנצוזָאגן בֿבל! לַאנד ֿפון ַאנטרונענע
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אונדזער יהוה ֿפון נקמה די ִציֹון אין
טעמּפל. זַײן ֿפַאר נקמה די גָאט,

אױף שיסערס די צונױף רוֿפט 29
לעגערט בױגן, ֿפון שּפַאנער ַאלע בֿבל,
ניט איר זָאל ַארום, רונד איר אױף
לױט איר בַאצָאלט ַאנטרינגונג; קין זַײן
הָאט זי װָאס ַאלץ װי ַאזױ װערק, איר
ַאקעגן װָארום איר. צו טוט געטָאן,
דעם ַאקעגן געמוטװיליקט, זי הָאט גָאט

יׂשראל. ֿפון הײליקן
יונגעלַײט אירע ֿפַאלן װעלן דרום 30
אירע ַאלע און גַאסן, אירע אין
װערן ֿפַארשניטן װעלן מלחמה-לַײט

גָאט. זָאגט טָאג, יענעם אין
דיר, אױף קום איך זע, 31
גָאט דער יהוה, זָאגט מוטװיליקער,
דַײן איז געקומען װָארום צָבאֹות, ֿפון
מיט זיך רעכן איך װָאס צַײט די טָאג,

דיר.
װעט מוטװיליקער דער און 32
ניט און ֿפַאלן, און װערן געשטרױכלט
און אױֿפשטעלן; אים זָאל װער הָאבן
זַײנע אין ֿפַײער ַא ָאנצינדן װעל איך
ַאלץ ֿפַארצערן װעט עס און שטעט,

אים. ַארום װָאס
ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 33
קינדער די װערן געדריקט צבאֹות:
יהודה ֿפון קינדער די און יׂשראל ֿפון
ֿפַאנגערס זײערע ַאלע און אײנעם, אין
ניט זײ װילן זײ ֿפעסט, זײ הַאלטן

ַאװעקלָאזן.
שטַארק, איז אױסלַײזער זײער 34
קריגן נָאמען; זַײן איז צָבאֹות ֿפון יהוה
צו ּכדי קריג, זײער קריגן ער װעט
די ציטערן מַאכן און ערד, די בַארוען

בֿבל. ֿפון בַאװױנער
זָאגט ַּכׂשדים, די אױף שװערד ַא 35
בֿבל, ֿפון בַאװױנער די אױף און גָאט,
אירע אױף און הַארן, אירע אױף און

חכמים!
בַארימער, די אױף שװערד ַא 36
ַא װערן! בַאנַארישט װעלן זײ און
זײ און גיבֹורים, אירע אױף שװערד

װערן! צעברָאכן װעלן

ֿפערד, זײערע אױף שװערד ַא 37
אױף און רַײטװעגן, זײער אױף און
איר, אין װָאס ֿפעלקער געמישטע ַאלע
ַא װַײבער! װי װערן װעלן זײ און
זײ און אֹוצרות, אירע אױף שװערד

װערן! צערױבט װעלן
װַאסערן, אירע אױף טריקעניש ַא 38
װערן! אױסגעטריקנט װעלן זײ און
און דָאס, איז געצן ֿפון לַאנד ַא װָארום

משוגע. זײ זַײנען שרעקבילדער מיט
װילדע װױנען דָארט װעלן דרום 39
אין װױנען און שַאקַאלן, ֿפממיט קעץ
װעט זי און שטרױסֿפױגלען, װעלן איר
און אײביק, אױף װערן בַאזעצט ניט

דֹור-דֹורות. אױף װערן בַאװױנט ניט
איבערקערעניש גָאטס װי ַאזױ 40
שכנים, אירע און ַעמֹוָרה און סדֹום ֿפון
ניט דָארט מענטש קײן װעט גָאט, זָאגט
זיך װעט מענטשנקינד קין און װױנען,

איר. אין אױֿפהַאלטן ניט
ַא און צֿפון, ֿפון קומט ֿפָאלק ַא זע, 41
דערװעקן מלכים ֿפיל און אומה גרױסע

ערד. עקן די ֿפון זיך
זײ, הַאלטן שּפיז און בױגן 42
קײן הָאבן און זײ, זַײנען ַאכזָרים
װי ברומט ָקול זײער ניט; רכמנות
זײ; רַײטן ֿפערד אױף און אים, דער
אױף מַאן אײן װי אױסגעשטעלט

בֿבל. טָאכטער דיר, ַאקעגן מלחמה,
געהערט הָאט בֿבל ֿפון מלך דער 43
זַײנען הענט זַײנע און הערונג, זײער
הָאט ַאנגסט ַאן געװָארן, שלַאף
ַא װי װַײטָאק ַא ָאנגענומען, אים

געװינערין.
געװעלד דעם ֿפון לַײב ַא װי זע, 44
דער אױף ַארױֿפגײן ער װעט יַרדן, ֿפון
רגע ַא אין װָארום װױנונג; ֿפעסטער
װער און איר, אױף ָאניָאגן זײ איך װעל
איך װעל דעם אױסדערװײלטער, דער
איז װער װָארום איר. איבער אױֿפזעצן
ַאר מיך קען װער און גלַײכן? מַײן
ּפַאסטוך דער איז װער און אױסרוֿפן?

מיר? ֿפַאר בַאשטײן קען װָאס
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ֿפון בַארָאט דעם הערט דרום 45
אױף בַארָאטן הָאט ער װָאס גָאט,
ער װָאס טרַאכטונגען זַײנע און בֿבל,
ַּכׂשדים: די ֿפון לַאנד אױֿפן טרַאכט
װעלן שָאף די ֿפון מינדסטע די אױב
ניט עט ער אױב ַאװעקשלעּפן! ניט זײ

זײ! איבער װּוֵֹנונג די ֿפַארװיסטן
איז ”בֿבל קלַאנג דעם ֿפון 46
אױֿפגעציטערט װערט אַײנגענומען!“
די צװישן געשרײ ַא און ערד, די

געהערט. װערט ֿפעלקער

זע,51 געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ
און בֿבל, אױף דערװעק איך
ַא עף ֵלב-ָקַמי, ֿפון בַאװױנער די אױף

צעשטעריקן. ַא װינט
אױף ָאנשיקן װעל איך און 2
װעלן זײ און ֿפרעמדע, בֿבל
װעלן און עף װינטשוֿפלען, זײ
ֿפון װָארום לַאנד; איר אױסלײדיקן
איר, אױף זַײן זײ װעלן ַארום רונד

אומגליק. ֿפון טָאג דעם אין
שּפַאנער דער שּפַאנען זָאל ַאהין 3
זיך ער זָאל ַאהין און בױגן, זַײן
איר און ּפַאנצער; זַײן אין אױֿפהײבן
יונגעלַײט; אירע שױנען ניט זָאלט

חיל. גַאנצן איר ֿפַארװיסט
אין ֿפַאלן װעלן דערשלָאגענע און 4
דערשטָאכענע און ַּכׂשדים, די ֿפון לַאנד

גַאסן. אירע אין
יׂשראל איז ֿפַארַאלמנט ניט װָארום 5
יהוה ֿפון גָאט, זַײן ֿפון יהודה און
איז לַאנד זײער װָארום צָבאֹות; ֿפון
ֿפון הײליקן דעם ַאקעגן שולד מיט ֿפול

יׂשראל.
רַאטעװעט און בֿבל, ֿפון ַאנטלױֿפט 6
ניט אירזָאלט נֿפש, זַײן איטלעכער
זינד; איר דורך װערן ֿפַארשניטן
בַײ דָאס איז קמה ן ֿפון צַײט ַא װָארום
איר. ער בַאצָאלט ֿפַארגעלטונג ַא גָאט,
געװען בֿבל איז ָּכוס גילדערנער ַא 7
הָאט ערד גַאנצע די הַאנט, גָאטס אין
די הָאבן װַײן איר ֿפון ֿפַארשיּכורט; זי
די זַײנען דרום געטרונקען, ֿפעלקער

געװָארן. צעדולט ֿפעלקער

און בֿבל געֿפַאלן איז ּפלוצלינג 8
אױף יָאמערן טוט געװָארן; צעברָאכן
איר ֿפַאר בַאלזַאם ַא קריגט איר;
װערן. געהײלט זי עט אֿפשר װַײטָאק,
ָאבער בֿבל, געהײלט הָאבן ”מיר 9
ֿפַארלָאזט געװָארן; געהײלט ניט איז זי
זַײן צו איטלעכער גײן לָאמיר און זי,
גרַײכט הימל צום ביז װָארום לַאנד;
ביז אױף זיך הײבט ער און משּפט, איר

װָאלקנס“. די
ַארױסגעברַאכט הָאט גָאט 10
און קומט, גערעכטיקײט; אונדזער
אױֿפטו דעם ִציֹון אין דערצײלן לָאמיר

גָאט. אונדזער יהוה ֿפון
ָאן ֿפילט ֿפַײלן, די בלַאנק מַאכט 11
דערװעקט הָאט גָאט ֿפַײלבַײטלען, די
ָמַדי; ֿפון מלכים די ֿפון גַײסט דעם
זי טרַאכטונג, זַײן איז בֿבל אױף װָארום
גָאט ֿפון נקמה די װַײל צעשטערן, צו

טעמּפל. זַײן ֿפַאר נקמה די דָאס, איז
הײבט בֿבל ֿפון מױערן די קעגן 12
װַאך, די ֿפַארשטַארקט ֿפָאן, ַא אױף
ָאן ברײט װעכטער, אױף שטעלט
הָאט געטרַאכט אי װָארום לױערער,
גערעדט הָאט ער װָאס געטָאן אי גָאט

בֿבל. ֿפון בַאװױנער די אױף
גרױסע בַײ װױנסט װָאס דו 13
אֹוצרות, אין רַײכע דו װַאסערן,
דַײן ֿפון מָאס די ָסוף, דַײן איז געקומען

גײציקײט.
געשװָארן הָאט צָבאֹות ֿפון גָאט 14
ָאן דיך ֿפיל איך װָאר, ֿפַאר זיך: בַײ
זײ און הײשעריקן, װי מענטשן מיט

”ֵהיָדד“! דיר קעגן אױסרוֿפן װעלן
מיט ערד די געמַאכט הָאט ער 15
אױֿפגעשטעלט הָאט ער ּכֹוך, זַײן
מיט און חכמה, זַײן מיט װעלט די
אױסגעשּפרײט ֿפַארשטַאנדיקײט זַײן

הימלען. די
װערט דונערן זַײן ֿפון ָקול בַײם 16
און הימל, אין װַאסער ֿפון ֿפילקײט ַא
ֿפון עק ֿפון װָאלקנס אױף ברטענגט ער
רעגן, צום בליצן מַאכט ער ערד; דער
שּפַײכלערס זַײנע ֿפון ַארױס ציט און
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װינט. דעם
אי מענטש איטלעכער 17
ֿפַארשטַאנד, ָאן ֿפַארגרעבט,
צו װערט שמעלצער איטלעכער
ֿפַאלש װָארום געץ, דעם ֿפון שַאנד
קין און ָאּפגָאט, געגָאסענער זַײן איז

ניטָא. זײ אין איז ָאטעם
ֿפון װערק ַא זײ, זַײנען נישטיק 18
זײער ֿפון צַײט דער אין ֿפַארֿפירעניש;

אונטערגײן. זײ װעלן רעכנשַאֿפט
דער איז דָאזיקע די װי ַאזױ ניט 19
דער איז ער װָארום יעקב, ֿפון טײל
איז יׂשראל און ַאלץ, ֿפון בַאשעֿפער
ֿפון יהוה ַארבונג; זַײן ֿפון שבט דער

נָאמען. זַײן איז צָבאֹות
געצַײג ַא מיר, ביסטו הַאמער ַא 20
צעברעכן װעל איך און מלחמה, ֿפון
מיט צעשטערן און ֿפעלקער, דיר מיט

קיניגרַײכן. דיר
דיר מיט צעברעכן װעל איך און 21
איך און רַײטער, זַײן און ֿפערד דעם
רַײטװָאגן דעם דיר מיט צעברעכן װעל

רַײטער; זַײן און
דיר מיט צעברעכן װעל איך און 22
צעברעכן װעל איך און װַײב, און מַאן
װעל איך און יונג, און ַאלט דיר מיט

מײדל; און בכור דיר מיט צעברעכן
דיר מיט צעברעכן װעל איך און 23
און סטַאדע, זַײן און ּפַאסטוך דעם
דעם דיר מיט צעברעכן װעל איך
איך און געשּפַאן, זַײן און ַאקערמַאן
און דוּכסים דיר מיט צעברעכן װעל

ֿפירשטן.
און בֿבל בַאצָאלן װעל איך ָאבער 24
זײער ַאל ּכקׂשדים ֿפון בַאװױנער ַאלע
ֿפַאר ִציֹון אין געטָאן הָאבן זײ װָאס בײז

גָאט. זָאגט אױגן, אַײערע
דו דיר, צו קום איך זע, 25
גָאט, זָאגט בַארג, צעשטעריקער
און ערד; גַאנצע די צעשטערט װָאס
הַאנט מַײן אױסשטרעקן װעל איך
ַארָאּפקַײקלען דיך װעל און דיר, אױף
ַאן ֿפַאר מַאכן דיך און װעלזן, די ֿפון

בַארג. אױסגעברענטן

דיר ֿפון נעמען ניט װעט מע און 26
שטײן ַא און װינקל, ַא ֿפַאר שטײן ַא
אײביקע נַײערט גרונטֿפעסטן; ֿפַאר

גָאט. זָאגט זַײן, װעסטו װיסטענישן
לַאנד, אין ֿפָאן ַא אױף הײבט 27
ֿפעלקער, די צװישן שֹוֿפר ַא בלָאזט
רוֿפט ֿפעלקער, די איר קעגן ָאן ברײט
ַאָרָרט, קיניגרַײכן די איר קעגן צונױף
איר קעגן אױף זעצט ַאשּכנַז; און ִמני,
װי ֿפערד ַארױף ברענגט חיל-ֿפירער, ַא

הײשעריקן. הָאריקע
ֿפעלקער, די איר קעגן ָאן ברײט 28
און דוּכסים אירע ָמַדי, ֿפון מלכים די
גַאנצע דָאס און ֿפירשטן, אירע ַאלע

ממשלה. זַײן ֿפון לַאנד
און שטורעמט ערד די און 29
געװָארן מקױם װָארום ציטערט,
ֿפון טרַאכטונגען די בֿבל אױף זַײנען
ָאן װיסט, צו בֿבל לַאנד מַאכן צו גָאט,

װױנער. ַא
הָאבן בֿבל ֿפון גיבֹורים די 30
זיצן זײ הַאלטן, מלחמה אױֿפגעהערט
זיך הָאט ָאּפגעטָאן ֿפעסטונגען; די אין
װי געװָארן זַײנען זײ גבורה, זײער
אירע ָאנגעצונדן הָאט מע װַײבער;
זַײנען געװָארן צעברָאכן װִּוינונגען,

ריגלען. אירע
לױֿפט, לױֿפער ַא קעגן לױֿפער ַא 31
ָאנזָאגער, ַאן קעגן ָאנזָאגער ַאן און
זַײן ַאז בֿבל, ֿפון מלך דעם ָאנצוזָאגן

עקן; ַאלע ֿפון בַאצװּונגען איז שטָאט
זַײנען איבערֿפָארן די און 32
הָאט ֿפעסטונגען די און ֿפַארכַאּפט,
די און ֿפַײער, אין ֿפַארברענט מען

צעטומלט. זַײנען מלחמה-לַײט
יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 33
יׂשראל: ֿפון גָאט דער צָבאֹות, ֿפון
דער אין שַײער ַא װי איז בֿבל טָאכטער
קלײן ַא נָאך אים; טרעט מע װָאס צַײט
שניטצַײט די װעט קומען און װַײלע,

איר. אױף
צעדריקט מיך, הָאט ֿפַארצערט 34
ֿפון מלך דער נבוַכדֶראַצר מיך, הָאט
ער הָאט ּכלי לײדיקע ַא װי בֿבל;
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קרָאקָאדיל ַא װי ָאּפגעשטעלט, מיך
ער אַײנגעשלונגען; מיך ער הָאט
מַײנע מיט בױך זַײן ָאנגעֿפילט הָאט
ער הָאט ַאװעקגעשװענקט געריכטן;

מיך.
און מיר צו אומרעכט ”דָאס 35
די זָאגט בֿבל!“ אױף ֿפלײש מַײן
בלוט ”מַײן און: ִציֹון; ֿפון בַאװױנערין
זָאגט ַּכׂשדים!“ ֿפון בַאװױנער די אױף

ירוָשַליִם.
געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 36
זיך װעל און גריג, דַײן קריג איך זע,
װעל איך און נקמה; דַײן זַײן נֹוקם
טרוקן און אים, איר אױסטריקענען

קװַאל. איר מַאכן
ַא הױֿפנס, צו װערן װעט בֿבל און 37
ַא און שרעק ַא שַאקַאלן, ֿפון װױנונג

בַאװױנער. ַא ָאן שמוצערונג,
װעלן יונגלַײבן װי אײנעם אין 38
זײ װעלן לַײבן קלײנע װי ברילן, זײ

שרַײען.
צוריכטן איך װעל גיֿפט מיט 39
זײ װעל איך און טרַאנק, זײער
צַאּפלען, זיך זָאלן זַײן ּכדי ֿפַארשיּכורן,
און שלָאף, אײביקן ַאן אַײנשלָאֿפן און

גָאט. זָאגט אױֿפכַאּפן, ניט זיך
װי נידערן מַאכן זײ װעל איך 40
װידערס װי שכיטה, דער צו לעמער

בעק. מיט
ֵשַשך, געװָארן בַאװּונגען איז װי 41
ֿפון לױב דער געװָארן אַײנגענומען און
צו בֿבל איז װי ערד! גַאנצער דער

ֿפעלקער! די צװישן געװָארן װיסט
אױף אים ער איז אױֿפגעגַאנגען 42
זי איז אינדן ֿפיל זַײנע ֿפון בֿבל;

געװָארן. ֿפַארדעקט
ַא געװָארן זַײנען שטעט אירע 43
ַא און לַאנד טרוקן ַא װיסטעניש,
שוממענטש קײן װָאס לַאנד ַא מדבר,
מענטשנקינד קײן און דערין, ניט װױנט

דערין. דורך ניט גײט
מיט ָאּפרעכענען זיך װעל איך און 44
ַארױסציען װעל און עף בֿבל, אין בל
װעלן מער און מױל, זַײן ֿפון שלונג זַײן

אױך ֿפעלקער; אים צו שטרָאמען ניט
ֿפַאלן. טוט בֿבל ֿפון מױער די

ֿפָאלק, מַײן איר, ֿפון ַארױס גײט 45
נֿפש, זַײן איטלעכער רַאטעװעט און

גָאט. ֿפון גרימצָארן דעם ֿפון
אַײער װערן שלַאף ניט זָאל און 46
ֿפַאר הָאבן מֹורא זָאלט איר ַאז הַארץ,
אין געהערט װערט װָאס הערונג דער
קומען װעט הערונג ַא װָארום לַאנד;
ַא נָאכדעם יָאר דָאס און יָאר, אײן
לַאנד, אין זַײן װעט רױב און הערונג,
געװעלטיקער. ַא קעגן געװעלטיקער ַא
און קומען, טעג זע, װָאר, ֿפַאר 47
געצן די מיט ָאּפרעכענען זיך װעל איך
זיך װעט לַאנד גַאנץ איר און בֿבל, ֿפון
דערשלָאגענע אירע ַאלע און שעמען,

מיט. איר אין ֿפַאלן װעלן
הימל גָבל איבער װעלן זינגען און 48
װָארום זײ; אין װָאס ַאלץ און ערד און
די איר אױף קומען װעלן צֿפון ֿפון

גָאט. זָאגט ֿפַארװיסטערס,
איר ֿפַאלן, צום איז בֿבל אױך 49
אין אױך יׂשראל! ֿפון דערשלָאגענע
דערשלָאגענע איר ֿפַאלן, מען טוט בֿבל

ערד! גַאנצער דער ֿפון
שװערד, ֿפון ַאנטרונענע איר 50
ָאּפשטעלן; ניט אַײך זָאלט איר גײט,
און גָאט, װַײטן דער ֿפון דערמָאנט
אַײער אױף אױֿפגײן זָאל ירוָשַליִם

הַארצן.
כרּפות װַײל זיך, שעמען ”מיר 51
בושה ַא ָאנגעהערט, זיך מר הָאבן
ֿפרעמדע װַײל ּפנים, אונדזער בַאדעקט
הײליקטומען די אױף געקומען זַײנען

הױז“. גָאטס ֿפון
גָאט, זָאגט קומען, טעג זע, ָאבער 52
איר מיט ָאּפרעכענען זיך װעל איך און
װעלן לַאנד גַאנצן איר אין און געצן,

דערשלָאגענע. קרעכצן
זָאל הימל אין ַארױֿפגײן װען 53
די בַאֿפעסטיקן זָאל זי װען און בֿבל,
מיר ֿפון װעלן מַאכט, איר ֿפון הײך
זָאגט איר, אױף ֿפַארװיסטערס קומען

גָאט.
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ַא און בֿבל, ֿפון געשרײ ֿפון ָקול ַא 54
ַּכׂשדים! לַאנד ֿפון ברָאך גרױסער

בֿבל, ֿפַארװיסט גָאט װָארום 55
דעם איר ֿפון אונטערברענגען עט און
װעלן אינדן זײערע און טומל; גרױסן
עס װַאסערן; גרױסע װי ברומען

ָקול. זײער ֿפון ליַארעם דער הילכט
איר, אױף קומט עס װָארום 56
אירע און ֿפַארװיסטער, ַא בֿבל, אױף
װערן, בַאצװּונגען װעלן גיבֹורים
צעברָאכן; װערן בױגנס זײערע
איז ֿפַארגעלטונג ֿפון גָאט ַא װָארום

בַאצָאלן. ער װעט בַאצָאלן יהוה,
אירע ֿפַארשיּכורן װעל איך און 57
דוּכסים אירע חכמים, אירע און הַארן
גיבֹורים, אירע און ֿפירשטן אירע און
אײביקן ַאן אַײנשלָאֿפן װעלן זײ און
אױֿפכַאּפן, ניט זיך װעלן און שלָאף,
איז צָבאֹות ֿפון יהוה – קיניג דער זָאגט

נָאמען. זַײן
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 58
װעלן אַײנגעװָארֿפן צָבאֹות: ֿפון
מױערן ברײטע די װערן אַײנגעװָארֿפן
טױערן הױכע אירע און ָא בֿבל, ֿפון
און װערן; ָאנגעצונדן ֿפַײער אין װעלן
אומנישט, מיען זיך װעלן ֿפעלקער די
זײ און ֿפַײער; ֿפַארן אומות די און

װערן. ֿפַארמַאטערט װעלן
הנֿביא יִרמיָהו װָאס װָארט דָאס 59
נִֵריָה ֿפון זון דעם יָה ׂשֿפָ בַאֿפױלן הָאט
איז ער װען ַמחֵסיָהן, ֿפון זון דעם
ֿפון מלך דעם ִצדִקיָהו מיט געגַאנגען
ֿפון יָאר ֿפירטן אין בֿבל, קײן יהודה
דער געװען איז ׂשָריָה און מלוכה; זין

לַאגערמַײסטער.
אױֿפגעשריבן הָאט יִרמיָהו און 60
אױף קומען װעט װָאס בײז גַאנצע דָאס
דָאזיקע די ַאלד בוך, אײן אין בֿבל,
אױף געשריבן זַײנען װָאס װערטער

בֿבלל.
צו געזָאגט הָאט יִרמיָהו און 61
ַאזױ בֿבל, קײן קומסט דו װי ׂשָריָהן:
די ַאלע איבערלײענען און זען זָאלסטו

װערטער, דָאזיקע

הָאסט דו גָאט, זָאגן: זָאלסט און 62
אים ָארט, דָאזיקן דעם אױף גערעדט
זָאל װױנער קײן ַאז ֿפַארשנַײדן, צו
ביז מענטש ַא ֿפון זַײן, ניט אים אין
װיסטענישן אײביקע נַײערט בהמה, ַא

זַײן. עס זָאל
ענדיקסט דו װי זַײן, װעט עס און 63
זָאלסטו בוך, דָאזיקע דָאס לַײענען
עס און שטײן, ַא אים ָאן ָאנבינדן

ּפָרת; מיטן אין ַארַײנװַארֿפן
װעט ַאזױ זָאגן: זָאלסט און 64
ניט און בֿבל, װערן אַײנגעזונקען
װָאס בײז דעם װעגן ֿפון אױֿפשטײן,
װעלן זײ און איר. אױף ברענג איך
זַײנען דַאנען ביז װערן. ֿפַארמַאטערט

יִרמיָהון. ֿפון װערטער די

איז52 יָאר צװַאנציק און אײן
ער ַאז געװען, ַאלט ִצדִקיָהו
הָאט יָאר עלף און מלך, געװָארן איז
דער און ירוָשַליִם; אין געקיניגט ער
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען
ֿפון יִרמיָהון ֿפון טָאכטער די ַחמוַטל

ִלבנָה.
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
װי ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט

געטָאן. הָאט יהֹויָקים װָאס ַאלץ
ֿפון צָארן דעם װעגן ֿפון װָארום 3
און ירוָשַליִם אין געשען דָאס איז גָאט
ַאװעקגעװָארֿפן זײ הָאט ער ביז יהודה,

ּפנים. זַײן ֿפון
װידערשּפעניקט הָאט ִצדִקיָהו און 4
איז עס און בֿבל. ֿפון מלך דעם ָאן
מלוכה, זַײן ֿפון יָאר נַײנטן אין געװען
ֿפון טָאג צענטן אין חֹודש, צענטן אין
דער נבוַכדֶראַצר געקומען איז חֹודש,
גַאנצן זַײן מיט ער בֿבל, ֿפון מלך
הָאבן זײ און ירוָשַליִם, אױף חיל,
ַא געבױט און איר, אױף געלעגערט

איר. ַארום רונד בַאלעגערומױער
אין געװען איז שטָאט די און 5
מלך ֿפון יָאר עלֿפטן ביזן בַאלעגערונג

ִצדִקיָהון.
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טָאג נַײנטן אין חֹודש, ֿפירטן אין 6
דער געשטַארקט זיך הָאט חֹודש, ֿפון
ניט איז עס און שטָאט, אין הונגער
ֿפון ֿפָאלק דעם ֿפַאר ברױט קײן געװען

לַאנד.
די געװָארן אַײנגעברָאכן איז 7
זַײנען מלחמהלַײט ַאלע און שטָאט;
שטָאט ֿפון ַארױס זַײנען און ַאנטלָאֿפן,
די צװישן טױער דעם דורך נַאכט בַײ
גָארטן מלכס בַײם װָאס מױערן צװײ
בַײן געװען זַײנען ַּכׂשדים די און –
זַײנען זײ און – ַארום רונד שטָאט

ּפלױן. ֿפון װעג מיטן ַאװעק
ַּכׂשדים די ֿפון ֵכל דער הָאט 8
הָאבן זײ און מלך, דעם נָאכגעיָאגט
ֿפון ּפלױנען די אין ִצדִקיָהון ָאנגעיָאגט
זיך איז חיל גַאנצער זַײן און יריחו;

אים. ֿפון צעלָאֿפן
מלך, דעם געכַאּפט הָאבן זײ און 9
דעם צו ַארױֿפגעברַאכט אים הָאבן און
לַאנד אין ִרבָלה קײן בֿבל ֿפון מלך
אױף ַארױסגעזָאגט הָאט ער און חָמת;

משּפט. ַא אים
הָאט בֿבל ֿפון מלך דער און 10
ֿפַאר ִצדִקיָהוה ֿפון זין די געשָאכטן
ֿפון הַארן ַאלע אױך און אױגן; זַײנע

רבָלה. אין געשָאכטן ער הָאט יהודה
בלינד ער הָאט אױגן ִצדִקיָהוס און 11
אין געשמידט אים הָאט און געמַאכט,
בֿבל ֿפון מלך דער און קײטן; קוּפערנע
הָאט און בֿבל, קײן געברַאכט אים הָאט
ביז װַאכהױז אין ַארַײנגעזעצט אים

טױט. זַײן ֿפון טָאג דעם
אין חֹודש, ֿפינֿפטן אין און 12
דָאס איז דָאס – חֹודש ֿפון טָאג צענטן
נבוַכדרָאאַצר, מלך ֿפון יָאר נַײנצנטע
געקומען איז – בֿבל ֿפון מלך דעם
דעם ֿפון הױּפט דער נבוזְַרַאָדן
ֿפַאר געשטַאנען איז װָאס לַײב-חיל,

ירוָשַליִם. אין בֿבל ֿפון מלך דעם
הױז דָאס ֿפַארברענט הָאט ער און 13
ַאלע און הױז; מלכס דעם און גָאט, ֿפון
הױז ַא נָאר װּו ירוָשַליִם, ֿפון הַײזער
ֿפַארברענט ער הָאט מַאן, גרױסן ַא ֿפון

ֿפַײער. אין
ירוָשַליִם ֿפון מױערן ַאלד און 14
די ֿפון ֵכל גַאנצער דער הָאט ַארום רונד
דעם ֿפון הױּפט דעם מיט װָאס ַּכׂשדים

אַײנגעװָארֿפן. לַײב-חיל
ֿפָאלק ֿפון רָאימע די ֿפון און 15
װָאס ֿפָאלק ֿפון רעשט דעם און
די און שטָאט, אין געבליבן זַײנען
צו צוגעֿפַאלן זַײנען װָאס צוגעֿפַאלענע
רעשט דעם און בֿבל, ֿפון מלך דעם
דער נבוזְַרַאָדן הָאט מַײנסטער, די ֿפון

ֿפַארטריבן. לַײב-חיל דעם ֿפון הױּפט
לַאנד ֿפון ָארימע די ֿפון ָאבער 16
ֿפון הױּפט דער נבוזְַרַאָדן הָאט
ֿפַאר איבערגעלָאזט לַײב-חיל דעם

ַאקערלַײט. ֿפַאר און װַײנגערטנירער
אין װָאס זַײלן קוּפערנע די און 17
און געשטעלן, די און גָאט, ֿפון הױז
הױז אין װָאס אים קוּפערנעם דעם
צעברָאכן, ַּכׂשדים די הָאבן גָאט, ֿפון
גַאנצע זײער ַאװעקגעטרָאגן הָאבן און

בֿבל. קײן קוּפער
שוֿפלען, די און טעּפ, די אױך 18
די און שנַײצמעסערס, די און
ַאלע און שָאלן, די און שּפרענגבעקנס,
דינען ֿפלעגט מע װָאס ּכלים קוּפערנע
די און צוגענומען. זײ הָאבן זײ, מיט
די און ֿפַײערֿפַאנען, די און בעקנס,
די און טעּפ, די און שּפרענגבעקנס,
שיסלען, די און שָאלן, די און מנֹורות,
זילבער, װָאס און גָאלד, גָאלד, װָאס
לַײב-חיל ֿפון הױּפט דער הָאט זילבער,

צוגענומען.
די און בעקנס, די און 19
שּפרענגבעקנס, די און ֿפַײערֿפַאנען,
די און מנֹורות, די און טעּפ, די און
גָאלד, װָאס שיסלען, די און שָאלן,
הָאט זילבער, זילבער, װָאס און גָאלד,

צוגענומען. לַײב-ֵכל ֿפון הױּפט דער
די און ים, אײן דער זַײלן, צװײ די 20
אונטער װָאס רינדער קוּפערנע צװעלף
הָאט המלך שלמה װָאס געשטעלן, די
דָאס – גָאט ֿפון הױז ֿפַארן געמַאכט
איז ּכלים דָאזיקע די ַאלע ֿפון קוּפער
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ָאּפצּוװעגן. געװען ניט
איז אַײלן ַאכצן זַײלן: די און 21
ַא און זַײל, אײן ֿפון הײך די געװען
אים הָאט אַײלן צװעלף ֿפון ֿפָאדים
איז גרעב זַײן און ַארומגערינגלט,
אינעװײניק. הױל ֿפינגער; ֿפיר געװען
אױף געװען איז קרױן ַא און 22
אײן ֿפון הײך די און קוּפער; ֿפון אים
ַא מיט אַײלן, ֿפינף געװען איז זַײל
דער אױף מילגרױמען און נעצװערק
קוּפער; ֿפון ַאלצדינג ַארום, רונד קרױן
צװײטן אױֿפן דָאזיקע די װי ַאזױ און

מילגרױמען. מיט זַײל,
געװען זַײנען מילגרױמען די און 23
צו; דערױסן צו נַײנציק און זעקס
רונד נעצװערק אױֿפן מילגרױמען ַאלע

הונדערט. געװען זַײנען ַארום
לַײב-ֵכל דעם ֿפון הױּפט דער און 24
אױבער-ּכהן, דעם ׂשָריָה גענומען הָאט
די און ּכהן, צװײטן דעם ניָה צֿפַ און

שװעלהיטער; דרַײ
ער הָאט שטָאט דער ֿפון און 25
איז װָאס הױֿפדינער אײן גענומען
די איבער אױֿפזעער דער געװען
די ֿפון מענער זיבן און מלחמה-לַײט,
װָאס ּפנים, מלכס דעם זען ֿפלעגן װָאס
און שטָאט, אין געֿפונען זיך הָאבן
ֵכל-ֿפירער, דעם ֿפון שרַײבער דעם
דָאס חיל אין אױֿפנעמען ֿפלעגט װָאס
ֿפון מַאן זעכציק און לַאנד, ֿפון ֿפָאלק
זיך הָאבן װָאס לַאנד, ֿפון ֿפָאלק דעם

שטָאט. אין געֿפונען
דעם ֿפון הױּפט דער נבוזְַרַאָדן און 26
זײ הָאט און גענומען, זײ הָאט לַײב-חיל
קײן בֿבל ֿפון מלך צום ַאװעקגעֿפירט

ִרבָלה.
זײ הָאט בֿבל ֿפון מלך דער און 27
אין ִרֿבָלה אין געטײט זײ און געשלָאגן
גלות אין יהודה איז ַאזױ ַחָמת. לַאנד

לַאנד. זַײן ֿפון ַאװעק
װָאס ֿפָאלק דָאס איז דָאס 28
אין ֿפַארטריבן: הָאט נבוַכדֶראַצר
און טױזנט דרַײ יהודהער יָאר, זיבעטן

צװַאנציק; און דרַײ

נבוַכדֶראַצרן, ֿפון יָאר ַאכצנטן אין 29
צװײ און הונדערט ַאכט ירוָשַליִם און

נֿפשות; דרַײסיק און

יָאר צװַאנציקסטן און דרַײ אין 30
דער נבוזְַרַאָדן הָאט נבוַכדֶראַצרן ֿפון
ֿפַארטריבן לַײב-חיל דעם ֿפון הױּפט
און ֿפינף און הונדערט זיבן יהודהער
ֿפיר נֿפשות, ַאלע נֿפשות; ֿפערציק

הונדערט. זעקס און טױזנט

זיבן אין געװען איז עס און 31
גלות דעם ֿפון יָאר דרַײסיקסטן און
יהודה, ֿפון מלך דעם יהֹויָכין ֿפון
און ֿפינף אין חֹודש, צװעלֿפטן אין
הָאט חֹודש, ֿפון טָאג צװַאנציקסטן
אין בֿבל, ֿפון מלך דער ֶאויל-מרֹוַדך
מלך, געװָארן איז ער װָאס יָאר דעם
יהֹויָכין ֿפון קָאּפ דעם אױֿפגעהױבן
אים הָאט און יהודה, ֿפון מלך דעם

ּתֿפיסה. ֿפון ַארױסגעצױגן

אים צו גערעדט הָאט ער און 32
זַײן געשטעלט הָאט און ֿפרַײנטלעך,
מלכים די ֿפון שטולן די איבער שטול

בבל. אין אים בַײ װָאס

זַײנע אומגעביטן הָאט ער און 33
געגעסן הָאט ער און ּתֿפיסה-קלײדער;
זַײן ֿפון טעג ַאלע ּתמיד, ברױט אים בַײ

לעבן.

ַא אױסקומעניש, זַײן און 34
אים איז אױסקומעניש, שטענדיקע
ֿפון מלך דעם ֿפון געװָארן געגעבן
זַײן ֿפון טָאג צום ביז טָאגטעגלעך בֿבל

לעבן. זַײן ֿפון טעג ַאלע טױט,
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אין1 געװען איז עס און

ֿפירטן אין יָאר, דרַײסיקסטן
װען חודש, ֿפון טָאג ֿפינֿפטן אין חודש
ֿפַארטריבענע די צװישן געװען בין איך
די געעֿפנט זיך הָאבן ּכֿבר, טַײך בַײם
זעונגען געזען הָאב איך און הימלען,

גָאט. ֿפון
דָאס – חודש ֿפון טָאג ֿפינֿפטן אין 2
גלות דעם נָאך יָאר ֿפינֿפטע דָאס איז

– יויָכין מלך ֿפון
צו גָאט ֿפון װָארט דָאס געװען איז 3
ּכהן, דעם בוזין, ֿפון זון דעם יֶחזקאל
ּכֿבר; טַײך בַײם ַּכׂשדים די ֿפון לַאנד אין
געװען דָארטן איז גָאט ֿפון הַאנט די און

אים. אױף
ַא ערשט געזען, הָאב איך און 4
צֿפון, ֿפון ָאנגעקומען איז שטורעמװינט
ֿפלַאקעריקן ַא מיט װָאלקן גרױסער ַא
און אים; ַארום רונד שַײן ַא און ֿפַײער
ָאנבליק דער װי ַאזױ אים ֿפון מיטן אין

ֿפַײער. ֿפון מיטן אין – בורשטין ֿפון
די געװען איז דערֿפון מיטן אין און 5
איז דָאס און חיות. ֿפיר ֿפון געשטַאלט
געהַאט הָאבן זײ אױסזען: זײער געװען

מענטשן. ַא ֿפון געשטַאלט די
בַײ זַײנען ּפנימער ֿפיר און 6
ֿפליגלען ֿפיר און געװען, איטלעכער

זײ. ֿפון איטלעכער בַײ
געװען זַײנען ֿפיס זײערע און 7
ֿפוסטריט זײערע און ֿפיס, גלַײכע
ֿפון ֿפוסטריט דער װי ַאזױ געװען זַײנען
ַאזױ געֿפונקלט הָאבן זײ און קַאלב; ַא

קוּפער. בלַאנקע װי
זַײנען מענטשן ַא ֿפון הענט און 8
ֿפליגלען זײערע אונטער ֿפון געװען
זײערע און זַײטן; ֿפיר זײערע אױף
זײ בַײ ֿפליגלען זײערע און ּפנימער

– ֿפירן
געװען זַײנען ֿפליגלען זײערע 9
הָאבן – ַאנדערן צום אײנער בַאהעֿפט
גײן; זײער בַײ אומגעדרײט ניט זיך

ּפנים איר ֿפון זַײט דער צו איטלעכע
געגַאנגען. זײ זַײנען

זײערע ֿפון געשטַאלט די און 10
ַא ֿפון ּפנים ַא געװען: איז ּפנימער
אױף לײב ַא ֿפון ּפנים ַא און מענטשן;
ַא און ֿפירן; זײ בַײ זַײט רעכטער דער
זַײט לינקער דער ֿפון ָאקס ַאן ֿפון ּפנים
ָאדלער ַאן ֿפון ּפנים ַא און ֿפירן; זײ בַײ

ֿפירן. זײ בַײ
זײערע געװען זַײנען ַאזױ 11
זַײנען ֿפליגלען זײערע און ּפנימער;
דער צו ֿפַאנַאנדערגעשּפרײט געװען
זַײנען איטלעכער ֿפון צװײ צו; הײך
און אײנַאנדער, ָאן בַאהעֿפט געװען

לַײבער. זײערע בַאדעקט הָאבן צװײ
ֿפון זַײט דער צו איטלעכע און 12
װּוהין געגַאנגען; זײ זַײנען ּפנים איר
זַײנען גײן, צו געװען איז גַײסט דער
ניט זיך הָאבן זײ געגַאנגען; זײ

גײן. זײער בַײ אומגעדרײט
חיות, די ֿפון געשטַאלט די און 13
װי ַאזױ געװען איז אױסזען, זײער
דָאס װי ַאזױ ֿפַײער; קױלן ברענעדיקע
דָאס איז ברַאנדהעלצער ֿפון אױסזען
דָאס און חיות; די צװישן אומגעגַאנגען
דעם ֿפון און שַײן, ַא געהַאט הָאט ֿפַײער

בליץ. ַא ַארױסגעגַאנגען איז ֿפַײער
הין געלָאֿפן זַײנען חיות די און 14
ֿפון אױסזען דָאס װי ַאזױ צוריק, און

בליצשטרַאל. ַא
חיות, די ָאנגעקוקט הָאב איך און 15
ערד דער אױף איז רָאד אײן צו ערשט
ּפנימער. ֿפיר זײערע צו חיות די לעבן
און רעדער די ֿפון אױסזען דָאס 16
װי ַאזױ געװען איז ַארבעט זײער
אײן און גָאלדשטײן, ֿפון ָאנבליק דער
און ֿפירן; זײ בַײ געװען איז געשטַאלט
איז ַארבעט זײער און אױסזען זײער
רָאד ַא זַײן װָאלט עס װי ַאזױ געװען

רָאד. ַא אין
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זײ זַײנען געגַאנגען זַײנען זײ ַאז 17
זײ זַײטן; ֿפיר זײערע צו געגַאנגען
זײער בַײ אומגעדרײט ניט זיך הָאבן

גײן.
הָאבן זײ אי – רײֿפן זײערע און 18
הָאבן זײ אי הױכקײט, ַא געהַאט
זײערע און מֹוראדיקײט; ַא געהַאט
רונד אױגן מיט ֿפול געװען זַײנען רײֿפן

ֿפירן. זײ בַײ ַארום
געגַאנגען, זַײנען חיות די ַאז און 19
זײ, לעבן רעדער די געגַאנגען זַײנען
אױֿפגעהױבן זיך הָאבן חיות די ַאז און
אױֿפגעהױבן זיך הָאבן ערד, דער ֿפון

רעדער. די
געװען איז גַײסט דער נָאר װּוהין 20
װּו ַאהין געגַאנגען זײ זַײנען גײן, צו
די און גײן, צו געװען איז גַײסט דער
בַאגלַײך אױֿפגעהױבן זיך הָאבן רעדער
חיות די ֿפון גַײסט דער װָארום זײ, מיט

רעדער. די אין געװען איז
זַײנען געגַאנגען, זַײנען יענע ַאז 21
הָאבן יענע ַאז און געגַאנגען, זײ
זיך זײ הָאבן ָאּפגעשטעלט, זיך
זיך הָאבן זײ ַאז און ָאּפגעשטעלט;
זיך הָאבן ערד, דער ֿפון אױֿפגעהױבן
מיט בַאגלַײך רעדער די אױֿפגעהױבן
איז חיות די ֿפון גַײסט דער װָארום זײ,

רעדער. די אין געװען
איז חיות די ֿפון קעּפ די איבער און 22
ַאזױ הימל, ַא ֿפון געשטַאלט די געװען
אַײז, מוראדיקן ֿפון ָאנבליק דער װי
ֿפון קעּפ זײערע איבער אױסגעשּפרײט

אױבן.
זַײנען הימל דעם אונטער און 23
גלַײך אײנער ֿפליגלען, זײערע געװען
איטלעכער ֿפון צװײ צו ַאנדערן; ַאקעגן
ֿפון צװײ צו צוגעדעקט, הָאבן זײ ֿפון
צוגעדעקט הָאבן זײ ֿפון איטלעכער

לַײבער. זײערע
הָאב געגַאנגען, זַײנען זײ ַאז און 24
זײערע ֿפון גערױש דָאס געהערט איך
ֿפון גערױש דָאס װי ַאזױ ֿפליגלען,
ָקול דער װי ַאזױ װַאסערן, גרױסע
גערױש, טומלדיק ַא ַאלמַאכטיקן, ֿפון

ַאז מחנה; ַא ֿפון גערױש דָאס װי ַאזױ
זײ הָאבן ָאּפגעשטעלט, זיך הָאבן זײ

ֿפליגלען. זײערע ַארָאּפגעלָאזט
גערױש ַא געװָארן איז עס און 25
זײערע אױף װָאס הימל דעם איבער
ָאּפגעשטעלט, זיך הָאבן זײ ַאז קעּפ,

ֿפליגלען. זײערע ַארָאּפלָאזנדיק
אױף װָאס הימל דעם איבער און 26
װי ַאזױ געװען איז קעּפ זײערע
די סַאּפירשטײן, ֿפון אױסזען דָאס
דער אױף און טרָאן; ַא ֿפון געשטַאלט
געשטַאלט ַא טרָאן דעם ֿפון געשטַאלט
מענטשן, ַא ֿפון אױסזען דָאס װי ַאזױ

אים. אױף אױבן
דעם װי ַאזױ געזען הָאב איך און 27
אַײנרַאם ַאן מיט בורשטין, ֿפון ָאנבליק
אױסזען דָאס װי ַאזױ ַארום רונד דערצו
זַײנע ֿפון אױסזען דעם ֿפון ֿפַײער, ֿפון
אױסזען דעם ֿפון און ַארױף; און לענדן
איך הָאב ַארָאּפ און לענדן זַײנע ֿפון
ֿפַײער, ֿפון אױסזען דָאס װי ַאזױ געזען

אים. ַארום רונד שַײן ַא מיט
ֿפון אױסזען דָאס װי ַאזױ 28
ַא אין װָאלקן אין איז װָאס רעגנבױגן
דָאס געװען איז ַאזױ רעגן, ֿפון טָאג
ַארום. רונד שַײן דעם ֿפון אױסזען
ֿפון אױסזען דָאס געװען איז דָאס
ּפרַאכט. גָאטס ֿפון געשטַאלט דער
בין ַאזױ געזען, עס הָאב איך װי און
איך און ּפנים, מַײן אױף געֿפַאלן איך
װָאס אײנעם ֿפון ָקול ַא געהערט הָאב

רעדט.

געזָאגט:2 מיר צו הָאט ער און
אױף זיך שטעל מענטשנקינד,
מיט רעדן װעל איך און ֿפיס, דַײנע

דיר.
מיר, אין ַארַײן איז גַײסט ַא און 2
הָאט און מיר, צו גערעדט הָאט ער װי
ֿפיס, מַײנע אױף אױֿפגעשטעלט מיך
רעדט װָאס דעם געהערט הָאב איך און

מיר. צו
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 3
צו דיך שיק איך מענטשנקינד,
די צו יׂשראל, ֿפון קינדער די
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הָאבן שֿבטיםװָאס װידערשּפעניקע
זײערע און מיר;זײ ָאן װידערשּפעניקט
מירַאזש ָאן געברָאכן הָאבן עלטערן

טָאג. הַײנטיקן ביז
ֿפַארשַײטע הָאבן קינדער די און 4
זײ הערצער:צו הַארטע און ּפנימער
צו זָאגן זָאלסט און דיך, איך שיק
הַאר; דער גָאט געזָאגט הָאט זײ:ַאזױ

הערן, װעלן זײ סַײ זײ, און 5
–װָארום ֿפַארמַײדן װעלן זײ סַײ און
זײ זַײנען געזינדל װידערשּפעניק ַא
געװען איז נֿביא ַא ַאז װיסן זײ –זָאלן

זײ. צװישן
זָאלסט מענטשנקינד, דו און 6
ניט און זײ, ֿפַאר הָאבן מורא ניט
הגם רײד, זײערע ֿפַאר הָאבן מורא
זַײנען שטעכגעװעקס און דערנער
שקָארּפיָאנען צװישן און דיר, ַארום
זָאלסטו רײד זײערע זיצן;ֿפַאר טוסטו
זײער ֿפַאר און הָאבן, מורא ניט
ַא ַאנגסטן;װָארום ניט זָאלסטו ּפנים

זײ. זַײנען געזינדל װידערשּפעניק
װערטער מַײנע רעדן זָאלסט און 7
סַײ און הערן, װעלן זײ סַײ זײ, צו
לױטער ֿפַארמַײדן;װָארום װעלן זײ

זײ. זַײנען װידערשּפעניקײט
הער מענטשנקינד, דו און 8
זָאלסט דיר; צו רעד איך װָאס
דָאס װי זַײן װידערשּפעניק ניט
אױף מַאך געזינדל; װידערשּפעניקע

דיר. גיב איך װָאס עס און מױל, דַײן
ערשט געטָאן, קוק ַא הָאב איך און 9
מיר, צו אױסגעשטרעקט איז הַאנט ַא
מגילה ַא געװען איז איר אין זע, און

בוך. ַא ֿפון
אױסגעשּפרײט זי הָאט ער און 10
בַאשריבן געװען איז זי און מיר, ֿפַאר
אױסנװײניק, ֿפון און אינעװײניק ֿפון
ָאנגעשריבן געװען איז איר אױף און

װײ. און זיֿפצעניש און קלָאגן

מיר3 צו הָאט ער און
װָאס געזָאגט:מענטשנקינד,
דָאזיקע די עס עס, געֿפינסט, דו

ֿפון הױז דעם צו רעד גײ און מגילה,
יׂשראל.

מױל, מַײן אױֿפגעעֿפנט איך הָאב 2
די עסן געגעבן מיר הָאט ער און

מגילה. דָאזיקע
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 3
זָאלסטו בױך דַײן מענטשנקינד,
אינגעװײד דַײנע און ָאנשּפַײזן,
דָאזיקער דער מיט ָאנֿפילן, זָאלסטו
איך און דיר. גיב איך װָאס מגילה
אין געװען איז זי און געגעסן, הָאב
זיסקײט. אין הָאניק װי ַאזױ מױל מַײן
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 4
ֿפון הױז דעם צו קום גײ מענטשנקינד,
מַײנע מיט רעדן זָאלסט און יׂשראל,

זײ. צו װערטער
ַא מיט ֿפָאלק ַא צו ניט װָארום 5
שװערער ַא שּפרַאךאון טונקעלער
דעם צו נַײערט געשיקט, װערסטו צונג

יׂשראל; ֿפון הױז
ַא סךמיט ַא ֿפעלקער צו ניט 6
שװערער ַא און שּפרַאך טונקעלער
זײערע ניט ֿפַארשטײסט דו װָאס צונג,
װָאלט איך ַאז װָאר, ֿפַאר װערטער.
יָא זײ װָאלטן געשיקט, זײ צו דיך

דיר. צו צוגעהערט
װעלן יׂשראל ֿפון הױז דָאס ָאבער 7
זײ װָארום דיר, צו צוהערן װעלן ניט
דָאס מיר;װָארום צו צוהערן ניט װילן
הַארטע יׂשראלהָאבן ֿפון הױז גַאנצע

הערצער. ֿפַארשַײטע און שטערנס
ּפנים דַײן געמַאכט הָאב איך זע, 8
דַײן און ּפנים, זײער ַאקעגן הַארט

שטערן. זײער ַאקעגן הַארט שטערן
ֿפעלדז, ֿפון הַארטער דימענט װי 9
שטערן;זָאלסט דַײן געמַאכט איך הָאב
ניט און זײ, ֿפַאר הָאבן מורא ניט
ַא ּפנים;װָארום זײער ֿפַאר ַאנגסטן

זײ. זַײנען געזינדל װידערשּפעניק
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 10
װערטער מַײנע ַאלע מענטשנקינד,
ַארַײן נעם דיר, צו רעדן װעל איך װָאס
אױערן דַײנע מיט און הַארצן, דַײן אין

הער.
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ֿפַארטריבענע, די צו קום גײ און 11
און ֿפָאלק, דַײן ֿפון קינדער די צו
זײ:ַאזױ צו זָאגן און זײ, צו רעדן זָאלסט
הַאר;סַײ דער גָאט געזָאגט הָאט
װעלן זײ סַײ און הערן, װעלן זײ

ֿפַארמַײדן.
מיך הָאט װינט ַא און 12
געהערט הָאב איך און אױֿפגעהױבן,
גרױס ַא ֿפון גערױש ַא מיר הינטער
די איז געלױבט ערדציטערניש:

ָארט; זַײן אין גָאט ֿפון ּפרַאכט
ֿפליגלען די ֿפון גערױש דָאס און 13
אײנער ָאנרירנדיק זיך חיות די ֿפון
די ֿפון גערױש דָאס און ַאנדערן, ָאן
גערױש ַא – זײ מיט בַאגלַײך רעדער

ערדציטערניש. גרױס ַא ֿפון
מיך הָאט װינט דער און 14
מיך הָאט און אױֿפגעהױבן,
געגַאנגען בין איך און ַאװעקגענומען;
הײס מַײן אין ֿפַארביטערטער ַא
איז גָאט ֿפון הַאנט די און געמיט,

מיר. אױף שטַארק געװען
די צו געקומען בין איך און 15
װָאס תל-ָאֿביֿב, קײן ֿפַארטריבענע
איך און ּכֿבר, טַײך בַײם געזעסן זַײנען
און געזעסן; זַײנען זײ ַאװּו געזעסן בין
ַא טעג זיבן געזעסן דָארטן בין איך

זײ. צװישן בַאנומענער
ֿפון ָסוף צום געװען איז עס און 16
ֿפון װָארט דָאס געװען איז טעג, זיבן

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו גָאט
הָאב װעכטער ַא מענטשנקינד, 17
ֿפון הױז דעם ֿפַאר געמַאכט דיך איך
מַײן ֿפון הערן װעסט דו ַאז און יׂשראל,
װָארענען זײ זָאלסטו װָארט, ַא מױל

װעגן. מַײנעט ֿפון
שלעכטן: דעם צו זָאג איך ַאז 18
הָאסט דו און שטַארבן; מוזטו שטַארבן
גערעדט ניט און געװָארנט, ניט אים
זַײן ֿפון שלעכטן דעם װָארענען צו
װעט לעבן, זָאל ער ּכדי װעג, שלעכטן
זַײן ֿפַאר שטַארבן שלעכטער, דער ער,
ֿפון מָאנען איך װעל בלוט זַײן און זינד,

הַאנט. דַײן

געװָארנט הָאסט דו אױב ָאבער 19
ניט זיך הָאט ער און שלעכטן, דעם
שלעכטיקײט, זַײן ֿפון אומגעקערט
ער װעט װעג, שלעכטן זַײן ֿפון און
הָאסט דו און זינד, זַײן ֿפַאר שטַארבן

נֿפש. דַײן געװען מציל
קערט גערעכטער דער ַאז און 20
און גערעכטיקײט, זַײן ֿפון ָאּפ זיך
לײגן איך װעל אומרעכט, טוט ער
װעט ער אים; ֿפַאר שטרױכלונג ַא
ניט אים הָאסט דו װַײל שטַארבן.
זַײן ֿפַאר שטַארבן ער װעט געװָארנט,
װָאס גערעכטיקײטן זַײנע און חטא,
דערמָאנט ניט װעלן געטָאן, הָאט ער
מָאנען איך װעל בלוט זַײן און װערן,

הַאנט. דַײן ֿפון
אים הָאסט דו אױב ָאבער 21
דער ַאז גערעכטן, דעם געװָארנט,
ער און זינדיקן, ניט זָאל גערעכטער
בלַײבן ער װעט געזינדיקט, ניט הָאט
געלָאזט זיך הָאט ער װַײל לעבן,
געװען מציל הָאסט דו און װָארענען,

נֿפש. דַײן
דָארטן איז גָאט ֿפון הַאנט די און 22
מיר צו הָאט ער און מיר, אױף געװען
צום ַארױס גײ אױף, שטײ געזָאגט:
מיט רעדן איך װעל דָארטן און טָאל,

דיר.
בין און אױֿפגעשטַאנען, איך בין 23
די ערשט טָאל, צום ַארױסגעגַאנגען
ַאזױ דָארטן, שטײט גָאט ֿפון ּפרַאכט
געזען הָאב איך װָאס ּפרַאכט די װי
געֿפַאלן בין איך און ּכֿבר; טַײך בַײם

ּפנים. מַײן אױף
מיר, אין ַארַײן איז גַײסט ַא און 24
אױף אױֿפגעשטעלט מיך הָאט און
מיר מיט הָאט ער און ֿפיס; מַײנע
קום געזָאגט: מיר צו הָאט און גערעדט,

הױז. דַײן אין זיך ֿפַארשליס
טוט מע זע, מענטשנקינד, דו און 25
װעט מע און שטריק, דיר אױף ַארױף
ניט װעסט און דערמיט, בינדן דיך

זײ. צװישן ַארױסגײן
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בַאהעֿפטן איך װעל צונג דַײן און 26
שטום זָאלסט ּכדי גומען, דַײן ָאן
ַא זַײן ניט זײ זָאלסט און זַײן,
װידערשּפעניק ַא ַבַעל-מוכיח;װָארום

זײ. זַײנען געזינדל
דיר, מיט רעד איך װען ערשט 27
זָאלסט מױל;און דַײן עֿפענען איך װעל
דער גָאט געזָאגט הָאט זײ:ַאזױ צו זָאגן
הערן, זָאל הערן, װיל װָאס הַאר:דער
זָאל ֿפַארמַײדן, װיל װָאס דער און
װידערשּפעניק ַא ֿפַארמַײדן;װָארום

זײ. זַײנען געזינדל

ַא4 דיר נעם מענטשנקינד, דו און
ַאװעקלײגן אים זָאלסט און ציגל,
ַא אים אױף אױסקריצן און דיר, ֿפַאר

ירושלים. – שטָאט
ַא איר אױף מַאכן זָאלסט און 2
איר ַארום בױען און בַאלעגערונג,
ַארום ָאנשיטן און בַאלעגערמױער, ַא
איר ַאקעגן שטעל און ערדװַאל, ַאן איר
שטורעמבעק איר ַאקעגן טו מחנות;און

ַארום. רונד
ֿפַאן, אַײזערנע ַאן דיר נעם דו און 3
אַײזערנע ַאן װי שטעלן זי זָאלסט און
דער צװישן און דיר װַאנטצװישן
צו ּפנים דַײן קערן זָאלסט שטָאט;און
בַאלעגערונג, אין זַײן זָאל זי און איר,
צײכן ַא בַאלעגערן. זי זָאלסט דו און

יׂשראל. ֿפון הױז דעם ֿפַאר דָאס איז
זַײט, לינקער דַײן אױף ליג דו און 4
זינד אירדי אױף ַארױֿפטָאן זָאלסט און
טעג צָאל יׂשראל;די ֿפון הױז דעם ֿפון
װעסטו איר, אױף ליגן װעסט דו װָאס

זינד. זײערע טרָאגן
יָארן די געמַאכט דיר הָאב איך און 5
טעג צָאל דער זינדַאקעגן זײערע ֿפון
טעג;און נַײנציק און הונדערט דרַײ –
ֿפון הױז דעם ֿפון זינד די טרָאגן װעסט

יׂשראל.
דָאזיקע, די ענדיקן װעסט דו ַאז און 6
רעכטער דַײן אױף ליגן װידער זָאלסטו
הױז דעם ֿפון זינד די טרָאגן און זַײט,
ַא ֿפַאר טָאג טעג:ַא ֿפערציק יהּודה ֿפון
עס איך הָאב יָאר ַא ֿפַאר טָאג ַא יָאר,

געמַאכט. דיר
ֿפון בַאלעגערונג דער צו און 7
ּפניםמיט דַײן קערן זָאלסטו ירושלים,
זָאלסט און ַאנטבלױזט, ָארעם דַײן

איר. אױף זָאגן נֿביאות
אױף ַארױף טו איך זע, און 8
ניט זיך װעסט און שטריק, דיר
דער אױף זַײט אײן אומדרײעןֿפון
ֿפון טעג די ענדיקסט דו ביז ַאנדערער,

בַאלעגערונג. דַײן
גערשטן און װײץ דיר נעם דו און 9
הירזש און לינדזן און בעבלעך און
אין ַארַײן זײ טו און טונקלװײץ, און
צו מַאכן דיר זײ זָאלסט און ּכלי, אײן
אױף ליגסט דו װָאס טעג צָאל ברױט;די
נַײנציק און הונדערט דרַײ זַײט, דַײן

עסן. עס זָאלסטו טעג,
עסן, װעסט דו װָאס עסן דַײן און 10
שקל צװַאנציק װָאג, ַא מיט זַײן זָאל
מעת-לעת צו מעת-לעת טָאג;ֿפון ַא

עסן. עס זָאלסטו
זָאלסטו מָאס ַא מיט װַאסער און 11
מעת-לעת ֿפון הין זעקסטל טרינקען;ַא

טרינקען. זָאלסטו מעת-לעת צו
קוכן גערשטענעם ַא װי ַאזױ 12
ֿפון קױט אױף און עסן, עס זָאלסטו
בַאקן עס צֹוֶאהזָאלסטו מענטשישער

אױגן. זײערע ֿפַאר
װעלן געזָאגט:ַאזױ הָאט גָאט און 13
ברױט יׂשראלזײער ֿפון קינדער די עסן
איך ֿפעלקערװָאס די צװישן אומרײן

ֿפַארשטױסן. ַאהין זײ װעל
גָאט װײ, געזָאגט: איך הָאב 14
ניט איז זעל מַײן זע הַאר, דו
און געװָארן, ֿפַאראומרײניקט
איך הָאב ֿפַארצוקטס און געֿפַאלנס
ביז און ָאן יוגנט מַײן ֿפון געגעסן ניט
ניט איז מױל מַײן אין און ַאצונד,

ֿפלײש. אומװערדיק געקומען
איך זע, געזָאגט: מיר צו ער הָאט 15
ָאנשטָאט רינדער ֿפון מיסט דיר גיב
מַאכן זָאלסט און מענטשן, ֿפון קױט

דערױף. ברױט דַײן
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געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 16
דעם צעברעך איך זע, מענטשנקינד,
ירושלים, אין ברױט ֿפון אונטערלען
װָאג, ַא מיט ברױט עסן װעלן זײ און
מָאס ַא מיט װַאסער און זָארג, מיט און
טרינקען. זײ װעלן בַאנומעניש מיט און
זַײן געמינערט װעלן זײ װַײל 17
װעלן זײ און װַאסער, און ברױט
ַאנדערן, מיטן אײנער װערן בַאנומען

זינד. זײערע ֿפַאר אַײנגײן װעלן און

דיר5 נעם מענטשנקינד, דו און
ַא –ֿפַאר שװערד שַארֿפע ַא
נעמען, דיר זי זָאלסטו גָאלמעסער
קָאּפ דַײן איבער ַאריבערֿפירן און
דיר זָאלסט בָארד;און דַײן איבער און

צעטײלן. עס און װָאגשָאלן נעמען
ֿפַײער אין זָאלסטו דריט-חלק ַא 2
שטָאט, דער ֿפון מיטן ֿפַארברענעןאין
דער ֿפון טעג די ֿפול װערן עס װען
זָאלסטו דריט-חלק ַא בַאלעגערונג;און
שװערד דער מיט שלָאגן און נעמען,
דריט-חלק ַא און דעם, ַארום רונד
ַא װינט;און ֿפַארן צעשּפרײטן זָאלסטו
הינטער ַארױסציִען איך װעל שװערד

זײ.
עטלעכע דערֿפון נעמען זָאלסט און 3
דַײנע אין אַײנבינדן זײ און צָאל, אין

ברעגן.
נעמען װידער זָאלסטו זײ ֿפון און 4
אין ַארַײנװַארֿפן זײ און , עטלעכע
ֿפַארברענען זײ און ֿפַײער, מיטן
ַא ַארױסגײן װעט ֿפַײער;דערֿפון אין

יׂשראל. ֿפון הױז גַאנצן ֿפַײעראױֿפן
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 5
ֿפון מיטן ירושלים;אין איז הַאר:דָאס
מיט בַאשטַאט, זי איך הָאב ֿפעלקער די

איר. ַארום רונד לענדער
מַײנע װידערשּפעניקט הָאט זי און 6
די ֿפון מער בײז טָאן געזעצןצו
–מער חוקים מַײנע און ֿפעלקער,
ַארום רונד װָאס לענדער די ֿפון
זײ הָאבן געזעצן מַײנע איר;װָארום
זײ אין חוקים, מַײנע און ֿפַארַאכט,

געגַאנגען. ניט זײ זַײנען

ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 7
ָאנגעגעבןמער הָאט איר געזָאגט:װַײל
ַארום רונד װָאס ֿפעלקער די ֿפון
ניט איר זַײט חוקים מַײנע אַײך;אין
איר הָאט געזעצן מַײנע און געגַאנגען,
ֿפון געזעצן די װי מָאל געטָאן;צו ניט
אַײךהָאט ַארום רונד װָאס ֿפעלקער די

– געטָאן ניט איר
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 8
דיר, אױף קום אױך איך געזָאגט:זע,
די דירֿפַאר אין משּפט ַא טָאן װעל און

ֿפעלקער. די ֿפון אױגן
װָאס דיר אױף טָאן װעל איך און 9
ַאלע װעגן ֿפון געטָאן, ניט הָאב איך

אומװערדיקײטן. דַײנע
זײערע עסן עלטערן װעלן דרום 10
װעלן קינדער און דיר, אין קינדער
װעל איך און עלטערן, זײערע עסן
ַאל און דיר, אױף משּפט ַא טָאן
צעשּפרײטן איך װעל איבערבלַײב דַײן

װינטן. ַאלע אױף
לעב, איך װי ַאזױ דרום 11
װָאר, ֿפַאר הַאר, דער גָאט זָאגט
הײליקטום מַײן הָאסט דו װַײל
דַײנע ַאלע ֿפַאראומרײניקטמיט
דַײנע ַאלע מיט מיאוסקײטןאון
אױך איך װעל דרום אומװערדיקײטן,
װעט אױג מַײן און ֿפַארמינערן, דיך
ניט װעל אױך איך און שױנען, ניט

דערבַארימען.
ֿפון װעלן דיר ֿפון דריט-חלק ַא 12
ֿפון אױסגײן און שטַארבן, ּפעסט
װעלן דריט-חלק ַא און דיר, אין הונגער
דיר, ַארום רונד ֿפַאלן שװערד דורכן
ַאלע אױף איך װעל דריט-חלק ַא און
װעל שװערד ַא און צעשּפרײטן, װינטן

זײ. הינטער ַארױסציִען איך
און אױסגײן, װעט ּכעס מַײן און 13
אױף גרימצָארן מַײן בַארוען װעל איך
זײ און שטילן; מיך װעל איך און זײ,
גערעדט הָאב יהוה איך ַאז װיסן װעלן
אױס לָאז איך װען ֿפַארדרָאס, מַײן אין

זײ. אױף גרימצָארן מַײן
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ֿפַאר מַאכן דיך װעל איך און 14
די חרּפהצװישן ַא ֿפַאר און חורבן ַא
די ֿפַאר דיר, ַארום רונד װָאס ֿפעלקער

ֿפַארבַײגײער. איטלעכן ֿפון אױגן
ַא און חרּפה ַא זַײן װעט עס און 15
בַײ שרעק, ַא און מוסר ַא לעסטערונג,
װען דיר, ַארום רונד װָאס ֿפעלקער די
און ּכעס דירמיט אױף משּפט ַא טו איך
ֿפון שטרָאֿפן מיט און גרימצָארן מיט
גערעדט; הָאב יהוה –איך גרימצָארן

די זײ אױף ָאן שיק איך װען 16
זַײנען הונגערװָאס ֿפון ֿפַײלן בײזע
זײ װעל איך װָאס אומצוברענגען, אױף
הונגער אומצוברענגען;און אַײך שיקן
װעל און אַײך, אױף מערן איך װעל
ֿפון אונטערלען דעם צעברעכן אַײך

ברױט.
אַײך אױף ָאנשיקן װעל איך און 17
װעלן זײ און חיות, בײזע און הונגער
און ּפעסט לָאזן;און קינדער ָאן דיך
ַא און דיר, דורך דורכגײן װעט בלוט
דיר. אױף ברענגען איך װעל שװערד

גערעדט. הָאב יהוה איך

איז6 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

די צו ּפנים דַײן טו מענטשנקינד, 2
צו נֿביאות זָאג און יׂשראל, ֿפון בערג

זײ,
ֿפון בערג איר זָאגן: זָאלסט און 3
גָאט ֿפון װָארט דָאס הערט יׂשראל,
דער גָאט געזָאגט הָאט הַאר:ַאזױ דעם
צו הײכן, די צו און בערג די הַארצו
איך טָאלן:זעט, די צו און גרָאבנס די
װעל און שװערד, ַא אַײך אױף ברענג

ָבמות. אַײערע אונטערברענגען
אַײערע װעלן װערן ֿפַארװיסט און 4
װעלן װערן צעברָאכן און מזבחות,
מַאכן װעל איך זונזַײלן;און אַײערע
דערשלָאגענעֿפַאר אַײערע ֿפַאלן

ָאּפגעטער. אַײערע
ּפגָרים די ַאהינטָאן װעל איך און 5
זײערע יׂשראלֿפַאר ֿפון קינדער די ֿפון
צעשּפרײטן װעל איך און ָאּפגעטער,

אַײערע ַארום בײנעררונד אַײערע
מזבחות.

װױנערטער אַײערע ַאלע אין 6
און װערן, חרוֿב שטעט די װעלן
װערן;ּכדי ֿפַארװיסט װעלן ָבמות די
אַײערע זָאלן װערן װיסט און חרוֿב
צעשטערט און צעברָאכן און מזבחות,
און ָאּפגעטער, אַײערע זָאלן װערן
אַײערע זָאלן װערן ָאּפגעהַאקט
זָאלן װערן אױסגעמעקט און זונזַײלן,

װערק. אַײערע
דערשלָאגענע װעלן ֿפַאלן און 7
ַאז װיסן װעט איר און אַײך, צװישן

יהוה. בין איך
ַאן לָאזן װעל איך ָאבער 8
הָאבן זָאלט איר איבערבלַײב:ַאז
די צװישן שװערד ֿפון ַאנטרונענע
צעשּפרײט װערט איר װען ֿפעלקער,

לענדער. די אין
מיך װעלן ַאנטרונענע אַײערע און 9
װָאס ֿפעלקער די צװישן דערמָאנען
װי ַאהין, געװָארן געֿפַאנגען זַײנען זײ
ֿפון צעברָאכן געװען בין איך ַאזױ
װָאס הַארצן ֿפַארֿפירטן זײער װעגן
ֿפון און מיר, ֿפון ָאּפגעקערט זיך הָאט
געװען זַײנען װָאס אױגן זײערע װעגן
און ָאּפגעטער; זײערע נָאך ֿפַארֿפירט
ַאלײן, זיך ֿפַאר עקלען זיך װעלן זײ
בַײ געטָאן הָאבן זײ װָאס בײזן די װעגן

אומװערדיקײטן. זײערע ַאלע
איך ַאז װיסן װעלן זײ און 10
איך הָאב אומזיסט ניט יהוה; בין
בײז. דָאזיקע דָאס טָאן צו גערעדטזײ

דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 11
קלַאּפ און הַאנט, דַײן מיט הַאר:ּפַאטש
אױף װײ זָאג: און ֿפוס, דַײן מיט
דעם אומװערדיקײטןֿפון בײזע ַאלע
שװערד, ֿפון יׂשראל;װָארום ֿפון הױז
זײ װעלן ּפעסט, ֿפון און הונגער, ֿפון

ֿפַאלן.
ּפעסט ֿפון װעט װַײטער דער 12
ֿפון װעט נָאנטער דער און שטַארבן,
געבליבענער דער און ֿפַאלן, שװערד
הונגער ֿפון בַאלעגערטערװעט און
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מַײן אױסלָאזן װעל איך שטַארבן:און
זײ. אױף גרימצָארן

בין איך ַאז װיסן װעט איר און 13
װעלן דערשלָאגענע זײערע װען יהוה,
ָאּפגעטעררונד זײערע צװישן זַײן
אױף מזבחות, זײערע ַארום
אױף בערגל, הױכן יעטװעדער
אונטער און בערג, שּפיצן ַאלע
בױם, צװַײגהַאֿפטיקן יעטװעדער
געדיכטן יעטװעדער אונטער און
זײ װָאס ָארט דעם אין אַײכנבױם,
ֵריח געשמַאקן געגעבןַא דָארטן הָאבן

ָאּפגעטער. זײערע ַאלע צו
מַײן אױסשטרעקן װעל איך און 14
דָאס מַאכן װעל און זײ, אױף הַאנט
װיסטענישמער און װיסט ַא לַאנד
זײערע ַאלע אין ִדֿבָלה, מדבר ֿפון
איך ַאז װיסן װעלן זײ װױנערטער;און

יהוה. בין

איז7 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

הָאט ַאזױ מענטשנקינד, דו און 2
דער צו ָסוף הַאר:ַא דער גָאט געזָאגט
אױף ָסוף ַא יׂשראל!געקומען ֿפון ערד

לַאנד. ֿפון עקן ֿפיר די
און דיר, אױף ָסוף ַא איז ַאצונד 3
דיר, אױף צָארן מַײן ָאנשיקן װעל איך
װעגן, דַײנע לױט משּפטן דיך װעל און
דַײנע ַאלע דיר אױף ֿפַארגעלטן און

אומװערדיקײטן.
שױנען, ניט דיך װעט אױג מַײן און 4
דערבַארימען;נַײערט ניט װעל איך און
אױף ֿפַארגעלטן איך װעל װעגן דַײנע
װעלן אומװערדיקײטן דַײנע און דיר,
װיסן װעט איר בלַײבן;און מיט דַײן אין

יהוה. בין איך ַאז
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 5
בַאזונדער ַא אומגליק, הַאר:ַאן

קומט! ָאט אומגליק
דער געקומען געקומען, איז ָסוף ַא 6
אױף דערװעקט זיך הָאט ער ָסוף,

עס! קומט דיר;ָאט

דיר, צו רײ די איז געקומען 7
צַײט, די לַאנד;געקומען ֿפון בַאװױנער
און מהומה, ֿפון טָאג דער איז נָאנט

בערג. די ֿפון געהילך דער אױס
אױסגיסן איך װעל בַאלד ַאצונד 8
אױסלָאזן און דיר, אױף גרימצָארן מַײן
משּפטן דיך און ּכעס, מַײן דיר אױף
אױף ֿפַארגעלטן און װעגן, דַײנע לױט

אומװערדיקײטן. דַײנע ַאלע דיר
און שױנען, ניט װעט אױג מַײן און 9
דַײנע דערבַארימען;לױט ניט װעל איך
דיר, אױף ֿפַארגעלטן איך װעל װעגן
אין װעלן אומװערדיקײטן דַײנע און
ַאז װיסן װעט איר בלַײבן;און מיט דַײן

שלָאגן. טו יהוה איך
קומט ָאט טָאג, דער איז ָאט 10
רײ, די איז עס!אױסגעֿפַאלן
שטעקן, דער הָאט געשּפרָאצט

מוטװיליקײט. די הָאט געבליט
אױסגעװַאקסןאין איז אומרעכט 11
ֿפון שלעכטיקײט;ניט ֿפון שטעקן ַא
זײער ֿפון ניט און ַארױס, קומט זײ
געטומל;און זײער ֿפון ניט און געזעמל,

זײ. אין געהױבנקײט קײן ניטָא
דערגרײכט צַײט, די איז געקומען 12
ניט זיך זָאל קױֿפער טָאג;דער דער הָאט
ניט זָאל ֿפַארקױֿפער דער און ֿפרײען,
אױף איז גרימצָארן ַא װָארום טרױערן,

געזעמל. גַאנצן איר
װעט ֿפַארקױֿפער דער װָארום 13
לעבן לעבנס זַײן ֿפַארקױֿפטןאין צום
איז זעונג ַא אומקערן;װַײל ניט זיך
זיך זָאל עס געזעמל, גַאנצן איר אױף
זינד זַײן װעגן ֿפון אומקערן;און ניט
ניט קײנער זיך לעבןװעט זַײן אין

דערהַאלטן.
און הָארן, דעם געבלָאזן 14
װער ניטָא און ַאלצדינג, ָאנגעברײט
מַײן מלחמה;װָארום אױף גײן זָאל
גַאנצן איר אױף איז גרימצָארן

געזעמל.
און שװערד, די דערױסן 15
דער און ּפעסט די אינעװײניק
װעט ֿפעלד אין װָאס הונגער;דער
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דער און שטַארבן, שװערד דורכן
און הונגער אים װעט שטָאט, אין װָאס

אױֿפעסן. ּפעסט
װעלן ַאנטרונענע זײערע און 16
בערג, די אױף זַײן װעלן און ַאנטרינען,
טוען ַאלע װָאס טָאלן, די ֿפון טױבן װי
זַײן װעגן ֿפון ברומען;איטלעכער זײ

זינד.
װערן, שלַאף װעלן הענט ַאלע 17
װַאסער. מיט רינען װעלן קני ַאלע און
ָאנגורטן װעלן זײ און 18
זײ װעט שױדער ַא און זַאקקלײדער,
װעט ּפנימער ַאלע אױף און בַאדעקן,
זײערע ַאלע אױף און בושה, ַא זַײן

ּפליך. ַא קעּפ
די אױף זײ װעלן זילבער זײער 19
גָאלד זײער און ַארױסװַארֿפן, גַאסן
זײער װערן, אומרײניקײט ַאן װעט
ניט זײ װעט גָאלד זײער און זילבער
גָאטס ֿפון טָאג אין זַײן מציל קענען
ניט זײ װעלן לַײב זײער גרימצָארן;
זײ װעלן אינגעװײד זײערע און ָאנזעטן
צו שטרױכלונג די װָארום ָאנֿפילן; ניט

געװען, דָאס איז זינד זײער
װָאס צירונג שײנע זײער און 20
געמַאכט; שטָאלץ ַא ֿפַאר הָאבן זײ
מיאוסע זײערע ֿפון בילדער און
דערֿפון זײ הָאבן אומװערדיקײטן
זײ עס איך מַאך דרום אױסגעַארבעט;

אומרײניקײט. ַאן ֿפַאר
דער אין געבן עס װעל איך און 21
די צו און רױב, צו ֿפרעמדע ֿפון הַאנט
זײ און ֿפַאנג, צו ערד דער ֿפון שלעכטע

ֿפַארשװעכן. עס װעלן
ּפנים מַײן ָאּפדרײען װעל איך און 22
ֿפַארשװעכן װעט מע און זײ, ֿפון
אַײנברעכער ֿפַארבָארגעניש;יָא, מַײן
זי װעלן און איר, אין קומען װעלן

ֿפַארשװעכן.
דָאס װָארום קײטן, די צו גרײט 23
די און בלוטשולד, מיט ֿפול איז לַאנד

אומרעכט. מיט ֿפױל איז שטָאט
די ברענגען װעל איך און 24
זײ און ֿפעלקער, די ֿפון ערגסטע

איך הַײזער;און זײערע יַרשען װעלן
די ֿפון שטָאלץ דעם ֿפַארשטערן װעל
װעלן װערן ֿפַארשװעכט שטַארקע;און

הײליקטומען. זײערע
װעלן זײ און קומט, שױדערניש ַא 25

זַײן. ניט װעט עס און שלום, זוכן
װעט ברָאך ַא אױף ברָאך ַא 26
הערונג ַא נָאך הערונג ַא און קומען,
זעונג ַא זוכן װעלן זײ זַײן;און װעט
ֿפַארלָארן װעט ּתורה די און נֿביא, ֿפון
די ֿפון עצה ַאן און ּכהן, ֿפון װערן

זקנים.
און טרױערן, װעט מלך דער 27
מיט ָאנקלײדן זיך װעט ֿפירשט דער
ֿפָאלק דעם ֿפון הענט די און װיסטקײט,
װערן;לױט צעטומלט װעלן לַאנד ֿפון
זײ, מיט טָאן איך װעל װעג זײער
זײ איך װעל משּפטים זײערע מיט און
בין איך ַאז װיסן װעלן זײ משּפטן;און

יהוה.

זעקסטן8 אין געװען איז עס און
אין חודש, זעקסטן אין יָאר,
אין זיץ איך װי חודש, ֿפון טָאג ֿפינֿפטן
יהּודה ֿפון עלטסטע די און הױז, מַײן
געֿפַאלן דָארטן איז ַאזױ מיר, ֿפַאר זיצן
הַאר. דעם גָאט ֿפון הַאנט די מיר אױף

ַא ערשט געזען, הָאב איך און 2
ֿפון אױסזען דָאס װי ַאזױ געשטַאלט
זַײנע ֿפון אױסזען דעם ֿפון ֿפַײער:
זַײנע ֿפון און ֿפַײער, ַארָאּפ און לענדן
אױסזען דָאס װי ַאזױ ַארױף און לענדן
ָאנבליק דער װי ַאזױ גלַאנציקײט, ֿפון

בורשטין. ֿפון
ַא אױסגעשטרעקט הָאט ער און 3
הָאט און הַאנט, ַא ֿפון געשטַאלט
ֿפון לָאק ַא ֿפַאר ָאנגענומען מיך
מיך הָאט װינט ַא און קָאּפ, מַײן
צװישן און ערד צװישן געטרָאגן
אין געברַאכט מיך הָאט און הימל,
ירושלים, קײן גָאט ֿפון זעונגען
אינעװײניקסטן דעם ֿפון אַײנגַאנג צום
װָאס צֿפון, צו געקערט איז װָאס טױער
דעם ֿפון ָארט דער געװען איז דָארטן

דערצערנט. װָאס דערצערנבילד
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ֿפון ּפרַאכט די איז דָארטן ערשט 4
זעונג די װי ַאזױ יׂשראל, ֿפון גָאט דעם

טָאל. אין געזען הָאב איך װָאס
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 5
אױף ַאקָארשט הײב מענטשנקינד,
איך הָאב צֿפון. קעגן אױגן דַײנע
צֿפון, קעגן אױגן מַײנע אױֿפגעהױבן
ֿפון טױער דעם ֿפון צֿפון אין ערשט
דערצערנבילד, דָאזיקע דָאס איז מזבח

ַארַײנגַאנג. בַײם
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 6
טוען? זײ װָאס זעסט דו מענטשנקינד,
דָאס װָאס אומװערדיקײטן גרױסע די
זָאל איך ּכדי דָא, טוט יׂשראל ֿפון הױז
הײליקטום? מַײן ֿפון דערװַײטערן מיך
גרעסערע זען װַײטער נָאך װעסט און

אומװערדיקײטן.
צום געברַאכט מיך הָאט ער און 7
געזען, הָאב איך און הױף, ֿפון אַײנגַאנג

װַאנט. דער אין איז לָאך ַא ערשט
געזָאגט: מיר צו ער הָאט 8
דער אין ַאקָארשט גרָאב מענטשנקינד,
דער אין געגרָאבן הָאב איך און װַאנט.

אַײנגַאנג. ַאן ערשט װַאנט,
ַארַײן, גײ געזָאגט: מיר צו ער הָאט 9
װָאס אומװערדקײטן בײזע די זע און

דָא. טוען זײ
הָאב און ַארַײנגעגַאנגען, איך בין 10
אומװערדיקע ַאלערלײ ערשט געזען,
און בהמות, און שרצים ֿפון געשטַאלטן
ֿפון הױז דעם ֿפון ָאּפגעטער ַאלערלײ
דער אױף אױסגעקריצט זַײנען יׂשראל,

ַארום. רונד װַאנט
מַאן זיבעציק שטײען זײ ֿפַאר און 11
ֿפון הױז דעם ֿפון עלטסטע די ֿפון
ָשֿפנען ֿפון זון דער יֲַאזַניָהּו און יׂשראל,
איטלעכער און זײ, ֿפון מיטן אין שטײט
און הַאנט, זַײן אין רײכערֿפַאן זַײן מיט
גײט װַײרױך דעם ֿפון װָאלקן דיקער ַא

אױף.
הָאסטו געזָאגט: מיר צו ער הָאט 12
עלטסטע די װָאס מענטשנקינד, געזען,
דער אין טוען יׂשראל ֿפון הױז דעם ֿפון
זַײנע אין איטלעכער ֿפינצטערניש,

זָאגן: זײ װָארום בילדערקַאמערן?
הָאט ֿפַארלָאזן ניט, אונדז זעט גָאט

לַאנד. דָאס גָאט
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 13
גרעסערע זען װַײטער נָאך װעסט

טוען. זײ װָאס אומװערדיקײטן
צו געברַאכט מיך הָאט ער און 14
הױז גָאטס ֿפון טױעראַײנגַאנג דעם
די זיצן דָארטן ערשט צֿפון, צו װָאס

ַּתמּוזן. בַאװײנען און װַײבער
הָאסטו געזָאגט: מיר צו ער הָאט 15
נָאך װעסט מענטשנדיקנד? געזען,
אומװערדיקײטן גרעסערע זען װַײטער

דָאזיקע. די װי
צו געברַאכט מיך הָאט ער און 16
גָאטס ֿפון הױף אינעװײניקסטן דעם
גָאטס ֿפון אַײנגַאנג בַײם ערשט הױז,
דעם און ּפָאליש דעם צװישן טעמּפל,
צװַאנציק און ֿפינף ַארום זַײנען מזבח,
טעמּפל צום רוקנס זײערע מיט מַאן,
מזרח, צו ּפנימער זײערע און גָאט, ֿפון
זון. דער צו מזרח קעגן זיך בוקן זײ און
הָאסטו געזָאגט: מיר צו ער הָאט 17
איז קנַאּפ מענטשנקינד? געזען,
די טָאן צו יהּודה ֿפון הױז דעם
דָא הָאבן זײ װָאס אומװערדיקײטן
ָאנגעֿפילט נָאך הָאבן זײ ַאז געטָאן,
הָאבן און אומרעכט, מיט לַאנד דָאס
און דערצערנט; װידער און װידער מיך
זײער צו צװַײג דעם צו זײ לײגן ָאט

נָאז.
מיט טָאן אױך איך װעל דרום 18
שױנען, ניט װעט אױג גרימצָארן;מַײן
זײ דערבַארימען;און ניט װעל איך און
ַא אױף אױער מַײן אין שרַײען װעלן
צוהערן. ניט זײ װעל איך און ָקול, הױך

הָאט9 ָקול הױכער ַא און
אױער, מַײן אין אױסגערוֿפן
װָאס די גענענען מַאכט זָאגן: צו ַאזױ
און שטָאט, דער אױף געזעצט זַײנען
אין צעשטערגעצַײג זַײן מיט איטלעכן

הַאנט. זַײן
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זַײנען מענער זעקס ערשט 2
דעם ֿפון װעג דעם ֿפון ָאנגעקומען
געקערט איז װָאס טױער אױבערשטן
זַײן מיט איטלעכער און צֿפון, צו
אײן און הַאנט, זַײן אין ברעכגעצַײג
לַײנען אין ָאנגעטָאן זײ צװישן מַאן
אױף טינטהָארן שרַײבערס ַא מיט
געקומען, זַײנען זײ און לענדן. זַײנע
דעם לעבן געשטעלט זיך הָאבן און

מזבח. קוּפערנעם
גָאט דעם ֿפון ּפרַאכט די און 3
ֿפון אױֿפגעהױבן זיך הָאט יׂשראל ֿפון
אים אױף איז זי װָאס ּכרוֿב דעם איבער
ער און הױז; ֿפון שװעל דעם צו געװען,
אין ָאנגעטָאן מַאן דעם צו גערוֿפן הָאט
טינטהָארן שרַײבערס ַא װָאס לַײנען,

לענדן. זַײנע אױף געװען איז
געזָאגט: אים צו הָאט גָאט און 4
מיטן אין שטָאט, מיטן אין דורך גײ
ַא ָאנצײכענען זָאלסט און ירושלים,
מענטשן די ֿפון שטערנס די אױף צײכן
ַאלע אױף קרעכצן און זיֿפצן װָאס
אין געטָאן װערן װָאס אומװערדיקײטן

איר.
ֿפַאר געזָאגט ער הָאט יענע צו און 5
שטָאט אין דורך גײט אױערן: מַײנע
אױג אַײער שלָאגט; און אים, הינטער
ניט זָאלט איר און שױנען, ניט זָאל

דערבַארימען.
מײדל, ַא און בחור ַא זקן, ַא 6
זָאלט װַײבער, און קינדער קלײנע און
קײן צו נָאר טױט, צום הרגען איר
צײכן, דער איז אים אױף װָאס מענטשן
מַײן ֿפון און גענענען; ניט איר זָאלט
הָאבן ָאנהײבן. איר זָאלט הײליקטום
װָאס לַײט ַאלטע די ֿפון ָאנגעהױבן זײ

הױז. ֿפַארן
געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 7
ֿפילט און הױז, דָאס ֿפַאראומרײניקט
גײט דערשלָאגענע; מיט הױֿפן די ָאן
ַארױסגעגַאנגען, זַײנען זײ און ַארױס!

שטָאט. אין געשלָאגן הָאבן און
הָאבן זײ װי געװען, איז עס און 8
ַאלײן, געבליבן בין איך און געשלָאגן,

מַײן אױף געֿפַאלן איך בין ַאזױ
און געשריִען, הָאב איך און ּפנים,
װילסטו הַאר, דו גָאט װײ, געזָאגט:
איבערבלַײב גַאנצן דעם אומברענגען
דַײן אױס גיסט דו װָאס מיט יׂשראל ֿפון

ירושלים? אױף גרימצָארן
זינד די געזָאגט: מיר צו ער הָאט 9
איז יהּודה און יׂשראל ֿפון הױז דעם ֿפון
איז לַאנד דָאס און גרױס, זײער זײער
איז שטָאט די און בלוט, מיט ָאנגעֿפילט
זײ װָארום אומגערעכטיקײט, מיט ֿפול
לַאנד, דָאס גָאט הָאט ֿפַארלָאזן זָאגן:

ניט. זעט גָאט און
אױג מַײן אױך װעט דרום 10
ניט װעל איך און שױנען, ניט
איך װעל װעג דערבַארימען;זײער

קָאּפ. זײער אױף ֿפַארגעלטן
אין ָאנגעטָאן מַאן דער ערשט 11
געװען איז טינטהָארן דער װָאס לַײנען
ַאן געברַאכט הָאט לענדן, זַײנע אױף
הָאב איך זָאגן: צו ַאזױ ענטֿפער,
מיר הָאסט דו װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן

בַאֿפױלן.

ערשט10 געזען, הָאב איך און
איבערן װָאס הימל דעם אױף
בַאװיזן זיך הָאט ּכרוֿבים די ֿפון קָאּפ
דָאס װי ַאזױ סַאּפירשטײן, װי ַאזױ
טרָאן ַא ֿפון געשטַאלט דער ֿפון אױסזען

זײ. איבער
מַאן דעם צו גערעדט הָאט ער און 2
לַײנען, אין ָאנגעטָאן געװען איז װָאס
צװישן ַארַײן גײ געזָאגט: הָאט ער און
און ּכרוֿב, דעם אונטער רעדער, די
ֿפַײערקױלן מיט הױֿפנס דַײנע ָאן ֿפיל
ַא טו און ּכרוֿבים, די צװישן ֿפון
ער איז שטָאט. דער אױף װָארף

אױגן. מַײנע ֿפַאר ַארַײנגעגַאנגען
געשטַאנען זַײנען ּכרוֿבים די און 3
איז מַאן דער װען הױז, ֿפון רעכטס
הָאט װָאלקן ַא און ַארַײנגעגַאנגען;
הױף. אינעװײניקסטן דעם ָאנגעֿפילט

זיך הָאט גָאט ֿפון ּפרַאכט די און 4
צום ּכרוֿב דעם איבער ֿפון אױֿפגעהױבן
איז הױז דָאס און הױז; ֿפון שװעל
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און װָאלקן, מיטן געװָארן ָאנגעֿפילט
שַײן דעם מיט ֿפול געװען איז הױף דער

ּפרַאכט. גָאטס ֿפון
ֿפליגלען די ֿפון גערױש דָאס און 5
ביזן געהערט זיך הָאט ּכרוֿבים די ֿפון
דער װי ַאזױ טױער, אױסנװײניקסטן
ער װען ַאלמַאכטיקן, גָאט ֿפון ָקול

רעדט.
הָאט ער װי געװען, איז עס און 6
געװען איז װָאס מַאן דעם בַאֿפױלן
זָאגן: צו ַאזױ לַײנען, אין ָאנגעטָאן
רעדער, די צװישן ֿפון ֿפַײער נעם
איז ַאזױ ּכרוֿבים, די צװישן ֿפון
זיך הָאט און ַארַײנגעגַאנגען, ער

רָאד. ַא לעבן געשטעלט
הָאט ּכרוֿב דער און 7
ֿפון הַאנט זַײן אױסגעשטרעקט
ֿפַײער דעם צו ּכרוֿבים די צװישן
הָאט ער און ּכרוֿבים, די צװישן װָאס
הױֿפנס די אין געגעבן און אױֿפגעהױבן
לַײנען; אין ָאנגעטָאנענעם דעם ֿפון
איז און גענומען, עס הָאט דער און

ַארױסגעגַאנגען.
געזען זיך הָאט ּכרוֿבים די בַײ און 8
הַאנט מענטשנס ַא ֿפון געשטַאלט די

ֿפליגלען. זײערע אונטער
ֿפיר ערשט געזען, הָאב איך און 9
אײן ּכרוֿבים, די לעבן זַײנען רעדער
לעבן רָאד אײן ּכרוֿב, אײן לעבן רָאד
די ֿפון אױסזען דָאס און ּכרוֿב; אײן
ָאנבליק דער װי ַאזױ געװען איז רעדער

גָאלדשטײן. ֿפון
אײן אױסזען: זײער און 10
ֿפירן, זײ בַײ געװען איז געשטַאלט
ַא אין רָאד ַא זַײן װָאלט עס װי ַאזױ

רָאד.
זײ זַײנען געגַאנגען, זַײנען זײ ַאז 11
זײ זַײטן: ֿפיר זײערע צו געגַאנגען
זײער בַײ אומגעדרײט ניט זיך הָאבן
דער װּוהין ָארט צום נַײערט גײן,
אים נָאך געקערט, געװען איז קָאּפ
ניט זיך הָאבן זײ געגַאנגען; זײ זַײנען

גײן. זײער בַײ אומגעדרײט

זײער און לַײב, גַאנצער זײער און 12
זײערע און הענט, זײערע און רוקן,
געװען זַײנען רעדער, די און ֿפליגלען,
זײערע – ַארום רונד אױגן מיט ֿפול

ֿפירן. זײ בַײ רעדער
ָאנגערוֿפן מען הָאט זײ רעדער, די 13

אױערן. מַײנע אין גַלגַל” „דער
בַײ זַײנען ּפנימער ֿפיר און 14
ּפנים דער ּפנים אײן געװען: איטלעכן
ּפנים צװײטער דער און ּכרוֿב, ַא ֿפון
דער און מענטשן, ַא ֿפון ּפנים דער
דער און לײב, ַא ֿפון ּפנים דער דריטער

ָאדלער. ַאן ֿפון ּפנים דער ֿפירטער
זיך הָאבן ּכרוֿבים די און 15
חיה די געװען איז דָאס אױֿפגעהױבן.
ּכֿבר. טַײך בַײם געזען הָאב איך װָאס

זַײנען ּכרוֿבים די ַאז און 16
רעדער די געגַאנגען זַײנען געגַאנגען,
הָאבן ּכרוֿבים די ַאז און זײ, לעבן
זיך ֿפליגלען זײערע אױֿפגעשטעלט
אױך הָאבן ערד, דער ֿפון אױֿפצוהײבן
ֿפון ָאּפגעדרײט ניט זיך רעדער די

זײ. לעבן
געשטַאנען, זַײנען יענע ַאז 17
יענע ַאז און געשטַאנען, די זַײנען
זיך זײ הָאבן אױֿפגעהױבן, זיך הָאבן
דער װָארום זײ, מיט אױֿפגעהױבן
זײ. אין געװען איז חיה דער ֿפון גַײסט
ַאװעק איז גָאט ֿפון ּפרַאכט די און 18
זיך הָאט און הױז, ֿפון שװעל דעם ֿפון

ּכרוֿבים. די אױף געשטעלט
הָאבן ּכרוֿבים די און 19
ֿפליגלען, זײערע אױֿפגעשטעלט
דער ֿפון אױֿפגעהױבן זיך הָאבן און
זײער בַײ אױגן מַײנע ֿפַאר ערד
בַאגלַײך רעדער די און ַארױסגײן,
געשטעלט זיך הָאבן זײ און זײ; מיט
ֿפון מזרח-טױער ֿפון אַײנגַאנג בַײם
דעם ֿפון ּפרַאכט די און הױז; גָאטס
זײ איבער געװען איז יׂשראל ֿפון גָאט

אױבן. ֿפון
הָאב איך װָאס חיה די איז דָאס 20
יׂשראל, ֿפון גָאט דעם אונטער געזען
דערקענט הָאב איך און ּכֿבר; טַײך בַײם
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ּכרוֿבים. זַײנען דָאס ַאז
זַײנען ּפנימער ֿפיר צו ֿפיר, צו 21
ֿפליגלען ֿפיר און געװען, איטלעכן בַײ
ֿפון געשטַאלט די און איטלעכן, בַײ
זײערע אונטער מענטשן ַא ֿפון הענט

ֿפליגלען.
זײערע ֿפון געשטַאלט די און 22
ּפנימער די געװען זַײנען דָאס ּפנימער:
ּכֿבר, טַײך בַײם געזען הָאב איך װָאס
איטלעכער גוֿפא. זײ און אױסזען זײער
זײ זַײנען ּפנים זַײן ֿפון זַײט דער צו

געגַאנגען.

מיך11 הָאט װינט ַא און
מיך הָאט און אױֿפגעהױבן,
ֿפון מזרח-טױער דעם צו געברַאכט
מזרח; צו געקערט איז װָאס הױז גָאטס
טױער ֿפון אַײנגַאנג דעם אין ערשט
און מַאן; צװַאנציק און ֿפינף זַײנען
דעם יַַאזַניָה זײ צװישן געזען הָאב איך
ֿפון זון דעם ּפלטיָהו און ַעזורן, ֿפון זון

ֿפָאלק. ֿפון הַארן די בנָיָהּון,
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 2
מענער די זַײנען דָאס מענטשנקינד,
ֵעצהן און אומרעכט, טרַאכטן װָאס
שטָאט; דָאזיקער דער אין עצות בײזע
בַאלד!מע ַאזױ ניט זָאגן: װָאס 3
דער איז הַײזער!זי בױען נָאך װעט

ֿפלײש. דָאס זַײנען מיר און טָאּפ,
זָאג זײ, אױף נֿביאות זָאג דרום 4

מענטשנקינד. דו נֿביאות,
איז גָאט ֿפון גַײסט דער און 5
צו הָאט ער און מיר, אױף געֿפַאלן
גָאט הָאט ַאזױ זָאג: געזָאגט: מיר
הױז געזָאגט, איר הָאט געזָאגט:ַאזױ
אױֿפן קומט אַײך װָאס און יׂשראל, ֿפון

איך. װײס דָאס זינען
אַײערע געמערט הָאט איר 6
דָאזיקער דער דערשלָאגענעאין
מיט גַאסן אירע ָאנגעֿפילט און שטָאט,

דערשלָאגענע.
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 7
װָאס דערשלָאגענע געזָאגט:אַײערע
זײ איר, אין ַאװעקגעלײגט הָאט איר
טָאּפ, דער איז זי און ֿפלײש, דָאס זַײנען

ֿפון ַארױסציִען מען װעט אַײך ָאבער
איר.

מורא איר הָאט שװערד דער ֿפַאר 8
איך װעל שװערד ַא און געהַאט,
דער גָאט זָאגט אַײך, אױף ברענגען

הַאר.
ֿפון ַארױסציִען אַײך װעל איך און 9
דער אין געבן אַײך װעל און מיט, איר
אױף טָאן װעל און ֿפרעמדע, ֿפון הַאנט

משּפט. ַא אַײך
איר װעט שװערד דער דורך 10
װעל יׂשראל ֿפון געמַארק ֿפַאלן;אױֿפן
װיסן װעט איר משּפטן;און אַײך איך

יהוה. בין איך ַאז
טָאּפ, צום זַײן ניט אַײך װעט זי 11
צו איר אין זַײן װעט איר ָאבער
װעל יׂשראל ֿפון געמַארק ֿפלײש;בַײם

משּפטן. אַײך איך
בין איך ַאז װיסן װעט איר און 12
איר זַײט חוקים מַײנע אין װָאס יהוה,
הָאט געזעצן מַײנע און געגַאנגען, ניט
די װי ַאזױ נַײערט געטָאן, ניט איר
ַארום רונד ֿפעלקערװָאס די ֿפון געזעצן

געטָאן. איר הָאט אַײך
הָאב איך װי געװען, איז עס און 13
דער ּפלטיָה איז ַאזױ געזָאגט, נֿביאות
איך בין געשטָארבן; בנָיָהּון ֿפון זון
איך און ּפנים, מַײן אױף געֿפַאלן
און ָקול, הױכן ַא אױף געשריִען הָאב
הַאר, דו גָאט װײ, געזָאגט: הָאב
דעם ֿפון מַאכן ֿפַארלענדונג ַא װילסטו

יׂשראל? ֿפון איבערבלַײב
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 14

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו
ברידער, דַײנע מענטשנקינד, 15
דַײן ֿפון מענטשן די ברידער, דַײנע
ֿפון הױז גַאנצע דָאס און קרוֿבהשַאֿפט,
בַאװױנער די װָאס גַאנצן, אין יׂשראל
געזָאגט:זַײט זײ צו הָאבן ירושלים ֿפון
אונדז איז גָאט!דָאס ֿפון דערװַײטערט
ַא ֿפַאר געװָארן געגעבן לַאנד דָאס

– ירושה
געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגט: דרום 16
זײ הָאב איך הַאר:הגם דער גָאט
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און ֿפעלקער, די צװישן דערװַײטערט
די אין צעשּפרײט זײ הָאב איך הגם
ַא ֿפַאר ָאבער זײ איך בין לענדער,
װָאס לענדער די הײליקטוםאין קלײן

ַאהין. געקומען זַײנען זײ
געזָאגט הָאט ַאזױ זָאג: דרום 17
אַײך װעל איך הַאר:יָא, דער גָאט
װעל און אומות, די ֿפון אַײנזַאמלען
לענדערװָאס די ֿפון צונױֿפקלַײבן אַײך
זײ, אין געװָארן צעשּפרײט זַײט איר
ֿפון ערד די געבן אַײך װעל איך און

יׂשראל.
ַאהין, קומען װעלן זײ און 18
אירע ַאלע ָאּפטָאן װעלן און
אירע ַאלע מיאוסקײטןאון

איר. ֿפון אומװערדיקײטן
הַארץ, אײן געבן זײ װעל איך און 19
ַארַײנגעבן איך װעל געמיט נַײ ַא און
דָאס ָאּפטָאן װעל איך אַײך;און אין
און לַײב, זײער ֿפון שטײן ֿפון הַארץ

ֿפלײש; ֿפון הַארץ ַא געבן זײ װעל
חוקים, מַײנע אין גײן זָאלן זײ ּכדי 20
זײ און היטן זײ זָאלן געזעצן מַײנע און
ֿפָאלק, צום זַײן מיר װעלן זײ טָאן;און

גָאט. צום זַײן זײ װעל איך און
נָאך גײט הַארץ זײער װָאס די און 21
מיאוסקײטן זײערע הַארצןֿפון דעם
איך װעל אומװערדיקײטן, זײערע און
ֿפַארגעלטן, קָאּפ זײער אױף װעג זײער

הַאר. דער גָאט זָאגט
אױֿפגעהױבן הָאבן ּכרוֿבים די און 22
רעדער די און ֿפליגלען, זײערע
ֿפון ּפרַאכט די און זײ; מיט בַאגלַײך
איבער געװען איז יׂשראל ֿפון גָאט דעם

אױבן. ֿפון זײ
זיך הָאט גָאט ֿפון ּפרַאכט די און 23
שטָאט, מיטן איבערן ֿפון אױֿפגעהױבן
בַארג דעם אױף געשטעלט זיך הָאט און

שטָאט. ֿפון מזרח אין װָאס
מיך הָאט װינט ַא און 24
געברַאכט מיך הָאט און אױֿפגעהױבן,
אין ֿפַארטריבענע, די צו ַּכׂשדים קײן
און גָאט. ֿפון גַײסט דעם מיט זעונג, ַא
הָאט געזען, הָאב איך װָאס זעונג די

מיר. ֿפון אױֿפגעהױבן זיך
די צו גערעדט הָאב איך און 25
גָאט ֿפון װערטער ַאלע ֿפַארטריבענע

בַאװיזן. מיר הָאט ער װָאס

איז12 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

ַא צװישן מענטשנקינד, 2
זיצסטו, געזינדל װידערשּפעניקן
ניט, זעען און זען, צו אױגן הָאבן װָאס
הערן און הערן, צו אױערן הָאבן װָאס
געזינדל װידערשּפעניק ַא װַײל ניט,

זײ. זַײנען
דיר מַאך מענטשנקינד, דו און 3
בַײ אױס װַאנדער און װַאנדער-ּכלים,
זָאלסט אױגן;און זײערע ֿפַאר טָאג
ַאנדער ַאן ָארטצו דַײן ֿפון װַאנדערן
װעלן אױגן;אֿפשר זײערע ֿפַאר ָארט
געזינדל װידערשּפעניק ַא אַײנזעןַאז זײ

זײ. זַײנען
דַײנע ַארױסטרָאגן זָאלסט און 4
טָאג בַײ װַאנדער-ּכלים װי ּכליםַאזױ
זָאלסט דו אױגן;און זײערע ֿפַאר
אױגן, זײערע ֿפַאר ָאװנט אין ַארױסגײן

גלות. אין ַארױס גײט מע װי ַאזױ
דורך דיר גרָאב אױגן זײערע ֿפַאר 5
איר. דורך ַארױס טרָאג און װַאנט, די
אױֿפן זָאלסטו אױגן זײערע ֿפַאר 6
שטָאקֿפינצטערניש אין טרָאגן, ַאקסל
ּפנים ַארױסטרָאגן;דַײן זָאלסטו
ָאנקוקן ניט און ֿפַארדעקן, זָאלסטו
הָאב צײכן ַא לַאנד;װָארום דָאס
ֿפון הױז דעם געמַאכטֿפַאר דיך איך

יׂשראל.
װי ַאזױ געטָאן הָאב איך און 7
מַײנע געװָארן: בַאֿפױלן בין איך
ַארױסגעטרָאגן איך הָאב ּכלים
טָאג, בַײ װַאנדער-ּכלים װי ַאזױ
מיר איך הָאב ָאװנט אין און
דער מיט װַאנט די דורך-געגרָאבן
הָאב שטָאקֿפינצטערניש אין הַאנט;
הָאב ַאקסל אױֿפן ַארױסגעטרָאגן; איך

אױגן. זײערע ֿפַאר געטרָאגן איך



12:8—12:25 יְֶחזֵקאל 762

געװען איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 8
זָאגן: צו ַאזױ ֿפרי, דער אין מיר צו

געזָאגט ניט הָאבן מענטשנקינד, 9
דָאס יׂשראל, ֿפון הױז דָאס דיר צו
װָאס געזינדל: װידערשּפעניקע

טוסטו?
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ זײ: צו זָאג 10
אױף איז נֿבואה דָאזיקע די הַאר: דער
אױף און ירושלים, אין ֿפירשט דעם
זײ װָאס יׂשראל ֿפון הױז גַאנצן דעם

זײ. צװישן זַײנען
איך צײכן;װי אַײער בין איך זָאג: 11
װערן געטָאן װעט ַאזױ געטָאן, הָאב
געֿפַאנגענשַאֿפט אין גלות, זײ:אין צו

גײן. זײ װעלן
צװישן װָאס ֿפירשט דער און 12
און טרָאגן, ַאקסל אױֿפן זײװעט
ער װעט שטָאקֿפינצטערניש אין
מען װעט װַאנט ַארױסגײן;די
דורך ַארױסצוֿפירן דורכגרָאבןאים
ּכדי ֿפַארדעקן, ער װעט ּפנים איר;זַײן
דָאס אױג מיטן ָאנקוקן ניט זָאל ער

לַאנד.
מַײן אױסשּפרײטן װעל איך און 13
געֿפַאנגען װעט ער און אים, אױף נעץ
װעל איך ּפַאסטקע;און מַײן אין װערן
די ֿפון לַאנד ָבֿבלאין קײן ברענגען אים
ָאנקוקן, ניט עס װעט ער ָאבער ַּכׂשדים,

שטַארבן. ער װעט דָארטן הגם
אים, ַארום רונד װָאס ַאלע און 14
מחנות, זַײנע ַאלע און העלֿפער, זַײנע
װינטן, ַאלע אױף צעשּפרײטן איך װעל
ַארױסציִען איך װעל שװערד ַא און

זײ. הינטער
בין איך ַאז װיסן װעלן זײ און 15
די צװישן זײ צעװַארף איך װען יהוה,
אין צעשּפרײטן זײ װעל און ֿפעלקער,

לענדער. די
זײ ֿפון מענטשן געצײלטע נָאר 16
שװערד, איבערלָאזןֿפון איך װעל
ּכדי ּפעסט, ֿפון און הונגער, ֿפון
זײערע ַאלע דערצײלן זָאלן זײ
ֿפעלקער די אומװערדיקײטןצװישן
זײ ַאהין;און געקומען זַײנען זײ װָאס

יהוה. בין איך ַאז װיסן װעלן
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 17

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
זָאלסטו ברױט דַײן מענטשנקינד, 18
װַאסער דַײן און עסן, ציטערניש מיט
זָארג מיט און אומרו מיט זָאלסטו

טרינקען.
ֿפָאלק דעם צו זָאגן זָאלסט און 19
דער גָאט געזָאגט הָאט לַאנד:ַאזױ ֿפון
ירושלים ֿפון בַאװױנער די הַארװעגן
יׂשראל:זײער ֿפון ערד דער אױף
עסן, זָארג מיט זײ װעלן ברױט
מיט זײ װעלן װַאסער זײער און
לַאנד איר װַײל טרינקען, בַאנומעניש
ֿפולקײט, איר ֿפון װערן ֿפַארװיסט װעט
װָאס ַאלע ֿפון אומרעכט דעם װעגן ֿפון

איר. אין װױנען
װעלן שטעט בַאזעצטע די און 20
ַא װעט לַאנד דָאס און װערן, חרוֿב
ַאז װיסן װעט איר זַײן;און װיסטעניש

יהוה. בין איך
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 21

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
דָאס איז װָאס מענטשנקינד, 22
ֿפון לַאנד אַײךאין בַײ װערטל דָאזיקע
זיך לענגערן זָאגן:עס צו ַאזױ יׂשראל,
איטלעכע װערט נישט צו און טעג, די

זעונג?
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאג דרום 23
ֿפַארשטער הַאר:איך דער גָאט געזָאגט
עס װעט מע און װערטל, דָאזיקע דָאס
רעד נַײערט יׂשראל. אין זָאגן ניט מער
די און טעג, די גענענען עס זײ: צו

זעונג. איטלעכער ֿפון געשעונג
קײן זַײן ניט װעט מער װָארום 24
װָארזָאגערַײ גלַאטע זעונגאון ֿפַאלשע

יׂשראל. ֿפון הױז אין
רעדן, װעל יהוה איך נַײערט 25
עס און רעדן, װעל איך װָארט װָאסער
ניט מער זיך װעט עס געשען; װעט
טעג, אַײערע אין װָארום ֿפַארציִען.
איך װעל געזינדל, װידערשּפעניק איר
זָאגט טָאן, עס װעל און װָארט, ַא רעדן

הַאר. דער גָאט
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איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 26
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

ֿפון הױז דָאס זע, מענטשנקינד, 27
איז זעט ער װָאס זעונג זָאגט:די יׂשראל
װַײטע אױף און ַארום, טעג ֿפיל אױף

נֿביאות. ער זָאגט צַײטן
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאג דרום 28
זיך װעלן הַאר:מער דער גָאט געזָאגט
װערטער;ַאז מַײנע ַאלע ֿפַארציִען ניט
עס װעט װָארט, ַא רעדן װעל איך

הַאר. דער גָאט זָאגט געשען,

איז13 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

די נֿביאותאױף זָאג מענטשנקינד, 2
נֿביאות, זָאגן װָאס יׂשראל ֿפון נֿביאים
זײער ֿפון נֿביאים די צו זָאגן זָאלסט און
װָארט דָאס הַארצן:הערט אײגענעם

גָאט: ֿפון
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 3
מנּוװליםװָאס נֿביאים די צו הַאר׃װײ
װָאס נָאך און געמיט, זײער נָאך גײען

– געזען! ניט הָאבן זײ
חורֿבותזַײנען אין ֿפיקס װי ַאזױ 4

יׂשראל. נֿביאים, דַײנע געװען
די אין ַארױֿפגעגַאנגען זַײט איר 5
ַארום צַאם ַא ֿפַארצַאמט און ברָאכן,
אין בַאשטײן צו יׂשראל, ֿפון הױז דעם

גָאט. ֿפון טָאג אין מלחמה
און ֿפַאלשקײט געזען הָאבן זײ 6
זָאגן: װָאס זײ ליגן, ֿפון װָארזָאגעניש
ניט זי הָאט גָאט װען געזָאגט, הָאט גָאט
מקיים זָאל ער הַארן זײ געשיקט;און

װָארט! דָאס זַײן
ֿפון זעונג ַא ניט דען איר הָאט 7
װָארזָאגעניש ֿפַאלשע און געזען, ליגן
הָאט גָאט זָאגט: איר געזָאגט?און

גערעדט. ניט הָאב איך װען געזָאגט,
הַאר דער גָאט הָאט דרום 8
גערעדט הָאט איר געזָאגט:װַײל ַאזױ
זעט, דרום ליגן, געזען און ֿפַאלשקײט
דער גָאט זָאגט אַײך, אױף קום איך

הַאר.

אױף זַײן װעט הַאנט מַײן און 9
און ֿפַאלשקײט זעען װָאס נֿביאים די
ֿפון בַארָאט דעם אין ליגן; װָארזָאגן
און זַײן, ניט זײ װעלן ֿפָאלק מַײן
ֿפון הױז דעם ֿפון געשריֿפטס דעם אין
װערן, ֿפַארשריבן ניט זײ װעלן יׂשראל
זײ װעלן יׂשראל ֿפון ערד דער אױף און
איך ַאז װיסן װעט איר און קומען; ניט

יהוה. גָאט בין
הָאבן זײ בַאװַײל און װַײל 10
זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, מַײן ֿפַארֿפירט
ניטָא;און איז שלום קײן װען שלום!
בַאשמירן זײ-ָא און װענטל, ַא בױט ער

טינק; מיט עס
עס ַאז טינקשמירער די צו זָאג 11
ַא רעגן ַא װערט אַײנֿפַאלן;עס װעט
הָאגלשטײנער, איר, און ֿפלײציקער,
װעט שטורעמװינט ַא און ֿפַאלן, װעט

אױסברעכן.
אַײן, ֿפַאלט מױער די ַאז ָאט און 12
אַײך:װּו צו װערן געזָאגט ניט װעט צי
הָאט איר װָאס געשמיר דָאס איז

ָאנגעשמירט?
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 13
אױסברעכן מַאכן װעל איך געזָאגט:יָא,
גרימצָארן, מַײן שטורעמװינטאין ַא
זַײן װעט רעגן ֿפלײציקער ַא און
אין הָאגלשטײנער און ּכעס, מַײן אין

ֿפַארלענדן. צו גרימצָארן,
די צעשטערן װעל איך און 14
בַאשמירט הָאט איר מױערװָאס
ברענגען זי װעל און טינק, מיט
גרונטֿפעסט איר און ערד, דער צו
װעט זי װערן;און ַאנטּפלעקט װעט
ֿפַארלענדט װעט איר און אַײנֿפַאלן,
ַאז װיסן װעט איר דערין;און װערן

יהוה. בין איך
מַײן אױסלָאזן װעל איך און 15
אױף און מױער, דער אױף גרימצָארן
מיט בַאשמירט זי הָאבן װָאס די
אַײך:ניטָא צו זָאגן װעל איך טינק;און
זי הָאבן װָאס די ניטָא און מױער, די

– בַאשמירט
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זָאגן װָאס יׂשראל ֿפון נֿביאים די 16
איר זעען און ירושלים, אױף נֿביאות
איז שלום קײן װען שלום, ֿפון זעונג ַא

הַאר. דער גָאט זָאגט ניטָא,
דַײן טו מענטשנקינד, דו און 17
ֿפָאלקװָאס דַײן ֿפון טעכטער די ּפניםצו
אײגענעם זײער ֿפון נֿביאות זָאגן

זײ, אױף נֿביאות זָאג און הַארצן,
הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלסט און 18
די צו הַאר:װײ דער גָאט געזָאגט
ַאלע אױף קישעלעך ָאן נײען װָאס
אױֿפן שלײערס מַאכן און עלנבױגנס,
צו נֿפשות ּכדי װּוקס, איטלעכן ֿפון קָאּפ
בַײ ֿפַאנגען איר טוט נֿפשות ֿפַאנגען!די
בַײם נֿפשות די אַײך ּכדי ֿפָאלק, מַײן

דערהַאלטן. צו לעבן
ֿפַארשװעכט מיך הָאט איר און 19
גערשטן, הײֿפלעך ֿפַאר ֿפָאלק מַײן בַײ
מַאכן צו ברױט, ברעקלעך ֿפַאר און
ניט דַארֿפן װָאס נֿפשות שטַארבן
נֿפשות לעבן לָאזן צו און שטַארבן,
איר װָאס מיט לעבן, ניט דַארֿפן װָאס
צוהערער די ֿפָאלק, מַײן צו ליגן זָאגט

ליגן. ֿפון
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 20
אַײערע צו זיך נעם איך געזָאגט:זעט,
די דערמיט ֿפַאנגט איר װָאס קישעלעך
זײ װעל איך און ֿפױגלען, װי נֿפשות
און ָארעמס, אַײערע ֿפון ַארָאּפרַײסן
איר װָאס נֿפשות די ַאװעקלָאזן װעל

ֿפױגלען. װי –נֿפשות ֿפַאנגט
אַײערע ַארָאּפרַײסן װעל איך און 21
מַײן זַײן מציל װעל און שלײערס,
װעלן זײ און הַאנט, אַײער ֿפון ֿפָאלק
אַײער אין געֿפַאנג צום זַײן ניט מער
בין איך ַאז װיסן װעט איר הַאנט;און

יהוה.
בַאטריבט ליגן מיט הָאט איר װַײל 22
איך װען צדיק, דעם ֿפון הַארץ דָאס
און טָאן, װײ געװָאלט ניט אים הָאב
ֿפון הענט די געשטַארקט הָאט איר
זַײן ֿפון אומצוקערן ניט ָרשעזיך דעם
לָאזן אים זָאל מע ַאז װעג, שלעכטן

לעבן,

ֿפַאלשקײט מער איר װעט דרום 23
ניט װָארזָאגעניש און זען, ניט
מַײן זַײן מציל װעל איך װָארזָאגן;און
װעט איר הַאנט;און אַײער ֿפון ֿפָאלק

יהוה. בין איך ַאז װיסן

געקומען14 זַײנען מיר צו און
ֿפון עלטסטע די ֿפון מענער

מיר. ֿפַאר געזעסן זַײנען און יׂשראל,
צו געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 2

זָאגן: צו ַאזױ מיר
לַײט דָאזיקע די מענטשנקינד, 3
ָאּפגעטער אױֿפגעשטעלטזײערע הָאבן
שטרױכלונג די און הַארצן, זײער אין
זײער ַאקעגן זײ זינדהַאלטן זײער צו
ֿפרעגן לָאזן זיך ֿפרעגן איך ּפנים;זָאל

זײ? ֿפון
זָאלסט און זײ, מיט רעד דרום 4
גָאט געזָאגט הָאט זײ:ַאזױ צו זָאגן
דעם ֿפון מַאן הַאר:יעטװעדער דער
אױֿפשטעלן װעט יׂשראלװָאס ֿפון הױז
און הַארצן, זַײן אין ָאּפגעטער זַײנע
ער זינדװעט זַײן צו שטרױכלונג די
װעט ער און ּפנים, זַײן ַאקעגן הַאלטן
אים יהוה איך װעל נֿביא, צום קומען
זַײנע מיט קומט װָאס –דעם ענטֿפערן

ָאּפגעטער; ֿפיל
הַארצן בַײם ֿפַארכַאּפען צו ּכדי 5
הָאבן װָאס יׂשראל, ֿפון הױז דָאס
זײערע מירדורך ֿפון ָאּפגעקערט זיך

ַאלע. ָאּפגעטער
ֿפון הױז דעם צו זָאג דרום 6
דער גָאט געזָאגט הָאט יׂשראל:ַאזױ
אַײך קערט און צוריק, הַאר:קערט
ֿפון און ָאּפגעטער, אַײערע ֿפון אום
קערט אומװערדיקײטן אַײערע ַאלע

ּפנים. אַײער ָאּפ
דעם ֿפון מַאן יעטװעדער װָארום 7
דעם ֿפון ָאדער יׂשראל, ֿפון הױז
אין אױף זיך הַאלט װָאס ֿפרעמדן
ֿפון ָאּפשײדן זיך װעט װָאס יׂשראל,
אױֿפשטעלן װעט און מיר, הינטער
און הַארצן, זַײן אין ָאּפגעטער זַײנע
ער װעט זינד זַײן צו שטרױכלונג די
װעט ער און ּפנים, זַײן ַאקעגן הַאלטן
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מיך זָאל ער ּכדי נֿביא, צום קומען
יהוה איך װעל װעגן, זַײנעט ֿפון ֿפרעגן

ענטֿפערן. אים ַאלײן
ּפנים מַײן קערן װעל איך און 8
אים װעל און מַאן, יענעם ַאקעגן
ֿפַאר און צײכן ַא ֿפַאר ֿפַארװיסטן,
אים װעל און שּפריכװָארט, ַא
ֿפָאלק;און זַײן צװישן ֿפון ֿפַארשנַײדן

יהוה. בין איך ַאז װיסן װעט איר
ֿפַארֿפירט װעט נֿביא דער ַאז און 9
הָאב װָארט, ַא רעדן װעט און װערן,
נֿביא, יענעם ֿפַארֿפירט דָאס יהוה איך
הַאנט מַײן אױסשטרעקן װעל איך און
ֿפון ֿפַארטיליקן אים װעל און אים, אױף

יׂשראל. ֿפָאלק מַײן צװישן
זײער טרָאגן װעלן זײ און 10
ֿפרעגער, דעם ֿפון זינד די װי זינד;ַאזױ

נֿביא. דעם ֿפון זינד די זַײן װעט ַאזױ
יׂשראלזָאלן ֿפון הױז דָאס ּכדי 11
ֿפון ַאװעקבלָאנדזשען ניט מער
מער זיך זָאלן און מיר, הינטער
זײערע ַאלע ֿפַאראומרײניקןמיט ניט
צום זַײן מיר זָאלן זײ ֿפַארברעכן;און
גָאט, צום זַײן זײ זָאל איך און ֿפָאלק,

הַאר. דער גָאט זָאגט
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 12

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
לַאנד ַא װען מענטשנקינד, 13
ַא ֿפעלשן מירצו קעגן זינדיקן זָאל
אױסשטרעקן זָאל איך און ֿפעלשונג,
איר און איר, אױף הַאנט מַײן
ברױט, ֿפון אונטערלען דעם צעברעכן
הונגער, ַא איר אױף ָאנשיקן און
און מענטשן איר ֿפון ֿפַארשנַײדן און

בהמות,
זָאלן מענער דרַײ דָאזיקע די און 14
װעלן ִאיוֿב, און דניאל, איר:נֹח, אין זַײן
מציל גערעכטיקײטנָאר זײער מיט זײ
הַאר. דער גָאט זָאגט נֿפש, זײער זַײן

מַאכן איך זָאל חיה בײזע ַא װען 15
ֿפון עס זָאל זי און לַאנד, אין דורכגײן
װערן זָאל עס און בַארױבן, מענטשן
װעגן דורכגײערֿפון ַא ָאן װיסטעניש ַא

חיה, דער

זַײן מענער דרַײ דָאזיקע די מעגן 16
גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ איר, אין
זין זַײן מציל װעלן זײ אױב הַאר, דער
ניצול װעלן ַאלײן טעכטער!זײ ָאדער
ַא װערן װעט לַאנד דָאס ָאבער װערן,

װיסטעניש.
איך זָאל שװערד ַא װען ָאדער 17
זָאגן: און לַאנד, יענעם אױף ברענגען
לַאנד;און אין דורכגײן זָאל שװערד ַא
מענטשן איר ֿפון ֿפַארשנַײדן זָאל איך

בהמות, און
זַײנען מענער דרַײ דָאזיקע די און 18
גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ איר, אין
זַײן מציל ניט װעלן זײ הַאר, דער
װעלן ַאלײן זײ טעכטער;בלױז און זין

װערן. ניצול
איך זָאל ּפעסט ַא װען ָאדער 19
אױסגיסן און לַאנד, יענעם אױף שיקן
בלוט, מיט איר אױף גרימצָארן מַײן
און מענטשן איר ֿפון ֿפַארשנַײדן צו

בהמות,
זַײנען ִאיוֿב און דניאל, נֹח, און 20
גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ איר, אין
זַײן מציל װעלן זײ אױב הַאר, דער
װעלן זײ טָאכטער! ַא ָאדער זון ַא
זַײן מציל נָאר גערעכטיקײט זײער מיט

נֿפש. זײער
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 21
מַײנע ַאז שױן װי הַאר:הַײנט דער
און שװערד, שטרָאֿפן, בײזע ֿפיר
ּפעסט, און חיה, בײזע ַא און הונגער,
ירושלים, אױף ָאנגעשיקט איך הָאב
און מענטשן איר ֿפון ֿפַארשנַײדן צו

בהמות!
ַאן געבליבן איז ָאט ָאבער 22
װערן װָאס די איר, אין ַאנטרינונג
טעכטער;ָאט און זין ַארױסגעֿפירט,
װעט איר און אַײך, צו ַארױס זײ קומען
מעׂשים, זײערע און װעג זײער זען
דעם װעגן טרײסטן אַײך װעט איר און
אױף געברַאכט הָאב איך בײזװָאס
הָאב איך װָאס ַאלץ װעגן ירושלים,

איר; אױף געברַאכט
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ַא זַײן אַײך װעלן זײ װָארום 23
װעג זײער זען װעט איר ַאז טרײסטונג,
װיסן װעט איר מעׂשים;און זײערע און
געטָאןַאלץ איך הָאב אומזיסט ניט ַאז
זָאגט איר, אין געטָאן הָאב איך װָאס

הַאר. דער גָאט

איז15 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

דער איז װָאס מענטשנקינד, 2
בױם איטלעכן ֿפון װַײנשטָאקמער
די צװישן איז װָאס װַײנצװַײג –דער

װַאלדבײמער?
הָאלץ אים ֿפון װערט צי 3
ַאן מַאכן צו גענומעןאױף
ַא אים ֿפון נעמט ַארבעט?ָאדער
דערױף? ּכלי שום ַא הענגען ֿפלעקלצו
ַא ֿפַאר ֿפַײער צום איז ער ַאז הַײנט 4
בײדע זַײנע ַאז געװָארן, געגעבן שּפַײז
און ֿפַײער, דָאס ָאּפגעגעסן הָאט עקן
קען געװָארן, צוגעברענט איז מיטן זַײן

ַארבעט? ַאן אױף טױגן דען ער
הָאט געװען, גַאנץ איז ער ַאז זע, 5
ַאן אױף װערן ֿפַארטָאן געקענט ניט ער
ֿפַײער דָאס ַאז שױן װי הַײנט ַארבעט,
איז ער און ַארומגעגעסן, אים הָאט
נָאך דען ער קען געװָארן, צוגעברענט

ַארבעט? ַאן אױף װערן ֿפַארטָאן
הַאר דער גָאט הָאט דרום 6
װַײנשטָאק דער װי געזָאגט:ַאזױ ַאזױ
איך װָאס װַאלדבײמער, די צװישן
ַא ֿפַאר ֿפַײער צום געגעבן אים הָאב
בַאװױנער די איך גיב ַאזױ שּפַײז,
קערן װעל איך און ירושלים. ֿפון
זַײנען ֿפַײער זײ;ֿפון ַאקעגן ּפנים מַײן
זײ װעט ֿפַײער דָאס און ַארױס, זײ
איך ַאז װיסן װעט איר ֿפַארצערן;און
ַאקעגן ּפנים מַײן טו איך װען יהוה, בין

זײ.
ַא לַאנד דָאס מַאכן װעל איך און 7
געֿפעלשט הָאבן זײ װַײל װיסטעניש,

הַאר. דער גָאט זָאגט ֿפעלשונג, ַא

איז16 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

ירושלים װיסן לָאז מענטשנקינד, 2
אומװערדיקײטן, אירע

געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלסט און 3
ירושלים:דַײן צו הַאר דער גָאט
ֿפון איז געבורט דַײן און ָאּפשטַאם
איז ֿפָאטער ּכנַַעני;דַײן דעם ֿפון לַאנד
מוטער דַײן און אמורי, דער געװען

ֵחת. ֿפון
אין געבורט: דַײן איז ָאט און 4
געבָארן ביסט דו װָאס טָאג דעם
ניט נָאּפל דַײן מען הָאט געװָארן
ביסטו װַאסער אין און ָאּפגעשניטן,
רײניקן, צום געװָארן געװַאשן ניט
בַאזַאלצט ניט ביסטו בַאזַאלצן און
ניט ביסטו געװיקלט און געװָארן,

געװָארן. געװיקלט
אױג ַאן זיך הָאט דערבַארימט ניט 5
ֿפון אײנס טָאן צו דיר דיר, אױף
אױף ַרחָמנות הָאבן צו דָאזיקע, די
געװָארן ַאװעקגעװָארֿפן ביסט דיר;און
דער װעגן ֿפון ֿפעלד, ֿפרַײען אױֿפן
טָאג דעם אין לַײב, דַײן ֿפון עקלדיקײט

געװָארן. געבָארן ביסט דו װָאס
ֿפַארבַײגעגַאנגען בין איך און 6
זיך געזען דיך הָאב און דיר, ֿפַארבַײ
איך און בלוט, דַײן אין װעלגערן
בלוט: דַײן אין דיר צו געזָאגט הָאב
אין דיר צו געזָאגט הָאב איך לעב!יָא,

לעב! בלוט: דַײן
ֿפון שּפרָאצונג די װי װַאקסעדיק 7
און געמַאכט, דיך איך הָאב ֿפעלד
גרױס ביסט און געװַאקסן, ביסט
שענסטער אין געקומען און געװָארן,
געװען זַײנען בריסט שײנקײט;די
הָאט הָאר דַײנע און געֿפורעמט,
הױל און נַאקעט נָאר געשּפרָאצט,

געװען. ביסטו
ֿפַארבַײ ֿפַארבַײגעגַאנגען איך בין 8
דַײן ערשט געזען, דיך הָאב און דיר,
ליבשַאֿפט;און ֿפון צַײט די איז צַײט
ברעג מַײן אױסגעשּפרײט הָאב איך
צוגעדעקט און דיר, איבער קלײד
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דיר הָאב איך נַאקעטקײט;און דַײן
בונד ַא אין ַארַײן בין און געשװָארן,
און הַאר, דער גָאט זָאגט דיר, מיט

מַײנע. געװָארן ביסט
ַארומגעװַאשן דיך הָאב איך און 9
ָאּפגעשװענקט הָאב און װַאסער, מיט
דיך הָאב און דיר, ֿפון בלוט דַײן

אײל. מיט בַאזַאלבט
אין ָאנגעקלײדט דיך הָאב איך און 10
בַאשוכט דיך און געװַאנט, געשטיקטן
דַײן בַאװיקלט און ַּתַחש-ֿפעל, מיט
מיט דיך בַאדעקט און לַײנען, מיט קָאּפ

זַײד.
מיט בַאצירט דיך הָאב איך און 11
ָארעמבענדער ָאנגעטָאן און צירונג,
הַאלדזבַאנד ַא און הענט, דַײנע אױף

הַאלדז. דַײן אױף
נָאזרינג ַא ָאנגעטָאן הָאב איך און 12
דַײנע אין אױרינגען און נָאז, דַײן אױף
דַײן אױף קרױן שײנע ַא און אױערן,

קָאּפ.
אין ָאנגעצירט זיך הָאסט און 13
איז קלײד דַײן און זילבער, און גָאלד
געשטיקט און זַײד, און לַײנען, געװען
און הָאניק, און געװַאנט;זעמלמעל,
זײער ביסט און געגעסן, הָאסטו אײל
געּפַאסט זיך הָאסט און געװָארן, שײן

מלוכה. ֿפַאר
די צװישן ַארױס איז שם דַײן און 14
זי װָארום שײנקײט, דַײן ֿפעלקערדורך
ּפרַאכט מַײן דורך ֿפַארֿפול, געװען איז
דיר, אױף ַארױֿפגעטָאן הָאב איך װָאס

הַאר. דער גָאט זָאגט
ֿפַארזיכערט זיך הָאסט ָאבער 15
הָאסט און שײנקײט, דַײן אױף
און שם, דַײן אױף געװען מזנה
יעטװעדער אױף זנות דַײן אױסגעגָאסן

געװען. עס איז דורכגײער;זַײנס
דַײנע ֿפון גענומען הָאסט און 16
געֿפלעקטע געמַאכט דיר און קלײדער,
זײ;װָאס אױף געװען מזנה און ָבמות,
ניט װעט און געשען, ניט איז ַאזױנס

זַײן.

שײנע דַײנע גענומען הָאסט און 17
מַײן ֿפון און גָאלד מַײן ֿפון זַאכן,
געגעבן, דיר הָאב איך װָאס זילבער
ַא ֿפון בילדער געמַאכט דיר הָאסט און
מיט געװען מזנה און מַאנסּפַארשױן,

זײ.
דַײנע גענומען הָאסט און 18
הָאסט און קלײדער, געשטיקטע
מַײן און אײל מַײן בַאדעקט;און זײ

זײ. ֿפַאר דערלַאנגט װַײרױךהָאסטו
הָאב איך װָאס ברױט מַײן און 19
אײל, און זעמלמעל, געגעבן, דיר
דיך הָאב איך װָאס מיט הָאניק, און
זײ, ֿפַאר דערלַאנגט הָאסטו געשּפַײזט,
דָאס איז ֵריח;ַאזױ געשמַאקן ַא ֿפַאר

הַאר. דער גָאט זָאגט געװען,
און זין דַײנע גענומען הָאסט און 20
מיר הָאסט דו טעכטערװָאס דַײנע
ֿפַאר געשלַאכט זײ הָאסט און געבָארן,
געװען דיר איז װינציק עסן. צום זײ

זנות, דַײן
מַײנע געשָאכטן נָאך הָאסטו 21
דו ַאז ַאװעקגעגעבן, זײ און קינדער,

זײ. צו געװען מקריֿב זײ הָאסט
דַײנע ַאלע אין און 22
זנותהָאסטו דַײן און אומװערדיקײטן
יוגנט, דַײן ֿפון טעג די ָאן געדַאכט ניט
הױל, און נַאקעט געװען ביסט דו װען

בלוט. דַײן אין װעלגערנדיק זיך
דַײן ַאל נָאך געװען: איז עס און 23
זָאגט דיר, װײ –װײ, שלעכטיקײט

– הַאר דער גָאט
געװעלבונג, ַא געבױט דיר הָאסטו 24
אױף ָארט הױכן ַא געמַאכט דיר און

מַארק. איטלעכן
הָאסטו װעג עק יעטװעדער אױף 25
הָאסט און ָארט, הױכן דַײן געבױט דיר
און שײנקײט, דַײן ֿפַאראומװערדיקט
יעטװעדער ֿפַאר ֿפיס דַײנע צעשּפרײט

זנות. דַײן געמערט און דורכגײער,
די מיט געװען מזנה הָאסט און 26
די שכנים דַײנע מצַריִם, ֿפון זין
דַײן געמערט הָאסט און גרױסלַײביקע,

דערצערענען. צו מיך זנות,
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אױסגעשטרעקט הָאב איך זע, און 27
הָאב און דיר, אױף הַאנט מַײן
דיך און אױסקומעניש, דַײן געמינערט
ֿפון בַארָאט דעם אױף איבערגעגעבן
די ֿפון טעכטער די ֿפַײנט, דַײנע
װעגן געשעמט זיך הָאבן ּפִלשּתיםװָאס

װעג. שענדלעכן דַײן
מיט געװען מזנה הָאסט דו און 28
זיך הָאסט דו װַײל אשור, ֿפון זין די
מזנה הָאסט און ָאנזעטן, געקענט ניט
ניט ֿפָארט ביסט און זײ, מיט געװען

געװָארן. זַאט
מיט זנות דַײן געמערט הָאסט און 29
ַּכׂשדים, מיט קרעמער, ֿפון לַאנד דעם
זַאט ניט ביסטו מיט דער אױך און

געװָארן.
זָאגט הַארץ, דַײן איז שװַאך װי 30
געטָאן הָאסט דו ַאז הַאר, דער גָאט
ַאן טוט עס װי דָאזיקעַאזױ דָאס ַאל

ַארצי-זונה,
געבױט הָאסט דו װָאס מיט 31
עק יעטװעדער געװעלבונגאױף דַײן
הָאסטו ָארט הױכן דַײן און װעג,
מַארק;ביסט יעטװעדער געמַאכטאױף
שּפָאטן זונהצו ַא װי געװען ניט מָאל צו

לױן. װָאסער ַאבי ֿפון
נעמט װָאס נואֿפטע װַײב דו 32

מַאן, איר ָאנשטָאט ֿפרעמדע
ַא מען גיט זֹונות ַאלע 33
געגעבן הָאסט דו און געשַאנק,
דַײנע ַאלע געשַאנקעןצו דַײנע
אונטערגעקױֿפט זײ און ליבהָאבער,
אין ַארום, רונד דירֿפון צו קומען צו

זנות. דַײן
קַאּפױר געװען איז דיר בַײ און 34
דו װָאס מיט װַײבער, ַאנדערע בַײ װי
מען איז דיר נָאך און נָאכגעלָאֿפן, ביסט
הָאסט דו װָאס און נָאכגעלָאֿפן, ניט
לױן קײן איז דיר און לױן, געגעבן
ביסטו קַאּפױר געװָארן;יָא, געגעבן ניט

געװען. 
װָארט דָאס זונה, דו הער, דרום 35

גָאט: ֿפון

דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 36
זיך הָאט שמוציקײט דַײן הַאר:װַײל
איז שַאנד דַײן און אױסגעגָאסן,
מיט זנות דַײן געװָארןאין ַאנטּפלעקט
דַײנע ַאלע מיט און ליבהָאבער, דַײנע
דעם ֿפַאר ָאּפגעטער;און אומװערדיקע
זײ הָאסט דו װָאס זין דַײנע ֿפון בלוט

– געגעבן
ַאלע אַײן זַאמל איך זע, דרום 37
זיך הָאסט דו ליבהָאבערװָאס דַײנע
דו װָאס ַאלע און זײ, צו געחנדלט
הָאסט דו װָאס ַאלע מיט ליב, הָאסט
אַײנזַאמלען זײ װעל איך ֿפַײנט;און
װעל און ַארום, רונד ֿפון דיר ַארום
זײ און זײ, ֿפַאר שַאנד דַײן ַאנטּפלעקן

שַאנד. גַאנצע דַײן זען װעלן
משּפטן דיך װעל איך און 38
און נואֿפטעס משּפטֿפון דעם מיט
װעל איך בלוטֿפַארגיסערינס;און
גרימצָארן ֿפון דירבלוט אױף ברענגען

ֿפַארדרָאס. און
אין איבערגעבן דיך װעל איך און 39
צעשטערן װעלן זײ און הַאנט, זײער
דַײנע אַײנװַארֿפן און געװעלבונג, דַײן
דיר װעלן זײ ערטער;און הױכע
צונעמען און קלײדער, דַײנע אױסטָאן
דיך װעלן זײ זַאכן;און שײנע דַײנע

הױל. און נַאקעט לָאזן
אױף ַארױֿפברענגען װעלן זײ און 40
דיך װעלן זײ און געזעמל, ַא דיר
דיך און שטײנער, מיט ֿפַארשטײנען

שװערדן. זײערע מיט צעהַאקן
דַײנע ֿפַארברענען װעלן זײ און 41
אױף טָאן און ֿפַײער, אין הַײזער
ֿפון אױגן די ֿפַאר משּפט ַא דיר
מַאכן דיך װעל איך װַײבער;און ֿפיל
אױך װעסט און זונה, ַא זַײן אױֿפהערן

געבן. ניט מער לױן קײן
מַײן בַארוען װעל איך און 42
ָאּפטָאן און דיר, אױף גרימצָארן
און דיר, ֿפון ֿפַארדרָאס מַײן זיך װעט
ניט מער און שטילן, מיך װעל איך

צערענען.
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ָאן געדַאכט ניט הָאסט דו װַײל 43
הָאסט און יוגנט, דַײן ֿפון טעג די
דָאזיקן, ַאלעם מיט דערערגערט מיך
דַײן אױך איך ֿפַארגעלט ָאט דרום
דער גָאט זָאגט קָאּפ, דַײן אױף װעג
געטָאן ניט דען הָאסטו ָאדער הַאר.
דַײנע ַאלע שענדלעכקײטצו דָאזיקע די

אומװערדיקײטן?
װערטלזָאגער יעטװעדער זע, 44
צו ַאזױ דיר, אױף װערטלען זיך װעט
טָאכטער. איר ַאזױ מוטער די װי זָאגן:
דַײן ֿפון טָאכטער ַא ביסט 45
מיט געמיאוסט זיך הָאט מוטערװָאס
ביסט און קינדער, אירע און מַאן איר
שװעסטער, דַײנע ֿפון שװעסטער ַא
זײערע מיט געמיאוסט זיך הָאבן װָאס
מוטער קינדער;דַײן זײערע און מַאנען
ַאן ֿפָאטער דַײן און ֵחת, ֿפון געװען איז

אמורי.
שװעסטער גרעסערע דַײן און 46
געזעסן איז װָאס שומרון, געװען איז
מיט זי זַײט, לינקער דַײן אױף
קלענערע דַײן טעכטער;און אירע
דַײן אױף געזעסן איז שװעסטערװָאס
מיט סדום געװען איז זַײט, רעכטער

טעכטער. אירע
װעגן זײערע אין מָאל צו ניט 47
זײערע װי און געגַאנגען, ביסטו
קורצער ַא געטָאן;אין אומװערדיקײטן
געװָארןֿפַארדָארבענער ביסטו װַײל

װעגן. דַײנע ַאלע אין זײ ֿפון
דער גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ 48
זי סדום, שװעסטער דַײן אױב הַאר,
דו װי געטָאן הָאט טעכטער, אירע מיט

געטָאן! הָאסט טעכטער דַײנע מיט
ֿפון זינד די געװען איז דָאס זע, 49
סדום:שטָאלצקײט, שװעסטער דַײן
רויִקע און ברױט, מיט זעטיקײט
בַײ און איר בַײ געװען שלװהאיז
דעם ֿפון הַאנט די און טעכטער, אירע
ניט זי אֿביוןהָאט דעם און ָארימַאן

אױֿפגעהַאלטן.
הָאֿפערדיק, געװען זַײנען זײ און 50
ֿפַאר אומװערדיקײט געטָאן הָאבן און

ַאז ָאּפגערַאמט, זײ איך הָאב מיר;דרום
געזען. דָאס הָאב איך

ֿפון העלֿפט ַא הָאט שומרון און 51
הָאסט דו געזינדיקט;און ניט זינד דַײנע
מײן אומװערדיקײטן דַײנע געמערט
גערעכטֿפַארטיקט הָאסט און זײ, ֿפון
דַײנע ַאלע שװעסטערמיט דַײנע
הָאסט דו װָאס אומװערדיקײטן

געטָאן.
שַאנד, דַײן דו אױך טרָאג דרום 52
דַײנע געמשּפט הָאסט דו װָאס
דו װָאס זינד דַײנע שװעסטער;דורך
זײ, ֿפון אומװערדיק מער געטָאן הָאסט
דיר;דרום ֿפון גערעכטער זײ װערן
דַײן טרָאג און זיך, שעם דו אױך
דַײנע רעכטֿפַארטיקסט דו װָאס שַאנד,

שװעסטער.
זײער אומקערן װעל איך און 53
געֿפַאנגענשַאֿפט די געֿפַאנגענשַאֿפט,
די און טעכטער, אירע און סדום ֿפון
אירע און שומרון ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט די און טעכטער,

זײ; צװישן געֿפַאנגענע דַײנע
און שַאנד, דַײן טרָאגן זָאלסט ּכדי 54
הָאסט דו װָאס ַאלץ ֿפַאר שעמען זיך
ַא געװָארן זײ ביסט דו ַאז געטָאן,

טרײסטונג.
און סדום שװעסטער דַײנע און 55
צו אומקערן זיך טעכטערװעלן אירע
שומרון און שטַאנד, ֿפריִערדיקן זײער
אומקערן זיך װעלן טעכטער, אירע און
און דו און שטַאנד, ֿפריִערדיקן זײער צו
צו אומקערן זיך –װעט טעכטער דַײנע

שטַאנד. ֿפריִערדיקן אַײער
דַײן סדום ניט איז און 56
אין גערײד ַא שװעסטערגעװען
דַײן ֿפון טָאג דעם אין מױל, דַײן

שטָאלץ,
איז שלעכטיקײט דַײן אײדער 57
צַײט דער אין װי געװָארן, ַאנטּפלעקט
ֿפון טעכטער די לעסטערונגֿפון דער ֿפון
ַארומיקע, אירע ַאלע ֿפון און ארם,
װָאס ּפִלשּתים, די ֿפון טעכטער די

ַארום? רונד ֿפון דיך ֿפַארַאכטן
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דַײנע און שענדלעכקײט דַײן 58
טרָאגן, זײ װעסט –דו אומװערדיקײטן

גָאט. זָאגט
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 59
דיר מיט טָאן װעל איך הַאר:יָא, דער
הָאסט דו װָאס געטָאן, הָאסט דו װי ַאזױ
ֿפַארשטערן צו שֿבועה, די ֿפַארַאכט

בונד. דעם
דערמָאנען זיך װעל איך ָאבער 60
ֿפון טעג די דיראין מיט בונד מַײן ָאן
אױֿפשטעלן דיר װעל און יוגנט, דַײן

בונד. אײביקן ַאן
דַײנע דערמָאנען זיך װעסט און 61
קריגסט דו װען שעמען, זיך און װעגן,
דיר ֿפון גרעסערע די שװעסטער, דַײנע
װעל איך דיר;און ֿפון קלענערע די מיט
ניט ָאבער טעכטער, ֿפַאר געבן דיר זײ

בונד. דַײן װעגן ֿפון
מַײן אױֿפשטעלן װעל איך און 62
איך ַאז װיסן, װעסט און דיר, מיט בונד

יהוה; בין
זיך און דערמָאנען זיך זָאלסט ּכדי 63
עֿפענען ניט מױל ַא מער און שעמען,
דיר בין איך װען שַאנד, דַײן װעגן ֿפון
געטָאן, הָאסט דו װָאס ַאלץ אױף מכּפר

הַאר. דער גָאט זָאגט

איז17 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

רעטעניש, ַא רָאט מענטשנקינד, 2
ֿפון הױז דעם אױף משל ַא גיב און

יׂשראל,
געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלסט און 3
ָאדלער גרױסער דער הַאר: דער גָאט
ֿפלעדערן מיט גרױסע, ֿפליגלען מיט
הָאט װָאס ֿפול, ֿפעדערן מיט לַאנגע,
צום געקומען איז ֿפַארבן, ַאלערלײ
ֿפון שּפיץ דעם גענומען און לֿבנון,

צעדערבױם.
זַײנע ֿפון אױבערשטע דָאס 4
און ָאּפגעריסן, ער הָאט ריטלעך
ֿפון לַאנד ַא אין געברַאכט עס הָאט
הַאנדלסלַײט ֿפון שטָאט ַא ָסוחרים;אין

אַײנגעזעצט. עס ער הָאט

דעם ֿפון גענומען הָאט ער און 5
עס הָאט און לַאנד, ֿפון זָאמען
ֿפעלד, זָאמענדיק ַא אין אַײנגעֿפלַאנצט
ַא סך;װי ַא װַאסער לעבן געברַאכט

אַײנגעזעצט. עס ער הָאט װערבע
און געשּפרָאצט, הָאט עס און 6
אױסגעשּפרײט ַאן געװָארן, איז
װּוקס;ּכדי אין נידעריק װַײנשטָאק,
אים, צו קערן זיך זָאלן צװַײגן זַײנע
אונטער זַײן זָאלן װָארצלען זַײנע און
װַײנשטָאק, ַא געװָארן איז עס אים;און
און שטענגלעך, ַארױסגעברַאכט און

צװַײגן. ַארױסגעלָאזט
ַאנדער ַאן געװען איז עס און 7
ֿפליגלען ָאדלערמיט גרױסער
ֿפיל;ערשט ֿפעדערן און גרױסע
װַײנשטָאקהָאט דָאזיקער דער
אים, צו װָארצלען זַײנע אױסגעבײגט
צו צװַײגן זַײנע אױסגעשטרעקט און
ֿפלַאנצונג, זַײן ֿפון בײטן די איםֿפון

ָאנטרינקען; אים זָאל ער ּכדי
לעבן ֿפעלד, גוטן ַא אין הגם 8
געֿפלַאנצט ער איז סך, ַא װַאסער
צו און צװַײגן, לָאזן צו געװען,
ּפרַאכטיקער ַא װערן צו ֿפרוכט, טרָאגן

װַײנשטָאק.
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ זָאג: 9
ניט בַאגליקן?װעט ער װעט הַאר:צי
װָארצלעןאון זַײנע יענער ַארױסרַײסן
זָאל ער ָאּפהַאקן, ֿפרוכט זַײן
בלעטער ַאלע װערן, ֿפַארטריקנט
ֿפַארטריקנט זָאלן שּפרָאצונג זַײן ֿפון
מַאכט גרױס ַא מיט ניט װערן?און
אים ער ֿפָאלקװעט ֿפיל מיט ניט און

װָארצלען. זַײנע מיט אױסֿפליקן
אַײנגעֿפלַאנצט, שױן ער איז און 10
װי װָאר, בַאגליקן?ֿפַאר ער װעט צי
װעט ָאן, אים רירט מזרח-װינט דער
די װערן;אױף ֿפַארטריקנט טרוקן ער
ער שּפרָאצונגװעט זַײן ֿפון בײטן

װערן. ֿפַארטריקנט
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 11

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
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דעם צו ַאקָארשט זָאג 12
געזינדל:װײסט װידערשּפעניקן
זַײנען?זָאג: דָאזיקע די װָאס ניט איר
ָבֿבל ֿפון מלך דער געקומען איז ָאט
איר גענומען הָאט און ירושלים, קײן
געברַאכט זײ און הַארן, אירע און מלך

ָבֿבל. קײן זיך צו
ֿפון אײנעם גענומען הָאט ער און 13
געשלָאסן הָאט און שטַאם, קיניגלעכן
געברַאכט אים און בונד, ַא אים מיט
לַאנד ֿפון ּפנֵי די און שֿבועה, ַא אונטער

צוגענומען; ער הָאט
מלוכה, ָשֿפלע ַא זַײן זָאל עס ּכדי 14
בונד, זַײן היטן דערהײבן;צו צו ניט זיך

בַאשטײן. זָאל זי ּכדי
װידערשּפעניקט הָאט ער ָאבער 15
קײן שלוחים זַײנע שיקן צו אים, ָאן
ֿפערד געבן אים זָאל מע ַאז מצַריִם,
בַאגליקן?זָאל ער זָאל ֿפָאלק. ֿפיל און
דָאס טוט װָאס דער װערן ַאנטרונען
דעם ֿפַארשטערן ער דָאזיקע?זָאל

װערן? ַאנטרונען און בונד,
דער גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ 16
דעם ֿפון ָארט דעם אין ניט אױב הַאר,
געמַאכט, מלך צום אים הָאט מלךװָאס
און ֿפַארַאכט, הָאט ער שֿבועה װעמעס
ֿפַארשטערט הָאט ער בונד װעמעס
שטַארבן! ער װעט ָבֿבל אין אים –בַײ
און חיל גרױסן מיטן ניט און 17
אים ּפרעה געזעמלװעט ֿפיל מיטן
שיט מע װען מלחמה, אין בַײשטײן
ַא בױט מע און ערדװַאל ַאן ָאן
ֿפַארשנַײדן צו בַאלעגער-מױער,

סך; ַא נֿפשות
די ֿפַארַאכט הָאט ער װַײל 18
און בונד, דעם ֿפַארשטערן צו שֿבועה,
און הַאנט, זַײן געגעבן ער הָאט ָאט
ער װעט דָאזיקע, דָאס ַאל געטָאן הָאט

װערן. ַאנטרונען ניט
געזָאגט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 19
מַײן לעב, איך װי הַאר:ַאזױ דער גָאט
און ֿפַארַאכט, הָאט ער װָאס שֿבועה
ֿפַארשטערט הָאט ער װָאס בונד מַײן
ֿפַארגעלטן ניט עס װעל איך –אױב

קָאּפ! זַײן אױף
אױף ֿפַארשּפרײטן װעל איך און 20
געֿפַאנגען װעט ער און נעץ, מַײן אים
איך און ּפַאסטקע, מַײן אין װערן
װעל און ָבֿבל, קײן ברענגען אים װעל
זַײן דָארטןֿפַאר אים מיט משּפטן זיך
ָאן געֿפעלשט הָאט ער װָאס ֿפעלשונג

מיר.
אין ַאנטלָאֿפענע זַײנע ַאלע און 21
דורכן ֿפַאלן װעלן זײ מחנות, זַײנע ַאלע
אױף װעלן געבליבענע די און שװערד,
איר װערן;און צעשּפרײט װינטן ַאלע
גערעדט. הָאב יהוה איך ַאז װיסן װעט
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 22
נעמען װעל ַאלײן איך הַאר:און
װעל און צעדערשּפיץ, הױכן ֿפון
אױבערשטע זַײנע אַײנזעצן;ֿפון עס
און ָאּפרַײסן, יונגס ַא איך װעל ריטלעך
ַא אַײנֿפלַאנצןאױף עס װעל ַאלײן איך

בַארג. דערהױבענעם און הױכן
יׂשראל ֿפון בַארג הױכן דעם אױף 23
עס און אַײנֿפלַאנצן, עס איך װעל
ברענגען און צװַײגן, טרָאגן װעט
ּפרַאכטיקער ַא װערן און ֿפרוכט,
װעלן אים אונטער צעדערבױם;און
ַאלערלײ ֿפון ֿפױגלען רועןַאלע
צװַײגן זַײנע ֿפון שָאטן ֿפליגלען;אין

רוען. זײ װעלן
װעלן ֿפעלד ֿפון בײמער ַאלע און 24
דערנידערט הָאב יהוה איך װיסןַאז
דעם דערהױכט בױם, הױכן דעם
דעם ֿפַארטריקנט בױם, נידעריקן
דעם בליִען געמַאכט און בױם, ֿפַײכטן
הָאב יהוה בױם;איך ֿפַארטריקנטן

געטָאן. הָאב און גערעדט

איז18 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

זָאגט איר װָאס אַײך מיט איז װָאס 2
ֿפון לַאנד אין װערטל דָאזיקע דָאס
ֿפָאטערס די זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל,
און װַײנטרױבן, זױערע געגעסן הָאבן
הַײליק? זַײנען קינדער די ֿפון צײן די
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דער גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ 3
זָאגן אַײך בַײ מער װעט מע אױב הַאר,

יׂשראל! אין װערטל דָאזיקע דָאס
מַײנע; זַײנען נֿפשות ַאלע זעט, 4
דער װי ַאזױ ֿפָאטער דעם ֿפון נֿפש דער
נֿפש דער מַײנער; איז זון דעם ֿפון נֿפש

שטַארבן. זָאל ער זינדיקט, װָאס
ער און צדיק, ַא איז מַאן ַא ַאז און 5

גערעכטיקײט; און רעכט טוט
ניט ער הָאט בערג די אױף 6
ניט ער הָאט אױגן זַײנע און געגעסן,
דעם ֿפון ָאּפגעטער די צו אױֿפגעהױבן
זַײן ֿפון װַײב די און יׂשראל, ֿפון הױז
און ֿפַאראומרײניקט, ניט ער הָאט חֿבר
גענענט אומרײנקײט איר אין ֿפרױ ַא צו

ניט; ער
ער קריװדעט מענטשן קײן און 7
חוֿב ַא ֿפַאר אים בַײ ֿפַארמשּכונטס ניט,
זַײן ניט; ער גזלט גזלה אום, ער קערט
דעם און הונגעריקן, דעם ער גיט ברױט

בגד; ַא מיט צו ער דעקט נַאקעטן
און ניט, ער גיט צינדזן אױף 8
אומרעכט ֿפון ניט, ער נעמט מערונג
אמתע הַאנט; זַײן ָאּפ ער קערט
און מַאן צװישן ער טוט גערעכטיקײט

מַאן;
און ער, גײט חוקים מַײנע אין 9
טָאן צו געהיט, ער הָאט געזעצן מַײנע
װעט לעבן צדיק; ַא איז ער – אמת דעם

הַאר. דער גָאט זָאגט לעבן, ער
ַא זון ַא געבָארן הָאט ער ַאז ָאבער 10
טוט װָאס בלוטֿפַארגיסער, ַא רױבער,

דָאזיקע, די ֿפון אײנס ברודער דעם
די ַאלע הָאט ַאלײן ער הגם 11
הָאט דער װָארום געטָאן; ניט דָאזיקע
װַײב די און בערג, די אױף געגעסן יָא
ֿפַאראומרײניקט; ער הָאט חֿבר זַײן ֿפון
אֿביון דעם און ָארימַאן דעם 12
הָאט גזלות געקריװדעט, ער הָאט
ער קערט משּכון ַא געגזלט, ער
ָאּפגעטער די צו און אום, ניט
אױגן; זַײנע אױֿפגעהױבן ער הָאט

געטָאן, ער הָאט אומװערדיקײט

און געגעבן, ער הָאט צינדזן אױף 13
ער זָאל – גענומען ער הָאט מערונג
ַאלע לעבן; ניט װעט ער לעבן? בלַײבן
ער הָאט אומװערדיקײטן דָאזיקע די
װערן, געטײט טײטן ער מוז געטָאן,

אים. אױף זַײן זָאל בלוט זַײן
זון ַא געבָארן ער הָאט ָאט און 14
זַײן ֿפון זינד ַאלע צוגעזען הָאט װָאס
און געטָאן, הָאט ער װָאס ֿפָאטער
ניט טוט ער און אַײנגעזען, הָאט ער

ַאזױנס;
ניט ער הָאט בערג די אױף 15
ניט ער הָאט אױגן זַײנע און געגעסן,
דעם ֿפון ָאּפגעטער די צו אױֿפגעהױבן
חֿבר זַײן ֿפון װַײב די יׂשראל; ֿפון הױז

ֿפַאראומרײניקט, ניט ער הָאט
ניט ער הָאט מענטשן קײן און 16
ניט ער הָאט משּכון ַא געקריװדעט;
ניט ער הָאט גזלה און גענומען,
געגעבן ער הָאט ברױט זַײן געגזלט;
הָאט נַאקעטן דעם און הונגעריקן, דעם

בגד; ַא מיט צוגעדעקט ער
ָאּפגעהַאלטן ער הָאט ָארימַאן ֿפון 17
הָאט מערונג און צינדזן הַאנט, זַײן
הָאט געזעצן מַײנע גענומען, ניט ער
ער איז חוקים מַײנע אין געטָאן, ער
ֿפַאר שטַארבן ניט װעט ער – געגַאנגען
ער װעט לעבן ֿפָאטער; זַײן ֿפון זינד די

לעבן.
ער הָאט דריקן װַײל ֿפָאטער, זַײן 18
ער הָאט ברודער ֿפון גזלה געדריקט,
ער הָאט גוט ניט װָאס און געגזלט,
איז ָאט איז, ֿפָאלק, זַײן צװישן געטָאן

זינד. זַײן ֿפַאר געשטָארבן ער
לַײדט װָאס ֿפַאר זָאגט: איר און 19
דעם ֿפון זינד דער ֿפַאר זון דער ניט
געטָאן הָאט זון דער ָאבער ֿפָאטער?
מַײנע ַאלע גערעכטיקײט, און רעכט
געטָאן; זײ און געהיט ער הָאט געזעצן

לעבן. ער דַארף לעבן
זָאל ער זינדיקט, װָאס נֿפש דער 20
דער ֿפַאר לַײדן ניט זָאל זון ַא שטַארבן;
ֿפָאטער ַא און ֿפָאטער, דעם ֿפון זינד
דעם ֿפון זינד דער ֿפַאר לַײדן ניט זָאל
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גערעכטן דעם ֿפון גערעכטיקײט די זון;
שלעכטיקײט די און אים, אױף זַײן זָאל

אים. אױף זַײן זָאל שלעכטן דעם ֿפון
קערט ער ַאז שלעכטער, דער און 21
װָאס זינד זַײנע ַאלע ֿפון ָאּפ זיך
ַאלע היט ער און געטָאן, הָאט ער
און רעכט טוט און געזעצן, מַײנע
לעבן; געװיס ער װעט גערעכטיקײט,

שטַארבן. ניט װעט ער
ער װָאס ֿפַארברעכן זַײנע ַאלע 22
דערמָאנט ניט אים װעלן געטָאן, הָאט
ער װָאס גערעכטיקײט זַײן ֿפַאר װערן;

לעבן. ער װעט געטָאן, הָאט
ֿפון טױט דעם בַאגערן דען איך טו 23
הַאר, דער גָאט זָאגט שלעכטן? דעם
ֿפון אומקערן זיך זָאל ער ַאז ניט און

לעבן? און װעגן, זַײנע
קערט גערעכטער דער ַאז און 24
גערעכטיקײט, זַײן ֿפון ָאּפ זיך
װי ַאזױ – אומרעכט טוט און
דער װָאס אומװערדיקײטן ַאלע
זָאל ער, טוט געטָאן הָאט שלעכטער
זַײנע ַאלע לעבן? בלַײבן דען ער
געטָאן, הָאט ער װָאס גערעכטיקײטן
זַײן ֿפַאר װערן; דערמָאנט ניט װעלן
געֿפעלשט, הָאט ער װָאס ֿפעלשונג
הָאט ער װָאס זינד זַײן ֿפַאר און
שטַארבן. ער מוז זײ ֿפַאר געזינדיקט,

איז ריכטיק ניט זָאגט: איר און 25
ַאקָארשט, הערט גָאט. ֿפון װעג דער
װעג מַײן דען איז יׂשראל, ֿפון הױז איר
װעגן אַײערע װָאר, ֿפַאר ריכטיק? ניט

ריכטיק. ניט זַײנען
זיך קערט גערעכטער דער ַאז 26
טוט און גערעכטיקײט, זַײנע ֿפון ָאּפ
שטַארבן; דערֿפַאר ער מוז אומרעכט,
הָאט ער װָאס אומרעכט זַײן ֿפַאר

שטַארבן. ער מוז געטָאן,
קערט שלעכטער דער ַאז און 27
װָאס שלעכטיקײט זַײן ֿפון ָאּפ זיך
און רעכט טוט און געטָאן, הָאט ער
נֿפש. זַײן ער רַאטעװעט גערעכטיקײט,
ַארומגעזען, זיך הָאט ער װַײל 28
ַאלע ֿפון אומגעקערט זיך הָאט און

געטָאן, הָאט ער װָאס ֿפַארברעכן זַײנע
ניט װעט ער לעבן; געװיס ער װעט

שטַארבן.
זָאגט: יׂשראל ֿפון הױז דָאס און 29
גָאט. ֿפון װעג דער איז ריכטיק ניט
ריכטיק, ניט װעגן מַײנע דען זַײנען
אַײערע װָאר, ֿפַאר יׂשראל? ֿפון הױז

ריכטיק. ניט זַײנען װעגן
לױט איטלעכן איך װעל דרום 30
ֿפון הױז משּפטן, אַײך װעגן זַײנע
קערט הַאר. דער גָאט זָאגט יׂשראל,
ַאלע ֿפון אום אַײך קערט און צוריק
אַײך עס זָאל און ֿפַארברעכן, אַײערע
זינד. צו שטרױכלונג ַא ֿפַאר זַײן ניט
אַײערע ַאלע אַײך ֿפון ַארָאּפ װַארֿפט
ֿפַארברָאכן הָאט איר װָאס ֿפַארברעכן
הַארץ, נַײ ַא אַײך מַאכט און זײ, מיט
איר זָאלט װָאס נָאך געמיט; נַײ ַא און
װָארום יׂשראל? ֿפון הױז שטַארבן,
דעם ֿפון טױט דעם ניט בַאגער איך
הַאר; דער גָאט זָאגט שטַארבט, װָאס
בלַײבט און אום, אַײך קערט דרום

לעבן.

קלָאג19 ַא אױף הײב דו און
יׂשראל, ֿפון ֿפירשטן די אױף
דַײן איז װי זָאגן: זָאלסט און 2
געװען!צװישן לײבינטע ַא מוטער
צװישן געהױערט, זי הָאט לײבן
יונגע אירע זי יונגלײבןהָאט

דערצױגן.
אײנעם אױֿפגעברַאכט הָאט זי און 3
ער איז יונגלײב ַא יונגע, אירע ֿפון
אױסגעלערנט זיך הָאט ער געװָארן;און
ער הָאט מענטשן ֿפַארצוקן, רױב

געגעסן.
אים אױף אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן 4
ער איז גרוב זײער –אין ֿפעלקער
הָאבן זײ און געװָארן; געכַאּפט
מצַריִם לַאנד קײן רינגען מיט אים

געברַאכט.
הָאט אומזיסט ַאז געזען הָאט זי און 5
הָאֿפונג, איר איז ֿפַארלָארן געהַארט, זי
ֿפון אײנעם גענומען װידער זי הָאט
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זי הָאט יונגלײב ַא ֿפַאר יונגע, אירע
געמַאכט. אים

צװישן אומגעגַאנגען איז ער און 6
געװָארן;אום ער איז יונגלײב ַא לײבן,
רױב אױסגעלערנט זיך הָאט ער

געגעסן. ער הָאט מענטשן ֿפַארצוקן,
זײערע געמערקט הָאט ער און 7
זײערע ֿפַארװיסט און ּפַאלַאצן,
איר מיט לַאנד דָאס שטעט;און
דעם געװָארןֿפון חרוֿב איז ֿפולקײט

ברילן. זַײן ֿפון ָקול
געטָאן לָאז ַא ֿפעלקער זיך הָאבן 8
מדינות, די ֿפון ַארום רונד אים, אױף
זײער אים אױף אױסגעשּפרײט און
געכַאּפט ער איז גרוב זײער –אין נעץ

געװָארן.
ַארַײנגעטָאן אים הָאבן זײ און 9
אים און רינגען, מיט שטַײג ַא אין
ָבֿבל;אים ֿפון מלך דעם צו געברַאכט
ָקול זַײן ּכדי ֿפעסטונגען, אין געברַאכט
די מעראױף װערן געהערט ניט זָאל

יׂשראל. ֿפון בערג
צוגלַײכנדיק – איז מוטער דַײן 10
װַײנשטָאקבַײ ַא װי געװען –
און געֿפלַאנצט;ֿפרוכטיק װַאסער
װַאסער ֿפיל ֿפון ער צװַײגהַאֿפטיקאיז

געװען.
שטַארקע געהַאט הָאט ער און 11
ֿפון צעּפטערס ֿפַאר שטָאקן,
זיך הָאט װּוקס זַײן געװעלטיקער;און
געדיכטענישן, צװישן אױֿפגעהױבןֿפון
זַײן מיט ָאנגעזען זיך הָאט ער און

זַײנע. צװַײגן ֿפיל די מיט הײך,
אױסגעריסן איז ער ָאבער 12
ערד דער צו גרימצָארן, מיט געװָארן
געװָארן;און ַאנידערגעװָארֿפן ער איז
זַײן ֿפַארטריקנט הָאט מזרח-װינט דער
ֿפַארטריקנט און צעברָאכן ֿפרוכט,
שטָאקן, שטַארקע זַײנע געװָארןזַײנען

ֿפַארצערט. אים הָאט ֿפַײער ַא
מדבר אין ער איז ַאצונד און 13
טריקעניש ֿפון לַאנד ַא אין געֿפלַאנצט,

דָארשטיקײט. און

ֿפון ַארױס איז ֿפַײער ַא און 14
הָאט ֿפרוכט זַײן צװַײגנשטָאק, זַײן
ַא אים אין ניטָא און ֿפַארצערט, עס
צום צעּפטער ַא שטָאק, שטַארקער
און דָאס, איז קלָאגליד ַא געװעלטיקן.

קלָאגליד. צום געבליבן

זיבעטן20 אין געװען איז עס און
אין חודש, ֿפינֿפטן אין יָאר,
געקומען זַײנען חודש, ֿפון טָאג צענטן
צו יׂשראל ֿפון עלטסטע די ֿפון מענער
געזעסן זַײנען זײ און גָאט, בַײ ֿפרעגן

מיר. ֿפַאר
געװען איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 2

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו
עלטסטע די צו רעד מענטשנקינד, 3
זײ: צו זָאגן זָאלסט און יׂשראל, ֿפון
הַאר: דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ
געקומען? איר זַײט מיר בַײ ֿפרעגן
זיך װעל איך אױב לעב, איך װי ַאזױ
דער גָאט זָאגט אַײך! ֿפון ֿפרעגן לָאזן

הַאר.
װילסטו משּפטן? זײ װילסטו 4
זײ לָאז מענטשנקינד? משּפטן,
זײערע ֿפון אומװערדיקײטן די װיסן

עלטערן.
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסט און 5
דעם אין הַאר: דער גָאט געזָאגט
אױסדערװײלט הָאב איך װָאס טָאג
מַײן אױֿפגעהױבן הָאב איך און יׂשראל,
ֿפון הױז דעם ֿפון זָאמען דעם צו הַאנט
דערקענען געלָאזט זיך הָאב און יעקֿב,
איך הָאב מצַריִם, לַאנד אין זײ צו
צו ַאזױ זײ, צו הַאנט מַײן אױֿפגעהױבן

גָאט. אַײער יהוה בין איך זָאגן:
איך הָאב טָאג יענעם אין 6
זײ זײ, צו הַאנט מַײן אױֿפגעהױבן
אין מצַריִם לַאנד ֿפון ַארױסצוציִען
אױסגעזוכט הָאב איך װָאס לַאנד ַא
און מילך מיט ֿפליסט װָאס זײ, ֿפַאר
ַאלע ֿפון שַײנדל דָאס איז װָאס הָאניק,

לענדער.
געזָאגט: זײ צו הָאב איך און 7
די איטלעכער ַאװעק װַארֿפט
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און אױגן, זַײנע ֿפון אומװערדיקײטן
זָאלט מצַריִם ֿפון ָאּפגעטער די מיט
בין איך ֿפַאראומרײניקן; ניט אַײך איר

גָאט. אַײער יהוה
ָאן װידערשּפעניקט הָאבן זײ ָאבער 8
צוהערן געװָאלט ניט הָאבן זײ און מיר,
ַאװעקגעװָארֿפן ניט הָאבן זײ מיר; צו
ֿפון אומװערדיקײטן די איטלעכער
ֿפון ָאּפגעטער די און אױגן, זײערע
און ֿפַארלָאזן; ניט זײ הָאבן מצַריִם
מַײן אױסצוגיסן געטרַאכט הָאב איך
מַײן אױסצולָאזן זײ, אױף גרימצָארן

מצַריִם. לַאנד אין זײ אױף ּכעס
ֿפון געטָאן הָאב איך ָאבער 9
ניט זָאל ער ּכדי װעגן, נָאמען מַײן
ֿפון אױגן די אין װערן ֿפַארשװעכט
געװען זַײנען זײ װָאס ֿפעלקער, די
אױגן זײערע ֿפַאר װָאס זײ, צװישן
צו דערקענען געלָאזט זיך איך הָאב
מצַריִם. לַאנד ֿפון ַארױסצוציִען זײ זײ,
ַארױסגעצױגן זײ הָאב איך און 10
זײ הָאב און מצַריִם, לַאנד ֿפון

מדבר. דער אין געברַאכט
מַײנע געגעבן זײ הָאב איך און 11
געלָאזט זײ געזעצן מַײנע און חוקים,
זײ, טוט מענטש דער ַאז װָאס װיסן,

זײ. דורך ער לעבט
איך הָאב שֿבטים מַײנע אױך און 12
צװישן צײכן ַא ֿפַאר זַײן צו געגעבן, זײ
װיסן זָאלן זײ ּכדי זײ, צװישן און מיר

זײ. הײליק יהוה איך ַאז
הָאבן יׂשראל ֿפון הױז דָאס ָאבער 13
דער אין מיר ָאן װידערשּפעניקט
ניט זײ זַײנען חוקים מַײנע אין מדבר:
זײ הָאבן געזעצן מַײנע און געגַאנגען,
זײ, טוט מענטש דער ַאז װָאס ֿפַארַאכט,
שֿבטים מַײנע און זײ; דורך ער לעבט
און גָאר; ביז ֿפַארשװעכט זײ הָאבן
מַײן אױסצוגיסן געטרַאכט הָאב איך
ּכדי מדבר, דער אין זײ אױף גרימצָארן

ֿפַארלענדן. צו זײ
ֿפון געטָאן הָאב איך ָאבער 14
זָאל ער ּכדי װעגן, נָאמען מַײן
אױגן די אין װערן ֿפַארשװעכט ניט

זײ הָאב איך װָאס ֿפעלקער די ֿפון
אױגן. זײערע ֿפַאר ַארױסגעצױגן

אױֿפגעהױבן אױך הָאב איך נָאר 15
ניט זײ מדבר, דער אין זײ צו הַאנט מַײן
איך װָאס לַאנד דעם אין ברענגען צו
מילך מיט ֿפליסט װָאס געגעבן, הָאב
ֿפון שַײנדל דָאס איז װָאס הָאניק, און

לענדער; ַאלע
זײ הָאבן געזעצן מַײנע װַײל 16
זײ אין חוקים, מַײנע און ֿפַארַאכט,
מַײנע און געגַאנגען, ניט זײ זַײנען
נַײערט ֿפַארשװעכט; זײ הָאבן שֿבטים
געגַאנגען איז ָאּפגעטער זײערע נָאך

הַארץ. זײער
געשױנט, זײ הָאט אױג מַײן ָאבער 17
הָאב איך און אומצוברענגען, ניט זײ
אין ֿפַארלענדונג ַא זײ ֿפון געמַאכט ניט

מדבר. דער
זײערע צו געזָאגט הָאב איך און 18
חוקים די אין מדבר: דער אין קינדער
גײן, ניט איר זָאלט עלטערן אַײערע ֿפון
היטן, ניט איר זָאלט געזעצן זײערע און
איר זָאלט ָאּפגעטער זײערע מיט און

ֿפַאראומרײניקן. ניט אַײך
אין גָאט; אַײער בין יהוה איך 19
געזעצן מַײנע און גײט, חוקים מַײנע

זײ. טוט און היט,
הײליק, הַאלט שֿבטים מַײנע און 20
צװישן צײכן ַא ֿפַאר זַײן זָאלן זײ און
זָאלט איר ּכדי אַײך, צװישן און מיר

גָאט. אַײער בין יהוה איך ַאז װיסן
הָאבן קינדער די ָאבער 21
מַײנע אין מיר: ָאן װידערשּפעניקט
און געגַאנגען, ניט זײ זַײנען חוקים
זײ געהיט ניט זײ הָאבן געזעצן מַײנע
זײ, טוט מענטש ַא ַאז װָאס טָאן, צו
שֿבטים מַײנע זײ; דורך ער לעבט
הָאב איך און ֿפַארשװעכט; זײ הָאבן
גרימצָארן מַײן אױסצוגיסן געטרַאכט
אױף ּכעס מַײן אױסצולָאזן זײ, אױף

מדבר. דער אין זײ
מַײן אומגעקערט הָאב איך ָאבער 22
ֿפון געטָאן הָאב איך און הַאנט,
ניט זָאל ער ּכדי װעגן, נָאמען מַײן
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די ֿפון אױגן די אין װערן ֿפַארשװעכט
הָאב אױגן זײערע ֿפַאר װָאס ֿפעלקער

ַארױסגעצױגן. זײ איך
מַײן אױֿפגעהױבן הָאב איך הגם 23
צו זײ מדבר, דער אין זײ צו הַאנט
און ֿפעלקער, די צװישן ֿפַארשּפרײטן

לענדער; די אין צעװַארֿפן צו זײ
ניט זײ הָאבן געזעצן מַײנע װַײל 24
זײ הָאבן חוקים מַײנע און געטָאן,
זײ הָאבן שֿבטים מַײנע און ֿפַארַאכט,
ֿפון ָאּפגעטער די נָאך און ֿפַארשװעכט,
זײערע געװען זַײנען עלטערן זײערע

אױגן.
געגעבן זײ הָאב אױך איך און 25
זײ װָאס געזעצן און גוטע, ניט חוקים

זײ; דורך לעבן קענען ניט זָאלן
געלָאזט זײ הָאב איך און 26
זײערע מיט ֿפַאראומרײניקן זיך
ָאּפשײדן מיט ָאּפֿפערגעשַאנקען,
טרַאכט; דעם עֿפנט װָאס איטלעכס
זײ ּכדי ֿפַארװיסטן, זײ זָאל איך ּכדי

יהוה. בין איך ַאז װיסן זָאלן
ֿפון הױז דעם צו רעד דרום 27
זָאלסט און מענטשנקינד, דו יׂשראל,
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ זײ: צו זָאגן
אַײערע הָאבן אױך דערמיט הַאר: דער
זײ װָאס געלעסטערט, מיך עלטערן

מיר. ָאן ֿפעלשונג ַא געֿפעלשט הָאבן
געברַאכט זײ הָאב איך ַאז װָארום 28
הָאב איך װָאס לַאנד, דָאס אין
עס זײ זײ, צו הַאנט מַײן אױֿפגעהױבן
ַא געזען הָאבן זײ נָאר װּו איז געבן, צו
געדיכטן ַא נָאר װּו און בערגל, הױך
געשלַאכט דָארטן זײ הָאבן בױם,
הָאבן זײ און שלַאכטָאּפֿפער, זײערע
ֿפון דערצערענונג די געברַאכט דָארטן
זײער געמַאכט דָארטן און קרבן, זײער
געגָאסן דָארטן און ֵריח, געשמַאקן

גיסָאּפֿפער. זײערע
װָאס געזָאגט: זײ צו הָאב איך און 29
מַאכט איר װָאס – ָבָמה״? „די בַאטַײט
איר מען רוֿפט דרום דָארטן; נַאריש זיך
טָאג. הַײנטיקן אױף ביז „ָבָמה״ נָאמען

ֿפון הױז דעם צו זָאג דרום 30
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ יׂשראל:
אױף אַײך ֿפַאראומרײניקט איר הַאר:
און עלטערן, אַײערע ֿפון שטײגער דעם
איר זַײט אומװערדיקײטן זײערע נָאך

ֿפַארֿפירט,
אַײערע ברענגט איר ַאז און 31
מַאכט איר ַאז ָאּפֿפערגעשַאנקען,
דורכן קינדער אַײערע דורכגײן
אַײך איר ֿפַאראומרײניקט ֿפַײער,
אױף ביז ָאּפגעטער אַײערע ַאלע מיט
לָאזן זיך זָאל איך און טָאג, הַײנטיקן
יׂשראל? ֿפון הױז אַײך, ֿפון ֿפרעגן
דער גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ
ֿפרעגן לָאזן זיך װעל איך אױב הַאר,

אַײך! ֿפון
זינען אױֿפן קומט אַײך װָאס און 32
איר װָאס זַײן; ניט מָאל קײן װעט
אומות, די װי ַאזױ זַײן װעלן מיר זָאגט:
צו לענדער, די ֿפון משּפחות די װי ַאזױ

שטײן. און הָאלץ דינען
גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ 33
שטַארקער ַא מיט ניט אױב הַאר, דער
אױסגעשטרעקטן ַאן מיט און הַאנט,
אױסגעגָאסענעם מיט און ָארעם,
אױף קיניגן איך װעל גרימצָארן,

אַײך!
ַארױסציִען אַײך װעל איך און 34
אַײך װעל און ֿפעלקער, די ֿפון
װָאס לענדער, די ֿפון אַײנזַאמלען
מיט זײ, אין צעשּפרײט זַײט איר
ַאן מיט און הַאנט, שטַארקער ַא
מיט און ָארעם, אױסגעשטרעקטן

גרימצָארן. אױסגעגָאסענעם
צום ברענגען אַײך װעל איך און 35
זיך װעל און ֿפעלקער, די ֿפון מדבר

ּפנים-אל-ּפנים. אַײך, מיט משּפטן
געמשּפט זיך הָאב איך װי ַאזױ 36
ֿפון מדבר עלטערןאין אַײערע מיט
זיך איך װעל ַאזױ מצַריִם, לַאנד
הַאר. דער גָאט זָאגט אַײך, מיט משּפטן
דורכגײן מַאכן אַײך װעל איך און 37
אַײך װעל און רוט, דער אונטער
ֿפון ֿפַארקניּפונג דער אין ברענגען



777 יְֶחזֵקאל 20:38—21:9

בונד.
ֿפון אױסרײניקן װעל איך און 38
װָאס די און װידערשּפעניקער, די אַײך
זײער ֿפון לַאנד דעם מיר;ֿפון ָאן ברעכן
ַארױסציִען, זײ איך ֿפרעמדשַאֿפטװעל
יׂשראלװעלן ֿפון ערד דער אױף ָאבער
ַאז װיסן װעט איר קומען;און ניט זײ

יהוה. בין איך
ַאזױ יׂשראל, ֿפון הױז איר און 39
הַאר:גײט דער גָאט געזָאגט הָאט
ָאּפגעטער, זַײנע איטלעכער דינט
צו צוהערן ניט װילט איר װי ַאזױ
זָאלט נָאמען הײליקן מַײן מיר;ָאבער
אַײערע ֿפַארשװעכןמיט ניט מער איר
אַײערע מיט און ָאּפֿפערגעשַאנקען,

ָאּפגעטער.
בַארג, הײליקן מַײן אױף װָארום 40
יׂשראל, ֿפון בַארג הױכן דעם אױף
דָאס װעט דָארטן הַאר, דער גָאט זָאגט
גַאנצןמיר אין יׂשראל ֿפון הױז גַאנצע
איך װעל דָארטן לַאנד; אין דינען
איך װעל דָארטן און בַאװיליקן, זײ
און ָאּפשײדונגען, אַײערע ֿפַארלַאנגען
אַײערע ַאלע מיט ערשטגָאבן, אַײערע

זַאכן. געהײליקטע
איך װעל ֵריח געשמַאקן ַא דורך 41
אַײך צי איך װען בַאװיליקן, אַײך
אַײך װעל און ֿפעלקער, די ֿפון ַארױס
איר לענדערװָאס די ֿפון אַײנזַאמלען
װעל איך זײ;און אין צעשּפרײט זַײט
די אַײךאין דורך װערן געהײליקט

אומות. די ֿפון אױגן
בין איך ַאז װיסן װעט איר און 42
דער אױף אַײך ברענג איך װען יהוה,
װָאס לַאנד, דעם אין יׂשראל, ֿפון ערד
עס הַאנט, מַײן אױֿפגעהױבן הָאב איך

עלטערן. אַײערע צו געבן צו
דערמָאנען דָארטן װעט איר און 43
אַײערע ַאלע און װעגן, אַײערע
זיך הָאט איר װָאס מעׂשים,
און זײ, מיט ֿפַאראומרײניקט
ַאלײןֿפון זיך ֿפַאר עקלען זיך װעט איר
איר װָאס בײזן אַײערע ַאלע װעגן

געטָאן. הָאט

בין איך ַאז װיסן װעט איר און 44
ֿפון אַײך מיט טו איך װען יהוה,
אַײערע לױט ניט װעגן, נָאמען מַײן
אַײערע לױט און װעגן, שלעכטע
ֿפון הױז איר מעׂשים, ֿפַארדָארבענע

הַאר. דער גָאט זָאגט יׂשראל,

איז21 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

ַאקעגן ּפנים דַײן טו מענטשנקינד, 2
זָאגט און ָדרום, צום רעד און ָדרום,
אין ֿפעלד ֿפון װַאלד דעם אױף נֿביאות

ָדרום;
ֿפון װַאלד צום זָאגן זָאלסט און 3
ַאזױ גָאט: ֿפון װָארט דָאס ָדרום:הער
איך הַאר:זע, דער גָאט געזָאגט הָאט
עס און ֿפַײער, ַא דיר אין ָאן צינד
ֿפַײכטן איטלעך דיר אין ֿפַארצערן װעט
בױם;די טרוקענעם איטלעך בױםאון
װערן, ֿפַארלָאשן ניט װעט ֿפלַאמֿפַײער
ביז ָדרום ֿפון ּפנימער ַאלע און
דערֿפון. װערן ָאנגעברענט צֿפוןװעלן

איך ַאז זען, װעלן לַײבער ַאלע און 4
ניט װעט ָאנגעצונדן;זי זײ הָאב יהוה

װערן. ֿפַארלָאשן
דו גָאט װײ, געזָאגט: איך הָאב 5
ַא ניט ער איז מיר: אױף זָאגן זײ הַאר,

משלים-זָאגער?
צו געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 6

זָאגן: צו ַאזױ מיר,
צו ּפנים דַײן טו מענטשנקינד, 7
הײליקטומען, די צו רעד און ירושלים,
ֿפון ערד דער אױף נֿביאות זָאג און

יׂשראל.
ערד דער צו זָאגן זָאלסט און 8
געזָאגט: גָאט הָאט יׂשראל:ַאזױ ֿפון
װעל איך און דיר, צו קום איך זע,
שײד, איר ֿפון שװערד מַײן ַארױסציִען
צדיק דעם דיר ֿפון ֿפַארשנַײדן װעל און

ָרשע. מיטן
ֿפון ֿפַארשנַײדן װיל איך װַײל 9
דרום ָרשע, מיטן צדיק דעם דיר
איר ֿפון שװערד מַײן ַארױסגײן װעט
ביז ָדרום ֿפון לַײבער ַאלע שײדאױף
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צֿפון.
װיסןַאז װעלן לַײבער ַאלע און 10
ַארױסגעצױגןמַײן הָאב יהוה איך
מער זיך װעט שײד;זי איר ֿפון שװערד

אומקערן. ניט
זיֿפץ;מיט מענטשנקינד, דו און 11
מיט און לענדן ֿפון ברעכעניש
זײערע ֿפַאר זיֿפצן ביטערקײטזָאלסטו

אױגן.
זײ ַאז זַײן, װעט עס און 12
װָאס דיר;אױף צו זָאגן װעלן
דער אױף זָאגן: זיֿפצסטו?זָאלסטו
הַארץ איטלעך קומט:און װָאס הערונג
װעלן הענט ַאלע און צעגײן, װעט
װעט געמיט איטלעך און װערן, שלַאף
װעלן קני ַאלע און װערן, בַאטריבט
און קומט, עס זע, װַאסער. מיט רינען

הַאר. דער גָאט זָאגט געשעט, עס
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 13

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
און נֿביאות, זָאג מענטשנקינד, 14
געזָאגט: גָאט הָאט זָאגן:ַאזױ זָאלסט
איז שװערד ַא שװערד, זָאג:ַא
געשליֿפן;ּכדי אױך איז און געשַארֿפט,
זי איז שעכטונג ַא שעכטן צו

געשַארֿפט,
זי איז בליץ ַא הָאבן צו ּכדי 15
דער ֿפַארגײט עס –װײ, געשליֿפן
ֿפַארלענדט –זי זון! מַײן ֿפון שטַאם

בױם. גַאנצן דעם
שלַײֿפן, צו געגעבן זי הָאט מע און 16
איז ֿפױסט;זי אין נעמען צו אױף
איז זי און שװערד, די געשַארֿפט,
דעם ֿפון הַאנט אין געבן צו זי געשליֿפן,

טײטער.
דו יָאמער, און שרַײ 17
אױף איז זי װָארום מענטשנקינד,
ֿפירשטן ַאלע אױף איז זי ֿפָאלק, מַײן
יׂשראל;איבערגעענטֿפערט ֿפון
מַײן מיט זײ זַײנען שװערד צום

לענד. אױֿפן שלָאג ֿפָאלק;דרום
װערן; געּפרּוװט װעט ער װָארום 18
דעם ֿפַארלענדט זי נָאך!ַאז װי און
זָאגט זַײן, ניט גָאר זָאל ער שטַאם,

הַאר. דער גָאט
נֿביאות, זָאג מענטשנקינד, דו און 19
הַאנט, ַא אױף הַאנט ַא קלַאּפ און
װערן ֿפַארטָאּפלט שװערד די זָאל און
ֿפַאר שװערד די איז דרַײֿפַאכיק;דָאס
די װערן, דערשלָאגן דַארֿפן װָאס די
דַארף װָאס גרױסן דעם ֿפַאר שװערד
זײ רינגלט װָאס װערן, דערשלָאגן

ַארום.
און צעגײן, זָאל הַארץ דָאס ּכדי 20
איך הָאב שטרױכלונגען, די מערן צו
טױערןגעברַאכט זײערע ַאלע אױף
איז זי שװערד;װײ, ֿפון שרעק דעם
שעכטונג צו געמַאכט, בליצן צו

געשַארֿפט.
ֿפַארקער רעכטס, זיך ֿפַארנעם 21
איז שַארף דַײן װּוהין לינקס, זיך

געקערט!
הַאנט ַא קלַאּפן װעל אױך איך און 22
מַײן בַארוען װעל און הַאנט, ַא אױף

גערעדט. הָאב יהוה גרימצָארן;איך
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 23

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
דיר מַאך מענטשנקינד, דו און 24
ֿפון שװערד דעם ֿפַאר װעגן, צװײ
אײן קומען;ֿפון צו ָבֿבל ֿפון מלך דעם
און ַארױסגײן. בײדע זײ זָאלן לַאנד
ָאנהײב אױף;בַײם שטעל װעגװַײזער ַא
אױף. אים שטעל שטָאט דער צו װעג

שװערדצו דער ֿפַאר װעג ַא מַאך 25
ֿפון קינדער די ֿפון ַרָבה אױף קומען
ירושלים אין יהּודה אױף און עמון,

בַאֿפעסטיקט.
שטעלט ָבֿבל ֿפון מלך דער װָארום 26
בַײם װעג, ֿפון שײדונג דער זיךבַײ
טרעֿפן צו װעגן, בײדע ֿפון ָאנהײב
ער ֿפַײלן, מיט שָאקלט ּכישוף;ער מיט
אין קוקט ער ּתרֿפים, דעם בַײ ֿפרעגט

לעבער. ַא
איז הַאנט רעכטער זַײן אין 27
ָאנצושטעלן ירושלים אױף גורל דער
מױל דָאס עֿפענען צו שטורעמבעק,
אין ָקול דעם אױֿפצוהײבן רציחה, מיט
אױף שטורעמבעק שטעלן צו געשרײ,
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צו ערדװַאל, ַאן ָאנצושיטן טױערן, די
בַאלעגער-מױער. ַא בױען

זַײןװי עס װעט זײ בַײ און 28
זײערע אין ּכישוף ֿפַאלשער ַא
זײ הָאבן װָאכן אױף אױגן;װָאכן
די דערמָאנען מַאכט דָאס נָאך!ָאבער

װערן. געכַאּפט זָאלן זײ ַאז זינד,
הַאר דער גָאט הָאט דרום 29
געמַאכט הָאט איר געזָאגט:װַײל ַאזױ
אַײערע װען זינד, אַײערע דערמָאנען
געװָארן, ַאנטּפלעקט זַײנען ֿפַארברעכן
זיך װַײזן זינד אַײערע ַאז ַאזױ
–װַײל מעׂשים אַײערע ַאלע ַארױסאין
איר װעט געװָארן, דערמָאנט זַײט איר

װערן. געכַאּפט הַאנט דער מיט
דו ֿפַארשװעכטער, ָרשע דו און 30
טָאג זַײן װָאס יׂשראל ֿפון ֿפירשט
דער ֿפון צַײט דער געקומעןאין איז

ֿפַארזינדיקונג, לעצטער
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 31
די ַארָאּפ און הױב! די הַאר:ַאװעק
דָאס!דָאס מער ניט איז קרױן!דָאס
הױכן דעם און דערהײבן, נידעריקע

דערנידערן!
װעל חורבן ַא חורבן, ַא חורבן, ַא 32
ניט מער װעט דָאס מַאכן;יָא, עס איך
עס װעמען דער קומט עס ביז זַײן,
געבן. אים עס װעל איך און געהערט,

נֿביאות זָאג מענטשנקינד, דו און 33
געזָאגט הָאט זָאגן:ַאזױ זָאלסט און
ֿפון קינדער די הַאראױף דער גָאט
לעסטערונג;און זײער אױף און עמון,
געצױגענע דו שװערד, זָאגן: זָאלסט
צום געשליֿפן, שעכטונג צו שװערד,

– זַײן צו בליציק ּכדי אױסהַאלטן,
דיר װעגן זעט מע בעת 34
װעגן װָארזָאגט מע בעת ֿפַאלשקײט,
די אױף לײגן צו –דיך ליגן דיר
ֿפַארשװעכטע, רָשעים העלדזערֿפון
דער אין געקומען, איז טָאג זײער װָאס
ֿפַארזינדיקונג! לעצטער דער ֿפון צַײט

–
שײד! איר אין אום זי קער 35
געשַאֿפן ביסט דו װּו ָארט דעם –אין

דַײן ֿפון לַאנד דעם אין געװָארן,
משּפטן. דיך איך װעל ָאּפשטַאמונג,

דיר אױף אױסגיסן װעל איך און 36
מַײן ֿפון ֿפַײער דעם –מיט ּכעס; מַײן
דיר, אױף בלָאזן איך װעל גרימצָארן
הַאנט דער אין געבן דיך װעל איך און
אױף מַײנסטערס ֿפייִשע מענטשן ֿפון

אומצוברענגען.
שּפַײז ַא ֿפַאר ֿפַײער צום 37
אין זַײן װעט בלוט זַײן;דַײן װעסטו
געדַאכט ניט מער לַאנד;װעסט מיטן
גערעדט. הָאב יהוה איך װערן;װָארום

איז22 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

װילסטו מענטשנקינד, דו און 2
בלוטיקע די משּפטן װילסטו משּפטן,
אירע ַאלע װיסן זי לָאז שטָאט?טָא

אומװערדיקײטן.
הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלסט און 3
װָאס שטָאט הַאר:דו דער גָאט געזָאגט
איר ּכדי מיט, איר אין בלוט ֿפַארגיסט
זיך בַײ מַאכט און קומען, זָאל צַײט

װערן, צו אומרײן ָאּפגעטער,
הָאסט דו װָאס בלוט דַײן מיט 4
ֿפַארשולדיקט, זיך הָאסטו ֿפַארגָאסן,
הָאסט דו װָאס ָאּפגעטער די מיט און
און געװָארן, אומרײן ביסטו געמַאכט,
און טעג, דַײנע דערנענטערט הָאסט
יָארן;דרום דַײנע צו געקומען ביסט
בַײ שַאנד צו געגעבן דיך איך הָאב
ַאלע בַײ שּפָאט צו און ֿפעלקער, די

לענדער.
װעלן דיר ֿפון װַײטע און נָאנטע 5
אומרײנעם מיטן דו דיר, ֿפון שּפָאטן

ֿפילטומלדיקע. דו נָאמען,
יׂשראל, ֿפון ֿפירשטן די זע, 6
אין זַײנען ָארעם, זַײן לױט איטלעכער

ֿפַארגיסן. צו בלוט ּכדי געװען דיר
מען הָאט מוטער און ֿפָאטער 7
ֿפרעמדן קעגן דיר, אין גרינגגעשַאצט
אין רױב מיט בַאגַאנגען זיך מען הָאט
הָאט אלמנה ַאן און יתום ַא מיט, דַײן

דיר. אין געקריװדעט מען
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ֿפַארַאכט, הָאסטו הײליקײטן מַײנע 8
ֿפַארשװעכט. הָאסטו שֿבטים מַײנע און
געװען זַײנען רכילות-טרַײבער 9
ֿפַארגיסן;און צו בלוט דירּכדי אין
בַײ געגעסן מען הָאט בערג די אױף
געטָאן מען הָאט דיר:שענדלעכקײט

מיט. דַײן אין
מען הָאט שַאנד ֿפָאטערס דעם 10
אין אומרײנע ַאן דיר, אין ַאנטּפלעקט
געשענדט מען הָאט ָאּפזונדערונג איר

דיר. אין
זַײן מיט איטלעכער און 11
אומװערדיקײט װַײבהָאט חֿברס
הָאט איטלעכער און בַאגַאנגען,
מיט שנורֿפַאראומרײניקט, זַײן
הָאט איטלעכער און שענדלעכקײט,
זַײן ֿפון טָאכטער די שװעסטער, זַײן

דיר. אין געשענדט ֿפָאטער,
דיר אין גענומען מען הָאט שוחד 12
און צינדזן ֿפַארגיסן, צו בלוט ּכדי
בַאריסן און גענומען, הָאסטו מערונג
מיר ָאן און רױב, דורך חֿברים דַײנע
הַאר. דער גָאט זָאגט ֿפַארגעסן, הָאסטו
געקלַאּפט הָאב איך זע דרום 13
געװין אומערלעכן דַײן הַאנטװעגן מַײן
דַײן אױף און געמַאכט, הָאסט דו װָאס

געװען. דיר אין איז װָאס בלוטיקײט
צי בַאשטײן, הַארץ דַײן װעט 14
די אין זַײן, שטַארק הענט דַײנע װעלן
דיר?איך מיט זיך רעכן איך װָאס טעג

טָאן. װעל און גערעדט, הָאב יהוה
צעשּפרײטן דיך װעל איך און 15
דיך װעל און ֿפעלקער, די צװישן
װעל איך און לענדער, די אין צעװַארֿפן
דיר. ֿפון אומרײנקײט דַײן ֿפַארלענדן

װערן ֿפַארשװעכט װעסט און 16
די ֿפון אױגן די ַאלײןֿפַאר זיך דורך
בין איך ַאז װיסן װעסט און ֿפעלקער,

יהוה.
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 17

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
ֿפון הױז דָאס מענטשנקינד, 18
ּפסולת, צו געװָארן מיר זַײנען יׂשראל
און צין און קוּפער זַײנען ַאלע זײ

שמעלצאױװן; דעם אין בלַײ און אַײזן
זײ. זַײנען זילבער ֿפון ּפסולת

ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 19
ּפסולת צו ַאלע זַײט איר געזָאגט:װַײל
אַײך זַאמל איך זעט, דרום געװָארן,

ירושלים. אין אַײן
זילבער אַײן זַאמלט מע װי ַאזױ 20
צין און בלַײ און אַײזן קוּפעראון און
דערױף בלָאזן צו שמעלצאױװן, ַא אין
װעל ַאזױ צעשמעלצן, צו ּכדי ֿפַײער,
און ּכעס מַײן אַײנזַאמלןאין אַײך איך
אַײך װעל און גרימצָארן, מַײן אין

צעשמעלצן. און ַארַײנלײגן
צונױֿפקלַײבן, אַײך װעל איך יָא, 21
דעם מיט אַײך אױף בלָאזן װעל און
װעט איר און צָארן, מַײן ֿפון ֿפַײער

דרינען. װערן צעשמָאלצן
װערט זילבער װי ַאזױ 22
שמעלצאױװן, ַא אין צעשמָאלצן
װערן צעשמָאלצן איר װעט ַאזױ
איך ַאז װיסן װעט איר דרינען;און
גרימצָארן מַײן אױסגעגָאסן יהוההָאב

אַײך. אױף
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 23

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
איר:ביסט צו זָאג מענטשנקינד, 24
ניט גערײניקט, ניט איז װָאס לַאנד ַא
צָארן. ֿפון טָאג אין געװָארן בַארעגנט

אין נֿביאים אירע ֿפון בונט דער 25
לײב ברומיקער ַא װי מיטאיז איר
זײ הָאבן רױב;נֿפשות ֿפַארצוקט װָאס
זַאכן טַײערע און שַאצן ֿפַארצערט,
זײ הָאבן אלמנות אירע צו, זײ נעמען

איר. אין געמערט
ֿפַארברָאכן הָאבן ּכהנים אירע 26
ֿפַארשװעכט און ּתורה, מַײן קעגן
און הײליק הײליקײטן;צװישן מַײנע
ָאּפגעשײדט, ניט זײ הָאבן אומהײליק
הָאבן אומרײן און רײן צװישן און
ֿפון און געטָאן, װיסן צו ניט זײ
ֿפַארהױלן זײ הָאבן שֿבטים מַײנע
ֿפַארשװעכט בין איך און אױגן, זײערע

זײ. צװישן געװָארן
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װי אירזַײנען צװישן הַארן אירע 27
ֿפַארגיסן רױב;צו ֿפַארצוקן װָאס װעלף
צו ּכדי נֿפשות אומצוברענגען בלוט,

געװין. געװינען
זײ הָאבן נֿביאים אירע און 28
ֿפַאלשקײט זעען טינק;זײ ָאנגעשמירט
„ַאזױ זָאגן: זײ ליגן. זײ װָארזָאגן און
װען הַאר״, דער גָאט געזָאגט הָאט

גערעדט. ניט הָאט גָאט
הָאט לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס 29
געגזלט און געװַאלט, מיט געדריקט
דעם און ָארימַאן דעם און גזלה,
און געקריװדעט, זײ הָאבן אֿביון
מיט געדריקט זײ הָאבן ֿפרעמדן דעם

אומרעכט.
זײ צװישן געזוכט הָאב איך און 30
צַאם, ַא ַארומצַאמען זָאל מַאןװָאס ַא
דעם אין מיר ֿפַאר שטעלן זיך און
עס זָאל איך ַאז לַאנד, ֿפַארן ברָאך
ניט הָאב איך אומברענגען;ָאבער ניט

געֿפונען.
אױסגעגָאסן איך הָאב דרום 31
ֿפַײער דעם צָארן;מיט מַײן זײ אױף
זײ איך הָאב גרימצָארן מַײן ֿפון
איך הָאב װעג ֿפַארלענדט:זײער
זָאגט קָאּפ, זײער אױף ֿפַארגָאלטן

הַאר. דער גָאט

איז23 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

געװען זַײנען עס מענטשנקינד, 2
אײן ֿפון טעכטער ֿפרױען, צװײ

מוטער.
אין געװען מזנה הָאבן זײ און 3
זײ הָאבן יוגנט זײער אין מצַריִם;
זײערע זַײנען דָארטן געװען; מזנה
דָארטן און געװָארן, געדריקט בוזעמס
מײדלשע זײערע געקװעטשט מען הָאט

בריסט.
געװען: זַײנען נעמען זײערע און 4
איר און ָאהָלה, – גרעסערע די
זַײנען זײ און ָאהליֿבה. – שװעסטער
זין געבָארן הָאבן און מַײנע, געװָארן
נעמען: זײערע און טעכטער. און

איז ירושלים און ָאהָלה, איז שומרון
ָאהליֿבה.

געװען מזנה הָאט ָאהָלה און 5
צו געגלוסט הָאט און מיר, הינטער

ַאשורים, די צו ליבהָאבער, אירע
געװען מזנה הָאט ָאהָלה און 6
צו געגלוסט הָאט און מיר, הינטער
ַאשורים, די צו ליבהָאבער, אירע
בלָאען, אין ָאנגעטָאן קריגסלַײט
יונגען שײנע ֿפירשטן, און דוּכסים

ֿפערד. אױף רַײטן װָאס ריטער ַאלע,
זנות איר ַאװעקגעגעבן הָאט זי און 7
אשור ֿפון זין געקליבענע זײ, אױף
הָאט זי װעמען צו ַאלע און ַאלע;
ֿפַאראומרײניקט זיך זי הָאט געגלוסט,

ָאּפגעטער. זײערע ַאלע מיט
זי הָאט מצַריִם מיט זנות איר און 8
מיט זַײנען זײ װָארום ֿפַארלָאזן, ניט
זײ און יוגנט, איר אין געלעגן איר
בריסט, מײדלשע אירע געדריקט הָאבן
איר. אױף זנות זײער אױסגעגָאסן און
איבערגעגעבן זי איך הָאב דרום 9
ליבהָאבער, אירע ֿפון הַאנט דער אין
אשור, ֿפון זין די ֿפון הַאנט דער אין

געגלוסט. זײ צו הָאט זי װָאס
שַאנד; איר ַאנטּפלעקט הָאבן זײ 10
הָאבן טעכטער אירע און זין אירע
מיטן זײ הָאבן זי און צוגענומען, זײ
ַא געװָארן איז זי און געטײט; שװערד
מען הָאט ַאזױ װַײבער. בַײ צונעמעניש

איר. אױף משּפט ַא געטָאן
הָאט ָאהליֿבה שװעסטער איר און 11
געװען איז זי ָאבער געזען, דָאס
ֿפון געלוסט איר אין ֿפַארדָארבענער
דער ֿפון מער זנות איר אין און יענער,

שװעסטער. איר ֿפון זנות
זי הָאט אשור ֿפון זין די צו 12
ֿפירשטן, און דוּכסים געגלוסט,
ריטער ּפרַאכטיק, ָאנגעטָאן קריגסלַײט
יונגען שײנע ֿפערד, אױף רַײטן װָאס

ַאלע.
איז זי ַאז געזען הָאב איך און 13
װעג אײן – געװָארן ֿפַאראומרײניקט

בײדן. זײ בַײ
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איר געמערט נָאך הָאט זי און 14
מענער געזען הָאט זי װָארום זנות,
װַאנט, דער אױף אױסגעקריצט
מיט געצײכנט ַּכׂשדים ֿפון בילדער

ֿפַארב רױטער
אױף גַארטלען מיט ָאנגעגורט 15
ַארָאּפגעהַאנגענע מיט לענדן, זײערע
מיטן קעּפ, זײערע אױף טורבַאנען
די – ַאלע עלטסטע ֿפון אױסזען
װָאס ָבֿבל, ֿפון זין די ֿפון געשטַאלט
זײער ֿפון לַאנד דָאס איז ַּכׂשדים

געבורט.
װי געגלוסט, זײ צו הָאט זי און 16
און דערזען, זײ הָאבן אױגן אירע
קײן זײ צו שלוחים געשיקט הָאט זי

ַּכׂשדים.
איר צו זַײנען ָבֿבל ֿפון זין די און 17
און ליבשַאֿפטגעלעגער, צום געקומען
זײער מיט ֿפַאראומרײניקט זי הָאבן זײ
ֿפון געװָארן אומרײן איז זי און זנות;
ָאּפגעעקלט זיך הָאט זעל איר ביז זײ,

זײ. ֿפון
איר ַאנטּפלעקט הָאט זי ַאז און 18
הָאט שַאנד, איר ַאנטּפלעקט און זנות
ַאזױ איר, ֿפון ָאּפגעעקלט זיך זעל מַײן
ֿפון ָאּפגעעקלט זיך הָאט זעל מַײן װי

שװעסטער. איר
איר געמערט נָאך הָאט זי און 19
ֿפון טעג די ָאן דערמָאנען צו זיך זנות,
אין געװען מזנה הָאט זי װען יוגנט, איר

מצַריִם. לַאנד
זײערע צו געגלוסט הָאט זי און 20
אײזלען ֿפון ֿפלײש װָאס קעּפסמענער,
ֿפון אױסגוס און ֿפלײש, זײער איז

אױסגוס. זײער איז ֿפערד
דער נָאך געבענקט הָאסט דו און 21
מע װען יוגנט, דַײן ֿפון שענדלעכקײט
בריסט דַײנע מצַריִם אין געדריקט הָאט

בוזעם. יונגן דַײן װעגן ֿפון
דער גָאט הָאט ָאהליֿבה, דרום, 22
דערװעק איך געזָאגט:זע, ַאזױ הַאר
װָאס די ליבהָאבער, דַײנע דיר אױף
זײ, ֿפון ָאּפגעעקלט זיך הָאט זעל דַײן
ֿפון דיר אױף ברענגען זײ װעל איך און

ַארום: רונד
ַּכׂשדים, ַאלע און ָבֿבל, ֿפון זין די 23
זין ַאלע קֹוַע, און שֹוַע און ּפקוד
יונגען, שײנע זײ, מיט אשור ֿפון
און עלטסטע ַאלע, ֿפירשטן און דוּכסים
ַאלע. ֿפערד אױף רַײטער בַארוֿפענע,

אין דיר אױף קומען װעלן זײ און 24
רעדער, און רַײטװעגן מיט מחנה, ַא
ֿפעלקער;מיט געזעמל ַא מיט און
קיװערװעלן און שילד און ּפַאנצער
רונד דיר קעגן אױסשטעלן זיך זײ
ֿפַאר איבערגעבן װעל איך ַארום;און
דיך װעלן זײ און משּפט, דעם זײ

משּפטים. זײערע מיט משּפטן
דיר ָאן ָאנטָאן װעל איך און 25
זיך װעלן זײ און ֿפַארדרָאס, מַײן
גרימצָארן;דַײן מיט דיר קעגן בַאגײן
זײ װעלן אױערן דַײנע און נָאז
װעט איבערבלַײב דַײן און ָאּפשנַײדן,
און זין ֿפַאלן;דַײנע שװערד דורכן
ַאװעקנעמען, זײ װעלן טעכטער דַײנע
ֿפַארצערט װעט איבערבלַײב דַײן און

ֿפַײער. אין װערן
דַײנע אױסטָאן דיר װעלן זײ און 26
שײנע דַײנע צונעמען און קלײדער,

זַאכן.
ֿפון ֿפַארשטערן װעל איך און 27
זנות דַײן און שענדלעכקײט, דַײן דיר
ניט װעסט און ָאן, מצַריִם לַאנד ֿפון
און זײ, צו אױגן דַײנע אױֿפהײבן

דערמָאנען. ניט מער װעסטו מצַריִם
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 28
דער אין דיר גיב איך הַאר:זע, דער
אין ֿפַײנט, הָאסט דו װָאס די ֿפון הַאנט
הָאט זעל דַײן װָאס די ֿפון הַאנט דער

זײ. ֿפון ָאּפגעעקלט זיך
דיר קעגן בַאגײן זיך װעלן זײ און 29
דַײן צונעמען װעלן און ׂשנאה, מיט
איבערלָאזן דיך װעלן און מי, גַאנצע
װערן ַאנטּפלעקט הױל;און און נַאקעט
דַײן און נַאקעטקײט, זונהשע דַײן װעט

זנות. דַײן און שענדלעכקײט,
ֿפַאר דיר, צו טָאן מען װעט דָאס 30
און ֿפעלקער, די נָאך נָאכלױֿפן דַײן
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ֿפַאראומרײניקט זיך הָאסט דו װַײל
ָאּפגעטער. זײערע מיט

שװעסטער דַײן ֿפון װעג דעם אין 31
געבן איך װעל דרום געגַאנגען, ביסטו

הַאנט. דַײן אין ָּכוס איר
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 32
שװעסטער דַײן ֿפון ָּכוס הַאר:דעם
דעם און טיֿפן דעם טרינקען, װעסטו
און געלעכטער צו װערן ברײטן;װעסט

רַאנד. ביזן ֿפול איז שּפָאט;ער צו
קומער און שיּכרות מיט װעסט 33
שרעק ֿפון ָּכוס דעם מיט ָאנֿפילן, זיך
ֿפון ָּכוס דעם מיט דערשרעקעניש, און

שומרון. שװעסטער דַײן
און טרינקען אים װעסט און 34
שערבלעך זַײנע װעסט און אױסזוּפן,
װעסטו בריסט דַײנע און צעקנַאקן,
זָאגט גערעדט, הָאב איך רַײסן;װָארום

הַאר. דער גָאט
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 35
ָאן ֿפַארגעסן הָאסט דו הַאר:װַײל דער
הינטער ַאװעקגעװָארֿפן מיך און מיר,
דַײן אױך דו טרָאג דרום רוקן, דַײן

זנות. דַײן און שענדלעכקײט
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 36
ָאהָלה משּפטן װילסטו מענטשנקינד,
זײערע זײ דערצײל טָא ָאהליֿבה? און

אומװערדיקײטן.
און געװען, מזנה הָאבן זײ ַאז 37
און הענט, זײערע אױף איז בלוט
מזנה זײ הָאבן ָאּפגעטער זײערע מיט
קינדער זײערע ַאֿפילו און געװען,
זײ הָאבן געבָארן, מיר הָאבן זײ װָאס

שּפַײז. ַא ֿפַאר זײ צו איבערגעגעבן
צו געטָאן זײ הָאבן דָאס נָאך 38
ֿפַאראומרײניקט הָאבן זײ מיר:
אײגענעם דעם אין הײליקטום מַײן
זײ הָאבן שֿבטים מַײנע און טָאג,

ֿפַארשװעכט.
זײערע געשָאכטן הָאבן זײ ַאז און 39
זײ זַײנען ָאּפגעטער, זײערע צו קינדער
דעם אין הײליקטום מַײן אין געקומען
יָא, ֿפַארשװעכן; צו עס טָאג אײגענעם
הױז. מַײן אין געטָאן זײ הָאבן ַאזױ ָאט

נָאך געשיקט אױך הָאט איר און 40
דער ֿפון געקומען זַײנען װָאס מענער
צו איז ָשִליח ַא װי װָאס װַײט,
זײ זַײנען ַאזױ געװָארן, געשיקט זײ
זיך הָאסט דו װעמען ֿפַאר די געקומען;
און אױגן, דַײנע געֿפַארבט געװַאשן,

צירונג. מיט ָאנגעצירט זיך
ַא אױף געזעסן ביסט און 41
טיש געגרײטן ַא מיט בעט, ּפרַאכטיקן
מַײן און װַײרױך מַײן און דערבַײ,
דערױף. ַארױֿפגעשטעלט הָאסטו אײל
צוֿפרידענעם ַא ֿפון ָקול דער און 42
צו און איר; בַײ געװען איז געזעמל
זַײנען עולם גרױסן ֿפון מענטשן די
ֿפון סֿבאער די געװָארן געברַאכט נָאך
ָאנגעטָאן הָאבן זײ און מדבר, דער
און הענט, זײערע אױף ָארעמבענדער

קעּפ. זײערע אױף קרױן שײנע ַא
ַאלט דער אױף געזָאגט איך הָאב 43
מען טרַײבט ניאוף: אין געװָארענער
מיט איר? מיט זנות אױך איצט נָאך

איר?
איר צו געקומען איז מע װָארום 44
זונה; ַא ֿפרױ ַא צו קומט מע װי ַאזױ
און ָאהָלה צו געקומען מען איז ַאזױ

װַײבער. שענדלעכע די ָאהליֿבה
זײ מענער, גערעכטע ָאבער 45
משּפט דעם מיט משּפטן זײ װעלן
ֿפון משּפט דעם און נואֿפטעס ֿפון
נואֿפטעס װָארום בלוטֿפַארגיסערינס;
זײערע אױף איז בלוט און זײ, זַײנען

הענט.
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 46
אױף ַארױֿפברענגען װעט הַאר:מע דער
צו מַאכן זײ און געזעמל, גרױס ַא זײ

רױב. צו און שױדער
שטײנער מיט ֿפַארװַארֿפן און 47
צעהַאקן זײ און געזעמל, דָאס זײ װעט
און זין שװערדן;זײערע זײערע מיט
און הרגען, זײ װעלן טעכטער זײערע
ֿפַײער אין זײ װעלן הַײזער זײערע

ֿפַארברענען,
ֿפַארשטערן װעל איך און 48
און לַאנד. אױסן שענדלעכקײט
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נעמען, מוסר ַא װעלן װַײבער ַאלע
אַײער װי ַאזױ טָאן ניט װעלן און

שענדלעכקײט.
אַײער ֿפַארגעלטן װעט מע און 49
זינד די און אַײך, אױף שענדלעכקײט
טרָאגן, איר װעט ָאּפגעטער אַײערע ֿפון
גָאט בין איך ַאז װיסן װעט איר און

יהוה.

איז24 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
יָאר, נַײנטן אין מיר צו געװען
ֿפון טָאג צענטן אין חודש, צענטן אין

זָאגן: צו ַאזױ חודש,
דעם דיר ֿפַארשרַײב מענטשנקינד, 2
דעם גענױ טָאג, דעם ֿפון נָאמען
הָאט ָבֿבל ֿפון מלך דער טָאג; הַײנטיקן
אין גענױ ירושלים אױף ָאנגעזעצט זיך

טָאג. הַײנטיקן
װידערשּפעניקן דעם גיב און 3
צו זָאגן זָאלסט און משל, ַא געזינדל
הַאר: דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ זײ:
און צו, שטעל טָאּפ, דעם צו שטעל

אים; אין װַאסער ָאן אױך גיס
אין שטיקער זַײנע אַײן זַאמל 4
און דיך, דעם שטיק, גוט אים;איטלעך
קנָאכנס געקליבענע שולטער;מיט די

ָאן. ֿפיל
נעמען, זָאלסטו שָאף געקליבענע 5
אונטער בײנער ָאן אױך לײג און
זַײנע ַאֿפילו זידונג, זַײן זידן דעם;מַאך
אים. אין װערן צעקָאכט זָאלן בײנער

גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 6
שטָאט, בלוטיקע די הַאר:װײ דער
אין איז קױט זַײן װָאס טָאּפ דער
אים ֿפון איז קױט זַײן און אים,
שטיקערװַײז ַארױס!שטיקערװַײז, ניט
זָאל װערן געװָארֿפן ַארױס;ניט עס נעם

דערױף. גורל מָאל צו
איר אין איז בלוט איר װָארום 7
עס זי הָאט ֿפעלדז גלַאטן ַא אױף מיט,
געגָאסן ניט עס הָאט ַארױֿפגעטָאן;זי
דערױף ֿפַארדעקן צו ערד, דער אױף

שטױב.
דעם אױֿפצוברענגען ּכדי 8
הָאב נקמה, נעמען צו ּכדי גרימצָארן,

אױף בלוט איר ַארױֿפגעטָאן איך
ניט זָאל עס ַאז ֿפעלדז, גלַאטן ַא

װערן. ֿפַארדעקט
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 9
שטָאט!איך בלוטיקע די געזָאגט:װײ

הױֿפן. דעם מַאכן גרױס װעל אױך
דָאס ָאן צינד הָאלץ, דָאס מער 10
קָאך און ֿפלײש, דָאס צעגענץ ֿפַײער,
זָאלן בײנער די ַאז געקעכטס, דָאס

װערן. צעברענט
זַײנע אױף שטײן אים לָאז און 11
דערהיצט זָאל ער ּכדי לײדיקן, ַא קױלן
צעברענט זָאל קוּפער זַײן און װערן,
אין זָאל װערן צעשמָאלצן און װערן,
זָאל שמוץ זַײן אומרײנקײט, זַײן אים

װערן. ֿפַארלענדט
ֿפַארמַאטערט, ער הָאט ּכוחות די 12
ניט אים ֿפון גײט שמוץ ֿפיל זַײן ָאבער
שמוץ. זַײן ֿפון געשטַאנק –דער ַארױס
שענדלעכער דַײן װעגן ֿפון 13
דיך הָאב איך װַײל אומרײנקײט,
דַײן ֿפון ביסט און גערײניקט,
װעסטו געװָארן, רײן ניט אומרײנקײט
בַארו איך ביז װערן, רײן ניט מער

דיר. אױף גרימצָארן מַײן
גערעדט;עס הָאב יהוה איך 14
איך טָאן. עס װעל איך און געשעט,
שױנען, ניט און נַאכלָאזן, ניט װעל
װעגן דַײנע הָאבן;לױט חרטה ניט און
דיך מען מעׂשיםטוט דַײנע לױט און

הַאר. דער גָאט זָאגט משּפטן,
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 15

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
ַאװעק נעם איך זע, מענטשנקינד, 16
אױגן דַײנע ֿפון גלוסטונג דירדי ֿפון
ניט זָאלסט ָאבער שלַאק, ַא דורך
זָאל טרער ַא און װײנען, ניט און קלָאגן

גײן. ניט דיר בַײ
שטילערהײט;קײן זיֿפץ 17
מַאכן;דַײן ניט זָאלסטו טױטנטרױער
און דיך, אױף ָאן בינד קָאּפדעק
דַײנע אױף ָאנטָאן זָאלסטו שיך דַײנע
די ֿפַארדעקן ניט זָאלסט און ֿפיס,
ֿפון ברױט דָאס און ליּפ, אױבערשטע
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עסן. ניט זָאלסטו מענטשן
דעם צו גערעדט הָאב איך און 18
איז ָאװנט אין און ֿפרי, דער אין ֿפָאלק
הָאב איך און געשטָארבן. װַײב מַײן
בין איך װי ַאזױ ֿפרי דער אין געטָאן

געװָארן. בַאֿפױלן
געזָאגט: מיר צו ֿפָאלק דָאס הָאט 19
בַאטַײט װָאס זָאגן, ניט אונדז װילסטו
טוסט דו ַאז אונדז, ֿפַאר דָאזיקע דָאס

ַאזױ?
דָאס געזָאגט: זײ צו איך הָאב 20
ַאזױ מיר, צו געװען איז גָאט ֿפון װָארט

זָאגן: צו
יׂשראל: ֿפון הױז דעם צו זָאג 21
הַאר: דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ
הײליקטום, מַײן ֿפַארשװעך איך זע,
די מַאכט, אַײער ֿפון שטָאלץ דעם
די און אױגן, אַײערע ֿפון גלוסטונג
און זעל; אַײער ֿפון שמַאכטעניש
װָאס טעכטער אַײערע און זין אַײערע
דורכן װעלן איבערגעלָאזן, הָאט איר

ֿפַאלן. שװערד
איך װי ַאזױ טָאן װעט איר און 22
װעט ליּפ אױבערשטע געטָאן:די הָאב
ֿפון ברױט און ֿפַארדעקן, ניט איר

עסן. ניט איר װעט מענטשן
זַײן װעלן קָאּפדעקן אַײערע און 23
שיך אַײערע און קעּפ, אַײערע אױף
קלָאגן װעט איר ֿפיס;ניט אַײערע אױף
װעט איר װײנען;און װעט איר ניט און
קרעכצן און זינד, אַײערע ֿפַאר אַײנגײן

ַאנדערן. צום אײנער
ֿפַאר זַײן אַײך װעט יֶחזקאל און 24
הָאט ער װָאס ַאלץ װי צײכן;ַאזױ ַא
װעט דָאס ַאז טָאן. איר װעט געטָאן,
גָאט בין איך װיסןַאז איר װעט געשען,

יהוה.
װָאר, ֿפַאר מענטשנקינד, דו און 25
ֿפון ַאװעק נעם איך װָאס טָאג דעם אין
זײער ֿפון ֿפרײד די ֿפעסטונג, זײער זײ
זײערע ֿפון גלוסטונג די שײנקײט,
זעל, זײער ֿפון בַאגער דעם און אױגן,

טעכטער, זײערע און זין זײערע

צו קומען װעט טָאג יענעם אין 26
מַאכן צו דָאס ַאנטרונענער, ַאן דיר

אױערן. דַײנע אין הערן
מױל דַײן װעט טָאג יענעם אין 27
און ַאנטרונענעם, צום װערן געעֿפנט
שטום ניט מער און רעדן, װעסט
צײכן;און ַא ֿפַאר זַײן זײ װעסט זַײן;און

יהוה. בין איך ַאז װיסן װעלן זײ

איז25 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

די צו ּפנים דַײן טו מענטשנקינד, 2
אױף נֿביאות זָאג און עמון, ֿפון קינדער

זײ.
קינדער די צו זָאגן זָאלסט און 3
גָאט ֿפון װָארט דָאס עמון:הערט ֿפון
גָאט געזָאגט הָאט הַאר:ַאזױ דעם
געזָאגט הָאסט דו הַאר:װַײל דער
עס װָאס הײליקטום, מַײן ַאהַא!אױף
אױף און געװָארן, ֿפַארשװעכט איז
איז זי װָאס יׂשראל, ֿפון ערד דער
הױז דעם אױף און געװָארן, ֿפַארװיסט
גלות אין זַײנען זײ װָאס יהּודה, ֿפון

ַאװעק,
די צו דיך גיב איך זע, דרום 4
ירושה, ַא ֿפַאר מזרח ֿפון קינדער
זײערע בַאזעצן װעלן זײ און
אין מַאכן און דיר, אין לַאגערדערֿפער
עסן װעלן װױנונגען;זײ זײערע דיר
טרינקען װעלן זײ און ֿפרוכט, דַײן

מילך. דַײן
ֿפַאר ַרָבה מַאכן װעל איך און 5
די און קעמלען, ֿפון ֿפיטערּפלַאץ ַא
ֿפון הױערָארט ַא ֿפַאר עמון ֿפון קינדער
בין איך ַאז װיסן װעט איר שָאף;און

יהוה.
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 6
געּפַאטשט הָאסט דו הַאר:װַײל דער
מיטן געקלַאּפט און הַאנט, דער מיט
דַײן ַאל אין געֿפרײט זיך און ֿפוס,
דער װעגן זעל, דער ֿפון ֿפַארַאכטונג

יׂשראל, ֿפון ערד
הָאב איך זע, דרום 7
אױף הַאנט מַײן אױסגעשטרעקט
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צו מַאכן דיך װעל איך און דיר,
דיך װעל און ֿפעלקער, די ֿפַאר רױב
דיך װעל און אומות, די ֿפון ֿפַארשנַײדן
לענדער;איך די ֿפון אונטערברענגען
װיסן װעסט און ֿפַארטיליקן, דיך װעל

יהוה. בין איך ַאז
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 8
הָאבן ֵׂשִעיר און מוָאֿב הַאר:װַײל
איז ֿפעלקער ַאלע װי ַאזױ געזָאגט:זע,

יהּודה, ֿפון הױז דָאס
רוקן דעם עֿפן איך זע, דרום 9
זַײנע ֿפון שטעט, די ֿפון מוָאֿב ֿפון
לַאנד שײנע דָאס עק, זַײן בַײ שטעט
ִקריַָתים, און ַבַעל-מעון, בית-ישימות,
ֿפון קינדער די מיט אײנעם אין 10
און מזרח, ֿפון קינדער די –ֿפַאר עמון
ירושה, ַא ֿפַאר געבן זײ עס װעל איך
ניט מער עמוןזָאלן ֿפון קינדער די ּכדי

ֿפעלקער. די צװישן װערן געדַאכט
אױף משּפט ַא טָאן װעל איך און 11
בין איך ַאז װיסן װעלן זײ און מוָאֿב,

יהוה.
הַאר:װַײל דער געזָאגט הָאט ַאזױ 12
מיט בַאגַאנגען זיך איז אדום
ֿפון הױז דעם נקמה-נעמונגַאקעגן
שולדיק זיך הָאבן זײ און יהּודה,
ָאן געװען נוקם זיך און ֿפַארשולדיקט,

זײ,
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 13
מַײן אױסשטרעקן װעל געזָאגט:איך
ֿפַארשנַײדן װעל און אדום, אױף הַאנט
װעל און בהמות, און מענטשן איר ֿפון
ביז ֵּתיָמן ֿפון װיסטעניש ַא מַאכן זי

ֿפַאלן. זײ װעלן שװערד דָדן;דורכן
נקמה מַײן ברענגען װעל איך און 14
מַײן ֿפון הַאנט דער אדוםדורך אױף
צו טָאן װעלן זײ און יׂשראל, ֿפָאלק
מַײן לױט און ּכעס מַײן אדוםלױט
מַײן שּפירן װעלן זײ גרימצָארן;און

הַאר. דער גָאט זָאגט נקמה,
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 15
זיך זַײנען ּפִלשּתים די הַאר:װַײל
נקמה הָאבן און נקמה, מיט בַאגַאנגען
זעל, דער ֿפון ֿפַארַאכטונג מיט גענומען

ׂשנאה, אײביקער ֿפון אומצוברענגען,
הַאר דער גָאט הָאט דרום 16
אױס שטרעק איך געזָאגט:זע, ַאזױ
און ּפִלשּתים, די אױף הַאנט מַײן
װעל און ּכֵרתים, די ֿפַארשנַײדן װעל
איבערבלַײבֿפון דעם אונטערברענגען

ים. ֿפון בָארטן דעם
גרױסע זײ אױף טָאן װעל איך און 17
גרימצָארן;און ֿפון שטרָאֿפן נקמותמיט
װען יהוה, בין איך ַאז װיסן װעלן זײ

זײ. אױף נקמה מַײן ברענג איך

עלֿפטן26 אין געװען איז עס און
ֿפון טָאג ערשטן אין יָאר,
גָאט ֿפון װָארט דָאס געװען איז חודש,

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו
הָאט צור װַײל מענטשנקינד, 2
ירושלים:ַאהַא! אױף געזָאגט
אומות, די ֿפון טיר די איז צעברָאכן
ֿפול װעל איבער;איך עס גײט מיר צו

חורבן. דעם ֿפון װערן
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 3
צור, דיר, אױף קום איך געזָאגט:זע,
ֿפיל דיר אױף אױֿפברענגען װעל און
אױף ברענגט ים דער װי ַאזױ ֿפעלקער,

װעלן. זַײנע
די צעשטערן װעלן זײ און 4
אירע אַײנװַארֿפן און צור, ֿפון מױערן
איר ָאּפשָאבן װעל איך טורעמס;און
ַא ֿפַאר מַאכן זי װעל און איר, ֿפון ערד

ֿפעלדז. גלַאטן
זי װעט נעצן אױסשּפרײטן אױף 5
הָאב איך ים;װָארום ֿפון מיטן זַײןאין
זי הַאר;און דער גָאט זָאגט גערעדט,

ֿפעלקער. די ֿפַאר רױב צו זַײן װעט
װָאס טעכטערשטעט אירע און 6
שװערד מיטן ֿפעלדװעלן אין
װעלן זײ װערן;און אױסגעהרגעט

יהוה. בין איך ַאז װיסן
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 7
צור אױף ברענג איך הַאר:זע, דער
ֿפון ָבֿבל, ֿפון מלך דעם נֿבוַכדֶראַצר
- מלכים, ֿפון מלך דעם ַאהער, צֿפון
און רַײטװעגן, מיט און ֿפערד, מיט
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און אַײנזַאמלונג, ַאן און רַײטער, מיט
סך. ַא ֿפָאלק

אין טעכטערשטעט דַײנע 8
שװערד מיטן ער ֿפעלדװעט
מַאכן װעט ער אױסהרגען;און
און בַאלעגערמױער, ַא דיר ַארום
און ערדװַאל, ַאן דיר ַארום ָאנשיטן

שילד. ַא דיר קעגן אױֿפשטעלן
ער װעט מױערברעכער זַײנע און 9
און מױערן, דַײנע ָאנשטעלןַאקעגן
צעברעכןמיט ער װעט טורעמס דַײנע

זַײנע. העק די
ֿפערד, זַײנע ֿפון ֿפילקײט דער ֿפון 10
ֿפַארדעקן;ֿפון שטױב זײער דיך װעט
און רעדער און רַײטער, ֿפון גערױש
מױערן, דַײנע ציטערן װעלן רַײטװעגן,
מע װי טױערן, דַײנע אין קומט ער װען
שטָאט; אַײנגעברָאכענער ַאן אין קומט
זַײנע ֿפון קלױען די מיט 11
דַײנע ַאלע צעטרעטן ער ֿפערדװעט
מיטן ער װעט ֿפָאלק גַאסן;דַײן
דַײנע און אױסהרגען. שװערד
דער צו זַײלשטײנערװעלן שטַארקע

נידערן. ערד
דַײן רַאבעװען װעלן זײ און 12
סחורה;און דַײן רױבן און ֿפַארמעג,
מױערן, דַײנע צעשטערן װעלן זײ
זײ װעלן הַײזער גלוסטיקע דַײנע און
דַײנע און שטײנער דַײנע צעברעכן;און
מיטן אין זײ ערדװעלן דַײן און הָאלצן

ַאהינטָאן. װַאסער
אױֿפהערןדעם מַאכן װעל איך און 13
ָקול דער און געזַאנגען, דַײנע ֿפון טומל
געהערט ניט מער הַארֿפןװעט דַײנע ֿפון

װערן.
ַא ֿפַאר מַאכן דיך װעל איך און 14
נעצן אױסשּפרײטן אױף ֿפעלדז, גלַאטן
ָאּפגעבױט ניט מער זַײן;װעסט װעסטו
גערעדט, הָאב יהוה איך װערן;װָארום

הַאר. דער גָאט זָאגט
הַאר דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 15
ֿפון קלַאּפ דעם ֿפון װָאר צור:ֿפַאר צו
קרעכצן, דערשלָאגענע װען ֿפַאלן, דַײן
דיר, אין געהרגעט װערן הרּוגים װען

אינדזלען. די ציטערן װעלן
זײערע ֿפון נידערן און 16
און ים, ֿפון ֿפירשטן ַאלע טרָאנעןװעלן
מַאנטלען, זײערע אױסטָאן װעלן זײ
װעלן קלײדער געשטיקטע זײערע און
זײ װעלן ַארָאּפציִען;ציטערניש זײ
זיצן, זײ װעלן ערד דער אױף ָאנטָאן,
רגע, ַאלע זײ װעלן אױֿפציטערן און

דיר. װעגן ֿפון װערן בַאנומען און
דיר אױף אױֿפהײבן װעלן זײ און 17
דיר:װי צו זָאגן װעלן און קלָאג, ַא
בַאזעצטע דו אונטערגעגַאנגען, ביסטו
װָאס שטָאט, גערימטע דו ימען, בַײ
און זי ים, אױֿפן שטַארק געװען איז
געװָארֿפן הָאבן װָאס בַאװױנער, אירע
ֿפון בַאװױנער ַאלע שרעקאױף זײער

! ערד דער
אינדזלעןאין די ציטערן ַאצונד 18
אינדזלען די ֿפַאלן;יָא, דַײן ֿפון טָאג
דַײן ֿפון דערשרָאקן יםזַײנען אין װָאס

אױסלָאזן.
געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 19
דיך מַאך איך הַאר:װען דער גָאט
שטעט װי שטָאט, ֿפַארװיסטע ַא
איך װען בַאװױנט, ניט װערן װָאס
די און ּתָהום, דעם דיר ברענג-אױף

בַאדעקן, דיך װעלן װַאסערן גרױסע
די מיט נידערן דיך איך װעל 20
ֿפָאלק דעם מיט גרוב, אין גענידערטע
דיך װעל איך און ֿפַארצַײטן, ֿפון
חורֿבות די װי אונטערערד, אין בַאזעצן
אין גענידערטע די מיט ֿפַארצַײטן, ֿפון
בַאזעצט ניט זָאלסט דו ּכדי גרוב,
אין ּפרַאכט געבן װעל איך װערן;און

לעבעדיקע. די ֿפון לַאנד
דיך איך װעל שרעקעניש ַא ֿפַאר 21
און זַײן, ניט מער װעסט און מַאכן,
ניט מער און װערן, געזוכט װעסט
גָאט זָאגט אײביק, אױף װערן געֿפונען

הַאר. דער

איז27 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
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ַא אױף הײב מענטשנקינד, דו און 2
צור, אױף קלָאג

זיצט װָאס צור, צו זָאגן זָאלסט און 3
הַאנדלט װָאס ים, ֿפון אַײנגַאנגען די בַײ
ֿפיל:ַאזױ אינדזלען אין ֿפעלקער מיט
דו הַאר:צור, דער גָאט געזָאגט הָאט
אין ֿפַארֿפול בין געזָאגט:איך הָאסט

שײנקײט.
דַײנע זַײנען ימען די ֿפון הַארצן אין 4
דַײן הָאבן בױערס דַײנע געמַארקן,

ֿפַארֿפולט. שײנקײט
זײ ׂשנירהָאבן ֿפון ציּפרעסן ֿפון 5
ֿפון געבױט;צעדער ברעטער ַאלע דיר
מַאסטן מַאכן גענומעןצו זײ הָאבן לֿבנון

דיר. ֿפַאר
הָאבן בשן ֿפון אײכנבײמער ֿפון 6
דעק דַײן געמַאכט; רודערס דַײנע זײ
מיט עלֿפנבײן ֿפון געמַאכט זײ הָאבן
די ֿפון אינדזלען די ֿפון בוקסנהָאלץ

ִּכּתים.
ֿפון שטיקערַײ מיט לַײנען 7
דיר געװען, זַאגל דַײן מצַריִםאיז
ּפורּפל און ֿפָאן;בלָא ַא ֿפַאר זַײן צו
דַײן ֵאליָשהאיז ֿפון אינדזלען די ֿפון

געװען. איבערדעק
און צידון ֿפון בַאװױנער די 8
רודערערס דיר ַארַודזַײנען
צור, לַײט, קלוגע געװען;דַײנע
דַײנע זַײנען זײ געװען, דיר אין זַײנען

געװען. שיֿפֿפירער
אירע און גֿבל ֿפון עלטסטע די 9
דַײנע געװען דיר אין לַײטזַײנען קלוגע
ים ֿפון שיֿפן שּפַאלטנֿפַארריכטער;ַאלע
דיר אין שיֿפלַײטזַײנען זײערע מיט

הַאנדל. דַײן הַאנדלען צו געװען,
זַײנען ּפּוט און לוד און ָּפַרס 10
ֿפון לַײט דַײנע געװען, חיל דַײן אין
זײ הָאבן קיװער און מלחמה;ּפַאנצער
דיר הָאבן זײ דיר, אין אױֿפגעהַאנגען

געגעבן. שײנקײט
ֵחיֵלךאױף און ַארַוד ֿפון זין די 11
די און ַארום, רונד מױערן דַײנע
טורעמס דַײנע אין גַָמדיםזַײנען
זײ הָאבן שילדן געװען;זײערע

מױערן דַײנע אױֿפגעהַאנגעןאױף
שײנקײט דַײן הָאבן ַארום;זײ רונד

ֿפַארֿפולט.
געװען, סֹוחר דַײן איז ַּתְרִשיש 12
ַאלערלײ ֿפון ֿפילקײט דער װעגן ֿפון
און צין, אַײזן, זילבער, גוטס;מיט
סחורות דַײנע ֿפַאר זײ הָאבן בלַײ,

ָאּפגעגעבן.
זַײנען זײ ֶמֶשך, און ּתוֿבל, יֶָון, 13
ֿפון געװען;נֿפשות הַאנדלסלַײט דַײנע
זײ ּכליםהָאבן קוּפערנע און מענטשן

געגעבן. הַאנדל אין דיר
ּתוגַרֶמהֿפערד ֿפון הױז דעם ֿפון 14
מען מױלאײזלעןהָאט און רַײטער און

געגעבן. סחורות דַײנע ֿפַאר
דַײנע זַײנען דָדן ֿפון זין די 15
אינדזלען געװען;ֿפיל הַאנדלסלַײט
דַײן ֿפון סחורה די געװען זַײנען
און עלֿפנבײן ֿפון הַאנט;הערנער
ָאּפגָאב דיר זײ עבנהָאלץהָאבן

געברַאכט.
געװען, סֹוחר דַײן איז ארם 16
דַײנע;מיט געשעֿפטן ֿפיל װעגן ֿפון
שטיקערַײ, און ּפורּפל, גַארֿפונקל,
און קַארעלן, און ֿפַײנלַײנען, און
סחורות דַײנע ֿפַאר זײ הָאבן רובין,

ָאּפגעגעבן.
ֿפון לַאנד דָאס און יהּודה 17
הַאנדלסלַײט דַײנע זַײנען זײ יׂשראל,
זיסװַארג, און מנית, ֿפון געװען;װײץ
בַאלזַאם, און אײל, און הָאניק און

געגעבן. הַאנדל אין דיר זײ הָאבן
געװען, סֹוחר דַײן איז דמׂשק 18
ֿפון דַײנע, געשעֿפטן ֿפיל די צוליב
גוטס, ַאלערלײ ֿפון ֿפילקײט דער װעגן
װָאל. װַײסער און ֶחלבון, ֿפון װַײן אין
געשּפינס געגעבן הָאבן יֶָון און ְוָדן 19
סחורות;שמידאַײזן, דַײנע ֿפַאר
געװען געװירצרָארזַײנען און קַאנײל,

הַאנדל. דַײן אין
דיראין מיט געהַאנדלט הָאט דָדן 20

רַײטן. צום בגדים טַײערע
ֵקדר, ֿפון ֿפירשטן ַאלע און ַעָרֿב 21
הַאנט דַײן ֿפון ָסוחרים די זַײנען זײ
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און װידערס, און לעמער, געװען;אין
ָסוחרים דַײנע זײ זַײנען דערין בעק,

געװען.
און שֿבא ֿפון הַאנדלסלַײט די 22
הַאנדלסלַײט דַײנע זַײנען זײ ַרעָמה,
ַאלערלײ ֿפון בעסטן געװען;מיטן
טַײער ַאלערלײ מיט און בׂשמים,
ֿפַאר זײ הָאבן גָאלד, און געשטײן,

ָאּפגעגעבן. סחורות דַײנע
די עדן, און ַּכנֵה און חרן 23
װי איז –אשור שֿבא ֿפון הַאנדלסלַײט

געװען. הַאנדל אין ַּתלמיד דַײן
הַאנדלסלַײט דַײנע זַײנען זײ 24
אין ּפרַאכטצײגן, אין געװען
שטיקערַײ, און מַאנטלען בלָאע
ֿפַארביקע מיט קַאסטנס אין און
און שטריק, מיט ֿפַארבונדן טוכן,

מַארק. דַײן אױף – בַאֿפעסטיקט
דיר ַּתְרִשישהָאבן ֿפון שיֿפן די 25
הָאסט און געברַאכט. הַאנדל דַײן
שװער זײער ביסט און ָאנגעֿפילט, זיך

ימען. די ֿפון הַארץ אין געװען,
דיך װַאסערןהָאבן גרױסע אין 26
געברַאכט;דער רודערערס דַײנע
צעברָאכןאין דיך הָאט מזרח-װינט

ימען. די ֿפון הַארצן
סחורות, דַײנע און גוטס דַײן 27
שיֿפלַײט, דַײנע הַאנדל, דַײן
דַײנע שיֿפֿפירער, דַײנע און
די און שּפַאלטנֿפַארריכטער,
ַאלע און הַאנדל, דַײן ֿפון הענדלער
און דיר, אין װָאס מלחמה-לַײט דַײנע
דַײן אין װָאס געזעמל דַײן ַאל מיט
ֿפון הַארצן אין ַארַײנֿפַאלן װעלן מיט,

ֿפַאלן. דַײן ֿפון טָאג אין ימען, די
דַײנע ֿפון װײגעשרײ דעם ֿפון 28
אינדן. די שטורעמען שיֿפֿפירערװעלן

זײערע ֿפון װעלן נידערן און 29
רודער;די ַא הַאלטן װָאס שיֿפןַאלע
אױף װעלן שיֿפֿפירער, ַאלע שיֿפלַײט,

שטײן. בלַײבן ערד דער
זײער הערן מַאכן װעלן זײ און 30
זײ װעלן שרַײען און דיר, װעגן ָקול
שטױב ַארױֿפטָאן װעלן זײ ביטער;און

זיך זײ װעלן ַאש אין קעּפ, זײערע אױף
קַײקלען.

נָאך זײ װעלן ּפליך ַא מַאכן און 31
װעלן זַאקקלײדער ָאנגורטן און דיר,
דיר אױף זײ װעלן װײנען און זײ,
ַא קלָאגעניש ַא געמיט, ביטער ַא מיט

ביטערע.
זײ װעלן יָאמער זײער אין און 32
קלָאגן און קלָאג, ַא דיר אױף אױֿפהײבן
צור װי איז דיר:װער אױף זײ װעלן

ים! ֿפון מיטן אין געװעןֿפַארַאנקערט
ֿפון ֿפלעגן סחורות דַײנע װען 33
ֿפעלקער ֿפיל הָאסטו ַארױס, ימען די
דַײן און גוטס ֿפיל דַײן מיט ָאנגעזעט;
מלכים די געמַאכט רַײך הָאסטו הַאנדל

ערד. דער ֿפון
ֿפון צעברָאכן ביסט דו ַאז ַאצונד 34
די ֿפון טיֿפענישן די אין ימען, די
דַײן ַאל און הַאנדל דַײן ַאז װַאסערן,

מיט, דַײן אין געֿפַאלן זַײנען געזעמל
די ֿפון בַאװױנער ַאלע װערן 35
און דיר, איבער בַאנומען אינדזלען
שױדער; ַא שױדערן מלכים זײערע

צערודערט. איז ּפנים זײער
ֿפעלקער די צװישן ָסוחרים די 36
שרעקעניש ַא דיר; אױף שמוצערן
אײביק אױף ביסט און געװָארן ביסטו

ניטָא.

איז28 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

ֿפירשט דעם צו זָאג מענטשנקינד, 2
גָאט געזָאגט הָאט צור:ַאזױ ֿפון
זיך הָאט הַארץ דַײן הַאר:װַײל דער
ַא געזָאגט: הָאסט דו און דערהױבן,
טו געטער ֿפון זיצונג די איך, בין גָאט
ימען;און די ֿפון הַארצן זיצןאין איך
גָאט, ַא ניט און מענטש ַא דָאך ביסט
דָאס װי הַארץ דַײן געמַאכט הָאסט נָאר

גָאט: ַא ֿפון הַארץ
דניאלן, ֿפון חכם מער דָאך ביסט 3
דיר ֿפון מען הָאט ֿפַארבָארגעניש קײן

ֿפַארהױלן! ניט



28:4—28:22 יְֶחזֵקאל 790

מיט און חכמה גרױס דַײן מיט 4
ַא ָאנגעשַאֿפט דיר ׂשכלהָאסטו דַײן
און גָאלד ָאנגעשַאֿפט און ֿפַארמעג,

אֹוצרות. דַײנע אין זילבער
מיט חכמה, גרױס דַײן מיט 5
דַײן געמערט הָאסטו הַאנדל, דַײן
זיך הָאט הַארץ דַײן ֿפַארמעג!און

ֿפַארמעג. דַײן װעגן ֿפון דערהױבן
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 6
דַײן געמַאכט הָאסט דו געזָאגט:װַײל

גָאט, ַא ֿפון הַארץ דָאס װי הַארץ
דיר אױף ברענג איך זע, דרום 7
די ֿפון ֿפָארכטיקסטע די ֿפרעמדע,
ַארױסציִען װעלן זײ ֿפעלקער;און
שײנער דַײן שװערדןאױף זײערע
דַײן ֿפַארשװעכן װעלן זײ און חכמה,

גלַאנץ.
נידערן, דיך זײ װעלן גרוב אין 8
דערשלָאגענעם ַא ֿפון טױט דעם און
די ֿפון הַארצן אין שטַארבן, װעסטו

ימען.
דַײן ֿפַאר זָאגן דען װעסטו 9
ַא איך?װען בין גָאט טײטער:ַא
זַײןאין װעסטו גָאט ַא ניט און מענטש

דערשלָאגער. דַײן ֿפון הַאנט דער
אומבַאשניטענע ֿפון טױט דעם 10
ֿפון הַאנט דער דורך שטַארבן, װעסטו
גערעדט, הָאב איך ֿפרעמדע;װָארום

הַאר. דער גָאט זָאגט
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 11

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
קלָאג ַא אױף הײב מענטשנקינד, 12
זָאלסט און צור, ֿפון מלך דעם אױף
גָאט געזָאגט הָאט אים:ַאזױ צו זָאגן
זיגלרינג געצירקלטער הַאר:ַא דער
און חכמה מיט ֿפול געװען, ביסטו

שײנקײט. אין ֿפַארֿפול
ֿפון גָארטן דעם עדן אין 13
טַײער ַאלערלײ געװען; ביסטו גָאט
רובין, געװען; צודעק דַײן איז געשטײן
גָאלדשטײן, דימענט, און טָאּפַאז,
סַאּפירשטײן, יַאשּפיז, און ָאניקל,
גָאלד, און שמָארַאק, און גַארֿפונקל,
געלעכלטע און געּפַײקלטע דַײנע

דַײן ֿפון טָאג אין זַײנען ַארבעט,
אין ָאנגעברײט געװען װערן בַאשַאֿפן

דיר.
ברײטשירעמענדיקער ַא ּכרוֿב ַא 14
דיך הָאב איך געװען;און ביסטו
אױף ביסט דו ביז ַארױֿפגעזעצט,
געװען;צװישן בַארג הײליקן גָאטס

אומגעגַאנגען. ביסטו ֿפַײערשטײנער
דַײנע אין געװען ביסטו גַאנץ 15
בַאשַאֿפן דַײן ֿפון טָאג דעם ֿפון װעגן,
געֿפונען איז אומרעכט ביז װערן,

דיר. אין געװָארן
גרױס דַײן דורך 16
ָאנגעֿפילט דיך מען הַאנדלשַאֿפטהָאט
ביסט און רױבונג, מיט אינעװײניק
דיך איך הָאב געװָארן;דרום זינדיק
דיך און בַארג, גָאטס ֿפון ֿפַארשװעכט
שירעמענדיקער דו אונטערגעברַאכט,

ֿפַײערשטײנער. די צװישן ֿפון ּכרוֿב,
ֿפון דערהױבן זיך הָאט הַארץ דַײן 17
ֿפַארדָארבן הָאסט שײנקײט, דַײן װעגן
איך גלַאנץ;הָאב דַײן איבער חכמה דַײן
די ֿפַאר געװָארֿפן, ערד דער אױף דיך
דיר. אױף קוקן צו געגעבן, דיך מלכים
דעם מיט זינד, ֿפיל דַײנע דורך 18
הָאסטו הַאנדל, דַײן ֿפון אומרעכט
הײליקטומען;דרום דַײנע ֿפַארשװעכט
דיר ֿפון ַארױסגײן געמַאכט איך הָאב
און ֿפַארצערט, דיך הָאט ֿפַײערװָאס ַא
דער אױף ַאש צו געמַאכט דיך הָאב איך
זעען װָאס ַאלע ֿפון אױגן די ֿפַאר ערד,

דיך.
די צװישן דיך קענען װָאס ַאלע 19
דיר;ַא איבער בַאנומען ֿפעלקערװערן
ביסט און געװָארן, ביסטו שרעקעניש

ניטָא. אײביק אױף
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 20

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
צו ּפנים דַײן טו מענטשנקינד, 21

איר; אױף נֿביאות זָאג און צידון,
הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלסט און 22
איך הַאר:זע, דער גָאט געזָאגט
װעל איך און צידון, דיר, אױף קום
זײ דיר;און צװישן װערן געערלעכט
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איך װען יהוה, בין איך ַאז װיסן װעלן
װעל איך און איר, אין משּפט ַא טו

איר. אין װערן געהײליקט
איר אױף ָאנשיקן װעל איך און 23
און גַאסן, אירע אין בלוט ּפעסטאון
איר אין ֿפַאלן װעלן דערשלָאגענע
ֿפון איר אױף װָאס שװערד דער מיטֿפון
איך ַאז װיסן װעלן זײ ַארום;און רונד

יהוה. בין
ֿפַאר זַײן ניט װעט מער און 24
שטעכיק יׂשראלַא ֿפון הױז דעם
שמַארציקער ַא און װילדגעװעקס,
װָאס ַארומיקע זײערע ַאלע ֿפון דָארן,
ַאז װיסן װעלן זײ זײ;און ֿפַארַאכטן

יהוה. גָאט בין איך
הַאר: דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 25
ֿפון הױז דָאס אַײן זַאמל איך װען
זַײנען זײ װָאס אומות די ֿפון יׂשראל
װעל זײ, ציװשן געװָארן צעשּפרײט
די אין זײ דורך װערן געהײליקט איך

ֿפעלקער; די ֿפון אױגן
זײער אױף זיצן װעלן זײ און 26
מַײן צו געגעבן הָאב איך ערדװָאס
װעלן זײ און יעקֿבן. צו קנעכט,
און זיכערקײט, אין איר אױף זיצן
ֿפלַאנצן און הַײזער, בױען װעלן זײ
אין זיצן װעלן זײ װַײנגערטנער;יָא,
אױף משּפט ַא טו איך װען זיכערקײט,
ַארום רונד ֿפון זײ ֿפַארַאכטן ַאלעװָאס
יהוה בין איך ַאז װיסן װעלן זײ זײ;און

גָאט. זײער

צענטן29 אין יָאר, צענטן אין
ֿפון טָאג צװעלֿפטן אין חודש,
גָאט ֿפון װָארט דָאס געװען איז חודש

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו
צו ּפנים דַײן טו מענטשנקינד, 2
זָאג און מצַריִם, ֿפון מלך דעם ּפרעה
אין מצַריִם אױף און אים, אױף נֿביאות

גַאנצן;
הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלסט און רעד, 3
קום איך הַאר:זע, דער גָאט געזָאגט
דער מצַריִם, ֿפון מלך ּפרעה, דיר אױף
אין הױערט װָאס קרָאקָאדיל, גרױסער

געהערט מיר זָאגט: װָאס טַײכן, זַײנע
מיר אים הָאב איך און טַײך, מַײן

געמַאכט.
אין רינגען ַארַײנטָאן װעל איך און 4
בַאהעֿפטן װעל און קינבַאקן, דַײנע
דַײנע ָאן טַײכן דַײנע ֿפון ֿפיש די
אױֿפברענגען דיך װעל איך שוּפן;און
ֿפון ֿפיש ַאלע מיט טַײכן, דַײנע ֿפון
שוּפן דַײנע ָאן װעלן טַײכןװָאס דַײנע

זַײן. בַאהעֿפט
ַאװעקװַארֿפן דיך װעל איך און 5
ֿפון ֿפיש ַאלע מיט דיך מדבר, אין
װעסטו ֿפעלד ֿפרַײען טַײכן;אױֿפן דַײנע
און אױֿפגעזַאמלט ניט װַאלגערן, זיך
דער װערן;צו װעסטו אױֿפגעקליבן ניט
ֿפון ֿפױגל צום און ערד, דער ֿפון חיה
ַא ֿפַאר געגעבן דיך איך הָאב הימל,

שּפַײז.
מצַריִם ֿפון בַאװױנער ַאלע און 6
זײ יהוה;װַײל בין איך װיסןַאז װעלן
ֿפַאר רָאר, ֿפון שטעקן ַא געװען זַײנען

יׂשראל. ֿפון הױז דעם
אין ָאנגענומען דיך הָאבן זײ ַאז 7
און צעשּפַאלטן, זיך ֿפלעגסטו הַאנט,
ַאז צערַײסן;און ַאקסל גַאנצן דעם זײ
דיר, אױף ָאנגעלענט זיך הָאבן זײ
די זײ און צעברעכן, זיך ֿפלעגסטו

לײמען. לענדן גַאנצע
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 8
ַא דיר אױף ברענג איך געזָאגט:זע,
דיר ֿפון ֿפַארשנַײדן װעל און שװערד,

בהמות. און מענטשן
זַײן װעט מצַריִם לַאנד דָאס און 9
ַאז װיסן װעלן זײ און חרוֿב, און װיסט
געזָאגט: הָאט ער יהוה;װַײל בין איך
הָאב איך און מיר, געהערט טַײך דער

געמַאכט. אים
און דיר, צו קום איך זע, דרום 10
דָאס מַאכן װעל און טַײכן, דַײנע צו
חרוֿב ַא חורֿבות, ֿפַאר מצַריִם לַאנד
און סֵונֵה, ביז ִמגדול ֿפון װיסטעניש,

ּכּוש. ֿפון געמַארק דעם ביז
ַא ֿפון ֿפוס ַא װעט דורכגײן ניט 11
ֿפון ֿפוס ַא ניט און איר, אין מענטשן
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זי און איר, אין דורכגײן װעט בהמה ַא
יָאר. ֿפערציק בַאװױנט זַײן ניט װעט

דָאס מַאכן װעל איך און 12
צװישן װיסטעניש מצַריִםַא לַאנד
שטעט, אירע און לענדער, ֿפַארװיסטע
ַא זַײן װעלן שטעט, חרֿבע צװישן
איך יָאר;און ֿפערציק װיסטעניש
די צװישן מצַריִם צעשּפרײטן װעל
אין צעװַארֿפן זײ װעלן און ֿפעלקער,

לענדער. די
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 13
יָאר, ֿפערציק ֿפון ָסוף הַאר:צום דער
די מצַריִםֿפון אַײנזַאמלען איך װעל
צעשּפרײט זַײנען זײ װָאס ֿפעלקער

ַאהין. געװָארן
די אומקערן װעל איך און 14
װעל און מצַריִם, ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
אין ַּפתרוס, לַאנד קײן צוריקקערן זײ
ָאּפשטַאמונג;און זײער ֿפון לַאנד דעם
מלוכה. ָשֿפלע ַא זַײן דָארטן װעלן זײ

װעט מלוכות די ֿפון ָשֿפלסטע די 15
ניט מער זיך װעט זי און זַײן, זי
ֿפעלקער;און די איבער איבערנעמען
צו ניט ֿפַארמינערן, זײ װעל איך

ֿפעלקער. די איבער געװעלטיקן
דעם זַײן ניט מער װעלן זײ און 16
ֿפַארזיכערונג ַא יׂשראלֿפַאר ֿפון הױז
זײ װען זינד, דערמָאנען מַאכט װָאס
װיסן װעלן זײ זײ;און נָאך זיך קערן

יהוה. גָאט בין איך ַאז
און זיבן אין געװען איז עס און 17
חודש, ערשטן אין יָאר, צװַאנציקסטן
געװען איז חודש, ֿפון טָאג ערשטן אין
צו ַאזױ מיר, צו גָאט ֿפון װָארט דָאס

זָאגן:
נֿבוַכדֶראַצר מענטשנקינד, 18
געמַאכט ָבֿבלהָאט ֿפון מלך דער
דינסט שװערן ַא דינען חיל זַײן
איז קָאּפ צור;איטלעכער ַאקעגן
ַאקסל איטלעכער און אױסגעקרָאכן,
ניט ער הָאט ׂשַכר ָאּפגעריבן;און איז
חיל זַײן ֿפַאר און זיך געקרָאגןֿפַאר
הָאט ער װָאס דינסט דעם צורֿפַאר ֿפון

איר. ַאקעגן געדינט

ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 19
דעם נֿבוַכדֶראַצר גיב איך געזָאגט:זע,
און מצַריִם, לַאנד דָאס ָבֿבל ֿפון מלך
און שֿפע, איר ַאװעקטרָאגן װעט ער
איר רַאבעװען און זַאקרױב, איר רױבן
ֿפַאר ׂשַכר דער זַײן װעט דָאס רױב;און

חיל. זַײן
אום הָאט ער װָאס לױן זַײן ֿפַאר 20
געגעבן אים איך הָאב געדינט, דעם
הָאבן זײ װַײל מצַריִם, לַאנד דָאס
דער גָאט זָאגט מיר, ֿפַאר געַארבעט

הַאר.
מַאכן איך װעל טָאג יענעם אין 21
ֿפון הױז דעם ֿפון הָארן דעם שּפרָאצן
ָאֿפן ַאן געבן איך װעל דיר און יׂשראל,
ַאז װיסן װעלן זײ און זײ; צװישן מױל

יהוה. בין איך

איז30 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

און נֿביאות, זָאג מענטשנקינד, 2
גָאט געזָאגט הָאט זָאגן:ַאזױ זָאלסט
דעם איבער װײ הַאר:יָאמערט: דער

טָאג!
יָא, טָאג, דער איז נָאנט װָארום 3
טָאג גָאט;ַא ֿפון טָאג דער איז נָאנט
די ֿפון שטרָאֿפצַײט די װָאלקן, ֿפון

זַײן. עס װעט ֿפעלקער
אױף קומען װעט שװערד ַא און 4
זַײן װעט ציטערניש ַא און מצַריִם,
אין ֿפַאלן דערשלָאגענע װען ּכּוש, אין
איר ַאװעקנעמען װעט מע מצַריִם;און
װעלן גרונטֿפעסטן אירע און שֿפע,

װערן. צעשטערט
ַאלע און לוד, און ּפּוט, און ּכּוש, 5
די און ּכּוֿב, און ֿפעלקער, געמישטע
װעלן בונד, ֿפון לַאנד דעם ֿפון קינדער

ֿפַאלן. שװערד דורכן זײ מיט
װעלן געזָאגט:ֿפַאלן גָאט הָאט ַאזױ 6
און מצַריִם, ֿפון אונטערלענער די אױך
מַאכט;ֿפון שטָאלצע איר װעט נידערן
דורכן ֿפַאלן זײ װעלן סֵונֵה ביז ִמגדול
הַאר. דער גָאט זָאגט איר, אין שװערד
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צװישן זַײן ֿפַארװיסט װעלן זײ און 7
שטעט זַײנע און לענדער, ֿפַארװיסטע

שטעט. חרֿבע צװישן זַײן װעלן
בין איך ַאז װיסן װעלן זײ און 8
אין ֿפַײער ַא מַאך איך װען יהוה,
װעלן העלֿפער אירע ַאלע און מצַריִם,

װערן. צעברָאכן
שלוחים װעלן טָאג יענעם אין 9
שיֿפן, אין איר ֿפון ַארױסגײן
ַא זיכערע;און די ּכּוש אױֿפצושרעקן
אין װי זײ בַײ זַײן װעט ציטערניש
קומט! עס זע, מצַריִם;װָארום ֿפון טָאג
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 10
דעם ֿפַארטיליקן אױך װעל הַאר:איך
ֿפון הַאנט דער דורך מצַריִם, ֿפון המון

ָבֿבל. ֿפון מלך דעם נֿבוַכדֶראַצר
אים, מיט ֿפָאלק זַײן און ער 11
ֿפעלקער, די ֿפון ֿפָארכטיקסטע די
דָאס אומצוברענגען געברַאכט װערן
זײערע ַארױסציִען װעלן זײ לַאנד;און
װעלן און מצַריִם, אױף שװערדן
דערשלָאגענע. מיט לַאנד דָאס ָאנֿפילן
ַא טַײכן די מַאכן װעל איך און 12
איבערענטֿפערן װעל און טריקעניש,
ֿפון הַאנט דער לַאנדאין דָאס
ֿפַארװיסטן װעל איך שלעכטע;און
דורך ֿפולקײט, איר מיט לַאנד דָאס
יהוה ֿפרעמדע;איך ֿפון הַאנט דער

גערעדט. הָאב
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 13
אונטערברענגען אױך װעל הַאר:איך
די ֿפַארשטערן װעל און ָאּפגעטער, די
מער װעט ֿפירשט קײן נֹוף;און ֿפון געצן
װעל איך מצַריִם;און לַאנד ֿפון זַײן ניט

מצַריִם. לַאנד אין מורא ַא מַאכן
ַּפתרוס, ֿפַארװיסטן װעל איך און 14
און צוַען, אין ֿפַײער ַא מַאכן װעל און

נוא. אין משּפט ַא טָאן
מַײן אױסגיסן װעל איך און 15
ֿפון ֿפעסטונג דער סין, אױף גרימצָארן
דעם ֿפַארשנַײדן װעל איך מצַריִם;און

נוא. ֿפון המון
אין ֿפַײער ַא מַאכן װעל איך און 16
זיך װעט װײטָאג אין מצַריִם;דרײען

אַײנגעברָאכן װעט נוא און סין, דרײען
ֿפַײנט קומען װעלן נֹוף אױף און װערן,

טָאג. בַײ
ּפי-ֶבֶסת און אֹון ֿפון יונגעלַײט די 17
זײ און ֿפַאלן, שװערד דורכן װעלן

גײן. געֿפַאנגענשַאֿפט אין װעלן
אױֿפהערן װעט ַּתחַּפנֵחס אין און 18
דָארטן צעברעך איך װען טָאג, דער
איר מצַריִם;און ֿפון יָאכשטַאנגען די
ֿפַארשטערט װעט מַאכט שטָאלצע
װָאלקן ַא װעט ַאלײן איר;זי אין װערן
טעכטערשטעט אירע און בַאדעקן,

גײן. געֿפַאנגענשַאֿפט אין װעלן
אין משּפט ַא טָאן װעל איך און 19
בין איך ַאז װיסן װעלן זײ מצַריִם;און

יהוה.
עלֿפטן אין געװען איז עס און 20
זיבעטן אין חודש, ערשטן אין יָאר,
װָארט דָאס געװען איז חודש, ֿפון טָאג

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו גָאט ֿפון
צעברָאכן הָאב איך מענטשנקינד, 21
ֿפון מלך דעם ּפרעה ָארעםֿפון דעם
ֿפַארבונדן ניט איז ער זע, און מצַריִם,
דורך רֿפואה ַא ברענגען געװָארןצו
צו אים װיקלבַאנד, ַא ַארױֿפטָאן
שטַארקצו װערן זָאל ער ֿפַארבינדן,

שװערד. ַא הַאלטן
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 22
דעם ּפרעה צו קום איך הַאר:זע, דער
צעברעכן װעל און מצַריִם, ֿפון מלך
און געזונטן, דעם ָארעמס, זַײנע
מַאכן װעל איך צעברָאכענעם;און דעם
הַאנט. זַײן ֿפון שװערד די ַארױסֿפַאלן
מצַריִם צעשּפרײטן װעל איך און 23
זײ װעל און ֿפעלקער, די צװישן

לענדער. די אין צעװַארֿפן
ָארעמס די שטַארקן װעל איך און 24
געבן װעל און ָבֿבל. ֿפון מלך דעם ֿפון
איך הַאנט;און זַײן אין שװערד מַײן
ּפרעהן, ֿפון ָארעמס די צעברעכן װעל
איםקרעכצן ֿפַאר קרעכצן װעט ער און

דערשטָאכענעם. ַא ֿפון
ָארעמס די שטַארקן װעל איך און 25
ָארעמס די און ָבֿבל, ֿפון מלך דעם ֿפון
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זײ ַארָאּפֿפַאלן;און װעלן ּפרעהן ֿפון
איך װען יהוה, בין איך ַאז װיסן װעלן
ֿפון הַאנט דער אין שװערד מַײן גיב
זײ װעט ער און ָבֿבל, ֿפון מלך דעם

מצַריִם. לַאנד קעגן אױסשטרעקן
מצַריִם צעשּפרײטן װעל איך און 26
זײ װעל און ֿפעלקער, די צװישן
װעלן זײ לענדער;און די אין צעװַארֿפן

יהוה. בין איך ַאז װיסן

עלֿפטן31 אין געװען איז עס און
אין חודש, דריטן אין יָאר,
דָאס געװען איז חודש, ֿפון טָאג ערשטן
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו גָאט ֿפון װָארט

ּפרעה צו זָאג מענטשנקינד, 2
זַײן צו און מצַריִם, ֿפון מלך דעם
דַײן אין זיך גלַײכסטו װעמען המון:צו

גרױסקײט?
צעדער ַא געװען איז אשור זע, 3
און צװַײגן, שײנע מיט לֿבנון, אין
אין הױך און געװעלד, שָאטנדיקן
איז געדיכטענישן צװישן װּוקס;און

שּפיץ. זַײן געװען
אים הָאט װַאסער 4
אים הָאט ּתָהום דער אױֿפגעצױגן,
זײ שטרָאמען, אױֿפגעברַאכט;זַײנע
ֿפלַאנצונג, זַײן ַארום גײןרונד ֿפלעגן
צעשיקטצו ער הָאט גרָאבנס זַײנע און

ֿפעלד. ֿפון בײמער ַאלע
געװען װּוקס זַײן איז דרום 5
און ֿפעלד, ֿפון בײמער ַאלע העכערֿפון
און געמערט, זיך הָאבן צװַײגן זַײנע
ֿפון געװָארן, לַאנג זַײנען ריטער זַײנע

אױסװַאקסן. זַײן בַײ װַאסער ֿפיל
גענעסטַאלע הָאבן צװַײגן זַײנע אין 6
זַײנע אונטער און הימל, ֿפון ֿפױגלען
ֿפון חיות געבָארןַאלע הָאבן ריטער
ֿפלעגן שָאטן זַײן אין ֿפעלד;און

ֿפעלקער. גרױסע זיצןַאלע
אין געװען שײן איז ער און 7
ֿפון לענג דער אין גרױסקײט, זַײן
איז װָארצל זַײן צװַײגן;װָארום זַײנע

סך. ַא װַאסער געװעןבַײ

גָארטן אין צעדערן די 8
ניט אים גָאטהָאבן ֿפון
ניט זַײנען ֿפַארטונקלט;ציּפרעסן
זַײנע;און צװַײגן די געװעןצו גלַײך
ניט זַײנען ּפלַאטַאנענבײמער
זַײנע;קײן ריטער די װי געװעןַאזױ
גלַײך ניט גָאטאיז ֿפון גָארטן אין בױם

שײנקײט. זַײן אין אים צו געװען
געמַאכטמיט אים איך הָאב שײן 9
מקנא הָאבן אים און צװַײגן, ֿפיל זַײנע
אין װָאס עדן ֿפון בײמער געװעןַאלע

גָאט. ֿפון גָארטן
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 10
אין הױך געװען ביסט דו געזָאגט:װַײל
אױסגעשטרעקט הָאט ער װּוקס;און
געדיכטענישן, צװישן ֿפון שּפיץ זַײן
ֿפון דערהױבן זיך הָאט הַארץ זַײן און

הײך, זַײן װעגן
אין געבן אים איך װעל דרום 11
מַאכטיקסטן דעם הַאנטֿפון דער
ער װעט ֿפעלקער;רעכענען די ֿפון
זַײן אים;ֿפַאר מיט רעכענען זיך
ֿפַארטרַײבן. אים איך טו שלעכטיקײט
די ֿפרעמדע, ָאּפ שנַײדן אים און 12
זײ און ֿפעלקער, די ֿפון ֿפָארכטיקסטע
בערג ַאלע ַאװעק;אױף אים װַארֿפן
צװַײגן, זַײנע טָאלןֿפַאלן ַאלע אין און
צעברָאכןאין ליגן ריטער זַײנע און
ַאלע ערד;און דער ֿפון גרָאבנס ַאלע
זַײן ֿפון ערדנידערן דער ֿפון ֿפעלקער

אים. ֿפַארלָאזן און שָאטן,
שטַאם געֿפַאלענעם זַײן אױף 13
אױף און הימל, ֿפון ֿפױגלען ַאלע רוען
ֿפון חיות ַאלע זַײנען ריטער זַײנע

ֿפעלד;
װַאסער בַײם בײמער קײן ּכדי 14
זײער מיט גרײסן ניט זיך זָאלן
זײער אױסשטרעקן ניט און װּוקס,
און געדיכטענישן; צװישן ֿפון שּפיץ
הײך זײער אין שטײן ניט זָאלן עס
ָאנגעטרונקענע ַאלע מַאכטיקע, זײערע
זַײנען ַאלע זײ װַאסער;װָארום מיט
צו טױט, צום געװָארן איבערגעגעבן
די צװישן ערד, אונטערשטער דער
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גענידערטע די צו מענטשן, ֿפון קינדער
גרוב. אין

דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 15
הָאט ער װָאס טָאג דעם הַאר:אין
הָאב אונטערערד, אין גענידערט
איך הָאב טרױערן, געמַאכט איך
און אים, װעגן ּתָהום צוגעדעקטדעם
און טַײכן, זַײנע ֿפַארמיטן הָאב איך
גרױסע די זַײנען געװָארן ֿפַארהַאלטן
געמַאכט הָאב איך און װַאסערן;
און לֿבנון, דעם אים װעגן ֿפינצטער
געחלשט הָאבן ֿפעלד ֿפון בײמער ַאלע

אים. װעגן
ֿפַאלןהָאב זַײן ֿפון הילך דעם מיט 16
ֿפעלקער, די אױֿפגעשטורעמט איך
נידערן געמַאכט אים הָאב איך װען
אין גענידערטע די אונטערערדמיט אין
דער אין געטרײסט זיך און גרוב.
בײמער ַאלע ערדהָאבן אונטערשטער
בעסטע און געקליבנסטע די עדן, ֿפון
מיט ָאנגעטרונקענע ַאלע לֿבנון, ֿפון

װַאסער.
גענידערט אים מיט הָאבן אױך זײ 17
דערשלָאגענע די צו אונטערערד, אין
ָארעם זַײן זַײנען װָאס –די שװערד ֿפון
זַײן אין געזעסן זַײנען װָאס געװען,

ֿפעלקער. די צװישן שָאטן
זיך גלַײכסטו ַאזױנס װעמען צו 18
גרױסקײטצװישן אין און ּכֿבוד אין
װעסט עדן?ָאבער ֿפון בײמער די
ֿפון בײמער די מיט װערן גענידערט
ערד;צװישן אונטערשטער דער עדןאין
מיט ליגן, װעסטו אומבַאשניטענע
ּפרעה, שװערד;ער, ֿפון דערשלָאגענע
דער גָאט זָאגט המון, גַאנצער זַײן און

הַאר.

אין32 געװען איז עס און
צװעלֿפטן אין יָאר, צװעלֿפטן
איז חודש, ֿפון טָאג ערשטן אין חודש,
מיר, צו גָאט ֿפון װָארט דָאס געװען

זָאגן: צו ַאזױ
קלָאג ַא אױף הײב מענטשנקינד, 2
און מצַריִם, ֿפון מלך ּפרעהדעם אױף
ֿפון יונגלײב ַא אים:צו צו זָאגן זָאלסט

געגליכן;און זיך הָאסטו ֿפעלקער די
די אין קרָאקָאדיל ַא װי געװען ביסט
אין געּפליושקעט זיך הָאסט און ימען,
הָאסטו ֿפיס דַײנע מיט און טַײכן, דַײנע
צעקױטיקט און צעמישט, װַאסערן די

טַײכן. זײערע
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 3
אױסשּפרײטן איך װעל הַאר:דרום
ַאן מיט נעץ, מַײן דיר אױף
ֿפעלקער, ֿפיל ֿפון אַײנזַאמלונג
אין אױֿפברענגען דיך װעלן זײ און

ֿפַאנגנעץ. מַײן
ַאװעקװַארֿפן דיך װעל איך און 4
ֿפעלד ֿפרַײען אױֿפן ערד, דער אױף
איך ַאװעקשלַײדערן;און דיך איך װעל
ֿפױגלען ַאלע דיר אױף רוען מַאכן װעל
דיר מיט ָאנזעטן װעל און הימל, ֿפון

ערד. דער ֿפון חיות ַאלע
ֿפלײש דַײן ַאהינטָאן װעל איך און 5
די ָאנֿפילן װעל און בערג, די אױף

װערעמדיקײט. דַײן מיט טָאלן
דָאס ָאנטרינקען װעל איך און 6
בלוט דַײן מיט אײטער, דַײן מיט לַאנד
װעלן גרָאבנס די בערג;און די ביז

דיר. מיט װערן ָאנגעֿפילט
װעל אױס, דיך לעש איך װען און 7
װעל און הימלען, די צודעקן איך
זון, שטערן;די זײערע מַאכן ֿפינצטער
ֿפַארדעקן, װָאלקן ַא מיט איך װעל זי
ליכט. איר לַײכטן ניט װעט לֿבנה די און
הימל, אין ליכטער ליכטיקע ַאלע 8
איבער ֿפינצטער מַאכן איך װעל זײ
אױף חושך ַא געבן װעל איך און דיר,

הַאר. דער גָאט זָאגט לַאנד, דַײן
דָאס ֿפַאראומערן װעל איך און 9
איך װען ֿפעלקער, ֿפיל ֿפון הַארץ
ֿפעלקער, די צװישן ברָאך דַײן ברענג

ניט. זײ קענסט דו װָאס לענדער אין
בַאנומען מַאכן װעל איך און 10
און ֿפעלקער, ֿפיל דיר װעגן װערן
ַא שױדערן װעלן מלכים זײערע
מַײן ֿפָאך איך װען דיר, װעגן שױדער
װעלן זײ ּפנים;און זײער ֿפַאר שװערד
זַײן ֿפַאר איטלעכער רגע, ַאלע ציטערן
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ֿפַאלן. דַײן ֿפון טָאג אין לעבן,
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 11
ֿפון מלך דעם ֿפון שװערד הַאר:די דער

דיר. אױף קומען װעט ָבֿבל
גיבורים ֿפון שװערדן די דורך 12
המון;די דַײן ֿפַאלן מַאכן איך װעל
זַײנען ֿפעלקער די ֿפון ֿפָארכטיקסטע
דעם ֿפַארװיסטן װעלן זײ ַאלע;און זײ
ֿפַארטיליקט און מצַריִם, ֿפון שטָאלץ

המון. גַאנצער איר װעט װערן
אונטערברענגען װעל איך און 13
ֿפיל די לעבן ֿפון בהמות אירע ַאלע
צעמישן ניט מער װעט זײ װַאסערן;און
ֿפון קלױען און מענטשן, ַא ֿפון ֿפוס ַא

צעמישן. ניט זײ װעלן בהמה ַא
מַאכן איך װעל דענצמָאל 14
זײערע און װַאסערן, זײערע ָאּפשטײן
גײן, מַאכן בױמל װי איך װעל טַײכן

הַאר, דער גָאט זָאגט
מצַריִם לַאנד דָאס מַאך איך װען 15
איר ָאן לַאנד ַא װיסטעניש, און װיסט ַא
װױנער ַאלע שלָאג איך װען ֿפולקײט,
בין איך ַאז װיסן װעלן זײ איר;און אין

יהוה.
קלָאגן און דָאס, איז קלָאגליד ַא 16
די ֿפון טעכטער עס;די מען װעט
מצַריִם קלָאגן;אױף עס װעלן ֿפעלקער
עס זײ װעלן המון גַאנצן איר אױף און

הַאר. דער גָאט זָאגט קלָאגן,
צװעלֿפטן אין געװען איז עס און 17
איז חודש ֿפון טָאג ֿפוֿפצנטן אין יָאר,
מיר, צו גָאט ֿפון װָארט דָאס געװען

זָאגן: צו ַאזױ
דעם אױף יָאמער מענטשנקינד, 18
נידערן זײ מַאך און מצַריִם, ֿפון המון
מַאכטיקע ֿפון טעכטער די מיט –זי
ערד, אונטערשטער דער אין ֿפעלקער,

גרוב. אין גענידערטע די מיט
בעסער?נידער ביסטו װעמען ֿפון 19
די מיט געלײגט װער און ַארָאּפ,

אומבַאשניטענע.
שװערד ֿפון דערשלָאגענע צװישן 20
איז שװערד דער ֿפַאלן;צו זײ זָאלן
זי געװָארן;שלעּפט איבערגעגעבן זי

המון. גַאנצן איר מיט ַארָאּפ
װעלן גיבורים שטַארקסטע די 21
העלֿפער זַײנע מיט אים רעדןֿפון
אונטערערד;זײ דער מיטן ֿפון
די געלײגט, זיך גענידערט, הָאבן
ֿפון דערשלָאגענע אומבַאשניטענע,

שװערד.
איר מיט אשור איז דָארטן 22
אירע איר ַארום –רונד געזעמל גַאנצן
געֿפַאלן דערשלָאגענע, קֿברים;ַאלע

– שװערד ֿפון
זַײנען קֿברים אירע װָאס 23
און גרוב, ֿפון עקן די אין ֿפַארלײגט
איר ַארום רונד איז געזעמל איר
ֿפון געֿפַאלן דערשלָאגענע, קֿבר;ַאלע
ַא ָאנגעװָארֿפן הָאבן װָאס שװערד,

לעבעדיקע. די ֿפון לַאנד שרעקאין
איר מיט ֵאֶלם איז דָארטן 24
איר ַארום המוןרונד גַאנצן
געֿפַאלן דערשלָאגענע, קֿבר;ַאלע
גענידערט הָאבן װָאס שװערד, ֿפון
אונטערשטער דער אומבַאשניטענעאין
זײער ָאנגעװָארֿפן הָאבן װָאס ערד,
לעבעדיקע, די ֿפון לַאנד שרעקאין
די שַאנדמיט זײער טרָאגן זײ און

גרוב. אין גענידערטע
הָאט דערשלָאגענע צװישן 25
געגעבןמיט געלעגער ַא איר מען
איר ַארום המון;רונד גַאנצן איר
אומבַאשניטענע, קֿברים;ַאלע אירע
זײער שװערד;װַײל ֿפון דערשלָאגן
ָאנגעװָארֿפןאין געװען איז שרעק
טרָאגן דרום לעבעדיקע, די ֿפון לַאנד
אין גענידערטע די שַאנדמיט זײער זײ
זײ זַײנען געשלָאגענע גרוב;צװישן

געװָארן. געלײגט
מיט ּתוֿבל ֶמֶשך, איז דָארטן 26
איר ַארום המון;רונד גַאנצן איר
אומבַאשניטענע, קֿברים;ַאלע אירע
הָאבן זײ שװערד;װַײל ֿפון דערשלָאגן
ֿפון לַאנד שרעקאין זײער ָאנגעװָארֿפן

לעבעדיקע. די
די ֿפון געֿפַאלענע די און 27
מיט ליגן ניט אומבַאשניטענעװעלן
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אין גענידערט הָאבן גיבוריםװָאס די
ּכלי-מלחמה, זײערע מיט אונטערערד
געלײגט מען הָאט שװערדן זײערע און
זײערע קעּפ;װָארום זײערע אונטער
װַײל געבײן, זײער אױף זַײנען זינד
געװען גיבוריםאיז די ֿפון שרעק דער

לעבעדיקע. די ֿפון לַאנד אין
צװישן װעסט דו אױך 28
װערן, צעברָאכן אומבַאשניטענע
ֿפון דערשלָאגענע מיט ליגן און

שװערד.
מלכים אירע אדום, איז דָארטן 29
זַײנען װָאס ֿפירשטן, אירע ַאלע און
געװָארן גֿבורהגעלײגט זײער ַאל בַײ
שװערד;מיט ֿפון דערשלָאגענע מיט
די מיט און זײ, ליגן אומבַאשניטענע

גרוב. אין גענידערטע
צֿפון ֿפון ֿפירשטן די זַײנען דָארטן 30
הָאבן װָאס צידונים, ַאלע און ַאלע,
ַאל דערשלָאגענע;בַײ מיט גענידערט
גֿבורה זײער דורך ָאנשרעק זײערע
ליגן זײ ֿפַארשעמט;און זײ זַײנען
ֿפון דערשלָאגענע מיט אומבַאשניטענע
מיט שַאנד זײער טרָאגן און שװערד,

גרוב. אין גענידערטע די
װעט און זען, ּפרעה װעט זײ 31
די המון, גַאנצן זַײן אױף טרײסטן זיך
מיט –ּפרעה שװערד ֿפון דערשלָאגענע
הַאר. דער גָאט זָאגט חיל, גַאנצן זַײן

מַײן װַארֿפן טו איך װָארום 32
לעבעדיקע;און די ֿפון לַאנד שרעקאין
צװישן װערן געלײגט װעט ער
דערשלָאגענע מיט אומבַאשניטענע,
גַאנצן זַײן מיט –ּפרעה שװערד ֿפון

הַאר. דער גָאט זָאגט המון,

איז33 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

קינדער די צו רעד מענטשנקינד, 2
זײ: צו זָאגן זָאלסט און ֿפָאלק, דַײן ֿפון
לַאנד, ַא אױף שװערד ַא ברענג איך ַאז
מַאן ַא נעמט לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס און
ֿפַאר אים מַאכן זײ און זיך, צװישן ֿפון

װעכטער, זײער

קומען שװערד די זעט ער און 3
שוֿפר, אין בלָאזט ער און לַאנד, אױֿפן

ֿפָאלק, דָאס װָארנט און
ָקול דעם הערט הערער דער און 4
ניט זיך לָאזט ער און שוֿפר, ֿפון
און קומט, שװערד די און װָארענען,
אױף זַײן בלוט זַײן װעט צו, אים נעמט

קָאּפ. זַײן
ער הָאט שוֿפר ֿפון ָקול דעם 5
ניט זיך לָאזט ער און געהערט,
זַײן בלוט זַײן װעט װָארענען,
לָאזט ער ַאז װָארום אים; אױף
נֿפש זַײן ער װָאלט װָארענען, זיך

גערַאטעװעט.
די זעט װעכטער דער ַאז ָאבער 6
אין ניט בלָאזט ער און קומען, שװערד
געװָארנט, ניט װערט ֿפָאלק און שוֿפר,
ֿפון צו נעמט און קומט, שװערד די און
געװָארן צוגענומען ער איז נֿפש, ַא זײ
װעל בלוט זַײן ָאבער זינד, זַײנע ֿפַאר
הַאנט. װעכטערס דעם ֿפון מָאנען איך
װעכטער ַא מענטשנקינד, דו און 7
הױז דעם ֿפַאר געמַאכט דיך איך הָאב
הערן װעסט דו װען ַאז יׂשראל, ֿפון
זײ זָאלסטו װָארט, ַא מױל מַײן ֿפון

מיר. ֿפון װָארענען
דו שלעכטן: דעם צו זָאג איך ַאז 8
שטַארבן; מוזטו שטַארבן שלעכטער,
װָארענען צו גערעדט ניט הָאסט דו און
ער, װעט װעג, זַײן ֿפון שלעכטן דעם
זַײנע ֿפַאר שטַארבן שלעכטער, דער
דַײן ֿפון איך װעל בלוט זַײן און זינד,

מָאנען. הַאנט
דעם געװָארנט הָאסט דו ַאז ָאבער 9
אומצוקערן זיך װעג, זַײן ֿפון שלעכטן
ניט זיך הָאט ער און אים, ֿפון
ער װעט װעג, זַײן ֿפון אומגעקערט
הָאסט דו און זינד, זַײנע ֿפַאר שטַארבן

געװען. מציל נֿפש דַײן
דעם צו זָאג מענטשנקינד, דו און 10
צו ַאזױ זָאגט, איר יׂשראל: ֿפון הױז
ֿפַארברעכן אונדזערע װָאר, ֿפַאר זָאגן:
אונדז, אױף זַײנען זינד אונדזערע און
װי און אַײן, מיר גײען זײ דורך און
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לעבן? מיר קענען
לעב, איך װי ַאזױ זײ: צו זָאג 11
בַאגער איך אױב הַאר, דער גָאט זָאגט
נַײערט שלעכטן, דעם ֿפון טױט דעם
אומקערן זיך זָאל שלעכטער דער ַאז
אַײך קערט לעבן! און װעג, זַײן ֿפון
אַײערע ֿפון אום אַײך קערט אום,
זָאלט װָאס נָאך און װעגן; שלעכטע

יׂשראל? ֿפון הױז שטַארבן, איר
צו זָאג מענטשנקינד, דו און 12
די ֿפָאלק: דַײן ֿפון קינדער די
װעט גערעכטן דעם ֿפון גערעכטיקײט
זַײן ֿפון טָאג אין זַײן מציל ניט אים
ֿפון שלעכטיקײט די און ֿפַארברעך,
ער װעט איר דורך שלעכטן, דעם
טָאג דעם אין װערן געשטרױכלט ניט
זַײן ֿפון אום זיך קערט ער װָאס
ַא איז װָאס דער און שלעכטיקײט;
בלַײבן ניט דערֿפַאר קען גערעכטער,
זינדיקט. ער װָאס טָאג דעם אין לעבן

דעם אױף זָאג איך ַאז 13
לעבן, ער װעט לעבן גערעכטן:
זַײן אױף זיך ֿפַארזיכערט ער און
אומרעכט, טוט און גערעכטיקײט,
גערעכטיקײטן זַײנע ַאלע װעלן
זַײן ֿפַאר און װערן, דערמָאנט ניט
געטָאן, הָאט ער װָאס אומרעכט

שטַארבן. ער װעט דערֿפַאר
שלעכטן: דעם צו זָאג איך ַאז און 14
קערט ער און שטַארבן, מוזטו שטַארבן
רעכט טוט און זינד, זַײנע ֿפון אום זיך

גערעכטיקײט; און
דער קערט משּכון דעם ַאז 15
ער, בַאצָאלט גזלה די אום, שלעכטער
ניט ער, גײט לעבן ֿפון געזעצן די אין
ער װעט – אומרעכט קײן טָאן צו

שטַארבן. ניט װעט ער לעבן, געװיס
הָאט ער װָאס זינד זַײנע ַאלע 16
דערמָאנט ניט אים װעלן געזינדיקט,
טוט גערעכטיקײט און רעכט װערן;

לעבן. ער װעט לעבן ער,
ֿפָאלק דַײן ֿפון קינדער די און 17
ֿפון װעג דער איז ריכטיק ניט זָאגן:
ניט איז װעג אײגענער זײער װען גָאט,

ריכטיק.
זיך קערט גערעכטער דער ַאז 18
טוט און גערעכטיקײט, זַײן ֿפון ָאּפ
דערֿפַאר. שטַארבן ער מוז אומרעכט,

זיך קערט שלעכטער דער ַאז און 19
טוט און שלעכטיקײט, זַײן ֿפון ָאּפ
ער װעט גערעכטיקײט, און רעכט

לעבן. דערֿפַאר
איז ריכטיק ניט זָאגט: איר און 20
לױט איטלעכן גָאט; ֿפון װעג דער
ֿפון הױז אַײך, איך משּפט װעגן זַײנע

יׂשראל.
צװעלֿפטן אין געװען איז עס און 21
צענטן אין גלות, אונדזער ֿפון יָאר
ַאן מיר צו געקומען איז חודש,
צו ַאזױ ירושלים, ֿפון ַאנטרונענער
געװָארן. געשלָאגן איז שטָאט די זָאגן:
געװען איז גָאט ֿפון הַאנט די און 22
דער אײדער ָאװנט אין מיר אױף
ער און ָאנגעקומען; איז ַאנטרונענער
איז ער אײדער מױל מַײן געעֿפנט הָאט
און ֿפרי; דער אין מיר צו ָאנגעקומען
איך און ָאֿפן, געבליבן איז מױל מַײן

געװען. שטום ניט מער בין
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 23

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
אין זיצן װָאס די מענטשנקינד, 24
ֿפון ערד דער חורֿבותאױף דָאזיקע די
זָאגן:אײנער צו ַאזױ זָאגן, יׂשראל,
הָאט ער און אֿברהם, געװען איז
זַײנען מיר און לַאנד, דָאס געַארבט
אװדאי לַאנד דָאס אונדז איז ֿפיל,

ירושה. ַא ֿפַאר געװָארן געגעבן
הָאט ַאזױ זײ: צו זָאג דרום 25
בלוט הַאר:מיטן דער גָאט געזָאגט
איר הײבט אױגן אַײערע און איר, עסט
בלוט און ָאּפגעטער, אַײערע צו אױף
װילט לַאנד דָאס און איר, ֿפַארגיסט

יַרשען? איר
אױף געשטַאנען זַײט איר 26
געטָאן הָאט איר שװערד, אַײער
אײנער און אומװערדיקײט,
איר הָאט װַײב ַאנדערנס דעם
װילט לַאנד דָאס און ֿפַאראומרײניקט,
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יַרשען? איר
הָאט זײ:ַאזױ צו זָאגן זָאלסטו ַאזױ 27
איך װי הַאר:ַאזױ דער גָאט געזָאגט
װעלן חורֿבות די אין װָאס די ַאז לעב,
װָאס דער און ֿפַאלן, שװערד דורכן
צו איך גיב אים ֿפעלד, ֿפרַײען אױֿפן
די און ֿפַארצערן, צו אים חיות, די
די אין און ֿפעסטונגען די אין װָאס

אױסשטַארבן. ּפעסט ֿפון הײלןװעלן
ַא לַאנד דָאס מַאכן װעל איך און 28
ֿפַארשטערט און װיסטעניש, און װיסט
די און מַאכט, שטָאלצע איר װעט װערן
ַא ָאן װיסט זַײן װעלן יׂשראל ֿפון בערג

דורכגײער.
בין איך ַאז װיסן װעלן זײ און 29
ַא לַאנד דָאס מַאך איך װען יהוה,
זײערע ַאלע ֿפַאר װיסטעניש, און װיסט
געטָאן. הָאבן זײ װָאס אומװערדיקײטן
קינדער די מענטשנקינד, דו און 30
ביז דיר, ֿפון רעדן ֿפָאלק דַײן ֿפון
ֿפון אַײנגַאנגען די אין און װענט, די
מיטן רעדט אײנער און הַײזער, די
ברודער, זַײן מיט איטלעכער ַאנדערן,
און ַאקָארשט, זָאגן:קומט צו ַאזױ
גײט װָאס װָארט דָאס איז װָאס הערט,

גָאט; ֿפון ַארױס
ַא װי דיר צו קומען זײ און 31
ֿפַאר זיצן זײ ֿפָאלק;און ֿפון צונױֿפקום
זײ און ֿפָאלק, מַײן ּכלומרשט װי דיר,
זײ ָאבער װערטער, דַײנע צו הערן
מױל זײער מיט ניט;װָארום זײ טוען
זײער נָאך בעת ליבשַאֿפט, זײ װַײזן

הַארץ. זײער גײט גַײציקײט
ַא װי זײ בַײ ביסט זע, און 32
שײן ַא הָאט װָאס אײנעם ֿפון ליבעלידל
צו הערן זײ און גוט; שּפילט און ָקול,
ניט. זײ טוען זײ ָאבער װערטער, דַײנע
עס זע, – קומט עס װען ָאבער 33
איז נֿביא ַא ַאז װיסן זײ –װעלן קומט

זײ. צװישן געװען

איז34 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

די אױף נֿביאות זָאג מענטשנקינד, 2
נֿביאות, יׂשראל;זָאג ֿפון ּפַאסטוכער
די צו זײ, צו זָאגן זָאלסט און
גָאט געזָאגט הָאט ּפַאסטוכער:ַאזױ
ֿפון ּפַאסטוכער די הַאר:װײ, דער
זיך געֿפיטערט הָאבן יׂשראלװָאס
די ּפַאסטוכער די ניט ַאלײן!דַארֿפן

ֿפיטערן? שָאף
מיט און אױף, איר עסט ֿפעטס דָאס 3
ֿפעטע די זיך, איר בַאקלײדט װָאל דער
טוט ֿפיטערן שָאף שעכטן;די איר טוט

ניט. איר
ניט איר הָאט שלַאֿפע די 4
הָאט קרַאנקע די און געשטַארקט,
צעברָאכענע די און געהײלט, ניט איר
און ַארומגעבונדן, ניט איר הָאט
ניט איר הָאט ֿפַארשטױסענע די
הָאט ֿפַארלָארענע די און אומגעקערט,
געװַאלט מיט און געזוכט, ניט איר
און זײ, איבער געװעלטיקט איר הָאט

הַארטיקײט. מיט
געװָארן, צעשּפרײט זַײנען זײ און 5
צו געװָארן און ּפַאסטוך, ַא ָאן װַײל
ֿפעלד, ֿפון חיה יעטװעדער ֿפַאר שּפַײז

געװען. צעשּפרײט זַײנען זײ װַײל
שָאף מַײנע געבלָאנדזשעט הָאבן 6
איטלעכן אױף און בערג, ַאלע אױף
גַאנצן איבערן בערגל;און הױכן
צעשּפרײט ערדזַײנען דער ֿפון געזיכט
געװען ניט און שָאף, מַײנע געװָארן

זוכער. קײן און ֿפרעגער קײן
דָאס הערט ּפַאסטוכער, איר דרום, 7

גָאט: ֿפון װָארט
דער גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ 8
שָאף מַײנע װַײל װָאר, ֿפַאר הַאר,
מַײנע און רױב, צו געװָארן זַײנען
שּפַײזֿפַאר צו געװָארן זַײנען שָאף
ַא ָאן װַײל ֿפעלד, ֿפון חיה יעטװעדער
הָאבן ּפַאסטוכער מַײנע און ּפַאסטוך,
שָאף, מַײנע אױף נָאכגעֿפרעגט ניט
זיך געֿפיטערט הָאבן ּפַאסטוכער די און
ניט זײ הָאבן שָאף מַײנע און ַאלײן,

געֿפיטערט,
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דָאס הערט ּפַאסטוכער, איר דרום, 9
גָאט: ֿפון װָארט

דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 10
ּפַאסטוכער, די צו קום איך הַאר:זע,
זײער ֿפון שָאף מַײנע מָאנען װעל און
ֿפון ָאּפשַאֿפן זײ װעל און הַאנט,
װעלן ּפַאסטוכער די און שָאף, ֿפיטערן
איך ַאלײן;און זיך ֿפיטערן ניט מער
זײער ֿפון שָאף מַײנע זַײן מציל װעל
צו זײ זַײן ניט מער װעלן זײ און מױל,

שּפַײז.
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 11
װעל איך און איך, בין הַאר:ָאט דער
איך און שָאף, מַײנע אױף נָאכֿפרעגן

אױֿפזוכן. זײ װעל
זַײן נָאך זוכט ּפַאסטוך ַא װי 12
איז ער װָאס טָאג דעם אין סטַאדע
ַאזױ צעשּפרײטע, די שָאף זַײנע צװישן
איך און שָאף; מַײנע נָאכזוכן איך װעל
ערטער ַאלע ֿפון זַײן מציל זײ װעל
געװָארן צעשּפרײט זַײנען זײ װָאס
און װָאלקן ֿפון טָאג דעם אין ַאהין

נעבל.
די ֿפון ַארױסציִען זײ װעל איך און 13
ֿפון אַײנזַאמלען זײ װעל און ֿפעלקער,
אױף ברענגען זײ װעל און לענדער, די
ֿפיטערן זײ װעל איך ערד;און זײער
די בַײ יׂשראל, ֿפון בערג די אױף
װױנערטער ַאלע אין און שטרָאמען,

לַאנד. ֿפון
װעל ֿפיטערונג גוטער ַא אױף 14
הױכע די אױף און ֿפיטערן, זײ איך
זײער זַײן װעט יׂשראל ֿפון בערג
ַא אין הױערן זײ װעלן לָאנקע;דָארטן
ֿפיטערונג ֿפעטע ַא און לָאנקע, גוטער
ֿפון בערג די ֿפיטערןאױף זיך זײ װעלן

יׂשראל.
און שָאף, מַײנע ֿפיטערן װעל איך 15
גָאט זָאגט הױערן, מַאכן זײ װעל איך

הַאר. דער
איך װעל ֿפַארלָארענע די 16
װעל ֿפַארשטױסענע די און אױֿפזוכן,
צעברָאכענע די און אומקערן, איך
קרַאנקע די און ַארומבינדן, איך װעל

און ֿפעטע די און שטַארקן, איך װעל
ֿפַארטיליקן;מיט איך װעל שטַארקע די

ֿפיטערן. זײ איך װעל גערעכטיקײט
הָאט ַאזױ שָאף, מַײנע איר און 17
איך הַאר:זעט, דער גָאט געזָאגט
די לַאם, ַא און לַאם ַא צװישן משּפט

בעק. די און װידערס
בעסטע די װָאס אַײך װינציק 18
אַײך, איר ֿפיטערט ֿפיטערונג
אַײער ֿפון איבערבלַײב דעם ַאז
מיט איר ֿפיטערונגצעטרַאמּפלט
ָאּפגעשטַאנען װָאס ֿפיס?און אַײערע
דָאס ַאז איר, טרינקט װַאסער
מיט איר צעקױטיקט איבעריקע

ֿפיס? אַײערע
זיךאױף ֿפיטערן שָאף מַײנע און 19
צעטרַאמּפלט, הָאבן ֿפיס אַײערע װָאס
הָאבן ֿפיס אַײערע װָאס טרינקען און

צעקױטיקט.
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 20
איך און איך, בין זײ:ָאט צו געזָאגט
און לַאם ֿפעטן דעם משּפטןצװישן װעל

לַאם. מָאגערן דעם
מיטן און זַײט דער מיט װַײל 21
אַײערע מיט און איר, שטוּפט ַאקסל
שלַאֿפע, ַאלע איר, שטױסט הערנער
דערױסן, צעשּפרײט זײ הָאט איר ביז

מַײנע העלֿפן איך װעל דרום 22
צו זַײן ניט מער װעלן זײ און שָאף,
ַא צװישן משּפטן װעל איך רױב;און

לַאם. ַא און לַאם
איבער אױֿפשטעלן װעל איך און 23
ֿפיטערן זײ װעט ּפַאסטוךװָאס אײן זײ
ֿפיטערן, זײ װעט דוד;ער קנעכט מַײן –

ּפַאסטוך. צום זַײן זײ װעט ער און
צום זַײן זײ װעל יהוה איך און 24
ֿפירשט ַא דוד קנעכט מַײן און גָאט,

גערעדט. הָאב יהוה זײ;איך צװישן
בונד ַא שליסן זײ װעל איך און 25
ַא ֿפַארשטערן װעל און שלום, ֿפון
זיצן װעלן זײ און לַאנד, ֿפון חיה בײזע
שלָאֿפן און זיכערקײט, אין מדבר אין

װעלדער. די אין
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רונד און זײ מַאכן װעל איך און 26
בענטשונג; ַא בַארגֿפַאר מַײן ַארום
רעגן דעם נידערן מַאכן װעל איך און
װעלן רעגנס צַײט;געבענטשטע זַײן אין

זַײן. דָאס
געבן װעט ֿפעלד ֿפון בױם דער און 27
איר געבן װעט ערד די און ֿפרוכט, זַײן
זײער אױף זַײן װעלן זײ געװעקס;און
װיסן װעלן זײ זיכערקײט;און אין ערד
צעברעך איך װען יהוה, בין איך ַאז
װעל און יָאך, זײער ֿפון שטַאנגען די
װָאס די הַאנטֿפון דער ֿפון זַײן מציל זײ

זײ. מיט ַארבעטן
רױב ַא זַײן ניט מער װעלן זײ און 28
לַאנד ֿפון חיה די און ֿפעלקער, די ֿפַאר
װעלן זײ ֿפַארצערן;און ניט זײ װעט
װעט קײנער און זיכערקײט, אין זיצן

שרעקן. ניט
ַא אױֿפשטעלן זײ װעל איך און 29
װעלן עס און שם, ַא ֿפַאר ֿפלַאנצונג
לַאנדאױסגעגַאנגענע אין זַײן ניט מער
ניט מער װעלן זײ און הונגער, ֿפון

ֿפעלקער. די ֿפון שַאנד טרָאגןדי
יהוה איך װיסןַאז װעלן זײ און 30
דָאס זײ, און זײ, מיט בין גָאט זײער
ֿפָאלק, מַײן זַײנען יׂשראל, ֿפון הױז

הַאר. דער גָאט זָאגט
שָאף;די מַײנע זַײט איר און 31
זַײט ֿפיטערונג מַײן ֿפון מענטשנשָאף
גָאט זָאגט גָאט אַײער בין איך איר;און

הַאר. דער

איז35 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

צו ּפנים דַײן טו מענטשנקינד, 2
אױף נֿביאות זָאגט און ֵׂשִעיר, בַארג

אים;
הָאט אים:ַאזױ צו זָאגן זָאלסט און 3
איך הַאר:זע, דער גָאט געזָאגט
װעל און ֵׂשִעיר, בַארג דיר, צו קום
און דיר, אױף הַאנט מַײן אױסשטרעקן
װיסטעניש. און װיסט ַא מַאכן דיך װעל
מַאכן, חרוֿב איך װעל שטעט דַײנע 4
זַײן;און װיסטעניש ַא װעסט דו און

יהוה. בין איך ַאז װיסן װעסט
געװען איז דיר בַײ װַײל 5
הָאסט און ׂשנאה, אײביקע ַאן
ֿפון קינדער די איבערגעענטֿפערט
אין שװערד, ֿפון מַאכט דער יׂשראלאין
דער אין ברָאך, זײער ֿפון צַײט דער
ֿפַארזינדיקונג, לעצטער דער ֿפון צַײט
גָאט זָאגט לעב, איך װי ַאזױ דרום, 6
דיך איך װעל בלוט צו ַאז הַאר, דער
נָאכיָאגן;ֿפַאר דיך װעט בלוט און מַאכן,
געהַאט, ֿפַײנט הָאסטו בלוט אײגן װָאר,

נָאכיָאגן. דיך בלוט זָאל דרום
בַארג מַאכן װעל איך און 7
און װיסטעניש, און װיסט ַא ֵׂשִעירֿפַאר
און גײער אים ֿפון ֿפַארשנַײדן װעל

קומער.
בערג זַײנע ָאנֿפילן װעל איך און 8
הײכן, דערשלָאגענע;דַײנע זַײנע מיט
דַײנע ַאלע און טָאלן, דַײנע און
שװערד ֿפון –דערשלָאגענע גרָאבנס

זײ. אין ֿפַאלן װעלן
דיך איך װעל װיסטענישן אײביקע 9
ניט װעלן שטעט דַײנע און מַאכן,
איך ַאז װיסן װעט איר װידערקערן;און

יהוה. בין
בײדע געזָאגט:״די הָאסט דו װַײל 10
װעלן לענדער בײדע די און ֿפעלקער
יַרשען, זײ װעלן מיר און װערן, מַײנע

געװען, דָארט איז גָאט ״הגם
זָאגט לעב, איך װי ַאזױ דרום, 11
ַאזױ טָאן װעל איך ַאז הַאר, דער גָאט
װָאס קנאה דַײן װי און צָארן דַײן װי
צו ׂשנאה דַײן ֿפון בַאװיזן, הָאסט דו
צװישן װערן בַאװּוסט װעל איך זײ;און

משּפטן. דיך װעל איך װען זײ,
הָאב יהוה איך ַאז װיסן װעסט און 12
װָאס לעסטערונגען דַײנע געהערטַאלע
ֿפון בערג די געזָאגטאױף הָאסט דו
זַײנען זָאגן:ֿפַארװיסט צו ַאזױ יׂשראל,
געגעבן זײ זַײנען אונדז געװָארן, זײ

שּפַײז. צו געװָארן
קעגן געגרײסט זיך הָאט איר און 13
געמערט הָאט און מױל, אַײער מיט מיר
הָאב װערטער;איך אַײערע מיר קעגן
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געהערט.
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 14
זיך, ֿפרײט ערד גַאנצע די הַאר:װען

װיסטעניש. ַא מַאכן דיך איך װעל
זיך הָאסט דו װי ַאזױ 15
ֿפון נחלה דער געֿפרײטאיבער
איז זי װָאס ֿפַאר יׂשראל, ֿפון הױז דעם
צו טָאן איך װעל ַאזױ געװָארן, װיסט
בַארג װערן, װעסטו װיסטעניש דיר;ַא
גַאנצן;און אין אדום גַאנץ און ֵׂשִעיר,

יהוה. בין איך ַאז װיסן װעלן זײ

זָאג36 מענטשנקינד, דו און
ֿפון בערג די נֿביאותאױף
ֿפון בערג זָאגן: זָאלסט און יׂשראל,

גָאט. ֿפון װָארט דָאס הערט יׂשראל,
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 2
אַײך אױף הָאט ֿפַײנט דער הַאר:װַײל
הײכן אײביקע די ַאהַא!אױך געזָאגט:

געװָארן. ירושה צו אונדז זַײנען
זָאלסט און נֿביאות, זָאג דרום 3
דער גָאט געזָאגט הָאט זָאגן:ַאזױ
אַײך הָאט מע בַאװַײל און הַאר:װַײל
ֿפון אַײנגעשלונגען ֿפַארװיסטאון
ַא װערן זָאלט איר ּכדי ַארום, רונד
און ֿפעלקער, איבעריקע די ירושהֿפַאר
גערײד דעם אױף געקומען זַײט איר
ֿפון בַארײדערַײ דער און צינגער, ֿפון

מענטשן,
הערט יׂשראל, ֿפון בערג איר דרום 4
הַאר:ַאזױ דעם גָאט ֿפון װָארט דָאס
די הַארצו דער גָאט געזָאגט הָאט
גרָאבנס די צו הײכן, די צו און בערג
װיסטע די צו און טָאלן, די צו און
שטעט, ֿפַארלָאזענע די צו און חורֿבות,
צו און רױב צו געװָארן זַײנען װָאס
װָאס ֿפעלקער איבעריקע די שּפָאטבַײ

– ַארום רונד ֿפון
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 5
ֿפַײער דעם אין װָאר, ֿפַאר געזָאגט:
װעגן גערעדט איך הָאב צָארן מַײן ֿפון
אדום װעגן און ֿפעלקער, איבעריקע די
מַײן געמַאכט הָאבן װָאס גַאנצן, אין
ִׂשמחה מיט ירושה, ַא ֿפַאר זיך לַאנד
ֿפון ֿפַארַאכטונג מיט הַארצן, גַאנצן ֿפון

צוליב ֿפַארטרַײבן צו עס ּכדי זעל, דער
רױב.

ערד דער איבער נֿביאות זָאג דרום 6
די צו זָאגן זָאלסט און יׂשראל, ֿפון
גרָאבנס די צו הײכן, די צו און בערג
גָאט געזָאגט הָאט טָאלן:ַאזױ די צו און
מַײן אין און ּכעס מַײן אין הַאר:זע, דער
װַײל גערעדט, איך הָאב גרימצָארן
איר הָאט ֿפעלקער די ֿפון שַאנד די

געטרָאגן.
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 7
הַאנט, מַײן אױף הײב געזָאגט:איך
ַארום רונד ֿפון װָאס ֿפעלקער די אױב
זײער טרָאגן ניט װעלן גוֿפא, זײ אַײך,

שַאנד!
װעט יׂשראל, ֿפון בערג איר, און 8
טרָאגן און צװַײגן, אַײערע געבן
ֿפָאלק מַײן ֿפַאר ֿפרוכט, אַײער
צו נָאנט זַײנען זײ יׂשראל;װָארום

קומען.
און אַײך, צו איך קום ָאט װָארום 9
איר און אַײך, צו קערן זיך װעל איך
ֿפַארזײט און װערן, בַאַארבעט װעט

װערן.
אַײך אױף מערן װעל איך און 10
יׂשראל ֿפון הױז גַאנצע דָאס מענטשן,
בַאזעצט װעלן שטעט די גַאנצן;און אין
ָאּפגעבױט װעלן חורֿבות די און װערן,

װערן.
אַײך אױף מערן װעל איך און 11
זיך װעלן זײ און בהמות, און מענטשן
אַײך װעל איך ֿפרוכּפערן;און און מערן
ֿפריִערדיקע אַײערע אין װי בַאזעצן
װי מער בַאגיטיקן אַײך װעל און צַײטן,
װיסן װעט איר ָאנהײב;און אַײער אין

יהוה. בין איך ַאז
אױף אומגײן מַאכן װעל איך און 12
יׂשראל;און ֿפָאלק מַײן מענטשן, אַײך
זַײן זײ װעסט און ַארבן, דיך װעלן זײ
ניט מער זײ װעסט און נחלה, ַא ֿפַאר

ֿפַארװַארֿפן. װידער
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 13
אַײך:ַא צו זָאגט מע הַאר:װַײל
ַא און ביסטו, מענטשנעסערין
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ביסטו ֿפעלקער ֿפון ֿפַארװַארֿפערין
געװָארן.

ניט מער מענטשן װעסטו דרום 14
מער װעסטו ֿפעלקער דַײנע און עסן,
הַאר. דער גָאט זָאגט ֿפַארװַארֿפן, ניט
מַאכן ניט מער דיך װעל איך און 15
די און ֿפעלקער, די ֿפון שַאנד הערןדי
ניט מער אומותװעסטו די ֿפון חרּפה
מער װעסטו ֿפעלקער דַײנע און טרָאגן,
דער גָאט זָאגט שטרױכלען, מַאכן ניט

הַאר.
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 16

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
ֿפון הױז דָאס מענטשנקינד, 17
ערד, זײער אױף זיצנדיק יׂשראל
זײער מיט ֿפַאראומרײניקט זי זײ הָאבן
די װי מעׂשים;ַאזױ זײערע מיט װעגאון
ָאּפגעזונדערטער ַאן ֿפון אומרײנקײט

מיר. ֿפַאר װעג זײער געװען ֿפרױאיז
זײ אױף אױסגעגָאסן הָאב איך און 18
װָאס בלוט דעם ֿפַאר גרימצָארן מַײן
װַײל און לַאנד, אין ֿפַארגָאסן הָאבן זײ
עס זײ הָאבן ָאּפגעטער זײערע מיט

ֿפַאראומרײניקט.
צעשּפרײט זײ הָאב איך און 19
זײ און ֿפעלקער, די צװישן
די אין געװָארן צעװָארֿפן זַײנען
לױט און װעג זײער לענדער;לױט
געמשּפט. זײ איך הָאב מעׂשים זײערע
צו געקומען זַײנען זײ ַאז און 20
געקומען זַײנען זײ ֿפעלקערװָאס די
מַײן ֿפַארשװעכט זײ הָאבן ַאהין,
זײ אױף הָאט מע ַאז נָאמען, הײליקן
די זַײנען גָאט ֿפון ֿפָאלק געזָאגט:דָאס
זײ קומען לַאנד זַײן ֿפון און דָאזיקע,

ַארױס.
מַײן געשױנט הָאב איך און 21
ֿפון הױז דָאס װָאס נָאמען, הײליקן
ֿפַארשװעכטצװישן אים הָאט יׂשראל
געקומען זַײנען זײ װָאס ֿפעלקער די

ַאהין.
ֿפון הױז דעם צו זָאג דרום 22
דער גָאט געזָאגט הָאט יׂשראל:ַאזױ
הױז איך, טו װעגן אַײערט ֿפון הַאר:ניט

הײליקן מַײן ֿפַאר נַײערט יׂשראל, ֿפון
ֿפַארשװעכט הָאט איר װָאס נָאמען,
זַײט איר ֿפעלקערװָאס די צװישן

ַאהין. געקומען
גרױסן מַײן הײליקן װעל איך און 23
געװָארן ֿפַארשװעכט איז װָאס נָאמען,
הָאט איר װָאס ֿפעלקער, די צװישן
ֿפעלקער די זײ;און צװישן ֿפַארשװעכט
יהוה, בין איך ַאז װיסן װעלן
װער איך װען הַאר, דער גָאט זָאגט
זײערע ֿפַאר אַײך דורך געהײליקט

אױגן.
צונױֿפנעמען אַײך װעל איך און 24
אַײך װעל און ֿפעלקער, די ֿפון
אַײך און לענדער, ַאלע ֿפון אַײנזַאמלען

ערד. אַײער אױף ברענגען
אַײך אױף שּפריצן װעל איך און 25
רײן װעט איר און װַאסער, רײנע
אומרײנקײטן אַײערע ַאלע װערן;ֿפון
ָאּפגעטערװעל אַײערע ַאלע ֿפון און

רײניקן. אַײך איך
נַײ ַא געבן אַײך װעל איך און 26
איך װעל געמיט נַײ ַא און הַארץ,
װעל איך און אַײך, אין ַארַײנגעבן
אַײער ֿפון שטײן ֿפון הַארץ דָאס ָאּפטָאן
ֿפון הַארץ ַא געבן אַײך װעל און לַײב,

ֿפלײש.
איך װעל גַײסט מַײן און 27
ַאז מַאכן װעל און אַײך, אין ַארַײנגעבן
און גײן, איר זָאלט חוקים מַײנע אין
טָאן. און היטן איר זָאלט געזעצן מַײנע
דעם אין זיצן װעט איר און 28
אַײערע געגעבן הָאב איך לַאנדװָאס
צום זַײן מיר װעט איר און עלטערן,
צום זַײן אַײך װעל איך און ֿפָאלק,

גָאט.
ֿפון העלֿפן אַײך װעל איך און 29
איך און אומרײנקײטן, אַײערע ַאלע
װעל און ּתֿבואה, דער צו רוֿפן װעל
אַײך אױף געבן ניט װעל און מערן, זי

הונגער. קײן
ֿפון ֿפרוכט די מערן װעל איך און 30
ּכדי ֿפעלד, ֿפון װַאקסונג די און בױם,
חרּפה אױסשטײןדי ניט מער זָאלט איר
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ֿפעלקער. די צװישן הונגער ֿפון
דערמָאנען זיך װעט איר און 31
אַײערע און װעגן, שלעכטע אַײערע
און געװען, גוט ניט זַײנען װָאס מעׂשים
ַאלײן זיך ֿפַאר עקלען זיך װעט איר
אַײערע איבער און זינד אַײערע איבער

אומװערדיקײטן.
איך, טו װעגן אַײערט ֿפון ניט 32
בַאװּוסט דָאס הַאר;זָאל דער גָאט זָאגט
שעמט און בושה אין אַײך;זַײט צו זַײן
ֿפון הױז איר װעגן, אַײערע ֿפַאר אַײך

יׂשראל.
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 33
רײניק איך װָאס טָאג דעם הַאר:אין
איך װעל זינד, אַײערע ַאלע ֿפון אַײך
װעלן חורֿבות די און שטעט, די בַאזעצן

װערן. ָאּפגעבױט
װעט לַאנד ֿפַארװיסטע דָאס און 34
עס װָאס ָאנשטָאט װערן, בַאַארבעט
אױגן די װיסטענישֿפַאר ַא געװען איז

דורכגײער. איטלעכן ֿפון
דָאזיקע זָאגן:דָאס װעט מע און 35
געװָארן ֿפַארװיסטעאיז דָאס לַאנד
די און עדן, ֿפון גָארטן דער װי
ֿפַארװיסטע און חרֿבע די שטעט
בַאֿפעסטיקטע צעשטערטעזַײנען און

בַאזעצט.
ֿפעלקערװָאס די װעלן װיסן און 36
אַײך, ַארום רונד איבערבלַײבן װעלן
די ָאּפגעבױט הָאב יהוה איך ַאז
בַאֿפלַאנצט הָאב ערטער, צעשטערטע
הָאב יהוה ֿפַארװיסטע;איך דָאס

טָאן. װעל און גערעדט
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 37
לָאזן זיך איך װעל דערין הַאר:אױך
זײ יׂשראל, ֿפון הױז דעם דערבעטןֿפון
װי מענטשן מערן זײ װעל טָאן:איך צו

שָאף.
שָאף די װי שָאף, הײליקע די װי 38
ַאזױ יום-טוֿבים, אירע אין ירושלים ֿפון
מיט ֿפול שטעט חרֿבע די זַײן װעלן
ַאז װיסן װעלן זײ מענטשנשָאף;און

יהוה. בין איך

געװען37 איז גָאט ֿפון הַאנט די
מיך הָאט ער און מיר, אױף
ֿפון גַײסט דעם מיט ַארױסגעטרָאגן
אין ַארָאּפגעלָאזט מיך הָאט און גָאט,
געװען איז ער און טָאל, דעם ֿפון מיטן

בײנער. מיט ֿפול
ֿפַארבַײגעֿפירט מיך הָאט ער און 2
זײ ערשט ַארום, רונד זײ ֿפַארבַײ
טָאל, איבערן ֿפיל זײער געװען זַײנען
זײער געװען זַײנען זײ װָאר, ֿפַאר און

ֿפַארטריקנט.
מיר צו הָאט ער און 3
די קענען געזָאגט:מענטשנקינד,
װערן?הָאב לעבעדיק בײנער דָאזיקע
װײסט דו הַאר, דו גָאט געזָאגט: איך

דָאך.
זָאג געזָאגט: מיר צו ער הָאט 4
און בײנער, דָאזיקע די צו נֿביאות
טרוקענע זײ:איר צו זָאגן זָאלסט

גָאט: ֿפון װָארט דָאס הערט בײנער,
הַאר דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 5
ברענג איך בײנער:זעט, דָאזיקע די צו
װעט איר און ָאטעם, ַאן אַײך אין ַארַײן

װערן. לעבעדיק
אַײך אױף געבן װעל איך יָא, 6
אַײך אױף ַארױֿפטָאן װעל און ָאדערן,
אַײך אױף ַארױֿפציִען און ֿפלײש,
אַײך אין ַארַײנגעבן און הױט, ַא
לעבעדיק װעט איר און ָאטעם, ַאן
בין איך ַאז װיסן װעט איר װערן;און

יהוה.
געזָאגטַאזױ נֿביאות הָאב איך און 7
עס געװָארן;און בַאֿפױלן בין איך װי
הָאב איך װי גערױש, ַא געװָארן איז
און גערודער, ַא געזָאגט;ערשט נֿביאות
זַײן צו בײן גענענט הָאבן בײנער די

בײן.
ָאדערן ערשט געזען, הָאב איך און 8
איז ֿפלײש און זײ, אױף זַײנען
זיך הָאט הױט ַא און ַארױֿפגעװַאקסן,
אױבן, ֿפון זײ אױף ַאריבערגעצױגן
געװען. ניט זײ אין איז ָאטעם קײן נָאר
געזָאגט:זָאג מיר צו ער הָאט 9
נֿביאות, זָאג ָאטעם, דעם צו נֿביאות
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צו זָאגן זָאלסט און מענטשנקינד, דו
דער גָאט געזָאגט הָאט ָאטעם:ַאזױ דעם
ָאטעם, דו קום, װינטן ֿפיר די הַאר:ֿפון
הרּוגים, דָאזיקע די אין ַארַײן הױך און

װערן. לעבעדיק זָאלן זײ ַאז
געזָאגטַאזױ נֿביאות הָאב איך און 10
דער און בַאֿפױלן, מיר הָאט ער װי
זַײנען זײ און ַארַײן, זײ אין איז ָאטעם
זיך הָאבן זײ געװָארן;און לעבעדיק
זײער ַא ֿפיס, זײערע אױף געשטעלט

מחנה. גרױסע זײער
מיר צו הָאט ער און 11
דָאזיקע די געזָאגט:מענטשנקינד,
ֿפון הױז גַאנצע זַײנעןדָאס זײ בײנער,
זַײנען זָאגן:ֿפַארטריקנט זײ יׂשראל;זע,
איז ֿפַארלָארן און בײנער, אונדזערע
זַײנען הָאֿפונג;ֿפַארשניטן אונדזער

מיר.
זָאלסט און נֿביאות, זָאג דרום 12
דער גָאט געזָאגט הָאט זײ:ַאזױ צו זָאגן
און קֿברים, אַײערע עֿפן איך הַאר:זע,
אױֿפברענגען ֿפָאלק, מַײן אַײך, װעל
ברענגען אַײך און קֿברים. אַײערע ֿפון

יׂשראל. ֿפון ערד דער אױף
בין איך ַאז װיסן װעט איר און 13
און קֿברים, אַײערע עֿפן איך װען יהוה,
ֿפָאלק, מַײן אױף, אַײך ברענג איך װען

קֿברים, אַײערע ֿפון
מַײן ַארַײנגעבן װעל איך און 14
לעבעדיק װעט איר און אַײך, אין גַײסט
אױף בַארוען אַײך װעל איך װערן;און
איך ַאז װיסן װעט איר ערד;און אַײער
זָאגט געטָאן, און גערעדט יהוההָאב

יהוה.
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 15

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
דיר נעם מענטשנקינד, דו און 16
אים: אױף ָאן שרַײב און הָאלץ, אײן
ֿפון קינדער די ֿפַאר און יהּודה, ֿפַאר
אײן דיר נעם און חֿברים; זַײנע יׂשראל
ֿפַאר אים: אױף ָאן שרַײב און הָאלץ,
און אֿפַריִם, ֿפון הָאלץ דער – יוסף
זַײנע יׂשראל ֿפון הױז גַאנצן דעם ֿפון

חֿברים;

צום אײנעם דיר זײ גענען און 17
זָאלן זײ ַאז הָאלץ, אײן אין ַאנדערן

הַאנט. דַײן אין אײנס װערן
ֿפָאלק דַײן ֿפון קינדער די ַאז און 18
זָאגן: צו ַאזױ דיר, צו זָאגן װעלן
דָאזיקע די װָאס זָאגן ניט אונדז װילסטו

דיר? זַײנען
געזָאגט הָאט ַאזױ זײ: צו רעד 19
דעם נעם איך זעט, הַאר: דער גָאט
הַאנט דער אין װָאס יוסף ֿפון הָאלץ
יׂשראל ֿפון שֿבטים די און אֿפַריִם, ֿפון
צוטָאן זײ װעל איך און חֿברים, זַײנע
ֿפון הָאלץ דעם מיט אײנעם אין אים צו
אײן ֿפַאר מַאכן זײ װעל איך און יהּודה,
אין אײנער װערן װעלן זײ און הָאלץ,

הַאנט. מַײן
װעסט דו װָאס העלצער די און 20
דַײן אין זַײן זָאלן שרַײבן, זײ אױף

אױגן. זײערע ֿפַאר הַאנט
געזָאגט הָאט ַאזױ זײ: צו רעד און 21
צונױף נעם איך הַאר:זע, דער גָאט
די צװישן יׂשראלֿפון ֿפון קינדער די
ַאהין, ַאװעק זַײנען זײ װָאס ֿפעלקער,
רונד ֿפון אַײנזַאמלען זײ װעל איך און
זײער אױף ברענגען זײ װעל און ַארום,

ערד.
אײן ֿפַאר מַאכן זײ װעל איך און 22
ֿפון בערג די אױף לַאנד, אין ֿפָאלק
זײ בַײ זַײן װעט מלך אײן און יׂשראל,
מער װעלן זײ מלך;און צום ַאלעמען
װעלן און ֿפעלקער, צװײ אין זַײן ניט
אין װידער װערן צעטײלט ניט מער

מלוכות. צװײ
ניט מער זיך װעלן זײ און 23
ָאּפגעטער, זײערע ֿפַאראומרײניקןמיט
און אומװערדיקײטן, זײערע מיט און
איך ֿפַארברעכן;און זײערע ַאלע מיט
זײערע ַאלע ֿפון העלֿפן זײ װעל
געזינדיקט הָאבן זײ װױנערטערװָאס
רײניקן;און זײ װעל איך און זײ, אין
איך און ֿפָאלק, צום זַײן מיר װעלן זײ

גָאט. צום זַײן זײ װעל
זַײן װעט דוד קנעכט מַײן און 24
ּפַאסטוך אײן און זײ, איבער מלך ַא



37:25—38:13 יְֶחזֵקאל 806

מַײנע אין ַאלעמען;און זײ בַײ זַײן װעט
חוקים מַײנע און גײן, זײ װעלן געזעצן

טָאן. זײ און היטן זײ װעלן
דעם אױף זיצן װעלן זײ און 25
מַײן צו געגעבן הָאב איך לַאנדװָאס
אַײערע װָאס יעקֿבן, צו קנעכט,
זײ דערין;און געזעסן זַײנען עלטערן
זײערע און זײ, דערױף, זיצן װעלן
ביז קינדסקינדער זײערע און קינדער,
זײ װעט דוד קנעכט מַײן אײביק;און

אײביק. אױף ֿפירשט ַא זַײן
בונד ַא שליסן זײ װעל איך און 26
עס װעט בונד אײביקער –ַאן שלום ֿפון
בַאזעצן, זײ װעל איך זײ;און מיט זַײן
מַײן מַאכן װעל און מערן, זײ און

אײביק. אױף זײ צװישן הײליקטום
איבער זַײן װעט רּוונג מַײן און 27
און גָאט, צום זַײן זײ װעל איך זײ;און

ֿפָאלק. צום זַײן מיר װעלן זײ
ַאז װיסן װעלן ֿפעלקער די און 28
מַײן װען יׂשראל, הײליק יהוה איך
אױף זײ צװישן זַײן װעט הײליקטום

אײביק.

