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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

  ל אֵאמּוְש
  

ֿפון דעם געבערג ֿפון , צוֿפים- עס איז געװען ַא מַאן ֿפון רמתים1
, דער זון ֿפון ירוחם, װָאס זַײן נָאמען איז געװען אלקנה, אֿפרים

ַאן , דעם זון ֿפון צוֿפן, דעם זון ֿפון ּתחו, דעם זון ֿפון אליהוא
דער נָאמען ֿפון :  און ער הָאט געהַאט צװײ װַײבער2. ִימעראֿפַר

און ; און דער נָאמען ֿפון דער צװײטער ּפנינה, אײנער איז געװען חנה
. און חנה הָאט קײן קינדער ניט געהַאט, ּפנינה הָאט געהַאט קינדער

,  און יענער מַאן ֿפלעגט ֿפון יָאר צו יָאר ַארױֿפגײן ֿפון זַײן שטָאט3
און עליס . צו בוקן און צו שלַאכטן צו גָאט ֿפון צֿבאות אין שילוזיך 

 און 4. זַײנען דָארטן געװען ּכהנים צו גָאט, חֿפני און ּפינחס, צװײ זין
ַאזױ ֿפלעגט , און אלקנה הָאט געשלַאכט, װי עס איז געװען דער טָאג

ער געבן זַײן װַײב ּפנינהן און ַאלע אירע זין און אירע טעכטער 
װָארום חנהן ,  ָאבער חנהן ֿפלעגט ער געבן ַא טָאּפעלן חלק5. קיםחל

 און 6. נָאר גָאט הָאט ֿפַארשלָאסן איר טרַאכט, הָאט ער ליב געהַאט
, ּכדי זי צו דערצערענען, די ַאנדער װַײב הָאט זי ערגערן געערגערט
 און װי ער ֿפלעגט ַאזױ 7. װַײל גָאט הָאט ֿפַארשלָאסן איר טרַאכט

ַאזױ , װען זי איז ַארױֿפגעגַאנגען אין הױז ֿפון גָאט, ן יָאר אין יָארטָא
 8. און ֿפלעגט ניט עסן, און זי הָאט געװײנט; ֿפלעגט יענע זי ערגערן

און ? ֿפַאר װָאס װײנסטו, חנה: הָאט אלקנה איר מַאן געזָאגט צו איר
? ערטאון ֿפַאר װָאס איז דַײן הַארץ ֿפַאראומ? ֿפַאר װָאס עסטו ניט

  ?בין איך דיר ניט בעסער ֿפון צען קינדער

 –  איז חנה אױֿפגעשטַאנען נָאכן עסן אין שילו און נָאכן טרינקען9
און עלי דער ּכהן איז געזעסן אױף ַא שטול בַײ דעם בַײשטידל ֿפון 

ַאזױ , און װי זי איז געװען אין ַא ביטער געמיט 10 .גָאטס טעמּפל
 און זי 11. און הָאט שטַארק געװײנט, ָאטהָאט זי מתּפלל געװען צו ג

אױב זען , גָאט ֿפון צֿבאות: און הָאט געזָאגט, הָאט ַא נדר געטָאן
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און ניט , און װעסט דַאכטן ָאן מיר, װעסטו זען די ּפַײן ֿפון דַײן דינסט
און װעסט שענקען דַײן דינסט ַא קינד ַא , ֿפַארגעסן ָאן דַײן דינסט

און , געבן צו גָאט אױף ַאלע טעג ֿפון זַײן לעבןװעל איך אים ָאּפ, זכר
  .ַא שערמעסער װעט ניט ַארױֿפקומען אױף זַײן קָאּפ

ַאזױ , װי זי הָאט לַאנג מתּפלל געװען ֿפַאר גָאט,  און עס איז געװען12
זי הָאט גערעדט ,  װָארום חנה13. הָאט עלי אױֿפגעּפַאסט איר מױל

ָאבער איר , הָאבן זיך געשָאקלטבלױז אירע ליּפן ; אין איר הַארצן
און עלי הָאט זי גערעכנט ֿפַאר ַא ; ָקול הָאט זיך ניט געהערט

? ביז װַאנען װעסטו זַײן שּכור:  הָאט עלי געזָאגט צו איר14. שיּכורער
:  הָאט חנה געענטֿפערט און הָאט געזָאגט15. טו ָאּפ דַײן װַײן ֿפון זיך

און װַײן און , שװער געמיט בין איךַא ֿפרױ מיט ַא , מַײן הַאר, נײן
נַײערט איך הָאב , שטַארק געטרַאנק הָאב איך ניט געטרונקען

 זָאלסט ניט הַאלטן דַײן דינסט 16. אױסגעגָאסן מַײן זעל ֿפַאר גָאט
װָארום ֿפון מַײן גרױס קלָאג און מַײן , טרעכטיקער ֿפרױ-ֿפַאר ַא נידער

