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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ְמָלִכים ב 
  

  
  

 און מוָאֿב הָאט װידערשּפעניקט ָאן יׂשראל נָאך ַאחאֿבס 1
  .טױט

   
 און ַאַחזָיהו איז ַארױסגעֿפַאלן דורך דער גרַאטע ֿפון זַײן 2

און ער הָאט . און איז קרַאנק געװָארן, אױבערשטוב װָאס אין שומרון
זֿבּוֿב -גײט ֿפרעגט בַײ ַבַעל: און הָאט זײ ָאנגעזָאגט, קט שלוחיםגעשי

אױב איך װעל גענעזן װערן ֿפון דער דָאזיקער , דעם גָאט ֿפון עקרון
  .קרַאנקשַאֿפט

   
שטײ :  און ַא מלאך ֿפון גָאט הָאט גערעדט צו ֵאִלָיהו דעם ִּתשבי3

און , ן שומרוןגײ ַארױף ַאנטקעגן די שלוחים ֿפון דעם מלך ֿפו, אױף
גײט איר ֿפרעגן , צי װַײל אין יׂשראל איז קײן גָאט ניטָא: רעד צו זײ
 דרומעך הָאט יהוה ַאזױ 4? זֿבּוֿב דעם גָאט ֿפון עקרון-בַײ ַבַעל
דערֿפון װעסטו ניט , דָאס בעט װָאס דו ביסט ַארױף ַאהין: געזָאגט

  .נַײערט שטַארבן װעסטו שטַארבן, ַארָאּפנידערן

  .ָיהו געגַאנגעןאיז ֵאִל

און ער הָאט צו זײ ,  און די שלוחים הָאבן זיך אומגעקערט צו אים5
 הָאבן זײ צו אים 6? װָאס עּפעס הָאט איר זיך אומגעקערט: געזָאגט
און ער הָאט צו , ַא מַאן איז ַארױֿפגעקומען אונדז ַאנטקעגן: געזָאגט
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הָאט אַײך גײט קערט אַײך אום צו דעם מלך װָאס : אונדז געזָאגט
צי : ַאזױ הָאט יהוה געזָאגט: איר זָאלט רעדן צו אים און, געשיקט

זֿבּוֿב -שיקסטו ֿפרעגן בַײ ַבַעל, װַײל אין יׂשראל איז קײן גָאט ניטָא
, דָאס בעט װָאס דו ביסט ַארױף ַאהין, דרום? דעם גָאט ֿפון עקרון

. שטַארבןנַײערט שטַארבן װעסטו , דערֿפון װעסטו ניט ַארָאּפנידערן
װָאס איז דָאס אױסזען ֿפון דעם מַאן װָאס :  הָאט ער צו זײ גערעדט7

און הָאט צו אַײך גערעדט די ; איז אַײך ַארױֿפגעקומען ַאנטקעגן
ַא הָאריקער מַאן מיט ַא :  הָאבן זײ צו אים געזָאגט8? דָאזיקע רײד

דָאס הָאט ער געזָאגט . ָאנגעגורט אױף זַײנע לענדן ֿפעלענעם גַארטל
  .איז ֵאִלָיהו דער ִּתשבי

 און ער הָאט צו אים געשיקט ַא הױּפטמַאן ֿפון ֿפוֿפציק מיט זַײנע 9
ערשט ער זיצט אױֿפן שּפיץ , איז ער ַארױֿפגעגַאנגען צו אים. ֿפוֿפציק
דער מלך הָאט , געטלעכער מַאן: הָאט ער צו אים גערעדט. בַארג

הו געענטֿפערט צו דעם  הָאט ֵאִלָי10. נידער ַארָאּפ: געזָאגט
זָאל , אױב איך בין ַא געטלעכער מַאן, איז: הױּפטמַאן ֿפון די ֿפוֿפציק

  .און ֿפַארצערן דיך און דַײנע ֿפוֿפציק, ַארָאּפנידערן ַא ֿפַײער ֿפון הימל

און הָאט ֿפַארצערט אים , הָאט ַארָאּפגענידערט ַא ֿפַײער ֿפון הימל
  .און זַײנע ֿפוֿפציק

ער װידער געשיקט צו אים ַאן ַאנדער הױּפטמַאן ֿפון ֿפוֿפציק  הָאט 11
: און ער הָאט זיך ָאּפגערוֿפן און גערעדט צו אים. מיט זַײנע ֿפוֿפציק
אַײל זיך נידער : ַאזױ הָאט דער מלך געזָאגט, געטלעכער מַאן

אױב :  הָאט ֵאִלָיהו געענטֿפערט און הָאט צו זײ גערעדט12 .ַארָאּפ
און , זָאל ַארָאּפנידערן ַא ֿפַײער ֿפון הימל,  געטלעכער מַאןאיך בין ַא

  .ֿפַארצערן דיך און דַײנע ֿפוֿפציק

און הָאט ֿפַארצערט אים , הָאט ַארָאּפגענידערט ַא ֿפַײער ֿפון הימל
  .און זַײנע ֿפוֿפציק

 הָאט ער װידער געשיקט צו אים ַא הױּפטמַאן ֿפון דריטע ֿפוֿפציק 13
און דער דריטער הױּפטמַאן ֿפון ֿפוֿפציק איז , ֿפציקמיט זַײנע ֿפו
און ער איז געקומען און הָאט זיך געבוקט אױף זַײנע , ַארױֿפגעגַאנגען
און הָאט צו אים , און ער הָאט זיך בַײ אים געבעטן, קני ֿפַאר ֵאִלָיהון

און די , מַײן נֿפש, איך בעט דיך, זָאל, געטלעכער מַאן: גערעדט
זַײן װערדיק אין דַײנע ,  די דָאזיקע ֿפוֿפציק קנעכט דַײנענֿפשות ֿפון



  ְמָלִכים ב

ב

און הָאט , ַא ֿפַײער הָאט ַארָאּפגענידערט ֿפון הימל,  זע14. אױגן
ֿפַארצערט די צװײ ֿפרִיערדיקע הױּפטלַײט ֿפון ֿפוֿפציק מיט זײערע 

  .זָאל מַײן נֿפש זַײן װערדיק אין דַײנע אױגן, און ַאצונד; ֿפוֿפציקן

נידער ַארָאּפ מיט :  ַא מלאך ֿפון גָאט גערעדט צו ֵאִלָיהון הָאט15
  .זָאלסט ניט מורא הָאבן ֿפַאר אים; אים

. איז ער אױֿפגעשטַאנען און הָאט ַארָאּפגענידערט מיט אים צום מלך
ַאזױ װי דו : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט:  און ער הָאט צו אים גערעדט16

, זֿבּוֿב דעם גָאט ֿפון עקרון- ַבַעלהָאסט געשיקט שלוחים צו ֿפרעגן בַײ
? איז דָאס װַײל אין יׂשראל איז קײן גָאט ניטָא צו ֿפרעגן זַײן װָארט

דערֿפון װעסטו ניט , דָאס בעט װָאס דו ביסט ַארױף ַאהין, דרום
  .נַײערט שטַארבן װעסטו שטַארבן, ַארָאּפנידערן

ָאט װָאס ֵאִלָיהו  און ער איז געשטָארבן ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון ג17
און יהֹורם איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט אין צװײטן . הָאט גערעדט

װַײל ער ; דעם מלך ֿפון יהּודה, יָאר ֿפון יהֹורם דעם זון ֿפון יהֹושֿפטן
  .הָאט קײן זון ניט געהַאט

זײ ,  און די איבעריקע זַאכן ֿפון ַאַחזָיהון װָאס ער הָאט געטָאן18
שריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים זַײנען שױן בַא

  .ֿפון יׂשראל

  

װען גָאט הָאט געזָאלט ַארױֿפנעמען ,  און עס איז געװען1
זַײנען ֶאלישע און , ֵאִלָיהון אין ַא שטורעמװינד אױֿפן הימל

בלַײב :  הָאט ֵאִלָיהו געזָאגט צו ֶאלישען2. ֵאִלָיהו געגַאנגען ֿפון ִגלָגל
הָאט . ֵאל-װָארום גָאט הָאט מיך געשיקט ביז ֵבית, איך בעט דיך, דָא

, און ַאזױ װי דַײן זעל לעבט, ַאזױ װי גָאט לעבט: ֶאלישע געזָאגט
  !אױב איך װעל דיך ֿפַארלָאזן

  .ֵאל-און זײ הָאבן ַארָאּפגענידערט קײן ֵבית

ֵאל צו - זַײנען ַארױסגעגַאנגען די יונגע נֿביאים װָאס אין ֵבית3
װײסטו ַאז הַײנט נעמט גָאט : און הָאבן צו אים געזָאגט, לישעןֶא
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; איך װײס, יָא: הָאט ער געזָאגט? ַאװעק דַײן הַאר ֿפון דַײן קָאּפ
  .שװַײגט

  
, איך בעט דיך, בלַײב דָא, ֶאלישע:  הָאט ֵאִלָיהו צו אים געזָאגט4

ױ װי ַאז: הָאט ער געזָאגט. װָארום גָאט הָאט מיך געשיקט קײן יריחו
  .אױב איך װעל דיך ֿפַארלָאזן, טאון ַאזױ װי דַײן זעל לעב, גָאט לעבט

  .און זײ זַײנען געקומען קײן יריחו

און ,  הָאבן גענענט די יונגע נֿביאים װָאס אין יריחו צו ֶאלישען5
װײסטו ַאז הַײנט נעמט גָאט ַאװעק דַײן הַאר : הָאבן צו אים געזָאגט

  .שװַײגט; איך װײס, יָא: געזָאגטהָאט ער ? ֿפון דַײן קָאּפ

װָארום גָאט , איך בעט דיך, בלַײב דָא:  הָאט ֵאִלָיהו צו אים געזָאגט6
, ַאזױ װי גָאט לעבט: הָאט ער געזָאגט. הָאט מיך געשיקט ביזן ירדן

  !אױב איך װעל דיך ֿפַארלָאזן, טאון ַאזױ װי דַײן זעל לעב

  .און זײ זַײנען בײדע געגַאנגען

און הָאבן זיך , ֿפוֿפציק מַאן ֿפון די יונגע נֿביאים געגַאנגען זַײנען 7
און זײ בײדע זַײנען ; געשטעלט ַא קעגן איבער ֿפון דער װַײטן

און ,  הָאט ֵאִלָיהו גענומען זַײן מַאנטל8. געשטַאנען בַײם ירדן
און עס הָאט זיך , און געשלָאגן דָאס װַאסער, צונױֿפגעװיקלט

און זײ זַײנען בײדע ַאריבערגעגַאנגען אין , הערצעטײלט ַאהין און ַא
ַאזױ , װי זײ זַײנען ַאריבערגעגַאנגען,  און עס איז געװען9. טריקעניש

, בעט װָאס איך זָאל דיר טָאן: הָאט ֵאִלָיהו געזָאגט צו ֶאלישען
: הָאט ֶאלישע געזָאגט. אײדער איך װעל ַאװעקגענומען װערן ֿפון דיר

.  צװײעדיקער טײל ֿפון דַײן גַײסט זַײן אױף מירַא, איך בעט דיך, זָאל
אױב דו װעסט . הָאסט ַא שװערע זַאך געבעטן:  הָאט ער געזָאגט10

, װעט דיר ַאזױ געשען, מיך זען װען איך װער ַאװעקגענומען ֿפון דיר
  .װעט עס ניט געשען, אױב ָאבער ניט

רשט ַא ע, גײען און רעדן, װי זײ גײען ַאזױ,  און עס איז געװען11
און זײ הָאבן  ,ֿפַײערדיקער רַײטװָאגן מיט ֿפַײערדיקע ֿפערד

און ֵאִלָיהו איז ַארױף מיט ַא , ֿפַאנַאנדערגעשײדט צװישן זײ בײדן
ַאזױ הָאט ,  און װי ֶאלישע הָאט עס געזען12. שטורעמװינט אין הימל
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רַײטװעגן און רַײטער , ֿפָאטער מַײנער, ֿפָאטער מַײנער: ער געשרִיען
  !ון יׂשראלֿפ

, הָאט ער ָאנגענומען זַײנע קלײדער. און ער הָאט אים מער ניט געזען
 און ער הָאט 13. און הָאט זײ צעריסן אױף צװײ שטיקער

און , אױֿפגעהױבן ֵאִלָיהוס מַאנטל װָאס איז ַארָאּפגעֿפַאלן ֿפון אים
 און ער 14. הָאט זיך אומגעקערט און זיך געשטעלט בַײם ברעג ירדן

און , ט גענומען ֵאִלָיהוס מַאנטל װָאס איז ַארָאּפגעֿפַאלן ֿפון איםהָא
װּו איז יהוה דער : און הָאט געזָאגט, הָאט געשלָאגן דָאס װַאסער

הָאט , און ַאז ער אױך הָאט געשלָאגן דָאס װַאסער? גָאט ֿפון ֵאִלָיהון
און ֶאלישע איז , דָאס װַאסער זיך צעטײלט ַאהין און ַאהער

  .בערגעגַאנגעןַארי

 און די יונגע נֿביאים װָאס ֿפון יריחו הָאבן אים געזען ֿפון ַא קעגן 15
דער גַײסט ֿפון ֵאִלָיהון רוט אױף : און זײ הָאבן געזָאגט, איבער
און הָאבן זיך געבוקט , און זײ זַײנען אים געקומען ַאנטקעגן. ֶאלישען

איך , ָאט: געזָאגט און זײ הָאבן צו אים 16. ֿפַאר אים צו דער ערד
; העלדישע יונגען ,זַײנען צװישן דַײנע קנעכט ֿפוֿפציק מַאן, בעט דיך

טָאמער הָאט אים דער ; און זוכן דַײן הַאר, איך בעט דיך, זָאלן זײ גײן
גַײסט ֿפון גָאט ֿפַארטרָאגן און אים ֿפַארװָארֿפן אױף אײנעם ֿפון די 

איר זָאלט : ט ער געזָאגטהָא .ָאדער אין אײנעם ֿפון די טָאלן, בערג
 זַײנען זײ צוגעשטַאנען צו אים ביז ער הָאט זיך 17 .ניט שיקן
און זײ הָאבן געשיקט ֿפוֿפציק . שיקט: און ער הָאט געזָאגט, געשעמט

 18. און הָאבן אים ניט געֿפונען, און זײ הָאבן געזוכט דרַײ טעג, מַאן
און ; עזעסן אין יריחוװי ער איז ג, הָאבן זײ זיך אומגעקערט צו אים

איר זָאלט ניט : איך אַײך ניט געזָאגט הָאב: ער הָאט צו זײ געזָאגט
  ?גײן

זע :  און די מענטשן ֿפון דער שטָאט הָאבן געזָאגט צו ֶאלישען19
ַאזױ װי אונדזער הַאר , דער ָארט ֿפון דער שטָאט איז ַא גוטער, נָאר
 20 .ס לַאנד ֿפַארװַארֿפטאון דָא, ָאבער דָאס װַאסער איז שלעכט, זעט

און טוט ַארַײן ַאהין , ברענגט מיר ַא נַײע שיסל: הָאט ער געזָאגט
 און ער איז ַארױסגעגַאנגען צו 21. הָאבן זײ עס אים געברַאכט. זַאלץ

, און הָאט ַאהין ַארַײנגעװָארֿפן זַאלץ, דעם ַארױסגַאנג ֿפונעם װַאסער
איך הָאב געזונט געמַאכט דָאס : טַאזױ הָאט גָאט געזָאג: און געזָאגט

מער זָאל ֿפון דָארטן ניט זַײן קײן טױט און קײן ; דָאזיקע װַאסער
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ג

איז געזונט געװָארן ביז אױף   און דָאס װַאסער22. ֿפַארװַארֿפערין
  .ַאזױ װי דָאס װָארט װָאס ֶאלישע הָאט גערעדט, הַײנטיקן טָאג

און װי ער . ֵאל-ן קײן ֵבית און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון דָארט23
ַאזױ זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון שטָאט קלײנע  ,גײט ַארױף מיטן װעג

גײ : און הָאבן צו אים געזָאגט, און הָאבן געשּפעט ֿפון אים, יִינגלעך
הָאט ער זיך אומגעקערט  24! ּפליכקָאּפ, גײ ַארױף! ּפליכקָאּפ, ַארױף

ון ער הָאט זײ געשלָאגן אין א, און הָאט זײ דערזען, הינטער זיך
און , זַײנען ַארױסגעקומען צװײ בערינטעס ֿפון װַאלד. נָאמען ֿפון גָאט

  .הָאבן צעריסן ֿפון זײ צװײ און ֿפערציק קינדער

און ֿפון , און ער איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון דָארטן צום בַארג ַּכרמל
  .דָארטן הָאט ער זיך אומגעקערט קײן שומרון

  

רם דער זון ֿפון ַאחאֿבן איז געװָארן מלך איבער יׂשראל  און יהֹו1
אין שומרון אין ַאכצנטן יָאר ֿפון יהֹושֿפט דעם מלך ֿפון 

   .און ער הָאט געקיניגט צװעלף יָאר ;יהּודה

נָאר ,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט2
װָארום ער הָאט ; רניט ַאזױ װי זַײן ֿפָאטער און װי זַײן מוטע

 3. ָאּפגעטָאן דעם זַײלשטײן ֿפון ַבַעל װָאס זַײן ֿפָאטער הָאט געמַאכט
ָאבער ער איז געװען בַאהעֿפט ָאן די זינד ֿפון ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון 

ער הָאט זיך ניט ; װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל, נֿבטן
  .ָאּפגעקערט דערֿפון

און ער ֿפלעגט , ֿפון מוָאֿב הָאט געהַאלטן שָאף און ֵמיַשע דער מלך 4
צָאלן דעם מלך ֿפון יׂשראל די װָאל ֿפון הונדערט טױזנט לעמער און 

װי ַאחאֿב איז ,  און עס איז געװען5. הונדערט טױזנט װידערס
ַאזױ הָאט דער מלך ֿפון מוָאֿב װידערשּפעניקט ָאן דעם , געשטָארבן

לך יהֹורם ַארױסגעגַאנגען אין יענעם  איז דער מ6 .מלך ֿפון יׂשראל
 און ער 7. און הָאט איבערגעצײלט גַאנץ יׂשראל ,טָאג ֿפון שומרון

, איז געגַאנגען און הָאט געשיקט צו יהֹושֿפט דעם מלך ֿפון יהּודה
; דער מלך ֿפון מוָאֿב הָאט װידערשּפעניקט ָאן מיר: ַאזױ צו זָאגן

: הָאט ער געזָאגט? ױף מלחמהװעסטו גײן מיט מיר ַאקעגן מוָאֿב א
ַאזױ װי דַײן ֿפָאלק ַאזױ מַײן ; ַאזױ װי דו ַאזױ איך ;איך װעל ַארױֿפגײן
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: הָאט ער געֿפרעגט 8. ַאזױ װי דַײנע ֿפערד ַאזױ מַײנע ֿפערד; ֿפָאלק
מיטן װעג : הָאט ער געזָאגט? מיט װָאסער װעג זָאלן מיר ַארױֿפגײן

  . ֿפון דעם מדבר ֿפון אדום

און , און דער מלך ֿפון יהּודה,  געגַאנגען דער מלך ֿפון יׂשראלאיז 9
, און זײ הָאבן זיך ַארומגעדרײט זיבן טעג װעגס, דער מלך ֿפון אדום

און ֿפַאר די בהמות , און עס איז ניט געװען קײן װַאסער ֿפַארן חיל
װָארום ! װײ:  הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל געזָאגט10 .װָאס הינטער זײ

זײ צו געבן אין דער , הָאט צונױֿפגערוֿפן די דָאזיקע דרַײ מלכיםגָאט 
איז דָא ניטָא ַא נֿביא ֿפון :  הָאט יהֹושֿפט געזָאגט11 .הַאנט ֿפון מוָאֿב

הָאט זיך ָאּפגערוֿפן ? ַאז מיר זָאלן ֿפרעגן דורך אים בַײ גָאט, גָאט
דָא : געזָאגטאון הָאט , אײנער ֿפון די קנעכט ֿפון דעם מלך ֿפון יׂשראל

װָאס הָאט געגָאסן װַאסער אױף , איז דָא ֶאלישע דער זון ֿפון ָשֿפטן
בַײ אים איז דָא דָאס :  הָאט יהֹושֿפט געזָאגט12. די הענט ֿפון ֵאִלָיהון

  .װָארט ֿפון גָאט

און דער מלך ֿפון יׂשראל און יהֹושֿפט און דער מלך ֿפון אדום הָאבן 
 הָאט ֶאלישע געזָאגט צו דעם מלך ֿפון 13. ַארָאּפגענידערט צו אים

גײ צו די נֿביאים ֿפון דַײן ? װָאס קער איך זיך ָאן מיט דיר: יׂשראל
הָאט דער מלך ֿפון יׂשראל . און צו די נֿביאים ֿפון דַײן מוטער, ֿפָאטער

װָארום גָאט הָאט צונױֿפגערוֿפן די דָאזיקע ! ניטע: צו אים געזָאגט
 הָאט ֶאלישע 14. בן אין דער הַאנט ֿפון מוָאֿבזײ צו גע, דרַײ מלכים

, ַאזױ װי עס לעבט גָאט ֿפון צֿבאות װָאס איך שטײ ֿפַאר אים: געזָאגט
, ַאז װען איך שױן ניט דעם ּפנים ֿפון יהֹושֿפט דעם מלך ֿפון יהּודה

! און אױב איך װָאלט דיך ָאנגעזען, אױב איך װָאלט געקוקט אױף דיר
  .נגט מיר ַא שּפילערברע,  און ַאצונד15

ַאזױ איז אױף , װי דער שּפילער הָאט געשּפילט, און עס איז געװען
ַאזױ הָאט :  און ער הָאט געזָאגט16. אים געװען די הַאנט ֿפון גָאט

 17. מַאכט דעם דָאזיקן טָאל גריבער אױף גריבער: גָאט געזָאגט
און ניט , ינטאיר װעט ניט זען קײן װ: װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט

און דער דָאזיקער טָאל װעט ָאנגעֿפילט װערן מיט , זען קײן רעגן
איר און אַײערע ֿפי און אַײערע , און איר װעט טרינקען, װַאסער
ער װעט ;  און דָאס איז נָאך װינציק אין די אױגן ֿפון גָאט18. בהמות

 און איר װעט שלָאגן 19 .אַײך געבן מוָאֿב אין אַײער הַאנט
און יעטװעדער אױסדערװײלטע , װעדער בַאֿפעסטיקטע שטָאטיעט
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און , און יעטװעדער גוטן בױם װעט איר אַײנװַארֿפן; שטָאט
און יעטװעדער גוט , יעטװעדער קװַאל װַאסער װעט איר ֿפַארשטָאּפן
  .שטיק ֿפעלד װעט איר ֿפַארדַארבן מיט שטײנער

,  אױף דעם קרבןװען מע ברענגט,  און עס איז געװען אין דער ֿפרי20
און דָאס לַאנד , ערשט װַאסער קומט ַארױס ֿפון דעם װעג ֿפון אדום

  . געװָארן מיטן װַאסער איז ֿפול

 און גַאנץ מוָאֿב הָאבן געהערט ַאז די מלכים זַײנען ַארױֿפגעקומען 21
ֿפון , און זײ הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט, מלחמה צו הַאלטן אױף זײ

און זײ הָאבן זיך ;  ַאן ָאנגורט און העכעראיטלעכן װָאס גורט ָאן
 און װי זײ הָאבן זיך געֿפעדערט אין דער 22. געשטעלט בַײם געמַארק

הָאבן  און די מוָאֿבים, ַאזױ הָאט די זון געשַײנט אױֿפן װַאסער, ֿפרי
 הָאבן זײ 23. געזען ֿפון װַײטן דָאס װַאסער רױט ַאזױ װי בלוט

און , קריגן הָאבן זיך צעקריגט די מלכיםצע; בלוט איז דָאס: געזָאגט
  !מוָאֿב, צום רױב, און ַאצונד. זײ הָאבן געשלָאגן אײנער דעם ַאנדערן

און די יׂשראל ,  און זײ זַײנען געקומען אין לַאגער ֿפון יׂשראל24
 און די שטעט 25. זַײנען אױֿפגעשטַאנען און הָאבן געשלָאגן מוָאֿב

הָאבן זײ , נָאר ַא גוט שטיק ֿפעלדאון װּו , הָאבן זײ צעשטערט
און , איטלעכער געװָארֿפן ַא שטײן און הָאבן עס ָאנגעֿפילט

און יעטװעדער . יעטװעדער קװַאל װַאסער הָאבן זײ ֿפַארשטָאּפט
ביז זײ הָאבן בלױז איבערגעלָאזן , גוטן בױם הָאבן זײ אַײנגעװָארֿפן
רער הָאבן זי און די שלײדע; ַחֶרֶשת-אירע מױערשטײנער אין קיר

  .און הָאבן זי צעשלָאגן, ַארומגערינגלט

 און דער מלך ֿפון מוָאֿב הָאט געזען ַאז די מלחמה איז שטַארקער 26
און ער הָאט גענומען מיט זיך זיבן הונדערט מַאן װָאס צִיען , ֿפון אים

ָאבער זײ הָאבן , ּכדי דורכצוברעכן צו דעם מלך ֿפון אדום, ַא שװערד
 הָאט ער גענומען זַײן זון דעם בכור װָאס הָאט 27. ניט געקענט

און הָאט אים אױֿפגעברַאכט ֿפַאר ַא , געזָאלט קיניגן נָאך אים
און עס איז געװָארן ַא גרױסער צָארן . ברַאנדָאּפֿפער אױף דער מױער

און הָאבן זיך , און זײ הָאבן ַאװעקגעצױגן ֿפון אים; אױף יׂשראל
  .אומגעקערט אין לַאנד

  



  ְמָלִכים ב

 און אײנע ַא ֿפרױ ֿפון די װַײבער ֿפון די יונגע נֿביאים הָאט 1ד
איז , מַײן מַאן, דַײן קנעכט: ַאזױ צו זָאגן, געשרִיען צו ֶאלישע

און ; און דו װײסט ַאז דַײן קנעכט איז געװען גָאטסֿפָארכטיק; טױט
חוֿב איז געקומען נעמען צו זיך מַײנע צװײ קינדער ֿפַאר -דער ַבַעל
זָאג ? װָאס זָאל איך דיר טָאן:  הָאט ֶאלישע צו איר געזָאגט2. קנעכט

דַײן דינסט הָאט : הָאט זי געזָאגט? מיר װָאס הָאסטו אין הױז
, גײ:  הָאט ער געזָאגט3. נָאר בלױז ַא קריגל אײל, גָארנישט אין הױז

; לײדיקע ּכלים, ֿפון ַאלע דַײנע שכנים, בָארג דיר ּכלים ֿפון דערױסן
 און זָאלסט ַארַײנגײן און ֿפַארשליסן די טיר 4. יט קַארגןזָאלסט נ

און זָאלסט ָאנגיסן אין ַאלע די , הינטער דיר און הינטער דַײנע זין
  .און די ֿפולע זָאלסטו ַאװעקרוקן; דָאזיקע ּכלים

און זי הָאט ֿפַארשלָאסן די טיר ,  איז זי ַאװעקגעגַאנגען ֿפון אים5
און זי , זײ הָאבן איר דערלַאנגט: רע זיןהינטער זיך און הינטער אי

, װי די ּכלים זַײנען געװָארן ֿפול,  און עס איז געװען6. הָאט ָאנגעגָאסן
הָאט ער . דערלַאנג מיר נָאך ַא ּכלי: ַאזױ הָאט זי געזָאגט צו איר זון

און דָאס אײל הָאט זיך . ניטָא מער קײן ּכלי: צו איר געזָאגט
  .ָאּפגעשטעלט

און ער , און הָאט דערצײלט דעם געטלעכן מַאן,  געקומען איז זי7
און דו , און בַאצָאל דַײן חוֿב, גײ ֿפַארקױף דָאס אײל: הָאט געזָאגט

  .מיט דַײנע זין װעסט לעבן אױף דעם רעשט

איז ֶאלישע ַאריבערגעגַאנגען קײן ,  און עס איז געװען אײן טָאג8
הָאט זי אים ֿפַארהַאלטן , רױאון דָארטן איז געװען ַא רַײכע ֿפ, שּוֵנם

, ַאז װען נָאר ער איז דורכגעגַאנגען, און עס איז געװען. צו עסן ברױט
 הָאט זי געזָאגט צו איר 9. ֿפלעגט ער ֿפַארקערן ַאהין צו עסן ברױט

ֿפון  איך װײס ַאז דָאס איז ַא הײליקער מַאן, איך בעט דיך, זע: מַאן
, איך בעט דיך,  לָאמיר מַאכן10. ידגָאט װָאס גײט דורך בַײ אונדז ּתמ
און לָאמיר דָארטן ַאװעקשטעלן , ַא קלײן געמױערט אױבערסטיבל

און עס , און ַא לָאמּפ, און ַא טיש און ַא שטול, ֿפַאר אים ַא בעט
  .ַאזױ װעט ער אַײנקערן ַאהין, װי ער קומט צו אונדז, װעט זַײן

און ער הָאט ,  געקומעןאיז ער ַאהין,  און עס איז געװען אײן טָאג11
 12. און הָאט זיך דָארטן געלײגט, אַײנגעקערט אין דער אױבערשטוב



  ְמָלִכים ב

הָאט . רוף די דָאזיקע שּוַנמית: און ער הָאט געזָאגט צו זַײן יונג ֵגיחזי
  .און זי הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר אים, ער זי גערוֿפן

 דו הָאסט ,זע: זָאג ַאקָארשט צו איר:  הָאט ער צו אים געזָאגט13
װָאס איז דָא ; געזָארגט ֿפון אונדזערט װעגן די דָאזיקע גַאנצע זָארג

איז דָא צו רעדן ֿפַאר דיר צום מלך ָאדער צום הַאר ? צו טָאן ֿפַאר דיר
  .צװישן מַײן שטַאם זיץ איך: הָאט זי געזָאגט? ֿפון חיל

הָאט ? װָאס איז ֿפָארט דָא צו טָאן ֿפַאר איר:  הָאט ער געזָאגט14
און איר מַאן איז , ֿפַאר װָאר זי הָאט ניט קײן קינד: ֵגיחזי געזָאגט

און זי , און ער הָאט זי גערוֿפן, רוף זי:  הָאט ער געזָאגט15. ַאלט
ַאזױ , אין דער צַײט:  הָאט ער געזָאגט16. הָאט זיך געשטעלט אין טיר

, נײן: זָאגטהָאט זי גע. װעסטו הַאלדזן ַא זון, װי איצט איבער ַא יָאר
  .זָאלסט ניט נַארן דַײן דינסט! מַײן הַאר געטלעכער מַאן