איז38 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען

גֹוגן צו ּפנים דַײן טו מענטשנקינד, 2
ֿפון אױבערֿפירשט דעם ָמגוג, לַאנד אין
אױף נֿביאות זָאג און ּתוֿבל, און ֶמֶשך

אים;
געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלסט און 3
גֹוג, דיר, צו קום איך הַאר:זע, דער גָאט
ּתוֿבל. און ֶמֶשך ֿפון אױבערֿפירשט דו
ֿפַארנַארן, דיך װעל איך און 4
דַײנע אין רינגען ַארַײנטָאן װעל און
מיט ַארױסציִען דיך װעל און קינבַאקן,
רַײטער, און ֿפערד חיל, גַאנצן דַײן
גרױס ַא ַאלע, ָאנגעטָאן ּפרַאכטיק
שילדן, און ּפַאנצערס מיט געזעמל,

ַאלע. שװערדן הַאלטן װָאס
ַאלע זײ, מיט ּפּוט און ּכּוש, ָּפַרס, 5

קיװערס. און שילדן מיט
דָאס מחנות, אירע ַאלע און גֹומר, 6
און צֿפון, ֿפון עקן די ּתוגַרֶמה, ֿפון הױז

מיט ֿפעלקער –ֿפיל מחנות זײערע ַאלע
דיר.

ָאנגעברײט, זַײ און ָאן דיך ברײט 7
זַײנען געזעמלעןװָאס דַײנע ַאלע און דו
זײ בַײ זַײ און דיר, ַארום אַײנגעזַאמלט

ָאּפגעהיט.
װעסטו ַארום טעג ֿפיל אין 8
יָארן די ֿפון ָסוף אין װערן, בַאֿפױלן
איז לַאנדװָאס ַא אױף קומען װעסטו
איז װָאס שװערד, ֿפון אומגעקערט
–אױף ֿפעלקער ֿפיל ֿפון אַײנגעזַאמלט
זַײנען װָאס יׂשראל. ֿפון בערג די
װיסטעניש;ָאבער שטענדיקע ַא געװען
די ֿפון געװָארן ַארױסגעצױגן איז עס
זיכערקײט אין זיצן זײ און ֿפעלקער,

ַאלע.
קומט עס װי ַארױֿפגײן װעסט און 9
בַאדעקן צו װָאלקן ַא װי געװיטער, ַא
דַײנע ַאלע און דו זַײן, װעסטו ערד די

דיר. מיט ֿפעלקער ֿפיל און מחנות,
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 10
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס הַאר:און
אױֿפן זַאכן ַארױֿפקומען דיר װעלן
בײזע ַא טרַאכטן װעסט און הַארצן,

טרַאכטונג.
װעל זָאגן:איך װעסט און 11
ָאֿפענע ֿפון לַאנד דעם אױף ַארױֿפגײן
רויִקע די אױף קומען װעל איך שטעט,
זיצן װָאס זיכערקײט, אין זיצן װָאס
זײ בַײ ניטָא און מױער, ַא ָאן ַאלע

טױערן; און ריגל
צו און זַאקרױב, רױבן צו 12
הַאנט דַײן לײגן צו רױב, רַאבעװען
ַא אױף און בַאזעצטע, חורֿבות אױף
ֿפעלקער, ֿפיל ֿפון אַײנגעזַאמלט ֿפָאלק
ֿפַארמעג און ֿפי ָאנגעשַאֿפט הָאט װָאס
דער ֿפון נָאּפל אױֿפן זיצן װָאס –די

ערד.
ָסוחרים די און דָדן, און שֿבא, 13
יונגלײבן, אירע ַאלע און ַּתְרִשיש, ֿפון
זַאקרױב דיר:קומסטו צו זָאגן װעלן
דַײן אַײנגעזַאמלט רױבן?הָאסטו צו
רַאבעװען?זילבער צו רױב געזעמל
און ַאװעקצוטרָאגן?ֿפי גָאלד און
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זַאקרױב ַאװעקצונעמען?ֿפיל ֿפַארמעג
רױבן? צו

דו נֿביאות, זָאג דרום 14
זָאגן זָאלסט און מענטשנקינד,
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ גֹוגן: צו
טָאג יענעם אין װָאר, ֿפַאר הַאר:
אין זיצט יׂשראל ֿפָאלק מַײן װָאס

דערװיסן. זיך װעסטו זיכערקײט,
ָארט, דַײן ֿפון קומען װעסט און 15
ֿפיל און דו, צֿפון, ֿפון עקן די ֿפון
ֿפערד אױף רַײטער דיר, מיט ֿפעלקער
סך. ַא חיל און געזעמל, גרױס ַא ַאלע,
מַײן אױף ַארױֿפגײן װעסט און 16
בַאדעקן צו װָאלקן ַא יׂשראלװי ֿפָאלק
דָאס װעט טעג די ֿפון ָסוף –אין ערד די
אױף ברענגען דיך װעל איך –און זַײן
מיך זָאלן אומות די ּכדי לַאנד, מַײן
געהײליקט װער איך װען דערקענען,

אױגן. זײערע ֿפַאר גֹוג, דיר, דורך
דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 17
הָאב איך װָאס דער דָאך ביסט הַאר:דו
דורך טעג ֿפריִערדיקע ָאנגעזָאגטאין
יׂשראל, ֿפון נֿביאים קנעכטדי מַײנע
יענע אין געזָאגט נֿביאות הָאבן װָאס
דיך װעל איך ַאז נָאכַאנַאנד, יָארן טעג,

זײ. אױף ברענגען
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 18
דער אױף קומט גֹוג װָאס טָאג דעם אין
הַאר, דער גָאט זָאגט יׂשראל, ֿפון ערד
מַײן אין גרימצָארן מַײן אױֿפגײן װעט

נָאז.
אין ֿפַארדרָאס, מַײן אין און 19
איך הָאב צָארן מַײן ֿפון ֿפַײער דעם
ניט װעט טָאג יענעם אין גערעדט:אױב
ערד דער אױף ציטערניש גרױסע זַײןַא

יׂשראל! ֿפון
די מיר ֿפַאר װעלן ציטערן און 20
הימל. ֿפון ֿפױגל דער און ים, ֿפון ֿפישן
יעטװעדער און ֿפעלד, ֿפון חיה די און
און ערד, דער אױף קריכט װָאס שרץ
געזיכט אױֿפן װָאס מענטש יעטװעדער
װערן צעשטערט ערד;און דער ֿפון
װעלן אַײנֿפַאלן און בערג, די װעלן
מױער יעטװעדער און ֿפעלדזטרעּפ, די

ֿפַאלן. ערד דער צו װעט
אױף אים קעגן רוֿפן װעל איך און 21
גָאט זָאגט שװערד, ַא בערג מַײנע ַאלע
זַײן װעט שװערד הַאר;אײנעמס דער

ַאנדערן. קעגן
מיט משּפטן זיך װעל איך און 22
בלוט;און מיט און ּפעסט מיט אים,
הָאגלשטײנער, און רעגן, ֿפלײציקן ַא
מַאכן איך װעל שװעבל, און ֿפַײער,
זַײנע אױף און אים אױף רעגענען
װָאס ֿפעלקער ֿפיל די אױף מחנותאון

אים. מיט
און װערן געגרײסט װעל איך און 23
זיך װעל איך און װערן, געהײליקט
ֿפיל ֿפון אױגן די ֿפַאר דערקענען לָאזן
בין איך ַאז װיסן װעלן זײ און אומות,

יהוה.

זָאג39 מענטשנקינד, דו און
זָאלסט און גֹוגן, אױף נֿביאות
דער גָאט געזָאגט הָאט זָאגן:ַאזױ
דו גֹוג, דיר, צו קום איך הַאר:זע,

ּתוֿבל. און ֶמֶשך ֿפון אױבערֿפירשט
און ֿפַארנַארן, דיך װעל איך און 2
אױֿפברענגען דיך װעל און ֿפירן, דיך
ברענגען דיך און צֿפון, ֿפון עקן די ֿפון

יׂשראל. ֿפון בערג די אױף
דַײן ַארױסשלָאגן װעל איך און 3
דַײנע און הַאנט, לינקער דַײן ֿפון בױגן
הַאנט רעכטער דַײן ֿפון איך װעל ֿפַײלן

ַארױסֿפַאלן. מַאכן
װעסטו יׂשראל ֿפון בערג די אױף 4
די און מחנות, דַײנע ַאלע און דו, ֿפַאלן,
ַאלערלײ דיר;ֿפַאר מיט װָאס ֿפעלקער
חיות די רױבֿפױגלעןאון געֿפליגלטע
צו געגעבן דיך איך הָאב ֿפעלד, ֿפון

שּפַײז.
ֿפַאלן, װעסטו ֿפעלד ֿפרַײען אױֿפן 5
גָאט זָאגט גערעדט, הָאב איך װָארום

הַאר. דער
אױף ֿפַײער ַא ָאנשיקן װעל איך און 6
די אױף זיצן װָאס די אױף און ָמגוג,
װעלן זײ זיכערקײט;און אין אינדזלען

יהוה. בין איך ַאז װיסן
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איך נָאמעןװעל הײליקן מַײן און 7
ֿפָאלק מַײן צװישן מַאכן בַאװּוסט
ניט מער װעל איך און יׂשראל,
הײליקן װערןמַײן ֿפַארשװעכט לָאזן
װיסןַאז װעלן ֿפעלקער די נָאמען;און

יׂשראל. אין הײליק בין יהוה איך
געשעט, עס און קומט, עס זע, 8
טָאג דער איז הַאר;דָאס דער גָאט זָאגט

ָאנגעזָאגט. הָאב איך װָאס
שטעט די ֿפון בַאװױנער די און 9
װעלן און ַארױסגײן, װעלן יׂשראל ֿפון
שילדן און װַאֿפן הײצןמיט און ברענען
מיט און בױגנס מיט ּפַאנצערס, און
מיט און הַאנטשטעקנס מיט און ֿפַײלן,
ֿפַײער ברענען װעלן זײ און שּפיזן,

יָאר. זיבן דערמיט
ֿפון הָאלץ נעמען ניט װעלן זײ און 10
װעלדער, די ֿפון הַאקן ניט און ֿפעלד,
ברענען זײ װעלן װַאֿפן מיטן נַײערט
בַארַאבעװען װעלן זײ ֿפַײער;און
בַארױבן און בַארַאבעװער, זײערע
הַאר. דער גָאט זָאגט רױבער, זײערע
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 11
ַא ֿפַאר ָארט ַאן גֹוגן געבן איך װעל
די ֿפון טָאל דעם יׂשראל, אין קֿבר
עס און ים; ֿפון מזרח צום דורכגײער
דעם דורכגײער די ֿפַארשּפַארן װעט
בַאגרָאבן דָארטן װעט מע און װעג;
װעט מע און המון, גַאנצן זַײן און גֹוגן

גֵי-ַהמֹון-גֹוג. רוֿפן עס
זײ װעט יׂשראל ֿפון הױז דָאס און 12
ּכדי נָאכַאנַאנד, חדשים זיבן בַאגרָאבן

לַאנד. דָאס רײניקן צו
לַאנד ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 13
זַײן װעט זײ און בַאגרָאבן; זײ װעט
װער איך װָאס טָאג דער שם ַא ֿפַאר

הַאר. דער גָאט זָאגט געערלעכט,
מען װעט לַײט שטענדיקע און 14
דורכן דורכגײן װעלן װָאס ָאּפשײדן
דורכגײער די מיט בַאגרָאבן צו לַאנד,
געזיכט אױֿפן געבליבן זַײנען װָאס די
ָסוף צום – רײניקן צו עס ּכדי לַאנד, ֿפון
דורכזוכן. עס זײ װעלן חדשים זיבן ֿפון

װעלן דורכגײער די ַאז און 15
עמעצער און לַאנד, דורכן דורכגײן
מענטשן, ַא ֿפון בײן ַא דערזען װעט
צײכן, ַא דערבַײ אױֿפשטעלן ער װעט
בַאגרָאבן אים װעלן בַאגרעבער די ביז

גֵי-ַהמֹון-גֹוג. אין
דער זַײן אױך װעט ַהמֹונה און 16
זײ װעלן ַאזױ שטָאט. ַא ֿפון נָאמען

לַאנד. דָאס רײניקן
הָאט ַאזױ מענטשנקינד, דו און 17
צו הַאר:זָאג דער גָאט געזָאגט
און ֿפױגלען, געֿפליגלטע ַאלערלײ
אַײך ֿפעלד:זַאמלט ֿפון חיות ַאלע צו
ֿפון אױף אַײך קומט;קלַײבט און אַײן,
װָאס שלַאכטונג מַײן ַארוםצו רונד
גרױסע ַא אַײך, ֿפַאר שלַאכט איך
יׂשראל, ֿפון בערג די אױף שלַאכטונג
טרינקען און ֿפלײש, עסן װעט איר און

בלוט.
עסן, איר װעט גיבורים ֿפון ֿפלײש 18
ערד דער ֿפון ֿפירשטן ֿפון בלוט און
לעמער, טרינקען;װידערס, איר װעט
בשן ֿפון געשטָאּפטע ָאקסן, בעק, און

ַאלע.
זַאט, צו ֿפעטס עסן װעט איר און 19
שּכור צום בלוט טרינקען װעט און
איך װָאס שלַאכטונג מַײן ֿפון װערן,

אַײך. ֿפַאר געשלַאכט הָאב
מַײן בַײ זעטן זיך װעט איר און 20
מיט רַײטער, און ֿפערד מיט טיש
מלחמה-לַײט, ַאלערלײ און גיבורים

הַאר. דער גָאט זָאגט
ּכֿבוד מַײן געבן װעל איך און 21
ֿפעלקער ַאלע און ֿפעלקער, די צװישן
הָאב איך װָאס משּפט מַײן זען װעלן
הָאב איך װָאס הַאנט מַײן און געטָאן,

זײ. אױף ַארױֿפגעטָאן
װעט יׂשראל ֿפון הױז דָאס און 22
ַאז װַײטער, און ָאן טָאג יענעם װיסןֿפון

גָאט. זײער יהוה בין איך
ַאז װיסן, װעלן ֿפעלקער די און 23
ַאװעק גלות אין איז זינד זײערע דורך
זײ װָאס ֿפַאר יׂשראל, ֿפון הױז דָאס
הָאב איך און מיר, ָאן געֿפעלשט הָאבן
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איך זײ;און ֿפון ּפנים מַײן ֿפַארבָארגן
ֿפון הַאנט דער אין געגעבן זײ הָאב
געֿפַאלן זַײנען זײ און ֿפַײנט, זײערע

ַאלע. שװערד דורכן
לױט און אומרײנקײט זײער לױט 24
מיט געטָאן איך ֿפַארברעכןהָאב זײערע
זײ. ֿפון ּפנים מַײן ֿפַארבָארגן און זײ,

גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 25
די אומקערן איך װעל הַאר:ַאצונד דער
װעל און יעקֿב, ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
ֿפון הױז גַאנצע דָאס דערבַארימען
ֿפַאר ָאננעמען זיך װעל איך יׂשראל;און

נָאמען. הײליקן מַײן
שַאנד, זײער טרָאגן װעלן זײ און 26
זײ װָאס ֿפעלשונג גַאנצע זײער און
זיצן זײ װען מיר, ָאן געֿפעלשט הָאבן
און זיכערקײט, אין ערד זײער אױף

ניט; זײ שרעקט קײנער
די ֿפון צוריק זײ קער איך װען 27
ֿפון אַײנזַאמלען זײ װעל און ֿפעלקער,
װעל און ֿפַײנט, זײערע ֿפון לענדער די
אױגן די זײֿפַאר דורך װערן געהײליקט

אומות. ֿפיל ֿפון
בין איך ַאז װיסן װעלן זײ און 28
ֿפַארטרַײב איך װען גָאט, זײער יהוה
דערנָאך זײ װעל און אומות, די צו זײ
איך ערד;און זײער אױף אַײנזַאמלען
איבערלָאזן ניט מער זײ ֿפון װעל

דָארטן.
ֿפַארבָארגן ניט מער װעל איך און 29
הָאב איך װָארום זײ, ֿפון ּפנים מַײן
הױז דעם גַײסטאױף מַײן אױסגעגָאסן

הַאר. דער גָאט זָאגט יׂשראל, ֿפון

צװַאנציקסטן40 און ֿפינף אין
אין גלות, אונדזער ֿפון יָאר
חודש, ֿפון טָאג צענטן אין יָאר, ָאנהײב
די װי דעם נָאך יָאר ֿפערצנטן אין
אין גענױ געװָארן, געשלָאגן איז שטָאט
מיר אױף געװען איז טָאג, דָאזיקן דעם
מיך הָאט ער און גָאט, ֿפון הַאנט די

געברַאכט. ַאהין
מיך ער הָאט גָאט ֿפון זעונגען אין 2
ער און ארץ-יׂשראל, קײן געברַאכט

זײער ַא אױף ַארָאּפגעלָאזט מיך הָאט
געװען איז אים אױף און בַארג, הױכן
אין שטָאט, ַא ֿפון געבױ דָאס װי ַאזױ

ָדרום.
געברַאכט, ַאהין מיך הָאט ער און 3
זַײן װָאס מַאן ַא איז דָארטן ערשט
ֿפון אױסזען דָאס װי ַאזױ איז אױסזען
אין איז שנור ֿפלַאקסענע ַא און קוּפער,
ער און מעסטשטַאנג; ַא און הַאנט, זַײן

טױער. אין שטײט
גערעדט: מיר צו הָאט מַאן דער און 4
און אױגן, דַײנע מיט זע מענטשנקינד,
צו לײג און הער, אױערן דַײנע מיט
װַײז איך װָאס ַאלץ צו הַארץ דַײן
ביסטו װַײזן צו דיר ּכדי װָארום דיר,
דערצײל ַאהער; געװָארן געברַאכט
ֿפון הױז דעם צו זעסט דו װָאס ַאלץ

יׂשראל.
געװען איז מױער ַא זע, און 5
ַארום; רונד הױז דעם ֿפון דרױסן
מַאן דעם ֿפון הַאנט דער אין און
זעקס ֿפון מעסטשטַאנג ַא געװען איז
ַא מיט אײל ַאן ֿפון איטלעכע אײלן,
ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און הַאנטברײט;
שטַאנג, אײן בנין, דעם ֿפון ברײט די

שטַאנג.  אײן הײך די און
טױער ַא צו געקומען איז ער און 6
צו געװען איז ֿפָאדערזַײט זַײן װָאס
אױף ַארױֿפגעגַאנגען איז ער און מזרח,
די ָאּפגעמָאסטן הָאט און טרעּפ, זַײנע
די שטַאנג אײן טױער, דעם ֿפון שװעל
די שטַאנג אײן שװעל, אײן די – ברײט

ברײט.
געװען איז ַאלקער איטלעכער און 7
שטַאנג אײן און לענג, די שטַאנג אײן
ַאלקערס די צװישן און ברײט, די
דעם ֿפון שװעל די און אײלן; ֿפינף
טױער ֿפון ֿפירהױז דעם לעבן טױער
שטַאנג. אײן געװען איז אינעװײניק ֿפון
דָאס ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 8
אינעװײניק, ֿפון טױער ֿפון ֿפירהױז

שטַאנג. אײן
דָאס ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 9
און אײלן, ַאכט טױער, ֿפון ֿפירהױז
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דָאס און אײלן; צװײ טירזַײלן, זַײנע
ֿפון געװען איז טױער ֿפון ֿפירהױז

אינעװײניק.
טױער דעם ֿפון ַאלקערס די און 10
דער ֿפון דרַײ געװען זַײנען מזרח צו
זַײט; ַאנדער דער ֿפון דרַײ און זַײט,
מָאס אײן און דרַײען, זײ ֿפַאר מָאס אײן
ֿפון און זַײט דער ֿפון טירזַײלן די ֿפַאר

זַײט. ַאנדער דער
די ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 11
צען טױעראַײנגַאנג, דעם ֿפון ברײט
דרַײצן טױער, ֿפון לענג די אײלן;

אײלן.
ֿפַאר געװען איז ַארומצַאם ַאן און 12
זַײט דער ֿפון אײל אײן ַאלקערס, די
דער ֿפון ַארומצַאם אײל אײן און ,
זַײנען ַאלקערס די און זַײט; ַאנדער
און זַײט, דער ֿפון אײלן זעקס געװען

זַײט. ַאנדער דער ֿפון אײלן זעקס
דעם ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 13
ַאלקער אײן ֿפון דַאך דעם ֿפון טױער,
און ֿפינף דַאך, ַאנטקעגנדיקן דעם צו
עֿפענונג ַאן ברײט; די אײלן צװַאנציק

עֿפענונג. ַאן קעגן
טירזַײלן די געמַאכט הָאט ער און 14
ֿפון טירזַײלן די אױף ביז אײלן, זעכציק

ַארום. רונד טױערן די אין הױף
דעם ֿפון ֿפָאדערזַײט דער ֿפון און 15
ֿפון ֿפָאדערזַײט דער ביז אַײנגַאנגטױער
טױער ֿפון ֿפירהױז אינעװײניקסטן דעם

אײלן. ֿפוֿפציק געװען איז
זַײנען ֿפענצטער שמָאלע און 16
אין און ַאלקערס, די אין געװען
צום אינעװײניקצו טירזַײלן, זײערע
די אין ַאזױ און ַארום, רונד טױער
ַארום רונד ֿפענצטער און געװעלבן;
טירזַײלן די אױף און אינעװײניקצו;

טײטלבײמער.
געברַאכט מיך הָאט ער און 17
הױף, אױסנװײניקסטן דעם אין
ַא און קַאמערן, זַײנען דָארטן ערשט
הױף אין געמַאכט איז ֿפלַאסטערונג
אױף קַאמערן דרַײסיק ַארום; רונד

ֿפלַאסטערונג. דער

געװען איז ֿפלַאסטערונג די און 18
דער ַאקעגן טױערן די ֿפון זַײט דער בַײ
אונטערשטע די – טױערן די ֿפון לענג

ֿפלַאסטערונג.
די ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 19
אונטערשטן דעם ֿפַאר ֿפון ברײט,
אינעװײניקסטן דעם ֿפַאר ביז טױער
אײלן, הונדערט אױסנװײניק, ֿפון הױף

צֿפון. אין און מזרח אין
דעם ֿפון טױער דעם אױך 20
זַײן װָאס הױף אױסנװײניקסטן
הָאט צֿפון, צו געװען איז ֿפָאדערזַײט
זַײן און לענג זַײן אױסגעמָאסטן, ער

ברײט.
געװען זַײנען ַאלקערס זַײנע און 21
דער ֿפון דרַײ און זַײט דער ֿפון דרַײ
און טירזַײלן זַײנע און זַײט; ַאנדער
ֿפון מָאס די װי ַאזױ געװעלבן זַײנע
זַײן אײלן ֿפוֿפציק טױער; ערשטן דעם
צװַאנציק און ֿפינף ברײט די און לענג,

אײלן.
זַײנע און ֿפענצטער, זַײנע און 22
טײטלבײמער, זַײנע און געװעלבן,
טױער דעם ֿפון מָאס די װי ַאזױ
צו געװען איז ֿפָאדערזַײט זַײן װָאס
מען איז טרעּפ זיבן אױף און מזרח;
זַײנע און אים; אין ַארױֿפגעגַאנגען

זײ. ֿפַאר געװען זַײנען געװעלבן
אינעװײניקסטן צום טױער ַא און 23
צֿפון, צו טױער קעגן געװען איז הױף
ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און מזרח; צו און

אײלן. הונדערט טױער צו טױער ֿפון
צו געֿפירט מיך הָאט ער און 24
צו טױער ַא איז דָארטן ערשט ָדרום,
זַײנע ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און ָדרום;
װי ַאזױ געװעלבן זַײנע און טירזַײלן

מָאסן. יענע
אין געװען זַײנען ֿפענצטער און 25
רונד געװעלבן זַײנע אין און אים,
ֿפוֿפציק ֿפענצטער; יענע װי ַאזױ ַארום,
און ֿפינף ברײט די און לענג, די אײלן

אײלן. צװַאנציק
זַײן געװען זַײנען טרעּפ זיבן און 26
זַײנען געװעלבן זַײנע און ַארױֿפגַאנג,
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געהַאט הָאט ער און זײ; ֿפַאר געװען
זַײט, דער ֿפון אײנעם טײטלבײמער,
אױף זַײט, ַאנדער דער ֿפון אײנעם און

טירזַײלן. זַײנע
צום געװען איז טױער ַא און 27
און ָדרום; ַאקעגן הױף אינעװײניקסטן
צו טױער ֿפון ָאּפגעמָאסטן הָאט ער

אײלן. הונדערט ָדרום ַאקעגן טױער
צום געברַאכט מיך הָאט ער און 28
טױער דעם דורך הױף אינעװײניקסטן
ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און ָדרום, ֿפון
יענע װי ַאזױ ָדרום ֿפון טױער דעם

מָאסן.
זַײנע און ַאלקערס, זַײנע און 29
זַײנען געװעלבן, זַײנע און טירזַײלן,
און מָאסן; יענע װי ַאזױ געװען
און אים, אין געװען זַײנען ֿפענצטער
ֿפוֿפציק ַארום; רונד געװעלבן זַײנע אין
און ֿפינף ברײט די און לענג, די אײלן

אײלן. צװַאנציק
רונד געװען זַײנען געװעלבן און 30
און ֿפינף געװען איז לענג די ַארום;
ֿפינף ברײט די און אײלן, צװַאנציק

אײלן.
געװען זַײנען געװעלבן זַײנע און 31
און צו, הױף אױסנװײניקסטן צום
זַײנע אױף געװען זַײנען טײטלבײמער
געװען זַײנען טרעּפ ַאכט און טירזַײלן;

ַארױֿפגַאנג. זַײן
געברַאכט מיך הָאט ער און 32
ַאקעגן הױף אינעװײניקסטן דעם אין
דעם ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און מזרח,

מָאסן. יענע װי ַאזױ טױער
זַײנע און ַאלקערס, זַײנע און 33
זַײנען געװעלבן, זַײנע און טירזַײלן,
און מָאסן; יענע װי ַאזױ געװען
און אים, אין געװען זַײנען ֿפענצטער
לענג די ַארום; רונד געװעלבן זַײנע אין
און ֿפינף ברײט די און אײלן, ֿפוֿפציק

אײלן. צװַאנציק
געװען זַײנען געװעלבן זַײנע און 34
און צו, הױף אױסנװײניקסטן צום
זַײנע אױף געװען זַײנען טײטלבײמער
דער ֿפון און זַײט דער ֿפון טירזַײלן,

זַײנען טרעּפ ַאכט און זַײט; ַאנדער
ַארױֿפגַאנג. זַײן געװען

געברַאכט מיך הָאט ער און 35
הָאט און צֿפון, ֿפון טױער דעם צו

– מָאסן יענע װי ַאזױ ָאּפגעמָאסטן
זַײנע און ַאלקערס, זַײנע 36
און געװעלבן; זַײנע און טירזַײלן,
רונד אים אין געװען זַײנען ֿפענצטער
די און אײלן, ֿפוֿפציק לענג די ַארום;

אײלן. צװַאנציק און ֿפינף ברײט
געװען זַײנען טירזַײלן זַײנע און 37
און צו, הױף אױסנװײניקסטן צום
זַײנע אױף געװען זַײנען טײטלבײמער
דער ֿפון און זַײט דער ֿפון טירזַײלן,
זַײנען טרעּפ ַאכט און זַײט; ַאנדער

ַארױֿפגַאנג. זַײן געװען
מיט געװען, איז קַאמער ַא און 38
די ֿפון טירזַײלן די אין אַײנגַאנג איר
ָאּפשװענקען מען זָאל דָארטן טױערן;

ברַאנדָאּפֿפער. דָאס
ֿפון ֿפירהױז דעם אין און 39
ֿפון טישן צװײ געװען זַײנען טױער
דער ֿפון טישן צװײ און זַײט, דער
דָאס זײ אױף שעכטן צו זַײט, ַאנדער
זינדָאּפֿפער, דָאס און ברַאנדָאּפֿפער,

שולדָאּפֿפער. דָאס און
דרױסן, ֿפון זַײט אײן אױף און 40
ֿפון אַײנגַאנג צום ַארױף גײט מע װי
טישן, צװײ געװען זַײנען צֿפון-טױער,
דעם ֿפון זַײט ַאנדער דער אױף און
טישן. צװײ טױער צום װָאס ֿפירהױז

ֿפיר און זַײט, דער ֿפון טישן ֿפיר 41
זַײט בַײן זַײט, ַאנדער דער ֿפון טישן
זײ אױף װָאס טישן ַאכט – טױער ֿפון

שעכטן. מען זָאל
ֿפַארן טישן ֿפיר און 42
געהַאקטע ֿפון ברַאנדָאּפֿפער,
ַא און אײל ַאן לענג די שטײנער,
ַא און אײל ַאן ברײט די און הַאלב,
אױף װָאס אײל, ַאן הײך די און הַאלב,
װָאס ּכלים די ַאװעקלײגן מען זָאל זײ
ברַאנדָאּפֿפער דָאס זײ מיט שעכט מע

שלַאכטָאּפֿפער. דָאס און
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הַאנטברײט אײן ֿפון הָאקן און 43
אינעװײניק בַאֿפעסטיקט געװען זַײנען
הָאט טישן די אױף און ַארום; רונד
קרבן. דעם ֿפון ֿפלײש דָאס זַײן געזָאלט
דעם ֿפון דרױסן און 44
געװען זַײנען טױער אינעװײניקסטן
דעם אין װעכטער די ֿפַאר קַאמערן
זַײט בַײן װָאס הױף אינעװײניקסטן
ֿפָאדערזַײט זײער און צֿפון-טױער, ֿפון
זַײט בַײן אײנע ָדרום; צו געװען איז
ֿפָאדערזַײט דער מיט מזרח-טױער ֿפון

צֿפון. צו
די געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 45
ֿפָאדערזַײט איר װָאס קַאמער דָאזיקע
װָאס ּכהנים די ֿפַאר איז ָדרום, צו איז

הױז. ֿפון היטונג די היטן
איר װָאס קַאמער די און 46
די ֿפַאר איז צֿפון, צו איז ֿפָאדערזַײט
מזבח; ֿפון היטונג די היטן װָאס ּכהנים,
די ָצדוק, ֿפון קינדער די זַײנען דָאס
גענענען װָאס ֵלוי ֿפון קינדער די ֿפון

דינען. צו אים גָאט, צו
דעם אױסגעמָאסטן הָאט ער און 47
די און אײלן, הונדערט לענג די הױף,
ֿפירעקעכדיק; אײלן, הונדערט ברײט
הױז. ֿפַארן געװען איז מזבח דער און

צום געברַאכט מיך הָאט ער און 48
הָאט און הױז, דעם ֿפון ּפָאליש
דעם ֿפון טירזַײלן די ָאּפגעמָאסטן
ֿפינף און זַײט, דער אײלן ֿפינף ּפָאליש,
די און זַײט; ַאנדער דער ֿפון אײלן
ֿפון אײלן דרַײ טױער, דעם ֿפון ברײט
דער ֿפון אײלן דרַײ און זַײט, דער

זַײט. ַאנדער
ּפָאליש דעם ֿפון לענג די 49
עלף ברײט די און אײלן, צװַאנציק
מען איז טרעּפ מיט און אײלן;
זַײלן און אים; צו ַארױֿפגעגַאנגען
טירזַײלן, די לעבן געװען זַײנען
ֿפון אײנער און זַײט, דער ֿפון אײנער

זַײט. ַאנדער דער

געברַאכט41 מיך הָאט ער און
הָאט און ֵהיכל, צום
אײלן זעקס טירזַײלן, די ָאּפגעמָאסטן

זעקס און זַײט, דער ֿפון ברײט די
– זַײט ַאנדער דער ֿפון ברײט די אײלן

געצעלט. דעם ֿפון ברײט די
אַײנגַאנג דעם ֿפון ברײט די און 2
דעם ֿפון זַײטן די און אײלן, צען
זַײט, דער ֿפון אײלן ֿפינף אַײנגַאנג
זַײט. ַאנדער דער ֿפון אײלן ֿפינף און
לענג, זַײן ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און
צװַאנציק ברײט, די און אײלן, ֿפערציק

אײלן.
ַארַײנגעגַאנגען איז ער און 3
ָאּפגעמָאסטן הָאט און אינעװײניק,
צװײ אַײנגַאנג, דעם ֿפון טירזַײלן די
אײלן, זעקס אַײנגַאנג, דעם און אײלן,
זיבן אַײנגַאנג, דעם ֿפון ברײט די און

אײלן.
זַײן ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 4
ברײט, די און אײלן, צװַאנציק לענג,
און ֵהיכל; דעם ֿפַאר אײלן, צװַאנציק
דער איז דָאס געזָאגט: מיר צו הָאט ער

קדֵשי-ָקדשים.
װַאנט די ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 5
די און אײלן, זעקס הױז, דעם ֿפון
אײלן, ֿפיר זַײטקַאמער, ַא ֿפון ברײט

זַײטן. ַאלע ֿפון הױז ַארום רונד
געװען זַײנען זַײטקַאמערן די און 6
דרַײ קַאמער, ַא איבער קַאמער ַא
זַײנען זײ און מָאל; דרַײסיק און
װָאס װַאנט דער אין ַארַײנגעגַאנגען
רונד זַײטקַאמערן די ֿפַאר הױז צום
און דערָאן, הַאלטן צו זיך ּכדי ַארום,
װַאנט דער ָאן הַאלטן ניט זיך זָאלן זײ

הױז. ֿפון
ַאלץ העכער און העכער װָאס און 7
די ַארום רונד געװָארן זַײנען ברײטער
ֿפון ַארומבױ דער װָארום זַײטקַאמערן;
העכער און העכער געגַאנגען איז הױז
הױז דָאס הָאט דרום הױז; ַארום רונד
ַאזױ און ברײטקײט; מער אױבן געהַאט
אונטערשטער דער ֿפון ַארױף מען איז
דער דורך אײבערשטער דער צו רײ

מיטלסטער.
הױז דָאס ַאז געזען הָאב איך און 8
ַארום; רונד דערהײכונג ַא געהַאט הָאט
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זַײטקַאמערן די ֿפון גרונטֿפעסטן די
ֿפון שטַאנג ֿפולער ַא געװען זַײנען

געלענק. בַײם אײלן זעקס
דער ֿפון גרעב די 9
די ֿפון װַאנט אױסנװײניקסטער
אײלן; ֿפינף געװען איז זַײטקַאמערן
ֿפרַײ געװָארן געלָאזט איז װָאס און
בַײם װָאס זַײטקַאמערן די צװישן

הױז.
איז קַאמערן, די צװישן און 10
רונד ברײט, די אײלן צװַאנציק געװען

זַײטן. ַאלע ֿפון הױז ַארום
די ֿפון אַײנגַאנגען די און 11
דעם צו געװען זַײנען זַײטקַאמערן
אַײנגַאנג אײן צו, ָארט געלָאזטן ֿפרַײ
ָדרום; צו אַײנגַאנג אײן און צֿפון, צו
געלָאזטן ֿפרַײ דעם ֿפון ברײט די און
רונד אײלן ֿפינף געװען איז ָארט

ַארום.
געװען איז װָאס בנין דער און 12
דער אין ָארט ָאּפגעזונדערטן דעם ֿפַאר
ברײט די געװען איז מערֿב, קעגן זַײט
דעם ֿפון װַאנט די און אײלן, זיבעציק
ַארום, רונד גרעב די אײלן ֿפינף בנין

אײלן. נַײנציק לענג זַײן און
דָאס ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 13
דעם און לענג, די אײלן הונדערט הױז,
מיט בנין דעם און ָארט, ָאּפגעזונדערטן
לענג; די אײלן הונדערט װענט, זַײנע

דער ֿפון ברײט די און 14
ֿפון און הױז דעם ֿפון ֿפָאדערזַײט
מזרח, צו ָארט ָאּפגעזונדערטן דעם

אײלן. הונדערט
די ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 15
ֿפון לענג ֿפַאר בנין דעם ֿפון לענג
אױף װָאס ָארט, ָאּפגעזונדערטן דעם
זַײנע און זַײט, הינטערשטער זַײן
דער ֿפון און זַײט דער ֿפון בַאלקָאנען
דער און אײלן. הונדערט זַײט, ַאנדער
און ָארט, אינעװײניקסטער דער ֵהיכל,

הױף, ֿפון ֿפָאדערהַײזער די
שמָאלע די און שװעלן, די 16
רונד בַאלקָאנען די און ֿפענצטער,
שװעלן, די ַאקעגן דרַײען, זײ ַארום

הָאלץ מיט בַאטָאװלט געװען זַײנען
די ביז ערד דער ֿפון און ַארום רונד
זַײנען ֿפענצטער די און – ֿפענצטער

– ֿפַארדעקט געװען
און אַײנגַאנג, איבערן ביז 17
און הױז, אינעװײניקסטן דעם ביז
גַאנצער דער אױף און אױסנװײניק,
און אינעװײניק ַארום, רונד װַאנט

מָאס. ַא לױט אױסנװײניק,
מיט געמַאכט געװען איז עס און 18
ַא און טײטלבײמער, און ּכרוֿבים
ַא און ּכרוֿב ַא צװישן טײטלבױם
געהַאט הָאט ּפנימער צװײ און ּכרוֿב;

ּכרוֿב, איטלעכער
מענטשן ַא ֿפון ּפנים דעם מיט 19
און זַײט, דער ֿפון טײטלבױם ַא קעגן
קעגן לײב יונגן ַא ֿפון ּפנים דעם
זַײט; ַאנדער דער ֿפון טײטלבױם ַא
ַארום. רונד הױז גַאנצן אױֿפן געמַאכט
איבערן ביז ערד דער ֿפון 20
די און ּכרוֿבים די זַײנען אַײנגַאנג
דָאס געמַאכט; געװען טײטלבײמער

ֵהיכל. ֿפון װַאנט דער אױף גלַײכן
ֵהיכל ֿפון בַײשטידלעך די און 21
די און ֿפירעקעכדיק; געװען זַײנען
איז הײליקטום דעם ֿפון ֿפָאדערזַײט
זעונג. די װי ַאזױ אױסזען אין געװען

ֿפון געװען איז מזבח דער און 22
לענג זַײן און הױך, אײלן דרַײ הָאלץ,
אים, צו װינקלען זַײנע אי אײלן; צװײ
ֿפון װענט, זַײנע און לענג, זַײן אי
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און הָאלץ.

גָאט. ֿפַאר װָאס טיש דער איז דָאס
צום געװען זַײנען טירן צװײ און 23

הײליקטום. צום און ֵהיכל
טירן די הָאבן ֿפליגלען צװײ און 24
ֿפליגלען, דרײעדיקע צװײ געהַאט,
ֿפליגלען צװײ און טיר, אײן אין צװײ

ַאנדערער. דער אין
ֿפון טירן די אױף זײ, אױף און 25
געמַאכט געװען זַײנען ֵהיכל, דעם
זײ װי ַאזױ טײטלבײמער, און ּכרוֿבים
װענט; די אױף געװען געמַאכט זַײנען
געװען איז בַאלקנדעכל הילצערן ַא און



41:26—42:14 יְֶחזֵקאל 814

אױסנװײניק. ֿפון ּפָאליש ֿפון ֿפָארנט
און ֿפענצטער שמָאלע און 26
דער ֿפון געװען זַײנען טײטלבײמער
אױף זַײט, ַאנדער דער ֿפון און זַײט
די אױף און ּפָאליש, ֿפון זַײטן די
די און הױז דעם ֿפון זַײטקַאמערן

בַאלקנדעכלעך.

מיך42 הָאט ער און
דעם אין ַארױסגעֿפירט
װעג אױֿפן הױף אױסנװײניקסטן
געברַאכט מיך הָאט און צֿפון, צו
דעם ַאקעגן װָאס קַאמערן די צו
ַאקעגן װָאס און ָארט, ָאּפגעזונדערטן

צֿפון, צו בנין, דעם
הונדערט ֿפָאדערזַײט, דער צו 2
אין אַײנגַאנג דעם מיט לענג, די אײלן

ברײט, די אײלן ֿפוֿפציק און צֿפון,
דעם ֿפון אײלן צװַאנציק די ַאקעגן 3
דער ַאקעגן און הױף, אינעװײניקסטן
אױסנװײניקסטן דעם ֿפון ֿפלַאסטערונג
בַאלקָאן ַא קעגן בַאלקָאן ַא מיט הױף,

שטָאק. דריטן אין
איז קַאמערן די ֿפַאר און 4
ברײט די אײלן צען גַאנג, ַא געװען
אײל; אײן ֿפון װעג ַא אינעװײניקצו,
געװען זַײנען אַײנגַאנגען זײערע און

צֿפון. צו
זַײנען קַאמערן אױבערשטע די און 5
בַאלקָאנען די װַײל – קירצער געװען
די ֿפון – זײ ֿפון ַאװעקגענומען הָאבן
אין מיטלסטע די ֿפון און אונטערשטע

בנין. דעם
זײ זַײנען דרַײגָארנדיק װָארום 6
געהַאט ניט הָאבן זײ און געװען,
הױף, ֿפון זַײלן די װי ַאזױ זַײלן קײן
די לגַבי געװָארן, ָאּפגענומען איז דרום
דעם ֿפון מיטלסטע, די און אונטערשטע

בָאדעם.
ַאקעגן דרױסן װָאס מױער די און 7
אױסנװײניקסטן דעם צו קַאמערן, די
איר קַאמערן, די ֿפון ֿפָארנט צו, הױף

אײלן. ֿפוֿפציק געװען איז לענג
קַאמערן די ֿפון לענג די װָארום 8
צו הױף אױסנװײניקסטן צום װָאס

זע, ָאבער אײלן; ֿפוֿפציק געװען איז
הונדערט געװען איז טעמּפל דעם ֿפַאר

אײלן.
קַאמערן דָאזיקע די אונטער און 9
מזרח, ֿפון אַײנגַאנג דער געװען איז
דעם ֿפון זײ צו געקומען איז מע ַאז

הױף. אױסנװײניקסטן
מױער דער ֿפון ברײט דער אין 10
דעם ֿפַאר מזרח, צו הױף ֿפון
דעם ֿפַאר און ָארט, ָאּפגעזונדערטן

קַאמערן, געװען זַײנען בנין,
דָאס װי ַאזױ זײ; ֿפַאר װעג ַא מיט 11
צֿפון, צו װָאס קַאמערן די ֿפון אױסזען
זײער װי ַאזױ און לענג, זײער װי ַאזױ
ַארױסגַאנגען, זײערע ַאלע מיט ברײט,
און אַײנריכטונגען; זײערע װי ַאזױ און

טירן, זײערע װי ַאזױ
טירן די געװען זַײנען אױך ַאזױ 12
טיר ַא ָדרום; צו װָאס קַאמערן די ֿפון
װעג, דעם ֿפון ָאנהײב אין געװען איז
מױער, דער ֿפַאר גלַײך װָאס װעג דעם
זײ אין קומט מע װי מזרח, ַאקעגן

ַארַײן.
די געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 13
ֿפון קַאמערן די און צֿפון ֿפון קַאמערן
ָאּפגעזונדערטן דעם ֿפַאר װָאס ָדרום
קַאמערן, הײליקע די זַײנען דָאס ָארט,
נָאנט זַײנען װָאס ּכהנים די װָאס
די עסן דָארטן זָאלן גָאט, צו
דָארטן הײליקײטן; הײליקסטע
הײליקסטע די ַאװעקלײגן זײ זָאלן
שּפַײזָאּפֿפער, דָאס און הײליקײטן,
דָאס און זינדָאּפֿפער, דָאס און
איז ָארט דער װָארום שולד-ָאּפֿפער,

הײליק.
זָאלן ּכהנים, די ַארַײן, גײען זײ ַאז 14
הײליקטום דעם ֿפון ַארױסגײן ניט זײ
נַײערט הױף, אױסנװײניקסטן דעם אין
דָארטן ַאװעקלײגן ַאֿפריִער זָאלן זײ
זײ, אין דינען זײ װָאס קלײדער זײערע
זָאלן זײ און הײליק; זַײנען זײ װָארום
גענענען און קלײדער, ַאנדערע ָאנטָאן

ֿפָאלק. ֿפַארן װָאס הױף דעם אין
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די געענדיקט הָאט ער ַאז און 15
אינעװײניקסטן דעם ֿפון מעסטונגען
דורך ַארױסגעֿפירט מיך ער הָאט הױז,
איז ֿפָאדערזַײט זַײן װָאס טױער דעם
עס הָאט ער און מזרח, צו געװען

ַארום. רונד ָאּפגעמָאסטן
די ָאּפגעמָאסטן הָאט ער 16
מעסטשטַאנג, דעם מיט מזרח-זַײט
דעם מיט שטַאנגען הונדערט ֿפינף

ַארום. רונד מעסטשטַאנג
די ָאּפגעמָאסטן הָאט ער 17
שטַאנגען הונדערט ֿפינף צֿפון-זַײט,

ַארום. רונד מעסטשטַאנג דעם מיט
די ָאּפגעמָאסטן הָאט ער 18
שטַאנגען הונדערט ֿפינף ָדרום-זַײט,

מעסטשטַאנג. דעם מיט
צו אומגעדרײט זיך הָאט ער 19
ָאּפגעמָאסטן הָאט און מערֿב-זַײט,
דעם מיט שטַאנגען הונדערט ֿפינף

מעסטשטַאנג.
עס ער הָאט זַײטן ֿפיר אױף 20
ַא געהַאט הָאט עס ָאּפגעמָאסטן;
ֿפינף לענג די ַארום, רונד מױער
הונדערט ֿפינף ברײט די און הונדערט,
און הײליקן צװישן ָאּפצושײדן ּכדי

אומהײליקן.

צוגעֿפירט43 מיך הָאט ער און
טױער דעם – טױער דעם צו

מזרח. צו געקערט געװען איז װָאס
גָאט דעם ֿפון ּפרַאכט די ערשט 2
דעם ֿפון ָאנגעקומען איז יׂשראל ֿפון
געװען איז ָקול זַײן און מזרח, ֿפון װעג
װַאסערן, גרױסע ֿפון ָקול דער װי ַאזױ
זַײן ֿפון אױֿפגעלוכטן הָאט ערד די און

ּפרַאכט,
זעונג דער ֿפון אױסזען דָאס און 3
ַאזױ געװען איז געזען, הָאב איך װָאס
געזען הָאב איך װָאס זעונג די װי
די צעשטערן צו געקומען בין איך װען
געװען זַײנען זעונגען די און שטָאט;
געזען הָאב איך װָאס זעונג די װי ַאזױ
געֿפַאלן בין איך און ּכֿבר; טַײך בַײם

ּפנים. מַײן אױף

איז גָאט ֿפון ּפרַאכט די און 4
דעם דורך הױז אין ַארַײנגעגַאנגען
געװען איז ֿפָאדערזַײט זַײן װָאס טױער

מזרח. צו
אױֿפגעהױבן, מיך הָאט װינט ַא און 5
דעם אין געברַאכט מיך הָאט און
ּפרַאכט די ערשט הױף, אינעװײניקסטן

הױז. דָאס ָאנגעֿפילט הָאט גָאט ֿפון
מיר צו רעדן געהערט הָאב איך און 6
געשטַאנען איז מַאן ַא און הױז, ֿפון

מיר. לעבן
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 7
ֿפון ָארט דער איז דָאס מענטשנקינד,
מַײנע ֿפון ָארט דער און טרָאן, מַײן
רוען דָארטן װעל איך װָאס ֿפוסטריט,
אױף יׂשראל ֿפון קינדער די צװישן
װעלן יׂשראל ֿפון הױז דָאס און אײביק;
הײליקן מַײן ֿפַאראומרײניקן ניט מער
מיט מלכים, זײערע און זײ נָאמען,
ֿפון ּפגָרים די מיט און זנות, זײער

ָבמות; זײערע אױף מלכים זײערע
שװעל זײער שטעלן זײער מיט 8
בַײשטידל זײער און שװעל, מַײן לעבן
ַא בלױז מיט בַײשטידל, מַײן לעבן
און זײ; צװישנז און מיר צװישן װַאנט
הײליקן מַײן ֿפַאראומרײניקן ֿפלעגן זײ
אומװערדיקײטן זײערע מיט נָאמען
הָאב דרום װָאס געטָאן, הָאבן זײ װָאס

צָארן. מַײן אין ֿפַארלענדט זײ איך
ֿפון דערװַײטערן זײ װעלן ַאצונד 9
ֿפון ּפגָרים די און זנות, זײער מיר
רוען װעל איך און מלכים, זײערע

אײביק. אױף זײ צװישן
דעם דערצײל מענטשנקינד, דו 10
ּכדי הױז, דעם װעגן יׂשראל ֿפון הױז
זינד; זײערע מיט שעמען זיך זָאלן זײ

ּפלַאן. דעם נָאכמעסטן זײ זָאלן און
מיט שעמען זיך װעלן זײ ַאז און 11
זײ מַאך געטָאן, הָאבן זײ װָאס ַאלץ
און הױז דעם ֿפון געמעל דָאס װיסן
אױסגַאנגען זַײנע און געשטעל, זַײן
זַײנע ַאלע און אַײנגַאנגען, זַײנע און
יָא, געזעצן, זַײנע ַאלע און געמעלן,
זַײנע ַאלע און געמעלן, זַײנע ַאלע



43:12—:44 יְֶחזֵקאל 816

זײערע ֿפַאר אױף שרַײב און דינים,
זַײן ַאל ָאּפהיטן זָאלן זײ ּכדי אױגן,
זײ און געזעצן, זַײנע ַאלע און געמעל

טָאן.
הױז: דעם ֿפון דין דער איז דָאס 12
שּפיץ אױֿפן געמַארק גַאנצער זַײן
הײליקסטע ַא זַײן זָאל ַארום רונד בַארג
געזעץ דָאס איז דָאס זע, הײליקײט.

הױז. דעם ֿפַאר
דעם ֿפון מָאסן די זַײנען דָאס און 13
ַאן אײל איטלעכע – אײלן אין מזבח
גרונט דער הַאנטברײט; ַא מיט אײל
ברײט, די אײל ַאן און אײל, ַאן
רונד ברעג זַײן בַײ רַאנד זַײן און
דָאס איז דָאס און שּפַאן; אײן ַארום

מזבח. ֿפון אונטערגעשטעל
דער אױף גרונט דעם ֿפון און 14
צװײ ָאּפשּפרונג אונטערשטן ביזן ערד
און אײל; אײן ברײט די און אײלן,
ביזן ָאּפשּפרונג קלענערן דעם ֿפון
די און אײלן, ֿפיר ָאּפשּפרונג גרעסערן

אײל. ַאן ברײט
אײלן, ֿפיר ֿפַײערָארט דער און 15
צו ַארױף און ֿפַײערָארט דעם ֿפון און

הערנער. ֿפיר
צװעלף ֿפַײערָארט דער און 16
ברײט, די צװעלף אױף לענג די

זַײטן. ֿפיר זַײנע אין ֿפירעקעכדיק
די ֿפערצן ָאּפשּפרונג דער און 17
זַײנע אױף ברײט, די ֿפערצן אױף לענג
ַארום רונד רַאנד דער און זַײטן; ֿפיר
גרונט דער און אײל; הַאלבע ַא אים
זַײנע און ַארום; רונד אײל ַאן אים צו

מזרח. צו געקערט טרעּפ
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 18
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ מענטשנקינד,
ֿפון געזעצן די זַײנען דָאס הַאר: דער
װערט ער װָאס טָאג דעם אין מזבח
אױף אױֿפצוברענגען ּכדי געמַאכט,
שּפרענגען צו און ברַאנדָאּפֿפער, אים

בלוט. אים אױף
שֿבט ֿפון ּכהנים די צו געבן זָאלסט 19
ֿפון זָאמען דעם ֿפון זַײנען װָאס ֵלוי
צו מיר צו נָאנט זַײנען װָאס די ָצדוק,

יונגן ַא הַאר, דער גָאט זָאגט דינען,
זינדָאּפֿפער. ַא ֿפַאר ָאקס

בלוט, זַײן ֿפון נעמען זָאלסט און 20
הערנער, ֿפיר זַײנע אױף ַארױֿפטָאן און
דעם ֿפון װינקלען ֿפיר די אױף און
רונד רַאנד דעם אױף און ָאּפשּפרונג,
און רײניקן, אים זָאלסט און ַארום;

אים. אױף זַײן מכּפר
ָאקס, דעם נעמען זָאלסט און 21
אים זָאל מע און זינדָאּפֿפער, דָאס
ֿפון ָארט בַאשטימטן ַא אין ֿפַארברענען

הײליקטום. ֿפון דרױסן הױז,
זָאלסטו טָאג צװײטן אױֿפן און 22
ֿפעלער ַא ָאן ציגנבָאק ַא זַײן מקריֿב
רײניקן זָאל מע און זינדָאּפֿפער, ַא ֿפַאר
גערײניקט הָאט מע װי ַאזױ מזבח, דעם

ָאקס. מיטן
זָאלסטו רײניקן, ענדיקסט דו ַאז 23
ֿפעלער, ַא ָאן ָאקס יונגן ַא זַײן מקריֿב

ֿפעלער. ַא ָאן שָאף ֿפון װידער ַא און
גָאט, ֿפַאר גענענען זײ זָאלסט און 24
אױף ַארױֿפװַארֿפן זָאלן ּכהנים די און
ַא ֿפַאר אױֿפברענגען זײ און ַאלץ, זײ

גָאט. צו ברַאנדָאּפֿפער
ַא מַאכן זָאלסטו טעג זיבן 25
טָאג; איטלעכן זינדָאּפֿפער ַא ציגנבָאק
ֿפון װידער ַא און ָאקס, יונגן ַא אױך

מַאכן. מען זָאל ֿפעלער, ַא ָאן שָאף,
זַײן מכּפר מען זָאל טעג זיבן 26
אים און רײניקן אים און מזבח, אױֿפן

הײליקן.
טעג, די ענדיקן װעט מע ַאז און 27
װַײטער און טָאג ַאכטן ֿפון איז,
מזבח אױֿפן מַאכן ּכהנים די זָאלן
אַײערע און ברַאנדָאּפֿפער אַײערע
אַײך װעל איך און ֿפרידָאּפֿפער,

הַאר. דער גָאט זָאגט בַאװיליקן,

מיך44 הָאט ער און
אױֿפן צוריקגעברַאכט
ֿפון טױער אױסנװײניקסטן צום װעג
געװען איז װָאס הײליקטום דעם
געװען איז ער און מזרח, צו געקערט

ֿפַארשלָאסן.
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געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 2
זַײן זָאל טױער דָאזיקער דער
געעֿפנט ניט זָאל עס ֿפַארשלָאסן,
ניט אים דורך זָאל קײנער און װערן,
ֿפון גָאט דער יהוה װָארום ַארַײנגײן,
אים, דורך ַארַײנגעגַאנגען איז יׂשראל

ֿפַארשלָאסן. זַײן ער זָאל דרום
ַא איז ער װַײל ֿפירשט, דער 3
עסן צו דרינען זיצן מעג ער ֿפירשט,
ֿפון ֿפירהױז דורכן גָאט; ֿפַאר ברױט
אים דורך און ַארַײנגײן, ער זָאל טױער

ַארױסגײן. ער זָאל
געברַאכט מיך הָאט ער און 4
דער צו צֿפון ֿפון טױער דעם דורך
הָאב איך און הױז, ֿפון ֿפָאדערזַײט
הָאט גָאט ֿפון ּפרַאכט די ערשט געזען,
איך בין גָאט; ֿפון הױז דָאס ָאנגעֿפילט

ּפנים. מַײן אױף געֿפַאלן
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 5
און הַארץ, דַײן צו לײג מענטשנקינד,
דַײנע מיט און אױגן, דַײנע מיט זע
רעד איך װָאס ַאלץ הער, אױערן
דעם ֿפון געזעצן ַאלע װעגן דיר מיט
זַײנע ַאלע װעגן און גָאט, ֿפון הױז
הַארץ דַײן צולײגן זָאלסט און דינים;
ַאלע מיט הױז דעם ֿפון אַײנגַאנג דעם צו

הײליקטום. דעם ֿפון אױסגַאנגען
די צו זָאגן זָאלסט און 6
הױז דעם צו װידערשּפעניקע,
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ יׂשראל: ֿפון
אַײערע ַאלע ֿפון אַײך גענוג הַאר: דער

יׂשראל, ֿפון הױז אומװערדיקײטן,
ברענגען אַײער מיט 7
אומבַאשניטענע ֿפרעמדגעבָארענע,
אין אומבַאשניטענע און הַארצן אין
הײליקטום, מַײן אין זַײן צו ֿפלײש
הױז, מַײן – ֿפַארשװעכן צו עס ּכדי
שּפַײז, מַײן מקריֿב זַײט איר װען
זײ און בלוט; דָאס און ֿפעטס דָאס
ַאלע צו בונד, מַײן ֿפַארשטערט הָאבן

אומװערדיקײטן. ַאנדערע אַײערע
היטונג די געהיט ניט הָאט איר און 8
זײ אַײך הָאט און הײליקײטן, מַײנע ֿפו
היטונג מַײן ֿפון היטער ֿפַאר געמַאכט

הײליקטום. מַײן אין
הַאר: דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 9
אומבַאשניטן ֿפרעמדגעבָארענער, קײן
אין אומבַאשניטן און הַארצן אין
מַײן אין ַארַײנקומען ניט זָאל ֿפלײש,
ֿפרעמדגעבָארענער קײן – הײליקטום

יׂשראל. ֿפון קינדער די צװישן װָאס
זיך הָאבן װָאס לִויִים די נַײערט 10
יׂשראל די װען מיר, ֿפון דערװַײטערט
װָאס די ַאװעקגעבלָאנדזשעט, הָאבן
מיר ֿפון ַאװעקגעבלָאנדזשעט הָאבן
טרָאגן זָאלן זײ ָאּפגעטער, זײערע נָאך

זינד; זײער
מַײן אין משרתים זַײן זָאלן זײ און 11
טױערן די בַײ געשטעלטע הײליקטום,
הױז; דעם ֿפון משרתים און הױז, ֿפון
און ברַאנדָאּפֿפער דָאס שעכטן זָאלן זײ
און ֿפָאלק, ֿפַארן שלַאכטָאּפֿפער דעם
בַאדינען. צו זײ זײ, ֿפַאר שטײן זָאלן זײ
ֿפַאר בַאדינען זײ ֿפלעגן זײ װַײל 12
דעם זַײן ֿפלעגן און ָאּפגעטער, זײערע
צו שטרױכלונג ַא ֿפַאר יׂשראל ֿפון הױז
מַײן אױֿפגעהױבן איך הָאב דרום זינד,
הַאר, דער גָאט זָאגט זײ, װעגן הַאנט

זינד; זײער טרָאגן זָאל זײ ַאז
מיר צו גענענען ניט זָאלן זײ און 13
צו און מיר, צו ּכהן-דינסט טָאן צו
הײליקײטן, מַײנע ַאלע צו גענענען
זײ און הײליקײטן; הײליקסטע די צו
זײערע און שַאנד, זײער טרָאגן זָאלן
געטָאן. הָאבן זײ װָאס אומװערדיקײטן
ֿפַאר מַאכן זײ װעל איך און 14
ֿפַאר הױז, ֿפון היטונג דער ֿפון היטער
װָאס ַאלץ ֿפַאר און דינסט, זַײן ַאל

אים. אין װערן געטָאן דַארף
ֵלוי, שֿבט ֿפון ּכהנים די ָאבער 15
הָאבן װָאס ָצדוק, ֿפון קינדער די
הײליקטום, מַײן ֿפון היטונג די געהיט
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די װען
זָאלן זײ מיר, ֿפון ַאװעקגעבלָאנדזשעט
זײ און דינען, צו מיר מיר, צו גענענען
צו זַײן צו מקריֿב מיר, ֿפַאר שטײן זָאלן
זָאגט בלוט, דָאס און ֿפעטס דָאס מיר

הַאר. דער גָאט
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מַײן אין קומען זָאלן זײ 16
צו גענענען זָאלן זײ און הײליקטום,
זָאלן זײ און דינען, צו מיר טיש מַײן

היטונג. מַײן היטן
גײען זײ ַאז זַײן, זָאל עס און 17
דעם ֿפון טױערן די אין ַארַײן
ָאנטָאן זײ זָאלן הױף, אינעװײניקסטן
ניט זָאל װָאל און קלײדער, ֿפלַאקסענע
דינען זײ װען זײ, אױף ַארױֿפקומען
אינעװײניקסטן דעם ֿפון טױערן די אין

אינעװײניק. ָאדער הױף,
זַײן זָאלן קָאּפדעקן ֿפלַאקסענע 18
הױזן לַײנענע און קעּפ, זײערע אױף
זָאלן זײ לענדן; זײערע אױף זַײן זָאלן
שװיציקער ַא מיט ָאנגערטן ניט זיך

זַאך.
אין ַארױס גײען זײ ַאז און 19
דעם אין – הױף אױסנװײניקסטן דעם
זָאלן ֿפָאלק, צום הױף אױסנװײניקסטן
װָאס קלײדער זײערע אױסטָאן זײ
ַאװעקלײגן זײ און זײ, אין דינען זײ
ָאנטָאן און קַאמערן, הײליקע די אין
ניט זָאלן זײ ּכדי קלײדער, ַאנדערע
זײערע מיט ֿפָאלק דָאס הײליק מַאכן

קלײדער.
גָאלן, ניט זײ זָאלן קָאּפ זײער און 20
ֿפַארלָאזן; ניט זײ זָאלן הָאר לַאנגע און
זײערע ַארומצװיקן זײ זָאלן צװיקן

קעּפ.
ניט ּכהן קײן זָאל װַײן און 21
דעם אין ַארַײן גײען זײ װען טרינקען,

הױף. אינעװײניקסטן
זָאלן גרושה ַא און אלמנה ַאן און 22
נָאר װַײבער, ֿפַאר נעמען ניט זיך זײ
ֿפון זָאמען דעם ֿפון יונגֿפרױען בלױז
אלמנה די ָאבער יׂשראל; ֿפון הױז דעם
זײ מעגן ּכהן, ַא ֿפון אלמנה ַאן איז װָאס

נעמען.
לערנען ֿפָאלק מַײן זָאלן זײ און 23
און אומהײליקן, און הײליקן צװישן
און רײנעם צװישן װיסן מַאכן זײ

אומרײנעם.
זײ זָאלן שטרַײטזַאך ַא בַײ און 24
משּפטים מַײנע מיט משּפטן; צו שטײן

דינים מַײנע און משּפטן; אים זײ זָאלן
מַײנע ַאלע אין געזעצן מַײנע און
מַײנע און היטן, זײ זָאלן יום-טוֿבים

הײליק. הַאלטן זײ זָאלן שבתים
ער זָאל מענטשן טױטן ַא צו און 25
בלױז נָאר אומרײן; װערן צו צוגײן ניט
און מוטער, ַא ָאן און ֿפָאטער, ַא ָאן
ַא ָאן טָאכטער, ַא ָאן און זון, ַא ָאן
װָאס שװעסטער ַא ָאן און ברודער,
מעגן מַאן, קײן געהַאט ניט נָאך הָאט

ֿפַאראומרײניקן. זיך זײ
מען זָאל רײניקונג זַײן נָאך און 26

טעג. זיבן צײלן אים
ער װָאס טָאג דעם אין און 27
דעם אין הײליקטום, אין קומט
אין דינען צו הױף, אינעװיניקסטן
זַײן זַײן מקריֿב ער זָאל הײליקטום,

הַאר. דער גָאט זָאגט זינדָאּפװער,
נחלה: ַא ֿפַאר זַײן זײ זָאל דָאס און 28
אײגנטום קײן און נחלה; זײער בין איך
איך יׂשראל: אין געבן ניט זײ איר זָאלט

אײגנטום. זײער בין
דָאס און שּפַײזָאּפֿפער, דָאס 29
שולדָאּפֿפער, דָאס און זינדָאּפֿפער,
חרם איטלעכער און עסן; זײ זָאלן דָאס

זײ. צו געהערן זָאל יׂשראל אין
ַאלע ֿפון ערשטע דָאס און 30
איטלעכע און ַאלץ, ֿפון ערשטצַײטיקע
ַאלע ֿפון איז, עס װָאס ֿפון ָאּפשײדונג
געהערן זָאל ָאּפשײדונגען, אַײערע
ֿפון ערשטע דָאס אױך ּכהנים; די צו
געבן איר זָאלט טײגמולטערס אַײערע
ברכה ַא רוען מַאכן צו ּכדי ּכהן, צום

הױז. דַײן אױף
ֿפון ֿפַארצוקטס און געֿפַאלנס קײן 31
ּכהנים די זָאלן בהמות ֿפון און עוֿפות

עסן. ניט

דָאס45 אױס װַארֿפט איר ַאז און
איר זָאלט נחלה, ַא ֿפַאר לַאנד
לַאנד, דעם ֿפון ָאּפשײדונג ַאן ָאּפשײדן
און ֿפינף לענג די גָאט; צו הײליק
לענג, די שטַאנגען טױזנט צװַאנַאציק
זַײן זָאל דָאס טױזנט; צען ברײט די און
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רונד געמַארק גַאנצן דעם אין הײליק
ַארום.

דעם ֿפַאר זַײן זָאל דעם ֿפון 2
ֿפינף אױף הונדערט ֿפינף הײליקטום
זַײטן; ַאלע ֿפון ֿפירעקעכדיק הונדערט,
ּפלַאץ ֿפרַײער ַא אײלן ֿפוֿפציק און

ַארום. רונד דערצו
ֿפינף – מָאס דָאזיקער דער ֿפון און 3
צען און לענג, די טױזנט צװַאנציק און
ָאּפמעסטן, זָאלסטו – ברײט די טױזנט
די הײליקטום, דָאס זַײן זָאל דרינען ַאז

הײליקײט. הײליקסטע
דָאס; איז לַאנד דעם ֿפון הײליק 4
ֿפון בַאדינער די ּכהנים, די ֿפַאר
דינען צו גענענען װָאס הײליקטום,
זַײן זײ זָאל עס און זַײן; עס זָאל גָאט,
הײליקער ַא און הַײזער, ֿפַאר ָארט ַאן

הײליקטום. צום ָארט
די טױזנט צװַאנציק און ֿפינף און 5
זָאל ברײט, די טױזנט צען און לענג,
ֿפון בַאדינער די לִויִים די ֿפַאר זַײן
צװַאנציק ֿפַאר אײגנטום, צום זײ הױז,

קַאמערן.
שטָאט דער ֿפון אײגנטום דָאס און 6
ברײט, די טױזנט ֿפינף מַאכן איר זָאלט
טױזנט, צװַאנציק און ֿפינף לענג די און
ֿפַאר ָאּפשײדונג; הײליקער דער ַאקעגן
עס זָאל יׂשראל ֿפון הױז גַאנצן דעם

זַײן.
דער ֿפון ֿפירשט, דעם ֿפַאר און 7
דער ֿפון זַײט יענער ֿפון און זַײט
דעם ֿפון און ָאּפשײדונג, הײליקער
דער ַאקעגן שטָאט, דער ֿפון אײגנטום
דעם ַאקעגן און ָאּפשײדונג, הײליקער
מערֿב-זַײט שטָאט, דער ֿפון אײגנטום
מזרח, צו מזרח-זַײט ֿפון און מערֿב, צו
די ֿפון אײנער װי ַאזױ לענג ַא און
ביז מערֿב-געמַארק דעם ֿפון חלקים,

מזרח-געמַארק דעם
זַײן אים זָאל דָאס לַאנד; דעם ֿפון 8
מַײנע און יׂשראל; אין אײגנטום צום
מַײן קריװדען ניט מער זָאלן ֿפירשטן
געבן מען זָאל לַאנד דָאס נַײערט ֿפָאלק,
זײערע לױט יׂשראל, ֿפון הױז דעם צו

שֿבטים.
הַאר: דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 9
יׂשראל! ֿפון ֿפירשטן איר אַײך, גענוג
און רעכט ָאּפ, טוט רױב און אומרעכט
ֿפון ַארָאּפ נעמט טוט, גערעכטיקײט
גָאט זָאגט רדיֿפות, אַײערע ֿפָאלק מַײן

הַאר. דער
ַא און װָאגשָאלן, ריכטיקע 10
זָאל בת, ריכטיקע און ֵאיֿפה, ריכטיקע

זַײן. אַײך בַײ
אין זַײן זָאל בת ַא און ֵאיֿפה ַאן 11
ֿפון צענטל ַא הַאלטן זָאל בת ַא מָאס:
ַא ֿפון צענטל ַא ֵאיֿפה ַאן און חומר, ַא
מָאס. זײער זַײן זָאל חומר לױטן חומר;
צװַאנציק זַײן זָאל שקל דער און 12
און ֿפינף שקל, צװַאנציק גֵֶרה;
שקל, ֿפינף און צען, שקל, צװַאנציק

ָמנֶה. די זַײן אַײך זָאל
איר װָאס ָאּפשײדונג די איז דָאס 13
ֿפון ֵאיֿפה זעקסטל ַא ָאּפשײדן: זָאלט
ֵאיֿפה זעקסטל ַא און װײץ, חומר ַא
און װײץ, חומר ַא ֿפון געבן איר זָאלט
ַא ֿפון געבן איר זָאלט ֵאיֿפה זעקסטל ַא

גערשטן. חומר
איז אײל – אײל ֿפון דין דער און 14
ָּכֹור, ַא ֿפון בת צענטל ַא איז – בת אױֿפן

חומר; ַא – בת צען איז װָאס
חומר. ַא איז בת צען װָארום 15
ֿפַאר שָאף די ֿפון לַאם אײן און
ֿפון לָאנקעס די ֿפון הונדערט, צװײ
ֿפַאר און שּפַײזָאּפֿפער, ֿפַאר יׂשראל;
ֿפרידָאּפֿפער, ֿפַאר און ברַאנדָאּפֿפער,
דער גָאט זָאגט זײ, אױף זַײן צו מכּפר

הַאר.
זָאל לַאנד ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס 16
דעם צו ָאּפשײדונג דָאזיקע די געבן

יׂשראל. אין ֿפירשט
די זַײן זָאלן ֿפירשט דעם אױך און 17
שּפַײזָאּפֿפער, דָאס און ברַאנדָאּפֿפער,
יום-טוֿבים, די אין גיסָאּפֿפער, דָאס און
די אין און ראש-חודש, אום און
דעם ֿפון ֿפַײערטעג ַאלע אין שבתים,
דָאס מַאכן זָאל ער יׂשראל; ֿפון הױז
שּפַײזָאּפֿפער, דָאס און זינדָאּפֿפער,
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דָאס און ברַאנדָאּפֿפער, דָאס און
דעם ֿפַאר זַײן צו מכּפר ֿפרידָאּפֿפער,

יׂשראל. ֿפון הױז
הַאר: דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 18
טָאג ערשטן אין חודש, ערשטן אין
ָאקס יונגן ַא נעמען זָאלסטו חודש, ֿפון
דָאס רײניקן זָאלסט און ֿפעלער, ַא ָאן

הײליקטום.
דעם ֿפון נעמען זָאל ּכהן דער און 19
ַארױֿפטָאן און זינדָאּפֿפער, ֿפון בלוט
הױז, דעם ֿפון בַײשטידל דעם אױף
דעם ֿפון װינקלען ֿפיר די אױף און
דעם אױף און מזבח, ֿפון ָאּפשּפרונג
דעם ֿפון טױער דעם ֿפון בַײשטידל

הױף. אינעװײנקסטן
זיבעטן אין טָאן זָאלסטו ַאזױ און 20
װָאס איטלעכן װעגן ֿפון חודש, ֿפון טָאג
טוט װָאס דעם װעגן ֿפון און ֿפַארזעט,
מכּפר איר זָאלט ַאזױ נַארישקײט; אױס

הױז. אױֿפן זַײן
ֿפערצנטן אין חודש, ערשטן אין 21
ּפסח, אַײך בַײ זַײן זָאל חודש, ֿפון טָאג
געגעסן זָאל טעג; ַמצות זיבן יום-טוֿב ַא

װערן.
אין מַאכן זָאל ֿפירשט דער און 22
דעם ֿפַאר און זיך ֿפַאר טָאג יענעם
ַא ָאקס ַאן לַאנד ֿפון ֿפָאלק גַאנצן

זינדָאּפֿפער.
זָאל יום-טוֿב ֿפון טעג זיבן די און 23
זיבן גָאט, צו ברַאנדָאּפֿפער ַא מַאכן ער
ֿפעלער, ַא ָאן װידערס, זיבן און ָאקסן
ציגנבָאק ַא און טעג; זיבן די – טָאג ַא

טָאג. ַא זינדָאּפֿפער ַא
מַאכן, ער זָאל שּפַײזָאּפֿפער ַא און 24
ַא צו ֵאיֿפה ַאן און ָאקס, ַאן צו ֵאיֿפה ַאן

ֵאיֿפה. ַאן צו הין ַא אײל און װידער,
ֿפוֿפצנטן אין חודש, זיבעטן אין 25
זָאל יום-טוֿב, אום חודש, ֿפון טָאג
די דָאזיקע, די װי ַאזױ מַאכן ער
ַאזױ זינדָאּפֿפער, דָאס ַאזױ טעג; זיבן
דָאס ַאזױ און ברַאנדָאּפֿפער, דָאס

אײל. דָאס ַאזױ און שּפַײזָאּפֿפער,

דער46 גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ
דעם ֿפון טױער דער הַאר:
געקערט איז װָאס הױף אינעװײניקסטן
זעקס די ֿפַארשלָאסן זַײן זָאל מזרח, צו
זָאל שבת ֿפון טָאג אין נָאר ַארבעטטעג,
ֿפון טָאג אין און װערן, געעֿפנט עס

װערן. געעֿפנט ער זָאל ראש-חודש
ַארַײנגײן זָאל ֿפירשט דער און 2
דרױסן, ֿפון טױער ֿפון ֿפירהױז דורכן
ֿפון בַײשטידל דעם בַײ שטײן זָאל און
זַײן מַאכן זָאלן ּכהנים די און טױער,
ֿפרידָאּפֿפער, זַײן און ברַאנדָאּפֿפער,
שװעל דעם אױף בוקן זיך זָאל ער און
דער ָאבער ַארױסגײן; און טױער, ֿפון
ביזן װערן ֿפַארשלָאסן ניט זָאל טױער

ָאװנט.
זיך זָאל לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס און 3
ֿפון אַײנגַאנג אין גָאט ֿפַאר בוקן
אום און שבתים, די אין טױער, יענעם

ראש-חודש.
דער װָאס ברַאנדָאּפֿפער דָאס און 4
אין גָאט צו זַײן מקריֿב זָאל ֿפירשט
ַא ָאן שעּפסן זיבן איז שבת, ֿפון טָאג

ֿפעלער; ַא ָאן װידער ַא און ֿפעלער,
צו ֵאיֿפה ַאן שּפַײזָאּפֿפער ַא און 5
ַא שעּפסן די צו און װידער, ַא
זַײן ֿפון גָאב דער לױט שּפַײזָאּפֿפער

ֵאיֿפה. ַאן צו הין ַא אײל און הַאנט;
ַא ראש-חודש: ֿפון טָאג אין און 6
זעקס און ֿפעלער, ַא ָאן ָאקס יונגער
ֿפעלער ַא ָאן װידער; ַא און שעּפסן,

זַײן. זײ זָאלן
ַאן און ָאקס, דעם צו ֵאיֿפה ַאן און 7
ַא מַאכן ער זָאל װידער, דעם צו ֵאיֿפה
װי ַאזױ שעּפסן די צו און שּפַײזָאּפֿפער,
צו הין ַא אײל און ֿפַארמָאגט; הַאנט זַײן

ֵאיֿפה. ַאן
ער זָאל קומט, ֿפירשט דער ַאז און 8
און טױער ֿפון ֿפירהױז דורכן ַארַײנגײן

ַארױסגײן. ער זָאל אים דורך
לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס ַאז ָאבער 9
יום-טוֿבים, די אין גָאט ֿפַאר קומט
דורכן ַארַײן גײט װָאס דער זָאל
ַארױסגײן בוקן, צו זיך צֿפון-טױער
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װָאס דער און ָדרום-טױער, דורכן
זָאל ָדרום-טױער, דורכן ַארַײן גײט
זָאל ער צֿפון-טױער; דורכן ַארױסגײן
טױער דעם דורך אומקערן ניט זיך
ַארַײנגעגַאנגען, אים דורך איז ער װָאס

ַארױסגײן. ער זָאל זיך ַאנטקעגן נָאר
צװישן זַײן זָאל ֿפירשט דער און 10
ער זָאל ַארַײן, גײען זײ װען זײ:
ַארױס, גײען זײ װען און ַארַײנגײן,

אײנעם. אין ַארױסגײן זײ זָאלן
די אין און יום-טוֿבים די אין און 11
זַײן שּפַײזָאּפֿפער דָאס זָאל ֿפַײערטעג
צו ֵאיֿפה ַאן און ָאקס, ַאן צו ֵאיֿפה ַאן
דער לױט שעּפסן די צו און װידער, ַא
צו הין ַא אײל און הַאנט; זַײן ֿפון גָאב

ֵאיֿפה. ַאן
מַאכן װעט ֿפירשט דער ַאז און 12
ברַאנדָאּפֿפער, ַא קרבן, ֿפרַײװיליקן ַא
ֿפרַײװיליקן ַא ֿפרידָאּפער, ַא ָאדער
ֿפַאר עֿפענען מען זָאל גָאט, צו קרבן
געקערט איז װָאס טױער דעם אים
זַײן מַאכן זָאל ער און מזרח, צו
ֿפרידָאּפֿפער, זַײן און ברַאנדָאּפֿפער
שבת, ֿפון טָאג אין מַאכט ער װי ַאזױ
ֿפַארשליסן זָאל מע און ַארױסגײן; און

ַארױסגײן. זַײן נָאך טױער דעם
ַא ָאן יָאריקן ַא שעּפס ַא און 13
ברַאנדָאּפֿפער ַא מַאכן זָאלסטו ֿפעלער
אין ֿפרימָארגן גָאט; צו טָאג איטלעכן

מַאכן. עס זָאלסטו ֿפרימָארגן
מַאכן זָאלסטו שּפַײזָאּפֿפער ַא און 14
ֿפרימָארגן, אין ֿפרימָארגן אים צו
אײל און ֵאיֿפה, ַאן ֿפון זעקסטל ַא
דָאס בַאשּפריצן צו הין דריטל ַא
גָאט; צו שּפַײזָאּפֿפער ַא זעמלמעל,

ּתמיד. אױף געזעצן אײביקע
און שעּפס, דעם מַאכן זָאלן זײ 15
אײל, דָאס און שּפַײזָאּפֿפער, דָאס
שטענדיק ַא ֿפרימָארגן, אין ֿפרימָארגן

ברַאנדָאּפֿפער.
הַאר: דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 16
ֿפון עמיצן געבן װעט ֿפירשט דער ַאז
נחלה, זַײן דָאס איז מּתנה, ַא זין זַײנע
איז דָאס זין; זַײנע בַײ בלַײבן עס זָאל

נחלה. ַא ֿפַאר אײגנטום זײער
מּתנה ַא געבן װעט ער ַאז ָאבער 17
זַײנע ֿפון אײנעם צו נחלה זַײן ֿפון
ביז געהערן אים צו עס זָאל קנעכט,
זיך און ֿפרַײלָאזונג, ֿפון יָאר דעם
ער װָאס בלױז ֿפירשט; צום אומקערן
זָאל זין, זַײנע צו נחלה ַא ֿפַאר גיט

זײ. בַײ בלַײבן
נעמען ניט זָאל ֿפירשט דער און 18
קריװדען צו זײ נחלה, ֿפָאלקס דעם ֿפון
אײגנטום זַײן ֿפון אײגנטום; זײער ֿפון
ּכדי זין; זַײנע צו נחלה ַא געבן ער זָאל
װערן צעשּפרײט ניט זָאל ֿפָאלק מַײן

אײגנטום. זַײן ֿפון איטלעכער
דורך געברַאכט מיך הָאט ער און 19
צו טױער זַײט בַײן װָאס אַײנגַאנג דעם
ּכהנים, די ֿפַאר קַאמערן הײליקע די
צֿפון, צו געקערט געװען זַײנען װָאס
אין ָארט ַאן געװען איז דָארטן ערשט

מערֿב. צו װינקל
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 20
ּכהנים די װָאס ָארט דער איז דָאס
שולדָאּפֿפער דָאס קָאכן דָארטן זָאלן
זײ װּו זינדָאּפֿפער, דָאס און
שּפַײזָאּפֿפער, דָאס בַאקן זָאלן
דעם אין ַארױסצוטרָאגן ניט ּכדי
הײליק מַאכן צו הױף, אױסנװײניקסטן

ֿפָאלק. דָאס
ַארױסגעֿפירט מיך הָאט ער און 21
און הױף, אױסנװײניקסטן דעם אין
די ֿפַארבַײ ֿפַארבַײגעֿפירט מיך הָאט
הױף ַא ערשט הױף, ֿפון װינקלען ֿפיר
װינקל ַא אין הױף ַא הױף, װינקל ַא אין

הױף.
הױף ֿפון װינקלען ֿפיר די אין און 22
הױֿפן, אַײנגעשלָאסענע געװען זַײנען
די דרַײסיק און לענג, די ֿפערציק
די אין ֿפירן זײ בַײ מָאס אײן ברײט;

װינקלען.
געװען איז שטײנער צײל ַא און 23
זײ בַײ ַארום רונד זײ, אין ַארום רונד
די אונטער געמַאכט קיכן און ֿפירן,

ַארום. רונד צײלן
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דָאס געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 24
בַאדינער די װָאס קָאכשטוב די איז
דָאס קָאכן דָארטן זָאלן הױז ֿפון

ֿפָאלק. ֿפון שלַאכטָאּפֿפער

מיך47 הָאט ער און
דעם צו צוריקגעברַאכט
גײט װַאסער ערשט הױז, ֿפון אַײנגַאנג
ֿפון שװעל דער אונטער ֿפון ַארױס
ֿפָאדערזַײט די װָארום מזרח, צו הױז,
און מזרח; צו געװען איז הױז ֿפון
ֿפון ַארָאּפגענידערט הָאט װַאסער דָאס
הױז, ֿפון זַײט רעכטער דער ֿפון אונטן,

מזבח. ֿפון ָדרום אין
ַארױסגעֿפירט מיך הָאט ער און 2
מיך הָאט און צֿפון-טױער, דורכן
דעם צו דרױסן, דורך ַארױסגעֿפירט
דעם אױף טױער, אױסנװײניקסטן
מזרח; צו געקערט איז װָאס װעג
דער ֿפון ַארױס ֿפליסט װַאסער ערשט

זַײט. רעכטער
צו ַארױסגעגַאנגען איז מַאן דער װי 3
הַאנט, זַײן אין מעסטשנור ַא מיט מזרח
טױזנט ָאּפגעמָאסטן ער הָאט ַאזױ
דורכגעֿפירט מיך הָאט און אײלן,
די ביז װַאסער – װַאסער דורכן

קנעכלעך.
טױזנט, ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 4
דורכן דורכגעֿפירט מיך הָאט און
און קני. די ביז װַאסער – װַאסער
הָאט און טױזנט, ָאּפגעמָאסטן הָאט ער
די ביז װַאסער דורך דורכגעֿפירט מיך

לענדן.
טױזנט ָאּפגעמָאסטן הָאט ער און 5
געקענט ניט הָאב איך װָאס טַײך ַא –
איז װַאסער דָאס װָארום ַאריבערגײן,
שװימען, צום װַאסער ַא הױך, געװען
געקענט ניט הָאב איך װָאס טַײך ַא

ַאריבערגײן.
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 6
און מענטשנקינד? געזען, הָאסטו
מיך הָאט און געֿפירט, מיך הָאט ער

טַײך. ֿפון ברעג צום געברַאכט

ערשט צוריקגעקומען, בין איך װי 7
ֿפון בײמער ֿפיל זַײנען טַײך ברעג בַײם

זַײט. יענער ֿפון און זַײט דער
דָאס געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 8
דער צו ַארױס גײט װַאסער דָאזיקע
ַארָאּפנידערן װעט און מזרח-געגנט,
ַארַײן װעט עס ַאז און ּפלױן, דעם אין
דומּפיקע ֿפון ים דעם אין ים, אין
געזונט װַאסער דָאס װעט װַאסער,

װערן.
יעטװעדער זַײן, װעט עס און 9
ער װָאס בַאשעֿפעניש לעבעדיקע
אומעטום ָאּפלעבן װעט װידמענט,
ֿפיש און קומען, װעלן טַײכן די װּו
דָאזיקע די װַײל ֿפיל, זײער זַײן װעלן
זָאל עס ּכדי ַאהין, קומען װַאסערן
װּוהין ַאלץ ָאּפלעבן און װערן געהײלט

קומען. װעט טַײך דער
װעלן ֿפישערס זַײן, װעט עס און 10
ביז און ֵעין-גֶדי ֿפון אים בַײ שטײן
נעצן אױסשּפרײטן אױף ֵעין-ֶעגַליִם;
װעלן מינים ַאלערלײ ֿפון זַײן; עס װעט
ֿפון ֿפיש די װי ַאזױ ֿפיש, זײערע זַײן

ֿפיל. זײער ים-הגדול,
זַײנע און זומּפן זַײנע ָאבער 11
געזונט ניט װעלן װַאסערגריבער
זײ זַײנען זַאלץ ֿפַאר װערן; געמַאכט

ָאּפגעגעבן.
װעלן טַײך דעם בַײ און 12
דער ֿפון ברעג, זַײן אױף אױסװַאקסן
ַאלערלײ זַײט, יענער ֿפון און זַײט
בלַאט זײער עסן; צום בײמער
און װערן, ֿפַארװעלקט ניט װעט
אױסגײן; ניט װעט ֿפרוכט זײער
װַײל צַײטיקן, זײ װעלן חודש ַאלע
ֿפון ַארױס גײען זײ װַאסערן, זײערע
װעט ֿפרוכט זײער און הײליקטום;
ַא ֿפַאר בלַאט זײער און עסן, צום זַײן

רֿפואה.
הַאר: דער גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 13
זָאלט איר װי געמַארק, דער איז דָאס
צװעלף די צו לַאנד דָאס ַארבן מַאכן
חלקים צװײ מיט יׂשראל, ֿפון שֿבטים

יוסף. ֿפַאר
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אײנער ַארבן עס זָאלט איר און 14
איך װָארום ַאנדערער, דער װי ַאזױ
צו עס הַאנט, מַײן אױֿפגעהױבן הָאב
דָאס און עלטערן; אַײערע צו געבן
ַא ֿפַאר ֿפַאלן אַײך זָאל לַאנד דָאזיקע

נחלה.
ֿפון געמַארק דער איז דָאס און 15
ֿפון צֿפון-זַײט, אין לַאנד: דעם
קומט מע ביז ֶחתלון דורך ים-הגדול

צָדד; קײן
װָאס ִסבַריִם ֵברֹוֶתה, ַחמת, 16
און דמׂשק ֿפון געמַארק דעם צװישן
ַחַצר-ַהּתיכון ַחמת; ֿפון געמַארק דעם

ַחְוָרן. ֿפון געמַארק בַײם װָאס
ַאהער ים ֿפון געמַארק דער און 17
ֿפון געמַארק בַײם ַחַצר-ֵעינון זַײן זָאל
איז צֿפון צו צֿפון אין און דמׂשק,
די איז דָאס ַחמת. ֿפון געמַארק דער

צֿפון-זַײט.
איר זָאלט מזרח-זַײט די און 18
און דמׂשק און ַחְוָרן צװישן מעסטן
ֿפון לַאנד דעם צװישן און גִלָעד,
געמַארק דעם ֿפון ירדן, בַײם יׂשראל,
די איז דָאס מזרח-ים. דעם ביז

מזרח-זַײט.
ָדרום צו ָדרום-זַײט די און 19
ֿפון װַאסערן די ביז ָּתָמר ֿפון איז
צום ביז טַײך, צום ביז מריֿבות-קדוש,
צו ָדרום-זַײט די איז דָאס ים-הגדול.

ָדרום.
דער איז מערֿב-זַײט די און 20
ַאקעגן ביז געמַארק דעם ֿפון ים-הגדול,
די איז דָאס ַחמת. קײן קומט מע װּו

מערֿב-זַײט.
צעטײלן אַײך װעט איר ַאז און 21
ֿפון שֿבטים די לױט לַאנד דָאזיקע דָאס

יׂשראל,
אױסװַארֿפן עס איר זָאלט איז, 22
די צו און אַײך, צו נחלה ַא ֿפַאר
אַײך, צװישן װױנען װָאס ֿפרעמדע
צװישן קינדער געבָארן הָאבן װָאס
װי ַאזױ זַײן אַײך בַײ זָאלן זײ און אַײך;
ֿפון קינדער די צװישן אַײנגעבָארענע
ֿפַאלן זײ זָאל אַײך מיט גלַײך יׂשראל;

יׂשראל. ֿפון קינדער די צװישן נחלה ַא
שֿבט דעם צװישן זַײן, זָאל עס און 23
אים, בַײ װױנט ֿפרעמדער דער װָאס
זָאגט נחלה, זַײן געבן איר זָאלט דָארטן

הַאר. דער גָאט

נעמען48 די זַײנען דָאס און
צֿפון-עק ֿפון שֿבטים: די ֿפון
קומט מע ביז ֶחתלון ֿפון װעג דעם לעבן
געמַארק דעם בַײ ַחַצר-ֵעינון ַחמת, קײן
עס און ַחמת. לעבן צֿפון, צו דמׂשק ֿפון
ֿפַאר מערֿב צו מזרח-זַײט ֿפון זַײן זָאל

חלק. אײן ָדן,
ֿפון ָדן, ֿפון געמַארק דעם לעבן און 2
אײן ָאשר, מערֿב-זַײט, ביז מזרח-זַײט

חלק.
ָאשר, ֿפון געמַארק דעם לעבן און 3
מערֿב-זַײט, ביז און מזרח-זַײט ֿפון

חלק. אײן נֿפּתלי,
נֿפּתלי, ֿפון געמַארק דעם לעבן און 4
מנשה, מערֿב-זַײט, ביז מזרח-זַײט ֿפון

חלק. אײן
מנשה, ֿפון געמַארק דעם לעבן און 5
אֿפַריִם, מערֿב-זַײט, ביז מזרח-זַײט ֿפון

חלק. אײן
אֿפַריִם, ֿפון געמַארק דעם לעבן און 6
מערֿב-זַײט, ביז און מזרח-זַײט ֿפון

חלק. אײן ראוֿבן,
ראוֿבן, ֿפון געמַארק דעם לעבן און 7
יהּודה, מערֿב-זַײט, ביז מזרח-זַײט ֿפון

חלק. אײן
יהּודה, ֿפון געמַארק דעם לעבן און 8
זַײן זָאל מערֿב-זַײט, ביז מזרח-זַײט ֿפון
ָאּפשײדן, זָאלט איר װָאס ָאּפשײדונג די
די שטַאנגען טױזנט צװַאנציק און ֿפינף
אײנער װי ַאזױ לענג די און ברײט,
ביז מזרח-זַײט ֿפון חלקים, די ֿפון
זָאל הײליקטום דָאס און מערֿב-זַײט.

דעם. ֿפון מיטן אין זַײן
װעט איר װָאס ָאּפשײדונג די 9
לענג די זַײן זָאל גָאט, צו ָאּפשײדן
די און טױזנט, צװַאנציק און ֿפינף

טױזנט. צען ברײט
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די ֿפַאר דָאזיקע, די ֿפַאר און 10
ָאּפשײדונג הײליקע די זָאל ּכהנים,
צװַאנציק און ֿפינף צֿפון צו זַײן:
די טױזנט צען מערֿב צו און טױזנט,
די טױזנט צען מזרח צו און ברײט,
צװַאנציק און ֿפינף ָדרום צו און ברײט,
הײליקטום דָאס און לענג; די טױזנט

דעם. ֿפון מיטן אין זַײן זָאל גָאט ֿפון
זַײן זָאל טײל געהײליקטער דער 11
ֿפון קינדער די ֿפון ּכהנים די ֿפַאר
היטונג, מַײן געהיט הָאבן װָאס ָצדוק
ַאװעקגעבלָאנדזשעט, ניט הָאבן װָאס
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די װען
לִויִים די װי ַאזױ ַאװעקגעבלָאנדזשעט,

ַאװעקגעבלָאנדזשעט. הָאבן
ָאּפשײדונג ַאן זַײן זָאל עס און 12
דעם ֿפון ָאּפשײדונג דער ֿפון זײ ֿפַאר
הײליקײטן, ֿפון הײליקײט ַא – לַאנד

לִויִים. די ֿפון געמַארק דעם לעבן
דעם ַאקעגן לִויִים, די ֿפַאר און 13
און ֿפינף ּכהנים, די ֿפון געמַארק
ברײט די און לענג, די טױזנט צװַאנציק
און ֿפינף לענג איטלעכע טױזנט; צען
צען ברײט די און טױזנט, צװַאנציק

טױזנט.
ניט דערֿפון זָאלן זײ און 14
אױסבַײטן, ניט זָאל מע און ֿפַארקױֿפן,
ֿפון ערשטע דָאס איבערגעבן ניט און
צו הײליק איז עס װָארום לַאנד, דעם

גָאט.
בלַײבן װָאס טױזנט ֿפינף די און 15
ֿפינף די ֿפון לענג ֿפַאר ברײט, דער אין
זַײן זָאל דָאס טױזנט, צװַאנציק און
װױנען, צום שטָאט ַא ֿפַאר װָאכעדיק,
שטָאט די און ּפלַאץ; ֿפרַײען ַא ֿפַאר און

דעם. ֿפון מיטן אין זַײן זָאל
מָאסן; אירע זַײנען דָאס און 16
ֿפינף און טױזנט ֿפיר צֿפון-זַײט
טױזנט ֿפיר ָדרום-זַײט און הונדערט,
מזרח-זַײט ֿפון און הונדערט, ֿפינף און
און הונדערט, ֿפינף און טױזנט ֿפיר
ֿפינף און טױזנט ֿפיר מערֿב-זַײט

הונדערט.

צו זַײן זָאל ּפלַאץ ֿפרַײער ַא און 17
הונדערט צװײ צֿפון צו שטָאט: דער
צװײ ָדרום צו און ֿפוֿפציק, און
מזרח צו און ֿפוֿפציק, און הונדערט
צו און ֿפוֿפציק, און הונדערט צװײ

ֿפוֿפציק. און הונדערט צװײ מערֿב
אין איבער בלַײבט װָאס און 18
הײליקער דער ַאקעגן לענג, דער
און מזרח, צו טױזנט צען ָאּפשײדונג,
איז װָאס דָאס – מערֿב צו טױזנט צען
זָאל ָאּפשײדונג, הײליקער דער ַאקעגן
ברױט ֿפַאר זַײן דערֿפון אַײנקום דער

שטָאט. דער ֿפון ַארבעטער די ֿפַאר
דער אין ַארבעטן װָאס די און 19
ַאלע ֿפון – בַאַארבעטן עס זָאלן שטָאט,

יׂשראל. ֿפון שֿבטים
ֿפינף ָאּפשײדונג, גַאנצע די 20
און ֿפינף אױף טױזנט צװַאנציק און
זָאלט ֿפירעקעכדיק טױזנט; צװַאנציק
ָאּפשײדונג הײליקע די ָאּפשײדן איר

שטָאט. דער ֿפון אײגנטום דעם מיט
זַײן זָאל איבעריקע דָאס און 21
און זַײט דער ֿפון ֿפירשט; דעם ֿפַאר
הײליקער דער ֿפון זַײט יענער ֿפון
אײגנטום דעם ֿפון און ָאּפשײדונג
און ֿפינף די ַאקעגן שטָאט, דער ֿפון
ָאּפשײדונג דער ֿפון טױזנט צװַאנציק
צו און מזרח, צו געמַארק דעם ביז
צװַאנציק און ֿפינף די ַאקעגן מערֿב
מערֿב, צו געמַארק דעם ביז טױזנט
ֿפירשט; דעם ֿפַאר חלקים, די ַאקעגן
דעם מיט ָאּפשײדונג הײליקע די און
מיטן אין זַײן זָאל הױז ֿפון הײליקטום

דעם. ֿפון
לִויִים, די ֿפון אײגנטום דָאס און 22
שטָאט, דער ֿפון אײגנטום דָאס און
ֿפַארן װָאס דעם ֿפון מיטן אין זַײן זָאל
ֿפון געמַארק דעם צװישן ֿפירשט;
ֿפון געמַארק דעם צװישן און יהּודה

ֿפירשט. דעם ֿפַאר זַײן זָאל בנימין
ֿפון שֿבטים: איבעריקע די און 23
בנימין, מערֿב-זַײט, ביז מזרח-זַײט

חלק. אײן
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ֿפון געמַארק דעם לעבן און 24
מערֿב-זַײט, ביז מזרח-זַײט ֿפון בנימין,

חלק. אײן שמעון,
ֿפון געמַארק דעם לעבן און 25
מערֿב-זַײט, ביז מזרח-זַײט ֿפון שמעון,

חלק. אײן יִׂשָׂשָכר,
געמַארק דעם לעבן און 26
ביז מזרח-זַײט ֿפון יִׂשָׂשָכר, ֿפון

חלק. אײן זֿבולון, מערֿב-זַײט,
ֿפון געמַארק דעם לעבן און 27
מערֿב-זַײט, ביז מזרח-זַײט ֿפון זֿבולון,

חלק. אײן גָד,
גָד, ֿפון געמַארק דעם לעבן און 28
דער זָאל ָדרום, צו זַײט ָדרום אין
װַאסערן די ביז ָּתָמר ֿפון זַײן געמַארק
צום ביז טַײך, ביזן מריֿבות-ָקֵדש, ֿפון

ים-הגדול.
איר װָאס לַאנד דָאס איז דָאס 29
די צו נחלה ַא ֿפַאר אױסװַארֿפן זָאלט
זַײנען דָאס און יׂשראל, ֿפון שֿבטים
דער גָאט זָאגט אַײנטײלונגען, זײערע

הַאר.
ֿפון אױסלָאזן די זַײנען דָאס און 30
טױזנט ֿפיר צֿפון-זַײט ֿפון שטָאט: דער
אױֿפן שטַאנגען הונדערט ֿפינף און

מָאס;
שטָאט דער ֿפון טױערן די און 31
שֿבטים די ֿפון נעמען די אױף זַײן זָאלן
דער צֿפון: צו טױערן דרַײ יׂשראל; ֿפון
טױער דער אײנער; ראוֿבן, ֿפון טױער
ֵלוי, ֿפון טױער דער אײנער; יהּודה, ֿפון

אײנער.
און טױזנט ֿפיר מזרח-זַײט צו און 32
דער טױערן: דרַײ און הונדערט, ֿפינף
טױער דער אײנער; יוסף, ֿפון טױער
ָדן, ֿפון טױער דער אײנער; בנימין, ֿפון

אײנער.
טױזנט ֿפיר ָדרום-זַײט אין און 33
און מָאס, אױֿפן הונדערט ֿפינף און
שמעון, ֿפון טױער דער טױערן: דרַײ
יִׂשָׂשָכר, ֿפון טױער דער אײנער;
זֿבולון, ֿפון טױער דער אײנער;

אײנער.

ֿפינף און טױזנט ֿפיר מערֿב-זַײט 34
דער דרַײ: טױערן זײערע הונדערט;
ֿפון טױער דער אײנער; גָד, ֿפון טױער
נֿפּתלי, ֿפון טױער דער אײנער; ָאשר,

אײנער.
און טױזנט. ַאכצן ַארום, רונד 35
ֿפון זַײן זָאל שטָאט דער ֿפון נָאמען דער

דָארטן. – איז – יהוה טָאג: יענעם
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הושע
איז1 װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס

ֿפון זון דעם הֹוֵשַע צו געװען
יֹוָתם, עוזִיָה, ֿפון טעג די אין בֵארין,
און יהודה, ֿפון מלכים די יִחזִקיָה, ָאחז,
ֿפון זון דעם יָָרבָעם ֿפון טעג די אין

יׂשראל. ֿפון מלך דעם יֹוָאשן,
הָאט גָאט װָאס ערשטע דָאס 2
געזָאגט גָאט הָאט הֹוֵשַען, צו גערעדט
זֹונה, ַא װַײב ַא דיר נעם גײ הֹוֵשַען: צו
מזַנה װָארום זֹונה, ַא ֿפון קינדער און
ֿפון ַאװעק לַאנד, דָאס זַײן מזַנה טוט

גָאט. הינטער
גענומען הָאט און געגַאנגען ער איז 3
זי און ִדבַלימען, ֿפון טָאכטער די גֹוֶמר
אים הָאט און געװָארן, טרָאגעדיק איז

זון. ַא געבָארן
געזָאגט: אים צו הָאט גָאט און 4
נָאך װָארום יִזְרֶעאל, נָאמען זַײן רוף
זיך װעל איך און װַײלע, קלײן ַא
יִזְרֶעאל ֿפון בלוט דעם ֿפַאר רעכענען
װעל איך און יֵהוא, ֿפון הױז דעם מיט
ֿפון הױז דעם ֿפון מלוכה די ֿפַארשטערן

יׂשראל.
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 5
ֿפון בױגן דעם צעברעכן איך װעל

יִזְרֶעאל. טָאל אין יׂשראל
טרָאגעדיק װידער איז זי און 6
טָאכטער. ַא געבָארן הָאט און געװָארן,
איר רוף געזָאגט: אים צו הָאט ער און
װעל איך װָארום ֹלא-רוָחָמה, נָאמען
אויף הָאבן רחמנות ניט װידער מער
זָאל פַארגעּבן ַאז יׂשראל, פּון הויז דעם

פַארגעּבן. זיי איך
יהּודה פּון הויז דעם אויף ָאּבער 7
וועל איך אּון הָאּבן, רחמנות איך וועל
אּון גָאט, זייער יהוה דּורך העלפן זיי
אּון ּבויגן דּורך העלפן ניט זיי וועל איך
דּורך מלחמה, דּורך אּון שווערד דּורך

רייטער. דּורך אּון פערד
ֹלא־רּוָחָמהן, ַאנטווֹוינט הָאט זי אּון 8
אּון געווָארן, טרָאגעריק איז זי אּון

זּון. ַא געּבָארן הָאט

זיין רּוף געזָאגט: הָאט ער אּון 9
ניט זייט איר ווָארום ֹלא־ַעמי, נָאמען
ַאייערער. ניט ּבין איך אּון פָאלק, מיין

ֿפון2 קינדער די ֿפון צָאל די און
זַאמד די װי ַאזױ זַײן װעט יׂשראל
און געמָאסטן ניט קען װָאס ים, ֿפון
זַײן, װעט עס און װערן; געצײלט ניט
געזָאגט ֿפלעגט זײ צו װָאס ָאנשטָאט
װעט ֿפָאלק, מַײן ניט זַײט איר װערן:
דעם ֿפון קינדער װערן: געזָאגט זײ צו

גָאט. לעבעדיקן
און יהודה ֿפון קינדער די און 2
זיך װעלן יׂשראל ֿפון קינדער די
װעלן זײ און אײנעם, אין אַײנזַאמלען
װעלן זײ און הױּפטמַאן, אײן מַאכן זיך
גרױס װָארום לַאנד, דעם ֿפון ַארױֿפגײן

יִזְרֶעאל. ֿפון טָאג דער זַײן װעט
און ַעמי, ברידער: אַײערע צו זָאגט 3

רוחָמה. שװעסטער: אַײער צו
מוטער, אַײער מיט אַײך קריגט 4
מַײן ניט איז זי װָארום אַײך, קריגט
און מַאן; איר ניט בין איך און װַײב,
ּפנים, איר ֿפון זנות איר ָאּפטָאן זי זָאל
בריסט. אירע צװישן ֿפון ניאוף איר און
ַא אױסטָאן זי איך װעל ַאניט 5
טָאג אין װי שטײן לָאזן זי און נַאקעטע,
װעל איך און געבָארנשַאֿפט; איר ֿפון
װערן לָאזן זי און מדבר, ַא װי מַאכן זי
מיט טײטן זי און לַאנד, טרוקן ַא װי

דָארשט.
ניט איך װעל קינדער אירע און 6
זנות ֿפון קינדער װָארום דערבַארימען,

זײ. זַײנען
זײער הָאט געװען מזַנה װָארום 7
זײער זיך הָאט ֿפַארמיאוסט מוטער,
געזָאגט: הָאט זי װָארום געװינערין.
די ליבהָאבער, מַײנע נָאך גײן װעל איך
װַאסער, מַײן און ברױט מַײן גיבן װָאס
אײל מַײן ֿפלַאקס, מַײן און װָאל מַײן

טרַאנק. מַײן און
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װעג דַײן ֿפַארשטעל איך זע, דרום 8
ַא ֿפַארצַאמען װעל און דערנער, מיט
שטעגן אירע זָאל זי ַאז איר, ַארום צַאם

געֿפינען. ניט
אירע נָאכיָאגן װעט זי און 9
דער-גרַײכן, ניט זײ און ליבהָאבער
געֿפינען; ניט און זוכן זײ װעט זי און
און גײן װעל איך זָאגן: װעט זי און
מַאן, ערשטן מַײן צו אומקערן זיך
בעסער מיר איז דענצמָאל װָארום

ַאצונד. װי געװען
איך הָאב דָאס ַאז ניט, װײס זי און 10
און װַײן, דעם ּתבואה, די געגעבן איר
גָאלד און זילבער דָאס און אײל; דָאס
זײ הָאבן געמערט, איר הָאב איך װָאס

בַעל. אױף ֿפַארטָאן
מַײן צוריקנעמען איך װעל דרום 11
אין װַײן מַײן און צַײט, איר אין ּתבואה
װעל איך און צַײט, געשטעלטער זַײן
ֿפלַאקס, מַײן און װָאל מַײן ַאװעקרַײסן
צו נַאקעטקײט איר געװען איז װָאס

ֿפַארדעקן.
ַאנטּפלעקן איך װעל ַאצונד און 12
אירע ֿפון אױגן די ֿפַאר שַאנד איר
ניט זי װעט קײנער און ליבהָאבער,

הַאנט. מַײן ֿפון זַײן מציל
אױֿפהערן מַאכן װעל איך און 13
איר יָום-טוֿב, איר ֿפרײד; גַאנצע איר
ַאלע און שבת, איר און רֹאש-חֹודש,

ֿפַײערטעג. אירע
איר ֿפַארװיסטן װעל איך און 14
װָאס ֿפַײגנבױם, איר און װַײנשטָאק
זײ זַײנען מּתנה ַא געזָאגט: הָאט זי
מיר הָאבן ליבהָאבער מַײנע װָאס מיר,

געגעבן;
ַא ֿפַאר מַאכן זײ װעל איך און 15
װעט ֿפעלד ֿפון חיה די און װַאלד,
זיך װעל איך און אױֿפעסן. זײ
די ֿפון טעג די ֿפַאר איר מיט רעכענען
גערַײכערט הָאט זי װָאס בַעל-געטער,
אױרינגען אירע ָאנגעטָאן און זײ, צו
נָאך געגַאנגען און צירונג, איר און
זי הָאט מיר ָאן און ליבהָאבער, אירע

גָאט. זָאגט ֿפַארגעסן,

און איבער, זי רעד איך זע, ָאבער 16
װעל און מדבר, אין ַאװעקֿפירן זי װעל

הַארצן. איר צו רעדן
אירע ָאּפגעבן איר װעל איך און 17
טָאל דעם און דענצמָאל, װַײנגערטנער
הָאֿפענונג; ֿפון טיר ַא ֿפַאר קומער ֿפון
טעג די אין װי זינגען דָארטן װעט זי און
איר ֿפון טָאג אין װי און יוגנט איר ֿפון

ִמצַריִם. לַאנד ֿפון ַארױֿפגײן
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 18
מַאן, מַײן רוֿפן: װעסטו גָאט, זָאגט
מַײן רוֿפן: ניט מער מיך װעסט און

אױבערהַאר.
נעמען די ָאּפטָאן װעל איך און 19
און מױל, איר ֿפון בַעל-געטער די ֿפון
מיט װערן געדַאכט ניט מער װעלן זײ

נָאמען. זײער
בונד ַא שליסן זײ װעל איך און 20
ֿפון חיה דער מיט טָאג, יענעם אין
הימל, ֿפון ֿפױגל דעם מיט און ֿפעלד,
און ערד. דער ֿפון שרץ דעם מיט און
װעל מלחמה און שװערד און בױגן ַא
װעל איך און לַאנד, ֿפון צעברעכן איך

זיכערקײט. אין ליגן מַאכן זײ
ֿפַארקנַסן דיך װעל איך און 21
דיך און אײביק, אױף מיר צו
מיט און רעכט מיט מיר צו ֿפַארקנַסן
מיט און גענָאד מיט און גערעכטיקײט,

בַארימהַארציקײט.
ֿפַארקנַסן דיך װעל איך און 22
װעסט און טרַײשַאֿפט, מיט מיר צו

גָאט. דערקענען
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 23
װעל גָאט, זָאגט ענטֿפערן, איך װעל
װעלן זײ און הימלען, די ענטֿפערן איך

ערד, דער ענטֿפערן
דער ענטֿפערן װעט ערד די און 24
אײל, דעם און װַײן, דעם און ּתבואה,

יִזְרֶעאל. ענטֿפערן װעלן זײ און
אין אַײנזײען מיר זי װעל איך און 25
די דערבַארימען װעל איך און לַאנד,
צו זָאגן װעל און דערבַארימטע, ניט
און ביסטו, ֿפָאלק מַײן ניט-מַײן-ֿפָאלק:

גָאט. מַײן זָאגן: װעט ער



3:1—4:14 הושע 828

גײ3 געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און
געליבט ֿפרױ, ַא ליב הָאב װידער
נֹואֿפטע; ַא ָאבער ליבהָאבער, ַא ֿפון
ֿפון קינדער די ליב הָאט יהוה װי ַאזױ
ֿפרעמדער צו זיך קערן זײ און יׂשראל,

טרױבנקוכנס. ליב הָאבן און געטער,
ֿפַאר געקױֿפט מיר זי איך הָאב 2
חֹוֶמר ַא און זילבערשטיק, ֿפוֿפצן

גערשטן. ֶלֶתך ַא און גערשטן,
ֿפיל געזָאגט: איר צו הָאב איך און 3
זָאלסט ַאלײן, זיצן מיר זָאלסטו טעג
קײן צו געהערן ניט און זַײן, מזַנה ניט

דיר. קעגן איך דעסגלַײכן און מַאן,
קינדער די װעלן טעג ֿפיל װָארום 4
ָאן און מלך, ַא ָאן זיצן יׂשראל ֿפון
און שלַאכטָאּפֿפער, ַא ָאן און הַאר, ַא
און אֿפוד ַאן ָאן און זײלשטײן, ַא ָאן

ּתרֿפים.
ֿפון קינדער די װעלן דערנָאך 5
זוכן װעלן זײ און אומקערן, זיך יׂשראל
מלך, זײער דוד און גָאט, זײער יהוה
צו און יהוה צו ַאנגסטן װעלן זײ און

טעג. די ֿפון ָסוף אין גוטס, זַײן

איר4 גָאט, ֿפון װָארט דָאס הערט
גָאט װָארום יׂשראל, ֿפון קינדער
ֿפון בַאװױנער די מיט קריג ַא הָאט
גענָאד, קײן און אמת קײן װַײל לַאנד,
ניטָא איז גָאט ֿפון דערקענונג קײן און

לַאנד. אין
טײטן און לײקענען און שװערן 2
זַײנען זַײן, מזנה און גנֿבען און
רירט בלוט ָאן בלוט און ֿפַארשּפרײט,

ָאן. זיך
לַאנד, דָאס טרױערן װער דרום 3
איטלעכער װעט װערן ֿפַארװעלקט און
ֿפעלד, ֿפון חיה דער מיט דערין, װױנער
די ַאֿפילו און הימל; ֿפון ֿפױגל מיטן און

װערן. אַײנגעטָאן װעלן ים ֿפון ֿפישן
קריגן, ניט זיך טָאר קײנער ָאבער 4
װָארום קײנער, טָאר שטרָאֿפן ניט און
קריגן װָאס ַאזעלכע זַײנען ֿפָאלק דַײן

ּכֹהן. מיטן זיך
טָאג, בַײ שטרױכלען װעסטו דרום 5
געשטרױכלט װעט נֿביא דער אױך און

װעל איך און נַאכט, בַײ דיר מיט װערן
מוטער. דַײן ֿפַארשנַײדן

ֿפון ֿפָאלק מַײן װערט ֿפַארשניטן 6
הָאסט דו װַײל ֿפַארשטַאנדיקײט; ניט
דיך איך הָאב דרום װיסן, ֿפַארַאכט
ַאז ּכֹהן; ַא מיר זַײן צו ֿפון ֿפַארַאכט
דַײן ֿפון ּתֹורה די ֿפַארגעסן הָאסט דו
דַײנע ָאן ֿפַארגעסן אױך איך װעל גָאט,

קינדער.
ַאזױ געמערט, זיך הָאבן זײ װי 7
איך װעל מיר; צו געזינדיקט זײ הָאבן

אומבַײטן. שַאנד אױף ּכבוד זײער
מַײן ֿפון זינד די אױף זיך נערן זײ 8
קוקן ֿפַארברעך זײער אױף און ֿפָאלק,

אױס. זײ
ֿפָאלק דָאס ַאזױ זַײן, װעט דרום 9
זיך װעל איך און ּכֹהן, דער ַאזױ
און װעגן, זַײנע ֿפַאר אים מיט רעכענען
אומקערן. אים איך װעל מעׂשים זַײנע
זַאט ניט און עסן װעלן זײ און 10
זײ ָאבער מזַנה, זַײנען זײ װערן,
הָאבן זײ װַײל מערן; ניט זיך װעלן

ַאכטן. צו גָאט אױף אױֿפגעהערט
טרױבנזַאֿפט און װַײן און זנות 11

הַארץ. דָאס בַאנעמט
הָאלץ, זײ בַײ ֿפרעגט ֿפָאלק מַײן 12
װָארום אים; בַאשײדט שטעקן זַײן און
און ֿפַארֿפירט, הָאט זנות ֿפון גַײסט ַא
אונטער ֿפון ָאּפגעקערט זיך הָאבן זײ

גָאט. זײער
זײ, שלַאכטן בערג שּפיצן די אױף 13
אונטער זײ, רַײכערן הײכן די אױף און
טערעבינט, און טָאּפָאל און אַײכנבױם
זַײנען דרום גוט. איז שָאטן זַײן װַײל
אַײערע און מזַנה, טעכטער אַײערע

אומטרַײ זַײנען שניר
אַײערע ניט ֿפַארדענק איך 14
און מזַנה, זַײנען זײ װָאס טעכטער
אומטרַײ, זַײנען זײ װָאס שניר אַײערע
ַאװעק, זֹונות מיט גײען ַאלײן זײ ַאז
זײ ברענגען שַאנדװַײבער מיט און
װָאס ֿפָאלק דָאס און שלַאכטָאּפֿפער;
געשטרױכלט. װערט ניט, ֿפַארשטײט
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זָאל מזַנה, ביסט יׂשראל דו אױב 15
קומט און ֿפַארשולדיקן; ניט יהודה זיך
קײן ַארױף ניט גײט און גִלגָל, קײן ניט
װי ַאזױ ניט: שװערט און בית-ָאֶון,

לעבט! יהוה
ַא װי ַאזױ װָארום 16
הָאט קו װידערשּפעניקע
זָאל יׂשראל; װידערשּפעניקט
אין שעּפס ַא װי ֿפיטערן ַאצונד זײ גָאט

דערברײטערניש?
איז געצנבילדער צו בַאהעֿפט 17

רו. צו אים לָאז אֿפרים,
זײ זַײנען ִשּכרות, זײער ָאּפ גײט 18
אין אַײנגעליבט ֿפַארזונקען; זנות אין

בַאשיצער. אירע זַײנען שַאנד
אַײנגעבונדן זײ הָאט װינט דער 19
זיך װעלן זײ און ֿפליגלען; זַײנע אין

שלַאכטָאּפֿפער. זײערע מיט שעמען

און5 ּכֹהנים, איר צו, דָאס הערט
יׂשראל, ֿפון הױז איר ֿפַארנעמט,
צו לײגט מלך, ֿפון הױז איר און
איז אַײך אױף װָארום אױער, דָאס
ּפַאסטקע ַא װַײל ֿפַארַאן, משּפט ַא
ַאן און ִמצָּפה, ֿפַאר געװען איר זַײט

ָּתבֹור. אױף נעץ אױסגעשּפרײטע
שעכטן אין זַײנען ָאּפקערער די און 2
זײ בַײ ָאּפגעטָאן בין איך און ֿפַארטיֿפט,

ַאלעמען.
יׂשראל און אֿפרים, קען איך 3
װָארום מיר; ֿפון ֿפַארהױלן ניט איז
אֿפרים, געװען, מזַנה הָאסטו ַאצונד
יׂשראל. איז געװָארן ֿפַאראומרײניקט

זיך ניט זײ לָאזן מעׂשים זײערע 4
ַא װָארום גָאט, זײער צו אמצוקערן
יהוה און זײ, אין איז זנות ֿפון גַײסט

ניט. זײ קענען
װעט יׂשראל ֿפון שטָאלץ דער און 5
און ּפנים, זַײן ֿפַאר װערן געבײגט
געשטרױכלט װעלן אֿפרים און יׂשראל
טוט יהודה אױך זינד, זײער דורך װערן

זײ. מיט שטרױכלען
זײערע מיט און שָאף זײערע מיט 6
ָאבער גָאט, זוכן גײן זײ װעלן רינדער

זיך הָאט ער – געֿפינען ניט װעלן זײ
זײ. ֿפון ָאּפגעטָאן

געֿפעלשט, גָאט ָאן הָאבן זײ 7
זײ הָאבן קינדער ֿפרעמדע װָארום
חֹודש ַא זײ װעט ַאצונד געבָארן;

ֿפעלדער. זײערע מיט ֿפַארצערן
ַא גִבָעה, אין שֹוֿפר ַא בלָאזט 8
אין שַאלט ָרָמה; אין טרומײטער

בנימין! אום, זיך קוק בית-ָאֶון:
אין װערן װיסט צו װעט אֿפרים 9
ֿפון שבטים די אין שטרָאף; ֿפון טָאג
זיכער. אױף װיסן צו עס איך טו יׂשראל
װי זַײנען יהודה ֿפון הַארן די 10
איך װעל זײ אױף גרענעצֿפַארכַאּפער,

צָארן. מַײן װַאסער װי אױסגיסן
אֿפרים, װערט געדריקט 11
איז ער װַײל משּפט, ֿפון צעברָאכן

קױט. נָאך געגַאנגען װילנדיק
אֿפרים, צו מָאיל ַא װי בין איך און 12
ֿפון הױז דעם צו ֿפױלונג ַא װי און

יהודה.
זַײן געזען הָאט אֿפרים און 13
װּונד; זַײן יהודה און קרַאנקשַאֿפט,
און ַאשור, צו געגַאנגען אֿפרים איז
”שטרײטער“; מלך צום געשיקט הָאט
ער און הײלן, ניט אַײך קען ער ָאבער

װּונד. די אַײך ֿפון ָאּפטָאן ניט װעט
לײב ַא װי זַײן װעל איך װָארום 14
הױז צום יונגלײב ַא װי און אֿפרים, צו
און ֿפַארצוקן װעל איך איך, יהודה; ֿפון
קײנער און ַאװעקטרָאגן, ַאװעקגײן,

זַײן. מציל ניט װעט
זיך װעל איך גײן, װעל איך 15
װעלן זײ ביז ָארט, מַײן צו אומקערן
מַײן זוכן און שולדיקן; שּֿפירן זיך
מיך זײ װעלן נױט זײער אין ּפנים;

ֿפָארשן:

צו6 אומקערן זיך לָאמיר און קומט
ֿפַארצוקט, הָאט ער װָארום גָאט,
שלָאגט ער הײלן, אונדז װעט ער און

ֿפַארבינדן, אונדז װעט ער און
אנדז ער װעט טעג צװײ נָאך 2
ער װעט טָאג דריטן אױֿפן אױֿפלעבן,
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לעבן װעלן מיר און אױֿפריכטען, אונדז
אים. ֿפַאר

זיך לָאמיר דערקענען, לָאמיר און 3
דער װי זיכער גָאט; דערקענען צו יָאגן
ער און ַארױסגַאנג; זַײן איז בַאגינען
רעגן, דער װי אונדז צו קומען װעט
די בַאװַעסערט װָאס שּפעטרעגן װי און

ערד.
דיר, צי טָאן איך זָאל װָאס 4
דיר, צו טָאן איך זָאל װָאס אּֿפרים?
ַא װי איז גוצקײט אַײער ַאז יהודה?
װָאס טױ דער װי און ֿפרימָארגנװָאלקן,

ֿפרי. דער אין ֿפַארגײט
געהַאקט [זײ] איך הָאב דרום 5
די מיט געהרגעט זײ נֿביאים, די דורך
משּפט דַײן ּכדי מױל; מַײן ֿפון װערטער

ַארױס. ליכט דָאס װי זָאל
בַאגערט איך הָאב גוצקײט װָארום 6
דערקענונג און שלַאכטָאּפֿפער, ניט און

ברַאנדָאּפֿפער. אײדער גָאט ֿפון
הָאבן מענטשן װי זײ ָאבער 7
הָאבן ָאן בונד; דעם איבערגעטרעטן

מיר. ָאן געֿפעלשט זײ
ֿפון שטָאט ַא איז גִלָעד 8
אױסגעטרעטן אומרעכטטוער,

בלוט. מיט
אױף לױערן װָאס בַאנדעס װי און 9
ּכֹהנים; די ֿפון חברה די איז מענטשן,
יָא, שֶכם, קײן װעג אױֿפן טײטן זײ

זײ. בַאגײען שענדלעכקײט
איך הָאב יׂשראל ֿפון הױז אין 10
זנות איז ָאן געזען, שױדערהַאֿפטיקס
איז ֿפַאראומרײניקט אֿפרים, בַײ

יׂשראל.
מען הָאט יהודה, דיר, אױף אױך 11
װיל איך ַאז בַאשערט. שניט ַא
מַײן ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט די אומקערן

ֿפָאלק.

ַאזױ7 יׂשראל, הײלן װיל איך װי
ֿפון זינד די ַאנטּפלעקט װערט
שֹומרֹון; ֿפון בײזן די און אֿפרים,
ַא און ֿפַאלשקײט, בַאגײען זײ װָארום
בַאֿפַאלט בַאנדע ַא אַײן, ברעכט גנב

גַאס. דער אויף
אין אַײנרעדן ניט זיך זײ זָאלן און 2
זײערס בײז דָאס ַאל הַארצן, זײער
זײערע הָאבן ַאצונד איך; געדענק
מַײן ַאקעגן ַארומגערינגלט, זײ מעׂשים

זײ. זַײנען ּפנים
דעם זײ דערֿפרײען בײז זײער מיט 3
הַארן. די ליגנס זײערע מיט און מלך,

ַאן װי נֹואֿפים, זײ זַײנען ַאלע 4
מע װָאס בעקער, ֿפון ָאנגעהײצט אױװן
ֿפַארקנעטן ֿפון שַארן אױף בלױז הערט

װערן. זױער זַײן ביז טײג דעם
אונדזער ֿפון טָאג דעם אין 5
ֿפון קרַאנק הַארן די זַײנען מלך,
שטרעקט ַאלײן ער װַײנדערהיצונג;

שּפעטער. די מיט הַאנט זַײן אױס
צוגעברײט הָאבן זײ װָארום 6
זײער אין אױװן ַאן װי הַארץ זײער
זײער שלָאֿפט נַאכט גַאנצע ַא לױער;
ַאזױ ער ברענט ֿפרימָארגנס בעקער,

ֿפלַאמֿפַײער. װי
און אױװן, ַאן װי גליען ַאלע זײ 7
ַאלע ריכטער; זײערע ֿפַארצערן זײ
קײנער געֿפַאלן, זַײנען מלכים זײערע

מיר. צו ניט רוֿפט זײ צװישן
די מיט זיך מישט ער אֿפרים, 8
ניט ַא געװָארן איז אֿפרים ֿפעלקער,

קוכן. איבערגעקערטער
זַײן אױֿפגעגעסן הָאבן ֿפרעמדע 9
גרָאע שױן ניט; מערקט ער און ּכֹוח,
ער און אים, בַײ דורכגעשּפריצט הָאר

ניט. מערקט
איז יׂשראל ֿפון שטָאלץ דער און 10
קערן זײ ָאבער ּפנים, זַײן ֿפַאר געבױגן
און גָאט, זײער יהוה צו אום ניט זיך

דעם. ַאלעם בַײ ניט אים זוכן זײ
ַא װי געװָארן איז אֿפרים און 11
הָאבן ִמצַריִם ׂשכל, ָאן טױב, נַארישע
זײ זַײנען ַאשור קײן גערוֿפן, זײ

געגַאנגען.
איך װעל גײן, װעלן זײ װי 12
נעץ, מַײן זײ אױף אױסשּפרײטן
זײ איך װעל הימל ֿפון ֿפױגלען װי
װי שטרָאֿפן זײ װעל איך ַארָאּפנידערן;
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עדה. זײער הערן געלָאזט הָאב איך
ַאװעק זַײנען זײ װָאס זײ, צו װײ 13
װָאס זײ, אױף ֿפַארװיסטונג מיר! ֿפון
און מיר! ָאן געברָאכן הָאבן זײ
הָאבן זײ װען אױסלײזן, זײ זָאל איך

מיר? אױף ליגנס גערעדט
מיר צו ניט שרַײען זײ און 14
יָאמערן זײ ַאז הַארצן, זײער מיט
ּתבואה װעגן געלעגערס; זײערע אױף
מיר ָאן זיך, זײ רודלען װַײן און

זײ. װידערשּפעניקן
געלערנט, הָאב איך און 15
זײ ָאבער ָארעמס, זײערע געשטַארקט

מיר. אױף שלעכטס טרַאכטן
דער צו ניט ָאבער זיך, קערן זײ 16
זײ זַײנען בױגן ֿפַאלשער ַא װי הײך,
שװערד דורכן ֿפַאלן װעלן געװָארן.
זײער ֿפון צָארן דעם ֿפַאר הַארן זײערע
זײ ֿפון שּפָאט ַא זַײן װעט דָאס צונג;

ִמצַריִם. לַאנד אין

ַאן8 װי שֹוֿפר! ַא גומען דַײן צו
הױז; גָאטס אױף קומט ָאדלער
מַײן איבערגעטרעטן הָאבן זײ װַײל
ֿפַארברָאכן. ּתֹורה מַײן קעגן און בונד,

מיר: צו שרַײען דען יׂשראל קען 2
דיך? קענען מיר גָאט, מַײן

גוטס, דָאס ֿפַארלָאזט הָאט יׂשראל 3
נָאכיָאגן. ֿפַײנט דער אים זָאל

ָאבער מלכים, געמַאכט הָאבן זײ 4
הָאב איך און הַארן, געמַאכט מיר, ָאן
און זילבער זײער ֿפון געװּוסט; ניט
געצנבילדער זיך זײ הָאבן גָאלד זײער
ֿפַארשניטן ער װעט דרום געמַאכט;

װערן.
קַאלב, דַײן װערט ֿפַארלָאזן 5
אױף גרימען טוט צָארן מַײן שֹומרֹון;
ניט זײ װעלן נָאך װַאנען ביז זײ;

רײניקן? זיך קענען
און יׂשראל, ֿפון קומט עס װָארום 6
און געמַאכט, מַײנסטער ַא הָאט דָאס
װָאר, ֿפַאר ניט; דָאס איז גָאט קײן
ֿפון קַאלב דָאס װערן װעט שּפענדלעך

שֹומרֹון.

און זײ, זײען װינט װָארום 7
זַאנג קײן שנַײדן; זײ װעלן שטורעם
װָאס שּפרָאצונג ַא – ניט עס הָאט
װעט טָאמער מעל; קײן ניט ברענגט
ֿפרעמדע עס װעלן ברענגען, עס

אַײנשלינגען.
געװָארן אַײנגעשלונגען 8
זײ זַײנען ַאצונד יׂשראל, איז
ַא װי ֿפעלקער, די צװישן געװָארן

ּכלי. נישטװערטיקע
ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען זײ װָארום 9
ֿפַאר בַאזונדער װילדאײזל ַא ַאשור, צו
געדונגען. ליבשַאֿפט הָאט אֿפרים זיך;
צװישן דינגען זײ הגם ָאבער 10
זײ ַאצונדערט איך װעל ֿפעלקער, די
ָאנהײבן װעלן זײ און אַײנזַאמלען;
און מלך ֿפון מׂשא דער ֿפון װערן מינער

הַארן.
געמערט הָאט אֿפרים װָארום 11
זַײנען אים בַײ זינדיקן, צום מזבחות

געװען. זינדיקן צום מזבחות
זָאל איך ּתֹורא מַײן ֿפון ֿפיל װי 12
װי אים בַײ דָאס איז שרַײבן, אים

ֿפַאררעכנט. ֿפרעמד
זײ זָאלן ברַאנדָאּפֿפער מַײנע 13
גָאט עסן, און ֿפלײש ֿפַאר שלַאכטן
ער װעט ַאצונד בַאֿפיליקן. ניט זײ טוט
װעט און ֿפַארברעך, זײער געדענקען
ִמצַריִם קײן זינד; זײערע דערמָאנען

אומקערן. זיך זײ װעלן
ֿפַארגעסן הָאט יׂשראל װָארום 14
ּפַאלײען הָאט און בַאשעֿפער, זַײן ָאן
געמערט הָאט יהודה און געבױט,
איך װעל דרום שטעט: בַאֿפעסטיקטע
עס און שטעט, זַײנע אין ֿפַײער ַא שיקן

ּפַאלַאצן. אירע ֿפַארצערן װעט

יׂשראל,9 זיך, זָאלסטו ֿפרײען ניט
ֿפעלקער, די װי ַאזױ ׂשמחה מיט
דַײן ֿפון ָאּפגעקערט זיך הָאסט װָארום
אױף זֹונה-לױן געהַאט ליב הָאסט גָאט,

ּתבואה-שַײערן. ַאלע
װעט קעלטער דער און שַײער דער 2
װעט ֿפרישװַײן דער און שּפַײזן, ניט זײ
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זײ. ָאן ֿפעלשן
ֿפון לַאנד אין זיצן ניט װעלן זײ 3
ִמצַריִם קײן זיך װעט אֿפרים און גָאט,
זײ װעלן ַאשור אין און אומקערן,

עסן. אומרײנס
און װַײן, גָאט צו גיסן ניט װעלן זײ 4
זײערע זַײן אים װעלן ָאנגעלײגט ניט
ֿפון ברױט װי ַאזױ שלַאכטָאּפֿפער,
עסן װָאס ַאלע זַײן, זײ עס װעט ַאֵבלות
װָארום ֿפַאראומרײניקן; זיך װעלן עס
לַײב, זײער ֿפַאר זַײן װעט ברױט זײער
גָאט. ֿפון הױז אין קומען ניט װעט עס
יָום-טוֿב, ַא אין טָאן איר װעט װָאס 5

גָאט? ֿפון ֿפַײערטָאג ַא אין און
ַאװעק זַײנען זײ זע, װָארום 6
זײ ִמצַריִם װעט ברָאך, דעם ֿפון
בַאגרָאבן; זײ װעט מֹוף אַײנזַאמלען,
װעט זײ זילבער, זײער ֿפון שַאצן די
װעלן דערנער ירשען, שטעכגעװעקס

געצעלטן. זײערע אין זַײן
ֿפון טעג די זַײנען געקומען 7
ֿפון טעג די געקומען רעכנשַאֿפט,
יׂשראל. װעט װערן געװָאר בַאצָאלונג;
איז משוגע נֿביא, דער איז נַאר ”ַא
דַײן װעגן ֿפון גַײסט!“ ֿפון מַאן דער
די איז גרױס װַײל און זינד, גרױס

ֿפַײנטשַאֿפט.
מַײן ַאקעגן אֿפרים איז לױערער ַא 8
ּפַאסטקע ַא ער שטעלט נֿביא דעם גָאט,
אין ֿפַײנטשַאֿפט װעגן, זַײנע ַאלע אױף

גָאט. זַײן ֿפון הױז
ַאזױ זײ, זַײנען ֿפַארדָארבן טיף 9
װעט ער גִבָעה; ֿפון טעג די אין װי
װעט ער ֿפַארברעך, זײער געדענקען

זינד. זײערע דערמָאנען
מדבר אין װַײנטרױבן װי 10
ַאן װי יׂשראל, געֿפונען איך הָאב
זַײן אין ֿפַײגנבױם ֿפון ערשטֿפרוכט
אַײערע געזען איך הָאב ָאנהײב
קײן געקומען זײ זַײנען עלטערן;
צום ָאּפגעשײדט זיך און בַעל-ְּפעֹור,
אומװערדיק געװָארן און שַאנדגעץ,
געקרָאגן. ליב הָאבן זײ װָאס דָאס װי

זײער װעט ֿפױגל ַא װי – אֿפרים 11
געבורט, אױס ַאװעקֿפליען, ּכבוד
אױס און מוטערלַײב, אױס און

טרָאגשַאֿפט!
אױֿפברענגען װעלן זײ ַאז ַאֿפילו 12
בַארױבן זײ איך װעל קינדער, זײערע
בלַײבן; ניט זָאל מענטש קײן ַאז זײ, ֿפון
ָאּפ זיך טו איך װען זײ צו אױך װײ יָא,

זײ! ֿפון
געזען, צֹור הָאב איך װי אֿפרים, 13
ָארט, שײנעם ַא אין געֿפלַאנצט איז
זַײנע ַארױסֿפירן װעט אֿפרים ָאבער

טײטער צום קינדער
דַארֿפסט דו װָאס גָאט, זײ, גיב 14
װָאס טרַאכט ַא זײ גיב געבן! זײ
ֿפַארדַארטע! בריסט און ֿפַארװַארֿפט,

גִלגָל, אין איז זײערס בײז דָאס ַאל 15
געקרָאגן; ֿפַײנט זײ איך הָאב דָארט יָא,
איך װעל זײערע מעׂשים בײזע די ֿפַאר
איך ַארױסטרַײבן; הױז מַײן ֿפון זײ
ַאלע הָאבן; ליב ניט מער זײ װעל

ָאּפקערער. זַײנען הַארן זײערע
אֿפרים, איז געװָארן געשלָאגן 16
קײן ֿפַארטריקנט, איז װָארצל זײער
ַאֿפילו ברענגען; ניט זײ װעלן ֿפרוכט
טײטן איך װעל געבערן, װעלן זײ ַאז

לַײב. זײער ֿפון גלוסטיקע די
װַײל גָאט, מַײן זי װעט ֿפַארַאכטן 17
זײ און אים, צו צוגעהערט ניט הָאבן זײ
ֿפעלקער. די צװישן אומװָאגלען װעלן

איז10 װַײנשטָאק גערָאטענער ַא
ֿפרוכט זַײן געװען, יׂשראל
װָאס איז, הָאבן; װערדע ַא ֿפלעגט
מזבחות ער הָאט ֿפרוכט, זַײן מערער
הָאבן לַאנד, זַײן שענער װָאס געמערט,

געמַאכט. זַײלשטײנער שענערע זײ
ַאצונד צעטײלט; איז הַארץ זײער 2
װעט ער לַײדן; שולד זײער זײ װעלן
װעט ער מזבחות, זײערע צעברעכן

זַײלשטײנער. זײערע ֿפַארװיסטן
זָאגן: זײ װעלן ַאצונד װָאר, ֿפַאר 3
מיר װַײל אונדז, בַײ מלך קײן ניטָא
און גָאט; ֿפַאר געהַאט מֹורא ניט הָאבן
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אונדז? ֿפַאר טָאן קען װָאס מלך, דער
ֿפַאלש, שװערן גערײדן, רעדן זײ 4
משּפט דער ָאבער בונד, ַא שליסן
די אױף ביטערקרױט װי שּפרָאצן װעט

ֿפעלד. ֿפון בַײטן
װעלן בית-ָאֶון ֿפון קעלבער די אום 5
װָארום שֹומרֹון; ֿפון װױנער די ַאנגסטן
און טרױערן, אים אױף טוט ֿפָאלק זַײן
װעגן ציטערן װעלן ּפריסטער זַײנע
ַאװעק איז װָאס ּכבוד זַײן װעגן אים,

אים. ֿפון
ַאשור קײן מען װעט אױך אים 6
מלך צום מּתנה ַא ַאװעקֿפירן,
קריגן װעט שַאנד ”שטרײטער“;
שעמען זיך װעט יׂשראל און אֿפרים,

בַארָאט. זַײן מיט
ֿפון מלך דער װערט ֿפַארשניטן 7
װַאסער. אױֿפן שױם װי ַאזױ שֹומרֹון,
די װעלן װערן ֿפַארטיליקט און 8
יׂשראל; ֿפון זינד די ָאֶון, ֿפון במות
װעלן װילדגעװעקס און דערנער
זײ און מזבחות זײערע אױף אױֿפגײן
אונדז דעקט בערג: די צו זָאגן װעלן
אונדז אױף ֿפַאלט הײכן: די צו און צו!

ַארױף!
גִבָעה ֿפון טעג די אין װי מער 9
הָאט דָארט יׂשראל; געזינדיקט, הָאסטו
זײ ֿפַאר ַאקעגנגעשטעלט; זיך מען
װי מלחמה ַא קלעקן ניט װעט ָאבער

ֿפַארברעכער. די ַאקעגן גִבָעה אין
איך װעל בַאגערן, טו איך װען 10
זיך װעלן ֿפעלקער און שטרָאֿפן, זײ
זײ שּפַאנט מע װען זײ, קעגן אַײנזַאמלן

יָאכרינגען. צװײ זײערע אין
געניטס, ַא קַאלב ַא איז אֿפרים און 11
איך ָאבער ליב; עס הָאט דרעשן צו
ֿפעטן איר איבער ַאריבערגעגַאנגען בין
אֿפרים, אַײנשּפַאנען װעל איך הַאלדז:
זָאל ברָאנעװען יהודה, זָאל ַאקערן

יעקב.
גערעכטיקײט, ֿפַאר אַײך זֵײט 12
ַאקערט גענָאד; לױט שנַײדן איר װעט
צַײט איז עס װָארום ַאקער, ַאן אַײך
און קומען װעט ער ביז גָאט, זוכן צו

גערעכטיקײט. אַײך אױף רעגענען
שלעכטס, געַאקערט הָאט איר 13
איר הָאט געשניטן, אומרעכט איר הָאט
װָארום ליגן; ֿפון ֿפרוכט די געגעסן
װעג, דַײן אױף ֿפַארזיכערט זיך הָאסט

דַײנע. גיבֹורים ֿפיל די אױף
חורבן ַא אױֿפשטײן װעט דרום 14
דַײנע ַאלע און מחנות, דַײנע אױף
װי װערן, ֿפַארװיסט װעלן ֿפעסטונגען
בית-ַארֵבאל, ֿפַארװיסט הָאט ַשלַמן
מיט מוטערס – מלחמה ֿפון טָאג אין

געװָארן. צעהַאקט זַײנען קינדער
בית-ֵאל, אַײך צו געטָאן הָאט ַאזױ 15
שלעכטיקײט; בײזער אַײער װעגן ֿפון
װערט ֿפַארשניטן ֿפרימָארגן ַא אין

יׂשראל. ֿפון מלך דער ֿפַארשניטן

געװען11 יונג איז יׂשראל ַאז
געהַאט, ליב אים איך הָאב
מַײן גערוֿפן איך הָאב ִמצַריִם ֿפון און

זון.
ַאזױ זײ, צו גערוֿפן הָאבן זײ װי 2
די צו זײ; ֿפון ַאװעק זײ זַײנען
און געשלַאכט, זײ הָאבן בַעל-געטער

גערײכערט. זײ הָאבן געצן די צו
אֿפרים, גײן געלערנט הָאב איך און 3
און גענומען, ָארעמס זײערע ֿפַאר זײ
זײ הָאב איך ַאז געמערקט ניט הָאבן זײ

ֿפַארהיט.
הָאב שטריק מענטשלעכע מיט 4
ֿפון שנורן מיט צוגעצױגן, זײ איך
װי געװען זײ בין איך און ליבשַאֿפט,
אױף יָאך דעם ֿפון ַארָאּפנעמער די
איך ֿפלעג עסן און קינבַאקן: זײערע

דערלַאנגען. אים
קײן אומקערן ניט זיך װעט ער 5
װעט ער ַאשור, ָאבער ִמצַרים, לַאנד
ניט הָאבן זײ װַײל זַײן, מלך זַײן

צוריקקערן. געװָאלט
אין ֿפַאלן װעט שװערד ַא און 6
זַײנע ֿפַארלענדן װעט און שטעט, זַײנע
זײערע װעגן ֿפון ֿפַארצערן, און ריגלען

בַארָאטונגען.
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זיך קװענקלט ֿפָאלק מַײן און 7
אים רוֿפט מע און מיר, צו אומצוקערן
ניט זיך טוט ער ָאבער הײך, דער צו

דערהײבן.
איבערגעבן, דיך איך קען װי 8
איבערענטֿפערן, דיך אֿפרים?
װי מַאכן דיך איך קען װי יׂשראל?
צבֹאים? װי װערן לָאזן דיך ַאדָמה?
מיר, אין אום זיך קערט הַארץ מַײן

ָאן. זיך צינדט רחמנות גַאנצע מַײן
מַײן אױסֿפירן ניט װעל איך 9
ניט מער װעל איך גרימצָארן,
גָאט װָארום אֿפרים; אומברענגען
דער – מענטש ַא ניט און איך בין
װעל איך און – דיר צװישן הײליקער

צָארן. מיט קומען ניט
װי ַאזו – גײן זײ װעלן יהוה נָאך 10
װעט ער יָא, ברילן; ער װעט לײב ַא
ֿפון אַײלן װעלן קינדער די און ברילן,

מערב.
ֿפון ֿפױגל, ַא װי אַײלן װעלן זײ 11
לַאנד ֿפון טױב, ַא װי און ִמצַריִם,
אין בַאזעצן זײ װעל איך און ַאשור,

גָאט. זָאגט הַײזער, זײערע

הָאט12 ליגן מיט ַארומגערינגלט
בַאטרוג מיט און אֿפרים, מיך
איז יהודה און יׂשראל; ֿפון הױז דָאס
און גָאט, מיט ֿפרַײגעלָאזט ַאלץ נָאך

געטרַײען. הײליקן דעם מיט
יָאגט און װינט, נָאך לױֿפט אֿפרים 2
טָאג גַאנצן ַא מזרח-װינט, נָאך זיך
בונד ַא און רױב; און ליגן ער מערט
װערט אײל און זײ, שליסן ַאשור מיט

געֿפירט. ִמצַריִם קײן
מיט קריג ַא הָאט גָאט ָאבער 3
מיט רעכענען זיך װעט און יהודה,
זַײנע לױט װעגן, זַײנע לױט יעקב

אומקערן. אים ער װעט מעׂשים
טריט בַײם ער הָאט מוטערלַײב אין 4
ּכֹוח זַײן מיט און ברודער, זַײן געכַאּפט

גָאט; ַא מיט געשטריטן ער הָאט
ַא קעגן געשטריטן הָאט ער יָא, 5
הָאט ער בַײגעקומען; איז און מלאך

אים: בַײ געבעטן זיך און געװײנט
און טרעֿפן, אים ער װעט בית-ֵאל אין

אים. מיט רעדן ער װעט דָארטן
צָבאֹות, ֿפון גָאט דער איז יהוה און 6

געדעכעניש. זַײן איז יהוה
זיך גָאט דַײן צו דו זָאלסט דרום 7
גערעכטיקײט און ֿפרומקײט אומקערן;
ּתמיד. גָאט דַײן צו הָאף און ָאּפ, היט

אין װָאגשָאלן ֿפַאלשע הָאט ּכנַַען 8
ליב. ער הָאט בַארױבן צו הַאנט, זַײן

איך װָאר, ֿפַאר זָאגט: אֿפרים און 9
ַא דערגרַײכט מיר הָאב איך רַײך, בין
בַײ מען װעט מי מַײן ַאל אין ֿפַארמעג;
איז װָאס אומרעכט ַאן געֿפינען ניט מיר

זינד. ַא
ֿפון גָאט דַײן יהוה בין איך ָאבער 10
װידער דיך װעל איך ָאן, ִמצַריִם לַאנד
די אין װי געצעלטן, אין װוינען מַאכן

צַײט. יענער ֿפון טעג
די צו גערעדט הָאב איך און 11
זעאונגנען הָאב איך און נֿביאים,
ֿפלעג נֿביאים די דורך און געמערט,

געבן. משלים איך
לױטער נישטיקײט, איז גִלָעד ַאז 12
אין געװָארן! זײ זַײנען ֿפַאלשקײט
יָא, געשלַאכט; ָאקסן זײ הָאבן גִלגָל
אױף הױֿפנס װי זַײנען מזבחות זײערע

ֿפעלד. ֿפון בַײטן די
ֿפעלד אין ַאנטלָאֿפן איז יעקב און 13
אום געדינט הָאט יׂשראל און ַאָרם, ֿפון
שָאף ער הָאט װַײב ַא אום און װַײב, ַא

געהיט.
גָאט הָאט נֿביא ַא דורך און 14
און ִמצַריִם, ֿפון יׂשראל אױֿפגעברַאכט
געװָארן. ָאּפגעהיט ער איז נֿביא ַא דורך
אֿפרים, הָאט דערצערנט ביטער 15
אױף בלוט זַײן אױסלָאזן ער װעט דרום
אים װעט לעסטערונג זַײן און אים,

הַאר. זַײן אומקערן

איז13 גערעדט הָאט אֿפרים ַאז
דער ציטערניש, ַא געװען
הָאט יׂשראל; אין געװען ער איז הױב
איז און בַעל, מיט ֿפַארשולדיקט זיך ער
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געשטָארבן.
מער, ַאלץ זײ זינדיקן ַאצונד און 2
בילד געגָאסן ַא געמַאכט זיך אונהָאבן
זײער לױט געצן זילבער, זײער ֿפון
ַאלע. מַײנסטערס ֿפון װערק דָאס ׂשכל,
מענטשן זָאגן: מען קען זײ אױף

זײ. קושן קעלבער זײ, שעכטן
ַא װי זַײן זײ װעלן דרום 3
טױ דער װי און ֿפרימָארגנװָאלקן,
שּפרײ װי ֿפרי, דער אין ֿפַארגײט װָאס
שַײער, ֿפון ַאװעקגעבלָאזן װערט װָאס

ֿפענצטער. דורכן רױך װי און
גָאט דַײן יהוה בין איך און 4
גָאט קײן און ָאן, ִמצַריִם לַאנד ֿפון
קײן ניטָא און ניט, קענסטו מיר ַאחוץ

מיר. אױסער העלֿפער
דער אין דערקענט דיך הָאב איך 5

טריקעניש. ֿפון לַאנד ַא אין מדבר,
ַאזױ געֿפיטערט, זיך הָאבן זײ װי 6
זַאט זַײנען זײ געװָארן; זַאט זײ זַײנען
זיך הָאט הַארץ זײער און געװָארן,
ֿפַארגעסן זײ הָאבן דערֿפַאר דערהױבן,

מיר. ָאן
לײב ַא װי זײ צו איך בין דרום 7
װעג אױֿפן לעמּפערט ַא װי געװָארן,

לױערן; איך װעל
ַא װי בַאגעגענען זײ װעל איך 8
און בַארױבט, קינדער ֿפון בערינטע
ֿפון שײד דעם אױֿפרַײסן װעל איך
אױֿפעסן זײ װעל און הַארצן, זײער
ֿפון חיה די לײבינטע; ַא װי דָארטן

צערַײסן. זײ װעט ֿפעלד
יׂשראל, אומגעברַאכט הָאט דיך 9
דַײן קעגן מיר, קעגן ביסט דו װָאס

הילף.
זָאל ער מלך, דַײן איז דען װּו 10
און שטעט? דַײנע ַאלע אין העלֿפן דיך
געזָאגט: הָאסט דו װָאס ריכטער, דַײנע

הַארן? און מלך ַא מיר גיב
ּכעס, מַײן אין מלך ַא דיר גיב איך 11

גרימצָארן. מַײן אין ַאװעק נעם און
ֿפון זינד די איז אַײנגעבונדן 12

חטא. זַײן איז בַאהַאלטן אֿפרים,

װעלן געװינערין ַא ֿפון װײען 13
איז קינד קלוג ניט ַא אים; אױף קומען
ניט זָאל ער צַײט, איז עס װָארום ער,
ֿפון געבערָארט דעם אין בלַײבן שטײן

קינדער.
ֿפון הַאנט דער ֿפון איך זָאל 14
זָאל אױסלײזן? זײ אונטערערד
װּו אױסקױֿפן? זײ טױט ֿפון איך
דַײן װּו טױט? מגֿפות, דַײנע זַײנען
דערבַארימונג אונטערערד? ּפעסט,

אױגן. מַײנע ֿפון זַײן ֿפַארבָארגן זָאל
צװישן װַאקסן מעג ער װָארום 15
מזרח-װינט, ַא קומען װעט טַײכגרָאזן,
מדבר ֿפון גָאט ֿפון שטורעם ַא
זַײן װעט װערן טרוקן און אױף גײט
זַײן װעט אױסטריקענען און ברונעם,
ֿפון שַאץ דעם צערױבן װעט ער קװַאל;

זַאכן. גלוסטיקע ַאלע

איז14 ֿפַארשולדיקט
הָאט זי װָארום שֹומרֹון,
דורכן גָאט; איר ָאן װידערשּפעניקט
זײערע ֿפַאלן, זײ װעלן שװערד
צעהַאקט װעלן קינדער קלײנע
װעלן טרָאגעדיקע זַײנע און װערן,

װערן. אױֿפגעשּפָאלטן
יהוה צו יׂשראל, אום, זיך קער 2
געשטרױכלט הָאסט װָארום גָאט, דַײן

זינד. דַײנע דורך
און װערטער, אַײך מיט נעמט 3
אים: צו זָאגט גָאט; צו אום אַײך קערט
דָאס ָאן נעם און זינד, ַאלע ֿפַארגיב
ָאקסן ָאנשטָאט צָאלן לָאמיר און גוטע;

ליּפן. אונדזערע מיט
העלֿפן, ניט אונדז װעט ַאשור 4
און רַײטן, ניט מיר װעלן ֿפערד אױף
”אונדזער זָאגן ניט מער װעלן מיר
הענט; אונדזערע ֿפון װערק צום גָאט“
דערבַארימט װערט דיר דורך װָארום

עלנדער. דער
ָאּפקערונג, זײער הײלן װעל איך 5
הַארציק, הָאבן ליב זײ װעל איך
ָאּפגעקערט זיך הָאט צָארן מַײן װָארום

אים. ֿפון
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צו טױ דער װי זַײן װעל איך 6
ליליע, ַא װי בליען װעט ער יׂשראל;
דער װי װָארצלען זַײנע שלָאגן און

לָבנֹון.
שּפרַײטן, זיך װעלן צװַײגן זַײנע 7
ֿפון װי זַײן װעט גלַאנץ זַײן און
ער װעט ריח ַא און אײלבערטבױם,

לָבנֹון. דער װי הָאבן
װעלן שָאטן זַײן אין זיצן װָאס די 8
זײ און ּתבואה, אױֿפברענגען װידער
זַײן װַײנשטָאק; ַא װי בליען װעלן

לָבנֹון. ֿפון װַײן דער װי דוֿפט
איך קער װָאס זָאגן: װעט אֿפרים 9
איך געצנבילדער. מיט מער ָאן זיך
איך ָאנקוקן; אים װעל און ענטֿפער,
ציּפרעס; צװַײגהַאֿפטיקער ַא װי בין

ֿפרוכט. דַײן געקרָאגן װערט מיר ֿפון
דָאס זָאל איז קלוג װער 10
זָאל ֿפַארשטַאנדיק װער ֿפַארשטײן,
רעכטֿפַארטיק װָארום מערקן, עס
די און גָאט, ֿפון װעגן די זַײנען
די און זײ, אין גײען גערעכטע
אין געשטרױכלט װערן ֿפַארברעכער

זײ.
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יֹוֵאל
איז1 װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס

ון ֿפֿ זון דעם יֹוֵאל צו געװען
ּפתוֵאלן:

און זקנים, איר צו, דָאס הערט 2
לַאנד: ון ֿפֿ בַאװױנער ַאלע ֿפַֿארנעמט
טעג, אַײערע אין געשען װָאס ַאזױ איז

עלטערן? אַײערע ון ֿפֿ טעג די אין צי
אַײערע דעם װעגן דערצײלט 3
זײערע צו קינדער אַײערע און קינדער,
דעם צו קינדער זײערע און קינדער,

ָדור. ַאנדער
װָארעם דעם ון ֿפֿ געבליבן איז װָאס 4
און הײשעריק, דער געגעסן אױֿפֿ הָאט
הײשעריק דעם ון ֿפֿ געבליבן איז װָאס
גרָאזֿפֿרעסער, דער געגעסן אױֿפֿ הָאט
דעם ון ֿפֿ געבליבן איז װָאס און
דער געגעסן אױֿפֿ הָאט גרָאזֿפֿרעסער

גריל.
און שיּכורים, אױף, זיך כַאּפט 5
טרינקער ַאלע יָאמערט, און װײנט,
װָאס טרױבנזַאֿפֿט דער אױף װַײן, ון ֿפֿ
אַײער ון ֿפֿ געװָארן ֿפַֿארשניטן איז זי

מױל.
איז ֿפָֿאלק ַא װָארום 6
לַאנד, מַײן אױף געקומען ַארױֿפֿ
צײן זַײנע צָאל; ַא ָאן און מַאכטיק
בַאקצײנער און לײב, ַא ון ֿפֿ צײן זַײנען

ער. הָאט לײבינטע ַא ון ֿפֿ
װַײנשטָאק מַײן געמַאכט הָאט ער 7
מַײן שּפענדלעך צו און װיסט, צו
הָאט הױל ָאּפגעהױלט ֿפַֿײגנבױם;
זַײנע ן, ַאנידערגעװָארֿפֿ און אים ער

געװָארן. װַײס זַײנען צװַײגן
מיט ָאנגעגורט יונגֿפֿרױ ַא װי קלָאג 8

יוגנט. איר ון ֿפֿ מַאן דעם נָאך זַאק
ַא איז געװָארן ֿפַֿארשניטן 9
ון ֿפֿ ער גיסָאּפֿפֿ ַא און שּפַײזָאּפֿפֿער
די טרױערן עס גָאט; ון ֿפֿ הױז דעם

גָאט. ון ֿפֿ בַאדינער די ּכֹהנים,
דָאס איז געװָארן ֿפַֿארװיסט 10
װָארום ערד, די טרױערט עס ֿפֿעלד,

ּֿתֿבואה, די איז געװָארן ֿפַֿארװיסט
װַײן, דער הָאט אױסגעטריקנט

אײל, דָאס איז אַײנגעגַאנגען
ַאקערלַײט, די זַײנען שַאנד צו 11
ן אױֿפֿ װַײנגערטנירער, די יָאמערן עס
דער װָארום גערשטן; ן אױֿפֿ און װײץ

ֿפַֿארלָארן. איז ֿפֿעלד ון ֿפֿ שניט
ֿפַֿארטריקנט, איז װַײנשטָאק דער 12
ֿפַֿארװעלקט; איז ֿפַֿײגנבױם דער און
טײטלבױם דער אױך מילגרױם, דער
בײמער ַאלע עּפלבױם, דער און
יָא, ֿפַֿארטריקנט; זַײנען ֿפֿעלד, ון ֿפֿ
די ון ֿפֿ ֿפֿרײד די הָאט אױסגעטריקנט

מענטשנקינדער.
קלָאגט, און ָאן אַײך גורט 13
בַאדינער איר יָאמערט, ּכֹהנים, איר
אין נעכטיקט קומט מזבח; ון ֿפֿ
גָאט, מַײן ון ֿפֿ בַאדינער זַאקקלײדער,
גָאטס אַײער ון ֿפֿ איז ֿפַֿארמיטן װָארום
גיסָאּפֿפֿער. ַא און שּפַײזָאּפֿפֿער ַא הױז
רוֿפֿט ֿפַֿאסטטָאג, ַא הײליקט 14
די צונױף קלַײבט אַײנזַאמלונג, ַאן
לַאנד, ון ֿפֿ בַאװוינער ַאלע עלטסטע,
און גָאט, אַײער יהוה ון ֿפֿ הױז אין

גָאט. צו שרַײען טוט
נָאנט װָארום טָאג! דעם אױף װײ 15
ברָאך ַא װי און גָאט, ון ֿפֿ טָאג דער איז

ער. קומט ַאלמַאכטיקן ון ֿפֿ
אױגן אונדזערע ֿפַֿאר װָאר, ֿפַֿאר 16
אונדזער ון ֿפֿ שּפַײז; די ֿפַֿארשניטן איז
לוסטיקײט. די און ֿפֿרײד די הױז, גָאטס
זָאמען די זַײנען אַײנגעדַארט 17
װיסט גרודעס, זײערע אונטער
שּפַײכלערס, די זַײנען געװָארן
װָארום שַײערן די זַײנען אַײנגעֿפַֿאלן

ּתבואה. די איז אױסגעטריקנט
צעטומלט בהמה! די קרעכצט װי 18
װָארום רינדער, סטַאדעס די זַײנען
די ילו ַאֿפֿ יטערונג; ֿפֿ קײן זײ ֿפַֿאר ניטָא

ֿפַֿארװיסט. זַײנען שָאף סטַאדעס
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ן, רוֿפֿ איך טו גָאט, דיר, צו 19
די ֿפַֿארצערט הָאט ֿפַֿײער ַא װָארום
ֿפֿלַאם ַא און מדבר, ון ֿפֿ יטערּפלעצער ֿפֿ
ון ֿפֿ בײמער ַאלע צעֿפֿלַאקערט הָאט

ֿפֿעלד.
ון ֿפֿ בהמות די ילו ַאֿפֿ 20
װָארום דיר, צו שמַאכטן ֿפֿעלד
גרָאבנס די זַײנען אױסגעטריקנט
ֿפַֿארצערט הָאט ֿפַֿײער ַא און װַאסער,

מדבר. ון ֿפֿ יטערּפלעצער ֿפֿ די

און2 ִציֹון, אין שֹוֿפר ַא בלָאזט
בַארג, הײליקן מַײן אױף שַאלט
לַאנד, ֿפון בַאװױנער ַאלע ציטערן זָאלן
ָאן, קומט גָאט ֿפון טָאג דער װָארום

נָאנט; איז ער װָארום
ֿפינצטערניש, און חֹושך ֿפון טָאג ַא 2
ַא װי נעבל, און װָאלקן ֿפון טָאג ַא
די אױף אױסגעשּפרײט שװַארצקײט
מַאכטיקס, ַא און ֿפָאלק גרױס ַא בערג;
אײביק ֿפון געװען ניט איז ער װי ַאזַא
ביז זַײן ניט מער אים נָאך װעט און ָאן

דֹור-דֹורות. ֿפון יָארן די
ֿפַײער, ַא ֿפַארצערט ֿפַארױס אים 3
ֿפלַאם; ַא ֿפלַאקערט אים הינטער און
לַאנד דָאס איז ֵעֶדן ֿפון גָארטן דער װי
ַא מדבר ַא אים הינטער און אים, ֿפַאר
ַאנטרינונג קײן מָאל צו און װיסטער,

אים. ֿפון ניטָא איז
זַײן איז ֿפערד ֿפון אױסזען דָאס װי 4
זײ. לױֿפן ַאזױ רַײטער װי און אױסזען,
רַײטװעגן, ֿפון גערױש דָאס װי 5
שּפיצן די אױף שּפרינגען זײער איז
ֿפלַאמֿפַײער ַא ֿפון קנַאל דער װי בערג;
ַא ֿפָאלק ַא װי שטרױ; ֿפַארצערט װָאס

מלחמה. צו געגרײט מַאכטיקס
ֿפעלקער, ציטערן אים ֿפַאר 6
ַא ָאנגענומען הָאבן ּפנימער ַאלע

ֿפינצטערניש.
װי זײ, לױֿפן גיבֹורים װי 7
דער אױף זײ קלעטערן מלחמה-לַײט
װעגן זַײנע אין איטלעכער און מױער,
זײערע ניט ּפלָאנטערן זײ און זײ, גײען

שטעגן.

שטױסן ַאנדערן דעם אײנער און 8
שליַאך זַײן אין איטלעכער ניט, זײ
זײ װַארֿפן װָאֿפן דורך און זײ, גײען

געשעדיקט. ניט װערן און זיך,
שטָאט, דער אױף שּפרינגען זײ 9
גײען זײ מױער, דער אױף לױֿפן זײ
דורך קומען זײ הַײזער, די אין ַארױף

גנֿב. ַא װי ֿפענצטער די
ערד, די ציטערט אים ֿפַאר 10
די און זון די הימלען; די שטורעמען
שטערן די און שװַארץ, װערן לֿבנה

שַײן. זײער ַארַײן נעמען
ָקול זַײן ַארױס לָאזט גָאט און 11
זײער װָארום חיל; זַײן ֿפַאר ֿפַארױס
מַאכטיק װָארום מחנה, זַײן איז גרױס
װָארום בַאֿפעל; זַײן טוט װָאס דער איז
און גָאט ֿפון טָאג דער איז גרױס
אים קען װער און זײער, מֹוראדיק

אױסהַאלטן?
גָאט, זָאגט איצט, נָאך ָאבער 12
אַײער מיט מיר צו אום אַײך קערט
מיט און ֿפַאסטן מיט און הַארצן, גַאנצן

קלָאג; מיט און געװײן
און הַארץ אַײער צערַײסט און 13
אַײך קערט און קלײדער, אַײערע ניט
װָארום גָאט, אַײער יהוה צו אום
דערבַארימדיק, און לַײטזעליק איז ער
אין רַײך און צָארן, אין אַײנגעהַאלטן
דעם אױף חרטה הָאט ער און גענָאד,

בײז.
װעט װידער אֿפשר װײס, װער 14
ברכה ַא לָאזן און הָאבן, חרטה ער
ַא און שּפַײזָאּפֿפער ַא – זיך הינטער

גָאט. אַײער יהוה ֿפַאר גיסָאּפֿפער
הײליקט ִציֹון, אין שֹוֿפר ַא בלָאזט 15

אַײנזַאמלונג; ַאן רוֿפט ֿפַאסטטָאג, ַא
ֿפָאלק, דָאס אַײן זַאמלט 16
די צונױף קלַײבט עדה, די ֿפַאררוֿפט
קינדער, קלײנע די אַײן זַאמלט זקנים,
דער זָאל ברוסט; די זײגן װָאס די און
די און קַאמער, זַײן ֿפון ַארױסגײן חתן

געצעלט. איר ֿפון ּכלה
דעם און ּפָאליש דעם צװישן 17
די ּכֹהנים, די װײנען זָאלן מזבח
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זָאגן: זײ זָאלן און גָאט, ֿפון דינער
ֿפָאלק, דַײן אױף גָאט זיך דערבַארים
צו ַארב דַײן געבן ניט זָאלסט און
װערטלען זיך זָאלן ֿפעלקער ַאז שַאנד,
זָאגן מען זָאל װָאס נָאך זײ; איבער
גָאט? זײער איז ַאװּו אומות: די צװישן
ֿפַאר ָאנגענומען זיך הָאט גָאט און 18
דערבַארימט זיך הָאט און לַאנד, זַײן

ֿפָאלק. זַײן אױף
און געענטֿפערט הָאט גָאט און 19
שיק איך זעט, ֿפָאלק: זַײן צו געזָאגט
איר און אײל, און װַײן און ּתֿבואה אַײך
װעל איך און זַאט; צו הָאבן זײ װעט
די בַײ שַאנד צו געבן ניט מער אַײך

ֿפעלקער.
איך װעל צֿפונדיקן דעם און 20
אים װעל און אַײך, ֿפון דערװַײטערן
טריקעניש ֿפון לַאנד ַא אין ֿפַארשטױסן
צום ּפנים זַײן מיט װיסטעניש, און
צום עק זַײן און ים, ֿפעדערשטן
ֿפױלגערוך זַײן און ים; הינטערשטן
װעט געשטַאנק זַײן און אױֿפגײן, װעט
זיך גרױס הָאט ער װַײל אױֿפגײן,

ֿפַארנומען.
ערד, הָאבן, מֹורא ניט זָאלסט 21
גרױס װָארום לוסטיק, זײ און זיך ֿפרײ

גָאט. הָאט געטָאן
בהמות הָאבן, מֹורא ניט זָאלט איר 22
ֿפיטערּפלעצער די װָארום ֿפעלד, ֿפון
װָארום בַאגרָאזט, זַײנען מדבר ֿפון
דער ֿפרוכט, זַײן טרָאגט בױם דער
גיבן װַײנשטָאק דער און ֿפַײגנבױם

קריֿפט. זײער
זַײט ִציֹון, ֿפון קינדער איר און 23
יהוה מיט זיך ֿפרײט און לוסטיק
אַײך גיט ער װָארום גָאט, אַײער
מַאכט ער יָא, ריכטיק; ֿפרירעגן דעם
און ֿפרירעגן רעגן, אַײך ֿפַאר נידערן

. חֹודש ערשן אין שּפעטרעגן
זַײן ֿפול װעלן שַײערן די און 24
װעלן קעלטערן די און ּתֿבואה, מיט

אײל. און װַײן מיט איבערלױֿפן
ָאּפצָאלן אַײך װעל איך און 25
הָאט הײשעריק דער װָאס יָארן די

און גרָאזֿפרעסער, דער אױֿפגעגעסן,
מַײן װָארעם, דער און גריל, דער
ָאנגעשיקט הָאב איך װָאס חיל גרױס

אַײך. אױף
זַאט און עסן איר װעט עסן און 26
נָאמען דעם לױבן װעט איר און זַײן,
הָאט װָאס גָאט, אַײער יהוה ֿפון
מַײן און װּונדערלעך; אַײך מיט געטָאן
ֿפַארשעמט ניט אײביק אױף װעט ֿפָאלק

װערן.
בין איך ַאז װיסן װעט איר און 27
יהוה בין איך און יׂשראל, צװישן
ניטָא; איז מער און גָאט, אַײער
ניט אײביק אױף װעט ֿפָאלק מַײן און

װערן. ֿפַארשעמט

װעל3 דעם, נָאך זַײן װעט עס און
אױף גַײסט מַײן אױסגיסן איך
און זין אַײערע און לַײב, יעטװעדער
זָאגן, נֿביאות װעלן טעכטער אַײערע
חלומען, חלֹומות װעלן זקנים אַײערע

זען. זעונגען װעלן בחורים אַײערע
אױף און קנעכט די אױף אױך און 2
מַײן אױסגיסן איך װעל דינסטן די

טעג. יענע אין גַײסט
אין װּונדער װַײזן װעל איך און 3
און בלוט ערד, דער אױף און הימל

רױך. זַײלן און ֿפַײער
אין װערן ֿפַארקערט װעט זון די 4
בלוט, אין לֿבנה די און ֿפינצטערניש,
גָאט, ֿפון טָאג דער קומט עס אײדער

מֹוראדיקער. דער און גרױסער דער
װָאס איטלעכער זַײן, װעט עס און 5
װעט גָאט, ֿפון נָאמען דעם רוֿפן װעט
בַארג אױף װָארום װערן, ַאנטרונען
ַאן זַײן װעט ירוָשַליִם אין און ִציֹון
געזָאגט; הָאט גָאט װי ַאזױ ַאנטרינונג,
װָאס די זַײן װעלן געבליבענע די און

רוֿפן. טוט גָאט

און4 טעג יענע אין זע, װָארום
װעל איך ַאז צַײט, יענער אין
יהודה ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט די אומקערן

ירוָשַליִם, און
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ַאלע אַײנזַאמלען איך װעל 2
מַאכן זײ װעל איך און ֿפעלקער,
איך און יהֹוָשֿפָט, ֿפון טָאל אין נידערן
זײֿפַאר מיט משּפטן דָארטן זיך װעל
װָאס יׂשראל, ַארב מַײן און ֿפָאלק מַײן
די צװישן צעשּפרײט זײ הָאבן זײ

לַאנד. מַײן צעטײלט און ֿפעלקער,
גֹורל זײ הָאבן ֿפָאלק מַײן אױף און 3
ַא ֿפַאר ייִנגל ַא געגעבן און געװָארֿפן,
װַײן, ֿפַאר ֿפַארקױֿפט מַײדל ַא און זֹונה,

געטרונקען. און
צֹור גָאר, מיר איר זַײט װָאס און 4
ּפֶלֶשת? ֿפון געגנטן ַאלע און צידֹון, און
ֿפון ָאּפ דָאס איר צָאלט ֿפַארגעלטונג צי
ֿפַארגעלט איר אױב איז, מַײנעטװעגן?
אַײליק איך װעל מײנטעװעגן, ֿפון דָאס
אױף ֿפַארגעלטונג אַײער אומקערן גיך

קָאּפ; אַײער
גָאלד מַײן און זילבער מַײן װָאס 5
בעסטע מַײנע און צוגענומען, איר הָאט
אַײערע אין געברַאכט גלוסטיקײטן

ּפַאלַאצן
און יהודה ֿפון קינדער די און 6
איר הָאט ירוָשַליִם ֿפון קינדער די
יָונים, די ֿפון קינדער די צו ֿפַארקױֿפט
זײער ֿפון דערװַײטערן צו זײ ּכדי

געמַארק.
דעם ֿפון זײ דערװעק איך זעט, 7
ֿפַארקױֿפט זײ הָאט איר װָאס ָארט
אַײער אומקערן װעל איך און דָארטן,

קָאּפ. אַײער אױף טּוונג
זין אַײערע ֿפַארקױֿפן װעל איך און 8
ֿפון הַאנט דער אין טעכטער אַײערע און
זײ װעלן זײ און יהודה, ֿפון קינדער די
װַײטן ַא צו שֿבאים, די צו ֿפַארקױֿפן

גערעדט. הָאט גָאט װָארום ֿפָאלק,
די צװישן אױס דָאס רוֿפט 9
װעקט מלחמה, ַא ָאן ברײט ֿפעלקער,
זָאלן גענענען, זָאלן גיבֹורים; די אױף

מלחמה. ֿפון מענער ַאלע ַארױֿפגײן
אױף ַאקעראַײזנס אַײערע שמידט 10
צװַײגמעסערס אַײערע און שװערדן,
זָאגן: זָאל שלַאֿפער דער שּפיזן; אױף

איך. בין גיבור ַא

ֿפעלקער ַאלע קומט און אַײלט 11
זיך לָאמען און ַארום, רונד ֿפון
גָאט, נידערן, מַאך ַאהין אַײנזַאמלען;

גיבֹורים! דַײנע
ֿפעלקער די דערװעקן זיך זָאלן 12
יהֹוָשֿפט ֿפון טָאל צום ַארױֿפגײן און
צו זיצן איך װעל דָארטן װָארום
ַארום. רונד ֿפון ֿפעלקער ַאלע משּפטן

שנַײדמעסער, דעם צו לײגט 13
קומט שניט; דער איז צַײטיק װָארום
קעלטער, דער איז ֿפול װָארום טרעט,
גרױס װָארום איבער; לױֿפן קובלען די

בײז. זײער איז
גזַר! ֿפון טָאל אין מחנות מחנות, 14
אין גָאט ֿפון טָאג דער איז נָאנט װָארום

גזַר. ֿפון טָאל
שװַארץ, װערן לֿבנה די און זון די 15
שַײן. זײער ַארַײן נעמען שטערן די און
און ִציֹון, ֿפון ברילן װעט גָאט און 16
זַײן ַארױסלָאזן ער װעט ירוָשַליִם ֿפון
און הימל װעלן שטורעמען און ָקול,
בַאשיצונג ַא זַײן װעט גָאט ָאבער ערד;
די ֿפַאר ֿפעסטונג ַא און ֿפָאלק, זַײן ֿפַאר

יׂשראל. ֿפון קינדער
יהוה איך, ַאז װיסן װעט איר און 17
הײליקן מַײן ִציֹון, אױף רו גָאט, אַײער
הײליק, זַײן װעט ירוָשַליִם און בַארג;
דורכגײן ניט מער װעלן ֿפרעמדע און

איר. אין
יענעם אין זַײן װעט עס און 18
און זַאֿפט, טריֿפן בערג די װעלן טָאג,
מילך, מיט איבערגײן װעלן הײכן די
װעלן יהודה ֿפון גרָאבנס ַאלע און
קװַאל ַא און װַאסער. מיט איבערגײן
און הױז, גָאטס ֿפון ַארױסגײן װעט

ִשטים. טָאל דעם ָאנטרינקען װעט
װערן, װיסטעניש ַא װעט ִמצַריִם 19
װערן, מדבר װיסטער ַא װעט ֶאדֹום און
קינדער די צו אומרעכט דעם ֿפַאר
ֿפַארגָאסן הָאבן זײ װָאס יהודה, ֿפון

לַאנד. זײער אין בלוט אומשולדיק
אײביק זַײן װעט יהודה ָאבער 20
אױף ירוָשַליִם און בַאזעצט,

דֹור-דֹורות.
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זײער שענקען, װעל איך װָאס און 21
גָאט און שענקען; ניט איך װעל בלוט

ִציֹון. אין רוען טוט
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ָעמֹוס
איז1 װָאס ָעמֹוסן, ֿפון װערטער די

ּתקֹוַע; ֿפון שָאֿפלַײט די ֿפון געװען
אין יׂשראל אױף געזען הָאט ער װָאס
יהודה, ֿפון מלך דעם עוזִיָה ֿפון טעג די
ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם ֿפון טעג די אין און
יָאר צװײ יׂשראל, ֿפון מלך דעם יֹוָאשן,

ערדציטערניש. דער ֿפַאר
גָאט געזָאגט: הָאט ער און 2
ירוָשַליִם ֿפון און ִציֹון, ֿפון ברילן װעט
און ָקול, זַײן ַארױסלָאזן ער װעט
ּפַאסטוכער די ֿפון ֿפיטערּפלעצער די
ַּכרֶמל שּפיץ דער און טרױערן, װעלן

װערן. ֿפַארטריקנט װעט
ֿפַאר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 3
ֿפַאר יָא, ַדֶמֶׂשק, ֿפון ֿפַארברעכן דרַײ
ָאּפהַאלטן: ניט עס איך װעל ֿפיר,
אַײזערנע מיט גִלָעד דרעשן זײער ֿפַאר

דרעששליטנס.
אױף ֿפַײער ַא שיקן װעל איך און 4
װעט עס און חזֵָאל, ֿפון הױז דעם

בן-ַהַדד. ֿפון ּפַאלַאצן די ֿפַארצערן
ריגל דעם צעברעכן װעל איך און 5
ַא ֿפַארשנַײדן װעל און ַדֶמֶׂשק, ֿפון
דעם און בקַעת-ָאֶון, ֿפון בַאװוינער
ביּת-ֶעֶדן; ֿפון צעּפטער ַא הַאלט װָאס
גלות אין װעט ַאָרם ֿפון ֿפָאלק דָאס און

גָאט. זָאגט קיר, קײן גײן
דרַײ ֿפַאר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 6
װעל ֿפיר, ֿפַאר יָא, ַעזָה, ֿפון ֿפַארברעכן
זײער ֿפַאר ָאּפהַאלטן: ניט עס איך
געֿפַאנגענשַאֿפט, גַאנצע ַא ֿפַארטרַײבן

ֶאדֹום. צו איבערצוענטֿפערן ּכדי
אױף ֿפַײער ַא שיקן װעל איך און 7
װעט עס און ַעזָה, ֿפון מױער דער

ּפַאלַאצן. אירע ֿפַארצערן
ַא ֿפַארשנַײדן װעל איך און 8
װָאס דעם און ַאשדֹוד, ֿפון בַאװוינער
און ַאשקלֹון; ֿפון צעּפטער ַא הַאלט
ֶעקרֹון, אױף הַאנט מַײן קערן װעל איך
ּפִלשּתים די ֿפון איבערבלַײב דער און
דער גָאט זָאגט אונטערגײן, װעט

הַאר.
ֿפַאר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 9
ֿפַאר יָא, צֹור, ֿפון ֿפַארברעכן דרַײ
ֿפַאר ָאּפהַאלטן: ניט עס איך װעל ֿפיר,
ַא איבערגעענטֿפערט הָאבן זײ װָאס
און ֶאדֹום, צו געֿפַאנגענשַאֿפט גַאנצע
ברידער. ֿפון בונד דעם ָאן געדַאכט ניט
אױף ֿפַײער ַא שיקן װעל איך און 10
װעט עס און צֹור, ֿפון מױער דער

ּפַאלַאצן. אירע ֿפַארצערן
דרַײ ֿפַאר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 11
ֿפיר, ֿפַאר יָא, ֶאדֹום, ֿפון ֿפַארברעכן
װָאס ֿפַאר ָאּפהַאלטן: ניט עס איך װעל
מיטן ברודער זַײן נָאכגעיָאגט הָאט ער
רחמנות, זַײן דערשטיקט און שװערד,
ֿפַארצוקט, שטענדיק הָאט ּכעס זַײן און
זַײן געהַאלטן אײביק הָאט ער און

גרימצָארן.
ֿפַײער ַא שיקן װעל איך און 12
די ֿפַארצערן װעט עס און ֵּתיָמן, אױף

ָבצָרה. ֿפון ּפַאלַאצן
ֿפַאר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 13
ֿפון קינדער די ֿפון ֿפַארברעכן דרַײ
ניט עס איך װעל ֿפיר, ֿפַאר יָא, ַעמֹון,
אױֿפשּפַאלטן זײער ֿפַאר ָאּפהַאלטן:
צו ּכדי גִלָעד, ֿפון טרָאגעדיקע די

געמַארק. זײער דערברײטערן
ֿפַײער ַא ָאנצינדן װעל איך און 14
װעט עס און ַרבה, ֿפון מױער דער אױף
שַאלונג מיט ּפַאלַאצן, אירע ֿפַארצערן
אין שטורעם מיט מלחמה, ֿפון טָאג אין

געװיטער. ֿפון טָאג
גלות, אין גײן װעט מלך זײער און 15
זָאגט אײנעם, אין הַארן זַײנע און ער

גָאט.

ֿפַאר2 געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ
יָא, מֹוָאֿב, ֿפון ֿפַארברעכן דרַײ
ָאּפהַאלטן: ניט עס איך װעל ֿפיר, ֿפַאר
ֿפון בײנער די ֿפַארברענען זַײן ֿפַאר

קַאלך. אױף ֶאדֹום ֿפון מלך דעם



843 ָעמֹוס 2:2—3:5

אױף ֿפַײער ַא שיקן װעל איך און 2
די ֿפַארצערן װעט עס און מֹוָאֿב,
מיט שטַארבן און קריֹות, ֿפון ּפַאלַאצן
ַא און שַאלונג מיט מֹוָאֿב, װעט געטומל

שֹוֿפר. ֿפון ָקול
ַא ֿפַארשנַײדן װעל איך און 3
אירע ַאלע און מיט, איר ֿפון ריכטער
זָאגט אים, מיט הרגען איך װעל הַארן

גָאט.
ֿפַאר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 4
ֿפַאר יָא, יהודה, ֿפון ֿפַארברעכן דרַײ
ָאּפהַאלטן: ניט עס איך װעל ֿפיר,
ּתֹורה די ֿפַארַאכט הָאבן זײ װָאס ֿפַאר
ניט געזעצן זַײנע און גָאט, ֿפון
זײ הָאבן ליגנס זײערע און געהיט;
עלטערן זײערע װָאס די ֿפַארֿפירט,

זײ. נָאך נָאכגעגַאנגען זַײנען
אױף ֿפַײער ַא שיקן װעל איך און 5
די ֿפַארצערן װעט עס און יהודה,

ירוָשַליִם. ֿפון ּפַאלַאצן
דרַײ ֿפַאר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 6
ֿפיר, ֿפַאר יָא, יׂשראל, ֿפון ֿפַארברעכן
זײער ֿפַאר ָאּפהַאלטן: ניט עס איך װעל
גערעכטן, דעם געלט ֿפַאר ֿפַארקױֿפן

שיך. ּפָאר ַא ֿפַאר אביון דעם און
דעם אַײנשלינגען װילן װָאס זײ, 7
ָארימע, די ֿפון קָאּפ אױֿפן ערד שטױב
געדריקטע די ֿפון װעג דעם און
זַײן און מַאן ַא און זײ; ֿפַארדרײען
צו ּכדי מײדל, אײן צו גײען ֿפָאטער

נָאמען. הײליקן מַײן ֿפַארשװעכן
קלײדער ֿפַארמשּכונטע אױף און 8
מזבח, איטלעכן לעבן אױס זיך זײ ציען
זײ טרינקען בַאשטרָאֿפטע ֿפון װַײן און

גָאט. זײער ֿפון הױז אין
ֿפַארטיליקט הָאב איך און 9
די װי װָאס ֶאמֹורי, דעם זײ ֿפַאר
זַײן געװען איז צעדערן ֿפון הײך
געװען ער איז שטַארק און הײך,
הָאב איך און אײכנבײמער; װי
און אױבן, ֿפון ֿפרוכט זַײן ֿפַארטיליקט

אונטן. ֿפון װָארצלען זַײנע
אױֿפגעברַאכט אַײך הָאב איך און 10
אין געֿפירט אַײך און ִמצַריִם, לַאנד ֿפון

דָאס ַארבן צו יָאר, ֿפערציק מדבר דער
ֶאמֹורי. ֿפון לַאנד

ֿפון אױֿפגעשטעלט הָאב איך און 11
ֿפון און נֿביאים, ֿפַאר זין אַײערע
איז צי נזירים; ֿפַאר יונגעלַײט אַײערע
יׂשראל? ֿפון קינדער ַאזױ, ניט דָאס

גָאט. זָאגט
טרינקען געמַאכט הָאט איר ָאבער 12
איר הָאט נֿביאים די און װַײן, נזירים די
ניט זָאלט איר זָאגן: צו ַאזױ בַאֿפױלן

זָאגן. נֿביאות
װי ַארונטער אַײך דריק איך זעט, 13
גַארבן. מיט ֿפול װָאגן דער דריקט עס
זַײן ֿפַארלָארן װעט ַאנטרינונג און 14
שטַארקער דער און ֿפלינקן, דעם ֿפון
דער און ּכוח, זַײן ָאנהַאלטן ניט װעט

נֿפש. זַײן רַאטעװען ניט װעט גיבור
ניט װעט בױגנהַאלטער דער און 15
אױף ֿפלינקער דער און בַאשטײן,
רַאטעװען, ניט זיך װעט ֿפיס זַײנע
װעט ֿפערד ַא אױף רַײטער דער און
דער און נֿפש זַײן רַאטעװען ניט
גיבֹורים די צװישן שטַארקהַארציקער
יענעם אין ַאנטלױֿפן נַאקעטער ַא װעט

גָאט. זָאגט טָאג,

װָארט3 דָאזיקע דָאס הערט
אױף גערעדט הָאט גָאט װָאס
אױף – יׂשראל ֿפון קינדער אַײך,
הָאב איך װָאס משּפחה גַאנצער דער
ַאזױ ִמצַריִם, לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט

זָאגן: צו
ֿפון דערקענט איך הָאב אַײך נָאר 2
װעל דרום ערד, דער ֿפון משּפחות ַאלע
ַאלע ֿפַאר אַײך מיט רעכענען זיך איך

זינד. אַײערע
זײ ַאז ַאחוץ בַאנַאנדער, צװײ גײען 3

ָאּפגערעדט? הָאבן
ער װּו װַאלד, אין לײב ַא ברילט 4
יונגלײב ַא לָאזט רױב? קײן ניט הָאט
ַאז ַאחוץ נָארע, זַײן ֿפון ָקול זַײן ַארױס

געכַאּפט? עּפעס הָאט ער
ּפַאסטקע אין ֿפױגל ַא ֿפַאלט 5
ניט הָאט זי װּו ערד, דער אױף
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ַא שּפרינגט-אױף שטרױכלונג? קײן
זָאל כַאּפן װּו ערד, דער ֿפון ּפַאסטקע

געכַאּפט? הָאבן ניט זי
אין געבלָאזן שֹוֿפר ַא װערט צי 6
ניט זָאל ֿפָאלק דָאס און שטָאט,
אין אומגליק ַאן געשעט צי ציטערן?
געטָאן? ניט דָאס הָאט גָאט װּו שטָאט,
ניט טוט הַאר דער גָאט װָאר, ֿפַאר 7
ַאנטּפלעקט הָאט ער סַײדן זַאך, קײן

נֿביאים. די קנעכט זַײנע צו ָסוד זַײן
זָאל װער געברילט, הָאט לײב ַא 8
הָאט הַאר דער גָאט הָאבן? מֹורא ניט
זָאגן? נֿביאות ניט קען װער גערעדט,

אין ּפַאלַאצן די אױף הערן מַאכט 9
לַאבד אין ּפַאלַאצן די אױף און ַאשדֹוד,
אַײן אַײך זַאמלט זָאגט: און ִמצַריִם,
זעט און שֹומרֹון, ֿפון בערג די אױף
די און דערין, מהומות גרױסע די

מיט. איר אין דריקונגען
טָאן צו ניט װײסן זײ װָארום 10
זַאמלען װָאס זײ גָאט, זָאגט רעכט,

ּפַאלַאצן. זײערע אין רױב און גזלה
ַאזױ הַאר דער גָאט הָאט דרום 11
ַארום רונד און ֿפַײנט, ַא געזָאגט:
דַײן דיר ֿפון נידערן װעט ער און לַאנד!
װעלן ּפַאלַאצן דַײנע און שטַארקײט,

װערן. צערױבט
ַאזױ געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 12
דעם ֿפון מציל איז ּפַאסטוך ַא װי
לעּפל ַא ָאדער קני, ּפָאר ַא מױל לײבס
קינדער די װעלן ַאזױ אױער, ַאן ֿפון
שֹומרֹון, אין זיצן װָאס יׂשראל, ֿפון
ַא ֿפון װינקל ַא מיט זַײן מציל זיך
בעט. ַא ֿפון ֿפוס ַא מיט און שלָאֿפבַאנק,
ֿפון הױז דעם װָארנט און הערט 13
ֿפון גָאט דער יהוה, גָאט זָאג יעקֿב,

צֿבָאות.
װָאס טָאג דעם אין װָארום 14
ֿפַארברעכן די ֿפַאר זיך רעכן איך
איך װעל אים, מיט יׂשראל ֿפון
ֿפון מזבחות די ֿפַאר רעכענען זיך
מזבח ֿפון הערנער די און בית-ֵאל,
װעלן און װערן, ָאּפגעהַאקט װעלן

ערד. דער צו ַאנידערֿפַאלן

דָאס שלָאגן װעל איך און 15
זומערהױז, דעם מיט װינטערהױז
װעלן עלֿפנבײן ֿפון הַײזער די און
הַײזער גרױסע די און אונטערגײן,

גָאט. זָאגט װערן, ֿפַארלענדט װעלן

װָארט,4 דָאזיקע דָאס הערט
בַארג אױֿפן װָאס ָבָשן-קי איר
ָארימע, די בַארױבן װָאס די שֹומרֹון,
זָאגן װָאס אֿביֹונים, די דריקן װָאס
זָאלן מיר ברענג הַארן: זײערע צו

טרינקען.
בַײ געשװָארן הָאט הַאר דער גָאט 2
אױף קומען טעג זע, ַאז, הײליקײט, זַײן
ַאװעקנעמען אַײך װעט מע און אַײך,
מיט איבערבלַײב אַײער און הָאקן, מיט

ֿפישערשטַאנגען.
איר װעט מױערברָאכן דורך און 3
און זיך, ַאקעגן איטלעכע ַארױסגײן,
זָאגט ּפַאלַאצן, די ֿפַארלָאזן װעט איר

גָאט.
און בית-ֵאל קײן קומט 4
מערט און גִלגָל, קײן ֿפַארברעכט,
צום ברענגט און ֿפַארברעכן,
שלַאכטָאּפֿפער, אַײערע ֿפרימָארגן

מעׂשרס; אַײערע טָאג דריטן אױֿפן
געזַײערט ֿפון דעמֿפט און 5
אױס רוֿפט און דַאנקָאּפֿפער, ברױט
הערן, מַאכט גָאבן, ֿפרַײװיליקע
איר ליב, איר הָאט ַאזױ װָארום
דער גָאט זָאגט יׂשראל, ֿפון קינדער

הַאר.
געגעבן אַײך הָאב אױך איך און 6
שטעט, אַײערע ַאלע אין צײן לײדיקע
צו אומגעקערט ניט זיך הָאט איר און

גָאט. זָאגט מיר,
ֿפון ֿפַארמיטן אױך הָאב איך און 7
דרַײ נָאך װען רעגן, דעם אַײך
הָאב איך און שניט, צום חדשים
שטָאט, אײן אױף רעגענען געלָאזט
ניט איך ֿפלעג שטָאט אײן אױף און
ֿפלעגט שטיק אײן רעגענען; לָאזן
װָאס שטיק דָאס און װערן, בַארעגנט
ֿפלעגט רעגענען, ניט ֿפלעגט דערױף
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װערן. ֿפַארטריקנט
הָאבן שטעט דרַײ צװײ און 8
צו שטָאט, אײן צו געװַאנדערט
ניט ֿפלעגן און װַאסער, טרינקען
ניט זיך הָאט איר און זַאט, צו קריגן

גָאט. זָאגט מיר, צו אומגעקערט
מיט געּפלָאגט אַײך הָאב איך 9
װעלקעניש; מיט און קָארנברַאנד
גערטנער אַײערע ֿפון מערסטע די
און װַײנגערטנער אַײערע און
אַײערע און ֿפַײגנבײמער אַײערע
דער עסט אײלבערטבײמער
הָאט איר און אױף, הײשעריק
זָאגט מיר, צו אומגעקערט ניט זיך

גָאט.
ַא אַײך אױף ָאנגעשיקט הָאב איך 10
איך ִמצַריִם, ֿפון שטײגער אױֿפן ּפעסט,
אַײערע שװערד מיטן געהרגעט הָאב
ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט דערצו יונגעלַײט,
געלָאזט הָאב איך און ֿפערד. אַײערע
אַײערע ֿפון געשטַאנק דעם אױֿפגײן
זיך הָאט איר און נָאז, אַײער אין מחנות

גָאט. זָאגט מיר, צו אומגעקערט ניט
צװישן איבערגעקערט הָאב איך 11
איבערקערעניש גָאטס װי ַאזױ אַײך,
זַײט איר און ַעמֹוָרה, און סדֹום ֿפון
ַארױסגעריסן שַײט ַא װי געבליבן
ניט זיך הָאט איר און ׂשרֿפה, ַא ֿפון

גָאט. זָאגט מיר, צו אומגעקערט
דיר, צו טָאן ַאזױ איך װעל דרום 12
דָאזיקע דָאס װעל איך װַײל – יׂשראל:
דַײן ַאנטקעגן ָאן זיך ברײט דיר, צו טָאן

יׂשראל. גָאט,
בערג, די ֿפורעמט ער זע, װָארום 13
זָאגט ער און װינט, דעם בַאשַאֿפט און
איז; טרַאכטונג זַײן װָאס מענטשן דעם
ֿפינצטערניש, ֿפרימָארגן ֿפון מַאכט ער
דער ֿפון הײכן די אױף טרעט ער און
איז צֿבָאות ֿפון גָאט דער יהוה ערד;ְ

נָאמען. זַײן

װָאס5 װָארט דָאזיקע דָאס הערט
קלָאגליד ַא ֿפַאר אױף הײב איך

יׂשראל: ֿפון הױז איר אַײך, אױף

אױֿפצושטײן מער ניט געֿפַאלן 2
ליגט זי יׂשראל. יונגֿפרױ די איז
ניטָא ערד, איר אױף ַאנידערגעװָארֿפן

אױֿפשטעלן. זי זָאל װער
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 3
ֿפלעגט װָאס שטָאט די הַאר: דער
בַײ בלַײבן װעט טױזנט, מיט ַארױס
ַארױס ֿפלעגט װָאס די און הונדערט,
צען, בַײ בלַײבן װעט הונדערט, מיט

יׂשראל. ֿפון הױז דעם ֿפון
צום געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ װָארום 4
לעבט; און מיך, זוכט יׂשראל: ֿפון הױז
בית-ֵאל, זוכן ניט זָאלט איר און 5
קומען, ניט איר זָאלט גִלגָל קײן און
ניט איר זָאלט בֵאר-ֶשַבע קײן און
אין װעט גִלגָל װָארום ַאריבערגײן;
נישט צו װעט בית-ֵאל און גײן, גלות

װערן.
זָאל ער ּכדי לעבט; און גָאט, זוכט 6
ֿפון הױז אין ֿפַײער ַא װי אױסברעכן ניט
קײן ַאז ֿפַארצערן, װעט עס און יֹוסף,

בית-ֵאל; ֿפַאר זַײן ניט װעט לעשער
גערעכטיקײט ֿפַארקערן װָאס די 7
רעכטֿפַארטיקײט און װערמוט, אין

ערד. דער צו זײ לײגן
זיבנשטערן דעם מַאכט װָאס דעם 8
ֿפַארקערט און ָאריָאנשטערן, דעם און
און ֿפרימָארגן, אין טױטשָאטן
דעם נַאכט; אין טָאג ֿפַארֿפינצטערט
און ים, ֿפון װַאסערן די רוֿפט װָאס
דער ֿפון געזיכט אױֿפן אױס זײ גיסט

נָאמען; זַײן איז יהוה ערד,
ברָאך ַא ַארױס בליצט װָאס דעם 9
קומט ברָאך ַא און שטַארקן, אױֿפן

ֿפעסטונג. דער אױף
מוסרט װָאס דעם ֿפַײנט הָאבן זײ 10
ערלעך רעדט װָאס דעם און טױער, אין

זײ. ֿפַאראומװערדיקן
אױֿפן טרעט איר װַײל דרום, 11
נעמט ּתֿבואה ֿפון ָאּפגָאב און ָארימַאן,
ֿפון הַײזער איר הָאט אים, ֿפון איר
װעט און געבױט, שטײנער געהַאקטע
גלוסטיקע איר הָאט װױנען; ניט זײ אין
ניט װעט און געֿפלַאנצט, װַײנגערטנער
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װַײן. זײער טרינקען
אַײערע װײס, איך װָארום 12
שטַארק און ֿפיל, זַײנען ֿפַארברעכן
דעם דריקט װָאס איר, זינד, אַײערע
און שֹוחד, נעמט װָאס גערעכטן,

טױער. אין אֿביֹונים די קריװדעט
דער שװַײגט דרום 13
צַײט, ַאזַא אין ֿפַארשטַאנדיקער

דָאס. איז צַײט בײזע ַא װָארום
ּכדי שלעכטס, ניט און גוטס זוכט 14
גָאט דער יהוה, און לעבן, זָאלט איר
ַאזױ אַײך, מיט זַײן װעט צֿבָאות, ֿפון

ֿפַארלַאנגט. איר װי
הָאט און שלעכטס, ֿפַײנט הָאט 15
טױער אין אױף שטעלט און גוטס, ליב
יהוה, װעט אֿפשר גערעכטיקײט,
דעם לַײטזעליקן צֿבָאות, ֿפון גָאט דער

יֹוסף. ֿפון איבערבלַײב
געזָאגט הָאט ַאזױ װָאר, ֿפַאר 16
אין יהוה: צֿבָאות, ֿפון גָאט דער גָאט,
אין און קלָאג, ַא זַײן װעט מערק ַאלע
ָאי! ָאי! זָאגן: מען װעט גַאסן ַאלע
צו ַאקערמַאן דעם רוֿפן װעט מע און
אין געניטע די קלָאג צו און טרױער,

יָאמערן.
װעט װַײנגערטנער ַאלע אין און 17
דורכגײן װעל איך ַאז קלָאג, ַא זַײן

גָאט. זָאגט דיר, צװישן
טָאג דעם בַאגערן װָאס די װײ, 18
טָאג דער דען אַײך װָאס צּו גָאט! ֿפון
ניט און ֿפינצטער איז ער גָאט? ֿפון

ליכטיק.
ַאנטלױֿפט מענטש ַא װען װי ַאזױ 19
בער, ַא בַאגעגנט אים און לײב, ַא ֿפון
זַײן לענט און הױז, אין קומט ער און
שלַאנג ַא און װַאנט, דער ָאן הַאנט

אַײן. אים בַײסט
טָאג דער איז חֹושך װָאר, ֿפַאר 20
ֿפינצטער און ליכטיק, ניט און גָאט, ֿפון

אים. אין שימער ַא ָאן און
ֿפַארַאכט איך ֿפַײנט, הָאב איך 21
ניט קען איך און יָום-טֹובים, אַײערע

אַײנזַאמלונגען. אַײערע שמעקן

מיר ברענגט איר ַאז ַאֿפילו 22
אַײערע און ברַאנדָאּפֿפער אױף
און ניט, איך בַאװיליק שּפַײזָאּפֿפער,
קוק ֿפרידָאּפֿפער געשטָאּפטע אַײערע

ָאן. ניט איך
ֿפון ברומונג די מיר ֿפון ָאּפ טו 23
ֿפון שּפיל דָאס און געזַאנגען, דַײנע

הערן. ניט לָאמיך גיטַארן דַײנע
װַאסער װי קװעלן לָאז נָאר 24
רעכטֿפַארטיקײט און גערעכטיקײט,

שטַארקער. ַא שטרָאם ַא װי
שלַאכטָאּפֿפער מיר איר הָאט 25
דער אין געברַאכט שּפַײזָאּפֿפער און
הױז איר יָאר, ֿפערציק די ֿפַאר מדבר,

יׂשראל? ֿפון
ִסּכות טרָאגן איר װעט דרום 26
אַײערע ִּכיָאן, און קיניג, אַײער
װָאס שטערנגָאט אַײער געצנבילדער,

געמַאכט. אַײך הָאט איר
ֿפון ֿפַארטרַײבן אַײך װעל איך און 27
גָאט – יהוה זָאג ַדֶמֶׂשק, זַײט יענער

נָאמען. זַײן איז צֿבָאות ֿפון

די6 און ִציֹון, אין רואיקע די װײ,
די שֹומרֹון, בַארג אױֿפן זיכערע
װָאס ֿפעלקער, די ֿפון ּפער בַארוֿפענע

יׂשראל! ֿפון הױז דָאס קומט זײ צו
זעט, און ַּכלנֵה, קײן ַאריבער גײט 2
גרױס-חָמת, קײן דָארט ֿפון גײט און
איז ּפִלשּתים; די ֿפון גַת אין נידערט און
קיניגרַײכן? דָאזיקע די ֿפון בעסער זײ
ֿפון גרעסער געמַארק זײער איז צי

געמַארק? אַײער
בײזן דעם ָאּפ שטױסט װָאס איר 3
רױב! ֿפון טרָאן דעם צו רוקט און טָאג,
ֿפון בעטן אױף ליגן װָאס די 4
אױף אױסגעצױגן און עלֿפנבײן,
לעמער עסן און געלעגערס, זײערע
שטַאל; ֿפון קעלבער און שָאף, די ֿפון

דער אױף צימבלען װָאס די 5
זיך זײ הָאבן דוד װי ַאזױ – גיטַאר

ּכֵלי-זֶֶמר; אױסגעטרַאכט
אין טרינקען װָאס די 6
די מיט און װַײן, שּפרענגבעקנס
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און זיך, זײ זַאלבן אַײלן בעסטע
ֿפון ברָאך דעם אום ניט זיך קימערן

יֹוסף.
ֿפַארטריבן ַאצונד זײ װעלן דרום 7
ֿפַארטריבענע, ַאלע ֿפון ֿפַארױס װערן
ליַארעם דער װערן װעט ָאּפגעטָאן און

אױסגעצױגענע. די ֿפון
בַײ געשװָארן הָאט יהוה גָאט 8
גָאט דער יהוה זָאגט ַאלײן, זיך
דעם ֿפַאראומװערדיק איך צֿבָאות: ֿפון
ּפַאלַאצן זַײנע און יעקֿב, ֿפון שטָאלץ
איך און געקרָאגן. ֿפַײנט איך הָאב
מיט שטָאט די איבערענטֿפערן װעל

ֿפולקײט! איר
װעלן עס אױב זַײן, װעט עס און 9
אײן אין מענטשן צען איבערבלַײבן

שטַארבן. זײ װעלן הױז,
דער און ֿפעטער, עמיצנס ַאז און 10
אים װעט ֿפַארברענען, אים דַארף װָאס
דָאס ַארױסצוטרָאגן ּכדי אױֿפהײבן
דעם צו זָאגן ער װעט הױז, ֿפון געבײן
נָאך איז הױז: ֿפון װינקל אין װָאס
װעט יענער ַאז און דיר? מיט דָא װער
זָאגן: װעט ער און ניטָא; נַײן, זָאגן:
בַײם דַאכטן, ניט טָאר מע װָארום שַא!

גָאט. ֿפון נָאמען
און בַאֿפעלט, גָאט זע, װָארום 11
אין הױז גרױסע דָאס צעהַאקן װעט מע
אױף הױז קלײנע דָאס און שטיקער,

שּפענדלעך.
ֿפעלז! ַא איבער ֿפערד דען לױֿפן 12
װָאס רינדער? מיט אים מען ַאקערט צי
גערעכטיקײט ֿפַארקערט הָאט איר
ֿפון ֿפרוכט און ביטערקרױט, אין

װערמוט; אין רעכטֿפַאריקײט
אום זיך ֿפרײט װָאס איר 13
מיט װָאר, ֿפַאר זָאגט: װָאס גָארנישט,
זיך מיר הָאבן שטַארקײט אונדזער

הערנער. גענומען
אױף ָאן שטעל איך זע, ֿפַארװָאר, 14
יׂשראל, ֿפון הױז איר ֿפָאלק, ַא אַײך
און צֿבָאות, ֿפון גָאט דער יהוה, זָאגט
קומט מע װּו ֿפון דריקן אַײך װעלן זײ
ּפלױן. דעם ֿפון טַײך דעם ביז חָמת קײן

הַאר7 דער גָאט מיר הָאט ַאזױ
בַאשַאֿפן הָאט ער ערשט געװיזן:
ֿפון אױֿפגײן ָאנהײב אין הײשעריק ַא
איז דָאס זע, און שּפעט-ּתֿבואה, דער
דעם נָאך שּפעט-ּתֿבואה די געװען

שניט. מלכס
הָאט ער ַאז געװען, איז עס און 2
ֿפון גרָאז דָאס אױֿפעסן געענדיקט
דו גָאט װי, געזָאגט: איך הָאב לַאנד,
קען װי דיך; בעט איך ֿפַארגיב, הַאר,
קלײן? ַאזױ איז ער ַאז יעקב, בַאשטײן

דערױף: געהַאט חרטה גָאט הָאט 3
גָאט הָאט געשען“, ניט װעט ”דָאס

געזָאגט.
הַאר דער גָאט מיר הָאט ַאזױ 4
הָאט הַאר דער גָאט ערשט געװיזן:
און ֿפַײער, דורך קריג ַא אױסגערוֿפן
ּתָהום, גרױסן דעם ֿפַארצערט הָאט עס

לַאנד. דָאס ֿפַארצערט װָאלט און
הַאר, דו גָאט געזָאגט: איך הָאב 5
קען װי דיך; בעט איך אױף, הער
קלײן? ַאזױ איז ער ַאז יעקֿב, בַאשטײן
דערױף: געהַאט חרטה גָאט הָאט 6
הָאט געשען“, ניט װעט אױך ”דָאס

געזָאגט. הַאר דער גָאט
ערשט געװיזן: מיר ער הָאט ַאזױ 7
שנורגלַײכער ַא אױף שטײט גָאט
ַא איז הַאנט זַײן אין און מױער,

װָאגשנור.
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 8
געזָאגט: איך הָאב ָעמֹוס? זעסטו, װָאס
זע, געזָאגט: גָאט הָאט װָאגשנור. ַא
ֿפָאלק מַײן צװישן װָאגשנור ַא צי איך
ניט װידער מער אים װעל איך יׂשראל,

ֿפַארגעבן.
װעלן יִׂשחק ֿפון במות די און 9
הײליקטומען די און װערן, ֿפַארװיסט
איך און װערן, חרֿב װעלן יׂשראל ֿפון
יָָרֿבָעם ֿפון הױז אױֿפן אױֿפשטײן װעל

שװערד. מיטן
בית-ֵאל ֿפון ּכֹהן דער ַאַמציָה און 10
ֿפון מלך דעם יָָרֿבָעם צו געשיקט הָאט
הָאט ָעמֹוס זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל,
די צװישן דיר אױף בונט ַא געמַאכט
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ניט קען לַאנד דָאס יׂשראל; ֿפון קינדער
רײד. זַײנע ַאלע אױסהַאלטן

געזָאגט: ַאזױ הָאט ָעמֹוס װָארום 11
יָָרֿבָעם, שטַארבן װעט שװערד דורכן
ֿפון ַאװעק גלות אין װעט יׂשראל און

ערד. זַײן
צו געזָאגט הָאט ַאַמציָה און 12
קײן דיר ַאנטלױף גײ זעער, ָעמֹוסן:
און ברױט, דָארטן עס און יהודה, לַאנד

זָאגן. נֿביאות זָאלסטו דָארטן
מער זָאלסטו בית-ֵאל אין ָאבער 13
איז עס װָארום זָאגן ניט נֿביאות װידער
הױז ַא איז עס און הײליקטום, מלכס ַא

מלוכה. ֿפון
הָאט און ָעמֹוס געענטֿפערט הָאט 14
בין נֿביא קײן ניט ַאַמציָהן; צו געזָאגט
בין נֿביא ַא ֿפון זון קײן ניט און איך,
בין רינדער ֿפון ּפַאסטוך ַא נַײערט איך,
ֿפַײגן. װילדע ֿפון צוריכטער ַא און איך,
ֿפון גענומען מיך הָאט גָאט און 15
מיר צו הָאט גָאט און שָאף, די הינטער
ֿפָאלק מַײן צו נֿביאות זָאג גײ געזָאגט:

יׂשראל.
ֿפון װָארט דָאס הער ַאצונד און 16
נֿביאות ניט זָאלסט זָאגסט: דו גָאט:
אױף ַדרשען ניט און יׂשראל, אױף זָאגן

יִׂשחק. ֿפון הױז דעם
געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 17
זַײן, זֹונה ַא שטָאט אין װעט װַײב דַײן
װעלן טעכטער דַײנע און זין דַײנע און
ערד דַײן און שװערד, דורכן ֿפַאלן
און װערן, צעטײלט שנור ַא מיט װעט
אומרײנער אױף שטַארבן װעסט דו
ַאװעק גלות אין װעט יׂשראל און ערד,

ערד. זַײן ֿפון

דער8 גָאט מיר הָאט ַאזױ
קָארב ַא ערשט געװיזן: הַאר

זומעראױבס.
װָאס געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 2
ַא געזָאגט: איך הָאב ָעמֹוס? זעסטו,
מיר צו גָאט הָאט זומעראױבס. קָארב
אױף ָסוף דער איז געקומען געזָאגט:
מער אים װעל איך יׂשראל, ֿפָאלק מַײן

ֿפַארגעבן. ניט װידער

ֿפון געזַאנגען די װעלן יָאמערן און 3
גָאט זָאגט טָאג, יענעם אין ּפַאלַאץ
אין ֿפיל, זַײן װעלן ּפגרים הַאר; דער
ָאנגעװָארֿפן זַײן װעט ָארט יעטװעדער

שטילקײט. ַא
װָאס איר צו, דָאס הערט 4
און אֿביון, דעם אַײנשלינגען װילט

לַאנד, ֿפון ָארימע די ֿפַארטיליקן
ַאריבער װעט װען זָאגן: צו ַאזױ 5
ֿפַארקױֿפן זָאלן מיר ַאז רֹאש-חֹודש,
עֿפענען זָאלן מיר ַאז שבת, און ּתֿבואה,
און ֵאיֿפָה, די ֿפַארקלענערן צו קָארן,
צו און ֶשקל, דעם ֿפַארגרעסערן צו

װָאגשָאלן; ֿפַאלשע מיט ֿפַארדרײען
ָארימע, די געלט ֿפַאר קױֿפן צו ּכדי 6
שיך, ּפָאר ַא ֿפַאר אֿביון דעם און
מיר זָאלן קָארן ֿפון ָאּפֿפַאל דעם און

ֿפַארקױֿפן.
דעם בַײ געשװָארן הָאט גָאט 7
װעל איך אױב יעקֿב: ֿפון שטָאלץ
מעׂשים! זײערע ַאלע ֿפַארגעסן אײביק
די ציטערן ניט דעם איבער זָאל 8
װָאס איטלעכער טרױערן און ערד,
זיך װעט זי יָא, איר? אױף װוינט
און טַײך, דער װי גַאנצן אין אױֿפהײבן
װי ַארָאּפזעצן זיך און װערן צערודערט

ִמצַריִם. ֿפון טַײך דער
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 9
מַאכן איך װעל הַאר, דער גָאט זָאגט
און טָאג, מיטן אין זון די אונטערגײן
טָאג. העלן אין ערד די מַאכן ֿפינצטער
אַײערע ֿפַארקערן װעל איך און 10
ַאלע און טרױער, אין יָום-טֹובים
איך און קלָאג, ַא אין געזַאנגען אַײערע
לענדן ַאלע אױף ַארױֿפברענגען װעל
ּפליך, ַא קָאּפ איטלעכן אױף און זַאק,
טרױער דער װי מַאכן עס װעל איך און
װי ָסוף, איר און אײנאײנציקן, ַאן נָאך

טָאג. ביטערן ַא
דער גָאט זָאגט קומען, טעג זע, 11
אין הונגער ַא שיקן װעל איך און הַאר,
און ברױט, נָאך הונגער ַא ניט לַאנד,
צו נַײערט װַאסער, נָאך דָארשט ַא ניט

גָאט. ֿפון װערטער די הערן
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צו ים ֿפון װָאגלען װעלן זײ און 12
װעלן זײ מזרח; ביז צֿפון ֿפון און ים,
און װָארט, גָאטס זוכן צו אומװַאנדערן

געֿפינען. ניט װעלן זײ
די חלשן װעלן טָאג יענעם אין 13
ֿפון בחורים די און יונגֿפרױען שײנע

דָארשט.
זינד דער בַײ שװערן װָאס די 14
עס װי ”ַאזױ זָאגן: און שֹומרֹון, ֿפון
װי ”ַאזױ און: ָדן!“ גָאט, דַײן לעבט
און בֵאר-ֶשַבע!“ װעג דער לעבט עס
ניט מער װעלן און ֿפַאלן, װעלן זײ

אױֿפשטײן.

שטײן9 גָאט געזען הָאב איך
געזָאגט: הָאט ער און מזבח, אױֿפן
בַײשטידלעך די ַאז זַײלנקעּפ, די שלָאג
איבער זײ צעברעך און ציטערן, זָאלן
זײער און קעּפ; ַאלעמענס זײערע
מיטן הרגען איך װעל איבערבלַײב
ַאן זײ ֿפון װעט ַאנטלױֿפן ניט שװערד;
װעט רַאטעװען ניט און ַאנטלָאֿפענער,

ַאנטרונענער. ַאן זײ ֿפון זיך
אין ֿפַארגרָאבן זיך װעלן זײ ַאז 2
דָארטן ֿפון זײ װעט אונטערערד,
זײ ַאז און הַאנט, מַײן ַארױסנעמען
זײ איך װעל הימל, אין ַארױֿפגײן װעלן

ַארָאּפנידערן. דָארטן ֿפון
בַאהַאלטן זיך װעלן זײ ַאז און 3
ֿפון איך װעל ַּכרֶמל, שּפיץ אױֿפן
און צונעמען, זײ און אױֿפזוכן דָארטן
ֿפַאר ֿפון ֿפַארבָארגן זיך װעלן זײ ַאז
װעל ים, ֿפון גרונט אױֿפן אױגן מַײנע
און שלַאנג, דער בַאֿפעלן דָארטן איך

אַײנבַײסן. זײ װעט זי
אין גײן װעלן זײ ַאז און 4
ֿפַײנט, זײערע ֿפַאר געֿפַאנגענשַאֿפט
שװערד, דער בַאֿפעלן דָארטן איך װעל
װעל איך און הרגען, זײ װעט זי און
און בײזן צום אױג מַײן זײ אױף טָאן

גוטן. צום ניט
צֿבָאות ֿפון הַאר דער גָאט װָארום 5
און ערד די ָאן רירט װָאס דער איז
אױף װוינער ַאלע און זיך, װַאקלט זי
אױף זיך הײבט זי און טרױערן; איר

זיך זעצט און טַײך, דער װי גַאנצן אין
ִמצַריִם. ֿפון טַײך דער װי ַארָאּפ

זַײנע הימל אין בױט װָאס דער 6
זַײן גרונטֿפעסט און אױבערקַאמערן,
רוֿפט װָאס ערד; דער אױף געװעלב
אױס זײ גיסט און ים, ֿפון װַאסערן די
איז יהוה ערד; דער ֿפון געזיכט אױֿפן

נָאמען. זַײן
קינדער די װי ַאזױ װָאר, ֿפַאר 7
ֿפון קינדער מיר, איר זַײט ּכושים ֿפון
איך װָאר, ֿפַאר גָאט. זָאגט יׂשראל,
לַאנד ֿפון יׂשראל אױֿפגעברַאכט הָאב
ַּכֿפּתֹור, ֿפון ּפִלשּתים די און ִמצַריִם,

קיר. ֿפון ַאָרם און
הַאר דַײן גָאט ֿפון אױגן די זע, 8
און קינגרַײך, זינדיקן דעם אױף זַײנען
דער ֿפון געזיכט ֿפון עס ֿפַארטיליק איך
ניט איך װעל ֿפַארטיליקן ָאבער ערד,
זָאגט יעקֿב, ֿפון הױז דָאס ֿפַארטיליקן

גָאט.
װעל און בַאֿפעל איך זע, װָארום 9
יׂשראל ֿפון הױז דָאס שָאקלען לָאזן
עס װי ַאזױ ֿפעלקער, ַאלע צװישן
ניט ָאבער זיּפ; ַא אין געשָאקלט װערט

ערד. דער צו ֿפַאלן װעט קערנדל ַא
שטַארבן װעלן שװערד דורכן 10
װָאס ֿפָאלק, מַײן ֿפון זינדיקע ַאלע
ֿפעדערן זיך און גענענען ניט זָאגן:

בײז. דָאס װעט אונדז אױף
איך װעל טָאג יענעם אין 11
בַײדל אַײנגעֿפַאלענע דָאס אױֿפשטעלן
ֿפַארמױערן װעל איך און דוד, ֿפון
חורֿבות זַײנע און ברָאכן, אירע
עס װעל און אױֿפשטעלן, איך װעל

טעג; ַאמָאליקע אין װי אױֿפבױען
דעם ַארבן זָאלן עס ּכדי 12
ַאלע און ֶאדֹום ֿפון איבערבלַײב
װערט נָאמען מַײן װָאס די ֿפעלקער
װָאס דער גָאט, זָאגט זײ, אױף גערוֿפן

דָאזיקע. דָאס טוט
און גָאט, זָאגט קומען, טעג זע, 13
ָאן ָאנשטױסן זיך װעט ַאקערער דער
טרױבנטרעטער דער און שניטער, דעם
בערג די און זריעה-װַארֿפער; דעם ָאן
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הײכן ַאלע און זַאֿפט, טריֿפן װעלן
צעגײן. װעלן

די אומקערן װעל איך און 14
ֿפָאלק מַײן ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
ָאּפבױען װעלן זײ און יׂשראל,
בַאזעצן, זיך און שטעט ֿפַארװיסטע
טרינקען און װַײנגערטנער ֿפלַאנצן און
און גערטנער מַאכן און װַײן, זײער

ֿפרוכט. זײער עסן
אױף אַײנֿפלַאנצן זײ װעל איך און 15
ניט מער װעלן זײ און ערד, זײער
װָאס ערד דער ֿפון װערן אױסגעריסן
דַײן יהוה זָאגט געגעבן, זײ הָאב איך

גָאט.
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עֹוֿבְדיָה
הָאט1 ַאזױ עֹוֿבדיָהן. ֿפון זעונג די

אױף הַאר דער גָאט געזָאגט
געהערט מיר הָאּבן הערונג ַא ֶאדֹום:
געשיקט איז שליח ַא און גָאט, ֿפון
און אױף, שטײט ֿפעלקער: די צװישן
אױף מלחמה אין אױֿפשטײן לָאמיר

איר.
די צװישן דיך איך מַאך קלײן זע, 2

װערסטו. זײער ֿפַארַאכט ֿפעלקער,
הַארצן דַײן ֿפון מוטװיליקײט די 3
אין רוסט װָאס דו ֿפַארֿפירט, דיך הָאט
הײך דער אין ֿפעלז, ֿפון שּפַאלטן די
דַײן אין זָאגסט װָאס װוינונג; דַײן ֿפון
ַארָאּפנידערן מיך װעט װער הַארצן:

ערד? דער צו
ָאדלער ַאן װי זיך זָאלסט דו װען 4
צװישן מַאכסט דו װען און דערהײבן,
דָארטן ֿפון איך װעל נעסט, דַײן שטערן

גָאט. זָאגט ַארָאּפנידערן, דיך
צו געקומען װָאלטן גנֿבים אױב 5
ביסטו װי – נַאכטרױּבער אױּב דיר,
זײ װָאלטן – געװָארן! ֿפַארשניטן
זיך; ֿפַאר גענוג געגנֿבעט בלױז דָאך
צו געקומען װָאלטן הַארּבסטער אױּב
נָאכקלַײּב ַא דָאך זײ װָאלטן דיר,

איבערגעלָאזט.
געװָארן דורכגעזוכט איז װי 6
זַײנע געװָארן ַאנטּפלעקט ֵעָׂשו,

בַאהעלטענישן!
דיר זײ הָאּבן געמַארק צום ּביז 7
דיך בונדסלַײט; דַײנע ַאלע בַאלײט,
די הָאּבן ּבַײגעקומען דיך ֿפַארֿפירט,
הָאּבן װָאס די דַײנע. ֿפרַײנט גוטע
ַא געשטעלט הָאבן געגעסן ברױט דַײן
קײן געװען ניט דיר. אונטער נעץ

אים. אין ֿפַארשטַאנדיקײט
טָאג, יענעם אין װָאר, ֿפַאר 8
אונטערברענגען איך װעל גָאט, זָאגט
די און ֶאדֹום, ֿפון חכמים, די

ֵעָׂשו. בַארג ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײט,

װעלן ֵּתיָמן, גיבֹורים, דַײנע און 9
זָאל איטלעכער ּכדי װערן, צעברָאכן
דורך ֵעָׂשו בַארג ֿפון װערן ֿפַארשניטן

טײטונג.
דַײן צו אומרעכט דעם ֿפַאר 10
בושה ַא דיך װעט יעקֿב ברודער
װערן ֿפַארשניטן װעסט און בַאדעקן,

אײביק. אױף
ביסט דו װָאס טָאג דעם אין 11
טָאג דעם אין װַײטן, ֿפון געשטַאנען
זַײן געֿפַאנגען הָאבן ֿפרעמדע װָאס
זַײנען װילדֿפרעמדע און ֿפַארמעג,
אױף און טױערן, זַײנע אין געקומען
אױך ביסטו געװָארֿפן, גֹורל ירוָשַליִם

זײ. ֿפון אײנער װי געװען
צוזען געזָאלט ניט הָאסט דו און 12
טָאג אין ברודער, דַײן ֿפון טָאג דעם
זיך געזָאלט ניט און אומגליק, זַײן ֿפון
יהודה, ֿפון קינדער די איבער ֿפרײען
ניט און אונטערגַאנג, זײער ֿפון טָאג אין
ֿפון טָאג אין מױל, דַײן גרײסן געזָאלט

נױט.
אין קומען געזָאלט ניט הָאסט 13
זַײן ֿפון טָאג אין ֿפָאלק, מַײן ֿפון טױער
אױך, דו צוזען, געזָאלט ניט ברָאך,
ברָאך, זַײן ֿפון טָאג אין אומגליק, זַײן
הַאנט די אױסשטרעקן געזָאלט ניט און
זַײן ֿפון טָאג אין ֿפַארמעג, זַײן אױף
שטײן געזָאלט ניט הָאסט און ברָאך.

שײדװעג, בַײם
ַאנטרונענע, זַײנע ֿפַארשנַײדן צו 14
זַײנע איבערענטֿפערן געזָאלט ניט און

נױט. ֿפון טָאג אין געבליבענע,
ֿפון טָאג דער איז נָאנט װָארום 15
הָאסט דו װי ֿפעלקער; ַאלע אױף גָאט
דַײן דיר, צו װערן געטָאן װעט געטָאן,
דַײן אױף אומקערן זיך װעט טּוונג

קָאּפ.
געטרונקען הָאט איר װי װָארום 16
װעלן בַארג, הײליקן מַײן אױף
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זײ יָא, ּתמיד; ֿפעלקער ַאלע טרינקען
װי װערן און זוּפן, און טרינקען װעלן

געװען. ניט מָאל קײן
װעט ִציֹון בַארג דעם אױף ָאבער 17
זַײן װעט ער און ַאנטרינונג, ַאן זַײן
װעט יעקֿב ֿפון הױז דָאס און הײליק;

ַארבונגען. זײערע ַארבן
ַא זַײן װעט יעקֿב ֿפון הױז דָאס און 18
ֿפלַאם, ַא יֹוסף ֿפון הױז דָאס און ֿפַײער,
און שטרױ, צו ֵעָׂשו ֿפון הױז דָאס און
ֿפַארצערן, זײ און ָאנצינדן זײ װעלן זײ
ֿפון זַײן ניט װעט איבערבלַײב קײן און
הָאט גָאט װָארום ֵעָׂשו; ֿפון הױז דעם

גערעדט.
ַארבן װעלן ָדרום אין װָאס די און 19
דער אין װָאס די און ֵעָׂשו, בַארג דעם
װעלן זײ און ּפִלשּתים; די – נידערונג
דָאס און אֿפרים, ֿפון ֿפעלד דָאס ַארבן
װעט בנימין און שֹומרֹון; ֿפון ֿפעלד

גִלָעד. ַארבן
ֿפַארטריבענע דָאזיקע די און 20
װָאס יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון מחנה
די און ָצרֿפת, ביז ּכנַענים די צװישן
אין װָאס ירוָשַליִם ֿפון ֿפַארטריבענע
ָדרום. ֿפון שטעט די ַארבן װעלן סֿפָרד,
ַארױֿפגײן װעלן העלֿפער און 21
בַארג דעם משּפטן צו ִציֹון, בַארג אױֿפן
גָאט. בַײ זַײן װעט מלוכה די און ֵעָׂשו,
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יֹונָה
איז1 גָאט ֿפון װָארט דָאס און

ֿפון זון דעם יֹונה צו געװען
זָאגן: צו ַאזױ ַאִמַּתין,

גרױסער דער צו גײ אױף, שטײ 2
אױף אױס רוף און נינֵוה, שטָאט
איז שלעכטיקײט זײער װָארום איר,

מיר. ֿפַאר אױֿפגעגַאנגען
צו אױֿפגעשטַאנען יֹונה איז 3
גָאט, ֿפַאר ֿפון ַּתרשיש קײן ַאנטלױֿפן
און יָֿפֹו, קײן גענידערט הָאט ער און
קײן גײט װָאס שיף ַא געֿפונען הָאט
איר ָאּפגעצָאלט ער הָאט ַּתרשיש;
ּכדי איר, אין גענידערט הָאט און לױן,
ֿפַאר ֿפון ַּתרשיש קײן זײ מיט גײן צו

גָאט.
גרױסן ַא ָאנגעװָארֿפן גָאט הָאט 4
געװָארן איז עס און ים, אױֿפן װינט
און ים, אױֿפן שטורעם גרױסער ַא
צעברָאכן בַײם געהַאלטן הָאט שיף די

װערן.
דערשרָאקן, זיך שיֿפלַײט די הָאבן 5
צו איטלעכער געשריען הָאבן זײ און
ַארַײנגעװָארֿפן הָאבן זײ און גָאט, זַײן
אין, שיף, אױֿפן װָאס זַאכן די
און מַאכן. צו לַײכטער זיך ּכדי
װינקל אין ַארָאּֿפגענידערט הָאט יֹונה
איז און געלײגט זיך הָאט און שיף,

אַײנגעשלָאֿפן.
די ֿפון עלטסטער דער הָאט 6
הָאט און אים, צו גענענט שיֿפלַײט
װָאס דיר, מיט איז װָאס געזָאגט:
רוף און אױף שטײ שלָאֿפסט? דו
גָאט זיך װעט אֿפשר גָאט, דַײן צו
ניט װעלן מיר און אונדז, ָאן בַאדַאכטן

אונטערגײן.
צום אײנער געזָאגט הָאבן זײ און 7
גֹורל, װַארֿפן לָאמיר קומט ַאנדערן:
דָאס װעמען איבער װיסן זָאלן מיר ּכדי

אונדז. אױף איז בײז דָאזיקע
דער און גֹורל, געװָארֿפן זײ הָאבן 8
זײ הָאבן יֹונהן. אױף געֿפַאלן איז גֹורל

ַאקָארשט, אונדז זָאג געזָאגט: אים צו
איז בײז דָאזיקע דָאס װעמען איבער דו
און טָאן? דַײן איז װָאס אונדז: אױף
דַײן איז װָאס קומסטו? װַאנען ֿפון
ביסטו? ֿפָאלק װָאסער ֿפון און לַאנד?
בין ִעברי ַא געזָאגט: זײ צו ער הָאט 9
טו הימלען די ֿפון גָאט דעם יהוה איך,
געמַאכט הָאט װָאס דעם ֿפָארכטן, איך

יבשה. די און ים דעם
געקרָאגן מֹורא מענטשן די הָאבן 10
אים צו הָאבן זײ און מֹורא, גרױס ַא
געטָאן? דָא הָאסטו װָאס געזָאגט:
ֿפַארשטַאנען הָאבן מענטשן די װָארום
הָאט ער ַאז גָאט, ֿפון ַאנטלױֿפט ער ַאז

געזָאגט. זײ דָאס
װָאס געזָאגט: אים צו זײ הָאבן 11
דער ּכדי דיר, מיט טָאן מיר זָאלן
אונדז? ֿפַאר אַײנשטילן זיך זָאל ים
ַאלץ געװָארן איז ים דער װָארום

שטורעמדיקער.
הײבט געזָאגט: זײ צו ער הָאט 12
ים, אין ַארַײן מיך װַארֿפט און אױף מיך
ֿפַאר אַײנשטילן זיך װעט ים דער און
מיר איבער ַאז װײס איך װָארום אַײך;
שטורעם גרױסער דָאזיקער דער איז

אַײך. אױף
גערודערט הָאבן מענטשן די און 13
ָאבער יבשה, דער צו אומצוקערן זיך
דער װָארום געקענט, ניט הָאבן זײ
ַאקעגן געשטורעמט נָאכַאנַאנד הָאט ים

זײ.
און גָאט, צו גערוֿפן זײ הָאבן 14
גָאט, דיך, בעטן מיר געזָאגט: הָאבן
לעבן דעם ֿפַאר אונטערגײן ניט לָאמיר
זָאלסט און מענטשן, דָאזיקן דעם ֿפון
אומשולדיק אונדז אױף ברענגען ניט
דו װי ַאזױ גָאט, דו װָארום בלוט,

טוסטו. בַאגערסט
יֹונה, אױֿפגעהױבן הָאבן זײ און 15
ים, אין ַארַײנגעװָארֿפן אים הָאבן און
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ֿפון ָאּֿפגעשטעלט זיך הָאט ים דער און
שטורעמען. זַײן

מֹורא הָאבן מענטשן די און 16
און גָאט ֿפַאר מֹורא גרױס ַא געהַאט
שלַאכטָאֿפֿפער ַא געשלַאכט הָאבן זײ
נדרים. זיך אױף גענומען און גָאט, צו

ַא2 ָאנגעברײט הָאט גָאט און
יֹונהן, אַײנצושלינגען ֿפיש גרױסן
אינגעװײד די אין געװען איז יֹונה און

נעכט. דרַײ און טעג דרַײ ֿפיש ֿפון
צו געװען מתֿפלל הָאט יֹונה און 2
ֿפון אינגעװײד די ֿפון גָאט, זַײן יהוה

ֿפיש. דעם
הָאב איך געזָאגט: הָאט ער און 3
ער און גָאט, צו נױט מַײן ֿפון גערוֿפן
בױך דעם ֿפון געענטֿפערט; מיר הָאט
געשריען, איך הָאב אונטערערד ֿפון

ָקול. מַײן צוגעהערט הָאסטו
ַארַײנגעװָארֿפן מיך הָאסט װָארום 4
ֿפון הַארצן אין טיֿפעניש, דער אין
מיך הָאט שטרָאם דער און ימען, די
און װעלן דַײנע ַאלע ַארומגענומען;
איבער ַאריבערגעגַאנגען זַײנען אינדן

מיר.
געזָאגט: געװעסט הָאב איך און 5
דַײנע ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן בין איך
נָאך װידער װעל איך ָאבער אױגן;

טעמּֿפל. הײליקן דַײן אױף קוקן
ַארומגערינגלט מיך הָאבן װַאסערן 6
מיך הָאט ּתָהום דער נֿפש, ביזן
געװען איז טַײכגרָאז ַארומגענומען,

קָאּפ. מַײן ַארום געװיקלט
איך הָאב בערג די ֿפון גרונטן די צו 7
ֿפַארשלָאסן] [הָאט ערד די גענידערט,
אײביק. אױף ריגלען אירע מיר ֿפַאר
ֿפון אױֿפגעברַאכט הָאסט דו ָאבער

גָאט. מַײן יהוה דו לעבן, מַײן גרוב
געװען איז זעל מַײן װען 8
גָאט ָאן איך הָאב מיר, אין ֿפַארחלשט
געקומען איז ּתֿפילה מַײן און געדַאכט,

טעמּֿפל. הײליקן דַײן אין דיר, צו
ֿפַאלשע ָאן זיך הַאלטן װָאס די 9
גענָאדיקן; זײער ֿפַארלָאזן נישטיקײטן

דיר, צו שלַאכטן װעל איך ָאבער 10
איך װָאס דַאנקעניש; ֿפון ָקול ַא מיט
בַאצָאלן. איך װעל געטָאן נדר ַא הָאב

גָאט. בַײ איז ישועה די
ֿפיש, דעם געהײסן הָאט גָאט און 11
אױף יֹונהן אױסגעשּֿפיגן הָאט ער און

יבשה. דער

איז3 גָאט ֿפון װָארט דָאס און
מָאל, צװײט ַא יֹונהן צו געװען

זָאגן: צו ַאזױ
גרױסער דער צו גײ אױף, שטײ 2
די איר צו אױס רוף און נינֵוה, שטָאט

דיר. צו רעד איך װָאס אױסרוֿפונג
ער און אױֿפגעשטַאנען, יֹונה איז 3
דָאס װי ַאזױ נינֵוה, קײן געגַאנגען איז
געװען איז נינֵוה און גָאט; ֿפון װָארט
דרַײ ֿפון שטָאט גרױסע געװַאלטיק ַא

גַאנג. טעג
ַארַײנגײן ָאנגעהױבן הָאט יֹונה און 4
ער און גַאנג, טָאג אײן שטָאט אין
געזָאגט: הָאט און אױסגערוֿפן הָאט
װערט נינֵוה און טעג ֿפערציק נָאך

איבערגעקערט.
הָאבן נינֵוה ֿפון מענטשן די און 5
הָאבן זײ און גָאט, אין געגלױבט
זיך הָאבן און ֿפַאסטטָאג, ַא אױסגערוֿפן
ביז גרעסטן זײער ֿפון זַאק אין ָאנגעטָאן

קלענסטן. זײער
דערגרַײכט הָאט זַאך די און 6
איז ער און נינֵוה, ֿפון מלך צום
הָאט און טרָאן, זַײן ֿפון אױֿפגעשטַאנען
און זיך, ֿפון מַאנטל זַײן אױסגעטָאן
זיך און זַאק, מיט צוגעדעקט זיך הָאט

ַאש. אױף געזעצט
און אױסרוֿפן געלָאזט הָאט ער און 7
בַאֿפעל דעם אױף נינֵוה אין ָאנגעזָאגט
לַײט, גרױסע זַײנע און מלך דעם ֿפון
קײן און מענטש קײן זָאגן: צו ַאזױ
ניט זָאל שָאף, ָאדער רינדער בהמה,
זָאלן זײ ניט מינדסטע; דָאס ֿפַארזוכן
טרינקען זָאלן זײ ניט און ֿפיטערן, זיך

װַאסער.
זַײן זָאלן בהמות און מענטשן 8
רוֿפן זָאל מע און זַאק; מיט צוגעדעקט
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מע און שטַארקײט, מיט גָאט צו
זַײן ֿפון איטלעכער אומקערן זיך זָאל
אומרעכט דעם ֿפון און װעג, שלעכטן

הענט. זײערע אין װָאס
װעט װידער אֿפשר װײס, װער 9
ָאּֿפקערן זיך און הָאבן, חרטה גָאט
ניט װעלן מיר און גרימצָארן, זַײן ֿפון

אונטערגײן.
מעׂשים, זײערע געזען גָאט הָאט 10
זײער ֿפון אומגעקערט זיך הָאבן זײ ַאז
חרטה הָאט גָאט און װעג, שלעכטן
הָאט ער װָאס בײז דעם אױף געהַאט
עס הָאט ער און טָאן, צו זײ גערעדט

געטָאן. ניט

ַא4 ֿפַארדרָאסן הָאט יֹונהן און
הָאט אים און ֿפַארדרָאס, גרױס

געערגערט.
צו געװען מתּֿפלל הָאט ער און 2
דיך, בעט איך געזָאגט: הָאט און גָאט,
מַײנע געװען ניט דָאס זַײנען גָאט,
געװען נָאך בין איך װען װערטער,
זיך איך הָאב דרום ערד? מַײן אױף
ַּתרשיש, קײן ַאנטלױֿפן צו געֿפעדערט
ביסט דו ַאז געװּוסט הָאב איך װַײל
דערבַארימדיקער און לַײטזעליקער ַא
רַײך און צָארן, אין אַײנגעהַאלטן גָאט,
דעם אױף חרטה הָאסט און גענָאד, אין

בײז.
בעט איך צו, נעם גָאט, ַאצונד, און 3
בעסער װָארום נֿפש, מַײן מיר ֿפון דיך,
זָאל איך אײדער שטַארבן, זָאל איך

לעבן.
געזָאגט: אים צו גָאט הָאט 4

גוט? דיך ערגערט
ֿפון ַארױסגעגַאנגען איז יֹונה און 5
מזרח אין געזעצט זיך הָאט און שטָאט,
דָארטן זיך הָאט ער און שטָאט, ֿפון
געזעסן איז און בַײדל, ַא געמַאכט
װעט ער ביז שָאטן, אין אים אונטער
שטָאט. דער מיט געשען װעט װָאס זען
ַא ָאנגעברײט הַאר דער גָאט הָאט 6
אױסגעװַאקסן איז ער און ריצנבױם,
זַײן איבער שָאטן ַא זַײן צו יֹונהן איבער

זַײן ֿפון ַארױסצונעמען אים ּכדי קָאּפ,
געֿפרײט זיך הָאט יֹונה און געמיט, בײז

ֿפרײד. גרױס ַא ריצנבױם מיטן

װָארעם, ַא ָאנגעברײט גָאט הָאט 7
אױֿפגעגַאנגען איז ֿפרימָארגן דער װען
הָאט ער און טָאג, ַאנדערן אױֿפן
איז ער און ריצנבױם, דעם צענָאגט

געװָארן. ֿפַארטריקנט

זון די װי געװען, איז עס און 8
גָאט הָאט ַאזױ אױֿפגעגַאנגען, איז
און מזרח-װינט, שטילן ַא ָאנגעברײט
קָאּפ, יֹונהס אױף געשלָאגן הָאט זון די
און געװָארן, ֿפַארחלשט איז ער און
טױט, דעם זיך אױף געבעטן הָאט
זָאל איך בעסער געזָאגט: הָאט און

לעבן. זָאל איך אײדער שטַארבן,

יֹונהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 9
ריצנבױם? דעם װעגן גוט דיך ערגערט
גוט, ערגערט מיך געזָאגט: ער הָאט

טױט. צום ביז

ַא איז דיר געזָאגט: גָאט הָאט 10
ניט װָאס ריצנבױם, דעם אױף שָאד
און געמיט, אים אױף זיך הָאסט דו
װָאס אױֿפגעברַאכט; אים הָאסט דו ניט
איבער און געװָארן, נַאכט איבער איז

אונטערגעגַאנגען; נַאכט

אױף שָאד ַא זַײן ניט זָאל מיר און 11
אין װָאס נינֵוה, שטָאט גרוסיער דער
מָאל צװעלף װי מער דָא זַײנען איר
ניט װײסן װָאס מענטשן, טױזנט צען
זײער און הַאנט רעכטער זײער צװישן

סך? ַא בהמות אױך און לינקער,
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ִמיָכה
איז1 װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס

אין מֹוֶרֶשת, ֿפון מיָכהן צו געװען
די יחזִקיָה, ָאָכז, יֹוָתם, ֿפון טעג די
געזען הָאט ער װָאס יהודה, ֿפון מלכים

ירוָשַליִם. און שֹומרֹון אױף
ֿפַארנעם ַאלע, ֿפעלקער איר הערט 2
דער גָאט און ֿפולקײט; איר און ערד דו
אַײך, קעגן עדות צום זַײן װעט הַאר

טעמּפל. הײליקן זַײן ֿפון גָאט
ֿפון ַארױס גײט גָאט זע, װָארום 3
טרעטן און נידערן װעט און ָארט, זַײן

ערד. דער ֿפון הײכן די אױף
אונטער צעגײן װעלן בערג די און 4
שּפַאלטן, זיך װעלן טָאלן די און אים,
װַאסער װי ֿפַײער, ֿפַארן װַאקס װי

נידערונג. ַא אין אױסגעגָאסן
יעקֿב ֿפון ֿפַארברעך דעם איבער 5
ֿפון זינד די איבער און ַאלץ, דָאס איז
דער איז װער יׂשראל. ֿפון הױז דעם
שֹומרֹון? ניט אױב יעקֿב ֿפון ֿפַארברעך
ניט אױב יהודה ֿפון במות די װער און

ירוָשַליִם?
ֿפַאר שֹומרֹון מַאכן איך װעל דרום 6
ֿפון ֿפלַאנצונגען ֿפַאר ֿפעלדהױֿפן, ַא
שלַײדערן װעל איך און װַײנגערטנער.
אירע און שטײנער, אירע טָאל צום

ַאנטּפלעקן. איך װעל גרונטֿפעסטן
געצן געשניצטע אירע ַאלע און 7
אירע ַאלע און װערן, צעהַאקט װעלן
װערן ֿפַארברענט װעלן זֹונה-לױנען
געצנבילדער אירע ַאלע און ֿפַײער, אין
ֿפון װָארום װיסט; צו מַאכן איך װעל
און אױֿפגעקליבן, זײ זי הָאט זֹונה-לױן

װערן. װידער זײ זָאלן זֹונה-לױן צו
און קלָאגן איך װעל דערױף 8
בָארװעס אומגײן װעל איך יָאמערן,
קלָאג ַא מַאכן װעל איך נַאקעט, און
װי טרױער ַא און שַאקַאלן, די װי

שטרױסֿפױגלען.
שלעק, אירע זַײנען שװער װָארום 9
עס יהודה, ביז געקומען איז עס װָארום

ביז ֿפָאלק, מַײן ֿפון טױער ביזן גרַײכט
ירוָשַליִם.

אין איר זָאלט דערצײלן ניט 10
װײנען; ניט איר זָאלט װײנען גַת,
זיך טו שטױב אין בית-לָעֿפָרה אין

קַײקלען.
ֿפון בַאװױנערין ַאװעק, דיר גײ 11
ַארױסגײן ניט שַאנד; צו נַאקעט ָשֿפיר,
ַצֲענָן ֿפון בַאװױנערין די זיך דערװעגט
נעמט מע בית-ֵאֶצל; אין איז קלָאג ַא

בַאשטַאנד. זַײן ָאּפ אַײך ֿפון
הָאט גוטס נָאך געַאנגסט יָא, 12
ָאבער ָמרֹות, ֿפון בַאװױנערין די
צום גָאט ֿפון בײז הָאט גענידערט

ירוָשַליִם. ֿפון טױער
די צו רַײטװָאגן דעם שּפַאן 13
זי ָלכיש; ֿפון בַאװױנערין לױֿפֿפערד,
דער ֿפַאר געװען זינד ָאנהײב דער איז
זַײנען דיר בַײ װָארום ִציֹון;ְ טָאכטער
ֿפון ֿפַארברעכן די געװָארן געֿפונען

יׂשראל.
געבן געזענג-מּתנות װעסטו דרום 14
ַאכזיֿב ֿפון הַײזער די מֹוֶרֶשת-גַת; צו
מלכים די ֿפַאר ָאּפנַאר צום װערן װעלן

יׂשראל. ֿפון
יֹורש ַא ברענגען נָאך װעל איך 15
ביז ָמֵרָשה, ֿפון בַאװױנערין דיר, אױף
ֿפון ּכֿבוד דער קומען װעט ַעדוָלם קײן

יׂשראל.
שער און ּפליך ַא דיר מַאך 16
געצערטלטע דַײנע איבער ָאּפ, דיך
דער װי ּפליך דַײן ברײט מַאך קינדער,
גלות אין זַײנען זײ װָארום גײערֿפױגל,

דיר. ֿפון ַאװעק

טרַאכטן2 װָאס די צו װײ
בײז אױס ַארבעטן און אומרעכט,
ֿפון ליכט אין געלעגערס! זײערע אױף
עס װַײל אױס, עס זײ ֿפירן ֿפרימָארגן

הַאנט. זײער ֿפון מַאכט דער אין איז
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גזלען, און ֿפעלדער גלוסטן זײ און 2
בַארױבן און צו; נעמען און הַײזער און
מיט מענטשן ַא און הױז, זַײן מיט מַאן ַא

נחלה. זַײן
געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 3
דָאזיקער דער אױף טרַאכט איך זע,
װעט איר װָאס בײז ַא משּפחה
אַײערע דערֿפון ָאּפטָאן קענען ניט
ַאן מיט גײן ניט װעט איר און העלדזער,
בײזע ַא װָארום קָאּפ, אױֿפגעהױבענעם

זַײן. דָאס װעט צַײט
מען װעט טָאג יענעם אין 4
שּפרוך, ַא אַײך אױף אױֿפהײבן
ֿפון קלָאג ַא קלָאגן װעט מע און
זָאגן: װעט מע בַאקלָאגעניש,
מיר זַײנען ֿפַארװיסט ֿפַארװיסטן
ֿפָאלק מַײן ֿפון טײל דעם געװָארן;
מיך ער טוט װי בַײטן. ער טוט
ַאװעקרױבער דעם דערװַײטערן!

ֿפעלדער. אונדזערע ער צעטײלט
װעט דיר ֿפון קײנער װָאר, ֿפַאר 5
דער אין גֹורל לױט שנור ַא װַארֿפן ניט

גָאט. ֿפון עדה
ַדרשען ַדרשען!“ ניט זָאלט ”איר 6
די צו ַדרשען ניט דַארף מע זײ;
ניט חרּפות קײן מען װעט דָאזיקע,

קריגן.
ֿפון הױז בַײטן, דען זיך איך טו 7
דָאס געװָארן קורץ איז צי יעקֿב?
זַײנע דָאס זַײנען גָאט? ֿפון געמיט
װערטער מַײנע ניט טוען טּוונגען?

גלַײך? גײט װָאס דעם מיט גוטס
ַאנוסטן ֿפון ֿפָאלק מַײן ָאבער 8
ֿפון ֿפַײנט; ַא ֿפַאר אױף זיך שטעלט
איר ציט ַאנטקעגן קומט װָאס דעם
רויִקע ֿפון ַארָאּפ, מַאנטל און קלײד

מלחמה. ֿפון ָאּפגענײגטע דורכגײער,
ֿפָאלק מַײן ֿפון װַײבער די 9
נחתדיקער זײער ֿפון איר ֿפַארטרַײבט
איר נעמט עֹוֿפעלעך זײערע ֿפון הײם;

אײביק. אױף צירונג מַײן ַאװעק
װָארום גײט, און אױף שטײט 10
װעגן ֿפון רּוונג, קײן דָא ניטָא
ַא און צעשטערט, װָאס טומאה דער

צעשטערונג. שטַארקע
װינט מיט אום גײט װָאס מַאן ַא ַאז 11
דיר װעל ”איך ֿפעלשן: זָאל ליגן, און
װָאלט טרונק“, ֿפון און װַײן ֿפון ַדרשען
דָאזיקן דעם בַײ ַדרשן ַא װערן ער

ֿפָאלק.
װעל אַײנזַאמלען זַאמלען 12
קלַײבן גַאנצן, אין יעקֿב, דיך, איך
איבערבלַײב דעם איך װעל אױֿפקלַײבן
צונױֿפטָאן זײ װעל איך יׂשראל. ֿפון
װי געהעֿפט, אין שָאף װי אײנעם אין
זײ ֿפיטערּפלַאץ; איר אין סטַאדע ַא

מענטשן. מיט רױשן װעלן
זײ ַארױף גײט דורכברעכער דער 13
גײען און דורך ברעכן זײ ֿפַארױס,
ַארױס און טױער דעם דורך װַײטער,
זײ גײט מלך זײער און אים, דורך
ָאנֿפירער. זײער איז גָאט און ֿפַארױס,

הערט3 געזָאגט: הָאב איך און
יעקֿב, ֿפון קעּפ איר צו, ַאקָארשט
ליגט יׂשראל; ֿפון הױז ֿפון ֿפירער און
גערעכטיקײט? װיסן צו אַײך אױף ניט

הָאט און גוטס ֿפַײנט הָאט װָאס איר 2
הױט זײער גזלט װָאס שלעכטס, ליב
זײערע ֿפון ֿפלײש זײער און זײ, ֿפון

בײנער;
ֿפלײש דָאס געגעסן הָאט װָאס און 3
ֿפון הױט זײער און ֿפָאלק, מַײן ֿפון
בײנער זײערע און ָאּפגעשונדן, זײ
ַא אין װי ַאזױ צעהַאקט און צעברָאכן,

קעסל. ַא אין ֿפלײש װי און טָאּפ,
גָאט, צו שרַײען זײ װעלן דרום 4
ער און ענטֿפערן;ְ ניט זײ װעט ער און
אין זײ ֿפון ּפנים זַײן ֿפַארבָארגן װעט
שלעכטס הָאבן זײ װי ַאזױ צַײט, יענער

מעׂשים. זײערע אין געטָאן
די אױף געזָאגט גָאט הָאט ַאזױ 5
ֿפָאלק, מַײן ֿפַארֿפירן װָאס נֿביאים
זײערע װען ”שלום!“ שרַײען: װָאס
גיט װָאס דער און בַײסן, צו הָאבן צײן
אים אױף ָאן זײ ברײטן מױל אין ניט זײ

מלחמה. ַא
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ַא ָאן נַאכט, זַײן אַײך װעט דרום 6
ֿפינצטער, זַײן װעט אַײך און זעונג,
די װעט אונטערגײן און װָארזָאגן, ָאן
װערן שװַארץ און נֿביאים, די אױף זון

זײ. אױף טָאג דער װעט
שַאנד, צו זַײן װעלן זעער די און 7
שעמען, זיך װעלן װָארזָאגער די און
זײערע ֿפַארדעקן ַאלע װעלן זײ און
ענטֿפער קײן װַײל ליּפ, אױבערשטע

זַײן. ניט װעט גָאט ֿפון
מיט ֿפול בין איך װָאר, ֿפַאר ָאבער 8
און גָאט, ֿפון גַײסט דעם דורך ּכֹוח
זָאגן צו גבורה, און גערעכטיקײט מיט
זַײן יׂשראלן און ֿפַארברעך, זַײן יעקֿבן

זינד.
איר ַאקָארשט, צו דָאס הערט 9
און יעקֿב, ֿפון הױז דעם ֿפון קעּפ
װָאס יׂשראל, ֿפון הױז ֿפון ֿפירער
און גערעכטיקײט, ֿפַאראומװערדיקט

גלַײך; איז װָאס ַאלץ ֿפַארדרײט
און בלוט, מיט ִציֹון בױט מע 10

אומרעכט. מיט ירוָשַליִם
און שֹוחד, ֿפַאר משּפטן קעּפ אירע 11
און געצָאלט, ֿפַאר לערנען ּכֹהנים אירע
און געלט. ֿפַאר װָארזָאגן נֿביאים אירע
זָאגן: צו ַאזױ גָאט, אױף זיך לענען זײ
אונדז, צװישן איז גָאט װָאר, ֿפַאר
בײז. קײן קומען ניט װעט אונדז אױף

ַא װי ִציֹון אַײך איבער װעט דרום 12
ירוָשַליִם און װערן, צעַאקערט ֿפעלד
ֿפון בַארג דער און הױֿפנס, װערן װעט

הײכן. װַאלדיקע – הױז גָאטס

ֿפון4 ָסוף אין זַײן װעט עס און
דער ֿפעסט שטײן װעט טעג, די
ֿפון אױבנָאן הױז, גָאטס ֿפון בַארג
דערהױבן זַײן װעט ער און בערג, די
צו װעלן אומות און הײכן; די איבער

שטרָאמען. אים
און גײן װעלן ֿפעלקער ֿפיל און 2
ַארױֿפגײן לָאמיר און קומט זָאגן: װעלן
הױז צום און יהוה, ֿפון בַארג צום
װעט ער און יעקֿב, ֿפון גָאט דעם ֿפון
מיר און װעגן, זַײנע ֿפון לערנען אונדז

ֿפון װָארום שטעגן; זַײנע אין גײן װעלן
גָאטס און ּתֹורה, ַא ַארױסגײן װעט ִציֹון

ירוָשַליִם. ֿפון װָארט
ֿפיל צװישן משּפטן װעט ער און 3
מַאכטיקע איבער ַאנטשײדן און אומות,
זײ און װַײט; דער אין ביז ֿפעלקער
שװערדן זײערע איבערשמידן װעלן
שּפיזן זײערע און ַאקעראַײזנס, אױף
ַא קעגן ֿפָאלק ַא צװַײגמעסערס; אױף
און שװערד, ַא הײבן ניט װעט ֿפָאלק

מלחמה. לערנען מער ניט װעט מע
איטלעכער זיצן װעלן זײ און 4
אונטער און װַײנשטָאק זַײן אונטער
ניט װעט קַײנער און ֿפַײגנבױם, זַײן
ֿפון גָאט ֿפון מױל דָאס װָארום שרעקן;

גערעדט. הָאט צֿבָאֹות
גײן מעגן ֿפעלקער ַאלע װָארום 5
גָאט, זַײן ֿפון נָאמען אין איטלעכס
ֿפון נָאמען אין גײן װעלן מיר ָאבער
און אײביק אױף גָאט אונדזער יהוה

שטענדיק.
װעל גָאט, זָאגט טָאג, יענעם אין 6
און הינקט, װָאס די אַײנזַאמלען איך
ֿפַארשטױסן, איז װָאס די צונױֿפקלַײבן
שלעכטס הָאב איך װעמען די און

געטָאן.
הינקעדיקע די מַאכן װעל איך און 7
די און איבערבלַײב, ַאן ֿפַאר
מַאכטיקן ַא ֿפַאר דערװַײטערטע
איבער קיניגן װעט גָאט און ֿפָאלק,
ביז און ַאצונד ֿפון ִציֹון בַארג אױֿפן זײ

אײביק.
ֿפעסטונגבַארג ִמגַדל-ֵעֶדר, דו און 8
װעט דיר צו ִציֹון, טָאכטער ֿפון
די װעט קומען יָא, ָאנקומען; עס
ֿפון מלוכה די ממשלה, ֿפריערדיקע

ירוָשַליִם. טָאכטער
שרַײסטו װָאס נָאך ַאצונד 9
מלך קײן איז געשרײען? מיט
בעל-יֹועץ דַײן איז דיר, אין ניטָא
הָאט װײעניש װָאס אונטערגעגַאנגען,

געװינערין? ַא װי ָאנגענומען דיך
טָאכטער װײען, הָאב און זיך דרײ 10
װָארום געװינערין, ַא װי ַאזױ ִציֹון,
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דער ֿפון ַארױסגײן װעסטו ַאצונד
ֿפעלד, אין װױנען װעסט און שטָאט,
דָארטן בֿבל; קײן קומען װעסט און
דיך װעט דָארטן װערן, ניצול װעסטו
דַײנע ֿפון הַאנט דער ֿפון גָאט אױסלײזן

ֿפַײנט.
אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן ַאצונד און 11
זָאל זָאגן: װָאס ֿפעלקער, ֿפיל דיר אױף
אונדזער זָאל און װערן, ֿפַארשװעכט זי

ִציֹון. אױף ָאנקוקן זיך אױג
די ניט װײסן זײ ָאבער 12
זײ און גָאט, ֿפון טרַאכטונגען
ער ַאז בַארָאט, זַײן ניט ֿפַארשטײען
אין גַארב ַא װי אַײנגעזַאמלט זײ הָאט

שַײער.
טָאכטער דרעש, און אױף שטײ 13
מַאכן איך װעל הָארן דַײן װָארום ִציֹון,
איך װעל קלױען דַײנע און אַײזן,
ֿפיל צעשטױסן װעסט און קוּפער, מַאכן
זײער גָאט צו חרם מַאכן און ֿפעלקער,
ֿפון הַאר צום ֿפַארמעג זײער און רױב,

ערד. גַאנצער דער
לַײב דעם זיך װעסטו ַאצונד 14
ַא מחנות, ֿפון טָאכטער שנַײדן,
אױף געמַאכט מען הָאט בַאלעגערונג
שלָאגט בַאק אױֿפן רוט ַא מיט אונדז;

יׂשראל. ֿפון ריכטער דעם מען

װָאס5 ֶאֿפָרת, אין בית-ֶלֶחם דו, און
טױזנטן די צװישן ביסטו קלײן
ַארױסגײן מיר װעט דיר ֿפון יהודה, ֿפון
געװעלטיקער ַא זַײן װעט װָאס דער
איז ָאּפשטַאם זַײן און יׂשראל, איבער

טעג. ַאמָאליקע ֿפון ֿפַארצַײטן, ֿפון
איבערגעבן זײ װעט ער װָאר, ֿפַאר 2
הָאט געװינערין די װען צַײט דער ביז
ֿפון איבערבלַײב דער ָאבער געװּונען;
מיט אומקערן זיך װעט ברידער זַײנע

יׂשראל. ֿפון קינדער די
און אױֿפשטײן װעט ער און 3
מיטן גָאט, ֿפון מַאכט מיט ֿפיטערן
גָאט; זַײן יהוה ֿפון נָאמען שטָאלצן
ער װָארום רואיק, זיצן װעלן זײ און
עקן די ביז גרױס זַײן דענצמָאל װעט

ערד. דער ֿפון
שלום: דער זַײן װעט ַאזַא און 4
אונדזער אין קומען װעט ַאשור ַאז
טרעטן װעט ער ַאז און לַאנד,
מיר װעלן ּפַאלַאצן, אונדזערע אין
ּפַאסטוכער, זיבן אים אױף אױֿפשטעלן

לַײט. ֿפירשטלעכע ַאכט און
לַאנד דָאס צעברעכן װעלן זײ און 5
נִמרֹוד לַאנד און שװערד, מיטן ַאשור
מע און קלינגען. אײגענע אירע מיט
ער ַאז ַאשור, ֿפון זַײן מציל אונדז װעט
ַאז און לַאנד, אונדזער אין קומען װעט

גֿבול. אונדזער אין טרעטן װעט ער
יעקֿב ֿפון איבערבלַײב דער און 6
טױ װי אומות, ֿפיל די צװישן זַײן װעט
גרָאז, אױף שּפרײרעגן װי גָאט, ֿפון
און מענטשן, ַא אױף ניט הָאֿפט װָאס

מענטשנקינדער. אױף ניט װַארט
יעקֿב ֿפון איבערבלַײב דער און 7
מיטן אין ֿפעלקער, די צװישן זַײן װעט
די צװישן לײב ַא װי אומות, ֿפיל די ֿפון
צװישן יונגלײב ַא װי װַאלד, ֿפון חיות
דורך גײט ער ַאז װָאס שָאף, סטַאדעס
ניטָא און ֿפַארצוקט, און ער צעטרעט

זַײן. מציל זָאל װער
דערהױבן זַײן װעט הַאנט דַײן 8
דַײנע ַאלע און דריקער, דַײנע איבער

װערן. ֿפַארשניטן װעלן ֿפַײנט
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 9
דַײנע ֿפַארשנַײדן איך װעל גָאט, זָאגט
װעל איך און דיר, צװישן ֿפון ֿפערד

רַײטװעגן. דַײנע אונטערברענגען
די ֿפַארשנַײדן װעל איך און 10
צעשטערן און לַאנד, דַײן ֿפון שטעט

ֿפעסטונגען. דַײנע ַאלע
די ֿפַארשנַײדן װעל איך און 11
דיר בַײ און הַאנט, דַײן ֿפון ּכישוֿפן,

װָארזָאגערס. קײן זַײן ניט װעלן
ֿפַארשנַײדן װעל איך און 12
דַײנע און געצן געשניצטע דַײנע
און דיר, צװישן ֿפון זַײלשטײנער
װערק צום בוקן ניט מער זיך װעסט

הענט. דַײנע ֿפון
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דַײנע אױסרַײסן װעל איך און 13
איך און דיר; צװישן ֿפון געצנבײמער

ֿפַײנט. דַײנע ֿפַארטיליקן װעל
מיט נעמען נקמה װעל איך און 14
ֿפעלקער די ֿפון גרימצָארן מיט און ּכעס

צוגעהערט. ניט הָאבן װָאס

גָאט6 װָאס צו ַאקָארשט הערט
די ֿפַאר טענה אױף, שטײ זָאגט:
דַײן הײכן די הערן זָאלן און בערג,

ָקול.
קריג דעם בערג, איר צו, הערט 2
די מַאכטיקע, איר און גָאט, ֿפון
װָארום ערד; דער ֿפון גרונטֿפעסטן
און ֿפָאלק, זַײן מיט קריג ַא הָאט גָאט

הָאבן. װיּכוח ַא ער װעט יׂשראל מיט
דיר איך הָאב װָאס ֿפָאלק, מַײן 3
דיך איך הָאב װָאס מיט און געטָאן?
מיר. ַאקעגן עדות זָאג געמַאכט? מיד

דיך הָאב איך װָארום 4
ִמצַריִם, לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט
קנעכטשַאֿפט ֿפון הױז דעם ֿפון און
ֿפַארױס דיר און אױסגעלײזט, דיך
מרימען. און ַאהרֹנען, משהן, געשיקט
ַאקָארשט זיך דערמָאן ֿפָאלק, מַײן 5
מֹוָאב ֿפון מלך דער בָלק װָאס
הָאט אים װָאס און בַארָאטן, הָאט
ֿפון זון דער בלָעם געענטֿפערט
ֿפון געטָאן הָאב איך װָאס בעֹורן;
די װיסן זָאל מע ּכדי גִלגָל, ביז ִשטים

גָאט. ֿפון גערעכטיקײט
ֿפַאר קומען איך זָאל װָאס ”מיט 6
אין גָאט ֿפַאר בײגן זיך יהוה,
ֿפַאר קומען איך זָאל הײך? דער
קעלבער מיט ברַאנדָאּפֿפער, מיט אים

אײניָאריקע?
טױזנטן בַאװיליקן יהוה װעט 7
אײל? מיט טַײכן טױזנטן צען װידערס,
מַײן ֿפַאר בָכור מַײן געבן איך זָאל
לַײב מַײן ֿפון ֿפרוכט די ֿפַארברעך,

זעל?“ מַײן ֿפון זינד דער ֿפַאר
מענטש, ָאנגעזָאגט, דיר הָאט מע 8
יהוה װָאס און גוט, איז װָאס
טָאן בלױז נָאר דיר: ֿפון ֿפַארלַאנגט

גענָאד, הָאבן ליב און גערעכטיקײט
גָאט. דַײן ֿפַאר שטיל אומגײן און

שטָאט דער צו רוֿפט יהוה הָארך! 9
אױף ַאכטן װעט קלוגער דער און –
און שטעקן, דעם הערט – נָאמען דַײן

בַאשערט. הָאט דָאס װער
דָאס ֿפַארגעסן נָאכַאנַאנד איך קען 10
שַאצן די אומגערעכטן, דעם ֿפון הױז
די מָאס קַארגע די און אומרעכט ֿפון

ֿפַארשָאלטענע?
ֿפַאר מַאכן רײן איך קען 11
ַא ֿפַאר און װָאגשָאלן, אומגערעכטע

װָאגשטײנער? ֿפַאלשע מיט בַײטל
זַײנען לַײט רַײכע אירע װָארום 12
בַאװױנער אירע און רױב, מיט ֿפול
איז צונג זײער און ֿפַאלש, רעדן

מױל. זײער אין בַאטרוג
דיך אױך איך הָאב דרום 13
ֿפַארװיסט דיך קרַאנק, ביז געשלָאגן

זינד. דַײנע ֿפַאר
װערן, זַאט ניט און עסן װעסט דו 14
דַײנע אין זַײן װעט הונגער דַײן און
טרָאגעדיק װעסט און אינגעװײד;
דו װָאס און געװינען, ניט און װערן,
שװערד צום איך װעל געװינען װעסט

איבערגעבן.
שנַײדן, ניט און זײען, װעסט דו 15
זיך און אײלבערטן, טרעטן װעסט דו
טרױבנזַאֿפט, און אײל, מיט זַאלבן ניט

װַײן. קײן טרינקען ניט און
מנהגים די װערן ָאּפגעהיט װַײל 16
ֿפון טועניש ַאלדי און ָעמרין, ֿפון
געגַאנגען זַײט איר און הױז, ַאחָאֿבס
איך װעל דרום עצות; זײערע אין
אירע און שרעק, ַא ֿפַאר מַאכן דיך
די און שמוצערונג; ַא ֿפַאר בַאװױנער
טרָאגן. איר װעט ֿפָאלק מַײן ֿפון שַאנד

בַײם7 װי בין איך װָאס מיר, װײ
בַײם װי זומער, ֿפון נָאכזַאמל
הענגל ַא ניטָא לעז! דער ֿפון נָאכקלַײב
מַײן װָאס ערשטֿפרוכט ַאן עסן, צום

געלוסט. זעל



861 ִמיָכה 7:2—7:20

ֿפרומער דער איז אונטערגעגַאנגען 2
רעכטֿפַארטיקער קײן און לַאנד, ֿפון
לױערן ַאלע ניטָא; איז מענטשן צװישן
ַאנדערן דעם אײנער בלוט, אױף זײ

נעץ. אין זײ ֿפַאנגען
הענט די זַײנען טָאן שלעכטס אױף 3
ׂשָררה דער טָאן; גוטס דַארֿפן װָאס
ֿפַאר איז ריכטער דער און ֿפַארלַאנגט,
ער מַאן, גרוסיער דער און בַאצָאלט,
ַאזױ זעל; זַײן ֿפון געריקײט די רעדט

ֿפַארדרײט. עס זײ הָאבן
ַא װי איז זײ ֿפון בעסטער דער 4
ערגער רעכטֿפַארטיקער, דער דָארן,
טָאג דער צַאם. שטעכיקער ַא ֿפון
איז רעכנשַאֿפט, דַײן זעער, דַײנע ֿפון
זײער געשען װעט ַאצונד געקומען;

צעטומלעניש.
חֿבר, ַא אין גלױבן ניט איר זָאלט 5
ַא אױף ֿפַארזיכערן ניט אַײך איר זָאלט
אין ליגט װָאס דער ֿפון ֿפרַײנט; גוטן
מױל. דַײן ֿפון טירן די היט בוזעם, דַײן
ַא ֿפָאטער, ַא בַאנַװלט זון ַא װָארום 6
מוטער, איר קעגן זיך שטעלט טָאכטער
ָׂשונאים די שװיגער, איר קעגן שנור ַא

הױזלַײט. זַײנע זַײנען מענטשן ַא ֿפון
יהוה, אױף אױס קוק איך ָאבער 7
מַײן הילף, מַײן ֿפון גָאט צום הַאר איך

צוהערן. מיך װעט גָאט
מיר, אױף זיך זָאלסטו ֿפרײען ניט 8
געֿפַאלן, בין איך ַאז ׂשֹונאטע, מַײן
אין זיץ איך ַאז אױֿפשטײן, איך װעל

ליכט. ַא מיר גָאט איז ֿפינצטערניש,
איך װעל גָאט ֿפון צָארן דעם 9
צו געזינדיקט הָאב איך װָארום טרָאגן,
קריג, מַײן קריגן װעט ער ביז אים;
מיך װעט ער רעכט; מַײן טָאן װעט און
װעל איך ליכטיקײט, אין ַארױסֿפירן

גערעכטיקײט. זַײן זען
ַא און זען, װעט ׂשֹונאטע מַײן און 10
זָאגט װָאס די בַאדעקן, זי װעט בושה
גָאט? דַײן יהוה ער, איז װּו מיר: צו
איר; אױף ָאנזען זיך װעלן אױגן מַײנע
קױט װי װערן צעטרָאטן זי װעט ַאצונד

גַאסן. די ֿפון

דַײנע בױען צו זַײן װעט טָאג ַא 11
זײער זַײן טָאג יענער מעג מױערן,

װַײט.
װעט מע װען זַײן דָאס װעט טָאג ַא 12
שטעט די און ַאשור ֿפון דיר, צו קומען
ביזן און ִמצַריִם ֿפון און ִמצַריִם, ֿפון
ֿפון און אים, ביז אים ֿפון און טַײך,

בַארג. ביז בַארג
ֿפַאר װיסט זַײן װעט ערד די און 13
ֿפרוכט דעם װעגן ֿפון בַאװױנער, אירע

מעׂשים. זײערע ֿפון
רוט, דַײן מיט ֿפָאלק דַײן ֿפיטער 14
װױנען װָאס ַארב, דַײן ֿפון שָאף די
ַּכרֶמל; מיטן אין װַאלד ַא בַאזונדער
גִלָעד, און בָשן אין ֿפיטערן זיך זײ לָאזן

ַאמָאל. ֿפון טעג די אין װי
ַארױסגײן דַײן ֿפון טעג די אין װי 15
אים איך װעל ִמצַריִם, לַאנד ֿפון

בַאװַײזן. װּונדער
שעמען זיך און זען װעלן ֿפעלקער 16
װעלן זײ גֿבורה, זײער ַאל מיט
זײערע מױל, אױֿפן הַאנט די ַארױֿפטָאן

װערן. טױב װעלן אױערן
ַא װי שטױב דעם לעקן װעלן זײ 17
דער אױף קריכן װָאס די װי שלַאנג,
זײערע ֿפון ציטערן װעלן זײ ערד;
גָאט אונדזער יהוה צו ֿפעסטונגען,
מֹורא װעלן זײ און ַאנגסטן, זײ װעלן

דיר. ֿפַאר הָאבן
װָאס דו, װי גָאט ַא איז װער 18
דעם ֿפַארבַײ גײט און זינד, ֿפַארגיט
ֿפון איבערבלַײב דעם ֿפון ֿפַארברעך
אײביק אױף ניט הַאלט ער ַארב? זַײן
גענָאד. ליב הָאט ער װָארום צָארן, זַײן
װידער אונדז װעט ער 19
ֿפַארדריקן װעט ער דערבַארימען,
װעסט און זינד; אונדזערע
טיֿפענישן די אין ַארַײנװַארֿפן

חטאים. זײערע ַאלע אים ֿפון
צו טרַײשַאֿפט װַײזן װעסט 20
הָאסט דו װי ַאברהמען, צו חסד יעקֿבן,
די ֿפון עלטערן אונדזערע געשװָארן

ֿפַארצַײטן. ֿפון טעג
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נַחום
בוך1 דָאס נינֵוה; אױף נֿבואה די

דעם נחום ֿפון זעונג דער ֿפון
ֶאלקֹושי.

ַא און צערענער ַא גָאט ַא 2
ַא איז יהוה יהוה, איז רַאכענעמער
גרימצָארן, מיט ֿפול און רַאכענעמער
און ֿפַײנט, זַײנע ָאן נֹוקם זיך איז יהוה
ָׂשונאים. זַײנע צו ּכעס דעם הַאלט ער

צָארן, אין אַײנגעהַאלטן איז יהוה 3
שענקען און מַאכט, אין גרױס און
און װינט מיט – יהוה ניט; ער שענקט
װָאלקן און װעג, זַײן איז שטורעם מיט

ֿפיס. זַײנע ֿפון שטױב דער
און ים, אױֿפן ָאן שרַײט ער 4
טַײכן ַאלע און אױס, אים טריקנט
װערט ֿפַארװעלקט טרוקן; ער מַאכט
ֿפון בליונג די און ַּכרֶמל, און ָבָשן דער

ֿפַארװעלקט. װערט לָבנֹון
די און אים, ֿפַאר ציטערן בערג די 5
ערד די און װַאקלען, זיך טוען טָאלן
ּפנים, זַײן ֿפון אױֿפגעטרײסלט װערט
איר. אין װױנער ַאלע אי װעלט די אי

זיך קען װער ּכעס זַײן ֿפַאר 6
אין בַאשטײן קען װער און שטעלן?
זיך גיסט צָארן זַײן גרימצָארן? זַײן
װערן ֿפעלזן די און ֿפַײער, װי אױס

אים. ֿפַאר צעשטױסן
אין ֿפעסטונג ַא ֿפַאר יהוה, איז גוט 7
װָאס די װײס ער און נױט; ֿפון טָאג

אים. אין זיך שיצן
שטרָאמיקער ַא מיט ָאבער 8
ֿפַארלענדונג ַא מַאכן ער װעט ֿפלײצונג
װעט ֿפַײנט זַײנע און ָארט, איר ֿפון

ֿפינצטערניש. נָאכיָאגן
ַא גָאט? ַאקעגן איר טרַאכט װָאס 9
צרה די מַאכן, ער װעט ֿפַארלענדונג

מָאל. צװײט ַא אױֿפשטײן ניט װעט
דערנער װי זַײנען זײ בעת װָארום 10
שיּכורן זײ װי און אַײנגעֿפלָאכטענע,
גַאנצן אין זײ װעלן ֿפַארשיּכורטע,
שטרױ. טרוקענע װי װערן ֿפַארצערט

דער ַארױסגעקומען איז דיר ֿפון 11
װָאס גָאט, ַאקעגן בײז טרַאכט װָאס

נידערטרעכטיקײט. בַארָאט
װי געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 12
ַאזױ זַײנען, זײ װי ֿפיל ַאזױ און געזונט
ֿפַארגײן; און װערן ֿפַארשניטן זײ װעלן
איך װעל געּפַײניקט, דיך הָאב איך הגם

ּפַײניקן. ניט דיך מער
צעברעכן איך װעל ַאצונד און 13
דַײנע און דיר, ֿפון יָאכשטַאנג זַײן

צערַײסן. איך װעל בינדשטריק
װעגן בַאֿפױלן הָאט גָאט און 14
קײן מער זָאל נָאמען דַײן ֿפון ַאז דיר,
גָאט דַײן ֿפון הױז ֿפון זַײן; ניט זָאמען
און געשניצטע ֿפַארשנַײדן איך װעל
קֿבר ַא דיר װעל איך געצן; געגָאסענע
געװָארן. שַאנד צו ביסט דו װַײל מַאכן,

ֿפון2 ֿפיס די בערג די אױף זע
מַאכט װָאס ָאנזָאגער דעם
דַײנע יהודה, ֿפַײער, שלום! הערן
נדרים, דַײנע בַאצָאל ֿפַײערטעג,
אין דורכגײן ניט װעט מער װָארום
איז ער נידערטרעכטיקער, דער דיר

ֿפַארשניטן. גַאנצן אין
ַאקעגן ַארױף גײט צעברעכער ַא 2
אױֿפן אױס קוק ֿפעסטונג. די היט דיר;
זײער שטַארק לענדן, די ֿפעסטיק װעג,

– ּכֹוח. דַײן
דעם אום קערט גָאט װָארום 3
ֿפון שטָאלץ דעם װי יעקֿב ֿפון שטָאלץ
הָאבן אױסלײדיקער װָארום יׂשראל;
צװַײגן זײערע און אױסגעלײדיקט, זײ

– ֿפַארדָארבן.
גיבֹורים זַײנע ֿפון שילד דער 4
אין קריגסלַײט די גערױטיקט, איז
שטָאל ֿפַײערדיקן אין װערמילֿפַארב,
זײער ֿפון טָאג אין רַײטװעגן, די
ציּפרעסשּפיזן די און צוגרײטונג;

געֿפָאכט. װערן
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די װילדעװען גַאסן די דורך 5
די דורך שטורעמען זײ רַײטװעגן,
ֿפלַאמען, װי איז ָאנבליק זײער מערק,

אום. זײ לױֿפן בליצן די װי
מַאכטיקע, זַײנע ָאן טרַאכט ער 6
זײער אין געשטרױכלט װערן זײ ָאבער
און מױער, דער צו אַײלט מע גַאנג;

שירעמדַאך. דער װערט צוגעגרײט
זַײנען טַײכן די ֿפון טױערן די 7
װערט ּפַאלַאץ דער און געעֿפנט,

צערונען.
ַאן װערט מלּכה די און 8
און ַאװעקגענומען, ָאּפגעדעקטע
ָקול דער װי ַאזױ קלָאגן דינסטן אירע
די אױף קלַאּפנדיק זיך טױבן, ֿפון

הערצער.
װַאסער טַײך ַא װי איז נינֵוה און 9
זײ ָאבער איז; זי װָאס טעג די זינט ֿפון
ָאבער שטײט!“ ”שטײט! ַאנטלױֿפן;

אום. ניט זיך קערט קײנער
גָאלד, רױבט זילבער, רױבט 10
אױסשטַאט, דעם צו שיעור קײן ניטָא

זַאכן. גלוסטיקע ַאלע ֿפון רַײכטום ַא
און װיסט און ּפוסט װערט זי 11
װערט הַארץ דָאס און ֿפַארװיסט,
קני, ֿפון װַאקלעניש ַא און צעגַאנגען,
און לענדן; ַאלע אין ציטערניש ַא און
ַא ָאן נעמען ּפנימער ַאלעמענס זײערע

ֿפינצטערניש.
לײבן, די ֿפון װױנונג די איז װּו 12
ֿפיטערּפלַאץ דער געװען איז װָאס
איז דָארטן װָאס יונגלײבן, ֿפַאר
לײבינטע, די לײב, דער אומגעגַאנגען
הָאט קײנער און לײבל, קלײנע דָאס

געשרָאקן? ניט
גענוג ֿפַארצוקן ֿפלעגט לײב דער 13
זַײנע ֿפַאר װערגן און יונגע, זַײנע ֿפַאר
מיט ָאנגעֿפילט הָאט און לײבינטעס,
זַײנע און לעכער, זַײנע ֿפַארצוקונג

ֿפַארצוקטע. מיט װױנונגען
דיר, אױף קומען װעל איך זע, 14
איך און צֿבָאֹות, ֿפון גָאט זָאגט
אירע רױך אױף ֿפַארברענען װעל
װעט יונגלײבן דַײנע און רַײטװעגן,

װעל איך און שװערד; די ֿפַארצערן
און רױב, דַײן ערד דער ֿפון ֿפַארשנַײדן
ָקול דער װערן געהערט ניט װעט מער

שלוחים. דַײנע ֿפון

אין3 שטָאט, בלוטיקע די װײ
רױב, מיט ֿפַאלשקײט, מיט גַאנצן
די ָאּפ ניט זיך טוט עס ָאנגעֿפילט!

ֿפַארצוקונג.
ַא און בַײטשן, ֿפון קנַאל ַא 2
ֿפערד און רעדער, ֿפון ַרַעש-געּפילדער

שּפרינגען; רַײטװעגן און יָאגן,
און ַארױף, שטורעמען רייטער 3
שּפיז, ֿפון בליץ און שװערד, ֿפון ֿפלַאם
הױֿפן ַא און דערשלָאגענע, סך ַא און
לַײבער; טױטע שיעור ָאן און ּפגרים,
טױטע זײערע ָאן שטרױכלען זײ און

לַײבער.
ֿפון זנותן ֿפיל די װעגן ֿפון 4
דער זֹונה, װױל-חנעװדיקער דער
װָאס ּכישוף, ֿפון מַײנסטערין
זנותן, אירע מיט ֿפעלקער ֿפַארקױֿפט

ּכישוֿפן. אירע מיט משּפחות און
ֿפון גָאט זָאגט דיר, צו קום איך זע, 5
דַײנע אױֿפדעקן װעל איך און צֿבָאֹות,
װַײזן װעל און ּפנים, דַײן אױף ברעגן
די און נַאקעטקײט, דַײן ֿפעלקער די

שַאנד. דַײן קיניגרַײכן
אױף ַארױֿפװַארֿפן װעל איך און 6
דיך װעל און אומװערדיקײטן, דיר

מיסט. װי מַאכן דיך און ֿפַארמיאוסן,
זעען װָאס ַאלע זַײן, װעט עס און 7
זָאגן: און דיר, ֿפון װַײכן װעלן דיך,
װער נינֵוה; איז געװָארן ”ֿפַארװיסט
איך זָאל װַאנען ֿפון בַאקלָאגן? זי קען

דיר?“ ֿפַאר טרײסטער זוכן
נֹוא-ָאמֹון, ֿפון בעסער דען ביסטו 8
מיט טַײכן, צװישן געזעסן איז װָאס
ֿפעסטונג איר װָאס איר; ַארום װַאסער
געװען איז ים ֿפון ים, דער געװען איז

מױער? איר
און שטַארקײט, ַא געװען איז ּכוש 9
זַײנען לובים און ּפוט שיעור, ָאן ִמצַריִם

הילף. צו דיר געװען
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אין גלות, אין איז זי אױך ָאבער 10
אױך געגַאנגען; זי איז געֿפַאנגענשַאֿפט
צעהַאקט זַײנען קינדער קלײנע אירע
אױף און גַאסן; עק ַאלע אין געװָארן
געװָארֿפן, גֹורל מען הָאט נִכבדים אירע
אין זַײנען לַײט גרױסע אירע ַאלע און

געװָארן. געשמידט קײטן
װערן, שיּכור װעסט אױך דו 11
װעסט אױך דו געחלשטע, ַא זַײן װעסט

ֿפַײנט. ֿפון בַאשיצונג ַא זוכן
װעלן ֿפעסטונגען דַײנע ַאלע 12
ערשטֿפַײגן: מיט ֿפַײגנבײמער זַײןװי
זײ ֿפַאלן געטרײסלט, װערן זײ ַאז װָאס

מױל. אין עסער דעם
זַײנען דיר אין ֿפָאלק דַײן זע, 13
ֿפַאר געװָארן געעֿפנט ָאֿפן װַײבער,
דַײן ֿפון טױערן די זַײנען ֿפַײנט דַײנע
דַײנע ֿפַײער ַא הָאט ֿפַארצערט לַאנד,

ריגלען.
שעּפ בַאלעגערונג ֿפַאר װַאסער 14
ֿפעסטונגען, דַײנע ֿפַארשטַארק ָאן, דיר
ָאן נעם װַאּפנע, טרעט און לײם אין גײ

ציגלֿפורעם. די
ֿפַײער ַא דיך װעט דענצמָאל 15
דיך װעט שװערד ַא ֿפַארצערן,
װי אױֿפעסן דיך װעט זי ֿפַארשנַײדן;
װי מערן זיך מעגסט הײשעריק; דער
װי מערן זיך מעגסט הײשעריק, דער

גריל. דער
דַײנע געמערט הָאסט 16
שטערן די ֿפון מײן הַאנדלסלַײט
הײשעריק דער הָאט – הימל ֿפון
איז און אױסגעשּפרײט זיך

ַאװעקגעֿפלױגן.
װי זַײנען געקרױנטע דַײנע 17
מחנה ַא װי ֿפירער דַײנע און גרילן,
די אױף לַאגערן װָאס הײשעריקן,
אױף גײט טָאג; קַאלטן ַא אין ּפלױטן
מע און ַאװעק, זײ ֿפליען ַאזױ זון, די

זַײנען. זײ װּו ָארט זײער ניט װײסט
דַײנע זַײנען אַײנגעשלָאֿפן 18
רוען עס ַאשור, ֿפון מלך ּפַאסטוכער,
די אױף צעשּפרײט מַאכטיקע, דַײנע
װער ניטָא און ֿפָאלק, דַײן איז בערג

אַײנזַאמלען. זָאל
דַײן ֿפַאר לינדערונג קײן ניטָא 19
װָאס ַאלע װּונד; דַײן איז שװער ברָאך,
הענט די מיט קלַאּפן הערונג, דַײן הערן
ניט איז װעמען אױף װָארום דיר, אױף

בײז? דַײן ּתמיד ַאריבער
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חֿבקוק
נֿביא1 דער חֿבקוק װָאס נֿבואה די

געזען. הָאט
רוֿפן, איך װעל גָאט, װַאנען, ביז 2
שרַײען הערן? ניט װעסט דו און
ניט װעסט דו און געװַאלט, דיר צו

העלֿפן?
זען מיך לָאזטו װָאס ֿפַאר 3
אומגליק? קוקסט-צו און אומרעכט,
מיר, ֿפַאר זַײנען גזלה און רױב און
הײבט שטרײט און קריג, איז עס און

אױף. זיך
ּתֹורה, די ָאּפגעשלַאֿפט איז דרום 4
ַא ַארױס ניט קומט מָאל קײן און
ַארום רינגלט רשע דער װַײל משּפט;
דער ַארױס קומט דרום צדיק, דעם

ֿפַארדרײט. משּפט
קוקט-צו, און ֿפעלקער די בַײ זעט 5
אַײך, ֿפַארװּונדערט װּונדערן און
אַײערע אין מען טוט טּוונג ַא װָארום
װעט עס ַאז גלױבן, ניט װעט איר טעג

װערן. דערצײלט
אױֿפשטײן מַאך איך זעט, װָארום 6
דָאס און ביטערע דָאס ַּכׂשדים, די
איבער גײט װָאס ֿפָאלק, הַאסטיקע
ַארבן צו ערד, דער ֿפון ברײט דער

זַײנע. ניט װוינונגען
ער, איז מֹוראדיק און ֿפָארכטיק 7
רעכט זַײן ַארױס גײט ַאלײן אים ֿפון

מַאכט. זַײן און
לעמּפערטן ֿפון ֿפלינקער און 8
שַארֿפער און ֿפערד, זַײנע זַײנען
רַײטער זַײנע און ָאװנטװעלף; ֿפון
רַײטער זַײנע יָא, זיך, ֿפַארשּפרײטן
ַאן װי ֿפליען זײ װַײטן, דער ֿפון קומען

ֿפַארצערן. צו אַײלט װָאס ָאדלער
רױב, אױף קומען ַאלע זײ 9
איז ּפנימער זײערע ֿפון ציען דָאס
זַאמד װי זַאמלט ער און צו; ֿפַארױס

געֿפַאנגענע.
און מָלכים, ֿפון שּפָאט ער און 10
ער אים; בַײ שּפילכל ַא זַײנען ֿפירשטן

װָארום ֿפעסטונג, איטלעכער ֿפון לַאכט
זי. בַאצװינגט און ערד, ָאן שיט ער

ַא ַאריבער אים גײט דענצמָאל 11
און איבער טרעט ער און גַײסט,
ּכֹוח דָאזיקער זַײן זיך; ֿפַארשולדיקט

גָאט. צום אים בַײ װערט
ֿפון דָאך ביסט דו װָאר, ֿפַאר 12
מַײן גָאט, מַײן יהוה ָאן, אײביק
אומקומען; ניט לָאמיר הײליקער,
משּפט ַא ֿפַאר אים הָאסט דו גָאט,
צו אים הָאסט ֿפעלז, דו, און געמַאכט,

געשטעלט. שטרָאֿפן
צו רײן צו זַײנען אױגן דַײנע 13
אומרעכט צוקוקן און שלעכטס, זען
די קוקסטו-צו װָאס ֿפַאר ניט; קענסטו
ָרשע דער װען שװַײגסט ֿפעלשן, װָאס
גערעכטער איז װָאס דעם אַײן שלינגט

אים? ֿפון
װי מענטשן געמַאכט הָאסט און 14
ַא ָאן װערים װי ים, ֿפון ֿפישן די

זײ; איבער געװעלטיקער
ַא מיט ַארױף ַאלע זײ ציט ער 15
אין ַארױף זײ שלעּפט ער װענטקע,
אין אַײן זײ זַאמלט ער און נעץ, דער
און זיך ער ֿפרײט דרום ֿפַאַנגנעץ; זַײן

קװעלט.
נעץ, זַײן צו ער שלַאכט דרום 16
װָארום ֿפַאנגנעץ, זַײן צו רַײכערט און
עסן זַײן און חלק, זַײן ֿפעט איז זײ דורך

זַאֿפטיק. איז
זַײן אױסלײדיקן דרום ער זָאל 17
ָאן ֿפעלקער הרגען ּתמיד און נעץ,

דערבַארימונג?

איך2 און װַאך, מַײן אױף שטײ איך
קוק און טורעם, אױֿפן זיך שטעל
רעדן, מיר מיט װעט ער װָאס זען צו
טענה דער אױף ענטֿפערן, זָאל איך און

מיר. צו
און געענטֿפערט גָאט מיר הָאט 2
און זעאונג, די ֿפַארשרַײב געזָאגט,
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מע ּכדי טָאװלען, אױף קלָאר ֿפַארצײכן
לײענען. געלױֿפיק עס זָאל

ַא אױף נָאך איז זעונג די װָארום 3
און ֶקץ, דעם ֿפון רעדט זי און צַײט,
זיך װעט ער אױב ליגן; קײן ניט זָאגט
װָארום אים, אױף הַארן טו זַאמען,
ניט װעט ער קומען, ער װעט קומען

ֿפַארשּפעטיקן.
רעכטֿפַארטיק, ניט הָאֿפערדיק, זע, 4
דער ָאבער אים, אין זעל זַײן איז

אמונה. זַײן מיט לעבט גערעכטער
טוט װַײן דער װי װָאר, ֿפַאר און 5
שטָאלצער דער װעט ַאזױ ֿפעלשן,
מַאכט װָאס דער ָאנהאלטן; ניט מענטש
בַאגער, זַײן אונטערערד די װי ברײט
זַאט, ניט טױט דער װי װעט ער און
און ֿפעלקער, ַאלע זיך צו זַאמלט און

אומות. ַאלע זיך צו קלַײבט
װעלן ַאלע די װָאר, ֿפַאר 6
ַא און אים, אױף משל ַא אױֿפהײבן
מע און אים, איבער שּפָאטרעטעניש
מערט װָאס דער װײ, זָאגן: װעט
לָאדט און – װַאנען? ביז – ניט-זַײנס

חוֿבות! זיך אױף
װעלן ּפלוצלינג ֿפַארװָאר, 7
צינזמָאנער, דַײנע אױֿפשטײן
דַײנע זיך װעלן דערװעקן און
צו װערן װעסט און אױֿפטרײסלער,

זײ. ֿפַאר רױב
ֿפיל בַארױבט הָאסט דו װַײל 8
ַאלע בַארױבן דיך װעלן ֿפעלקער,
מענטשנס װעגן ֿפון אומות; איבעריקע
צו לַאנד, צום אומרעכט דעם און בלוט,
איר. אין װוינער ַאלע און שטָאט דער
בײזן נָאך הַאװעט װָאס דער װײ, 9
דער אין מַאכן צו הױז, זַײן ֿפַאר געװין
דער ֿפון װערן צו ניצול נעסט, זַײן הײך

בײז! ֿפון הַאנט
דַײן ֿפַאר שַאנד בַארָאטן הָאסט 10
און ֿפעלקער, ֿפיל ֿפַארשניטן הױז;

זעל. דַײן ֿפַארזינדיקט
װַאנט דער ֿפון שטײן ַא װָארום 11
דעם ֿפון בַאלקן ַא און שרַײען, װעט

ענטֿפערן. אים װעט הָאלץ

מיט שטָאט ַא בױט װָאס דער װײ, 12
אױף ּכַרך ַא אױף שטעלט און בלוט,

אומרעכט!
גָאט ֿפון איז עס זע, װָאר, ֿפַאר 13
זיך זָאלן ֿפעלקער ַאז צֿבאֹות, ֿפון
זָאלן אומות און ֿפַײער, ֿפַארן מַאטערן

אומנישט. מיען זיך
װערן ֿפול װעט ערד די װָארום 14
ַאזױ ּפרַאכט, גָאטס ֿפון דערקענונג מיט

ים. דעם בַאדעקן װַאסערן די װי
זַײן ָאן טרינקט װָאס דער װײ, 15
און גיֿפט, דַײן מישסט-צו חֿבר!
אױף קוקן צו ּכדי שיּכור, אױך מַאכסט

נַאקעטקײט! זײער
שַאנד מיט געזעטיקט זיך הָאסט 16
און אױך דו טרינק – ּכבוד ָאנשטָאט
זיך װעט אומדרײען ָאּפגעדעקט. װער
רעכטער גָאטס ֿפון בעכער דער דיר צו
דַײן אױף זַײן װעט קױט און הַאנט,

ּכבוד.
לָבנֹון צום אומרעכט דָאס װָארום 17
ֿפַארװיסטונג די און צודעקן, דיך װעט
צעברָאכן; זײ הָאט װָאס חיות די ֿפון
דעם און בלוט, מענטשנס װעגן ֿפון
שטָאט דער צו לַאנד, צום אומרעכט

איר. אין װוינער ַאלע און
געשניצטער דער נוצט װָאס 18
אים הָאט ֿפורעמער זַײן ַאז געץ,
געגָאסענער דער װָאס אױסגעשניצט?
ַאז לערער, ֿפַאלשער דער און געץ,
הָאט ֿפורעמונג זַײן ֿפון ֿפורעמער דער
מַאכן צו דערױף, ֿפַארזיכערט זיך

שטומע? ָאּפגעטער
הָאלץ: ַא צו זָאגט װָאס דער װײ, 19
ַא צו דיך! דערװעק אױף! זיך כַאּפ
לערנען? זָאל ער שטומען. ַא שטײן
און גָאלד אין אַײנגעֿפַאסט איז ער זע,
אים אין איז ָאטעם שום ַא און זילבער,

ניטָא.
הײליקן זַײן אין איז יהוה ָאבער 20
גַאנצע די אים, ֿפַאר שטיל טעמּפל;

ערד!
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נֿביא3 דעם חֿבקוק ֿפון ּתֿפילה ַא
ִשגיֹונות. אױף

דַײן געהערט הָאב איך גָאט, 2
לעב גָאט, מיך; שרעק איך הערונג;
יָארן, נָאנטע די אין װערק דַײן אױף
בַאקַאנט; עס מַאך יָארן נָאנטע די אין

דערבַארימען. ָאן געדענק צָארן אין
דער און ֵּתיָמן, ֿפון קומט גָאט 3
זַײן ֶסָלה. ּפָאָרן. בַארג ֿפון הײליקער
מיט און הימלען, די בַאדעקט גלַאנץ

ערד. די ֿפול איז ליכטיקײט זַײן
זונליכט, װי איז שימער דער און 4
און זַײט; זַײן ֿפון ער הָאט שטרַאלן
זַײן ֿפון בַאהעלטעניש די איז דָארטן

מַאכט.
און ּפעסט, די גײט ֿפַארױס אים 5
ֿפיס. זַײנע נָאך ַארױס גײט בליץ דער

צעטרײסלט און אױף, שטײט ער 6
מַאכט און קוק, ַא גיט ער ערד, די
אײביקע די און ֿפעלקער, די שּפרינגען
אורַאלטע די צעּפיצלט, װערן בערג
זַײנע זַײנען דָאס ַאנידער;ְ ֿפַאלן הײכן

װעגן. אײביקע
די איך זע אומגליק אונטער 7
ֿפון ֿפָארהַאנגען די ּכוַשן, ֿפון געצעלטן

ציטערן. ִמדיָן-לַאנד
הָאט גָאט, טַײכן, די אױף הָאט 8
צי צָארן? דַײן געגרימט טַײכן די אױף
דו װָאס ּכעס? דַײן אים דעם אױף איז
דַײנע אױף ֿפערד, דַײנע אױף רַײטסט

זיג? ֿפון רַײטװעגן
בױגן, דַײן איז ַאנטבלױזט בלױז 9
װָארט. דַײן ֿפון ֿפַײלן די בַאשװָארן
ערד. די צעשּפַאלטסטו טַײכן אין ֶסָלה.
די ציטערן – דיך געזען 10
איז װַאסער ֿפלײצונג ַא בערג,
הָאט ּתָהום דער ַאריבערגעגַאנגען,
הָאט ער ָקול, זַײן ַארױסגעלָאזט
זַײנע הײך דער אין אױֿפגעהױבן

הענט.
זיך הָאט לֿבנה, די זון, די 11
ֿפַאר װוינונג, איר אין ָאּפגעשטעלט
לױֿפן, װָאס ֿפַײלן דַײנע ֿפון שַײן דעם
בליציקן דַײן ֿפון שימער דעם ֿפַאר

שּפיז.
דער איבער שּפרַײזטו צָארן מיט 12

אומות. די דרעשסטו ּכעס מיט ערד,
ֿפָאלק, דַײן הילף צו ַארױס ביסט 13
הָאסט געזַאלבטן; דַײן הילף צו
רשעס דעם ֿפון קָאּפ, דעם צעהַאקט
גרונט דעם אױֿפגעדעקט הָאסט הױז,

ֶסָלה. הַאלדז. ביזן
זַײנע מיט צעלעכערט הָאסט 14
װָאס ֿפירער, זַײנע ֿפון קָאּפ דעם ֿפַײלן
װָאס צעשּפרײטן; צו מיך שטורעמען
דעם אױֿפצועסן װי איז ֿפרײד זײער

ֿפַארבָארגעניש. אין ָארימַאן
מיט ים דעם געטרעטן הָאסט 15
גרױסע די ֿפון שױם דעם ֿפערד, דַײנע

װַאסערן.
לַײב מַײן און געהערט, הָאב איך 16
הָאבן ָקול דעם ֿפון געציטערט, הָאט
איז ֿפױלונג ַא געקלַאּפט; ליּפן מַײנע
איך און בײנער, מַײנע אין ַארַײן
זַײן זָאל איך ַאז ָארט: מַײן אױף ציטער
קומט מע װען נױט, ֿפון טָאג אין בַארוט

בַאֿפַאלן. צו אים ֿפָאלק אױֿפן
בליט ֿפַײגנבױם דער װָאר, ֿפַאר 17
די אױף ֿפרוכט קײן ניטָא און ניט,
דער הָאט געֿפעלשט װַײנשטָאקן,
און אײלבערטבױם, ֿפון אַײנקום
שּפַײז, קײן ניט גיבן ֿפעלדער די
שָאף, די איז געהעֿפט ֿפון ֿפַארשניטן
שטַאלן. די אין רינדער קײן ניטָא און

מיט ֿפרײען מיך װעל איך ָאבער 18
גָאט דעם מיט זַײן לוסטיק און יהוה,

הילף. מַײן ֿפון
מַײן איז גָאט מַײן יהוה 19
מַײנע מַאכט ער און שטַארקײט,
מַײנע אױף און הינדן, די װי ֿפיס
ֿפַאר טרעטן. מיך ער מַאכט הײכן
מַײן מיט געזַאנגמַײסטער. דעם

סטרונעשּפיל.
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צֿפניָה
איז1 װָאס גָאט ֿפון װָארט דָאס

ֿפון זון דעם צֿפניָה צו געװען
ֿפון זון דעם גַדליָה, ֿפון זון דעם ּכושי,
טעג די אין ִחזִקיָהן, ֿפון זון דעם ַאַמריָה,
דעם ָאמֹונען, ֿפון זון דעם יֹאִשיָהו ֿפון

יהּודה. ֿפון מלך
ֿפַארלענדן איך װעל ֿפַארלענדן 2
ערד, דער ֿפון געזיכט דעם ַאלצדינגֿפון

גָאט. זָאגט
און מענטשן ֿפַארלענדן װעל איך 3
די ֿפַארלענדן װעל איך בהמות,
ים, ֿפון ֿפישן די און הימל, ֿפון ֿפױגלען
מיט אײנעם אין שטרױכלונגען די און
ֿפַארשנַײדן װעל איך רָשעים;און די
ערד, דער ֿפון געזיכט ֿפון מענטשן דעם

גָאט. זָאגט
מַײן אױסשטרעקן װעל איך און 4
ַאלע אױף און יהּודה, אױף הַאנט
װעל איך און ירושלים, ֿפון בַאװױנער
ָארטדעם דָאזיקן דעם ֿפון ֿפַארשנַײדן
ֿפון נָאמען דעם ַבַעל, ֿפון איבערבלַײב

ּכהנים; די מיט ּפריסטער די
די אױף זיך בוקן װָאס די און 5
די און הימל, ֿפון חיל דעם דעכערצו
צו שװערן און זיך בוקן זײ אי װָאס

ַמלָּכם; בַײ שװערן זײ אי יהוה,
הינטער ֿפון ָאּפ טרעטן װָאס די און 6
און יהוה, ניט זוכן װָאס און יהוה,

אים. אױף ניט זיך ֿפרעגן
הַאר!װָארום דעם גָאט ֿפַאר שטיל 7
װָארום גָאט, ֿפון טָאג דער איז נָאנט
שלַאכטונג, ַא ָאנגעברײט הָאט גָאט

גערוֿפענע. זַײנע ֿפַארבעטן
טָאג דעם אין זַײן װעט עס און 8
זיך איך װעל שלַאכטונג, גָאטס ֿפון
דעם מיט און הַארן, די מיט רעכענען
קלײדן װָאס ַאלע מיט און זין, מלכס

קלײדער. ֿפרעמדלענדישע אין זיך
אין רעכענען זיך װעל איך און 9
שּפרינגען װָאס ַאלע טָאגמיט יענעם
דָאס ָאן ֿפילן װָאס שװעל, איבערן

און אומרעכט הַארמיט זײער ֿפון הױז
בַאטרוג.

גָאט, זָאגט טָאג, יענעם אין און 10
דעם ֿפון געשרײ ֿפון ָקול ַא זַײן װעט
צװײטן ֿפון יללה ַא און ֿפישטױער,
ברָאך גרױסער ַא און שטָאטֿפערטל,

בערג. די ֿפון
ֿפון בַאװױנער איר יָאמערט, 11
איז אומגעקומען װָארום ַמכֵּתש,
ֿפַארשניטן הַאנדלֿפָאלק, גַאנצע דָאס
מיט ָאנגעלָאדענע ַאלע געװָארן

זילבער.
צַײט, יענער אין זַײן װעט עס און 12
ליכט, מיט ירושלים דורכזוכן איך װעל
די מיט רעכענען זיך װעל איך און
הײװן, זײערע אױף גליװערן לַײטװָאס
גוטס הַארצן:ניט זײער אין זָאגן װָאס
טָאן. שלעכטס ניט און גָאט קען טָאן

צו זַײן װעט ֿפַארמעג זײער און 13
װיסט;און צו הַײזער זײערע און רױב,
ניט און הַײזער, בױען װעלן זײ
װַײנגערטנער, ֿפלַאנצען און בַאװױנען,

װַײן. זײער טרינקען ניט און
ֿפון טָאג גרױסער דער איז נָאנט 14
זײער;הָארך! געשװינט און נָאנט גָאט,
שרַײט גָאט!ביטער ֿפון טָאג דער

גִבור. דער דענצמָאל
טָאג, יענער איז צָארן ֿפון טָאג ַא 15
טָאג ַא קלעם, און נױט ֿפון טָאג ַא
טָאג ַא ֿפַארװיסטונג, און װיסטקײט ֿפון
ֿפון טָאג ַא ֿפינצטערניש, און חושך ֿפון

נעבל, און װָאלקן
און שוֿפר ֿפון טָאג ַא 16
בַאֿפעסטיקטע די שַאלונגַאקעגן
טורעמס. הױכע די ַאקעגן און שטעט,

די מַאכן ענג װעל איך און 17
װי אומגײן װעלן זײ און מענטשן,
גָאט צו הָאבן זײ װַײל בלינדע,
װעט בלוט זײער געזינדיקט;און
זײער און שטױב, װי װערן ֿפַארגָאסן



869 צֿפניָה 1:18—2:15

מיסט. װי ֿפלײש
זײער ַאֿפילו זילבער, זײער ַאֿפילו 18
זַײן מציל קענען ניט זײ װעט גָאלד,
דעם אין צָארן;און גָאטס ֿפון טָאג אין
ֿפַארצערט ּכעסװעט זַײן ֿפון ֿפַײער
ַא װָארום ערד, גַאנצע די װערן
װעט שרעקלעכע, ַא ַאזש ֿפַארלענדונג
דער ֿפון בַאװױנער ַאלע ֿפון מַאכן ער

ערד.

ֿפַארזַאמלט2 און אַײן אַײך זַאמלט
ֿפָאלק, אומֿפַארשעמט איר אַײך,
געבָארןװי װערט גזַר דער אײדער 2
עס טָאגאײדער דער ֿפַארגײט שּפרײ
ֿפון גרימצָארן דער אַײך אױף קומט
דער אַײך אױף קומט עס אײדער גָאט,

ּכעס. גָאטס ֿפון טָאג
ֿפַארליטענע ַאלע איר גָאט, זוכט 3
זַײן געטָאן הָאט װָאס לַאנד, ֿפון
זוכט גערעכטיקײט, געזעץ;זוכט
ֿפַארבָארגן איר װעט אֿפשר עניװת,

ּכעס. גָאטס ֿפון טָאג אין װערן
ֿפַארלָאזענע ַא װעט עזָה װָארום 4
װיסטעניש;ַאשדוד, ַא ַאשקלון און זַײן,
טָאג מיטן אין מען װעט זי
װעט עקרון און ַארױסטרַײבן,

װערן. אױסגעריסן
דער ֿפון בַאװױנער איר װײ, 5
ּכֵרתים!דָאס ֿפון ֿפָאלק איר ים-געגנט,
ּכנַַען, אַײך, אױף איז גָאט ֿפון װָארט
װעל איך ּפִלשּתים;און די ֿפון לַאנד דו
בַאװױנער קײן אונטערברענגעןַאז דיך

זַײן. ניט זָאל
װעט ים ֿפון געגנט די און 6
ֿפַאר לָאנקעס ֿפיטערּפלעצער, זַײן
שָאף, ֿפַאר געהעֿפטן און ּפַאסטוכער,

חלקֿפַאר ַא זַײן װעט עס און 7
הױז דעם ֿפון איבערבלַײב דעם
דערױף זיך װעלן יהּודה;זײ ֿפון
ַאשקלון ֿפון הַײזער די ֿפיטערן;אין
ָאװנט;װָארום אין הױערן זײ װעלן
דערמָאנען זיך װעט גָאט זײער יהוה
זײער אומקערן װעט און זײ, ָאן

געֿפַאנגענשַאֿפט.

לעסטערונג די געהערט הָאב איך 8
ֿפון זידלערַײען די און מוָאֿב, ֿפון
הָאבן זײ װָאס עמון, ֿפון קינדער די
זיך און ֿפָאלק, מַײן געלעסטערט

געמַארק. זײער ַאקעגן געגרײסט
זָאגט לעב, איך װי ַאזױ דרום 9
דער צֿבאות, ֿפון גָאט דער יהוה,
װעט מוָאֿב ַאז יׂשראל, ֿפון גָאט
קינדער די און װערן, סדום װי
װירטשַאֿפט ַא ַעמוָרה, װי עמון ֿפון
אױסגרָאבונג ַאן און דערנער, ֿפון
אױף װיסטעניש ַא און זַאלץ, ֿפון
מַײן ֿפון איבערבלַײב אײביק;דער
רעשט דער און צערױבן, זײ װעט אומה

ַארבן. זײ װעט ֿפָאלק מַײן ֿפון
זײער ֿפַאר זַײן זײ װעט דָאס 10
געלעסטערט, הָאבן זײ װָאס שטָאלץ,
ֿפון אומה דער געגרײסטקעגן זיך און

צֿבאות. ֿפון גָאט
ַאקעגן גָאט איז מוראדיק 11
ַאלע אַײנגײן מַאכט ער װָארום זײ,
בוקן און ערד, דער ֿפון ָאּפגעטער
זַײן ֿפון איטלעכער אים, צו זיך װעלן
ֿפעלקער. די ֿפון אינדזלען ַאלע ָארט,

זַײן װעט ּכּושים, איר אױך 12
שװערד. מַײן ֿפון דערשלָאגענע

אױסשטרעקן װעט ער און 13
װעט און צֿפון, ַאקעגן הַאנט זַײן
מַאכן און אשור, אונטערברענגען
טריקעניש ַא װיסטעניש, ַא ֿפַאר נינֵוה

מדבר. ַא װי ַאזױ
װעלן איר אין הױערן און 14
מין;אי יעטװעדער ֿפון חיות סטַאדעס,
זומּפבושלװעלן דער אי ּפעליקַאן דער
זַײלנקעּפ;קולות אירע אױף נעכטיקן
חורבן ַא ֿפענצטער, אין זינגען װעלן
װָארום שװעל, דער אױף זַײן װעט

ָאּפ. מען דעקט צעדערװערק איר
שטָאטװָאס לוסטיקע די איז דָאס 15
הָאט װָאס זיכערקײט, אין געזעסן איז
און הַארצן:איך, איר אין געזָאגט
איז װי ניטָא. מער איז מיר אחוץ
הױערָארט ַא װיסט, צו געװָארן זי
איר גײט װָאס חיות!איטלעכער ֿפַאר
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זַײן װיגן װעט שמוצערן, װעט ֿפַארבַײ,
הַאנט.

און3 קױטיקע די װײ,
דריקערישע די אומװערדיקע,

שטָאט!
ָקול, דעם צוגעהערט ניט הָאט זי 2
הָאט זי מוסר, קײן גענומען ניט הָאט זי
הָאט זי יהוה, אױף ֿפַארזיכערט ניט זיך

גָאט. איר צו דערנענטערט ניט זיך
לײבן זַײנען איר אין הַארן אירע 3
זַײנען ריכטער אירע ברומיקע,
ביז בײן ַא ניט לָאזן זײ ָאװנטװעלף,

ֿפרימָארגן.
לױזגעלָאזט, זַײנען נֿביאים אירע 4
ּכהנים אומגעטרַײע;אירע מענטשן
ֿפַארברעכן הײליקײט, די ֿפַארשװעכן

ּתורה. דער ַאקעגן
איז גערעכטער דער גָאט 5
קײן ניט טוט ער מיט, איר אין
ֿפרימָארגן אין אומרעכט;ֿפרימָארגן
גערעכטיקײט ַארױסזַײן ער לָאזט
דער ֿפַארֿפעלט;ָאבער ניט ליכט, אין
בושה. קײן ֿפון ניט װײס ֿפַארברעכער
ֿפעלקער, ֿפַארשניטן הָאב איך 6
זײערע זַײנען געװָארן ֿפַארװיסט
געמַאכט חרוֿב הָאב װינקלען;איך
ניט גײט קײנער ַאז גַאסן, זײערע
שטעט, זײערע זַײנען דורך;צעשטערט

בַאװױנער. ַא ָאן מענטשן, ַא ָאן
געװיס װעסט געטרַאכט: איך הָאב 7
ַא װעסט מיר, ֿפַאר הָאבן מורא
ניט זָאל װױנונג איר נעמען;ּכדי מוסר
איך װָאס ַאלץ לױט װערן, ֿפַארשניטן
זײ איר;ָאבער װעגן בַאֿפױלן הָאב
זַײן צו געֿפעדערטֿפַארדָארבן זיך הָאבן

מעׂשים. זײערע ַאלע אין
זָאגט מיר, אױף זיך ריכט דרום 8
שטײ איך װָאס טָאג דעם אױף גָאט,
משּפט מַײן װָארום רױב, צום אױף
זָאל ֿפעלקעראיך די אַײנצוזַאמלען איז
אױסצוגיסן קיניגרַײכן, די אױֿפקלַײבן
גַאנצן מַײן ּכעס, מַײן זײ אױף
ֿפון ֿפַײער דעם אין גרימצָארן;װָארום

װערן ֿפַארצערט ֿפַארדרָאסװעט מַײן
ערד. גַאנצע די

איך װעל דענצמָאל װָארום 9
ַא ליּפ ֿפעלקערַא די איבערמַאכן
צום רוֿפן ַאלע זָאלן זײ ַאז רײנע,
װי ַאזױ דינען צו אים יהוה, נָאמען

מַאן. אײן
ֿפון טַײכן זַײט יענער ֿפון 10
בעטער, מַײנע ברענגען זײ ּכּושװעלן

מיר. צו מּתנה ַא ּפּוַצי, טָאכטער די
מער זיך װעסטו טָאג יענעם אין 11
מעׂשים, דַײנע ַאלע שעמעןװעגן ניט
מיר, קעגן ֿפַארברָאכן הָאסט דו װָאס
ֿפון ָאּפטָאן איך װעל דענצמָאל װָארום
און שטָאלצלוסטיקע, דירדַײנע צװישן
גרײסן, ניט װידער מער זיך װעסט

בַארג. הײליקן מַײן אױף
אין איבערלָאזן װעל איך און 12
ֿפָאלק, ָארימע און געדריקטע דירדָאס
דעם בַאשיצןאין זיך װעלן זײ און

יהוה. נָאמען
יׂשראל ֿפון איבערבלַײב דער 13
און אומרעכט, קײן טָאן ניט װעט
זײער אין און ליגן, קײן רעדן ניט
ֿפון צונג געֿפינעןַא ניט זיך װעט מױל
און ֿפיטערן זיך װעלן זײ בַאטרוג;יָא,
שרעקן. ניט װעט קײנער און הױערן,

שַאלן, טוט ִציון, טָאכטער זינג, 14
ֿפון לוסטיק זַײ און זיך יׂשראל;ֿפרײ

ירושלים. טָאכטער הַארצן, גַאנצן
ער משּפטים, דַײנע ָאּפ טוט גָאט 15
ֿפון קיניג ֿפַײנט;דער דַײנע ָאּפ רַאמט
זָאלסט דיר, צװישן איז גָאט, יׂשראל,

בײז. ֿפַאר הָאבן מורא ניט מער
געזָאגט װעט טָאג יענעם אין 16
מורא ניט ירושלים:זָאלסט צו װערן
דַײנע זָאלן װערן שלַאף ניט הָאבן;ִציון,

הענט.
צװישן איז גָאט דַײן יהוה 17
װעט העלֿפט;ער װָאס גִבור ַא דיר,
ער דיר, אױף ִׂשמחה מיט ֿפרײען זיך
ליבשַאֿפט, זַײן אין ֿפַארשװַײגן װעט
מיט דיר אױף ֿפרײען זיך װעט ער

געזַאנג.
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דערװַײטערטע די אַײן זַאמל איך 18
ַאװעק זַײנען װָאס -די יום-טוֿב ַא ֿפון
װעגן געטרָאגן הָאסט דו װָאס דיר, ֿפון

שַאנד. דעם
ַאלע מיט זיך רעכן איך זע, 19
צַײט, יענער אין ּפַײניקער, דַײנע
איז װָאס די העלֿפן װעל איך און
װעל ֿפַארשטױסענע די און הינקעדיק,
מַאכן זײ װעל איך אַײנזַאמלען;און איך
װָאס די שם, ַא ֿפַאר און לױב ַא ֿפַאר
געװען איז ערד גַאנצער דער איבער

שַאנד. זײער
אַײך איך װעל צַײט יענער אין 20
טו צַײט יענער אין און ברענגען,
װעל איך אַײנזַאמלען;װָארום אַײך איך
ַא ֿפַאר און שם ַא ֿפַאר מַאכן אַײך
דער ֿפון ֿפעלקער ַאלע לױבצװישן
אַײער אום קער איך װען ערד,
אױגן, אַײערע געֿפַאנגענשַאֿפטֿפַאר

גָאט. זָאגט
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ַחגַי
ָדריֶָוש,1 מלך ֿפון יָאר צװײטן אין

ערשטן אין חֹודש, זעקסטן אין
װָארט דָאס געװען איז חֹודש, ֿפון טָאג
זרובֿבל צו נֿביא דעם ַחגַי דורך גָאט ֿפון
ֿפירשט דעם ְשַאלּתיֵאלן, ֿפון זון דעם
זון דעם יהֹושוַע צו און יהודה, ֿפון
צו ַאזױ ּכֹהן-גָדול, דעם יהֹוָצָדקן, ֿפון

זָאגן:
צֿבָאֹות, ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 2
זָאגט: ֿפָאלק דָאזיקע דָאס זָאגן: צו ַאזױ
צַײט די געקומען, ניט נָאך איז צַײט די
װערן געבױט זָאל גָאט ֿפון הױז דָאס ַאז

–
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 3

זָאגן: צו ַאזױ נֿביא, דעם ַחגַי דורך
זָאלט איר צַײט, ַא אַײך דָאס איז 4
הַײזער, צוגעדעקטע אַײערע אין זיצן

חרֿב? איז הױז דָאזיקע דָאס בעת
צֿבָאֹות ֿפון גָאט הָאט ַאצונד און 5
הַארצן צום אַײך נעמט געזָאגט: ַאזױ

װעגן: אַײערע
ַארַײן ברענגט און ֿפיל, זַײט איר 6
זַאט, צו ניט ָאבער עסט, איר װינציק,
זיך גענוג ניט ָאבער טרינקט, איר
און זיך, קלײדט איר ָאנצוטרינקען,
װָאס דער און װַארעם, ניט איז קײנעם
לעכערדיקן ַא אין ֿפַארדינט ֿפַארדינט,

בַײטל.
צֿבָאֹות: ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 7
װעגן. אַײערע הַארצן צום אַײך נעמט
און געבערג, דעם אין ַארױף גײט 8
בױט און הָאלץ, ברענגען זָאלט איר
בַאװיליקן, עס װעל איך און הױז, דָאס
זָאגט װערן, געערלעכט װעל איך און

גָאט.
עס ערשט ֿפיל, אױף זיך ריכט איר 9
עס ברענגט איר ַאז און װינציק, װערט
איבער ַאװעק. עס איך בלָאז ַאהײם,
איבער צֿבָאֹות; ֿפון גָאט זָאגט װָאס?
איר בעת חרֿב, איז װָאס הױז מַײן

הױז. זַײן אין איטלעכער לױֿפט

איבער הימלען די הָאבן דרום 10
ערד די און טױ, דעם ֿפַארמיטן אַײך

געװעקס. איר ֿפַארמיטן הָאט
ַא אױסגערוֿפן הָאב איך און 11
די אױף און לַאנד, אױֿפן טריקעניש
אױֿפן און ּתֿבואה, דער אױף און בערג,
װָאס אױף און אײל, אױֿפן און װַײן,
אױֿפן און ַארױס, ברענגט ערד די נָאר
און בהמה, דער אױף און מענטשן,

הענט. די ֿפון מי יעטװעדער אױף
ֿפון זון דער זרובֿבל הָאט 12
ֿפון זון דער יהֹושוַע און ְשַאלּתיֵאלן,
דער און ּכֹהן-גָדול, דער יהֹוָצָדקן,
ֿפָאלק, דעם ֿפון איבערבלַײב גַאנצער
יהוה ֿפון ָקול דעם צו צוגעהערט
ֿפון װערטער די צו און גָאט, זײער
זײער יהוה װי ַאזױ נֿביא, דעם ַחגַי
דָאס און געשיקט; אים הָאט גָאט

יהוה. ֿפַאר געהַאט מֹורא הָאט ֿפָאלק
הָאט גָאט ֿפון שליח דער ַחגַי און 13
צום גָאט ֿפון שליחות דער אין געזָאגט
אַײך, מיט בין איך זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק,

גָאט. זָאגט
דעם דערװעקט הָאט גָאט און 14
ֿפון זון דעם זרובֿבל ֿפון גַײסט
יהודה, ֿפון ֿפירשט דעם ְשַאלּתיֵאלן,
זון דעם יהֹושוַע ֿפון גַײסט דעם און
דעם און ּכֹהן-גָדול, דעם יהֹוָצָדקן, ֿפון
דעם ֿפון איבערבלַײב גַאנצן ֿפון גַײסט
און געקומען, זַײנען זײ און ֿפָאלק,
ֿפון הױז דעם אױף ַארבעט געטָאן הָאבן

גָאט, זײער צֿבָאֹות ֿפון יהוה
ֿפון טָאג צװַאנציקסטן און ֿפיר אין 15
צװײטן אין חֹודש, זעקסטן אין חֹודש,

ָדריֶָוש. מלך ֿפון יָאר

און2 אײן אין חֹודש, זיבעטן אין
איז חֹודש, ֿפון טָאג צװַאנציקסטן
ַחגַי דורך געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס

זָאגן: צו ַאזױ נֿביא, דעם
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ֿפון זון דעם זרובֿבל צו נָאר זָאג 2
יהודה, ֿפון ֿפירשט דעם ְשַאלּתיֵאלן,
יהֹוָצָדקן, ֿפון זון דעם יהֹושוַע צו און
איבערבלַײב צום און ּכֹהן-גָדול, דעם

זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, ֿפון
געבליבן, איז אַײך צװישן װער 3
אין הױז דָאזיקע דָאס געזען הָאט װָאס
איר קוקט װי און ּֿפרַאכט? ערשטן זַײן
גָארנישט װי ניט עס איז ַאצונד? ָאן עס

אױגן? אַײערע אין
זרובֿבל, ַאצונד, שטַארק זַײ ָאבער 4
יהֹושוַע שטַארק, זַײ און גָאט, זָאגט
זַײט און ּכֹהן-גָדול, דו יהֹוָצָדקן, ֿפון זון
לַאנד, ֿפון ֿפָאלק גַאנצע דָאס שטַארק,
בין איך װָארום טוט, און גָאט, זָאגט

צֿבָאֹות, ֿפון גָאט זָאגט אַײך, מיט
איך װָאס װָארט דעם לױט 5
אַײער בַײ אַײך מיט געשלָאסן הָאב
גַײסט, מַײן און ִמצַריִם; ֿפון ַארױסגײן
ניט זָאלט איר אַײך; צװישן שטײט

הָאבן. מֹורא
ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 6
איך און װַײלע, קלײן אײן נָאך צֿבָאֹות:
ערד, די און הימלען די שטורעם-אױף

יבשה. די און ים דעם און
ַאלע אױֿפשטורעמען װעל איך און 7
די װעלן ַאהער ָאנקומען און ֿפעלקער,
ֿפעלקער, ַאלע ֿפון זַאכן גלוסטיקסטע
הױז דָאזיקע דָאס ָאנֿפילן װעל איך און

צֿבָאֹות. ֿפון גָאט זָאגט ּֿפרַאכט, מיט
איז מַײן און זילבער, דָאס איז מַײן 8

צֿבָאֹות. ֿפון גָאט זָאגט גָאלד, דָאס
ֿפון ּֿפרַאכט די זַײן װעט גרעסער 9
דעם ֿפון װי הױז לעצטן דָאזיקן דעם
אין און צֿבָאֹות; ֿפון גָאט זָאגט ערשטן,
שלום, געבן איך װעל ָארט דָאזיקן דעם

צֿבָאֹות. ֿפון גָאט זָאגט
טָאג צװַאנציקסטן און ֿפיר אין 10
ֿפון יָאר צװײטן אין חֹודש, נַײנטן אין
גָאט ֿפון װָארט דָאס איז ָדריֶָושן,
צו ַאזױ נֿביא, דעם ַחגַי דורך געװען

זָאגן:
ֿפון גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 11
ַא ּכֹהנים די ַאקָארשט ֿפרעג צֿבָאֹות:

זָאגן: צו ַאזױ דין,
הײליק טרָאגן װעט מַאן ַא ַאז 12
און קלײד, זַײן ֿפון ברעג אין ֿפלײש
ָאן ברעג זַײן מיט ָאנרירן זיך װעט
ָאן ָאדער געקעכטס, ָאן ָאדער ברױט,
װָאסער ָאן ָאדער אײל, ָאן ָאדער װַײן,
הײליק עס װעט עסנװַארג, איז עס
ּכֹהנים די געענטֿפערט הָאבן װערן?