 הָאט זיך ָאּפגערוֿפן עלי 17 .ערגערניש הָאב איך גערעדט ביז ַאהער
און דער גָאט ֿפון יׂשראל זָאל שענקען , גײ לשלום: און הָאט געזָאגט

זָאל :  הָאט זי געזָאגט18. דַײן בקשה װָאס דו הָאסט געבעטן ֿפון אים
  .דַײן דינסט געֿפינען לַײטזעליקײט אין דַײנע אױגן

און , ט געגעסןאון זי הָא. און די ֿפרױ איז געגַאנגען אױף איר װעג
 און אין דער ֿפרי הָאבן זײ זיך 19. הָאט געקריגן ַאן ַאנדער ּפנים

און הָאבן זיך , און זײ הָאבן זיך געבוקט ֿפַאר גָאט, געֿפעדערט
און . און זַײנען געקומען אין זײער הױז קײן רמה, אומגעקערט

און גָאט הָאט ָאן איר ; אלקנה הָאט דערקענט זַײן װַײב חנהן
הָאט חנה .  און עס איז געװען נָאכן אומדרײ ֿפון די טעג20. ַאכטגעד

און זי הָאט גערוֿפן זַײן נָאמען ; אױסגעטרָאגן און הָאט געבָארן ַא זון
  ״.״ֿפון גָאט הָאב איך אים אױסגעבעטן: װַײל, שמואל

און דער מַאן אלקנה מיט זַײן גַאנצן הױזגעזינט איז  21
, ן ֿפַאר גָאט דָאס שלַאכטָאּפֿפער ֿפון יָארַארױֿפגעגַאנגען צו שלַאכט

װָארום זי הָאט .  ָאבער חנה איז ניט ַארױֿפגעגַאנגען22. און זַײן נדר
דענצמָאל ; ביז דער יִינגל װעט ַאנטװײנט װערן: געזָאגט צו איר מַאן

און װעט , װעל איך אים ברענגען און ער װעט זיך װַײזן ֿפַאר גָאט
 הָאט אלקנה איר מַאן געזָאגט צו 23. ענדיקדָארטן בלַײבן אױף שט

בלַײב ביז דו װעסט אים ; טו װָאס איז גוט אין דַײנע אױגן: איר
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ב

; איז די ֿפרױ געבליבן. זָאל נָאר גָאט מקיים זַײן זַײן װָארט. ַאנטװײנען
  .און זי הָאט געזױגן איר קינד ביז זי הָאט אים ַאנטװײנט

 הָאט זי אים ַארױֿפגעברַאכט מיט , און ַאז זי הָאט אים ַאנטװײנט24
און זי ; און ַא לָאגל װַײן, און אײן ֵאיֿפה מעל, זיך מיט דרַײ ָאקסן

און דער יִינגל איז , הָאט אים געברַאכט אין הױז ֿפון גָאט אין שילו
און הָאבן ,  און זײ הָאבן געשָאכטן דעם ָאקס25. געװען יונג

, איך בעט דיך: זי הָאט געזָאגט און 26. געברַאכט דעם יִינגל צו עלין
איך בין די ֿפרױ װָאס , מַײן הַאר, ַאזױ װי דַײן זעל לעבט, מַײן הַאר

 אױף דעם 27. מתּפלל צו זַײן צו גָאט, איז דָא געשטַאנען לעבן דיר
און גָאט הָאט מיר געשָאנקען , דָאזיקן יִינגל הָאב איך מתּפלל געװען
 און אױך איך הָאב 28. ֿפון איםמַײן בקשה װָאס איך הָאב געבעטן 

ַאלע טעג װָאס ער לעבט איז ער געלִיען צו ; אים געלִיען צו גָאט
  .און ער הָאט זיך דָארטן געבוקט צו גָאט. גָאט

  

  :און הָאט געזָאגט,  און חנה הָאט מתּפלל געװען1
  ,מַײן הַארץ איז לוסטיק דורך גָאט

  ;מַײן הָארן איז דערהױבן דורך גָאט
  , מױל איז ברײט ַאקעגן מַײנע ֿפַײנטמַײן

  .װָארום איך ֿפרײ זיך מיט דַײן הילף
  , ניטָא ַא הײליקער װי יהוה2

  ;װָארום חוץ דיר איז ניטָא
  .און ניטָא ַא ֿפעלדז װי אונדזער גָאט

  , ניט מערן זָאלט איר הױכהָאֿפערדיקע רײד3
  .ניט ַארױס זָאל ֿפַארשַײטס ֿפון אַײער מױל

  ,ט ֿפון װיסן איז יהוהװָארום ַא גָא
  .און ֿפון אים װערן מעׂשים געװױגן

  . דער בױגן ֿפון גיבורים װערט צעברָאכן4
  .און געשטרױכלטע גורטן ָאן קרַאֿפט

  , זַאטע ֿפַארדינגען זיך אום ברױט5
  ;און הונגעריקע רוען ָאּפ

  ,בעת די עקרה געבערט זיבן
  .װערט די רַײכע אין קינדער ֿפַארװעלקט

  , טײט און גָאט מַאכט לעבעדיק גָאט6
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  .ער מַאכט נידערן אין גרוב און ברענגט אױף
  , גָאט מַאכט ָארעם און מַאכט רַײך7