און זי הָאט געבָארן ַא זון אין ,  און די ֿפרױ איז טרָאגעדיק געװָארן17
  .ַאזױ װי ֶאלישע הָאט צו איר גערעדט, אין ַא יָאר ַארום דער צַײט

, גאון עס איז געװען אײן טָא;  און דָאס קינד איז אױֿפגעװַאקסן18
 און ער 19. איז ער ַארױסגעגַאנגען צו זַײן ֿפָאטער בַײ די שניטערס

הָאט ער געזָאגט ! מַײן קָאּפ, מַײן קָאּפ: הָאט געזָאגט צו זַײן ֿפָאטער
 הָאט ער אים 20. טרָאג אים ַאװעק צו זַײן מוטער: צום יונג

ן און ער איז געזעס. ַאװעקגעטרָאגן און אים געברַאכט צו זַײן מוטער
איז זי . און איז געשטָארבן, אױף אירע קני ביז הַאלבן טָאג

און הָאט אים ַאװעקגעלײגט אױֿפן בעט ֿפון דעם , ַארױֿפגעגַאנגען
. און איז ַארױסגעגַאנגען, און זי הָאט אים ֿפַארשלָאסן, געטלעכן מַאן

איך , שיק מיר:  און זי הָאט גערוֿפן צו איר מַאן און הָאט געזָאגט22
און איך , אײנעם ֿפון די יונגען מיט אײנער ֿפון די אײזעלינס, דיךבעט 

 23. און װעל זיך אומקערן, װעל ַאריבערלױֿפן צום געטלעכן מַאן
-ניט ראש, ֿפַאר װָאס גײסטו צו אים הַײנט :הָאט ער צו איר געזָאגט

  .עס איז ֿפריד: הָאט זי געזָאגט? חודש און ניט שבת

און הָאט געזָאגט צו איר , טלט די אײזעלין און זי הָאט ָאנגעזָא24
סַײדן איך , זָאלסט מיך ניט אױֿפהַאלטן אין רַײטן; טרַײב און גײ: יונג

  .הָאב דיר געהײסן



  ְמָלִכים ב

 און זי איז געגַאנגען און געקומען צום געטלעכן מַאן אױֿפן בַארג 25
װי דער געטלעכער מַאן הָאט זי דערזען , און עס איז געװען. ַּכרמל
ָאן איז יענע : ַאזױ הָאט ער געזָאגט צו זַײן יונג ֵגיחזין, װַײטןֿפון 

איז : און זָאג צו איר,  ַאצונד לױף ַאקָארשט איר ַאנטקעגן26. שּוַנמית
הָאט זי ? איז ֿפריד צום קינד? איז ֿפריד צו דַײן מַאן? ֿפריד צו דיר

  .ֿפריד: געזָאגט

און זי הָאט , ן בַארג און זי איז געקומען צום געטלעכן מַאן אױֿפ27
, הָאט ֵגיחזי גענענט זי ַאװעקצושטױסן ;זיך ָאנגענומען ָאן זַײנע ֿפיס

װָארום איר , לָאז זי ָאּפ: ָאבער דער געטלעכער מַאן הָאט געזָאגט
און הָאט מיר , און גָאט הָאט ֿפַארהױלן ֿפון מיר, זעל איז ֿפַארביטערט

  .ניט דערצײלט

הָאב ?  איך דען געבעטן ַא זון בַײ מַײן הַארהָאב:  הָאט זי געזָאגט28
  ?זָאלסט מיך ניט גענַארן: איך ניט געזָאגט

און נעם מַײן , גורט ָאן דַײנע לענדן:  הָאט ער געזָאגט צו ֵגיחזין29
, ַאז דו װעסט ָאנטרעֿפן עמיצן ;און גײ, שטעקן אין דַײן הַאנט

, ך בַאגריסןאון ַאז עמעצער װעט די, זָאלסטו אים ניט בַאגריסן
און זָאלסט ַארױֿפטָאן מַײן שטעקן אױֿפן ; זָאלסטו אים ניט ענטֿפערן

  .יִינגלס ּפנים

און ַאזױ װי , ַאזױ װי גָאט לעבט:  הָאט געזָאגט די מוטער ֿפון יִינגל30
איז ער אױֿפגעשטַאנען ! אױב איך װעל דיך ָאּפלָאזן, דַײן זעל לעבט

  .און איז געגַאנגען נָאך איר

און הָאט ַארױֿפגעטָאן , ון ֵגיחזי איז ַאװעקגעגַאנגען זײ ֿפַארױס א31
. ָאבער קײן ָקול און קײן הערונג, דעם שטעקן אױֿפן יִינגלס ּפנים

, און הָאט אים דערצײלט, הָאט ער זיך אומגעקערט אים ַאנטקעגן
  .דער יִינגל הָאט זיך ניט אױֿפגעכַאּפט: ַאזױ צו זָאגן

, ערשט דער יִינגל איז טױט, קומען אין הױז און ֶאלישע איז גע32
 איז ער ַארַײנגעגַאנגען און הָאט 33. ַאװעקגעלײגט אױף זַײן בעט

און ער הָאט מתּפלל געװען , ֿפַארשלָאסן די טיר הינטער זײ צװײען
און ,  און ער איז ַארױף און הָאט זיך געלײגט איבערן קינד34. צו גָאט

און זַײנע אױגן אױף זַײנע , ױף זַײן מױלהָאט ַארױֿפגעטָאן זַײן מױל א
און ער הָאט זיך אױסגעצױגן , און זַײנע הענט אױף זַײנע הענט, אױגן



  ְמָלִכים ב

 און ער 35. ביז דער לַײב ֿפון יִינגל איז געװָארן װַארעם, אױף אים
און איז אומגעגַאנגען אין הױז אײן מָאל ַאהין , הָאט זיך אומגעקערט
איז ַארױף און הָאט זיך אױסגעצױגן און ער ; און אײן מָאל ַאהער

און דער יִינגל , און דער יִינגל הָאט גענָאסן ביז זיבן מָאל; אױף אים
  .הָאט אױֿפגעמַאכט זַײנע אױגן

רוף די דָאזיקע : און הָאט געזָאגט,  הָאט ער גערוֿפן ֵגיחזין38
ט הָא; און זי איז ַארַײנגעקומען צו אים, הָאט ער זי גערוֿפן. שּוַנמית

  .נעם דַײן זון: ער געזָאגט

און הָאט זיך , און איז געֿפַאלן צו זַײנע ֿפיס,  איז זי צוגעקומען37
און איז , און זי הָאט גענומען איר זון. געבוקט צו דער ערד

  .ַארױסגעגַאנגען

און ַא הונגער איז ;  און ֶאלישע הָאט זיך אומגעקערט קײן ִגלָגל38
הָאט ; גע נֿביאים זַײנען געזעסן ֿפַאר איםאון די יונ; געװען אין לַאנד

און קָאך ָאּפ ַא , שטעל צו דעם גרױסן טָאּפ: ער געזָאגט צו זַײן יונג
 איז אײנער ַארױסגעגַאנגען אין 39. געקעכטס ֿפַאר די יונגע נֿביאים

און ער הָאט געֿפונען ַא ֿפעלדבײמל און , ֿפעלד קלַײבן קרַײטעכער
און . ן װילדע אוגערקעס ַא ֿפול קלײד זַײנסהָאט ָאנגעקליבן דערֿפו

; ער איז געקומען און הָאט עס ַארַײנגעשניטן אין טָאּפ געקעכטס
 הָאט מען ַארַײנגעגָאסן די 40. װַײל זײ הָאבן עס ניט געקענט

װי זײ הָאבן געגעסן ֿפון דעם , און עס איז געװען; מענטשן צום עסן
טױט איז אין : און געזָאגטַאזױ הָאבן זײ אױסגעשרִיען , געקעכטס

 הָאט ער 41. און זײ הָאבן ניט געקענט עסן. געטלעכער מַאן, טָאּפ
און , און ער הָאט ַארַײנגעשָאטן אין טָאּפ. טָא ברענגט מעל: געזָאגט

און קײן . און זָאלן זײ עסן, גיס ַארַײן ֿפַאר די מענטשן: הָאט געזָאגט
  .שום בײז איז אין טָאּפ ניט געװען

און הָאט געברַאכט דעם , ָשִלָשה- און ַא מַאן איז געקומען ֿפון ַבַעל42
צװַאנציק גערשטענע , געטלעכן מַאן ברױט ֿפון ערשטער ּתֿבואה

גיב די : הָאט ער געזָאגט. און ֿפרישע זַאנגען אין זַײן זַאק ,ברױטן
װי קען איך :  הָאט זַײן משרת געזָאגט43. מענטשן און זָאלן זײ עסן

גיב די : הָאט ער געזָאגט?  דערלַאנגען ֿפַאר הונדערט מַאןדָאס
זײ װעלן : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט. און זָאלן זײ עסן, מענטשן



  ְמָלִכים ב

ה

און זײ ,  און ער הָאט דערלַאנגט ֿפַאר זײ44. עסן און נָאך איבערלָאזן
  .ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט, הָאבן געגעסן און נָאך איבערגעלָאזן

  

ֿפירער ֿפון דעם מלך ֿפון ארם איז געװען ַא - און ַנֲעָמן דער חיל1
װָארום דורך אים הָאט , און ָאנגעזען, גרױסער מַאן בַײ זַײן הַאר

און דער מַאן איז געװען ַא . גָאט געגעבן ַא גרױסע ישועה צו ארם
  . ָאבער ַא מצֹורע, העלדישער ִגבור

און הָאבן , גען אין בַאנדעס און די ַאַרמים זַײנען ַארױסגעגַאנ2
און זי הָאט בַאדינט ; געֿפַאנגען ֿפון לַאנד יׂשראל ַא קלײן מײדל

הלװאי איז מַײן :  הָאט זי געזָאגט צו איר הַארינטע3. ַנֲעָמנס װַײב
ער װָאלט אים דענצמָאל ; הַאר בַײ דעם נֿביא װָאס אין שומרון

  .אױסגעהײלט ֿפון זַײן צרעת

ַאזױ : ַאזױ צו זָאגן, און הָאט דערצײלט זַײן הַאר איז ער געקומען 4
 הָאט דער 5. גערעדט די מײדל װָאס ֿפון לַאנד יׂשראל און ַאזױ הָאט

און איך װעל שיקן ַא בריװ צו דעם , קום גײ: מלך ֿפון ארם געזָאגט
  .מלך ֿפון יׂשראל

איז ער געגַאנגען און ער הָאט גענומען מיט זיך צען צענטנער 
 און 6. און צען גַאנג קלײדער, און זעקסטױזנט גָאלדשטיק, זילבער

: ַאזױ צו זָאגן, ער הָאט געברַאכט דעם בריװ צו דעם מלך ֿפון יׂשראל
ָאט הָאב איך דיר , װי דער דָאזיקער בריװ קומט צו דיר, און ַאצונד

  .זָאלסטו אים אױסהײלן ֿפון זַײן צרעת, געשיקט מַײן קנעכט ַנֲעָמנען

װי דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט איבערגעלײענט , יז געװען און עס א7
: און הָאט געזָאגט, ַאזױ הָאט ער צעריסן זַײנע קלײדער, דעם בריװ

ַאז דער , בין איך דען ַא גָאט צו טײטן און צו מַאכן לעבעדיק
, יָא? צו הײלן ַא מענטש ֿפון זַײן צרעת, דָאזיקער שיקט צו מיר

ַאז ַאן אױסרײד ער זוכט ,  און זעט,איך בעט אַײך, מערקט נָאר
  .ַאקעגן מיר

װי ֶאלישע דער געטלעכער מַאן הָאט געהערט ,  און עס איז געװען8
הָאט ער , ַאז דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט צעריסן זַײנע קלײדער

ֿפַאר װָאס הָאסטו צעריסן דַײנע : ַאזױ צו זָאגן, געשיקט צום מלך



  ְמָלִכים ב

און ער װעט װיסן ַאז עס , צו מירזָאל ער ַאקָארשט קומען ? קלײדער
  .איז דָא ַא נֿביא אין יׂשראל

און ,  איז ַנֲעָמן געקומען מיט זַײנע ֿפערד און מיט זַײנע רַײטװעגן9
  .הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר דעם אַײנגַאנג ֿפון ֶאלישעס הױז

   
און , גײ: ַאזױ צו זָאגן,  הָאט ֶאלישע געשיקט צו אים ַא ָשִליח10

און דַײן לַײב װעט זיך אומקערן ,  בָאדן זיבן מָאל אין ירדןזָאלסט זיך
  .און װעסט װערן רײן, צו דיר

און הָאט , און ער איז ַאװעקגעגַאנגען,  הָאט ַנֲעָמן געצערנט11
, ַארױסגײן װעט ער ַארױסגײן צו מיר, איך הָאב געמײנט, זע: געזָאגט

ֿפון יהוה זַײן און װעט זיך ַאװעקשטעלן און װעט רוֿפן דעם נָאמען 
און ַאװעקנעמען די , און ֿפָאכן מיט זַײן הַאנט אױף דעם ָארט, גָאט
די טַײכן ֿפון דמׂשק בעסער ֿפון ,  זַײנען ניט ַַאָמָנה און ַּפרַּפר12. צרעת

און װערן , קען איך זיך ניט בָאדן אין זײ? ַאלע װַאסערן ֿפון יׂשראל
 ַאװעקגעגַאנגען מיט און ער הָאט זיך אומגעקערט און איז? רײן

  .גרימצָארן

און הָאבן גערעדט און צו אים ,  הָאבן זַײנע קנעכט גענענט13
ַאז דער נֿביא װָאלט דיר געהײסן ַא גרױסע , מַײן ֿפָאטער: געזָאגט

בָאד : הַײנט װי ַאז ער זָאגט דיר נָאר? װָאלסטו דען ניט געטָאן, זַאך
  ?און װער רײן, זיך

, נידערט און זיך געטֹוֿבלט אין ירדן זיבן מָאל הָאט ער ַארָאּפגע14
און זַײן לַײב הָאט זיך , ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון דעם געטלעכן מַאן

און ער איז געװָארן , אומגעקערט ַאזױ װי דער לַײב ֿפון ַא קלײן יִינגל
  .רײן

ער מיט זַײן גַאנצער ,  הָאט ער זיך אומגעקערט צום געטלעכן מַאן15
און , ר איז געקומען און הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר איםאון ע, מחנה

ָאט ַאצונד װײס איך ַאז ניטָא קײן גָאט אױף דער : הָאט געזָאגט
איך בעט , נעם ָאן, און ַאצונד. גַאנצער ערד נָאר בלױז אין יׂשראל

ַאזױ װי עס לעבט :  הָאט ער געזָאגט16 .ַא מּתנה ֿפון דַײן קנעכט, דיך
און ער איז ! אױב איך װעל נעמען, ײ ֿפַאר איםיהוה װָאס איך שט

 17. ָאבער ער הָאט ניט געװָאלט, צוגעשטַאנען צו אים צו נעמען
געגעבן װערן , איך בעט דיך, זָאל, אױב דָאס ניט: הָאט ַנֲעָמן געזָאגט
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װָארום דַײן קנעכט ; די מׂשא ֿפון צװײ מױלאײזלען, דַײן קנעכט ערד
ּפֿפער ָאדער שלַאכטָאּפֿפער צו ַאנדערע װעט מער ניט מַאכן ברַאנדָא
 ֿפַאר דער דָאזיקער זַאך זָאל יהוה 18. געטער נָאר בלױז צו יהוה

װען מַײן הַאר קומט אין הױז ֿפון ִרמֹון זיך : ֿפַארגעבן דַײן קנעכט
און איך װעל , און ער איז ָאנגעלענט אױף מַײן הַאנט, דָארטן צו בוקן

, װען איך מוז זיך בוקן אין הױז ֿפון ִרמֹון, מֹוןזיך בוקן אין הױז ֿפון ִר
 הָאט ער 19. זָאל יהוה ֿפַארגעבן דַײן קנעכט אין דער דָאזיקער זַאך

און ער איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון אים ַא . גײ בשלום: צו אים געזָאגט
  .שטרעק לַאנד

: הָאט געזָאגט, דער יונג ֿפון ֶאלישע דעם געטלעכן מַאן,  און ֵגיחזי20
, ָאט הָאט מַײן הַאר ָאּפגעזָאגט דעם דָאזיקן ַנֲעָמן דעם ַאַרמי

ַאזױ װי גָאט . ָאנצונעמען ֿפון זַײן הַאנט דָאס װָאס ער הָאט געברַאכט
  !און נעמען ֿפון אים עּפעס, ַאז איך מוז אים נָאכלױֿפן, לעבט

זען און װי ַנֲעָמן הָאט גע;  און ֵגיחזי הָאט נָאכגעיָאגט ַנֲעָמנען21
ַאזױ איז ער ַארָאּפגעשּפרונגען ֿפון רַײטװָאגן , עמיצן לױֿפן נָאך אים

:  הָאט ער געזָאגט22? איז ֿפריד: און הָאט געזָאגט, אים ַאנטקעגן
ָאט ַאקָארשט ַאצונד : מַײן הַאר הָאט מיך געשיקט ַאזױ צו זָאגן. ֿפריד

, ון אֿפריםזַײנען געקומען צו מיר צװײ יונגעלַײט ֿפון דעם געבערג ֿפ
ַא צענטנער זילבער  ,איך בעט דיך, גיב ֿפַאר זײ. ֿפון די יונגע נֿביאים

נעם צװײ , בַאװיליק:  הָאט ַנֲעָמן געזָאגט23. און צװײ גַאנג קלײדער
און הָאט אַײנגעבונדן , און ער איז צוגעשטַאנען צו אים. צענטער

און , ײדעראון צװײ גַאנג קל, צװײ צענטנער זילבער אין צװײ זעקלעך
און זײ הָאבן עס געטרָאגן אים , געגעבן צו צװײ ֿפון זַײנע יונגען

ַאזױ הָאט ער עס ,  און װי ער איז געקומען צום בערגל24. ֿפַארױס
און ער הָאט ; און בַאהַאלטן אין הױז, צוגענומען ֿפון זײער הַאנט
  .און זײ זַײנען ַאװעקגעגַאנגען, ַאװעקגעשיקט די מענטשן

הָאט . ר איז געקומען און הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר זַײן הַאר און ע25
דַײן : הָאט ער געזָאגט? ֵגיחזי, ֿפון װַאנען: ֶאלישע צו אים געזָאגט

:  הָאט ער צו אים געזָאגט26. קנעכט איז אין ערגעץ ניט געגַאנגען
איז ניט מַײן הַארץ מיטגעגַאנגען װען ַא מַאן הָאט זיך אומגעדרײט 

, איז דָאס ַא צַײט צו נעמען זילבער? ן רַײטװָאגן דיר ַאנטקעגןֿפון זַײ
, ָאדער אײלבערטגערטנער און װַײנגערטנער, און נעמען קלײדער
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ו

 דרום זָאל 27? ָאדער קנעכט און דינסטן, ָאדער שָאף און רינדער
  .ַנֲעָמנס צרעת זיך בַאהעֿפטן ָאן דיר און ָאן דַײן זָאמען אױף אײביק

    .װי שנײ] װַײס[רױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר אים מצֹורע און ער איז ַא

  

דער , זע נָאר.  און די יונגע נֿביאים הָאבן געזָאגט צו ֶאלישע1
  . ָארט װּו מיר זיצן ֿפַאר דיר איז צו ענג ֿפַאר אונדז

און לָאמיר נעמען ֿפון דָארטן איטלעכער ֿפון ,  לָאמיר גײן ביזן ירדן2
ָאמיר אונדז דָארטן מַאכן ַאן ָארט צו װױנען און ל, אונדז אײן קלָאץ

, בַאװיליק:  הָאט אײנער געזָאגט3. גײט: הָאט ער געזָאגט. דָארטן
איך װעל :  הָאט ער געזָאגט- .און גײ מיט דַײנע קנעכט, איך בעט דיך

  .גײן

און זײ , און זײ זַײנען געקומען צום ירדן,  איז ער געגַאנגען מיט זײ4
װי אײנער ,  און עס איז געװען5.  די בײמערהָאבן ָאּפגעהַאקט

, ַאזױ איז דער אַײזן ַארַײנגעֿפַאלן אין װַאסער, װַארֿפט אום ַא קלָאץ
װָארום ער , מַײן הַאר, װײ: און ער הָאט אױסגעשרִיען און געזָאגט

װּו איז ער :  הָאט דער געטלעכער מַאן געזָאגט6. איז ַא געלִיענער
און ער הָאט ,  אים געװיזן דעם ָארטהָאט ער? ַארַײנגעֿפַאלן

און דער , און הָאט עס ַאהין ַארַײנגעװָארֿפן, ָאּפגעשניטן ַא העלצל
הײב דיר אים :  און ער הָאט געזָאגט7. אַײזן איז ַארױֿפגעשװּומען

און הָאט אים , הָאט ער אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט; ַארױס
  .ַארױסגענומען

און ער , עהַאלטן מלחמה אױף יׂשראל און דער מלך ֿפון ארם הָאט ג8
אין יענעם און : ַאזױ צו זָאגן, הָאט ָאּפגערעדט מיט זַײנע קנעכט
  . יענעם ָארט װעט זַײן מַײן לַאגערונג

ַאזױ ,  הָאט דער געטלעכער מַאן געשיקט צו דעם מלך ֿפון יׂשראל9
לָאזן װָארום ַאהין , היט זיך ֿפַארבַײצוגײן דעם דָאזיקן ָארט: צו זָאגן

 און דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט געשיקט צו 10. זיך ַארָאּפ די ַאַרמים
דעם ָארט װָאס דער געטלעכער מַאן הָאט אים געזָאגט און אים 

און ער הָאט זיך דָארטן אױסגעהיט ניט אײן מָאל און ניט ; געװָארנט
  .צװײ מָאל
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ון ארם  איז אױֿפגערודערט געװָארן דָאס הַארץ ֿפון דעם מלך ֿפ11
און , און ער הָאט גערוֿפן זַײנע קנעכט, איבער דער דָאזיקער זַאך

װער ֿפון אונדזערע איז , קענט איר מיר ניט זָאגן: הָאט צו זײ געזָאגט
: הָאט אײנער ֿפון זַײנע קנעכט געזָאגט? מיט דעם מלך ֿפון יׂשראל

 נַײערט ֶאלישע דער נֿביא װָאס אין יׂשראל, מַײן הַאר מלך, נײן
דערצײלט דעם מלך ֿפון יׂשראל די רײד װָאס דו רעדסט אין דַײן 

און איך , גײט און זעט װּו ער איז:  הָאט ער געזָאגט13. שלָאֿפקַאמער
  .װעל שיקן און װעל אים נעמען

 און 14. ער איז אין דֹותן: ַאזױ צו זָאגן, איז אים ָאנגעזָאגט געװָארן
און זײ , װעגן און ַא גרױסן חילער הָאט געשיקט ַאהין ֿפערד און רַײט

 און 15. און הָאבן ַארומגערינגלט די שטָאט, זַײנען געקומען בַײ נַאכט
, דער משרת ֿפון דעם געטלעכן מַאן הָאט זיך געֿפעדערט אױֿפצושטײן

, רינגלט ַארום די שטָאט ערשט ַא חיל, און ער איז ַארױסגעגַאנגען
מַײן , װײ: ונג צו אים געזָאגטהָאט זַײן י. מיט ֿפערד און רַײטװעגן

זָאלסט ניט מורא :  הָאט ער געזָאגט16? װָאס זָאלן מיר טָאן, הַאר
  .װָארום די װָאס מיט אונדז זַײנען מער װי די װָאס מיט זײ; הָאבן

איך , גָאט עֿפן:  און ֶאלישע הָאט מתּפלל געװען און הָאט געזָאגט17
 הָאט גָאט געעֿפנט די אױגן ֿפון .און זָאל ער זען, זַײנע אױגן, בעט דיך
ערשט דער בַארג איז ֿפול מיט ֿפערד , און ער הָאט געזען, דעם יונג

   .און רַײטװעגן ֿפַײערדיקע רונד ַארום ֶאלישען

ַאזױ הָאט ֶאלישע ,  און װי זײ הָאבן ַארָאּפגענידערט צו אים18
דָאס , יךאיך בעט ד, שלָאג: און הָאט געזָאגט, מתּפלל געװען צו גָאט

, הָאט ער זײ געשלָאגן מיט בלינדקײט. דָאזיקע ֿפָאלק מיט בלינדקײט
:  און ֶאלישע הָאט צו זײ געזָאגט19. ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון ֶאלישען

גײט מיר נָאך און . און ניט דָאס איז די שטָאט, ניט דָאס איז דער װעג
ר הָאט זײ און ע. איך װעל אַײך ֿפירן צו דעם מַאן װָאס איר זוכט

  .ַאװעקגעֿפירט קײן שומרון

ַאזױ הָאט , װי זײ זַײנען געקומען קײן שומרון,  און עס איז געװען20
הָאט . זײ זָאלן זען, עֿפן די אױגן ֿפון די דָאזיקע, גָאט: ֶאלישע געזָאגט

ערשט זײ זַײנען אין , און זײ הָאבן געזען, גָאט געעֿפנט זײערע אױגן
, ר מלך ֿפון יׂשראל הָאט געזָאגט צו ֶאלישען און דע21. מיטן שומרון

, זָאל איך דערשלָאגן? זָאל איך דערשלָאגן: װען ער הָאט זײ געזען
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צי די . זָאלסט ניט דערשלָאגן:  הָאט ער געזָאגט22? מַײן ֿפָאטער
װָאס דו הָאסט געֿפַאנגען מיט דַײן שװערד און מיט דַײן בױגן 

און זָאלן זײ , ברױט און װַאסערשטעל ֿפַאר זײ ? דערשלָאגסט דָאס
  .און גײן צו זײער הַאר, עסן און טרינקען

 הָאט ער זײ געמַאכט ַא גרױסן מָאלצַײט און זײ הָאבן געגעסן און 23
און זײ זַײנען , און ער הָאט זײ ַאװעקגעשיקט, געטרונקען

  .ַאװעקגעגַאנגען צו זײער הַאר

ניט געקומען אין לַאנד און די בַאנדעס ֿפון ארם זַײנען מער װידער 
  .ֿפון יׂשראל

ַהַדד דער מלך ֿפון ארם - הָאט בן,  און עס איז געװען נָאך דעם24
און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען און הָאט , אַײנגעזַאמלט זַײן גַאנצן חיל

 און עס איז געװָארן ַא גרױסער הונגער 25. געלעגערט אױף שומרון
ביז ַא קָאּפ ֿפון , ערט אױף אירָאט זײ הָאבן געלעג- בעת, אין שומרון

ַאן אײזל איז געװען ַאכציק זילבערסטיק און ַא ֿפערטל ַקֿב 
װי דער מלך ,  און עס איז געװען26. טױבנמיסט ֿפינף זילבערסטיק

הָאט ַא ֿפרױ , ֿפון יׂשראל איז ֿפַארבַײגעגַאנגען אױף דער מױער
 הָאט ער 27. לךמַײן הַאר מ, העלף: ַאזױ צו זָאגן, געשרִיען צו אים

? ֿפון װַאנען זָאל איך דיר העלֿפן, ַאז גָאט העלֿפט דיר ניט: געזָאגט
:  און דער מלך הָאט צו איר געזָאגט28? ֿפון שַײער צי ֿפון קעלער

די דָאזיקע ֿפרױ הָאט צו מיר : הָאט זי געזָאגט? װָאס איז דיר
און , ױֿפעסןאון מיר װעלן אים הַײנט א, גיב ַאהער דַײן זון: געזָאגט

, מיר ָאּפגעקָאכט מַײן זון  הָאבן29. מַײן זון װעלן מיר אױֿפעסן מָארגן
און ַאז איך הָאב צו איר געזָאגט ; און מיר הָאבן אים אױֿפגעגעסן

, און מיר װעלן אים אױֿפעסן, גיב ַאהער דַײן זון: אױֿפן ַאנדערן טָאג
  .הָאט זי בַאהַאלטן איר זון

 װי דער מלך הָאט געהערט די װערטער ֿפון , און עס איז געװען30
בעת ער איז , ַאזױ הָאט ער צעריסן זַײנע קלײדער, דער ֿפרױ

ערשט , און דָאס ֿפָאלק הָאט געזען, ֿפַארבַײגעגַאנגען אױף דער מױער
זָאל מיר :  און ער הָאט געזָאגט31. זַאק איז אױף זַײן לַײב ֿפון אונטן

אױב דער קָאּפ ֿפון ֶאלישע דעם זון ֿפון , גָאט טָאן ַאזױ און נָאך מער
  !ָשֿפטן װעט בלַײבן אױף אים הַײנט
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ז

און די עלטסטע זַײנען ,  און ֶאלישע איז געזעסן אין זַײן הױז32
ָאבער . הָאט געשיקט ֿפון זיך ַא מַאן] דער מלך[און . געזעסן מיט אים

 די הָאט ער געזָאגט צו, אײדער דער ָשִליח איז ָאנגעקומען צו אים
איר זעט װי דער דָאזיקער זון ֿפון דעם רוֵצח שיקט : עלטסטע

ֿפַארשליסט די , װי דער ָשִליח קומט, זעט? ַארָאּפצונעמען מַײן קָאּפ
, ֿפַאר װָאר. און איר זָאלט זיך ָאנשּפַארן ָאן דער טיר ַאקעגן אים, טיר

  .דער שָארך ֿפון זַײן הַארס ֿפיס איז הינטער אים

ערשט דער ָשִליח נידערט ַארָאּפ צו ,  נָאך מיט זײ װי ער רעדט33
דָאס דָאזיקע בײז איז ֿפון , זע: הָאט געזָאגט] דער מלך[און . אים
  ?װָאס קען איך נָאך הָאֿפן ֿפון גָאט; גָאט

  

ַאזױ הָאט : הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט:  הָאט ֶאלישע געזָאגט1
ְסָאה זעמלמעל זַײן מָארגן אין דער צַײט װעט ַא : גָאט געזָאגט

אין דעם מױער , און צװײ ְסָאה גערשטן ֿפַאר ַא שקל, ֿפַאר ַא שקל
  .ֿפון שומרון

 הָאט דער הױּפטמַאן װָאס דער מלך איז געװען ָאנגעלענט אױף זַײן 2
ַאֿפילו גָאט : און הָאט געזָאגט, הַאנט געענטֿפערט דעם געטלעכן מַאן

הָאט ?  דען דָאזיקע זַאך געשעןקען ,זָאל מַאכן ֿפענצטער אין הימל
ָאבער עסן דערֿפון , ָאט װעסטו זען מיט דַײנע אױגן: ער געזָאגט
  .װעסטו ניט

; זַײנען געװען בַײם אַײנגַאנג ֿפון טױער , און ֿפיר מענטשן מצֹוָרִעים3
װָאס זיצן מיר דָא ביז מיר : הָאבן זײ געזָאגט אײנער צום ַאנדערן

איז , מיר װעלן ַארַײנגײן אין שטָאט: ר זָאגן זָאלן מי4? װעלן שטַארבן
און אױב ; און מיר װעלן דָארטן שטַארבן, דער הונגער אין שטָאט