נײן! געזָאגט: הָאבן און
אײנער אױב געזָאגט: ַחגַי הָאט 13
װעט טױטן, ַא ֿפון אומרײן איז װָאס
װעט דָאזיקן, דעם ַאל ָאן ָאנרירן זיך
געענטֿפערט הָאבן אומרײן? װערן עס
װעט עס געזָאגט: הָאבן און ּכֹהנים די

אומרײן. װערן
הָאט און ָאּֿפגערוֿפן זיך ַחגַי הָאט 14
דָאזיקער דער איז ַאזױ געזָאגט:
ֿפָאלק דָאזיקע דָאס איז ַאזױ און עֹולם,
איז ַאזױ און גָאט, זָאגט מיר, ֿפַאר
הענט; זײערע ֿפון טּוונג יעטװעדער
איז מקריֿב, דָארטן זַײנען זײ װָאס און

אומרײן.
בעט איך צו, לײגט ַאצונד און 15
טָאג הַײנטיקן ֿפון הַארץ אַײער אַײך,
הָאט מע אײדער װַײטער. און ָאן
אין שטײן ַא אױף שטײן ַא געלײגט

גָאט, ֿפון טעמּפל דעם
הױֿפן ַא צו קומען ֿפלעגט מע ַאז 16
צען; זַײן ֿפלעגט מָאס, צװַאנציק ֿפון
ָאנשעּפן קעלטער צום געקומען איז מע
זַײן ֿפלעגט עס און ּפּוָרה, ֿפוֿפציק

צװַאנציק.
מיט געשלָאגן אַײך הָאב איך 17
און װעלקעניש מיט און קָארנברַאנד
ֿפון ַארבעט ַאלדער אין הָאגל מיט
ניט זיך הָאט איר ָאבער הענט, אַײערע

גָאט. זָאגט מיר, צו געקערט
אַײער אַײך, בעט איך צו, לײגט 18
און ָאן טָאג הַײנטיקן ֿפון הַארץ
צװַאנציקסטן און ֿפיר ֿפון װַײטער;
טָאג דעם ֿפון חֹודש, נַײנטן אין טָאג
גָאט ֿפון טעמּפל דער װָאס ָאן
צו לײגט געװָארן, געגרונטֿפעסט איז

הַארץ. אַײער
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אין זָאמען דָא נָאך דען איז 19
דער מָאל צו און שּפַײכלער?
ֿפַײגנבױם, דער און װַײנשטָאק,
דער און מילגרױמבױם, דער און
געטרָאגן; ניט הָאט אײלבערטבױם,
איך װעל ָאן טָאג הַײנטיקן ֿפון

בענטשן.
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס און 20
ֿפיר אין ַחגַין, צו מָאל צװײט ַא געװען
ַאזױ חֹודש, ֿפון טָאג צװַאנציקסטן און

זָאגן: צו
ֿפירשט דעם זרובֿבל צו זָאג 21
איך זָאגן: צו ַאזױ יהודה, ֿפון
ערד. די און הימלען די שטורעם-אױף
טרָאן דעם איבערקערן װעל איך און
די ֿפַארטיליקן װעל און מלוכות, ֿפון
די ֿפון מלוכות די ֿפון שטַארקײט

ֿפעלקער,
דעם איבערקערן װעל און 22
און רַײטער, זַײנע מיט רַײטװָאגן
זײערע מיט ֿפערד װעלן נידערן
ַאנדערנס דורכן אײנער רַײטער,

שװערד.
ֿפון גָאט זָאגט טָאג, יענעם אין 23
זרובֿבל נעמען, דיך איך װעל צֿבָאֹות,
זָאגט קנעכט, מַײן ְשַאלּתיֵאלן, ֿפון זון
װי מַאכן דיך װעל איך און גָאט,
איך הָאב דיך װָארום זיגלרינג, ַא
צֿבָאֹות. ֿפון גָאט זָאגט אױסדערװײלט,
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זְַכְריָה
יָאר1 צװײטן אין חֹודש, ַאכטן אין

ון ֿפֿ װָארט דָאס איז ָדריֶָושן, ון ֿפֿ
ון ֿפֿ זון דעם זַכריָה, צו געװען גָאט
נֿביא, דעם ִעדֹון, ון ֿפֿ זון דעם בֶרכיָה,

זָאגן: צו ַאזױ
אַײערע אױף געצערנט הָאט גָאט 2

צערענונג. ַא עלטערן
ַאזױ זײ: צו זָאגן זָאלסטו דרום 3
קערט צֿבָאֹות: ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט
ון ֿפֿ גָאט זָאגט מיר, צו אום אַײך
צו אומקערן זיך װעל איך און צֿבָאֹות,

צֿבָאֹות. ון ֿפֿ גָאט זָאגט אַײך,
אַײערע װי ַאזױ זַײן ניט זָאלט איר 4
נֿביאים ֿפֿריערדיקע די װָאס עלטערן,
ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ ן, גערוֿפֿ זײ צו הָאבן
קערט צֿבָאֹות: ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט
װעגן שלעכטע אַײערע ון ֿפֿ אום אַײך
זײ און מעׂשים. שלעכטע אַײערע און
צוגעהָארכט ניט און געהערט ניט הָאבן

גָאט. זָאגט מיר, צו
זײ? זַײנען װּו עלטערן, אַײערע 5
אײביק! דען זײ לעבן נֿביאים, די און

מַײנע און װערטער מַײנע ָאבער 6
ָאנגעזָאגט הָאב איך װָאס משּפטים
װָאר, ֿפַאר נֿביאים, די קנעכט מַײנע
עלטערן, אַײערע ָאנגעקומען זַײנען זײ
הָאבן און געטָאן, ּתשוֿבה הָאבן זײ און
צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט װי ַאזױ געזָאגט:
לױט אונדז, צו טָאן צו געטרַאכט הָאט
אונדזערע לױט און װעגן אונדזערע
אונדז מיט ער הָאט ַאזױ מעׂשים,

געטָאן.
ון ֿפֿ טָאג צװַאנציקסטן און יר ֿפֿ אין 7
שֿבט, חֹודש איז דָאס חֹודש, עלֿפטן
דָאס איז ָדריֶָושן, ון ֿפֿ יָאר צװײטן אין
דעם זַכריָה, צו געװען גָאט ון ֿפֿ װָארט
ִעדֹואן, ון ֿפֿ זון דעם בֶרכיָהו, ון ֿפֿ זון

זָאגן: צו ַאזױ נֿביא, דעם
ערשט נַאכט, די געזען הָאב איך 8
און ֿפֿערד, רױטן ַא אױף רַײט מַאן ַא
אין װָאס מירטן די צװישן שטײט ער

זַײנען אים הינטער און טיֿפֿעניש, דער
װַײסע און געלרױטע, רױטע, געװען

ֿפֿערד.
די זַײנען װָאס געזָאגט: איך הָאב 9
מיר צו הָאט הַאר? מַײן דָאזיקע,
מיר מיט הָאט װָאס מלאך דער געזָאגט
די װָאס װַײזן דיר װעל איך גערעדט:

זַײנען. דָאזיקע
געשטַאנען איז װָאס מַאן דער און 10
ָאּפגערוֿפן זיך הָאט מירטן, די צװישן
װָאס די זַײנען דָאס געזָאגט: הָאט און
אױף ַארומצוגײן געשיקט הָאט גָאט

ערד. דער
צו ן ָאּפגערוֿפֿ זיך הָאבן זײ און 11
איז װָאס גָאט ון ֿפֿ מלאך דעם
הָאבן און מירטן, די צװישן געשטַאנען
ַארומגעגַאנגען זַײנען מיר געזָאגט:
ערד גַאנצע די ערשט ערד, דער אױף

רואיק. זיצט
מלאך דער ן ָאּפגערוֿפֿ זיך הָאט 12
גָאט געזָאגט: הָאט און גָאט ון ֿפֿ
ניט זיך װעסטו װַאנען ביז צֿבאות, ון ֿפֿ
אױף און ירוָשַליִם, אױף דערבַארימען
הָאסט דו װָאס יהודה, ון ֿפֿ שטעט די

יָאר? זיבעציק שױן ֿפַארשָאלטן
דעם געענטֿפֿערט הָאט גָאט און 13
גערעדט, מיר מיט הָאט װָאס מלאך

טרײסטװערטער. װערטער, גוטע
מיר מיט הָאט װָאס מלאך דער און 14
רוף מיר: צו געזָאגט הָאט גערעדט,
געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ אױס
ֿפַֿארדריסט מיך צֿבָאֹות: ון ֿפֿ גָאט
גרױס ַא ִציֹון װעגן און ירוָשַליִם װעגן

ֿפַֿארדרָאס.
אױף איך צערן צָארן גרױס ַא און 15
הָאב איך װָארום ֿפֿעלקער, רואיקע די
הָאבן זײ און ביסל, ַא געצערנט בלױז

בײזן. צום ן אונטערגעהָאלֿפֿ
געזָאגט: ַאזױ גָאט הָאט דרום 16
מיט ירוָשַליִם צו אום זיך קער איך
געבױט װעט הױז מַײן דערבַארימונג;
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צֿבָאֹות, ון ֿפֿ גָאט זָאגט איר, אין װערן
אױף װערן געצױגן װעט בױשנור ַא און

ירוָשַליִם.
צו ַאזױ אױס רוף װַײטער 17
ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן:
װידער װעלן שטעט מַײנע צֿבָאֹות:
גָאט און גוטס, מיט איבערֿפֿלײצן
װעט און ִציֹון, טרײסטן נָאך װעט

ירוָשַליִם. אױסדערװײלן װידער

מַײנע2 אױֿפֿגעהױבן הָאב איך און
ֿפיר ערשט געזען, הָאב און אױגן

הערנער.
מלאך דעם צו געזָאגט איך הָאב 2
װָאס גערעדט: מיר מיט הָאט װָאס
מיר צו ער הָאט דָאזיקע? די זַײנען
װָאס הערנער די זַײנען דָאס געזָאגט:
און יׂשראל, יהודה, צעשּפרײט הָאבן

ירוָשַליִם.
ֿפיר געװיזן מיר הָאט גָאט און 3

מַײנסטערס.
קומען װָאס געזָאגט: איך הָאב 4
געזָאגט ער הָאט טָאן? דָאזיקע די
הערנער די זַײנען יענע זָאגן: צו ַאזױ
ַאז ַאזױ יהודה, צעשּפרײט הָאבן װָאס
ַא אױֿפֿהײבן געקענט ניט הָאט קַײנער
געקומען זַײנען דָאזיקע די און קָאּפ,
ָאנצּוװַארֿפן, שרעק ַא זײ אױף
ֿפעלקער די ון ֿפֿ הערנער די ָאּפצוהַאקן
הָארן דעם אױֿפֿגעהױבן הָאבן װָאס
צו עס ּכדי יהודה, לַאנד קעגן

צעשּפרײטן.
מַײנע אױֿפֿגעהױבן הָאב איך און 5
מַאן, ַא ערשט געזען, הָאב און אױגן

מעסטשנור. ַא הַאנט זַײן אין און
גײסטו? װּוהין געזָאגט: איך הָאב 6
מעסטן צו געזָאגט: מיר צו ער הָאט
איר איז װיֿפיל זען צו ּכדי ירוָשַליִם,

לענג. איר װיֿפיל און ברײט,
מיט הָאט װָאס מלאך דער ערשט 7
און ַארױסגעגַאנגען, איז גערעדט מיר
ַארױסגעגַאנגען איז מלאך ַאנדער ַאן

ַאנטקעגן. אים

זָאג לױף געזָאגט: הָאט ער און 8
ָאֿפן זָאגן: צו ַאזױ יונגמַאן יענעם צו
ֿפיל ון ֿפֿ בַאזעצט, זַײן ירוָשַליִם װעט

איר. אין בהמות און מענטשן
גָאט, זָאגט זַײן, איר װעל איך און 9
און ַארום, רונד ֿפַײער ון ֿפֿ מױער ַא
מיט. איר אין זַײן איך װעל ּכֿבוד ַא ֿפַאר
דעם ון ֿפֿ ַאנטלױֿפט און העי! העי, 10
ַאזױ װָארום גָאט, זָאגט ון, צֿפֿ ון ֿפֿ לַאנד
איך הָאב הימל ון ֿפֿ װינטן ֿפיר די װי

גָאט. זָאגט צעשּפרײט, אַײך
װָאס דו ַאנטרין, ִציֹון, העי 11

בֿבל. טָאכטער בַײ װוינסט
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 12
געשיקט מיך הָאט װָאס צֿבָאֹות, ון ֿפֿ
ֿפעלקער די צו װעגן ּכֿבוד אַײער ון ֿפֿ
דער װָאר, ֿפַאר אַײך: בַארױבן װָאס
דעם ָאן רירט ָאן אַײך רירט װָאס

אױג. זַײן ון ֿפֿ שװַארצַאּפל
הַאנט מַײן ֿפָאך איך זע, װָארום 13
רױב ַא װערן װעלן זײ און זײ, אױף
איר און געדינט, זײ הָאבן װָאס די צו
מיך הָאט צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט ַאז װיסן װעט

געשיקט.
ִציֹון, טָאכטער זיך, ֿפרײ און זינג 14
רוען װעל און קום, איך זע, װָארום

גָאט. זָאגט דיר, צװישן
זיך װעלן ֿפעלקער ֿפיל און 15
און טָאג, יענעם אין גָאט ָאן בַאהעֿפטן
איך און ֿפָאלק, צום זַײן מיר װעלן זײ
װעסט און מיט; דַײן אין רוען װעל
מיך הָאט צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט ַאז װיסן

דיר. צו געשיקט
ֿפַאר יהודה ַארבן װעט גָאט און 16
און ערד, הײליקער דער אױף חלק, זַײן
ירוָשַליִם. אױסדערװײלן װידער װעט
ֿפַאר לַײב יעטװעדער שטיל 17
זַײן ון ֿפֿ זיך װעקט ער װָארום גָאט

װוינונג. הײליקער

יהֹושוַע3 געװיזן מיר הָאט ער און
ֿפַאר שטײט ער װי ּכֹהן-גָדול דעם
ׂשטן דער און גָאט, ון ֿפֿ מלאך דעם
צו אים זַײט, רעכטער זַײן אױף שטײט
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ֿפַארקלָאגן.
גָאט ׂשטן: צום געזָאגט גָאט הָאט 2
גָאט יָא, ׂשטן, דיר, אױף ָאן שרַײט
ירוָשַליִם, אױסדערװײלט הָאט װָאס
דער ניט איז דיר; אױף ָאן שרַײט
ון ֿפֿ ַארױסגעריסן שַײט ַא דָאזיקער

ֿפַײער?
ָאנגעטָאן געװען איז יהֹושוַע און 3
געשטַאנען איז און בגדים, קױטיקע אין

מלאך. ֿפַארן
הָאט און ָאּפגערוֿפן זיך ער הָאט 4
געשטַאנען זַײנען װָאס די צו געזָאגט
אױס טוט זָאגן: צו ַאזױ אים, ֿפַאר
צו און בגדים. קױטיקע די אים ון ֿפֿ
הָאב איך זע, געזָאגט: ער הָאט אים
װעל און זינד, דַײנע דיר ון ֿפֿ ָאּפגעטָאן

מלבושים. ָאנטָאן דיר
אים מען זָאל געזָאגט: איך הָאב 5
און קָאּפ. ן אױֿפֿ הױב רײנע ַא ָאנטָאן
הױב רײנע די ָאנגעטָאן אים הָאבן זײ
ָאנגעקלַײדט אים הָאבן און קָאּפ, ן אױֿפֿ
איז גָאט ון ֿפֿ מלאך דער און בגדים;

דערבַײ. געשטַאנען
הָאט גָאט ון ֿפֿ מלאך דער און 6

זָאגן: צו ַאזױ יהֹושוען, געװָארנט
צֿבָאֹות: ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 7
און גײן, װעסטו װעגן מַײנע אין אױב
און היטן, װעסטו היטונג מַײן אױב
און הױז, מַײן משּפטן אױך װעסט דו
װעל הױֿפן, מַײנע היטן אױך װעסט
די צװישן אומגַאנג ַאן געבן דיר איך

דָא. שטײען װָאס דָאזיקע
דו ּכֹהן-גָדול, יהֹושוַע צו, נָאר הער 8
– דיר ֿפַאר זיצן װָאס חֿברים דַײנע און
זײ זַײנען מענטשן צײכן ַא ֿפַאר װָארום
קנעכט מַײן ברענג איך זע, װָארום –

”שּפרָאץ“. דעם
װָאס שטײן דער איז ָאט װָארום 9
אױף יהֹושוען ֿפַאר געלײגט הָאב איך
זע, אױגן. זיבן זַײנען שטײן אײן דעם
זָאגט אױסקריצונג, זַײן אױס קריץ איך
ָאּפטָאן װעל איך און צֿבָאֹות; ון ֿפֿ גָאט
אײן אין לַאנד דָאזיקן דעם ון ֿפֿ זינד די

טָאג.

גָאט זָאגט טָאג, יענעם אין 10
אײנער רוֿפן איר װעט צֿבָאֹות, ון ֿפֿ
און װַײנשטָאק ַא אונטער ַאנדערן דעם

ֿפַײגנבױם. ַא אונטער

הָאט4 װָאס מלאך דער און
זיך הָאט מיר, מיט גערעדט
מיך הָאט ער און אומגעקערט,
מענטש ַא װי ַאזױ אױֿפֿגעװעקט,

שלָאף. זַײן ון ֿפֿ אױֿפֿגעװעקט װערט
װָאס געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 2
הָאב איך געזָאגט: איך הָאב זעסטו?
ון ֿפֿ גַאנצן אין מנֹורה, ַא ערשט געזען,
און בעקן, ַא איר בַײ אױבן און גָאלד,
מיט איר, אױף לעמּפלעך זיבן אירע
לעמּפלעך די צו רערן זיבן יָא זיבן,

אױבן. איר בַײ װָאס
לעבן אײלבערטבײמער צװײ און 3
ון ֿפֿ זַײט רעכטער דער ון ֿפֿ אײנער איר,
לינקער זַײן ון ֿפֿ אײנער און בעקן, דעם

זַײט.
און ָאּפגערוֿפן זיך הָאב איך און 4
הָאט װָאס מלאך דעם צו געזָאגט הָאב
װָאס זָאגן: צו ַאזױ גערעדט, מיר מיט

הַאר? מַײן דָאזיקע, די זַײנען
װָאס מלאך דער געענטֿפערט הָאט 5
הָאט און גערעדט, מיר מיט הָאט
די װָאס ניט װײסטו מיר: צו געזָאגט
געזָאגט: איך הָאב זַײנען? דָאזיקע

הַאר. מַײן נײן,
הָאט און ָאּפגערוֿפן זיך ער הָאט 6
איז דָאס זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געזָאגט
ַאזױ זרובֿבלן, צו גָאט ון ֿפֿ װָארט דָאס
ּכֹוח, מיט ניט און חיל מיט ניט זָאגן: צו
ון ֿפֿ גָאט זָאגט גַײסט, מַײן מיט נָאר

צֿבָאֹות.
ֿפַאר בַארג? גרױסער ביסטו, װער 7
גלַײכער ַא װערן װעסטו זרובֿבלן
ַארױסברענגען װעט ער און ּפלַאץ;
חן חן, געשרײען: מיט קָאּפשטײן דעם

אים! צו
געװען איז גָאט ון ֿפֿ װָארט דָאס און 8

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו



4:9—5:11 זְַכְריָה 878

הָאבן זרובֿבלן ון ֿפֿ הענט די 9
און הױז, דָאזיקע דָאס געגרונטֿפעסט
און ענדיקן, עס װעלן הענט זַײנע
הָאט צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט ַאז װיסן װעסט

אַײך. צו געשיקט מיך
הָאט עס נָאר װער װָארום 10
קלײנע ון ֿפֿ טָאג דעם ֿפַארַאכט
ַאז ֿפרײען זיך װעלן זײ ָאנהײבן,
אין בלַײגעװיכט דָאס זען װעלן זײ
זיבן דָאזיקע די הַאנט. זרובֿבלס
װָאס גָאט ון ֿפֿ אױגן די זַײנען דָאס

ערד. גַאנצער דער איבער װַאנדערן
הָאב און ָאּפגערוֿפן זיך איך הָאב 11
די זַײנען װָאס געזָאגט: אים צו
אױף אײלבערטבײמער צװײ דָאזיקע
און מנֹורה דער ון ֿפֿ זַײט רעכטער דער

זַײט? לינקער איר אױף
ַא ָאּפגערוֿפן זיך הָאב איך און 12
אים: צו געזָאגט הָאב און מָאל צװײט
אײלבערטצװַײגן צװײ די זַײנען װָאס
גיסרערן גילדערנע צװײ די לעבן װָאס
דָאס זיך ון ֿפֿ ַארױס לײדיקן װָאס

בױמל? גילדערנע
ַאזױ מיר, צו געזָאגט ער הָאט 13
דָאזיקע די װָאס ניט װײסטו זָאגן: צו
מַײן נײן, געזָאגט: איך הָאב זַײנען?

הַאר.
די זַײנען דָאס געזָאגט: ער הָאט 14
לעבן שטײען װָאס געזַאלבטע צװײ

ערד. גַאנצער דער ון ֿפֿ הַאר דעם

אױֿפֿגעהױבן5 װידער הָאב איך און
געזען, הָאב און אױגן מַײנע

מגילה. ֿפליעדיקע ַא ערשט
װָאס געזָאגט: מיר צו ער הָאט 2
ַא זע איך געזָאגט: איך הָאב זעסטו?
צװַאנציק לענג איר מגילה; ֿפליעדיקע

אַײלן. צען ברײט איר און אַײלן,
דָאס געזָאגט: מיר צו ער הָאט 3
איבער ַארױס גײט װָאס קללה די איז
ערד; גַאנצער דער ון ֿפֿ געזיכט דעם
װערט גנֿבעט, װָאס איטלעכער װָארום
איר, לױט ַאװעקגערַאמט דַאנען ון ֿפֿ
ֿפַאלש, שװערט װָאס איטלעכער און

לױט ַאװעקגערַאמט דַאנען ון ֿפֿ װערט
איר.

זָאגט ַארױסגעלָאזט, זי הָאב איך 4
קומען װעט זי און צֿבָאֹות, ון ֿפֿ גָאט
ון ֿפֿ הױז אין און גנֿב, דעם ון ֿפֿ הױז אין
צום נָאמען מַײן בַײ שװערט װָאס דעם
זַײן אין בלַײבן װעט זי און ֿפַאלשן,
מיט ֿפַארלענדן עס װעט זי און הױז,
שטײנער. זַײנע מיט און הָאלצן זַײנע

גערעדט הָאט װָאס מלאך דער און 5
הָאט און ַארױסגעגַאנגען, איז מיר, מיט
אױף ַאקָארשט הײב געזָאגט: מיר צו
דָאס איז װָאס זע און אױגן, דַײנע

ַארױס? גײט װָאס דָאזיקע
דָאס? איז װָאס געזָאגט: איך הָאב 6
ֵאיֿפָה די איז דָאס געזָאגט: ער הָאט
געזָאגט: הָאט ער און ַארױס. גײט װָאס
לַאנד גַאנצן אין ָאנבליק זײער איז דָאס

–
זיך הָאט בלַײ שטיק רונד ַא ערשט 7
ֿפרױ ַא איז דָאס און – אױֿפֿגעהױבן

ֵאיֿפָה. דער אין זיצט װָאס
איז דָאס געזָאגט: הָאט ער און 8
זי הָאט ער און שלעכטיקײט. די
און ֵאיֿפָה, דער אין ַארַײנגעװָארֿפן
בלַײ שטיק דָאס ַארױֿפגעװָארֿפן הָאט

עֿפענונג. איר אױף
מַײנע אױֿפֿגעהױבן הָאב איך און 9
צװײ ערשט געזען, הָאב און אױגן
איז װינט ַא און ַארױס, גײען װַײבער
ֿפליגלען די און ֿפליגלען, זײערע אין
ַא ון ֿפֿ ֿפליגלען די װי זַײנען זײ בַײ
די געטרָאגן הָאבן זײ און שטָארך;

הימל. און ערד צװישן ֵאיֿפָה
מלאך דעם צו געזָאגט איך הָאב 10
װּוהין מיר: מיט גערעדט הָאט װָאס

ֵאיֿפָה? די זײ טרָאגן
איר מיר: צו געזָאגט ער הָאט 11
און ִשנָער; לַאנד אין הױז ַא בױען צו
װעט װערן, צוגעברײט װעט עס ַאז
אױף װערן ַאנידערגעשטעלט דָארטן זי

ָארט. איר
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אױֿפֿגעהױבן6 װידער הָאב איך און
געזען, הָאב און אױגן מַײנע
ון ֿפֿ ַארױס גײען רַײטװעגן ֿפיר ערשט
זַײנען בערג די און בערג, צװײ צװישן

בערג. קוּפערנע
רױטע רַײטװָאגן ערשטן אין 2
רַײטװָאגן צװײטן אין און ֿפערד,

ֿפערד, שװַארצע
װַײסע רַײטװָאגן דריטן אין און 3
רַײטװָאגן ֿפירטן אין און ֿפערד,

ֿפערד. ברױנע געשּפרענקלטע
הָאב און ָאּפגערוֿפן זיך איך הָאב 4
מיט הָאט װָאס מלאך דעם צו געזָאגט
דָאזיקע, די זַײנען װָאס גערעדט: מיר

הַאר? מַײן
און געענטֿפערט מלאך דער הָאט 5
גײען דָאזיקע די מיר: צו געזָאגט הָאט
נָאך הימל, ון ֿפֿ װינטן ֿפיר די צו ַארױס
ֿפַאר געשטעלט זיך הָאבן זײ װי דעם

ערד. גַאנצער דער ון ֿפֿ הַאר דעם
די זַײנען אים אין װָאס דער 6
צום ַארױס גײט ֿפערד שװַארצע
זַײנען װַײסע די און ון, צֿפֿ ון ֿפֿ לַאנד
די און זײ, נָאך ַארױסגעגַאנגען
ַארױסגעגַאנגען זַײנען געשּפרענקלטע

ָדרום. ון ֿפֿ לַאנד צום
זַײנען ברױנע די אױך 7
הָאבן זײ און ַארױסגעגַאנגען,
איבער אומװַאנדערן גײן געװָאלט
גײט געזָאגט: ער הָאט ערד; דער
און ערד. דער איבער אום װַאנדערט
דער איבער אומגעװַאנדערט הָאבן זײ

ערד.
מיר, צו צוגעשריען הָאט ער און 8
זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו גערעדט הָאט און
צום ַארױסגעגַאנגען זַײנען װָאס די זע,
מַײן בַארוט הָאבן ון, צֿפֿ ון ֿפֿ לַאנד

ון. צֿפֿ ון ֿפֿ לַאנד אין געמיט
געװען איז גָאט ון ֿפֿ װָארט דָאס און 9

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו
ֶכלַדין, ון ֿפֿ גלות-לַײט, די ון ֿפֿ נעם 10
זַײנען װָאס יַדְעיָהן, ון ֿפֿ און טוֿביָהן, ון ֿפֿ
אין גײן זָאלסט און בֿבל, ון ֿפֿ געקומען
הױז אין קומען און טָאג, אײגענעם דעם

– ניָהן צֿפַ ון ֿפֿ זון דעם יֹאִשיָה ון ֿפֿ
גָאלד, און זילבער נעמען זָאלסט 11
ן אױֿפֿ ָאנטָאן און קרױנען, מַאכן און
יהֹוָצָדקן, ון ֿפֿ זון דעם יהֹושוַע ון ֿפֿ קָאּפ

ּכֹהן-גָדול. דעם
ַאזױ אים, צו זָאגן זָאלסט און 12
ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן: צו
מַאן ַא איז ָאט זָאגן: צו ַאזױ צֿבָאֹות,
און ”שּפרָאץ“, איז נָאמען זַײן װָאס
ָארט, זַײן ון ֿפֿ ַארױסשּפרָאצן װעט װָאס
גָאט. ון ֿפֿ טעמּפל דעם בױען װעט און
טעמּפל דעם בױען װעט ער יָא, 13
דעם טרָאגן װעט ער און גָאט, ון ֿפֿ
געװעלטיקן און זיצן װעט און גלַאנץ,
בַײ זַײן װעט ּכֹהן ַא און טרָאן, זַײן אױף
בַארָאטונג ֿפרידלעכע ַא און טרָאן; זַײן

בײדן. זײ צװישן זַײן װעט
ֵחֶלמען, זַײן זָאלן קרױנען די און 14
דעם ֵחן און יַדְעיָהן, און טוֿביָהן, און
אין געדעכעניש ַא ֿפַאר ניָהן, צֿפַ ון ֿפֿ זון

גָאט. ון ֿפֿ טעמּפל דעם
װעלן און קומען, װעלן װַײטע און 15
און גָאט; ון ֿפֿ טעמּפל דעם אין בױען
הָאט צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט ַאז װיסן װעט איר
װעט עס און אַײך. צו געשיקט מיך
צו צוהערן איר װעט הערן אױב זַײן,

גָאט. אַײער יהוה ון ֿפֿ ָקול דעם

יָאר7 ֿפירטן אין געװען איז עס און
װָארט דָאס איז ָדריֶָוש, מלך ון ֿפֿ
ֿפירטן אין זַכריָהן צו געװען גָאט ון ֿפֿ

ִּכסֵלו, אין חֹודש, נַײנטן ון ֿפֿ טָאג
און ַׂשרֶאֶצר, בית-ֵאל, װען 2
הָאבן מענטשן, זַײנע און ֶרגֶם-ֶמֶלך

גָאט, ֿפַאר בעטן צו געשיקט
װָאס ּכֹהנים די צו זָאגן צו און 3
און צֿבָאֹות, ון ֿפֿ גָאט ון ֿפֿ הױז אין
זָאל זָאגן: צו ַאזױ נֿביאים, די צו
חֹודש ֿפינֿפטן דעם אין װײנען איך
איך װי ַאזױ ָאּפגעזונדערטערהײט,

יָארן? ַּכֶמה ון ֿפֿ שױן געטָאן הָאב
ון ֿפֿ גָאט ון ֿפֿ װָארט דָאס איז 4

זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען צֿבָאֹות
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לַאנד, ון ֿפֿ ֿפָאלק גַאנצן דעם צו זָאג 5
ַאז זָאגן: צו ַאזױ ּכֹהנים, די צו און
אין געקלָאגט און געֿפַאסט הָאט איר
שױן חֹודש זיבעטן אין און ֿפינֿפטן
מיר דען ֿפַאסטן איר הָאט יָאר, זיבעציק

געֿפַאסט?
איר ַאז און עסט, איר ַאז און 6
עסט, װָאס די ניט איר זַײט טרינקט,

טרינקט? װָאס די איר און
װָאס װערטער די דָאך זַײנען דָאס 7
ֿפריערדיקע די דורך גערוֿפן הָאט גָאט
געװען איז ירוָשַליִם װען נֿביאים,
שטעט אירע מיט בַשלװה, און בַאזעצט
די און ָדרום דער און איר, ַארום רונד

בַאזעצט. געװען זַײנען נידערונג
געװען איז גָאט ון ֿפֿ װָארט דָאס און 8

זָאגן: צו ַאזױ זַכריָהן, צו
ון ֿפֿ גָאט געזָאגט געהַאט הָאט ַאזױ 9
אמתן ַאן משּפט זָאגן: צו ַאזױ צֿבָאֹות,
דערבַארימונג און חסד טוט און משּפט,

ַאנדערן, מיטן אײנער
ַא יתום, ַא און ַאלמנה ַאן און 10
איר זָאלט ָארימַאן, ַאן און ֿפרעמדן
ַאנדערנס דעם אײנער און דריקן, ניט
אַײער אין טרַאכטן ניט איר זָאלט רעה

הַארצן.
געװָאלט ניט הָאבן זײ ָאבער 11
ַא געקערט הָאבן זײ און הָארכן,
זײערע און רוקן, װידערשּפעניקן
צו ניט ֿפַארשטָאּפט זײ הָאבן אױערן

הערן.
זײ הָאבן הַארץ זײער און 12
צו ניט דימענטשטײן, װי ַאזױ געמַאכט
װָאס װערטער די און ּתֹורה די הערן
זַײן מיט געשיקט הָאט צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט
נֿביאים; ֿפריערדיקע די דורך גַײסט
צָארן גרױסער ַא געװָארן איז דרום

צֿבָאֹות. ון ֿפֿ גָאט ון ֿפֿ
װי ַאזױ געװען: איז עס און 13
ניט הָאבן זײ און גערוֿפן, הָאט ער
און רוֿפן, זײ װעלן ַאזױ צוגעהערט,
געזָאגט הָאט צוהערן, ניט װעל איך

צֿבָאֹות. ון ֿפֿ גָאט

צעשטורעמען זײ װעל איך און 14
זײ הָאבן זײ װָאס ֿפעלקער ַאלע איבער
װיסט לַאנד דָאס איז ַאזױ געקענט. ניט
ָאן און גײער ַא ָאן זײ, נָאך געװָארן
דָאס געמַאכט הָאבן זײ און קומער; ַא

װיסטעניש. ַא לַאנד גלוסטיקע

ון8 ֿפֿ גָאט ון ֿפֿ װָארט דָאס און
זָאגן: צו ַאזױ געװען איז צֿבָאֹות

צֿבָאֹות: ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 2
גרױס ַא ִציֹון װעגן ֿפַארדריסט מיך
גרימצָארן גרױס מיט און ֿפַארדרָאס,

איר. װעגן מיך ֿפַארדריסט
איך געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 3
װעל איך און ִציֹון, קײן אום זיך קער
װעט ירוָשַליִם און ירוָשַליִם, אין רוען
און אמת, ון ֿפֿ שטָאט די װערן גערוֿפן
דער צֿבָאֹות, ון ֿפֿ גָאט ון ֿפֿ בַארג דער

בַארג. הײליקער
צֿבָאֹות: ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 4
אין זקנות און זקנים זיצן נָאך װעלן עס
מיט איטלעכער ירוָשַליִם, ון ֿפֿ גַאסן די
גרױס ון ֿפֿ הַאנט, זַײן אין שטעקן זַײן

עלטער.
װעלן שטָאט דער ון ֿפֿ גַאסן די און 5
װָאס מײדלעך און ייִנגלעך מיט ֿפול זַײן

גַאסן. אירע אין זיך שּפילן
צֿבָאֹות: ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 6
די אין װּונדערלעך זַײן װעט דָאס אױב
דעם ון ֿפֿ איבערבלַײב דעם ון ֿפֿ אױגן
עס זָאל טעג, יענע אין ֿפָאלק דָאזיקן
װּונדערלעך? זַײן אױגן מַײנע אין אױך

צֿבָאֹות. ון ֿפֿ גָאט זָאגט
צֿבָאֹות: ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 7
דעם ון ֿפֿ ֿפָאלק, מַײן העלף איך זע,
דעם ון ֿפֿ און גַאנג, זונאױֿפֿ ון ֿפֿ לַאנד

זונאונטערגַאנג. ון ֿפֿ לַאנד
און ברענגען, זײ װעל איך און 8
זײ און ירוָשַליִם, אין װוינען װעלן זײ
װעל איך און ֿפָאלק, צום זַײן מיר װעלן
מיט און אמת מיט גָאט, צום זַײן זײ

גערעכטיקײט.
צֿבָאֹות: ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 9
הענט, אַײערע זַײן געשטַארקט זָאלן
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דָאזיקע די אין אַײן הערט װָאס איר
דעם ון ֿפֿ װערטער דָאזיקע די טעג
זַײנען װָאס נֿביאים די ון ֿפֿ מױל
הױז דָאס װָאס טָאג דעם אין געװען
טעמּפל, דער צֿבָאֹות, ון ֿפֿ גָאט ון ֿפֿ
צו געבױט געװָארן געגרונטֿפעסט איז

װערן.
קײן איז טעג יענע ֿפַאר װָארום 10
קײן און געװען, ניט מענטשן ֿפַארן לױן
געװען, ניט איז בהמה דער ֿפַאר לױן
ֿפַאר און ַארױסגײער דעם ֿפַאר און
קײן געװען ניט איז ַארַײנגײער דעם
איך און ֿפַײנט, דעם ון ֿפֿ זיכערקײט
אײנעם מענטשן ַאלע ָאנשיקן ֿפלעג

ַאנדערן. ן אױֿפֿ
זַײן ניט איך װעל ַאצונד ָאבער 11
דָאזיקן דעם ון ֿפֿ איבערבלַײב דעם צו
טעג, ֿפריערדיקע די אין װי ַאזױ ֿפָאלק

צֿבָאֹות. ון ֿפֿ גָאט זָאגט
שלום ון ֿפֿ זָאמען דער װָארום 12
װעט װַײנשטָאק דער ַאז זַײן, װעט
געבן װעט ערד די און ֿפרוכט, זַײן געבן
װעלן הימלען די און געװעקס, איר
דעם װעל איך און טױ; זײער געבן
ֿפָאלק, דָאזיקן דעם ון ֿפֿ איבערבלַײב

דָאזיקע. ַאלדָאס ַארבן מַאכן
זַײט איר װי ַאזױ זַײן, װעט עס און 13
ֿפעלקער, די צװישן קללה ַא געװען
ון ֿפֿ הױז און יהודה ון ֿפֿ הױז איר
העלֿפן, אַײך איך װעל ַאזױ יׂשראל,
זָאלט איר ברכה; ַא װערן װעט איר און
זַײן געשטַארקט זָאלן הָאבן; מֹורא ניט

הענט. אַײערע
גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ װָארום 14
בַאדַאכט הָאב איך װי ַאזױ צֿבָאֹות: ון ֿפֿ
אַײערע װען טָאן, צו שלעכטס אַײך
זָאגט דערצערנט, מיך הָאבן עלטערן
ניט הָאב איך און צֿבָאֹות, ון ֿפֿ גָאט

געהַאט, חרטה
בַאדַאכט װידער איך הָאב ַאזױ 15
בַאגיטיקן צו טעג דָאזיקע די אין
איר יהודה; ון ֿפֿ הױז דָאס און ירוָשַליִם

הָאבן. מֹורא ניט זָאלט

איר װָאס זַאכן די זַײנען דָאס 16
מיטן אײנער אמת רעדט טָאן: זָאלט
משּפט ֿפרידלעכן ַא און אמת ַאנדערן,

טױערן. אַײערע אין משּפטן טוט
רעה ַאנדערנס דעם אײנער און 17
אַײער אין טרַאכטן ניט איר זָאלט
זָאלט שֿבועה ֿפַאלשע קײן און הַארצן,
ַאלץ דָאס װָארום הָאבן, ליב ניט איר
גָאט. זָאגט ֿפַײנט, הָאב איך װָאס איז

ון ֿפֿ גָאט ון ֿפֿ װָארט דָאס און 18
צו ַאזױ מיר, צו געװען איז צֿבָאֹות

זָאגן:
ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 19
חֹודש, ֿפירטן ון ֿפֿ ָּתענית דער צֿבָאֹות:
דער און ֿפינֿפטן, ון ֿפֿ ָּתענית דער און
ון ֿפֿ ָּתענית דער און זיבעטן, ון ֿפֿ ָּתענית
יהודה ון ֿפֿ הױז דעם זַײן װעט צענטן,
און ׂשמחה, ַא ֿפַאר און ֿפרײד ַא ֿפַאר
אמת ליב הָאט נָאר יָום-טוֿבים; ֿפַאר

שלום. און
ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 20
ַאז געשען, נָאך װעט עס צֿבָאֹות:
בַאװוינער און ֿפעלקער װעלן קומען

שטעט; ֿפיל ון ֿפֿ
שטָאט אײן ון ֿפֿ בַאװוינער די און 21
צו ַאזױ ַאנדערער, דער צו גײן װעלן
ֿפַאר בעטן צו גײן לָאמיר גײן זָאגן:
צֿבָאֹות; ון ֿפֿ גָאט דעם זוכן צו און גָאט,

גײן. אױך װיל איך
און אומות ֿפיל װעלן קומען און 22
ון ֿפֿ גָאט זוכן צו ֿפעלקער מַאכטיקע
ֿפַאר בעטן צו און ירוָשַליִם, אין צֿבָאֹות

גָאט.
ון ֿפֿ גָאט געזָאגט הָאט ַאזױ 23
געשען, װעט טעג יענע אין צֿבָאֹות:
ון ֿפֿ מענטשן צען װעלן ָאננעמען ַאז
– ֿפעלקער די ון ֿפֿ לשֹונות ַאלערלײ
ייִדן, ַא ון ֿפֿ קלײד ברעג דעם ָאננעמען
אַײך, מיט גײן לָאמיר זָאגן: צו ַאזױ
איז גָאט ַאז געהערט הָאבן מיר װָארום

אַײך. מיט

אין9 װָארט: גָאטס ון ֿפֿ נֿבואה די
זַײן װעט ַדֶמֶׂשק און חדָרך לַאנד
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איז גָאט צו װָארום – לַאגערונג זַײן
ַאלע ון ֿפֿ װי מענטשן, ון ֿפֿ אױג דָאס

– יׂשראל ון ֿפֿ שֿבטים
גרענעצט װָאס חָמת אין אױך און 2
װי צידֹון און צֹור אין און דערמיט, זיך

איז. זי קלוג זײער
ֿפעסטונג ַא זיך הָאט צֹור און 3
װי זילבער ָאנגעקליבן און געבױט,
די ון ֿפֿ קױט װי גינגָאלד און שטױב,

גַאסן.
און ֿפַארָארימען, זי װעט גָאט זע, 4
מַאכט, איר אים אין שלַײדערן װעט ער
װערן. ֿפַארצערט ֿפַײער אין װעט זי און
מֹורא װעט און זען װעט ַאשקלֹון 5
װעט זי און – ַעזָה און הָאבן,
צו װַײל – ֶעקרֹון און זײער, ציטערן
און אױסקוק; איר איז געװָארן שַאנד
און ַעזָה, ון ֿפֿ מלך ַא װעט אונטערגײן

בַאװוינט. ניט זַײן װעט ַאשקלֹון
אין זיצן װעט ממזר-ֿפָאלק ַא און 6
דעם ֿפַארשנַײדן װעל איך און ַאשדֹוד,

ּפִלשּתים. די ון ֿפֿ שטָאלץ
ון ֿפֿ בלוט זַײן ָאּפטָאן װעל איך און 7
אומװערדיקײטן זַײנע און מױל, זַײן
אױך ער און צײן, זַײנע צװישן ון ֿפֿ
ער און גָאט; אונדזער בַײ בלַײבן װעט
און יהודה, אין ֿפירשט ַא װי זַײן װעט

יֿבוסי. דער װי זַײן װעט ֶעקרֹון
מַײן ַארום לַאגערן װעל איך און 8
און גײער ַאקעגן חיל, ַאקעגן הױז
ניט װעט מער און קומער, ַאקעגן
דריקער; קײן זײ דורך דורכגײן
מיט געזען איך הָאב ַאצונד װָארום

אױגן. מַײנע
ִציֹון, טָאכטער זײער, זיך ֿפרײ 9
מלך דַײן זע, ירוָשַליִם, טָאכטער שַאל,
ַא און גערעכטער ַא דיר, צו קומען װעט
ַאן אױף רַײט און ָענָו, ַאן ער; איז זיגער
אַײזעלין. ַאן ון ֿפֿ זון יונגן ַא אױף אײזל,
ַא ֿפַארשנַײדן װעל איך און 10
ון ֿפֿ ֿפערד ַא און אֿפרים, ון ֿפֿ רַײטװָאגן
װערן װעט ֿפַארשניטן און ירוָשַליִם,
װעט ער און מלחמה; ון ֿפֿ בױגן דער
זַײן און ֿפעלקער, די צו שלום רעדן

ים, ביז ים ון ֿפֿ זַײן װעט געװעלטיקונג
ערד. דער ון ֿפֿ עקן די ביז טַײך ון ֿפֿ און
דַײן ון ֿפֿ בלוט דעם ֿפַאר – דו יָא 11
געֿפַאנגענע דַײנע ַארױס איך לָאז בונד,

דרינען. װַאסער ָאן גרוב דער ון ֿפֿ
צו אום אַײך קערט 12
געֿפַאנגענע איר בַאֿפעסטיקײט,
ָאן: איך זָאג הַײנט נָאך הָאֿפענונג; ון ֿפֿ

אומקערן. דיר איך װעל טָאּפל
יהודה, ָאן מיר שּפַאן איך װָארום 13
איך און אֿפרים, ָאן איך צי בױגן ַא װי
ִציֹון, קינדער, דַײנע דערװעקן װעל
װעל איך און יָָון, קינדער, דַײנע אױף
גיבור. ַא ון ֿפֿ שװערד די װי מַאכן דיך
איבער בַאװַײזן זיך װעט גָאט און 14
װעט בליץ ַא װי ַארױסגײן און זײ,
װעט הַאר דער גָאט און ֿפַײל; זַײן
מיט קומען װעט און שֹוֿפר, אין בלָאזן

ָדרום. ון ֿפֿ שטורעמס
זײ װעט צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט 15
ֿפַארצערן, װעלן זײ און בַאשירעמען,
שלַײדער-שטײנער, די צעטרעטן און
װי טומלען און טרינקען װעלן זײ און
די װי זַײן ֿפול װעלן זײ און װַײן, ון ֿפֿ

מזבח. ון ֿפֿ װינקלען די װי בעקנס,
זײ װעט גָאט זײער יהוה און 16
– שָאף װי טָאג, יענעם אין העלֿפן
קרױנשטײנער װי װָארום ֿפָאלק; זַײן
ערד. זַײן אױף זַײן זײ װעלן גלַאנציקע
װוילקײט ַא ֿפַאר װָאס װָאר, ֿפַאר 17
ַא ֿפַאר װָאס און זײערס! זַײן װעט
קָארן װי זײערס! זַײן װעט שײנקײט
די ייִרן טוט װָאס װַײן װי בחורים, די

יונגֿפרױען.

אין10 רעגן גָאט בַײ בעט
בַײ שּפעטרעגן, ון ֿפֿ צַײט דער
װעט ער און בליצן; מַאכט װָאס גָאט
גרָאז – איטלעכן גוסרעגן, ַא געבן זײ

ֿפעלד. ן אױֿפֿ
גערעדט הָאבן ּתָרֿפים די װָארום 2
הָאבן װָארזָאגער די און נישטיקײט,
רעדן חלֹומות די און ליגן, געזען
טרײסטן. זײ טוען נישטיק ֿפַאלש,
ַאזױ אומגעװַאנדערט זײ הָאבן דרום
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קײן װַײל זיך, ּפלָאגן זײ שָאף, װי
ניטָא. איז ּפַאסטוך

מַײן גרימט ּפַאסטוכער די אױף 3
זיך איך װעל בעק די מיט און צָארן,
צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט װָארום ָאּפרעכענען;
דעם סטַאדע, זַײן ָאן געדַאכט הָאט
זַײן װי זײ מַאכט און יהודה, ון ֿפֿ הױז

מלחמה. אין ּפרַאכטֿפערד
ון ֿפֿ װינקלשטײן, דער אים ון ֿפֿ 4
בױגן דער אים ון ֿפֿ ֿפלעקל, דָאס אים
ַארױסגײן װעט אים ון ֿפֿ מלחמה, ון ֿפֿ

בַאגלַײך. געװעלטיקער יעטװעדער
גיבֹורים װי זַײן װעלן זײ און 5
גַאסן די ון ֿפֿ קױט דעם טרעטן װָאס
בַײקומען, װעלן זײ און מלחמה, אין
די און זײ, מיט זַײן װעט גָאט װָארום
ֿפַארשעמט װעלן ֿפערד אױף רַײטער

װערן.
הױז דָאס שטַארקן װעל איך און 6
װעל יֹוסף ון ֿפֿ הױז דָאס און יהודה, ון ֿפֿ
אומקערן, זײ װעל איך און העלֿפן, איך
און דערבַארימען; זײ טו איך װָארום
זײ װָאלט איך װי זַײן װעלן זײ
איך װָארום ֿפַארלָאזט, ניט מָאל קײן
זײ װעל און גָאט, זײער יהוה בין

ענטֿפערן.
גיבור, ַא װי זַײן װעט אֿפרים און 7
ֿפרײלעך זַײן װעט הַארץ זײער און
זען װעלן זין זײערע און װַײן; ון ֿפֿ װי
זַײן װעט הַארץ זײער ֿפרײען, זיך און

גָאט. מיט לוסטיק
װעל און זײ, צו שמוצערן װעל איך 8
זײ טו איך װָארום אַײנזַאמלען, זײ
װי מערן זיך װעלן זײ און אױסלײזן;

געמערט. זיך הָאבן זײ
צװישן צעזײען זײ װעל איך יָא, 9
װַײטענישן די אין ָאבער ֿפעלקער, די
װעלן זײ און דערמָאנען, מיך זײ װעלן
און קינדער, זײערע מיט דערלעבן

אומקערן. זיך װעלן
ון ֿפֿ אומקערן זײ װעל איך און 10
איך װעל ַאשור ון ֿפֿ און ִמצַריִם, לַאנד
גִלָעד לַאנד קײן און אַײנזַאמלען; זײ
און ברענגען, זײ איך װעל לָבנֹון און

קלעקן. ניט זײ װעט עס
ַאריבערגײן װעט ַאנגסט ַאן און 11
װעלן שלָאגן װעט ער און ים, איבערן
װעלן אױסגעטריקנט און ים, ן אױֿפֿ
און נילוס, ון ֿפֿ טיֿפענישן ַאלע װערן
ון ֿפֿ שטָאלץ דער װערן װעט גענידערט
ִמצַריִם ון ֿפֿ צעּפטער דער און ַאשור,

װערן. ָאּפגעטָאן װעט
מיט שטַארקן זײ װעל איך און 12
גײן, זײ װעלן נָאמען זַײן אין און גָאט,

גָאט. זָאגט

און11 טירן, דַײנע לָבנֹון, עֿפן,
דַײנע ֿפַארצערן ֿפַײער ַא זָאל

צעדערן;
דער װָארום ציּפרעס, יָאמער, 2
מַאכטיקע די װַײל געֿפַאלן, איז צעדער
יָאמערט, געװָארן; ֿפַארװיסט זַײנען
דער װָארום בָשן, ון ֿפֿ אַײכנבײמער

גענידערט. איז װַאלד ֿפעסטער
ּפַאסטוכער, די ון ֿפֿ יללה ַא הָארך! 3
זײער איז געװָארן ֿפַארװיסט װָארום
ון ֿפֿ געבריל ַא הָארך! ּפרַאכט.
געװָארן ֿפַארװיסט װָארום יונגלײבן,

יַרדן. ון ֿפֿ געװעלד דָאס איז
גָאט: מַײן יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ 4

טײטונג, ון ֿפֿ שָאף די ֿפיטער
זײ, טײטן קױֿפער זײערע װָאס 5
זײערע און שולדיק, ניט װערן און
גָאט, איז געלױבט זָאגן: ֿפַארקױֿפער
זײערע און רַײך; װער איך װָארום
אױף ניט זיך דערבַארימען ּפַאסטוכער

זײ.
מער ניט זיך װעל איך װָארום 6
ון ֿפֿ בַאװוינער די אױף דערבַארימען
ענטֿפער איך זע, און גָאט, זָאגט לַאנד,
אין איטלעכן מענטשן, דעם איבער
דער אין און חֿבר, זַײן ון ֿפֿ הַאנט דער
װעלן זײ און מלך, זַײן ון ֿפֿ הַאנט
ניט װעל איך און לַאנד, דָאס צעשטױסן

הַאנט. זײער ון ֿפֿ זַײן מציל
שָאף די געֿפיטערט הָאב איך און 7
ָארימסטע די װָאר, ֿפַאר טײטונג, ון ֿפֿ
גענומען מיר הָאב איך און שָאף, די ון ֿפֿ
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איך הָאב אײנעם שטעקנס, צװײ
אײנעם און ”לַײטזעליקײט“, גערוֿפן
און ”ֿפַארבינדונג“, גערוֿפן איך הָאב

שָאף. די געֿפיטערט הָאב איך
דרַײ די ֿפַארטיליקט הָאב איך און 8
מַײן און חֹודש. אײן אין ּפַאסטוכער
זײ, מיט אומגעדולדיק געװָארן איז זעל
געעקלט זיך הָאט זעל זײער אױך און

מיר. מיט
װעל איך געזָאגט: הָאב איך און 9
שטַארבט, װָאס ֿפיטערן;די ניט אַײך
װערט װָאס די און שטַארבן, זָאל
װערן, ֿפַארטיליקט זָאל ֿפַארטיליקט,
דער אײנע עסן זָאלן איבעריקע די און

ֿפלײש. ַאנדערנס
מַײן גענומען הָאב איך און 10
אים הָאב און ”לַײטזעליקײט“, שטעקן
בונד מַײן ֿפַארשטערן צו ּכדי צעהַאקט,
ַאלע מיט געשלָאסן הָאב איך װָאס

ֿפעלקער.
געװָארן ֿפַארשטערט איז ער און 11
ון ֿפֿ ָארימסטע די און טָאג, יענעם אין
מיר, ָאן געהַאלטן זיך הָאבן װָאס שָאף
דָאס איז דָאס ַאז זיכער געװּוסט הָאבן

גָאט. ון ֿפֿ װָארט
אױב געזָאגט: זײ צו הָאב איך און 12
מיר גיט אױגן, אַײערע אין גוט איז עס
ֿפַארמַײדט ניט, אױב און לױן, מַײן
לױן מַײן ָאּפגעװויגן זײ הָאבן אַײך.

זילבערשטיק. דרַײסיק
װַארף מיר: צו געזָאגט גָאט הָאט 13
דעם שַאצקַאמער, דער אין ַארַײן אים
װערט בין איך װָאס װערט שײנעם
די גענומען הָאב איך און זײ. בַײ
עס הָאב און זילבערשטיק, דרַײסיק
אין גָאט, ון ֿפֿ הױז אין ַארַײנגעװָארֿפן

שַאצקַאמער. דער
מַײן צעהַאקט הָאב איך און 14
צו ּכדי ”ֿפַארבינדונג“, שטעקן, צװײטן
צװישן ברידערשַאֿפט די ֿפַארשטערן

יׂשראל. צװישן און יהודה
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט און 15
נַארישן ַא ון ֿפֿ ּכלים די נָאך דיר נעם

ּפַאסטוך.

אױף שטעל איך זע, װָארום 16
די אום װָאס לַאנד, אין ּפַאסטוך ַא
קימערן; ניט זיך ער װעט ֿפַארטיליקטע
און זוכן, אױֿפֿ ניט ער װעט יונגע די
הײלן, ניט ער װעט צעברָאכענע די
און שּפַײזן, ניט ער װעט געזונטע די
ער װעט ֿפעטער דער ון ֿפֿ ֿפלײש דָאס
ער װעט קלױען זײערע און אױֿפֿעסן,

צעקנַאקן.
ּפַאסטוך, נישטיקן דעם צו װײ 17
שװערד ַא שָאף! די ֿפַארלָאזט װָאס
זַײן אױף און ָארעם, זַײן אױף
דַארן זָאל ָארעם זַײן אױג! רעכטן
אױג רעכט זַײן און װערן, אַײנגעדַארט

װערן! ֿפַארטונקלט טונקל זָאל

װָארט12 גָאטס ון ֿפֿ נֿבואה די
זָאגט ַאזױ יׂשראל: אױף
די אױסגעשּפרײט הָאט װָאס גָאט,
ערד, די געגרונטֿפעסט און הימלען,
מענטשן ון ֿפֿ גַײסט דעם געֿפורעמט און

אים. אין
ַא ֿפַאר ירוָשַליִם מַאך איך זע, 2
ַאלע ֿפַאר ֿפַארטומלעניש ון ֿפֿ בעכער
יהודה אױך און ַארום; רונד אומות
אױף בַאלעגערונג אין זַײן מוזן װעט

ירוָשַליִם.
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 3
לַאסטשטײן ַא ירוָשַליִם מַאכן איך װעל
זי לָאדן װָאס ַאלע אומות, ַאלע ֿפַאר
און ָאנרַײסן; װּונדן זיך װעלן זיך אױף
ַאלע איר ַאקעגן זיך װעלן אַײנזַאמלען

ערד. דער ון ֿפֿ ֿפעלקער
גָאט, זָאגט טָאג, יענעם אין 4
מיט ֿפערד איטלעך שלָאגן איך װעל
מיט רַײטער זַײן און צעדולטקײט,
יהודה ון ֿפֿ הױז דעם אױף און משוגעת;
און אױגן. מַײנע ָאֿפן הַאלטן איך װעל
איך װעל אומות די ון ֿפֿ ֿפערד איטלעך

בלינדקײט. מיט שלָאגן
װעלן יהודה ון ֿפֿ ֿפירשטן די און 5
שטַארקײט ַא הַארצן: זײער אין זָאגן
ון ֿפֿ בַאװוינער די מיר צו זַײנען
זײער צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט דורך ירוָשַליִם,
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הַאר.
די מַאכן איך װעל טָאג יענעם אין 6
ֿפַײערטָאּפ ַא װי יהודה ון ֿפֿ ֿפירשטן
ברַאנדהָאלץ ַא װי און הָאלץ, צװישן
ֿפַארצערן װעלן זײ און גַארבן, צװישן
ַאלע לינקס אױף און רעכטס אױף
װעט ירוָשַליִם און ַארום; רונד אומות
אין – ָארט איר אױף זיצן װידער

ירוָשַליִם.
געצעלטן די העלֿפן װעט גָאט און 7
ּפרַאכט די ּכדי ערשטן, צום יהודה ון ֿפֿ
ּפרַאכט די און דוד, ון ֿפֿ הױז דעם ון ֿפֿ
זיך זָאל ירוָשַליִם, ון ֿפֿ בַאװוינער די ון ֿפֿ

יהודה. איבער גרײסן ניט
גָאט װעט טָאג יענעם אין 8
ון ֿפֿ בַאװוינער די בַאשירעמען
צװישן געֿפַאלענער דער און ירוָשַליִם,
דוד, װי זַײן טָאג יענעם אין װעט זײ
און גָאט, ַא װי דוד ון ֿפֿ הױז דָאס און

זײ. ֿפַאר יהודה ון ֿפֿ מלאך ַא װי
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 9
ַאלע ֿפַארטיליקן צו זוכן איך װעל

ירוָשַליִם. אױף קומען װָאס ֿפעלקער
דעם אױף אױסגיסן װעל איך און 10
ון ֿפֿ בַאװוינער די אױף און דוד, ון ֿפֿ הױז
לַײטזעליקײט ון ֿפֿ גַײסט ַא ירוָשַליִם,
צו קוקן װעלן זײ און געבעט, און
הָאבן זײ װָאס איטלעכן װעגן מיר
אים אױף קלָאגן װעלן און דערשטָאכן,
אײנאײנציקן, ַאן אױף קלָאגט מע װי
מע װי אים נָאך ביטערן זיך און

בָכור. ַא נָאך זיך ביטערט
די זַײן גרױס װעט טָאג יענעם אין 11
קלָאג די װי ַאזױ ירוָשַליִם, אין קלָאג

מגִדֹון. טָאל אין ַהַדדִרמֹון ון ֿפֿ
קלָאגן װעט לַאנד דָאס און 12
די בַאזונדער; משּפחות משּפחות
דוד ון ֿפֿ הױז דעם ון ֿפֿ משּפחות
װַײבער זײערע און בַאזונדער,

בַאזונדער;
ון ֿפֿ הױז דעם ון ֿפֿ משּפחה די 13
װַײבער זײערע און בַאזונדער, נָָתן
דעם ון ֿפֿ משּפחה די בַאזונדער;
זײערע און בַאזונדער, ֵלִוי ון ֿפֿ הױז

די ון ֿפֿ משּפחה די בַאזונדער; װַײבער
װַײבער זײערע און בַאזונדער, ִשמִעים

בַאזונדער;
זַײנען װָאס משּפחות ַאלע 14
משּפחות משּפחות געבליבן,
װַײבער זײערע און בַאזונדער,

בַאזונדער.

זיך13 װעט טָאג יענעם אין
דעם ֿפַאר קװַאל ַא עֿפענען
בַאװוינער די ֿפַאר און דוד, ון ֿפֿ הױז
ֿפַאר און רײניקן ֿפַאר ירוָשַליִם, ון ֿפֿ

שּפרענגען.
יענעם אין זַײן װעט עס און 2
װעל צֿבָאֹות, ון ֿפֿ גָאט זָאגט טָאג,
די ון ֿפֿ נעמען די ֿפַארשנַײדן איך
זײ און לַאנד, ון ֿפֿ געצנבילדער,
און װערן; געדַאכט ניט מער װעלן
ון ֿפֿ גַײסט דעם און נֿביאים די אױך
ון ֿפֿ ָאּפשַאֿפן איך װעל אומרײנקײט

לַאנד.
װעט עמיצער ַאז זַײן, װעט עס און 3
צו זָאגן װעלן זָאגן, נֿביאות ַאלץ נָאך
װָאס מוטער זַײן און ֿפָאטער זַײן אים
בלַײבן ניט טָארסט געבָארן: אים הָאבן
אין געזָאגט הָאסטו ליגן װָארום לעבן,
און ֿפָאטער זַײן און גָאט; ון ֿפֿ נָאמען
געבָארן, אים הָאבן װָאס מוטער זַײן
נֿביאות װעט ער ַאז שטעכן, אים װעלן

זָאגן.
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 4
איטלעכער שעמען נֿביאים די זיך װעלן
נֿביאות װעט ער װען זעונג, זַײן מיט
ַא ָאנטָאן ניט װעלן זײ און זָאגן;

נַארן. צו ּכדי מַאנטל הָאריקן
נֿביא קײן ניט זָאגן: װעט ער און 5
בין ערדַארבעטער ַאן מַאן ַא איך, בין
הָאט ערדמענטשן ַאן ֿפַאר װָארום איך,

ָאן. יוגנט מַײן ון ֿפֿ געמַאכט מיך מען
װָאס אים: צו זָאגן װעט מע ַאז און 6
דַײנע צװישן װּונדן דָאזיקע די זַײנען
איך הָאב דָאס זָאגן: ער װעט הענט?
מַײנע ון ֿפֿ הױז אין געשלָאגן געקריגן

ֿפרַײנט. גוטע
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מַײן אױף שװערד, זיך, דערװעק 7
איך װָאס מַאן דעם אױף און ּפַאסטוך,
ון ֿפֿ גָאט זָאגט צוגעחֿברט! מיר הָאב
די און ּפַאסטוך, דעם שלָאג צֿבָאֹות;
איך און װערן; צעשּפרײט זָאלן שָאף
יונגען. די אױף הַאנט מַײן קערן װעל

גַאנצן אין געשען װעט עס און 8
דערין טײלן צװײ גָאט; זָאגט לַאנד,
ֿפַארגײן, און װערן ֿפַארשניטן װעלן
דערין. בלַײבן װעט דריט-חלק ַא און

דעם ברענגען װעל איך און 9
זײ װעל און ֿפַײער, אין דריט-חלק
און זילבער, לַײטערט מע װי לַײטערן
גָאלד; ּפרּוװט מע װי ּפרּוװן זײ װעל
איך און נָאמען, מַײן רוֿפן װעט ער
איז ער זָאג: ענטֿפערן;איך אים װעל
יהוה זָאגן: װעט ער און ֿפָאלק, מַײן

גָאט. מַײן איז

גָאט,14 בַײ קומט טָאג ַא זע,
צעטײלט װעט רױב דַײן און

דיר. אין װערן
ַאלע אַײנזַאמלען װעל איך און 2
מלחמה; אױף ירוָשַליִם קײן ֿפעלקער
װערן, בַאצװּונגען װעט שטָאט די און
װערן, צערױבט װעלן הַײזער די און
װערן; געשענדט װעלן װַײבער די און
גלות אין װעט שטָאט הַאלבע ַא און
דעם ון ֿפֿ רעשט דער ָאבער ַאװעק,
ון ֿפֿ װערן ֿפַארשניטן ניט װעט ֿפָאלק

שטָאט.
װעט און ַארױסגײן, װעט גָאט און 3
װי ֿפעלקער, יענע מיט הַאלטן מלחמֹה
ון ֿפֿ טָאג אין הַאלטן מלחמה זַײן בעת

שטרײט.
אין שטײן װעלן ֿפיס זַײנע און 4
װָאס ַהר-ַהזֵיתים, ן אױֿפֿ טָאג יענעם
דער און מזרח, ון ֿפֿ ירוָשַליִם ֿפַאר
איבער שּפַאלטן זיך װעט ַהר-ַהזֵיתים
אױף מערב, צו און מזרח צו העלֿפט,
העלֿפט ַא און טָאל; גרױסן ַא זײער
ון, צֿפֿ קײן ַאװעקרוקן זיך װעט בַארג

ָדרום. קײן אים ון ֿפֿ העלֿפט ַא און

טָאל צום ַאנטלױֿפן װעט איר און 5
ון ֿפֿ טָאל דער װָארום בערג, די ון ֿפֿ
און ָאַצל; ביז גרײכן װעט בערג די
געלָאֿפן זַײט איר װי לױֿפן װעט איר
טעג די אין ערדציטערניש דער ון ֿפֿ
און יהודה; ון ֿפֿ מלך דעם עוזִיָה ון ֿפֿ
ַאלע און קומען, װעט גָאט מַײן יהוה

דיר. מיט הײליקע
טָאג יענעם אין זַײן: װעט עס און 6
נַײערט ליכטיקײט, קײן זַײן ניט װעט
ֿפַארגליװערטקײט. און שװערקײט ַא

טָאג, לַאנגער אײן זַײן װעט עס און 7
טָאג, גָאטס װי בַאװּוסט זַײן װעט װָאס
װעט עס ָאבער נַאכט; ניט און טָאג ניט
ליכטיק. װערן װעט ָאװנטצַײט צו זַײן,
טָאג, יענעם אין זַײן װעט עס און 8
װַאסערן לעבעדיקע ַארױסגײן װעלן
צום זײ ון ֿפֿ העלֿפט ירוָשַליִם, ון ֿפֿ
צום זײ ון ֿפֿ העלֿפט און ים, ֿפעדערשטן
אום און זומער אום ים; הינטערשטן

זַײן. עס װעט װינטער
מלך צום זַײן װעט יהוה און 9
יענעם אין ערד; גַאנצער דער איבער
זַײן און אײנער, זַײן יהוה װעט טָאג

אײנער. נָאמען
ֿפַארקערט װעט לַאנד גַאנצע דָאס 10
ִרמֹון, ביז גֶַבע ון ֿפֿ ּפלױן, דער װי װערן
װעט זי און ירוָשַליִם; ון ֿפֿ ָדרום אין
דעם ון ֿפֿ ָארט, איר אױף דערהױבן זיצן
ון ֿפֿ ָארט דעם ביז בנימין ון ֿפֿ טױער
װינקלטױער, דעם ביז טױער, ערשטן
דעם ביז ַחנַנֵאל ון ֿפֿ טורעם דעם ון ֿפֿ און

קעלטערן. מלכס
קײן און דערין, זיצן װעלן זײ און 11
און זַײן, ניט מער װעט ֿפַארװיסטונג

זיכערקײט. אין זיצן װעט ירוָשַליִם
ּפלָאג די זַײן װעט דָאס און 12
אומות ַאלע ּפלָאגן װעט גָאט װָאס
אױף קריג אין ַארױס זַײנען װָאס
צעקריכן װעט ֿפלײש זײער ירוָשַליִם:
ֿפיס, זײערע אױף שטײען זײ װי
אין צעקריכן װעלן אױגן זײערע און
װעט צונג זײער און לעכער, זײערע

מױל. זײער אין צעקריכן
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יענעם אין זַײן װעט עס און 13
גרױסע ַא זײ אױף װערן װעט טָאג,
װעלן זײ און גָאט, ון ֿפֿ מהומה
הַאנט, ַאנדערנס דעם אײנער ָאנכַאּפן
אױֿפֿהײבן זיך װעט הַאנט אײנעמס און

הַאנט. ַאנדערנס קעגן
מלחמה װעט יהודה אױך און 14
און ירוָשַליִם; אױף הַאלטן
דער װערן װעט אַײנגעזַאמלט
ַארום, רונד ֿפעלקער ַאלע ון ֿפֿ ֿפַארמעג
זײער קלײדער און זילבער און גָאלד

ֿפיל.
ּפלָאג די זַײן װעט אױך ַאזױ און 15
ֿפונעם מױלאײזל, ֿפונעם ֿפערד, ֿפונעם
ון ֿפֿ און אײזל, ֿפונעם און קעמל,
אין זַײן װעט װָאס בהמה איטלעכער
ּפלָאג. דָאזיקע די װי ַאזױ – מחנות יענע
װָאס איטלעכער זַײן, װעט עס און 16
װָאס ֿפעלקער ַאלע ון ֿפֿ געבליבן איז
װעט ירוָשַליִם, אױף געקומען זַײנען
בוקן צו זיך יָאר ֿפַאר יָאר ַארױֿפגײן
צו און צֿבָאֹות, ון ֿפֿ גָאט קיניג, דעם צו

סוּכות. ון ֿפֿ יָום-טוֿב דעם הַאלטן
די ון ֿפֿ װער זַײן, װעט עס און 17
ניט װעט עס ערד דער ון ֿפֿ משּפחות
צו בוקן צו זיך ירוָשַליִם קײן ַארױֿפגײן
אױף װעט צֿבָאֹות, ון ֿפֿ גָאט קיניג, דעם

רעגן; קײן זַײן ניט זײ
ִמצַריִם ון ֿפֿ משּפחה די אױב און 18
ניט, קומט און ַארױֿפגײן, ניט װעט
נילוס; דער ַארױֿפגײן ניט זײ אױף װעט
גָאט װָאס ּפלָאג די זַײן װעט דָאס
ניט װעלן װָאס ֿפעלקער די ּפלָאגן װעט
ון ֿפֿ יָום-טוֿב דעם הַאלטן צו ַארױֿפגײן

סוּכות.
ון ֿפֿ שטרָאף די זַײן װעט דָאס 19
ַאלע ון ֿפֿ שטרָאף די און ִמצַריִם,
צו ַארױֿפגײן ניט װעלן װָאס ֿפעלקער

סוּכות. ון ֿפֿ יָום-טוֿב דעם הַאלטן
די אױף װעט טָאג יענעם אין 20
”הײליק שטײן ֿפערד די ון ֿפֿ גלעקלעך
הױז גָאטס אין טעּפ די און גָאט“; צו
שּפרענגבעקנס די װי ַאזױ זַײן װעלן

מזבח. ֿפַארן װָאס

ירוָשַליִם אין טָאּפ יעטװעדער און 21
גָאט צו הײליק זַײן װעט יהודה אין און
ַא ברענגען װָאס ַאלע און צֿבָאֹות, ון ֿפֿ
נעמען און קומען װעלן שלַאכטָאּפֿפער
װעט עס און זײ; אין קָאכן און זײ, ון ֿפֿ
הױז אין הענדלער קײן זַײן ניט מער

טָאג. יענעם אין צֿבָאֹות ון ֿפֿ גָאט ון ֿפֿ
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ַמְלָאִכי
צו1 װָארט גָאטס ֿפון נֿבואה די

ַמלָאכין: דורך יׂשראל
זָאגט געהַאט, ליב אַײך הָאב איך 2
הָאסטו װָאס מיט זָאגט: איר און גָאט.
יעקֿבס ֵעָׂשו ניט איז געהַאט? ליב אונדז
דעסטװעגן ֿפון גָאט, זָאגט ברודער? ַא

געהַאט, ליב יעקֿבן איך הָאב
געהַאט, ֿפַײנט איך הָאב ֵעָׂשון און 3
װיסטעניש, ַא בערג זַײנע געמַאכט און

מדבר-שַאקַאלן. ֿפַאר נחלה זַײן און
זַײנען ”מיר זָאגט: ֶאדֹום אױב 4
װעלן מיר ָאבער געװָארן, צעשטערט
הָאט חורֿבות“, די ָאּפבױען װידער
װעלן זײ געזָאגט: ַאזױ צֿבאֹות ֿפון גָאט
און צעשטערן, װעל איך און בױען,
ֿפון געמַארק דער רוֿפן זײ װעט מע
װָאס ֿפָאלק דָאס און שלעכטיקײט,

אײביק. אױף ֿפַארשָאלטן הָאט גָאט
און זען, װעלן אױגן אַײערע און 5
גרױס איז גָאט זָאגן: װעט איר

יׂשראל. ֿפון געמַארק דעם ַאריבער
ַא און ֿפָאטער, ַא ּכֿבוד גיט זון ַא 6
ַא בין איך אױב איז הַאר; זַײן קנעכט
אױב און ּכֿבוד? מַײן איז ַאװּו ֿפָאטער,
ֿפַאר מֹורא די איז ַאװּו הַאר, ַא בין איך
אַײך, צו צֿבאֹות ֿפון גָאט זָאגט מיר?
נָאמען. מַײן מֿבזה זַײט װָאס ּכֹהנים,
מיר זַײנען װָאס מיט זָאגט: איר און

נָאמען? דַײן מֿבזה
מזבח מַײן אױף ברענגט איר 7
איר און שּפַײז. אומװערדיקע
דיך מיר הָאבן װָאס מיט זָאגט:
זָאגן: אַײער מיט ֿפַאראומװערדיקט?

נִמאס. איז גָאט ֿפון טיש דער
בלינדס ַא ברענגט איר ַאז און 8
און ניט! בײז קײן איז שלַאכטן, צו
ַא און הינקעדיקס ַא ברענגט איר ַאז
גענען ניט! בײז קײן איז קרַאנקס,
ער צי ֿפירשט, דַײן צו ַאקָארשט עס
דיך װעט ָאדער בַאװיליקן, דיך װעט

צֿבאֹות. ֿפון גָאט זָאגט אױֿפנעמען?

גָאט, בַײ ַאקָארשט בעט ַאצּונד און 9
דורך לַײטזעליקן! אונדז זָאל ער
ער קען געשען; דָאס איז הַאנט אַײער
ֿפון עמיצן ֿפון ּפנים דעם אױֿפנעמען

צֿבאֹות. ֿפון גָאט זָאגט אַײך?
אַײך ֿפון װער גָאר װָאלט 10
זָאלט איר און טירן, די צושליסן
מזבח מַײן אױף ֿפַײער ָאנצינדן ניט
הָאבן, ניט אַײך װיל איך אומזיסט!
ניט װעל און צֿבאֹות, ֿפון גָאט זָאגט
הַאנט. אַײער ֿפון קרבן קײן בַאװיליקן
ֿפון אױֿפגַאנג ֿפון װָארום 11
אונטערגַאנג איר ביז און זון דער
די צװישן גרױס נָאמען מַײן איז
װערט ָארט איטלעכן אין און ֿפעלקער,
און נָאמען מַײן צו געברַאכט װַײרױך
נָאמען מַײן װַײל רײנע; שּפַײזָאּפֿפער
זָאגט ֿפעלקער, די צװישן גרױס איז

צֿבאֹות. ֿפון גָאט
מיט אים ֿפַארשװעכט איר און 12
גָאט ֿפון טיש דער זָאגן: אַײער
זַײן ֿפרוכט, זַײן און אומװערדיק, איז

נִמאס. איז שּפַײז,
ֿפַאר װָאס זע, זָאגט: איר און 13
דערױף, בלָאזט איר און טירחא! ַא
ברענגט איר און צֿבאֹות; ֿפון גָאט זָאגט
ַא און הינקעדיקס ַא און געגזלטס, ַא
דעם ברענגט איר ַאז און קרַאנקס;
ֿפון בַאװיליקן אים איך זָאל קרבן,

גָאט. זָאגט הַאנט? אַײער
דער זַײן זָאל ֿפַארשָאלטן און 14
איז סטַאדע זַײן אין װָאס ליסטיקער,
שלַאכט און מנַדר איז ער און זָכר, ַא דָא
ַא װָארום גָאט; צו געֿפעלערטס ַא
ֿפון גָאט זָאגט איך, בין קיניג גרױסער
ֿפָארכטיק איז נָאמען מַײן און צֿבאֹות,

ֿפעלקער. די צװישן

איז2 אַײך צו ַאצונד, און
איר ָאנזָאג, דערדָאזיקער

ּכֹהנים:
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און צוהערן, ניט װעט איר אױב 2
אין ַארַײננעמען ניט װעט איר אױב
נָאמען, מַײן צו ּכֿבוד געבן צו הַארצן,
איך װעל צֿבאֹות, ֿפון גָאט זָאגט
איך און קללה, ַא אַײך אױף ָאנשיקן
גערעטענישן, אַײערע ֿפַארשילטן װעל
איר װַײל ֿפַארשילטן, זײ טו איך יָא,

הַארצן. צום ניט נעמט
אַײך בַײ ָאנשרַײען װעל איך זעט, 3
צעשיטן װעל איך און זריעה; דער אױף
מיסט דעם ּפנימער, אַײערע אױף מיסט
מע און יָום-טוֿב-קרבנות; אַײערע ֿפון

אים. מיט ַאװעקטרָאגן אַײך װעט
הָאב איך ַאז װיסן װעט איר און 4
ּכדי ָאנזָאג, דָאזיקן דעם געשיקט אַײך
זָאגט ֵלִוי, מיט בלַײבן זָאל בונד מַײן

צֿבאֹות. ֿפון גָאט
אױף געװען אים מיט איז בונד מַײן 5
אים זײ הָאב איך און ֿפריד, און לעבן
ֿפַאר הָאט ער און מֹורא, אױף געגעבן,
נָאמען מַײן ֿפַאר און געהַאט, מֹורא מיר

געַאנגסט. ער הָאט
אין געװען איז אמת ֿפון ּתֹורה די 6
הָאט אומרעכט קײן און מױל, זַײן
אין ליּפן; זַײנע אױף געֿפונען ניט זיך
ער איז רעכטֿפַארטיקײט אין און ֿפריד
ער הָאט ֿפיל און געגַאנגען, מיר מיט

זינד. ֿפון ָאּפגעקערט
דַארֿפן ּכֹהן ֿפון ליּפן די װָארום 7
דַארף ּתֹורה די און קענשַאֿפט, היטן
שליח דער װַײל מױל, זַײן ֿפון זוכן מען

ער. איז צֿבאֹות ֿפון גָאט ֿפון
ֿפון ָאּפגעקערט זיך הָאט איר ָאבער 8
שטרױכלען געמַאכט הָאט איר װעג,
הָאט איר ּתֹורה, דער אין ֿפיל
זָאגט ֵלִוי, ֿפון בונד דעם ֿפַארדָארבן

צֿבאֹות. ֿפון גָאט
געמַאכט אַײך אױך איך הָאב דרום 9
ֿפָאלק, גַאנצן דעם בַײ ָשֿפל און נִֿבזה
װעגן, מַײנע ניט היט איר װי װעדליק

געזעץ. אין מענטשן שַאנעװעט און
אונדז בַײ ֿפָאטער אײן ניט איז 10
גָאט אײן ניט אונדז הָאט ַאלעמען?
ֿפעלשן מיר זָאלן װָאס ֿפַאר בַאשַאֿפן?

ֿפַארשװעכן צו ַאנדערן, ָאן אײנער
עלטערן? אונדזערע ֿפון בונד דעם

און יהודה, הָאט געֿפעלשט 11
געװָארן געטָאן איז אומװערדיקײט
װָארום ירוָשַליִם, אין און יׂשראל אין
הײליקײט די יהודה הָאט ֿפַארשװעכט
געהַאט, ליב הָאט ער װָאס יהוה ֿפון
ַא ֿפון טָאכטער די בַאמַאנט הָאט און

גָאט. ֿפרעמדן
דעם בַײ ֿפַארשנַײדן װעט גָאט 12
ַאן און רוֿפער ַא דָאס, טוט װָאס מַאן
יעקֿב, ֿפון געצעלטן די ֿפון ענטֿפערער
גָאט צו קרבן ַא ברענגט װָאס דעם און

צֿבאֹות. ֿפון
װָאס: ָאט איר טוט צװײטנס און 13
גָאט ֿפון מזבח דעם בַאדעקט איר
מיט און געװײן מיט טרערן. מיט
ניט מער זיך קען ער ביז זיֿפצעניש,
מיט ָאננעמען אים און קרבן, צום קערן

הַאנט. אַײער ֿפון בַאװיליקונג
– װָאס? ֿפַאר זָאגט: איר און 14
און דיר צװישן עדות איז גָאט װַײל
הָאסט דו װָאס יוגנט, דַײן ֿפון װַײב דער
דַײן איז זי הגם איר, ָאן געֿפעלשט

בונד. דַײן ֿפון װַײב די און חֿברטע,
ניט דָאס װעט אײנער קײן און 15
ֿפון איבערבלַײב ַאן הָאט װָאס טָאן
ֿפַארלַאנגט װָאס װָארום גַײסט.
ֿפון זָאמען ַא אײנער? יעטװעדער
אין ָאּפגעהיט זַײן איר זָאלט דרום גָאט.
זַײן ֿפון װַײב דער ָאן און געמיט, אַײער

ֿפעלשן. ניט מען זָאל יוגנט
שײדונג, ֿפַײנט הָאב איך װָארום 16
יׂשראל, ֿפון גָאט דער יהוה זָאגט
מיט קלײד זַײן בַאדעקט װָאס דעם און
צֿבאֹות; ֿפון גָאט זָאגט אומרעכט,
אין ָאּפגעהיט זַײן איר זָאלט דרום
ניט זָאלט איר ַאז געמיט, אַײער

ֿפעלשן.
מיט גָאט געמַאכט מיד הָאט איר 17
װָאס מיט זָאגט: איר און רײד, אַײערע
אַײער מיט געמַאכט? מיד מיר הָאבן
איז בײז, טוט װָאס איטלעכער זָאגן:
װיל זײ און גָאט, ֿפון אױגן די אין גוט
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ֿפון גָאט דער איז װּו ָאדער, הָאבן; ער
גערעכטיקײט?

ער3 און שליח, מַײן שיק איך זע,
ֿפַאר װעג דעם ָאּפרַאמען װעט
זַײן אין קומען װעט ּפלוצלינג און מיר,
זוכט; איר װעמען הַאר דער טעמּפל
איר װעמען בונד ֿפון שליח דער און
ֿפון גָאט זָאגט ער, קומט ָאט בַאגערט,
דעם אױסהַאלטן קען װער און צֿבאֹות.

קומען? זַײן ֿפון טָאג
קען װָאס דער איז װער און 2
זיך? בַאװַײזט ער װען בַאשטײן,
דעם ֿפון ֿפַײער װי איז ער װָארום

װעשער. ֿפון לױג װי און שמעלצער,
שמעלצער ַא װי זיצן װעט ער און 3
װעט און זילבער, ֿפון רײניקער ַא און
זײ און ֵלִוי, ֿפון קינדער די רײניקן
און זילבער; װי און גָאלד װי לַײטערן
אין קרבנות גָאט צו ברענגען װעלן זײ

גערעכטיקײט.
גָאט בַײ זַײן װעט ָאנגעלײגט און 4
ירוָשַליִם, און יהודה ֿפון קרבן דער
אין װי און ַאמָאל, ֿפון טעג די אין װי

יָארן. ֿפַארצַײטיקע
משּפט צום גענענען װעל איך און 5
ַא זַײן װעל איך און אַײך, אױף
און מכשֿפים, די ַאקעגן עדות, שנעלער
װָאס די ַאקעגן און נֹואֿפים, די ַאקעגן
װָאס די ַאקעגן און ֿפַאלש, שװערן
לױן, זַײן ֿפון לױנַארבעטער דעם רױבן
קריװדען און יתום, דעם און ַאלמנה די
מֹורא קײן ניט הָאבן און ֿפרעמדן, דעם

צֿבאֹות. ֿפון גָאט זָאגט מיר, ֿפַאר
ניט, זיך ענדער גָאט איך ָאבער 6
ניט װעט יעקֿב ֿפון קינדער איר און

װערן. ֿפַארלענדט
עלטערן אַײערע ֿפון טעג די ֿפון 7
מַײנע ֿפון ָאּפגעקערט זיך איר הָאט ָאן
אַײך קערט געהיט; ניט זײ און געזעצן,
אומקערן זיך װעל איך און מיר, צו אום
ָאבער צֿבאֹות. ֿפון גָאט זָאגט אַײך, צו
זיך מיר זָאלן װָאס װעגן זָאגט: איר

אומקערן?

גָאט, בַארױבן מענטש ַא דַארף צי 8
איר און מיך? בַארױבט איר װָאס
אין דיך? מיר בַארױבן װָאס אין זָאגט:

ָאּפשײדונג. דער און מעׂשר דעם
ֿפַארשָאלטן, קללה ַא מיט זַײט איר 9
מיך, איר בַארױבט װעגן דעסט ֿפון

ֿפָאלק. גַאנצע דָאס
אין מעׂשר גַאנצן דעם ברענגט 10
אין שּפַײז זַײן זָאל און שַאצהױז,
ַאקָארשט מיך ּפרּוװט און הױז, מַײן
אױב צֿבאֹות, ֿפון גָאט זָאגט דערמיט,
ֿפענצטער די עֿפענען ניט אַײך װעל איך
ַארָאּפגיסן ניט אַײך װעל און הימל, ֿפון

גענוג. איבער ביז ברכה ַא
ֿפון ָאנשרַײען װעל איך און 11
ֿפַארצערער, דעם אױף אַײערטװעגן
ֿפַארװיסטן ניט אַײך װעט ער און
אַײער און ערד, דער ֿפון ֿפרוכט די
אין ֿפַארװַארֿפן ניט װעט װַײנשטָאק

צֿבאֹות. ֿפון גָאט זָאגט ֿפעלד,
אַײך װעלן ֿפעלקער ַאלע און 12
זַײן װעט איר װָארום גליקלעך, שַאצן
ֿפון גָאט זָאגט לַאנד, געװינטשט ַא

צֿבאֹות.
רײד אַײערע זַײנען ֿפַארשַײט 13
זָאגט: איר און גָאט. זָאגט מיר, קעגן
דיר? ַאקעגן גערעדט מיר הָאבן װָאס

איז ”אומזיסט געזָאגט: הָאט איר 14
ַאז ַארױס קומט װָאס און גָאט, דינען
ַאז און היטונג, זַײן געהיט הָאבן מיר
ֿפון ֿפינצטער אומגעגַאנגען זַײנען מיר

צֿבאֹות? ֿפון גָאט װעגן
גליקלעך מיר שַאצן ַאצונד איז, 15
אױֿפגעריכט יָא, מוטװיליקע; די
שלעכטס, טוען װָאס די זַײנען געװָארן
זַײנען און גָאט, געּפרּוװט הָאבן זײ יָא,

געװָארן“. ַאנטרונען
די הָאבן מָאל דענס 16
אײנער גערעדט גָאטסֿפָארכטיקע
ֿפַארנומען הָאט גָאט און ַאנדערן, צום
ֿפון בוך ַא און צוגעהערט, און
געװָארן ָאנגעשריבן איז דערמָאנונג
גָאט, ֿפָארכטן װָאס די ֿפַאר אים, בַײ

נָאמען. זַײן ָאן טרַאכטן און
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טַײער ַא זַײן מיר װעלן זײ און 17
אין צֿבאֹות, ֿפון גָאט זָאגט אײגנס,
איך און בַאשער; איך װָאס טָאג דעם
ַא װי זײ, אױף דערבַארימען זיך װעל
װָאס זון זַײן אױף זיך דערבַארימט מַאן

אים. דינט
אַײנזען װידער װעט איר און 18
רשע, דעם און צדיק דעם צװישן
דעם און גָאט, דינט װָאס דעם צװישן

ניט. אים דינט װָאס
קומט, טָאג דער זע, װָארום 19
ַאלע און אױװן, ַאן װי ברענט ער
טוען װָאס ַאלע און מוטװיליקע
און שטרױ, זַײן װעלן שלעכטס
קומט, װָאס טָאג דער זײ װעט ָאנצינדן
װעט ער ַאז צֿבאֹות, ֿפון גָאט זָאגט
ַא ָאדער װָארצל ַא איבערלָאזן ניט זײ

צװַײג.
ֿפַאר מֹורא הָאט װָאס אַײך, ָאבער 20
ֿפון זון די אױֿפגײן װעט נָאמען, מַײן
אירע אין הײלונג מיט גערעכטיקײט
און ַארױסגײן װעט איר און ֿפליגלען;
שטַאל. ֿפון קעלבער װי שּפרינגען װעט
רשעים, די צודריקן װעט איר און 21
אונטער ַאש זַײן װעלן זײ װָארום
װָאס טָאג דעם אין ֿפוסטריט אַײערע

צֿבאֹות. ֿפון גָאט זָאגט בַאשער, איך
קנעכט מַײן ֿפון ּתֹורה די געדענקט 22
אין בַאֿפױלן אים הָאב איך װָאס משהן,
און חוקים יׂשראל, גַאנץ ֿפַאר חֹוֵרֿב

געזעצן.
ֵאִליָהו אַײך צו שיק איך זעט, 23
טָאג דער קומט עס אײדער הנֿביא,
דער און גרױסער דער גָאט, ֿפון

מֹוראדיקער.
הַארץ דָאס אומקערן װעט ער און 24
הַארץ דָאס און קינדער, צו עלטערן ֿפון
ּכדי עלטערן, זײערע צו קינדער ֿפון
דָאס שלָאגן און קומען, ניט זָאל איך

ֿפַארװיסטונג. מיט לַאנד
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ְּתִהִּלים
איז1 װָאס מענטשן דעם צו װױל

ֿפון עצה דער אין געגַאנגען ניט
די ֿפון װעג דעם אױף און רָשעים. די
און געשטַאנען, ניט ער איז זינדיקע,
ער איז שּפעטער די ֿפון זיצונג דער אין

געזעסן. ניט
איז גָאט ֿפון ּתורה דער צו נַײערט 2
טרַאכט ּתורה זַײן ָאן און בַאגער, זַײן

נַאכט. און טָאג ער
בױם ַא װי זַײן װעט ער און 3
גיט װָאס װַאסער, בעכן בַײ געֿפלַאנצט
בלַאט זַײן און צַײט, זַײן אין ֿפרוכט זַײן
ַאלץ אין ֿפַארװעלקט;און ניט װערט

בַאגליקן. ער װעט טוט ער װָאס
רָשעים;נַײערט די זַײנען ַאזױ ניט 4
ֿפַאריָאגט װינט ַא װָאס שּפרײ דער װי

אים,
ניט רָשעים די װעלן דרום 5
זינדיקע די און משּפט, ֿפַארן בַאשטײן

צדיקים, די ֿפון עדה דער אין
ֿפון װעג דעם מערקט גָאט װָארום 6
רָשעים די ֿפון װעג דער און צדיקים, די

אונטערגײן. װעט

ֿפעלקער,2 די רודערן װָאס ֿפַאר
ברומען טוען אומות די און

אומנישט?
שטעלן ערד דער ֿפון מלכים די 2
זיך ֵעצהן ֿפירשטן די און אױף, זיך
זַײן אױף און גָאט אײנעםאױף אין

געזַאלבטן:
און בינד, זײערע צערַײסן לָאמיר 3
שטריק. זײערע אונדז ֿפון ַארָאּפװַארֿפן
לַאכט, הימל אין זיצט װָאס דער 4

זײ. ֿפון שּפעטן טוט גָאט
אין זײ צו רעדן ער װעט דענצמָאל 5
װעט גרימצָארן זַײן אין און ּכעס, זַײן

דערשרעקן: זײ ער
אױֿפגעשטעלט דָאך איך הָאב דָאס 6
בַארג. הײליקן מַײן ִציון מלךאױף מַײן

דער ֿפון דערצײלן לָאמיר 7
געזָאגט: מיר הָאט גָאט בַאשערונג:
דיך הַײנט הָאב איך ביסטו, זון מַײן

געבָארן.
געבן װעל איך און מיר, בַײ בעט 8
דַײן ֿפַאר און ַארב, דַײן ֿפַאר ֿפעלקער

ערד. דער ֿפון עקן די אײגנטום
ַאן מיט צעברעכן זײ װעסט 9
טעּפערגעֿפעס ַא װי רוט, אַײזערנער

צעּפיצלען. זײ
מלכים, איר ַאצונד, און 10
איר לערנען, אַײך לָאזט בַאטרַאכט,

ערד. דער ֿפון ריכטער
און מורא, מיט גָאט דינט 11

ציטערניש. אין שױדערט
ּכדי לױטערקײט, מיט ַאכּפערט 12
װעט איר און צערענען, ניט זָאל ער
װעט ּכעס זַײן ַאז װעג, דעם ֿפַארלירן
ַאלע צו איז װױל בַאלד; ָאנצינדן זיך

אים. אין זיך שיצן װָאס

איז3 ער װען ָדִודן, ֿפון מזמור ַא
ַאֿבָשלומען. זַײןזון ֿפון ַאנטלָאֿפן

מַײנע זַײנען ֿפיל װי גָאט, 2
אױף ָאן שטײען װָאס די ֿפַײנט!ֿפיל

מיר!
ֿפַאר זעל:ניטָא מַײן אױף זָאגן ֿפיל 3

ֶסָלה. גָאט. בַײ הילף קײן אים
ֿפַאר שילד ַא ביסט גָאט דו ָאבער 4
דערהײבער דער און ּכֿבוד מַײן מיר,

קָאּפ. מַײן ֿפון
גָאט, צו רוֿפן איך טו ָקול מַײן מיט 5
הײליקן זַײן ֿפון מיר ענטֿפערט ער און

ֶסָלה. בַארג.
איך אַײן, שלָאף און זיך לײג איך 6
מיך לענט גָאט װַײל אױף, װַאך

אונטער.
ֿפַאר מורא ניט הָאב איך 7
רונד הָאבן װָאס ֿפָאלק, צענטױזנטן

מיר. אױף ָאנגעזעצט זיך ַארום
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מיך העלף יהוה, אױף, שטײ 8
געשלָאגן הָאסט װָארום גָאט, מַײן
די בַאק, דער אױף ֿפַײנט מַײנע ַאלע
צעברָאכן. הָאסטו רָשעים די ֿפון צײן

קומען הילף;זָאל די איז גָאט בַײ 9
ֶסָלה. ֿפָאלק! דַײן אױף ברכה דַײן

מיט4 געזַאנגמַײסטער, דעם ֿפַאר
ֿפון מזמור ַא סטרונעשּפיל;

ָדִודן.
גָאט מיר, ענטֿפער רוף, איך ַאז 2
זָאלסטו ענגעניש גערעכטער;אין מַײן
און מיך, דערברײטערן;לַײטזעליק מיר

ּתֿפילה. מַײן צו הער
ביז מענטשנקינדער, איר 3
זַײן, שַאנד צו ּכֿבוד מַײן װַאנעןװעט
װעט נישטיקײט, הָאבן ליב איר װעט

ֶסָלה. ליגן? זוכן איר
שײדט גָאט ַאז װיסן, זַײט ָאבער 4
ַאז הערן װעט גָאט ֿפרומען, זַײן ָאּפ

אים. צו רוֿפן װעל איך
ניט זָאלט איר און ציטערט 5
הַארצן אַײער אין בַאקלערט זינדיקן,
װערט און געלעגער, אַײער אױף

ֶסָלה. ַאנטשװיגן.
ֿפון שלַאכטָאּפֿפער שלַאכט 6
אַײך ֿפַארזיכערט און גערעכטיקײט,

גָאט. אױף
װַײזן אונדז װעט װער זָאגן: ֿפיל 7
דַײן ֿפון ליכט דָאס הײב גָאט, גוטס?

אונדז. אױף ּפנים
ִׂשמחה מער געגעבן מיר הָאסט 8
און ּתֿבואה זײער בעת װי הַארצן, אין

ֿפיל. זַײנען װַײן זײער
שלָאף ַאזױ זיך לײג איך װי בשלום 9
מיך מַאכסט גָאט דו װָארום אַײן, איך

זיכערקײט. אין בַאזונדער װױנען

אױף5 געזַאנגמַײסטער דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור ַא נחילות;

גָאט. װערטער, מַײנע ֿפַארנעם 2
זיֿפצעניש. מַײן מערק

געשרײ, מַײן ֿפון ָקול צום הָארך 3
צו װָארום גָאט, מַײן און קיניג מַײן

בעטן. איך טו דיר

מַײן צו הער ֿפרימָארגנס יהוה, 4
און דיר, צו איך טענה ֿפרימָארגנס ָקול,

אױס. קוק
װיל װָאס גָאט ַא ניט װָארום 5
ניט קען דיר בַײ ביסטו, אומרעכט

שלעכטס. קײן װַײלן
ֿפַאר שטײן ניט קענען ּפרָאלער 6
ֿפון טוער ַאלע ֿפַײנט הָאסט אױגן, דַײנע

אומרעכט.
רעדן װָאס די אונטער ברענגסט 7
בַאטרוג און בלוט ֿפון מַאן ליגן;דעם

גָאט. ֿפַאראומװערדיקט
דַײן אין קומען װעל איך ָאבער 8
איך גענָאד, גרױס דַײן דורך הױז
הײליקן דַײן אין בוקן מיך װעל

ֿפָארכטער. דַײנע טעמּפלצװישן
דַײן אין מיך ֿפיר גָאט, 9
מַײנע װעגן גערעכטיקײטֿפון
ֿפַאר װעג דַײן גלַײך מַאך לױערער,

מיר.
קײן מױל זײער אין ניטָא װָארום 10
ַאן איז אינגעװײד זײער ריכטיקײט,
איז קֿבר ָאֿפענער ַאן אונטערגַאנג,
גלַאט. זײ מַאכן צונג קעל;זײער זײער
גָאט, זײ ֿפַארמשּפט 11
זײערע דורך ֿפַאלן זײ זָאלן
ֿפַאר זײ בַארָאטן;ֿפַארשטױס
הָאבן זײ װַײל ֿפַארברעכן, ֿפיל זײערע

דיר. ָאן װידערשּפעניקט
דיר, אין זיך שיצן װָאס ַאלע און 12
זײ װעלן אײביק ֿפרײען, זיך װעלן
בַאשירעמען, זײ װעסט װָארום זינגען,
נָאמעןװעלן דַײן ֿפון ליבהָאבער די און

דיר. מיט לוסטיק זַײן
צדיק, דעם בענטשסט דו װָארום 13
גוטװיליקײט מיט ּפַאנצער ַא װי גָאט,

ַארום. אים רינגלסטו

מיט6 געזַאנגמַײסטער, דעם ֿפַאר
ַא שמינית; אױף סטרונעשּפיל,

ָדִודן. ֿפון מזמור
מיך זָאלסטו ּכעס דַײן אין ניט 2
דַײן אין ניט און גָאט, מוסרן,

שטרָאֿפן. מיך זָאלסטו גרימצָארן
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װָארום גָאט, מיך, לַײטזעליק 3
מיך, הײל ֿפַארשניטן, װער איך
זַײנען בײנער מַײנע װָארום גָאט,

דערשרָאקן,
דערשרָאקן איז זעל מַײן און 4

װַאנען? ביז גָאט, דו און זײער,
מַײן דערלײז גָאט, אום, זיך קער 5
גענָאד. דַײן װעגן ֿפון מיך העלף זעל,

דַײן טױט אין ניטָא װָארום 6
װער אונטערערד אין דערמָאנונג,

לױבן? דיך װעט
איך זיֿפצן, מַײן ֿפון מיד בין איך 7
איך געלעגער, מַײן נַאכט ַאלע בַאװַאש
מַײן טרערן מַײנע אין צעגײן מַאך

בעט.
מַײן איז קומער ֿפון געװָארן מַאט 8
ַאלע װעגן ֿפון געװָארן ַאלט אױג,

ֿפַײנט. מַײנע
ַאלע מיר, ֿפון ָאּפ אַײך קערט 9
הָאט גָאט װָארום אומרעכט, ֿפון טוער

געװײן. מַײן ֿפון ָקול דעם געהערט
געבעט, מַײן געהערט הָאט גָאט 10

ּתֿפילה. מַײן ָאן נעמט גָאט
דערשרָאקן און ֿפַארשעמט 11
ֿפַײנט;זײ מַײנע ַאלע װערן זײערװעלן
רגע. ַא אין ֿפַארשעמט ָאּפטרעטן װעלן

הָאט7 ער װָאס ָדִודן, ֿפון ִשגָעון ַא
ּכּוש װעגן ֿפון גָאט צו געזונגען

בנימינער. דעם
איך הָאב דיר אין גָאט, מַײן יהוה 2
מַײנע ַאלע ֿפון מיך העלף געשיצט, מיך

מציל, מיך זַײ און נָאכיָאגער,
לײב ַא װי ֿפַארצוקן ניט זָאל מע 3
ניט זָאל קײנער און צערַײסן, זעל, מַײן

זַײן. מציל
הָאב איך אױב גָאט, מַײן יהוה 4
איז אומרעכט אױב געטָאן, װָאס ַאזױ

הענט, מַײנע אין דָא
מַײן בײז געטָאן הָאב איך אױב 5
מָאל צו בַארױבט ָאדער ֿפרַײנט, גוטן

ֿפַײנט, אומזיסטיקן מַײן
און נָאכיָאגן מיך ׂשונא דער זָאל 6
ערד דער צו טרעטן און דערגרײכן,

שטױב אין ּכֿבוד מַײן און לעבן, מַײן
ֶסָלה. לײגן.

ּכעס, דַײן אין גָאט, אױף, שטײ 7
קעגן גרימצָארן אין דיך דערהײב
מיר ֿפַאר דערװעק און ֿפַײנט, מַײנע
ָאנגעזָאגט. הָאסט דו װָאס משּפט דעם
דיך ֿפעלקער די ֿפון עדה די װי און 8
איר איבער אום זיך קער ַארום, רינגלט

הײך. דער צו
די משּפטסט װָאס גָאט, 9
לױט גָאט, מיך, משּפט ֿפעלקער,
מַײן לױט און גערעכטיקײט מַײן

מיר. אין ערלעכקײט
די ֿפון בײז דָאס עקן זיך שױן זָאל 10
דעם אױֿפריכטן זָאלסט דו און רָשעים,
הערצער די ּפרּוװסט דו צדיק;װָארום

גערעכטער. דו גָאט נירן, און
גָאט;ער אױף איז בַאשיץ מַײן 11

הערצער. רעכטֿפַארטיקע די העלֿפט
ריכטער, גערעכטער ַא איז גָאט 12

טָאג. ַאלע גָאט צערנדיקער ַא און
נָאכַאנַאנד שלַײֿפט ער װָאר, ֿפַאר 13
און בױגן זַײן שּפַאנט ער שװערד, זַײן

ָאן. אים שטעלט
ֿפון געצַײג ָאן זיך גרײט ער און 14
זַײנע שַארף ברענעדיק מַאכט ער טױט,

ֿפַײלן.
און אומרעכט, ַאנטֿפַאנגט ער זע, 15
ליגן. געבערט און אומגליק, טרָאגט ער
זי הױלט און גרוב ַא גרָאבט ער 16
װָאס ָאּפגרונט דעם אין ֿפַאלט און אױס,

מַאכט, ער
אומקערן זיך װעט אומרעכט זַײן 17
שַארבן זַײן אױף און קָאּפ, זַײן אױף

ֿפַארברעך. זַײן נידערן װעט
לױט גָאט לױבן װעל איך 18
דעם בַאזינגען און גערעכטיקײט, זַײן

אױבערשטן. דעם גָאט ֿפון נָאמען

אױף8 געזַאנגמַײסטער, דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור ַא גִּתית;

ּפרַאכטיק װי הַאר, אונדזער גָאט 2
ערד, גַאנצער דער אױף נָאמען דַײן איז
איבער איז גלַאנץ דַײן ֿפון לױב דער ַאז
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הימלען! די
עוֿפעלעך ֿפון מױל דעם ֿפון 3
בַאֿפעסטיקט זױגעדיקעהָאסטו און
ֿפַײנט דַײנע װעגן מַאכט;ֿפון דַײן
און ׂשונא דעם מַאכן צו שטיל –ּכדי

רַאכענעמער.
װערק דָאס הימלען, די זע איך ַאז 4
שטערן און לֿבנה די ֿפינגער, דַײנע ֿפון

– אױֿפגעשטעלט הָאסט דו װָאס
זָאלסט דו ַאז מענטש, ַא איז װָאס 5
ַאז מענטשנקינד, ַא געדענקען?און אים

דערמָאנען? אים זָאלסט דו
שיר געמַאכט אים הָאסט װָארום 6
און ּכֿבוד מיט און גָאט, ֿפון מינער ניט

אים. בַאקרײנסטו שײנקײט
איבער געװעלטיקן אים מַאכסט 7
ַאלצדינג הענט, דַײנע ֿפון װערק די

ֿפיס; זַײנע אונטער געלײגט הָאסטו
ַאֿפילו און ַאלע, רינדער און שָאף 8

ֿפעלד; ֿפון חיות
ֿפישן די און הימל, ֿפון ֿפױגל דעם 9
די דורך ציט עס נָאר –װָאס ים ֿפון

ימען. ֿפון שטעגן
ּפרַאכטיק װי הַאר, אונדזער גָאט 10
ערד! גַאנצער דער אױף נָאמען דַײן איז

אױף9 געזַאנגמַײסטער, דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור ַא מות-ַלֵבן;

מַײן מיט גָאט לױבן װעל איך 2
ַאלע דערצײלן װעל איך הַארצן, גַאנצן

װּונדער. דַײנע
לוסטיק און ֿפרײען זיך װעל איך 3
דַײן בַאזינגען װעל איך דיר, מיט זַײן

העכסטער; דו נָאמען,
זיך קערן ֿפַײנט מַײנע װען 4
און געשטרױכלט װערן ַאהינטער,

דיר, ֿפַאר אונטער גײען
משּפט מַײן געטָאן הָאסט װָארום 5
געזעצט זיך הָאסט רעכט, מַײן און

גערעכטער. ריכטער דו טרָאן, אױֿפן
די אױף ָאנגעשריִען הָאסט 6
אונטערגעברַאכט הָאסט ֿפעלקער,
הָאסטו נָאמען זײער ָרשע, דעם
און אײביק אױסגעמעקטאױף

שטענדיק.
זַײנען ֿפַארלענדט ֿפַײנט, דו 7
שטעט ּתמיד;און אױף חורֿבות די
איז זכר זײער אױסגעריסן, הָאסטו

אונטערגעגַאנגען,
בלַײבן, אײביק װעט גָאט ָאבער 8
טרָאן; זַײן משּפט צום אױף שטעלט ער
װעלט די משּפטן װעט ער און 9
די זַײן דן װעט ער גערעכטיקײט, מיט

יושר. מיט ֿפעלקער
ֿפעסטונג ַא זַײן װעט גָאט און 10
צַײטן אין ֿפעסטונג ַא געדריקטן, דעם

נױט. ֿפון
אױף זיך װעלן ֿפַארזיכערן און 11
װָארום נָאמען, דַײן קענען װָאס די דיר
דיך, זוכן װָאס די ניט ֿפַארלָאזט דו

גָאט.
ֿפון בַאװױנער גָאט, צו זינגט 12
ֿפעלקער די צװישן דערצײלט ִציון,

מעׂשים. זַײנע
בלוט ֿפון אױֿפמָאנער דער װָארום 13
דָאס ניט ֿפַארגעסט ער זײ, געדענקט

ֿפַארליטענע. די ֿפון געשרײ
מַײן זע גָאט, מיך, לַײטזעליק 14
דערהײבער מַײן ֿפַײנט, מַײנע ֿפון ּפַײן

טױט; ֿפון טױערן די ֿפון
דַײן ַאל דערצײלן זָאל איך ּכדי 15
ִציון טָאכטער ֿפון טױערן די אין לױב,

הילף. דַײן מיט ֿפרײען מיך
ֿפעלקער, די זַײנען אַײנגעזונקען 16
הָאבן זײ װָאס גרוב דער אין
הָאבן זײ װָאס נעץ דער אין געמַאכט,

ֿפוס. זײער בַאצװּונגען בַאהַאלטןאיז
געװָארן, בַאװּוסט איז גָאט 17
דעם –אין געטָאן משּפט ַא הָאט ער
געשטרױכלט הענטאיז זַײנע ֿפון װערק

ֶסָלה. ִהגָיון ָרשע. דער געװָארן
אין ָאנקומען װעלן רָשעים די 18
װָאס ֿפעלקער –ַאלע אונטערערד

גָאט. ָאן ֿפַארגעסן
װעט שטענדיק ניט װָארום 19
הָאֿפענונג די אֿביון, דער זַײן ֿפַארגעסן
זַײן ֿפַארלָארן ניט װעט ָארימע די ֿפון

אײביק. אױף
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דער זָאל גָאט, אױף, שטײ 20
זָאלן זַײן, ֿפַארשַײט ניט מענטש
דיר. ֿפַאר ֿפעלקער די װערן געמשּפט

זײ;זָאלן אױף מורא ַא גָאט, טו, 21
נָאר זַײנען זײ ַאז ֿפעלקער די װיסן

ֶסָלה. מענטשן.

שטײסטו10 גָאט, װָאס, ֿפַאר
ֿפַארהױלסטו װַײטן, דער ֿפון

נױט? ֿפון צַײטן אין זיך
דעם מען יָאגט ָרשע ֿפון גאװה מיט 2
די אין װערן געכַאּפט זײ ָארימַאן;זָאלן
אױסגעקלערט! הָאבן זײ װָאס ּפלענער
דער אין ּפרָאלט ָרשע דער װָארום 3
גײציקער דער און זעל, זַײן ֿפון ּתאװה

גָאט. ֿפון שּפָאט ער זיך: רימט
שטָאלץ דעם אין זָאגט ָרשע דער 4
קײן ניט;„ניטָא מָאנט מע ּפנים: זַײן ֿפון
טרַאכטונגען. זַײנע ַאלע זַײנען גָאט”,

יעטװעדער צו בַאגליקן װעגן זַײנע 5
דַײנע זַײנען אים איבער װַײט צַײט,
בלָאזט ער – ֿפַײנט זַײנע משּפטים;ַאלע

זײ. אױף
װעל איך הַארצן: זַײן אין זָאגט ער 6
זַײן ניט ָדור-דורות אױף אומֿפַאלן, ניט

בײז. קײן אין
און מױל, זַײן ֿפול איז קללות מיט 7
זַײן אונטער דריקונג, און בַאטרוג מיט

ֿפַארברעכן. און אומרעכט איז צונג
די ֿפון לױער אין זיצט ער 8
הרגעט ֿפַארבָארגענישן אין געהעֿפטן,
אױגן אומשולדיקן;זַײנע דעם ער

אומגליקלעכן. אױֿפן לָאקערן
װי ֿפַארבָארגעניש אין לױערט ער 9
לױערט ער צודעק, זַײן אין לײב ַא
דעם כַאּפט ָארימַאן;ער דעם כַאּפן צו
נעץ. זַײן אין אים ציט ער ַאז ָארימַאן,
זיך, בײגט ער זיך, דריקט ער 10
זַײנע אין ֿפַאלן אומגליקלעכע די ביז

קלױען.
הַארצן: זַײן אין זָאגט ער 11
הָאט גָאט;ער הָאט ֿפַארגעסן
אױף װעט ער ּפנים, זַײן ֿפַארבָארגן

זען. ניט אײביק

הײב גָאט, יהוה, אױף שטײ 12
ֿפַארגעסן ניט זָאלסט הַאנט, דַײן אױף

געדריקטע. די
ָרשע דער לעסטערט װָאס ֿפַאר 13
מָאנסט דו הַארצן: זַײן אין זָאגט גָאט,

ניט?
דו װָארום געזען; הָאסט דו 14
צו זײ ּכדי קומער, און לַײד צו קוקסט

הַאנט. דַײן מיט ֿפַארגלעטן
דער זיך ֿפַארלָאזט דיר אױף 15
דו ביסט עלנדן דעם אומגליקלעכער,
דעם צעברעך העלֿפער. ַא געװען
שלעכטן בַײם און ָרשע, דעם ֿפון ָארעם
מער װעסט בײזביז זַײן זוכן זָאלסטו

געֿפינען. ניט
און אײביק מלך ַא איז גָאט 16
אונטער גײען ֿפעלקער די שטענדיק,

לַאנד. זַײן ֿפון
ֿפַארליטענע די ֿפון קרעכצן דָאס 17
גָאט;ֿפעסטיקסט צוגעהערט, הָאסטו

אױער; דַײן צו נַײגסט הַארץ, זײער
דעם און יתום דעם רעכט טָאן צו 18
ערד דער ֿפון מענטש קײן געדריקטן;ַאז

שרעקן. ניט מער זָאל

געזַאנגמַײסטער,11 דעם ֿפַאר
איך טו גָאט אין ָדִודן. ֿפון
מַײן צו זָאגן איר קענט שיצן;װי מיך
איר בַארג, אַײער צו זעל:„ַאנטלױף!

ֿפױגלען”?
שּפַאנען רָשעים די זע, װָארום 2
ָאנגעשטעלט הָאבן זײ בױגן, דעם
שיסן צו שטריקל, אױֿפן ֿפַײל זײער
רעכטֿפַארטיקע די ֿפינצטער דער אין

הערצער
צעשטערט, װערן גרונטזַײלן די ַאז 3

אױֿפגעטָאן? הָאט װָאס צדיק דער
טעמּפל, הײליקן זַײן אין איז גָאט 4
הימל;זַײנע אין איז טרָאן זַײן – גָאט
די ּפרּוװן ברעמען זַײנע זעען, אױגן

מענטשנקינדער.
דעם און צדיק דעם ּפרּוװט גָאט 5
רױב, ליב הָאט װָאס דעם און ָרשע,

זעל. זַײן ֿפַײנט הָאט
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די אױף רעגענען מַאכן װעט ער 6
שװעבל;און און ֿפַײער, רָשעיםקױלן,
זײער װינטאיז ברענעדיקער ַא

ָּכוס. צוגעטײלטער
גָאט, איז גערעכט װָארום 7
ליב;די ער הָאט גערעכטיקײט

ּפנים. זַײן זען װעלן רעכטֿפַארטיקע

געזַאנגמַײסטער,12 דעם ֿפַאר
ֿפון מזמור ַא שמינית; אױף

ָדִודן.
געענדיקט װָארום גָאט, העלף, 2
װָארום ֿפרומע, די זיך הָאבן
ֿפון געטרַײע די זַײנען אױסגעגַאנגען

מענטשנקינדער. די
מיטן אײנער זײ רעדן ֿפַאלש 3
ַא מיט ליּפ, גלַאטער ַא מיט ַאנדערן,

זײ. רעדן הַארצן צװײיִקן
גלַאטע ַאלע ֿפַארשנַײדן זָאל גָאט 4

גרױס! רעדט װָאס צונג די ליּפן,
צונג אונדזער מיט זָאגן: װָאס די 5
ליּפן אונדזערע שטַארק, מיר זַײנען
ַא אונדז איז װער אונדז, מיט זַײנען

הַאר?
ֿפון בַארױבונג דער װעגן ֿפון 6
קרעכצן דעם װעגן ֿפון ָארימע, די
װעל ַאצונד בַאדערֿפטיקע, די ֿפון
װעל גָאט;איך זָאגט אױֿפשטײן, איך
מע װָאס הילףדעם מיט בַאשערן

אים. אױף בלָאזט
זַײנען גָאט ֿפון װערטער די 7
געשמָאלצן זילבער װערטער, רײנע
מָאל זיבן ערד, דער אױף טיגל ַא אין

געלַײטערט.
זײ װעסט היטן, זײ װעסט גָאט דו 8

ָדור. דָאזיקן ֿפון בַאהיטן אײביק
רָשעים, די אום גײען אומעטום 9
בַײ דערהױבן װערט געמײנקײט װען

מענטשנקינדער. די

ַא13 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור

מיך װעסטו גָאט, װַאנען, ביז 2
װעסטו װַאנען ֿפַארגעסן?ביז ּתמיד

מיר? ֿפון ּפנים דַײן ֿפַארבָארגן

עצות הַאלטן איך װעל װַאנען ביז 3
הַארצן מַײן אין קומער מיט זיך, בַײ
ֿפַײנט מַײן װעט װַאנען טָאג?ביז דורכן

מיר? אױף דערהײבן זיך
מַײן יהוה מיר, ענטֿפער קוק-צו, 4
זָאל איך אױגן, מַײנע דערלַײכט גָאט,

טױט; צום אַײנשלָאֿפן ניט
בין זָאגן:איך ניט זָאל ֿפַײנט מַײן 5
זָאלן ָׂשונאים בַײגעקומען;מַײנע אים
אומֿפַאלן. װעל איך ַאז ֿפרײען, ניט זיך
אױף מיך ֿפַארזיכער איך ָאבער 6
ֿפרײען זיך װעט הַארץ ֶחסד;מַײן דַײן
צו זינגען װעל הילף;איך דַײן מיט
געטָאן. גוטס מיר הָאט ער װָאס גָאט,

געזַאנגמַײסטער;14 דעם ֿפַאר
דער ָדִודן. ֿפון
זַײן אין זָאגט נידערטרעכטיקער
גָאט!ֿפַארדָארבן קײן ניטָא הַארצן:
זײ בַאגײען אומװערדיק זײ, זַײנען

גוטס. קײן ניט טוט קײנער זיך,
אױף געלוגט הימל ֿפון הָאט גָאט 2
ֿפַארַאן אױב זען צו מענטשנקינדער, די

גָאט. זוכט װָאס ֿפַארשטַאנדיקער ַא
ַאלע ָאּפגעקערט, איז איטלעכער 3
ניט טוט קײנער ֿפַארדָארבן, זײ זַײנען

אײנער. מָאל צו ניט גוטס, קײן
ַאלע װעלן דערשּפירן װָאר, ֿפַאר 4
מַײן עסן װָאס די אומרעכט, ֿפון טוער
רוֿפן װָאס די ברױט, עסט מע װי ֿפָאלק

גָאט. ניט
װָארום ַאנגסט, אין זײ ַאנגסטן ָאן 5

ָדור. גערעכטן דעם מיט איז גָאט
מַאכט ָארימַאן ֿפון טרַאכטונג די 6
זַײן איז גָאט ָאבער שַאנד, צו איר

בַאשיצונג.
ישועה די ִציון ֿפון קומט װען 7
די אום קערט גָאט יׂשראל!װען ֿפון
װעט ֿפָאלק, זַײן ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
ֿפרײען זיך װעט יעקֿב, זַײן לוסטיק

יׂשראל.

גָאט,15 ָדִודן. ֿפון מזמור ַא
דַײן אין װױנען קען װער
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דַײן אױף רוען קען געצעלט?װער
בַארג? הײליקן

טוט און ערלעך גײט װָאס דער 2
זַײן אין אמת רעדט און גערעכטיקײט,

הַארצן;
זַײן אױף רכילות קײן געטרָאגן ניט 3
ָרעה, קײן חֿבר זַײן געטָאן ניט צונג,
זַײן אױף שַאנד קײן ֿפַארליטן ניט און

נָאנטן;
זַײנע אין ֿפַארַאכט איז נִֿבזה דער 4
ער גיט גָאטסֿפָארכטיקע די און אױגן,
בײזן, צום זיך געשװָארן הָאט ּכֿבוד;ער

ניט; ענדערט און
אױף געגעבן ניט ער הָאט געלט זַײן 5
אומשולדיקן ַאן קעגן שוחד און צינדזן,
װעט דָאס טוט װָאס גענומען;דער ניט

אומֿפַאלן. ניט מָאל קײן

בַאהיט16 ָדִודן. ֿפון ִמכָּתם ַא
הָאב איך װָארום גָאט, מיך,

דיר. אין בַאשיצט מיך
הַאר מַײן גָאט: צו געזָאגט הָאסט 2

דיר. בַײ בלױז איז גוטס מַײן ביסטו,
דער אױף זַײנען װָאס הײליקע די 3
ַאל װָאס ֿפירשטן די זַײנען זײ ערד,

זײ. צו איז בַאגער מַײן
װָאס די געצן זײערע מערן זָאלן 4
גיסן ניט װעל איך ַאנדערן; ַאן צו אַײלן
ניט און בלוט, ֿפון גיסָאּפֿפער זײערע
ליּפן. מַײנע אױף נעמען זײערע נעמען
טײל בַאשערטער מַײן איז גָאט 5
מַײן אױף הַאלטסט בעכער;דו מַײן און

גורל.
צוגעֿפַאלן מיר זַײנען חלקים 6
מיר איז נחלה שײנע ַא יָא, ליבלעכע,

ָאנגעקומען.
מיר הָאט ער װָאס גָאט, לױב איך 7
מיך הָאבן נעכט די אין יָא, גערָאטן,

געלערנט. נירן מַײנע
ּתמיד, מיר ֿפַאר גָאט הַאלט איך 8
רעכטער מַײן בַײ איז ער ַאז װָארום

אומֿפַאלן. ניט איך װעל הַאנט,
און הַארץ, מַײן ֿפרײלעך איז דרום 9
רוט לַײב מַײן אױך זעל, מַײן לוסטיק

זיכערקײט. אין
איבערלָאזן ניט װעסט װָארום 10
װעסט אונטערערד, דער צו זעל מַײן

גרוב. די זען ֿפרומען דַײן לָאזן ניט
װעג דעם װיסן מַאכן מיך װעסט 11
איז ֿפרײדן ֿפון זעטיקײט לעבן;ַא ֿפון
דַײן אין ּתענוגים ּפנים, דַײן ֿפַאר

אײביק. הַאנט רעכטער

צו,17 הער ָדִודן. ֿפון ּתֿפילה ַא
צו הָארך גערעכטיקײט, גָאט,
ֿפון ּתֿפילה מַײן ֿפַארנעם געשרײ, מַײן

ֿפַאלשקײט. ָאן ליּפן
משּפט מַײן זָאל דיר ֿפַאר ֿפון 2
די זען זָאלן אױגן דַײנע ַארױסגײן,

ריכטיקײט.
הָאסט הַארץ, מַײן געּפרּוװט הָאסט 3
מיך הָאסט נַאכט, בַײ נָאכגעזוכט
זָאל געֿפונעןאיך ניט און געלַײטערט,
מַײן ַאריבער ניט דַארף װָאס טרַאכטן

מױל.
איך, הָאב מענטשן, ֿפון מעׂשים אין 4
געהיט מיך ליּפן, דַײנע ֿפון װָארט לױטן

ֿפַארשַײטן. דעם ֿפון װעגן די ֿפון
געהַאלטן זיך הָאבן טריט מַײנע 5
אױסגעגליטשט ניט שטעגן, דַײנע ָאן

ֿפיס. מַײנע זיך הָאבן
דו װָארום גערוֿפן, דיך הָאב איך 6
דַײן גָאט;נַײג ענטֿפערן, מיר װעסט

װָארט. מַײן צו הער מיר, צו אױער
דו חסדים, דַײנע װּונדערלעך מַאך 7
ֿפון זיך שיצן װָאס העלֿפסטדי װָאס

הַאנט. רעכטער דַײן אין ָאנֿפַאלער
ֿפון שװַארצַאּפל ַא װי מיך היט 8
ֿפליגלען דַײנע ֿפון שָאטן אין אױג,

ֿפַארבָארגן מיך זָאלסטו
מיך, בַארױבן װָאס רָשעים די ֿפון 9
רינגלען װָאס לעבן אום ָׂשונאים מַײנע

ַארום. מיך
זײ הָאבן הַארץ ֿפעט זײער 10
זײ רעדן מױל זײער מיט ֿפַארשלָאסן,

הָאֿפערדיק.
זײ הָאבן טריט אונדזער אױף 11
זײערע ַארומגערינגלט, אונדז ַאצונד
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צו נַײגן צו אונדז ָאן זײ שטעלן אױגן
ערד. דער

װָאס לײב ַא צו געגליכן איז ער 12
יונגלײב ַא צו און ֿפַארצוקן, צו גלוסט

ֿפַארבָארגענישן. אין זיצט װָאס
ַאקעגן, אים גײ גָאט, אױף, שטײ 13
ַאנטרינען מַאך ַאנידער, אים װַארף
דַײן מיט ָרשע דעם ֿפון זעל מַײן

שװערד,
הַאנט דַײן מיט גָאט, מענטשן, ֿפון 14
װָאס װעלט, דער ֿפון מענטשן –ֿפון
מיט און לעבן, בַײם איז חלק זײער
בױך;זַאט זײער ָאן ֿפילסטו שַאץ דַײן
לָאזן זײ און קינדער, זײערע זַײנען

יונגע. זײערע צו שֿפע זײער
ּפנים דַײן זען װעל ָאבער איך 15
זעטן מיך װעל איך גערעכטיקײט, אין

געשטַאלט. דַײן מיט װָאר אױֿפן

געזַאנגמַײסטער;18 דעם ֿפַאר
ֿפון גָאט, ֿפון קנעכט דעם ֿפון
די גָאט צו גערעדט הָאט װָאס ָדִודן,
אין געזַאנג דָאזיקן דעם ֿפון װערטער
מציל אים הָאט גָאט װָאס טָאג דעם
זַײנע ַאלע ֿפון הַאנט דער ֿפון געװען
ָשאולן. ֿפון מַאכט דער ֿפון און ֿפַײנט,

דיך הָאב איך געזָאגט: הָאט ער און 2
שטַארקײט; מַײן יהוה ליב,

מַײן און ֿפעלדז מַײן איז גָאט 3
מיך מַאכט װָאס דער און ֿפעסטונג,
ֿפעלדז מַײן איז גָאט מַײן ַאנטרינען.
שילד מַײן אים, אין מיך שיץ איך װָאס
מַײן הילף, מַײן ֿפון הָארן דער און

טורעם.
יהוה!און איז געלױבט רוף: איך 4

געהָאלֿפן. איך װער ֿפַײנט מַײנע ֿפון
שטריק מיך הָאבן ַארומגערינגלט 5
אונטערגַאנג ֿפון טַײכן און טױט, ֿפון

געשרָאקן. מיך הָאבן
מיך הָאבן אונטערערד ֿפון שטריק 6
זַײנען ַאקעגנגעקומען ַארומגעקניּפט,

טױט. ֿפון נעצן מיר
גערוֿפן נױט מַײן אין איך הָאב 7
הָאב גָאט מַײן צו און יהוה, צו

זַײן ֿפון געהערט ער געשריִען;הָאט איך
ֿפַאר געשרײ מַײן און ָקול, מַײן טעמּפל

אױערן. זַײנע אין געקומען איז אים
הָאט געװַאקלט און געשָאקלט און 8
די ֿפון גרונטֿפעסטן די און ערד, די זיך
געשָאקלט, געציטערט;זיך הָאבן בערג

געצערנט. הָאט ער װַײל
זַײן אין אױֿפגעגַאנגען איז רױך ַא 9
ֿפַײער ַא הָאט מױל זַײן ֿפון און נָאז,
ֿפון געברענט הָאבן ֿפַארצערט;קױלן

אים.
הימל דעם גענַײגט הָאט ער און 10
אונטער נעבל ַא מיט גענידערט, און

ֿפיס. זַײנע
ּכרוֿב ַא אױף געריטן איז ער און 11
אױף געשװעבט און געֿפלױגן, און

װינט. ֿפון ֿפליגלען
ֿפינצטערניש געמַאכט הָאט ער 12
ַארום בַײדל זַײן בַאהעלטעניש, זַײן
װָאלקנס װַאסערן, ֿפון חושך –ַא אים

געדיכטע.
זַײנען אים ֿפַאר שימער דעם ֿפון 13
און הָאגל צעגַאנגעןאין װָאלקנס זַײנע

ֿפַײערקױלן.
הָאט הימל אין געדונערט און 14
הָאט העכסטער דער און גָאט,
און הָאגל מיט ָקול, זַײן ַארױסגעלָאזט

ֿפַײערקױלן.
זַײנע ַארױסגעשיקט הָאט ער און 15
בליצן און צעשּפרײט, זײ און ֿפַײלן

ֿפַארטומלט. זײ און געשָאסן,
הָאבן װַאסערן ֿפון גרָאבנס די און 16
ֿפון גרונטֿפעסטן די און בַאװיזן, זיך
געװָארן, ַאנטּפלעקט זַײנען װעלט דער
דעם ֿפון גָאט, ָאנגעשרײ, דַײן ֿפון

נָאז. דַײן ֿפון ָאטעמבלָאז
ֿפון אױסגעשטרעקט הָאט ער 17
מיך גענומען, מיך און הײך דער

גרױסע. װַאסערן ֿפון ַארױסגעצױגן
מַײן ֿפון געװען מציל מיך הָאט ער 18
ָׂשונאים, מַײנע ֿפון און ֿפַײנט, מַאכטיקן
ֿפון שטַארקער געװען זַײנען זײ װען

מיר.
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אין ַאקעגנגעקומען מיר זַײנען זײ 19
איז גָאט ָאבער ברָאך, מַײן ֿפון טָאג

געװען. ָאנלען צום מיר
ַארױסגעֿפירט מיך הָאט ער און 20
מיך דערברײטערניש, אין
הָאט ער װַײל ַארױסגעצױגן,

בַאגערט. מיך
ֿפַארגָאלטן מיר הָאט גָאט 21
דער לױט גערעכטיקײט, מַײן לױט
מיר ער הָאט הענט מַײנע ֿפון רײנקײט

אומגעקערט.
װעגן די געהיט הָאב איך װָארום 22
ַאקעגן ֿפַארברָאכן ניט און יהוה, ֿפון

גָאט. מַײן
זַײנען געזעצן זַײנע ַאלע װָארום 23
ניט איך טו חוקים זַײנע און מיר, ֿפַאר

מיר. ֿפון ָאּפ
גַאנץ, אים צו געװען בין איך און 24
זינדיקײט. מַײן ֿפון געהיט מיך הָאב און
אומגעקערט גָאט מיר הָאט דרום 25
דער לױט גערעכטיקײט, מַײן לױט
זַײנע ֿפַאר הענט מַײנע ֿפון רײנקײט

אױגן.
זיך װַײזטו גענָאדיקן דעם מיט 26
װַײזטו מַאן ערלעכן דעם מיט גענָאדיק,

ערלעך. זיך
רײן, זיך װַײזטו רײנעם דעם מיט 27
זיך װַײזטו קרומען דעם מיט און

ֿפַארדרײט.
טוסטו ֿפָאלק ָארימע דָאס װָארום 28
דערנידערסטו. אױגן הױכע און העלֿפן,
מַײן לַײכטן מַאכסט דו װָארום 29
מַײן בַאשַײנט גָאט מַײן יהוה ליכט;

ֿפינצטערניש.
ַא קעגן איך לױף דיר מיט װָארום 30
איך שּפרינג גָאט מַײן מיט און מחנה,

ַאריבער. מױער ַא
גַאנץ;דָאס איז װעג זַײן – גָאט 31
געלַײטערט;ער איז יהוה ֿפון װָארט
זיך שיצן װָאס ַאלע ֿפַאר שילד ַא איז

אים. אין
אױסער גָאט איז װער װָארום 32
אונדזער אחוץ ֿפעלדז ַא װער יהוה?און

גָאט?

מיט מיך בַאגורט װָאס גָאט דער 33
װעג. מַײן גלַײך מַאכט און שטַארקײט,
די װי גלַײך ֿפיס מַײנע מַאכט ער 34
ער טוט הײכן מַײנע אױף און הינדן,

שטעלן. מיך
צו הענט מַײנע לערנט ער 35
בײגן בױגן קוּפערנעם ַא און מלחמה,

ָארעמס. מַײנע ַארָאּפ
שילד דעם געגעבן מיר הָאסט און 36
הַאנט רעכטע דַײן און הילף, דַײן ֿפון
מילדקײט דַײן און אונטער, מיך לענט

גרײסן. מיך טוט
טריט מַײן דערברײטערט הָאסט 37
אױסגעגליטשט ניט און מיר, אונטער

קנעכלעך. מַײנע זיך הָאבן
ֿפַײנט מַײנע געיָאגט הָאב איך 38
ניט זיך און דערגרײכט, זײ און
זײ הָאב איך ביז אומגעקערט

ֿפַארלענדט.
ַאז צעהַאקט, זײ הָאב איך 39
זַײנען אױֿפשטײן;זײ ניט קענען זײ

ֿפיס. מַײנע אונטער געֿפַאלן
מיט בַאגורט מיך הָאסט און 40
הָאסט מלחמה, ֿפַאר שטַארקײט
אונטער קעגנשטײער מַײנע געבײגט

מיר.
געמַאכט הָאסטו ֿפַײנט מַײנע און 41
ָׂשונאים, מַײנע און מיר, צו נַאקן מיטן

ֿפַארשניטן. איך הָאב זײ
קײן און געשריִען, הָאבן זײ 42
און – גָאט צו געװען, ניט איז העלֿפער

געענטֿפערט. ניט זײ הָאט ער
װי צעריבן זײ הָאב איך און 43
זײ גַאסנקױט װי װינט, ֿפַארן שטױב

ַארױסגעװָארֿפן.
ֿפון ַאנטרינען געמַאכט מיך הָאסט 44
געמַאכט מיך הָאסט ֿפָאלק, ֿפון קריג די
ֿפָאלק אומות;ַא די ֿפון קָאּפ דעם ֿפַאר

דינען, מיר טוט ניט קען איך װָאס
געהָארכן אױער מיטן הערן ֿפון 45
גײען ֿפרעמדן ֿפון קינדער מיר;די זַײ

מיר. ֿפַאר אַײן
װערן ֿפרעמדן דעם ֿפון קינדער די 46
ציטערנדיק קומען זײ און ֿפַארװעלקט,



901 ְּתִהִּלים 18:47—20:7

ֿפעסטונגען. זײערע ֿפון ַארױס
איז געלױבט און יהוה, לעבט עס 47
דער איז דערהױבן און ֿפעלדז, מַײן

הילף; מַײן ֿפון גָאט
נקמותאון מיר גיט װָאס גָאט דער 48
מיר. אונטער אומות די אונטערטעניקט
ַאנטרינען מיך מַאכט ער 49
מַײנע איבער ֿפַײנט;יָא, מַײנע ֿפון
ֿפון מיך, דערהײבסטו קעגנשטײער

מציל. מיך ביסטו רױבמענטשן דעם
צװישן גָאט, דיך, איך לױב דרום 50
איך טו נָאמען דַײן צו און ֿפעלקער, די

זינגען.
זַײן ֿפון ישועות די גרײסט ער 51
זַײן מיט ֶחסד טוט ער און מלך,
זַײן מיט און ָדִודן מיט געזַאלבטן,

אײביק. ביז זָאמען

ַא19 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור

ֿפון ּכֿבוד דעם דערצײלן הימלען די 2
זָאגט הענט זַײנע ֿפון װערק די און גָאט,

ָאן. הימלװעלב דער
װָארט, ַא רעדט טָאג ַא צו טָאג ַא 3

װיסן, צו גיט נַאכט ַא צו נַאכט ַא און
קײן ניטָא און װָארט ַא ניטָא 4
װידער-ָקול זײער װּו געשעענישן,

געהערט; ניט װערט
גײט ערד גַאנצער דער איבער 5
װעלט עק ביז און קלַאנג, זײער ַארױס
ער הָאט זון דער ֿפַאר רײד. זײערע

זײ; אין געצעלט ַא געמַאכט
ֿפון חתן ַא װי ַארױס גײט ער און 6
גִבור ַא װי זיך ֿפרײט ער קַאמער. זַײן

װעג. דעם לױֿפן צו
זַײן איז הימלען די ֿפון עק ֿפון 7
ביז איז ַארומדרײ זַײן און אױסגַאנג,
ֿפַארבָארגנס קײן ניטָא און עקן, זײערע

היץ. זַײן ֿפון
זי גַאנץ, איז גָאט ֿפון ּתורה די 8
גָאט ֿפון ָאנזָאג זעל;דער די דערקװיקט
נַארן. דעם קלוג מַאכט ער זיכער, איז
זַײנען גָאט ֿפון בַאֿפעלן די 9
דָאס דערֿפרײען זײ רעכטֿפַארטיק,

איז גָאט ֿפון געבָאט הַארץ;דָאס
אױגן. די ליכטיק מַאכט עס לױטער,

רײן, איז גָאט ֿפַאר מורא די 10
משּפטים אײביק;די אױף בַאשטײט זי
ַאלע זַײנען זײ אמת, זַײנען גָאט ֿפון

גערעכט;
גָאלד, ֿפון גלוסטיקער זַײנען זײ 11
ֿפון זיסער און סך, ַא גינגָאלד ֿפון און

טריֿפהָאניק. און הָאניק,
געװָארנט װערט קנעכט דַײן אױך 12
ׂשַכר גרױס איז זײ היטן זײ;אין אין

ֿפַארַאן.
מערקן?ֿפון קען װער ֿפַארזעען 13

רײניקן. מיך טו ֿפַארבָארגענע
ֿפון קנעכט דַײן ֿפַארמַײד אױך 14
געװעלטיקן ניט זָאלן זײ מוטװיליקע,
גַאנץ איך װעל מיר;דענצמָאל איבער
ֿפַארברעך ֿפון זַײן רײן װעל און זַײן,

סך. ַא
די בַאװיליקונג צו זַײן זָאלן 15
די און מױל, מַײן ֿפון װערטער
דיר, ֿפַאר הַארצן מַײן ֿפון טרַאכטונג
דערלײזער. מַײן און ֿפעלדז, מַײן גָאט

ַא20 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור

טָאג אין ענטֿפערן דיר װעט גָאט 2
נָאמען דער שטַארקן װעט דיך נױט, ֿפון

יעקֿב. ֿפון גָאט דעם ֿפון
ֿפון הילף דַײן שיקן װעט ער 3
דיך ער װעט ִציון ֿפון און הײליקטום,

אונטערלענען.
דַײנע ַאלע אױף ַאכטן װעט ער 4
דַײן ֿפון ֿפעטס דָאס און שּפַײזָאּפֿפער,
ֶסָלה. ָאננעמען. ער װעט ברַאנדָאּפֿפער
דַײן לױט געבן דיר װעט ער 5
בַארָאט יעטװעדער דַײן און הַארצן,

דערֿפילן. ער װעט
ישועה, דַײן אין זינגען װעלן מיר 6
װעלן גָאט אונדזער ֿפון נָאמען אין און
דערֿפילן װעט גָאט הײבן; ֿפָאן ַא מיר

ֿפַארלַאנגען. דַײנע ַאלע
העלֿפט גָאט ַאז איך װײס ַאצונד 7
ענטֿפערן אים װעט ער געזַאלבטן, זַײן
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די מיט הימל, הײליקן זַײן ֿפון
רעכטער זַײן ֿפון גֿבורות בַאהילֿפיקע

הַאנט.
מיט די און רַײטװעגן, מיט די 8
דערמָאנען װעלן מיר ָאבער ֿפערד,
גָאט. אונדזער יהוה ֿפון נָאמען דעם

מיר און ֿפַאלן, און זיך בײגן זײ 9
װידער. זיך שטעלן און זיך הײבן

גָאט! דו, העלף
ענטֿפערן אונדז קיניג דער זָאל 10

רוֿפן. מיר װָאס טָאג אין

ַא21 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור

ֿפרײט שטַארקײט דַײן מיט גָאט, 2
װי הילף דַײן מיט און מלך, דער זיך

ער! איז לוסטיק זײער
הָאסטו הַארצן זַײן ֿפון בַאגער דעם 3
ֿפון ֿפַארלַאנג דעם און געגעבן, אים
ֶסָלה. ֿפַארמיטן. ניט הָאסטו ליּפן זַײנע
ַאנטקעגן אים טרָאגסט דו װָארום 4
זַײן אױף ָאן טוסט גוטס, ֿפון ברכות

קרױן. ַא גינגָאלד ֿפון קָאּפ
דיר, בַײ געבעטן ער הָאט לעבן 5
אױף געגעבן;ַאריכת-ימים אים הָאסטו

שטענדיק. און אײביק
דַײן דורך ּכֿבוד זַײן איז גרױס 6
אױף טוסטו שײנקײט און גלַאנץ הילף,

ַארױף. אים
ַא ֿפַאר אים מַאכסט דו װָארום 7
דערֿפרײסט אײביק, אױף בענטשונג

ּפנים. דַײן ֿפַאר ִׂשמחה מיט אים
זיך ֿפַארזיכערט מלך דער װָארום 8
ֿפון ֶחסד דעם דורך און גָאט, אױף

אומֿפַאלן. ניט ער װעט אױבערשטן
דערגרײכן װעט הַאנט דַײן 9
װעט רעכטע דַײן ֿפַײנט, דַײנע ַאלע

ָׂשונאים. דַײנע דערגרײכן
ֿפַײעראױװן ַא װי מַאכן זײ װעסט 10
זײ װעט גָאט צָארן; דַײן ֿפון צַײט אין
ֿפַײער ַא און ּכעס, זַײן אין אומברענגען

ֿפַארצערן. זײ װעט
װעסטו ֿפרוכט זײער 11
ערד, דער ֿפון אונטערברענגען

מענטשנקינדער. ֿפון זָאמען זײער און
ָאנגעצױגן הָאבן זײ װָארום 12
געטרַאכט הָאבן דיר;זײ קעגן שלעכטס
ניט זײ װעלן געדַאנקען, בײזע

אױסֿפירן.
אומקערן מַאכן זײ װעסט װָארום 13
בױגנשטריק דַײנע מיט רוקן, דעם

ּפנים. זײער אױף צילן װעסטו
דַײן אין גָאט, דיך, דערהײב 14
לױבן און זינגען װעלן שטַארקײט;מיר

גֿבורה. דַײן

געזַאנגמַײסטער;22 דעם ֿפַאר
מזמור ַא אילת-השחר. אױף

ָדִודן. ֿפון
װָאס ֿפַאר גָאט, מַײן גָאט, מַײן 2
מַײן ֿפון ֿפַארלָאזן?װַײט מיך הָאסטו
מַײן ֿפון װערטער די זַײנען הילף

געשרײ.
און טָאג, בַײ רוף איך גָאט, מַײן 3
און – נַאכט בַײ און ניט, ענטֿפערסט דו

מיר. ֿפַאר שטילונג קײן ניטָא
הײליקער, דער דָאך ביסט דו 4
ֿפון לױבגעזַאנגען די אױף טרָאנט װָאס

יׂשראל.
ֿפַארזיכערט זיך הָאבן דיר אױף 5
ֿפַארזיכערט, זיך עלטערן, אונדזערע

דערלײזט. זײ הָאסט דו און
און געשריִען, זײ הָאבן דיר צו 6
זיך דיר אױף געװָארן, ַאנטרונען
ֿפַארשעמט ניט און ֿפַארזיכערט,

געװָארן.
ניט און װָארעם ַא בין איך ָאבער 7
און לַײט, ֿפַאר חרּפה ַא מענטש, קײן

ֿפָאלק. ֿפון ֿפַארַאכט
מיר, ֿפון לַאכן מיך, זעען װָאס ַאלע 8
שָאקלען זײ ליּפ, דער מיט ציִען זײ

קָאּפ: דעם
גָאט, אױף ַארױֿפלײגן זיך ער זָאל 9
זַײן, מציל אים דערלײזן, אים זָאל ער

בַאגערן. אים טוט ער אױב
מיך הָאסט דו װָאר, ֿפַאר 10
מיך מוטערלַײב, ֿפון ַארױסגעצױגן
מוטערס מַײן אױף ֿפַארזיכערט
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ברוסט.
ַארױֿפגעװָארֿפן איך בין דיר אױף 11
מַײן ֿפון ָאן, געבערמוטער ֿפון

גָאט. מַײן דו ביסט ָאן מוטערלַײב
מיר, ֿפון זיך דערװַײטער ניט 12
ניטָא װָארום נָאנט, איז נױט די װָארום

העלֿפן. זָאל װער
ָאקסן מיך הָאבן ַארומגערינגלט 13
בַאֿפַאלן מיך זַײנען בשן ֿפון בולן ֿפיל,

ַארום.
זײער אױֿפגעשּפַארט הָאבן זײ 14
װָאס לײב ַא װי מיר, אױף מױל

ברומט. און ֿפַארצוקט
צערונען איך בין װַאסער װי 15
בײנער מַײנע ַאלע און געװָארן,
איז הַארץ צעשָאטן;מַײן זיך הָאבן
אין צעגַאנגען װַאקס, װי געװָארן

אינגעװײד. מַײנע
איז שַארבן ַא װי אױסגעטריקנט 16
צוגעקלעּפט איז צונג מַײן און ּכוח, מַײן
ֿפון שטױב דעם אין גומען;און מַײן צו

לײגן. מיך טוסטו טױט
מיך הָאבן ַארומגערינגלט װָארום 17
הָאט שלעכטסטוער בַאנדע ַא הינט,
מַײנע – לײב ַא װי ַארומגענומען, מיך

ֿפיס. מַײנע און הענט
מַײנע ַאלע איבערצײלן קען איך 18
מיר. אױף קוקן זײ גלָאצן, בײנער;זײ

צװישן בגדים מַײנע צעטײלן זײ 19
זײ װַארֿפן מלבוש מַײן אױף און זיך,

גורל.
ניט זיך זָאלסט גָאט, דו ָאבער 20
אַײל שטַארקײט, מַײן דערװַײטערן,

הילף. צו מיר
מַײן שװערד ֿפון מציל זַײ 21
מַײן הונט ֿפון מַאכט דער ֿפון זעל,

אײנאײנציקע.
מױל, לײבס דעם ֿפון מיך העלף 22
װיזלטירן ֿפון הערנער די ֿפון און

ענטֿפערן. מיר זָאלסטו
צו נָאמען דַײן דערצײלן װעל איך 23
איך װעל געזעמל אין ברידער, מַײנע

לױבן: דיך

אים טוט גָאט, ֿפון ֿפָארכטער איר 24
גיט יעקֿב, ֿפון זָאמען דער ַאל לױבן,
אים, ֿפַאר מורא הָאט און ּכֿבוד, אים

יׂשראל. ֿפון זָאמען דער ַאל
און ניט ֿפַארַאכט ער װָארום 25
ֿפון ּפַײן די ניט ֿפַאראומװערדיקט
זַײן ניט ֿפַארבָארגט ער און ָארימַאן,
צו שרַײט ער ַאז און אים, ֿפון ּפנים

צו. ער הערט אים,
ַא אין לױב מַײן זַײן װעט דיר ֿפון 26
מַײנע בַאצָאלן װעל געזעמל;איך גרױס
ֿפָארכטער. זַײנע ֿפַאר ַאנטקעגן נדרים
זַאט און געדריקטע די װעלן עסן 27
זוכן װָאס די גָאט װעלן לױבן זַײן,
אױף הַארץ אַײער אױֿפלעבן אים;זָאל

אײביק!
זיך און זיך, װעלן בַאקלערן 28
דער ֿפון עקן ַאלע גָאט, צו אומקערן
דירַאלע ֿפַאר זיך װעלן בוקן ערד;און

ֿפעלקער. די ֿפון משּפחות
און גָאטס, איז מלוכה די װָארום 29

ֿפעלקער. די איבער געװעלטיקט ער
זיך און לַאנד, ֿפון ֿפעטסן ַאלע עסן 30
װָאס ַאלע װעלן אים, ֿפַאר קניִען בוקן,
זײער און גענידערט, שטױב אין הָאבן

געקענט. דערהַאלטן ניט זעל
דינען, אים װעלן קינדער די 31
דעם װערן דערצײלט װעט גָאט ֿפון

ָדור. קומעדיקן
זַײן ָאנזָאגן און קומען װעט מע 32
װעט װָאס ֿפָאלק דעם גערעכטיקײט,
געטָאן. עס הָאט ער ַאז – װערן געבָארן

איז23 גָאט ָדִודן. ֿפון מזמור ַא
ניט װעט מיר ּפַאסטוך, מַײן

ֿפעלן.
ֿפיטערּפלעצער גרָאזיקע אױף 2
רויִקע בַײ הױערן, מיך ער מַאכט

ֿפירן. מיך ער טוט װַאסערן
ֿפירט זעל;ער מַײן דערקװיקט ער 3
זַײן װעגן שטעגןֿפון ריכטיקע אין מיך

נָאמען.
ֿפון טָאל אין גײ איך ַאז ַאֿפילו 4
ֿפַאר מורא ניט איך הָאב טױטשָאטן,
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מיר;דַײן מיט ביסט דו װָארום בײז,
מיך טוען זײ ָאנלען, דַײן און שטעקן

טרײסטן.
ַא מיר ֿפַאר גרײטסט דו 5
ֿפַײנט;הָאסט מַײנע טישַאנטקעגן
מַײן קָאּפ, מַײן אײל מיט בַאזַאלבט

ַאריבער. לױֿפט ָּכוס
מיר װעלן גענָאד און גוטס נָאר 6
און לעבן, מַײן ֿפון טעג נָאכגײןַאלע
הױזאױף גָאטס אין זיצן װעל איך

טעג. לַאנגע

איז24 גָאטס מזמור. ַא ָדִודן ֿפון
די ֿפולקײט, איר און ערד די

איר. אין װױנער די און װעלט
ימען אױף זי הָאט ער װָארום 2
טַײכן אױף זי הָאט און געגרונטֿפעסט,

געשטעלט.
דעם אױף ַארױֿפגײן קען װער 3
אין שטײן קען װער גָאט?און ֿפון בַארג

ָארט? הײליקן זַײן
און הענט רײנע הָאט װָאס דער 4
מיך הָאט װָאס הַארץ, לױטער ַא
ניט און ֿפַאלשן, צום דערמָאנט ניט

בַאטרוג. מיט געשװָארן
יהוה, ֿפון ברכה ַא קריגן װעט ער 5
הילף. זַײן ֿפון גָאט דעם ֿפון גענָאד און
װָאס די ֿפון ָדור דער איז דָאס 6
אין ּפנים דַײן זוכן װָאס אים, ֿפָארשן

ֶסָלה. יעקֿב.
אַײערע טױערן, איר אױף, הײבט 7
איר אױף, אַײך הײבט און קעּפ,
דער ַארַײנגײן זָאל און טירן, אײביקע

ּפרַאכט. ֿפון קיניג
ּפרַאכט? ֿפון קיניג דער איז װער 8
גִבור, דער און שטַארקער דער גָאט

מלחמה. ֿפון גִבור דער גָאט
אַײערע טױערן, איר אױף, הײבט 9
אײביקע איר אױף, הײבט און קעּפ,
ֿפון קיניג דער ַארַײנגײן זָאל און טירן,

ּפרַאכט.
ּפרַאכט? ֿפון קיניג דער איז װער 10
ֿפון קיניג דער איז ער צֿבאות, ֿפון גָאט

ֶסָלה. ּפרַאכט.

הײב25 גָאט, דיר, צו ָדִודן. ֿפון
זעל. מַײן אױף איך

ֿפַארזיכער דיר אױף גָאט, מַײן 2
װערן, ֿפַארשעמט ניט לָאמיך מיך, איך
מַײנע מיר אױף קװעלן ניט זָאלן

ֿפַײנט.
זָאלן דיר אױף הָאֿפן װָאס ַאלע יָא, 3
װערן װערן;ֿפַארשעמט ֿפַארשעמט ניט

גָארנישט. ֿפַאר ֿפעלשן װָאס די זָאלן
װיסן, מיך מַאך גָאט, װעגן, דַײנע 4

מיך. לערן שטעגן דַײנע
לערן און אמת, דַײן אין מיך ֿפיר 5
ֿפון גָאט דער ביסט דו װָארום מיך,
ַא געהָאֿפט איך הָאב דיר הילף;צו מַײן

טָאג. גַאנצן
דערבַארימונג דַײן גָאט, דערמָאן, 6
ֿפון זַײנען זײ װָארום חסדים, דַײנע און

ָאן. אײביק
און יוגנט מַײן ֿפון זינד די 7
ניט זָאלסטו ֿפַארברעכן מַײנע
זיך דערמָאן ֶחסד דַײן דערמָאנען;לױט
גוטסקײט, דַײן װעגן ֿפון מיר, ָאן דו

גָאט.
גָאט, איז רעכטֿפַארטיק און גוט 8
װעג. דעם זינדיקע די ער װַײזט דרום

אין שטילע די ֿפירט ער 9
שטילע די לערנט און גערעכטיקײט,

װעג. זַײן
ֶחסד זַײנען גָאט ֿפון װעגן ַאלע 10
זַײן היטן װָאס די טרַײשַאֿפטצו און

ָאנזָאגן. זַײנע און בונד
גָאט, נָאמען, דַײן װעגן ֿפון 11
זי װָארום זינד, מַײן ֿפַארגעבן זָאלסטו

גרױס. איז
ֿפָארכט װָאס מַאן ַא נָאר װער 12
װָאס װעג דעם װַײזן אים ער װעט גָאט,

װײלן. זָאל ער
און גוטס, אין רוען װעט זעל זַײן 13

לַאנד. דָאס ַארבן װעט זָאמען זַײן
די מיט איז ֿפַארטרױטקײט גָאטס 14
ּכדי בונד, זַײן און אים, ֿפָארכטן װָאס

לערנען. צו זײ
גָאט, צו ּתמיד זַײנען אױגן מַײנע 15
מַײנע נעץ ֿפון ַארױס ציט ער װָארום
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ֿפיס.
לַײטזעליק און מיר, צו זיך קער 16
איך. בין ָארים און עלנד װָארום מיך,

זיך הָאבן הַארצן מַײן ֿפון צרות די 17
צי דריקענישן מַײנע ֿפון אױסגעברײט,

ַארױס. מיך
מַאטערניש, מַײן און ּפַײן מַײן זע 18

זינד. מַײנע ַאלע ֿפַארגיב און
ֿפיל, זַײנען ָׂשונאים מַײנע װי זע 19
װָאס ֿפַײנטשַאֿפט אומגערעכטע די און

ֿפַײנט. מיך הָאבן זײ
מציל, מיך זַײ און זעל מַײן היט 20
איך װַײל װערן, ֿפַארשעמט ניט לָאמיך

דיר. אין מיך שיץ
און ערלעכקײט זָאל 21
בַאהיטן, מיך רעכטֿפַארטיקײט

דיר. צו הָאֿפן טו איך װָארום
ַאלע יׂשראלֿפון גָאט, אױס, לײז 22

צרות. זַײנע

רעכט,26 מיר טו ָדִודן. ֿפון
בין איך װָארום גָאט,
און ערלעכקײט, מַײן אין געגַאנגען
גָאט, אױף ֿפַארזיכערט מיך הָאב איך

געװַאקלט. ניט זיך
מיך, ּפרוביר און גָאט, מיך, ּפרּוװ 2

הַארץ. מַײן און נירן מַײנע לַײטער
מַײנע ֿפַאר איז ֶחסד דַײן װָארום 3

אמת. דַײן אין גײ איך און אױגן,
ֿפַאלשע מיט געזעסן ניט בין איך 4
קום ֿפַארשטעלטע מיט און מענטשן,

צונױף. ניט איך
ֿפון געזעמל דָאס ֿפַײנט הָאב איך 5
איך טו רָשעים מיט און שלעכטסטוער,

זיצן. ניט
מַײנע רײנקײט אין װַאש איך 6
מזבח, דַײן ַארום גײ איך און הענט,

גָאט,
און דַאנק, ֿפון ָקול ַא הערן לָאזן צו 7

װּונדער. דַײנע ַאלע דערצײלן צו
ֿפון װױנונג די ליב הָאב איך גָאט, 8
רּוונג דער ֿפון ָארט דעם און הױז, דַײן

ּכֿבוד. דַײן ֿפון

זינדיקע מיט אַײנטָאן ניט זָאלסט 9
מַײן לַײט בלוטיקע מיט און זעל, מַײן

לעבן,
איז הענט זײערע אין װָאס 10
ֿפול איז רעכטע זײער און ליסטיקײט,

שוחד.
מַײן אין גײ איך ָאבער 11
און אױס, מיך ערלעכקײט;לײז

מיך. לַײטזעליק
גלַײכן, אױף שטײט ֿפוס מַײן װען 12

גָאט. לױבן געזעמלען אין איך װעל

ליכט27 מַײן איז גָאט ָדִודן. ֿפון
װעמען ֿפַאר הילף, מַײן און
די איז גָאט הָאבן? מורא איך זָאל
װעמען ֿפַאר לעבן, מַײן ֿפון ֿפעסטונג

ַאנגסטן? איך זָאל
גענענען שלעכטסטוער די ַאז 2
–מַײנע ֿפלײש מַײן עסן מירצו צו
זײ –װערן ֿפַײנט מַײנע און דריקער

ֿפַאלן. און געשטרױכלט
מיר, אױף לַאגערן זָאל מחנה ַא ַאז 3
ַא הַארץ;ַאז מַײן הָאבן מורא ניט װעט
בין מיר, אױף ָאנשטײן זָאל מלחמה

זיכער. װעגן דעסט ֿפון איך
ֿפון ֿפַארלַאנגט איך הָאב אײנס 4
זיצן זָאל בעטן:איך איך טו דָאס גָאט,
מַײן ֿפון טעג גָאטַאלע ֿפון הױז אין
גָאט, ֿפון ליבלעכקײט די זען צו לעבן,

טעמּפל. זַײן אין ֿפעדערן צו זיך און
אין מיך בַאהַאלט ער װָארום 5
ֿפון טָאג דעם אין בַײדל, זַײן
דער אין מיך ֿפַארבָארגט ער בײז,
אױף געצעלט, זַײן ֿפון ֿפַארבָארגעניש

דערהײבן. מיך ער טוט ֿפעלדז ַא
מַײן הײבן זיך װעט ַאצונד און 6
ַארום רונד ֿפַײנט מַײנע קָאּפאיבער
זַײן אין שלַאכטן װעל איך און מיר,
געשַאל, מיט שלַאכטָאּפֿפער געצעלט

גָאט. צו שּפילן און זינגען װעל איך
רוֿפן איך טו – ָקול מַײן גָאט, הער, 7
מיר. ענטֿפער און מיך, לַײטזעליק –און
זוכט דיר: ֿפַאר זָאגט הַארץ מַײן 8
איך טו גָאט, ּפנים, ּפנים!דַײן מַײן
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זוכן.
ּפנים דַײן ֿפַארבָארגן ניט זָאלסט 9
צָארן אין ָאּפנַײגן ניט זָאלסט מיר, ֿפון
געװען, הילף מַײן קנעכט;ביסט דַײן
און ַאװעקװַארֿפן, ניט מיך זָאלסט
מַײן ֿפון גָאט ֿפַארלָאזן, ניט מיך זָאלסט

ישועה.
מַײן און ֿפָאטער מַײן ַאֿפילו 10
ָאבער װעט ֿפַארלָאזן, מיך זָאלן מוטער

ַארַײננעמען. מיך גָאט
און װעג, דַײן גָאט, מיר, װַײז 11
װעגן ֿפון שטעג, גלַײכן אין מיך ֿפיר

לױערער. מַײנע
דעם אױף געבן ניט מיך זָאלסט 12
ֿפַײנט;װָארום מַײנע ֿפון בַארָאט
אױֿפגעשטַאנען זַײנען עדות ֿפַאלשע
מיט ָאטעמט װָאס דער און מיר, קעגן

אומרעכט.
צו געגלױבט ניט װָאלט איך װען 13
ֿפון לַאנד אין גָאט, ֿפון גוטס דָאס זען

– לעבעדיקע! די
און שטַארק, זַײ גָאט, צו הָאף 14
צו הָאף הַארץ;יָא, דַײן זַײן ֿפעסט זָאל

גָאט.

טו28 גָאט, דיר, צו ָדִודן. ֿפון
זָאלסט ֿפעלדז, רוֿפן;מַײן איך
דו ַאז װָארום מיר, צו זַײן טױב ניט
זַײן איך װעל מיר, צו שװַײגן װעסט

גרוב. אין גענידערטע די צו געגליכן
ַאז געבעט, מַײן ֿפון ָקול דעם הער 2
אױף הײב איך ַאז דיר, צו שרַײ איך

טעמּפל. הײליקן דַײן צו הענט מַײנע
מיט ַאװעקציִען ניט מיך זָאלסט 3
ֿפון טוער די מיט און רָשעים, די
מיט שלום רעדן װָאס אומרעכט,
זײער אין איז בײז און חֿברים, זײערע

הַארצן.
און װערק, זײער לױט זײ גיב 4
זײערע ֿפון שלעכטסקײט דער לױט
זײערע ֿפון טּוונג דער מעׂשים;לױט
זײער אום זײ קער זײ, גיב הענט

ֿפַארגעלטונג.

װערק די אױף ניט ַאכטן זײ װַײל 5
זַײנע ֿפון טּוונג דער אױף און גָאט, ֿפון
זײ און צעשטערן זײ ער װעט הענט,

אױֿפבױען. ניט
הָאט ער װָאס גָאט, איז געלױבט 6
געבעטן. מַײנע ֿפון ָקול דעם געהערט

מַײן און שטַארקײט מַײן איז גָאט 7
ֿפַארזיכערט זיך הָאט אים אױף שילד,
געהָאלֿפן בין איך און הַארץ, מַײן
מַײן לוסטיק איז דרום געװָארן.
אים איך טו געזַאנג מַײן מיט און הַארץ,

דַאנקען.
און שטַארקײט, ַא זײ איז גָאט 8
זַײן ער איז הילף ֿפון ֿפעסטונג ַא

געזַאלבטן.
דַײן בענטש און ֿפָאלק, דַײן העלף 9
אױף זײ טרָאג און זײ, ֿפיטער און ַארב,

אײביק.

צו29 גיט ָדִודן. ֿפון מזמור ַא
צו גיט מַאכטיקע, איר יהוה,

שטַארקײט, און ּכֿבוד יהוה
זַײן ֿפון ּכֿבוד דעם יהוה צו גיט 2
הײליקן מיט יהוה צו זיך בוקט נָאמען,

ָאּפשַײ.
די אױף איז יהוה ֿפון ָקול דער 3
טוט ּפרַאכט ֿפון גָאט דער װַאסערן,
גרױסע. װַאסערן אױף – יהוה דונערן,
מַאכט, מיט איז יהוה ֿפון ָקול דער 4
שײנקײט, מיט איז יהוה ֿפון ָקול דער
צעברעכט יהוה ֿפון ָקול דער 5
די צעברעכט יהוה און צעדערן,

לֿבנון. ֿפון צעדערן
ַא װי שּפרינגען זײ מַאכט ער און 6
יונג ַא װי ִׂשריון, און לֿבנון קַאלב,

װיזלטיר.
אױס הַאקט יהוה ֿפון ָקול דער 7

ֿפַײער. ֿפלַאמען
ציטערן מַאכט יהוה ֿפון ָקול דער 8
דעם ציטערן מַאכט יהוה מדבר, דעם

ָקֵדש. ֿפון מדבר
הינדינס מַאכט יהוה ֿפון ָקול דער 9
ַאנטבלױזן; װעלדער טוט און געבערן
איטלעכער: זָאגט טעמּפל זַײן אין און
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ּפרַאכטיק!
געטרָאנט, מבול בַײם הָאט יהוה 10
אױף מלך ַא װי טרָאנט יהוה און

אײביק.
געבן ֿפָאלק זַײן װעט יהוה 11
זַײן בענטשן װעט יהוה שטַארקײט,

שלום. מיט ֿפָאלק

צו30 געזַאנג ַא מזמור; ַא
ֿפון טעמּפל ֿפון בַאנַײונג דער

ָדִודן.
װָארום גָאט, דיך, דערהײב איך 2
ניט און אױֿפגעריכט, מיך הָאסט

מיר. איבער ֿפַײנט מַײנע דערֿפרײט
געשריִען הָאב איך גָאט, מַײן יהוה 3

געהײלט. מיך הָאסט און דיר, צו
ֿפון ַארױֿפגעברַאכט הָאסט גָאט, 4
מיך הָאסט זעל, מַײן אונטערערד
אין נידערן ניט זָאל איך אױֿפגעלעבט,

גרוב.
און ֿפרומע, זַײנע גָאט, צו זינגט 5

געדעכעניש. הײליקער זַײן דַאנקט
ַא צָארן, זַײן איז רגע ַא װָארום 6
נַאכט איבער גוטװיליקײט. זַײן לעבן
איז ֿפרימָארגנס און געװײן, בלַײבט

געזַאנג.
אין געזָאגט געװעסט הָאב איך און 7
קײן אומֿפַאלן ניט װעל ַשלוה:איך מַײן

מָאל.
גָאט, גוטװיליקײט, דַײן אין 8
ֿפעסט אױֿפגעשטעלט געהַאט הָאסטו
דַײן ֿפַארבָארגן –הָאסטו בַארג מַײן
געװָארן. דערשרָאקן בין איך און ּפנים,
און רוֿפן, איך ֿפלעג גָאט, דיר, צו 9

בעטן: איך ֿפלעג גָאט צו
מַײן אין איז געװין „װָאסער 10
אין נידערן װעל איך ַאז בלוט,
שטױב?קען דער לױבן דיך גרוב?קען

אמת? דַײן דערצײלן ער
מיך, לַײטזעליק און גָאט, הער, 11

” העלֿפער. ַא מיר זַײ גָאט,
קלָאג מַײן ֿפַארקערט מיר הָאסטו 12
מַײן ָאּפגעבונדן הָאסט טַאנץ, אין
מיט ָאנגעגורט מיך און זַאקקלײד,

ֿפרײד;
זעל, די בַאזינגען דיך װעט דרום 13
גָאט, מַײן יהוה שװַײגן. ניט און

דַאנקען. דיר איך װעל אײביק

ַא31 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור

מיך איך טו גָאט, דיר, אין 2
קײן װערן ֿפַארשעמט ניט לָאמיך שיצן,
מיך מַאך גערעכטיקײט דַײן מָאל;אין

ַאנטרינען.
מיך זַײ מיר, צו אױער דַײן צו נַײג 3
ֿפעלדז ַא ֿפַאר מיר געשװינט;זַײ מציל
בַאֿפעסטיקט ַא ֿפַאר בַאשיצונג, ֿפון

העלֿפן. צו מיך הױז
און ֿפעלדז מַײן ביסט דו װָארום 4
װעגן נָאמען דַײן ֿפון און ֿפעסטונג, מַײן

בַאלײטן. מיך און ֿפירן מיך זָאלסטו
ֿפון ַארױסציִען מיך זָאלסט 5
מיר הָאבן זײ װָאס נעץ דער
מַײן ביסט דו װָארום אונטערגעלײגט,

בַאשיצונג,
מַײן איבער איך גיב הַאנט דַײן אין 6
דו יהוה, אױסלײזן, מיך גַײסט;װעסט

געטרַײער. גָאט
זיך הַאלטן װָאס די ֿפַײנט הָאב איך 7
איך װָארום נישטיקײטן, ֿפַאלשע ָאן

ֿפַארזיכערט. גָאט אױף מיך הָאב
מיט לוסטיק בין און זיך ֿפרײ איך 8
מַײן געזען הָאסט װָארום ֶחסד, דַײן
מַײן ֿפון צרות די געמערקט הָאסט ּפַײן,

זעל.
ניט מיך הָאסט און 9
הַאנט דער אין איבערגעענטֿפערט
מַײנע געשטעלט ֿפַײנט;הָאסט ֿפונעם

דערברײטערניש. אין ֿפיס
װָארום גָאט, מיך, לַײטזעליק 10
ֿפון געװָארן מַאט ענג, איז מיר
און זעל מַײן אױג, מַײן איז ערגערניש

לַײב. מַײן
אין איז ֿפַארגַאנגען װָארום 11
אין יָארן מַײנע און לעבן, מַײן קומער
מַײנע װעגן ֿפון זיֿפצעניש;ָאּפגעֿפַאלן
בײנער מַײנע און ּכוח, מַײן איז זינד
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געװָארן. מַאט זַײנען
בין ֿפַײנט מַײנע ַאלע װעגן ֿפון 12
מַײנע בַײ און חרּפה, צו געװָארן איך
מַײנע בַײ גרױל ַא און גָאר, ביז שכנים,
גַאס, אין מיך זעען װָאס בַאקַאנטע;די

מיר. ֿפון װַײכן
ַא װי געװָארן ֿפַארגעסן בין איך 13
געװָארן בין איך הַארצן, אױסן טױטער

געֿפעס. ֿפַארדָארבן ַא װי
דָאס געהערט הָאב איך װָארום 14
רונד שרעק –ַא ֿפיל ֿפון גערײד
ַאנַאנדער מיט זיך ֵעצהן זײ ַארום;ַאז
צו לעבן מַײן זײ טרַאכטן מיר, אױף

נעמען.
אױף מיך ֿפַארזיכער איך ָאבער 15
ביסט גָאט מַײן זָאג: איך יהוה, דיר,

דו.
צַײטן, מַײנע זַײנען הַאנט דַײן אין 16
מַײנע ֿפון הַאנט דער ֿפון מציל מיך זַײ

נָאכיָאגער. מַײנע ֿפון און ֿפַײנט,
דַײן אױף ּפנים דַײן דערלַײכט 17

גענָאד. דַײן אין מיך העלף קנעכט,
ֿפַארשעמט לָאמיך ניט גָאט, 18
גערוֿפן; דיך הָאב איך װָארום װערן,
זָאלן רָשעים, די װערן ֿפַארשעמט זָאלן
אונטערערד. אין װערן ַאנטשװיגן זײ

ֿפון ליּפן די װערן שטום זָאלן 19
ֿפַארשַײט, צדיק אױֿפן רעדן װָאס ליגן,

ֿפַארַאכטעניש. און גאװה מיט
דו װָאס גוטס, דַײן איז גרױס װי 20
ֿפָארכטן װָאס די ֿפַאר בַאהַאלטן הָאסט
זיך שיצן װָאס די ֿפַאר געמַאכט דיך,

מענטשנקינדער! די דירַאקעגן אין
דער אין זײ ֿפַארבָארגסט 21
די ֿפון ּפנים, דַײן ֿפון ֿפַארבָארגעניש
אין זײ מענטשן;בַאהַאלטסט בַאנדעס
צינגער. די ֿפון קריג דעם ֿפון בַײדל, ַא
הָאט װָאס גָאט, איז געלױבט 22
מיר צו ֶחסד בַאװיזןזַײן װּונדערלעך

שטָאט. בַאלעגערטער דער אין
געזָאגט געװעסט הָאב איך און 23
ֿפַארשניטן בין הַאסט:איך מַײן אין
הָאסט ָאבער אױגן. דַײנע קעגן ֿפון

געבעטן, מַײנע ֿפון ָקול דעם געהערט
דיר. צו געשריִען הָאב איך ַאז

זַײנע ַאלע איר גָאט, ליב הָאט 24
גָאט, ָאּפהיטן טוט געטרַײע ֿפרומע;די
דעם איבערמָאס ַאן מיט בַאצָאלט און

הָאֿפערדיק. טוט װָאס
זַײן ֿפעסט זָאל און שטַארק, זַײט 25
צו הָאֿפט װָאס ַאלע איר הַארץ, אַײער

גָאט.

בַאטרַאכטונג.32 ַא ָדִודן ֿפון
זַײן װָאס דעם צו װױל
חטא זַײן װָאס ֿפַארגעבן, איז ֿפַארברעך

ֿפַארדעקט. װערט
גָאט װָאס מענטשן דעם צו װױל 2
זַײן אין און זינד, קײן ניט אים רעכנט

בַאטרוג. קײן ניטָא איז גַײסט
מַײנע הָאבן געשװיגן, הָאב איך ַאז 3
ַא קרעכצן מַײן ֿפון געֿפױלט, בײנער

טָאג. גַאנצן
ֿפלעגט נַאכט און טָאג װָארום 4
מַײן הַאנט, דַײן מיר אױף זַײן שװער
אין װי געװָארן ֿפַארביטן איז זַאֿפט

ֶסָלה. זומעראױּפס. ֿפַארטריקנטע
װיסן געלָאזט דיך איך הָאב 5
איך הָאב זינד מַײן און חטא, מַײן
געזָאגט: הָאב איך ֿפַארדעקט. ניט
אױף זַײן מודה זיך װעל איך
הָאסט דו גָאט;און צו מַײנעֿפַארברעכן
ֶסָלה. זינד. מַײן ֿפון שולד די ֿפַארגעבן
ֿפרומער איטלעכער זָאל דעם אױף 6
צַײט דער אין דיר, צו זַײן מתּפלל
גרױסע די געֿפינען:ַאז דיך קען מע װָאס
צו זײ זָאלן איבער, ֿפלײצן װַאסערן

דערגרײכן. ניט ָאבער אים
ֿפַארבָארגעניש, מַײן ביסט דו 7
מיך;מיט בַאהיטסטו ֿפַײנט דעם ֿפון
מיך ַאנטרינונגרינגלסטו ֿפון געזַאנגען

ֶסָלה. ַארום.
װַײזן דיר און קליגן דיך װעל „איך 8
װעל איך גײן, זָאלסט דו װָאס װעג דעם

” דיר. אױף אױג מַײן הַאלטן
װי ֿפערד, ַא װי זַײן ניט זָאלט איר 9
מיט װָאס ֿפַארשטַאנד, ָאן מױלאײזל, ַא
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זַײן אַײנהַאלטן מען מוז געביס און צַאם
גענענען קענען ניט זָאל מע אימּפעט;ַאז

דיר. צו
ָרשע, דער הָאט װײטָאגן ֿפיל 10
אױף זיך ֿפַארזיכערט װָאס דער ָאבער

גענָאד. ַארומרינגלען װעט אים גָאט,
זַײט און גָאט, מיט זיך ֿפרײט 11
ַאלע זינגט, און צדיקים, לוסטיק,

הערצער. רעכטֿפַארטיקע

גָאט,33 מיט צדיקים, זיך ֿפרײט
רעכטֿפַארטיקע די ֿפַאר שײן

לױבונג. איז
הַארף, ַא אױף גָאט צו דַאנק ַא גיט 2
שּפילט סטרונעס צען ֿפון גיטַאר ַא אױף

אים. צו
שּפילט געזַאנג, נַײ ַא אים צו זינגט 3

געשַאל. מיט װױל
דָאס איז רעכטֿפַארטיק װָארום 4
יעטװעדער זַײן גָאטאון ֿפון װָארט

טרַײשַאֿפט. מיט איז טּוונג
און רעכט ליב הָאט ער 5
ֶחסד דעם מיט גערעכטיקײט,

ערד. די ֿפול איז גָאט ֿפון
די זַײנען גָאט ֿפון װָארט ַא מיט 6
ַא מיט און געװָארן, געמַאכט הימלען
חיל. גַאנצער זײער מױל זַײן ֿפון הױך
װַאסערן די סטױג ַא װי זַאמלט ער 7
שּפַײכלערס אין ַארַײן טוט ער ים, ֿפון

ּתהומען. די
גַאנצע די הָאט גָאט ֿפַאר מורא 8
בַאװױנער ַאלע ֿפָארכטן אים ֿפַאר ערד,

װעלט. דער ֿפון
געשעט, עס און זָאגט, ער װָארום 9

בַאשטײט. עס און בַאֿפעלט, ער
בַארָאט דעם ֿפַארשטערט גָאט 10
מחשֿבות די װערט ער ֿפעלקער, די ֿפון

אומות. די ֿפון
אױף װעט גָאט ֿפון בַארָאט דער 11
ֿפון טרַאכטונגען די בַאשטײן, אײביק

ָדור-דורות. אױף הַארצן זַײן
יהוה װָאס ֿפָאלק דעם צו װױל 12
ער װָאס אומה דער צו גָאט, זַײן איז

ַארב. צום זיך געװײלט הָאט

ַאלע זעט ער גָאט, לוגט הימל ֿפון 13
מענטשנקינדער;

װױנונג זַײן ֿפון ָארט דעם ֿפון 14
דער ֿפון בַאװױנער ַאלע ער בַאטרַאכט

ערד;
ַאלעמענס זײער ֿפורעמט װָאס ער 15
זײערע ַאלע ֿפַארשטײט װָאס הַארץ,

מעׂשים.
דורך געהָאלֿפן ניט װערט מלך ַא 16
דורך ניצול ניט װערט גִבור ַא חיל, ֿפיל

ּכוח; גרױס
ֿפַאר ֿפערד דער איז ָאּפנַאר ַאן 17
ער װעט ּכוח גרױס זַײן מיט און הילף,

ַאנטרינען. מַאכן ניט
די אױף איז גָאט ֿפון אױג דָאס זע, 18
הָאֿפן װָאס די אױף אים, ֿפָארכטן װָאס

ֶחסד, זַײן צו
זעל, זײער טױט ֿפון זַײן צו מציל 19

הונגער. אין דערהַאלטן צו זײ און
אױף געהַארט הָאט זעל אונדזער 20
שילד אונדזער און הילף אונדזער גָאט,

ער. איז
זיך ֿפרײט אים מיט װָארום 21
זַײן אױף װָארום הַארץ, אונדזער
זיך מיר הָאבן נָאמען הײליקן

ֿפַארזיכערט.
אױף זַײן גָאט, ֶחסד, דַײן זָאל 22
צו געהָאֿפט הָאבן מיר װי ַאזױ אונדז,

דיר.

הָאט34 ער װען ָדִודן; ֿפון
ֿפַאר ׂשכל זַײן געביטן
אים הָאט ער און ַאֿביֶמֶלכן,

ַאװעק. איז ער און ַארױסגעטריבן,
יעטװעדער אין גָאט בענטש איך 2
מַײן אין לױב זַײן איז ּתמיד צַײט,

מױל.
זעל;די מַײן זיך רימט גָאט מיט 3
ֿפרײען. זיך און הערן װעלן געדריקטע
לָאמיר און מיר, מיט גָאט גרײסט 4

אײנעם. אין נָאמען זַײן דערהײבן
הָאט ער און גָאט, געזוכט הָאב איך 5
מַײנע ַאלע ֿפון און געענטֿפערט, מיר
געװען. מציל מיך ער הָאט שרעקענישן
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הָאבן און אים, צו געקוקט הָאבן זײ 6
ּפנימער זײערע און אױֿפגעלוכטן,

װערן. ֿפַארשעמט ניט װעלן
און גערוֿפן, ָארימַאן ַאן הָאט ָאט 7
ַאלע ֿפון און צוגעהערט, הָאט גָאט

געהָאלֿפן. אים צרות זַײנע
לַאגערט גָאט ֿפון מלאך דער 8
זײ טוט ער און ֿפָארכטער, זַײנע ַארום

דערלײזן.
איז גָאט ַאז זעט און בַאטרַאכט 9
זיך שיצט װָאס מַאן דעם צו גוט;װױל

אים. אין
הײליקע, זַײנע איר גָאט, ֿפָארכט 10
ֿפעלן. ניט װעט ֿפָארכטער זַײנע װָארום
הונגערן, און דַארן יונגלײבן 11
ניט ֿפעלט גָאט זוכן װָאס די ָאבער

ָּכל-טוֿב.
צו, מיר הערט קינדער, קומט, 12
לערנען. אַײך איך װעל גָאט ֿפַאר מורא
לעבן, װיל װָאס מַאן ַא נָאר װער 13

גוטס, זען צו טעג גַארט װָאס
און שלעכטס, ֿפון צונג דַײן היט 14

בַאטרוג. רעדן ֿפון ליּפן דַײנע
טו און שלעכטס, ֿפון ָאּפ זיך קער 15
אים. נָאך זיך יָאג און שלום זוך גוטס,
די אױף זַײנען גָאט ֿפון אױגן די 16
זײער אױף אױערן זַײנע און צדיקים,

געשרײ.
די קעגן איז גָאט ֿפון ּפנים דער 17
דער ֿפון ֿפַארשנַײדן צו שלעכטסטוער.

געדעכעניש. זײער ערד
הָאט גָאט און געשריִען, הָאבן זײ 18
זײערע ַאלע ֿפון און צוגעהערט, זײ

געװען. מציל זײ צרות
צעברָאכענע די צו נָאנט איז גָאט 19
דערשלָאגענע די און הערצער,

העלֿפן. ער טוט געמיטער
צדיק, ֿפון אומגליקן די זַײנען ֿפיל 20
זַײן מציל אים װעט ַאלע זײ ֿפון ָאבער

גָאט.
ניט בײנער, זַײנע ַאלע ָאּפ היט ער 21
צעברָאכן. װערט זײ ֿפון אײנציקער ַאן

בײז, דָאס טײטן װעט ָרשע דעם 22
װעלן צדיק ֿפון ָׂשונאים די און

װערן. ֿפַארװיסט
זַײנע ֿפון זעל די אױס לײזט גָאט 23
װעלן װערן ֿפַארװיסט ניט און קנעכט,

אים. אין זיך שיצן װָאס ַאלע

מיט35 גָאט, קריג, ָדִודן. ֿפון
מיט שטרַײט קריגער, מַײנע

שטרַײטער. מַײנע
און ּפַאנצער, ַא און שילד ַא ָאן נעם 2

הילף. צו מיר אױף שטײ
די און שּפיז דעם ַארױס צי און 3
צו נָאכיָאגער;זָאג מַײנע הַאקַאקעגן

איך. בין ישועה זעל:דַײן מַײן
שַאנד צו און ֿפַארשעמט זָאלן 4
לעבן;זָאלן מַײן זוכן װָאס װערןדי
שעמעןדי זיך און ַאהינטער ָאּפטרעטן

בײז. מיר טרַאכטן װָאס
װינט, ֿפַארן שּפרײ װי זַײן זײ זָאלן 5
זײ זָאל גָאט ֿפון מלאך דער און

שטױסן.
און חושך זַײן װעג זײער זָאל 6
זָאל גָאט ֿפון מלאך דער און גליטשיק,

יָאגן. זײ
זײ הָאבן אומזיסט ֿפַאר װָארום 7
ֿפון נעץ אונטערגעלײגטזײער מיר
זײ הָאבן אומזיסט ֿפַאר אונטערגַאנג,

זעל. מַײן אױף געגרָאבן
ברָאך ַא אים אױף קומען זָאל 8
װָאס נעץ זַײן און אומגעריכט,
אים זָאל אונטערגעלײגט הָאט ער
ער זָאל שטורעם בַאצװינגען;מיט

דערין. ֿפַאלן
מיט ֿפרײען זיך װעט זעל מַײן און 9
זַײן מיט זַײן לוסטיק װעט זי גָאט,

ישועה.
װעלן בײנער מַײנע ַאלע 10
מציל איז גָאט, דו, װי ַאזױ זָאגן:װער
ֿפון שטַארקערן דעם ֿפון ָארימַאן דעם
אֿביון דעם און ָארימַאן דעם יָא, אים,

אים. בַאגזלט װָאס דעם ֿפון
װָאס אױף, שטײען עדות ֿפַאלשע 11

מיך. זײ ֿפרעגן ניט װײס איך
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טוֿבה, ַא ֿפַאר ָרעה ַא מיר צָאלן זײ 12
זעל. מַײן איז ֿפַאריתומט

קרַאנק זַײנען זײ ַאז איך, און 13
געװען ָאנקלײד מַײן איז געװען,
ֿפַאסטן מיט געּפַײניקט הָאב איך זַאק,
עס זָאל – ּתֿפילה מַײן לַײב;און מַײן

בוזעם! מַײן אין ָאנקומען
ברודער ַא בַײ װי חֿבר, ַא בַײ װי 14
װי ַארומגעגַאנגען, איך בין מַײנעם,
ֿפינצטער מַאמען, ַא נָאך טרױער אין

געװען. איך בין געבױגן
זײ ֿפרײען ֿפַאל, איך ַאז ָאבער 15
קלַײבן אױף;עס זיך קלַײבן און זיך,
קען איך װָאס שלעגער מיר ַארום זיך

אױף. ניט הערן און רַײסן ניט;זײ
ֿפַאלשע מיט 16
אױף זײ רכילות-געשּפעטןקריצן

צײן. זײערע מיר
צוזען? װעסטו לַאנג װי גָאט, 17
זײערע ֿפון זעל מַײן ַאװעק נעם
מַײן יונגלײבן די ֿפון ֿפַארװיסטונגען,

אײנאײנציקע.
גרױס ַא אין דַאנקען דיר װעל איך 18
דיך איך װעל ֿפָאלק ֿפיל אין געזעמל,

לױבן.
איבער ֿפרײען ניט זיך זָאלן 19
ֿפַײנט מיר זַײנען װָאס מירדי
אומזיסטיקע גָארנישט;מַײנע ֿפַאר

אױג. מיטן װינקען ָׂשונאיםװָאס
און זײ, רעדן אומָשלום װָארום 20
ערדטרַאכטן דער ֿפון שטילע די קעגן

שטיק. ֿפַאלשע אױס זײ
מױל זײער ברײט עֿפענען זײ און 21
ַאהַא! ַאהַא! זָאגן: מיר;זײ אױף

דערלעבט. הָאט אױג אונדזער
זָאלסטו גָאט, געזען, הָאסט דו 22
ניט זיך זָאלסט גָאט, ֿפַארשװַײגן; ניט

מיר. ֿפון דערװַײטערן
צו אױף װַאך און דיך דערװעק 23
גָאט מַײן קריג, מַײן צו משּפט, מַײן

הַאר. מַײן און
דַײן לױט מיך משּפט 24
גָאט, מַײן יהוה גערעכטיקײט,

איבער ֿפרײען ניט זיך זײ זָאלן און
מיר.

זײער אין זָאגן ניט זײ זָאלן 25
בַאגער!זָאלן אונדזער הַארצן:ַאהַא!
אים הָאבן זָאגן:מיר ניט זײ

אַײנגעשלונגען!
שַאנד צו און ֿפַארשעמט זָאלן 26
זיך ֿפרײען װָאס אײנעםדי אין װערן
בַאקלײדט אומגליק;זָאלן מַײן אױף
װָאס שמַאךדי און בושה מיט װערן

מיר. איבער זיך גרײסן
די ֿפרײען זיך און זינגען זָאלן 27
און גערעכטיקײט; מַײן בַאגערן װָאס
זַײן זָאל געגרײסט זָאגן: ּתמיד זײ זָאלן
זַײן ֿפון ֿפריד דעם בַאגערט װָאס גָאט,

קנעכט.
דַײן רעדן װעט צונג מַײן און 28
לױב. דַײן טָאג גַאנצן ַא גערעכטיקײט,

געזַאנגמַײסטער;36 דעם ֿפַאר
ֿפון גָאט, ֿפון קנעכט דעם ֿפון

ָדִודן.
קלער – ָרשע צום רעדט זינד די 2
ֿפַאר מורא גָאטס הַארצן;ניטָא אין איך

אױגן. זַײנע
אין אים זי ַחנֿפעט צוֿפיל װָארום 3
ֿפַײנט קענען זָאל ער ַאז אױגן, זַײנע

ֿפַארברעך. זַײן הָאבן
זַײנען מױל זַײן ֿפון װערטער די 4
הָאט ער בַאטרוג, און אומרעכט
גוטס. טָאן צו ֿפַארשטײן אױֿפגעהערט
זַײן אױף ער טרַאכט אומרעכט 5
גוטן ניט אױֿפן שטײט ער געלעגער,
נמאס. ניט אים װערט בײז דָאס װעג,

דַײן איז הימלען די אין ביז גָאט, 6
װָאלקן. די ביז טרַײשַאֿפט דַײן ֶחסד,

די װי איז גערעכטיקײט דַײן 7
װי משּפטים דַײנע בערג, מַאכטיקע
און ּתָהום;מענטשן גרױסער דער

גָאט. העלֿפן, טוסטו בהמות
און גָאט, ֶחסד, דַײן איז טַײער װי 8
שָאטן זיךאין שיצן מענטשנקינדער די

ֿפליגלען. דַײנע ֿפון



36:9—37:22 ְּתִהִּלים 912

ֿפון ֿפעטקײט דער מיט זיך זעטן זײ 9
דַײנע ֿפון טַײך דעם ֿפון און הױז, דַײן

ָאן. זײ טרינקסטו ּתענוגים
קװַאל דער איז דיר בַײ װָארום 10
מיר זעען ליכט דַײן אין לעבן, ֿפון

ליכטיקײט.
װָאס די צו ֶחסד דַײן אױס צי 11
צו גערעכטיקײט דַײן און דיך, קענען

הערצער. רעכטֿפַארטיקע די
ֿפוס דער מיר צו צוקומען ניט זָאל 12
זָאל רָשעים ֿפון הַאנט די און גאװה, ֿפון

ֿפַארװָאגלען. ניט מיך
ֿפון טוער די געֿפַאלן זַײנען ָאן 13
ַאנידערגעשטױסן, זַײנען זײ אומרעכט,

אױֿפשטײן. ניט קענען און

זיך37 זָאלסט ָדִודן. ֿפון
די װעגן ערגערן ניט
זַײן מקנא ניט זָאלסט שלעכטסטוער,

אומרעכט. טוען װָאס די
זײ װעלן גרָאז װי גיך װָארום 2
גרינע װי און װערן, ֿפַארשניטן
ֿפַארװעלקט זײ װעלן קרַײטעכץ

װערן.
טו און גָאט, אױף זיך ֿפַארזיכער 3
ָאּפ היט און לַאנד, אין רויִק זיץ גוטס,

װָארהַאֿפטיקײט,
ער און גָאט, מיט זיך קװיק און 4
דַײן ֿפון ֿפַארלַאנגען די געבן דיר װעט

הַארצן.
און װעג, דַײן גָאט אױף ֿפַארלָאז 5
װעט ער און אים, אױף זיך ֿפַארזיכער

טָאן.
װי ַארױסברענגען װעט ער און 6
דַײן און גערעכטיקײט, דַײן ליכט דָאס

טָאג. מיטן דער װי משּפט
אים, צו הָאף און גָאט, צו הַאר 7
װָאס דעם װעגן ערגערן ניט זיך זָאלסט
דעם װעגן װעג, זַײן אױף מצליח איז

ליסטיקײטן. טוט װָאס מַאן
ֿפַארלָאז און ּכעס, ֿפון ָאּפ לָאז 8
ערגערן; ניט זיך גרימצָארן;זָאלסט

בײזן. צום בלױז ֿפירט דָאס

װעלן שלעכטסטוער די װָארום 9
צו הָאֿפן װָאס די און װערן, ֿפַארשניטן

לַאנד. דָאס ַארבן װעלן זײ גָאט,
דער און װַײלע, קלײן ַא נָאך און 10
זיך װעסט און זַײן, ניט װעט ָרשע
איז ער און ָארט, זַײן אױף אומקוקן

ניטָא.
ַארבן װעלן געדריקטע די ָאבער 11
מיט קװיקן זיך װעלן און לַאנד, דָאס

ֿפריד. גרױס
קעגן בײז טרַאכט ָרשע דער 12
זַײנע אים אױף קריצט ער און צדיק,

צײן.
ער װָארום אים, ֿפון לַאכט גָאט 13

קומען. װעט טָאג זַײן ַאז זעט
די ַארױס ציִען רָשעים די 14
בױגן, זײער שּפַאנען און שװערד,
דעם און ָארימַאן דעם ֿפַאלן מַאכן צו
װעג זײער װָאס די שעכטן צו אֿביון,

גלַײך. איז
אין ַארַײן שװערד זײער װעט 15
װעלן בױגנס זײערע און הַארצן, זײער

װערן. צעברָאכן
צדיק, בַײם ביסל דָאס בעסער 16

רָשעים. ֿפיל ֿפון שֿפע די אײדער
רָשעים די ֿפון ָארעמס די װָארום 17
די ָאבער װערן, צעברָאכן װעלן

גָאט. אונטער לענט צדיקים
די ֿפון טעג די מערקט גָאט 18
זַײן װעט ַארב זײער און אומשולדיקע,

אײביק. אױף
אין װערן ֿפַארשעמט ניט װעלן זײ 19
הונגער ֿפון טעג אין און בײז, ֿפון צַײט

זַײן. זַאט זײ װעלן
װעלן רָשעים די װָארום 20
גָאט ֿפון ֿפַײנט די און אונטערגײן,
ֿפַארגײען, לעמער;זײ שװערע װי ַאזױ

זײ. ֿפַארגײען רױך אין
ניט, בַאצָאלט און לַײט ָרשע דער 21

גיט. און לַײטזעליקט צדיק דער און
ַארבן געבענטשטע זַײנע װָארום 22
ֿפַארשָאלטענע זַײנע און לַאנד, דָאס

ֿפַארשניטן. װערן
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די ָאנגעשטעלט װערן גָאט ֿפון 23
בַאװיליקט ער און מענטשן, ֿפון טריט

װעג. זַײן
ניט ער בלַײבט ֿפַאלט, ער ַאז 24
זַײן אונטער לענט גָאט װָארום ליגן,

הַאנט.
ַאלט בין און געװען יונג בין איך 25
געזען ניט הָאב איך און געװָארן,
זָאמען זַײן און ֿפַארלָאזן, צדיק ַא

ברױט. בעטלענדיק
לַײטזעליק ער איז טָאג גַאנצן ַא 26
ַא איז זָאמען זַײן און ַאנטלַײט, און

בענטשונג.
טו און שלעכטס, ֿפון ָאּפ זיך קער 27

אײביק. אױף רוען בלַײב און גוטס,
ליב הָאט גָאט װָארום 28
זַײנע ניט ֿפַארלָאזט און גערעכטיקײט,
ָאּפגעהיט, זײ װערן ֿפרומע;אײביק
רָשעים די ֿפון זָאמען דער ָאבער

ֿפַארשניטן. װערט
לַאנד, דָאס ַארבן װעלן צדיקים די 29

שטענדיק. דערױף װױנען װעלן און
לָאזט צדיק דעם ֿפון מױל דָאס 30
רעדט צונג זַײן און חכמה, ַארױס

גערעכטיקײט.
אין איז גָאט זַײן ֿפון ּתורה די 31
ניט זיך גליטשן טריט זַײנע הַארצן, זַײן

אױס.
צדיק, אױֿפן אױס קוקט ָרשע דער 32

טײטן. צו אים זוכט און
איבערלָאזן ניט אים װעט גָאט 33
אים לָאזן ניט און הַאנט, זַײן אין
געמשּפט. װערט ער ַאז מַאכן, שולדיק
װעג, זַײן היט און גָאט, צו הָאף 34
ַארבן צו דערהײבן דיך װעט ער און
רָשעים די װי צוזען לַאנד;װעסט דָאס

ֿפַארשניטן. װערן
ָרשע דעם געזען הָאב איך 35
ַא װי צעשּפרײט און מַאכטיק,
ַאלטגעזעסענער צװַײגהַאֿפטיקער

בױם;
ֿפַארבַײגעגַאנגען, איז מע ָאבער 36
הָאב איך און ניטָא, איז ער ערשט

צו געװען ניט איז ער און געזוכט, אים
געֿפינען.

און אומשולדיקן, דעם בַאטרַאכט 37
ָסוף דער ַאז רעכטֿפַארטיקן, דעם זע

גליקלעכער. ַא איז איטלעכן ֿפון
װערן ֿפַארברעכער די און 38
ֿפון ָסוף דער אײנעם, אין ֿפַארטיליקט

ֿפַארשניטן. װערט רָשעים די
איז צדיקים די ֿפון הילף די ָאבער 39
ֿפון צַײט אין ֿפעסטונג זײער גָאט, ֿפון

נױט.
מַאכט און בַײ, זײ שטײט גָאט און 40
ַאנטרינען זײ מַאכט ער ַאנטרינען, זײ
װַײל זײ, העלֿפט און רָשעים, די ֿפון

אים. אין געשיצט זיך הָאבן זײ

ַא38 אױף ָדִודן, ֿפון מזמור ַא
דערמָאנונג.

זָאלסטו גָאט, ּכעס, דַײן אין ניט 2
גרימצָארן דַײן אין און מוסרן, מיך

שטרָאֿפן. מיך זָאלסטו
הָאבן ֿפַײלן דַײנע װָארום 3
הָאט מיר אױף און מיר, אין גענידערט

הַאנט. דַײן גענידערט
לַײב מַײן אין גליד גַאנץ קײן ניטָא 4
ֿפריד קײן ניטָא צָארן, דַײן װעגן ֿפון
חטא. מַײן װעגן ֿפון בײנער מַײנע אין
איבער גײען זינד מַײנע װָארום 5
זַײנען מׂשא שװערע ַא װי קָאּפ, מַײן

מיר. ֿפַאר שװער צו זײ
מַײנע אַײטערן עס ֿפױלן, עס 6

נַארישקײט; מַײן װעגן װּונדןֿפון
געבױגן בין איך צעקרימט, בין איך 7
אום איך גײ טָאג גַאנצן ַא גָאר, ביז

ֿפינצטער.
ֿפול זַײנען לענדן מַײנע װָארום 8
גליד גַאנץ קײן ניטָא און ברַאנד, מיט

לַײב. מַײן אין
דערשלָאגן און בַאנומען בין איך 9
ברומונג דער ֿפון שרַײ איך גָאר, ביז

הַארצן. מַײן ֿפון
ֿפַאר איז קרעכצן מַײן ַאל גָאט, 10
ניט דיר ֿפון איז זיֿפצן מַײן און דיר,

ֿפַארבָארגן.
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ּכוח מַײן שװינדלט, הַארץ מַײן 11
ֿפון ליכט דָאס און ֿפַארלָאזט; מיך הָאט
מיר בַײ איז אױך דָאס אױגן, מַײנע

ניטָא. מער
מַײנע און ֿפרַײנט גוטע מַײנע 12
ּפלָאג, מַײן ֿפון ַאװעק שטײען חֿברים
דער ֿפון שטײען נָאנטע מַײנע און

װַײטן.
מַײן זוכן װָאס די לײגן נעצן און 13
אױסן מיר זַײנען װָאס די און לעבן,
בַאטרוגן און אומגליקן, רעדן בײז

טָאג. גַאנצן ַא זײ טרַאכטן
איך טױבער, ַא װי בין איך און 14
עֿפנט װָאס שטומער ַא װי און ניט, הער

מױל. זַײן ניט
װָאס מענטש ַא װי בין איך יָא, 15
קײן זַײנען מױל זַײן אין און ניט, הערט

ניטָא. טענות
איך טו יהוה, דיר, צו װָארום 16
מַײן הַאר ענטֿפערן, װעסט הָאֿפן;דו

גָאט.
ניט זײ זָאג:זָאלן איך װָארום 17
מַײן מיר;ַאז איבער װערן דערֿפרײט
זיך זײ גרײסן אױס, זיך גליטשט ֿפוס

מיר. איבער
צום ָאנגעברײט בין איך װָארום 18
ַאנטקעגן איז װײטָאג מַײן און ֿפַאלן,

ּתמיד. מיר
איך זינד, מַײן צו גיב איך װָארום 19

חטא. מַײן װעגן בַאקומערט בין
זַײנען לעבן אום ֿפַײנט מַײנע און 20
ֿפַאר ָׂשונאים מַײנע ֿפיל און שטַארק,

גָארנישט.
ֿפַאר ָרעה ַא בַאצָאלן װָאס די און 21
נָאכיָאגן מַײן ֿפַאר מיך ֿפַײנטן טוֿבה, ַא

גוטס.
יהוה, מיך, זָאלסטו ֿפַארלָאזן ניט 22
מיר, ֿפון זיך זָאלסטו דערװַײטערן ניט

גָאט. מַײן
מַײן גָאט הילף, צו מיר אַײל 23

ישועה.

געזַאנגמַײסטער,39 דעם ֿפַאר
ֿפון מזמור ַא ידותון; ֿפַאר

ָדִודן.

היטן װעל איך געזָאגט: הָאב איך 2
מַײן מיט זינדיקן צו װעגןֿפון מַײנע
אױף שלָאס ַא הַאלטן װעל צונג;איך
ֿפַאר איז ָרשע דער בעת מױל, מַײן

מיר.
געװען, ַאנטשטומט שטיל בין איך 3
מַײן און גוטס, ָאן געשװיגן, הָאב איך

אַײנגעהַאלטן. געװען איז װײטָאג
הײס מיר אין הַארץ מַײן איז 4
זיך געמיט מַײן אין הָאט געװָארן,
גערעדט איך צעברענט;הָאב ֿפַײער ַא

צונג: מַײן מיט
און ָסוף, מַײן גָאט, װיסן, מיך לָאז 5
איז, זי װָאס טעג, מַײנע ֿפון מָאס די

בין. איך ֿפַארגײיִק װי װיסן לָאמיך
געמַאכט הָאסטו שּפַאן ַא װי זע, 6
איז געדױער מַײן און טעג, מַײנע
װָאר, דיר;ֿפַאר קעגן גָארנישט װי
איז בַאשטײט װָאס הױך בלױזער ַא

ֶסָלה. מענטש. איטלעכער
דער אום גײט ָאּפדוכט ַאן װי בלױז 7
זײ;ער טומלען אומנישט בלױז מענטש,
דָאס װער ניט װײס ער און קלַײבט,

אַײנזַאמלען. װעט
הָאֿפן, איך זָאל װָאס ַאצונד, און 8
דיר. אױף איז ער אױסקוק, גָאט?מַײן
מַײנע ַאלע ֿפון מציל מיך זַײ 9
צום מַאכן ניט מיך ֿפַארברעכן;זָאלסט

נידערטרעכטיקן. דעם ֿפון שּפָאט
מַײן ניט עֿפן איך שטום, בין איך 10

געטָאן. עס הָאסט דו װָארום מױל,
ֿפון ּפלָאג, דַײן מיר ֿפון ָאּפ טו 11
איך װער הַאנט דַײן ֿפון שטרַײט דעם

ֿפַארלענדט.
שטרָאֿפרײד מיט װָאלסטו 12
ֿפַאר מענטשן דעם געמוסרט
מָאיל װי צעקריכן מַאכסט זינד!ָאבער
איז הױך ַא בלױז שײנקײט. זַײן

ֶסָלה. מענטש. איטלעכער
גָאט, ּתֿפילה, מַײן צו הער 13
מַײן ֿפַארנעם;אױף געשרײ מַײן און
שװַײגן;װָארום ניט זָאלסטו טרער
ַאן דיר, בַײ איך בין ֿפרעמדער ַא
מַײנע ַאלע װי אַײנגעװַאנדערטער
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עלטערן.
לָאמיך און מיר, ֿפון ַאװעק קוק 14
װעל איך אײדער אױֿפמונטערן, זיך

זַײן. ניט מער און ַאװעקגײן

געזַאנגמַײסטער;40 דעם ֿפַאר
מיזמור. ַא ָדִודן ֿפון

גָאט, אױף איך הָאב געהָאֿפט הָאֿפן 2
און מיר, צו גענַײגט זיך הָאט ער און

געשרײ. מַײן צוגעהערט
ַארױֿפגעברַאכט מיך הָאט ער און 3
דעם ֿפון גרוב, װיסטער דער ֿפון
געשטעלט הָאט ער און לײם, זומּפיקן
הָאט ער ֿפיס, מַײנע ֿפעלדז ַא אױף

טריט. מַײנע בַאֿפעסטיקט
מױל מַײן אין געגעבן הָאט ער און 4
גָאט. אונדזער צו לױב ַא געזַאנג, נַײ ַא
און ֿפָארכטן, װעלן און זען װעלן ֿפיל

גָאט. אױף ֿפַארזיכערן זיך װעלן
הָאט װָאס מַאן דעם צו װױל 5
און ֿפַארזיכערונג, זַײן גָאט געמַאכט
הָאֿפערדיקע, די צו געװענדט ניט זיך
צו ָאּפ זיך קערן װָאס די צו און

ֿפַאלשקײט.
יהוה אױֿפגעטָאן, הָאסטו ֿפיל 6
דַײנע און װּונדער –דַײנע גָאט מַײן
אונדזערט-װעגן; ֿפון טרַאכטונגען
איך זָאל דיר. צו גלַײכן קײן ניטָא
ֿפיל צו זײ זַײנען זָאגן, און דערצײלן

אױסצורעכענען.
שּפַײזָאּפֿפער און שלַאכטָאּפֿפער 7
אױערן די אין –הָאסטו ניט בַאגערסטו
און –ברַאנדָאּפֿפער אַײנגעגרָאבן מיר

ניט. ֿפַארלַאנגסטו זינדָאּפֿפער
איך געזָאגט: איך הָאב דרום 8
איז ֵסֿפר גערָאלטן אין טָאןװָאס װעל

מיר. ֿפַאר ָאנגעשריבן
הָאב גָאט, מַײן ָרצון, דַײן טָאן צו 9
אין איז ּתורה דַײן און בַאגערט, איך

אינגעװײד. מַײנע
גערעכטיקײט ָאנגעזָאגט הָאב איך 10
ליּפן מַײנע געזעמל;זע, גרױס ַא אין
װײסט דו גָאט, ֿפַארמַײדן; ניט איך טו

דָאך.

ניט איך הָאב גערעכטיקײט דַײן 11
דַײן הַארצן, מַײן אין ֿפַארדעקט
איך הָאב הילף דַײן און טרַײשַאֿפט
ֿפַארהױלן ניט הָאב דערצײלט;איך
גרױסן אמתֿפַארן דַײן און גענָאד דַײן

געזעמל.
גָאט, דו, זָאלסטו ֿפַארמַײדן ניט 12
גענָאד דַײן מיר, ֿפון דערבַארימונג דַײן
בַאהיטן. ּתמיד מיך זָאלן אמת דַײן און
מיך הָאבן ַארומגערינגלט װָארום 13
הָאבן דערגרײכט צָאל, ָאן ַאזש בײזן
זען;זײ ניט קען איך ַאז זינד, מַײנע מיך
קָאּפ, מַײן ֿפון הָאר די װי מער זַײנען

ֿפַארלָאזן. מיך הָאט הַארץ מַײן און
צו מציל מיך גָאט, בַאװיליק, 14

הילף. צו מיר אַײל גָאט, זַײן,
שַאנד צו און ֿפַארשעמט זָאל 15
מַײן זוכן װָאס אײנעםדי אין װערן
אומצוברענגען;זָאלן עס לעבן,
שעמעןדי זיך און ַאהינטער ָאּפטרעטן

בײז. מיר װינטשן װָאס
װעגן ֿפון װערן בַאנומען זָאלן 16
מיר: אױף זָאגן װָאס שַאנדדי זײער

ַאהַא! ַאהַא!
ֿפרײען זיך און לוסטיק זַײן זָאלן 17
ּתמיד דיך;זָאלן זוכן װָאס דירַאלע מיט
װָאס גָאט!די זַײן זָאל געגרײסט זָאגן:

ישועה. דַײן ליב הָאבן
און ָארימער איך און 18
דָאס גָאט –זָאל בַאדערֿפטיקער
מַײן ביסט דו צורעכענען. מיר
מיך מַאכט װָאס דער און הילף,
ניט זיך זָאלסט גָאט, ַאנטרינען;מַײן

זַאמען.

ַא41 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור

אױֿפן ַאכט גיט װָאס דעם צו װױל 2
אים װעט בײז ֿפון טָאג ָארימַאן!אין

ַאנטרינען. מַאכן גָאט
און בַאהיטן אים װעט גָאט 3
זַײן װעט ער און לעבן, לָאזן אים
ניט אים װעסט לַאנד;און אין בַאגליקט
זַײנע ֿפון בַארָאט דעם איבערגעבןאױף
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ֿפַײנט.
אונטערלענען אים װעט גָאט 4
ֿפון צַײט גַאנצע בעט;די קרַאנקן אױֿפן
זַײן מיט זיך ֿפַארנעמסטו ליגן זַײן

קרַאנקשַאֿפט.
לַײטזעליק גָאט, זָאג: איך 5
הָאב איך װָארום זעל, מַײן הײל מיך,

דיר. צו געזינדיקט
װעגן שלעכטס רעדן ֿפַײנט מַײנע 6
זַײן און שטַארבן, ער װעט מיר:װען

אונטערגײן! זָאל נָאמען
רעדט זען, קומט עמעצער ַאז און 7
זיך אין ָאן זַאמלט הַארץ זַײן ֿפַאלש, ער
ער רעדט גַאס, אין ַארױס ער בײז;גײט

דערֿפון.
מיר אױף זיך סֹודען אײנעם אין 8
װעגן טרַאכטן זײ ָׂשונאים, מַײנע ַאלע

מיר: קעגן בײז מיר
אױף אױסגעגָאסן איז זַאך בײזע ַא 9
װעט געלײגט, זיך הָאט ער װי און אים,

אױֿפשטײן. ניט מער ער
װָאס ֿפרַײנט גוטער מַײן ַאֿפילו 10
אים, אױף ֿפַארזיכערט מיך הָאב איך
אױף הײבט ברױט, מַײן עסט װָאס דער

מיר. אױף ֿפוס ַא
מיך, לַײטזעליק גָאט דו ָאבער 11
זײ לָאמיך און אױף, מיך ריכט און

ָאּפצָאלן.
דו ַאז װיסן איך װעל דערמיט 12
װעט שַאלן ניט װָאס מיך, בַאגערסט

מיר. איבער ֿפַײנט מַײן
ערלעכקײט מַײן אין – איך און 13
װעסטו און אױֿפהַאלטן, מיך װעסטו

אײביק. דיר ֿפַאר שטײן לָאזן מיך
ֿפון גָאט דער יהוה איז געלױבט 14
ָאמן אײביק. ביז און אײביק יׂשראלֿפון

ָאמן! און

ֵסֿפר צװײטער

ַא42 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
קינדער די ֿפון בַאטרַאכטונג

קַֹרח. ֿפון

בעכן נָאך לעכצט הינד ַא װי 2
נָאך זעל מַײן לעכצט ַאזױ װַאסער,

גָאט. דיר,
גָאט, נָאך דָארשטן טוט זעל מַײן 3
װעל גָאט:װען לעבעדיקן דעם נָאך
גָאט? ֿפַאר װַײזן זיך און קומען, איך

שּפַײז געװָארןמַײן איז טרער מַײן 4
ַא מיר זָאגט מע ַאז נַאכט, און טָאג

גָאט? דַײן איז טָאג:ַאװּו גַאנצן
גיס און דערמָאנען, איך טו דָאס 5
ֿפלעג איך מיר:װי אין זעל מַײן אױס
צום ֿפירן זײ עולם, ַאן מיט דורכגײן
געזַאנג ֿפון ָקול ַא מיט גָאט, ֿפון הױז

געזעמל. יום-טוֿבדיק ַא לױב, און
און זעל, מַײן געבױגן ביסטו װָאס 6
גָאט, צו מיר?הָאף אין ברומען טוסט
לױבןֿפַאר נָאך אים װעל איך װָארום

ּפנים. זַײן ֿפון הילף דער
אין געבױגן איז זעל מַײן גָאט, מַײן 7
דערמָאנען, דיך טו איך װָארום מיר,
דעם ֿפון ֶחרמונס, די און ירדן-לַאנד ֿפון

ִמצער. בַארג
דעם אין רוֿפן טוט ּתָהום צו ּתָהום 8
דַײנע ַאלע װַאסערֿפַאלן; דַײנע ֿפון ָקול
ַאריבער זַײנען װעלן דַײנע און אינדן

מיר. אױף
ֶחסד, זַײן גָאט בַאֿפעלט טָאג בַײ 9
מיר, מיט געזַאנג זַײן איז נַאכט בַײ און
לעבן. מַײן ֿפון גָאט דעם צו ּתֿפילה ַא
ֿפַאר ֿפעלדז: מַײן גָאט צו זָאג איך 10
װָאס ֿפַארגעסן?ֿפַאר מיך הָאסטו װָאס
װעגן ֿפון אומגײן ֿפינצטער איך מוז

ׂשונא? ֿפון דריקונג דער
מַײנע אין ַאזש רציחה מיט 11
ַאז ֿפַײנט, מַײנע מיך בײנערלעסטערן
איז ַאװּו טָאג: גַאנצן ַא מיר צו זָאגן זײ

גָאט? דַײן
און זעל, מַײן געבױגן ביסטו װָאס 12
צו מיר?הָאף אין ברומען טוסטו װָאס
לױבן נָאך אים װעל איך װָארום גָאט,
גָאט. מַײן און ּפנים, מַײן ֿפון הילף –די

און43 גָאט, רעכט, מיר טו
ֿפָאלק קריגקעגן מַײן קריג
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ֿפון מַאן דעם אומדערבַארימדיק;ֿפון
מיך אומרעכטזָאלסטו און בַאטרוג

ַאנטרינען. מַאכן
מַײן ֿפון גָאט דער דָאך ביסט דו 2
מיך הָאסטו װָאס ֿפַאר שטַארקײט,
ֿפינצטער איך מוז װָאס ֿפַארלָאזן?ֿפַאר
ֿפון דריקונג דער װעגן אומגײןֿפון

ׂשונא?
זײ אמת, דַײן און ליכט דַײן שיק 3
ברענגען מיך זָאלן ֿפירן;זײ מיך זָאלן
די צו און בַארג, הײליקן דַײן צו

דַײנע. װױנונגען
ֿפון מזבח צום קומען לָאמיך און 4
מַײן ֿפון ֿפרײד דער גָאט, צו גָאט,
אױף לױבן דיך לָאמיך און לוסטיקײט;

גָאט. מַײן גָאט הַארף, ַא
און זעל, מַײן געבױגן ביסטו װָאס 5
צו מיר?הָאף אין ברומען טוסטו װָאס
לױבן נָאך אים װעל איך װָארום גָאט,
גָאט. מַײן און ּפנים, מַײן ֿפון הילף –די

געזַאנגמַײסטער;44 דעם ֿפַאר
ַא קַֹרח ֿפון קינדער די ֿפון

בַאטרַאכטונג.
הָאבן אױערן אונדזערע מיט גָאט, 2
הָאבן עלטערן אונדזערע געהערט, מיר
דו װָאס טּוונג די דערצײלט, אונדז
די אין טעג, זײערע אין געטָאן הָאסט

ֿפַארצַײטן. ֿפון טעג
הָאסט הַאנט דַײן מיט דו 3
הָאסטו זײ און ֿפַארטריבן, ֿפעלקער
צעברָאכן הָאסט אַײנגעֿפלַאנצט,
אױסגעשּפרײט. הָאסטו זײ און אומות,
שװערד זײער מיט ניט װָארום 4
ניט און לַאנד, דָאס געַארבט זײ הָאבן
נָאר געהָאלֿפן, זײ הָאט ָארעם זײער
און ָארעם, דַײן און הַאנט רעכטע דַײן
הָאסט דו װַײל ּפנים, דַײן ֿפון ליכט דָאס

בַאװיליקט. זײ
בַאֿפעל גָאט; קיניג, מַײן ביסט דו 5

יעקֿב. ֿפון ישועה די
אונדזערע מיר שטױסן דיר מיט 6
מיר צעטרעטן נָאמען דַײן מיט ֿפַײנט,

קעגנשטײער. אונדזערע

בױגן מַײן אױף ניט װָארום 7
שװערד מַײן און מיך, איך ֿפַארזיכער

העלֿפן. ניט מיך קען
געהָאלֿפן אונדז הָאסט דו נַײערט 8
אונדזערע און ֿפַײנט, אונדזערע ֿפון

געמַאכט. שַאנד צו ָׂשונאים
ַא גערימט זיך מיר הָאבן גָאט מיט 9
מיר לױבן נָאמען דַײן און טָאג, גַאנצן

ֶסָלה. אײביק.
און ֿפַארלָאזן הָאסט ָאבער 10
ניט גײסט און אונדז, ֿפַארשעמט

מחנות. אונדזערע מיט ַארױס
ֿפַארן צוריקגײן אונדז מַאכסט 11
זיך רױבן ָׂשונאים אונדזערע און ֿפַײנט,

ָאן.
שָאף װי ָאּפגעגעבן אונדז הָאסט 12
ֿפעלקער די צװישן און עסן, צום

צעשּפרײט. אונדז הָאסטו
ֿפַאר אומה דַײן ֿפַארקױֿפט הָאסט 13
הױך ניט הָאסט און שּפָאטגעלט,

מקח. זײער געשטעלט
בַײ חרּפה צו אונדז מַאכסט 14
ַא און געלעכטער ַא שכנים, אונדזערע

ַארומיקע. אונדזערע בַײ שּפָאט
ַא ֿפַאר אונדז מַאכסט 15
ַא ֿפעלקער, די צװישן שּפריכװָארט

אומות. די צװישן קָאּפשָאקלעניש
שַאנד מַײן איז טָאג גַאנצן ַא 16
מַײן ֿפון בושה די און מיר, ַאנטקעגן

בַאדעקט, מיך הָאט ּפנים
און לעסטערער דעם ֿפון ָקול ֿפון 17
דעם און ֿפַײנט דעם װעגן ֿפון שענדער,

רַאכענעמער.
אױף געקומען איז ַאלץ דָאס 18
ֿפַארגעסן ניט הָאבן מיר ָאבער אונדז,
בונד. דַײן ָאן געלײקנט ניט און דיר, ָאן
הָאט ַאהינטער ָאּפגעקערט ניט 19
טריט אונדזערע ַאז הַארץ, אונדזער זיך

שטעג; דַײן ֿפון ָאּפנַײגן זיך זָאלן
ֿפַארשטױסן אונדז הָאסט דו הגם 20
אונדז און שַאקַאלן, ֿפון ָארט ַאן אין

טױטשָאטן. מיט איבערגעדעקט
ָאן ֿפַארגעסן װָאלטן מיר אױב 21
און גָאט, אונדזער ֿפון נָאמען דעם
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ַא צו הענט אונדזערע אױסגעשּפרײט
גָאט, ֿפרעמדן

ניט דָאס גָאט דען װָאלט 22
די װײס ער אױסֿפָארשן?װָארום

הַארצן. ֿפון ֿפַארבָארגענישן
מיר װערן דיר איבער יָא, 23
װערן מיר טָאג, גַאנצן ַא געהרגעט

שחיטה. דער צו שָאף װי גערעכנט
װָאס ֿפַאר דיך, דערװעק 24
זָאלסט אױף, גָאט?װַאך שלָאֿפסטו,

אײביק. אױף ֿפַארלָאזן ניט אונדז
דַײן ֿפַארבָארגסטו װָאס ֿפַאר 25
און ּפַײן אונדזער ֿפַארגעסט ּפנים,

קלעם? אונדזער
איז שטױב צום געבױגן װָארום 26
ערד דער צו בַאהעֿפט זעל, אונדזער

לַײב. אונדזער איז
און הילף, צו אונדז אױף שטײ 27
גענָאד. דַײן װעגן ֿפון אױס אונדז לײז

געזַאנגמַײסטער;45 דעם ֿפַאר
קינדער די ֿפון שֹוַשנים, אױף
ֿפון געזַאנג ַא בַאטרַאכטונג, ַא קַֹרח; ֿפון

ליבשַאֿפט.
שײנעם מיטן הַארץ מַײן ייִרט עס 2
לידער מַײנע ֿפירזָאגן װעל איך װָארט,
ַא ֿפון ּפען די איז צונג מלך;מַײן צום

ֿפלינקן. ַא שרַײבער
ַאלע ֿפון שענער ביסט 3
אױסגעגָאסן איז חן מענטשנקינדער,
דיך הָאט גָאט װַײל ליּפן, דַײנע אױף

אײביק. אױף געבענטשט
לענד, אױֿפן שװערד דַײן ָאן גורט 4
ּפרַאכט. דַײן און גלַאנץ דַײן גִבור, דו

רַײט בַאגליק, ּפרַאכט דַײן אין און 5
מילדקײט און אמת װעגן ֿפון ַארױס,
דַײן דיר זָאל און גערעכטיקײט, און

בַאװַײזן. ֿפָארכטיקס הַאנט רעכטע
–ֿפעלקער געשַארֿפטע ֿפַײלן דַײנע 6
הַארצן –אין דיר אונטער ֿפַאלן זָאלן

ֿפַײנט! מלכס ֿפון
אױף גָאט ֿפון איז טרָאן דַײן 7
ֿפון צעּפטער ַא שטענדיק, און אײביק
מלוכה. דַײן ֿפון צעּפטער דער איז יושר

גערעכטיקײט, געהַאט ליב הָאסט 8
הָאט דרום אומרעכט, געהַאט ֿפַײנט און
אײל גָאטמיט דַײן גָאט געזַאלבט דיך

חֿברים. דַײנע איבער ֿפרײד, ֿפון
קַאנײלן ַאלָאען, און מירע 9
ֿפון קלײדער, דַײנע ַאלע זַײנען
דיך דערֿפרײען העלֿפַאנדבײן-ּפַאלַאצן

סטרונעס.
צװישן זַײנען מלכים ֿפון טעכטער 10
שטײט רעכטס צו דיר געליבטע, דַײנע

אֹוֿפיר. ֿפון גינגָאלד אין מלּכה די
נַײג און זע, און טָאכטער, הער, 11
ֿפָאלק, דַײן ֿפַארגעס און אױער, דַײן צו

ֿפָאטער, דַײן ֿפון הױז דָאס און
דַײן גלוסטן װעט מלך דער און 12
הַאר, דַײן איז ער שײנקײט;װָארום

אים. צו זיך בוק דרום
די צור, ֿפון טָאכטער און, 13
דַײן בעטן ֿפָאלקװעלן ֿפון רַײכסטע

געשַאנק. מיט לַײטזעליקײט
בת-מלּכה די איז ּפרַאכט לױטער 14
ֿפון , ּפַאלַאץ אין אינעװײניק

מלבוש. איר גָאלדװעב געקעסטלטן
װערט געװַאנטן געשטיקטע אױף 15
איר געֿפירט;הינטער מלך צום זי
דיר װערן אירע, חֿברטעס יונגֿפרױען,

געברַאכט.
און ֿפרײדן מיט געֿפירט װערן זײ 16
ֿפון ּפַאלַאץ אין קומען זײ לוסטיקײט,

מלך.
װעלן ֿפָאטערס דַײנע ָאנשטָאט 17
ֿפַאר אױֿפזעצן זײ זין;װעסט דַײנע זַײן

לַאנד. גַאנצן אין הַארן
דַײן דערמָאנען מַאכן װעל איך 18
דרום ָדור-דורות, ַאלע אױף נָאמען
אײביק אױף לױבן דיך ֿפעלקער װעלן

שטענדיק. און

געזַאנגמַײסטער;46 דעם ֿפַאר
אױף קַֹרח; ֿפון קינדער די ֿפון

ליד. ַא ַעָלמות;
ַא און בַאשיצונג ַא אונדז איז גָאט 2
גרינג צרות, אין הילף ַא שטַארקײט,

געֿפינען. צו
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הָאבן, מורא ניט מיר װעלן דרום 3
די װען און בַײטן, זיך זָאל ערד די װען
ים. ֿפון הַארצן אין אומֿפַאלן זָאלן בערג
זַײנע שױמען מעגן ברומען, מעגן 4
ֿפַאר בערג די ציטערן מעגן װַאסערן,

ֶסָלה. הױכקײט. זַײן
זַײנע װָאס דָא, איז טַײך ַא 5
ֿפון שטָאט די דערֿפרײען שטרָאמען
ֿפון װױנונג הײליקסטע די גָאט,

העכסטן.
ניט װעט זי מיט, איר אין איז גָאט 6
ַאקעגן העלֿפן זי װעט גָאט אומֿפַאלן,

ֿפרימָארגן.
געטומלט, הָאבן ֿפעלקער 7
אומגעֿפַאלן;ער זַײנען קיניגרַײכן
זיך טוט ָקול, זַײן ַארױסגעלָאזט הָאט

ערד. די װַאקלען
ַא צֿבאות, ֿפון יהוה איז אונדז מיט 8
יעקֿב. ֿפון גָאט דער אונדז איז ֿפעסטונג

ֶסָלה.
גָאט, ֿפון אױֿפטוען די זעט גײט 9
אין ֿפַארװיסטונגען געמַאכט הָאט װָאס

לַאנד.
מלחמות אױֿפהערן מַאכט ער 10
בױגן דעם ערד, דער ֿפון עק ביזן
דעם צעהַאקן טוט און ער, צעברעכט
אין ער ֿפַארברענט שּפיז;רַײטװעגן

ֿפַײער.
איך ַאז װיסן זַײט און ָאּפ, „לָאזט 11
די צװישן דערהױבן בין איך גָאט, בין
” ערד. דער אױף דערהױבן ֿפעלקער,
ַא אונדז, מיט איז צֿבאות ֿפון יהוה 12
יעקֿב. ֿפון גָאט דער אונדז איז ֿפעסטונג

ֶסָלה.

געזַאנגמַײסטער;47 דעם ֿפַאר
ַא קַֹרח ֿפון קינדער די ֿפון

מזמור.
ֿפעלקער, ַאלע הענט, די קלַאּפט 2
געזַאנג. ֿפון ָקול ַא מיט גָאט צו שַאלט

אײבערשטער דער יהוה װָארום 3
איבער מלך גרױסער ַא ֿפָארכטיק, איז

ערד. גַאנצער דער

ֿפעלקער אונטערטעניקט ער 4
אונטער אומות און אונדז, אונטער

ֿפיס. אונדזערע
אונדזער אױס אונדז װײלט ער 5
ער װָאס יעקֿב ֿפון שטָאלץ דעם נחלה,

ֶסָלה. ליב. הָאט
מיט אױֿפגעגַאנגען איז גָאט 6

שוֿפר. ֿפון ָקול מיט יהוה שַאלונג,
צו זינגט זינגט, גָאט, צו זינגט 7

זינגט. מלך, אונדזער
דער ֿפון מלך דער איז גָאט װָארום 8

בַאטרַאכט. מיט ערד;זינגט גַאנצער
ֿפעלקער, די איבער קיניגט גָאט 9

טרָאן. הײליקן זַײן אױף זיצט גָאט
הָאבן אומות די ֿפון ֿפירשטן די 10
דעם ֿפון ֿפָאלק דָאס אַײנגעזַאמלט, זיך
זַײנען גָאט צו אֿברהם;װָארום ֿפון גָאט
זײער איז ער ערד, דער ֿפון שילדן די

דערהױבן.

די48 ֿפון מזמור ַא געזַאנג; ַא
קַֹרח. ֿפון קינדער

געלױבט זײער און גָאט, איז גרױס 2
אױף גָאט, אונדזער ֿפון שטָאט דער אין

בַארג. הײליקן זַײן
דער ֿפון ֿפרײד די דערהײכט, שײן 3
אין ִציון בַארג דער איז ערד, גַאנצער
דעם ֿפון שטָאט די צֿפון, ֿפון עקן די

מלך. גרױסן
ּפַאלַאצןאיז אירע אין גָאט 4

ֿפעסטונג. ַא ֿפַאר בַאקַאנט
הָאבן מלכים זע, װָארום 5
זַײנען זײ אַײנגעזַאמלט, זיך

אײנעם. אין ַאריבערגעקומען
הָאבן ַאזױ געזען, הָאבן זײ װי 6
זײ הָאבן דערשרָאקענע געגַאֿפט, זײ

ַאװעקגעאַײלט.
ָאנגענומען זײ הָאט ציטערניש ַא 7

געװינערין. ַא װי װײעניש ַא דָארטן,
הָאסטו מזרח-װינט ַא מיט 8

ַּתְרִשיש. ֿפון שיֿפן צעברָאכןדי
הָאבן ַאזױ געהערט, הָאבן מיר װי 9
יהוה ֿפון שטָאט דער אין געזען, מיר
ֿפון שטָאט דער אין צֿבאות, ֿפון



48:10—49:20 ְּתִהִּלים 920

אױֿפהַאלטן זי זָאל גָאט גָאט; אונדזער
ֶסָלה. אײביק. ביז

ָאן גָאט, געטרַאכט, הָאבן מיר 10
דַײן ֿפון מיט דער אין ֶחסד, דַײן

טעמּפל.
ַאזױ גָאט, נָאמען, דַײן װי ַאזױ 11
דער ֿפון עקן די ביז לױב דַײן איז
דַײן איז גערעכטיקײט מיט ערד;ֿפול

הַאנט. רעכטע
ִציון, בַארג דער ֿפרײען זיך זָאל 12
ֿפון טעכטערשטעט די זַײן לוסטיק זָאלן

משּפטים. דַײנע װעגן ֿפון יהּודה,
זי רינגלט און ִציון, ַארום גײט 13

טורעמס. אירע איבער צײלט ַארום,
גײט מױער, אירע אױף ַאכט טוט 14
זָאלט איר ּכדי ּפַאלַאצן; אירע דורך

ָדור, שּפעטערדיקן דעם דערצײלן
גָאט, אונדזער גָאט, איז דָאס ַאז 15
אונדז װעט שטענדיק;ער און אײביק

אײביקײט. ביז ֿפירן

געזַאנגמַײסטער;49 דעם ֿפַאר
ַא קַֹרח; ֿפון קינדער די ֿפון

מזמור.
ֿפעלקער, ַאלע צו, דָאס הערט 2
דער ֿפון בַאװױנער ַאלע ֿפַארנעמט,

װעלט,
ָאנגעזעענע סַײ מענטשן, ַאזױ סַײ 3

אײנעם. אין ָארים און רַײך לַײט,
און חכמה, רעדן װעט מױל מַײן 4
זַײן װעט הַארצן מַײן ֿפון טרַאכטונג די

ֿפַארשטַאנדיקײט.
מַײן משל ַא צו נַײגן װעל איך 5
הַארף ַא מיט ָאנהײבן װעל איך אױער,

רעטעניש. מַײן
אין הָאבן מורא איך זָאל װָאס ֿפַאר 6
מַײנע ֿפון זינד די װען בײז, ֿפון טעג די

ַארום? מיך רינגלט טרעטער
זײער אױף זיך ֿפַארזיכערן װָאס די 7
עשירות גרױס זײער מיט און ֿפַארמעג,

זיך. זײ רימען
ַא קען ברודער ַא אױסקױֿפן ניט 8
ַאן גָאט געבן ניט אױסקױֿפן, מענטש

זיך; ֿפַאר אױסלײז

דער זַײן זָאל עס װערדיק װי און 9
אױף איז זעל, זײער ֿפַאר אױסקױף

ֿפַארמיטן, אײביק
מע לעבן, ַאלץ שטענדיק זָאל מע 10

גרוב. די ָאנזען ניט זָאל
חכמים ַאז זעט מע װָארום 11
דער און נַאר דער װי ַאזױ שטַארבן,
און אונטער, גײען ֿפַארגרעבטער
זײער ַאנדערע צו איבער לָאזן זײ

ֿפַארמעג.
זײערע זיך, בַײ טרַאכטן זײ 12
זײערע אײביק, אױף זַײנען הַײזער
רוֿפן ָדור-דורות;זײ אױף װױנונגען

נעמען. זײערע אױף לענדער
ניט בלַײבט מענטש דער ָאבער 13
בהמות צו געגליכן איז ער גדּולה, אין

ֿפַארשניטן. װערן װָאס
װָאס די ֿפון װעג דער איז דָאס 14
זײערע ֿפון און זיך, בַײ בטוח זַײנען
זײערע ֿפון קװעלן װָאס נָאכגײער

ֶסָלה. רײד.
אין שָאף װי זײ לײגט מע 15
זײ טוט טױט דער אונטערערד, דער
טרעטן – ֿפרימָארגן אײן ֿפיטערן;און
זײער זײ;און איבער רעכטֿפַארטיקע די
אונטערערד דער ֿפַאר איז געשטַאלט
ֿפַאר װױנונג קײן ניטָא ֿפַארֿפױלן, צום

איר.
מַײן אױסלײזן װעט גָאט ָאבער 16
אונטערערד, ֿפון מַאכט דער ֿפון זעל
ַארױסנעמען. מיך װעט ער װָארום

ֶסָלה.
ַאז הָאבן מורא ניט זָאלסט 17
די ַאז עושר, ַאן װערט עמעצער
געמערט, װערט הױז זַײן ֿפון רַײכקײט
ער װעט טױט זַײן בַײ װָארום 18
רַײכקײט זַײן מיטנעמען, גָארנישט

אים. נָאך נידערן ניט װעט
ער ֿפלעגט לעבן זַײן בַײ הגם 19
נָאך דיך װעט זעל:מע זַײן אַײנרעדן

װױלטָאן. זיך װעסט דו ַאז לױבן
ֿפון ָדור דעם צו ָאנקומען װעט זי 20
אײביק אױף װעלן װָאס עלטערן, זַײנע

שַײן. דעם ָאנזען ניט
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װָאס גדּולה אין מענטש ַא 21
בהמות צו געגליכן איז ניט, ֿפַארשטײט

ֿפַארשניטן. װערן װָאס

דער50 ָאָסֿפן. ֿפון מזמור ַא
יהוה, געטער, ֿפון גָאט
ערד, די גערוֿפן און גערעדט הָאט
איר ביז זון דער ֿפון אױֿפגַאנג ֿפון

אונטערגַאנג.
שײנקײט, ֿפון קרױן דער ִציון ֿפון 2

גָאט. ַארױסגעשַײנט הָאט
ער און קומט, גָאט אונדזער 3
ַא ֿפַארצערט ֿפַארױס אים ניט, שװַײגט
שטורעמען טוט אים ַארום און ֿפַײער,

געװַאלטיק.
אױבן, ֿפון הימלען די צו רוֿפט ער 4
זַײן משּפטן צו ּכדי ערד, דער צו און

ֿפָאלק:
ֿפרומע, מַײנע אַײן מיר זַאמלט 5
איבער בונד מַײן שליסן װָאס די

שלַאכטָאּפֿפער.
זַײן ָאן זָאגן הימלען די און 6
ַא איז ער גָאט, װָארום גערעכטיקײט,

ֶסָלה. ריכטער.
װעל איך און ֿפָאלק, מַײן הער 7
דיך װעל איך און יׂשראל, רעדן,

איך. בין גָאט דַײן גָאט װָארענען:
װעל שלַאכטָאּפֿפער דַײנע אום ניט 8
ברַאנדָאּפֿפער שטרָאֿפן;דַײנע דיך איך

מיר. ֿפַאר ּתמיד דָאך זַײנען
הױז דַײן ֿפון נעמען ניט װיל איך 9
בעק. קײן שטַאלן דַײנע ֿפון ָאקס, קײן
חיה יעטװעדער איז מַײן װָארום 10
טױזנט אױף בהמות די װַאלד, ֿפון

בערג.
די ֿפון ֿפױגל יעטװעדער קען איך 11
איז ֿפעלד ֿפון װידמענונג די און בערג,

מיר. בַײ
װעל זַײן, הונגעריק זָאל איך ַאז 12
די איז מַײן װָארום זָאגן, ניט דיר איך

ֿפולקײט. איר און װעלט
ֿפון ֿפלײש דָאס איך עס צי 13
איך טו בעק ֿפון בלוט דָאס ָאקסן?ָאדער

טרינקען?

דַאנקָאּפֿפער, ַא גָאט צו שלַאכט 14
דַײנע אױבערשטן דעם בַאצָאל און

נדרים.
נױט, ֿפון טָאג אין מיך רוף און 15
װעסט דו און דערלײזן, דיך איך װעל

ערלעכן. מיך
גָאט הָאט ָרשע צום און 16
מַײנע דערצײלן צו קומסטו געזָאגט:װי
דַײן אױף בונד מַײן נעמען און געזעצן,

מױל?
און מוסר, ֿפַײנט הָאסט דו ַאז 17
װערטער מַײנע געװָארֿפן הָאסט

דיר. הינטער
הָאסטו גנֿב, ַא געזען הָאסט דו ַאז 18
מיט און אים, מיט געֿפרַײנטלט זיך

טײל. דַײן געװען איז נֹואֿפים
געלָאזט לױז הָאסטו מױל דַײן 19
ֿפלעכט צונג דַײן און בײזן, צום

בַאטרוג.
ברודער, דַײן בַארעדסטו זיצסטו, 20

בַאנַװלסטו. מוטער דַײן ֿפון זון דעם
הָאב איך און געטָאן, הָאסטו דָאס 21
זַײן געדַאכט, שװַײגן?הָאסטו געזָאלט
דיך איך זַײן;װעל איך װעל דו װי
דַײנע ֿפַאר לײגן דיר און שטרָאֿפן,

אױגן.
װָאס איר ַאקָארשט, דָאס מערקט 22
ניט זָאל איך ּכדי גָאט, ָאן ֿפַארגעסט
מציל ניט װעט קײנער און ֿפַארצוקן,

זַײן.
ַא שלַאכט װָאס דער 23
ָאבער מיך, ערלעכט דַאנקָאּפֿפער,
אים װעג, דעם בַאטרַאכט װָאס דעם

גָאט. ֿפון ישועה די װַײזן איך װעל

ַא51 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
ָדִודן, ֿפון מזמור

צו געקומען איז נֿביא דער נתן װען 2
צו געקומען איז ער װי דעם נָאך אים,

בת-ֶשֿבען.
דַײן לױט גָאט, מיך, לַײטזעליק 3
דערבַארימונג גרױס דַײן לױט ֶחסד,

ֿפַארברעכן. מַײנע ָאּפ מעק
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מַײן ֿפון גַאנצן אין ָאּפ מיך װַאש 4
רײניקן. מיך טו חטא מַײן ֿפון און זינד,
מַײנע װײס איך װָארום 5
איז חטא מַײן און ֿפַארברעכן,

ַאנטקעגן. ּתמיד מיר
געזינדיקט, איך הָאב ַאלײן דיר צו 6
דַײנע אין שלעכט איז װָאס און
ביסטו געטָאן;דרום איך הָאב אױגן
ביסטו רעדן, דַײן אין רעכטֿפַארטיק

משּפטן. דַײן אין גערעכט
געבָארן איך בין זינד אין זע, 7
מַײן מיך הָאט חטא אין און געװָארן,

ַאנטֿפַאנגען. מוטער
נירן, די אין דָאך בַאגערסטו אמת 8
איז עס װּו חכמה מיך לערן טָא

ֿפַארהױלן.
מיט רײניקן מיך זָאלסט 9
װערן, רײן זָאל איך ַאז ֵאזוֿב-גרָאז,
ֿפון װַײסער ביז װַאשן, מיך זָאלסט

װערן. איך זָאל שנײ
און ֿפרײד הערן מַאכן מיך זָאלסט 10
די װערן דערֿפרײט לוסטיקײט;זָאלן

צעדריקט. הָאסט דו װָאס בײנער
מַײנע ֿפון ּפנים דַײן ֿפַארבָארג 11
ֿפַארמעק. זינד מַײנע ַאלע און חטאים,
גָאט, מיר, בַאשַאף הַארץ רײן ַא 12

מיר. אין בַאנַײ געמיט ֿפעסט ַא און
ֿפון ַאװעקװַארֿפן ניט מיך זָאלסט 13
זָאלסטו גַײסט הײליקן דַײן און דיר,

מיר. ֿפון ַאװעקנעמען ניט
דַײן ֿפון ֿפרײד די אום מיר קער 14
מיר זָאלסטו געמיט ֿפרַײ ַא און הילף,

שענקען.
ֿפַארברעכער לערנען װעל איך 15
זיך װעלן זינדיקע און װעגן, דַײנע

דיר. צו אומקערן
גָאט בלוטיקײט, ֿפון מציל מיך זַײ 16
צונג מַײן הילף;זָאל מַײן ֿפון גָאט דו

גערעכטיקײט. דַײן זינגען
זָאלסטו ליּפן מַײנע גָאט, 17
דערצײלן מױל מַײן זָאל און עֿפענען,

לױב. דַײן
ַא ניט בַאגערסט װָארום 18
ַא געבן, זָאל איך ַאז שלַאכטָאּפֿפער

ניט. װילסטו ברַאנדָאּפֿפער
זַײנען גָאט ֿפון שלַאכטָאּפֿפער די 19
און צעברָאכן ַא געמיט, צעברָאכן ַא
ֿפַארַאכטסטו גָאט, הַארץ, דערשלָאגן

ניט.
בַאװיליקונג דַײן אין בַאגיטיק 20
ֿפון מױערן די זָאלסטו בױען ִציון,

ירושלים.
װעסטו דענצמָאל 21
ֿפון שלַאכטָאּפֿפער בַאגערן
און ברַאנדָאּפֿפער גערעכטיקײט,
מען װעט גַאנצָאּפֿפער;דענצמָאל

מזבח. דַײן אױף ָאקסן אױֿפברענגען

ַא52 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
ָדִודן, ֿפון בַאטרַאכטונג

געקומען, איז ַאדֹומי דער דֹוֵאג װען 2
אים און ָשאולן, דערצײלט הָאט און
אין געקומען איז דוד ָאנגעזָאגט:

הױז. ַאחיֶמֶלכס
דו בײז, מיט זיך ּפרָאלסטו װָאס 3
איז גָאט ֿפון ֶחסד דער מַאכטיקער?

טָאג. ַאלע
װי צונג, דַײן טרַאכט אומגליקן 4
ַארבעט װָאס גָאלמעסער שַארֿפער ַא

ֿפַאלש.
ליגן גוטס, װי מער בײז ליב הָאסט 5

ֶסָלה. גערעכטיקײט. רעדן אײדער
ֿפון גערײד ַאלע ליב הָאסט 6

בַאטרוג. ֿפון צונג דו צעשטערונג,
צעברעכן דיך גָאט אױך װעט 7
און ַארױסשַארן דיך אײביק, אױף
דיך און געצעלט, ֿפון ַארױסרַײסן
די ֿפון לַאנד ֿפון אױסװָארצלען

ֶסָלה. לעבעדיקע.
װעלן און זען װעלן צדיקים די און 8
איבער לַאכן װעלן זײ און ֿפָארכטן,

אים:
ניט הָאט װָאס מַאן דער איז ָאן 9
און ֿפעסטונג, זַײן ֿפַאר גָאט געמַאכט
גרױס זַײן אױף ֿפַארזיכערט זיך הָאט
אין געװען ֿפַארשַײט איז עשירות;װָאס

געריקײט. זַײן
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ַא װי בין איך ָאבער 10
אײלבערטבױם צװַײגהַאֿפטיקער
מיך ֿפַארזיכער איך הױז, גָאטס אין
שטענדיק. און אײביק ֶחסד גָאטס אױף
דַאנקען, דיר אײביק װעל איך 11
און אַײנגעשטעלט, זיך הָאסט דו װָאס
ער װַײל נָאמען דַײן צו הָאֿפן װעל איך
ֿפרומע. דַײנע ֿפַאר ַאנטקעגן גוט, איז

געזַאנגמַײסטער;53 דעם ֿפַאר
בַאטרַאכטונג ַא ַמחַלת; אױף

ָדִודן. ֿפון
זָאגט נידערטרעכטיקער דער 2
קײן ניטָא הַארצן: זַײן אין
און זײ, זַײנען גָאט!ֿפַארדָארבן
זײ;קײנער טוען אומרעכט מיאוסע

גוטס. קײן ניט טוט
אױף געלוגט הימל ֿפון הָאט גָאט 3
ֿפַארַאן אױב זען צו מענטשנקינדער, די

גָאט. זוכט װָאס ֿפַארשטַאנדיקער ַא
ַאלע ָאּפגעֿפַאלן, איז איטלעכער 4
ניט טוט קײנער ֿפַארדָארבן, זײ זַײנען

אײנער. מָאל צו ניט גוטס, קײן
די װעלן דערשּפירן װָאר, ֿפַאר 5
מַײן עסן װָאס די אומרעכט, ֿפון טוער
רוֿפן װָאס די ברױט, עסט מע װי ֿפָאלק

גָאט. ניט
װּו ַאנגסט, אין זײ ַאנגסטן ָאן 6
װָארום געװען, ניט איז ַאנגסט קײן
ֿפון בײנער די צעשָאטן הָאט גָאט
צו געמַאכט זײ בַאלעגערער;הָאסט דַײן

ֿפַארַאכט. זײ הָאט גָאט װַײל שַאנד,
ישועה די ִציון ֿפון קומט װען 7
די אום קערט גָאט יׂשראל?װען ֿפון
װעט ֿפָאלק, זַײן ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
ֿפרײען זיך װעט יעקֿב, זַײן לוסטיק

יׂשראל.

געזַאנגמַײסטער,54 דעם ֿפַאר
ַא סטרונעשּפיל; מיט

ָדִודן, ֿפון בַאטרַאכטונג
און געקומען, זַײנען זיֿפער די װען 2
װָאר, ֿפַאר ָשאולן: צו געזָאגט הָאבן

אונדז. בַײ זיך בַאהַאלט דוד

מיך טו נָאמען דַײן מיט גָאט, 3
זיך זָאלסטו גֿבורה דַײן מיט און העלֿפן,

מיר. ֿפַאר ָאננעמען
ּתֿפילה, מַײן צו הער גָאט, 4

מױל. מַײן ֿפון װערטער די ֿפַארנעם
זַײנען ֿפרעמדע װָארום 5
און מיר, אױף ָאנגעשטַאנען
לעבן;זײ מַײן זוכן געװַאלטטוער

ֶסָלה. זיך. ַאנטקעגן גָאט ניט הַאלטן
יהוה העלֿפער, ַא מיר איז גָאט זע, 6
זעל. מַײן ֿפון אונטערלענער דער איז

אױף בײז דָאס אומקערן ער זָאל 7
טרַײשַאֿפט דַײן לױערער;אין מַײנע

זײ. ֿפַארשנַײד
שלַאכטן איך װעל װיליקײט מיט 8
גָאט, נָאמען, דַײן לױבן װעל דיר, צו

גוט. איז ער װָארום
הָאט צרה יעטװעדער ֿפון װָארום 9
אױג מַײן און געװען, מציל מיך ער

ֿפַײנט. מַײנע אױף ָאנגעזען זיך הָאט

געזַאנגמַײסטער,55 דעם ֿפַאר
סטרונעשּפיל;ַא מיט

ָדִודן. ֿפון בַאטרַאכטונג
און ּתֿפילה, מַײן גָאט, ֿפַארנעם, 2
מַײן ֿפון ֿפַארהױלן ניט זיך זָאלסט

געבעט.
ענטֿפער און מיר, צו הָארך 3
און קלָאג, מַײן אין אום לױף מיר;איך

ברום, איך
ֿפַײנט, דעם ֿפון ָקול דעם ֿפון 4
דעם ֿפון דריקונג דער װעגן ֿפון
מיר אױף ברענגען זײ ָרשע;װָארום
מיך זײ טוען צָארן מיט און אומגליק,

ֿפַײנטן.
און מיר, אין צַאּפלט הַארץ מַײן 5
אױף ָאנגעֿפַאלן זַײנען טױטשרעקן

מיר.
קומט ציטערניש ַא און מורא ַא 6
מיך הָאט שױדער ַא און מיר, אױף

בַאדעקט.
מיר גיט װער זָאג: איך און 7
װָאלט איך טױב, ַא װי ֿפליגלען

גערוט. און ַאװעקגעֿפלױגן
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ַאװעקגעװָאגלט איך װָאלט ָאט 8
דער אין געװַײלט װָאלט איך װַײט,

ֶסָלה. מדבר.
ַאן צו געאַײלט מיר װָאלט איך 9
ֿפונעם װינט, רַײסיקן ַאנטרינונגֿפון

שטורעם.
זײער צעטײל גָאט, צעמיש, 10
רױב געזען הָאב איך װָארום שּפרַאך,

שטָאט. אין קריג און
זי זײ רינגלען נַאכט און טָאג 11
אומרעכט און מױערן, אירע אױף ַארום

מיט. איר אין איז אומגליק און
מיט, איר אין זַײנען ֿפַארברעכן 12
ָאּפ ניט זיך טוט מַארק איר ֿפון און

בַאטרוג. און דריקונג
טוט ֿפַײנט ַא ניט װָארום 13
איך װָאלט –דָאס לעסטערן מיך
זיך הָאט ׂשונא מַײן ֿפַארטרָאגן;ניט
װָאלט אים –ֿפון מיר איבער געגרײסט

ֿפַארבָארגן; מיך איך
גלַײכן, מַײן מענטש ַא דו, נָאר 14

בַאקענטער, מַײן און חֿבר מַײן
זיך זיס מיר ֿפלעגן בַאנַאנד װָאס 15
געזעמל. מיט הױז גָאטס אין גײן סֹודען,
אױף טױט דעם ָאנרײצן ער זָאל 16
לעבעדיקערהײט נידערן זײ זָאלן זײ,
אין איז בײז אונטערערד!װָארום אין

זײ. צװישן װױנונג, זײער
יהוה און גָאט, צו רוֿפן װעל איך 17

העלֿפן. מיך װעט
און ֿפרימָארגן און ָאװנט 18
װעל און קלָאגן איך מיטנטָאגװעל

ָקול. מַײן הערן טוט ער און ברומען,
מַײן בשלום אױסלײזן טוט ער 19
הגם מיר, צו גענענען ניט זָאל מע זעל,

מיר. קעגן ֿפיל זַײנען זײ
װעט און הערן װעט גָאט 20
װָאס –דער מַאכן אונטערטעניק זײ
װָארום ֶסָלה. ָאן. אײביק ֿפון טרָאנט
הָאבן זײ און זײ, בַײ ָאּפבַײט קײן ניטָא

גָאט. ֿפַאר מורא ניט
זַײנע אױס שטרעקט ער 21
שלום אין זַײנען װָאס די הענטאױף

בונד. זַײן ֿפַארשװעכט ער אים, מיט

רײד שמַאנטיקע די זַײנען גלַאט 22
איז הַארץ זַײן און מױל, זַײן ֿפון
זַײנע זַײנען בױמל ֿפון מלחמה;װײכער
שװערדן זַײנען זײ ָאבער װערטער,

בלױזע.
און לַאסט, דַײן גָאט אױף װַארף 23
קײן װעט ֿפַארזָארגן;ער דיך װעט ער

צדיק. דעם ֿפַאלן לָאזן ניט מָאל
נידערן זײ װעסט גָאט דו ָאבער 24
בלוט ֿפון לַײט די קֿבר-גרוב, אין
אױסלעבן ניט בַאטרוגװעלן און
מיך װעל איך טעג;און זײערע הַאלב

דיר. אױף ֿפַארזיכערן

געזַאנגמַײסטער,56 דעם ֿפַאר
ֿפון רחֹוקים; ֵאֶלם יֹונהס אױף
הָאבן ּפִלשּתים די װען ִמכָּתם, ַא ָדִודן

גַאס. אין געכַאּפט אים
גָאט, מיך, לַײטזעליק 2
ַא מיך װיל אַײנשלינגען װָארום
מיך ער דריקט טָאג גַאנצן מענטש;ַא

שטרַײטנדיק.
מַײנע מיך װילן אַײנשלינגען 3
דו ֿפיל, יָא טָאג, גַאנצן ַא לױערער

מיר. אױף שטרַײטן העכסטער,
הָאב איך װָאס טָאג דעם 4

דיר. אױף מיך איך מוראֿפַארזיכער
טו װָארט זַײן װָאס גָאט אױף 5
איך הָאב גָאט אױף לױבן, איך
קײן ניט הָאב איך ֿפַארזיכערט, מיך
טָאן? מיר בׂשר-ודם ַא קען מורא;װָאס
מַײנע זײ קריװדען טָאג גַאנצן ַא 6
זַײנען מחשֿבות זײערע ַאלע טענות,

מיר. אױף בײזן צום
בַאהַאלטן זײ אױף, זיך קלַײבן זײ 7
װי ַאזױ ֿפוסטריט, מַײנע היטן זײ זיך,

זעל. מַײן אױף אױס קוקן זײ
זײ שלַײדער אומרעכט דעם ֿפַאר 8
װַארף ֿפעלקער די צָארן אין ַארױס,

גָאט. ַאנידער,
װָאגלעניש, מַײן ֿפַארצײכנט הָאסט 9
לָאגל;ֿפַאר דַײן אין טרער מַײן ַארַײן טו

בוך. דַײן אין זַײנען זײ װָאר,
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זיך ֿפַײנט מַײנע װעלן דענצמָאל 10
װָאס טָאג דעם ַאהינטעראין אומקערן
גָאט ַאז איך װײס רוֿפן;דָאס װעל איך

מיר. ֿפַאר איז
טו װָארט [זַײן] װָאס גָאט אױף 11
[זַײן] װָאס יהוה אױף לױבן, איך

לױבן, איך טו װָארט
מיך איך הָאב גָאט אױף 12
קײן ניט הָאב איך ֿפַארזיכערט,

טָאן? מיר מענטש ַא קען מורא;װָאס
נדרים גָאט, מיר, אױף נעם איך 13
דַאנקָאּפֿפער ָאּפצָאלן װעל איך דיר, צו

דיר; צו
מַײן געװען מציל הָאסט װָארום 14
ֿפיס מַײנע װָאר, ֿפַאר טױט, ֿפון זעל
ֿפַאר ַארומצוגײן ּכדי שטרױכלונג, ֿפון

לעבן. ֿפון ליכט דעם גָאטאין

געזַאנגמַײסטער;57 דעם ֿפַאר
ִמכָּתם, ַא ָדִודן ֿפון ַאל-ַּתשֵחת;
אין ָשאולן ֿפון ַאנטלָאֿפן איז ער װען

הײל. דער
לַײטזעליק גָאט, מיך, לַײטזעליק 2
געשיצט זיך הָאט דיר אין װָארום מיך,
דַײנע ֿפון שָאטן אין און זעל, מַײן
די שיצןביז מיך איך װעל ֿפליגלען

ַאריבער. װעלן אומגליקן
דעם גָאט צו רוֿפן װעל איך 3
אױס ֿפירט װָאס גָאט צו אױבערשטן,

מיר. ֿפַאר
מיך און הימל, ֿפון שיקן װעט ער 4
װיל װָאס דער לעסטערן מעג העלֿפן,
װעט גָאט ֶסָלה; אַײנשלינגען, מיך

טרַײשַאֿפט. זַײן און ֶחסד זַײן שיקן
ליג איך לײבן, צװישן איז זעל מַײן 5
ָלהוטע;זײערע מענטשנקינדער צװישן
זײער און ֿפַײלן, און שּפיזן זַײנען צײן

שַארֿפע. ַא שװערד ַא צונג
הימלען, די איבער דיך דערהײב 6
זַײן זָאל ערד גַאנצער דער איבער גָאט,

ּכֿבוד. דַײן
ֿפַאר ָאנגעברײט זײ הָאבן נעץ ַא 7
מַײן אַײנגעבױגן הָאט מע טריט, מַײנע
ַא מיר ֿפַאר געגרָאבן הָאבן זעל;זײ

אין ַארַײנגעֿפַאלן ַאלײן זײ זַײנען גרוב,
ֶסָלה. איר.

ֿפעסט גָאט, הַארץ, מַײן איז ֿפעסט 8
און זינגען װעל איך הַארץ, מַײן איז

שּפילן.
דערװעק זעל, מַײן דיך, דערװעק 9
הַארף;לָאמיך און גיטַאר דיך,

בַאגינען. דעם אױֿפװעקן
די צװישן לױבן דיך װעל איך 10
בַאזינגען דיך װעל איך גָאט, ֿפעלקער,

אומות. די צװישן
איז הימלען די ביז גרױס װָארום 11
דַײן װָאלקן די ביז און ֶחסד, דַײן

טרַײשַאֿפט.
הימלען, די איבער דיך דערהײב 12
זַײן זָאל ערד גַאנצער דער איבער גָאט,

ּכֿבוד. דַײן

געזַאנגמַײסטער;58 דעם ֿפַאר
ַא ָדִודן ֿפון ַאל-ַּתשֵחת;

ִמכָּתם.
ַא װי אמת דער אין איר רעדט 2
יושר מיט איר מַאכט?משּפט גערעכטע

מענטשנקינדער? די
אױס איר ַארבעט הַארצן אין יָא, 3
איר ֿפירט ערד דער אױף ֿפַארברעכן,
הענט. אַײערע ֿפון אומרעכט דָאס דורך
ָאּפגעקערט זַײנען רָשעים די 4
ָאן מוטערלַײב ֿפון ָאן, טרַאכט ֿפון

ליגנזָאגערס. די בלָאנדזשען
גיֿפט װי גלַײך זײ בַײ איז גיֿפט ַא 5
נָאטער טױבער דער שלַאנג;װי ַא ֿפון

אױער, זַײן ֿפַארשטָאּפט װָאס
ָקול דעם צו ניט הערט װָאס 6
קליגסטן דעם ֿפון בַאשװערער, ֿפון

שּפרוכן. ֿפון שּפרעכער
אין צײן זײערע צעברעך גָאט, 7
די ֿפון בַאקצײן די מױל, זײער

יהוה. אױס, הַאק יונגלײבן
װָאס װַאסער װי צעגײן זײ זָאלן 8
ֿפַײלן, זַײנע ער זיך;שּפַאנט צעלױֿפט

װערן. ָאּפגעשניטן װי זײ זָאלן
ער זָאל שנעק צעקרָאכענע ַא װי 9
װָאס קרָאט, ַא װי מּפיל, ַא װי ֿפַארגײן,
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געזען. ניט זון די הָאבן
װעלן טעּפ אַײערע אײדער 10
עס ער זָאל דערנער, די דערשּפירן
דָאס װי רױע דָאס ַאװעקשטורעמען,

צוגעברענטע.
ער ַאז ֿפרײען, זיך װעט צדיק דער 11
װַאשן ער װעט טריט זַײנע נקמה, זעט

ָרשע. דעם ֿפון בלוט אין
עס יָא, זָאגן: װעלן מענטשן און 12
ֿפַארַאן צדיק;יָא, ֿפַארן ֿפרוכט ַא דָא איז

ערד. דער אױף משּפט װָאס גָאט ַא

געזַאנגמַײסטער;59 דעם ֿפַאר
ִמכָּתם, ַא ָדִודן ֿפון ַאל-ַּתשֵחת;
הָאט מע און געשיקט, הָאט ָשאול װען

טײטן. צו אים ּכדי הױז, דָאס געהיט
מַײן ֿפַײנט, מַײנע ֿפון מציל מיך זַײ 2
מיר אױף ָאן שטײען װָאס די ֿפון גָאט,

בַאשיצן. מיך זָאלסטו
טוען װָאס די ֿפון מציל מיך זַײ 3
טו לַײט בלוטיקע ֿפון און אומרעכט,

העלֿפן. מיך
געלױערט הָאבן זײ זע, װָארום 4
די זיך קלַײבן זעל;עס מַײן אױף
מַײן ֿפַאר מיר;ניט אױף ֿפַארשַײטע
חטא, מַײן ֿפַאר ניט און ֿפַארברעך

גָאט.
זײ לױֿפן מיר, ֿפון זינד ַא ָאן 5
מיר זיך ָאן;דערװעק זיך ברײטן און

זע. און ַאנטקעגן,
גָאט דער יהוה, דָאך ביסט דו 6
יׂשראל, ֿפון גָאט דער צֿבאות, ֿפון
ַאלע מיט רעכענען צו זיך אױף װַאך
ַאלע זָאלסטו לַײטזעליקן ֿפעלקער;ניט

ֶסָלה. ֿפעלשער. אומגערעכטע
זײ װידער, זײ קומען ָאװנט ַאלע 7
אום זיך דרײען און הונט, ַא װי װױען

שטָאט. אין
זײער מיט גַײװערען זײ זע, 8
זײערע אין זַײנען מױל;שװערדן

דען?” הערט „װער ליּפן;װָארום:
זײ, ֿפון לַאכן טוסט גָאט דו ָאבער 9

ֿפעלקער. ַאלע ֿפון שּפָאטן טוסט

איך הַאר שטַארקײט זַײן קעגן 10
מַײן איז גָאט דיר;װָארום אױף

ֿפעסטונג.
װעט גענָאד מַײן ֿפון גָאט דער 11
מיך װעט גָאט קומען, ַאנטקעגן מיר

לױערער. מַײנע אױף זען לָאזן
מַײן ּכדי זײ, זָאלסטו הרגען ניט 12
זײ ֿפַארגעסן;צעטרײסל ניט זָאל ֿפָאלק
ַאנידער, זײ װַארף און מַאכט, דַײן מיט

שילד. אונדזער גָאט
מױל, זײער ֿפון זינד דער ֿפַאר 13
זײ זָאלן ליּפן, זײערע ֿפון גערײד דעם
און גאװה, זײער אין װערן בַאצװּונגען
װָאס ליגנס די ֿפַאר און קללות די ֿפַאר

רעדן. זײ
גרימצָארן, אין ֿפַארלענד 14
זַײן, ניט מער זָאלן זײ ַאז ֿפַארלענד
געװעלטיקט גָאט ַאז װיסן מען זָאל און
ערד. דער ֿפון עקן די ביז יעקֿב, אין

ֶסָלה.
װידער, זײ קומען ָאװנט ַאלע יָא, 15
זיך דרײען און הונט, ַא װי װױען זײ

שטָאט. אין אום
ֿפַארצערן, צו ַארום װַאנדערן זײ 16
װערן זײ ביז נַאכט גַאנצע ַא בלַײבן און

זַאט. ניט
בַאזינגען װעל איך ָאבער 17
שַאלן װעל און שטַארקײט, דַײן
דו װָארום ֶחסד. דַײן ֿפרימָארגנס
ַאן און ֿפעסטונג, ַא געװען מיר ביסט

נױט. מַײן ֿפון טָאג אין ַאנטרינונג
איך װעל דיר צו שטַארקײט, מַײן 18
ֿפעסטונג, מַײן איז גָאט װָארום זינגען,

גענָאד. מַײן ֿפון גָאט דער

געזַאנגמַײסטער;60 דעם ֿפַאר
ִמכָּתם ַא שוַשן-עדות; אױף

לערנונג, ַא ֿפַאר ָדִודן ֿפון
געהַאלטן מלחמה הָאט ער װען 2
און ארם-צֹוֿבה, און ארם-נהרים מיט
הָאט און אומגעקערט, זיך הָאט יֹוָאֿב
זַאלץ ֿפון טָאל אין אדום ֿפון געשלָאגן

טױזנט. צװעלף
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ֿפַארלָאזט, אונדז הָאסט גָאט, 3
געצערנט צעברָאכן;הָאסט אונדז הָאסט
װידער אונדז זָאלסטו אונדז, אױף

אױֿפריכטן.
ערד, די אױֿפגעשטורעמט הָאסט 4
אירע צעשּפָאלטן;הײל זי הָאסט

זיך. װַאקלט זי װָארום ברָאכן,
דַײן זען געמַאכט הָאסט 5
הָאסט לַײדן, שװערע ֿפָאלק
ֿפון װַײן מיט ָאנגעטרונקען אונדז

ֿפַארטומלעניש.
זיך ֿפָאן, ַא ֿפָארכטער דַײנע גיב 6

ֶסָלה. אמת. ֿפַארן אַײנצוזַאמלען
זָאלן בַאליבטע דַײנע ּכדי 7
דַײן מיט העלף װערן, דערלײזט

מיר. ענטֿפער און הַאנט, רעכטער
זַײן אין גערעדט הָאט גָאט 8
דערֿפרײט װעל איך ַאז הײליקײט,
און שכם, צעטײלן װעל װערן;איך
אױסמעסטן. איך װעל סוּכות טָאל דעם
מנשה, איז מַײן און גִלָעד, איז מַײן 9
מַײן ֿפון קיװער דער איז אֿפַריִם און

צעּפטער. מַײן איז קָאּפ;יהּודה
װַאשטָאּפ;אױף מַײן איז מוָאֿב 10
מיר, שוך;איבער מַײן איך װַארף אדום

שרַײען. װעסטו ּפֶלֶשת,
דער צו מיך ברענגט װער 11
מיך טוט שטָאט?װער בַאֿפעסטיקטער

אדום? קײן ֿפירן
אונדז הָאסט גָאט דו װָאר, ֿפַאר 12
גָאט, ַארױס, ניט גײסט און ֿפַארלָאזט,

מחנות. אונדזערע מיט
ֿפַײנט, דעם קעגן הילף אונדז גיב 13
ַא ֿפון ישועה די איז נישטיק װָארום

מענטשן.
אױֿפטָאן מיר װעלן גָאט מיט 14
צעטרעטן װעט ער און גֿבורות,

ֿפַײנט. אונדזערע

געזַאנגמַײסטער,61 דעם ֿפַאר
ֿפון סטרונעשּפיל; אױף

ָדִודן.
געשרײ, מַײן גָאט, צו, הער 2

ּתֿפילה. מַײן ֿפַארנעם

צו איך רוף ערד דער ֿפון עק ֿפון 3
ֿפַארגײט;אױף הַארץ מַײן װען דיר,
מיר, ֿפַאר הױך צו איז װָאס ֿפעלדז דעם

ַארױֿפֿפירן. מיך זָאלסטו
ַא געװען מיר ביסט דו װָארום 4
שטַארקײט ֿפון טורעם ַא בַאשיצונג,

ֿפַײנט. דעם ַאקעגן
דַײן אין װױנען אײביק װעל איך 5
דער אין שיצן מיך װעל איך געצעלט.
ֿפליגלען. דַײנע ֿפון ֿפַארבָארגעניש

ֶסָלה.
צוגעהערט הָאסט גָאט, דו, װָארום 6
ַארב די געגעבן נדרים;הָאסט מַײנע צו

נָאמען. דַײן ֿפָארכטן װָאס די ֿפון
מלך דעם ֿפון טעג די צו טעג 7
זַײן זָאלן יָארן זַײנע צולײגן, זָאלסטו

ָדור. ַא אױף ָדור ַא װי
ֿפַאר אײביק ער זָאל טרָאנען 8
זײ בַאשער, טרַײשַאֿפט און גָאט;גענָאד

היטן. אים זָאלן
נָאמען דַײן בַאזינגען איך װעל ַאזױ 9
מַײנע בַאצָאל איך װען אײביק, אױף

טָאגטעגלעך. נדרים

געזַאנגמַײסטער,62 דעם ֿפַאר
ֿפון מזמור ַא ידותון; ֿפַאר

ָדִודן.
זעל, מַײן הַארן טוט גָאט צו נָאר 2

הילף. מַײן איז אים ֿפון
מַײן און ֿפעלדז מַײן איז ער נָאר 3
ניט זיך זָאל איך ֿפעסטונג, מַײן הילף,

שטַארק. אױסגליטשן
אױף ָאנֿפַאלן איר װעט װַאנען ביז 4
ַא הרגעןװי טוט ַאלע מענטשן?איר ַא
מױער ַא װי אַײנגעבױגענע, ַאן װַאנט

אומגעֿפַאלענע. ַאן
הױכקײט זַײן ֿפון זיך ֵעצהן זײ ַרק 5
הנאה הָאבן ַארָאּפצושטױסן;זײ אים
זײ, בענטשן מױל זײער מיט ליגן; ֿפון

ֶסָלה. זײ. שילטן זיך אין און
זעל, מַײן הַארן, טו גָאט, צו נָאר 6

הָאֿפונג. מַײן איז אים ֿפון װָארום
מַײן און ֿפעלדז מַײן איז ער נָאר 7
ניט זיך זָאל איך ֿפעסטונג, מַײן הילף,
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אױסגליטשן.
מַײן און הילף מַײן איז גָאט בַײ 8
שטַארקײט, מַײן ֿפון ֿפעלדז ּכֿבוד;דער

גָאט. אין איז בַאשיצונג מַײן
אין אים אױף אַײך ֿפַארזיכערט 9
גיסט ֿפָאלק, איר צַײט, יעטװעדער
איז גָאט הַארץ; אַײער אים ֿפַאר אױס

ֶסָלה. בַאשיצונג. ַא אונדז
די זַײנען הױך ַא בלױז 10
די ָאּפנַאר ַאן מענטשנקינדער,
ַא אױף זָאל מע לַײט;װען ָאנגעזעענע
אין זײ זַײנען ַארױֿפלײגן, װָאגשָאל

הױך. ַא אײנעם
ֿפַארזיכערן ניט אַײך זָאלט איר 11
גזלה אױף נַארן ניט און רױב, אױף
ֿפַארמעג דער ַאז אַײך. איר זָאלט
ַאכט. קײן לײגן ניט איר זָאלט װַאקסט,
גערעדט, גָאט הָאט מָאל אײן 12
ַאז געהערט, דָאס איך הָאב מָאל צװײ

גָאט. בַײ איז שטַארקײט
גענָאד, איז גָאט, דיר, בַײ און 13
לױט איטלעכן בַאצָאלסט דו װָארום

מעׂשים. זַײנע

ער63 װען ָדִודן, ֿפון מזמור ַא
ֿפון מדבר דער אין געװען איז

יהּודה.
טו דיך גָאט, מַײן ביסט דו גָאט, 2
זעל, מַײן דָארשט דיר זוכן;נָאך איך
לַאנד ַא אין לַײב, מַײן געלוסט דיר צו
ֿפַארשמַאכטער ַא און טריקעניש, ֿפון

װַאסער. ָאן
אױף אױסגעקוקט איך הָאב ַאזױ 3
דַײן זען צו הײליקטום אין דיר,

ּכֿבוד. דַײן און שטַארקײט
ֿפון בעסער איז ֶחסד דַײן װָארום 4

לױבן. דיך װעלן ליּפן לעבן;מַײנע
דורך בענטשן דיך איך װעל ַאזױ 5
איך װעל נָאמען דַײן לעבן;אין מַײן

הענט. מַײנע אױֿפהײבן
זַאט איז מַארך און ֿפעטס מיט װי 6
טוט ליּפן זינגעדיקע מיט און זעל, מַײן

מױל, מַײן לױבן

מַײן אױף דיך דערמָאן איך ַאז 7
אין דיר ָאן טרַאכט איך ַאז געלעגער,

נַאכט. דער ֿפון װַאכן די
געװען, הילף ַא מיר ביסט װָארום 8
טו ֿפליגלען דַײנע ֿפון שָאטן אין און

זינגען. איך
נָאך בַאהעֿפט איז זעל מַײן 9
מיך לענט הַאנט רעכטע דיר;דַײן

אונטער.
אױף זעל מַײן זוכן װָאס די און 10
די אין ַארַײן װעלן אומצוברענגען,

ערד. דער ֿפון טיֿפענישן
מַאכט אין שלַײדערן זײ װעט מע 11
ֿפיקס ֿפון חלק שװערד;דער דער ֿפון

זַײן. זײ װעלן
ֿפרײען זיך װעט מלך דער ָאבער 12
איטלעכער זיך װעט רימען גָאט; מיט
אים;װָארום בַײ שװערט װָאס
ֿפון מױל דָאס װעט װערן ֿפַארשטָאּפט

ליגנזָאגער. די

ַא64 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון מזמור

אין ָקול מַײן גָאט, צו, הער 2
ֿפַײנט ֿפון ַאנגסט דער קלָאג;ֿפון מַײן

לעבן. מַײן בַאהיטן זָאלסטו
דעם ֿפון ֿפַארבָארגן מיך זָאלסט 3
דעם ֿפון שלעכטסטוער, די ֿפון בַארָאט

אומרעכט; װערקן װָאס די ֿפון טומל
ַא װי געשַארֿפט הָאבן װָאס 4
זײער געשּפַאנט צונג, זײער שװערד

װָארט, גיֿפטיק ַא – ֿפַײל
דעם ֿפַארבָארגענישן אין שיסן צו 5
אים, זײ שיסן ּפלוצלינג אומשולדיקן;

מורא. ניט הָאבן און
אין אײנַאנדער שטַארקן זײ 6
ָאּפ רעדן זַאך;זײ בײזער דער
װער זָאגן, נעצן;זײ אונטערצולײגן

זען. זײ קען
הָאבן זײ ֿפַארברעכן, אױס זוכן זײ 7
זוכעניש;און גרונטיקע ַא דורכגעמַאכט
און איטלעכן ֿפון אינעװײניקײט די

טיף. איז הַארץ דָאס
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זײ אױף שיסט גָאט ָאבער 8
זײערע געשעען ֿפַײל;עס ַא ּפלוצלינג

שלעק.
זײער מַאכט מע און 9
זײ ֿפַאר שטרױכלונג ַא צונג
ַאלע װערן ַאלײן;אױֿפגעטרײסלט

זײ. אױף קוקן װָאס
און מורא, הָאבן מענטשן ַאלע און 10
זַײן און גָאט, ֿפון װערק דָאס דערצײלן

זײ. ֿפַארשטײען טּוונג
גָאט, מיט זיך ֿפרײט צדיק דער 11
און אים, אין שיצן זיך טוט און
רעכטֿפַארטיקע ַאלע זיך רימען עס

הערצער.

ַא65 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
געזַאנג. ַא ָדִודן ֿפון מזמור;

לױב הַארט גָאט, דיר, אױף 2
נדרים װערן דיר צו און ִציון, אין

געצָאלט.
צו ּתֿפילה, ַא צו הערסט װָאס דו 3

לַײבער. ַאלע קומען דיר
זַײנען מעׂשים זינדיקע די 4
מיר;אונדזערע ֿפַאר שטַארק צו

זַײן. מכּפר דו זָאלסט זײ ֿפַארברעכן,
און װײלסט דו װָאס דעם צו װױל 5
דַײנע אין רוען זָאל ער דערנענטערסט,
גוטס דעם מיט זעטן זיך לָאמיר הױֿפן.
ֿפון הײליקײט דער מיט הױז, דַײן ֿפון

טעמּפל. דַײן
װּונדער ֿפָארכטיקע מיט 6
גערעכטיקײט, אין אונדז ענטֿפערסטו
דו הילף, אונדזער ֿפון גָאט דו
און ערד, עקן ַאלע ֿפון ֿפַארזיכערונג

װַײטע; ימען ֿפון
בערג די בַאֿפעסטיקט װָאס דער 7
בַאגורט איז װָאס דער ּכוח, זַײן מיט

גֿבורה; מיט
ברומונג די אַײן שטילט װָאס דער 8
זײערע ֿפון ברומונג די ימען, די ֿפון
ֿפעלקער, די ֿפון טומל דעם און אינדן,
עקן װַײטע ֿפון בַאװױנער די ביז 9
צײכנס;די דַײנע ֿפַאר מורא הָאבן
ָאװנט און ֿפרימָארגן ֿפון ַארױסגענג

זינגען. מַאכסטו

און ערד דער ָאן זיך דערמָאנסט 10
ֶשֿפעדיק זי מַאכסט זי, בַאװעסערסט
ֿפול גָאט ֿפון טַײך דעם ֿפון רַײך,
קָארן, זײער ָאן װַאסער;ברײטסט מיט

ריכטיק; צו זי ברײטסט װָארום
זעצסט בײטן, אירע ָאן טרינקסט 11
זי מַאכסט גרודעס, אירע ַארָאּפ
איר בענטשסט שּפרײרעגן, מיט װײך
יָאר דָאס געקרײנט הָאסט שּפרָאצונג.
טריֿפן שטעגן דַײנע און גוטס, דַײן מיט

ֿפעטקײט. מיט
ֿפון ֿפיטערּפלעצער די טריֿפן עס 12

הײכן. די ָאן גורטן ֿפרײד און מדבר,
מיט זיך בַאקלײדן לָאנקעס די 13
אין זיך װיקלען טָאלן די און שָאף,

זינגען. זײ און שַאלן ּתֿבואה;זײ

ַא66 געזַאנגמַײסטער; דעם ֿפַאר
מזמור. ַא געזַאנג,

ערד, גַאנצע די גָאט, צו שַאלט 2
נָאמען, זַײן ֿפון ּפרַאכט די בַאזינגט

לױב. זַײן ּפרַאכטיק מַאכט
ֿפָארכטיק װי גָאט: צו זָאגט 3
גרױס דַײן װערק!דורך דַײן איז
דַײנע דיר ֿפַאר אַײן גײען שטַארקײט

ֿפַײנט.
דיר צו בוקן זיך זָאל ערד גַאנצע די 4
בַאזינגען זָאלן דיר;זײ צו זינגען און

ֶסָלה. נָאמען. דַײן
ֿפון מעׂשים די זעט און קומט 5
ֿפַאר טּוונג אין ֿפָארכטיק איז גָאט;ער

מענטשנקינדער. די
אין ים דעם ֿפַארקערט הָאט ער 6
דעם ַאריבער זײ זַײנען ֿפוס צו יבשה,
געֿפרײט זיך מיר הָאבן טַײך;דענצמָאל

אים. מיט
גֿבורה זַײן מיט געװעלטיקט ער 7
די אױף קוקן אױגן זַײנע אײביק,
ניט זיך ָאּפקערער די ֿפעלקער;זָאלן

ֶסָלה. דערהײבן.
אונדזער ֿפעלקער, איר לױבט, 8
זַײן ֿפון ָקול דעם הערן לָאזט און גָאט,

לױב;
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זעל אונדזער דערהַאלט װָאס דער 9
זיך געלָאזט ניט הָאט און לעבן, בַײם

ֿפוס. אונדזער אױסגליטשן
געּפרּוװט, אונדז הָאסט װָארום 10
מע װי געלַײטערט אונדז גָאט;הָאסט

זילבער. לַײטערט
ַא אין געברַאכט אונדז הָאסט 11
קלעם ַא ַארױֿפגעטָאן הָאסט ֿפעסטונג,

לענדן. אונדזערע אױף
מענטשן ַא רַײטן געלָאזט הָאסט 12
זַײנען מיר קָאּפ, אונדזער אױף
װַאסער, אין און ֿפַײער אין געקומען
ַארױסגעצױגן אונדז הָאסט דו ָאבער

זעטיקײט. אין
מיט הױז דַײן אין קומען װעל איך 13
בַאצָאלן דיר װעל איך ברַאנדָאּפֿפער,

נדרים, מַײנע
הָאבן ליּפן מַײנע װָאס 14
מױל מַײן און ַארױסגעלָאזט,

נױט. מַײן אין צוגעזָאגט הָאט
איך װעל ברַאנדָאּפֿפער ֿפעטע 15
ֿפון דעמֿפונג מיט אױֿפברענגען, דיר
מיט רינדער מַאכן װעל איך װידערס;

ֶסָלה. בעק.
ֿפון ֿפָארכטער ַאלע הערט, קומט 16
ער װָאס דערצײלן װעל איך און גָאט,

זעל. מַײן צו געטָאן הָאט
מַײן מיט אים צו גערוֿפן הָאב איך 17
דערהױבן געװען איז ער און מױל,

צונג. מַײן אױף
אױסגעװײלט װָאלט איך ַאז 18
ניט װָאלט הַארצן, מַײן אין אומרעכט

גָאט. צוגעהערט
ער צוגעהערט, הָאט גָאט ָאבער 19
מַײן ֿפון ָקול דעם ֿפַארנומען הָאט

ּתֿפילה.
הָאט ער װָאס גָאט איז געלױבט 20
ֶחסד זַײן און ּתֿפילה, מַײן ָאּפגעטָאן ניט

מיר. ֿפון

געזַאנגמַײסטער,67 דעם ֿפַאר
מזמור, ַא סטרונעשּפיל; מיט

געזַאנג. ַא

און לַײטזעליקן אונדז זָאל גָאט 2
זַײן דערלַײכטן זָאל ער בענטשן, אונדז

ֶסָלה; אונדז, אױף ּפנים
ערד דער אױף װיסן זָאל מע ּכדי 3
דַײן ֿפעלקער ַאלע צװישן װעג, דַײן

ישועה.
גָאט, ֿפעלקער, די דיך װעלן לױבן 4

ַאלע. ֿפעלקער די דיך װעלן לױבן
װעלן זינגען און ֿפרײען זיך 5
די משּפטסט דו װָארום אומות, די
זײ אומות, די און יושר, מיט ֿפעלקער

ֶסָלה. ערד. דער אױף ֿפירסטו
גָאט, ֿפעלקער, די דיך װעלן לױבן 6

ַאלע. ֿפעלקער די דיך װעלן לױבן
בענטשן ֿפרוכט, איר גיט ערד די 7

גָאט, אונדזער גָאט אונדז װעט
אים גָאטאון אונדז װעט בענטשן 8
ערד. דער ֿפון עקן ַאלע ֿפָארכטן װעלן

געזַאנגמַײסטער;68 דעם ֿפַאר
געזַאנג. ַא מזמור, ַא ָדִודן ֿפון

װעלן אױֿפשטײן, װעט גָאט 2
זַײנע און ֿפַײנט, זַײנע װערן צעשּפרײט

אים. ֿפַאר ַאנטלױֿפן װעלן ָׂשונאים
װעסטו צעטריבן, װערט רױך װי 3
ֿפַאר צעגײט װַאקס װי צעטרַײבן; זײ
רָשעים די אונטערגײן װעלן ֿפַײער,

גָאט. ֿפַאר
ֿפרײען;זײ זיך װעלן צדיקים די און 4
און גָאט, ֿפַאר לוסטיק זַײן װעלן

ִׂשמחה. מיט קװעלן
נָאמען, זַײן בַאזינגט גָאט, צו זינגט 5
די דורך רַײט װָאס דעם דערהײבט
ֿפרײט –און נָאמען זַײן איז –יָה הימלען

אים. ֿפַאר זיך
דער און יתומים, ֿפון ֿפָאטער דער 6
זַײן אין גָאט איז אלמנות, ֿפון ריכטער

װױנונג. הײליקער
ַא אין עלנדע די בַאזעצט גָאט 7
געֿפַאנגענע די ַארױס ברענגט ער הײם,
אין בלַײבן ָאּפקערער די נָאר גליק; אין

טריקעניש.
ַארױסגעגַאנגען ביסט דו ַאז גָאט, 8
הָאסט דו ַאז ֿפָאלק, דַײן ֿפַאר ֿפַארױס
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װיסטעניש, דער דורך געשּפרַײזט
ֶסָלה,

די אױך געציטערט, ערד די הָאט 9
גָאט;דער ֿפַאר געטריֿפט הָאבן הימלען
גָאט דעם גָאט, ֿפַאר – סינַי דָאזיקער

יׂשראל. ֿפון
הָאסטו שֿפע ֿפון רעגן ַא 10
נחלה דַײן ַאז גָאט, ַארָאּפגעזיּפט,
זי הָאסטו געװען, ֿפַארשמַאכט איז

אױֿפגעריכט.
בַאזעצט זיך הָאט סטַאדע דַײן 11
גָאט, גוטסקײט, דַײן אין דערין;הָאסטו

ָארימע. די ֿפַאר ָאנגעברײט
װָארט ַא ַארױס גיט גָאט 12

מחנה. גרױסע ַא –ָאנזָאגערינס
מחנות ֿפון מלכים 13
שטובזיצערין די און לױֿפן-ַאנטלױֿפן,

רױב. טײלט
די צװישן ליגן איר װילט צי 14
דער ֿפון ֿפליגלען שָאֿפגעהעֿפטן?די
און בַאדעקט, זילבער מיט זַײנען טױב

גָאלד. גרינלעכן מיט ֿפלעדערן אירע
הָאט ַאלמַאכטיקער דער ַאז 15
הָאט איר, אין מלכים די צעשּפרײט

צלמון. אױף געשנײט עס
בשן, בַארג איז גָאט ֿפון בַארג ַא 16

בשן. בַארג איז שּפיצן ֿפון בַארג ַא
איר קרום, איר קוקט װָאס 17
בַארג דעם אױף בערג, ֿפילשּפיציקע
װױנונג זַײן ֿפַאר הָאט גָאט װָאס
רוען אױך װעט יהוה װּו געגלוסט,

אײביק? אױף
זַײנען גָאט ֿפון רַײטװעגן די 18
גָאט טױזנטן; אױף טױזנטן צענטױזנטן,
אין סינַי אױף װי זײ צװישן איז

הײליקײט.
דער אין ַארױֿפגעגַאנגען ביסט 19
געֿפַאנג, ַא געֿפַאנגען הָאסט הײך,
מענטשן;ַאז אין מָּתנות גענומען הָאסט
יָה רוען זָאל ָאּפקערער די צװישן אױך

גָאט.
טָאג ֿפַאר טָאג גָאט, איז געלױבט 20
אונדזער איז גָאט טרָאגן; אונדז ער טוט

ֶסָלה. ישועה.

ֿפון גָאט ַא אונדז איז גָאט 21
זַײנען הַאר דעם גָאט בַײ און ישועות,

טױט. ֿפון אױסװעגן די
צעלעכערן װעט גָאט װָאר, ֿפַאר 22
הָאריקן דעם ֿפַײנט, זַײנע ֿפון קָאּפ דעם
זַײנע אין גײט װָאס דעם ֿפון שַארבן

זינד.
איך װעל בשן ֿפון זָאגט: גָאט 23
די ֿפון אומקערן װעל איך אומקערן,

ים; ֿפון טיֿפענישן
דַײן בלוט אין טונקען זָאלסט ּכדי 24
הָאבן זָאל הינט דַײנע ֿפון צונג די ֿפוס,

ֿפַײנט. די ֿפון חלק איר
גָאט, גײונגען, דַײנע קוקט-צו מע 25
קיניג, מַײן גָאט, מַײן צו גײונגען די

הײליקטום. אין
דעם נָאך זינגער, די גײען ֿפַארױס 26
מײדלעך ֿפון מיטן אין שּפילער, די

ּפַײקלען. װָאס
גָאט, לױבט געזעמלען „אין 27
ֿפון קװַאל ֿפון איר הַאר, דעם לױבט

” יׂשראל.
ייִנגסטער, דער בנימין איז ָאן 28
ֿפון הַארן די געװעלטיקער, זײער
ֿפון הַארן די מחנה, זײער מיט יהּודה

נֿפּתלי. ֿפון הַארן די זֿבולון,
דַײן בַאֿפעלן זָאל גָאט דַײן 29
װָאס דו גָאט, זיך, שטַארקײט;שטַארק

אונדז. ֿפַאר געטָאן הָאסט
אין טעמּפל דַײן ֿפון 30
ברענגען דיר מלכים ירושלים;זָאלן

מָּתנות.
ֿפונעם חיה דער אױף ָאן שרַײ 31
ָאקסן געזעמל אױֿפן װַאסעררָאר,
זײ קעלבער-ֿפעלקער, די מיט
מיט װַארֿפן ֿפיס די צו זיך זָאלן
צעשּפרײטן זָאל זילבערשטיקער;ער

מלחמות. בַאגערן װָאס אומות די
מצַריִם, ֿפון קומען זָאלן ׂשָררות 32
צו הענט אירע אױסשטרעקן זָאל ּכּוש

גָאט.
ערד, דער ֿפון קיניגרַײכן איר 33
הַאר, דעם צו שּפילט גָאט, צו זינגט

ֶסָלה;
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די אױף רַײט װָאס דעם צו 34
זע, הימלען; די ֿפון הימלען אורַאלטע
מַאכטיקן ַא ָקול, זַײן ַארױס לָאזט ער

ָקול.
גָאט;איבער צו שטַארקײט גיט 35
זַײן און גרױסקײט, זַײן איז יׂשראל

װָאלקנס. די אין שטַארקײט
דַײנע ֿפון ֿפָארכטיק איז גָאט 36
יׂשראל, ֿפון גָאט הײליקטומען;
צום מַאכט און שטַארקײט גיט ער

גָאט. איז ֿפָאלק;געלױבט

געזַאנגמַײסטער,69 דעם ֿפַאר
ָדִודן. ֿפון שֹוַשנים; אױף

דָאס װָארום גָאט, מיך, העלף 2
זעל. דער ביז געקומען איז װַאסער

טיֿפן ַא אין אַײנגעזונקען בין איך 3
בין בַאשטַאנד;איך קײן ניטָא און זומּפ,
דער און װַאסערן, טיֿפע אין געקומען

ֿפַארֿפלײצט. מיך הָאט שטרָאם
מַײן רוֿפן, מַײן ֿפון מיד בין איך 4
גײען אױגן די ֿפַארטריקנט, איז קעל

גָאט. מַײן אױף אױסהַארנדיק מיר
קָאּפ מַײן ֿפון הָאר די װי מער 5
ָׂשונאים; אומזיסטיקע מַײנע זַײנען
ֿפַארטיליקער, מַײנע זַײנען שטַארק
איך װָאס גָארנישט; ֿפַאר ֿפַײנט מַײנע
ָאּפגעבן. דרום איך געגזלטמוז ניט הָאב
נַארישקײט, מַײן װײסט דו גָאט, 6
ֿפון זַײנען ֿפַארשולדיקונגען מַײנע און

ֿפַארהױלן. ניט דיר
דורך בלַײבן ִביוש אין ניט זָאלן 7
יהוה הַאר דו הָאֿפער, דַײנע מיר
װערן ֿפַארשעמט ניט צֿבאות;זָאלן ֿפון
ֿפון גָאט זוכער, דַײנע מיר דורך

יׂשראל.
איך הָאב װעגן דַײנעט ֿפון װָארום 8
בַאדעקט הָאט שַאנד ַא חרּפה, געליטן

ּפנים. מַײן
צו געװָארן איך בין ֿפַארֿפרעמדט 9
די צו װילדֿפרעמד און ברידער, מַײנע

מוטער. מַײן ֿפון זין
הױז דַײן ֿפַאר צָארן דער װָארום 10
לעסטערונגען די און געגעסן, מיך הָאט

געֿפַאלן זַײנען לעסטערער דַײנע ֿפון
מיר. אױף

אין אױסגעװײנט איך הָאב און 11
צו מיר דָאס איז זעל, מַײן ֿפַאסטן

געװָארן. לעסטערונג
זַאק געמַאכט איך הָאב און 12
צום זײ בַײ איך בין קלײד, מַײן

געװָארן. שּפריכװָארט
טױערזיצער, די מיר ֿפון רעדן עס 13
די ֿפון געזַאנג דָאס בין איך און

װַײנטרינקער.
דיר, צו ּתֿפילה מַײן – איך ָאבער 14
בַאװיליקונג; ֿפון שעה ַא איז: גָאט,
מיר גענָאדענטֿפער גרױס דַײן אין גָאט,

ישועה. אמתער דַײן מיט
לײם, דעם ֿפון מציל מיך זַײ 15
אַײנגעזונקען ניט זָאל איך ַאז
מַײנע ֿפון װערן ניצול װערן;לָאמיך

װַאסערן. טיֿפע די ֿפון און ֿפַײנט,
דער ֿפַארֿפלײצן ניט מיך לָאז 16
ניט מיך לָאז און װַאסער, שטרָאם
ניט לָאז און טיֿפעניש, די אַײנשלינגען
מיר. איבער מױל איר גרוב די צומַאכן
װָארום גָאט, מיר, ענטֿפער 17
גרױס דַײן ֶחסד;לױט דַײן איז גוט

מיר. צו זיך קער דערבַארימונג
דַײן ֿפַארבָארגן ניט זָאלסט און 18
איז מיר װָארום קנעכט, דַײן ֿפון ּפנים

גיך. מיר ענטֿפער ענג;
אױס, זי לײז זעל, מַײן צו גענען 19
ֿפַײנט. מַײנע װעגן ֿפון אױס מיך קױף

מַײן און חרּפה מַײן װײסט דו 20
זַײנען דיר ֿפַאר שַאנד, מַײן און בושה

דריקער. מַײנע ַאלע
הַארץ, מַײן צעברעכט חרּפה ַא 21
הָאב איך חרוֿב;און בין איך און
און ניטָא, און בַאדױער, אױף געהָאֿפט

געֿפונען. ניט און טרײסטער, אױף
גיֿפט ַארַײנגעטָאן הָאבן זײ און 22
דָארשט מַײן ֿפַאר און שּפַײז, מַײן אין

עסיק. טרינקען מיר זײ גיבן
זײ, ֿפַאר װָאס טיש זײער זָאל 23
ֿפון מיטן אין און נעץ, ַא ֿפַאר װערן

ּפַאסטקע. ַא ֿפַאר ֿפריד,
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װערן ֿפינצטער אױגן זײערע זָאלן 24
מַאך לענדן זײערע און זען, צו ניט

ּתמיד. װַאקלען
און ּכעס, דַײן זײ אױף אױס גיס 25

דערגרײכן. זײ זָאל גרימצָארן דַײן
ֿפַארװיסט, זַײן ישוֿב זײער זָאל 26
קײן זַײן ניט זָאל געצעלטן זײערע אין

בַאװױנער.
הָאסט דו װָאס דעם װָארום 27
דעם ֿפון און זײ, רודֿפן געשלָאגן
ֿפַארװּונדטע דַײנע ֿפון װײטָאג

זיך. זײ דערצײלן
זינד, זײער אױף זינד צו לײג 28
דַײן צו צוקומען ניט זײ זָאלן און

גערעכטיקײט.
ֿפון װערן אױסגעמעקט זײ זָאלן 29
די מיט און לעבעדיקע, די ֿפון בוך
ֿפַארשריבן ניט זײ זָאלן גערעכטע

װערן.
און ָארים בין איך ָאבער 30
גָאט, הילף, דַײן זָאל צעװײטָאקט,

דערהײכן. מיך
ֿפון נָאמען דעם רימען װעל איך 31
גרײסן אים װעל און געזַאנג, מיט גָאט

לױב. מיט
בַײ בעסער זַײן װעט דָאס און 32
בַאהָארנט, בול ַא װי ָאקס, ַאן װי גָאט

בַאקלױט.
זיך און געדריקטע, די זען זָאלן 33
זָאל גָאט, זוכט װָאס ֿפרײען;איר

הַארץ! אַײער אױֿפלעבן
די צו הערט גָאט װָארום 34
געֿפַאנגענע זַײנע און בַאדערֿפטיקע,

ֿפַארַאכטן. ניט ער טוט
ערד, און הימל אים װעלן לױבן 35
אין װידמענט װָאס ַאלץ און ימען די

זײ.
ִציון, העלֿפן װעט גָאט װָארום 36
יהּודה, ֿפון שטעט די בױען װעט און
און בַאזעצן, דָארטן זיך װעלן זײ און

יַרשען. זי
קנעכט זַײנע ֿפון זָאמען דער און 37
ֿפון ליבהָאבער די און ַארבן, זי װעט

איר. אין װױנען װעלן נָאמען זַײן

געזַאנגמַײסטער;70 דעם ֿפַאר
ַא אױף ָדִודן, ֿפון

דערמָאנונג.
צו יהוה, זַײן, צו מציל מיך גָאט, 2

אַײלן. טו הילף, מַײן
שַאנד צו און ֿפַארשעמט זָאלן 3
זָאלן לעבן; מַײן זוכן װָאס די װערן
די שעמען זיך און ַאהינטער ָאּפטרעטן

בײז. מיר װינטשן װָאס
װעגן ֿפון צוריקקערן זיך זָאלן 4
ַאהַא! ַאהַא! זָאגן: װָאס שַאנדדי זײער
ֿפרײען זיך און זַײן לוסטיק זָאלן 5
זָאלן און דיך. זוכן װָאס דירַאלע מיט
גָאט! זַײן זָאל געגרײסט זָאגן: ּתמיד

ישועה. דַײן ליב הָאבן װָאס די
און ָארים בין איך ָאבער 6
צו אַײלן טו גָאט, בַאדערֿפטיק,
װָאס דער און הילף, מַײן ביסט מיר;דו
זָאלסט יהוה, ַאנטרינען; מיך מַאכט

זַאמען. ניט זיך

מיך71 איך טו גָאט, דיר, אין
ניט מָאל קײן לָאמיך שיצן,

װערן. ֿפַארשעמט
מיך זָאלסטו גערעכטיקײט דַײן אין 2
ַאנטרינען;נַײג מַאכן מיך און זַײן, מציל
מיך. העלף און מיר, צו אױער דַײן צו

ֿפעלדז ַא ֿפַאר מיר זַײ 3
צו ּתמיד בַאשיצונגװּוהין ֿפון
װָארום העלֿפן, צו מיר קומען;בַאשער
ֿפעסטונג. מַײן און ֿפעלדז מַײן ביסט דו
ֿפון ַאנטרינען מיך מַאך גָאט, מַײן 4
ֿפון ֿפױסט ֿפון ָרשע, ֿפון הַאנט דער

דריקער. און ֿפַארברעכער דעם
הָאֿפענונג, מַײן ביסט דו װָארום 5
ֿפון ֿפַארזיכערונג מַײן הַאר, דער גָאט

ָאן. יוגנט מַײן
זיך איך הָאב דיר אױף 6
ֿפון מוטערלַײב, ֿפון ָאנגעלענט
מיך דו הָאסט אינגעװײד מוטערס מַײן
ֿפון ּתמיד איז לױב ַארױסגעצױגן;מַײן

דיר.
געװָארן איך בין בײזװּונדער ַא װי 7
שטַארקע מַײן ביסט דו ָאבער ֿפיל, בַײ

בַאשיצונג.
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דַײן מיט ָאנגעֿפילט איז מױל מַײן 8
רימונג. דַײן מיט טָאג גַאנצן ַא לױב,

אין ַאװעקװַארֿפן ניט מיך זָאלסט 9
גײען ּכוחות מַײנע ַאז זִקנה, ֿפון צַײט

ֿפַארלָאזן. ניט מיך זָאלסטו אױס,
װעגן רעדן ֿפַײנט מַײנע װָארום 10
זעל מַײן אױף לױערער די און מיר,

אײנעם, אין זיך ֵעצהן
אים הָאט גָאט זָאגן: צו ַאזױ 11
אים, כַאּפט און נָאך יָאגט ֿפַארלָאזן;

זַײן. מציל זָאל װער ניטָא װָארום
ניט זיך זָאלסט גָאט, 12
גָאט, מיר;מַײן ֿפון דערװַײטערן

הילף. צו מיר אַײל
זָאלן װערן, ֿפַארשעמט זָאלן 13
זָאלן לעבן; מַײן ֿפון ָׂשונאים אױסגײןדי
שַאנדדי און חרּפה מיט װערן בַאדעקט

בײז. מיר זוכן װָאס
און הָאֿפן, ּתמיד װעל איך ָאבער 14

לױב. דַײן ַאל צו צולײגן נָאך װעל
דערצײלן װעט מױל מַײן 15
טָאג גַאנצן ַא גערעכטיקײט, דַײן
ניט קען איך הילף;װָארום דַײן

אױסדערצײלן.
גֿבורות די מיט קומען װעל איך 16
װעל איך הַאר, דעם גָאט ֿפון
דַײנע גערעכטיקײט, דַײן דערמָאנען

ַאלײן.
ֿפון געלערנט מיך הָאסט גָאט, 17
דערצײל ַאהער ביז און ָאן, יוגנט מַײן

װּונדער. דַײנע איך
גרָאער און זִקנה ביז אױך און 18
ניט מיך זָאלסטו גָאט, עלטער,
דַײן דעצײלן װעל איך ביז ֿפַארלָאזן,
איטלעכן צו ָדור, ַאנדערן צום מַאכט

גֿבורה. דַײן קומען, װעט װָאס
איז גָאט, גערעכטיקײט, דַײן יָא, 19
אױֿפגעטָאן הָאסט װָאס דו הימל, ביזן

גלַײכן? דַײן איז װער גָאט, גרױס.
זען געלָאזט מיך הָאסט װָאס דו 20
מיך װידער װעסט בײזן, און צרות ֿפיל
דער ֿפון ּתהומען די ֿפון און אױֿפלעבן,
אױֿפברענגען. מיך װידער ערדװעסטו

און גדּולה, מַײן מערן װעסט 21
טרײסטן. מיך װידער װעסט

אױף לױבן דיך איך װעל דרומעך 22
מַײן געטרַײשַאֿפט, –דַײן גיטַאר, ַא
ַא אױף דיר צו שּפילן װעל גָאט;איך

יׂשראל. ֿפון הײליקער דו הַארף,
איך ַאז זינגען, װעלן ליּפן מַײנע 23
װָאס זעל מַײן און דיר, צו שּפילן װעל

אױסגעלײזט. הָאסט דו
טָאגװעט גַאנצן ַא צונג מַײן אױך 24
װָארום גערעכטיקײט, דַײן רעדן
װערןדי שַאנד צו װָארום ֿפַארשעמט,

בײז. מיר זוכן װָאס

דַײנע72 גיב גָאט, שלמהן. ֿפון
דַײן און מלך, צום משּפטים

זון; מלכס צום גערעכטיקײט
מיט ֿפָאלק דַײן משּפטן זָאל ער 2
ָארימע דַײנע און רעכטֿפַארטיקײט,

רעכט. לױט
שלום טרָאגן זָאלן בערג די 3
דורך – הײכן די און ֿפָאלק, צום

גערעכטיקײט.
ֿפון ָארימע די משּפטן זָאל ער 4
ֿפון קינדער די העלֿפן זָאל ער ֿפָאלק,

אֿביון,
זָאל מע רױבער. דעם צעדריקן און 5
זַײן, װעט זון די לַאנג װי ֿפָארכטן דיך
אױף לֿבנה, די װי ַאזױ און 6
רעגן װי נידערן זָאל ער ָדור-דורות.
שּפרײרעגן װי גרָאז, געשניטן אױף

ערד. די בַאגיסט װָאס
דער זָאל טעג זַײנע אין בליִען 7
לֿבנה די ביז ֿפריד ֿפון שֿפע ַא און צדיק,

זַײן. ניט מער װעט
ביז ים ֿפון געװעלטיקן זָאל ער און 8
דער ֿפון עקן די ביז טַײך ֿפון און ים,

ערד.
די קניִען זָאלן אים ֿפַאר 9
זָאלן ֿפַײנט זַײנע און מדבר-לַײט,

שטױב. דעם לעקן
די און ַּתְרִשיש ֿפון מלכים די 10
די צָאלן, ָאּפגָאב זָאלן אינדזלען
מָּתנות זָאלן סֿבא און שֿבא ֿפון מלכים
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ברענגען.
ַאלע אים ֿפַאר זיך זָאלן בוקן און 11
דינען. אים זָאלן ֿפעלקער ַאלע מלכים,
דעם זַײן מציל װעט ער װָארום 12
ָארימַאן דעם און שרַײט, װָאס אֿביון

העלֿפער. קײן ניט הָאט װָאס
אױֿפן דערבַארימען זיך װעט ער 13
ֿפון נֿפשות די און אֿביון, און ָארימַאן

העלֿפן. ער װעט אֿביונים די
ער װעט רױב ֿפון און דריקונג ֿפון 14
װעט טַײער און זעל, זײער אױסלײזן

אױגן. זַײנע אין בלוט זײער זַײן
זָאל מע און לעבן, ער זָאל דרום 15
שֿבא;און ֿפון גָאלד דעם ֿפון געבן אים
ַא ּתמיד, אים ֿפַאר זַײן מתּפלל זָאל מע

בענטשן. אים מען זָאל טָאג גַאנצן
גערעטעניש ַא װי זַײן זָאל ער 16
שּפיץ די אױף לַאנד, אין ּתֿבואה ֿפון
זַײן לֿבנון דער װי רױשן זָאל בערג
דער ֿפון שּפרָאצן זָאלן זײ ֿפרוכט;און

ערד. דער ֿפון גרָאז װי שטָאטַאזױ
ַאזױ אײביק, זַײן זָאל נָאמען זַײן 17
נָאמען, זַײן בליִען זָאל זון די װי לַאנג
אים;ַאלע מיט בענטשן זיך זָאל מע און

רימען. אים זָאלן ֿפעלקער
דער יהוה, גָאט איז געלױבט 18
טוט ַאלײן ער װָאס יׂשראל, ֿפון גָאט

װּונדער;
ּפרַאכטיקער זַײן געלױבט און 19
ערד גַאנצע די אײביק;און אױף נָאמען
ּפרַאכט. זַײן מיט װערן ָאנגעֿפילט זָאל

ָאמן! און ָאמן
דעם דוד ֿפון ּתֿפילות די געענדיקט 20

יִַשין. ֿפון זון

ֵסֿפר דריטער

ֿפַאר73 ָאָסֿפן. ֿפון מזמור ַא
צו גוט איז גָאט װָאר,
רײן ַא הָאבן װָאס די צו יׂשראל,

הַארץ.
הָאבן ֿפיס מַײנע – איך און 2
ניט זיך שיר געבײגט, זיך ּכמעט

טריט. מַײנע הָאבן אױסגעגליטשט

געװען מקנא הָאב איך װָארום 3
די ֿפון גליק דָאס ַאז מוטװיליקע, די

זען. איך ֿפלעג רָשעים
יסורים, קײן ניט הָאבן זײ װָארום 4

געזונט. איז לַײב זײער און
זײ הָאבן לַײטן ֿפון מַאטערניש די 5
ַאזױ געּפלָאגט ניט װערן זײ און ניט,

מענטשן. װי
הַאלדזבַאנד, זײער גאװה איז דרום 6
אַײן זײ װיקלט ָאנטועכץ ַאן װי

אומרעכט.
זײערע ַארױס קריכן ֿפעטס ֿפון 7
הַארצן ֿפון ֿפַארװעלענישן די אױגן,

איבער. לױֿפן
בײזקײט מיט רעדן און שּפעטן זײ 8

זײ. רעדן ַארָאּפ אױבן ֿפון רױב,
זײער הימל קעגן ָאן שטעלן זײ 9
אױף אום גײט צונג זײער און מױל,

ערד. דער
ַאהין ֿפָאלק זַײן זיך קערט דרום 10
װערט שֿפע ֿפון װַאסער װָארום צו,

זײ. בַײ געזוּפט
גָאט קען װי זָאגן: זײ און 11
בַײם װיסן דָא דען איז װיסן?און:

אױבערשטן?
און רָשעים, די זַײנען דָאס זע, 12

גוטס. זײ מערן בַשלװה, אײביק
איך הָאב אומנישט בלױז 13
געװַאשן און הַארץ, מַײן געלַײטערט

הענט; מַײנע רײנקײט אין
געּפלָאגט געװען בין איך װָארום 14
איז ֿפרימָארגן ַאלע און טָאג, גַאנצן ַא

שטרָאף. מַײן געװען
װעל איך געזָאגט: װָאלט איך ַאז 15
ָדור דעם ָאן דָאך איך װָאלט ַאזױ, רעדן

געֿפעלשט. קינדער דַײנע ֿפון
זיך הָאב איך ַאז ָאבער 16
איז ֿפַארשטײן, צו דָאס ֿפַארטרַאכט
אױגן. מַײנע אין אומרעכט געװען דָאס
די אין געקומען בין איך ביז 17
איך גָאט:הָאב ֿפון הײליקטומען

ָסוף. זײער ֿפַארשטַאנען
גליטש ַא אױף װָאר, ֿפַאר 18
צום ַארָאּפ זײ װַארֿפסט זײ, שטעלסטו
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אונטערגַאנג.
ַא אין װיסט צו זײ װערן װי 19
ֿפַארלענדט װערן זײ זיך, עקן רגע!זײ

שרעקענישן. ֿפון
אױף, זיך כַאּפט מע ַאז ָחלום ַא װי 20
ֿפַארַאכטסטו װַאכנדיק, גָאט, ַאזױ,

בילד. זײער
זַײן ֿפלעגט הַארץ מַײן יָא, 21
מיר ֿפלעגט נירן די אין און ֿפַארזױערט,

שטעכן;
ֿפַארגרעבט, געװען בין איך װַײל 22
בין בהמה ַא װי װיסן; ניט ֿפלעג און

דיר. ֿפַאר געװען איך
דו דיר, בַײ ּתמיד בין איך ָאבער 23
הַאנט. רעכטער דער בַײ מיך הַאלטסט
ֿפירן, מיך װעסטו עצה דַײן מיט 24

ברענגען. מיך װעסטו ּכֿבוד צו און
אין איך הָאב נָאך װעמען 25
ניט איך בַאגער דיר צו הימל?און

ערד. דער אױף קײנעם
גײט הַארץ מַײן און לַײב מַײן 26
און הַארצן מַײן ֿפון ֿפעלדז דער אױס,

גָאט. אײביק איז חלק מַײן
דיר ֿפון װַײטע די זע, װָארום, 27
ֿפַארשנַײדסט דו אונטערגײן, װעלן
דיר. ֿפון ָאּפ זיך קערט װָאס איטלעכן

ֿפון נָאנטקײט די – איך ָאבער 28
געמַאכט הָאב איך גוטס, מַײן איז גָאט
ּכדי בַאשיצונג, מַײן הַאר דעם גָאט אין
װערק. דַײנע ַאלע װעגן דערצײלן צו

ָאָסֿפן.74 ֿפון בַאטרַאכטונג ַא
הָאסטו גָאט, װָאס, ֿפַאר
אײביק?ֿפַאר אױף ֿפַארלָאזן אונדז
שָאף די אױף צָארן דַײן ברענט װָאס

ֿפיטערונג? דַײן ֿפון
דו װָאס עדה דַײן ָאן זיך דערמָאן 2
דו װָאס מָאל, ַא אױסגעקױֿפט הָאסט
דַײן ֿפון שֿבט צום אױסגעלײזט הָאסט
הָאסט דו װָאס ִציון בַארג דעם ַארב;ָאן

גערוט. אים אױף
די צו טריט דַײנע אױף הײב 3
צעברָאכן הָאט חורֿבות;ַאלץ אײביקע

הײליקטום. אין ׂשונא דער

אין געברילט הָאבן ֿפַײנט דַײנע 4
צײכנס זײערע זַאמלָארט, דַײן ֿפון מיטן
צײכנס. ֿפַאר אױֿפגעשטעלט זײ הָאבן

װָאלט מע װי געדַאכט, זיך הָאט עס 5
אױֿפן הײךהעק דער אין אױֿפהײבן

בױם. ַא ֿפון געצװַײג
געשניצן אירע זײ הָאבן ָאט און 6
און ברעכאַײזן ַא מיט ַאנַאנדער, מיט

צעהַאקט. הַאמערס
דַײן ֿפַײער אין ָאנגעצונדן הָאבן זײ 7
זײ הָאבן ערד דער צו הײליקטום,
נָאמען. דַײן ֿפון װױנונג די ֿפַארשװעכט
זײער אין געזָאגט הָאבן זײ 8
אין ֿפַארטיליקן זײ הַארצן:לָאמיר
ַאלע ֿפַארברענט הָאבן אײנעם;זײ

לַאנד. אין גָאט ֿפון זַאמלערטער
ניט, מיר זעען צײכנס אונדזערע 9
בַײ ניטָא און נֿביא, קײן מער ניטָא

װַאנען. ביז װיסן זָאל װער אונדז
לעסטערן װעט גָאט, װַאנען, ביז 10
דַײן ׂשונא דער שענדן ֿפַײנט?װעט דער

נָאכַאנַאנד? נָאמען
דַײן צוריק הַאלטסטו װָאס ֿפַאר 11
ֿפון ַארױס זי רעכטע?צי דַײן הַאנט,

ֿפַארלענד. בוזעם, דַײן
ֿפון קיניג מַײן דָאך איז גָאט 12
לַאנד. אין ישועות טוט ער ָאן, אײביק
דַײן מיט צעברעקלט הָאסט דו 13
צעברָאכן הָאסט ים, דעם שטַארקײט

װַאסער. אױֿפן שלענג די ֿפון קעּפ די
ֿפון קעּפ די צעהַאקט הָאסט דו 14
צום שּפַײז ֿפַאר געגעבן אים ִלויָתן,

מדבר-לַײט. צו ֿפָאלק,
קװַאלן געשּפָאלטן הָאסט דו 15
אױסגעטריקנט הָאסט דו טַײכן, און

שטרָאמען. מַאכטיקע
די אױך דַײן טָאג, דער איז דַײן 16
און לֿבנה ָאנגעברײט הָאסט דו נַאכט,

זון.
ַאלע אױֿפגעשטעלט הָאסט דו 17
און ערד;זומער דער ֿפון געמַארקן

בַאשַאֿפן. דו הָאסט זײ װינטער,
דער װי דעם, ָאן זיך דערמָאן 18
דָאס און גָאט, געלעסטערט הָאט ֿפַײנט
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געשענדט הָאט ֿפָאלק נידערטרעכטיקע
נָאמען. דַײן

חיה ַא צו איבערגעבן ניט זָאלסט 19
ניט זָאלסט טורטלטױב, דַײן ֿפון זעל די
ֿפון לעבן דָאס אײביק אױף ֿפַארגעסן

ָארימע. דַײנע
בונד, דעם אױף אום זיך קוק 20
דער ֿפון װינקלען ֿפינצטערע די װָארום
רױב. ֿפון װױנונגען מיט ֿפול ערדזַײנען
ניט זיך געשלָאגענער דער זָאל 21
ָארימַאן דער זָאל ֿפַארשעמט, אומקערן

נָאמען. דַײן לױבן אֿביון דער און
דַײן קריג גָאט, אױף, שטײ 22
ֿפון לעסטערונג דַײן געדענק קריג,

טָאג. גַאנצן ַא נידערטרעכטיקן דעם
דעם ֿפַארגעסן ניט זָאלסט 23
טומל דעם ֿפַײנט, דַײנע ֿפון ליַארעם
אױף גײט װָאס קעגנשטײער דַײנע ֿפון

נָאכַאנַאנד.

געזַאנגמַײסטער;75 דעם ֿפַאר
ֿפון מזמור ַא ַאל-ַּתשֵחת;

געזַאנג. ַא ָאָסֿפן,
לױבן, מיר גָאט, דיך, לױבן מיר 2
דערצײלט נָאמען;מע דַײן איז נָאנט און

װּונדער. דַײנע
איך טו צַײט, ַא נעם איך „ַאז 3

יושר. מיט משּפטן
ַאלע און ערד די װַאקלען זיך מעגן 4
בַאֿפעסטיקן טו איך בַאװױנער, אירע

ֶסָלה. ” זַײלן. אירע
איר מוטװיליקע: די צו זָאג איך 5
די צו און מוטװיליקן, ניט זָאלט
דעם אױֿפהײבן ניט זָאלט איר רָשעים:

הָארן.
דער אין אױֿפהײבן ניט זָאלט איר 6
ַא מיט רעדן ניט הָארן, אַײער הײך

הַאלדז. ֿפַארשַײטן
ֿפון ָאדער מזרח ֿפון ניט װָארום 7
קומט מדבר, ֿפון ניט און מערֿב,

דערהײכונג.
ריכטער:דעם דער איז גָאט נָאר 8
דערהײכט דעם און ער, דערנידערט

ער.