  .ער דערנידערט און דערהײבט
  . ער ריכט אױף ֿפון שטױב דעם ָארעמַאן8

  ,ֿפון מיסט הײבט ער אױף דעם אֿביון
  ,זײ צו זעצן מיט ֿפירשטן

  ;ט ער זײ ַארבןאון ַא טרָאן ֿפון ּכֿבוד מַאכ
  .װָארום גָאטס זײנען די גרונטֿפעסטן ֿפון דער ערד

  .און ער הָאט אױף זײ די װעלט געשטעלט
  ,רע בַאהיט ע די ֿפיס ֿפון זַײנע ֿפרומ9

  ; װערן אין חושך ֿפַארשניטןרשעִיםאון 
  .װָארום ניט מיט ּכוח איז ַא מענטש שטַארק

  ; די װָאס קריגן אױף גָאט װערן צעברָאכן10
  ;ער דונערט אין הימל אױף זײ

  ,גָאט משּפט די עקן ֿפון דער ערד
  ,און גיט מַאכט צו זַײן מלך

  .און דערהײבט דעם הָארן ֿפון זַײן געזַאלבטן

און דער יִינגל הָאט .  און אלקנה איז ַאװעק קײן רמה צו זַײן הױז11
  .געדינט גָאט לעבן עלי דעם ּכהן

זײ הָאבן ניט , דערטרעכטיקע יונגען און עליס זין זַײנען געװען ני12
 און דער שטײגער ֿפון די ּכהנים מיטן 13. געװָאלט װיסן ֿפון גָאט

װער נָאר עמעצער עס הָאט געשלַאכט ַא : ֿפָאלק איז געװען
װי מע הָאט , ַאזױ ֿפלעגט קומען דעם ּכהנס יונג, שלַאכטָאּפֿפער

 און 14. זַײן הַאנטגעקָאכט דָאס ֿפלײש מיטן דרַײצײניקן גָאּפל אין 
ֿפלעגט ַארַײנשטעכן אין בעקן ָאדער אין ֿפַאן ָאדער אין קעסל ָאדער 

הָאט דער ּכהן , װָאס נָאר דער גָאּפל הָאט ַארױֿפגעברַאכט; אין טָאּפ
ַאזױ ֿפלעגן זײ טָאן צו גַאנץ יׂשראל װָאס זַײנען . צוגענומען דערמיט

ען הָאט געדעמֿפט דָאס  נָאך אײדער מ15. געקומען ַאהין קײן שילו
און זָאגן צו דעם מַאן װָאס , ֿפלעגט קומען דעם ּכהנס יונג, ֿפעטס

װָארום ער װיל , גיב ֿפלײש צום ברָאטן ֿפַארן ּכהן: הָאט געשלַאכט
 און ַאז דער מַאן 16. נַײערט רױ, ניט נעמען ֿפון דיר געקָאכט ֿפלײש

, שט דעמֿפן דָאס ֿפעטסדעמֿפן זָאל מען ַאקָאר: הָאט צו אים געזָאגט
דװקא , נײן: ַאזױ ֿפלעגט ער זָאגן, און נעם דיר װי דַײן הַארץ געלוסט

 און די זינד ֿפון די 17. ַאניט נעם איך מיט געװַאלט, איצט מוזטו געבן
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װָארום די מענטשן הָאבן , יונגען איז געװען זײער גרױס ֿפַאר גָאט
  .מֿבזה געװען דעם קרבן ֿפון גָאט

ַא יִינגל ָאנגעגורט אין , שמואל איז געװען ַא דינער ֿפַאר גָאט און 18
 און ַא קלײן מַאנטעלע ֿפלעגט אים זַײן מוטער 19. ַא לײנענעם אֿפוד

װען זי איז , און אים ַארױֿפברענגען ֿפון יָאר צו יָאר, מַאכן
ַארױֿפגעקומען מיט איר מַאן צו שלַאכטן דָאס שלַאכטָאּפֿפער ֿפון 

זָאל : און זָאגן, און עלי ֿפלעגט בענטשן אלקנהן און זַײן װַײב 20. יָאר
דיר גָאט בַאשערן זָאמען ֿפון דער דָאזיקער װַײב ֿפַאר דער ַאנטלַײונג 

 21. און זײ ֿפלעגן גײן ַאהײם. װָאס איז ַאנטלִיען געװָארן צו גָאט
ן או, און זי איז טרָאגעדיק געװָארן, הָאט אױך גָאט געדַאכט ָאן חנהן

און דער יִינגל שמואל . זי הָאט געבָארן דרַײ זין און צװײ טעכטער
  .איז אױֿפגעװַאקסן בַײ גָאט