דרום קומט ַאצונד און . װעלן מיר אױך שטַארבן, מיר װעלן דָא זיצן
אױב זײ װעלן אונדז לָאזן ; לָאמיר צוֿפַאלן צו דעם לַאגער ֿפון ארם

װעלן מיר ,  זײ װעלן אונדז טײטןאון אױב, װעלן מיר לעבן, לעבן
  .שטַארבן

 זַײנען זײ אױֿפגעשטַאנען אין ָאװנט צו גײן צו דעם לַאגער ֿפון 5
ערשט דָארטן , און זײ זַײנען געקומען צום עק לַאגער ֿפון ארם, ארם

 װָארום גָאט הָאט געמַאכט הערן אין דעם 6. איז קײן מענטש ניטָא
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, און ַא ליַארעם ֿפון ֿפערד,  רַײטװעגןלַאגער ֿפון ארם ַא ליַארעם ֿפון
און זײ הָאבן געזָאגט אײנער צום , ַא ליַארעם ֿפון ַא גרױסן חיל

דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט ָאנגעדונגען אױף אונדז די , זע: ַאנדערן
צו קומען אױף , און די מלכים ֿפון מצרים, מלכים ֿפון די ִחּתים

, ען און זַײנען ַאנטלָאֿפן אין ָאװנט און זײ זַײנען אױֿפגעשטַאנ7. אונדז
און זײערע ֿפערד און , און הָאבן איבערגעלָאזט זײערע געצעלטן

און זַײנען ַאנטלָאֿפן , דעם לַאגער ַאזױ װי ער איז, זײערע אײזלען
  .אום זײער לעבן

און זַײנען , זַײנען געקומען צום עק לַאגער  און די דָאזיקע מצֹוָרִעים8
, און הָאבן געגעסן און געטרונקען,  אין אײן געצעלטַארַײנגעגַאנגען

און זײ , און בגדים, און ַארױסגעטרָאגן ֿפון דָארטן זילבער און גָאלד
און זײ זַײנען צוריקגעקומען ; זַײנען געגַאנגען און הָאבן בַאהַאלטן

און הָאבן , און זַײנען ַארַײנגעגַאנגען אין ַאן ַאנדער געצעלט
. און זַײנען געגַאנגען און הָאבן בַאהַאלטן, ון דָארטןַארױסגעטרָאגן ֿפ

; מיר טוען ניט רעכט:  און זײ הָאבן געזָאגט אײנער צום ַאנדערן9
ַאז מיר . און מיר שװַײגן, הַײנטיקער טָאג איז ַא טָאג ֿפון בׂשורה

. װעט אונדז טרעֿפן ַא שטרָאף, װעלן װַארטן ביז ליכט ֿפון ֿפרימָארגן
און לָאמיר ַארַײנגײן און דערצײלן אין הױז ֿפון , צונדדרום קומט ַא

  .מלך

,  זַײנען זײ געגַאנגען און הָאבן גערוֿפן צו די טױערלַײט ֿפון שטָאט10
זַײנען געקומען אין  מיר: ַאזױ צו זָאגן, און זײ הָאבן זײ דערצײלט

 ערשט דָארטן איז ניטָא קײן מַאן און קײן ָקול ֿפון ַא, לַאגער ֿפון ארם
און די אײזלען זַײנען , נָאר די ֿפערד זַײנען צוגעבונדן; מענטשן
  .און די געצעלטן ַאזױ װי זײ זַײנען געװען, צוגעבונדן

און מע הָאט ָאנגעזָאגט אינעװײניק ,  הָאבן די טױערלַײט גערוֿפן11
און ,  איז דער מלך אױֿפגעשטַאנען אין דער נַאכט12. אין מלכס הױז

לָאמיר אַײך זָאגן װָאס די ַאַרמים :  זַײנע קנעכטער הָאט געזָאגט צו
דרום , זײ װײסן ַאז מיר זַײנען הונגעריקע: אונדז הָאבן דָא געטָאן

ַאזױ , זַײנען זײ ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאגער זיך צו בַאהַאלטן אין ֿפעלד
ַאזױ װעלן מיר זײ כַאּפן , װי זײ װעלן ַארױסגײן ֿפון שטָאט: צו זָאגן

  .און מיר װעלן ַארַײנגײן אין שטָאט, הײטלעבעדיקער
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ח

טָא :  הָאט זיך ָאנגערוֿפן אײנער ֿפון זַײנע קנעכט און הָאט געזָאגט13
נעמען ֿפינף ֿפון די געבליבענע ֿפערד װָאס , איך בעט דיך, זָאל מען

 זײ זַײנען דָאך ַאזױ װי דער גַאנצער המון ֿפון -זַײנען דָא געבליבן
  . און לָאמיר שיקן און זען-יׂשראל װָאס גײען אױס

און דער מלך הָאט ,  הָאבן זײ גענומען צװײ רַײטװעגן מיט ֿפערד14
  .גײט און זעט: ַאזױ צו זָאגן, זײ געשיקט נָאך דעם חיל ֿפון ארם

ערשט דער גַאנצער װעג איז ;  זַײנען זײ געגַאנגען נָאך זײ ביזן ירדן15
 הָאבן ַאװעקגעװָארֿפן אין ֿפול מיט בגדים און זַאכן װָאס די ַאַרמים

און הָאבן , הָאבן די שלוחים זיך אומגעקערט. זײער אַײלעניש
 איז ַארױסגעגַאנגען דָאס גַאנצע ֿפָאלק און 16. דערצײלט דעם מלך

און ַא ְסָאה זעמלמעל ; זײ הָאבן אױסגערױבט דעם לַאגער ֿפון ארם
ַאזױ װי , ַא שקלאון צװײ ְסָאה גערשטן ֿפַאר , איז געװען ֿפַאר ַא שקל
  .דָאס װָארט ֿפון גָאט

 און דער מלך הָאט אױֿפגעזעצט דעם הױּפטמַאן װָאס ער איז 17
הָאט אים דָאס . איבער דעם טױער, געװען ָאנגעלענט אױף זַײן הַאנט

ַאזױ װי עס הָאט . און ער איז געשטָארבן, ֿפָאלק צעטרעטן אין טױער
ט גערעדט װען דער מלך װָאס ער הָא, גערעדט דער געטלעכער מַאן
ַאז דער ,  װָארום עס איז געװען18. הָאט ַארָאּפגענידערט צו אים

צװײ ְסָאה : ַאזױ צו זָאגן, געטלעכער מַאן הָאט גערעדט צום מלך
, און ַא ְסָאה זעמלמעל ֿפַאר ַא שקל, גערשטן װעלן זַײן ֿפַאר ַא שקל

ט דער הױּפטמַאן  הָא19, מָארגן אין דער צַײט אין טױער ֿפון שומרון
און ַאֿפילו גָאט : און הָאט געזָאגט, זיך ָאּפגערוֿפן צום געטלעכן מַאן
קען דען געשען ַאזױ װי די דָאזיקע , זָאל מַאכן ֿפענצטער אין הימל

ָאבער עסן , ָאט װעסטו זען מיט דַײנע אױגן: הָאט ער געזָאגט? זַאך
 און דָאס ֿפָאלק  און אים איז ַאזױ געשען20. דערֿפון װעסטו ניט

  .און ער איז געשטָארבן, הָאט אים צעטרעטן אין טױער

  

 און ֶאלישע הָאט גערעדט צו דער ֿפרױ װָאס ער הָאט 1
דו , שטײ אױף און גײ: ַאזױ צו זָאגן, לעבעדיק געמַאכט איר זון

, און הַאלט זיך אױף װּו דו װעסט זיך אױֿפהַאלטן, און דַײן הױזגעזינט
און ער קומט אױך איבערן לַאנד , ַא הונגער ָאט גערוֿפןװָארום גָאט ה
  .אױף זיבן יָאר
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און הָאט געטָאן ַאזױ װי דָאס װָארט ,  איז די ֿפרױ אױֿפגעשטַאנען2
און , און זי איז געגַאנגען מיט איר הױזגעזינט, ֿפון דעם געטלעכן מַאן

 און עס 3. רהָאט זיך אױֿפגעהַאלטן אין לַאנד ֿפון די ּפִלשּתים זיבן יָא
הָאט די ֿפרױ זיך אומגעקערט , איז געװען צום ָסוף ֿפון די זיבן יָאר

און זי איז ַארױסגעגַאנגען שרַײען צום , ֿפון לַאנד ֿפון די ּפִלשּתים
 און דער מלך הָאט גרָאד 4. מלך װעגן איר הױז און װעגן איר ֿפעלד

: זױ צו זָאגןַא, גערעדט צו ֵגיחזי דעם יונג ֿפון דעם געטלעכן מַאן
. דערצײל מיר ַאקָארשט ַאלע גרױסע זַאכן װָאס ֶאלישע הָאט געטָאן

ַאז ער הָאט ,  און עס איז געװען װי ער דערצײלט ַאזױ דעם מלך5
ערשט די ֿפרױ װָאס ער הָאט , לעבעדיק געמַאכט דעם טױטן

שרַײט צום מלך װעגן איר הױז און װעגן , איר זון לעבעדיק געמַאכט
און , דָאס איז די ֿפרױ, מַײן הַאר מלך: הָאט ֵגיחזי געזָאגט. דאיר ֿפעל

 הָאט דער 6. דָאס איז איר זון װָאס ֶאלישע הָאט לעבעדיק געמַאכט
און דער מלך . און זי הָאט אים דערצײלט, מלך אױסגעֿפרעגט די ֿפרױ

קער אום ַאלץ : ַאזױ צו זָאגן, הָאט איר מיטגעגעבן ַא הױֿפדינער
ֿפון דעם טָאג , און ַאלע אַײנקומענישן ֿפון דעם ֿפעלד, ירסװָאס איז א

  .װָאס זי הָאט ֿפַארלָאזן דָאס לַאנד און ביז ַאצונד

ַהַדד דער מלך ֿפון -און בן;  און ֶאלישע איז געקומען קײן דמׂשק7
: ַאזױ צו זָאגן, איז אים דערצײלט געװָארן; ארם איז געװען קרַאנק

 הָאט דער מלך געזָאגט 8. קומען ַאהערדער געטלעכער מַאן איז גע
און גײ ַאנטקעגן דעם , נעם אין דַײן הַאנט ַא מּתנה: צו ַחָזֵאלן

: ַאזױ צו זָאגן, און זָאלסט ֿפרעגן דורך אים בַײ גָאט, געטלעכן מַאן
  ?װעל איך גענעזן װערן ֿפון דער דָאזיקער קרַאנקשַאֿפט

ן ער הָאט מיטגענומען ַא או;  איז ַחָזֵאל געגַאנגען אים ַאנטקעגן9
ַא מׂשא ֿפון , און ֿפון ַאל דָאס גוטס ֿפון דמׂשק, מּתנה אין זַײן הַאנט

און ער איז געקומען און הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר , ֿפערציק קעמלען
דער מלך ֿפון ארם הָאט מיך  ַהַדד- דַײן זון בן: און הָאט געזָאגט, אים

 איך גענעזן װערן ֿפון דער װעל: ַאזױ צו זָאגן, געשיקט צו דיר
זָאג צו , גײ:  הָאט ֶאלישע צו אים געזָאגט10? דָאזיקער קרַאנקשַאֿפט

ָאבער גָאט הָאט מיר בַאװיזן ַאז ; גענעזן װעסטו גענעזן װערן: אים
  .שטַארבן װעט ער שטַארבן

בַאטרַאכט ביז ער ] אים[און ,  און ער הָאט ָאנגעשטעלט זַײן ּפנים11
  .און דער געטלעכער מַאן הָאט געװײנט; רשעמטהָאט זיך ֿפַא
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: הָאט ער געזָאגט? ֿפַאר װָאס װײנט מַײן הַאר:  הָאט ַחָזֵאל געזָאגט12
װַײל איך װײס דָאס בײז װָאס דו װעסט ָאנטָאן די קינדער ֿפון 

און זײערע , זײערע ֿפעסטונגען װעסטו ַאװעקלָאזן אין ֿפַײער. יׂשראל
און זײערע קלײנע קינדער , מיטן שװערדיונגעלַײט װעסטו הרגען 

 13. און זײערע טרָאגעדיקע װעסטו אױֿפשּפַאלטן, װעסטו צעהַאקן
ַאז ער , ָאבער װער איז דַײן קנעכט דער הונט: הָאט ַחָזֵאל געזָאגט

גָאט הָאט : הָאט ֶאלישע געזָאגט? זָאל טָאן די דָאזיקע גרױסע זַאך
  .םמיר געװיזן דיך װי דער מלך איבער אר

און איז געקומען צו זַײן ,  איז ער ַאװעקגעגַאנגען ֿפון ֶאלישען14
הָאט ער ? װָאס הָאט ֶאלישע געזָאגט: הָאט ער אים געֿפרעגט; הַאר

  .גענעזן װעסטו גענעזן װערן, ער הָאט מיר געזָאגט: געזָאגט

הָאט ער גענומען דָאס שטריקטוך ,  און עס איז געװען אױף מָארגן15
און , און ֿפַארשּפרײט אױף זַײן ּפנים, טונקט אין װַאסעראון אַײנגע

  .און ַחָזֵאל איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט. ער איז געשטָארבן

דעם מלך ֿפון ,  און אין ֿפינֿפטן יָאר ֿפון יֹוָרם דעם זון ֿפון ַאחאֿבן16
איז יהֹורם דער , יׂשראל װען יהֹושֿפט איז געװען דער מלך ֿפון יהּודה

 צװײ און 17.  ֿפון יהֹושֿפט דעם מלך ֿפון יהּודה געװָארן מלךזון
און ַאכט , ַאז ער איז געװָארן מלך, דרַײסיק יָאר איז ער ַאלט געװען

 און ער איז געגַאנגען אין 18. יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים
ַאזױ װי דָאס הױז ֿפון ַאחאֿב , דעם װעג ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל

; װָארום ער הָאט געהַאט ַאחאֿבס טָאכטער ֿפַאר ַא װַײב; געטָאןהָאט 
 ָאבער 19. און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

גָאט הָאט ניט געװָאלט אומברענגען יהּודה ֿפון זַײן קנעכט ָדִודס 
צו געבן אים און זַײנע , ַאזױ װי ער הָאט אים צוגעזָאגט, װעגן

  .ַא ליכט ַאלע טעגקינדער 

 אין זַײנע טעג איז אדום ָאּפגעֿפַאלן ֿפון אונטער דער הַאנט ֿפון 20
 איז יֹוָרם 21. און זײ הָאבן געמַאכט איבער זיך ַא מלך, יהּודה

און ער איז , ַאריבערגעגַאנגען קײן ָצִעיר און ַאלע רַײטװעגן מיט אים
 ַאדֹומים װָאס הָאבן און הָאט געשלָאגן די, אױֿפגעשטַאנען בַײ נַאכט

און דָאס ; און די הױּפטלַײט ֿפון די רַײטװעגן, אים ַארומגערינגלט
 ָאבער אדום איז 22. ֿפָאלק איז ַאנטלָאֿפן צו זַײנע געצעלטן
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ט

. ָאּפגעֿפַאלן ֿפון אונטער דער הַאנט ֿפון יהּודה ביז אױף הַײנטיקן טָאג
  .לן ִלֿבָנהדענצמָאל אין דער אײגענער צַײט איז ָאּפגעֿפַא

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יֹוָרמען23
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון , געטָאן

  .די מלכים ֿפון יהּודה

און ער איז ,  און יֹוָרם הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן24
און זַײן זון . אין ָדִודס שטָאטבַאגרָאבן געװָארן לעבן זַײנע עלטערן 
  .ַאַחזָיהו איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

דעם מלך ֿפון ,  אין צװעלֿפטן יָאר ֿפון יֹוָרם דעם זון ֿפון ַאחאֿבן25
איז געװָארן מלך ַאַחזָיהו דער זון ֿפון יהֹורם דעם מלך ֿפון , יׂשראל
ַאז ער , לט געװען צװײ און צװַאנציק יָאר איז ַאַחזָיהו ַא26. יהּודה

און . און אײן יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, איז געװָארן מלך
דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ַעַתלָיהו די טָאכטער ֿפון ָעמרי 

  .דעם מלך ֿפון יׂשראל

און הָאט ,  און ער איז געגַאנגען אין דעם װעג ֿפון ַאחאֿבס הױז27
ַאזױ װי דָאס הױז ֿפון , אין די אױגן ֿפון גָאטגעטָאן װָאס איז שלעכט 

  . װָארום ער איז געװען ַאן אײדים ֿפון ַאחאֿבס הױז, ַאחאֿב

 און ער איז געגַאנגען מיט יֹוָרם דעם זון ֿפון ַאחאֿבן אױף מלחמה 28
און די ַאַרמים הָאבן ; ִגלָעד-אין רמת, מיט ַחָזֵאל דעם מלך ֿפון ארם

 און דער מלך יֹוָרם הָאט זיך אומגעקערט זיך 29 .ֿפַארװּונדט יֹוָרמען
צו הײלן אין יזרעאל ֿפון די װּונדן װָאס די ַאַרמים הָאבן אים 

װען ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט ַחָזֵאל דעם , ֿפַארװּונדט אין רמה
, דער מלך ֿפון יהּודה, און ַאַחזָיהו דער זון ֿפון יהֹורמען. מלך ֿפון ארם
, נידערט צו זען יֹוָרם דעם זון ֿפון ַאחאֿבן אין יזרעאלהָאט ַארָאּפגע

  .װען ער איז געװען קרַאנק

  

 און ֶאלישע דער נֿביא הָאט גערוֿפן אײנעם ֿפון די יונגע 1
און , גורט ָאן דַײנע לענדן: און הָאט צו אים געזָאגט, נֿביאים

. לָעדִג-און גײ קײן רמת, נעם דָאס דָאזיקע קריגל אײל אין דַײן הַאנט
קוק זיך ַארום אױף ֵיהּוא דעם זון ,  און ַאז דו װעסט קומען ַאהין2
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און אים מַאכן , און זָאלסט ַארַײנגײן; ֿפון יהֹושֿפט דעם זון ֿפון ִנמשין
און זָאלסט אים ַארַײנֿפירן אין ַא , אױֿפשטײן ֿפון צװישן זַײנע ברידער

, ס קריגל אײל און זָאלסט נעמען דָא3. קַאמער הינטער ַא קַאמער
איך . ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: און זָאגן, און ַארױֿפגיסן אױף זַײן קָאּפ

און זָאלסט עֿפענען די . הָאב דיך געזַאלבט ֿפַאר ַא מלך איבער יׂשראל
  .און ניט װַארטן, טיר און ַאנטלױֿפן

 5. ִגלָעד-  איז דער יונגערמַאן דער יונגער נֿביא געגַאנגען קײן רמת4
הָאט ער . ערשט די הױּפטלַײט ֿפון חיל זיצן, װי ער איז געקומעןאון 

: הָאט ֵיהּוא געזָאגט. הױּפטמַאן, איך הָאב ַא װָארט צו דיר: געזָאגט
  .הױּפטמַאן, צו דיר: הָאט ער געזָאגט? צו װעמען ֿפון אונדז ַאלעמען

ער און . און ער איז ַארַײנגעגַאנגען אין הױז,  איז ער אױֿפגעשטַאנען6
און הָאט צו אים , הָאט ַארױֿפגעגָאסן דָאס אײל אױף זַײן קָאּפ

איך הָאב דיך : ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל: געזָאגט
 7. איבער יׂשראל, געזַאלבט ֿפַאר ַא מלך איבער דעם ֿפָאלק ֿפון גָאט

ך זָאל ּכדי אי, און זָאלסט דערשלָאגן דָאס הױז ֿפון ַאחאֿב דַײן הַאר
און ֿפַאר , זיך נוקם זַײן ֿפַאר דעם בלוט ֿפון מַײנע קנעכט די נֿביאים

 און דָאס 8. ֿפון ִאיֶזֿבלס הַאנט, דעם בלוט ֿפון ַאלע קנעכט ֿפון גָאט
און איך װעל ֿפַארשנַײדן ֿפון ; גַאנצע הױז ֿפון ַאחאֿב זָאל אונטערגײן

. צװישן יׂשראל, קײטַאחאֿבן יעטװעדער מַאנסּפַארשױן און קינד און 
 און איך װעל מַאכן דָאס הױז ֿפון ַאחאֿב ַאזױ װי דָאס הױז ֿפון 9

און ַאזױ װי דָאס הױז ֿפון ַבעשא דעם זון , ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן
 און די הינט װעלן עסן ִאיֶזֿבלען אין דעם שטיק לַאנד 10. ֿפון ַאִחיהן
  .יט זַײןאון קײן בַאגרעבער װעט נ, ֿפון יזרעאל

  .און איז ַאנטלָאֿפן, און ער הָאט געעֿפנט די טיר

הָאט ;  און ֵיהּוא איז ַארױסגעגַאנגען צו די קנעכט ֿפון זַײן הַאר11
װעגן װָאס איז דער דָאזיקער ? איז ֿפריד: מען צו אים געזָאגט

איר קענט דָאך : הָאט ער צו זײ געזָאגט? משוגענער געקומען צו דיר
דערצײל אונדז ! ַא ליגן:  הָאבן זײ געזָאגט12. זַײן רעדןדעם מַאן און 

, ַאזױ און ַאזױ הָאט ער גערעדט צו מיר: הָאט ער געזָאגט. ַאקָארשט
איך הָאב דיך געזַאלבט ֿפַאר ַא : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: ַאזױ צו זָאגן

  .מלך איבער יׂשראל
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 און , הָאבן זײ געאַײלט און גענומען איטלעכער זַײן בגד13
און זײ , אונטערגעלײגט אונטער אים אױף דער אײבערשטער טרעּפ

  !ֵיהּוא איז מלך: און געזָאגט, הָאבן געבלָאזן אין שוֿפר

 ַאזױ הָאט ֵיהּוא דער זון ֿפון יהֹושֿפט דעם זון ֿפון ִנמשין געמַאכט 14
ִגלָעד ֿפון - און יֹוָרם הָאט געהַאט געהיט רמת–. ַא בונט אױף יֹוָרמען

 און דער מלך 15. ער און גַאנץ יׂשראל, ָזֵאל דעם מלך ֿפון ארםַח
יהֹורם הָאט זיך אומגעקערט זיך צו הײלן אין יזרעאל ֿפון די װּונדן 

װען ער הָאט מלחמה , װָאס די ַאַרמים הָאבן אים ֿפַארװּונדט
:  און ֵיהּוא הָאט געזָאגט– .געהַאלטן מיט ַחָזֵאל דעם מלך ֿפון ארם

זָאל ניט ַארױס ַאן ַאנטרונענער ֿפון ,  איז אַײער װילןאױב דָאס
  .שטָאט צו גײן ָאנזָאגן אין יזרעאל

און איז ַאװעק קײן ,  און ֵיהּוא הָאט זיך געזעצט אױף ַא רַײטװָאגן16
און ַאַחזָיהו דער מלך ֿפון . װַײל יֹוָרם איז דָארטן געלעגן, יזרעאל

  .ָרמעןיהּודה הָאט ַארָאּפגענידערט צו זען יֹו

,  און דער װעכטער איז געשטַאנען אױף דעם טורעם אין יזרעאל17
הָאט ער . און ער הָאט געזען די מחנה ֿפון ֵיהּואן בַײ זַײן ָאנקומען

נעם ַא רַײטער און : הָאט יהֹורם געזָאגט. ַא מחנה זע איך: געזָאגט
  ? איז ֿפריד: און זָאל ער זָאגן, שיק זײ ַאנטקעגן

און הָאט , ַײטער אױֿפן ֿפערד ַאװעק אים ַאנטקעגן איז דער ר18
: הָאט ֵיהּוא געזָאגט? איז ֿפריד: ַאזױ הָאט דער מלך געזָאגט: געזָאגט

  .דרײ זיך אױס הינטער מיר? װָאס קערסטו זיך ָאן מיט ֿפריד

דער שִליח איז : הָאט דער װעכטער ָאנגעזָאגט ַאזױ צו זָאגן
  .רט זיך ניט צוריקָאבער ער קע, ָאנגעקומען ביז זײ

און ער איז .  הָאט ער געשיקט ַא צװײטן רַײטער אױף ַא ֿפערד19
איז : ַאזױ הָאט געזָאגט דער מלך: און הָאט געזָאגט, געקומען צו זײ

דרײ זיך ? װָאס קערסטו זיך ָאן מיט ֿפריד: הָאט ֵיהּוא געזָאגט? ֿפריד
  .אױס הינטער מיר

ער איז ָאנגעקומען : זױ צו זָאגןַא,  הָאט דער װעכטער ָאנגעזָאגט20
און דָאס טרַײבן איז ַאזױ . ָאבער ער קערט זיך ניט צוריק, ביז צו זײ
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װָארום ער טרַײבט , װי דָאס טרַײבן ֿפון ֵיהּוא דעם זון ֿפון ִנמשין
  .משּוגענערװַײז

הָאט מען אַײנגעשּפַאנט זַײן . שּפַאן אַײן:  הָאט יהֹורם געזָאגט21
 יהֹורם דער מלך ֿפון יׂשראל און ַאַחזָיהו דער מלך ֿפון און, רַײטװָאגן

און זַײנען ַארױס , יהּודה זַײנען ַארױס איטלעכער אין זַײן רַײטװָאגן
און הָאבן אים געטרָאֿפן אין דעם שטיק לַאנד ֿפון , ַאנטקעגן ֵיהּואן

  .ָנֿבות דעם ִיזרעֵאלי

ַאזױ הָאט ער , אןװי יהֹורם הָאט געזען ֵיהּו,  און עס איז געװען22
בַײ , װָאס ֿפַאר ֿפריד: הָאט ער געענטֿפערט? ֵיהּוא, איז ֿפריד: געזָאגט

  .די זנותן ֿפון דַײן מוטער ִאיֶזֿבלען און אירע ֿפיל ּכישוֿפן

און ער , און איז ַאנטלָאֿפן,  הָאט יהֹורם ֿפַארקריװעט זַײנע הענט23
  !הוַאַחזָי, בַאטרוג: הָאט געזָאגט צו ַאַחזָיהון

און הָאט ,  און ֵיהּוא הָאט ָאנגעצױגן מיט זַײן הַאנט דעם בױגן24
און די ֿפַײל איז אים , געטרָאֿפן יהֹורמען צװישן זַײנע ָארעמס

און ער הָאט זיך ַארָאּפגעלָאזן אין זַײן , ַארױסגעגַאנגען דורכן הַארצן
ַארף װ, נעם:  הָאט ער געזָאגט צו ִבדַקר זַײן עלטסטן25. רַײטװָאגן

װָארום . אים ַאװעק אין דעם שטיק ֿפעלד ֿפון ָנֿבות דעם ִיזרעֵאלי
געדענק װי איך און דו זַײנען געריטן בַאנַאנד הינטער זַײן ֿפָאטער 

 26: און גָאט הָאט אױֿפגעהױבן אױף אים די דָאזיקע נֿבואה, ַאחאֿבן
 דָאס און, איך הָאב נעכטן געזען דָאס בלוט ֿפון ָנֿבותן, ֿפַאר װָאר

און איך װעל דיר ָאּפצָאלן אין , זָאגט גָאט, בלוט ֿפון זַײנע קינדער
װַארף אים , און ַאצונד נעם. זָאגט גָאט, דעם דָאזיקן שטיק לַאנד

  .ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט, ַאװעק אין דעם שטיק לַאנד

ַאזױ איז ער ,  און װי ַאַחזָיהו דער מלך ֿפון יהּודה הָאט דערזען27
, ָאבער ֵיהּוא הָאט אים נָאכגעיָאגט. נטלָאֿפן דורך דעם גָארטנהױזַא

און זײ הָאבן . [שלָאגט אים אױך אױֿפן רַײטװָאגן: און הָאט געזָאגט
און . אױף דעם ַארױֿפגַאנג ֿפון גור װָאס לעבן ִיֿבְלָעם] אים געשלָאגן

ון זַײנע  א28. און איז דָארטן געשטָארבן, ער איז ַאנטלָאֿפן קײן מִגדו
און הָאבן אים , קנעכט הָאבן אים געברַאכט צוֿפירן קײן ירוָשַלִים
  .שטָאט-בַאגרָאבן אין זַײן קֿבר לעבן זַײנע עלטערן אין ָדִודס
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י

 און אין עלֿפטן יָאר ֿפון יֹוָרם דעם זון ֿפון ַאחאֿבן איז ַאַחזָיה 29
  . געװָארן מלך איבער יהּודה

, און ִאיֶזֿבל הָאט דערהערט. ן יזרעאל און ֵיהּוא איז געקומען קײ30
און הָאט ֿפַארּפוצט , און זי הָאט ַארױֿפגעטָאן ֿפַארב אױף אירע אױגן

 און װי ֵיהּוא איז 31. און ַארױסגעקוקט דורכן ֿפענצטער, איר קָאּפ
װָאס מַאכט ִזמרי : ַאזױ הָאט זי געזָאגט, ַארַײנגעקומען אין טױער
  ?דער מערדער ֿפון זַײן הַאר

: און הָאט געזָאגט,  הָאט ער אױֿפגעהױבן זַײן ּפנים צום ֿפענצטער32
הָאבן ַארױסגעקוקט צו אים צװײ דרַײ ? װער, װער איז מיט מיר

און זײ הָאבן זי . שלַײדערט זי ַארָאּפ:  הָאט ער געזָאגט33. הױֿפדינער
און ֿפון איר בלוט הָאט ַארױֿפגעשּפריצט אױף ; ַארָאּפגעשלַײדערט

  .און מע הָאט זי צעטרעטן.  װַאנט און אױף די ֿפערדדער

און , און הָאט געגעסן און געטרונקען,  און ער איז ַארַײנגעגַאנגען34
די דָאזיקע , איך בעט אַײך, בַאשטַאט: ער הָאט געזָאגט

  .װָארום ַא מלכס טָאכטער איז זי, און בַאגרָאבט זי, ֿפַארשָאלטענע

ָאבער זײ הָאבן מער ֿפון איר ניט ,  בַאגרָאבן זַײנען זײ געגַאנגען זי35
 36. און די הַאנטֿפלעכן, און די ֿפיס, װי בלױז דעם שַארבן, געֿפונען

הָאט ער . און הָאבן אים דערצײלט, הָאבן זײ זיך אומגעקערט
דָאס איז דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט גערעדט דורך : געזָאגט

אין דעם שטיק לַאנד ֿפון : ַאזױ צו זָאגן, שביזַײן קנעכט ֵאִלָיהו דעם ִּת
 און דער 37. יזרעאל װעלן די הינט עסן דָאס ֿפלײש ֿפון ִאיֶזֿבלען

טױטער לַײב ֿפון ִאיֶזֿבלען װעט זַײן אױֿפן שטיק לַאנד ֿפון יזרעאל 
דָאס איז : ַאז מע װעט קענען זָאגן, ַאזױ װי מיסט אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד

  .ִאיֶזֿבל

  

הָאט ֵיהּוא .  ַאחאֿב הָאט געהַאט זיבעציק זין אין שומרון און1
און הָאט געשיקט קײן שומרון צו די הַארן ֿפון , געשריבן בריװ

און צו די װָאס זַײנען געװען דערצִיער בַײ , די עלטסטע, יזרעאל
װי עס קומט צו אַײך דער ,  און ַאצונד2: ַאזױ צו זָאגן, ַאחאֿבן

און בַײ , י בַײ אַײך זַײנען די זין ֿפון אַײער הַארַאזױ װ, דָאזיקער בריװ
. און ַא ֿפעסטונגשטָאט און װַאֿפן, אַײך זַײנען דָא רַײטװעגן און ֿפערד
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און ,  זָאלט איר זען דעם בעסטן און גלַײכסטן ֿפון אַײער הַארס זין3
און הַאלט מלחמה ֿפַאר אַײער ; ַארױֿפזעצן אױף זַײן ֿפָאטערס טרָאן

  .זהַארס הױ

ָאט : און זײ הָאבן געזָאגט,  הָאבן זײ זײער שטַארק מורא געקריגן4
און װי װעלן מיר , זַײנען די צװײ מלכים ניט בַאשטַאנען ֿפַאר אים

  ?בַאשטײן

און דער װָאס איבער דער ,  און דער װָאס איבער דעם ּפַאלַאץ5
, ןהָאבן געשיקט צו ֵיהּוא, און די דערצִיער, און די עלטסטע, שטָאט

און ַאלץ װָאס דו װעסט אונדז ; דַײנע קנעכט זַײנען מיר: ַאזױ צו זָאגן
װָאס . מיר װעלן קײנעם ניט מַאכן ֿפַאר ַא מלך. װעלן מיר טָאן, זָאגן

  .טו, איז גוט אין דַײנע אױגן

אױב : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט ער געשריבן צו זײ ַא בריװ ַא צװײט מָאל6
נעמט די קעּפ , ילט צוהערן צו מַײן ָקולאון איר װ, איר זַײט מיט מיר

און קומט צו מיר מָארגן , אַײער הַארס זין, ֿפון די מַאנסּפַארשױנען
, זיבעציק ּפַארשױן, און די זין ֿפון מלך. ַארום דער צַײט קײן יזרעאל

װָאס הָאבן זײ , זַײנען געװען בַײ די גרױסע לַײט ֿפון דער שטָאט
װי דער בריװ איז ָאנגעקומען צו , עװען און עס איז ג7. אױֿפגעצױגן

זיבעציק , און זײ געשָאכטן, ַאזױ הָאבן זײ גענומען די זין ֿפון מלך, זײ
און , און זײ הָאבן ַארַײנגעטָאן זײערע קעּפ אין קערב; ּפַארשױן

  .ַאװעקגעשיקט צו אים קײן יזרעאל

מע : גןַאזױ צו זָא, און הָאט אים ָאנגעזָאגט,  איז געקומען ַא ָשִליח8
מַאכט : הָאט ער געזָאגט. הָאט געברַאכט די קעּפ ֿפון דעם מלכס זין
  .ביז אין דער ֿפרי, זײ אין צװײ הױֿפנס בַײם אַײנגַאנג ֿפון טױער

און הָאט , איז ער ַארױסגעגַאנגען,  און עס איז געװען אין דער ֿפרי9
 זַײט איר, און הָאט געזָאגט צום גַאנצן ֿפָאלק, זיך ַאװעקגעשטעלט

און , ָאט הָאב איך געמַאכט ַא בונט ַאקעגן מַײן הַאר; אומשולדיק
 10? ָאבער װער הָאט דערשלָאגן ַאלע די דָאזיקע. הָאב אים געהרגעט

ַאז גָארנישט װעט ֿפַאלן צו דער ערד ֿפון דעם װָארט , זַײט װיסן דען
 גָאט און; ֿפון גָאט װָאס גָאט הָאט גערעדט אױף דעם הױז ֿפון ַאחאֿב
  .הָאט געטָאן װָאס ער הָאט גערעדט דורך זַײן קנעכט ֵאִלָיהון
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 און ֵיהּוא הָאט דערשלָאגן ַאלע װָאס זַײנען געבליבן ֿפון ַאחאֿבס 11
, און זַײנע גוטע ֿפרַײנט, און ַאלע זַײנע גרױסע לַײט, הױז אין יזרעאל
  .בערבלַײבביז ער הָאט ניט געלָאזן ֿפון אים ַאן אי, און זַײנע ּכהנים

און איז געגַאנגען קײן ,  און ער איז אױֿפגעשטַאנען און איז ַאװעק12
, װי ער איז בַײם שערהױז ֿפון די ּפַאסטוכער אונטער װעגנס. שומרון

 ַאזױ הָאט ֵיהּוא ָאנגעטרָאֿפן די ברידער ֿפון ַאַחזָיהו דעם מלך ֿפון 13
די : ן זײ געזָאגטהָאב? װער זַײט איר: און ער הָאט געזָאגט, יהּודה

צו [און מיר הָאבן ַארָאּפגענידערט , ברידער ֿפון ַאַחזָיהון זַײנען מיר
אױף דעם ֿפריד ֿפון די קינדער ֿפון מלך און די קינדער ֿפון ] ֿפרעגן

  .מלּכה-דער מוטער

און מע הָאט זײ . כַאּפט זײ לעבעדיקערהײט:  הָאט ער געזָאגט14
 געשָאכטן בַײ דער גרוב ֿפון דעם און זײ, געכַאּפט לעבעדיקערהײט

און ער הָאט קײנעם ֿפון זײ ניט . צװײ און ֿפערציק מַאן, שערהױז
  .איבערגעלָאזט

ַאזױ הָאט ער ,  און װי ער איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון דָארטן15
הָאט ער אים . ָאנגעטרָאֿפן יהוָנדֿב דעם זון ֿפון ֵרָכֿבן אים ַאנטקעגן

, איז דַײן הַארץ אױֿפריכטיק: ים געזָאגטאון הָאט צו א, בַאגריסט
. יָא: הָאט יהוָנדֿב געזָאגט? ַאזױ װי מַײן הַארץ איז צו דַײן הַארצן

הָאט ער געגעבן זַײן . גיב דַײן הַאנט, אױב יָא:] הָאט ֵיהּוא געזָאגט[
 16.  און ער הָאט אים ַארױֿפגענומען צו זיך אױֿפן רַײטװָאגן– ;הַאנט

און זע װי איך נעם זיך ָאן ֿפון , קום מיט מיר: גטאון ער הָאט געזָא
  .און מע הָאט אים געֿפירט אין זַײן רַײטװָאגן. גָאטס װעגן

און הָאט דערשלָאגן ַאלע װָאס ,  און ער איז געקומען קײן שומרון17
ביז ער הָאט אים . זַײנען געבליבן ֿפון ַאחאֿבן אין שומרון

ֿפון גָאט װָאס ער הָאט גערעדט צו ַאזױ װי דָאס װָארט ; ֿפַארטיליקט
  .ֵאִלָיהון

און הָאט צו זײ ,  און ֵיהּוא הָאט אַײנגעזַאמלט דָאס גַאנצע ֿפָאלק18
. ֵיהּוא װעט אים דינען ֿפיל, ַאחאֿב הָאט געדינט ַבַעל ַא ביסל: געזָאגט

, ַאלע זַײנע דינער, רוֿפט צו מיר ַאלע נֿביאים ֿפון ַבַעל,  און ַאצונד19
װָארום ַא גרױסע ; קײנער זָאל ניט ֿפעלן; ַאלע זַײנע ּכהניםאון 

װעט , קײנער װָאס װעט ֿפעלן. ָאּפֿפערשלַאכטונג צו ַבַעל איז בַײ מיר
  .ניט בלַײבן לעבן
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ּכדי אונטערצוברענגען די , און ֵיהּוא הָאט דָאס געטָאן מיט בַאטרוג
  .דינער ֿפון ַבַעל

הָאבן . ט ַאן אַײנזַאמלונג צו ַבַעלהײליק:  און ֵיהּוא הָאט געזָאגט20
און , און ֵיהּוא הָאט געשיקט אין גַאנץ יׂשראל. 21. זײ עס אױסגערוֿפן

און עס איז ניט געבליבן ַא , ַאלע דינער ֿפון ַבַעל זַײנען געקומען
און זײ זַײנען ַארַײנגעגַאנגען אין הױז . מענטש װָאס איז ניט געקומען

 ֿפון ַבַעל איז געװָארן ָאנגעֿפילט ֿפון עק צו און דָאס הױז; ֿפון ַבַעל
  .עק

: קַאמער- הָאט ער געזָאגט צו דעם מַאן װָאס איבער דער קלײדער22
און ער הָאט זײ . גיב ַארױס מלבושים צו ַאלע דינער ֿפון ַבַעל

  .ַארױסגעגעבן די מלבושים

ָכֿבן אין  און ֵיהּוא איז ַארַײנגעגַאנגען מיט יהוָנדֿב דעם זון ֿפון ֵר23
זוכט נָאך : און ער הָאט געזָאגט צו די דינער ֿפון ַבַעל, הױז ֿפון ַבַעל

נָאר , ַאז דָא זָאל ניט זַײן מיט אַײך ֿפון די קנעכט ֿפון יהוה, און זעט
 און זײ זַײנען ַארַײנגעגַאנגען צו מַאכן 24. דינער ַאלײן-בלױז ַבַעל

  .שלַאכטָאּפֿפער און ברַאנדָאּפֿפער

: און ָאנגעזָאגט, הּוא הָאט זיך געשטעלט דרױסן ַאכציק מַאןאון ֵי
אױב עמעצער װעט ַאנטרונען װערן ֿפון די מענטשן װָאס איך גיב 

  .איז דַײן נֿפש ֿפַאר יענעמס נֿפש, איבער אױף אַײערע הענט

װי ער הָאט געענדיקט מַאכן דָאס ,  און עס איז געװען25
 געזָאגט צו די לױֿפערס און צו די ַאזױ הָאט ֵיהּוא, ברַאנדָאּפֿפער
  .קײנער זָאל ניט ַארױס; גײט ַארַײן דערשלָאגט זײ: הױּפטלַײט

און די לױֿפערס און ; הָאבן זײ זײ דערשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד
און זַײנען ַאװעקגעגַאנגען צו , די הױּפטלַײט הָאבן זײ ַארױסגעװָארֿפן

זײ הָאבן ַארױסגענומען די  און 26. דער שטָאט ֿפון ַבַעלס הױז
 און זײ הָאבן 27. און זײ ֿפַארברענט, זַײלשטײנער ֿפון ַבַעלס הױז

און הָאבן צעברָאכן דָאס הױז ֿפון , צעברָאכן דעם זַײלשטײן ֿפון ַבַעל
  .און הָאבן עס געמַאכט ֿפַאר ָאּפטריטן ביז אױף הַײנטיקן טָאג, ַבַעל

 ָאבער ֿפון די זינד 29. ל ֿפון יׂשראל און ֵיהּוא הָאט ֿפַארטיליקט ַבַע28
מיט װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן , ֿפון ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן
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ֿפון די –ֿפון הינטער זײ הָאט זיך ֵיהּוא ניט ָאּפגעקערט, יׂשראל
  .ֵאל און װָאס אין ָדן-גילדערנע קעלבער װָאס אין ֵבית

 װַײל דו הָאסט זיך גוט בַאגַאנגען : און גָאט הָאט געזָאגט צו ֵיהּואן30
געטָאן צו ַאחאֿבס –צו טָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין מַײנע אױגן

װעלן דיר קינדער ֿפון ֿפירטן ָדור , הױז ַאזױ װי ַאלץ אין מַײן הַארצן
  .זיצן אױף דעם טרָאן ֿפון יׂשראל

ה דעם  ָאבער ֵיהּוא הָאט ניט געהיט צו גײן אין דער ּתורה ֿפון יהו31
ער הָאט זיך ניט ָאּפגעקערט ; גָאט ֿפון יׂשראל מיט זַײן גַאנצן הַארצן

  .ר הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראלװָאס ע, ֿפון די זינד ֿפון ָיָרֿבָעמען

און .  אין יענע טעג הָאט גָאט ָאנגעהױבן ָאּפצוהַאקן ֿפון יׂשראל32
 ֿפון ירדן 33: יׂשראלַחָזֵאל הָאט זײ געשלָאגן אין גַאנצן געמַארק ֿפון 

, און די ראוֿבנים, די גדים, דָאס גַאנצע לַאנד ִגלָעד, צו זונאױֿפגַאנג
  .ִגלָעד און בשן-ֿפון ערוער װָאס בַײם טָאל ַארנון, און די מַנשים

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ֵיהּואן34
ס איז שױן בַאשריבן אין בוך דָא, און זַײן גַאנצע גֿבּורהשַאֿפט, געטָאן

  .ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל

און מע הָאט אים ,  און ֵיהּוא הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן35
און זַײן זון יהֹוָאָחז איז געװָארן מלך אױף זַײן . בַאגרָאבן אין שומרון

בער יׂשראל אין און די טעג װָאס ֵיהּוא הָאט געקיניגט אי. ָארט
  .זַײנען געװען ַאכט און צװַאנציק יָאר, שומרון

  

 און װי ַעַתלָיה די מוטער ֿפון ַאַחזָיהון הָאט געזען ַאז איר 1
און הָאט , ַאזױ איז זי אױֿפגעשטַאנען, זון איז טױט

 הָאט יהֹוֶשֿבע די 2. אומגעברַאכט דעם גַאנצן קיניגלעכן ָאּפשטַאם
גענומען יֹוָאש דעם זון , ַאַחזָיהס שװעסטער, ָרםטָאכטער ֿפון מלך יֹו

און הָאט אים ַארױסגעגנֿבעט ֿפון צװישן דעם מלכס , ֿפון ַאַחזָיהן
אין ַא , אים און זַײן ַאם, קינדער װָאס הָאבן געזָאלט געטײט װערן

און ער איז , און מע הָאט אים בַאהַאלטן ֿפון ַעַתלָיהון; שלָאֿפקַאמער
 און ער איז געװען בַאהַאלטן בַײ איר אין הױז 3. רןניט געטײט געװָא
  .און ַעַתלָיה הָאט געקיניגט איבערן לַאנד. ֿפון גָאט זעקס יָאר
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 און אױֿפן זיבעטן יָאר הָאט יהֹוָיָדע געשיקט און הָאט גענומען די 4
און , ֿפון די ָּכרים און ֿפון די לױֿפערס, הױּפטלַײט איבער די הונדערטן

און ער הָאט מיט זײ , ײ געברַאכט צו זיך אין הױז ֿפון גָאטער הָאט ז
און זײ , און הָאט זײ בַאשװָארן אין הױז ֿפון גָאט, געשלָאסן ַא בונד

דָאס : ַאזױ צו זָאגן,  און ער הָאט זײ בַאֿפױלן5. געװיזן דעם מלכס זון
 די װָאס קומען, ַא דריטל ֿפון אַײך: איז די זַאך װָאס איר זָאלט טָאן

 נָאך ַא 6 – ַארַײן שבת און היטן די היטונג ֿפון דעם מלכס הױז
און ַא דריטל בַײם טױער הינטער , דריטל איז געװען בַײם טױער סור

 7. זָאלט היטן די היטונג ֿפון ּפַאלַאץ ֿפַאר ַאן ָאּפצַאם–די לױֿפערס
זָאלן היטן די , ַאלע װָאס גײען ַארױס שבת, און צװײ טײלן ֿפון אַײך

 און איר זָאלט ַארומרינגלען 8. טונג ֿפון גָאטס הױז ַארום דעם מלךהי
און . איטלעכער מיט זַײנע װַאֿפן אין זַײן הַאנט, דעם מלך רונד ַארום

און זַײט מיט . זָאל געטײט װערן, װער עס קומט ַארַײן אין די רײען
  . דעם מלך בַײ זַײן ַארױסגײן און בַײ זַײן ַארַײנגײן

ּפטלַײט ֿפון די הונדערטן געטָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס  הָאבן די הױ9
און זײ הָאבן גענומען איטלעכער , יהֹוָיָדע דער ּכהן הָאט בַאֿפױלן

מיט די װָאס גײען ַארױס , די װָאס קומען ַארַײן שבת, זַײנע מענטשן
 און דער ּכהן 10. און זײ זַײנען געקומען צו יהֹוָיָדע דעם ּכהן, שבת

י הױּפטלַײט ֿפון די הונדערטן די שּפיזן און די שילדן הָאט געגעבן ד
 און די לױֿפערס הָאבן 11. װָאס אין הױז ֿפון גָאט, װָאס ֿפון מלך דוד

ֿפון דער , זיך געשטעלט איטלעכער מיט זַײנע װַאֿפן אין זַײן הַאנט
און , בַײם מזבח, רעכטער זַײט ֿפון הױז ביז דער לינקער זַײט ֿפון הױז

 און ער הָאט ַארױסגעֿפירט דעם 12. לעבן מלך רונד ַארום, בַײם הױז
] קיניגלעכע[און הָאט ָאנגעטָאן אױף אים די קרױן און די , מלכס זון
און הָאבן אים , און זײ הָאבן אים געמַאכט ֿפַאר ַא מלך; צײכנס

לעבן זָאל : און געזָאגט, און זײ הָאבן געקלַאּפט די הענט; געזַאלבט
  !דער מלך

און ַעַתלָיה הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון די לױֿפערס און דעם  13
 און זי 14. און זי איז געקומען צו דעם ֿפָאלק אין הױז ֿפון גָאט, ֿפָאלק

ַאזױ װי דער , ערשט דער מלך שטײט אױף דער בימה, הָאט געזען
און דָאס , און די הַארן און די טרומײטערערס לעבן מלך, שטײגער

הָאט ; און בלָאזט אין טרומײטן,  ֿפון לַאנד ֿפרײט זיךגַאנצע ֿפָאלק
ַא ! ַא בונט: און הָאט ַארױסגערוֿפן, ַעַתלָיה צעריסן אירע קלײדער

  !בונט
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די ,  הָאט יהֹוָיָדע דער ּכהן בַאֿפױלן די הױּפטלַײט ֿפון די הונדערטן15
 ֿפירט זי ַארױס ביז: און ער הָאט צו זײ געזָאגט, אױֿפזעער ֿפון חיל

טײט מיטן , און דעם װָאס גײט איר נָאך; אינעװײניק ֿפון די רײען
זי זָאל ניט געטײט װערן אין : װָארום דער ּכהן הָאט געזָאגט. שװערד

  .הױז ֿפון גָאט

און זי איז ַארַײנגעגַאנגען דורך ,  הָאבן זײ געמַאכט ֿפַאר איר ָארט16
  .געטײט געװָארןאון איז דָארטן , דעם ֿפערדאַײנגַאנג אין מלכס הױז

 און יהֹוָיָדע הָאט געשלָאסן ַא בונד צװישן יהוה און צװישן דעם 17
אױך צװישן דעם ; צו זַײן דָאס ֿפָאלק ֿפון יהוה, מלך און דעם ֿפָאלק

 און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון לַאנד איז 18. מלך און צװישן דעם ֿפָאלק
; בן עס אַײנגעװָארֿפןאון זײ הָא, ַארַײנגעגַאנגען אין הױז ֿפון ַבַעל

און ַמּתן , זַײנע מזבחות און זַײנע בילדער הָאבן זײ גוט צעברָאכן
  .דעם ּכהן ֿפון ַבַעל הָאבן זײ געהרגעט ֿפַאר די מזבחות

 19. און דער ּכהן הָאט געמַאכט אױֿפזעער איבער דעם הױז ֿפון גָאט
,  די ָּכריםאון, און ער הָאט גענומען די הױּפטלַײט ֿפון די הונדערטן

און זײ הָאבן , און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון לַאנד, און די לױֿפערס
און זײ זַײנען , ַארָאּפגעברַאכט דעם מלך ֿפון גָאטס הױז

און . ַארַײנגעגַאנגען דורך דעם טױער ֿפון די לױֿפערס אין מלכס הױז
צע  און דָאס גַאנ20. ער הָאט זיך געזעצט אױֿפן טרָאן ֿפון די מלכים

. און די שטָאט איז געװען רוִיק, ֿפָאלק ֿפון לַאנד הָאט זיך געֿפרײט
  .און ַעַתלָיהון הָאבן זײ געטײט מיטן שװערד אין מלכס הױז

  

 2. ַאז ער איז געװָארן מלך,  זיבן יָאר איז יהואש ַאלט געװען1
און , אין זיבעטן יָאר ֿפון ֵיהּואן איז יהואש געװָארן מלך

און דער נָאמען ֿפון זַײן , ָאט ער געקיניגט אין ירושליםֿפערציק יָאר ה
  .ֶשֿבע- מוטער איז געװען ִצֿבָיה ֿפון בֵאר

 און יהואש הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון 3
 4. ַאזױ װי יהֹוָיָדע דער ּכהן הָאט אים געלערנט, גָאט ַאלע זַײנע טעג

דָאס ֿפָאלק הָאט נָאך ; עטָאן געװָארןנָאר די ָבמות זַײנען ניט ָאּפג
  .ַאלץ געשלַאכט און גערײכערט אױף די ָבמות
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ַאל דָאס געהײליקטע :  און יהואש הָאט געזָאגט צו די ּכהנים5
, זילבער װָאס װערט געברַאכט אין גָאטס הױז אין גַאנגבַארן געלט

לט ַאל דָאס גע, דָאס געלט ֿפון נֿפשות לױט איטלעכנס ָאּפשַאצונג
, װָאס עמיצן קומט ַארױף אױֿפן הַארצן צו ברענגען אין הױז ֿפון גָאט

  און ; איטלעכער ֿפון זַײן געבער,  זָאלן די ּכהנים נעמען ֿפַאר זיך6
װּו נָאר ַא , זײ זָאלן ֿפַארריכטן די צעברָאכענע ערטער ֿפון הױז

  .צעברָאכענער ָארט װעט זיך דָארטן געֿפינען

ען אין דרַײ און צװַאנציקסטן יָאר ֿפון מלך  ָאבער עס איז געװ7
הָאבן די ּכהנים נָאך ניט געהַאט ֿפַארריכט די צעברָאכענע , יהואש

,  הָאט דער מלך יהואש גערוֿפן יהֹוָיָדע דעם ּכהן8. ערטער ֿפון הױז
ֿפַאר װָאס : און ער הָאט צו זײ געזָאגט, ּכהנים] ַאנדערע[און די 

זָאלט , און ַאצונד? ברָאכענע ערטער ֿפון הױזֿפַארריכט איר ניט די צע
נַײערט אױף די , איר מער ניט נעמען קײן געלט ֿפון אַײערע געבער
  .צעברָאכענע ערטער ֿפון הױז זָאלט איר עס ָאּפגעבן

ניט צו נעמען דָאס געלט ֿפון דעם ,  הָאבן די ּכהנים אַײנגעװיליקט9
  .ענע ערטער ֿפון הױזאון ניט צו ֿפַארריכטן די צעברָאכ, ֿפָאלק

און הָאט ,  און יהֹוָיָדע דער ּכהן הָאט גענומען ַא קַאסטן10
און הָאט אים ַאװעקגעשטעלט , אױסגעשניטן ַא לָאך אין זַײן טירל

אױף דער רעכטער זַײט װי מע קומט ַארַײן אין הױז ֿפון , לעבן מזבח
ַײנטָאן דָאס ַאר, און ַאהין ֿפלעגן די ּכהנים װָאס היטן די שװעל; גָאט

 און 11. גַאנצע געלט װָאס איז געברַאכט געװָארן אין הױז ֿפון גָאט
, װי זײ הָאבן געזען ַאז אין קַאסטן איז דָא ֿפיל געלט, עס איז געװען

, גדול-און דער ּכהן, ַאזױ איז ַארױֿפגעקומען דער שרַײבער ֿפון מלך
ט װָאס הָאט און זײ הָאבן אַײנגעבונדן און איבערגעצײלט דָאס געל

 און זײ ֿפלעגן איבערגעבן דָאס 12. זיך געֿפונען אין הױז ֿפון גָאט
אױסגעצײלטע געלט אין די הענט ֿפון די װערקמַײנסטערס װָאס 

און זײ הָאבן עס ; זַײנען געװען געשטעלט איבער דעם הױז ֿפון גָאט
אױסגעצָאלט צו די הָאלצמַײנסטערס און צו די בױמַײנסטערס װָאס 

און צו די ,  און צו די מױערער13, ן געַארבעט אין הױז ֿפון גָאטהָאב
צו , און אױף צו קױֿפן הָאלץ און געהַאקטע שטײנער, שטײנהעקער

און אױף ַאלץ , ֿפַארריכטן די צעברָאכענע ערטער ֿפון גָאטס הױז
  .צום ֿפַארריכטן, װָאס איז ַאװעקגעגַאנגען אױֿפן הױז
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, שּפרענגבעקנס, שנײצמעסערס, ס ָאבער קײן זילבערנע בעקנ14
ֿפלעגט ניט , קײן שום גילדערנע ּכלי און זילבערנע ּכלי, טרומײטן

געמַאכט װערן ֿפַאר דעם הױז ֿפון גָאט ֿפון דעם געלט װָאס איז 
 נַײערט צו די 15. געברַאכט געװָארן אין הױז ֿפון גָאט
 און זײ ֿפלעגן דערמיט, װערקמַײנסטערס ֿפלעגט מען עס געבן

 און מע ֿפלעגט זיך ניט רעכענען 16. ֿפַארריכטן דָאס הױז ֿפון גָאט
, מיט די מענטשן װָאס מע ֿפלעגט געבן דָאס געלט אױף זײער הַאנט

נַײערט אױף נאמנות הָאבן זײ , מלָאכהס-אױף צו געבן צו די ַבַעל
  .געַארבעט

ר ֿפלעגט  דָאס געלט ֿפון שולדָאּפֿפער און דָאס געלט ֿפון זינדָאּפֿפע17
דָאס ֿפלעגט געהערן צו די ; ניט געברַאכט װערן אין הױז ֿפון גָאט

  .ּכהנים

און הָאט ,  דענצמָאל איז ַארױֿפגעגַאנגען ַחָזֵאל דער מלך ֿפון ארם18
און ַחָזֵאל הָאט . און הָאט זי בַאצװּונגען, געהַאלטן מלחמה אױף ַגת

  .געקערט זַײן ּפנים ַארױֿפצוגײן אױף ירושלים

 הָאט יהואש דער מלך ֿפון יהּודה גענומען ַאלע הײליקע זַאכן װָאס 19
די מלכים ֿפון , זַײנע עלטערן, און ַאַחזָיהו, און יהֹורם, יהֹושֿפט
און , און זַײנע אײגענע געהײליקטע זַאכן, הָאבן געהײליקט, יהּודה

דָאס גַאנצע גָאלד װָאס הָאט זיך געֿפונען אין די שַאצקַאמערן ֿפון 
און ער הָאט עס ַאװעקגעשיקט צו , גָאטס הױז און ֿפון מלכס הױז

  .און ער הָאט ָאּפגעצױגן ֿפון ירושלים. ַחָזֵאל דעם מלך ֿפון ארם

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יֹוָאשן20
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון , געטָאן

  . ֿפון יהּודהדי מלכים

 און זַײנע קנעכט זַײנען אױֿפגעשטַאנען און הָאבן געבונטעװעט ַא 21
ִמלוא װָאס נידערט ַארָאּפ -און הָאבן דערשלָאגן יֹוָאשן אין בית, בונט

און יהֹוָזֿבד דער זון ֿפון ,  יֹוזכר דער זון ֿפון ִשמָעתן22. צו ִסלָא
. ון ער איז געשטָארבןא, הָאבן אים געשלָאגן, זַײנע קנעכט, שומרן

און . שטָאט-און מע הָאט אים בַאגרָאבן לעבן זַײנע עלטערן אין ָדִודס
  .זַײן זון ַאַמצָיה איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט
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 אין דרַײ און צװַאנציקסטן יָאר ֿפון יֹוָאש דעם זון ֿפון 1יג
הּואן איז יהֹוָאָחז דער זון ֿפון ֵי, דעם מלך ֿפון יהּודה, ַאַחזָיהון

זיבעצן ] און הָאט געקיניגט[, געװָארן מלך איבער יׂשראל אין שומרון
,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט2. יָאר

װָאס ער , און איז געגַאנגען נָאך די זינד ֿפון ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן
. ּפגעקערט דערֿפוןער הָאט זיך ניט ָא; הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל

און ער הָאט ,  און דער צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט אױף יׂשראל3
און אין דער , זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון ַחָזֵאל דעם מלך ֿפון ארם

  .ַאלע טעג, ַהַדד דעם זון ֿפון ַחָזֵאלן- הַאנט ֿפון ֶבן

, רט צו איםאון גָאט הָאט צוגעהע,  הָאט יהֹוָאָחז געבעטן צו גָאט4
ַאז דער מלך ֿפון ארם , װָארום ער הָאט געזען די דריקונג ֿפון יׂשראל

און ,  און גָאט הָאט געגעבן יׂשראל ַא העלֿפער5 –הָאט זײ געדריקט 
און די קינדער ֿפון ; זײ זַײנען ַארױס ֿפון אונטער דער הַאנט ֿפון ארם

-עכטןיׂשראל זַײנען געזעסן אין זײערע געצעלטן ַאזױ װי נ
 ָאבער זײ הָאבן זיך ניט ָאּפגעקערט ֿפון די זינד ֿפון 6. אײערנעכטן

זײ ; װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל, דעם הױז ֿפון ָיָרֿבָעמען
און אױך די ַאֵשָרה איז געבליבן שטײן אין ; זַײנען געגַאנגען דערין

ײן  װָארום ער הָאט ניט איבערגעלָאזן יהֹוָאָחזן ק7 –. שומרון
און צען , און צען רַײטװעגן, נָאר בלױז ֿפוֿפציק רַײטער, מַאנשַאֿפט

און , װַײל דער מלך ֿפון ארם הָאט זײ אומגעברַאכט. טױזנט ֿפוסגײער
  .זײ געמַאכט ַאזױ װי שטױב צום טרעטן

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יהֹוָאָחזן8
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די , ֿפטאון זַײן גֿבּורהשַא, געטָאן

  .צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל

און מע הָאט אים ,  און יהֹוָאָחז הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן9
און זַײן זון יֹוָאש איז געװָארן מלך אױף זַײן . בַאגרָאבן אין שומרון

  .ָארט

ון יֹוָאש דעם מלך ֿפון יהּודה איז  אין זיבן און דרַײסיקסטן יָאר ֿפ10
, יהואש דער זון ֿפון יהֹוָאָחזן געװָארן מלך איבער יׂשראל אין שומרון