הַאנט דער אין איז ָּכוס ַא װָארום 9
שױמט, װָאס װַײן מיט גָאט, ֿפון
גיסט ער און ֿפול, מישגעטרַאנק מיט
דערֿפון הײװן די דערֿפון;בלױז ָאן
דער ֿפון רָשעים זוּפן-טרינקעןַאלע

ערד.
אײביק װעל איך ָאבער 10
גָאט צום זינגען װעל איך דערצײלן,

יעקֿב. ֿפון
רָשעים די ֿפון הערנער ַאלע און 11
װעלן ָאּפהַאקן;דערהײכט איך װעל

צדיקים. די ֿפון הערנער די װערן

געזַאנגמַײסטער,76 דעם ֿפַאר
מזמור ַא סטרונעשּפיל; מיט

געזַאנג. ַא ָאָסֿפן, ֿפון
גָאט, איז יהּודה אין בַאקַאנט 2

יׂשראל. אין נָאמען זַײן איז גרױס
און בַײדל, זַײן איז ָשֵלם אין און 3

ִציון. אין װױנונג זַײן
די צעברָאכן ער הָאט דָארטן 4
שילד דעם בױגן, ֿפון ֿפַײלן בליציקע

ֶסָלה. מלחמה. און שװערד די און
די ֿפון מַאכטיקער, ביסטו, ליכטיק 5

ֿפַארצוקונג; ֿפון בערג
געװָארן זַײנען זינען אױסן 6
זַײנען זײ שטַארקהַארציקע, די
ַאלע שלָאף;און זײער אַײנגעשלָאֿפן
זײערע געֿפונען ניט הָאבן קריגסלַײט

הענט.
יעקֿב, ֿפון גָאט ָאנגעשרײ, דַײן ֿפון 7
רַײטער אי געװָארן ַאנטשלומערט איז

ֿפערד. אי
װער און דו, ֿפָארכטיק, ביסט דו 8
דו בַאלד װי דיר, ֿפַאר בַאשטײן קען

ּכעס? אין ביסט
ַא הערן געלָאזט הָאסטו הימל ֿפון 9
איז און געקריגן מורא הָאט ערד די דין,

געװָארן, שטיל
צום אױֿפגעשטַאנען איז גָאט ַאז 10
ֿפון געדריקטע ַאלע העלֿפן צו משּפט,

ֶסָלה. ערד. דער
גרימצָארנדיקע די װָאר, ֿפַאר 11
ֿפון איבערבלַײב דעם לױבן, דיך װעלן
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אַײנצַאמען. װעסטו גרימצָארן
יהוה צו בַאצָאלט און נדר ַא טוט 12
זָאלן אים ַארום גָאט;ַאלע אַײער

געֿפָארכטן. צום מָּתנות ברענגען
ֿפון געמיט דָאס אַײן הַאלט ער 13
ַאלע ֿפַאר ֿפָארכטיק איז ער ֿפירשטן,

ערד. דער ֿפון מלכים

געזַאנגמַײסטער,77 דעם ֿפַאר
ַא ָאָסֿפן ֿפון ידותון; ֿפַאר

מזמור.
איך און גָאט, צו איז ָקול מַײן 2
און גָאט, צו איז ָקול מַײן שרַײ,

מיר. צו ֿפַארנעם
איך זוך נױט מַײן ֿפון טָאג אין 3
אױסגעשטרעקט איז הַאנט מַײן גָאט,
װיל זעל מַײן אױֿפהער, ָאן נַאכט בַײ

טרײסטן. ניט זיך
איך טו גָאט, זיך, דערמָאן איך ַאז 4
געמיט מַײן און קלָאג, איך ברומען,

ֶסָלה. זיך. ֿפַארגײט
ֿפון ברעמען די צו הַאלטסט דו 5
און צערודערט בין אױגן;איך מַײנע

רעדן. ניט קען
מָאל, ַא ֿפון טעג די ָאן טרַאכט איך 6

ֿפַארצַײטן. ֿפון יָארן די ָאן
בַײ געזַאנג מַײן זיך דערמָאן איך 7
און הַארצן, מַײן מיט רעד איך נַאכט,

גַײסט: מַײן ֿפָארשט עס
ֿפַארלָאזן, גָאט אײביק אױף װעט 8
װידער? בַאװיליקן ניט מער װעט און

זַײן אײביק אױף אױסגעגַאנגען איז 9
אױף געענדיקט צוזָאג דער ֶחסד?איז

ָדור-דורות?
לַײטזעליקן צו ֿפַארגעסן הָאט 10
ֿפַארשלָאסן צָארן אין ער הָאט גָאט?צי

ֶסָלה. ַרחָמנות? זַײן
מַײן איז דָאס זָאג: איך און 11
די זיך הָאט געביטן װָאס װײטָאג,

אױבערשטן. ֿפון הַאנט רעכטע
ֿפון אױֿפטוען די דערמָאן איך 12
װּונדער דַײנע דערמָאן איך יָא, גָאט,

ֿפַארצַײטן. ֿפון

דַײן ַאל ָאן טרַאכט איך און 13
איך טו טּוונגען דַײנע ָאן און װערק,

קלערן.
דַײן איז הײליקײט אין גָאט, 14
װי גָאט גרױסער ַא איז װעג;װער

גָאט?
טוט װָאס גָאט דער ביסט דו 15
צװישן װיסן געלָאזט הָאסט װּונדער,

שטַארקײט. דַײן ֿפעלקער די
ָארעם מיטן אױסגעלײזט הָאסט 16
און יעקֿב ֿפון קינדער די ֿפָאלק, דַײן

ֶסָלה. יוסף.
װַאסערן, די דיך הָאבן געזען 17
װַאסערן, די דיך הָאבן געזען גָאט,
און געקריגן, װײען זײ הָאבן

ּתהומען. די הָאבן געציטערט
די הָאבן װַאסער געֿפלײצט 18
ַארױסגעלָאזט הָאבן ָקול ַא װָאלקנס,
זַײנען ֿפַײלן דַײנע און הימלען, די

אומגעלָאֿפן.
איז דונער דַײן ֿפון ָקול דער 19
בליצן װירבל-װינט, דעם אין געװען
געציטערט װעלט, די בַאלוכטן הָאבן

ערד. די הָאט געשטורעמט און
װעג, דַײן געװען איז ים דורכן 20
גרױסע, װַאסערן דורך שטעג דַײן און
געמערקט ניט זַײנען טריט דַײנע און

געװָארן.
דַײן שָאף װי ַאזױ געֿפירט הָאסט 21
און משהן ֿפון הַאנט דער דורך ֿפָאלק,

ַאהרֹנען.

ָאָסֿפן.78 ֿפון בַאטרַאכטונג ַא
מַײן ֿפָאלק, מַײן ֿפַארנעם,
די צו אױער אַײער נַײגט לערנונג,

מױל. מַײן ֿפון װערטער
מַײן משל ַא מיט עֿפענען װעל איך 2
ֿפון רעטענישן רעדן װעל איך מױל,

ֿפַארצַײטן.
מיר און געהערט הָאבן מיר װָאס 3
הָאבן עלטערן אונדזערע און װײסן,

דערצײלט, אונדז
ֿפון ֿפַארהױלן ניט מיר װעלן 4
דעם קינדער;דערצײלנדיק זײערע
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גָאט ֿפון לױבן ָדורדי שּפעטערדיקן
װּונדער זַײנע און שטַארקײט, זַײן און

געטָאן. הָאט ער װָאס
ַא אױֿפגעשטעלט הָאט ער װָארום 5
געמַאכט ּתורה ַא און יעקֿב, אין געזעץ
בַאֿפױלן הָאט ער װָאס יׂשראל, אין
װיסן מַאכן צו זײ עלטערן, אונדזערע

קינדער; זײערע
שּפעטערדיקער דער זָאל װיסן ּכדי 6
געבָארן װעלן װָאס קינדער די ָדור,
און אױֿפשטײן זָאלן װערן;זײ

קינדער. זײערע דערצײלן
זײער גָאט אױף לײגן זָאלן זײ און 7
אױֿפטוען די ֿפַארגעסן ניט און בטחון,
זײ זָאלן געבָאט זַײנע און גָאט, ֿפון

היטן;
זײערע װי זַײן ניט זָאלן זײ און 8
און ָאּפגעקערט ָדור ַא עלטערן,
ניט הָאט װָאס ָדור ַא װידערשּפעניק,
געטרַײ ניט און הַארץ, זַײן געֿפעסטיקט

גָאט. צו געמיט זַײן איז געװען
בַאװָאֿפנטע אֿפַריִם, ֿפון קינדער די 9
אומגעקערט זיך הָאבן בױגן-שיסער,

מלחמה. ֿפון טָאג אין
ֿפון בונד דעם געהיט ניט הָאבן זײ 10
געװָאלט ניט ּתורה זַײן אין און גָאט,

גײן.
זַײנע ֿפַארגעסן הָאבן זײ און 11
ער װָאס װּונדער זַײנע און טּוונגען,

בַאװיזן. זײ הָאט
עלטערן זײערע ֿפַאר ַאנטקעגן 12
לַאנד אין װּונדער, געטָאן ער הָאט

צוַען. ֿפון ֿפעלד אין מצַריִם,
דעם געשּפָאלטן הָאט ער 13
און ַאריבערגעֿפירט, זײ און ים,
ַא װי װַאסערן די אױֿפגעשטעלט

סטױג.
ַא מיט געֿפירט זײ הָאט ער און 14
נַאכט גַאנצע די און טָאג, בַײ װָאלקן

ליכט. ֿפַײערדיקן ַא מיט
אין ֿפעלדזן געשּפָאלטן הָאט ער 15
ֿפון װי זַאט ָאנגעטרונקען זײ און מדבר,

ּתהומען.

ֿפלוסן ַארױסגעצױגן הָאט ער און 16
נידערן געמַאכט און ֿפעלדז, ֿפון

שטרָאמען. װי װַאסער
װַײטער נָאך הָאבן זײ ָאבער 17
װידערשּפעניקן צו אים, צו געזינדיקט

װיסטע. דער אין אױבערשטן דעם
אין גָאט געּפרּוװט הָאבן זײ און 18
ֿפַאר עסן ֿפַארלַאנגען צו הַארצן, זײער

געלוסט. זײער
גָאט, קעגן גערעדט הָאבן זײ און 19
אין טיש ַא גרײטן גָאט קען געזָאגט:

מדבר? דער
דעם געשלָאגן הָאט ער יָא, 20
געֿפלָאסן, איז װַאסער און ֿפעלדז,
ער װעט געֿפלײצט, הָאבן טַײכן און
ער װעט געבן?צי ברױט קענען אױך

ֿפָאלק? זַײן ֿפַאר ֿפלײש ָאנברײטן
איז און געהערט, גָאט הָאט דרום 21
זיך הָאט ֿפַײער ַא און געװָארן, ּכעס אין
ַא װָאר, ֿפַאר און יעקֿב, אין ָאנגעצונדן

יׂשראל; אין אױֿפגעגַאנגען איז צָארן
אין געגלױבט ניט הָאבן זײ װַײל 22
זַײן אױף ֿפַארזיכערט ניט זיך און גָאט,

הילף.
װָאלקנס די בַאֿפױלן הָאט ער און 23
הימל ֿפון טירן די און אױבן, ֿפון

געעֿפנט.
רעגענען געמַאכט הָאט ער און 24
הימל-ּתֿבואה און עסן, צום מן זײ אױף

געגעבן. זײ
הָאט מלאכים ֿפון ברױט 25
זַאט צו שּפַײז געגעסן, איטלעכער

ַארָאּפגעשיקט. זײ ער הָאט
דעם ציִען געמַאכט הָאט ער 26
געטריבן און הימל, אין מזרח-װינט
ָדרום-װינט. דעם שטַארקײט זַײן מיט

רעגענען געמַאכט הָאט ער און 27
זַאמד װי און שטױב, װי ֿפלײש זײ אױף

געֿפליגלטע. ֿפױגלען ימען די ֿפון
ֿפַאלן געלָאזט עס הָאט ער און 28
ַארום רונד לַאגער, זײער ֿפון מיטן אין

װױנונגען. זײערע
זַײנען און געגעסן, הָאבן זײ און 29
ּתאװה זײער און געװָארן, איבערזַאט
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געברַאכט. זײ ער הָאט
געהַאט ניט זיך זײ הָאבן נָאך 30
זײער ּתאװה, זײער ֿפון ָאּפגעעקלט
מױל, זײער אין געװען נָאך איז שּפַײז
איז גָאט ֿפון צָארן דער און 31
הָאט ער און זײ, קעגן אױֿפגעגַאנגען
שטַארקסטע, זײערע ֿפון געהרגעט
יׂשראל ֿפון יונגעלַײט די און

ַאנידערגעלײגט.
װידער זײ הָאבן דעם ַאלעם בַײ 32
זַײנע אין געגלױבט ניט און געזינדיקט,

װּונדער.
הױך ַא װי ֿפַארלענדט הָאט ער און 33
ַא אין יָארן זײערע און טעג, זײערע

בהלה.
ֿפלעגן געהרגעט, זײ הָאט ער ַאז 34
אומקערן, זיך ֿפלעגן און זוכן, אים זײ

גָאט. ֿפָארשן און
ַאז דערמָאנט זיך הָאבן זײ און 35
דער גָאט און ֿפעלדז, זײער איז גָאט
אױסלײזער. זײער איז אײבערשטער

איבערגעבעטן אים הָאבן זײ און 36
צונג זײער מיט און מױל, זײער מיט

זָאגן. ליגן אים זײ ֿפלעגן
געװען ניט איז הַארץ זײער ָאבער 37
ניט זַײנען זײ און אים, מיט ֿפעסט

בונד. זַײן אין געװען געטרַײ
ער דערבַארימער, ַא איז ער נָאר 38
ניט ברענגט און זינד, אױף מכּפר איז
זַײן ָאּפ סך ַא הַאלט ער און אום,
גַאנצן זַײן ניט דערװעקט און ּכעס,

גרימצָארן.
זײ ַאז דערמָאנט זיך הָאט ער און 39
ֿפַארגײט, װָאס הױך ַא ֿפלײש, זַײנען

אום. ניט קערט און
אים זײ הָאבן מָאל װיֿפיל 40
אים מדבר, אין װידערשּפעניקט

װיסטע! דער אין געקרענקט
געּפרּוװט זײ הָאבן װידער און 41
יׂשראל ֿפון הײליקן דעם און גָאט,

געערגערט.
זַײן ָאן געדַאכט ניט הָאבן זײ 42
זײ הָאט ער װָאס טָאג דעם ָאן הַאנט,

ֿפַײנט ֿפון אױסגעלײזט

צײכנס זַײנע געמַאכט הָאט ער װי 43
אין װּונדער זַײנע און מצַריִם, אין

צוַען; ֿפון ֿפעלד
זײערע בלוט אין ֿפַארקערט און 44
ניט זָאלן זײ ֿפלוסן, זײערע און טַײכן,

טרינקען. קענען
אױף ָאנגעשיקט הָאט ער 45
זײ הָאט װָאס ֿפליגן געמיש ַא זײ
הָאט װָאס ֿפרָאש די און אױֿפגעגעסן,

ֿפַארװיסט. זײ
צום איבערגעגעבן הָאט ער און 46
צום מי זײער און געװעקס, זײער גריל

הײשעריק.
הָאגל מיט געטײט הָאט ער 47
װילדע זײערע און װַײנשטָאק, זײער

ֿפרָאסט. מיט ֿפַײגנבײמער
איבערגעענטֿפערט הָאט ער און 48
זײערע און ֿפי, זײער הָאגל צום

בליצן. צו סטַאדעס
זײ אױף ָאנגעשיקט הָאט ער 49
און ּכעס צָארן, זַײן ֿפון ברַאנד דעם
ֿפון ָאנשיקעניש ַאן לַײד, און גרימצָארן

שלוחים. בײזע
ֿפַאר װעג ַא געמַאכט הָאט ער 50
ֿפַארמיטן ניט הָאט ער צָארן, זַײן
הָאט ער און זעל, זײער טױט ֿפון
צו לעבן זײער איבערגעענטֿפערט

ּפעסט.
יעטװעדער געשלָאגן הָאט ער און 51
ֿפון ערשטלינגען די מצַריִם, אין בָכור

ָחם. ֿפון געצעלטן די אין קרַאֿפט,
װי ציִען געמַאכט הָאט ער און 52
ַא װי געֿפירט זײ און ֿפָאלק, זַײן שָאף

מדבר. אין סטַאדע
אין בַאלײט זײ הָאט ער און 53
געַאנגסט, ניט הָאבן זײ און זיכערקײט,
דער צוגעדעקט הָאט ֿפַײנט זײערע און

ים.
זַײן צו געברַאכט זײ הָאט ער און 54
װָאס בַארג דעם צו געמַארק, הײליקן

געשַאֿפן. זיך הָאט הַאנט רעכטע זַײן
ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן הָאט ער און 55
אױסגעװָארֿפן זײ און ֿפעלקער, זײ
נחלה;און ַא ֿפַאר מעסטשנור ַא מיט
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געצעלטןדי זײערע אין רוען געמַאכט
יׂשראל. ֿפון שֿבטים

געּפרּוװט הָאבן זײ ָאבער 56
דעם גָאט װידערשּפעניקט און
הָאבן ָאנזָאגן זַײנע און אױבערשטן,

געהיט. ניט זײ
ָאּפגעקערט זיך הָאבן זײ און 57
עלטערן, זײערע װי געֿפעלשט און
ַא װי געװָארן ֿפַארקערט זַײנען זײ

בױגן. ֿפַאלשער
מיט דערצערנט אים הָאבן זײ און 58
געצן זײערע מיט און ָבמות, זײערע

דערבײזערט. אים
אין איז און געהערט גָאט הָאט 59
זײער הָאט ער און געװָארן, ּכעס

יׂשראל. ֿפַארַאכט
דעם ַאװעקגעװָארֿפן הָאט ער און 60
ער װָאס געצעלט דָאס שילו, ֿפון ִמשּכן

מענטשן. צװישן רוען געמַאכט הָאט
אין געגעבן הָאט ער און 61
און שטַארקײט, זַײן געֿפַאנגענשַאֿפט
ֿפַײנט. ֿפון הַאנט דער אין ּפרַאכט זַײן

איבערגעענטֿפערט הָאט ער און 62
אױף הָאט און ֿפָאלק, זַײן שװערד צום

געצערנט. נחלה זַײן
ַא ֿפַארצערט הָאט בחורים זײערע 63
זַײנען יונגֿפרױען זײערע און ֿפַײער,

חתונה-ליד. ַא ָאן געבליבן
געֿפַאלן זַײנען ּכהנים זײערע 64
אלמנות זײערע און שװערד, דורכן

בַאװײנען. ניט מָאל צו ֿפלעגן
װי אױֿפגעװַאכט הָאט גָאט ָאבער 65
װָאס גִבור ַא װי ַאזױ שלָאֿפעדיקער, ַא

װַײן. ֿפון אױס זיך ניכטערט
זַײנע צוריקגעשלָאגן הָאט ער און 66
זײ ער הָאט שַאנד אײביקע ֿפַײנט;ַאן

געגעבן.
דָאס ֿפַארַאכט הָאט ער ָאבער 67
שֿבט דעם און יוסף, ֿפון געצעלט

אױסדערװײלט; ניט אֿפַריִם
שֿבט דעם אױסדערװײלט נָאר 68
הָאט ער װָאס ִציון בַארג דעם יהּודה,

ליב.

הימלען די װי געבױט הָאט ער און 69
ער װָאס ערד די װי הײליקטום, זַײן

אײביק. אױף געגרונטֿפעסט הָאט
דוד אױסדערװײלט הָאט ער און 70
די ֿפון גענומען אים און קנעכט, זַײן

שָאֿפגעהעֿפטן.
הָאט מילכשעּפסן די הינטער ֿפון 71
זַײן יעקֿב ֿפיטערן געברַאכטצו אים ער

ַארב. זַײן יׂשראל און ֿפָאלק,
דער לױט געֿפיטערט זײ הָאט ער 72
מיט און הַארצן, זַײן ֿפון ערלעכקײט
הענט זַײנע ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײט דער

געֿפירט. זײ

גָאט,79 ָאָסֿפן. ֿפון מזמור ַא
אין געקומען זַײנען ֿפעלקער
ֿפַאראומרײניקט הָאבן ַארב;זײ דַײן
געמַאכט הָאבן זײ טעמּפל, הײליקן דַײן

הױֿפנס. ֿפַאר ירושלים
לַײבער טױטע די געגעבן הָאבן זײ 2
דעם צו שּפַײז קנעכטֿפַאר דַײנע ֿפון
דַײנע ֿפון ֿפלײש דָאס הימל, ֿפון ֿפױגל

ערד. דער ֿפון חיה דער צו ֿפרומע
ַאזױ בלוט זײער ֿפַארגָאסן הָאבן זײ 3
ניט און ירושלים, ַארום װַאסער, װי

בַאגרעבער. קײן געװען
בַײ חרּפה ַא געװָארן זַײנען מיר 4
ַא און געלעכטער ַא שכנים, אונדזערע

ַארומיקע. אונדזערע בַײ שּפָאט
צערענען װעסטו גָאט װַאנען ביז 5
דַײן ֿפַײער װי ברענען נָאכַאנַאנד?װעט

צָארן?
אױף גרימצָארן דַײן אױס גיס 6
און ניט, דיך קענען ֿפעלקערװָאס די
דַײן ניט רוֿפן קיניגרַײכןװָאס די אױף

נָאמען.
אױֿפגעגעסן הָאט מע װָארום 7
זײ הָאבן װױנונג זַײן און יעקֿב,

ֿפַארװיסט.
די דערמָאנען ניט אונדז זָאלסט 8
אונדז זָאל גיך ֿפריִערדיקע, די ֿפון זינד
דערבַארימונג, דַײן ַאנטקעגנקומען

זײער. געֿפַאלן זַײנען מיר װָארום
אונדזער ֿפון גָאט בַײ, אונדז שטײ 9
נָאמען, דַײן ֿפון ּכֿבוד דעם צוליב הילף,
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אױף מכּפר זַײ און מציל, אונדז זַײ און
נָאמען. דַײן װעגן ֿפון זינד, אונדזערע

די זָאגן זָאלן װָאס נָאך 10
גָאט?זָאל זײער איז ֿפעלקער:ַאװּו
ֿפעלקער די צװישן װערן בַאװּוסט
ֿפַאר נקמה אױגןדי אונדזערע ֿפַאר
דַײנע ֿפון בלוט ֿפַארגָאסענעם דעם

קנעכט.
דָאס דיר ֿפַאר קומען זָאל 11
דער לױט געֿפַאנגענעם, ֿפון קרעכצן
די לעבן לָאז ָארעם דַײן ֿפון גרױסקײט

טױט, צום ָאנגעברײטע
שכנים אונדזערע אום קער און 12
זײער בוזעם, זײער אין זיבנֿפַאכיק
דיך הָאבן זײ װָאס לעסטערונג

גָאט. געלעסטערט,
שָאף די און ֿפָאלק, דַײן מיר, און 13
דַאנקען דיר װעלן ֿפיטערונג, דַײן ֿפון
װעלן ָדור-דורות אױף אײביק, אױף

לױב. דַײן דערצײלן מיר

געזַאנגמַײסטער,80 דעם ֿפַאר
ֿפון שֹוַשנים-עדות; אױף

מזמור. ַא ָאָסֿפן
יׂשראל, ֿפון ּפַאסטוך דו 2
װי ַאזױ ֿפירסט װָאס ֿפַארנעם;דו
די איבער זיצסט װָאס דו יוסף, שָאף

ַארױס. שַײן ּכרוֿבים,
און בנימין און אֿפַריִם ֿפַאר ֿפַארױס 3
קום און גֿבורה, דַײן דערװעק מנשה

הילף. צו אונדז
אױף, װידער אונדז ריכט גָאט, 4
זָאלן מיר ַאז ּפנים, דַײן דערלַײכט און

װערן. געהָאלֿפן
ביז צֿבאות, ֿפון גָאט דו יהוה 5
דער אױף צערענען װעסטו װַאנען

ֿפָאלק? דַײן ֿפון ּתֿפילה
ברױט מיט געשּפַײזט זײ הָאסט 6
טרינקען געמַאכט זײ און טרערן, ֿפון

טרערן. עמערסװַײז
בַײ גערײד צום אונדז מַאכסט 7
אונדזערע און שכנים, אונדזערע

ָאן. זיך לַאכן ָׂשונאים

אונדז ריכט צֿבאות, ֿפון גָאט 8
ּפנים, דַײן דערלַײכט און אױף, װידער

װערן. געהָאלֿפן זָאלן מיר ַאז
ַארױסגעצױגן הָאסטו װַײנשטָאק ַא 9
ֿפעלקער, ֿפַארטריבן הָאסט מצַריִם, ֿפון

אַײנגעֿפלַאנצט. אים און
אים, ֿפַאר ָאּפגערַאמט הָאסט 10
זַײנע אַײנגעװָארצלט הָאט ער און
לַאנד. דָאס ָאנגעֿפילט און װָארצלען,

ֿפַארדעקט זַײנען בערג די 11
זַײנע און שָאטן, זַײן ֿפון געװָארן
ֿפון צעדערן געװען זַײנען צװַײגן

גָאט.
זַײנע ַארױסגעלָאזט הָאט ער 12
טַײך צום ביז און ים, צום ביז ריטער

שּפרָאצן. זַײנע
זַײנע צעברָאכן הָאסטו װָאס ֿפַאר 13
אים זָאלן װעגגײער ַאלע ַאז צַאמען,

ַארומקלַײבן?
אים ֿפרעסט װַאלד ֿפון חזר דער 14
ֿפעלד ֿפון װידמענונג די און ָאּפ,

אים. אױף זיך ֿפיטערט
אום, זיך קער צֿבאות, ֿפון גָאט 15
און זע, און הימל ֿפון לוג דיך, בעט איך

װַײנשטָאק, דָאזיקן אױֿפן ַאכט גיב
דַײן װָאס דָאס בַאֿפעסטיק און 16
און אַײנגעֿפלַאנצט, הָאט רעכטע
הָאסט דו װָאס צװַײג דעם דערהײב

אױסדערװײלט. דיר
ער ֿפַארברענט, ֿפַײער ֿפון איז ער 17
ֿפון בײזער דעם ָאּפגעשניטן;ֿפון איז

אונטער. זײ גײען ּפנים דַײן
דעם אױף זַײן הַאנט דַײן זָאל 18
אױף הַאנט, רעכטער דַײן ֿפון מַאן
דיר הָאסט דו װָאס מענטשנקינד דעם

אױסדערװײלט,
ֿפון ָאּפקערן ניט זיך זָאלן מיר ַאז 19
מיר ַאז אױֿפלעבן, אונדז דיר;זָאלסט

נָאמען. דַײן רוֿפן
ריכט צֿבאות, ֿפון גָאט דו יהוה 20
דַײן דערלַײכט אױף, װידער אונדז

װערן. געהָאלֿפן זָאלן מיר ַאז ּפנים,
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געזַאנגמַײסטער,81 דעם ֿפַאר
ָאָסֿפן. ֿפון גִּתית; אױף

אונדזער גָאט צו זינגט 2
גָאט דעם צו שַאלט שטַארקײט,

יעקֿב. ֿפון
שּפילט און געזַאנג, ַא אױף הײבט 3
מיט הַארף זיסער ַא אױף ּפױק, ַא אױף

גיטַאר. ַא
ראש-חודש, אום שוֿפר ַא בלָאזט 4
יום-טוֿב. אונדזער צו חודש הַאלב אין
ֿפַאר חוק ַא איז דָאס װָארום 5
ֿפון גָאט דעם ֿפון געזעץ ַא יׂשראל,

יעקֿב.
עס ער הָאט יוסף אין עדות ַאן 6
אױף ַארױס איז ער װען ַאז געמַאכט,
מיר שּפרַאך ַא איך הָאב מצַריִם, לַאנד

געהערט. אומבַאקַאנט
ֿפון רוקן זַײן ָאּפגעטָאן הָאב „איך 7
דעם ֿפון ַאװעק זָאלן הענט זַײנע לַאסט,

טרָאגקָארב.
איך און נױט, אין גערוֿפן הָאסט 8
דיר הָאב איך ַארױסגעצױגן, דיך הָאב
ֿפַארבָארגעניש דער ֿפון געענטֿפערט
בַײ געּפרּוװט דיך הָאב איך דונער. ֿפון

ֶסָלה. מריֿבה. ֿפון װַאסערן די
דיך װעל איך און ֿפָאלק, מַײן הער, 9
מיר זָאלסט דו װען יׂשראל, װָארענען,

צוהערן!
בַײ זַײן ניט זָאל גָאט ַאנדער קײן 10
קײן צו בוקן ניט זיך זָאלסט און דיר,

גָאט. ֿפרעמדן
װָאס גָאט, דַײן יהוה בין איך 11
לַאנד ֿפון אױֿפגעברַאכט דיך הָאט
און מױל דַײן ברײט אױף מַאך מצַריִם;

ָאנֿפילן.” עס װעל איך
ניט הָאט ֿפָאלק מַײן ָאבער 12
יׂשראל און ָקול, מַײן צו צוגעהערט

מיר. צו אַײנגעװיליקט ניט הָאט
געלָאזט ֿפרַײ אים הָאב איך און 13
זַײן ֿפון אַײנגעשּפַארטקײט דער אין
זײערע לױט גײן זָאלן זײ הַארצן,

בַארָאטן.
צוהערן װָאלט ֿפָאלק מַײן װען 14
מַײנע אין װָאלט יׂשראל װען מיר, צו

גײן! װעגן
אונטערטעניקט גיך װָאלט איך 15
דריקער זײערע אױף און ֿפַײנט, זײערע

הַאנט. מַײן געקערט
װָאלטן גָאט ֿפון ָׂשונאים די 16
זײער און אים, ֿפַאר אַײנגעגַאנגען

אײביק. געװען װָאלט שטרָאף
געשּפַײזט מען װָאלט אים און 17
ֿפון װײץ;און ֿפון ֿפעטס דעם מיט
הָאניק מיט איך װָאלט דיך ֿפעלדז

געזעטיקט.

גָאט82 ָאָסֿפן. ֿפון מזמור ַא
גָאט, ֿפון עדה דער אין שטײט
ער טוט ריכטער די ֿפון מיטן אין

משּפטן.
משּפטן איר װעט װַאנען „ביז 2
ֿפון ּפנים דעם שױנען און אומגערעכט,

ֶסָלה. רָשעים? די
און ָארימַאן דעם רעכט טוט 3
דעם און געדריקטן דעם יתום, דעם

גערעכט. מַאכט בַאדערֿפטיקן
און ָארימַאן דעם ַאנטרינען מַאכט 4
די ֿפון הַאנט דער ֿפון אֿביון, דעם

מציל. זַײט רָשעים
ֿפַארשטײען זײ און ניט, װײסן זײ 5
זײ גײען ֿפינצטערניש אין ניט,
ערד דער ֿפון גרונטֿפעסטן אום;ַאלע

אום. ֿפַאלן
זַײט געטער געזָאגט, װָאלט איך 6
זַײט אױבערשטן דעם ֿפון זין און איר,

ַאלע. איר
איר װעט מענטש ַא װי ַאזױ ָאבער 7
הַארן די ֿפון אײנער װי און שטַארבן,

ֿפַאלן”. איר װעט
ערד, די משּפט גָאט, אױף, שטײ 8
ַארב. דַײן זַײנען ֿפעלקער ַאלע װָארום

ֿפון83 מזמור ַא געזַאנג, ַא
ָאָסֿפן.

ניט זָאלסט שטיל, זַײ ניט גָאט, 2
גָאט. רוען, ניט און ֿפַארשװַײגן

טומלען, ֿפַײנט דַײנע זע, װָארום 3
דעם אױף הײבן ָׂשונאים דַײנע און

קָאּפ.
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זיך זײ סֹודען ֿפָאלק דַײן ַאקעגן 4
דַײנע ַאקעגן זיך ֵעצהן זײ און ליסטיק,

בַאשיצטע.
און קומט, געזָאגט: הָאבן זײ 5
ֿפָאלק, ַא זַײן ֿפון ֿפַארטיליקן זײ לָאמיר
דער װערן געדַאכט ניט זָאל מער ַאז

יׂשראל. נָאמען
עצה ַאן געהַאלטן הָאבן זײ װָארום 6
טוען בונד ַא דיר קעגן הַארצן, אײן מיט

שליסן. זײ
די און אדום, ֿפון געצעלטן די 7

ַהגרים; די און מוָאֿב, ישמעֵאלים,
ּפֶלֶשת ַעָמלק, און עמון, און גֿבל, 8

צור. ֿפון בַאװױנער די מיט
מיט בַאהעֿפט זיך הָאט אשור אױך 9
קינדער די צו ָארעם ַאן זַײנען זײ;זײ

ֶסָלה. לוט. ֿפון
װי מדין, צו װי ַאזױ זײ צו טו 10
טַײך בַײם יֿבינען צו װי סיסרָאן, צו

קישון,
געװָארן ֿפַארטיליקט זַײנען װָאס 11
אױף מיסט װי געװָארן ֵעין-דֹאר, אין

ערד. דער
עֹוֵרֿב װי ַאדללַײט זײערע מַאך 12
צלמנע, װי און זֿבח װי און זאֿב, װי און

ֿפירשטן; זײערע ַאלע
ֿפַאר יַרשען לָאמיר זָאגן: װָאס די 13

גָאט. ֿפון װױנונגען אונדזדי
װי זײ מַאך גָאט, מַײן 14
װינט. ֿפַארן שּפרײ װי װירבלשטױב,

ֿפַארברענט װָאס ֿפַײער ַא װי 15
װָאס ֿפלַאם ַא װי און װַאלד, ַא

בערג, די צעֿפלַאקערט
דַײן מיט נָאכיָאגן זײ זָאלסטו ַאזױ 16
זײ געװיטער דַײן מיט און שטורעם,

דערשרעקן.
זײ ַאז שַאנד, מיט ּפנים זײער ֿפיל 17

גָאט. נָאמען, דַײן זוכן זָאלן
און ֿפַארשעמט זײ זָאלן 18
אײביק, אױף װערן דערשרָאקן
און װערן שַאנד צו זײ זָאלן און

אונטערגײן.
ַאלײן דו ַאז װיסן זײ זָאלן און 19
דער ביסט יהוה, איז נָאמען דַײן װָאס

ערד. גַאנצער דער איבער העכסטער

געזַאנגמַײסטער,84 דעם ֿפַאר
ֿפון קינדער די ֿפון גִּתית; אױף

מזמור. ַא קַֹרח
װױנונגען, דַײנע זַײנען ליב װי 2

צֿבאות! ֿפון גָאט
אױסנָאך גײט און גַארט זעל מַײן 3
מַײן און הַארץ גָאט;מַײן ֿפון הױֿפן די

גָאט. לעבעדיקן זינגעןצום לַײב
הײם, ַא געֿפינט שּפערל ַא ַאֿפילו 4
װּו זיך, ֿפַאר נעסט ַא שװַאלב ַא און
דַײנע בַײ יונגע, אירע ַאהין טוט זי
קיניג מַײן צֿבאות, ֿפון יהוה מזבחות,

גָאט. מַײן און
דַײן אין זיצן װָאס די צו װױל 5
ֶסָלה. לױבן. דיך זײ װעלן הױז;ּתמיד

זײער װָאס מענטשן די צו װױל 6
דַײנע װָאס דיר, אין איז שטַארקײט

הַארצן. זײער אין זַײנען װעגן
ָבכָא, טָאל דעם דורכגײענדיק 7
ַא קװַאל;יָא, ַא ֿפַאר אים זײ מַאכן
ברכות. מיט אים בַאקלײדט ֿפרירעגן

צו שטַארקײט ֿפון גײען זײ 8
גָאט ֿפַאר זיך װַײזן זײ שטַארקײט,

ִציון. אין
הער צֿבאות, ֿפון גָאט דו יהוה 9
ֿפון גָאט דו ֿפַארנעם, ּתֿפילה, מַײן צו

ֶסָלה. יעקֿב.
קוק און זע, שילד, אונדזער גָאט 10

געזַאלבטן. דַײן ֿפון ּפנים דעם אױף
אין טָאג ַא בעסער װָארום 11
[ַאנדערש טױזנט הױֿפןאײדער דַײנע
שטײן אױסגעװײלט װָאלט װּו];איך
גָאט, מַײן ֿפון הױז אין שװעל בַײם
ֿפון געצעלטן אין װױנען אײדער

אומרעכט.
איז שילד ַא און זון ַא װָארום 12
יהוה;ער גיט ּכֿבוד און חן יהוה, גָאט
װָאס די גוטסֿפון קײן ניט ֿפַארמַײדט

ערלעכקײט. אין גײען
דעם צו װױל צֿבאות, ֿפון גָאט 13
אױף זיך ֿפַארזיכערט װָאס מענטשן

דיר.
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געזַאנגמַײסטער;85 דעם ֿפַאר
ַא קַֹרח ֿפון קינדער די ֿפון

מזמור.
גָאט, בַאװיליקט, הָאסט 2
די אומגעקערט הָאסט לַאנד, דַײן

יעקֿב. ֿפון געֿפַאנגענשַאֿפט
דַײן ֿפון זינד די ֿפַארגעבן הָאסט 3
ַאלע זײערע ֿפַארדעקט הָאסט ֿפָאלק,

ֶסָלה. חטאים.
רוגז, דַײן ַאל אַײנגעטָאן הָאסט 4
דַײן ֿפון ָאּפגעקערט זיך הָאסט

גרימצָארן.
גָאט אױף, װידער אונדז ריכט 5
דַײן ֿפַארשטער און הילף, אונדזער ֿפון

אונדז. קעגן ּכעס
צערענען װעסטו אײביק אױף צי 6
אױף ּכעס דַײן ציִען אונדז?װעסטו אױף

ָדור-דורות?
אױֿפלעבן ניט אונדז װעסטו צי 7
ֿפרײען זיך זָאל ֿפָאלק דַײן ַאז װידער,

דיר? מיט
און ֶחסד, דַײן גָאט, אונדז, װַײז 8

געבן. אונדז זָאלסטו הילף דַײן
יהוה גָאט װָאס הער איך 9
ֿפריד רעדט ער װָאר, רעדט;ֿפַאר
זַײנע ֿפַאר און ֿפָאלק זַײן ֿפַאר
אומקערן ניט זיך זָאלן זײ ֿפרומע;נָאר

נַארישקײט. צו
איז ֿפָארכטער זַײנע צו נָאנט גָאר 10
אין רוען זָאל ּכֿבוד ּכדי ישועה, זַײן

לַאנד. אונדזער
זיך הָאבן אמת און גענָאד 11
שלום און גערעכטיקײט בַאגעגנט,

צעקושט. זיך הָאבן
און ערד, דער ֿפון שּפרָאצט אמת 12

הימל. ֿפון לוגט גערעכטיקײט
און גוטס, געבן װעט גָאט יָא, 13
ֿפרוכט. איר געבן װעט לַאנד אונדזער
אים גײן װעט גערעכטיקײט 14
זַײנע װעג אין קירעװען און ֿפַארױס,

טריט.

צו,86 נַײג ָדִודן. ֿפון ּתֿפילה ַא
ענטֿפער אױער, דַײן גָאט,

בין בַאדערֿפטיק און ָארים װָארום מיר,
איך.

בין איך װָארום זעל מַײן בַאהיט 2
קנעכט דַײן גָאט, מַײן דו העלף, ֿפרום,

דיר. אױף זיך ֿפַארזיכערט װָאס
צו װָארום גָאט, מיך, לַײטזעליק 3

טָאג. גַאנצן ַא איך רוף דיר
קנעכט, דַײן ֿפון זעל די דערֿפרײ 4
אױף איך הײב גָאט, דיר, צו װָארום

זעל. מַײן
און גוט ביסט גָאט, דו, װָארום 5
ַאלע צו ֿפילגענָאדיק און ֿפַארגעביק,

דיך. רוֿפן װָאס
און ּתֿפילה, מַײן גָאט, ֿפַארנעם, 6
געבעטן. מַײנע ֿפון ָקול דעם צו הָארך
דיך, איך רוף נױט ֿפון טָאג אין 7

ענטֿפערן. מיר װעסט דו װָארום
צװישן יהוה, דו, װי ַאזַא ניטָא 8
דַײנע װי ַאזױ ניטָא און געטער, די

מעׂשים.
הָאסט דו װָאס ֿפעלקער ַאלע 9
בוקן זיך און קומען װעלן געמַאכט,
דַײן צו ּכֿבוד געבן און גָאט, דיר, ֿפַאר

נָאמען.
טוסט און ביסטו, גרױס װָארום 10

ַאלײן. גָאט דו װּונדער,
איך װעג, דַײן גָאט, מיך, לערן 11
מַײן אײנציק אמת, דַײן אין גײן זָאל

נָאמען. דַײן ֿפָארכטן צו הַארץ
גָאט, מַײן לױבן, דיך װעל איך 12
ערלעכן און הַארצן, גַאנצן מַײן מיט

אײביק. אױף נָאמען דַײן
צו ֶחסד דַײן איז גרױס װָארום 13
זעל מַײן געװען מציל הָאסט און מיר,

אונטערערד. טיֿפער דער ֿפון
זַײנען מוטװיליקע גָאט, 14
בַאנדע ַא און מיר, אױף ָאנגעשטַאנען
זײ און לעבן, מַײן זוכן געװַאלטטוער

זיך. ַאנטקעגן ניט דיך הַאלט
ַא ביסט יהוה דו ָאבער 15
לַײטזעליקער און דערבַארימדיקער
רַײך און צָארן אין אַײנגעהַאלטן גָאט,

טרַײשַאֿפט. און גענָאד אין
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לַײטזעליק און מיר, צו זיך קער 16
דַײן צו שטַארקײט דַײן גיב מיך,
דַײן ֿפון זון דעם העלף און קנעכט,

דינסט.
און גוטן, צום צײכן ַא מיר מַאך 17
ֿפַארשעמט און ָׂשונאים מַײנע זען זָאלן
געהָאלֿפן מיך הָאסט גָאט דו ַאז װערן,

געטרײסט. מיך און

קַֹרח87 ֿפון קינדער די ֿפון
זַײן ליד. ַא מזמור; ַא
הײליקע די אױף איז גרונטֿפעסט

בערג.
ִציון ֿפון טױערן די ליב הָאט גָאט 2

יעקֿב. ֿפון װױנונגען ַאלע ֿפון מער
ֿפון גערעדט װערט ּפרַאכטיקס 3

ֶסָלה. גָאט. ֿפון שטָאט דו דיר,
ֿפַאר ָבֿבל און ַרַהֿב דערמָאן איך 4
און ּפֶלֶשת, איז בַאקענטע;ָאט מַײנע
אין איז דָאזיקער ּכּוש:„דער מיט צור

געװָארן”. געבָארן איר
װערט ִציון ֿפון ָאבער 5
איז יענער און געזָאגט:„דער
דער און געװָארן, געבָארן דָארטן
זי”. בַאֿפעסטיקט ַאלײן אײבערשטער
ֿפַארשרַײבן בַײם צײלט גָאט 6
דָארטן איז דָאזיקער ֿפעלקער:דער די

ֶסָלה. געװָארן. געבָארן
ֿפלײטנשּפילער װי ַאזױ יָא, 7
דיר. ֿפון אינגעװײד, מַײנע זינגעןַאלע

די88 ֿפון מזמור ַא געזַאנג; ַא
דעם ֿפַאר קַֹרח; ֿפון קינדער
ַא לַענות; ַמחַלת אױף געזַאנגמַײסטער,

ֶאזָרחי. דעם ֵהיָמן ֿפון בַאטרַאכטונג
בעת הילף, מַײן ֿפון גָאט דו יהוה 2

דיר, ֿפַאר נַאכט בַײ שרַײ איך
ֿפַאר ּתֿפילה מַײן קומען זָאל 3

רוף. מַײן צו אױער דַײן דיר;נַײג
איז אומגליקן מיט זַאט װָארום 4
דער צו הָאט לעבן מַײן און זעל, מַײן

דערגרײכט. אונטערערד
מיט גערעכנט װער איך 5
בין איך גרוב, אין גענידערטע

ּכוח, ָאן מענטש ַא װי געװָארן

צװישן ָאּפגעזונדערטער ַאן 6
ליגן װָאס דערשלָאגענע מתים;װי
ניט זײ דערמָאנסט דו װָאס קֿבר, אין
הַאנט דַײן ֿפון זַײנען זײ און מער,

ֿפַארשניטן.
אין ַארַײנגעטָאן מיך הָאסט 7
אין גרוב. אונטערשטער דער

טיֿפענישן. אין ֿפינצטערנישן,
ָאנגעלײגט זיך הָאט מיר אױף 8
אינדן דַײנע ַאלע און גרימצָארן, דַײן

ֶסָלה. מיר. אױף דריקסטו
מַײנע דערװַײטערט הָאסט 9
מיך הָאסט מיר, ֿפון בַאקענטע
בַײ אומװערדיקײט ַאן געמַאכט
ניט קען און אַײנגעשּפַארט בין זײ;איך

ַארױסגײן.
ּפַײן;איך ֿפון שמַאכט אױג מַײן 10
טָאג, ַאלע גָאט, גערוֿפן, דיך הָאב
מַײנע דיר צו אױסגעשּפרײט הָאב איך

הענט.
טָאן מתים ֿפַאר װעסטו 11
אױֿפשטײן װעלן טױטע די װּונדער?צי

ֶסָלה. לױבן? דיך
אין װערן דערצײלט װעט 12
אין טרַײשַאֿפט ֶחסד?דַײן דַײן קֿבר

אונטערגַאנג?
דער אין װערן בַאקַאנט װעלן 13
װּונדער?און דַײנע ֿפינצטערניש
ֿפון לַאנד אין גערעכטיקײט דַײן

ֿפַארגעסונג?
שרַײ גָאט, דיר, צו איך, ָאבער 14
דיר ֿפַאר קומט ֿפרימָארגן אין און איך,

ּתֿפילה. מַײן
גָאט, ֿפַארלָאזסטו, װָאס ֿפַאר 15
ֿפון ּפנים דַײן זעל?ֿפַארבָארגסטו מַײן

מיר?
ֿפון אַײן גײ און געדריקט בין איך 16
בין איך אימה, דַײן טרָאג איך ָאן, יוגנט

צעדולט.
גרימצָארן דַײן איז מיר איבער 17
מיך הָאבן שרעקענישן דַײנע ַאריבער,

ֿפַארשניטן.
װי ַארומגערינגלט מיך הָאבן זײ 18
אין הָאבן זײ טָאג, גַאנצן ַא װַאסער ַא
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ַארומגענומען. מיך אײנעם
מיר ֿפון דערװַײטערט הָאסט 19
מַײן חֿבר, ַא און ֿפרַײנט גוטן ַא

ֿפינצטערניש. די איז בַאקענטשַאֿפט

דעם89 ֵאיָתן ֿפון בַאטרַאכטונג ַא
ֶאזָרחי.

איך װעל גָאט ֿפון חסדים די 2
װעל ָדור-דורות אױף זינגען, אײביק
מיט טרַײשַאֿפט דַײן מַאכן בַאקַאנט איך

מױל. מַײן
אײביק אױף זָאג: איך װָארום 3
הימלען, די גענָאד, די איז געבױט
דַײן בַאֿפעסטיקט הָאסטו זײ אין

טרַײשַאֿפט:
מַײן צו בונד ַא געשלָאסן הָאב איך 4
געשװָארן הָאב איך אױסדערװײלטן,

קנעכט: מַײן דוד צו
אױֿפשטעלן איך װעל אײביק אױף 5
װעל ָדור-דורות אױף און זָאמען, דַײן

ֶסָלה. טרָאן. דַײן אױֿפבױען איך
דַײנע לױבן הימלען די און 6
טרַײשַאֿפט דַײן אױך גָאט, װּונדער,
הײליקע. די ֿפון אַײנזַאמלונג דער אין
זיך קען הימל אין װער װָארום 7
צו געגליכן איז יהוה?װער צו גלַײכן

מַאכטיקע? די צװישן יהוה
דעם אין זײער ֿפָארכטיק איז גָאט 8
מוראדיק און הײליקע, די ֿפון בַארָאט

ַארומיקע. זַײנע ַאלע ֿפַאר
װער צֿבאות, ֿפון גָאט דו יהוה 9
דַײנע יָה?און דו, װי שטַארק ַאזױ איז

דיר. ַארום רונד זַײנען געטרַײע
דער איבער געװעלטיקסט דו 10
װעלן זַײנע ַאז ים, ֿפון שטָאלצקײט

אַײנשטילן. זײ דו טוסט זיך, הײבן
ַא װי צעדריקט הָאסט דו 11
דַײן מיט ַרַהֿב, דערשלָאגענעם,
צעשּפרײט הָאסטו ָארעם שטַארקן

ֿפַײנט. דַײנע
די אױך דַײן הימל, דער איז דַײן 12
זײ ֿפולקײט, איר און װעלט ערד;די

געגרונטֿפעסט. דו הָאסט

דו הָאסט זײ – ָדרום און צֿפון 13
ֿפון זינגען חרמון און ּתֿבור בַאשַאֿפן,

נָאמען. דַײן
גֿבורה, מיט ָארעם ַאן הָאסט דו 14
איז רעכטע דַײן שטַארק, איז הַאנט דַײן

דערהױבן.
זַײנען גערעכטיקײט און רעכט 15
גענָאד טרָאן, דַײן ֿפון געשטעל דָאס

ּפנים. דַײן ֿפַאר זַײנען אמת און
װײס װָאס ֿפָאלק דעם צו װױל 16
גָאט, גײען, װָאס לַײטזעליקײט, דַײן

ּפנים. דַײן ֿפון ליכט אין
זײ ֿפרײען נָאמען דַײן מיט 17
דַײן דורך און טָאג, גַאנצן ַא זיך

דערהױבן. זײ װערן גערעכטיקײט
ֿפון ּפרַאכט די ביסט דו װָארום 18
דַײן דורך און שטַארקײט, זײער
אונדזער דערהױבן װערט גוטװיליקײט

הָארן.
אונדזער איז ער גָאט, װָארום 19
יׂשראל, ֿפון הײליקער דער און שילד,

קיניג. אונדזער איז ער
זעונג ַא אין מָאל ַא הָאסט 20
הָאסט און ֿפרומע, דַײנע צו גערעדט
הילף ַארױֿפגעטָאן הָאב איך געזָאגט:
ַאן דערהױבן הָאב איך גִבור, ַא אױף

ֿפָאלק. ֿפון אױסדערװײלטן
מַײן דוד געֿפונען הָאב איך 21
הײליקן מַײן מיט הָאב איך קנעכט,

געזַאלבט; אים אײל
מיט ֿפעסט זַײן זָאל הַאנט מַײן ַאז 22
שטַארקן. אים זָאל ָארעם מַײן און אים,
ֿפון מָאנען ניט זָאל ֿפַײנט קײן 23
ניט אים זָאל בַאַעװלער קײן און אים,

ּפַײניקן.
זַײנע צעשטױסן װעל איך און 24
זַײנע און אים, ֿפַאר ֿפון דריקער

שלָאגן. איך װעל ָׂשונאים
ֶחסד מַײן און טרַײשַאֿפט מַײן און 25
מַײן דורך און אים, מיט זַײן װעלן
הָארן. זַײן װערן דערהױבן װעט נָאמען
אױֿפן ַארױֿפטָאן װעל איך און 26
זַײן טַײכן די אױף און הַאנט, זַײן ים

רעכטע.
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ֿפָאטער מַײן רוֿפן: מיך װעט ער 27
ֿפון ֿפעלדז דער און גָאט, מַײן ביסטו,

הילף; מַײן
ֿפַארן מַאכן אים װעל איך אױך 28
מלכים די איבער העכסטן ֿפַארן בָכור,

ערד. דער ֿפון
היטן אים איך װעל אײביק אױף 29
אים װעט בונד מַײן און ֶחסד, מַײן

געטרַײ. בלַײבן
שטענדיק ָאנהַאלטן װעל איך און 30
טעג די װי טרָאן זַײן און זָאמען, זַײן

הימלען. די ֿפון
ֿפַארלָאזן װעלן קינדער זַײנע ַאז 31
װעלן געזעצן מַײנע אין און ּתורה, מַײן

גײן; ניט זײ
זײ װעלן חוקים מַײנע ַאז 32
װעלן געבָאט מַײנע און ֿפַארשװעכן,

היטן; ניט זײ
רוט ַא מיט שטרָאֿפן איך װעל 33
זײער ּפלָאגן מיט און ֿפַארברעך, זײער

זינד.
ניט איך װעל ֶחסד מַײן ָאבער 34
ֿפעלשן ניט און אים, ֿפון ֿפַארשטערן

טרַײשַאֿפט. מַײן ָאן
מַײן ֿפַארשװעכן ניט װעל איך 35
מַײנע ֿפון ַארױסלָאז דעם און בונד,

בַײטן. ניט איך װעל ליּפן
אין געשװָארן איך הָאב מָאל אײן 36
ֿפעלשן װעל איך הײליקײט:אױב מַײן

ָדִודן! ָאן
און אײביק, זַײן זָאל זָאמען זַײן 37

מיר. ֿפַאר זון די װי טרָאן זַײן
אײביק ער זָאל לֿבנה די װי ַאזױ 38
עדות געטרַײער דער װי און בַאשטײן,

ֶסָלה. הימל. אין
און ֿפַארלָאזן הָאסט דו ָאבער 39
אױף ֿפַארצָארנט זיך הָאסט ֿפַארַאכט,

געזַאלבטן. דַײן
בונד דעם ַאװעקגעװָארֿפן הָאסט 40
צו ֿפַארשװעכט הָאסט קנעכט, דַײן ֿפון

קרױן. זַײן ערד דער
זַײנע ַאלע צעברָאכן הָאסט 41
זַײנע ֿפון געמַאכט הָאסט צַאמען,

ֶּתל. ַא ֿפעסטונגען

ַאלע אים הָאבן צערױבט 42
חרּפה ַא געװָארן איז ער װעגגײער,

שכנים. זַײנע בַײ
הַאנט רעכטע די דערהױבן הָאסט 43
דערֿפרײט הָאסט דריקער, זַײנע ֿפון

ֿפַײנט. זַײנע ַאלע
שַארף דעם צוריק הַאלטסטו אױך 44
ניט אים הָאסט און שװערד, זַײן ֿפון

מלחמה. אין אױֿפשטײן געלָאזט
זַײן ֿפַארשטערט הָאסט 45
געשלַײדערט און לױטערקײט,

ערד. דער צו טרָאן זַײן
זַײן ֿפון טעג די געקירצט הָאסט 46
בַאדעקט. בושה מיט אים הָאסט יוגנט,

ֶסָלה.
זיך װעסטו גָאט, װַאנען, ביז 47
װי ברענען נָאכַאנַאנד?װעט ֿפַארבָארגן

גרימצָארן? דַײן ֿפַײער ַא
מַײן איז װָאס געדענק, 48
דו נישטיקײט ֿפַאר װָאס געדױער;צו
מענטשנקינדער. ַאלע בַאשַאֿפן הָאסט

ניט און לעבן קען מענטש װָאסער 49
זעל זַײן ַאנטרינען טױט?מַאכן דעם זען
אונטערערד? דער ֿפון הַאנט דער ֿפון

ֶסָלה.
ֿפריִערדיקע דַײנע זַײנען װּו 50
הָאסט דו װָאס גָאט, חסדים,

טרַײשַאֿפט? דַײן אין ָדִודן געשװָארן
ֿפון לעסטערונג די גָאט, געדענק, 51
מַײן אין טרָאג איך װָאס קנעכט, דַײנע

ֿפעלקער; ֿפיל די ַאל ֿפון בוזעם
גָאט, ֿפַײנט, דַײנע װָאס 52
טריט די לעסטערן זײ װָאס לעסטערן,

געזַאלבטן. דַײן ֿפון
ָאמן אײביק, גָאט איז געלױבט 53

ָאמן! און

ֵסֿפר ֿפירטער

דעם90 משה ֿפון ּתֿפילה ַא
דו גָאט, מַאן. געטלעכן
אין בַאשיצונג געװעןַא אונדז ביסט

דורות. ַאלע
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געבָארן זַײנען בערג די אײדער 2
ערד די בַאשַאֿפן הָאסט דו און געװָארן,
ביז אײביקײט ֿפון און װעלט, די און

גָאט. דו ביסט אײביקײט,
ביז מענטשן דעם ברענגסט 3
טוט זָאגסט: און דערשלָאגנקײט,

מענטשנקינדער. איר ּתשוֿבה,
דַײנע אין איז יָאר טױזנט װָארום 4
ער װען טָאג, נעכטיקער דער אױגןװי
דער אין װַאך ַא װי און ֿפַארגַאנגען, איז

נַאכט.
דרעמל ַא װי ַאװעק, זײ שטרָאמסט 5
גרָאז װי ֿפרימָארגן זײ;אין װערן

געװַאקסן,
און געבליט ֿפרימָארגן אין 6
און ָאּפגעשניטן ָאװנט –צום געװַאקסן

ֿפַארדַארט.
אין ֿפַארלענדט װערן מיר װָארום 7
װערן גרימצָארן דַײן אין און ּכעס, דַײן

ֿפַארכַאּפט. מיר
ַאנטקעגן זינד אונדזערע הַאלטסט 8
ֿפַארן ֿפַארבָארגענישן אונדזערע דיר,

ּפנים. דַײן ֿפון ליכט
טעג אונדזערע ַאלע װָארום 9
מיר גרימצָארן, דַײן אין ֿפַארגײען
ַא װי ַאזױ יָארן אונדזערע ענדיקן

הױך.
זײ יָארן, אונדזערע ֿפון טעג די 10
גֿבורה, אין ַאז און יָאר, זיבעציק זַײנען
איז שטָאלץ זײער יָאר;און ַאכציק איז
גיך אומגליק;װָארום און מַאטערניש

ַאװעק. ֿפליִען מיר און עס, ֿפַארגײט
דַײן ֿפון מַאכט די ֿפַארשטײט װער 11
איז ַאזױ מֹוראדיקײט דַײן װי ַאז ּכעס,

גרימצָארן? דַײן
צײלן צו ריכטיק אונדז לערן 12
ַא קריגן זָאלן מיר ּכדי טעג, אונדזערע

חכמה. ֿפון הַארץ
לַאנג װי – גָאט אום, זיך קער 13
דַײנע אױף זיך דערבַארים –און נָאך?

קנעכט.
מיט ֿפרימָארגן אין אונדז זעטיק 14
זַײן און זינגען זָאלן מיר ּכדי ֶחסד, דַײן

טעג. אונדזערע ַאלע אין ֿפרײלעך

דו װָאס טעג די װי אונדז דערֿפרײ 15
װָאס יָארן די געּפַײניקט, אונדז הָאסט

בײז. געזען הָאבן מיר
צו טּוונג דַײן װערן בַאװיזן זָאל 16
אױף ּפרַאכט דַײן און קנעכט, דַײנע

קינדער. זײערע
יהוה ֿפון ליבלעכקײט די זָאל און 17
אונדז;און אױף זַײן גָאט אונדזער
ֿפון װערק דָאס אונדז ֿפַאר בַאֿפעסטיק
ֿפון װערק דָאס יָא, הענט, אונדזערע

עס. בַאֿפעסטיק הענט, אונדזערע

דער91 אין זיצסט װָאס דו
ֿפון ֿפַארבָארגעניש
ֿפון שָאטן אין װָאס אױבערשטן,

װַײלסטו, ַאלמַאכטיקן
מַײן יהוה, אױף זָאג איך 2
גָאט ֿפעסטונגמַײן מַײן און בַאשיצונג

אים, אױף זיך ֿפַארזיכער איך װָאס
ֿפון זַײן מציל דיך װעט ער ַאז 3
ֿפון ּפעסט דער ֿפון נעץ, ֿפױגלֿפַאנגערס

ֿפַארטיליקונג.
דיך ער װעט ֿפלעדער זַײן מיט 4
זַײנע אונטער און בַאשירעמען,
און שילד שיצן;ַא זיך װעסטו ֿפליגלען

טרַײשַאֿפט. זַײן איז ּפַאנצער ַא
ַא ֿפַאר הָאבן מורא ניט װעסט 5
װָאס ֿפַײל ַא ֿפַאר נַאכט, דער ֿפון שרעק

טָאג; בַײ ֿפליט
אין אום גײט װָאס ּפעסט ַא ֿפַאר 6
װָאס מגֿפה ַא ֿפַאר ֿפינצטער, דער

טָאג. מיטן אין ֿפַארװיסט
טױזנט, ֿפַאלן װעלן זַײט ֿפון דיר 7
הַאנט, רעכטער דַײן ֿפון טױזנט צען און

גענענען. ניט עס װעט דיר –צו
װעסטו אױגן דַײנע מיט בלױז 8
די ֿפון בַאצָאלונג די און ָאנקוקן,

זען. װעסטו רָשעים
גָאט געזָאגט: הָאסט דו װַײל 9
דעם געמַאכט בַאשיצונג, מַײן איז

בַאשירעמונג. דַײן ֿפַאר אױבערשטן
בײז, קײן טרעֿפן ניט װעט דיך 10
דַײן צו גענענען ניט װעט ּפלָאג קײן און

געצעלט.
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ער װעט מלאכים זַײנע װָארום 11
אין היטן צו דיך דיר, װעגן בַאֿפעלן

װעגן. דַײנע ַאלע
דיך זײ װעלן הענט די אױף 12
ַא ָאן ָאּפשלָאגן װעסטו טָאמער טרָאגן,

ֿפוס. דַײן שטײן
ּפיּפערנָאטערס און לײבן אױף 13
צעטרעטן װעסט שּפרַײזן, װעסטו

שלענג. און יונגלײבן
מיר, צו געגלוסט הָאט ער װַײל 14
ַאנטרינען;איך מַאכן אים איך װעל
מַײן קען ער װַײל דערהײכן, אים װעל

נָאמען.
װעל איך און רוֿפן, מיך װעט ער 15
אים מיט זַײן װעל איך ענטֿפערן, אים
דערלײזן, אים װעל איך צרה, ַא אין

ּכֿבוד. צו ברענגען אים און
אים איך װעל יָארן לַאנגע מיט 16

הילף. מַײן װַײזן אים װעל און זעטן,

דעם92 ֿפַאר געזַאנג ַא מזמור; ַא
שבת. ֿפון טָאג

זינגען און גָאט, לױבן צו איז גוט 2
העכסטער; דו נָאמען, דַײן צו

דַײן ֿפרימָארגן אין דערצײלן צו 3
נעכט, די אין טרַײשַאֿפט דַײן ֶחסדאון

ַא אױף און צענסטרונע ַא אױף 4
דער אױף ֿפַארטרַאכטונג מיט גיטַאר,

הַארף.
דערֿפרײט, מיך הָאסט װָארום 5
װעגן זינג איך װערק, דַײן מיט גָאט,

הענט. דַײנע ֿפון מעׂשים די
מעׂשים, דַײנע זַײנען גרױס װי 6
דַײנע זַײנען גָאר ביז גָאט!טיף

טרַאכטונגען.
ניט, װײס מענטש בֵהמישער דער 7

ניט. דָאס ֿפַארשטײט נַאר דער און
גרָאז, װי שּפרָאצן רָשעים די ַאז 8
אומרעכט, ֿפון טוער ַאלע בליִען עס און
ֿפַארטיליקט זָאלן זײ ּכדאי דָאס איז

אײביק. אױף װערן
דערהױבןאױף ביסט דו ָאבער 9

גָאט. אײביק,

גָאט, ֿפַײנט, דַײנע ָאט װָארום 10
װעלן ֿפַײנט דַײנע ָאט װָארום
װערן װעלן צעשּפרײט אונטערגײן,

אומרעכט. ֿפון טוער ַאלע
ַא בַײ װי דערהײכט הָאסט און 11
מיך הָאב הָארן;איך מַײן װיזלטיר

אײל. ֿפרישן מיט בַאזַאלבט
ָאנגעזען זיך הָאט אױג מַײן און 12
די לױערער;אױף מַײנע אױף
אױף ָאן שטײען װָאס שלעכטסטוער

ָאן. זיך אױערן מַײנע הערן מיר,
ַא װי בליִען װעט צדיק דער 13
אין צעדערבױם ַא װי טײטלבױם,

װַאקסן. ער װעט לֿבנון
יהוה, ֿפון הױז אין אַײנגעֿפלַאנצט 14
זײ װעלן גָאט אונדזער ֿפון הױֿפן די אין

בליִען.
גרָאער אין שּפרָאצן נָאך װעלן זײ 15
זַײן; זײ װעלן זַאֿפטיק און ֿפעט עלטער,
איז גָאט ַאז דערצײלן צו 16
קײן װָאס ֿפעלדז מַײן רעכטֿפַארטיק,

ניטָא. אים אין איז אומרעכט

זיך93 הָאט קיניגן;ער טוט גָאט
בַאקלײדט; גרױסקײט מיט
מיט ָאנגקלײדט, זיך הָאט גָאט
איז ָאנגעגורט;אױך זיך שטַארקײט
ניט זיך זָאל זי װעלט, די בַאֿפעסטיקט

װַאקלען.
ַא ֿפון טרָאן דַײן שטײט ֿפעסט 2

ביסטו. ָאן אײביק ֿפון מָאל,
הָאבן גָאט, טַײכן, די 3
הָאבן טַײכן די אױֿפגעהױבן,
הײבן טַײכן ָקול;די זײער אױֿפגעהױבן

גערױש. זײער אױף
װַאסערן ֿפון קולות די ֿפון מער 4
ים, ֿפון אינדן מַאכטיקע ֿפון גרױסע,

הײך. דער אין גָאט מַאכטיק איז
זיכער זַײנען ָאנזָאגן דַײנע 5
זיך ּפַאסט הױז דַײן גָאר;ֿפַאר ביז
טעג. אײביקע אױף גָאט, הײליקײט,

נקמות,94 ֿפון גָאט דו יהוה
ַארױס! שַײן נקמות, ֿפון גָאט
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דער ֿפון ריכטער דו זיך, דערהײב 2
די צו ֿפַארגעלטונג אום קער ערד,

שטָאלצע.
גָאט, רָשעים, די װעלן װַאנען ביז 3
זיך רָשעים די װעלן װַאנען ביז

ֿפרײען?
ֿפַארשַײט, רעדן זײ גַאװערן, זײ 4
ֿפון טוער ַאלע זיך, רימען זײ

אומרעכט.
און זײ, צעדריקן גָאט, ֿפָאלק, דַײן 5

ַארב. דַײן ּפַײניקן זײ
הרגען ֿפרעמדן דעם און אלמנה די 6

זײ. טײטן יתומים און זײ,
און זען, ניט װעט יָה זָאגן: זײ און 7
מערקן. ניט װעט יעקֿב ֿפון גָאט דער

אין ֿפַארגרעבטע איר בַאטרַאכט, 8
איר װעט װען נַארן, איר און ֿפָאלק,

װערן? קלוג
צי אױער, דָאס ֿפלַאנצט װָאס דער 9
ֿפורעמט װָאס הערן?דער ניט ער װעט

זען? ניט ער װעט צי אױג, דָאס
צי ֿפעלקער, די װָארנט װָאס דער 10
לערנט װָאס שטרָאֿפן?ער ניט ער װעט

װיסן. מענטשן דעם
דעם ֿפון מחשֿבות די װײס גָאט 11

נישטיק. זַײנען זײ ַאז מענטשן,
דו װָאס מַאן דעם צו װױל 12
דַײן ֿפון און גָאט, אים, מוסערסט

לערנען; אים טוסטו ּתורה
ֿפון טעג אין בַארוען צו אים ּכדי 13
װערן געגרָאבן װעט גרוב ַא ביז בײז,

ָרשע. ֿפַארן
ניט װעט גָאט װָארום 14
זַײן און ֿפָאלק, זַײן ַאװעקװַארֿפן

ֿפַארלָאזן. ניט ַארב
װעט גערעכטן צום װָארום 15
נָאך און רעכט, דָאס אומקערן זיך
רעכטֿפַארטיקע ַאלע גײן װעלן אים

הערצער.
מיר ֿפַאר אױֿפשטײן װעט װער 16
װעט שלעכטסטוער?װער די ַאקעגן
טוער די ַאקעגן מיר ֿפַאר שטעלן זיך

אומרעכט? ֿפון

הילף ַא מיר װָאלט גָאט ניט װען 17
שטילן אין גערוט שיר װָאלט געװען,

זעל. מַײן קֿבר
גליטשט ֿפוס מַײן זָאג: איך װען 18
גָאט, אונטער, מיך לענט אױס, זיך

ֶחסד. דַײן
אין זָארגענישן ֿפיל מַײנע בַײ 19
מַײן טרײסטונגען דַײנע קװיקן מיר,

זעל.
טרָאן דער דיר צו חֿברן זיך קען 20
אומגליק ֿפורעמט װָאס ֿפַארברעכן, ֿפון

געזעץ? דורך
נֿפש דעם אױף זיך קלַײבן זײ 21
בלוט אומשולדיק און צדיק, ֿפון

זײ. ֿפַארמשּפטן
ֿפַאר געװען מיר איז יהוה ָאבער 22
ֿפעלדז צום גָאט מַײן און ֿפעסטונג, ַא

בַאשיצונג. מַײן ֿפון
זײ אױף אומגעקערט הָאט ער און 23
בײז זײער דורך און אומרעכט, זײער
טוט ֿפַארשנַײדן;ֿפַארשנַײדן זײ ער טוט

גָאט. אונדזער יהוה זײ

גָאט,95 צו זינגען לָאמיר קומט,
ֿפון ֿפעלדז צום שַאלן לָאמיר

הילף. אונדזער
מיט ּפנים זַײן ֿפַאר קומען לָאמיר 2
צו שַאלן לָאמיר געזַאנגען מיט דַאנק,

אים.
איז גָאט גרױסער ַא װָארום 3
ַאלע איבער מלך גרױסער ַא און יהוה,

געטער,
די זַײנען הַאנט זַײן אין װָאס 4
ֿפון הײכן די און ערד, דער ֿפון גרונטן

זַײנע; זַײנען בערג די
ער און זַײנער, איז ים דער װָאס 5
הָאבן יבשה די געמַאכט;און אים הָאט

הענט. זַײנע געֿפורעמט
בײגן, און בוקן זיך לָאמיר קומט, 6
אונדזער יהוה ֿפַאר קניִען לָאמיר

בַאשעֿפער.
און גָאט, אונדזער איז ער װָארום 7
און ֿפיטערונג, זַײן ֿפון ֿפָאלק דָאס מיר
װָאלט איר הַאנט;װען זַײן ֿפון שָאף די
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ָקול! זַײן צו צוהערן הַײנט
װי הַארץ אַײער הַארט ניט מַאכט 8
אין ַמָסה ֿפון טָאג אין װי מריֿבה, בַײ

מדבר, דער
מיך הָאבן עלטערן אַײערע בעת 9
זײ הגם ּפרָאבירט, מיך געּפרּוװט,

װערק. מַײן געזען הָאבן
מיך איך הָאב יָאר ֿפערציק 10
ַא געזָאגט: הָאב און ָדור, מיטן געעקלט
זַײנען הערצער ֿפַארֿפירטע מיט ֿפָאלק

װעגן; מַײנע ניט װײסן זײ און זײ,
געשװָארן איך הָאב דרום װָאס 11
קומען װעלן זײ אױב צָארן, מַײן אין

! רּוונג מַײן אין

געזַאנג,96 נַײ ַא גָאט צו זינגט
גַאנצע די גָאט, צו זינגט

ערד.
זַײן בענטשט גָאט, צו זינגט 2
זַײן טָאג צו טָאג ֿפון ָאן זָאגט נָאמען,

ישועה.
ֿפעלקער די צװישן דערצײלט 3
זַײנע אומות ַאלע צװישן ּכֿבוד, זַײן

װּונדער.
זײער און יהוה, איז גרױס װָארום 4
ַאלע איבער ֿפָארכטיק איז ער געלױבט,

געטער;
ַאלע ֿפון געטער די װָארום 5
יהוה און נישטיק, זַײנען ֿפעלקער

געמַאכט. הימלען די הָאט
ֿפַאר זַײנען שײנקײט און גלַאנץ 6
אין ּפרַאכט און שטַארקײט ּפנים, זַײן

הײליקטום. זַײן
ֿפון משּפחות איר גָאט, צו גיט 7
און ּכֿבוד גָאט צו גיט ֿפעלקער, די

שטַארקײט.
זַײן ֿפון ּכֿבוד דעם גָאט צו גיט 8
קומט און געשַאנק, ַא ברענגט נָאמען,

הױֿפן. זַײנע אין
הײליקן מיט גָאט צו זיך בוקט 9
גַאנצע די אים, ֿפַאר ציטערט ָאּפשַײ,

ערד.
גָאט ֿפעלקער: די צװישן זָאגט 10
די בַאֿפעסטיקט איז קיניגן;אױך טוט

ער װַאקלען, ניט זיך זָאל זי װעלט,
יושר. מיט ֿפעלקער די משּפטן װעט

און הימלען, די ֿפרײען זיך זָאלן 11
דונערן זָאל ערד, די זַײן לוסטיק זָאל

ֿפולקײט. זַײן מיט ים דער
און ֿפעלד דָאס זַײן ֿפרײלעך זָאל 12
זינגען זָאלן דערין;דענצמָאל װָאס ַאלץ

װַאלד; ֿפון בײמער ַאלע
קומט, ער װָארום גָאט, ֿפַאר 13
די משּפטן קומט ער װָארום
מיט װעלט די משּפטן װעט ערד;ער
מיט ֿפעלקער די און גערעכטיקײט,

װָארהַאֿפטיקײט. זַײן

לוסטיק97 זָאל קיניגן, טוט גָאט
ֿפרײען זיך זָאלן ערד, די זַײן

אינדזלען. ֿפיל די
אים, ַארום זַײנען נעבל און װָאלקן 2
געשטעל דָאס גערעכטיקײט און רעכט

טרָאן. זַײן ֿפון
און ֿפַארױס, אים גײט ֿפַײער ַא 3

ֿפַײנט. זַײנע ַארום רונד ֿפַארברענט
די בַאלַײכטן בליצן זַײנע 4
ציטערט. זי און ערד, די זעט װעלט;עס
ֿפַאר װַאקס װי צעגײען בערג די 5
גַאנצער דער ֿפון הַאר דעם ֿפַאר גָאט,

ערד.
זַײן דערצײלן הימלען די 6
זעען ֿפעלקער ַאלע און גערעכטיקײט,

ּכֿבוד. זַײן
געצנדינער, ַאלע װערן שַאנד צו 7
נישטיקײטן;עס מיט זיך רימען װָאס

געטערט. ַאלע אים צו זיך בוקן
און זיך, ֿפרײט זי און הערט ִציון 8
ֿפון טעכטערשטעט די זַײנען לוסטיק
יהוה. משּפטים, דַײנע װעגן ֿפון יהּודה,
דער ביסט יהוה דו װָארום 9
ערד, גַאנצער דער איבער העכסטער

געטער. ַאלע איבער דערהױבן הױך
הָאט גָאט, ֿפון ליבהָאבער איר 10
נֿפשות די היט שלעכטס!ער ֿפַײנט
ֿפון הַאנט דער ֿפון ֿפרומע, זַײנע ֿפון

מציל. זַײ ער איז רָשעים
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צדיק, ֿפַארן ֿפַארזײט איז ליכט ַא 11
ַא הערצער רעכטֿפַארטיקע די ֿפַאר און

ֿפרײד.
מיט צדיקים, איר זיך, ֿפרײט 12
הײליקער זַײן דַאנקט און גָאט,

געדעכעניש.

נַײ98 ַא גָאט צו זינגט מזמור. ַא
הָאט װּונדער װָארום געזַאנג,
אים הָאט הַאנט רעכטע געטָאן;זַײן ער

ָארעם. הײליקער זַײן און געהָאלֿפן,
זַײן װיסן געלָאזט הָאט גָאט 2
ַאלע ֿפון אױגן די ֿפַאר ישועה,
זַײן ַאנטּפלעקט ער הָאט ֿפעלקער

גערעכטיקײט.
ֶחסד זַײן ָאן געדַאכט הָאט ער 3
ֿפון הױז דעם טרַײשַאֿפטצו זַײן און
הָאבן ערד דער ֿפון עקן ַאלע יׂשראל;

גָאט. אונדזער ֿפון ישועה געזעןדי
ערד, גַאנצע די גָאט, צו שַאלט 4

שּפילט. און זינגט און אױס ברעכט
הַארף, ַא אױף גָאט צו שּפילט 5
געזַאנג. ֿפון ָקול ַא מיט הַארף ַא אױף

ֿפון ָקול ַא און טרומײטן מיט 6
מלך. דעם גָאט ֿפַאר שוֿפרשַאלט

זַײן מיט ים דער דונערן זָאל 7
אין װױנער די און װעלט די ֿפולקײט,

איר.
די הענט, די קלַאּפן זָאלן טַײכן די 8

אײנעם; אין זינגען זָאלן בערג
קומט ער װָארום גָאט, ֿפַאר 9
די משּפטן װעט ערד;ער די משּפטן
די און גערעכטיקײט, מיט װעלט

יושר. מיט ֿפעלקער

זָאלן99 קיניגן, טוט גָאט
ֿפעלקער;ער די ציטערן
זיך זָאל ּכרוֿבים, די איבער טרָאנט

ערד. די װַאקלען
ער און ִציון, אין גרױס איז גָאט 2

ֿפעלקער. ַאלע איבער דערהױבן איז
און גרױסן דַײן לױבן זײ זָאלן 3
– ער! איז הײליק – נָאמען ֿפָארכטיקן
מלך דעם ֿפון שטַארקײט די און 4
דו גערעכטיקײט. ליב הָאט װָאס

און רעכט יושר, אױֿפגעשטעלט הָאסט
געטָאן. יעקֿב אין הָאסטו גערעכטיקײט
גָאט, אונדזער יהוה דערהײבט 5
– ֿפוסבענקל זַײן צו זיך בוקט און

ער! איז הײליק
געװען זַײנען ַאהרֹן און משה 6
צװישן שמואל און ּכהנים, זַײנע צװישן
רוֿפן ֿפלעגן נָאמען;זײ זַײן רוֿפן װָאס די
ענטֿפערן. זײ ֿפלעגט ער און גָאט, צו

רעדן ער ֿפלעגט װָאלקנזַײל ַא אין 7
ָאנזָאגן, זַײנע געהיט הָאבן זײ;זײ צו
זײ הָאט ער װָאס געזעץ דָאס און

געגעבן.
הָאסט דו גָאט, אונדזער יהוה 8
גָאט ֿפַארגעביקער געענטֿפערט:ַא זײ
נוקם זיך הָאסט און געװען, זײ ביסטו

װעגן. זײערט ֿפון געװען
גָאט, אונדזער יהוה דערהײבט 9
בַארג, הײליקן זַײן צו זיך בוקט און
אונדזער יהוה איז הײליק װָארום

גָאט.

דַאנקגעבונג.100 ֿפון מזמור ַא
גַאנצע די גָאט, צו שַאלט

ערד.
ֿפַאר קומט ִׂשמחה, מיט גָאט דינט 2

געזַאנג. מיט אים
גָאט;ער איז ער יהוה, ַאז װײסט 3
זַײנען זַײנע און בַאשַאֿפן, אונדז הָאט
זַײן ֿפון שָאף די און ֿפָאלק, זַײן מיר,

ֿפיטערונג.
דַאנק, מיט טױערן זַײנע אין קומט 4
דַאנק ַא לױב;גיט מיט הױֿפן זַײנע אין

נָאמען. זַײן בענטשט אים, צו
אײביק אױף גָאט, איז גוט װָארום 5
זַײן ָדור-דורות ביז און ֶחסד, זַײן איז

טרַײשַאֿפט.

גענָאד101 ָדִודן. ֿפון מזמור ַא
װעל גערעכטיקײט און
איך װעל גָאט דיר צו בַאזינגען, איך

זינגען.
װעג;װען ערלעכן אױֿפן ַאכט איך 2
אין אום גײ מיר?איך צו קומען װעסטו
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מַײן ֿפון ערלעכקײט דער הױזאין מַײן
הַארצן.

אױגןַא מַײנע ֿפַאר ניט הַאלט איך 3
די ֿפון טָאן זַאך;דָאס נידערטרעכטיקע
טוט עס ֿפַײנט, איך הָאב ָאּפקערערס

מיר. ָאן בַאהעֿפטן ניט זיך
ֿפון ָאּפגעטָאן איז הַארץ קרום ַא 4
ניט. איך װײס שלעכטיקײט ֿפון מיר,

אין בַארעדט װָאס דער 5
הַאק אים חֿבר, זַײן ֿפַארבָארגעניש
הָאֿפערדיקע הָאט װָאס ָאּפ;דער איך
קען אים הַארץ, שטָאלץ ַא און אױגן

לַײדן. ניט איך
געטרַײע די אױף זַײנען אױגן מַײנע 6
מיר;דער מיט זיצן זָאלן זײ לַאנד, ֿפון
ערלעכקײט, ֿפון װעג אױֿפן גײט װָאס

דינסט. מַײן אין איז ער
זיצןדער ניט טָאר הױז מַײן אין 7
רעדט װָאס דער בַאטרוג; בַאגײט װָאס
ניט ליגנסקען רעדט װָאס ליגנסדער

אױגן. מַײנע ֿפַאר בַאשטײן
איך ֿפַארשנַײד ֿפרימָארגן ַאלע 8
צו ּכדי לַאנד, ֿפון רָשעים ַאלע
טוער שטָאטַאלע גָאטס ֿפון ֿפַארשנַײדן

אומרעכט. ֿפון

דעם102 ֿפַאר ּתֿפילה ַא
ער װען געדריקטן
ֿפַאר אױס גיסט ער און זיך, ֿפַארגײט

קלָאג. זַײן גָאט
מַײן און ּתֿפילה, מַײן צו הער גָאט, 2

דיר. צו קומען זָאל געשרײ
ּפנים דַײן ֿפַארבָארגן ניט זָאלסט 3
דַײן נַײג נױט מַײן ֿפון טָאג אין מיר, ֿפון
רוף, איך װָאס טָאג אין מיר, צו אױער

גיך. מיר ענטֿפער
ֿפַארגײען רױך װי ַאזױ װָארום 4
װי זַײנען בײנער מַײנע און טעג, מַײנע

צעברענט. אױװן ַאן
און גרָאז װי צעקלַאּפט 5
װָארום הַארץ, מַײן איז ֿפַארטריקנט

ברױט. מַײן עסן צו ֿפַארגעס איך
מַײן ֿפון קולות די װעגן ֿפון 6
צו צוגעקלעּפט געבײן מַײן קרעכצןאיז

הױט. מַײן
ֿפון ּפעליקַאן ַא צו געגליכן בין איך 7
ֿפון אַײל ַאן װי געװָארן בין איך מדבר,

חורֿבות. די
בין און נָאכַאנַאנד װַאך בין איך 8
ַא אױף ֿפױגל עלנדער ַאן געװָארןװי

דַאך.
מַײנע מיך לעסטערן טָאג גַאנצן ַא 9
מיר, קעגן װילדעװען װָאס די ֿפַײנט,

מיר. מיט זיך שילטן
װי ַאזױ איך הָאב ַאש װָארום 10
טרַאנקען מַײנע און געגעסן, ברױט

געמישט. געװײן מיט איך הָאב
צָארן; דַײן און ּכעס דַײן װעגן ֿפון 11
און אױֿפגעהױבן מיך הָאסט װָארום

ַאװעקגעשלַײדערט. מיך
װָאס שָאטן ַא װי זַײנען טעג מַײנע 12
איך טריקן גרָאז װי ַאזױ און זיך, נַײגט

אַײן.
אױף טרָאנסט גָאט דו ָאבער 13
אױף איז געדעכעניש דַײן און אײביק,

ָדור-דורות.
זיך און אױֿפשטײן װעסט דו 14
עס װָארום ִציון, אױף דערבַארימען
װָארום לַײטזעליקן, צו זי צַײט איז

שעה. די איז געקומען
נָאך גַארן קנעכט דַײנע װָארום 15
הָאבן שטױב איר און שטײנער, אירע

ליב. זײ
ֿפָארכטן װעלן ֿפעלקער די און 16
מלכים ַאלע און גָאט, ֿפון נָאמען דעם

ּפרַאכט, דַײן ערד דער ֿפון
ִציון, אױֿפגעבױט הָאט גָאט װען 17

ּפרַאכט; זַײן אין בַאװיזן זיך
ֿפון ּתֿפילה דער צו געקערט זיך 18
זײער ֿפַארַאכט ניט און עלנדן, דעם

ּתֿפילה.
ֿפַארן װערן ֿפַארשריבן װעט דָאס 19
ֿפָאלק דָאס און ָדור, שּפעטערדיקן
לױבן װעט װערן, בַאשַאֿפן װעט װָאס

גָאט.
ַארָאּפגעקוקט הָאט ער װָארום 20
ֿפון הָאט גָאט הײך; הײליקער זַײן ֿפון

ערד, דער אױף געלוגט הימל
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ֿפון קרעכצן דָאס הערן צו 21
די מַאכן צו ֿפרַײ געֿפַאנגענעם,

טױט. צום ָאנגעברײטע
ִציון אין דערצײלן זָאל מע ּכדי 22
אין לױב זַײן און נָאמען, גָאטס

ירושלים,
אַײן זיך זַאמלען ֿפעלקער די װען 23
דינען צו קיניגרַײכן די און אײנעם, אין

גָאט.
װעג אין ָאּפגעשלַאֿפט הָאט ער 24
טעג. מַײנע געקירצט הָאט ער ּכוח, מַײן
מיך זָאלסט גָאט, מַײן זָאג: איך 25
מַײנע ֿפון העלֿפט אין ַאװעקנעמען ניט
זַײנען ָדור-דורות אױף װָאס דו טעג,

יָארן. דַײנע
ערד די הָאסטו צוריק לַאנג 26
ֿפון װערק דָאס און געגרונטֿפעסט,

הימלען. די זַײנען הענט דַײנע
דו און אונטערגײן, װעלן זײ 27
װי װעלן ַאלע זײ יָא, בַאשטײן, װעסט
װעסטו מלבוש ַא װי צעקריכן, בגד ַא

ֿפַארגײן; װעלן זײ און בַײטן, זײ
אײגענער, דער ביסט דו ָאבער 28
ענדיקן. ניט זיך װעלן יָארן דַײנע און

װעלן קנעכט דַײנע ֿפון קינדער די 29
שטײן װעט זָאמען זײער און בלַײבן,

דיר. ֿפַאר ֿפעסט

ָדִודן.103 ֿפון
גָאט, זעל, מַײן לױב, 2
הײליקן זַײן אינגעװײד, מַײנע ַאלע און
און זעל, מַײן גָאט, לױב נָאמען.
טוֿבות; זַײנע ַאלע ֿפַארגעסן ניט זָאלסט
זינד די ַאל ֿפַארגיט װָאס דער 3
קרַאנקשַאֿפטן ַאלע הײלט װָאס דַײנע,

דַײנע;
דַײן גרוב ֿפון אױס לײזט װָאס 4
און גענָאד מיט דיך קרײנט װָאס לעבן,

דערבַארימונג;
דַײן גוטס מיט זעטיקט װָאס 5
די זיך בַאנַײט ָאדלער ַאן װי עלטער,

דַײנע. יוגנט
און גערעכטיקײטן, טוט גָאט 6

געדריקטע. ַאלע צו רעכט

זַײנע משהן װיסן געלָאזט הָאט ער 7
זַײנע יׂשראל ֿפון קינדער די װעגן,

מעׂשים.
און דערבַארימדיק איז גָאט 8
און צָארן אין אַײנגעהַאלטן לַײטזעליק,

גענָאד. אין רַײך
און קריגן, ער װעט שטענדיק ניט 9

ּכעס. ַא הַאלטן ער װעט אײביק ניט
חטאים אונדזערע לױט ניט 10
ניט און געטָאן, אונדז ער הָאט
אונדז ער הָאט זינד אונדזערע לױט

ֿפַארגָאלטן.
הױך איז הימל דער װי װָארום 11
זַײן שטַארק איז ַאזױ ערד, דער איבער

אים. ֿפָארכטן װָאס די צו ֶחסד
מערֿב, ֿפון װַײט איז מזרח װי 12
אונדז ֿפון דערװַײטערט ער הָאט ַאזױ

ֿפַארברעכן. אונדזערע
זיך דערבַארימט ֿפָאטער ַא װי 13
דערבַארימט ַאזױ קינדער, זַײנע אױף

אים. ֿפָארכטן װָאס די אױף גָאט זיך
אונדזער װײס ער װָארום 14
מיר ַאז געדענקט ער בַאשַאֿפונג,

שטױב. זַײנען
גרָאז װי ַאזױ – מענטש דער 15
ֿפון שּפרָאצונג ַא װי טעג, זַײנע זַײנען

ער. שּפרָאצט ַאזױ ֿפעלד,
אױף ַאריבער גײט װינט ַא װָארום 16
ָארט זַײן און ניטָא, איז ער און אים,

מער. ניט אים קען
איז גָאט ֿפון ֶחסד דער ָאבער 17
װָאס די אײביקאױף ביז אײביק ֿפון
צו גערעכטיקײט זַײן און אים, ֿפָארכטן

קינדסקינדער;
צו און בונד, זַײן היטן װָאס די צו 18
צו זײ בַאֿפעלן זַײנע געדענקען װָאס די

טָאן.
הימל אין הָאט גָאט 19
און טרָאן, זַײן אױֿפגעשטעלט
ַאלץ. איבער געװעלטיקט מלוכה זַײן

מלאכים, זַײנע גָאט, לױבט 20
זַײן טוט װָאס גיבורים שטַארקע איר
זַײן ֿפון ָקול דעם הערן בַײם װָארט,

װָארט.
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חילות, זַײנע ַאלע גָאט, לױבט 21
ָרצון. זַײן טוט װָאס משרתים זַײנע

זַײנע ַאלע גָאט, לױבט 22
זַײן ֿפון ערטער ַאלע אין װערק,

זעל. מַײן גָאט, געװעלטיקײט;לױב

יהוה104 זעל; מַײן גָאט, לױב
גרױס ביסט גָאט, מַײן
שײנקײט און גלַאנץ אין גָאר, ביז

ָאנגעקלײדט. ביסטו
װי ליכט אין זיך װיקלט װָאס דער 2
די אױס שּפרײט װָאס מַאנטל, ַא אין

ֿפָארהַאנג. ַא װי הימלען
זַײנע װַאסער מיט בַאלקנט װָאס 3
װָאלקנס מַאכט װָאס אױבערשטובן;
די אױף גײט װָאס רַײטװָאגן, זַײן ֿפַאר

װינט. ֿפון ֿפליגלען
די שלוחים זַײנע מַאכט װָאס 4
ֿפלַאקעריק – משרתים זַײנע װינטן,

ֿפַײער.
ערד די געגרונטֿפעסט הָאט ער 5
ניט זיך זָאל זי געשטעלן, אירע אױף

שטענדיק. און אײביק װַאקלען,
ַא װי הָאסטו אים ּתָהום, דעם 6
בערג די איבערגעדעקט;איבער קלײד

װַאסערן. די געשטַאנען זַײנען
זײ זַײנען ָאנגעשרײ דַײן ֿפון 7
הָאבן דונער דַײן ֿפון ָקול ֿפון ַאנטלָאֿפן,

– ַאװעקגעאַײלט זײ
אױֿפגעהױבן, זיך הָאבן בערג 8
ָארט דעם –צו גענידערט הָאבן טָאלן
זײ. ֿפַאר געגרונטֿפעסט הָאסט דו װָאס
זײ װָאס גֿבול ַא געמַאכט הָאסט 9
ניט זָאלן זײ ּכדי ַאריבערגײן, ניט זָאלן

ערד. די בַאדעקן װידער
קװַאלן שיקט װָאס דער איז ער 10
די צװישן גײן זָאלן זײ טָאלן, די אין

בערג.
ֿפון חיות ַאלע ָאן טרינקען זײ 11
זײער שטילן װַאלדאײזלען די ֿפעלד,

דָארשט.
ֿפון ֿפױגלען די רוען זײ לעבן 12
זײ גיבן צװַײגן די צװישן ֿפון הימל,

ָקול. ַא ַארױס

ָאן טרינקט װָאס דער ביסט 13
אױבערשטובן;ֿפון זַײנע ֿפון בערג די
װערט טּוונגען דַײנע ֿפון ֿפרוכט דער

ערד. די געזעטיקט
ֿפַאר גרָאז שּפרָאצן מַאכט ער 14
ַארבעטֿפי די ֿפַאר הײ און בהמה, דער
ַארױסצוציִען ּכדי מענטשן, דעם ֿפון

ערד; דער ֿפון ברױט
דעם דערֿפרײט װָאס װַײן און 15
דעם גלַאנצן מַאכן צו הַארץ, מענטשנס
װָאס ברױט און אײל; װי מער ּפנים

הַארץ. מענטשנס דעם אונטער לענט
ָאן, זיך זעטן גָאט ֿפון בײמער די 16
הָאט ער װָאס לֿבנון ֿפון צעדערן די

געֿפלַאנצט,
ֿפױגלען; די נעסטן דָארטן װָאס 17
ציּפרעסן. זַײנען הױז זַײן שטָארך, דער
די ֿפַאר זַײנען בערג הױכע די 18
בַאשיצונג ַא ֿפעלדזן די שטײנבעק,

קיניגלס. די ֿפַאר
די ֿפַאר לֿבנה די געמַאכט הָאט ער 19

אונטערגַאנג. איר װײס זון צַײטן;די
עס און ֿפינצטערניש, מַאכסט 20
זיך װידמענען איר אין נַאכט, װערט

ֿפעלד. ֿפון חיות ַאלע
און רױב, נָאך ברילן יונגלײבן די 21

שּפַײז. זײער גָאט ֿפון בעטן
זײ װערן זון, די אױף גײט 22
זײערע אין הױערן זײ און אַײנגעטָאן,

נָארעס.
זַײן צו מענטש דער ַארױס גײט 23
ָאװנט. ביז ַארבעט זַײן צו און װערק,

װערק, דַײנע זַײנען ֿפיל װי 24
חכמה מיט הָאסטו ַאלע גָאט!זײ
מיט ֿפול איז ערד גַאנצע געמַאכט;די

בַאשַאף. דַײן
ברײט, און גרױס ים, דער איז ָאן 25
חיות צָאל, ַא ָאן װידמענונג ַא איז דָארט

קלײנע. מיט גרױסע
ִלויָתן שיֿפן;דער אום גײען דָארט 26
שּפילן צו זיך בַאשַאֿפן הָאסט דו װָאס

דערין.
צו דיר, צו אױס קוקן ַאלע זײ 27

צַײט. איר אין שּפַײז זײער געבן
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עֿפנסט אױף, זײ קלַײבן זײ, גיסטו 28
גוטס. מיט זיך זײ זעטן הַאנט, דַײן

זײ װערן ּפנים, דַײן ֿפַארבָארגסטו 29
ָאטעם, זײער אַײן טוסט ֿפַארכַאּפט,
צו אום זיך קערן און זײ, ֿפַארגײען

שטױב. זײער
װערן ָאטעם, דַײן ַארױס שיקסט 30
ּפנים דעם בַאנַײסט דו און בַאשַאֿפן, זײ

ערד. דער ֿפון
אױף זַײן גָאט ֿפון ּכֿבוד דער זָאל 31
זַײנע מיט ֿפרײען זיך גָאט אײביק!זָאל

װערק!
זי און ערד, די ָאן קוקט װָאס דער 32
און בערג, די ָאן רירט װָאס ציטערט,

רײכערן. זײ
ּכל-זמן יהוה צו זינגען װעל איך 33
גָאט מַײן צו שּפילן װעל איך לעב, איך

בין. איך לַאנג װי
מַײן זַײן געזיסט אים זָאל 34

גָאט. מיט זיך ֿפרײ רעדן;איך
װערן ֿפַארלענדט זינדיקע די זָאלן 35
מער זָאלן רָשעים די און ערד, דער ֿפון
ַהְללּויָה. זעל, מַײן גָאט, לױב זַײן. ניט

גָאט,105 צו דַאנק ַא גיט
לָאזט נָאמען, זַײן רוֿפט
זַײנע ֿפעלקער די צװישן װיסן

טּוונגען.
אים, צו שּפילט אים, צו זינגט 2

װּונדער. זַײנע ַאלע ֿפון רעדט
הײליקן זַײן מיט אַײך רימט 3
ֿפון הַארץ דָאס ֿפרײען זיך נָאמען;זָאל

גָאט. זוכן װָאס די
שטַארקײט, זַײן און גָאט ֿפָארשט 4

ּתמיד. ּפנים זַײן זוכט
ער װָאס װּונדער זַײנע דערמָאנט 5
די און צײכנס, זַײנע געטָאן, הָאט

מױל, זַײן ֿפון משּפטים
זַײן אֿברהם ֿפון זָאמען איר 6
זַײנע יעקֿב, ֿפון קינדער איר קנעכט,

אױסדערװײלטע.
גָאט, אונדזער יהוה איז ער 7
זַײנע זַײנען ערד גַאנצער דער איבער

משּפטים.

בונד, זַײן אײביק געדענקט ער 8
אױף בַאֿפױלן הָאט ער װָאס װָארט דָאס

דורות; טױזנט
מיט געשלָאסן הָאט ער װָאס 9
יצחקן. צו שֿבועה זַײן און ַאֿברהמען,

אױֿפגעשטעלט עס הָאט ער און 10
אײביקן ַאן ֿפַאר יעקֿב, צו חוק ַא ֿפַאר

יׂשראל, צו בונד
געבן איך װעל דיר זָאגן: צו ַאזױ 11
אַײער ֿפון טײל דעם ּכנַַען, לַאנד דָאס

נחלה.
מענטשן געװען זַײט איר ַאז 12
דערין, ֿפרעמדע און װינציק געצײלטע,
ֿפון אומגעגַאנגען זַײנען זײ און 13
קיניגרַײך אײן ֿפון און ֿפָאלק, צו ֿפָאלק

אומה, ַאנדער ַאן צו
מענטשן ַא געלָאזן ניט ער הָאט 14
מלכים געשטרָאֿפט הָאט און דריקן, זײ

זײ: װעגן
מַײנע ָאנרירן ניט זָאלט איר 15
זָאלט נֿביאים מַײנע און געזַאלבטע,

טָאן. בײז ניט איר
הונגער ַא גערוֿפן הָאט ער און 16
אונטערלען יעטװעדער לַאנד, אױֿפן

צעברָאכן. ער הָאט ברױט ֿפון
געשיקט ֿפַארױס זײ הָאט ער 17
ֿפַארקױֿפט איז קנעכט ַא מַאן:ֿפַאר ַא

יוסף. געװָארן
זַײן קײטן אין געּפַײניקט הָאט מע 18
געװָארן ַארַײנגעטָאן איז אַײזן אין ֿפוס,

לַײב; זַײן
איז װָארט זַײן װָאס צַײט דער ביז 19
אים גָאט ֿפון בַאֿפעל דער הָאט געשען,

געּפרּוװט.
אים און געשיקט הָאט מלך דער 20
ֿפון געװעלטיקער דער געלָאזט, לױז

געמַאכט. ֿפרַײ אים און – ֿפעלקער
ַא ֿפַאר געמַאכט אים הָאט ער 21
ֿפַאר און הױז, זַײן איבער הַאר
גַאנצן זַײן איבער געװעלטיקער ַא

אײגנס,
זַײן לױט הַארן זַײנע בינדן צו 22
ער זָאל עלטסטע זַײנע און בַארָאט,

קליגן.
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געקומען איז יׂשראל און 23
זיך הָאט יעקֿב און מצַריִם. קײן

ָחם. לַאנד אין אױֿפגעהַאלטן
געֿפרוכּפערט זײער הָאט ער און 24
שטַארקער געמַאכט זײ און ֿפָאלק, זַײן

דריקער. זײערע ֿפון
הַארץ זײער ֿפַארקערט הָאט ער 25
קליגן צו זיך ֿפָאלק, זַײן הָאבן צו ֿפַײנט

קנעכט. זַײנע ַאקעגן
זַײן משה געשיקט הָאט ער 26
הָאט ער װעמען ַאהרֹנען קנעכט,

אױסדערװײלט.
די זײ צװישן געמַאכט זײ הָאבן 27
אין װּונדער און צײכנס, זַײנע ֿפון זַאכן

ָחם. ֿפון לַאנד
ֿפינצטערניש ָאנגעשיקט הָאט ער 28
ניט הָאבן זײ געמַאכט;און ֿפינצטער און

װָארט. זַײן װידערשּפעניקט
זײערע ֿפַארקערט הָאט ער 29
געטײט הָאט און בלוט, אין װַאסערן

ֿפיש. זײערע
געװידמעט הָאט לַאנד זײער 30
זײערע ֿפון קַאמערן די אין ביז ֿפרעש,

מלכים.
געמיש ַא און געהײסן, הָאט ער 31
אין אומגעציֿפער געקומען, איז ֿפליגן

געמַארק. גַאנצן זײער
זײערע ָאנשטָאט געגעבן הָאט ער 32
זײער אין ֿפלַאמֿפַײער ַא הָאגל, רעגנס

לַאנד.
זײער אַײנגעשלָאגן הָאט ער און 33
און ֿפַײגנבױם, זײער און װַײנשטָאק
זײער ֿפון בײמער די אױסגעברָאכן

געמַארק.
ַא און געהײסן, הָאט ער 34
ַא און געקומען, איז הײשעריק

צָאל; ַא ָאן ַאזש גרָאזֿפרעסער
אױֿפגעגעסן הָאט ער און 35
זײער אין קרַײטעכץ יעטװעדער
ֿפון ֿפרוכט די אױֿפגעגעסן און לַאנד,

ערד. זײער
יעטװעדער געשלָאגן הָאט ער און 36
ערשטלינגען די לַאנד, זײער אין בָכור

קרַאֿפט. זײער ַאל ֿפון

מיט ַארױסגעצױגן זײ הָאט און 37
געװען ניט גָאלד;און און זילבער

שטרױכלער. ַא שֿבטים זַײנע צװישן
מיט געֿפרײט זיך הָאט מצַריִם 38
שרעק זײער װָארום ַארױסגײן, זײער

זײ. אױף געֿפַאלן איז
װָאלקן ַא ֿפַארשּפרײט הָאט ער 39
בַײ לַײכטן צו ֿפַײער ַא און צודעק, צום

נַאכט.
הָאט ער און ֿפַארלַאנגט, הָאט מע 40
מיט און װַאכטלֿפױגלען, געברַאכט

זעטן. זײ ער ֿפלעגט הימל ֿפון ברױט
און ֿפעלדז, ַא געעֿפנט הָאט ער 41
ַא װי געגַאנגען גערונען, איז װַאסער

טריקענישן. די דורך טַײך
זַײן ָאן געדַאכט הָאט ער װָארום 42
קנעכט. זַײן אֿברהם צוזָאגצו הײליקן

זַײן ַארױסגעצױגן הָאט ער און 43
זַײנע געזַאנג מיט ֿפרײד, מיט ֿפָאלק

אױסדערװײלטע.
די געגעבן זײ הָאט ער און 44
ֿפון מי די און ֿפעלקער, די ֿפון לענדער

געיַרשעט; זײ הָאבן אומות די
געזעצן, זַײנע הַאלטן זָאלן זײ ּכדי 45
היטן. זײ זָאלן לערנונגען זַײנע און

ַהְללּויָה.

צו106 דַאנק ַא גיט ַהְללּויָה.
גוט, איז ער װָארום גָאט,

ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף װָארום
ֿפון גֿבורות די אױסרעדן קען װער 2

לױב? גַאנצן זַײן הערן גָאט?מַאכן
היטן װָאס די צו װױל 3
טוט װָאס דעם צו גערעכטיקײט,

צַײט. יעטװעדער אין רעכט
דו װען גָאט, מיך, געדענק 4
מיך דערמָאן ֿפָאלק, דַײן בַאװיליקסט

הילף; דַײן אין
ֿפון גוטס דָאס זען זָאל איך ּכדי 5
אין ֿפרײען זיך אױסדערװײלטע, דַײנע
רימען זיך ֿפָאלק, דַײן ֿפון ֿפרײד דער

ַארב. דַײן מיט אײנעם אין
װי ַאזױ געזינדיקט הָאבן מיר 6
הָאבן מיר עלטערן, אונדזערע
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שלעכטס הָאבן מיר ֿפַארברָאכן,
געטָאן.

מצַריִם אין עלטערן אונדזערע 7
זײ װּונדער, דַײנע בַאטרַאכט ניט הָאבן
חסדים, ֿפיל דַײנע ָאן געדַאכט ניט הָאבן
ים, בַײם װידערשּפעניקט הָאבן און

ים-סוף. בַײם
ֿפון געהָאלֿפן זײ הָאט ער ָאבער 8
זַײן װיסן לָאזן צו ּכדי װעגן, נָאמען זַײן

גֿבורה.
אױֿפן ָאנגעשריִען הָאט ער און 9
טרוקן, געװָארן איז ער און ים-סוף,
די דורך געֿפירט זײ הָאט ער און

סטעּפ. ַא דורך װי ּתהומען
דעם ֿפון געהָאלֿפן זײ הָאט ער און 10
ֿפון אױסגעלײזט זײ און הַאנט, ׂשונאס

ֿפַײנט. ֿפון הַאנט דער
צוגעדעקט הָאבן װַאסערן די און 11
ֿפון אײנציקער ַאן ניט דריקער, זײערע

געבליבן. איז זײ
זַײנע אין געגלױבט הָאבן זײ און 12
לױב. זַײן געזונגען הָאבן זײ װערטער,
זַײנע ֿפַארגעסן זײ הָאבן גיך 13
זַײן אױף געהַארט ניט הָאבן טּוונגען;זײ

עצה.
גלוסטונג ַא געגלוסט הָאבן זײ און 14
אין גָאט געּפרּוװט און מדבר, דער אין

װיסטע. דער
זײער געגעבן זײ הָאט ער און 15
ַא געשיקט הָאט ער ָאבער ֿפַארלַאנג,

לַײב. זײער אין דער
ָאן געװען מקנא זיך הָאבן זײ און 16
דעם ַאהרֹן ָאן און לַאגער, אין משהן

גָאט. ֿפון הײליקן
און געעֿפנט, זיך ערד די הָאט 17
צוגעדעקט און ָדָתנען, אַײנגעשלונגען

ַאֿביָרמען. ֿפון געזעמל דָאס
ָאנגעצונדן זיך הָאט ֿפַײער ַא און 18
הָאט ֿפלַאם ַא געזעמל, זײער אין

רָשעים. די ֿפַארברענט
קַאלב ַא געמַאכט הָאבן זײ 19
ַא צו געבוקט זיך און חורֿב, אין

געץ. געגָאסענעם

זײער ֿפַארביטן הָאבן זײ און 20
ָאקס ַאן ֿפון געשטַאלט דער ּכֿבודאױף

גרָאז. עסט װָאס
זײער גָאט ָאן ֿפַארגעסן הָאבן זײ 21
גרױסע געטָאן הָאט װָאס העלֿפער,

מצַריִם, אין זַאכן
ָחם, ֿפון לַאנד אין װּונדער 22

ים-סוף. בַײם זַאכן ֿפָארכטיקע
זײ געװָאלט הָאט ער און 23
זַײן משה ניט װען ֿפַארטיליקן,
געשטעלט זיך אױסדערװײלטערװָאלט
ָאּפצוהַאלטן ברָאך, דעם אין אים ֿפַאר

אומברענגען. ֿפון גרימצָארן זַײן
דָאס ֿפַארַאכט הָאבן זײ און 24
זַײן אין געגלױבט ניט לַאנד, גלוסטיקע

װָארט.
אין געמורמלט הָאבן זײ און 25
צו צוגעהערט ניט געצעלטן, זײערע

גָאט. ֿפון ָקול דעם
זַײן אױֿפגעהױבן הָאט ער און 26
אין ֿפַאלן מַאכן צו זײ זײ, װעגן הַאנט

מדבר, דער
זָאמען זײער צעװַארֿפן און 27
צעשּפרײטן זײ און ֿפעלקער, די צװישן

לענדער. די אין
ָאן בַאהעֿפט זיך הָאבן זײ און 28
געגעסן און ּפעור, ֿפון ַבַעל דעם

טױטע. צו שלַאכטָאּפֿפער
מיט דערַּכַעסט הָאבן זײ און 29
הָאט מגֿפה ַא און מעׂשים, זײערע

זײ. צװישן אױסגעברָאכן
אױֿפגעשטַאנען, איז ּפינחס און 30
מגֿפה די און געטָאן, משּפט ַא הָאט און

געװָארן. ֿפַארהַאלטן איז
געװָארן גערעכנט אים איז עס און 31
ָדור-דורות אױף גערעכטיקײט, ַא ֿפַאר

אײביק. ביז
די בַײ דערצערנט הָאבן זײ און 32
איז משהן און מריֿבה, ֿפון װַאסערן

זײ; װעגן ֿפון בײז געשען
זַײן ֿפַארביטערט הָאבן זײ װָארום 33
ַארױסגערעדט זיך הָאט ער און געמיט,

ליּפן. זַײנע מיט
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די ֿפַארטיליקט ניט הָאבן זײ 34
זײ הָאט גָאט װי ַאזױ ֿפעלקער,

ָאנגעזָאגט.
די מיט געמישט זיך הָאבן זײ און 35
זײערע ָאּפגעלערנט זיך און ֿפעלקער,

מעׂשים.
זײערע געדינט הָאבן זײ און 36
ַא געװָארן זַײנען װָאס געצנבילדער,

זײ. ֿפַאר שטרױכלונג
זײערע געשלַאכט הָאבן זײ און 37

ֵשדים, די צו טעכטער זײערע זיןאון
אומשולדיק ֿפַארגָאסן הָאבן און 38
זין זײערע ֿפון בלוט דָאס בלוט,
הָאבן זײ װָאס טעכטער, זײערע און
ּכנַַען; ֿפון געצנבילדער די צו געשלַאכט
דורך געװָארן זינדיק איז לַאנד דָאס און

בלוט.
אומרײן געװָארן זַײנען זײ און 39
ֿפַארֿפירט און מעׂשים, זײערע דורך

טּוונגען. זײערע אין געװָארן
הָאט גָאט ֿפון צָארן דער און 40
הָאט ער און ֿפָאלק, זַײן אױף געגרימט

ַארב. זַײן ֿפַאראומװערדיקט
דער אין געגעבן זײ הָאט ער און 41
זײערע און ֿפעלקער, די ֿפון הַאנט
זײ. איבער געװעלטיקט הָאבן ָׂשונאים
זײ הָאבן ֿפַײנט זײערע און 42
אונטערטעניק זַײנען זײ און געדריקט,

הַאנט. זײער אונטער געװָארן
מציל זײ ער ֿפלעגט מָאל ֿפיל 43
װידערשּפעניקן ֿפלעגן זײ ָאבער זַײן,
זַײנען און בַארָאט, זײער אין

זינד. זײער דורך ַארָאּפגעקומען
נױט, זײער צוגעזען הָאט ער און 44

געשרײ. זײער געהערט הָאט ער ַאז
זַײן געדענקט זײ הָאט ער און 45
גרױס זַײן לױט בַאדַאכט זיך און בונד,

גענָאד.
געגעבן זײ הָאט ער און 46
ֿפַאנגער. זײערע ַאלע דערבַארימונגבַײ
גָאט, אונדזער יהוה אונדז, העלף 47
ֿפעלקער, די ֿפון אַײן אונדז זַאמל און
צו זיך נָאמען, הײליקן דַײן דַאנקען צו

לױב. דַײן מיט רימען

גָאט דער יהוה איז געלױבט 48
ביז און אײביקײט יׂשראלֿפון ֿפון
ֿפָאלק גַאנצע דָאס זָאל און אײביקײט,

ָאמן!ַהְללּויָה. זָאגן:

ֵסֿפר ֿפינֿפטער

גָאט,107 צו דַאנק ַא „גיט
גוט, איז ער װָארום

ֶחסד”, זַײן איז אײביק אױף װָארום
ֿפון אױסגעלײזטע די זָאגן זָאלן 2
ֿפון אױסגעלײזט זײ הָאט ער װָאס גָאט,

ֿפַײנט, ֿפון הַאנט דער
זײ לענדער די ֿפון און 3
ֿפון און מזרח ֿפון אַײנגעזַאמלט,

ים. ֿפון און צֿפון ֿפון מערֿב,
מדבר אין געבלָאנדזשעט הָאבן זײ 4
ֿפון שטָאט קײן װעג, װיסטן ַא אױף

געֿפונען. ניט יִשוֿב
איז דָארשטיקע, און הונגעריקע 5

זײ. אין ֿפַארחלשט געװען זעל זײער
אין גָאט צו געשריִען זײ הָאבן 6
מציל זײ הָאט ער און נױט, זײער

קלעם. זײער ֿפון געװען
ַא אױף געֿפירט זײ הָאט ער און 7
ֿפון שטָאט ַא צו קומען צו װעג, גלַײכן

יִשוֿב.
זַײן ֿפַאר גָאט דַאנקען דַארֿפן זײ 8
די צו װּונדער זַײנע ֿפַאר און ֶחסד,

מענטשנקינדער.
די געזעטיקט הָאט ער װָארום 9
הונגעריקע די און זעל, ֿפַארשמַאכטע

גוטס. מיט ָאנגעֿפילט ער הָאט זעל
אין געזעסן זַײנען װָאס די 10
געקײט טױטשָאטן, און ֿפינצטערניש

– אַײזן און ּפַײן אין
די װידערשּפעניקט הָאבן זײ װַײל 11
דעם ֿפון עצה די און גָאט, ֿפון װערטער

געלעסטערט; אױבערשטן
אונטערטעניקט הָאט ער און 12
זַײנען הַארץ;זײ זײער לַײד מיט
געװען ניט און געװָארן, געשטרױכלט

– העלֿפער קײן
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אין גָאט צו געשריִען זײ הָאבן 13
געהָאלֿפן זײ הָאט ער און נױט, זײער

קלעם. זײער ֿפון
ֿפון ַארױסגעצױגן זײ הָאט ער 14
און טױטשָאטן, און ֿפינצטערניש
צעריסן. ער הָאט בינדשטריק זײערע

זַײן ֿפַאר גָאט דַאנקען דַארֿפן זײ 15
די צו װּונדער זַײנע ֿפַאר און ֶחסד,

מענטשנקינדער.
די צעברָאכן הָאט ער װָארום 16
אַײזערנע די און טירן, קוּפערנע

צעהַאקט. ריגלען
זינדיקן זײער ֿפַאר הָאבן נַארן 17
ֿפַארברעכן זײערע ֿפַאר װעגאון

געליטן;
געעקלט זיך הָאט זעל זײער 18
הָאבן זײ און שּפַײז, איטלעכער מיט

טױט. ֿפון טױערן די ביז דערגרײכט
אין גָאט צו געשריִען זײ הָאבן 19
געהָאלֿפן זײ הָאט ער און נױט, זײער

קלעם. זײער ֿפון
און װָארט זַײן געשיקט הָאט ער 20
ַאנטרינען געמַאכט און געהײלט, זײ

קֿברים. זײערע ֿפון
זַײן ֿפַאר גָאט דַאנקען דַארֿפן זײ 21
די צו װּונדער זַײנע ֿפַאר און ֶחסד,

מענטשנקינדער.
שלַאכטן דַארֿפן זײ און 22
זַײנע דערצײלן און דַאנקָאּפֿפער,

געזַאנג. מיט מעׂשים
אױֿפן שיֿפן אין נידערן װָאס די 23
גרױסע אױף מסחר טוען װָאס די ים,

װַאסערן,
ֿפון מעׂשים די געזען הָאבן זײ 24
דער אױף װּונדער זַײנע און גָאט,

טיֿפעניש.
און געהײסן הָאט ער װָארום 25
שטורעמװינט, ַא אױֿפשטײן געמַאכט

אינדן. זַײנע אױֿפגעהױבן הָאט װָאס
הימל, ביזן ַארױף זַײנען זײ 26
זעל זײער ּתהומען, די ביז גענידערט

ַאנגסט. ֿפון צעגַאנגען איז
און געדרײט זיך הָאבן זײ 27
זײער און שיּכורער, ַא װי געװָארֿפן

געװָארן. צעמישט איז חכמה גַאנצע
גָאט צו געשריִען זײ הָאבן 28
זײ הָאט ער און נױט, זײער אין

קלעם. זײער ֿפון ַארױסגעצױגן
דעם אַײנגעשטעלט הָאט ער 29
און שטילקײט, אין שטורעם

אינדן. די זַײנען געװָארן ַאנטשװיגן
װָאס געֿפרײט זיך הָאבן זײ און 30
הָאט ער און אַײנגעשטילט, זַײנען זײ
זײער ֿפון בָארטן דעם צו געֿפירט זײ

בַאגער.
זַײן ֿפַאר גָאט דַאנקען דַארֿפן זײ 31
די צו װּונדער זַײנע ֿפַאר און ֶחסד,

מענטשנקינדער.
אין דערהײבן אים דַארֿפן זײ און 32
אין און ֿפָאלק, ֿפון אַײנזַאמלונג דער
לױבן. אים עלטסטע די ֿפון זיצונג דער
ַא ֿפַאר שטרָאמען מַאכט ער 33
ַא ֿפַאר װַאסער אױסגַאנגען און מדבר,

דָארשטעניש;
ַא ֿפַאר לַאנד ֿפרוכטיק ַא 34
דער װעגן ֿפון זַאלצװיסטעניש,
איר. אין װױנער די ֿפון שלעכטיקײט

טַײך ַא ֿפַאר מדבר ַא מַאכט ער 35
ֿפַאר לַאנד טרוקן ַא און װַאסער,

װַאסער. אױסגַאנגען
די דָארטן בַאזעצט ער און 36
ַא אױף שטעלן זײ און הונגעריקע,

יִשוֿב. ֿפון שטָאט
און ֿפעלדער, ֿפַארזײען זײ און 37
ברענגען װָאס װַײנגערטנער, ֿפלַאנצן

אַײנקום. צום ֿפרוכט
מערן זײ און זײ, בענטשט ער און 38
זײערע ניט לָאזט ער און זײער, זיך

װינציק. זַײן בהמות
געמינערט װערן ַאנדערע און 39
ֿפון דריקעניש דער ֿפון געבױגן, און

קומער. און אומגליק
אױף ֿפַארַאכטונג אױס גיסט ער 40
אין בלָאנדזשען זײ מַאכט און ֿפירשטן,

װעג. ַא ָאן װיסטע ַא
ֿפון אֿביון דעם אױף הײבט ער און 41
זַײנע שָאף װי מַאכט און ָארימקײט,

משּפחות.
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און זעען רעכטֿפַארטיקע די 42
אומרעכט איטלעך און זיך, ֿפרײען

מױל. זַײן צו מַאכט
מערקן זָאל קלוג, איז עס װער 43
בַאטרַאכטן זײ זָאלן און דָאזיקע, דָאס

גָאט. ֿפון חסדים די

ֿפון108 מזמור ַא געזַאנג, ַא
ָדִודן.

איך גָאט, הַארץ, מַײן איז ֿפעסט 2
מַײן מיט יָא, שּפילן, און זינגען װעל

זעל.
און גיטַאר דיך, דערװעק 3
בַאגינען. דעם אױֿפװעקן הַארף;לָאמיך
צװישן גָאט, לױבן, דיך װעל איך 4
צװישן בַאזינגען דיך און ֿפעלקער, די

אומות. די
הימלען די איבער גרױס װָארום 5
דַײן װָאלקן די ביז און ֶחסד, דַײן איז

טרַײשַאֿפט.
הימלען, די איבער דיך דערהײב 6
זָאל ערד גַאנצער דער איבער און גָאט,

ּכֿבוד. דַײן זַײן
זָאלן בַאליבטע דַײנע ּכדי 7
דַײן מיט העלף װערן, דערלײזט

מיר. ענטֿפער און הַאנט, רעכטער
זַײן אין גערעדט הָאט גָאט 8
דערֿפרײט װעל איך ַאז הײליקײט,
און שכם, צעטײלן װעל װערן;איך
אױסמעסטן. איך װעל סוּכות טָאל דעם
און מנשה, איז מַײן גִלָעד, איז מַײן 9
קָאּפ; מַײן ֿפון קיװער דער איז אֿפַריִם

צעּפטער. מַײן איז יהּודה
אױף װַאשטָאּפ, מַײן איז מוָאֿב 10
איבער שוך, מַײן איך װַארף אדום

שַאלן. איך טו ּפֶלֶשת
דער צו מיך ברענגט װער 11
ֿפירט װער שטָאט, בַאֿפעסטיקטער

אדום? קײן מיך
אונדז הָאסט גָאט, װָאר, ֿפַאר 12
גָאט, ַארױס, ניט גײסט און ֿפַארלָאזט,

מחנות. אונדזערע מיט
ֿפַײנט, דעם קעגן הילף אונדז גיב 13
ַא ֿפון ישועה די איז נישטיק װָארום

מענטשן.
אױֿפטָאן מיר װעלן גָאט מיט 14
צעטרעטן װעט ער און גֿבורות,

ֿפַײנט. אונדזערע

דעם109 ֿפַאר
געזַאנגמַײסטער;
לױב, מַײן ֿפון גָאט מזמור. ַא ָדִודן ֿפון

שװַײגן. ניט זָאלסט
ֿפון מױל ַא און מױל בײז ַא װָארום 2
מיר;זײ אױף געעֿפנט זײ בַאטרוגהָאבן
ֿפון צונג ַא מיט מיר צו גערעדט הָאבן

ליגן.
זײ הָאבן ׂשנאה ֿפון רײד מיט און 3
געשטריטן און ַארומגערינגלט, מיך

אומזיסט, ֿפַאר מיר קעגן
מיך, זײ ֿפַײנטן ליבשַאֿפט מַײן ֿפַאר 4

געבעט. לױטער בין איך בעת
ָרעה ַא ָאּפגעטָאן מיר הָאבן זײ און 5
מַײן ֿפַאר ׂשנאה און טוֿבה, ַא ֿפַאר

ליבשַאֿפט.
ַאן און ָרשע, ַא אים אױף ָאן זעץ 6
רעכטער זַײן בַײ שטײן זָאל ָאנקלָאגער

זַײט.
ער זָאל געמשּפט, װערט ער ַאז 7
זָאל ּתֿפילה זַײן און שולדיק, ַארױסגײן

זינד. צו װערן
װינציק, זַײן זָאלן טעג זַײנע 8
ַאן צונעמען זָאל ָאּפגעשּפָארטס זַײן

ַאנדערער.
יתומים, װערן זָאלן קינדער זַײנע 9

אלמנה. ַאן װַײב זַײן און
זַײנע װָאגלען זָאלן װָאגלען און 10
ברױט זוכן און בעטלען, און קינדער,

ַארױס. חורֿבות זײערע ֿפון
ַאלץ ַבַעל-חוֿב ַא זָאל ֿפַארנעמען 11
זָאלן ֿפרעמדע און הָאט, ער װָאס

מי. זַײן ַאװעקרױבן
אים צו נַײגן ניט זָאל קײנער 12
לַײטזעליקן ניט זָאל קײנער און גענָאד,

יתומים. זַײנע
ֿפַארשניטן זָאל נָאכקום זַײן 13
זײער זָאל ָדור ַאנדער אין װערן;

אױסגעמעקט. זַײן נָאמען
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ֿפָאטערס זַײנע ֿפון זינד די זָאל 14
דער און גָאט, ֿפַאר װערן דערמָאנט
ֿפַארמעקט ניט זָאל מוטער זַײן ֿפון חטא

װערן;
ּתמיד, גָאט ַאנטקעגן זַײן זָאלן זײ 15
ערד דער ֿפון ֿפַארשנַײדן זָאל ער און

געדעכעניש. זײער
געדַאכט ניט הָאט ער װָאס ֿפַאר 16
גערודֿפט הָאט ער און ֶחסד, טָאן צו
דעם און אֿביון, דעם און ָארימַאן דעם
צו בַאטריבט, איז הַארץ זַײן װָאס

טײטן.
קללה, די געהַאט ליב הָאט ער יָא, 17
הָאט ער און ָאנקומען; אים זי זָאל טָא
זי זָאל טָא ברכה, קײן געװּונטשן ניט

אים. ֿפון זַײן װַײט
װי קללה די ָאנגעטָאן הָאט ער און 18
װַאסער װי ַארַײן זי זָאל טָא קלײד, זַײן
אין אײל װי און אינגעװײד, זַײנע אין

בײנער. זַײנע
ער װָאס בגד ַא װי זַײן אים זי זָאל 19
עס ער זָאל גַארטל ַא ֿפַאר און ָאן, טוט

ּתמיד. ָאנגורטן
גָאט ֿפון לױן דער זַײן זָאל דָאס 20
רעדן װָאס די צו און ָׂשונאים, מַײנע צו

זעל. מַײן ַאקעגן בײז
מיט טו הַאר, דער גָאט דו און 21
דַײן װַײל װעגן, נָאמען דַײן ֿפון מיר

מציל. מיך זַײ גוט, איז ֶחסד
בַאדערֿפטיק און ָארים װָארום 22
איז הַארץ מַײן און איך, בין

מיר. אין צעלעכערט
ער װען שָאטן ַא װי ַאזױ 23
בין איך איך, ֿפַארגײ זיך, נַײגט
ַא װי געװָארן ָאּפגעטרײסלט

הײשעריק.
ֿפַאסטן, ֿפון שטרױכלען קני מַײנע 24
ָאן ָאּפגעצערט, איז לַײב מַײן און

ֿפעטקײט.
בַײ חרּפה ַא געװָארן בין איך און 25
זײער זײ שָאקלען מיך, זעען זײ ַאז זײ,

קָאּפ.
גָאט, מַײן יהוה בַײ, מיר שטײ 26

גענָאד. דַײן לױט מיך העלף

דַײן איז דָאס ַאז װיסן זײ זָאלן און 27
געטָאן. דָאס הָאסט גָאט, דו, ַאז הַאנט,
זָאלסט דו און שילטן, זײ זָאלן 28
זײ זָאלן אױף, שטײען זײ בענטשן;ַאז
זָאל קנעכט דַײן און װערן, ֿפַארשעמט

ֿפרײען. זיך
בַאקלײדן זיך ֿפַײנט מַײנע זָאלן 29
מַאנטל ַא װי ָאנטָאן און שַאנד, מיט

בושה. זײער
צו דַאנק גרױס געבן װעל איך 30
ֿפיל צװישן און מױל, מַײן מיט גָאט

לױבן. אים איך װעל מענטשן
דער בַײ שטײט ער װָארום 31
צו בַאדערֿפטיקן, ֿפון הַאנט רעכטער
זַײן ֿפַארמשּפטן װָאס די ֿפון העלֿפן

זעל.

גָאט110 מזמור. ַא ָדִודן ֿפון
בַײ הַאר:זיץ מַײן צו זָאגט
װעל איך ביז הַאנט, רעכטער מַײן
צו בענקל ַא ֿפַײנטֿפַאר דַײנע מַאכן

ֿפיס. דַײנע
װעט מַאכט דַײן ֿפון צעּפטער דעם 2
ִציון;געװעלטיק ֿפון אױסשטרעקן גָאט

ֿפַײנט. דַײנע צװישן
ֿפון טָאג ָאןאין זיך בָאט ֿפָאלק דַײן 3
שײנקײט, הײליקער מלחמה;אין דַײן
דיר קומט בַאגינען, ֿפון טרַאכט ֿפון

יוגנט. דַײן ֿפון טױ דער
ניט װעט און געשװָארן, הָאט גָאט 4
אײביק, אױף ּכהן ַא הָאבן:ביסט חרטה

ַמלּכי-צדק. ֿפון שטײגער אױֿפן
רעכטער דַײן בַײ גָאט 5
טָאג אין מלכים הַאנטצעהַאקט

צָארן. זַײן ֿפון
צװישן משּפט ַא טָאן װעט ער 6
טױטע מיט ָאן ֿפילט ֿפעלקער;ער די
ַא אױף קעּפ צעהַאקט לַײבער;ער

לַאנד. ברײטן
ער װעט װעג אױֿפן בַאך ֿפון 7
דעם אױֿפהײבן ער װעט טרינקען;דרום

קָאּפ.

לױבן111 װעל איך ַהְללּויָה.
הַארצן, גַאנצן מיטן גָאט
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און רעכטֿפַארטיקע ֿפון געזעמל ַא אין
עדה. ַאן

גרױס, זַײנען גָאט ֿפון װערק די 2
גַארן װָאס ַאלע ֿפון געֿפָארשט װערן זײ

זײ.
זַײן איז שײנקײט און ּפרַאכט 3
בַאשטײט גערעכטיקײט זַײן און טּוונג,

אײביק. אױף
ֿפַאר ָאנדענק ַאן געמַאכט הָאט ער 4
דערבַארימדיק איז גָאט װּונדער; זַײנע

לַײטזעליק. און
ֿפָארכטן װָאס די צו שּפַײז גיט ער 5
זַײן אײביק אױף געדענקט ער אים,

בונד.
װערק זַײנע ֿפון שטַארקײט די 6
צו זײ ּכדי ֿפָאלק, זַײן געװיזן ער הָאט

ֿפעלקער. די ֿפון ַארב די געבן
זַײנען הענט זַײנע ֿפון װערק די 7
זַײנען זיכער גערעכטיקײט, און אמת

בַאֿפעלן; זַײנע ַאלע
און אײביק אױף אױֿפגעהַאלטן 8
און אמת מיט געמַאכט שטענדיק,

יושר.
געשיקט ער הָאט אױסלײזונג ַאן 9
אױף בַאֿפױלן הָאט ֿפָאלק;ער זַײן צו
ֿפָארכטיק און בונד;הײליק זַײן אײביק

נָאמען. זַײן איז
מורא איז חכמה ֿפון ָאנהײב דער 10
איז גָאט;װױלֿפַארשטַאנדיקײט ֿפַאר

דָאס. טוען װָאס ַאלע בַײ
אײביק. בַאשטײט לױב זַײן 11

דעם112 צו װױל ַהְללּויָה.
ֿפַאר מורא הָאט װָאס מַאן
ער טוט געבָאט זַײנע נָאך װָאס גָאט,

זײער. גַארן
זַײן זַײן װעט לַאנד אין מַאכטיק 2
רעכטֿפַארטיקע די ֿפון ָדור נָאמען;דער

געבענטשט. זַײן װעט
אין אים בַײ איז עשירות און גוטס 3
בַאשטײט גערעכטיקײט זַײן און הױז,

אײביק. אױף
רעכטֿפַארטיקע די ֿפַאר שַײנט ער 4
ער ֿפינצטער, דער אין ליכט ַא װי

און דערבַארימדיק און לַײטזעליק איז
גערעכט.

איז װָאס מַאן דער איז גוט 5
זַײנע ֿפירט װָאס לַײט, און לַײטזעליק

גערעכטיקײט. מיט זַאכן
ניט מָאל קײן װעט ער װָארום 6
געדעכעניש אײביקער אומֿפַאלן;צו

צדיק. דער זַײן װעט
ניט ער הָאט בׂשורה בײזער ַא ֿפַאר 7
איז ער הַארץ, זַײן איז ֿפעסט מורא,

גָאט. אױף בטוח
ניט הָאט ער הַארץ, זַײן איז זיכער 8
אױף ָאן זיך זעט ער ביז מורא, קײן

ֿפַײנט. זַײנע
די גיט ער ֿפַאנַאנדער, טײלט ער 9
בַאשטײט צדקה זַײן בַאדערֿפטיקע,

אײביק; אױף
אין זַײן דערהױבן װעט הָארן זַײן 10
זיך און זען װעט ָרשע דער ּכֿבוד.
און קריצן ער װעט צײן זַײנע ערגערן,

װערן; צעגַאנגען װעט
װעט רָשעים די ֿפון בַאגער דער 11

אונטערגײן.

איר113 לױבט, ַהְללּויָה.
לױבט גָאט, ֿפון קנעכט

גָאט. ֿפון נָאמען דעם
נָאמען דער זַײן געבענטשט זָאל 2

אײביק. ביז און ַאצונד גָאטֿפון ֿפון
ביז זון דער ֿפון אױֿפגַאנג ֿפון 3
דער געלױבט אונטערגַאנגװערט איר

גָאט. ֿפון נָאמען
ַאלע איבער דערהױבן איז גָאט 4
זַײן איז הימלען די איבער ֿפעלקער,

ּפרַאכט.
גָאט, אונדזער יהוה װי איז װער 5

הײך? דער אין טרָאנט װָאס
די טיףאױף ַארָאּפ קוקט װָאס 6

ערד. דער אױף און הימלען
דעם שטױב ֿפון אױף שטעלט ער 7
דעם ער דערהײבט מיסטן ֿפון ָארימַאן,

אֿביון,
די מיט ֿפירשטן, מיט זעצן צו 8

ֿפָאלק. זַײן ֿפון ֿפירשטן
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אין זיצן עקרה די מַאכט ער 9
קינדער. ֿפון מוטער ֿפרײלעכע הױזַא

ַהְללּויָה.

ֿפון114 ַארױס איז יׂשראל ַאז
ֿפון הױז דָאס מצַריִם,

ֿפָאלק, װילדשּפרַאכיקן ַא ֿפון יעקֿב
זַײן ֿפַאר געװָארן יהּודה איז 2
געװעלטיקונג. זַײן יׂשראל הײליקטום,
איז און דערזען הָאט ים דער 3
ָאּפגעטרָאטן הָאט ירדן דער ַאנטלָאֿפן,

ַאהינטער.
װי געשּפרונגען זַײנען בערג די 4

שָאף. יונגע װי הײכן די װידערס,
דו װָאס ים, דיר, איז װָאס 5
ָאּפ טרעטסט דו װָאס ירדן, לױֿפסט?דו

ַאהינטער?
װי שּפרינגט איר װָאס בערג, איר 6
שָאף? יונגע װי – הײכן װידערס?איר
ערד, ציטערן, טו הַאר, דעם ֿפַאר 7

יעקֿב, ֿפון גָאט דעם ֿפַאר
אין ֿפעלדז דעם ֿפַארקערט װָאס 8
ַא אין קיזלשטײן װַאסער, טַײך ַא

װַאסערקװַאל.

ניט115 יהוה, אונדז, ניט
נָאמען דַײן נַײערט אונדז,
װעגן ֿפון ֶחסד, דַײן װעגן ֿפון ּכֿבוד, גיב

טרַײשַאֿפט. דַײן
די זָאגן זָאלן װָאס ֿפַאר 2
זײער איז ַאקָארשט ֿפעלקער:װּו

גָאט?
הימל, אין איז גָאט אונדזער ָאבער 3

ער. טוט בַאגערט, ער װָאס ַאלץ
זילבער זַײנען געצנבילדער זײערע 4
מענטשנס ַא ֿפון װערק דָאס גָאלד, און

הענט.
זײ ניט, רעדן און מױל ַא הָאבן זײ 5

ניט; זעען און אױגן הָאבן
זײ ניט, הערן און אױערן הָאבן זײ 6

ניט; שמעקן און נָאז ַא הָאבן
ניט קענען זײ ָאבער זײ, בַײ הענט 7
גײען זײ ָאבער זײ, בי ֿפיס ָאנטַאּפן,
זײער מיט הױך ַא ניט טוען ניט;זײ

קעל.

זײ, מַאכן װָאס די זײ װי װערן זָאלן 8
אױף זיך ֿפַארזיכערט װָאס איטלעכער

זײ.
גָאט. אױף זיך ֿפַארזיכער יׂשראל, 9

שילד. זײער און הילף זײער איז ער
אַײך ֿפַארזיכערט ַאהרֹן, ֿפון הױז 10
און הילף זײער איז ער גָאט. אױף

שילד. זײער
גָאט, ֿפון ֿפָארכטער איר 11
איז ער גָאט. אױף אַײך ֿפַארזיכערט

שילד. זײער און הילף זײער
ער אונדז, ָאן געדַאכט הָאט גָאט 12
דָאס בענטשן װעט ער בענטשן, װעט
דָאס בענטשן װעט ער יׂשראל, ֿפון הױז

ַאהרֹן. ֿפון הױז
ֿפָארכטן װָאס די בענטשן װעט ער 13

גרױסע. די װי ַאזױ קלײנע די גָאט,
און אַײך מערן, אַײך װעט גָאט 14

קינדער. אַײערע
ֿפון זַײן איר זָאלט געבענטשט 15
און הימל ֿפון בַאשעֿפער דעם גָאט,

ערד.
ֿפון הימלען די זַײנען הימלען די 16
צו געגעבן ער הָאט ערד די ָאבער גָאט,

מענטשנקינדער. די
און יָה, לױבן װעלן טױטע די ניט 17
שטילן אין נידערן װָאס ַאלע די ניט

קֿבר.
ֿפון יָה, בענטשן װעלן מיר ָאבער 18

ַהְללּויָה. אײביק. ביז און ַאצונד

זָאל116 גָאט ַאז גַאר איך
מַײנע ָקול, צוהערןמַײן

געבעטן.
אױער זַײן גענַײגט הָאט ער װַײל 2
איך װעל טעג מַײנע אין דרום מיר, צו

רוֿפן. אים
די מיך הָאבן ַארומגערינגלט 3
ֿפון ַאנגסטן און טױט, ֿפון שטריק
געטרָאֿפן;לַײד מיך הָאבן אונטערערד

געטרָאֿפן. איך הָאב קומער און
גָאט ֿפון נָאמען דעם איך הָאב 4
מַאך גָאט, דיך, בעט איך גערוֿפן:

זעל. מַײן ַאנטרינען
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גערעכט, און יהוה איז לַײטזעליק 5
דערבַארימדיק. איז גָאט אונדזער און
אומגעניטע;איך די ֿפַארהיט גָאט 6
מיך הָאט ער און געֿפַאלן, געװען בין

געהָאלֿפן.
דַײן צו זעל, מַײן אום, זיך קער 7
גוטס דיר הָאט גָאט װָארום רויִקײט.

געטָאן.
מַײן ַארױסגעצױגן הָאסט װָארום 8
אױג, מַײן טרערן ֿפון טױט, ֿפון זעל

שטרױכלונג. ֿפון ֿפוס מַײן
די גָאטאין ֿפַאר אומגײן װעל איך 9

לעבעדיקע. די ֿפון לענדער
איך װען געגלױבט, הָאב איך 10
געװען געבײגט בין גערעדט;איך הָאב

זײער.
מַײן אין געזָאגט הָאב איך 11

ֿפַאלש. זַײנען מענטשן ַאנגסט:ַאלע
גָאטַאלע ָאּפצָאלן איך זָאל װי 12

מיר? צו טוֿבות זַײנע
איך װעל ישועות ֿפון ָּכוס דעם 13
גָאט ֿפון נָאמען דעם און אױֿפהײבן,

רוֿפן, איך װעל
װעל גָאט צו נדרים מַײנע 14
גַאנצן זַײן ֿפַאר בַאצָאלןַאנטקעגן איך

ֿפָאלק.
גָאטאיז ֿפון אױגן די אין שװער 15

ֿפרומע. זַײנע ֿפון טױט דער
װָארום גָאט, דיך, בעט איך 16
דַײן בין איך קנעכט, דַײן בין איך
דינסט;הָאסט דַײן ֿפון זון דער קנעכט,

בינדשטריק. מַײנע לױזגעמַאכט
ַא דיר צו שלַאכטן װעל איך 17
דעם און דַאנק, ֿפון שלַאכטָאּפֿפער

רוֿפן. איך װעל גָאט ֿפון נָאמען
איך װעל גָאט צו נדרים מַײנע 18
ֿפָאלק, גַאנצן זַײן ֿפַאר בַאצָאלןַאנקעגן
אין הױז, גָאטס ֿפון הױֿפן די אין 19

ַהְללּויָה. ירושלים. דיר, ֿפון מיטן

ַאלע117 גָאט, לױבט
צו שֿבח ַא גיט ֿפעלקער,

אומות, ַאלע אים,

אױף ֶחסד זַײן איז שטַארק װָארום 2
איז גָאט ֿפון טרַײשַאֿפט די און אונדז,

ַהְללּויָה. אײביק. אױף

גָאט,118 צו דַאנק ַא גיט
גוט, איז ער װָארום

ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף װָארום
אױף יׂשראל:װָארום זָאגן נון זָאל 2

ֶחסד. זַײן איז אײביק
ֿפון הױז דָאס זָאגן נון זָאל 3
זַײן איז אײביק אױף ַאהרֹן:װָארום

ֶחסד.
ֿפָארכטן װָאס די זָאגן נון זָאלן 4
ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף גָאט:װָארום
גערוֿפן איך הָאב ענגעניש ֿפון 5
מיט געענטֿפערט מיר ער הָאט גָאט,

דערברײטערניש.
ניט הָאב איך מיר, מיט איז גָאט 6
מיר מענטש ַא קען װָאס מורא, קײן

טָאן?
און העלֿפער, מַײן מיר איז גָאט 7

ָׂשונאים. מַײנע אױף זען װעל איך
גָאט, אין בַאשיצן זיך בעסער 8
ַא אױף ֿפַארזיכערן זיך אײדער

מענטשן.
גָאט, אין בַאשיצן זיך בעסער 9
ֿפירשטן. אױף ֿפַארזיכערן זיך אײדער
מיך הָאבן ֿפעלקער ַאלע 10
ֿפון נָאמען דעם ַארומגערינגלט;מיט

ֿפַארשנַײדן. זײ איך װעל ָאבער גָאט
יָא ַארומגערינגלט, מיך הָאבן זײ 11
דעם מיך;מיט זײ הָאבן ַארומגערינגלט
זײ איך װעל ָאבער גָאט ֿפון נָאמען

ֿפַארשנַײדן.
װי ַארומגערינגלט מיך הָאבן זײ 12
װי געװָארן ֿפַארלָאשן זַײנען בינען;זײ
מיט װָאר, דערנער;ֿפַאר ֿפון ֿפַײער
זײ איך װעל גָאט ֿפון נָאמען דעם

ֿפַארשנַײדן.
געשטױסן מיך הָאסטו שטױסן 13
מיך הָאט יָה ָאבער ֿפַאלן, צום

געהָאלֿפן.
איז געזַאנג און שטַארקײט מַײן 14
ישועה. ַא געװען מיר איז ער און יָה,
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ישועהאיז און געזַאנג ֿפון ָקול ַא 15
צדיקים;די די ֿפון געצעלטן די אין

גֿבורות. טוט גָאט ֿפון הַאנט רעכטע
איז גָאט ֿפון הַאנט רעכטע די 16
גָאט ֿפון הַאנט רעכטע די דערהױבן,

גֿבורות. טוט
לעבן, נָאר שטַארבן ניט װעל איך 17

יָה. ֿפון מעׂשים די דערצײלן און
מיך הָאט געשטרָאֿפט שטרָאֿפן 18
ניט מיך ער הָאט טױט צום ָאבער יָה,

געגעבן.
ֿפון טױערן די מיר עֿפנט 19
אין ַארַײנגײן װעל איך גערעכטיקײט,

יָה. דַאנקען װעל איך זײ,
די גָאט, ֿפון טױער דער איז דָאס 20

אים. אין ַארַײנגײן זָאלן גערעכטע
מיר הָאסט װָארום דיר, דַאנק איך 21
ַא געװען מיר ביסט און געענטֿפערט,

ישועה.
בױמַײנסטער די װָאס שטײן דער 22
צום געװָארן איז ֿפַארַאכט, הָאבן

הױּפטװינקל.
געשען, דָאס איז גָאט ֿפון 23
אונדזערע אין עס איז װּונדערלעך

אױגן.
הָאט גָאט װָאס טָאג דער איז דָאס 24
זיך און זַײן לוסטיק לָאמיר געמַאכט,

אים. אין ֿפרײען
העלף גָאט, דיך, בעט איך 25

נון! בַאגליק גָאט דיך, בעט נון!איך
אין קומט װָאס דער געבענטשט 26
ֿפון אַײך בענטשן גָאט!מיר ֿפון נָאמען

הױז. גָאטס
הָאט ער און גָאט, איז יהוה 27
מיט טַאנץ ַא דערלוכטן;ֿפלעכט אונדז

מזבח. ֿפון הערנער די צװַײגןביז
װעל איך און ביסטו, גָאט מַײן 28
דיך איך װעל – גָאט דַאנקען;מַײן דיר

דערהײבן.
ער װָארום יהוה, צו דַאנק ַא גיט 29
זַײן איז אײביק אױף װָארום גוט, איז

ֶחסד.

א

זײער119 װָאס די צו װױל
װָאס ערלעך, איז װעג

גָאט. ֿפון ּתורה דער אין גײען
ָאנזָאגן, זַײנע היטן װָאס די צו װױל 2

הַארצן, גַאנצן מיטן אים זוכן װָאס
זײ אומרעכט, קײן ניט טוען זײ און 3

װעגן. זַײנע אין גײען
זײ בַאֿפעלן, דַײנע געבָאטן הָאסט 4

זײער. ָאּפצוהיטן
מַײנע זַײן ֿפעסט זָאלן הלװאי 5

געזעצן. דַײנע היטן צו װעגן,
ניט זיך איך װעל דענצמָאל 6
דַײנע ַאלע אױף קוק איך װען שעמען.

געבָאט.
מיט לױבן דיך װעל איך 7
איך װען הַארצן, ֿפון רעכטֿפַארטיקײט

משּפטים. גערעכטע דַײנע לערן
איך װעל געזעצן דַײנע 8
ֿפַארלָאזן ניט מיך היטן;זָאלסט

גָאר. ביז

ב
מענטש יונגער ַא קען װָאס מיט 9
ָאּפגעהיט זַײן צו װעג, זַײן רײן הַאלטן

װָארט? דַײן לױט
הָאב הַארצן גַאנצן מַײן מיט 10
ניט מיך געזוכט;לָאז דיך איך

געבָאט. דַײנע ֿפון ַאװעקבלָאנדזשען
איך הָאב הַארצן מַײן אין 11
זָאל איך ּכדי װָארט, דַײן בַאהַאלטן

דיר. צו זינדיקן ניט
מיך גָאט;לערן ביסטו, געלױבט 12

געזעצן. דַײנע
איך הָאב ליּפן מַײנע מיט 13
מױל. דַײן ֿפון משּפטים דערצײלטַאלע
ָאנזָאגן דַײנע ֿפון װעג דעם מיט 14
ַאלע מיט געֿפרײטװי מיך איך הָאב

עשירות.
בַאֿפעלן, דַײנע ָאן טרַאכט איך 15

װעגן. דַײנע אױף קוק איך און
מיך, איך קװיק געזעצן דַײנע מיט 16

װָארט. דַײן ניט ֿפַארגעס איך
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ג
זָאל איך קנעכט, דַײן בַאשער 17
װָארט. דַײן היטן װעל איך און לעבן,

זָאל איך אױגן, מַײנע ַאנטּפלעק 18
ּתורה. דַײן ֿפון װּונדער זעןדי

דער אױף איך בין ֿפרעמדער ַא 19
דַײנע מיר ֿפון ֿפַארבָארג ערד;ניט

געבָאט.
ֿפון זעל מַײן איז צעברָאכן 20
אין משּפטים דַײנע גלוסטענישנָאך

צַײט. יעטװעדער
די אױף ָאן שרַײסט 21
װָאס מוטװיליקע, ֿפַארשָאלטענע
געבָאט. דַײנע ֿפון ַאװעק בלָאנדזשען

און שַאנד מיר ֿפון ַארָאּפ קַײקל 22
איך הָאב ָאנזָאגן דַײנע װָארום בזיון,

געהיט.
קעגן רעדן און זיצן הַארן הגם 23
דַײנע ָאן קנעכט דַײן טרַאכט מיר,

געזעצן,
מַײן זַײנען ָאנזָאגן דַײנע יָא, 24

מַײנע. עצה-געבער די קװיקונג,
ד

מַײן איז שטױב צום בַאהעֿפט 25
װָארט. דַײן לױט אױף מיך זעל;לעב

װעגן, מַײנע דערצײלט הָאב איך 26
לערן געענטֿפערט. מיר הָאסט דו און

געזעצן. דַײנע מיך
מַאך בַאֿפעלן דַײנע ֿפון װעג דעם 27
ֿפון רעדן װעל איך און ֿפַארשטײן, מיך

װּונדער. דַײנע
קומער;ריכט ֿפון טרערט זעל מַײן 28

װָארט. דַײן לױט אױף מיך
מיר, ֿפון ָאּפ טו ליגן ֿפון װעג דעם 29

מיך. לַײטזעליק ּתורה דַײן מיט און
איך הָאב אמת ֿפון װעג דעם 30
איך הָאב משּפטים דַײנע אױסגעװײלט,

. מיר ֿפַאר געהַאלטן
דַײנע ָאן בַאהעֿפט בין איך 31
ניט מיך זָאלסט גָאט, ָאנזָאגן;

ֿפַארשעמען.
טו געבָאט דַײנע ֿפון װעג דעם אין 32
דערברײטערסט דו װָארום לױֿפן, איך

הַארץ. מַײן

ה
ֿפון װעג דעם גָאט, מיך, לערן 33
היטן אים װעל איך און געזעצן, דַײנע

לעצט. ביז
זָאל איך ּכדי ֿפַארשטײן, מיך מַאך 34
מיטן הַאלטן זי און ּתורה, דַײן היטן

הַארצן. גַאנצן
דַײנע ֿפון שטעג דעם אין מיך ֿפיר 35
איך הָאב אים נָאך װָארום געבָאט,

געגַארט.
ָאנזָאגן, דַײנע צו הַארץ מַײן נַײג 36

גײציקײט. צו ניט און
קוקן ֿפון אױגן מַײנע ַאװעק נעם 37
לעב װעגן דַײנע נישטיקײט;אין אױף

אױף. מיך
דַײן קנעכט דַײן צו מקיים זַײ 38

ֿפָארכטער. דַײנע צו צוזָאגװָאס
שרעק איך װָאס שַאנד מַײן ָאּפ טו 39
משּפטים דַײנע װָארום דערֿפַאר, מיך

גוט. זַײנען
נָאך געשמַאכט הָאב איך זע, 40
גערעכטיקײט דַײן בַאֿפעלן;אין דַײנע

אױף. מיך לעב
ו

חסדים דַײנע קומען זָאלן און 41
דַײן לױט הילף דַײן גָאט, מיר, אױף

צוזָאג,
מַײן ענטֿפערן קענען זָאל איך ַאז 42
הָאב איך װָארט;װָארום ַא לעסטערער

װָארט. דַײן אױף ֿפַארזיכערט מיך
גַאנצן אין ָאּפרַײסן ניט זָאלסט און 43
אמת, ֿפון װָארט דָאס מױל מַײן ֿפון
איך הָאב משּפטים דַײנע אױף װָארום

געהַארט.
דַײן היטן ּתמיד װעל איך און 44

שטענדיק. און אײביק אױף ּתורה,
אין אומגײן לָאמיך און 45
בַאֿפעלן דַײנע דערברײטערנישװָארום

געזוכט. איך הָאב
דַײנע ֿפון רעדן װעל איך און 46
מיך װעל איך און מלכים, ֿפַאר ָאנזָאגן

שעמען. ניט
מיט קװיקן מיך װעל איך און 47

ליב. הָאב איך געבָאטװָאס דַײנע
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מַײנע אױֿפהײבן װעל איך און 48
הָאב איך װָאס געבָאט דַײנע צו הענט
דַײנע ָאן טרַאכטן װעל איך און ליב,

געזעצן.

ז
דַײן צו װָארט דָאס געדענק 49
געמַאכט מיך הָאסט דו װעדליק קנעכט,

הָאֿפן.
מַײן אין טרײסט מַײן איז דָאס 50
אױף. מיך לעבט צוזָאג דַײן װָאס ּפַײן,
ֿפון געשּפעט הָאבן מוטװיליקע די 51
זיך איך הָאב ּתורה דַײן –ֿפון זײער מיר

ָאּפגענַײגט. ניט
דַײנע ָאן גָאט, געדַאכט, הָאב איך 52
הָאב איך און ָאן, אײביק ֿפון משּפטים

געטרײסט. מיך
מיך הָאט צָארן ברענעדיקער ַא 53
װָאס רָשעים די װעגן ֿפון ָאנגענומען,

ּתורה. דַײן ֿפַארלָאזן
געװען מיר זַײנען געזַאנגען 54
מַײן ֿפון הױז געזעצןאין דַײנע

ֿפַארֿפרעמדטקײט.
דַײן נַאכט בַײ דערמָאנט הָאב איך 55
דַײן געהיט הָאב איך און גָאט, נָאמען,

ּתורה.
איך געהַאט:װָאס איך הָאב דָאס 56

בַאֿפעלן. דַײנע געהַאלטן הָאב

ח
איך הָאב גָאט, טײל, מַײן 57
װערטער. דַײנע היטן צו איז געזָאגט,

מיטן דיר בַײ געבעטן הָאב איך 58
דַײן לױט מיך הַארצן:לַײטזעליק גַאנצן

צוזָאג.
װעגן, מַײנע בַארעכנט הָאב איך 59
דַײנע צו ֿפיס מַײנע געקערט און

ָאנזָאגן.
ניט און געאַײלט זיך הָאב איך 60

געבָאט. דַײנע היטן געזַאמטצו
הָאבן רָשעים די ֿפון שטריק די 61
הָאב ּתורה –דַײן ַארומגעקניּפט מיך

ֿפַארגעסן. ניט איך

אױף איך שטײ נַאכט הַאלבע 62
גערעכטע דַײנע דַאנקעןֿפַאר צו דיר

משּפטים.
װָאס ַאלע צו איך בין חֿבר ַא 63
דַײנע היטן װָאס די צו און דיך, ֿפָארכטן

בַאֿפעלן.
די ֿפול איז גָאט, ֶחסד, דַײן 64

געזעצן. דַײנע מיך ערד;לערן

ט
דַײן מיט גוטס געטָאן הָאסט 65

װָארט. דַײן לױט גָאט, קנעכט,
װיסן און װױלֿפַארשטַאנדיקײט 66
דַײנע אין גלױב איך װָארום מיך, לערן

געבָאט.
ֿפלעג געליטן הָאב איך אײדער 67
היטן איך טו ַאצונד ָאבער ֿפַארזען, איך

װָארט. דַײן
ַא און ביסטו גוטער ַא 68

געזעצן. דַײנע מיך בַאגיטיקער;לערן
ָאנגעשמירט הָאבן מוטװיליקע די 69
גַאנצן מיטן היט ליגן;איך מיר אױף

בַאֿפעלן. דַײנע הַארצן
זײער איז ֿפעטס װי ֿפַארשטָאּפט 70
דַײן מיט געקװיקט מיך הָאב הַארץ;איך

ּתורה.
בין איך װָאס מיר צו איז װױל 71
זָאל איך ּכדי געװָארן, געּפַײניקט

געזעצן. דַײנע לערנען
דַײן ֿפון ּתורה די בעסער איז מיר 72
זילבער. און גָאלד טױזנטן מױלאײדער

י
געשַאֿפן מיך הָאבן הענט דַײנע 73
מיך געֿפורעמט;מַאך מיך און
דַײנע לערנען זָאל איך ּכדי ֿפַארשטײן,

געבָאט.
זען מיך װעלן ֿפָארכטער דַײנע 74
דַײן אױף װָארום ֿפרײען, זיך און

געהַארט. איך הָאב װָארט
גערעכט ַאז גָאט, װײס, איך 75
אױס און משּפטים, דַײנע זַײנען

געּפַײניקט. מיך הָאסטו טרַײשַאֿפט
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ֶחסד דַײן דיך, בעט איך זַײן, זָאל 76
צו צוזָאג דַײן װי ַאזױ טרײסטן, צו מיך

קנעכט. דַײן
דַײן מיר אױף קומען זָאל 77
לעבן, זָאל איך ּכדי דערבַארימונג,

קװיקונג. מַײן איז ּתורה דַײן װָארום
די װערן ֿפַארשעמט זָאלן 78
מיך הָאבן זײ װַײל מוטװיליקע,
װעל אומנישט;איך געקריװדעט

בַאֿפעלן. דַײנע ָאן טרַאכטן
װָאס די מיר צו קערן זיך זָאלן 79
דַײנע װײסן װָאס די און דיך, ֿפָארכטן

ָאנזָאגן.
אין גַאנץ זַײן הַארץ מַײן זָאל 80
ניט זָאל איך ּכדי געזעצן, דַײנע

װערן. ֿפַארשעמט

כ

דַײן נָאך אױס גײט זעל מַײן 81
הַארן. איך טו װָארט דַײן אױף הילף,

דַײן נָאך אױס גײען אױגן מַײנע 82
מיך װעסטו װען זָאגן: צו ַאזױ צוזָאג,

טרײסטן?
לָאגל ַא װי געװָארן בין איך הגם 83
ניט געזעצן דַײנע איך הָאב רױך, אין

ֿפַארגעסן.
דַײן ֿפון טעג די זַײנען ֿפיל װי 84
אױף טָאן משּפט ַא װעסטו קנעכט?װען

נָאכיָאגער? מַײנע
מיר הָאבן מוטװיליקע די 85
לױט ניט איז װָאס גריבער, געגרָאבן

ּתורה. דַײן
זַײנען געבָאט דַײנע ַאלע 86
מיך זײ הָאבן װָארהַאֿפטיק;אומנישט

מיך. העלף גערודֿפט;
ֿפַארלענדט שיר מיך הָאבן זײ 87
ניט הָאב איך ָאבער ערד, דער אױף

בַאֿפעלן. דַײנע ֿפַארלָאזן
און ֶחסד, דַײן לױט אױף מיך לעב 88
דַײן ֿפון ָאנזָאג דעם היטן װעל איך

מױל.

ל
דַײן בַאשטײט גָאט, אײביק, אױף 89

הימל. אין װָארט
דַײן איז ָדור-דורות אױף 90
די בַאֿפעסטיקט טרַײשַאֿפט;הָאסט

שטײט. זי און ערד,
זײ שטײען געזעצן דַײנע לױט 91
דַײנע זַײנען זַאכן ַאלע װָארום הַײנט,

קנעכט.
מַײן איז ּתורה דַײן ניט װען 92
אונטערגעגַאנגען איך װָאלט קװיקונג,

ּפַײן. מַײן אין
ֿפַארגעסן ניט אײביק װעל איך 93
הָאסטו זײ מיט װָארום בַאֿפעלן, דַײנע

אױֿפגעלעבט. מיך
מיך, העלף איך, בין דַײנער 94
איך הָאב בַאֿפעלן דַײנע װָארום

געֿפָארשט.
אױסגעקוקט הָאבן רָשעים די 95
אונטערצוברענגען;איך מיך מיר, אױף

ָאנזָאגן. דַײנע אין מיך קליג
הָאב שטרעבונג יעטװעדער צו 96
זַײנען געבָאט –דַײנע ענד ַאן געזען איך

גָאר. ביז ברײט

מ
ּתורה!ַא דַײן הָאב איך ליב װי 97

טרַאכטונג. מַײן זי איז טָאג גַאנצן
מַאכן ֿפַײנט מַײנע ֿפון קליגער 98
זַײנען זײ װָארום געבָאט, דַײנע מיך

מיר. בַײ אײביק
איך בין לערער מַײנע ַאלע ֿפון 99
ָאנזָאגן דַײנע װָארום ֿפַארשטַאנדיקער,

טרַאכטונג. מַײן זַײנען
ֿפַארשטײ זקנים ֿפון מער 100
איך הָאב בַאֿפעלן דַײנע װַײל איך,

געהַאלטן.
װעג בײזן יעטװעדער ֿפון 101
זָאל איך ּכדי ֿפיס, מַײנע איך ֿפַארמַײד

װָארט. דַײן היטן
ניט איך הָאב געזעצן דַײנע ֿפון 102
מיך הָאסט דו װָארום ָאּפגעקערט,

געלערנט.
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צו װערטער דַײנע זַײנען זיס װי 103
מַײן ֿפַאר הָאניק ֿפון מער גומען, מַײן

מױל!
איך װער בַאֿפעלן דַײנע ֿפון 104
ֿפַײנט איך הָאב דרום ֿפַארשטַאנדיק,

ליגן. ֿפון װעג יעטװעדער

נ
דַײן איז ֿפוס מַײן ֿפַאר ליכט ַא 105
מַײן ֿפַאר ליכטיקײט ַא און װָארט,

שטעג.
הָאב און געשװָארן, הָאב איך 106
גערעכטע דַײנע היטן צו געװען, מקיים

משּפטים.
גָאט, גָאר, ביז געדריקט בין איך 107

װָארט. דַײן לױט אױף מיך לעב
מױל מַײן ֿפון ֿפרַײגָאבן די 108
און גָאט, דיך, בעט איך בַאװיליק,

מיך. לערן משּפטים דַײנע
מַײן אין ּתמיד איז נֿפש מַײן 109
ניט איך הָאב ּתורה דַײן ָאבער הַאנט,

ֿפַארגעסן.
ּפַאסטקע ַא מיר הָאבן רָשעים די 110
בַאֿפעלן דַײנע ֿפון ָאבער געשטעלט,

ַאװעקגעבלָאנדזשעט. ניט איך הָאב
ָאנזָאגן דַײנע געמַאכט הָאב איך 111
זײ װָארום ַארב, אײביקער מַײן ֿפַאר

הַארצן. מַײן ֿפון ֿפרײד די זַײנען
צו הַארץ מַײן גענַײגט הָאב איך 112

לעצט. ביז געזעצןּתמיד דַײנע טָאן

ס
נָאר ֿפַײנט, איך הָאב צװײֿפלער 113

ליב. איך הָאב ּתורה דַײן
מַײן און ֿפַארבָארגעניש מַײן 114
איך טו װָארט דַײן אױף ביסטו, שילד

הַארן.
איר מיר, ֿפון ָאּפ אַײך קערט 115
די היטן זָאל איך ּכדי שלעכטסטוער,

גָאט. מַײן ֿפון געבָאט
צוזָאג, דַײן לױט אױף מיך הַאלט 116
ניט מיך לָאז און לעבן, זָאל איך ּכדי

הָאֿפענונג. מַײן אין װערן ֿפַארשעמט

לָאמיך און אונטער, מיך לען 117
מיך װעל איך און װערן, געהָאלֿפן

געזעצן. דַײנע מיט ֿפַארנעמען ּתמיד
װָאס ַאלע ֿפַארַאכטסט 118
דַײנע ֿפון ַאװעק בלָאנדזשען
זײער איז אומזיסט װָארום געזעצן,

ָאּפנַארעניש.
ַאלע ָאּפ שַאֿפסטו ּפסולת װי 119
איך הָאב דרום ערד, דער ֿפון רָשעים

ָאנזָאגן. דַײנע ליב
ַאנגסט ֿפון שױדערט לַײב מַײן 120
הָאב משּפטים דַײנע ֿפַאר און דיר, ֿפַאר

מורא. איך

ע
און רעכט געטָאן הָאב איך 121
ניט מיך גערעכטיקײט;זָאלסט

דריקער. מַײנע צו איבערלָאזן
קנעכט דַײן ֿפַאר אַײן זיך שטעל 122
די דריקן ניט זָאלן מיך ַאז גוטן, צום

מוטװיליקע.
דַײן נָאך אױס גײען אױגן מַײנע 123
דַײן ֿפון װָארט דעם נָאך און הילף,

גערעכטיקײט.
דַײן לױט קנעכט דַײן מיט טו 124

מיך. לערן געזעצן דַײנע און ֶחסד,
מיך מַאך איך; בין קנעכט דַײן 125
דַײנע װיסן זָאל איך ּכדי ֿפַארשטײן,

ָאנזָאגן.
צו גָאט ֿפַאר צַײט איז עס 126
ּתורה. דַײן ֿפַארשטערט הָאבן טָאן;זײ

דַײנע ליב הָאב איך װָאר, ֿפַאר 127
ֿפון און גָאלד ֿפון מער געבָאט,

גינגָאלד.
ריכטיק ֿפַאר איך הַאלט דרום 128
װעג בַאֿפעלן;יעטװעדער ּכלערלײ ַאלע

ֿפַײנט. איך הָאב ליגן ֿפון

ֿפ
דַײנע זַײנען װּונדערלעך 129

זעל. מַײן זײ היט דרום ָאנזָאגן,
דַײנע ֿפון ַאנטּפלעקונג די 130
מַאכט זי ליכטיק, מַאכט װערטער

נַארן. דעם ֿפַארשטַאנדיק
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מַײן אױֿפגעשּפַארט הָאב איך 131
דַײנע נָאך װָארום געלעכצט, און מױל

געגַארט. איך הָאב געבָאט
לַײטזעליק און מיר, צו זיך קער 132
הָאבן װָאס די צו רעכט איז עס װי מיך,

נָאמען. דַײן ליב
דַײן מיט טריט מַײנע ֿפעסטיק 133
איבער געװעלטיקן ניט לָאז און װָארט,

אומרעכט. קײן מיר
דריקונג דער ֿפון אױס מיך לײז 134
דַײנע היטן זָאל איך ּכדי מענטשן, ֿפון

בַאֿפעלן.
דַײן אױף ּפנים דַײן דערלַײכט 135

געזעצן. דַײנע מיך לערן און קנעכט,
ֿפַארגָאסן הָאבן װַאסער בעכן 136
ניט הָאבן װָאס די איבער אױגן, מַײנע

ּתורה. דַײן געהיט

צ

און גָאט, ביסטו, גערעכט 137
משּפטים. דַײנע זַײנען רעכטֿפַארטיק

מיט בַאֿפױלן הָאסט 138
און ָאנזָאגן, דַײנע גערעכטיקײט

גָאר. ביז געטרַײשַאֿפט מיט
מַײן אומגעברַאכט הָאט מיך 139
הָאבן ֿפַײנט מַײנע ערגערנישװַײל

װערטער. דַײנע ֿפַארגעסן
ביז װָארט דַײן איז געלַײטערט 140

ליב. עס הָאט קנעכט דַײן און גָאר,
ֿפַארַאכט און איך בין קלײן 141
ניט איך הָאב בַאֿפעלן –דַײנע

ֿפַארגעסן.
אײביק איז גערעכטיקײט דַײן 142

אמת. איז ּתורה דַײן און גערעכט,
מיך הָאבן ַאנגסט און נױט 143
מַײנע זַײנען געבָאט –דַײנע געטרָאֿפן

קװיקונגען.
ָאנזָאגן דַײנע זַײנען גערעכט 144
ּכדי ֿפַארשטײן, מיך אײביק;מַאך אױף

לעבן. זָאל איך

ק
גַאנצן מיטן גערוֿפן הָאב איך 145
דַײנע גָאט; מיר, הַארצן;ענטֿפער

הַאלטן. איך װעל געזעצן
און מיך, העלף דיך, רוף איך 146

ָאנזָאגן. דַײנע היטן װעל איך
געֿפעדערט מיך הָאב איך 147
װָארט דַײן געשריִען;אױף און בַאגינען

געהַארט. איך הָאב
זַײנען אױגן מַײנע 148
נַאכטװַאכן, די ֿפַארױסגעלָאֿפן

װָארט. דַײן ָאן טרַאכטן צו
ֶחסד, דַײן לױט ָקול מַײן צו הער 149
דַײן װי ַאזױ אױף מיך לעב גָאט,

שטײגער.
זיך יָאגן װָאס די גענענען עס 150
ּתורה דַײן שענדלעכקײט;ֿפון נָאך

װַײט. זײ זַײנען
ַאלע און גָאט, נָאנט, ביסט דו 151

אמת. זַײנען געבָאט דַײנע
געװּוסט איך הָאב ָאן לַאנג ֿפון 152
אױף זײ הָאסט דו ַאז ָאנזָאגן, דַײנע ֿפון

געגרונטֿפעסט. אײביק

ר
מיך, דערלײז און ּפַײן, מַײן זע 153
ניט איך הָאב ּתורה דַײן װָארום

ֿפַארגעסן.
מיך לײז און קריג, מַײן קריג 154
אױף. מיך לעב צוזָאג דַײן לױט אױס,

װַײל הילף, רָשעים ֿפון איז װַײט 155
ניט. זײ זוכן געזעצן דַײנע

גרױס, איז דערבַארימונג דַײן 156
דַײן װי ַאזױ אױף מיך גָאט;לעב

שטײגער.
און נָאכיָאגער מַײנע זַײנען ֿפיל 157
הָאב ָאנזָאגן דַײנע –ֿפון דריקער מַײנע

ָאּפגענַײגט. ניט זיך איך
און ֿפעלשער די געזען הָאב איך 158
הָאבן זײ װָאס זײ, מיט געקריגט זיך

געהיט. ניט װָארט דַײן
איך הָאב בַאֿפעלן דַײנע ַאז זע 159
דַײן לױט אױף מיך לעב גָאט, ליב;

ֶחסד.
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איז װָארט דַײן ֿפון עיקר דער 160
דַײן ַאל איז אײביק אױף און אמת,

משּפט. גערעכטער

ש
ֿפַאר גערודֿפט מיך הָאבן הַארן 161
װערטער דַײנע ֿפַאר ָאבער אומזיסט,

הַארץ. מַײן געַאנגסט הָאט
װָארט, דַײן איבער זיך ֿפרײ איך 162

רױב. סך ַא געֿפינט װָאס אײנער װי
און ֿפַײנט איך הָאב ליגן 163
איך הָאב ּתורה דַײן ֿפַאראומװערדיק,

ליב.
איך לױב טָאג ַא מָאל זיבן 164

משּפטים. גערעכטע דַײנע דיךֿפַאר
די ֿפַאר איז ֿפריד גרױס 165
ניטָא און ּתורה, דַײן ֿפון ליבהָאבער

שטרױכלונג. קײן זײ ֿפַאר
דַײן אױף אױסגעקוקט הָאב איך 166
איך הָאב געבָאט דַײנע און גָאט, הילף,

געטָאן.
דַײנע געהיט הָאט זעל מַײן 167

זײער. ליב זײ הָאב איך און ָאנזָאגן,
בַאֿפעלן דַײנע געהיט הָאב איך 168
מַײנע ַאלע װָארום ָאנזָאגן, דַײנע און

דיר. ֿפַאר זַײנען װעגן

ת
ֿפַאר געשרײ מַײן גענענען זָאל 169
לױט ֿפַארשטײן, מיך גָאט;מַאך דיר,

װָארט. דַײן
ֿפַאר געבעט מַײן קומען זָאל 170

צוזָאג. דַײן לױט מציל מיך דיר;זַײ
מיט שטרָאמען װעלן ליּפן מַײנע 171
דַײנע לערנען מיך װעסט דו ַאז לױב,

געזעצן.
דַײן זינגען װעט צונג מַײן 172
געבָאט דַײנע ַאלע װָארום װָארט,

גערעכטיקײט. זַײנען
צו מיר זַײן הַאנט דַײן זָאל 173
איך הָאב בַאֿפעלן דַײנע װָארום הילף,

אױסדערװײלט.
דַײן נָאך געשמַאכט הָאב איך 174
מַײן איז ּתורה דַײן און גָאט, ישועה,

קװיקונג.

דיך און זעל, מַײן לעבן זָאל 175
מיך משּפטים דַײנע זָאלן און לױבן,

העלֿפן.
װי געבלָאנדזשעט הָאב איך 176
דַײן אױף שָאף;זוך ֿפַארלָארענע ַא
איך הָאב געבָאט דַײנע װָארום קנעכט,

ֿפַארגעסן. ניט

די120 ֿפון געזַאנג ַא
מַײן אין ַארױֿפגַאנגען.
ער און גָאט, צו גערוֿפן איך הָאב נױט

געענטֿפערט. מיר הָאט
דער זעלֿפון מַײן מציל זַײ גָאט, 2
ֿפון צונג דער ֿפון ליגן, ֿפון ליּפ

בַאטרוג.
װָאס און געבן, דיר מען װעט װָאס 3
ֿפון צונג דו צולײגן, דיר מען װעט

בַאטרוג?
קױלן מיט גיבור-ֿפַײלן, שַארֿפע 4

בעזעמבײמלעך. ֿפון
זיך הַאלט איך װָאס מיר, װײ 5
די בַײ װױן איך װָאס ֶמֶשך, אין אױף

ֵקדר. ֿפון געצעלטן
זעל מַײן ָאנגעװױנט זיך הָאט לַאנג 6

שלום. ֿפון ׂשונא דעם בַײ
ַאז ָאבער שלום, לױטער בין איך 7

מלחמה. ֿפַאר זײ זַײנען רעד, איך

די121 ֿפון געזַאנג ַא
ַארױֿפגַאנגען.

צו אױגן מַײנע אױף הײב איך 2
מַײן קומען װעט װַאנען בערג:ֿפון די
דעם גָאט, ֿפון איז הילף הילף?מַײן

ערד. און הימל ֿפון בַאשעֿפער
אױסגליטשן זיך ער װעט לָאזן ניט 3
דַײן װעט שלומערן ֿפוס;ניט דַײן

היטער.
שלָאֿפט און ניט שלומערט עס זע, 4

יׂשראל. ֿפון היטער ניטדער
דַײן איז גָאט היטער, דַײן איז גָאט 5

הַאנט; רעכטער דַײן בַײ שָאטן
ניט דיך זון די װעט טָאג בַײ 6

לֿבנה. די נַאכט בַײ ניט און שלָאגן,
ַאלעם ֿפון בַאהיטן דיך װעט גָאט 7

זעל. דַײן בַאהיטן װעט ער בײז,
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דַײן און גײן דַײן היטן װעט גָאט 8
אײביק. ביז און ַאצונד ֿפון קומען,

די122 ֿפון געזַאנג ַא
ָדִודן. ֿפון ַארױֿפגַאנגען;
מיר:לָאמיר זָאגט מע ַאז זיך ֿפרײ איך

הױז. גָאטס אין גײן
דַײנע אין שטײען ֿפיס אונדזערע 2

ירושלים; טױערן,
אױֿפגעבױטװי איז װָאס ירושלים 3
אין בַאהעֿפט זיך איז װָאס שטָאט ַא

אײנעם;
שֿבטים, די ַארױף גײען ַאהין װָאס 4
צו עדות ַאן ֿפַאר יָה, ֿפון שֿבטים די
ֿפון נָאמען דעם דַאנקען צו יׂשראל,

גָאט.
ֿפון טרָאנען שטײען דָארטן װָארום 5

הױז. ָדִודס ֿפון טרָאנען די משּפט,
ֿפון שלום דעם ֿפַאר בעט 6
ַאלע זַײן ַשלוה אין ירושלים;זָאלן

ליבהָאבער. דַײנע
מױער, דַײן אין שלום זַײן זָאל 7

ּפַאלַאצן. דַײנע אין ַשלוה
מַײנע און ברידער מַײנע װעגן ֿפון 8

דיר! אין שלום זָאגן: חֿבריםלָאמיך
יהוה ֿפון הױז דעם װעגן ֿפון 9

גוטס. דיר איך גָאטװינטש אונדזער

די123 ֿפון געזַאנג ַא
דיר צו ַארױֿפגַאנגען.
װָאס דו אױגן, מַײנע אױף איך הײב

הימלען. די אין טרָאנסט
דער קנעכטצו ֿפון אױגן די װי זע, 2
ַא ֿפון אױגן די װי הַאר, זײער ֿפון הַאנט
הַארינטע, איר ֿפון הַאנט דער דינסטצו
יהוה צו אױגן אונדזערע זַײנען ַאזױ
אונדז װעט ער ביז גָאט, אונדזער

לַײטזעליקן.
לַײטזעליק גָאט, אונדז, לַײטזעליק 3
מיר זַײנען איבערזַאט װָארום אונדז,

ֿפַארַאכטונג. מיט
מיט זעל אונדזער איז איבערזַאט 4
מיט רויִקע, די ֿפון געשּפעט דעם
הָאֿפערדיקע די ֿפון ֿפַארַאכטונג דער

דריקער.

די124 ֿפון געזַאנג ַא
ָדִודן. ֿפון ַארױֿפגַאנגען;

מיט געװען איז װָאס גָאט ניט װען 2
ניט –װען יׂשראל זָאגן נון –זָאל אונדז
בעת אונדז, מיט געװען איז װָאס גָאט
אױף אױֿפגעשטַאנען זַײנען מענטשן

אונדז,
אונדז זײ װָאלטן דענצמָאל 3
װען אַײנגעשלונגען, לעבעדיקערהײט
אונדז; אױף געגרימט הָאט צָארן זײער
די אונדז װָאלטן דענצמָאל 4
װָאלט טַײך דער ֿפַארֿפלײצט, װַאסערן
אונדזער איבער ַאריבערגעגַאנגען

זעל;
איבער ַאריבער װָאלטן דענצמָאל 5
װַאסערן. מוטװיליקע זעלדי אונדזער

הָאט ער װָאס גָאט, איז געלױבט 6
זײערע צו רױב געגעבןֿפַאר ניט אונדז

צײן.
ַאנטרונען איז זעל אונדזער 7
ֿפַאנגערס די ֿפױגלֿפון ַא װי געװָארן
צעברָאכן איז ּפַאסטקע ּפַאסטקע;די
ַאנטרונען זַײנען מיר און געװָארן,

געװָארן.
ֿפון נָאמען אין איז הילף אונדזער 8
און הימל ֿפון בַאשעֿפער דעם גָאט,

ערד.

די125 ֿפון געזַאנג ַא
װָאס די ַארױֿפגַאנגען.
גָאטזַײנען אױף זיך ֿפַארזיכערן
זיך רירט װָאס ִציון, בַארג װי ַאזױ

ער. ֿפַארבלַײבט ניט;אײביק
בערג, זַײנען איר ַארום – ירושלים 2
ֿפון ֿפָאלק, זַײן ַארום איז גָאט און

אײביק. ביז און ַאצונד
ֿפון שטעקן דער װָארום 3
רועןאױף ניט װעט שלעכטיקײט
די ּכדי גערעכטע, די ֿפון גורל דעם
אױסשטעקןאין ניט זָאלן גערעכטע

הענט. זײערע אומגערעכטיקײט
די און גוטע, די גָאט, בַאגיטיק, 4
זײערע אין רעכטֿפַארטיק זַײנען װָאס

הערצער.
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אױף זיך נַײגן װָאס די ָאבער 5
גָאט װעט זײ װעגן, קרומע זײערע
אומרעכט. ֿפון טוער די מיט ַאװעקֿפירן

יׂשראל! אױף שלום

די126 ֿפון געזַאנג ַא
גָאט ַאז ַארױֿפגַאנגען.
ֿפון אומקערונג די אומגעקערט הָאט
ָחלום. אין װי געװען מיר זַײנען ִציון,

געװָארן ֿפול איז דענצמָאל 2
און געלעכטער, מיט מױל אונדזער
געזַאנג;דענצמָאל מיט צונג אונדזער
די צװישן געזָאגט מען הָאט
מיט גָאט הָאט געטָאן ֿפעלקער:גרױס

דָאזיקע. די
אונדז, מיט גָאט הָאט געטָאן גרױס 3

געװָארן. דערֿפרײט זַײנען מיר
אױף. װידער גָאט, אונדז, ריכט 4

לַאנד. טרוקענעם אין שטרָאמען װי
זָאלן טרערן, מיט זײען װָאס די 5

געזַאנג. מיט שנַײדן
װָאס װײנטדער און גײט גײן 6
זריעה, ֿפון אױסשיט דעם טרָאגט
מיט קומען זָאל קומען ָאבער
גַארבן. זַײנע טרָאגט װָאס געזַאנגדער

די127 ֿפון געזַאנג ַא
ֿפון ַארױֿפגַאנגען;
הױז, ַא ניט בױט גָאט ַאז שלמהן.
אױף בױערס זַײנע זיך מיִען אומזיסט
שטָאט, ַא ניט היט גָאט אים;ַאז

שומר. דער װַאכט אומזיסט
ֿפעדערט װָאס איר אַײך, אומזיסט 2
זיצט-אױף װָאס אױֿפצושטײן, אַײך
מיט ברױט עסט װָאס שּפעט,
זַײן ער גיט װָאס מַאטערניש;ַאזױ

שלָאף. אין בַאליבטן
זַײנען גָאט ֿפון ַארב די זע, 3
לַײב. ֿפון ֿפרוכט איז ׂשַכר דער קינדער,
גִבור, ֿפון הַאנט דער אין ֿפַײלן װי 4

יוגנט. דער ֿפון קינדער זַײנען ַאזױ
הָאט מַאןװָאס דעם צו װױל 5
זײ!זײ מיט ֿפַײלבַײטל זַײן ָאנגעֿפילט
זײ ַאז װערן, ֿפַארשעמט ניט װעלן

טױער. אין ֿפַײנט די מיט רעדן װעלן

די128 ֿפון געזַאנג ַא
צו װױל ַארױֿפגַאנגען.
גײט װָאס גָאט, ֿפָארכט װָאס איטלעכן

װעגן. זַײנע אין
עסט, דו ַאז הענט דַײנע ֿפון מי די 2
דיר. צו איז גוט און דיר, צו איז װױל

ֿפרוכטיקער ַא װי װַײב דַײן 3
װינקלען די אין װַײנשטָאק,
װי קינדער הױז;דַײנע דַײן ֿפון
דַײן ַארום רונד אײלבערטֿפלַאנצן,

טיש.
געבענטשטדער װערט ַאזױ ָאט יָא, 4

גָאט. ֿפָארכט װָאס מַאן
און ִציון, ֿפון בענטשן דיך זָאל גָאט 5
ֿפון טעג ירושליםַאלע ֿפון גוטס דָאס זע

לעבן; דַײן
קינדער. דַײנע בַײ קינדער זע און 6

יׂשראל! אױף שלום

די129 ֿפון געזַאנג ַא
הָאבן ֿפיל ַארױֿפגַאנגען.
–זָאל יוגנט מַײן ֿפון געדריקט מיך זײ

– יׂשראל זָאגן נון
געדריקט מיך זײ הָאבן ֿפיל 2
ניט מיך הָאבן און יוגנט, מַײן ֿפון

בַײגעקומען.
ַאקערער הָאבן רוקן מַײן אױף 3
געמַאכט לַאנג הָאבן זײ געַאקערט,

בײטן. זײערע
גערעכטערהָאט דער גָאט 4
די ֿפון שטריק די דורכגעהַאקט

רָשעים.
ָאּפטרעטן און שעמען זיך 5
ִציון. ֿפון ָׂשונאים ַאלע ַאהינטערװעלן

דעכער, ֿפון גרָאז װי זַײן װעלן זײ 6
עס איז ַארױס, איז עס אײדער װָאס

ֿפַארטריקנט;
ניט ֿפילט שניטער דער װָאס 7
דער און הַאנט, זַײן דערמיט

בוזעם; זַײן גַארבנבינדער
זָאגן ֿפַארבַײגײער די און 8
מיר אַײך! אױף ברכה ניט:גָאטס

גָאט. ֿפון נָאמען אין אַײך בענטשן
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די130 ֿפון געזַאנג ַא
די ֿפון ַארױֿפגַאנגען.

גָאט. דיך, איך רוף טיֿפענישן
דַײנע ָקול;זָאלן מַײן צו הער גָאט, 2
ֿפון ָקול דעם ֿפַארנעמיקצו זַײן אױערן

געבעטן. מַײנע
אױף ַאכטן זָאלסט גָאט, דו, ַאז 3

בַאשטײן? קען גָאט, װער, זינד,
ֿפַארגעבונג, איז דיר בַײ װָארום 4

געֿפָארכט. װערסטו דרום
גָאט, אױף געהָאֿפט הָאב איך 5
זַײן אױף און זעל, מַײן הָאט געהָאֿפט

געהַארט. איך הָאב װָארט
גָאטמער אױף אױס קוקט זעל מַײן 6
װעכטער ֿפרימָארגן, אױף װעכטער װי

ֿפרימָארגן. אױֿפן
װָארום גָאט, אױף יׂשראל, הַאר, 7
איז אים בַײ און גענָאד, איז גָאט בַײ

אױסלײזונג. גרױס
ֿפון יׂשראל אױסלײזן װעט ער און 8

זינד. זַײנע ַאלע

די131 ֿפון געזַאנג ַא
ָדִודן. ֿפון ַארױֿפגַאנגען;
הַארץ, מַײן איז הָאֿפערדיק ניט גָאט,
אױגן, מַײנע זַײנען דערהױבן ניט און
מיט אומגעגַאנגען ניט בין איך און
מיר. ֿפון ֿפַארהױלן און גרױס צו זַאכן

און בַארוט הָאב איך װָאר, ֿפַאר 2
ַאן װי זעלַאזױ מַײן אַײנגעשטילט
װי ַאזױ מוטער; זַײן בַײ ַאנטװױנטער
זעל. מַײן מיר בַײ איז ַאנטװױנטער ַאן
ַאצונד גָאטֿפון אױף יׂשראל, הַאר, 3

אײביק. ביז און

די132 ֿפון געזַאנג ַא
געדענק, ַארױֿפגַאנגען.

זיך. ּפלָאגן זַײן ָדִודןַאל גָאט,
ַא גָאט, צו געשװָארן הָאט ער װי 2

יעקֿב: ֿפון מַאכטיקן צום געטָאן נדר
געצעלט אין קומען װעל איך אױב 3
ַארױף װעל איך אױב הױז, מַײן ֿפון

געלעגער, מַײן ֿפון בעט דעם אױף
שלָאף געבן װעל איך אױב 4
ברעמען מַײנע צו אױגן, מַײנע צו

שלומער,
ֿפַאר ָארט ַאן געֿפינען װעל איך ביז 5
ֿפון מַאכטיקן דעם ֿפַאר װױנונג ַא גָאט,

יעקֿב!
איז עס ַאז געהערט הָאבן מיר זע, 6
אין געֿפונען עס הָאבן מיר ֶאֿפָרת, אין

יַַער. ֿפון ֿפעלד
װױנונג, זַײן צו קומען לָאמיר 7

ֿפוסבענקל. זַײן צו בוקן זיך לָאמיר
דו רו, דַײן צו גָאט, אױף, שטײ 8

שטַארקײט. דַײן ֿפון ָארון דער און
אין ָאנקלײדן זיך זָאלן ּכהנים דַײנע 9
זָאלן ֿפרומע דַײנע און גערעכטיקײט,

זינגען.
זָאלסט קנעכט, דַײן ָדִודן װעגן ֿפון 10
דַײן ֿפון ּפנים דעם ָאּפשטױסן ניט

געזַאלבטן.
צו געשװָארן אמת הָאט גָאט 11
ָאּפקערן ניט זיך װעט ער ָדִודן,
דַײן ֿפון ֿפרוכט דער דערֿפון:ֿפון

טרָאן. דַײן אױף זעצן איך לַײבװעל
מַײן היטן װעלן זין דַײנע אױב 12
װעל איך װָאס געזעץ מַײן און בונד,
ביז זין זײערע אױך װעלן לערנען, זײ

טרָאן. דַײן אױף אײביקזיצן
אױסדערװײלט הָאט גָאט װָארום 13

װױנונג: זַײן ֿפַאר געגלוסט זי ִציון,
אײביק, ביז רּוונג מַײן איז דָאס 14
זי. גלוסט איך װַײל זיצן, איך װעל דָא
איר בענטשן איך װעל בענטשן 15
איך װעל בַאדערֿפטיקע אירע שּפַײז,

ברױט. מיט זעטן
איך װעל ּכהנים אירע און 16
װעלן זינגען און הילף, אין ָאנקלײדן

ֿפרומע. אירע זינגען
ַא שּפרָאצן מַאכן איך װעל דָארטן 17
ָאנגעברײט הָאב איך ָדִודן, ֿפַאר הָארן

געזַאלבטן. מַײן ֿפַאר ליכט ַא
ָאנקלײדן איך װעל ֿפַײנט זַײנע 18
שַײנען װעט אים אױף און שַאנד, אין

קרױן. זַײן

די133 ֿפון געזַאנג ַא
ָדִודן, ֿפון ַארױֿפגַאנגען;
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זיצן דָאס ליבאיז װי און גוט װי זע,
בַאנַאנד. ברידער ֿפון

קָאּפ, אױֿפן אײל טַײער װי ַאזױ 2
בָארד דער אױף ַארָאּפ נידערט װָאס
װָאס ַאהרֹנען, ֿפון בָארד דער –אױף
זַײנע ֿפון קָאלנער אױֿפן נידערט

קלײדער;
װָאס חרמון-טױ דער װי ַאזױ 3
ִציון;װָארום ֿפון בערג די נידערטאױף
ברכה, ַא בַאֿפױלן גָאט הָאט דָארטן

אײביק. ביז לעבן

די134 ֿפון געזַאנג ַא
װָאר, ֿפַאר ַארױֿפגַאנגען.
גָאט, ֿפון קנעכט ַאלע גָאט, בענטשט
די אין הױז גָאטס אין שטײט װָאס

נעכט.
צום הענט אַײערע אױף הײבט 2

גָאט. בענטשט און הײליקטום,
גָאט, ִציון ֿפון דיך זָאל בענטשן 3

ערד. און הימל ֿפון בַאשעֿפער דער

דעם135 לױבט ַהְללּויָה.
לױבט, גָאט, ֿפון נָאמען

גָאט, ֿפון קנעכט איר
אין יהוה, ֿפון הױז אין שטײט װָאס 2

הױז. גָאטס אונדזער ֿפון הױֿפן די
גוט, איז גָאט װָארום גָאט לױבט 3
איז ער װָארום נָאמען, זַײן צו זינגט

ליב.
אױסדערװײלט הָאט גָאט װָארום 4
זַײן ֿפַאר יׂשראל יעקֿב, זיך ֿפַאר

אײגנס. בַאזונדער
איז יהוה ַאז װײס איך װָארום 5
ַאלע איבער הַאר אונדזער און גרױס,

געטער.
ער, טוט בַאגערט, גָאט װָאס ַאלץ 6
די אין ערד, דער אױף און הימל אין

ּתהומען. ַאלע און ימען
עק ֿפון װָאלקנס אױף ברענגט ער 7
ער רעגן, צום בליצן מַאכט ער ערד,
דעם שּפַײכלערס זַײנע ֿפון ַארױס ציט

װינט.

די געשלָאגן הָאט װָאס דער איז ער 8
ביז מענטשן ַא ֿפון מצַריִם, ֿפון בכורים

בהמה. ַא
װּונדער און צײכנס געשיקט הָאט 9
און ּפרעהן אױף מצַריִם, דיר, צװישן

קנעכט. זַײנע ַאלע אױף
געשלָאגן הָאט װָאס דער איז ער 10
מַאכטיקע געהרגעט און ֿפעלקער, ֿפיל

מלכים:
און אמורי, ֿפון מלך דעם סיחון 11
ַאלע און בשן, ֿפון מלך דעם עוג

ּכנַַען; ֿפון קיניגרַײכן
ַא ֿפַאר לַאנד זײער געגעבן און 12
ֿפָאלק. זַײן יׂשראל ֿפַאר נחלה ַא נחלה,
אױף איז נָאמען דַײן גָאט, 13
איז געדעכעניש דַײן גָאט, אײביק,

ָדור-דורות. אױף
ָאננעמען זיך װעט גָאט װָארום 14
קנעכט זַײנע אױף און ֿפָאלק, זַײן ֿפַאר

דערבַארימען. זיך ער װעט
ֿפעלקער די ֿפון געצנבילדער די 15
װערק דָאס גָאלד, און זילבער זַײנען

הענט. מענטשנס ַא ֿפון
זײ ניט, רעדן און מױל ַא הָאבן זײ 16

ניט; זעען און אױגן הָאבן
הערן און אױערן הָאבן זײ 17
זײער אין ָאטעם ַאן מָאל צו ניט;ניטָא

מױל.
מַאכן װָאס די זײ װי װערן זָאל 18
זיך ֿפַארזיכערט װָאס איטלעכער זײ,

זײ. אױף
גָאט;הױז לױבט יׂשראל, ֿפון הױז 19

גָאט; לױבט ַאהרֹן, ֿפון
גָאט;איר לױבט ֵלוי, ֿפון הױז 20

גָאט. לױבט גָאטסֿפָארכטיקע,
װָאס גָאט, ִציון ֿפון איז געלױבט 21

ַהְללּויָה. ירושלים. אין רוט

גָאט,136 צו דַאנק ַא גיט
גוט, איז ער װָארום

ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף װָארום
געטער, די ֿפון גָאט צו דַאנק ַא גיט 2

ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף װָארום
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הַארן, די ֿפון הַאר צום דַאנק ַא גיט 3
ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף װָארום

גרױסע ַאלײן טוט װָאס דעם צו 4
זַײן איז אײביק אױף װָארום װּונדער,

ֶחסד.
די געמַאכט הָאט װָאס דעם צו 5
װָארום ֿפַארשטַאנדיקײט, מיט הימלען

ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף
אױסגעשּפרײט הָאט װָאס דעם צו 6
װָארום װַאסערן, די איבער ערד די

ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף
די געמַאכט הָאט װָאס דעם צו 7
אײביק אױף װָארום ליכטער, גרױסע

ֶחסד; זַײן איז
טָאג, בַײ געװעלטיקונג ֿפַאר זון די 8

ֶחסד; זַײן איז אײביק אױף װָארום
ֿפַאר שטערן און לֿבנה די 9
װָארום נַאכט, בַײ געװעלטיקונגען

ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף
געשלָאגן הָאט װָאס דעם צו 10
װָארום בכורים, זײערע אין מצַריִם

ֶחסד; זַײן איז אײביק אױף
ֿפון יׂשראל ַארױסגעצױגן און 11
איז אײביק אױף װָארום זײ, צװישן

ֶחסד; זַײן
מיט און הַאנט שטַארקער ַא מיט 12
װָארום ָארעם, אױסגעשטרעקטן ַאן

ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף
דעם צעשניטן הָאט װָאס דעם צו 13
אױף װָארום שטיקער, אין ים-סוף

ֶחסד; זַײן איז אײביק
אין יׂשראל דורכגעֿפירט און 14
זַײן איז אײביק אױף װָארום מיטן,

ֶחסד.
און ּפרעהן ַארַײנגעטרײסלט און 15
אױף װָארום ים-סוף, אין חיל זַײן

ֶחסד. זַײן איז אײביק
זַײן געֿפירט הָאט װָאס דעם צו 16
אױף װָארום מדבר, דער אין ֿפָאלק

ֶחסד. זַײן איז אײביק
געשלָאגן הָאט װָאס דעם צו 17
אײביק אױף װָארום מלכים, גרױסע

ֶחסד; זַײן איז

מלכים, שטַארקע געהרגעט און 18
ֶחסד; זַײן איז אײביק אױף װָארום

אמורי, ֿפון מלך דער סיחון 19
ֶחסד; זַײן איז אײביק אױף װָארום

בשן, ֿפון מלך דעם עוג און 20
ֶחסד; זַײן איז אײביק אױף װָארום

ַא ֿפַאר לַאנד זײער געגעבן און 21
זַײן איז אײביק אױף װָארום נחלה,

ֶחסד;
קנעכט, זַײן יׂשראל ֿפַאר נחלה ַא 22

ֶחסד. זַײן איז אײביק אױף װָארום
אונדזער אין הָאט װָאס דעם צו 23
אונדז, ָאן געדַאכט דערנידערונג

ֶחסד; זַײן איז אײביק אױף װָארום
ֿפון אױסגעלײזט אונדז און 24
אױף װָארום דריקער, אונדזערע

ֶחסד. זַײן איז אײביק
יעטװעדער צו ברױט גיט װָאס 25
איז אײביק אױף װָארום בַאשעֿפעניש,

ֶחסד. זַײן
די ֿפון גָאט צום דַאנק ַא גיט 26
זַײן איז אײביק אױף װָארום הימלען,

ֶחסד.

ָבֿבל,137 ֿפון טַײכן די בַײ
געזעסן מיר זַײנען דָארטן
זיך הָאבן מיר ַאז געװײנט, און

ִציון. ָאן דערמָאנט
אין װָאס װערבעס די אױף 2
אױֿפגעהַאנגען מיר אירהָאבן

הַארֿפן; אונדזערע
אונדזערע הָאבן דָארטן װָארום 3
װערטער אונדז ֿפון ֿפַאנגערֿפַארלַאנגט
ּפַײניקער, אונדזערע און געזַאנג, ֿפון
דעם ֿפון אונדז ֿפרײלעכקײט:זינגט

ִציון. ֿפון געזַאנג
געזַאנג דָאס זינגען מיר זָאלן װי 4

ערד? ֿפרעמדער גָאטאױף ֿפון
ֿפַארגעסן, דיך װעל איך אױב 5
זיך הַאנט רעכטע מַײן זָאל ירושלים,

. רירן צו ֿפַארגעסן
מַײן װערן צוגעקלעּפט זָאל 6
װעל איך אױב גומען, מַײן צו צונג
װעל איך אױב געדענקען, ניט דיך
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מַײן ירושליםאױף דערמָאנען ניט
ִׂשמחה. העכסטער

ֿפון קינדער די גָאט, געדענק, 7
װָאס די ירושלים; ֿפון טָאג אדוםדעם
װַארֿפט אַײן, װַארֿפט געזָאגט: הָאבן

איר. אין גרונט צום ביז אַײן
צו ָאנגעברײטע דו ָבֿבל, טָאכטער 8
װעט װָאס דעם צו װױל ֿפַארװיסטונג,
הָאסט דו װָאס טּוונג ָאּפצָאלןדַײן דיר

געטָאן; אונדז
ָאננעמען װעט װָאס דעם צו װױל 9
ָאן קינדער קלײנע דַײנע צעהַאקן און

ֿפעלדז.

װעל138 איך ָדִודן. ֿפון
גַאנצן מַײן מיט לױבן דיך
איך װעל מַאכטיקע די ֿפַאר הַארצן,

בַאזינגען. דיך
הײליקן דַײן צו בוקן זיך װעל איך 2
דַײן לױבן װעל איך און טעמּפל,
דַײן ֿפַאר און ֶחסד דַײן ֿפַאר נָאמען,
דַײן ַאל איבער װָארום טרַײשַאֿפט;

צוזָאג. דַײן געגרײסט הָאסטו נָאמען
גערוֿפן הָאב איך װָאס טָאג אין 3
מיר הָאסט געענטֿפערט, מיר הָאסטו

זעל. מַײן שטַארקײט מיט געמוטיקט
ַאלע גָאט, דיך, װעלן לױבן 4
הָאבן זײ װָארום ערד, דער ֿפון מלכים

מױל. דַײן ֿפון װערטער די געהערט
װעגן די ֿפון זינגען װעלן זײ און 5
ּכֿבוד דער איז גרױס װָארום גָאט, ֿפון

גָאט. ֿפון
ָאבער דערהױבן, איז גָאט װָארום 6
ער הױך װי און נידעריקן, דעם זעט ער

װַײטן. דער ֿפון ער װײס איז,
נױט, ֿפון מיט דער אין גײ איך ַאז 7
מַײנע לַהכִעיס אױף;צו מיך לעבסטו
און הַאנט, דַײן אױס שטרעקסטו ֿפַײנט

מיך. העלֿפט הַאנט רעכטע דַײן
גָאט, מיר; ֿפַאר אױס ֿפירט גָאט 8
ֿפון װערק אײביק;די אױף איז ֶחסד דַײן

ֿפַארלָאזן. ניט זָאלסטו הענט דַײנע

דעם139 ֿפַאר
געזַאנגמַײסטער;
הָאסט דו גָאט, מזמור. ַא ָדִודן ֿפון
מיך. קענסט און אױסגעֿפָארשט, מיך

מַײן און זיצן מַײן װײסט דו 2
מַײן ֿפַארשטײסט אױֿפשטײן,

װַײטן. דער ֿפון טרַאכטונג
זיּפסטו ליגן מַײן און גײן מַײן 3
ביסטו װעגן מַײנע ַאלע אין און דורך,

בַאהַאװנט.
צו נָאך איז װָארט דָאס װָארום 4
עס װײסטו צונג, מַײן אױף ניט מָאל

גַאנצן. אין שױן גָאט, דָאך,
מיך הָאסטו ֿפָארנט און הינטן 5
מיר אױף ַארױֿפגעטָאן און בַאלעגערט,

הַאנט. דַײן
מיר ֿפַאר דָאס איז װּונדערלעך צו 6
ניט עס קען איך הױך, צו ֿפַארשטײן, צו

בַאנעמען.
דַײן ֿפון ַאװעקגײן איך זָאל װּוהין 7
ּפנים דַײן ֿפון איך זָאל װּוהין גַײסט?און

ַאנטלױֿפן?
הימל, אין ַארױֿפגײן איך זָאל 8
מיר איך זָאל און דָארטן, ביסטו
ערשט אונטערערד, אין אױסבעטן

דָא. ביסט
ֿפון ֿפליגלען די נעמען איך זָאל 9
ים, ֿפון עק אין רוען איך זָאל בַאגינען,
דַײן ֿפירן מיך דָארטן אױך װעט 10
דַײן הַאלטן װעט מיך און הַאנט,

רעכטע.
לױטער זָאגן: איך זָאל און 11
און בַאדעקן, מיך זָאל ֿפינצטערניש
װערן, מיר ֿפַאר ליכט דָאס זָאל נַאכט

ניט ֿפינצטערניש אױך איז 12
טוט נַאכט און דיר, ֿפַאר ֿפינצטער
ַאזױ לַײכטן; טָאג דער װי ַאזױ

ליכטיקײט. ַאזױ ֿפינצטערקײט
מַײנע געשַאֿפן הָאסט דו װָארום 13
ֿפון לַײב אין געװעבט מיך הָאסט נירן,

מוטער. מַײן
װָארום דיך, לױב איך 14
איך בין װּונדערלעך מוראדיק
דַײנע זַײנען געמַאכט;װּונדערלעך
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װױל. דָאס װײס זעל מַײן און װערק,
מַײן געװען איז ֿפַארהױלן ניט 15
געמַאכט בין איך װען דיר, ֿפַאר געבײן
ֿפַארבָארגענישגעשטריקט אין געװָארן
ערד. דער ֿפון טיֿפענישן אין געװָארן

הָאבן לַײב אומגעֿפורעמט מַײן 16
בוך דַײן אין אױגן;יָא, דַײנע געזען
װען טעג די ָאנגעשריבן, ַאלע זײ װערן
אײנער און װערן, בַאשַאֿפן זָאל מע

אים. ֿפַאר געװען איז זײ צװישן
זַײנען מיר ֿפַאר הַארב װי און 17
װי גָאט, טרַאכטונגען, דַײנע

מסּפר! זײער איז געװַאלטיק
מער זײ זַײנען צײלן, זײ איך זָאל 18
ָסוף, צום דערגײן איך זָאל זַאמד, ֿפון

דַײנער. װי זַײן דױער מַײן דַארף
דעם טײטן װָאלסט גָאט, דו, װען 19
זיך טוט לַײט, בלוטיק איר ָרשע!און

מיר! ֿפון ָאּפ
מיט ַארױס דיך רעדן װָאס די 20
װָאס ֿפַײנט דַײנע ּכװנה, בײזער ַא

ֿפַאלשן. צום דיך דערמָאנען
גָאט, ֿפַײנט, דַײנע װָאר, ֿפַאר 21
דַײנע מיט און ֿפַײנט, איך הָאב

קריגן. איך טו קעגנשטײער
ֿפַײנט, זײ איך הָאב גָאר ביז ֿפַײנט 22

מיר. בַײ זײ זַײנען ָׂשונאים
דערקען און גָאט, מיך, ֿפָארש 23
מַײנע װײס און מיך, ּפרּוװ הַארץ, מַײן

געדַאנקען;
ַא דָא איז מיר אין אױב זע און 24
אין מיך ֿפיר און װעג, ֿפַארדרָאסיקער

װעג. אײביקן דעם

דעם140 ֿפַאר
ַא געזַאנגמַײסטער;

ָדִודן. ֿפון מזמור
ֿפון יהוה מיך דערלײז 2
דעם ֿפון מענטשן, שלעכטן דעם

בַאהיטן; מיך זָאלסטו רױבמענטשן
הַארצן, אין בײז טרַאכטן װָאס די 3

מלחמות. זײ העצן טָאג ַאלע
שלַאנג, ַא װי צונג זײער שַארֿפן זײ 4
אונטער איז ָאטערשלַאנג ַאן ֿפון גיֿפט

ֶסָלה. ליּפן. זײערע
הענט די ֿפון גָאט, מיך, היט 5
רױבמענטשן דעם ֿפון ָרשע, דעם ֿפון
טרַאכטן װָאס בַאהיטן;די מיך זָאלסטו

טריט. מַײנע אומצושטױסן
ַא מיר הָאבן הָאֿפערדיקע די 6
שטריק, און אונטערגעלײגט, ּפַאסטקע
לעבן נעץ ַא אױסגעשּפרײט הָאבן זײ
מיר זײ הָאבן שטרױכלונגען שטעג,

ֶסָלה. געשטעלט.
ביסט גָאט מַײן יהוה: צו זָאג איך 7
מַײנע ֿפון ָקול דעם יהוה, דו;ֿפַארנעם,

געבעטן.
ֿפון שטַארקײט די הַאר, דו גָאט 8
קָאּפ מַײן בַאשירעמט הָאסט הילף, מַײן

בַאװָאֿפענונג; ֿפון טָאג אין
בַאגערן די גָאט, געבן, ניט זָאלסט 9
זָאלסטו ּכװנה זַײן ָרשע, דעם ֿפון
זיך זָאלן זײ ַאז אױסֿפירן, לָאזן ניט

ֶסָלה. דערהײבן.
מַײנע ֿפון גיֿפט דָאס 10
ֿפון אומגליק דָאס ַארומרינגלער,

צודעקן. ַאלײן זײ זָאל ליּפן זײערע
אין קױלן, זײ אױף ֿפַאלן זָאלן 11
גריבער, אין װַארֿפן, זײ ער זָאל ֿפַײער

אױֿפשטײן. ניט זָאלן זײ ַאז
ניט זָאל צונגמענטש דער 12
בײזן דעם ערד, דער אױף בַאשטײן
צו יָאגן ער זָאל אים רױבמענטשן,

ֿפַארשטױסונג.
טָאן װעט גָאט ַאז װײס איך 13
די ָארימַאן, דעם ֿפון רעכט דָאס

בַאדערֿפטיקע. די ֿפון גערעכטיקײט
װעלן צדיקים די װָאר, ֿפַאר 14
רעכטֿפַארטיקע די נָאמען, דַײן דַאנקען

ּפנים. דַײן ֿפַאר זיצן װעלן

גָאט,141 ָדִודן. ֿפון מזמור ַא
צו אַײל דיך, רוף איך
צו רוף איך ַאז ָקול, מַײן ֿפַארנעם מיר,

דיר.
װי ּתֿפילה מַײן בַאשטײן זָאל 2
ֿפון אױֿפהײבונג די דיר, ֿפַאר װַײרױך
ָאװנט. ֿפון קרבן דער װי הענט מַײנע
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מַײן אױף היטונג ַא גָאט, מַאך, 3
מַײנע ֿפון טיר דער אױף ַאכט גיב מױל,

ליּפן.
צו הַארץ מַײן נַײגן ניט זָאלסט 4
אין טּוונגען טָאן צו זַאך, בײזער ַא
װערקן װָאס לַײט שלעכטיקײטמיט
ֿפון עסן ניט לָאמיך אומרעכט;און

– שּפַײזן זיסע זײערע
אױס צדיק דער שלָאגן מיך זָאל 5
קָאּפ מַײן שטרָאֿפן; מיך און גינציקײט,
אײל טַײערע דָאס ָאּפשטױסן ניט װעט
ַאקעגן ּתֿפילה מַײן איז ּתמיד –װָארום

בײזן. זײערע
ַא ָאן װערן געשלַײדערט זָאלן 6
זָאל מע ריכטער;און זײערע ֿפעלדז
זַײנען זײ ַאז װערטער מַײנע הערן

ליבלעך.
און שּפַאלט מע װען װי ַאזױ 7
צעשָאטן זַײנען ערד, די אױף ברעכט
ֿפון מױל בַײם בײנער אונדזערע

אונטערערד.
הַאר, דו גָאט דיר, אױף װָארום 8
איך שיץ דיר אין אױגן; מַײנע זַײנען

זעל. מַײן אױסגיסן ניט זָאלסט מיך,
װָאס ּפַאסטקע דער ֿפון מיך היט 9
די ֿפון און געשטעלט, מיר הָאבן זײ
אומרעכטטוער. די ֿפון שטרױכלונגען

נעצן זײערע אין ַארַײנֿפַאלן זָאלן 10
װעל ַאלײן איך בעת רָשעים, די

ַאריבערגײן.

ָדִודן,142 ֿפון בַאטרַאכטונג ַא
אין געװען איז ער װען

ּתֿפילה. ַא הײל; דער
גָאט, צו איך שרַײ ָקול מַײן מיט 2

גָאט. צו איך בעט ָקול מַײן מיט
קלָאג, מַײן אים ֿפַאר אױס גיס איך 3

אים. ֿפַאר איך דערצײל נױט מַײן
מיר, אין ֿפַארגײט געמיט מַײן װען 4
דעם –אױף שטעג מַײן דָאך װײסט דו
ַא מיר זײ הָאבן גײ, איך װָאס װעג

בַאהַאלטן. ּפַאסטקע
איך ַאז זע, און רעכטס, קוק 5
איז בַאקענטן;ֿפַארלָארן קײן ניט הָאב

ניט ֿפרעגט קײנער מיר, ֿפון ַאנטרינונג
זעל. מַײן אױף

זָאג: איך גָאט, דיר, צו שרַײ איך 6
אין טײל מַײן בַאשיצונג, מַײן ביסט

לעבעדיקע. די ֿפון לַאנד דעם
איך װָארום געשרײ, מַײן ֿפַארנעם 7
ֿפון מציל מיך זײער;זַײ געֿפַאלן בין
זַײנען זײ װָארום נָאכיָאגער, מַײנע

מיר. ֿפון שטַארקער
צו זעל, מַײן ֿפעסטונג ֿפון ַארױס צי 8
די װעלן מיר דורך נָאמען; דַײן לױבן
מיר װעסט דו ַאז קרײנען, זיך צדיקים

טָאן. גוטס

ָדִודן.143 ֿפון מזמור ַא
ּתֿפילה, מַײן הער גָאט,
דַײן אין געבעטן, מַײנע ֿפַארנעם
דַײן אין מיר, ענטֿפער טרַײשַאֿפט

גערעכטיקײט.
מיט משּפט אין גײן ניט זָאלסט און 2
לעבעדיקער קײן װָארום קנעכט, דַײן

דיר. ֿפַאר זַײן גערעכט ניט קען
גערודֿפט הָאט ֿפַײנט דער װָארום 3
צו צוגעדריקט הָאט ער זעל, מַײן
מיך הָאט ער לעבן, מַײן ערד דער
װי ֿפינצטערנישן, אין ַארַײנגעזעצט

ָאן. לַאנג ֿפון געשטָארבענע
מיר, אין ֿפַארגײט געמיט מַײן און 4

מיר. אין בַאנומען װערט הַארץ מַײן
ֿפון טעג די דערמָאנט זיך הָאב איך 5
דַײן ַאל ָאן געטרַאכט הָאב איך מָאל, ַא
טו הענט דַײנע ֿפון װערק דעם טּוונג;ָאן

קלערן. איך
מַײנע אױסגעשּפרײט הָאב איך 6
ַא װי זעל מַײן דיר, צו הענט

ֶסָלה. דיר. צו לַאנד ֿפַארשמַאכט
מַײן גָאט, גיך, מיר ענטֿפער 7
ניט זָאלסט אױס; גײט געמיט
מיר, ֿפון ּפנים דַײן ֿפַארבָארגן
די צו זַײן געגליכן איך װעל ַאזיסט

גרוב. אין גענידערטע
דַײן ֿפרימָארגן אין הערן מיך לָאז 8
מיך איך הָאב דיר אױף װָארום ֶחסד,
װעג דעם װיסן מיך לָאז ֿפַארזיכערט.
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הָאב דיר צו װָארום גײן, זָאל איך װָאס
זעל. מַײן אױֿפגעהױבן איך

מַײנע ֿפון גָאט, מציל, מיך זַײ 9
מיך איך הָאב דיר בַײ ֿפַײנט;

ֿפַארבָארגן.
ָרצון, דַײן טָאן צו מיך לערן 10
גוטער דַײן גָאט; מַײן ביסט דו װָארום
גלַײכן ַא אױף ֿפירן מיך זָאל גַײסט

לַאנד.
גָאט, װעגן, נָאמען דַײן ֿפון 11
דַײן אין אױֿפלעבן, מיך זָאלסטו
ֿפון ַארױסציִען זָאלסטו גערעכטיקײט

זעל. מַײן נױט
זָאלסטו ֶחסד דַײן אין און 12
און ֿפַײנט, מַײנע ֿפַארשנַײדן
מַײן דריקן װָאס ַאלע אונטערברענגן

קנעכט. דַײן בין איך װָארום זעל,

איז144 געלױבט ָדִודן. ֿפון
װָאס ֿפעלדז, מַײן גָאט
מַײנע קריג, צו הענט מַײנע לערנט

מלחמה. צו ֿפינגער
ֿפעסטונג, מַײן און גענָאד מַײן 2
מיך מַאכט װָאס דער און טורעם מַײן
װָאס דער און שילד ַאנטרינען:מַײן
װָאס דער אים, אין מיך שיץ איך
אונטער ֿפָאלק מַײן אונטערטעניקט

מיר.
ַאז מענטש, דער איז װָאס גָאט, 3
ַא אים?און אום קימערן זיך זָאלסט דו
אױף ַאכטן זָאלסט דו ַאז מענטשנקינד,

אים?
הױך, ַא צו געגליכן איז מענטש ַא 4
װָאס שָאטן ַא װי זַײנען טעג זַײנע

ֿפַארגײט.
און הימלען דַײנע נַײג גָאט, 5
בערג, די ָאן ריר ַארָאּפנידערן, זָאלסט

רײכערן. זָאלן זײ און
זָאלסט און בליץ, ַא ַארױס בליץ 6
און ֿפַײלן, דַײנע שיק צעשּפרײטן, זײ

זײ. ֿפַארטומל
דער ֿפון הענט דַײנע אױס שטרעק 7
מציל מיך זַײ און ַארױס מיך רַײס הײך,
ֿפון הַאנט דער ֿפון גרױסע, װַאסערן ֿפון

ֿפרעמדגעבָארענע,
ֿפַאלשקײט, רעדט מױל זײער װָאס 8
רעכטע ַא איז הַאנט רעכטע זײער און

ליגן. ֿפון הַאנט
דיר איך װעל געזַאנג נַײ ַא גָאט, 9
סטרונעס צען ֿפון גיטַאר ַא אױף זינגען,

דיר, צו שּפילן איך װעל
מלכים, די צו הילף גיסט װָאס 10
ֿפון קנעכט זַײן דוד ַארױס רַײסט װָאס

שװערד. בײזער דער
מציל מיך זַײ און ַארױס מיך רַײס 11
ֿפרעמדגעבָארענע, ֿפון הַאנט דער ֿפון
און ֿפַאלשקײט, רעדט מױל זײער װָאס
הַאנט רעכטע ַא איז הַאנט רעכטע זײער

ליגן. ֿפון
זַײנעןװי זין אונדזערע װָאס 12
זײער אין ֿפלַאנצן אױֿפגעװַאקסענע
װי טעכטער אונדזערע יוגנט;
ֿפון בױ דעם לױט װינקלזַײלןגעשניצט

טעמּפל; ַא
ֿפול, שּפַײכלערס אונדזערע 13
מינים; ַאלערלײ ַארױסגעבנדיק
אין טױזנטן, אין שָאף אונדזערע
ֿפעלדער; אונדזערע אױף צענטױזנטן,
בַאלָאדן;קײן ָאקסן אונדזערע 14
קײן און מינערונג, קײן און ברָאך,

– גַאסן אונדזערע אין װײגעשרײ
אים בַײ װָאס ֿפָאלק דעם צו װױל 15
װָאס ֿפָאלק דעם צו װױל ַאזױ, איז

גָאט. זַײן איז יהוה

איך145 ָדִודן. ֿפון לױבונג ַא
מַײן דערהײבן, דיך װעל
דַײן בענטשן און קיניג, דער גָאט

שטענדיק. און אײביק נָאמען
בענטשן, דיך איך װעל טָאג ַאלע 2
און אײביק נָאמען דַײן רימען און

שטענדיק.
זײער און גָאט איז גרױס 3
ניט איז גרױסקײט זַײן און גערימט,

דערֿפָארשן. צו
דַײנע לױבן װעט ָדור ַא צו ָדור ַא 4
זײ װעלן גֿבורות דַײנע און מעׂשים,

ָאנזָאגן.
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דַײן ֿפון שײנקײט ּפרַאכטיקע די 5
דַײנע ֿפון מעׂשיות די און גלַאנץ,

דערצײלן. איך װעל װּונדער
דַײנע ֿפון שטַארקײט דער ֿפון און 6
רעדן, מען װעט אױֿפטוען ֿפָארכטיקע
איך װעל זי גרױסקײט, דַײן און

ֿפַארצײלן.
גרױס דַײן ֿפון דערמָאנונג די 7
און ַארױסזָאגן, מען װעט גוטסקײט
בַאזינגען. מען װעט גערעכטיקײט דַײן
איז דערבַארימדיק און לַײטזעליק 8
גרױס און צָארן אין אַײנגעהַאלטן גָאט,

גענָאד. אין
זַײן און ַאלעמען, צו גָאט איז גוט 9

װערק. זַײנע ַאלע אױף איז ַרחָמנות
דַײנע ַאלע גָאט, לױבן, װעלן דיך 10
דיך װעלן ֿפרומע דַײנע און װערק,

בענטשן.
װעלן מלוכה דַײן ֿפון ּפרַאכט די 11
װעלן גֿבורה דַײן ֿפון און דערצײלן, זײ

רעדן; זײ
מענטשנקינדער די װיסן לָאזן צו 12
ּפרַאכטיקע די און גֿבורות, זַײנע

מלוכה. זַײן ֿפון שײנקײט
ַאלע ֿפון מלוכה די איז מלוכה דַײן 13
איז געװעלטיקונג דַײן און אײביקײטן,

ָדור-דורות. ַאלע אין
ַאלע אונטער לענט גָאט 14
ַאלע אױף שטעלט און געֿפַאלענע,

געבױגענע.
אױס קוקן ַאלעמען ֿפון אױגן די 15
עסן זײער זײ גיסט דו און דיר, אױף

צַײט. זַײן אין
און הַאנט, דַײן עֿפנסט 16
לעבעדיקן יעטװעדער זעטיקסט

גוטװיליקײט מיט
זַײנע ַאלע אין גָאט איז גערעכט 17
זַײנע ַאלע אין גענָאדיק און װעגן,

מעׂשים.
רוֿפן װָאס ַאלע צו נָאנט איז גָאט 18
אמת. מיט אים רוֿפן װָאס ַאלע צו אים,
װָאס די ֿפון ָרצון דעם טוט ער 19
הערט געשרײ זײער און אים, ֿפָארכטן

זײ. העלֿפט און צו, ער

הָאבן װָאס ַאלע בַאהיט גָאט 20
ער װעט רָשעים ַאלע און ליב, אים

ֿפַארטיליקן.
רעדן זָאל גָאט ֿפון לױב דעם 21
זָאל לַײב יעטװעדער און מױל, מַײן
און נָאמעןאײביק הײליקן זַײן בענטשן

שטענדיק.

מַײן146 גָאט, לױב ַהְללּויָה.
גָאט לױבן װעל איך זעל;

לעב, איך ּכל-זמן
װי גָאט מַײן צו זינגען װעל איך 2

בין. איך לַאנג
ֿפַארזיכערן ניט אַײך זָאלט איר 3
מענטשנקינד ַא אױף ֿפירשטן, אױף

הילף. קײן אים בַײ ניטָא װָאס
ער קערט ָאטעם, זַײן אױס גײט 4
טָאג יענעם שטױב;אין זַײן צו אום זיך

טרַאכטונגען. זַײנע אונטער גײען
ֿפון גָאט דער װָאס דעם צו װױל 5
אױסקוק זַײן װָאס הילף, זַײן איז יעקֿב

גָאט, זַײן יהוה אױף איז
און הימל דעם געמַאכט הָאט װָאס 6
אין װָאס ַאלץ און ים, דעם ערד, די
אױף טרַײשַאֿפט היט װָאס זײ;דער

אײביק;
געדריקטע, די צו רעכט טוט װָאס 7

הונגעריקע. די צו ברױט גיט װָאס
געבונדענע, די ָאּפ בינדט גָאט 8
גָאט בלינדע, די זעעדיק מַאכט גָאט
הָאט גָאט געבױגענע, די אױף שטעלט

גערעכטע. די ליב
יתום ֿפרעמדע;דעם די בַאהיט גָאט 9
דעם און אױף, ער ריכט אלמנה די און

ער. ֿפַארדרײט רָשעים די ֿפון װעג
אײביק, אױף קיניגן װעט יהוה 10
ָדור-דורות. אױף ִציון, גָאט, דַײן

ַהְללּויָה.

איז147 גוט ַהְללּויָה;װָארום
גָאט, אונדזער צו זינגען
דָאס איז ליבלעך;שײן איז עס װָארום

לױבן.
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די ירושלים, בױט גָאט 2
ער װעט יׂשראל ֿפון ֿפַארשטױסענע

אַײנזַאמלען;
צעברָאכענע די הײלט װָאס דער 3
װּונדן. זײערע ֿפַארבינדט און הערצער,
די ֿפון מסּפר דעם צײלט ער 4
ער רוֿפט נעמען מיט ַאלע זײ שטערן,

ָאן.
און הַאר אונדזער איז גרױס 5
צו שיעור קײן ניטָא ּכוח, אין מַאכטיק

ֿפַארשטַאנדיקײט. זַײן
ער געדריקטע, די אױף ריכט גָאט 6
ערד. דער ביז רָשעים די דערנידערט

שּפילט דַאנק, מיט יהוה צו זינגט 7
הַארף. דער אױף גָאט אונדזער צו

מיט הימל דעם בַאדעקט װָאס דער 8
ֿפַאר רעגן ָאן ברײט װָאס װָאלקנס,
בערג די בַאשּפרָאצט װָאס ערד, דער

גרָאז. מיט
די שּפַײז, איר בהמה דער גיט ער 9

רוֿפן. װָאס רָאב ֿפון קינדער
ֿפערד דעם ֿפון גֿבורה די ניט 10
דעם ֿפון שענקלען די ניט ער, בַאגערט

ער. װיל מַאן
אים, ֿפָארכטן װָאס די װיל גָאט 11

ֶחסד. זַײן אױף הַארן װָאס די
ירושלים, יהוה, צו שֿבח ַא גיב 12

ִציון. גָאט, דַײן לױב
די געשטַארקט הָאט ער װָארום 13
הָאט ער טױערן, דַײנע ֿפון ריגלען

דיר; אין קינדער דַײנע געבענטשט
געמַארק דַײן גיט װָאס דער 14
ֿפון ֿפעטס מיט זעטיקט דיך שלום,

װײץ;
אױף ָאנזָאג זַײן שיקט װָאס דער 15
װָארט; זַײן לױֿפט גיך –אױף ערד דער
װָאל, װי ַאזױ שנײ גיט װָאס דער 16

שּפרײטן. ער טוט ַאש װי ֿפרָאסט
װי ַאזױ אַײז זַײן װַארֿפט ער 17
קען װער קעלט זַײן ברעקלעך;ֿפַאר

בַאשטײן?
מַאכט און װָארט, זַײן שיקט ער 18
װינט, זַײן בלָאזן מַאכט צעגײן;ער זײ

װַאסערן. רינען

יעקֿב, צו װערטער זַײנע זָאגט ער 19
צו געזעצן זַײנע און חוקים זַײנע

יׂשראל.
קײן צו געטָאן ניט ַאזױ הָאט ער 20
זײ װײסן דערֿפון געזעצן, און ֿפָאלק,

ַהְללּויָה. ניט.

ֿפון148 גָאט, לױבט ַהְללּויָה.
אים לױבט הימלען, די

הײכן. די אין
זַײנע ַאלע אים, לױבט 2
זַײנע ַאלע אים, מלאכים;לױבט

חילות.
לֿבנה;לױבט און זון אים, לױבט 3

שטערן. ליכטיקע ַאלע אים,
די ֿפון הימלען די אים, לױבט 4
איבער װָאס װַאסערן די און הימלען,

הימלען. די
ֿפון נָאמען דעם לױבן זײ זָאלן 5
זײ און בַאֿפױלן, הָאט ער װָארום גָאט,

געװָארן. בַאשַאֿפן זַײנען
אױֿפגעשטעלט זײ הָאט ער און 6
הָאט אײביק;ער אױף שטענדיק, אױף
ניט זָאל װָאס געזעץ ַא געשטעלט

ֿפַארגײן.
איר ערד, דער ֿפון גָאט, לױבט 7

ּתהומען; ַאלע און ים-חיות
און שנײ הָאגל, און ֿפַײער 8
טוט װָאס שטורעמװינט נעבל;דער

װָארט; זַײן
הײכן, ַאלע און בערג 9

צעדערן; ַאלע און ֿפרוכטבײמער
און שרצים בהמות, ַאלע און חיות 10

ֿפױגלען; געֿפליגלטע
ַאלע און ערד דער ֿפון מלכים 11
ֿפון ריכטער ַאלע און הַארן ֿפעלקער,

ערד; דער
יונגֿפרױען, אױך און בחורים 12

ייִנגלעך. מיט זקנים
ֿפון נָאמען דעם לױבן זָאלן זײ 13
איז ַאלײן נָאמען זַײן װָארום גָאט,
און ערד איבער גלַאנץ דערהױבן;זַײן

הימל.
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הָארן דעם דערהײכט הָאט ער און 14
ַאלע ֿפַאר לױב –ַא ֿפָאלק זַײן ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפַאר ֿפרומע, זַײנע
אים איז װָאס ֿפָאלק דעם יׂשראל,

ַהְללּויָה. נָאנט.

ַא149 גָאט צו זינגט ַהְללּויָה.
אין לױב זַײן געזַאנג, נַײ

ֿפרומע. די ֿפון אַײנזַאמלונג דער
זַײן מיט יׂשראל ֿפרײען זיך זָאל 2
זָאלן ִציון ֿפון קינדער די בַאשעֿפער,

מלך. זײער מיט זַײן לוסטיק
מיט נָאמען זַײן לױבן זײ זָאלן 3
זײ זָאלן הַארף און ּפױק מיט טַאנץ,

אים. צו שּפילן
זַײן בַאװיליקט גָאט װָארום 4
מיט געדריקטע די בַאשײנט ער ֿפָאלק,

הילף.
אין ֿפרײען זיך ֿפרומע די זָאלן 5
זײערע אױף זינגען זײ זָאלן ּכֿבוד,

געלעגערס.
זײער אין גָאט ֿפון דערהײבונגען 6
אין שװערד צװײשַארֿפיקע ַא און קעל,

הַאנט, זײער
ֿפעלקער, די ָאן נקמה ַא טָאן צו 7

אומות; די אױף שטרָאֿפונגען
קײטן, אין מלכים זײערע שמידן צו 8
אַײזערנע אין ָאנגעזעענע זײערע און

רינגען;
דעם זײ אױף טָאן צו 9
שײן משּפט. ָאנגעשריבענעם
ֿפרומע. זַײנע ַאלע ֿפַאר זַײן דָאס װעט

ַהְללּויָה.

אין150 גָאט לױבט ַהְללּויָה.
לױבט הײליקטום, זַײן

הימל. מַאכטיקן זַײן אין אים
גֿבורות, זַײנע װעגן אים לױבט 2

גרױסקײט. ֿפיל זַײן לױט אים לױבט
שוֿפר, ֿפון בלָאזונג מיט אים לױבט 3

הַארף. און גיטַאר מיט אים לױבט
טַאנץ, און ּפױק מיט אים לױבט 4

ֿפלײט. און סטרונעס מיט אים לױבט

קלינגעדיקע מיט אים לױבט 5
הילכיקע מיט אים לױבט צימבלען,

צימבלען.
יָה. לױבן זָאל ָאטעמט װָאס ַאלץ 6

ַהְללּויָה.
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ִמשֵלי
שלמה1 ֿפון שּפריכװערטער די

ֿפון מלך דעם ָדִודן, ֿפון זון דעם
יׂשראל;

מוסר, און חכמה װיסן צו ּכדי 2
ֿפון װערטער די ֿפַארשטײן צו

ֿפַארשטַאנדיקײט;
ֿפון מוסר דעם נעמען צו 3
רעכט און גערעכטיקײט קלוגשַאֿפט,

יושר; און
דעם געשַײטקײט, נַארן די געבן צו 4

געדַאנקען; און קענשַאֿפט יונגן
מערן און הערן זָאל חכם דער 5
ֿפַארשטַאנדיקער דער און לערנונג,

ּתחבּולות; קריגן זָאל
און שּפריכװָארט ַא ֿפַארשטײן צו 6
חכמים די ֿפון װערטער די מליצה, ַא

רעטענישן. זײערע און
איז קענשַאֿפט ֿפון ָאנהײב דער 7
נַארן די ָאבער גָאט, ֿפַאר מורא

מוסר. און חכמה ֿפַארַאכטן
ֿפון מוסר דעם זון, מַײן צו, הער 8
ֿפַארלָאזן ניט זָאלסט און ֿפָאטער, דַײן

מוטער; דַײן ֿפון לער די
זײ װעלן חן ֿפון קרַאנץ ַא װָארום 9
הַאלדזבענדער און קָאּפ, דַײן ֿפַאר זַײן

הַאלדז. דַײן ֿפַאר
דיך װעלן זינדיקע די ַאז זון, מַײן 10

אַײנװיליקן. ניט זָאלסטו ָאנרעדן,
מיט „קום זָאגן: װעלן זײ ַאז 11
בלוט, אױף לױערן אונדז!לָאמיר
אומשולדיקן אױֿפן לָאקערן לָאמיר

אומזיסט; ֿפַאר
אַײנשלינגען זײ לָאמיר 12
אונטערערד, די װי לעבעדיקערהײט
נידערן װָאס די װי גַאנצערהײט און

גרוב; אין
מיר װעלן גוטס טַײערע ַאלערלײ 13
אונדזער ָאנֿפילן װעלן מיר געֿפינען,

רױב; מיט הױז

אונדז, צװישן גורל דַײן װַארף 14
אונדז בַײ זַײן װעט בַײטל אײן

ַאלעמען”;
זײ מיט זון, מַײן גײן, ניט זָאלסטו 15
זײער ֿפון ֿפוס דַײן ֿפַארמַײד װעג, אין

שטעג.
בײז, צו לױֿפן ֿפיס זײערע װָארום 16

בלוט. ֿפַארגיסן צו אַײלן זײ און
איז אומשולדיק װָארום 17
אױגן די אין נעץ, די אױסגעשּפרײט

געֿפליגלטע, ַאלע ֿפון
זײער אױף לױערט מע בעת 18
זײערע אױף לָאקערט מע בלוט,

לעבנס.
איטלעכן ֿפון װעגן די זַײנען ַאזױ 19
נעמט עס רױב; נָאך גַײציק איז װָאס
הָאט װָאס דעם ֿפון לעבן דָאס ַאװעק

עס.
גַאס, דער אױף שרַײט חכמה די 20
ָקול; איר ַארױס זי לָאזט מערק די אין
רוֿפט גַאסן רױשיקע ֿפון עק אין 21
אין טױעראַײנגַאנגען, די בַײ זי,

רײד: אירע זי רעדט שטָאט,
װעט ֿפַארנַארטע, איר װַאנען, ביז 22
די און נַארישקײט, הָאבן ליב איר
געשּפעט, גלוסטן זיך װעלן שּפעטער
װיסן? הָאבן ֿפַײנט װעלן נַארן די און

ָאט מוסר, מַײן צו אַײך קערט 23
צו גַײסט מַײן אױסגיסן איך װעל
מַײנע װיסן מַאכן אַײך װעל איך אַײך,

װערטער.
איר און גערוֿפן, הָאב איך װַײל 24
אױסגעשטרעקט געװָאלט, ניט הָאט
ניט הָאט קײנער און הַאנט, מַײן

ֿפַארנומען,
נישט צו געמַאכט הָאט איר נָאר 25
מוסר מַײן און עצה, יעטװעדער מַײן

געװָאלט, ניט איר הָאט
אַײער אױף לַאכן אױך איך װעל 26
אַײער װען שּפעטן װעל איך ברָאך,
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קומען; װעט שרעק
געװיטער ַא װי קומט עס װען 27
װעט ברָאך אַײער און שרעק, אַײער
עס װען ָאנקומען; שטורעמװינט ַא װי

ַאנגסט. און נױט אַײך אױף קומט
און רוֿפן, מיך זײ װעלן דענצמָאל 28
מיך װעלן זײ ענטֿפערן, ניט װעל איך

געֿפינען. ניט מיך װעלן און זוכן,
ֿפַײנט הָאבן זײ װָאס דערֿפַאר 29
גָאטסֿפָארכטיקײט און װיסן, געהַאט

אױסגעװײלט; ניט
עצה, מַײן צו אַײנגעװיליקט ניט 30

מוסר. גַאנצן מַײן ֿפַארַאכט
דער ֿפון עסן זײ װעלן דרום 31
זײערע מיט און װעג, זײער ֿפון ֿפרוכט

זעטן. זיך עצות
די ֿפון ָאּפקערונג די װָארום 32
און הרגען, זײ װעט ֿפַארנַארטע
זײ װעט נַארן די ֿפון שלװה די

אונטערברענגען.
צו מיר הערט װָאס דער ָאבער 33
בַארוט און זיכערקײט, אין װױנען װעט

בײז. ֿפַאר שרעק ֿפון זַײן

ָאננעמען2 װעסט דו ַאז זון, מַײן
מַײנע און װערטער, מַײנע

זיך, בַײ בַאהַאלטן װעסטו געבָאט
אױער, דַײן חכמה צו צוצולײגן 2
ֿפַארשטַאנדיקײט; צו הַארץ דַײן נַײגן

רוֿפן, װעסטו ׂשכל צום בלױז נָאר 3
דַײן אױֿפהײבן ֿפַארשטַאנדיקײט צו

ָקול;
און זילבער, װי זוכן זי װעסט דו ַאז 4

ֿפָארשן; זי אֹוצרות נָאך װי
מורא ֿפַארשטײן װעסטו דענצמָאל 5
גָאט ֿפון דערקענונג און יהוה, ֿפַאר

געֿפינען. װעסטו
חכמה, שענקט יהוה װָארום 6
און װיסן איז מױל זַײן ֿפון

ֿפַארשטַאנדיקײט.
די ֿפַאר בַאהַאלט ער 7
שילד ַא הילף, רעכטֿפַארטיקע

ערלעכקײט, מיט גײען װָאס די ֿפַאר

ֿפון שטעגן די אױֿפצוּפַאסן 8
זַײנע ֿפון װעגן די און גערעכטיקײט,

ער. בַאהיט ֿפרומע
ֿפַארשטײן װעסטו דענצמָאל 9
– יושר רעכטאון און גערעכטיקײט

װעג. גוטן יעטװעדער
אין קומען װעט חכמה װָארום 10
זיס זַײן װעט װיסן און הַארצן, דַײן

זעל. דַײן ֿפַאר
אױֿפּפַאסן װעט קלוגשַאֿפט 11
דיך װעט ֿפַארשטַאנדיקײט דיר, אױף

בַאהיטן;
דעם ֿפון זַײן צו מציל דיך 12
רעדן װָאס לַײט די ֿפון װעג, שלעכטן

ֿפַארקערטקײט;
ֿפון שטעגן די ֿפַארלָאזן װָאס 13
װעגן די אין גײן צו רעכטֿפַארטיקײט,

ֿפינצטערניש; ֿפון
טָאן צו זיך ֿפרײען װָאס 14
בײזער ֿפון קװעלן װָאס בײז,

ֿפַארקערטקײט;
קרום, זַײנען װעגן זײערע װָאס 15
זײערע אין ֿפַארדרײט זַײנען װָאס און

גענג.
ֿפון זַײן צו מציל דיך ּכדי 16
דער ֿפון ֿפרױ, ֿפרעמדער דער
גלַאט מַאכט װָאס אומבַאקענטער

רײד; אירע
איר ֿפון הַאר דעם ֿפַארלָאזט װָאס 17
הָאט גָאט איר ֿפון בונד דעם און יוגנט,

ֿפַארגעסן; זי
צום נידערט הױז איר װָארום 18

מתים; די צו שטעגן אירע און טױט,
קערן איר, צו קומען װָאס ַאלע 19
די ניט דערגרײכן און אום, ניט זיך

לעבן. ֿפון װעגן
ֿפון װעג דעם אין גײן זָאלסט ּכדי 20
גערעכטע די ֿפון שטעגן די און גוטע, די

ָאּפהיטן. זָאלסטו
רעכטֿפַארטיקע די װָארום 21
די און לַאנד, דָאס בַאװױנען װעלן

דערין. בלַײבן װעלן אומשולדיקע
ֿפַארשניטן װעלן רָשעים די ָאבער 22
װעלן ֿפעלשער די און לַאנד, ֿפון װערן
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איר. ֿפון װערן ַארױסגעריסן

ֿפַארגעסן3 ניט זָאלסט זון, מַײן
געבָאט מַײנע און לערנונג, מַײן

הַארץ. דַײן היטן זָאל
ֿפון יָארן און ַאריכת-ימים װָארום 2

צוגעבן. דיר זײ װעלן ֿפריד לעבןאון
ניט דיך זָאלן אמת און גענָאד 3
הַאלדז, דַײן ַארום זײ בינד ֿפַארלָאזן,
דַײן ֿפון טָאװל אױֿפן ָאן זײ שרַײב

הַארצן,
גוטן און לַײטזעליקײט געֿפין און 4
לַײט. ֿפון און גָאט ֿפון אױגן די חןאין
מיט גָאט אױף זיך ֿפַארזיכער 5
דַײן אױף און הַארצן, גַאנצן דַײן
ניט זיך זָאלסטו ֿפַארשטַאנדיקײט

ָאנלענען.
קענען, אים טו װעגן דַײנע ַאלע אין 6
שטעגן. דַײנע מַאכן גלַײך װעט ער און
דַײנע אין חכם ַא זַײן ניט זָאלסט 7
קער און גָאט, ֿפַאר מורא הָאב אױגן,

בײז. ֿפון ָאּפ זיך
דַײן ֿפַאר הײלונג ַא זַײן װעט דָאס 8
בײנער. דַײנע ֿפַאר זַאֿפט ַא און נָאּפל,
גוטס, דַײן ֿפון גָאט צו ּכֿבוד גיב 9
ּתֿבואה, דַײן ַאל ֿפון ערשטן ֿפונעם און
ֿפול װעלן שּפַײכלערס דַײנע און 10
קעלטערס דַײנע און זעט, מיט זַײן

װַײן. מיט ֿפלײצן װעלן
מַײן זָאלסטו, גָאט ֿפון מוסר דעם 11
ניט זָאלסט און ֿפַארַאכטן, ניט זון,

שטרָאף. זַײן ֿפַאראומװערדיקן
ליב, הָאט גָאט װָאס דעם װָארום 12
ֿפָאטער ַא װי און ער, שטרָאֿפט דעם

הָאלט. הָאט ער װָאס זון דעם
װָאס מענטשן דעם צו װױל 13
װָאס מענטשן דעם און חכמה, געֿפינט

ֿפַארשטַאנדיקײט. קריגט
בעסער איז סחורה איר װָארום 14
װי מער און זילבער, ֿפון סחורה װי

אַײנקום. איר גינגָאלד
און ּפערל, ֿפון טַײערער איז זי 15
צו גלַײך ניט זַײנען חֿפצים דַײנע ַאלע

איר.

איר אין איז ַאריכת-ימים 16
לינקער איר אין הַאנט, רעכטער

ּכֿבוד. און עשירות
ֿפון װעגן זַײנען װעגן אירע 17
שטעגן אירע ַאלע און ליבלעכקײט,

שלום. זַײנען
די ֿפַאר זי איז לעבן ֿפון בױם ַא 18
װָאס דער און ֿפעסט, זי הַאלטן װָאס

בַאגליקט. איז איר ָאן זיך הַאלט
חכמה מיט הָאט גָאט 19
הָאט ער ערד, די געגרונטֿפעסט
מיט הימלען די אױֿפגעשטעלט

ֿפַארשטַאנדיקײט.
די זיך הָאבן װיסן זַײן דורך 20
הימלען די און געשּפָאלטן, ּתהומען

טױ. טריֿפן
ַאװעק ניט זײ זָאלן זון, מַײן 21
און קלוגשַאֿפט אױגן;היט דַײנע ֿפון

געשַײטקײט,
דַײן ֿפַאר לעבן זַײן װעלן זײ און 22

הַאלדז. דַײן אױף חן און לַײב,
אין גײן װעסטו דענצמָאל 23
ניט װעסט און װעג, דַײן זיכערקײט

ֿפוס. דַײן ָאּפשלָאגן
ניט װעסטו לײגן זיך װעסט דו ַאז 24
װעט זיס און ליגן, װעסט און ַאנגסטן,

שלָאף. דַײן זַײן
ַאן ֿפַאר הָאבן מורא ניט זָאלסט 25
דער ֿפַאר און שרעק, אומגעריכטן
זי װען רָשעים, די ֿפון ֿפַארװיסטונג

קומט.
דַײן זַײן װעט גָאט װָארום 26
ֿפון ֿפוס דַײן היטן װעט און בטחון,

בַאצװינגעניש.
ֿפון גוטס ֿפַארמַײדן ניט זָאלסט 27
הַאנט דַײן װען עס, דַארף װָאס דעם

טָאן. צו בּכוח הָאט
חֿבר: דַײן צו זָאגן ניט זָאלסט 28
װעל מָארגן און װידער, קום און „גײ,

זיך. בַײ הָאסט דו װען געבן”, איך
אױף ָרעה ַא טרַאכטן ניט זָאלסט 29
זיכערקײט אין זיצט ער װען חֿבר, דַײן

דיר. בַײ
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ַא מיט קריגן ניט זיך זָאלסט 30
דיר הָאט ער אױב אומזיסט, מענטשן

ָרעה. קײן געטָאן ניט
דעם זַײן מקנא ניט זָאלסט 31
ניט זָאלסט און אומרעכט, ֿפון מַאן

װעגן. זַײנע ֿפון קײנעם אױסװײלן
בַײ אומװערדיקײט ַאן װָארום 32
די מיט און ֿפַארקערטער, דער איז גָאט

ֿפַארטרױט. ער איז רעכטֿפַארטיקע
ֿפון הױז אין איז גָאט ֿפון קללה די 33
בענטשט צדיק ֿפון װױנונג די און ָרשע,

ער.
זײ ער מַאכט – שּפעטער אױב 34
ער גיט שטילע די ָאבער געשּפעט, צום

חן.
נַארן און חכמים, די ַארבן ּכֿבוד 35

שַאנד. אױף קלַײבן

ֿפון4 מוסר דעם קינדער, צו, הערט
צו ּכדי ֿפַארנעמט, און ֿפָאטער, ַא

ֿפַארשטַאנדיקײט. קענען
אַײך, איך גיב לער גוטע ַא װָארום 2

ֿפַארלָאזן. ניט ּתורה מַײן זָאלט איר
זון ַא געװען אױך בין איך װָארום 3
ַאן און ציטעריקער ַא ֿפָאטער, מַײן בַײ

מוטער. מַײן ֿפַאר אײנאײנציקער
און געלערנט, מיך הָאט ער און 4
הַאלטן זיך הַארץ דַײן געזָאגט:זָאל מיר
געבָאט, מַײנע היט װערטער, מַײנע ָאן

לעב. און
קױף חכמה, קױף 5
ניט ֿפַארשטַאנדיקײט;זָאלסט
ָאּפנַײגן ניט זיך און ֿפַארגעסן,

מױל. מַײן ֿפון װערטער די ֿפון
װעט זי און ֿפַארלָאזן, ניט זי זָאלסט 6
װעט זי און ליב, זי הָאב בַאהיטן, דיך

אױֿפּפַאסן. דיך
קױף איז: חכמה ֿפון ָאנהײב דער 7
קױף אײגנס גַאנצן דַײן מיט יָא, חכמה,

ֿפַארשטַאנדיקײט.
דיך װעט זי און הױך, זי הַאלט 8
ַאז ּכֿבוד, ָאנטָאן דיר װעט דערהײבן;זי

הַאלדזן. זי װעסט דו

קרַאנץ ַא קָאּפ דַײן געבן װעט זי 9
זי װעט שײנקײט ֿפון קרױן ַא חן, ֿפון

דערלַאנגען. דיר
מַײנע ֿפַארנעם און זון, מַײן הער, 10
װערן געמערט װעלן דיר און װערטער,

לעבן. ֿפון יָארן
הָאב חכמה ֿפון װעג דעם אין 11
די אין געֿפירט דיך געלערנט, דיך איך

רעכטֿפַארטיקײט. ֿפון שטעגן
ענג ניט װעט גײן, װעסט דו ַאז 12
לױֿפן, װעסט דו ַאז און טריט, דַײן זַײן

װערן. געשטרױכלט ניט װעסטו
ניט זָאלסט מוסר, ָאן זיך הַאלט 13
איז דָאס װָארום ָאּפ, דָאס היט ָאּפלָאזן,

לעבן. דַײן
זָאלסטו רָשעים די ֿפון שטעג אין 14
ֿפון װעג אין טרעטן ניט און קומען, ניט

שלעכטע. די
ניט אים זָאלסט אױס, אים מַײד 15
גײ און אים, ֿפון װַײך ֿפַארבַײגײן,

ַאװעק.
שלָאֿפן ניט קענען זײ װָארום 16
זײער און שלעכטס, ניט טוען זײ װּו
ניט מַאכן זײ װּו גערױבט איז שלָאף

שטרױכלען.
שּפַײז מיט זיך שּפַײזן זײ װָארום 17
רױב ֿפון װַײן און שלעכטס, ֿפון

זײ. טרינקען
צדיקים די ֿפון שטעג דער ָאבער 18
װָאס בַאגינען, ֿפון ליכט דָאס װי איז
רעכטן אין ביז ליכטיקער ַאלץ װערט

טָאג.
װי איז רָשעים די ֿפון װעג דער 19
זײ װָאס ָאן ניט װײסן זײ ֿפינצטערניש,

װערן. געשטרױכלט װעלן
נַײג רײד, מַײנע ֿפַארנעם זון, מַײן 20

װערטער. מַײנע צו אױער דַײן צו
דַײנע ֿפון ָאּפטָאן ניט זיך זײ זָאלן 21

הַארצן. דַײן אין זײ היט אױגן;
די ֿפַאר לעבן זַײנען זײ װָארום 22
ֿפַאר הײלונג ַא און זײ, געֿפינען װָאס

לַײב. גַאנצן זײער
ּפַאס היטונג יעטװעדער ֿפון מער 23
זַײנען אים ֿפון װָארום הַארץ, דַײן אױף
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לעבן. ֿפון ַארױסגַאנגען די
און מױל, קרום ַא דיר ֿפון ָאּפ טו 24
דיר. ֿפון דערװַײטער ליּפן ֿפַארקערטע
ַאנטקעגן, קוקן זָאלן אױגן דַײנע 25
גלַײך בליקן זָאלן ברעמען דַײנע און

דיר. ֿפַאר
דַײנע ֿפון שטעג דעם גלַײך הַאלט 26
זַײן זָאלן װעגן דַײנע ַאלע און ֿפיס,

ריכטיק.
ָאדער רעכטס נַײגן ניט זיך זָאלסט 27
שלעכטס. ֿפון ֿפוס דַײן ָאּפ טו לינקס,

חכמה,5 מַײן ֿפַארנעם זון, מַײן
מַײן צו אױער דַײן נַײג

ֿפַארשטַאנדיקײט,
געשַײטקײט, ָאּפהיטן זָאלסט ּכדי 2
אױֿפּפַאסן זָאלן ליּפן דַײנע און

קענשַאֿפט.
ליּפן די טריֿפן הָאניקזַאֿפט װָארום 3
ֿפון גלַאטער און ֿפרעמדער, דער ֿפון

גומען. איר איז בױמל
װי ביטער איז ָסוף איר ָאבער 4
צװײשנַײדיקע ַא װי שַארף װערמוט,

שװערד.
אין טױט, צום נידערן ֿפיס אירע 5

ֿפיס. אירע ָאן שּפַארן אונטערערד
גלַײכן דעם גײן ניט זָאל זי ּכדי 6
שטעגן, אירע װָאגלען לעבן, ֿפון װעג

װּוהין. ניט װײס זי
מיר הערט קינדער, ַאצונד, און 7
די ֿפון ָאּפקערן ניט זָאלט איר און צו,

מױל. מַײן ֿפון װערטער
און װעג, דַײן איר ֿפון דערװַײטער 8
ֿפון אַײנגַאנג צום גענענען ניט זָאלסט

הױז, איר
ַאנדערע צו געבן ניט זָאלסט ּכדי 9
ַאן צו יָארן דַײנע און ֿפרישקײט, דַײן

ַאכזר;
זעטן ניט זיך זָאלן ֿפרעמדע ּכדי 10
ניט זָאל מי דַײן און קרַאֿפט, דַײן מיט
װילדֿפרעמדן; ַא ֿפון הױז אין ָאנקומען
ָסוף, דַײן אין ברומען װעסט און 11
זַײן װעט ֿפלײש דַײן און לַײב דַײן װען

ֿפַארלענדט,

איך הָאב װי זָאגן: װעסט און 12
הָאט שטרָאף און מוסר, געהַאט ֿפַײנט

הַארץ, מַײן ֿפַארַאכט
צוגעהערט ניט הָאב איך און 13
און װעגװַײזער, מַײנע ֿפון ָקול דעם
מַײן צוגענַײגט ניט לערער מַײנע צו

אױער!
דָאס ַאל געװָארן ניט שיר בין איך 14

עדה. און אַײנזַאמלונג דער בײזאין
און גרוב, דַײן ֿפון װַאסער טרינק 15
16דַײנע ברונעם. דַײן ֿפון לױֿפיקס
דערױסן, צעשּפרײטן זיך װעלן קװַאלן

װַאסער. בעכן די – גַאסן די אין
און געהערן, זײ װעלן ַאלײן דיר 16

דיר. מיט ֿפרעמדע צו ניט
געבענטשט, זַײן קװַאל דַײן זָאל 17
דַײן ֿפון װַײב דער מיט זיך ֿפרײ און

יוגנט.
די און הינדין, ליבלעכע די 18
זָאלן בריסט אירע הירשין, ֵחנעװדיקע
איר צו און צַײטן, ַאלע אין זעטן דיך
איבערגעגעבן זַײן זָאלסטו ליבשַאֿפט

ּתמיד.
זָאלסטו זון, מַײן װָאס, נָאך און 19
און ֿפרעמדער, ַא מיט ָאּפגעבן זיך
ַאן ֿפון בוזעם דעם ַארומנעמען

ַאנדערער?
די זַײנען אױגן גָאטס ֿפַאר װָארום 20
זַײנע ַאלע און מענטשן, ַא ֿפון װעגן

אױס. ער לײגט שטעגן
בַאצװינגען זינד אײגענע זַײנע 21
זַײן ֿפון שטריק די אין און ָרשע, דעם

ֿפַארהַאלטן. ער װערט חטא
דורך מוסר;און ָאן שטַארבט ער 22
ער װערט נַארישקײט גרױס זַײן

ֿפַארבלָאנדזשעט.

ָערֿב6 ביסט דו אױב זון, מַײן
געגעבן חֿבר, דַײן ֿפַאר געװען

ֿפרעמדן, ַא ֿפַאר הַאנט דַײן
װערטער די אין געכַאּפט ביסטו 2
די אין געֿפַאנגען ביסטו מױל, דַײן ֿפון

מױל. דַײן ֿפון װערטער
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װער און זון, מַײן דען, דָאס טו 3
ַארַײנגעֿפַאלן ביסט דו ַאז ניצול,
זיך װַארף הַאנט:גײ, חֿברס דַײן אין

חֿבר. דַײן צו שטײ-צו און ַאנידער,
צו שלָאף קײן געבן ניט זָאלסט 4
דַײנע צו שלומער קײן און אױגן, דַײנע

ברעמען.
דער אױס הירש ַא װי מציל דיך זַײ 5
ֿפַאנגערס ֿפון ֿפױגל ַא װי און הַאנט,

הַאנט.
ֿפױלער, דו מורַאזשקע, דער צו גײ 6

קלוג; װער און װעגן, אירע זע
קײן ֿפירער, קײן ניט הָאט זי הגם 7

געװעלטיקער, קײן און אױֿפזעער
ברױט, איר זומער אום ָאן זי גרײט 8
איר שניטצַײט אין ָאנגעקליבן זי הָאט

שּפַײז.
װעסטו ֿפױלער, דו װַאנען, ביז 9
דַײן ֿפון אױֿפשטײן װעסטו ליגן?װען

שלָאף?
ַא נָאך שלָאף, ביסל ַא „נָאך 10
מיט ליגן ביסל ַא נָאך דרעמלען, ביסל

הענט”; ֿפַארלײגטע
װעט גײ-חיל ַא װי קומען און 11
ַא װי נױט דַײן און ָארימקײט, דַײן

מַאן. געּפַאנצערטער
ַא מענטש, נידערטרעכטיקער ַא 12
גײט װָאס דער איז אומרעכט, ֿפון מַאן

מױל, קרומען ַא מיט אום
אױגן, זַײנע מיט װינקט װָאס 13
װָאס ֿפיס, זַײנע מיט שַארט װָאס

ֿפינגער. זַײנע מיט טַײטלט
זַײן אין איז ֿפַארקערטקײט 14
אין בײז טרַאכט ער הַארצן,
ָאן. ער מַאכט קריג צַײט, יעטװעדער

זַײן קומען ּפלוצלינג װעט דרום 15
צעברָאכן ער װעט ּפלוצים אומגליק,

זַײן. ניט װעט הײלונג קײן ַאז װערן
הָאט גָאט װָאס די זַײנען זעקס 16
ֿפון אומװערדיקײט די זיבן און ֿפַײנט,

זעל: זַײן
ליגנערישע ַא אױגן, הָאֿפערדיקע 17
ֿפַארגיסן װָאס הענט און צונג,

בלוט; אומשולדיק

מחשֿבות טרַאכט װָאס הַארץ ַא 18
לױֿפן צו אַײלן װָאס אומרעכט;ֿפיס ֿפון

בײזן; צום
ָאטעמט װָאס עדות ֿפַאלשער ַא 19
ָאן מַאכט װָאס דער און ליגנס, מיט

ברידער. צװישן קריג
ֿפון געבָאט דָאס זון, מַײן היט, 20
ֿפַארלָאזן ניט זָאלסט און ֿפָאטער, דַײן

מוטער. דַײן ֿפון לער די
ּתמיד, הַארצן דַײן אױף זײ בינד 21

הַאלדז. דַײן אױף זײ קניּפ
דיך עס װעט גײן, װעסט דו ַאז 22
װעט לײגן, זיך װעסט דו ַאז ֿפירן,
זיך װעסט דו ַאז און היטן, דיך עס

דיר. צו רעדן עס װעט אױֿפכַאּפן,
ליכט, ַא איז געבָאט דָאס װָארום 23
דער און ליכטיקײט, ַא לערנונג די און
ֿפון שטרָאֿפרײד זַײנען לעבן ֿפון װעג

מוסר;
שלעכטער דער ֿפון היטן צו דיך 24
צונג גלַאטער דער ֿפון װַײבסּפַארשױן,

ֿפרעמדער. דער ֿפון
שײנקײט איר גלוסטן ניט זָאלסט 25
ניט דיך זי זָאל און הַארצן, דַײן אין

ברעמען. אירע מיט נעמען
מען קומט זונה ַא איבער װָארום 26
ֵאֶשת-איש ַאן און ברױט, לעבל ַא ביז

זעל. טַײערסטע די ֿפַאנגט
אין קױלן שַארן מענטש ַא קען 27
זיך זָאלן בגדים זַײנע און בוזעם, זַײן

ָאנצינדן? ניט
קױלן, אױף גײן מענטש ַא קען צי 28
ָאנגעברענט ניט זָאלן ֿפיס זַײנע און

װערן?
זַײן צו קומט װָאס דער איז ַאזױ 29
ָאן, זי רירט װָאס קײנער װַײב, חֿברס

גלַאט. ָאּפ ניט קומט
ַאז גנֿב דעם ֿפַארַאכטן ניט קען מע 30
ער װען לַײב זַײן ָאנצוֿפילן גנֿבעט, ער

הונגעריק. איז
געֿפונען, װערט ער ַאז ָאבער 31
ֿפיל;דעם ַאזױ מָאל זיבן ער בַאצָאלט
ער מוז הױז זַײן ֿפון ֿפַארמעג גַאנצן

ַאװעקגעבן.
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ֿפרױ, ַא מיט מזנה איז װָאס דער 32
אום ברענגט ַאלײן זיך ׂשכל, ָאן איז

דָאס. טוט װָאס דער
קריגן, ער װעט שַאנד און שלעג 33
ָאּפגעמעקט ניט װעט חרּפה זַײן און

װערן.
דער איז אײֿפערזוכט װָארום 34
ניט װעט ער און מַאן, ַא ֿפון גרימצָארן

נקמה. ֿפון טָאג אין שױנען
קײן ַאכטן ניט װעט ער 35
װי בַאװיליקן, ניט און אױסלײזגעלט,

שוחד. מערן זָאלסט דו

און7 װערטער, מַײנע היט זון, מַײן
בַאהַאלטן זָאלסטו געבָאט מַײנע

דיר. בַײ
זָאלסט ּכדי געבָאט, מַײנע היט 2
דעם װי לערנונג, מַײן און לעבן,

אױגן. דַײנע ֿפון שװַארצַאּפל
ֿפינגער, דַײנע אױף ָאן זײ בינד 3
דַײן ֿפון טָאװל דעם אױף ָאן זײ שרַײב

הַארצן.
ביסט דו חכמה: דער צו זָאג 4
ֿפַארשטַאנדיקײט שװעסטער;און מַײן

ֿפרַײנט; רוֿפן זָאלסטו
ֿפון בַאהיטן דיך זָאלן זײ ּכדי 5
דער ֿפון ֿפרױ, ֿפרעמדער דער
גלַאט מַאכט װָאס אומבַאקענטער

רײד. אירע
מַײן ֿפון ֿפענצטער דורכן װָארום 6
איך הָאב ֿפָארטקע מַײן דורך הױז,

ַארױסגעקוקט;
די צװישן געזען הָאב איך און 7
יונגעלַײט, די צװישן געמערקט נַארן,

ׂשכל, ָאן יונג ַא
לעבן גַאס אין ֿפַארבַײ גײט ער װי 8
צו װעג אױֿפן שּפרַײזט און װינקל, איר

הױז, איר
אין טָאג, ֿפון ָאװנט אין ֿפַארנַאכט 9

ֿפינצטערניש. און נַאכט טיֿפער
ָאן אים קומט ֿפרױ ַא ערשט 10
זונה, ַא ֿפון ָאנטו דעם מיט ַאנטקעגן,

הַארצן. בַאהַאלטענעם ַא מיט און

אױסגעלַאסן, און זי איז רױשיק 11
הױז. איר אין ניט רוען ֿפיס אירע

די אױף מָאל ַא גַאס, אין מָאל ַא 12
לױערן. זי טוט עקן ַאלע בַײ און מערק,
קושט זי און ָאן, אים נעמט זי און 13
זָאגט און ּפנים איר ֿפַארשַײט זי אים,

אים: צו
מיר, אױף איך הָאב ֿפרידָאּפֿפער 14

נדרים. מַײנע איך בַאצָאל הַײנט
דיר ַארױס איך בין דרום 15
איך און ּפנים, דַײן זוכן צו ַאנטקעגן,

געֿפונען. דיך הָאב
איך הָאב דעקן מיט 16
מיט בעט, מַײן איבערגעדעקט

מצַריִם. ֿפון געשּפינסן געשטרַײֿפטע
מַײן בַאשּפריצט הָאב איך 17
און ַאלָאע, מירע, געלעגערמיט

צימערינג.
ליבע מיט זעטן זיך לָאמיר קום, 18
מיט קװיקן זיך לָאמיר ֿפרימָארגן, ביזן

ליבשַאֿפט.
אין ניטָא איז מַאן מַײן װָארום 19
װַײטן ַא אױף ַאװעק איז ער הײם, דער

װעג.
ער הָאט געלט בַײטל דָאס 20
ֿפון טָאג אין זיך, מיט מיטגענומען

ַאהײם. קומען ער װעט חודש הַאלבן
ֿפיל איר מיט אים ציט זי 21
ליּפן גלַאטע אירע מיט אַײנרעדעניש,

אים. זי ֿפַארֿפירט
ַאן װי בַאלד, נָאך איר גײט ער 22
װי און שחיטה, דער צו גײט װָאס ָאקס
דעם ֿפון שטרָאף דער צו קײט ַא אױף

נַארן.
זַײן דורך שּפַאלט ֿפַײל ַא ביז 23
נעץ, דער צו אַײלט ֿפױגל ַא לעבער;װי
לעבן. איר אום איז עס ַאז ניט װײס און
מיר הערט קינדער, ַאצונד, און 24
מַײן ֿפון װערטער די ֿפַארנעמט און צו,

מױל.
אירע צו ָאּפקערן ניט זָאל 25
ניט זָאלסט הַארץ, דַײן װעגן

שטעגן. אירע אין ֿפַארבלָאנדזשען
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הָאט דערשלָאגענע סך ַא װָארום 26
אירע זַײנען ֿפיל און ַאװעקגעלײגט, זי

דערהרגעטע.
איר איז אונטערערד דער צו װעגן 27
ֿפון קַאמערן די אין נידערן זײ הױז,

טױט.

און8 רוֿפט, חכמה די װָאר, ֿפַאר
ַארױס לָאזט ֿפַארשטַאנדיקײט

ָקול. איר
ערטער הױכע די ֿפון שּפיץ אױֿפן 2
שטעגן, ֿפון צונױֿפקום בַײם װעג, בַײם

געשטעלט; זיך זי הָאט
ֿפון אַײנגַאנג בַײם טױערן, די לעבן 3
טירן די אין ַארַײנקום בַײם שטָאט,

אױס: זי שרַײט
מַײן און איך, רוף מענער, אַײך, צו 4

מענטשנקינדער. די צו איז ָקול
ֿפַארשטײט ֿפַארנַארטע, איר 5
ַא קריגט נַארן, איר און קלוגשַאֿפט,

הַארץ! ֿפַארשטַאנדיק
װעל געהױבנס װָארום צו, הערט 6
מַײנע ֿפון עֿפענונג די און רעדן, איך

ריכטיקײט. די זַײן װעט ליּפן
װעט גומען מַײן װָארום 7
די איז שלעכטס און אמת, רעדן

ליּפן. מַײנע ֿפון אומװערדיקײט
ַאלע זַײנען גערעכטיקײט מיט 8
זײ אין מױלניטָא מַײן ֿפון װערטער

קרומס. און ֿפַארדרײטס
ֿפַארן קלָאר זַײנען ַאלע זײ 9
רעכטֿפַארטיק און ֿפַארשטַאנדיקן,

קענשַאֿפט. געֿפינען װָאס די ֿפַאר
זילבער, ניט און מוסר, מַײן נעמט 10
געקליבנסטע אײדער קענשַאֿפט און

גָאלד.
ֿפון בעסער איז חכמה װָארום 11
גלַײך ניט זַײנען חֿפצים קײן און ּפערל,

איר. צו
געשַײטקײט, מיט װױן חכמה איך 12
איך טו אַײנֿפַאלן ֿפון קענשַאֿפט און

געֿפינען.
הָאבן ֿפַײנט איז גָאט ֿפַאר מורא 13
און גאװה, און שלעכטס;הָאֿפערדיקײט

מיט מױל ַא און שלעכטס, ֿפון װעג דעם
ֿפַײנט. איך הָאב ֿפַארקערטקײט

בריהשַאֿפט, און עצות הָאב איך 14
איז גֿבורה ֿפַארשטַאנדיקײט, בין איך

מַײן.
און מלכים, קיניגן מיר דורך 15

געזעצן. גערעכטע מַאכן ֿפירשטן
הערשער, די הערשן מיר דורך 16
ֿפון ריכטער ַאלע – ַאדללַײט די און

ערד. דער
ליבהָאבער, מַײנע ליב הָאב איך 17

מיך. געֿפינען זוכער מַײנע און
מיר, בַײ זַײנען ּכֿבוד און עשירות 18

הצלחה. און גוטס גרױס
גָאלד ֿפון בעסער איז ֿפרוכט מַײן 19
ֿפון אַײנקום מַײן און גינגָאלד, ֿפון און

זילבער. געקליבנסטן
ֿפון װעג דעם אין 20
די אין איך, גײ רעכטֿפַארטיקײט

גערעכטיקײט; ֿפון שטעגן
ליבהָאבער מַײנע ַארבן מַאכן צו 21
זָאל שַאצקַאמערן זײערע און גוטס,

ָאנֿפילן. איך
אין בַאשַאֿפן מיך הָאט גָאט 22
ֿפון ערשטע דָאס װעג, זַײן ֿפון ָאנהײב

צוריק. לַאנג װערק זַײנע
געֿפורעמט, איך בין ָאן אײביק ֿפון 23
איז ערד די אײדער ֿפון ָאנהײב, ֿפון

געװען.
נָאך זַײנען ּתהומען די װען 24
געװָארן, געבָארן איך געװעןבין ניט
קװַאלןמיט קײן נָאך געװען ניט װען

בַאלָאדן. װַאסער
זַײנען בערג די אײדער 25
הײכן, די ֿפַאר געװָארן, ַארַײנגעזעצט

געװָארן; געבָארן איך בין
געהַאט ניט נָאך הָאט ער װען 26
די און ֿפעלדער, און ערד געמַאכט

װעלט. דער ֿפון שטױבן ערשטע
די צוגעגרײט הָאט ער װען 27
דערבַײ;װען געװען איך בין הימלען,
אױֿפן צירקל ַא געצײכנט הָאט ער

ּתָהום; ֿפון געזיכט
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די בַאֿפעסטיקט הָאט ער װען 28
הָאט ער װען אױבן, ֿפון װָאלקנס

ּתָהום, ֿפון קװַאלן די בַאװעלטיקט
ים דעם געשטעלט הָאט ער װען 29
ניט זָאלן װַאסערן די ַאז געזעץ, זַײן
הָאט ער װען רַאנד, זַײן ַאריבערגײן
דער ֿפון גרונטֿפעסטן די בַאשטימט

ערד,
בַײ דערצױגן זיך איך הָאב 30
ֿפרײד ַא געװען בין איך אים;און
אים ֿפַאר געשּפילט זיך טָאגטעגלעך,

צַײט; גַאנצע די
ערדישער זַײן אױף געשּפילט זיך 31
די בַײ געהַאט ֿפרײד מַײן און װעלט,

מענטשנקינדער.
מיר הערט קינדער, ַאצונד, און 32
מַײנע היטן װָאס די צו װױל און צו,

װעגן.
קלוג, װערט און מוסר, צו הערט 33
װערן. ֿפַארװילדערט ניט זָאלט איר און
הערט װָאס מענטשן דעם צו װױל 34
טירן מַײנע בַײ װַאכן צו צו, מיר
בַײשטידלען די היטן צו טָאגטעגלעך,

אַײנגַאנגען! מַײנע ֿפון
מיך, געֿפינט װָאס דער װָארום 35
בַאװיליקונג קריגט און לעבן, געֿפינט

גָאט. ֿפון
מיך, ֿפַארֿפעלט װָאס דער און 36
הָאבן װָאס ַאלע ַאלײן, זיך בַארױבט

טױט. דעם ליב הָאבן ֿפַײנט מיך

הױז,9 איר אױֿפגעבױט הָאט חכמה
זַײלן. זיבן אירע אױסגעהַאקט

שעכטונג, איר געשָאכטן הָאט זי 2
איר געגרײט אױך װַײן, איר געמישט

טיש.
זי מײדלעך, אירע שיקט זי 3
ֿפון ערטער הױכע די רוֿפטאױף

שטָאט:
ֿפַארקערן זָאל נַאר ַא איז עס װער 4
צו זי זָאגט ׂשכל ָאן אײנער ַאהער;װּו

אים:
און ברױט, מַײן ֿפון עסט קומט 5
הָאב איך װָאס װַײן דעם ֿפון טרינקט

געמישט.
איר ּכדי נַארישקײטן, ֿפַארלָאזט 6
ֿפון װעג אין טרעט און לעבן, זָאלט

– ֿפַארשטַאנדיקײט.
שּפעטער דעם מוסערט װָאס דער 7
װָאס דער און שַאנד, זיך נעמט
זיך. אױף טַאדל – ָרשע דעם שטרָאֿפט
דעם שטרָאֿפן ניט זָאלסט 8
ֿפַײנט דיך װעט ער װָארום שּפעטער,
ער און קלוגן, דעם שטרָאף קריגן,

קריגן. ליב דיך װעט
נָאך װעט ער און קלוגן, דעם גיב 9
גערעכטן, דעם לערן װערן, קליגער

– לערנונג. מערן װעט ער און
מורא איז חכמה ֿפון ָאנהײב דער 10
דעם ֿפון דערקענונג די און גָאט, ֿפַאר

ֿפַארשטַאנדיקײט. איז הײליקן
געמערט װעלן מיר דורך װָארום 11
לעבן ֿפון יָארן און טעג, דַײנע װערן

צולײגן. דיר מען װעט
קלוג ביסטו קלוג, ביסט דו אױב 12
שּפעטער, ַא ביסטו און זיך, ֿפַאר

לַײדן. ַאלײן װעסטו
נַארישקײט װַײבסּפַארשױן די 13
און לַײכטזיניקײט ליַארעמט;לױטער

גָארנישט. װײס
ֿפון אַײנגַאנג בַײם זיצט זי און 14
הױכע די אױף שטול ַא אױף הױז, איר

שטָאט, ֿפון ערטער
ֿפַארבַײגײערװָאס די רוֿפן צו 15

װעגן: גלַײכע זײערע אױף גײען
ֿפַארקערן זָאל נַאר ַא איז עס װער 16
זי זָאגט ׂשכל ָאן אײנער װּו ַאהער;און

אים: צו
און זיס, איז װַאסער געגנֿבעט 17

געשמַאק. איז ברױט ֿפַארבָארגן
מתים ַאז ניט װײס ער און 18
ֿפון טיֿפענישן די אין דָארטן, זַײנען

געסט. אירע זַײנען אונטערערד

ֿפון10 שּפריכװערטער די
חכם ַא זון ַא שלמהן.
ַא זון ַא און ֿפָאטער, זַײן דערֿפרײט

מוטער. זַײן ֿפון קומער דער איז נַאר
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ניט, נוצן אֹוצרות אומגערעכטע 2
ֿפון מציל איז גערעכטיקײט ָאבער

טױט.
דעם ֿפַארהונגערן ניט לָאזט גָאט 3
געריקײט די און צדיק, דעם ֿפון לַײב

ער. ֿפַארשטױסט רָשעים די ֿפון
מיט ַארבעט װָאס דער איז ָארים 4
הַאנט די און הַאנט, ָאּפגעלָאזטער ַאן

רַײך. װערט ֿפלײסיקע די ֿפון
זומער, אום זַאמלט זון קלוגער ַא 5
אין שלָאֿפט טױגעניכטס ַא זון ַא

שניטצַײט.
דער איז קָאּפ אױֿפן ברכות 6
רָשעים די ֿפון מױל דָאס צדיק;און

אומרעכט. ֿפַארשּפרײט
ַא איז צדיק ֿפון דערמָאנונג די 7
די ֿפון נָאמען דער און בענטשטונג,

ֿפַארֿפױלט. װערט רָשעים
ָאן נעמט קלוגהַארציקער דער 8
װערט ליּפננַאר דער און בַאֿפעלן,

געשטרױכלט.
ערלעכקײט מיט גײט װָאס דער 9
דער און זיכערקײט, אין גײט
װערט װעגן זַײנע ֿפַארדרײט װָאס

ָאנגעלערנט.
אױג מיטן װינקט װָאס דער 10
ליּפננַאר דער און ֿפַארדרָאס, שַאֿפט

געשטרױכלט. װערט
ַא איז צדיק דעם ֿפון מױל דָאס 11
די ֿפון מױל דָאס און לעבן, ֿפון קװַאל

אומרעכט. ֿפַארשּפרײט רָשעים
אױף און קריג, אױף װעקט ׂשנאה 12
ליבשַאֿפט. ֿפַארדעקט ֿפַארברעכן ַאלע
דעם ֿפון ליּפן די אױף 13
און חכמה, זיך געֿפינט ֿפַארשטַאנדיקן
ָאן װָאס דעם ֿפון רוקן ֿפַארן רוט ַא

ׂשכל.
קענשַאֿפט, די בַאהַאלטן חכמים 14
ַא איז נַארן די ֿפון מױל דָאס ָאבער

ברָאך. נָאנטער
איז עושר דעם ֿפון ֿפַארמעג דער 15
ברָאך דער שטָאט, בַאֿפעסטיקע זַײן

דלות. זײער איז לַײט ָארימע די ֿפון

לעבן, איז צדיק דעם ֿפון לױן דער 16
זינד. איז ָרשע דעם ֿפון אַײנקום דער

איז לעבן ֿפון װעג אױֿפן 17
און מוסר, אױף ַאכט װָאס דער
שטרָאֿפרײד ֿפַארלָאזט װָאס דער

ֿפַארבלָאנדזשעט.
ׂשנאה ֿפַארדעקט װָאס דער 18
װָאס דער און ליּפן, ֿפַאלשע מיט

נַאר. ַא איז ער רכילות, ֿפַארשּפרײט
ניט קען װערטער ֿפיל בַײ 19
װָאס דער און זינד, װערן אױסגעמיטן

קלוגער. ַא איז ליּפן זַײנע קַארגט
צונג די איז זילבער געקליבנסטע 20
רָשעים די ֿפון ׂשכל דער צדיק, דעם ֿפון

װערט. װָאס װינציק איז
ַא שּפַײזן צדיקים די ֿפון ליּפן די 21
זײ װַײל שטַארבן נַארן די ָאבער סך,

ׂשכל. ֿפעלט
מַאכט זי גָאט, ֿפון ברכה די 22
מי צולײגן ניט מָאל צו דַארף מע רַײך,

דערבַײ.
טָאן נַארן בַײם איז שּפילכל ַא װי 23
מענטשן ַא בַײ – חכמה ַא און נֿבלה, ַא

ׂשכל. מיט
זי ָרשע, דעם ֿפון שרעקעניש די 24
בַאגער דעם און אים, אױף קומען װעט

געבן. מען װעט צדיקים די ֿפון
ַאזױ ַאריבער, גײט שטורעם ַא װי 25
צדיק דער ָאבער ניטָא, ָרשע דער איז

גרונטֿפעסט. אײביקער ַאן איז
רױך װי און צײן, די ֿפַאר עסיק װי 26
ֿפױלער דער איז ַאזױ אױגן, די ֿפַאר

אים. שיקן װָאס די ֿפַאר
טעג, צו לײגט גָאט ֿפַאר מורא 27
װערן רָשעים די ֿפון יָארן די און

געקירצט.
צדיקים די ֿפון װַארטעניש די 28
און ֿפרײד, אין אױס זיך לָאזט
װעט רָשעים די ֿפון הָאֿפענונג די

אונטערגײן.
איז ערלעכקײט ֿפַאר בַאשיצונג ַא 29
ֿפַאר ברָאך ַא ָאבער גָאט, ֿפון װעג דער

אומרעכט. טוען װָאס די
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ניט מָאל קײן זיך װעט צדיק דער 30
װעלן רָשעים די ָאבער אױסגליטשן,

לַאנד. אין בלַײבן ניט
שּפרָאצט צדיק דעם ֿפון מױל דָאס 31
צונג ֿפַארקערטע די און חכמה, מיט

ֿפַארשניטן. װערט
װײסן צדיק דעם ֿפון ליּפן די 32
די ֿפון מױל דָאס און גוטװיליקײט,

ֿפַארקערטקײט. – רָשעים

די11 זַײנען װָאגשָאלן ֿפַאלשע
און גָאט, ֿפון אומװערדיקײט

ָרצון. זַײן איז געװיכט ֿפול ַא
שַאנד, קומט מוטװיליקײט, קומט 2

חכמה. איז שטילע די בַײ ָאבער
די ֿפון ערלעכקײט די 3
ֿפירן, זײ װעט רעכטֿפַארטיקע
ֿפעלשער די ֿפון ֿפַארדרײטקײט די און

ֿפַארװיסטן. זײ װעט
ֿפון טָאג אין ניט נוצט ֿפַארמעג 4
מציל איז גערעכטיקײט ָאבער צָארן,

טױט. ֿפון
ערלעכן דעם ֿפון גערעכטיקײט די 5
דורך און װעג, זַײן מַאכן גלַײך װעט
דער ֿפַאלן װעט שלעכטיקײט זַײן

שלעכטער.
די ֿפון גערעכטיקײט די 6
מציל, זײ איז רעכטֿפַארטיקע
די װערן געריקײט זײערע אין און

בַאצװּונגען. ֿפעלשער
שטַארבט, מענטש שלעכטער ַא ַאז 7
דער און הָאֿפענונג, זַײן אונטער גײט
אונטער. גײט ַּתקיֿפים די ֿפון אױסקוק
ֿפון ַארױסגעצױגן װערט צדיק דער 8
אױף ָאן קומט ָרשע דער און צרה, ַא

ָארט. זַײן
זינדיקער דער װיל מױל מיטן 9
דורך ָאבער חֿבר, זַײן אומברענגען
צדיקים די װערן ֿפַארשטַאנדיקײט

דערלײזט.
זיך ֿפרײט גוט, איז צדיקים די ַאז 10
גײען רָשעים די ַאז און שטָאט, די

געזַאנג. ַא איז אונטער

די ֿפון ברכה דער דורך 11
שטָאט ַא װערט רעכטֿפַארטיקע
די ֿפון מױל דעם דורך און דערהױבן,

צעשערט. זי װערט רָשעים
װָאס דער איז חֿבר, זַײן מֿבזה 12
מיט מענטש ַא ָאבער ׂשכל, ָאן

ֿפַארשװַײגט. ֿפַארשטַאנדיקײט
אױס זָאגט רכילות-טרַײבער דער 13
טרַײ ַא הָאט װָאס דער ָאבער ָסוד, ַא

זַאך. ַא ֿפַארדעקט געמיט
און ֿפָאלק, ַא ֿפַאלט ֿפירונג ַא ָאן 14

יועצים. ֿפיל דורך איז הילף
איז מע ַאז ָאּפ מען שנַײדט שלעכט 15
װָאס דער ָאבער ֿפרעמדן, ַא ֿפַאר ָערֿב

זיכער. איז גוטזָאגעניש ֿפַײנט הָאט
און ּכֿבוד, קריגט ֿפרױ בַאֵחנטע ַא 16

עשירות. קריגן שטַארקע
דער גוטס טוט ַאלײן זיך 17
אײגן זַײן און מענטש, גענָאדיקער

ַאכזר. דער ֿפַאראומגליקט לַײב
לױן, ֿפַאלשן ֿפַארדינט ָרשע דער 18
– גערעכטיקײט זײט װָאס דער ָאבער

ׂשַכר. אמתן
צום ֿפירט גערעכטיקײט ֿפעסטע 19
בײז, נָאך זיך יָאגט װָאס דער און לעבן,

טױט. זַײן נָאך זיך יָאגט
זַײנען גָאט בַײ אומװערדיקײט ַאן 20
װָאס די ָרצון, זַײן און קרומהַארציקע,

ערלעך. איז װעג זײער
שלעכטן דעם הַאנט! מַײן דיר נַא 21
דער ָאבער װערן, געשָאנקען ניט װעט
ַאנטרונען. װערט צדיקים די ֿפון זָאמען
נָאז אױֿפן נָאזרינג גילדערנער ַא 22
שײן איז װָאס ֿפרױ ַא איז חזיר, ַא ֿפון

ׂשכל. ֿפון ָאּפגעטָאן נָאר
ַרק איז צדיקים די ֿפון בַאגער דער 23
איז רָשעים די ֿפון הָאֿפענונג די גוט,

חוצּפה.
און צעטײלט, װָאס דער ֿפַארַאן 24
װָאס דער און צו, נָאך קומט עס
צו בלױז דַארף, מע װי מער קַארגט

ֿפַארמינערונג.
ֿפעט, װערט זעל ֿפרַײגעביקע ַא 25
אױך ער װערט ָאן, זעט װָאס דער און



997 ִמשֵלי 11:26—12:22

געזעט.
ּתֿבואה, צוריק הַאלט װָאס דער 26
ברכה ַא ָאבער ֿפָאלק, דָאס שילט אים
ֿפַארקױֿפט. װָאס דעם ֿפון קָאּפ אױֿפן

זוכט גוטס, זוכט װָאס דער 27
אױסן איז װָאס דער און גוטװיליקײט,

ָאנקומען. אים עס װעט בײז,
אױף זיך ֿפַארזיכערט װָאס דער 28
װי און ֿפַאלן, װעט ער עשירות, זַײן

צדיקים. די שּפרָאצן װעלן בלַאט ַא
זַײן ֿפַאראומגליקט װָאס דער 29
איז נַאר דער װינט;און ַארבן װעט הױז,

קלוגהַארציקן. בַײם קנעכט ַא
ַא איז צדיק דעם ֿפון ֿפרוכט די 30
נעמט הערצער די און לעבן, ֿפון בױם

חכם. דער אַײן
בַאצָאלט קריגט צדיק דער זע, 31
דער שױן װי הַײנט ערד, דער אױף

זינדיקער! דער און ָרשע

װיסן,12 ליב הָאט װָאס דער
דער ָאבער מוסר, ליב הָאט

שטרָאף. ֿפַײנט הָאט ֿפַארגרעבטער
בַאװיליקונג קריגט גוטער דער 2
בײזע מיט מַאן דעם ָאבער גָאט, ֿפון

ער. ֿפַארמשּפט געדַאנקען
בַאשטײן ניט קען מענטש קײן 3
ֿפון װָארצל דער ָאבער שלעכטס, דורך

ניט. זיך רירט צדיקים די
איר ֿפון קרױן די איז ֵאֶשת-חיל ַאן 4
בײנער זַײנע אין ֿפױלונג ַא װי און מַאן,

טױגעניכטס. ַא איז
זַײנען צדיקים די ֿפון מחשֿבות די 5
די ֿפון ּתחבּולות די גערעכטיקײט,

בַאטרוג. זַײנען רָשעים
צו זַײנען רָשעים די ֿפון רײד די 6
ֿפון מױל דָאס ָאבער בלוט, אױף לױערן

מציל. זײ איז רעכטֿפַארטיקע די
איבערגעקערט, װערן רָשעים די 7
ֿפון הױז דָאס ָאבער ניטָא, זַײנען זײ און

בַאשטײן. װעט צדיקים די
מענטש ַא װערט ׂשכל זַײן װעדליק 8
ַא הָאט װָאס דער און געלױבט,

שּפָאט. צו װערט הַארץ, ֿפַארדרײט

איז װָאס דער בעסער 9
קנעכט, ַא הָאט און גרינגגעשַאצט
ַא ֿפַאר זיך שטעלט װָאס דער אײדער

ברױט. ֿפעלט אים און נִכבד,
זיך קימערט גערעכטער דער 10
בהמה, זַײן ֿפון לעבן דעם אום
איז רָשעים די ֿפון הַארץ דָאס און

אומדערבַארימדיק.
ערד, זַײן בַאַארבעט װָאס דער 11
יָאגט װָאס דער און זַאט, צו ברױט הָאט

ׂשכל. ָאן איז זַאכן, ּפוסטע נָאך זיך
ֿפון געֿפַאנג דָאס גלוסט ָרשע דער 12
די ֿפון װָארצל דער ָאבער שלעכטע, די

אַײן. ברענגט צדיקים
איז ליּפן די ֿפון ֿפַארזע ַא אין 13
ָאבער שלעכטן, ֿפַארן שטרױכלונג ַא

צרה. ַא ֿפון ַארױס קומט צדיק דער
מענטשנס ֿפון ֿפרוכט דער ֿפון 14
און גוטס, מיט זעטן זיך ער װעט מױל
װעט הענט מענטשנס ַא ֿפון טּוונג די

אומקערן. אים מען
גלַײך איז נַארן דעם ֿפון װעג דער 15
הערט חכם דער ָאבער אױגן, זַײנע אין

עצה. ַאן צו
װערט ערגערניש נַארנס דעם 16
ָאבער טָאג, אײגענעם אין בַאקַאנט

שַאנד. די ֿפַארדעקט קלוגער דער
װעט אמת, מיט ָאטעמט װָאס דער 17
דער ָאבער ריכטיקײט, די דערװַײזן

ָאּפנַאר. ַאן איז עדות ֿפַאלשער
װי ּפלַאּפלט װָאס דער ֿפַארַאן 18
צונג די ָאבער שװערד, ַא ֿפון שטעך

הײלונג. ַא איז קלוגע די ֿפון
בַאשטײן װעט אמת ֿפון ליּפ די 19
די איז רגע ַא אױף ָאבער אײביק, אױף

ליגן. ֿפון צונג
ֿפון הַארץ דָאס װערט ָאּפגענַארט 20
די בַײ ָאבער בײז, טרַאכטן װָאס די

ֿפרײד. ַא איז ֿפריד, בַארָאטן װָאס
קײן אַײנֿפַאלן ניט װעט צדיק דעם 21
זַײנען רָשעים די ָאבער אומרעכט, שום

בײז. מיט ֿפול
זַײנען גָאט בַײ אומװערדיקײט ַאן 22
די ָרצון, זַײן און ליּפן, ליגנערישע
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װָארהַאֿפטיק. זיך בַאגײען װָאס
די ֿפַארדעקט מענטש קלוגער ַא 23
די ֿפון הַארץ דָאס ָאבער קענשַאֿפט,

טיּפשות. די אױס רוֿפט נַארן
װעט ֿפלײסיקע די ֿפון הַאנט די 24
װעט ָאּפגעלָאזטע די און געװעלטיקן,

צינדז. צו װערן
עמיצנס אין זָארג ַא דָא איז 25
װָארום ֿפַארדריקן, זי מען זָאל הַארצן,

ֿפרײלעך. זי מַאכט װָארט גוט ַא
זַײן ֿפון אױס געֿפינט צדיק דער 26
רָשעים די ֿפון װעג דער און חֿבר,

זײ. ֿפַארֿפירט
כַאּפן ניט װעט ָאּפגעלָאזטער דער 27
ֿפון גוטס טַײערסטע דָאס און ֿפַאנג, זַײן

זַײן. ֿפלײסיק איז מענטשן ַא
גערעכטיקײט ֿפון שטעג דעם אין 28
איר ֿפון שליַאך אױֿפן און לעבן, איז

טױט. קײן ניטָא איז װעג

זיך13 לָאזט זון קלוגער ַא
ָאבער ֿפָאטער, ֿפון לערנען
ַא הערן ניט װיל שּפעטער דער

בײזער.
עסט מױל זַײן ֿפון ֿפרוכט דער ֿפון 2
ֿפון בַאגער דער ָאבער גוטס, מענטש ַא

אומרעכט. איז ֿפעלשער די
מױל, זַײן אױף ּפַאסט װָאס דער 3
שּפַארט װָאס דער זעל, זַײן ֿפַארהיט
ַא זַײן װעט אים אױף ליּפן, זַײנע אױף

ברָאך.
און גַארט ֿפױלן דעם ֿפון זעל די 4
די ֿפון זעל די ָאבער גָארנישט, הָאט

ֿפעט. װערן װעט ֿפלײסיקע
ֿפַאלש ַא ֿפַײנט הָאט צדיק דער 5
מיאוס זיך ֿפירט ָרשע דער און װָארט,

שענדלעך. און
דעם ֿפַארהיט רעכטֿפַארטיקײט 6
און ערלעך, איז װעג זַײן װָאס
זינדיקן. דעם ֿפַארדרײט שלעכטיקײט
רַײך זיך שטעלט װָאס דער ֿפַארַאן 7
שטעלט װָאס דער גָארנישט, הָאט און

ֿפַארמעג. גרױס ַא בַײ ָארים זיך

לעבן מענטשנס ַא ֿפַאר אױסלײז ַאן 8
ָארימַאן דער ָאבער עשירות, זַײן איז

ָאנגעשרײ. קײן ניט מָאל צו הערט
איז צדיקים די ֿפון ליכטיקײט די 9
די ֿפון ליכט דָאס ָאבער ֿפרײלעך,

אױס. זיך לעשט רָשעים
מַאכט מוטװיליקײט דורך 10
די בַײ ָאבער קריג, ָאן בלױז מען

חכמה. איז איבערלײגטע
װערט לוֿפט דער ֿפון רַײכטום ַא 11
קלַײבט װָאס דער ָאבער געמינערט,

ֿפַארמערט. ביסלעכװַײז
מַאכט װַארטעניש ֿפַארצױגענע ַא 12
ֿפון בױם ַא און הַארץ, דָאס קרַאנק

ָאן. קומט װָאס בַאגער ַא איז לעבן
װָארט, דָאס ֿפַארַאכט װָאס דער 13
װָאס דער ָאבער בײז, געשען װעט אים
װעט ער געבָאט, ֿפַארן מורא הָאט

װערן. בַאלױנט
ַא איז חכם דעם ֿפון לערנונג די 14
די ֿפון ָאּפצוקערן זיך לעבן, ֿפון קװַאל

טױט. ֿפון נעצן
ָאבער חן, צו גיט ׂשכל גוטער ַא 15
הַארט. איז ֿפעלשער די ֿפון װעג דער

זיך ֿפירט קלוגער יעטװעדער 16
נַאר דער ָאבער ֿפַארשטַאנדיקײט, מיט

טיּפשות. די אױס שּפרײט
װעט ָשִליח אומערלעכער ַאן 17
ַא און אומגליק, ַאן אין ַארַײנֿפַאלן

הײלונג. ַא איז געשיקטער טרַײער
דער הָאט שַאנד און ָארימקײט 18
װָאס דער און מוסר, אױס מַײדט װָאס

ּכֿבוד. קריגן װעט שטרָאף אױף ַאכט
איז ּתאװה געברָאכענע ַא 19
ַאן ָאבער זעל, דער ֿפַאר װױל
זיך איז נַארן בַײ אומװערדיקײט

שלעכטס. ֿפון ָאּפקערן
קלוגע, מיט אום גײט װָאס דער 20
חֿברט װָאס דער און װערן, קלוג װעט
ֿפַאראומגליקט װעט נַארן, מיט זיך

װערן.
בײז, דָאס נָאך יָאגט זינדיקע די 21

גוטס. מען בַאצָאלט צדיקים די און
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ֿפַאר ירושה לָאזט גוטער דער 22
ֿפַארן בַאהַאלטן און קינדסקינדער,
דעם ֿפון ֿפַארמעג דער איז צדיק

זינדיקן.
ַאקער דער ברענגט שּפַײז ֿפיל 23
װערט רַײכטום און ָארימע, די ֿפון

אומגערעכטיקײט. דורך ָאּפגעטָאן
הָאט רוט, זַײן קַארגט װָאס דער 24
אים הָאט װָאס דער און זון, זַײן ֿפַײנט

בַאצַײטנס. אים שטרָאֿפט ליב,
לַײב זַײן ביז עסט צדיק דער 25
די ֿפון בױך דעם און זַאט, װערט

אױס. ֿפעלט רָשעים

אױף14 בױט װַײב קלוגע ַא
נַארינטע ַא און הױז, איר

הענט. אירע מיט עס צעשטערט
זַײן אין גײט װָאס דער 2
מורא הָאט רעכטֿפַארטיקײט,
װעגן זַײנע װָאס דער און גָאט, ֿפַאר

אים. ֿפַארַאכט ֿפַארדרײט, זַײנען
ֿפַאר שטעקן ַא איז מױל נַארנס אין 3
קלוגע די ֿפון ליּפן די און גאװה, זַײן

זײ. ֿפַארהיטן
לײדיק, קָאריטע די איז ָאקסן ָאן 4
דעם ֿפון ּכוח אין איז ּתֿבואה ֿפיל און

ָאקס.
ניט נַארט עדות בַאגלױבטער ַא 5
דער ָאטעמט ָאּפנַארענישן מיט און ָאּפ,

עדות. ֿפַאלשער
און חכמה זוכט שּפעטער דער 6
דעם גרינג איז װיסן און ניטָא,

ֿפַארשטַאנדיקן.
ַא מענטשן ַא ֿפון ַאװעק גײ 7
קענען ניט װילסט סַײדן נַאר,

ליּפן. ֿפַארשטַאנדיקע
אין איז קלוגן דעם ֿפון חכמה די 8
טיּפשות די און װעג, זַײן בַאטרַאכטן

בַאטרוג. אין איז נַארן דעם ֿפון
ַא זינד איז נַארן די בַײ 9
די צװישן און ֿפירשּפרעכער,

גוטװיליקײט. – רעכטֿפַארטיקע
אײגענע איר װײס הַארץ דָאס 10
קען ִׂשמחה איר אין און ביטערקײט,

מישן. ניט ֿפרעמדער ַא זיך
װערט רָשעים די ֿפון הױז דָאס 11
די ֿפון געצעלט דָאס און ֿפַארטיליקט,

בליט. רעכטֿפַארטיקע
גלַײך איז װָאס װעג ַא ֿפַארַאן 12
װעגן זַײנען ָסוף זַײן און מענטשן, בַײם

טױט. ֿפון
דָאס װײ טוט לַאכן בַײם ַאֿפילו 13
איז ִׂשמחה ֿפון ָסוף דער און הַארץ,

טרױער.
געזעטיקט װעט װעגן זַײנע ֿפון 14
דער און ֿפַאלשהַארציקער, דער װערן

אים. אין װָאס ֿפון מענטש גוטער
ָאבער ַאלצדינג, גלױבט נַאר ַא 15

טריט. זַײן בַאטרַאכט קלוגער דער
זיך קערט און זיך, שַײט חכם דער 16
נעמט נַאר דער און שלעכטס, ֿפון ָאּפ

זיכער. איז און איבער, זיך
בַאגײט ּכעסן גיכער ַא 17
מיט מענטש ַא און נַארישקײט,

ֿפַארהַאסט. װערט געדַאנקען בײזע
נַארישקײט, ַארבן לַײכטזיניקע 18
מיט זיך בַאקרײנען קלוגע און

קענשַאֿפט.
די ֿפַאר זיך בײגן שלעכטע די 19
טױערן די ֿפַאר רָשעים די און גוטע,

צדיק. ֿפון
װערט חֿבר זַײן בַײ ַאֿפילו 20
גוטע די און ָארימַאן, דער ֿפַארהַאסט

ֿפיל. זַײנען עושר ֿפון ֿפרַײנט
חֿבר, זַײן מֿבזה איז װָאס דער 21
די לַײטזעליקט װָאס דער און זינדיקט,

אים! צו איז װױל ַאז געדריקטע,
בײז טרַאכטן װָאס די װָאר, ֿפַאר 22
טרַײשַאֿפט און גענָאד און בלָאנדזשען,

גוטס. טרַאכטן װָאס די ֿפַאר
דָא איז ָאנשטרענג יעטװעדער אין 23
צום בלױז איז ליּפנגערײד ָאבער נוץ, ַא

שָאדן.
זײער איז חכמים די ֿפַאר קרױן ַא 24
נַארן די ֿפון טיּפשות די עשירות,

טיּפשות. בלַײבט
רַאטעװעט עדות אמתער ַאן 25
מיט ָאטמט װָאס דער ָאבער נֿפשות,
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ָאּפנַאר. ַאן איז ליגנס
ַא איז גָאט ֿפַאר מורא אין 26
קינדער די ֿפַאר און בטחון, שטַארקער

בַאשיצונג. ַא זַײן עס װעט
ֿפון קװַאל ַא איז גָאט ֿפַאר מורא 27
ֿפון נעצן די ֿפון ָאּפצוקערן זיך לעבן,

טױט.
ֿפון ּפרַאכט די איז ֿפָאלק ֿפיל אין 28
ברָאך ַא איז ֿפָאלק ָאן און מלך, דעם

ֿפירשט. ֿפַארן
אין אַײנגעהַאלטן איז װָאס דער 29
ֿפַארשטַאנדיקײט, גרױס הָאט צָארן,
געמיט, קורץ ַא הָאט װָאס דער און

נַארישקײט. אױף קלַײבט
ַא איז לַײב ֿפַארן געזונט ַא 30
די אין ֿפױלונג ַא און הַארץ, געלַאסן

קנאה. איז בײנער
ָארימַאן, דעם דריקט װָאס דער 31
דער און בַאשעֿפער, זַײן לעסטערט
גיט אֿביון, אױֿפן זיך דערבַארימט װָאס

ּכֿבוד. אים
װערט אומגליק זַײן אין 32
צדיק דער ָאבער ָרשע, דער געשטױסן

טױט. זַײן אין ביז בַאשיצט איז
ֿפַארשטַאנדיקן ֿפון הַארצן אין 33
אינעװײניק װָאס ָאבער חכמה, די רוט

בַאקַאנט. װערט נַארן די בַײ
ַא דערהײבט גערעכטיקײט 34
ֿפון שַאנד די איז זינד און ֿפָאלק,

אומות.
צום איז גוטװיליקײט מלכס דעם 35
װעט גרימצָארן זַײן און קנעכט, קלוגן

טױגעניכטס. אױֿפן זַײן

ָאּפ15 הַאלט ענטֿפער װײכער ַא
ֿפַארדרָאסיק ַא און צָארן,

ּכעס. אױף ברענגט װָארט
איז קלוגע די ֿפון צונג די 2
ֿפון מױל דָאס און װױלקענעװדיק,

טיּפשות. גַאװערט נַארן
די זַײנען ָארט יעטװעדער אין 3
שלעכטע די זעען זײ גָאט, ֿפון אױגן

גוטע. די און

לעבן, ֿפון בױם ַא איז צונג מילדע ַא 4
ברָאך ַא איז איר אױף ֿפַאלשקײט און

געמיט. ֿפַארן
ֿפָאטערס זַײן ֿפַארַאכט נַאר דער 5
שטרָאף אױף ַאכט װָאס דער און מוסר,

געשַײט. איז
גרױס איז צדיק דעם ֿפון הױז אין 6
איז ָרשע ֿפון אַײנקום אין און רַײכטום,

צרה. ַא
ֿפַארשּפרײטן קלוגע די ֿפון ליּפן די 7
נַארן די ֿפון ׂשכל דער און קענשַאֿפט,

ריכטיקס. ניט –
רָשעים די ֿפון שלַאכטָאּפֿפער דָאס 8
און גָאט, בַײ אומװערדיקײט ַאן איז
זַײן איז רעכטֿפַארטיקע ֿפון ּתֿפילה די

ָרצון.
איז גָאט בַײ אומװערדיקײט ַאן 9
װָאס דעם און ָרשע, דעם ֿפון װעג דער
ער הָאט גערעכטיקײט נָאך זיך יָאגט

ליב.
דעם ֿפַאר איז שטרָאף בײזע ַא 10
װָאס דער װעג, דעם ֿפַארלָאזט װָאס

שטַארבן. װעט מוסר ֿפַײנט הָאט
ָאּפגרונט דער און אונטערערד די 11
די שױן װי הַײנט גָאט, ֿפַאר זַײנען

מענטשנקינדער! די ֿפון הערצער
מע ליב ניט הָאט שּפעטער דער 12
צו גײן ניט װיל ער שטרָאֿפן, אים זָאל

חכמים.
אױף מונטערט הַארץ ֿפרײלעך ַא 13
הַארצקלעמעניש ֿפון און ּפנים, דעם

דערשלָאגן. געמיט דָאס װערט
דעם ֿפון הַארץ דָאס 14
קענשַאֿפט, זוכט ֿפַארשטַאנדיקן
זיך ֿפיטערט נַארן די ֿפון מױל דָאס און

טיּפשות. אױף
זַײנען ָארימַאן דעם ֿפון טעג ַאלע 15
ַא הָאט װָאס דעם בַײ ָאבער שלעכטע,

סעודה. ַא ּתמיד איז הַארץ ֿפרײלעך
מיט װינציק בעסער 16
ַא אײדער גָאטסֿפָארכטיקײט,
צעטומלטקײט מיט אוצר גרױסער

דערבַײ.
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גרינס ֿפון מָאלצַײט ַא בעסער 17
ַא אײדער דָא, איז ליבשַאֿפט װּו
דערבַײ. ׂשנאה מיט ָאקס געשטָאּפטער
און שטרַײט, ָאן מַאכט ּכעסן ַא 18
שטילט צָארן אין אַײנגעהַאלטענער ַאן

קריג. אַײן
װי איז ֿפױלן דעם ֿפון װעג דער 19
דער ָאבער דערנער, מיט ֿפַארצַאמט
איז רעכטֿפַארטיקן דעם ֿפון שטעג

אױסגעגלַײכט.
דעם דערֿפרײט זון קלוגער ַא 20
איז מענטש נַארישער ַא און ֿפָאטער,

מוטער. זַײן מֿבזה
דעם בַײ ֿפרײד ַא איז נַארישקײט 21
מיט מענטש ַא ָאבער ׂשכל, ֿפעלט װָאס

גלַײך. גײט ֿפַארשטַאנדיקײט
טרַאכטונגען װערן בַארָאט ָאן 22
יועצים ֿפיל דורך און ֿפַארשטערט,

שטַאנד. צו זײ קומען
דעם ֿפון ֿפרײד הָאט מענטש ַא 23
אין װָארט ַא און מױל, זַײן ֿפון ענטֿפער

איז! דָאס גוט װי – צַײט דער
צו ַארױף איז לעבן ֿפון װעג דער 24
ֿפון ָאּפצוקערן זיך ּכדי קלוגן, ֿפַארן

אונטן. אונטערערד דער
רַײסט שטָאלצע די ֿפון הױז דָאס 25
דעם אױף שטעלט ער און אױס, גָאט

אלמנה. דער ֿפון גרענעץ
זַײנען גָאט בַײ אומװערדיקײט ַאן 26
אים בַײ רײן און בײז, ֿפון מחשֿבות

ליבלעכקײט. ֿפון װערטער זַײנען
װָאס דער ֿפַאראומגליקט הױז זַײן 27
װָאס דער און געװין, נָאך גַײציק איז

לעבן. װעט מָּתנות ֿפַײנט הָאט
צדיק דעם ֿפון הַארץ דָאס 28
דָאס און ענטֿפערן, צו קלערט-נָאך
בײזענישן. גַאװערט רָשעים ֿפון מױל

ָאבער רָשעים, ֿפון גָאט איז װַײט 29
ער. הערט צדיקים ֿפון ּתֿפילה די

װָאס דער איז אױגן די אין ליכט ַא 30
בׂשורה גוטע ַא הַארץ, דָאס דערֿפרײט

געבײן. דָאס ֿפעט מַאכט
דעם הערט-צו װָאס אױער דָאס 31
חכמים די צװישן װעט לעבן, ֿפון מוסר

רוען.
מוסר, אױס מַײדט װָאס דער 32
װָאס דער און זעל, זַײן ֿפַארַאכט

ׂשכל. קריגט שטרָאף, הערט-צו
לערנונג די איז גָאט ֿפַאר מורא 33
עניװת. קומט ּכֿבוד ֿפַאר און חכמה, ֿפון

די16 זַײנען מענטשנס דעם
הַארצן, ֿפון צוגרײטענישן
ֿפון ענטֿפער דער איז גָאט ֿפון ָאבער

צונג. דער
זַײנען מענטשן ַא ֿפון װעגן ַאלע 2
גָאט ָאבער אױגן, זַײנע אין רײן

געמיטער. די ֿפָארשט
אױף טּוונגען דַײנע ַארױף לײג 3
צו װעלן מחשֿבות דַײנע און גָאט,

קומען. שטַאנד
זַײן ֿפַאר געמַאכט גָאט הָאט ַאלץ 4
טָאג ֿפַארן ָרשע דעם אױך און צװעק,

בײז. ֿפון
איז גָאט בַײ אומװערדיקײט ַאן 5
הָאֿפערדיק ַא הָאט װָאס איטלעכער
װעט אים הַאנט! מַײן דיר הַארץ;נַא

װערן. געשָאנקען ניט
זינד װערט אמת און גענָאד דורך 6
גָאט ֿפַאר מורא דורך און ֿפַארגעבן,

שלעכטס. ֿפון ָאּפ זיך מען קערט
ַא ֿפון װעגן די בַאװיליקט גָאט ַאז 7
ֿפַײנט זַײנע ַאֿפילו ער מַאכט מענטשן,

אים. מיט שלום
דורך װינציק בעסער 8
הכנָסות ֿפיל אײדער גערעכטיקײט,

אומרעכט. דורך
זַײן דענקט הַארץ מענטשנס דעם 9

טריט. זַײן לענקט גָאט ָאבער װעג,
ליּפן, מלכס אױֿפן איז ּכישוף ַא 10

משּפט. בַײם ניט ֿפעלשט מױל זַײן
װָאגשָאלן און װָאג ריכטיקע 11
ַאלע זַײנען װערק זַײן גָאט, ֿפון זַײנען

בַײטל. ֿפון װָאגשטײנער
מלכים בַײ אומװערדיקײט ַאן 12
דורך װָארום שלעכטס, טָאן איז

טרָאן. דער בַאשטײט גערעכטיקײט
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איז מלכים ֿפון ָרצון דער 13
װָאס דעם און ליּפן, אױֿפריכטיקע

ליב. זײ הָאבן ריכטיקײט די רעדט
ַא איז מלך ֿפון גרימצָארן דער 14
מַאן קלוגער ַא ָאבער מלאך-המות,

אַײן. אים שטילט
איז ּפנים מלכס ֿפון שַײן אין 15
ַא װי איז גוטװיליקײט זַײן און לעבן,

שּפעטרעגן. ֿפון װָאלקן
חכמה אַײנצוקױֿפן זיך בעסער װי 16
ׂשכל אַײנצוקױֿפן זיך גָאלד!און אײדער

זילבער. װי בילכער איז
רעכטֿפַארטיקע די ֿפון שטעג דער 17
דער שלעכטס, ֿפון ָאּפצוקערן זיך איז
זַײן אױף ּפַאסט זעל, זַײן היט װָאס

װעג.
און שטָאלץ, קומט ברָאך ַא ֿפַאר 18
הָאֿפערדיק ַא ַאנידערֿפַאל, ַאן ֿפַאר

געמיט.
צװישן געמיט נידעריק ַא בעסער 19
מיט רױב טײלן אײדער בַאשײדענע, די

שטָאלצע. די
װָארט, דעם אױף ַאכט װָאס דער 20
װָאס דער און גוטס, געֿפינען װעט
װױל ַאז גָאט, אױף זיך ֿפַארזיכערט

אים! צו איז
זיך טרעֿפט קלוגהַארציקן מיטן 21
ֿפון זיסקײט און ֿפַארשטַאנדיקער, דער

לערנונג. מערט ליּפן די
ֿפַאר לעבן ֿפון קװַאל ַא איז ׂשכל 22
איז נַארישקײט און עס, הָאט װָאס דעם

נַארן. ֿפַארן שטרָאף ַא
מַאכט חכם דעם ֿפון הַארץ דָאס 23
אױף לערנונג מערט און מױל, זַײן קלוג

ליּפן. זַײנע
רײד, ליבלעכע זַײנען הָאניקזַאֿפט 24
ֿפַארן הײלונג ַא און זעל, דער ֿפַאר זיס

געבײן.
גלַײך איז װָאס װעג ַא ֿפַארַאן 25
װעגן זַײנען ָסוף זַײן און מענטשן, בַײם

טױט. ֿפון
ַארבעטער ֿפון הונגער דער 26
מױל זַײן װָארום אים, אין ַארבעט

ָאן. אים טרַײבט

מענטש נידערטרעכטיקער דער 27
איז ליּפ זַײן אױף און בײז, אױס גרָאבט

ברַאנדֿפַײער. ַא װי
ֿפַארקערטקײט ֿפון מענטש דער 28
דער און קריג, ָאן מַאכט
גוטע צעשײדט אונטערהעצער

ֿפרַײנט.
ָאן רעדט אומרעכט ֿפון מַאן דער 29
גוטן ניט אױֿפן אים ֿפירט און חֿבר, זַײן

װעג.
די דריקט-צו װָאס דער 30
אױסצוקלערן דָאס איז אױגן,
די בַײסט װָאס ֿפַארקערטקײט;דער

שלעכטס. אױסֿפירן װיל ליּפן,
גרָאער ַא איז קרױן שײנע ַא 31
גערעכטיקײט ֿפון װעג קָאּפ;אױֿפן

געֿפונען. זי װערט
אין אַײנגעהַאלטענער ַאן בעסער 32
דער און גִבור, ַא אײדער צָארן
געמיט, זַײן איבער געװעלטיקט װָאס
שטָאט. ַא בַאצװינגט װָאס דער אײדער
גורל, דעם מען װַארֿפט שױם אין 33
יעטװעדער זַײן איז גָאט ֿפון ָאבער

בַאשײד.

ביסן17 טרוקענער ַא בעסער
אײדער דערבַײ, שלװה און
און ֿפלײש-סעודות מיט ֿפול הױז ַא

קריג.
געװעלטיקט קנעכט קלוגער ַא 2
צװישן און טױגעניכטס, ַא זון ַא איבער
ירושה. חלק ַא ער קריגט ברידער די

ַא און זילבער, ֿפַאר טיגל ַא 3
די ָאבער גָאלד, ֿפַאר שמעלצאױװן

גָאט. ּפרּוװט הערצער
אַײן זיך הערט שלעכטסטוער דער 4
ליגנער דער אומרעכט, ֿפון ליּפ דער צו

ֿפַארברעך. ֿפון צונג דער צו הָארכט
ָארימַאן, ַאן ֿפון שּפָאט װָאס דער 5
װָאס בַאשעֿפער;דעם זַײן לעסטערט
ניט װעט ברָאך, ַא אױף זיך ֿפרײט

װערן. געשָאנקען
זַײנען לַײט ַאלטע ֿפון קרױן די 6
ֿפון צירונג די און קינדסקינדער,

עלטערן. זײערע זַײנען קינדער
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שּפרַאך די ניט ּפַאסט מנּוװל דעם 7
דעם װינציקער נָאך ברײטקײט, ֿפון

ליגן. ֿפון שּפרַאך די נַדֿבן
די אין שוחד איז חן-דימענט ַא 8
מע נָאר בעלן;װּוהין זַײן ֿפון אױגן

מען. בַאגליקט דערמיט זיך קערט
ליבשַאֿפט, זוכט װָאס דער 9
װָאס דער און זינד, אױף ֿפַארדעקט
גוטע צעשײדט גערײד, איבער חזרט

ֿפרַײנט.
אױֿפן מער װירקט בײזער ַא 10
קלעּפ הונדערט װי ֿפַארשטַאנדיקן,

נַארן. אױֿפן
זוכט װידערשּפעניקער דער ַרק 11
אומדערבַארימדיקער ַאן ָאבער בײז,
אים. אױף װערן ָאנגעשיקט װעט ָשִליח
ָאנטרעֿפן זָאל מענטשן ַא בעסער 12
יונגע, אירע ֿפון בַארױבט בערינטע ַא

טיּפשות. זַײן מיט נַאר ַא ניט ַאבי
ֿפַאר ָרעה ַא אום קערט װָאס דער 13
ֿפון בײז ָאּפטָאן ניט זיך װעט טוֿבה, ַא

הױז. זַײן
דער איז װַאסער לױז לָאזט מע װי 14
אײדער דרום, מחלוקות, ֿפון ָאנהײב

ָאּפ. לָאז אױס, ברעכט קריג דער
דעם גערעכט מַאכט װָאס דער 15
שולדיק מַאכט װָאס דער און שולדיקן,
ַאן זַײנען בײדע זײ גערעכטן, דעם

גָאט. בַײ אומװערדיקײט
נַארנס דעם אין געלט טױג װָאס 16
קײן ַאז חכמה, קױֿפן צו הַאנטאױף

ניטָא? איז ׂשכל
ַא חֿבר ַא איז צַײטן ַאלע אין 17
איז צרה ַא ֿפַאר ָאבער ֿפרַײנט, גוטער

געבָארן. ברודער ַא
װָאס דער איז ׂשכל ָאן מענטש ַא 18
ָערֿבות ַאן ָערֿב איז װָאס הַאנט, ַא גיט

חֿבר. זַײן ֿפַאר
הָאט קריג, ליב הָאט װָאס דער 19
הױך מַאכט װָאס דער ֿפַארברעך, ליב

ברָאך. ַא זוכט טיר, זַײן
הַארץ, קרום ַא הָאט װָאס דער 20
און גוטס, קײן געֿפינען ניט װעט

װעט צונג, דער מיט דרײט װָאס דער
בײז. אין ַארַײנֿפַאלן

איז נַארן, ַא געבערט װָאס דער 21
ֿפָאטער דער און קומער, זַײן צו דָאס
קײן ניט הָאט נידערטרעכטיקן דעם ֿפון

נַַחת.
גוטע ַא איז הַארץ ֿפרײלעך ַא 22
געמיט דערשלָאגן ַא און רֿפואה,

געבײן. דָאס אױס טריקנט
אױסן שוחד ָאן נעמט ָרשע דער 23
ֿפון װעגן די ֿפַארדרײען צו בוזעם,

גערעכטיקײט.
איז ֿפַארשטַאנדיקן ֿפון ּפנים ֿפַארן 24
נַארן דעם ֿפון אױגן די און חכמה, די

װעלט. עק אין זַײנען
ֿפָאטער זַײן ֿפַאר ערגערניש ַאן 25
ֿפַאר ביטערניש ַא און נַאר, ַא זון ַא איז

געװינערין. זַײן
ֿפון ַארױס ניט קומט גוטס קײן 26
שלָאגן ֿפון צדיק, דעם אױך שטרָאֿפן

רעכטֿפַארטיקײט. ֿפַאר ַאדללַײט
קענשַאֿפט, װײס װָאס דער 27
מיט מענטש ַא װערטער, זַײנע קַארגט
אין שּפָארעװדיק איז ֿפַארשטַאנדיקײט

געמיט.
שװַײגט ער ַאז נַאר ַא ַאֿפילו 28
חכם;דער ַא גערעכנט װערט
ַא ליּפן, זַײנע צו מַאכט װָאס

ֿפַארשטַאנדיקער.