און ער הָאט געהערט ַאלץ װָאס ;  און עלי איז געװען זײער ַאלט22
און ַאז זײ ליגן מיט די װַײבער װָאס , זַײנע זין טוען צו גַאנץ יׂשראל

 און ער הָאט צו זײ 23. מועד-אהלזַאמלען זיך אַײן בַײם אַײנגַאנג ֿפון 
װָארום איך הער אַײערע ? ֿפַאר װָאס טוט איר ַאזעלכע זַאכן: געזָאגט

; זין מַײנע,  ניט24. שלעכטע מעׂשים ֿפון דעם דָאזיקן גַאנצן ֿפָאלק
װָארום ניט גוט איז די הערונג װָאס איך הער דָאס ֿפָאלק ֿפון גָאט 

שטעלט זיך , ינדיקט קעגן ַא מענטשן ַאז ַא מענטש ז25. ֿפַארשּפרײטן
װער , דין ָאבער ַאז ַא מענטש זינדיקט קעגן גָאט-אַײן ֿפַאר אים בית

ָאבער זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו דעם ָקול ? װעט ֿפַאר אים בעטן
  .װָארום גָאט הָאט געװָאלט זײ טײטן; ֿפון זײער ֿפָאטער

און מער , ער און דער יִינגל שמואל איז געװָארן ַאלץ גרעס26
  .װױלגעֿפעליק אי בַײ גָאט און אי בַײ לַײטן

און הָאט צו אים ,  און ַא געטלעכער מַאן איז געקומען צו עלין27
איך הָאב דָאך ַאנטּפלעקן זיך : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: געזָאגט

ַאנטּפלעקט צו דַײן ֿפָאטערס הױז בעת זײ זַײנען געװען אין מצַרִים 
 און אים אױסדערװײלט ֿפון ַאלע 28, ֿפון ּפרעהןאונטער דעם הױז 

, ַארױֿפצוגײן אױף מַײן מזבח, שֿבטים ֿפון יׂשראל ֿפַאר ַא ּכהן צו מיר
און איך הָאב ; צו טרָאגן ַאן אֿפוד ֿפַאר מיר, צו רײכערן װַײרױך

געגעבן דַײן ֿפָאטערס הױז ַאלע ֿפַײערָאּפֿפער ֿפון די קינדער ֿפון 
 װָאס טרעט איר אױף מַײן שלַאכטָאּפֿפער און אױף  ֿפַאר29. יׂשראל
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ג

און , מַײן שּפַײזָאּפֿפער װָאס איך הָאב בַאֿפױלן אין מַײן װױנונג
ּכדי אַײך צו שטָאּפן מיטן , הַאלטסט דַײנע זין אין מער ּכֿבוד װי מיך

 דרום זָאגט 30? בעסטן ֿפון יעטװעדער קרבן ֿפון יׂשראל מַײן ֿפָאלק
דַײן הױז : זָאגן הָאב איך געװעסט געזָאגט: ֿפון יׂשראליהוה דער גָאט 

ָאבער ; און דַײן ֿפָאטערס הױז װעלן אומגײן ֿפַאר מיר אױף אײביק
װָארום די װָאס ; ֿפַארמיטן זָאל עס זַײן ֿפַאר מיר, זָאגט גָאט, ַאצונד

װעלן , און די װָאס ֿפַארַאכטן מיך, װעל איך געבן ּכֿבוד, גיבן מיר ּכֿבוד
און איך װעל ָאּפהַאקן דַײן , טעג קומען,  זע31. ינגגעשַאצט װערןגר

ַאז ַא זקן װעט ניט זַײן , ָארעם און דעם ָארעם ֿפון דַײן ֿפָאטערס הױז
 און װעסט קוקן װי ַא ׂשונא ֿפון מַײן װױנונג אױף 32. אין דַײן הױז

 און ַא זקן װעט קײן מָאל ניט; איטלעכן װָאס װעט גוטס טָאן יׂשראל
 און ניט איטלעכן ֿפון דיר װעל איך ֿפַארשנַײדן 33. זַײן אין דַײן הױז

ּכדי צו מַאכן אױסגײן דַײנע אױגן און , ֿפון לעבן מַײן מזבח
און ַאלע אױֿפגעװַאקסענע אין דַײן הױז װעלן ; ֿפַארשמַאכטן דַײן זעל
װָאס װעט :  און דָאס װעט דיר זַײן דער צײכן34. שטַארבן יונגעלַײט

אין אײן טָאג  – אױף חֿפנין און ּפינחסן, ען אױף דַײנע צװײ זיןקומ
 און איך װעל מיר אױֿפשטעלן ַא 35. װעלן זײ בײדע שטַארבן

געטרַײען ּכהן װָאס װעט טָאן ַאזױ װי אין מַײן הַארצן און אין מַײן 
און ער װעט אומגײן , און איך װעל אים אױֿפבױען ַא זיכער הױז; זעל

איטלעכער װָאס ,  און עס װעט זַײן36. לבטן ַאלע טעגֿפַאר מַײן געזַא
װעט קומען זיך בוקן צו אים אום ַא , בלַײבט איבער אין דַײן הױז