 און ער הָאט געטָאן װָאס איז 11. זעכצן יָאר] און הָאט געקיניגט[
ער הָאט זיך ניט ָאּפגעקערט ֿפון ַאלע ; שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט
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װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן , ון ֿפון נֿבטןזינד ֿפון ָיָרֿבָעם דעם ז
  .ער איז געגַאנגען דערין; יׂשראל

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יֹוָאשן12
װי ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט , און זַײן גֿבּורהשַאֿפט, געטָאן

וך ֿפון די דָאס איז שױן בַאשריבן אין ב, ַאַמצָיה דעם מלך ֿפון יהּודה
  .צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל

און ָיָרֿבָעם הָאט ;  און יֹוָאש הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן13
און יֹוָאש איז בַאגרָאבן געװָארן אין . זיך געזעצט אױף זַײן טרָאן

  .שומרון לעבן די מלכים ֿפון יׂשראל

ר קרַאנקשַאֿפט װָאס ער  און ֶאלישע איז קרַאנק געװָארן אױף דע14
און יֹוָאש דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט ; הָאט געזָאלט ֿפון איר שטַארבן

און , און ער הָאט געװײנט אױף זַײן ּפנים, ַארָאּפגענידערט צו אים
רַײטװעגן און רַײטער , ֿפָאטער מַײנער, ֿפָאטער מַײנער: הָאט געזָאגט
  !ֿפון יׂשראל

הָאט ער . ברענג ַא בױגן און ֿפַײלן: זָאגט הָאט ֶאלישע צו אים גע15
 הָאט ער געזָאגט צו דעם מלך 16. אים געברַאכט ַא בױגן און ֿפַײלן

הָאט ער ַארױֿפגעלײגט . לײג ַארױף דַײן הַאנט אױֿפן בױגן: ֿפון יׂשראל
און ֶאלישע הָאט ַארױֿפגעטָאן זַײנע הענט אױף די הענט , זַײן הַאנט
הָאט ; עֿפן דעם ֿפענצטער צו מזרח:  און ער הָאט געזָאגט17. ֿפון מלך

הָאט . און ער הָאט געשָאסן; שיס: הָאט ֶאלישע געזָאגט. ער געעֿפנט
און ַא ֿפַײל ֿפון ישועה ַאקעגן , ַא ֿפַײל ֿפון ישועה ֿפון גָאט: ער געזָאגט

  .און װעסט שלָאגן ארם אין ַאֿפק ביז צו ֿפַארלענדן; ארם

. און ער הָאט זײ גענומען; נעם די ֿפַײלן: הָאט געזָאגט און ער 18
און ; שלָאג ָאן דער ערד: הָאט ער געזָאגט צו דעם מלך ֿפון יׂשראל

  .ער הָאט געשלָאגן דרַײ מָאל און הָאט זיך ָאּפגעשטעלט

: און הָאט געזָאגט,  הָאט געצערנט אױף אים דער געטלעכער מַאן19
דענצמָאל װָאלסטו געשלָאגן ;  זעקס מָאלגעזָאלט שלָאגן ֿפינף ָאדער
ָאבער ַאצונד װעסטו נָאר דרַײ מָאל שלָאגן ; ארם ביז צום ֿפַארלענדן

  .ארם

  .און מע הָאט אים בַאגרָאבן,  און ֶאלישע איז געשטָארבן20
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יד

. און בַאנדעס ֿפון מוָאֿב ֿפלעגן קומען אין לַאנד בַײם ָאנקום ֿפון יָאר
ערשט זײ , ע בַאגרָאבט ַאזױ ַא מענטשןמ,  און עס איז געװען21

הָאבן זײ ַארַײנגעװָארֿפן דעם מַאן אין ֶאלישעס . דערזעען ַא בַאנדע
און דער מַאן הָאט זיך געקַײקלט ביז ער הָאט זיך ָאנגערירט ָאן . קֿבר

און הָאט זיך געשטעלט , און איז לעבעדיק געװָארן, ֶאלישעס בײנער
  .אױף זַײנע ֿפיס

ֵאל דער מלך ֿפון ארם הָאט געדריקט יׂשראל ַאלע טעג ֿפון  און ַחָז22
 ָאבער גָאט הָאט זײ געלַײטזעליקט און זיך דערבַארימט 23. יהֹוָאָחזן
און הָאט זיך צוגעקערט צו זײ ֿפון װעגן זַײן בונד מיט , אױף זײ
, און ער הָאט זײ ניט געװָאלט אומברענגען, און יעקֿב, יצחק, אֿברהם

  . ניט ַאװעקגעװָארֿפן ֿפון זַײן ּפנים ביז ַאצונדאון הָאט זײ

ַהַדד -און זַײן זון בן.  און ַחָזֵאל דער מלך ֿפון ארם איז געשטָארבן24
  .איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

 און יהואש דער זון ֿפון יהֹוָאָחזן הָאט צוריקגעקערט ֿפון דער 25
שטעט װָאס ער הָאט ַהַדד דעם זון ֿפון ַחָזֵאלן די -הַאנט ֿפון בן

  געהַאט צוגענומען ֿפון דער הַאנט ֿפון זַײן ֿפָאטער יהֹוָאָחזן 
און הָאט , דרַײ מָאל הָאט אים יֹוָאש געשלָאגן. אין מלחמה

  .צוריקגעקערט די שטעט ֿפון יׂשראל

  

דעם מלך ֿפון ,  אין צװײטן יָאר ֿפון יֹוָאש דעם זון ֿפון יֹוָאָחזן1
הו דער זון ֿפון יֹוָאש דעם מלך ֿפון יהּודה איז ַאַמצָי, יׂשראל
ַאז ער ,  ֿפינף און צװַאנציק יָאר איז ער ַאלט געװען2. געװָארן מלך

און נַײן און צװַאנציק יָאר הָאט ער געקיניגט אין , איז געװָארן מלך
און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען יהֹוָיָדען ֿפון . ירושלים
 הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן  און ער3. ירושלים
ער הָאט געטָאן װי ַאלץ ; ָאבער ניט ַאזױ װי זַײן ֿפָאטער דוד, ֿפון גָאט

 נָאר די ָבמות זַײנען ניט 4. װָאס זַײן ֿפָאטער יֹוָאש הָאט געטָאן
דָאס ֿפָאלק הָאט נָאך ַאלץ געשלַאכט און ; ָאּפגעטָאן געװָארן
  .י ָבמותגערײכערט אױף ד

װי די מלוכה איז געװען בַאֿפעסטיקט אין זַײן ,  און עס איז געװען5
ַאזױ הָאט ער דערשלָאגן זַײנע קנעכט װָאס הָאבן דערשלָאגן , הַאנט
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 ָאבער די קינדער ֿפון די דערשלעגער הָאט 6. זַײן ֿפָאטער דעם מלך
, שהמ-ַאזױ װי עס שטײט געשריבן אין בוך ֿפון ּתורת, ער ניט געטײט

ֿפָאטערס זָאלן ניט געטײט : ַאזױ צו זָאגן, װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן
און קינדער זָאלן ניט געטײט װערן ֿפַאר , װערן ֿפַאר קינדער

  .נַײערט יעטװעדער ֿפַאר זַײן זינד זָאל געטײט װערן; ֿפָאטערס

און ,  ער הָאט געשלָאגן ֿפון אדום אין טָאל ֿפון זַאלץ צען טױזנט7
װי זי [און גערוֿפן איר נָאמען ָיקתֵאל , ומען סַלע אין מלחמהאַײנגענ
  .ביז אױף הַײנטיקן טָאג] הײסט

 דענצמָאל הָאט ַאַמצָיה געשיקט שלוחים צו יהואש דעם זון ֿפון 8
קום : ַאזױ צו זָאגן, דעם מלך ֿפון יׂשראל, יהֹוָאָחז דעם זון ֿפון ֵיהּואן
  .לָאמיר זיך ָאנקוקן אין ּפנים

ט יהואש דער מלך ֿפון יׂשראל געשיקט צו ַאַמצָיהו דעם מלך  הָא9
דער דָארן װָאס אין לֿבנון הָאט געשיקט צו : ַאזױ צו זָאגן, ֿפון יהּודה

גיב דַײן טָאכטער צו : ַאזױ צו זָאגן, דעם צעדערבױם װָאס אין לֿבנון
ן איז ֿפַארבַײגעגַאנגען ַא װילדע חיה װָאס אי. מַײן זון ֿפַאר ַא װַײב

 שלָאגן הָאסטו געשלָאגן 10. און הָאט צעטרעטן דעם דָארן, לֿבנון
און זיץ , הַאלט דַײן ּכֿבוד; און דַײן הַארץ הָאט דיך דערהױבן, אדום

און ֿפַאלן דו , און נָאך װָאס זָאלסטו זיך רײצן מיט בײז. אין דער הײם
  ?און יהּודה מיט דיר

ון יהואש דער מלך ֿפון א.  ָאבער ַאַמצָיהו הָאט ניט צוגעהערט11
, און זײ הָאבן זיך ָאנגעקוקט אין ּפנים. יׂשראל איז ַארױסגעגַאנגען

ֶשֶמש װָאס געהערט צו -אין ֵבית, ער און ַאַמצָיהו דער מלך ֿפון יהּודה
און זײ .  און יהּודה איז געשלָאגן געװָארן ֿפַאר יׂשראל12. יהּודה

  .עצעלטןזַײנען ַאנטלָאֿפן איטלעכער צו זַײנע ג

דעם זון ֿפון יהואש דעם זון ֿפון ,  און ַאַמצָיהו דעם מלך ֿפון יהּודה13
. ֶשֶמש- הָאט יהואש דער מלך ֿפון יׂשראל געכַאּפט אין ֵבית, ַאַחזָיהון

און הָאט דורכגעברָאכן די מױער , און ער איז געקומען קײן ירושלים
ֿפיר , ינקלטױערֿפון ירושלים ֿפון דעם טױער ֿפון אֿפרים ביז דעם װ

 און ער הָאט צוגענומען דָאס גַאנצע גָאלד און 14. הונדערט אײלן
װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין הױז ֿפון גָאט און , און ַאלע ּכלים, זילבער

און הָאט זיך , קינדער-און משּכון, אין די שַאצקַאמערן ֿפון מלכס הױז
  .אומגעקערט קײן שומרון
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און , כן ֿפון יהואשען װָאס ער הָאט געטָאן און די איבעריקע זַא15
און װי ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט ַאַמצָיהו , זַײן גֿבּורהשַאֿפט

דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די , דעם מלך ֿפון יהּודה
  .צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל

ער איז און ,  און יהואש הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן16
און זַײן זון . בַאגרָאבן געװָארן אין שומרון לעבן די מלכים ֿפון יׂשראל

  .ָיָרֿבָעם איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

הָאט , דער מלך ֿפון יהּודה,  און ַאַמצָיהו דער זון ֿפון יֹוָאשן17
דעם מלך , געלעבט נָאך דעם טױט ֿפון יהואש דעם זון ֿפון יהֹוָאָחזן

  .ֿפוֿפצן יָאר, לֿפון יׂשרא

זײ זַײנען שױן בַאשריבן ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ַאַמצָיהון18
  .אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יהּודה

און ,  און מע הָאט געבונטעװעט אױף אים ַא בונט אין ירושלים19
 אים ָאבער מע הָאט נָאכגעשיקט נָאך; ער איז ַאנטלָאֿפן קײן ָלכיש

 און מע הָאט אים 20. און מע הָאט אים דָארטן געטײט, קײן ָלכיש
און ער איז בַאגרָאבן געװָארן אין ירושלים . געברַאכט אױף ֿפערד

  .שטָאט-לעבן זַײנע עלטערן אין ָדִודס

װָאס איז ,  און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון יהּודה הָאט גענומען ַעַזרָיהן21
און זײ הָאבן אים געמַאכט ֿפַאר מלך אױֿפן , געװען זעכצן יָאר ַאלט

  .ָארט ֿפון זַײן ֿפָאטער ַאַמצָיהון

.  ער הָאט ַארומגעבױט ֵאיַלת און הָאט זי צוריקגעקערט צו יהּודה22
  .נָאך דעם װי דער מלך הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן

 מלך ֿפון דעם,  אין ֿפוֿפצנטן יָאר ֿפון ַאַמצָיהו דעם זון ֿפון יֹוָאשן23
איז ָיָרֿבָעם דער זון ֿפון יֹוָאש דעם מלך ֿפון יׂשראל געװָארן , יהּודה

 און 24. אײן און ֿפערציק יָאר] און הָאט געקיניגט[, מלך אין שומרון
ער הָאט זיך ; ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

װָאס ער , עם זון ֿפון נֿבטןניט ָאּפגעקערט ֿפון ַאלע זינד ֿפון ָיָרֿבָעם ד
  .הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל
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טו

ֿפון װּו מע ,  ער הָאט צוריקגעשטעלט דעם געמַארק ֿפון יׂשראל25
ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון יהוה , קומט קײן ַחמת ביז דעם ים ֿפון ּפלױן

װָאס ער הָאט גערעדט דורך זַײן קנעכט יֹונה , דעם גָאט ֿפון יׂשראל
 װָארום גָאט 26. ֵחֿפר-װָאס ֿפון ַגת, דעם נֿביא, ון ַאִמַּתיןדעם זון ֿפ

און קײן , ַאז זי איז זײער ביטער, הָאט געזען די ּפַײן ֿפון יׂשראל
 און 27. און ניטָא װער זָאל העלֿפן יׂשראל, מוטערמענטש איז ניטָא

גָאט הָאט ניט געװָאלט אױסמעקן דעם נָאמען ֿפון יׂשראל ֿפון 
און ער הָאט זײ געהָאלֿפן דורך דער הַאנט ֿפון ָיָרֿבָעם , ימלאונטערן ה

  .דעם זון ֿפון יֹוָאשן

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ָיָרֿבָעמען28
און װי , װי ער הָאט מלחמה געהַאלטן, און זַײן גֿבּורהשַאֿפט, געטָאן

דָאס , ה און יׂשראלער הָאט צוריקגעקערט דמׂשק אום ַחמת צו יהּוד
איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון 

  .יׂשראל

מיט די מלכים ,  און ָיָרֿבָעם הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן29
  .און זַײן זון זַכריה איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט. ֿפון יׂשראל

  

ון ָיָרֿבָעם דעם מלך ֿפון  אין זיבן און צװַאנציקסטן יָאר ֿפ1
איז ַעַזרָיה דער זון ֿפון ַאַמצָיה דעם מלך ֿפון יהּודה , יׂשראל
ַאז ער איז געװָארן ,  זעכצן יָאר איז ער ַאלט געװען2. געװָארן מלך

און , און צװײ און ֿפוֿפציק יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, מלך
  .יָכלָיהו ֿפון ירושליםדער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען 

,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט3
 נָאר די ָבמות 4. ַאזױ װי ַאלץ װָאס זַײן ֿפָאטער ַאַמצָיהו הָאט געטָאן

דָאס ֿפָאלק הָאט נָאך ַאלץ געשלַאכט ; זַײנען ניט ָאּפגעטָאן געװָארן
  .און גערײכערט אױף די ָבמות

און ער איז געװען ַא מצֹורע ביז , ון גָאט הָאט געּפלָאגט דעם מלך א5
און ער איז געזעסן אין דעם ָאּפגעזונדערטן . דעם טָאג ֿפון זַײן טױט

ער הָאט ; און יֹוָתם דעם מלכס זון איז געװען איבערן ּפַאלַאץ. הױז
  .געמשּפט דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד



  ְמָלִכים ב

און ַאלץ װָאס ער הָאט , רָיהן און די איבעריקע זַאכן װעגן ַעַז6
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון , געטָאן

  .די מלכים ֿפון יהּודה

און מע הָאט אים ,  און ַעַזרָיה הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן7
און זַײן זון יֹוָתם איז . שטָאט-בַאגרָאבן לעבן זַײנע עלטערן אין ָדִודס

  .רן מלך אױף זַײן ָארטגעװָא

,  אין ַאכט און דרַײסיקסטן יָאר ֿפון ַעַזרָיהו דעם מלך ֿפון יהּודה8
הָאט זַכריהו דער זון ֿפון ָיָרֿבָעמען געקיניגט איבער יׂשראל אין 

 און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די 9. שומרון זעקס חדשים
ער הָאט זיך ניט ; בן געטָאןַאזױ װי זַײנע עלטערן הָא, אױגן ֿפון גָאט

װָאס ער הָאט , ָאּפגעקערט ֿפון די זינד ֿפון ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן
  .געמַאכט זינדיקן יׂשראל

און ,  און ַשלום דער זון ֿפון ָיֿבשן הָאט געמַאכט ַא בונט אױף אים10
און איז , און אים געטײט, הָאט אים געשלָאגן ַאנטקעגן ֿפַארן ֿפָאלק

  .עװָארן מלך אױף זַײן ָארטג

זײ זַײנען בַאשריבן אין בוך ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן זַכריהן11
  .ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל

 דָאס איז געװען דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט גערעדט צו 12
דיר זיצן אױֿפן קינדער ביזן ֿפירטן ָדור װעלן : ַאזױ צו זָאגן, ֵיהּואן

  .און ַאזױ איז געשען; טרָאן ֿפון יׂשראל

 ַשלום דער זון ֿפון ָיֿבשן איז געװָארן מלך אין נַײן און דרַײסיקסטן 13
און ער הָאט געקיניגט ַא חודש ; יָאר ֿפון עּוִזָיה דעם מלך ֿפון יהּודה

  .צַײט אין שומרון

און ער איז , ֿפון ִּתרָצה, ן איז ַארױֿפגעגַאנגען מַנֵחם דער זון ֿפון ָגדי14
און הָאט געשלָאגן ַשלום דעם זון ֿפון ָיֿבשן , געקומען קײן שומרון

און איז געװָארן מלך אױף זַײן , און הָאט אים געטײט, אין שומרון
  .ָארט



  ְמָלִכים ב

און זַײן בונט װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ַשלומען15
ין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון דָאס איז בַאשריבן א, געבונטעװעט

  .די מלכים ֿפון יׂשראל

,  דענצמָאל הָאט מַנֵחם געשלָאגן ִּתֿפַסח מיט ַאלע װָאס אין איר16
. װַײל מע הָאט אים ניט געעֿפנט. און אירע געמַארקן ֿפון ִּתרָצה ָאן

ַאלע אירע טרָאגעדיקע הָאט ער ; הָאט ער זי געשלָאגן
  .אױֿפגעשּפָאלטן

אין נַײן און דרַײסיקסטן יָאר ֿפון ַעַזרָיה דעם מלך ֿפון יהּודה איז  17
און הָאט [, מַנֵחם דער זון ֿפון ָגדין געװָארן מלך איבער יׂשראל

  .צען יָאר אין שומרון] געקיניגט

ער ;  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט18
עקערט ֿפון די זינד ֿפון ָיָרֿבָעם דעם הָאט ַאלע זַײנע טעג זיך ניט ָאּפג

  .װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל, זון ֿפון נֿבטן

און מַנֵחם הָאט .  איז געקומען ּפול דער מלך ֿפון אשור אױֿפן לַאנד19
ַאז זַײן הַאנט זָאל זַײן מיט , געגעבן ּפולן טױזנט צענטנער זילבער
 און מַנֵחם הָאט 20. ן הַאנטאים צו בַאֿפעסטיקן די מלוכה אין זַײ
, אױף ַאלע װױלֿפַארמעגלעכע, אױסגעװָארֿפן דָאס געלט אױף יׂשראל

ּכדי צו געבן דעם מלך . ֿפוֿפציק שָקלים זילבער אױף יעטװעדער מַאן
און הָאט , און דער מלך ֿפון אשור הָאט זיך אומגעקערט. ֿפון אשור

  .זיך ניט ָאּפגעשטעלט דָארטן אין לַאנד

און ַאלץ װָאס ער הָאט , און די איבעריקע זַאכן װעגן מַנֵחמען 21
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון , געטָאן

  .די מלכים ֿפון יׂשראל

און זַײן זון ּפַקחָיה ,  און מַנֵחם הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן22
  .איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

וֿפציקסטן יָאר ֿפון ַעַזרָיה דעם מלך ֿפון יהּודה איז ּפַקחָיה  אין ֿפ23
און [, דער זון ֿפון מַנֵחמען געװָארן מלך איבער יׂשראל אין שומרון

  .צװײ יָאר] הָאט געקיניגט



  ְמָלִכים ב

ער ;  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט24
, ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטןהָאט זיך ניט ָאּפגעקערט ֿפון די זינד ֿפון 

  .װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל

 און זַײן הױּפטמַאן ֶּפַקח דער זון ֿפון רַמלָיהון הָאט געמַאכט ַא 25
אין ּפַאלַאץ , און הָאט אים דערשלָאגן אין שומרון, בונט אױף אים
ען געװען און מיט אים זַײנ; בַײ ַארגוֿב און בַײ ַארֵיה, ֿפון מלכס הױז

און איז , און ער הָאט אים געטײט; ֿפוֿפציק מַאן ֿפון די גלעדער
  .געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ּפַקחָיהן26
דָאס איז בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די , געטָאן

  .מלכים ֿפון יׂשראל

איז , ן ֿפוֿפציקסטן יָאר ֿפון ַעַזרָיה דעם מלך ֿפון יהּודה אין צװײ או27
, ֶּפַקח דער זון ֿפון רַמלָיהון געװָארן מלך איבער יׂשראל אין שומרון

  .צװַאנציק יָאר] און הָאט געקיניגט[

ער ;  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט28
, ינד ֿפון ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטןהָאט זיך ניט ָאּפגעקערט ֿפון די ז

  .װָאס ער הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל

-איז געקומען ִּתגַלת,  אין די טעג ֿפון ֶּפַקח דעם מלך ֿפון יׂשראל29
- ֵבית-און ָאֿבל, און הָאט גענומען ִעיון, ִּפלֶאֶסר דער מלך ֿפון אשור

דָאס , און גליל, ָעדאון ִגל, און חצור, און קדש, און ָינֹוַח, מעכה
  .און ער הָאט זײ ֿפַארטריבן קײן אשור; גַאנצע לַאנד נֿפּתלי

 און הֹוֵשַע דער זון ֿפון ֵאָלהן הָאט געבונטעװעט ַא בונט אױף ֶּפַקח 30
, און ער הָאט אים געשלָאגן און אים געטײט, דעם זון ֿפון רַמלָיהון

ציקסטן יָאר ֿפון יֹוָתם אין צװַאנ, און איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט
  .דעם זון ֿפון עּוִזָיהן

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ֶּפַקחן31
דָאס איז בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די , געטָאן

  .מלכים ֿפון יׂשראל



  ְמָלִכים ב

טז

   
ֿפון דעם מלך ,  אין צװײטן יָאר ֿפון ֶּפַקח דעם זון ֿפון רַמלָיהון32

דעם מלך ֿפון יהּודה געװָארן  איז יֹוָתם דער זון ֿפון עּוִזָיהו, יׂשראל
ַאז ער איז ,  ֿפינף און צװַאנציק יָאר איז ער ַאלט געװען33. מלך

און . און זעכצן יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, געװָארן מלך
  .ון ָצדֹוקןדער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ירּושָא די טָאכטער ֿפ

;  און ער הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט34
. ער הָאט געטָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס זַײן ֿפָאטער עּוִזָיהו הָאט געטָאן

דָאס ֿפָאלק הָאט נָאך ;  נָאר די ָבמות זַײנען ניט ָאּפגעטָאן געװָארן35
  .ותַאלץ געשלַאכט און גערײכערט אױף די ָבמ

  .ער הָאט געבױט דָאס אױבערשטע טױער ֿפון גָאטס הױז

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יֹוָתמען36
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון , געטָאן

  .די מלכים ֿפון יהּודה

 רצין דעם  אין יענע טעג הָאט גָאט ָאנגעהױבן ָאנשיקן אױף יהּודה37
  .און ֶּפַקח דעם זון ֿפון רַמלָיהון, מלך ֿפון ארם

און ער איז ,  און יֹוָתם הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן38
. שטָאט-בַאגרָאבן געװָארן לעבן זַײנע עלטערן אין זַײן ֿפָאטער ָדִודס

  .און זַײן זון ָאָחז איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

  

איז ָאָחז ,  ֿפון ֶּפַקח דעם זון ֿפון רַמלָיהון אין זיבעצנטן יָאר1
 2. דער זון ֿפון יֹוָתם דעם מלך ֿפון יהּודה געװָארן מלך

און , ַאז ער איז געװָארן מלך, צװַאנציק יָאר איז ָאָחז ַאלט געװען
  .זעכצן יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים

די אױגן ֿפון גָאט און ער הָאט ניט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין 
 נַײערט ער איז געגַאנגען אין 3. ַאזױ װי זַײן ֿפָאטער דוד, זַײן הַאר

און ער הָאט אױך געמַאכט . דעם װעג ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל
ַאזױ װי די אומװערדיקײטן ֿפון די , דורכגײן זַײן זון דורכן ֿפַײער

י קינדער ֿפון ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט זײ ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר ד
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און ,  און ער הָאט געשלַאכט און גערײכערט אױף די ָבמות4. יׂשראל
  .און אונטער יעטװעדער צװַײגהַאֿפטיקן בױם, אױף די בערגלעך

און ֶּפַקח ,  דענצמָאל איז ַארױֿפגעקומען רצין דער מלך ֿפון ארם5
קײן ירושלים אױף , דער מלך ֿפון יׂשראל, דער זון ֿפון רַמלָיהון

און ניט געקענט , און זײ הָאבן געלעגערט אױף ָאָחזן; מלחמה
  .בַײקומען

 אין יענער צַײט הָאט רצין דער מלך ֿפון ארם צוריקגעקערט ֵאיַלת 6
און די . און הָאט ַארױסגעװָארֿפן די יהודהער ֿפון ֵאיַלת, צו ארם

 און זַײנען דָארטן געבליבן זיצן, אדומים זַײנען געקומען קײן ֵאיַלת
  .ביז אױף הַײנטיקן טָאג

ִּפלֶאֶסר דעם מלך ֿפון - און ָאָחז הָאט געשיקט שלוחים צו ִּתגַלת7
קום ַארױף און ; דַײן קנעכט און דַײן זון בין איך: ַאזױ צו זָאגן, אשור

און ֿפון דער הַאנט , העלף מיר ֿפון דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון ארם
  .נען אױֿפגעשטַאנען אױף מירװָאס זַײ, ֿפון דעם מלך ֿפון יׂשראל

 און ָאָחז הָאט גענומען דָאס זילבער און דָאס גָאלד װָאס הָאט זיך 8
און , געֿפונען אין גָאטס הױז און אין די שַאצקַאמערן ֿפון מלכס הױז

 און דער מלך ֿפון אשור 9. הָאט געשיקט צום מלך ֿפון אשור שוחד
ן אשור איז ַארױֿפגעגַאנגען און דער מלך ֿפו, הָאט צוגעהערט צו אים

און הָאט ֿפַארטריבן אירע , און הָאט זי אַײנגענומען, אױף דמׂשק
  .און רצינען הָאט ער געטײט, בַאװױנער קײן קיר

-  און דער מלך ָאָחז איז געגַאנגען קײן דמׂשק ַאנטקעגן ִּתגַלת10
ין און ער הָאט געזען דעם מזבח װָאס א, ִּפלֶאֶסר דעם מלך ֿפון אשור

און דער מלך ָאָחז הָאט געשיקט צו אּוִריה דעם ּכהן די . דמׂשק
 11. געשטַאלט ֿפון דעם מזבח און זַײן געבױ לױט זַײן גַאנצער ַארבעט

ַאזױ װי ַאלץ װָאס ; און אּוִריה דער ּכהן הָאט אױֿפגעבױט דעם מזבח
 ַאזױ הָאט אּוִריה דער ּכהן. דער מלך ָאָחז הָאט געשיקט ֿפון דמׂשק

 און ַאז 12. אײדער דער מלך ָאָחז איז געקומען ֿפון דמׂשק, געמַאכט
; הָאט דער מלך געזען דעם מזבח, דער מלך איז געקומען ֿפון דמׂשק

און הָאט אױֿפגעברַאכט אױף , און דער מלך הָאט גענענט צום מזבח
 און ער הָאט געדעמֿפט זַײן ברַאנדָאּפֿפער און זַײן 13. אים

און געשּפרענגט דָאס בלוט , און געגָאסן זַײן גיסָאּפֿפער, ערשּפַײזָאּפֿפ
 און דעם קוּפערנעם מזבח װָאס 14. אױֿפן מזבח, ֿפון זַײן ֿפרידָאּפֿפער
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ֿפון צװישן דעם , ֿפַאר גָאט הָאט ער צוגערוקט ֿפון ֿפַאר דעם הױז
און הָאט אים ַאװעקגעשטעלט , מזבח און צװישן דעם הױז ֿפון גָאט

  .ַײט ֿפון דעם מזבח צו צֿפוןבַײם ז

: ַאזױ צו זָאגן,  און דער מלך ָאָחז הָאט בַאֿפױלן אּוִריה דעם ּכהן15
, אױף דעם גרױסן מזבח דעמף דָאס ברַאנדָאּפֿפער ֿפון אין דער ֿפרי

און דָאס ברַאנדָאּפֿפער ֿפון מלך און , און דָאס שּפַײזָאּפֿפער ֿפון ָאװנט
 דָאס ברַאנדָאּפֿפער ֿפון דעם גַאנצן ֿפָאלק ֿפון און, זַײן שּפַײזָאּפֿפער

און איטלעך ; און זײער שּפַײזָאּפֿפער און זײערע גיסָאּפֿפער, לַאנד
בלוט ֿפון ברַאנדָאּפֿפער און איטלעך בלוט ֿפון שלַאכטָאּפֿפער 

און װעגן דעם קוּפערנעם מזבח װעל . זָאלסטו שּפרענגען אױף אים
  .איך דַארֿפן נָאכקוקן

 און אּוִריה דער ּכהן הָאט געטָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס דער מלך ָאָחז 16
  .הָאט בַאֿפױלן

,  און דער מלך ָאָחז הָאט ָאּפגעהַאקט די רַאמען ֿפון די געשטעלן17
און דעם ים הָאט ער . און הָאט ָאּפגעטָאן ֿפון זײ דעם הַאנטֿפַאס

און הָאט , ונטער איםַארָאּפגענומען ֿפון די קוּפערנע רינדער װָאס א
 און דער 18. אים ַאװעקגעשטעלט אױף ַא געֿפלַאסטער ֿפון שטײנער

און דעם , איבערדעק ֿפַאר שבת װָאס מע הָאט ָאנגעבױט ָאן הױז
הָאט ער איבערגעשטעלט אין הױז ֿפון גָאט , מלכס אַײנגַאנג דערױסן
  .װעגן דעם מלך ֿפון אשור

זײ זַײנען , ָחזן װָאס ער הָאט געטָאן און די איבעריקע זַאכן ֿפון ָא19
שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון 