ָאּפ,18 זיך שײדט װָאס דער
װילן;בַײ זַײן אױסן איז
זיך ער װיל בַארָאט יעטװעדער

ַארױסװַײזן.
ניט װיל נַאר דער 2
זַײן ַאז נָאר ֿפַארשטַאנדיקײט,

װערן. ַאנטּפלעקט זָאל ׂשכל
אױך קומט קומט, ָרשע דער ַאז 3
– שענדלעכקײט מיט און ֿפַארַאכטונג,

שּפָאט.
װערטער די זַײנען װַאסערן טיֿפע 4
קװעליקער ַא מױל, מענטשנס ַא ֿפון

חכמה. ֿפון ברונעם דער איז טַײך
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ֿפון ַארױס ניט קומט גוטס קײן 5
קריװדען צו ּכדי ָרשע, דעם שַאנעװען

משּפט. בַײם גערעכטן דעם
מיט קומען נַארן דעם ֿפון ליּפן די 6
געשלעג. צו רוֿפט מױל זַײן און קריג,
ַא איז נַארן דעם ֿפון מױל דָאס 7
זַײנען ליּפן זַײנע און אים, ֿפַאר ברָאך

זעל. זַײן ֿפַאר נעץ ַא
דעם ֿפון װערטער די 8
געשמַאקע װי זַײנען אונטערהעצער
קַאמערן די אין נידערן זײ און ביסנס,

לַײב. ֿפון
אין ָאּפגעלָאזט איז װָאס דער אױך 9
מַאן ַא צו ברודער ַא איז ַארבעט, זַײן

אױסברענגער. ַאן
דער איז טורעם שטַארקער ַא 10
דער לױֿפט אים צו גָאט, ֿפון נָאמען

בַאשיצט. װערט און צדיק
איז עושר דעם ֿפון ֿפַארמעג דער 11
אין װי און שטָאט, בַאֿפעסטיקטע זַײן
זַײן אין ער איז מױער הױכער ַא

אַײנבילדעניש.
הָאֿפערדיק װערט ברָאך ַא ֿפַאר 12
ּכֿבוד ֿפַאר און הַארץ, מענטשנס דעם

עניװת. קומט
זַאך ַא ענטֿפערט װָאס דער 13
איז אױסגעהערט, הָאט ער אײדער
ַא און נַארישקײט ַא אים ֿפון דָאס

שַאנד.
קען געמיט מענטשנס ַא 14
ָאבער קרַאנקשַאֿפט, זַײן אױסהַאלטן
עס קען װער געמיט, דערשלָאגן ַא

ַאריבערטרָאגן?
דעם ֿפון הַארץ דָאס 15
אַײן זיך קױֿפט ֿפַארשטַאנדיקן
די ֿפון אױער דָאס און קענשַאֿפט,

קענשַאֿפט. זוכט קלוגע
ֿפַאר מַאכט מּתנה מענטשנס ַא 16
ֿפַאר אים ברענגט זי און װַארע, ַא אים

לַײט. גרױסע
אין ערשטער דער איז גערעכט 17
און קומט חֿבר זַײן ָאבער טענה, זַײן

אױס. אים ֿפָארשט

קריג, אױֿפהערן מַאכט גורל דער 18
ער. צעשײדט שטרַײטער די צװישן און
ברודער געקריװדעטן ַא 19
ַא װי געװינען צו שװערער איז
זַײנען קריג און שטָאט, בַאֿפעסטיקטע

ּפַאלַאץ. ַא ֿפון ריגלען װי
מענטשנס ַא ֿפון ֿפרוכט דער ֿפון 20
ֿפון לַײב, זַײן זעטן זיך װעט מױל
זיך ער װעט ליּפן זַײנע ֿפון אַײנקום

זעטן.
דער אין זַײנען לעבן און טױט 21
גוטע אירע און צונג, דער ֿפון מַאכט

ֿפרוכט. איר עסן װעלן ֿפרַײנט
ַא געֿפונען הָאט װָאס דער 22
קריגט און גוטס, געֿפונען הָאט װַײב,

גָאט. ֿפון בַאװיליקונג
ָארימַאן, דער רעדט ּתחנּונים 23

עזות. ענטֿפערט עושר דער ָאבער
צו זיך אױף חֿברים ֿפַארַאן 24
גוטער ַא ֿפַארַאן ֿפַאראומגליקןאון
ברודער. ַא ֿפון צוגעטָאן מער ֿפרַײנט

גײט19 װָאס ָארימַאן ַאן בעסער
אײדער ערלעכקײט, זַײן אין
און ליּפן, ֿפַארקרימטע הָאט װָאס דער

נַאר. ַא איז
קענען, ניט ַאלײן זיך ֿפון אױך, 2
װָאס דער און גוטס, קײן ניט קומט

זינדיקט. ֿפיס, די מיט אַײלט
נַארישקײט מענטשנס ַא 3
אױף און װעג, זַײן ֿפַארדרײט

הַארץ. זַײן צערנט גָאט
גוטע ֿפיל קריגט-צו רַײכטום 4
װערט ָארימַאן דער און ֿפרַײנט,

ֿפרַײנט. גוטן זַײן ֿפון צעשײדט
ניט װעט עדות ֿפַאלשן ַא 5
װָאס דער און װערן, געשָאנקען
ַאנטרונען ניט װעט ליגן, מיט ָאטעמט

װערן.
דעם ֿפון לַײטזעליקײט די זוכן ֿפיל 6
גוטער ַא איז איטלעכער און נַדֿבן,

געבער. דעם ֿפרַײנט
ָארימַאן דעם ֿפון ברידער ַאלע 7
שױן װי און ֿפַײנט, אים הָאבן
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גוטע זַײנע אים ֿפון זיך דערװַײטערן
מיט ַארום זיך יָאגט װָאס ֿפרַײנט!דער

בלַײבן. זײ בַײ ער װערטערװעט
ׂשכל, אַײן זיך קױֿפט װָאס דער 8
היט װָאס דער זעל, זַײן ליב הָאט
גוטס, געֿפינען װעט ֿפַארשטַאנדיקײט,
ניט װעט עדות ֿפַאלשן ַא 9
װָאס דער און װערן, געשָאנקען
אונטערגײן. װעט ליגנס, מיט ָאטעמט

נַארן, ֿפַארן ניט ּפַאסט ּתענוג 10
צו קנעכט ַא ֿפַאר שױן װי הַײנט

הַארן! איבער געװעלטיקן
איז מענטשן ַא ֿפון ׂשכל דער 11
צירונג ַא און צָארן, זַײן אַײנצוהַאלטן

זינד. ֿפַארגעבן צו איז אים ֿפַאר
איז לײב יונגן ַא ֿפון װי ברום ַא 12
אױֿפן טױ װי און צָארן, מלכס דעם

גוטװיליקײט. זַײן גרָאז
איז ֿפָאטער זַײן ֿפַאר אומגליק ַאן 13
טריֿפעניש נודנע ַא װי נַאר;און ַא זון ַא

װַײב. ַא ֿפון קריג די זַײנען
ֿפון ירושה ַא איז גוטס און הױז 14
איז װַײב גערָאטענע ַא ָאבער עלטערן,

גָאט. ֿפון
דרעמל, ַא ָאן װַארֿפט ֿפױלקײט 15
װעט נֿפש ָאּפגעלָאזטער ַאן און

הונגערן.
היט געבָאט, דָאס היט װָאס דער 16
ֿפַארװָארלָאזט װָאס דער זעל, זַײן

שטַארבן. װעט װעגן, זַײנע
ָארימַאן, דעם שענקט װָאס דער 17
ער װעט טוֿבה זַײן און גָאט, ַאנטלַײט

אומקערן. אים
נָאך איז עס װען זון, דַײן שטרָאף 18
ניט זיך זָאלסט ָאבער הָאֿפענונג, ַא דָא

אומצוברענגען. אים ָאנלײגן
די לַײדן מוז ּכעסן גרױסער ַא 19
אים װילסט דו ַאז װָארום שטרָאף,

ערגער. נָאך מַאכסטו ַאװעקרַײסן,
ָאן נעם און עצה, ַאן הער-צו 20
דַײן אין זַײן קלוג זָאלסט דו ּכדי מוסר,

ָסוף.
מענטשנס אין זַײנען מחשֿבות ֿפיל 21
װעט ער בַארָאט, גָאטס ָאבער הַארצן,

בַאשטײן.
זַײן איז מענטשן ַא ֿפון ּתאװה די 22
אײדער ָארימַאן ַאן בעסער שַאנד;און

ַּכזֿבן. ַא
לעבן, צום ֿפירט גָאט ֿפַאר מורא 23
ניט װערט און זַאט, בלַײבט מע און

בײז. קײן מיט געשטרָאֿפט
זַײן ַארַײן שטעקט ֿפױלער דער ַאז 24
ניט מָאל צו זי ער װיל שיסל, אין הַאנט

מױל. זַײן צו צוטרָאגן
װערט שּפעטער, דעם שלָאגסטו 25
מען מוסערט און געשַײט, נַאר דער
װיסן. ער לערנט ֿפַארשטענדיקן, דעם
שַאנד ברענגט װָאס זון ַא 26
ֿפָאטער, זַײן ֿפַארװיסט חרּפה, און

מוטער. זַײן ֿפַארטרַײבט
דו אױב – זון מַײן אױף, הער 27
די ֿפון װַײכן –צו מוסר ֿפָאלגן װילסט

קענשַאֿפט. ֿפון װערטער
דעם ֿפון שּפָאט גערעכטיקײט 28
ֿפַאלשקײט און עדות, נידערטרעכטיקן

רָשעים. די ֿפון מױל דָאס צעמישט
שּפעטער די ֿפַאר ָאנגעברײט 29
רוקן ֿפַארן קלעּפ און שטרָאֿפן, זַײנען

נַארן. די ֿפון

ַא20 װַײן, דער איז שּפעטער ַא
און טרַאנק, דער ליַארעמער
דערמיט, ָאּפ זיך גיט װָאס איטלעכער

חכם. קײן ניט איז
לײב יונגן ַא ֿפון װי ברום ַא 2
װָאס דער אימה, מלכס דעם איז
לעבן. זַײן ֿפַארזינדיקט אים דערצערנט
איז מענטשן ַא ֿפַאר ּכֿבוד ַא 3
ָאבער קריג, ֿפון ָאּפצוהַאלטן זיך

ַארױס. ברעכט נַאר איטלעכער
אום ניט ַאקערט ֿפױלער דער 4
ער, בעטלט שניטצַײט אין און װינטער,

גָארנישט. הָאט און
מײן דער איז װַאסער טיֿפער ַא 5
ַא ָאבער הַארץ, מענטשנס ַא אין
שעּפט ֿפַארשטַאנדיקײט מיט מענטש

ַארױס. אים
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אױס רוֿפן מענטשן ָרוֿב דָאס 6
ַא ָאבער גינציקײט, זַײן איטלעכער
געֿפינען? קען װער מענטשן געטרַײען
דער גײט ערלעכקײט זַײן אין 7
נָאך קינדער זַײנע צו װױל צדיק;ַאז

אים!
טרָאן אױֿפן זיצט װָאס מלך דער 8
אױגן זַײנע מיט דורך זיּפט משּפט, ֿפון

בײז. דָאס ַאל
הָאב איך זָאגן: קען װער 9
רײן בין איך הַארץ, מַײן געלַײטערט

זינד? מַײנע ֿפון
װָאגשטײנער, צװײערלײ 10
ַאן זַײנען בײדע זײ מָאסן, צװײערלײ

גָאט. בַײ אומװערדיקײט
דערקענט װערט ייִנגל ַא שױן 11
אױב און רײן אױב מעׂשים, זַײנע ָאן

טָאן. זַײן איז רעכטֿפַארטיק
דָאס און הערט, װָאס אױער דָאס 12
גָאט הָאט בײדע זײ זעט, װָאס אױג

געמַאכט.
ּכדי שלָאף, הָאבן ליב ניט זָאלסט 13
הַאלט װערן, ֿפַארָארימט ניט זָאלסט
ברױט הָאבן װעסטו ָאֿפן, אױגן דַײנע

זַאט. צו
דער זָאגט שלעכט!” „שלעכט! 14
דענצמָאל ַאװעק, ער גײט און קונה,

זיך. ער בַארימט
סך, ַא ּפערל און גָאלד ֿפַארַאן 15
ליּפן זַײנען צירונג טַײערסטע די ָאבער

קענשַאֿפט. מיט
ָערֿב איז ער אױב בגד, זַײן צו נעם 16
זַײן נעם און ַאנדערן, ַאן ֿפַאר געװען

ֿפרעמדער. דער ֿפַאר משּכון
ֿפון ברױט מענטשן דעם איז זיס 17
זַײן װערט דערנָאך ָאבער ֿפַאלשקײט,

זשװיר. מיט ֿפול מױל
דורך שטַאנד צו קומען געדַאנקען 18
ֿפיר ּתחבּולות מיט און עצה, ַאן

מלחמה.
ַא ַאנטּפלעקט רכילות-טרַײבער ַא 19
ָאֿפענע הָאט װָאס דעם מיט און ָסוד,

מישן. ניט זיך זָאלסטו ליּפן

און ֿפָאטער זַײן שילט װָאס דער 20
ֿפַארלָאשן ליכט זַײן װעט מוטער, זַײן

שטָאקֿפינצטערניש. אין װערן
גיך ָאן קומט װָאס נחלה ַא 21
ניט זַײן ָסוף איר װעט ָאנהײב, אין

געבענטשט.
װעל איך זָאגן: ניט זָאלסט 22
און גָאט, צו שלעכטס;הָאף ָאּפצָאלן

העלֿפן. דיך װעט ער
גָאט בַײ אומװערדיקײט ַאן 23
ֿפון און װָאגשטײנער, צװײערלײ איז
גוטס. קײן ניט קומט װָאגשָאלן ֿפַאלשע
מענטשנס דעם זַײנען גָאט ֿפון 24
דער ֿפַארשטײט װָאס און טריט,

װעג? זַײן מענטש
מענטשן ַא ֿפַאר שטרױכלונג ַא 25
הײליק!און ַארױסצורעדן: זיך איז

איבערצוקלערן. נדר נָאכן
די װינטשוֿפלט מלך קלוגער ַא 26
דעם זײ אױף קערט ער און רָשעים,

דרעשרָאד.
דעם איז גָאט ֿפון ליכט ַא 27
ַאלע זוכט-דורך עס נשמה, מענטשנס

לַײב. ֿפון קַאמערן
דעם בַאהיטן אמת און גענָאד 28
גענָאד מיט הַאלט-אױף ער און מלך,

טרָאן. זַײן
זײער איז יונגעלַײט ֿפון צירונג די 29
ַא איז זקנים ֿפון שײנקײט די און ּכוח,

קָאּפ. גרָאער
ַא זַײנען בַײלן װּונדיקע 30
שלעק גלַײכן דָאס בײז, ֿפון לַײטערונג

לַײב. אין אינעװײניק

מלכס21 דעם איז װַאסער בעכן
װּוהין הַאנט, גָאטס אין הַארץ

עס. ער נַײגט װיל, ער נָאר
איז מענטשן ֿפון װעג יעטװעדער 2
גָאט ָאבער אױגן, זַײנע אין גלַײך

הערצער. די ֿפָארשט
רעכטאיז און גערעכטיקײט טָאן 3
שלַאכטָאּפֿפער. ַא װי גָאט בַײ בילכער
שטָאלץ ַא און אױגן הָאֿפערדיקע 4
די ֿפון ַאקער זינדיקער דער הַארץאיז
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רָשעים.
ֿפירן ֿפלײסיקן ֿפון געדַאנקען די 5
איז װָאס איטלעכער און שֿפע, צו ַרק

ֿפַארמינערונג. צו ַרק – אַײליק
ֿפַאלשער ַא דורך געמַאכט אֹוצרות 6
הױך;די ַאװעקגעבלָאזענער זַײנען צונג

טױט. דעם זוכן זײ זוכן װָאס
שלעּפט רָשעים די ֿפון רױב דער 7
קײן טָאן ניט װילן זײ װַײל ַאװעק, זײ

גערעכטיקײט.
װעג מענטשנס דעם איז ֿפַארקערט 8
זַײן רײנער, דער ָאבער ֿפרעמד, און

רעכטֿפַארטיק. איז טָאן
דַאך, װינקל ַא אױף װױנען בעסער 9
ַא װַײב ַא מיט הױז אײן אין אײדער

קריגערין.
בײז, גלוסט ָרשע דעם ֿפון זעל די 10
אין געלַײטזעליקט ניט װערט חֿבר זַײן

אױגן. זַײנע
שּפעטער, דעם שטרָאֿפט מע ַאז 11
לערנט מע ַאז קלוג;און נַאר דער װערט

קענשַאֿפט. ער קריגט קלוגן, דעם
אַײנזעעניש הָאט צדיק דער ַאז 12
די ער ֿפַארֿפירט הױז, ָרשעס מיטן

בײזן. צום רָשעים
אױער זַײן ֿפַארשטָאּפט װָאס דער 13
ער װעט געשרײ, ָארימַאנס דעם ֿפַאר
װערן. געענטֿפערט ניט און רוֿפן, אױך
ֿפַארבָארגענערהײט מּתנה ַא 14
אין שוחד און ּכעס, דעם ֿפַארבײגט

גרימצָארן. שטַארקסטן דעם בוזעם,
טָאן איז צדיק ֿפַארן ֿפרײד ַא 15
די ֿפַאר שרעק ַא און גערעכטיקײט,

אומרעכט. טוען װָאס
ֿפון בלָאנדזשעט װָאס מענטש ַא 16
רוען װעט קלוגשַאֿפט, ֿפון װעג דעם

מתים. ֿפון געזעמל דעם אין
װױלטָאג, ליב הָאט װָאס דער 17
ליב הָאט װָאס דער ָארימַאן, ַאן װערט

רַײך. ניט װערט אײל, און װַײן
צדיק דעם ֿפַאר אױסלײז ַאן 18
די ָאנשטָאט און ָרשע, דער איז

ֿפעלשער. דער קומט רעכטֿפַארטיקע

ַא אין װױנען צו בעסער 19
ַא װַײב ַא מיט אײדער מדבר-לַאנד,

ערגערניש. אין קריגערין
איז אײל און אוצר גלוסטיקער ַא 20
ָאבער חכם, דעם ֿפון װױנונג דער אין
עס שלינגט מענטש נַארישער דער

אַײן.
נָאך זיך יָאגט װָאס דער 21
געֿפינט גענָאד, און גערעכטיקײט

ּכֿבוד. און הצלחה, לעבן,
שטָאט ַא אױף קומט חכם דער 22
איר נידערן מַאכט און גיבורים, ֿפון

ֿפעסטונג. זיכערע
זַײן און מױל זַײן היט װָאס דער 23

זעל. זַײן צרות ֿפון היט צונג,
ַבַעל-גאװה, מוטװיליקער דער 24
װָאס –דער שּפעטער איז נָאמען זַײן

חוצּפה. מוטװיליקער מיט זיך ֿפירט
טײט ֿפױלן דעם ֿפון ּתאװה די 25
ניט װילן הענט זַײנע װַײל ַאװעק, אים

ַארבעטן.
דער בַאגערט טָאג גַאנצן ַא 26
און גיט צדיק דער ָאבער געריקער,

אױף. ניט הערט
די ֿפון שלַאכטָאּפֿפער דָאס 27
הַײנט אומװערדיקײט, ַאן איז רָשעים
ַא מיט עס ברענגט מע ַאז נָאך װי

מחשֿבה! בײזער
װערט עדות ֿפַאלשער ַא 28
װָאס מענטש דער ָאבער צעמישט,
ֿפעסטיקײט. מיט רעדט געהערט, הָאט
גײט מענטש שלעכטער דער 29
דער ָאבער ּפנים, ֿפַארשַײט ַא מיט
זַײן אױף ּפַאסט ער רעכטֿפַאריקער,

װעג.
קײן און חכמה קײן ניטָא 30
ַאקעגן עצה קײן ֿפַארשטַאנדיקײטאון

גָאט.
ֿפַאר צוגעגרײט װערט ֿפערד דער 31
ישועה די ָאבער מלחמה, ֿפון טָאג דעם

גָאט. ֿפון איז

ֿפון22 בעסער איז נָאמען ַא
חן, גוטער ַא עשירות, גרױס
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גָאלד. ֿפון און זילבער ֿפון
ָאן זיך שטױסן ָארים און רַײך 2
גָאט הָאט בײדן זײ ָאבער אײנַאנדער,

בַאשַאֿפן.
ֿפַארבָארגט און זעט, קלוגער דער 3
און װַײטער, גײען נַארן די און זיך,

געשטרָאֿפט. װערן
מורא ֿפון – עניװת ֿפון לױן דער 4
און ּכֿבוד, און עשירות, איז גָאט, ֿפַאר

לעבן.
װעג אױֿפן זַײנען נעצן און דערנער 5
זַײן היט װָאס דער קרומען, דעם ֿפון

זײ. ֿפון דערװַײטערן זיך זָאל זעל,
זַײן אױף ייִנגל דעם געװױן 6
װערן, ַאלט װעט ער ַאז װעג;ַאֿפילו

דערֿפון. ָאּפקערן ניט זיך ער װעט
די איבער געװעלטיקט עושר דער 7
קנעכט ַא איז לַײער דער און ָארימע,

מלוה בַײם
װעט אומרעכט זײט װָאס דער 8
זַײן ֿפון רוט די און אומגליק, שנַײדן

װערן. ֿפַארלענדט װעט חוצּפה
ער אױג, גוט ַא הָאט װָאס דער 9
ֿפון גיט ער װַײל געבענטשט, װערט

ָארימַאן. דעם ברױט זַײן
און שּפעטער, דעם ַארױס טרַײב 10
און שטרַײט און ַאװעק, װעט קריג

אױֿפהערן. װעלן שַאנד
ליב הָאט װָאס דער 11
חן הָאט װָאס רײנהַארציקײט,
חֿבר. זַײן מלך דער איז ליּפן, די אױף

דעם היטן גָאט ֿפון אױגן די 12
די ֿפַארדרײט ער און ֿפַארשטַאנדיקן,

ֿפעלשער. דעם ֿפון רײד
איז לײב ַא זָאגט: ֿפױלער דער 13
געהרגעט גַאס אין װעל איך דערױסן,

װערן.
ֿפון מױל דָאס איז גרוב טיֿפע ַא 14
ֿפַארשָאלטענער דער ֿפרױען, ֿפרעמדע

ַאהין. ַארַײן ֿפַאלט גָאט ֿפון
בַײ אַײנגעבונדן איז נַארישקײט 15
שטרָאֿפרוט די הַארצן, אין ייִנגל דעם

אים. ֿפון דערװַײטערן זי װעט

בַײ און ָארימַאן, דעם רױבט מע 16
און עושר, דעם גיט מע זיך, מערט אים

געמינערט. בלױז װערט עס
די הער און אױער, דַײן צו נַײג 17
הַארץ דַײן און חכמים, די ֿפון װערטער

קענשַאֿפט. מַײן צו צולײגן זָאלסטו
דו ַאז זַײן, װעט װױל װָארום 18
זײ ַאז לַײב, דַײן אין היטן זײ װעסט
דַײנע אױף ָאנגעברײט זַײן ַאלע װעלן

ליּפן.
אױף זַײן זָאל בטחון דַײן ּכדי 19
געמַאכט דיך הַײנט עס איך הָאב גָאט,

דיך. יָא װיסן,
דיר הָאב איך װָאר ֿפַאר 20
װערטער, געהױבענע אױֿפגעשריבן

קענשַאֿפט. און עצות מיט
די װיסן מַאכן צו דיך ּכדי 21
ּכדי אמת, ֿפון װערטער ריכטיקע
די װערטער אמתע ענטֿפערן זָאלסט

געשיקט. דיך הָאבן װָאס
שװַאכן, דעם בַאגזלען ניט זָאלסט 22
דריקן ניט און שװַאך, איז ער װַײל

טױער. אין ָארימַאן דעם
ָאננעמען זיך װעט גָאט װָארום 23
רױבער זײערע רױבן און קריג, זײער

לעבן. דָאס
ַא מיט חֿברן ניט זיך זָאלסט 24
ּכעסן ַא מיט און מענטשן, צָארנדיקן

צונױֿפקומען; ניט זָאלסטו
זַײנע לערנען װעסטו טָאמער 25
שטרױכלונג ַא נעמען װעסט און װעגן,

זעל. דַײן ֿפַאר
גיבן װָאס די ֿפון זַײן ניט זָאלסט 26
ֿפַאר ָערֿב זַײנען װָאס די ֿפון הַאנט, ַא

חוֿבות.
צו הָאבן ניט װעסט דו ַאז 27
צונעמען מען זָאל װָאס נָאך בַאצָאלן,

דיר? אונטער ֿפון געלעגער דַײן
דעם איבעררוקן ניט זָאלסט 28
דַײנע װָאס ֿפַארצַײטן, ֿפון גרענעץ

געמַאכט. הָאבן עלטערן
אין ֿפלינק מענטשן ַא זעסטו 29
ֿפַאר שטײן ער װעט ַארבעט, זַײן
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ֿפַאר שטײן ניט װעט מלכים;ער
נידעריקע.

מיט23 עסן זיך זעצסט דו ַאז
גוט זָאלסטו געװעלטיקער, ַא
דיר; ֿפַאר הָאסט דו װעמען ֿפַארשטײן
ַא ַארַײן זיך שטעקסט דו װָארום 2
ַא ביסט דו אױב קעל, דער אין מעסער

ֿפרעסער. ַא מענטש
זַײנע נָאך גַארן ניט זָאלסט 3
ֿפַאלשע איז דָאס װָארום מאכלים,

שּפַײז.
װערן צו מַאטערן ניט זיך זָאלסטו 4

ַארױס. דיר עס שלָאג זינען רַײך;ֿפון
דערױף, אױגן דַײנע אױף הײבסט 5
מַאכן ניטָא;װָארום עס איז שױן און
ָאדלער ַאן װי זיך, עס מַאכט ֿפליגלען

הימל. צום ֿפליט װָאס
ֿפון ברױט דָאס עסן ניט זָאלסט 6
זָאלסט און אױג, בײז ַא הָאט װָאס דעם

מאכלים; זַײנע נָאך גַארן ניט
ער װי ַאזױ איז עס װָארום 7
און זיך;„עס בַײ אױסרעכענען װָאלט
זַײן ָאבער דיר, צו ער זָאגט טרינק!”

דיר. מיט ניט איז הַארץ
הָאסט דו װָאס ביסן דַײן 8
און אױסברעכן, װעסטו אױֿפגעגעסן,
דַײנע אױסגעברַאכט אומזיסט הָאסט

רײד. זיסע
נַארן דעם ֿפון אױערן די אין 9
װעט ער װָארום רעדן, ניט זָאלסטו
דַײנע ֿפון ׂשכל דעם ֿפַארַאכטן

װערטער.
דעם איבעררוקן ניט זָאלסט 10
די אין און ֿפַארצַײטן, ֿפון גרענעץ
ניט זָאלסטו יתומים ֿפון ֿפעלדער

ַארַײנגײן;
איז אױסלײזער זײער װָארום 11
זײער ָאננעמען זיך װעט ער שטַארק,

דיר. ַאקעגן קריג
מוסר, צו הַארץ דַײן צו לײג 12
ֿפון װערטער צו אױערן דַײנע און

ֿפַארשטַאנדיקײט.

ֿפון שטרָאף ֿפַארמַײדן ניט זָאלסט 13
מיט שלָאגן אים װעסט דו ייִנגל;ַאז דעם

שטַארבן. ניט ער װעט רוט, דער
דער מיט שלָאגן אים װעסט דו 14
ֿפון זעל זַײן זַײן מציל װעסט און רוט,

אונטערערד. דער
װעט הַארץ דַײן ַאז זון, מַײן 15
זיך הַארץ מַײן אױך װעט קלוג, זַײן

ֿפרײען.
ָאנקװעלן, װעלן נירן מַײנע און 16
די רעדן װעלן ליּפן דַײנע ַאז

ריכטיקײט.
די זַײן מקנא ניט הַארץ דַײן זָאל 17
גָאטסֿפָארכטיקע די בלױז נָאר זינדיקע,

טָאג. גַאנצן ַא
דָא איז עס װָאר, ֿפַאר װָארום 18
ניט װעט הָאֿפענונג דַײן און לעצט, ַא

װערן. ֿפַארשניטן
װער און מַײנער, זון צו, הער 19
הַארץ. דַײן װעג אױֿפן ֿפיר און קלוג,

זױֿפן װָאס די ֿפון זַײן ניט זָאלסט 20
מיט ָאן זיך ֿפרעסן װָאס די ֿפון װַײן,

ֿפלײש;
זױֿפער ַא און ֿפרעסער ַא װָארום 21
שמַאטעס און ֿפַארָארימט. װערט

שלעֿפערַײ. ָאן קלײדט
הָאט װָאס ֿפָאטער דַײן צו הער 22
ֿפַארַאכטן ניט זָאלסט און געבָארן, דיך

ַאלט. איז זי ַאז מוטער דַײן
ניט עס זָאלסט און אמת, קױף 23
און מוסר, און –חכמה, ֿפַארקױֿפן

ֿפַארשטַאנדיקײט.
ֿפָאטער דער ָאן קװעלט קװעלן 24
הָאט װָאס דער און צדיק, דעם ֿפון

אים. מיט זיך ֿפרײט חכם ַא געבָארן
און ֿפָאטער דַײן ֿפרײען זיך זָאל 25
דַײן קװעלן זָאל און מוטער, דַײן

געװינערין.
און הַארץ, דַײן זון, מַײן מיר, גיב 26

װעגן. מַײנע היטן זָאלן אױגן דַײנע
ַא איז גרָאבן טיֿפער ַא װָארום 27
די איז גרוב ענגע ַאן און זונה,

ֿפרעמדע.
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רױבער, ַא װי זי לױערט דערצו 28
מענטשן. די צװישן ֿפעלשער מערט און
װעמען בַײ אוי? איז װעמען בַײ 29
בַײ קריג? װעמען װײ?בַײ איז
אומזיסטיקע װעמען קלָאג?בַײ װעמען

אױגן? רױטע װעמען װּונדן?בַײ
בַײם זיך שּפעטיקן װָאס די בַײ 30
דעם ֿפַארזוכן קומען װָאס די בַײ װַײן,

מישטרַאנק.
ער װי װַײן אױֿפן קוקן ניט זָאלסט 31
ָּכוס אין שּפיגלט ער װי זיך, רױטלט
גלַאטיק זיך גליטשט ער װי ֿפַארב, זַײן

ַארָאּפ.
שלַאנג ַא װי ער װעט ָסוף זַײן אין 32
ער װעט נָאטער ַא װי און אַײנבַײסן,

ֿפַארגיֿפטן.
ֿפרעמדע זען װעלן אױגן דַײנע 33
רעדן װעט הַארץ דַײן און זַאכן,

ֿפַארקערטקײט;
װָאס אײנער װי זַײן װעסט און 34
אײנער װי ָאדער ים, מיטן אין ליגט

מַאסט. שּפיץ ַא אױף ליגט װָאס
און געשלָאגן, מיך הָאבן „זײ 35
הָאבן זײ געטָאן, װײ ניט הָאט מיר
ניט הָאב איך און צעקלַאּפט, מיך
אױס, זיך איך ניכטער געשּפירט;װען

זוכן”. װידער נָאך עס איך װעל

בײזע24 מקנא זַײן ניט זָאלסט
צו גַארן ניט זָאלסט און לַײט,

זײ, מיט זַײן
זײער טרַאכט ֿפַארװיסטונג װָארום 2
ליּפן. זײערע רעדן אומגליק און הַארץ,
געבױט, הױז ַא װערט חכמה מיט 3
עס װערט ֿפַארשטַאנדיקײט מיט און

בַאֿפעסטיקט;
די װערן קענשַאֿפט דורך און 4
ַאלערלײ ָאנגעֿפילטמיט קַאמערן

גוטס. ליבלעכן און טַײערן
מַאכט, אין איז מַאן קלוגער ַא 5
ַא הָאט קענשַאֿפט מיט מענטש ַא און

גֿבורה; שטַארקע
מוזטו ּתחבּולות מיט װָארום 6
קומט הילף און מלחמה, דַײן ָאנֿפירן

יועצים. ֿפיל דורך
חכמה, איז נַארן דעם ֿפַאר הױך צו 7

מױל. זַײן ניט ער עֿפנט טױער אין
טָאן צו קלערט װָאס דער 8
נָאכרוֿפן מען װעט אים שלעכטס,

מענטש. בײזװיליקער
נַארן דעם ֿפון טרַאכטעניש די 9
בַײ אומװערדיקײט ַאן און זינד, איז

שּפעטער. דער איז מענטשן
נױט, ֿפון טָאג אין ָאּפ זיך לָאזטו 10

קנַאּפער. ַא ּכוח דַײן איז
גענומען װערן װָאס די מציל זַײ 11
צום ָאנגעברײטע די און טױט, צום

ָאּפהַאלטן. קענסט דו אױב הרגען,
הָאבן „מיר זָאגן: װעסט דו ַאז 12
װָאר, –ֿפַאר געװּוסט” ניט דערֿפון דָאך
ער הערצער, די ֿפון ֿפָארשער דער
דַײן ֿפון היטער דער און מערקן, װעט
אומקערן װעט און װיסן, װעט ער זעל,

מעׂשים. זַײנע לױט איטלעכן
איז עס װַײל הָאניק, זון, מַײן עס, 13
ֿפַאר זיס איז װָאס הָאניקזַאֿפט און גוט,

גומען; דַײן
ֿפַאר חכמה איז װיסן, זַײ ַאזױ, 14
װעט געֿפונען זי הָאסט דו ַאז זעל, דַײן
הָאֿפענונג דַײן און לעצט, גוטע ַא זַײן

װערן. ֿפַארשניטן ניט װעט
אױף ָרשע, לױערן, ניט זָאלסט 15
ניט זָאלסט צדיק, דעם ֿפון װױנונג דער

הױערָארט; זַײן ֿפַארװיסטן
דער ֿפַאלט מָאל זיבן װָארום 16
רָשעים די און אױף, שטײט און צדיק,

אומגליק. אין געשטרױכלט װערן
זָאלסטו ֿפַאלט, ׂשונא דַײן ַאז 17
װערט ער ַאז און ֿפרײען, ניט זיך
דַײן ָאנקװעלן ניט זָאל געשטרױכלט,

הַארץ;
עס און זען, װעט גָאט װָארום 18
און אױגן, זַײנע אין זַײן שלעכט װעט

צָארן. זַײן אים ֿפון ָאּפקערן װעט ער
די װעגן ערגערן ניט זיך זָאלסט 19
זַײן מקנא ניט זָאלסט שלעכטסטוער,

רָשעים; די
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ניט װעט שלעכטער דער װָארום 20
די ֿפון ליכט דָאס לעצט, קײן הָאבן

װערן. אױסגעלָאשן װעט רָשעים
זון, מַײן גָאט, ֿפַאר מורא הָאב 21
איבערַאנדערשער מיט מלך, ֿפַארן און

מישן; ניט זיך זָאלסטו
קומען װעט ּפלוצלינג װָארום 22
דָאס װײס װער און ברָאך, זײער

בײדן? זײ ֿפון אומגליק
די ֿפון זַײנען דָאזיקע די אױך 23
משּפט ַא אין שַאנעװען ֿפון חכמים.

גוטס. קײן ַארױס ניט קומט
שולדיקן: צום זָאגט װָאס דער 24
אים שילטן גערעכט”, ביסט „דו

אומות. אים ֿפלוכן ֿפעלקער,
ריכטיק, משּפטן װָאס די ָאבער 25
ַא קומט זײ אױף און װױל, איז זײ

גוטס. ֿפון ברכה
דעם קושן מען דַארף ליּפן די 26

רײד. ריכטיקע די ענטֿפערט װָאס
ַארבעט, דַײן דערױסן ֿפַארריכט 27
ֿפעלד, אױֿפן צו דיר עס גרײט און

הױז. דַײן בױען זָאלסטו דערנָאך
ַאקעגן עדות ַאן זַײן ניט זָאלסט 28
מיט נַארן און װָאס, ֿפַאר ַא ָאן חֿבר דַײן

ליּפן. דַײנע
הָאט ער „װי זָאגן: ניט זָאלסט 29
אים איך װעל ַאזױ געטָאן, מיר
אומקערן מענטשן דעם װעל טָאן;איך

טָאן”. זַײן לױט
מַאן ֿפױלן ַא ֿפון ֿפעלד ַא ֿפַארבַײ 30
ֿפַארבַײ און ֿפַארבַײגעגַאנגען, איך בין
ׂשכל; ָאן מענטשן ַא ֿפון װַײנגָארטן ַא

גַאנצן אין איז עס ערשט 31
זַײן דערנער, מיט ֿפַארװַאקסן געװען
מיט בַאדעקט געװען איז אױבערֿפלעך
שטײנערנע זַײן און געװעקסן, װילדע

אַײנגעֿפַאלן. געװען איז צַאם
מיר און געקוקט, הָאב איך 32
הָאב איך הַארצן, אין ַארַײנגענומען

מוסר. ַא גענומען און געזען,
ַא נָאך שלָאף, ביסל ַא „נָאך 33
מיט ליגן ביסל ַא נָאך דרעמלען, ביסל

– הענט” ֿפַארלײגטע

װעט גײ-חיל ַא װי קומען און 34
ַא װי נױט דַײן און ָארימקײט, דַײן

מַאן. געּפַאנצערטער

זַײנען25 דָאזיקע די אױך
שלמהן, ֿפון שּפריכװערטער
ֿפון מלך דעם ִחזִקיָה ֿפון לַײט די װָאס

איבערגעשריבן. הָאבן יהּודה
ֿפַארבָארגן איז גָאט ֿפון ּכֿבוד דער 2
איז מלכים ֿפון ּכֿבוד דער און זַאך, ַא

זַאך. ַא אױסֿפָארשן
ערד די און הײך, אין הימל דער 3
ֿפון הַארץ דָאס און טיֿפקײט, אין

דערֿפָארשן. צו ניט איז מלכים,
זילבער, ֿפון ּפסולת די ַארױס נעם 4
ַא ַארױס קומט שמעלצער בַײם און

ּכלי;
ֿפַארן ֿפון ָרשע דעם ַאװעק נעם 5
ֿפעסט שטײן װעט טרָאן זַײן און מלך,

גערעכטיקײט. אױף
ֿפַארן שײנדלען ניט זיך זָאלסט 6
גרױסע ֿפון ָארט דעם אין און מלך,

שטײן. ניט זָאלסטו לַײט
זָאגן: דיר זָאל מע בעסער װָארום 7
זָאל מע ַאהער!”אײדער ַארױף „קום
װי ֿפירשט, דעם ֿפַאר דערנידערן דיך

געזען. הָאבן אױגן דַײנע
זיך הַאסטיק ַארױסגײן ניט זָאלסט 8
צום טָאן װעסטו װָאס װָארום קריגן,
דיך װעט חֿבר דַײן ַאז דערֿפון, ָסוף

שַאנד? צו מַאכן
חֿבר, דַײן מיט קריג דַײן זיך קריג 9
ניט זָאלסטו ָסוד ֿפרעמדנס ַא ָאבער

ַאנטּפלעקן;
ניט דיך זָאל צוהערער דער ּכדי 10
ניט קען רכילות דַײן װָארום זידלען,

װערן. צוריקגענומען
זילבערנע אין עּפל גילדערנע 11
צו גערעדט װָארט ַא איז ּפוץ-ּכלים,

זַאך. דער
ַא און אױרינג גילדערנער ַא 12
קלוגער ַא איז גינגָאלד ֿפון צירונג
הערער. ֿפון אױער ֿפַארן מוסר-זָאגער
ֿפון טָאג אין קעלט שנײיִקע װי 13
ָשִליח בַאגלױבטער ַא איז שניט,
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ער אים;װָארום שיקן װָאס די ֿפַאר
הַאר. זַײן ֿפון זעל די דערקװיקט

ַא איז רעגן, ָאן װינט און װָאלקנס 14
ֿפַאלשער ַא מיט זיך רימט װָאס מענטש

מּתנה.
װערט אַײנגעהַאלטנקײט מיט 15
ַא און ֿפירשט, דער איבערגערעדט

בײן. ַא צעברעכט צונג װײכע
ֿפיל עס הָאניק, געֿפונען הָאסטו 16
זָאלסט ּכדי דיר, ֿפַאר גענוג איז עס
עס און דערמיט, איבערזעטן ניט זיך

אױסברעכן.
ֿפון הױז אין זעלטן ֿפוס דַײן מַאך 17
װערן זַאט ניט זָאל ער ּכדי חֿבר, דַײן

קריגן. ֿפַײנט דיך און דיר, מיט
און שװערד ַא און ברעכשטַאנג ַא 18
זָאגט װָאס מענטש ַא ֿפַײלאיז שַארֿפע

חֿבר. זַײן אױף עדות ֿפַאלשע
און צָאן צעברָאכענער ַא 19
די איז ֿפוס, אױסגעלונקענער ַאן
אין ֿפעלשער דעם ֿפון ֿפַארזיכערונג

נױט. ֿפון טָאג
דעם אױס טוט װָאס דער װי 20
עסיק װי טָאג, קַאלטן ַא אין בגד
זינגט װָאס דער ַאזױ לױגזַאלץ, אױף

הַארצן. אומעטיקן ַאן לידערֿפַאר
גיב הונגעריק, איז ׂשונא דַײן ַאז 21
איז ער ַאז און ברױט, עסן אים
װַאסער; טרינקען אים גיב דָארשטיק,
אױֿפן אים שיטסטו קױלן װָארום 22

בַאצָאלן. דיר װעט גָאט און קָאּפ,
און רעגן, ברענגט צֿפון-װינט 23
ֿפַארדרָאסיקע צונג ֿפַארשטעלטע ַא

ּפנימער.
װינקל ַא אױף װױנען בעסער 24
װַײב ַא מיט הױז אײן אין אײדער דַאך,

קריגערין. ַא
ַא ֿפַאר װַאסער קַאלטע 25
גוטע ַא איז ַאזױ זעל, ֿפַארשמַאכטער

לַאנד. װַײטן ַא ֿפון בׂשורה
ַא און קװַאל, קױטיקער ַא 26
װָאס צדיק ַא ברונעםאיז דומּפיקער

ָרשע. ֿפַארן זיך בײגט

גוט;און ניט איז עסן הָאניק ֿפיל צו 27
אײגענעם דעם ֿפַארשטײן הײסט ּכֿבוד

ּכֿבוד.
ַא ָאן שטָאט אַײנגעברָאכענע ַאן 28
קײן ניטָא װָאס מענטש ַא מױעראיז

געמיט. זַײן ֿפַאר ָאּפהַאלט

װי26 און זומער, אום שנײ װי
ּפַאסט ַאזױ שניט, אין רעגן

ּכֿבוד. נַארן ֿפַארן ניט
װי װַאנדערט, װָאס שּפערל ַא װי 2
ַאן װעט ַאזױ ֿפליט, װָאס שװַאלב ַא
זיך אױף ָאנקומען קללה אומזיסטע

ַאלײן.
ֿפַארן צַאם ַא ֿפערד, ֿפַארן בַײטש ַא 3
דעם ֿפון רוקן ֿפַארן רוט ַא און אײזל,

נַארן.
נַארן דעם ענטֿפערן ניט זָאלסט 4
אױך דו ּכדי נַארישקײט, זַײן װי ַאזױ

אים. צו גלַײך װערן ניט זָאלסט
זַײן װעדליק נַארן דעם ענטֿפער 5
חכם ַא זַײן ניט זָאל ער ּכדי נַארישקײט,

אױגן. זַײנע אין
מיט ָאּפ, זיך הַאקט ֿפיס די 6
װָאס דער ָאן, זיך טרינקט ערגערניש
ַא ֿפון הַאנט דער דורך זַאכן שיקט

נַארן.
בַײם זיך בָאמבלען ֿפיס די 7
ַא ֿפון מױל אין משל ַא און הינקעדיקן,

נַארן.
הױֿפן ַא אױף ֶאֿבן-טוֿב קלײן ַא װי 8
נַארן. ַא ּכֿבוד גיט מע ַאז ַאזױ שטײנער,
הַאנט דער אין קומט װָאס דָארן ַא 9
מױל אין משל ַא איז ַאזױ שיּכורן, ַא ֿפון

נַארן. ַא ֿפון
ַאלצדינג קען שטַארקער דער 10
װיל װָאס דער ָאבער אױֿפטָאן,
ַא אַײנהַאלטן װיל נַארן, ַא אַײנהַאלטן

ֿפלײצונג.
צו אום זיך קערט װָאס הונט ַא װי 11
נַאר דער איבער חזרט מײקעכץ, זַײן

טיּפשות. זַײן
חכם ַא איז װָאס מענטשן ַא זעסטו 12
הָאֿפענונג מער דָא איז אױגן, זַײנע אין
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אים. ֿפַאר װי נַארן ַא ֿפַאר
לײב װילד ַא זָאגט: ֿפױלער דער 13
גַאסן. די אין איז לײב ַא װעג, אין איז
איר אױף שױן זיך דרײט טיר די 14
אױף נָאך איז ֿפױלער דער און ַאנגל,

בעט. זַײן
זַײן ַארַײן שטעקט ֿפױלער דער ַאז 15
זי מיד צו ער איז שיסל, אין הַאנט

מױל. זַײן צו צוצוטרָאגן
זַײנע אין קליגער איז ֿפױלער דער 16

ענטֿפערער. געשַײטע זיבן אױגןֿפון
הונט ַא ָאן נעמט װָאס דער װי 17
ֿפַארבַײגײער ַא איז אױערן, די ֿפַאר
ניט װָאס קריג ַא איבער זיך היצט װָאס

זַײנס.
װָאס משוגענער ַא װי 18
און ֿפַײלן, שַײטן, װַארֿפטברענעדיקע

טױט,
נַארט װָאס מענטש דער איז ַאזױ 19
דָאך שטיף איך זָאגט: און חֿבר, זַײן ָאּפ

בלױז.
דָאס זיך ֿפַארלעשט הָאלץ ָאן 20
הערט אונטערהעצער ַאן ָאן און ֿפַײער,

קריג. אױף
ֿפַאר הָאלץ און זשַאר, ֿפַאר קױלן 21
אױף קריגער ַא מענטש ַא און ֿפַײער,

שטרַײט. ַא ָאנצוצינדן
דעם ֿפון װערטער די 22
געשמַאקע װי זַײנען אונטערהעצער
קַאמערן די אין נידערן זײ און ביסנס,

לַײב. ֿפון
אױף בַאצױגן זילבער ּפסולתדיק 23
בײז ַא און ליּפן הײסע זַײנען לײם,

הַארץ.
דער זיך ֿפַארשטעלט ליּפ זַײן מיט 24
צו ער גרײט זיך אין ָאבער ׂשונא,

בַאטרוג.
ָקול, זַײן לַײטזעליק מַאכט ער ַאז 25
זיבן װָארום גלױבן, ניט אים זָאלסטו
הַארצן. זַײן אין זַײנען אומװערדיקײטן
מיט ׂשנאה זַײן ֿפַארדעקן זיך מעג 26
װערן ַאנטּפלעקט װעט ָאּפנַארעניש,

עולם. ַאן ֿפַאר בײז זַײן

װעט גרוב, ַא גרָאבט װָאס דער 27
װָאס דער און ַארַײנֿפַאלן, איר אין
זיך ער װעט שטײן, ַא קַײקלט

אים. צו אומקערן
ֿפַײנט הָאט דערשלָאגענער דער 28
געֿפַאלנקײט ָאבער צונג, ֿפַאלשע ַא

מױל. גלַאט ַא מַאכט

מיט27 רימען ניט זיך זָאלסט
טָאג, מָארגעדיקן דעם
טָאג דער װָאס ניט װײסט דו װָארום

געבערן. װעט
און ַאנדערער, ַאן לױבן דיך זָאל 2
ניט און ֿפרעמדער, ַא מױל, דַײן ניט

ליּפן. דַײנע
איז מׂשא ַא און שטײן, איז שװער 3
איז נַארן ַא ֿפון ּכעס דער ָאבער זַאמד,

בײדן. זײ ֿפון שװערער
גרימצָארן, איז אומדערבַארימדיק 4
װער ָאבער ּכעס, איז ֿפלײצונג ַא און

קנאה? ֿפַאר בַאשטײן קען
ָאֿפענער ַאן בעסער 5
ֿפַארבָארגענע ֿפָארװּורףאײדער

ליבשַאֿפט.
גוטן ַא ֿפון װּונדן די זַײנען גינציק 6
קושן די זַײנען לַאסט צו און ֿפרַײנט,

ׂשונא. ַא ֿפון
אױף טרעט זעל זַאטע ַא 7
זעל הונגעריקער ַא און הָאניקזַאֿפט,

זיס. ביטערס איטלעך איז
איר ֿפון ֿפַארװָאגעלט ֿפױגל ַא װי 8
ֿפַארװָאגלט מענטש ַא איז ַאזױ נעסט,

הײם. זַײן ֿפון
דָאס דערֿפרײט װַײרױך און אײל 9
ַא ֿפון זיסקײט די גלַײכן דָאס הַארץ,

עצה. הַארציקער ַא דורך חֿבר
דַײן און ֿפרַײנט, גוטן דַײן 10
ניט זָאלסטו ֿפרַײנט גוטן ֿפָאטערס
אין קומען ניט זָאלסט ֿפַארלָאזן;און
דַײן ֿפון טָאג אין הױז ברודערס דַײן
אײדער ָשכן נָאנטער ַא ברָאך;בעסער

ברודער. װַײטער ַא
דערֿפרײ און זון, מַײן קלוג, זַײ 11
קענען װעל איך און הַארץ, מַײן
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מיך. לעסטערט װָאס דעם ענטֿפערן
בײז, דָאס זעט קלוגער דער 12
גײען נַארן די זיך, ער ֿפַארבָארגט

געשטרָאֿפט. זײ װערן װַײטער,
ָערֿב איז ער אױב בגד זַײן צו נעם 13
זַײן נעם און ַאנדערן, ַאן ֿפַאר געװען

ֿפרעמדער. דער ֿפַאר משּכון
גוטן זַײן בענטשט װָאס דער 14
בַאגינען, ֿפרי ָקול הױכן ַא אױף ֿפרַײנט
גערעכנט קללה ַא װי אים עס װעט

װערן.
ַא אין טריֿפעניש נודנע ַא 15
ַא װַײב ַא און טָאג, רעגנדיקן

גלַײך. זַײנען קריגערין,
בַאהַאלט זי, בַאהַאלט װָאס דער 16
רעכטער זַײן ֿפון אײל דָאס און װינט,

אױס. שרַײט הַאנט
און אַײזן, מיט מען שלַײֿפט אַײזן 17
ֿפון שַארף דעם שלַײֿפט מענטש אײן

ַאנדערן. דעם
ֿפַײגנבױם, דעם היט װָאס דער 18
װָאס דער און ֿפרוכט, זַײן עסן װעט
ּכֿבוד. הָאבן װעט הַאר, זַײן אױף ּפַאסט
קעגן ּפנים ַא איז װַאסער אין װי 19
ַא ֿפון הַארץ דָאס איז ַאזױ ּפנים, ַא

מענטשן. ַא צו מענטשן
ָאּפגרונט דער און אונטערערד די 20
דעם ֿפון אױגן די און זַאט, ניט װערן

זַאט. ניט װערן מענטשן
ַא און זילבער, ֿפַאר טיגל ַא 21
מענטש ַא און גָאלד, ֿפַאר שמעלצאױװן

לױב. זַײן לױט
נַארן דעם שטױסן זָאלסט דו װען 22
צװישן מערזער ַא מיט שטײסל ַא אין
זַײן אים ֿפון ָאּפטָאן ניט זיך װעט גריץ,

נַארישקײט.
דָאס קענען זָאלסטו קענען 23
ַאכטונג גיב שָאף, דַײנע ֿפון אױסזען

סטַאדעס; די אױף
איז אײביק אױף ניט װָארום 24
אױף קרױן ַא דען איז רַײכטום;און

ָדור-דורות?
און ָאּפגעשניטן, איז הײ די 25
און זיך, בַאװַײזט גרָאז ֿפרישע

קרַײטעכער די זַײנען אַײנגעזַאמלט
בערג, די ֿפון

דַײן ֿפַאר זַײן שעּפסן די װעלן 26
ֿפעלד ַא ֿפַאר בַאצָאלן צו און קלײדונג,

בעק; די
ֿפַאר זַײן װעט ציגנמילך גענוג און 27
דַײן ֿפון שּפַײז דעם –ֿפַאר שּפַײז דַײן
דַײנע ֿפַאר דערנערונג און הױזגעזינט,

דינסטמײדלעך.

קײנער28 װען לױֿפט ָרשע דער
צדיקים די ָאבער ניט, יָאגט

לײב. יונגער ַא װי זיכער זַײנען
לַאנד ַא ֿפון ֿפַארברעך דעם דורך 2
ַא דורך ָאבער הַארן, אירע ֿפיל זַײנען
הַאלט װײס, װָאס מַאן ֿפַארשטַאנדיקן

בַאשטַאנד. דער לַאנג ָאן
די דריקט װָאס ָארימַאן ַאן 3
װָאס שלַאקסרעגן ַא איז שװַאכע,

ברױט. ָאן לָאזט
לױבן ּתורה, די ֿפַארלָאזן װָאס די 4
די היטן װָאס די ָאבער רָשעים, די

זײ. מיט זיך קריגן ּתורה,
ניט ֿפַארשטײען מענטשן שלעכטע 5
זוכן װָאס די ָאבער גערעכטיקײט,

ַאלץ. ֿפַארשטײען גָאט,
מיט גײט װָאס ָארימַאן ַאן בעסער 6
װָאס דער אײדער ערלעכקײט, זַײן
ַאן איז ער און קרום, זַײנען װעגן זַײנע

עושר.
די היט זון ֿפַארשטַאנדיקער ַא 7
חֿברט װָאס דער ָאבער לערנונג,
זַײן ֿפַארשעמט ֿפרעסערס, מיט זיך

ֿפָאטער.
דורך ֿפַארמעג זַײן מערט װָאס דער 8
ֿפַאר עס זַאמלט מערונג, און צינדזן

ָארימע. צו שענקען װעט װָאס דעם
ֿפון אױער זַײן ָאּפ קערט װָאס דער 9
זַײן ַאֿפילו איז לערנונג, די הערן צו

אומװערדיקײט. ַאן ּתֿפילה
די ֿפַארֿפירט װָאס דער 10
װעג, שלעכטן ַא אױף רעכטֿפַארטיקע
אײגענער זַײן אין ַארַײנֿפַאלן ער װעט
ַארבן װעלן ערלעכע די און גרוב,
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גוטס.
אין חכם ַא איז מַאן רַײכער דער 11
ָארימַאן קלוגע דער ָאבער אױגן, זַײנע

דורך. אים ֿפָארשט
ַא איז זיך ֿפרײען צדיקים ַאז 12
קומען רָשעים ַאז ָאבער גדּולה, גרױסע

מענטשן. ַא זוכן מען מוז אױף,
זינד, זַײנע ֿפַארדעקט װָאס דער 13
װָאס דער ָאבער בַאגליקן, ניט װעט
װעט זײ, ֿפַארלָאזט און מודה זיך איז

װערן. דערבַארימט
װָאס מענטשן דעם צו װױל 14
מַאכט װָאס דער און ּתמיד, ֿפָארכט
אין ַארַײנֿפַאלן װעט הַארץ זַײן הַארט

בײז.
ַא און לײב, ברומיקער ַא 15
װָאס ָרשע ַא איז בער, הונגעריקער

ֿפָאלק. ָארים איבער געװעלטיקט
איז ׂשכל אין ֿפעליק ֿפירשט ַא 16
װָאס דער רױבערַײען;און אין גרױס
איז געװין אומערלעכן ֿפַײנט הָאט

מאריך-ימים.
דָאס זיך אױף הָאט װָאס מענטש ַא 17
גרוב, ביזן לױֿפן װעט נֿפש, ַא ֿפון בלוט

בַײשטײן. ניט אים װעט מע
װעט ערלעך גײט װָאס דער 18
זַײנע װָאס דער און װערן, געהָאלֿפן
אײן מיט ֿפַאלן װעט קרום, זַײנען װעגן

מָאל.
ערד זַײן בַאַארבעט װָאס דער 19
דער און זַאט, צו ברױט הָאבן װעט
װעט זַאכן ּפוסטע נָאך זיך יָאגט װָאס

דלות. מיט זַײן זַאט
ֿפיל קריגט מענטש ערלעכער ַאן 20
רַײך גיך װיל װָאס דער ָאבער ברכות,

גלַאט. ָאּפקומען ניט װעט װערן
ַארױס ניט קומט שַאנעװען ֿפון 21
ברױט שטיקל ַא אום ָאבער גוטס, קײן

מענטש. דער זיך ֿפַארזינדיקט
ַא איז רַײכטום נָאך ֿפַארהַאװעט 22
װײס ער און ֿפַארגינער, ניט ַא מענטש
אים. אױף קומען װעט נױט די ַאז ניט

װעט עמיצן, שטרָאֿפט װָאס דער 23
װָאס דער חןװי מער געֿפינען שּפעטער

צונג. גלַאטע ַא הָאט
און ֿפָאטער זַײן בַאגזלט װָאס דער 24
ניט איז „עס זָאגט: און מוטער, זַײן
ַא צו חֿבר ַא איז ער ֿפַארברעך”, קײן

אומברענגער. ַאן מענטשן
ֿפַארלַאנגערישע ַא הָאט װָאס דער 25
װָאס דער ָאבער קריג, ָאן מַאכט זעל,
װערט גָאט, אױף זיך ֿפַארזיכערט

געזעטיקט.
זַײן אין בטוח איז װָאס דער 26
װָאס דער און נַאר, ַא איז ער הַארצן,
װערן. ַאנטרונען װעט חכמה, מיט גײט
װעט ָארימַאן דעם גיט װָאס דעם 27
ֿפַארהױלט װָאס דער ָאבער ֿפעלן, ניט

קללות. ֿפיל קריגן װעט אױגן, זַײנע
אױף, שטײען רָשעים די ַאז 28
זײ ַאז און מענטשן, די זיך בַאהַאלטן

צדיקים. די זיך מערן אונטער, גײען

געמוסרטער29 ַא מענטש ַא
נַאקן, זַײן הַארט מַאכט װָאס
קײן ַאז װערן צעברָאכן ּפלוצלינג װעט

זַײן. ניט װעט הײלונג
ֿפרײט זיך, מערן צדיקים די ַאז 2
ָרשע דער ַאז ָאבער ֿפָאלק, דָאס זיך

ֿפָאלק. דָאס זיֿפצט געװעלטיקט,
חכמה, ליב הָאט װָאס מענטש ַא 3
דער ָאבער ֿפָאטער, זַײן דערֿפרײט
ברענגט זֹונות, מיט זיך חֿברט װָאס

ֿפַארמעג. דעם אױס
מיט אױף הַאלט מלך ַא 4
און לַאנד, דָאס גערעכטיקײט
עס. צעשטערט מָּתנות אױף בעלן דער
חֿבר, זַײן ַחנֿפעט װָאס מענטש דער 5
טריט. זַײנע ֿפַאר נעץ ַא אױס שּפרײט
דעם ֿפון ֿפַארברעך דעם אין 6
שטרױכלונג, ַא איז מענטשן שלעכטן
איז און זינגט צדיק דער ָאבער

ֿפרײלעך.
די ֿפון רעכט דָאס װײס צדיק דער 7
צו ניט זיך קימערט ָרשע דער ָארימע,

װיסן.
די בלָאזן-אױף שּפָאט ֿפון לַײט 8
דעם ָאּפ הַאלטן קלוגע ָאבער שטָאט,

צָארן.
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מיט טענהט מענטש קלוגער ַא ַאז 9
ער סַײ זיך, בײזערט ער סַײ נַארן, ַא

נַַחת. קײן ניט ער הָאט שמײכלט,
דעם ֿפַײנט הָאבן לַײט בלוטיקע 10
רעכטֿפַארטיקע די ָאבער אומשולדיקן,

אים. נָאך גַארן
דער ַארױס לָאזט געמיט גַאנץ זַײן 11
צוריק. עס הַאלט חכם דער ָאבער נַאר,
צו הָארכט װָאס געװעלטיקער ַא 12
זַײנע ַאלע זַײנען ליגן, ֿפון גערײד

רָשעים. משרתים
דריקער דער און ָארימַאן דער 13
דער ָאבער אײנַאנדער, ָאן זיך שטױסן
איז אױגן בײדנס ֿפון דערלַײכטער

גָאט.
אמת מיט משּפט װָאס מלך ַא 14
בַאשטײן טרָאן זַײן װעט ָארימע, די

שטענדיק.
און חכמה, גיבן מוסר און רוט די 15
זַײן שַאנד ברענגט ייִנגל לױזגעלָאזט ַא

מוטער.
זיך מערט זיך, מערן רָשעים די ַאז 16
זען װעלן צדיקים די ָאבער ֿפַארברעך,

מּפלה. זײער
דיר װעט ער און זון, דַײן שטרָאף 17
דַײן צו ּתענוג געבן און נַַחת, ָאנטָאן

זעל.
ֿפָאלק דָאס װערט זעונג ַא ָאן 18
די היט װָאס דער און ֿפַארװילדערט,

אים! צו איז װױל ַאז ּתורה,
ניט קנעכט ַא קען װערטער מיט 19
מעג ער װָארום װערן, אױסגעמוסרט
ניט. ער װעט ֿפָאלגן ָאבער ֿפַארשטײן,
מיט הַאסטיק מענטשן ַא זעסטו 20
הָאֿפענונג מער דָא איז װערטער, זַײנע

אים. ֿפַאר װי נַארן ַא ֿפַאר
יוגנט ֿפון ֿפַארצערטלט װָאס דער 21
ַאן װערן ָסוף צום ער װעט קנעכט, זַײן

אײבערהַאר.
מַאכט מענטש צָארנדיקער ַא 22
ֿפיל בַאגײט ּכעסן ַא און קריג, ָאן

ֿפַארברעכן.
מענטשן ַא ֿפון גאװה די 23
איז װָאס דער און אים, דערנידערט

ּכֿבוד. קריגן װעט געמיט אין ָשֿפל
גנֿב, ַא מיט זיך טײלט װָאס דער 24
די הערט ַאלײן:ער זיך ׂשונא ַא איז

אױס. ניט זָאגט און קללה,
לײגט מענטשן ַא ֿפַאר מורא 25
װָאס דער ָאבער שטרױכלונג, ַא
װערט גָאט, אױף זיך ֿפַארזיכערט

בַאשיצט.
דעם ֿפון ּפנים דעם זוכן ֿפיל 26
דעם איז גָאט ֿפון ָאבער געװעלטיקער,

משּפט. מענטשנס
צדיקים די בַײ אומװערדיקײט ַאן 27
ַאן און אומרעכט, ֿפון מַאן דער איז
דער רָשעים, די בַײ אומװערדיקײט

גלַײך. איז װעג זַײן װָאס

זון30 דער ָאגור ֿפון װערטער די
מַאן דער מוסר. ַא יֶָקהן; ֿפון
איתיֵאלן צו איתיֵאלן, צו געזָאגט הָאט

אוָּכלן: און
ֿפַארגרעבטער בין איך װָאר, ֿפַאר 2
קײן ניט הָאב איך און איטלעכן, ֿפון

מענטשן, ַא ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײט
קײן געלערנט ניט הָאב איך און 3
זָאל הײליקן ֿפון דערקענונג ַאז חכמה,

װיסן. איך
און הימל, אױֿפן ַארױף איז װער 4
געזַאמלט הָאט ַארָאּפגענידערט?װער
ֿפױסטן?װער זַײנע אין װינט דעם
ַא אין װַאסערן די אַײנגעבונדן הָאט
ַאלע אױֿפגעשטעלט הָאט טוך?װער
זַײן איז ערד?װָאס דער ֿפון עקן
ֿפון נָאמען דער איז װָאס נָאמען?און

װײסט? דו אױב זון, זַײן
איז גָאט ֿפון װָארט איטלעך 5
די ֿפַאר שילד ַא איז געלַײטערט;ער

אים. אין זיך שיצן װָאס
זַײנע צו צולײגן ניט זָאלסט 6
ניט דיך זָאל ער ּכדי װערטער,
ַא בלַײבן װעסט און ֿפָארהַאלטן,

ליגנער.
דיר, בַײ איך בעט זַאכן צװײ 7
מיר, ֿפון ֿפַארמַײדן ניט זײ זָאלסט

שטַארב: איך אײדער
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ליגן ֿפון װערטער און ֿפַאלשקײט 8
ָארימקײט מיר;ניט ֿפון דערװַײטער
געבן, מיר זָאלסטו עשירות ניט און
מַײן ֿפַאר ברױט מיט מיך שּפַײז

אױסקומעניש;
און זַאט, צו װערן ניט זָאל איך ּכדי 9
גָאט?און איז װער זָאגן: און לײקענען,
און ָארים, צו װערן ניט זָאל איך ּכדי
מַײן ֿפון נָאמען דעם ָאנרירן און גנֿבען,

גָאט.
קנעכט ַא ֿפַארַמסרן ניט זָאלסט 10
דיך װעט ער װָארום הַאר, זַײן ֿפַאר

ֿפַארשולדיקן. זיך װעסט און שילטן,
זַײן שילט װָאס ָדור ַא ֿפַארַאן 11
מוטער. זַײן ניט בענטשט און ֿפָאטער,
אױגן, זַײנע אין רײן ָדור ַא ֿפַארַאן 12

ָאּפגעװַאשן. ניט קױט זַײן ֿפון און
זַײנען הױך װי – ָדור ַא ֿפַארַאן 13
װי ברעמען זַײנע אױגן!און זַײנע

אױֿפגעהױבן!
צײן זַײנע װָאס ָדור ַא ֿפַארַאן 14
בַאקצײנער, זַײנע און שװערדן, זַײנען
אױסן ָארימע די ֿפַארצערן צו מעסערס,
צװישן ֿפון אֿביונים די און לַאנד,

מענטשן.
צװײ ֿפַארַאן ַעלּוָקהן: ֿפון 15
דרַײ גיב!”ֿפַארַאן „גיב! טעכטער:
זָאגן װָאס ֿפיר זַאט, ניט װערן װָאס

„גענוג”: ניט
דער ֿפון מַאכט די אונטערערד, די 16
מיט זַאט ניט װערט װָאס ערד די ֿפרױ,
ניט זָאגט װָאס ֿפַײער דָאס און װַאסער,

„גענוג”.
ַא ֿפון שּפָאט װָאס אױג דָאס 17
ַא געהָארכן צו ֿפַארַאכט און ֿפָאטער,
ֿפון רָאבן די אױסּפיקן עס זָאלן מוטער,
קינדער די אױֿפעסן עס זָאלן און טָאל,

ָאדלער. ֿפון
זַײנען װָאס דרַײ ֿפַארַאן 18
איך װָאס ֿפיר יָא, מיר, ֿפון ֿפַארהױלן

ניט: זײ ֿפַארשטײ
הימל, אין ָאדלער ֿפון װעג דער 19
ַא אױף שלַאנג דער ֿפון װעג דער
מיטן אין שיף ַא ֿפון װעג דער ֿפעלדז,

ַא מיט מַאן ַא ֿפון װעג דער און ים,
יונגֿפרױ.

ֿפרױ ַא ֿפון שטײגער דער איז ַאזױ 20
איר ָאּפ װישט און עסט נואֿפטע:זי ַא
געטָאן ניט הָאב איך זָאגט: און מױל,

בײז. קײן
די ציטערט דרַײען אונטער 21
ניט זי קען ֿפירן אונטער יָא, ערד,

אױסהַאלטן:
ַא װערט ער ַאז קנעכט, ַא אונטער 22
ברױט הָאט ער ַאז מנּוװל, ַא און מלך,

זַאט; צו
קריגט זי ַאז מיאוסער, ַא אונטער 23
איר ירשעט זי ַאז דינסט, ַא און מַאן, ַא

הַארינטע.
אױף קלענסטע די זַײנען ֿפיר 24
קליגסטע די זַײנען זײ און ערד, דער

חכמים:
ֿפָאלק ַא זַײנען מורַאזשקעס די 25
אום ָאן גרײטן זײ און שטַארק, ניט

שּפַײז; זײער זומער
ניט ֿפָאלק ַא זַײנען קיניגלס די 26
זײער ֿפעלדז אין מַאכן זײ און מַאכטיק,

הױז;
הײשעריקן, די בַײ מלך קײן ניטָא 27

ַאלע; מחנות אין ַארױס גײען זײ און
הענט די מיט קענסטו שּפין די 28
קיניגלעכע אין איז זי און ָאננעמען,

ּפַאלַאצן.
יָא, טרָאט, שײנעם ַא הָאבן דרַײ 29

שײן: גײען ֿפיר
שטַארקסטער דער לײב, דער 30
ניט זיך קערט װָאס חיות, די צװישן

קײנעם; ֿפַאר ָאּפ
בָאק;און דער און יַאכטהונט, דער 31
קײן אים קעגן ניטָא װָאס מלך, דער

בַאשטַאנד.
ֿפַארמיאוסט זיך הָאסט דו אױב 32
דו אױב איז, זיך, איבערנעמען דורך
אױֿפן הַאנט די טו איבערלײגט, ביסט

מױל,
ברענגט מילך דריקן װָארום 33
נָאז די דריקן און ּפוטער, ַארױס
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צָארן דריקן און בלוט, ַארױס ברענגט
קריג. ַארױס ברענגט

למוֵאל,31 מלך ֿפון װערטער די
הָאט מוטער זַײן װָאס מוסר ַא

געלערנט. אים
מַײן ֿפון זון נײן, און זון! מַײן נײן, 2

נדרים; מַײנע ֿפון זון נײן, און לַײב,
אױף ַאװעקגעבן ניט זָאלסט 3
אױף װעגן דַײנע און ּכוח, דַײן װַײבער

מלכים. אום ברענגט װָאס
ֿפַאר ניט למוֵאל, מלכים, ֿפַאר ניט 4
ֿפַאר װּו און װַײן, טרינקען איז מלכים

געטרַאנק! ֿפירשטן
און טרינקען ניט זָאלן זײ ּכדי 5
ֿפַארדרײען און געזעץ, דָאס ֿפַארגעסן

געדריקטע. ַאלע ֿפון משּפט דעם
ֿפַארלָארענעם, צום געטרַאנק גיט 6
אין ֿפַארביטערטע די צו װַײן און

געמיט.
זַײן ֿפַארגעסן און טרינקען ער זָאל 7
ניט מער מַאטערניש זַײן ָארימקײטאון

געדענקען.
שטומען, דעם ֿפַאר מױל דַײן עֿפן 8
ֿפַארגײיִקע. ַאלע ֿפון רעכט דעם ֿפַאר

מיט משּפט מױל, דַײן עֿפן 9
דעם רעכט טו און גערעכטיקײט,

אֿביון. דעם און ָארימַאן
קען װער ֵאֶשת-חיל ַאן 10
איז ּפערל ֿפון העכער געֿפינען?און

װערט. איר
מַאן איר ֿפון הַארץ דָאס 11
אים און איר, אױף זיך ֿפַארזיכערט

אַײנקום. קײן ניט ֿפעלט
ניט און גוטס אים טוט זי 12

לעבן. איר ֿפון טעג ַאלע שלעכטס,
און ֿפלַאקס, און װָאל אױף זוכט זי 13

הענט. װיליקע אירע מיט ַארבעט
ֿפון הַאנדלשיֿפן, די װי ַאזױ איז זי 14

ברױט. איר זי ברענגט װַײטן דער
נָאך װען אױף שטײט זי און 15
איר ֿפַאר שּפַײז צו גרײט און נַאכט,
ֿפַאר אױסקומעניש די און הױזגעזינט,

דינסטמײדלעך. אירע

קױֿפט און ֿפעלד, ַא ֿפַארטרַאכט זי 16
הענט אירע ֿפון ֿפרוכט דער ֿפון עס,

װַײנגָארטן. ַא זי ֿפלַאנצט
אירע קרַאֿפט מיט ָאן גורט זי 17
ָארעמס. אירע שטַארקט זי און לענדן,
איז ֿפַארדינסט איר ַאז מערקט זי 18
איר װערט נַאכט בַײ ֿפַארלָאשן גוט;ניט

ליכט.
צום זי לײגט הענט אירע 19
הַאנטֿפלעכן אירע און שּפינרָאד,

שּפינדל. דעם הַאלטן
אױס זי שּפרײט הַאנטֿפלעך איר 20
שטרעקט הענט אירע און ָארימַאן, צום

אֿביון. צום אױס זי
איר װעגן מורא ניט הָאט זי 21
איר װָארום שנײ, ֿפַאר הױזגעזינט
אין ָאנגעטָאן איז הױזגעזינט גַאנץ

רױטגעװַאנט.
און ֿפַײנלַײנען זיך, זי מַאכט דעקן 22

מלבוש. איר איז ּפורּפל
איר איז טױערן די אין בַאקַאנט 23
ֿפון עלטסטע די מיט זיצט ער װען מַאן,

לַאנד.
און זי מַאכט לַײנענטוך ַא 24
זי שטעלט גַארטלען און ֿפַארקױֿפט,

הַאנדלסמַאן. דעם צו
איר איז שײנקײט און שטַארקײט 25
שּפעטערדיקן ֿפון לַאכט זי און מלבוש,

טָאג.
און חכמה, מיט זי עֿפנט מױל איר 26
איר אױף איז גענָאד ֿפון לערנונג די

צונג.
איר ֿפון גַאנג דעם נָאך קוקט זי 27
ֿפון ברױט דָאס ניט עסט זי און הױז,

ֿפױלקײט.
און אױף שטײען קינדער אירע 28
זי: רימט ער און – מַאן איר זי, לױבן

אױֿפגעטָאן הָאבן טעכטער „ֿפיל 29
זײ שטַײגסט דו ָאבער בריהשַאֿפט,

ַאריבער”. ַאלע
שײנקײט און ָאּפנַאר, ַאן איז חן 30
װַײב, גָאטסֿפָארכטיקע ַא נישטיק, איז

װערן. גערימט זָאל זי



1019 ִמשֵלי 31:31—31:31

אירע ֿפון ֿפרוכט דער ֿפון איר גיט 31
רימען זי מעׂשים אירע זָאלן און הענט,

טױערן. די אין
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ִאיוֿב
לַאנד1 אין מַאן ַא געװען איז עס

געװען איז נָאמען זַײן װָאס עוץ
איז מַאן דָאזיקער דער און ִאיוֿב;
און רעכטֿפַארטיק, און ערלעך געװען
ֿפון ָאּפגעקערט און גָאטסֿפָארכטיק,

שלעכטס.
בַײ געװָארן געבָארן זַײנען עס און 2

טעכטער. דרַײ און זין זיבן אים
זיבן געװען איז אײגנס זַײן און 3
קעמלען, טױזנט דרַײ און שָאף, טױזנט
רינדער, געשּפַאן הונדערט ֿפינף און
און אײזעלינס, הונדערט ֿפינף און
דָאזיקער דער און קנעכט; סך ַא זײער
ַאלע ֿפון גרעסער געװען איז מַאן

מזרח. ֿפון קינדער
מַאכן און גײן ֿפלעגן זין זַײנע און 4
אין הױז אין איטלעכן בַײ מָאלצַײט ַא
רוֿפן און שיקן ֿפלעגן זײ און טָאג, זַײן
צו און עסן צו שװעסטער, דרַײ זײערע

זײ. מיט טרינקען
די װי ַאז געװען, איז עס און 5
זיך הָאבן מָאלצַײט דעם ֿפון טעג
געשיקט ִאיוֿב הָאט ַאזױ ַארומגעדרײט,
ער און געהײליקט, זײ הָאט און
און ֿפרי, דער אין ֿפעדערן זיך ֿפלעגט
דער לױט ברַאנדָאּפֿפער אױֿפברענגען
הָאט ִאיוֿב װָארום ַאלעמען, זײ ֿפון צָאל
קינדער מַײנע הָאבן אֿפשר געזָאגט:
געלעסטערט הָאבן זײ און געזינדיקט,
ֿפלעגט ַאזױ הַארצן. זײער אין גָאט

מָאל. ַאלע טָאן ִאיוֿב
װען טָאג, דער געװען איז עס און 6
זיך געקומען זַײנען גָאט ֿפון זין די
ׂשטן דער אױך און גָאט, ֿפַאר שטעלן

זײ. צװישן געקומען איז
ׂשטן: צום געזָאגט גָאט הָאט 7
ׂשטן דער הָאט קומסטו? װַאנען ֿפון
געזָאגט: הָאט און גָאט, געענטֿפערט
ֿפון און ערד דער איבער װַאנדערן ֿפון

איר. אױף ַארומגײן

ׂשטן: צום געזָאגט גָאט הָאט 8
קנעכט מַײן אױף געטָאן ַאכט הָאסטו
װי ַאזַא ניטָא איז עס ַאז ִאיוֿבן,
ערלעך מַאן ַא ערד, דער אױף ער
און גָאטסֿפָארכטיק רעכטֿפַארטיק, און

שלעכטס? ֿפון ָאּפגעקערט
גָאט, געענטֿפערט ׂשטן דער הָאט 9
אומזיסט דען איז געזָאגט: הָאט און

גָאטסֿפָארכטיק? ִאיוֿב
און אים ַארומגעצַאמט ניט הָאסטו 10
זַײנס איז װָאס ַאלץ און הױזגעזינט זַײן
הענט זַײנע ֿפון ַארבעט די ַארום? רונד
איז אײגנס זַײן און געבענטשט, הָאסטו

לַאנד. איבערן ֿפַארשּפרײט
אױס ַאקָארשט שטרעק ָאבער 11
איז װָאס עּפעס ָאן ריר און הַאנט, דַײן
ּפנים דַײן אין ניט װעט ער אױב זַײנס,

לעסטערן. דיך
ׂשטן: צום געזָאגט גָאט הָאט 12
דַײן אין זַײנס איז װָאס ַאלץ איז ָאט
ניט זָאלסטו אים אױף נָאר הַאנט,
ׂשטן דער איז הַאנט. דַײן אױסשטרעקן

גָאט. ֿפַאר ֿפון ַארױסגעגַאנגען
טָאג, אײן געװען איז עס און 13
עסן טעכטער זַײנע און זין זַײנע װי
זײער ֿפון הױז אין װַײן טרינקען און

ברודער, עלטסטן
צו געקומען ָשִליח ַא איז ַאזױ 14
רינדער די געזָאגט: הָאט און ִאיוֿבן,
אײזעלינס די און געַאקערט, הָאבן

זײ, לעבן געֿפיטערט זיך הָאבן
הָאבן און שֿבָאער, בַאֿפַאלן זַײנען 15
זײ הָאבן יונגען די און צוגענומען, זײ
שװערד ֿפון שַארף מיטן דערשלָאגן
ַאנטרונען בין ַאלײן איך נָאר און

ָאנצוזָאגן. דיר געװָארן
איז ַאזױ נָאך, רעדט דער װי 16
הָאט און ַאנדערער, ַאן ָאנגעקומען
איז גָאט ֿפון ֿפַײער ַא געזָאגט:
הָאט און הימל, ֿפון ַארָאּפגעֿפַאלן
און יונגען, די און שָאף די ָאנגעצונדן
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ַאלײן איך נָאר און ֿפַארצערט, זײ הָאט
ָאנצוזָאגן. דיר געװָארן ַאנטרונען בין

איז ַאזױ נָאך, רעדט דער װי 17
הָאט און ַאנדערער, ַאן ָאנגעקומען
דרַײ געמַאכט הָאבן ַּכׂשדים געזָאגט:
די אױף ָאנגעֿפַאלן זַײנען און מחנות,
און צוגענומען, זײ הָאבן און קעמלען,
מיטן דערשלָאגן זײ הָאבן יונגען די
ַאלײן איך נָאר און שװערד, ֿפון שַארף
ָאנצוזָאגן. דיר געװָארן ַאנטרונען בין

איז ַאזױ נָאך, רעדט דער װי 18
הָאט און ַאנדערער, ַאן ָאנגעקומען
טעכטער דַײנע און זין דַײנע געזָאגט:
אין װַײן געטרונקען און געגעסן הָאבן

ברודער, עלטסטן זײער ֿפון הױז
איז װינט גרױסער ַא ערשט 19
און מדבר, ֿפון זַײט דער ֿפון ָאנגעקומען
ֿפון װינקלען ֿפיר די ָאנגעכַאּפט הָאט
די אױף אַײנגעֿפַאלן איז עס און הױז,
געשטָארבן, זַײנען זײ און יונגעלַײט,
ַאנטרונען בין ַאלײן איך נָאר און

ָאנצוזָאגן. דיר געװָארן
און אױֿפגעשטַאנען, ִאיוֿב איז 20
הָאט און מַאנטל, זַײן צעריסן הָאט
געֿפַאלן איז און קָאּפ, זַײן ָאּפגעשָארן
געבוקט. זיך הָאט און ערד, דער אױף
נַאקעט געזָאגט: הָאט ער און 21
מַײן ֿפון ַארױסגעגַאנגען איך בין
זיך איך װעל נַאקעט און לַײב, מוטערס
און געגעבן, הָאט גָאט ַאהין; אומקערן
זַײן זָאל געלױבט צוגענומען, הָאט גָאט

גָאט. ֿפון נָאמען דער
ניט ִאיוֿב הָאט דעם ַאלעם בַײ 22
קײן געגעבן ניט און געזינדיקט,

גָאט. צו לעסטערונג

װען2 טָאג דער געװען איז עס און
זיך געקומען זַײנען גָאט ֿפון זין די
ׂשטן דער אױך און גָאט, ֿפַאר שטעלן
שטעלן צו זיך זײ, צװישן געקומען איז

גָאט. ֿפַאר
ׂשטן: צום געזָאגט גָאט הָאט 2
ׂשטן דער הָאט קומסטו? װַאנען ֿפון
געזָאגט: הָאט און גָאט, געענטֿפערט

ֿפון און ערד דער איבער װַאנדערן ֿפון
איר. אױף ַארומגײן

ׂשטן: צום געזָאגט גָאט הָאט 3
קנעכט מַײן אױף געטָאן ַאכט הָאסטו
ער װי ַאזַא ניטָא איז עס ַאז ִאיוֿבן,
און ערלעך מַאן ַא ערד, דער אױף
און גָאטסֿפָארכטיק, רעכטֿפַארטיק,
ער און שלעכטס? ֿפון ָאּפגעקערט
ֿפרומקײט; זַײן בַײ ַאלץ נָאך זיך הַאלט
אים, אױף ָאנגערעדט מיך הָאסט דו און

אומזיסט. אומצוברענגען אים
גָאט, געענטֿפערט ׂשטן דער הָאט 4
און הױט, ֿפַאר הױט געזָאגט: הָאט און
ער װעט הָאט, מענטש ַא װָאס ַאלץ

נֿפש. זַײן ֿפַאר ַאװעקגעבן
דַײן אױס ַאקָארשט שטרעק ָאבער 5
זַײן און בײן זַײן ָאן ריר און הַאנט,
ּפנים דַײן אין ניט װעט ער אױב ֿפלײש,

לעסטערן. דיך
ָאט ׂשטן: צום געזָאגט גָאט הָאט 6
נֿפש זַײן נָאר הַאנט, דַײן אין ער איז

היט.
ֿפון ַארױסגעגַאנגען ׂשטן דער איז 7
געּפלָאגט הָאט ער און גָאט, ֿפַאר
זַײן ֿפון אױסשלָאג בײזן ַא מיט ִאיוֿבן

שַארבן. זַײן ביז ֿפוסטריט
זיך שערבל ַא גענומען זיך ער הָאט 8
געזעסן איז ער און דערמיט; קרַאצן צו

ַאש. אין
געזָאגט: אים צו װַײב זַײן הָאט 9
דַײן בַײ ַאלץ נָאך זיך הַאלטסט
און גָאט, לעסטער ֿפרומקײט?

שטַארב.
געזָאגט: איר צו ער הָאט 10
די ֿפון אײנע רעדט עס װי ַאזױ
מיר זָאלן רעדסטו. נידערטרעכטיקע
גָאט, ֿפון ָאננעמען יָא גוטע דָאס
ניט מיר זָאלן שלעכטע דָאס און
ִאיוֿב הָאט דעם ַאלעם בַײ ָאננעמען?

ליּפן. זַײנע מיט געזינדיקט ניט
ֿפרַײנט גוטע דרַײ ִאיוֿבס און 11
דָאזיקן דעם ַאל ֿפון געהערט הָאבן
און אים, אױף געקומען איז װָאס בײז
זַײן ֿפון איטלעכער געקומען זַײנען זײ
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דער ִבלַדד און ֵּתיָמני, דער ֶאליֿפז ָארט,
זײ און נַַעָמתי; דער צוֿפר און שוחי,
גײן צו אײנעם אין ָאּפגערעדט הָאבן

טרײסטן. אים און בַאדױערן אים
אױֿפגעהױבן הָאבן זײ ַאז און 12
הָאבן װַײטן, דער ֿפון אױגן זײערע
הָאבן זײ און דערקענט, ניט אים זײ
הָאבן און ָקול זײער אױֿפגעהױבן
איטלעכער הָאבן זײ און געװײנט;
געװָארֿפן און מַאנטל, זַײן צעריסן
הימל. צום קעּפ זײערע איבער שטױב
אים מיט געזעסן זַײנען זײ און 13
נעכט, זיבן און טעג זיבן ערד דער אױף
ַא אים צו גערעדט ניט הָאט קײנער און
דער ַאז געזען הָאבן זײ װָארום װָארט,

גרױס. זײער איז װײטָאג

זַײן3 געעֿפנט ִאיוֿב הָאט דערנָאך
זַײן געשָאלטן הָאט און מױל,

טָאג.
און ָאּפגערוֿפן, זיך הָאט ִאיוֿב און 2

געזָאגט: הָאט
איך טָאגװָאס דער זָאל אונטערגײן 3
די און געװָארן, געבָארן אים אין בין
איז ייִנגל ָאנגעזָאגט:ַא הָאט װָאס נַאכט

געװָארן. ַאנטֿפַאנגען
ניט חושך, זַײן זָאל טָאג יענער 4
אױבן, ֿפון גָאט אים אױף זָאל ֿפרעגן
ַא אים אױף זָאל שַײנען ניט און

ליכטיקײט.
חושך אים זָאלן זיך ֿפַאר צונעמען 5
רוען זָאל װָאלקעניש ַא טױטשָאטן, און
אים זָאלן טָאג ֿפון כמַארעס אים, אױף

שרעקן.
שטָאקֿפינצטערניש ַא נַאכט, יענע 6
ֿפרײען ניט זיך זָאל זי נעמען, זי זָאל
ֿפון צָאל דער אין יָאר, ֿפון טעג די אין

ַארַײנגײן. ניט זי זָאל חדשים
ניט װיסט, זַײן זָאל נַאכט יענע ָאט 7

געזַאנג. ַא זָאל איר אין קומען
דעם שילטן װָאס די זי זָאלן ֿפלוכן 8
ִלויָתן דעם גרײט זַײנען װָאס די טָאג,

אױֿפצּוװעקן.

אירע װערן זָאלן ֿפינצטער 9
ליכט, אױף הָאֿפן זָאל זי ָאװנטשטערן,
ברעמען די ָאנזען ניט און ניטָא, און

ֿפרימָארגן. ֿפון
ֿפַארשלָאסן ניט הָאט זי װַײל 10
און מוטערלַײב, מַײן ֿפון טירן די
אױגן. מַײנע ֿפון מַאטערניש ֿפַארבָארגן
ֿפון ניט איך בין װָאס ֿפַאר 11
לַײב ֿפון געשטָארבן?ַארױס טרַאכט

ֿפַארגַאנגען? און
קני מיך הָאבן ַאלַמאי 12
איך בריסט, װָאס נָאך צוגענומען?און

זײגן? זָאל
ַאצונד װָאלט איך װָארום 13
װָאלט איך שטיל, געװען און געלעגן
געהַאט רו װָאלט איך געשלָאֿפן,

דענצמָאל;
דער ֿפון יועצים און מלכים מיט 14
ֿפַאר װיסטענישן ֿפַארבױען װָאס ערד,

זיך;
הָאבן װָאס ׂשָררות מיט ָאדער 15
מיט הַײזער זײערע ֿפילן װָאס גָאלד,

זילבער.
געװען, ניט גָאר װָאלט איך ָאדער 16
קינדער װי מּפיל, בַאהַאלטענער ַא װי

געזען. ניט שַײן דעם הָאבן װָאס
צו רָשעים די אױף הערן דָארט 17
ָאן מידע די רוען דָארט און רודערן,

ּכוח.
די זַײנען בַארוט אײנעם אין 18
ֿפון ָקול דעם ניט הערן זײ געֿפַאנגענע,

דריקער. ַא
און דָארטן, איז גרױס און קלײן 19

הַאר. זַײן ֿפון ֿפרַײ איז קנעכט דער
דעם ליכט ער גיט װָאס ֿפַאר 20
די לעבן און זיך, מַאטערט װָאס

געמיט? אין ֿפַארביטערטע
ער און טױט, אױֿפן הַארן װָאס די 21
מער אים נָאך ַאקערן זײ און ניט, קומט

אֹוצרות; נָאך װי
מיט ֿפרײען זיך װָאלטן װָאס די 22
זײ ַאז קװעלן, װָאלטן װָאס ִׂשמחה,

קֿבר; דעם געֿפינען װָאלטן
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איז װעג זַײן װָאס מַאן דעם צו 23
ֿפַארצַאמט הָאט גָאט און ֿפַארבָארגן,

אים? ֿפַאר
ברױט מַײן װי גלַײך װָארום 24
װַאסער װי ַאזױ און זיֿפצן, מַײן קומט

געשרײען. מַײנע זיך גיסן
הָאב איך װָאס ַאנגסט די װָארום 25
װָאס און ָאנגעקומען, מיר איז געַאנגסט

געשען. מיר איז געֿפָארכט הָאב איך
רו קײן און שלװה קײן הָאב איך 26
איז ציטערניש און ניט, מנוחה קײן און

געקומען.

דער4 ֶאליֿפז געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט און ֵּתיָמני,

דיר צו װָארט ַא ּפרּוװט מע ַאז 2
קען װער ֿפַארדריסן?ָאבער דיך װעט

רײד? ֿפון אַײנהַאלטן זיך
און ֿפילן, געלערנט הָאסט זע, 3

שטַארקן. ֿפלעגסטו הענט שלַאֿפע
ֿפלעגן געשטרױכלטן דעם 4
געבײגטע און רײד, דַײנע אױֿפשטעלן

ֿפעסטיקן. ֿפלעגסטו קני
דיר, צו עס קומט ַאצונד ָאבער 5
ָאן, דיך רירט עס ָאּפהענטיק, װערסטו

דערשרָאקן. װערסט און
גָאטסֿפָארכטיקײט דַײן ניט איז 6
די הָאֿפענונג דַײן בטחון, דַײן

װעגן? דַײנע ֿפון ערלעכקײט
איז װער נָאר, זיך דערמָאן 7
װּו אונטערגעגַאנגען?און אומשולדיק
ֿפַארטיליקט רעכטֿפַארטיקע זַײנען

געװָארן?
איז געזען, הָאב איך װעדליק 8
זײען און אומרעכט, ַאקערן װָאס די

עס. שנַײדן זײ אומגליק,
זײ גײען גָאט ֿפון הױך דעם ֿפון 9
זַײן ֿפון ָאטעם דעם ֿפון און אונטער,

ֿפַארלענדט. זײ װערן צָארן
ֿפון ָקול ַא לײב, ֿפון געבריל ַא 10
די ֿפון צײן די –ָאבער װילדלײב

צעברָאכן; װערן יונגלײבן
אױס גײט לײב ַאלטער דער 11
דער ֿפון קינדער די און שּפַײז, ָאן

צעשּפרײט. װערן לײבינטע
װָארט ַא ֿפלעגט מיר צו און 12
הָאט אױער מַײן און ֿפַארגנֿבען, זיך

דערֿפון. קװינט ַא ֿפַארנומען
ֿפון זעונגען ֿפון געדַאנקען, אין 13
ֿפַאלט שלָאף טיֿפער ַא װען נַאכט, דער

מענטשן, אױף
ַא און געטרָאֿפן ּפחד ַא מיך הָאט 14
בײנער מַײנע ַאלע הָאט און ציטערניש,

צעשױדערט.
מַײן ֿפַאר ֿפלעגט גַײסט ַא און 15
ֿפלעגט שטעלן ַאריבער;קַאּפױר ּפנים

לַײב. מַײן ֿפון הָאר די עס
איך ָאבער שטײן, ֿפלעגט ער 16
ָאנבליק;ַא זַײן דערקענען ניט ֿפלעג
מַײנע ֿפַאר געװען איז געשטַאלט
ֿפלעג שטים ַא און שטילקײט אױגן;ַא

הערן: איך
זַײן גָאט ֿפַאר מענטש ַא קען 17
בַאשעֿפער זַײן ֿפַאר קען גערעכט?צי

מַאן? ַא זַײן רײן
ער גלױבט קנעכט זַײנע אין זע, 18
ער מערקט מלאכים זַײנע אין און ניט,

ֿפַארזע, ַא
אין װױנער די שױן װי הַײנט 19
איז גרונט זײער װָאס לײם, ֿפון הַײזער
װי גלַײך זײ צעדריקט שטױב?מע אין

מָאיל. ַא
װערן ָאװנט און מָארגן צװישן 20
זײ גײען אומגעמערקט צעשטױסן, זײ

אײביק. אױף אונטער
װערט ָאּפגעריסן װָאר, ֿפַאר 21
זײ זײ, בַײ געצעלטשטריק זײער

חכמה. ָאן און שטַארבן,

זָאל5 װער דָא איז ַאקָארשט, רוף
ֿפון װעמען צו ענטֿפערן?און דיר

קערן? זיך װעסטו הײליקע די
דער הרגעט נַארן דעם װָארום 2
די טײט קלוגן ניט דעם און ּכעס,

קנאה.
אַײנגעװָארצלט, נַארן ַא איך זע 3
ֿפַארשָאלטן. װױנונג זַײן ֵּתּכף איך רוף
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ֿפון זַײן װַײט װעלן קינדער זַײנע 4
אין װערן צעדריקט װעלן זײ און הילף,
זַײן. מציל ניט װעט קײנער און טױער,
דער װעט שניט זַײן װָארום 5
די ֿפון ביז און אױֿפעסן, הונגעריקער
ַאװעקנעמען;און עס ער װעט דערנער
זײער נעץ די װעט אַײנשלינגען

ֿפַארמעג.
קומט שטױב ֿפון ניט װָאר, ֿפַאר 6
ערד דער ֿפון ניט און אומגליק, ַארױס

מַאטערניש. שּפרָאצט
צו איז מענטש דער נַײערט 7
היצקעּפ געבָארן;נָאר מַאטערניש

הײך. דער אין ֿפליִען
גָאט, געזוכט װָאלט איך ָאבער 8
מַײן געשטעלט איך װָאלט גָאט צו און

טענה;
צו ניט זַאכן גרױסע טוט װָאס דער 9
צָאל; ַא ָאן ַאזש װּונדער דערֿפָארשן,

געזיכט אױֿפן רעגן גיט װָאס דער 10
אױֿפן װַאסער שיקט און ערד, דער ֿפון

ֿפעלדער; די ֿפון געזיכט
אין נידעריקע די שטעלט ער 11
װערן ֿפינצטערע די און הײך, דער

הילף. דורך דערהױבן
ֿפון מחשֿבות די ֿפַארשטערט ער 12
ניט זָאלן הענט זײערע ַאז ליסטיקע, די

ממשות. אױֿפטָאן
זײער אין קלוגע ֿפַאנגט ער 13
די ֿפון עצה די און ליסטיקײט,

צעטומלט. װערט ֿפַארשּפיצטע
זײ בַאגעגענען טָאג בַײ 14
נַאכט בַײ װי ַאזױ און ֿפינצטערניש,

טָאג. מיטן אין זײ טַאּפן
– שװערד דער ֿפון העלֿפט ער און 15
שטַארקנס דעם ֿפון און מױל, זײער ֿפון

אֿביון. דעם הַאנט
קריגט ָארימַאן דער און 16
אומגערעכטיקײט און הָאֿפענונג,

מױל. איר צו מַאכט
װָאס מענטשן דעם איז װױל זע, 17
ֿפון מוסר דעם און אים, שטרָאֿפט גָאט

ֿפַארַאכטן. ניט זָאלסטו ַאלמַאכטיקן

ער און טָאן, װײ מַאכט ער װָארום 18
זַײנע און ֿפַארװּונדט, ער ֿפַארבינדט,

אױס. הײלן הענט
מציל דיך ער װעט צרות זעקס אין 19
ָאנרירן ניט דיך װעט זיבן אין און זַײן,

בײז. קײן
דיך ער װעט הונגער אין 20
מלחמה אין און טױט, ֿפון אױסלײזן

שװערד. ֿפון מַאכט דער ֿפון
צונג דער ֿפון רוט דער ֿפַאר 21
ניט װעסט און ֿפַארבָארגן, זַײן װעסטו
זי ַאז ֿפַארװיסטונג, ֿפַאר הָאבן מורא

קומט.
הונגער ֿפון און ֿפַארװיסטונג ֿפון 22
דער ֿפון חיות די ֿפַאר און לַאכן, װעסטו

הָאבן. מורא ניט װעסטו ערד
ֿפעלד ֿפון שטײנער די מיט װָארום 23
ֿפון חיה די און בונד, דַײן זַײן װעט

דיר. מיט שלום זַײן װעט ֿפעלד
געצעלט דַײן ַאז װיסן װעסט און 24
דַײן נָאכזען װעסט און בשלום, איז

ֿפעלן. ניט װעט דיר בַײ און װױנונג,
זָאמען דַײן ַאז װיסן װעסט און 25
שּפרָאצונגען דַײנע און ֿפיל, זַײן װעט

ערד. דער ֿפון גרָאז װי
עלטער ֿפולער אין קומען װעסט 26
אין ַארַײן קומט סטױג ַא װי קֿבר, צום

צַײט. זַײן
מיר הָאבן דָאס זע, 27
דָאס, איז ַאזױ אױסגעֿפָארשט,

דיר. מערק דו און צו, עס הער

הָאט6 און ִאיוֿב, געענטֿפערט הָאט
געזָאגט:

װערן געװױגן זָאל געװױגן װען 2
מען װָאלט ברָאך מַײן און ּכעס, מַײן

בַאגלַײך! װָאגשָאל אױֿפן נעמען
זַאמד דעם ֿפון שװערער װָארום 3
ַאצונד;דרום זַײן עס װָאלט ימען ֿפון

צעמישט. װערטער מַײנע זַײנען
ֿפַײלן די זַײנען מיר אין װָארום 4
גיֿפט זײער װָאס ַאלמַאכטיקן, ֿפון
ֿפון געמיט;שרעקענישן מַײן טרינקט

מיר. קעגן אױס זיך שטעלן גָאט
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אױף װַאלדאײזל ַא דען שרַײט 5
זַײן אױף ָאקס ַאן מרוקעט גרָאז?צי

ֿפוטער?
ָאן געגעסן אומבַאטַעמטס װערט 6
ֿפון זַאֿפט אין טעם ַא דָא איז זַאלץ?צי

ַאלטַײ?
געװָאלט ניט הָאט זעל מַײן װָאס 7
ֿפון צושּפַײזן די זַײנען דָאס ָאנרירן,

ברױט. מַײן
ֿפַארלַאנג, מַײן ָאן קומט הלװאי 8

גָאט! גיט הָאֿפענונג מַײן און
און אַײן װיליקט גָאט און 9
און הַאנט זַײן לױז לָאזט מיך, צעדריקט

מיך! דערענדיקט
געװען נָאך דָאס װָאלט 10
װָאלט איך און נחמה, מַײן
ער יסורים;זָאל אין געטַאנצט
הָאב איך אומדערבַארימדיק;הגם זַײן
ֿפון װערטער די געלײקנטָאן ניט

הײליקן.
זָאל איך ַאז ּכוח, מַײן איז װָאס 11
זָאל איך ַאז ָסוף, מַײן װָאס הָאֿפן?און

געמיט? מַײן אַײנהַאלטן
מַײן שטײנער ֿפון ּכוח דער איז 12

קוּפער? ֿפון לַײב מַײן ּכוח?איז
ניטָא, הילף קײן מיר ֿפַאר דען איז 13
מיר? ֿפון ֿפַארשטױסן איז עצה ַאן און
ַרחָמנות קומט אַײן גײט װָאס דעם 14
די ֿפַארלָאזט ער ַאֿפילו חֿבר, זַײן ֿפון

ַאלמַאכטיקן. ֿפַארן מורא
געֿפעלשט הָאבן ברידער מַײנע 15
טַײכן ֿפון שטרָאם דער װי טַײך, ַא װי

ַאװעק, גײען װָאס
–אױף אַײז ֿפון טונקל זַײנען װָאס 16

שנײ. דער זיך בַאהַאלט זײ
װערן צעװַארעמט, װערן זײ בעת 17
הײס, װערט עס װי ֿפַארשװּונדן, זײ

ָארט. זײער ֿפון זײ צעגײען
זײער ֿפון װעגן די זיך דרײען עס 18
און נישט אין ֿפַארגײען זײ װַאנדער,

ֿפַארלָארן. װערן
הָאבן ֵּתימא ֿפון קַארַאװַאנען די 19
שֿבא ֿפון גײ-מחנות די אױסגעקוקט,

זײ, אױף געהָאֿפט הָאבן

װָאס געשעמט זיך הָאבן זײ ָאבער 20
זַײנען זײ ֿפַארזיכערט, זיך הָאבן זײ
שַאנד אין און ַאהין ביז ָאנגעקומען

געבליבן.
מיט איר זַײט ַאצונד װָאר, ֿפַאר 21
און ברָאך, דעם דערזען הָאט איר אים,

דערשרָאקן. זיך
מיר גיט געזָאגט: דען איך הָאב 22
שענקט ֿפַארמעג אַײער ֿפון און װָאס,

מיר? ֿפַאר
ֿפון ַאנטרינען מיך מַאכט ָאדער: 23
הַאנט דער ֿפון און הַאנט, ׂשונאס
מיך איר זָאלט געװַאלטטוער ֿפון

אױסלײזן?
װעל איך און מיך, לערנט 24
ֿפַארזען, הָאב איך װָאס און שװַײגן,

ֿפַארשטײן. צו מיר גיט
ריכטיקע זַײנען שטַארק װי 25
דָאס בַאװַײזט װָאס װערטער!ָאבער

אַײך? ֿפון בַאװַײזן
ַא ֿפַאר װערטער איר רעכנט 26
ֿפון רײד די װינט ֿפַאר און בַאװַײז,

ֿפַארצװײֿפלטן?
איר װָאלט יתום ַא אױף ַאֿפילו 27
גרָאבן װָאלט איר און װַארֿפן, גורל

חֿבר. אַײער אױף
קערט בַאװיליקט, ַאצונד און 28
אין אַײך איך װעל צי מיר;און צו אַײך

זָאגן? ליגן ַא ּפנים
אַײך, בעט איך אום, אַײך קערט 29
קערט יָא, געשען, ניט עװלה קײן זָאל
גערעכט בין איך אום, װידער אַײך

דערין.
דָא צונג מַײן אין איז 30
מַײן ניט שּפירט אומרעכט?צי

ֿפַארברעכן? גומען

דער7 הָאט דינסטצַײט װָאר, ֿפַאר
װי און ערד, דער אױף מענטש
זַײנע זַײנען געדונגענעם ַא ֿפון טעג

טעג.
נָאך שמַאכט װָאס קנעכט ַא װי 2
װָאס געדונגענער ַא װי און שָאטן,

לױן, זַײן אױף הַארט
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צוגעטײלט מיר איך הָאב ַאזױ 3
און אומגליק, ֿפון חדשים געקריגן
מיר מען הָאט מַאטערניש ֿפון נעכט

צוגעצײלט.
װען איך: זָאג זיך, לײג איך ַאז 4
ציט נַאכט די אױֿפשטײן?און איך װעל
װַארֿפעניש מיט זַאט װער איך און זיך,

ֿפרימָארגן. ביזן
מיט בַאקלײדט איז לַײב מַײן 5
הױט מַײן ערד, שטיקער און װערים

צעקרָאכן. װערט און ּפלַאצט
ַא ֿפון ֿפלינקער זַײנען טעג מַײנע 6
ַא ָאן ֿפַארלענדט װערן און װעבשיֿפל,

הָאֿפענונג.
לעבן, מַײן איז הױך ַא ַאז געדענק, 7

גוטס. מער ָאנזען ניט װעט אױג מַײן
דָאס ָאנקוקן ניט מער װעט מיך 8
זַײנען אױגן דַײנע זעער, מַײן ֿפון אױג

ניטָא. איך בין שױן און מיר, אױף
און װָאלקן ַא װערט ֿפַארלענדט 9
אין נידערט װָאס דער ַאזױ ֿפַארגײט,

ַארױֿפקומען. ניט װעט אונטערערד,
אומקערן ניט מער זיך װעט ער 10
אים װעט ָארט זַײן און הױז, זַײן אין

קענען. ניט מער
ֿפַארמַײדן ניט איך װעל דרומעך 11
דער אין רעדן װעל איך מױל, מַײן
װעל איך געמיט, מַײן ֿפון קלעמעניש
מַײן ֿפון ביטערקײט דער אין קלָאגן

זעל.
ים-חיה, ַא ָאדער ים, ַא איך בין 12
מיר? איבער װַאך ַא שטעלסט דו װָאס
װעט בעט מַײן זָאג: איך ַאז 13
װעט געלעגער מַײן טרײסטן, מיך

קלָאג, מַײן מיטטרָאגן
און חלומות, מיט מיך שרעקסטו 14

מיך. גרױלסטו זעונגען מיט
בעסער װיל זעל מַײן און 15
די אײדער טױט, דערװַארגעניש,

מַײנע. בײנער דָאזיקע
אײביק װעל איך נמאס; איז מיר 16
ַא װָארום מיר, ֿפון ָאּפ לָאז לעבן, ניט

טעג. מַײנע זַײנען הױך

דו ַאז מענטש, דער איז װָאס 17
זָאלסט דו ַאז און גרײסן, אים זָאלסט

הַארץ, דַײן אים אױף לײגן
ַאלע דערמָאנען אים און 18

ּפרּוװן? אים רגע ַאלע ֿפרימָארגן,
ָאּפקערן ניט זיך װעסטו לַאנג װי 19
איך ביז ָאּפלָאזן ניט מיר?מיך ֿפון

שּפַײעכץ? מַײן ַארָאּפ שלינג
איך טו װָאס זינדיק, איך ַאז 20
מענטשן?ֿפַאר דעם ֿפון היטער דיר,
דַײן ֿפַאר געמַאכט מיך הָאסטו װָאס
זיך געװָארן בין איך ַאז צילברעט,

לַאסט? צו ַאלײן
מַײן ניט ֿפַארגיסטו װָאס און 21
מַײן ָאּפ ניט טוסט און ֿפַארברעך,
אין ליגן איך װעל ַאצונד זינד?װָארום
איך און זוכן, מיך װעסט און שטױב,

זַײן. ניט װעל

דער8 ִבלַדד געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט און שוחי,

דָאס רעדן װעסטו װַאנען ביז 2
װינט שטַארקער ַא װי און דָאזיקע,
מױל? דַײן ֿפון װערטער די זַײן װעלן

דעם ֿפַארדרײען גָאט דען װעט 3
ַאלמַאכטיקער דער װעט משּפט?און

גערעכטיקײט? די ֿפַארדרײען
געזינדיקט הָאבן קינדער דַײנע ַאז 4
ַאװעקגעשיקט זײ ער הָאט אים, צו

ֿפַארברעך. זײער ֿפַאר
צום און גָאט, זוכן װָאלסט דו ַאז 5

בעטן, ַאלמַאכטיקן
און רײן זַײן װָאלסט דו ַאז 6
זיך ַאצונד ער װָאלט רעכטֿפַארטיק,
מַאכן גַאנץ און דיר, ֿפַאר דערװעקן

װױנונג. גערעכטע דַײן
זַײן װעט ָאנהײב דַײן אױב און 7
גרױס. זײער זַײן ָסוף דַײן װעט קלײן,
דעם ַאקָארשט ֿפרעג װָארום 8
װָאס מערק און ָדור, ֿפריִערדיקן
אױסגעֿפָארשט הָאבן עלטערן זײערע

–
און נעכטן, ֿפון זַײנען מיר װָארום 9
זַײנען שָאטן ַא װַײל גָארנישט, װײסן
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– ערד דער אױף טעג אונדזערע
לערנען, דיך װעלן זײ װָאר, ֿפַאר 10
זײער ֿפון און זָאגן, דיר װעלן זײ

װערטער. ַארױסברענגען הַארצן
ַא ָאן רָאר אױסװַאקסן קען 11
ָאן טַײכגרָאז װערן גרױס זומּפ?קען

װַאסער?
ניט גרינקײט, זַײן אין עס איז נָאך 12
װערט הײ גָארע װי און ָאּפגעשניטן,

ֿפַארטריקנט. עס
ַאלע ֿפון װעגן די זַײנען ַאזױ 13
ֿפון הָאֿפענונג די און גָאטֿפַארגעסער,

אונטער. גײט זינדיקן דעם
זַײן איז זומערֿפָאדים װָארום 14
זַײן שּפינװעבס און ֿפַארזיכערונג,

בטחון.
הױז, זַײן אױף ָאן זיך לענט ער 15
ער בַאשטַאנד, קײן ניט הָאט עס ָאבער
בלַײבט עס ָאבער דערָאן, זיך הַאלט

שטײן. ניט
זון, דער ֿפַאר ער איז זַאֿפטיק 16
זַײן ַארױס גײט גָארטן זַײן איבער און

שּפרָאץ.
זַײנע זיך ֿפלעכטן הױֿפן ַא אין 17
ער רַײסט שטײנער צװישן װָארצלען,

דורך. זיך
ֿפון אים מען ֿפַארטיליקט ָאבער 18
איך אים: ער ֿפַארלײקנט ָארט, זַײן

געזען. ניט דיך הָאב
זַײן ֿפון ֿפרײד די איז דָאס ָאט 19
ַאן שּפרָאצט ערד דער ֿפון און װעג,

ַארױס. ַאנדערער
דעם ניט ֿפַארַאכט גָאט זע, 20
אױֿפהַאלטן ניט װעט און אומשולדיקן,

שלעכטסטוער; דעם ֿפון הַאנט די
מיט ָאנֿפילן װעט ער ביז 21
ליּפן דַײנע און מױל, דַײן געלעכטער

שַאלונג. מיט
ָאנקלײדן זיך װעלן ָׂשונאים דַײנע 22
די ֿפון געצעלט דָאס און שַאנד, מיט

זַײן. ניט מער װעט רָשעים

הָאט9 און ִאיוֿב, געענטֿפערט הָאט
געזָאגט:

עס;און איז ַאזױ ַאז װײס איך אמת, 2
קעגן זַײן גערעכט מענטש ַא קען װי

גָאט?
מיט קריגן זיך װעלן זָאל ער ַאז 3
געקענט ניט אים ער װָאלט אים,

טױזנט. ֿפון אײנס ענטֿפערן
אין שטַארק און הַארצן, אין קלוג 4
אים קעגן ַעקשנען זיך קען –װער ּכוח

גַאנץ? ַארױס און
און בערג, איבער רוקט װָאס דער 5
זײ קערט ער װען ניט, מערקן זײ

צָארן. זַײן אין איבער
ערד די אױף טרײסלט װָאס דער 6
ציטערן. זַײלן אירע ַאז ָארט, איר ֿפון

זי און זון, דער הײסט װָאס דער 7
ֿפַארחתמעט שטערן די און ניט, שַײנט

ער.
הימלען די אױסגעשּפרײט הָאט ער 8
ֿפון הײכן די אױף טרעט ער און ַאלײן,

ים.
בערשטערן, דעם געמַאכט הָאט ער 9
און זיבנשטערן, דעם און ָאריָאן דעם

ָדרום. ֿפון קַאמערן די
צו ניט ַאזש זַאכן גרױסע טוט ער 10
ַא ָאן ַאזש װּונדער און דערֿפָארשן,

צָאל.
איך און ֿפַארבַײ, מיר ער גײט ָאט 11
איך און דורך, ציט ער און ניט, זע

ניט. אים מערק
קען װער – ַאװעק ער כַאּפט ָאט 12
זָאגן: אים קען ָאּפהַאלטן?װער אים

טוסטו? װָאס
צָארן; זַײן ָאּפ ניט קערט גָאט 13
די געבױגן זיך הָאבן אים אונטער

ַרַהֿב. ֿפון העלֿפער
אים איך קען שױן װי הַײנט 14
קעגן װערטער מַײנע קלַײבן ענטֿפערן,

אים?
זַײן, גערעכט זָאל איך ַאֿפילו װָאס 15
איך מוז ענטֿפערן;בעטן ניט איך קען

מיך. משּפט װָאס דעם בַײ זיך
זָאל ער און רוֿפן זָאל איך ַאֿפילו 16
ער ַאז גלױבן ניט איך װָאלט ענטֿפערן,

ָקול. מַײן ֿפַארנומען הָאט
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מיט מיך צערַײבט װָאס ער 17
װּונדן מַײנע מערט און שטורעמװינט,

אומזיסט.
ניט ָאטעם מַײן מיך לָאזט ער 18
מיט מיך זעטיקט ער נַײערט ָאּפציִען,

ביטערנישן.
מַאכטיקער, ער איז ּכוח, אין אױב 19
קען „װער משּפט: ַא אױף אױב און

לָאדן?” מיך
װעט גערעכט, זַײן זָאל איך ַאֿפילו 20
מעג ֿפַארשולדיקן;איך מיך מױל מַײן
מַאכן מיך ער װעט אומשולדיק, זַײן

קרום. ֿפַאר
ניט ַארט אומשולדיק;מיך בין איך 21

לעבן. מַײן נמאס איז מיר נֿפש, מַײן
זָאג דרום אײנס, ַאלץ איז עס 22
דעם װי ַאזױ אומשולדיקן איך:דעם

ער. ֿפַארלענדט ָרשע
ּפלוצלינג, טײט רוט די װען 23
די ֿפון גוססן דעם אױף ער שּפָאט

אומשולדיקע.
אין איבערגעגעבן איז ערד די 24
ֿפון ּפנים ָרשע;דעם ֿפון הַאנט דער
ניט, ער;אױב ֿפַארדעקט ריכטער אירע

דָאס? איז דען װער
ֿפון ֿפלינקער זַײנען טעג מַײנע און 25
ניט ַאנטלָאֿפן, זַײנען זײ לױֿפער, ַא

גוטס. ָאנגעזען
װי גלַײך ַאװעק זַײנען זײ 26
שװעבט װָאס ָאדלער ַאן װי רָארשיֿפן,

עסן. אױֿפן
ֿפַארגעסן װעל איך זָאג, איך ַאז 27
מַײן ַאװעקװַארֿפן קלָאג, מַײן
אױֿפמונטערן, זיך און ּפנים, אומעטיק
מַײנע ַאלע ֿפַאר זיך איך שרעק 28
מיר װעסט דו ַאז װײס איך װײטָאגן,

שענקען. ניט
נָאך טָא בלַײבן, איך מוז שולדיק 29

אומנישט? מיִען מיך איך זָאל װָאס
מיט געװַאשן זיך װָאלט איך ַאז 30
לױג מיט גערײניקט און שנײװַאסער,

הענט, מַײנע
גרָאבן ַא אין דענצמָאל װעסטו 31
קלײדער מַײנע ַאז אַײנטונקען, מיך

מיר. מיט עקלען זיך װעלן
איז איך װי מענטש ַא ניט װָארום 32
זָאלן מיר ענטֿפערן, אים זָאל איך ער,

גײן. משּפט צום אײנעם אין
קײן אונדז צװישן ניטָא 33
הַאנט זַײן לײגן זָאל װָאס ַאנטשײדער,

בײדן. אונדז אױף
רוט, זַײן מיר ֿפון ָאּפטָאן ער זָאל 34

שרעקן, ניט מיך זָאל אימה זַײן און
מורא ניט און רעדן, איך װעל 35
ניט דען איך בין אים;װָארום ֿפַאר הָאבן

זיך? בַײ ֿפעסט

מַײן10 עקלט ַאלײן מיר
לױז מיר ֿפון װעל לעבן;איך
אין רעדן װעל איך קלָאג, מַײן לָאזן

זעל. מַײן ֿפון ביטערקײט דער
מיך זָאלסט גָאט: צו זָאגן װעל איך 2
ֿפַאר װיסן מיך מַאכן;לָאז שולדיק ניט

מיר. מיט זיך קריגסט דו װָאס
דריקסט, דו ַאז גוט דיר איז 3
דַײנע ֿפון מי די ֿפַארַאכטסט דו ַאז
רָשעים די ֿפון בַארָאט דעם און הענט,

בַאשַײנסטו?
דיר?צי בַײ ֿפלײש ֿפון אױגן זַײנען 4

זעט? מענטש ַא װי זעסטו
מענטשן ַא ֿפון טעג די װי זַײנען 5
טעג די װי יָארן דַײנע צי טעג, דַײנע

מַאן? ַא ֿפון
און זינד, מַײן זוכסט דו ַאז 6

חטא, מַײן ֿפָארשסט
ניט בין איך ַאז װײסט דו הגם 7
זַײן מציל זָאל װער ניטָא נָאר שולדיק,

הַאנט. דַײן ֿפון
געֿפורעמט מיך הָאבן הענט דַײנע 8
ַאנַאנדער, מיט ַאלעם געמַאכטמיט און

אום. מיך ברענגסטו װעגן דעסט ֿפון
הָאסטו לײם װי ַאז ֿפָארט, געדענק 9
װעסטו שטױב צו און געמַאכט, מיך

אומקערן. מיך
מיך הָאסטו מילך װי װָאר, ֿפַאר 10
מיך הָאסטו קעז װי און אױסגעגָאסן,

ֿפַארגליװערט.
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מיך הָאסטו ֿפלײש און הױט מיט 11
ָאדערן און בײנער מיט און בַאקלײדט,

געֿפלָאכטן.
מיר הָאסטו גענָאד און לעבן 12
הָאט ָאבַאכט דַײן און בַאשערט,

גַײסט. מַײן ָאּפגעהיט
אין בַאהַאלטן הָאסטו דָאס ָאבער 13
הָאסטו דָאס ַאז װײס איך הַארצן, דַײן

זינען: אין געהַאט
היטן, מיך װעסטו זינדיק, איך ַאז 14
מַאכן. רײן ניט מיך חטא מַײן ֿפון און

צו װײ איז שולדיק, בין איך ַאז 15
ניט איך קען גערעכט, איך בין און מיר,
שַאנד, מיט זַאט קָאּפ, דעם אױֿפהײבן

ּפַײן. מַײן זעענדיק און
יָאגסטו אױף, זיך ער הײבט און 16
װידער ַאלץ און לײב, ַא װי מיך

מיר. קעגן משונה זיך בַאגײסטו
מיר, קעגן עדות דַײנע בַאנַײסט 17
מיר;געביטן אױף ּכעס דַײן מערסט און
מיר. קעגן חיל דער װערט נָאכַאנַאנד

ֿפון מיך הָאסטו װָאס נָאך און 18
װָאלט איך ַארױסגעצױגן? טרַאכט
ניט מיך װָאלט אױג ַאן און ֿפַארגַאנגען,

ָאנגעזען.
געװען, איך װָאלט געװען ניט װי 19
קֿבר צום איך װָאלט מוטערלַײב ֿפון

געװָארן. געברַאכט
טָא װינציק, דָאך זַײנען טעג מַײנע 20
איך מיר, ֿפון ָאּפ זיך טו און אױף, הער

ביסל, ַא אױֿפמונטערן זיך זָאל
ניט זיך ַאװעק גײ איך אײדער 21
און חושך ֿפון לַאנד ַא אין אומצוקערן,

טױטשָאטן,
ֿפינצטערניש די װי טונקל לַאנד ַא 22
װּו ָארדענונג, ָאן טױטשָאטן ַאלײן,
װי איז שַײנט, עס ַאז ַאֿפילו

ֿפינצטערניש.

דער11 צוֿפר געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט און נַַעָמתי,

בלַײבן ֿפילרעדעװדיקער דער זָאל 2
דער זָאל צי געענטֿפערט?און ניט

גערעכט? בלַײבן ליּפנמענטש

מענטשן מַאכן ּפלױדערַײען דַײנע 3
קײנער און שּפָאטסט, דו און שװַײגן,

ֿפָאר. ניט הַאלט
מַײן איז לױטער זָאגסט: דו און 4
דַײנע אין איך בין רײן און לערנונג,

אױגן.
און גָאט, רעדט הלװאי ָאבער 5

דיר, מיט ליּפן זַײנע עֿפנט
די דיר דערצײלט און 6
קלוגשַאֿפט, ֿפון ֿפַארבָארגענישן
און איז, חכמה די ֿפילֿפַאכיק װי
ֿפון מָאנט גָאט ַאז װיסן װָאלסט

זינד. דַײן װי דירװינציקער
גָאט ֿפון דערֿפָארשונג די װילסטו 7
ַאלמַאכטיקן ֿפון ציל דעם געֿפינען?צי

געֿפינען?
הימלען, די װי הױך איז עס 8
ֿפון אױֿפטָאן?טיֿפער קענסטו װָאס

װיסן? קענסטו װָאס אונטערערד,
מָאס די איז ערד דער ֿפון לענגער 9

ים. ֿפון ברײטער און דערֿפון,
און ֿפַארבַײ גײט ער ַאז 10
אַײן, זַאמלט ער ָאדער ֿפַארשליסט,

ָאּפהַאלטן? אים קען װער
לַײט, ֿפַאלשע די װײס ער װָארום 11
מָאל צו ָאן אומרעכט, דָאס זעט ער און

טָאן. קוק ַא
װעט מענטש ּפוסטער דער ָאבער 12
װַאלדאײזל יונגער ַא װען ׂשכל, קריגן
ַא אין װערן איבערגעבָארן װעט

מענטשן.
הַארץ, דַײן צוקערן װעסט דו ַאז 13
הענט דַײנע אים צו אױסשּפרײטן און

–
דַײן אין איז אומרעכט אױב 14
ניט זָאלסט און עס, דערװַײטער הַאנט,
עװלה ַאן געצעלטן דַײנע אין רוען לָאזן

–
דַײן אױֿפהײבן װעסטו דענצמָאל 15
זַײן, ֿפעסט װעסט און ֿפלעק, ַא ָאן ּפנים

הָאבן. מורא ניט און
װעסטו מַאטערניש די װָארום 16
ַאװעק איז װָאס װַאסער ֿפַארגעסן;װי

דערמָאנען. עס װעסטו
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װעט טָאג מיטן װי העלער און 17
ֿפינצטערניש די לעבן, דַײן אױֿפשטײן

װערן. מָארגן דע װי װעט
װַײל זיכער, זַײן װעסט און 18
זיך װעסט און דָא, איז הָאֿפענונג

זיכערקײט. אין ליגן און ַארומקוקן,
קײנער און הױערן, װעסט און 19
זוכן װעלן ֿפיל און שרעקן, ניט װעט

לַײטזעליקײט. דַײן
רָשעים די ֿפון אױגן די ָאבער 20
זַײן װעט ַאנטרינונג און אױסגײן, װעלן
הָאֿפענונג זײער און זײ, ֿפון ֿפַארלָארן

נשמה. דער ֿפון אױסהױכעניש ַאן –

און12 ִאיוֿב, געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט

מיט און לַײט, די זַײט איר יָא, אמת 2
חכמה! די ָאּפשטַארבן װעט אַײך

ֿפַארשטַאנדיקײט אױך הָאב איך 3
קעגן ַארָאּפ ניט ֿפַאל איך איר, װי ַאזױ
װָאס ַאזױ איז װעמען בַײ אַײך;און

ניטָא?
איך בין חֿבר בַײם געלעכטער ַא 4
צו גערוֿפן הָאט װָאס –דער געװָארן
געענטֿפערט;ַא אים הָאט ער און גָאט,
דער גערעכטער, דער – געלעכטער

ֿפרומער.
קומט אומגליקלעכן דעם 5
ֿפון געדַאנקען די װעדליק ֿפַארַאכטונג,
װָאס די – שטױס ַא גליקלעכן, דעם

אױס. זיך גליטשט ֿפוס זײער
די ֿפון געצעלטן די זַײנען בַשלװה 6
װָאס די זיכערקײט אין און רױבער,
ברענגט װָאס דער גָאט, דערצערענען

ֿפױסט. זַײן אין גָאט זַײן
בהמות, די ַאקָארשט ֿפרעג ָאבער 7
דעם און לערנען, דיך װעלן זײ און
זָאגן; דיר װעט ער און הימל, ֿפון ֿפױגל
און ערד, דער צו רעד ָאדער 8
װעלן דיר און לערנען, דיך װעט זי

ים. ֿפון ֿפישן די דערצײלן
װײס דָאזיקע ַאלע צװישן װער 9
דָאס הָאט גָאט ֿפון הַאנט די ַאז ניט,

געמַאכט?

ֿפון זעל די איז הַאנט זַײן אין ַאז 10
גַײסט דער און לעבעדיקן, יעטװעדער

– לַײב. מענטשנס יעטװעדער ֿפון
ּפרּוװן אױער דָאס ניט דַארף 11
ֿפַארזוכט גומען דער װי ַאזױ װערטער,

שּפַײז? זַײן
אין און חכמה, די גרַײזן בַײ איז 12

– ֿפַארשטַאנדיקײט? ַאריכת-ימים
ער גֿבורה, און חכמה איז אים בַײ 13

ֿפַארשטַאנדיקײט. און עצות הָאט
װערט עס און צעשטערט, ער זע, 14
ַא ֿפַארשליסט ער ָאּפגעבױט, ניט

געעֿפנט. ניט װערט עס און מענטשן,
און װַאסערן, ֿפַארהַאלט ער זע, 15
שיקט ער און אױסגעטריקנט, װערן זײ
ערד. די איבער קערן זײ און ַארױס, זײ
און מַאכט איז אים בַײ 16
דער אי איז זַײנער קלוגשַאֿפט,

ֿפַארֿפירער. דער אי ֿפַארֿפירטער
יועצים די אומגײן מַאכט ער 17
בַאנַארישט ריכטער די און בַאנומענע,

ער.
מלכים די ֿפון געבונדענע די 18
לענדן זײערע אױף און לױז, ער מַאכט

שטריקגַארטל. ַא ער בינדט
ּכהנים די אומגײן מַאכט ער 19
ֿפַארדרײט מַאכטיקע די און בַאנומענע,

ער.
די בַײ לשון דעם ָאּפ נעמט ער 20
די ֿפון ׂשכל דעם און בַארעדעװדיקע,

ַאװעק. ער נעמט זקנים
אױף ֿפַארַאכטונג גיסט ער 21
די ֿפון ָאנגורט דעם און ֿפירשטן,

לױז. ער מַאכט שטַארקע
דער ֿפון טיֿפענישן ַאנטּפלעקט ער 22
ליכט אין ַארױס ברענגט און ֿפינצטער,

טױט. ֿפון שָאטן דעם
און ֿפעלקער, די דערהײכט ער 23
אױס שּפרײט ער אונטער, זײ ברענגט

ַאװעק. זײ ֿפירט און ֿפעלקער, די
די ֿפון ׂשכל דעם ָאּפ טוט ער 24
לַאנד, ֿפון ֿפָאלק דעם ֿפון הױּפטלַײט
ַא אין בלָאנדזשען זײ מַאכט און

װעג. ַא ָאן װיסטעניש
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און ליכט, ָאן חושך אין טַאּפן זײ 25
שיּכורער. ַא װי װַאקלען זײ מַאכט ער

מַײן13 געזען הָאט ַאלץ זע,
הָאט אױער מַײן אױג,

געמערקט. זיך און געהערט
אױך, איך װײס װײסט, איר װי 2

אַײך. קעגן ַארָאּפ ניט ֿפַאל איך
ַאלמַאכטיקן צום װיל איך ָאבער 3

איך. װיל גָאט צו טענהן און רעדן,
ליגן, ֿפון שמירער זַײט ָאבער איר 4

ַאלע. איר זַײט רוֿפאים נישטיקע
שװַײגן איר װָאלט הלװאי 5
ַא אַײך ֿפון דָאס װָאלט געשװיגן,

געװען. חכמה
די און טענה, מַײן ַאקָארשט הערט 6

ֿפַארנעמט. ליּפן מַײנע ֿפון קריג
רעדן גָאט ֿפַאר איר װילט 7
רעדן אים ֿפַאר און אומרעכט,

בַאטרוג?
צי שַאנעװען, ּפנים זַײן איר װילט 8

קריגן? זיך גָאט ֿפַאר איר װילט
אַײך װעט ער ַאז זַײן גוט װעט 9
ַא נַארט מע װי אױסֿפָארשן?צי

ָאּפנַארן? אים איר װעט מענטשן
שטרָאֿפן, אַײך ער װעט שטרָאֿפן 10
ֿפַארבָארגעניש אין װעט איר אױב

שַאנעװען.
װעט גרױסקײט זַײן װָאר, ֿפַאר 11
װעט ּפחד זַײן און דערשרעקן, אַײך

אַײך. אױף ֿפַאלן
געגליכן זַײנען בַײשּפילן אַײערע 12
רײד אַײערע לײם הױֿפנס צו ַאש, צו

הױֿפנס.
רעדן, װעל איך און ָאּפ, מיך לָאזט 13

װיל. װָאס מיר אױף קומען זָאל און
נעמען װעל איך װָאס, זַײן מעג 14
מַײן און צײן, מַײנע אין ֿפלײש מַײן
מַײן אין אַײנשטעלן איך װעל לעבן

הַאנט.
איך – טײטן מיך ער װעט ָאט 15
װעגן מַײנע –ָאבער אים אױף זיך ריכט

אים. ֿפַאר אױֿפװַײזן איך װעל

הילף, ַא זַײן מיר װעט דָאס שױן 16
ניט ֿפַאלשער קײן קען אים ֿפַאר װָאס

קומען.
און װָארט, מַײן הערט-צו הערן 17

אױערן. אַײערע מיט ַארױסזָאג מַײן
ֿפָאר איך לײג אַײך, בעט איך ָאט, 18
זַײן װעל איך ַאז װײס משּפט;איך דעם

גערעכט.
קריגן קען װָאס דער איז װער 19
איך װָאלט דענצמָאל מיר?װָארום מיט

ֿפַארגײן. און שװַײגן
טָאן ניט זָאלסטו זַאכן צװײ נָאר 20
דַײן ֿפַאר איך װעל דענצמָאל מיר, מיט

ֿפַארבָארגן: ניט זיך ּפנים
מיר, ֿפון דערװַײטער הַאנט דַײן 21

שרעקן. ניט מיך זָאל אימה דַײן און
דיר װעל איך און רוף, און 22
און רעדן, װעל איך צי ענטֿפערן,

מיר. דו ענטֿפער
און זינד איך הָאב װיֿפיל 23
חטא מַײן און ֿפַארברעך חטאים?מַײן

װיסן. מיך לָאז
דַײן ֿפַארבָארגסטו װָאס ֿפַאר 24
ׂשונא ַא ֿפַאר מיך רעכנסט און ּפנים,

דיר? צו
װילסטו בלַאט געטריבן ַא צי 25
שטרױ ֿפַארטריקנטן ַא און אַײנשרעקן,

נָאכיָאגן? װילסטו
ָאן מיר שרַײבסט דו װָאס 26
די יַרשען מיך מַאכסט און ביטערנישן,

יוגנט; מַײן ֿפון זינד
קלָאץ ַא אין ַארַײן טוסט און 27
מַײנע ַאלע היטסט און ֿפיס, מַײנע
ֿפוסטריט מַײנע שטעגן;ַארום

זיך. גריבלסטו
װָאס לָאגל ַא װי בין איך און 28
הָאט מָאיל װָאס בגד ַא װי צעקריכט,

צעֿפרעסן. אים

ַא14 ֿפון געבָארן מענטש, דער
און טעג קורצע הָאט ֿפרױ,

ֿפַארדרָאס. זַאט
און ַארױס ער קומט בלום ַא װי 2
װי ַאנטלױֿפט ער און ֿפַארשניטן, װערט
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ניט. בַאשטײט און שָאטן ַא
ָאֿפן הַאלטסטו ַאזעלכן אױף און 3
ברענגען װילסטו מיך אױגן?און דַײנע

דיר? מיט משּפט צום
ֿפון רײן מַאכן קען װער 4

ניט. אײנער אומרײן?קײן
צוגעשניטן, זַײנען טעג זַײנע אױב 5
דיר, בַײ איז חדשים זַײנע ֿפון צָאל די
ער װָאס געמַאכט אים הָאסטו גרענעצן

ַאריבער, ניט קען
זָאל ער ּכדי אים, ֿפון ָאּפ זיך קער 6
ַא װי דערֿפילן װעט ער ביז רו, הָאבן

טָאג. זַײן געדונגענער
ַא דָא איז בױם ַא ֿפַאר װָארום 7
ָאּפגעשניטן, װערט ער הָאֿפענונג;ַאז
שּפרָאץ זַײן און װידער, זיך ער בַאנַײט

אױף. ניט הערט
זַײן װערט ערד דער אין ַאלט ַאז 8
ָאּפ שטַארבט שטױב אין און װָארצל,

שטַאם, זַײן
ער בליט װַאסער ֿפון ֵריח ֿפון 9
ַא װי ַארױס ריטלעך לָאזט און אױף,

ֿפלַאנצונג.
ֿפַאלט און שטַארבט מַאן ַא ָאבער 10
מענטש, דער ֿפַארגַאנגען און ַאװעק,

ער? איז װּו און
ים, ֿפון ַאװעק גײען װַאסערן 11
און אױסגעטריקנט װערט טַײך ַא און

טרוקן;
און זיך לײגט מענטש דער און 12
װעט הימל קײן אױף;ביז ניט שטײט
און אױֿפכַאּפן, ניט זיך זײ װעלן זַײן ניט

שלָאף. זײער ֿפון אױֿפװַאכן ניט
אין מיך װָאלסט דו װען 13
ֿפַארבָארגן מיך בַאהַאלטן, אונטערערד
שטעלן מיר ָאּפגײן, װעט צָארן דַײן ביז
– מיר! ָאן דערמָאנען זיך און צַײט, ַא
ער װעט שטַארבט, מענטש ַא ַאז 14
ֿפון טעג –ַאלע װערן? לעבעדיק דען
געהַארטביז איך װָאלט דינסטצַײט מַײן

קומען. װעט אורלױב מַײן
װָאלט איך און גערוֿפן, װָאלסט 15
װָאלסט דו װען געענטֿפערט, דיר

דַײנע ֿפון װערק דעם צו געגלוסט
הענט.

מַײנע צײלסטו ַאצונד ָאבער 16
מַײן אױף ניט מָאל צו װַארטסט טריט,

חטא.
מַײן איז בַײטל ַא אין ֿפַארחתמעט 17
צו צו נָאך לײגסט דו און ֿפַארברעך,

זינד. מַײן
געֿפַאלענער ַא װָאר, ֿפַאר יָא 18
ֿפעלדז ַא און זיך, צעברעקלט בַארג

ָארט; זַײן ֿפון ֿפַאררוקט װערט
אירע שטײנער, צערַײבט װַאסער 19
דעם ַאװעק שװענקען ֿפלײצונגען
ברענגסטו ערד;ַאזױ דער ֿפון שטױב
מענטשן. דעם ֿפון הָאֿפענונג די אונטער
איבער, אײביק אים שטַארקסט 20
זַײן ֿפַארענדערסט ֿפַארגײט, ער און

ַאװעק. אים שיקסט און ּפנים,
ער און ּכֿבוד, הָאבן קינדער זַײנע 21
און קלײן, צו װערן זײ און ניט, װײס

ניט. זײ מערקט ער
אױף װײטָאקט ֿפלײש זַײן נָאר 22
אים. אױף טרױערט זעל זַײן און אים,

דער15 ֶאליֿפז געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט און ֵּתיָמני,

מיט ענטֿפערן חכם ַא װעט 2
מיט ָאנֿפילן און לוֿפט, ֿפון קענשַאֿפט

בױך? זַײן מזרח-װינט
און ניט, טױגן װָאס רײד טענהן 3
ניט נוץ קײן ברענגט מע װָאס װערטער

זײ? מיט
די ֿפַארשטערסטו אױך 4
מינערסט און גָאטסֿפָארכטיקײט,

גָאט. ֿפַאר ֿפרומקײט די
מױל, דַײן לערנט זינד דַײן װָארום 5
די ֿפון צונג די אױס קלַײבסט און

ליסטיקע.
שולדיק, דיך מַאכט מױל אײגן דַײן 6
עדות זָאגן ליּפן דַײנע און איך, ניט און

דיר. קעגן
מענטש ערשטער דער ביסטו 7
די ֿפַאר ביסטו געװָארן?ָאדער געבָארן

געװָארן? בַאשַאֿפן בערג
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גָאט ֿפון ָסוד דעם הָאסטו 8
צו ַאװעקגענומען און אַײנגעהערט,

חכמה? די זיך
מיר װָאס װײסטו, ַאזױנס װָאס 9
בַײ װָאס ניט?ֿפַארשטײסטו, װײסן

ניטָא? איז אונדז
גרַײז ַא אי קָאּפ גרָאער ַא אי 10
דַײן ֿפון עלטער אונדז, צװישן דָא איז

טעג. אין ֿפָאטער
די װינציק דיר זַײנען 11
דָאס און גָאט, ֿפון טרײסטונגען

דיר? צו מילד איז װָאס װָארט
און הַארץ, דַײן דיך נעמט װָאס 12

אױגן, דַײנע װינקען װָאס
דַײן גָאט קעגן קערסט דו ַאז 13
דַײן ֿפון רײד ַארױס לָאזט און גַײסט,

מױל?
זָאל ער ַאז מענטש, ַא איז װָאס 14
ַא זַײן גערעכט דען קען רײן?און זַײן

ֿפרױ? ַא ֿפון געבָארענער
ער גלױבט הײליקע זַײנע אין זע, 15
אין רײן ניט זַײנען הימלען די און ניט,

אױגן, זַײנע
דער שױן װי הַײנט 16
ֿפַארדָארבענער, און אומװערדיקער
אומרעכט טרינקט װָאס מענטש, דער

װַאסער? װי
מיר הער בַאשײדן, דיר װעל איך 17
איך װעל געזען הָאב איך װָאס און צו,

דערצײלן;
–און איבער גיבן חכמים די װָאס 18
עלטערן, זײערע ֿפון – ניט ֿפַארהױלן

געגעבן איז ַאלײן זײ צו װָאס 19
ֿפרעמדער קײן און לַאנד, דָאס געװָארן

זײ. צװישן דורכגעגַאנגען ניט איז
ציטערניש אין איז טעג זַײנע ַאלע 20
זַײנען יָארן געצײלטע און ָרשע, דער

געװַאלטטוער. דעם ָאנגעברײט
זַײנע אין איז ַאנגסטן ֿפון ָקול ַא 21
ַא קומען װעט שלום מיטן אױערן:אין

אים. אױף ֿפַארװיסטער
אױסצודרײען זיך ניט גלױבט ער 22
איז ער און ֿפינצטערניש, ֿפון

שװערד. ֿפַארן אױסגעקליבן

װּו ברױט: נָאך אום װָאגלט ער 23
איז אים לעבן ַאז װײס עס?ער איז
ֿפינצטערניש. ֿפון טָאג דער ָאנגעברײט
און ַאנגסט שרעקן אים 24
מלך ַא װי ָאן אים כַאּפן זײ דריקעניש,

קריג. צום ָאנגעברײט
אױסגעשטרעקט הָאט ער װַײל 25
קעגן און הַאנט, זַײן גָאט קעגן

געשטַארקט; זיך ַאלמַאכטיקן
שטָאלצן ַא מיט אים קעגן געלָאֿפן 26
זַײנע ֿפון רוקנס דיקע די מיט הַאלדז,

שילדן.
ּפנים זַײן בַאדעקט הָאט ער װַײל 27
ּפלָאסטן ָאנגעלײגט און ֿפעטס, זַײן מיט

לענד; אױֿפן
ֿפַארװיסטע בַאװױנט הָאט ער און 28
ניט זיצט מע װָאס הַײזער שטעט,
ָאנגעברײט געװען זַײנען װָאס זײ, אין

הױֿפנס. אױף
ניט און זַײן, רַײך ניט װעט ער 29
ניט און ֿפַארמעג, זַײן װעט בַאשטײן
זײער ערד דער צו זיך װעט נַײגן

ּתֿבואה.
ֿפון ָאּפטָאן ניט זיך װעט ער 30
װעט שּפרָאץ ֿפינצטערניש;זַײן

ֿפלַאם, ַא ֿפַארטריקענען
דורך װערן ָאּפגעטָאן װעט ער און 31
טרױען ניט זָאל מױל. זַײן ֿפון הױך ַא
װָארום ֿפַארנַארטער, דער נישט אױף

אַײנבַײט. זַײן זַײן װעט נישט
עס װעט קומט, טָאג זַײן אײדער 32
װעט צװַײג זַײן און װערן, דערֿפילט

זַײן. גרין ניט
ַא װי ָאּפשָאקלען װעט ער 33
און אומצַײטיקס, זַײן װַײנשטָאק
אײלבערטבױם ַאן װי ַארָאּפװַארֿפן

בליִונג. זַײן
די ֿפון געזעמל דָאס װָארום 34
ֿפַײער ַא און װיסט, בלַײבט זינדיקע

שוחד. ֿפון געצעלטן די ֿפַארצערט
געבערן און אומרעכט טרָאגן זײ 35
ֿפַאר ָאן ברײט לַײב זײער און אומגליק,

ָאּפנַארונג. זיך
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און16 ִאיוֿב, געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט

ֿפיל געהערט הָאב איך 2
זַײט טרײסטער ַאזױנס;צרהדיקע

ַאלע. איר
װינטיקע די צו ָסוף ַא זַײן װעט 3
דו ַאז דיך שּפַארט װָאס רײד?ָאדער

ענטֿפערן? זָאלסט
װי רעדן געקענט אױך װָאלט איך 4
מַײן אױף געװען װָאלט איר אירַאז
װערטער געקניּפט װָאלט ָארט;איך
אַײך אױף געשָאקלט און אַײך, אױף

קָאּפ. מַײן
מיט געשטַארקט אַײך װָאלט איך 5
מַײנע ֿפון בַאדױער דער און מױל, מַײן

געלינדערט. אַײך װָאלט ליּפן
ניט װערט רעד, איך סַײ ַאז 6
איך סַײ און װײטָאג, מַײן געמינערט
ַאװעק; ניט מיר ֿפון ער גײט אױף, הער
מיך ער הָאט ַאצונד װָאר, ֿפַאר 7
מַײן צעגרױלט הָאסט ֿפַארמַאטערט;

געזעלנשַאֿפט. גַאנצע
צעקנײטשט מיך הָאסט און 8
מַײן געװָארן;און עס איז עדות –צום
מיר, קעגן אױף שטײט מָאגערקײט

ָאן. זי קלָאגט ּפנים אין מיר
מיט ֿפַארצוקט הָאט צָארן זַײן 9
אױף געקריצט הָאט ער ֿפַײנטשַאֿפט,
שלַײֿפט ׂשונא צײן;מַײן זַײנע מיט מיר

מיר. אױף אױגן זַײנע
אױף מױל דָאס אױף שּפַארט מע 10
מַײנע מען ּפַאטשט שַאנד מיט מיר,
אױף זיך זײ קלַײבן אײנעם בַאקן;אין

מיר.
צום איבער מיך ענטֿפערט גָאט 11
ֿפון הענט די אין און ֿפַארברעכער,

מיך. ער װַארֿפט רָשעים
הָאט ער און געװען, איך בין רויִק 12
ָאנגענומען מיך און צעברעקלט, מיך
צעּפיצלט;און מיך און געניק, בַײם
זַײן ֿפַאר אױֿפגעשטעלט מיך הָאט ער

צילברעט.
זַײנע ַארום רינגלען מיך 13
און נירן, מַײנע שּפַאלט ער שיסער,

צו אױס גיסט ער ניט, דערבַארימט
גַאל. מַײן ערד דער

אױף ברָאך ַא מיך צעברעכט ער 14
ַא װי מיר קעגן לױֿפט ער ברָאך, ַא

קריגסמַאן.
אױף אױֿפגענײט איך הָאב זַאק 15
ַאש אין געװעלגערט און הױט, מַײן

הָארן. מַײן
געװײן, ֿפון רױט איז ּפנים מַײן 16
ֿפון שָאטן איז ברעמען מַײנע אױף און

טױט,
אין ניט אומרעכט, קײן ֿפַאר 17
רײן. איז ּתֿפילה מַײן בעת הענט, מַײנע
מַײן צודעקן ניט זָאלסט ערד, 18
ֿפַאר זַײן ָארט קײן ניט זָאל און בלוט,

געשרײ! מַײן
מַײן הימל אין איז ָאט איצט ַאֿפילו 19
אין איז עדוט-זָאגער מַײן און עדות,

הײך. דער
מַײנע זַײנען ֿפירשּפרעכער מַײנע 20
מַײן טריֿפן טוט גָאט צו געדַאנקען;

אױג,
מַאן ַא צװישן משּפטן זָאל ער ַאז 21
מענטשנקינד ַא צװישן װי גָאט, מיט

חֿבר. זַײן און
גײען, יָארן געצײלטע די װָארום 22
ֿפון װעג ַא אױף ַאװעק װעל איך און

אומקערן. ניט זיך װעל איך װַאנען

צעװײטָאקט,17 איז געמיט מַײן
ֿפַארלָאשן, זַײנען טעג מַײנע

מיר. ֿפַאר איז קֿבר דער
מיט זַײנען שּפעטער װָאר, ֿפַאר 2
רוען מוז ערגערן זײער אױף און מיר,

אױג. מַײן
ָערֿב זַײ דיך, בעט איך צו, זיך קער 3
זָאל דען ַאלײן;װער דיר בַײ מיר ֿפַאר

געבן? הַאנטשלָאג ַא מיר
הָאסטו הַארץ זײער װָארום 4
ריכטיקן צום ׂשכל, ֿפון ֿפַארבָארגן

דערהײבן. ניט זײ טוסטו
װעגן חניֿפה ֿפון ַמסרט װָאס דער 5
ֿפון אױגן די זָאלן אױסגײן ַאזש חֿברים,

קינדער! זַײנע
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ֿפַאר געשטעלט מיך הָאט ער יָא, 6
אין שּפַײען צו און לַײט, בַײ װערטל ַא

געװָארן. איך בין ּפנים
מַײן איז ערגערניש ֿפון טונקל און 7
ַא װי זַײנען גלידער מַײנע און אױג,

ַאלע. שָאטן
װערן רעכטֿפַארטיקע די 8
דער און דעריבער, צעגרױלט
זינדיקן אױֿפן װערט אומשולדיקער

אױֿפגעברַאכט.
ָאנהַאלטן זָאל גערעכטער דער און 9
רײנע הָאט װָאס דער און װעג, זַײן

שטַארקײט! מערן זָאל הענט
ַאקָארשט קומט ָאבער ַאלע איר 10
ניט װעל איך און ַאהער, װידער

אַײך. צװישן קלוגן ַא געֿפינען
ֿפַארגַאנגען, זַײנען טעג מַײנע 11
–די צעריסן זַײנען געדַאנקען מַײנע

הַארצן. מַײן ֿפון טרַאכטענישן
זײ:„נָאנט מַאכן טָאג ֿפַאר נַאכט 12
ֿפינצטער”. איז עס װַײל ליכט דָאס איז
דער אױף זיך ריכט איך ַאז 13
אין הײם, מַײן װי אונטערערד
מַײן אױס איך בעט ֿפינצטערניש

געלעגער,
„ביסט איך: רוף קֿבר צום 14
מַײן און מוטער ֿפָאטער!”„מַײן מַײן

װָארעם, צום שװעסטער”
מַײן איז דען װּו הַײנט 15
הָאֿפענונג מַײן הָאֿפענונג?יָא,

ָאנזען? זי װעט װער
אונטערערד ֿפון ריגלען די צו 16
אין אײנעם אין װען נידערן, זי װעט

רוען. מיר װעלן שטױב

דער18 ִבלַדד געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט און שוחי,

מַאכן איר װעט װַאנען ביז 2
און װערטער?בַאטרַאכט, אױף געיעגן

רעדן. מיר װעלן דערנָאך
װי גערעכנט מיר װערן װָאס ֿפַאר 3
אין ֿפַארשטָאּפט ֿפַאר געהַאלטן בהמות,

אױגן? אַײערע

אין ַאלײן זיך ֿפַארצוקסט װָאס דו 4
װעגן דַײנעט ֿפון זָאל צָארן, דַײן
ֿפעלדז ַא און ערד, די װערן ֿפַארלָאזט

ָארט? זַײן ֿפון װערן ַאװעקגערוקט
װעט רָשעים די ֿפון ליכט דָאס יָא, 5
װעט שַײנען ניט און װערן, ֿפַארלָאשן

ֿפַײער. זַײן ֿפון ֿפונק דער
װערן ֿפינצטער װעט ליכטיקײט די 6
װעט ליכט זַײן און געצעלט, זַײן אין

אים. איבער װערן ֿפַארלָאשן
מַאכט זַײן ֿפון שּפרַײזן די 7
װעט אים און װערן, געענגט װעלן

עצה. אײגענע זַײן ַאנידערװַארֿפן
ֿפון געטריבן װערט ער װָארום 8
ַא אױף און נעץ, דער אין ֿפיס זַײנע

אום. ער גײט ּפַאסטקע
ֿפַאנגנעץ, ַא װעט טריט ֿפַארן כַאּפן 9

קנוּפ. דער הַאלטן אים װעט ֿפעסט
ַא איז ערד דער אין בַאהַאלטן 10
כַאּפשטַײג ַא און אים, ֿפַאר שטריק

שטעג. אױֿפן איז אים ֿפַאר
אים גרױלן ַארום רונד 11
אױף אים יָאגן זײ און שרעקענישן,

טריט. זַײנע
אומגליק, זַײן זַײן װעט הונגעריק 12
זַײן בַײ ָאנגעברײט איז ברָאך דער און

זַײט.
זַײן ֿפון גלידער די װעט אױֿפעסן 13
דער גלידער זַײנע װעט אױֿפעסן לַײב,

טױט. ֿפון בָכור
זַײן ֿפון װערן װעט אױסגעריסן 14
עס און ֿפַארזיכערונג, זַײן געצעלט
מלך דעם צו שּפרַײזן מַאכן אים װעט

שרעקעניש. ֿפון
געצעלט זַײן אין װעט רוען 15
װעט װױנונג זַײן הָאב;אױף זַײן ניט

שװעבל. װערן אױסגעשּפרײט
טריקענען װעלן אונטן ֿפון 16
װעט אױבן ֿפון און װָארצלען, זַײנע

צװַײג. זַײן װערן ֿפַארװעלקט
דער ֿפון אונטער גײט זכר זַײן 17
נָאמען קײן ניט הָאט ער און ערד,

דערױסן.
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ליכט ֿפון שטױסן אים װעט מע 18
װעלט דער ֿפון ֿפינצטערנישאון אין

ֿפַארװָאגלען. אים מען װעט
קײן און קינד קײן ניט הָאט ער 19
קײן און ֿפָאלק, זַײן צװישן אײניקל

װױנונגען. זַײנע אין איבערבלַײב
װערן שטרָאֿפטָאג זַײן איבער 20
די און שּפעטערדיקע, די צעגרױלט

שױדער. ַא ָאן נעמט ֿפריִערדיקע
ֿפון װױנונגען די זַײנען דָאס יָא, 21
דער איז דָאס און ֿפַארברעכער, דעם
גָאט. ֿפון ניט װײס װָאס דעם ֿפון ָארט

און19 ִאיוֿב, געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט

מַײן בַאטריבן איר װעט װַאנען ביז 2
װערטער? מיט צעדריקן מיך און זעל,
בַאלײדיקט איר ַאז מָאל צען שױן 3
צו מיך ניט אַײך שעמט איר מיך,

ּפַײניקן.
ֿפַארזען, יָא שױן הָאב איך ַאז און 4
ֿפַארזע. מַײן בלַײבן דָאך מיר בַײ װעט
זיך אמת דער אין װילט איר אױב 5
ֿפָארװַארֿפן מיר און מיר, קעגן גרײסן

שַאנד, מַײן
הָאט גָאט ַאז װײסט טָא 6
נעץ זַײן און געקריװדעט, מיך

מיר. ַארום ַארומגעלײגט
װער און געװַאלט, איך שרַײ ָאט 7
ניטָא און רוף, איך געענטֿפערט, ניט

גערעכטיקײט. קײן
ֿפַארצַאמט, ער הָאט װעג מַײן 8
אױף און דורכגײן, ניט קען איך ַאז
ֿפינצטערניש ַא ער הָאט שטעגן מַײנע

ַארױֿפגעטָאן.
ֿפון אױסגעטָאן ער הָאט ּכֿבוד מַײן 9
ֿפון קרױן די ַארָאּפגענומען און מיר,

קָאּפ. מַײן
רונד מיך צעשטױסט ער 10
הָאט ער און ֿפַארגײ, איך ַאז ַארום,
הָאֿפענונג. מַײן בױם ַא װי אױסגעריסן
צָארן זַײן ָאנגעצונדן הָאט ער און 11
ֿפַאר מיך רעכנט ער און מיר, אױף

ׂשונא. ַא זַײנעם

זַײנע מיר אױף קומען אײנעם אין 12
װעג זײער אױס טרעטן זײ און מחנות,
מַײן ַארום לַאגערן זײ און מיר, קעגן

געצעלט.
ער הָאט ברידער מַײנע 13
און מיר, ֿפון דערװַײטערט
גַאנצן אין זַײנען בַאקענטע מַײנע

מיר. ֿפון ֿפַארֿפרעמדט
צוריק, זיך הַאלטן קרוֿבים מַײנע 14
מיך הָאבן ֿפרַײנט גוטע מַײנע און

ֿפַארגעסן.
מַײנע און הױזװױנער מַײנע 15
ֿפרעמדן, ַא ֿפַאר מיך רעכענען דינסטן
געװָארן איך בין אומבַאקענטער ַאן

אױגן. זײערע אין
ער און קנעכט, מַײן רוף איך 16
אים בַײ זיך בעט איך ניט, ענטֿפערט

מױל. מיטן
מַײן צּוװידער איז ָאטעם מַײן 17
ֿפון קינדער די ֿפַארעקל איך און װַײב,

לַײב. מַײן
מיך, ֿפַארַאכטן ייִנגלעך ַאֿפילו 18
מיר רעדן זײ און זיך, שטעל איך

ַאקעגן.
מַײנע ַאלע ֿפַאראומװערדיקן מיך 19
ליב, הָאב איך װָאס די און ֿפַארטרױטע,

מיר. קעגן זיך קערן
ֿפלײש מַײן צו און הױט מַײן צו 20
איך און געבײן, מַײן צוגעקלעּפט איז
מַײנע ֿפון יַאסלעס די מיט ַארױס בין

צײן.
מיר, אױף אַײך דערבַארימט 21
איר מיר, אױף אַײך דערבַארימט
ֿפון הַאנט די װָארום מַײנע, חֿברים

געטרָאֿפן. מיך הָאט גָאט
װי ַאזױ מיך איר רודֿפט װָאס ֿפַאר 22
מַײן מיט ָאנזעטן ניט זיך קענט און גָאט,

ֿפלײש?
אױֿפגעשריבן נָאר װערן הלװאי 23
ַא אין זי װערן װערטער!הלװאי מַײנע

ֿפַארצײכנט! בוך
ּפען אַײזערנער ַאן מיט 24
ֿפעלדז אין אײביק בלַײאױף און

אַײנגעהַאקט!
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מַײן װײס, איך װָארום 25
װעט שּפעטער און לעבט, אױסלײזער

ערד. דער אױף אױֿפשטײן ער
דָאס איז הױט מַײן אונטער ָאבער 26
איז ֿפלײש מַײן אין און אַײנגעקלַאּפט,

גָאט! זען װיל איך עס:
מיר, ֿפַאר זען זָאל ַאלײן איך ַאז 27
ניט און ָאנקוקן, זָאלן אױגן מַײנע און
נירן מַײנע אױס –גײען ַאנדערער קײן

לַײב. מַײן אין
מיר װעלן „װי זָאגט: איר װען 28
ֿפון װָארצל דער װי רודֿפן!”ַאזױ אים
מיר, אין געֿפונען זיך װָאלט זַאך דער

שװערד, דער ֿפַאר מורא הָאט 29
די זַײנען גרימצָארן מיט װָארום
זָאלט שװערד;דרום דער ֿפון שטרָאֿפן

ֿפַארַאן. איז משּפט ַא ַאז װיסן איר

דער20 צוֿפר געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט און נַַעָמתי,

מַײנע מיר ענטֿפערן דרום 2
שּפיר איך װָאס װעגן –ֿפון געדַאנקען

מיר: אין
הָאב שַאנד מַײן ֿפון ֿפָארװּורף דעם 3
מַײן ֿפון גַײסט ַא און געהערט, איך

מיר. ענטֿפערט ֿפַארשטַאנד
אײביק ֿפון איז װָאס דָאס װײסטו 4
געמַאכט איז מענטש דער זינט ֿפון ָאן,

ערד? דער אױף
איז רָשעים ֿפון געזַאנג דָאס ַאז 5
זינדיקן ֿפון ִׂשמחה די און קורצן, אױף

רגע? ַא אױף
זַײן ַארױֿפגײן זָאל הימל ביזן װען 6
װָאלקן ביזן זָאל קָאּפ זַײן און הײך,

דערגרײכן,
אױף קױט אײגן זַײן װי ער װעט 7
װעלן זעער אונטערגײן;זַײנע אײביק

ער? איז װּו זָאגן:
ַאװעקֿפליִען, ער װעט ָחלום ַא װי 8
ער און געֿפינען, ניט אים װעט מע און
ֿפון זעונג ַא װי װערן ֿפַאריָאגט װעט

נַאכט. דער
און ָאנגעקוקט, אים הָאט אױג דָאס 9
ָאנזען ניט אים װעט מער און מער, ניט

ָארט. זַײן
די ֿפַארגיטיקן װעלן קינדער זַײנע 10
װעלן הענט אײגענע זַײנע יָא, ָארימע,

גוטס. זַײן צוריקגעבן
זַײן מיט ֿפול זַײנען בײנער זַײנע 11
װעט שטױב אין אים מיט ָאבער יוגנט,

לײגן. זיך זי
זַײן אין בײז דָאס איז זיס הגם 12
זַײן אונטער עס בַאהַאלט ער מױל,

צונג,
ניט עס לָאזט און עס, שױנט ער 13
גומען, זַײן אױף צו עס הַאלט און ָאּפ,
אין ֿפַארקערט שּפַײז זַײן װערט 14
איז שלַאנגען ֿפון גַאל אינגעװײד, זַײנע

אים. בַײ אינעװײניק
אַײנגעשלונגען, ער הָאט ֿפַארמעג 15
בױך זַײן ֿפון אױסברעכן, עס װעט און

ַארױסטרַײבן. גָאט עס װעט
ער ֿפלעגט שלַאנגען ֿפון גיֿפט 16
אים נָאטער ַא ֿפון צונג די װעט זױגן,

הרגען.
די בעכן, די ָאנזען ניט װעט ער 17
שמַאנט. און הָאניק ֿפון טַײכנשטרָאמען
װעט און מי, זַײן צוריק גיט ער 18
זַײן שטַארק װי ַארָאּפשלינגען, ניט עס
ניט דערמיט זיך ער װעט ֿפַארמעג,

ָאנֿפרײען.
הֿפקר צעדריקט, הָאט ער װַײל 19
װָאס הױז ַא געגזלט ָארימע, די געלָאזט

געבױט. ניט הָאט ער
רו קײן געװּוסט ניט הָאט ער װַײל 20
שַאץ זַײן מיט ער װעט לַײב, זַײן אין

װערן. ַאנטרונען ניט
זַײן ֿפון איבערבלַײב קײן ניטָא 21
ניט גוטס זַײן װעט דרום ֿפרעסערַײ,

געװערן.
װעט ֿפול, איז קרָאּפ זַײן װען 22
ַאן ֿפון הַאנט ַא װּו װערן, ענג אים
אים. אױף קומען װעט אומגליקלעכן,

זַײן ָאנֿפילן בַײ הַאלטן װעט ער 23
זַײן אים אױף ָאנשיקן גָאט װעט בױך,
אױף רעגענען מַאכן און גרימצָארן,

שּפַײז. זַײן מיט אים
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ַאן ֿפון ַאנטלױֿפן װעט ער 24
אים װעט װַאֿפן, אַײזערנעם

בױגן. קוּפערנער ַא דורכלעכערן
ַארױס קומט עס און צי, ַא טוט ער 25
גײט ֿפַײל בליציקע די יָא, לַײב, ֿפון
אױף זַײנען גַאל;אימות זַײן ֿפון ַארױס

אים.
בַאהַאלטן איז ֿפינצטערניש גָארע 26
װעט אים אֹוצרות, זַײנע ֿפַאר
ניט קײנעם ֿפון ֿפַײער ַא ֿפַארצערן
דעם ָאּפעסן װעט אױֿפגעבלָאזן;עס

געצעלט. זַײן אין איבערבלַײב
זינד, זַײן ַאנטּפלעקן הימלען די 27
אים. קעגן אױף זיך שטעלט ערד די און
זַײן ֿפון אַײנקום דער װעט ַאװעק 28
ֿפון טָאג אין צערונען װערט עס הױז,

צָארן. זַײן
דעם ֿפון חלק דער איז דָאס 29
זַײן און גָאט, ֿפון מענטשן שלעכטן

גָאט. ֿפון ירושה בַאשערטע

און21 ִאיוֿב, געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט

און װָארט, מַײן הערט-צו הערן 2
טרײסטונגען. אַײערע זַײן דָאס זָאל

רעדן;און זָאל איך ַאז מיך לָאזט 3
ָאּפלַאכן. װעסטו רעדן מַײן נָאך

קלָאג?און מַײן מענטשן ַא קעגן איז 4
מַײן װערן קורץ ניט זָאל װָאס ֿפַאר

געמיט?
װערט און מיר, צו זיך קערט 5
הַאנט די ַארױף טוט און בַאנומען,

מױל. אױֿפן
װער ַאזױ זיך דערמָאן איך װי ַאז 6
נעמט לַײב מַײן און דערשרָאקן, איך

שױדער. ַא ָאן
רָשעים, די לעבן װָאס ֿפַאר 7
אין שטַארק זַײנען און זיך, עלטערן

קרַאֿפט?
ֿפַאר ֿפעסט שטײט זָאמען זײער 8
שּפרָאצן זײערע און זײ, בַײ ּפנים זײער

אױגן. זײערע ֿפַאר
ָאן בשלום, זַײנען הַײזער זײערע 9
ניט איז גָאט ֿפון רוט די און ַאנגסט,

זײ. אױף
און בַאֿפרוכּפערט ָאקס זַײן 10
און זיך קעלבט קו זַײן ניט, ֿפַארֿפעלט

ניט. ֿפַארװַארֿפט
זײער שָאף װי ַארױס שיקן זײ 11
טַאנצן קינדער זײערע און יונגװַארג,

ַארום.
הַארף, און ּפױק מיט זינגען זײ 12
ֿפלײט. דער ֿפון ָקול צום זיך ֿפרײען און
גוטס אין ֿפַארברענגען זײ 13
אין זײ נידערן רויִק און טעג, זײערע

אונטערערד.
ָאּפ זיך קער גָאט: צו זָאגן זײ און 14
ֿפון װיסן ניט װילן מיר און אונדז, ֿפון

װעגן. דַײנע
ַאז ַאלמַאכטיקער, דער איז װָאס 15
װעלן װָאס דינען?און אים זָאלן מיר
אים? צו בעטן װעלן מיר ַאז נוצן, מיר

–
זײער אין ניט דָאך איז גוטס זײער 16
איז רָשעים די ֿפון בַארָאט הַאנט;דער

מיר. ֿפון װַײט
ֿפון ליכט דָאס ַאז דָאס איז ָאֿפט װי 17
עס און װערן, ֿפַארלָאשן זָאל רָשעים
זָאל ברָאך?ער ַא זײ אױף קומען זָאל

צָארן? זַײן אין יסורים אױסטײלן זײ
ֿפַארן שטרױ װי װערן זָאלן זײ 18
דער װָאס שּפרײ װי און װינט,

ַאװעק? אים גנֿבעט שטורעם
אומרעכט זַײן בַאהַאלט גָאט „ 19
אים ער –זָאל קינדער” זַײנע ֿפַאר

װיסן. זָאל ער ַאז בַאצָאלן ַאלײן
אומגליק, זַײן זען אױגן זַײנע זָאלן 20
זָאל גרימצָארן ַאלמַאכטיקנס ֿפון און

טרינקען. ער
זַײן אים קימערט װָאס װָארום 21
ֿפון צָאל די װען אים, נָאך הױזגעזינט

געענדיקט? איז חדשים זַײנע
לערנען גָאט מען קען 22
משּפט ער ַאז ֿפַארשטַאנדיקײט,

העכסטע? די
רעכטער זַײן אין שטַארבט דער 23
און רויִק גַאנצן אין שטַארקײט,

בַשלװה;
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מיט ֿפול זַײנען עמערס זַײנע 24
בײנער זַײנע ֿפון מַארך דער און מילך,

געזעֿפטיקט. איז
ביטער ַא אין שטַארבט דער און 25
קײן ֿפַארזוכט ניט הָאט און געמיט,

גוטס.
זײ, ליגן שטױב אין אײנעם אין 26

צו. זײ דעקן װערים און
מחשֿבות, אַײערע דָאך װײס איך 27
געװַאלט מיט זיך קליגט איר װי און

מיר, ַאקעגן
הױז דָאס איז „װּו זָאגט: איר ַאז 28
געצעלט דָאס װּו ׂשָררה?און דעם ֿפון

װױנונג?” ָרשעס דעם ֿפון
בַײ געֿפרעגט ניט איר הָאט 29
ניט דָאך װעט װעגֿפָארער?איר די

בַאװַײזן, זײערע ֿפַארלײקענען
װערט ברָאך ֿפון טָאג דעם אין ַאז 30
טָאג דעם אין שלעכטער, דער געשױנט

געברַאכט. װערן שטרָאֿפן װען
זַײן ּפנים אין אים זָאגט װער 31
װער געטָאן הָאט ער װָאס װעג?און

אים? בַאצָאלט
צו געברַאכט װערט ער װָארום 32
מען ּפַאסט בערגל אױֿפן און קֿבורה,

אױף.
ערד שטיקער די אים זַײנען זיס 33
ַאלע זיך ציִען אים נָאך און טָאל, ֿפון
צָאל. ַא ָאן ֿפַארױס אים און מענטשן,

טרײסטן מיך איר װילט װי און 34
ּתשוֿבות אַײערע ַאז גָארנישט, מיט

ָאּפנַאר? ַאן בלַײבן

דער22 ֶאליֿפז געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט און ֵּתיָמני,

נוץ ַא מענטש דער דען ברענגט 2
נוץ ַא ברענגט ַאלײן זיך גָאט?נַײערט

ֿפַארשטַאנדיקער. דער
ַאז טוֿבה ַא ַאלמַאכטיקער דער הָאט 3
דו ַאז געװין ַא צדיק?ָאדער ַא ביסט דו

װעגן? דַײנע אין ערלעך ביסט
גָאטסֿפָארכטיקײט דַײן װעגן צי 4
משּפט צום גײט און דיך, ער שטרָאֿפט

דיר? מיט

גרױס, שלעכטיקײט דַײן ניט איז 5
זינד? דַײנע שיעור ַא ָאן און

משּכון ַא נעמען ֿפלעגסט װָארום 6
און אומזיסט, ברידער דַײנע בַײ
ֿפלעגסטו נַאקעטע די ֿפון בגדים די

אױסטָאן.
דעם װַאסער טרונק ַא 7
געבן, ניט ֿפלעגסטו ֿפַארשמַאכטן
ֿפלעגסטו הונגעריקן דעם ֿפון און

ברױט. ֿפַארמַײדן
ָארעם, מיטן מַאן דעם „יָא, 8
דער און ערד, די געהערט אים
אױף װױנען מעג ער ָאנגעזעענער,

איר”.
מיט ַאװעקגעשיקט הָאסטו אלמנות 9
יתומים ֿפון ָארעמס די און לײדיקן,

װערן. צעדריקט ֿפלעגן
דיר, ַארום רונד נעצן זַײנען דרום 10
ּפחד, ּפלוצימדיקער ַא שרעקט דיך און
דו ַאז ֿפינצטערניש, ַא ָאדער 11
װַאסער ֿפלײצונג ַא און זען, ניט קענסט

דיך. ֿפַארדעקט
הײך דער אין איז גָאט װָאר, ֿפַאר 12
העכסטע די זע, און הימלען, די ֿפון

זַײנען; זײ דערהױבן װי שטערן
װײס „װָאס זָאגסט: דו און 13
משּפטן? נעבל דורכן ער קען גָאט?צי

ַא אים זַײנען װָאלקנס 14
ניט, זעט ער און ֿפַארבָארגעניש,
גײט הימל ֿפון צירקל דעם איבער און

אום”. ער
ַאלטן דעם ָאנהַאלטן װילסטו 15
הָאבן אומרעכט ֿפון לַײט די װָאס װעג,

געטרעטן?
ֿפַאר אַײנגעגַאנגען זַײנען װָאס די 16
איז גרונטֿפעסט זײער װָאס צַײט, דער

געװָארן; צערונען טַײך ַא װי
גָאט: צו געזָאגט הָאבן װָאס די 17
קען װָאס אונדז!און ֿפון ָאּפ זיך קער

ַאלמַאכטיקער? דער טָאן זײ
זײערע ָאנגעֿפילט הָאט ער בעת 18
טרַאכטונג די –יָא, גוטס מיט הַײזער

– מיר. ֿפון װַײט איז רָשעים די ֿפון
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זיך און געזען, הָאבן גערעכטע די 19
הָאט אומשולדיקער דער און געֿפרײט,

זײ: ֿפון געשּפעט
געװָארן ֿפַארטיליקט װָאר, ֿפַאר 20
שֿפע זײער און בַאשטַאנד, זײער איז

ֿפַײער. דָאס ֿפַארצערט הָאט
און אים, מיט נָאר זיך בַאקען 21
דיר װעט דעם –דורך ֿפריד אין זַײ

גוטס. ָאנקומען
מױל, זַײן ֿפון לערנונג צו נָאר נעם 22
דַײן אין װערטער זַײנע ַארַײן טו און

הַארצן.
צום אומקערן זיך װעסט דו ַאז 23
װערן אױֿפגעריכט װעסטו ַאלמַאכטיקן
אומרעכט דערװַײטערן װעסט דו –ַאז

געצעלטן. דַײנע ֿפון
דָאס שטוב אין װַארף און 24
די ֿפון געשטײן צװישן און גָאלדַארץ,

אֹוֿפיר-גָאלד; דָאס טָאלן
זַײן זָאל ַאלמַאכטיקער דער און 25
זילבער קרּוװעס און גָאלדַארץ, דַײן

דיר. בַײ
מיטן װעסטו דענצמָאל װָארום 26
װעסט און קװיקן, זיך ַאלמַאכטיקן

ּפנים. דַײן גָאט צו אױֿפהײבן
װעט ער און אים, צו בעטן װעסט 27
װעסטו נדרים דַײנע און צוהערן, דיך

בַאצָאלן.
און זַאך, ַא בַאשליסן װעסט און 28
אױף און קומען, שטַאנד צו דיר װעט זי
ליכטיקײט. ַא שַײנען װעט װעגן דַײנע
דערנידערט, דיך הָאט מע ַאז 29
ַא איז זָאגן:עס געזָאלט הָאסטו
העלֿפטדעם ער דערהײבונג;װָארום

אױגן. די נידעריק הַאלט װָאס
ער מַאכט אומשולדיקן ַאן װּו 30
װערן ַאנטרונען װעסט און ַאנטרינען,

הענט. דַײנע ֿפון רײנקײט דער דורך

און23 ִאיוֿב, געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט

קלָאג, מַײן ביטער איז אױך הַײנט 2
מַײן װעגן ֿפון שװער איז הַאנט מַײן

זיֿפצן.

געֿפין איך װּו איך װײס הלװאי 3
ָארט! זַײן צו קום איך װי אים,

אים ֿפַאר ֿפָארגעלײגט װָאלט איך 4
איך װָאלט מױל מַײן און משּפט, דעם

טענות. מיט ָאנגעֿפילט
װָאלט ער װָאס װיסן װָאלט איך 5
ער װָאס ֿפַארשטײן און ענטֿפערן, מיר

זָאגן. מיר װָאלט
געקריגט ּכוח גרױס מיט ער װָאלט 6
געטָאן ַאכט נַײערט מיר?נײן; מיט

מיר. אױף ער װָאלט
דער װָאלט דענצמָאל 7
מיט געטענהט רעכטֿפַארטיקער
אײביק אױף װָאלט איך און אים,

ריכטער. מַײן ֿפון ַאנטרונען
איז ער און ֿפַארױס, גײ איך זע, 8
מערק איך און ַאהינטער, און ניטָא,

ניט; אים
איך זע ֿפַארטָאן, איז ער ַאז לינקס 9
איך און רעכטס, זיך ֿפַארדרײט ער ניט,

ניט. מערק
בַײ װָאס װעג דעם װײס ער ָאבער 10
בין איך געּפרּוװט, מיך הָאט ער מיר,

ַארױס. גָאלד װי
געהַאלטן זיך הָאט טריט זַײן ָאן 11
און געהיט, איך הָאב װעג זַײן ֿפוס, מַײן

ָאּפגענַײגט. ניט זיך
ליּפן, זַײנע ֿפון געבָאט ַא װּו 12
װי ָאּפגעקערט;מער ניט זיך איך הָאב
די געהיט איך הָאב אױסקומעניש מַײן

מױל. זַײן ֿפון װערטער
אײנס, בַײ זיך הַאלט ער ָאבער 13
זַײן ָאּפהַאלטן?און אים קען װער און

טוט. ער און בַאגערט, זעל
מיר װָאס אױסֿפירן װעט ער יָא, 14
נָאך איז ַאזױנס ֿפיל און בַאשערט, איז

אים. בַײ דָא
ֿפַאר דערשרָאקן איך בין דרום 15
מורא הָאב און בַאטרַאכט, איך אים;

אים. ֿפַאר
געמַאכט שלַאף הָאט גָאט און 16
ַאלמַאכטיקער דער און הַארץ, מַײן

אַײנגעשרָאקן. מיך הָאט
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ֿפַארמיטן ניט בין איך װָארום 17
מַײן ֿפַאר און חושך, דעם ֿפון געװָארן
ֿפינצטערניש. ַא ֿפַארדעקט הָאט ּפנים

ניט24 זַײנען װָאס ֿפַאר
ַאלמַאכטיקן ֿפון ָאּפגעלײגט
קענען װָאס די און צַײטן, בַאשטימטע

טעג? זַײנע ניט זעען אים,
סטַאדע ַא מען, ֿפַאררוקט גרענעצן 2

ֿפיטערט. מע און מען גזלט
מען ֿפירט יתומים ֿפון אײזל דעם 3
ָאקס דעם משּכון אין נעמט מע ַאװעק,

אלמנה. דער ֿפון
ֿפון אֿביונים ַארָאּפ שטױסט מע 4
ָארימע ַאלע זיך מוזען בַאהַאלטן װעג,

לַאנד. ֿפון
מדבר, אין אײזלען װילדע װי זע, 5
ַארבעט, זײער צו ַארױס זײ גײען
ברױט אים גיט סטעּפ שּפַײז;די זוכנדיק

קינדער. די ֿפַאר
ֿפוטער, זַײן זײ שנַײדן ֿפעלד אױֿפן 6
קלַײבן ָרשע ֿפון װַײנגָארטן דעם און

ָאּפ. זײ
ַא ָאן זײ, נעכטיקן נַאקעט 7

קעלט. ֿפון צודעק ַא ָאן מלבושאון
בערג די ֿפון רעגנגוס דעם ֿפון 8
ַא ָאן און דורכגענעצט, זײ װערן

ֿפעלדז. צום זיך זײ טוליען שיצונג
דעם ברוסט דער ֿפון רױבט מע 9
ַא מען נעמט ָארימַאן בַײם און יתום,

משּכון.
מלבוש, ַא ָאן זײ, גײען נַאקעט 10
גַארב. דעם זײ טרָאגן הונגעריקע און

יענע, ֿפון מױערן די צװישן 11
זײ טרעטן קעלטערס אײל; זײ ּפרעסן

דָארשטיק. זַײנען און
מענטשן, די קרעכצן שטָאט ֿפון 12
גָאט און שרַײט, גוססע ֿפון זעל די און

ֿפָארװּורף. קײן ניט מַאכט
ָאן װידערשּפעניקער זַײנען זײ 13
און װעגן, זַײנע ניט קענען זײ ליכט,

שטעגן. זַײנע אױף ניט װַײלן
דער אױף שטײט שַײן מיטן 14
און ָארימַאן דעם טײטן צו מערדער,

ַא װי ער איז נַאכט בַײ אֿביון;און דעם
גנֿב.

װַארט נואף ֿפון אױג דָאס און 15
מיך זָאגן: צו ַאזױ ֿפַארנַאכט, אױף
צודעק ַא און אױג; ַאן ָאנזען ניט װעט

ָאן. ער טוט ּפנים אױֿפן
דער אין אונטער גרָאבן זײ 16
ֿפַארשליסן טָאג בַײ הַײזער, ֿפינצטער
ֿפון ניט װײסן אַײן;זײ זיך זײ

ליכטיקײט,
איז ַאלעמען זײ בַײ װָארום 17
זַײנען זײ װַײל ֿפרימָארגן, טױטשָאטן
ֿפון שרעקענישן די מיט בַאקַאנט

טױטשָאטן.
אױֿפן ַאװעק לַײכט גײט ער 18
חלק זײער איז װַאסער;ֿפַארשָאלטן
אױֿפן ניט ֿפַארקערט ערד;ער דער אױף

װַײנגערטנער. ֿפון װעג
ַאװעק רױבן היץ און טריקעניש 19
װָאס די – אונטערערד שנײװַאסער;די

געזינדיקט. הָאבן
אים, ָאן ֿפַארגעסט טרַאכט דער 20
ער אים, מיט זיך לָאבט װָארעם דער
צעברָאכן געדַאכט;און ניט מער װערט
אומגערעכטיקײט. װערט הָאלץ ַא װי

עקרה דער מיט זיך חֿברט ער 21
אלמנה די ניט;און געבערט װָאס

ניט. ער בַאגיטיקט
די ַארָאּפ שלעּפט ער און 22
שטײט ּכוח;ער זַײן מיט מַאכטיקע
מיטן זיכער ניט איז מע און אױף,

לעבן.
זיכערקײט, אין אים לָאזט גָאט] ] 23
אױגן זַײנע ָאבער ָאנלענען, זיך זָאל ער

װעגן. זײערע אױף זַײנען
װַײלע, ַא דערהױבן װערן זײ 24
זײ ניטָא;יָא, זײ זַײנען שױן און
זײ װערן ַאלע װי דערנידערט, װערן
זַאנג שּפיץ ַא װי און אַײנגעזַאמלט,

ָאּפגעשניטן. זײ װערן
װיל װער דען, ַאזױ, ניט אױב און 25
נישט צו מַאכן און ָאּפלײקענען, מיר

װָארט? מַײן
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דער25 ִבלַדד געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט און שוחי,

ֿפָארכטיקײט און געװעלטיקײט 2
אין שלום שַאֿפט אים;ער בַײ זַײנען

הײכן. זַײנע
און מחנות? זַײנע צו צָאל ַא דָא איז 3
ליכט? זַײן אױף ניט גײט װעמען אױף
גערעכט מענטש ַא קען װי הַײנט 4
ַא זַײן רײן קען װי גָאט?און קעגן זַײן

ֿפרױ? ַא ֿפון געבָארענער
העל, ניט איז לֿבנה די ַאזש זע, 5
זַײנע אין רײן ניט זַײנען שטערן די און

אױגן,
ַא מענטש ַא שױן װי הַײנט 6
מילב? ַא מענטשנקינד ַא און װָארעם,

און26 ִאיוֿב, געענטֿפערט הָאט
געזָאגט: הָאט

װָאס דעם געהָאלֿפן הָאסטו װי 2
ָאן ָארעם דעם ּכוח!בַײגעשטַאנען ָאן

מַאכט!
ָאן װָאס דעם געֵעֶצהט הָאסטו װי 3
געלָאזט סך ַא קלוגשַאֿפט און חכמה,

װיסן!
געזָאגט הָאסטו הילף װעמעס מיט 4
איז ָאטעם װעמעס װערטער?און די

דיר? ֿפון ַארױסגעגַאנגען
ֿפון װַאסערן די ציטערן, מתים די 5

בַאװױנער. זײערע מיט אונטן
ֿפַאר אונטערערד די איז נַאקעט 6
דער איז צודעק ַא ָאן און אים,

ָאּפגרונט.
איבער צֿפון דעם אױס שּפרײט ער 7
אױף ערד די אױף הענגט ער ּתוהו, דעם

גָארנישט.
אין װַאסערן די אַײן בינדט ער 8
צעּפלַאצט ניט און כמַארעס, זַײנע

זײ. אונטער װָאלקן דער װערט
ֿפונעם ּפנים דעם ֿפַארדעקט ער 9
װָאלקן זַײן ֿפַארשּפרײט ער טרָאן,

אים. איבער
גרענעץ ַא געצירקלט הָאט ער 10
ליכט ֿפון ָסוף צום ביז װַאסער, אױֿפן

ֿפינצטערניש. און

זיך, טרײסלען הימל ֿפון זַײלן די 11
ָאנגעשרײ. זַײן ֿפון צעטומלט װערן און
דעם ער צערודערט ּכוח זַײן מיט 12
ֿפַארשטַאנדיקײט זַײן מיט און ים,

ַרַהֿב. ער צעהַאקט
לױטער װערט ָאטעם זַײן דורך 13
דערשלָאגן הָאט הַאנט הימל;זַײן דער

שלַאנג. לױֿפיקע די
זַײנע ֿפון טײל זַײנען דָאס זע, 14
מורמל קלײן ַא ֿפַאר װָאס און װעגן;
דונער דעם ָאבער אים! ֿפון מיר הערן
ֿפַארשטײן? קען װער גֿבורות זַײנע ֿפון

װידער27 הָאט ִאיוֿב און
און גערײד, זַײן אױֿפגעהױבן

געזָאגט: הָאט
װָאס גָאט לעבט עס װי ַאזױ 2
דער און רעכט, מַײן צוגענומען הָאט
ֿפַארביטערט הָאט װָאס ַאלמַאכטיקער

זעל, מַײן
אין איז ָאטעם מַײן ּכל-זמן אױב ַאז 3
מַײן אין גָאט ֿפון הױך דער און מיר,

נָאז,
רעדן װעלן ליּפן מַײנע אױב 4
װעט צונג מַײן אױב און אומרעכט,

בַאטרוג! ַארױסלָאזן
אַײך זָאל איך ַאז מיר, חלילה 5
אױסגײן װעל איך גערעכט!ביז געבן
מַײן ָאּפנעמען לָאזן ניט איך װעל

מיר. ֿפון ערלעכקײט
איך הַאלט גערעכטיקײט מַײן ָאן 6
הַארץ ָאּפלָאזן;מַײן ניט זי װעל און זיך
ניט מיר ָאן לעבטָאג מַײן ֿפון הָאט

ֿפָארצּוװַארֿפן.
ֿפון װי ֿפַײנט מַײן ֿפון װערן זָאל 7
ֿפון װי קעגנשטײער מַײן ֿפון און ָרשע,

ֿפַארברעכער! דעם
ֿפון הָאֿפענונג די איז װָאס װָארום 8
גָאט אױב הַאװעט, ער ַאז זינדיקן, דעם

זעל? זַײן ַאװעק נעמט
ַאז געשרײ, זַײן הערן גָאט װעט 9

צרה? ַא קומען װעט אים אױף
מיטן קװיקן זיך ער קען צי 10
אין גָאט צו רוֿפן ַאלמַאכטיקן,
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צַײט? יעטװעדער
װעגן לערנען אַײך װעל איך 11
בַײם איז װָאס גָאט, ֿפון הַאנט דער
ֿפַארהױלן. ניט איך װעל ַאלמַאכטיקן

ֿפַאר און געזען, ַאלע איר הָאט ָאט 12
נישטיקס? איר ּפלױדערט דען װָאס

דעם ֿפון חלק דער איז דָאס 13
די און גָאט, בַײ מענטשן שלעכטן
ֿפון קריגן געװַאלטטוער די װָאס ַארב

ַאלמַאכטיקן.
איז זיך, מערן קינדער זַײנע אױב 14
שּפרָאצן זַײנע און שװערד, ֿפַארן דָאס

זַאט. צו ברױט הָאבן ניט װעלן
װעלן אים ֿפון בלַײבן װָאס די 15
זַײנע און װערן, בַאגרָאבן ּפעסט ֿפון
בַאװײנען. ניט מָאל צו װעלן אלמנות

שטױב װי ָאנזַאמלען זָאל ער ַאז 16
ָאנגרײטן לײם װי און זילבער,

מלבושים,
דער און ָאנגרײטן, ער װעט 17
מיטן און ָאנטָאן, װעט גערעכטער
זיך אומשולדיקע די װעלן זילבער

טײלן.
און הױז, זַײן מָאיל ַא װי בױט ער 18
מַאכט. װעכטער דער װָאס בַײדל ַא װי
שױן און עושר, ַאן זיך לײגט ער 19
עֿפנט ער אױֿפצוקלַײבן, װָאס ניטָא איז

ניטָא. איז עס און אױגן, זַײנע
ָאן אים יָאגן װַאסערן װי 20
אים גנֿבעט נַאכט איבער שרעקענישן,

שטורעם. ַא ַאװעק
אױף, אים הײבט מזרח-װינט דער 21
אים שטורעמט ער און גײן, מוז ער ַאז

ָארט. זַײן ֿפון ַאװעק
און אים אױף שלַײדערט ער און 22
װָאלט ניט;לױֿפנדיק זיך דערבַארימט

הַאנט. זַײן ֿפון ַאנטלָאֿפן ער
הענט, די אים איבער ּפַאטשט מע 23
זַײן ֿפון אים אױף שמוצערט מע און

ָארט.

ֿפַאר28 גרעבערַײ ַא ֿפַארַאן יָא,
גָאלד װּו ָארט ַאן און זילבער,

לַײטערן. מען טוט

גענומען, ערד דער ֿפון װערט אַײזן 2
קוּפער. מען שמעלצט שטײן ֿפון און

צו ָסוף ַא מַאכט מענטש דער 3
יעטװעדער ביז און ֿפינצטערניש,
ֿפון אױסשטײנער ער ֿפָארשט עק

טױטשָאטן. און ֿפינצטערניש
װַײט שַאכט ַא ברעכט ער 4
ַא ֿפון בַאװױנער;ֿפַארגעסן ַא ֿפון
װַײט ֿפוס;ָאּפגעצערט, ֿפַארבַײגײערס

זײ. װַאנדערן מענטשן ֿפון
ַארױס קומט איר ֿפון ערד, די 5
איז איר אונטער ָאבער ברױט,

ֿפַײער. ֿפון װי איבערגעקערט
אירע זַײנען סַאּפיר ֿפון ָארט דער 6
זַײנען גָאלד ֿפון שטױבן און שטײנער,

דערין.
קײן ניט װײס אים שטעג, דעם 7
הָאט ָאנגעקוקט ניט און רױבֿפױגל,

ֿפַאלק. ַא ֿפון אױג דָאס אים
חיות אים הָאבן בַאטרעטן ניט 8
אױף הָאט געשּפרַײזט ניט שטָאלצע,

לײב. דער אים
אױס ער שטרעקט קיזלשטײן צום 9
װָארצל ֿפון אום קערט ער הַאנט, זַײן

בערג. די
גרָאבנס, ער הַאקט ֿפעלדזן אין 10
זַײן ָאן קוקט טַײערסטע דָאס ַאל און

אױג.
צו ניט ער ֿפַארבינדט ֿפלוסן 11
ער ברענגט ֿפַארבָארגנס און רינען,

ליכט. אין ַארױס
קען װַאנען ֿפון חכמה די ָאבער 12
ָארט דער איז װּו און װערן, געֿפונען

ֿפַארשטַאנדיקײט? ֿפון
איר ניט װײס מענטש קײן 13
אין ניט זיך געֿפינט זי און װערדע,

לעבעדיקע. די ֿפון לַאנד
מיר;און אין ניט זָאגט: ּתָהום דער 14

מיר. בַײ ניט זָאגט: ים דער
װערן געגעבן ניט קען איר ֿפַאר 15
געװױגן ניט קען זילבער און ֿפַײנגָאלד,

מקח. איר ֿפַאר װערן
מיט װערן ָאּפגעשַאצט ניט קען זי 16
און ָאניקל טַײערן מיט אֹוֿפיר-גָאלד,
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סַאּפירשטײן.
איר ניט זַײנען גלָאז און גָאלד 17
איר גינגָאלד ֿפון ּכלים און גלַײכן,

אױסבַײט.
קריסטָאל און טוֿבות ַאֿבנים 18
מער און װערן, דערמָאנט ניט דַארֿפן
ֿפון בַאטרעף דער איז קַארעלן ֿפון

חכמה.
איר ניט איז ּכּוש ֿפון טָאּפַאז 19
ניט זי קען גָאלד רײנעם מיט גלַײכן,

װערן. ָאּפגעשַאצט
די קומט װַאנען ֿפון טָא 20
ֿפון ָארט דער איז װּו חכמה?און

ֿפַארשטַאנדיקײט?
אױגן די ֿפון ֿפַארהױלן איז זי ַאז 21
ֿפון און לעבעדיקן, יעטװעדער ֿפון

ֿפַארבָארגן. זי איז הימל ֿפון ֿפױגל
זָאגן:מיט טױט און אונטערגַאנג 22
געהערט מיר הָאבן אױערן אונדזערע

הערונג. איר
ער און װעג, איר ֿפַארשטײט גָאט 23

ָארט. איר װײס
ערד, עקן די ביז קוקט ער װָארום 24

ער. זעט הימל גַאנצן אונטערן
װינט ֿפַארן געמַאכט הָאט ער װען 25
ַא מיט מַארקירט װַאסערן און װָאג, ַא

מָאס,
ֿפַארן געמַאכט הָאט ער װען 26
ֿפַארן װעג ַא און געזעץ, ַא רעגן

דונערגעװיטער,
זי און געזען זי ער הָאט דענצמָאל 27
אױך און אױֿפגעשטעלט זי בַארעכנט,

אױסגעֿפָארשט. זי
צום געזָאגט הָאט ער און 28
איז דָאס גָאט ֿפַאר מורא מענטשן:זע,
שלעכטס ֿפון ָאּפקערן זיך און חכמה,

ֿפַארשטַאנדיקײט. איז

װידער29 הָאט ִאיוֿב און
און גערײד, זַײן אױֿפגעהױבן

געזָאגט: הָאט
די אין װי ַאזױ מיך מַאכט װער 2
װָאס טעג די אין װי מָאל, ַא ֿפון חדשים

ָאּפגעהיט! מיך הָאט גָאט

געשַײנט הָאט ליכט זַײן װען 3
שַײן זַײן ֿפַאר װען קָאּפ, מַײן איבער

ֿפינצטער. דער אין גײן איך ֿפלעג
טעג די אין געװען בין איך װי ַאזױ 4
ֿפַארטרױטקײט די װען יוגנט, מַײן ֿפון
געצעלט; מַײן אױף געװען איז גָאט ֿפון
נָאך איז ַאלמַאכטיקער דער װען 5
מַײנע מיר ַארום רונד מיר; מיט געװען

קינדער.
געבָאדן זיך הָאבן טריט מַײנע װען 6
הָאט ֿפעלדז דער און שמַאנט, אין

אײל. מיט בעכן מיר בַײ געגָאסן
צום ַארױסגעגַאנגען בין איך ַאז 7
אין אױֿפגעשטעלט שטָאט, אין טױער

זיץ, מַײן מַארק
זיך און געזען יונגעלַײט הָאבן 8
זיך הָאבן גרַײזן און בַאהַאלטן,

געשטַאנען. און אױֿפגעהױבן
ֿפון אַײנגעהַאלטן זיך הָאבן הַארן 9
זײ ֿפלעגן הַאנט די און װערטער,

מױל. זײער אױף ַארױֿפטָאן
הָאט לַײט גרױסע ֿפון ָקול דער 10
זיך הָאט צונג זײער און בַאהַאלטן, זיך

גומען. זײער צו צוגעקלעּפט
הָאט אױער ַאן װּו װָארום 11
און געלױבט, מיך הָאט געהערט,
מיר הָאט געזען, הָאט אױג ַאן װּו

צוגעשטימט.
דעם רַאטעװען ֿפלעג איך װַײל 12
דעם און געשריִען, הָאט װָאס ָארימַאן

העלֿפער. קײן ניט הָאט װָאס יתום
אומגליקלעכן דעם ֿפון ברכה די 13
דָאס און מיר, אױף קומען ֿפלעגט
איך ֿפלעג אלמנה דער ֿפון הַארץ

דערֿפרײען.
ָאנגעטָאן הָאב איך 14
הָאט זי און רעכטֿפַארטיקײט,
הױב ַא און מַאנטל ַא װי ָאנגעטָאן, מיך

גערעכטיקײט. מַײן געװען איז
ֿפַארן געװען איך בין אױגן 15
בין הינקעדיקן ֿפַארן ֿפיס און בלינדן,

געװען. איך
די ֿפַאר ֿפָאטער ַא געװען בין איך 16
דעם ֿפון משּפט דעם און בַאדערֿפטיקע,
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איך ֿפלעג געקענט, ניט הָאב איך װָאס
אױסֿפָארשן.

די צעברָאכן הָאב איך און 17
און ֿפַארברעכער, דעם ֿפון בַאקצײן
דעם ַארױסגעװָארֿפן צײנער זַײנע ֿפון

רױב.
מַײן בַײ געזָאגט: הָאב איך און 18
דער װי און ֿפַארגײן, איך װעל נעסט

טעג. מערן איך װעל ֿפעניקסֿפױגל
צום ָאֿפן זַײן װעט װָארצל מַײן 19
נעכטיקן װעט טױ דער און װַאסער,

צװַײג. מַײן אױף
בַײ ֿפריש בלַײבן װעט ּכֿבוד מַײן 20
הַאנט מַײן אין װעט בױגן מַײן און מיר,

בַאנַײען. זיך
צוגעהערט זיך מען הָאט מיר צו 21
הַארן ֿפלעגט מע און געװַארט, און

עצה. מַײן אױף
ניט מער מען ֿפלעגט זָאג מַײן נָאך 22
מַײן טריֿפן ֿפלעגט זײ אױף און רעדן,

װָארט.
אױף װי געװַארט הָאבן זײ און 23
אױֿפגעשּפַארט און מיר, אױף רעגן

שּפעטרעגן. אױף װי מױל זײער
ֿפלעגט זײ, צו לַאכן ֿפלעג איך ַאז 24
ֿפון ליכט דָאס גלױבן;און ניט זײ זיך

מינערן. ניט זײ ֿפלעגן ּפנים מַײן
װעג, זײער אױסקלַײבן ֿפלעג איך 25
װי רוען און ָאן, אױבן זיצן ֿפלעג און
טוט װָאס דער װי חיל, צװישן מלך ַא

טרײסטן. טרױערער

מיר30 ֿפון לַאכן ַאצונד און
טעג, אין מיר ֿפון ייִנגערע
צו געמיאוסט מיך הָאב איך װָאס
הינט די ֿפָאטערסמיט זײערע שטעלן

– שָאף מַײנע ֿפון
ֿפון ּכוח דער מיר װָאס צו יָא, 2
איז ֿפרישקײט הענט?זײער זײערע

– ֿפַארלָארן געװען
און נױט ֿפון זַײנען װָאס די 3
די נָאגן װָאס אַײנגעדַארט, הונגער
װיסטקײט ֿפינצטערער אין טריקעניש

װיסטעניש. און

זַאלצקרַײטעכץ רַײסן װָאס די 4
ֿפון װָארצל און װערמוט, מיט

ָאנצּוװַארעמען. זיך בעזעמבײמלעך
זײ װערן מענטשן צװישן ֿפון 5
אױף װי זײ אױף שרַײט מע ֿפַארטריבן,

גנֿב. ַא
זײ מוזען טָאלן מֹוראדיקע אין 6
און ערד דער ֿפון לעכער אין װױנען,

ֿפעלדזן.
ברומען בײמלעך די צװישן 7
זײ זַײנען דָארן ַא אונטער זײ,

צונױֿפגענורעט.
ַא ָאן יונגען און יונגען געמײנע 8
ֿפון אױסגעשטױסן זַײנען װָאס נָאמען,

לַאנד.
לידל זײער איך בין ַאצונד און 9
װערטל ַא ֿפַאר בין איך און געװָארן,

זײ. בַײ
זײ מיך, ֿפַאראומװערדיקן זײ 10
זײ און מיר, ֿפון זיך דערװַײטערן
צו ּפנים אין מיר ָאּפ ניט זיך הַאלטן

שּפַײען.
ער הָאט בױגנשטריק מַײן װָארום 11
זײ און געבױגן, מיך און געמַאכט לױז

מיר. ֿפַאר צַאם די ַארָאּפ װַארֿפן
אױף זיך שטעלט רעכטס אױף 12
ֿפיס, מַײנע שטױסן יונגװַארג;זײ דָאס
װעגן זײערע מיר קעגן אױס טרעטן און

אומגליק. ֿפון
זײ שטעג, מַײן צעריסן הָאבן זײ 13
זָאל העלֿפער קײן ברָאך; מַײן העלֿפן

זַײן! ניט זײ
װַאסערברָאך ברײטער ַא װי 14
זײ קַײקלען שטורעם מיט זײ, קומען

ַארױף. זיך
קעגן געקערט זַײנען שרעקענישן 15
גדּולה, מַײן װינט ַא װי יָאגן זײ מיר,
הילף. מַײן ַאװעק איז װָאלקן ַא װי און
מיר אין זיך צעגיסט ַאצונד און 16
מיך הָאבן ּפַײן ֿפון טעג זעל, מַײן

ָאנגענומען.
ֿפון בײנער מַײנע בױערט נַאכט די 17

אַײן. ניט ליגן ָאדערן מַײנע און מיר,
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מַײן ֿפון שטַארקײט גרױס ֿפון 18
װי ֿפַארביטן; מלבוש מַײן איז קרענק
זי גורט העמד מַײן ֿפון קָאלנער דער

ַארום. מיך
קױט, אין געװָארֿפן מיך הָאט ער 19
ַאש. און שטױב צו געגליכן בין איך און
דו און דיר, צו שרַײ איך 20
דו און שטײ, איך ניט, מיר ענטֿפערסט

ָאן. מיך קוקסט
ַאן אין געװָארן ֿפַארקערט ביסט 21
דַײן ֿפון מַאכט דער מיט מיר, צו ַאכזר

מיך. ֿפַײנטסטו הַאנט
װינט, אױֿפן אױף מיך הײבסט 22
מַאכסט און דערױף, רַײטן מיך מַאכסט

קרַאֿפט. מַײן צעגײן
טױט צום װעסט װײס, איך יָא, 23
ֿפון זַאמלהױז צום און ברענגען, מיך

לעבעדיקע. ַאלע
אױס ניט מען שטרעקט ָאבער 24
װעט טָאמער חּורֿבה, ַא ֿפון הַאנט די

ברָאך? ֿפַארן הילף ַא זַײן דערין
ֿפַארן געװײנט ניט איך הָאב צי 25
דָאך הָאט זעל געדריקטן?מַײן שװער

אֿביון. ֿפַארן געקומערט
אױף געהָאֿפט הָאב איך ָאבער 26
געקומען;און איז שלעכטס און גוטס,
און ליכט, אױף געהַארט הָאב איך

געקומען. איז ֿפינצטערניש
רוען און קָאכן אינגעװײד מַײנע 27
אױף געקומען זַײנען ּפַײן ֿפון ניט;טעג

מיר.
זון;איך ָאן אום, איך גײ ֿפינצטער 28

שרַײ. און געזעמל ַא אין אױף שטײ
ברודער ַא געװָארן בין איך 29
צו חֿבר ַא און שַאקַאלן, צו

שטרױסֿפױגלען.
געװָארן שװַארץ איז הױט מַײן 30
איז געבײן מַײן און מיר, אױף

היץ. ֿפון צעברענט
מַײן איז טרױער צו געװָארן און 31
ֿפון ָקול ַא צו ֿפלײט מַײן און הַארף,

געװײן.

געשלָאסן31 איך הָאב בונד ַא
זָאל װָאס אױגן;און מַײנע מיט

יונגֿפרױ? ַא אױף קוקן איך
ֿפון חלק דער איז װָאס װָארום 2
ֿפון ַארב די און אױבן, ֿפון גָאט

הײך? דער ֿפון ַאלמַאכטיקן
ֿפַארן ברָאך ַא ניט אױב 3
די ֿפַאר אומגליק און ֿפַארברעכער,

אומרעכט? ֿפון טוער
װעגן, מַײנע ַאלע ניט דען ער זעט 4

טריט? מַײנע ַאלע צײלט און
מיט אומגעגַאנגען בין איך אױב 5
מַײן הָאט בַאטרוג צו געאַײלט און ליגן,

– ֿפוס
ריכטיקע אױף װעגן מיך ער זָאל 6
מַײן װיסן װעט גָאט און װָאגשָאלן,

– אומשולד
זיך הָאט טריט מַײן אױב 7
מַײנע נָאך און װעג, ֿפון ָאּפגענַײגט
און הַארץ, מַײן געגַאנגען איז אױגן
ָאנגעקלעּפט זיך הָאט הענט מַײנע אין

ֿפלעק, ַא
ַאנדערער ַאן און זײען, איך זָאל 8
זָאלן שּפרָאצונגען מַײנע און עסן, זָאל

װערן. אױסגעװָארצלט
ֿפַארֿפירט איז הַארץ מַײן אױב 9
הָאב איך און ֿפרױ, ַא נָאך געװָארן
חֿבר, מַײן ֿפון טיר דער בַײ געלױערט
מַײן ַאנדערן ַאן ֿפַאר מָאלן זָאל 10
איבער קניִען זָאלן ַאנדערע און װַײב,

איר.
ַא איז דָאס װָארום 11
ַא איז דָאס און שענדלעכקײט,

ֿפַארמשּפטן. צום זינד
ֿפַײער ַא איז דָאס װָארום 12
אונטערגַאנג, ביז ֿפַארצערט װָאס
עס װָאלט ּתֿבואה גַאנצע מַײן און

אױסגעװָארצלט.
דָאס ֿפַארַאכטן ֿפלעג איך אױב 13
מַײן און קנעכט מַײן ֿפון רעכט

– מיר מיט קריג זײער דינסטאין
געטָאן, דען איך װָאלט װָאס 14
ער ַאז אױֿפשטײן?און זָאל גָאט ַאז
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אים איך װָאלט װָאס געמָאנט, װָאלט
געענטֿפערט?

מיך הָאט װָאס דער ניט הָאט 15
אים בַאשַאֿפן, מוטערלַײב אין
אין אים אײגענער דער בַאשַאֿפן?און

געֿפורעמט? טרַאכט
דעם ֿפַארמַײדן ֿפלעג איך אױב 16
אױגן די און ָארימע, די ֿפון ֿפַארלַאנג

אױסגײן; לָאזן אלמנה דער ֿפון
ביסן מַײן עסן ֿפלעג איך ָאדער 17
ניט דערֿפון הָאט יתום דער און ַאלײן,

– געגעסן
ער איז ָאן יוגנט מַײן ֿפון נײן, 18
ַא בַײ װי מיר בַײ אױֿפגעװַאקסן
ָאן מוטערלַײב מַײן ֿפון און ֿפָאטער,

ֿפירן. זי איך ֿפלעג
ַאן צוזען ֿפלעג איך אױב 19
ַא ָאן מלבושאון ַא ָאן אומגליקלעכן

אֿביון; דעם צודעק
מיך הָאבן לענדן זַײנע אױב 20
ָאּפשער מיטן װַײל געבענטשט, ניט
זיך ער ֿפלעגט שָאף מַײנע ֿפון

דערװַארעמען;
ַא אױף געהױבן הָאב איך אױב 21
זען ֿפלעג איך װַײל הַאנט, מַײן יתום

טױער, אין העלֿפער מַײנע
נַאקן זַײן ֿפון ַאקסל מַײן זָאל 22
ֿפון זָאל ָארעם מַײן און ַארָאּפֿפַאלן,

װערן. אױסגעברָאכן געלענק
איז גָאט ֿפון ברָאך דער װָארום 23
זַײן װעגן ֿפון און שרעק, מַײן געװען
דערװעגן. ניט זיך איך ֿפלעג גרױסקײט
מַײן גָאלד געמַאכט הָאב איך אױב 24
געזָאגט גינגָאלד אױף און הָאֿפענונג,

בטחון”; „מַײן
װַײל ֿפרײען זיך ֿפלעג איך אױב 25
מַײן װַײל און גרױס, איז ֿפַארמעג מַײן

סך; ַא דערגרײכט הָאט הַאנט
װי זון די צוקוקן ֿפלעג איך אױב 26
ּפרַאכטיק לֿבנה די ָאדער שַײנט, זי

גײענדיק,
ֿפַארֿפירט איז הַארץ מַײן און 27
מַײן און ֿפַארבָארגעניש, אין געװָארן

הַאנט; מַײן געקושט הָאט מױל

זינד ַא געװען אױך דָאס װָאלט 28
װָאלט איך װָארום ֿפַארמשּפטן, צום

הײך. דער אין גָאט ָאן געלײקנט
אױף ֿפרײען זיך ֿפלעג איך אױב 29
בין און ׂשונא, מַײן ֿפון ברָאך דעם
הָאט אים ַאז אױֿפגערַאמט געװען

– בײז געטרָאֿפן
געלָאזט ניט מָאל צו הָאב איך ַאז 30
קללה ַא בעטן צו זינדיקן, גומען מַײן

– לעבן זַײן אױף
געצעלט מַײן ֿפון מענטשן די אױב 31
װַײזן קען געזָאגט:װער ניט הָאבן
מיט ָאנגעזעט ניט זיך הָאט װָאס אײנעם

– אים? בַײ ֿפלײש
ניט ֿפלעגט גַאס דער אױף 32
צום טירן מַײנע ֿפרעמדער, ַא נעכטיקן

– עֿפענען איך ֿפלעג װעג
װי ֿפַארדעקט הָאב איך אױב 33
מַײנע מענטש געװױנטלעכער ַא
מַײן אין בַאהַאלטן צו ֿפַארברעכן,

זינד, מַײן בוזעם
ֿפַארן הָאבן מורא ֿפלעג איך װַײל 34
ֿפון ֿפַארַאכטונג די און המון, גרױסן
איך און שרעקן, מיך ֿפלעגט משּפחות
ניט טיר ֿפון בין און געשװיגן הָאב

– ַארױס
מיר זָאל ער איך קריג הלװאי 35
אונטערשריֿפט, מַײן איז צוהערן!ָאט
ענטֿפערן, מיר ַאלמַאכטיקער דער זָאל
מַײן ָאנשרַײבן זָאל געשריֿפטס ַא און

ַבַעל-דין.
אױף עס װעל איך װָאר, ֿפַאר 36
מיר עס װעל טרָאגן!איך ַאקסל מַײן

קרױן. ַא װי ַאזױ ָאנבינדן
איך װעל טריט מַײנע ֿפון צָאל די 37
װעל ֿפירשט ַא װי דערצײלן;ַאזױ אים

גענענען. אים צו איך
קעגן אױס שרַײט ערד מַײן אױב 38

װײנען; בײטן אירע ַאלע און מיר,
איך הָאב קרַאֿפט איר אױב 39
ֿפון נשמה די און געלט, ָאן געגעסן

אױסהױכן, געלָאזט ַארבעטער אירע
אױֿפגײן װײץ ָאנשטָאט זָאל 40
גערשט ָאנשטָאט און דָארן. ַא
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װערטער די געענדיקט װילדגעװעקס.
ִאיוֿבן. ֿפון

מענער32 דרַײ דָאזיקע די און
ענטֿפערן אױֿפגעהערט הָאבן
אין גערעכט געװען איז ער װַײל ִאיוֿבן,

אױגן. זַײנע
ֿפון צָארן דער געגרימט הָאט 2
בוזי דעם ַבַרכֵאל ֿפון זון דעם אליהוא
הָאט ִאיוֿבן אױף ָרם; משּפחה דער ֿפון
מַאכט ער װָאס ֿפַאר צָארן זַײן געגרימט

גָאט, ֿפון גערעכטער זיך
ֿפרַײנט גוטע דרַײ זַײנע אױף און 3
װָאס ֿפַאר צָארן זַײן געגרימט הָאט
ענטֿפער, ַאן געֿפונען ניט הָאבן זײ
בַאשולדיקט זײ הָאבן װעגן דעסט ֿפון

ִאיוֿבן.
מיט ָאּפגעװַארט הָאט אליהוא און 4
זַײנען זײ װַײל ִאיוֿבן, ַאקעגן רײד

טעג. אין אים ֿפון עלטער געװען
ַאז געזען הָאט אליהוא ַאז ָאבער 5
די ֿפון מױל אין ניטָא איז ענטֿפער קײן
צָארן. זַײן געגרימט הָאט מענער דרַײ
ַבַרכֵאל ֿפון זון דער אליהוא און 6
הָאט און ָאּפגערוֿפן זיך הָאט בוזי דעם
אין אַײך ֿפון איך בין ייִנגער געזָאגט:
הָאב דרום גרַײזן, זַײט איר און טעג,
געהַאטאַײך מורא און געשַײט מיך איך

געדַאנק. מַײן ַארױסזָאגן
רעדן, זָאלן טעג געזָאגט: הָאב איך 7
חכמה. װיסן מַאכן זָאלן יָארן ֿפיל און

גַײסט דער איז עס ָאבער 8
ָאטעם דער און מענטשן, אין
זײ מַאכט װָאס ַאלמַאכטיקן ֿפון

ֿפַארשטַאנדיק.
און חכמים, זַײנען גרױסע די ניט 9
איז װָאס ֿפַארשטײען זקנים די ניט

גערעכט.
צו, מיר הער איך: זָאג דרום 10
געדַאנק. מַײן ַארױסזָאגן אױך לָאמיך

אױף ָאּפגעװַארט הָאב איך זעט, 11
צו צוגעהָארכט הָאב איך רײד, אַײערע
געזוכט הָאט איר בעת ָחכמות, אַײערע

װערטער.

צוגעקוקט זיך הָאב איך ָאבער 12
זָאל װער ניטָא ערשט אַײך, צו
ענטֿפערן זָאל װער ִאיוֿבן, בַאװַײזן

אַײך. ֿפון װערטער, זַײנע
הָאבן מיר זָאגן: איר װעט אֿפשר 13
אים קען גָאט חכמה, ָאנגעטרָאֿפן

מענטש; ַא ניט ָאּפשלָאגן,
צו ָאנגעריכט הָאט ער ניט ָאבער 14
אַײערע מיט ניט און װערטער, די מיר

ענטֿפערן. אים איך װעל רײד
זײ דערשרָאקן, זַײנען זײ 15
זַײנען ָאּפגענומען ניט, מער ענטֿפערן

זײ. ֿפון װערטער די
זײ װַײל װַארטן, זָאל איך און 16
און שטײען זײ װַײל ניט, רעדן

ניט? מער ענטֿפערן
מַײן ענטֿפערן װעל אױך איך 17
מַײן ַארױסזָאגן װעל אױך איך חלק,

געדַאנק.
מיט ֿפול בין איך װָארום 18
ֿפון גַײסט דער דריקט מיך װערטער,

לַײב. מַײן
װָאס װַײן װי איז לַײב מַײן זע, 19
װערט לָאגלען נַײע װי געעֿפנט, ניט איז

צעּפלַאצט. ער
װעט מיר און רעדן, װעל איך 20
מַײנע עֿפענען װעל איך װערן, ֿפרַײער

ענטֿפערן. און ליּפן
מַאנס קײן שױנען ניט נָאר לָאמיך 21

חנֿפען. ניט מענטשן קײן און ּפנים,
צו װי ניט װײס איך װָארום 22
ַאװעקנעמען מיך װָאלט חנֿפען;בַאלד

בַאשעֿפער. מַײן

ִאיוֿב,33 ַאקָארשט, הער ָאבער
מַײנע ַאלע און רײד, מַײנע

ֿפַארנעם. װערטער
מַײן געעֿפנט הָאב איך נָאר, זע 2
גומען. מַײן אין רעדט צונג מַײן מױל,

זַײנען הַארצן מַײן ֿפון אױֿפריכטיק 3
ליּפן מַײנע װָאס און װערטער, מַײנע

קלָאר. זײ זָאגן װײסן,
הָאט גָאט ֿפון גַײסט דער 4
ֿפון ָאטעם דער און געמַאכט, מיך
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לעבן. בַײם מיך הַאלט ַאלמַאכטיקן
מיר, ענטֿפער קענסט, דו אױב 5
זיך שטעל מיר, קעגן ָאן דיך ברײט

ַאװעק.
גָאט, בַײ דו װי ַאזױ בין איך זע, 6
געֿפורעמט לײם ֿפון בין אױך איך

געװָארן.
און ניט, דיך שרעקט אימה מַײן זע, 7

דיר. אױף ניט דריקט לַאסט מַײן
מַײנע אין געזָאגט הָאסט יָא, 8
װערטער די ֿפון ָקול דעם און אױערן,

געהערט: איך הָאב
ֿפַארברעך, ַא ָאן איך, בין רײן 9
זינד: קײן ניט הָאב און איך, בין לױטער
אױף ער געֿפינט בלבולים זע, 10

ׂשונא; זַײן ֿפַאר מיך רעכנט ער מיר,
מַײנע קלָאץ ַא אין ַארַײן טוט ער 11

שטעגן. מַײנע ַאלע היט ער ֿפיס,
גערעכט, ניט ביסטו דעם אין ָאט 12
גָאט װָארום ענטֿפערן, דיר איך װעל

מענטשן. ֿפון גרעסער איז
אים, מיט זיך קריגסטו װָאס ֿפַאר 13
זַײנע ַאלע ניט ֿפַארענטֿפערט ער װָאס

מעׂשים?
רעדט שטײגער אײן אױף װָארום 14
מערקט מע הגם צװײ, אױף און גָאט,

ניט. עס
דער ֿפון זעונג ַא ָחלום, ַא אין 15
אױף ֿפַאלט שלָאף טיֿפער ַא װען נַאכט,
געלעגער, אױֿפן שלומער אין מענטשן,
דעם ער ַאנטּפלעקט דענצמָאל 16
ֿפַארחתמעט און מענטשן, ֿפון אױער

זײ, צו מוסר ַא מיט
זָאל מענטש דער ּכדי 17
ער טָאן;און זַײן ַאװעקװַארֿפן
דעם הָאֿפערדיקײט ֿפון בַאשירעמט

מַאן.
גרוב, ֿפון זעל זַײן ֿפַארמַײדט ער 18
דורכן אומקומען ֿפון לעבן זַײן און

שװערד.
מיט געשטרָאֿפט װערט ער ָאדער 19
ַאלע און געלעגער, זַײן אױף װײטָאג

שטַײף. װערן בײנער זַײנע

זיך אים מַאכט לעבן זַײן און 20
מיטן זעל זַײן און ברױט, מיט עקלען

מאכל. גלוסטיקסטן
ֿפון ֿפלײש זַײן װערט ָאּפגעצערט 21
בײנער, זַײנע אַײנגעדַארט און ּפנים,

ָאנצוקוקן. ניט
גרוב, דער צו גענענט זעל זַײן און 22

טײטער. די צו לעבן זַײן און
ַא אים ֿפַאר דָא איז עס אױב 23
ֿפון אײנער מליץ-יושר ַא מלאך,
זַײן מענטשן אױֿפן זָאגן צו טױזנט,

רעכטֿפַארטיקײט,
און אים, ער לַײטזעליקט 24
אין נידערן ֿפון אױס אים זָאגט:לײז
אױסלײז. ַאן געֿפונען הָאב איך גרוב;

װי ֿפרישער װערט לַײב זַײן 25
טעג די צו אום זיך קערט ער ייִנגלװַײז,

יוגנט. זַײן ֿפון
ער און גָאט, צו בעט ער 26
ּפנים זַײן זעט ער און אים, בַאװיליקט
דעם אום קערט און לַײטזעליקײט, מיט

גערעכטיקײט. זַײן מענטשן
און מענטשן ֿפַאר קומט ער 27
װָאס און געזינדיקט, הָאב זָאגט:איך
עס און ֿפַארדרײט, איך הָאב רעכט איז

געלױנט. ניט מיר הָאט
ֿפון זעל זַײן אױס ער לײזט ַאזױ 28
די זעט לעבן זַײן און גרוב, אין גײן

ליכטיקײט.
צװײ גָאט, טוט ַאלץ דָאס זע, 29

מענטשן, ַא מיט מָאל, דרַײ מָאל,
ֿפון זעל זַײן אומצוקערן ּכדי 30
ֿפון ליכט אין װערן צו דערלוכטן גרוב,

לעבן.
מיר הער ִאיוֿב, ֿפַארנעם, 31

רעדן. װעל איך און צו;שװַײג,
ענטֿפער װערטער, הָאסט דו אױב 32
דיך װעל איך װָארום רעד, מיר,

מַאכן. גערעכט
צו;שװַײג, מיר דו הער ניט, אױב 33

חכמה. לערנען דיך װעל איך און

זיך34 הָאט אליהוא און
געזָאגט: הָאט און ָאּפגערוֿפן
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װערטער, מַײנע חכמים, הערט, 2
אױער דָאס צו לײגט קענער, איר און

מיר. צו
ּפרּוװן דַארף אױער דָאס װָארום 3
ֿפַארזוכט גומען דער װי ַאזױ װערטער,

עסן.
דָאס אױסװײלן אונדז לָאמיר 4
װערן געװָאר לָאמיר גערעכטע,

גוט. איז װָאס אונדז צװישן
בין איך זָאגט: ִאיוֿב װָארום 5
מַײן ָאּפגעטָאן הָאט גָאט נָאר גערעכט,

רעכט;
איך װער גערעכטיקײט מַײן בַײ 6
איז מסוּכן ליגנער, ַא ֿפַאר געהַאלטן

ֿפַארברעך. ַא ָאן װּונד, מַײן
ִאיוֿבטרינקט װי מענטש װָאסער 7

װַאסער, װי ַאזױ געשּפעט
מיט חֿברותא אין זיך ֿפירט און 8
מיט אום גײט און אומרעכט, ֿפון טוער

לַײט? שלעכטע
מענטשן דעם זָאגט: ער װָארום 9
זוכט ער ַארױסװען גָארניט קומט

גָאט. װױלגעֿפעלן
מיט לַײט דרום, 10
מיר הערט ֿפַארשטַאנדיקײט,
און אומרעכט, ֿפון גָאט איז צו:װַײט

עװלה. ַאן ֿפון ַאלמַאכטיקער דער
מענטשן ֿפון טּוונג די נָאר 11
איטלעכנס לױט און אים, ער בַאצָאלט

צו. אים ער שיקט װעג
ניט טוט גָאט װָאר, ֿפַאר יָא 12
ַאלמַאכטיקער דער און אומרעכט, קײן

גערעכטיקײט. ניט ֿפַארדרײט
איבער בַאֿפױלן אים הָאט װער 13
די געמַאכט הָאט װער ערד?און דער

גַאנצן? אין װעלט
אױף הַארץ זַײן קערן זָאל ער ַאז 14
זַײן און הױך זַײן זָאל ער ַאז אים,

זיך, צו אַײנזַאמלען ָאטעם
לַײב יעטװעדער ֿפַארגײן װָאלט 15
צו װָאלט מענטש דער און אײנעם, אין

אומקערן. זיך שטױב
הָאסט דו אױב און 16
דָאס הער ֿפַארשטַאנדיקײט,

מַײנע ֿפון ָקול דעם צו;ֿפַארנעם
װערטער.

ֿפון ֿפַײנט ַא גָאר קען צי 17
װילסטו הערשן?ָאדער גערעכטיקײט
בַאשולדיקן? גערעכטן מַאכטיקן דעם

–
מלך ַא צו זָאגן מען קען 18
צו „נידערטרעכטיקער”?„ָרשע”

– ֿפירשטן?
דעם ניט שַאנעװעט װָאס דעם 19
אױֿפן ניט ַאכט און הַארן, ֿפון ּפנים
דָאס װַײל ָארימַאן, אױֿפן װי מער רַײכן
ַאלע. זײ זַײנען הענט זַײנע ֿפון װערק

אין זײ, שטַארבן רגע ַא אין 20
צעטרײסלט װערן נַאכט;לַײט הַאלבע
דעם ָאּפ טוט מע און ֿפַארגײען, און

הַאנט. דער מיט ניט װי מַאכטיקן
די אױף זַײנען אױגן זַײנע װָארום 21
זַײנע ַאלע און מענטשן, דעם ֿפון װעגן

ער. זעט טריט
קײן און ֿפינצטערניש קײן ניטָא 22
אומרעכט ֿפון טוער די ֿפַאר טױטשָאטן,

ֿפַארבָארגן. צו דָארטן זיך
דעם ניט מַאכט ער װָארום 23
גָאט ֿפַאר קומען צו צַײט, ַא מענטשן

משּפט. צום
ָאן מַאכטיקע צעברעכט ער 24
אױף שטעלט און אױסֿפָארשונג, ַאן

זײ. ָאנשטָאט ַאנדערע
זײערע קען ער װָאר, ֿפַאר 25
איבערקער ַאן ער מַאכט דרום מעׂשים,
צעדריקט. װערן זײ און נַאכט, איבער
שלָאגט רָשעים, זַײנען זײ װַײל 26

זעט. מע װּו ָארט ַאן אין זײ, ער
זיך הָאבן זײ װָאס דערֿפַאר 27
ַאלע אױף און אים, ֿפון ָאּפגעקערט

געַאכט. ניט װעגן זַײנע
אים צו קומען געמַאכט הָאבן זײ 28
דָאס און ָארימַאן, דעם ֿפון געשרײ דָאס
ער ֿפלעגט געדריקטע די ֿפון געשרײ

– הערן.
קען װער שװַײגט, ער ַאז ָאבער 29
ער ֿפַארבָארגט בַאשולדיקן?און אים
זען?סַײ װעלן אים קען װער ּפנים, דעם
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ַאלץ מענטשן ַא בַײ סַײ ֿפָאלק ַא בַײ
– אײנס.

זָאל מענטש זינדיקער דער ּכדי 30
שטרױכלונגען קײן ּכדי קיניגן, ניט

ֿפָאלק. ֿפַארן זַײן ניט זָאלן
גָאט צו דען ער הָאט װָארום 31
װעל איך געליטן, הָאב געזָאגט:„איך

טָאן; שלעכטס ניט מער
מיך;אױב דו לערן ניט, זע איך 32
איך װעל אומרעכט, געטָאן הָאב איך

טָאן”? ניט מער
דיר װי ַאזױ ֿפַארגעלטן ער זָאל 33
ניט, געֿפעלט דיר „אױב אױס: קומט
איך”?און ניט און אױס, דו קלַײב טָא

רעדן? צו װײסטו װָאס
װעלן ֿפַארשטַאנדיקײט מיט לַײט 34
װָאס מַאן קלוגער דער און זָאגן, מיר

צוהערן: מיר װעט
זַײנע און זינען, ַא ָאן רעדט ִאיוֿב 35

ׂשכל. ָאן זַײנען רײד
אײביק זָאל ִאיוֿב װינטש איך 36
װי ַאזױ ענטֿפערן ֿפַאר װערן, געּפרּוװט

לַײט. זינדיקע
צו נָאך לײגט ער װָארום 37
חטא;ער זַײן צו װידערשּפעניקײט
און אונדז, צװישן הענט זַײנע ּפַאטשט

גָאט. קעגן רײד זַײנע מערט

זיך35 הָאט אליהוא און
געזָאגט: הָאט און ָאּפגערוֿפן

דו ַאז רעכט, ֿפַאר דָאס רעכנסטו 2
גָאט? ֿפון גערעכטער בין איך זָאגסט:
דיר קומט װָאס זָאגסט: דו װען 3
דערֿפון איך הָאב נוץ ַארױס?„װָאסער

זינדיקן?” מַײן ֿפון װי מער
װערטער, ענטֿפערן דיר איך װעל 4

דיר. מיט חֿברים דַײנע און
און זע, און הימלען, די צו לוג 5
הױך זַײנען װָאס װָאלקנס די אױף קוק

דיר. איבער
װירקסטו װָאס זינדיקסט, דו ַאז 6
דַײנע ֿפיל זַײנען אים?און אױף

אים? טוסטו װָאס ֿפַארברעכן,

גיסטו װָאס גערעכט, ביסט דו ַאז 7
דַײן ֿפון ער נעמט װָאס אים?ָאדער

הַאנט?
דַײן ָאן גײט דו װי מַאן ַא 8
דַײן מענטשנקינד ַא און שלעכטיקײט,

גערעכטיקײט.
רױבערַײען ֿפיל די װעגן ֿפון 9
דעם װעגן זיך קלָאגט מע מען, שרַײט

שטַארקע, די ֿפון ָארעם
גָאט איז װּו ניט: זָאגט מע און 10
אין געזַאנגען גיט װָאס בַאשעֿפער, מַײן

נַאכט; דער
ֿפון מער אונדז לערנט װָאס 11
אונדז מַאכט און ערד, דער ֿפון בהמות

הימל? ֿפון ֿפױגל ֿפון קליגער
ענטֿפערט ער און מען, שרַײט „ָאן 12
די ֿפון הָאֿפערדיקײט דער װעגן ניט,

רָשעים”.
הערט גָאט ַאז איז, ֿפַאלש ָאבער 13
קוקט ַאלמַאכטיקער דער און צו, ניט

ָאן. ניט עס
אים קענסט דו זָאגסט, דו הגם 14
און אים, ֿפַאר משּפט דער איז זען, ניט

אים. אױף הַארן דַארֿפסט
ֿפַאר דען הָאט ַאצונד, און 15
צָארן?און זַײן געשטרָאֿפט גָארנישט
דער ֿפון װױל ניט ער װײס

מוטװיליקײט?
נַארישקײט מיט עֿפנט ִאיוֿב ָאבער 16
מערט ֿפַארשטַאנדיקײט ָאן מױל, זַײן

װערטער. ער

װַײטער36 הָאט אליהוא און
געזָאגט:

װעל איך און װַײלע, ַא מיר װַארט 2
װערטער נָאך ֿפַארַאן װָארום זָאגן, דיר

גָאט. װעגן
געדַאנק מַײן אױֿפהײבן װעל איך 3
װעל בַאשעֿפער מַײן און ַאהין, װַײט

גערעכטיקײט. געבן איך
ֿפַאלש ניט װָאר, ֿפַאר װָארום 4
אין אױֿפריכטיק װערטער, מַײנע זַײנען

דיר. צו איך בין געדַאנקען
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ער ָאבער מַאכטיק, איז גָאט זע, 5
מַאכטיק איז ניט;ער קײנעם ֿפַארַאכט

ֿפַארשטַאנדיקײט. ֿפון ּכוח אין
בלַײבן ָרשע דעם ניט לָאזט ער 6
רעכט. זײער ָארימע די גיט און לעבן,
ֿפון אױגן זַײנע ַארָאּפ ניט נעמט ער 7
טרָאן אױֿפן מלכים מיט און צדיק; דעם
װערן זײ און אײביק, אױף זײ ער זעצט

דערהײכט.
אין געשמידט זַײנען זײ אױב און 8
ּפַײן, ֿפון שטריק אין בַאצװּונגען קײטן,
און טּוונג, זײער אױס זײ ער רעדט 9
שטַארקן זײ װען ֿפַארברעכן זײערע

זיך.
ֿפַאר אױער זײער ַאנטּפלעקט ער 10
זיך זָאלן זײ ַאז הײסט, און מוסר,

אומרעכט. ֿפון אומקערן
ענדיקן דינען, און הערן, זײ אױב 11
זײערע און גוטס, אין טעג זײערע זײ

נַַחת. אין יָארן
זײ קומען ניט, הערן זײ אױב און 12
ָאן ֿפַארגײען און שװערד, דורכן אום

ֿפַארשטַאנדיקײט.
לײגן הַארצן אין זינדיקע די ָאבער 13
װען אים צו ניט שרַײען זײ צָארן; ָאן

זײ. בינדט ער
זעל, זײער שטַארבט יוגנט אין 14
שַאנדיונגען. די װי – לעבן זײער און

געדריקטן דעם רַאטעװעט ער 15
און געדריקטקײט, זַײן דורך
זײער נױט דער דורך ַאנטּפלעקט

אױער.
ער װָאלט דיך אױך און 16
אין קלעם, דער ֿפון ַארױסגעצױגן
ענגשַאֿפט קײן װּו דערברײטערניש
טיש דַײן ֿפון געדעק דָאס ניטָא;און איז

ֿפעטקײט. מיט זַײן ֿפול װָאלט
דער מיט ֿפול ביסט ָאבער װַײל 17
דער דיך ָרשעהַאלט דעם ֿפון טענה

גערעכטיקײט. די און משּפט
דער נָאר דיך זָאל װָאר, ֿפַאר 18
און צװײֿפל, צו ָאנרעדן ניט גרימצָארן
ניט דיך ָאּפקומעניש גרױסע די זָאל

ַארָאּפֿפירן.

ניט דַײן װערדע ַא דען הָאט 19
די ַאל און געשרײ, אַײנגעהַאלטענער

רַאנגלענישן? שטַארקע
נַאכט, די געלוסטן ניט זָאלסט 20
אױֿפן ֿפַארשװּונדן װערן ֿפעלקער װען

ָארט.
קערן ניט זיך זָאלסט זיך היט 21
דָאס װָאלסט דו הגם אומרעכט, צו

ּפַײן. אײדער אױסדערװײלט
זַײן אין דערהױבן איז גָאט זע, 22
װי לערער ַאזַא איז שטַארקײט;װער

ער?
זַײן בַאֿפױלן אים הָאט װער 23
ַאן טוסט דו זָאגן: קען װער װעג?און

עװלה?
זַײן גרײסן זָאלסט דו ַאז געדענק, 24

בַאזונגען. הָאבן מענטשן װערקװָאס
עס הָאבן מענטשנקינדער ַאלע 25
ֿפון ָאן עס קוקט מענטש דער געזען,

װַײטן. דער
מיר און גרױס, איז גָאט זע, 26
יָארן זַײנע ֿפון צָאל די ניט, ֿפַארשטײען

דערֿפָארשן. צו ניט איז
טרָאּפנס די ָאּפ ציט ער װָארום 27
זַײן ֿפון רעגן זַײען זָאלן זײ װַאסער,

נעבל;
טריֿפן און ֿפליסן, הימלען די װען 28

סך. ַא מענטשן אױף
די מען ֿפַארשטײט צי יָא, 29
די װָאלקן, ֿפון שּפרײטונגען

געצעלט? זַײן ֿפון געּפילדערס
זַײן דערױף אױס שּפרײט ער זע, 30
דעקט ים ֿפון װָארצלען די און ליכט;

צו. ער
ער משּפט דערמיט װָארום 31

שֿפע. אין שּפַײז ער גיט ֿפעלקער,
אױֿפן אױס שּפרײט ער 32
בַאֿפעלט און בליץ, דעם הימלװעלב

טרעֿפן. זָאל ער אים
צָארן, איםדער װעגן ָאן זָאגט עס 33

שטורעם. דעם ֿפון ּכעס דער

מַײן37 ציטערט דערֿפון יָא,
ֿפון אױף שּפרינגט און הַארץ,
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ָארט. זַײן
זַײן ֿפון אומרו די הערט הערט, 2
ַארױס גײט װָאס ברום דעם און ָקול,

מױל. זַײן ֿפון
אים ער לָאזט הימל גַאנצן אונטערן 3
ברעגן די ביז איז בליץ זַײן און לױז,

ערד. דער ֿפון
ָקול;ער ַא ברילט דעם הינטער 4
זַײן ֿפון ָקול דעם מיט דונערט
ניט זײ קען מע און גרױסקײט;
װערט ָקול זַײן װען ָאּפהַאלטן,

געהערט.
זַײן מיט װּונדערלעך דונערט גָאט 5
מיר און זַאכן גרױסע טוט ער ָקול,

ניט. ֿפַארשטײען
שנײ: צום זָאגט ער װָארום 6
צום גלַײכן ערד!דָאס דער אױף ֿפַאל
מַאכטיקע זַײנע ֿפון גוס צום גוסרעגן,

רעגנס.
ֿפון הַאנט די ֿפַארחתמעט ער 7
מענטשן ַאלע ַאז מענטשן, יעטװעדער

װיסן. זָאלן בַאשַאף זַײן ֿפון
אין ַארַײן גײט חיה די און 8
אירע אין רוט און בַאהעלטעניש,

נָארעס.
דער קומט קַאמער דער ֿפון 9
די צֿפון-װינטן ֿפון און שטורעם,

קעלט.
גיט גָאט ֿפון ָאטעם דעם ֿפון 10
װערן װַאסערן ברײטע און אַײז, עס

ֿפעסט.
ֿפַײכטיקײט מיט ָאן לָאדט ער יָא, 11
ֿפַאנַאנדער שּפרײט ער װָאלקן, דעם

בליצכמַארע. זַײן
ַארום רונד זיך דרײט דָאס און 12
טָאן זָאלן זײ קירעװעןּכדי זַײן דורך
געזיכט זײאױֿפן בַאֿפעלט ער װָאס ַאלץ

װעלט; ערדישער דער ֿפון
שטרָאף, ַא ֿפַאר עס שיקט ער סַײ 13

גענָאד. ֿפַאר סַײ ערד, זַײן ֿפַאר סַײ
ִאיוֿב, דָאזיקע, דָאס ֿפַארנעם 14
ֿפון װּונדער די בַאטרַאכט און שטײ

גָאט.

ַארױף עס לײגט גָאט װי װײסטו 15
בליץ דעם לַײכטן מַאכט און זײ, אױף

כמַארע? זַײן ֿפון
ִמשקֹוֶלת דעם ֿפַארשטײסטו 16
דעם ֿפון װּונדער די װָאלקן, ֿפונעם

ַאלװײסיקן?
װערן בגדים דַײנע ַאזױ װי 17
ֿפון שטיל ליגט ערד די װען הײס,

ָדרום-װינט?
הימלען די אױסשּפרײטן קענסטו 18
געגָאסענער ַא װי ֿפעסט אים, מיט

שּפיגל?
זָאלן מיר װָאס װיסן אונדז מַאך 19
ניט לַאד קײן װײסן אים;מיר צו זָאגן

ֿפינצטערניש. דער װעגן ֿפון
ַאז װערן דערצײלט אים דַארף 20
אים מענטש ַא דַארף רעד?צי איך

ֿפַארהױלן? איז עס װען אױסזָאגן,
ניט מען הָאט ָאקערשט און 21
איז הימל, אין שַײן העלן ַא געזען
אים הָאט און ַאריבער, װינט ַא

אױסגעלַײטערט.
גילדערנע ַא קומט צֿפון ֿפון 22
איז גלַאנץ מֹוראדיקער ַא ליכטיקײט,

גָאט. ַארום
קענען אים ַאלמַאכטיקער, דער 23
גרױס איז אױסגעֿפינען;ער ניט מיר
ֿפולע און רעכט ָאבער ּכוח, אין

ניט. ער גערעכטיקײטקריװדעט
מענטשן; די אים ֿפָארכטן דרום 24
ַאלע אױף אום ניט זיך קוקט ער

קלוגהַארציקע.

געענטֿפערט38 הָאט גָאט און
הָאט און שטורעם, ֿפון ִאיוֿבן

געזָאגט:
דָאס ֿפַארטונקלט װער 2
ָאן װערטער ּכװנהמיט די

ֿפַארשטַאנדיקײט?
דַײנע מַאן ַא װי ָאן ַאקָארשט גורט 3
דו און ֿפרעגן, דיך װעל איך און לענדן,

װיסן. מיך מַאך
הָאב איך װען געװען ביסטו װּו 4
דו אױב ערד;זָאג, די געגרונטֿפעסט
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ֿפַארשטַאנדיקײט. װײסט
מָאסן, אירע געמַאכט הָאט װער 5
הָאט װער װײסט?ָאדער דו אױב

איר? אױף מעסטשנור ַא געצױגן
אירע זַײנען װָאס אױף 6
ַארױֿפגעזעצט?ָאדער גרונטמױערן
װינקלשטײן? איר געלײגט הָאט װער

אין הָאבן מָארגנשטערן די װען 7
גָאט ֿפון זין ַאלע און געזונגען, אײנעם

געשַאלט. הָאבן
טירן מיט ֿפַארצַאמט הָאט װער און 8
אױסגעברָאכן הָאט ער װען ים, דעם

ַארױס? טרַאכט ֿפון איז און
דעם געמַאכט הָאב איך װען 9
נעבל דעם און מלבוש, זַײן ֿפַאר װָאלקן

װיקלשנור, זַײן ֿפַאר
אים ֿפַאר בַאשטימט הָאב איך און 10
און ריגלען געמַאכט און געזעץ, מַײן

טירן,
זָאלסטו ַאהער ביז געזָאגט: און 11
װעט דָא און װַײטער, ניט און קומען
דַײנע ֿפון שטָאלץ דעם ֿפַארהַאלטן מען

אינדן?
לעבטָאג דַײן זינט הָאסטו 12
ֿפרימָארגן?ָאנגעװיזן דעם בַאֿפױלן

ָארט? זַײן בַאגינען דעם
ברעגן די ָאנצונעמען ּכדי 13
זָאלן רָשעים די ַאז ערד, דער ֿפון

איר. ֿפון װערן ַארָאּפגעשָאקלט
זיגלװַאקס, װי ַאזױ שעמערירט זי 14

מלבוש. ַא װי ַאזױ ליגט עס און
װערט רָשעים די ֿפון און 15
דער און ליכט, זײער ֿפַארמיטן
װערט ָארעם אױֿפגעהױבענער

צעברָאכן.
קװַאלן די צו געקומען ביסטו 16
ּתָהום ֿפון גרונט אױֿפן און ים, ֿפון

אומגעגַאנגען?
די געװָארן ַאנטּפלעקט דיר זַײנען 17
טױערן די הָאסטו און טױט, ֿפון טױערן

געזען? טױטשָאטן ֿפון
די ביז איבערגעקוקט הָאסטו 18
דו אױב ערד?זָאג, דער ֿפון ברײטקײטן

ַאלץ. דָאס װײסט

דָאס רוט װעג װָאסער אױף 19
איר איז װּו ֿפינצטערניש, די ליכט?און

ָארט,
איר צו נעמען זי זָאלסט דו ַאז 20
ֿפַארשטײן זָאלסט דו ַאז און געמַארק,

הױז? איר צו שטעגן די
ביסט דו װָארום דָאס, װײסט דו 21
די און געבָארן, געװען שױן דענצמָאל

גרױס! איז טעג דַײנע ֿפון צָאל
ֿפון אֹוצרות די צו געקומען ביסטו 22
ֿפון אֹוצרות די הָאסטו ָאדער שנײ,

געזען, הָאגל
ַא ֿפַאר בַאהַאלטן הָאב איך װָאס 23
און קריג ֿפון טָאג ֿפַארן נױט, ֿפון צַײט

מלחמה?
צעטײלט װעג װָאסער אױף 24
דער זיך צעשּפרײט ליכט, דָאס זיך

ערד? דער איבער מזרח-װינט
דער ֿפַאר דורכגעהַאקט הָאט װער 25
ֿפַארן װעג ַא און גרָאבן, ַא ֿפלײצונג

דונערגעװיטער?
לַאנד ַא אױף רעגענען מַאכן צו 26
ַא ָאן מדבר ַא מענטשן, ַא ָאן

דערין; מוטערמענטשן
ַא און װיסטקײט ַא ָאנצוזעטן 27
ַאן שּפרָאצן מַאכן און װיסטעניש,

גרָאז. ֿפון אױסװַאקס
ֿפָאטער?ָאדער ַא רעגן דער הָאט 28

טױ? טרָאּפנס די געבָארן הָאט װער
דער ַארױס איז בױך װעמעס ֿפון 29
װער הימל, ֿפון ֿפרָאסט דער אַײז?און

געבָארן? אים הָאט
װַאסערן װערן שטײן װי ַאזױ 30
ּתָהום ֿפון ּפנים דער און ֿפַארגליװערט,

ֿפַארשטַארט. װערט
ֿפון קײטן די בינדן קענסטו 31
ֿפון שטריק די ָאדער זיבנשטערן,

מַאכן? לױז ָאריָאן
מזלות די ַארױסברענגען קענסטו 32
זַײנע מיט בער דעם און צַײט, זײער אין

ַארױסֿפירן? קינדער
הימל?צי ֿפון געזעצן די װײסטו 33
דער אױף געװעלטיקונג זַײן מַאכסטו

ערד?
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װָאלקן צום אױֿפהײבן קענסטו 34
זָאל װַאסער ֿפון שֿפע ַא ַאז ָקול, דַײן

בַאדעקן? דיך
זײ בליצן, ַארױסשיקן קענסטו 35
זַײנען דָא דיר: צו זָאגן און גײן, זָאלן

מיר?
נירן די אין ַארַײנגעטָאן הָאט װער 36
דעם געגעבן הָאט װער חכמה?ָאדער

ֿפַארשטַאנדיקײט? גַײסט
װָאלקנס די איבער צײלט װער 37
הימל ֿפון לָאגלען די און חכמה? מיט

אױס? גיסט װער
איז שטױב דער װען 38
די און גוס, װי צונױֿפגעגָאסן

צוזַאמענגעבַאקן. זַײנען גרודעס
דער ֿפַאר ֿפַאנגען קענסטו 39
די ֿפון בַאגער דעם און רױב, לײבינטע

ָאנֿפילן, יונגלײבן
נָארעס, די אין זיך בײגן זײ װען 40
דער אױף צודעק אין זיצן זײ װען

לױער?
זַײן רָאב דעם ָאן גרײט װער 41
צו שרַײען קינדער זַײנע װען שּפַײז,

עסן? ָאן אום װַאנדערן זײ װען גָאט,

די39 װען צַײט די װײסטו
געבערן?גיסטו שטײנציגן
װײען? הָאבן הינדינס די װען ַאכטונג

דַארֿפן זײ װען חדשים די צײלסטו 2
זײער ֿפון צַײט די װײסטו און דערֿפילן,

געבערן?
דורכברעכן לָאזן זײ קניִען, זײ 3
ַארױס װַארֿפן זײ קינדער, זײערע

געבורטן. זײערע
זײ שטַארק, װערן יונגע זײערע 4
ַאװעק, גײען זײ ֿפרַײען, אױֿפן װַאקסן

זײ. צו אום ניט זיך קערן און
דעם ַארױסגעלָאזט הָאט װער 5
דעם ֿפון בינד די און ֿפרַײ, װַאלדאײזל

געמַאכט, לױז הָאט װער װילדאײזל
מדבר דעם געמַאכט הָאב איך װָאס 6
ֿפַאר לַאנד זַאלציק און הױז, זַײן ֿפַאר

װױנונגען? זַײנע

ֿפון טומל דעם ֿפון לַאכט ער 7
טרַײבערס קײן ניט הערט ער שטָאט,

געשרײען.
זַײן איז בערג די ֿפון נישטערונג די 8
ער זוכט גרָאז איטלעך און ֿפיטערונג,

נָאך.
דיר װעלן װיזלטיר דער װעט 9
דַײן בַײ נעכטיקן ער װעט דינען?צי

קָאריטע?
װיזלטיר דעם צובינדן קענסטו 10
װעט בַײט?צי דער צו שטריק זַײן מיט
דיר? הינטער טָאלן די ברָאנעװען ער

אױף ֿפַארזיכערן זיך קענסטו 11
און גרױס, איז ּכוח זַײן װַײל אים,

מי? דַײן אים אױף איבערלָאזן
ער ַאז ָאנטרױען, אים קענסטו 12
און זָאמען, דַײן ָאּפברענגען װעט
שַײער? דַײן ֿפון ּתֿבואה די אַײנזַאמלען
שטרױסֿפױגל ֿפון ֿפליגל דער 13
דער דָאס איז –צי לוסטיק קלַאּפט

שטָארך? ֿפון ֿפעדער און ֿפלעדער
דער צו איבער לָאזט זי װָאר, ֿפַאר 14
לָאזט שטוב אין און אַײער, אירע ערד

אױסבריִען. זײ זי
זײ קען ֿפוס ַא ַאז ֿפַארגעסט זי און 15
קען ֿפעלד ֿפון חיה ַא און צעקװעטשן,

צעטרעטן. זײ
װי קינדער אירע צו הַארט איז זי 16
מי, איר זַײן מעג אירע;אומנישט ניט צו

ַאנגסט, ָאן איז זי
געמינערט זי הָאט גָאט װָארום 17
אַײנגעטײלט ניט איר און חכמה, ֿפון

ׂשכל. מיט
אין ֿפליגלען די זי הײבט ַאצונד 18
ֿפון און ֿפערד ֿפון לַאכט זי הײך, דער

רַײטער. זַײן
גֿבורה? ֿפערד דעם גיסטו 19
מיט הַאלדז זַײן בַאקלײדסטו

שטורעם?
ַא װי שּפרינגען אים מַאכסטו 20
זַײן ֿפון הילך דער הײשעריק?

אימה. ַאן איז הירזשען
ֿפרײט און טָאל, אין גרַאבלט ער 21
דעם ַארױס גײט ער ּכוח, מיטן זיך
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ַאנטקעגן. װַאֿפן
װערט און ַאנגסט, ֿפון לַאכט ער 22
ניט קערט ער און דערשרָאקן, ניט

שװערד. ַא ֿפַאר צוריק
דער קלינגט אים לעבן 23
און שּפיז ֿפלַאמיקער דער ֿפַײלבַײטל,

ּפיקע. די
ער שלינגט רוגזה און ַרעש מיט 24
בַײם אַײנשטײן ניט קען און ערד, די

שוֿפר. ַא ֿפון ָקול
ער: זָאגט שוֿפר, ַא נָאר װי 25
ער דערשמעקט װַײטן ֿפון ַאהַא!און
הױּפטלַײט די ֿפון דונער דעם מלחמה,

שַאלונג. די און
דער דען ֿפליט ׂשכל דַײן דורך 26
קײן ֿפליגלען זַײנע שּפרײט שּפַארבער,

ָדרום?
זיך הײבט בַאֿפעל דַײן אױף צי 27
נעסט זַײן מַאכט און ָאדלער, דער אױף

הײך? דער אין
און ער רוט ֿפעלדז ַא אױף 28
ַא און ֿפעלדז שּפיץ ַא אױף װַײלט,

בַארגֿפעסטונג.
זַײן אױס ער קוקט דָארטן ֿפון 29

אױגן. זַײנע זעען װַײטן ֿפון עסן,
װּו און בלוט, זוּפן יונגע זַײנע און 30

ער. איז דָארטן דערשלָאגענע

געענטֿפערט40 הָאט גָאט און
געזָאגט: הָאט און ִאיוֿבן,

ַאלמַאכטיקן מיטן קריגן זיך װיל 2
זיך װיּכוחט װָאס טַאדלער?דער דער

ענטֿפערן. עס זָאל גָאט מיט
און גָאט געענטֿפערט ִאיוֿב הָאט 3

געזָאגט: הָאט
װָאס איך; בין װָאס װינציק זע, 4
ַארױף טו ענטֿפערן?איך דיר איך קען

מױל. מַײן אױף הַאנט מַײן
און גערעדט, איך הָאב מָאל אײן 5
מָאל צװײ ענטֿפערן;יָא, ניט מער װעל

טָאן. װידער ניט עס װעל און
ֿפון ִאיוֿבן געענטֿפערט גָאט הָאט 6

געזָאגט: הָאט און שטורעם

דַײנע מַאן ַא װי ָאן ַאקָארשט גורט 7
מַאך דו און ֿפרעגן, דיך װעל לענדן;איך

װיסן. מיך
מַײן ֿפַארשטערן אױך װילסטו צי 8
דו ּכדי בַאשולדיקן מיך משּפט?װילסטו

זַײן? גערעכט זָאלסט
גָאט, װי ָארעם ַאן הָאסטו צי ָאדער 9
דונערן? קענסטו ער װי ָקול ַא מיט און
שטָאלץ מיט ָאן ַאקָארשט זיך ציר 10
שײנקײט און גלַאנץ און הױכקײט, און

ָאנטָאן. זָאלסטו
דַײן ֿפון גרים דעם ֿפַארשּפרײט 11
און שטָאלצער ַא װּו זע און צָארן,

אים. דערנידער
אים מַאך און שטָאלצער ַא װּו זע 12
רָשעים די צעטרעט און אונטערטעניק,

ָארט. זײער אױף
אין שטױב אין זײ בַאהַאלט 13
אין ֿפַארדעק ּפנים זײער אײנעם,

ֿפַארבָארגעניש.
זַײן, מודה דיר װעל אױך איך און 14
העלֿפן. דיר קען הַאנט רעכטע דַײן ַאז
װָאס װַאסערֿפערד דעם נָאר זע 15
װי דיר;גרָאז לעבן געמַאכט הָאב איך

ער. עסט רינד ַא
זַײנע אין איז ּכוח זַײן נָאר, זע 16
די אין שטַארקײט זַײן און לענדן,

בױך. זַײן ֿפון ֿפלײשֿפעדים
ַא װי עק זַײן אױף שטעלט ער 17
דיכן זַײנע ֿפון ָאדערן די צעדערבױם,

צװַײגן. װי זַײנען
ֿפון רערן זַײנען בײנער זַײנע 18
אַײזערנע װי קנָאכנס זַײנע קוּפער,

שטַאנגען.
דרכים, גָאטס ֿפון ּפער די איז ער 19
ברענגען קען בַאשעֿפער זַײן בלױז

שװערד. זַײן אים] [אױף
די אים טרָאגן ֿפוטער װָארום 20
שּפילן ֿפעלד ֿפון חיות ַאלע װָאס בערג,

דָארטן. זיך
ער, ליגט לָאטוסבײמער אונטער 21
זומּפ. און רָאר ֿפון ֿפַארבָארגעניש אין
אים בַאשירעמען לָאטוסבײמער 22
ַארום רינגלען אים שָאטן, זײער מיט
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טַײך. ֿפון װערבעס
ַאריבער, ֿפלײצט טַײך דער זע, 23
זיכער, איז ער ניט, זיך אַײלט ער און
מױל. זַײן אין זיך שּפַארט ירדן ַא װען
אים אױגן זַײנע ֿפַאר מען קען 24
די דורכלעכערן ּפַאסטקעס מיט כַאּפן,

נָאז?
ִלויָתן דעם ַארױסציִען קענסטו 25
שטריק ַא מיט און װענדע, ַא מיט

צונג? זַײן ַארָאּפשלעּפן
זַײן אין רָאר ַא ַארַײנטָאן קענסטו 26
דורכבױערן דָארן ַא מיט ָאדער נָאז,

קינבַאק? זַײן
דיר?צי בַײ בעטן ֿפיל זיך ער װעט 27

װײך? דיר צו רעדן ער װעט
דיר, מיט בונד ַא שליסן ער װעט 28
אײביקן ַאן ֿפַאר נעמען אים זָאלסט

קנעכט?
װי אים מיט שּפילן זיך קענסטו 29
ֿפַאר צובינדן אים און ֿפױגל, ַא מיט

מײדלעך? דַײנע
איבער שוּתֿפים דינגען זיך װעלן 30
די צװישן צעטײלן אים זײ װעלן אים?

הענדלער?
שטעכערס מיט ָאנֿפילן קענסטו 31
קָאּפ? זַײן ֿפישהָאקן מיט און ֿפעל, זַײן
דַײן אים אױף ַארױף טו 32
װעסטו מלחמה, די זיך הַאנט!דערמָאן

טָאן. ניט מער עס

צום41 װערט הָאֿפענונג די זע,
ָאנבליק זַײן ֿפון נַארן;שױן
ַאנידערגעשלַײדערט. דָאך מען װערט

זָאל װָאס זיך אױף ַאכזר דער ניטָא 2
איז װער אױֿפרײצן;הַײנט װעלן אים
מיר? ֿפַאר שטעלן זיך קען װָאס דער

מיר, ַאקעגן ַארױס טרעט עס װער 3
גַאנצן אונטערן איך;װָאס בַאצָאל דעם

מַײן. איז הימל
זַײנע ֿפַארשװַײגן אים איך זָאל 4
הָאֿפערדיקע דָאס און ּפלױדערַײען,

ַמַענה-לשון? שײנעם זַײן און רעדן,
דעם ָאּפגעדעקט הָאט װער 5
זַײן מלבוש?צו זַײן ֿפון אױבערשלַאק

צוקומען? קען װער געביס טָאּפעלן
הָאט װער ּפנים זַײן ֿפון טירן די 6
אימה. ַאן איז צײן זַײנע געעֿפנט?ַארום
ּפַאנצערשוּפן, די זַײנען שטָאלץ 7
ַא זיגל ַא מיט װי צונױֿפגעשלָאסן

ֿפעסטן;
זײ זַײנען ַאנדערער דער צו אײנע 8
דורכגײן ניט קען לוֿפט ַא ַאז נָאנט,

זײ. צװישן
איז צװײטער דער צו אײנע 9
און ֿפעסט זיך הַאלטן זײ בַאהעֿפט,

ניט. זיך צעשײדן
ליכט, ַא ַארױס שטרַאלט ניסן זַײן 10
ברעמען די װי זַײנען אױגן זַײנע און

ֿפרימָארגן. ֿפון
ֿפלַאמען, גײען מױל זַײן ֿפון 11

ַארױס. זיך רַײסן ֿפַײער ֿפונקען
רױך, ַא גײט נָאזלעכער זַײנע ֿפון 12
ברענעדיקן און טָאּפ קָאכיקן ַא ֿפון װי

רָאר.
ַא און קױלן, װי גליט ָאטעם זַײן 13

מױל. זַײן ֿפון ַארױס גײט ֿפלַאקער
די רוט הַאלדז זַײן אױף 14
טַאנצט ֿפַארױס אים און שטַארקײט,

ַאנגסט. די
זַײנען ֿפלײש זַײן ֿפון קנײטשן די 15
עס אים, אױף ֿפעסט איז בַאהעֿפט;עס

ניט. זיך רירט
שטײן, װי ֿפעסט איז הַארץ זַײן 16
אונטערשטער ַאן װי ֿפעסט יָא,

מילשטײן.
די זיך שרעקן הײב זַײן ֿפַאר 17
זײ װערן צעברָאכנקײט ֿפון מַאכטיקע,

זיך. אױסער
קײן קען ָאנקריגן, אים מען װיל 18
קײן שּפיז, קײן בַאשטײן, ניט שװערד

ֿפַײל. קײן און װַארֿפשּפיז,
שטרױ, ֿפַאר אַײזן בַאטרַאכט ער 19

ֿפַארֿפױלטן. הָאלץ ֿפַאר קוּפער און
ֿפון זון דער ניט ֿפַאריָאגט אים 20
ֿפַאר װערן שּפרײ אין בױגן;ֿפַארקערט

שלַײדערשטײנער. אים
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ֿפלעקער זַײנען שּפרײ װי 21
ֿפון ַרעש ֿפון לַאכט ער און גערעכנט,

ּפיקע. דער
שּפיציקע איז אונטערזַײט זַײן 22
דרעששליטן ַא אױס בעט שַארבנס;ער

קױט. אױֿפן
די טָאּפ ַא װי צעקָאכט ער 23

זוד. װי ים דעם מַאכט ער טיֿפעניש,
ליכטיקן ַא ער לָאזט זיך הינטער 24
איז ּתָהום דער מײנט שטעג;מע

גרַײזגרָא.
גלַײכן, זַײן ערד דער אױף ניטָא 25

מורא. ַא ָאן זַײן צו געמַאכט
קוקט העכסטן יעטװעדער אױף 26
איבער מלך דער איז ער ַארָאּפ, ער

חיות. שטָאלצע ַאלע

גָאט42 געענטֿפערט ִאיוֿב הָאט
געזָאגט: הָאט און

און טָאן, קענסטו ַאלץ ַאז װײס איך 2
ֿפון ֿפַארמיטן ניט איז טרַאכטונג קײן

דיר.
ּכװנה די ֿפַארהױלן דָאס קען װער 3
ַאז איך זָאג ֿפַארשטַאנדיקײט?דרום ָאן
דָאס זַײנען ניט;װּונדער ֿפַארשטײ איך

ניט. װײס איך און מיר, ֿפַאר
װעל איך און דיך, בעט איך הער, 4
מַאך דו און ֿפרעגן, דיך װעל איך רעדן;

װיסן. מיך
ֿפון איך הָאב אױער ֿפון געהער מיט 5
אױג מַײן הָאט ַאצונד און געהערט, דיר

געזען. דיך
און רײד מַײנע איך ֿפַארַאכט דרום 6

ַאש. און שטױב אין חרטה, הָאב
װי דעם נָאך געװען איז עס און 7
װערטער דָאזיקע די גערעדט הָאט גָאט
ֶאליֿפז צו געזָאגט גָאט הָאט ִאיוֿבן, צו
דיר אױף גרימט צָארן מַײן ֵּתיָמני: דעם
ֿפַאר ֿפרַײנט, גוטע צװײ דַײנע אױף און
מיר װעגן גערעדט ניט הָאט איר װָאס
ִאיוֿב. קנעכט מַײן װי אױֿפריכטיק ַאזױ
ָאקסן זיבן אַײך נעמט ַאצונד און 8
צו גײט און װידערס, זיבן און
זָאלט איר און ִאיוֿבן, קנעכט מַײן

ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער ַא אױֿפברענגען
װעט קנעכט מַײן ִאיוֿב און אַײך,
בלױז װָארום אַײך, ֿפַאר זַײן מתּפלל
ָאנצוטָאן ניט אַײך איך, שױן ּפנים זַײן
גערעדט ניט הָאט איר װַײל שַאנד, קײן
מַײן װי אױֿפריכטיק ַאזױ מיר װעגן

ִאיוֿב. קנעכט
ִבלַדד און ֵּתיָמני, דער ֶאליֿפז איז 9
נַַעָמתי, דער צוֿפר און שוחי, דער
װי ַאזױ געטָאן הָאבן זײ און געגַאנגען,
הָאט גָאט און גערעדט; זײ צו הָאט גָאט

ּפנים. ִאיוֿבס געשױנט
ִאיוֿבס אומגעקערט הָאט גָאט און 10
ֿפַאר געװען מתּפלל הָאט ער ַאז שָאדן,
הָאט גָאט און ֿפרַײנט; גוטע זַײנע
געהַאט הָאט ִאיוֿב װָאס ַאלץ געמערט

טָאּפל.
און ברידער, זַײנע ַאלע און 11
זַײנע ַאלע און שװעסטער, זַײנע ַאלע
געקומען זַײנען ֿפריִער, ֿפון בַאקענטע
אים מיט געגעסן הָאבן און אים, צו
אים הָאבן זײ און הױז, זַײן אין ברױט
ַאל אױף געטרײסט אים און בַאדױערט,
אים אױף הָאט גָאט װָאס בײז דעם
געגעבן אים הָאבן זײ און געברַאכט;
איטלעכער און קׂשיטה, ַא איטלעכער

נָאזרינג. גילדערנעם ַא
ִאיוֿבס געבענטשט הָאט גָאט און 12
הָאט ער און ָאנהײב, זַײן װי מער לעצט
זעקס און שָאף, טױזנט ֿפערצן געהַאט
געשּפַאן טױזנט און קעמלען, טױזנט

אײזעלינס. טױזנט און רינדער,
און זין זיבן געהַאט הָאט ער און 13

טעכטער. דרַײ
נָאמען דעם גערוֿפן הָאט ער און 14
ֿפון נָאמען דעם און יִמימה, אײנער ֿפון
נָאמען דעם און קציָעה, צװײטער דער

ֶקֶרן-ַהּפוך. דריטער דער ֿפון
זיך הָאבן לַאנד גַאנצן אין און 15
װי ֿפרױען שײנע ַאזעלכע געֿפונען ניט
ֿפָאטער זײער און טעכטער. ִאיוֿבס
זײערע צװישן נחלה ַא געגעבן זײ הָאט

ברידער.
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דעם נָאך געלעבט הָאט ִאיוֿב און 16
ער און יָאר; ֿפערציק און הונדערט
זַײנע און קינדער זַײנע געזען הָאט

דורות. ֿפיר קינדס-קינדער,
און ַאלט געשטָארבן איז ִאיוֿב און 17

טעג. מיט זַאט
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ַהִשיִרים ִשיר
װָאס1 געזַאנגען, ֿפון געזַאנג דָאס

שלמהן. ֿפון
ֿפון קושן די מיט מיך ער זָאל קושן 2
איז װַײן ֿפון בעסער װָארום מױל; זַײן

ליבשַאֿפט. דַײן
דַײנע זַײנען גערוך צום װױל 3
דַײן איז בױמל געקלערטע אײלן,
דיך יונגֿפרױען הָאבן דרום נָאמען,

ליב.
– לױֿפן! לָאמיר דיר, נָאך מיך צי 4
זַײנע אין ברענגען מיך מלך דער זָאל
און לוסטיק זַײן װעלן מיר קַאמערן,
דַײן לױבן װעלן מיר דיר, מיט ֿפרײלעך
ליב אמת װַײן. ֿפון מערער ליבשַאֿפט

דיך. מען הָאט
שײן, ָאבער איך, בין שװַארץ 5
געצעלטן די װי ירושלים, ֿפון טעכטער

שלמהס. ֿפָארהַאנגען די װי ֵקדר, ֿפון
בין איך װָאס ָאן מיך קוקט ניט 6
הָאט זון די װָארום שװַארצלעך,
מַײן ֿפון זין די ָאּפגעברענט. מיך
מיר, אױף געצערנט הָאבן מוטער
היטערין ַא געמַאכט מיך הָאבן זײ
אײגענעם מַײן װַײנגערטנער; די ֿפון

ָאּפגעהיט. ניט איך הָאב װַײנגָארטן
זעל מַײן װעמען דו מיר זָאג 7
מַאכסטו װּו ֿפיטערסטו, װּו ליב, הָאט
װָארום טָאג? מיטן אין הױערן
ַאן װי זַײן איך זָאל װָאס נָאך
ֿפון סטַאדעס די בַײ ַארומטרַײבערין

חֿברים? דַײנע
דו ניט, דיר עס װײסט דו אױב 8
אין ַארױס דיר גײ ֿפרױען, ֿפון שענסטע
דַײנע ֿפיטער און שָאף, די ֿפון טריט די

ּפַאסטוכגעצעלטן. די בַײ ציקעלעך
רַײטװָאגן ּפרעהס אין ֿפערדין ַא צו 9
מַײן. געליבטע געגליכן, דיך איך הָאב
די אין בַאקן דַײנע זַײנען שײן 10

שנורן. די אין הַאלדז דַײן קײטלעך,
װעלן דיר קײטלעך גילדערנע 11
זילבער. ֿפון ּפינטלעך מיט מַאכן, מיר

אױף געװען איז מלך דער בעת 12
געגעבן נַארד מַײן הָאט ֶהסב-בעט, זַײן

ֵריח. זַײן
צװישן רוט װָאס מירע בינטל ַא 13
מיר. געליבטער מַײן איז בריסט, מַײנע
אין ציּפערבלומען הענגל ַא 14
מַײן איז װַײנגערטנער ֵעין-גֶדיס

מיר. געליבטער
ביסט מַײן, געליבטע שײן, ביסט 15

טױבן. זַײנען אױגן דַײנע שײן,
און מַײן, געליבטער שײן ביסט 16
אונדזער איז אױך גרין ליבלעך,

געלעגער;
צעדערן, הױזבַאלקנס אונדזערע 17

ציּפרעסן. װַאנטברעטער אונדזערע

ליליע2 ַא ָשרון, ֿפון רױז ַא בין איך
טָאלן. די ֿפון

דערנער, די צװישן ליליע ַא װי 2
די צװישן געליבטע מַײן איז ַאזױ

טעכטער.
די צװישן עּפלבױם ַאן װי 3
געליבטער מַײן איז ַאזױ װַאלדבײמער,
געלוסט שָאטן זַײן אין זין. די צװישן
ֿפרוכט זַײן איז זיס און זיצן, צו איך

גומען. מַײן צו
דער אין געברַאכט מיך הָאט ער 4
מיר איבער ֿפָאן זַײן און װַײנקַאמער,

געװען. ליבשַאֿפט איז
טרױבקוכנס, מיט מיך לָאבט 5
קרַאנק װָארום עּפל, מיט מיך קװיקט

איך. בין ליבשַאֿפט ֿפון
מַײן אונטער הַאנט לינקע זַײן 6
מיך זָאל רעכטע זַײן און קָאּפ,

ַארומנעמען.
ֿפון טעכטער אַײך, בַאשװער איך 7
בַײ ָאדער הירשן די בַײ ירושלים,
װעט איר אױב ֿפעלד, ֿפון הינדן די
די אױֿפװעקן װעט איר אױב און װעקן

בַאגערן. װעט זי ביז ליבשַאֿפט,



1061 ַהִשיִרים ִשיר 2:8—3:11

ָאט-ָא געליבטער! מַײן הָארך! 8
די איבער שּפרינגט ער ער; קומט

הײכן. די איבער הוּפט ער בערג,
ַא צו געגליכן איז געליבטער מַײן 9
ָאט-ָא יונגן; ַא הינד ַא צו ָאדער הירש,
ער װַאנט, אונדזער הינטער ער שטײט
בליקט ער ֿפענצטער, די דורך קוקט

גרַאטקעס. די דורך
מַײן ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 10
שטײ מיר: צו געזָאגט און געליבטער,
שײנע, מַײן געליבטע, מַײן אױף דיר

דיר. קום און
איז װינטער דער זע, װָארום 11
ֿפַארגַאנגען, איז רעגן דער ַאריבער,

ַאװעק.
אין בַאװיזן זיך הָאבן בלומען די 12
געקומען, איז געזַאנג ֿפון צַײט די לַאנד,
לָאזט טורטלטױב דער ֿפון ָקול דער און

לַאנד. אונדזער אין הערן זיך
זַײנע צַײטיקט ֿפַײגנבױם דער 13
אין װַײנשטָאקן די און ֿפריֿפַײגן,
מַײן אױף, דיר שטײ ֵריח ַא גיבן בליִונג

דיר. קום און שײנע, מַײן געליבטע,
ֿפון שּפַאלטן די אין טױב מַײן 14
ֿפונעם ֿפַארבָארגעניש דער אין ֿפעלדז,
ּפנים, דַײן ָאנזען מיך לָאז בַארגטרעּפ,
דַײן װָארום ָקול, דַײן הערן מיך לָאז

שײן. איז ּפנים דַײן און זיס, איז ָקול
ֿפיקס, די אונדז כַאּפט 15
די ֿפַארדַארבן װָאס ֿפיקס קלײנע
אונדזערע װָארום װַײנגערטנער,

בליִונג. אין זַײנען װַײנגערטנער
און מיר, געהערט געליבטער מַײן 16
װַאנדערט װָאס דעם אים, געהער איך

ליליען. די צװישן
און טָאג, דער װעט ֿפַארװײען ביז 17
זיך דרײ שָאטנס, די װעלן ַאנטרינען
געגליכן זַײ און געליבטער, מַײן אום,
יונגען, ַא הינד ַא צו ָאדער הירש, ַא צו

בערג. צעשּפָאלטענע די אױף

נַאכט3 בַײ געלעגער מַײן אױף
מַײן װָאס דעם געזוכט איך הָאב
געזוכט, אים הָאב איך ליב; הָאט זעל

געֿפונען. ניט אים הָאב און
ַארומגײן און אױֿפשטײן „לָאמיך 2
די אין און מערק די אין שטָאט, אין
זעל מַײן װָאס דעם זוכן לָאמיך גַאסן,
און געזוכט, אים הָאב איך ליב”. הָאט

געֿפונען. ניט אים הָאב
װעכטער די געטרָאֿפן מיר הָאבן 3
דעם שטָאט: דער אין ַארום גײען װָאס
איר הָאט צי ליב הָאט זעל מַײן װָאס

געזען?
בַאלד זײ, ֿפון ַאװעק איך בין קױם 4
זעל מַײן װָאס דעם געֿפונען, איך הָאב
ָאנגענומען אים איך הָאב ליב; הָאט
ביז ָאּפגעלָאזט, ניט אים הָאב און
ֿפון הױז אין געברַאכט אים הָאב איך
מַײן ֿפון קַאמער אין און מוטער, מַײן

געװינערין.
ֿפון טעכטער אַײך, בַאשװער איך 5
בַײ ָאדער הירשן די בַײ ירושלים,
װעט איר אױב ֿפעלד, ֿפון הינדן די
די אױֿפװעקן װעט איר אױב און װעקן

בַאגערן. װעט זי ביז ליבשַאֿפט,
אױף גײט װָאס די איז װער 6
ֿפון זַײלן װי ַאזױ מדבר, ֿפונעם
און מירע מיט בַארײכערט רױך,
װירצשטױב ַאלערלײ מיט װַײרױך,

קרעמער? ֿפון
שלמהן, ֿפון בעט דָאס איז ָאט 7
די ֿפון איר, ַארום גיבורים זעכציק

יׂשראל; ֿפון גיבורים
שװערד, ַא מיט בַאגורט ַאלע 8
זַײן איטלעך מלחמה; אין געניט
דער װעגן ֿפון דיך, זַײן אױף שװערד

נעכט. די אין ַאנגסט
שלמה מלך זיך הָאט הימלבעט ַא 9

לֿבנון; ֿפון הָאלצן ֿפון געמַאכט
זילבער ֿפון ער הָאט זַײלן אירע 10
איר גָאלד, ֿפון ָאנלען איר געמַאכט,
אינעװײניק ּפורּפל; ֿפון אױסבעט
די ֿפון ליבשַאֿפט מיט געֿפלַאסטערט

ירושלים. ֿפון טעכטער
ִציון, ֿפון טעכטער ַארױס, גײט 11
דער אין שלמה, מלך ָאן קוקט און
אים הָאט מוטער זַײן װָאס קרױן
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און חתונה, זַײן ֿפון טָאג אין בַאקרײנט,
הַארצנֿפרײד. זַײן ֿפון טָאג אין

ביסט4 מַײן, געליבטע שײן, ביסט
ֿפון טױבן זַײנען אױגן דַײנע שײן,
ַא װי הָאר דַײנע ַאדורך; שלײער דַײן
ֿפון ַארָאּפ זיך לָאזן װָאס ציגן סטַאדע

גִלָעד. בַארג
שָאף סטַאדע ַא װי צײן דַײנע 2
ֿפון ַארױף קומען װָאס געטָאקטע,
און ַאלע, זיך צװילינגען װָאס געװעש,
זײ. צװישן ֿפַארװַארֿפערין קײן ניטָא

דַײנע זַײנען ֿפָאדים רױט ַא װי 3
ַאן װי בַאֵחנט; איז מױל דַײן און ליּפן,
ֿפון שלײף דַײן איז מילגרױם אױֿפשניט

ַאדורך. שלײער דַײן
ֿפון טורעם דער װי הַאלדז דַײן 4
טױזנט – געבױט ָאנצוקוקן אױף דוד,
ַאלע אים, אױף הענגען ּפַאנצערס

גיבורים. די ֿפון שילדן
צװײ װי בריסט צװײ דַײנע 5
הירשין, ַא ֿפון צװילינגס הירשלעך,

ליליען. די צװישן זיך ֿפיטערן װָאס
און טָאג דער װעט ֿפַארװײען ביז 6
איך װעל שָאטנס, די װעלן ַאנטרינען
צום און מירע, ֿפון בַארג צום גײן מיר

װַײרױך. ֿפון בערגל
געליבטע שײן, גַאנצן אין ביסט 7
ניטָא. דיר אין איז ֿפעלער קײן און מַײן,
מיט ּכלה, מַײן לֿבנון, ֿפון מיר מיט 8
װעסט קומען; זָאלסטו לֿבנון ֿפון מיר
ֿפון ַאַָמנָה, ֿפון שּפיץ ֿפון ַארָאּפקוקן
די ֿפון חרמון, און ׂשניר ֿפון שּפיץ
בערג די ֿפון לײבן, די ֿפון װױנונגען

לעמּפערטן. די ֿפון
געֿפַאנגען, מיר ס׳הַארץ הָאסט 9
ס׳הַארץ הָאסט ּכלה, מַײן שװעסטער
דַײנע ֿפון אײנעם מיט געֿפַאנגען מיר
דַײנע ֿפון שנור אײן מיט בליקן,

הַאלדזבענדער.
ליבשַאֿפט, דַײן איז שײן װי 10
דַײן בעסער װי ּכלה, מַײן שװעסטער
ֿפון ֵריח דער און װַײן, ֿפון ליבשַאֿפט

בׂשמים! ַאלערלײ ֿפון אײלן, דַײנע

ליּפן, דַײנע טריֿפן הָאניקזַאֿפט 11
אונטער איז מילך און הָאניק ּכלה, מַײן
דַײנע ֿפון ֵריח דער און צונג, דַײן

לֿבנון. ֿפון ֵריח דער װי קלײדער
גָארטן ֿפַארשלָאסענער ַא 12
ּכלה, מַײן שװעסטער מַײן איז
ַא ברונעם, ֿפַארשלָאסענער ַא

קװַאל. ֿפַארחתמעטער
מילגרױמען ָסוד ַא – צװַײגן דַײנע 13
ציּפערבלומען ֿפרוכט, טַײערע מיט

נַארדן; מיט
געװירצרָאר זַאֿפרַאן, און נַארד 14
ַאלערלײ מיט צימערינג און
מיט ַאלָאען און מירע װַײרױכבײמער,

בׂשמים. געקליבענע ַאלערלײ
ברונעם ַא גָארטנקװַאל, ַא 15
ֿפון ֿפלוסן און װַאסער. לעבעדיקע

לֿבנון.
און צֿפון-װינט, דיך, דערװעק 16
מַײן אױף בלָאז ָדרום-װינט; דו קום,
זָאל ֿפליסן, זָאלן בׂשמים זַײנע גָארטן,
גָארטן, זַײן אין געליבטער מַײן קומען

ֿפרוכט. טַײערע זַײן עסן און

גָארטן,5 מַײן אין געקומען בין איך
געקליבן ּכלה, מַײן שװעסטער
געגעסן בׂשמים; מַײנע מיט מירע מַײן
געטרונקען הָאניק, מַײן מיט סָאט מַײן
עסט, מילך. מַײן מיט װַײן מַײן
אַײך בַארױשט און טרינקט חֿברים,

ליבשַאֿפט. מיט
הַארץ מַײן און שלָאף איך 2
געליבטער מַײן הָארך! אױף; איז
שװעסטער, מַײן מיר, עֿפן קלַאּפט;
מַײן טױב, מַײן געליבטע, מַײן
איז קָאּפ מַײן װָארום אומשולדיקע,
טרָאּפנס מיט לָאקן מַײנע טױ מיט ֿפול

נַאכט. ֿפון
העמדל, מַײן אױסגעטָאן הָאב איך 3
הָאב איך ָאנטָאן? עס איך קען װי
זײ איך קען װי ֿפיס, מַײנע געװַאשן

אַײנריכטן?
געליבטער מַײן הָאט 4
דורכן הַאנט זַײן אױסגעשטרעקט
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הָאבן אינגעװײד מַײנע און טירלָאך,
אים. צו געברומט

עֿפענען אױֿפגעשטַאנען איך בין 5
הָאבן הענט מַײנע און געליבטן, מַײן
ֿפינגער מַײנע און געטריֿפט, מירע
ֿפון הענטלעך די אױף מירע ֿפליסיקע

ריגל.
געליבטן, מַײן געעֿפנט הָאב איך 6
ֿפַארשװּונדן, איז געליבטער מַײן ָאבער
אױסגעגַאנגען איז זעל מַײן – ַאװעק
איך – מיר צו גערעדט הָאט ער װען
ניט אים הָאב און געזוכט, אים הָאב
ער און גערוֿפן, אים הָאב איך געֿפונען,

געענטֿפערט. ניט מיר הָאט
װעכטער די געטרָאֿפן מיך הָאבן 7
שטָאט, דער אין ַארום גײען װָאס
מיך זײ הָאבן געשלָאגן, מיך זײ הָאבן
מַאנטל מַײן ַארָאּפגענומען ֿפַארװּונדט;
די ֿפון װעכטער די הָאבן מיר ֿפון

מױערן.
ֿפון טעכטער אַײך, בַאשװער איך 8
מַײן געֿפינען װעט איר ַאז ירושלים,
ַאז זָאגן: אים זָאלט איר װָאס געליבטן,

איך. בין ליבשַאֿפט ֿפון קרַאנק
ַא ֿפַאר געליבטער דַײן איז װָאס 9
ֿפרױען? ֿפון שענסטע דו געליבטער,
ַא ֿפַאר געליבטער דַײן איז װָאס
אונדז ַאזױ הָאסט דו װָאס געליבטער,

בַאשװָארן?
און קלָאר איז געליבטער מַײן 10

טױזנט. צען ֿפון ֿפָאן די גערױטלט,
זַײנע גינגָאלד, ֿפַײן איז קָאּפ זַײן 11
דער װי שװַארץ געקרַײזלט, לָאקן

רָאב.
בעכן בַײ טױבן װי אױגן זַײנע 12
מילך, אין געבָאדן װַאסער; ֿפון

ֿפולן. אין אַײנגעזעצט
בׂשמים, בײט ַא װי בַאקן זַײנע 13
ליּפן זַײנע געװירצן; טורעמלעך װי

מירע. ֿפליסיקע טריֿפן װָאס ליליען
װַאלצן גילדערנע זַײנע הענט די 14
ַא לַײב זַײן בַאזעצט; גָאלדשטײן מיט
בַאדעקט. סַאּפירן מיט עלֿפנבײן שטיק

מירמלזַײלן שענקלען זַײנע 15
ֿפון שװעלן אױף געגרונטֿפעסט
לֿבנון, דער װי ָאנבליק זַײן גינגָאלד;

צעדערן. די װי אױסדערװײלט
ער און זיסקײט, איז גומען זַײן 16
איז דָאס גלוסטיקײט. ַא גַאנצן אין
חֿבר, מַײן איז דָאס און געליבטער, מַײן

ירושלים. ֿפון טעכטער

דַײן6 געגַאנגען איז װּוהין
ֿפון שענסטע דו געליבטער,
דַײן געקערט זיך הָאט װּוהין ֿפרױען?
מיט זוכן אים זָאלן מיר ַאז געליבטער,

דיר?
צו גענידערט הָאט געליבטער מַײן 2
בׂשמים, ֿפון בײטן די צו גָארטן זַײן
און גערטנער די אין װַאנדערן צו

ליליען. אױֿפקלַײבן
מַײן און געליבטנס, מַײן בין איך 3
װָאס דער – מַײן איז געליבטער

ליליען. די צװישן װַאנדערט
װי געליבטע, מַײן שײן, ביסט 4
ֿפָארכטיק ירושלים, װי ליבלעך ִּתרָצה,

בַאֿפָאנטע. מחנות װי
מיר, ֿפון אױגן דַײנע ַאװעק קער 5
בַאװעלטיקט. מיך הָאבן זײ װָארום
װָאס ציגן סטַאדע ַא װי איז הָאר דַײנע

ַארָאּפ. גִלָעד ֿפון זיך לָאזן
שָאף סטַאדע ַא װי צײן דַײנע 6
װָאס געװעש, ֿפון ַארױף קומען װָאס
קײן ניטָא און ַאלע, זיך צװילינגען

זײ. צװישן ֿפַארװַארֿפערין
דַײן איז מילגרױם אױֿפשניט ַאן װי 7

ַאדורך. שלײער דַײן ֿפון שלײף,
די ַאכציק און מלּכות, די זעכציק 8
צָאל. ָאן יונגֿפרױען און קעּפסװַײבער,
מַײן טױב, מַײן אײנע 9
בַײ זי איז אײנע אומשולדיקע;
זי איז אױסדערװײלט מוטער, איר
הָאבן טעכטער געװינערין. איר בַײ
און מלּכות געלױבט, זי און געזען זי

גערימט: זי און – קעּפסװַײבער
ַארױס קוקט װָאס די איז װער 10
לֿבנה, די װי שײן ֿפרימָארגן, דער װי
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מחנות װי ֿפָארכטיק זון, די װי לױטער
בַאֿפָאנטע?

איך הָאב נוסגָארטן דעם צו 11
ֿפון שּפרָאצן די בַאקוקן צו גענידערט,
דער הָאט געבליט אױב זען צו טָאל,
די הָאבן געצװיט אױב װַײנשטָאק,

מילגרױמען.
מיך זעל מַײן הָאט װיסנדיק ניט 12
מַײן ֿפון רַײטװעגן די צו געברַאכט

ֿפָאלק. ֿפירשטלעכן

צוריק,7 קער צוריק, קער
קער צוריק, קער שוַלמית,
װָאס ָאנקוקן. דיך זָאלן מיר צוריק,
ַא װי ַאזױ שוַלמית? אין זען איר װעט

רײען. צװײ אין טַאנץ
סַאנדַאלן, אין טריט דַײנע שײן װי 2
רונדע דַײנע טָאכטער! ֿפירשטלעכע דו
הענט די ֿפון געמַאכט צירונג װי דיכן

קינצלער. ַא ֿפון
עס רונדער; ַא בעכער ַא נָאּפל דַײן 3
ַא בױך דַײן מישװַײן. דער ניט ֿפעלט

בַאזױמט. ליליען מיט װײץ הױֿפן
צװײ װי בריסט צװײ דַײנע 4

הירשין. ַא ֿפון צװילינגס הירשלעך,
ֿפון טורעם ַא װי הַאלדז דַײן 5
אין טַײכן די – אױגן דַײנע עלֿפנבײן;
דַײן בת-ַרבים; ֿפון טױער בַײם חשבון
װָאס לֿבנון ֿפון טורעם דער װי נָאז

דמׂשק. צו קוקט
ַּכרמל, דער װי דיר אױף קָאּפ דַײן 6
װי ַאזױ קָאּפ דַײן ֿפון לָאקן די און
ֿפלעכטן די אין איז מלך ַא ּפורּפל;

ֿפַארקניּפט.
ביסטו, זיס װי און ביסטו שײן װי 7

ּתענוגים! אין געליבטע,
איז דַײנער װּוקס דָאזיקער דער 8
בריסט די און טײטלבױם, ַא צו געגליכן

טרױבן. הענגלעך צו דַײנע
װעל איך געזָאגט: הָאב איך 9
װעל און טײטלבױם, צום ַארױֿפגײן
דַײנע און צװַײגן; זַײנע ָאננעמען
ֿפון הענגלעך װי ַאזױ זַײן זָאלן בריסט
ּפנים דַײן ֿפון ֵריח דער און װַײנשטָאק,

עּפל; װי
גוטער װַײן װי גומען דַײן און 10
מַײן ַארָאּפ גלַאטיק גײט װָאס
ליּפן די רעדן מַאכט װָאס געליבטן,

שלָאֿפיקע. ֿפון
צו און געליבטנס, מַײן בין איך 11

געלוסט. זַײן איז מיר
לָאמיר מַײן, געליבטער קום, 12
נעכטיקן לָאמיר ֿפעלד, אין ַארױסגײן

ציּפערבלומען. די צװישן
די צו ֿפעדערן זיך לָאמיר 13
אױב זען לָאמיר װַײנגערטנער,
אױב װַײנשטָאק, דער הָאט געבליט
אױב קװײטן, די זיך הָאבן געעֿפנט
דָארטן מילגרױמען; די הָאבן געצװיט
דיר. צו ליבשַאֿפט מַײן געבן איך װעל
ַא ַארױס גיבן ליבעּפעלעך די 14
זַײנען טירן אונדזערע ֿפַאר און ֵריח,
און נַײע ֿפרוכט, טַײערע ַאלערלײ
ֿפַאר בַאהַאלטן הָאב איך װָאס ַאלטע,

געליבטער. מַײן דיר,

ברודער8 ַא װי ביסטו הלװאי
ֿפון בריסט די הָאט װָאס מַײנער
דיך װָאלט איך געזױגן! מוטער מַײן
און געקושט, דיך גַאס, אין געטרָאֿפן

ֿפַארַאכט. ניט מיך װָאלט מע
דיך געֿפירט, דיך װָאלט איך 2
מוטער מַײן ֿפון הױז אין געברַאכט
געגעבן טרינקען דיר מיך; לערנט װָאס
מַײן ֿפון זַאֿפט ֿפון געקָאכטן, װַײן ֿפון

מילגרױם.
מַײן אונטער הַאנט לינקע זַײן 3
מיך זָאל רעכטע זַײן און קָאּפ,

ַארומנעמען.
ֿפון טעכטער אַײך, בַאשװער איך 4
ניט און װעקן ניט זָאלט איר ירושלים,
װעט זי ביז ליבשַאֿפט, די אױֿפװעקן

בַאגערן.
אױף גײט װָאס די איז װער 5
איר צו טוליענדיק זיך מדבר, ֿפונעם
איך הָאב עּפלבױם אונטערן געליבטן?
דַײן הָאט דָארטן אױֿפגעװעקט; דיך
דָארט דיר, מיט געװײטָאקט מוטער
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דיך הָאט װָאס די געװײטָאקט הָאט
געבָארן.

אױף זיגל ַא װי ַארױף מיך טו 6
דַײן אױף זיגל ַא װי הַארצן, דַײן
טױט דער װי שטַארק װָארום ָארעם,
קֿבר דער װי הַארט ליבשַאֿפט, די איז
זַײנען ֿפלַאמען אײֿפערזוכט;אירע די
גָאט. ֿפון ֿפלַאקער ַא ֿפַײער, ֿפלַאמען

ניט קענען װַאסערן גרױסע 7
טַײכן און ליבשַאֿפט, די ֿפַארלעשן
ַא ַאז ַאװעקֿפלײצן. ניט זי װעלן
דעם ליבשַאֿפט ֿפַאר געבן זָאל מענטש
ֿפַארַאכטן הױז, זַײן ֿפון ֿפַארמעג גַאנצן

ֿפַארַאכט. מען װָאלט אים
מיר, הָאבן שװעסטער קלײנע ַא 8
װָאס ניט; בריסט קײן נָאך הָאט זי און
שװעסטער אונדזער מיט טָאן מיר זָאלן
רעדן? איר װעט מע װָאס טָאג דעם אין
װעלן מױער, ַא איז זי אױב 9
זילבערנע ַא איר אױף בױען מיר
ַא איז זי אױב און מױערקרױן;
מיט ֿפַארשּפַארן זי מיר װעלן טיר,

צעדערברעטער.
מַײנע און מױער, ַא בין איך 10
בין דענצמָאל טורעמס; די װי בריסט
ַא װי ַאזױ אױגן זַײנע אין געװען איך

גליק. ֿפון קװַאל
געהַאט שלמה הָאט װַײנגָארטן ַא 11
דעם געגעבן ער הָאט ַבַעל-ָהמון, אין
איטלעכער היטער; צו װַײנגָארטן
ֿפרוכט זַײן ֿפַאר ברענגען ֿפלעגט

זילבערשטיק. טױזנט
בַײ איז װַײנגָארטן אײגענער מַײן 12
שלמה, דיר, ֿפַאר זַײנען טױזנט די מיר.
װָאס די ֿפַאר הונדערט צװײ ָאבער

ֿפרוכט. זַײן היטן
גערטנער, די אין זיצסט װָאס דו 13
לָאז ָקול, דַײן אױף הָארכן חֿברים די

הערן. אים מיך
זַײ און מַײן, געליבטער ַאנטלױף, 14
הינד ַא צו ָאדער הירש, ַא צו געגליכן

בׂשמים-געבערג. די אױף יונגן, ַא
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רּות
די1 אין געװען איז עס און

הָאבן שֹוֿפטים די װָאס טעג
אין הונגער ַא געװען איז געהערשט,
ֿפון געגַאנגען איז מַאן ַא און לַאנד.
אין אױֿפצוהַאלטן זיך בית-ֶלֶחם-יהודה
און װַײב זַײן מיט ער מוָאֿב, ֿפון ֿפעלד

זין. צװײ זַײנע
איז מַאן דעם ֿפון נָאמען דער און 2
ֿפון נָאמען דער און ֶאליֶמֶלך, געװען
ֿפון נָאמען דער און נֳָעמי, װַײב זַײן
– ִּכליֹון און ַמכלֹון זין צװײ זַײנע
זײ און בית-ֶלֶחם-יהודה. ֿפון ֶאֿפָרתער
מוָאֿב, ֿפון ֿפעלד אין געקומען זַײנען

געװען. דָארטן זַײנען און
נָעמיס ֶאליֶמֶלך, געשטָארבן איז 3
מיט איבערגעבליבן, איז זי און מַאן,

זין. צװײ אירע
מוָאֿבער גענומען הָאבן זײ און 4
איז אײנער ֿפון נָאמען דער װַײבער:
דער ֿפון נָאמען דער און ָערָּפה געװען
דָארטן זַײנען זײ און רות. צװײטער

יָאר. צען ַארום געזעסן
ִּכליֹון, און ַמכלֹון בײדע, זײ און 5
איז ֿפרױ די און געשטָארבן, זַײנען
בײדע אירע ֿפון ֿפַארעלנדט געבליבן

מַאן. איר און קינדער
מיט אױֿפגעשטַאנען איז זי און 6
אומגעקערט זיך הָאט און שניר, אירע
הָאט זי װָארום מוָאֿב, ֿפון ֿפעלד ֿפון
גָאט ַאז מוָאֿב ֿפון ֿפעלד אין געהערט
געבן צו זײ ֿפָאלק, זַײן ָאן געדַאכט הָאט

ברױט.
ָארט דעם ֿפון ַארױס איז זי און 7
אירע און געװען, דָארטן איז זי װָאס
זַײנען זײ און איר, מיט שניר בײדע
אומצוקערן זיך ּכדי װעג, אין געגַאנגען

יהודה. לַאנד צום
בײדע אירע צו געזָאגט נָעמי הָאט 8
איטלעכע אום אַײך קערט גײט שניר:

הױז. מוטערס איר צו
חסד אַײך מיט טָאן גָאט זָאל 9
די מיט געטָאן הָאט איר װי ַאזױ

זָאל מיר. מיט און געשטָארבענע
געֿפינען זָאלט איר געבן גָאט אַײך
איר ֿפון הױז אין איטלעכע מנוחה
זײ און געקושט; זײ הָאט זי און מַאן.
הָאבן און ָקול זײער אױֿפגעהױבן הָאבן

געװײנט.
געזָאגט: איר צו הָאבן זײ און 10
זיך דיר מיט װעלן מיר נַײערט נײן,

ֿפָאלק. דַײן צו אומקערן
אַײך קערט געזָאגט: נָעמי הָאט 11
זָאלט װָאס צּו מַײנע, טעכטער אום,
נָאך דען איך הָאב מיר? מיט גײן איר
אַײך זָאלן זײ ַאז לַײב, מַײן אין זין

מַאנען? ֿפַאר װערן
מַײנע, טעכטער אום, אַײך קערט 12
הָאבן צו ַאלט צו בין איך װָארום גײט,
ַא הָאב איך זָאגן, שױן לָאמיך מַאן; ַא
הָאבן נַאכט די נָאך זָאל איך הָאֿפענונג,

זין, געבערן אױך זָאל און מַאן, ַא
אױסקוקן זײ אױף דען איר װעט 13
װעט װערן? גרױס װעלן זײ ביז
צו ניט זיצן בלַײבן זײ צוליב איר
טעכטער נײן, מַאן? קײן נעמען
ביטערער ֿפיל איז מיר װָארום מַײנע!
איז הַאנט גָאטס װַײל אַײך, ֿפון

מיר. אױף אױסגעגַאנגען
ָקול זײער אױֿפגעהױבן זײ הָאבן 14
ָערָּפה און געװײנט. װידער הָאבן און
שװיגער, איר מיט צעקושט זיך הָאט
איר. ָאן בַאהעֿפט זיך הָאט רות ָאבער

דַײן זע, געזָאגט: זי הָאט 15
צו אומגעקערט זיך הָאט שװעגערין
זיך קער גָאט; איר צו און ֿפָאלק איר

שװעגערין. דַײן נָאך אום
מיך זָאלסט געזָאגט: רות הָאט 16
זיך ֿפַארלָאזן, צו דיך בעטן ניט
װָארום דיר, הינטער ֿפון אומצוקערן
גײן, איך װעל גײן, װעסט דו װּוהין
איך װעל נעכטיקן, װעסט דו װּו און
ֿפָאלק, מַײן איז ֿפָאלק דַײן נעכטיקן;

גָאט. מַײן איז גָאט דַײן און
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װעל שטַארבן, װעסט דו װּו 17
איך װעל דָארטן און שטַארבן, איך
טָאן גָאט מיר זָאל װערן. בַאגרָאבן
טױט דער נָאר מער! נָאך און ַאזױ
און מיר צװישן ֿפַאנַאנדערשײדן װעט

דיר. צװישן
הַאלט זי ַאז געזען, הָאט זי און 18
הָאט זי און איר, מיט גײן צו ֿפעסט זיך

ָאּפצורעדן. זי אױֿפגעהערט
געגַאנגען בײדע זַײנען זײ און 19
בית-ֶלֶחם. קײן געקומען זַײנען זײ ביז
זַײנען זײ װי געװען, איז עס און
די הָאט ַאזױ בית-ֶלֶחם, קײן ָאנגעקומען
די און זײ, מיט געטומלט שטָאט גַאנצע
נָעמי? דָאס איז געזָאגט: הָאבן װַײבער
זָאלט איר געזָאגט: זײ צו זי הָאט 20
ָמָרה, מיך רוֿפט נָעמי, רוֿפן ניט מיך
מיר הָאט ַאלמַאכטיקער דער װָארום

ֿפַארביטערט. זײער
ַארױסגעגַאנגען, איך בין ֿפולע ַא 21
אומגעקערט. גָאט מיך הָאט לײדיק און
ַאז נָעמי, מיך איר רוֿפט װָאס נָאך
און געװָארן, קלעגער מַײן איז גָאט
שלעכטס מיר הָאט ַאלמַאכטיקער דער

געטָאן.
נָעמי, אומגעקערט זיך הָאט ַאזױ 22
מיט מוָאֿבערין די רות שנור איר און
ֿפון אומגעקערט זיך הָאט װָאס די איר,
זַײנען זײ און מוָאֿב. ֿפון ֿפעלד דעם
ָאנהײב אין בית-ֶלֶחם אין ָאנגעקומען

גערשטנשניט.

מַאנס2 איר געהַאט הָאט נָעמי און
װוילֿפַארמעגלעכן ַא קרוֿב, ַא
זַײן װָאס משּפחה, ֶאליֶמֶלכס ֿפון מַאן

בֹוַעז. געװען איז נָאמען
געזָאגט הָאט מוָאֿבערין די רות און 2
דיך, בעט איך גײן, לָאמיך נָעמין: צו
אױֿפקלַײבן װעל איך און ֿפעלד, אין
װעל איך װָאס דעם הינטער זַאנגען
אױגן. זַײנע אין לַײטזעליקַײט געֿפינען
מַײן גײ, איר: צו געזָאגט זי הָאט

טָאכטער.
געקומען איז און ַאװעק, זי איז 3
די הינטער ֿפעלד אין געקליבן הָאט און

הָאט טרַאף איר אױף און שניטערס,
ֿפון ֿפעלד שטיק דָאס געטרָאֿפן זיך

משּפחה. ֶאליֶמֶלכס ֿפון װָאס בֹוַעזן
ֿפון ָאנגעקומען איז בֹוַעז ערשט 4
די צו געזָאגט הָאט און בית-ֶלֶחם,
זײ און אַײך! מיט גָאט שניטערס:
זָאל בענטשן געזָאגט: אים צו הָאבן

גָאט! דיך
װָאס יונג זַײן צו געזָאגט בֹוַעז הָאט 5
שניטערס: די איבער געשטַאנען איז

ֿפרױ? יונגע דָאזיקע די איז װעמעס
װָאס יונג דער געענטֿפערט הָאט 6
שניטערס, די איבער געשטַאנען איז
יונגע ַא איז דָאס געזָאגט: הָאט און
זיך הָאט װָאס מוָאֿבערין, ַא ֿפרױ
ֿפעלד דעם ֿפון נָעמין מיט אומגעקערט

מוָאֿב; ֿפון
לָאמיך געזָאגט: הָאט זי און 7
אױֿפזַאמלען און דיך, בעט איך קלַײבן,
שניטערס; די הינטער גַארבן די צװישן
געשטַאנען איז און געקומען איז זי און
ַאצונד; ביז ַאזש ֿפרימָארגן זינט ֿפון
איז הײם דער אין אירס בלַײבן דָאס

װַײלע. ַא געװען בלױז
ֿפַאר רותן: צו געזָאגט בֹוַעז הָאט 8
טָאכטער? מַײן הערסט, דו װָאר,
ַאנדער ַאן אין קלַײבן גײן ניט זָאלסט
ַאװעקגײן ניט אױך זָאלסט און ֿפעלד,
הַאלטן זיך זָאלסטו דָא נָאר דַאנען; ֿפון

מײדלעך. מַײנע מיט
דעם אױף זַײן זָאלן אױגן דַײנע 9
גײן זָאלסט און שנַײדן, זײ װָאס ֿפעלד
הָאב איך װָאר, ֿפַאר זײ. הינטער
ָאנצורירן; ניט דיך יונגען, די בַאֿפױלן
גײן זָאלסטו דָארשטן, װעט דיר ַאז און
די װַאנען ֿפון טרינקען און ּכלים, די צו

שעּפן. יונגען
ּפנים, איר אױף געֿפַאלן זי איז 10
און ערד, דער צו געבוקט זיך הָאט און
הָאב װָאס ֿפַאר געזָאגט: אים צו הָאט
דַײנע אין לַײטזעליקַײט געֿפונען איך
בין איך ַאז דערקענען, צו מיך אױגן,

ֿפרעמדע? ַא
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הָאט און געענטֿפערט בֹוַעז הָאט 11
מיר איז דערצײלן געזָאגט: איר צו
הָאסט דו װָאס ַאלץ געװָארן דערצײלט
דַײן נָאך שװיגער דַײן מיט געטָאן
ֿפַארלָאזן הָאסט דו ַאז און טױט, מַאנס
דָאס און מוטער, דַײן און ֿפָאטער דַײן
ביסט און געבָארנשַאֿפט, דַײן ֿפון לַאנד
הָאסט דו װָאס ֿפָאלק ַא צו געגַאנגען

נעכטן-אײערנעכטן. ֿפון געקענט ניט
און טּוונג, דַײן בַאצָאלן גָאט זָאל 12
יהוה ֿפון ֿפַארֿפול זַײן זָאל ׂשכר דַײן
ביסט דו װָאס יׂשראל, ֿפון גָאט דעם
זַײנע אונטער בַאשיצן זיך געקומען

ֿפליגלען.
געֿפינען לָאמיך געזָאגט: זי הָאט 13
מַײן אױגן, דַײנע אין לַײטזעליקַײט
געטרײסט, מיך הָאסט דו װַײל הַאר!
הַארצן צום גערעדט הָאסט דו װַײל און
ניט מָאל צו בין איך און דינסט, דַײן ֿפון

דינסטן. דַײנע ֿפון אײנע װי
אין געזָאגט: איר צו בֹוַעז הָאט 14
און ַאהער, גענען עסן, ֿפון צַײט דער
װעסט און ברױט, דעם ֿפון עסן װעסט
און זױערס. אין ביסן דַײן אַײנטונקען
די ֿפון זַײט דער בַײ געזעסן איז זי
דערלַאנגט איר הָאט מע און שניטערס,
געגעסן הָאט זי און זַאנגען, געברענטע
נָאך הָאט און געװָארן, זַאט איז און

איבערגעלָאזן.
אױֿפגעשטַאנען איז זי װי און 15
זַײנע בַאֿפױלן בֹוַעז הָאט קלַײבן, צו
די צװישן אױך זָאגן: צו ַאזױ יונגען,
זי זָאלט איר און קלַײבן, זי זָאל גַארבן

ֿפַארשעמען. ניט
די ֿפון ַארױסציען אױך און 16
איר ֿפַאר איר זָאלט בינטלעך
זי ַאז איבערלָאזן, און ַארױסציען,
ניט זָאלט איר און אױֿפקלַײבן; זָאל

איר. אױף ָאנשרַײען
ֿפעלד אין געקליבן הָאט זי און 17
אױסגעקלַאּפט הָאט זי און ָאװנט, ביזן
איז עס און ָאנגעקליבן, הָאט זי װָאס

גערשטן. ֵאיֿפָה ַאן ַארום געװען

און גענומען עס הָאט זי און 18
שטָאט. אין ַארַײנגעגַאנגען איז
װָאס געזען הָאט שװיגער איר און
זי הָאט אױך ָאנגעקליבן, הָאט זי
זי װָאס געגעבן איר און ַארױסגענומען

זעט. איר נָאך איבערגעלָאזן הָאט
איר צו שװיגער איר הָאט 19
געקליבן הָאסטו װּו געזָאגט:
געַארבעט? הָאסטו װּו און הַײנט,
הָאט װָאס דער זַײן זָאל געבענטשט
זי הָאט דיר! אױף אומגעקוקט זיך
זי װעמען בַײ שװיגער איר דערצײלט
געזָאגט: הָאט זי און געַארבעט, הָאט
איך װָאס מַאן דעם ֿפון נָאמען דער
איז געַארבעט, הַײנט אים בַײ הָאב

בֹוַעז.
שנור: איר צו געזָאגט נָעמי הָאט 20
װָאס גָאט, ֿפון זַײן ער זָאל געבענטשט
די מיט חסד זַײן ֿפַארלָאזן ניט הָאט
און טױטע! די מיט און לעבעדיקע
מַאן דער געזָאגט: איר צו הָאט נָעמי
ֿפון איז ער נָאנטער, ַא אונדזערער איז

אױסלײזער. אונדזערע
געזָאגט: מוָאֿבערין די רות הָאט 21
לעבן ָאנגעזָאגט: אױך מיר הָאט ער
זיך זָאלסטו מיר בַײ װָאס יונגען די
ענדיקן װעלן זײ װַאנען ביז הַאלטן,

מיר. בַײ װָאס שניט גַאנצן דעם
איר רות צו געזָאגט נָעמי הָאט 22
טָאכטער, מַײן גוט, איז עס שנור:
זַײנע מיט ַארױסגײן זָאלסט דו ַאז
ָאנטרעֿפן ניט דיך זָאל מע און מײדלעך,

ֿפעלד. ַאנדער ַאן אין
ָאן געהַאלטן זיך הָאט זי און 23
צום ביז קלַײבן צו מײדלעך, בֹוַעזעס
װײצשניט. און גערשטנשניט ֿפון ָסוף

שװיגער. איר בַײ געזעסן איז זי און

צו3 הָאט שװיגער איר נָעמי און
זָאל טָאכטער, מַײן געזָאגט: איר
װָאס ָאּפרו ַאן אױֿפזוכן ניט דיר איך

דיר? ֿפַאר זַײן גוט זָאל
בֹוַעז ניט איז ַאצונד, און 2
דו װָאס דער – קרוב ַא אונדזערער
ָאט מײדלעך? זַײנע מיט געװען ביסט
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שַײער דעם נַאכט די ער װינטשוֿפלט
גערשטן.

און ַארומװַאשן זיך זָאלסטו 3
דַײנע דיר אױף ָאנטָאן און בַאזַאלבן,
צום ַארָאּפנידערן און קלײדער,
מערקן לָאזן ניט זיך זָאלסט שַײער;
געענדיקט הָאט ער ביז מַאן, דעם ֿפון

טרינקען. און עסן
װעט ער װי זַײן װעט עס און 4
דעם מערקן זָאלסטו ַאזױ לײגן, זיך
לײגן, דָארטן זיך װעט ער װָאס ָארט
זַײן ָאּפדעקן און צוקומען זָאלסט און
ער און ַאװעקלײגן; זיך און צוֿפוסן,

טָאן. זָאלסט דו װָאס זָאגן דיר װעט
װָאס ַאלץ געזָאגט: איר צו זי הָאט 5

טָאן. איך װעל מיר זָאגסט דו
צום ַארָאּפגענידערט הָאט זי און 6
ַאלץ װי ַאזױ געטָאן הָאט און שַײער,
געהײסן. איר הָאט שװיגער איר װָאס
און געגעסן הָאט בֹוַעז און 7
געװען איז הַארץ זַײן און געטרונקען,
זיך געגַאנגען איז ער און ֿפרײלעך,
ּתֿבואה-הױֿפן. דעם ֿפון עק אין לײגן
און שטילערהײט, צוגעקומען זי איז
הָאט און צוֿפוסן, זַײן ָאּפגעדעקט הָאט

געלײגט. זיך
הַאלבע אין געװען איז עס און 8
אױֿפגעציטערט, מַאן דער הָאט נַאכט,
ערשט אױסגעדרײט, זיך הָאט ער און

ֿפוסן. צו אים ליגט ֿפרױ ַא
ביסטו? װער געזָאגט: ער הָאט 9
דַײן רות בין איך געזָאגט: זי הָאט
דַײן אױסשּפרײטן זָאלסט און דינסט;
װָארום דינסט, דַײן איבער קלײד ברעג

ביסטו. אױסלײזער ַאן
געבענטשט געזָאגט: ער הָאט 10
טָאכטער; מַײן גָאט, ֿפון זַײן זָאלסטו
נָאך הָאסטו גוטסקײט לעצטע דַײן
ניט ערשטער, דער ֿפון געטָאן שענער
צי ָארים צי בחורים, די נָאך גײן צו

רַײך.
טָאכטער, מַײן ַאצונד, און 11
װָאס ַאלץ הָאבן; מֹורא ניט זָאלסטו
טָאן, דיר איך װעל זָאגן, װעסט דו

מַײן ֿפון טױער גַאנצער דער װָארום
ֿפרױ. װוילע ַא ביסט דו ַאז װײס ֿפָאלק
ַאן ַאז אמת, יָא ַאצונד, און 12
ַאן ֿפַארַאן ָאבער איך, בין אױסלײזער

מיר. ֿפון נענטער אױסלײזער
װעט עס און נַאכט, די בלַײב 13
דיך װעט ער אױב ֿפרי, דער אין זַײן
אױסלײזן; ער זָאל גוט, איז אױסלײזן,
װעלן ניט דיך װעט ער ָאבער אױב
אױסלײזן, דיך איך װעל אױסלײזן,
דער אין ביז ליג לעבט! גָאט װי ַאזױ

ֿפרי.
צו אים בַײ געלעגן זי איז 14
איז זי און בַאגינען, ביז ֿפוסן
הָאט אײנער אײדער אױֿפגעשטַאנען
ַאנדערן; דעם דערקענען געקענט
זָאל עס געזָאגט: הָאט ער װָארום
איז ֿפרױ די ַאז װערן דערװּוסט ניט

שַײער. אין געקומען
ַאהער גיב געזָאגט: הָאט ער און 15
הַאלט און דיר, אױף װָאס טוך דָאס
און צוגעהַאלטן, עס זי הָאט צו. עס
מָאס זעקס ַארַײנגעמָאסטן הָאט ער
איר. אױף ַארױֿפגעטָאן און גערשטן,
שטָאט. אין ַארַײנגעגַאנגען איז ער און
איר צו געקומען איז זי און 16
דָאס איז װי געזָאגט: זי הָאט שװיגער,
איר זי הָאט טָאכטער? מַײן דיר, מיט
צו הָאט מַאן דער װָאס ַאלץ דערצײלט

געטָאן. איר
מָאס זעקס די געזָאגט: הָאט זי און 17
ער װַײל געגעבן, מיר ער הָאט גערשטן
קומען ניט זָאלסט געזָאגט: מיר צו הָאט

שװיגער. דַײן צו לײדיקן מיט
מַײן זיץ, געזָאגט: זי הָאט 18
די װי װיסן װעסט װַאנען ביז טָאכטער,
מַאן דער װָארום אױסֿפַאלן, װעט זַאך
געענדיקט הָאט ער ביז רוען, ניט װעט

הַײנט. זַאך די

צום4 ַארױֿפגעגַאנגען איז בֹוַעז און
דָארטן זיך הָאט און טױער,
ֿפון אױסלײזער דער ערשט געזעצט,
גײט גערעדט, הָאט בֹוַעז װעמען
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ַאהער קום געזָאגט: ער הָאט ֿפַארבַײ.
ער איז דער. און דער דָא, זיך זעץ

געזעצט. זיך הָאט און צוגעקומען
מענטשן צען גענומען הָאט ער און 2
הָאט ער און שטָאט, ֿפון עלטסטע די ֿפון
הָאבן זײ און דָא. אַײך זעצט געזָאגט:

געזעצט. זיך
אױסלײזער: צום געזָאגט ער הָאט 3
ֿפון אומגעקערט זיך הָאט װָאס נָעמי
שטיק דָאס ֿפַארקױֿפט מוָאֿב, ֿפון ֿפעלד
אונדזער צו געהערט הָאט װָאס ֿפעלד

ֶאליֶמֶלכן. צו ברודער,
װעל איך געקלערט: איך הָאב 4
זָאגן: צו ַאזױ אױער, דַײן ַאנטּפלעקן
זיצן װָאס די ֿפַאר ַאנטקעגן עס קױף
ֿפון עלטסטע די ֿפַאר ַאנטקעגן און דָא,
אױסלײזן, װילסט דו אױב ֿפָאלק. מַײן
ניט װעט מע ָאבער אױב אױס! לײז
עס זָאל איך ּכדי מיר, זָאג אױסלײזן,
דיר ַאחוץ קײנער ניטָא װָארום װיסן,
דיר. נָאך בין איך און אױסצולײזן,
אױסלײזן. װעל איך געזָאגט: ער הָאט
טָאג דעם אין געזָאגט: בֹוַעז הָאט 5
נָעמיס ֿפון ֿפעלד דָאס קױֿפסט דו װָאס
מוָאֿבערין, דער רות ֿפון און הַאנט,
דעם ֿפון װַײב די געקױֿפט הָאסטו
אױֿפצושטעלן ּכדי געשטָארבענעם,
געשטָארבענעם דעם ֿפון נָאמען דעם

נחלה. זַײן אױף
געזָאגט: אױסלײזער דער הָאט 6
מיר, ֿפַאר אױסלײזן ניט עס קען איך
מַײן ֿפַארדַארבן נָאך װעל איך װָארום
װָאס אױס דו דיר לײז נחלה. אײגענע
קען איך װָארום אױסלײזן, דַארף איך

אױסלײזן. ניט
אין ֿפַארצַײטן געװען איז ַאזױ און 7
בַײ ָאדער אױסלײז ַאן בַײ יׂשראל:
ַא עּפעס בַאֿפעסטיקן צו אױסבַײט, ַאן
זַײן ַארָאּפגעצױגן אײנער הָאט זַאך,
דָאס און ַאנדערן. דעם געגעבן און שוך

יׂשראל. אין עדות צום געװען איז
צו געזָאגט אױסלײזער דער הָאט 8
הָאט ער און דיר. עס קױף בֹוַעזן:

שוך. זַײן ַארָאּפגעצױגן

די צו געזָאגט הָאט בֹוַעז און 9
ֿפָאלק: גַאנצן דעם צו און עלטסטע,
הָאב איך ַאז הַײנט, עדות זַײט איר
צו געהערט הָאט װָאס ַאלץ ָאּפגעקױֿפט
געהערט הָאט װָאס ַאלץ און ֶאליֶמֶלכן,
נָעמיס ֿפון ַמחלֹונען, און ִּכליֹונען צו

הַאנט.
מוָאֿבערין, די רות אױך און 10
מיר געקױֿפט איך הָאב װַײב, ַמכלֹונס
דעם אױֿפצושטעלן ּכדי װַײב, ַא ֿפַאר
אױף געשטָארבענעם דעם ֿפון נָאמען
דעם ֿפון נָאמען דער ַאז נחלה, זַײן
ֿפַארשניטן ניט זָאל געשטָארבענעם
און ברידער, זַײנע צװישן ֿפון װערן
זַײט איר ָארט; זַײן ֿפון טױער דעם ֿפון

הַײנט. עדות
ֿפָאלק גַאנצע דָאס געזָאגט הָאט 11
עלטסטע: די און טױער, אין װָאס
װַײב די ַאז געבן זָאל גָאט עדות!
זַײן זָאל הױז, דַײן אין ָאן קומט װָאס
זײ װָאס לאה װי ַאזױ און רחל װי ַאזױ
ֿפון הױז דָאס אױֿפגעבױט הָאבן בײדע
אין העלדישקײט אױף טו און יׂשראל!
נָאמען בַארוֿפענעם ַא הָאב און ֶאֿפָרת,

בית-ֶלֶחם! אין
װי ַאזױ זַײן זָאל הױז דַײן און 12
הָאט ָּתָמר װָאס ֶּפֶרצן ֿפון הױז דָאס
װָאס זָאמען דעם ֿפון יהודהן, געבָארן
דָאזיקער דער ֿפון געבן דיר װעט גָאט

ֿפרױ! יונגער
און רותן, גענומען הָאט בֹוַעז און 13
און װַײב, ַא ֿפַאר געװָארן אים איז זי
הָאט גָאט און געקומען, איר צו איז ער
הָאט זי און טרָאגשַאֿפט, געגעבן איר

זון. ַא געבָארן
צו געזָאגט װַײבער די הָאבן 14
ער װָאס גָאט איז געלױבט נָעמין:
ַאן ָאן געלָאזן ניט הַײנט דיך הָאט
זַײן נָאמען זַײן זָאל און אױסלײזער,

יׂשראל! אין בַארוֿפן
ַא ֿפַאר זַײן דיר זָאל ער און 15
אױף און זעל, דער ֿפון דערקװיקער
דַײן װָארום עלטער דַײן אױסצוהַאלטן
אים הָאט ליב, דיך הָאט װָאס שנור
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װי בעסער דיר איז זי װָאס געבָארן,
זין. זיבן

קינד, דָאס גענומען הָאט נָעמי און 16
איר אין ַארַײנגעטָאן עס הָאט און
ַא ֿפַאר געװען אים איז זי און בוזעם,

דערציערין.
געגעבן אים הָאבן שכנות די און 17
איז זון ַא זָאגן: צו ַאזױ נָאמען, ַא
זײ און נָעמין; בַײ געװָארן געבָארן
דָאס עֹוֵבד. נָאמען זַײן גערוֿפן הָאבן
ֿפָאטער דעם יִַשי ֿפון ֿפָאטער דער איז

דודן. ֿפון
ֿפון געבורטן די זַײנען דָאס און 18

ֶחצרֹונען; געבָארן הָאט ֶּפֶרץ ֶּפֶרצן:
ָרמען, געבָארן הָאט ֶחצרֹון און 19

ַעמינָָדבן; געבָארן הָאט ָרם און
געבָארן הָאט ַעמינָָדב און 20
געבָארן הָאט נַחשֹון און נַחשֹונען,

ַׂשלָמהן;
בֹוַעזן, געבָארן הָאט ַׂשלמֹון און 21

עֹוֵבדן; געבָארן הָאט בֹוַעז און
און יִַשין, געבָארן הָאט עֹוֵבד און 22

דודן. געבָארן הָאט יִַשי
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ֵאיָכה
די1 ַאלײן זיצן געבליבן איז װי

געװָארן ֿפָאלק; ֿפיל ֿפון שטָאט
די צװישן ֿפירשטין די ַאלמנה ַאן װי
מדינות די צװישן הַארינטע די אומות;

צינדז! צו געװָארן
נַאכט, בַײ װײנען זי טוט װײנען 2
זי בַאק; איר אױף איז טרער איר און
אירע ַאלע ֿפון טרײסטער קײן ניט הָאט
ֿפרַײנט גוטע אירע ַאלע ליבהָאבער;
איר זַײנען זײ איר, ָאן געֿפעלשט הָאבן

געװָארן. ָׂשונאים
ּפַײן אין ַאװעק גלות אין איז יהודה 3
זיצט זי קנעכטשַאֿפט;ְ גרױס אין און
קײן ניט געֿפינט זי ֿפעלקער, די צװישן
זי הָאבן נָאכיָאגערס אירע ַאלע רו;

ענגענישן. די צװישן דערגרײכט
װַײל טרױערן, ִציֹון ֿפון װעגן די 4
יָום-טוֿב; אױף קומען װָאס די ניטָא
אירע װיסט, זַײנען טױערן אירע ַאלע
זַײנען יונגֿפרױען אירע זיֿפצן, ּכהנים
איר. איז ביטער זי, און ֿפַאראומערט,

די געװָארן זַײנען ֿפַײנט אירע 5
ַשלװה; אין זַײנען ָׂשונאים אירע קעּפ,
ֿפַאראומערט, זי הָאט גָאט װָארום
אירע אירע; ֿפַארברעכן ֿפיל די ֿפַאר
אין ַאװעק זַײנען קינדער קלײנע
ֿפַײנט. ֿפַארן ֿפַארױס געֿפַאנגענשַאֿפט

ִציֹון טָאכטער ֿפון איז ַארױס און 6
אירע אירער; גלַאנץ גַאנצער דער
הינדן, די װי געװָארן זַײנען הַארן
און ֿפיטערונג, קײן ניט געֿפינען װָאס
דעם ֿפַאר ּכֹוח ָאן געגַאנגען זַײנען זײ

נָאכיָאגער.
טעג די אין זיך דערמָאנט ירוָשַליִם 7
װָאגלענישן, אירע און ּפַײן איר ֿפון
געהַאט הָאט זי װָאס גלוסטיקײטן ַאלע
איר װען מָאל. ַא ֿפון טעג די אין
ֿפון הַאנט דער ֿפון געֿפַאלן איז ֿפָאלק
העלֿפער קײן ניט הָאט זי און ֿפַײנט,
אױף געקוקט ֿפַײנט די הָאבן געהַאט,
אונטערגַאנג. איר אױף געלַאכט איר,

ירוָשַליִם, הָאט געזינדיקט זינד 8
אומרײנער ַאן ֿפַאר זי איז דרום
געַאכט, זי הָאבן װָאס ַאלע געװָארן;
איר געזען הָאבן זײ װַײל זי, ֿפַארַאכטן
און זיֿפצן, טוט ַאלײן זי יָא, שַאנד;

ַאהינטער. זיך קערט
אין געװען איז אומרײניקײט איר 9
ָאן געדַאכט ניט הָאט זי ברעגן, אירע
װּונדערלעך זי הָאט דרום ָסוף; איר
טרײסטער. קײן ניט הָאט זי גענידערט,
ׂשֹונא דער װָארום ּפַײן, מַײן גָאט, זע,

גרײסן. זיך טוט
אױסגעשּפרייט הָאט ֿפַײנט דער 10
אירע ַאלע אױף הַאנט זַײן
הָאט זי װָארום גלוסטיקײטן;
געקומען זַײנען ֿפעלקער די װי געזען
הָאסט דו װָאס די הײליקטום, איר אין
ניט עדה דַײן אין זָאלן זײ בַאֿפױלן,

קומען.
זיֿפצט, אירס ֿפָאלק גַאנצע דָאס 11
גלוסטיקײטן זײערע ברױט; זוכן זײ
שּפַײז, ֿפַאר ַאװעקגעגעבן זײ הָאבן
און גָאט, זע, דערקװיקן. צו נֿפש דעם

געװָארן. בין איך נידעריק װי קוק
ַאלע אַײך, עס זָאל געשען ניט 12
צי זעט, און קוק, ַא טוט װעגגײער!
װָאס װײטָאג, מַײן װי װײטָאג ַא דָא איז
גָאט װען געװָארן, ָאנגעטָאן מיר איז
זַײן ֿפון טָאג אין ֿפַאראומערט, מיך הָאט

גרימצָארן.
ער הָאט הײך דער ֿפון 13
מַײנע אין ֿפַײער ַא ַארָאּפגעשיקט
הָאט ער בַאװעלטיקט; זײ און בײנער,
ֿפיס, מַײנע ֿפַאר נעץ ַא ֿפַארשּפרײט
װיסט געקערט; ַאהינטער מיך הָאט ער
גַאנצן ַא קרַאנק געמַאכט, מיך ער הָאט

טָאג.
דער איז הַאנט זַײן מיט ֿפַארקניּפט 14
זײ זיך, ֿפלעכטן זינד;זײ מַײנע ֿפון יָאך
ער הַאלדז; מַײן אױף ַארױף זיך לײגן
ּכֹוח; מַײן שטרױכלען געמַאכט הָאט
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ַאז הענט, אין געגעבן מיך הָאט גָאט
אױֿפשטײן. ניט קען איך

ַאלע צונישט געמַאכט הָאט גָאט 15
הָאט ער מיר; אין גיבֹורים מַײנע
אַײנזַאמלונג, ַאן מיר אױף גערוֿפן
ַא װי יונגעלַײט; מַײנע צעברעכן צו
די געטרעטן, גָאט הָאט קעלטער

יהודה. טָאכטער יונגֿפרױ
אױג, מַײן װײנען, איך טו דערױף 16
װַײט װָארום װַאסער; רינט אױג מַײן
זָאל װָאס מיר, ֿפון טרײסטער ַא איז
קינדער מַײנע זעל; מַײן דערקװיקן
ׂשֹונא דער װָארום ֿפַארװיסט, זַײנען

איבערגעשטַארקט. הָאט
זי הענט, אירע צעשּפרײט ִציֹון 17
הָאט גָאט טרײסטער; קײן ניט הָאט
אים ַארום רונד יעקֿב ַאקעגן בַאֿפױלן
ֿפַאר געװָארן איז ירוָשַליִם ֿפַײנט; זַײנע

זײ. צװישן אומרײנער ַאן
איך װָארום גערעכט, איז גָאט 18
הערט, מױל; זַײן װידערשּפעניקט הָאב
און אַײך, בעט איך ֿפעלקער, ַאלע
בחורים מַײנע װײטָאג: מַײן צו זעט
אין ַאװעק זַײנען מײדלעך מַײנע און

געֿפַאנגענשַאֿפט.
מַײנע גערוֿפן הָאב איך 19
ָאּפגענַארט; מיך זײ הָאבן ליבהָאבער,
זַײנען עלטסטע מַײנע און ּכהנים מַײנע
זײ װען שטָאט, אין אױסגעגַאנגען
זָאלן זײ געזוכט, זיך שּפַײז הָאבן

דערקװיקן. נֿפש זײער
ענג, איז מיר װי גָאט, זע, 20
מַײן ברענען, אינגעװײד מַײנע
מיר, אין איבער זיך קערט הַארץ
איך הָאב װידערשּפעניקן װַײל
ַאװעק נעמט דרױסן װידערשּפעניקט;
טױט. דער װי איז הױז אין שװערד, די
זיֿפץ, איך װי געהערט הָאבן זײ 21
טרײסטער; קײן ניט הָאב איך ָאבער
מַײן געהערט הָאבן ָׂשונאים מַײנע ַאלע
הָאסט דו װָאס זיך ֿפרײען זײ אומגליק,
דו װָאס טָאג דעם ברענג געטָאן דָאס
װי װערן זײ זָאלן און ָאנגזָאגט, הָאסט

איך!