איך , נעם מיך צו: און װעט זָאגן, זילבערשטיק און ַא לעבל ברױט
 .צו עסן ַא שטיקל ברױט, צו אײנער ֿפון די ּכהנות, בעט דיך

  

און גָאטס ; געדינט גָאט לעבן עלין און דער יִינגל שמואל הָאט 1
קײן ָאֿפטע זעונג איז ניט . װָארט איז געװען זעלטן אין יענע טעג

װען עלי איז געלעגן אױף ,  און עס איז געװען אין יענע טעג2. געװען
ער הָאט ; און זַײנע אױגן הָאבן ָאנגעהױבן טונקל װערן – זַײן ָארט

ן גָאט איז נָאך ניט געװען  און דָאס ליכט ֿפו3 – ניט געקענט זען
װָאס , און שמואל איז געלעגן אין טעמּפל ֿפון גָאט, אױסגעגַאנגען

 הָאט גָאט גערוֿפן צו 4. דָארטן איז געװען דער ָארון ֿפון גָאט
 און ער איז צוגעלָאֿפן צו 5. דָא בין איך: הָאט ער געזָאגט; שמואלן

הָאט .  דָאך מיך גערוֿפןהָאסט; דָא בין איך: און הָאט געזָאגט, עלין
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איז ער געגַאנגען . לײג זיך צוריק; איך הָאב ניט גערוֿפן: ער געזָאגט
  .און הָאט זיך געלײגט

און שמואל איז אױֿפגעשטַאנען ,  הָאט גָאט װידער גערוֿפן שמואלן6
הָאסט ; דָא בין איך: און הָאט געזָאגט, און איז צוגעגַאנגען צו עלין

; מַײן זון, איך הָאב ניט גערוֿפן:  הָאט ער געזָאגט.דָאך מיך גערוֿפן
  .לײג זיך צוריק

און דָאס װָארט ֿפון גָאט ,  און שמואל הָאט נָאך ניט געקענט גָאט7
  .הָאט זיך נָאך ניט געהַאט ַאנטּפלעקט צו אים

און ער איז .  הָאט גָאט װידער גערוֿפן שמואלן צום דריטן מָאל8
דָא : און הָאט געזָאגט, צוגעגַאנגען צו עליןאון איז , אױֿפגעשטַאנען

הָאט עלי ֿפַארשטַאנען ַאז גָאט . הָאסט דָאך מיך גערוֿפן; בין איך
; גײ לײג זיך:  און עלי הָאט געזָאגט צו שמואלן9. רוֿפט דעם יִינגל
, גָאט, רעד: זָאלסטו זָאגן, ַאז מע װעט רוֿפן צו דיר, און עס װעט זַײן

  . הערטװָארום דַײן קנעכט

 און 10. איז שמואל געגַאנגען און הָאט זיך געלײגט אױף זַײן ָארט
און הָאט גערוֿפן , גָאט איז געקומען און הָאט זיך ַאװעקגעשטעלט

: הָאט שמואל געזָאגט! שמואל! שמואל: ַאזױ װי די ֿפרִיערדיקע מָאל
:  הָאט גָאט געזָאגט צו שמואלן11. װָארום דַײן קנעכט הערט, רעד
װעלן , ַאז איטלעכער װָאס הערט עס, איך טו ַא זַאך אין יׂשראל, זע

 אין יענעם טָאג װעל איך מקיים זַײן 12. קלינגען זַײנע בײדע אױערן
ֿפון ָאנהײב , אױף עלין ַאלץ װָאס איך הָאב גערעדט װעגן זַײן הױז

 װָארום איך הָאב אים ָאנגעזָאגט ַאז איך ֿפַארמשּפט זַײן 13. ביזן ָסוף
װָאס ער הָאט געװּוסט ַאז זַײנע זין , ֿפַאר דער זינד, ױז אױף אײביקה

 און דרום 14. און הָאט זײ ניט געװערט, ברענגען ַא קללה אױף זיך
אױב די זינד ֿפון עליס הױז װעט : הָאב איך געשװָארן אױף עליס הױז

ֿפַארגעבן װערן דורך שלַאכטָאּפֿפער ָאדער דורך שּפַײזָאּפֿפער אױף 
  !יקאײב

און ער הָאט געעֿפנט די ,  און שמואל איז געלעגן ביז אין דער ֿפרי15
און שמואל הָאט מורא געהַאט צו דערצײלן די . טירן ֿפון גָאטס הױז

: און הָאט געזָאגט,  הָאט עלי גערוֿפן שמואלן16. זעונג צו עלין
:  הָאט ער געזָאגט17. דָא בין איך: הָאט ער געזָאגט! שמואל מַײן זון

זָאלסטו ניט ? װָאס איז די זַאך װָאס ער הָאט צו דיר גערעדט
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ד