  .יהּודה

און ער איז ,  און ָאָחז הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן20
און זַײן זון . שטָאט-בַאגרָאבן געװָארן לעבן זַײנע עלטערן אין ָדִודס

  . אױף זַײן ָארטִחזִקָיהו איז געװָארן מלך
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איז הֹוֵשַע ,  אין צװעלֿפטן יָאר ֿפון ָאָחז דעם מלך ֿפון יהּודה1יז
און [, דער זון ֿפון ֵאָלהן געװָארן מלך אין שומרון איבער יׂשראל

  .נַײן יָאר] הָאט געקיניגט

נָאר ,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט2
  .ֿפון יׂשראל װָאס זַײנען געװען ֿפַאר איםניט ַאזױ װי די מלכים 

און ,  אױף אים איז ַארױֿפגעגַאנגען ַשלַמנֶאֶסר דער מלך ֿפון אשור3
  .און אים געצָאלט ָאּפגָאב, הֹוֵשַע איז געװָארן ַא קנעכט צו אים

װַײל ,  און דער מלך ֿפון אשור הָאט אױסגעֿפונען אין הֹוֵשַען ַא בונט4
און הָאט , ים צו סֹוא דעם מלך ֿפון מצריםער הָאט געשיקט שלוח

ניט ַארױֿפגעברַאכט ָאּפגָאב צו דעם מלך ֿפון אשור ַאזױ װי יָאר אין 
און הָאט אים , און דער מלך ֿפון אשור הָאט אים ֿפַארהַאלטן. יָאר

  .ַארַײנגעשּפַארט אין ּתֿפיסה

און , ַאנד און דער מלך ֿפון אשור איז ַארױֿפגעגַאנגען אױֿפן גַאנצן ל5
און הָאט געלעגערט אױף איר דרַײ , איז ַארױֿפגעגַאנגען אױף שומרון

 אין נַײנטן יָאר ֿפון הֹוֵשַען הָאט דער מלך ֿפון אשור 6. יָאר
און זײ , און הָאט ֿפַארטריבן יׂשראל קײן אשור, בַאצװּונגען שומרון
ין די שטעט און א, בַײם טַײך גֹוָזן, און אין ָחֿבור, בַאזעצט אין ַחַלח

  .ֿפון ָמַדי

 און דָאס איז געשען װַײל די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געזינדיקט 7
, צו יהוה זײער גָאט װָאס הָאט זײ אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד מצרים

און זײ הָאבן , ֿפון אונטער דער הַאנט ֿפון ּפרעה דעם מלך ֿפון מצרים
געגַאנגען אין די געזעצן  און זײ זַײנען 8. געֿפָארכט ֿפרעמדע געטער

ֿפון די ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר די קינדער ֿפון 
 9. װָאס זײ הָאבן געמַאכט, דעס גלַײכן די מלכים ֿפון יׂשראל; יׂשראל

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן צוגעטרַאכט זַאכן װָאס ניט ריכטיק 
יך געבױט ָבמות אין ַאלע זײערע און זײ הָאבן ז, צו יהוה זײער גָאט

 און זײ הָאבן 10. ֿפון ַא װעכטערטורעם ביז ַא ֿפעסטונגשטָאט, שטעט
זיך אױֿפגעשטעלט זַײלשטײנער און געצנשטַאנגען אױף יעטװעדער 

 און זײ 11. הױכן בערגל און אונטער יעטװעדער צװַײגהַאֿפטיקן בױם
י די ֿפעלקער װָאס ַאזױ װ, הָאבן דָארטן גערײכערט אױף ַאלע ָבמות

און זײ הָאבן געטָאן שלעכטע זַאכן ; גָאט הָאט ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר זײ
װָאס ,  און זײ הָאבן געדינט די ָאּפגעטער12. צו דערצערענען גָאט
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 און 13. איר זָאלט ניט טָאן די דָאזיקע זַאך: גָאט הָאט זײ ָאנגעזָאגט
איטלעכן , רך איטלעכן נֿביאגָאט הָאט געװָארנט יׂשראל און יהּודה דו

און , קערט אַײך אום ֿפון אַײערע שלעכטע װעגן: ַאזױ צו זָאגן, זעער
לױט דער גַאנצער ּתורה װָאס איך , מַײנע געזעצן, היט מַײנע געבָאט

און װָאס איך הָאב געשיקט צו אַײך , הָאב בַאֿפױלן אַײערע עלטערן
,  הָאבן ניט צוגעהערט ָאבער זײ14. די נֿביאים, דורך מַײנע קנעכט

ַאזױ װי דער נַאקן ֿפון , און זײ הָאבן הַארט געמַאכט זײער נַאקן
 און 15. זײערע עלטערן װָאס הָאבן ניט געגלױבט אין יהוה זײער גָאט

זײ הָאבן ֿפַארַאכט זַײנע געזעצן און זַײן בונד װָאס ער הָאט 
 ער הָאט זײ און זַײנע װָארענישן װָאס, געשלָאסן מיט זײערע עלטערן

און זײ זַײנען געגַאנגען נָאך נישטיקײט און געװָארן , געװָארנט
װָאס גָאט הָאט זײ , און נָאך די ֿפעלקער װָאס רונד ַארום זײ, נישטיק

 און זײ הָאבן ֿפַארלָאזן ַאלע 16. בַאֿפױלן ניט צו טָאן ַאזױ װי זײ
–ָאסענע געצןאון הָאבן זיך געמַאכט געג, געבָאט ֿפון יהוה זײער גָאט

און זיך געבוקט צו דעם , און געמַאכט ַאן ַאֵשָרה, צװײ קעלבער
 און זײ הָאבן געמַאכט 17. און געדינט ַבַעל, גַאנצן חיל ֿפון הימל

און הָאבן , דורכגײן זײערע זין און זײערע טעכטער דורכן ֿפַײער
און זיך ָאּפגעגעבן צו טָאן , געברױכט װָארזָאגערַײ און געצױבערט
 און 18. אים צו דערצערענען, װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט
און ער הָאט זײ ָאּפגעטָאן ֿפון , גָאט הָאט זײער געצערנט אױף יׂשראל

 הָאט 19. עס איז ניט געבליבן אחוץ שֿבט יהּודה ַאלײן; זַײן ּפנים
ען און זײ זַײנ, אױך יהּודה ניט געהיט די געבָאט ֿפון יהוה זײער גָאט

 20. װָאס יענע הָאבן געמַאכט, געגַאנגען אין די געזעצן ֿפון יׂשראל
און ער הָאט , און גָאט הָאט ֿפַארַאכט דעם גַאנצן זָאמען ֿפון יׂשראל

, און הָאט זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון אױסרױבער, זײ געּפַײניקט
ז ער הָאט  װָארום ַא21. ביז ער הָאט זײ ַאװעקגעװָארֿפן ֿפון זַײן ּפנים

און זײ הָאבן געמַאכט ֿפַאר , ָאּפגעריסן יׂשראל ֿפון דעם הױז ֿפון דוד
הָאט ָיָרֿבָעם ָאּפגעֿפירט יׂשראל ֿפון , ַא מלך ָיָרֿבָעם דעם זון ֿפון נֿבטן

 און 22. און ער הָאט זײ געמַאכט זינדיקן ַא גרױסע זינד, הינטער גָאט
גען אין ַאלע זינד ֿפון ָיָרֿבָעמען די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען געגַאנ

 ביז 23. זײ הָאבן זיך ניט ָאּפגעקערט דערֿפון; װָאס ער הָאט געטָאן
ַאזױ װי ער הָאט גערעדט , גָאט הָאט ָאּפגעטָאן יׂשראל ֿפון זַײן ּפנים

און יׂשראל איז ֿפַארטריבן , דורך ַאלע זַײנע קנעכט די נֿביאים
  .ור אױף הַײנטיקן טָאגגעװָארן ֿפון זַײן ערד קײן אש
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און ֿפון ,  און דער מלך ֿפון אשור הָאט געברַאכט מענטשן ֿפון ָבֿבל24
און בַאזעצט אין , און ֿפון סֿפרַוִים, און ֿפון ַחמת, און ֿפון ַעָוא, ּכּוָתה

און זײ הָאבן . די שטעט ֿפון שומרון ָאנשטָאט די קינדער ֿפון יׂשראל
  . געזעסן אין אירע שטעטאון זַײנען, געַארבט שומרון

הָאבן זײ ניט ,  און עס איז געװען אין ָאנהײב ֿפון זײער זיצן דָארטן25
און זײ , און יהוה הָאט ָאנגעשיקט אױף זײ לײבן, געֿפָארכט יהוה

 הָאט מען ָאנגעזָאגט דעם מלך ֿפון 26. ֿפלעגן אױסהרגען צװישן זײ
און , ט ַאװעקגעֿפירטדי ֿפעלקער װָאס דו הָאס: ַאזױ צו זָאגן, אשור

װײסן ניט דעם שטײגער ֿפון דעם , בַאזעצט אין די שטעט ֿפון שומרון
זײ , און זע, דרום הָאט ער ָאנגעשיקט אױף זײ לײבן; גָאט ֿפון לַאנד

ַאזױ װי זײ װײסן ניט דעם שטײגער ֿפון דעם גָאט ֿפון , טײטן זײ
  .לַאנד

ֿפירט ַאװעק ַאהין : זָאגןַאזױ צו ,  הָאט דער מלך ֿפון אשור בַאֿפױלן27
און זָאלן ; אײנעם ֿפון די ּכהנים װָאס איר הָאט ֿפַארטריבן ֿפון דָארטן

און ער זָאל זײ לערנען דעם שטײגער , זײ גײן און זיך בַאזעצן דָארטן
  .ֿפון דעם גָאט ֿפון לַאנד

 איז געקומען אײנער ֿפון די ּכהנים װָאס מע הָאט געהַאט 28
און , ֵאל-און ער הָאט זיך בַאזעצט אין ֵבית, שומרוןֿפַארטריבן ֿפון 

 ָאבער איטלעך ֿפָאלק 29. הָאט זײ געלערנט װי זײ זָאלן ֿפָארכטן יהוה
און זײ הָאבן זײ , ֿפלעגט אױך מַאכן זַײנע אײגענע געטער

ַאװעקגעשטעלט אין די הַײזער ֿפון די ָבמות װָאס די שומרונים הָאבן 
אין זײערע שטעט װָאס זײ זַײנען דָארטן איטלעך ֿפָאלק ; געמַאכט
און , בנֹות- און די מענטשן ֿפון ָבֿבל הָאבן געמַאכט סוּכות30. געזעסן

און די מענטשן ֿפון ַחמת , די מענטשן ֿפון ּכּות הָאבן געמַאכט ֵנרַגל
 און די ַעִוים הָאבן געמַאכט ִנֿבַחז און 31הָאבן געמַאכט ַאשימָא 

רַוִים הָאבן ֿפַארברענט זײערע קינדער אין ֿפַײער צו און די סֿפ, ַּתרָּתק
 דערבַײ ֿפלעגן זײ 32. די געטער ֿפון סֿפרַוִים, ַאדַרֶמֶלך און ַעַנֶמֶלך

און זײ הָאבן זיך געמַאכט ֿפון צװישן זיך ּכהנים ֿפון , ֿפָארכטן יהוה
 33. תװָאס ֿפלעגן מקריֿב זַײן ֿפַאר זײ אין די הַײזער ֿפון די ָבמו, ָבמות

ַאזױ , ָאבער זײערע געטער ֿפלעגן זײ דינען, יהוה ֿפלעגן זײ ֿפָארכטן
װי דער שטײגער ֿפון די ֿפעלקער װָאס מע הָאט זײ ֿפון דָארטן 

  .ַאװעקגעֿפירט
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יח

;  ביז אױף הַײנטיקן טָאג טוען זײ ַאזױ װי די ֿפרִיערדיקע שטײגערס34
יט ַאזױ װי זײערע און זײ טוען נ, יהוה] אין גַאנצן[זײ ֿפָארכטן ניט 

און ַאזױ װי די ּתורה און װי דָאס געבָאט , חוקים און װי זײער געזעץ
װָאס ער הָאט געמַאכט , װָאס גָאט הָאט געבָאטן די קינדער ֿפון יעקֿב

און ,  װָאס גָאט הָאט מיט זײ געשלָאסן ַא בונד35; זַײן נָאמען יׂשראל
לט ניט ֿפָארכטן ֿפרעמדע ״איר זָא: ַאזױ צו זָאגן, הָאט זײ בַאֿפױלן

און ניט , און זײ ניט דינען, און איר זָאלט זיך ניט בוקן צו זײ, געטער
 נַײערט יהוה װָאס הָאט אַײך אױֿפגעברַאכט ֿפון 36. שלַאכטן צו זײ

און מיט ַאן אױסגעשטרעכטן , לַאנד מצרים מיט גרױס שטַארקײט
און , ט איר זיך בוקןאון צו אים זָאל, אים זָאלט איר ֿפָארכטן, ָארעם

און די ,  און די חוקים און די געזעצן37. צו אים זָאלט איר שלַאכטן
זָאלט איר , װָאס ער הָאט ֿפַאר אַײך געשריבן, ּתורה און דָאס געבָאט
. און איר זָאלט ניט ֿפָארכטן ֿפרעמדע געטער; היטן צו טָאן ַאלע טָאג

זָאלט איר ניט , יט אַײך און דעם בונד װָאס איך הָאב געשלָאסן מ38
 נַײערט 39. און איר זָאלט ניט ֿפָארכטן ֿפרעמדע געטער; ֿפַארגעסן

און ער װעט אַײך מציל זַײן ֿפון , יהוה אַײער גָאט זָאלט איר ֿפָארכטן
 ָאבער זײ הָאבן ניט 40. דער הַאנט ֿפון ַאלע אַײערע ֿפַײנט״

  .דיקער שטײגערנַײערט זײ טוען ַאזױ װי זײער ֿפרִיער, צוגעהערט

ָאבער זײערע געצן ,  און די דָאזיקע ֿפעלקער ֿפלעגן ֿפָארכטן יהוה41
דעס גלַײכן זײערע קינדער און זײערע ; ֿפלעגן זײ דינען

ַאזױ טוען זײ , ַאזױ װי זײערע עלטערן הָאבן געטָאן–קינדסקינדער
  .ביז אױף הַײנטיקן טָאג

  

ֵשַע דעם זון ֿפון  און עס איז געװען אין דריטן יָאר ֿפון הֹו1
איז ִחזִקָיה דער זון ֿפון ָאָחז דעם , דעם מלך ֿפון יׂשראל, ֵאָלהן

 ֿפינף און צװַאנציק יָאר איז ער ַאלט 2. מלך ֿפון יהּודה געװָארן מלך
און נַײן און צװַאנציק יָאר הָאט ער , ַאז ער איז געװָארן מלך, געװען

ון זַײן מוטער איז געװען און דער נָאמען ֿפ. געקיניגט אין ירושלים
  .ַאֿבי די טָאכטער ֿפון זַכריהן

,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט3
 ער הָאט ָאּפגעטָאן 4. ַאזױ װי ַאלץ װָאס זַײן ֿפָאטער דוד הָאט געטָאן

. און ָאּפגעהַאקט די ַאֵשָרה, און צעברָאכן די זַײלשטײנער, די ָבמות
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; און ער הָאט צעהַאקט די קוּפערנע שלַאנג װָאס משה הָאט געמַאכט
, װָארום ביז יענע טעג ֿפלעגן די קינדער ֿפון יׂשראל רײכערן צו איר

 ער הָאט זיך ֿפַארזיכערט אױף גָאט 5. און מע הָאט זי גערוֿפן נחּושָּתן
צװישן און נָאך אים איז ניט געװען ַאזַא װי ער , דעם הַאר ֿפון יׂשראל

אױך ניט צװישן די װָאס זַײנען געװען ֿפַאר , ַאלע מלכים ֿפון יהּודה
ער הָאט זיך ניט ,  װָארום ער הָאט זיך בַאהעֿפט ָאן גָאט6. אים

און ער הָאט געהיט זַײנע געבָאט װָאס , ָאּפגעקערט ֿפון הינטער אים
טום אומע;  און גָאט ֿפלעגט זַײן מיט אים7. גָאט הָאט געבָאטן משהן

און ער הָאט . ֿפלעגט ער בַאגליקן, װי ער ֿפלעגט ַארױסגײן
 8. און הָאט אים ניט געדינט, װידערשּפעניקט ָאן דעם מלך ֿפון אשור

ֿפון ַא , ער הָאט געשלָאגן די ּפִלשּתים ביז ַעָזה און אירע געמַארקן
  .װעכטערטורעם ביז ַא ֿפעסטונגשטָאט

דָאס איז דָאס –ר ֿפון מלך ִחזִקָיהון און עס איז געװען אין ֿפירטן יָא9
איז –דעם מלך ֿפון יׂשראל, זיבעטע יָאר ֿפון הֹוֵשַע דעם זון ֿפון ֵאָלהן

און הָאט , ַארױֿפגעגַאנגען ַשלַמנֶאֶסר דער מלך ֿפון אשור אױף שומרון
 און זײ הָאבן זי בַאצװּונגען צום ָסוף ֿפון 10. געלעגערט אױף איר

דָאס איז דָאס נַײנטע יָאר ֿפון –טן יָאר ֿפון ִחזִקָיהןאין זעקס; דרַײ יָאר
 און 11. איז שומרון בַאצװּונגען געװָארן–הֹוֵשַע דעם מלך ֿפון יׂשראל

און הָאט זײ , דער מלך ֿפון אשור הָאט ֿפַארטריבן יׂשראל קײן אשור
און אין די , בַײם טַײך גֹוָזן, און אין ָחֿבור, ַאװעקגעֿפירט אין ַחַלח

 ֿפַאר װָאס זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו דעם ָקול 12. ט ֿפון ָמַדישטע
ַאלץ װָאס , און הָאבן איבערגעטרעטן זַײן בונד, ֿפון יהוה זײער גָאט

און זײ הָאבן ניט , משה דער קנעכט ֿפון גָאט הָאט זײ בַאֿפױלן
  .צוגעהערט און ניט געטָאן

 איז ַארױֿפגעגַאנגען , און אין ֿפערצנטן יָאר ֿפון מלך ִחזִקָיהון13
ַסנֵחריֿב דער מלך ֿפון אשור אױף ַאלע בַאֿפעסטיקטע שטעט ֿפון 

  .און הָאט זײ אַײנגענומען, יהּודה

 הָאט ִחזִקָיה דער מלך ֿפון יהּודה געשיקט צו דעם מלך ֿפון אשור 14
; קער זיך ָאּפ ֿפון מיר; איך הָאב געזינדיקט: ַאזױ צו זָאגן, קײן ָלכיש

  .װעל איך טרָאגן, װעסט אױף מיר ַארױֿפלײגןװָאס דו 
הָאט דער מלך ֿפון אשור ַארױֿפגעלײגט אױף ִחזִקָיה דעם מלך ֿפון 
  .יהּודה דרַײ הונדערט צענטנער זילבער און דרַײסיק צענטנער גָאלד



  ְמָלִכים ב

 און ִחזִקָיה הָאט ַאװעקגעגעבן דָאס גַאנצע זילבער װָאס הָאט זיך 15
 16. ט און אין די שַאצקַאמערן ֿפון מלכס הױזגעֿפונען אין הױז ֿפון גָא

אין יענער צַײט הָאט ִחזִקָיה ַארומגעהַאקט די טירן ֿפון דעם טעמּפל 
און די בַײשטידלעך װָאס ִחזִקָיה דער מלך ֿפון יהּודה הָאט , ֿפון גָאט

און ער הָאט עס געגעבן דעם מלך , ]מיט גָאלד[געהַאט איבערגעצױגן 
  .ֿפון אשור

און , ָסריסן-און רֿב,  דער מלך ֿפון אשור הָאט געשיקט ַּתרָּתנען און17
ֿפון ָלכיש צום מלך ִחזִקָיהון מיט ַא גרױסן חיל קײן , ַרֿבָשֵקהן
ַאזױ זַײנען זײ געקומען און , און זײ זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען. ירושלים

הָאבן זיך געשטעלט בַײ דעם גרָאבן ֿפון דעם אױבערשטן טַײך װָאס 
איז ;  און זײ הָאבן גערוֿפן צום מלך18. ֿפן װעג ֿפון װעשערֿפעלדאױ

װָאס איבערן , דער זון ֿפון ִחלִקָיהון ַארױסגעגַאנגען צו זײ ֶאלָיקים
דער , און יֹוָאח דער זון ֿפון ָאָסֿפן, און ֶשֿבנָא דער שרַײבער, ּפַאלַאץ

  .דערמָאנער

קָארשט צו ִחזִקָיהון ַאזױ זָאגט ַא:  און ַרֿבָשֵקה הָאט צו זײ געזָאגט19
װָאס איז די : דער מלך ֿפון אשור, הָאט געזָאגט דער גרױסער מלך

 מײנסטו הױל 20? דָאזיקע ֿפַארזיכערונג װָאס דו ֿפַארזיכערסט זיך
אױף װעמען , ַאצונד? ליּפגערײד איז ַאן עצה און גֿבורה ֿפַאר מלחמה

 21? יקט ָאן מירװָאס דו הָאסט װידערשּפענ, ֿפַארזיכערסטו זיך
דו ֿפַארזיכערסט זיך אױף דעם שטעקן ֿפון דעם דָאזיקן , ַאצונד זע

װָאס ַאז ַא מענטש לענט זיך אױף –אױף מצרים–צעברָאכענעם רָאר
; און לעכערט זי דורך, גײט ער אים ַארַײן אין דער הַאנט, אים ָאן

ערן זיך ַאזױ איז ּפרעה דער מלך ֿפון מצרים ֿפַאר ַאלע װָאס ֿפַארזיכ
מיר ֿפַארזיכערן זיך אױף :  און ַאז איר װעט מיר זָאגן22. אױף אים

איז דָאס ניט דער װָאס ִחזִקָיהו הָאט ָאּפגעטָאן –יהוה אונדזער גָאט
און הָאט געזָאגט צו יהּודה און צו , זַײנע ָבמות און זַײנע מזבחות

? ירושליםֿפַאר דעם דָאזיקן מזבח זָאלט איר זיך בוקן אין : ירושלים
ֿפַארװעט זיך ַאקָארשט מיט מַײן הַאר דעם מלך ֿפון ,  און ַאצונד23

אױב דו קענסט דיר , און איך װעל דיר געבן צװײ טױזנט ֿפערד, אשור
 הַײנט װי קענסטו ָאּפשטױסן דעם 24. ַארױֿפזעצן רַײטער אױף זײ

אײנעם ֿפון די קלענסטע קנעכט ֿפון מַײן , ּפנים ֿפון ַא הױּפטמַאן
ֿפון דעסט װעגן ֿפַארזיכערסטו זיך אױף מצרים װעגן רַײטװעגן ? הַאר

בין איך דען ָאן יהוה ַארױֿפגעקומען אױף ,  ַאצונד25. און רַײטער
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: יהוה הָאט צו מיר געזָאגט? אים צו ֿפַארװיסטן, דעם דָאזיקן ָארט
  .און ֿפַארװיסט עס, גײ ַארױף אױף דעם דָאזיקן לַאנד

געזָאגט , און יֹוָאח, און ֶשֿבנָא, ער זון ֿפון ִחלִקָיהון הָאט ֶאלָיקים ד26
װָארום , צו דַײנע קנעכט ַארַאמיש, איך בעט דיך, רעד: צו ַרֿבָשֵקהן

און רעד ניט צו אונדז יהּודיש אין די אױערן ֿפון , מיר ֿפַארשטײן עס
  .דעם ֿפָאלק װָאס אױף דער מױער

ען צו דַײן הַאר און צו דיר הָאט ד:  הָאט ַרֿבָשֵקה צו זײ געזָאגט27
און ניט צו די , מיך געשיקט מַײן הַאר צו רעדן די דָאזיקע װערטער

און צו , צו עסן זײער קױט, מענטשן װָאס זיצן אױף דער מױער
  ?בַײ אַײך, טרינקען זײער לַײבװַאסער

און הָאט אױסגערוֿפן אױף ַא ,  און ַרֿבָשֵקה הָאט זיך געשטעלט28
הערט דָאס : און הָאט גערעדט און געזָאגט, הּודישהױכן ָקול אױף י

 ַאזױ הָאט 29. דעם מלך ֿפון אשור, װָארט ֿפון דעם גרױסן מלך
װָארום ער קען אַײך , זָאל אַײך ִחזִקָיהו ניט נַארן: געזָאגט דער מלך

 און זָאל אַײך ִחזִקָיהו ניט ֿפַארזיכערן 30. ניט מציל זַײן ֿפון זַײן הַאנט
און די , מציל זַײן װעט אונדז מציל זַײן יהוה: ַאזױ צו זָאגן, אױף יהוה

דָאזיקע שטָאט װעט ניט איבערגעבן װערן אין דער הַאנט ֿפון דעם 
װָארום ַאזױ ,  איר זָאלט ניט צוהערן צו ִחזִקָיהון31. מלך ֿפון אשור

און קומט , מַאכט מיט מיר שלום: הָאט געזָאגט דער מלך ֿפון אשור
און עסט איטלעכער ֿפון זַײן װַײנשטָאק און , רַארױס צו מי

און טרינקט איטלעכער דָאס װַאסער , איטלעכער ֿפון זַײן ֿפַײגנבױם
און װעל אַײך נעמען אין ַא לַאנד ,  ביז איך קום32. ֿפון זַײן ברונעם

ַא לַאנד ֿפון ברױט , ַא לַאנד ֿפון ּתֿבואה און װַײן, ַאזױ װי אַײער לַאנד
ּכדי איר זָאלט , ַא לַאנד ֿפון אײלבערטן און הָאניק, נעראון װַײנגערט

ַאז , און איר זָאלט ניט צוהערן צו ִחזִקָיהון; לעבן און ניט שטַארבן
 33. מציל זַײן יהוה װעט אונדז: ַאזױ צו זָאגן, ער װעט אַײך אַײנרעדן

הָאבן מציל דען מציל געװען די געטער ֿפון די ֿפעלקער איטלעכער 
 װּו זַײנען די 34? ד ֿפון דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון אשורזַײן לַאנ

, ֵהַנע, װּו זַײנען די געטער ֿפון סֿפרַוִים? און ַארַּפד, געטער ֿפון ַחמת
 װער 35? הָאבן זײ דען מציל געװען שומרון ֿפון מַײן הַאנט? און ִעָוה

ן זַײנען צװישן ַאלע געטער ֿפון די לענדער װָאס הָאבן מציל געװע
ַאז יהוה זָאל מציל זַײן ירושלים ֿפון מַײן , זײער לַאנד ֿפון מַײן הַאנט

  ?הַאנט
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יט

און זײ הָאבן אים ַא װָארט ניט ,  הָאט דָאס ֿפָאלק געשװיגן36
: ַאזױ צו זָאגן, װָארום דער בַאֿפעל ֿפון מלך איז געװען, געענטֿפערט

  .איר זָאלט אים ניט ענטֿפערן

, װָאס איבערן ּפַאלַאץ, דער זון ֿפון הלקיהן איז געקומען ֶאלָיקים 37
דער , און יֹוָאח דער זון ֿפון ָאָסֿפן, און ֶשֿבנָא דער שרַײבער

און זײ הָאבן אים , מיט צעריסענע קלײדער, צו ִחזִקָיהון, דערמָאנער
  .דערצײלט די װערטער ֿפון ַרֿבָשֵקהן

  

, עהערטװי דער מלך ִחזִקָיהו הָאט עס ג,  און עס איז געװען1
און זיך צוגעדעקט מיט , ַאזױ הָאט ער צעריסן זַײנע קלײדער

 און ער הָאט געשיקט 2. און ער איז געקומען אין הױז ֿפון גָאט, זַאק
און די , און ֶשֿבנָא דעם שרַײבער, ֶאלָיקימען װָאס איבערן ּפַאלַאץ

צו , צוגעדעקט מיט זַאקקלײדער, עלטסטע ֿפון די ּכהנים
:  און זײ הָאבן צו אים געזָאגט3. יא דעם זון ֿפון ָאמוצןהנֿב יַשעָיהו

ַא טָאג ֿפון נױט און שטרָאף און שמַאך : ַאזױ הָאט געזָאגט ִחזִקָיהו
װָארום די קינדער זַײנען געקומען צום , איז הַײנטיקער טָאג

 אֿפשר װעט יהוה דַײן 4. און ניטָא קײן ּכוח צו געבערן, מוטערמױל
װָאס זַײן הַאר דער מלך ֿפון , ערטער ֿפון ַרֿבָשֵקהןגָאט הערן ַאלע װ

און ער , אשור הָאט אים געשיקט צו לעסטערן דעם לעבעדיקן גָאט
דרום ; װעט שטרָאֿפן ֿפַאר די רײד װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט געהערט

זָאלסטו אױֿפהײבן ַא ּתֿפילה ֿפַאר דעם איבערבלַײב װָאס געֿפינט זיך 
  .דָא

 6, קנעכט ֿפון מלך ִחזִקָיהון זַײנען געקומען צו יַשעָיהון און װי די 5
ַאזױ : ַאזױ זָאלט איר זָאגן צו אַײער הַאר: הָאט יַשעָיהו צו זײ געזָאגט

זָאלסט ניט מורא הָאבן ֿפַאר די װערטער װָאס דו : הָאט גָאט געזָאגט
מיט װָאס די יונגען ֿפון דעם מלך ֿפון אשור הָאבן , הָאסט געהערט

און ער װעט , איך גיב ַארַײן אין אים ַא גַײסט,  זע7. ך געשענדטמי
און איך װעל ; און װעט זיך אומקערן צו זַײן לַאנד, הערן ַא הערונג

  .אים מַאכן ֿפַאלן דורכן שװערד אין זַײן לַאנד

און הָאט געֿפונען דעם מלך ֿפון ,  און ַרֿבָשֵקה הָאט זיך אומגעקערט8
װָארום ער הָאט געהַאט ;  אױף ִלֿבָנהאשור מלחמה הַאלטנדיק

  .געהערט ַאז ער הָאט ַאװעקגעצױגן ֿפון ָלכיש
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ַאזױ , הָאט געהערט אױף ִּתרָהָקה דעם מלך ֿפון ּכוש] ַסנֵהריֿב[ און 9
און ער . ער איז ַארױסגעגַאנגען מלחמה צו הַאלטן מיט דיר: צו זָאגן

 ַאזױ 10: צו זָאגןַאזױ , הָאט װידער געשיקט שלוחים צו ִחזִקָיהון
זָאל : ַאזױ צו זָאגן, זָאלט איר זָאגן צו ִחזִקָיהון דעם מלך ֿפון יהּודה

ַאזױ צו , װָאס דו ֿפַארזיכערסט זיך אױף אים, דיך ניט נַארן דַײן גָאט
ירושלים װעט ניט איבערגעגעבן װערן אין דער הַאנט ֿפון דעם : זָאגן