ֿפַאר בײז זײער ַאל קומען זָאל 22
הָאסט דו װי ַאזױ זײ צו טו און דיר,
זינד; מַײנע ַאלע ֿפַאר געטָאן, מיר צו
און זיֿפצן, מַײנע זַײנען ֿפיל װָארום

קרַאנק. איז הַארץ מַײן

ּכעס2 זַײן אין גָאט הָאט װי
ִציֹון! טָאכטער די ֿפַארװָאלקנט
ערד דער צו הימל ֿפון ַארָאּפגעװָארֿפן
ניט און יׂשראל, ֿפון שײנקײט די
ֿפון טָאג אין ֿפוסבענקל זַײן ָאן געדַאכט

ּכעס! זַײן
ָאן אומגעברַאכט הָאט גָאט 2
יעקֿב; ֿפון װוינונגען ַאלע רחמנות
ֿפעסטונגען די צָארן זַײן אין צעשטערט
צו געברַאכט זײ יהודה, טָאכטער ֿפון
קיניגרַײך דָאס ֿפַארשװעכט ערד; דער

הַארן! זַײנע און
מיט ָאּפגעהַאקט הָאט ער 3
ֿפון הָארן גַאנצן דעם גרימצָארן
זַײן צוריקגעצױגן הָאט יׂשראל;ער
און ׂשֹונא, ֿפַארן ֿפון הַאנט רעכטע
ֿפלַאמֿפַײער ַא װי יעקֿב אין געברענט

ַארום. רונד ֿפַארצערט װָאס
ַא װי בױגן זַײן געשּפַאנט הָאט ער 4
רעכטער זַײן מיט געשטעלט זיך ׂשֹונא,
ַאלע געהרגעט און ֿפַײנט, ַא װי הַאנט
ֿפון געצעלט אין אױג; ֿפון גלוסטיקע
װי אױסגעגָאסן ער הָאט ִציֹון טָאכטער

גרימצָארן. זַײן ֿפַײער ַא
ׂשֹונא, ַא װי געװָארן איז גָאט 5
יׂשראל; אומגעברַאכט הָאט ער
ּפַאלַאצן, אירע ַאלע אומגעברַאכט
און ֿפעסטונגען, זַײנע צעשטערט
יהודה טָאכטער בַײ געמערט

קלָאג. און קלָאגעניש
ַא װי ָאּפגעֿפליקט הָאט ער און 6
צעשטערט הָאט ער בַײדל, זַײן גָארטן
געמַאכט הָאט גָאט זַאמלָארט; זַײן
ַא און יָום-טוֿב ַא ִציֹון אין ֿפַארגעסן
גרימצָארן זַײן אין ֿפַארַאכט און שבת,

ּכֹהן. דעם און מלך דעם
מזבח, זַײן ֿפַארלָאזט הָאט גָאט 7
הײליקטום; זַײן ַאװעקגעװָארֿפן
דעם ֿפון הַאנט אין איבערגעענטֿפערט
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זײ ּפַאלַאצן; אירע ֿפון מױערן ׂשֹונאדי
הױז גָאטס אין געמַאכט קֹולות הָאבן

יָום-טוֿב. ַא אין װי ַאזױ
צעשטערן צו געטרַאכט הָאט גָאט 8
ער ִציֹון; טָאכטער ֿפון מױער די
ער מעסטשנור, ַא געצױגן הָאט
ֿפון הַאנט זַײן ָאּפגעהַאלטן ניט הָאט
טרױערן געמַאכט און אומצוברענגען,
אײנעם אין מױער; די און ֿפעסטונג די

געװָארן. ֿפַארשניטן זײ זַײנען
זַײנען ערד דער אין אַײנגעזונקען 9
און צעשטערט הָאט ער טױערן, אירע
און מלך איר ריגלען; אירע צעברָאכן
ֿפעלקער, די צװישן זַײנען הַארן אירע
אירע ַאֿפילו ּתֹורה; קײן מער ניטָא
גָאט. ֿפון זעונג ַא ניט געֿפינען נֿביאים
און ערד דער אױף זיצן זײ 10
ִציֹון, טָאכטער ֿפון עלטסטע די שװַײגן,
אױף שטױב ַארױֿפגעטָאן הָאבן זײ
זַאק; ָאנגעגורט הָאבן זײ קָאּפ, זײער
ערד דער צו קעּפ זײערע ַארָאּפגעלָאזט

ירוָשַליִם. ֿפון יונגֿפרױען די הָאבן
ֿפון אױס גײען אױגן מַײנע 11
ברענען, אינגעװײד מַײנע טרערן,
אױף אױסגעגָאסן איז לעבער מַײן
דער ֿפון ברָאך דעם אױף ערד, דער
קלײנע װַײל ֿפָאלק; מַײן טָאכטער
די אין חלשן זױגעדיקע און קינדער

שטָאט. ֿפון גַאסן
װּו מוטערס: זײערע צו זָאגן זײ 12
װי חלשן זײ װען װַײן? און קָארן איז
שטָאט, ֿפון גַאסן די אין דערשלָאגענע
דער אױף אױס זיך גיסט זעל זײער װען

מוטערס. זײערע ֿפון ברוסט
װָאס עדותן? דיר איך זָאל װָאס 13
טָאכטער גלַײכן, דיר צו איך זָאל
ֿפַארגלַײכן איך זָאל װָאס ירוָשַליִם?
יונגֿפרױ טרײסטן, דיך און דיר, צו
ים דער װי גרױס ַאז ִציֹון? טָאכטער
הײלן? דיך קען װער – ברָאך דַײן איז
געזען דיר הָאבן נֿביאים דַײנע 14
און ָאּפנַארעניש, און ֿפַאלשקײט
זינד, דַײן ַאנטּפלעקט ניט הָאבן זײ
געֿפַאנגענשַאֿפט; דַײן אומצוקערן

ֿפון נֿבואות געזען דיר הָאבן זײ און
ֿפַֿארֿפירענישן. און ֿפַאלשקײט

אױף ּפַאטשן ֿפַארבַײגײער ַאלע 15
און שמוצערן, זײ הענט, די מיט דיר
טָאכטער אױף קָאּפ זײער שָאקלען
מע װָאס שטָאט די דָאס איז ירוָשַליִם:
די שײנקײט, ֿפון קרױן די גערוֿפן הָאט

ערד? גַאנצער דער ֿפון ֿפרײד
אױף מױל זײער געעֿפנט 16
זײ ָׂשונאים; דַײנע ַאלע הָאבן דיר
זָאגן: זײ צײן; די קריצן און שמוצערן,
ֿפַאר אַײנגעשלונגען; זי הָאבן מיר
מיר װָאס טָאג דער איז דָאס װָאר,
הָאבן מיר אים, אױף געהָאֿפט הָאבן

דערלעבט. הָאבן מיר דערגרײכט,
הָאט ער װָאס געטָאן הָאט גָאט 17
זַײן אױסגעֿפירט הָאט ער געטרַאכט,
ֿפון ָאנגעזָאגט הָאט ער װָאס װָארט
צעשטערט הָאט ער טעג; ַאמָאליקע
ׂשֹונא דעם דערֿפרײט און רחמנות, ָאן
ֿפון הָארן דעם דערהײכט דיר, איבער

ֿפַײנט. דַײנע
צו געשריען הָאט הַארץ זײער 18
לָאז ִציֹון, טָאכטער ֿפון מױער גָאט:
און טָאג טַײך, ַא װי טרערן רינען
ָאּפרו, קײן געבן ניט זיך זָאלסט נַאכט;

אױגַאּפל. דַײן זיך זָאל שטילן ניט
נַאכט, דער אין שרַײ אױף, שטײ 19
אױס גיס נַאכטװַאכן; די ֿפון ָאנהײב אין
ּפנים דעם ֿפַאר הַארץ, דַײן װַאסער װי
צו הענט דַײנע אױף הײב גָאט; ֿפון
קלײנע דַײנע ֿפון נֿפשות די ֿפַאר אים,
אין הונגער ֿפון חלשן װָאס קינדער

גַאסן. עק ַאלע
װעמען קוק און גָאט, זע, 20
דַארֿפן געטָאן! ַאזױנס הָאסט דו
קינדער ֿפרוכט, זײער עסן װַײבער
אין װערן געטײט דַארף געצערטלטע?
דער און ּכֹהן דער גָאט ֿפון הײליקטום

נֿביא?
ליגן גַאסן די אין ערד דער אױף 21
מַײנע און מײדלעך מַײנע יונג; און ַאלט
שװערד; ֿפון געֿפַאלן זַײנען בחורים
דַײן ֿפון טָאג אין געהרגעט הָאסט
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רחמנות. ָאן געשָאכטן צָארן,
יָום-טוֿב ַא אױף װי גערוֿפן הָאסט 22
און ַארום; ֿפון שרעקענישן מַײנע
צָארן גָאטס ֿפון טָאג אין געװען ניט
געבליבענער; און ַאנטרונענער קײן
און געצערטלט הָאב איך װָאס די
ׂשֹונא מַײן הָאט זײ אױֿפגעברַאכט

ֿפַארלענדט.

הָאט3 װָאס מַאן דער בין איך
ֿפון רוט דער דורך ּפַײן ָאנגעזען

צָארן. זַײן
און געֿפירט מיך הָאט ער 2
ניט און ֿפינצטערניש אין גײן געמַאכט

ליכטיקײט.
און װידער מיר קעגן װָאר, ֿפַאר 3
גַאנצן ַא הַאנט זַײן ער קערט װידער

טָאג.
ֿפלײש מַײן ָאּפגעצערט הָאט ער 4
מַײנע צעברָאכן הָאט ער הױט, מַײן און

בײנער.
און בַאבױט, מיך הָאט ער 5
מיט און גיֿפט מיט ַארומגערינגלט

מַאטערניש.
אין ַארַײנגעזעצט מיך הָאט ער 6

ָאן. לַאנג ֿפון מתים װי חֹושכנישן,
איך ַאז ֿפַארצַאמט, מיך הָאט ער 7
שװער הָאט ער ַארױסגײן, ניט קען

קײט. מַײן געמַאכט
רוף, און שרַײ איך װען ַאֿפילו 8

ּתֿפילה. מַײן ער ֿפַארשּפַארט
װעגן מַײנע ֿפַארצַאמט הָאט ער 9
שטעגן מַײנע הָאט ער שטײנער, מיט

ֿפַארקרימט.
מיר, ער איז בער לױערדיקער ַא 10

ֿפַארבָארגעניש. אין לײב ַא
װעגן, מַײנע ָאּפגעקערט הָאט ער 11
מיך ער הָאט װיסט צעריסן, מיך און

געמַאכט.
און בױגן, זַײן געשּפַאנט הָאט ער 12
דער צו ציל ַא ֿפַאר געשטעלט מיך

ֿפַײל.
מַײנע אין ַארַײנגעלָאזט הָאט ער 13

ֿפַײלבַײטל. זַײן ֿפון זין די נירן,

בַײ געלעכטער ַא געװָארן בין איך 14
ַא שּפָאטליד זײער ֿפָאלק, גַאנצן מַײן

טָאג. גַאנצן
מיט ָאנגעזעט מיך הָאט ער 15
מיט געזעטיקט מיך ביטערנישן,

װערמוט.
מיט צעברָאכן הָאט ער און 16
מיך הָאט ער צײן, מַײנע שטײנדלעך

ַאש. אין געװעלגערט
ֿפון ֿפַארשטױסן איז זעל מַײן און 17

גוטס. ָאן ֿפַארגעסן הָאב איך ֿפריד,
מַײן איז ֿפַארלָארן זָאג: איך און 18
ֿפון הָאֿפענונג מַײן און שטַארקײט,

גָאט.
און ּפַײן מַײן ֿפון דערמָאנונג די 19
און װערמוט איז װָאגלעניש, מַײן

ביטערקרױט.
מַײן זיך דערמָאנט דערמָאנען 20

מיר. אין זיך בײגט זי און זעל,
הַארצן, מַײן צו איך ענטֿפער דָאס 21

הַארן: איך טו דרום
ניט זַײנען גָאט ֿפון חָסדים די ַאז 22
הָאט געענדיקט ניט ַאז אױסגעגַאנגען,

רחמנות; זַײן זיך
ֿפרימָארגן; ַאלע נַײ זַײנען זײ 23

טרַײשַאֿפט. דַײן איז גרױס
מַײן זָאגט חלק, מַײן איז גָאט 24

אים. צו איך הָאף דרום זעל,
הַארן װָאס די צו גָאט איז גוט 25
אים טוט װָאס זעל דער צו אים, אױף

זוכן.
ַא הַארן זָאל מע איז גוט 26
ֿפון ישועה דער אױף ֿפַארשװיגענער

גָאט.
ער ַאז מענטשן, ַא ֿפַאר איז גוט 27

יוגנט; זַײן אין יָאך דעם טרָאגן זָאל
שװַײגן, און ַאלײן זיצן זָאל ער 28
אים; אױף ַארױֿפגעלײגט הָאט מע װען
מױל, זַײן ַאש אין לײגן זָאל ער 29

ֿפַארַאן; הָאֿפענונג ַא איז אֿפשר
זַײן צו בַאק די געבן זָאל ער 30
שַאנד. מיט זעטן זיך זָאל ער שלעגער,
אײביק אױף ניט װָארום 31

גָאט; ֿפַארלָאזט
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הָאט ער אױב װָארום 32
ער דערבַארימט ֿפַאראומערט,

חָסדים. גרױסע זַײנע לױט ָאבער
הַארצן זַײן ֿפון ניט װָארום 33
די ֿפַאראומערט און ער, ּפַײניקט

מענטשנקינדער.
ַאלע ֿפיס זַײנע אונטער דריקן צו 34

ערד, דער ֿפון געֿפַאנגענע
ַא ֿפון משּפט דעם ֿפַארבײגן צו 35
דעם ֿפון ּפנים דעם דערװידער איז מַאן,

אױבערשטן;
זַײן אין מענטשן ַא קריװדען צו 36

זען. ניט גָאט װיל דָאס קריג,
הײסן, קען װָאס דער איז װער 37
ניט הָאט גָאט ַאז געשען, זָאל עס און

בַאֿפױלן?
מױל אױבערשטנס ֿפון ניט קומט 38
גוטס? דָאס און שלעכטס דָאס ַארױס

ַא בַאקלָאגן זיך קען װָאס 39
ַאלע בַײ מַאן ַא מענטש? לעבעדיקער

זינד? זַײנע
ֿפָארשן און נָאכזוכן לָאמיר 40
זיך לָאמיר און װעגן, אונדזערע

גָאט. צו אומקערן
הַארץ אונדזער אױֿפהײבן לָאמיר 41

הימל. אין גָאט צו הענט די אױף
און ֿפַארברָאכן הָאבן מיר 42
ניט דו װילסט װידערשּפעניקט;

ֿפַארגעבן?
צָארן, מיט בַאדעקט זיך הָאסט 43
געהרגעט הָאסט נָאכגעיָאגט, אונדז און

רחמנות; ָאן
ַא מיט בַאדעקט זיך הָאסט 44
ניט זָאל ּתֿפילה קײן ַאז װָאלקן,

דורכגײן.
אונדז הָאסטו מיסט און קױט 45

ֿפעלקער. די צװישן געמַאכט
אױף מױל זײער הָאבן געעֿפנט 46

ָׂשונאים. אונדזערע ַאלע אונדז
געקומען איז גרוב ַא און גרױל ַא 47
ַא און ֿפַארװיסטונג ַא אונדז, אױף

ברָאך.

אױג מַײן רינען טוט װַאסער בעכן 48
מַײן טָאכטער דער ֿפון ברָאך דעם אױף

ֿפָאלק. 
ניט זיך װיל און גיסט, אױג מַײן 49

אױֿפהער, ַאן ָאן שטילן,
און לוגן װעט הימל ֿפון גָאט ביז 50

זען.
אום זעל, מַײן װײ טוט אױג מַײן 51

שטָאט. מַײן ֿפון טעכטער ַאלע
מיך הָאבן ֿפױגל ַא װי יָאגן 52

ָׂשונאים. אומזיסטיקע מַײנע געיָאגט
מַײן גרוב אין ֿפַארשניטן הָאבן זײ 53
געװָארֿפן זײ הָאבן שטײנער און לעבן,

מיר. אױף
אױף געֿפלײצט הָאבן װַאסערן 54
בין איך געזָאגט: הָאב איך קָאּפ, מַײן

ֿפַארשניטן.
נָאמען, דַײן גערוֿפן הָאב איך 55

גרוב. אונטערשטער דער ֿפון יהוה,
זָאלסטו ָקול, מַײן געהערט הָאסט 56
מַײן ֿפון אױער דַײן ֿפַארהױלן ניט

געשרײ. מַײן ֿפון זיֿפץ,
איך װָאס טָאג אין גענענט הָאסט 57
זָאלסט געזָאגט: הָאסט רוֿפן, דיך ֿפלעג

הָאבן. מֹורא ניט
די גָאט, ָאנגענומען, זיך הָאסט 58
אױסגעלײזט הָאסט זעל, מַײן ֿפון קריג

לעבן. מַײן
קריװדע, מַײן גָאט, געזען, הָאסט 59

משּפט. מַײן משּפט
נקמה, גַאנצע זײער געזען הָאסט 60

מיר. אױף מחשֿבות זײערע ַאלע
זײער געהערט הָאסט 61
זײערע ַאלע גָאט, לעסטערונג,

מיר; ַאקעגן מחשֿבות
זײער און ֿפַײנט מַײנע ֿפון ליּפן די 62

טָאג. גַאנצן ַא מיר ַאקעגן טרַאכטן
– שטײן זײער און זיצן זײער זע 63

שּפָאטליד. זײער בין איך
גָאט, אומקערן, זײ זָאלסט 64
ֿפון מעׂשים די לױט ֿפַארגעלטונג ַא

הענט. זײערע
הַארצדולעניש; געבן זײ זָאלסט 65

זײ! אױף קללה דַײן
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זײ און צָארן, מיט יָאגן זײ זָאלסט 66
ֿפון הימלען די אונטער ֿפון ֿפַארטיליקן

גָאט.

גָאלד,4 דָאס ֿפַארטונקלט איז װי
ֿפַײנגָאלד; טַײערע דָאס ֿפַארביטן
ַאלע אין צעשָאטן שטײנער הײליקע די

גַאסן! עק
מיט ִציֹון, ֿפון קינדער טַײערע די 2
זײ זַײנען װי – געװויגן גינגָאלד
געמַאכט קריג, לײמענע ֿפַאר גערעכנט

הענט! טעּפערס ַא ֿפון
די אױס ציען שַאקַאלן ַאֿפילו 3
די יונגע, זײערע זױגן גיבן ברוסט,
ַאכזר ַאן איז ֿפָאלק מַײן טָאכטער
אין שטרױסֿפױגלען װי ַאזױ געװָארן,

מדבר. דער
זױגעדיקן דעם ֿפון צונג די 4
ֿפון גומען זַײן צו צוגעקלעּפט איז
בעטן קינדער קלײנע דָארשטיקײט;
ָאּפ. ניט זײ ברעכט קײנער און ברױט,
טַײערע עסן ֿפלעגן װָאס די 5
די גַאסן; די אין װיסט זַײנען שּפַײזן,
טוליען װערמילרױט אין דערצױגענע

מיסטהױֿפנס. צו זיך
טָאכטער דער ֿפון זינד די װָארום 6
חטא דער װי גרעסער איז ֿפָאלק מַײן
איבערגעקערט איז װָאס סדֹום, ֿפון
הענט און רגע, ַא אין װי געװָארן

איר. אױף געֿפַאלן ניט זַײנען צומָאל
געװען זַײנען ֿפירשטן אירע 7
ֿפון װַײסער שנײ, ֿפון לױטערער
לַײב אױֿפן גערױטלטער מילך,
זײער סַאּפירשטײן קַארעלן; ֿפון

געשטַאלט.
זײער איז קױל ֿפון ֿפינצטערער 8
דערקענען צו ניט זַײנען זײ אױסזען,
איז הױט זײער גַאס; דער אױף
בײנער, זײערע צו צוגעקלעּפט
געװָארן. זי איז הָאלץ װי אַײנגעדַארט
דערשלָאגענע די איז בעסער 9
דערשלָאגענע די װי שװערד, ֿפון
אױס גײען זײ װָאס הונגער, ֿפון
ֿפעלד. ֿפון ֿפרוכט ַא ָאן דורכגענומענע,

דערבַארימדיקע ֿפון הענט די 10
זײערע געקָאכט הָאבן מוטערס
שּפַײז צום זײ זַײנען זײ קינדער;
דער ֿפון ברָאך דעם אין געװען,

ֿפָאלק. מַײן טָאכטער
ּכעס, זַײן אױסגעלָאזט הָאט גָאט 11
ער און גרימצָארן; זַײן אױסגעגָאסן
און ִציֹון, אין ֿפַײער ַא ָאנגעצונדן הָאט
גרונטֿפעסטן. אירע ֿפַארצערט הָאט עס
ֿפון מלכים די הָאבן געגלױבט ניט 12
דער ֿפון בַאװוינער ַאלע און ערד, דער
װעט ׂשֹונא ַא און דריקער ַא ַאז װעלט,

ירוָשַליִם; ֿפון טױערן די אין קומען
אירע ֿפון זינד די װעגן ֿפון 13
אירע ֿפון ֿפַארברעכן די נֿביאים,
גערעכטע ֿפון בלוט הָאבן װָאס ּכהנים,

איר. אין ֿפַארגָאסן
די אין בלינדע װי װָאגלען זײ 14
בלוט, אין אַײנגעריכט זַײנען זײ גַאסן,
די ָאן ָאנרירן ניט זיך קען מע ביז

זײערע. קלײדער
רוֿפט טמא!“ ָאּפ! אַײך ”קערט 15
קערט ָאּפ! אַײך ”קערט זײ, צו מען
ָאנרירן!“ ניט זיך זָאלט איר ָאּפ! אַײך
זָאגט מע װָאגלען; און ֿפליען זײ בעת
מער זיך טָארן זײ ֿפעלקער: די צװישן

אױֿפהַאלטן. ניט
זײ הָאט גָאט ֿפון צָארן דער 16
ָאנקוקן; ניט מער זײ װיל ער צעטײלט,
זקנים געשױנט, ניט מען הָאט ּכהנים

געלַײטזעליקט. ניט מען הָאט
ַאלץ נָאך גײען אױגן אונדזערע 17
הילף; נישטיקער אונדזער נָאך אױס
מיר הָאבן אױסקוק אונדזער אין
קען װָאס ֿפָאלק ַא אױף אױסגעקוקט

העלֿפן. ניט
טריט, אונדזערע נָאך שּפירט מע 18
אונדזערע אױף גײן ניט קענען מיר ַאז
ֿפול ָסוף, אונדזער איז נָאנט גַאסן;
איז געקומען יָא, טעג; אונדזערע זַײנען

ָסוף. אונדזער
אונדזערע זַײנען ֿפלינקער 19
הימל; ֿפון ָאדלערס די װי נָאכיָאגער
געיָאגט, אונדז זײ הָאבן בערג די אױף
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אױף געלױערט זײ הָאבן מדבר אין
אונדז.

דער נָאז, אונדזער ֿפון ָאטעם דער 20
געֿפַאנגען איז גָאט, ֿפון געזַאלבטער
דער, גריבער; זײערע אין געװָארן
שָאטן זַײן אין געזָאגט: הָאבן מיר װָאס

ֿפעלקער. די צװישן לעבן מיר װעלן
טָאכטער זיך, ֿפרײ און ָאן קװעל 21
עוץ; לַאנד אין װוינסט װָאס דו ֶאדֹום,
ָּכוס, דער ַאריבער װעט אױך דיר צו
ָאּפדעקן. זיך און װערן, שיּכור װעסט
זינד, דַײן איז געענדיקט 22
ניט מער דיך װעט ער ִציֹון, טָאכטער
דַײן דערמָאנען װעט ער ֿפַארטרַײבן;
װעט ער ֶאדֹום, טָאכטער ֿפַארברעך,

זינד. דַײנע ַאנטּפלעקן

געשען5 איז װָאס גָאט, געדענק,
אונדזער זע און קוק אונדז, צו

שַאנד.
איז נחלה אונדזער 2
ֿפרעמדע, צו איבערגעגַאנגען

ַאנדערע. צו הַײזער אונדזערע
ָאן געװָארן יתֹומים זַײנען מיר 3
װי מוטערס אונדזערע ֿפָאטער, ַא

ַאלמנות.
מיר טרינקען װַאסער אונדזער 4
אונדז קומט הָאלץ אונדזער געלט, ֿפַאר

געצָאלט. ֿפַאר ָאן
מיר װערן נַאקן אונדזער אױף 5
אונדז און מיד, זַײנען מיר געיָאגט,

בַארוט. ניט װערט
הַאנט ַא מיר הָאבן ִמצַריִם צו 6
מיט זיך – ַאשור צו אױסגעשטרעקט,

זעטן. צו ברױט
הָאבן עלטערן אונדזערע 7
און ניטָא, מער זַײנען און געזינדיקט,

ֿפַארברעכן. זײערע טרָאגן מיר
אונדז, איבער געװעלטיקן קנעכט 8
הַאנט. זײער ֿפון אױסלײזער קײן ניטָא
לעבן אונדזער [אַײנשטעלן] מיט 9
װעגן ֿפון ברױט, אונדזער מיר קריגן

מדבר. ֿפון שװערד דער
אױװן, ַאן װי גליט הױט אונדזער 10

הונגער. ֿפון ברענונגען די װעגן ֿפון

אין געּפַײניקט מען הָאט װַײבער 11
ֿפון שטעט די אין יונגֿפרױען ִציֹון,

יהודה.
געװָארן געהַאנגען זַײנען הַארן 12
זקנים ֿפון ּפנימער הַאנט; זײער ֿפון

געװָארן. געשױנט ניט זַײנען
מילשטײנער הָאבן יונגעלַײט 13
אונטער הָאבן ייִנגלעך און געטרָאגן,

געשטרױכלט. הָאלץ
טױער ֿפון הָאבן זקנים 14
זײער ֿפון יונגעלַײט אױֿפגעהערט,

געזַאנג.
ֿפון ֿפרײד די הָאט אױֿפגעהערט 15
אין איז ֿפַארקערט הַארצן, אונדזער

טַאנץ. אונדזער טרויער
אונדזער ֿפון קרױן די איז געֿפַאלן 16
הָאבן מיר װָארום אונדז! װײ קָאּפ;

געזינדיקט.
אונדזער קרַאנק איז דערֿפַאר 17
ֿפינצטער זַײנען דעם איבער הַארץ,

אױגן: אונדזערע
איז װָאס ִציֹון בַארג דעם איבער 18

אים. אױף אום גײען ֿפיקס – װיסט
דַײן אײביק, טרָאנסט גָאט, דו, 19

דֹור-דֹורות, אױף איז טרָאן
אױף אונדז ֿפַארגעסטו װָאס ֿפַאר 20
לַאנגע אױף אונדז ֿפַארלָאזט שטענדיק,

טעג?
און גָאט, דיר, צו אום אונדז קער 21
אונדזערע בַאנַײ אומקערן; זיך לָאמיר

ַאמָאל; װי טעג
הָאסטו ֿפַארַאכטן אױב װָארום 22
ָאבער הָאסטו ֿפַארַאכט, אונדז
קער גָאר. ביז אונדז אױף געצערנט
לָאמיר און גָאט, דיר, צו אום אונדז
װי טעג אונדזערע בַאנַײ אומקערן, זיך

מָאל. ַא
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קהלת
דעם1 קהלת ֿפון װערטער די

אין מלך דעם ָדִודן, ֿפון זון
ירושלים.

זָאגט נישטיקײטן, ֿפון נישטיקײט 2
נישטיקײטן, ֿפון נישטיקײט קהלת,

נישטיקײט. איז ַאלץ
מענטש דער הָאט נוץ ַא ֿפַאר װָאס 3
זיך מיט ער מיװָאס גַאנצער זַײן ֿפון

זון? דער אונטער
קומט, ָדור ַא און ֿפַארגײט, ָדור ַא 4

אײביק. בַאשטײט ערד די און
גײט זון די און אױף, גײט זון די און 5
זי ַאװּו ָארט איר צו יָאגט און אונטער,

אױף. גײט
און ָדרום, קײן גײט װינט דער 6
ַארום, רונד צֿפון, קײן זיך ֿפַארדרײט
זַײנע צו און ער, גײט ַארום רונד

װינט. דער אום זיך קערט געדרײען
דער און ים, צום גײען טַײכן ַאלע 7
װּוהין ָארט דעם ֿפול;צו ניט װערט ים
װידער. זײ גײען ַאהין גײען, טַײכן די

קײן מיד, װערן װערטער ַאלע 8
ַארױסרעדן;דָאס ניט עס קען מענטש
דָאס און זַאט, ָאנקוקן ניט זיך קען אױג

ֿפול. ָאנהערן ניט זיך קען אױער
און זַײן, װעט דָאס געװען איז װָאס 9
און געשען, װעט דָאס געשען איז װָאס

זון. דער אונטער נַײס קײן ניטָא
זָאגט מע װָאס זַאך ַא ֿפַארַאן 10
עס נַײס;איז ַא איז דָאס דערױף:זע,
זַײנען צַײטןװָאס ַאלטע אין געװען שױן

אונדז. ֿפַאר געװען
ֿפריִערדיקע, די ֿפון זכר קײן ניטָא 11
װעלן װָאס שּפעטערדיקע די ֿפון און
זכר קײן װעט זײ ֿפון אױך זַײן, ערשט
נָאך זַײן װעלן װָאס די צװישן זַײן, ניט

שּפעטער.
מלך ַא געװען בין קהלת איך 12

ירושלים. אין יׂשראל איבער
מַײן ָאּפגעגעבן הָאב איך און 13
מיט ֿפָארשן צו און זוכן צו הַארץ

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

דערמיט.
טוענישן ַאלע געזען הָאב איך 14
דער אונטער געטָאן װערן װָאס
און נישטיקײט איז ַאלץ ערשט זון,

װינטיָאגעניש;
ניט קען מע װָאס קרומקײט ַא 15
ניט קען װָאס ֿפעלער ַא און אױסגלַײכן,

װערן. געמַאכט גוט
מַײן מיט געטענהט הָאב איך 16
הָאב ָאט זָאגן: צו ַאזױ הַארצן
מער און גרעסער חכמה געהַאט איך
ֿפַאר געװען זַײנען װָאס ַאלע אײדער
הָאט הַארץ מַײן און ירושלים, אין מיר

קענטשַאֿפט. און חכמה ֿפיל געזען
מַײן ָאּפגעגעבן הָאב איך און 17
אױך חכמה, ֿפַארשטײן צו הַארץ
– נַארישקײט און משוגעת ֿפַארשטײן
אױך דָאס ַאז געװָארן געװָאר איך בין

װינטיָאגעניש. איז
ֿפיל איז חכמה ֿפיל אין װָארום 18
קענטשַאֿפט, מען מערט און ֿפַארדרָאס,

װײטָאג. מען מערט

אין2 מיר בַײ געזָאגט הָאב איך
לָאמיך ַאקָארשט, קום הַארצן:
הָאב און ֿפרײד, מיט ּפרּוװן דיך
איז אױך דָאס ערשט װױלטָאג;

נישטיקײט.
געזָאגט: איך הָאב געלעכטער אױף 2
װָאס ֿפרײד: אױף און משוגע; איז עס

אױף? זי טוט
מיר בַײ אױסגעקלערט הָאב איך 3
מיט לַײב מַײן ֿפַארציִען צו הַארצן אין
ֿפירן זיך זָאל הַארץ מַײן אי ַאז װַײן,
הַאלטן מיך זָאל איך אי חכמה, מיט
װָאס זען װעל איך ביז נַארישקײט, ָאן
ַאז מענטשנקינדער די ֿפַאר בעסער איז
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די אין הימל אונטערן טָאן זָאלן זײ
לעבן. זײער ֿפון טעג געצײלטע

אױֿפגעטָאן מיר הָאב איך 4
געבױט מיר הָאב איך זַאכן; גרױסע
געֿפלַאנצט מיר הָאב איך הַײזער,

װַײנגערטנער;
גערטנער געמַאכט מיר הָאב איך 5
זײ אין אַײנגעֿפלַאנצט און סעדער און

ּפירות. ַאלערלײ ֿפון בײמער
געמַאכט מיר הָאב איך 6
ֿפון ָאנצוטרינקען װַאסערטַײכן
װָאס װַאלד װַאקסיקן דעם זײ

בײמער. מיט שּפרָאצט
און קנעכט אַײנגעקױֿפט הָאב איך 7
איך הָאב הױזגעבָארענע און דינסטן,
און רינדער ֿפון אײגנס ַאן אױך געהַאט;
ֿפון מער געהַאט, איך הָאב סך ַא שָאף
אין מיר ֿפַאר געװען זַײנען װָאס ַאלע

ירושלים.
אױך ָאנגעזַאמלט מיר הָאב איך 8
ֿפון שַאצן און גָאלד, און זילבער
מיר הָאב איך מדינות. און מלכים
זינגערינס, און זינגערס אַײנגעשַאֿפט
מענטשנקינדער, ֿפון ּתענוגים און

װַײבער. אױף װַײבער
גרעסער געװען בין איך און 9
ַאלע ֿפון מער ֿפַארמָאגט הָאב און
אין מיר ֿפַאר געװען זַײנען װָאס
מיר חכמה מַײן איז אױך ירושלים;

בַײגעשטַאנען.
הָאבן אױגן מַײנע נָאר װָאס און 10
ניט זײ ֿפון איך הָאב ֿפַארלַאנגט,
מַײן ֿפַארמיטן ניט הָאב איך געמינערט;
מַײן נַײערט ֿפרײד, קײן ֿפון הַארץ
מַײן מיט געטָאן װױל זיך הָאט הַארץ
געװען איז דָאס װָארום מי, גַאנצער

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

זון. דער אונטער ַארױס

געקערט מיך הָאב איך און 12
און משוגעת און חכמה בַאקוקן צו
אױֿפטָאן קען װָאס װָארום נַארישקײט;
מלך? נָאכן קומט װָאס מענטש דער
ֿפריִער שױן הָאט מע װָאס דָאס בלױז

געטָאן.
די ַאז אַײנגעזען הָאב איך און 13
איז נַארישקײט איבער חכמה ֿפון מעלה
איבער ליכטיקײט ֿפון מעלה די װי ַאזױ

ֿפינצטערניש.
אין אױגן זַײנע הָאט חכם דער 14
דער אין גײט נַאר דער און קָאּפ,
אױך הָאב איך ָאבער ֿפינצטער.
זײ טרעֿפט טרַאף אײן ַאז געמערקט

ַאלעמען.
אין מיר בַײ געזָאגט הָאב איך און 15
נַארן דעם טרעֿפט עס װי ַאזױ הַארצן:
נָאך הַײנט טרעֿפן, מיך אױך װעט ַאזױ
און קליגער? געװען איך בין דען װָאס
הַארצן, אין מיר בַײ געטענהט הָאב איך

נישטיקײט. איז אױך דָאס ַאז
ֿפון װי ַאזױ חכם דעם ֿפון װָארום 16
אױף זכר קײן ניט בלַײבט נַארן דעם
טעג קומעדיקע די אין װַײל אײביק;
װי און ֿפַארגעסן; שױן זַײן ַאלץ װעט
נַאר. דער װי ַאזױ חכם? דער שטַארבט
דָאס געקרָאגן ֿפַײנט הָאב איך און 17
אױסגעקומען איז מיר װָארום לעבן,
געשעט װָאס געשעונג די שלעכט
איז ַאלץ װַײל זון, דער אונטער

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

מיר. נָאך זַײן
זַײן װעט ער אױב װײס װער און 19
דעסט ֿפון נַאר? ַא ָאדער חכם ַא
מַײן איבער געװעלטיקן ער װעט װעגן
געמיט מיך הָאב איך װָאס מי גַאנצער
זון. דער אונטער דערױף געקליגט און

נישטיקײט. איז אױך דָאס
צו אומגעדרײט מיך הָאב איך און 20
ֿפון זַײן צו מיאש זיך הַארץ מַײן לָאזן
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מיך הָאב איך װָאס מי גַאנצער דער
זון. דער אונטער געמיט

װָאס מענטש ַא ֿפַארַאן װָארום 21
מיט און חכמה, מיט איז מי זַײן
און בריהשַאֿפט, מיט און קענשַאֿפט,
צו חלק ַא ֿפַאר איבער עס לָאזט ער
ניט דערױף זיך הָאט װָאס מענטשן ַא
און נישטיקײט איז אױך דָאס געמיט.

בײז. גרױס ַא
מענטש דער הָאט װָאס װָארום 22
הַאװן דעם ֿפון און מי, גַאנצער זַײן ֿפון
מיִען זיך זָאל ער ַאז הַארצן, זַײן ֿפון

זון? דער אונטער
זַײנען טעג זַײנע ַאלע װָארום 23
ערגערניש; איז עסק זַײן און װײטָאגן,
זַײן אַײן ניט ליגט נַאכט בַײ ַאֿפילו

נישטיקײט. איז אױך דָאס הַארץ.
װי מענטשן, ֿפַארן בעסערס ניטָא 24
לָאזן זיך און טרינקען, און עסן זָאל ער
הָאב אױך, דָאס מי. זַײן ֿפַאר גײן װױל
גָאטס ֿפון איז דָאס ַאז אַײנגעזען, איך

– הַאנט
װער און עסן זָאל װער װָארום: 25

– איך? ניט אױב הָאבן, הנאה זָאל
איז װָאס מענטשן דעם װַײל 26
חכמה, ער גיט אים, ֿפַאר װױלגעֿפעלן
דעם און ֿפרײד; און קענשַאֿפט, און
און קלַײבן צו עסק ַאן ער גיט זינדיקן
דעם צו איבערצולָאזן ּכדי זַאמלען, צו
דָאס גָאט. ֿפַאר װױלגעֿפעלן איז װָאס
װינטיָאגעניש. און נישטיקײט איז אױך

און3 שעה, ַא דָא איז ַאלץ אױף
זַאך איטלעכער ֿפַאר צַײט ַא

הימל. אונטערן
און װערן, צו געבָארן צַײט ַא 2
צו צַײט שטַארבן;ַא צו צַײט ַא
דָאס אױסצורַײסן צַײט ַא און ֿפלַאנצן,

געֿפלַאנצטע.
צו צַײט ַא און הרגען, צו צַײט ַא 3
צו צַײט ַא און ברעכן, צו צַײט הײלן;ַא

בױען.
צו צַײט ַא און װײנען, צו צַײט ַא 4
צו צַײט ַא און קלָאגן, צו צַײט לַאכן;ַא

טַאנצן.
שטײנער, ַאװעקצּוװַארֿפן צַײט ַא 5
שטײנער;ַא אױֿפצוקלַײבן צַײט ַא און
צו זיך צַײט ַא און הַאלדזן, צו צַײט

הַאלדזן. ֿפון דערװַײטערן
צַײט ַא און זוכן, צו צַײט ַא 6
צַײט ַא און היטן, צו צַײט ָאנצּוװערן;ַא

ַאװעקצּוװַארֿפן.
צו צַײט ַא און רַײסן, צו צַײט ַא 7
צו צַײט ַא און שװַײגן, צו צַײט נײען;ַא

רעדן.
צַײט און הָאבן, צו ליב צַײט ַא 8
מלחמה, ֿפַאר צַײט הָאבן;ַא צו ֿפַײנט

שלום. ֿפַאר צַײט ַא און
װָאס טוער דעם ַארױס קומט װָאס 9

זיך? מיט ער
װָאס עסק דעם געזען הָאב איך 10
מענטשנקינדער די געגעבן הָאט גָאט

דערמיט. עסקן צו זיך
שײן געמַאכט ער הָאט ַאלצדינג 11
הָאט װעלט די אױך צַײט, זַײן אין
הַארצן, זײער אין ַארַײנגעטָאן ער
ניט קען מענטש דער ַאז ַאזױ ָאבער
גָאט װָאס בַאשַאף דעם אױסגעֿפינען

ָסוף. ביזן ָאנהײב ֿפון בַאשַאֿפן, הָאט
ֿפַאר בעסערס ניטָא ַאז װײס איך 12
װױל זיך און ֿפרײען, צו זיך נָאר װי זײ,
ַאז אױך ָאבער לעבן. זײער אין טָאן, צו
טרינקט, און עסט מענטש ַא עמעצער

מי, זַײן ַאל ֿפַאר װױלטָאג הָאט און
גָאט. ֿפון מּתנה ַא דָאס איז 13

גָאט װָאס ַאלץ ַאז װײס איך 14
דערצו אײביק; זַײן װעט דָאס מַאכט,
ניט איז דערֿפון און צוצולײגן, ניט איז
ַאז געמַאכט הָאט גָאט און מינערן; צו

אים. ֿפַאר הָאבן מורא זָאל מע
און געװען, שױן איז װָאס דָאס 15
שױן איז זַײן, ערשט דַארף װָאס דָאס
ֿפַאר אױף מָאנט גָאט ָאבער געװען.

גערודֿפטן. דעם
געזען איך הָאב נָאך און 16
ָארט דעם אין זון: דער אונטער
איז דָארטן גערעכטיקײט, ֿפון
ָארט דעם אין און אומרעכט,
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איז דָארטן רעכטֿפַארטיקײט, ֿפון
אומרעכט.

אין זיך בַײ געזָאגט איך הָאב 17
ָרשע דעם אי צדיק דעם אי הַארצן:
ֿפַאר צַײט ַא װָארום משּפטן, גָאט װעט
איטלעכער ֿפַאר און זַאך איטלעכער

דָא. דָארטן איז טּוונג
אין זיך בַײ געזָאגט הָאב איך 18
די װעגן ֿפון איז דָאס הַארצן:
זײ זָאל גָאט ּכדי מענטשנקינדער;
ַאז זען זָאלן ַאלײן זײ ּכדי און לַײטערן,

בהמה. ַא װי זַײנען זײ
די ֿפון טרַאף דער װָארום 19
ֿפון טרַאף דער איז מענטשנקינדער
װי זײ. בַײ טרַאף אײן בהמה; דער
דער, שטַארבט ַאזױ שטַארבט, דער
קײן און בײדן, בַײ ָאטעם אײן און
בהמה דער איבער מענטשן ֿפון מעלה
נישטיקײט. איז ַאלץ װָארום ניטָא, איז
ָארט, אײן אין ַאהין קומען בײדע 20
בײדע און שטױב, ֿפון זַײנען בײדע

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

ערד?
ניטָא ַאז אַײנגעזען הָאב איך און 22
הנאה זָאל מענטש דער װי בעסערס,
דָאס װָארום אױֿפטוען, זַײנע ֿפון הָאבן
אים װעט װער װַײל חלק; זַײן איז
נָאך זַײן װעט װָאס ָאנצוקוקן ברענגען

אים?

ַאלע4 געזען װידער הָאב איך און
ָאּפגעטָאן װערן װָאס רױבערַײען
די זַײנען ָאט און זון. דער אונטער
ניטָא און געדריקטע, די ֿפון טרערן
דער אױף און טרײסטן; זײ זָאל װער
מַאכט, די איז דריקער זײערע ֿפון זַײט

טרײסטן. זײ זָאל װער ניטָא און
טױטע די איך הַאלט דרום 2
ֿפַאר געשטָארבן שױן זַײנען װָאס
װָאס לעבעדיקע די ֿפון גליקלעכער

נָאך. לעבן
דעם איז בײדן זײ ֿפון בעסער און 3
ניט הָאט װָאס געװען, ניט נָאך איז װָאס
װערן װָאס מעׂשים שלעכטע די געזען

זון. דער אונטער ָאּפגעטָאן
יעטװעדער געזען הָאב איך און 4
אין בריהשַאֿפט יעטװעדער און מי,
ֿפון קנאה אױס איז דָאס ַאז ַארבעט,
איז אױך דָאס ַאנדערן. צום אײנעם

װינטיָאגעניש. און נישטיקײט
הענט, זַײנע ֿפַארלײגט נַאר דער 5

ֿפלײש. אײגן זַײן עסט און
אײדער מנוחה, הַאנטֿפול ַא בעסער 6

װינטיָאגעניש. און מי הױֿפנס ֿפולע
געזען װידער הָאב איך און 7

זון. דער אונטער נישטיקײט
צו צװײטן ַא ָאן אײנער, ֿפַארַאן 8
ברודער ַא ָאדער זון ַא מָאל צו זיך;
ניטָא איז װעגן דעסט ֿפון ניט, ער הָאט
אױג זַײן און מיִעניש, זַײן צו ענד קײן
״און עשירות; מיט ָאנזעטן ניט זיך קען
זיך מינער און מיך, איך מי װעמען ֿפַאר
נישטיקײט, איז אױך דָאס גוטס?״ ֿפון

ענין. שלעכטער ַא איז עס און
אײנער, אײדער צװײ בעסער 9
זײער ֿפַאר לױן גוטן ַא הָאבן זײ װָארום

מי.
הײבט ֿפַאלן, זײ ַאז װָארום 10
װײ ָאבער ַאנדערן, דעם אױף אײנער
און ֿפַאלט, װָאס אײנצלנעם דעם צו

אױֿפצוהײבן. אים צװײטער ַא ניטָא
בַאנַאנד, ליגן צװײ ַאז גלַײכן דָאס 11
קען װי אײנעם ָאבער װַארעם, זײ איז

װערן? װַארעם
קען עמעצער אױב און 12
אײנעם, דעם איבערשטַארקן
קעגן שטעלן זיך צװײ ָאבער װעלן
װעט ֿפָאדים דרַײעדיקער ַא און אים.

װערן. צעריסן גיך אױף ניט
חכם, ַא און ייִנגל ָארים ַאן בעסער 13
נַאר, ַא און מלך ַאלטער ַאן אײדער
ָאּפגעהיט. זַײן צו מער ניט װײס װָאס

איז געֿפענקעניש ֿפון װָארום 14
מלך, ַא װערן צו ַארױסגעגַאנגען יענער
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ָארים, געװָארן געבָארן איז ער הגם
מלוכה. דעמס אונטער

לעבעדיקע ַאלע געזען הָאב איך 15
הַאלטן זון, דער אונטער גײען װָאס
װָאס צװײטן דעם ייִנגל, דעם מיט

ָארט; זַײן אױף שטײט
דעם ַאל צו ענד קײן געװען ניט 16
געװען איז ער װָאס ַאלע צו ֿפָאלק,
װעלן װעגן דעסט ֿפון ָאנֿפירער; זײער
מיט ֿפרײען ניט זיך שּפעטערדיקע די
און נישטיקײט איז אױך דָאס יָא, אים.

װינטיָאגעניש.
אין גײסט דו ַאז ֿפוס, דַײן היט 17
איז געהָארכן װָארום הױז, גָאטס
ַא גיבן נַארן די װָאס װי ָאנגעלײגטער,
ַאז ניט װײסן זײ הגם שלַאכטָאּפֿפער;

שלעכט. טוען זײ

דַײן5 מיט הַאסטיק זַײן ניט זָאלסט
ניט זיך זָאל הַארץ דַײן און מױל,
גָאט, ֿפַאר װָארט ַא ַארױסצולָאזן אַײלן
דו און הימל אין איז גָאט װָארום
דַײנע זָאלן דרום ערד; דער אױף ביסט

װינציק. זַײן װערטער
ֿפיל מיט קומט ָחלום ַא װָארום 2
נַארן ַא ֿפון ָקול דער און געשילדער,

װערטער. ֿפיל מיט
גָאט, צו נדר ַא מנדר ביסט דו ַאז 3
צו אים שּפעטיקן ניט זיך זָאלסטו
ליב ניט הָאט ער װָארום בַאצָאלן,

בַאצָאל. מנדר, ביסט דו װָאס נַארן;
זַײן, מנדר ניט זָאלסט בעסער 4
ניט און זַײן מנדר זָאלסט אײדער

בַאצָאלן.
צו מױל דַײן דערלָאזן ניט זָאלסט 5
ניט זָאלסט און לַײב, דַײן ֿפַארזינדיקן
ַאז גָאט, ֿפון ָשִליח דעם ֿפַאר זָאגן
װָאס נָאך ֿפַארזע. ַא געװען איז דָאס
און ָקול, דַײן אױף צערענען גָאט זָאל
הענט? דַײנע ֿפון װערק דָאס צעשטערן
און חלומות ֿפיל ֿפון װָארום 6
צוזָאגן, ֿפיל ַארױס קומען נַארישקײטן

גָאט. ֿפַאר מורא הָאב ָאבער

דעם ֿפון דריקונג די זעסט דו ַאז 7
רעכט ֿפון בַארױבונג די און ָארימַאן,
מדינה, דער אין גערעכטיקײט און
דער אױף װּונדערן ניט זיך זָאלסטו
גיט הױכן דעם איבער װָארום זַאך,
העכערע נָאך און העכערער, ַא ַאכטונג

זײ. איבער
ַאלעם, אין לַאנד ַא ֿפון מעלה ַא און 8

ֿפעלד. צו איבערגעגעבן מלך ַא איז
זיך קען געלט ליב הָאט װָאס דער 9
װער ניט און געלט, מיט ָאנזעטן ניט
אַײנקום. מיטן – רַײכטום ליב הָאט עס

נישטיקײט. איז אױך דָאס
זיך מערן זיך, מערט גוטס דָאס ַאז 10
ַארױס קומט װָאס און עסערס; זַײנע
ָאנקוקן דָאס אחוץ אײגנטימער, דעם

אױגן? זַײנע מיט
װָאס דעם ֿפון שלָאף דער איז זיס 11
ֿפיל, סַײ װינציק, עסט ער סַײ ַארבעט,
אים לָאזט עושר דעם ֿפון זעט די ָאבער

שלָאֿפן. ניט
װײטָאג ֿפַארדרָאסיקער ַא ֿפַארַאן 12
זון: דער אונטער געזען הָאב איך װָאס
דעם ֿפון געהיט װערט װָאס עשירות ַאן

בײזן. צום אים אײגנטימער
ֿפַארלָארן װערט עשירות די און 13
ַא הָאט ער ַאז און עסק; שלעכטן ַא אין

הַאנט. זַײן אין גָארנישט בלַײבט זון,
זַײן ֿפון ַארױס איז ער װי ַאזױ 14
צוריק, נַאקעט ער גײט מוטערלַײב,
זַאך קײן און געקומען, איז ער װי ַאזױ
ער ּכדי מי, זַײן ֿפַאר מיט ניט ער נעמט

הַאנט. זַײן אין ַאװעקטרָאגן עס זָאל
ַא איז אױך דָאס יָא, 15
װָאס װײטָאג, ֿפַארדרָאסיקער
גײט ַאזױ געקומען, איז ער װי גענױ
ַארױס אים קומט װָאס און ַאװעק; ער

װינט? ֿפַארן זיך מיט ער װָאס
זַײנע ַאלע ער ֿפַארצערט דערצו 16
ערגערט און ֿפינצטערניש, אין טעג
און קרענקעניש הָאט און סך, ַא זיך

ֿפַארדרָאס.
אַײנגעזען: הָאב איך װָאס ָאט 17
צו געװען װָאלט שענער און בעסער
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װױלטָאג הָאבן און טרינקען, און עסן
זיך מיט ער װָאס מי גַאנצער זַײן ֿפַאר
טעג געצײלטע די אין זון דער אונטער
אים הָאט גָאט װָאס לעבן זַײן ֿפון
חלק. זַײן איז דָאס װָארום געשָאנקען;
גָאט װָאס מענטש איטלעכער און 18
און גיטער, און עשירות אים שענקט
און דערֿפון, עסן צו שליטה אים גיט
צו װױל זיך און חלק, זַײן נעמען צו
ֿפון מּתנה ַא דָאס איז מי, זַײן ֿפַאר טָאן

גָאט.
די ַאז געדענקען דַארף ער יָא, 19
װען – ֿפיל ניט זַײנען לעבן זַײן ֿפון טעג
ֿפון ֿפרײד די נָאך אים בַאװערט גָאט

הַארצן. זַײן

איך6 װָאס אומגליק ַאן ֿפַארַאן
און זון, דער אונטער געזען הָאב

מענטשן: בַײם ָאֿפט זײער איז עס
אים שענקט גָאט װָאס מענטש ַא 2
אים און ּכֿבוד, און גיטער און עשירות
ֿפון זַאך קײן זיך ֿפַאר ָאּפ ניט גײט
גָאט ָאבער געלוסט, ער װָאס ַאלץ
צו שליטה קײן געגעבן ניט אים הָאט
מענטש ֿפרעמדער ַא נָאר דערֿפון, עסן
ַא און נישטיקײט, איז דָאס עס. עסט

װײטָאג. ֿפַארדרָאסיקער
הונדערט הָאבן זָאל מענטש ַא ַאז 3
איז, יָארן, סך ַא לעבן און קינדער,
זַײן, זָאלן יָארן זַײנע ֿפון טעג די װיֿפיל
דעם ֿפון ניט זיך זעטיקט זעל זַײן אױב
ער הָאט קֿבורה קײן מָאל צו און גוטס,
דעם איז אים ֿפון בעסער איך: זָאג ניט,

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

נָאמען.
געזען ניט זון די מָאל צו הָאט עס 5
װי נַַחת מער הָאט עס געקענט; ניט און

יענער.
מָאל צװײ לעבן זָאל ער װען און 6
גוטס, קײן ָאנזען ניט און יָאר, טױזנט

ָארט? אײן אין ַאלע ניט דען גײען

ֿפַאר איז מענטשן ֿפון מי גַאנצע די 7
די װערט װעגן דעסט ֿפון און מױל, זַײן

ָאנגעֿפילט. ניט זעל
דעם ֿפון מעלה די איז װָאס װָארום 8
ֿפון װָאס, נַארן? דעם איבער חכם
װי – ֿפַארשטײט? װָאס ָארימַאן דעם

לעבן. מיטן אומצוגײן
אײדער אױגן, די ֿפון זעונג בעסער 9
אױך דָאס זעל. דער ֿפון װַאנדערניש

װינטיָאגעניש. און נישטיקײט איז
צוריק לַאנג איז געשעט װָאס 10
עס און נָאמען, מיטן געװָארן ָאנגערוֿפן
מענטש דער װָאס ֿפַארױס בַאװּוסט איז
מיט הַאמּפערן ניט זיך קען ער און איז;

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

מענטשן?
איז װָאס װײס װער װָארום 12
די אין לעבן, אין מענטשן ֿפַארן בעסער
לעבן נישטיקן זַײן ֿפון טעג געצײלטע
שָאטן? ַא װי דורך מַאכט ער װָאס
מענטשן, דעם זָאגן קען װער װַײל
דער אונטער אים נָאך זַײן װעט װָאס

זון?

ֿפון7 בעסער איז נָאמען גוטער ַא
טױט, ֿפון טָאג דער אײל;און גוטן
געבָארן. װערט מע װָאס טָאג דעם ֿפון

ֿפון הױז אין גײן צו בעסער 2
הױז אין גײן צו אײדער טרױער,
דער איז דָאס װַײל סעודה; ַא ֿפון
דער און מענטשן, יעטװעדער ֿפון ָסוף
צום נעמען זיך דַארף לעבעדיקער

הַארצן.
אײדער קומער בעסער 3
איז ּפנים דער ַאז װָארום געלעכטער,

הַארצן. ֿפַארן בעסער איז טרױעריק,
אין איז קלוגע די ֿפון הַארץ דָאס 4
ֿפון הַארץ דָאס און טרױער, ֿפון הױז

ֿפרײד. ֿפון הױז אין נַארן די
ָאנגעשרײ דעם הערן צו בעסער 5
דָאס הערן זָאל מע אײדער קלוגן, ַא ֿפון

נַארן. ֿפון לױבגעזַאנג
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ֿפון קנַאקן דָאס װי ַאזױ װָארום 6
דָאס איז ַאזױ טָאּפ, אונטערן דערנער
דָאס און נַארן. דעם ֿפון געלעכטער

נישטיקײט. איז אױך
דעם צעדולט רױב װָאר, ֿפַאר 7
דָאס איבער ֿפירט שוחד און חכם,

הַארץ.
אײדער זַאך ַא ֿפון ָסוף דער בעסער 8
אין אַײנגעהַאלטן בעסער ָאנהײב; איר
געמיט. אין הָאֿפערדיק אײדער געמיט,
דַײן אין הַאסטיק זַײן ניט זָאלסט 9
ּכעס װָארום ּכעס, אין װערן צו געמיט

נַארן. די ֿפון בוזעם אין רוט
דָאס, איז װי זָאגן: ניט זָאלסט 10
געװען זַײנען טעג ֿפריִערדיקע די װָאס
ניט װָארום איצטיקע? די װי בעסער

דעם. װעגן ֿפרעגסטו חכמה ֿפון
ַא און נחלה, ַא מיט חכמה איז גוט 11

זון. די זעען װָאס די ֿפַאר מעלה
ַא איז חכמה װָארום 12
ַא איז געלט בַאשירעמונג,
מעלה די ָאבער בַאשירעמונג,
הַאלט חכמה װָאס איז, קענשַאֿפט ֿפון
זי. הָאט װָאס דעם ֿפון לעבן דָאס אױף
גָאט; ֿפון װערק דָאס ָאן קוק 13
ער װָאס אױסגלַײכן קען װער װָארום

קרום? געמַאכט הָאט
גליקלעך, זַײ גליק ֿפון טָאג אין 14
ַארום זיך קוק אומגליק ֿפון טָאג אין און
גָאט הָאט יענס װי ַאזױ אױך דָאס –
װעט מענטש דער װָארום – געמַאכט

שּפירן. גָארנישט דערנָאך
מַײנע אין געזען איך הָאב ַאלץ 15
װָאס צדיק ַא ֿפַארַאן טעג: נישטיקע
און צדיקות, זַײן אין אונטער גײט
מאריך-ימים איז װָאס ָרשע ַא ֿפַארַאן

שלעכטיקײט. זַײן אין
און צדיק, ֿפיל צו זַײן ניט זָאלסט 16
נָאך איבריקס; קליגן ניט זיך זָאלסט

אומברענגען? זיך זָאלסטו װָאס
און שלעכט, צו זַײן ניט זָאלסט 17
װָאס נָאך נַאר; קײן זַײן ניט זָאלסט

צַײט? דער ֿפַאר שטַארבן זָאלסטו

ָאן הַאלטן זיך זָאלסט דו איז גוט 18
ָאּפלָאזן ניט יענעם ֿפון אױך און דעם,
הָאט װָאס דער װָארום הַאנט; דַײן
מיט דורך קומט גָאט, ֿפַאר מורא

בײדע.
מער חכם דעם בַאשיצט חכמה די 19
אין זַײנען װָאס געװעלטיקער צען װי

שטָאט.
צדיק ַא מענטש ַא ניטָא װָארום 20
לױטער טָאן זָאל װָאס ערד דער אױף

זינדיקן. ניט און גוטס,
הַארץ דַײן לײגן ניט אױך זָאלסט 21
רעדט, מע װָאס װערטער ַאלע אױף
קנעכט דַײן װי הערן ניט זָאלסט ּכדי

דיך; שילט
ֿפיל ַאז װײס הַארץ דַײן װָארום 22
ַאנדערע. געשָאלטן אױך דו הָאסט מָאל
אױסגעּפרּוװט איך הָאב ַאלץ דָאס 23
איך געזָאגט: הָאב איך חכמה; מיט
געװען איז עס ָאבער װערן; קלוג װעל

מיר. ֿפון װַײט
טיף-טיף, און װַײט איז װָאס דָאס 24

אױסגעֿפינען? עס קען װער
ַארומגעדרײט, מיך הָאב איך 25
צו אױף געװען איז הַארץ מַײן און
זוכן און ֿפָארשן צו און ֿפַארשטײן
דערקענען צו און חשבון, ַא און חכמה
און טיּפשות, איז שלעכטיקײט ַאז

משוגעת. איז נַארישקײט
ביטערער ַאז געֿפין איך און 26
איר װָאס ֿפרױ, די איז טױט ֿפון
אירע נעצן, און ּפַאסטקעס איז הַארץ
װָאס דער בינדשטריק. זַײנען הענט
װערט גָאט, ֿפַאר װױלגעֿפעלן איז
זינדיקער דער און איר, ֿפון ַאנטרונען

איר. ֿפון געֿפַאנגען װערט
אױסגעֿפונען, איך הָאב דָאס זע, 27
צוגעלײגט הָאב איך װען קהלת, זָאגט
געֿפינען צו ּכדי ַאנדערן, צום אײנס

חשבון. דעם
נָאכַאנַאנד, זוכט זעל מַײן װָאס 28
צװישן מַאן אײן ניט: געֿפין איך און
ֿפרױ ַא ָאבער געֿפונען, איך הָאב טױזנט
געֿפונען. ניט איך הָאב ַאלע די צװישן
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איך הָאב ַאלײן דָאס זע, 29
בַאשַאֿפן הָאט גָאט ַאז אױסגעֿפונען,
הָאבן זײ ָאבער גלַײך, מענטשן דעם

אױסטרַאכטענישן. ֿפיל געזוכט

װער8 חכם?און דער װי איז װער
זַאך?ַא ַא ֿפון בַאשײד דעם װײס
ּפנים, זַײן בַאלַײכט חכמה מענטשנס
ּפנים זַײן ֿפון ֿפַארשַײטקײט די און

ֿפַארביטן. װערט
בַאֿפעל מלכס דעם היט זָאג: איך 2

גָאט. צו שֿבועה דער װעגן ֿפון
איבעראַײלט ַאװעקגײן ניט זָאלסט 3
ַא צו צושטײן ניט זָאלסט ּפנים; זַײן ֿפון
ער װָאס ַאלץ װָארום זַאך, שלעכטער

ער. טוט װיל,
מלך דעם ֿפון װָארט דָאס מחמת 4
אים קען װער און געװעלטיקונג; איז

טוסטו? װָאס זָאגן:
קײן ֿפון װיסן ניט װיל װָאס דער 5
און געבָאט, דָאס היט געשעעניש, בײז
ַא ֿפַארַאן ַאז װײס הַארץ קלוגנס דעם

משּפט. ַא און צַײט
איז זַאך יעטװעדער ֿפַאר װָארום 6
בײז דָאס װַײל משּפט, ַא און צַײט ַא דָא
אים. אױף גרױס איז מענטשן דעם ֿפון
װעט װָאס ניט װײס ער װָארום 7
געשען, דַארף עס װען װָארום געשען;

זָאגן? אים עס װעט װער
געװעלטיקט מענטש קײן 8
קענען צו װינט, איבערן ניט
קײן ניטָא און װינט, דעם אַײנהַאלטן
און טױט, ֿפון טָאג אין געװעלטיקונג
און מלחמה, אין אורלױב קײן ניטָא
זַײן רַאטעװען ניט װעט בײז דָאס

טוער.
און געזען, איך הָאב ַאלץ דָאס 9
הַארצן אין ַארַײנגענומען מיר הָאב
װערט װָאס טּוונג יעטװעדער װעגן
אײן בעת זון, דער אונטער געטָאן
ַאנדערן איבערן געװעלטיקט מענטש

טָאן. צו שלעכטס אים
ַאז געזען איך הָאב ַאזױ און 10
און געװָארן, בַאגרָאבן זַײנען רָשעים

די און רו, זײער צו געקומען זַײנען
ַאװעק זַײנען רעכט געטָאן הָאבן װָאס
זַײנען און ָארט, הײליקן דעם ֿפון
דָאס שטָאט. אין געװָארן ֿפַארגעסן

נישטיקײט. איז אױך
שלעכטע די ֿפַאר ּפסק דער װַײל 11
גיך, אױף געטָאן ניט װערט מעׂשים
ֿפון הַארץ דָאס זיך דערװעגט דרום
טָאן צו זײ אין מענטשנקינדער די

שלעכטס;
הונדערט טוט זינדיקער ַא װָארום 12
ֿפַארלענגערט מע און שלעכטס, מָאל
װָאס די ַאז ֿפָארט װײס איך ָאבער אים.
גוט, זַײן װעט גָאט ֿפַאר מורא הָאבן

אים; ֿפַאר מורא הָאבן זײ װַײל
גוט, ניט זַײן װעט ָרשע דעם און 13
ניט ער װעט שָאטן ַא װי ַאזױ און
ניט הָאט ער װַײל זַײן, מאריך-ימים

גָאט. ֿפַאר מורא
געשעט װָאס נישטיקײט ַא ֿפַארַאן 14
ֿפַארַאן זַײנען עס װָאס ערד: דער אױף
די װעדליק גײט זײ װָאס צדיקים
ֿפַארַאן און רָשעים, די ֿפון מעׂשים
די װעדליק גײט זײ װָאס רָשעים
איך הָאב צדיקים. די ֿפון מעׂשים

נישטיקײט. איז אױך דָאס געזָאגט:
ֿפרײד, די געלױבט הָאב איך און 15
מענטשן ֿפַארן בעסערס ניטָא װָארום
און עסן צו װי זון, דער אונטער
דָאס ַאז און ֿפרײלעך, זַײן און טרינקען
די דורך מי, זַײן אין בַאלײטן אים זָאל
אים הָאט גָאט װָאס לעבן זַײן ֿפון טעג

זון. דער אונטער געשָאנקען
מַײן ָאּפגעגעבן הָאב איך װי ַאזױ 16
די זען צו און חכמה, קענען צו הַארץ
דער אױף געטָאן װערט װָאס טועניש
בַײ סַײ טָאג בַײ סַײ װָארום – ערד
קײן ָאן ניט מענטש דער זעט נַאכט

– אױגן זַײנע אין שלָאף
מעׂשים ַאלע אין געזען איך הָאב 17
ניט קען מענטש דער ַאז גָאט, ֿפון
װערן װָאס מעׂשים די אױסגעֿפינען
װי װָארום זון; דער אונטער געטָאן
װעט זוכן, צו מיִען זיך זָאל מענטש דער
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דער ַאז ַאֿפילו און געֿפינען; ניט עס ער
עס ער קען עס, װײס ער זָאגט, חכם

אױסגעֿפינען. ניט

מיר9 איך הָאב ַאלץ דָאס װָארום
ּכדי הַארצן, אין ַארַײנגענומען
די ַאז ַאלץ: דָאס מַאכן צו קלָאר
זײערע מיט חכמים די און צדיקים
ֿפון הַאנט דער אין זַײנען מעׂשים
– ׂשנאה סַײ ליבשַאֿפט, סַײ גָאט;
זײ ליגט ַאלץ ניט; װײס מענטש דער

ֿפַארױס.
אײן ַאלעמען; ֿפַאר װי ַאלצדינג 2
דעם ֿפַאר און צדיק דעם ֿפַאר טרַאף
רײנעם, דעם און גוטן דעם ֿפַאר ָרשע,
ֿפַאר און אומרײנעם, דעם ֿפַאר און
ֿפַאר און קרבן, ַא שלַאכט װָאס דעם
דער ַאזױ ניט; שלַאכט װָאס דעם
װָאס דער זינדיקער, דער ַאזױ גוטער
ַא ֿפון זיך שַײט װָאס דער װי שװערט

שֿבועה.
װָאס ַאלץ אין בײז דָאס איז דָאס 3
אײן װָאס זון, דער אונטער געשעט
איז אױך און ַאלעמען, ֿפַאר איז טרַאף
ֿפול מענטשנקינדער די ֿפון הַארץ דָאס
זײער אין איז משוגעת און בײז, מיט
דערנָאך און לעבן, זײער בַײ הַארצן

טױטע. די צו זײ גײען
נָאך איז װָאס דעם בַײ װָארום 4
ַא דָא איז לעבעדיקע ַאלע צו בַאהעֿפט
איז הונט לעבעדיקן ַא װַײל הָאֿפענונג,

לײב. טױטן ַא װי בעסער
זײ ַאז װײסן לעבעדיקע די װָארום 5
װײסן טױטע די ָאבער שטַארבן, װעלן
קײן מער ניט הָאבן זײ און גָארנישט,
ֿפַארגעסן. איז זכר זײער װָארום לױן;
זײער אי ליבשַאֿפט זײער אי 6
לַאנג איז קנאה זײער אי ׂשנאה
קײן הָאבן זײ און אונטערגעגַאנגען,
װָאס ַאלץ אין חלק קײן ניט מער מָאל

זון. דער אונטער געטָאן װערט
ברױט, דַײן ִׂשמחה מיט עס גײ 7
הַארצן ֿפרײלעכן ַא מיט טרינק און
שױן הָאט גָאט װָארום װַײן, דַײן

מעׂשים. דַײנע בַאװיליקט
דַײנע זָאלן צַײט יעטװעדער צו 8
ניט זָאל אײל און װַײס, זַײן בגדים

קָאּפ. דַײן אױף ֿפעלן
װַײב דער מיט לעבן דָאס געניס 9
ֿפון טעג ַאלע ליב, הָאסט דו װָאס
דיר הָאט מע װָאס לעבן נישטיקן דַײן
דַײנע ַאלע זון, דער אונטער געשָאנקען
דַײן איז דָאס װָארום טעג; נישטיקע
װָאס מי דַײן אין און לעבן, אין חלק

זון. דער אונטער זיך מיסט דו
ֿפַארמָאגט הַאנט דַײן װָאס ַאלץ 10
װָארום טו, ּכוח, דַײן מיט טָאן צו
אױסרעכענונג, ָאדער טָאן, קײן ניטָא
אין חכמה, ָאדער קענשַאֿפט, ָאדער
ַאהין. גײסט דו װָאס אונטערערד דער
אונטער געזען װידער הָאב איך 11
געװינען ֿפלינקע די ניט ַאז זון, דער
די ניט און געװעטלױף, דעם
ניט אױך און מלחמה, די גיבורים
די ניט אױך און ברױט, חכמים די
ניט אױך און עשירות, ֿפַארשטַאנדיקע
און צַײט נָאר חן; װױלקענעװדיקע די

ַאלעמען. זײ טרעֿפט צוֿפַאל
מָאל צו װײס מענטש דער װָארום 12
װָאס ֿפיש װי ַאזױ צַײט; זַײן ניט
און נעץ, בײזער ַא אין געכַאּפט װערן
געכַאּפט װערן װָאס ֿפױגלען װי ַאזױ
װערן זײ, װי ַאזױ ּפַאסטקע, ַא אין
ַא אין געֿפַאנגען מענטשנקינדער די
זײ אױף ֿפַאלט זי װען צַײט, בײזער

ּפלוצלינג.
ֿפַאר געזען איך הָאב דָאס ָאבער 13
איז דָאס און זון, דער אונטער חכמה

מיר: בַײ גרױס
מיט שטָאט קלײנע ַא געװען 14
איר אױף איז איר; אין מענטשן װינציק
זי הָאט און מלך, גרױסער ַא געקומען
איר ַארום געבױט און ַארומגערינגלט,

בַאלעגערװערק. גרױסע
איר אין געֿפונען מען הָאט 15
הָאט ער און חכם, ַא ָארימַאן ַאן
זַײן מיט שטָאט די גערַאטעװעט
ניט הָאט מענטש קײן הגם חכמה;
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ָארימַאן. דָאזיקן דעם ָאן געדַאכט
חכמה בעסער געזָאגט: איך הָאב 16
ֿפון חכמה די הגם גֿבורה; אײדער
זַײנע און ֿפַארַאכט, װערט ָארימַאן

געהערט. ניט װערן װערטער
מיט קלוגע די ֿפון װערטער די 17
װי צוגעהערט מער װערן געלַאסנקײט
געװעלטיקער ַא ֿפון ָאנגעשרײ דער

נַארן. צװישן
אײדער חכמה בעסער 18
זינדיקער אײן ּכלי-מלחמה;און

גוטס. סך ַא איבער ֿפירט

ֿפַארשטינקען10 ֿפליגן טױטע
דעם צעבלעזלען און
װעגט ַאזױ אײל, זַאלבמישערס
און חכמה נַארישקײט ביסל ַא ַאריבער

ּכֿבוד.
אױף איז חכם דעם ֿפון ׂשכל דער 2
ֿפון ׂשכל דער און זַײט, רעכטער זַײן

לינקער. זַײן אױף נַארן
אין גײט נַאר דער ַאז אױך און 3
זָאגט ער און ׂשכל, אים ֿפעלט װעג,

נַאר. ַא איז ער ַאז אױס ַאלעמען
דעם ֿפון געמיט דָאס ַאז 4
קעגן אױף זיך הײבט געװעלטיקער
דַײן ֿפַארלָאזן ניט זָאלסטו דיר,
בַארוט געלַאסנקײט ָארט;װָארום

זינד. גרױסע
איך װָאס אומגליק ַאן ֿפַארַאן 5
ַאזױ זון, דער אונטער געזען הָאב
ַא ֿפון ַארױס גײט װָאס ֿפַארזע ַא װי

געװעלטיקער:
אין געשטעלט װערט נַארישקײט 6
דער אין זיצן נגידים און הײכן, גרױסע

נידער.
ֿפערד, אױף קנעכט געזען הָאב איך 7
אױף קנעכט װי גײען װָאס הַארן און

ערד. דער
אין װעט גרוב, ַא גרָאבט װָאס דער 8
ברעכט װָאס דער און ַארַײנֿפַאלן, איר
ַא אַײנבַײסן װעט אים צַאם, ַא דורך

שלַאנג.

שטײנער ַארױס הַאקט װָאס דער 9
װָאס דער זײ, ָאן טָאן װײ זיך װעט
דעם. דורך סּכנה אין איז הָאלץ שּפַאלט
מע און שטומּפ, איז אַײזן דער ַאז 10
מוז ֿפַארשלַײֿפט, ניט שַארף דעם הָאט
מעלה די ּכוחות;און די שטַארקן מען

צוגרײטן. איז חכמה ֿפון
ֿפַארן אַײן בַײסט שלַאנג די ַאז 11
דעם ֿפון מעלה אױס איז ָאּפשּפרעכן,

צונג. דער מיט מַאן
מױל חכמס דעם ֿפון װערטער די 12
דעם ֿפון ליּפן די און חן, מיט זַײנען

אום. אים ברענגען נַארן
ֿפון װערטער די ֿפון ָאנהײב דער 13
ָסוף דער און נַארישקײט, איז מױל זַײן

משוגעת. בײזע איז רעדן זַײן ֿפון
װערטער, מערט נַאר דער יָא, 14
װָאס ניט װײס מענטש דער ָאבער
נָאך געשען װעט װָאס און געשעט;

דערצײלן? אים װעט װער אים,
ֿפַארמַאטערט נַארן דעם ֿפון מי די 15
װי מָאל צו ניט װײס ער װָארום אים,

שטָאט. אין גײן צו
איז מלך דַײן װָאס לַאנד, דיר װײ 16
סעודות מַאכן הַארן דַײנע און יונג, ַא

ֿפרי! דער אין
דַײן װָאס לַאנד, דיר װױל 17
און ֿפרַײגעבָארענער, ַא איז מלך
אין צַײט, דער אין עסן הַארן דַײנע
זױֿפערַײ. אין ניט און מַאנהַאֿפטיקײט

דער אַײן ֿפַאלט ֿפױלקײט ֿפון 18
רינט הענט ָאּפגעלָאזטע ֿפון און בַאלקן,

הױז. דָאס
ֿפון מען מַאכט סעודה ַא 19
מַאכט װַײן און װעגן, ֿפרײלעכקײט
געלט לעבן;ָאבער דָאס לוסטיק

ַאלץ. בַאװערט
זָאלסטו געדַאנקען דַײן אין ַאֿפילו 20
דַײנע אין און מלך, דעם שילטן ניט
דעם שילטן ניט זָאלסטו שלָאֿפקַאמערן
װעט הימל ֿפון ֿפױגל ַא עושר;װָארום
װָאס דער און ָקול, דעם ַאװעקטרָאגן
זַאך. די דערצײלן װעט ֿפליגלען הָאט
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אױֿפן11 ברױט דַײן ַאװעק לָאז
טעג ֿפיל אין װָארום װַאסער,

געֿפינען. עס װעסטו ַארום
און זיבן, אױף חלק ַא צעטײל 2
ניט װײסט װָארום ַאכט, אױף ַאֿפילו
דער אױף זַײן קען עס בײז ַא ֿפַאר װָאס

ערד.
רעגן, מיט ֿפול װערן װָאלקן די ַאז 3
ערד;און דער אױף אױס זיך זײ לײדיקן
אין סַײ און צֿפון אין ֿפַאלט בױם ַא סַײ
ֿפַאלט, בױם דער װּו ָארט –אין ָדרום

בלַײבן. ער װעט דָארטן
װינט דעם ּפַאסט-אױף װָאס דער 4
קוקט װָאס דער און זײען, ניט װעט

שנַײדן. ניט װעט װָאלקנס די אױף
דער איז װָאס ניט װײסט דו װי ַאזױ 5
װערן עס װי ָאדער װינט, דעם ֿפון װעג
טרָאגעדיקער, ַא ֿפון לַײב אין בײנער
גָאטװָאס ֿפון טּוונג די ניט װײסטו ַאזױ

ַאלצדינג. טוט
און זָאמען, דַײן זײ ֿפרימָארגן אין 6
דַײן ָאּפלָאזן ניט זָאלסטו ָאװנט אין
װָאסערס ניט װײסט דו װָארום הַאנט,
ָאדער יענס, ָאדער דָאס גערָאטן, װעט

גוט. זַײן װעלן בַאגלַײך בײדע
גוט און ליכטיקײט, די איז זיס און 7

זון. די זען צו אױגן די ֿפַאר איז
מענטש דער יָארן װיֿפיל װָארום 8
זַײן ַאלע זײ אין ער זָאל לעבן, זָאל
טעג די געדענקען ער זָאל ֿפרײלעך;און
ֿפיל. זַײן װעלן זײ ַאז ֿפינצטערניש, ֿפון

נישטיקײט. איז געשעט װָאס ַאלץ
יוגנט, דַײן אין בחור, זיך, ֿפרײ 9
דַײנע אין הַארץ דַײן גײן װױל לָאז און
ֿפון װעגן די אין גײ און טעג, ָבחורשע
ֿפון זעונג דער נָאך און הַארצן, דַײן
ֿפַאר ַאז װיסן זַײ ָאבער אױגן; דַײנע
צום ברענגען דיך גָאט דעםװעט ַאלעם

משּפט.
דַײן ֿפון ערגערניש ָאּפ טו און 10
דַײן ֿפון בײז ָאּפ הַאלט און הַארצן,
יוגנט און ייִנגלשַאֿפט װָארום לַײב,

הױך. ַא זַײנען

בַאשעֿפער12 דַײן געדענק און
טעג, ָבחורשע דַײנע אין
שלעכטע די קומען װעלן עס אײדער
װָאס יָארן, די װעלן ָאנקומען און טעג,
הנאה קײן ניט הָאב איך זָאגן: װעסט דו

זײ; ֿפון
די װערן ֿפינצטער װעט עס אײדער 2
די און לֿבנה די און ליכט, דָאס און זון
װידער װעלן װָאלקנס די און שטערן;

רעגן; נָאכן קערן
הױזװעכטער די װָאס טָאג דעם אין 3
חילס-לַײט די און טרײסלען, זיך װעלן
די און אױסקרימען, זיך װעלן
װַײל ַארבעטן, ניט װעלן מָאלערינס
קוקערינס די און װינציק, זַײנען זײ

ֿפענצטער, די אין זַײן טונקל װעלן
װעלן גַאס צום טירן די און 4
װעט נידעריק װערן;װען ֿפַארשלָאסן
מע און מיל, דער ֿפון רױשן דָאס זַײן
ַא ֿפון ּפיּפס בַײם ָאּפשטעלן זיך װעט
ַאלע זַײן װעלן ֿפַארשטיקט און ֿפױגל,

געזַאנג; ֿפון טעכטער
ֿפַאר הָאבן מורא מען װעט אױך 5
װעלן שרעקענישן און ָארט, הױכן ַא
מַאנדלבױם דער װעג;און אױֿפן זַײן
װעט הײשעריק דער און בליִען, װעט
װעט קַאּפערֿפרוכט די און שלעּפן, זיך
צו גײט מענטש דער װַײל אױֿפהערן,
בַאקלָאגער די און הײם, אײביקער זַײן

גַאס; אין אומדרײען זיך װעלן
װעט שנור זילבערנע די אײדער 6
גילדערנער דער און װערן, צעריסן
דער און װערן, צעהַאקט װעט בעקן
בַײם װערן צעברָאכן װעט קרוג
ַא ֿפַאלט רָאד דער און קװַאל,

ברונעם; אין צעהַאקטער
אומקערן זיך װעט שטױב דער און 7
גַײסט דער און געװען, װי ערד, דער צו
הָאט װָאס גָאט צו אומקערן זיך װעט

געגעבן. אים
זָאגט נישטיקײט, ֿפון נישטיקײט 8

נישטיקײט. איז ַאלץ קהלת,
געװען איז קהלת װָאס אחוץ און 9
דָאס געלערנט נָאך ער הָאט חכם, ַא
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געװױגן הָאט ער און קענשַאֿפט; ֿפָאלק
צונױֿפגעשטעלט און געֿפָארשט, און

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

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

ּפַאסטוך. אײן ֿפון געװָארן געגעבן
זַײ זון, מַײן װַײטער, און 12
איז סֿפרים ֿפיל מַאכן צו געװָארנט:
צו גריבלען זיך ָאבער ענד, קײן ניטָא

לַײב. דעם ָאּפ מַאטערט ֿפיל
דעם נָאך זַאך, דער ֿפון ָסוף דער 13
איז: געװָארן, געהערט איז ַאלץ װי
זַײנע היט און גָאט, ֿפַאר מורא הָאב
גַאנצער דער איז דָאס װָארום געבָאט,

מענטש.
װעט בַאשַאף גַאנצן דעם װַײל 14
איבער משּפט ַא ֿפַאר ברענגען גָאט
סַײ און גוט סַײ ֿפַארהױלענעם, ַאלעם

שלעכט.
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ֶאְסֵּתר
טעג1 די אין געװען איז עס און

דער איז דָאס – ַאחשֵורֹושן ֿפון
הֹודו ֿפון געקיניגט הָאט װָאס ַאחשֵורֹוש
און זיבן און הונדערט איבער ּכוש, ביז

– מדינות צװַאנציק
מלך דער ַאז טעג, יענע אין 2
דעם אױף געזעסן איז ַאחשֵורֹוש
דער אין װָאס מלוכה זַײן ֿפון טרָאן

שוַשן, הױּפטשטָאט
מלוכה, זַײן ֿפון יָאר דריטן אין 3
ַאלע ֿפַאר מָאלצַײט ַא געמַאכט ער הָאט
חיל דעם קנעכט, זַײנע און הַארן זַײנע
די און ַאדללַײט די ָמַדי, און ָּפַרס ֿפון

אים; ֿפַאר װָאס מדינות, די ֿפון הַארן
עשירות די געװיזן הָאט ער װען 4
די און שטַאט, קיניגלעכן זַײן ֿפון
גרױסקײט, זַײן ֿפון ּפרַאכט זעלטענע

טעג. ַאכציק און הונדערט טעג, ֿפיל
זַײנען טעג דָאזיקע די ַאז און 5
מלך דער הָאט געװָארן, דערֿפילט
װָאס ֿפָאלק גַאנצן דעם ֿפַאר געמַאכט
הױּפטשטָאט דער אין געֿפונען זיך הָאט
ַא גרעסטן, ביזן קלענסטן ֿפון שוַשן,
ֿפון הױף אין טעג זיבן ֿפון מָאלצַײט

ּפַאלַאצגָארטן. מלכס דעם
און לַײנען, דינע צַײג, װַײסע 6
בַאֿפעסטיקט געװען זַײנען װָאל, בלָאע
ּפורּפל און ֿפַײנלַײנען ֿפון שנורן מיט
זַײלן און שטַאנגען זילבערנע אױף
גילדערנע מיט מירמלשטײן; ֿפון
ַא אױף לענבעטלעך זילבערנע און
און ַאלַאבַאסטער ֿפון ֿפלַאסטערונג
און ּפערלמוטער, און מירמלשטײן,

ֿפלעקמירמל.
אין מען הָאט טרינקען געגעבן און 7
ּכלים ֿפון ּכלים און ּכלים, גילדערנע
איז װַײן ַמלכותדיקער און ֿפַארשײדן,

הַאנט. קיניגלעכער ַא מיט געװען
װי געװען איז טרינקען דָאס און 8
גענײט; ניט הָאט קײנער געהעריק;
ֿפעסט מלך דער הָאט ַאזױ װָארום

זַײן ֿפון עלטסטן איטלעכן ָאנגעזָאגט
ֿפון רצון דעם לױט טָאן צו הױז,

אײנעם. יעטװעדער
געמַאכט הָאט ַושּתי מלּכה די אױך 9
דעם אין װַײבער די ֿפַאר מָאלצַײט ַא

ַאחשֵורֹוש. מלך ֿפון הױז קיניגלעכן
דעם ַאז טָאג, זיבעטן אױֿפן 10
ֿפרײלעך געװען איז הַארץ מלכס
מהוָמן, געהײסן ער הָאט װַײן, ֿפון
ַאַבגתָא, און בגתָאן, חרבֹונָא, בזְתָא,
קַאמערדינער זיבן די ַּכרַּכס, און זֵַתר,
מלך דעם ֿפַאר בַאדינט הָאבן װָאס

ַאחקשֵורֹוש,
דעם ֿפַאר ַושּתי מלּכה די ברענגען 11
צו ּכדי קרױן, קיניגלעכער ַא אין מלך
איר הַארן די און ֿפעלקער די װַײזן
שײן געװען איז זי װָארום שײנקײט,

אױסזען. ֿפון
געװָאלט ניט ַושּתי מלּכה די הָאט 12
װָאס ָאנזָאג מלכס דעם אױף קומען
קַאמערדינער, די ֿפון הַאנט דער דורך
ּכעס אין זײער איז מלך דער און
אין הָאט גרימצָארן זַײן און געװָארן,

געברענט. אים
די צו געזָאגט הָאט מלך דער און 13
װָארום – צַײטן די קענען װָאס חכמים
שטײגער מלכס דעם געװען איז ַאזױ
און געזעץ ַא װײסן װָאס ַאלע ַאנטקעגן

דין; ַא
זַײנען אים צו נָאנטע די און 14
ַאדָמתָא, ֵשָתר, ַּכרשנָא, געװען
זיבן ממוָכן, ַמרסנָא, ֶמֶרס, ַּתרשיש,
הָאבן װָאס ָמַדי און ָּפַרס ֿפון הַארן
זַײנען װָאס ּפנים, מלכס דעם געזען

:– מלוכה דער אין אױבנָאן געזעסן
געזעץ לױט טָאן מען דַארף װָאס 15
זי װָאס ֿפַאר ַושּתי מלּכה דער צו
מלך ֿפון ָאנזָאג דעם געטָאן ניט הָאט
די ֿפון הַאנט דער דורך ַאַחשֵורֹוש

קַאמערדינער.
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דעם ֿפַאר געזָאגט ממוָכן הָאט 16
מלך ַאקעגן ניט הַארן: די און מלך
ַושּתי, מלּכה די ֿפַארברָאכן הָאט ַאלײן
ַאלע ַאקעגן און הַארן, ַאלע ַאקעגן נָאר
מלך ֿפון מדינות ַאלע אין װָאס ֿפעלקער

ַאַחשֵורֹוש.
מלּכה דער מיט מעׂשה די װָארום 17
װַײבער, ַאלע צו ַארױסקומען װעט
אין ֿפַארַאכט מַאנען זײערע מַאכן צו
דער זָאגן: װעט מע ַאז אױגן, זײערע
ברענגען געהײסן הָאט ַאַחשֵורֹוש מלך
ניט איז זי און ַושּתי, מלּכה די אים ֿפַאר

געקומען.
די װעלן טָאג הַײנטיקן נָאך און 18
װָאס ָמַדי, און ָּפַרס ֿפון הַארינטעס
דער מיט מעׂשה די געהערט הָאבן
ֿפון הַארן די צו זָאגן דָאס מלּכה,
און ִבזָיון גענוג זַײן װעט עס און מלך,

ערגערניש.
װוילגעֿפעלן, איז מלך דעם אױב 19
בַאֿפעל קיניגלעכער ַא ַארױסגײן זָאל
ֿפַארשריבן זָאל עס און אים, ֿפַאר ֿפון
ָמַדי, און ָּפַרס ֿפון געזעצן די אין װערן
ַושּתי ַאז װערן, בטל ניט זָאל עס ּכדי
מלך דעם ֿפַאר קומען ניט מער זָאל
זָאל מלּכהשַאֿפט איר און ַאַחשֵורֹוש,
װָאס ַאנדערער ַאן צו געבן מלך דער

איר. ֿפון בעסער איז
װָאס ּפסק מלכס דעם ַאז און 20
װערן בַאקַאנט װעט מַאכן, װעט ער
גרױס װי קיניגרַײך, גַאנצן זַײן אין
ָאּפגעבן װַײבער ַאלע װעלן איז, עס
ביזן גרעסטן ֿפון מַאנען, זײערע ּכבוד

קלענסטן.
אין װוילגעֿפעלן װָארט דָאס איז 21
הַארן, די און מלך דעם ֿפון אױגן די
דָאס װי ַאזױ געטָאן הָאט מלך דער און

ממוָכנען. ֿפון װָארט
בריװ געשיקט הָאט ער און 22
צו מלך, דעם ֿפון מדינות ַאלע צו
און ּכתב, איר לױט מדינה איטלעכער
ַאז לשון, זַײן לױט ֿפָאלק איטלעכן צו
הערשער דער זַײן זָאל מַאן יעטװעדער
דער װי ַאזױ רעדן און הױז, זַײן אין

ֿפָאלק. זַײן ֿפון לשון

געשעענישן,2 דָאזיקע די נָאך
מלך ֿפון גרימצָארן דער ַאז
ער הָאט געשטילט, זיך הָאט ַאַחשֵורֹוש
הָאט זי װָאס ָאן און ַושּתין, ָאן געדַאכט
אױף געװָארן נִגזר איז װָאס און געטָאן,

איר.
מלך, ֿפון יונגען די געזָאגט הָאבן 2
ֿפַארן זוכן מען זָאל מָשרתים: זַײנע
אױסזען. ֿפון שײן מײדלעך יונגע מלך

אױֿפזעצן זָאל מלך דער און 3
זַײן ֿפון מדינות ַאלע אין אױֿפזעער
װּו אַײנזַאמלען זָאלן זײ און קיניגרַײך,
אױסזען שײנעם ֿפון מײדל יונג ַא נָאר
הױז אין שוַשן, הוּפטשטָאט דער אין
ֿפון הַאנט דער אונטער ֿפרױען, די ֿפון
דעם מלך, ֿפון קַאמערדינער דעם ֵהגֶא
זײ זָאל מע און ֿפרױען, די ֿפון היטער

זַאלבונגען. זײערע געבן
װעט װָאס מײדל די און 4
מלך, ֿפון אױגן די אין װוילגעֿפעלן
ַושּתין. ָאנשטָאט מלּכה די װערן זָאל
די אין װוילגעֿפעלן איז זַאך די און
ַאזױ הָאט ער און מלך, ֿפון אױגן

געטָאן.
דער אין ייִד ַא געװען איז 5
ָמרדַכי נָאמען מיטן שוַשן הױּפטשטָאט
ִשמִעי, ֿפון זון דעם יָאיר, ֿפון זון דער
בנימין, ֿפון מַאן ַא קישן, ֿפון זון דעם

ֿפון געװָארן ֿפַארטריבן איז װָאס 6
װָאס ֿפַארטריבענע די מיט ירוָשַליִם
איָכניָה מיט געװָארן ֿפַארטריבן זַײנען
נבוַכדנֶַצר װָאס די יהודה, ֿפון מלך דעם

ֿפַארטריבן. הָאט בֿבל ֿפון מלך דער
ַהַדָסהן, דערצױגן הָאט ער און 7
זַײן ֿפון טָאכטער די ֶאסֵּתר, איז דָאס
געהַאט ניט הָאט זי װָארום ֿפעטער,
מײדל די און מוטער; און ֿפָאטער קײן
און געשטַאלט, אױֿפן שײן געװען איז
ֿפָאטער איר ַאז און ּפנים; אױֿפן שײן
געשטָארבן, זַײנען מוטער איר און
ֿפַאר זיך צו צוגענומען מרדכי זי הָאט

טָאכטער. ַא
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דער ַאז געװען, איז עס און 8
בַאֿפעל זַײן און מלך ֿפון ָאנזָאג
ֿפיל ַאז און געװָארן, בַאקַאנט איז
געװָארן אַײנגעזַאמלט זַײנען מײדלעך
אונטער שוַשן, הױּפטשטָאט דער אין
אױך איז ַאזױ ֵהגַין, ֿפון הַאנט דער
ֿפון הױז אין געָאװרן צוגענומען אסּתר
דעם ֵהגַין ֿפון הַאנט דער אונטער מלך,

ֿפרױען. די ֿפון היטער
אין װוילגעֿפעלן איז מײדל די און 9
געװען חן נֹוׂשא הָאט זי און אױגן, זַײנע
מיט געאַײלט הָאט ער און אים, ֿפַאר
די און גָאבן, אירע און זַאלבונגען אירע
געגעבן איר דַארֿפן װָאס מײדלעך זיבן
זי הָאט ער און הױז; מלכס ֿפון װערן
צום אױסגעצײכנט מײדלעך אירע מיט

ֿפרױען. די ֿפון הױז אין גוטן
איר אױסגעזָאגט ניט הָאט אסּתר 10
ַאזױ װָארום ָאּפשטַאם, איר און ֿפָאלק
זָאל זי ַאז בַאֿפױלן, מרדכי איר הָאט

אױסזָאגן. ניט
מרדכי איז טָאג ֿפַאר טָאג און 11
דעם ֿפון הױף דעם ֿפַאר ַארומגעגַאנגען
װערן צו געװָאר ֿפרױען די ֿפון הױז
איר מיט װָאס און מַאכט, אסּתר װָאס

געשעט.
די דערגרַײכט הָאט עס ַאז און 12
קומען צו מײדל, נָאך מײדל ֿפון רײ
זי װי דעם נָאך ַאַחשֵורֹוש, מלך צום
דעם לױט חדשים, צװעלף געהַאט הָאט
ַאזױ װָארום – ֿפרױען די ֿפַאר אַײנֿפיר
טעג די װערן דערֿפילט געמוזט הָאבן
חדשים זעקס זַאלבונגען: זײערע ֿפון
חדשים זעקס און מירע, ֿפון אײל מיט
פרױען ֿפון זַאלבן מיט און בׂשמים מיט

–
דענצמָאל איז מײדל די ַאז און 13
װָאס ַאלץ פלעגט מלך, צום געגַאנגען
געגעבן איר ֿפַארלַאנגען פלעגט זי
הױז דעם ֿפון איר מיט מיטצוגײן װערן,

מלך. ֿפון הױז אין ֿפרױען ֿפון
און געגַאנגען, זי איז ָאװנט אין 14
אומגעקערט זיך זי הָאט ֿפרי דער אין
אונטער ֿפרױען, די ֿפון הױז צװײטן אין

מלכס דעם ַשַעשגז ֿפון הַאנט דער
די ֿפון היטער דעם קַאמערדינער,
ניט מער ֿפלעגט זי קעּפסװַײבער.
הָאט מלך דער סַײדן מלך, צום קומען
געװָארן גערוֿפן איז זי און בַאגערט, זי

נָאמען. מיטן
די דערגרײכט הָאט עס ַאז און 15
ֿפון טָאכטער דער אסּתר ֿפון רײ
ער װָאס פעטער, מרדכיס ַאביַחיִל,
טָאכטער, ַא ֿפַאר זיך צו גענומען הָאט
ניט זי הָאט מלך, צום קומען צו
ֵהגַי װָאס ַאחוץ זַאך, קײן ֿפַארלַאנגט
היטער דער קַאמערדינער, מלכס דעם
אסּתר און זָאגן. ֿפלעגט פרױען, די ֿפון
ֿפון אױגן די אין געװען חן נֹוׂשא הָאט

געזען. זי הָאבן װָאס ַאלע
געװָארן גענומען איז אסּתר און 16
קיניגלעכן זַײן אין ַאַחשֵורֹוש מלך צום
דער איז דָאס חֹודש, צענטן אין הױז,
זַײן ֿפון יָאר זיבעטן אין ֵטֵבת, חֹודש

מלוכה.
געקריגן ליב הָאט מלך דער און 17
װַײבער, ַאלע ֿפון מער אסּתרן
חן אים בַײ געקריגן הָאט זי און
ַאלע ֿפון מער לַײטזעליקײט און
ַא ָאנגעטָאן הָאט ער און יונגפרױען,
הָאט און קָאּפ, איר אױף ַמלכות-קרױן
ָאנשטָאט מלּכה ַא ֿפַאר געמַאכט זי

ַושּתין.
ַא געמַאכט הָאט מלך דער און 18
הַארן זַײנע ַאלע ֿפַאר מָאלצַײט גרױסן
ֿפון מָאלצַײט ַא קנעכט, זַײנע און
געמַאכט הָאט ער און װעגן. אסּתרס
מּתנות געגעבן און הנָחה, ַא מדינות די

הַאנט. קיניגלעכער ַא מיט
צװײט ַא זַײנען יונגֿפרױען ַאז און 19
מרדכי און געװָארן, אַײנגעזַאמלט מָאל

– מלך ֿפון טױער אין געזעסן איז
געהַאט ניט נָאך הָאט אסּתר 20
איר און ָאּפשטַאם איר אױסגעזָאגט
איר הָאט מרדכי װי ַאזױ ֿפָאלק,
געטָאן הָאט אסּתר װָארום בַאֿפױלן;
ַאזױ ָאנגעזָאגט, איר הָאט מרדכי װָאס
בַײ דערציונג אין געװען איז זי בעת װי
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– אים
מרדכי װען טעג, יענע אין 21
מלך, ֿפון טױער אין געזעסן איז
ֶּתֶרש, און בגָתן געצערנט הָאט
די ֿפון מלך, ֿפון קַאמערדינער צװײ
געװָאלט הָאבן זײ און שװעלהיטער,
מלך אױֿפן הַאנט ַא אױסשטרעקן

ַאַחשֵורֹוש.
צו געװָארן דערװּוסט זַאך די איז 22
אסּתר דערצײלט הָאט ער און מרדכין,
דעם געזָאגט הָאט אסּתר און המלּכהן,

מרדכין. ֿפון נָאמען אין מלך
נָאכגעזוכט איז זַאך די און 23
אױסגעֿפונען איז און געװָארן,
בײדע זַײנען זײ און געװָארן,
בױם; ַא אױף געװָארן אױֿפגעהַאנגען
אין געװָארן ֿפַארשריבן איז עס און
דעם ֿפַאר צַײטגעשעענישן די ֿפון בוך

מלך.

הָאט3 געשעענישן דָאזיקע די נָאך
געגרײסט ַאַחשֵורֹוש מלך דער
דעם ַהמָדתָאן, ֿפון זון דעם ָהָמן
און דערהױבן אים הָאט ער און ַאגָגי,
הַארן ַאלע איבער שטול זַײן געשטעלט

אים. בַײ װָאס
אין װָאס מלך ֿפון קנעכט ַאלע און 2
און געקניט זיך הָאבן טױער מלכס
הָאט ַאזױ װָארום ָהָמנען, צו געבוקט
נָאר אים; װעגן בַאֿפױלן מלך דער
ניט און קניען ניט זיך ֿפלעגט מרדכי

בוקן.
אין װָאס מלך ֿפון קנעכט די הָאבן 3
ֿפַאר מרדכין: צו געזָאגט טױער מלכס
ֿפון בַאֿפעל דעם איבער טרעטסטו װָאס

מלך?
הָאבן זײ ַאז געװען, איז עס און 4
טָאג, ֿפַאר טָאג געזָאגט אים צו דָאס
זײ, צו צוגעהערט ניט הָאט ער און
ּכדי ָהָמנען, דערצײלט זײ הָאבן ַאזױ
װעלן װערטער מרדכיס אױב זען צו
געזָאגט זײ הָאט ער װָארום בַאשטײן;

ייִד. ַא איז ער ַאז
מרדכי ַאז געזען הָאט ָהָמן װי און 5
צו ניט זיך בוקט און ניט זיך קניט

מיט פול געװָארן ָהָמן איז ַאזױ אים,
גרימצָארן.

זַײנע אין ֿפַארַאכט הָאט ער און 6
אױף הַאנט ַא אױסצושטרעקן אױגן
אים הָאט מע װָארום ַאלײן; מרדכין
נָאר מרדכין; ֿפון פָאלק דָאס געזָאגט
ַאלע ֿפַארטיליקן צו געזוכט הָאט ָהָמן
ֿפון קיניגרַײך גַאנצן אין װָאס ייִדן

מרדכין. ֿפון פָאלק דָאס ַאַחשֵורֹושן,
חֹודש איז דָאס חֹודש, ערשטן אין 7
מלך ֿפון יָאר צװעלֿפטן אין ניסן,
ּפור, ַא געװָארֿפן מען הָאט ַאַחשֵורֹוש,
טָאג ֿפון ָהָמנען, ֿפַאר גֹורל, ַא איז דָאס
חֹודש, אױף חֹודש ֿפון און טָאג, אױף
איז דָאס חֹודש, צװעלפטן צום ביז

ָאֶדר. חֹודש
מלך צום געזָאגט הָאט ָהָמן און 8
צעזייט ֿפָאלק, אײן ֿפַארַאן ַאַחשֵורֹוש:
אין ֿפעלקער די צװישן צעשּפרײט און
און קיניגרַײך, דַײן ֿפון מדינות ַאלע
בַײ װי ַאנדערש זַײנען געזעצן זײערע
מלך ֿפון געזעצן די און ֿפָאלק, איטלעכן
זיך לױנט מלך דעם און ניט, זײ טוען

בלַײבן. לָאזן צו זײ ניט
װוילגעפעלן, איז מלך דעם אױב 9
אומצוברענגען, זײ װערן געשריבן זָאל
טױזנט צען ָאּפװעגן װעל איך און
די ֿפון הענט די אױף זילבער צענטנער
ַארַײנצוברענגען אױף װירטשַאֿפטער,

מלך. ֿפון שַאצקַאמערן די אין
זַײן ַארָאּפגענומען מלך דער הָאט 10
אים הָאט און הַאנט, זַײן ֿפון זיגלרינג
ַהמָדתָאן, ֿפון זון דעם ָהָמן צו געגעבן

צֹורר-ַהיהודים. דעם ַאגָגי, דעם
געזָאגט הָאט מלך דער און 11
דיר װערט געלט דָאס ָהָמנען: צו
צו ֿפָאלק, דָאס אױך און געשָאנקען,
דַײנע אין גוט איז עס װי אים מיט טָאן

אױגן.
זַײנען מלך ֿפון שרַײבער ד און 12
אין חֹודש, ערשטן אין געװָארן גערוֿפן
איז עס און דעם, אין טָאג דרַײצנטן
װָאס ַאלץ װי ַאזױ געװָארן געשריבן
ֿפון סַאטרַאּפן די צו בַאֿפױלן, הָאט ָהָמן
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איבער װָאס ֿפירשטן די צו און מלך,
הַארן די צו און מדינה, איטלעכער
מדינה איטלעכער ֿפָאלק; איטלעכן ֿפון
פָאלק איטלעכן און ּכתב, איר לױט
ֿפון נָאמען אין געשריבן לשון, זַײן לױט
מיטן געחסמעט און ַאַחשֵורֹוש, מלך

מלך. ֿפון זיגלרינג
געװָארן צעשיקט זַײנען בריװ און 13
ַאלע צו לױפערס ֿפון הַאנט דער דורך
צו ֿפַארטיליקן, צו מלך, ֿפון מדינות
ייִדן, ַאלע אומצוברענגען און הרגען,
און קינדער קלײנע ַאלט, ביז יונג ֿפון
דרַײצנטן און טָאג, אײן אין װַײבער,
איז דָאס חֹודש, צװעלטֿפטן ֿפון טָאג
זײער צערױבן צו און ָאֶדר, חֹודש

ֿפַארמעג.
געשריֿפטס דעם ֿפון נוסח דער 14
ַא ֿפַאר װערן ַארױסגעגעבן זָאל
מדינה, איטלעכער אין בַאֿפעל
ֿפעלקער, ַאלע צו געמַאכט בַאקַאנט
דעם ֿפַאר ָאנגעברײט זַײן זָאלן זײ ַאז

טָאג. דָאזיקן
אין ַארױס לױֿפערס די זַײנען 15
און ָאנזָאג, מלכס דעם מיט געאַײלט
געװָארן ַארױסגעגעבן איז געזעץ דָאס
און שוַשן. הױּפטשטָאט דער אין
געזעצט זיך הָאבן ָהָמן און מלך דער
איז שוַשן שטָאט די און טרינקען,

צעטומלט. געװען

דערװּוסט4 זיך הָאט מרדכי װי און
הָאט ַאזױ געשען, איז װָאס ַאלץ
ער און קלײדער, זַײנע צעריסן מרדכי
ער און ַאש מיט זַאק ָאנגעטָאן הָאט
שטָאט, מיטן אין ַארױסגעגַאנגען איז
ביטער און גרױס ַא געשריען הָאט און

געשרײ.
מלכס צום ביז געקומען איז ער און 2
געטָארט ניט הָאט מע װָארום טױער;

זַאק. אין טױער מלכס אין ַארַײנגײן
נָאר װּו מדינה, איטלעכער אין און 3
בַאֿפעל זַײן און מלך ֿפון ָאנזָאג דער
גרױס ַא געװען איז ָאנגעקומען, איז
און ָּתענית, ַא און ייִדן, בַײ טרױער
הָאבן ַאש און זַאק קלָאג; און געװײן

אונטערגעבעט. זיך ֿפיל
מײדלעך אסּתרס געקומען זַײנען 4
איר הָאבן און קַאמערדינער, אירע און
איז מלּכה די און דערצײלט, דָאס
הָאט זי און געװָארן, אױֿפגעציטערט
מרדכין, ָאנצוטָאן קלײדער געשיקט
ָאבער אים, ֿפון זַאק זַײן אױסצוטָאן און

ָאנגענומען. ניט הָאט ער
אײנעם ַהָתכן, גערוֿפן אסּתר הָאט 5
ער װָאס קַאמערדינער מלכס דעם ֿפון
הָאט זי און איר, ֿפַאר געשטעלט הָאט
צו געװָאר מרדכין, צו בַאֿפױלן אים
װָאס ֿפַאר און איז, דָאס װָאס װערן

איז. דָאס
צו ַארױסגעגַאנגען ַהָתך איז 6
שטָאט ֿפון ּפלַאץ ברײטן אױֿפן מרדכין

טױער, מלכס ֿפַארן װָאס
דערצײלט אים הָאט מרדכי און 7
דעם און געשען, איז אים װָאס ַאלץ
ָהָמן װָאס זילבער דעם ֿפון בַאטרעף
די אין ָאּפצּוװעגן צוגעזָאגט הָאט
ּכדי ייִדן, די ֿפַאר מלך ֿפון שַאצקַאמערן

אומצוברענגען. זײ
דעם ֿפון נוסח דעם אױך 8
איז װָאס בַאֿפעל געשריבענעם
זײ שוַשן אין געװָארן ַארױסגעגעבן
געגעבן, אים ער הָאט ֿפַארטיליקן, צו
דערצײלן, איר און אסּתרן, װַײזן צו
צו מלך, צום גײן צו ָאנזָאגן איר און
בַײ שַּתדלען זיך און אים, בַײ בעטן

ֿפָאלק. איר ֿפַאר אים
הָאט און געקומען, ַהָתך איז 9
ֿפון װערטער די אסּתרן דערצײלט

מרדכין.
ַהָתכן צו גערעדט הָאט אסּתר און 10

מרדכין: צו בַאֿפױלן אים הָאט און
דָאס און מלך ֿפון קנעכט ַאלע 11
ַאז װײסן מדינות, מלכס ֿפון ֿפָאלק
גײט װָאס ֿפרױ ָאדער מַאן איטלעכער
אינעװײניקסטן אין מלך צום ַארַײן
גערוֿפן, ניט װערט ער װען הױף,
געזעץ, אײן בלױז אים ֿפַאר איז
מלך דער װָאס דער סַײדן טײטן,
גילדערנעם דעם אים צו אױס שטרעקט
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איך און לעבן; בלַײבט ער צעּפטער,
ֿפַארן קומען צו געװָארן גערוֿפן ניט בין

טעג. דרַײסיק שױן מלך
די מרדכין דערצײלט מען הָאט 12

אסּתרן. ֿפון װערטער
ענטֿפערן געהײסן הָאט מרדכי און 13
ַאז זיך, בַײ מײנען ניט זָאלסט אסּתרן:
װערן ַאנטרונען װעסט ייִדן ַאלע ֿפון דו

הױז. מלכס אין
װעסטו שװַײגן אױב װָארום 14
ַא װעט צַײט, דער אין שװַײגן
רעטונג ַא און דערלַײכטערונג
ַאנדער ַאן ֿפון ייִדן ֿפַאר אױֿפשטײן
הױז ֿפָאטערס דַײן און דו און ָארט,
אױב װײס װער און אונטערגײן. װעלן
מלוכה די דערגרײכט ניט הָאסט דו

די? װי צַײט ַאזַא ֿפַאר
ענטֿפערן געהײסן אסּתר הָאט 15

מרדכין:
װָאס ייִדן ַאלע אַײן זַאמל גײ 16
ֿפַאר ֿפַאסט און שוַשן, אין זיך געֿפינען
ניט און עסן ניט זָאלט איר און מיר,
טָאג; און נַאכט טעג, דרַײ טרינקען
װעלן מײדלעך מַײנע און איך אױך
גײן איך װעל ַאזױ און ֿפַאסטן. ַאזױ
געזעץ; לױט ניט איז װָאס מלך, צום
איך װעל אונטערגײן, װעל איך ַאז און

אונטערגײן.
הָאט און ַאװעק, מרדכי איז 17
הָאט אסּתר װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן

בַאֿפױלן. אים

דריטן5 אױֿפן געװען איז עס און
ָאנגעטָאן זיך אסּתר הָאט טָאג,
אין געשטעלט זיך הָאט און ַמלכותדיק,
הױז מלכס ֿפון הױף אינעװײניקסטן
איז מלך דער און הױז; מלכס ַאקעגן
אין טרָאן קיניגלעכן זַײן אױף געזעסן
אַײנגַאנג דעם ַאקעגן הױז, קיניגלעכן

הױז. ֿפון
דערזען הָאט מלך דער װי איז 2
הױף, אין שטײענדיק המלּכה אסּתר
אױגן, זַײנע אין געװען חן נֹוׂשא זי הָאט
אױסגעשטרעקט הָאט מלך דער און

צעּפטער גילדערנעם דעם אסּתרן צו
הָאט אסּתר און הַאנט, זַײן אין װָאס
שּפיץ דעם ָאנגערירט הָאט און גענענט,

צעּפטער.
געזָאגט: איר צו מלך דער הָאט 3
װָאס און המלּכה? אסּתר דיר, איז װָאס
הַאלבער ַא ביז ַאֿפילו בקשה? דַײן איז

װערן. געגעבן דיר זָאל מלוכה
דעם אױב געזָאגט: אסּתר הָאט 4
מלך דער זָאל װוילגעֿפעלן, איז מלך
מָאלצַײט דעם צו הַײנט קומען ָהָמן און

געמַאכט. אים ֿפַאר הָאב איך װָאס
אַײלט געזָאגט: מלך דער הָאט 5
ֿפון װָארט דָאס טָאן צו ָהָמנען, ַאהער
זַײנען ָהָמן און מלך דער און אסּתרן.
אסּתר װָאס מָאלצַײט דעם צו געקומען

געמַאכט. הָאט
צו געזָאגט הָאט מלך דער און 6
װָאס װַײנמָאלצַײט: דעם אױף אסּתרן
געגעבן דיר װעט ֿפַארלַאנג, דַײן נָאר
ַאֿפילו בקשה, דַײן נָאר װָאס און װערן,
געטָאן װעט מלוכה הַאלבער ַא ביז

װערן.
הָאט און געענטֿפערט אסּתר הָאט 7
בקשה מַײן און ֿפַארלַאנג מַײן געזָאגט:

–
געֿפונען הָאב איך אױב 8
ֿפון אױגן די אין לַײטזעליקײט
איז מלך דעם אױב און מלך,
ֿפַארלַאנג מַײן געבן צו װוילגעֿפעלן
דער זָאל – בקשה מַײן טָאן צו און
מָאלצַײט דעם צו קומען ָהָמן און מלך
מָארגן און מַאכן; זײ װעל איך װָאס
ֿפון װָארט דָאס װי ַאזױ טָאן איך װעל

מלך.
אין ַארױסגעגַאנגען איז ָהָמן און 9
ַאן מיט און ֿפרײלעך טָאג יענעם
ָהָמן װי ָאבער הַארצן. אױֿפגערַאמטן
מלך, ֿפון טױער אין מרדכין געזען הָאט
און אױֿפגעשטעלט זיך הָאט ער ניט ַאז
ַאזױ אים, ֿפַאר גערירט זיך הָאט ער ניט
גרימצָארן מיט געװָארן ֿפול ָהָמן איז

מרדכין. אױף
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זיך הָאט ָהָמן ָאבער 10
ַאװעק איז ער און אַײנגעהַאלטן,
און געשיקט הָאט און הױז זַײן אין
זַײן און ֿפרַײנט, גוטע זַײנע געברַאכט

זֶֶרש. װַײב
ֿפַאר אױסדערצײלט הָאט ָהָמן און 11
ֿפיל זַײנע און עשירות, גרױס זַײן זײ
מלך דער ַאזױ װי ַאלצדינג און קינדער,
ער ַאזױ װי און געגרײסט, אים הָאט
און הַארן די איבער דערהױבן אים הָאט

מלך. ֿפון קנעכט די
אױך געזָאגט: הָאט ָהָמן און 12
קומען געלָאזט ניט המלּכה אסּתר הָאט
מָאלצַײט דעם צו מלך מיטן קײנעם
מיך, בלױז נָאר געמַאכט הָאט זי װָאס
ֿפַארבעטן איך בין מָארגן אױף אױך און

מלך. מיטן איר צו
נישט מיר איז ַאלץ דָאס ָאבער 13
זע איך װָאס מָאל איטלעכס װערט,
ֿפון טױער אין זיצן ייִדן דעם מרדכי

מלך.
װַײב זַײן געזָאגט אים צו הָאט 14
זָאל ֿפרַײנט: גוטע זַײנע ַאלע און זֶֶרש,
הױך, אַײלן ֿפוֿפציק ּתִליֶה ַא מַאכן מען
מע מלך, דעם זָאג ֿפרי דער אין און
און מרדכין; איר אױף אױֿפהענגען זָאל
צום מלך דעם מיט ֿפרײלעכער ַא גײ
װוילגעֿפעלן זַאך די איז מָאלצַײט.
די געמַאכט הָאט ער און ָהָמנען, ֿפַאר

ּתִליֶה.

זיך6 הָאט נַאכט יענער אין
ֿפון שלָאף דער ָאּפגעטָאן
געהײסן הָאט ער און מלך,
ֿפון סֿפר-הזכרֹונות דעם ברענגען
זַײנען זײ און געשעענישן, צַײט די

מלך. ֿפַארן געװָארן ֿפָארגעלײענט
ֿפַארשריבן געװָארן געֿפונען איז 2
אױף אױסגעזָאגט הָאט מרדכי ַאז
קַאמערדינער צװײ די ֶּתֶרש, און בגָתנָא
װָאס שװעלהיטער, די ֿפון מלך, ֿפון
הַאנט ַא אױסצושטרעקן געזוכט הָאבן

ַאַחשֵורֹוש. מלך אױֿפן

ֿפַאר װָאס געזָאגט: מלך דער הָאט 3
געװָארן געטָאן איז גדולה און ּכבוד ַא
די געזָאגט הָאבן דערֿפַאר? מרדכין
קײן מָשרתים: זַײנע מלך, ֿפון יונגען
געװָארן. געטָאן ניט אים מיט איז זַאך
איז װער געזָאגט: מלך דער הָאט 4
אין קומט ָהָמן ערשט הױף? אין
מלכס דעם ֿפון הױף אױסװײניקסטן
זָאל מע מלך, דעם זָאגן צו הױז,
ּתִליֶה דער אױף מרדכין אױֿפהענגען

אים. ֿפַאר צוגעגרײט הָאט ער װָאס
אים צו מלך ֿפון יונגען די הָאבן 5
הױף. אין ָהָמן שטײט ָאן געזָאגט:
ער זָאל געזָאגט: מלך דער הָאט

ַארַײנקומען.
דער און ַארַײנגעקומען, ָהָמן איז 6
דַארף װָאס געזָאגט: אים צו הָאט מלך
װיל מלך דער װָאס מַאן ַא מיט טָאן מען
געקלערט ָהָמן הָאט ּכבוד? ָאנטָאן אים
דער װעט װעמען הַארצן: אין זיך בַײ

מיר? ַאחוץ ּכבוד ָאנטָאן װעלן מלך
ַא מלך: צום געזָאגט הָאט ָהָמן און 7
ָאנטָאן אים װיל מלך דער װָאס מַאן

– ּכבוד
ַמלכותדיק ַא ברענגען מען זָאל 8
דערין זיך הָאט מלך דער װָאס קלײד
דער װָאס פערד ַא און ָאנגעקלײדט,
װָאס און געריטן, אים אױף איז מלך
ָאנגעטָאן איז קרױן ַמלכותדיקע ַא

קָאפ. זַײן אױף געװָארן
און קלײד דָאס געבן זָאל מע און 9
אײנעם ֿפון הַאנט דער אױף ֿפערד דעם
און ַאדלַײט, די מלך, ֿפון הַארן די ֿפון
דער װָאס מַאן דעם ָאנקלײדן זָאל מע
זָאל מע און ּכֿבוד, ָאנטָאן אים װיל מלך
דער דורך ֿפערד אױֿפן רַײטן מַאכן אים
אױסרוֿפן און שטָאט, ֿפון גַאס ברײטער
דעם צו געטָאן װערט ַאזױ אים: ֿפַאר
ָאנטָאן אים װיל מלך דער װָאס מַאן

ּכבוד.
ָהָמנען: צו געזָאגט מלך דער הָאט 10
דעם און קלײד דָאס נעם און אַײל
און גערעדט, הָאסט דו װי ַאזױ פערד,
זיצט װָאס ייִדן דעם מרדכי צו ַאזױ טו
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לָאזן ניט זָאלסט טױער; מלכס אין
דו װָאס ַאלץ ֿפון װָארט ַא ָאּפֿפַאַלן

גערעדט. הָאסט
און קלײד דָאס גענומען ָהָמן הָאט 11
ָאנגעקלײדט הָאט ער און ֿפערד, דעם
רַײטן געמַאכט אים הָאט און מרדכין,
שטָאט, ֿפון גַאס ברײטער דער דורך
ַאזױ אױסגערופן: אים ֿפַאר הָאט און
דער װָאס מַאן דעם צו געטָאן װערט

ּכֿבוד. ָאנטָאן אים װיל מלך
אומגעקערט זיך הָאט מרדכי און 12
איז ָהָמן ָאבער מלך. ֿפון טױער צום
און טרױעריק ַאהײם, הַאסט אין ַאװעק

קָאּפ. ֿפַארדעקטן ַא מיט
װַײב זַײן דערצײלט הָאט ָהָמן און 13
ַאלץ ֿפרַײנט גוטע זַײנע ַאלע און זֶֶרש
זַײנע הָאבן געטרָאֿפן. הָאט אים װָאס
געזָאגט זֶֶרש װַײב זַײן און לַײט קלוגע
איז ָאּפשטַאם ייִדישן ֿפון אױב אים: צו
ָאנגעהױבן הָאסט דו װָאס מרדכי דער
אױסֿפירן ניט װעסטו אים, ֿפַאר ֿפַאלן
ֿפַאלן װעסטו ֿפַאלן נָאר אים, ַאקעגן

אים. ֿפַאר
אים, מיט נָאך רעדן זײ װי 14
מלכס דעם ָאנגעקומען זַײנען ַאזױ
צו געאַײלט און קַאמערדינער,
װָאס מָאלצַײט דעם צו ָהָמנען ברענגען

געמַאכט. הָאט אסּתר

זַײנען7 ָהָמן און מלך דער און
אסּתר בַײ טרינקען צו געקומען

המלּכה.
צו געזָאגט הָאט מלך דער און 2
טָאג, צװײטן אױֿפן אױך אסּתרן
דַײן נָאר װָאס װַײנמָאלצַײט: בַײם
דיר װעט המלּכה, אסּתר ֿפַארלַאנג,
דַײן נָאר װָאס און װערן, געגעבן
מלוכה הַאלבער ַא ביז ַאֿפילו בקשה,

װערן. געטָאן װעט
געענטֿפערט המלּכה אסּתר הָאט 3
הָאב איך אױב געזָאגט: הָאט און
דַײנע אין לַײטזעליקײט געֿפונען
איז מלך דעם אױב און מלך, אױגן,
לעבן מַײן מיר זָאל װוילגעֿפעלן,

און געבעט, מַײן אױף װערן געשָאנקן
בקשה. מַײן אױף ֿפָאלק מַײן

ֿפַארקױפט זַײנען מיר װָארום 4
ֿפָאלק, מַײן און איך געװָארן,
און הרגען, צום ֿפַארטיליקן, צום
װָאלטן מיר װען און אומצוברענגען;
און קנעכט ֿפַאר געװָארן ֿפַארקױפט
געשװיגן, איך װָאלט דינסטן ֿפַאר
דעם װערט ניט איז ֿפַײנט דער ָאבער

שָאדן. מלך
מלך דער ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 5
אסּתר צו געזָאגט הָאט און ַאַחשֵורֹוש,
װּו און דער, איז װער המלּכה:
אים הָאט הַארץ זַײן װָאס דער, איז

טָאן? צו װָאס ַאזױ דערװעגט
ַא מַאן ַא געזָאגט: אסּתר הָאט 6
דָאזיקער דער ֿפַײנט, ַא און צֹורר
זיך הָאט ָהָמן און ָהָמן. בײזער
דער און מלך דעם ֿפַאר דערשרָאקן

מלּכה.
אױפגעשטַאנען איז מלך דער און 7
דעם ֿפון גרימצָארן זַײן אין
אין ַארַײן איז און װַײנמָאלצַײט,
זיך הָאט ָהָמן און ּפַאלַאצגָארטן; דעם
לעבן זַײן אום בעטן צו ָאּפגעשטעלט
הָאט ער װָארום המלּכה, אסּתר בַײ
אים אױף בַאשלָאסן איז בײז ַאז געזען

מלך. ֿפון
זיך הָאט מלך דער װי און 8
ּפַאלַאצגָארטן דעם ֿפון אומגעקערט
װַײנמָאלצַײט, דעם ֿפון הױז אין
ַאנידערגעֿפַאלן ליגט ָהָמן ערשט
איז אסּתר װָאס לענבעטל דעם אױף
נָאך געזָאגט: מלך דער הָאט דערױף.
הױז? אין מיר בַײ מלּכה די בַאצװינגען
מלכס ֿפון ַארױס איז װָארט דָאס װי
ָהָמנס צוגעדעקט מען הָאט ַאזױ מױל,

ּפנים.
ֿפון אײנער ַכרבֹונָה, געזָאגט הָאט 9
שטײט ָאן מלך: ֿפַארן קַאמערדינער די
פופציק ּתִליֶה די הױז ָהָמנס לעבן אױך
געמַאכט הָאט ָהָמן װָאס הױך אַײלן
גערעדט הָאט װָאס דעם מרדכין, ֿפַאר
מלך דער הָאט מלך. ֿפון גוטן צום
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דערױף. אױף אים הענגט געזָאגט:
ָהָמנען אױֿפגעהַאנגען מען הָאט 10
הָאט ער װָאס ּתִליֶה דער אױף
דער און מרדכין, ֿפַאר צוגעגרײט
געשטילט. זיך הָאט מלך ֿפון גרימצָארן

מלך8 דער הָאט טָאג יענעם אין
צו ַאװעקגעגעבן ַאַחשֵורֹוש
ָהָמן ֿפון הױז דָאס המלּכה אסּתר
איז מרדכי און צֹורר-היהודים. דעם
אסּתר װָארום מלך, ֿפַארן געקומען
איז ער װָאס דערצײלט, אים הָאט

אירער.
ַארָאּפגענומען הָאט מלך דער און 2
הָאט ער װָאס זיגלרינג זַײן
און ָהָמנען, ֿפון ַאװעקגענומען
אסּתר און מרדכין; געגעבן אים הָאט
איבער מרדכין אױפגעזעצט הָאט

הױז. ָהָמנס
גערעדט װידער הָאט אסּתר און 3
ֿפַאר געפַאלן איז זי און מלך, ֿפַארן
און געװײנט הָאט און פיס, זַײנע
בײז דָאס ָאּפצוטָאן אים, בַײ געבעטן
טרַאכטונג זַײן און ַאגָגי, דעם ָהָמן ֿפון
ייִדן. די ַאקעגן געטרַאכט הָאט ער װָאס
צו אױסגעשטרעקט מלך דער הָאט 4
און צעּפטער, גילדערנעם דעם אסּתרן
הָאט און אױפגעהױבן זיך הָאט אסּתר

מלך. ֿפַארן געשטעלט זיך
דעם אױב געזָאגט: הָאט זי און 5
איך אױב און װוילגעֿפעלן, איז מלך
אים, ֿפַאר לַײטזעליקײט געֿפונען הָאב
מלך, ֿפַארן רעכט איז זַאך די און
זַײנע אין װוילגעפעלן בין איך און
ָאּפצורוֿפן װערן געשריבן זָאל אױגן,
דעם ָהָמן ֿפון טרַאכטונג די בריװ, די
ער װָאס ַאגָגי, דעם ַהמָדתָאן, ֿפון זון
ייִדן די אומצוברענגען געשריבן הָאט

מלך. ֿפון מדינות ַאלע אין
צוזען קענען איך װעל װי װָארום 6
ֿפָאלק? מַײן טרעֿפן װעט װָאס בײז דָאס
דעם צוזען קענען איך װעל װי און

ָאּפשטַאם? מַײן ֿפון אונטערגַאנג

געזָאגט ַאַחשֵורֹוש מלך דער הָאט 7
דעם מרדכי צו און המלּכה אסּתר צו
איך הָאב הױז ָהָמנס זעט, ייִדן:
הָאט אים און אסּתרן, צו ַאװעקגעגעבן
ּתִליֶה, דער אױף אױֿפגעהַאנגען מען
ַא אױסגעשטרעקט הָאט ער װָאס ֿפַאר

ייִדן. די אױף הַאנט
ייִדן, די װעגן שרַײבט איר, און 8
אַײערע אין גוט איז עס װי ַאזױ
און מלך, ֿפון נָאמען אין אױגן,
זיגלרינג דעם מיט אונטער חתמעט
װָאס געשריֿפטס ַא װָארום מלך, ֿפון
און מלך, ֿפון נָאמען אין געשריבן איז
איז מלך, ֿפון זיגלרינג מיטן געחתמעט

ָאּפצורוֿפן. ניט
די געװָארן גערוֿפן זַײנען 9
צַײט, יענער אין מלך ֿפון שרַײבער
סיון, חֹודש איז דָאס חֹודש, דריטן אין
אים; אין טָאג צװַאנציקסטן און דרַײ
װי ַאזױ געװָארן געשריבן איז עס און
צו בַאֿפױלן, הָאט מרדכי װָאס ַאלץ
די און סַאטרַאּפן, די צו און ייִדן, די
מדינות די ֿפון הַארן די און ֿפירשטן,
און הונדערט ּכוש, ביז הֹודו ֿפון װָאס
איטלעכער מדינות; צװַאנציק און זיבן
איטלעכן און ּכתב, איר לױט מדינה
ייִדן די צו און לשון, זַײן לױט פָאלק
לשון. זײער לױט און ּכתב זײער לױט
נָאמען אין געשריבן הָאט מע און 10
געחתמעט און ַאַחשֵורֹוש, מלך ֿפון
צעשיקט און מלך, ֿפון זיגלרינג מיטן
לױפערס די ֿפון הַאנט דער דורך בריװ
ֿפון יָאגפערד אױף רַײטער פערד, אױף

סטַאדעס, קיניגלעכע די
די דערלױבט הָאט מלך דער ַאז 11
זיך שטָאט, איטלעכער אין װָאס ייִדן
ֿפַאר שטעלן צו זיך און אַײנצוזַאמלען,
הרגען, צו ֿפַארטיליקן, צו לעבן, זײער
ֿפון חיל יעטװעדער אומצוברענגען און
װעלן װָאס מדינה דער און פָאלק דעם
קינדער קלײנע די מיט זײ בַאֿפַאלן
זײער צערױבן צו און װַײבער, די און

ֿפַארמעג,
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ֿפון מדינות ַאלע אין טָאג אײן אין 12
ֿפון טָאג דרַײצנטן אין ַאַחשֵורֹוש, מלך
ָאֶדר. חֹודש איז דָאס חֹודש, צװעלֿפטן
געשריֿפטס דעם ֿפון נוסח דער 13
ַא ֿפַאר װערן ַארױסגעגעבן זָאל
מדינה, איטלעכער אין בַאֿפעל
ֿפעלקער, ַאלע ֿפַאר געמַאכט בַאקַאנט
ֿפַאר ָאנגעברײט זַײן זָאלן ייִדן די און
ָאן זַײן צו נֹוקם זיך טָאג דָאזיקן דעם

ֿפַײנט. זײערע
רַײטערס די לױֿפערס, די זַײנען 14
און הַאסט אין ַארױס יָאגֿפערד, אױף
און מלך, ֿפון ָאנזָאג דעם אױף געאַײל
געװָארן ַארױסגעגעבן איז בַאֿפעל דער

שוַשן. הױּפטשטָאט דער אין
ַארױסגעגַאנגען איז מרדכי און 15
ֿפון בגֵדי-ַמלכות אין מלך ֿפַארן ֿפון
גרױסער ַא מיט װַײסן, און בלָאען
ֿפון מַאנטל ַא און קרױן, גילדערנער
שטָאט די און ּפורּפל. און ֿפַײנלַײנען
געֿפרײט. זיך און געהילכט הָאט שוַשן
ַא געװען איז ייִדן די בַײ 16
ֿפרײד ַא און ׂשמחה ַא און ליכטיקײט

גדולה. ַא און
און מדינה איטלעכער אין און 17
דער נָאר װּו שטָאט, איטלעכער אין
איז בַאֿפעל זַײן און מלך ֿפון ָאנזָאג
ׂשׂשון-וׂשמחה געװען איז ָאנגעקומען,
און יָום-טוב. ַא און סעודה ַא ייִדן, בַײ
זיך הָאבן לַאנד ֿפון ֿפעלקער די ֿפון ֿפיל
מֹורא די װַײל ייִדן, ֿפַאר אױסגעגעבן

זײ. אױף געֿפַאלן איז ייִדן ֿפַאר

איז9 דָאס חֹודש, צװעלֿפטן אין און
טָאג דרַײצנטן אין ָאֶדר, חֹודש
דעם ֿפון ָאנזָאג דער װען אים, אין
נָאנט געקומען איז בַאֿפעל זַײן און מלך
װָאס טָאג דעם אין װערן, געטָאן צום
געהָאֿפט הָאבן ייִדן די ֿפון ֿפַײנט די
עס און זײ, איבער געװעלטיקן צו
די זײ, ַאז ֿפַארקערט, געװָארן איז
זײערע איבער געװעלטיקט הָאבן ייִדן,

ָׂשונאים,

ייִדן די אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן 2
מדינות ַאלע אין שטעט, זײערע אין
ַא אױסצושטרעקן ַאַחשֵורֹוש מלך ֿפון
אױף געזוכט הָאבן װָאס די אױף הַאנט
בַאשטַאנען ניט איז קײנער און בײז; זײ
איז מֹורא זײער װָארום זײ, ַאקעגן

ֿפעלקער. ַאלע אױף געפַאלן
מדינות, די ֿפון הַארן ַאלע און 3
ֿפירשטן, די און סַאטרַאּפן, די און
הָאבן װירטשַאֿפטער, מלכס דעם און
די װָארום ייִדן, די אונטערגעהָאלפן
אױף געֿפַאלן איז מרדכין ֿפַאר מֹורא

זײ.
גרױס געװען איז מרדכי װַײל 4
איז שם זַײן און מלך, ֿפון הױז אין
װָארום מדינות; ַאלע אין געגַאנגען
ַאלץ געװָארן איז מרדכי מַאן דער

גרעסער.
צװישן געשלָאגן הָאבן ייִדן די און 5
שװערד ֿפון שלַאק ַא ֿפַײנט זײערע ַאלע
זײ און ֿפַארטיליקונג, און טײטונג און
לױט ָׂשונאים זײערע מיט געטָאן הָאבן

װילן. זײער
הױּפטשטָאט דער אין און 6
און געהרגעט ייִדן די הָאבן שוַשן

מַאן. הונדערט פינף אומגעברַאכט
און ַדלֿפון, און ַּפרַשנָדתָא, אױך 7

ַאסָּפתָא,
און ַאַדְליָא, און ּפֹוָרתָא, און 8

ַאריָדתָא.
און ַאריַסי, און ַּפרַמשּתָא, און 9

אַויזָתָא, און ַאריַדי
ֿפון זון דעם ָהָמן ֿפון זין צען די 10
הָאבן צֹורר-ַהיהודים, דעם ַהמָדתָאן,
זײ הָאבן רױב צום ָאבער געהרגעט; זײ

הַאנט. זײער אױסגעשטרעקט ניט
די געקומען איז טָאג יענעם אין 11
הױּפשטָאט דער אין הרוגים די ֿפון צָאל

מלך. דעם ֿפַאר שוַשן,
צו געזָאגט מלך דער הָאט 12
הױּפטשטָאט דער אין המלּכה: אסּתר
און געהרגעט ייִדן די הָאבן שוַשן
און מַאן, הונדערט ֿפינף אומגעברַאכט
זײ הָאבן שױן װָאס זין; צען ָהָמנס



1101 ֶאְסֵּתר 9:13—9:27

ֿפון מדינות איבעריקע די אין געטָאן
ֿפַארלַאנג, דַײן נָאר װָאס און מלך!
נָאך װָאס און װערן, געגעבן דיר װעט

װערן. געטָאן װעט בקשה, דַײן
דעם אױב געזָאגט: אסּתר הָאט 13
מָארגן אױך זָאל װוילגעפעלן, איז מלך
שוַשן אין װָאס ייִדן די װערן געגעבן
הַײנט; ֿפון בַאֿפעל דער װי ַאזױ טָאן צו
מען זָאל ָהָמנען ֿפון זין צען די און

ּתִליֶה. דער אױף אױֿפהענגען
ַאזױ ַאז געהײסן מלך דער הָאט 14
בַאֿפעל ַא און װערן, געטָאן זָאל
שוַשן; אין געװָארן ַארױסגעגעבן איז
מען הָאט ָהָמנען ֿפון זין צען די און

אױֿפגעהַאנגען.
שוַשן אין װָאס ייִדן די און 15
אין אױך אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן
הָאבן און ָאֶדר, חֹודש ֿפון טָאג ֿפערצנטן
הונדערט דרַײ שוַשן אין אױסגעהרגעט
ניט זײ הָאבן רױב צום ָאבער מַאן;

הַאנט. זײער אױסגעשטרעקט
װָאס ייִדן איבעריקע די און 16
זיך הָאבן מלך ֿפון מדינות די אין
ֿפַאר געשטעלט זיך און אַײנגעזַאמלט,
לױז זַײנען זײ און לעבן, זײער
הָאבן און פַײנט, זײערע ֿפון געװָארן
ֿפינף ָׂשונאים זײערע ֿפון אױסגעהרגעט
רױב צום ָאבער טױזנט; זיבעציק און
זײער אױסגעשטרעקט ניט זײ הָאבן

הַאנט.
טָאג דרַײצנטן אין געװען איז דָאס 17
טָאג ֿפערצנטן אין און ָאֶדר; חֹודש ֿפון
אים הָאבן און גערוט, זײ הָאבן אים אין
און סעודה ַא ֿפון טָאג ַא ֿפַאר געמַאכט

ׂשמחה. ַא
שוַשן אין װָאס ייִדן די ָאבער 18
דרַײצנטן אין אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן
אין און אים, אין טָאג ֿפערצנטן אין און
גערוט, זײ הָאבן אים אין טָאג ֿפוֿפצנטן
ֿפון טָאג ַא ֿפַאר געמַאכט אים הָאבן און

ׂשמחה. ַא און סעודה ַא
ָאֿפענע די ֿפון ייִדן די מַאכן דרום 19
ָאֿפענע אין זיצן װָאס די ערטער,
חֹודש ֿפון טָאג ֿפערצנטן אין שטעט,

ַא און סעודה ַא און ׂשמחה ַא ָאֶדר
אײנעם ֿפון ַשַלח-ָמנות מיט יָום-טוב,

ַאנדערן. צום
די אױֿפגעשריבן הָאט מרדכי און 20
געשיקט הָאט ער און זַאכן, דָאזיקע
ַאלע אין װָאס ייִדן ַאלע צו בריװ
נָאנטע די ַאַחשֵורֹוש, מלך ֿפון מדינות

װַײטע, די און
זײ ַאז זײ, אױף בַאֿפעסטיקן צו 21
ֿפון טָאג ֿפערצנטן דעם הַאלטן זָאלן
אין טָאג ֿפוֿפצנטן דעם און ָאֶדר, חֹודש

יָאר, אין יָאר ַאלע אים,
זַײנען ייִדן די װָאס טעג די װי ַאזױ 22
און פַײנט, זײערע ֿפון געװָארן לױז
ֿפַארקערט זײ איז װָאס חֹודש דעם
און ׂשמכה, ַא אין קומער ֿפון געװָארן
צו זײ יָום-טוב; ַא אין טרױער ֿפון
ַא און סעודה ַא ֿפון טעג ֿפַאר מַאכן
צום אײנעם ֿפון ַשַלח-ָמנות מיט ׂשמכה,

לַײט. ָארימע צו מּתנות און ַאנדערן,
װָאס ָאנגענומען הָאבן ייִדן די און 23
װָאס און טָאן, צו ָאנגעהױבן הָאבן זײ

געשריבן. זײ צו הָאט מרדכי
ַהמָדתָאן, ֿפון זון דער ָהָמן װָארום 24
ַאלע אױף צֹורר דער ַאגָגי, דער
זײ ייִדן די אױף געטרַאכט הָאט ייִדן,

אונטערצוברענגען,
ּפור, ַא עװָארֿפן הָאט ער און 25
ֿפַארטומלען צו זײ גֹורל, ַא איז דָאס
ַאז ָאבער אונטערצוברענגען. זײ און
ער הָאט מלך, ֿפַארן געקומען איז זי
בײזע זַײן ַאז בריװ, ַא מיט ָאנגעזָאגט
אױף געטרַאכט הָאט ער װָאס מחשבה
זַײן אױף אומקערן זיך זָאל ייִדן, די
אים אױפגעהַאנגען הָאט מע און קָאּפ;

ּתִליֶה. דער אױף זין זַײנע און
דָאזיקע די גערופן מען הָאט דרום 26
ּפור. נָאמען דעם אױף ּפורים, טעג
ֿפון װערטער די װעגן ֿפון דערֿפַאר,
הָאבן זײ װָאס און בריװ, דָאזיקן דעם
איז זײ װָאס און דערֿפון, ָאנגעזען זיך

געשען,
און בַאפעסטיקט ייִדן די הָאבן 27
זײערע אױף און זיך, אױף גענומען
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בַאהעפטן װָאס ַאלע אױף און קינדער,
װערן, בטל ניט זָאל עס ַאז זײ, ָאן זיך
ַאזױ טעג, צװײ דָאזיקע די הַאלטן צו
לױט און זײ, װעגן געשריבן איז עס װי

יָאר. ֿפַאר יָאר ַאלע צַײט, זײער
געדַאכט זָאלן טעג דָאזיקע די און 28
אין װערן געהַאלטן און װערן,
משּפחה, איטלעכער ָדור, איטלעכן
איטלעכער און מדינה, איטלעכער
ּפורים ֿפון טעג דָאזיקע די און שטָאט;
צװישן ֿפון װערן ָאּפגעשַאפט ניט זָאלן
ניט זָאל געדעכעניש זײער און ייִדן,

קינדער. זײערע בַײ אױפהערן
טָאכטער די המלּכה, אסּתר און 29
הָאבן ייִד, דער מרדכי און ַאביַחיִלן, ֿפון
צו שטַארקײט, גָארער מיט געשריבן
בריװ צװײטן דָאזיקן דעם בַאֿפעסטיקן

ּפורים. װעגן
צו בריװ צעשיקט הָאט ער און 30
זיבן און הונדערט די צו ייִדן, ַאלע
ַאַחשֵורֹושעס ֿפון מדינות צװַאנציק און
און ֿפריד ֿפון װערטער מיט קיניגרַײך,

װָארהַאֿפטיקײט,
די בַאֿפעסטיקן זָאלן זײ ַאז 31
זײערע אין ּפורים ֿפון טעג דָאזיקע
און ייִד דער מרדכי װי ַאזױ צַײטן,
אױף בַאֿפעסטיקט הָאבן המלּכה אסּתר
בַאֿפעסטיקט הָאבן זײ װי ַאזױ און זײ,
זײערע אױף און ַאלײן זיך אױף
ָּתענֵיתים די װעגן ָאנזָאגן די קינדער,

קלָאג. זײער און
הָאט בַאֿפעל אסּתרס און 32
װעגן ָאנזָאגן דָאזיקע די בַאֿפעסטיקט
געװָארן ֿפַארשריבן איז עס און ּפורים;

בוך. ַא אין

הָאט10 ַאַחשֵורֹוש מלך דער און
אױֿפן צינז ַא ַארױֿפגעלײגט
אים. ֿפון אינדזלען די אױף און לַאנד,

זַײן ֿפון מעׂשה די און 2
גבורות, זַײנע און שטַארקײט
מרדכיס ֿפון אױסדערצײלונג די און
אים הָאט מלך דער װָאס גרױסקײט
ֿפַארשריבן שױן זַײנען זײ געגרײסט,

צַײטגעשעענישן די ֿפון בוך דעם אין
ָּפַרס. און ָמַדי ֿפון מלכים די ֿפון

געװען איז ייִד דער מרדכי װָארום 3
און ַאַחשֵורֹושן, ֿפון ֵשני-למלך דער
זַײנע בַײ בַאליבט און ייִדן, בַײ גרױס
גוטס געזוכט הָאט ער ברידער. ֿפיל
ֿפריד צום גערעדט און פָאלק, זַײן ֿפַאר

שטַאם. גַאנצן זַײן ֿפַאר
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ֿפון1 מלוכה דער ֿפון יָאר דריטן אין

איז יהודה, ֿפון מלך דעם יהֹויָקים
בֿבל ֿפון מלך דער נֿבוַכדנֶַצר געקומען
געלעגערט הָאט און ירוָשַליִם, אױף

איר. אױף
זַײן אין געגעבן הָאט גָאט און 2
און יהודה, ֿפון מלך דעם יהֹויָקים הַאנט
און הױז, גָאטס ֿפון ּכלים די ֿפון טײל
ִשנָער, לַאנד קײן געברַאכט זײ הָאט ער
הָאט ּכלים די און גָאט; זַײן ֿפון הױז אין
ֿפון שַאצקַאמער דער אין געברַאכט ער

גָאט. זַײן
ַאשּפנַז געהײסן הָאט מלך דער און 3
הױֿפדינער, זַײנע ֿפון הױּפט דעם
יׂשראל, ֿפון קינדער די ֿפון ברענגען
און ָאּפשטַאם, קיניגלעכן דעם ֿפון און

ַאדללַײט, די ֿפון
ניטָא איז זײ אין װָאס ייִנגלעך 4
אױסזען, אױֿפן שײנע און ֿפעלער, קײן
חכמות, ַאלערלײ אין בַאהַאװנט און
און קענשַאֿפט, אין װױלקענעװדיק און
װָאס און װיסן, אין ֿפַארשטַאנדיק
ֿפון ּפַאלַאץ אין שטײן צו בּכֹוח הָאבן
דעם און ּכתֿב דעם לערנען זײ און מלך;

ַּכׂשדים. די ֿפון לשון
בַאשטימט זײ הָאט מלך דער און 5
דעם ֿפון אױסקומעניש טָאגטעגלעכע ַא
ער װָאס װַײן דעם ֿפון און שּפַײז, מלכס
דרַײ דערציען זײ געהײסן און טרינקט,
זיך זײ זָאלן זײ, ֿפון ָסוף צום און יָאר,

מלך. ֿפַארן שטעלן
די ֿפון זײ צװישן געװען זַײנען 6
חנַניָה, ָדניֵאל, יהודה, ֿפון קינדער

ַעזַריָה. און מיָשֵאל,
הױֿפדינער די ֿפון הױּפט דער און 7
ער און נעמען, געגעבן זײ הָאט
נָאמען] [דעם דניאלן געגעבן הָאט
און ַשדַרך, – חנַניָהן און בלטשַאַצר,
– ַעזַריָהן און ֵמיַשך, – מיָשֵאלן

ַעֿבד-נגֹו.

ַארַײנגענומען זיך הָאט דניאל און 8
ניט זיך זָאל ער ַאז הַארצן, אין
מלכס דעם מיט ֿפַאראומװערדיקן
ער װָאס װַײן דעם מיט און שּפַײז,
דעם ֿפון געבעטן הָאט ער און טרינקט,
זָאל ער ַאז הױֿפדינער, די ֿפון הױּפט

ֿפַאראומװערדיקן. דַארֿפן ניט זיך
דניאלן געגעבן הָאט גָאט און 9
דעם בַײ דערבַארימונג און גענָאד

הױֿפדינער. די ֿפון הױּפט
די ֿפון הױּפט דער ָאבער 10
דניאלן: צו געזָאגט הָאט הױֿפדינער
דעם הַאר מַײן ֿפַאר מֹורא הָאב איך
שּפַײז אַײער בַאשטימט הָאט װָאס מלך
ער װעט טָאמער געטרַאנק, אַײער און
װי אומעטיקער ּפנימער אַײערע זען
און עלטער, אַײער ֿפון ייִנגלעך בַײ
ֿפַארן קָאּפ מַײן ֿפַארשולדיקן װעט איר

מלך.
דעם צו געזָאגט דניאל הָאט 11
ֿפון הױּפט דער װָאס טרַאנקמַײסטער
איבער געשטעלט הָאט הױֿפדינער די
ַעזַריָהן: און מיָשֵאלן, חנַניָהן, דניאלן,
דַײנע דיך, בעט איך ּפרּוװ, 12
אונדז מען זָאל און טעג, צען קנעכט
װַאסער און עסן, צום גרינס ֿפון געבן

טרינקען. צום
דיר ֿפַאר װערן בַאװיזן זָאל און 13
ֿפון אױסזען דָאס און אױסזען אונדזער
שּפַײז; מלכס דעם עסן װָאס ייִנגלעך די
דַײנע מיט טו זען, װעסט דו װי ַאזױ און

קנעכט.
אין זײ צו צוגעהערט ער הָאט 14
זײ הָאט ער און זַאך, דָאזיקער דער

טעג. צען געּפרּוװט
הָאט טעג, צען די ֿפון ָסוף צום און 15
און בעסער, אױסגעװיזן אױסזען זײער
לַײב, אױֿפן ֿפעטער געװען זַײנען זײ
געגעסן הָאבן װָאס ייִנגלעך ַאלע ֿפון

שּפַײז. מלכס דעם
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טרַאנקמַײסטער דער ֿפלעגט ַאזױ 16
דעם און שּפַײז, זײער ַאװעקנעמען
ֿפלעגט און טרינקען, זָאלן זײ װָאס װַײן

גרינס. געבן זײ
ייִנגלעך, ֿפיר דָאזיקע די און 17
קענשַאֿפט געגעבן גָאט הָאט זײ
ַאלערלײ אין ֿפַארשטַאנדיקײט און
הָאט דניאל און חכמה; און סֿפרים
און זעונג יעטװעדער ֿפַארשטַאנען

חלֹומות.
װָאס טעג די ֿפון ָסוף צום און 18
דענצמָאל געהײסן זײ הָאט מלך דער
די ֿפון הױּפט דער זײ הָאט ברענגען,
נֿבוַכדנֶַצרן. ֿפַאר געברַאכט הױֿפדינער
זײ מיט הָאט מלך דער און 19
איז ַאלעמען זײ צװישן און גערעדט;
דניאל, װי ַאזַא געװָארן געֿפונען ניט
זײ און ַעזַריָה; און מיָשֵאל, חנַניָה,

מלך. ֿפַארן געשטַאנען זַײנען
ֿפון זַאך יעטװעדער אין און 20
מלך דער װָאס חכמה ֿפַארשטַאנדיקער
זײ ער הָאט געֿפרעגט, זײ בַײ הָאט
ַאלע װי העכער מָאל צען געֿפונען
װָאס צױבערשּפרעכער און ַחרטומים

קיניגרַײך. גַאנצן זַײן אין
דעם ביז געבליבן איז דניאל און 21

ּכֹוֶרש. מלך ֿפון יָאר ערשטן

ֿפון2 יָאר צװײטן אין און
זיך הָאבן מלוכה נֿבוַכדנֶַצרס
זַײן און חלֹומות, געחלומט נֿבוַכדנֶַצרן
זַײן און צערודערט, געװען איז געמיט

געװָארן. צעברָאכן אים איז שלָאף
די רוֿפן געהײסן מלך דער הָאט 2
צױבערשּפרעכער, די און ַחרטומים,
ּכדי ַּכׂשדים, די און מכשֿפים, די און
חלֹומות; זַײנע מלך דעם זָאגן זָאלן זײ
זיך הָאבן און געקומען, זַײנען זײ און

מלך. ֿפַארן געשטעלט
מיר געזָאגט: זײ צו מלך דער הָאט 3
מַײן און חלום, ַא געחלומט זיך הָאט
דעם װיסן צו צערודערט, איז געמיט

חלום.

דעם צו גערעדט ַּכׂשדים די הָאבן 4
זָאל לעבן אײביק ַארַאמיש: אין מלך
צו חלום דעם דערצײל מלך! דער
דעם זָאגן װעלן מיר און קנעכט, דַײנע

ּפיתרון.
און מלך דער ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 5
איז זַאך די ַּכׂשדים: די צו געזָאגט הָאט
מיך מַאכט איר אױב ֿפעסט: מיר בַײ
ּפיתרון, זַײן און חלום דעם װיסן ניט
װערן, צעהַאקט שטיקער אין איר װעט
געמַאכט װעלן הַײזער אַײערע און

מיסטהױֿפנס. ֿפַאר װערן
דעם זָאגן װעט איר ָאבער אױב 6
קריגן איר װעט ּפיתרון, זַײן און חלום
און בַאלױנונגען און מּתנות מיר ֿפון
חלום דעם מיר זָאגט נָאר ּכֿבוד; גרױס

ּפיתרון. זַײן און
צװײט ַא געענטֿפערט זײ הָאבן 7
מלך דער זָאל געזָאגט: און מָאל,
קנעכט, זַײנע צו חלום דעם דערצײלן

ּפיתרון. דעם זָאגן װעלן מיר און
און מלך דער ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 8
ַאז איך ֿפַארשטײ געװיס געזָאגט: הָאט
זעט איר װַײל צַײט, געװינען װילט איר

ֿפעסט, מיר בַײ איז זַאך די ַאז
װיסן ניט מיך מַאכט איר אױב ַאז 9
ֿפַאר משּפט אײן בלױז איז חלום, דעם
צו ָאּפגעמַאכט הָאט איר װָארום אַײך;
די ביז בַאטרוג, און ליגן מיר ֿפַאר זָאגן
מיר זָאגט דרום ענדערן. זיך װעט צַײט
איר ַאז װיסן װעל איך און חלום, דעם

ּפיתרון. זַײן בַאשײדן מיר קענט
געענטֿפערט ַּכׂשדים די הָאבן 10
ַא ניטָא געזָאגט: און מלך ֿפַארן
זָאגן קען װָאס ערד דער אױף מענטש
קײן װָארום מלך; דעם ֿפון זַאך די
ניט הָאט מלך מַאכטיקער און גרױסער
ַחרטום, קײן ֿפון זַאך ַאזַא ֿפַארלַאנגט
ַּכׂשדי. ָאדער צױבערשּפרעכער, ָאדער
מלך דער װָאס זַאך די און 11
קײן און שװער, איז ֿפַארלַאנגט
ֿפַאר זָאגן דָאס קען װָאס ַאנדערער
געטער די ַאחוץ ניטָא, איז מלך דעם
מיט ניט איז װױנונג זײער װָאס
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ֿפלײש. ֿפון בַאשעֿפענישן
מלך דער איז דעם איבער 12
הָאט ער און געװָארן, ּכעס אין
בַאֿפױלן הָאט און געצערנט, שטַארק
בֿבל. ֿפון חכמים ַאלע אומצוברענגען

און ַארױס, איז בַאֿפעל דער און 13
װערן, געטײט געזָאלט הָאבן חכמים די
זַײנע און דניאלן געזוכט הָאט מע און

טײטן. צו זײ חֿברים
דניאל הָאט דענצמָאל 14
ׂשכל און קלוגשַאֿפט מיט געענטֿפערט
ֿפון אױבערלַײבװעכטער דעם ַאריֹוך
ַארױסגעגַאנגען איז װָאס מלך, דעם

בֿבל. ֿפון חכמים די טײטן
הָאט און ָאּפגערוֿפן זיך הָאט ער 15
ֿפון הױּפטמַאן דעם ַאריֹוך צו געזָאגט
בַאֿפעל דער איז װָאס ֿפַאר מלך: דעם
מלך? דעם ֿפַאר ֿפון שטרענג ַאזױ
װיסן געמַאכט ַאריֹוך הָאט דענצמָאל

זַאך. די דניאלן
און ַארױֿפגעגַאנגען דניאל איז 16
אים זָאל ער ַאז מלך, בַײם געבעטן הָאט
דעם מלך דעם זָאגן צו ּכדי צַײט, געבן

ּפיתרון.
דניאל איז דענצמָאל 17
הױז, זַײן אין ַאװעקגעגַאנגען
צו זַאך די װיסן געמַאכט הָאט און
און מיָשֵאלן, חנַניָהן, חֿברים, זַײנע

ַעזַריָהן.
בַײ ַרחמים בעטן זָאלן זײ ּכדי 18
ָסוד, דָאזיקן דעם װעגן הימל אין גָאט
ניט זָאלן חֿברים זַײנע און דניאל ַאז
איבעריקע די מיט װערן אומגעברַאכט

בֿבל. ֿפון חכמים
ָסוד דער איז דענצמָאל 19
ַא אין דניאלן געװָארן ַאנטּפלעקט
דענצמָאל הָאט נַאכט. דער ֿפון זעונג

הימל. אין גָאט געלױבט דניאל
און ָאּפגערוֿפן זיך הָאט דניאל 20
דער זַײן זָאל געלױבט געזָאגט: הָאט
ביז אײביקײט ֿפון גָאט ֿפון נָאמען
גֿבורה און חכמה װָארום אײביקײט;

זַײנע, זַײנען

די און צַײטן די בַײט ער און 21
און מלכים, ָאּפ שַאֿפט ער ּתקוֿפות;
צו חכמה גיט ער מלכים; אױף שטעלט
װָאס די צו קענשַאֿפט און חכמים, די

ֿפַארשטַאנדיקײט. קענען
די און טיֿפעניש די ַאנטּפלעקט ער 22
דער אין װָאס װײס ער ֿפַארבָארגעניש,
בַײ רוט ליכטיקײט די און ֿפינצטערניש

אים.
עלטערן, מַײנע ֿפון גָאט דיך, 23
דו װָאס לױבן, און דַאנקען איך טו
גֿבורה, און חכמה געגעבן מיר הָאסט
װיסן געמַאכט ַאצונד מיך הָאסט און
װָאס דיר; ֿפון געבעטן הָאבן מיר װָאס
געמַאכט אונדז הָאסטו מלך ֿפון זַאך די

װיסן.
דניאל איז דעם װעגן ֿפון 24
ַאריֹוכן, צו ַארױֿפגעגַאנגען
געשטעלט הָאט מלך דער װעמען
בֿבל; ֿפון חכמים די אומצוברענגען
ַאזױ אים צו הָאט און געקומען איז ער
די אומברענגען ניט זָאלסט געזָאגט:
ֿפַאר ַארױף מיך ֿפיר בֿבל; ֿפון חכמים
דעם זָאגן װעל איך און מלך, דעם

ּפיתרון. דעם מלך
ַאריֹוך הָאט דענצמָאל 25
גיך אױף דניאלן ַארױֿפגעֿפירט
ַאזױ אים צו הָאט און מלך, ֿפַארן
ֿפון מַאן ַא געֿפונען הָאב איך געזָאגט:
װעט װָאס יהודה, ֿפון גלות-קינדער די

ּפיתרון. דעם װיסן מַאכן מלך דעם
צו ָאּפגערוֿפן זיך מלך דער הָאט 26
געװען איז נָאמען זַײן װָאס דניאלן
װיסן מַאכן מיך קענסטו בלטשַאַצר:
און געזען, הָאב איך װָאס חלום דעם

ּפיתרון? זַײן
דעם ֿפַאר דניאל געענטֿפערט הָאט 27
ָסוד דעם געזָאגט: הָאט און מלך,
קײן קענען ֿפַארלַאנגט מלך דער װָאס
ַחרטומים, צױבערשּפרעכער, חכמים,

זָאגן. ניט מלך דעם שטערנזעער,
הימל אין גָאט ַא ֿפַארַאן ָאבער 28
הָאט ער און סֹודות, ַאנטּפלעקט װָאס
װָאס נֿבוַכדנֶַצר מלך דעם װיסן געלָאזט
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דַײן טעג. די ֿפון ָסוף אין געשען װעט
אױף קָאּפ דַײן ֿפון זעונגען די און חלום,

ָאט-װָאס: זַײנען געלעגער, דַײן
ַארױֿפגעקומען זַײנען מלך, דיר, 29
װָאס געלעגער, דַײן אױף רעיֹונות
װָאס דער און דעם, נָאך געשען װעט
געלָאזט דיך הָאט סֹודות ַאנטּפלעקט

געשען. װעט װָאס װיסן
איז מיר אין װַײל ניט איך, און 30
לעבעדיקע, ַאלע ֿפון חכמה מער דָא
ַאנטּפלעקט ָסוד דָאזיקער דער מיר איז
דעם זָאל מע ּכדי נַײערט געװָארן,
און מלך, דעם װיסן מַאכן ּפיתרון
דַײן ֿפון רעיֹונות די ֿפַארשטײן זָאלסט

הַארצן.
עס ערשט געזען, הָאסט מלך, דו, 31
די געשטַאלט. געװַאלטיקע ַא שטײט
גרױס, געװען איז געשטַאלט דָאזיקע
אױסנַאמיק; געװען איז גלַאנץ איר און
איר און דיר, ֿפַאר געשטַאנען איז זי

מֹוראדיק. געװען איז ָאנבליק
קָאּפ איר געשטַאלט, דָאזיקע די 32
איר גָאלד, טַײערן ֿפון געװען איז
זילבער, ֿפון ָארעמס אירע און ברוסט
קוּפער, ֿפון לענדן אירע און בױך איר
אירע אַײזן, ֿפון שענקלען אירע 33
טײל און אַײזן ֿפון זײ ֿפון טײל ֿפיס,

לײם. ֿפון זײ ֿפון
הָאט שטײן ַא ביז געקוקט הָאסטו 34
און הַאנט, עמיצנס ָאן ָאּפגעריסן זיך
אירע אױף געשטַאלט די געשלָאגן הָאט
זײ הָאט און לײם, און אַײזן ֿפון ֿפיס

צעשטױסן.
צעשטױסן זַײנען דענצמָאל 35
די אַײזן, דָאס אײנעם אין געװָארן
און זילבער, דָאס קוּפער, דָאס לײם,
ַאזױ געװָארן זַײנען זײ און גָאלד, דָאס
דער און זומערשַײערן, ֿפון שּפרײ װי
קײן און ַאװעקגעטרָאגן, זײ הָאט װינט
געװָארן. געֿפונען ניט זײ ֿפון איז צײכן
געשלָאגן הָאט װָאס שטײן דער און
גרױסער ַא געװָארן איז געשטַאלט די
גַאנצע די ָאנגעֿפילט הָאט און בַארג,

ערד.

מיר און חלום; דער איז דָאס 36
ּפיתרון. זַײן מלך דעם ֿפַאר זָאגן װעלן
מלכים, ֿפון מלך דער מלך, דו, 37
הָאט הימלען די ֿפון גָאט דער װָאס
און רַײכטום, מלוכה, געגעבן דיר

ּכֿבוד, און שטַארקײט,
װױנון עס נָאר װּו און 38
ֿפעלד, ֿפון חיות מענטשנקינדער,
ער הָאט הימל, ֿפון ֿפױגלען ָאדער
דיך און הַאנט, דַײן אין געגעבן
זײ איבער געװעלטיקן געמַאכט
ֿפון קָאּפ דער ביסט דו – ַאלעמען

גָאלד.
ַאן אױֿפשטײן װעט דיר נָאך און 39
דיר, ֿפון נידעריקער מלוכה, ַאנדער
מלוכה, דריטע ַא ַאנדערע ַאן נָאך און
געװעלטיקן װעט װָאס קוּפער, ֿפון

ערד. גַאנצער דער איבער
זַײן װעט מלוכה ֿפירטע ַא און 40
אַײזן װָארום אַײזן; װי ַאזױ שטַארק
און ַאלצדינג, צעהַאקט און צעשטױסט
ַאזױ צעברעכט, װָאס אַײזן װי ַאזױ
און צעשטױסן דָאזיקע די ַאלע זי װעט

צעברעכן.
ֿפיס די געזען הָאסט דו װָאס און 41
טעּפערלײם זײ ֿפון טײל ֿפינגער, די און
עס בַאטײט: אַײזן זײ ֿפון טײל און
ֿפון און מלוכה, געטײלטע ַא זַײן װעט
זַײן װעט אַײזן ֿפון ֿפעסטיקײט דער
אַײזן געזען הָאסט דו װי ַאזױ איר, אין

ערדלײם. מיט צונױֿפגעמישט
טײל ֿפיס, די ֿפון ֿפינגער די און 42
לײם זײ ֿפון טײל און אַײזן זײ ֿפון
װעט מלוכה דער ֿפון טײל ַא בַאטײטן:
װעט איר ֿפון טײל ַא און שטַארק, זַײן

צעברָאכן. זַײן
געזען הָאסט דו װָאס און 43
ערדלײם מיט צונױֿפגעמישט אַײזן
צונױֿפמישן זיך װעלן זײ [בַאטײט]:
ָאבער מענטשן, ֿפון זָאמען דעם דורך
ָאן אײנס בַאהעֿפטן ניט זיך װעלן זײ
זיך מישט אַײזן װי ַאזױ ָאט ַאנדערן,

לײם. מיט אױס ניט



1107 ָדנִיֵאל 2:44—3:7

דָאזיקע די ֿפון טעג די אין און 44
הימלען די ֿפון גָאט דער װעט מלכים
אײביק װעט װָאס מלוכה ַא אױֿפשטעלן
מלוכה די און װערן, צעשטערט ניט
קײן צו װערן איבערגעלָאזן ניט װעט
און צעשטױסן װעט זי ֿפָאלק; ַאנדער
מלוכות, דָאזיקע די ַאלע ֿפַארטיליקן

אײביק. אױף בַאשטײן װעט זי און
װי געזען הָאסט דו װָאס װעגן 45
שטײן ַא ָאּפגעריסן זיך הָאט בַארג ֿפון
צעשטױסן הָאט און הענט, עמיצנס ָאן
דָאס לײם, די קוּפער, דָאס אַײזן, דָאס
הָאט דָאס – גָאלד דָאס און זילבער,
דעם װיסן געלָאזט גָאט גרױסער דער
און געשען; װעט דעם נָאך װָאס מלך
זַײן איז אמת און חלום, דער איז געװיס

ּפיתרון.
מלך דער איז דענצמָאל 46
ּפנים, זַײן אױף געֿפַאלן נֿבוַכדנֶַצר
דניאלן; צו געבוקט זיך הָאט ער און
ברענגען צו בַאֿפױלן הָאט ער און
שמעקעדיקע און ָאּפֿפערגעשַאנק ַאן

אים. צו ריחות
צו ָאּפגערוֿפן זיך הָאט מלך דער 47
ַאז אמת געזָאגט: הָאט און דניאלן,
געטער, ֿפון גָאט דער איז גָאט אַײער
דער און מלכים, ֿפון הַאר דער און
הָאסט דו ַאז סֹודות, ֿפון ַאנטּפלעקער

ָסוד. דָאזיקן דעם ַאנטּפלעקן געקענט
גרױס מלך דער הָאט דענצמָאל 48
געגעבן אים הָאט און דניאלן, געמַאכט
געמַאכט אים און מּתנות, גרױסע ֿפיל
דער איבער געװעלטיקער ֿפַאר
דעם ֿפַאר און בֿבל, ֿפון מדינה גַאנצער
חכמים ַאלע איבער הױּפטֿפָארשטײער

בֿבל. ֿפון
בַײם געבעטן הָאט דניאל און 49
ַשדַרכן, אױֿפגעזעצט הָאט ער און מלך,
ֿפירונג דער אױף ַעֿבד-נגֹון, און ֵמיַשכן,
איז דניאל און בֿבל; ֿפון מדינה דער ֿפון

מלך. ֿפון טױער אין געװען

געמַאכט3 הָאט נֿבוַכדנֶַצר מלך דער
װָאס גָאלד, ֿפון געשטַאלט ַא

אַײלן, זעכציק געװען איז הײך איר
זי הָאט ער אַײלן; זעקס ברײט איר
דער אין דורָא, טָאל אין אױֿפגעשטעלט

בֿבל. ֿפון מדינה
הָאט נֿבוַכדנֶַצר מלך דער און 2
סַאטרַאּפן, די אַײנזַאמלען געשיקט
די ֿפירשטן, די און הערשער, די
די שַאצמַײנסטער, די ריכטער,
ַאלע און אױֿפזעער, די רַאטגעבער,
צו מדינה, דער ֿפון געװעלטיקער
דער ֿפון בַאנַײאונג דער צו קומען
נֿבוַכדנֶַצר מלך דער װָאס געשטַאלט,

אױֿפגעשטעלט. הָאט
אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן דענצמָאל 3
און הערשער, די סַאטרַאּפן, די
די ריכטער, די ֿפירשטן, די
רַאטגעבער, די שַאצמַײנסטער,
געװעלטיקער ַאלע און אױֿפזעער, די
בַאנַײאונג דער צו מדינה, דער ֿפון
מלך דער װָאס געשטַאלט, דער ֿפון
און אױֿפגעשטעלט; הָאט נֿבוַכדנֶַצר
דער ַאקעגן געשטעלט זיך הָאבן זײ
הָאט נֿבוַכדנֶַצר װָאס געשטַאלט,

אױֿפגעשטעלט.
אױסגערוֿפן הָאט שרַײער ַא און 4
איר מען, בַאֿפעלט אַײך הײך: דער אין

לשֹונות; און אומות ֿפעלקער,
ָקול דעם הערן װעט איר בעת 5
גיטַאר, ֿפלַײט, הָארן, דעם ֿפון
און ֿפַײֿפזַאק, הַארף, ֿפירסטרונע,
איר זָאלט ּכֵלי-זֶֶמר, ַאלערלײ
דער צו בוקן זיך און ַאנידערֿפַאלן
מלך דער װָאס געשטַאלט, גילדערנער

אױֿפגעשטעלט. הָאט נֿבוַכדנֶַצר
ַאנידערֿפַאלן ניט װעט עס װער און 6
אײגענער דער אין װעט בוקן, זיך און
ַאן אין װערן ַארַײנגעװָארֿפן שעה

ֿפַײער. ברענעדיקן מיט אױװן
װי צַײט, יענער אין דעריבער, 7
דעם דערהערט הָאבן ֿפעלקער ַאלע
גיטַאר, ֿפלַײט, הָארן, דעם ֿפון ָקול
ַאלערלײ און הַארף, ֿפירסטרונע,
ֿפעלקער, ַאלע זַײנען ַאזױ ּכֵלי-זֶֶמר,
ַאנידערגעֿפַאלן לשֹונות, און אומות,
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דער צו געבוקט זיך הָאבן און
מלך דער װָאס געשטַאלט, גילדערנער

אױֿפגעשטעלט. הָאט נֿבוַכדנֶַצר
צַײט יענער אין הָאבן דעריבער 8
הָאבן און ַּכׂשדים, מענער, גענענט

ייִדן. די אױף געַמסרט
געזָאגט און ָאּפגערוֿפן זיך הָאבן זײ 9
לעבן אײביק נֿבוַכדנֶַצר: מלך דעם צו

מלך! דער זָאל
ַא געגעבן הָאסט מלך, דו, 10
װָאס מענטש יעטװעדער ַאז בַאֿפעל,
הָארן, דעם ֿפון ָקול דעם הערן װעט
הַארף, ֿפירסטרונע, גיטַאר, ֿפלַײט,
זָאל ּכֵלי-זֶֶמר, ַאלערלײ און ֿפַײֿפזַאק,
דער צו בוקן זיך און ַאנידערֿפַאלן

געשטַאלט; גילדערנער
ניט װעט עס װער און 11
זָאל בוקן, זיך און ַאנידערֿפַאלן
אױװן ַאן אין װערן ַארַײנגעװָארֿפן

ֿפַײער. ברענעדיקן מיט
װָאס מענער ייִדישע ֿפַארַאן זַײנען 12
דער אױף ַארױֿפגעזעצט הָאסט דו
ַשדַרך, בֿבל, ֿפון מדינה דער ֿפון ֿפירונג
מענער דָאזיקע די ַעֿבד-נגֹו; און ֵמיַשך,
צו מלך, דיר, אױף ַאכט ניט לײגן
דער צו און ניט, זײ דינען גָאט דַײן
הָאסט דו װָאס געשטַאלט גילדערנער

ניט. זיך זײ בוקן אױֿפגעשטעלט,
נֿבוַכדנֶַצר הָאט דענצמָאל 13
בַאֿפױלן גרימצָארן און ּכעס מיט
און ֵמיַשכן, ַשדַרכן, ברענגען צו
מענער דָאזיקע די זַײנען ַעֿבד-נגֹון.
ֿפַארן געװָארן געברַאכט דענצמָאל

מלך.
און נֿבוַכדנֶַצר ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 14
בּכיװן, דָאס איז זײ: צו געזָאגט הָאט
איר װָאס ַעֿבד-נגֹו, און ֵמיַשך, ַשדַרך,
בוקט איר און גָאט, מַײן צו ניט דינט
געשטַאלט, גילדערנער דער צו ניט זיך

אױֿפגעשטעלט? הָאב איך װָאס
ַאז גרײט, זַײט איר אױב ַאצונד, 15
ֿפון ָקול דעם הערן װעט איר בעת
ֿפירסטרונע, גיטַאר, ֿפלַײט, הָארן, דעם
ַאלערלײ און ֿפַײֿפזַאק, און הַארף,

און ַאנידערֿפַאלן איר זָאלט ּכֵלי-זֶֶמר,
װָאס געשטַאלט, דער צו בוקן זיך
איר ָאבער אױב ,– געמַאכט הָאב איך
דער אין איר װעט בוקן, ניט זיך װעט
װערן ַארַײנגעװָארֿפן שעה אײגענער
ֿפַײער; ברענעדיקן מיט אױװן ַאן אין
אַײך װעט װָאס גָאט, דער איז װער און

הַאנט? מַײן ֿפון זַײן מציל
ֵמיַשך, ַשדַרך, געענטֿפערט הָאבן 16
צום געזָאגט הָאבן און ַעֿבד-נגֹו, און
אױף ניט ֿפעלט אונדז נֿבוַכדנֶַצר, מלך:
ענטֿפערן. צו דיר בַאֿפעל דָאזיקן דעם
װעמען צו גָאט אונדזער אױב 17
װעט זַײן, מציל אונדז קען דינען, מיר
ברענעדיקן מיט אױװן דעם ֿפון ער
מציל מלך, הַאנט, דַײן ֿפון און ֿפַײער,

זַײן.
מלך, װיסן, זײ ניט, ַאז ַאֿפילו און 18
דינען, ניט מיר װעלן גָאט דַײן צו ַאז
װָאס געשטַאלט גילדערנער דער צו און
מיר װעלן אױֿפגעשטעלט, הָאסט דו

בוקן. ניט זיך
נֿבוַכדנֶצר איז דענצמָאל 19
גרימצָארן, מיט געװָארן ָאנגעֿפילט
הָאט ּפנים זַײן ֿפון ָאנבליק דער און
און ֵמיַשכן, ַשדַרכן, ַאקעגן געביטן זיך
און ָאּפגערוֿפן זיך ער הָאט ַעֿבד-נגֹון;
אױװן דעם ָאנצוהײצן בַאֿפױלן הָאט
אים דַארף מע װי ֿפיל ַאזױ מָאל זיבן

ָאנהײצן.
גיבֹורים שטַארקע עטלעכע און 20
צו בַאֿפױלן ער הָאט חיל זַײן אין װָאס
ַעֿבד-נגֹון, און ֵמיַשכן, ַשדַרכן, בינדן
מיט אױװן דעם אין ַארַײנצּוװַארֿפן און

ֿפַײער. ברענעדיקן
דָאזיקע די זַײנען דענצמָאל 21
אין געװָארן געבונדן מענער
העמדער, זײערע הױזן, זײערע
זײערע און מַאנטלען, זײערע און
זײ הָאט מע און מלבושים, ַאנדערע
מיט אױװן דעם אין ַארַײנגעװָארֿפן

ֿפַײער. ברענעדיקן
װָארט דָאס װַײל דעריבער, 22
שטרענג, געװען איז מלך דעם ֿפון
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שטַארק געװען איז אױװן דער און
דעם ֿפון ֿפלַאם די הָאט ָאנגעהײצט,
הָאבן װָאס מענער יענע געטײט ֿפַײער
און ֵמיַשכן, ַשדַרכן, ַארױֿפגעברַאכט

ַעֿבד-נגֹון.
מענער, דרַײ דָאזיקע די און 23
זַײנען ַעֿבד-נגֹו, און ֵמיַשך, ַשדַרך,
אין געבונדענערהײט ַארַײנגעֿפַאלן

ֿפַײער. ברענעדיקן מיט אױװן דעם
מלך דער הָאט דענצמָאל 24
איז ער און דערשרָאקן, זיך נֿבוַכדנֶַצר
הָאט ער און גיך, אױף אױֿפגעשטַאנען
מיניסטָארן, זַײנע צו ָאּפגערוֿפן זיך
דרַײ ניט מיר הָאבן געזָאגט: הָאט און
געבונדענערהײט ַארַײנגעװָארן מענער
און געענטֿפערט זײ הָאבן ֿפַײער? אין

מלך. געװיס, מלך: צום געזָאגט
הָאט און ָאּפגערוֿפן זיך ער הָאט 25
לױזע מענער ֿפיר איך זע ָאט געזָאגט:
קײן און ֿפַײער, מיטן אין ַארומגײן
דער און ניטָא; זײ אױף איז שעדיקונג
צו געגליכן איז ֿפירטן דעם ֿפון ָאנבליק

געטער. די ֿפון זון ַא
נֿבוַכדנֶַצר הָאט דענצמָאל 26
אױװן דעם ֿפון טיר דער צו גענענט
הָאט ער ֿפַײער; ברענעדיקן מיט
ַשדַרך, געזָאגט: און אױסגערוֿפן
ֿפון קנעכט ַעֿבד-נגֹו, און ֵמיַשך,
קומט און ַארױס, גײט גָאט, העכסטן
ֵמיַשך, ַשדַרך, זַײנען דענצמָאל ַאהער.
ֿפון ַארױסגעגַאנגען ַעֿבד-נגֹו, און

ֿפַײער.
הערשער, די סַאטרַאּפן, די און 27
מיניסטָארן די און ֿפירשטן, די און
אַײנגעזַאמלט, זיך הָאבן מלך, דעם ֿפון
מענער, דָאזיקע די בַאקוקט הָאבן און
געהַאט ניט הָאט ֿפַײער דָאס װָאס
לַײבער, זײערע אױף שליטה קײן
ניט איז קָאּפ זײער ֿפון הָאר די און
הױזן זײערע און געװָארן, ָאנגעברענט
קײן און ֿפַארענדערט, ניט זיך הָאבן
אױף ַאריבער ניט איז ֿפַײער ֿפון ריח

זײ.

און נֿבוַכדנֶַצר אױסגערוֿפן הָאט 28
גָאט דער איז געלױבט געזָאגט: הָאט
װָאס ַעֿבד-נגֹון, און ֵמיַשכן, ַשדַרכן, ֿפון
הָאט און מלאך, זַײן געשיקט הָאט ער
הָאבן װָאס קנעכט זַײנע געװען מציל
הָאבן און אים, אױף ֿפַארלָאזט זיך
װָארט, מלכס דעם װי ַאנדערש געטָאן
זײ ּכדי לַײבער, זײערע ָאּפגעגעבן און
קײן צו בוקן ניט זיך און דינען ניט זָאלן

גָאט. זײער צו ַאחוץ גָאט
בַאֿפעל ַא געגעבן װערט מיר ֿפון 29
לשון, און אומה, ֿפָאלק, יעטװעדער ַאז
אױף אומּכֿבוד מיט רעדן װעט װָאס
און ֵמיַשכן, ַשדַרכן, ֿפון גָאט דעם
צעריסן שטיקער אין זָאל ַעֿבד-נגֹון,
װערן געמַאכט זָאל הױז זַײן און װערן,
איז עס װָארום מיסטהױֿפן; ַא ֿפַאר
ַאזױ קען װָאס גָאט ַאנדער קײן ניטָא

זַײן. מציל
מלך דער הָאט דענצמָאל 30
און ֵמיַשכן, ַשדַרכן, דערהױבן

בֿבל. ֿפון מדינה דער אין ַעֿבד-נגֹון,
ַאלע צו נֿבוַכדנֶַצר מלך ”דער 31
װָאס לשֹונות, און אומות, ֿפעלקער,
אַײער ערד: גַאנצער דער אױף װױנען

מערן! זיך זָאל ֿפריד
װָאס װּונדער די און צײכנס די 32
מיר מיט הָאט גָאט העכסטער דער
צו מיר ֿפַאר װױלגעֿפעלן איז געטָאן,
גרױס! װי צײכנס, זַײנע װיסן. לָאזן
זַײן שטַארק! װי װּונדער, זַײנע און
זַײן און מלוכה, אײביקע ַאן איז מלוכה

ָדור. צו ָדור ֿפון איז געװעלטיקײט

רואיק4 געװען בין נֿבוַכדנֶַצר איך
אין בליענדיק און הױז, מַײן אין

ּפַאלַאץ. מַײן
און געזען חלום ַא איך הָאב 2
און דערשרָאקן, מיך הָאט ער
געלעגער, מַײן אױף טרַאכטענישן
מיך הָאבן קָאּפ מַײן ֿפון זעונגען און

צעגרױלט.
געװָארן געגעבן מיר ֿפון איז דרום 3
ַאלע מיר ֿפַאר ברענגען צו בַאֿפעל, ַא
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מַאכן מיך זָאלן זײ ַאז בֿבל, ֿפון חכמים
חלום. דעם ֿפון ּפיתרון דעם װיסן

די געקומען זַײנען דענצמָאל 4
די צױבערשּפרעכער, די ַחרטומים,
איך און שטערנזעער, די און ַּכׂשדים,
זײ, ֿפַאר חלום מַײן דערצײלט הָאב
װיסן געמַאכט ניט מיך הָאבן זײ ָאבער

ּפיתרון. זַײן
ַארַײנגעקומען איז לעצטן צום נָאר 5
איז נָאמען זַײן װָאס דניאל, מיר ֿפַאר
ֿפון נָאמען דער װי ַאזױ בלטשַאַצר,
די ֿפון גַײסט דער װָאס און גָאט, מַײן
איך און אים; אין איז געטער הײליקע

אים: ֿפַאר חלום מַײן דערצײלט הָאב
די ֿפון הױּפט דו בלטשַאַצר, 6
דער ַאז װײס איך װָאס ַחרטומים,
אין איז געטער הײליקע די ֿפון גַײסט
ניט דיר ֿפון איז ָסוד קײן און דיר,
חלום מַײן ֿפון זעונגען די ֿפַארהױלן,
ּפיתרון זַײן און געזען הָאב איך װָאס

זָאגן. טו
ֿפון זעונגען די זַײנען] [דָאס און 7
איך געלעגער: מַײן אױף קָאּפ מַײן
מיטן אין איז בױם ַא ערשט געזען, הָאב
געװען איז הײך זַײן און ערד, דער

גרױס.
בױם דער געװַאקסן איז 8
הײך זַײן ביז שטַארקער, אונגעװָארן
זַײן און הימל, צום דערגרײכט הָאט
דער ֿפון עק צום ביז געװען איז ָאנזען

ערד. גַאנצער
שײן, געװען זַײנען בלעטער זַײנע 9
ֿפַאר שּפַײז און ֿפיל, ֿפרוכט זַײן און
אונטער געװען; אים אױף איז ַאלעמען
ֿפון חיות די געשָאטנט זיך הָאבן אים
הָאבן צװַײגן זַײנע אין און ֿפעלד,
ֿפון און הימל, ֿפון ֿפױגלען די געװױנט
לַײבער. ַאלע געשּפַײזט זיך הָאבן אים
זעונגען די אין געזען איך הָאב 10
געלעגער, מַײן אױף קָאּפ מַײן ֿפון
הָאט הײליקער ַא און מלאך ַא ערשט

הימל. ֿפון ַארָאּפגענידערט
דער אין אױסגערוֿפן ער הָאט 11
הַאקט געזָאגט: ַאזױ הָאט און הײך,

זַײנע ָאּפ שנַײדט און בױם, דעם ָאּפ
בלעטער, זַײנע ַארָאּפ שָאקלט צװַײגן,
די זָאלן ֿפרוכט; זַײן צעשּפרײט און
אים, אונטער ֿפון ַאװעקװַאנדערן חיות

צװַײגן. זַײנע ֿפון ֿפױגלען די און
זַײנע ֿפון שטַאם דעם נָאר 12
אין און ערד, דער אין לָאזט װָארצלען
צװישן קוּפער, און אַײזן ֿפון קײט ַא
טױ דעם ֿפון און ֿפעלד; ֿפון גרָאז די
און װערן, בַאנעצט ער זָאל הימל ֿפון
צװישן טײל, זַײן זַײן זָאל חיות די מיט

ערד. דער ֿפון קרײטעכץ
ֿפון ֿפַארבַײטן מען זָאל הַארץ זַײן 13
חיה ַא ֿפון הַארץ ַא און מענטשנס, ַא
צַײטן זיבן און װערן, געגעבן אים זָאל

אים. איבער ַאריבערגײן זָאלן
װַאכערס די ֿפון גזֵרה דער לױט 14
די ֿפון בַאֿפעל ַא און שּפרוך, דער איז
לעבעדיקע די ּכדי זַאך, די איז הײליקע
אױבערשטער דער ַאז װיסן, זָאלן
ֿפון מלוכה דער איבער געװעלטיקט
ער גיט װיל ער װעמען צו און מענטשן,
מענטשן ֿפון נידעריקסטן דעם און זי,

דערױף. זעצן ער קען
מלך איך, הָאב חלום דָאזיקן דעם 15
בלטשַאַצר, דו, און געזען, נֿבוַכדנֶַצר,
ֿפון חכמים ַאלע װַײל ּפיתרון, דעם זָאג
מַאכן ניט מיך קענען קיניגרַײך מַײן
יָא, קענסט דו ָאבער ּפיתרון; דעם װיסן
אין איז הײליקע די ֿפון גַײסט דער װַײל

דיר.
װָאס דניאל, איז דענצמָאל 16
בלטשַאַצר, געװען איז נָאמען זַײן
און װַײלע, ַא געװָארן ֿפַארשטַארט
געשרָאקן. אים הָאבן רעיֹונות זַײנע
הָאט און מלך דער ָאּפגערוֿפן זיך הָאט
חלום דער זָאל בלטשַאַצר, געזָאגט:
דערשרעקן. ניט דיך ּפיתרון דער און
הָאט און בלטשַאַצר געענטֿפערט הָאט
אױף חלום דַײן הַאר, מַײן געזָאגט:
אױף ּפיתרון זַײן און ֿפַײנט, דַײנע

ָׂשונאים! דַײנע
געזען, הָאסט דו װָאס בױם דער 17
געװָארן און געװַאקסן איז װָאס
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הָאט הײך זַײן און שטַארקער,
ָאנזען זַײן און הימל, ביזן דערגרַײכט

ערד, גַאנצער דער ביז
געװען זַײנען בלעטער זַײנע און 18
שּפַײז און ֿפיל, ֿפרוכט זַײן און שײן,
געװען; אים אױף איז ַאלעמען ֿפַאר
די געװױנט הָאבן אים אונטער װָאס
צװַײגן זַײנע אין און ֿפעלד, ֿפון חיות

– הימל ֿפון ֿפױגלען די גערוט הָאבן
ביסט דו װָאס מלך, דו, ביסט דָאס 19
און שטַארקער, געװָארן און געװַאקסן
און געװַאקסן איז גרױסקײט דַײן װָאס
דַײן און הימל, ביזן דערגרײכט הָאט

ערד. עק ביז געװעלטיקײט
געזען הָאט מלך דער װָאס און 20
הָאט הײליקער ַא און מלאך ַא װי
הָאט און הימל, ֿפון ַארָאּפגענידערט
און בױם דעם ָאּפ הַאקט געזָאגט:
ֿפון שטַאם דעם נָאר אים, צעשטערט
דער אין איבער לָאזט װָארצלען זַײנע
און אַײזן ֿפון קײט ַא אין און ערד,
און ֿפעלד; ֿפון גרָאז די צװישן קוּפער,
בַאנעצט ער זָאל הימל ֿפון טױ דעם ֿפון
זָאל ֿפעלד ֿפון חיות די מיט און װערן,
װעלן צַײטן זיבן ביז טײל, זַײן זַײן

– אים איבער ַאריבערגײן
און ּפיתרון, דער איז מלך, דָאס, 21
אױבערשטן דעם ֿפון גזֵרה די איז עס
דעם הַאר מַײן אױף געקומען איז װָאס

מלך;
ֿפון ֿפַארטרַײבן דיך װעט מע 22
ֿפעלד ֿפון חיות די מיט און מענטשן,
גרָאז און װױנונג, דַײן זַײן װעט
עסן, מַאכן דיך מען װעט ָאקסן װי
װעט הימל ֿפון טױ דעם מיט און
צַײטן זיבן און בַאנעצן, דיך מען
ביז דיר; איבער ַאריבערגײן װעלן
אױבערשטער דער ַאז װיסן װעסט דו
ֿפון מלוכה דער איבער געװעלטיקט
גיט װיל ער װעמען צו און מענטשן,

זי. ער
צו ָאנגעזָאגט, הָאט מע װָאס און 23
װָארצלען די ֿפון שטַאם דעם לָאזן
װעט מלוכה דַײן [בַאטײט]: בױם ֿפון

װעסט דו װי דעם נָאך בלַײבן דיר
װָאס די זַײנען הימלען די ַאז דערקענען

געװעלטיקן.
עצה מַײן זָאל מלך, דרום, 24
דַײנע ָאּפ טו און דיר, ֿפַאר װױלגעֿפעלן
ֿפַארברעכן דַײנע און צדקה, דורך זינד
ָארימע; די אױף דערבַארימונג דורך
ֿפַארלענגערונג ַא זַײן נָאך קען עס אױב

” ַשלװה. דַײן ֿפַאר
מלך אױֿפן געקומען איז ַאלץ דָאס 25

נֿבוַכדנֶַצר.
איז חדשים צװעלף ֿפון ָסוף צום 26
קיניגלעכן דעם אױף אומגעגַאנגען ער

בֿבל. ֿפון ּפַאלַאץ
און מלך דער אױסגערוֿפן הָאט 27
גרױסע די ניט דָאס איז געזָאגט: הָאט
ַא ֿפַאר געבױט הָאב איך װָאס בֿבל,
גרױס מַײן מיט װױנָארט קיניגלעכן
מַײן ֿפון ּכֿבוד דעם ֿפַאר און רַײכטום,

ּפרַאכטיקײט?
אין געװען נָאך איז װָארט דָאס 28
הימל: ֿפון ָקול ַא ַארָאּפ איז מױל, מלכס
די נֿבוַכדנֶַצר: מלך ָאן, מען זָאגט דיר

דיר. ֿפון ָאּפגעטָאן זיך הָאט מלוכה
דיך מען װעט מענטשן ֿפון און 29
ֿפעלד ֿפון חיות די מיט און ֿפַארטרַײבן,
ָאקסן װי גרָאז װױנונג, דַײן זַײן װעט
צַײטן זיבן און עסן, מַאכן דיך מען װעט
ביז דיר; איבער ַאריבערגײן װעלן
אױבערשטער דער ַאז װיסן װעסט דו
ֿפון מלוכה דער איבער געװעלטיקט
גיט װיל ער װעמען צו און מענטשן,

זי. ער
איז שעה אײגענער דער אין 30
אױף װָארט דָאס געװָארן דערֿפילט
מענטשן ֿפון איז ער און נֿבוַכדנֶַצרן,
ָאקסן װי גרָאז און געװָארן, ֿפַארטריבן
ֿפון טױ דעם ֿפון און געגעסן, ער הָאט
לַײב, זַײן געװָארן בַאנעצט איז הימל
אױסגעװַאקסן זַײנען הָאר זַײנע ביז
נעגל זַײנע און ָאדלערס, בַײ װי ַאזױ

ֿפױגלען. בַײ װי ַאזױ
הָאב טעג, די ֿפון ָסוף צום ”און 31
מַײנע אױֿפגעהױבן נֿבוַכדנֶַצר, איך,
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הָאט ׂשכל מַײן און הימל, צום אױגן
איך און מיר, צו אומגעקערט זיך
און אױבערשטן, דעם געבענטשט הָאב
װָאס דעם געַאכּפערט און געלױבט
געװעלטיקײט זַײן אײביק,װָאס לעבט
זַײן און געװעלטיקײט, אײביקע ַאן איז

דֹור-דֹורות. אױף איז מלוכה
ערד דער ֿפון בַאװױנער ַאלע און 32
לױט און גערעכנט; גָארנישט װי זַײנען
ֿפון חיל דעם מיט ער טוט רצון זַײן
דער ֿפון בַאװױנער די מיט און הימל,
זַײן װערן זָאל װער ניטָא און ערד,

טוסטו? װָאס זָאגן: אים און הַאנט,
הָאט שעה אײגענער דער אין 33
מיר, צו אומגעקערט זיך ׂשכל מַײן
מלוכה, מַײן ֿפון ּכֿבוד דעם צו און
גלַאנץ מַײן און ּפרַאכט מַײן הָאט
מַײנע און מיר; צו אומגעקערט זיך
לַײט גרױסע מַײנע און מיניסטָארן
בין איך און געזוכט; מיך הָאבן
מלוכה, מַײן אין געװָארן בַאֿפעסטיקט
מיר איז מַאכט גרעסערע ַא נָאך און

געװָארן. צוגעלײגט
לױבן נֿבוַכדנֶַצר, איך, טו ַאצונד 34
קיניג דעם ַאכּפערן און דערהײבן און
זַײנע ַאלע װָאס הימלען, די ֿפון
װעגן זַײנע און אמת, זַײנען טּוונגען
מיט גײען װָאס די און גערעכטיקײט,

דערנידערן“. ער קען גאװה

געמַאכט5 הָאט בלשַאַצר מלך דער
טױזנט ֿפַאר מָאלצַײט גרױסן ַא
הָאט און לַײט, גרױסע זַײנע ֿפון

טױזנט. די מיט װַײן געטרונקען
הָאט ער ַאז בלשַאַצר, הָאט 2
צו בַאֿפױלן װַײן, דעם ֿפַארזוכט
זילבערנע און גילדערנע די ברענגען
הָאט נֿבוַכדנֶַצר ֿפָאטער זַײן װָאס ּכלים,
װָאס טעמּפל דעם ֿפון ַארױסגענומען
זַײנע און מלך, דער ּכדי ירוָשַליִם; אין
זַײנע און װַײבער, זַײנע לַײט, גרױסע
זײ. אין טרינקען זָאלן קעּפסװַײבער,

געברַאכט מען הָאט דענצמָאל 3
הָאט מע װָאס ּכלים, גילדערנע די

ֿפון טעמּפל דעם ֿפון ַארױסגענומען
דער און ירוָשַליִם, אין װָאס הױז גָאטס
זַײנע לַײט, גרױסע זַײנע און מלך,
הָאבן קעּפסװַײבער, זַײנע און װַײבער,

זײ. אין געטרונקען
און װַײן, געטרונקען הָאבן זײ 4
און גָאלד ֿפון געטער די געלױבט
און הָאלץ, אַײזן, קוּפער, ֿפון זילבער,

שטײן.
זַײנען שעה אײגענער דער אין 5
הַאנט, מענטשנס ַא ֿפון ֿפינגער ַארױס
דעם ַאקעגן געשריבן הָאבן און
װַאנט דער ֿפון קַאלך אױֿפן לַײכטער,
מלך דער און ּפַאלַאץ; מלכס דעם ֿפון
הָאט װָאס הַאנטֿפלעך די געזען הָאט

געשריבן.
דעם געביטן זיך הָאט דענצמָאל 6
הָאבן רעיֹונות זַײנע און ֿפַארב, מלכס
ֿפון געלענקען די און געשרָאקן, אים
און געװָארן, לױז זַײנען לענדן זַײנע
ָאן אײנס געקלַאּפט זיך הָאבן קני זַײנע

ַאנדערן.
אין אױסגערוֿפן מלך דער הָאט 7
ַארַײנברענגען זָאל מע הײך, דער
און ַּכׂשדים, די צױבערשּפרעכער, די
הָאט מלך דער שטערנזעער. די
צו געזָאגט הָאט און ָאּפגערוֿפן זיך
נָאר װער בֿבל: ֿפון חכמים די
דָאזיקע דָאס איבערלײענען װעט עס
ּפיתרון דעם װעט און געשריֿפטס,
ּפורּפל אין װעט בַאשײדן, מיר דערֿפון
גילדערנער ַא מיט װערן, ָאנגעקלײדט
ַא װי און הַאלדז, זַײן אױף קײט
געװעלטיקן. מלוכה דער אין דריטער

ַארַײנגעקומען זַײנען דענצמָאל 8
זײ ָאבער מלך, ֿפון חכמים ַאלע
דָאס איבערלײענען געקענט ניט הָאבן
װיסן לָאזן ּפיתרון דעם און געשריֿפטס,

מלך. דעם
בלשַאַצר מלך דער דענצמָאל הָאט 9
ֿפַארב זַײן און דערשרָאקן, שטַארק זיך
זַײנע און געביטן, אים אױף זיך הָאט
צעטומלט. געװָארן זַײנען לַײט גרױסע
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ֿפון װערטער די װעגן ֿפון איז 10
לַײט גרױסע זַײנע און מלך דעם
ֿפון הױז אין מלּכה די ַארַײנגעקומען
מלּכה די ָאּפגערוֿפן זיך הָאט מָאלצַײט;
זָאל לעבן אײביק געזָאגט: הָאט און
דיך רעיֹונות דַײנע זָאלן מלך! דער
ניט זיך זָאל ֿפַארב דַײן און שרעקן, ניט

בַײטן.
קיניגרַײך, דַײן אין מַאן ַא ֿפַארַאן 11
הײליקער די ֿפון גַײסט דער װָאס
די אין און אים, אין איז געטער
געֿפונען איז ֿפָאטער דַײן ֿפון טעג
און ליכטיקײט, אים אין געװָארן
װי ַאזױ חכמה און ֿפַארשטַאנדיקײט,
דער און געטער; די ֿפון חכמה די
אים הָאט ֿפָאטער דַײן נֿבוַכדנֶַצר מלך
ַחרטומים, די ֿפון הױּפט דעם ֿפַאר
און ַּכׂשדים, די צױבערשּפרעכער, די
דַײן – אױֿפגעשטעלט שטערנזעער די

מלך. דער ֿפָאטער
גַײסט, אױסנַאמיקער ַאן װַײל 12
ֿפַארשטַאנדיקײט, און קענשַאֿפט, און
ֿפון בַאשײדונג און חלֹומות, זַײן ּפֹותר
קנוּפן, ֿפון ָאּפבינדונג און רעטענישן,
אין אים, אין געװָארן געֿפונען זַײנען
געמַאכט הָאט מלך דער װָאס דניאלן,
זָאל ַאצונד, בלטשַאַצר. נָאמען זַײן
װעט ער און װערן, גערוֿפן דניאל

ּפיתרון. דעם בַאשײדן
דניאל איז דענצמָאל 13
ֿפַאר געװָארן ַארַײנגעברַאכט
דער ָאּפגערוֿפן זיך הָאט מלך. דעם
דניאלן: צו געזָאגט הָאט און מלך
די ֿפון װָאס דניאל דער דָאס ביסטו
מַײן װָאס יהודה, ֿפון גלות-קינדער
ֿפון געברַאכט הָאט מלך דער ֿפָאטער

יהודה?
אױף געהערט הָאב איך װָארום 14
געטער די ֿפון גַײסט דער ַאז דיר,
און ליכטיקײט, און דיר, אין איז
אױסנַאמיקע און ֿפַארשטַאנדיקײט,

דיר. אין זיך געֿפינען חכמה,
ַארַײנגעברַאכט זַײנען ַאצונד און 15
חכמים, די מיר ֿפַאר געװָארן

זײ ַאז צױבערשּפרעכער, די
דָאזיקע דָאס איבערלײענען זָאלן
דעם װיסן מַאכן מיך און געשריֿפטס,
דעם קענען זײ ָאבער דערֿפון, ּפיתרון

בַאשײדן. ניט זַאך דער ֿפון ּפיתרון
דיר, אױף געהערט הָאב איך און 16
און ּפיתרֹונים, זַײן ּפֹותר קענסט דו ַאז
קענסט דו אױב ַאצונד, קנוּפן; ָאּפבינדן
און געשריֿפטס, דָאס איבערלײענען
דערֿפון, ּפיתרון דעם װיסן מַאכן מיך
װערן, ָאנגעקלײדט ּפורּפל אין װעסטו
דַײן אױף קײט גילדערנער ַא מיט
דער אין דריטער ַא װי און הַאלדז,

געװעלטיקן. מלוכה
געענטֿפערט הָאט דענצמָאל 17
דעם ֿפַאר געזָאגט הָאט און דניאל
בַײ בלַײבן זָאלן מּתנות דַײנע מלך:
ַאן גיב בַאלױנונגען דַײנע און דיר,
װעל געשריֿפטס דָאס ָאבער ַאנדערן;
דעם און איבערלײענען, מלך דעם איך

װיסן. מַאכן אים איך װעל ּפיתרון
גָאט העכסטער דער – מלך דו, 18
נֿבוַכדנֶַצרן ֿפָאטער דַײן געגעבן הָאט
און ּכֿבוד, און גרױסקײט, און מלוכה,

ּפרַאכט.
גרױסקײט דער װעגן ֿפון און 19
הָאבן געגעבן, אים הָאט ער װָאס
לשֹונות, און אומות, ֿפעלקער, ַאלע
אים; ֿפַאר געהַאט מֹורא און געציטערט
ער הָאט געװָאלט הָאט ער װעמען
געװָאלט הָאט ער װעמען און געטײט,
װעמען און לעבן, געלָאזט ער הָאט
דערהױבן, ער הָאט געװָאלט הָאט ער
ער הָאט געװָאלט הָאט ער װעמען און

דערנידערט.
זיך הָאט הַארץ זַײן ַאז ָאבער 20
געװָארן איז גַײסט זַײן און דערהױבן,
ער איז מוטװיליקן, צום ביז ַּתקיף
טרָאן דעם ֿפון געװָארן ַארָאּפגעזעצט
מען הָאט ּכֿבוד דעם און מלוכה, זַײן ֿפון

אים. ֿפון ָאּפגעטָאן
ער איז מענטשנקינדער ֿפון און 21
הַארץ זַײן און געװָארן, ֿפַארטריבן
חיהס, ַא צו גלַײך געמַאכט מען הָאט
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זַײן געװען איז װַאלדאײזלען מיט און
מען הָאט ָאקסן װי ַאזױ גרָאז װױנונג;
טױ דעם ֿפון און עסן, געמַאכט אים
ביז געװָארן; בַאנעצט ער איז הימל ֿפון
העכסטער דער ַאז געװּוסט הָאט ער
מלוכה דער איבער געװעלטיקט גָאט
זעצט װיל ער װעמען און מענטשן, ֿפון

דערױף. ער
הָאסט בלשַאַצר, זון זַײן דו, און 22
הָאסט דו הגם הַארץ, דַײן געבײגט ניט

געװּוסט, ַאלץ דָאס
דערהױבן זיך הָאסט דו נָאר 23
און הימל, ֿפון הַאר דעם ַאקעגן
מען הָאט הױז זַײן ֿפון ּכלים די
דַײנע און דו, און דיר, ֿפַאר געברַאכט
דַײנע און װַײבער, דַײנע לַײט, גרױסע
געטרונקען װַײן הָאבן קעּפסװַײבער,
און זילבער, ֿפון געטער און זײ, אין
שטײן, און הָאלץ, אַײזן, קוּפער, גָאלד,
הערן, זײ ניט און זעען, זײ ניט װָאס
און געלױבט; הָאסטו װײסן, זײ ניט און
זַײן אין איז נשמה דַײן װָאס גָאט דעם
בַײ זַײנען װעגן דַײנע ַאלע און הַאנט,

געַאכּפערט. ניט הָאסטו אים,
ַארױסגעשיקט איז דענצמָאל 24
הַאנטֿפלעך, די אים ֿפַאר ֿפון געװָארן
דָאזיקע דָאס ָאנגעצײכנט הָאט און

געשריֿפטס.
געשריֿפטס דָאס איז דָאס און 25
ְמנֵא געװָארן; ָאנגעצײכנט איז װָאס

אוֿפרִסין. ְּתֵקל ְמנֵא
דער ֿפון ּפיתרון דער איז דָאס 26
דַײן ָאּפגעצײלט הָאט גָאט ְמנֵא, זַאך:

געענדיקט. זי הָאט און מלוכה,
געװָארן געװױגן ביסט דו ְּתֵקל, 27
געֿפונען ביסט און װָאגשָאל, ַא אױף

ֿפעליק. געװָארן
װערט מלוכה דַײן ּפֵרס, 28
ּפַרס צו ַאװעקגעגעבן און צעטײלט,

ָמַדי. און
בלשַאַצר הָאט דענצמָאל 29
ָאנגעקלײדט הָאט מע און בַאֿפױלן,
גילדערנער ַא מיט ּפורּפל, אין דניאלן
הָאט מע און הַאלדז, זַײן אױף קײט

זָאל ער ַאז אים, אױף אױסגערוֿפן
דער אין געװעלטיקער דריטער ַא זַײן

מלוכה.
איז נַאכט אײגענער דער אין 30
ַּכׂשדים די ֿפון מלך דער בלשַאַצר

געװָארן. געטײט

הָאט6 ָמַדי ֿפון ָדריֶָוש און
װען מלוכה, די איבערגענומען
זעכציק און צװײ ַארום געװען איז ער

ַאלט. יָאר
ָדריֶָושן, ֿפַאר װױלגעֿפעלן איז 2
איבער ַארױֿפגעזעצט הָאט ער און
צװַאנציק און הונדערט קיניגרַײך דעם
גַאנצן אין זַײן זָאלן װָאס סַאטרַאּפן,

קיניגרַײך;
אױבערלַײט דרַײ זײ איבער און 3
זײ; ֿפון אײנער געװען איז דניאל װָאס
ָאּפגעבן זָאלן סַאטרַאּפן דָאזיקע די ּכדי
זָאל מלך דער און רעכנשַאֿפט, זײ צו

ֶהזק. קײן הָאבן ניט
דָאזיקער דער הָאט דענצמָאל 4
די איבער אױסגעצײכנט זיך דניאל
װַײל סַאטרַאּפן, די און אױבערלַײט
אין געװען איז גַײסט אױסנַאמיקער ַאן
געקלערט הָאט מלך דער און אים;
גַאנצן דעם איבער ַארױֿפצוזעצן אים

קיניגרַײך.
אױבערלַײט די הָאבן דענצמָאל 5
אױסרעד ַאן געזוכט סַאטרַאּפן די און
מלוכה, דער צו בנוגע דניאלן ַאקעגן
קײן און אױסרעד קײן הָאבן זײ ָאבער
ער װַײל געֿפינען, געקענט ניט ֿפעלער
ֿפַארזע קײן און געטרַײ, געװען איז
געֿפונען ניט אים בַײ איז ֿפעלער ָאדער

געװָארן.
מענער דָאזיקע די דענצמָאל הָאבן 6
קײן געֿפינען ניט װעלן מיר געזָאגט:
דניאלן, דָאזיקן דעם ַאקעגן אורזַאך
געזעץ דעם אין עס געֿפינען מיר סַײדן

גָאט. זַײן ֿפון
דָאזיקע די זַײנען דענצמָאל 7
געקומען סַאטרַאּפן און אױבערלַײט
צו הָאבן און מלך, צום אימּפעט מיט
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זָאל לעבן אײביק געזָאגט: ַאזױ אים
ָדריֶָוש! מלך דער

מלוכה, דער ֿפון אױבערלַײט ַאלע 8
די סַאטרַאּפן, די און הערשער, די
הָאבן ֿפירשטן, די און רַאטגעבער,
זָאל מלך דער ַאז בַאקלערט, זיך
ַא מַאכן און געזעץ, ַא אױֿפשטעלן
װָאס איטלעכער ַאז ֿפַארװער, שטַארקן
װָאסער ֿפון געבעט ַא בעטן װעט
ביז מענטשן ָאדער גָאט איז עס
זָאל מלך, דיר, ֿפון ַאחוץ טעג, דרַײסיק
ֿפון גרוב דער אין װערן ַארַײנגעװָארֿפן

לײבן.
אױֿפשטעלן זָאלסטו מלך, ַאצונד, 9
דָאס חתמען און ֿפַארװער, דעם
ענדערן, ניט עס זָאל מע ַאז געשריֿפטס,
װָאס ּפַרס און ָמַדי ֿפון געזעץ דעם לױט

בטל. ניט װערט
ָדריֶָוש מלך דער הָאט דעם איבער 10
דעם און געשריֿפטס דָאס געחתמעט

ֿפַארװער.
זיך הָאט ער ַאז דניאל, און 11
געשריֿפטס דָאס ַאז דערװּוסט
ער איז געװָארן, געחתמעט איז
און – הױז זַײן אין ַארַײנגעגַאנגען
זַײן אין ֿפענצטער געהַאט הָאט ער
– ירוָשַליִם ַאקעגן ָאֿפן אױבערשטוב
געקניט ער הָאט טָאג אין מָאל דרַײ און
און געטָאן, ּתֿפילה און קני, זַײנע אױף
װי ַאזױ גָאט, זַײן ֿפַאר לױב ַא געגעבן

ֿפריער. טָאן ֿפלעגט ער
דָאזיקע די זַײנען דענצמָאל 12
הָאבן און אימּפעט, מיט ַארַײן מענער
איז און בעט ער װי דניאלן, געֿפונען

גָאט. זַײן ֿפַאר מתּפלל
און גענענט, דענצמָאל זײ הָאבן 13
װעגן מלך דעם ֿפַאר גערעדט הָאבן
ניט הָאסטו ֿפַארװער: מלכס דעם
איטלעכער ַאז ֿפַארװער, ַא געחתמעט
װָאסער ֿפון בעטן װעט װָאס מענטש
ביז מענטשן ָאדער גָאט איז עס
זָאל מלך, דיר, ֿפון ַאחוץ טעג, דרַײסיק
ֿפון גרוב דער אין װערן ַארַײנגעװָארֿפן
און מלך דער געענטֿפערט הָאט לײבן?

לױט ֿפעסט, איז זַאך די געזָאגט: הָאט
טָאר װָאס ּפַרס און ָמַדי ֿפון געזעץ דעם

װערן. ָאּפגעשַאֿפט ניט
ָאּפגערוֿפן זיך זײ הָאבן דענצמָאל 14
דניאל ַאז: מלך ֿפַארן געזָאגט הָאבן און
ֿפון גלות-קינדער די ֿפון איז װָאס
מלך, דיר, אױף ַאכט ניט לײגט יהודה
הָאסט דו װָאס ֿפַארװער דעם אױף און
בעט טָאג אין מָאל דרַײ און געחתמעט,

געבעט. זַײן ער
הָאט מלך דער ַאז דענצמָאל, 15
זײער אים הָאט זַאך, די געהערט
געלײגט הָאט ער און ֿפַארדרָאסן,
אים דניאלן, אױף געדַאנקען דעם
זונאונטערגַאנג ביז און רַאטעװען, צו
זַײן. צו מציל אים געמיט זיך ער הָאט
דָאזיקע די זַײנען דענצמָאל 16
צום אימּפעט מיט געקומען מענער
זײ מלך: צום געזָאגט הָאבן און מלך,
ֿפון געזעץ ַא איז עס ַאז מלך, װיסן,
ֿפַארװער איטלעך ַאז ּפַרס, און ָמַדי
שטעלט מלך דער װָאס בַאֿפעל ָאדער

ענדערן. צום ניט איז אױף,
מלך דער הָאט דענצמָאל 17
געברַאכט הָאט מע און בַאֿפױלן,
ַארַײנגעװָארֿפן אים און דניאלן
זיך הָאט לײבן. ֿפון גרוב דער אין
געזָאגט הָאט און מלך דער ָאּפגערוֿפן
דינסט דו װָאס גָאט דַײן דניאלן: צו
מציל דיך װעט ער שטענדיק, אים צו

זַײן.
געברַאכט איז שטײן ַא און 18
ַארױֿפגעלײגט איז און געװָארן,
און גרוב, דער ֿפון מױל אױֿפן געװָארן
מיט ֿפַארחתמעט עס הָאט מלך דער
זיגלרינג דעם מיט און זיגלרינג זַײן
זַאך קײן ּכדי לַײט, גרױסע זַײנע ֿפון
דניאלן. מיט װערן געענדערט ניט זָאל
אין ַאװעק מלך דער איז דענצמָאל 19
צוגעברַאכט הָאט ער און ּפַאלַאץ, זַײן
ֿפַארװַײלונגען און ֿפַאסטן, אין נַאכט די
אים, ֿפַאר געװָארן געברַאכט ניט זַײנען
ֿפון ָאּפגעטָאן זיך הָאט שלָאף זַײן און

אים.
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מלך דער איז דענצמָאל 20
מיטן בַאגינען אױֿפגעשטַאנען
הַאסטיק איז און ֿפרימָארגנליכט,

לײבן. ֿפון גרוב דער צו ַאװעק
דער צו גענענט הָאט ער װי און 21
דניאלן צו געשריען ער הָאט גרוב,
הָאט מלך דער ָקול; טרױעריקן ַא מיט
געזָאגט: הָאט און דניאלן צו גערוֿפן
לעבעדיקן דעם ֿפון קנעכט דו דניאל,
צו דינסט דו װָאס גָאט דער הָאט גָאט,
ֿפון זַײן מציל געקענט דיך ּתמיד, אים

לײבן? די
געזָאגט דניאל הָאט דענצמָאל 22
מלך! דער זָאל לעבן אײביק מלך: צום
זַײן געשיקט הָאט גָאט מַײן 23
דָאס ֿפַארשלָאסן הָאט ער און מלאך,
ניט מיר הָאבן זײ און לײבן, די ֿפון מױל
איז אים ֿפַאר װַײל געטָאן; שלעכטס
אױך און זכות; ַא געװָארן געֿפונען מיר
שלעכטס איך הָאב מלך, דיר, ַאקעגן

געטָאן. ניט
מלך דער זיך הָאט דענצמָאל 24
בַאֿפױלן הָאט ער און דערֿפרײט, זײער
גרוב; דער ֿפון דניאלן ַארױֿפברענגען
געװָארן ַארױֿפגעברַאכט איז דניאל און
איז שעדיקונג קײן און גרוב, דער ֿפון
װַײל געװָארן, געֿפונען ניט אים אױף

גָאט. זַײן אין געגלױבט הָאט ער
און בַאֿפױלן, הָאט מלך דער און 25
װָאס מענער יענע געברַאכט הָאט מע
מע און דניאלן, אױף געַמסרט הָאבן
גרוב דער אין ַארַײנגעװָארֿפן זײ הָאט
און קינדער, זײערע זײ, לײבן, ֿפון
מָאל צו הָאבן זײ און װַײבער; זײערע
דער ֿפון דעק צום דערגרײכט ניט
געװעלטיקט לײבן די שױן הָאבן גרוב,
בײנער זײערע ַאלע און זײ, איבער

צעמָאלן.
ָדריֶָוש מלך דער הָאט דענצמָאל 26
אומות, ֿפעלקער, ַאלע צו געשיקט
דער אױף װױנען װָאס לשֹונות, און
זיך זָאל ֿפריד אַײער ערד: גַאנצער

מערן!

בַאֿפעל, ַא געגעבן װערט מיר ֿפון 27
ֿפון געװעלטיקײט גַאנצער דער אין ַאז
און ציטערן מען זָאל קיניגרַײך מַײן
דניאלן; ֿפון גָאט דעם ֿפַאר הָאבן מֹורא
גָאט, לעבעדיקער דער איז ער װָארום
זַײן און אײביק, בַאשטײט ער און
ניט װערט װָאס ַאזַא איז מלוכה
איז געװעלטיקײט זַײן און צעשטערט,

ָסוף. צום ביז
און מציל, איז און רַאטעװעט ער 28
אין װּונדער, און צײכנס מַאכט ער
דער איז ער ערד; דער אױף און הימל
דער ֿפון דניאלן געװען מציל הָאט װָאס

לײבן. די ֿפון מַאכט
הָאט דניאל דָאזיקער דער און 29
ֿפון מלוכה דער אונטער בַאגליקט
ֿפון מלוכה דער אונטער און ָדריֶָושן,

ּפַרסער. דעם ּכֹוֶרש

בלשַאַצר7 ֿפון יָאר ערשטן אין
דניאל הָאט בֿבל, ֿפון מלך דעם
קָאּפ זַײן ֿפון זעונגען און חלום, ַא געזען
הָאט דענצמָאל געלעגער; זַײן אױף
הָאט און חלום, דעם אױֿפגעשריבן ער

זַאך. דער ֿפון עיקר דעם דערצײלט
און ָאנגעהױבן הָאט דניאל 2
מַײן אין געזען הָאב איך דערצײלט:
װינטן ֿפיר די ערשט נַאכט, בַײ זעואנג
אױֿפן אױסגעברָאכן הָאבן הימל ֿפון

ים. גרױסן
זַײנען חיות גרױסע ֿפיר און 3
ַאנדערש אײנע ים, ֿפון ַארױסגעקומען

ַאנדערער. דער ֿפון
ַא װי ַאזױ געװען איז ערשטע די 4
הָאט ָאדלער ַאן ֿפון ֿפליגלען און לײב,
אירע ביז געקוקט הָאב איך געהַאט; זי
געװָארן, אױסגעֿפליקט זַײנען ֿפליגלען
ֿפון געװָארן אױֿפגעהױבן איז זי און
ַאװעקגעשטעלט איז און ערד, דער
ַא װי ַאזױ ֿפיס צװײ אױף געװָארן
מענטשן ַא ֿפון הַארץ ַא און מענטש,

געװָארן. געגעבן איר איז
צװײטע, ַא חיה, ַאנדער ַאן זע, און 5
זי און בער, ַא צו געגליכן געװען איז
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זַײט, אײן אױף געװָארן געשטעלט איז
איר אין געװען זַײנען ריּפן דרַײ און
ַאזױ און צײנער; אירע צװישן מױל
אױף, שטײ געזָאגט: איר צו מען הָאט

סך. ַא ֿפלײש עס
ַאן ערשט געזען, איך הָאב דערנָאך 6
זי און לעמּפערט; ַא װי ַאזױ ַאנדערע,
ֿפױגל ַא ֿפון ֿפליגלען ֿפיר געהַאט הָאט
די הָאט קעּפ ֿפיר און רוקן, איר אױף
איר איז געװעלטיקײט און געהַאט; חיה

געװָארן. געגעבן
די אין געזען איך הָאב דערנָאך 7
ַא ערשט נַאכט, דער ֿפון זעונגען
מֹוראדיק, און שרעקלעך חיה, ֿפירטע
גרױסע און שטַארק; געװַאלטיק און
זי געהַאט; זי הָאט צײנער אַײזערנע
און צעמָאלן, הָאט און געגעסן הָאט
מיט צעטרָאטן זי הָאט רעשט דעם
ַאנדערש געװען איז זי און ֿפיס; אירע
צען און איר, ֿפַאר װָאס חיות ַאלע ֿפון

געהַאט. זי הָאט הערנער
הערנער, די בַאטרַאכט איך הָאב 8
קלײנער, ַא הָארן, ַאנדער ַאן ערשט
און זײ, צװישן ַארױסגעװַאקסן איז
זַײנען הערנער ֿפָאדערשטע די ֿפון דרַײ
אים; ֿפַאר ֿפון געװָארן אױסגעריסן
ַא ֿפון אױגן די װי ַאזױ אױגן זע, און
דָאזיקן דעם אין געװען זַײנען מענטשן
גערעדט הָאט װָאס מױל ַא און הָארן,

גרױס.
טרָאנען ביז געקוקט הָאב איך 9
ַאן און אױֿפגעשטעלט, מען הָאט
זַײן געזעצט; זיך הָאט ַאלטבַאטָאגטער
שנײ, װַײסער װי געװען איז מלבוש
לױטערע װי קָאּפ זַײן ֿפון הָאר די און
ֿפלַאמען געװען איז טרָאן זַײן װָאל;
ברענעדיק דערֿפון, רעדער די ֿפַײער,

ֿפַײער.
הָאט ֿפַײער טַײך ַא 10
איז און ַארױסגעשטרָאמט,
אים; ֿפַאר ֿפון ַארױסגעגַאנגען
בַאדינט, אים הָאבן טױזנט מָאל טױזטן
זַײנען טױזנט צען מָאל טױזנט צען און
איז בית-דין ַא געשטַאנען; אים ֿפַאר

געװען זַײנען ביכער און געזעסן,
געעֿפנט.

ֿפון געקוקט דענצמָאל איך הָאב 11
װערטער גרױסע די ֿפון ָקול דעם װעגן
איך – גערעדט הָאט הָארן דער װָאס
געטײט איז חיה די ביז געקוקט הָאב
ֿפַארטיליקט איז לַײב איר און געװָארן,
געװָארן איבערגעגעבן און געװָארן,

ֿפַײער. ֿפון ברַאנד צום
הָאט חיות איבעריקע די ֿפון און 12
געװעלטיקײט, זײער ָאּפגעטָאן מען
איז לעבן ֿפון ֿפַארלענגערונג ַא ָאבער
און צַײט ַא ביז געװָארן געגעבן זײ

שעה.
זעונגען אין געזען הָאב איך 13
װָאלקנס אױף ערשט נַאכט, דער ֿפון
ַאזױ ָאנגעקומען איז הימל ֿפון
דעם ביז און מענטשנקינד, ַא װי
דערגרײכט, ער הָאט ַאלטבַאטָאגטן
אים. ֿפַאר געברַאכט אים הָאט מע און
געװָארן געגעבן איז אים און 14
מלוכה, און ּכֿבוד, און געװעלטיקײט,
לשֹונות, און אומות, ֿפעלקער, ַאלע ַאז
געװעלטיקײט זַײן אים; צו דינען זָאלן
װָאס געװעלטיקײט, אײביקע ַאן
ַאזַא מלוכה, זַײן און ניט, ֿפַארגײט

צעשטערט. ניט װערט װָאס
בַאטריבט דניאל, מיר, איז 15
און לַײב, אין געמיט מַײן געװָארן
מיך הָאבן קָאּפ מַײן ֿפון זעונגען די

געשרָאקן.
ֿפון אײנעם צו גענענט איך הָאב 16
דערבַײ, געשטַאנען זַײנען װָאס די
ריכטיקײט די געֿפרעגט הָאב איך און
מיר הָאט ער און ַאלעם, דעם װעגן
װיסן געמַאכט מיך הָאט און דערצײלט,

זַאכן: די ֿפון ּפיתרון דעם
װָאס חיות, גרױסע דָאזיקע די 17
װָאס מלכים ֿפיר זַײנען ֿפיר, זַײנען

ערד. דער אױף אױֿפשטײן װעלן
דעם ֿפון הײליקע די ָאבער 18
מלוכה, די איבערנעמען װעלן העכסטן
ביז מלוכה די הַאלטן װעלן זײ און
אײביקאײביקײטן. ביז און אײביקײט
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װיסן געװָאלט איך הָאב דענצמָאל 19
חיה, ֿפירטער דער װעגן ריכטיקײט די
זײ ֿפון ַאנדערש געװען איז װָאס
אירע װָאס מֹוראדיק, זײער ַאלעמען-
און אַײזן, ֿפון געװען זַײנען צײנער
הָאט װָאס קוּפער, ֿפון נעגל אירע
רעשט דעם און צעמָאלן, געגעסן,

ֿפיס; אירע מיט צעטרָאטן
װָאס הערנער צען די װעגן און 20
װָאס ַאנדערן דעם און קָאּפ, איר אױף
זַײנען דרַײ און אױסגעװַאקסן, איז
דעם – אים ֿפַאר ֿפון ַארױסגעֿפַאלן
אױגן, געהַאט הָאט װָאס הָארן דָאזיקן
גרױס, גערעדט הָאט װָאס מױל ַא און
װי גרעסער געװען איז אױסזען זַײן און

חֿברים. זַײנע ֿפון
דָאזיקער דער װי געזען הָאב איך 21
די מיט מלחמה ַא געמַאכט הָאט הָארן

בַײגעקומען; זײ איז און הײליקע,
איז ַאלטבַאטָאגטער דער ביז 22
געגעבן איז רעכט און געקומען,
העכסטן, דעם ֿפון הײליקע די געװָארן
מלוכה די און געקומען, איז צַײט די און

הײליקע. די ֿפַארנומען הָאבן
ֿפירטע די געזָאגט: ַאזױ ער הָאט 23
זַײן װעט מלוכה ֿפירטע ַא בַאטײט: חיה
ַאנדערש זַײן װעט װָאס ערד, דער אױף
ֿפַארצערן װעט זי און מלוכות, ַאלע ֿפון
צעטרעטן זי װעט און ערד, גַאנצע די

צעמָאלן. און
ֿפון בַאטײטן: הערנער צען די און 24
אױֿפשטײן װעלן מלוכה דָאזיקער דער
װעט ַאנדערער ַאן נָאך און מלכים, צען
זַײן װעט ער און זײ, נָאך אױֿפשטײן
דרַײ און ֿפריערדיקע, די ֿפון ַאנדערש

ַארָאּפװַארֿפן. ער װעט מלכים
העכסטן דעם ַאקעגן װערטער און 25
ֿפון הײליקע די און רעדן, ער װעט
און מַאטערן, ער װעט העכסטן דעם
די ענדערן צו טרַאכטן װעט ער
װעלן זײ און געזעץ; דָאס און צַײטן
ביז הַאנט, זַײן אין װערן איבערגעגעבן
צַײט. הַאלבע ַא און צַײטן און צַײט ַא

זיצן, װעט בית-דין ַא ָאבער 26
מען װעט געװעלטיקײט זַײן און
און ֿפַארטיליקן צו זי ּכדי ַאװעקנעמען,

ָסוף. ביזן אונטערברענגען
די און מלוכה, די און 27
גרױסקײט די און געװעלטיקײט,
גַאנצן אונטערן קיניגרַײכן די ֿפון
װערן איבערגעגעבן װעט הימל,
ֿפון הײליקע ֿפון ֿפָאלק דעם צו
װעט מלוכה זײער העכסטן; דעם
ַאלע און מלוכה, אײביקע ַאן זַײן
און דינען װעלן געװעלטיקער

זײ. צו געהָארכן
דער ֿפון ָסוף דער איז דַאנען ביז 28
רעיֹונות מַײנע הָאבן דניאל, מיך, זַאך.
הָאט ֿפַארב מַײן און געשרָאקן, זײער
די הָאב איך און געביטן, מיר אױף זיך

הַארצן. מַײן אין בַאהַאלטן זַאך

מלך8 ֿפון יָאר דריטן אין
ַא זיך הָאט מלוכה בלשַאַצרס
דניאל, מיר צו מיר, צו בַאװיזן זעונג
בַאװיזן מיר צו זיך הָאט װָאס דעם נָאך

ָאנהײב. אין
– זעונג ַא אין געזען הָאב איך און 2
איך בין געזען, עס הָאב איך ַאז און
אין שוַשן, הױּפטשטָאט דער אין געװען
אין געזען הָאב איך – ֵעיָלם מדינה דער
שטרָאם דעם בַײ בין איך װי זעונג, ַא

אוַלי.
מַײנע אױֿפגעהױבן הָאב איך און 3
ַא ערשט געטָאן, קוק ַא הָאב און אױגן,
און שטרָאם, דעם ֿפַאר שטײט װידער
צװײ די און הערנער, צװײ הָאט ער
איז אײנער און הױכע, זַײנען הערנער
העכערער דער און צװײטן, ֿפון העכער

צולעצט. ַארױסגעװַאקסן איז
װידער דעם געזען איך הָאב 4
און צֿפון, צו און מערֿב, צו שטױסן
ניט זיך הָאט חיה קײן און ָדרום, צו
איז עס און אים, ַאקעגן שטעלן געקענט
זַײן ֿפון זַײן מציל זָאל װער געװען ניט
זַײן לױט געטָאן הָאט ער און הַאנט;

געגרײסט. זיך הָאט און װילן,
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בַאטרַאכט, דָאס הָאב איך װי און 5
ֿפון ָאנגעקומען איז ציגנבָאק ַא ערשט
דער ֿפון געזיכט איבערן מערֿב-זַײט
ניט הָאט ער ָאבער ערד, גַאנצער
הָאט בָאק דער און ערד; די ָאנגערירט
צװישן הָארן ָאנזעעװדיקן ַאן געהַאט

אױגן. זַײנע
דעם צו ביז צוגעקומען איז ער און 6
הָאב איך װָאס הערנער, די מיט װידער
ער און שטרָאם, ֿפַארן שטײן געזען
דעם מיט אים אױף ַארױֿפגעלָאֿפן איז

ּכֹוח. זַײן ֿפון אימּפעט
זיך געזען אים הָאב איך און 7
איז ער און װידער, דעם ָאן ָאנשטױסן
ער און אים, אױף דערביטערט געװען
הָאט און װידער, דעם געשלָאגן הָאט
און הערנער; בײדע זַײנע צעברָאכן
ּכֹוח קײן געהַאט ניט הָאט װידער דער
הָאט ער און אים; ֿפַאר בַאשטײן צו
ערד, דער אױף ַאנידערגעװָארֿפן אים
ניט איז עס און געטרעטן, אים הָאט און
װידער דעם זַײן מציל זָאל װער געװען

הַאנט. זַײן ֿפון
זײער זיך הָאט ציגנבָאק דער און 8
רעכטער זַײן אין ָאבער געגרײסט;
דער ָאּפגעברָאכן זיך הָאט שטַארקײט,
ֿפון אױסזען דָאס און הָארן, גרױסער
ָארט, זַײן אױף ַארױסגעװַאקסן איז ֿפיר

הימל. ֿפון װינטן ֿפיר די ַאקעגן
איז זײ ֿפון אײנעם ֿפון און 9
און הָארן, קלײנער ַא ַארױסגעגַאנגען
קעגן גרױס זײער געװָארן איז ער
דעם קעגן און מזרח, קעגן און ָדרום,

לַאנד. שײנעם
ביז גרױס געװָארן איז ער און 10
הָאט און הימל, ֿפון חיל דעם צו
ֿפון טײל ערד דער צו ַארָאּפגעװָארֿפן
זײ הָאט און שטערן, די ֿפון – חיל דעם

צעטרעטן.
חיל ֿפון הַאר דעם צו ביז און 11
דער און געגרײסט; זיך ער הָאט
אים ֿפון איז קרבן שטענדיקער
ָארט דער און געװָארן, ַאװעקגענומען
אַײנגעװָארֿפן איז הײליקטום זַײן ֿפון

געװָארן.
איבערגעגעבן איז חיל דער און 12
דעם מיט אײנעם אין געװָארן
און ֿפַארברעך; דורך קרבן שטענדיקן
צו אמת דעם געשלַײדערט הָאט ער
און אױֿפגעטָאן הָאט ער און ערד, דער

בַאגליקט. הָאט
אײן װי געהערט הָאב איך און 13
אײן און גערעדט, הָאט הײליקער
דעם צו געזָאגט הָאט הײליקער
גערעדט: הָאט װָאס אומבַאקענטן
דעם װעגן זעונג די איז װַאנען ביז אױף
ֿפַארברעך דעם און קרבן, שטענדיקן
אי איבערגעבן דָאס צעגרױלט, װָאס
צום חיל דעם אי הײליקטום דָאס

צעטרעטן?
ביז געזָאגט: מיר צו ער הָאט 14
ָאװנטן הונדערט דרַײ און טױזנט צװײ
דָאס װעט דענצמָאל ֿפרימָארגנס; און

רעכט. זַײן צו קומען הײליקטום
איך, װי געװען, איז עס און 15
הָאב און זעונג, די געזען הָאב דניאל,
ַאקעגן ערשט ֿפַארשטײן, צו געזוכט
ֿפון אױסזען דָאס װי ַאזױ שטײט מיר

מַאן. ַא
ָקול דעם געהערט הָאב איך און 16
ער און אוַלי, איבערן מענטשן ַא ֿפון
געזָאגט: הָאט און אױסגערוֿפן הָאט
ֿפַארשטײן צו דָאזיקן דעם גיב גַֿבריֵאל,

זעונג. די
װּו לעבן צוגעקומען ער איז 17
איז ער װי און געשטַאנען, בין איך
דערשרָאקן איך בין ַאזױ צוגעקומען,
מַײן אױף געֿפַאלן בין און געװָארן,
געזָאגט: מיר צו ער הָאט ּפנים;
װָארום מענטשנקינד, דו ֿפַארשטײ,

זעונג. די איז ֶקץ ֿפון צַײט דער ֿפַאר
גערעדט, מיר צו הָאט ער װי און 18
אױף געװָארן ַאנטשלָאֿפן איך בין
ער הָאט ערד; דער צו ּפנים מַײן
װידער מיך הָאט און ָאנגערירט, מיך
געשטַאנען. בין איך װּו אױֿפגעשטעלט
איך זע, געזָאגט: הָאט ער און 19
אין געשען װעט װָאס װיסן דיך מַאך
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איז דָאס װָארום צָארן, דעם ֿפון ָסוף
ֶקץ. ֿפון צַײט דער ֿפַאר

געזען, הָאסט דו װָאס װידער דער 20
די זַײנען דָאס הערנער, צװײ די מיט

ּפַרס. און ָמַדי ֿפון מלכים
דער איז בָאק הָאריקער דער און 21
הָארן גרױסער דער און יָָון; ֿפון מלך
דער איז דָאס אױגן, זַײנע צװישן װָאס

מלך. ערשטער
װָאס צעברָאכענער דער און 22
אױֿפגעשטַאנען זַײנען ָארט זַײן אױף
װעלן מלוכות ֿפיר [בַאטײט]: ֿפיר
ָאן ָאבער ֿפָאלק, דעם ֿפון אױֿפשטײן
זײער ֿפון ָסוף אין און מַאכט. זַײן
װעלן ֿפַארברעכער די ַאז מלוכה,
אױֿפשטײן װעט אױסגעֿפירט, הָאבן
װָאס ּפנים, ֿפַארשַײטן ַא מיט מלך ַא

ליסטיקײטן. אױף זיך ֿפַארשטײט
גרױס, זַײן װעט מַאכט זַײן און 23
און ּכֹוח; אײגענעם זַײן מיט ניט ָאבער
און צעשטערן, װּונדערלעך װעט ער
ער און אױֿפטָאן; און בַאגליקן װעט
און מַאכטיקע, די אומברענגען װעט

הײליקע. ֿפון ֿפָאלק דָאס
ער װעט ׂשכל זַײן דורך און 24
זַײן ֿפון בַאטרוג דעם אין בַאגליקן
אין גרײסן זיך װעט ער און הַאנט;
שלום ֿפון מיטן אין און הַארצן, זַײן
ַאקעגן און ֿפיל, אומברענגען ער װעט
זיך ער װעט הַארן די ֿפון הַאר דעם
װעט הַאנט עמיצנס ָאן ָאבער שטעלן;

װערן. צעברָאכן ער
ָאװנטן די ֿפון זעונג די און 25
ָאנגעזָאגט איז װָאס ֿפרימָארגנס און
בַאהַאלט דו ָאבער אמת; איז געװָארן
ֿפיל אױף איז דָאס װָארום זעונג, די

ַארום. טעג
טעג ֿפיל בין דניאל, איך, און 26
דערנָאך קרַאנק; און צעברָאכן געװען
הָאב און אױֿפגעשטַאנען, איך בין
און מלך; ֿפַארן ַארבעט די געטָאן
ֿפון צעגרױלטער ַא געװען בין איך
ניט הָאט קײנער ָאבער זעונג, דער

געמערקט.

זון9 דען ָדריֶָוש ֿפון יָאר ערשטן אין
ָאּפשטַאם דעם ֿפון ַאַכשֵורֹוש ֿפון
געװָארן געמַאכט איז װָאס ָמַדי, ֿפון
ֿפון קיניגרַײך דעם איבער מלך ַא ֿפַאר

ַּכׂשדים, די
מלוכה, זַײן ֿפון יָאר ערשטן אין 2
די אין נָאכגעקוקט דניאל, איך, הָאב
דָאס װָאס יָארן די ֿפון צָאל די סֿפרים
יִרמיָה צו געװען איז גָאט ֿפון װָארט
חורֿבות די אױף דערֿפילן צו הנֿביא,

יָאר. זיבעציק – ירוָשַליִם ֿפון
צו ּפנים מַײן געקערט הָאב איך און 3
און ּתֿפילה ַא בעטן צו הַאר, דעם גָאט
ַאש. און זַאק און ֿפַאסטן, מיט בקשה ַא
צו געװען מתּפלל הָאב איך און 4
מתװדה מיך הָאב און גָאט, מַײן יהוה
בעט איך געזָאגט: הָאב און געװען,
ֿפָארכטיקער און גרױסער דו גָאט, דיך
גענָאד די און בונד דעם היט װָאס גָאט,
די צו און ליב, אים הָאבן װָאס די צו

געבָאט, זַײנע היטן װָאס
און געזינדיקט, הָאבן מיר 5
און געטָאן, שלעכטס און ֿפַארברָאכן,
ָאּפגעקערט זיך און װידערשּפעניקט,

געזעצן; דַײנע און געבָאט דַײנע ֿפון
צוגעהערט ניט הָאבן מיר און 6
װָאס נֿביאים, די קנעכט דַײנע צו
צו נָאמען דַײן אין גערעדט הָאבן
הַארן, אונדזערע מלכים, אונדזערע
דעם צו און עלטערן, אונדזערע און

לַאנד. ֿפון ֿפָאלק גַאנצן
די איז גָאט, דיר, צו 7
איז אונדז צו און גערעכטיקײט,
– ּפנים ֿפון שַאנד די טָאג הַײנטיקן
די צו און יהודה, ֿפון מענער די צו
גַאנץ צו און ירוָשַליִם, ֿפון בַאװױנער
װַײטע, די און נָאנטע די יׂשראל,
זײ הָאסט דו װָאס לענדער ַאלע אין
דער װעגן ֿפון ַאהין, ֿפַארשטױסן
ָאן געֿפעלשט הָאבן זײ װָאס ֿפעלשונג

דיר.
שַאנד די איז אונדז צו גָאט, 8
צו מלכים, אונדזערע צו ּפנים, ֿפון
אונדזערע צו און הַארן, אונדזערע
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צו געזינדיקט הָאבן מיר װַײל עלטערן,
דיר.

איז הַאר אונדזער גָאט בַײ 9
ֿפַארגעבונג; די און דערבַארימונג די
ָאן װידערשּפעניקט הָאבן מיר װָארום

אים,
צו צוגעהערט ניט הָאבן מיר און 10
צו גָאט, אונדזער יהוה ֿפון ָקול דעם
הָאט ער װָאס לערנונגען, זַײנע אין גײן
דער דורך אונדז ֿפַאר ַאװעקגעלײגט

נֿביאים. די קנעכט זַײנע ֿפון הַאנט
הָאבן יׂשראל גַאנץ און 11
זיך און ּתֹורה, דַײן איבערגעטרעטן
דַײן צו צוצוהערן ניט ָאּפגעקערט,
אױסגעגָאסן איז אונדז אױף און ָקול,
װָאס שֿבועה די און קללה די געװָארן
ֿפון ּתֹורה דער אין געשריבן שטײט
מיר װַײל גָאט, ֿפון קנעכט דעם משה

אים. צו געזינדיקט הָאבן
געװען מקיים הָאט ער און 12
גערעדט הָאט ער װָאס װָארט, זַײן
אונדזערע װעגן און אונדז, װעגן
געמשּפט, אונדז הָאבן װָאס שֹוֿפטים
גרױס ַא אונדז אױף ברענגען צו
אונטערן געשען ניט איז װָאס בײז,
צו געשען איז עס װי ַאזױ הימל גַאנצן

ירוָשַליִם.
אין געשריבן שטײט עס װי ַאזױ 13
דָאזיקע דָאס איז משהן, ֿפון ּתֹורה דער
ָאבער אונדז; אױף געקומען בײז גַאנצע
יהוה ֿפַאר געבעטן ניט הָאבן מיר
ֿפון אומצוקערן זיך ּכדי גָאט, אונדזער
אין קליגן צו זיך און זינד, אונדזערע

אמת. דַײן
אױף אױֿפגעּפַאסט הָאט גָאט און 14
אױף געברַאכט עס הָאט און בײז, דעם
איז גָאט אונדזער יהוה װָארום אונדז,
װָאס טּוונגען זַײנע ַאלע אין גערעכט
ניט הָאבן מיר און געטָאן, הָאט ער

ָקול. זַײן צו צוגעהערט
אונדזער יהוה ַאצונד, און 15
ַארױסגעצױגן הָאסט װָאס דו גָאט,
ַא מיט ִמצַריִם לַאנד ֿפון ֿפָאלק דַײן
געמַאכט דיר און הַאנט, שטַארקער

טָאג הַײנטיקן אױף װי ַאזױ נָאמען ַא
הָאבן מיר געזינדיקט, הָאבן מיר –

געטָאן. שלעכטס
דַײנע ַאלע לױט גָאט, 16
בעט איך זָאל, גערעכטיקײטן,
דַײן און ּכעס דַײן ָאּפקערן זיך דיך,
ירוָשַליִם, שטָאט דַײן ֿפון גרימצָארן
װעגן ֿפון װָארום בַארג, הײליקן דַײן
די װעגן ֿפון און זינד, אונדזערע
עלטערן, אונדזערע ֿפון ֿפַארברעכן
שַאנד צו ֿפָאלק דַײן און ירוָשַליִם איז

ַארומיקע. אונדזערע ַאלע בַײ
הער גָאט, אונדזער ַאצונד, און 17
זַײן און קנעכט, דַײן ֿפון ּתֿפילה די צו
אױף ּפנים דַײן דערלַײכט און בקשה,
גָאטס ֿפון הײליקטום ֿפַארװיסטן דַײן

װעגן.
אױער, דַײן גָאט, מַײן נײג, 18
און אױגן, דַײנע עֿפן הער, און
די און ֿפַארװיסטונגען, אונדזערע זע
אױף װערט נָאמען דַײן װָאס שטָאט
װעגן ֿפון ניט װָארום גערוֿפן, איר
מיר מַאכן גערעכטיקײטן אונדזערע
נַײערט בקשה, אונדזער דיר ֿפַאר ֿפַאלן

דערבַארימונג. גרױס דַײן װעגן ֿפון
גָאט, ֿפַארגיב, גָאט, הער, גָאט, 19
ֿפון זַאמען; ניט זָאלסט טו, און ֿפַארנעם
דַײן װָארום גָאט, מַײן דַײנעטװעגן,
שטָאט דַײן אױף גערוֿפן װערט נָאמען

ֿפָאלק. זַײן אױף און
בין און נָאך, רעד איך װי און 20
מַײנע אױף מתװדה זיך בין און מתּפלל,
יׂשראל, ֿפָאלק מַײן ֿפון זינד די און זינד,
יהוה ֿפַאר בקשה מַײן ֿפַאלן מַאך און
בַארג הײליקן דעם װעגן ֿפון גָאט, מַײן

– גָאט מַײן ֿפון
געבעט, אין נָאך רעד איך װי 21
איך װָאס גַֿבריאל, מַאן דער איז ַאזױ
ָאנהײב, אין זעונג דער אין געזען הָאב
הָאט און ֿפליען, צו ֿפליעדיק געקומען
ֿפון צַײט דער ַארום ָאנגערירט, מיך

ָאװנט-קרבן.
צו געגעבן הָאט ער און 22
מיר מיט הָאט און ֿפַארשטײן,
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דניאל, געזָאגט: הָאט און גערעדט,
צו דיך ַארױסגעקומען ַאצונד בין איך

ֿפַארשטַאנדיקײט. אין קליגן
איז בקשה דַײן ֿפון ָאנהײב בַײם 23
געקומען בין איך און װָארט, ַא ַארױס
בַאליבט; ביסט דו װָארום זָאגן, צו עס
און װָארט, דָאס בַאטרַאכט דרום

זעונג. די ֿפַארשטײ
נִגזר זַײנען װָאכן [יָאר-] זיבעציק 24
דַײן אױף און ֿפָאלק דַײן אױף געװָארן
ֿפַארלענדן צו ּכדי שטָאט, הײליקער
דעם ֿפַארטיליקן און ֿפַארברעך, דעם
און זינד, דער אױף זַײן מכּפר און חטא,
און גערעכטיקײט, אײביקע ברענגען
און נֿביאות, די און זעונג די בַאזיגלען

ָקדֵשי-ָקדשים. דעם זַאלבן
ֿפַארשטײן, און װיסן זָאלסט און 25
װָארט, דעם ֿפון ַארױסגַאנג דעם ֿפון ַאז
דעם ביז ירוָשַליִם, אױֿפצובױען װידער
װָאכן, זיבן זַײנען ֿפירשט, געזַאלבטן
זי װעט װָאסן זעכציק און צװײ און
און מערק מיט אױֿפגעבױט, זַײן װידער
צַײטן. געדריקטע אין ָאבער גרָאבנס,

זעכציק און צװײ די נָאך און 26
ַא װערן ֿפַארשניטן װעט װָאכן,
ניט װעט אים ֿפון און געזַאלבטער,
דָאס און שטָאט די און בלַײבן;
ֿפָאלק דָאס צעשטערן װעט הײליקטום
זַײן און קומען; װעט װָאס ֿפירשט ַא ֿפון
ביז און ֿפלײצונג; מיט זַײן װעט ָסוף
נִגזר זַײנען מלחמה דער ֿפון ָסוף צום

ֿפַארװיסטונגען. געװָארן
שטַארקן ַא מַאכן װעט ער און 27
און װָאך; אײן ֿפַאר ֿפיל מיט בונד
ֿפַארשטערן ער װעט װָאך הַאלבע ַא
און שּפַײזָאּפֿפער; און שלַאכטָאּפֿפער
אומװערדיקײטן ֿפון ֿפליגל דעם אױף
ֿפַארװיסטער, דער קומען װעט
גזַר ַא און ֿפַארלענדונג ַא ביז ַאזש
דעם אױף װערן אױסגעגָאסן װעט

ֿפַארװיסטער.

דעם10 ּכֹוֶרש ֿפון יָאר דריטן אין
ַאנטּפלעקט איז ּפַרס ֿפון מלך

זַײן װָאס דניאלן, צו װָארט ַא געװָארן
בלטשַאַצר; געװָארן גערוֿפן איז נָאמען
אמת, געװען איז װָארט דָאס און
ער און צַײט; לַאנגער ַא װעגן און
הָאט און װָארט, דָאס בַאטרַאכט הָאט

זעונג. די ֿפַארשטַאנען
דניאל, איך, הָאב טעג יענע אין 2

צַײט. װָאכן דרַײ געטרױערט
ניט איך הָאב שּפַײז גלוסטיקע 3
ניט איז װַײן און ֿפלײש און געגעסן,
הָאב זַאלבן און מױל, מַײן אין געקומען
זַײנען עס ביז געזַאלבט, ניט זיך איך

צַײט. װָאכן דרַײ געװָארן ֿפול
טָאג צװַאנציקסטן און ֿפיר אין און 4
געװען בין איך װען חודש, ערשטן ֿפון
איז דָאס טַײך, גרױסן ֿפון ברעג בַײם

ִחֶדֶקל,
מַײנע אױֿפגעהױבן איך הָאב 5
מַאן ַא ערשט געזען, הָאב און אױגן,
זַײנע און לַײנען, אין ָאנגעקלײדט
ֿפון גָאלד מיט ַארומגעגורט לענדן

אוֿפז,
גָאלדשטײן, װי ַאזױ לַײב זַײן און 6
אױסזען דָאס װי ַאזױ ּפנים זַײן און
װי ַאזױ אױגן זַײנע און בליץ, ֿפון
און ָארעמס זַײנע און ֿפַײער, ֿפלַאמען
ֿפון ָאנבליק דער װי ַאזױ ֿפיס זַײנע
זַײנע ֿפון ָקול דער און קוּפער, בלַאנקן
מחנה. ַא ֿפון ָקול דער װי ַאזױ װערטער
געזען הָאב ַאלײן דניאל, איך, און 7
מיט װָאס מענטשן די ָאבער זעונג, די
נָאר זעונג, די געזען ניט הָאבן מיר
זײ אױף איז ציטערניש גרױסע ַא
צו זיך ַאנטלָאֿפן זַײנען זײ און געֿפַאלן,

בַאהַאלטן.
איך און ַאלײן, געבליבן איך בין 8
זעונג, גרױסע דָאזיקע די געזען הָאב
ּכֹוח, קײן געבליבן ניט איז מיר אין און
מיר אױף זיך הָאט ֿפַארב מַײן װָארום
מער הָאב איך און געביטן, שרעקלעך

ּכֹוח. קײן געהַאט ניט
ָקול דעם געהערט הָאב איך און 9
הָאב איך װי און װערטער; זַײנע ֿפון
װערטער, זַײנע ֿפון ָקול דעם געהערט
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אױף געװָארן ַאנטשלָאֿפן איך בין ַאזױ
ערד. דער צו ּפנים מַײן מיט ּפנים, מַײן
מיך הָאט הַאנט ַא ערשט 10
געטרײסלט מיך הָאט און ָאנגערירט,
הַאנטֿפלעכן. מַײנע און קני מַײנע ֿפַאר
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 11
ֿפַארשטײ מַאן, בַאליבטער דו דניאל,
צו רעד איך װָאס װערטער די
ביסט דו װּו אױף שטײ און דיר,
ַאצונד בין איך װָארום געשטַאנען,
ער װי און דיר. צו געװָארן געשיקט
דָאזיקע דָאס גערעדט מיר מיט הָאט
אױֿפגעשטַאנען איך בין װָארט,

ציטערנדיקערהײט.
געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 12
װָארום דניאל, הָאבן, מֹורא ניט זָאלסט
הָאסט דו װָאס ָאן טָאג ערשטן דעם ֿפון
ֿפַארשטײן, צו הַארץ דַײן ָאּפגעגעבן
גָאט, דַײן ֿפַאר ּפַײניקן צו זיך און
געהערט װערטער דַײנע זַײנען
ֿפון געקומען בין איך און געװָארן,

װערטער. דַײנע װעגן
ּפַרס ַמלכות ֿפון ַׂשר דער ָאבער 13
אײן מיר ַאקעגן געשטעלט זיך הָאט
מיָכֵאל, זע, ָאבער טעג, צװַאנציק און
מיר איז ָׂשרים, ערשטע די ֿפון אײנער
דָארטן איך בין ַאזױ הילף. צו געקומען

ּפַרס. ֿפון מלכים די בַײ ֿפַארבליבן
צו געבן דיר געקומען בין איך און 14
דַײן צו געשען װעט װָאס ֿפַארשטײן
דָאס װָארום טעג; די ֿפון ָסוף אין ֿפָאלק

צַײט. ַא אױף זעונג ַא נָאך איז
מיר צו גערעדט הָאט ער װי און 15
הָאב ַאזױ װערטער, דָאזיקע די װי ַאזױ
ערד, דער צו ּפנים מַײן געקערט איך

געװָארן. ַאנשטומט בין און
ֿפון געשטַאלט ַא װי ַאזױ ערשט 16
ָאנגערירט מיך הָאט מענטשנקינדער
געעֿפנט הָאב איך און ליּפן, די אױף
און גערעדט הָאב איך און מױל, מַײן
געשטַאנען איז װָאס דעם צו געזָאגט
זעונג דער ֿפון הַאר, מַײן מיר: ַאקעגן
און מיר, אױף געקומען װײען זַײנען

ּכֹוח. קײן ניט מער הָאב איך

קנעכט דָאזיקער דער קען װי און 17
דָאזיקן דעם מיט רעדן הַאר מַײן ֿפון
זיך הָאט מיר אין ַאז מַײנעם, הַאר
און ּכֹוח, קײן ָאּפגעשטעלט ניט ַאצונד
געבליבן? ניט מיר אין איז ָאטעם קײן
ַאזױ ָאנגערירט װידער מיך הָאט 18
און מענטשן, ַא ֿפון אױסזען דָאס װי

געשטַארקט. מיך הָאט ער
ניט זָאלסט געזָאגט: הָאט ער און 19
צו ֿפריד מַאן! בַאליבטער הָאבן, מֹורא
און שטַארק! זַײ און שטַארק זַײ דיר!
בין ַאזױ גערעדט, מיר צו הָאט ער װי
הָאב איך און געװָארן, געשטַארקט איך
װָארום רעדן, הַאר מַײן זָאל געזָאגט:

געשטַארקט. מיך הָאסט
װעגן װײסטו געזָאגט: ער הָאט 20
און דיר? צו געקומען בין איך װָאס
מלחמה אומקערן זיך איך װעל ַאצונד
און ּפַרס; ֿפון ַׂשר דעם מיט הַאלטן צו
ָאנקומען װעט ָאט ַארױס, גײ איך װי

יָָון. ֿפון ַׂשר דער
איז װָאס זָאגן דיר װעל איך ָאבער 21
ֿפון געשריֿפטס דעם אין ֿפַארצײכנט
מיר מיט ניט הַאלט קײנער און אמת.
אַײער בלױז נָאר דָאזיקע, די ַאקעגן

מיָכֵאל. ַׂשר

ערשטן11 אין בין, איך ָאבער
ָמַדי, ֿפון ָדריֶָוש ֿפון יָאר
און ָאנהַאלט ַאן ֿפַאר אױֿפגעשטַאנען

אים. צו שטַארקײט ַא ֿפַאר
ָאנזָאגן דיר איך װעל ַאצונד און 2
װעלן מלכים דרַײ נָאך זע, אמת. דעם
ֿפירטער דער און ּפַרס, ֿפון אױֿפשטײן
מער עשירות גרױסע ֿפַארמָאגן װעט
שטַארק װעט ער װַײל און ַאלע; ֿפון
ער װעט עשירות, זַײן דורך זַײן
יָָון. ַמלכות ַאקעגן ַאלעמען דערװעקן

װעט גיבור ַא מלך ַא און 3
ַא געװעלטיקן װעט און אױֿפשטײן,
טָאן װעט און געװעלטיקײט, גרױסע

װילן. זַײן לױט
װעט אױֿפשטײן, װעט ער ַאז און 4
װעט און װערן, צעברָאכן מלוכה זַײן



11:5—11:17 ָדנִיֵאל 1124

ֿפון װינטן ַאלע צו װערן צעטײלט
נָאכקומער, זַײנע צו ניט ָאבער הימל,
געװעלטיקײט זַײן װי ַאזױ ניט און
זַײן װָארום געװעלטיקט; הָאט ער װָאס
װערן, אױסגעװָארצלט װעט מלוכה
דָאזיקע. די ֿפַאר ניט ַאנדערע, ֿפַאר און
װעט ָדרום ֿפון מלך דער און 5
ֿפון אײנער ָאבער שטַארק, װערן
איבער שטַארקן זיך װעט הַארן זַײנע
ַא געװעלטיקן; װעט און אים,
זַײן זַײן װעט געװעלטיקײט גרױסע

געװעלטיקײט.
זײ װעלן יָארן די ֿפון ָסוף אין און 6
דעם ֿפון טָאכטער די און בַאהעֿפטן; זיך
מלך דעם צו קומען װעט ָדרום ֿפון מלך
אױסגלַײך, ַאן מַאכן צו ּכדי צֿפון, ֿפון
די ָאנהַאלטן ניט װעט ָארעם איר ָאבער
װעט ָארעם זַײן און ער אױך מַאכט;
הָאבן װָאס די און זי, און בַאשטײן; ניט
זי הָאט װָאס דער און געברַאכט, זי
געהַאלטן הָאט װָאס דער און געבָארן,
װערן, איבערגעגעבן װעלן איר, מיט

צַײטן. יענע אין
ֿפון ריטלעך די ֿפון אײנער ָאבער 7
אױף אױֿפשטײן װעט װָארצלען אירע
אױֿפן קומען װעט ער און ָארט, זַײן
דער אין ַארַײנגײן װעט און חיל,
און צֿפון, ֿפון מלך דעם ֿפון ֿפעסטונג
װעט און זײ, קעגן אױסֿפירן װעט ער

בַײקומען.
מיט געטער, זײערע אױך און 8
זײערע מיט געצן, געגָאסענע זײערע
גָאלד, און זילבער ֿפון ּכלים גלוסטיקע
געֿפַאנגענשַאֿפט אין ברענגען ער װעט
לַאנג יָארן װעט ער און ִמצַריִם; קײן

צֿפון. ֿפון מלך דעם ֿפון ַאװעקשטײן
דעם אין קומען װעט ער און 9
ָדרום, ֿפון מלך דעם ֿפון קיניגרַײך
זַײן אין אומקערן זיך װעט ער ָאבער

לַאנד.
אױֿפרירן, זיך װעלן זין זַײנע און 10
גרױסע סך ַא אַײנזַאמלען װעלן זײ און
װעט און קומען װעט ער און ַחיָלות,
ער װעט דערנָאך דורכגײן; ֿפלײצנדיק

צו ביז הַאלטן מלחמה און װידערקערן,
ֿפעסטונג. זַײן

װעט ָדרום ֿפון מלך דער און 11
װעט ער און דערביטערט, װערן
הַאלטן מלחמה װעט און ַארױסגײן,
צֿפון; ֿפון מלך דעם מיט אים, מיט
ַא אױֿפשטעלן װעט יענער און
װעט מחנה די ָאבער מחנה, גרױסע

הַאנט. זַײן אין װערן איבערגעגעבן
ַאװעקנעמען װעט ער װי און 12
דערהײבן זיך װעט ַאזױ מחנה, די
ֿפַאלן מַאכן װעט ער און הַארץ, זַײן
ניט װעט ער ָאבער טױזנט, צענדליקער

זַײן. גוֿבר
װעט צֿפון ֿפון מלך דער און 13
גרעסער מחנה ַא אױֿפשטעלן װידער
ַא ֿפון ָסוף אין און ערשטער; דער ֿפון
גרױסן ַא מיט קומען ער װעט יָארן צַײט

ֿפַארמעג. ֿפיל מיט און חיל,
זיך ֿפיל װעלן צַײטן יענע אין און 14
און ָדרום, ֿפון מלך דעם ַאקעגן שטעלן
ֿפָאלק דַײן ֿפון יונגען ֿפַארשײטע די
די אױֿפצושטעלן דערהײבן זיך װעלן
געשטרױכלט װעלן זײ ָאבער זעונג,

װערן.
װעט צֿפון ֿפון מלך דער און 15
ערדװַאל, ַאן ָאנשיטן װעט און קומען,
ֿפון שטָאט די בַאצװינגען װעט און
ָדרום ֿפון ָארעמס די און ֿפעסטונגען;
זַײן און בַאשטײן, קענען ניט װעלן
הָאבן ניט װעט מַאנשַאֿפט געקליבענע

בַאשטײן. צו ּכֹוח קײן
אױף קומען װעט װָאס דער און 16
און װילן, זַײן לױט טָאן װעט אים,
אים; ֿפַאר בַאשטײן ניט װעט קײנער
שײנעם דעם אין שטײן װעט ער און
הַאנט. זַײן אין ֿפַארלענדונג מיט לַאנד
צו ּפנים זַײן קערן װעט ער און 17
גַאנצן זַײן איבער מַאכט אין קומען
ַאן אים מיט מַאכן װעט און קיניגרַײך,
ַא געבן אים װעט און אױסגלַײכעניש,
ָאבער צעשטערן; צו עס ּכדי יונגֿפרױ,
װעט עס און בַאשטײן, ניט װעט דָאס

זַײנס. װערן ניט
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צו ּפנים זַײן קערן װעט ער און 18
בַאצװינגען װעט ער און אינדזלען, די
מַאכן װעט ֿפירשט ַא ָאבער ֿפיל,
ער נײן, לעסטערונג; זַײן אױֿפהערן
לעסטערונג זַײן אומקערן נָאך װעט

ַאלײן. אים אױף
צו ּפנים זַײן קערן װעט ער און 19
לַאנד, אײגענעם זַײן ֿפון ֿפעסטונגען די
און װערן געשטרױכלט װעט ער ָאבער
געֿפינען. ניט מער זיך װעט און ֿפַאלן,
װעט ָארט זַײן אױף און 20
מַאכן װעט װָאס אײנער אױֿפשטײן
ּפרַאכט דער דורך דריקער ַא דורכגײן
ַא אין ָאבער קיניגרַײך; דעם ֿפון
צעברָאכן ער װעט צַײט קורצער
אין ניט און צָארן, אין ניט און װערן,

מלחמה.
װעט ָארט זַײן אױף און 21
ניט הָאט מע װָאס נִֿבזה, ַא אױֿפשטײן
ֿפון גלַאנץ דעם אים אױף ַארױֿפגעטָאן
מיטן אין קומען װעט ער און מלוכה;
מלוכה די קריגן װעט און שלום, ֿפון

רײד. גלַאטע מיט
ֿפלײצונג דער ֿפון ָארעמס די און 22
ֿפַאר ֿפון װערן ַאװעקגעֿפלײצט װעלן
און װערן, צעברָאכן װעלן זײ און אים,

בונד. ֿפון ֿפירשט דער אױך
זיך װעט מע װי דעם נָאך און 23
ַא בַאגײן ער װעט אים, מיט ֿפַארבינדן
װערן און שטַײגן װעט ער און בַאטרוג;

ֿפָאלק. װינציק מיט שטַארק
די אין און שלום ֿפון מיטן אין 24
װעט מדינה דער ֿפון ערטער ֿפעסטע
זַײנע װָאס טָאן װעט ער און קומען, ער
עלטערן עלטערנס זַײנע און עלטערן
און ֿפַאנג און רױב געטָאן; ניט הָאבן
ֿפַאנַאנדערשענקען ער װעט ֿפַארמעג
ער װעט ֿפעסטונגען ַאקעגן און זײ; צו
נָאר ָאבער ּתחבולות, זַײנע אױסקלערן

צַײט. ַא ביז
זַײן דערװעקן װעט ער און 25
מלך דעם ַאקעגן מוט זַײן און קרַאֿפט
דער און חיל; גרױסן ַא מיט ָדרום ֿפון
ַארױסרירן זיך װעט ָדרום ֿפון מלך

און גרױסן ַא זײער מיט מלחמה אין
ניט װעט ער ָאבער חיל; שטַארקן
אױסקלערן װעט מע װָארום בַאשטײן,

ּתחבולות. אים ַאקעגן
װעלן שּפַײז, זַײן עסן װָאס די און 26
מען װעט חיל זַײן און צעברעכן, אים
דערשלָאגענע ֿפיל און ַאװעקֿפלײצן,

ֿפַאלן. װעלן
מלכים בײדע ֿפון הַארץ דָאס און 27
טיש אײן בַײ און בײזן, צום זַײן װעט
װעט עס ָאבער ליגן, רעדן זײ װעלן
נָאך איז ָסוף ַא װָארום בַאגליקן, ניט

צַײט. בַאשטימטער דער צו ֿפַארַאן
זַײן אין אומקערן זיך װעט ער און 28
זַײן און ֿפַארמעג, גרױס ַא מיט לַאנד
הײליקן דעם ַאקעגן זַײן װעט הַארץ
זיך און ָאּפטָאן, װעט ער און בונד;

לַאנד. זַײן אין אומקערן
װעט צַײט בַאשטימטער דער אין 29
ָאבער ָדרום, קײן קומען װידער ער
װי ַאזױ זַײן ניט װעט מָאל לעצטע דָאס

ערשטע. דָאס
װעלן ִּכּתאים ֿפון שיֿפן װָארום 30
װעט ער און אים, אױף קומען
זיך װעט און װערן, אַײנגעשרָאקן
אױף צערענען װעט ער און אומקערן,
אױסֿפירן; װעט און בונד, הײליקן דעם
װעט אומקערן זיך װעט ער ַאז און
דעם ֿפַארלָאזן װָאס די אױף ַאכטן ער

בונד. הײליקן
װעלן אים ֿפון ָארעמס און 31
ֿפַארשװעכן װעלן און אױֿפשטײן,
װעלן זײ און ֿפעסטונג, הײליקע די
און קרבן, שטענדיקן דעם ָאּפטָאן
אומװערדיקײט די ַארַײנשטעלן װעלן

צעגרױלט. װָאס
קעגן ֿפַארברעכן װָאס די און 32
דורך זינדיק מַאכן ער װעט בונד,
װָאס ֿפָאלק דָאס ָאבער רײד; גלַאטע
ֿפעסט, הַאלטן זיך װעט גָאט, זַײן קען

אױסֿפירן. װעט און
ֿפון ֿפַארשטַאנדיקע די און 33
ֿפַארשטײן; צו ֿפיל מַאכן װעלן ֿפָאלק
דורכן ֿפַאלן װעלן זײ ָאבער
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דורך און ֿפלַאם, דורך און שװערד,
ֿפיל רױב, דורך און געֿפַאנגענשַאֿפט,

טעג.
זײ װעלן ֿפַאלן, װעלן זײ ַאז און 34
ֿפיל און הילף; קלײן ַא װערן געהָאלֿפן
גלַאטע מיט זײ צו בַאהעֿפטן זיך װעלן

רײד.
װעלן ֿפַארשטַאנדיקע די ֿפון און 35
און זײ, צװישן לַײטערן צו ּכדי ֿפַאלן,
דער ביז רײניקן, צו און קלערן, צו
נָאך װעט עס װָארום ֶקץ; ֿפון צַײט

צַײט. בַאשטימטער דער ביז דױערן
זַײן לױט טָאן װעט מלך דער און 36
און דערהײבן זיך װעט ער און װילן,
און גָאט, איטלעכן איבער גרײסן זיך
ער װעט געטער די ֿפון גָאט דעם ַאקעגן
בַאגליקן, װעט ער און ֿפַארשַײט; רעדן
װָארום ענדיקן; זיך װעט צָארן דער ביז

געשען. מוז געװָארן, נִגזר איז װָאס
די אױף ַאכטן ניט אױך װעט ער 37
אױף און עלטערן, זַײנע ֿפון געטער
אױף און ֿפרױען, ֿפון גלוסטיקײט דער
נָאר ַאכטן, ניט ער װעט גָאט קײן

גרײסן. זיך ער װעט ַאלעמען איבער
ֿפעסטונגען ֿפון גָאט דעם נָאר 38
ָארט; זַײן אױף ּכֿבוד טָאן ער װעט
הָאבן עלטערן זַײנע װָאס גָאט ַא יָא,
מיט ּכֿבוד טָאן ער װעט גקענט, ניט
טַײער מיט און זילבער, מיט און גָאלד

זַאכן. גלוסטיקע מיט און געשטײן,
אױף ַארבעטן װעט ער און 39
ֿפרעמדן ַא מיט ֿפעסטונגען שטַארקע
ָאנדערקענען װעט ער װָאס די צו גָאט,
װעט ער און ּכֿבוד; מערן ער װעט
און ֿפילן, איבער געװעלטיקן מַאכן זײ

לױן. צום צעטײלן זײ ער װעט ערד
װעט ֶקץ, ֿפון צַײט דער אין און 40
מלך דער אים מיט צונױֿפשטױסן זיך
װעט צֿפון ֿפון מלך דער און ָדרום, ֿפון
רַײטװעגן, מיט אים אױף שטורעמען
שיֿפן; ֿפיל מיט און רַײטער, מיט און
און לענדער, די אין קומען װעט ער און

דורכגײן. ֿפלײצנדיק װעט

דעם אין קומען װעט ער און 41
װעלן לענדער ֿפיל און לַאנד, שײנעם
ניצול װעלן דָאזיקע די נָאר ֿפַאלן,
מֹוָאֿב, און ֶאדֹום, הַאנט: זַײן ֿפון װערן
ֿפון קינדער די ֿפון הױּפטטײל דער און

ַעמֹון.
זַײן אױסשטרעקן װעט ער און 42
לַאנד דָאס און לענדער, די אױף הַאנט

װערן. ַאנטרונען ניט װעט ִמצַריִם
איבער געװעלטיקן װעט ער און 43
זילבער, און גָאלד ֿפון שַאצן די
ֿפון זַאכן גלוסטיקע ַאלע איבער און
ּכושים די און לוֿבים די און ִמצַריִם;

טריט. זַײנע צו זַײן װעלן
ֿפון און מזרח ֿפון הערונגען ָאבער 44
ער און דערשרעקן; אים װעלן צֿפון
גרימצָארן גרױס מיט ַארױסגײן װעט
ֿפיל. ֿפַארװיסטן צו און ֿפַארטיליקן צו
די אױֿפשטעלן װעט ער און 45
די צװישן ּפַאלַאץ זַײן ֿפון געצעלטן
הײליקער ֿפון בַארג דעם און ימען
זַײן צו קומען װעט ער און שײנקײט.
העלֿפן. ניט אים װעט קַײנער און ָסוף,

װעט12 צַײט יענער אין און
דער מיָכֵאל, אױֿפשטײן
די ֿפַאר שטײט װָאס ַׂשר, גרױסער
װעט עס און ֿפָאלק, דַײן ֿפון קינדער
ניט איז װָאס נױט ֿפון צַײט ַא זַײן
ביז אומה ַאן דָא איז עס זינט ֿפון געװען
װעט צַײט יענער אין און צַײט. יענער
איטלעכער װערן, ניצול ֿפָאלק דַײן

בוך. דעם אין ֿפַארשריבן איז װָאס
אין שלָאֿפן װָאס די ֿפון ֿפיל און 2
זיך װעלן ערד, דער ֿפון שטױב דעם
און לעבן, אײביקן צו טײל אױֿפכַאּפן,

עקל. אײביקן צו שַאנדן, צו טײל
װעלן ֿפַארשטַאנדיקע די און 3
הימל, ֿפון גלַאנץ דער װי ַאזױ גלַאנצן
צו ֿפיל געברַאכט הָאבן װָאס די און
אױף שטערן די װי ַאזױ גערעכטיקײט,

שטענדיק. און אײביק
די בַאהַאלט דניאל, דו, און 4
בוך דָאס ֿפַארחתמע און װערטער,
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װעלן ֿפיל ֶקץ; ֿפון צַײט דער ביז
די און הער, און הין ַארומװַאנדערן

מערן. זיך װעט קענשַאֿפט
געזען, הָאב דניאל, איך, און 5
געשטַאנען, זַײנען ַאנדערע צװײ ערשט
זַײט, דער ֿפון טַײך ברעג בַײם אײנער
יענער ֿפון טַײך ברעג בַײם אײנער און

זַײט.
דעם צו געזָאגט הָאט אײנער און 6
איז װָאס לַײנען, אין ָאנגעקלײדט מַאן
װי טַײך: ֿפון װַאסערן די איבער געװען

ֶקץ? װּונדערלעכן דעם ביז לַאנג
מַאן דעם געהערט הָאב איך און 7
איבער װָאס לַײנען, אין ָאנגעקלײדט
הָאט ער װי טַײך, ֿפון װַאסערן די
זַײן און הַאנט רעכטע זַײן אױֿפגעהױבן
געשװָארן הָאט און הימל, צום לינקע
דָאס ַאז אײביק, לעבט װָאס דעם בַײ
הַאלב; ַא און צַײטן, צַײט, ַא ביז איז
די צעּפיצלען ענדיקט מע װען און
זיך װעט ֿפָאלק, הײליקן דעם ֿפון מַאכט

ַאלץ. דָאס ענדיקן
ָאבער געהערט, הָאב איך און 8
איך הָאב ֿפַארשטַאנען; ניט הָאב איך
דער זַײן װעט װָאס הַאר, מַײן געזָאגט:

דערֿפון? ָסוף
דניאל, גײ, געזָאגט: ער הָאט 9
ֿפַארחתמעט און בַאהַאלטן װָארום
ֿפון צַײט דער ביז װערטער די זַײנען

ֶקץ.
און געקלערט װעלן ֿפיל 10
װערן, געלַײטערט און גערײניקט
טָאן װעלן שלעכטע די ָאבער
ניט װעלן שלעכטע ַאלע און שלעכטס,
ֿפַארשטַאנדיקע די ָאבער ֿפַארשטײן;

ֿפַארשטײן. װעלן
דער װָאס צַײט דער ֿפון און 11
ָאּפגעטָאן װעט קרבן שטענדיקער
די אױֿפשטעלן װעט מע און װערן,
װעט צעגרױלט, װָאס אומװערדיקײט
נַײנציק און הונדערט צװײ טױזנט זַײן

טעג.
װעט און הַארט װָאס דעם צו װױל 12
הונדערט דרַײ טױזנט ביז דערגרײכן

טעג. דרַײסיק און ֿפינף און
װעסט און ֶקץ; צום ביז גײ, דו און 13
אױֿפשטײן װעסט און רו, דַײן צו קומען

טעג. די ֿפון ָסוף אין גֹורל דַײן צו
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ֶעזְָרא
ּכֹוֶרש1 ֿפון יָאר ערשטן אין און

עס ַאז ָפַרס, ֿפון מלך דעם
װָארט דָאס געװָארן אױסגעֿפירט איז
הָאט מױל, יִרמיָהס דורך גָאט ֿפון
ּכֹוֶרש ֿפון גַײסט דעם דערװעקט גָאט
הָאט ער און ָפַרס, ֿפון מלך דעם
זַײן אין אױסרוף ַאן ַארױסגעלָאזט
ַא דורך אױך און קיניגרַײך, גַאנצן

זָאגן: צו ַאזױ געשריֿפטס,
מלך דער ּכֹוֶרש געזָאגט הָאט ַאזױ 2
ערד דער ֿפון קיניגרַײכן ַאלע ָפַרס: ֿפון
ֿפון גָאט דער יהוה געגעבן מיר הָאט
בַאֿפױלן מיר הָאט ער און הימלען; די
װָאס ירוָשַליִם אין הױז ַא בױען צו אים

יהודה. אין
ֿפון אַײך צװישן דָא איז עס װער 3
זַײן גָאט זַײן זָאל ֿפָאלק, גַאנצן זַײן
קײן ַארױֿפגײן ער זָאל און אים, מיט
בױען און יהודה, אין װָאס ירוָשַליִם
ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפון הױז דָאס
אין װָאס גָאט דער איז דָאס יׂשראל,

ירוָשַליִם.
געבליבן, איז װָאס איטלעכער און 4
װױנט ער װָאס ָארט איטלעכן ֿפון
ָארט זַײן ֿפון מענטשן די זָאלן דָארטן,
גָאלד, מיט און זילבער מיט העלֿפן אים
אין בהמות, מיט און גוטס, מיט און
הױז גָאטס ֿפַאר נדֿבה ַא מיט אײנעם

ירוָשַליִם. אין װָאס
הױּפטן די אױֿפגעשטַאנען זַײנען 5
און יהודה ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון
לִויִים, די און ּכהנים די און בנימין,
דערװעקט הָאט גָאט װָאס איטלעכער
הױז דָאס בױען ַארױֿפצוגײן גַײסט זַײן

ירוָשַליִם. אין װָאס גָאט ֿפון
הָאבן ַארומיקע זײערע ַאלע און 6
מיט הענט זײערע געשטַארקט
גוטס, מיט גָאלד, מיט ּכלים, זילבערנע
טַײערע מיט און בהמות, מיט און
מנדֿב הָאבן זײ װָאס ַאלע ַאחוץ זַאכן,

געװען.

הָאט ּכֹוֶרש מלך דער און 7
הױז גָאטס ֿפון ּכלים די ַארױסגענומען
ַארױסגעֿפירט הָאט נֿבוַכדנֶַצר װָאס
ַארַײנגעשטעלט זײ און ירוָשַליִם, ֿפון

געטער; זַײנע ֿפון הױז אין
דער ּכֹוֶרש ַארױסגענומען הָאט זײ 8
ֿפון הַאנט דער דורך ָפַרס ֿפון מלך
ער און שַאצמַײנסטער, דעם ִמתְרָדת
דעם ֵששבַצר צו אױסגעצײלט זײ הָאט

יהודה. ֿפון ֿפירשט
צָאל: זײער געװען איז דָאס און 9
זילבערנע דרַײסיק, בעקנס גילדערנע
און נַײן ַחָלֿפים טױזנט, בעקסן

צװַאנציק;
דרַײסיק, בעכערס גילדערנע 10
מין צװײטן ֿפון בעכערס זילבערנע
ּכלים ַאנדערע צען; און הונדערט ֿפיר

טױזנט.
ֿפון און גָאלד ֿפון ּכלים ַאלע 11
און טױזנט ֿפינף געװען זַײנען זילבער
ֵששבַצר הָאט ַאלע הונדערט. ֿפיר
ֿפַארטריבענע די װען ַארױֿפגעברַאכט,
ֿפון געװָארן ַארױֿפגעברַאכט זַײנען

ירוָשַליִם. קײן בֿבל

קינדער2 די זַײנען דָאס און
מדינה ייִדישער דער ֿפון
די ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען װָאס
דער נֿבוַכדנֶצר װָאס גלות-געֿפַאנגענע,
קײן ֿפַארטריבן הָאט בֿבל ֿפון מלך
אומגעקערט זיך הָאבן זײ און בֿבל,
איטלעכער יהודה, און ירוָשַליִם קײן

שטָאט; זַײן צו
מיט געקומען זַײנען װָאס די 2
ׂשָריָהן, נֶחמיָהן, יֵשוַען, זרובֿבלן,
ִמסּפרן, בלָשנען, ָמרדַכין, ְרֵעָליָהן,
די ֿפון צָאל די בֲענָהן. רחומען, בגַוין,

יׂשראל: ֿפָאלק ֿפון מענער
צװײ ּפרעֹוש, ֿפון קינדער די 3
זיבעציק. און צװײ און הונדערט טױזנט
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דרַײ שֿפטיָה, ֿפון קינדער די 4
זיבעציק. און צװײ הונדערט

הונדערט זיבן ָאַרך, ֿפון קינדער די 5
זיבעציק. און ֿפינף

ֿפון ַּפַחת-מֹוָאֿב, ֿפון קינדער די 6
צװײ יֹוָאֿב, און יֵשוַע ֿפון קינדער די

צװעלף. און הונדערט ַאכט טױזנט
צװײ טױזנט ֵעיָלם, ֿפון קינדער די 7

ֿפוֿפציק. און ֿפיר הונדערט
הונדערט נַײן זַּתוא, ֿפון קינדער די 8

ֿפערציק. און ֿפינף און
הונדערט זיבן זַַּכי, ֿפון קינדער די 9

זעכציק. און
זעקס ָבני, ֿפון קינדער די 10

ֿפערציק. און צװײ הונדערט
זעקס י, ֵבֿבָ ֿפון קינדער די 11

צװַאנציק. און דרַײ הונדערט
צװײ טױזנט ַעזגָר, ֿפון קינדער די 12

צװַאנציק. און צװײ הונדערט
זעקס ַאדֹוניָקם, ֿפון קינדער די 13

זעכציק. און זעקס הונדערט
טױזנט צװײ ִבגַוי, ֿפון קינדער די 14

ֿפוֿפציק. און זעקס
הונדערט ֿפיר ָעדין, ֿפון קינדער די 15

ֿפוֿפציק. און ֿפיר
יִחזִקיָהן, ֿפון ָאֵטר, ֿפון קינדער די 16

נַײנציק. און ַאכט
דרַײ ֵבָצי, ֿפון קינדער די 17

צװַאנציק. און דרַײ הונדערט
און הונדערט יֹוֶרה, ֿפון קינדער די 18

צװעלף.
צװײ ָחשום, ֿפון קינדער די 19

צװַאנציק. און דרַײ הונדערט
און ֿפינף גִָבר, ֿפון קינדער די 20

נַײנציק.
בית-ֶלֶחם, ֿפון קינדער די 21

צװַאנציק. און דרַײ הונדערט
און זעקס נטֹוֿפה, ֿפון מענטשן די 22

ֿפוֿפציק.
הונדערט ַענָתֹות, ֿפון מענטשן די 23

צװַאנציק. און ַאכט
און צװײ ַעזָמֶות, ֿפון קינדער די 24

ֿפערציק.

ִקריַת-ָערים, ֿפון קינדער די 25
און הונדערט זיבן בֵארֹות, און ּכֿפיָרה,

ֿפערציק. און דרַײ
גֶֿבע, און ָרָמה ֿפון קינדער די 26

צװַאנציק. און אײן הונדערט זעקס
הונדערט ִמכָמס, ֿפון מענטשן די 27

צװַאנציק. און צװײ
ַעי, און בית-ֵאל ֿפון מענטשן די 28

צװַאנציק. און דרַײ הונדערט צװײ
און צװײ נֿבֹו, ֿפון קינדער די 29

ֿפוֿפציק.
הונדערט ַמגביש, ֿפון קינדער די 30

ֿפוֿפציק. און זעקס
ֵעיָלם, ַאנדער דער ֿפון קינדער די 31
ֿפוֿפציק. און ֿפיר הונדערט צװײ טױזנט
דרַײ ָחִרם, ֿפון קינדער די 32

צװַאנציק. און הונדערט
ָחדיד, לֹוד, ֿפון קינדער די 33
און ֿפינף הונדערט זיבן אֹונֹו, און

צװַאנציק.
דרַײ יריחֹו, ֿפון קינדער די 34

ֿפערציק. און ֿפינף הונדערט
טױזנט דרַײ סנָָאה, ֿפון קינדער די 35

דרַײסיק. און הונדערט זעקס און
יַדְעיָה, ֿפון קינדער די ּכהנים: די 36
הונדערט נַײן יֵשוַע, ֿפון הױז דעם ֿפון

זיבעציק. און דרַײ
צװײ טױזנט ִאֵמר, ֿפון קינדער די 37

ֿפוֿפציק. און
טױזנט ַּפשחור, ֿפון קינדער די 38

ֿפערציק. און זיבן הונדערט צװײ
און טױזנט ָחִרם, ֿפון קינדער די 39

זיבעצן.
און יֵשוַע ֿפון קינדער די לִויִים: די 40
הֹוַדְויָה, ֿפון קינדער די ֿפון ַקדמיֵאל,

זיבעציק. און ֿפיר
ָאָסף, ֿפון קינדער די זינגערס: די 41

צװַאנציק. און ַאכט הונדערט
די טױערלַײט: די ֿפון קינדער די 42
ֿפון קינדער די ַשלום, ֿפון קינדער
קינדער די ַטלמֹון, ֿפון קינדער די ָאֵטר,
די ַחטיטָא, ֿפון קינדער די ַעקוֿב, ֿפון
הונדערט גַאנצן אין י; שֹוֿבָ ֿפון קינדער

דרַײסיק. און נַײן
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ציחָא, ֿפון קינדער די נתינים: די 43
ֿפון קינדער די ַחׂשוֿפָא, ֿפון קינדער די

ַטבעֹות;
קינדער די ֵקרֹוס, ֿפון קינדער די 44

ּפדֹון; ֿפון קינדער די סיַעהָא, ֿפון
קינדער די לֿבנָה, ֿפון קינדער די 45

ַעקוֿב; ֿפון קינדער די ַחגָֿבה, ֿפון
קינדער די ָחגָֿב, ֿפון קינדער די 46

ָחנָן; ֿפון קינדער די ַׂשלַמי, ֿפון
ֿפון קינדער די גִֵדל, ֿפון קינדער די 47

ְרָאיָה. ֿפון קינדער די גַַחר,
קינדער די רצין, ֿפון קינדער די 48

גַזָם; ֿפון קינדער די נקֹודָא, ֿפון
קינדער די עוזָא, ֿפון קינדער די 49

בָסי; ֿפון קינדר די ּפֵסח, ֿפון
קינדער די ַאסנָה, ֿפון קינדער די 50

נֿפוסים; ֿפון קינדער די ְמעונים, ֿפון
קינדער די בקבוק, ֿפון קינדער די 51

ַחרחור; ֿפון קינדער די ַחקוֿפָא, ֿפון
קינדער די בצלות, ֿפון קינדער די 52

ַחרשָא; ֿפון קינדער די מחידָא, ֿפון
קינדער די ברקֹוס, ֿפון קינדער די 53

ֶּתַמח; ֿפון קינדער די סיסרָא, ֿפון
קינדער די נציַח, ֿפון קינדער די 54

ַחטיֿפָא. ֿפון
קנעכט: שלמהס ֿפון קינדער די 55
ֿפון קינדער די סֹוַטי, ֿפון קינדער די

ּפרודָא; ֿפון קינדער די ַהסֹוֿפֶרת,
קינדער די יֲַעָלה, ֿפון קינדער די 56

גִֵדל; ֿפון קינדער די ַדרקֹון, ֿפון
די שֿפטיָה, ֿפון קינדער די 57
ֿפון קינדער די ַחטיל, ֿפון קינדער

ָאמי. ֿפון קינדער די ּפֹוֶכֶרת-ַהצֿביִים,
ֿפון קינדער די און נתינים ַאלע 58
צװײ הונדערט דרַײ קנעכט: שלמהס

נַײנציק. און
װָאס די זַײנען דָאס און 59
ֵּתל-ֶמַלח, ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
הָאבן און ִאֵמר, ַאָדן, ּכרוֿב, ֵּתל-ַחרשָא,
ֿפָאטערהױז זײער זָאגן געקענט ניט
זַײנען זײ אױב ָאּפשטַאם, זײער און

יׂשראל: ֿפון

קינדער די דָליָה, ֿפון קינדער די 60
– נקֹודָא ֿפון קינדער די טֹוֿביָה, ֿפון

ֿפוֿפציק. און צװײ הונדערט זעקס
ּכהנים: די ֿפון קינדער די ֿפון און 61
ֿפון קינדער די ַחֿביָה, ֿפון קינדער די
װָאס ברזִַלין ֿפון קינדער די ַהקֹוץ,
טעכטער די ֿפון װַײב ַא גענומען הָאט
גערוֿפן איז און גִלָעד, ֿפון ברזִַלי ֿפון

נָאמען. זײער אױף געװָארן
זײערע געזוכט הָאבן דָאזיקע די 62
געֿפונען ניט זַײנען זײ און יחוס-בריװ,
געהַאלטן זַײנען זײ און געװָארן,
דער צו אומװערדיק ֿפַאר געװָארן

ּכהונה.
זײ הָאט ִּתרָשתָא דער און 63
ֿפון עסן ניט זָאלן זײ ַאז ֿפַארזָאגט,
װעט עס ביז הײליקן, גָאר דעם
אורים-וּתומים. מיט ּכהן ַא אױֿפשטײן
איז אײנעם אין עדה גַאנצע די 64
דרַײ טױזנט ֿפערציק און צװײ געװען

זעכציק; און הונדערט
זײערע און קנעכט זײערע ַאחוץ 65
געװען זַײנען דָאזיקע די דינסטן;
און זיבן הונדערט דרַײ טױזנט זיבן
זינגערס געהַאט הָאבן זײ און דרַײסיק.

הונדערט. צװײ זינגערינס און
זיבן געװען זַײנען ֿפערד זײערע 66
זײערע דרַײסיק; און זעקס הונדערט
און ֿפינף הונדערט צװײ מױלאײזלען,

ֿפערציק;
הונדערט ֿפיר קעמלען, זײערע 67
זעקס אײזלען, דרַײסיק; און ֿפינף

צװַאנציק. און הונדערט זיבן טױזנט
די ֿפון הױּפטן די ֿפון טײל און 68
געקומען זַײנען זײ ַאז ֿפָאטערהַײזער,
הָאבן ירוָשַליִם, אין הױז גָאטס אין
אים ּכדי הױז, גָאטס ֿפַאר געװען מנדֿב

ָארט. זַײן אױף אױֿפצושטעלן
זײערע לױט געגעבן הָאבן זײ 69
דער ֿפון שַאץ דעם ֿפַאר ּכֹוחות
טױזנט זעכציק און אײן גָאלד ַארבעט,
טױזנט ֿפינף זילבער און ַדרּכמֹונים,
ּכהנים, די ֿפַאר העמדלעך און ָמנֶה,

הונדערט.
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און לִויִים, די און ּכהנים די און 70
זינגערס, די און ֿפָאלק, דעם ֿפון טײל
הָאבן נתינים, די און טױערלַײט, די און
און שטעט, זײערע אין בַאזעצט זיך

שטעט. זײערע אין יׂשראל גַאנץ

איז3 חֹודש זיבעטער דער ַאז און
ֿפון קינדער די און געקומען,
שטעט, די אין געװען זַײנען יׂשראל
װי אַײנגעזַאמלט ֿפָאלק דָאס זיך הָאט

ירוָשַליִם. קײן מַאן אײן
און יֹוָצָדקן, ֿפון זון דער יֵשוַע און 2
זרובֿבל און ּכהנים, די ברידער זַײנע
זַײנע און ְשַאלּתיֵאלן, ֿפון זון דער
זײ און אױֿפגעשטַאנען, זַײנען ברידער,
גָאט ֿפון מזבח דעם אױֿפגעבױט הָאבן
אױף אױֿפצוברענגען ּכדי יׂשראל, ֿפון
שטײט עס װי ַאזױ ברַאנדָאּפֿפער, אים
דעם משה ֿפון ּתֹורה דער אין געשריבן

מַאן. געטלעכן
דעם אױֿפגעשטעלט הָאבן זײ און 3
װָארום געשטעלן; זַײנע אױף מזבח
די ֿפַאר אימה די געװען איז זײ אױף
הָאבן זײ און לענדער. די ֿפון ֿפעלקער
ברַאנדָאּפֿפער אים אױף אױֿפגעברַאכט
ֿפרי דער אין ברַאנדָאּפֿפער גָאט, צו

ָאװנט. אין און
דעם געמַאכט הָאבן זײ און 4
עס װי ַאזױ סוּכות, ֿפון יָום-טוֿב
טָאגטעגלעכע די און געשריבן, שטײט
דער װי צָאל, דער לױט ברַאנדָאּפֿפער

טָאג: איטלעכן ֿפַאר איז דין
שטענדיקע דָאס דערנָאך און 5
ֿפון קרבנות] [די און ברַאנדָאּפֿפער,
געהײליקטע ַאלע ֿפון און ראש-חֹודש,
איטלעכן ֿפון און גָאט, ֿפון יָום-טֹוֿבים
צו נדֿבה ַא געװען מנדֿב הָאט װָאס

גָאט.
חֹודש זיבעטן אין טָאג ערשטן ֿפון 6
אױֿפברענגען ָאנגעהױבן זײ הָאבן
גרונטֿפעסט דער הגם ברַאנדָאּפֿפער,
געװען ניט נָאך איז טעמּפל דעם ֿפון

געלײגט.

געלט געגעבן הָאבן זײ און 7
די צו און שטײנהעקער, די צו
און שּפַײז און הָאלצמַײנסטער,
צידֹונים, די צו אײל, און געטרַאנק,
ברענגען זָאלן זײ ַאז צֹורים, די צו און
ים דעם ביז לֿבנֹון ֿפון צעדערהָאלץ
ֿפון דערלױבעניש דער לױט יָֿפֹוא, ֿפון

זײ. צו ָפַרס ֿפון מלך דעם ּכֹוֶרש
זײער נָאך יָאר צװײטן אין און 8
ירוָשַליִם, קײן גָאט ֿפון הױז צום קומען
גענומען הָאבן חֹודש, צװײטן אין
ְשַאלּתיֵאלן, ֿפון זון דער זרובֿבל
און יֹוָצָדקן, ֿפון זון דער יֵשוַע און
ּכהנים די ברידער איבעריקע זײערע
זַײנען װָאס ַאלע און לִויִים, די און
קײן געֿפַאנגענשַאֿפט דער ֿפון געקומען
די געשטעלט הָאבן זײ און ירוָשַליִם,
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון לִויִים
גָאטס ֿפון ַארבעט די ָאנצוֿפירן העכער,

הױז.
זַײנע און זין, זַײנע יֵשוַע, און 9
די זין, זַײנע מיט ַקדמיֵאל און ברידער,
געשטַאנען זַײנען יהודה, ֿפון קינדער
די איבער אױֿפצוּפַאסן אײנעם אין
גָאט; ֿפון הױז אין בעל-מלָאכהס
זײערע ֵחנָָדד, ֿפון קינדער די [אױך]

לִויִים. די ברידער, זײערע און זין,
הָאבן בױמַײנסטער די ַאז און 10
גָאטס ֿפון גרונטֿפעסט דעם געלײגט
ּכהנים, די געשטעלט מען הָאט טעמֿפל,
די און טרומײטן, מיט ָאנגעקלײדטע,
מיט ָאָסף, ֿפון קינדער די לִויִים,
דעם לױט גָאט לױבן צו צימבלען,
ֿפון מלך דעם דוד ֿפון אַײנשטעל

יׂשראל.
און לױב געזונגען הָאבן זײ און 11
איז ער ”װָארום גָאט: צו דַאנק
אױף חסד זַײן איז אײביק װָארום גוט,

יׂשראל“.
הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 12
לױב אין שַאלונג גרױסע ַא געשַאלט
גרונטֿפעסט דער װָאס ֿפַאר גָאט צו
געװָארן. געלײגט איז הױז גָאטס ֿפון
און לִויִים די און ּכהנים די ֿפון ֿפיל און
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די ֿפָאטערהַײזער, די ֿפון הױּפטלַײט די
ערשטע דָאס געזען הָאבן װָאס זקנים
ָקול הױכן ַא אױף געװײנט הָאבן הױז,
גרונטֿפעסט דעם געלײגט הָאט מע װען
זײערע ֿפַאר הױז דָאזיקן דעם ֿפון
ֿפַאר געשַאלט הָאבן ֿפיל און אױגן;

ָקול. הױכן ַא אױף ׂשמחה
געקענט ניט הָאט ֿפָאלק דָאס און 13
שַאלונג ֿפון ָקול דעם צװישן דערקענען
דעם ֿפון ָקול דעם און ׂשמחה, ֿפַאר
ֿפָאלק דָאס װָארום געװײן; ֿפָאלקס
און שַאלונג, גרױסע ַא געשַאלט הָאט
דער אין ביז געהערט זיך הָאט ָקול דער

װַײטן.

בנימין4 און יהודה ֿפון ֿפַײנט די און
ֿפון קינדער די ַאז געהערט הָאבן
דעם יהוה צו טעמּפל ַא בױען גלות

יׂשראל. ֿפון גָאט
צו גענענט הָאבן זײ און 2
ֿפון הױּפטלַײט די צו און זרובֿבלן,
זײ צו הָאבן און ֿפָאטערהַײזער, די
אַײך, מיט בױען לָאמיר געזָאגט:
ַאזױ גָאט אַײער זוכן מיר װָארום
מיר שלַאכטן אים צו און איר, װי
דעם ֵאַסר-ַחדֹון ֿפון טעג די ֿפון
אונדז הָאט װָאס ַאשור, ֿפון מלך

ַאהער. ַארױֿפגעברַאכט
און זרובֿבל, געזָאגט זײ צו הָאט 3
הױּפטלַײט איבעריקע די און יֵשוַע,
איר יׂשראל: ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון
בױען צו ָאן, ניט אונדז מיט זיך קערט
מיר נַײערט גָאט; אונדזער צו הױז ַא
גָאט דעם יהוה צו בױען װעלן ַאלײן
מלך דער ּכֹוֶרש װי ַאזױ יׂשראל, ֿפון

געהײסן. אונדז הָאט ָפַרס ֿפון
הָאט לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס און 4
ֿפָאלק דעם ֿפון הענט די ָאּפגעשלַאֿפט
ֿפון ָאּפגעשרָאקן זײ און יהודה, ֿפון

בױען.
זײ אױף ָאנגעדונגען הָאבן זײ און 5
ַּכָװנה, זײער ֿפַארשטערן צו יֹועצים,
ָפַרס, ֿפון מלך דעם ּכֹוֶרש ֿפון טעג ַאלע
דעם ָדריֶָוש ֿפון מלוכה דער ביז און

ָפַרס. ֿפון מלך
ֿפון מלוכה דער אין און 6
זַײן ֿפון ָאנהײב אין ַאחשֵורֹושן,
ָאנקלָאג ַאן געשריבן זײ הָאבן מלוכה,
און יהודה ֿפון בַאװױנער די אױף

ירוָשַליִם.
ַארַּתחַששּתָא, ֿפון טעג די אין און 7
און ָטֿבֵאל, ִמתְרָדת, בשָלם, הָאט
געשריבן חֿברים, איבעריקע זַײנע
ָפַרס; ֿפון מלך דעם ַארַּתחַששּתָא צו
בריװ דעם ֿפון געשריֿפטס דָאס און
און ּכתֿב ַארַאמישן אין געװען איז

לשון. ַארמַאישן
און בַאֿפעלגעבער דער רחום 8
געשריבן הָאבן שרַײבער דער ִשמַשי
ַארַּתחַששטָא צו ירוָשַליִם אױף בריװ ַא

– ַאזױ מלך דעם
רחום געשריבן] [הָאט דענצמָאל 9
דער ִשמַשי און בַאֿפעלגעבער, דער
איבעריקע זײערע און שרַײבער,
ַאֿפרַסתכָאער, און דינָאער, חֿברים,
ַארּכָואער, ַאֿפרסָאער, ַטרּפלָאער,
ֵדהיֵָאער, שוַשנכָאער, בֿבלער,

ֵעיָלמער,
װָאס אומות איבעריקע די און 10
ָאסנַּפר גערימטער און גרױסער דער
זײ און ַאריבערגעברַאכט, הָאט
און שֹומרֹון, שטָאט דער אין בַאזעצט
טַײך: זַײט יענער ֿפון איבעריקע די

– ַאצונד און
בריװ דעם ֿפון נוסח דער איז דָאס 11
צו – אים: צו געשיקט הָאבן זײ װָאס
קנעכט דַײנע מלך, דעם ַארַּתחַששטָא
און טַײך: זַײט יענער ֿפון מענטשן די

ַאצונד
ַאז זַײן, בַאװּוסט מלך דעם זָאל 12
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען װָאס ייִדן די
קײן אונדז צו געקומען זַײנען דיר,
װידערשּפעניקע די בױען זײ ירוָשַליִם;
ֿפַארענדיקן זײ און שטָאט, בײזע און

גרונטֿפעסטן. גרָאבן און מױערן,
בַאװּוסט מלך דעם זָאל ַאצונד 13
װעט שטָאט דָאזיקע די אױב ַאז זַײן,
מױערן די און װערן, אױֿפגעבױט
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זײ װעלן װערן, ֿפַארענדיקט װעלן
ניט װעגגעלט און ֶמֶכס, ָאּפצָאל, קײן
דער ֶהזק ברענגען װעט דָאס און צָאלן,

הכנָסה. קיניגלעכער
דָאס עסן מיר װי ַאזױ ַאצונד, 14
איז עס און ּפַאלַאץ, דעם ֿפון זַאלץ
דעם צוצוזען אונדז ֿפַאר רעכט ניט
מיר שיקן דערֿפַאר מלך, ֿפון אומּכֿבוד

מלך, דעם מֹודיע זַײנען און
דעם אין נָאכזוכן זָאל מע ּכדי 15
עלטערן; דַײנע ֿפון סֿפר-הזכרֹונות
סֿפר- דעם אין געֿפינען װעסט און
דָאזיקע די ַאז װיסן, און הזכרֹונות,
שטָאט, װידערשּפעניקע ַא איז שטָאט
די און מלכים די ֶהזק ברענגט און
בונטן געמַאכט הָאט מע און מדינות,
איבער ָאן; טעג אײביקע ֿפון איר אין
ָחרֿב שטָאט דָאזיקע די איז דעם

געװָארן.
מלך, דעם מֹודיע זַײנען מיר 16
װעט שטָאט דָאזיקע די אױב ַאז
װעלן מױערן די און װערן, אױֿפגעבױט
דעם דורך װעסטו װערן, ֿפַארענדיקט
יענער אױף חלק קײן הָאבן ניט מער

טַײך. זַײט
ַאן געשיקט מלך דער הָאט 17
בַאֿפעלגעבער, דעם רחום צו ענטֿפער
זײערע און שרַײבער, דעם ִשמַשי און
געזעסן זַײנען װָאס חֿברים איבעריקע
ֿפון איבעריקע די און שֹומרֹון, אין

ַאצונד, און ֿפריד! טַײך: זַײט יענער
אונדז הָאט איר װָאס בריװ דער 18
געלײענט בַאשײדלעך איז געשיקט,

מיר. ֿפַאר געװָארן
געװָארן געגעבן איז מיר ֿפון און 19
נָאכגעזוכט הָאט מע און בַאֿפעל, ַא
שטָאט דָאזיקע די ַאז געֿפונען, און
דערהױבן זיך טעג אײביקע ֿפון הָאט
זַײנען איר אין ַאז און מלכים, ַאקעגן
װידערשּפעניקונגען געװָארן געמַאכט

בונטן; און
זַײנען ירוָשַליִם איבער און 20
הָאבן זי און מלכים, מַאכטיקע געװען
זַײט יענער גַאנץ איבער געװעלטיקט

װעגגעלט און ֶמֶכס, ָאּפצָאל, און טַײך;
געװָארן. געצָאלט זײ איז

די װערן צו בַאֿפעל ַא גיט ַאצונד 21
שטָאט דָאזיקע די און לַײט, דָאזיקע
װעט מיר ֿפון ביז װערן געבױט ניט זָאל

בַאֿפעל. ַא װערן געגעבן
מַאכן צו ניט ָאּפגעהיט זַײט און 22
זָאל ֶהזק דער ּכדי דעם, װעגן ָטעות קײן
מלכים. די ֿפון שָאדן צום װַאקסן ניט

ֿפון אינהַאלט דער װי דענצמָאל 23
איז בריװ ַארַּתחַששּתָאס מלך דעם
רחומען, ֿפַאר געװָארן ֿפָארגעלײענט
זײערע און שרַײבער, דעם ִשמַשי און
גיך אױף ַאװעק זײ זַײנען ַאזױ חֿברים,
זײ הָאבן און ייִדן, די צו ירוָשַליִם קײן

געװַאלט. און מַאכט מיט געװערט
אױֿפגעהערט הָאט דענצמָאל 24
װָאס הױז גָאטס ֿפון ַארבעט די
געװען איז זי און ירוָשַליִם, אין
ֿפון יָאר צװײטן דעם ביז ָאּפגעשטעלט
ֿפון מלך דעם ָדריֶָוש ֿפון מלוכה דער

ָפַרס.

און5 נֿביא, דער ַחגַי נֿביאים, די און
הָאבן ִעדֹואן, ֿפון זון דער זַכריָה
אין װָאס ייִדן די צו געזָאגט נֿביאות
נָאמען אין – ירוָשַליִם אין און יהודה

זײ. צו יׂשראל ֿפון גָאט ֿפון
אױֿפגעשטַאנען זַײנען דענצמָאל 2
און ְשַאלּתיֵאלן, ֿפון זון דער זרובֿבל
הָאבן און יֹוָצָדקן, ֿפון זון דער יֵשוַע
גָאט ֿפון הױז דָאס בױען ָאנגעהױבן
זַײנען זײ מיט און ירוָשַליִם, אין װָאס
הָאבן װָאס גָאט ֿפון נֿביאים די געװען

געהָאלֿפן. זײ
צו איז צַײט אײגענער דער אין 3
ֿפון ֿפירשט דער ַּתּתנַי געקומען זײ
און שַתר-בֹוזנַי, און טַײך, זַײט יענער
זײ צו הָאבן זײ און חֿברים, זײערע
געגעבן אַײך הָאט װער געזָאגט: ַאזױ
דָאזיקע דָאס בױען צו דערלױבעניש ַא
דָאזיקע די ֿפַארענדיקן צו און הױז,

מױער?
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ַאזױ זײ צו מיר הָאבן ”דענצמָאל 4
װָאס – געשריבן] זײ [הָאבן – געזָאגט:
װָאס מענטשן די ֿפון נעמען די זַײנען

בנין?“ דָאזיקן דעם בױען
גָאט זײער ֿפון אױג דָאס ָאבער 5
די ֿפון עלטסטע די אױף געװען איז
ביז געװערט, ניט זײ הָאבן זײ און ייִדן,
און ָדריֶָושן, ֿפַאר קומען װעט זַאך די
ּתשוֿבה ַא ברענגען דענצמָאל װעט מע

דעם. װעגן
װָאס בריװ דעם ֿפון נוסח דער 6
טַײך, זַײט יענער ֿפון ֿפירשט דער ַּתּתנַי
די חֿברים, זַײנע און שַתר-בֹוזנַי, און
טַײך, זַײט יענער ֿפון װָאס ַאֿפרסכָאער

ָדריֶָוש; מלך צום געשיקט הָאבן
בריװ, ַא געשיקט אים צו הָאבן זײ 7
אים: אין געשריבן געװען איז ַאזױ און

ֿפריד! גָארע ָדריֶָוש מלך צום
זַײן, בַאװּוסט מלך דעם זָאל 8
דער צו געגַאנגען זַײנען מיר ַאז
גרױסן ֿפון הױז צום יהודה, מדינה
ֿפון געבױט װערט עס און גָאט,
װערט הָאלץ און שטײנער, שװערע
די און װענט, די אין ַארַײנגעטָאן
ֿפלייסיק, געטָאן װערט ַארבעט דָאזיקע

הַאנט. זײער אין בַאגליקט זי און
די געֿפרעגט דענצמָאל מיר הָאבן 9
ַאזױ זײ צו הָאבן מיר עלטסטע; דָאזיקע
ַא געגעבן אַײך הָאט װער געזָאגט:
דָאזיקע דָאס בױען צו דערלױבעניש
דָאזיקע די ֿפַארענדיקן צו און הױז,

מױער?
מיר הָאבן נעמען זײערע אױך און 10
לָאזן צו דיך ּכדי זײ, בַײ געֿפרעגט
די אױֿפשרַײבן װעלן מיר ַאז װיסן,
זַײנען װָאס מענטשן די ֿפון נעמען

ָאנֿפירער. זײערע
געגעבן אונדז זײ הָאבן ַאזױ און 11
זַײנען מיר זָאגן: צו ַאזױ ענטֿפער, ַאן
הימל ֿפון גָאט דעם ֿפון קנעכט די
הױז דָאס ָאּפ בױען מיר און ערד, און
דעם ֿפַאר יָארן ֿפיל מיט איז װָאס
גרױסער ַא און געבױט; געװען שױן
און געבױט עס הָאט יׂשראל ֿפון מלך

ֿפַארענדיקט.
עלטערן אונדזערע װַײל ָאבער 12
הימל, ֿפון גָאט דעם דערצערנט הָאבן
הַאנט דער אין געגעבן זײ ער הָאט
מלך דעם ַּכׂשדי, דעם נֿבוַכדנֶַצר ֿפון
דָאס צעשטערט הָאט ער און בֿבל; ֿפון
דָאס ֿפַארטריבן הָאט און הױז, דָאזיקע

בֿבל. קײן ֿפָאלק
ּכֹוֶרש ֿפון יָאר ערשטן אין ָאבער 13
מלך דער הָאט בֿבל, ֿפון מלך דעם
דָאס בױען צו בַאֿפעל ַא געגעבן ּכֹוֶרש

גָאט. ֿפון הױז דָאזיקע
און גילדערנע די אױך און 14
װָאס הױז גָאטס ֿפון ּכלים זילבערנע
ֿפון ַאװעקגענומען הָאט נֿבוַכדנֶַצר
און ירוָשַליִם, אין װָאס טעמּפל דעם
טעמּפל דעם אין ַאװעקגעֿפירט זײ
ּכֹוֶרש מלך דער הָאט זײ בֿבל, ֿפון
װָאס טעמּפל דעם ֿפון ַארױסגענומען
איבערגעגעבן זַײנען זײ און בֿבל, אין
נָאמען מיטן אײנעם צו געװָארן
געמַאכט אים הָאט ער װָאס ֵששבַצר,

ֿפירשט. ֿפַארן
נעם געזָאגט: אים צו הָאט ער און 15
אין ַאװעק זײ לײג גײ ּכלים; דָאזיקע די
און ירוָשַליִם, אין װָאס טעמּפל דעם
װערן געבױט גָאט ֿפון הױז דָאס זָאל

ָארט. זַײן אױף
דָאזיקער דער איז דענצמָאל 16
די געלײגט הָאט ער געקומען; ֵששבַצר
אין װָאס הױז גָאטס ֿפון גרונטֿפעסטן
ביז און ָאן דענצמָאל ֿפון און ירוָשַליִם,
נָאך איז און געבױט, עס װערט ַאצונד

ֿפַארטיק. ניט
איז מלך דעם אױב ַאצונד, און 17
װערן נָאכגעזוכט זָאל װױלגעֿפעלן,
דעם ֿפון שַאצקַאמער דער אין דָארטן
ַאזױ, איז דָאס אױב בֿבל, אין װָאס מלך
געװָארן געגעבן איז ּכֹוֶרש מלך ֿפון ַאז
הױז דָאזיקע דָאס בױען צו בַאֿפעל ַא
ער זָאל און ירוָשַליִם; אין גָאט ֿפון
מלך דעם ֿפון װילן דעם שיקן אונדז

דעם. װעגן
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ָדריֶָוש6 מלך דער הָאט דענצמָאל
הָאט מע און בַאֿפעל, ַא געגעבן
ביכערקַאמער דער אין נָאכגעזוכט
שַאצן די ַאװעק דָארטן לײגט מע װָאס

בֿבל. אין
אין געװָארן געֿפונען איז עס און 2
װָאס הױּפטשטָאט דער אין ַאחמתָא,
און מגילה, ַא ָמַדי, מדינה דער אין
צום איר: אין געשריבן געװען איז ַאזױ

געדענקען:
ּכֹוֶרש, מלך ֿפון יָאר ערשטן אין 3
בַאֿפעל: ַא געגעבן ּכֹוֶרש מלך דער הָאט
ירוָשַליִם אין גָאט ֿפון הױז דעם װעגן
ֿפַאר װערן געבױט הױז דָאס זָאל –
שלַאכטָאּפֿפער, שלַאכט מע װּו ָארט ַאן
געלײגט זָאלן גרונטֿפעסטן זַײנע און
זַײן זָאל הײך זַײן שטַארק; װערן
זעכציק ברײט זַײן אַײלן, זעכציק

אַײלן;
שװערע ֿפון שיכטן דרַײ מיט 4
נַײעם ֿפון שיכט ַא און שטײנער,
געגעבן זָאלן הֹוצאות די און הָאלץ;

הױז. מלכס ֿפון װערן
און גילדערנע די אױך און 5
װָאס הױז גָאטס ֿפון ּכלים זילבערנע
ֿפון ַארױסגענומען הָאט נֿבוַכדנֶַצר
און ירוָשַליִם, אין װָאס טעמּפל דעם
מען זָאל בֿבל, קײן ַאװעקגעֿפירט
צו צוריקגײן זָאל דָאס און אומקערן,
אױף ירוָשַליִם אין װָאס טעמּפל דעם
ַאװעקלײגן עס זָאלסט און ָארט, זַײן

גָאט. ֿפון הױז אין
ֿפון ֿפירשט דער ַּתּתנַי ”ַאצונד, 6
און שַתר-בֹוזנַי, טַײך, זַײט יענער
װָאס ַאֿפרסכָאער די חֿברים אַײערע
װַײט זיך הַאלט טַײך, זַײט יענער אױף

דָארטן. ֿפון
דעם ֿפון ַארבעט די רו צו לָאזט 7
דער זָאלן גָאט; ֿפון הױז דָאזיקן
ֿפון עלטסטע די און ייִדן, די ֿפון ֿפירשט
גָאט ֿפון הױז דָאזיקע דָאס בױען ייִדן די

ָארט. זַײן אױף
ַא געגעבן װערט מיר ֿפון און 8
ֿפַאר טָאן זָאלט איר װָאס װעגן בַאֿפעל

ּכדי ייִדן, די ֿפון עלטסטע דָאזיקע די
גָאט: ֿפון הױז דָאזיקע דָאס בױען צו
דעם ֿפון אײגנטום, מלכס דעם ֿפון ַאז
זָאלן טַײך, זַײט יענער אױף ָאּפצָאל
הֹוצאות די װערן געגעבן גיך אױף
צו ניט ּכדי מענטשן, דָאזיקע די צו

שטערן.
סַײ נײטיק, הָאבן זײ װָאס און 9
שעּפסן, און װידערס סַײ ָאקסן, יונגע
ֿפון גָאט צום אױֿפצוברענגען אױף
לױט אײל, און װַײן זַאלץ, װײץ, הימל,
אין װָאס ּכהנים די ֿפון ֿפַארלַאנג דעם
טָאג װערן געגעבן זײ זָאל ירוָשַליִם,

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

קינדער. זַײנע
ַא געגעבן װערט מיר ֿפון און 11
װָאס אײנער יעטװעדער ַאז בַאֿפעל,
זָאל װָארט, דָאזיקע דָאס ענדערן װעט
זַײן ֿפון װערן ַארױסגעריסן בַאלקן ַא
װערן צוגעשלָאגן זָאל ער און הױז,
הױז זַײן און הײך; דער אין דערױף
מיסטהױֿפן ַא ֿפַאר װערן געמַאכט זָאל

דערֿפַאר.
הָאט װָאס גָאט דער און 12
זָאל דָארטן, נָאמען זַײן רוען געמַאכט
ֿפָאלק און מלך יעטװעדער אומװַארֿפן
הַאנט זַײן אױסשטרעקן װעט װָאס
צעשטערן צו ּכדי ענדערן, צו דָאס
אין װָאס גָאט ֿפון הױז דָאזיקע דָאס
געגעבן הָאב ָדריֶָוש איך ירוָשַליִם.
װערן געטָאן ער זָאל בַאֿפעל; דעם

“ גיך. אױף
ָדריֶָוש מלך דער װַײל דענצמָאל, 13
ֿפירשט דער ַּתּתנַי הָאבן געשיקט, הָאט
און שַתר-בֹוזנַי, טַײך, זַײט יענער ֿפון

געטָאן. ַאזױ גיך אױף חֿברים, זַײנע
הָאבן ייִדן די ֿפון עלטסטע די און 14
דער לױט בַאגליקט, הָאבן און געבױט
זַכריָה און נֿביא, דעם ַחגַי ֿפון נֿבואה
הָאבן זײ און ִעדֹואן. ֿפון זון דעם
דעם לױט ֿפַארענדיקט און געבױט
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יׂשראל, ֿפון גָאט דעם ֿפון בַאֿפעל
און ּכֹוֶרשן, ֿפון בַאֿפעל דעם לױט און
ֿפון מלך דעם ַארַּתחַששּתָא און ָדריֶָושן,

ָפַרס.
דָאס ֿפַארענדיקט הָאט מע און 15
חֹודש ֿפון טָאג דריטן ביזן הױז דָאזיקע
יָאר זעקסטן אין געװען איז װָאס ָאֶדר,

מלוכה. ָדריֶָושעס מלך ֿפון
די יׂשראל, ֿפון קינדער די און 16
איבעריקע די און לִויִים, די און ּכהנים
די געמַאכט הָאבן גלות, ֿפון קינדער
ֿפון הױז דָאזיקן דעם ֿפון בַאנַײאונג

ׂשמחה. מיט גָאט
געװען מקריֿב הָאבן זײ און 17
דָאזיקן דעם ֿפון בַאנַײאונג דער צו
ָאקסן, הונדערט גָאט ֿפון הױז
הונדערט ֿפיר װידערס, הונדערט צװײ
ֿפַאר ציגנבעק צװעלף און שעּפסן,
לױט יׂשראל, גַאנץ ֿפַאר זינדָאּפֿפער

יׂשראל. ֿפון שֿבטים די ֿפון צָאל דער
ּכהנים די געשטעלט הָאבן זײ און 18
די און אײנטײלונגען, זײערע לױט
אױף ָאּפטײלונגען, זײערע לױט לִויִים
אין װָאס גָאט ֿפון דינסט דעם
געשריבן שטײט עס װי ַאזױ ירוָשַליִם,

משהן. ֿפון בוך דעם אין
הָאבן גלות ֿפון קינדער די און 19
ֿפערצנטן אין ָקרבן-ּפַסח דעם געמַאכט

חֹודש. ערשטן ֿפון טָאג
לִויִים די און ּכהנים די װָארום 20
זײ גערײניקט; אײנעם אין זיך הָאבן
הָאבן זײ און רײן. געװען ַאלע זַײנען
ַאלע ֿפַאר ָקרבן-ּפַסח דעם געשָאכטן
זײערע ֿפַאר און גלות, ֿפון קינדער
ַאלײן. זיך ֿפַאר און ּכהנים, די ברידער
קינדער די געגעסן הָאבן עס און 21
אומגעקערט זיך הָאבן װָאס יׂשראל ֿפון
הָאט װָאס איטלעכער און גלות, ֿפון
דער ֿפון זײ צו ָאּפגעשײדט זיך
ֿפון ֿפעלקער די ֿפון אומרײניקײט
ֿפון גָאט דעם יהוה זוכן צו ּכדי לַאנד,

יׂשראל.
דעם געמַאכט הָאבן זײ און 22
ֿפרײד, מיט טעג זיבן מצות ֿפון יָום-טוֿב

און דערֿפרײט, זײ הָאט גָאט װָארום
הַארץ דָאס זײ צו צוגעקערט הָאט
שטַארקן צו ַאשור, ֿפון מלך דעם ֿפון
דעם ֿפון ַארבעט דער אין הענט זײערע
יׂשראל. ֿפון גָאט דעם גָאט, ֿפון הױז

געשעענישן,7 דָאזיקע די נָאך און
ַארַּתחַשסטָא ֿפון מלוכה דער אין
זון דער עזרא איז ָפַרס, ֿפון מלך דעם
זון דעם ַעזַריָה, ֿפון זון דעם ׂשָריָה, ֿפון

חלִקיָה, ֿפון
ֿפון זון דעם ַשלום, ֿפון זון דעם 2

ַאחיטוֿב, ֿפון זון דעם ָצדֹוק,
ֿפון זון דעם ַאַמריָה, ֿפון זון דעם 3

מָריֹות, ֿפון זון דעם ַעזַריָה,
ֿפון זון דעם זֶַרחיָה, ֿפון זון דעם 4

בוקי, ֿפון זון דעם עוזי,
ֿפון זון דעם ַאֿבישוַע, ֿפון זון דעם 5
ֿפון זון דעם ֶאלָעזָר, ֿפון זון דעם ּפינחס,

– ּכהן-גדול דעם ַאהרן
עזרא דָאזיקער דער איז 6
איז ער און בֿבל; קײן ַארױֿפגעגַאנגען
אין בַאהַאװנט שרַײבער, ַא געװען
גָאט דער יהוה װָאס ּתֹורת-משה
דער און געגעבן. הָאט יׂשראל ֿפון
איטלעכע זַײן געגעבן אים הָאט מלך
זַײן יהוה ֿפון הַאנט דער לױט בקשה,

אים. אױף גָאט
ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען עס און 7
די ֿפון און יׂשראל, ֿפון קינדער די
זינגערס, די און לִויִים, די און ּכהנים
קײן נתינים, די און טױערלַײט, די און
מלך ֿפון יָאר זיבעטן אין ירוָשַליִם,

ַארַּתחַשסטָא.
ירוָשַליִם קײן געקומען איז ער און 8
אין געװען איז װָאס חֹודש, ֿפינֿפטן אין

מלך. ֿפון יָאר זיבעטן
ֿפון טָאג ערשטן אין װָארום 9
ָאנהײב דער געװען איז חֹודש ערשטן
אין און בֿבל, ֿפון ַארױֿפגַאנג דעם ֿפון
ער איז חֹודש ֿפינֿפטן ֿפון טָאג ערשטן
דער לױט ירוָשַליִם, קײן ָאנגעקומען
אים. אױף גָאט זַײן ֿפון הַאנט גוטער
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זַײן געקערט הָאט עזרא װָארום 10
צו און ּתֹורה, גָאטס ֿפָארשן צו הַארץ
חוקים יׂשראל אין לערנען צו און טָאן,

געזעצן. און
דעם ֿפון נוסח דער איז דָאס און 11
הָאט ַארַּתחַשסטָא מלך דער װָאס בריװ
שרַײבער דעם ּכהן, דעם עזרא געגעבן
ֿפון װערטער די ֿפון שרַײבער דעם –
צו געזעצן זַײנע און געבָאט גָאטס

יׂשראל:
מלכים ֿפון מלך דער ַארַּתחַשסטָא 12
ֿפון שרַײבער דעם ּכהן, דעם עזרא צו
הימל, ֿפון גָאט דעם ֿפון געזעץ דעם

ַאצונד און װַײטער. ַאזױ און
בַאֿפעל, ַא געגעבן מיר ֿפון װערט 13
אין ָאן זיך בָאט װָאס איטלעכער ַאז
יׂשראל, ֿפָאלק דעם ֿפון קיניגרַײך, מַײן
גײן צו לִויִים, די און ּכהנים, זײערע און

גײן. מעג ירוָשַליִם, קײן דיר מיט
געשיקט װערסט דו װי ַאזױ 14
יֹועצים זיבן זַײנע און מלך דעם ֿפון
און יהודה װעגן נָאכצוֿפָארשן
דַײן ֿפון געזעץ דעם לױט ירוָשַליִם,

הַאנט, דַײן אין װָאס גָאט
און זילבער דָאס ַאװעקצוֿפירן און 15
זַײנע און מלך דער װָאס גָאלד דָאס
גָאט דעם צו געװען מנדֿב הָאבן יֹועצים
אין איז װױנונג זַײן װָאס יׂשראל, ֿפון

ירוָשַליִם,
גָאלד און זילבער דָאס ַאל און 16
גַאנצער דער אין קריגן װעסט דו װָאס
נדֿבות די מיט אײנעם אין בֿבל, מדינה
װעלן װָאס ּכהנים די און ֿפָאלק דעם ֿפון
גָאט זײער ֿפון הױז דעם ֿפַאר זַײן מנדֿב

– ירוָשַליִם אין װָאס
ֿפַאר קױֿפן בַאלד מעגסטו דרום 17
װידערס, ָאקסן, געלט דָאזיקן דעם
און שּפַײזָאּפֿפער זײערע מיט שעּפסן,
זײ זָאלסט און גיסָאּפֿפער, זײערע
אַײער ֿפון מזבח דעם אױף זַײן מקריֿב

ירוָשַליִם. אין װָאס הױז גָאטס
ברידער דַײנע און דיר װָאס און 18
דעם מיט טָאן צו װױלגעֿפעלן װעט
גָאלד, און זילבער דעם ֿפון רעשט

ֿפון װילן דעם לױט טָאן איר מעגט
גָאט. אַײער

דיר װערן װָאס ּכלים די און 19
גָאטס דַײן ֿפון דינסט דעם ֿפַאר געגעבן
ֿפון גָאט דעם ֿפַאר איבער גיב הױז,

ירוָשַליִם.
איז װָאס איבעריקע דָאס און 20
גָאט דַײן ֿפון הױז דעם ֿפַאר נײטיק
אױסצוגעבן, אױסקומען װעט דיר װָאס
מלכס דעם ֿפון אױסגעבן זָאלסטו

שַאצקַאמער.
ַארַּתחַשסטָא, מלך מיר, ֿפון און 21
ַאלע צו בַאֿפעל ַא געגעבן װערט
זַײט יענער אױף װָאס שַאצמַײנסטער
ּכהן, דער עזרא װָאס ַאלץ ַאז טַײך,
ֿפון געזעץ דעם ֿפון שרַײבער דער
אַײך ֿפון װעט הימל, ֿפון גָאט דעם
געטָאן גיך אױף זָאל ֿפַארלַאנגען,

װערן,
זילבער, צענטנער הונדערט ביז 22
ביז און װײץ, ּכֹור הונדערט ביז און
הונדערט ביז און װַײן, בת הונדערט
געשריבענער ַא ָאן זַאלץ און אײל, בת

צָאל.
בַאֿפעל דעם אױף איז װָאס ַאלץ 23
ריכטיק זָאל הימל, ֿפון גָאט דעם ֿפון
דעם ֿפון הױז דעם ֿפַאר װערן געטָאן
ַא זַײן ניט זָאל עס ּכדי הימל, ֿפון גָאט
מלך דעם ֿפון מלוכה דער אױף צָארן

קינדער. זַײנע און
מֹודיע, אַײך מיר זַײנען אױך 24
זינגערס, לִויִים, און ּכהנים ַאלע ַאז
ֿפון דינער און נתינים, טױערלַײט,
מען זָאל גָאט, ֿפון הױז דָאזיקן דעם
טָארן ניט װעגגעלט, און ֶמֶכס, ָאּפצָאל,

זײ. אױף ַארױֿפלײגן
ֿפון חכמה דער לױט עזרא, דו און 25
אױף זעץ הַאנט, דַײן אין װָאס גָאט דַײן
משּפטן זָאלן װָאס דָײנים און ריכטער
יענער אױף װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס
געזעצן די װײסן װָאס ַאלע טַײך, זַײט
ניט, װײס װָאס דעם און גָאט; דַײן ֿפון

װיסן. מַאכן איר זָאלט
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דָאס טָאן ניט װעט װָאס דער און 26
געזעץ דָאס און גָאט, דַײן ֿפון געזעץ
װערן געטָאן גיך זָאל מלך, דעם ֿפון
צום ענטװעדער משּפט, ַא אים אױף
צו ָאדער ֿפַארטרַײבונג, צו ָאדער טױט,
געֿפענקעניש. צו ָאדער געלטשטרָאף,
גָאט דער יהוה איז געלױבט 27
הָאט ער װָאס עלטערן אונדזערע ֿפון
הַארצן, מלכס אין ַארַײנגעגעבן ַאזױנס
װָאס גָאט ֿפון הױז דָאס בַאשײנען צו

ירוָשַליִם, אין
גענָאד צוגענײגט מיר הָאט ער און 28
און יֹועצים, זַײנע און מלך דעם ֿפַאר
מלך. דעם ֿפון הַארן מַאכטיקע ַאלע בַײ
לױט געשטַארקט מיך הָאב איך און
אױף גָאט מַײן יהוה ֿפון הַאנט דער
ֿפון אַײנגעזַאמלט הָאב איך און מיר,
מיט ַארױֿפצוגײן הױּפטלַײט יׂשראל

מיר.