זָאל דיר גָאט טָאן ַאזױ און נָאך . איך בעט דיך, ֿפַארלײקענען ֿפון מיר
אױב דו װעסט ֿפון מיר ֿפַארלײקענען ַא װָארט ֿפון ַאלע , מער

 הָאט שמואל אים 18. װערטער װָאס גָאט הָאט צו דיר גערעדט
און ער הָאט . און ניט ֿפַארלײקנט ֿפון אים, רטערדערצײלט ַאלע װע

  .זָאל ער טָאן, װָאס איז גוט אין זַײנע אױגן; ער איז יהוה: געזָאגט

און ער , און גָאט איז געװען מיט אים,  און שמואל איז געװַאקסן19
 און 20. הָאט ֿפון ַאלע זַײנע װערטער ניט געלָאזט ֿפַאלן צו דער ערד

ֶשֿבע הָאט געװּוסט ַאז שמואל איז -ן דן און ביז בֵארגַאנץ יׂשראל ֿפו
 און גָאט הָאט זיך װידער 21. בַאגלױבט געװָארן ֿפַאר ַא נֿביא ֿפון גָאט

װָארום גָאט הָאט זיך ַאנטּפלעקט צו שמואלן אין ; בַאװיזן אין שילו
 .שילו דורך דעם װָארט ֿפון גָאט

  

  .  צו גַאנץ יׂשראל און דָאס װָארט ֿפון שמואלן איז ַארױס1

און , און יׂשראל איז ַארױסגעגַאנגען אױף מלחמה ַאקעגן די ּפלשּתים
און די ּפלשּתים הָאבן געלַאגערט , ֶעֶזר-זײ הָאבן געלַאגערט בַײ ֶאֿבן

 און די ּפלשּתים הָאבן זיך ַארױסגעשטעלט ַאקעגן 2. אין ַאֿפק
 יׂשראל איז און, און די מלחמה הָאט זיך ֿפַארשּפרײט, יׂשראל

און זײ הָאבן געטײט אין דער ; געשלָאגן געװָארן ֿפַאר די ּפלשּתים
 און ַאז דָאס ֿפָאלק איז 3. שלַאכט אױֿפן ֿפעלד ַארום ֿפיר טױזנט מַאן

: הָאבן די עלטסטע ֿפון יׂשראל געזָאגט, צוריקגעקומען אין לַאגער
לָאמיר ? ּפלשּתיםֿפַאר װָאס הָאט אונדז הַײנט גָאט געשלָאגן ֿפַאר די 

ּכדי ער , ַאריבערנעמען צו אונדז ֿפון שילו דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד
און אונדז העלֿפן ֿפון דער הַאנט ֿפון , זָאל קומען צװישן אונדז

  .אונדזערע ֿפַײנט

און זײ הָאבן ַאריבערגעטרָאגן ,  הָאט דָאס ֿפָאלק געשיקט קײן שילו4
ם בונד ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות װָאס זיצט ֿפון דָארטן דעם ָארון ֿפון דע

און דָארטן זַײנען געװען עליס צװײ זין בַײ דעם ; איבער די ּכרוֿבים
װי דער ,  און עס איז געװען5. חֿפני און ּפינחס, ָארון ֿפון גָאטס בונד

ַאזױ הָאבן גַאנץ , ָארון ֿפון גָאטס בונד איז ָאנגעקומען אין לַאגער
ַאז די ערד איז ֿפַארהילכט , רױסע שַאלונגיׂשראל געשַאלט ַא ג

,  און די ּפלשּתים הָאבן געהערט דעם ָקול ֿפון דער שַאלונג6. געװָארן
װָאס איז דער ָקול ֿפון דער דָאזיקער גרױסער : און זײ הָאבן געזָאגט
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און זײ זַײנען געװָאר געװָארן ַאז ? שַאלונג אין לַאגער ֿפון די ִעֿברים
 און די ּפלשּתים 7. גָאט איז ָאנגעקומען אין לַאגערדער ָארון ֿפון 

יהוה איז געקומען : װָארום זײ הָאבן געזָאגט, הָאבן מורא געקרָאגן
װָאס איז -װָארום ַאזױ! װײ אונדז: און זײ הָאבן געזָאגט. אין לַאגער

װער װעט אונדז מציל !  װײ אונדז8. אײערנעכטן-ניט געשען נעכטן
דָאס זַײנען דָאך ? ֿפון די דָאזיקע מַאכטיקע געטערזַײן ֿפון דער הַאנט 

די געטער װָאס הָאבן געשלָאגן די ִמצרים מיט ַאלערלײ שלעק אין 
ּכדי איר , איר ּפלשּתים, און זַײט מענער,  שטַארקט אַײך9. מדבר

דרום זַײט ; ַאזױ װי זײ הָאבן אַײך געדינט, זָאלט ניט דינען די ִעֿברים
  .לט מלחמה הַאלטןאון איר זָא, מענער

און יׂשראל איז געשלָאגן ,  און די ּפלשּתים הָאבן מלחמה געהַאלטן10
און . און זײ זַײנען ַאנטלָאֿפן איטלעכער צו זַײנע געצעלטן, געװָארן