ָאס די מלכים ֿפון אשור  ָאט הָאסטו געהערט װ11. מלך ֿפון אשור
און דו װילסט ניצול , זײ צו ֿפַארװיסטן, הָאבן געטָאן צו ַאלע לענדער

 הָאבן די געטער ֿפון די ֿפעלקער מציל געװען די װָאס 12? װערן
אױף , און ֶרֶצף, און חרן, גֹוָזן, מַײנע עלטערן הָאבן צעשטערט

,  דער מלך ֿפון ַחמת װּו איז13? קינדער ֿפון עדן װָאס אין ּתַלָׂשר די
ֿפון , און דער מלך ֿפון דער שטָאט סֿפרַוִים, און דער מלך ֿפון ַארַּפד

  ?און ִעָוה, ֵהַנע

 הָאט ִחזִקָיהו צוגענומען דעם בריװ ֿפון דער הַאנט ֿפון די 14
און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען ; און הָאט אים איבערגעלײענט, שלוחים

. הָאט אים אױסגעשּפרײט ֿפַאר גָאט ָיהואון ִחזִק; אין הױז ֿפון גָאט
יהוה : און הָאט געזָאגט,  און ִחזִקָיהו הָאט מתּפלל געװען צו גָאט15

דו ַאלײן ביסט דער , דו גָאט ֿפון יׂשראל װָאס זיצט איבער די ּכרוֿבים
דו הָאסט געמַאכט די ; גָאט איבער ַאלע קיניגרַײכן ֿפון דער ערד

, יהוה, עֿפן; און הער, דַײן אױער, יהוה, נַײג 16. הימלען און די ערד
און הער די װערטער ֿפון ַסנֵהריֿבן װָאס הָאט אים ; דַײנע אױגן און זע

די מלכים , יהוה,  אמת17. געשיקט צו לעסטערן דעם לעבעדיקן גָאט
 און 18, ֿפון אשור הָאבן חרוֿב געמַאכט די ֿפעלקער און זײער לַאנד

װָארום זײ זַײנען ; זײערע געטער צום ֿפַײערזײ הָאבן איבערגעגעבן 
נָאר בלױז דָאס װערק ֿפון ַא מענטשנס ; קײן געטער ניט געװען

 און 19. דרום הָאבן זײ זײ אונטערגעברַאכט; הָאלץ און שטײן, הַאנט
ֿפון זַײן , איך בעט דיך, העלף אונדז, יהוה אונדזער גָאט, ַאצזונד
ַאז דו יהוה ַאלײן ,  ֿפון דער ערד װיסןאון זָאלן ַאלע קיניגרַײכן, הַאנט

  .ביסט גָאט

ַאזױ צו ,  הָאט יַשעָיהו דער זון ֿפון ָאמוצן געשיקט צו ִחזִקָיהון20
װָאס דו הָאסט : ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל: זָאגן

הָאב איך , מתּפלל געװען צו מיר װעגן ַסנֵהריֿב דעם מלך ֿפון אשור
װָאס גָאט הָאט װעגן אים  דָאס איז דָאס װָארט 21. צוגעהערט
  :גערעדט



  ְמָלִכים ב

  עס שּפָאט ֿפון דיר, עס ֿפַארַאכט דיך
  ;די יונגֿפרױ טָאכטער ִציון

  עס שָאקלט דעם קָאּפ הינטער דיר
  .די טָאכטער ירושלים

  ? װעמען הָאסטו געלעסטערט און געשענדט22
  ?און אױף װעמען הָאסטו דַײן ָקול אױֿפגעהױבן

  הָאסט געהױבן דַײנע אױגן אין דער הײך, יָא
  .ַאקעגן דעם הײליקן ֿפון יׂשראל

  , דורך דַײנע שלוחים הָאסטו געלעסטערט גָאט23
  מיט מַײנע ֿפיל רַײטװעגן: און געזָאגט

  ,בין איך צו דער הײך ֿפון די בערג ַארױף
  ;צו די װינקלען ֿפון לֿבנון

  ,און איך הַאק ָאּפ זַײנע הױכע צעדערן
  ; געקליבענע ציּפרעסבײמערזַײנע

  ,און איך קום צו זַײן עקסטן הַארבעריק
  .צום װַאלד ֿפון זַײן ֿפרוכטגָארטן

   איך הָאב געגרָאבן און געטרונקען24
  ,װַאסערן ֿפרעמדע

  און טריקן אױס מיט מַײנע ֿפוסטריט
  .ַאלע טַײכן ֿפון מצרים

  ? הָאסטו דען ניט געהערט25
  , צוגעגרײטֿפון לַאנג ָאן הָאב איך עס

  ;ֿפון ַאלטע טעג הָאב איך עס געֿפורעמט
  ,ַאצונד הָאב איך עס געברַאכט עס זָאל געשען

  הױֿפנס-ּכדי צו ֿפַארװיסטן אױף חּורֿבה
  .בַאֿפעסטיקטע שטעט

  ,  דרום זַײנען זײערע בַאװױנער קורצמַאכטיק26
  ;זײ זַײנען צעברָאכן און ֿפַארשעמט

  ,עלדזײ זַײנען געװָארן גרָאז און ֿפ
  ,און קרַײטעכץ גרינע
  ,מָאך ֿפון די דעכער

  .און ּתֿבואה ֿפַארדַארט אײדער אױֿפגעװַאקסן

  , ָאבער איך װײס דַײן זיצן27
  ,און דַײן גײן און דַײן קומען



  ְמָלִכים ב

  .און דַײן שטורעמען קעגן מיר
  דַײן שטורעמען קעגן מיר װַײל 28

  ,און דַײן ליַארעם איז ַארױף אין מַײנע אױערן
  , על איך ַארַײנטָאן מַײן רינג אין דַײן נָאזװ, דרום

  ,און מַײן צַאם אין דַײנע ליּפן
  און איך װעל דיך אומקערן אױף דעם װעג

  .װָאס דו ביסט געקומען אױף אים

  :  און דָאס װעט דיר זַײן דער צײכן29
  , איר װעט עסן הַײיָאר נָאכװּוקס

  ;און אױֿפן צװײטן יָאר װידערװּוקס
  ,זִיִיט און שנַײדט, ן יָאראון אױֿפן דריט

  .און עסט זײער ֿפרוכט, און ֿפלַאנצט װַײנגערטנער
  און דער ַאנטרונענער איבערבלַײב ֿפון דעם הױז ֿפון יהּודה 30

  .און טרָאגן ֿפרוכט אױבן, װעט װידער װָארצלען אונטן
  , װָארום ֿפון ירושלים װעט ַארױסקומען ַאן איבערבלַײב31

  ;ֿפון בַארג ִציוןאון ַאן ַאנטרינונג 
  .דָאס ָאננעמען זיך ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות װעט דָאס טָאן

  :ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט אױֿפן מלך ֿפון אשור,  ֿפַאר װָאר32
  ,ער װעט ניט ַארַײנקומען אין דער דָאזיקער שטָאט

  ,און ניט ַארַײנשיסן ַאהין ַא ֿפַײל
  ,און ניט קומען ֿפַאר איר מיט ַא שילד

  .יט ָאנשיטן ַארום איר ַאן ערדװַאלאון נ
  , אױף דעם װעג װָאס ער איז געקומען33

  ,אױף אים װעט ער זיך אומקערן
  און אין דער דָאזיקער שטָאט

  .זָאגט גָאט, װעט ער ניט ַארַײנקומען
  ,זי צו העלֿפן, די דָאזיקע שטָאט און איך װעל בַאשירעמען 34

  .ָדִודס װעגןֿפון מַײנעט װעגן און ֿפון מַײן קנעכט 

איז ַארױסגעגַאנגען ַא מלאך ,  און עס איז געװען אין יענער נַאכט35
ֿפון גָאט און הָאט געשלָאגן אין לַאגער ֿפון אשור הונדערט און ֿפינף 

, און ַאז מע הָאט זיך געֿפעדערט אין דער ֿפרי. און ַאכציק טױזנט
  .ערשט זײ זַײנען ַאלע טױטע ּפָגרים



  ְמָלִכים ב

כ

און איז ,  דער מלך ֿפון אשור הָאט ַאװעקגעצױגן און ַסנֵהריֿב36
  .און ער איז געבליבן אין נינֵוה; געגַאנגען און הָאט זיך אומגעקערט

, װי ער בוקט זיך אין הױז ֿפון זַײן גָאט ִנסרוך,  און עס איז געװען37
ַאזױ הָאבן זַײנע זין ַאדַרֶמֶלך און ַׂשרֶאֶצר אים דערשלָאגן מיטן 

און זַײן זון . זַײנען ַאנטרונען געװָארן אין לַאנד ַאָרָרטאון זײ ; שװערד
  .ַחדון איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט-ֵאַסר

  

איז ;  אין יענע טעג איז ִחזִקָיהו קרַאנק געװָארן צום שטַארבן1
און הָאט צו , צו אים געקומען יַשעָיהו הנֿביא דער זון ֿפון ָאמוצן

מַאך דַײן ַצָװֶאה װעגן דַײן : עזָאגטַאזױ הָאט גָאט ג: אים געזָאגט
  .און װעסט ניט גענעזן װערן, װָארום דו שטַארבסט, הױזגעזינט

און הָאט מתּפלל ,  הָאט ער אומגעדרײט זַײן ּפנים צו דער װַאנט2
געדענק װי איך , גָאט,  איך בעט דיך3: ַאזױ צו זָאגן, געװען צו גָאט

און װָאס , מיט ַא גַאנצן הַארצןאון , בין געגַאנגען ֿפַאר דיר מיט אמת
  .איז גוט אין דַײנע אױגן הָאב איך געטָאן

  .ַא גרױס געװײן און ִחזִקָיהו הָאט געװײנט

װען יַשעָיהו איז נָאך ניט געװען ַארױסגעגַאנגען ,  און עס איז געװען4
, איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו אים, ֿפון דעם מיטלסטן הױף

און זָאלסט זָאגן צו ִחזִקָיהו דעם  , קער זיך אום5: ַאזױ צו זָאגן
ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון דַײן  :ֿפירשט ֿפון מַײן ֿפָאלק

איך הָאב געזען דַײן , איך הָאב געהערט דַײן ּתֿפילה: ֿפָאטער ָדִודן
אױֿפן דריטן טָאג װעסטו ַארױֿפגײן אין הױז ; איך הײל דיך ,זע; טרער

און ֿפון ,  און איך װעל צולײגן צו דַײנע טעג ֿפוֿפצן יָאר6. ֿפון גָאט
דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון אשור װעל איך דיך און די דָאזיקע 

און איך װעל בַאשירעמען די דָאזיקע שטָאט ֿפון , שטָאט מציל זַײן
  .מַײנעט װעגן און ֿפון מַײן קנעכט ָדִודס װעגן

 און זײ הָאבן.  געּפרעסטע ֿפַײגןנעם : און יַשעָיהו הָאט געזָאגט7
און ער איז גענעזן , גענומען און ַארױֿפגעטָאן אױֿפן אױסשלַאג

  .געװָארן



  ְמָלִכים ב

װָאס איז דער צײכן ַאז גָאט :  און ִחזִקָיהו הָאט געזָאגט צו יַשעָיהון8
און איך װעל ַארױֿפגײן אױֿפן דריטן טָאג אין הױז ֿפון , װעט מיך הײלן

, דָאס װעט דיר זַײן דער צײכן ֿפון גָאט: ו געזָאגט הָאט יַשעָיה9? גָאט
זָאל דער שָאטן גײן : ַאז גָאט װעט טָאן די זַאך װָאס ער הָאט גערעדט

 הָאט 10? ָאדער זיך אומקערן צען שטַאּפלען, צען שטַאּפלען װַײטער
גרינג איז דעם שָאטן זיך ַארָאּפצוגײן צען : יִחזִקָיהו געזָאגט

ַײערט דער שָאטן זָאל זיך אומקערן אױף צוריק צען נ, נײן; שטַאּפלען
  .שטַאּפלען

און ער הָאט אומגעקערט ,  הָאט יַשעָיהו הנֿביא גערוֿפן צו גָאט11
דעם שָאטן צען שטַאּפלען צוריק אױף די שטַאּפלען װָאס ער הָאט 

  .געהַאט ַארָאּפגענידערט אױף די שטַאּפלען ֿפון ָאָחזן

דער  ,בַאְלַאָדן דער זון ֿפון בַאְלַאָדנען- ברֹאַדךאין יענער צַײט הָאט 12
װָארום ער , געשיקט ַא בריװ און ַא מּתנה צו ִחזִקָיהון ,מלך ֿפון ָבֿבל

 און ִחזִקָיהו הַאט זײ 13. הָאט געהערט ַאז ִחזִקָיהו איז געװען קרַאנק
דָאס זילבער , און ער הָאט זײ געװיזן זַײן גַאנץ שַאצהױז, צוגעהערט

און דָאס גַאנצע , און דָאס גוטע אײל, און די בׂשמים,  דָאס גָאלדאון
און ַאלץ װָאס הָאט זיך געֿפונען אין זַײנע , הױז ֿפון זַײנע װַאֿפן

און אין זַײן גַאנצער , ניט געװען ַא זַאך אין זַײן הױז; שַאצקַאמערן
  .װָאס ִחזִקָיהו הָאט זײ ניט געװיזן ,געװעלטיקײט

און הָאט צו אים ,  הנֿביא געקומען צום מלך יִחזִקָיהו איז יַשעָיהו14
און ֿפון װַאנען ? װָאס הָאבן די דָאזיקע מענטשן געזָאגט: געזָאגט

ֿפון ַא װַײטן לַאנד זַײנען זײ : הָאט ִחזִקָיהו געזָאגט? קומען זײ צו דיר
װָאס הָאבן זײ געזען אין דַײן :  הָאט ער געזָאגט15. ֿפון ָבֿבל, געקומען

ַאלץ װָאס איז אין מַײן הױז הָאבן זײ : הָאט ִחזִקָיהו געזָאגט? הױז
ניט געװען ַא זַאך אין מַײנע שַאצקַאמערן װָאס איך הָאב זײ : געזען

  .ניט געװיזן

 17:  הער דָאס װָארט ֿפון גָאט: הָאט יַשעָיהו געזָאגט צו ִחזִקָיהון16
 װָאס דַײנע עלטערן און, און ַאלץ װָאס אין דַײן הױז, טעג קומען, זע

װעט ַאװעקגעטרָאגן װערן קײן , הָאבן ָאנגעקליבן ביז הַײנטיקן טָאג
 און ֿפון דַײנע זין 18. זָאגט גָאט, קײן זַאך װעט ניט איבערבלַײבן; ָבֿבל

װעט מען , װָאס דו װעסט געבערן, װָאס װעלן ַארױסגײן ֿפון דיר
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כא

ץ ֿפון דעם מלך ֿפון און זײ װעלן זַײן הױֿפדינער אין ּפַאלַא, נעמען
  .ָבֿבל

גוט איז דָאס װָארט ֿפון גָאט  : הָאט ִחזִקָיהו געזָאגט צו יַשעָיהון19
אױב שלום , ֿפַאר װָאר. און ער הָאט געזָאגט. װָאס דו הָאסט גערעדט

  ! און זיכערקײט װעט זַײן אין מַײנע טעג

און זַײן גַאנצע ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן ִחזִקָיהון20
, און װי ער הָאט געמַאכט דעם טַײך און דעם גרָאבן, גֿבּורהשַאֿפט

דָאס איז שױן בַאשריבן אין , און ַארַײנגעברַאכט װַאסער אין שטָאט
  .בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יהּודה

און זַײן זון ,  און ִחזִקָיהו הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן21
  .רן מלך אױף זַײן ָארטמנשה איז געװָא

  

ַאז ער איז געװָארן ,  צװעלף יָאר איז מנשה ַאלט געװען1
און ֿפינף און ֿפוֿפציק יָאר הָאט ער געקיניגט אין , מלך

  .ֿבה- און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ֶחֿפצי. ירושלים

ױ ַאז,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט2
װי די אומװערדיקײטן ֿפון די ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט ֿפַארטריבן ֿפון 

 און ער הָאט ָאּפגעבױט די ָבמות װָאס 3. ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל
און ער הָאט אױֿפגעשטעלט , זַײן ֿפָאטער ִחזִקָיהו הָאט צעשטערט

 דער און װי ַאחאֿב, און הָאט געמַאכט ַאן ַאֵשָרה, מזבחות צו ַבַעל
און ער הָאט זיך געבוקט צום גַאנצן , מלך ֿפון יׂשראל הָאט געטָאן

 און ער הָאט געבױט מזבחות אין 4. און זײ געדינט, חיל ֿפון הימל
אין ירושלים װעל איך טָאן : װָאס גָאט הָאט געזָאגט ,הױז ֿפון גָאט
ל  און ער הָאט געבױט מזבחות צום גַאנצן חיל ֿפון הימ5. מַײן נָאמען

 און ער הָאט געמַאכט דורכגײן זַײן 6. אין בײדע הױֿפן ֿפון גָאטס הױז
און , און הָאט געברױכט צײכנזעערַײ און געצױבערט, זון דורכן ֿפַײער

ער הָאט געמערט ; אַײנגעשַאֿפט גַײסטערזעער און טױטנבַאשװערער
 און ער 7. צו דערצערענען, צו טָאן שלעכטס אין די אױגן ֿפון גָאט

ט ַארַײנגעשטעלט דעם געץ ֿפון דער ַאֵשָרה װָאס ער הָאט הָא
אין דעם הױז װָאס גָאט הָאט געזָאגט צו ָדִודן און צו זַײן , געמַאכט

אין דעם דָאזיקן הױז און אין ירושלים װָאס איך הָאב : זון שלמהן
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װעל איך טָאן מַײן , אױסדערװײלט ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל
 און איך װעל מער ניט ֿפַארװָאגלען דעם ֿפוס 8 ,נָאמען אױף אײביק

אױב , ֿפון יׂשראל ֿפון דער ערד װָאס איך הָאב געגעבן זײערע עלטערן
, זײ װעלן נָאר היטן צו טָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס איך הָאב זײ בַאֿפױלן

און לױט דער גַאנצער ּתורה װָאס מַײן קנעכט משה הָאט זײ 
און מנשה הָאט זײ ;  ניט צוגעהערט ָאבער זײ הָאבן9. בַאֿפױלן

ֿפַארֿפירט צו טָאן מער שלעכטס װי די ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט 
  .ֿפַארטיליקט ֿפון ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל

ַאזױ צו  , און גָאט הָאט גערעדט דורך זַײנע קנעכט די נֿביאים10
זיקע  װַײל מנשה דער מלך ֿפון יהּודה הָאט געטָאן די דָא11: זָאגן

איז בַאגַאנגען ערגערס װי ַאלץ װָאס די אמורים , אומװערדיקײטן
און הָאט אױך געמַאכט זינדיקן יהּודה , װָאס ֿפַאר אים הָאבן געטָאן

 דרום הָאט ַאזױ געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון 12, מיט זַײנע ָאּפגעטער
 ַאז, איך ברענג ַאן אומגליק אױף ירושלים אין יהּודה, זע: יׂשראל

 און 13. װעלן קלינגען זַײנע בײדע אױערן, איטלעכער װָאס הערט עס
און די , איך װעל צִיען אױף ירושלים די מעסטשנור ֿפון שומרון

ַאזױ װי , און איך װעל אױסװישן ירושלים; װָאגשנור ֿפון ַאחאֿבס הױז
אױסגעװישט און אומגעקערט אױף איר , מע װישט אױס ַא שיסל

, על ַאװעקװַארֿפן דעם איבערבלַײב ֿפון מַײן ַארב און איך װ14. ּפנים
און זײ װעלן זַײן , און װעל זײ געבן אין דער הַאנט ֿפון זײערע ֿפַײנט
 װַײל זײ הָאבן 15. צו רױב און צו אױסרױבונג ֿפַאר ַאלע זײערע ֿפַײנט
און הָאבן מיך , געטָאן װָאס איז שלעכט אין מַײנע אױגן

ס זײערע עלטערן זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון דעם טָאג װָא דערצערנט
  .ֿפון מצרים און ביז אױף הַײנטיקן טָאג

ביז ,  און אױך אומשולדיק בלוט הָאט מנשה ֿפַארגָאסן זײער ֿפיל16
אחוץ זַײן זינד װָאס ער ; ער הָאט ָאנגעֿפילט ירושלים ֿפון עק צו עק

ין די אױגן צו טָאן װָאס איז שלעכט א, הָאט געמַאכט זינדיקן יהּודה
  .ֿפון גָאט

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן מנשהן17
דָאס איז שױן , און זַײן זינד װָאס ער הָאט געזינדיקט, געטָאן

  .בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים ֿפון יהּודה
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ער איז און ,  און מנשה הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן18
אין דעם גָארטן ֿפון , בַאגרָאבן געװָארן אין דעם גָארטן ֿפון זַײן הױז

  .און זַײן זון ָאמֹון איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט. עּוזָאן

ַאז ער איז געװָארן .  צװײ און צװַאנציק יָאר איז ָאמֹון ַאלט געװען19
ר נָאמען און דע. און צװײ יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים ,מלך

ֿפון , איז געװען משוֶלֶמת די טָאכטער ֿפון ָחרוצן ֿפון זַײן מוטער
  .ָיטֿבה

ַאזױ ,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט20
 און ער איז געגַאנגען אין ַאל 21. װי זַײן ֿפָאטער מנשה הָאט געטָאן

 ער הָאט געדינט די און, דעם װעג װָאס זַײן ֿפָאטער איז געגַאנגען
און הָאט זיך צו זײ , ָאּפגעטער װָאס זַײן ֿפָאטער הָאט געדינט

,  און ער הָאט ֿפַארלָאזן יהוה דעם גָאט ֿפון זַײנע עלטערן22. געבוקט
  .און איז ניט געגַאנגען אין דעם װעג ֿפון יהוה

און ,  און די קנעכט ֿפון ָאמֹונען הָאבן געמַאכט ַא בונט אױף אים23
 און דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד 24. הָאבן געטײט דעם מלך אין זַײן הױז

הָאט דערשלָאגן ַאלע װָאס הָאבן געמַאכט דעם בונט אױף דעם מלך 
און דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד הָאט געמַאכט זַײן זון יֹאִשָיהון ֿפַאר . ָאמֹון

  .מלך אױף זַײן ָארט

זײ , װָאס ער הָאט געטָאן און די איבעריקע זַאכן ֿפון ָאמֹונען 25
זַײנען שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון די מלכים 

  .ֿפון יהּודה

אין דעם גָארטן ֿפון ,  און מע הָאט אים בַאגרָאבן אין זַײן קֿבר26
   .און זַײן זון יֹאִשָיהו איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט. עּוזָאן
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ַאז ער איז געװָארן , ו ַאלט געװען ַאכט יָאר איז יֹאִשָיה1כב
און אײן און דרַײסיק יָאר הָאט ער געקיניגט אין , מלך

און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ידיָדה די . ירושלים
  . ֿפון ָבצַקת,טָאכטער ֿפון ַעָדָיהן

,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין די אױגן ֿפון גָאט2
און , ֿפון זַײן ֿפָאטער ָדִודן  געגַאנגען אין ַאל דעם װעגאון ער איז

  .הָאט זיך ניט ָאּפגעקערט רעכטס ָאדער לינקס

הָאט דער ,  און עס איז געװען אין ַאכצנטן יָאר ֿפון מלך יֹאִשָיהו3
דעם , דעם זון ֿפון משּוָלמען, מלך געשיקט ָשֿפן דעם זון ֿפון ַאַצלָיהו

 גײ ַארױף צו ִחלִקָיהו 4: ַאזױ צו זָאגן, גָאטאין הױז ֿפון , שרַײבער
און זָאל ער צונױֿפצײלן דָאס געלט װָאס איז , גדול-דעם ּכהן

װָאס די שװעלהיטערס הָאבן , געברַאכט געװָארן אין הױז ֿפון גָאט
 און זָאל מען עס געבן אױף דער הַאנט ֿפון די 5. געזַאמלט ֿפון ֿפָאלק

; געשטעלט איבער דעם הױז ֿפון גָאטװערקמַײנסטערס װָאס זַײנען 
, װָאס אין הױז ֿפון גָאט, מלָאכות-און זײ זָאלן עס געבן צו די ַבַעל

 צו די 6; אױף צו ֿפַארריכטן די צעברָאכענע ערטער ֿפון הױז
און , און צו די מױערער, און צו די בױמַײנסטערס, הָאלצמַײנסטערס

צו ֿפַארריכטן דָאס , אױף צו קױֿפן הָאלץ און געהַאקטע שטײנער
 און מע זָאל זיך ניט רעכענען מיט זײ װעגן דעם געלט װָאס 7. הױז

נַײערט אױף נאמנות זָאלן זײ , װערט געגעבן אױף זײער הַאנט
  .ַארבעטן

: גדול הָאט געזָאגט צו ָשֿפן דעם שרַײבער- און ִחלִקָיהו דער ּכהן8
און . ױז ֿפון גָאטדָאס בוך ֿפון דער ּתורה הָאב איך געֿפונען אין ה

און ער הָאט עס , ִחלִקָיהו הָאט געגעבן דָאס בוך צו ָשֿפנען
  .איבערגעלײענט

און הָאט געברַאכט ,  און ָשֿפן דער שרַײבער איז געקומען צום מלך9
דַײנע קנעכט הָאבן : און הָאט געזָאגט, דעם מלך ַאן ענטֿפער

און זײ , ן הױזאױסגעשָאטן דָאס געלט װָאס הָאט זיך געֿפונען אי
הָאבן עס געגעבן אױף דער הַאנט ֿפון די װערקמַײנסטערס װָאס 

  .זַײנען געשטעלט איבער דעם הױז ֿפון גָאט

: ַאזױ צו זָאגן,  און ָשֿפן דער שרַײבער הָאט דערצײלט דעם מלך10
און ָשֿפן הָאט עס . הָאט מיר געגעבן ַא בוך ִחלִקָיהו דער ּכהן



  ְמָלִכים ב

װי דער מלך הָאט ,  און עס איז געװען11. געלײענט ֿפַארן מלך
ַאזױ הָאט ער , געהערט די װערטער ֿפון דעם בוך ֿפון דער ּתורה

 און דער מלך הָאט בַאֿפױלן ִחלִקָיהו דעם 12. צעריסן זַײנע קלײדער
, און ַעכבור דעם זון ֿפון מיָכָיהו, און ַאחיָקם דעם זון ֿפון ָשֿפנען, ּכהן

 13: ון ַעָׂשָיה דעם מלכס דינער ַאזױ צו זָאגןא, און ָשֿפן דעם שרַײבער
און ֿפַאר גַאנץ , און ֿפַאר דעם ֿפָאלק, גײט ֿפרעגט בַײ גָאט ֿפַאר מיר

װָארום , װעגן די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן געֿפונענעם בוך, יהּודה
, גרױס איז דער גרימצָארן ֿפון גָאט װָאס איז ָאנגעצונדן אױף אונדז

זערע עלטערן הָאבן ניט צוגעהערט צו די װערטער ֿפַאר װָאס אונד
צו טָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס איז ָאנגעשריבן ֿפַאר , ֿפון דעם דָאזיקן בוך

  .אונדז

, און ָשֿפן, און ַעכבור, און ַאחיָקם,  איז געגַאנגען ִחלִקָיהו דער ּכהן14
ון ֿפון דער װַײב ֿפון ַשלום דעם ז, צו חּולָדה דער נֿביָאה, און ַעָׂשָיה

 און זי הָאט –היטער-דעם קלײדער, ִּתקָוה דעם זון ֿפון ַחרַחסן
 און זײ הָאבן –אין צװײטן שטָאטֿפערטל, געװױנט אין ירושלים

ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה :  הָאט זי צו זײ געזָאגט15. גערעדט צו איר
זָאגט צו דעם מַאן װָאס הָאט אַײך געשיקט צו : דער גָאט ֿפון יׂשראל

איך ברענג ַאן אומגליק אױף , זע:  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט16: מיר
 ַאלע װערטער ֿפון דעם –דעם דָאזיקן ָארט און אױף זַײנע בַאװױנער

 דערֿפַאר װָאס זײ 17; בוך װָאס דער מלך ֿפון יהּודה הָאט געלײענט
ּכדי , און הָאבן גערײכערט צו ֿפרעמדע געטער, הָאבן מיך ֿפַארלָאזן

דרום װעט , ערצערענען מיט ַאלע מעׂשים ֿפון זײערע הענטמיך צו ד
און װעט ניט , מַײן גרימצָארן זיך ָאנצינדן אױף דעם דָאזיקן ָארט

 און צו דעם מלך ֿפון יהּודה װָאס שיקט אַײך 18. ֿפַארלָאשן װערן
ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה : צו אים זָאלט איר ַאזױ זָאגן, ֿפרעגן בַײ גָאט
 19, װעגן די װערטער װָאס דו הָאסט געהערט: ון יׂשראלדער גָאט ֿפ

און ביסט געװָארן , װַײל דַײן הַארץ איז װײך געװָארן, איז
אונטערטעניק ֿפַאר גָאט װען דו הָאסט געהערט װָאס איך הָאב 

ַאז זײ  ,גערעדט אױף דעם דָאזיקן ָארט און אױף זַײנע בַאװױנער
און הָאסט צעריסן דַײנע , ַא קללהװעלן װערן ֿפַאר ַא שרעק און ֿפַאר 

, הָאב איך אױך צוגעהערט, און הָאסט געװײנט ֿפַאר מיר, קלײדער
און , דיך אַײן צו דַײנע עלטערן איך זַאמל,  דרום זע20. זָאגט גָאט

און דַײנע אױגן , װעסט אַײנגעזַאמלט װערן אין דַײן קֿבר בשלום
ג אױף דעם דָאזיקן װעלן ניט זען דָאס גַאנצע בײז װָאס איך ברענ

  .ָארט
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כג

  .און זײ הָאבן געברַאכט צום מלך דעם ענטֿפער

  

און מע הָאט אַײנגעזַאמלט צו ,  און דער מלך הָאט געשיקט1
 און דער מלך 2. אים ַאלע עלטסטע ֿפון יהּודה און ירושלים

און ַאלע מענער ֿפון יהּודה און , איז ַארױֿפגעגַאנגען אין הױז ֿפון גָאט
, און די נֿביאים, און די ּכהנים, װױנער ֿפון ירושלים מיט איםַאלע בַא

און ער הָאט געלײענט . און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון קלײן ביז גרױס
אין זײערע אױערן ַאלע װערטער ֿפון דעם בוך ֿפון בונד װָאס איז 

 און דער מלך הָאט זיך 3. געֿפונען געװָארן אין הױז ֿפון גָאט
, און ער הָאט געשלָאסן ַא בונד ֿפַאר גָאט,  בימהגעשטעלט אױף ַא
און צו היטן זַײנע געבָאט און זַײנע ָאנזָאגן און זַײנע , צו גײן נָאך גָאט