הױּפטן8 די זַײנען דָאס און
ֿפָאטערהַײזער, זײערע ֿפון
װָאס די ֿפון יחוס-בריװ דער און
ֿפון מיר מיט ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
מלך דעם ֿפון מלוכה דער אין בֿבל,

ַארַּתחַשסטָא.
גֵרשֹום. ּפינחס: ֿפון קינדער די ֿפון 2
ֿפון ָדניֵאל. איָתָמר: ֿפון קינדער די ֿפון

חטוש. דוד: ֿפון קינדער די
די ֿפון שַכניָה: ֿפון קינדער די ֿפון 3
אים צו און זַכריָה; ּפרעֹוש, ֿפון קינדער
און הונדערט געװען מיַחס זיך הָאבן

מַאנסּפַארשױנען. ֿפוֿפציק
ּפחת-מֹוָאֿב: ֿפון קינדער די ֿפון 4
מיט און זֶַרחיָהן, ֿפון זון דער ֶאליְהֹוֵעינַי
מַאנסּפַארשױנען. הונדערט צװײ אים

דער שַכניָה: ֿפון קינדער די ֿפון 5
דרַײ אים מיט און יַחזיֵאלן, ֿפון זון

מַאנסּפַארשױנען. הונדערט
ֶעֿבד ָעדין: ֿפון קינדער די ֿפון און 6
אים מיט און יֹונָָתנען, ֿפון זון דער

מַאנסּפַארשױנען. ֿפוֿפציק
ֵעיָלם: ֿפון קינדער די ֿפון און 7
מיט און ַעַתליָהן, ֿפון זון דער יַשעיָה

מַאנסּפַארשױנען. זיבעציק אים

שֿפטיָה: ֿפון קינדער די ֿפון און 8
מיט און מיָכֵאלן, ֿפון זון דער זֿבדיָה

מַאנסּפַארשױנען. ַאכציק אים
עֹוֿבדיָה יֹוָאֿב: ֿפון קינדער די ֿפון 9
צװײ אים מיט און יחיֵאלן, ֿפון זון דער
מַאנסּפַארשױנען. ַאכצן און הונדערט

ֿפון קינדער די ֿפון און 10
יֹוִסֿפיָהן, ֿפון זון דער שלֹומית:
זעכציק און הונדערט אים מיט און

מַאנסּפַארשױנען.
זַכריָה בֿבי: ֿפון קינדער די ֿפון און 11
און ַאכט אים מיט און בֿבין, ֿפון זון דער

מַאנסּפַארשױנען. צװַאנציק
יֹוָחנָן ַעזגָד: ֿפון קינדער די ֿפון און 12
אים מיט און ַהָקָטנען, ֿפון זון דער

מַאנסּפַארשױנען. צען און הונדערט
ַאדֹוניָקם: ֿפון קינדער די ֿפון און 13
זײערע זַײנען דָאס און לעצטע; די
שַמעיָה, און יִעיֵאל, ֶאליֿפֶלט, נעמען:
מַאנסּפַארשױנען. זעכציק זײ מיט און

בגַוי: ֿפון קינדער די ֿפון און 14
זיבעציק זײ מיט און זַּכור, און עוַתי,

מַאנסּפַארשױנען.
אַײנגעזַאמלט זײ הָאב איך און 15
ַאהָוא, אין ַארַײן גײט װָאס טַײך בַײם
טעג, דרַײ גערוט דָארטן הָאבן מיר און
דעם צװישן נָאכגעקוקט הָאב איך און
הָאב און ּכהנים, די צװישן און ֿפָאלק
ֿפון קינדער די ֿפון געֿפונען ניט דָארטן

ֵלִוי.
ֶאליֶעזֶר, נָאך געשיקט איך הָאב 16
נָאך און שַמעיָה, נָאך ַאריֵאל, נָאך
ֶאלנָָתן, נָאך און יָריֿב, נָאך און ֶאלנָָתן,
נָאך און זַכריָה, נָאך און נָָתן, נָאך און
יֹויָריֿב, נָאך און הױּפטלַײט, די משוָלם,

קענער. די ֶאלנָָתן, נָאך און
בַאֿפעל ַא געגעבן זײ הָאב איך און 17
ָארט דעם אין הױּפטמַאן דעם ִאדֹו צו
אין ַארַײנגעטָאן הָאב איך און ָּכִסֿפיָא,
ִאדֹון צו רעדן צו װערטער מױל זײער
געװען זַײנען װָאס ברודער זַײן [און]
ָּכִסֿפיָא, ָארט דעם איבער געזעצט
דעם ֿפַאר בַאדינער ברענגען צו אונדז

גָאט. אונדזער ֿפון הױז
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געברַאכט, אונדז הָאבן זײ און 18
אױף גָאט ֿפון הַאנט גוטער דער לױט
די ֿפון מַאן ֿפַארשטַאנדיקן ַא אונדז,
דעם ֵלִוי, ֿפון זון דעם ַמחלי ֿפון קינדער
זַײנע מיט ֵשֵרֿביָהן און יׂשראלן; ֿפון זון

ַאכצן; – ברידער זַײנע און זין
יַשעיָהן אים מיט און ַחַשֿביָהן, און 19
זַײנע מָררי, ֿפון קינדער די ֿפון
צװַאנציק; – זין זײערע און ברידער,

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

נעמען. די מיט ָאנגערוֿפן
אױסגערוֿפן דָארטן הָאב איך און 21
צו זיך ַאהָוא, טַײך בַײם ָּתענית ַא
צו ּכדי גָאט, אונדזער ֿפַאר ּפַײניקן
אונדז ֿפַאר װעג גלַײכן ַא אים בַײ בעטן
און קינדער, קלײנע אונדזערע ֿפַאר און

ֿפַארמעג. גַאנצן אונדזער ֿפַאר
געשעמט זיך הָאב איך װָארום 22
און חיל מלך דעם ֿפון ֿפַארלַאנגען צו
ֿפַײנט ַא ֿפון העלֿפן צו אונדז רַײטער
געזָאגט הָאבן מיר װַײל װעג, אױֿפן
ֿפון הַאנט די זָאגן: צו ַאזױ מלך, צום
זוכן װָאס ַאלע אױף גוטן צום איז גָאט
צָארן זַײן און מַאכט זַײן און אים,

אים. ֿפַארלָאזן װָאס ַאלע ַאקעגן
און געֿפַאסט, הָאבן מיר און 23
דעם װעגן גָאט אונדזער בַײ געבעטן
דערבעטן געלָאזט זיך הָאט ער און ,

אונדז. ֿפון
די ֿפון ָאּפגעשײדט הָאב איך און 24
ֵשֵרֿביָהן, צװעלף; ּכהנים די ֿפון הַארן
זײערע ֿפון צען זײ מיט און ַחַשֿביָהן,

ברידער.
דָאס צוגעװױגן זײ הָאב איך און 25
ּכלים, די און גָאלד, דָאס און זילבער,
הױז גָאטס אונדזער ֿפַאר ָאּפשײדונג די
און יֹועצים זַײנע און מלך דער װָאס
װָאס יׂשראל גַאנץ און הַארן זַײנע
מנדֿב הָאבן געֿפונען, דָארטן זיך הָאבן

געװען.

אױף ָאּפגעװױגן הָאב איך און 26
הונדערט זעקס זילבער הַאנט זײערע
זילבערנע און צענטנער, ֿפוֿפציק און
גָאלד צענטנער; הונדערט ּכלים

צענטנער; הונדערט
צװַאנציק, בעכער גילדערנע און 27
ּכלים צװײ און ַאַדרּכֹונים; טױזנט צו
װי טַײער ַאזױ קוּפער, געלן ֿפַײנעם ֿפון

גָאלד.
איר געזָאגט: זײ צו הָאב איך און 28
זַײנען ּכלים די און גָאט, צו הײליק זַײט
גָאלד דָאס און זילבער דָאס און הײליק;
ֿפון גָאט דעם יהוה צו נדֿבה ַא איז

עלטערן. אַײערע
איר ביז עס, היט און אױף ּפַאסט 29
ֿפון הַארן די ֿפַאר ָאּפװעגן עס װעט
הַארן די און לִויִים, די און ּכהנים די
אין יׂשראל ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון
גָאטס ֿפון קַאמערן די אין ירוָשַליִם,

הױז.
הָאבן לִויִים די און ּכהנים די און 30
זילבער דעם ֿפון װָאג די צוגענומען
צו אױף ּכלים, די און גָאלד, דעם און
ֿפון הױז אין ירוָשַליִם קײן ברענגען

גָאט. אונדזער
ֿפון ַאװעקגעצױגן הָאבן מיר און 31
ֿפון טָאג צװעלֿפטן אין ַאהָוא טַײך דעם
ירוָשַליִם, קײן גײן צו חֹודש, ערשטן
אױף געװען איז גָאט ֿפון הַאנט די און
בַאשירעמט אונדז הָאט ער און אונדז,
לױערער און ֿפַײנט ֿפון הַאנט דער ֿפון

װעג. אױֿפן
קײן געקומען זַײנען מיר און 32
געזעסן דָארטן זַײנען און ירוָשַליִם,

טעג. דרַײ
דָאס איז טָאג ֿפירטן אױֿפן און 33
ּכלים די און גָאלד דָאס און זילבער
ֿפון הױז אין געװָארן ָאּפגעװױגן
ֿפון הַאנט דער אױף גָאט, אונדזער
ּכהן, דעם אוִריָהן, ֿפון זון דעם מַרמֹות
דער ֶאלָעזָר געװען איז אים מיט און
דער יֹוזָֿבד זײ, מיט און ּפינחסן, ֿפון זון
ֿפון זון דער נֹוַעדיָה און יֵשוַען, ֿפון זון

לִויִים; די בנױן,
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װָאג; ַא מיט און צָאל ַא מיט ַאלץ 34
ֿפַארשריבן איז װָאג גַאנצע די און

צַײט. יענער אין געװָארן
װָאס גלות ֿפון קינדער די הָאבן 35
געֿפַאנגענשַאֿפט, ֿפון געקומען זַײנען
גָאט צום ברַאנדָאּפֿפער געװען מקריֿב
גַאנץ ֿפַאר ָאקסן צװעלף יׂשראל, ֿפון
װידערס, נַײנציק און זעקס יׂשראל,
בעק צװעלף שעּפסן, זיבעציק און זיבן
ברַאנדָאּפֿפער ַאלע זינדָאּפֿפער; ֿפַאר

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

גָאט. ֿפון הױז דעם און ֿפָאלק

געענדיקט,9 דָאס הָאט מע ַאז און
הַארן, די מיר צו גענענט הָאבן
יׂשראל, ֿפָאלק דָאס זָאגן: צו ַאזױ
הָאבן לִויִים, די און ּכהנים די און
די ֿפון ָאּפגעשײדט געהַאלטן ניט זיך
זײערע לױט לענדער, די ֿפון ֿפעלקער
דעם ּכנֲַעני, דעם ֿפון – אומװערדיקײטן
דעם יֿבוסי, דעם ּפִרזי, דעם ִחּתי,
און ִמצרי, דעם מֹוָאֿבי, דעם ַעמֹוני,

ֶאמֹורי. דעם
ֿפון גענומען הָאבן זײ װָארום 2
ֿפַאר און זיך ֿפַאר טעכטער זײערע
זָאמען הײליקער דער און זין, זײערע
ֿפעלקער די מיט ֿפַארמישט זיך הָאט
די ֿפון הַאנט די און לענדער, די ֿפון
די געװען איז ֿפָארשטײער די און הַארן

ֿפעלשונג. דָאזיקער דער אין ערשטע
די געהערט הָאב איך װי און 3
מַײן צעריסן איך הָאב זַאך, דָאזיקע
הָאב איך און מַאנטל, מַײן און בגד
און קָאּפ ֿפון הָאר די געֿפליקט זיך
ַא געזעסן בין איך און בָארד, ֿפון

בַאנומענער.
צו אַײנגעזַאמלט ַאלע זיך הָאבן 4
איבער געציטערט הָאבן װָאס ַאלע מיר
ֿפון גָאט דעם ֿפון װערטער די
ֿפון ֿפעלשונג דער װעגן ֿפון יׂשראל,

ַא געזעסן בין איך און גלות-לַײט; די
ָאװנט-קרבן. דעם ביז בַאנומענער

איך בין ָאװנט-קרבן בַײם און 5
מיט ָּתענית, מַײן ֿפון אױֿפגעשטַאנען
און צעריסן, מַאנטל מַײן און בגד מַײן
און קני, מַײנע אױף געֿפַאלן בין איך
צו הענט מַײנע אױסגעשּפרײט הָאב

גָאט. מַײן יהוה
גָאט, מַײן געזָאגט: הָאב איך און 6
זיך שעם און בושה אין בין איך
מַײן דיר, צו ּפנים מַײן אױֿפצוהײבן
זַײנען זינד אונדזערע װָארום גָאט,
אונדזער און קָאּפ, איבערן געמערט

הימל. צום ביז גרױס איז שולד
עלטערן אונדזערע ֿפון טעג די ֿפון 7
אױף ביז שולד גרױס אין מיר זַײנען ָאן
אונדזערע ֿפַאר און טָאג, הַײנטיקן
מלכים, אונדזערע מיר, זַײנען זינד
איבערגעגעבן ּכהנים, אונדזערע
מלכים די ֿפון הַאנט דער אין געװָארן
צו שװערד, צום לענדער די ֿפון
צו און רױב, צו און געֿפַאנגענשַאֿפט,
טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ ּפנים, ֿפון שַאנד
קלײנער ַא אױף ַאצונד, און 8
גענָאד ַא געשען אונדז איז רגע
אונדז גָאט, אונדזער יהוה ֿפון
און ַאנטרינונג, ַאן איבערצולָאזן
זַײן אין ָאנהַאלט ַאן געבן צו אונדז
זָאל גָאט אונדזער ּכדי ָארט, הײליקן
אונדז און אױגן, אונדזערע דערלַײכטן
אונדזער אין ָאּפלעבן ביסל ַא לָאזן

קנעכטשַאֿפט.
ָאבער מיר, זַײנען קנעכט װָארום 9
אונדז הָאט קנעכטשַאֿפט אונדזער אין
און ֿפַארלָאזן, ניט גָאט אונדזער
ֿפַאר גענָאד צוגענײגט אונדז הָאט ער
לָאזן צו אונדז ָפַרס, ֿפון מלכים די
ֿפון הױז דָאס אױֿפצוריכטן ָאּפלעבן,
אױֿפצושטעלן און גָאט, אונדזער
ַאן געבן צו אונדז און חורֿבות, זַײנע
ירוָשַליִם. אין און יהודה אין ַארומצַאם
װָאס גָאט, אונדזער ַאצונד, און 10
הָאבן מיר ַאז דעם? נָאך זָאגן מיר זָאלן

געבָאט דַײנע ֿפַארלָאזן
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דורך געבָאטן הָאסט דו װָאס 11
זָאגן: צו ַאזױ נֿביאים, די קנעכט דַײנע
צו עס קומט איר װָאס לַאנד ”דָאס
דער דורך לַאנד, אומרײן ַאן איז ַארבן,
די ֿפון ֿפעלקער די ֿפון אומרײנקײט
אומװערדיקײטן זײערע דורך לענדער,
ֿפון ָאנגעֿפילט עס הָאבן זײ װָאס מיט

טומאה. זײער אין עק צו עק
געבן ניט ַאצונד איר זָאלט דרום 12
און זין, זײערע צו טעכטער אַײערע
נעמען ניט איר זָאלט טעכטער זײערע
אױף זָאלט איר און זין, אַײערע ֿפַאר
זײער און ֿפריד זײער זוכן ניט אײביק
זַײן, שטַארק זָאלט איר ּכדי װױלזַײן,
און לַאנד דעם ֿפון גוטס דָאס עסן און
קינדער אַײערע צו בירושה לָאזן עס

“ אײביק. אױף
געקומען איז װָאס ַאלץ נָאך און 13
שלעכטע אונדזערע ֿפַאר אונדז אױף
גרױסער אונדזער ֿפַאר און מעׂשים
אונדז הָאסט גָאט אונדזער דו ַאז שולד,
זינד, אונדזערע נָאך װי מער געשױנט

ַאנטרינונג, ַאזַא געגעבן אונדז און
ֿפַארשטערן װידער מיר זָאלן 14
זַײן מתחּתן זיך און געבָאט, דַײנע
דָאזיקע די ֿפון ֿפעלקער די מיט
ניט װעסטו אומװערדיקײטן?
צום ביז אונדז אױף צערענען
און איבערבלַײב קײן ַאז ֿפַארלענדן,

זַײן? ניט זָאל ַאנטרינונג קײן
דו יׂשראל, ֿפון גָאט דו יהוה 15
זַײנען מיר װָארום גערעכטער; ַא ביסט
װי ַאזױ איבערבלַײב ַאנטרונענער ַאן
דיר ֿפַאר מיר זַײנען ָאט טָאג. הַײנטיקן
ניט קען מע װָארום שולד; אונדזער אין

דעם. װעגן דיר ֿפַאר בַאשטײן

מתּפלל10 הָאט עזרא װי און
זיך הָאט ער װי און געװען
זיך און װײנענדיק געװען, מתװדה
זיך הָאט הױז, גָאטס ֿפַאר װַארֿפנדיק
זײער יׂשראל ֿפון אים צו ָאנגעזַאמלט
װַײבער און מענער געזעמל, גרױס ַא
הָאט ֿפָאלק דָאס װָארום קינדער; און

געװײן. גרױס ַא געװײנט
יחיֵאלן, ֿפון זון דער שַכניָה און 2
זיך הָאט ֵעיָלם, ֿפון קינדער די ֿפון
עזראן: צו געזָאגט הָאט און ָאּפגערוֿפן
גָאט, אונדזער ָאן געֿפעלשט הָאבן מיר
ֿפון װַײבער ֿפרעמדע גענומען הָאבן און
ַאצונד ָאבער לַאנד, ֿפון ֿפעלקער די
װעגן יׂשראל ֿפַאר הָאֿפענונג ַא דָא איז

דעם.
בונד ַא שליסן ַאצונד לָאמיר און 3
ַאװעקצושיקן גָאט, אונדזער מיט
זַײנען װָאס די און װַײבער, ַאלע די
ֿפון עצה דער לױט זײ, ֿפון געבָארן
דעם איבער ציטערן װָאס די און גָאט,
זָאל און גָאט, אונדזער ֿפון געבָאט

ּתֹורה. דער לױט װערן געטָאן
ליגט דיר אױף װָארום אױף, שטײ 4
זַײ דיר; מיט זַײנען מיר און זַאך, די

טו. און שטַארק
הָאט און אױֿפגעשטַאנען עזרא איז 5
די ּכהנים, די ֿפון הַארן די בַאשװָארן
ַאזױ טָאן צו יׂשראל, גַאנץ און לִויִים,
הָאבן זײ און װָארט; דָאזיקע דָאס װי

געשװָארן.
ֿפון אױֿפגעשטַאנען איז עזרא און 6
איז ער און גָאט, ֿפון הױז דעם ֿפַאר
יהֹוחנָן ֿפון קַאמער דער אין ַאװעק
איז ער ַאז און ֶאליָשיֿבן; ֿפון זון דעם
געגעסן ניט ער הָאט ַאהין, געקומען
קײן געטרונקען ניט און ברױט, קײן
געטרױערט הָאט ער װָארום װַאסער,
גלות-לַײט. די ֿפון ֿפעלשונג דער אױף
ַאן ַארױסגעלָאזט הָאט מע און 7
ירוָשַליִם און יהודה אין אױסרוף
זיך גלות, ֿפון קינדער ַאלע צו

ירוָשַליִם; קײן אַײנצוזַאמלען
ניט װעט װָאס איטלעכער און 8
עצה דער לױט טעג, דרַײ אין קומען
זַײן זָאל עלטסטע, די און הַארן די ֿפון
זָאל ער און חרם, זַײן ֿפַארמעג גַאנצער
ֿפון עדה דער ֿפון װערן ָאּפגעשײדט

גלות.
ַאלע אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן 9
קײן בנימין און יהודה ֿפון מענער
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דָאס טָאג; דריטן צום ירוָשַליִם
אין חֹודש, נַײנטן אין געװען איז
דָאס און חֹודש. אין טָאג צװַאנציקסטן
ברײטן אױֿפן געזעסן איז ֿפָאלק גַאנצע
ציטערנדיק הױז, גָאטס ֿפון ּפלַאץ
רעגנס. די איבער און זַאך, דער איבער
איז ּכהן דער עזרא און 10
זײ צו הָאט און אױֿפגעשטַאנען,
און געֿפעלשט הָאט איר געזָאגט:
נָאך װַײבער ֿפרעמדע גענומען הָאט

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

װַײבער.
גַאנצע די ָאּפגערוֿפן זיך הָאט 12
ַא אױף געזָאגט הָאט און אַײנזַאמלונג
איז װָארט דַײן װי ַאזױ יָא, ָקול: הױכן

טָאן. צו אונדז ֿפַאר
און גרױס, איז ֿפָאלק דָאס ָאבער 13
ניטָא און רעגנס, ֿפון צַײט די איז עס
די און דרױסן, שטײן צו ּכֹוח קײן
און טָאג, אײן אױף ניט איז ַארבעט
ֿפיל הָאבן מיר װָארום צװײ; אױף ניט

זַאך. דָאזיקער דער אין ֿפַארברָאכן
זיך הַארן אונדזערע זָאלן 14
גַאנצער דער ֿפַאר ָאּפשטעלן
אין װָאס ַאלע און אַײנזַאמלונג,
גענומען הָאבן װָאס שטעט אונדזערע
אין קומען זָאלן װַײבער, ֿפרעמדע
די זײ מיט און צַײטן, געשטעלטע
און שטָאט איטלעכער ֿפון עלטסטע
ָאּפקערן װעט מע ביז ריכטער, אירע
יהוה ֿפון גרימצָארן דעם אונדז ֿפון
דָאזיקער דער װעגן גָאט אונדזער

זַאך.
ַעָׂשהֵאלן, ֿפון זון דער יֹונָָתן נָאר 15
הָאבן ִּתקָוהן, ֿפון זון דער יַחזְיָה און
און דעם, ַאקעגן געשטעלט זיך
זײ הָאבן ֵלִוי, דער ַשבַתי און משוָלם,

צוגעהָאלֿפן.
הָאבן גלות ֿפון קינדער די און 16
און ּכהן, דער עזרא און געטָאן; ַאזױ

ֿפָאטערהַײזער, ֿפון הױּפטן עטלעכע
ַאלע און ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט
ָאּפגעזונדערט זַײנען נעמען, מיט
געזעצט זיך הָאבן זײ און געװָארן,
חֹודש צענטן ֿפון טָאג ערשטן אין

זַאך. די אױסצוֿפָארשן
געװָארן ֿפַארטיק זַײנען זײ און 17
גענומען הָאבן װָאס מענער ַאלע מיט
טָאג ערשטן דעם ביז װַײבער, ֿפרעמדע

חֹודש. ערשטן ֿפון
געװָארן געֿפונען זַײנען עס און 18
ּכהנים די ֿפון קינדער די צװישן
ֿפרעמדע גענומען הָאבן װָאס ַאזעלכע
יֵשוַע ֿפון קינדער די ֿפון װַײבער.
ברידער: זַײנע און יֹוָצָדקן ֿפון זון דעם
און יָריֿב, און ֶאליֶעזֶר, און ַמֲעֵׂשיָה,

גַדליָה.
הַאנט זײער געגעבן הָאבן זײ און 19
װי און, װַײבער, זײערע ַאװעקצושיקן
ֿפון װידער ַא ברענגען] [צו שולדיקע,

שולד. זײער ֿפַאר שָאף
ַחנָני, ִאֵמר: ֿפון קינדער די ֿפון און 20

זֿבדיָה. און
ָחִרם: ֿפון קינדער די ֿפון און 21
און שַמעיָה, און ֵאִליָה, און ַמֲעֵׂשיָה,

עוזִיָה. און יחיֵאל,
ּפשחור: ֿפון קינדער די ֿפון און 22
נַתנֵאל, יִשָמֵעאל, ַמֲעֵׂשיָה, ֶאליֹוֵעינַי,

ֶאלָעָׂשה. און יֹוזָֿבד,
און יֹוזָֿבד, לִויִים: די ֿפון און 23
– קליטָא איז דָאס – ֵקליָה און ִשמִעי,

ֶאליֶעזֶר. און יהודה, ּפַתחיָה,
און ֶאליָשיֿב. זינגערס: די ֿפון און 24
און ֶטֶלם, און ַשלום, טױערלַײט: די ֿפון

אורי.
קינדער די ֿפון יׂשראל: ֿפון און 25
און יִזִיָה, און ַרמיָה, ּפרעֹוש: ֿפון
און ֶאלָעזָר, און ִמיִָמן, און ַמלִּכיָה,

בנָיָה. און ַמלִּכיָה,
ֵעיָלם: ֿפון קינדער די ֿפון און 26
ַעֿבדי, אן יחיֵאל, און זַכריָה, ַמַּתניָה,

ֵאִליָה. און איֵרמֹות, און
זַּתוא: ֿפון קינדער די ֿפון און 27
איֵרמֹות, און ַמַּתניָה, ֶאליָשיֿב, ֶאליֹוֵענַי,
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ַעזיזָא. און זָֿבד, און

בֿבי: ֿפון קינדער די ֿפון און 28
ַעתַלי. זַבי, ַחנַניָה, יהֹוחנָן,

בני: ֿפון קינדער די ֿפון און 29
און יָשוֿב, ַעָדיָה, און ַמלוך, משוָלם,

ָרמֹות. און ְשָאל,

ֿפון קינדער די ֿפון און 30
ּכָלל, און ַעדנָא, ּפַחת-מֹוָאֿב:
און בַצלֵאל, ַמַּתניָה, ַמֲעֵׂשיָה, בנָיָה,

מנשה. און בנױ,

ֶאליֶעזֶר, ָחִרם: ֿפון קינדער די און 31
שמעון; , שַמעיָה ַמלִּכיָה, יִִשיָה,

שַמריָה. ַמלוך, בנימין, 32

ַמּתנַי, ָחשום: ֿפון קינדער די ֿפון 33
מנשה, איֵרַמי, ֶאליֿפֶלט, זָֿבד, ַמַּתָּתה,

ִשמִעי.

ַמֲעַדי, בני: ֿפון קינדער די ֿפון 34
אוֵאל; און ַעמָרם,

ּכלוהו; בדיָה, בנָיָה, 35

ֶאליָשיֿב; מֵרמֹות, אַוניָה, 36

יֲַעָׂשי; און ַמּתנַי, ַמַּתניָה, 37

ִשמִעי, בנױ, און בני, און 38

ַעָדיָה; און נָָתן, און ֶשֶלמיָה, און 39

ָשַרי; ָשַשי, ַמכנַדֿבי, 40

שַמריָה, ֶשֶלמיָהו, און ַעזַרֵאל, 41

יֹוסף. ַאַמריָה, ַשלום, 42

יִעיֵאל, נֿבֹו: ֿפון קינדער די ֿפון 43
יֹוֵאל, און יַַדי, זֿבינָא, זָֿבד, ַמִּתתיָה,

בנָיָה. [און]

ֿפרעמדע גענומען הָאבן ַאלע די 44
מיט װַײבער זײ ֿפון טײל און װַײבער,

קינדער. געהַאט הָאבן זײ װעמען
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נְֶחְמיָה
זון1 דעם נֶחמיָה ֿפון װערטער די

געװען איז עס חַכליָהן. ֿפון
צװַאנציקסטן אין ִּכסֵלו חֹודש אין
דער אין געװען בין איך בעת יָאר,

שוַשן, הױּפטשטָאט
ֿפון אײנער חנָני, געקומען איז 2
[ַאנדערע] און ער ברידער, מַײנע
זײ הָאב איך און יהודה, ֿפון מענער
ַאנטרונענע די ייִדן, די װעגן געֿפרעגט
דער ֿפון געבליבן זַײנען װָאס
ירוָשַליִם. װעגן און געֿפַאנגענשַאֿפט,

די געזָאגט: מיר צו זײ הָאבן 3
ֿפון געבליבן זַײנען װָאס געבליבענע
דער אין דָארטן געֿפַאנגענשַאֿפט דער
און אומגליק גרױס אין זַײנען מדינה,
ירוָשַליִם ֿפון מױער די און שַאנד, אין
טױערן אירע און אַײנגעברָאכן, איז

ֿפַײער. אין ֿפַארברענט זַײנען
די געהערט הָאב איך װי איז, 4
זיך איך הָאב ַאזױ װערטער, דָאזיקע
טעג הָאב און געװײנט הָאב און געזעצט
און געֿפַאסט הָאב איך און געטרױערט,
ֿפון גָאט דעם ֿפַאר געװען מתּפלל הָאב

הימל.
בעט איך געזָאגט: הָאב איך און 5
הימלען, די ֿפון גָאט יהוה, דיך,
װָאס גָאט, ֿפָארכטיקער און גרויסער
װָאס די צו גענָאד די און בונד דעם היט
היטן װָאס די צו און ליב, אים הָאבן

געבָאט. זַײנע
אױער דַײן דיך, בעט איך זָאל, 6
ָאֿפן, אױגן דַײנע און ֿפַארנעמיק, זַײן
דַײן ֿפון ּתֿפילה דער צו צוצוהערן
דיר ֿפַאר מתּפלל בין איך װָאס קנעכט
די װעגן ֿפון נַאכט און טָאג ַאצונד
און קנעכט, דַײנע יׂשראל, ֿפון קינדער
די ֿפון זינד די אױף מתװדה זיך בין
צו הָאבן מיר װָאס יׂשראל, ֿפון קינדער
הױז דָאס און איך יָא, געזינדיקט; דיר

געזינדיקט. הָאבן ֿפָאטער מַײן ֿפון

געװען מיר זַײנען ֿפַארדָארבן 7
הָאבן מיר און דיר, ַאקעגן ֿפַארדָארבן
און חוקים די און געבָאט די געהיט ניט
דַײן בַאֿפױלן הָאסט דו װָאס געזעצן די

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

ֿפעלקער. די צװישן
אומקערן אַײך װעט איר ַאז ָאבער 9
און געבָאט מַײנע היטן און מיר, צו
ֿפַארשטױסענע אַײערע מעגן טָאן, זײ
ֿפון איך װעל הימל, עק אין זַײן
זײ װעל און אַײנזַאמלען, זײ דָארטן
הָאב איך װָאס ָארט דעם אין ברענגען
מַײן רוען מַאכן צו אױסדערװײלט

דָארטן“. נָאמען
און קנעכט דַײנע דָאך זַײנען זײ 10
אױסגעלײזט הָאסט דו װָאס ֿפָאלק דַײן
מיט און שטַארקײט, גרױס דַײן מיט

הַאנט. מַאכטיקער דַײן
דַײן נון זָאל גָאט, דיך, בעט איך 11
ּתֿפילה דער צו ֿפַארנעמיק זַײן אױער
ּתֿפילה דער צו און קנעכט, דַײן ֿפון
ֿפָארכטן װילן װָאס קנעכט דַײנע ֿפון
בעט איך בַאגליק, און נָאמען, דַײן
אים גיב און קנעכט, דַײן הַײנט דיך,
מַאן. דָאזיקן דעם בַײ דערבַארימונג
טרַאנקמַײסטער ַא געװען בין איך און

מלך. בַײם

ניסן,2 חֹודש אין געװען איז עס און
מלך ֿפון יָאר צװַאנציקסטן אין
ֿפַאר געװען װַײן איז ַארַּתחַשסּתָא,
װַײן, דעם גענומען הָאב איך און אים,
און מלך. דעם דערלַאנגט הָאב און
געװען ניט ֿפריער מָאל קײן בין איך

אים. ֿפַאר טרױעריק
געזָאגט: מיר צו מלך דער הָאט 2
טרױעריק, ּפנים דַײן איז װָאס ֿפַאר
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איז דָאס ניט? ביסטו קרַאנק ַאז
ֿפון טרױערקײט ַא סַײדן ַאנדערש ניט
מֹורא שטַארק זײער איך הָאב הַארצן.

געהַאט.
מלך: צום געזָאגט הָאב איך און 3
װָאס ֿפַאר מלך! דער זָאל לעבן אײביק
די ַאז טרױעריק, זַײן ניט ּפנים מַײן זָאל
עלטערנס מַײנע ֿפון ָארט דער שטָאט,
טױערן אירע און חרֿב, איז קֿברים,

ֿפַײער? ֿפון ֿפַארצערט זַײנען
געזָאגט: מיר צו מלך דער הָאט 4
איך הָאב דען? ֿפַארלַאנגסטו װָאס

הימל. ֿפון גָאט צום געװען מתּפלל
מלך: צום געזָאגט הָאב איך און 5
און װױלגעֿפעלן, איז מלך דעם אױב
ֿפַאר װױלגעֿפעלן איז קנעכט דַײן אױב
גײן לָאזן מיך זָאלסט דו ַאז דיר,
מַײנע ֿפון שטָאט דער צו יהודה קײן
זי זָאל איך ַאז קֿברים, עלטערנס

ָאּפבױען.
– געזָאגט מיר צו מלך דער הָאט 6
– אים לעבן געזעסן איז מלּכה די און
גײן? דַײן זַײן װעט װַאנען ביז אױף :
עס און אומקערן? זיך װעסטו װען און
ער און מלך, דעם ֿפַאר װױלגעֿפעלן איז
אים הָאב איך ַאז גײן, געלָאזט מיך הָאט

צַײט. ַא געגעבן
מלך: צום געזָאגט הָאב איך און 7
זָאל װױלגעֿפעלן, איז מלך דעם אױב
ֿפירשטן די צו בריװ געבן מיר מען
מיך זָאלן זײ ַאז טַײך, זַײט יענער ֿפון
קומען װעל איך ביז דורכגײן, לָאזן

יהודה; קײן
היטער דעם ָאָסף צו בריװ ַא און 8
מיר זָאל ער ַאז בױמגָארטן, מלכס ֿפון
אױף בַאלקנס לײגן צו אױף הָאלץ געבן
צום װָאס ֿפעסטונג דער ֿפון טױערן די
און שטָאטמױער, דער ֿפַאר און הױז,
קומען װעל איך װָאס הױז, דעם ֿפַאר
געגעבן מיר הָאט מלך דער און אים. צו
גָאט מַײן ֿפון הַאנט גוטער דער לױט

מיר. אױף
ֿפירשטן די צו געקומען בין איך און 9
זײ הָאב און טַײך, זַײט יענער ֿפון

מלך דער און מלך; ֿפון בריװ די געגעבן
חיל, ֿפון עלצטע מיר מיט געשיקט הָאט

רַײטער. און
דער ַסנֿבַלט דערהערט הָאט 10
ַעמֹונישער דער טֹוֿביָה און חֹורֹוני,
ַא ֿפַארדרָאסן הָאט זײ און קנעכט,
איז מענטש ַא װָאס ֿפַארדרָאס גרױס
קינדער די ֿפַאר גוטס זוכן געקומען

יׂשראל. ֿפון
קײן געקומען בין איך און 11
דרַײ געװען דָארטן בין און ירוָשַליִם,

טעג.
בַײ אױֿפגעשטַאנען בין איך און 12
מיט מענער עטלעכע און איך נַאכט,
דערצײלט ניט הָאב איך און מיר;
הָאט גָאט מַײן װָאס מענטשן קײן
טָאן צו הַארצן מַײן אין ַארַײנגעגעבן
איך הָאב בהמה קײן און ירוָשַליִם; אין
בהמה די ַאחוץ געהַאט, ניט מיר מיט

געריטן. איר אױף בין איך װָאס
דעם דורך ַארױס בין איך און 13
ַאקעגן און נַאכט, בַײ טָאל ֿפון טױער
דעם צו און שלַאנגענקװַאל, דעם
בַאטרַאכט הָאב איך און מיסטטױער,
זַײנען װָאס ירוָשַליִם ֿפון מױערן די
טױערן אירע און אַײנגעברָאכן, געװען
ֿפון ֿפַארצערט געװען זַײנען װָאס

ֿפַײער.
ַאריבערגעגַאנגען בין איך און 14
מלכס צום און קװַאלטױער, צום
ָארט געװען ניט איז עס ָאבער בַאך;
מיר אונטער בהמה דער ֿפַאר גענוג

דורכצוגײן.
ַארױֿפגעגַאנגען בין איך און 15
הָאב און נַאכט, דער אין טָאל דורכן
הָאב איך און מױער; די בַאטרַאכט
געקומען בין און אומגעקערט זיך
זיך הָאב און טָאל, ֿפון טױער צום

צוריקגעקערט.
ניט הָאבן ֿפָארשטײער די און 16
און געגַאנגען, בין איך װּוהין געװּוסט
און ייִדן, די װָארום טו, איך װָאס
די און ַאדללַײט, די און ּכֹהנים, די
װָאס איבעריקע די און ֿפָארשטײער,
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ביז איך הָאב ַארבעט, די געטָאן הָאבן
דערצײלט. גָארנישט ַאהער

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

שַאנד.
װעגן דערצײלט זײ הָאב איך און 18
איז װָאס גָאט מַײן ֿפון הַאנט דער
די אױך און מיר, אױף גוט געװען
מיר הָאט ער װָאס מלך ֿפון װערטער
לָאמיר געזָאגט: זײ הָאבן געזָאגט.
הָאבן זײ און בױען. און אױֿפשטײן

גוטן. צום הענט זײערע געשטַארקט
דער ַסנֿבַלט דערהערט הָאט 19
ַעמֹונישער דער טֹוֿביָה און חֹורֹוני,
און ַארַאבער, דער גֶֶשם און קנעכט,
און אונדז, ֿפון געשּפעט הָאבן זײ
הָאבן און געװען, מֿבזה אונדז הָאבן
זַאך דָאזיקע די איז װָאס געזָאגט:
דעם קעגן איר װילט טוט? איר װָאס

װידערשּפעניקן? מלך
ענטֿפער ַאן געגעבן זײ איך הָאב 20
גָאט דער געזָאגט: זײ צו הָאב און
און בַאליקן, אונדז װעט ער הימל, ֿפון
און אױֿפשטײן װעלן קנעכט זַײנע מיר
חלק קײן ניט הָאט איר און בױען; װעלן
אין געדעכעניש קײן און רעכט קײן און

ירוָשַליִם.

און3 ּכֹהן-גָדול דער ֶאליָשיֿב און
זַײנען ּכֹהנים די ברידער זַײנע
אױֿפגעבױט הָאבן און אױֿפגעשטַאנען
אים הָאבן זײ שָאֿפטױער; דעם
זַײנע ַארַײנגעשטעלט און געהײליקט,
הָאבן ַהֵמָאה טורעם צום ביז און טירן;
טורעם צום ביז געהײליקט, אים זײ

חנַנֵאל.
די געבױט הָאבן אים לעבן און 2
הָאט דעם לעבן און יריחֹו. ֿפון מענער

ִאמרין. ֿפון זון דער זַּכור געבױט

געבױט הָאבן ֿפישטױער דעם און 3
געלײגט הָאבן זײ ַהסנָָאהן; ֿפון זין די
ַארַײנגעשטעלט און בַאלקנס, זַײנע
זַײנע און שלעסער, זַײנע טירן, זַײנע

ריגלען.
מֵרמֹות ֿפַארריכט הָאט זײ לעבן און 4
ֿפון זון דעם אוִריָה ֿפון זון דער
ֿפַארריכט הָאט זײ לעבן און ַהקֹוצן.
זון דעם בֶרכיָה ֿפון זון דער משוָלם
הָאט זײ לעבן און מֵשיזַֿבֵאלן. ֿפון

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

הַאר. זײער ֿפון דינסט דעם
הָאט טױער ַאלטן דעם און 6
ּפֵסחן, ֿפון זון דער יֹויָָדע ֿפַארריכט
זײ בסֹודיָהן; ֿפון זון דער משוָלם און
און בַאלקנס, זַײנע געלײגט הָאבן
זַײנע און טירן זַײנע ַארַײנגעשטעלט

ריגלען. זַײנע און שלעסער
מַלטיָה ֿפַארריכט הָאט זײ לעבן און 7
די מרֹונֹותי, דער יָדֹון און גִֿבעֹוני, דער
װָאס ִמצּפה, ֿפון און גִֿבעֹון ֿפון מענטשן
דעם ֿפון טרָאן דעם צו געהערט הָאבן

טַײך. זַײט יענער ֿפון ֿפירשט
ֿפַארריכט הָאט דעם לעבן און 8
ֿפון ַחרַהיָהן, ֿפון זון דער עוזיֵאל
אים לעבן און גָאלדשמידן; די
ֿפון זון ַא ַחנַניָה, ֿפַארריכט הָאט
הָאבן זײ און בׂשמים-מַאכער; די
דער ביז ירוָשַליִם בַאֿפעסטיקט

מױער. ברײטער
רֿפיָה ֿפַארריכט הָאט זײ לעבן און 9
ַא ֿפון הַאר דער חורן, ֿפון זון דער

ירוָשַליִם. ֿפון געגנט הַאלבער
יָדיָה ֿפַארריכט הָאט זײ לעבן און 10
הױז. זַײן ַאקעגן חרוַמֿפן, ֿפון זון דער
ַחטוש ֿפַארריכט הָאט אים לעבן און

חַשֿבניָה. ֿפון זון דער
ֿפַארריכט הָאט שטרעק צװײטע ַא 11
חשוֿב און חרימען, ֿפון זון דער ַמלִּכיָה
דעם אױך ּפחת-מֹוָאֿבן; ֿפון זון דער

אױװנס. די ֿפון טורעם
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ֿפַארריכט הָאט דעם לעבן און 12
הַאר דער ַהלֹוחשן, ֿפון זון דער ַשלום
ער ירוָשַליִם, ֿפון געגנט הַאלבער ַא ֿפון

טעכטער. זַײנע און
הָאט טָאל ֿפון טױער דעם 13
בַאװױנער די און חנון, ֿפַארריכט
און געבױט, אים הָאבן זײ זָנֹוח; ֿפון
זַײנע טירן, זַײנע ַארַײנגעשטעלט
אױך ריגלען; זַײנע און שלעסער,
דעם ביז מױער דער ֿפון אַײלן טױזנט

מיסטטױער.
הָאט מיסטטױער דעם און 14
ֵרָכֿבן, ֿפון זון דער ַמלִּכיָה ֿפַארריכט
ֿפון געגנט דער ֿפון הַאר דער
און געבױט, אים הָאט ער בית-ֶּכֶרם;
זַײנע טירן, זַײנע ַארַײנגעשטעלט

ריגלען. זַײנע און שלעסער,
הָאט קװַאלטױער דעם און 15
ָּכל-חֹוזֶהן, ֿפון זון דער ַשלון ֿפַארריכט
ִמצּפה; ֿפון געגנט דער ֿפון הַאר דער
אים און געבױט, אים הָאט ער
זַײנע ַארַײנגעשטעלט און צוגעדעקט,
זַײנע און שלעסער, זַײנע טירן,
טַײך דעם ֿפון מױער די אױך ריגלען;
ביז און מלך, ֿפון גָארטן בַײם ֶשַלח ֿפון
דודס ֿפון ַארָאּפ נידערן װָאס טרעּפ די

שטָאט.
נֶחמיָה ֿפַארריכט הָאט אים נָאך 16
ֿפון הַאר דער ַעזבוקן, ֿפון זון דער
ביז בית-צור, ֿפון געגנט הַאלבער ַא
דעם ביז און דוד, ֿפון קֿברים די ַאקעגן
די ֿפון הױז צום ביז און טַײך, געמַאכטן

גיבֹורים.
די ֿפַארריכט הָאבן אים נָאך 17
לעבן בנין. ֿפון זון דער רחום לִויִים,
הַאר דער חַשֿביָה ֿפַארריכט הָאט אים
ֿפַאר קִעיָלה, ֿפון געגנט הַאלבער ַא ֿפון

געגנט. זַײן
זײערע ֿפַארריכט הָאבן אים נָאך 18
דער ֵחנָָדדן, ֿפון זון דער בַוי ברידער,
קִעיָלה. ֿפון געגנט הַאלבער ַא ֿפון הַאר
ֿפַארריכט הָאט אים לעבן און 19
הַאר דער יֵשוַען, ֿפון זון דער ֵעזֶר,
ַאקעגן שטרעק, צװײטע ַא ִמצּפה, ֿפון

בַײם װַאֿפנהױז צום ַארױף גײט מע װּו
װינקל.

ֿפַארריכט ֿפלייסיק הָאט אים נָאך 20
צװײטע ַא זַַּכין, ֿפון זון דער ברוך
ֿפון אַײנגַאנג ביזן װינקל ֿפון שטרעק,

הױז. ּכֹהן-גָדולס דעם ֶאליָשיֿב
מֵרמֹות ֿפַארריכט הָאט אים נָאך 21
ַהקֹוצן, ֿפון זון דעם אוִריָה ֿפון זון דער
אַײנגַאנג דעם ֿפון שטרעק, צװײטע ַא
ֿפון ָסוף ביזן און הױז ֶאליָשיֿבס ֿפון

הױז. ֶאליָשיֿבס
די ֿפַארריכט הָאבן אים נָאך און 22
[יַרדן-] דער ֿפון מענטשן די ּכֹהנים,

געגנט.
בנימין ֿפַארריכט הָאבן דעם נָאך 23
נָאך הױז. זײער ַאקעגן חשוֿב און
ֿפון זון דער ַעזַריָה ֿפַארריכט הָאט דעם
זַײן לעבן ַענַניָהן ֿפון זון דעם ַמֲעֵׂשיָה

הױז.
דער בנױ ֿפַארריכט הָאט אים נָאך 24
ֿפון שטרעק, צװײטע ַא חנָָדדן, ֿפון זון
עק. ביזן און װינקל, ביזן הױז ַעזַריָהס
הָאט עוזַין ֿפון זון דער ּפָלל 25
דעם און עק, דעם ַאקעגן ֿפַארריכט
ֿפון ַארױסגערוקט איז װָאס טורעם
װָאס מלך ֿפון הױז אױבערשטן דעם
אים נָאך װַאך. דער ֿפון הױף בַײם

– ּפרעֹושן. ֿפון זון דער ּפָדיָה
אין געזעסן זַײנען נתינים די און 26
צו װַאסערטױער דעם קעגן ביז עֹוֿפל
טורעם. ַארױסגערוקטן דעם און מזרח

–
די ֿפַארריכט הָאבן אים נָאך 27
ַאקעגן ֿפון שטרעק, צװײטע ַא ּתקֹוִעים
און טורעם ַארױסגערוקטן גרױסן דעם

עֹוֿפל. ֿפון מױער דער ביז
הָאבן ֿפערדטױער דעם איבער 28
ַאקעגן איטלעכער ּכֹהנים, די ֿפַארריכט

הױז. זַײן
ָצדֹוק ֿפַארריכט הָאט דעם נָאך 29
הױז. זַײן ַאקעגן ִאֵמרן ֿפון זון דער
שַמעיָה ֿפַארריכט הָאט אים נָאך און
ֿפון היטער דער שַכניָהן, ֿפון זון דער

מזרח-טױער.



3:30—4:8 נְֶחְמיָה 1148

ַחנַניָה ֿפַארריכט הָאט אים נָאך 30
דער חנון און ֶשֶלמיָהן, ֿפון זון דער
צװײטע ַא ָצָלֿפן, ֿפון זון זעקסטער
ֿפַארריכט הָאט אים נָאך שטרעק.
זַײן ַאקעגן בֶרכיָהן, ֿפון זון דער משוָלם

קַאמער.
ַמלִּכיָה, ֿפַארריכט הָאט אים נָאך 31
דעם ביז גָאלדשמידן, די ֿפון זון ַא
הַאנדלסלַײט, די און נתינים די ֿפון הױז
דער ביז און ַהִמֿפָקד, טױער דעם ַאקעגן

װינקל. ֿפון אױבערשטוב
אױבערשטוב דער צװישן און 32
הָאבן שָאֿפטױער דעם און װינקל ֿפון
די און גָאלדשמידן די ֿפַארריכט

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

ייִדן. די ֿפון געשּפעט
זַײנע ֿפַאר גערעדט הָאט ער און 34
און שֹומרֹון, ֿפון חיל דעם און ברידער
דָאזיקע די טוען װָאס געזָאגט: הָאט
דען זײ מען װעט ייִדן? צעקרָאכענע
שלַאכטן? קרבנות דען זײ װעלן לָאזן?
טָאג? ַא אין ענדיקן עס זײ װעלן
די ֿפון שטײנער די אױֿפלעבן זײ װעלן
ֿפַארברענט? זַײנען זײ ַאז ערד, הױֿפנס
געװען איז ַעמֹוני דער טֹוֿביָה און 35
ַאז ַאֿפילו געזָאגט: הָאט און אים, לעבן
זָאל ֿפוקס ַא װען יָא, שױן בױען זײ
זײער צעברעכן ער װעט ַארױֿפגײן,

מױער. שטײנערנע
מיר װי אונדזערער, גָאט הער, 36
אום קער און שּפָאט, צו געװָארן זַײנען
קָאּפ, זײער אױף לעסטערונג זײער
ֿפון לַאנד אין רױב צו זײ גיב און

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

בױער. די ֿפַאר דערצערנט דיך
מױער; די געבױט מיר הָאבן ַאזױ 38
ֿפַארבונדן איז מױער גַאנצע די און

דָאס װָארום העלֿפט; איר ביז געװָארן
טָאן. צו הַארץ געהַאט הָאט ֿפָאלק

ַסנֿבַלט,4 אי געװען, איז עס און
און ַארַאבער, די און טֹוֿביָה, און
הָאבן ַאשדֹודים, די און ַעמֹונים, די
ירוָשַליִם ֿפון מױערן די ַאז געהערט
הָאבן ברָאכן די ַאז ֿפַארריכט, װערן
הָאט װערן, צו ֿפַארשטָאּפט ָאנגעהױבן

געברענט. זײער זײ
ַאלע בונט ַא געמַאכט הָאבן זײ און 2
הַאלטן מלחמה קומען צו אײנעם, אין
ַא דרינען ָאנמַאכן און ירוָשַליִם, אױף

מהומה.
צו געװען מתּפלל מיר הָאבן 3
הָאבן מיר און גָאט, אונדזער
טָאג בַײ זײ ַאקעגן װַאך ַא געשטעלט
זײ. ֿפַאר שיצן] צו [זיך נַאכט, בַײ און
דער געזָאגט: הָאט יהודה און 4
איז לַאסטטרעגער די ֿפון ּכוח
ָאּפצורַאמען ערד און ָאּפגעשװַאכט,
בױען ניט קענען מיר און סך, ַא דָא איז

מױער. די
הָאבן ָׂשונאים אונדזערע און 5
ניט און מערקן ניט זײ זָאלן געזָאגט:
צװישן קומען װעלן מיר ביז זען,
און אױסהרגען, זײ װעלן און זײ,

ַארבעט. די ֿפַארשטערן
װָאס ייִדן די ַאז געװען, איז עס און 6
אונדז צו זַײנען זײ, בַײ געזעסן זַײנען
מָאל צען אונדז זײ הָאבן געקומען,
צו אומקערן זיך מוזט איר געזָאגט:

ערטער. ַאלע ֿפון אונדז
אונטער אױסגעשטעלט איך הָאב 7
אין מױער, דער הינטער ָארט דעם
הָאב איך – ּפלעצער ָאֿפענע די
לױט ֿפָאלק דָאס אױסגעשטעלט
שװערדן, זײערע מיט משּפחות,

בױגנס. זײערע און שּפיזן, זײערע
און אומגעקוקט, זיך הָאב איך און 8
צו געזָאגט הָאב און אױֿפגעשטַאנען בין
ֿפָארשטײער, די צו און ַאדללַײט, די
איר ֿפָאלק: איבעריקן דעם צו און
זײ; ֿפַאר הָאבן מֹורא ניט זָאלט
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גרױסן דעם גָאט, ָאן אַײך דערמָאנט
מלחמה הַאלט און ֿפָארכטיקן, דעם און
און זין אַײערע ברידער, אַײערע ֿפַאר
און װַײבער, אַײערע טעכטער, אַײערע

הַײזער. אַײערע
אונדזערע װי געװען, איז עס און 9
זיך הָאבן מיר ַאז געהערט, הָאבן ֿפַײנט
ֿפַארשטערט הָאט גָאט און דערװּוסט,
זיך מיר הָאבן ַאזױ עצה, זײער
מױער, דער צו אומגעקערט ַאלע

ַארבעט. זַײן צו איטלעכער
יענעם ֿפון געװען איז עס און 10
יונגען מַײנע ֿפון העלֿפט הָאבן ָאן, טָאג
זײ ֿפון העלֿפט און ַארבעט, די געטָאן
און שילדן די שּפיזן, די געהַאלטן הָאבן
די און ּפַאנצערס; די און בױגנס, די
גַאנצן דעם הינטער געװען זַײנען הַארן

יהודה ֿפון הױז
און מױער. די געבױט הָאבן װָאס 11
מיט הָאבן לָאדנדיק לַאסטטרעגער די
ַארבעט, די געטָאן זייערער הַאנט אײן

װַאֿפן. דעם געהַאלטן הָאט אײנע און
געװען זַײנען בױער די און 12
שװערד זַײן מיט איטלעכער ָאנגעגורט
זײ הָאבן ַאזױ און לענדן, זַײנע אױף
איז שֹוֿפר-בלָאזער ַא און געבױט;

מיר. לעבן געװען
די צו געזָאגט הָאב איך און 13
און ֿפָארשטײער, די צו און ַאדללַײט,
ַארבעט די ֿפָאלק: איבעריקן דעם צו
מיר און אױסגעברײט, און גרױס איז
מױער, דער אױף ָאּפגעזונדערט זַײנען

ַאנדערן. ֿפון אײנער װַײט
װעט איר װָאס ָארט דעם אין איז, 14
זָאלט ַאהין שֹוֿפר, ֿפון ָקול דעם הערן
אונדזער אונדז; צו אַײנזַאמלען זיך איר
אונדז. ֿפַאר הַאלטן מלחמה װעט גָאט

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

ַארױס. זַײנען שטערן די
יענער אין געזָאגט אױך הָאב איך 16
מיט איטלעכער זָאל ֿפָאלק: צום צַײט
זײ ּכדי ירוָשַליִם, אין נעכטיקן יונג זַײן

װַאך, ַא ֿפַאר נַאכט בַײ זַײן אונדז זָאלן
ַארבעט. ֿפַאר טָאג בַײ און

ברידער מַײנע ָאדער איך, ניט און 17
װָאס װַאכלַײט די און יונגען מַײנע און
ניט מיר הָאבן קײנער מיר, הינטער
ַאֿפילו קלײדער; אונדזערע אױסגעטָאן
געגַאנגען איטלעכער איז װַאסער צום

װַאֿפן. זַײן מיט

גרױס5 ַא געװען איז עס און
און ֿפָאלק דעם ֿפון געשרײ
ייִדישע זײערע אױף װַײבער זײערע

ברידער.
װָאס ַאזעלכע געװען זַײנען עס און 2
זין אונדזערע מיט מיר געזָאגט: הָאבן
טָא ֿפיל; זַײנען טעכטער אונדזערע און
זָאלן מיר ּכדי ּתֿבואה, קריגן לָאמיר

לעבן. און עסן
הָאבן װָאס ַאזעלכע געװען און 3
און ֿפעלדער אונדזערע געזָאגט:
אונדזערע און װַײנגערטנער אונדזערע
קריגן לָאמיר מיר; ֿפַארזעצן הַײזער

הונגער. דעם װעגן ֿפון ּתֿבואה,
הָאבן װָאס ַאזעלכע געװען און 4
ֿפַאר געלט געליען הָאבן מיר געזָאגט:
אונדזערע אױף ָאּפצָאל מלכס דעם
װַײנגערטנער. אונדזערע און ֿפעלדער
איז ֿפלײש אונדזער ַאצונד, און 5
אונדזערע ֿפון ֿפלײש דָאס װי ַאזױ דָאך
ַאזױ קינדער אונדזערע ברידער,
מוזן ָאט און קינדער, זײערע װי
און זין אונדזערע בַאצװינגען מיר
און קנעכט, ֿפַאר טעכטער אונדזערע
זַײנען טעכטער אונדזערע ֿפון טײל
הַאנט אונדזער און בַאצװּונגען, שױן
ֿפעלדער אונדזערע און ּכוח, ָאן איז
געהערן װַײנגערטנער אונדזערע און

ַאנדערע. צו
איך װי ֿפַארדרָאסן זײער מיך הָאט 6
די און געשרײ זײער געהערט הָאב

װערטער. דָאזיקע
זיך הָאט הַארץ מַײן און 7
הָאב איך און מיר, אין בַאקלערט
און ַאדללַײט די מיט געקריגט זיך
צו הָאב איך און ֿפָארשטײער, די מיט
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איר לַײט װָאכער אױף געזָאגט: זײ
איך און ברודער? זַײן איטלעכער
גרױסע ַא זײ ַאקעגן געמַאכט הָאב

אַײנזַאמלונג.
מיר געזָאגט: זײ צו הָאב איך און 8
ייִדישע אונדזערע אױסגעקױֿפט הָאבן
געװען ֿפַארקױֿפט זַײנען װָאס ברידער
געקענט, הָאבן מיר װַײט װי גױיִם, צו
אַײערע ֿפַארקױֿפן גָאר װילט איר און
ֿפַארקױֿפן זיך זָאלן זײ און ברידער,
ניט און געשװיגן זײ הָאבן אונדז? צו

װערטער. קײן געֿפונען
איז גוט ניט געזָאגט: הָאב איך און 9
ניט איר דַארֿפט טוט; איר װָאס זַאך די
אױס גָאט, אונדזער ֿפַאר מֹורא אין גײן
ֿפַײנט? אונדזערע גױיִם די ֿפַאר חרּפה
און ברידער מַײנע אױך, איך 10
געלט געליען זײ הָאבן יונגען, מַײנע
אַײך, בעט איך לָאמיר, ּתֿבואה. און

חוֿב. דָאזיקן דעם ָאּפלָאזן
בעט איך ָאּפ, זײ גיט 11
ֿפעלדער, זײערע הַײנט אַײך,
זײערע װַײנגערטנער, זײערע
זײערע און אײלבערטגערטנער,
הונדערטן די און הַײזער,
ּתֿבואה, די און זילבערשטיק,
איר װָאס אײל, דָאס און װַײן, דעם

זײ. ֿפון מָאנט
װעלן מיר געזָאגט: זײ הָאבן 12
ניט זײ ֿפון װעלן מיר און ָאּפגעבן,
דו װי טָאן ַאזױ װעלן מיר ֿפַארלַאנגען;
און ּכֹהנים, די גערוֿפן איך הָאב זָאגסט.
װי ַאזױ טָאן צו בַאשװָארן זײ הָאב איך

צוזָאג. דָאזיקער דער
אױסגעטרײסלט איך הָאב אױך 13
זָאל ַאזױ געזָאגט: הָאב און שױס, מַײן
מַאן יעטװעדער אױסטרײסלען גָאט
דָאזיקן דעם זַײן מקיים ניט װעט װָאס
מי, זַײן ֿפון און הױז, זַײן ֿפון צוזָאג,
אױסגעטרײסלט זַײן ער זָאל ַאזױ און
אַײנזַאמלונג גַאנצע די און לײדיק. און
הָאבן זײ און ָאמן! געזָאגט: הָאט
הָאט ֿפָאלק דָאס און גָאט. געלױבט

צוזָאג. דָאזיקער דער װי ַאזױ געטָאן

ברידער, מַײנע און איך הָאב אױך 14
מיר הָאט מע װָאס ָאן טָאג דעם ֿפון
לַאנד אין ֿפירשט זײער זַײן צו בַאֿפױלן
און יָאר צװַאנציקסטן דעם ֿפון יהודה,
דעם ֿפון יָאר דרַײסיקסטן און צװײ ביזן
ניט יָאר, צװעלף ַארַּתחַשסּתָא, מלך

ֿפירשט. ַא ֿפון שּפַײז די געגעסן
װָאס ֿפירשטן ֿפריערדיקע די און 15
אױֿפן בַאשװערט הָאבן מיר ֿפַאר
זײ ֿפון גענומען הָאבן זײ און ֿפָאלק,
ֿפערציק ַאחוץ װַײן, און ברױט ֿפַאר
זײערע הָאבן אױך זילבער; שָקלים
ֿפָאלק. דעם איבער געװעלטיקט יונגען
ֿפון ַאזױ, געטָאן ניט הָאב איך ָאבער

גָאטסֿפָארכטיקײט.
דער ֿפון ַארבעט דער בַײ אױך און 16
ַא צוגעלײגט איך הָאב מױער דָאזיקער
ניט מיר הָאבן ֿפעלד קײן הגם הַאנט,
זַײנען יונגען מַײנע ַאלע און געקױֿפט;
דער בַײ דָארטן אַײנגעזַאמלט געװען

ַארבעט.
ֿפָארשטײער, די און ייִדן, די און 17
די און מַאן, ֿפוֿפציק און הונדערט
ֿפון געקומען אונדז צו זַײנען װָאס
זַײנען אונדז, ַארום װָאס ֿפעלקער די

טיש. מַײן בַײ געװען
געװָארן צוגעגרײט איז װָאס און 18
ָאקס, אײן געװען: איז טָאג, אײן ֿפַאר
עֹוֿפות אױך שָאף; געקליבענע זעקס
און מיר; בַײ געװָארן צוגעגרײט זַײנען
לָרוֿב. װַײן ַאלערלײ טעג צען ַאלע
ניט איך הָאב װעגן דעסט ֿפון און
ֿפירשט, ַא ֿפון שּפַײז די ֿפַארלַאנגט
שװער געװען איז דינסט דער װַײל

ֿפָאלק. דָאזיקן דעם אױף
צום מַײנער, גָאט מיר, דערמָאן 19
ֿפַאר געטָאן הָאב איך װָאס ַאלץ גוטן

ֿפָאלק. דָאזיקן דעם

ַסנֿבַלט,6 װי געװען, איז עס און
דער גֶֶשם און טֹוֿביָה, און
איבעריקע אונדזערע און ַארַאבער,
איך ַאז הערן צו געקריגן הָאבן ֿפַײנט
קײן און מױער, די אױֿפגעבױט הָאב
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– איר אין געבליבן ניט איז ברָאך
ניט נָאך איך הָאב צַײט יענער ביז הגם
די אין טירן ַארַײנגעשטעלט געהַאט

– טױערן
צו געשיקט גֶֶשם, און ַסנֿבַלט, הָאט 2
זיך לָאמיר און קום, זָאגן: צו ַאזױ מיר,
אין ּכֿפרים אין אײנעם אין צונױֿפקומען
מיר געטרַאכט הָאבן זײ און אֹונֹו. טָאל

בײז. טָאן צו
שלוחים, געשיקט זײ צו איך הָאב 3
טו ַארבעט גרױסע ַא זָאגן: צו ַאזױ
ַארָאּפנידערן; ניט קען איך און איך,
ַאז אױֿפהערן, ַארבעט די זָאל װָאס נָאך
ַארָאּפנידערן און ָאּפלָאזן, זי װעל איך

אַײך? צו
ַאזױ געשיקט מיר צו הָאבן זײ און 4
איך און מָאל, ֿפיר רײד דָאזיקע די װי
דָאזיקע די װי ַאזױ געענטֿפערט זײ הָאב

רײד.
ַאזױ מיר צו געשיקט ַסנֿבַלט הָאט 5
זַײן מָאל ֿפינֿפט ַא רײד דָאזיקע די װי
זַײן אין בריװ ָאֿפענעם ַאן מיט יונג

הַאנט,
געשריבן: געװען איז דערין װָאס 6
און זיך, הערט ֿפעלקער די צװישן
טרַאכטן ייִדן די און דו ַאז זָאגט, גַשמו
די בױסטו דרום װידערשּפעניקן, צו
ֿפַאר זײ בַײ װערן װילסט דו און מױער,

רײד. דָאזיקע די לױט מלך, ַא
אױֿפגעשטעלט הָאסטו אױך און 7
אין דיר װעגן אױסצורוֿפן נֿביאים
איז מלך ַא זָאגן: צו ַאזױ ירוָשַליִם,
דער װעט ַאצונד און יהודה. אין דָא
איז, רײד. ַאזעלכע הערן צו קריגן מלך
הַאלטן עצה ַאן לָאמיר און קום ַאצונד

אײנעם. אין
ַאזױ געשיקט, אים צו איך הָאב 8
זָאגסט דו װי זַאכן ַאזעלכע זָאגן: צו
הַארצן דַײן ֿפון נָאר געשען, ניט זַײנען

אױס. זײ טרַאכסטו
אונדז הָאבן ַאלע זײ װָארום 9
זָאגן: צו ַאזױ אַײנשרעקן, געװָאלט
װערן ָאּפגעשלַאֿפט װעלן הענט זײערע
געטָאן ניט װעט זי און ַארבעט, דער ֿפון

מַײנע שטַארק גָאט, ַאצונד, און װערן.
הענט.

ֿפון הױז אין געקומען בין איך און 10
ֿפון זון דעם דָליָה, ֿפון זון דעם שַמעיָה
געהַאלטן זיך הָאט װָאס מֵהיַטֿבֵאלן,
געזָאגט: הָאט ער און אַײנגעשלָאסן;
ֿפון הױז אין צונױֿפקומען זיך לָאמיר
לָאמיר און ֵהיכל, אין אינעװײניק גָאט,
װָארום ֵהיכל, ֿפון טירן די ֿפַארשליסן
בַײ און הרגען, דיך קומען װעלן זײ

הרגען. דיך קומען זײ װעלן נַאכט
ַאזַא זָאל געזָאגט: איך הָאב 11
װער און ַאנטלױֿפן? איך װי מענטש
ֵהיכל, אין ַארַײנגײן קען גלַײכן מַײן ֿפון
ניט װעל איך לעבן? בלַײבן און

ַארַײנגײן.
ניט ַאז דערקענט, הָאב איך און 12
ער נָאר געשיקט, אים הָאט גָאט
מיר, װעגן נֿבואה די גערעדט הָאט
אים הָאבן ַסנֿבַלט און טֹוֿביָה װַײל

ָאנגעדונגען.
געדונגען, געװען דערֿפַאר איז ער 13
זָאל איך און קריגן, מֹורא זָאל איך ּכדי
און ֿפַארזינדיקן, מיך און ַאזױ, טָאן
ּכדי ֶשם-ַרע ַא ֿפַאר זַײן זײ װעט דָאס

לעסטערן. קענען מיך זָאלן זײ
טֹוֿביָהן, מַײנער, גָאט דערמָאן, 14
מעׂשים דָאזיקע די לױט ַסנֿבַלטן און
און נֿביאה, דער נֹוַעדיָה אױך און זַײנע,
מיך הָאבן װָאס נֿביאים איבעריקע די

אַײנשרעקן. געװָאלט
ֿפַארטיק איז מױער די און 15
צװַאנציקסטן און ֿפינף אין געװָארן
ֿפוֿפציק און צװײ אין ֶאלול, ֿפון טָאג

טעג.
ַאלע װי געװען, איז עס און 16
דערהערט, הָאבן ֿפַײנט אונדזערע
אונדז ַארום װָאס ֿפעלקער ַאלע הָאבן
זײער זַײנען זײ און געקריגן, מֹורא
אױגן, די אין זיך בַײ ַארָאּפגעֿפַאלן
אונדזער ֿפון ַאז געזען הָאבן זײ װָארום
דָאזיקע די געװָארן געטָאן איז גָאט

ַארבעט.
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די טעג יענע אין הָאבן אױך 17
בריװ ֿפיל געשיקט יהודה ֿפון ַאדללַײט
געקומען זַײנען טֹוֿביָהס און טֹוֿביָהן, צו

זײ. צו
זַײנען יהודה אין ֿפיל װָארום 18
װָארום אים, צו געשװָארענע געװען
שַכניָה ֿפון אײדים דער געװען איז ער
יהֹוָחנָן זון זַײן און ָאַרחן, ֿפון זון דעם
משוָלם ֿפון טָאכטער די גענומען הָאט

בֶרכיָהן. ֿפון זון דעם
ֿפַאר דערצײלן זײ ֿפלעגן אױך 19
מַײנע און מעלות, גוטע זַײנע מיר
צו ַארױסטרָאגן זײ ֿפלעגן װערטער
הָאט אַײנצושרעקן מיך ּכדי אים.

בריװ. די געשיקט טֹוֿביָה

מױער7 די װי געװען, איז עס און
הָאב ַאזױ אױֿפגעבױט, געװען איז
די און טירן, די ַארַײנגעשטעלט איך
לִויִים די און זינגערס די און טױערלַײט

געװָארן. אױֿפגעזעצט זַײנען
ברודער מַײן געגעבן הָאב איך און 2
ֿפון הױּפטמַאן דעם ַחנַניָה און ַחנָנין,
איבער בַאֿפעל דעם ֿפעסטונג, דער
ַאן געװען איז ער װָארום ירוָשַליִם;
גָאטסֿפָארכטיקער און מענטש, אמתער

סך. ַא ֿפון
די ָאנגעזָאגט: זײ הָאב איך און 3
געעֿפנט ניט זָאלן ירוָשַליִם ֿפון טױערן
װען און הײס, װערט זון די ביז װערן
צומַאכן זײ זָאלן אױף, נָאך איז מע
מע און זײ; ֿפַארריגלט און טירן; די
ֿפון בַאװױנער די ֿפון װַאכן שטעלן זָאל
און װַאך, זַײן אױף איטלעכן ירוָשַליִם,

הױז. זַײן ַאקעגן איטלעכן
און ברײט געװען איז שטָאט די און 4
װינציק, דערין ֿפָאלק דָאס און גרױס,
געװען ניט זַײנען הַײזער קײן און

געבױט.
ַארַײנגעגעבן הָאט גָאט מַײן און 5
הָאב איך און הַארצן, מַײן אין
די און ַאדללַײט, די אַײנגעזַאמלט
צו זיך ֿפָאלק, דָאס און ֿפָארשטײער,
הָאב איך און יחוס, לױטן ֿפַארצײכענען

װָאס די ֿפון יחוס-בריװ דעם געֿפונען
און ערשטן, צום ַארױֿפגעקומען זַײנען

דערין: געשריבן געֿפונען הָאב איך
ֿפון קינדער די זַײנען דָאס 6
װָאס מדינה ייִדישער דער
די ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
דער נֿבוַכדנֶַצר װָאס גלות-געֿפַאנגענע
זײ און ֿפַארטריבן, הָאט בֿבל ֿפון מלך
ירוָשַליִם קײן אומגעקערט זיך הָאבן
זַײן צו איטלעכער יהודה, קײן און

שטָאט;
מיט געקומען זַײנען װָאס די 7
ַעזַריָהן, נֶחמיָהן, יַשוַען, זרובֿבלן,
בלָשנען, ָמרדַכין, נַחָמנין, ַרַעמיָהן,
די בֲענָהן. נחומען, בגַוין, ִמסּפֶרתן,
ֿפון קינדער די ֿפון מענער די ֿפון צָאל

יׂשראל:
צװײ ּפרעֹוש, ֿפון קינדער די 8
זיבעציק. און צװײ און הונדערט טױזנט
דרַײ שֿפטיָה, ֿפון קינדער די 9

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

ֿפוֿפציק. און צװײ הונדערט
ֿפון ּפחת-מֹוָאֿב, ֿפון קינדער די 11
צװײ יֹוָאֿב, און יֵשוַע ֿפון קינדער די

ַאכצן. הונדערט ַאכט און טױזנט
צװײ טױזנט ֵעיָלם, ֿפון קינדער די 12

ֿפוֿפציק. און ֿפיר הונדערט
ַאכט זַּתוא, ֿפון קינדער די 13

ֿפערציק. און ֿפינף הונדערט
הונדערט זיבן זַַּכי, ֿפון קינדער די 14

זעכציק. און
זעקס בנױ, ֿפון קינדער די 15

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

צװַאנציק. און ַאכט הונדערט
טױזנט צװײ ַעזגָד, ֿפון קינדער די 17

צװַאנציק. און צװײ הונדערט דרַײ
זעקס ַאדֹוניָקם, ֿפון קינדער די 18

זעכציק. און זיבן הונדערט
טױזנט צװײ בגַוי, ֿפון קינדער די 19

זעכציק. און זיבן
זעקס ָעדין, ֿפון קינדער די 20

ֿפוֿפציק. און ֿפינף הונדערט
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ִחזִקיָהן, ֿפון ָאֵטר, ֿפון קינדער די 21
נַײנציק. און ַאכט

דרַײ חשום, ֿפון קינדער די 22
צװַאנציק. און ַאכט הונדערט

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

הונדערט חריף, ֿפון קינדער די 24
צװעלף.

און ֿפינף גִֿבעֹון, ֿפון קינדער די 25
נַײנציק.

און בית-ֶלֶחם ֿפון מענטשן די 26
ַאכציק. און ַאכט הונדערט נטֹוֿפה,

הונדערט ַענָתֹות, ֿפון מענטשן די 27
צװַאנציק. און ַאכט

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

ִקריַת-יָערים, ֿפון מענטשן די 29
דרַײ הונדערט זיבן בֵארֹות, און ּכֿפיָרה,

ֿפערציק. און
גֶֿבע, און ָרָמה ֿפון מענטשן די 30

צװַאנציק. און אײן הונדערט זעקס
הונדערט ִמכָמס, ֿפון מענטשן די 31

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

צװַאנציק. און דרַײ הונדערט
נֿבֹו, ַאנדער דער ֿפון מענטשן די 33

ֿפוֿפציק. און צװײ
ֵעיָלם, ַאנדער דער ֿפון קינדער די 34
ֿפוֿפציק. און ֿפיר הונדערט צװײ טױזנט
דרַײ חִרם, ֿפון קינדער די 35

צװַאנציק. און הונדערט
דרַײ יריחֹו, ֿפון קינדער די 36

ֿפערציק. און ֿפינף הונדערט
און ָחדיד, לֹוד, ֿפון קינדער די 37
און אײן און הונדערט זיבן אֹונֹו,

צװַאנציק.
דרַײ סנָָאהן, ֿפון קינדער די 38

דרַײסיק. און הונדערט נַײן טױזנט
יַדְעיָה, ֿפון קינדער די ּכֹהנים: די 39
הונדערט נַײן יֵשוַע, ֿפון הױז דעם ֿפון

זיבעציק. און דרַײ
צװײ טױזנט ִאֵמר, ֿפון קינדער די 40

ֿפוֿפציק. און

טױזנט ּפשחור, ֿפון קינדער די 41
ֿפערציק. און זיבן הונדערט צװײ

טױזנט חִרם, ֿפון קינדער די 42
זיבעצן.

יֵשוַע, ֿפון קינדער די לִויִים: די 43
הֹודָוה, ֿפון קינדער די ֿפון ַקדמיֵאלן, ֿפון

זיבעציק. און ֿפיר
ָאָסף, ֿפון קינדער די זינגערס: די 44

ֿפערציק. און ַאכט הונדערט
ֿפון קינדער די טױערלַײט: די 45
קינדער די ָאֵטר, ֿפון קינדער די ַשלום,
די ַעקוֿב, ֿפון קינדער די ַטלמֹון, ֿפון
ֿפון קינדער די ַחטיטָא, ֿפון קינדער

דרַײסיק. און ַאכט הונדערט – שֹוֿבי
ציחָא, ֿפון קינדער די נתינים: די 46
ֿפון קינדער די ַחׂשוֿפָא, ֿפון קינדער די

ַטבעֹות:
קינדער די ֵקירֹוס, ֿפון קינדער די 47

ּפדֹון; ֿפון קינדער די סיָעא, ֿפון
קינדער די לֿבנָה, ֿפון קינדער די 48

שלַמי; ֿפון קינדער די חגָֿבָא, ֿפון
ֿפון קינדער די ָחנָן, ֿפון קינדער די 49

גַַחר; ֿפון קינדער די גִֵדל,
קינדער די רָאיָה, ֿפון קינדער די 50

נקֹודָא; ֿפון קינדער די רצין, ֿפון
ֿפון קינדער די גַזָם, ֿפון קינדער די 51

ּפֵסח; ֿפון קינדער די עוזָא,
ֿפון קינדער די בַסי, ֿפון קינדער די 52

נֿפישסים; ֿפון קינדער די ְמעונים,
קינדער די בבוק, ֿפון קינדער די 53

ַחרחור; ֿפון קינדער די חקוֿפָא, ֿפון
קינדער די בצלית, ֿפון קינדער די 54

ַחרשָא; ֿפון קינדער די מחידָא, ֿפון
קינדער די ברקֹוס, ֿפון קינדער די 55

ֶּתַמך; ֿפון קינדער די סיסרָא, ֿפון
קינדער די נציַח, ֿפון קינדער די 56

ַחטיֿפָא. ֿפון
קנעכט: שלמהס ֿפון קינדער די 57
ֿפון קינדער די סֹוַטי, ֿפון קינדער די

ּפרידָא; ֿפון קינדער די סֹוֿפֶרת,
קינדער די יֲַעלָא, ֿפון קינדער די 58

גִֵדל; ֿפון קינדער די ַדרקֹון, ֿפון
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די שֿפטיָה, ֿפון קינדער די 59
ֿפון קינדער די ַחטיל, ֿפון קינדער
ָאמֹון. ֿפון קינדער די ּפֹוֶכֶרת-ַהצֿביִים,

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

נַײנציק. און
װָאס די זַײנען דָאס און 61
ֵּתל-ֶמַלך, ֿפון ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
ִאֵמר, און ַאדֹון, ּכרוֿב, ֵּתל-ַחרשָא,
זײער זָאגן געקענט ניט הָאבן און
אױב ָאּפשטַאם, זײער און ֿפָאטערהױז

יׂשראל: ֿפון זַײנען זײ
קינדער די דָליָה, ֿפון קינדער די 62
– נקֹודָא ֿפון קינדער די טֹוֿביָה, ֿפון
ֿפערציק. און צװײ און הונדערט זעקס
ֿפון קינדער די ּכֹהנים: די ֿפון און 63
קינדער די ַהקֹוץ, ֿפון קינדער די ָחֿביָה,
װַײב ַא גענומען הָאט װָאס ברזִַלין ֿפון
גִלָעד, ֿפון ברזִַלין ֿפון טעכטער די ֿפון
זײער אױף געװָארן גערוֿפן איז און

נָאמען.
זײער געזוכט הָאבן דָאזיקע די 64
געֿפונען ניט איז ער און יחוס-בריװ,
געהַאלטן זַײנען זײ און געװָארן,
דער צו אומװערדיק ֿפַאר געװָארן

ּכהונה.
זײ הָאט ִּתרָשתָא דער און 65
ֿפון עסן ניט זָאלן זײ ַאז ֿפַארזָאגט,
װעט ּכֹהן ַא ביז הײליקן, גָאר דעם

אורים-וּתומים. מיט אױֿפשטײן
איז אײנעם אין עדה גַאנצע די 66
דרַײ טױזנט ֿפערציק און צװײ געװען

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

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

ֿפערציק;

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

צװַאנציק. און הונדערט
הױּפטן די צװישן ֿפון טײל און 70
געשָאנקען הָאבן ֿפָאטערהַײזער די ֿפון
ִּתרָשתָא דער ַארבעט. דער ֿפַאר
גָאלד שַאץ, דעם ֿפַאר געגעבן הָאט
שּפרענגבעקנס ַדרּכמֹונים, טױזנט
ּכֹהנים די ֿפַאר העמדלעך ֿפוֿפציק,

דרַײסיק. און הונדערט ֿפינף
די ֿפון הױּפטן די ֿפון טײל און 71
דעם ֿפַאר געגעבן הָאבן ֿפָאטערהַײזער
צװַאנציק גָאלד ַארבעט, דער ֿפון שַאץ
צװײ זילבער און ַדרּכמֹונים, טױזנט

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

זעכציק.
די און לִויִים, די און ּכֹהנים די און 73
טײל און זינגערס, די און טױערלַײט,
און נתינים, די און ֿפָאלק, דעם ֿפון
אין בַאזעצט זיך הָאבן יׂשראל, גַאנץ
זיבעטער דער ַאז און שטעט. זײערע
קינדער די און געקומען, איז חֹודש
זײערע אין געװען זַײנען יׂשראל ֿפון

שטעט.

ֿפָאלק8 גַאנצע דָאס זיך הָאט
מַאן אײן װי ַאזױ אַײנגעזַאמלט
דעם ֿפַאר װָאס ּפלַאץ ברײטן דעם אױף
גערעדט הָאבן זײ און װַאסערטױער,
ברענגען צו שרַײבער, דעם עזרא צו
גָאט װָאס ּתֹורת-משה ֿפון בוך דָאס

יׂשראל. בַאֿפױלן הָאט
געברַאכט הָאט ּכֹהן דער עזרא און 2
מענער אַײנזַאמלונג, דער ֿפַאר ּתֹורה די
הָאבן װָאס ַאלע און װַײבער, און
טָאג ערשטן אין ֿפַארשטײן, געקענט

חֹודש. זיבעטן ֿפון
ֿפַאר געלײענט דערֿפון הָאט ער און 3
דעם ֿפַאר װָאס ּפלַאץ ברײטן דעם
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הַאלבן ביז בַאגינען ֿפון װַאסערטױער
װַײבער, די און מענער די ֿפַאר טָאג,
און ֿפַארשטַאנען; הָאבן װָאס די און
זַײנען ֿפָאלק גַאנצן דעם ֿפון אױערן די

ּתֹורה. דער ֿפון בוך דעם צו געװען
איז שרַײבער דער עזרא און 4
הילצערנעם ַא אױף געשטַאנען
געמַאכט הָאט מע װָאס בַאלמעמער
איז אים לעבן און זַאך, דער ֿפַאר
און ֶשַמע, און ַמִּתתיָה, געשטַאנען
און ִחלִקיָה, און אוִריָה, און ַענָיָה,
זַײט; רעכטער זַײן אױף ַמֲעֵׂשיָה,
און ּפָדיָה, זַײט, לינקער זַײן ֿפון און
און ָחשום, און ַמלִּכיָה, און מיָשֵאל,

משוָלם. זַכריָה, ַחשבָדנָה,
בוך דָאס געעֿפנט הָאט עזרא און 5
ֿפָאלק, גַאנצן ֿפון אױגן די ֿפַאר
דעם איבער געװען איז ער װָארום
הָאט ער װי און ֿפָאלק; גַאנצן
ֿפָאלק גַאנצע דָאס הָאט אױֿפגעעֿפנט,

אױֿפגעשטעלט. זיך
דעם יהוה געלױבט הָאט עזרא און 6
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און גָאט, גרױסן
מיט ָאמן!“ ”ָאמן! געענטֿפערט: הָאט
זיך הָאבן זײ און הענט, אױֿפגעהױבענע
מיטן גָאט צו געבוקט זיך און גענײגט

ערד. דער צו ּפנים
ֵשֵרֿביָה, און בני, און יֵשוַע, און 7
ַמֲעֵׂשיָה, הֹוִדיָה, ַשבַתי, ַעקוֿב, יָמין,
די ּפלָאיָה, ָחנָן, יֹוזָֿבד, ַעזַריָה, קליטָא,
צו ֿפָאלק דעם געגעבן הָאבן לִויִים,
איז ֿפָאלק דָאס און ּתֹורה, די ֿפַארשטײן

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

געלײענטע.
ִּתרָשתָא, דער איז דָאס נֶחמיָה, און 9
און שרַײבער, דער ּכֹהן, דער עזרא און
ֿפָאלק דעם געגעבן הָאבן װָאס לִויִים די
גַאנצן צום געזָאגט הָאבן ֿפַארשטײן, צו
הײליק איז טָאג הַײנטיקער ֿפָאלק:
ניט זָאלט איר גָאט; אַײער יהוה צו
דָאס װָארום װײנען. ניט און טרױערן

זײ ַאז געװײנט, הָאט ֿפָאלק גַאנצע
דער ֿפון װערטער די געהערט הָאבן

ּתֹורה.
גײט געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 10
זיסע טרינקט און שּפַײזן, ֿפעטע עסט
דעם צו חלקים שיקט און געטרַאנקען,
ָאנגעגרײט, ניט איז אים בַײ װָאס
צו הײליק איז טָאג דער װָארום
ניט אַײך זָאלט איר און גָאט; אונדזער
איז גָאט ֿפון ֿפרײד די װָארום קלעמען,

שטַארקײט. אַײער
אַײנגעשטילט הָאבן לִויִים די און 11
זַײט זָאגן: צו ַאזױ ֿפָאלק, גַאנצע דָאס
הײליק, איז טָאג דער װָארום שטיל,

קלעמען. ניט אַײך זָאלט איר און
איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 12
זיך און טרינקען, און עסן געגַאנגען
גרױסע ַא מַאכן און חלקים, שיקן
ֿפַארשטַאנען הָאבן זײ װָארום ׂשמחה,
זײ הָאט מע װָאס װערטער די

געלערנט.
הָאבן טָאג צװײטן אױֿפן און 13
די ֿפון הױּפטן די אַײנגעזַאמלט זיך
ֿפָאלק, גַאנצן דעם ֿפון ֿפָאטערהַײזער
דעם עזרא צו לִויִים, די און ּכֹהנים, די
די אין קליגן צו זיך ּכדי שרַײבער,

ּתֹורה. דער ֿפון װערטער
געשריבן געֿפונען הָאבן זײ און 14
בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס ּתֹורה דער אין
יׂשראל ֿפון קינדער די ַאז משהן, דורך
יָום-טוֿב דעם אין סוּכות אין זיצן זָאלן

חֹודש; זיבעטן ֿפון
מַאכן בַאקַאנט זָאלן זײ ַאז און 15
ַאלע אין אױסרוף ַאן ַארױסלָאזן און
ַאזױ ירוָשַליִם, אין און שטעט, זײערע
בערג, די אין ַארױס גײט זָאגן: צו
און אײלבערטצװַײגן, ברענגט און
מירטנצװַײגן, און אײלבױמצװַײגן,
ֿפון צװַײגן און טײטלצװַײגן, און
ַאזױ סוּכות מַאכן צו בײמער, געדיכטע

געשריבן. שטײט עס װי
ַארױסגעגַאנגען, ֿפָאלק דָאס איז 16
הָאבן און געברַאכט, הָאבן זײ און
זַײן אױף איטלעכער סוּכות געמַאכט
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די אין און הױֿפן, זײערע אין און דַאך,
דעם אױף און הױז, גָאטס ֿפון הױֿפן
און װַאסערטױער, ֿפון ּפלַאץ ברײטן
ֿפון טױער ֿפון ּפלַאץ ברײטן דעם אױף

אֿפרים.
זיך הָאט װָאס עדה גַאנצע די און 17
הָאט געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון אומגעקערט
געזעסן זַײנען זײ און סוּכות, געמַאכט
ֿפון קינדער די װָארום סוּכות; אין
די ֿפון געטָאן ניט ַאזױ הָאבן יׂשראל
ביז ָאן נון ֿפון זון דעם יֵשוַע ֿפון טעג
געװען איז עס און טָאג. יענעם אױף

ׂשמחה. גרױסע ַא זײער
דעם ֿפון געלײענט הָאט ער און 18
טָאג, אין טָאג ּתֹורה גָאטס ֿפון בוך
טָאג; לעצטן ביזן טָאג ערשטן ֿפון
זיבן יָום-טוֿב געמַאכט הָאבן זײ און
הײליקע ַא טָאג ַאכטן אױֿפן און טעג,

דין. דער װי ַאזױ אַײנזַאמלונג,

צװַאנציקסטן9 און ֿפיר אין און
חֹודש דָאזיקן דעם ֿפון טָאג
ֿפון קינדער די אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן
און זַאק מיט און ֿפַאסטן, מיט יׂשראל

זיך. אױף ערד
יׂשראל ֿפון קינדער די און 2
ַאלע ֿפון ָאּפגעשײדט זיך הָאבן
זַײנען זײ און ֿפרעמדגעבָארענע,
מתװדה זיך הָאבן און געשטַאנען
די און זינד, זײערע אױף געװען

עלטערן. זײערע ֿפון ֿפַארברעכן
אױף געשטַאנען זַײנען זײ און 3
דעם אין געלײענט הָאבן און ָארט זײער
גָאט זײער יהוה ֿפון ּתֹורה דער ֿפון בוך
הָאבן טָאג ֿפערטל ַא און טָאג, ֿפערטל ַא
געבוקט זיך און געװען, מתװדה זיך זײ

גָאט. זײער יהוה צו
ַקדמיֵאל, בני, און יֵשוַע, און 4
הָאבן ּכנָני, בני, ֵשֵרֿביָה, בוני, שֿבניָה,
ֿפון בימה דער אױף אױֿפגעשטעלט זיך
אױף געשריען הָאבן זײ און לִויִים, די

גָאט. זײער יהוה צו ָקול הױכן ַא
ַקדמיֵאל, און יֵשוַע, לִויִים, די און 5
שֿבניָה, הֹוִדיָה, ֵשֵרֿביָה, ַחַשֿבניָה, בני,

אױף, שטײט געזָאגט: הָאבן ּפַתחיָה,
אײביק ֿפון גָאט אַײער יהוה לױבט
דַײן לױבן מען לָאז און אײביק; ביז
דערהױבן איז װָאס נָאמען ּפרַאכטיקן

רימונג. און לױב יעטװעדער איבער
הָאסט דו ַאלײן; ביסט יהוה דו 6
די ֿפון הימלען די הימלען, די געמַאכט
ערד די חיל, גַאנצן זײער און הימלען,
און ימען די איר, אױף װָאס ַאלץ און
זײ הַאלטסט דו און זײ, אין װָאס ַאלץ
הימל ֿפון חיל דער און אױף, ַאלעמען

דיר. צו זיך בוקט
װָאס גָאט דער יהוה ביסט דו 7
און ַאֿבָרמען, אױסדערװײלט הָאסט
אור-ַּכׂשדים, ֿפון ַארױסגעצױגן אים

ַאֿבָרָהם. נָאמען זַײן געמַאכט און
הַארץ זַײן געֿפונען הָאסט און 8
געשלָאסן הָאסט און דיר, ֿפַאר געטרַײ
לַאנד דָאס געבן צו בונד ַא אים מיט
ֶאמֹורי, דעם ִחּתי, דעם ּכנֲַעני, דעם ֿפון
דעם און יֿבוסי, דעם און ּפִרזי, דעם און
און זָאמען; זַײן צו געבן צו עס – גִרגָשי
װערטער, דַײנע געװען מקיים הָאסט

ביסטו. גערעכטער ַא װָארום
ֿפון ּפַײן די געזען הָאסט דו און 9
און ִמצַריִם, אין עלטערן אונדזערע
בַײם געשרײ זײער געהערט הָאסט

ים-סוף.
און צײכנס געמַאכט הָאסט און 10
ַאלע אױף און ּפרעהן, אױף װּונדער
גַאנצן דעם אױף און קנעכט, זַײנע
הָאסט װָארום לַאנד, זַײן ֿפון ֿפָאלק
געמוטװיליקט הָאבן זײ ַאז געװּוסט,
ַא געמַאכט דיר הָאסט און זײ; איבער

טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ נָאמען
געשּפָאלטן הָאסטו ים דעם און 11
דורכגעגַאנגען זַײנען זײ און זײ, ֿפַאר
טריקעניש אין אים מיטן אין
הָאסטו נָאכיָאגער זײערע און
ַאזױ טיֿפענישן די אין ַארַײנגעװָארֿפן

װַאסערן. מַאכטיקע אין שטײן ַא װי
הָאסטו װָאלקן ֿפון זַײל ַא מיט און 12
ֿפון זַײל ַא מיט און טָאג, בַײ געֿפירט זײ
דעם לַײכטן צו זײ ּכדי נַאכט, בַײ ֿפַײער
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גײן. אים אױף זָאלן זײ װָאס װעג
הָאסטו סינַי בַארג אױֿפן און 13
גערעדט און ַארָאּפגענידערט,
זײ הָאסט און הימל, ֿפון זײ צו
אמתע און געזעצן, ריכטיקע געגעבן

געבָאט. און חוקים גוטע לערנונגען,
זײ הָאסטו שבת הײליקן דַײן און 14
בַאֿפױלן זײ הָאסט און װיסן, געלָאזט
דורך ּתֹורה ַא און געזעצן און געבָאט

קנעכט. דַײן משה
זײ הָאסטו הימל ֿפון ברױט און 15
װַאסער און הונגער, זײער ֿפַאר געגעבן
ֿפַאר ַארױסגעצױגן ֿפעלז ֿפון זײ הָאסטו
געהײסן זײ הָאסט און דָארשט, זײער
הָאסט דו װָאס לַאנד דָאס ַארבן קומען

געבן. צו זײ הַאנט דַײן אױֿפגעהױבן
אונדזערע װי ַאזױ זײ ָאבער 16
און געמוטװיליקט הָאבן עלטערן
זײ און נַאקן, זײער געמַאכט הַארט
געבָאט, דַײנע צו צוגעהערט ניט הָאבן
און געהָארכן, געװָאלט ניט און 17
װּונדער דַײנע ָאן געדַאכט ניט הָאבן זײ
זײ נָאר געטָאן; זײ מיט הָאסט דו װָאס
און נַאקן, זײער געמַאכט הַארט הָאבן
אומצוקערן זיך הױּפטמַאן ַא געמַאכט
זײער אין קנעכטשַאֿפט זײער צו
ביסט דו ָאבער װידערשּפעניקײט.
לַײטזעליק ֿפַארגעבונג, ֿפון גָאט ַא
אין אַײנגעהַאלטן דערבַארימדיק, און
הָאסט און גענָאד, אין רַײך און צָארן

ֿפַארלָאזן. ניט זײ
ַא געמַאכט זיך הָאבן זײ ַאז ַאֿפילו 18
געזָאגט: הָאבן זײ און קַאלב, געגָאסן
דיך הָאט װָאס גָאט דַײן איז ”דָאס
זײ און ִמצַריִם“, ֿפון אױֿפגעברַאכט
לעסטערונגען, גרױסע בַאגַאנגען הָאבן
דַײן אין װעגן דעסט ֿפון הָאסטו 19
ֿפַארלָאזן ניט זײ דערבַארימונג גרױס
װָאלקן ֿפון זַײל דער מדבר; דער אין
טָאג, בַײ זײ ֿפון ָאּפגעטָאן ניט זיך הָאט
דער און װעג, אױֿפן ֿפירן צו זײ ּכדי
צו זײ ּכדי נַאכט, בַײ ֿפַײער ֿפון זַײל
אױף זָאלן זײ װָאס װעג דעם לַײכטן

גײן. אים

הָאסטו גַײסט גוטן דַײן און 20
ַמן דַײן און קליגן, צו זײ געגעבן,
מױל, זײער ֿפון ֿפַארמיטן ניט הָאסטו
ֿפַאר געגעבן זײ הָאסטו װַאסער און

דָארשט. זײער
זײ הָאסטו יָאר ֿפערציק און 21
מדבר; דער אין אױסגעהַאלטן
זײערע געֿפעלט; זײ הָאט גָארנישט
ָאּפגעטרָאגן ניט זַײנען קלײדער
ניט זַײנען ֿפיס זײערע און געװָארן,

אױֿפגעלָאֿפן.
קיניגרַײכן געגעבן זײ הָאסט און 22
זײ הָאסט און ֿפעלקער, און
און גרענעצן; לױט אױסגעטײלט
ֿפון לַאנד דָאס געַארבט הָאבן זײ
ֿפון מלך דעם ֿפון לַאנד דָאס – סיחֹונען
דעם עֹוג ֿפון לַאנד דָאס און ֶחשבֹון,

בָשן. ֿפון מלך
הָאסטו קינדער זײערע און 23
הימל, ֿפון שטערן די װי ַאזױ געמערט
דעם אין געברַאכט זײ הָאסט און
זײערע געהײסן הָאסט דו װָאס לַאנד

ַארבן. קומען עלטערן
געקומען, זַײנען קינדער די און 24
דו און לַאנד, דָאס געַארבט הָאבן און
זײ ֿפַאר געמַאכט אונטערטעניק הָאסט
ּכנֲַענים, די לַאנד, ֿפון בַאװױנער די
הַאנט, זײער אין געגעבן זײ הָאסט און
ֿפון ֿפעלקער די און מלכים זײערע מיט
װילן. זײער לױט זײ מיט טָאן צו לַאנד,
בַאצװּונגען הָאבן זײ און 25
ֿפעטע און שטעט בַאֿפעסטיקטע
הַײזער געַארבט הָאבן און ערד,
ברונעמער ּכל-טוֿב, מיט ֿפול
און װַײנגערטענער אױסגעהַאקטע,
צום בײמער און אײלבערטגערטנער,
און געגעסן הָאבן זײ און לָרוֿב; עסן
הָאבן און געװָארן, ֿפעט און זַאט זַײנען
גוטס. גרױס דַײן מיט געטָאן װױל זיך
און װידערשּפעניקט הָאבן זײ און 26
הָאבן זײ און דיר, ַאקעגן געשטעלט זיך
הינטער ּתֹורה דַײן ַאװעקגעװָארֿפן
דַײנע געהרגעט הָאבן און רוקן, זײער
ּכדי געװָארנט, זײ הָאבן װָאס נֿביאים
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הָאבן זײ און דיר, צו אומצוקערן זײ
לעסטערונגען. גרױסע בַאגַאנגען

דער אין געגעבן זײ הָאסט דו און 27
הָאבן זײ און דריקער, זײערע ֿפון הַאנט
ֿפון צַײט דער אין און געדריקט. זײ
דיר, צו שרַײען זײ ֿפלעגן נױט זײער
צוהערן, זײ ֿפלעגסט הימל ֿפון דו און
דערבַארימונג גרױס דַײן לױט און
זָאלן װָאס העלֿפער געבן זײ ֿפלעגסטו
זײערע ֿפון הַאנט דער ֿפון העלֿפן זײ

דריקער.
געװָארן, בַארוט איז זײ װי ָאבער 28
ֿפַאר טָאן שלעכטס װידער זײ ֿפלעגן
איבערגעלָאזן זײ הָאסט דו און דיר;
און ֿפַײנט, זײערע ֿפון הַאנט דער אין
און זײ; איבער געװעלטיקט הָאבן זײ
און דיר, צו געשריען װידער הָאבן זײ
זײ און צוהערן ֿפלעגסט הימל ֿפון דו
ֿפיל דערבַארימונג דַײן לױט זַײן מציל

מָאל.
ּכדי געװָארנט, זײ הָאסט און 29
ָאבער ּתֹורה, דַײן צו אומצוקערן זײ
הָאבן און געמוטװיליקט, הָאבן זײ
נָאר געבָאט, דַײנע צו צוגעהערט ניט
װָאס געזעצן, דַײנע ַאקעגן געזינדיקט
ער לעבט זײ, טוט מענטש ַא ַאז
געקערט הָאבן זײ און זײ; דורך
הָאבן און רוקן, װידערשּפעניקן ַא
ניט און נַאקן, זײער געמַאכט הַארט

צוגעהערט.
ֿפיל ָאּפגעצױגן זײ הָאסט און 30
דַײן מיט געװָארנט זײ הָאסט און יָארן,
זײ ָאבער נֿביאים, דַײנע דורך גַײסט
און אױער; דָאס צוגעלײגט ניט הָאבן
ֿפון הַאנט דער אין געגעבן זײ הָאסט דו

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

ביסטו.
דער גָאט, אונדזער ַאצונד, און 32
ֿפָארכטיקער און שטַארקער, גרױסער,

גענָאד, די און בונד דעם היט װָאס גָאט,
ַאלדי דיר ֿפַאר זַײן װינציק ניט זָאל
אונדז, געטרָאֿפן הָאט װָאס מַאטערניש
הַארן, אונדזערע מלכים, אונדזערע
אונדזערע און ּכֹהנים, אונדזערע און
און עלטערן, אונדזערע און נֿביאים,
די ֿפון טעג די ֿפון ֿפָאלק, גַאנצן דַײן
הַײנטיקן אױף ביז ָאן ַאשור ֿפון מלכים

טָאג.
ַאלץ אין גערעכט ביסט דו יָא, 33
װָארום אונדז, אױף געקומען איז װָאס
מיר און װָארהַאֿפטיק, געטָאן הָאסט דו

געטָאן. שלעכטס הָאבן
אונדזערע מלכים, אונדזערע און 34
אונדזערע און ּכֹהנים, אונדזערע הַארן,
ּתֹורה, דַײן געטָאן ניט הָאבן עלטערן,
און געבָאט, דַײנע ֿפַארנומען ניט און
זײ הָאסט דו װָאס ָאנזָאגן דַײנע

ָאנגעזָאגט.
אין געװען זַײנען זײ ַאז װָארום 35
גוטס גרױסן דַײן אין און מלוכה, זײער
אין און געגעבן, זײ הָאסט דו װָאס
דו װָאס לַאנד ֿפעטן און ברײטן דעם
זײ הָאבן זײ, צו איבערגעגעבן הָאסט
זיך הָאבן זײ און געדינט, ניט דיר
שלעכטע זײערע ֿפון אומגעקערט ניט

מעׂשים.
און קנעכט, הַײנט מיר זַײנען ָאט 36
געגעבן הָאסט דו װָאס לַאנד דָאס
ֿפרוכט איר עסן צו עלטערן, אונדזערע
קנעכט מיר זַײנען ָאט גוטס, איר און

דערױף;
די ֿפַאר ּתֿבואה איר מערט זי און 37
איבער געגעבן הָאסט דו װָאס מלכים
זײ און זינד; אונדזערע ֿפַאר אונדז
לַײבער, אונדזערע איבער געװעלטיקן
לױט בהמות, אונדזערע איבער און
גרױס אין זַײנען מיר און װילן, זײער

נױט.

שליסן10 דעם ַאלעם בַײ ָאבער
שרַײבן און ָאּפמַאך, ַאן מיר
געחתמעטן דעם אױף און אונטער; זיך
הַארן, אונדזערע זַײנען [געשריֿפטס]
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ּכֹהנים. אונדזערע לִויִים, אונדזערע
געחתמעטע די אױף און 2
נֶחמיָה געװען: זַײנען [געשריֿפטסן]
און חַכליָהן, ֿפון זון דער ִּתרָשתָא, דער

ִצדִקיָה;
יִרמיָה; ַעזַריָה, ׂשָריָה, 3

ַמלִּכיָה; ַאַמריָה, ּפשחור, 4
ַמלוך; שֿבניָה, ַחטוש, 5

עֹוֿבדיָה; מַרמֹות, ָחִרם, 6
ברוך; גִנתֹון, דניאל, 7
ִמיִָמן; ַאֿביָה, משוָלם, 8

זַײנען דָאס שַמעיָה. בלגַי, ַמַעזיָה, 9
ּכֹהנים. די

ֿפון זון דער יֵשוַע לִויִים: די און 10
ֵחנָָדד, ֿפון קינדער די ֿפון בנױ ַאזַניָהן,

ַקדמיֵאל;
שֿבניָה, ברידער: זײערע און 11

ָחנָן; ּפלָאיָה, קליטָא, הֹוִדיָה,
חַשֿביָה; רחוֿב, מיכָא, 12
שֿבניָה; ֵשֵרֿביָה, זְַּכור, 13

בנינו. בני, הֹוִדיָה, 14
ֿפָאלק: דעם ֿפון הױּפטן די 15
בני; זַּתוא, ֵעיָלם, ּפחת-מֹוָאֿב, ּפרעֹוש,

בֿבי; ַעזגָד, בוני, 16
ָעדין; בגַוי, ַאדֹונִיָה, 17
ַעזור; ִחזִקיָה, ָאֵטר, 18
בָצי; ָחשום, הֹוִדיָה, 19
נֵיֿבי; ַענָתֹות, ָחריף, 20

ֵחזיר; משוָלם, ַמגּפיָעש, 21
יַדוַע; ָצדֹוק, מֵשיזַֿבֵאל, 22

ַענָיָה; ָחנָן, ּפַלטיָה, 23
חשוֿב; ַחנַניָה, הֹוֵשַע, 24

שֹוֿבק; ּפלחָא, ַהלֹוֵחש, 25
ַמֲעֵׂשיָה; ַחַשֿבנָה, רחום, 26

ָענָן; ָחנָן, ַאִחיָה, און 27
בֲענָה. ָחִרם, ַמלוך, 28

די ֿפָאלק, איבעריקע דָאס און 29
די טױערלַײט, די לִויִים, די ּכֹהנים,
װָאס ַאלע און נתינים, די זינגערס,
ֿפעלקער די ֿפון ָאּפגעשײדט זיך הָאבן
ֿפון ּתֹורה דער צו לענדער די ֿפון
און זין, זײערע װַײבער, זײערע גָאט,
הָאט װָאס איטלעכער טעכטער, זײערע

ֿפַארשטַאנען, און געװּוסט

זײערע ָאן געהַאלטן זיך הָאבן 30
זײ און לַײט, גרױסע זײערע ברידער,
ַא אין און קללה ַא אין ַארַײן זַײנען
גָאט ֿפון ּתֹורה דער אין גײן צו שֿבועה
דער דורך געװָארן געגעבן איז װָאס
גָאט, ֿפון קנעכט דעם משה ֿפון הַאנט
ֿפון געבָאט ַאלע טָאן צו און היטן צו און
געזעצן זַײנע און הַאר, אונדזער יהוה

חוקים; זַײנע און
געבן ניט זָאלן מיר ַאז און 31
ֿפון ֿפעלקער די צו טעכטער אונדזערע
נעמען ניט טעכטער זײערע און לַאנד,

זין; אונדזערע ֿפַאר
װָאס לַאנד ֿפון ֿפעלקער די און 32
ּתֿבואה ַאלערלײ און סחֹורות ברענגען
זָאלן ֿפַארקױֿפן, צו שבת ֿפון טָאג אין
ָאדער שבת אום קױֿפן ניט זײ ֿפון מיר
זָאלן מיר ַאז און טָאג; הײליקן ַא אין
און יָאר, זיבעטן אין ֿפעלד דָאס ָאּפלָאזן

חוֿב. איטלעכן
אױף געשטעלט הָאבן מיר און 33
זיך אױף ַארױֿפצולײגן ִמצװה, ַא אונדז
דינסט דעם ֿפַאר יָאר ַא ֶשקל דריטל ַא

הױז, גָאטס אונדזער ֿפון
ברױט, אױסגעלײגטן דעם ֿפַאר 34
און שּפַײזָאּפֿפער, שטענדיקן דעם און
ֿפון ברַאנדָאּפֿפער שטענדיק דעם ֿפַאר
די ֿפַאר ראש-חֹודש, ֿפון שבתים, די
געהײליקטע די ֿפַאר און יָום-טֹוֿבים;
מכּפר זינדָאּפֿפער די ֿפַאר און קרבנות,
דער ֿפַאר און יׂשראל, אױף זַײן צו
גָאטס אונדזער ֿפון ַארבעט גַאנצער

הױז.
די געװָארֿפן, גֹורל הָאבן מיר און 35
װעגן ֿפָאלק, דָאס און לִויִים, די ּכֹהנים,
אין ברענגען צו הָאלץ ֿפון גָאב דער
אונדזערע לױט גָאט אונדזער ֿפון הױז
צַײטן געשטעלטע אין ֿפָאטערהַײזער
אױף ברענען צו אױף יָאר, אין יָאר
גָאט, אונדזער יהוה ֿפון מזבח דעם
דער אין געשריבן שטײט עס װי ַאזױ

ּתֹורה.
ערשטצַײטיקע די ברענגען צו און 36
די און ערד, אונדזער ֿפון
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יעטװעדער ֿפון ערשטצַײטיקע
אין יָאר בײמער, ַאלערלײ ֿפון ֿפרוכט

גָאט; ֿפון הױז אין יָאר,
זין, אונדזערע ֿפון בכֹורים די און 37
עס װי ַאזױ בהמות, אונדזערע ֿפון און
און ּתֹורה, דער אין געשריבן שטײט
און רינדער אונדזערע ֿפון בכֹורים די
הױז אין ברענגען צו שָאף, אונדזערע
װָאס ּכֹהנים די צו גָאט, אונדזער ֿפון

גָאט. אונדזער ֿפון הױז אין בַאדינען
ֿפון ערשטע דָאס ַאז און 38
און טײגמולטערס, אונדזערע
דער ֿפון און ָאּפשײדונגען, אונדזערע
װַײן ֿפון בײמער, ַאלערלײ ֿפון ֿפרוכט
די צו ברענגען מיר זָאלן אײל, און
הױז דעם ֿפון קַאמערן די אין ּכֹהנים
ֿפון מעׂשר דעם און גָאט; אונדזער ֿפון
זײ, װָארום לִויִים; די צו ערד אונדזער
ַאלע אין מעׂשר דעם נעמען לִויִים, די

ַאקערשטעט. אונדזערע
ַאהרן, ֿפון זון דער ּכֹהן, דער און 39
לִויִים די װען לִויִים, די מיט זַײן זָאל
זָאלן לִויִים די און מעׂשר; נעמען
מעׂשר ֿפון מעׂשר דעם ַארױֿפברענגען
די אין גָאט, אונדזער ֿפון הױז אין

שַאצהױז. דעם ֿפון קַאמערן
און יׂשראל ֿפון קינדער די װָארום 40
די ברענגען זָאלן ֵלִוי ֿפון קינדער די
אײל, און װַײן, ּתֿבואה, ֿפון ָאּפשײדונג
די זַײנען דָארטן װָאס קַאמערן די אין
ּכֹהנים די ֿפון און הײליקטום, ֿפון זַאכן
טױערלַײט, די ֿפון און בַאדינען, װָאס
ניט זָאלן מיר און זינגערס; די ֿפון און
גָאט. אונדזער ֿפון הױז דָאס ֿפַארלָאזן

זַײנען11 ֿפָאלק ֿפון הַארן די און
און ירוָשַליִם, אין געזעסן
געװָארֿפן הָאט ֿפָאלק איבעריקע דָאס
צען ֿפון אײנעם ברענגען צו גֹורל,
הײליקער דער ירוָשַליִם אין זיצן צו

שטעט. די אין טײלן נַײן און שטָאט,
געבענטשט הָאט ֿפָאלק דָאס און 2
מתנַדֿב זיך הָאבן װָאס מענער ַאלע

ירוָשַליִם. אין זיצן צו געװען

ֿפון הױּפטלַײט די זַײנען דָאס און 3
אין געזעסן זַײנען װָאס מדינה דער
יהודה ֿפון שטעט די אין און – ירוָשַליִם
זַײן אױף איטלעכער געזעסן, זַײנען
יׂשראל, שטעט, זײערע אין אײגנטום
נתינים, די און לִויִים, די און ּכֹהנים, די

קנעכט; שלמהס ֿפון קינדער די און
געזעסן זַײנען ירוָשַליִם אין און 4
די ֿפון און יהודה, ֿפון קינדער די ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפון בנימין. ֿפון קינדער
זון דעם עוזִיָה ֿפון זון דער ַעָתיָה יהודה:
זון דעם ַאַמריָה, ֿפון זון דעם זַכריָה, ֿפון
ֿפון ַמהַללֵאלן, ֿפון זון דעם שֿפטיָה, ֿפון

ּפֶרץ; ֿפון קינדער די
דעם ברוך ֿפון זון דער ַמֲעֵׂשיָה און 5
זון דעם ַחזָיָה, ֿפון זון דעם חֹוזֶה, ֿפון זון
זון דעם יֹויָריֿב, ֿפון זון דעם ַעָדיָה, ֿפון

ִשלֹוני. דעם ֿפון זון דעם זַכריָה, ֿפון
זַײנען װָאס ּפֶרץ ֿפון קינדער ַאלע 6
ֿפיר געװען זַײנען ירוָשַליִם אין געזעסן
העלדישע זעכציק און ַאכט הונדערט

לַײט.
ֿפון קינדער די זַײנען דָאס און 7
דעם משוָלם ֿפון זון דער ַסלוא בנימין:
זון דעם ּפָדיָה, ֿפון זון דעם יֹוֵעד, ֿפון זון
דעם ַמֲעֵׂשיָה, ֿפון זון דעם קֹוָליָה, ֿפון

יַשעיָהן; ֿפון זון דעם יתיֵאל, ֿפון זון
נַײן – ַסַלי גַבי, אים נָאך און 8

צװַאנציק. און ַאכט הונדערט
איז זִכרין ֿפון זון דער יֹוֵאל און 9
און זײ, איבער אױֿפזעער דער געװען
געװען איז ַהסנוָאהן ֿפון זון דער יהודה

שטָאט. דער איבער צװײטער דער
ֿפון זון דער יַדְעיָה ּכֹהנים: די ֿפון 10

יָכין, יֹויָריֿבן,
זון דעם ִחלִקיָה ֿפון זון דער ׂשָריָה 11
זון דעם ָצדֹוק, ֿפון זון דעם משוָלם, ֿפון
דעם ַאחיטוֿבן, ֿפון זון דעם מָריֹות, ֿפון

הױז, גָאטס ֿפון ֿפירשט
הָאבן װָאס ברידער זײערע און 12
ַאכט – הױז דעם ֿפון ַארבעט די געטָאן
ַעָדיָה און צװַאנציק. און צװײ הונדערט
דעם ּפַלליָה, זון דעם ירֹוָחם ֿפון זון דער
דעם זַכריָה, ֿפון זון דעם ַאמצי, ֿפון זון
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ַמלִּכיָהן, ֿפון זון דעם ּפשחור, ֿפון זון
ֿפון הױּפטן ברידער, זַײנע און 13
צװײ הונדערט צװײ – ֿפָאטערהַײזער
ֿפון זון דער ַעַמשַסי און ֿפערציק. און
ֿפון זון דעם ַאחזַי, ֿפון זון דעם ַעזַרֵאל

ִאֵמרן, ֿפון זון דעם מִשֵלמֹות,
העלדישע ברידער, זײערע און 14
און ַאכט הונדערט – גיבֹורים
איבער אױֿפזעער דער און צװַאנציק.
ֿפון זון דער זַֿבדיֵאל געװען איז זײ

ַהגדֹולימען.
זון דער שַמעיָה לִויִים: די ֿפון און 15
זון דעם ַעזריָקם, ֿפון זון דעם חשוֿב ֿפון

בונין; ֿפון זון דעם חַשֿביָה, ֿפון
די ֿפון יֹוזָֿבד, און ַשבַתי, און 16
דער איבער לִויִים, די ֿפון הױּפטן
גָאטס ֿפון ַארבעט אױסװײניקסטער

הױז;
מיכָא ֿפון זון דער ַמַּתניָה און 17
ֿפון זון דעם זַֿבדי, ֿפון זון דעם
דעם ָאנצוהײבן ערשטער דער ָאָסֿפן,
בקבוקיָה און געבעט; בַײם לױבגעזַאנג
ברידער; זַײנע צװישן צװײטער דער
זון דעם ַשמוַע ֿפון זון דער ַעֿבדָא און

ידותונען. ֿפון זון דעם גָָלל, ֿפון
הײליקער דער אין לִויִים ַאלע 18
הונדערט צװײ געװען זַײנען שטָאט

ַאכציק. און ֿפיר
ַטלמֹון, ַעקוֿב, טױערלַײט: די און 19
געהיט הָאבן װָאס ברידער זײערע און
און צװײ הונדערט – טױערן די בַײ

זיבעציק.
ּכֹהנים, יׂשראל, איבעריקע די און 20
שטעט ַאלע אין געװען זַײנען לִויִים,
נחלה. זַײן אױף איטלעכער יהודה, ֿפון
אין געזעסן זַײנען נתינים די און 21
זַײנען גִשּפָא און ציחָא און עֹוֿפל;

נתינים. די איבער געװען
לִויִים די ֿפון אױֿפזעער דער און 22
זון דער עוזי געװען איז ירוָשַליִם אין
זון דעם חַשֿביָה, ֿפון זון דעם בני ֿפון
די ֿפון מיכָאן, ֿפון זון דעם ַמַּתניָה, ֿפון
איבער זינגערס, די ָאָסף, ֿפון קינדער

הױז. גָאטס ֿפון װירטשַאֿפט דער

איז מלך ֿפון בַאֿפעל ַא װָארום 23
ֿפעסטע ַא און זײ, װעגן געװען
לױט זינגערס, די װעגן בַאשטימונג

טָאג. איטלעכן ֿפון בַאדַארף דעם
ֿפון זון דער ּפַתחיָה און 24
זֶַרח ֿפון קינדער די ֿפון מֵשיזַֿבֵאלן,
לעבן געװען איז יהודהן, ֿפון זון דעם
ֿפון זַאך איטלעכער ֿפַאר מלך דעם

ֿפָאלק.
זײערע מיט דערֿפער די װעגן און 25
יהודה ֿפון טײל זַײנען ֿפעלדער:
אירע און ִקריַת-ַארבע אין געזעסן
דיֿבֹון אין און ערטער, ַארומיקע
אין און ערטער, ַארומיקע אירע און

דערֿפער; אירע און איַקֿבְצֵאל
און מֹוָלָדה, אין און יֵשוַע, אין און 26

בית-ּפֶלט; אין
אין און חַצר-שוָעל, אין און 27
ערטער; ַארומיקע אירע און בֵאר-ֶשֿבע
און מכֹונָה אין און ציקַלג, אין און 28

ערטער; ַארומיקע אירע אין
ָצרָעה, אין און ֵעין-ִרמֹון, אין און 29

יַרמות, אין און
זײערע און ַעדוָלם, זָנֹוַח, 30
ֿפעלדער, אירע און ָלכיש דערֿפער,
און ערטער. ַארומיקע אירע און ַעזֵָקה
ביז בֵאר-ֶשֿבע ֿפון געלַאגערט הָאבן זײ

ִהנֹום. ֿפון טָאל דעם
ֿפון בנימין, ֿפון קינדער די און 31
און ַעיָה, און ִמכַמש, אין ָאן, גֶֿבע

ערטער, ַארומיקע אירע און בית-ֵאל
ַענַניָה, נֹוֿב, ַענָתֹות, 32
גִַּתיִם, ָרָמה, חצֹור, 33

נֿבָלט, צֿבֹוִעים, חדיד, 34
גֵי-ַחָרשים. אֹונֹו, און לֹוד, 35

עטלעכע זַײנען לִויִים די ֿפון און 36
צו ַאריבער יהודה ֿפון ָאּפטײלונגען

בנימין.

ּכֹהנים12 די זַײנען דָאס און
זַײנען װָאס לִויִים די און
זון דעם זרובֿבל מיט ַארױֿפגעגַאנגען
ׂשָריָה, יֵשוַען: און ְשַאלּתיֵאלן, ֿפון

עזרא; יִרמיָה,
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ַחטוש; ַמלוך, ַאַמריָה, 2
מֵרמֹות; רחום, שַכניָה, 3

ַאֿביָה; גִנתױ, ִעדֹוא, 4
בלגָה; ַמַעדיָה, ִמיָמין, 5

יַדְעיָה, יֹויָריֿב, און שַמעיָה, 6
די יַדְעיָה. ִחלִקיָה, ָעמֹוק, ַסלו, 7
די ֿפון הױּפטן די געװען זַײנען דָאזיקע
טעג די אין ברידער זײערע און ּכֹהנים

יֵשוַען. ֿפון
בנױ, יֵשוַע, לִויִים: די און 8
ַמַּתניָה יהודה, ֵשֵרֿביָה, ַקדמיֵאל,
זַײנע און ער לױבגעזַאנגען, די אױף

ברידער.
זײערע עוני, און בקבוקיָה, און 9

װַאכן. אין זײ ַאקעגן ברידער,
יֹויָקימען, געבָארן הָאט יֵשוַע און 10
און ֶאליָשיֿבן, געבָארן הָאט יֹויָקים און

יֹויָָדען, געבָארן הָאט ֶאליָשיֿב
יֹונָָתנען, געבָארן הָאט יֹויָָדע און 11

יַדוַען. געבָארן הָאט יֹונָָתן און
יֹויָקימען ֿפון טעג די אין און 12
ֿפון הױּפטן ּכֹהנים געװען זַײנען
ֿפון מָריָה; ׂשָריָה, ֿפון ֿפָאטערהַײזער:

ַחנַניָה; יִרמיָה,
ַאַמריָה, ֿפון משוָלם; עזרא, ֿפון 13

יהֹוָחנָן;
שֿבניָה, ֿפון יֹונָָתן; מליכו, ֿפון 14

יֹוסף;
מָריֹות, ֿפון ַעדנָא; ָחִרם, ֿפון 15

ֶחלַקי;
גִנתֹון, ֿפון זַחריָה; ִעדֹוא, ֿפון 16

משוָלם;
. . . ִמניָמין, ֿפון זִכרי; ַאֿביָה, ֿפון 17

ּפלַטי; מֹוַעדיָה, ֿפון ; .
שַמעיָה, ֿפון ַשמוַע; בלגָה, ֿפון 18

יהֹונָָתן;
יַדְעיָה, ֿפון ַמּתנַי; יֹויָריֿב, ֿפון און 19

עוזי;
ֵעֿבר; ָעמֹוק, ֿפון ַקַלי; ַסַלי, ֿפון 20

יַדְעיָה, ֿפון ַחַשֿביָה; ִחלִקיָה, ֿפון 21
נַתנֵאל.

טעג די אין זַײנען לִויִים די ֿפון 22
און יֹוָחנָנען, און יֹויָָדען, ֶאליָשיֿבן, ֿפון
הױּפטן די געװָארן ֿפַארשריבן יַדוַען,

ֿפון דעסגלַײכן ֿפָאטערהַײזער; די ֿפון
ָדריֶָוש ֿפון מלוכה דער בעת ּכֹהנים די

ּפַרס. ֿפון
זַײנען ֵלִוי ֿפון קינדער די ֿפון 23
ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּפטן די
די ֿפון בוך אין ֿפַארשריבן געװען
ֿפון טעג די ביז און צַײטגעשעענישן,

ֶאליָשיֿבן. ֿפון זון דעם יֹוָחנָן
זַײנען לִויִים די ֿפון הױּפטן די און 24
יֵשוַע און ֵשֵרֿביָה, חַשֿביָה, געװען:
זײערע מיט ַקדמיֵאלן, ֿפון זון דער
און דַאנקען צו אױף זײ, ַאקעגן ברידער
דעם דוד ֿפון בַאֿפעל דעם לױט לױבן צו
װַאך. ַא איבער װַאך ַא מַאן, געטלעכן
עֹוֿבדיָה, בקבוקיָה, און ַמַּתניָה, 25
געװען זַײנען ַעקוֿב, ַטלמֹון, משוָלם,
די בַײ היטן צו טױערלַײט היטער,

טױערן. די ֿפון זַאמלהַײזער
די אין געװען זַײנען דָאזיקע די 26
דעם יֵשוַע ֿפון זון דעם יֹויָקים ֿפון טעג
ֿפון טעג די אין און יֹוָצָדקן, ֿפון זון
דעם עזרא און ֿפירשט, דעם נֶחמיָה

שרַײבער. דעם ּכֹהן,
ֿפון בַאנַײאונג דער בַײ און 27
מען הָאט ירוָשַליִם, ֿפון מױער דער
זײערע ַאלע ֿפון לִויִים די אױֿפגעזוכט
ירוָשַליִם קײן ברענגען צו זײ ערטער,
ׂשמחה, מיט בַאנַײאונג ַא מַאכן צו ְּכדי
מיט און דַאנקגעבונגען, מיט און
און גיטַארן, צימבלען, מיט געזַאנג,

הַארֿפן.
הָאבן זינגער די ֿפון קינדער די און 28
געגנט דער ֿפון אי אַײנגעזַאמלט זיך
ֿפון דערֿפער די ֿפון אי ירוָשַליִם, ַארום

נטֹוֿפתים; די
די ֿפון און בית-גִלגָל, ֿפון און 29
װָארום ַעזָמֶות; און גֶֿבע ֿפון ֿפעלדער
אױֿפגעבױט זיך הָאבן זינגערס די

ירוָשַליִם. ַארום דערֿפער
הָאבן לִויִים די און ּכֹהנים די און 30
גערײניקט הָאבן זײ און גערײניקט, זיך
די און טױערן, די און ֿפָאלק, דָאס

מױער.
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די ַארױֿפגעברַאכט הָאב איך און 31
און מױער; דער אױף יהודה ֿפון הַארן
גרױסע צװײ אַײנגעשטעלט הָאב איך
אױף רעכטס ַהָקֿפות און לױב-מחנות

צו. מיסטטױער צום מױער דער
געגַאנגען איז זײ הינטער און 32
ֿפון הַארן די ֿפון העלֿפט ַא און הֹוַשעיָה,

יהודה;
משוָלם; און עזרא, ַעזַריָה, און 33

שַמעיָה, און בנימין, און יהודה, 34
יִרמיָה. און

ּכֹהנים, די ֿפון קינדער די ֿפון און 35
ֿפון זון דער זַכריָה טרומײטן: מיט
ֿפון זון דעם שַמעיָה, ֿפון זון דעם יֹונָָתן
ֿפון זון דעם מיָכיָה, ֿפון זון דעם ַמַּתניָה,

ָאָסֿפן; ֿפון זון דעם זַּכור,
און שַמעיָה, ברידער, זַײנע און 36
און נַתנֵאל, ָמַעי, גְִלַלי, ִמְלַלי, ַעזַרֵאל,
דוד ֿפון ּכֵלי-זֶֶמר די מיט ַחנָני, יהודה,
דער עזרא און מַאן, געטלעכן דעם

ֿפַארױס. זײ שרַײבער
גלַײך און קװַאלטױער, בַײם און 37
ַארױֿפגעגַאנגען זײ זַײנען זיך, ַאקעגן
אױף דודס-שטָאט ֿפון טרעּפ די מיט
איבער מױער, דער ֿפון ַארױֿפגַאנג דעם
דעם ביז און דוד, ֿפון הױז דעם

מזרח. צו װַאסערטױער
איז לױב-מחנה צװײטע די און 38
הינטער איך און ַאנטקעגן, געגַאנגען
אױף ֿפָאלק, ֿפון העלֿפט ַא מיט איר,
די ֿפון טורעם דעם איבער מױער, דער
מױער; ברײטער דער ביז און אױװנס,
ֿפון טױער דעם איבער און 39
טױער, ַאלטן דעם איבער און אֿפרים,
דעם און ֿפישטױער, דעם איבער און
ֿפון טורעם דעם און חנַנֵאל, ֿפון טורעם
זײ און שָאֿפטױער; דעם ביז און ַהֵמָאה,
ֿפון טױער בַײם ָאּפגעשטעלט זיך הָאבן

װַאך. דער
זיך הָאבן לױב-מחנות צװײ די און 40
און גָאט, ֿפון הױז אין אױסגעשטעלט
ֿפָארשטײער די ֿפון העלֿפט ַא און איך,

מיר; מיט

ַמֲעֵׂשיָה, ֶאליָקים, ּכֹהנים, די און 41
זַכריָה, ֶאליֹוֵעינַי, מיָכיָה, ִמניָמין,

טרומײטן; מיט ַחנַניָה,
און שַמעיָה, און ַמֲעֵׂשיָה, און 42
און יהֹוָחנָן, און עוזי, און ֶאלָעזָר,
די און ֶעזֶר. און ֵעיָלם, און ַמלִּכיָה,
הײך, דער אין געזונגען הָאבן זינגערס
אױֿפזעער. דער געװען איז יִזֶַרחיָה און
יענעם אין געשלַאכט הָאבן זײ און 43
זײ װָארום שלַאכטָאּפֿפער, גרױסע טָאג
זײ הָאט גָאט װַײל געֿפרײט, זיך הָאבן
אױך און ֿפרײד, גרױסע ַא דערֿפרײט
זיך הָאבן קינדער די און װַײבער די
ירוָשַליִם ֿפון ׂשמחה די און געֿפרײט;
װַײטן. דער אין ביז געהערט זיך הָאט

זַײנען טָאג יענעם אין און 44
מענטשן געװָארן אױֿפגעזעצט
שַאצן, די ֿפַאר קַאמערן די אױף
די ֿפַאר ָאּפשײדונגען, די ֿפַאר
מֲעׂשרות, די ֿפַאר און ערשטֿפרוכטן,
די לױט זײ, אין אַײנצוזַאמלען ּכדי
ָאּפגָאבן די שטעט, די ֿפון ֿפעלדער
און ּכֹהנים די ֿפַאר ּתֹורה דער ֿפון
זיך הָאט יהודה װָארום לִויִים; די ֿפַאר
די מיט און ּכֹהנים די מיט געֿפרײט
געשטַאנען. דָארטן זַײנען װָאס לִויִים

היטונג די געהיט הָאבן זײ און 45
ֿפון היטונג די און גָאט, זײער ֿפון
און זינגערס, די דעסגלַײכן רײניקונג;
ֿפון בַאֿפעל דעם לױט טױערלַײט, די

שלמהן. זון זַײן און דודן
די אין ֿפַארצַײטן, ֿפון נָאך װָארום 46
געװען זַײנען ָאָסֿפן און דודן ֿפון טעג
לױב ֿפון געזַאנגען און אױבערזינגערס,

גָאט. צו דַאנק און
טעג די אין יׂשראל גַאנץ און 47
ֿפון טעג די אין און זרובֿבלן, ֿפון
ֿפַאר ָאּפגָאבן די געגעבן הָאבן נֶחמיָהן,
דעם לױט טױערלַײט די און זינגערס די
זײ און טָאג; איטלעכן ֿפון בַאדַארף
די און לִויִים, די ֿפַאר געהײליקט הָאבן
קינדער די ֿפַאר געהײליקט הָאבן לִויִים

ַאהרן. ֿפון
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געלײענט13 איז טָאג יענעם אין
ֿפון בוך דעם ֿפון געװָארן
עס און ֿפָאלק, ֿפון אױערן די אין משהן
דערין, געשריבן געװָארן געֿפונען איז
ניט זָאל מֹוָאֿבי ַא און ַעמֹוני ַאן ַאז
אױף ביז גָאט ֿפון עדה דער אין קומען

אײביק,
ַאקעגנגעקומען ניט זַײנען זײ װַײל 2
און ברױט מיט יׂשראל ֿפון קינדער די
ָאנגעדונגען הָאבן זײ און װַאסער, מיט
נָאר שילטן, צו זײ בלָעמען זײ אױף
קללה די ֿפַארקערט הָאט גָאט אונדזער

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

יׂשראל.
דער ֶאליָשיֿב הָאט דעם ֿפַאר און 4
איבער געשטעלט געװען איז װָאס ּכֹהן
ַא הױז, גָאטס אונדזער ֿפון קַאמערן די

טֹוֿביָהן, ֿפון קרוֿב
ַא אים ֿפַאר געמַאכט געהַאט 5
מע װּו דָארט קַאמער, גרױסע
דָאס ַאװעקגעלײגט ֿפריער הָאט
די און װַײרױך, דעם שּפַײזָאּפֿפער,
ּתֿבואה, ֿפון מעׂשר דעם און ּכלים,
בַאֿפױלן איז װָאס אײל, און װַײן,
די און זינגערס, די און לִויִים, די ֿפַאר
די ֿפַאר ָאּפשײדונג די און טױערלַײט,

ּכֹהנים.
ניט איך בין ַאלעם דעם בעת און 6
צװײ אין װָארום ירוָשַליִם, אין געװען
ַארַּתחַשסּתָא, ֿפון יָאר דרַײסיקסטן און
ַאװעק איך בין בֿבל, ֿפון מלך דעם
ֿפַארלױף ַא נָאך ערשט און מלך, צום
בַײם ָאּפגעבעטן זיך איך הָאב טעג ֿפון

מלך.
קײן געקומען בין איך און 7
דָאס געמערקט הָאב און ירוָשַליִם,
ֿפון געטָאן הָאט ֶאליָשיֿב װָאס בײז
קַאמער ַא מַאכן צו אים װעגן, טֹוֿביָהס

הױז. גָאטס ֿפון הױֿפן די אין
געערגערט, זײער הָאט מיך און 8
ַאלע ַארױסגעװָארֿפן הָאב איך און

דער ֿפון דרױסן הױז טֹוֿביָהס ֿפון זַאכן
קַאמער.

מע און געהײסן, הָאב איך און 9
איך און קַאמערן, די גערײניקט הָאט
ֿפון ּכלים די ַאהין אומגעקערט הָאב
און שּפַײזָאּפֿפער, דָאס הױז, גָאטס

װַײרױך. דעם
די ַאז דערװּוסט זיך הָאב איך און 10
געגעבן ניט זַײנען לִויִים די ֿפון ָאּפגָאבן
זינגערס די און לִויִים די און געװָארן,
זַײנען ַארבעט, די געטָאן הָאבן װָאס

ֿפעלד. זַײן צו איטלעכער צעלָאֿפן
די מיט געקריגט זיך איך הָאב 11
געזָאגט: הָאב איך און ֿפָארשטײער,
דָאס געװָארן ֿפַארלָאזן איז װָאס ֿפַאר
זײ הָאב איך און גָאט? ֿפון הױז
געשטעלט זײ הָאב און אַײנגעזַאמלט,

ָארט. זײער אױף
געברַאכט הָאבן יהודה גַאנץ און 12
װַײן, און אײל, און ּתֿבואה, ֿפון מעׂשר

שַאצקַאמערן. די אין
געמַאכט הָאב איך און 13
די איבער שַאצמַײנסטער ֿפַאר
און ּכֹהן, דעם ֶשלמיָה שַאצקַאמערן,
ֿפון ּפָדיָהן און שרַײבער, דעם ַטדֹוק
ָחנָן הַאנט, דער צו זײ און לִויִים, די
ַמַּתניָהן, ֿפון זון דעם זַּכור ֿפון זון דעם
ֿפַאר ֿפַאררעכנט געװען זַײנען זײ װַײל
געלעגן איז זײ אױף און בַאגלױבטע;

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

װַאכן. זַײנע
געזען איך הָאב טעג יענע אין 15
אום קעלטערן טרעט מע װי יהודה אין
סטױגן, די ַארַײן ברענגט מע און שבת,
און אײזלען, אױף ָאן לָאדט מע און
און ֿפַײגן, און טרױבן, װַײן, אױך
אין ברענגט מע און מׂשא, ַאלערלײ
איך און שבת; ֿפון טָאג אין ירוָשַליִם
װָאס טָאג דעם אין געװָארנט זײ הָאב

שּפַײז. ֿפַארקױֿפט הָאבן זײ
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הָאבן װָאס צֹורים די אױך 16
ֿפיש ברענגען ֿפלעגן איר, אין געװױנט
ֿפַארקױֿפן און סחֹורה, ַאלערלײ און
יהודה, ֿפון קינדער די צו שבת אום

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

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

זַײן? צו שבת מַחלל יׂשראל, אױף
די װי געװען, איז עס און 19
ָאנגעהױבן הָאבן ירוָשַליִם ֿפון טױערן
הָאב ַאזױ שבת, ֿפַאר טונקל װערן
זַײנען טירן די און געהײסן, איך
הָאב איך און געװָארן, ֿפַארשלָאסן
עֿפענען ניט זײ זָאל מע ַאז ָאנגעזָאגט,
יונגען מַײנע ֿפון און שבת; נָאך ביז
ַאז טױערן, די בַײ געשטעלט איך הָאב
טָאג אין ַארַײנקומען ניט זָאל מׂשא קײן

שבת. ֿפון
די און הענדלער די און 20
הָאבן סחֹורה ַאלערלײ ֿפון ֿפַארקױֿפער
אײן ירוָשַליִם ֿפון דרױסן גענעכטיקט

מָאל. צװײ און מָאל
הָאב און געװָארנט, זײ איך הָאב 21
איר נעכטיקט װָאס ֿפַאר געזָאגט: זײ צו
טָאן עס װעט איר ַאז מױער? דער לעבן
הַאנט ַא לײגן איך װעל מָאל, צװײט ַא
זַײנען ָאן צַײט יענער ֿפון אַײך. אױף

שבת. אום געקומען ניט זײ
לִויִים, די ָאנגעזָאגט הָאב איך און 22
היטן קומען און רײניקן, זיך זָאלן זײ ַאז
דעם הײליק הַאלטן צו ּכדי טױערן, די
מיר, געדענק אױך דָאס שבת. ֿפון טָאג
דַײן לױט מיך בַאשיץ און מַײנער, גָאט

גענָאד. גרױס
טעג יענע אין איך הָאב אױך 23
גענומען הָאבן װָאס ייִדן געזען

מֹוָאֿבישע ַעמֹונישע, ַאשדֹודישע,
װַײבער.

הַאלב הָאבן קינדער זײערע און 24
ניט הָאבן און ַאשדֹודיש גערעדט
לױט נַײערט יהודיש, רעדן געקענט
יענעם. ָאדער ֿפָאלק דעם ֿפון לשון דעם
זײ, מיט געקריגט זיך איך הָאב 25
איך און געשָאלטן, זײ הָאב איך און
זײ און זײ, ֿפון עטלעכע געשלָאגן הָאב
הָאב איך און הָאר. די ֿפַאר געריסן
זָאלט איר גָאט: בַײ בַאשװָארן זײ
זײערע צו טעכטער אַײערע געבן ניט
טעכטער זײערע ֿפון נעמען ניט און זין,
ַאלײן. אַײך ֿפַאר ָאדער זין אַײערע ֿפַאר
זיך דעם װעגן ניט הָאט 26
ֿפון מלך דער שלמה ֿפַארזינדיקט
ֿפעלקער ֿפיל די צװישן װָאס יׂשראל,
און ער, װי ַאזַא מלך ַא געװען ניט איז
גָאט, זַײן בַײ בַאליבט געװען איז ער
ַא ֿפַאר געמַאכט אים הָאט גָאט און
אים ַאֿפילו יׂשראל? גַאנץ איבער מלך
געמַאכט װַײבער ֿפרעמדע די הָאבן

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

װַײבער? ֿפרעמדע
יֹויָָדע ֿפון זין די ֿפון אײנער און 28
ּכֹהן-גָדול דעם ֶאליָשיֿב ֿפון זון דעם
ַסנֿבַלט ֿפון אײדים ַאן געװען איז
אים הָאב איך און חֹורֹוני, דעם

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

לִויִים. די
גערײניקט זײ איך הָאב ַאזױ 30
הָאב איך און ֿפרעמדן, ַאלעם ֿפון
ּכֹהנים די ֿפַאר װַאכן די אַײנגעשטעלט
זַײן אױף איטלעכן לִויִים, די ֿפַאר און

ַארבעט;
הָאלץ ברענגען צו אױף און 31
די ֿפַאר און צַײטן, געשטעלטע אין
דָאס דערמָאן ֿפרוכטן. ערשטצַײטיקע
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גוטן. צום מַײנער, גָאט מיר,
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א ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ
ֶאנֹוש;1 ֵשת, ָאָדם,

יֶָרד; ַמהַללֵאל, ֵקינָן, 2
ֶלֶמך; מתוֶשַלך, ַחנֹוך, 3
יֶֿפת. און ָחם, ֵשם, נח, 4

ָמגֹוג, און גֹוֶמר, יֶֿפתן: ֿפון זין די 5
ֶמֶשך, און ּתוֿבל, און יָָון, און ָמַדי, און

ּתיָרס. און
און ַאשּכנַז, גֹוֶמרן: ֿפון זין די און 6

ּתֹוגַרָמה. און ריֿפת,
און ֶאליָשה, יָָונען: ֿפון זין די און 7

דֹוָדנים. די און ִּכּתים, די ַּתרשיָשה,
ִמצַריִם, און ּכוש, ָחמען: ֿפון זין די 8

ּכנַַען. און ּפוט,
און סֿבָא, ּכושן: ֿפון זין די און 9
און ַרְעמָא, און ַסֿבּתָא, און חִויָלה,
שֿבָא, ַרעמָאן: ֿפון זין די און ַסֿבּתכָא.

דָדן. און
ער נִמרֹודן. געבָארן הָאט ּכוש און 10
מַאכטיקער ערשטער דער געװען איז

ערד. דער אױף
די געבָארן הָאט ִמצַריִם און 11
לָהֿבים, די און ַענָמים, די און לודים,

נַֿפּתוחים, די און
ַּכסלוחים, די און ַּפתרוסים, די און 12
זַײנען ּפִלשּתים די װַאנען ֿפון –

ַּכֿפּתֹורים. די און – ַארױסגעקומען
זַײן צידֹון געבָארן הָאט ּכנַַען און 13

ֵחתן; און בָכור,
ֶאמֹורי, דעם און יֿבוסי, דעם און 14

גִרגָשי; דעם און
און ַערקי, דעם און ִחוי, דעם און 15

סיני; דעם
צָמרי, דעם און ַארָודי, דעם און 16

חָמתי. דעם און
און ֵעיָלם, ֵשמען: ֿפון זין די 17
און לוד, און ַארּפכַשד, און ַאשור,
און גֶֶתר, און חול, און עוץ, און ַאָרם,

ֶמֶשך.
ֶשַלחן, געבָארן הָאט ַארּפכַשד און 18

ֵעֿברן. געבָארן הָאט ֶשַלח און

געבָארן זַײנען ֵעֿברן בַײ און 19
ֿפון נָאמען דער זין; צװײ געװָארן
זַײנע אין װַײל ֶּפֶלג, געװען איז אײנעם
און ערד; די געװָארן צעטײלט איז טעג
געװען איז ברודער זַײן ֿפון נָאמען דער

יָקָטן.
ַאלמֹוָדדן, געבָארן הָאט יָקָטן און 20

יֶַרחן; און חַצרָמֶותן, און ֶשֶלֿפן, און
און אוזָלן, און ַהדֹוָרמען, און 21

ִדקָלהן;
און ַאֿביָמֵאלן, און ֵעיֿבלן, און 22

שֿבָאן;
און חִויָלהן, און אֹוֿפירן, און 23
זין. יָקָטנס געװען זַײנען ַאלע די יֹוֿבֿבן.

ֶשַלח; ַארּפכַשד, ֵשם, 24
ְרעו; ֶּפֶלג, ֵעֿבר, 25

ֶּתַרח; נָחֹור, ׂשרוג, 26
ַאֿבָרָהם. איז דָאס ַאֿבָרם, 27

און יִצחק, ַאֿברהמען: ֿפון זין די 28
יִשָמֵעאל.

דער געבורטן: זײערע זַײנען דָאס 29
ֵקָדר, און נֿביֹות, יִשָמֵעאלן, ֿפון בָכור

ִמֿבָׂשם; און ַאדבֵאל, און
און חַדד, ַמׂשָא, דוָמה, און ִמשָמע, 30

ֵּתימָא;
דָאס ֵקדָמה. און נָֿפיש, איטור, 31

יִשָמֵעאלן. ֿפון זין די זַײנען
ַאֿברהמס קטוָרה, ֿפון זין די און 32
זִמָרנען, געבָארן הָאט זי קעּפסװַײב:
ִמדיָנען, און מָדנען, און יָקָשנען, און
ֿפון זין די און שוחן. און יִשבקן, און
דָדן. און שֿבָא, געװען: זַײנען יָקָשנען
ֵעיֿפה, ִמדיָנען: ֿפון זין די און 33
און ַאֿביָדע, און ַחנֹוך, און ֵעֿפר, און
זין די געװען זַײנען ַאלע די ֶאלָדָעה.

קטוָרהן. ֿפון
יצחקן. געבָארן הָאט ַאֿברהם און 34
ֵעָׂשו, געװען: זַײנען יצחקן ֿפון זין די

יִׂשָרֵאל. און
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ְרעוֵאל, ֶאליֿפז, ֵעָׂשון: ֿפון זין די 35
קֹרח און יְַעָלם, און יְעוש, און

אֹוָמר און ֵּתיָמן, ֶאליֿפזן: ֿפון זין די 36
און ִּתמנַע, און קנַז, גְַעָּתם, און צֿפי,

ַעָמֵלק.
זֶַרח, נַחת, ְרעוֵאלן: ֿפון זין די 37

ִמזָה. און ַשָמה,
און לֹוָטן, ֵׂשִעירן: ֿפון זין די און 38
דישֹון, און ַענָה, און ִצֿבעֹון, און שֹוֿבל,

דיָשן. און ֵאֶצר, און
און חֹורי, לֹוָטנען: ֿפון זין די און 39
לֹוָטנען: ֿפון שװעסטער די און הֹוָמם;

ִּתמנַע.
און ַעליָן, שֹוֿבלן: ֿפון זין די 40
און אֹונָם. און שֿפי, ֵעיֿבל, און ָמנַחת,

ַענָה. און ַאיָה, ִצֿבעֹונען: ֿפון זין די
די און דישֹון. ַענָהן: ֿפון זין די 41
און ֶאשבן, און חמָרן, דישֹונען: ֿפון זין

כָרן. און יִתָרן,
זֲַעָון, און בלָהן, ֵאֶצרן: ֿפון זין די 42
ַאָרן. און עוץ, דיָשנען: ֿפון זין די יֲַעָקן.
װָאס מלכים די זַײנען דָאס און 43
אײדער ֶאדֹום לַאנד אין געקיניגט הָאבן
די בַײ קיניג ַא געקיניגט הָאט עס
ֿפון זון דער ֶבַלע יׂשראל: ֿפון קינדער
שטָאט זַײן ֿפון נָאמען דער און בעֹורן;

ִדנָהֿבה. געװען איז
אױף און געשטָארבן, ֶבַלע איז 44
זון דער יֹוֿבֿב געקיניגט הָאט ָארט זַײן

בצָרה. ֿפון זֶַרחן, ֿפון
אױף און געשטָארבן, יֹוֿבֿב איז 45
ֿפון חוָשם געקיניגט הָאט ָארט זַײן

ֵּתיָמני. דעם ֿפון לַאנד
אױף און געשטָארבן, חוָשם איז 46
זון דער ַהַדד געקיניגט הָאט ָארט זַײן
אין ִמדיָן געשלָאגן הָאט װָאס בַדדן, ֿפון
ֿפון נָאמען דער און מֹוָאֿב; ֿפון ֿפעלד

ַעִוית. געװען איז שטָאט זַײן
אױף און געשטָארבן, ַהַדד איז 47
ֿפון ַׂשמָלה געקיניגט הָאט ָארט זַײן

ַמׂשֵרָקה.
אױף און געשטָארבן, ַׂשמָלה איז 48
ֿפון ָשאול געקיניגט הָאט ָארט זַײן

טַײך. בַײם רחֹוֿבֹות

אױף און געשטָארבן, ָשאול איז 49
דער בַעל-ָחנָן געקיניגט הָאט ָארט זַײן

ַעכבֹורן; ֿפון זון
און געשטָארבן, בַעל-ָחנָן איז 50
און ַהַדד; געקיניגט הָאט ָארט זַײן אױף
געװען איז שטָאט זַײן ֿפון נָאמען דער
איז װַײב זַײן ֿפון נָאמען דער און ָּפִעי;
ַמטֵרד ֿפון טָאכטער די מֵהיַטֿבֵאל געװען

ֵמי-זָָהֿבן. ֿפון טָאכטער דער
די און געשטָארבן. איז ַהַדד און 51
דער געװען: זַײנען ֶאדֹום ֿפון ֿפירשטן
ֿפון ֿפירשט דער ִּתמנַע, ֿפון ֿפירשט

יֵתת; ֿפון ֿפירשט דער ַעלָוה,
דער ָאהליֿבָמה, ֿפון ֿפירשט דער 52
ֿפון ֿפירשט דער ֵאָלה, ֿפון ֿפירשט

ּפינֹון;
ֿפירשט דער קנַז, ֿפון ֿפירשט דער 53

ִמֿבָצר; ֿפון ֿפירשט דער ֵּתיָמן, ֿפון
דער ַמגדיֵאל, ֿפון ֿפירשט דער 54
די זַײנען דָאס ִעיָרם. ֿפון ֿפירשט

ֶאדֹום. ֿפון ֿפירשטן

יׂשראלן:2 ֿפון זין די זַײנען דָאס
יהודה, און ֵלִוי, שמעון, ראוֿבן,

זֿבולון; און יִׂשָׂשָכר,
גָד, נֿפּתלי, בנימין, און יֹוסף, ָדן, 2

ָאשר. און
אֹונָן, און ֵער, יהודהן: ֿפון זין די 3
געבָארן אים זַײנען דרַײ די ֵשָלה; און
און ּכנֲַענית, דער בת-שוַע ֿפון געװָארן
שלעכט געװען איז בָכור, יהודהס ֵער,
אים הָאט ער און גָאט, ֿפון אױגן די אין

געטײט.
אים הָאט שנור זַײן ָּתָמר און 4
ֿפון זין ַאלע זֶַרחן. און ֶּפֶרצן, געבָארן

ֿפינף. יהודהן:
ָחמול. און ֶחצרֹון, ֶּפֶרצן: ֿפון זין די 5
און זִמרי, זֶַרחן: ֿפון זין די און 6
ָדַרע; און ַּכלּכֹול, און ֵהיָמן, און ֵאיָתן,

ֿפינף. ַאלעמען אין
דער ָעָכר, ּכרמין: ֿפון זין די און 7
הָאט װָאס יׂשראל ֿפון ֿפַאראומגליקער

חרם. ָאן געֿפעלשט
ַעזַריָה. ֵאיָתנען: ֿפון זין די און 8
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זַײנען װָאס ֶחצרֹונען ֿפון זין די און 9
און יַרחְמֵאל, געװָארן: געבָארן אים

י. ּכלוֿבָ און ָרם,
ַעמינָָדֿבן, געבָארן הָאט ָרם און 10
דעם נַחשֹון געבָארן הָאט ַעמינָָדֿב און

יהודה. ֿפון קינדער די ֿפון ֿפירשט
ַׂשלמָאן, געבָארן הָאט נַחשֹון און 11

בֹוַעזן. געבָארן הָאט ַׂשלמָא און
און עֹוֿבדן, געבָארן הָאט בֹוַעז און 12

יִַשין. געבָארן הָאט עֹוֿבד
בָכור זַײן געבָארן הָאט יִַשי און 13
און צװײטן, דעם ַאֿבינָָדֿב און ֶאליָאֿבן,

דריטן; דעם ִשמָעא
דעם ַרַדי ֿפירטן, דעם נַתנֵאל 14

ֿפינֿפטן;
דעם דוד זעקסטן, דעם אֹוֶצם 15

זיבעטן.
זַײנען שװעסטער זײערע און 16
די און ַאֿביגַיִל. און צרָױה, געװען
און יֹוָאֿב, און ַאֿבַשי, צרָױהן: ֿפון זין

דרַײ. – ַעָׂשהֵאל
ַעָמׂשָאן, געבָארן הָאט ַאֿביגַיִל און 17
יֶֶתר געװען איז ֿפָאטער ַעָמׂשָאס און

יִשמעֵאלי. דער
ֶחצרֹונען ֿפון זון דער ָּכֵלֿב און 18
װַײב דער מיט קינדער געהַאט הָאט
דָאס און – יריעֹותן מיט און – ַעזוֿבהן
און שֹוֿבֿב, און יֵֶשר, זין: אירע זַײנען

ַארדֹון.
ָּכֵלֿב און געשטָארבן ַעזוֿבה איז 19
הָאט זי און ֶאֿפָרתן, גענומען זיך הָאט

חורן. געבָארן אים
און אורין, געבָארן הָאט חור און 20

בַצלֵאלן. געבָארן הָאט אורי
ֶחצרֹון געקומען איז דערנָאך און 21
ֿפָאטער דעם ָמכיר ֿפון טָאכטער דער צו
װען גענומען הָאט ער װָאס גִלָעד, ֿפון
זי און ַאלט; יָאר זעכציק געװען איז ער

ׂשגוֿבן. געבָארן אים הָאט
יָאירן, געבָארן הָאט ׂשגוֿב און 22
צװַאנציק און דרַײ געהַאט הָאט װָאס

גִלָעד. לַאנד אין שטעט
הָאבן ַאַרם און גשור און 23
קנָת חוֹות-יָאיר, זײ ֿפון ַאװעקגענומען

זעכציק טעכטערשטעט, אירע און
ָמכיר ֿפון זין די זַײנען ַאלע די שטעט.

גִלָעד. ֿפון ֿפָאטער דעם
אין טױט ֶחצרֹונס נָאך און 24
װַײב, ֶחצרֹונס ַאֿביָה, הָאט ָּכֵלֿב-ֶאֿפָרת,
ֿפָאטער דעם ַאשחור אים ֿפון געבָארן

ּתקֹוַע. ֿפון
ֶחצרֹונס יַרחְמֵאל, ֿפון זין די און 25
ָרם, בָכור דער געװען: זַײנען בָכור,
ַאחיָה. אֹוֶצם, און אֹוֶרן, און בונָה, און

ַאן נָאך געהַאט הָאט יַרחְמֵאל און 26
איז נאמען איר װָאס װַײב, ַאנדער
מוטער די געװען איז זי ַעָטָרה; געװען

אֹונָמען. ֿפון
יַרחְמֵאלס ָרם, ֿפון זין די און 27
יָמין, און ַמַעץ, געװען: זַײנען בָכור,

ֵעֶקר. און
זַײנען אֹונָמען ֿפון זין די און 28
ֿפון זין די און יָָדע. און ַשַמי, געװען:

ַאֿבישור. און נָָדֿב, ַשַמין:
ַאֿבישורס ֿפון נָאמען דער און 29
הָאט זי און ַאֿביַהיִל; געװען איז װַײב

מֹולידן. און ַאחָבנען, געבָארן אים
און ֶסֶלד, נָָדֿבן: ֿפון זין די און 30
ָאן געשטָארבן איז ֶסֶלד און ַאּפיִם.

קינדער.
און יִשִעי. ַאּפימען: ֿפון זין די און 31
ֿפון זין די און ֵשָשן. יִשִעין: ֿפון זין די

ַאחָלי. ֵשָשנען:
ברודער: ַשַמיס יָָדע, ֿפון זין די און 32
איז יֶֶתר און יֹונָָתן. און יֶֶתר,

קינדער. ָאן געשטָארבן
און ּפֶלת, יֹונָָתנען: ֿפון זין די און 33
ֿפון קינדער די געװען זַײנען דָאס זָזָא.

יַרחְמֵאלן.
קײן געהַאט ניט הָאט ֵשָשן און 34
איז ֵשָשנען בַײ און טעכטער. נָאר זין
זַײן װָאס ִמצרי, ַא קנעכט ַא געװען

יַרחע. געװען איז נָאמען
טָאכטער זַײן געגעבן ֵשָשן הָאט 35
און װַײב; ַא ֿפַאר יַרחען קנעכט זַײן צו

ַעַּתין. געבָארן אים הָאט זי
און נָָתנען, געבָארן הָאט ַעַּתי און 36

זָֿבדן. געבָארן הָאט נָָתן
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און ֶאֿפָללן, געבָארן הָאט זָֿבד און 37
עֹוֿבדן. געבָארן הָאט ֶאֿפָלל

און יֵהואן, געבָארן הָאט עֹוֿבד און 38
ַעזַריָהן. געבָארן הָאט יֵהוא

חֶלצן, געבָארן הָאט ַעזַריָה און 39
ֶאלָעָׂשהן. געבָארן הָאט חֶלץ און

ִססָמין, געבָארן הָאט ֶאלָעָׂשה און 40
ַשלומען. געבָארן הָאט ִססָמי און

יַקמיָהן, געבָארן הָאט ַשלום און 41
ֶאליָשָמען. געבָארן הָאט יַקמיָה און

יַרחְמֵאלס ָּכֵלֿב, ֿפון זין די און 42
איז װָאס בָכור, זַײן ֵמיָשע ברודער:
זין די און זיֿפן, ֿפון ֿפָאטער דער געװען
חֿברֹונען. ֿפון ֿפָאטער דעם ָמֵרָשה ֿפון

זַײנען חֿברֹונען ֿפון זין די און 43
און ֶרֶקם, און ַּתּפוח, און קַֹרך געװען:

ֶשַמע.
דעם ַרחם געבָארן הָאט ֶשַמע און 44
הָאט ֶרֶקם און יַרקָעמען, ֿפון ֿפָאטער

ַשַמין. געבָארן
געװען איז ַשַמין ֿפון זון דער און 45
ֿפָאטער דער געװען איז ָמעֹון און ָמעֹון,

בית-צור. ֿפון
הָאט קעּפסװַײב, ָּכֵלֿבס ֵעיֿפה, און 46
גָזֵזן; און מֹוצָאן, און ָחָרנען, געבָארן

גָזֵזן. געבָארן הָאט ָחָרן און
געװען: זַײנען יָהָדין ֿפון זין די און 47
און ּפֶלט, און גֵיָשן, און יֹוָתם, און ֶרגֶם,

ַשַעף. און ֵעיֿפה,
הָאט קעּפסװַײב, ָּכֵלֿבס ַמֲעָכה, 48

ִּתרחנָהן. און ֶשֿברן, געבָארן
ֿפָאטער דעם ַשַעף ֿפון װַײב די און 49
דעם שָוא געבָארן הָאט ַמדַמנָה, ֿפון
ֿפון ֿפָאטער דעם און ַמכבנָא ֿפון ֿפָאטער
איז ָּכֵלֿבן ֿפון טָאכטער די און גִֿבָעא.

ַעכָסה. געװען
ֿפון קינדער די געװען זַײנען דָאס 50
בָכור דעם חור, ֿפון זין די ָּכֵלֿבן.
ֿפון ֿפָאטער דער שֹוֿבל ֶאֿפָרתן: ֿפון

ִקריַת-יָערים,
בית-ֶלֶחם, ֿפון ֿפָאטער דער ַׂשלמָא 51

בית-גֵָדר. ֿפון ֿפָאטער דער ָחֵרף
דעם שֹוֿבל ֿפון קינדרע די און 52
געװען: זַײנען ִקריַת-יָערים ֿפון ֿפָאטער

מנוחֹות. הַאלב און ָהרֹוֶאה,
ִקריַת-יָערים ֿפון משּפחות די און 53
ּפותים, די און יֵתרים, די געװען: זַײנען
ֿפון ִמׂשָרִעים. די און שוָמתים, די און
די ַארױסגעקומען זַײנען דָאזיקע די

ֶאשָּתאולים. די און ָצרָעתים,
ַׂשלמָאן: ֿפון קינדער די 54
נטֹוֿפתים, די און בית-ֶלֶחם,
העלֿפט ַא און ַעטרֹות-בית-יֹוָאֿב,

ָצרִעים. די ָמנַַחתער, די ֿפון
שרַײבער, די ֿפון משּפחות די און 55
געװען: זַײנען יְַעבץ, ֿפון בַאװױנער די
ׂשוָכתים. די ִשמָעתים, די ִּתרָעתים, די
ַארױס קומען װָאס קינים די זַײנען דָאס
ֿפון הױז דעם ֿפון ֿפָאטער דעם חַמת ֿפון

ֵרָכֿב.

דודן3 ֿפון זין די זַײנען דָאס און
געװָארן געבָארן אים זַײנען װָאס
ַאמנֹון, בָכור, דער ֶחֿברֹון: אין
דער יִזְרֶעאל; ֿפון ַאחינֹוַעמען ֿפון
ֿפון ַאֿביגַיִלן, ֿפון דניאל, צװײטער,

ַּכרֶמל;
ֿפון זון דער ַאֿבָשלֹום דריטער, דער 2
דעם ַּתלַמי ֿפון טָאכטער דער ַמֲעָכה
ַאדֹונִיָה ֿפירטער, דער גשור; ֿפון מלך

ַחגיתן; ֿפון זון דער
ֿפון שֿפטיָה, ֿפינֿפטער, דער 3
ֿפון יִתְרָעם, זעקסטער, דער ַאֿביַטלן;

ֶעגָלהן. װַײב זַײן
געבָארן אים זַײנען זעקס די 4
הָאט ער און ֶחֿברון; אין געװָארן
זעקס און יָאר זיבן געקיניגט דָארטן
יָאר דרַײסיק און דרַײ און חדשים;

ירוָשַליִם. אין געקיניגט ער הָאט
געבָארן אים זַײנען דָאזיקע די און 5
און ִשמָעא, ירוָשַליִם: אין געװָארן
ֿפון ֿפיר, – שלמה און נָָתן, און שֹוֿבֿב,

ַעמיֵאלן; ֿפון טָאכטער דער בת-שוַע
און ֶאליָשָמע, און יֿבחר, און 6

ֶלט; ֶאליֿפֶ
יָֿפיַע; און נֶֿפג, און נֹובה, און 7

און ֶאליָָדע, און ֶאליָשָמע, און 8
נַײן. – ֶלט ֶאליֿפֶ
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ַאחוץ דודן, ֿפון זין ַאלע זַײנען דָאס 9
זײער און קעּפסװַײבער, די ֿפון זין די

ָּתָמר. שװעסטער
געװען איז שלמהן ֿפון זון דער און 10
זַײן ַאֿביָה, געװען איז זון זַײן רחֿבָעם.

יהֹוָשֿפט; זון זַײן ָאסָא, זון
זַײן ַאחזיָהו, זון זַײן יֹוָרם, זון זַײן 11

יֹוָאש; זון
ַעזַריָה, זון זַײן ַאַמציָהו, זון זַײן 12

יֹוָתם; זון זַײן
זַײן חזִקיָה, זון זַײן ָאחז, זון זַײן 13

מנשה; זון
יאִשיָהו. זון זַײן ָאמֹון, זון זַײן 14

זַײנען יאִשיָהון ֿפון זין די און 15
דער יֹוחנָן, בָכור דער געװען:
דריטער דער יהֹויָקים צװײטער

ַשלום. ֿפירטער, דער ִצדִקיָה,
זַײנען יהֹויָקימען ֿפון זין די און 16
ִצדִקיָה. זון זַײן יָכניָה, זון זַײן געװען:
דעם יָכניָה ֿפון זין די און 17

ְשַאלּתיֵאל, זון זַײן געֿפַאנגענעם:
און ּפָדיָה, און ַמלּכיָרם, און 18

נַדֿביָה. און הֹוָשָמע, יַקמיָה, ֶשנַאַצר,
זרובֿבל, ּפָדיָהן: ֿפון זין די און 19
ֿפון קינדער די און ִשמִעי. און
און חנַניָה, און משוָלם, זרובֿבלן:

שלֹומית; שװעסטער זײער
און אֹוֶהל, און חשוֿבה, און 20
ֿפינף. – יָאַשֿב-חֶסד חַסדיָה, און בֶרכיָה,
און ּפַלטיָה חנַניָהן: ֿפון זין די און 21
רֿפיָה. [יַשעיָהן]: ֿפון זין די יַשעיָה.
זין די ַארנָן. [רֿפיָהן]: ֿפון זין די
ֿפון זין די עֹוֿבדיָה. [ַארנָנען]: ֿפון

שַכניָה. [עֹוֿבדיָהן]:
שַמעיָה. שַכניָהן: ֿפון זין די און 22
און חטוש, שַמעיָהן: ֿפון זין די און
ָשֿפט און נַעריָה, און בריח, און יִגְָאל,

זעקס. –
ֶאליֹוֵעינַי, נַעריָהן: ֿפון זין די און 23

דרַײ. – ַעזריָקם און חזִקיָה, און
הֹוַדְויָהו ֶאליֹוֵעינַין: ֿפון זין די און 24
און ַעקוֿב, און ּפָליָה, און ֶאליָשיֿב, און

זיבן. – ַענָני און דָליָה, און יֹוחנָן,

ֶחצרֹון,4 ּפֶרץ, יהודהן: ֿפון זין די
שֹוֿבל. און חור, און ַּכרמי, און

הָאט שֹוֿבלן ֿפון זון דער ְרָאיָה און 2
געבָארן הָאט יַחת און יַחתן, געבָארן
די זַײנען דָאס ַלַהדן. און ַאחוַמין,

ָצרָעתים. די ֿפון משּפחות
דעם ֿפון זַײנען דָאזיקע די און 3
יִשמָא, און יִזְרֶעאל, ֵעיָטם: ֿפון ֿפָאטער
זײער ֿפון נָאמען דער און יִדבש; און

ַהצֶללּפֹוני; געװען איז שװעסטער
גדֹור, ֿפון ֿפָאטער דער ּפנוֵאל און 4
דָאס חוָשה. ֿפון ֿפָאטער דער ֵעזָאר און
בָכור דעם חור ֿפון קינדער די זַײנען
בית-ֶלֶחם. ֿפון ֿפָאטער דעם ֶאֿפָרת ֿפון

ּתקֹוַע ֿפון ֿפָאטער דער ַאשחור און 5
און חלָאה, װַײבער: צװײ געהַאט הָאט

נֲַעָרה.
געבָארן אים הָאט נֲַעָרה און 6
און ֵּתיָמנין, און חֿפרן, און ַאחוזָמען,
ֿפון זין די זַײנען דָאס ַאחשָּתרי. דעם

נֲַעָרהן.
און ֶצֶרת, חלָאהן: ֿפון זין די און 7

ֶאתנָן. און צֹוַחר,
און ָענוֿבן, געבָארן הָאט קֹוץ און 8
ַאחרֵכל ֿפון משּפחות די און ַהצֹוֿבֿבהן,

ָהרומען. ֿפון זון דעם
דער געװען איז יְַעבץ און 9
און ברידער; זַײנע ֿפון ָאנגעזעענסטער
נָאמען זַײן גערוֿפן הָאט מוטער זַײן
הָאב איך װַײל זָאגן: צו ַאזױ יְַעבץ,

ּפַײן. מיט געבָארן אים
גָאט צום גערוֿפן הָאט יְַעבץ און 10
אױב זָאגן: צו ַאזױ יׂשראל, ֿפון
און בענטשן, מיך װעסטו בענטשן
און געמַארק, מַײן ֿפַארגרעסערן װעסט
און מיר, מיט זַײן װעט הַאנט דַײן
װײ ניט מיך בײז, ֿפון בַאהיטן װעסט
בַאשערט אים הָאט גָאט און .– טָאן צו

געבעטן. הָאט ער װָאס
שוָחהן ֿפון ברודער דער ּכלוֿב און 11
געװען איז װָאס מחירן, געבָארן הָאט

ֶאשּתֹונען. ֿפון ֿפָאטער דער
געבָארן הָאט ֶאשּתֹון און 12
דעם ּתִחנָה און ַּפֵסחן, און בית-ָרֿפָאן,



4:13—4:36 א ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ 1172

די זַײנען דָאס ִעיר-נָחש. ֿפון ֿפָאטער
ֵרָכה. ֿפון מענטשן

געװען: זַײנען קנַזן ֿפון זין די און 13
ֿפון זין די און ׂשָריָה. און ָעתניֵאל,

ַחַתת. ָעתניֵאלן:
ָעֿפָרהן; געבָארן הָאט ְמעֹונֹוַתי און 14
דעם יֹוָאֿב געבָארן הָאט ׂשָריָה און
זײ װָארום גֵיא-ַחָרשים; ֿפון ֿפָאטער

מַײנסטערס. געװען זַײנען
ֿפון זון דעם ָּכֵלֿב ֿפון זין די און 15
און ֵאָלה, ִעירו, געװען: זַײנען יֿפונֶהן

קנַז. ֵאָלהן: ֿפון זין די און נַַעם.
און זיף, יַהֶללֵאלן: ֿפון זין די און 16

ַאַׂשרֵאל. און ּתיריָא, זיֿפה,
און יֶֶתר, ָעזָרהן: ֿפון זין די און 17
הָאט זי און יָלֹון. און ֵעֿפר, און ֶמֶרד,
יִשבך און ַשַמין, און ִמריָמען, געבָארן

– ֶאשּתמֹוַע ֿפון ֿפָאטער דעם
הָאט יהודה ֿפון װַײב זַײן און 18
גדֹור, ֿפון ֿפָאטער דעם יֶֶרד געבָארן
און ׂשֹוכֹו, ֿפון ֿפָאטער דעם ֶחֿבר און
און – זָנֹוח ֿפון ֿפָאטער דעם יקותיֵאל
דער בתיָה ֿפון זין די זַײנען דָאס
הָאט ֶמֶרד װָאס ַּפרעהן, ֿפון טָאכטער

גענומען.
דער װַײב, הֹוִדיָהס ֿפון זין די און 19
ֿפון ֿפָאטער דעם נַחם ֿפון שװעסטער
און גַרמי, דער געװען: זַײנען קִעיָלה,

ַמֲעָכתי. דער ֶאשּתמֹוַע
ַאמנֹון, שימֹונען: ֿפון זין די און 20
זין די און ּתילֹון. און בן-ָחנָן, ִרנָה, און

בן-זֹוחת. און זֹוחת, יִשִעין: ֿפון
ֿפון זון דעם ֵשָלה ֿפון קינדער די 21
ֵלָכה, ֿפון ֿפָאטער דער ֵער יהודהן:
ָמֵרָשה, ֿפון ֿפָאטער דער ַלְעָדה און
ֿפון הױז דעם ֿפון משּפחות די און
ֿפון הױז דעם ֿפון לַײנענַארבעטער די

ַאשבַע;
ֿפון מענטשן די און יֹוקים, און 22
װָאס ָׂשָרף, און יֹוָאש, און ּכֹוזֵֿבָא,
און מֹוָאֿב, איבער געהערשט הָאבן
ַאן איז געשיכטע די און יָשוֿבי-ֶלֶחם.

ַאלטע.

טעּפער, די געװען זַײנען דָאס 23
אין געזעסן זַײנען װָאס די און
בַײ געהעֿפטן; און ֿפלַאנצגערטענר
זַײנען װירטשַאֿפט זַײן אין מלך דעם

געזעסן. דָארטן זײ
און נמוֵאל, שמעונען: ֿפון זין די 24

ָשאול. זֶַרח, יָריֿב, יָמין,
זון זַײן ַשלום, געװען איז זון זַײן 25

ִמשָמע. זון זַײן ִמֿבָׂשם,
זַײנען ִמשָמען ֿפון קינדער די און 26
זַּכור, זון זַײן חמוֵאל, זון זַײן געװען:

ִשמִעי. זון זַײן
זעכצן געהַאט הָאט ִשמִעי און 27
זַײנע ָאבער טעכטער; זעקס און זין
קינדער, ֿפיל געהַאט ניט הָאבן ברידער
ניט זיך הָאט משּפחה גַאנצע זײער און
יהודה. ֿפון קינדער די װי ַאזױ געמערט
אין געזעסן זַײנען זײ און 28
און מֹוָלָדה, און בֵאר-ֶשֿבע,

ַחַצר-שוָעל;
און ֶעֶצם, אין און בלָהה, אין און 29

ּתֹוָלד; אין
חרָמה, אין און בתוֵאל, אין און 30

ציקַלג; אין און
אין און בית-ַמרָּכֿבֹות, אין און 31
און בית-בראי, אין און ַחַצר-סוסים,
זײערע געװען זַײנען דָאס ַשֲעַריִם. אין

מלך. געװָארן איז דוד ביז שטעט
זַײנען דערֿפער זײערע און 32
און ִרמֹון, ַעיִן, און ֵעיָטם, געװען:

שטעט; ֿפינף – ָעָשן און ּתֹוֶכן,
װָאס דערֿפער זײערע ַאלע און 33
דָאס ַבַעל. ביז שטעט, דָאזיקע די ַארום
און װױנערטער, זײערע געװען זַײנען
זײ. לױט געװען איז יחוס-בריװ זײער
יֹוָשה, און יַמֵלך, און משֹוֿבֿב, און 34

ַאַמציָהן; ֿפון זון דער
ֿפון זון דער יֵהוא און יֹוֵאל, און 35
ֿפון זון דעם ׂשָריָה ֿפון זון דעם יֹוִשֿביָה

ַעׂשיֵאלן;
און יַעקֹוֿבה, און ֶאליֹוֵעינַי, און 36
און ַעדיֵאל, און ַעָׂשיָה, און ישֹוחיָה,

בנָיָה; און יׂשיִמֵאל,
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דעם ִשֿפִעי ֿפון זון דער זיזָא און 37
זון דעם יָדיָה, ֿפון זון דעם ַאלֹון, ֿפון זון

– שַמעיָהן ֿפון זון דעם ִשמרי, ֿפון
מיט דָא קומען װָאס דָאזיקע די 38
ֿפירשטן געװען זַײנען נעמען, די
זײערע און משּפחות; זײערע אין
שטַארק זיך הָאבן ֿפָאטערהַײזער

ֿפַארשּפרײט.
אַײנגַאנג צום ַאװעק זַײנען זײ און 39
צו טָאל, ֿפון מזרח צום ביז גדֹור, ֿפון

שָאף. זײערע ֿפַאר ֿפיטערונג זוכן
ֿפעטע ַא געֿפונען הָאבן זײ און 40
איז לַאנד דָאס און ֿפיטערונג, גוטע און
בַשלװה; און רויִק, און גערַאם, געװען
װָאס די געװען זַײנען ָחם ֿפון װָארום

ֿפריער. געזעסן דָארטן זַײנען
דָא זַײנען װָאס דָאזיקע די און 41
זַײנען נעמען, די מיט ֿפַארשריבן
דעם יחזקיה ֿפון טעג די אין געקומען
געשלָאגן הָאבן און יהודה, ֿפון מלך
װָאס ְמעונים די און געצעלטן, זײערע
הָאבן זײ און געֿפונען, דָארטן זיך הָאבן
טָאג, הַײנטיקן אױף ביז ֿפַארװיסט זײ
ָארט; זײער אױף בַאזעצט זיך הָאבן און
ֿפיטערונג געװען איז דָארטן װָארום

שָאף. זײערע ֿפַאר
ֿפון קינדער די ֿפון זײ, ֿפון און 42
ֵׂשִעיר בַארג צום ַאװעק זַײנען שמעון,
און ּפַלטיָה, און מַאן, הונדערט ֿפינף
זין די עוזיֵאל, און רֿפיָה, און נַעריָה,

ֿפַארױס. זײ יִשִעין, ֿפון
דעם געשלָאגן הָאבן זײ און 43
ַעָמֵלק, ֿפון איבערבלַײב ַאנטרונענעם
ביז זיצן געבליבן דָארטן זַײנען און

טָאג. הַײנטיקן אױף

בָכור5 דעם ראוֿבן ֿפון זין די און
איז ער װָארום – יׂשראלן ֿפון
הָאט ער ַאז ָאבער בָכור, דער געװען
זַײן ֿפון געלעגער דָאס ֿפַארשװעכט
ַאװעקגעגעבן בכֹורה זַײן איז ֿפָאטער,
זון דעם יֹוסף ֿפון קינדער די צו געװָארן
רעכענען צו זיך ניט הגם יׂשראלן, ֿפון
בכֹורה; דער אױף יחוס-בריװ דעם אין

הָאט יהודה װָארום 2
ברידער, זַײנע ַאריבערגעשטיגן
ֿפירשט; דער ַארױס איז אים ֿפון און

– יֹוסֿפס געװען איז בכֹורה די ָאבער
ֿפון בָכור דעם ראוֿבן ֿפון זין די 3
און ַחנֹוך, געװען: זַײנען יׂשראלן

ַּכרמי. און ֶחצרֹון, ּפלוא,
געװען: זַײנען יֹוֵאלן ֿפון קינדער די 4
זון זַײן גֹוג, זון זַײן שַמעיָה, זון זַײן

ִשמִעי;
זון זַײן ְרָאיָה, זון זַײן מיָכה, זון זַײן 5

ַבַעל;
ִּתלגַת-ּפלנֶֶסר װָאס בֵאָרה, זון זַײן 6
ֿפַארטריבן; הָאט ַאשור ֿפון מלך דער
די ֿפון ֿפירשט דער געװען איז ער

ראוֿבנים.
זַײנע לױט ברידער זַײנע און 7
זײערע לױט יחוסנדיק זיך משּפחות,
הױּפט דער געװען: זַײנען געבורטן,

זַכריָהו; און יִעיֵאל,
זון דעם ָעזָז ֿפון זון דער ֶבַלע און 8
װָאס יֹוֵאלן, ֿפון זון דעם ֶשַמע, ֿפון
און נֿבֹו ביז ַערֹוֵער, אין געזעסן איז

בַעל-ְמעֹון;
ביז געזעסן ער איז מזרח צו און 9
ָאן; ּפָרת טַײך ֿפון מדבר, צום קומט מע
ֿפַארמערט זיך הָאבן ֿפי זײערע װָארום

גִלָעד. לַאנד אין
הָאבן ָשאולן ֿפון טעג די אין און 10
ַהגריאים, די מיט מלחמה ַא געמַאכט זײ
זײער דורך געֿפַאלן זַײנען יענע און
אין בַאזעצט זיך הָאבן זײ און הַאנט;
גַאנצער דער איבער געצעלטן זײערע

גִלָעד. ֿפון מזרח צו געגנט
זַײנען גָד ֿפון קינדער די און 11
ביז ָבָשן לַאנד אין זײ ַאקעגן געזעסן

ַסלָכה;
דער ָשֿפם און הױּפט, דער יֹוֵאל 12
בָשן; אין ָשֿפט, און יַענַי, און צװײטער,
זײערע לױט ברידער זײערע און 13
משוָלם, און מיָכֵאל, ֿפָאטערהַײזער:
זיַע, און יְַעָּכן, און יֹוַרי, און ֶשֿבע, און

זיבן. – ֵעֿבר און
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דעם ַאֿביחיִל ֿפון זין די זַײנען דָאס 14
זון דעם יָרֹוח, ֿפון זון דעם חורי, ֿפון זון
זון דעם מיָכֵאל, ֿפון זון דעם גִלָעד, ֿפון
זון דעם יַחדֹו, ֿפון זון דעם ישיַשי, ֿפון

בוזן. ֿפון
זון דעם ַאֿבדיֵאל ֿפון זון דער ַאחי 15
ֿפון הױּפט דער געװען איז גונין ֿפון

ֿפָאטערהַײזער. זײערע
גִלָעד אין געזעסן זַײנען זײ און 16
טעכטערשטעט, אירע אין און בָשן, אין
ּפלױן, ֿפון ערטער ָאֿפענע ַאלע אין און

אױסלָאזן. זײערע בַײ
אין ֿפַארצײכנט זיך הָאבן ַאלע זײ 17
יהודה, ֿפון מלך דעם יֹוָתם ֿפון טעג די
מלך דעם יָָרֿבָעם ֿפון טעג די אין און

יׂשראל. ֿפון
די און ראוֿבן, ֿפון קינדער די 18
מנשה שֿבט הַאלבער דער און גָדים,
װָאס מענטשן יונגען, העלדישע ֿפון –
און שװערד, ַא און שילד ַא טרָאגן
געלערנט זַײנען און בױגן, ַא שּפַאנען
און ֿפיר געװען זַײנען מלחמה, אין
און הונדערט זיבן און טױזנט ֿפערציק

חיל. אין ַארױס גײען װָאס זעכציק
מלחמה ַא געמַאכט הָאבן זײ און 19
נָֿפיש, און איטור, און ַהגריאים, די מיט

נֹוָדֿב. און
געװָארן געהָאלֿפן זַײנען זײ און 20
ַאלע און ַהגריאים די און זײ, ַאקעגן
אין געװָארן געגעבן זַײנען זײ מיט װָאס
געשריען הָאבן זײ װָארום הַאנט; זײער
הָאט ער און מלחמה, דער אין גָאט צו
זײ װַײל זײ, ֿפון דערבעטן געלָאזט זיך

אים. אױף ֿפַארזיכערט זיך הָאבן
זײערע געֿפַאנגען הָאבן זײ און 21
טױזנט, ֿפוֿפציק קעמלען זײערע ֿפי:
ֿפוֿפציק און הונדערט צװײ שָאף און
און טױזנט, צװײ אײזלען און טױזנט,

טױזנט. הונדערט מענטשן נֿפשות
ֿפיל געֿפַאלן זַײנען עס װָארום 22
איז מלחמה די װַײל דערשלָאגענע,
געזעסן זַײנען זײ און גָאט. ֿפון געװען
גלות. צום ביז זײ ֿפון ָארט דעם אױף

הַאלבן דעם ֿפון קינדער די און 23
לַאנד, אין געזעסן זַײנען מנשה שֿבט
ׂשניר, און בַעל-חרמֹון, ביז בָשן ֿפון
זיך הָאבן זײ חרמֹון. בַארג דעם און

געמערט.
הױּפטלַײט די זַײנען דָאס און 24
ֵעֿפר, ֿפָאטערהַײזער: זײערע ֿפון
ַעזריֵאל, און ֶאליֵאל, און יִשִעי, און
יַחדיֵאל, און הֹוַדְויָה, און יִרמיָה, און
מענטשן גיבֹורים, העלדישע מענטשן
זײערע ֿפון הױּפטן נעמען, מיט

ֿפָאטערהַײזער.
דעם ָאן געֿפעלשט הָאבן זײ און 25
זַײנען און עלטערן, זײערע ֿפון גָאט
די ֿפון געטער די נָאך ֿפַארֿפירט געװען
הָאט גָאט װָאס לַאנד, ֿפון ֿפעלקער

זײ. ֿפַאר ֿפון ֿפַארטיליקט
הָאט יׂשראל ֿפון גָאט דער און 26
דעם ּפול ֿפון גַײסט דעם דערװעקט
ֿפון גַײסט דעם און ַאשור, ֿפון מלך
און ַאשור, ֿפון מלך דעם ִּתלגַת-ּפלנֶֶסר
ראוֿבנים, די – ֿפַארטריבן זײ הָאט ער
שֿבט הַאלבן דעם און גָדים, די און
קײן געברַאכט זײ הָאט ער און מנשה,
בַײם און ָהרָא, און חֿבֹור, און ַלחַלך,

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז גֹוזָן, טַײך
און קָהת, גֵרשֹון, ֵלִוין: ֿפון זין די 27

מָררי.
ַעמָרם, קָהתן: ֿפון זין די און 28

עוזיֵאל. און חֿברון, און יצָהר,
ַעמָרמען: ֿפון קינדער די און 29
זין די און מרים. און משה, און ַאהרן,
ֶאלָעזָר, ַאֿביהוא, און נָָדֿב, ַאהרנען: ֿפון

יָתָמר. און
ּפינחסן; געבָארן הָאט ֶאלָעזָר 30

ַאֿבישוַען. געבָארן הָאט ּפינחס
בוקין, געבָארן הָאט ַאֿבישוַע און 31

עוזין. געבָארן הָאט בוקי און
און זֶַרחיָהן, געבָארן הָאט עוזי און 32

מָריֹותן. געבָארן הָאט זֶַרחיָה
און ַאַמריָהן, געבָארן הָאט מָריֹות 33

ַאחיטוֿבן. געבָארן הָאט ַאַמריָה
ָצדֹוקן, געבָארן הָאט ַאחיטוֿב און 34

ַאחיַמַעצן. געבָארן הָאט ָצדֹוק און
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געבָארן הָאט ַאחיַמַעץ און 35
געבָארן הָאט ַעזַריָה און ַעזַריָהן,

יֹוחנָנען.
ַעזַריָהן; געבָארן הָאט יֹוחנָן און 36
ּכהן ַא געװען איז װָאס דער איז דָאס
געבױט הָאט שלמה װָאס הױז דעם אין

ירוָשַליִם. אין
ַאַמריָהן, געבָארן הָאט ַעזַריָה און 37

ַאחיטוֿבן. געבָארן הָאט ַאַמריָה און
ָצדֹוקן, געבָארן הָאט ַאחיטוֿב און 38

ַשלומען. געבָארן הָאט ָצדֹוק און
חלִקיָהן, געבָארן הָאט ַשלום און 39

ַעזַריָהן. געבָארן הָאט חלִקיָה און
ׂשָריָהן, געבָארן הָאט ַעזַריָה און 40

יהֹוָצָדקן. געבָארן הָאט ׂשָריָה און
גלות, אין ַאװעק איז יהֹוָצָדק און 41
יהודה ֿפַארטריבן הָאט גָאט װען
ֿפון הַאנט דער דורך ירוָשַליִם און

נֿבוחדנֶַצרן.

און6 קָהת, גֵרשֹום, ֵלִוין: ֿפון זין די
מָררי.

גֵרשֹומס ֿפון נעמען די זַײנען דָאס 2
ִשמִעי. און ִלֿבני, זין:

געװען: זַײנען קָהתן ֿפון זין די און 3
און ֶחֿברון, און יִצָהר, און ַעמָרם,

עוזיֵאל.
מושי. און ַמכלי, מָררין: ֿפון זין די 4
לױט ֵלִוי ֿפון משּפחות די זַײנען דָאס און

עלטערן. זײערע
זון זַײן ִלֿבני, זון זַײן גֵרשֹומען: ֿפון 5

זִָמה; זון זַײן יַחת,
זון זַײן ִעדֹו, זון זַײן יֹוָאך זון זַײן 6

יַאתַרי. זון זַײן זֶַרח,
זון זַײן קָהתן: ֿפון קינדער די 7

ַאסיר; זון זַײן קַֹרח זון זַײן ַעמינָָדֿב,
ֶאֿביָָסף, זון זַײן און ֶאלָקנָה, זון זַײן 8

ַאסיר; זון זַײן און
זַײן אוריֵאל, זון זַײן ַּתחת, זון זַײן 9

ָשאול. זון זַײן און עוזִיָה, זון
ֶאלָקנָהן: ֿפון קינדער די און 10

ַאחימֹות, און ַעָמַׂשי,
ֿפון קינדער די ֶאלָקנָה. [און] 11
נַחת; זון זַײן און צֹוֿפי, זון זַײן ֶאלָקנָהן:

זַײן ירֹוחם, זון זַײן ֶאליָאֿב, זון זַײן 12
ֶאלָקנָה. זון

בָכור דער שמואלן: ֿפון זין די און 13
ַאֿביָה. און ַושני,

זַײן ַמחלי; מָררין: ֿפון קינדער די 14
עוזָה; זון זַײן ִשמִעי, זון זַײן ִלֿבני, זון

זַײן חגִיָה, זון זַײן ִשמָעא, זון זַײן 15
ַעָׂשיָה. זון

הָאט דוד װָאס די זַײנען דָאס און 16
ֿפון הױז אין זינגען בַײם געשטעלט
איז ָארון דער װי דעם נָאך גָאט,

רו. זַײן צו געקומען
דעם ֿפַאר געדינט הָאבן זײ און 17
געזַאנג, מיט אֹוהל-מֹועד ֿפון ִמשּכן
ֿפון הױז דָאס געבױט הָאט שלמה ביז
זיך הָאבן זײ און ירוָשַליִם, אין גָאט
בַײ ָארדענונג זײער לױט געשטעלט

דינסט. זײער
זַײנען װָאס די זַײנען דָאס און 18
ֿפון זין: זײערע מיט געשטַאנען, דָארטן
זינגער, דער ֵהיָמן קָהתים: די ֿפון זין די
שמואל, ֿפון זון דעם יֹוֵאל ֿפון זון דער
ֿפון זון דעם ֶאלָקנָה, ֿפון זון דעם 19
ֿפון זון דעם ֶאליֵאל, ֿפון זון דעם ירֹוחם,

ּתֹוח,
ֿפון זון דעם צוף, ֿפון זון דעם 20
ֿפון זון דעם ַמחת, ֿפון זון דעם ֶאלָקנָה,

ַעָמַׂשי,
ֿפון זון דעם ֶאלָקנָה, ֿפון זון דעם 21
ֿפון זון דעם ַעזַריָה, ֿפון זון דעם יֹוֵאל,

צֿפניָה,
ֿפון זון דעם ַּתחת, ֿפון זון דעם 22
ֿפון זון דעם ֶאֿביָָסף, ֿפון זון דעם ַאסיר,

קַרך,
ֿפון זון דעם יצָהר, ֿפון זון דעם 23
ֿפון זון דעם ֵלִוי, ֿפון זון דעם קָהת,

יׂשראלן.
געװען איז ָאָסף ברודער זַײן און 24
זַײן צו געשטַאנען איז װָאס דער
ֿפון זון דער ָאָסף הַאנט: רעכטער

ִשמָעא, ֿפון זון דעם בֶרחיָהו
ֿפון זון דעם מיָכֵאל, ֿפון זון דעם 25

ַמלִּכיָה, ֿפון זון דעם בֲעֵׂשיָה,
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ֿפון זון דעם ֶאתני, ֿפון זון דעם 26
ַעָדיָה, ֿפון זון דעם זֶַרח,

ֿפון זון דעם ֵאיָתן, ֿפון זון דעם 27
ִשמִעי, ֿפון זון דעם זִָמה,

ֿפון זון דעם יַחת, ֿפון זון דעם 28
ֵלִוין. ֿפון זון דעם גֵרשֹום,

קינדער די ברידער זײערע און 29
זַײט: לינקער דער אױף מָררי, ֿפון
ֿפון זון דעם קישי ֿפון זון דער ֵאיָתן

ַמלוך, ֿפון זון דעם ַעֿבדי,
ֿפון זון דעם חַשֿביָה, ֿפון זון דעם 30

חלִקיָה, ֿפון זון דעם ַאַמציָה,
ֿפון זון דעם ַאמצי, ֿפון זון דעם 31

ֶשֶמר, ֿפון זון דעם בני,
ֿפון זון דעם ַמחלי, ֿפון זון דעם 32
ֿפון זון דעם מָררי, ֿפון זון דעם מושי,

ֵלִוין.
לִויִים די ברידער זײערע און 33
גַאנצן דעם צו ָאּפגעגעבן געװען זַײנען
הױז. גָאטס ֿפון ִמשּכן דעם ֿפון דינסט

קינדער זַײנע און ַאהרן און 34
מזבח דעם אױף געדעמֿפט הָאבן
דעם אױף און ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר
געװען זַײנען זײ װַײרױך; ֿפַאר מזבח
דעם ֿפון ַארבעט יעטװעדער ֿפַאר
זַײן צו מכּפר אױף און ָקדֵשי-ָקדשים,
דער משה װָאס ַאלץ לױט יׂשראל, אױף

בַאֿפױלן. הָאט גָאט ֿפון קנעכט
ֿפון קינדער די זַײנען דָאס און 35
ּפינחס, זון זַײן ֶאלָעזָר, זון זַײן ַאהרן:

ַאֿבישוַע; זון זַײן
זון זַײן עוזי, זון זַײן בוקי, זון זַײן 36

זֶַרחיָה;
ַאַמריָה, זון זַײן מָריֹות, זון זַײן 37

ַאחיטוֿב; זון זַײן
ַאחיַמַעץ. זון זַײן ָצדֹוק, זון זַײן 38

געװען זַײנען דָאס און 39
זײערע לױט װױנערטער זײערע
צו געמַארק: זײער אין לַאגערדערֿפער
משּפחה דער ֿפון ַאהרן ֿפון קינדער די
געװען איז זײערס װַײל קָהתים די ֿפון

גֹורל, ערשטער] [דער
אין ֶחֿברון געגעבן מען הָאט זײ 40
ּפלעצער ֿפרַײע אירע מיט יהודה לַאנד

איר. ַארום רונד
שטָאט דער ֿפון ֿפעלד דָאס ָאבער 41
צו געגעבן מען הָאט דערֿפער אירע און

יֿפונֶהן. ֿפון זון דעם ָּכֵלֿב
הָאט ַאהרן ֿפון קינדער די צו און 42
ַאנטרינונג, ֿפון שטעט די געגעבן מען
ֿפרַײע אירע מיט ִלֿבנָה און ֶחֿברון,
מיט ֶאשּתמֹוַע און יַּתיר, און ּפלעצער,

ּפלעצער; ֿפרַײע אירע
ֿפרַײע אירע מיט חיֵלן און 43
ֿפרַײע אירע מיט דֿביר ּפלעצער,

ּפלעצער;
ֿפרַײע אירע מיט ָעָשן און 44
אירע מיט בית-ֶשֶמש און ּפלעצער,

ּפלעצער. ֿפרַײע
מיט גֶֿבע בנימין: שֿבט ֿפון און 45
מיט ָעֶלֶמת און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע
מיט ַענָתֹות און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע
זײערע ַאלע ּפלעצער. ֿפרַײע אירע
זײערע לױט שטעט, דרַײצן שטעט,

משּפחות.
קינדער איבעריקע די ֿפַאר און 46
דעם ֿפון משּפחה דער ֿפון קָהת, ֿפון
הַאלב ֿפון שֿבט, הַאלבן דעם ֿפון שֿבט,

שטעט. צען גֹורל, לױט מנשה,
גֵרשֹום ֿפון קינדער די ֿפַאר און 47
שֿבט ֿפון משּפחות, זײערע לוט
ֿפון און ָאשר, שֿבט ֿפון און יִׂשָׂשָכר,
אין מנשה שֿבט ֿפון און נֿפּתלי, שֿבט

שטעט. דרַײצן בָשן,
לױט מָררי ֿפון קינדער די ֿפַאר 48
און ראוֿבן, שֿבט ֿפון משּפחות, זײערע
לױט זֿבולון, שֿבט ֿפון און גָד, שֿבט ֿפון

שטעט. צװעלף גֹורל,
הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די און 49
מיט שטעט די לִויִים די צו געגעבן

ּפלעצער. ֿפרַײע זײערע
גֹורל, לױט געגעבן הָאבן זײ און 50
יהודה, ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפון
ֿפון קינדער די ֿפון שֿבט דעם ֿפון און
די ֿפון שֿבט דעם ֿפון און שמעון,
שטעט דָאזיקע די בנימין, ֿפון קינדער

נעמען. די מיט ָאן דָא רוֿפט מע װָאס
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ֿפון משּפחות די ֿפון טײל און 51
די געהַאט הָאבן קָהת ֿפון קינדער די
שֿבט ֿפון געמַארק זײער ֿפון שטעט

אֿפרים.
שטעט די געגעבן זײ הָאט מע און 52
ֿפרַײע אירע מיט שֶכם ַאנטרינונג, ֿפון
גֶזֶר און אֿפרים, בַארג אױֿפן ּפלעצער

ּפלעצער; ֿפרַײע אירע מיט
ֿפרַײע אירע מיט יָקְמָעם און 53
אירע מיט בית-חֹורֹון און ּפלעצער,

ּפלעצער. ֿפרַײע
ֿפרַײע אירע מיט ַאיָלֹון און 54
אירע מיט גַת-ִרמֹון, און ּפלעצער,

ּפלעצער. ֿפרַײע
מנשה: שֿבט הַאלבן דעם ֿפון און 55
און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט ָענֵר
ֿפַאר ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט ִבלָעם
קינדער איבעריקע די ֿפון משּפחה דער

קָהת. ֿפון
ֿפון גֵרשֹום, ֿפון קינדער די ֿפַאר 56
שֿבט הַאלבן דעם ֿפון משּפחה דער
ֿפרַײע אירע מיט בָשן אין גֹוָלן מנשה:
אירע מיט ַעשָּתרֹות און ּפלעצער,

ּפלעצער. ֿפרַײע
מיט ֶקֶדש יִׂשָׂשָכר: שֿבט ֿפון און 57
אירע מיט ָדֿבַרת ּפלעצער, ֿפרַײע אירע

ּפלעצער. ֿפרַײע
ֿפרַײע אירע מיט ראמֹות און 58
ֿפרַײע אירע מיט ָענֵם און ּפלעצער,

ּפלעצער.
מיט ָמָשל ָאשר: שֿבט ֿפון און 59
מיט ַעֿבדֹון און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע

ּפלעצער. ֿפרַײע אירע
ֿפרַײע אירע מיט חוקֹוק און 60
ֿפרַײע אירע מיט רחֹוֿב און ּפלעצער,

ּפלעצער.
אין ֶקֶדש נֿפּתלי: שֿבט ֿפון און 61
און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט גָליל
און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט חמֹון

ּפלעצער. ֿפרַײע אירע מיט ִקריַָתיִם
ֿפון קינדער די איבעריקע, די ֿפַאר 62
מיט ִרמֹונֹו זֿבולון: שֿבט ֿפון מָררי,
אירע מיט ָּתֿבֹור ּפלעצער, ֿפרַײע אירע

ּפלעצער. ֿפרַײע

בַײ יַרדן זַײט יענער ֿפון און 63
שֿבט ֿפון יַרדן, ֿפון מזרח צו יריחֹו,
אירע מיט מדבר אין בֶצר ראוֿבן:
אירע מיט יַַהץ און ּפלעצער, ֿפרַײע

ּפלעצער; ֿפרַײע
ֿפרַײע אירע מיט קֵדמֹות און 64
ֿפרַײע אירע מיט ֵמיֿפַעת און ּפלעצער,

ּפלעצער.
גִלָעד אין רָאמֹות גָד: שֿבט ֿפון און 65
ַמחנַיִם און ּפלעצער, ֿפרַײע אירע מיט

ּפלעצער; ֿפרַײע אירע מיט
ֿפרַײע אירע מיט חשבֹון און 66
ֿפרַײע אירע מיט יְַעזֵיר און ּפלעצער,

ּפלעצער.

זַײנען7 יִׂשָׂשָכר ֿפון זין די ֿפון און
יָשוֿב, ּפוָאה, און ּתֹוָלע, געװען:

ֿפיר. – ִשמרֹון און
און עוזי, ּתֹוָלען: ֿפון זין די און 2
און יַחַמי, און יריֵאל, און רֿפיָה,
זײערע ֿפון הױּפטן שמואל, און יִֿבָׂשם,
לױט – ּתֹוָלע ֿפון – ֿפָאטערהַײזער
גיבֹורים. העלדישע געבורטן, זײערע
איז דודן ֿפון טעג די אין צָאל זײער
און טױזנט צװַאנציק און צװײ געװען

הונדערט. זעקס
געװען: זַײנען עוזין ֿפון זין די און 3
יִזֶַרחיָהן: ֿפון זין די און יִזֶַרחיָה;
– יִִשיָה יֹוֵאל, און עֹוֿבדיָה, און מיָכֵאל,

הױּפטן. ַאלע ֿפינף;
געהערט, הָאבן זײ צו און 4
זײערע לױט געבורטן, זײערע לױט
קריג-חיל, מחנות ֿפָאטערהַײזער,
זײ װָארום טױזנט; דרַײסיק און זעקס

זין. און װַײבער ֿפיל געהַאט הָאבן
ַאלע ֿפון ברידער זײערע און 5
העלדישע יִׂשָׂשָכר, ֿפון משּפחות
אין ֿפַארצײכעניש, זײער – גיבֹורים

טױזנט. ַאכציק און זיבן ַאלעמען:
און ֶבֶכר, און ֶבַלע, בנימינען: ֿפון 6

דרַײ. – ידיֲעֵאל
ֶאצבֹון, ֶבַלען: ֿפון זין די און 7
אירימֹות, און עוזיֵאל, און עוזי, און
ֿפון הױּפטן ֿפינף, – ִעירי און
גיבֹורים; העלדישע ֿפָאטערהַײזער,
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און צװײ ֿפַארצײכעניש: זײער און
דרַײסיק. און ֿפיר און טױזנט צװַאנציק
און זמיָרה, ֶבֶכרן: ֿפון זין די און 8
און ֶאליֹוֵעינַי, און ֶאליֶעזֶר, און יֹוָעש,
און ַאֿביָה, און איֵרמֹות, און ָעמרי,
זַײנען ַאלע די ָעֶלֶמת; און ַענָתֹות,

ֶבֶכרן. ֿפון זין די געװען
לױט ֿפַארצײכעניש זײער און 9
הױּפטן די לױט געבורטן, זײערע
העלדישע ֿפָאטערהַײזער, זײערע ֿפון
צװײ און טױזנט צװַאנציק גיבֹורים:

הונדערט.
און ִבלָהן; ידיֲעֵאלן: ֿפון זין די און 10
בנימין, און יְעוש ִבלָהנען: ֿפון זין די
און זֵיָתן, און ּכנֲַענָה, און ֵאהוד, און

ַאחיַשַחר. און ַּתרשיש
קינדער די געװען זַײנען ַאלע די 11
ֿפון הױּפטן די לױט ידיֲעֵאל ֿפון
גיבֹורים, העלדישע ֿפָאטערהַײזער, די
װָאס הונדערט צװײ און טױזנט זיבעצן

מלחמה. אױף חיל אין ַארױס גײען
זין די חוּפים, און שוּפים, דערצו 12

ַאחרן. ֿפון זון דער חוִשם, ִעירן; ֿפון
און יַחציֵאל, נֿפּתלין: ֿפון זין די 13
קינדער די ַשלום, און יֵֶצר, און גוני,

ִבלָההן. ֿפון
װָאס ַאׂשריֵאל מנשהן: ֿפון זין די 14
ַאַרמישע זַײן – געבָארן הָאט װַײב זַײן
דעם ָמכיר געבָארן הָאט קעּפסװַײב

גִלָעד; ֿפון ֿפָאטער
װַײב ַא גענומען הָאט ָמכיר און 15
דער און שוּפים, און חוּפים ֿפון
געװען איז שװעסטער זײער ֿפון נָאמען
צװײטן ֿפון נָאמען דער און – ַמֲעָכה
הָאט צָלֿפחד און צָלֿפחד; געװען איז

טעכטער. געהַאט
הָאט ָמכירן ֿפון װַײב די ַמֲעָכה און 16
זַײן גערוֿפן הָאט זי און זון, ַא געבָארן
זַײן ֿפון נָאמען דער און ֶּפֶרש; נָאמען
זין זַײנע און ֶשֶרש, געװען איז ברודער

ֶרֶקם. און אוָלם, געװען זַײנען
דָאס בָדן, אוָלמען: ֿפון זין די און 17
ֿפון זון דעם גִלָעד ֿפון קינדער די זַײנען

מנשהן. ֿפון זון דעם ָמכיר,

הָאט ַהמֹוֶלֶכת שװעסטער זַײן און 18
און ַאֿביֶעזֶרן, און ישהֹודן, געבָארן

ַמחָלהן.
זַײנען שמיָדען ֿפון זין די און 19
און ִלקחי, און ֶשֶכם, און ַאחיָן, געװען:

ַאניָעם.
שוֶתַלח אֿפרימען: ֿפון זין די און 20
זַײן און ֶבֶרד, געװען איז זון זַײן און –
זַײן און ֶאלָעָדה, זון זַײן און ַּתחת, זון

ַּתחת; זון
זון זַײן און זָֿבד, זון זַײן און 21
און ֶאלָעד. און ֶעזֶר, און – שוֶתַלח
אַײנגעבָארענע די גַת, ֿפון מענטשן די
זײ װַײל געהרגעט, זײ הָאבן לַאנד ֿפון
ַאװעקצונעמען ַארָאּפגענידערט הָאבן

ֿפי. זײערע
הָאט אֿפרים ֿפָאטער זײער און 22
ברידער זַײנע און טעג, ֿפיל געטרױערט

טרײסטן. אים געקומען זַײנען
װַײב, זַײן צו געקומען איז ער און 23
הָאט און געװָארן, טרָאגעדיק איז זי און
זַײן גערוֿפן הָאט ער און זון, ַא געבָארן
איז אומגליק ַאן װַײל בריָעה נָאמען

הױז. זַײן אין געשען
געװען איז טָאכטער זַײן און 24
בית-חֹורֹון, געבױט הָאט זי און ֶשֱאָרה,
אױבערשטע, די און אונטערשטע די

אוזֵן-ֶשֱאָרה. און
און ֶרֿפַח, געװען איז זון זַײן און 25
ַּתחן; זון זַײן און ֶּתַלך, זון זַײן און ֶרֶשף,
זַײן ַעמיהוד, זון זַײן ַלְעָדן, זון זַײן 26

ֶאליָשָמע; זון
יהֹושוַע. זון זַײן נון, זון זַײן 27

זײערע און אײגנטום זײער און 28
מיט בית-ֵאל געװען איז װױנערטער
מזרח, צו און טעכטערשטעט, אירע
אירע מיט גֶזֶר מערֿב צו און נֲַעָרן,
אירע מיט שֶכם און טעכטערשטעט,
אירע מיט ַעיָה ביז טעכטערשטעט,

טעכטערשטעט.
מנשה, ֿפון קינדער די לעבן און 29
טעכטערשטעט, אירע מיט בית-ְשָאן
מגִדֹו טעכטערשטעט, אירע מיט ַּתֲענָך
מיט דֹור טעכטערשטעט, אירע מיט
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דָאזיקע די אין טעכטערשטעט. אירע
דעם יֹוסף ֿפון קינדער די געזעסן זַײנען

יׂשראלן. ֿפון זון
און יִמנָה, ָאשרן: ֿפון קינדער די 30
זײער און בריָעה, און יִשִוי, און יִשָוה,

ֶׂשַרח. שװעסטער
און ֶחֿבר, בריָעהן: ֿפון זין די און 31
ֿפון ֿפָאטער דער איז דָאס ַמלּכיֵאל,

ברזָיִת.
יַֿפֵלטן, געבָארן הָאט ֶחֿבר און 32
זײער און חֹוָתמען, און שֹוֵמרן, און

שוָעאן. שװעסטער
געװען: זַײנען יַֿפֵלטן ֿפון זין די און 33
זַײנען דָאס ַעשָות. און במָהל, און ּפַסך,

יַֿפֵלטן. ֿפון זין די
און ַאחי, ֶשֶמרן: ֿפון זין די און 34

ַאָרם. און חובה, און ָרהגָה,
ֵהֶלמען: ברודער זַײן ֿפון זין די און 35

ָעָמל. און ֵשֶלש, און יִמנָע, און צֹוֿפך
און סוח, צֹוֿפחן: ֿפון זין די 36
יִמָרה; און ברי, און שוָעל, און חרנֶֿפר,
און ַשמָא, און הֹוד, און בֶצר, 37

בֵארָא. און יִתָרן, און ִשלָשה,
און יֿפונֶה, יֶֶתרן: ֿפון זין די און 38

ַארָא. און ּפסּפָא,
און ָאַרח, עולָאן: ֿפון זין די און 39

ִרְציָא. און חניֵאל,
די געװען זַײנען ַאלע די 40
די ֿפון הױּפטן ָאשר, ֿפון קינדער
העלדישע געקליבענע ֿפָאטערהַײזער,
זײער און אובערֿפירשטן; גיבֹורים,
מלחמה ֿפַאר חיל אין ֿפַארצײכעניש
צװַאנציק און זעקס צָאל: זײער –

מַאן. טױזנט

זַײן8 ֶבַלע געבָארן הָאט בנימין און
און צװײטן, דעם ַאשבל בָכור,

דריטן; דעם ַאחרַח
דעם ָרֿפָא און ֿפירטן, דעם נֹוחה 2

ֿפינֿפטן.
און ַאָדר, זין: געהַאט הָאט ֶבַלע און 3

ַאֿביהוד; און גֵרָא,
ַאחֹוח; און נֲַעָמן, און ַאֿבישוַע, און 4

חוָרם. און שֿפוֿפן, און גֵרָא, און 5

ֵאחודן: ֿפון זין די זַײנען דָאס און 6
ֿפון הוּפטן געװען זַײנען דָאזיקע די –
ֿפון בַאװױנער די ֿפון ֿפָאטערהַײזער
קײן ֿפַארטריבן זײ הָאט מע און גֶֿבע,

ָמנַחת;
זײ גֵרָא, און ַאחיָה, און נֲַעָמן, און 7
געבָארן הָאט ער – ֿפַארטריבן זײ הָאבן

ַאחיחודן. און עוזָאן,
קינדער געהַאט הָאט ַשחַריִם און 8
װי דעם נָאך מֹוָאֿב, ֿפון ֿפעלד אין
זַײנע – ַאװעקגעשיקט זײ הָאט ער

בֲערָא. און חושים, װַײבער,
װַײב זַײן מיט געהַאט הָאט ער און 9
ֵמישָאן, און ִצֿביָאן, און יֹוֿבֿבן, חֹוֶדשן:

ַמלָּכמען; און
און ָׂשכיָהן, און יְעוצן, און 10
– זין זַײנע געװען זַײנען דָאס ִמרָמהן.

ֿפָאטערהַײזער. ֿפון הױּפטן
געהַאט ער הָאט חושימען מיט און 11

ֶאלּפַעלן. און ַאֿביטוֿבן,
ֵעֿבר, ֶאלּפַעלן: ֿפון זין די און 12
הָאט װָאס ֶשֶמר, און ִמשָעם, און
אירע מיט לֹוד און אֹונֹו, געבױט

טעכטערשטעט;
זַײנען װָאס ֶשַמע, און בריָעה, און 13
ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּפטן געװען
הָאבן װָאס די ַאיָלֹון, ֿפון בַאװױנער די

גַת. ֿפון בַאװױנער די ֿפַאריָאגט
איֵרמֹות, און ָשַשק, ַאחיֹו, און 14
ֶעֶדר, און ַעָרד, און זֿבדיָה, און 15

יֹוחָא, און יִשּפה, און מיָכֵאל, און 16
בריָעהן. ֿפון זין די געװען זַײנען

חזקי, און משוָלם, און זֿבדיָה, און 17
ֶחֿבר, און

יֹוֿבֿב, און יִזליָאה, און יִשמַרי, און 18
ֶאלּפַעלן. ֿפון זין די געװען זַײנען

זַֿבדי, און זִכרי, און יָקים, און 19
און ִצלַתי, און ֶאליֵעינַי, און 20

ֶאליֵאל,
ִשמָרת, און ברָאיָה, און ַעָדיָה, און 21

ִשמִעין. ֿפון זין די געװען זַײנען
ֶאליֵאל, און ֵעֿבר, און יִשּפן, און 22

חנָן, און זִכרי, און ַעֿבדֹון, און 23
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און ֵעיָלם, און חנַניָה, און 24
ַענתֹוִתיָה,

זַײנען ּפנוֵאל, און יִֿפְדיָה, און 25
ָשַשקן. ֿפון זין די געװען

און שחריָה, און ַשמְשַרי, און 26
ַעַתליָה,

זִכרי, און ֵאִליָה, און יֲַעֶרשיָה, און 27
ירֹוחמען. ֿפון זין די געװען זַײנען

הױּפטן געװען זַײנען דָאזיקע די 28
זײערע לױט – ֿפָאטערהַײזער ֿפון
זַײנען דָאזיקע די הױּפטן. געבורטן,

ירוָשַליִם. אין געזעסן
דער געזעסן: זַײנען גִֿבעֹון אין און 29
ֿפון נָאמען דער װָאס גִֿבעֹון, ֿפון ֿפָאטער

ַמֲעָכה; געװען איז װַײב זַײן
זון ערשטגעבָארענער זַײן און 30
און בַעל, און קיש, און צור, און ַעֿבדֹון,

נָָדֿב;
זֶֶכר. און ַאחיֹו, און גדֹור, און 31

ִשמָאהן. געבָארן הָאט ִמקלֹות און 32
זַײנען ברידער זײערע מיט אױך זײ און
זײערע ַאקעגן ירוָשַליִם, אין געזעסן

ברידער.
און קישן, געבָארן הָאט נֵר און 33
ָשאול און ָשאולן, געבָארן הָאט קיש
ַמלּכי-שוַען, און יֹונָָתנען, געבָארן הָאט

ֶאשבַעלן. און ַאֿבינָָדֿבן, און
געװען איז זון יֹונָָתנס און 34
הָאט מריֿב-בַעל און מריֿב-בַעל;

מיָכהן. געבָארן
זַײנען מיָכהן ֿפון זין די און 35
ַּתאֵרַע, און ֶמֶלך, און ּפיתֹון, געװען:

ָאחז. און
יהֹוַעָדהן; געבָארן הָאט ָאחז און 36
און ָעֶלֶמתן, געבָארן הָאט יהֹוַעָדה און
הָאט זִמרי און זִמרין; און ַעזָמֶותן,

מֹוצָאן. געבָארן
בנָעאן; געבָארן הָאט מֹוצָא און 37
זון זַײן ָרֿפה, געװען איז זון זַײן

ָאֵצל. זון זַײן ֶאלָעָׂשה,
זעקס געהַאט הָאט ָאֵצל און 38
נעמען: זײערע זַײנען דָאס און זין,
און יִשָמֵעאל, און בֹוכרו, ַעזריָקם,

ַאלע די חנָן. און עֹוֿבדיָה, און שַעריָה,
ָאֵצלן. ֿפון זין די געװען זַײנען

ֵעֶשקן: ברודער זַײן ֿפון זין די און 39
צװײטער, דער יְעוש בָכור, זַײן אוָלם

דריטער. דער ֶלט ֶאליֿפֶ און
זַײנען אוָלמען ֿפון זין די און 40
גיבֹורים, העלדישע מענטשן געװען
געהַאט הָאבן זײ און בױגנשּפַאנער;
– קינדסקינדער און קינדער ֿפיל
זַײנען ַאלע די ֿפוֿפציק. און הונדערט

בנימין. ֿפון קינדער די ֿפון געװען

זיך9 הָאבן יׂשראל גַאנץ און
זַײנען זײ און ֿפַארצײכנט,
ֿפון מלכים די ֿפון בוך אין ֿפַארשריבן
ֿפַארטריבן איז יהודה און יׂשראל.
זײער ֿפַאר בֿבל קײן געװָארן

ֿפעלשונג.
ערשטע די זיך הָאבן װָאס די און 2
אין אײגנטום זײער אױף בַאזעצט
יׂשראל, געװען, זַײנען שטעט, זײערע

נתינים. די און לִויִים, די ּכהנים, די
געזעסן זַײנען ירוָשַליִם אין און 3
די ֿפון און יהודה, ֿפון קינדער די ֿפון
קינדער די ֿפון און בנימין, ֿפון קינדער

מנשה: און אֿפרים ֿפון
זון דעם ַעמיהוד ֿפון זון דער עוַתי 4
זון דעם ִאמרין, ֿפון זון דעם ָעמרי, ֿפון
זון דעם ּפֶרץ ֿפון זין די ֿפון בנין, ֿפון

יהודהן. ֿפון
דער ַעָׂשיָה שילֹונים: די ֿפון און 5

זין. זַײנע און בָכור,
יְעוֵאל, זֶַרח: ֿפון קינדער די ֿפון און 6
הונדערט זעקס ברידער, זײערע און

נַײנציק. און
בנימין: ֿפון קינדער די ֿפון און 7
ֿפון זון דעם משוָלם ֿפון זון דער ַסלוא

ַהסנוָאהן; ֿפון זון דעם הֹוַדְויָה,
ירוחמען, ֿפון זון דער יִֿבניָה און 8
ֿפון זון דעם עוזי ֿפון זון דער ֵאָלה און
שֿפטיָה ֿפון זון דער משוָלם און ִמכרין,
יִֿבנִיָהן; ֿפון זון דעם ְרעוֵאל, ֿפון זון דעם
זײערע לױט ברידער זײערע און 9
און זעקס און הונדערט נַײן געבורטן,
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געװען זַײנען מענער ַאלע די ֿפוֿפציק.
זײערע לױט ֿפָאטערהַײזער ֿפון הױּפטן

ֿפָאטערהַײזער.
און יַדְעיָה, ּכהנים: די ֿפון און 10

יָכין; און יהֹויָריֿב,
חלִקיָה ֿפון זון דער ַעזַריָה און 11
ֿפון זון דעם משוָלם, ֿפון זון דעם
ֿפון זון דעם מָריֹות, ֿפון זון דעם ָצדֹוק,
הױז; גָאטס ֿפון ֿפירשט דער ַאחיטוֿב,

דעם ירֹוחם ֿפון זון דער ַעָדיָה און 12
ַמלִּכיָהן, ֿפון זון דעם ּפשחור, ֿפון זון
זון דעם ַעדיֵאל ֿפון זון דער ַמְעַׂשי און
דעם משוָלם, ֿפון זון דעם יַחזֵָרה, ֿפון

ִאֵמרן; ֿפון זון דעם מִשֵלמית, ֿפון זון
ֿפון הױּפטן ברידער, זײערע און 13
זיבן און טױזנט ֿפָאטערהַײזער, זײערע
לַײט טױגלעכע זעכציק און הונדערט
הױז. גָאטס ֿפון דינסטַארבעט דער ֿפַאר
זון דער שַמעיָה לִויִים: די ֿפון און 14
זון דעם ַעזריָקם, ֿפון זון דעם חשוֿב ֿפון
מָררי; ֿפון קינדער די ֿפון חַשֿביָהן, ֿפון
און גָָלל, און חֶרש, בקבַקר, און 15
ֿפון זון דעם מיכָא ֿפון זון דער ַמַּתניָה

ָאָסֿפן; ֿפון זון דעם זִכרי,
שַמעיָה ֿפון זון דער עֹוֿבדיָה און 16
ידותונען, ֿפון זון דעם גָָלל, ֿפון זון דעם
זון דעם ָאסָא ֿפון זון דער בֶרכיָה און
די אין געזעסן איז װָאס ֶאלָקנָהן, ֿפון

נטֹוֿפתים. די ֿפון דערֿפער
געװען: זַײנען טױערלַײט די און 17
און ַטלמֹון, און ַעקוֿב, און ַשלום,
איז ַשלום ברודער זײער און ַאחיָמן;

הױּפט. דער געװען
אין זײ זַײנען ַאהער ביז נָאך און 18
זַײנען זײ מזרח; צו טױער מלכס דעם
די ֿפון לַאגערס די ֿפַאר טױערלַײט די

ֵלִוי. ֿפון קינדער
דעם קֹוֵרא ֿפון זון דער ַשלום און 19
און קַֹרחן, ֿפון זון דעם ֶאֿביָָסף, ֿפון זון
הױז, ֿפָאטערס זַײן ֿפון ברידער זַײנע
דער איבער געװען זַײנען ָקרחים, די
ֿפון שװעלהיטער די דינסטַארבעט,
עלטערן זײערע װי ַאזױ געצעלט, דעם
ֿפון לַאגער דעם איבער געװען זַײנען

אַײנגַאנג. דעם ֿפון היטער די גָאט,
איז ֶאלָעזָרן ֿפון זון דער ּפינחס און 20
מָאל; ַא זײ איבער ֿפירשט דער געװען

געװען. אים מיט איז גָאט
איז מֶשֶלמיָהן ֿפון זון דער זַכריָה 21
אַײנגַאנג בַײם טױערמַאן דער געװען

אֹוהל-מֹועד. ֿפון
אױסגעקליבענע די ַאלע, זײ 22
צװײ שװעלן, די בַײ טױערלַײט ֿפַאר
געװען זַײנען זײ צװעלף. און הונדערט
זײ דערֿפער; זײערע לױט ֿפַארצײכנט
זעער דער שמואל און דוד הָאט

ַאמט. זײער אױף געשטעלט
זַײנען קינדער זײערע און זײ און 23
הױז דעם ֿפון טױערן די איבער געװען
געצעלט, ֿפון הױז דעם ֿפון גָאט, ֿפון

װַאכן. ֿפַאר
די געװען זַײנען זַײטן ֿפיר אין 24
אין מערֿב, אין מזרח, אין טױערלַײט:

ָדרום. אין און צֿפון,
זײערע אין ברידער זײערע און 25
אױף קומען געדַארֿפט הָאבן דערֿפער
מיט זַײן צו צַײט, צו צַײט ֿפון טעג, זיבן

דָאזיקע; די
זַײנען שטענדיק אױף װָארום 26
הױּפטטױערלַײט. ֿפיר די נָאר געװען
אױך לִויִים. די געװען זַײנען דָאס
קַאמערן, די איבער געװען זײ זַײנען
הױז. גָאטס ֿפון אֹוצרות די איבער און
ַארום גענעכטיקט הָאבן זײ און 27
זײ אױף װַײל גָאט, ֿפון הױז דעם
זַײנען זײ און היטונג, די געװען איז
מָארגן עֿפענען, דעם איבער געװען

מָארגן. ֿפַאר
געװען זַײנען זײ ֿפון טײל און 28
מיט װָארום דינסט, ֿפון ּכלים די איבער
ַארַײנגעברַאכט, זײ מען הָאט צָאל ַא
זײ מען הָאט צָאל ַא מיט און

ַארױסגענומען.
געװען זַײנען זײ ֿפון טײל און 29
איבער און זַאכן, די איבער געשטעלט
דעם איבער און ּכלים, הײליקע ַאלע
דעם און װַײן, דעם און זעמלמעל,
בׂשמים. די און װַײרױך, דעם און אײל,
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ּכהנים די ֿפון זין די ֿפון טײל אן 30
די ֿפון צובַארײטונג די צובַארײט הָאבן

בׂשמים.
װָאס לִויִים, די ֿפון ַמִּתתיָה און 31
דעם ַשלום ֿפון בָכור דער געװען איז
איבער ַאמט דעם געהַאט הָאט ָקרחי,

ֿפַאנגעבעקסן. די
די ֿפון קינדער די ֿפון טײל און 32
זַײנען ברידער, זײערע ֿפון קָהתים,
ברױט, אױסגעלײגטן איבערן געװען

שבת. אין שבת צוצוגרײטן דָאס
די געװען זַײנען דָאס און 33
ֿפָאטערהַײזער ֿפון הױּפטן זינגערס,
ּפטור קַאמערן, די אין לִויִים, די ֿפון
און טָאג װַײל דינסט] ַאנדערן [ֿפון
ַארבעט. די געװען זײ אױף איז נַאכט

הױּפטן געװען זַײנען דָאזיקע די 34
– לִויִים די ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון
די הױּפטן. געבורטן, זײערע לױט

ירוָשַליִם. אין געזעסן זַײנען דָאזיקע
דער געזעסן: זַײנען גִֿבעֹון אין און 35
דער װָאס יִעיֵאל, גִֿבעֹון, ֿפון ֿפָאטער
ַמֲעָכה; געװען איז װַײב זַײן ֿפון נָאמען
און ַעֿבדֹון, בָכור, דער זון זַײן און 36
און נֵר, און ַבַעל, און קיש, און צור,

נָָדֿב;
זַכריָה, און ַאחיֹו, און גדֹור, און 37

ִמקלֹות. און
געבָארן הָאט ִמקלֹות און 38
געזעסן זַײנען אױך זײ און ִשמָאמען.
ירוָשַליִם, אין ברידער זײערע מיט

ברידער. זײערע ַאקעגן
און קישן; געבָארן הָאט נֵר און 39
ָשאול און ָשאולן; געבָארן הָאט קיש
ַמלּכי-שוַען, און יֹונָָתנען, געבָארן הָאט

ֶאשבַעלן. און ַאֿבינָָדֿבן, און
געװען איז זון יֹונָָתנס און 40
הָאט מריֿב-ַבַעל און מריֿב-ַבַעל,

מיָכהן. געבָארן
זַײנען מיָכהן ֿפון זין די און 41
ַּתחֵרַע, און ֶמֶלך, און ּפיתֹון, געװען:

ָאחז. און
יַעָרהן; געבָארן הָאט ָאחז און 42
און ָעֶלֶמתן, געבָארן הָאט יַעָרה און

הָאט זִמרי און זִמרין; און ַעזָמֶותן,
מֹוצָאן. געבָארן

בנָעאן; געבָארן הָאט מֹוצָא און 43
זון זַײן ָריָה, געװען איז זון זַײן און

ָאֵצל. זון זַײן ֶאלָעָׂשה,
זעקס געהַאט הָאט ָאֵצל און 44
נעמען: זײערע זַײנען דָאס און זין,
און יִשָמֵעאל, און בֹוכרו, ַעזריָקם,
דָאס חנָן. און עֹוֿבדיָה, און שַעריָה,

ָאֵצלן. ֿפון זין די זַײנען

מלחמה10 הָאבן ּפִלשּתים די און
און יׂשראל, מיט געהַאלטן
ַאנטלָאֿפן זַײנען יׂשראל ֿפון מענער די
געֿפַאלן זַײנען זײ און ּפִלשּתים, די ֿפַאר

גִלבֹוַע. בַארג אױֿפן דערשלָאגענע
נָאכגעיָאגט הָאבן ּפִלשּתים די און 2
ּפִלשּתים די און זין, זַײנע און ָשאולן
ַאֿבינָָדֿב, און יֹונָָתן, דערשלָאגן הָאבן

ָשאולן. ֿפון זין די ַמלּכי-שוַע, און
שװער געװען איז מלחמה די און 3
בױגנשיסערס די און ָשאולן, ַאקעגן
הָאט ער און געֿפונען, אים הָאבן

שיסערס. די ֿפַאר געציטערט
זַײן צו געזָאגט הָאט ָשאול און 4
שװערד, דַײן ַארױס צי װַאֿפנטרעגער:
ַאז איר, מיט מיך דערשטעך און
ניט זָאלן אומבַאשניטענע דָאזיקע די
איבער געשּפעט מַאכן און קומען,
הָאט װַאֿפנטרעגער זַײן ָאבער מיר.
זײער הָאט ער װָארום געװָאלט, ניט
די גענומען ָשאול הָאט געהַאט. מֹורא
אױף ַארױֿפגעֿפַאלן איז און שװערד,

איר.
הָאט װַאֿפנטרעגער זַײן װי און 5
געשטָארבן, איז ָשאול ַאז געזען,
זַײן אױף ַארױֿפגעֿפַאלן אױך ער איז

געשטָארבן. איז און שװערד,
און ָשאול; געשטָארבן איז ַאזױ 6
הױזגעזינט גַאנץ זַײן און זין דרַײ זַײנע

געשטָארבן. זַײנען אײנעם אין
יׂשראל ֿפון מענער ַאלע װי און 7
יענע ַאז געזען, הָאבן טָאל אין װָאס
זַײנע און ָשאול ַאז און ַאנטלָאֿפן, זַײנען
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ֿפַארלָאזן זײ הָאבן ַאזױ טױט, זַײנען זין
ַאנטלָאֿפן. זַײנען און שטעט, זײערע
און געקומען, זַײנען ּפִלשּתים די און

בַאזעצט. זײ אין זיך הָאבן
מָארגן, אױף געװען איז עס און 8
אױסטָאן געקומען ּפִלשּתים די זַײנען
געֿפונען הָאבן זײ און דערשלָאגענע, די
געֿפַאלן זין, דרַײ זַײנע און ָשאולן

גִלבֹוַע. בַארג אױֿפן
און אױסגעטָאן, אים זײ הָאבן 9
זַײנע און קָאּפ, זַײן גענומען הָאבן
די ֿפון לַאנד אין געשיקט און װַאֿפן,
די ברענגען צו ַארום, רונד ּפִלשּתים
און געצנבילדער זײערע צו בׂשורה

ֿפָאלק. צום
זַײנע ַאװעקגעלײגט הָאבן זײ און 10
און געטער, זײערע ֿפון הױז אין װַאֿפן
אין אױֿפגעשטָאכן זײ הָאבן שַארבן זַײן

ָדגֹון. ֿפון הױז
הָאט יָֿביש-גִלָעד גַאנץ און 11
הָאבן ּפִלשּתים די װָאס ַאלץ געהערט

ָשאולן, צו געטָאן
זַײנען לַײט העלדישע ַאלע און 12
גענומען הָאבן זײ און אױֿפגעשטַאנען,
לַײבער די און ָשאולן, ֿפון לַײב דעם
קײן געברַאכט זײ און זין, זַײנע ֿפון
זײערע בַאגרָאבן הָאבן זײ און יָֿביש;
אין אַײכנבױם דעם אונטער בײנער
טעג. זיבן געֿפַאסט הָאבן זײ און יָֿביש;
ֿפַאר געשטָארבן איז ָשאול און 13
געֿפעלשט הָאט ער װָאס ֿפעלשונג זַײן
גָאט ֿפון װָארט דעם װעגן ֿפון גָאט ָאן
ֿפַאר אױך און געהיט, ניט הָאט ער װָאס
גַײסט ַא בַײ געֿפרעגט הָאט ָשאול װָאס

אים, בַײ ֿפָארשן צו
גָאט; בַײ געֿפרעגט ניט און 14
הָאט און געטײט, אים ער הָאט דרום
זון דעם דוד צו מלוכה די ָאּפגעקערט

יִַשין. ֿפון

זיך11 הָאבן יׂשראל גַאנץ און
קײן דודן צו אַײנגעזַאמלט
דַײן און בײן דַײן זָאגן: צו ַאזױ חֿברון,

דָאך. מיר זַײנען ֿפלײש

אײערנעכטן, און נעכטן ֿפון נָאך 2
מלך, ַא געװען איז ָשאול װען נָאך
הָאט װָאס דער געװען ביסטו
ַארַײנגעֿפירט און ַארױסגעֿפירט
צו הָאט גָאט דַײן יהוה און יׂשראל.
מַײן ֿפיטערן זָאלסט דו געזָאגט: דיר
ַא זַײן זָאלסט דו און יׂשראל, ֿפָאלק

יׂשראל. ֿפָאלק מַײן איבער ֿפירשט
יׂשראל ֿפון עלטסטע ַאלע און 3
ֶחֿברון, קײן מלך צום געקומען זַײנען
בונד ַא געשלָאסן זײ הָאט דוד און
הָאבן זײ און גָאט, ֿפַאר ֶחֿברון אין
איבער מלך ַא ֿפַאר דודן געזַאלבט
דורך װָארט גָאטס װי ַאזױ יׂשראל,

שמואלן.
זַײנען יׂשראל גַאנץ און דוד און 4
איז דָאס ירוָשַליִם, קײן געגַאנגען
די געװען זַײנען דָארטן און יֿבוס;

לַאנד. ֿפון בַאװױנער די יֿבוסים,
יֿבוס ֿפון בַאװױנער די הָאבן 5
ניט ַאהער װעסט דודן: צו געזָאגט
באצװּונגען הָאט דוד ָאבער קומען.
איז דָאס ִציֹון, ֿפון ֿפעסטונג די

דודס-שטָאט.
נָאר װער געזָאגט: הָאט דוד און 6
יֿבוסי דעם שלָאגן צוערשט װעט עס
ֿפַאר און הױּפטמַאן ַא ֿפַאר װערן זָאל
צרָױהן ֿפון זון דער יֹוָאֿב איז הַאר. ַא
ער און ערשטן, צום ַארױֿפגעגַאנגען

הױּפטמַאן. ַא ֿפַאר געװָארן איז
דער אין בַאזעצט זיך הָאט דוד און 7
גערוֿפן זי מען הָאט דרום ֿפעסטונג,

דודס-שטָאט.
שטָאט די ֿפַארבױט הָאט ער און 8
ַארום. רונד ביז ִמלֹוא ֿפון ַארום, רונד
רעשט דעם ֿפַארריכט הָאט יֹוָאֿב און

שטָאט. דער ֿפון
גרעסער, ַאלץ געװָארן איז דוד און 9
מיט געװען איז צֿבאֹות ֿפון גָאט און

אים.
הױּפט-גיבֹורים די זַײנען דָאס און 10
הָאבן װָאס די געהַאט, הָאט דוד װָאס
זַײן אין אים מיט געהַאלטן ֿפעסט
יׂשראל, גַאנץ מיט איינעם אין מלוכה,
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דָאס װי ַאזױ מלך, ַא ֿפַאר מַאכן צו אים
יׂשראל. צו גָאט ֿפון װָארט

די ֿפון צָאל די איז דָאס און 11
געהַאט: הָאט דוד װָאס גיבֹורים
דער חכמֹונין, ֿפון זון דער יָָשֿבָעם
הָאט ער עלטסטע; די ֿפון הױּפטמַאן
דרַײ אױף שּפיז זַײן אױֿפגעהױבן
אײן אױף דערשלָאגן זײ און הונדערט,

מָאל.
ֿפון זון דער ֶאלָעזָר אים, נָאך און 12
די ֿפון געװען איז ער ַאחֹוח; ֿפון דֹודֹון,

גיבֹורים. דרַײ
אין דודן מיט געװען איז ער 13
זיך הָאבן ּפִלשּתים די װען ּפס-ַדמים,
און מלחמה; אױף אַײנגעזַאמלט דָארטן
ֿפול ֿפעלד שטיק ַא געװען איז דָארטן
איז ֿפָאלק דָאס און גערשטן; מיט

ּפִלשּתים. די ֿפַאר ַאנטלָאֿפן
מיטן אין געשטעלט זיך זײ הָאבן 14
עס הָאבן און לַאנד, שטיק דעם ֿפון
די געשלָאגן הָאבן זײ און געװען; מציל
געהָאלֿפן זײ הָאט גָאט און ּפִלשּתים,

הילף. גרױס ַא
דרַײסיק די ֿפון דרַײ און 15
ַארָאּפגענידערט הָאבן הױּפטלַײט
ֿפון הײל דער אין דודן צו ֿפעלז צום
ּפִלשּתים די ֿפון מחנה די און ַעדוָלם;

רֿפאים. טָאל אין געלַאגערט הָאט
געװען דענצמָאל איז דוד און 16
ֿפון װַאך די און ֿפעסטונג, דער אין
אין געװען דענצמָאל איז ּפִלשּתים די

בית-ֶלֶחם.
הָאט ער און געגלוסט, דוד הָאט 17
מיר גיט עמיצער װען געזָאגט:
ֿפון ברונעם דעם ֿפון װַאסער טרינקען

טױער! אין װָאס בית-ֶלֶחם
אין דורכגעברָאכן דרַײ די הָאבן 18
הָאבן און ּפִלשּתים, די ֿפון לַאגער
ברונעם דעם ֿפון װַאסער ָאנגעשעּפט
און טױער, אין װָאס בית-ֶלֶחם ֿפון
ָאבער דודן. צו געברַאכט און גענומען
און טרינקען, געװָאלט ניט עס הָאט דוד

גָאט. ֿפַאר אױסגעגָאסן עס הָאט

מיך בַאהיט געזָאגט: הָאט ער און 19
דָאס טָאן! צו דָאס ֿפון גָאט מַײן
זײער מיט מענטשן דָאזיקע די ֿפון בלוט
מיט װָארום טרינקען? איך זָאל לעבן
זײ הָאבן לעבן זײער ֿפון סּכנה דער
ניט עס הָאט ער און געברַאכט. עס
געטָאן הָאבן דָאס טרינקען. געװָאלט

גיבֹורים. דרַײ די
יֹוָאֿבן, ֿפון ברודער דער ַאֿבַשי און 20
די ֿפון הױּפט דער געװען איז ער
זַײן אױֿפגעהױבן הָאט ער און דרַײ;
זײ און הונדערט, דרַײ אױף שּפיז
שם ַא געהַאט הָאט ער און דערשלָאגן;

דרַײ. די צװישן
ער איז דרַײ צװײטע די ֿפון 21
ער און ָאנגעזעענסטער, דער געװען
צו ָאבער עלטסטער, זײער געװען איז
געקומען. ניט ער איז דרַײ ערשטע די

זון דער יהֹויָָדען, ֿפון זון דער בנָיָה 22
אױֿפטוען, ֿפיל ֿפון מַאן העלדישן ַא ֿפון
די געשלָאגן הָאט ער ַקֿבְצֵאל, ֿפון
הָאט ער און מֹוָאֿב, ֿפון מזבחות צװײ
דערשלָאגן הָאט און ַארָאּפגענידערט,
שנײ. ֿפון טָאג ַא אין גרוב ַא אין לײב ַא
ַא דערשלָאגן הָאט ער און 23
גרױסן ַא ֿפון מַאן ַא מַאן, ִמצרישן
אין און הײך]; [די אײלן ֿפינף װּוקס,
שּפיז ַא געװען איז הַאנט ִמצריס דעם
און װעבער, ֿפון שטַאנג דער װי ַאזױ
מיט אים צו ַארָאּפגענידערט הָאט ער
דעם ַארױסגעריסן ער הָאט רוט; ַא
הָאט און הַאנט, ִמצריס דעם ֿפון שּפיז
אײגענעם זַײן מיט געהרגעט אים

שּפיז.
זון דער בנָיָהו געטָאן הָאט דָאס 24
שם ַא געהַאט הָאט ער און יהֹויָָדען, ֿפון

גיבֹורים. דרַײ די צװישן
ֿפון ָאנגעזעען מער געװען איז ער 25
[ערשטע] די צו ָאבער דרַײסיק, די
הָאט דוד און געקומען. ניט ער איז דרַײ
לַײבװַאך. זַײן איבער אױֿפגעזעצט אים
זַײנען גיבֹורים העלדישע די און 26
ֿפון ברודער דער ַעָׂשהֵאל געװען:
ֿפון דֹודֹון ֿפון זון דער ֶאלחנָן יֹוָאֿבן;
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בית-ֶלֶחם;
ּפלֹון; ֿפון ֵחֶלץ ַהרֹור; ֿפון ַשמֹות 27

ּתקֹוַע; ֿפון ִעֵקשן ֿפון זון דער ִעירָא 28
ַענָתֹות; ֿפון ַאֿביֶעזֶר

ַאחֹוח; ֿפון ִעיַלי חוָשה; ֿפון ִסבַכי 29
ֿפון זון דער ֵחֶלד נטֹוֿפה; ֿפון ַמהַרי 30

נטֹוֿפה; ֿפון בֲענָהן
גִֿבָעה ֿפון ריֿבין ֿפון זון דער יַתי 31
ֿפון בנָיָה בנימין; ֿפון קינדער די ֿפון

ּפרָעתֹון;
ֿפון ַאֿביֵאל נַחֵלי-גַַעש; ֿפון חוַרי 32

ַעָרֿבה;
ֿפון ֶאליַחבָא ַבחרום; ֿפון ַעזָמֶות 33

ַשַעלֿבֹון;
יֹונָָתן גִזֹון; ֿפון ָהֵשמען ֿפון זין די 34

ָהָרר; ֿפון ָשגֵהן ֿפון זון דער
ֿפון ָׂשָכרן ֿפון זון דער ַאחיָאם 35

אורן; ֿפון זון דער ֶאליֿפל ָהָרר;
ּפלֹון; ֿפון ַאחיָה מֵכָרה; ֿפון חֿפר 36

ֿפון זון דער נֲַעַרי ַּכרֶמל; ֿפון חצרֹו 37
ֶאזבין;

נָָתנען; ֿפון ברודער דער יֹוֵאל 38
ַהגרין; ֿפון זון דער ִמֿבחר

ברֹות, ֿפון נַחַרי ַעמֹוני; דער ֶצֶלק 39
זון דעם יֹוָאֿב ֿפון װַאֿפנטרעגער דער

צרָױהן; ֿפון
יֶֶתר; ֿפון גֵָרֿב יֶֶתר; ֿפון ִעירָא 40

ֿפון זון דער זָֿבד ִחּתי; דער אוִריָה 41
ַאחָלין;

דעם שיזָא ֿפון זון דער ַעדינָא 42
ראוֿבנים, די ֿפון הױּפטמַאן ַא ראוֿבני,

אים; מיט דרַײסיק און
און ַמֲעָכהן, ֿפון זון דער חנָן 43

ֶמֶתן; ֿפון יֹוָשֿפט
און ָשָמע, ַעשָּתרֹות; ֿפון עוזִיָא 44
ַערֹוֵער; ֿפון חֹוָתמען ֿפון זין די יִעיֵאל,

און ִשמרין, ֿפון זון דער ידיֲעֵאל 45
ּתיץ; ֿפון ברודער זַײן יֹוחָא

איריֿבי, און ַמחִוים; ֿפון ֶאליֵאל 46
און ֶאלנַַעמען; ֿפון זין די יֹוַשְויָה, און

מֹוָאֿבי; דער יִתָמה
יֲַעׂשיֵאל און עֹוֿבד, און ֶאליֵאל, 47

מצֹוֿביָה. ֿפון

זַײנען12 װָאס די זַײנען דָאס און
ציקַלג, קײן דודן צו געקומען
ֿפַארשּפַארט געװען נָאך איז ער בעת
און קישן; ֿפון זון דעם ָשאול װעגן ֿפון
גיבֹורים די צװישן געװען זַײנען זײ
מלחמה; דער אין געהָאלֿפן הָאבן װָאס
װָאס בױגנס, מיט בַאװָאֿפנטע 2
הַאנט רעכטער דער מיט אי הָאבן
װַארֿפן געקענט לינקער דער מיט אי
ֿפון בױגן; ֿפון ֿפַײלן און שטײנער

בנימין. ֿפון ברידער, ָשאולס
די יֹוָאש, און ַאחיֶעזֶר, הױּפט דער 3
איזיֵאל, און גִֿבָעה; ֿפון ַהשָמָעהן ֿפון זין
בָרָכה, און ַעזָמֶותן; ֿפון זין די ֶּפֶלט, און

ַענָתֹות; ֿפון יֵהוא און
ֿפון גיבור ַא גִֿבעֹון, ֿפון יִשַמעיָה און 4
דרַײסיק, די איבער און דרַײסיק, די
און יֹוחנָן, און יַחזיֵאל, און יִרמיָה, און

גֵדָרה; ֿפון יֹוזָֿבד
בַעליָה, און אירימֹות, און ֶאלעוזַי, 5

חריף; ֿפון שֿפטיָהו און שַמריָהו, און
און ַעזַרֵאל, און יִִשיָהו, און ֶאלָקנָה, 6

ָקרחים; די יָָשֿבָעם, און יֹוֶעזֶר,
ֿפון זין די זֿבדיָה און יֹוֵעאָלה, און 7

גדֹור. ֿפון ירוחמען
זיך הָאבן גָדים די ֿפון און 8
ֿפעסטונג דער צו דודן, צו ָאּפגעשײדט
גיבֹורים, העלדישע מדבר, דער אין
הָאבן װָאס מלחמה, ֿפַאר חיללַײט
שּפיז, ַא און ּפַאנצער ַא הַאלטן געקענט
לַײבן, ֿפון ּפנימער װי ּפנימער מיט
אין בערג די אױף הירשן װי ַאזױ און

ֿפלינקײט.
דער עֹוֿבדיָה הױּפט, דער ֵעזֶר 9

דריטער; דער ֶאליָאֿב צװײטער,
דער יִרמיָה ֿפירטער, דער ִמשַמנָה 10

ֿפינֿפטער;
דער ֶאליֵאל זעקסטער, דער ַעַּתי 11

זיבעטער;
דער ֶאלזָֿבד ַאכטער, דער יֹוחנָן 12

נַײנטער;
דער ַמכבנַי צענטער, דער יִרמיָהו 13

עלֿפטער.
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גָד ֿפון קינדער די ֿפון דָאזיקע די 14
דער חיל; ֿפון הױּפטלַײט געװען זַײנען
דער און הונדערט, איבער מינדסטער

טױזנט. איבער גרעסטער
זַײנען װָאס די זַײנען דָאס 15
חֹודש ערשטן אין יַרדן דעם ַאריבער
ַאלע איבער ֿפול געװען איז ער װען
ַאלע ֿפַאריָאגט הָאבן און ברעגן, זַײנע

מערֿב. צו און מזרח צו טָאלן די ֿפון
און בנימין ֿפון קינדער די ֿפון און 16
ֿפעסטונג דער צו געקומען זַײנען יהודה

דודן. צו
ַאנטקעגן, ַארױס זײ איז דוד און 17
צו הָאט און ָאּפגערוֿפן זיך הָאט ער און
געקומען זַײט איר אױב געזָאגט: זײ
העלֿפן, צו מיך מיר, צו שלום אױף
אַײך; מיט אײנס זַײן הַארץ מַײן װעט
מַײנע צו ֿפַארנַארן צו מיך ָאבער אױב
מַײנע אין אומרעכט ַאן ָאן ֿפַײנט,
אונדזערע ֿפון גָאט דער זָאל הענט,

משּפטן. און צוזען עלטערן
ַעָמַׂשי ָאנגעקלײדט גַײסט ַא הָאט 18
ֿפַאר עלטסטע: די ֿפון הױּפטמַאן דעם
יִַשין! ֿפון זון דיר, מיט און דוד, דיר,
צו שלום און דיר, צו שלום שלום,
טוט גָאט דַײן װָארום העלֿפער; דַײנע
צוגענומען, דוד זײ הָאט העלֿפן. דיך
הױּפטלַײט ֿפַאר געמַאכט זײ הָאט און

מחנה. דער ֿפון
צוגעֿפַאלן זַײנען מנשה ֿפון אױך 19
מיט געקומען איז ער װען דודן צו
אױף ָשאולן ַאקעגן ּפִלשּתים די
ניט זײ הָאבן זײ ָאבער מלחמה,
בַארָאטונג ַא נָאך װָארום געהָאלֿפן,
אים ּפִלשּתים די ֿפון ֿפירשטן די הָאבן
מיט זָאגן: צו ַאזױ ַאװעקגעשיקט,
צו צוֿפַאלן ער װעט קעּפ אונדזערע

ָשאולן. הַאר זַײן
ציקַלג קײן געגַאנגען איז ער ַאז 20
מנשה: ֿפון אים צו צוגעֿפַאלן זַײנען
און ידיֲעֵאל, און יֹוזָֿבד, און ַעדנַח,
און ֶאליהוא, און יֹוזָֿבד, און מיָכֵאל,
ֿפון װָאס טױזנטן ֿפון הױּפטלַײט ִצלַתי,

מנשה.

דודן געהָאלֿפן הָאבן זײ און 21
זַײנען זײ װָארום מחנה, דער ַאקעגן
זײ און גיבֹורים, העלדישע געװען ַאלע

חיל. אין עלטסטע געװָארן זַײנען
מען איז טָאג צו טָאג ֿפון יָא, 22
ביז העלֿפן, צו אים דודן צו געקומען
ַא װי ַאזױ גרױס, געװען איז מחנה די

גָאט. ֿפון מחנה
די ֿפון צָאלן די זַײנען דָאס און 23
מלחמה, ֿפַאר בַאװָאֿפנטע די ֿפון קעּפ
קײן דודן צו געקומען זַײנען װָאס
ָשאולן ֿפון מלוכה די ָאּפצוקערן ֶחֿברון,

גָאט: ֿפון מױל דעם לױט אים, צו
הָאבן װָאס יהודה ֿפון קינדער די 24
זעקס שּפיז, ַא און ּפַאנצער ַא געטרָאגן
בַאװָאֿפנט הונדערט ַאכט און טױזנט

מלחמה. ֿפַאר
שמעון, ֿפון קינדער די ֿפון 25
זיבן מלחמה, ֿפַאר גיבֹורים העלדישע

הונדערט. און טױזנט
טױזנט ֿפיר ֵלִוי, ֿפון קינדער די ֿפון 26

הונדערט. זעקס און
ַאהרן, ֿפון ֿפירשט דער יהֹויָָדע און 27
זיבן און טױזנט דרַײ אים מיט און

הונדערט.
העלדישער יונגער ַא ָצדֹוק, און 28
און צװײ ֿפָאטערהױז, זַײן און גיבור,

עלטסטע. צװַאנציק
בנימין, ֿפון קינדער די ֿפון און 29
טױזנט, דרַײ ָשאולן, ֿפון ברידער די
ָרוֿב דָאס הָאט דענצמָאל ביז װָארום
צו געטרַײשַאֿפט די ָאּפגעהיט זײ ֿפון

הױז. ָשאולס
אֿפרים, ֿפון קינדער די ֿפון און 30
הונדערט ַאכט און טױזנט צװַאנציק
מיט מענטשן גיבֹורים, העלדישע

ֿפָאטערהַײזער. זײערע אין נעמען
מנשה, שֿבט הַאלבן דעם ֿפון און 31
געװען זַײנען װָאס טױזנט ַאכצן
מַאכן קומען צו – נעמען מיט ָאנגערוֿפן

מלך. ַא ֿפַאר דודן
יִׂשָׂשָכר, ֿפון קינדער די ֿפון און 32
אױף ֿפַארשטַאנען זיך הָאבן װָאס די
יׂשראל װָאס װיסן צו צַײטן, די
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זַײנען הױּפטלַײט זײערע טָאן; דַארף
זײערע ַאלע און הונדערט, צװײ געװען
זײער אונטער געװען זַײנען ברידער

בַאֿפעל.
װָאס טױזנט ֿפוֿפציק זֿבולון, ֿפון 33
קענען װָאס חיל, אין ַארױסגײן קענען
ַאלערלײ מיט מלחמה ַא ָאנריכטן
ניט אױסשטעלן זיך און ּכֵלי-מלחמה,

הַארצן. הַאלבן ַא מיט
עלטסטע, טױזנט נֿפּתלי, ֿפון און 34
טױזנט דרַײסיק און זיבן זײ מיט און

שּפיזן. און ּפַאנצערס מיט
און ַאכט ָדנים, די ֿפון און 35
הונדערט זעקס און טױזנט צװַאנציק

מלחמה. ַא ָאנריכטן קענען װָאס
טױזנט ֿפערציק ָאשר, ֿפון און 36
חיל אין ַארױסגײן קענען װָאס

מלחמה. ַא ָאנצוריכטן
די ֿפון יַרדן, זַײט יענער ֿפון און 37
הַאלבן דעם און גָדים, די און ראוֿבנים,
קריגגעצַײג ַאלע מיט מנשה, שֿבט
צװַאנציק און הונדערט מלחמה, ֿפַאר

טױזנט.
װָאס מלחמה-לַײט ַאלע, די 38
אין אױסשטעלן זיך געקענט הָאבן
ַא מיט געקומען זַײנען שלַאכטרֵײ,
מַאכן צו ֶחֿברון, קײן הַארצן גַאנצן
יׂשראל. גַאנץ איבער מלך ַא ֿפַאר דודן
יׂשראל ֿפון איבעריקע ַאלע אױך און
מַאכן צו הַארץ אײן מיט געװען זַײנען

מלך. ַא ֿפַאר דודן
געװען דָארטן זַײנען זײ און 39
הָאבן זײ און טעג, דרַײ דודן מיט
זײערע װָארום געטרונקען, און געגעסן

זײ. ֿפַאר צוגעגרײט הָאבן ברידער
זַײנען װָאס די הָאבן אױך און 40
יִׂשָׂשָכר צו ביז זײ, צו נָאנט געװען
ברױט געברַאכט נֿפּתלי, און זֿבולון און
און קעמלען, אױף און אײזלען, אױף
רינדער, אױף און מױלאײזלען, אױף
און ֿפַײגן, געּפרעסטע מעלשּפַײזן,
און אײל, און װַײן, און רָאזינקעס,
איז עס װָארום לָרוֿב, שָאף און רינדער

יׂשראל. אין ׂשמחה ַא געװען

ַאן13 געהַאלטן הָאט דוד און
ֿפון הױּפטלַײט די מיט עצה
מיט הונדערטן, די ֿפון און טױזנטן די

ָאנֿפירער. איטלעכן
דער צו געזָאגט הָאט דוד און 2
אױב יׂשראל: ֿפון אַײנזַאמלונג
איז עס און װױלגעֿפעלן, איז אַײך
לָאמיר גָאט, אונדזער יהוה ֿפון
אונדזערע צו ֿפַאנַאנדערשיקן ברײט
לענדער ַאלע אין ברידער איבעריקע
די צו זײ מיט צוגלַײך און יׂשראל, ֿפון
אין זַײנען װָאס לִויִים די צו און ּכהנים
ּפלעצער, ֿפרַײע די מיט שטעט זײערע
אונדז. צו אױֿפקלַײבן זיך זָאלן זײ ַאז

דעם ַאריבערברענגען לָאמיר און 3
אונדז, צו גָאט אונדזער ֿפון ָארון
אין געזוכט ניט אים הָאבן מיר װָארום

ָשאולן. ֿפון טעג די
אַײנזַאמלונג גַאנצע די הָאט 4
די װָארום טָאן, ַאזױ זָאל מע געזָאגט,
ֿפון אױגן די אין גלַײך געװען איז זַאך

ֿפָאלק. גַאנצן דעם
גַאנץ אַײנגעזַאמלט הָאט דוד און 5
ֿפון שיחֹור טַײך] [דעם ֿפון יׂשראל
ּכדי ַחָמת, קײן קומט מע ביז און ִמצַריִם
ֿפון גָאט ֿפון ָארון דעם ברענגען צו

ִקריַת-יָערים.
זַײנען יׂשראל גַאנץ און דוד און 6
קײן בֲעָלה, קײן ַארױֿפגעגַאנגען
יהודה, צו געהערט װָאס ִקריַת-יָערים
דעם דָארטן ֿפון ַארױֿפצוברענגען ּכדי
זיצט װָאס הַאר דעם גָאט ֿפון ָארון
נָאמען זַײן װָאס ּכרוֿבים, די איבער

דערױף. גערוֿפן װערט
דעם ַארױֿפגעלײגט הָאבן זײ און 7
ֿפון װָאגן נַײעם ַא אױף גָאט ֿפון ָארון
הָאבן ַאחיֹו און עוזָא און הױז, ַאֿבינָָדֿבס

װָאגן. דעם געֿפירט
הָאבן יׂשראל, גַאנץ און דוד און 8
מיטן גָאט ֿפַאר געמַאכט ֿפרײלעך זיך
מיט און געזַאנגען, מיט ּכֹוח, גַאנצן
מיט און גיטַארן, מיט און הַארֿפן,
מיט און צימבלען, מיט און ּפױקן,

טרומײטן.
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ביז געקומען זַײנען זײ װי און 9
עוזָא הָאט ּכידֹון, ֿפון שַײער צום
ָאנצונעמען הַאנט זַײן אױסגעשטרעקט
הָאבן רינדער די װָארום ָארון, דעם

ַארָאּפגערוקט. אים
געגרימט גָאט ֿפון צָארן דער הָאט 10
געשלָאגן אים הָאט ער און עוזָאן, אױף
אױסגעשטרעקט הָאט ער װָאס ֿפַאר
דָארטן איז ער און ָארון; צום הַאנט זַײן

גָאט. ֿפַאר געשטָארבן
װָאס געערגערט הָאט דודן און 11
אױף ברָאך ַא געברַאכט הָאט גָאט
ָארט יענעם רוֿפט מע און עוזָאן.

טָאג. הַײנטיקן אױף ביז ּפֶרץ-עוזָא
ֿפַאר געהַאט מֹורא הָאט דוד און 12
װי זָאגן: צו ַאזױ טָאג, יענעם אין גָאט
דעם מיר צו ברענגען איך זָאל ַאזױ

גָאט? ֿפון ָארון
ַאװעקגענומען ניט הָאט דוד און 13
נָאר דודס-שטָאט, אין זיך צו ָארון דעם
הױז דעם צו ָאּפגעֿפירט אים הָאט ער

גַת. ֿפון עֹוֿבד-ֶאדֹומען ֿפון
איז גָאט ֿפון ָארון דער און 14
ֿפון הױזגעזינט דעם בַײ געבליבן
דרַײ הױז זַײן אין עֹוֿבד-ֶאדֹומען
געבענטשט הָאט גָאט און חדשים.
ַאלץ און עֹוֿבד-ֶאדֹומען, ֿפון הױז דָאס

געהַאט. הָאט ער װָאס

מלך14 דער חוָרם און
געשיקט הָאט צֹור ֿפון
צעדערהָאלץ מיט דודן צו שלוחים
און מױערמַײנסטערס און
בױען צו אים הָאלצמַײנסטערס,

הױז. ַא
הָאט גָאט ַאז געװּוסט הָאט דוד און 2
איבער מלך ַא ֿפַאר בַאֿפעסטיקט אים
געװען איז מלוכה זַײן װָארום יׂשראל,
ֿפָאלק זַײן װעגן ֿפון דערהױבן, הױך

יׂשראל.
װַײבער נָאך גענומען הָאט דוד און 3
געבָארן הָאט דוד און ירוָשַליִם, אין

טעכטער. און זין נָאך

די ֿפון נעמען די זַײנען דָאס און 4
אין געהַאט הָאט ער װָאס קינדער
און נָָתן, שֹוֿבֿב, און ַשמוַע, ירוָשַליִם:

שלמה;
און ֶאלישוַע, און יֿבחר, און 5

ֶאלּפֶלט;
יָֿפיַע; און ג, נֶֿפֶ און נֹוגַה, און 6

און בֶעליָָדע, און ֶאליָשָמע, און 7
ֶלט. ֶאליֿפֶ

ַאז געהערט הָאבן ּפִלשּתים די און 8
מלך ַא ֿפַאר געװָארן געזַאלבט איז דוד
ּפִלשּתים ַאלע און יׂשראל, גַאנץ איבער
דודן. זוכן צו ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען
ַארױס איז ער און געהערט, דוד הָאט

ַאנטקעגן. זײ
געקומען, זַײנען ּפלישּתים די און 9
טָאל אין ֿפַארשּפרײט זיך הָאבן און

רֿפאים.
ַאזױ גָאט, בַײ געֿפרעגט דוד הָאט 10
די אױף ַארױֿפגײן איך זָאל זָאגן: צו
מַײן אין געבן זײ װעסטו און ּפִלשּתים?
גײ געזָאגט: אים צו גָאט הָאט הַאנט?
דַײן אין געבן זײ װעל איך און ַארױף,

הַאנט.
קײן ַארױֿפגעגַאנגען זַײנען זײ און 11
דָארטן זײ הָאט דוד און בַעל-ּפָרצים,
גָאט געזָאגט: הָאט דוד און געשלָאגן;
מיט ֿפַײנט מַײנע דורכגעברָאכן הָאט
ֿפון דורכברָאך ַא װי ַאזױ הַאנט, מַײן
דעם גערוֿפן מען הָאט דרום װַאסער.

בַעל-ּפָרצים. ָארט יענעם ֿפון נָאמען
דָארטן הָאבן זײ און 12
ָאּפגעטער; זײערע איבערגעלָאזט
זַײנען זײ און געהײסן, דוד הָאט

ֿפַײער. אין געװָארן ֿפַארברענט
װידער זיך הָאבן ּפִלשּתים די און 13

טָאל. אין ֿפַארשּפרײט מָאל ַא
בַײ געֿפרעגט װידער דוד הָאט 14
געזָאגט: אים צו הָאט גָאט און גָאט,
זיך דרײ זײ; נָאך ַארױֿפגײן ניט זָאלסט
אױף קומען זָאלסט און זײ, ֿפון ַאװעק

מױלבערבױמער. די ַאקעגן ֿפון זײ
װעסט דו װי זַײן, װעט עס און 15
שּפיצן די אין טריט ֿפון גערױש ַא הערן
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דענצמָאל מױלבערבױמער, די ֿפון
װָארום מלחמה, אין ַארױסגײן זָאלסטו
דיר ַארױסגעגַאנגען גָאט איז דָאס
די ֿפון חיל דעם שלָאגן צו ֿפַארױס

ּפִלשּתים.
װי ַאזױ געטָאן הָאט דוד און 16
הָאבן זײ און בַאֿפױלן, אים הָאט גָאט
ֿפון ּפִלשּתים די ֿפון חיל דעם געשלָאגן

גָזָרה. ביז און גִֿבעֹון
ַאלע אין ַארױס איז שם דודס און 17
זַײן געגעבן הָאט גָאט און לענדער,

ֿפעלקער. ַאלע אױף מֹורא

געמַאכט15 זיך הָאט ער און
און דודס-שטָאט, אין הַײזער
דעם ֿפַאר ָארט ַאן צוגעגרײט הָאט ער
ֿפַאר אױֿפגעשטעלט און גָאט, ֿפון ָארון

געצעלט. ַא אים
ַאז געזָאגט, דוד הָאט דענצמָאל 2
ֿפון ָארון דעם טרָאגן ניט זָאל קײנער
גָאט הָאט זײ װַײל לִויִים, די נָאר גָאט,
ָארון דעם טרָאגן צו אױסדערװײלט
אױף בַאדינען צו אים און גָאט, ֿפון

אײביק.
אַײנגעזַאמלט הָאט דוד און 3
ּכדי ירוָשַליִם, קײן יׂשראל גַאנץ
ֿפון ָארון דעם ַארױֿפצוברענגען
הָאט ער װָאס ָארט, זַײן אױף גָאט

אים. ֿפַאר צוגעגרײט
די צונױֿפגעקליבן הָאט דוד און 4

לִויִים. די און ַאהרן, ֿפון קינדער
אוריֵאל קָהת: ֿפון קינדער די ֿפון 5
ברידער, זַײנע און הױּפטמַאן, דעם

צװַאנציק. און הונדערט
ַעָׂשיָה מָררי: ֿפון קינדער די ֿפון 6
ברידער, זַײנע און הױּפטמַאן, דעם

צװַאנציק. און הונדערט צװײ
יֹוֵאל גֵרשֹום: ֿפון קינדער די ֿפון 7
ברידער, זַײנע און הױּפטמַאן, דעם

דרַײסיק. און הונדערט
שַמעיָה ֶאליָצֿפן: ֿפון קינדער די ֿפון 8
צװײ ברידער, זַײנע און הױּפט, דעם

הונדערט.
ֶאליֵאל ֶחֿברון: ֿפון קינדער די ֿפון 9
ברידער, זַײנע און הױּפטמַאן, דעם

ַאכציק.
עוזיֵאל: ֿפון קינדער די ֿפון 10
זַײנע און הױּפטמַאן, דעם ַעמינָָדֿב

צװעלף. און הונדערט ברידער,
און ָצדֹוק גערוֿפן הָאט דוד און 11
לִויִים, די און ּכהנים, די ֶאֿביָָתר
שַמעיָהן, יֹוֵאלן, און ַעָׂשיָהן, אוריֵאלן,

ַעמינָָדֿבן. און ֶאליֵאלן, און
איר געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 12
ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּפטן די זַײט
איר אַײך, הײליקט לִויִים; די ֿפון
װעט איר און ברידער, אַײערע און
יהוה ֿפון ָארון דעם ַארױֿפברענגען
הָאב איך װּו ַאהין יׂשראל ֿפון גָאט דעם

אים. ֿפַאר צוגעגרײט
געװען ניט זַײט איר װַײל װָארום 13
אונדזער יהוה הָאט מָאל, ערשטע דָאס
אונדז; צװישן ברָאך ַא געמַאכט גָאט
װי געזוכט ניט אים הָאבן מיר װָארום

געהעריק.
זיך לִויִים די און ּכהנים די הָאבן 14
דעם ַארױֿפצוברענגען ּכדי געהײליקט,
יׂשראל. ֿפון הַאר דעם גָאט ֿפון ָארון

הָאבן לִויִים די ֿפון קינדער די און 15
װי ַאזױ גָאט, ֿפון ָארון דעם געטרָאגן
װָארט דעם לױט בַאֿפױלן הָאט משה
מיט ַאקסל זײער אױף גָאט, ֿפון

זיך. אױף שטַאנגען
די געהײסן הָאט דוד און 16
שטעלן צו לִויִים די ֿפון הױּפטלַײט
מיט זינגערס די ברידער זײערע
און גיטַארן, און הַארֿפן, ּכֵלי-זֶֶמר,
ָקול הױכן ַא אױף שּפילן צו צימבלען,

ׂשמחה. מיט
געשטעלט הָאבן לִויִים די און 17
זַײנע ֿפון און יֹוֵאלן; ֿפון זון דעם ֵהיָמן
בֶרכיָהון; ֿפון זון דעם ָאָסף ברידער,
זײערע מָררי, ֿפון קינדער די ֿפון און

קוָשיָהון. ֿפון זון דעם ֵאיָתן ברידער,
זײערע געװען זַײנען זײ מיט און 18
זַכריָהו, רַאנג: צװײטן ֿפון ברידער
שמיָרמֹות, און יֲַעזיֵאל, און בן,
און ֶאליָאֿב, עוני, און איחיֵאל, און
און ַמִּתתיָהו, און ַמֲעֵׂשיָהו, און בנָיָהו,



15:19—16:6 א ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ 1190

עֹוֿבד-ֶאדֹום, און ִמקנֵיָהו, און ֶאליֿפֵלהו,
טױערלַײט. די יִעיֵאל, און

און ָאָסף, ֵהיָמן, זינגערס, די און 19
קוּפערנע מיט שּפילן צו אױף ֵאיָתן,

צימבלען.
און ַעזיֵאל, און זַכריָה, און 20
און עוני, און יחיֵאל, און שמיָרמֹות,
מיט בנָיָהו, און ַמֲעֵׂשיָהו, און ֶאליָאֿב,

ַעָלמֹות. אױף הַארֿפן
און ֶאליֿפֵלהו, ַמִּתתיָהו, און 21
יִעיֵאל, און עֹוֿבד-ֶאדֹום, און ִמקנֵיָהו,
הַארֿפן מיט ָאנצוֿפירן אױף ַעזַזיָהו, און

שמינית. אױף
די ֿפון הױּפטמַאן דער ּכנַניָהו און 22
געזַאנג; דעם איבער געװען איז לִויִים
געזַאנג, בַײם הַאר דער זַײן ֿפלעגט ער

קענער. ַא געװען איז ער װָארום
זַײנען ֶאלָקנָה און בֶרכיָה און 23

ָארון. בַײם טױערלַײט געװען
און יֹוָשֿפט, און שֿבניָהו, און 24
און זַכריָהו, און ַעָמַׂשי, און נַתנֵאל,
הָאבן ּכהנים, די ֶאליֶעזֶר, און בנָיָהו,
ֿפַאר טרומײטן אױף געטרומײטערט
און עֹוֿבד-ֶאדֹום און גָאט; ֿפון ָארון דעם
בַײם טױערלַײט געװען זַײנען יחיָה,

ָארון.
עלטסטע די און דוד, און 25
הױּפטלַײט די און יׂשראל, ֿפון
געגַאנגען זַײנען טױזנטן, די ֿפון
גָאטס ֿפון ָארון דעם ַארױֿפצוברענגען
מיט הױז, עֹוֿבד-ֶאדֹומס ֿפון בונד,

ׂשמחה.
הָאט גָאט ַאז געװען, איז עס און 26
געטרָאגן הָאבן װָאס לִויִים די געהָאלֿפן
זײ הָאבן בונד, גָאטס ֿפון ָארון דעם
װידערס. זיבן און ָאקסן זיבן געשלַאכט
אַײנגעװיקלט געװען איז דוד און 27
דעסט ֿפַײנלַײנען, ֿפון מַאנטל ַא אין
געטרָאגן הָאבן װָאס לִויִים ַאלע גלַײכן
און זינגערס, די און ָארון, דעם
די איבער געזַאנגמַײסטער דער ּכנַניָה
געהַאט זיך אױף הָאט דוד און זינגערס;

ֵאֿפֹוד. לַײנענעם ַא

הָאבן יׂשראל גַאנץ און 28
גָאטס ֿפון ָארון דעם ַארױֿפגעברַאכט
ֿפון ָקול ַא מיט און שַאלונג, מיט בונד
מיט און טרומײטן, מיט און שֹוֿפר,
און גיטַארן אױף שּפילנדיק צימבלען,

הַארֿפן.
דער װי געװען, איז עס און 29
ביז געקומען איז בונד גָאטס ֿפון ָארון
טָאכטער די מיכל הָאט דודס-שטָאט,
דורכן ַארױסגעקוקט ָשאולן ֿפון
מלך דעם געזען הָאט זי און ֿפענצטער,
און ֿפרײלעך, מַאכן זיך און טַאנצן דוד
הַארצן. איר אין ֿפַארַאכט אים הָאט זי

דעם16 געברַאכט הָאבן זײ און
אים הָאבן און גָאט, ֿפון ָארון
װָאס געצעלט דעם אין ַארַײנגעשטעלט
און אױֿפגעשטעלט, אים ֿפַאר הָאט דוד
ברַאנדָאּפֿפער געװען מקריֿב הָאבן זײ

גָאט. ֿפַאר ֿפרידָאּפֿפער און
געענדיקט הָאט דוד ַאז און 2
די און ברַאנדָאּפֿפער די אױֿפברענגען
דָאס געבענטשט ער הָאט ֿפרידָאּפֿפער,

גָאט. ֿפון נָאמען אין ֿפָאלק
צו אױסגעטײלט הָאט ער און 3
ַא ֿפון יׂשראל ֿפון אײנעם יעטװעדער
לַאבן ַא איטלעכן ֿפרױ, ַא ביז מַאן
ַא און ֿפלײש, חלק ַא און ברױט,

רָאזינקעקוכן.
דעם ֿפַאר געשטעלט הָאט ער און 4
ֿפַאר לִויִים די ֿפון גָאט, ֿפון ָארון
און דערמָאנען צו אױף און בַאדינער,
ֿפון גָאט דעם יהוה לױבן און דַאנקען

יׂשראל:
דעם און הױּפט, דעם ָאָסף 5
יִעיֵאלן, זַכריָהן, אים, צו צװײטן
און יחיֵאלן, און שמיָרמֹותן, און
בנָיָהון, און ֶאליָאֿבן, און ַמִּתתיָהן,
מיט יִעיֵאלן, און עֹוֿבד-ֶאדֹומען, און
הָאט ָאָסף און הַארֿפן; מיט און גיטַארן

צימבל; ַא אױף געשּפילט
ּכהנים, די יַחזיֵאל און בנָיָהו און 6
ֿפון ָארון דעם ֿפַאר ּתמיד טרומײטן מיט

בונד. גָאטס
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דוד הָאט טָאג יענעם אין דענצמָאל 7
צו דַאנק ַא געבן געלָאזט צוערשט

ברידער. זַײנע און ָאָסֿפן דורך גָאט,
זַײן רוֿפט גָאט, צו דַאנק ַא גיט 8
ֿפעלקער די צװישן װיסן לָאזט נָאמען,

טּוונגען. זַײנע
אים, צו שּפילט אים, צו זינגט 9

װּונדער. זַײנע ַאלע ֿפון רעדט
נָאמען; הײליקן זַײן מיט זיך רימט 10
װָאס די ֿפון הַארץ דָאס ֿפרײען זיך זָאל

גָאט. זוכן
שטַארקײט, זַײן און גָאט ֿפָארשט 11

ּתמיד. ּפנים זַײן זוכט
ער װָאס װּונדער זַײנע דערמָאנט 12
די און צײכנס, זַײנע געטָאן, הָאט

מױל, זַײן ֿפון משּפטים
זַײן יׂשראל ֿפון זָאמען איר 13
זַײנע יעקֿב, ֿפון קינדער איר קנעכט,

אױסדערװײלטע.
הַאר, אונדזער גָאט איז ער 14
זַײנע זַײנען ערד גַאנצער דער איבער

משּפטים.
דָאס בונד, זַײן אײביק געדענקט 15
אױף בַאֿפױלן הָאט ער װָאס װָארט

דֹורות. טױזנט
מיט געשלָאסן הָאט ער װָאס 16
יצחקן. צו שֿבועה זַײן און ַאֿברהמען,

אױֿפגעשטעלט עס הָאט ער און 17
אײביקן ַאן ֿפַאר יעקֿב, צו ָחק ַא ֿפַאר

יׂשראל, צו בונד
געבן איך װעל דיר זָאגן: צו ַאזױ 18
אַײער ֿפון טײל דעם ּכנַַען, לַאנד דָאס

נחלה.
געצײלטע געװען זַײט איר ַאז 19
דערין; ֿפרעמדע און װינציק מענטשן,
ֿפון אומגעגַאנגען זַײנען זײ און 20
קיניגרַײך אײן ֿפון און ֿפָאלק, צו ֿפָאלק

אומה, ַאנדער ַאן צו
מענטשן ַא געלָאזן ניט ער הָאט 21
מלכים געשטרָאֿפט הָאט און דריקן, זײ

זײ: װעגן
מַײנע ָאנרירן ניט זָאלט איר 22
בײז ניט נֿביאים מַײנע און געזַאלבטע,

טָאן.

ערד, גַאנצע די גָאט, צו זינגט 23
ישועה. זַײן טָאג צו טָאג ֿפון ָאן זָאגט

ֿפעלקער די צװישן דערצײלט 24
זַײנע אומות ַאלע צװישן ּכֿבוד, זַײן

װּונדער.
זײער און יהוה איז גרױס װָארום 25
איבער ֿפָארכטיק איז ער און גערימט,

געטער. ַאלע
ַאלע ֿפון געטער די װָארום 26
הָאט יהוה און נישטיק, זַײנען ֿפעלקער

געמַאכט. הימלען די
ֿפַאר זַײנען שײנקײט און גלַאנץ 27
זַײנען ֿפרײד און שטַארקײט ּפנים, זַײן

ָארט. זַײן אין
ֿפון משּפחות איר גָאט, צו גיט 28
און ּכֿבוד גָאט צו גיט ֿפעלקער, די

שטַארקײט.
זַײן ֿפון ּכֿבוד דעם גָאט צו גיט 29
קומט און געשַאנק, ַא ברענגט נָאמען,
מיט גָאט צו זיך בוקט אים, ֿפַאר

ָאּפשַײ. הײליקן
גַאנצע די אים, ֿפַאר ציטערט 30
װעלט, די בַאֿפעסטיקט איז אױך ערד;

װַאקלען, ניט זיך זָאל זי
און הימלען, די ֿפרײען זיך זָאלן 31
זָאגן מען זָאל און ערד, די זַײן לוסטיק
קיניגן. טוט גָאט ֿפעלקער: די צװישן
זַײן מיט ים דער דונערן זָאל 32
ֿפעלד דָאס זַײן ֿפרײלעך זָאל ֿפולקײט,

דערין. װָאס ַאלץ און
בײמער די זינגען זָאלן דענצמָאל 33
קומט ער װָארום גָאט, ֿפַאר װַאלד ֿפון

ערד. די משּפטן
ער װָארום גָאט, צו דַאנק ַא גיט 34
זַײן איז אײביק אױף װָארום גוט, איז

חסד.
ֿפון גָאט אונדז, העלף זָאגט: און 35
אַײן, אונדז זַאמל און הילף, אונדזער
ֿפעלקער, די ֿפון מציל אונדז זַײ און
צו זיך נָאמען, הײליקן דַײן לױבן צו

לױב. דַײן מיט רימען
גָאט דער יהוה איז געלױבט 36
ביז און אייביקײט ֿפון יׂשראל ֿפון
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הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און אײביקײט.
גָאט. געלױבט הָאט און ָאמן! געזָאגט:
ֿפַאר געלָאזן דָארטן הָאט ער און 37
און ָאָסֿפן בונד גָאטס ֿפון ָארון דעם
ָארון ֿפַארן בַאדינען צו ברידער זַײנע
טָאגטעגלעך. נײטיק איז עס װי ּתמיד

זײערע און עֹוֿבד-ֶאדֹומען, און 38
און זעכציק, און ַאכט ברידער,
און ידיתונען, ֿפון זון דעם עֹוֿבד-ֶאדֹום

טױערלַײט. ֿפַאר חֹוָסהן,
זַײנע און ּכהן, דעם ָצדֹוק און 39
ֿפון ִמשּכן דעם ֿפַאר ּכהנים, די ברידער

גִֿבעֹון, אין װָאס ָבמה דער אױף גָאט
ברַאנדָאּפֿפער אױֿפצוברענגען 40
ֿפַאר מזבח דעם אױף גָאט צו
ֿפרי דער אין ּתמיד, ברַאנדָאּפֿפער
שטײט עס װי ַאזױ ָאװנט, אין און
װָאס גָאט ֿפון ּתֹורה דער אין געשריבן

יׂשראל. בַאֿפױלן הָאט ער
געװען זַײנען זײ מיט און 41
איבעריקע די און ידותון, און ֵהיָמן,
געװען זַײנען װָאס אױסגעקליבענע
”לױבן צו אױף נעמען, מיט ָאנגערוֿפן
חסד“. זַײן איז אײביק אױף װַײל גָאט,
און ֵהיָמנען מיט זײ, מיט און 42
און טרומײטן געװען זַײנען ידותונען,
ֿפַאר ּכֵלי-זֶֶמר און שּפילן, צום צימבלען
ֿפון זין די און גָאט; ֿפון געזַאנג דעם

טױער. בַײם געװען זַײנען ידותונען
ַאװעק איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 43
דוד און הױז, זַײן צו איטלעכער
זַײן בענטשן צו אומגעקערט זיך הָאט

הױזגעזינט.

דוד17 ַאז געװען, איז עס און
זַײן אין בַאזעצט זיך הָאט
דעם נָָתן צו געזָאגט דוד הָאט הױז,
ֿפון הױז ַא אין זיץ איך זע, נֿביא:
בונד גָאטס ֿפון ָארון דער און צעדערן,

ֿפָארהַאנגען. אונטער איז
ַאלץ דודן: צו געזָאגט נָָתן הָאט 2
גָאט װָארום טו, הַארצן, דַײן אין װָאס

דיר. מיט איז
יענער אין געװען איז עס און 3
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז נַאכט,

זָאגן: צו ַאזױ נָָתנען, צו
קנעכט מַײן צו זָאגן זָאלסט און גײ 4
דו ניט געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ דודן:
װױנען; צום הױז ַא בױען מיר װעסט

געװױנט ניט הָאב איך װָארום 5
װָאס טָאג דעם ֿפון הױז ַא אין
ביז יׂשראל אױֿפגעברַאכט הָאב איך
בין איך נײערט טָאג; הַײנטיקן אױף
און געצעלט, צו געצעלט ֿפון געגַאנגען

ִמשּכן]. [צו ִמשּכן ֿפון
אומגעגַאנגען בין איך װּו אומעטום 6
װען איך הָאב יׂשראל, גַאנץ צװישן
די ֿפון אײנעם מיט גערעדט װָארט ַא
הָאב איך װָאס יׂשראל, ֿפון ריכטער
ַאזױ ֿפָאלק, מַײן ֿפיטערן צו בַאֿפױלן
ניט מיר איר הָאט װָאס ֿפַאר זָאגן: צו

צעדערן? ֿפון הױז ַא געבױט
צו זָאגן ַאזױ זָאלסטו ַאצונד, און 7
הָאט ַאזױ דודן: צו קנעכט, מַײן
הָאב איך צֿבאֹות: ֿפון גָאט געזָאגט
ֿפון ֿפיטערּפלַאץ, דעם ֿפון גענומען דיך
ֿפירשט ַא זַײן צו שָאף, די הינטער

יׂשראל. ֿפָאלק מַײן איבער
דיר מיט געװען בין איך און 8
און געגַאנגען, ביסט דו װּו אומעטום
ֿפַײנט דַײנע ַאלע ֿפַארשניטן הָאב איך
מַאכן דיר װעל איך און דיר; ֿפַאר ֿפון
די ֿפון נָאמען דער װי ַאזױ נָאמען, ַא

ערד. דער אױף װָאס גרעסטע
ָארט ַאן מַאכן װעל איך און 9
װעל און יׂשראל, ֿפָאלק מַײן ֿפַאר
אױף רוען זָאל ער אַײנֿפלַאנצן אים
ציטערן, ניט מער און ָארט, זַײן
ניט מער אים זָאלן ֿפַארברעכער און

ֿפריער, װי ַאזױ אומברענגען
הָאב איך װָאס טעג די ֿפון 10
מַײן איבער ריכטער בַאֿפױלן
מַאכן װעל איך און יׂשראל. ֿפָאלק
און ֿפַײנט. דַײנע ַאלע אונטערטעניק
דיר װעט גָאט ַאז ָאן, דיר זָאג איך

הױז. ַא בױען
דַײנע ַאז זַײן, װעט עס און 11
צו גײן צו װערן דערֿפילט װעלן טעג
אױֿפשטעלן איך װעל עלטערן, דַײנע
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זַײן װעט װָאס דיר, נָאך זָאמען דַײן
װעל איך און קינדער, דַײנע ֿפון

מלוכה. זַײן בַאֿפעסטיקן
און הױז, ַא בױען מיר װעט ער 12
אױף טרָאן זַײן בַאֿפעסטיקן װעל איך

אײביק.
ֿפָאטער, ַא ֿפַאר זַײן אים װעל איך 13
און זון, ַא ֿפַאר זַײן מיר װעט ער און
אים, ֿפון חסד מַײן ָאּפטָאן ניט װעל איך
דעם ֿפון ָאּפגעטָאן הָאב איך װי ַאזױ

דיר. ֿפַאר געװען איז װָאס
אין אױֿפשטעלן אים װעל איך און 14
ביז קיניגרַײך מַײן אין און הױז מַײן
זַײן װעט טרָאן זַײן און אײביק, אױף

אײביק. ביז ֿפעסט
װערטער, דָאזיקע די ַאלע װי ַאזױ 15
זעונג, גַאנצע דָאזיקע די װי ַאזױ און

דודן. צו גערעדט נָָתן הָאט ַאזױ
געקומען, איז דוד מלך דער און 16
און גָאט, ֿפַאר געזעצט זיך הָאט און
דו גָאט איך, בין װער געזָאגט: הָאט
דו װָאס הױז, מַײן איז װער און הַאר,

ַאהער? ביז געברַאכט מיך הָאסט
געװען נָאך איז גָאט, דָאס, און 17
הָאסט דו און אױגן, דַײנע אין קלײן
דַײן ֿפון הױז דעם װעגן גערעדט
הָאסט און ַאהין, װַײטער אױף קנעכט
ַא ֿפון שטײגער אין בַאטרַאכט מיך

הַאר. דו גָאט מַאן, געהױבענעם
זָאגן דיר דוד קען נָאך מער װָאס 18
דו קנעכט? דַײן צו ּכֿבוד דעם װעגן

קנעכט. דַײן דָאך קענסט
און קנעכט, דַײן װעגן ֿפון גָאט, 19
ַאלדי געטָאן הָאסטו הַארצן דַײן לױט
די װיסן לָאזן צו גרױסקײט, דָאזיקע

זַאכן. גרױסע ַאלע
דו, װי ַאזַא ניטָא איז עס יהוה, 20
לױט דיר, ַאחוץ גָאט קײן ניטָא און
מיט געהערט הָאבן מיר װָאס ַאלץ

אױערן. אונדזערע
אױף אומה אײנציקע װָאסער און 21
ֿפָאלק דַײן װי ַאזױ איז ערד דער
געגַאנגען איז גָאט װָאס יׂשראל,
דיר ֿפָאלק, צום זיך ֿפַאר אױסלײזן

און גרױסע דורך נָאמען ַא מַאכן צו
ֿפַארטרַײבן צו – זַאכן ֿפָארכטיקע
דו װָאס ֿפָאלק דַײן ֿפַאר ֿפון אומות

ִמצַריִם? ֿפון אױסגעלײזט הָאסט
דַײן געמַאכט הָאסט דו װָארום 22
אױף ֿפָאלק צום דיר יׂשראל ֿפָאלק
געװָארן ביסט יהוה, דו, און אײביק,

גָאט. צום זײ
װָארט דָאס זָאל גָאט, ַאצונד, און 23
דַײן װעגן גערעדט הָאסט דו װָאס
בַאװָארט הױז זַײן װעגן און קנעכט
דו װי ַאזױ טו און אײביק, אױף װערן

גערעדט. הָאסט
און װערן, בַאװָארט עס זָאל יָא, 24
אױף װערן געגרײסט נָאמען דַײן זָאל
צֿבאֹות ֿפון יהוה זָאגן: צו ַאזױ אײביק,
גָאט ַא – יׂשראל ֿפון גָאט דער איז
דַײן דוד ֿפון הױז דָאס און יׂשראל, ֿפַאר

דיר. ֿפַאר ֿפעסט זַײן זָאל קנעכט
הָאסט גָאט, מַײן דו, װָארום 25
קנעכט, דַײן ֿפון אױער דעם ַאנטּפלעקט
דַײן הָאט דרום הױז, ַא בױען צו אים
זַײן צו מתּפלל דערװעגט זיך קנעכט

דיר. ֿפַאר
גָאט, ביסט דו יהוה, ַאצונד, און 26
קנעכט דַײן צוגעזָאגט הָאסט דו און

גוטס, דָאזיקע דָאס
צו בַאװיליקט ַאצונד הָאסט און 27
צו קנעכט, דַײן ֿפון הױז דָאס בענטשן
דו, ַאז דיר; ֿפַאר אײביק אױף זַײן
זַײן עס זָאל געבענטשט, הָאסט גָאט,

אײביק. אױף געבענטשט

נָאך18 געװען איז עס און
געשלָאגן דוד הָאט דעם,
געמַאכט זײ הָאט און ּפִלשּתים, די
גַת צוגענומען הָאט און אונטערטעניק,
דער ֿפון טעכטערשטעט אירע מיט

ּפִלשּתים. די ֿפון הַאנט
און מֹוָאֿב, געשלָאגן הָאט ער און 2
װָאס קנעכט דודן צו געװָארן איז מֹוָאֿב

ָאּפגָאב. ברענגען
ַהַדדֶעזֶר געשלָאגן הָאט דוד און 3
בעת ַחָמת, אין צֹוֿבה ֿפון מלך דעם
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זַײן אױֿפשטעלן געגַאנגען איז ער
ּפָרת. טַײך בַײם אױבערהַאנט

אים ֿפון בַאצװּונגען הָאט דוד און 4
טױזנט זיבן און רַײטװעגן, טױזנט
מַאן טױזנט צװַאנציק און רַײטער,
ַאלע געלײמט הָאט דוד און ֿפוסגײער;
געשּפַאן הונדערט נָאר געשּפַאנען,

זײ. ֿפון איבערגעלָאזט ער הָאט
געקומען ַדרֶמֶׂשק ֿפון ַאַרם איז 5
און צֹוֿבה, ֿפון מלך דעם ַהַדדֶעזֶר העלֿפן
צװײ ַאַרמים די ֿפון געשלָאגן הָאט דוד

מַאן. טױזנט צװַאנציק און
[װַאכן] געשטעלט הָאט דוד און 6
איז ַאָרם און ַאַרם-ַדרֶמֶׂשק, אין
ברענגען װָאס קנעכט דודן צו געװָארן
דודן געהָאלֿפן הָאט גָאט און ָאּפגָאב.

געגַאנגען. איז ער װּו אומעטום
די גענומען הָאט דוד און 7
געװען זַײנען װָאס שילדן גילדערנע
זײ הָאט און קנעכט, ַהַדדֶעזֶרס אױף

ירוָשַליִם. קײן געברַאכט
ּכון, ֿפון און ִטֿבחת, ֿפון און 8
צוגענומען דוד הָאט שטעט, ַהַדדֶעזֶרס
שלמה הָאט דערֿפון קוּפער. ֿפיל זײער
די און ים, קוּפערנעם דעם געמַאכט

ּכלים. קוּפערנע די און זַײלן,
הָאט ַחָמת ֿפון מלך דער ּתֹועו און 9
דעם געשלָאגן הָאט דוד ַאז געהערט
ֿפון מלך דעם ַהַדֶעזֶר ֿפון חיל גַאנצן

צֹוֿבה,
זון זַײן געשיקט הָאט ער און 10
ֿפרעגן צו אים דוד מלך צום הדֹוָרמען
ֿפַאר ָאנצּוװינטשן, אים און ֿפריד אױף
מיט געהַאלטן מלחמה הָאט ער װָאס
װָארום – געשלָאגן אים און ַהַדדֶעזֶרן,
מיט מלחמות געהַאט הָאט ַהַדדֶעזֶר
און גילדערנע ַאלערלײ מיט – ּתֹועון

ּכלים. קוּפערנע און זילבערנע
דוד מלך דער הָאט אױך זײ 11
דעם מיט גָאט, צו געהײליקט
הָאט ער װָאס גָאלד דעם און זילבער
ֿפון ֿפעלקער: ַאלע ֿפון ַאװעקגענומען
קינדער די ֿפון און מֹוָאֿב, ֿפון און ֶאדֹום,
ֿפון און ּפִלשּתים, די ֿפון און ַעמֹון, ֿפון

ַעָמֵלק.
צרָױהן ֿפון זון דער ַאֿבַשי און 12
טָאל דעם אין ֶאדֹום ֿפון געשלָאגן הָאט

טױזנט. ַאכצן זַאלץ ֿפון
אין װַאכן געשטעלט הָאט ער און 13
געװָארן איז ֶאדֹום גַאנץ און ָאדֹום,
הָאט גָאט און דודן. צו קנעכט
איז ער װּו אומעטום דודן געהָאלֿפן

געגַאנגען.
איבער געקיניגט הָאט דוד און 14
געטָאן הָאט ער און יׂשראל, גַאנץ
גַאנצן זַײן צו גערעכטיקײט און רעכט

ֿפָאלק.
איז צרָױהן ֿפון זון דער יֹוָאֿב און 15
דער יהֹוָשֿפט און חיל; איבערן געװען

דערמָאנער. דער ַאחילודן, ֿפון זון
ַאחיטוֿבן, ֿפון זון דער ָצדֹוק און 16
ֶאֿביָָתרן, ֿפון זון דער ַאֿביֶמֶלך און

שרַײבער. דער ַשְושָא, און ּכהנים;
יהֹויָָדען, ֿפון זון דער בנָיָהו און 17
די און ּפֵלתים; די און ּכֵרתים די איבער
הַאנט דער בַײ ערשטע די דודן, ֿפון זין

מלך. ֿפון

דעם,19 נָאך געװען איז עס און
דער נָחש געשטָארבן איז
זַײן און ַעמֹון, ֿפון קינדער די ֿפון מלך

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז זון
ַא טָאן לָאמיך געזָאגט: דוד הָאט 2
ֿפון זון דעם חנון מיט ֿפרַײנטלעכקײט
געטָאן הָאט ֿפָאטער זַײן װָארום נָחשן,
דוד און מיר. מיט ֿפרַײנטלעכקײט ַא
טרײסטן צו אים שלוחים געשיקט הָאט
קנעכט דודס און ֿפָאטער, זַײן נָאך
קינדער די ֿפון לַאנד אין געקומען זַײנען
טרײסטן. צו אים חנונען, צו ַעמֹון ֿפון

קינדער די ֿפון הַארן די הָאבן 3
מײנסטו חנונען: צו געזָאגט ַעמֹון ֿפון
ֿפָאטער, דַײן ּכֿבוד טָאן װיל דוד ַאז
דיר צו געשיקט הָאט ער װָאס
אױסצוֿפָארשן נָאר דָאך טרײסטער?
אױסצוקוקן און דורכצונישטערן און
געקומען קנעכט זַײנע זַײנען לַאנד דָאס

דיר. צו
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קנעכט, דודס גענומען חנון הָאט 4
און ָאּפגעגָאלט, זײ הָאט און
אין קלײדער זײערע ָאּפגעשניטן
זײ הָאט און דיך, ביזן העלֿפט,

ַאװעקגעשיקט.
הָאט מע און געקומען מען איז 5
און מענטשן, די װעגן דודן ָאנגעזָאגט
װָארום ַאנטקעגן, געשיקט זײ הָאט ער
געשעמט. זײער זיך הָאבן מענטשן די
זיצט זָאגן: געלָאזט הָאט מלך דער און
װעלן בערד אַײערע ביז יריחֹו אין
אומקערן. זיך װעט איר און ָאּפװַאקסן,
געזען ַעמֹון ֿפון קינדער די הָאבן 6
דודן, בַײ ֿפַארמיאוסט זיך הָאבן זײ ַאז
הָאבן ַעמֹון ֿפון קינדער די און חנון און
זילבער, צענטנער טױזנט געשיקט
ַאַרם-נַהַריִם, ֿפון ָאנצודינגען זיך ּכדי
צֹוֿבה, ֿפון און ַאַרם-ַמֲעָכה, ֿפון און

רַײטער. און רַײטװעגן
צװײ ָאנגעדונגען זיך הָאבן זײ און 7
און רַײטװעגן, טױזנט דרַײסיק און
ֿפָאלק, זַײן און ַמֲעָכה, ֿפון מלך דעם
הָאבן און געקומען, זַײנען זײ און
קינדער די און ֵמידֿבָא. ֿפַאר געלַאגערט
ֿפון אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן ַעמֹון ֿפון
געקומען זַײנען און שטעט, זײערע

מלחמה. אױף
הָאט ער און געהערט, הָאט דוד און 8
ֿפון חיל גַאנצן דעם און יֹוָאֿבן, געשיקט

גיבֹורים. די
זַײנען ַעמֹון ֿפון קינדער די און 9
ַא ָאנגעריכט הָאבן און ַארױסגעגַאנגען,
און שטָאט; ֿפון אַײנגַאנג בַײם מלחמה
זַײנען געקומען, זַײנען װָאס מלכים די

ֿפעלד. אין בַאזונדער געװען
דער ַאז געזען הָאט יֹוָאֿב און 10
קעגן איז מלחמה דער ֿפון ֿפרָאנט
הָאט הינטן; ֿפון און ֿפָארנט ֿפון אים
געקליבענע ַאלע ֿפון אױסגעקליבן ער
ַאקעגן אױסגעשטעלט און יׂשראל, ֿפון

ַאָרם.
הָאט ֿפָאלק איבעריקע דָאס און 11
זַײן ֿפון הַאנט דער אױף געגעבן ער
זיך הָאבן זײ און ַאֿבַשין, ברודער

ֿפון קינדער די ַאקעגן אױסגעשטעלט
ַעמֹון.

ַאָרם אױב געזָאגט: הָאט ער און 12
װעסטו מיר, ֿפון שטַארקער זַײן װעט
קינדער די אױב און הילף, צו זַײן מיר
דיר, ֿפון שטַארקער זַײן װעלן ַעמֹון ֿפון

העלֿפן. דיך איך װעל
זיך לָאמיר און שטַארק, זַײ 13
ֿפַאר און ֿפָאלק אונדזער ֿפַאר שטַארקן,
זָאל און גָאט; אונדזער ֿפון שטעט די
אױגן. זַײנע אין גוט איז װָאס טָאן יהוה
מיט װָאס ֿפָאלק דָאס און יֹוָאֿב און 14
אױף ַאָרם ַאנטקעגן גענענט הָאבן אים
ֿפַאר ַאנטלָאֿפן זַײנען זײ און מלחמה,

אים.
הָאבן ַעמֹון ֿפון קינדער די װי און 15
ַאזױ ַאנטלָאֿפן, איז ַאָרם ַאז געזען
זַײן ֿפַאר ַאנטלָאֿפן אױך זײ זַײנען
אין ַארַײן זַײנען און ַאֿבַשין, ברודער
קײן ַאװעק איז יֹוָאֿב און שטָאט.

ירוָשַליִם.
זײ ַאז געזען הָאט ַאָרם און 16
זײ און יׂשראל, ֿפַאר געשלָאגן זַײנען
הָאבן און שלוחים, געשיקט הָאבן
יענער ֿפון װָאס ַאָרם ַארױסגעברַאכט
חיל-ֿפירער דעם שֹוֿפך מיט טַײך, זַײט

ֿפַארױס. זײ ַהַדדֶעזֶרן ֿפון
און דודן, געװָארן ָאנגעזָאגט איז 17
יׂשראל, גַאנץ אַײנגעזַאמלט הָאט ער
ער און יַרדן; דעם ַאריבער איז און
זיך הָאט און זײ, צו געקומען איז
הָאט דוד און זײ; ַאקעגן אױסגעשטעלט
און מלחמה, ַא ַאָרם ַאקעגן ָאנגעריכט

אים. מיט געהַאלטן מלחמה הָאבן זײ
ֿפַאר ַאנטלָאֿפן איז ַאָרם און 18
ֿפון געהרגעט הָאט דוד און יׂשראל,
רַײטװעגן, אױף טױזנט זיבן ַאָרם
ֿפוסגײער; מַאן טױזנט ֿפערציק און
ער הָאט חיל-ֿפירער דעם שֹוֿפך אױך

געטײט.
הָאבן ַהַדדֶעזֶרן ֿפון קנעכט די און 19
ֿפַאר געשלָאגן זַײנען זײ ַאז געזען
שלום געמַאכט הָאבן זײ און יׂשראל,
און געדינט. אים הָאבן און דודן, מיט
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די העלֿפן געװָאלט ניט מער הָאט ַאָרם
ַעמֹון. ֿפון קינדער

דער20 אין געװען איז עס און
ֿפון אומקער דעם ֿפון צַײט
מלכים די װָאס צַײט דער אין יָאר,
יֹוָאֿב הָאט מלחמה, אױף ַארױס גײען
הָאט און קריג-חיל, דעם ַארױסגעֿפירט
קינדער די ֿפון לַאנד דָאס ֿפַארװיסט
און געקומען איז ער און ַעמֹון; ֿפון
און – ַרבה אױף געלעגערט הָאט
און – ירוָשַליִם אין געזעסן איז דוד
זי הָאט און ַרבה, געשלָאגן הָאט יֹוָאֿב

צעשטערט.
ַארָאּפגענומען הָאט דוד און 2
ער און קָאּפ; זַײן ֿפון קרױן ַמלָּכמס
גָאלד צענטנער ַא געֿפונען זי הָאט
אין געשטײן טַײער מיט װָאג, אױֿפן
אױף געװָארן ָאנגעטָאן איז זי און איר.
שטָאט דער ֿפון רױב און קָאּפ. דודס

ֿפיל. זײער ַארױסגעֿפירט ער הָאט
איר אין װָאס ֿפָאלק דָאס און 3
זײ הָאט און ַארױסגעֿפירט, ער הָאט
אַײזערנע מיט און זעגן מיט געשניטן
ַאזױ און העק. מיט און דרעששליטנס,
די ֿפון שטעט ַאלע צו טָאן דוד ֿפלעגט
דָאס און דוד און ַעמֹון. ֿפון קינדער
אומגעקערט זיך הָאבן ֿפָאלק גַאנצע

ירוָשַליִם. קײן
הָאט דעם, נָאך געװען איז עס און 4
מיט גֶזֶר אין מלחמה ַא אױֿפגעהױבן זיך
ֿפון ִסבַכי הָאט דענצמָאל ּפִלשּתים. די
קינדער די ֿפון ִסּפין דערשלָאגן חוָשה
געװָארן זַײנען זײ און רֿפאים, די ֿפון

אונטערטעניק.
ַא געװען װידער איז עס און 5
ֶאלחנָן און ּפִלשּתים, די מיט מלחמה
דערשלָאגן הָאט יִָעירן ֿפון זון דער
ֿפון גָליַתן ֿפון ברודער דעם ַלחמי
שּפיז זַײן ֿפון הָאלץ דער װָאס גַת,
ֿפון שטַאנג דער װי ַאזױ געװען איז

װעבער.
ַא געװען װידער איז עס און 6
ַא געװען דָארטן איז גַת. אין מלחמה
זַײנע װָאס װּוקס, גרױסן ַא ֿפון מַאן

און זעקס צו געװען זַײנען ֿפינגער
אױך ער און צװַאנציק; און ֿפיר – זעקס

ָרֿפָא. דעם ֿפון געבָארן געװען איז
יׂשראל; געלעסטערט הָאט ער און 7
ָשמָעא, ֿפון זון דער יהֹונָָתן אים הָאט

דערשלָאגן. ברודער, דודס
געבָארן געװען זַײנען דָאזיקע די 8
זַײנען זײ און גַת; אין ָרֿפָא דעם ֿפון
און דודן, ֿפון הַאנט דער דורך געֿפַאלן

קנעכט. זַײנע ֿפון הַאנט דער דורך

איז21 ׂשטן ַא און
אױף אױֿפגעשטַאנען
דודן ָאנגערעדט הָאט ער און יׂשראל,

יׂשראל. צײלן צו
און יֹוָאֿבן, צו געזָאגט הָאט דוד און 2
צײלט גײט ֿפָאלק: ֿפון הַארן די צו
און ָדן, ביז און בֵאר-ֶשֿבע ֿפון יׂשראל
װיסן זָאל איך ּכדי מיר, עס ברענגט

מסּפר. זײער
מערן גָאט זָאל געזָאגט: יֹוָאֿב הָאט 3
װי ֿפיל ַאזױ מָאל הונדערט ֿפָאלק זַײן
מַײן ַאלע, ניט זײ זַײנען זַײנען! זײ
צּו הַאר? מַײן צו קנעכט מלך, הַאר
נָאך הַאר? מַײן דָאס ֿפַארלַאנגט װָאס
אױף זינד ַא ֿפַאר זַײן עס זָאל װָאס

יׂשראל?
מלך ֿפון װָארט דָאס ָאבער 4
און יֹוָאֿבן, צו שטַארק געװען איז
איז און ַארױסגעגַאנען, איז יֹוָאֿב
און יׂשראל, גַאנץ אין ַארומגעגַאנגען

ירוָשַליִם. קײן צוריקגעקומען איז
דעם איבערגעגעבן הָאט יֹוָאֿב און 5
דעם ֿפון צײלונג דער ֿפון מסּפר
יׂשראל גַאנץ און דודן. צו ֿפָאלק
און טױזנט מָאל טױזנט געװען איז
ַא ציען װָאס מַאן טױזנט הונדערט
און הונדערט ֿפיר יהודה, און שװערד;
שװערד. ַא ציען װָאס טױזנט זיבעציק
ניט ער הָאט בנימין און ֵלִוי און 6
דער װָארום זײ; צװישן געצײלט
יֹוָאֿבן געװען איז מלך דעם ֿפון ָאנזָאג

צּוװידער.
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די אין שלעכט געװען איז עס און 7
דָאזיקער דער װעגן גָאט ֿפון אױגן

יׂשראל. געשלָאגן הָאט ער און זַאך,
איך גָאט: צו געזָאגט דוד הָאט 8
הָאב איך װָאס געזינדיקט זײער הָאב
טו ַאצונד, און זַאך, דָאזיקע די געטָאן
ֿפון ֿפַארברעך דעם דיך, בעט איך ָאּפ,
געװען בין איך װָארום קנעכט, דַײן

נַאריש. זײער
דודס גָד, צו געזָאגט גָאט הָאט 9
זָאלסט און גײ זָאגן: צו ַאזױ זעער,

זָאגן: צו ַאזױ דודן, צו רעדן
געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 10
דיר; אױף איך לײג זַאכן דרַײערלײ
װָאס זײ, ֿפון אײנס אױס דיר קלַײב

טָאן. דיר זָאל איך
און דודן, צו געקומען גָד איז 11
גָאט הָאט ַאזױ געזָאגט: אים צו הָאט

דיר, אױף נעם געזָאגט:
הונגער, יָאר דרַײ ענטװעדער 12
װערן ֿפַארלענדט חדשים דרַײ ָאדער
ֿפון שװערד די און ֿפַײנט, דַײנע ֿפַאר
דערגרײכן, דיך זָאל ָׂשונאים דַײנע
גָאט ֿפון שװערד די טעג דרַײ ָאדער
מלאך דער און לַאנד, אין מגֿפה ַא און
גַאנצן אין אומברענגען זָאל גָאט ֿפון
זע ַאצונד און יׂשראל. ֿפון געמַארק
ברענגען זָאל איך בַאשײד ַא ֿפַאר װָאס

מיך. שיקט װָאס דעם צו
איז מיר גָדן: צו געזָאגט דוד הָאט 13
ֿפַאלן דיך, בעט איך לָאמיך, ענג. זײער
זַײן װָארום גָאט, ֿפון הַאנט דער אין
לָאמיך און גרױס, זײער איז רחמנות
מענטשן. ַא ֿפון הַאנט דער אין ֿפַאלן ניט
אױף מגֿפה ַא געשיקט גָאט הָאט 14
ֿפון געֿפַאלן זַײנען עס און יׂשראל,

מַאן. טױזנט זיבעציק יׂשראל
מלאך ַא געשיקט הָאט גָאט און 15
אומצוברענגען; זי ירוָשַליִם, קײן
בַײם געהַאלטן הָאט ער װי ָאבער
ַארָאּפגעקוקט, גָאט הָאט אומברענגען,
אױף געהַאט חרטה הָאט ער און
צו געזָאגט הָאט ער און בײז, דעם
גענוג! אומברענגער: דעם מלאך דעם

דער און הַאנט. דַײן ָאּפ לָאז ַאצונד
דעם בַײ געשטַאנען איז גָאט ֿפון מלאך

יֿבוסי. דעם ָארנָן ֿפון שַײער
זַײנע אױֿפגעהױבן דוד הָאט 16
ֿפון מלאך דעם דערזען הָאט און אױגן,
און ערד צװישן שטײט ער װי גָאט
ַארױסגעצױגן שװערד זַײן מיט הימל
ַאקעגן אױסגעשטרעקט הַאנט, זַײן אין
עלטסטע, די און דוד און ירוָשַליִם;
געֿפַאלן זַײנען זַאק, מיט צוגעדעקט

ּפנים. זײער אױף
גָאט: צו געזָאגט הָאט דוד און 17
צײלן געהײסן הָאב איך װָאר, ֿפַאר
הָאב װָאס דער בין איך און ֿפָאלק, דָאס
שלעכטס זײער הָאב און געזינדיקט,
װָאס שָאף, דָאזיקע די ָאבער געטָאן,
גָאט, מַײן יהוה געטָאן? זײ הָאבן
אױף זַײן הַאנט דַײן דיך, בעט איך זָאל,
ָאבער הױז, ֿפָאטערס מַײן אױף און מיר

מגֿפה. ַא מיט ֿפָאלק דַײן אױף ניט
געהײסן גָאט ֿפון מלאך דער הָאט 18
ַארױֿפגײן זָאל דוד ַאז דודן, זָאגן גָדן
דעם אין גָאט צו מזבח ַא אױֿפשטעלן

יֿבוסי. דעם ָארנָן ֿפון שַײער
דעם לױט ַארױֿפגעגַאנגען דוד איז 19
גערעדט הָאט ער װָאס גָדן ֿפון װָארט

גָאט. ֿפון נָאמען אין
אומגעקערט זיך הָאט ַארנָן און 20
און מלאך; דעם דערזען הָאט און
זיך הָאבן אים מיט װָאס זין ֿפיר זַײנע
געדרָאשן הָאט ַארנָן און בַאהַאלטן.

װײץ.
צו געקומען איז דוד װי און 21
געטָאן, קוק ַא ַארנָן הָאט ָארנָנען,
איז ער און דודן, דערזען הָאט און
הָאט און שַײער, ֿפון ַארױסגעגַאנגען
דער צו ּפנים מיטן דודן צו געבוקט זיך

ערד.
גיב ָארנָנען: צו געזָאגט דוד הָאט 22
איך און שַײער, דעם ֿפון ָארט דעם מיר
גָאט; צו מזבח ַא דערױף בױען װעל
די ּכדי מיר; עס גיב געלט ֿפולן אין
ֿפָאלק. ֿפון װערן ֿפַארהַאלטן זָאל מגֿפה
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נעם דודן: צו געזָאגט ַארנָן הָאט 23
טָאן מלך דער הַאר מַײן זָאל און דיר,
איך זע, אױגן. זַײנע אין גוט איז װָאס
און ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַאר רינדער די גיב
די און הָאלץ, ֿפַאר דרעששליטנס די
גיב ַאלץ שּפַײזָאּפֿפער; ַא ֿפַאר װײץ

ַאװעק. איך
צו געזָאגט דוד מלך דער הָאט 24
װעל קױֿפן נַײערט נײן, ָארנָנען:
װָארום געלט, ֿפולן ֿפַאר קױֿפן, איך
דַײנס איז װָאס נעמען ניט װעל איך
ַא אױֿפברענגנען און גָאט, ֿפַאר

אומזיסט. ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
ֿפַאר ָארנָענן געגעבן הָאט דוד און 25
גָאלד ֶשקל הונדערט זעקס ָארט דעם

װָאג. אױֿפן
געבױט דָארטן הָאט דוד און 26
דָארטן הָאט און גָאט, צו מזבח ַא
און ברַאנדָאּפֿפער אױֿפגעברַאכט
צו גערוֿפן הָאט ער און ֿפרידָאּפֿפער,
געענטֿפערט אים הָאט ער און גָאט,
מזבח דעם אױף הימל ֿפון ֿפַײער מיט

ברַאנדָאּפֿפער. ֿפַאר
דעם געהײסן הָאט גָאט און 27
די אומגעקערט הָאט ער און מלאך,

שײד. איר אין שװערד
הָאט דוד װי צַײט, יענער אין 28
געענטֿפערט אים הָאט גָאט ַאז געזען
דעם ָארנָן ֿפון שַײער דעם אין
געשלַאכט דָארטן ער הָאט ַאזױ יֿבוסי,

קרבנות.
װָאס גָאט ֿפון ִמשּכן דער און 29
און מדבר, דער אין געמַאכט הָאט משה
אין איז ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַאר מזבח דער
אין ָבמה דער אױף געװען צַײט יענער

גִֿבעֹון.
גײן געקענט ניט הָאט דוד ָאבער 30
װָארום גָאט, בַײ ֿפרעגן צו אים צו
דער ֿפַאר דערשרָאקן געװען איז ער

מלאך. גָאטס ֿפון שװערד

דָאס22 געזָאגט: הָאט דוד און
דעם גָאט ֿפון הױז דָאס איז
ֿפַאר מזבח דער איז דָאס און הַאר,

יׂשראל. ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
אַײנזַאמלען געהײסן הָאט דוד און 2
יׂשראל, לַאנד אין װָאס ֿפרעמדע ַאלע
שטײנהעקער געשטעלט הָאט ער און
שטײנער געשניטענע אױסצוהַאקן

גָאט. ֿפון הױז דָאס בױען צו אױף
ֿפַאר נעגל אױף לָרוֿב אַײזן און 3
אױף און טױערן, די ֿפון טירן די
און ָאנגעברײט; דוד הָאט קלַאמערן,

װָאג; ַא ָאן גָאר לָרוֿב קוּפער
צָאל; ַא ָאן צעדערהָאלץ און 4
הָאבן צֹורים די און צידֹונים די װָארום

לָרוֿב. צעדערהָאלץ דודן געברַאכט
זון מַײן געזָאגט: הָאט דוד און 5
דָאס און שװַאך, און יונג איז שלמה
גָאט, צו בױען דַארף מע װָאס הױז
ַא ֿפַאר גָאר, ביז גרױס מַאכן מען דַארף
ַאלע ַאנטקעגן צירונג, ַא ֿפַאר און שם,
צוגרײטן ַאקָארשט לָאמיך לענדער;
ַא צוגעגרײט הָאט דוד און אים. ֿפַאר

טױט. זַײן ֿפַאר סך
זון זַײן גערוֿפן הָאט ער און 6
צו בַאֿפױלן אים הָאט ער און שלמהן,
ֿפון גָאט דעם יהוה צו הױז ַא בױען

יׂשראל.
שלמהן: צו געזָאגט הָאט דוד און 7
אין געװען איז ַאלײן מיר בַײ זון, מַײן
נָאמען דעם צו הױז ַא בױען צו הַארצן

הַאר. מַײן גָאט ֿפון
איז גָאט ֿפון װָארט דָאס ָאבער 8
סך ַא זָאגן: צו ַאזױ מיר, צו געװען
גרױסע און ֿפַארגָאסן, הָאסטו בלוט
ניט קענסט געמַאכט; הָאסטו מלחמות
דו װַײל נָאמען, מַײן צו הױז ַא בױען
ערד דער צו ֿפַארגָאסן בלוט ֿפיל הָאסט

געזיכט. מַײן ֿפַאר
ער זון; ַא געבָארן דיר װערט ָאט 9
איך און רו, ֿפון מענטש ַא זַײן װעט
ֿפַײנט זַײנע ַאלע ֿפון בַארוען אים װעל
זַײן זַײן װעט שלמה װָארום ַארום; ֿפון
װעל שטילקײט און שלום און נָאמען,

טעג. זַײנע אין יׂשראל געבן איך
מַײן צו הױז ַא בױען װעט ער 10
זון, ַא ֿפַאר זַײן מיר װעט ער און נָאמען,
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איך און ֿפָאטער; ַא ֿפַאר אים איך און
זַײן ֿפון טרָאן דעם בַאֿפעסטיקן װעל

אײביק. אױף יׂשראל איבער מלוכה
מיט זַײן גָאט זָאל זון, מַײן ַאצונד, 11
בױען און זַײן, מצליח זָאלסט און דיר,
װי ַאזױ גָאט, דַײן יהוה ֿפון הױז דָאס

דיר. װעגן גערעדט הָאט ער
ׂשכל געבן דיר גָאט נָאר זָאל 12
בַאֿפעלן דיך און ֿפַארשטַאנדיקײט, און
היטן זָאלסט דו ַאז און יׂשראל; איבער

גָאט. דַײן יהוה ֿפון ּתֹורה די
ַאז זַײן, מצליח װעסטו דענצמָאל 13
די און חוקים די טָאן צו היטן װעסט דו
משהן בַאֿפױלן הָאט גָאט װָאס געזעצן
ֿפעסט, און שטַארק זַײ יׂשראל. ֿפַאר
ַאנגסטן. ניט און הָאבן מֹורא ניט זָאלסט
הָאב ָארימקײט מַײן אין ָאט און 14
גָאט ֿפון הױז דעם ֿפַאר צוגעגרײט איך
און גָאלד, צענטנער טױזנט הונדערט
זילבער, צענטנער טױזנט מָאל טױזנט
װָארום װָאג, ַא ָאן אַײזן און קוּפער און
און הָאלץ אױך לָרוֿב; דָא איז עס
דו און צוגעגרײט, איך הָאב שטײנער

דערצו. צולײגן נָאך קענסט
סך ַא דָא זַײנען דיר בַײ און 15
און שטײנהעקער, בעל-מלָאכהס,
הָאלץ, אין און שטײן אין מַײנסטערס
יעטװעדער אין קינצלער ַאלערלײ און

מלָאכה.
צום און זילבער, צום גָאלד, צום 16
צָאל קײן איז אַײזן, צום און קוּפער,
גָאט זָאל און טו, און אױף שטײ ניטָא;

דיר. מיט זַײן
הַארן ַאלע בַאֿפױלן הָאט דוד און 17
שלמהן: זון זַײן העלֿפן צו יׂשראל ֿפון

איז גָאט אַײער יהוה װָאר, ֿפַאר 18
ֿפון בַארוט אַײך הָאט ער און אַײך, מיט
געגעבן הָאט ער װָארום ַארום, רונד
לַאנד, ֿפון בַאװױנער די הַאנט מַײן אין
ֿפַאר בַאצװּונגען ליגט לַאנד דָאס און

ֿפָאלק. זַײן ֿפַאר און גָאט
און הַארץ אַײער גיט ַאצונד, 19
אַײער יהוה זוכן צו זעל אַײער
דָאס בױט און אױף, שטײט און גָאט,

צו ּכדי הַאר, דעם גָאט ֿפון הײליקטום
און בונד, גָאטס ֿפון ָארון דעם ברענגען
דעם אין גָאט, ֿפון ּכלים הײליקע די
נָאמען דעם צו געבױט װערט װָאס הױז

גָאט. ֿפון

און23 ַאלט געװָארן איז דוד און
הָאט ער און טעג, מיט זַאט
מלך ֿפַאר שלמהן זון זַײן געמַאכט

יׂשראל. איבער
ַאלע אַײנגעזַאמלט הָאט ער און 2
די און ּכהנים די און יׂשראל, ֿפון הַארן

לִויִים.
געצײלט זַײנען לִויִים די און 3
און ַאלט יָאר דרַײסיק ֿפון געװָארן
זײערע לױט צָאל זײער און העכער,
ַאכט געװען איז מענער, די ֿפון קעּפ,

טױזנט. דרַײסיק און
אױֿפצוּפַאסן אױף דָאזיקע, די ֿפון 4
ֿפיר הױז גָאטס ֿפון ַארבעט דער אױף
אױֿפזעער און טױזנט, צװַאנציק און

טױזנט. זעקס ריכטער, און
און טױערלַײט; טױזנט ֿפיר און 5
”מיט גָאט לױבן זָאלן װָאס טױזנט ֿפיר
געמַאכט הָאב איך װָאס ּכֵלי-זֶֶמר די

לױבן“. צו אױף
אין אַײנגעטײלט זײ הָאט דוד און 6
ֵלִוין: ֿפון זין די לױט אַײנטײלונגען

מָררי. און קָהת, גֵרשֹון,
ִשמִעי. און ַלְעָדן, גֵרשונים: די ֿפון 7
הױּפט דער ַלְעָדנען: ֿפון זין די 8

דרַײ. – יֹוֵאל און זֵָתם, און יחיֵאל,
שלֹומית, ִשמִעין: ֿפון זין די 9
די דרַײ. – ָהָרן און חזיֵאל, און
די ֿפון הױּפטן געװען זַײנען דָאזיקע

ַלְעָדן. ֿפון ֿפָאטערהַײזער
זַײנען ִשמִעין ֿפון זין די און 10
און יְעוש און זינָא, יַחת, געװען:
זין ֿפיר די געװען זַײנען דָאס בריָעה.

ִשמִעין. ֿפון
הױּפט, דער געװען איז יַחת און 11
און יְעוש און צװײטער; דער זיזָה און
דרום זין, ֿפיל געהַאט ניט הָאבן בריָעה
אײן געװען צײלונג דער אין זײ זַײנען
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ֿפָאטערהױז.
יצָהר, ַעמָרם, קָהת; ֿפון זין די 12

ֿפיר. – עוזיֵאל און חֿברון,
און ַאהרן, ַעמָרמען: ֿפון זין די 13
ָאּפגעשײדט איז ַאהרן און משה.
גָאר ֿפַאר הײליקן צו אים ּכדי געװָארן,
אײביק, ביז זין זַײנע און אים הײליק,
בַאדינען, צו אים גָאט, ֿפַאר דעמֿפן צו
אײביק. נָאמען זַײן אין בענטשן צו און
מַאן, געטלעכער דער משה און 14
שֿבט אױף גערוֿפן װערן קינדער זַײנע

ֵלִוי.
געװען: זַײנען משהן ֿפון זין די 15

ֶאליֶעזֶר. און גֵרשֹום,
דער שֿבוֵאל גֵרשֹומען: ֿפון זין די 16

הױּפט.
זַײנען ֶאליֶעזֶרן ֿפון זין די און 17
און הױּפט. דער רחֿביָה געװען:
ַאנדערע קײן געהַאט ניט הָאט ֶאליֶעזֶר
זַײנען רחֿביָהן ֿפון זין די ָאבער זין;

גָאר. ביז ֿפיל געװען
געװען: זַײנען יצָהרן ֿפון זין די 18

הױּפט. דער שלֹומית
איִריָהו, חֿברֹונען: ֿפון זין די 19
צװײטער, דער ַאַמריָה הױּפט, דער
דער איַקמָעם און דריטער, דער יַחזיֵאל

ֿפירטער.
דער מיָכה עוזיֵאלן: ֿפון זין די 20

צװײטער. דער יִִשיָה און הױּפט,
און ַמחלי, מָררין: ֿפון זין די 21
און ֶאלָעזָר, ַמחלין: ֿפון זין די מושי.

קיש.
און געשטָארבן, איז ֶאלָעזָר און 22
נָאר זין, קײן געהַאט ניט הָאט
זין די אײגענע, זײערע און טעכטער;

גענומען. זײ הָאבן קישן, ֿפון
געװען: זַײנען מושין ֿפון זין די 23

דרַײ. – איֵרמֹות און ֵעֶדר, און ַמחלי,
זין די געװען זַײנען דָאזיקע די 24
ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט ֵלִוין ֿפון
לױט ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּפטן
ֿפון צָאל דער נָאך געצײלטע, זײערע
הָאבן װָאס די קעּפ, זײערע לױט נעמען
ֿפון דינסט דעם ֿפַאר ַארבעט די געטָאן

און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון הױז, גָאטס
העכער.