און עס זַײנען געֿפַאלן ֿפון , עס איז געװען זײער ַא גרױסער שלַאק
ן ֿפון גָאט איז  און דער ָארו11. יׂשראל דרַײסיק טױזנט ֿפוסגײער

חֿפני , און עליס צװײ זין זַײנען געטײט געװָארן, צוגענומען געװָארן
  .און ּפינחס

און ער איז ,  און ַא מַאן ֿפון בנימין איז ַאנטלָאֿפן ֿפון שלַאכטֿפעלד12
מיט זַײנע קלײדער , ָאנגעקומען קײן שילו אין דעם אײגענעם טָאג

ערשט ,  און װי ער איז געקומען13. און ערד אױף זַײן קָאּפ, צעריסן
װָארום זַײן הַארץ ; אױסקוקנדיק, עלי זיצט אױף ַא שטול בַײם װעג

און דער מַאן איז געקומען . הָאט געציטערט װעגן דעם ָארון ֿפון גָאט
 און 14. און די גַאנצע שטָאט הָאט אױֿפגעשרִיען, ָאנזָאגן אין שטָאט

: און הָאט געזָאגט, עשרײעלי הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון דעם ג
הָאט דער מַאן געאַײלט ? װָאס איז דער ָקול ֿפון דעם דָאזיקן ליַארעם

 און עלי איז געװען 15. און הָאט עלין דערצײלט, און איז צוגעקומען
און , און זַײנע אױגן זַײנען געװען שטַאר, ַאכט און נַײנציק יָאר ַאלט
איך בין : מַאן געזָאגט צו עלין הָאט דער 16. ער הָאט ניט געקענט זען

און בין הַײנט ַאנטלָאֿפן ֿפון , דער װָאס איז געקומען ֿפון שלַאכטֿפעלד
 17? מַײן זון, װי איז די זַאך געװען: הָאט ער געזָאגט. שלַאכטֿפעלד

יׂשראל איז : הָאט דער ָאנזָאגער געענטֿפערט און הָאט געזָאגט
 עס איז אױך געװען ַא גרױסער און, ַאנטלָאֿפן ֿפַאר די ּפלשּתים

, און אױך דַײנע בײדע זין זַײנען געטײט געװָארן, שלַאק צװישן ֿפָאלק
  .און דער ָארון ֿפון גָאט איז ַאװעקגענומען געװָארן, חֿפני און ּפינחס
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ה

, װי ער הָאט דערמָאנט דעם ָארון ֿפון גָאט,  און עס איז געװען18
שטול הינטערװײלעך בַײם זַײט ֿפון ַאזױ איז ער ַארָאּפגעֿפַאלן ֿפון 

; און ער איז געשטָארבן, און זַײן געניק הָאט זיך צעברָאכן, טױער
  . װָארום דער מַאן איז געװען ַאלט און שװערלַײביק

  .און ער הָאט געמשּפט יׂשראל ֿפערציק יָאר

איז געװען טרָאגעדיק צום , ּפינחסעס װַײב,  און זַײן שנור19
ַאז דער ָארון ֿפון גָאט , זי הָאט געהערט די הערונגאון װי , געװינען

, און איר שװער און איר מַאן זַײנען טױט, איז ַאװעקגענומען געװָארן
װָארום אירע װײען , ַאזױ הָאט זי זיך ַארָאּפגעלָאזט און הָאט געבָארן

הָאבן די װַײבער ,  און בעת איר שטַארבן20. זַײנען געקומען אױף איר
זָאלסט ניט מורא : צו איר געזָאגט,  געשטַאנען לעבן אירװָאס זַײנען

, ָאבער זי הָאט ניט געענטֿפערט. װָארום ַא זון הָאסטו געבָארן, הָאבן
-  און זי הָאט גערוֿפן דעם יִינגל אי21. און ניט צוגעטָאן איר הַארץ

 ָאּפגעטָאן הָאט זיך דער ּכֿבוד ֿפון: ַאזױ צו זָאגן, ]אױס ּכֿבוד[ּכֿבוד 
און װעגן , װעגן דער ַאװעקנעמונג ֿפון דעם ָארון ֿפון גָאט; יׂשראל

ָאּפגעטָאן הָאט זיך :  און זי הָאט געזָאגט22. איר שװער און איר מַאן
װָארום דער ָארון ֿפון גָאט איז ַאװעקגענומען , דער ּכֿבוד ֿפון יׂשראל

 .געװָארן

  

און הָאבן , ן גָאט און די ּפלשּתים הָאבן גענומען דעם ָארון ֿפו1
 און די ּפלשּתים 2. ֶעֶזר קײן ַאשדוד-אים געברַאכט ֿפון ֶאֿבן

און הָאבן אים געברַאכט אין הױז , הָאבן גענומען דעם ָארון ֿפון גָאט
 און די ַאשדודער 3. און אים ַאװעקגעשטעלט לעבן דגון, ֿפון דגון