מקיים צו זַײן , געזעצן מיטן גַאנצן הַארצן און מיט דער גַאנצער זעל
די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן בונד װָאס שטײען געשריבן אין דעם 

  .און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז צוגעשטַאנען צו דעם בונד .דָאזיקן בוך

-און די אונטער, גדול- און דער מלך הָאט בַאֿפױלן ִחלִקָיהו דעם ּכהן4
ַארױסצוטרָאגן ֿפון דעם טעמּפל ֿפון , און די שװעלהיטערס, ּכהנים

און ֿפַאר דער , ַבַעל גָאט ַאלע ּכלים װָאס זַײנען געמַאכט געװָארן ֿפַאר
און ער הָאט זײ ; און ֿפַאר דעם גַאנצן חיל ֿפון הימל, ָרהַאֵש

און הָאט , ֿפַארברענט דרױסן ֿפון ירושלים אין די ֿפעלדער ֿפון ִקדרון
 און ער הָאט ָאּפגעשַאֿפט די 5. ֵאל- ַאװעקגעטרָאגן זײער ַאש קײן ֵבית

און װָאס , ּפריסטער װָאס די מלכים ֿפון יהּודה הָאבן אױֿפגעזעצט
אין די שטעט ֿפון יהּודה און אין די , בן גערײכערט אױף די ָבמותהָא

און די װָאס הָאבן גערײכערט צו ; ַארומיקע ערטער ֿפון ירושלים
און צום גַאנצן , און צו די מזלות, און צו דער לֿבנה, צו דער זון, ַבַעל

 און ער הָאט ַארױסגעטרָאגן די ַאֵשָרה ֿפון דעם הױז 6. חיל ֿפון הימל
און הָאט זי ֿפַארברענט , ֿפון גָאט דרױסן ֿפון ירושלים צום טַײך ִקדרון

און צעװָארֿפן איר שטױב , און צעמָאלן אױף שטױב, בַײם טַײך ִקדרון
 און ער הָאט צעברָאכן די 7. אױף די קֿברים ֿפון די קינדער ֿפון ֿפָאלק

י װַײבער װָאס ד, הַײזער ֿפון די שַאנדמענער װָאס אין הױז ֿפון גָאט
 און ער הָאט 8. ֿפלעגן דָארטן װעבן צודעקן ֿפַאר דער ַאֵשָרה

און הָאט , צונױֿפגעברַאכט ַאלע ּכהנים ֿפון די שטעט ֿפון יהּודה
, ֿפַאראומרײניקט די ָבמות װָאס די ּכהנים הָאבן דָארטן גערײכערט

 טױערן און ער הָאט צעברָאכן די ָבמות ֿפון די; ֶשֿבע-ֿפון ֶגֿבע ביז בֵאר



  ְמָלִכים ב

װָאס אױף , װָאס בַײם טױעראַײנגַאנג ֿפון יהושוע דעם שטָאטהַאר
 9. דער לינקער זַײט ֿפון דעם װָאס קומט ַארַײן אין שטָאטטױער

ָאבער די ּכהנים ֿפון די ָבמות זַײנען ניט ַארױֿפגעגַאנגען צום מזבח 
נַײערט זײ הָאבן געגעסן דָאס אומגעזַײערטע ; ֿפון גָאט אין ירושלים

  .ברױט צװישן זײערע ברידער

, ִהנום- און ער הָאט ֿפַאראומרײניקט ּתֹוֿפת װָאס אין טָאל ֿפון בן10
ַאז קײנער זָאל ניט מַאכן דורכגײן זַײן זון ָאדער זַײן טָאכטער דורכן 

 און ער הָאט ָאּפגעשַאֿפט די ֿפערד װָאס די מלכים 11. ֿפַײער צו מֹוֶלך
דער זון בַײם אַײנגַאנג ֿפון דעם הױז ֿפון ֿפון יהּודה הָאבן געגעבן צו 

װָאס אין די , מלך דעם הױֿפדינער-לעבן דער קַאמער ֿפון ְנַתן, גָאט
און די רַײטװעגן ֿפון דער זון הָאט ער ֿפַארברענט אין ; ֿפָארהױֿפן

,  און די מזבחות װָאס אױֿפן דַאך ֿפון ָאָחזעס אױבערשטוב12. ֿפַײער
און די מזבחות װָאס , דה הָאבן געמַאכטװָאס די מלכים ֿפון יהּו

הָאט צעברָאכן , מנשה הָאט געמַאכט אין בײדע הױֿפן ֿפון גָאטס הױז
און ַארַײנגעװָארֿפן זײער שטױב , דער מלך און צעהַאקט ֿפון דָארטן

װָאס אױף דער ,  אױך די ָבמות װָאס ֿפַאר ירושלים13. טַײך ִקדרון אין
װָאס שלמה דער מלך ,  ֿפון ֿפַארדַארבעררעכטער זַײט ֿפון דעם בַארג

דער אומװערדיקײט ֿפון די , ֿפון יׂשראל הָאט געבױט צו עשּתֹורות
און צו  ,ֿפון מוָאֿב דער אומװערדיקײט, און צו ָּכמוש, צידונים
הָאט דער מלך , דער אומװערדיקײט ֿפון די קינדער ֿפון עמון, ִמלּכום

און , ברָאכן די זַײלשטײנער און ער הָאט צע14. ֿפַאראומרײניקט
און ָאנגעֿפילט זײער ָארט מיט בײנער , ָאּפגעהַאקט די געצנבײמער

  .ֿפון מענטשן

ָבָמה װָאס ָיָרֿבָעם דער  די, ֵאל- און אױך דעם מזבח װָאס אין ֵבית15
אױך , הָאט געמַאכט, זון ֿפון נֿבטן װָאס הָאט געמַאכט זינדיקן יׂשראל

און ער הָאט ; ה הָאט ער צעברָאכןיענעם מזבח און די ָבָמ
און ער הָאט ; און צעמָאלן אױף שטױב, ֿפַארברענט די ָבָמה
  .ֿפַארברענט די ַאֵשָרה

ַאזױ הָאט ער געזען די ,  און װי יֹאִשָיהו הָאט זיך אומגעדרײט16
און הָאט , און ער הָאט געשיקט, קֿברים װָאס דָארטן אױֿפן בַארג

, און ֿפַארברענט אױֿפן מזבח, ון די קֿבריםַארױסגענומען די בײנער ֿפ
ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס , און הָאט אים ֿפַאראומרײניקט
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עס הָאט אױסגערוֿפן דער געטלעכער מַאן װָאס הָאט אױסגערוֿפן די 
  .דָאזיקע זַאכן

הָאבן  ?װָאס איז יענער צײכן װָאס איך זע:  און ער הָאט געזָאגט17
דָאס איז דער קֿבר ֿפון דעם : ון שטָאט צו אים געזָאגטדי מענטשן ֿפ

און הָאט אױסגערוֿפן די , געטלעכן מַאן װָאס איז געקומען ֿפון יהּודה
-דָאזיקע זַאכן װָאס דו הָאסט געטָאן צו דעם דָאזיקן מזבח אין ֵבית

קײנער זָאל ניט ; לָאזט אים אין רו:  הָאט ער צו זײ געזָאגט18. ֵאל
הָאבן זײ אױסגעלָאזט זַײנע בײנער מיט די בײנער .  בײנעררירן זַײנע

  .ֿפון דעם נֿביא װָאס איז ַארױסגעקומען ֿפון שומרון

 און אױך ַאלע הַײזער ֿפון די ָבמות װָאס אין די שטעט ֿפון 19
װָאס די מלכים ֿפון יׂשראל הָאבן געמַאכט צו דערצערענען , שומרון

און ער הָאט געטָאן צו זײ ַאזױ װי , ןהָאט יֹאִשָיהו ָאּפגעטָא, ]גָאט[
 און ער הָאט 20. ֵאל-ַאלע טּוונגען װָאס ער הָאט געטָאן אין ֵבית

אױף , געשלַאכט ַאלע ּכהנים ֿפון די ָבמות װָאס זַײנען דָארטן געװען
  .און הָאט ֿפַארברענט בײנער ֿפון מענטשן אױף זײ, די מזבחות

  .יםאון ער הָאט זיך אומגעקערט קײן ירושל

: ַאזױ צו זָאגן,  און דער מלך הָאט בַאֿפױלן דעם גַאנצן ֿפָאלק21
ַאזױ װי עס שטײט געשריבן , ּפסח צו יהוה אַײער גָאט-מַאכט ַא קרבן

 װָארום ַאזַא װי דער דָאזיקער 22. אין דעם דָאזיקן בוך ֿפון בונד
ָאס ּפסח איז ניט געמַאכט געװָארן ֿפון די טעג ֿפון די שוֿפטים װ-קרבן

, און אין ַאלע טעג ֿפון די מלכים ֿפון יׂשראל, הָאבן געמשּפט יׂשראל
 נָאר אין ַאכצנטן יָאר ֿפון מלך יֹאִשָיהון 23. און די מלכים ֿפון יהּודה

  .ּפסח צו גָאט אין ירושלים-איז געמַאכט געװָארן דער דָאזיקער קרבן

 די און,  און אױך די גַײסטערזעער און די טױטנבַאשװערער24
װָאס זַײנען , און ַאלע אומװערדיקײטן, און די ָאּפגעטער, ּתרֿפים

הָאט יֹאִשָיהו , געזען געװָארן אין לַאנד יהּודה און אין ירושלים
ּכדי מקיים צו זַײן די װערטער ֿפון דער ּתורה װָאס , אױסגערַאמט

שטײען געשריבן אין דעם בוך װָאס ִחלִקָיהו דער ּכהן הָאט געֿפונען 
  .ן הױז ֿפון גָאטאי

װָאס זָאל זיך ,  און ַאזַא װי ער איז ניט געװען קײן מלך ֿפַאר אים25
אומקערן צו גָאט מיט זַײן גַאנצן הַארצן און מיט זַײן גַאנצער זעל 



  ְמָלִכים ב

און נָאך ; לױט דער גַאנצער ּתורה ֿפון משהן, און מיט זַײן גַאנצן ּכוח
  .אים איז ניט אױֿפגעשטַאנען ַאזַא װי ער

װען   ָאבער גָאט הָאט זיך ניט ָאּפגעקערט ֿפון זַײן גרױסן גרימצָארן26
ֿפַאר ַאלע דערצערענונגען װָאס , זַײן צָארן הָאט געגרימט אױף יהּודה

אױך יהּודה :  און גָאט הָאט געזָאגט27. מנשה הָאט אים דערצערנט
; ׂשראלַאזױ װי איך הָאב ָאּפגעטָאן י, װעל איך ָאּפטָאן ֿפון מַײן ּפנים

און איך װעל ֿפַארַאכטן די דָאזיקע שטָאט װָאס איך הָאב 
מַײן : און דָאס הױז װָאס איך הָאב געזָאגט, ירושלים, אױסדערװײלט

  .נָאמען זָאל דָארטן זַײן

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יֹאִשָיהון28
י צַײטגעשעענישען ֿפון דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון ד, געטָאן

  .די מלכים ֿפון יהּודה

נכו דער מלך ֿפון מצרים - אין זַײנע טעג איז ַארױֿפגעגַאנגען ּפרעה29
און דער מלך יֹאִשָיהו איז , בַײם טַײך ּפרת, אױף דעם מלך ֿפון אשור
װי ער , און ער הָאט אים געטײט אין מִגדו; אים געגַאנגען ַאקעגן

הָאבן זַײנע קנעכט אים ַאװעקגעֿפירט ַא טױטן  30. הָאט אים דערזען
און הָאבן אים , און זײ הָאבן אים געברַאכט קײן ירושלים, ֿפון מִגדו

  .בַאגרָאבן אין זַײן קֿבר

און דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד הָאט גענומען יהֹוָאָחז דעם זון ֿפון 
 מלך און אים געמַאכט ֿפַאר, און זײ הָאבן אים געזַאלבט, יֹאִשָיהון

  .אױף זַײן ֿפָאטערס ָארט

ַאז ער איז ,  דרַײ און צװַאנציק יָאר איז יהֹוָאָחז ַאלט געװען31
און . און דרַײ חדשים הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, געװָארן מלך

די טָאכטער ֿפון , דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ַחמוַטל
  .ֿפון ִלֿבָנה, ִירמָיהון

ַאזױ , געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט און ער הָאט 32
  .װי ַאלץ װָאס זַײנע עלטערן הָאבן געטָאן

, אין לַאנד ַחמת, נכו הָאט אים אַײנגעשּפַארט אין ִרֿבָלה- און ּפרעה33
און ער הָאט ַארױֿפגעלײגט ַא . ַאז ער זָאל ניט קיניגן אין ירושלים
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כד

און ַא צענטנער , ער זילבערהונדערט צענטנ, שטרָאף אױֿפן לַאנד
  .גָאלד

נכו הָאט געמַאכט ֶאלָיקים דעם זון ֿפון יֹאִשָיהון ֿפַאר - און ּפרעה34
און ער הָאט , מלך אױף דעם ָארט ֿפון זַײן ֿפָאטער יֹאִשָיהון

און יהֹוָאָחזן הָאט ער . אומגעביטן זַײן נָאמען אױף יהוָיקים
און איז דָארטן ,  מצריםאון ער איז געקומען קײן; ַאװעקגענומען
  .געשטָארבן

;  און דָאס זילבער און דָאס גָאלד הָאט יהוָיקים געגעבן צו ּפרעהן35
ּכדי צו געבן דָאס געלט לױט , ָאבער ער הָאט ָאּפגעשַאצט דָאס לַאנד

ֿפון איטלעכן לױט זַײן ָאּפשַאצונג הָאט ער ; דעם בַאֿפעל ֿפון ּפרעהן
, און דָאס גָאלד ֿפון דעם ֿפָאלק ֿפון לַאנדאױֿפגעמָאנט דָאס זילבער 

  .נכון-ּכדי צו געבן צו ּפרעה

ַאז ער איז  , ֿפינף און צװַאנציק יָאר איז יהוָיקים ַאלט געװען36
און דער . און עלף יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, געװָארן מלך

ֿפון , ּפָדָיה נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען זֿבּוָדה די טָאכטער ֿפון
  .רּוָמה

ַאזױ , ֿפון גָאט  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן37
  .װי ַאלץ װָאס זַײנע עלטערן הָאבן געטָאן

  

אין זַײנע טעג איז ַארױֿפגעגַאנגען נֿבוַכדֶנאַצר דער מלך ֿפון  1
; און יהוָיקים איז געװען ַא קנעכט צו אים דרַײ יָאר, ָבֿבל

  . הָאט ער זיך ָאּפגעקערט און הָאט װידערשּפעניקט ָאן איםדערנָאך

און ,  און גָאט הָאט ָאנגעשיקט אױף אים בַאנדעס ֿפון ַּכׂשדים2
און בַאנדעס ֿפון , און בַאנדעס ֿפון מוָאֿב, בַאנדעס ֿפון ארם

ּכדי עס , און ער הָאט זײ ָאנגעשיקט אױף יהּודה; קינדער ֿפון עמון די
ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס ער הָאט , עןאונטערצוברענג

 נָאר לױט דעם מױל ֿפון גָאט 3. גערעדט דורך זַײנע קנעכט די נֿביאים
ֿפַאר די , ּכדי זײ ָאּפצוטָאן ֿפון זַײן ּפנים, איז דָאס געװען אױף יהּודה

 און אױך ֿפַאר 4. לױט ַאלץ װָאס ער הָאט געטָאן, זינד ֿפון מנשהן
ביז ער הָאט , דיקן בלוט װָאס ער הָאט ֿפַארגָאסןדעם אומשול
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און גָאט הָאט ניט ; ָאנגעֿפילט ירושלים מיט אומשולדיק בלוט
  .געװָאלט ֿפַארגעבן

און ַאלץ װָאס ער הָאט ,  און די איבעריקע זַאכן װעגן יהוָיקימען5
דָאס איז שױן בַאשריבן אין בוך ֿפון די צַײטגעשעענישן ֿפון , געטָאן
  .כים ֿפון יהּודהדי מל

און זַײן זון ,  און יהוָיקים הָאט זיך געלײגט מיט זַײנע עלטערן6
  .יהֹוָיכין איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

 און דער מלך ֿפון מצרים איז מער װידער ניט ַארױסגעגַאנגען ֿפון 7
ֿפון דעם בַאך , װָארום דער מלך ֿפון ָבֿבל הָאט צוגענומען, זַײן לַאנד

ַאלץ װָאס געהערט צום מלך ֿפון , מצרים ביז דעם טַײך ּפרתֿפון 
  .מצרים

און , ַאז ער איז געװָארן מלך,  ַאכצן יָאר איז יהֹוָיכין ַאלט געװען8
דרַײ חדשים הָאט ער געקיניגט אין ירושלים און דער נָאמען ֿפון זַײן 

  .שליםֿפון ירו, מוטער איז געװען נחּושּתָא די טָאכטער ֿפון ֶאלָנָתנען

ַאזױ ,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט9
  .װי ַאלץ װָאס זַײן ֿפָאטער הָאט געטָאן

 אין יענער צַײט זַײנען די קנעכט ֿפון נֿבוַכדֶנאַצר דעם מלך ֿפון 10
און די שטָאט איז געקומען אין , ָבֿבל ַארױֿפגעגַאנגען אױף ירושלים

ון נֿבוַכדֶנאַצר דער מלך ֿפון ָבֿבל איז געקומען אױף  א11. בַאלעגערונג
  .בעת זַײנע קנעכט הָאבן געלעגערט אױף איר, דער שטָאט

 איז יהֹוָיכין דער מלך ֿפון יהּודה ַארױסגעגַאנגען צו דעם מלך ֿפון 12
און זַײנע , און זַײנע הַארן, און זַײנע קנעכט, און זַײן מוטער, ער, ָבֿבל

 דער מלך ֿפון ָבֿבל הָאט אים ַאװעקגענומען אין ַאכטן און; הױֿפדינער
  .יָאר ֿפון זַײן מלוכה

 און ער הָאט ַארױסגעצױגן ֿפון דָארטן ַאלע אֹוצרות ֿפון גָאטס 13
און ער הָאט צעהַאקט ַאלע  ;און די אֹוצרות ֿפון מלכס הױז, הױז

ין גילדערנע ּכלים װָאס שלמה דער מלך ֿפון יׂשראל הָאט געמַאכט א
 און ער הָאט 14.  ַאזױ װי גָאט הָאט ָאנגעזָאגט-דעם טעמּפל ֿפון גָאט

און ַאלע העלדישע , און ַאלע הַארן, ֿפַארטריבן גַאנץ ירושלים
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כה

און ַאלע מַײנסטערס און , צען טױזנט געֿפַאנגענע, ִגבורים
קײנער איז ניט געבליבן אחוץ די ָארימסטע ֿפון דעם ; שלעסערס

אױך ;  און ער הָאט ֿפַארטריבן יהֹוָיכינען קײן ָבֿבל15; נדֿפָאלק ֿפון לַא
און , און זַײנע הױֿפדינער, און דעם מלכס װַײבער, דעם מלכס מוטער
הָאט ער ַאװעקגעֿפירט אין גלות ֿפון ירושלים קײן , די ּפֵני ֿפון לַאנד

און די מַײנסטערס און די , זיבן טױזנט, לַײט- און ַאלע חילס16. ָבֿבל
זײ הָאט , ִגבורים װָאס טױגן צו מלחמה, ַאלע, טױזנט, סערסשלע

  .דער מלך ֿפון ָבֿבל געברַאכט אין גלות קײן ָבֿבל

 און דער מלך ֿפון ָבֿבל הָאט געמַאכט ֿפַאר מלך ָאנשטָאט אים זַײן 17
  .און ער הָאט אומגעביטן זַײן נָאמען אױף ִצדִקָיהו, ֿפעטער ַמַּתנָיהן

ַאז ער איז , ק יָאר איז ִצדִקָיהו ַאלט געװען אײן און צװַאנצי18
און דער . און עלף יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירושלים, געװָארן מלך

, נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ַחמוַטל די טָאכטער ֿפון ִירמָיהון
  .ֿפון ִלֿבָנה

ַאזױ ,  און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט19
ֿפון װעגן דעם ,  ֿפַאר װָאר20. י ַאלץ װָאס יהוָיקים הָאט געטָאןװ

ביז ער , צָארן ֿפון גָאט איז דָאס געשען אױף ירושלים און יהּודה
  .הָאט זײ ַאװעקגעװָארֿפן ֿפון זַײן ּפנים

  .און ִצדִקָיהו הָאט װידערשּפעניקט ָאן דעם מלך ֿפון ָבֿבל

  

אין , ר ֿפון זַײן מלוכה און עס איז געװען אין נַײנטן יָא1
איז געקומערן , אין צענטן טָאג ֿפון חודש, צענטן חודש

אױף , ער און זַײן גַאנצער חיל, נֿבוַכדֶנאַצר דער מלך ֿפון ָבֿבל
און זײ הָאבן געבױט , און ער הָאט געלעגערט אױף איר, ירושלים

 און די שטָאט איז געװען אין 2. בַאלעגערװערק רונד ַארום איר
 אין נַײנטן טָאג ֿפון 3. לעגערונג ביזן עלֿפטן יָאר ֿפון מלך ִצדִקָיהובַא

און עס , חודש הָאט זיך געשטַארקט דער הונגער אין שטָאט] ֿפירטן[
 און די שטָאט 4 .איז ניט געװען קײן ברױט ֿפַאר דעם ֿפָאלק ֿפון לַאנד

] טלָאֿפןזַײנען ַאנ[לַײט -און ַאלע מלחמה, איז אַײנגעברָאכן געװָארן
בַײ נַאכט דורך דעם טױער צװישן די צװײ מױערן װָאס בַײם מלכס 

דער [ און - און די ַּכׂשדים זַײנען געװען רונד ַארום דער שטָאט-גָארטן
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 ָאבער דער חיל ֿפון די ַּכׂשדים 5. איז ַאװעק מיטן װעג ֿפון ּפלױן] מלך
ט אין די און זײ הָאבן אים ָאנגעיָאג, הָאט נָאכגעיָאגט דעם מלך

 און 6. און זַײן גַאנצער חיל איז צעלױֿפן ֿפון אים; ּפלױנען ֿפון יריחו
און הָאבן אים ַארױֿפגעברַאכט צום מלך , זײ הָאבן געכַאּפט דעם מלך

. און מע הָאט ַארױסגעזָאגט אױף אים ַא משּפט; ֿפון ָבֿבל קײן ִרֿבָלה
און ; נע אױגן און ִצדִקָיהוס זין הָאט מען געשָאכטן ֿפַאר זַײ7

און ער הָאט אים געשמידט , ִצדִקָיהוס אױגן הָאט ער בלינד געמַאכט
  .און געברַאכט קײן ָבֿבל, אין קוּפערנע קײטן

 דָאס איז דָאס -אין זיבעטן טָאג ֿפון חודש,  און אין ֿפינֿפטן חודש8
 איז געקומען -נַײנצנטע יָאר ֿפון מלך נֿבוַכדֶנאַצר דעם מלך ֿפון ָבֿבל

דער קנעכט ֿפון דעם מלך , חיל-ֿבוַזרַאָדן דער הױּפט ֿפון דעם לַײבנ
,  און ער הָאט ֿפַארברענט דָאס הױז ֿפון גָאט9. קײן ירושלים, ֿפון ָבֿבל

װּו נָאר ַא הױז , אױך ַאלע הַײזער ֿפון ירושלים; און דָאס הױז ֿפון מלך
 און די מױערן 10. הָאט ער ֿפַארברענט אין ֿפַײער, ֿפון ַא גרױסן מַאן

ֿפון ירושלים רונד ַארום הָאט דער גַאנצער חיל ֿפון די ַּכׂשדים װָאס 
 און דעם רעשט 11. חיל אַײנגעװָארֿפן-מיט דעם הױּפט ֿפון דעם לַײב

און די ַאריבערגעלָאֿפענע , ֿפון ֿפָאלק װָאס איז געבליבן אין שטָאט
און דעם רעשט , למלך ֿפון ָבֿב װָאס זַײנען ַאריבערגעלָאֿפן צו דעם

חיל איבערגעלָאזן -הָאט נֿבוַזרַאָדן דער הױּפט ֿפון דעם לַײב, ֿפון המון
  .ֿפַאר װַײנגערטנירער און ֿפַאר ַאקערלַײט

, און די געשטעלן,  און די קוּפערנע זַײלן װָאס אין הױז ֿפון גָאט13
הָאבן די ַּכׂשדים , און דעם קוּפערנעם ים װָאס אין הױז ֿפון גָאט

 אױך 14. און ַאװעקגעטרָאגן דָאס קוּפער דערֿפון קײן ָבֿבל, צעברָאכן
און , און די שָאלן, און די שנײצמעסערס, און די שוֿפלען, די טעּפ

הָאבן זײ , ַאלע קוּפערנע ּכלים װָאס מע ֿפלעגט דינען מיט זײ
װָאס , און די שּפרענגבעקנס,  אױך די ֿפַײערֿפַאנען15. צוגענומען

הָאט דער הױּפט ֿפון דעם , זילבער, און װָאס זילבער, ָאלדג, גָאלד
, און די געשטעלן, דעם אײן ים,  די צװײ זַײלן16. חיל צוגענומען-לַײב

 דָאס קוּפער ֿפון ַאלע די -װָאס שלמה הָאט געמַאכט ֿפַאר גָאטס הױז
 ַאכצן אײלן איז געװען די 17. דָאזיקע ּכלים איז ניט געװען ָאּפצּוװעגן

און די ;  ֿפון אײן זַײל און ַא קוּפערנע קרױן איז געװען אױף איםהײך
און ַא נעצװערק ֿפון ; הײך ֿפון דער קרױן איז געװען דרַײ אײלן

ַאלץ ֿפון , מילגרױמען זַײנען געװען אױף דער קרױן רונד ַארום
  .איבער דעם נעצװערק, און דעס גלַײכן צום צװײטן זַײל;קוּפער
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-חיל הָאט גענומען ׂשָרָיה דעם ּכהן-ן דעם לַײב און דער הױּפט ֿפו18
 און 19 ;און די דרַײ שװעלהיטערס, און צֿפנָיה דעם צװײטן ּכהן, גדול

גענומען אײן הױֿפדינער װָאס איז געװען דער  ֿפון שטָאט הָאט ער
און ֿפינף מענער ֿפון די װָאס , לַײט-אױֿפזעער איבער די מלחמה

און , װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין שטָאט, זען דעם מלכס ּפנים ֿפלעגן
ֿפירער װָאס הָאט אױֿפגענומען אין חיל -דעם שרַײבער ֿפון דעם חיל

און זעכציק מַאן ֿפון דעם ֿפָאלק ֿפון לַאנד , דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד
 און נֿבוַזרַאָדן דער הױּפט ֿפון 20. װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין שטָאט

צו דעם  און הָאט זײ ַאװעקגעֿפירט, זײ גענומעןחיל הָאט -דעם לַײב
 און דער מלך ֿפון ָבֿבל הָאט זײ געשלָאגן 21. מלך ֿפון ָבֿבל קײן ִרֿבָלה

ַאזױ איז יהּודה ַאװעק אין . און געטײט אין ִרֿבָלה אין לַאנד ַחמת
  .גלות ֿפון זַײן לַאנד

ָאס װ,  און דָאס ֿפָאלק װָאס איז געבליבן אין לַאנד יהּודה22
 איבער זײ הָאט ער -נֿבוַכדֶנאַצר דער מלך ֿפון ָבֿבל הָאט איבערגעלָאזן

  .ַאחיָקם דעם זון ֿפון ָשֿפנעןאױֿפגעזעצט גַדלָיהו דעם זון ֿפון 

הָאבן , זײ מיט די מענטשן,  און װי ַאלע הױּפטלַײט ֿפון חיל23
ױ זַײנען ַאז, ַאז דער מלך ֿפון ָבֿבל הָאט אױֿפגעזעצט גַדלָיהון, געהערט

, ִישָמֵעאל דער זון ֿפון נַתנָיהן און: זײ געקומען צו גַדלָיהון קײן ִמצָּפה
ֿפון , און ׂשָרָיה דער זון ֿפון ַּתנחּומתן, און יֹוָחנן דער זון ֿפון ָקֵרַחן

זײ מיט זײערע , און ַיאַזנָיהּו דער זון ֿפון דעם ַמַעָכתי, נטֹוֿפה
און , װָארן זײ און זײערע מענטשן און גַדלָיהו הָאט געש24. מענטשן

איר זָאלט ניט מורא הָאבן ֿפַאר די קנעכט ֿפון די : הָאט צו זײ געזָאגט
און אַײך װעט , ָבֿבלאון דינט דעם מלך ֿפון , זיצט אין לַאנד; ַּכׂשדים
  .גוט זַײן

איז געקומען ִישָמֵעאל ,  ָאבער עס איז געװען אין זיבעטן חודש25
, ֿפון קיניגלעכן ָאּפשטַאם, ה דעם זון ֿפון ֶאליָשָמעןדער זון ֿפון נַתנָי

און ער , און זײ הָאבן געשלָאגן גַדלָיהון, און צען מענטשן מיט אים
און די ַּכׂשדים װָאס זַײנען געװען  אױך די יהודהער; איז געשטָארבן

,  און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון קלײן ביז גרױס26. מיט אים אין ִמצָּפה
זַײנען אױֿפגעשטַאנען און זַײנען ַאװעק , הױּפטלַײט ֿפון חילאון די 

  .ורא געהַאט ֿפַאר די ַּכׂשדיםװָארום זײ הָאבן מ, קײן מצרים
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 און עס איז געװען אין זיבן און דרַײסיקסטן יָאר נָאך דעם גלות 27
אין זיבן און , אין צװעלֿפטן חודש, ֿפון יהֹוָיכין דעם מלך ֿפון יהּודה

, מרוַדך דער מלך ֿפון ָבֿבל-הָאט ֶאִויל, טן טָאג ֿפון חודשצװַאנציקס
אױֿפגעהױבן דעם קָאּפ ֿפון , אין דעם יָאר װָאס ער איז געװָארן מלך

 און ער הָאט גערעדט צו 28. ֿפון ּתֿפיסה, יהֹוָיכין דעם מלך ֿפון יהּודה
און הָאט געשטעלט זַײן שטול איבער די שטולן ֿפון , אים ֿפרַײנטלעך

 און ער הָאט אומגעביטן זַײנע 29. י מלכים װָאס בַײ אים אין ָבֿבלד
  און ער הָאט געגעסן בַײ אים ברױט ּתמיד ַאלע , קלײדער-ּתֿפיסה

ַא שטענדיקע ,  און זַײן אױסקומעניש30. טעג ֿפון זַײן לעבען
איז אים געגעבן געװָארן ֿפון מלך טָאגטעגלעך ַאלע , אױסקומעניש
 .בןטעג ֿפון זַײן לע
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