יהוה געזָאגט: הָאט דוד װָארום 25
זַײן בַארוט הָאט יׂשראל ֿפון גָאט דער
אױף ירוָשַליִם אין רוט ער און ֿפָאלק,

אײביק;
ניט מער דַארֿפן לִויִים די אױך און 26
ּכלים זַײנע ַאלע און ִמשּכן, דעם טרָאגן

דינסט. זַײן ֿפַאר
ֿפון װערטער לעצטע די לױט יָא, 27
ֿפון קינדער די ֿפון צײלונג די איז דודן
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון געװען ֵלִוי

העכער.
שטײן געדַארֿפט הָאבן זײ װָארום 28
ַאהרן ֿפון קינדער די ֿפון הַאנט דער בַײ
אױף הױז, גָאטס ֿפון דינסט דעם ֿפַאר
און קַאמערן, די אױף און הױֿפן, די
הײליקע ַאלע ֿפון רײניקונג דער אױף
דינסט דעם ֿפון ַארבעט דער און זַאכן,

הױז; גָאטס ֿפון
אױסגעלײגטן דעם ֿפַאר און 29
ֿפַאר זעמלמעל דעם ֿפַאר און ברױט,
אומגעזַײערטע ֿפון סַײ שּפַײזָאּפֿפער,
אין סַײ בַאקֿפַאן, ַא אין סַײ קוכנס,
יעטװעדער ֿפַאר און שמָארֿפַאן; ַא

מָאס; טרוקענער און ֿפַײכטער
ֿפַאר מָארגן שטײן צו אױף און 30
גָאט, לױבן צו און דַאנקען צו מָארגן

ָאװנט; אין גלַײכן דעסט און
יעטװעדער ֿפַאר און 31
ברַאנדָאּפֿפער ֿפון אױֿפברענגען
אום שבתים, די אין גָאט צו
יָום-טֹוֿבים, די אין און רֹאש-חֹודש,
װעגן דין דער װי ַאזױ צָאל, דער לױט

גָאט; ֿפַאר ּתמיד, זײ,
היטונג די היטן זָאלן זײ ַאז און 32
היטונג די און אֹוהל-מֹועד, דעם ֿפון
ֿפון היטונג די און הײליקטום, דעם ֿפון
ברידער, זײערע ַאהרן, ֿפון קינדער די

הױז. גָאטס ֿפון דינסט דעם ֿפַאר

ֿפון24 אַײנטײלונגען די און
זַײנען ַאהרן ֿפון קינדער די
און נָָדֿב, ַאהרנען: ֿפון זין די געװען:
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יָתָמר. און ֶאלָעזָר, ַאֿביהוא,
זַײנען ַאֿביהוא און נָָדֿב און 2
לעבן, ֿפָאטערס זײער בַײ געשטָארבן
געהַאט, ניט זײ הָאבן קינדער קײן און
ּכהנים. געװען יָתָמר און ֶאלָעזָר זַײנען

קינדער די ֿפון ָצדֹוק און דוד, און 3
קינדער די ֿפון ַאחיֶמֶלך און ֶאלָעזָר, ֿפון
לױט אַײנגעטײלט זײ הָאבן יָתָמר, ֿפון

דינסט. זײער אין רײ זײער
ֶאלָעזָר ֿפון קינדער די ֿפון און 4
הױּפטמענער מער געֿפונען זיך הָאבן
און איָתֶמר; ֿפון קינדער די ֿפון װי
ֿפון אַײנגעטײלט: ַאזױ זײ הָאט מע
הױּפטן זעכצן ֶאלָעזָר ֿפון קינדער די
קינדער די ֿפון און ֿפָאטערהַײזער, ֿפון
ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט יָתָמר, ֿפון

ַאכט.
לױט אַײנגעטײלט זײ הָאט מע און 5
עס װָארום יענע, װי ַאזױ די גֹורל,
הײליקטום, ֿפון ֿפירשטן געװען זַײנען
קינדער די ֿפון אי גָאט, ֿפון ֿפירשטן און
יָתָמר. ֿפון קינדער די ֿפון אי ֶאלָעזָר, ֿפון
נַתנֵאלן, ֿפון זון דער שַמעיָה און 6
זײ הָאט ֵלִוי, ֿפון שרַײבער, דער
די און מלך, דעם ֿפַאר ֿפַארשריבן
ַאחיֶמֶלך און ּכהן, דעם ָצדֹוק און הַארן,
ֿפון הױּפטן די און ֶאֿביָָתרן, ֿפון זון דעם
ֿפון און ּכהנים די ֿפון ֿפָאטערהַײזער די
ֿפון גענומען ֿפָאטערהױז אײן לִויִים: די
יָתָמר. ֿפון גענומען אײנס און ֶאלָעזָר,

איז גֹורל ערשטער דער און 7
דער יהֹויָריֿבן, אױף ַארױסגעגַאנגען

יַדְעיָהן; אױף צװײטער
דער חרימען, אױף דריטער דער 8

ׂשעֹורימען; אױף ֿפירטער
דער ַמלִּכיָהן, אױף ֿפינֿפטער דער 9

ִמיִָמנען; אױף זעקסטער
דער ַהקֹוצן, אױף זיבעטער דער 10

ַאֿביָהן; אױף ַאכטער
דער יֵשוַען, אױף נַײנטער דער 11

שַכניָהון; אױף צענטער
דער ֶאליָשיֿבן, אױף עלֿפטער דער 12

יָקימען; אױף צװעלֿפטער

דער חוּפהן, אױף דרַײצנטער דער 13
יֶֶשֿבָאֿבן; אױף ֿפערצנטער

דער בלגָהן, אױף ֿפוצנטער דער 14
ִאֵמרן; אױף זעכצנטער

דער חזירן, אױף זיבעצנטער דער 15
ַהּפֵצצן; אױף ַאכצנטער

ּפַתחיָהן, אױף נַײנצנטער דער 16
יחזקאלן; אױף צװַאנציקסטער דער

צװַאנציקסטער און אײן דער 17
און צװײ דער יָכינען, אױף

גַמולן; אױף צװַאנציקסטער
צװַאנציקסטער און דרַײ דער 18
און ֿפיר דער דָליָהון, אױף

ַמַעזיָהון. אױף צװַאנציקסטער
אין רײ זײער געװען איז דָאס 19
ֿפון הױז אין קומען צו דינסט, זײער
דער דורך זײ צו געזעץ דעם לױט גָאט
ַאזױ ַאהרנען, ֿפָאטער זײער ֿפון הַאנט
הָאט יׂשראל ֿפון גָאט דער יהוה װי

בַאֿפױלן. אים
ֿפון קינדער איבעריקע די ֿפון און 20
שוֿבֵאל; ַעמָרמען, ֿפון זין די ֿפון ֵלִוי:

יֶחְדיָהו. שוֿבֵאלן, ֿפון זין די ֿפון
ֿפון זין די ֿפון רחֿביָהון: ֿפון 21

יִִשיָה. הױּפט דער רחֿביָהון,
די ֿפון שלֹומֹות; יצָהרים, די ֿפון 22

יַחת. שלֹומֹות, ֿפון זין
איִריָהו, חֿברֹונען], [ֿפון זין די און 23
דער יַחזיֵאל צװײטער, דער ַאַמריָהו

ֿפירטער. דער איַקמָעם דריטער,
די ֿפון מיָכה; עוזיֵאלן, ֿפון זין די 24

ָשמיר. מיָכהן, ֿפון זין
ֿפון יִִשיָה; מיָכה, ֿפון ברודער דער 25

זַכריָהו. יִִשיָהן, ֿפון זין די
מושי; און ַמחלי, מָררין, ֿפון זין די 26

– יֲַעזִיָהון זון זַײן ֿפון זין די
זון זַײן ֿפון מָררין ֿפון קינדער די 27

ִעֿברי. און זַּכור, און שֹוַהם, יֲַעזִיָהון,
הָאט ער און ֶאלָעזָר; ַמחלין, ֿפון 28

זין. קײן געהַאט ניט
קישן, ֿפון זין די קישן, ֿפון 29

יַרחְמֵאל.
און ַמחלי, מושין, ֿפון זין די און 30
געװען זַײנען דָאס אירימֹות. און ֵעֶדר,
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זײערע לױט לִויִים די ֿפון קינדער די
ֿפָאטערהַײזער.

גֹורל געװָארֿפן הָאבן אױך זײ און 31
ֿפון קינדער די ברידער, זײערע װי ַאזױ
ָצדֹוקן, און דוד, מלך דעם ֿפַאר ַאהרן,
די ֿפון הױּפטן די און ַאחיֶמֶלכן, און
ֿפון און ּכהנים די ֿפון ֿפָאטערהַײזער
דעם ֿפון ֿפָאטערהַײזער די לִויִים; די
ברודער. ייִנגסטער זַײן װי ַאזױ הױּפט

חיל25 ֿפון הַארן די און דוד און
דעם ֿפַאר ָאּפגעשײדט הָאבן
ֵהיָמנען און ָאָסֿפן ֿפון זין די ֿפון דינסט
נֿביאיש הָאבן װָאס די ידותונען, און
גיטַארן, אױף הַארֿפן, אױף געשּפילט
צָאל, זײער און צימבלען; אױף און
די געטָאן הָאבן װָאס מענטשן די ֿפון
געװען: איז דינסט, זײער לױט ַארבעט

און זַּכור, ָאָסֿפן, ֿפון זין די ֿפון 2
די ַאַׂשרֵאָלה, און נַתניָה, און יֹוסף,
ֿפון הַאנט דער אונטער ָאָסֿפן; ֿפון זין
געשּפיטל נֿביאיש הָאט װָאס ָאָסֿפן,

מלך. דעם ֿפון אַײנשטעל דעם לױט
ידותונען: ֿפון זין די ידותונען, ֿפון 3
חַשֿביָהו, יַשעיָהו, און צרי, און גַדליָהו,
דער אונטער זעקס, – ַמִּתתיָהו און
װָאס ידותונען, ֿפָאטער זײער ֿפון הַאנט
הַארף ַא אױף געשּפילט נֿביאיש הָאט

גָאט. לױבן און דַאנקען בַײם
ֵהיָמנען: ֿפון זין די ֵהיָמנען, ֿפון 4
שֿבוֵאל, עוזיֵאל, ַמַּתניָהו, בוִקיָהו,
ֶאליָאָתה, חנָני, חנַניָה, אירימֹות, און
יָשבָקָשה, רֹוַממּתי-ֶעזֶר, און גִַדלּתי,

ַמחזיאֹות. הֹותיר, ַמלֹותי,
ֵהיָמן ֿפון זין געװען זַײנען ַאלע די 5
– גָאט ֿפון זַאכן אין זעער מלכס דעם
גָאט װָארום הָארן, [זַײן] דערהײבן צו
און זין ֿפערצן ֵהיָמנען געשָאנקען הָאט

טעכטער. דרַײ
דער אונטער געװען זַײנען ַאלע די 6
געזַאנג בַײם ֿפָאטער, זײער ֿפון הַאנט
צימבלען, מיט גָאט, ֿפון הױז אין
דינסט דעם ֿפַאר הַארֿפן, און גיטַארן,
אַײנשטעל דעם לױט הױז, גָאטס ֿפון

ֵהיָמן. און ידותון, ָאָסף, – מלך ֿפון
זײערע מיט צָאל זײער און 7
צו געזַאנג אין געלערנטע ברידער,
צװײ געװען איז קענער, ַאלע גָאט,

ַאכציק. און ַאכט און הונדערט
גֹורל, געװָארֿפן הָאבן זײ און 8
דער ַאזױ װַאך], [ַא קעגן װַאך ַא
דער גרעסטער, דער ַאזױ קלענסטער

ּתלמיד. דער װי ַאזױ קענער
איז גֹורל ערשטער דער און 9
אױף – ָאָסֿפן אױף ַארױסגעגַאנגען
און ער גַדליָהו; צװײטער דער יֹוסֿפן.
צװעלף. – זין זַײנע און ברידער זַײנע
און זין, זַײנע זַּכור, דריטער דער 10

צװעלף. – ברידער זַײנע
זַײנע יִצרין, אױף ֿפירטער דער 11

צװעלף. – ברידער זַײנע און זין,
זין, זַײנע נַתניָהו, ֿפינֿפטער דער 12

צװעלף. – ברידער זַײנע און
זין, זַײנע בוִקיָהו, זעקסטער דער 13

צװעלף. – ברידער זַײנע און
זין, זַײנע יַׂשרֵאָלה, זיבעטער דער 14

צװעלף. – ברידער זַײנע און
זין, זַײנע יַשעיָהו, ַאכטער דער 15

צװעלף. – ברידער זַײנע און
זין, זַײנע ַמַּתניָהו, נַײנטער דער 16

צװעלף. – ברידער זַײנע און
און זין, זַײנע ִשמִעי, צענטער דער 17

צװעלף. – ברידער זַײנע
זין, זַײנע ַעזַרֵאל, עלֿפטער דער 18

צװעלף. – ברידער זַײנע און
זַײנע חַשֿביָה, צװעלֿפטער דער 19

צװעלף. – ברידער זַײנע און זין,
זין, זַײנע שוֿבֵאל, דרַײצנטן צום 20

צװעלף. – ברידער זַײנע און
זין, זַײנע ַמִּתתיָהו, ֿפערצנטן צום 21

צװעלף. – ברידער זַײנע און
איֵרמֹותן, אױף ֿפוֿפצנטן צום 22
צװעלף. – ברידער זַײנע און זין, זַײנע
זַײנע חנַניָהון, אױף זעכצנטן צום 23

צװעלף. – ברידער זַײנע און זין,
יָשבָקָשהן, אױף זיבעצנטן צום 24
צװעלף. – ברידער זַײנע און זין, זַײנע
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זין, זַײנע חנָנין, אױף ַאכצנטן צום 25
צװעלף. – ברידער זַײנע און

זַײנע ַמלֹותן, אױף נַײנצנטן צום 26
צװעלף. – ברידער זַײנע און זין,

ֶאִליָָתהן, אױף צװַאנציקסטן צום 27
צװעלף. – ברידער זַײנע און זין, זַײנע
אױף צװַאנציקסטן און אײן צום 28
– ברידער זַײנע און זין, זַײנע הֹותירן,

צװעלף.
אױף צװַאנציקסטן און צװײ צום 29
– ברידער זַײנע און זין, זַײנע גִַדלּתין,

צװעלף.
אױף צװַאנציקסטן און דרַײ צום 30
ברידער זַײנע און זין, זַײנע ַמחזיאֹותן,

צװעלף. –
אױף צװַאנציקסטן און ֿפיר צום 31
זַײנע און זין, זַײנע רֹוַממּתי-ֶעזֶרן,

צװעלף. – ברידער

די26 ֿפון ָאּפטײלונגען די ֿפַאר
ָקרחים: די ֿפון טױערלַײט:
די ֿפון קֹוֵראן, ֿפון זון דער מֶשֶלמיָהו

ָאָסֿפן. ֿפון זין
זין: געהַאט הָאט מֶשֶלמיָהו און 2
דער ידיֲעֵאל בָכור, דער זַכריָהו
דריטער, דער זֿבדיָהו צװײטער,

ֿפירטער; דער יַתניֵאל
דער יהֹוחנָן ֿפינֿפטער, דער ֵעיָלם 3

זיבעטער. דער ֶאליְהֹוֵעינַי זעקסטער,
זין: געהַאט הָאט עֹוֿבד-ֶאדֹום און 4
דער יהֹוזָֿבד בָכור, דער שַמעיָה
און דריטער, דער יֹוָאך צװײטער,
דער נַתנֵאל און ֿפירטער, דער ָׂשָכר

ֿפינֿפטער;
יִׂשָׂשָכר זעקסטער, דער ַעמיֵאל 5
ַאכטער; דער ּפעולַתי זיבעטער, דער

געבענטשט. אים הָאט גָאט װָארום
זַײנען שַמעיָהן זון זַײן בַײ און 6
הָאבן װָאס זין געװָארן געבָארן
ֿפון הױז דעם איבער געװעלטיקט
זַײנען זײ װָארום ֿפָאטער, זײער

גיבֹורים. העלדישע געװען
געװען: זַײנען שַמעיָהן ֿפון זין די 7
ֶאלזָֿבד, עֹוֿבד, און רֿפֵאל, און ָעתני,

און יונגען, העלדישע ברידער, זַײנע
סַמכיָהו. און ֶאליהו,

ֿפון קינדער די ֿפון ַאלע די 8
און זין זײערע און זײ עֹוֿבד-ֶאדֹומען,
מיט לַײט העלדישע ברידער, זײערע
ֿפון זעכציק און צװײ דינסט; צום ּכֹוח

עֹוֿבד-ֶאדֹומען.
און זין געהַאט הָאט מֶשֶלמיָהו און 9

ַאכצן. יונגען, העלדישע ברידער,
מָררין ֿפון זין די ֿפון חֹוָסה און 10
געװען איז ִשמרי זין: געהַאט הָאט
געװען ניט איז ער הגם הױּפט; דער
אים הָאט ֿפָאטער זַײן ָאבער בָכור, דער

הויּפט; ֿפַארן געמַאכט
טֿבליָהו צװײטער, דער חלִקיָהו 11
ֿפירטער; דער זַכריָהו דריטער, דער
– חֹוָסהן ֿפון ברידער און זין ַאלע

דרַײצן.
די ֿפון ָאּפטײלונגען דָאזיקע די 12
הָאבן הױּפטמענער, די טױערלַײט,
ברידער, זײערע װי ַאזױ װַאכן געהַאט

גָאט. ֿפון הױז אין בַאדינען צו
ַאזױ גֹורל, געװָארֿפן הָאבן זײ און 13
גרעסטער, דער ַאזױ קלענסטער דער
טױער ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט

טױער. ֿפַאר
איז מזרח אױף גֹורל דער און 14
זון זַײן ֿפַאר און ֶשֶלמיָהון. געֿפַאלן
הָאבן בעל-יֹועץ, קלוגן ַא זַכריָהון,
איז גֹורל זַײן און גֹורל, געװָארֿפן זײ

צֿפון. אױף געֿפַאלן
זַײנע און ָדרום, צו עֹוֿבד-ֶאדֹומען 15

זַאמלהױז. דָאס זין
צו חֹוָסהן, און שוּפימען און 16
דעם לעבן ַשֶלֶכת, טױער בַײם מערֿב,
קעגן װַאך ַא צו, ַארױף גײט װָאס װעג

װַאך. ַא
ֿפיר צֿפון צו לִויִים, זעקס מזרח צו 17
בַײ און טָאג, ַא ֿפיר ָדרום צו טָאג, ַא

צװײ. צו זַאמלהױז דעם
ֿפיר מערֿב, צו ֿפָארהױף דעם ֿפַאר 18

ֿפָארהױף. בַײם צװײ װעג, בַײם
די געװען זַײנען דָאס 19
טױערלַײט די ֿפון ָאּפטײלונגען
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ֿפון און ָקרחים די ֿפון קינדער די ֿפון
מָררי. ֿפון קינדער די

געװען ַאִכיָה איז לִויִים, די ֿפון און 20
און הױז, גָאטס ֿפון שַאצן די איבער
געהײליקטע די ֿפון שַאצן די איבער

זַאכן.
קינדער די ַלְעָדן, ֿפון קינדער די 21
הױּפטן די ַלְעָדן, ֿפון גֵרשונים די ֿפון
דעם ַלְעָדן ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון

יחיֵאלים. די געװען זַײנען גֵרשוני,
זֵָתם, יחיֵאלים, די ֿפון קינדער די 22
געװען זַײנען יֹוֵאל, ברודער זַײן און

הױז. גָאטס ֿפון שַאצן די איבער
יצָהרים, די ֿפון ַעמָרמים, די ֿפון 23

עוזיֵאלים, די ֿפון חֿברֹונים, די ֿפון
גֵרשֹום ֿפון זון דער שֿבוֵאל איז 24
ֿפירשט דער געװען משהן, ֿפון זון דעם

שַאצן. די איבער
ֶאליֶעזֶרן, ֿפון ברידער, זַײנע און 25
זַײן און רחֿביָהו, זון זַײן געװען: זַײנען
זַײן און יֹוָרם, זון זַײן און יַשעיָהו, זון

שלֹומית. זון זַײן און זִכרי, זון
זַײנע און שלֹומֹות דערדָאזיקער 26
ַאלע איבער געװען זַײנען ברידער
װָאס זַאכן געהײליקטע די ֿפון שַאצן
די ֿפון הױּפטן די און המלך, דוד
די ֿפון הױּפטלַײט די ֿפָאטערהַײזער,
די און הונדערטן, די און טױזנטן

געהײליקט. הָאבן חיל-ֿפירער,
דעם ֿפון און מלחמות די ֿפון 27
צו אױף געהײליקט עס זײ הָאבן רױב

גָאט. ֿפון הױז דָאס ֿפַארריכטן
זעער, דער שמואל װָאס ַאלץ און 28
ַאֿבנֵר און קישן, ֿפון זון דער ָשאול און
ֿפון זון דער יֹוָאֿב און נֵרן, ֿפון זון דער
נָאר װער געהײליקט, הָאבן צרָױהן,
געװען דָאס איז געהײליקט, הָאט עס
און שלֹומיתן ֿפון הַאנט דער אונטער

ברידער. זַײנע
און ּכנַניָהו זַײנען יִצָהרים, די ֿפון 29
אױסנװײניקסטן ֿפַארן געװען זין זַײנע
אױֿפזעער ֿפַאר יׂשראל, איבער דינסט

ריכטער. ֿפַאר און

חַשֿביָהו זַײנען חֿברֹונים די ֿפון 30
יונגען, העלדישע ברידער, זַײנע און
געװען הונדערט, זיבן און טױזנט
יׂשראל איבער אױֿפזעאונג דער ֿפַאר
ֿפַאר מערֿב, צו יַרדן זַײט יענער ֿפון
ֿפַאר און גָאט, ֿפון ַארבעט יעטװעדער

מלך. ֿפון דינסט דעם
געװען איִריָה איז חֿברֹונים, די ֿפון 31
לױט חֿברֹונים די ֿפון – הױּפט דער
ֿפָאטערהַײזער. די נָאך געבורטן זײערע
מלוכה דודס ֿפון יָאר ֿפערציקסטן אין
און געװָארן, נָאכגעזוכט זײ זַײנען
זײ צװישן געװָארן געֿפונען זַײנען עס

יְַעזֵיר-גִלָעד. אין גיבֹורים העלדישע
העלדישע ברידער, זַײנע און 32
טױזנט צװײ געװען זַײנען יונגען,
ֿפון הױּפטן הונדערט, זיבן און
זײ הָאט המלך דוד און ֿפָאטערהַײזער;
און ראוֿבנים, די איבער אױֿפגעזעצט
מנשה, שֿבט הַאלבן דעם און גָדים, די
ֿפון זַאכן און גָאט ֿפון זַאכן ַאלע ֿפַאר

מלך.

יׂשראל27 ֿפון קינדער די און
הױּפטן די צָאל, זײער לױט
הױּפטלַײט די און ֿפָאטערהַײזער די ֿפון
און הונדערטן, און טױזנטן די ֿפון
הָאבן װָאס אױֿפזעער, זײערע
זַאכן ַאלע אין מלך דעם בַאדינט
זַײנען װָאס ָאּפטײלונגען די ֿפון
ַארױסגעגַאנגען און ַארַײנגעקומען
חדשים ַאלע דורך חֹודש ֿפַאר חֹודש
און ֿפיר צו געװען זַײנען יָאר, ֿפון
איטלעכער אין טױזנט צװַאנציק

ָאּפטײלונג.
ָאּפטײלונג ערשטער דער איבער 2
יָָשֿבָעם געװען איז חֹודש ערשטן ֿפַארן
זַײן אין און זַֿבדיֵאלן; ֿפון זון דער
און ֿפיר געװען זַײנען ָאּפטײלונג

טױזנט. צװַאנציק
איז ּפֶרץ ֿפון קינדער די ֿפון 3
ַאלע ֿפון הױּפט דער געװען; ער

חֹודש. ערשטן ֿפַארן חיל-ֿפירער
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ֿפון ָאּפטײלונג דער איבער און 4
ֿפון דֹוַדי געװען איז חֹודש צװײטן
איז ָאּפטײלונג זַײן מיט און ַאחֹוח,
אין און ֿפירשט; דער ִמקלֹות געװען
און ֿפיר געװען זַײנען ָאּפטײלונג זַײן

טױזנט. צװַאנציק
ֿפַארן חיל-ֿפירער דריטער דער 5
זון דער בנָיָהו געװען איז חֹודש דירטן

הױּפט; דער יהֹויָָדע, ּכהן דעם ֿפון
זַײנען ָאּפטײלונג זַײן אין און 6
דָאס טױזנט. צװַאנציק און ֿפיר געװען
דרַײסיק די ֿפון גיבור דער בנָיָהו איז
זַײן מיט דרַײסיק; די איבער און
ַעמיזָֿבד. זון זַײן געװען איז ָאּפטײלונג
חֹודש ֿפירטן ֿפַארן ֿפירטער דער 7
ֿפון ברודער דער ַעָׂשהֵאל, געװען איז
און אים; נָאך זון זַײן זֿבדיָה און יֹוָאֿבן,
ֿפיר געװען זַײנען ָאּפטײלונג זַײן אין

טױזנט. צװַאנציק און
חֹודש ֿפינֿפטן ֿפַארן ֿפינֿפטער דער 8
דער ַשמהות הױּפטמַאן דער געװען איז
זַײנען ָאּפטײלונג זַײן אין און יִזָרכי;

טױזנט. צװַאנציק און ֿפיר געװען
חֹודש זעקסטן ֿפַארן זעקסטער דער 9
ֿפון ִעֵקשן ֿפון זון דער ִעירָא געװען איז
זַײנען ָאּפטײלונג זַײן אין און ּתקֹוַע;

טױזנט. צװַאנציק און ֿפיר געװען
חֹודש זיבעטן ֿפַארן זיבעטער דער 10
די ֿפון ּפלֹון, ֿפון חֶלץ געװען איז
זַײן אין און אֿפרים; ֿפון קינדער
און ֿפיר געװען זַײנען ָאּפטײלונג

טױזנט. צװַאנציק
איז חֹודש ַאכטן ֿפַארן ַאכטער דער 11
זַרחים; די ֿפון חוָשה, ֿפון ִסבַכי געװען
געװען זַײנען ָאּפטײלונג זַײן אין און

טױזנט. צװַאנציק און ֿפיר
חֹודש נַײנטן ֿפַארן נַײנטער דער 12
ֿפון ַענָתֹות, ֿפון ַאֿביֶעזֶר געװען איז
ָאּפטײלונג זַײן אין און בנימינער; די
טױזנט. צװַאנציק און ֿפיר געװען זַײנען
חֹודש צענטן ֿפַארן צענטער דער 13
די ֿפון נטֹוֿפה, ֿפון ַמהַרי געװען איז
זַײנען ָאּפטײלונג זַײן אין און זַרחים;

טױזנט. צװַאנציק און ֿפיר געװען

חֹודש עלֿפטן ֿפַארן עלֿפטער דער 14
ֿפון ּפרָעתֹון, ֿפון בנָיָה געװען איז
אין און אֿפרים; ֿפון קינדער די
און ֿפיר געװען זַײנען ָאּפטײלונג זַײן

טױזנט. צװַאנציק
צװעלֿפטן ֿפַארן צװעלֿפטער דער 15
ֿפון נטֹוֿפה, ֿפון חלַדי געװען איז חֹודש
זַײנען ָאּפטײלונג זַײן אין און ָעתניֵאל;

טױזנט. צװַאנציק און ֿפיר געװען
יׂשראל; ֿפון שֿבטים די איבער און 16
דער געװען איז ראוֿבנים די ֿפון
זִכרין; ֿפון זון דער ֶאליֶעזֶר ֿפירשט,
ֿפון זון דער שֿפטיָהו שמעֹונים, די ֿפון

ַמֲעָכהן;
ֿפון זון דער ַחַשֿביָה ֵלִוי, ֿפון 17

ָצדֹוק; ַאהרן ֿפון קמוֵאלן;
דודס ֿפון ֶאליהו יהודה, ֿפון 18
זונף דער ָעמרי יִׂשָׂשָכר, ֿפון ברידער;

מיָכֵאלן; און
ֿפון זון דער יִשַמעיָהו זֿבולון, ֿפון 19
זון דער ירימֹות נֿפּתלי, ֿפון עֹוֿבדיָהון;

ַעזריֵאלן; ֿפון
הֹוֵשַע אֿפרים, ֿפון קינדער די ֿפון 20
הַאלבן דעם ֿפון ַעזַזיָהון; ֿפון זון דער
ּפָדיָהון; ֿפון זון דער יֹוֵאל מנשה, שֿבט
אין מנשה שֿבט הַאלבן דעם ֿפון 21
ֿפון זַכריָהון; ֿפון זון דער יִדֹו גִלָעד,

ַאֿבנֵרן; ֿפון זון דער יֲַעׂשיֵאל בנימין,
ֿפון זון דער ַעזַרֵאל ָדן, ֿפון 22
הַארן די געװען זַײנען דָאס ירוחמען.

יׂשראל. ֿפון שֿבטים די ֿפון
אױֿפגענומען ניט הָאט דוד און 23
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון צָאל זײער
צוגעזָאגט הָאט גָאט װָארום ַארונטער;
ֿפון שטערן די װי ַאזױ יׂשראל מערן צו

הימל.
הָאט צרָױהן ֿפון זון דער יֹוָאֿב 24
ניט מָאל צו און צײלן ָאנגעהױבן
געװען איז װעגן דעסט ֿפון געענדיקט,
יׂשראל; אױף צָארן ַא דעם איבער
דער אין ַארַײן ניט איז צָאל די און
ֿפון צַײטגעשעענישן די ֿפון דערצײלונג

דוד. מלך
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דעם ֿפון שַאצן די איבער און 25
ֿפון זון דער ַעזָמֶות געװען איז מלך
אין שּפַײכלערס די איבער און ַעדיֵאלן,
די אין און שטעט, די אין ֿפעלדער, די
יהֹונָָתן טורעמס, די אין און דערֿפער,

עוזִיָהון. ֿפון זון דער
טוען װָאס די איבער און 26
בַאַארבעטונג דער בַײ ֿפעלדַארבעט
ּכלוֿבן. ֿפון זון דער ֶעזרי ערד, דער ֿפון
װַײנגערטנער, די איבער און 27
אין װָאס איבער און ָרָמה; ֿפון ִשמִעי
װַײנקעלערס, די ֿפַאר װַײנגערטנער די

שֿפם. ֿפון זַֿבדי
אײלבערטבײמער די איבער און 28
אין װָאס ֿפַײגנבײמער װילדע די און
און גֶֶדר; ֿפון בַעל-חנָן נידערונג, דער

יֹוָעש. אײלקעלערס, די איבער
הָאבן װָאס רינדער די איבער און 29
ֿפון ִשרַטי ָשרֹון, אין געֿפיטערט זיך
די אין רינדער די איבער און ָשרֹון;

ַעדָלין. ֿפון זון דער ָשֿפט טָאלן,
אֹוֿביל קעמלען, די איבער און 30
די איבער און יִשמעֵאלי; דער

ֵמרֹונֹות. ֿפון יֶחְדיָהו אײזעלינס,
דער יָזיז שָאף, די איבער און 31
די געװען זַײנען ַאלע די ַהגרי.
װָאס ֿפַארמעג דעם איבער אױבערלַײט

געהַאט. הָאט דוד מלך דער
ֿפעטער דודס יהֹונָָתן, און 32
ַא בעל-יֹועץ, ַא געװען איז
שרַײבער. ַא און מַאן ֿפַארשטַאנדיקער
איז חכמֹונין ֿפון זון דער יחיֵאל און

זין. מלכס דעם מיט געװען
דעם געװען איז ַאחיּתֹוֿפל און 33
ַארּכי דער חוַשי און בעל-יֹועץ, מלכס
ֿפרַײנט. גוטער מלכס דעם געװען איז

געװען איז ַאחיּתֹוֿפלן נָאך און 34
ֶאֿביָָתר; און בנָיָהון, ֿפון זון דער יהֹויָָדע
איז מלך דעם ֿפון חיל-ֿפירער דער און

יֹוָאֿב. געװען

אַײנגעזַאמלט28 הָאט דוד און
די יׂשראל, ֿפון הַארן ַאלע
הױּפטלַײט די און שֿבטים, די ֿפון הַארן

בַאדינט הָאבן װָאס ָאּפטײלונגען די ֿפון
ֿפון הױּפטלַײט די און מלך, דעם
די ֿפון הױּפטלַײט די און טױזנטן די
איבער אױבערלַײט די און הונדערטן,
און מלך ֿפון ֿפי און ֿפַארמעג גַאנצן דעם
די און הױֿפדינער די מיט זין, זַײנע ֿפון
– גיבור העלדישן איטלעכן – גיבֹורים

ירוָשַליִם. קײן
געשטעלט זיך הָאט המלך דוד און 2
געזָאגט: הָאט און ֿפיס, זַײנע אױף
מַײן און ברידער מַײנע צו, מיך הערט
איז הַארצן מַײן אין מיר בַײ ֿפָאלק;
ֿפַאר רו ֿפון הױז ַא בױען צו געװען
ַא ֿפַאר און בונד, יהוהס ֿפון ָארון דעם
איך און גָאט, אונדזער ֿפַאר ֿפוסבענקל

בױען. צו ָאנגעברײט זיך הָאב
געזָאגט: מיר צו הָאט גָאט ָאבער 3
נָאמען, מַײן צו הױז ַא בױען ניט קענסט
ביסטו, מלחמות ֿפון מענטש ַא װָארום

ֿפַארגָאסן. הָאסטו בלוט און
ֿפון גָאט דער יהוה ָאבער 4
ֿפון אױסדערװײלט מיך הָאט יׂשראל
ֿפָאטער מַײן ֿפון הױז גַאנצן דעם
אױף יׂשראל איבער מלך ַא זַײן צו
גָאט הָאט יהודהן װָארום אײביק;
אין און ֿפירשט, ַא ֿפַאר אױסדערװײלט
מַײן ֿפון הױז דעם יהודה, ֿפון הױז דעם
מַײן ֿפון זין די צװישן און ֿפָאטער,
צו אױף בַאגערט, מיך ער הָאט ֿפָאטער,
יׂשראל. גַאנץ איבער מלך ַא ֿפַאר מַאכן
װָארום – זין מַײנע ַאלע ֿפון און 5
געשָאנקען גָאט מיר הָאט זין ֿפיל
זון מַײן אױסדערװײלט ער הָאט –
ֿפון טרָאן דעם אױף זיצן צו שלמהן

יׂשראל. איבער מלוכה גָאטס
דַײן געזָאגט: מיר צו הָאט ער און 6
הױז מַײן בױען װעט ער שלמה, זון
אים הָאב איך װָארום הױֿפן, מַײנע און
און מיר, צו זון ַא ֿפַאר אױסדערװײלט

ֿפָאטער. ַא ֿפַאר זַײן אים װעל איך
זַײן בַאֿפעסטיקן װעל איך און 7
װעט ער אױב אײביק, אױף מלוכה
און געבָאט מַײנע טָאן צו שטַארק, זַײן

טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ געזעצן מַײנע
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גַאנץ ֿפון אױגן די ֿפַאר ַאצונד, און 8
די אין און יהוה, ֿפון עדה דער יׂשראל,
און ָאּפ היט גָאט; אונדזער ֿפון אױערן
אַײער יהוה ֿפון געבָאט ַאלע נָאך זוכט
גוטע דָאס ַארבן זָאלט איר ּכדי גָאט,
אַײערע צו ירושה אין לָאזן און לַאנד,

אײביק. ביז אַײך נָאך קינדער
דעם װײס זון, מַײן שלמה דו און 9
מיט אים דין און ֿפָאטער, דַײן ֿפון גָאט
װיליקער ַא מיט און הַארצן, גַאנצן ַא
ֿפָארשט הערצער ַאלע װָארום זעל,
ֿפון טרַאכטעניש יעטװעדער און יהוה,
װעסט דו ַאז ער; קען געדַאנקען די
געֿפינען לָאזן זיך ער װעט זוכן, אים
אים װעסט דו ַאז ָאבער דיר, ֿפון
ַאװעקװַארֿפן דיך ער װעט ֿפַארלָאזן,

אײביק. אױף
װָארום ַאצונד, ַארום זיך קוק 10
בױען צו אױסדערװײלט דיך הָאט גָאט
שטַארק, זײ הײליקטום; ַא ֿפַאר הױז ַא

טו. און
זַײן געגעבן הָאט דוד און 11
דעם ֿפון געמעל דָאס שלמהן זון
זַײנע און בניָנים, זַײנע און ֿפָאדערהױז,
אױבערשטובן, זַײנע און שַאצקַאמערן,
און חדרים, אינעװײניקסטע זַײנע און

ָארון]; [ֿפון דעק דעם ֿפון הױז דָאס
איז װָאס ַאלץ ֿפון געמעל דָאס און 12
די ֿפַאר געדַאנקען, אין אים בַײ געװען
ַאלע ֿפַאר און הױז, גָאטס ֿפון הױֿפן
ֿפון שַאצן די ֿפַאר ַארום, רונד קַאמערן
די ֿפון שַאצן די ֿפַאר און הױז, גָאטס

זַאכן, געהײליקטע
די ֿפון ָאּפטײלונגען די ֿפַאר און 13
ַאלערלײ ֿפַאר און לִויִים, די און ּכהנים
הױז, גָאטס אין דינסט דעם ֿפון ַארבעט
אין דינסט דעם ֿפון ּכלים די ֿפַאר און

הױז. גָאטס
ֿפַאר װָאג, אױֿפן ”גָאלד 14
ּכלים ַאלערלײ ֿפון גָאלד דעם
ַאלע ֿפַאר דינסט; יעטװעדער ֿפַאר
ֿפַאר װָאג, אױֿפן ּכלים, זילבערנע
דינסט. יעטװעדער ֿפון ּכלים ַאלערלײ

גילדערנע די ֿפַאר װָאג אױֿפן און 15
גילדערנע זײערע מיט מנֹורות
ֿפון װָאג דער לױט רערלעך,
רערלעך; אירע מיט מנֹורה איטלעכער
לױט מנֹורות זילבערנע די ֿפַאר און
אירע מיט מנֹורה ַא ֿפון װָאג דער
ֿפון ַארבעט דער נָאך װי רערלעך,

מנֹורה. איטלעכער
טישן די ֿפַאר װָאג אױֿפן גָאלד און 16
ֿפַאר ברױט], [ֿפון אױסלײגונג דער ֿפון
די ֿפַאר זילבער און טיש; איטלעכן

טישן. זילבערנע
די און גָאּפלען, די ֿפַאר און 17
רײנע קַאנען, די און שּפרענגבעקנס,
בעכערס, גילדערנע די ֿפַאר און גָאלד;
און בעכער; איטלעכן ֿפַאר װָאג אױֿפן
װָאג אױֿפן בעכערס, זילבערנע די ֿפַאר

בעכער. איטלעכן ֿפַאר
װַײרױך ֿפון מזבח דעם ֿפַאר און 18
און װָאג; אױֿפן גָאלד געלַײטערטע
דעם ֿפון געשטַאלט דער ֿפַאר גָאלד
שּפרײטן װָאס ּכרוֿבים די רַײטװָאגן,
שירעמען און ֿפליגלען] [די אױס

בונד. גָאטס ֿפון ָארון דעם איבער
אין דיר איך גיב ַאלץ דָאס 19
גָאט ֿפון הַאנט דער ֿפון געשריֿפטס,
ַארבעטן ַאלע געקליגט; מיך הָאט װָאס

“ געמעל. דעם ֿפון
זון זַײן צו געזָאגט הָאט דוד און 20
טו; און ֿפעסט, און שטַארק זַײ שלמהן:
ַאנגסטן, ניט און הָאבן מֹורא ניט זָאלסט
מיט איז גָאט, מַײן יהוה, גָאט װָארום
ניט און ָאּפלָאזן ניט דיך װעט ער דיר;
ֿפַאר ַארבעט גַאנצע די ביז ֿפַארלָאזן,
זַײן װעט הױז יהוהס ֿפון דינסט דעם

געענדיקט.
ָאּפטײלונגען די זַײנען ָאט און 21
ֿפַאר לִויִים די און ּכהנים די ֿפון
און הױז; גָאטס ֿפון דינסט יעטװעדער
יעטװעדער ֿפַאר זיך מיט הָאסט דו
גערנװיליק, איז װָאס איטלעכן ַארבעט
ַארבעט; ַאלערלײ ֿפַאר קלוגשַאֿפט מיט
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און הַארן די און

בַאֿפעלן. דַײנע ַאלע צו זַײנען
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געזָאגט29 הָאט המלך דוד און
אַײנזַאמלונג: גַאנצער דער צו
אײנעם אים װָאס זון, מַײן שלמה
יונג איז אױסדערװײלט, גָאט הָאט
גרױס, איז ַארבעט די און שװַאך, און
דער איז מענטשן ַא ֿפַאר ניט װָארום

הַאר. דעם גָאט ֿפַאר נָאר ּפַאלַאץ,
הָאב ּכֹוחות מַײנע ַאלע מיט און 2
ֿפון הױז דעם ֿפַאר ָאנגעגרײט איך
גילדערנע די ֿפַאר גָאלד גָאט, מַײן
זילבערנע, די ֿפַאר זילבער און זַאכן,
אַײזן קוּפערנע, די ֿפַאר קוּפער און
ֿפַאר הָאלץ און אַײזערנע, די ֿפַאר
און ָאניקלשטײנער הילצערנע; די
און גלַאנציקע אַײנֿפַאסן, צום שטײנער
ַאלערלײ און שטײנער, ֿפילֿפַארביקע
מירמלשטײנער און געשטײן, טַײער

לָרוֿב.
בַאגער איך װַײל נָאך: מער און 3
ַאן איך הָאב גָאט, מַײן ֿפון הױז דָאס
גיב איך װָאס זילבער און גָאלד אֹוצר
גָאט, מַײן ֿפון הױז דעם ֿפַאר ַאװעק
ָאנגעגרײט הָאב איך װָאס ַאלץ ַאחוץ

הױז: הײליקן דעם ֿפַאר
ֿפון גָאלד, צענטנער טױזנט דרַײ 4
טױזנט זיבן און אֹוֿפיר, ֿפון גָאלד
אױף זילבער, געלַײטערטע צענטנער

הַײזער; די ֿפון װענט די בַאלײגן צו
גָאלד, דַארף מע װּו גָאלד 5
ֿפַאר און זילבער; װּו זילבער און
הַאנט דער דורך ַארבעט יעטװעדער
הַײנט װיל װער און מַײנסטערס. ֿפון
צו הַאנט ֿפולער זַײן מיט זַײן מנדֿב

גָאט?
ֿפָאטערהַײזער, די ֿפון הַארן די און 6
יׂשראל, ֿפון שֿבטים די ֿפון הַארן די און
די און טױזנטן די ֿפון הױּפטלַײט די און
איבער אױבערלַײט די און הונדערטן,
מנדֿב הָאבן װירטשַאֿפט, מלכס דעם

געװען.
ֿפַאר געשָאנקען הָאבן זײ און 7
גָאלד הױז, גָאטס ֿפון ַארבעט דער
ַאַדרּכֹונים און צענטנער, טױזנט ֿפינף
טױזנט צען זילבער און טױזנט, צען

טױזנט ַאכצן קוּפער און צענטנער,
טױזנט הונדערט אַײזן און צענטנער,

צענטנער.
זיך הָאבן זײ בַײ װָאס די און 8
עס הָאבן שטײנער, טַײערע געֿפונען
גָאטס ֿפון שַאץ דעם צו ַאװעקגעגעבן
יחיֵאל ֿפון הַאנט דער אונטער הױז,

גֵרשוני. דעם
געֿפרײט זיך הָאט ֿפָאלק דָאס און 9
װָארום געװען, מנדֿב הָאבן זײ װָאס
מנדֿב זײ הָאבן הַארצן גַאנצן מיטן
המלך דוד אױך און גָאט, צו געװען

ֿפרײד. גרױס ַא געֿפרײט זיך הָאט
ֿפַאר גָאט געלױבט הָאט דוד און 10
אַײנזַאמלונג, גַאנצער דער ֿפון אױגן די
ביסטו געלױבט געזָאגט: הָאט דוד און
אונדזער יׂשראל, ֿפון גָאט דער יהוה

אײביק. ביז און אײביק ֿפון ֿפָאטער,
און גרױסקײט, די איז גָאט, דַײן, 11
ּפרַאכטיקײט, די און שטַארקײט, די
גלַאנץ, דער און אײביקײט, די און
אױף און הימל אױֿפן װָאס ַאלץ װָארום
איז גָאט, דַײן, דַײן]; [איז ערד דער
צום דערהױבן ביסט דו און מלוכה, די

ַאלעם. איבער הױּפט
ֿפון זַײנען ּכֿבוד און עֹושר און 12
ַאלץ, איבער געװעלטיקסט דו און דיר,
גֿבורה, און ּכֹוח איז הַאנט דַײן אין און
צו און גרַײסן צו איז הַאנט דַײן אין און

ַאלעמען. שטַארקן
גָאט, אונדזער ַאצונד, און 13
דַײן לױבן און דיר, מיר דַאנקען

נָאמען. ּפרַאכטיקן
װער און איך, בין װער װָארום 14
הָאבן זָאלן מיר ַאז ֿפָאלק, מַײן איז
ֿפון נָאר ַאזױװָאס? זַײן צו מנדֿב בּכֹוח
הָאבן הַאנט דַײן ֿפון און ַאלץ, איז דיר

געגעבן. דיר מיר
ֿפַאר מיר זַײנען ֿפרעמדע װָארום 15
װי ַאזױ אַײנגעװַאנדערטע, און דיר,
ַא װי ַאזױ עלטערן; אונדזערע ַאלע
דער אױף טעג אונדזערע זַײנען שָאטן

בַאשטַאנד. ַא ָאן און ערד,
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דָאסדָאזיקע גָאט, אונדזער יהוה 16
הָאבן מיר װָאס רַײכטום גַאנצע
הױז ַא בױען צו דיר אױף ָאנגעגרײט
דַײן ֿפון איז נָאמען, הײליקן דַײן ֿפַאר

דַײן. איז ַאלץ און הַאנט,
דו ַאז גָאט, מַײן װײס, איך און 17
בַאגערסט און הַארץ, דָאס ּפרּוװסט
מיט הָאב איך רעכטֿפַארטיקײט.
מנדֿב הַארצן מַײן ֿפון רעכטֿפַארטיקײט
איך הָאב ַאצונד און ַאלץ; דָאס געװען
װָאס ֿפָאלק דַײן װי ׂשמכה מיט געזען
צו געװען מנדֿב הָאט דָא זיך געֿפינט

דיר.
ַאֿברהם, ֿפון גָאט דער יהוה 18
עלטערן, אונדזערע יׂשראל, און יצחק,
די אײביק, אױף ָאן דָאס הַאלט
דַײן ֿפון געדַאנקען די ֿפון טרַאכטונג
הַארץ זײער קער און הַארצן, ֿפָאלקס

דיר. צו
גַאנץ ַא גיב זון מַײן שלמהן און 19
דַײנע געבָאט, דַײנע היטן צו הַארץ
טָאן צו און געזעצן, דַײנע און ָאנזָאגן,
ּפַאלַאץ דעם בױען צו און ַאלץ, דָאס

צוגעגרײט. הָאב איך װָאס
דער צו געזָאגט הָאט דוד און 20
יהוה נון לױבט אַײנזַאמלונג: גַאנצער
אַײנזַאמלונג גַאנצע די און גָאט. אַײער
ֿפון גָאט דעם יהוה געלױבט הָאט
זיך הָאבן זײ און עלטערן, זײערע
און גָאט צו געבוקט זיך און גענַײגט

מלך. צום
געשלַאכט הָאבן זײ און 21
און גָאט, צו שלַאכטָאּפֿפער
צו ברַאנדָאּפֿפער אױֿפגעברַאכט
טָאג, יענעם ֿפון מָארגן אױף גָאט,
טױזנט װידערס, טױזנט ָאקסן, טױזנט
גיסָאּפֿפער, זײערע מיט שעּפסן,
גַאנץ ֿפַאר לָרוֿב שלַאכטָאּפֿפער און

יׂשראל.
און געגעסן הָאבן זײ און 22
טָאג יענעם אין גָאט ֿפַאר געטרונקען
ַא הָאבן זײ און ׂשמחה, גרױס מיט
זון דעם שלמה געמַאכט מָאל צװײט
געזַאלבט און מלך, ַא ֿפַאר דודן ֿפון

ָצדֹוקן און גָאט, ֿפון ֿפירשט ַא ֿפַאר
ּכהן. ַא ֿפַאר

אױף געזעצט זיך הָאט שלמה און 23
אױף מלך ַא ֿפַאר גָאט ֿפון טרָאן דעם
ער און דודן, ֿפָאטער זַײן ֿפון ָארט דעם
הָאבן יׂשראל גַאנץ און בַאגליקט. הָאט

אים. צו צוגעהערט זיך

גיבֹורים, די און הַארן, ַאלע און 24
מלך דעם ֿפון זין ַאלע אױך און
אונטער אונטערװָארֿפן זיך הָאבן דוד,

המלך. שלמה

הױך שלמהן הָאט גָאט און 25
גַאנץ ֿפון אױגן די ֿפַאר געגרײסט
אױף געגעבן הָאט ער און יׂשראל,
ניט איז װָאס גלַאנץ קיניגלעכן ַא אים
יׂשראל איבער מלך קײן אױף געװען

אים. ֿפַאר

הָאט יִַשין ֿפון זון דער דוד און 26
יׂשראל. גַאנץ איבער געקיניגט

הָאט ער װָאס טעג די און 27
געװען זַײנען יׂשראל, איבער געקיניגט
ער הָאט חֿברון אין יָאר: ֿפערציק
ירוָשַליִם אין און יָאר, זיבן געקיניגט
דרַײסיק. און דרַײ געקיניגט ער הָאט

ַא אין געשטָארבן איז ער און 28
עֹושר, טעג, מיט זַאט עלטער, גוטער
איז שלמה זון זַײן און ּכֿבוד; און

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן

ערשטע די דודן, װעגן זַאכן די און 29
בַאשריבן זַײנען זײ לעצטע, װי ַאזױ
זעער, דעם שמואל ֿפון װערטער די אין
נֿביא, דעם נָָתן ֿפון װערטער די אין און
זעער, דעם גָד ֿפון װערטער די אין און

און מלוכה, גַאנצער זַײן מיט 30
װָאס צַײטן די און גֿבורות, זַײנע
איבער און אים איבער ַאריבער זַײנען
ֿפון קיניגרַײכן ַאלע איבער און יׂשראל,

לענדער. די
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ב ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ
הָאט1 דודן ֿפון זון דער שלמה און

מלוכה, זַײן אין בַאֿפעסטיקט זיך
אים, מיט געװען איז גָאט זַײן יהוה און

געגרײסט. הױך אים הָאט און
גַאנץ צו גערעדט הָאט שלמה און 2
די ֿפון הױּפטלַײט די צו יׂשראל,
צו און הונדערטן, די און טױזנטן
ֿפירשט איטלעכן צו און ריכטער, די
די ֿפון הױּפטן די יׂשראל, גַאנץ אין

ֿפָאטערהַײזער.
גַאנצע די און שלמה און 3
געגַאנגען זַײנען אים מיט אַײנזַאמלונג
װָארום עֹון, גִֿבְ אין װָאס ָבָמה דער צו
ֿפון אֹוהל-מֹועד דער געװען איז דָארטן
גָאט ֿפון קנעכט דער משה װָאס גָאט,

מדבר. אין געמַאכט הָאט
הָאט גָאט ֿפון ָארון דעם נָאר 4
ִקריַת-יָערים ֿפון ַארױֿפֿגעברַאכט דוד
אים, ֿפַאר צוגעגרײט הָאט דוד װּו ַאהין
ֿפַאר אױֿפֿגעשטעלט הָאט ער װָארום

ירוָשַליִם. אין געצעלט ַא אים
װָאס מזבח קוּפערנער דער ָאבער 5
זון דעם אורי ֿפון זון דער בַצלֵאל
מען הָאט געמַאכט, הָאט חורן ֿפון
ֿפון ִמשּכן דעם ֿפַאר ַאװעקגעשטעלט
אַײנזַאמלונג די און שלמה און גָאט;

געװענדט. אים צו זיך הָאבן
אױֿפֿגעברַאכט הָאט שלמה און 6
ֿפַאר מזבח קוּפערנעם ן אױֿפֿ דָארטן
ער און אֹוהל-מֹועד; בַײם װָאס גָאט
טױזנט אים אױף אױֿפֿגעברַאכט הָאט

ברַאנדָאּֿפֿפער.
גָאט זיך הָאט נַאכט יענער אין 7
אים צו הָאט ער און שלמהן, צו בַאװיזן
געבן. דיר זָאל איך װָאס בעט געזָאגט:
דו גָאט: צו געזָאגט שלמה הָאט 8
מַײן מיט חסד גרױס געטָאן הָאסט
געמַאכט מיך הָאסט און דודן, ֿפָאטער

ָארט. זַײן אױף מלך ַא ֿפַאר
זָאל הַאר, דו גָאט ַאצונד, 9
מַײן צו צוזָאג דַײן װערן בַאװָארט

מיך הָאסט דו װָארום דודן, ֿפָאטער
ֿפָאלק ַא איבער מלך ַא ֿפַאר געמַאכט
ערד. דער ֿפון שטױב דער װי ֿפיל ַאזױ
און חכמה מיר גיב ַאצונד 10
און ַארױסגײן זָאל איך ַאז קענשַאֿפט,
דָאזיקן דעם ֿפַאר ֿפַארױס ַארַײנגײן
דָאס משּפטן קען װער װָארום ֿפָאלק,

דַײנס? ֿפָאלק גרױסע דָאזיקע
שלמהן: צו געזָאגט גָאט הָאט 11
און הַארצן, דַײן אין איז דָאס װַײל
גיטער, עשירות, געבעטן הָאסט דו ניט
דַײנע ֿפון לעבן דָאס ָאדער ּכֿבוד, און
טעג ֿפיל מָאל צו ניט און ֿפַײנט,
דיט הָאסט דו נַײערט געבעטן, הָאסטו
ּכדי קענשַאֿפט, און חכמה געבעטן
װָאס ֿפָאלק מַײן משּפטן קענען זָאלסט
מלך ַא ֿפַאר געמַאכט דיך הָאב איך

– אים איבער
און חכמה געגעבן אי דיר װערט 12
געבן דיר װעל איך אי קענשַאֿפט,
װָאס ּכֿבוד, און גיטער און עשירות
מלכים די בַײ געװען ניט איז ַאזױ-װָאס
ניט װעט ַאזױ-װָאס און דיר, ֿפַאר װָאס

דיר. נָאך זַײן
ֿפון צוריקגעקומען איז שלמה און 13
ֿפון עֹון, גִֿבְ אין װָאס ָבָמה דער צו גײן
ירוָשַליִם; קײן אֹוהל-מֹועד, דעם ֿפַאר
יׂשראל. איבער געקיניגט הָאט ער און
ָאנגעזַאמלט הָאט שלמה און 14
הָאט ער און רַײטער, און רַײטװעגן
הונדערט ֿפיר און טױזנט געהַאט
רַײטער. טױזנט צװעלף און רַײטװעגן
אין ַאװעקגעשטעלט זײ הָאט ער און
בַײם און רַײטװעגן, ֿפַאר שטעט די

ירוָשַליִם. אין מלך
געמַאכט הָאט מלך דער און 15
ַאזױ ירוָשַליִם אין גָאלד און זילבער
הָאט צעדערן און שטײנער, װי
װילדע די װי ַאזױ געמַאכט ער
נידערונג, דער אין װָאס ֿפַײגנבײמער
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ֿפילקײט. אין
ֿפערד די ֿפון ַארױסקום דער און 16
געװען איז געהַאט, הָאט שלמה װָאס
ֿפון ָסוחרים די קֵוא; ֿפון און ִמצַריִם ֿפון
ֿפַאר קֵוא ֿפון קריגן זײ ֿפלעגן מלך דעם

געצָאלט.
און ַארױֿפֿגעברַאכט הָאבן זײ און 17
רַײטװָאגן ַא ִמצַריִם ֿפון ַארױסגעֿפירט
און זילבערשטיק, הונדערט זעקס ֿפַאר
און ֿפוֿפציק; און הונדערט ֿפַאר ֿפערד ַא
די ֿפון מלכים ַאלע ֿפַאר גלַײכן דָאס
ֿפלעגט ַאָרם, ֿפון מלכים די און ִחּתים,
הַאנט. זײער דורך ַארױסברענגען מען
ַא בױען געהײסן הָאט שלמה און 18
ַא און גָאט, ֿפון נָאמען דעם צו הױז

מלוכה. זַײן ֿפַאר הױז

זיבעציק2 געצײלט הָאט שלמה און
און לַאסטטרעגער, מַאן טױזנט
די אין שטײנהעקער מַאן טױזנט ַאכציק
דרַײ זײ, איבער זעער אױֿפֿ און בערג,

הונדערט. זעקס און טױזנט
חורם צו געשיקט הָאט שלמה און 2
ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ צֹור, ֿפון מלך דעם
ֿפָאטער מַײן מיט געטָאן הָאסט דו װי
געשיקט אים הָאסט דו װָאס דודן,
אױף הױז ַא זיך ֿפַאר בױען צו צעדערן

דערין, װױנען צו
דעם צו הױז ַא איך בױ ָאט איז, 3
עס ּכדי גָאט, מַײן יהוה ֿפון נָאמען
רײכערן צו און אים, צו הײליקן צו
שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך אים ֿפַאר
שטענדיקער דער ֿפַאר און געװירצן,
ברױט, הײליקן דעם ֿפון אױסלײגונג
ֿפרי דער אין ברַאנדָאּפֿפער די ֿפַאר און
אום און שבתים, די אין ָאװנט, אין און
ֿפון יָום-טֹוֿבים די אין און רֹאש-חֹודש,
איז דָאס װָאס גָאט, אונדזער יהוה

יׂשראל. אױף חוֿב ַא אײביק
דַארף בױ, איך װָאס הױז דָאס און 4
אונדזער איז גרױס װָארום גרױס, זַײן

געטער. ַאלע איבער גָאט
צו אים בּכוח הָאט װער און 5
די און הימלען די ַאז הױז, ַא בױען

ניט אים קענען הימלען די ֿפון הימלען
ַארַײננעמען?

אים זָאל איך ַאז איך, בין װער און 6
רײכערן צו אױף סַײדן הױז, ַא בױען
ַא מיר שיק ַאצונד, און אים? ֿפַאר
און גָאלד, אין ַארבעטן צו מַאן קלוגן
אין און קוּפער, אין און זילבער, אין
און קַארמין און ּפורּפל אין און אַײזן,
ֿפַארשטײט װָאס ַאזַא און װָאל, בלָאער
מיט אײנעם אין – קריצונגען קריצן צו
יהודה אין מיר בַײ װָאס לַײט קלוגע די
ֿפָאטער מַײן װָאס ירוָשַליִם, אין און

ָאנגעגרײט. הָאט דוד
צעדערהָאלץ, מיר שיק און 7
ֿפון סַאנדַאלהָאלץ, און ציּפרעסן,
דַײנע ַאז װײס איך װָארום נֹון, לֿבָ
געהילץ הַאקן צו ֿפַארשטײען קנעכט
קנעכט מַײנע װעלן ָאט און נֹון; לֿבָ ֿפון

קנעכט, דַײנע מיט זַײן
הָאלץ, סך ַא מיר ֿפַאר ָאנצוברײטן 8
דַארף בױ, איך װָאס הױז דָאס װָארום

װּונדערלעך. און גרױס זַײן
װָאס די העקער, די איך גיב ָאט און 9
געשטױסענע געהילץ, דָאס שנַײדן
צװַאנציק קנעכט, דַײנע ֿפַאר װײץ
צװַאנציק גערשטן און ּכֹור, טױזנט
טױזנט צװַאנציק װַײן און ּכֹור, טױזנט

ַבת. טױזנט צװַאנציק אײל און ַבת,
הָאט צֹור ֿפון מלך דער חורם און 10
און געשריֿפטס, ַא אין געענטֿפערט
הָאט יהוה װַײל שלמהן: צו געשיקט
געמַאכט דיך ער הָאט ֿפָאלק, זַײן ליב

זײ. איבער מלך ַא ֿפַאר
געלױבט געזָאגט: הָאט חורם און 11
װָאס יׂשראל ֿפון גָאט דער יהוה איז
ערד, די און הימל דעם געמַאכט הָאט
מלך דעם געגעבן הָאט ער װָאס ֿפַאר
און ׂשכל אין געניט זון, קלוגן ַא דוד
ַא בױען װעט װָאס ֿפַארשטַאנדיקײט,
זַײן ֿפַאר הױז ַא און יהוה, ֿפַאר הױז

מלוכה.
קלוגן ַא דיר איך שיק ַאצונד, און 12
מַײן ֿפַארשטַאנדיקײט, אין געניט מַאן,

חורם, הױּפטמײנסטער
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די ֿפון ֿפרױ ַא ֿפון זון דעם 13
איז ֿפָאטער זַײן װָאס ָדן, ֿפון טעכטער
צו ֿפַארשטײט ער צֹור; ֿפון מַאן ַא
זילבער, אין און גָאלד, אין ַארבעטן
שטײנער, אין אַײזן, אין קוּפער, אין
בלָאער אין ּפורּפל, אין הָאלץ, אין און
אין און ֿפַײנלַײנען, אין און װָאל,
יעטװעדער קריצן צו און קַארמין,
יעטװעדער אױסקינצלען און קריצונג,
אים װעט װָאס ַארבעט קונציקע
דַײנע מיט אײנעם אין – װערן געגעבן
ֿפון לַײט קלוגע די מיט און לַײט, קלוגע

דודן. ֿפָאטער דַײן הַאר, מַײן
די און װײץ די ַאצונד, און 14
װַײן, דעם און אײל, דָאס און גערשטן,
ער זָאל געזָאגט, הָאט הַאר מַײן װָאס

קנעכט; זַײנע צו שיקן
ֿפון געהילץ הַאקן װעלן מיר און 15
װעלן און בַאדַארף, דַײן ַאל לױט נֹון לֿבָ
טרַאּפטן אױף דיר צו ברענגען עס
עס װעסט דו און יָֿפֹו, קײן ים מיטן

ירוָשַליִם. קײן ַארױֿפֿברענגען
איבערגעצײלט הָאט שלמה און 16
לַאנד אין װָאס מענטשן ֿפרעמדע ַאלע
זַײן װָאס צײלונג דער נָאך יׂשראל,
עס און געצײלט. זײ הָאט דוד ֿפָאטער
דרַײ און הונדערט געֿפונען זיך הָאבן
הונדערט. זעקס און טױזנט ֿפוֿפציק און
זײ ֿפון געמַאכט הָאט ער און 17
און לַאסטטרעגער טױזנט זיבעציק
די אין שטײנהעקער טױזנט ַאכציק
זעקס און טױזנט דרַײ און בערג;
מַאכן צו אױֿפּֿפַאסערס הונדערט

ֿפָאלק. דָאס ַארבעטן

ָאנגעהױבן3 הָאט שלמה און
אין גָאט ֿפון הױז דָאס בױען
איז װָאס מֹוִריָה בַארג ן אױֿפֿ ירוָשַליִם
ֿפָאטער זַײן ֿפון געװָארן אױסגעקליבן
ער װּו דודן ֿפון ָארט דעם אין דודן,
ֿפון שַײער דעם אין צוגעגרײט, הָאט

יֿבוסי. דעם ָארנָן
אין בױען ָאנגעהױבן הָאט ער און 2
אין טָאג, צװײטן אין חֹודש, צװײטן

מלוכה. זַײן ֿפון יָאר ֿפירטן
גרונטֿפעסטן די זַײנען דָאס און 3
ֿפון געװָארן געלײגט זַײנען װָאס
ֿפון הױז דָאס בױען בַײם שלמהן
דער לױט אײלן אין לענג די גָאט:
און אײלן, זעכציק מָאס ֿפריערדיקער

אײלן. צװַאנציק ברײט די
די – ֿפָארנט װָאס ּפָאליש דער און 4
איז הױז, דעם ֿפון ברײט ֿפַאר לענג,
הײך די און אײלן, צװַאנציק געװען
הָאט ער און צװַאנציק; און הונדערט
מיט אינעװײניק ֿפון איבערגעצױגן עס

גָאלד. רײנעם
ער הָאט הױז גרױסע דָאס און 5
הָאט און ציּפרעסהָאלץ, מיט בַאדעקט
און גָאלד, גוטן מיט בַאלײגט עס
טײטלבײמער דערױף אױסגעַארבעט

קײטלעך. און
מיט הױז דָאס בַאזעצט הָאט ער און 6
װעגן, שײנקײט ֿפון שטײנער טַײערע
ֿפון גָאלד געװען איז גָאלד דָאס און

ַּפרָויִם.
הױז, דָאס בַאדעקט הָאט ער און 7
זַײנע און שװעלן, די בַאלקנס, די
און גָאלד, מיט טירן, זַײנע און װענט,
װענט. די אױף ּכרוֿבים אױסגעקריצט

הױז דָאס געמַאכט הָאט ער און 8
ֿפַאר לענג, זַײן ָקדֵשי-ָקדשים; דעם ֿפון
אײלן; צװַאנציק הױז, דעם ֿפון ברײט
ער און אײלן; צװַאנציק ברײט זַײן און
זעקס גָאלד, גוטן מיט בַאדעקט עס הָאט

צענטנער. הונדערט
איז נעגל די ֿפון װָאג די און 9
די און גָאלד. ֶשקל ֿפוֿפציק געװען
מיט בַאדעקט ער הָאט אױבערקַאמערן

גָאלד.
דעם אין געמַאכט הָאט ער און 10
ּכרוֿבים צװײ ָקדֵשי-ָקדשים ֿפון הױז
זײ הָאט מע און בילדערװערק, ֿפון

גָאלד. מיט איבערגעצױגן
ּכרוֿבים, די ֿפון ֿפליגלען די און 11
אײלן: צװַאנציק געװען איז לענג זײער
אײלן, ֿפינף ֿפון אײנעם, ֿפון ֿפליגל ַא
הױז, ֿפון װַאנט דער ביז גרײכנדיק
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אײלן ֿפינף ֿפון ֿפליגל ַאנדער דער און
ַאנדער דעם ֿפון ֿפליגל ביזן גרײכנדיק

ּכרוֿב.
ַאנדער דעם ֿפון ֿפליגל ַא און 12
ָאנגערירט הָאט אײלן, ֿפינף ֿפון ּכרוֿב,
ַאנדער דער און הױז, ֿפון װַאנט די
געװען איז אײלן ֿפינף ֿפון ֿפליגל
ַאנדער דעם ֿפון ֿפליגל דעם צו בַאהעֿפט

ּכרוֿב.
דָאזיקע די ֿפון ֿפליגלען די 13
ֿפַאנַאנדערגעשּפרײטערהײט ּכרוֿבים
זײ און אײלן; צװַאנציק געװען זַײנען
ֿפיס, זײערע אױף געשטַאנען זַײנען

צו. אינעװײניק ּפנימער זײערע מיט
ָּפרֹוֶכת דעם געמַאכט הָאט ער און 14
און ּפורּפל, און װָאל, בלָאער ֿפון
הָאט ער און ֿפַײנלַײנען; און קַארמין,

ּכרוֿבים. דערױף אױסגעַארבעט
הױז ֿפַארן געמַאכט הָאט ער און 15
די אײלן דרַײסיק און ֿפינף זַײלן, צװײ
זײערע אױף װָאס קרױן די און הײך;

אײלן. ֿפינף קעּפ,
אין קײטן געמַאכט הָאט ער און 16
קעּפ די אױף ַארױֿפֿגעטָאן און דֿביר,
געמַאכט הָאט ער און זַײלן; די ֿפון
ַארַײנגעטָאן און מילגרױמען הונדערט

קײטן. די אין
די אױֿפֿגעשטעלט הָאט ער און 17
דער ֿפון אײנעם ֵהיכל, דעם ֿפַאר זַײלן
דער ֿפון אײנעם און זַײט, רעכטער
דעם גערוֿפן הָאט ער און זַײט; לינקער
דעם און יָכין, רעכטן דעם ֿפון נָאמען

בֹוַעז. לינקן דעם ֿפון נָאמען

ַא4 געמַאכט הָאט ער און
צװַאנציק מזבח; קוּפערנעם
אײלן צװַאנציק און לענג, זַײן אײלן

הײך. זַײן אײלן צען און ברײט, זַײן
ַא ים דעם געמַאכט הָאט ער און 2
צו רַאנד ֿפון אײלן צען געגָאסענעם,
ֿפינף און ַארום, רונד קַײלעכדיק רַאנד,
דרַײסיק ֿפון שנור ַא און הײך; די אײלן
רונד ַארומגערינגלט אים הָאט אײלן

ַארום.

די געװען איז אים אונטער און 3
הָאבן װָאס רינדער ֿפון געשטַאלט
צען ַארום, רונד ַארומגערינגלט אים
רונד ים דעם ַארומצירקלענדיק אײלן,
די געװען זַײנען צײלן צװײ אין ַארום.
מיט גוס אײן אין אױסגעגָאסן רינדער,

אים.
צװעלף אױף געשטַאנען איז ער 4
און צֿפון, צו געקערט דרַײ רינדער,
דרַײ און מערֿב, צו געקערט דרַײ
געקערט דרַײ און ָדרום, צו געקערט
געװען איז ים דער און מזרח; צו
ַאלע און אױבן; ֿפון זײ איבער
געװען זַײנען הינטערלַײבער זײערע

צו. אינעװײניק
ַא געװען איז גרעב זַײן און 5
געװען איז רַאנד זַײן און הַאנטברײט;
ַא ֿפון רַאנד דעם ֿפון ַארבעט די װי ַאזױ
דרַײ ליליע; ַא ֿפון בלום ַא װי בעכער,

געהַאלטן. ער הָאט ַבת טױזנט
צען געמַאכט הָאט ער און 6
ֿפינף ַאװעקגעשטעלט און הַאנטֿפַאסן,
ֿפון ֿפינף און זַײט, רעכטער דער ֿפון
װַאשן צו אױף זַײט, לינקער דער
ברַאנדָאּפֿפער ֿפון זַאכן די דרינען;
זײ; אין ָאּפשװענקען מען ֿפלעגט
די ֿפַאר געװען איז ים דער ָאבער

דרינען. װַאשן צו זיך ּכהנים
צען געמַאכט הָאט ער און 7
און דין, זײער לױט מנֹורות גילדערנע
ֿפון ֿפינף ֵהיכל, אין ַארַײנגעשטעלט
דער ֿפון ֿפינף און זַײט, רעכטער דער

זַײט. לינקער
טישן, צען געמַאכט הָאט ער און 8
ֿפינף ֵהיכל, אין ַאװעקגעשטעלט און
ֿפינף און זַײט, רעכטער דער ֿפון
ער און זַײט. לינקער דער ֿפון
גילדערנע הונדערט געמַאכט הָאט

שּפרענגבעקנס.
ֿפון הױף דעם געמַאכט הָאט ער און 9
ֿפָארהױף, גרױסן דעם און ּכהנים, די
ער און ֿפָארהױף; דעם צו טירן די און
מיט טירן זײערע איבערגעצױגן הָאט

קוּפער.
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ער הָאט ים דעם און 10
רעכטער דער ֿפון ַאװעקגעשטעלט

ָדרום. ַאקעגן מזרח, צו זַײט
טעּפ, די געמַאכט הָאט חורם און 11
שּפרענגבעקנס. די און שוֿפלען, די און
די מַאכן געענדיקט חורם הָאט ַאזױ
מַאכן צו געהַאט הָאט ער װָאס ַארבעט
הױז: גָאטס אין שלמה מלך דעם ֿפַאר

די בעקנס, די און זַײלן, צװײ די 12
אױף װָאס קרױנען די ֿפון בעקנס צװײ
נעצן צװײ די און זַײלן; די ֿפון קעּפ די
קרױנען די ֿפון בעקנס די בַאדעקן צו

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

זַײלן. די איבער װָאס
די געמַאכט הָאט ער און 14
הַאנטֿפַאסן די געמַאכט און געשטעלן,

געשטעלן; די אױף
צװעלף די און ים, אײן דעם 15

אים; אונטער רינדער
און שוֿפלען, די און טעּפ, די און 16
הָאט ּכלים, זײערע ַאלע און גָאּפלען, די
געמַאכט הױּפטמײנסטער זַײן חורם
הױז, גָאטס ֿפַאר שלמה מלך דעם ֿפַאר

קוּפער. בלַאנקן ֿפון
זײ הָאט יַרדן ֿפון געגנט דער אין 17
געדיכטער אין אױסגעגָאסן, מלך דער
צֵרָדה. צװישן און סוּכֹות צװישן ערד,
ַאלע ֿפון געמַאכט הָאט שלמה און 18
די װַײל ֿפיל, זײער ּכלים דָאזיקע די
צו געװען ניט איז קוּפער דעם ֿפון װָאג

בַארעכענען.
ַאלע געמַאכט הָאט שלמה און 19
דעם און הױז, גָאטס אין װָאס ּכלים
װָאס טישן די און מזבח, גילדערנעם
ָאנגעזיכט; ֿפון ברױט דָאס איז זײ אױף
זײערע מיט מנֹורות די און 20
װי ַאזױ ברענען זָאלן זײ ּכדי רערלעך,
גָאלד; עכטן ֿפון – דֿביר ֿפַארן דין דער
רערלעך, די און בלומען, די און 21
דָאס און גָאלד, ֿפון צװענגלעך, די און

גָאלד; בעסטן ֿפון
און שנַײצמעסערס, די און 22
שָאלן, די און שּפרענגבעקנס, די
עכטן ֿפון ֿפַײערֿפַאנען, די און
הױז, ֿפון אַײנגַאנג דער און גָאלד;
צום טירן אינעװײניקסטע זַײנע
הױז ֿפון טירן די און ָקדֵשי-ָקדשים,

גָאלד. ֿפון ֵהיכל, צום

שלמה5 װָאס ַארבעט גַאנצע די און
הױז גָאטס ֿפַאר געמַאכט הָאט
שלמה און געװָארן. געענדיקט איז
זַאכן געהײליקטע די געברַאכט הָאט
דָאס הָאט און דודן, ֿפָאטער זַײן ֿפון
ּכלים ַאלע און גָאלד, דָאס און זילבער,
ֿפון שַאצקַאמערן די אין ַארַײנגעגעבן

הױז. גָאטס
שלמה הָאט דענצמָאל 2
יׂשראל, ֿפון עלטסטע די אַײנגעזַאמלט
די שֿבטים, די ֿפון הױּפטן ַאלע און
די ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון ֿפירשטן
ירוָשַליִם, קײן יׂשראל, ֿפון קינדער
ֿפון ָארון דעם ַארױֿפֿצוברענגען ּכדי
איז דָאס דודס-שטָאט, ֿפון בונד גָאטס

ִציֹון.
הָאבן יׂשראל ֿפון מענער ַאלע און 3
דעם אין מלך צום אַײנגעזַאמלט זיך

חֹודש. זיבעטן אין איז דָאס יָום-טוֿב,
יׂשראל ֿפון עלטסטע ַאלע און 4
הָאבן לִויִים די און געקומען, זַײנען

ָארון. דעם געטרָאגן
דעם ַארױֿפֿגעברַאכט הָאבן זײ און 5
ַאלע און אֹוהל-מֹועד, דעם און ָארון,
– געצעלט אין װָאס ּכלים הײליקע
זײ הָאבן לִויִים די און ּכהנים די

ַארױֿפֿגעברַאכט.
די און שלמה מלך דער און 6
זַײנען װָאס יׂשראל ֿפון עדה גַאנצע
ֿפַאר אים ַארום אַײנגעזַאמלט געװען
שָאף געשלַאכט הָאבן ָארון, דעם
געקענט ניט הָאבן װָאס רינדער, און
װערן בַארעכנט ניט און װערן געצײלט

ֿפילקײט. ֿפון
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ַארַײנגעברַאכט הָאבן ּכהנים די און 7
זַײן אױף בונד גָאטס ֿפון ָארון דעם
אין הױז, ֿפון דֿביר דעם אין ָארט,
ֿפון ֿפליגלען די אונטער ָקדֵשי-ָקדשים,

ּכרוֿבים. די
הָאבן ּכרוֿבים די װָארום 8
ֿפליגלען זײערע אױסגעשּפרײט
די און ָארון, ֿפון ָארט דעם איבער
דעם איבערגעדעקט הָאבן ּכרוֿבים

אױבן. ֿפון שטַאנגען זַײנע און ָארון
ַאזױ געװען זַײנען שטַאנגען די און 9
שטַאנגען די ֿפון שּפיצן די ַאז לַאנג,
געװָארן געזען זַײנען ָארון ֿפון ַארױס
געזען ניט זַײנען זײ ָאבער דֿביר, ֿפַארן
איז ער און ַארױס. װַײטער געװָארן
הַײנטיקן אױף ביז געבליבן דָארטן

טָאג.
געװען, ָארון אין איז גָארנישט 10
הָאט משה װָאס לוחות צװײ די נָאר
הָאט גָאט בעת חֹוֵרֿב, אין ַארַײנגעטָאן
ֿפון קינדער די מיט בונד ַא געשלָאסן
ַארױסגעגַאנגען זַײנען זײ װען יׂשראל,

ִמצַריִם. ֿפון
ּכהנים די װי געװען, איז עס און 11
הײליקטום ֿפון ַארױסגעגַאנגען זַײנען
הָאבן װָאס ּכהנים ַאלע װָארום –
געהַאט זיך הָאבן געֿפונען, דָארטן זיך
די אױף ַאכטנדיק ניט געהײליקט,

ָאּפטײלונגען;
ַאלע, זײ זינגערס, די לִויִים די און 12
זײערע און ידותון, און ֵהיָמן, ָאָסף,
ָאנגעטָאן ברידער, זײערע און זין
און צימבלען, מיט ֿפַײנלַײנען, אין
זַײנען הַארֿפן, און גיטַארן, מיט
און מזבח, ֿפון מזרח אין געשטַאנען
ּכהנים צװַאנציק און הונדערט זײ מיט

– טרומײטן אױף טרומײטערנדיק
טרומײטערערס די װי איז, 13
אײנעם אין הָאבן זינגערס די און
און לױבן צו ָקול אײן ַארױסגעלָאזט
הָאבן זײ װי און גָאט, דַאנקען צו
טרומײטן, מיט ָקול דעם אױֿפֿגעהױבן
ּכֵלי-זֶֶמר, מיט און צימבלען, מיט און
איז ער ”װָארום גָאט: געלױבט און

זַײן איז אײביק אױף װָארום גוט,
הױז דָאס געװָארן ֿפול איז ַאזױ חסד“,

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

געזָאגט׃6 שלמה הָאט דענצמָאל
צו װָאלקן אין געזָאגט, הָאט גָאט

רוען;
הױז ַא געבױט דיר הָאב איך ָאבער 2
צום דיר ָארט ַאן און װױנונג, ַא ֿפַאר

אײביק. אױף זיצן
אומגעדרײט הָאט מלך דער און 3
די געבענטשט הָאט און ּפנים, זַײן
און יׂשראל, ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצע
איז יׂשראל ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצע די

געשטַאנען.
איז געלױבט געזָאגט: הָאט ער און 4
הָאט װָאס יׂשראל, ֿפון גָאט דער יהוה
ֿפָאטער מַײן צו גערעדט מױל זַײן מיט
ַאזױ דערֿפילט, הַאנט זַײן מיט און דודן,

זָאגן: צו
הָאב איך װָאס טָאג דעם ֿפון 5
לַאנד ֿפון ֿפָאלק מַײן ַארױסגעצױגן
אױסדערװײלט ניט איך הָאב ִמצַריִם,
יׂשראל ֿפון שֿבטים ַאלע ֿפון שטָאט קײן
נָאמען מַײן ַאז הױז, ַא בױען צו אױף
ניט הָאב איך און זַײן, דָארטן זָאל
ַא זַײן צו מענטשן קײן אױסדערװײלט

יׂשראל, ֿפָאלק מַײן איבער ֿפירשט
אױסדערװײלט הָאב איך נָאר 6
דָארטן זָאל נָאמען מַײן ַאז ירוָשַליִם,
דודן אױסדערװײלט הָאב איך און זַײן,

יׂשראל. ֿפָאלק מַײן איבער זַײן צו
ֿפון הַארצן אין געװען איז עס און 7
צו הױז ַא בױען צו דודן ֿפָאטער מַײן
ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפון נָאמען דעם

יׂשראל.
מַײן צו געזָאגט הָאט גָאט ָאבער 8
געהַאט הָאסט דו װָאס דודן: ֿפָאטער
מַײן צו הױז ַא בױען צו הַארצן אין
דו װָאס געטָאן גוט הָאסטו נָאמען,
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הַארצן. אין געהַאט דָאס הָאסט
דָאס בױען װעסט דו ניט ָאבער 9
ַארױס גײט װָאס זון דַײן נַײערט הױז,
דָאס בױען װעט ער לענדן, דַײנע ֿפון

נָאמען. מַײן צו הױז
זַײן געװען מקיים הָאט גָאט און 10
איך און צוגעזָאגט, הָאט ער װָאס צוזָאג
ֿפון ָארט דעם אױף אױֿפגעשטַאנען בין
זיך הָאב איך און דודן, ֿפָאטער מַײן
יׂשראל, ֿפון טרָאן דעם אױף געזעצט
איך און צוגעזָאגט, הָאט גָאט װי ַאזױ
נָאמען דעם צו הױז דָאס געבױט הָאב

יׂשראל. ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפון
ַארַײנגעטָאן ַאהין הָאב איך און 11
בונד דער איז דָארטן װָאס ָארון, דעם
מיט געשלָאסן הָאט ער װָאס גָאט, ֿפון

יׂשראל. ֿפון קינדער די
ֿפַאר געשטעלט זיך הָאט ער און 12
דער ַאקעגן גָאט, ֿפון מזבח דעם
און יׂשראל, ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצער

הענט. זַײנע אױסגעשּפרײט הָאט ער
געהַאט הָאט שלמה װָארום 13
אים און געשטעל, קוּפערן ַא געמַאכט
פָארהױף; מיטן אין ַארַײנגעשטעלט
אײלן ֿפינף און לענג, זַײן אײלן ֿפינף
הײך; זַײן אײלן דרַײ און ברײט, זַײן
און געשטעלט, דערױף זיך ער הָאט
ַאקעגן קני זַײנע אױף געקניט הָאט ער
יׂשראל, ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצער דער
זַײנע אױסגעשּפרײט הָאט ער און

הימל. צום הענט
דו יהוה געזָאגט: הָאט ער און 14
ָאדער הימל אין ניטָא יׂשראל, ֿפון גָאט
װָאס דו, װי גָאט ַא ערד דער אױף
צו גענָאד די און בונד דעם הַאלטסט
מיט דיר ֿפַאר גײען װָאס קנעכט דַײנע

הַארצן; גַאנצן זײער
קנעכט, דַײן געהַאלטן הָאסט װָאס 15
הָאסט דו װָאס דָאס דודן, ֿפָאטער מַײן
מױל דַײן מיט און צוגעזָאגט; אים
הַאנט דַײן מיט און גערעדט, הָאסטו

טָאג. הַײנטיקן װי ַאזױ דערֿפילט,
גָאט דו יהוה ַאצונד, און 16
מַײן קנעכט, דַײן הַאלט יׂשראל, ֿפון

צו הָאסט דו װָאס דָאס דודן, ֿפָאטער
װעט עס זָאגן: צו ַאזױ גערעדט, אים
מיר ֿפַאר ֿפון װערן ֿפַארשניטן ניט דיר
ֿפון טרָאן דעם אױף זיצן צו מַאן ַא
װעלן קינדער דַײנע נָאר אױב יׂשראל,
ּתֹורה מַײן אין גײן צו װעג, זײער היטן
מיר. ֿפַאר געגַאנגען ביסט דו װי ַאזױ

ֿפון גָאט דו יהוה ַאצונד, און 17
צוזָאג דַײן װערן בַאװָארט זָאל יׂשראל,
קנעכט, דַײן צוגעזָאגט הָאסט דו װָאס

דודן.
גָאט אמתן דער אין קען װָארום 18
ערד? דער אױף מענטשן מיט װױנען
די ֿפון הימלען די און הימלען די ַאז
ַארַײננעמען, ניט דיך קענען הימלען
װָאס הױז דָאזיקע דָאס שױן װי הַײנט

געבױט. הָאב איך
גָאט, מַײן יהוה זיך, קער ָאבער 19
צו און קנעכט, דַײן ֿפון ּתֿפילה דער צו
געשרײ דעם צו צוצוהערן בקשה, זַײן
איז קנעכט דַײן װָאס ּתֿפילה דער צו און

דיר, ֿפאר מתּפלל
טָאג ָאֿפן זַײן זָאלן אױגן דַײנע ַאז 20
אױף הױז, דָאזיקן דעם אױף נַאכט און
צוגעזָאגט הָאסט דו װָאס ָארט דעם
צוצוהערן דָארטן; נָאמען דַײן טָאן צו
װעט קנעכט דַײן װָאס ּתֿפילה דער צו
ָארט. דָאזיקן דעם ַאקעגן זַײן מתּפלל

בקשות די צו צוהערן זָאלסט און 21
ֿפָאלק דַײן ֿפון און קנעכט, דַײן ֿפון
זַײן מתּפלל װעלן זײ װָאס יׂשראל,
זָאלסט דו און ָארט; דָאזיקן דעם ַאקעגן
װױנונג, דַײן ֿפון ָארט דעם ֿפון הערן
הערן, װעסט דו ַאז און הימל, ֿפון

ֿפַארגעבן. זָאלסטו
זַײן קעגן זינדיקן װעט מַאן ַא ַאז 22
אױף ַארױֿפלײגן װעט מע און חֿבר,
און בַאשװערן, צו אים שֿבועה ַא אים
דַײן ֿפאר שװערן און קומען װעט ער

הױז, דָאזיקן דעם אין מזבח
און הימל, ֿפון צוהערן דו זָאלסט 23
צו קנעכט, דַײנע משּפטן און טָאן,
ברענגען צו שולדיקן, דעם ֿפַארגעלטן
מַאכן צו און קָאּפ; זַײן אױף װעג זַײן
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געבן צו אים גערעכטן, דעם גערעכט
גערעכטיקײט. זַײן לױט

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

הױז, דָאזיקן דעם אין דיר ֿפַאר
הימל, ֿפון צוהערן דו זָאלסט 25
ֿפָאלק דַײן ֿפון זינד די ֿפַארגעבן און
דער אױף אומקערן זײ און יׂשראל,
און זײ געגעבן הָאסט דו װָאס ערד

עלטערן. זײערע
זַײן װעט הימל דער ַאז 26
קײן זַײן ניט װעט עס און ֿפַארשלָאסן,
צו געזינדיקט הָאבן זײ װַײל רעגן,
ַאקעגן זַײן מתּפלל װעלן זײ און דיר,
בַאקענען װעלן און ָארט, דָאזיקן דעם
זײערע ֿפון אומקערן זיך נָאמען, דַײן

געּפַײניקט, זײ הָאסט דו װען זינד,
און הימל, אין צוהערן דו זָאלסט 27
און קנעכט דַײנע ֿפון זינד די ֿפַארגעבן
זײ װעסט דו װען יׂשראל, ֿפָאלק דַײן
װעג גוטן דעם אױף ָאנגעװיזן הָאבן
און גײן; אים אױף זָאלן זײ װָאס
װָאס לַאנד, דַײן אין רעגן געבן זָאלסט
ַא ֿפַאר ֿפָאלק דַײן געגעבן הָאסט דו

נחלה.
אין הונגער ַא זַײן װעט עס ַאז 28
ַאז מגֿפה, זַײן װעט עס ַאז לַאנד,
ָאדער קָארנברַאנד ַא זַײן װעט עס
ַא ָאדער הײשעריק ַא װעלקעניש, ַא
װעלן ֿפַײנט זַײנע ַאז גרָאזֿפרעסער;
זַײנע ֿפון לַאנד דעם אין בַאלעגערן אים
און ּפלָאג ַא ֿפַאר נָאר װָאס שטעט;

קרַאנקשַאֿפט; ַא ֿפַאר נָאר װָאס
װָאס ּתֿפילה, ַא ֿפַאר נָאר װָאס 29
בַײ זַײן װעט עס בקשה, ַא ֿפַאר נָאר
גַאנצן דַײן בַײ ָאדער אײנעם, עמיצן
זײ ֿפון איטלעכער װען יׂשראל, ֿפָאלק
און װײטָאק, זַײן און ּפלָאג זַײן שּפירט
דעם צו הענט זַײנע אױס שּפרײט ער

הױז, דָאזיקן

דעם הימל, ֿפון צוהערן דו זָאלסט 30
זָאלסט און װױנונג, דַײן ֿפון ָארט
לױט איטלעכן געבן און ֿפַארגעבן,
זַײן װײסט דו װי ַאזױ װעגן, זַײנע
דָאס װײסט ַאלײן דו װָארום – הַארץ

– מענטשנקינדער די ֿפון הַארץ
דיר, ֿפַאר הָאבן מֹורא זָאלן זײ ּכדי 31
װָאס טעג ַאלע װעגן דַײנע אין גײן צו
הָאסט דו װָאס ערד, דער אױף לעבן זײ

עלטערן. אונדזערע געגעבן
װָאס ֿפרעמדן דעם צו אױך און 32
יׂשראל, ֿפָאלק דַײן ֿפון ניט איז
װַײטן ַא ֿפון קומען װעט ער ַאז
נָאמען, גרױסן דַײן װעגן ֿפון לַאנד
דַײן און הַאנט, שטַארקער דַײן און
װעלן זײ ַאז ָארעם, אױסגעשטרעקטן
ַאקעגן זַײן מתּפלל װעלן און קומען

הױז, דָאזיקן דעם
ֿפון הימל, ֿפון צוהערן דו זָאלסט 33
זָאלסט און װױנונג, דַײן ֿפון ָארט דעם
ֿפרעמדער דער װָאס אום ַאלץ טָאן
ֿפעלקער ַאלע ּכדי דיר; צו רוֿפן װעט
דַײן דערקענען זָאלן ערד דער ֿפון
ַאזױ דיר, ֿפַאר הָאבן מֹורא און נָאמען,
דַײן ַאז װיסן און יׂשראל, ֿפָאלק דַײן װי
דָאזיקן דעם אױף גערוֿפן װערט נָאמען

געבױט. הָאב איך װָאס הױז
ַארױסגײן װעט ֿפָאלק דַײן ַאז 34
אױף ֿפַײנט, זַײנע ַאקעגן מלחמה אױף
און שיקן, זײ װעסט דו װָאס װעג דעם
ַאקעגן דיר צו זַײן מתּפלל װעלן זײ
הָאסט דו װָאס שטָאט דָאזיקער דער
װָאס הױז דעם און אױסדערװײלט, זי

נָאמען, דַײן צו געבױט הָאב איך
זײער הימל ֿפון צוהערן זָאלסטו 35
זײער טָאן און בקשה, זײער און ּתֿפילה

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

לַאנד, נָאנטן ָאדער
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צום נעמען זיך װעלן זײ און 37
זײ װָאס לַאנד דעם אין הַארצן
געֿפַאנגען געװָארן גענומען זַײנען
טָאן, ּתשוֿבה װעלן זײ און ַאהין,
לַאנד אין דיר צו בעטן װעלן און
צו ַאזױ געֿפַאנגענשַאֿפט, זײער ֿפון
מיר געזינדיקט, הָאבן מיר זָאגן;
געטָאן הָאבן מיר ֿפַארברָאכן, הָאבן

שלעכטס;
צו אומקערן זיך װעלן זײ און 38
און הַארצן, גַאנצן זײער מיט דיר
דעם אין זעל, גַאנצער זײער מיט
װּוהין געֿפַאנגענשַאֿפט זײער ֿפון לַאנד
און געֿפַאנגען, גענומען זײ הָאט מע
זײער ַאקעגן זַײן מתּפלל װעלן זײ
זײערע געגעבן הָאסט דו װָאס לַאנד,
דו װָאס שטָאט דער און עלטערן,
דעם ַאקעגן און אױסדערװײלט, הָאסט
דַײן צו געבױט הָאב איך װָאס הױז

נָאמען,
ֿפון הימל, ֿפון צוהערן דו זָאלסט 39
זײער װױנונג, דַײן ֿפון ָארט דעם
טָאן און בקשות, זײערע און ּתֿפילה
דַײן ֿפַארגעבן זָאלסט און רעכט; זײער
געזינדיקט. דיר צו הָאבן זײ װָאס ֿפָאלק
בעט איך זָאלן, גָאט, מַײן ַאצונד, 40
דַײנע און ָאֿפן, זַײן אױגן דַײנע דיך,
ֿפון ּתֿפילה דער צו ֿפַארנעמיק אױערן

ָארט. דָאזיקן דעם
דו גָאט אױף, שטײ ַאצונד, און 41
ָארון דער און דו רּוונג, דַײן צו הַאר,
גָאט ּכהנים, דַײנע שטַארקײט; דַײן ֿפון
הילף, מיט ָאנקלײדן זיך זָאלן הַאר, דו
מיט ֿפרײען זיך זָאלן ֿפרומע דַײנע און

גוטס.
דעם ָאּפ ניט שטױס הַאר, דו גָאט 42
די געדענק געזַאלבטן, דַײן ֿפון ּפנים

דודן. קנעכט דַײן ֿפון חסדים

געענדיקט7 הָאט שלמה װי און
הָאט ַאזױ זַײן, מתּפלל
הימל, ֿפון ֿפַײער ַא ַארָאּפגענידערט
ברַאנדָאּפֿפער דָאס ֿפַארצערט הָאט און
ּפרַאכט די און שלַאכטָאּפֿפער, די און

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

גָאט. ֿפון הױז
יׂשראל ֿפון קינדער ַאלע און 3
הָאט ֿפַײער דָאס װי געזען הָאבן
ֿפון ּפרַאכט די און ַארָאּפגענידערט,
זײ און הױז, איבערן געװען איז גָאט
ערד דער צו ּפנים מיטן געקניט הָאבן
הָאבן זײ און ֿפלַאסטערונג, דער אױף
גָאט: געלױבט הָאבן און געבוקט, זיך
אױף װָארום גוט, איז ער ”װָארום

חסד“. זַײן איז אײביק
גַאנצע דָאס און מלך דער און 4
שלַאכטָאּפֿפער געשלַאכט הָאבן ֿפָאלק

גָאט. ֿפַאר
הָאט שלמה מלך דער און 5
ֿפון שלַאכטָאּפֿפערונג ַא געשלַאכט
רינדער, טױזנט צװַאנציק און צװײ
טױזנט צװַאנציק און הונדערט און
דָאס און מלך דער הָאט ַאזױ שָאף.
ֿפון הױז דָאס בַאנַײט ֿפָאלק גַאנצע

גָאט.
געשטַאנען זַײנען ּכהנים די און 6
מיט לִויִים די און װַאכן, זײערע אױף
גָאט, ֿפון געזַאנג דעם ֿפַאר ּכֵלי-זֶֶמר
אױף געמַאכט הָאט המלך דוד װָאס
אױף װַײל גָאט, צו דַאנק ַא געבן צו
ֿפון לױבונג ַא מיט חסד, זַײן איז אײביק
ּכהנים די און הַאנט; זײער דורך דודן,
און זײ; ַאקעגן געטרומײטערט הָאבן

געשטַאנען. זַײנען יׂשראל גַאנץ
דעם געהײליקט הָאט שלמה און 7
הױז; גָאטס ֿפַאר װָאס הױף ֿפון מיטן
די געמַאכט דָארטן הָאט ער װַײל
די ֿפון ֿפעטס דָאס און ברַאנדָאּפֿפער
קוּפערנער דער װָארום ֿפרידָאּפֿפער;
געמַאכט, הָאט שלמה װָאס מזבח
די ַארױֿפנעמען געקענט ניט הָאט
און שּפַײזָאּפֿפער, די און ברַאנדָאּפֿפער

ֿפעטס. דָאס
דעם געמַאכט הָאט שלמה און 8
און טעג, זיבן צַײט יענער אין יָום-טוֿב
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גרױסע זײער ַא אים, מיט יׂשראל גַאנץ
קײן קומט מע װּו ֿפון אַײנזַאמלונג,

ִמצַריִם. ֿפון טַײך דעם ביז חמת
זײ הָאבן טָאג ַאכטן אױֿפן און 9
אַײנזַאמלונג; הײליקע ַא געמַאכט
די געמַאכט זײ הָאבן טעג זיבן װָארום
יָום-טוֿב דער און מזבח, ֿפון בַאנַײונג

טעג. זיבן געװען איז
צװַאנציקסטן און דרַײ אױֿפן און 10
ער הָאט חֹודש זיבעטן אין טָאג
זײערע צו ֿפָאלק דָאס ַאװעקגעשיקט
ַאן מיט און פרײלעך געצעלטן
דעם איבער הַארצן אױֿפגערַאמטן
דודן, צו געטָאן הָאט גָאט װָאס גוטס
ֿפָאלק זַײן צו און שלמהן, צו און

יׂשראל.
דָאס ֿפַארענדיקט שלמה הָאט ַאזױ 11
מלך; ֿפון הױז דָאס און גָאט, ֿפון הױז
שלמהן געקומען איז װָאס ַאלץ און
ֿפון הױז אין מַאכן צו הַארצן אױֿפן
ער הָאט הױז, זַײן אין ָאדער גָאט,

דורכגעֿפירט.
צו בַאװיזן זיך הָאט גָאט און 12
אים צו הָאט און נַאכט, בַײ שלמהן
דַײן צוגעהערט הָאב איך געזָאגט:
אױסדערװײלט הָאב איך און ּתֿפילה,
הױז ַא ֿפַאר מיר, ֿפַאר ָארט דָאזיקן דעם

ָאּפֿפערונג. ֿפון
דעם ֿפַארשליסן װעל איך ַאז 13
קײן זַײן ניט װעט עס און הימל,
דעם בַאֿפעלן װעל איך ַאז ָאדער רעגן,
לַאנד, דָאס ֿפַארצערן צו הײשעריק
מגֿפה ַא שיקן װעל איך אױב ָאדער

ֿפָאלק, מַײן צװישן
נָאמען מַײן װָאס ֿפָאלק מַײן און 14
װערן װעט אים, אױף גערוֿפן װערט
מתּפלל װעלן זײ און אונטערטעניק,
װעלן און מיר, ֿפַאר בעטן און זַײן
שלעכטע זײערע ֿפון אומקערן זיך
און הימל, ֿפון צוהערן איך װעל װעגן,
װעל און זינד, זײער ֿפַארגעבן װעל

לַאנד. זײער אױֿפריכטן
ָאֿפן, זַײן אױגן מַײנע װעלן ַאצונד 15
דער צו ֿפַארנעמיק, אױערן מַײנע און

הױז. דָאזיקן דעם ֿפון ּתֿפילה
איך הָאב ַאצונד און 16
געהײליקט הָאב און אױסדערװײלט
זָאל נָאמען מַײן ַאז הױז, דָאזיקע דָאס
מַײנע און אײביק, אױף זַײן דָארטן
זַײן דָארטן װעלן הַארץ מַײן און אױגן

טעג. ַאלע
ֿפַאר גײן װעסט דו אױב דו, און 17
איז דוד ֿפָאטער דַײן װי ַאזױ מיר,
װָאס ַאלץ װי ַאזױ טָאן צו געגַאנגען,
מַײנע און בַאֿפױלן, דיר הָאב איך
היטן, װעסטו געזעצן מַײנע און חוקים
טרָאן דעם אױֿפֿשטעלן איך װעל 18
הָאב איך װי ַאזױ מלוכה, דַײן ֿפון
ֿפָאטער דַײן מיט בונד ַא געשלָאסן
דיר װעט עס זָאגן: צו ַאזױ דודן,
װָאס מַאן ַא װערן ֿפַארשניטן ניט

יׂשראל. אין געװעלטיקט
זיך װעט איר ָאבער אױב 19
מַײנע ֿפַארלָאזן װעט איר און ָאּפקערן,
איך װָאס געזעצן מַײנע און חוקים
װעט איר און אַײך, ֿפַאר געלײגט הָאב
געטער, ֿפרעמדע דינען װעט און גײן

זײ, צו בוקן זיך װעט און
מַײן ֿפון אױסרַײסן זײ איך װעל 20
און געגעבן, זײ הָאב איך װָאס ערד
הָאב איך װָאס הױז דָאזיקע דָאס
איך װעל נָאמען, מַײן צו געהײליקט
איך און ּפנים, מַײן ֿפון ַאװעקװַארֿפן
און שּפריכװָארט ַא ֿפַאר מַאכן עס װעל
ֿפעלקער. ַאלע צװישן געשּפעט ַא ֿפַאר
איז װָאס הױז דָאזיקע דָאס און 21
איטלעכער װעט דערהױבן, געװען
דערשרעקן; זיך ֿפַארבַײ אים גײט װָאס
הָאט װָאס ֿפַאר זָאגן: װעט ער ַאז און
לַאנד, דָאזיקן דעם צו געטָאן ַאזױ גָאט

הױז? דָאזיקן דעם צו און
װָאס דערֿפַאר זָאגן: מען װעט 22
גָאט דעם יהוה ֿפַארלָאזן הָאבן זײ
זײ הָאט װָאס עלטערן, זײערע ֿפון
און ִמצַריִם, לַאנד ֿפון ַארױסגעצױגן
ֿפרעמדע ָאן געהַאלטן זיך הָאבן זײ
זײ און זײ צו געבוקט זיך און געטער,
אױף געברַאכט ער הָאט דרום געדינט;



8:1—8:16 ב ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ 1220

בײז. דָאזיקע דָאס ַאל זײ

ֿפון8 ָסוף צום געװען איז עס און
הָאט שלמה װָאס יָאר צװַאנציק
זַײן און גָאט, ֿפון הױז דָאס געבױט

הױז,
הָאט חורם װָאס שטעט די און 2
געהַאט שלמה הָאט זײ שלמהן, געגעבן
די בַאזעצט דָארטן און ֿפַארבױט,

יׂשראל, ֿפון קינדער
קײן געגַאנגען שלמה איז 3

בַײגעקומען. זי איז און ַחַמת-צֹוֿבָה,
אין ַּתדמֹור געבױט הָאט ער און 4
שּפַײכלערשטעט ַאלע און מדבר, דער

חמת. אין געבױט הָאט ער װָאס
די ָאּפגעבױט הָאט ער און 5
און בית-חֹורֹון אױבערשטע
בית-חֹורֹון, אונטערשטע די
און טירן, מױערן, מיט ֿפעסטונגשטעט

ריגלען;
ַאלע און בֲעָלת, און 6
שלמה װָאס שּפַײכלערשטעט
ֿפַאר שטעט ַאלע און געהַאט, הָאט
רַײטער, ֿפַאר שטעט און רַײטװעגן,
שלמה װָאס געלוסט יעטװעדער און
ירוָשַליִם, אין בױען צו געגלוסט הָאט
לַאנד גַאנצן אין און נֹון, לֿבָ ן אױֿפֿ און

ממשלה. זַײן ֿפון
איז װָאס ֿפָאלק גַאנצע דָאס 7
דעם און ִחּתי, דעם ֿפון געבליבן
חִוי, דעם און ּפִרזי, דעם און ֶאמֹורי,
ֿפון ניט זַײנען זײ װָאס יֿבוסי, דעם און

– יׂשראל
זַײנען װָאס קינדער זײערע ֿפון 8
װָאס לַאנד, אין זײ נָאך געבליבן
ניט זײ הָאבן יׂשראל ֿפון קינדער די
גענומען שלמה הָאט זײ – ֿפַארלענדט
הַײנטיקן אױף ביז צינדזקנעכט ֿפַאר

טָאג.
יׂשראל ֿפון קינדער די ֿפון ָאבער 9
קנעכט ֿפַאר געמַאכט ניט שלמה הָאט
זַײנען זײ נָאר ַארבעט; זַײן ֿפַאר
זַײנע און מלחמה-לַײט, די געװען
איבער הַארן די און אױבערעלטסטע,

רַײטער. זַײנע און רַײטװעגן זַײנע
די געװען זַײנען דָאס און 10
מלך דער װָאס הױּפטגעשטעלטע
הונדערט צװײ געהַאט: הָאט שלמה
געװעלטיקט הָאבן װָאס ֿפוֿפציק און

ֿפָאלק. דעם איבער
שלמה הָאט טָאכטער ַּפרעהס און 11
אין דודס-שטָאט ֿפון ַארױֿפֿגעברַאכט
איר ֿפַאר הָאט ער װָאס הױז דעם
געזָאגט: הָאט ער װָארום געבױט,
דעם אין װױנען ניט זָאל װַײב ַא מַײנע
יׂשראל, ֿפון מלך דעם דוד ֿפון הױז
װַײל הײליק, זַײנען ערטער די װָארום
גָאט. ֿפון ָארון דער געקומען איז זײ צו
שלמה הָאט דענצמָאל 12
צו ברַאנדָאּפֿפער אױֿפֿגעברַאכט
װָאס גָאט ֿפון מזבח דעם אױף גָאט
ֿפָאדערהױז, דעם ֿפַאר געבױט הָאט ער
אױֿפֿברענגען דַארף מע װי ַאזױ 13
ֿפון געבָאט דעם לױט טָאגטעגלעך
אום און שבתים, די אין משהן,
יָום-טֹוֿבים, די אין און רֹאש-חֹודש,
יָום-טוֿב דעם אין יָאר, אין מָאל דרַײ
ֿפון יָום-טוֿב דעם אין און מצות, ֿפון
ֿפון יָום-טוֿב דעם אין און שֿבועות,

סוּכות.
לױט געשטעלט, הָאט ער און 14
די דודן, ֿפָאטער זַײן ֿפון געזעץ דעם
זײער אױף ּכהנים די ֿפון ָאּפטײלונגען
זײערע אױף לִויִים די און דינסט,
טָאן צו און לױבן צו אױף װַאכן,
לױט ּכהנים, די לעבן דינסט דעם
די און בַאדַארף; טָאגטעגלעכן דעם
ָאּפטײלונגען זײערע לױט טױערלַײט
איז ַאזױ װָארום טױער, איטלעכן בַײ
דעם דוד ֿפון בַאֿפעל דער געװען

מַאן. געטלעכן
ָאּפגעקערט ניט זיך הָאט מע און 15
ּכהנים די צו בַאֿפעל מלכס דעם ֿפון
און זַאך, יעטװעדער װעגן לִויִים די און

שַאצן. די װעגן
געקומען שטַאנד צו איז ַאזױ 16
טָאג דעם ֿפון ַארבעט גַאנצע שלמהס
געלײגט איז גרונטֿפעסט דער װָאס
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ער ביז און הױז, גָאטס ֿפַאר געװָארן
הױז דָאס ֿפַארענדיקט גַאנצן אין הָאט

גָאט. ֿפון
געגַאנגען שלמה איז דענצמָאל 17
ן אױֿפֿ ֵאילֹות קײן און ֶעציֹון-גֶֿבֶר קײן

ֶאדֹום. לַאנד אין ים ברעג
דורך געשיקט אים הָאט חורם און 18
שיֿפן, קנעכט זַײנע ֿפון הַאנט דער
ים, דעם קענען װָאס קנעכט און
שלמהס מיט געקומען זַײנען זײ און
געקריגן הָאבן און אֹוֿפיר, קײן קנעכט
ֿפוֿפציק און הונדערט ֿפיר דָארטן ֿפון
צום געברַאכט און גָאלד, צענטנער

שלמה. מלך

הָאט9 שֿבָא ֿפון מלּכה די און
שלמהן, ֿפון הערונג די געהערט
שלמהן ּפרּוװן צו געקומען איז זי און
מיט ירוָשַליִם, קײן רעטענישן, מיט
קעמלען און מחנה, גרױסער ַא זײער
לָרוֿב, גָאלד און בׂשמים מיט ָאנגעלָאדן
איז זי און געשטײן. טַײער און
גערעדט הָאט און שלמהן, צו געקומען
בַײ געװען איז װָאס ַאלץ װעגן אים צו

הַארצן. אין איר
ַאלע געזָאגט איר הָאט שלמה און 2
זַאך ַא געװען ניט און זַאכן, אירע
זָאל ער װָאס שלמהן, ֿפון ֿפַארהױלן

זָאגן. ניט איר
געזען הָאט שֿבָא ֿפון מלּכה די און 3
הױז דָאס און שלמהן, ֿפון חכמה די

געבױט, הָאט ער װָאס
טיש, זַײן ֿפון עסן דָאס און 4
הױֿפדינער, זַײנע ֿפון זיצן דָאס און
מָשרתים זַײנע ֿפון שטײן דָאס און
זַײנע און מלבושים, זײערע מיט
זײערע מיט טרַאנקמײנסטערס
װָאס גַאנג ַארױֿפֿ זַײן און מלבושים,
הױז, גָאטס צו גײן ַארױֿפֿ ֿפלעגט ער
קײן געבליבן ניט מער איז איר אין און

ָאטעם.
אמת מלך: צום געזָאגט הָאט זי און 5
געהערט הָאב איך װָאס קלַאנג דער איז
און ֿפירונגען דַײנע װעגן לַאנד מַײן אין

חכמה. דַײן װעגן
זײערע געגלױבט ניט הָאב איך און 6
און געקומען, בין איך ביז װערטער,
מיר ערשט געזען; הָאבן אױגן מַײנע
דערצײלט ניט העלֿפט ַא מָאל צו איז
דו חכמה; גרױס דַײן ֿפון געװָארן
איך װָאס הערונג די ַאריבער שטַײגסט

געהערט. הָאב
צו װױל און לַײט, דַײנע צו װױל 7
שטײען װָאס דַײנע קנעכט דָאזיקע די
חכמה. דַײן הערן און ּתמיד, דיר ֿפַאר

װָאס גָאט דַײן יהוה איז געלױבט 8
ַארױֿפֿצוזעצן דיך בַאגערט דיך הָאט ער
יהוה ֿפון מלך ַא ֿפַאר טרָאן זַײן אױף
ליב הָאט גָאט דַײן װַײל גָאט. דַײן
אױף אױֿפֿצושטעלן אים ּכדי יׂשראל,
געמַאכט דיך ער הָאט דרום אײביק,
רעכט טָאן צו זײ, איבער מלך ַא ֿפַאר

גערעכטיקײט. און
מלך דעם געגעבן הָאט זי און 9
צענטנער צװַאצניק און הונדערט
און ֿפיל, זײער בׂשמים און גָאלד,
ניט איז מָאל קײן און געשטײן; טַײער
װָאס יענע װי בׂשמים ַאזעלכע געװען
שלמה געגעבן הָאט שֿבָא ֿפון מלּכה די

המלך.
חוָרמען, ֿפון קנעכט די אױך און 10
הָאבן װָאס שלמהן, ֿפון קנעכט די און
הָאבן אֹוֿפיר, ֿפון גָאלד געברַאכט
טַײערע און סַאנדַאלהָאלץ געברַאכט

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

יהודה. לַאנד אין ֿפריער געװָארן
געגעבן הָאט המלך שלמה און 12
בַאגערן אירע ַאלע ָא שֿבֿ ֿפון מלּכה דער
ֿפַאר ַאחוץ ֿפַארלַאנגט, הָאט זי װָאס
מלך. דעם געברַאכט הָאט זי װָאס דעם
איז און אומגעקערט, זיך הָאט זי און
מיט זי לַאנד, איר אין ַאװעקגעגַאנגען

קנעכט. אירע
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װָאס גָאלד דעם ֿפון װָאג די און 13
אײן אין שלמהן ַארַײנגעקומען איז
און הונדערט זעקס געװען איז יָאר,

גָאלד, צענטנער זעכציק און זעקס
און ַארומֿפָארער די װָאס ַאחוץ 14
און געברַאכט; הָאבן ָסוחרים די
די און ַארַאביע, ֿפון מלכים ַאלע
געברַאכט שלמהן הָאבן לַאנדֿפירשטן

זילבער. און גָאלד
געמַאכט הָאט המלך שלמה און 15
ֿפון ּפַאנצערס הונדערט צװײ
הונדערט זעקס גָאלד; געשלָאגענעם
ַאװעק איז גָאלד געשלָאגענע ֶשקל

ּפַאנצער. אײן אױף
ֿפון שילדן הונדערט דרַײ און 16
הונדערט דרַײ גָאלד; געשלָאגענעם
שילד. אײן אױף ַאװעק איז גָאלדשטיק
ַארַײנגעשטעלט זײ הָאט מלך דער און

נֹון-װַאלד. לֿבָ ֿפון הױז דעם אין
ַא געמַאכט הָאט מלך דער און 17
הָאט און עלֿפנבײן, ֿפון טרָאן גרױסן
גָאלד. רײנעם מיט איבערגעצױגן אים
געװען זַײנען טרעּפ זעקס און 18
ֿפוסבענקל, גילדערן ַא און טרָאן, צום
הענטלעך און טרָאן; צום בַאֿפעסטיקט
דעם ֿפון זַײטן בײדע אױף געװען זַײנען
זַײנען לײבן צװײ און זיצן, צום ָארט

הענטלעך. די בַײ געשטַאנען
דָארטן זַײנען לײבן צװעלף און 19
ֿפון טרעּפ, זעקס די אױף געשטַאנען
זַײט. ַאנדער דער ֿפון און זַײט דער
אין געװָארן געמַאכט ניט איז ַאזױ-װָאס

קיניגרַײך. קײן
שלמה ֿפון טרינק-ּכלים ַאלע און 20
ַאלע און גָאלד, ֿפון געװען זַײנען המלך
נֹון-װַאלד לֿבָ ֿפון הױז דעם ֿפון ּכלים
זילבער גָאלד; עכטן ֿפון געװען זַײנען
שלמהן ֿפון טעג די אין זיך הָאט

גָארנישט. ֿפַאר גערעכנט
געהַאט הָאט מלך דער װָארום 21
קײן געגַאנגען זַײנען װָאס שיֿפן
חוָרמען. ֿפון קנעכט די מיט ַּתרשיש
די ֿפלעגן יָאר דרַײ אין מָאל אײן
מיט ָאנגעלָאדן קומען ַּתרשיש-שיֿפן

און עלֿפנבײן, זילבער, און גָאלד
ּפַאװעס. און מַאלּפעס,

געװען איז המלך שלמה און 22
ערד דער ֿפון מלכים ַאלע ֿפון גרעסער

חכמה. און עֹושר אין
ערד דער ֿפון מלכים ַאלע און 23
צו ּכדי ּפנים, שלמהס געזוכט הָאבן
הָאט גָאט װָאס חכמה זַײן הערן

הַארצן. זַײן אין ַארַײנגעגעבן
געברַאכט הָאבן זײ און 24
זילבערנע מּתנה, זַײן איטלעכער
און ּכלים, גילדערנע און ּכלים,
ֿפערד בׂשמים, און װַאֿפן, קלײדער,

יָאר. אין יָאר מױלאײזלען, און
ֿפיר געהַאט הָאט שלמה און 25
רַײטװעגן, און ֿפערד שטַאלן טױזנט
ער און רַײטער, טױזנט צװעלף און
שטעט די אין ַאװעקגעשטעלט זײ הָאט
אין מלך בַײם און רַײטװעגן, ֿפַאר

ירוָשַליִם.
איבער געװעלטיקט הָאט ער און 26
ביזן און טַײך דעם ֿפון מלכים, ַאלע
געמַארק דעם ביז און ּפִלשּתים, לַאנד

ִמצַריִם. ֿפון
געמַאכט הָאט מלך דער און 27
װי ַאזױ ירוָשַליִם אין זילבער
הָאט צעדערן און שטײנער, די
װילדע די װי ַאזױ געמַאכט ער
נידערונג, דער אין װָאס ֿפַײגנבײמער

ֿפילקײט. אין
מען הָאט ֿפערד און 28
ִמצַריִם ֿפון שלמהן ַארױסגעברַאכט

לענדער. ַאלע ֿפון און
װעגן זַאכן איבעריקע די און 29
לעצטע, די װי ַאזױ ערשטע די שלמהן,
די אין בַאשריבן שױן זַײנען זײ
אין און נֿביא, דעם נָָתן ֿפון װערטער
אין און שילֹו, ֿפון ַאחיָה ֿפון נֿבואה דער
װעגן זעער דעם יֶעדֹו ֿפון זעונג דער

נֿבָטן. ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם
אין געקיניגט הָאט שלמה און 30
ֿפערציק יׂשראל גַאנץ איבער ירוָשַליִם

יָאר.
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מיט געלײגט זיך הָאט שלמה און 31
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע
זַײן ֿפון שטָאט דער אין בַאגרָאבן
איז רחֿבעם זון זַײן און דודן; ֿפָאטער

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן

געגַאנגען10 איז רחֿבעם און
שֶכם קײן װָארום שֶכם, קײן
צו אים יׂשראל גַאנץ געקומען זַײנען

מלך. ַא ֿפַאר מַאכן
יָָרֿבָעם ַאז געװען, איז עס און 2
געהערט דָאס הָאט נֿבָטן ֿפון זון דער
ִמצַריִם, אין געװען איז ער װָארום –
מלך דעם ֿפון ַאנטלָאֿפן איז ער װּוהין
אומגעקערט יָָרֿבָעם זיך הָאט – שלמה

ִמצַריִם. ֿפון
אים און געשיקט הָאבן זײ און 3
יׂשראל גַאנץ און יָָרֿבָעם און גערוֿפן;
צו גערעדט הָאבן און געקומען, זַײנען

זָאגן: צו ַאזױ רַחֿבָעמען,
געמַאכט שװער הָאט ֿפָאטער דַײן 4
ֿפַארגרינגער ַאצונד און יָאך, אונדזער
ֿפָאטער, דַײן ֿפון דינסט הַארטן דעם
אױף ַארױֿפֿגעלײגט הָאט ער װָאס

דינען. דיר װעלן מיר און אונדז,
קומט געזָאגט: זײ צו ער הָאט 5
און ַארום. טעג דרַײ אין מיר צו װידער

ַאװעקגעגַאנגען. איז ֿפָאלק דָאס
זיך רחֿבָעם מלך דער הָאט 6
זַײנען װָאס זקנים די מיט געֵעצהט
שלמהן, ֿפָאטער זַײן ֿפַאר געשטַאנען
זָאגן: צו ַאזױ געלעבט, הָאט ער װען
ענטֿפער ַאן געבן צו איר עצהט װי

ֿפָאלק? דָאזיקן דעם
צו ַאזױ גערעדט, אים צו זײ הָאבן 7
גוטן מיט גײן װעסט דו אױב זָאגן:
זײ װעסט און ֿפָאלק, דָאזיקן דעם מיט
גוטע זײ צו רעדן װעסט און בַאװיליקן,
אױף קנעכט זַײן דיר זײ װעלן רײד,

טעג. ַאלע
עצה די ֿפַארלָאזן הָאט ער ָאבער 8
אים הָאבן זײ װָאס זקנים די ֿפון
מיט געֵעצהט זיך הָאט ער און געֵעצהט,
אױֿפגעװַאקסן זַײנען װָאס ייִנגלעך די

ֿפַאר געשטַאנען זַײנען װָאס אים, מיט
אים.

װָאס געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 9
ענטֿפער ַאן געבן זָאלן מיר איר, עצהט
מיר צו הָאט װָאס ֿפָאלק, דָאזיקן דעם
ֿפַארגרינגער זָאגן: צו ַאזױ גערעדט,
הָאט ֿפָאטער דַײן װָאס יָאך דעם

אונדז? אױף ַארױֿפגעלײגט
ייִנגלעך די גערעדט אים צו הָאבן 10
אים, מיט אױֿפגעװַאקסן זַײנען װָאס
צו זָאגן זָאלסטו ַאזױ זָאגן: צו ַאזױ
גערעדט, דיר צו הָאט װָאס ֿפָאלק דעם
הָאט ֿפָאטער ”דַײן זָאגן: צו ַאזױ
דרום יָאך, אונדזער געמַאכט שװער
זָאלסטו ַאזױ – אונדז“ דו ֿפַארגרינגער
איז ֿפינגער מינדסטער מַײן זײ: צו זָאגן

לענדן. ֿפָאטערס מַײן ֿפון דיקער
אױף הָאט ֿפָאטער מַײן ַאצונד, און 11
און יָאך, שװערן ַא ַארױֿפגעלָאדן אַײך
יָאך; אַײער צו צולײגן נָאך װעל איך
מיט געשטרָאֿפט אַײך הָאט ֿפָאטער מַײן

דערנער. מיט – איך און ריטער,
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און יָָרֿבָעם און 12
אױֿפן רחֿבָעמען צו געקומען זַײנען
הָאט מלך דער װי ַאזױ טָאג, דריטן
װידער קומט זָאגן: צו ַאזױ געהײסן,

טָאג. דריטן אױֿפן מיר צו
זײ הָאט מלך דער און 13
דער און הַארט, געענטֿפערט
עצה די ֿפַארלָאזן הָאט רחֿבעם מלך

זקנים. די ֿפון
ַאזױ גערעדט זײ צו הָאט ער און 14
ַאזױ ייִנגלעך, די ֿפון עצה די װי
שװער הָאט ֿפָאטער מַײן זָאגן: צו
נָאך װעל איך און יָאך, אַײער געמַאכט
אַײך הָאט ֿפָאטער מַײן אים; צו צולײגן
מיט – איך און ריטער, מיט געשטרָאֿפט

דערנער.
ניט זיך הָאט מלך דער און 15
איז דָאס װָארום ֿפָאלק, צום צוגעהערט
גָאט ּכדי גָאט, ֿפון בַאשערט געװען
ער װָאס װָארט, זַײן זַײן מקיים זָאל
צו שילֹו, ֿפון ַאחיָהן דורך גערעדט הָאט

נֿבָטן. ֿפון זון דעם יָָרֿבָעם
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געזען, הָאבן יׂשראל גַאנץ װי און 16
צוגעהערט ניט זיך הָאט מלך דער ַאז
ֿפָאלק גַאנצע דָאס הָאט זײ, צו
זָאגן: צו ַאזױ מלך, דעם געענטֿפערט
און דודן, אין חלק קײן ניט הָאבן מיר
יִשין. ֿפון זון דעם אין ירושה קײן
יׂשראל! געצעלטן, דַײנע צו איטלעכער
דוד! הױז, דַײן אױף אום זיך קוק ַאצונד
ַאװעקגעגַאנגען איז יׂשראל גַאנץ און

געצעלטן. זַײנע צו
װָאס יׂשראל ֿפון קינדער די נָאר 17
יהודה, ֿפון שטעט די אין געזעסן זַײנען
רחֿבעם. מלך געבליבן איז זײ איבער

הָאט רחֿבעם מלך דער און 18
איבער װָאס ַהדֹוָרמען ַארױסגעשיקט
יׂשראל ֿפון קינדער די און צינז, דעם
שטײנער, מיט ֿפַארװָארֿפן אים הָאבן
מלך דער און געשטָארבן. איז ער און
ַארױֿפצוגײן געאַײלט זיך הָאט רחֿבָעם
קײן ַאנטלױֿפן צו רַײטװָאגן, זַײן אױף

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

טָאג.

געקומען11 איז רחֿבעם און
הָאט ער און ירוָשַליִם, קײן
און יהודה ֿפון הױז דָאס אַײנגעזַאמלט
טױזנט ַאכציק און הונדערט בנימין,
צו מלחמה קריגסלַײט, געקליבענע
די אומצוקערן ּכדי יׂשראל, מיט הַאלטן

רחֿבָעמען. צו מלוכה
געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס איז 2
צו ַאזױ מַאן, געטלעכן דעם שַמעיָה צו

זָאגן:
שלמהן, ֿפון זון דעם רחֿבעם צו זָאג 3
גַאנץ צו און יהודה, ֿפון מלך דעם
צו ַאזױ בנימין, און יהודה אין יׂשראל

זָאגן:
איר געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 4
ניט זָאלט איר און ַארױֿפגײן, ניט זָאלט
ברידער; אַײערע מיט הַאלטן מלחמה
זַײן צו איטלעכער אום אַײך קערט
די געשען איז מיר ֿפון װָארום הױז,

צוגעהערט הָאבן זײ און זַאך. דָאזיקע
זיך הָאבן און גָאט, ֿפון װערטער די
יָָרֿבָעמען. אױף גײן צו ֿפון אומגעקערט
אין געזעסן איז רחֿבעם און 5
שטעט געבױט הָאט ער און ירוָשַליִם;

יהודה. אין ֿפעסטונגען ֿפַאר
איבערגעבױט הָאט ער און 6

ּתקֹוַע, און ֵעיָטם, און בית-ֶלֶחם,
און און ׂשֹוכֹו, און בית-צור, און 7

ַעדוָלם,
זיף, און ָמֵרָשה, און גת, און 8

ַעזֵָקה, ָלכיש, און ַאדֹוַריִם, און 9
חֿברון, און ַאיָלֹון, און ָצרָעה, און 10
אױף בנימין, און יהודה אין װָאס

ֿפעסטונגשטעט.
די ֿפַארשטַארקט הָאט ער און 11
ַארַײנגעזעצט הָאט און ֿפעסטונגען,
שּפַײכלערס מיט ָאנֿפירער זײ אין

װַײן. און אײל און עסנװַארג
זַײנען שטָאט יעטװעדער אין און 12
ער און שּפיזן; און ּפַאנצערס געװען
בַאֿפעסטיקט. שטַארק זײער זײ הָאט
געבליבן זַײנען בנימין און יהודה און

אים. בַײ
װָאס לִויִים די און ּכהנים די און 13
געשטעלט זיך הָאבן יׂשראל גַאנץ אין

געמַארק. גַאנצן זײער ֿפון אים ֿפַאר
ֿפַארלָאזן הָאבן לִויִים די װָארום 14
זײער און ערטער ָאֿפענע זײערע
יהודה קײן ַאװעק זַײנען און אײגנטום,
און יָָרֿבָעם װַײל ירוָשַליִם, קײן און
צו ֿפון ֿפַארשטױסן זײ הָאבן זין זַײנע

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

געמַאכט. הָאט ער װָאס קעלבער
ַאלע ֿפון זַײנען זײ, נָאך און 16
הָאבן װָאס יׂשראל ֿפון שֿבטים
יהוה זוכן צו הַארץ זײער ָאּפגעגעבן
קײן געקומען יׂשראל, ֿפון גָאט דעם
יהוה צו שלַאכטן צו ּכדי ירוָשַליִם,

עלטערן. זײערע ֿפון גָאט דעם
געשטַארקט הָאבן זײ און 17
הָאבן און יהודה, ֿפון מלוכה די
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ֿפון זון דעם רחֿבעם בַאֿפעסטיקט
זַײנען זײ װָארום יָאר; דרַײ שלמהן,
און דודן ֿפון װעג דעם אין געגַאנגען

יָאר. דרַײ שלמהן
גענומען זיך הָאט רחֿבעם און 18
ֿפון טָאכטער די ַמחַלת װַײב ַא ֿפַאר
ַאֿביַהיִל ֿפון דודן, ֿפון זון דעם ירימֹות
ֿפון זון דעם ֶאליָאֿב ֿפון טָאכטער דער

יִַשין.
זין: געבָארן אים הָאט זי און 19

זַַהמען. און שַמריָהן, און יְעושן,
גענומען ער הָאט איר נָאך און 20
און ַאֿבָשלֹומען, ֿפון טָאכטער די ַמֲעָכה
ַעַתין, און יָהן, ַאֿבִ געבָארן אים הָאט זי

שלֹומיתן. און זיזָאן, און
געהַאט ליב הָאט רחֿבעם און 21
ַאֿבָשלֹומען ֿפון טָאכטער די ַמֲעָכה
און װַײבער זַײנע ַאלע ֿפון מער
ַאכצן װָארום קעּפסװַײבער; זַײנע
זעכציק און גענומען, ער הָאט װַײבער
געבָארן הָאט ער און קעּפסװַײבער;
זעכציק און זין, צװַאנציק און ַאכט

טעכטער.
אױֿפגשטעלט הָאט רחֿבעם און 22
ֿפַארן ַמֲעָכהן ֿפון זון דעם יָה ַאֿבִ
זַײנע צװישן ֿפירשט דעם ֿפַאר הױּפט,
געװען איז מײן זַײן װָארום ברידער,

מלך. ַא ֿפַאר מַאכן צו אים
און ׂשכל, מיט געטָאן הָאט ער און 23
איבער זין זַײנע ַאלע צעשּפרײט הָאט
אין בנימין, און יהודה ֿפון לענדער ַאלע
זײ הָאט ער און ֿפעסטונגשטעט, ַאלע
ֿפַאר הָאט ער און לָרוֿב; שּפַײז געגעבן

װַײבער. סך ַא אױסגעזוכט זײ

ַאז12 געװען, איז עס און
זיך הָאט מלוכה רחֿבָעמס
געװָארן איז ער און בַאֿפעסטיקט,
ּתֹורה די ֿפַארלָאזן ער הָאט שטַארק,
אים. מיט יׂשראל גַאנץ און גָאט, ֿפון

יָאר ֿפינֿפטן אין געװען איז עס און 2
דער שיַשק איז רחֿבעם, מלך דעם ֿפון
אױף ַארױֿפגעגַאנגען ִמצַריִם ֿפון מלך
ָאן געֿפעלשט הָאבן זײ װַײל ירוָשַליִם,

גָאט;

הונדערט צװײ און טױזנט מיט 3
טױזנט זעכציק מיט און רַײטװעגן,
דָאס געװען איז צָאל ַא ָאן און רַײטער;
ֿפון געקומען אים מיט איז װָאס ֿפָאלק

ּכושים. און סוּכיִים, לוֿבים, ִמצַריִם,
די בַאצװּונגען הָאט ער און 4
איז און יהודה, ֿפון ֿפעסטונגשטעט

ירוָשַליִם. ביז געקומען
געקומען נֿביא דער שַמעיָה איז 5
ֿפון הַארן די צו און רחֿבעמען, צו
אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן װָאס יהודה,
ער און שיַשקן, װעגן ֿפון ירוָשַליִם קײן
גָאט הָאט ַאזױ געזָאגט: זײ צו הָאט
דרום ֿפַארלָאזן, מיך הָאט איר געזָאגט:
אין איבערגעלָאזן אַײך אױך איך הָאב

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

ַאז געזען הָאט גָאט װי און 7
איז אונטערטעניק, געװָארן זַײנען זײ
צו געװען גָאט ֿפון װָארט דָאס
זַײנען זײ זָאגן: צו ַאזױ שַמעיָהן,
זײ איך װעל אונטערטעניק, געװָארן
זײ װעל איך און אומברענגען; ניט
מַײן און ַאנטרינונג, קלײנע ַא געבן
װערן אױסגעגָאסן ניט װעט גרימצָארן
ֿפון הַאנט דער דורך ירוָשַליִם אױף

שיַשקן.
צו קנעכט זַײן װעלן זײ נַײערט 8
מַײן צװישן װיסן זָאלן זײ ּכדי אים;
מלוכות די ֿפון דינסט דעם און דינסט

לענדער. די ֿפון
איז ִמצַריִם ֿפון מלך דער שיַשק און 9
ער און ירוָשַליִם; אױף ַארױֿפגעקומען
גָאטס ֿפון אֹוצרות די צוגענומען הָאט
הױז; מלכס ֿפון אֹוצרות די און הױז,
הָאט ער און צוגענומען. ער הָאט ַאלץ
װָאס שילדן גילדערנע די צוגענומען

געמַאכט. הָאט שלמה
הָאט רחֿבעם מלך דער און 10
שילדן, קוּפערנע זײ ָאנשטָאט געמַאכט
דער אױף איבערגעגעבן זײ הָאט און
לױֿפערס די ֿפון הױּפטלַײט די ֿפון הַאנט
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ֿפון אַײנגַאנג דעם געהיט הָאבן װָאס
הױז. מלכס

דער נָאר װען געװען, איז עס און 11
הױז, גָאטס אין קומען ֿפלעגט מלך
ֿפלעגן און לױֿפערס די געקומען זַײנען
זײ ֿפלעגן דערנָאך ַארױסטרָאגן, זײ
די ֿפון קַאמער דער אין אומקערן זײ

לױֿפערס.
געװָארן איז ער ַאז און 12
ָאּפגעקערט זיך הָאט אונטערטעניק,
ניט גָאט, ֿפון צָארן דער אים ֿפון
אױך און גַאנצן; אין אומצוברענגען

זַאכן. גוטע יהודה אין געװען זַײנען
זיך הָאט רחֿבָעם מלך דער און 13
הָאט און ירוָשַליִם, אין בַאֿפעסטיקט
ֿפערציק און אײן װָארום געקיניגט;
ער ַאז געװען ַאלט רחֿבָעם איז יָאר
הָאט יָאר זיבעצן און מלך, געװָארן איז
דער אין ירוָשַליִם, אין געקיניגט ער
אױסדערװײלט הָאט גָאט װָאס שטָאט
טָאן צו יׂשראל, ֿפון שֿבטים ַאלע ֿפון
ֿפון נָאמען דער און דָארטן. נָאמען זַײן
ַעמֹונית. די נֲַעָמה געװען איז מוטער זַײן
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 14
געקערט ניט הָאט ער װָארום שלעכט,

גָאט. זוכן צו הַארץ זַײן
די רחֿבָעמען, װעגן זַאכן די און 15
זַײנען זײ לעצטע, די װי ַאזױ ערשטע
ֿפון װערטער די אין בַאשריבן שױן
זעער, דעם ִעדֹו און נֿביא, דעם שַמעיָה
זַײנען מלחמות און יחוס. דעם װעגן
יָָרֿבָעמען און רחֿבָעמען צװישן געװען

טעג. ַאלע
מיט געלײגט זיך הָאט רחֿבעם און 16
בַאגרָאבן איז ער און עלטערן, זַײנע
זון זַײן און דודס-שטָאט. אין געװָארן
ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז יָה ַאֿבִ

מלך13 דעם ֿפון יָאר ַאכצנטן אין
געװָארן יָה ַאֿבִ איז יָָרֿבָעם

יהודה. איבער מלך
אין געקיניגט ער הָאט יָאר דרַײ 2
זַײן ֿפון נָאמען דער און ירוָשַליִם.
טָאכטער די מיָכיָהו געװען איז מוטער

מלחמה ַא און גִֿבָעה. ֿפון אוריֵאלן ֿפון
צװישן און יָהן ַאֿבִ צװישן געװען איז

יָָרֿבָעמען.
ָאנגעקניּפט הָאט יָה ַאֿבִ און 3
ֿפון חיל ַא מיט מלחמה די
הונדערט ֿפיר מלחמה-גיבֹורים,
יָָרֿבָעם און מענער; געקליבענע טױזנט
מלחמה די אים אױף ָאנגעריכט הָאט
געקליבענע טױזנט הונדערט ַאכט מיט

גיבֹורים. העלדישע מענער,
געשטעלט זיך הָאט יָה ַאֿבִ און 4
אין װָאס צָמַריִם בַארג דעם אױף
הָאט ער און אֿפרים, ֿפון בערג די
און יָָרֿבָעם צו, מיך הערט געזָאגט:

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

זַאלץ. ֿפון בונד ַא אין
טן, נֿבָ ֿפון זון דער יָָרֿבָעם און 6
ֿפון זון דעם שלמה ֿפון קנעכט דער
הָאט און אױֿפגעשטַאנען איז דודן,

הַאר. זַײן ָאן װידערשּפעניקט
אױֿפגעקליבן זיך הָאבן עס און 7
לַײט, נישטיקע אים ַארום
זײ און יונגען, נידערטרעכטיקע
רחֿבעם ַאקעגן געֿפעסטיקט זיך הָאבן
איז רחֿבעם און שלמהן, ֿפון זון דעם
הָאט און װײכהַארציק, און יונג געװען

זײ. ַאקעגן שטַארקן געקענט ניט זיך
שטַארקן זיך איר װילט ַאצונד און 8
אין יהוה ֿפון מלוכה דער ַאקעגן
דוד; ֿפון קינדער די ֿפון הַאנט דער
און המֹון, גרױסער ַא זַײט איר און
קעלבער גילדערנע די זַײנען אַײך מיט
ֿפַאר געמַאכט אַײך הָאט יָָרֿבָעם װָאס

געטער.
ֿפַארשטױסן הָאט איר װָאר, ֿפַאר 9
ֿפון קינדער די יהוה, ֿפון ּכהנים די
אַײך הָאט איר און לִויִים, די און ַאהרן,
ֿפעלקער די װי ַאזױ ּכהנים געמַאכט
װָאס איטלעכער לענדער; ַאנדערע ֿפון
יונגן ַא מיט הַאנט, זַײן דערֿפילן קומט
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װערט ער װידערס, זיבן מיט און ָאקס,
אומגעטער. די צו ּכהן ַא

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

דינסט; דעם אױף זַײנען
יהוה צו דעמֿפן זײ און 11
אין ֿפרימָארגן ברַאנדָאּפֿפער
און ָאװנט, אין ָאװנט און ֿפרימָארגן,
געװירצן, שמעקעדיקע ֿפון װַײרױך
ברױט דעם ֿפון אױסלײגונג די און
די און טיש, רײנעם דעם אױף
רערלעך אירע מיט מנֹורה גילדערנע
ָאװנט. אין ָאװנט ברענען צו אױף
יהוה ֿפון היטונג די היטן מיר װָארום
אים הָאט איר און גָאט, אונדזער

ֿפַארלָאזן.
מיט ֿפַארױס איז ָאט און 12
מיט ּכהנים זַײנע און גָאט, אונדז
אַײך. אױף שַאלן צו שַאלטרומײטן
ניט זָאלט איר יׂשראל, ֿפון קינדער
גָאט דעם יהוה מיט הַאלטן מלחמה
איר װָארום עלטערן, אונדזערע ֿפון

בַאגליקן. ניט װעט
אױסגעדרײט הָאט יָָרֿבָעם ָאבער 13
ֿפון זײ אױף קומען צו לױערער די
ֿפַאר געװען זַײנען זײ ַאז ַאזױ הינטן,

זײ. הינטער לױערער די און יהודה,
אומגעקוקט, זיך הָאט יהודה און 14
ֿפון זײ אױף איז מלחמה די ערשט
הָאבן זײ און הינטן; ֿפון און ֿפָארנט
הָאבן ּכהנים די און יהוה, צו געשריען

טרומײטן. אין געטרומײטערט
הָאבן יהודה ֿפון מענער די און 15
איז עס און שַאלונג, ַא ַארױסגעלָאזט
הָאבן יהודה ֿפון מענער די װי געװען,
גָאט הָאט שַאלונג, ַא ַארױסגעלָאזט
יׂשראל גַאנץ און יָָרֿבָעמען געשלָאגן

יהודה. און יָהן ַאֿבִ ֿפַאר
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 16
זײ הָאט גָאט און יהודה, ֿפַאר ַאנטלָאֿפן

הַאנט. זײער אין געגעבן

הָאבן ֿפָאלק זַײן און יָה ַאֿבִ און 17
און שלַאק, גרױסן ַא געשלָאגן זײ
דערשלָאגענע געֿפַאלן זַײנען עס
טױזנט הונדערט ֿפינף יׂשראל ֿפון

מענער. געקליבענע
זַײנען יׂשראל ֿפון קינדער די און 18
יענער אין געװָארן אונטערטעניק
זַײנען יהודה ֿפון קינדער די און צַײט,
זיך הָאבן זײ װַײל שטַארק, געװָארן
ֿפון גָאט דעם יהוה אױף ָאנגעלענט

עלטערן. זײערע
נָאכגעיָאגט הָאט יָה ַאֿבִ און 19
בַאצװּונגען הָאט ער און יָָרֿבָעמנע,
אירע מיט בית-ֵאל שטעט: אים ֿפון
אירע מיט יָשנָה און טעכטערשטעט,
אירע מיט ֶעֿפַריִן און טעכטערשטעט,

טעכטערשטעט.
געקומען ניט מער איז יָָרֿבָעם און 20
און יָהן; ַאֿבִ ֿפון טעג די אין ּכֹוחות די צו
איז ער און געּפלָאגט, אים הָאט גָאט

געשטָארבן.
בַאֿפעסטיקט. זיך הָאט יָה ַאֿבִ און 21
ֿפערצן גענומען זיך הָאט ער און
און צװײ געבָארן הָאט און װַײבער,

טעכטער. זעכצן און זין, צװַאנציק
װעגן זַאכן איבעריקע די און 22
זַײנע און ֿפירונגען, זַײנע און יָהן, ַאֿבִ
ֶמדַרש דעם אין ֿפַארשריבן זַײנען רײד,

נֿביא. דעם ִעדֹו ֿפון
מיט געלײגט זיך הָאט יָה ַאֿבִ און 23
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע
זון זַײן און דודס-שטָאט. אין בַאגרָאבן
ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז ָאסָא
געװען לַאנד דָאס איז טעג זַײנע אין

יָאר. צען רויִק

איז14 װָאס געטָאן הָאט ָאסָא און
די אין רעכטֿפַארטיק און גוט

הַאר. זַײן גָאט ֿפון אױגן
ֿפרעמדע די ָאּפגעטָאן הָאט ער און 2
הָאט ער און במות, די און מזבחות
הָאט און זַײלשטײנער, די צעברָאכן

געצנבײמער. די ָאּפגעהַאקט



14:3—15:4 ב ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ 1228

צו יהודה ָאנגעזָאגט הָאט ער און 3
זײערע ֿפון גָאט דעם יהוה זוכן
דָאס און ּתֹורה די טָאן צו און עלטערן,

געבָאט.
ַאלע ֿפון ָאּפגעטָאן הָאט ער און 4
די און במות די יהודה ֿפון שטעט
געװען איז קיניגרַײך דָאס און זונזַײלן.

אים. אונטער רויִק
געבױט הָאט ער און 5
װָארום יהודה, אין ֿפעסטונגשטעט
בַײ און רויִק, געװען איז לַאנד דָאס
אין מלחמה קײן געװען ניט איז אים
אים הָאט גָאט װַײל יָארן, יענע

בַארוט.
יהודה׃ צו געזָאגט הָאט ער און 6
שטָאט, דָאזאקע די ֿפַארבױען לָאמיר
און מױער ַא מיט ַארומרינגלען און
לַאנג ַאזױ ריגלען, און טירן טורעמס,
מיר װַײל אונדז, ֿפַאר ליגט לַאנד דָאס
מיר גָאט; אונדזער יהוה געזוכט הָאבן
אונדז הָאט ער און געזוכט, אים הָאבן
הָאבן זײ און ַארום. רונד ֿפון בַארוט

בַאגליקט. הָאבן און געבױט,
װָאס חיל ַא געהַאט הָאט ָאסָא און 7
שּפיזן, און ּפַאנצערס געטרָאגן הָאט
און טױזנט; הונדערט דרַײ יהודה ֿפון
געטרָאגן הָאבן װָאס די בנימין, ֿפון
צװײ בױגן, ַא געשּפַאנט און שילד ַא
ַאלע די טױזנט. ַאכציק און הונדערט

גיבֹורים. העלדישע געװען זַײנען
זֶַרח זײ ַאקעגן ַארױסגעגַאנגען איז 8
מָאל טױזנט ֿפון חיל ַא מיט ּכושי דער
הונדערט, דרַײ רַײטװָאגן און טױזנט,

ָמֵרָשה. ביז געקומען איז ער און
זײ ַארױסגעגַאנגען ָאסָא איז 9
ַא ָאנגעריכט הָאבן זײ און ַאנטקעגן,
ָמֵרָשה. בַײ צֿפת ֿפון טָאל אין מלחמה

יהוה צו גערוֿפן הָאט ָאסָא און 10
יהוה, געזָאגט: הָאט ער און גָאט, זַײן
דעם צװישן העלֿפן צו דיר ַאחוץ ניטָא
העלף ּכוח; ָאן װָאס דעם און מַאכטיקן
װָארום גָאט, אונדזער יהוה אונדז,
אין און ָאן, זיך מיר לענען דיר אױף
אױף געקומען מיר זַײנען נָאמען דַײן

ביסט דו המֹון. גרױסן דָאזיקן דעם
מענטש ַא ניט זָאל גָאט; אונדזער יהוה

דיר. ַאקעגן אױסהַאלטן
ּכושים די געשלָאגן הָאט גָאט און 11
די און יהודה, ֿפַאר און ָאסָאן ֿפַאר

ַאנטלָאֿפן. זַײנען ּכושים
װָאס ֿפָאלק דָאס און ָאסָא און 12
קײן ביז נָאכגעיָאגט זײ הָאבן אים מיט
די ֿפון געֿפַאלן זַײנען עס און גָרר,
געבליבן ניט איז זײ ֿפון ביז ּכושים,
זַײנען זײ װָארום לעבעדיקער; ַא
ֿפַאר און גָאט ֿפַאר געװָארן צעברָאכן
רױב גענומען הָאבן זײ און מחנה. זַײן

ֿפיל. זײער
ַאלע געשלָאגן הָאבן זײ און 13
ּפחד ַא װָארום גָרר, ַארום רונד שטעט
און זײ; אױף געװען איז גָאט ֿפון
שטעט, ַאלע אױסגערױבט הָאבן זײ

געװען. זײ אין איז רױב ֿפיל װָארום
זײ הָאבן ֿפיגעצעלטן די אױך און 14
שָאף געֿפַאנגען הָאבן זײ און געשלָאגן,
זיך הָאבן און קעמלען, און סך, ַא

ירושלים. קײן אומגעקערט

ֿפון15 זון דעם ַעזַריָהו און
געװען איז אים אױף עֹוֵדדן,

גָאט. ֿפון גַײסט דער
ַארױסגעגַאנגען איז ער און 2
אים צו הָאט און ָאסָאן, ַאנטקעגן
און ָאסָא, צו, מיך הערט געזָאגט:
איז גָאט בנימין: און יהודה, גַאנץ
און אים; מיט זַײט איר ַאז אַײך, מיט
זיך ער װעט זוכן, אים װעט איר ַאז
איר ַאז ָאבער אַײך; ֿפון געֿפינען לָאזן
אַײך ער װעט ֿפַארלָאזן, אים װעט

ֿפַארלָאזן.
ָאן געװען יׂשראל איז טעג ֿפיל און 3
װָאס ּכהן ַא ָאן און גָאט, אמתן דעם

ּתֹורה. ַא ָאן און לערנען, זָאל
נױט זײער אין הָאבן זײ ַאז ָאבער 4
ֿפון גָאט דעם יהוה צו אומגעקערט זיך
הָאט געזוכט, אים הָאבן און יׂשראל,

זײ. ֿפון געֿפינען געלָאזט זיך ער
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ניט איז צַײטן יענע אין און 5
ַארױסגײער דעם ֿפַאר ֿפריד קײן געװען
װָארום ַארַײנגײער, דעם ֿפַאר און
אױף געװען זַײנען מהומות גרױסע

לענדער. די ֿפון בַאװױנער ַאלע
געװָארן צעשלָאגן זַײנען זײ און 6
שטָאט ַא און ֿפָאלק, ַא ָאן ֿפָאלק ַא
זײ הָאט גָאט װָארום שטָאט, ַא ָאן

צרות. ַאלערלײ מיט ֿפַארטומלט
זָאלן און שטַארק, זַײט איר ָאבער 7
הענט, אַײערע װערן ָאּפגעשלַאֿפט ניט
אַײער ֿפַאר דָא איז ׂשכר ַא װָארום

טּוונג.
די געהערט הָאט ָאסָא װי און 8
נֿבואה די און װערטער דָאזיקע
זיך ער הָאט נֿביא, דעם עֹוֵדד ֿפון
די ָאּֿפגעשַאֿפט הָאט און געשטַארקט,
יהודה לַאנד גַאנצן ֿפון אומװערדיקײטן
ער װָאס שטעט די ֿפון און בנימין, און
און אֿפרים; בַארג ֿפון בַאצװּונגען הָאט
גָאט ֿפון מזבח דעם בַאנַײט הָאט ער
גָאט. ֿפון ֿפָאדערהױז דעם ֿפַאר װָאס

גַאנץ אַײנגעזַאמלט הָאט ער און 9
זיך הָאבן װָאס די און בנימין און יהודה
און אֿפרים ֿפון זײ בַײ אױֿפֿגעהַאלטן
סך ַא װָארום שמעון; ֿפון און מנשה,
יׂשראל, ֿפון אים צו צוגעֿפַאלן זַײנען
גָאט זַײן יהוה ַאז געזען הָאבן זײ װען

אים. מיט איז
אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן זײ און 10
אין חֹודש, דריטן אין ירוָשַליִם אין

מלוכה. ָאסָאס ֿפון יָאר ֿפוֿפצנטן
גָאט צו געשלַאכט הָאבן זײ און 11
װָאס רױב דעם ֿפון טָאג, יענעם אין
הונדערט זיבן געברַאכט, הָאבן זײ

שָאף. טױזנט זיבן און רינדער,
בונד ַא אין ַארַײן זַײנען זײ און 12
זײערע ֿפון גָאט דעם יהוה זוכן צו
און הַארצן גַאנצן זײער מיט עלטערן

זעל; גַאנצער זײער מיט
ניט װעט װָאס איטלעכער ַאז און 13
זָאל יׂשראל, ֿפון גָאט דעם יהוה זוכן
סַײ גרױס, סַײ קלײן סַײ װערן, געטײט

ֿפרױ. ַא סַײ מַאן ַא

גָאט צו געשװָארן הָאבן זײ און 14
שַאלונג, מיט און קָול, הױכן ַא אױף
שֹוֿפרות. מיט און טרומײטן, מיט און

זיך הָאבן יהודה גַאנץ און 15
װָארום שֿבועה; דער מיט געֿפרײט
זײ הָאבן הַארצן גַאנצן זײער מיט
רצון גַאנצן זײער מיט און געשװָארן,
הָאט ער און געזוכט; אים זײ הָאבן
גָאט און זײ, ֿפון געֿפינען געלָאזט זיך

ַארום. רונד ֿפון בַארוט זײ הָאט
דעם ֿפון מוטער די ַמֲעָכה אױך און 16
זַײן ֿפון ָאֿפגעטָאן ער הָאט ָאסָאן מלך
ַא געמַאכט הָאט זי װַײל הַארנטע, ַא
ָאסָא און ַאֵשָרה. דער צו ֿפַארזעעניש
און ֿפַארזעעניש, איר ָאּפגעהַאקט הָאט
טַײך בַײם ֿפַארברענט און צעמָאלן,

ִקדרֹון.
ניט זַײנען במות די ָאבער 17
נָאר יׂשראל; ֿפון געװָארן ָאּפגעטָאן
ַאלע גַאנץ געװען איז הַארץ ָאסָאס

טעג. זַײנע
די געברַאכט הָאט ער און 18
ֿפָאטער, זַײן ֿפון זַאכן געהײליקטע
זַאכן, געהײליקטע אײגענע זַײנע און
און גָאלד, און זילבער הױז, גָאטס אין

ּכלים.
ניט מער איז מלחמה קײן און 19
דרַײסיקסטן און ֿפינף דעם ביז געװען

מלוכה. ָאסָאס ֿפון יָאר

דרַײסיקסטן16 און זעקס אין
מלוכה, ָאסָאס ֿפון יָאר
יׂשראל ֿפון מלך דער בְעשָא איז
ער און יהודה, אױף געגַאנגען ַארױֿפֿ
ניט ּכדי ָרָמה, ַארומגעבױט הָאט
ַאן און ַארױסגײער ַאן דערלָאזן צו
ֿפון מלך דעם ָאסָא צו ַארַײנגײער

יהודה.
זילבער ַארױסגענומען ָאסָא הָאט 2
הױז גָאטס ֿפון אֹוצרות די ֿפון גָאלד און
ַאװעקגעשיקט און הױז, מלכס דעם און
איז װָאס ַאָרם, ֿפון מלך דעם בן-ַהַדד צו

זָאגן: צו ַאזױ ַדרֶמֶׂשק, אין געזעסן
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צװישן און מיר צװישן איז בונד ַא 3
און ֿפָאטער מַײן צװישן און דיר,
דיר איך שיק ָאט ֿפָאטער; דַײן צװישן
דַײן ֿפַארשטער גײ גָאלד; און זילבער
יׂשראל, ֿפון מלך דעם בְעשָא מיט בונד

מיר. ֿפון ָאּפציען זָאל ער ּכדי
דעם צו צוגעהערט בן-ַהַדד הָאט 4
זַײנע געשיקט הָאט ער און ָאסָא, מלך
יׂשראל, ֿפון שטעט די אױף חיל-ֿפירער
און ָדן, און ִעיֹון, געשלָאגן הָאבן זײ און
שּפַײכלערשטעט ַאלע און ל-ַמיִם, ָאֿבֵ

נֿפּתלי. ֿפון
בְעשָא װי געװען, איז עס און 5
ער הָאט ַאזױ דערהערט, הָאט
און ָרָמה, ַארומבױען אױֿפֿגעהערט

ַארבעט. זַײן ָאּפגעשטעלט הָאט
הָאט ָאסָא מלך דער און 6
הָאבן זײ און יהודה, גַאנץ גענומען
ָרָמה, ֿפון שטײנער די ַאװעקגעטרָאגן
בְעשָא װָאס מיט הָאלצן, אירע און
זײ מיט הָאט ער און געבױט. הָאט

ִמצָּפה. און גֶֿבַע ַארומגעבױט
געקומען איז צַײט יענער אין און 7
ֿפון מלך דעם ָאסָא צו זעער דער חנָני
װַײל געזָאגט: אים צו הָאט און יהודה,
מלך דעם אױף ָאנגעלענט זיך הָאסט דו
ָאנגעלענט ניט זיך הָאסט און ַאָרם, ֿפון
דער איז דרום גָאט, דַײן יהוה אױף
ַאנטרונען ַאָרם ֿפון מלך דעם ֿפון חיל

הַאנט. דַײן ֿפון געװָארן
לוֿבים די און ּכושים די ניט זַײנען 8
רַײטװעגן מיט חיל גרױסער ַא געװען
ַאז ָאבער ֿפיל? זײער רַײטער מיט און
גָאט, אױף ָאגנעלענט זיך הָאסט דו

הַאנט. דַײן אין געגעבן זײ ער הָאט
װַאנדערן גָאט ֿפון אױגן די װָארום 9
צו זיך ערד, גַאנצער דער איבער אום
איז הַארץ זײער װָאס די ֿפַאר שטַארקן
אין געװען נַאריש ביסט דו גַאנץ. אים
בַײ װעלן ָאן ַאצונד ֿפון װָארום דעם,

מלחמות. זַײן דיר
דעם אױף געצערנט ָאסָא הָאט 10
ַארַײנגעזעצט אים הָאט ער און זעער,
אין געװען איז ער װַײל ּתֿפיסה; אין

ָאסָא און דערֿפַאר. אים אױף ּכעס
אין ֿפָאלק דעם ֿפון טײל געדריקט הָאט

צַײט. יענער
די ָאסָאן, װעגן זַאכן די ָאט און 11
זַײנען זײ לעצטע, די װי ַאזױ ערשטע
ֿפון מלכים די ֿפון בוך אין בַאשריבן

יׂשראל. און יהודה
אױף געװָארן קרַאנק איז ָאסָא און 12
יָאר דרַײסיקסטן און נַײן אין ֿפיס זַײנע
איז קרַאנקשַאֿפט זַײן מלוכה; זַײן ֿפון
ַאֿפילו ָאבער שטַארק; זײער געװען
ניט ער הָאט קרַאנקשַאֿפט זַײן אין
די בַײ נַײערט גָאט בַײ געֿפרעגט

הײלערס.
מיט געלײגט זיך הָאט ָאסָא און 13
געשטָארבן איז און עלטערן, זַײנע
זַײן ֿפון יָאר ֿפערציקסטן און אײן אין

מלוכה.
בַאגרָאבן אים הָאט מע און 14
זיך הָאט ער װָאס קֿבר זַײן אין
און דודס-שטָאט, אין גרָאבן געלָאזט
ַא אין ַארַײנגעלײגט אים הָאט מע
ָאנגעֿפילט הָאט מע װָאס געלעגער
מינים, ֿפארשידענע און געװירצן מיט
און בׂשמים-מַאכערַײ, דורך צובַארײט
גרױסע ַא אים נָאך ֿפַארברענט הָאט מע

גָאר. ביז ֿפַארברענונג

איז17 זון זַײן יהֹוָשֿפט און
ָארט, זַײן אױף מלך געװָארן
ַאקעגן בַאֿפעסטיקט זיך הָאט און

יׂשראל.
אין חיל געשטעלט הָאט ער און 2
יהודה, ֿפון שטעט בַאֿפעסטיקטע ַאלע
יהודה, לַאנד אין װַאכן געשטעלט און
זַײן װָאס אֿפרים ֿפון שטעט די אין און

בַאצװּונגען. הָאט ָאסָא ֿפָאטער
יהֹוָשֿפטן, מיט געװען איז יהוה און 3
די אין געגַאנגען איז ער װָארום
ֿפָאטער זַײן ֿפון װעגן ֿפריערדיקע
די געזוכט ניט הָאט ער און דודן,

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

די בַאֿפעסטיקט הָאט יהוה און 5
יהודה גַאנץ און הַאנט, זַײן אין מלוכה
ער און יהֹוָשֿפטן, מּתנות געגעבן הָאט

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

יהודה. ֿפון געצנבײמער
מלוכה זַײן ֿפון יָאר דריטן אין און 7
בן-חיִלן, הַארן: זַײנע געשיקט ער הָאט
נַתנֵאלן, און זַכריָהן, און דיָהן, עֹוֿבַ און
ֿפון שטעט די לערנען צו מיָכיָהון, און

יהודה.
לִויִים די געװען זַײנען זײ מיט און 8
דיָהו, זֿבַ און נַתניָהו, און שַמעיָהו,
און שמיָרמֹות, און ַעָׂשהֵאל, און
און יָהו, טֹוֿבִ און ַאדֹונִיָהו, און יהֹונָָתן,
זײ, מיט און לִויִים; די טֹוֿב-ַאדֹונִיָה,

ּכהנים. די יהֹוָרם, און ֶאליָשָמע
יהודה, אין געלערנט הָאבן זײ און 9
בוך דָאס געװען איז זײ מיט און
זַײנען זײ און ּתֹורה; גָאטס ֿפון
ֿפון שטעט ַאלע אין ַארומגעגַאנגען
דעם צװישן געלערנט הָאבן און יהודה,

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

יהֹוָשֿפטן. מיט געהַאלטן
מען הָאט ּפִלשּתים די ֿפון און 11
און מּתנות, יהֹוָשֿפטן, געברַאכט
ַארַאבער די אױך לָאדונג; ַא זילבער
זיבן שָאף: געברַאכט אים הָאבן
און װידערס, הונדערט זיבן און טױזנט

בעק. הונדערט זיבן און טױזנט זיבן
ַאלץ געװָארן איז יהֹוָשֿפט און 12
ער און הױך; גָאר ביז גרעסער,
און ּפַאלַאצן יהודה אין געבױט הָאט

שּפַײכלערשטעט.
הָאט װירטשַאֿפט גרױסע ַא און 13
יהודה; ֿפון שטעט די אין געהַאט ער
גיבֹורים, העלדישע מלחמה-לַײט, און

ירוָשַליִם. אין
צײלונג זײער געװען איז דָאס און 14
ֿפון ֿפָאטערהַײזער: זײערע לױט
ַעדנָה טױזנט: ֿפון הױּפטלַײט יהודה,
העלדישע אים מיט און הױּפטמַאן, דער

טױזנט; הונדערט דרַײ גיבֹורים
דער יהֹוחנָן אים: לעבן און 15
הונדערט צװײ אים מיט און הױּפטמַאן,

טױזנט; ַאכציק און
זון דער ַעַמסיָה אים: לעבן און 16
ֿפרַײװיליק זיך הָאט װָאס זִכרין, ֿפון
מיט און גָאט, ֿפַאר ָאנגעבָאטן
העלדישע טױזנט הונדערט צװײ אים

גיבֹורים.
העלדישער ַא בנימין: ֿפון און 17
בַאװָאֿפנטע אים מיט און ֶאליָָדע גיבור,
הונדערט צװײ שילדן, און בױגנס מיט

טױזנט;
און ד, יהֹוזָֿבָ אים: לעבן און 18
טױזנט ַאכציק און הונדערט אים מיט

קריג. צום געװָאֿפנטע
בַאדינט הָאבן װָאס די זַײנען דָאס 19
הָאט מלך דער װָאס ַאחוץ מלך, דעם
אין ֿפעסטונגשטעט די אין געשטעלט

יהודה. גַאנץ

ֿפיל18 געהַאט הָאט יהֹוָשֿפט און
הָאט ער און ּכֿבוד; און עֹושר

ַאחָאֿבן. מיט געװען מתחּתן זיך
הָאט יָארן ֿפון ֿפַארלױף ַא נָאך און 2
קײן ַאחָאֿבן צו ַארָאּפגענידערט ער
געשלַאכט הָאט ַאחָאֿב און שֹומרֹון,
װָאס ֿפָאלק דעם ֿפַאר און אים ֿפַאר
און סך, ַא רינדער און שָאף אים מיט
ַארױֿפֿצוגײן אַײנגערעדט אים הָאט ער

ָרמֹות-גִלָעד. קײן
יׂשראל ֿפון מלך דער ַאחָאֿב און 3
ֿפון מלך דעם יהֹוָשֿפט צו געזָאגט הָאט
קײן מיר מיט גײן װילסטו יהודה:
ַאזױ געזָאגט: ער הָאט ָרמֹות-גִלָעד?
ֿפָאלק דַײן װי ַאזױ און איך, ַאזױ דו װי
דיר מיט אײנעם אין און ֿפָאלק, מַײן

מלחמה. אױף
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דעם צו געזָאגט הָאט יהֹוָשֿפט און 4
איך הַײנט, ֿפרעג יׂשראל: ֿפון מלך

גָאט. ֿפון װָארט דָאס דיך, בעט
יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 5
ֿפיר נֿביאים, די אַײנגעזַאמלט
צו הָאט ער און מַאן, הונדערט
קײן גײן מיר זָאלן געזָאגט: זײ
זָאל ָאדער מלחמה, אױף ָרמֹות-גִלָעד
גײ געזָאגט: זײ הָאבן ָאּפשטײן? איך
דער אין געבן זי װעט גָאט און ַארױף,

מלך. ֿפון הַאנט
דָא איז געזָאגט: יהֹוָשֿפט הָאט 6
זָאלן מיר ַאז גָאט, ֿפון נֿביא ַא נָאך ניטָא

אים? בַײ ֿפרעגן
געזָאגט יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 7
מַאן אײן נָאך ֿפַארַאן יהֹוָשֿפטן: צו
אים, דורך גָאט בַײ ֿפרעגן צו אױף
ער װַײל ֿפַײנט, אים הָאב איך ָאבער
גוטן, צום נֿביאות מיר אױף ניט זָאגט
שלעכטן; צום טעג זַײנע ַאלע נַײערט
יִמלָאן. ֿפון זון דער מיָכיהו איז דָאס
מלך דער זָאל געזָאגט: יהֹוָשֿפט הָאט

רעדן. ניט ַאזױ
יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 8
הָאט און הױֿפדינער, ַא צוגערוֿפן
דעם מיָכיהו גיך אױף ברענג געזָאגט:

יִמלָאן. ֿפון זון
און יׂשראל ֿפון מלך דער און 9
זַײנען יהודה ֿפון מלך דער יהֹוָשֿפט
טרָאן זַײן אױף איטלעכער געזעסן
זײ און ַמלכות; בגֵדי- אין ָאנגעקלײדט
דעם בַײ שַײער ַא אין געזעסן זַײנען
ַאלע און שֹומרֹון, ֿפון טױעראַײנגַאנג
זײ. ֿפַאר געזָאגט נֿביאות הָאבן נֿביאים
ּכנֲַענָהן ֿפון זון דער ִצדִקיָהו און 10
הערנער, אַײזערנע געמַאכט זיך הָאט
הָאט ַאזױ געזָאגט: הָאט ער און
דָאזיקע די מיט געזָאגט: גָאט
צו זײ ביז ַאַרמים די שטױסן װעסטו

ֿפַארלענדן.
נֿביאות הָאבן נֿביאים ַאלע און 11
גײ זָאגן: צו ַאזױ גלַײכן, דָאס געזָאגט
און בַאגליק, און ָרמֹות-גִלָעד, אױף
ֿפון הַאנט דער אין געבן זי װעט גָאט

מלך.
געגַאנגען איז װָאס שליח דער און 12
אים, צו גערעדט הָאט מיָכיהון, רוֿפן
ֿפון װערטער די זע, זָאגן: צו ַאזױ
גוטס מױל אײן װי זַײנען נֿביאים די
דַײן דיך, בעט איך זָאל, טָא מלך; ן אױֿפֿ
זײ, ֿפון אײנעם ֿפון װי ַאזױ זַײן װָארט

גוטס. רעד און
עס װי ַאזױ געזָאגט: מיָכיהו הָאט 13
גָאט מַײן װָאס דָאס ַאז יהוה, לעבט

רעדן! איך װעל דָאס זָאגן, װעט
מלך, צום געקומען איז ער װי און 14
מיָכה, געזָאגט: אים צו מלך דער הָאט
אױף ָרמֹות-גִלָעד קײן גײן מיר זָאלן

ָאּפשטײן? איך זָאל ָאדער מלחמה,
און ַאױף גײט געזָאגט: ער הָאט 15
װערן געגעבן װעלן זײ און בַאגליקט,
צו מלך דער הָאט הַאנט. אַײער אין
איך זָאל מָאל װיֿפיל ביז געזָאגט: אים
רעדן ניט זָאלסט דו ַאז בַאשװערן, דיך
ֿפון נָאמען אין אמת דעם נָאר מיר צו

גָאט?
געזען הָאב איך געזָאגט: ער הָאט 16
בערג, די אױף צעשּפרײט יׂשראל גַאנץ
קײן ניט הָאבן װָאס שָאף װי ַאזױ
ָאן געזָאגט: הָאט גָאט און ּפַאסטוך,
זײ זָאלן דָאזיקע; די זַײנען הַאר ַא
הױז זַײן צו איטלעכער אומקערן זיך

בשלום.
געזָאגט יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 17
ניט דיר איך הָאב יהֹוָשֿפטן: צו
אױף זָאגן נֿביאות ניט װעט ער געזָאגט,

שלעכטן? צום נַײערט גוטס, מיר
הערט דרום געזָאגט: ער הָאט 18
געזען הָאב איך גָאט: ֿפון װָארט דָאס
דער און טרָאן, זַײן אױף זיצט גָאט װי
זַײן אױף שטײט הימל ֿפון חיל גַאנצער

לינקער. זַײן אױף און זַײט רעכטער
װער געזָאגט: הָאט גָאט און 19
ֿפון מלך דעם ַאחָאֿב ָאנרעדן װעט
ֿפַאלן און גײן, ַארױֿפֿ זָאל ער יׂשראל,
גערעדט: מען הָאט ָרמֹות-גִלָעד? אין

ַאזױ. זָאגט דער און ַאזױ, זָאגט דער



1233 ב ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ 18:20—19:2

גַײסט, דער ַארױסגעגַאנגען איז 20
און גָאט, ֿפַאר געשטעלט זיך הָאט און
ָאנרעדן. אים װעל איך געזָאגט: הָאט
װָאס? מיט געזָאגט: אים צו גָאט הָאט
װעל איך געזָאגט: ער הָאט 21
ֿפון גַײסט ַא ֿפַאר װערן און ַארױסגײן
נביאים. זַײנע ַאלע ֿפון מױל אין ליגן
און ָאנרעדן, װעסט געזָאגט: ער הָאט
און ַארױס גײ אױסֿפירן; אױך װעסט

ַאזױ. טו
הָאט גָאט זע, ַאצונד, און 22
דעם אין ליגן ֿפון גַײסט ַא ַארַײנגעגעבן
דַײנע, נֿביאים דָאזיקע די ֿפון מױל
דיר אױף ָאנגעזָאגט הָאט גָאט ָאבער

שלעכטס.
ֿפון זון דער ִצדִקיָהו גענענט הָאט 23
מיָכיהון געשלָאגן הָאט און ּכנֲַענָהן,
װָאסער אױף געזָאגט: און בַאק, ן אױֿפֿ
גָאט ֿפון גַײסט דער איז װעג
רעדן צו ּכדי מיר ֿפון ַאװעקגעגַאנגען

דיר? מיט
װעסטו ָאט געזָאגט: מיָכיהו הָאט 24
װעסט דו װען טָאג, יענעם אין זען
ַא הינטער קַאמער ַא אין ַארַײנגײן

בַאהַאלטן. צו זיך קַאמער
יׂשראל ֿפון מלך דער הָאט 25
אים גיט און מיָכיהון, נעמט געזָאגט:
שטָאט, דער ֿפון הַאר דעם ָאמֹון צו ָאּפ

זון, מלכס דעם יֹוָאש צו און
הָאט ַאזױ זָאגן: זָאלט איר און 26
דעם ַארַײן טוט מלך: דער געזָאגט
שּפַײזט און געֿפענקעניש, אין דָאזיקן
קַארג און ברױט קַארג מיט אים
בשלום. אום זיך קער איך ביז װַאסער,
אױב געזָאגט: מיָכיהו הָאט 27
בשלום, אומקערן זיך װעסטו אומקערן
און מיר. דורך גערעדט ניט גָאט הָאט
איר צו, דָאס הערט געזָאגט: הָאט ער

ַאלע. ֿפעלקער
און יׂשראל ֿפון מלך דער און 28
זַײנען יהודה ֿפון מלך דער יהֹוָשֿפט

ָרמֹות-גִלָעד. קײן געגַאנגען ַארױֿפֿ
הָאט יׂשראל ֿפון מלך דער און 29
זיך װעל איך יהֹוָשֿפטן: צו געזָאגט

אין ַארַײנגײן װעל און ֿפַארשטעלן,
דַײנע טרָאג דו און מלחמה, דער
יׂשראל ֿפון מלך דער און קלײדער.
זַײנען זײ און ֿפַארשטעלט, זיך הָאט

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

ַאלײן. יׂשראל ֿפון מלך מיטן נָאר
די װי געװען, איז עס און 31
הָאבן רַײטװעגן די ֿפון הױּפטלַײט
געזָאגט: זײ הָאבן ַאזױ יהֹוָשֿפטן, געזען
און יׂשראל. ֿפון מלך דער איז דָאס
מלחמה ַארומגערינגלט אים הָאבן זײ
געשרײ ַא יהֹוָשֿפט הָאט הַאלטן. צו
געהָאלֿפן, אים הָאט יהוה און געטָאן,
אים. ֿפון ָאּפגעצױגן זײ הָאט גָאט און
די װי געװען, איז עס װָארום 32
הָאבן רַײטװעגן די ֿפון הױּפטלַײט
ֿפון מלך דער ניט איז דָאס ַאז געזען
ֿפון ָאּפגעטרעטן זײ זַײנען ַאזױ יׂשראל,

אים. הינטער
זַײן ָאנגעצױגן הָאט מַאן ַא און 33
הָאט און װעלט, דער אין גלַאט בױגן
צװישן יׂשראל ֿפון מלך דעם געטרָאֿפן
דעם צװישן און אונטערּפַאנצער דעם
דעם צו געזָאגט ער הָאט ברוסטשילד.
און הַאנט, דַײן ֿפַארקער טרַײבער:
מחנה, דער ֿפון ַארױסֿפירן מיך זָאלסט

געװָארן. ֿפַארװּונדט בין איך װָארום
אין געשטיגן איז מלחמה די און 34
יׂשראל ֿפון מלך דער און טָאג; יענעם
אין שטײענדיק אױֿפֿגעהַאלטן זיך הָאט
ַאַרמים די ַאנטקעגן רַײטװָאגן דעם
ֿפון צַײט דער ַאקעגן און ָאװנט; ביזן

געשטָארבן. ער איז זונאונטערגַאנג

ֿפון19 מלך דער יהֹוָשֿפט און
אומגעקערט זיך הָאט יהודה

ירוָשַליִם. קײן בשלום ַאהײם
ַאנטקעגן ַארױסגעגַאנגען אים איז 2
זעער, דער חנָנין, ֿפון זון דער יֵהוא
יהֹוָשֿפט: מלך צום געזָאגט הָאט ער און
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און רשע, דעם העלֿפן געטָארט הָאסטו
און גָאט? ֿפון ָׂשונאים די הָאבן ליב
צָארן ַא דיר אױף איז דעם װעגן ֿפון

גָאט. ֿפַאר ֿפון
אין זיך געֿפינען זַאכן גוטע ָאבער 3
די אױסגערַאמט הָאסט דו װָאס דיר,
געקערט און לַאנד, ֿפון געצנבײמער

גָאט. זוכן צו הַארץ דַײן
אין געזעסן איז יהֹוָשֿפט און 4
װידער איז ער ָאבער ירוָשַליִם.
ֿפון ֿפָאלק, צװישן ַארױסגעגַאנגען
הָאט און אֿפרים, בַארג ביזן בֵאר-ֶשֿבַע
ֿפון גָאט דעם יהוה צו אומגעקערט זײ

עלטערן. זײערע
אױֿפֿגעשטעלט הָאט ער און 5
ַאלע אין לַאנד, אין ריכטער
שטָאט יהודה, ֿפון שטעט בַאֿפעסטיקע

שטָאט. ֿפַאר
ריכטער: די ָאנגזָאגט הָאט ער און 6
ַא ֿפַאר ניט װָארום טוט, איר װָאס זעט
גָאט, ֿפַאר נָאר איר, משּפט מענטשן
ַארױסזָאגן בַײם אַײך לעבן איז ער און

משּפט. ַא
גָאט ֿפַאר מֹורא די זָאל ַאצונד, און 7
איר װָאס אַײך היט אַײך; אױף זַײן
גָאט אונדזער יהוה בַײ װָארום טוט,
שױנען ָאדער אומרעכט, קײן ניטָא איז

שֹוחד. נעמען ָאדער עמיצן,
הָאט ירוָשַליִם אין אױך און 8
לִויִים די ֿפון אױֿפֿגעשטעלט יהֹוָשֿפט
הױּפטן די ֿפון און ּכהנים, די און
יׂשראל, ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון
ֿפַאר און גָאט, ֿפון משּפטים ֿפַאר
זיך הָאבן זײ און שטרַײטזַאכן.

ירוָשַליִם. קײן אומגעקערט
צו ַאזױ בַאֿפױלן, זײ הָאט ער און 9
מיט בַאגײן: זיך איר זָאלט ַאזױ זָאגן:
געטרַײשַאֿפט, מיט גָאט, ֿפַאר מֹורא

הַארצן. גַאנצן ַא מיט און
שטרַײט יעטװעדער בַײ און 10
ֿפון אַײך ֿפַאר קומען װעט װָאס
זײערע אין זיצן װָאס ברידער אַײערע
צװישן בלוט, און בלוט צװישן שטעט,
און חוקים געבָאט, און לערנונגען

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

ֿפַארשולדיקן.
ּכהן-גָדול דער ַאַמריָהו איז ָאט און 11
גָאט, ֿפון זַאכן ַאלע ֿפַאר אַײך איבער
דער יִשָמֵעאלן, ֿפון זון דער זַבדיָהו און
ֿפַאר יהודה, ֿפון הױז דעם ֿפון ֿפירשט
זעערס אױֿפֿ און מלך; ֿפון זַאכן ַאלע
שטַארק זַײט אַײך; ֿפַאר לִויִים די זַײנען
דעם מיט זַײן װעט גָאט און טוט, און

גוטן.

דעם,20 נָאך געװען איז עס און
ֿפון קינדער די געקומען זַײנען
און ַעמֹון, ֿפון קינדער די און מֹוָאֿב,
יהֹוָשֿפטן ַאקעגן ַעמֹונים, די ֿפון זײ מיט

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

ֵעין-גֶדי.
און געקריגן, מֹורא יהֹוָשֿפט הָאט 3
זוכן צו ּפנים זַײן געקערט הָאט ער
ָּתענית ַא אױסגערוֿפן הָאט ער און גָאט,

יהודה. גַאנץ איבער
אַײנגעזַאמלט זיך הָאט יהודה און 4
שטעט ַאלע ֿפון יָא, גָאט; בַײ בעטן צו
זוכן צו געקומען מען איז יהודה ֿפון

גָאט.
געשטעלט זיך הָאט יהֹוָשֿפט און 5
און יהודה ֿפון אַײנזַאמלונג דער אין
דעם ֿפַאר גָאט, ֿפון הױז אין ירוָשַליִם,

הױף, נַײען
יהוה געזָאגט: הָאט ער און 6
דו עלטערן, אונדזערע ֿפון גָאט דו
דו און הימל, אין גָאט דָאך ביסט
קיניגרַײכן ַאלע איבער געװעלטיקסט
איז הַאנט דַײן אין און ֿפעלקער, די ֿפון
זיך איז דיר ַאקעגן און גֿבורה, און ּכוח

שטעלן. צו ניט
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דָאך הָאסט גָאט, אונדזער דו 7
דעם ֿפון בַאװױנער די ֿפַארטריבן
ֿפָאלק דַײן ֿפַאר ֿפון לַאנד דָאזיקן
ַאװעקגעגעבן עס הָאסט און יׂשראל,
דַײן ַאֿברהם ֿפון זָאמען דעם צו

אײביק. אױף ליבהָאבער,
און דרינען, געזעסן זַײנען זײ און 8
הײליקטום ַא דרינען געבױט דיר הָאבן

זָאגן: צו ַאזױ נָאמען, דַײן צו
ַאן אונדז אױף קומען װעט עס ַאז 9
ָאדער משּפט, ַא שװערד, ַא אומגליק,
מיר װעלן הונגער, ַא ָאדער מגֿפה, ַא
און הױז דָאזיקן דעם ֿפַאר שטעלן זיך
איז נָאמען דַײן װָארום – דיר ֿפַאר
װעלן מיר און – הױז דָאזיקן דעם אין
און נױט, אונדזער אין דיר צו שרַײען

העלֿפן. װעסט און צוהערן װעסט דו
קינדער די זַײנען ָאט ַאצונד, און 10
בַארג דעם און מֹוָאֿב און ַעמֹון ֿפון
געלָאזט ניט הָאסט דו װָאס ֵׂשִעיר,
זַײנען זײ װען זײ, צו ַארַײנגײן יׂשראל
זײ נַײערט ִמצַריִם, לַאנד ֿפון געקומען
הָאבן און זײ, ֿפון ָאּפגעקערט זיך הָאבן

ֿפַארטיליקט. ניט זײ
צו אונדז, זײ ֿפַארגעלטן ָאט און 11
ַארב דַײן ֿפון ֿפַארטרַײבן אונדז קומען

ַארבן. געמַאכט אונדז הָאסט דו װָאס
ניט װילסטו אונדזערער, גָאט 12
אין װָארום זײ? אױף משּפט ַא טָאן
דעם ַאקעגן ּכוח קײן ניטָא איז אונדז
אױף קומט װָאס המֹון גרױסן דָאזיקן
מיר װָאס ניט װײסן מיר און אונדז,
זַײנען דיר אױף נַײערט טָאן, זָאלן

אױגן. אונדזערע
געשטַאנען זַײנען יהודה גַאנץ און 13
קינדער קלײנע זײערע אױך גָאט; ֿפַאר

זין. זײערע און װַײבער זײערע און
ֿפון זון דעם יַחזיֵאל אױף איז 14
ֿפון זון דעם בנָיָה, ֿפון זון דעם זַכריָהו,
ֵלִוי, דעם ַמַּתניָה ֿפון זון דעם יִעיֵאל,
דער געװען ָאָסף, ֿפון קינדער די ֿפון
דער ֿפון מיטן אין גָאט, ֿפון גַײסט

אַײנזַאמלונג.

ֿפַארנעמט, געזָאגט: הָאט ער און 15
ֿפון בַאװױנער און יהודה, גַאנץ
הָאט ַאזױ יהֹוָשֿפט: מלך און ירוָשַליִם,
ניט זָאלט איר געזָאגט: אַײך צו גָאט
דעם ֿפַאר ַאנגסטן ניט און הָאבן מֹורא
אַײער ניט װָארום המֹון, גרױסן דָאזיקן

גָאטס. נָאר דָאס איז מלחמה
זײ; אױף ַארָאּפ נידערט מָארגן 16
דעם מיט ַארױף גײען זײ זעט,
זײ װעט איר און ציץ, ֿפון גַאנג ַארױֿפֿ
מדבר דעם ֿפַאר טָאל, עק אין טרעֿפן

ירוֵאל. ֿפון
דַארֿפן מָאל דָאס װעט איר ניט 17
אױס, אַײך שטעלט הַאלטן; מלחמה
מיט גָאט ֿפון ישועה די זעט און שטײט,
זָאלט איר ירוָשַליִם; און יהודה אַײך,
מָארגן ַאנגסטן, ניט און הָאבן מֹורא ניט
װעט גָאט און זײ, ַאקעגן ַאוריס גײט

אַײך. מיט זַײן
מיטן גענַײגט זיך יהֹוָשֿפט הָאט 18
יהודה גַאנץ און ערד, דער צו ּפנים
זַײנען ירוָשַליִם ֿפון בַאװױנער די און
צו בוקן צו זיך גָאט, ֿפַאר געֿפַאלן

גָאט.
ֿפון קינדער די ֿפון לִויִים די און 19
די ֿפון קינדער די ֿפון און קָהתים, די
לױבן צו אױֿפֿגעשטַאנען זַײנען ָקרחים,
גָאר ַא אױף יׂשראל ֿפון גָאט דעם יהוה

ָקול. הױכן
אין געֿפעדערט זיך הָאבן זײ און 20
ַארױסגעגַאנגען זַײנען און ֿפרי, דער
זײער בַײ און ּתקֹוַע; ֿפון מדבר צום
געשטעלט, זיך יהֹוָשֿפט הָאט ַארױסגײן
יהודה צו, מיך הערט געזָאגט: הָאט און
גלױבט ירוָשַליִם: ֿפון בַאװױנער און
װעט איר און גָאט, אַײער יהוה אין
נֿביאים, זַײנע אין גלױבט ָאנהַאלטן,

בַאגליקן. װעט איר און
עצה ַאן געהַאלטן הָאט ער און 21
געשטעלט הָאט ער און ֿפָאלק; מיטן
ַא געבן זָאלן װָאס גָאט צו זינגער
בַײם שײנקײט, הײליקער אין לױב
און בַאװָאֿפנטע, די ֿפַאר ַארױסגײן
װָארום גָאט, צו דַאנק ַא גיט זָאגן:
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חסד. זַײן איז אײביק אױף
הָאבן זײ װָאס צַײט דער אין און 22
לױב, ַא און געזַאנג ַא ָאנגעהױבן
אױף לױערער געשטעלט גָאט הָאט
דעם און מֹוָאֿב ַעמֹון, ֿפון קינדער די
געקומען זַײנען װָאס ֵׂשִעיר, בַארג
געשלָאגן זַײנען זײ און יהודה; קײן

געװָארן.
און ַעמֹון ֿפון קינדער די װָארום 23
ַאקעגן געשטעלט זיך הָאבן מֹוָאב
צו ֵׂשִעיר, בַארג ֿפון בַאװױנער די
און ֿפַארטיליקן; צו און ֿפַארװיסטן
בַאװױנער די ֿפַארלענדט הָאבן זײ װי
געהָאלֿפן זײ הָאבן ֵׂשִעיר, בַארג ֿפון

ַאנדערן. דעם אײנער אומצוברענגען
דעם צו געקומען איז יהודה און 24
זײ און מדבר, דער אין װַאכטורעם
המֹון דעם אױף אומגעקוקט זיך הָאבן
ערד, דער אױף ּפגרים ליגן זײ ערשט
געװָארן. ַאנטרונען ניט איז קײנער און
זַײנען ֿפָאלק זַײן און יהֹוָשֿפט און 25
און זַאקרױב, זײער רױבן צו געקומען
אי סך ַא זײ בַײ געֿפונען הָאבן זײ
זַאכן, טַײערע מיט ּפגרים אי ֿפַארמעג
ביז זיך, ֿפַאר צוגענומען הָאבן זײ און
און טרָאגן; געקענט ניט מער הָאבן זײ
טעג דרַײ רױבן אין געהַאלטן הָאבן זײ
געװען איז ער װָארום זַאקרױב, דעם

ֿפיל.
זיך זײ הָאבן טָאג ֿפירטן ן אױֿפֿ און 26
װָארום בָרָכה, טָאל אין אַײנגעזַאמלט
צו ברכה ַא געַאמכט זײ הָאבן דָארטן
ֿפון נָאמען דעם מען רוֿפט דרום גָאט;
אױף ביז בָרָכה טָאל דער ָארט יענעם

הַײנט.
און יהודה ֿפון מענער ַאלע און 27
ֿפַארױס זײ יהֹוָשֿפט און ירוָשַליִם
צוריקצוגײן אומגעקערט זיך הָאבן
װָארום ֿפרײד, מיט ירוָשַליִם קײן
זײערע איבער דערֿפרײט זײ הָאט גָאט

ֿפַײנט.
קײן געקומען זַײנען זײ און 28
הַארֿפן מיט און גיטַארן מיט ירוָשַליִם
גָאט. ֿפון הױז צום טרומײטן מיט און

אױף געװען איז גָאט ֿפון ּפחד ַא 29און
זײ װען לענדער, די ֿפון מלוכות די
מלחמה הָאט יהוה ַאז געהערט הָאבן

יׂשראל. ֿפון ֿפַײנט די מיט געהַאלטן
געװען איז מלוכה יהֹוָשֿפטס און 29
בַארוט אים הָאט גָאט זַײן װָארום רויִק

ַארום. רונד ֿפון
געקיניגט הָאט יהֹוָשֿפט און 30
יָאר דרַײסיק און ֿפינף יהודה; איבער
געװָארן איז ער ַאז געװען ַאלט ער איז
יָאר צװַאנציק און ֿפינף און מלך,
און ירוָשַליִם. אין געקיניגט ער הָאט
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען דער

ִשלחין. ֿפון טָאכטער די ַעזוֿבָה
דעם אין געגַאנגען איז ער און 31
הָאט און – ָאסָאן ֿפָאטער זַײן ֿפון װעג
טָאן צו – דערֿפון ָאּפגעקערט ניט זיך
ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק איז װָאס

גָאט.
ָאּפגעטָאן ניט זַײנען במות די נָאר 32
ַאלץ נָאך הָאט ֿפָאלק דָאס און געװָארן,
גָאט דעם צו הַארץ זײער געקערט ניט

עלטערן. זײערע ֿפון
װעגן זַאכן איבעריקע די און 33
די װי ַאזױ ערשטע די יהֹוָשֿפטן,
די אין בַאשריבן זַײנען זײ לעצטע,
חנָנין, ֿפון זון דעם יֵהוא ֿפון װערטער
מלכים די ֿפון בוך אין ַארַײן איז װָאס

יׂשראל. ֿפון
דער יהֹוָשֿפט הָאט דעם נָאך און 34
מיט צונױֿפגעחֿברט זיך יהודה ֿפון מלך
הָאט װָאס יׂשראל, ֿפון מלך דעם ַאחזיָה

שלעכטס. געטָאן
צו צוגעחֿברט אים הָאט ער און 35
קײן גײן צו אױף שיֿפן מַאכן צו זיך,
שיֿפן געמַאכט הָאבן זײ און ַּתרשיש;

ֶעציֹון-גֶֿבֶר. אין
דֹוָדָוהון ֿפון זון דער ֶאליֶעזֶר הָאט 36
אױף געזָאגט נֿביאות ָמֵרָשה ֿפון
הָאסט דו װַײל זָאגן: צו ַאזױ יהֹוָשֿפטן,
װעט ַאחזיָהון, מיט צונױֿפגעחֿברט זיך
די און ַארבעט. דַײנע צעברעכן גָאט
זײ און געװָארן, צעברָאכן זַײנען שיֿפן

ּתרשיש. קײן גײן געקענט ניט הָאבן
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זיך21 הָאט יהֹוָשֿפט און
עלטערן, זַײנע מיט געלײגט
אין געװָארן בַאגרָאבן איז ער און
איז יהֹוָרם זון זַײן און דודס-שטָאט;

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן
ברידער, געהַאט הָאט ער און 2
און יחיֵאל, און ַעזַריָה, זין: יהֹוָשֿפטס
און מיָכֵאל, און ַעזַריָהו, און זַכריָהו,
ֿפון זין געװען זַײנען ַאלע די שֿפטיָהו;

יׂשראל. ֿפון מלך דעם יהֹוָשֿפט
געגעבן זײ הָאט ֿפָאטער זײער און 3
גָאלד און זילבער ֿפון מּתנות גרױסע
ֿפעסטונגשטעט מיט זַאכן, טַײערע און
הָאט מלוכה די ָאבער יהודה. אין
איז ער װָארום יהֹוָרמען, געגעבן ער

בָכור. דער געװען
אױֿפֿגעשטַאנען איז יהֹוָרם װי און 4
זיך הָאט און מלוכה, ֿפָאטערס זַײן אױף
געהרגעט ער הָאט ַאזױ בַאֿפעסטיקט,
און שװערד, מיטן ברידער, זַײנע ַאלע

יׂשראל. ֿפון הַארן די ֿפון אױך
יהֹוָרם איז יָאר דרַײסיק און צװײ 5
מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
אין געקיניגט ער הָאט יָאר ַאכט און

ירוָשַליִם.
װעג דעם אין געגַאנגען איז ער און 6
דָאס װי ַאזױ יׂשראל, ֿפון מלכים די ֿפון
װָארום געטָאן; הָאט ַאחָאֿב ֿפון הױז
ֿפַאר טָאכטער ַאחָאֿבס געהַאט הָאט ער
איז װָאס געטָאן הָאט ער און װַײב; ַא

גָאט. ֿפון אױגן די אין שלעכט
געװָאלט ניט הָאט גָאט ָאבער 7
דוד, ֿפון הױז דָאס אומברענגען
הָאט ער װָאס בונד דעם װעגן ֿפון
ער װי ַאזױ און דודן, מיט געשלָאסן
און אים געבן צו צוגעזָאגט, אים הָאט

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

ַאריבערגעגַאנגען איז יהֹוָרם און 9
ַאלע און הױּפטלַײט, זַײנע מיט
איז ער און אים; מיט רַײטװעגן
הָאט און נַאכט, בַײ אױֿפֿגעשטַאנען

הָאבן װָאס ֶאדֹומים די געשלָאגן
הױּפטלַײט די און אים ַארומגערינגלט

רַײטװעגן. די ֿפון
ֿפון ָאּפגעֿפַאלן ֶאדֹום איז ַאזױ 10
אױף ביז יהודה ֿפון הַאנט דער אונטער
דער אין דענצמָאל טָאג. הַײנטיקן
ִלֿבנָה ָאּפגעֿפַאלן איז צַײט אײגענער
הָאט ער װַײל הַאנט; זַײן אונטער ֿפון
זײערע ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפַארלָאזן

עלטערן.
אױף במות געמַאכט אױך הָאט ער 11
הָאט ער און יהודה, ֿפון בערג די
בַאװױנער די אױסגעלַאסן געמַאכט
ַארָאּפגעֿפירט הָאט און ירוָשַליִם, ֿפון

יהודה.
געשריֿפטס ַא אים צו געקומען איז 12
זָאגן: צו ַאזױ נֿביא, דעם ֵאִליָהו ֿפון
ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט הָאט ַאזױ
דו װָאס דערֿפַאר דודן: ֿפָאטער דַײן
ֿפון װעגן די אין געגַאנגען ניט ביסט
װעגן די אין און יהֹוָשֿפטן, ֿפָאטער דַײן

יהודה, ֿפון מלך דעם ָאסָא ֿפון
אין געגַאנגען ביסט דו נַײערט 13
יׂשראל, ֿפון מלכים די ֿפון װעג דעם
יהודה אױסגעלַאסן געמַאכט הָאסט און
װי ַאזױ ירוָשַליִם, ֿפון בַאװױנער די און
געמַאכט זײ הָאט ַאחָאֿב ֿפון הױז דָאס
געהרגעט אױך הָאסט און אױסגעלַאסן,
הױז, ֿפָאטערס דַײן ֿפון ברידער דַײנע

דיר. ֿפון בעסער געװען זַײנען װָאס
מיט ּפלָאגן ַאצונד גָאט װעט זע, 14
דַײנע און ֿפָאלק, דַײן ּפלָאג גרױסער ַא
דַײן און װַײבער, דַײנע און קינדער,

ֿפַארמעג. גַאנצן
גרױס אין זַײן װעסט דו און 15
דַײנע אין קרַאנקשַאֿפט ַא ֿפון קרענק
װעלן געדערים דַײנע ביז געדערים,
נָאך טעג קרענק דער ֿפון ַארױסקריכן

טעג.
אױף דערװעקט הָאט גָאט און 16
ּפִלשּתים, די ֿפון גַײסט דעם יהֹוָרמען
די לעבן װָאס ַארַאבער די ֿפון און

ּכושים.
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געגַאגנען ַארױֿפֿ זַײנען זײ און 17
זיך הָאבן און יהודה, אױף
הָאבן און איר, אין ַארַײנגעברָאכן
װָאס ֿפַארמעג גַאנצן דעם געֿפַאנגען
און הױז, מלכס אין געֿפונען זיך הָאט
און װַײבער, זַײנע און זין זַײנע אױך
זון, קײן איבערגעבליבן ניט איז אים
זַײנע ֿפון ייִנגסטער דער יהֹוָאחז ַאחוץ

זין.
אים הָאט ַאלעמען דעם נָאך און 18
מיט געדערים זַײנע אין געּפלָאגט גָאט

אױסצוהײלן. ניט קרענק ַא
טעג נָאך געװען איז עס און 19
צװײ ֿפון ָסוף דער בעת – טעג און
אים זַײנען ַאריבער, געװען איז יָאר
זַײן ֿפון ַארױסגעקרָאכן געדערים די
אין געשטָארבן איז ער און קרענק,
ניט הָאט מע און װײטָאקן; בײזע
ַאזױ ֿפַארברענונג ַא אים נָאך געמַאכט
עלטערן. זַײנע ֿפון ֿפַארברענונג די װי
ער איז יָאר דרַײסיק און צװײ 20
געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
געקיניגט ער הָאט יָאר ַאכט און מלך,
ָאן ַאװעק איז ער און ירוָשַליִם; אין
אין בַאגרָאבן אים הָאט מע און נחת;
קֿברים די אין ניט ָאבער דודס-שטָאט,

מלכים. די ֿפון

ֿפון22 בַאװױנער די און
ֿפַאר געמַאכט הָאבן ירוָשַליִם
זַײן ַאחזיָהו, ָארט זַײן אױף מלך ַא
עלטערע ַאלע װָארום זון, ייִנגסטן
איז װָאס בַאנדע די אױסגעהרגעט הָאט
לַאגער. אין ַארַאבער די מיט געקומען
יהֹוָרם ֿפון זון דער ַאחזיָהו, איז ַאזױ

מלך. געװָארן יהודה, ֿפון מלך דעם
ַאחזיָהו איז יָאר ֿפערציק און צװײ 2
מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
אין געקיניגט ער הָאט יָאר אײן און
זַײן ֿפון נָאמען דער און ירוָשַליִם.
טָאכטער די ַעַתליָהו געװען איז מוטער

ָעמרין. ֿפון
װעגן די אין געגַאנגען איז אױך ער 3
מוטער זַײן װָארום הױז, ַאחָאֿבס ֿפון

צו אױף עצה-געבערין זַײן געװען איז
שלעכטס. טָאן

איז װָאס געטָאן הָאט ער און 4
װי ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
זַײנען זײ װָארום ַאחָאֿב, ֿפון הױז דָאס
ֿפָאטערס זַײן נָאך יֹועצים זַײנע געװען

אונטערגַאנג. זַײן צו טױט,
זײער אין געגַאנגען אױך איז ער 5
זון דעם יהֹוָרם מיט ַאװעק איז און עצה,
אױף יׂשראל, ֿפון מלך דעם ַאחָאֿבן, ֿפון
ַאָרם ֿפון מלך דעם חזֵָאל ַאקעגן מלחמה
הָאבן ַאַרמים די און ָרמֹות-גִלָעד; אין

יֹוָרמען. ֿפַארװּונדט
זיך אומגעקערט זיך הָאט ער און 6
װָאס װּונדן די ֿפון יִזְרֶעאל אין הײלן צו
װען ָרָמה, אין ֿפַארװּונדט אים הָאט מע
חזֵָאל מיט געהַאלטן מלחמה הָאט ער
זון דער ַעזַריָהו און ַאָרם. ֿפון מלך דעם
הָאט יהודה, ֿפון מלך דער יהֹוָרמען, ֿפון
זון דעם יהֹוָרם זען צו ַארָאּפגענידערט
איז ער װען יִזְרֶעאל, אין ַאחָאֿבן ֿפון

קרַאנק. געװען
איז ַאחזיָהון ֿפון מּפלה די און 7
צו קומען זָאל ער ַאז – גָאט ֿפון געװען
געקומען, איז ער ַאז װָארום יֹוָרמען;
יהֹוָרמען מיט ַארױסגעגַאנגען ער איז
גָאט װָאס נִמשין, ֿפון זון דעם יֵהוא צו
ֿפַארשנַײדן צו ּכדי געזַאלבט, אים הָאט

ַאחָאֿב. ֿפון הױז דָאס
הָאט יֵהוא װי געװען, איז עס און 8
ֿפון הױז דעם מיט ָאּפגערעכנט זיך
ֿפון הַארן די געטרָאֿפן ער הָאט ַאחָאֿב,
ברידער, ַאחזיָהוס ֿפון זין די און יהודה,
ער און ַאחזיָהון, בַײ געדינט הָאבן װָאס

געהרגעט. זײ הָאט
און ַאחזיָהון, געזוכט הָאט ער און 9
איז ער װי געכַאּפט אים הָאט מע
מע און שֹומרֹון, אין בַאהַאלטן געװען
מע און יֵהואן, צו געברַאכט אים הָאט
אים הָאבן זײ און געטײט. אים הָאט
געזָאגט: הָאבן זײ װָארום בַאגרָאבן,
הָאט װָאס יהֹוָשֿפטן, ֿפון זון דער איז ער
הַארצן. גַאנצן זַײן מיט גָאט געזוכט
הױז ַאחזיָהוס ֿפון געװען ניט איז עס און
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די ָאנצוהַאלטן ּכוח הָאבן זָאל עס װער
מלוכה.

ֿפון מוטער די ַעַתליָהו װי און 10
איז זון איר ַאז געזען הָאט ַאחזיָהון
הָאט און אױֿפֿגעשטַאנען, זי איז טױט,
קיניגלעכן גַאנצן דעם אומגעברַאכט

יהודה. ֿפון הױז דעם ֿפון ָאּפשטַאם
ֿפון טָאכטער די יהֹוַשֿבַעת הָאט 11
ֿפון זון דעם יֹוָאש גענומען מלך דעם
ַארױסגעגנֿבעט אים הָאט און ַאחזיָהון,
הָאבן װָאס זין מלכס דעם צװישן ֿפון
אים הָאט און װערן, געטײט געזָאלט
ַא אין ַארַײנגעברַאכט ַאם זַײן און
די יהֹוַשֿבַעת און שלָאֿפקַאמער.
װַײב די יהֹוָרם, מלך דעם ֿפון טָאכטער
איז זי װָארום – ּכהן דעם יהֹויָָדע ֿפון
– ַאחזיָהון ֿפון שװעסטער די געװען
און ַעַתליָהון, ֿפון בַאהַאלטן אים הָאט

געטײט. ניט אים הָאט זי
בַײ בַאהַאלטן געװען איז ער און 12
און יָאר. זעקס גָאט ֿפון הױז אין זײ,
לַאנד. איבערן געקיניגט הָאט ַעַתליָהו

הָאט23 יָאר זיבעטן ן אױֿפֿ און
און געשטַארקט, יהױדע זיך
הױּֿפטלַײט די ַארַײנגענומען הָאט ער
זון דעם עזריה הונדערטן, די ֿפון
זון דעם ישמעאל און ירוחמען, ֿפון
זון דעם עזריהו און יהוחננען, ֿפון
ֿפון זון דעם מעׂשיהו און עוֿבדן, ֿפון
ֿפון זון דעם אלישֿפט און עדיהון,

בונד. ַא אין זיך מיט זכרין,
אין ַארומגעגַאנגען זַײנען זײ און 2
די אַײנגעזַאמלט הָאבן און יהודה,
און יהודה, ֿפון שטעט ַאלע ֿפון לויִים
ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון הױּֿפטן די
קײן געקומען זַײנען זײ און ישראל,

ירושלים.
הָאט אַײנזַאמלונג גַאנצע די און 3
הױז אין מלך מיטן בונד ַא געשלָאסן
געזָאגט׃ זײ צו הָאט ער און גָאט; ֿפון
ַאזױ קיניגן, מלך ֿפון זון דער זָאל ָאט,
ֿפון זין די װעגן גערעדט הָאט גָאט װי

דודן.

זָאלט איר װָאס זַאך די איז דָאס 4
קומען װָאס די אַײך, ֿפון דריטל ַא טָאן׃
די ֿפון און ּכהנים די ֿפון שבת, ַארַײן
די בַײ טױערלַײט ֿפַאר זַײן זָאלן לויִים,

שװעלן;
אין אַײך ֿפון דריטל ַא און 5
דעם אין דריטל ַא און הױז, מלכס
ֿפָאלק גַאנצע דָאס און גרונטטױער;

הױז. גָאטס ֿפון הױֿפן די אין זַײן זָאל
ַארַײנקומען ניט זָאל קײנער און 6
און ּכהנים, די נָאר גָאט, ֿפון הױז אין
מעגן זײ לויִים; די ֿפון בַאדינען װָאס די
הײליק. זַײנען זײ װָארום ַארַײנקומען,
ָאּפהיטן זָאל ֿפָאלק גַאנצע דָאס ָאבער

גָאט. ֿפון ָאּפהיטונג די
ַארומרינגלען זָאלן לויִים די און 7
מיט איטלעכער ַארום, רונד מלך דעם
דער און הַאנט; זַײן אין װַאֿפן זַײנע
געטײט זָאל הױז, אין ַארַײן קומט װָאס
זַײן בַײ מלך דעם מיט זַײט און װערן.

ַארױסגײן. זַײן בַײ און ַארַײנגײן
יהודה גַאנץ אין לִויִים די הָאבן 8
יהוידע װָאס ַאלץ װי ַאזױ געטָאן
הָאבן זײ און בַאֿפױלן, הָאט ּכהן דער
מענטשן, זַײנע איטלעכער געברַאכט
די מיט שבת, ַארַײן קומען װָאס די
יהוידע װָארום שבת, ַארױס גײען װָאס
די ַאװעקגעלָאזט ניט הָאט ּכהן דער

ָאּפטײלונגען.
געגעבן הָאט ּכהן דער יהוידע און 9
די הונדערטן די ֿפון הױּפטלַײט די
שילדן די און ּפַאנצערס די און שּפיזן
ֿפון הױז אין װָאס דוד, מלך דעם ֿפון

גָאט.
דָאס ַארױסגעשטעלט הָאט ער און 10
װַאֿפן זַײן מיט איטלעכן ֿפָאלק, גַאנצע
זַײט רעכטער דער ֿפון הַאנט, זַײן אין
הױז, ֿפון זַײט לינקער דער ביז הױז ֿפון
מלך לעבן הױז, בַײם און מזבח בַײם

ַארום. רונד
דעם ַארױסגעֿפירט הָאבן זײ און 11
אים אױף ָאנגעטָאן הָאבן און זון, מלכס
צײכנס, [קיניגלעכע] די און קרױן די
מלך. ַא ֿפַאר געמַאכט אים הָאבן און
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אים הָאבן זין זַײנע און יהוידע און
לעבן געזָאגט׃ הָאבן זײ און געזַאלבט,

מלך. דער זָאל
דעם געהערט הָאט עתליהו און 12
און לױֿפט װָאס ֿפָאלק דעם ֿפון קול
געקומען איז זי און מלך, דעם לױבט

הױז. גָאטס אין ֿפָאלק צום
ערשט געזען, הָאט זי און 13
בימה זַײן אױף שטײט מלך דער
די און הַארן די און אַײנגַאנג, אין
דָאס און מלך, לעבן טרומײטערערס
און זיך ֿפרײט לַאנד ֿפון ֿפָאלק גַאנצע
זינגערס די און טרומײטן, אין בלָאזט
דעם ֿפָאן ֿפירן װָאס ּכלי־זמר מיט
צעריסן עתליהו הָאט לױבגעזַאנג;
ַא געזָאגט׃ הָאט און קלײדער, אירע

בונט! ַא בונט!
די ַארױסגעֿפירט יהוידע הָאט 14
די הונדערטן, די ֿפון הױּפטלַײט
צו הָאט ער און חיל, ֿפון זעער אױֿפֿ
אינעװײניק ַארױס זי ֿפירט געזָאגט׃ זײ
איר גײט װָאס דער און רײען, די ֿפון
שװערד. מיטן װערן געטײט זָאל נָאך,
איר געזָאגט׃ הָאט ּכהן דער װָארום
גָאט. ֿפון הױז אין טײטן ניט זי זָאלט

ָארט, אים ֿפַאר געמַאכט זײ הָאבן 15
דעם דורך ַארַײנגעגַאנגען איז זי און
מלכס אין ֿפערדטױער ֿפון אַײנגַאנג

געטײט. דָארטן זי הָאבן זײ און הױז;
בונד ַא געשלָאסן הָאט יהוידע און 16
גַאנצן דעם צװישן און אים צװישן
צום זַײן צו מלך, צװישן און ֿפָאלק

יהוה. ֿפון ֿפָאלק
איז ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 17
און בעל, ֿפון הױז אין ַארַײנגעגַאנגען
זַײנע ֿפון אַײנגעװָארֿפן, עס הָאבן
זײ הָאבן בילדער זַײנע און מזבחות
בעל ֿפון ּכהן דעם מּתן און צעברָאכן,

מזבחות. די ֿפַאר געהרגעט זײ הָאבן
די געגעבן הָאט יהוידע און 18
הַאנט דער אין הױז גָאטס ֿפון זעונג אױֿפֿ
דוד װָאס ֶלִוי, שֿבט ֿפון ּכהנים די ֿפון
ֿפון הױז דעם איבער אַײנגעטײלט הָאט
ברַאנדָאּפֿפער די אױֿפֿצוברענגען גָאט,

געשריבן שטײט עס װי ַאזױ גָאט, ֿפון
מיט און ׂשמחה, מיט ּתורת־משה, אין
דודן. ֿפון אַײנשטעל דעם לױט געזַאנג
די געשטעלט הָאט ער און 19
גָאטס ֿפון טױערן די בַײ טױערלַײט
אומרײן איז װָאס דער ַאז הױז,
ניט זָאל זַאך, איז עס װָאסער ֿפון

ַארַײנקומען.
די גענומען הָאט ער און 20
די און הונדערטן, די ֿפון הױּפטלַײט
געװעלטיקער די און לַײט, גרױסע
דָאס און ֿפָאלק, דעם איבער
הָאט און לַאנד, ֿפון ֿפָאלק גַאנצע
גָאטס ֿפון מלך דעם ַארָאּפגעברַאכט
ַארַײנגעגַאנגען זַײנען זײ און הױז,
אין טױער אױבערשטן דעם דורך
געזעצט ַארױֿפֿ הָאבן און הױז, מלכס
מלוכה. ֿפון טרָאן דעם אױף מלך דעם
זיך הָאט ֿפָאלק גַאנצע דָאס און 21
געװען איז שטָאט די און געֿפרײט,
געטײט זײ הָאבן עתליהון און רויִק.

שװערד. מיטן

ַאלט24 יוָאש איז יָאר זיבן
געװָארן איז ער ַאז געװען,
ער הָאט יָאר ֿפערציק און מלך,
דער און ירושלים. אין געקיניגט
צֿביה געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

באר־שֿבע. ֿפון
איז װָאס געטָאן הָאט יוָאש און 2
גָאט ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק

ּכהן. דעם יהױדע ֿפון טעג ַאלע
גענומען אים ֿפַאר הָאט יהוידע און 3
זין געבָארן הָאט ער און װַײבער; צװײ

טעכטער. און
הָאט דעם, נָאך געװען איז עס און 4
בַאנַײען צו הַארצן אין געהַאט יוָאש

גָאט. ֿפון הױז דָאס
די אַײנגעזַאמלט הָאט ער און 5
צו הָאט ער און לִויִים, די און ּכהנים
שטעט די צו ַארױס גײט געזָאגט׃ זײ
גַאנץ ֿפון אױף קלַײבט און יהודה, ֿפון
דָאס ֿפַארריכטן צו אױף געלט יׂשראל
יָאר; צו יָאר ֿפון גָאט אַײער ֿפון הױז



1241 ב ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ 24:6—24:19

דער װעגן אַײלן אַײך זָאלט איר און
ניט זיך הָאבן לִויִים די ָאבער זַאך.

געאַײלט.
דעם יהױדע גערוֿפן מלך דער הָאט 6
געזָאגט׃ אים צו הָאט און הױּֿפט,
ֿפון ֿפַארלַאנגט ניט הָאסטו װָאס ֿפַאר
ָאּפגָאב די ברענגען צו לִויִים, די
קנעכט דעם משה ֿפון געלײגט] [ַארױֿפֿ
ֿפון אַײנזַאמלונג דער ֿפון און גָאט, ֿפון
געזעץ? ֿפון געצעלט דעם ֿפַאר יׂשראל,
אירע מרשעת, די עתליהו װָארום 7
גָאט, ֿפון הױז דָאס צעברָאכן הָאבן זין
ֿפון זַאכן געהײליקטע ַאלע אױך און
די ֿפַאר ֿפַארטָאן זײ הָאבן הױז גָאטס

בעל־געטער.
און געהײסן, הָאט מלך דער און 8
אים און קַאסטן, ַא געמַאכט הָאט מע
גָאטס ֿפון טױער בַײם ַאװעקגעשטעלט

אױסנװײניק. ֿפון הױז
ַאן ַארױסגעלָאזט הָאט מע און 9
ירושלים, אין און יהודה אין אױסרוף
[ַארױֿפֿגעלײגט] ָאּפגָאב די ברענגען צו
אױף גָאט ֿפון קנעכט דעם משה ֿפון

מדבר. אין יׂשראל
גַאנצע דָאס און הַארן ַאלע און 10
זײ און געֿפרײט, זיך הָאבן ֿפָאלק
אין ַארַײנגעװָארֿפן און געברַאכט הָאבן

ֿפול. ביז קַאסטן
מע בעת געװען, איז עס און 11
די צו קַאסטן דעם ברענגען ֿפלעגט
הַאנט דער דורך מלך ֿפון זעער אױֿפֿ
געזען הָאבן זײ װי און לויִים, די ֿפון
ֿפלעגט ַאזױ געלט, ֿפיל דָא איז עס ַאז
דער און מלך, ֿפון שרַײבער דער קומען
זײ און ּכהן־גדול, דעם ֿפון זעער אױֿפֿ
און קַאסטן, דעם אױסלײדיקן ֿפלעגן
אומקערן אים און ַאװעקטרָאגן אים
געטָאן זײ הָאבן ַאזױ ָארט. זַײן אױף
ָאנגעזַאמלט הָאבן זײ און טָאג, אין טָאג

לרוֿב. געלט
הָאבן יהױדע און מלך דער און 12
װערקמײנסטער די צו געגעבן עס
הױז; גָאטס ֿפון ַארבעט דער איבער
שטײנהעקער געדונגען הָאבן זײ און

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

גָאט. ֿפון
הָאבן בעל־מלָאכהס די און 13
איז ַארבעט די און געַארבעט,
הַאנט, זײער דורך געװָארן ֿפַארריכט
דָאס צוריקגעשטעלט הָאבן זײ און
און שטַאנד, זַײן אױף גָאט ֿפון הױז

בַאֿפעסטיקט. אים
הָאבן געענדיקט, הָאבן זײ ַאז און 14
און מלך דעם ֿפַאר געברַאכט זײ
הָאט מע און געלט, רעשט דעם יהױדען
הױז, גָאטס ֿפַאר ּכלים געמַאכט דערֿפון
און אױֿפֿברענגען, און דינען צום ּכלים
זילבערנע און גילדערנע און שָאלן,
אױֿפֿברענגען ֿפלעגט מע און ּכלים.
ּתמיד גָאט ֿפון הױז אין ברַאנדָאּפֿפער

יהױדען. ֿפון טעג ַאלע
און ַאלט געװָארן איז יהױדע און 15
געשטָארבן; איז ער און טעג, מיט זַאט
ַאלט ער איז יָאר דרַײסיק און הונדערט

געשטָארבן. איז ער ַאז געװען,
אין בַאגרָאבן אים הָאט מע און 16
ער װַײל מלכים, די לעבן דודס־שטָאט
און יׂשראל, צװישן גוטס געטָאן הָאט

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

זײ. צו צוגעהערט
הױז דָאס ֿפַארלָאזן הָאבן זײ און 18
זײערע ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפון
די געדינט הָאבן זײ און עלטערן,
געצנבילדער, די און געצנבױמער,
אױף צָארן ַא געװען איז עס און
דָאזיקער דער ֿפַאר ירושלים און יהודה

זײערער. ֿפַארשולדיקונג
זײ צו געשיקט הָאט ער און 19
און גָאט, צו אומצוקערן זײ נֿביאים,
הָאבן זײ ָאבער געװָארנט, זײ הָאבן זײ

אױער. דָאס צוגעטָאן ניט



24:20—25:5 ב ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ 1242

הָאט גָאט ֿפון גַײסט דער און 20
יהוידע ֿפון זון דעם זכריה ָאנגעקלײדט
געשטעלט זיך הָאט ער און ּכהן, דעם
זײ צו הָאט און ֿפָאלק, דעם איבער
ֿפַאר געזָאגט׃ גָאט הָאט ַאזױ געזָאגט׃
ֿפון געבָאט די איבער איר טרעט װָאס
בַאגליקן? ניט זָאלט איר ַאז יהוה,
און יהוה, ֿפַארלָאזן הָאט איר װָארום

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

הױז. גָאטס ֿפון הױף אין
ניט הָאט יוָאש מלך דער און 22
ֿפָאטער זַײן װָאס חסד דעם ָאן געדַאכט
ער און געטָאן, אים מיט הָאט יהױדע
ער ַאז און זון. זַײן געהרגעט הָאט
גָאט געזָאגט׃ ער הָאט געשטָארבן, איז

אױֿפֿמָאנען. װעט און זען װעט
בַײם געװען, איז עס און 23
געגַאנגען ַארױֿפֿ איז יָאר, ֿפון ַארומדרײ
און ַארם, ֿפון חיל דער אים אױף
און יהודה קײן געקומען זַײנען זײ
אומגעברַאכט הָאבן און ירושלים,
דעם צװישן ֿפון ֿפָאלק ֿפון הַארן ַאלע
זײ הָאבן רױב גַאנצן זײער און ֿפָאלק,
דרמׂשק. ֿפון מלך צום ַאװעקגעשיקט

איז ַארם ֿפון חיל דער הגם 24
ָאבער מענטשן, װינציק מיט געקומען
זײער אין איבערגעגעבן הָאט גָאט
זײ װַײל חיל, גרױסן ַא זײער הַאנט
ֿפון הַאר דעם גָאט ֿפַארלָאזן הָאבן
געטָאן הָאבן זײ און עלטערן. זײערע

יוָאשן. אױף משּֿפט ַא
– אים ֿפון ַאװעק זַײנען זײ ַאז און 25
גרױס אין געלָאזן אים הָאבן זײ װָארום
קנעכט זַײנע הָאבן – קרַאנקשַאֿפט
דעם ֿפַאר – אים אױף בונט ַא געמַאכט
– ּכהן דעם יהױדע ֿפון זין די ֿפון בלוט
זַײן אױף געהרגעט אים הָאבן זײ און
מע און געשטָארבן. איז ער און בעט,
דודס־שטָאט, אין בַאגרָאבן אים הָאט
אין בַאגרָאבן ניט אים הָאט מע ָאבער

מלכים, די ֿפון קֿברים די

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

מוָאֿבית. דער שמרית ֿפון זון דער
נֿבואות ֿפיל די און זין, זַײנע און 27
ֿפון בַאֿפעסטיקונג די און אים, איבער
אין בַאשריבן זַײנען זײ הױז, גָאטס
מלכים. די ֿפון בוך דעם ֿפון מדרש דעם
מלך געװָארן איז ַאמציהו זון זַײן און

ָארט. זַײן אױף

איז25 יָאר צװַאנציק און ֿפינף
און מלך, געװָארן אמציהו
ער הָאט יָאר צװַאנציק און נַײן
דער און ירושלים. אין געקיניגט
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

ירושלים. ֿפון יהועדן
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק

הַארצן. גַאנצן ַא מיט ניט ָאבער
מלוכה די װי געװען, איז עס און 3
ַאזױ אים, בַײ בַאֿפעסטיקט געװען איז
װָאס קנעכט זַײנע געהרגעט ער הָאט
דעם ֿפָאטער זַײן דערשלָאגן הָאבן

מלך.
ניט ער הָאט קינדער זײערע ָאבער 4
שטײט עס װי ַאזױ נַײערט געטײט,
בוך דעם אין ּתורה, דער אין געשריבן
בַאֿפױלן, הָאט גָאט װָאס משהן, ֿפון
ניט זָאלן ֿפָאטערס זָאגן: צו ַאזױ
קינדער און קינדער ֿפַאר װערן געטײט
ֿפָאטערס; ֿפָאר װערן געטײט ניט זָאלן
זָאל זינד זַײן ֿפַאר יעטװעדער נַײערט

װערן. געטײט
אַײנגעזַאמלט הָאט אמציהו און 5
אױסגעשטעלט זײ הָאט און יהודה,
די לױט ֿפָאטערהאַײזער, די לױט
לױט און טױזנטן די ֿפון הױּפטלַײט
גַאנץ הונדערטן, די ֿפון הױּפטלַײט די
זײ הָאט ער און בנימין; און יהודה
און ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון געצײלט
דרַײ געֿפונען זײ הָאט און העכער,
מענער, געקליבענע טױזנט הונדערט
װָאס חיל, אין ַארױסגײן קענען װָאס
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ּפַאנצער. ַא און שּפיז ַא הַאלטן
ֿפון ָאנגעדונגען הָאט ער און 6
העלדישע טױזנט הונדערט יׂשראל
צענטנער הונדערט ֿפַאר גיבורים

זילבער.
געקומען איז מַאן געטלעכער ַא און 7
דער זָאל מלך, זָאגן: צו ַאזױ אים, צו
װַײל דיר, מיט גײן ניט יׂשראל ֿפון חיל
ַאלע מיט יׂשראל, מיט ניט איז גָאט

אֿפרים. ֿפון קינדער
מעגסטו גײן, װעסט דו ַאז װָארום 8
דיך װעט מלחמה, די שטַארק װי ֿפירן
װַײל ֿפַײנט, דעם ֿפַאר ֿפַאלן מַאכן גָאט
צו און העלֿפן צו מַאכט די איז גָאט בַײ

ֿפַאלן. מַאכן
דעם צו געזָאגט אמציהו הָאט 9
מען טוט װָאס ָאבער מַאן: געטלעכן
איך װָאס צענטנער הונדערט די װעגן
יׂשראל? ֿפון מחנה דער געגעבן הָאב
געזָאגט: מַאן געטלעכער דער הָאט

דָאס. װי מער געבן דיר קען גָאט
ָאּפגעזונדערט, אמציהו זײ הָאט 10
ֿפון געקומען אים צו איז װָאס מחנה די
זײער און ַאהײם; גײן צו אױף אֿפרים,
יהודה, אױף געגרימט זײער הָאט צָארן
ַאהײם אומגעקערט זיך הָאבן זײ און

גרימצָארן. אין
געשטַארקט, זיך הָאט אמציהו און 11
און ֿפָאלק, זַײן ָאנגעֿפירט הָאט ער און
זַאלץ, ֿפון טָאל צום געגַאנגען איז ער
ֿפון קינדער די ֿפון געשלָאגן הָאט און

טױזנט. צען ׂשעיִר
קינדער די הָאבן טױזנט צען און 12
לעבעדיקערהײט, געֿפַאנגען יהודה ֿפון
ן אױֿפֿ געברַאכט זײ הָאבן זײ און
ַארָאּפגעװָארֿפן זײ און ֿפעלדז, שּפיץ
ַאלע זַײנען זײ ביז ֿפעלדז, שּפיץ ֿפון

געװָארן. צעהַאקט
װָאס מחנה דער ֿפון לַײט די ָאבער 13
גײן צו ֿפון אומגעקערט הָאט אמציהו
זיך הָאבן מלחמה, דער אין אים מיט
יהודה, ֿפון שטעט די איבער צעשּפרײט
זײ און בית-חורון, ביז און שומרון ֿפון
און טױזנט, דרַײ געשלָאגן זײ ֿפון הָאבן

רױב. ֿפיל גערױבט הָאבן
װי נָאכדעם געװען, איז עס און 14
די שלָאגן ֿפון געקומען איז אמציהו
געטער די געברַאכט ער הָאט ַאדומים,
הָאט און ׂשעיִר, ֿפון קינדער די ֿפון
געטער, ֿפָאר אױֿפֿגעשטעלט זיך זײ
און זײ, ֿפַאר בוקן זיך ֿפלעגט ער און

זײ. צי רײכערן
געגרימט גָאט ֿפון צָארן דער הָאט 15
געשיקט הָאט ער און אמציהון, אױף
אים צו הָאט ער און נֿביא, ַא אים צו
געטער די זוכסטו װָאס נָאך געזָאגט:
הָאבן װָאס ֿפָאלק, דָאזיקן דעם ֿפון
דַײן ֿפון ֿפָאלק זײער געװען מציל ניט

הַאנט?
הָאט ער ַאז געװען, איז עס און 16
מלך] [דער הָאט אים, צו גערעדט
ֿפַאר דיך מיר הָאבן געזָאגט: אים צו
הער געמַאכט? מלך ֿפון יועץ דעם
דיך מען זָאל װָאס נָאך אױף; דיר
אױֿפֿגעהערט, נֿביא דער הָאט שלָאגן?
ַאז װַײס איך געזָאגט: הָאט ער און
אומצוברענגען, דיך בַארָאטן הָאט גָאט
הָאסט און געטָאן, דָאס הָאסט דו װַײל

עצה. מַײן צו צוגעהערט ניט
יהודה ֿפון מלך דער אמציהו און 17
געשיקט הָאט און בַאקלערט, זיך הָאט
זון דעם יהוָאחז ֿפון זון דעם יוָאש צו
ַאזױ יׂשראל, ֿפון מלך דעם יהודהן, ֿפון
אין ָאנקוקן זיך לָאמיר קום זָאגן: צו

ּפנים.
יׂשראל ֿפון מלך דעם יוָאש הָאט 18
ֿפון מלך דעם אמציהו צו געשיקט
דָארן דעם זָאגן: צו ַאזױ יהודה,
דעם צו געשיקט הָאט לֿבנון אין װָאס
צו ַאזױ לֿבנון, אין װָאס צעדערבױם
ֿפַאר זון מַײן צו טָאכטער דַײן גיב זָאגן:
װילדע ַא ֿפַארבַײגעגַאנגען איז װַײב. ַא
צעטרָאטן הָאט און לֿבנון, אין װָאס חיה

דָארן. דעם
געשלָאגן הָאסט ָאט קלערסט, דו 19
דיך הָאט הַארץ דַײן און אדום,
ַאצונד זיץ בַארימען. צו זיך דערהױבן
זיך זָאלסטו װָאס נָאך הײם. דער אין
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און דו ֿפַאלן און אומגליק, מיט רײצן
דיר. מיט יהודה

ניט הָאט אמציהו ָאבער 20
געװען איז דָאס װָארום צוגעהערט;
דער אין געבן צו זײ ּכדי גָאט, ֿפון
זײ װַײל ֿפַײנט], זײער [ֿפון הַאנט

אדום. ֿפון געטער די געזוכט הָאבן
יׂשראל ֿפון מלך דער יוָאש און 21
און ער און געגַאנגען, ַארױֿפֿ איז
הָאבן יהודה ֿפון מלך דער אמציהו
בית-שמש אין ּפנים אין ָאנגעקוקט זיך

יהודה. צו געהערט װָאס
געװָארן געשלָאגן איז יהודה און 22
ַאנטלָאֿפן זַײנען זײ און יׂשראל, ֿפַאר

געצעלטן. זַײנע צו איטלעכער
יהודה, ֿפון מלך דעם אמציהו און 23
יהוָאחזן, ֿפון זון דעם יוָאש ֿפון זון דעם
יׂשראל ֿפון מלך דעם יוָאש הָאט
אים הָאט און בית-שמש, אין געכַאפּט
הָאט ער און ירושלים; קײן געברַאכט
ירושלים ֿפון מױער די דורכגעברָאכן
דעם ביז אֿפרים ֿפון טױער דעם ֿפון

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

שומרון. קײן אומגעקערט
יוָאשן, ֿפון זון דער אמציהו און 25
געלעבט הָאט יהודה, ֿפון מלך דער
ֿפון זון דעם יוָאש ֿפון טױט דעם נָאך
ֿפוֿפצן יׂשראל, ֿפון מלך דעם יהוָאחזן,

יָאר.
װעגן זַאכן איבעריקע די און 26
לעצטע, די װי ַאזױ ערשטע די אמציהו,
די ֿפון בוך אין בַאשריבן שױן זַײנען זײ

יׂשראל. און יהודה ֿפון מלכים
אמציהו װָאס ָאן צַײט דער ֿפון און 27
גָאט, הינטער ֿפון ָאּפגעקערט זיך הָאט
אױף בונט ַא געבונטעװעט מען הָאט
ַאנטלָאֿפן איז ער און ירושליִם; אין אים
נָאכגעשיקט הָאט מע ָאבער לכיש, קײן

אים הָאט מע און לכיש, קײן אים נָאך
געטײט. דָארטן

אױף געברַאכט אים הָאט מע און 28
לעבן בַאגרָאבן אים הָאט מע און ֿפערד,
יהודה. שטָאט דער אין עלטערן זַײנע

ֿפון26 ֿפָאלק גַאנצע דָאס און
עּוזִיָהון, גענומען הָאט יהודה
און ַאלט, יָאר זעכצן געװען איז װָאס
אױף מלך ַא ֿפַאר געמַאכט אים הָאבן זײ

אמציהון. ֿפָאטער זַײן ֿפון ָארט דעם
און אילות ַארומגעבױט הָאט ער 2
נָאך יהודה, צו אומגעקערט זי הָאט
מיט געלײגט הָאט מלך דער װי דעם

עלטערן. זַײנע
געװען, ַאלט עּוזִיָהו איז יָאר זעכצן 3
צװײ און מלך, געװָארן איז ער ַאז
אין געקיניגט ער הָאט יָאר ֿפוֿפציק און
זַײן ֿפון נָאמען דער און ירושלים.
ירושלים. ֿפון יָכליה געװען איז מוטער
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 4
גָאט, ֿפון אױגן די און רעכטֿפַארטיק
אמציהו ֿפָאטער זַײן װָאס ַאלץ װי ַאזױ

געטָאן. הָאט
אױף ָאּפגעלײגט זיך הָאט ער און 5
זַכריָהון, ֿפון טעג די אין גָאט זוכן
דער אין ֿפַארשטַאנדיק געװען איז װָאס
ער װָאס טעג די אין און גָאט; ֿפון זעונג
גָאט אים מיט הָאט יהוה געזוכט הָאט

בַאגליקט.
ַארױסגעגַאנגען איז ער און 6
די מיט געהַאלטן מלחמה הָאט און
די אַײנגעברָאכן הָאט און ּפלישּתים,
יֿבנה, ֿפון מױער די און גת, ֿפון מױער
געבױט און ַאשדוד, ֿפון מױער די און
די צװישן און ַאשדוד, ַארום שטעט

ּפלישּתים.
ַאקעגן געהָאלֿפן אים הָאט גָאט און 7
ַארַאבער, די ַאקעגן און ּפלישּתים, די
און גור-בעל, אין געזעסן זַײנען װָאס

מעונים. די
מּתנות געגעבן הָאבן עמונים די און 8
געגַאנגען איז שם זַײן און עּוזִיָהו; צו
ער װָארום מצַריִם, קײן קומט מע ביז
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גָאר. ביז שטַארק געװען איז
טורעמס געבױט הָאט עּוזִיָהו און 9
און װינקלטױער, בַײם ירושלים אין
און עק, בַײם און טָאל, ֿפון טױער בַײם

בעֿפעסטיקט. זײ הָאט ער
אין טורעמס געבױט הָאט ער און 10
ֿפיל אױסגעהַאקט הָאט און מדבר, דער
געהַאט הָאט ער װָארום ברונעמער,
אין אי נידערונג, דער אין אי ֿפי ֿפיל
געהַאט] הָאט ער [און ֿפלַאכלַאנד; דעם
די אױף גערטענירער און ַאקערלַײט
איז ער װָארום ַּכרמל, אין און בערג,

ערד. ֿפון ליבהַאבער ַא געװען
ֿפון חיל ַא געהַאט הָאט עּוזִיָהו און 11
ַארױסגעגַאנגען זַײנען װָאס קריגסלַײט
דעם לױט מחנות, אין מלחמה אױף
דער דורך צײלונג זײער ֿפון מסּפר
און שרַײבער, דעם יעיִאל ֿפון הַאנט
דער אונטער זעער, אױֿפֿ דעם מעׂשיהו
הַארן די ֿפון אײנעם ַחנַניָהון, ֿפון הַאנט

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

הונדערט.
איז הַאנט זײער אונטער און 13
הונדערט דרַײ ֿפון קריגס-חיל ַא געװען
ֿפינף ֿפון טױזנט זיבן און טױזנט
מלחמה געהַאלטן הָאבן װָאס הונדערט
מלך דעם העלֿפן צו ּכוח, שטַארקן מיט

ֿפַײנט. דעם ַאקעגן
ֿפַאר צוגעגרײט הָאט עּוזִיָהו און 14
און שילדן, חיל, גַאנצן דעם ֿפַאר זײ,
ּפַאנצערס, און קיװערס, און שּֿפיזן,

שלַײדערשטײנער. און בױגנס, און
אין געמַאכט הָאט ער און 15
געשטעלן, קונציקע ירושלים
צו מײנסטער, ַא ֿפון אױסגעטרַאכט
די אױף און טורעמס די אױף זַײן
און ֿפַײלן מיט שיסן צו אױף שּפיצן,
שם זַײן און שטײנער; גרױסע מיט
מרחקים, אין ביז ַארױסגעגַאנגען איז
געהָאלֿפן װּונדערלעך איז ער װָארום
שטַארק. געװָארן איז ער ביז געװָארן,

שטַארק איז ער װי ָאבער 16
זיך הַארץ זַײן הָאט געװָארן,
װערן, ֿפַארדָארבן צום ביז דערהױבן
זַײן יהוה ָאן געֿפעלשט הָאט ער און
אין ַארַײנגעגַאנגען איז ער און גָאט,
דעם אױף רײכערן צו גָאט ֿפון היכל

װַײרױך. ֿפַאר מזבח
אים נָאך ַארַײנגעגַאנגען איז 17
ַאכציק אים מיט און ּכהן, דער עזריָהו

יונגען, העלדישע גָאט, ֿפון ּכהנים
ֿפַאר געשטעלט זיך הָאבן זײ און 18
צו הָאבן זײ און עוזיהו, מלך דעם
עוזיהו, דיר, ֿפַאר ניט געזָאגט: אים
די ֿפַאר נָאר גָאט, צו רײכערן איז
װָאס ַאהרן, ֿפון קינדער די ּכהנים,
רײכערן. צו אױף געהײליקט זַײנען
דו װָארום הײליקטום, ֿפון ַארױס גײ
דיר װעט דָאס און געֿפעלשט, הָאסט
הַאר. דעם גָאט בַײ ּכֿבוד צום זַײן ניט
אין און געצערנט; עוזיהו הָאט 19
רײכערֿפַאן ַא געװען איז הַאנט זַײן
הָאט ער װי און רײכערן; צו אױף
ַא הָאט ַאזױ ּכהנים, די אױף געצערנט
שטערן, זַײן אױף אױסגעברָאכן ָצרעת
לעבן הױז, גָאטס אין ּכהנים די ֿפַאר

װַײרױך. ֿפַאר מזבח דעם
און ּכהן־גדול דער עזריָהו און 20
אומגעקוקט, זיך הָאבן ּכהנים ַאלע
שטערן; זַײן אױף מצורע איז ער ערשט
ַאװעקגענומען גיך אױף אים זײ הָאבן
זיך הָאט ער אױך און דָארטן, ֿפון
הָאט גָאט װַײל ַארױסצוגײן, געַײלט

געּפלָאגט. אים
געװען איז עוזיהו מלך דער און 21
און טױט; זַײן ֿפון טָאג דעם ביז מצורע
ָאּפגעזונדערטן ַאן אין געזעסן איז ער
איז ער װַארום מצורע; ַא הױז,
הױז. גָאטס ֿפון געװָארן ָאּפגעשניטן
דעם איבער געװען איז יותם זון זַײן און
דָאס געמישּפט הָאט ער הױז; מלכס

לַאנד. ֿפון ֿפָאלק
װעגן זַאכן איבעריקע די און 22
לעצטע, די װי ַאזױ ערשטע די עוזיהון,
זון דער הנֿביא ישעיָהו בַאשריבן הָאט
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ַאמוצן. ֿפון
מיט געלײגט זיך הָאט עוזיהו און 23
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע
דעם אין עלטערן זַײנע בַײ בַאגרָאבן
זײ װָארום מלכים, די ֿפון קֿבר-ֿפעלד
און מצורע. ַא איז ער געזָאגט: הָאבן
זַײן אױף מלך געװָארן איז יותם זון זַײן

ָארט.

איז27 יָאר צװַאנציק און ֿפינֿף
איז ער ַאז געװען, ַאלט יותם
הָאט יָאר זעכצן און מלך, געװָארן
דער און ירושלים. אין געקיניגט ער
געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

צדוקן. ֿפון טָאכטער די ירושה
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
ֿפָאטער זַײן װָאס ַאלץ װי ַאזױ
ניט איז ער נָאר געטָאן; הָאט עּוזיָהו
גָאט. ֿפון היכל אין ַארַײנגעגַאנגען
געװען ַאלץ נָאך איז ֿפָאלק דָאס ָאבער

ֿפַארדָארבן.
אױבערשטן דעם געבױט הָאט ער 3
דער אין און הױז, גָאטס ֿפון טױער
געבױט. ֿפיל ער הָאט עוֿפל ֿפון מױער

די אין שטעט געבױט הָאט ער און 4
װעלדער די אין און יהודה, ֿפון בערג
טורעמס. און ּפַאלַאצן געבױט ער הָאט
מיט געהַאלטן מלחמה הָאט ער און 5
עמון, ֿפון קינדער די ֿפון מלך דעם
די און איבערגעשטַארקט, זײ הָאט און
אין געגעבן אים הָאבן עמון ֿפון קינדער
זילבער, צענטנער הונדערט יָאר יענעם
צען גערשטן און װײץ, ּכור טױזנט און
די אים הָאבן אײגענע דָאס טױזנט.
ן אױֿפֿ אױך געברַאכט עמון ֿפון קינדער

דריטן. ן אױֿפֿ און יָאר צװײטן
שטַארק, געװָארן איז יותם און 6
זַײנע אױֿפֿגעּפַאסט הָאט ער װָארום

גָאט. זַײן יהוה ֿפַאר װעגן
װעגן זַאכן איבעריקע די און 7
און מלחמות, זַײנע ַאלע און יותמען,
בַאשריבן זַײנען זײ ֿפירונגען, זַײנע
און יׂשראל ֿפון מלכים די ֿפון בוך אין

יהודה.
ער איז יָאר צװַאנציק און ֿפינף 8
מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
אין געקיניגט ער הָאט יָאר זעכצן און

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

ַאלט28 ָאחז איז יָאר צװַאנציק
געװָארן איז ער ַאז געװען,
געקיניגט ער הָאט יָאר זעכצן און מלך,
געטָאן ניט הָאט ער און ירושלים. אין
ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק איז װָאס

דוד. ֿפָאטער זַײן װי ַאזױ גָאט,
װעג דעם אין געגַאנגען איז נָאר 2
הָאט ער און יׂשראל. ֿפון מלכים די ֿפון
די צו בילדער געגָאסענע געמַאכט אױך

בעל-געטער;
דעם אין גערײכערט הָאט ער און 3
ֿפַארברענט הָאט און בן-הנום, ֿפון טָאל
די װי ַאזױ ֿפַײער, אין זין זַײנע
װָאס ֿפעלקער די ֿפון אומװערדיקײטן
די ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן הָאט גָאט

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

בױם. צװַײגהַאֿפטיקן
אים הָאט גָאט זַײן יהוה און 5
מלך דעם ֿפון הַאנט דער אין געגעבן
געשלָאגן, אים הָאבן זײ און ארם; ֿפון
גרױס ַא אים ֿפון געֿפַאנגען הָאבן און
קײן געברַאכט און געֿפַאנגענשַאֿפט,
ֿפון הַאנט דער אין אױך און דרמׂשק.
געגעבן ער איז יׂשראל ֿפון מלך דעם
ַא געשלָאגן אים הָאט ער און געװָארן,

שלַאק. גרױסן
הָאט רמליַהון ֿפון זון דער ּפקח און 6
און הונדערט יהודה אין אױסגעהרגעט
ַאלע טָאג, אײן אין טױזנט צװַאנציק
הָאבן זײ װָאס ֿפַאר יונגען; העלדישע
זײערע ֿפון גָאט דעם יהוה ֿפַארלָאזן
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עלטערן.
אֿפָריִם ֿפון גיבור דעם זכרי און 7
ֿפון זון דעם מעׂשיהו געהרגעט הָאט
הױז, ֿפון ֿפירשט דעם עזריקם און מלך,

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

שומרון. קײן זַאקרױב
ֿפון נֿביא ַא געװען איז דָארטן און 9
עודד; געװען איס נָאמען זַײן װָאס גָאט
דעם ַאנטקעגן ַארױסגעגַאנגען ער איז
שומרון. קײן געקומען איז װָאס חיל
ֿפון זעט, געזָאגט: זײ צו הָאט ער און
דעם יהוה ֿפון גרימצָארן דעם װעגן
יהודה אױף עלטערן אַײערע ֿפון גָאט
הַאנט, אַײער אין געגעבן זײ ער הָאט
ַא מיט געהרגעט זײ הָאט איר ָאבער

הימעל. צום גרײכט װָאס צָארן
קינדער די איר װילט ַאצונד און 10
בַאצװינגען ירושלים און יהודה ֿפון
אַײך. צו דינסטן ֿפַאר און קנעכט ֿפַאר
ַאלײן אַײך בַײ ַאֿפילו ניטָא דען זַײנען
אַײער גָאט ַאקעגן ֿפַארשולדיקונגען

הַאר?
ַאצונד, צו מיך הערט דרום 11
געֿפַאנגענשַאֿפט די אום קערט און
אַײערע ֿפון געֿפַאנגען הָאט איר װָאס
ֿפון גרימצָארן דער װָארום ברידער,

אַײך. אױף איז גָאט
הױּפטלַײט די ֿפון עטלעכע הָאבן 12
עזריהו אֿפריִם, ֿפון קינדער די ֿפון
זון דער ברכיָהו יהוחננען, ֿפון זון דער
זון דער יחזקיָהו און משלמותן, ֿפון
ֿפון זון דער אמׂשָא און שלומען, ֿפון
די ַאקעגן אױֿפֿגעשטעלט זיך חדלין,
מלחמה. דער ֿפון געקומען זַײנען װָאס
געזָאגט: זײ צו הָאבן זײ און 13
די ַאהער ברענגען ניט זָאלט איר
ֿפַארשולדיקונג ַא װָארום געֿפַאנגענע,
ברענגען איר װילט גָאט ַאקעגן
צו צוצולײגן נָאך אונדז, אױף

אונדזערע צו און זינד אונדזערע
איז גרױס װָארום ֿפַארשולדיקונג;
ַא און ֿפַארשולדיקונג אונדזער

יׂשראל. אױף איז גרימצָארן
בַאװָאֿפענטע די הָאבן 14
און געֿפַאנגענע די ַאװעקגעלָאזט
דער און ֿפירשטן די ֿפַאר רױב, דעם

אַײנזַאמלונג. גַאנצער
זַײנען װָאס מענער די און 15
נעמען, די מיט געװָארן ָאנגערוֿפן
הָאבן און אױֿפֿגעשטַאנען, זַײנען
ַאלע און געֿפַאנגענע, די גענומען
בַאקלײדט זײ הָאבן נַאקעטע זײערע
הָאבן זײ ַאז און זַאקרױב; דעם ֿפון
און בַאשוכט, זײ און בַאקלײדט זײ
און טרינקען, און עסן געגעבן זײ
זײערע ַאלע זײ הָאבן בַאזַאלבט, זײ
אײזלען, אױף ַאװעקגעֿפירט שװַאכע
דער יריחו קײן געברַאכט זײ און
זײערע צו טײטלבױמער, ֿפון שטָאט
אומגעקערט זיך הָאבן און ברידער,

שומרון. קײן
מלך דער הָאט צַײט יענער אין 16
אשור, ֿפון מלכים די צו געשיקט ָאחז

העלֿפן. אים זָאלן זײ
װידער זַײנען אדומים די װָארום 17
יהודה געשלָאגן הָאבן און געקומען,

געֿפַאנגענע. געֿפַאנגען און
זיך הָאבן ּפלשּתים די און 18
דער ֿפון שטעט די אין צעשּפרײט
און יהודה, דרום ֿפון און נידערונג,
און בית-שמש, בַאצװּונגען הָאבן זײ
אירע מיט ׂשוכו און גדרות, און אילון,
אירע מיט ּתמנה און טעכטערשטעט,
אירע מיט גמזו און טעכטערשטעט,
זיך הָאבן זײ און טעכטערשטעט;

בַאזעצט. דָארטן
געמַאכט הָאט גָאט װָארום 19
ָאחז װעגן ֿפון יהודה אונטערטעניק
הָאט ער װַײל יׂשראל, ֿפון מלך דעם
געֿפעלשט און יהודה אין געװילדעװעט

גָאט. ָאן ֿפעלשונג ַא
ֿפון מלך דער ּתלגת-ּפלנסר, און 20
און אים, אױף געקומען איז אשור,
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ניט אים און געדריקט אים הָאט
געשטַארקט.

אױסגעלײדיקט הָאט ָאחז װָארום 21
הױז דָאס און גָאט, ֿפון הױז דָאס
און ֿפירשטן, די און מלך דעם ֿפון
אשור, ֿפון מלך דעם ַאװעקגעגעבן

געהָאלֿפן. ניט אים הָאט עס ָאבער
אים װָאס צַײט דער אין און 22
מער נָאך ער הָאט צוגעדריקט הָאט
מלך דָאזיקער דער גָאט, ָאן געֿפעלשט

ָאחז.
די צו געשלַאכט הָאט ער און 23
אים הָאט װָאס דרמׂשק ֿפון געטער
װַײל געזָאגט: הָאט ער און געשלָאגן,
ארם ֿפון מלכים די ֿפון געטער די
צו שלַאכטן איך װעל דרום זײ, העלֿפן
זײ און העלֿפן. מיך זָאלן זײ ַאז זײ,
אים ֿפַאר שטרױכלונג ַא געװען זַײנען

יׂשראל. גַאנץ ֿפַאר און
די אַײנגעזַאמלט הָאט ָאחז און 24
די ֿפַארשלָאסן און הױז גָאטס ֿפון ּכלים
געמַאכט זיך און הױז, גָאטס ֿפון טירן
אין װינקל יעטװעדער אױף מזבחות

ירושלים.
ֿפון שטָאט יעטװעדער אין און 25
צו אױף במות געמַאכט ער הָאט יהודה
הָאט און געטער, ֿפרעמדע צו רײכערן
זַײנע ֿפון גָאט דעם יהוה דערצערנט

עלטערן.
אים, װעגן זַאכן איבעריקע די און 26
ערשטע די ֿפירונגען, זַײנע ַאלע און
בַאשריבן זַײנען זײ לעצטע, די װי ַאזױ
און יהודה ֿפון מלכים די ֿפון בוך אין

יׂשראל.
מיט געלײגט זיך הָאט ָאחז און 27
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע
ירושלים; אין שטָאט, אין בַאגרָאבן
אין געברַאכט ניט אים הָאט מע װָארום
יׂשראל. ֿפון מלכים די ֿפון קֿברים די
מלך געװָארן איז יחזקיהו זון זַײן און

ָארט. זַײן אױף

מלך29 געװָארן איז יחזקיהו
יָאר, צװַאנציק און ֿפינף צו

ער הָאט יָאר צװַאנציק און נַײן און
דער און ירושלים. אין געקיניגט
אֿביה געװען איז מוטער זַײן ֿפון נָאמען

זכריהון. ֿפון טָאכטער די
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
הָאט דוד ֿפָאטער ִ זַײן װָאס ַאלץ װי ַאזױ

געטָאן.
זַײן ֿפון יָאר ערשטן אין הָאט ער 3
די געעֿפענט חודש, ערשטן אין מלוכה,
ֿפַארריכט. זײ און הױז, גָאטס ֿפון טירן
די געברַאכט הָאט ער און 4
זײ הָאט און לִויִים, די און ּכהנים
ברײטן דעם אױף אַײנגעזַאמעלט

מזרח. אין ּפלַאץ
הערט געזָאגט: זײ צו הָאט ער און 5
ַאצונד, אַײך הײליקט לִויִים, צו, מיך
דעם יהוה ֿפון הױז דָאס הײליקט און
טרָאגט און עלטערן, אַײערע ֿפון גָאט
הײליקטום. ֿפון אומרײניקײט די ַארױס
הָאבן עלטערן אונדזערע וָארום 6
איז װָאס געטָאן הָאבן און געֿפעלשט,
אונדזער יהוה ֿפון אױגן די אין שלעכט
און ֿפַארלָאזן, אים הָאבן און גָאט,
גָאטס ֿפון ָּפנים זײער ַאװעקגעדרײט

רוקן. דעם צוגעקערט און משּכן,
טיר די ֿפַארשלָאסן אױך הָאבן זײ 7
די ֿפַארלָאשן און ֿפָאדערהױז, ֿפון
ניט זײ הָאבן װַײרױך קײן און ליכט,
ברַאנדָאּפֿפער קײן און גערײכערט,
אין אױֿפֿגעברַאכט ניט זײ הָאבן

יׂשראל. ֿפון גָאט צום הײליקטום
געװען איז גָאט ֿפון צָארן דער און 8
הָאט ער און ירוָשַליִם, און יהודה אױף
ַא ֿפַאר גרױל, ַא ֿפַאר געמַאכט זײ
ַאזױ שמוצערונג, ַא ֿפַאר און שרעק,

אױגן. אַײערע מיט זעט איר װי
עלטערן אונדזערע זַײנען ָאט און 9
אונדזערע און שװערד, דורכן געֿפַאלן
און טעכטער, אונדזערע און זין,
אין זַײנען װַײבער, אונדזערע

דעם. איבער געֿפַאנגענשַאֿפט
צו הַארצן מַײן אין איז ַאצונד 10
גָאט דעם יהוה צו בונד ַא שליסן
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זיך זָאל גרימצָארן זַײן ּכדי יׂשראל, ֿפון
אונדז. ֿפון ָאּפקערן

ַאצונד זָאלט איר קינדער מַײנע 11
הָאט אַײך װָארום ָאּפגעלָאזט, זַײן ניט
ֿפַאר שטײן צו אױסדערװײלט גָאט
אים צו זַײן און בַאדינען, צו אים אים,

רײכערן. און דינער
לִויִים: די אױֿפגעשטַאנען זַײנען 12
דער יואל און עמׂשין, ֿפון זון דער מחת
ֿפון זון דער יואל און עמׂשין, ֿפון זון
קהתים; די ֿפון קינדער די ֿפון עזריהון,
דער ּקיש מָררי, ֿפון קינדער די ֿפון און
ֿפון זון דער עזריהו און עֿבדין, ֿפון זון
יוָאח גרשונים, די ֿפון און יהללאלן;
ֿפון זון דער עדן און זמהן, ֿפון זון דער

יוָאחן;
אליָצֿפן, ֿפון קינדער די ֿפון און 13
קינדער די ֿפון און יעיִעל; און שמרי,

מּתניהו; און זכריהו, ָאסף, ֿפון
הימן, ֿפון קינדער די ֿפון און 14
קינדער די ֿפון און שמעי; און יחיִאל,

עּוזיִאל. און שמעיה, ידותון, ֿפון
אַײנגעזַאמלט הָאבן זײ און 15
זיך הָאבן זײ און ברידער, זײערע
געקומען זַײנען און געהײליקט,
די לױט בַאֿפעל מלכס דעם װי ַאזױ
דָאס רײניקן צו גָאט, ֿפון װערטער

גָאט. ֿפון הױז
זַײנען ּכהנים די און 16
אין אינעװײניק ַארַײנגעגַאנגען
זײ און רײניקן, צו גָאט, ֿפון הױז
טומאה גַאנצע די ַארױסגעטרָאגן הָאבן
דעם אין געֿפונען הָאבן זײ װָאס
גָאטס ֿפון הױף אין גָאט, ֿפון טעמּפל
צוגענומען עס הָאבן לִויִים די און הױז;
טַײך צום דרױסן ַארױסצוטרָאגן

קדרון.
הײליקן ָאנגעהױבן הָאבן זײ און 17
חודש, ערשטן ֿפון טָאג ערשטן אין
זַײנען חודש ֿפון טָאג ַאכטן אין און
ֿפון ֿפָאדערהױז דעם אין געקומען זײ
דָאס געהײליקט הָאבן זײ און גָאט;
אין און טעג; ַאכט אין גָאט ֿפון הױז
הָאבן חודש ערשטן ֿפון טָאג זעכצנטן

געענדיקט. זײ
ַארַײנגעגַאנגען זַײנען זײ און 18
מלך צום ּפַאלַאץ] [אין אינעװײניק
הָאבן מיר געזָאגט: הָאבן און חזקיהו,
גָאט, ֿפון הױז גַאנצע דָאס גערײניקט
און ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר מזבח דעם און
ֿפַאר טיש דעם און ּכלים, זַײנע ַאלע
ַאלע און ברױט] [ֿפון אױסלײגונג דער

ּכלים. זַײנע
ָאחז מלך דער װָאס ּכלים ַאלע און 19
מלוכה, זַײן אין ַאװעקגעװָארֿפן הָאט
מיר הָאבן געֿפעלשט, הָאט ער װען
און געהײליקט, און צורעכטגעמַאכט
גָאט. ֿפון מזבח דעם ֿפַאר זײ זַײנען ָאן
מלך דער געֿפעדערט זיך הָאט 20
אַײנגעזַאמלט הָאט ער און יחזקיהו,
איז ער און שטָאט, ֿפון הַארן ַאלע

הױז. גָאטס אין געגַאנגען ַארױֿפֿ
ָאקסן, זיבן געברַאכט הָאט מע און 21
און שעּפסן, זיבן און װידערס, זיבן און
ֿפָאר זינדָאּפֿפער ַא ֿפַאר ציגנבעק, זיבן
הײליקטום, דעם ֿפַאר און מלוכה, דער
געהײסן הָאט ער און יהודה. ֿפַאר און
זײ ּכהנים, די ַאהרן, ֿפון קינדער די
גָאט. ֿפון מזבח דעם אױף אױֿפֿברענגען
די געשָאכטן הָאבן זײ און 22
צוגענומען הָאבן ּכהנים די און רינדער,
ן אױֿפֿ געשּפרענגט און בלוט, דָאס
די געשָאכטן הָאבן זײ און מזבח;
בלוט דָאס געשּפרענגט און שעּפסן,

מזבח. ן אױֿפֿ
ֿפון בעק די גענענט הָאט מע און 23
דער און מלך דעם ֿפַאר זינדָאּפֿפער
ָאנגעלענט הָאבן זײ און אַײנזַאמלונג,

הענט. זײערע זײ אױף
געשָאכטן, זײ הָאבן ּכהנים די און 24
ֿפַאר בלוט זײער געטָאן ַארױֿפֿ הָאבן און
מַכּפר ּכדי מזבח, ן אױֿפֿ זינדָאּפֿפער ַא
װָארום יׂשראל; גַאנץ אױף זַײן צו
גַאנץ ֿפַאר ַאז ָאנגעזָאגט הָאט מלך דער
און ברַאנדָאּפֿפער דָאס זַײן זָאל יׂשראל

זינדָאּפֿפער. דָאס
לִויִים די געשטעלט הָאט ער און 25
מיט צימבלען, מיט הױז גָאטס אין
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דעם לױט הַארֿפן, מיט און גיטַארן,
מלכס דעם גָד און דודן, ֿפון בַאֿפעל
דער װָארום נֿביא; דעם נתן און זעער,
זַײנע דורך גָאט ֿפון געװען איז בַאֿפעל

נֿביאיִם.
געשטַאנען זַײנען לִויִים די און 26
ּכהנים די און דודן, ֿפון ּכלי־זמר די מיט

טרומײטן. מיט
געהײסן הָאט חזקיהו און 27
ן אױֿפֿ ברַאנדָאּפֿפער דָאס אױֿפֿברענגען
ברַאנדָאּפֿפער דָאס בעת און מזבח,
זיך הָאט ָאנגעהױבן, זיך הָאט
מיט גָאט ֿפון געזַאנג דָאס ָאנגעהױבן
די מיט אײנעם אין און טרומײטן, די
יׂשראל. ֿפון מלך דעם דוד ֿפון ּכלי־זמר
הָאט אַײנזַאמלונג גַאנצע די און 28
הָאבן זינגערס די און געבוקט, זיך
הָאבן טרומײטן די און געזונגען,
הָאט ַאלץ דָאס – געטרומײטערט
ברַאנדָאּפֿפער דָאס ביז ָאנגעהַאלטן

געענדיקט. זיך הָאט
געענדיקט הָאט מע װי און 29
ַאלע און מלך דער הָאט אױֿפֿברענגען,
אים, מיט געֿפונען זיך הָאבן װָאס

געבוקט. זיך און געקניט
די און יחזקיהו מלך דער און 30
לױבן לִויִים די געהײסן הָאבן הַארן
אסף און דודן ֿפון װערטער די אין גָאט
מיט געלױבט הָאבן זײ און זעער, דעם
זיך און גענַײגט זיך הָאבן און ׂשמחה,

געבוקט.
ָאּפגערוֿפן זיך הָאט יחזקיהו און 31
איר הָאט ַאצונד געזָאגט: הָאט און
גָאט; צו הַאנט אַײער דערֿפילט
שלַאכטָאּפֿפער ברענגט און גענענט,
גָאט. ֿפון הױז אין דַאנקָאּפֿפער און
געברַאכט הָאט אַײנזַאמלונג די און
און דַאנקָאּפֿפער, און שלַאכטָאּפֿפער
געװען איז הַארץ זַײן װָאס איטלעכער

ברַאנדָאּפֿפער. – װיליק
ברַאנדָאּפֿפער די ֿפון צָאל די און 32
געברַאכט, הָאט אַײנזַאמלונג די װָאס
הונדערט רינדער, זיבעציק געװען איז
די שעּפסן; הונדערט צװײ װידערס,

גָאט. צו ברַאנדָאּפֿפער ַא ֿפַאר ַאלע
געװען זַײנען געהײליקטע די און 33
דרַײ און רינדער, הונדערט זעקס

שַאף. טױזנט
געװען זַײנען ּכהנים די ָאבער 34
ניט הָאבן זײ און װינציק, צו
ברַאנדָאּפֿפער; ַאלע ָאּפשינדן געקענט
זײ לִויִים די ברידער זײערע הָאבן
איז ַארבעט די ביז אונטערגעהָאלֿפן
ּכהנים די ביז און געענדיקט, געװען
לִויִים די װָארום געהײליקט; זיך הָאבן
אין רעכטֿפַארטיקער געװען זַײנען

ּכהנים. די ֿפון הײליקן צו זיך הַארצן
זַײנען ברַאנדָאּפֿפער אױך און 35
ֿפון ֿפעטס מיט לרוֿב, געװען
די צו גיסָאּפֿפער מיט און ֿפרידָאּפֿפער,
אַײנגעשטעלט איז ַאזױ ברַאנדָאּפֿפער.

הױז. גָאטס ֿפון דינסט דער געװָארן
גַאנצע דָאס און יחזקיהו און 36
דעם איבער געֿפרײט זיך הָאבן ֿפָאלק
דעם ֿפַאר ָאנגעברײט הָאט גָאט װָאס
געשען איז זַאך די װָארום ֿפָאלק,

ּפלוצלינג.

געשיקט30 הָאט יחזקיהו און
יהודה, און יׂשראל גַאנץ צו
צו בריװ געשריבן אױך הָאט ער און
הױז אין קומען צו מנשה, און אֿפריִם
דעם מַאכן צו ירושלים אין גָאט ֿפון
ֿפון גָאט דעם יהוה צו קרבן-ּפסח

יׂשראל.
און הַארן זַײנע און מלך דער און 2
זיך הָאבן ירושלים אין עדה גַאנצע די
אין קרבן-ּפסח דעם מַאכן צו בַאקלערט

חודש. צװײטן
געקענט ניט אים הָאבן זײ װָארום 3
גענוג ניט װַײל צַײט, יענער אין מַאכן
געהײליקט, געהַאט זיך הָאבן ּכהנים
געװען ניט איז ֿפָאלק דָאס און

ירושלים. אין אַײנגעזַאמלט
אין גלַײך געװען איז זַאך די און 4
ֿפון אױגן די אין און מלך, ֿפון אױגן די

עדה. גַאנצער דער
זַאך, די בַאשטימט הָאבן זײ און 5
גַאנץ אין אױסרוף ַאן ַארױסצולָאזן
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צו ָדן, ביז און באר-שֿבע ֿפון יׂשראל,
דעם יהוה צו קרבן-ּפסח מַאכן קומען
װָארום ירושלים; אין יׂשראל ֿפון גָאט
געהַאט ניט לַאנג ֿפון שױן אים הָאט מע
געשריבן. שטײט עס װי ַאזױ געמַאכט
געגַאנגען זַײנען לױֿפערס די און 6
מלך ֿפון הַאנט דער ֿפון בריװ מיט
יׂשראל גַאנץ דורך הַארן, זַײנע און
ֿפון בַאֿפעל דעם לױט און יהודה, און
ֿפון קינדער זָאגן: צו ַאזױ מלך, דעם
יהוה צו אום אַײך קערט יׂשראל,
און יצחק, ַאֿברהם, ֿפון גָאט דעם
די צו אומקערן זיך זָאל ער ּכדי יׂשראל,
געבליבן אַײך זַײנען װָאס ַאנטרונענע
אשור. ֿפון מלכים די ֿפון הַאנט דער ֿפון
אַײערע װי זַײן ניט זָאלט איר און 7
ברידער, אַײערע װי ַאזױ און ֿפָאטערס,
דעם יהוה ָאן געֿפעלשט הָאבן װָאס
הָאט ער און עלטערן, זײערע ֿפון גָאט
ַאזױ בײזװּונדער, ַא ֿפַאר געמַאכט זײ

זעט. איר װי
מַאכן הַארט ניט איר זָאלט אצונד, 8
עלטערן; אַײערע װי ַאזױ נַאקן אַײער
זַײן אין קומט און גָאט, צו הַאנט די גיט
געהײליקט הָאט ער װָאס הײליקטום
אַײער יהוה דינט און אײביק, אױף
זיך זָאל גרימצָארן זַײן ּכדי גָאט,

אַײך. ֿפון ָאּפקערן
אומקערן זיך װעט איר ַאז װָארום 9
און ברידער אַײערע װעלן גָאט, צו
בַײ דערבַארימונג קריגן זין אַײערע
אומקערן זיך און ֿפַאנגערס, זײערע
װָארום לַאנד, דָאזיקן דעם צו
איז לַײטזעליק און דערבַארימדיק
ניט װעט ער און גָאט, אַײער יהוה
איר ַאז אַײך, ֿפון ָּפנים דעם ָאּפקערן

אים. צו אומקערן זיך װעט
געגַאנגען זַײנען לױֿפערס די און 10
און אֿפרים לַאנד דורך שטָאט ֿפון
הָאט מע ָאבער זֿבּולון; ביז און מנשה,

זײ. ֿפון געשּפעט און זײ ֿפון געלַאכט
און מנשה און ָאשר ֿפון טײל נָאר 11
אונטערטעניק, געװָארן זַײנען זֿבּולון

ירושלים. קײן געקומען זַײנען און

די געװען איז יהודה אין אױך 12
הַארץ אײן געבן צו גָאט ֿפון הַאנט
און מלך דעם ֿפון בַאֿפעל דעם טָאן צו

גָאט. ֿפון װָארט דעם לױט הַארן,
אױֿפֿגעקליבן זיך הָאבן עס און 13
דעם מַאכן צו ֿפָאלק סך ַא ירושלים אין
– חודש צװײטן אין מצות ֿפון יום־טוֿב

אַײנזַאמלונג. גרױסע ַא זײער
און אױֿפֿגעשטַאנען זַײנען זײ און 14
אין װָאס מזבחות די ָאּפגעטָאן הָאבן
רײכערערטער ַאלע און ירושלים,
ַארַײנגעװָארֿפן און ָאּפגעטָאן זײ הָאבן

קדרון. טַײך אין
דעם געשָאכטן הָאבן זײ און 15
ֿפון טָאג ֿפערצנטן אין קרבן-ּפסח
די און ּכהנים די און חודש; צװײטן
זײ און געשעמט, זיך הָאבן לִויִים
געברַאכט און געהײליקט, זיך הָאבן

גָאט. ֿפון הױז אין ברַאנדָאּפֿפער
אױף געשטַאנען זַײנען זײ און 16
לױט דין, זײער װי ַאזױ ָארט, זײער
געטלעכן דעם משה ֿפון ּתורה דער
דָאס געשּפרענגט הָאבן ּכהנים די מַאן;

לִויִים. די ֿפון הַאנט דער ֿפון בלוט
אין געװען זַײנען סך ַא װָארום 17
ניט זיך הָאבן װָאס אַײנזַאמלונג דער
לִויִים די זַײנען דרום געהײליקט;
דעם ֿפון שעכטונג דער איבער געװען
ניט איז װָאס איטלעכן ֿפַאר קרבן-ּפסח

גָאט. צו הײליקן צו ּכדי רײן,
ֿפָאלק, דעם ֿפון רוֿב דָאס װַײל 18
מנשה, און אֿפרים ֿפון צומײנסט
ניט זיך הָאבן זֿבולון, און יׂשׂשכר
דעם געגעסן הָאבן זײ נָאר גערײניקט;
געשריבן, שטײט עס װי ניט קרבן-ּפסח
אױף געװען מתּפלל הָאט יחזקיהו װַײל
זָאל גוטער דער גָאט זָאגן: צו ַאזױ זײ,

אױף זַײן מכּפר
זַײן געקערט הָאט װָאס איטלעכן 19
גָאט דעם יהוה, גָאט זוכן צו הַארץ
דער לױט ניט הגם עלטערן, זַײנע ֿפון
הײליקײט. בַײ דַאֿרף מע װָאס רײנקײט
צוגעהערט הָאט גָאט און 20
דָאס ֿפַארשױנט הָאט ער און יחזקיהו,
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ֿפָאלק.
װָאס יׂשראל ֿפון קינדער די און 21
הָאבן ירושלים, אין געֿפונען זיך הָאבן
זיבן מצות ֿפון יום־טוֿב דעם געמַאכט
לִויִים די און ׂשמחה; גרױס מיט טעג
טָאג גָאט געלױבט הָאבן ּכהנים די און
צו ּכלי־זמר שטַארקע מיט טָאג, אין

גָאט.
צום גערעדט הָאט יחזקיהו און 22
געװען זַײנען װָאס לִויִים די ֿפון הַארצן
און גָאט. װעגן װױלֿפַארשטַאנדיק
ֿפון טעג זיבן די געגעסן הָאבן זײ
שלַאכטָאּפֿפער, שלַאכטנדיק יום־טוֿב,
ֿפון גָאט דעם יהוה דַאנקָאּפֿפער און

עלטערן. זײערע
הָאט אַײנזַאמלונג גַאנצע די און 23
ַאנדערע נָאך מַאכן צו בַאקלערט זיך
זיבן געמַאכט הָאבן זײ און טעג; זיבן

ׂשמחה. ַא טעג
הָאט יחזקיהו מלך דער װָארום 24
אַײנזַאמלונג דער ֿפַאר געװען מנדֿב
שָאף, טױזנט זיבן און ָאקסן טױזנט
ֿפַאר געװען מנדֿב הָאבן הַארן די און
צען און ָאקסן טױזנט אַײנזַאמלונג דער
זיך הָאבן ּכהנים ֿפיל און שָאף, טױזנט

געהײליקט.
ֿפון אַײנזַאמלונג גַאנצע די און 25
לִויִים, די און ּכהנים די און יהודה,
איז װָאס אַײנזַאמלונג גַאנצע די און
ֿפרעמדע די און יׂשראל, ֿפון געקומען
יׂשראל, לַאנד ֿפון געקומען זַײנען װָאס
יהודה, אין געזעסן זַײנען װָאס ָאדער

געֿפרײט. זיך הָאבן
גרױסע ַא געװען איז עס און 26
די ֿפון װָארום ירושלים, אין ׂשמחה
דעם דוד, ֿפון זון דעם שלמה ֿפון טעג
ניט ַאזױ-װָאס איז יׂשראל, ֿפון מלך

ירושלים. אין געװען
לעװיִים די און ּכהנים די און 27
הָאבן און אױֿפֿגעשטַאנען זַײנען
קול זײער און ֿפָאלק, דָאס געבענטשט
זײער און געװָארן, צוגעהערט איז
הײליקער זַײן צו געקומען איז ּתֿפילה

הימל. אין װױנונג,

דָאס31 הָאט מע ַאז און
זַײנען געענדיקט, ַאלץ
װָאס יׂשראל ַאלע ַארױסגעגַאנגען
שטעט די צו געֿפונען, דָארטן זיך הָאבן
צעברָאכן הָאבן זײ און יהודה, ֿפון
די ָאּפגעהַאקט און זַײלשטײנער, די
די אַײנגעװָארֿפן און געצנבײמער,
יהודה גַאנץ ֿפון מזבחות, די און במות
מנשה, און אֿפרים אין און בנימין, און
קינדער ַאלע און ֿפַארלענדן. צום ביז
אומגעקערט זיך הָאבן יׂשראל ֿפון
אין אײגנטום זַײן צו איטלעכער

שטעט. זײערע
די בַאשטימט הָאט יחזקיהו און 2
לִויִים די און ּכהנים די ֿפון ָאּפטײלונג
װי איטלעכן ָאּפטײלונגען, זײערע לױט
די סַײ ּכהנים די סַײ דינסט, זַײן נָאך
ֿפַאר און ברַאנדָאּפֿפער, ֿפַאר לִויִים.
צו און דינען, צו אױף ֿפרידָאּפֿפער,
ֿפון טױערן די אין לױבן און דַאנקען

לַאגערן; גָאטס
זַײן ֿפון צושטַײער מלכס דעם און 3
ֿפַאר – ברַאנדָאּפֿפער די ֿפַאר ֿפַארמעג
און ֿפרי דער אין ֿפון ברַאנדָאּפֿפער די
ֿפון ברַאנדָאּפֿפער די און ָאװנט, ֿפון
און ראש־חודש, ֿפון און שבתים, די
שטײט עס װי ַאזױ יום־טוֿבים, די ֿפון

גָאט. ֿפון ּתורה דער אין געשריבן
ֿפָאלק, דעם ָאנגעזָאגט הָאט ער און 4
געבן צו ירושלים, ֿפון בַאװױנער די
לִויִים, די און ּכהנים די ֿפון טײל דעם
ּתורה דער ָאן הַאלטן זיך זָאלן זײ ּכדי

גָאט. ֿפון
איז װָארט דָאס װי און 5
הָאבן ַאזױ געװָארן, ֿפַארשּפרײט
ֿפיל געברַאכט יׂשראל ֿפון קינדער די
אײל, און װַײן, ּתֿבואה, ֿפון ערשטע
ֿפון אַײנקום ַאלערלײ און הָאניק, און
הָאבן ַאלצדינג ֿפון מעׂשר און ֿפעלד,

לרוֿב. געברַאכט זײ
און יׂשראל ֿפון קינדער די און 6
שטעט די אין געזעסן זַײנען װָאס יהודה
געברַאכט הָאבן אױך זײ יהודה, ֿפון
און שָאף, און רינדער ֿפון מעׂשר
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װָאס גָאבן הײליקע די ֿפון מעׂשר
יהוה צו געװָארן געהײליקט זַײנען
ָאנגעלײגט הָאבן זײ און גָאט; זײער

הױֿפנס-הױֿפנסװַײז.
מען הָאט חודש דריטן אין 7
די ֿפון גרונט דעם לײגן ָאנגעהױבן
הָאט חודש זיבעטן אין און הױֿפנס,

געענדיקט. מען
די און יחזקיהו געקומען זַײנען 8
הױֿפנס, די בַאקוקט הָאבן זײ און הַארן,
זַײן און גָאט געבענטשט הָאבן און

יׂשראל. ֿפָאלק
די געֿפרעגט הָאט יחזקיהו און 9

הױֿפנס. די װעגן לִויִים די און ּכהנים
עזריהו געענטֿפערט אים הָאט 10
צדוק, ֿפון הױז דעם ֿפון ּכהן-גדול דער
הָאט מע זינט געזָאגט: הָאט און
אין ָאּפשײדונג די ברענגען ָאנגעהױבן
געגעסן מיר הָאבן גָאט, ֿפון הױז
ֿפיל; איבערגעלָאזט נָאך און זַאט, צו
זַײן געבענטשט הָאט גָאט װָארום
איבערגעבליבן איז װָאס און ֿפָאלק;

הורבע. דָאזיקע די איז
צוגרײטן געהײסן יחזקיהו הָאט 11
הָאט מע און הױז, גָאטס אין קַאמערן

צוגעגרײט.
ערלעך הָאט מע און 12
ָאּפשײדונג, די ַארַײנגעברַאכט
הײליקע די און מעׂשר, דעם און
זײ איבער ָאנֿפירער דער און גָאבן;
זַײן און לױ, דער ּכנניהו געװען איז

צװײטער. דער שמעי, ברודער
נחת, און עזזיָהו, און יחיִאל, און 13
יוזֿבד, און ירימות, און עׂשהאל, און
מחת, און יסמכיהו, און אליאל, און
זעערס אױֿפֿ געװען זַײנען בניהו, און
און ּכנניהון ֿפון הַאנט דער אונטער
בַאֿפעל דעם לױט שמעין, ברודער זַײן
דעם עזריהו און יחזקיהו מלך דעם ֿפון

הױז. גָאטס ֿפון ֿפירשט
דער ימנהן, ֿפון זון דער קורא און 14
איז מזרח, אין טױערמַאן דער ֵלִוי,
אױף גָאט, צו נדֿבות די איבער געװען
ֿפון ָאּפשײדונג די ֿפַאנַאנדערצוטײלן

גָאבן. הײליקע גָאר די און גָאט
עדן, געװען איז אים אונטער און 15
שמעיהו, און ישוע, און מנימין, און
שטעט די און שכניהו, און ַאמריהו,
צו געבן צו ערלעך ּכדי ּכהנים, די ֿפון
ָאּפטײלונגען, די לױט ברידער זײערע
- קלײנעם. דעם ַאזױ גרױסן דעם ַאזױ
געװען זַײנען װָאס די צו ַאחוץ 16
ֿפון מַאנסּפַארשױנען, ֿפון ֿפַארצײכנט
ַאלע העכער, און ַאלט יָאר דרַײ
לױט גָאט ֿפון הױז אין קומען װָאס
זײער צו בַאדַארף טָאגטעגלעכן דעם
זײערע לױט װַאכן זײערע אױף דינסט

ָאּפטײלונגען.
די ֿפון ֿפַארצײכעניש די און 17
און ֿפָאטערהַײזער, זײערע לױט ּכהנים
ַאלט יָאר צװַאנציק ֿפון לִויִים, די ֿפון
זײערע לױט געװען איז העכער, און

– ָאּפטײלונגען זײערע אין װַאכן
געװען זַײנען װָאס די צו און 18
קלײנע זײערע ַאלע ֿפון ֿפַארצײכנט
זײערע און װַײבער, זײערע קינדער,
דער צו – טעכטער זײערע און זין,
זײער אין װָארום עדה; גַאנצער
געהײליקט זיך זײ הָאבן ערלעכקײט

דינסט. הײליקן צום
ַאהרן, ֿפון קינדער די ֿפַאר און 19
ֿפעלדער ָאֿפענע די אין ּכהנים, די
אין געװען זַײנען שטעט, זײערע ֿפון
זַײנען װָאס מענטשן שטָאט איטלעכער
צו נעמען, די מיט ָאנגערוֿפן געװען
מַאנסּֿפַארשױנען ַאלע צו חלקים געבן
װָאס ַאלע צו און ּכהנים, די צװישן
די צװישן ֿפַארצײכנט געװען זַײנען

לִויִים.
אין געטָאן יחזקיהו הָאט ַאזױ און 20
געטָאן הָאט ער און יהודה. גַאנץ
און רעכטֿפַארטיק און גוט איז װָאס

גָאט. זַײן יהוה ֿפַאר װָארהַאֿפטיק
ער װָאס זַאך איטלעכער אין און 21
ֿפון דינסט דעם אין ָאנגעהױבן הָאט
און ּתורה דער אין און הױז, גָאטס
זַײן זוכן צו ּכדי געבָאט, דעם אין
הַארצן גַאנצן זַײן מיט ער הָאט גָאט,
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בַאגליקט. הָאט און געַארבעט,

געשעענישן32 דָאזיקע די נָאך
געקומען איז טרַײשַאֿפט, און
און אשור, ֿפון מלך דער סנחריֿב
הָאט און יהודה, אין ַארַײן איז ער
בַאֿפעסטיקטע די אױף געלעגערט
געװָאלט זײ הָאט ער און שטעט,

זיך. ֿפַאר אַײנברעכן
ַאז געזען הָאט יחזקיהו װי און 2
איז ּפנים זַײן און געקומען, איז סנחריֿב

ירושלים. ַאקעגן מלחמה אױף
מיט געהַאלטן עצה ַאן ער הָאט 3
װעגן גיבורים זַײנע און הַארן זַײנע
קװַאלן די ֿפון װַאסערן די ֿפַארשטָאּפן
אים הָאבן זײ און שטָאט; אױסן װָאס

געהָאלֿפן.
אַײנגעזַאמלט זיך הָאבן עס און 4
ֿפַארשטָאּפט הָאבן זײ און ֿפָאלק, ֿפיל
װָאס טַײך דעם און קװַאלן, ַאלע
זָאגן: צו ַאזױ לַאנד, מיטן דורכן ֿפליסט
אשור ֿפון מלכים די זָאלן נַאכסָאל

װַאסער? סך ַא געֿפינען און קומען
געשטַארקט, זיך הָאט ער און 5
גַאנצע די ֿפַארבױט הָאט און
זי און מױער, אַײנגעברָאכענע
טורעמס, די ביז ַארױֿפֿגעברַאכט
דערױסן; מױער ַאנדער ַאן נָאך און
אין מלוא בַאֿפעסטיקט הָאט ער און
געמַאכט הָאט ער און דודס-שטָאט,

שילדן. און לרוֿב װַאֿפן
הױּפטלַײט געמַאכט הָאט ער און 6
הָאט און ֿפָאלק, איבערן מלחמה ֿפון
ברײטן ן אױֿפֿ זיך צו אַײנגעזַאמלט זײ
הָאט ער און שטָאט-טױער, בַײם ּפלַאץ
זָאגן: צו ַאזױ הַארצן, זײער צו גערעדט
זָאלט איר ֿפעסט; און שטַארק זַײט 7
ֿפַאר ַאנגסטן ניט און הָאבן מורא ניט
דעם ֿפַאר און אשור, ֿפון מלך דעם
מיט װָארום אים, מיט װָאס המון גַאנצן
אים. מיט װי גרעסערער ַא איז אונדז

ֿפלײש, ֿפון ָארעם ַאן איז אים מיט 8
אונדזער יהוה איז אונדז מיט און
ֿפירן צו ֿפון העלֿפן צו אונדז גָאט,

ֿפָאלק דָאס און מלחמות. אונדזערע
װערטער די אױף ֿפַארלָאזט זיך הָאט

יהודה. ֿפון מלך דעם יחזקיהו ֿפון
מלך דער סנחריֿב הָאט נָאכדעם 9
קײן קנעכט זַײנע געשיקט אשור ֿפון
בַײ געװען איז ער און – ירושלים
אים מיט ממשלה גַאנצע זַײן און לכיש,
און יהודה, ֿפון מלך דעם יחזקיהו צו –
ַאזױ ירושלים, אין װָאס יהודה גַאנץ צו

זָאגן: צו
דער סנחריֿב געזָאגט הָאט ַאזױ 10
ֿפַארזיכערט װָאס אױף אשור: ֿפון מלך
בַאלעגערונג אין זיצט און אַײך, איר

ירושלים? אין
אַײך רעדט יחזקיהו װָאר, ֿפַאר 11
ֿפון שטַארבן לָאזן צו אַײך ּכדי אַײן,
זָאגן: צו ַאזױ דָארשט; ֿפון און הונגער
מציל אונדז װעט גָאט אונדזער יהוה
ֿפון מלך דעם ֿפון הַאנט דער ֿפון זַײן

אשור.
װָאס יחזקיהו דער ניט דָאס איז 12
זַײנע און במות זַײנע ָאּפגעטָאן הָאט
און יהודה צו געזָאגט הָאט און מזבחות
אײן ֿפַאר זָאגן: צו ַאזױ ירושלים, צו
אים אױף און בוקן, זיך איר זָאלט מזבח

רײכערן? איר זָאלט
און איך װָאס ניט דען איר װײסט 13
ַאלע צו געטָאן הָאבן עלטערן מַײנע

לענדער? די ֿפון אומות
געטער ַאלע צװישן איז װער 14
מַײנע װָאס ֿפעלקער דָאזיקע די ֿפון
הָאט װָאס ֿפַארװיסט, הָאבן עלטערן
מַײן ֿפון ֿפָאלק זַײן זַײן מציל געקענט
קענען אַײך זָאל גָאט אַײער ַאז הַאנט,

הַאנט? מַײן ֿפון זַײן מציל
יחזקיהו אַײך זָאל ַאצונד, און 15
ניט אַײך ער זָאל און נַארן, ניט
זָאלט איר און ַאזױ-װָאס, אַײנרעדן
ֿפון גָאט קײן װָארום גלױבן, ניט אים
ניט הָאט קיניגרַײך ָאדער ֿפָאלק קײן
מַײן ֿפון ֿפָאלק זַײן זַײן מציל געקענט
מַײנע ֿפון הַאנט דער ֿפון און הַאנט,
געװיס אַײך גָאט אַײער װעט עלטערן,

הַאנט. מַײן ֿפון זַײן מציל ניט
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מער נָאך הָאבן קנעכט זַײנע און 16
אױף און הַאר, דעם גָאט אױף גערעדט

קנעכט. זַײן יחזקיהו
צו געשריבן ער הָאט בריװ ַא און 17
יׂשראל, ֿפון גָאט דעם יהוה לעסטערן
זָאגן: צו ַאזױ אים, קעגן רעדן צו און
די ֿפון אומות די ֿפון געטער די װי ַאזױ
געװען מציל ניט הָאבן װָאס לענדער,
װעט ַאזױ הַאנט, מַײן ֿפון ֿפָאלק זײער
זַײן מציל ניט יחזקיהו ֿפון גָאט דער

הַאנט. מַײן ֿפון ֿפָאלק זַײן
ַא אױף אױסגערוֿפן הָאבן זײ און 18
ֿפָאלק דעם צו יהודיש, אױף קול, הױכן
זײ מױער, דער אױף װָאס ירושלים ֿפון
צעטומלען, צו זײ און איבערצושרעקן
די בַאצװינגען קענען זָאלן זײ ּכדי

שטָאט.
דעם װעגן גערעדט הָאבן זײ און 19
די װעגן װי ַאזױ ירושלים ֿפון גָאט
ערד, דער ֿפון ֿפעלקער די ֿפון געטער

הענט. מענטשנס ֿפון געמַאכט
און יחזקיהו, מלך דער הָאט 20
אמוצן, ֿפון זון דער הנֿביא ישעיהו
הָאבן זײ און דעם, װעגן געװען מתּפלל

הימל. צום געשריִען
מלאך, ַא געשיקט הָאט גָאט און 21
יעטװעדער ֿפַארטיליקט הָאט ער און
און ָאנֿפירער און גיבור העלדישן
ֿפון מלך דעם ֿפון לַאגער אין הױּפטמַאן
אומגעקערט זיך הָאט ער און אשור;
לַאנד. זַײן צו ָּפנים אין שַאנד מיט
אין ַארַײנגעגַאנגען איז ער װי און
װָאס די הָאבן גָאט, זַײן ֿפון הױז
אים אינגעװײד, זַײנע ֿפון ַארױס זַײנען

שװערד. מיטן ֿפַאלן געמַאכט דָארטן
יחזקיהו געהָאלֿפן גָאט הָאט ַאזױ 22
דער ֿפון ירושלים ֿפון בַאװױנער די און
אשור, ֿפון מלך דעם סנחריֿב ֿפון הַאנט
ער און ַאלעמען; ֿפון הַאנט דער ֿפון און

ַארום. רונד בַײגעשטַאנען זײ איז
געברַאכט הָאבן ֿפיל און 23
ירושלים, קײן גָאט צו געשַאנקען
דעם יחזקיהו צו מּתנות טַײערע און
דערהײכט איז ער און יהודה, ֿפון מלך

ֿפעלקער ַאלע ֿפון אױגן די אין געװָארן
דעם. נָאך

קרַאנק יחזקיהו איז טעג יענע אין 24
הָאט ער און שטַארבן, צום ביז געװָארן
הָאט גָאט און גָאט, צו געװען מתּפלל
געגעבן אים הָאט און געענטֿפערט, אים

צײכן. ַא
ניט הָאט יחזקיהו ָאבער 25
געטָאן איז אים װי ַאזױ אומגעקערט
הָאט הַארץ זַײן װָארום געװָארן,
ַא געװען איז עס און דערהױבן, זיך
און יהודה אױף און אים אױף צָארן

ירושלים.
אונטערטעניקט זיך יחזקיהו הָאט 26
הַארצן, זַײן ֿפון הָאֿפערדיקײט דער ֿפון
און ירושלים, ֿפון בַאװױנער די און ער
געקומען ניט איז גָאט ֿפון צָארן דער

יחזקיהו. ֿפון טעג די אין זײ אױף
עושר געהַאט הָאט יחזקיהו און 27
זיך הָאט און ֿפיל, זײער ּכֿבוד און
און זילבער ֿפַאר שַאצקַאמערן געמַאכט
שטײנער, טַײערע ֿפַאר און גָאלד, ֿפַאר
און שילדן, ֿפַאר און בׂשמים, ֿפַאר און

זַאכן; גלוסטיקע ַאלערלײ ֿפַאר
דעם ֿפַאר שּפַײכלערס און 28
און װַײן, און ּתֿבואה, ֿפון אַײנקום
ַאלערלײ ֿפַאר שטַאלן און אײל;

געהעֿפטן. אין סטַאדעס און בהמות,
אַײנגעשַאֿפט זיך הָאט ער און 29
רינדער און שָאף ֿפון ֿפי און שטעט,
אים הָאט גָאט װָארום לרוֿב;

ֿפַארמעג. גרױס ַא זײער געשָאנקען
יחזקיהו אײגענער דער און 30
אױבערשטן דעם ֿפַארשטָאּפט הָאט
גיחון, ֿפון װַאסערן די ֿפון אױסגַאנג
גלַײך גײן געמַאכט זײ הָאט און
דודס-שטָאט. ֿפון מערֿב צו ַארָאּפ
זַײן אין בַאגליקט הָאט יחזקיהו און

טּוונג. יעטװעדער
הַארן די ֿפון שלוחים די בַײ ָאבער 31
אים צו געשיקט הָאבן װָאס בֿבל ֿפון
װּונדערצײכן דעם װעגן נָאכצוֿפרעגן
אים הָאט לַאנד, אין געשען איז װָאס
צו ּכדי ּפרּוװן, צו אים ֿפַארלָאזן, גָאט
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הַארצן. אין אים בַײ װָאס ַאלץ װיסן
װעגן זַאכן איבעריקע די און 32
זַײנען זײ חסדים, זַײנע און יחזקיהו,
ישעיהו ֿפון זעונג דער אין בַאשריבן
ֿפון בוך אין ָאמוצן ֿפון זון דעם הנֿביא

יׂשראל. און יהודה ֿפון מלכים די
געלײגט זיך הָאט יחזקיהו און 33
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע מיט
ֿפון גַאנג ַארױֿפֿ דעם אױף בַאגרָאבן
דוד; ֿפון קינדער די ֿפון קֿברים די
ֿפון בַאװױנער די און יהודה גַאנץ און
בַײ ּכֿבוד ָאנגעטָאן אים הָאבן ירושלים
איז מנשה זון זַײן און טױט. זַײן

ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן

ַאלט33 מנשה איז יָאר צװעלף
געװָארן איז ער ַאז געװען,
הָאט יָאר צװַאנציק און ֿפינף און מלך,

ירושלים. אין געקיניגט ער
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
ַאזױ גָאט, ֿפון אױגן די אין שלעכט
ֿפעלקער די ֿפון אומװערדיקײטן די װי
די ֿפַאר ֿפון ֿפַארטריבן הָאט גָאט װָאס

יׂשראל. ֿפון קינדער
די ָאּפגעבױט װידער הָאט ער און 3
הָאט יחזקיהו ֿפָאטער זַײן װָאס במות
אױֿפֿגעשטעלט הָאט און אַײנגעװָארֿפן,
הָאט און בעל-געטער, די צו מזבחות
געבוקט זיך און געצנבױמער, געמַאכט
זײ און הימל, ֿפון חיל גַאנצן דעם צו

געדינט.
אין מזבחות געבױט הָאט ער און 4
געזָאגט: הָאט גָאט װָאס גָאט, ֿפון הױז
אױף נָאמען מַײן זַײן זָאל ירושלים אין

אײביק.
צו מזבחות געבױט הָאט ער און 5
בײדע אין הימל ֿפון חיל גַאנצן דעם

הױז. גָאטס ֿפון הױֿפן
דורכגײן געמַאכט הָאט ער און 6
טָאל דעם אין ֿפַײער דורכן זין זַײנע
געברױכט הָאט ער און בן-הנום, ֿפון
געצױבערט, און צײכנזעערַײ,
הָאט ער און ּכישוף, געמַאכט און
ַא מיט װָארזָאגן װָאס די אַײנגעשַאֿפט

געמערט הָאט ער רוח. ַא ָאדער גַײסט
אױגן די אין שלעכט איז װָאס טָאן צו

דערצערענען. צו אים גָאט, ֿפון
דעם ַארַײנגעשטעלט הָאט ער און 7
געמַאכט, הָאט ער װָאס געץ געשניצטן
הָאט גָאט װָאס גָאט, ֿפון הױז אין
שלמהן: זון זַײן צו און דודן צו געזָאגט
ירושלים, אין און הױז, דָאזיקן דעם אין
ַאלע ֿפון אױסדערװײלט הָאב איך װָאס
מַײן טָאן איך װעל יׂשראל, ֿפון שֿבטים

אײביק. אױף נָאמען
דעם ָאּפטָאן ניט מער װעל איך און 8
איך װָאס ערד דער ֿפון יׂשראל ֿפון ֿפוס
עלטערן, אַײערע ֿפַאר בַאשערט הָאב
ַאלץ טָאן צו היטן נָאר װעלן זײ אױב
דער לױט בַאֿפױלן, זײ הָאב איך װָאס
די און חוקים די און ּתורה גַאנצער

משהן. דורך געזעצן,
יהודה ֿפַארֿפירט הָאט מנשה און 9
טָאן צו ירושלים ֿפון בַאװױנער די און
װָאס ֿפעלקער די ֿפון שלעכטס מער
די ֿפַאר ֿפון ֿפַארטיליקט הָאט גָאט

יׂשראל. ֿפון קינדער
מנשהן צו גערעדט הָאט גָאט און 10
ניט הָאבן זײ ָאבער ֿפָאלק, זַײן צו און

ֿפַארנומען.
געברַאכט זײ אױף הָאט גָאט און 11
אשור, ֿפון מלך דעם ֿפון חיל-ֿפירער די
מיט מנשהן בַאצװּונגען הָאבן זײ און
אין געשמידט אים הָאבן און רינגען,
קײן ַאװעקגעֿפירט און קײטן קוּפערנע

בֿבל.
צוגעדריקט, הָאט אים ַאז און 12
זַײן יהוה בַײ געבעטן ער הָאט
זײער געװָארן איז ער און גָאט,
זַײנע ֿפון גָאט דעם ֿפַאר אונטערטעניק

עלטערן.
געװען מתּפלל הָאט ער און 13
געלָאזט זיך הָאט ער און אים; צו
צוגעהערט הָאט און אים, ֿפון דערבעטן
אומגעקערט אים הָאט און בקשה, זַײן
און מלוכה; זַײן צו ירושלים, קײן
גָאט. איז יהוה ַאז געװּוסט הָאט מנשה



1257 ב ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ 33:14—34:4

געבױט ער הָאט דעם נָאך און 14
צו מױער אױסנװײניקסטע ַאן
אין גיחון, ֿפון מערֿב אין דודס-שטָאט,
ֿפישטױער; ֿפון אַײנגַאנג בַײם און טָאל,
עוֿפֿל, דעם ַארומגערינגלט הָאט ער און
און הױך, זײער געמַאכט זי הָאט און
אין חיל-ֿפירער ַארַײנגעזעצט הָאט ער
יהודה. אין שטעט בַאֿפעסטיקטע ַאלע

ֿפרעמדע די ָאּפגעטָאן הָאט ער און 15
גָאטס ֿפון געץ דעם און געטער,
הָאט ער װָאס מזבחות ַאלע און הױז,
הױז, גָאטס ֿפון בַארג דעם אױף געבױט
זײ הָאט ער און ירושלים; אין און

שטָאט. אױסן ַארױסגעװָארֿפן
דעם אױֿפֿגעבױט הָאט ער און 16
געשלַאכט הָאט און יהוה, ֿפון מזבח
און שלַאכטָאּפֿפער אים אױף
ָאנגעזָאגט הָאט ער און דַאנקָאּפֿפער;
ֿפון גָאט דעם יהוה דינען צו יהודה

יׂשראל.
נָאך הָאט ֿפָאלק דָאס װָאר, ֿפַאר 17
ָאבער במות, די אױף געשלַאכט ַאלץ

גָאט. זײער יהוה צו נָאר
װעגן זַאכן איבעריקע די און 18
גָאט, זַײן צו ּתֿפילה זַײן און מנשהן,
װָאס זעערס די ֿפון װערטער די און
ֿפון נָאמען אין גערעדט אים צו הָאבן
זַײנען זײ יׂשראל, ֿפון גָאט דעם יהוה
ֿפון מלכים די ֿפון געשעענישן אין דָא

יׂשראל.
ַאזױ װי און ּתֿפילה, זַײן און 19
דערבעטן געלָאזט זיך הָאט גָאט] ]
און זינד גַאנצע זַײן און אים, ֿפון
װָאס ערטער די און ֿפעלשונג, זַײן
במות, געבױט זײ אין הָאט ער
און געצנבײמער אױֿפֿגעשטעלט און
איז ער אײדער בילדער, געשניצטע
זַײנען זײ אונטערטעניק, געװָארן
די ֿפון װערטער די אין בַאשריבן

זעערס.
מיט געלײגט זיך הָאט מנשה און 20
אים הָאט מע און עלטערן, זַײנע
זון זַײן און הײם. זַײן אין בַאגרָאבן
ָארט. זַײן אױף מלך געװָארן איז ָאמון

ָאמון איז יָאר צװַאנציק און צװײ 21
מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
אין געקיניגט ער הָאט יָאר צװײ און

ירושלים.
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 22
ַאזױ גָאט ֿפון אױגן די אין שלעכט
און געטָאן; הָאט מנשה ֿפָאטער זַײן װי
זַײן װָאס בילדער געשניצטע ַאלע צו
ָאמון הָאט געמַאכט, הָאט מנשה ֿפָאטער

געדינט. זײ און געשלַאכט,
אונטערטעניק ניט איז ער און 23
ֿפָאטער זַײן װי ַאזױ גָאט ֿפַאר געװָארן
געװָארן, אונטערטעניק איז מנשה
זיך מער ַאלץ הָאט ָאמון, ער, נָאר

ֿפַארשולדיקט.
ַא געמַאכט הָאבן קנעכט זַײנע און 24
געטײט אים הָאבן און אים, אױף בונט

הױז. זַײן אין
הָאט לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס און 25
געמַאכט הָאבן װָאס ַאלע דערשלָאגן
און ָאמון. מלך דעם אױף בונט דעם
זַײן געמַאכט הָאט לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס
ָארט. זַײן אױף מלך ַא ֿפַאר יאשיהו זון

ַאלט34 יאשיהו איז יָאר ַאכט
געװָארן איז ער ַאז געװען,
הָאט יָאר דרַײסיק און אײן און מלך,

ירושלים. אין געקיניגט ער
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 2
גָאט, ֿפון אױגן די אין רעכטֿפַארטיק
ֿפון װעגן די אין געגַאנגען איז און
ניט זיך הָאט און דודן, ֿפָאטער זַײן

לינקס. ָאדער רעכטס ָאּפגעקערט
מלוכה, זַײן ֿפון יָאר ַאכטן אין און 3
הָאט ייִנגל, ַא געװען נָאך איז ער ַאז
ֿפון גָאט דעם זוכן ָאנגעהױבן ער
צװעלֿפטן אין און דודן; ֿפָאטער זַײן
יהודה רײניקן ָאנגעהױבן ער הָאט יָאר
די און במות, די ֿפון ירושלים און
די און געשניצטע די און געצנבײמער,

בילדער. געגָאסענע
ֿפַאר אַײנגעװָארֿפן הָאט מע און 4
בעל-געטער; די ֿפון מזבחות די אים
איבער אױבן װָאס זונזַײלן די און
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די און ָאּפגעהַאקט; ער הָאט זײ
בילדער געגָאסענע די און געשניצטע
און צעשטױסן, און צעברָאכן ער הָאט
ֿפון קֿברים די אױף ֿפַאנַאנדערגעשָאטן

זײ. צו געשלַאכט הָאבן װָאס די
הָאט ּכהנים די ֿפון בײנער די און 5
מזבחות, זײער אױף ֿפַארברענט ער
און יהודה גערײניקט הָאט ער און

ירושלים.
מנשה ֿפון שטעט די אין ַאזױ און 6
נֿפּתלי, ביז און שמעון און אֿפרים און
רונד ברעכגעצַײג, אײגענע זײערע מיט

ַארום.
די אַײנגעװָארֿפן הָאט ער און 7
די און געצנבײמער, די און מזבחות,
צעהַאקט ער הָאט בילדער געשניצטע
ער הָאט זונזַײלן ַאלע און דין, אױף
יׂשראל; לַאנד גַאנצן אין ָאּפגעהַאקט
קײן אומגעקערט זיך הָאט ער און

ירושלים.
זַײן ֿפון יָאר ַאכצנטן אין און 8
און לַאנד דָאס רײניקן נָאכן מלוכה,
דעם שֿפן געשיקט ער הָאט הױז, דָאס
דעם מעׂשיהו, און ַאצליהון, ֿפון זון
זון יוָאח און שטָאט, דער ֿפון הַאר
צו ֿפַארצײכענער, דעם יוָאחזן, ֿפון
זַײן יהוה ֿפון הױז דָאס ֿפַארריכטן

גָאט.
חלקיהו צו געקומען זַײנען זײ און 9
ָאּפגעגעבן הָאבן און ּכהן-גדול, דעם
געװָארן געברַאכט איז װָאס געלט דָאס
די לִויִים, די װָאס גָאט, ֿפון הױז אין
געזַאמלט אױֿפֿ הָאבן שװעלהיטערס,
אֿפרים, און מנשה ֿפון הַאנט דער ֿפון
ֿפון איבערבלַײבן גַאנצן ֿפון און
און יהודה גַאנצן ֿפון און יׂשראל,
קײן אומגעקערט זיך און בנימין,

ירושלים.
אױף געגעבן עס הָאבן זײ און 10
װָאס װערקמײנסטער די ֿפון הַאנט דער
ֿפון הױז אין געשטעלט געװען זַײנען
װָאס װערקמײנסטער די און גָאט;
גָאט, ֿפון הױז אין געַארבעט הָאבן
צורעכטצומַאכן אױסגעגעבן עס הָאבן

גָאט. ֿפון הױז דָאס ֿפַארריכטן און
די צו געגעבן און 11
די צו און הָאלצמײנסטער,
קױֿפן צו אױף בױמײנסטער,
ֿפַאר הָאלץ און שטײנער, געהַאקטע
בַאלקנס לײגן צו אױף און לַײסטן,
ֿפון מלכים די װָאס הַײזער די אױף
װערן. צעשטערט געלָאזט הָאבן יהודה
ערלעך הָאבן מענטשן די און 12
זַײנען זײ איבער און ַארבעט; די געטָאן
עוֿבדיהו, און יחת, געשטעלט געװָארן
און מררי; ֿפון קינדער די ֿפון לִויִים די
קינדער די ֿפון משולם, און זכריה,
און אױֿפֿצוּפַאסן; אױף קהתים, ֿפון
הָאט װָאס איטלעכער – לִויִים ַאנדערע

ּכלי־זמר. אױף ֿפַארשטַאנען זיך
די איבער געװען אױך זַײנען זײ 13
אױֿפֿגעּפַאסט הָאבן און לַאסטטרעגער,
ַארבעט געטָאן הָאבן װָאס ַאלע אױף
ֿפון טײל און מלָאכות. ַאלערלײ אין
און שרַײבערס, געװען זַײנען לִויִים די

טױערלַײט. און זעערס, אױֿפֿ
ַארױסגענומען הָאבן זײ װען און 14
געװָארן געברַאכט איז װָאס געלט דָאס
דער חלקיהו הָאט גָאט, ֿפון הױז אין
ּתורה גָאטס ֿפון בוך דָאס געֿפונען ּכהן

משהן. דורך געגעבן
און ָאּפגערוֿפן זיך חלקיהו הָאט 15
שרַײבער: דעם שֿפן צו געזָאגט הָאט
גָאטס ֿפון בוך דָאס געֿפונען הָאב איך
חלקיהו און גָאט. ֿפון הױז אין ּתורה

שֿפנען. צו בוך דָאס געגעבן הָאט
צום בוך דָאס געברַאכט שֿפן הָאט 16
דעם געברַאכט אױך הָאט ער און מלך,
ַאלץ זָאגן: צו ַאזױ ענטֿפער, ַאן מלך
אױף געװָארן איבערגעגעבן איז װָאס
זײ. טוען קנעכט, דַײנע ֿפון הַאנט דער
דָאס אױסגעשָאטן הָאבן זײ און 17
הױז אין געֿפונען זיך הָאט װָאס געלט
אױף געגעבן עס הָאבן און גָאט, ֿפון
אױף און געשטעלטע, די ֿפון הַאנט דער

װערקמײנסטער. די ֿפון הַאנט דער
הָאט שרַײבער דער שֿפן און 18
ַא זָאגן: צו ַאזױ מלך, דעם דערצײלט
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ּכהן. דער חלקיהו געגעבן מיר הָאט בוך
ֿפַאר געלײענט דערֿפון הָאט שֿפן און

מלך. דעם
מלך דער װי געװען, איז עס און 19
דער ֿפון װערטער די געהערט הָאט
זַײנע צעריסן ער הָאט ַאזױ ּתורה,

קלײדער.
בַאֿפױלן הָאט מלך דער און 20
ֿפון זון דעם ַאחיקם און חלקיהו,
מיכהן, ֿפון זון דעם עֿבדון און שֿפנען,
דעם עׂשיה און שרַײבער, דעם שֿפן און

זָאגן: צו ַאזױ דינער, מלכס
מיר, ֿפַאר גָאט בַײ ֿפרעגט גײט 21
איבערגעבליבן זַײנען װָאס די ֿפַאר און
די װעגן יהודה, און יׂשראל אין
בוך, געֿפונענעם דעם ֿפון װערטער
ֿפון גרימצָארן דער איז גרױס װָארום
אונדז, אױף אױסגעגָאסן איז װָאס גָאט
ניט הָאבן עלטערן אונדזערע װָאס ֿפַאר
טָאן צו גָאט, ֿפון װָארט דָאס געהיט
אין געשריבן שטײט װָאס ַאלץ װי ַאזױ

בוך. דָאזיקן דעם
די און חלקיהו, געגַאנגען איז 22
צו געהײסן], [הָאט מלך דער װָאס
ֿפון װַײב דער נֿביאה, דער חולדה
זון דעם ּתקהת, ֿפון זון דעם שלום
און קלײדערהיטער- דעם חסרהן, ֿפון
אין ירושלים, אין געװױנט הָאט זי
הָאבן זײ און – שטָאטֿפערטל צװײטן

איר. צו גערעדט ַאזױ
הָאט ַאזױ געזָאגט: זײ צו זי הָאט 23
יׂשראל: ֿפון גָאט דער יהוה געזָאגט
אַײך הָאט װָאס מַאן דעם צו זָאגט

מיר: צו געשיקט
זע, געזָאגט: גָאט הָאט ַאזױ 24
דָאזיקן דעם אומגליק ַאן ברענג איך
ַאלע – בַאװױנער זַײנע אױף און ָארט
דעם אין געשריבן שטײען װָאס קללות
דעם ֿפַאר געלײענט הָאט מע װָאס בוך

יהודה. ֿפון מלך
מיך הָאבן זײ װָאס דערֿפַאר 25
גערײכערט הָאבן און ֿפַארלָאזן,
צו מיך ּכדי געטער, ֿפרעמדע צו
ֿפון מעׂשים ַאלע מיט דערצערענען

איז גרימצָארן מַײן און הענט, זײערע
ָארט, דָאזיקן דעם אױף אױסגעגָאסן

װערן. ֿפַארלָאשן ניט װעט ער און
װָאס יהודה ֿפון מלך דעם צו און 26
אים צו גָאט, בַײ ֿפרעגן צו אַײך שיקט
געזָאגט הָאט ַאזױ זָאגן: ַאזױ איר זָאלט
די װעגן יׂשראל: ֿפון גָאט דער יהוה

געהערט, הָאסט דו װָאס װערטער
איז הַארץ דַײן װַײל איז, 27
ביסט דו און געװָארן, דערװײכט
גָאט ֿפַאר אונטערטעניק געװָארן
װערטער זַײנע געהערט הָאסט דו ַאז
זַײנע װעגן און ָארט דָאזיקן דעם װעגן
געװָארן ביסט דו װַײל – בַאװױנער
הָאסט און מיר, ֿפַאר אונטערטעניק
הָאסט און קלײדער, דַײנע צעריסן
איך הָאב דרומעך מיר, ֿפַאר געװײנט

גָאט. זָאגט צוגעהערט,
דַײנע צו אַײן זַאמל איך זע, 28
אַײנגעזַאמלט װעסט דו און עלטערן,
דַײנע און בשלום, קֿבר דַײן אין װערן
װָאס בײז דָאס ַאל זען ניט װעלן אױגן
און ָארט דָאזיקן דעם אױף ברענג איך
הָאבן זײ און בַאװױנער. זַײנע אױף

ענטֿפער. דעם מלך צום געברַאכט
און געשיקט, הָאט מלך דער און 29
ֿפון עלטסטע ַאלע אַײנגעזַאמלט הָאט

ירושלים. און יהודה
געגַאנגען ַארױֿפֿ איז מלך דער און 30
ֿפון מענער ַאלע מיט גָאט, ֿפון הױז אין
און ירושלים, ֿפון בַאװױנער און יהודה
גַאנצן דעם און לִויִים, די און ּכהנים די
און גרעסטן. ביזן קלענסטן ֿפון ֿפָאלק
אױערן זײערע אין געלײענט הָאט ער
בונד ֿפון בוך דעם ֿפון װערטער ַאלע
ֿפון הױז אין געװָארן געֿפונען איז װָאס

גָאט.
געשטעלט זיך הָאט מלך דער און 31
געשלָאסן הָאט ער און ָארט, זַײן אױף
גָאט, נָאך גײן צו גָאט, ֿפַאר בונד ַא
זַײנע און געבָאט זַײנע היטן צו און
זַײן מיט געזעצן, זַײנע און ָאנזָאגן
זעל, גַאנצער זַײן מיט און הַארצן גַאנצן
װָאס בונד דעם ֿפון װערטער די טָאן צו
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בוך. דָאזיקן דעם אין געשריבן שטײען
צושטײן געמַאכט הָאט ער און 32
אין געֿפונען זיך הָאבן װָאס ַאלע
בַאװױנער די און בנימין; און ירושלים
דער װי ַאזױ געטָאן הָאבן ירושלים ֿפון
זײערע ֿפון גָאט דעם גָאט, ֿפון בונד

עלטערן.
ַאלע ָאּפגעטָאן הָאט יאשיהו און 33
ֿפון לענדער ַאלע ֿפון אומװערדיקײטן
הָאט ער און יׂשראל; ֿפון קינדער די
זיך הָאבן װָאס ַאלע דינען געמַאכט
זײער יהוה דינען יׂשראל, אין געֿפונען
זיך זײ הָאבן טעג זַײנע ַאלע גָאט.
דעם יהוה הינטער ֿפון ָאּפגעקערט ניט

עלטערן. זײערע ֿפון גָאט

געמַאכט35 הָאט יאשיהון און
צו קרבן-ּפסח ירושלים אין
דעם געשָאכטן הָאט מע און גָאט;
ֿפון טָאג ֿפערצנטן אין קרבן-ּפסח

חודש. ערשטן
ּכהנים די געשטעלט הָאט ער און 2
זײ הָאט און װַאכן, זײערע אױף
גָאטס ֿפון דינסט דעם צו געשטַארקט

הױז.
די לִויִים צו געזָאגט הָאט ער און 3
די יׂשראל, גַאנץ געלערנט הָאבן װָאס
גָאט: צו הײליק געװען זַײנען װָאס
אין ָארון הײליקן דעם ַארַײן שטעלט
ֿפון זון דער שלומה װָאס הױז דעם
הָאט יׂשראל, ֿפון מלך דער דודן,
טרָאגן ניט מער דַארֿפט איר געבױט;
אַײער יהוה דינט ַאצונד ַאקסל; ן אױֿפֿ

יׂשראל. ֿפָאלק זַײן און גָאט
נָאך ָאן אַײך ברײט און 4
אַײערע לױט ֿפָאטערהַײזער אַײערע
ֿפון געשריֿפטס דעם אין אַײנטײלונגען
אין און יׂשראל, ֿפון מלך דעם דוד

שלמהן. זון זַײן ֿפון געשריֿפטס דעם
די לױט הײליקטום אין שטײט און 5
ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון ָאּפטײלונגען
ֿפָאלק, ֿפון קינדער די ברידער, אַײערע
ַא ָאּפטײלונג] איטלעכער [ֿפַאר און

לִויים. די ֿפון ֿפָאטערהױז ֿפון טײל

און קרבן-ּפסח, דעם שעכט און 6
ֿפַאר צו גרײט און הײליק, אַײך הַאלט
װי ַאזױ טָאן צו ּכדי ברידער, אַײערע

משהן. דורך גָאט ֿפון װָארט דָאס
ֿפַאר ָאּפגעשײדט הָאט יאשיהו און 7
און שעּפסן שָאף: ֿפָאלק ֿפון קינדער די
ֿפַאר קרבן-ּפסח ֿפַארן ַאלץ – ציגן יונגע
– געֿפונען דָארטן זיך הָאבן װָאס ַאלע
רינדער און צָאל, אין טױזנט דרַײסיק
געװען זַײנען דָאזיקע די טױזנט. דרַײ

ֿפַארמעג. מלכס דעם ֿפון
ָאּפגעשײדט הָאבן הַארן זַײנע און 8
די ֿפַאר ֿפָאלק, דעם ֿפַאר נדֿבה ַא
חלקיהו, לִויִים. די ֿפַאר און ּכהנים,
ֿפון ֿפירשטן די יחיאל און זכריהו, און
ּכהנים די געגעבן הָאבן הױז, גָאטס
זעקס און טױזנט צװײ קרבן-ּפסח ֿפַאן
דרַײ רינדער און [שָאַף], הונדערט

הונדערט.
און שמעיָהו, און ּכנניָהו, און 9
חשֿביהו, און ברידער, זַײנע נתנאל,
די ֿפון הַארן די יוזֿבד, און יעיאל, און
לִויִים די ֿפַאר ָאּפגעשײדט הָאבן לִויִים,
[שָאַף], טױזנט ֿפינף קרבן-ּפסח ֿפַארן

הונדערט. ֿפינף רינדער און
דער געװָארן צוגעגרײט איז ַאזױ 10
זיך הָאבן ּכהנים די און דינסט,
די און ָארט, זײער אױף געשטעלט
לױט ָאּפטײלונגען, זײערע אױף לִויִים

מלך. ֿפון בַאֿפעל דעם
דעם געשָאכטן הָאבן זײ און 11
הָאבן ּכהנים די און קרבן-ּפסח,
זײער ֿפון בלוט דָאס געשּפרענגט
ָאּפגעשונדן. הָאבן לִויִים די און הַאנט;
די ַאװעקגענומען הָאבן זײ און 12
אױֿפֿגעברַאכט דַארֿפן װָאס טײלן
די צו געבן צו זײ ּכדי װערן,
ֿפון ֿפָאטערהַײזער די ֿפון ָאּפטײלונגען
זַײן מקריֿב אױף ֿפָאלק ֿפון קינדער די
געשריבן שטײט עס װי ַאזױ גָאט, צו
דָאס און משהן; ֿפון בוך דעם אין

רינדער. די מיט גלַײכן
דעם געברָאטן הָאבן זײ און 13
דער װי ַאזױ ֿפַײער, ן אױֿפֿ קרבן-ּפסח
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הָאבן קרבנות געהײליקטע די און דין;
קעסלען, אין און טעּפ, אין געקָאכט זײ
ֿפַאנַאנדערגעטרָאגן און ֿפַאנען, אין און

ֿפָאלק. ֿפון קינדער ַאלע צו גיך אױף
צוגעגרײט זײ הָאבן דערנָאך און 14
װָארום ּכהנים; די ֿפַאר און זיך ֿפַאר
זַײנען ַאהרן, ֿפון קינדער די ּכהנים, די
די אױֿפֿברענגען מיט ֿפַארנומען געװען
װערן אױֿפֿגעברַאכט דַארֿפן װָאס טײלן
הָאבן דרום נַאכט; ביז ֿפעטס, דָאס און
אי זיך, ֿפַאר אי צוגעגרײט לִויִים די

ַאהרן. ֿפון קינדער די ּכהנים, די ֿפַאר
ֿפון קינדער די זינגערס, די און 15
ָארט, זײער אױף געװען זַײנען ָאסף,
ָאסף, און דודן, ֿפון בַאֿפעל דעם לױט
מלכס דעם ידותון און הימן, און
געװען זַײנען טױערלַײט די און זעער.
ניט הָאבן זײ טױער. איטלעכן בַײ
דינסט, זײער ֿפון ָאּפטרעטן געדַארֿפט
הָאבן לִויִים די ברידער זײערע װָארום

זײ. ֿפַאר צוגעגרײט
דער געװָארן צוגעגרײט איז ַאזױ 16
יענעם אין גָאט ֿפון דינסט גַאנצער
און קרבן-ּפסח, דעם מַאכן צו טָאג,
ן אױֿפֿ ברַאנדָאּפֿפער אױֿפֿצוברענגען
ֿפון בַאֿפעל דעם לױט גָאט, ֿפון מזבח

יאשיהו. מלך דעם
װָאס יׂשראל ֿפון קינדער די און 17
הָאבן געֿפונען, דָארטן זיך הָאבן
יענער אין קרבן-ּפסח דעם געמַאכט
זיבן מצות ֿפון יום־טוֿב דעם און צַײט,

טעג.
דער װי ַאזַא קרבן-ּפסח ַא און 18
טעג די ֿפון געװָארן געמַאכט ניט איז
ַאלע און ָאן; נֿביא דעם שמואל ֿפון
געמַאכט ניט הָאבן יׂשראל ֿפון מלכים
געמַאכט הָאט עס װי קרבן-ּפסח ַאזַא
לִויִים, די און ּכהנים, די און יאשיהו,
הָאבן װָאס יׂשראל און יהודה גַאנץ און
בַאװױנער די און געֿפונען, דָארטן זיך

ירושלים. ֿפון
יאשיהוס ֿפון יָאר ַאכצנטן אין 19
דער געװָארן געמַאכט איז מלוכה

ּפסח. דָאזיקער

יאשיהו ַאז ַאלעם, דעם נָאך 20
הױז, דָאס צוגעגרײט געהַאט הָאט
מלך דער נכו געגַאנגען ַארױֿפֿ איז
אױף הַאלטן צו מלחמה מצרים, ֿפון
איז יאשיהו און ּפרת, בַײם ּכרּכמיש

אים. ַאקעגן ַארױסגעגַאנגען
אים צו שלוחים געשיקט ער הָאט 21
מיט ָאן זיך איך קער װָאס זָאגן: צו ַאזױ
איז דיר קעגן ניט יהודה? ֿפון מלך דיר,
מיט הױז דעם קעגן נָאר הַײנט, דָאס
גָאט און מלחמה; אין בין איך װעמען
הַאלט אַײלן; צו מיך ָאנגעזָאגט הָאט
מיר, מיט איז װָאס גָאט ֿפון ָאּפ זיך

אומברענגען. ניט דיך זָאל ער ּכדי
ניט הָאט יאשיהו ָאבער 22
נָאר אים, ֿפון ּפנים זַײן ָאּפגעקערט
ער הָאט אים מיט הַאלטן מלחמה
צוגעהערט ניט הָאט ער און געזוכט;
גָאטס ֿפון נכון, ֿפון װערטער די צו
געקומען איז ער און ַארױס, מױל
מגדו. ֿפון טָאל דעם אין הַאלטן מלחמה
געשָאסן בױגנשיסערס די הָאבן 23
מלך דער און יאשיהו, מלך דעם אױף
נעמט קנעכט: זַײנע צו געזָאגט הָאט
שטַארק בין איך װָארום ַאװעק, מיך

געװָארן. ֿפַארװּונדט
קנעכט די אים הָאבן 24
רַײטװָאגן, זַײן ֿפון ַארָאּפגענומען
אױף געזעצט ַארױֿפֿ אים הָאבן און
הָאט ער װָאס רַײטװָאגן צװײטן דעם
קײן ַאװעקגעֿפירט אים און געהַאט,
און געשטָארבן, איז ער און ירושלים.
קֿברים די אין געװָארן בַאגרָאבן איז
יהודה גַאנץ און עלטערן. זַײנע ֿפון
אױף געטרױערט הָאבן ירושלים און

יאשיהון.
געקלָאגט הָאט ירמיהו און 25
און זינגערס ַאלע און יאשיהון, אױף
זײערע אין גערעדט הָאבן זינגערינס
אױף ביז יאשיהון, ֿפון קלָאגלידער
ֿפַאר געמַאכט זײ הָאט מע און הַײנט.
זַײנען זײ און יׂשראל, אין מנהג ַא

קלָאגלידער. די אין ֿפַארשריבן



35:26—36:15 ב ַהיִָמים ֵרי ִדֿבְ 1262

װעגן זַאכן איבעריקע די און 26
װי לױט חסדים, זַײנע און יאשיהון,
ֿפון ּתורה דער אין געשריבן שטײט עס

גָאט,
ערשטע די אױֿפֿטוען, זַײנע און 27
בַאשריבן זַײנען זײ לעצטע, װי ַאזױ
און יׂשראל ֿפון מלכים די ֿפון בוך אין

יהודה.

הָאט36 לַאנד ֿפון ֿפָאלק דָאס און
ֿפון זון דעם יהוָאחז גענומען
געמַאכט אים הָאבן זײ און יאשיהון,
ָארט, ֿפָאטערס זַײן אױף מלך ַא ֿפַאר

ירושלים. אין
יוָאחז איז יָאר צװַאנציק און דרַײ 2
מלך, געװָארן איז ער ַאז געװען, ַאלט
אין געקיניגט ער הָאט חדשים דרַײ און

ירושלים.
אים הָאט מצרים ֿפון מלך דער און 3
הָאט און ירושלים, אין ַארָאּפגעזעצט
הונדערט מיט לַאנד דָאס בַאשטרָאֿפט
צענטנער ַא און זילבער צענטנער

גָאלד.
הָאט מצרים ֿפון מלך דער און 4
ַא ֿפַאר אליקים ברודער זַײן געמַאכט
און ירושלים, און יהודה איבער מלך
אױף נָאמען זַײן אומגעביטן הָאט ער
הָאט יוָאחזן ברודער זַײן און יהויִקים.
קײן געברַאכט אים און גענומען נכו

מצרים.
איז יָאר צװַאנציק און ֿפינף 5
איז ער ַאז געװען, ַאלט יהויִקים
ער הָאט יָאר עלף און מלך, געװָארן
הָאט ער און ירושלים. אין געקיניגט
אױגן די אין שלעכט איז װָאס געטָאן

גָאט. זַײן יהוה ֿפון
אים אױף געגַאנגען ַארױֿפֿ איז 6
הָאט און בֿבל, ֿפון מלך דער נֿבוכדנצר
ּכדי קײטן, קוּפערנע אין געשמידט אים

בֿבל. קײן ַאװעקצוֿפירן אים
הױז גָאטס ֿפון ּכלים די ֿפון אױך 7
בֿבל, קײן געברַאכט נֿבוכדנצר הָאט
טעמּפל זַײן אין ַארַײנגעשטעלט זײ און

בֿבל. אין

װענג זַאכן איבעריקע די און 8
אומװערדיקײטן זַײנע און יהויִקימען,
מיט װָאס און געטָאן, הָאט ער װָאס
בַאשריבן איז דָאס געטרָאֿפן, הָאט אים
און יׂשראל ֿפון מלכים די ֿפון בוך אין
געװָארן איז יהויִכין זון זַײן און יהודה.

ָארט. זַײן אױף מלך
געװען, ַאלט יהויִכין איז יָאר ַאכט 9
דרַײ און מלך, געװָארן איז ער ַאז
געקיניגט ער הָאט טעג צען מיט חדשים
װָאס געטָאן הָאט ער און ירושלים. אין

גָאט. ֿפון אױגן די אין שלעכט איז
הָאט יָאר, ֿפון אומקער צום און 10
און געשיקט, נֿבוכדנצר מלך דער
מיט בֿבל, קײן געברַאכט אים הָאט
הױז. גָאטס ֿפון ּכלים גלוסטיקע די
ברודער זַײן געמַאכט הָאט ער און
און יהודה איבער מלך ַא ֿפַאר צדקיהון

ירושלים.
איז יָאר צװַאנציק און אײן 11
איז ער ַאז געװען, ַאלט צדקיהו
ער הָאט יָאר עלף און מלך, געװָארן

ירושלים. אין געקיניגט
איז װָאס געטָאן הָאט ער און 12
ער גָאט; ֿפון אױגן די אין שלעכט
ֿפַאר געװָארן אונטערטעניק ניט איז
גערעדט] הָאט [װָאס נֿביא דעם ירמיהו

מױל. גָאטס ֿפון
אױך הָאט ער און 13
מלך דעם ָאן װידערשּפעניקט
בַאשװָארן אים הָאט װָאס נֿבוכדנצר
געמַאכט שטַײף הָאט ער און גָאט; בַײ
זַײן געמַאכט הַארט און נַאקן, זַײן
יהוה צו אומצוקערן ניט זיך הַארץ,

יׂשראל. ֿפון גָאט דעם
ּכהנים די ֿפון הַארן ַאלע אױך 14
געֿפעלשט הָאבן ֿפָאלק ֿפון און
ַאלע װי ַאזױ ֿפעלשונג; גרױס ַא
און ֿפעלקער, די ֿפון אומװערדיקײטן
הױז דָאס ֿפַאראומרײניקט הָאבן זײ
אין געהײליקט הָאט ער װָאס גָאט ֿפון

ירושלים.
זײערע ֿפון גָאט דער יהוה און 15
דורך זײ צו געשיקט הָאט עלטערן
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געשיקט, נָאכַאנַאנד שלוחים, זַײנע
אױף דערבַארימט זיך הָאט ער װָארום

װױנונג. זַײן אױף און ֿפָאלק זַײן
די ֿפון שּפעטן ֿפלעגן זײ ָאבער 16
זַײנע ֿפַארַאכטן און גָאט, ֿפון שלוחים
איבער מַאכן לוסטיק זיך און װערטער,
ֿפון גרימצָארן דער ביז נֿביאים, זַײנע
זַײן ַאקעגן געגַאנגען אױֿפֿ איז גָאט
ניט מער איז ּתרוֿפה קײן ַאז ֿפָאלק,

געװען.
אױף ַארױֿפֿגעברַאכט הָאט ער און 17
הָאט װָאס ּכׂשדים, די ֿפון מלך דעם זײ
שװערד מיטן יונגע זײערע געַהרגעט
זיך הָאט און בית־מקדש, זײער אין
ַא ָאדער בחור ַא אױף דערבַארימט ניט
ַאלעמען גרַײז; ַא ָאדער זקן ַא מײדל,

הַאנט. זַײן אין געגעבן ער הָאט
הױז, גָאטס ֿפון ּכלים ַאלע און 18
די און קלײנע, די װי ַאזױ גרױסע די
אוצרות די און הױז, גָאטס ֿפון אוצרות
ער הָאט ַאלע הַארן, זַײנע און מלך ֿפון

בֿבל. קײן געברַאכט
הױז דָאס ֿפַארברענט הָאבן זײ און 19
מױער די אַײנגעװָארֿפן און גָאט, ֿפון
ּפַאלַאצן אירע ַאלע און ירושלים, ֿפון
און ֿפַײער, אין ֿפַארברענט זײ הָאבן
זײ הָאבן ּכלים גלוסטיקע אירע ַאלע

צעשטערט.
ֿפון געבליבן זַײנען װָאס די און 20
בֿבל, קײן ֿפַארטריבן ער הָאט שװערד
צו און אים צו געװָארן זַײנען זײ און
מלוכה דער ביז קנעכט ֿפַאר זין זַײנע

ּפרס; מלכות ֿפון
ֿפון װָארט דָאס דערֿפילן צו ּכדי 21
ערד די ביז מױל: ירמיהוס ֿפון גָאט
געהַאלטענע] [ניט אירע ָאּפצָאלן װעט
זַײן װיסט איר ֿפון טעג ַאלע שבתים;
דערֿפילן צו ביז שבת, געהַאלטן זי הָאט

יָאר. זיבעציק
ּכורש ֿפון יָאר ערשטן אין און 22
איז עס ַאז ּפרס, ֿפון מלך דעם
ֿפון װָארט דָאס געװָארן אױסגעֿפירט
גָאט הָאט מױל, ירמיהוס דורך גָאט
מלך ּכורש ֿפון גַײסט דעם דערװעקט

ַארױסגעלָאזט הָאט ער און ּפרס, ֿפון
קיניגרַײך, גַאנצן זַײן אין אױסרוף ַאן
צו ַאזױ געשריֿפטס, ַא דורך אױך און

זָאגן:
מלך דער ּכורש געזָאגט הָאט ַאזױ 23
ערד דער ֿפון קיניגרַײכן ַאלע ּפרס: ֿפון
ֿפון גָאט דער יהוה געגעבן מיר הָאט
בַאֿפױלן מיר הָאט ער און הימלען; די
װָאס ירושלים אין הױז ַא בױען צו אים
צװישן דָא איז עס װער יהודה; אין
יהוה זָאל ֿפָאלק, גַאנצן זַײן ֿפון אַײך
ער זָאל און אים, מיט זַײן גָאט זַײן

גײן. ַארױֿפֿ
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