דערגעֿפַאלן ערשט דגון ליגט ַאני, הָאבן זיך געֿפעדערט אױף מָארגן
הָאבן זײ ; אױף זַײן ּפנים צו דער ערד ֿפַאר דעם ָארון ֿפון גָאט
 און זײ 4. גענומען דגון און הָאבן אים אומגעקערט אױף זַײן ָארט

  הָאבן 
ערשט דגון ליגט , זיך געֿפעדערט אױף מָארגן אין דער ֿפרי

, ון גָאטַאנידערגעֿפַאלן אױף זַײן ּפנים צו דער ערד ֿפַאר דעם ָארון ֿפ
און דער קָאּפ ֿפון דגון און זַײן בײדע הַאנטֿפלעכן ליגן ָאּפגעהַאקט 

 דרום 5. דגון איז אים געבליבן] דער לַײב ֿפון[נָאר ; אױֿפן שװעל
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און ַאלע װָאס קומען אין הױז ֿפון , טרעטן ניט די ּפריסטער ֿפון דגון
  .טיקן טָאגאױף דעם שװעל ֿפון דגון אין ַאשדוד ביז אױף הַײנ, דגון

 און די הַאנט ֿפון גָאט איז געװען שװער אױף די ַאשדודער און ער 6
ַאשדוד  – און הָאט זײ געּפלָאגט מיט בלָאטערן, הָאט זײ ֿפַארװיסט

 און װי די ַאשדודער הָאבן געזען ַאז עס 7. מיט אירע געמַארקן
ׂשראל דער ָארון ֿפון דעם גָאט ֿפון י: הָאבן זײ געזָאגט, הַאלט ַאזױ

װָארום זַײן הַאנט איז הַארט אױף אונדז , טָאר ניט בלַײבן בַײ אונדז
  .און אױף דגון אונדזער גָאט

 און זײ הָאבן געשיקט און הָאבן אַײנגעזַאמלט צו זיך ַאלע ֿפירשטן 8
װָאס זָאלן מיר טָאן מיט דעם : און זײ הָאבן געזָאגט, ֿפון די ּפלשּתים

הָאבן יענע געזָאגט קײן ַגת זָאל ? יׂשראלָארון ֿפון דעם גָאט ֿפון 
און זײ הָאבן . ַאריבערגײן דער ָארון ֿפון דעם גָאט ֿפון יׂשראל
  .ַאריבערגעטרָאגן דעם ָארון ֿפון דעם גָאט ֿפון יׂשראל

, נָאך דעם װי זײ הָאבן אים ַאריבערגעטרָאגן,  און עס איז געװען9
ט מיט זײער ַא גרױסער איז די הַאנט ֿפון גָאט געװען אין דער שטָא

און ער הָאט געּפלָאגט די מענטשן ֿפון דער שטָאט ֿפון קלײן , מהומה
 הָאבן זײ 10. און עס הָאבן אױסגעברָאכן בַײ זײ בלָאטערן, ביז גרױס

  .ַאװעקגעשיקט דעם ָארון ֿפון גָאט קײן עקרון

, וןװי דער ָארון ֿפון גָאט איז ָאנגעקומען קײן עקר, און עס איז געװען
מע הָאט ַאריבערגעברַאכט : ַאזױ צו זָאגן, הָאבן די עקרונער געשרִיען

צו טײטן מיך און מַײן , צו מיר דעם ָארון ֿפון דעם גָאט ֿפון יׂשראל
 און זײ הָאבן געשיקט און הָאבן אַײנגעזַאמלט ַאלע 11. ֿפָאלק

 שיקט ַאװעק דעם: און זײ הָאבן געזָאגט, ֿפירשטן ֿפון די ּפלשּתים
, און זָאל ער זיך אומקערן צו זַײן ָארט, ָארון ֿפון דעם גָאט ֿפון יׂשראל

מהומה -װָארום ַא טױט. ּכדי ער זָאל ניט טײטן מיך און מַײן ֿפָאלק
די הַאנט ֿפון גָאט איז דָארטן ; איז געװען אין דער גַאנצן שטָאט

,  און די מענטשן װָאס זַײנען ניט געשטָארבן12. געװען זײער שװער
און דָאס געשרײ ֿפון דער , זַײנען געּפלָאגט געװָארן מיט בלָאטערן

 .שטָאט איז ַארױף ביזן הימל
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 און דער ָארון ֿפון גָאט איז ָאּפגעװען אין ֿפעלד ֿפון די ּפלשּתים 1ו
 הָאבן די ּפלשּתים גערוֿפן די ּפריסטער און די 2. זיבן חדשים

לן מיר טָאן מיט דעם ָארון ֿפון װָאס זָא: ַאזױ צו זָאגן, װָארזָאגער
מַאכט אונדז װיסן מיט װָאס מיר זָאלן אים ָאּפשיקן צו זַײן ? גָאט
ַאז איר שיקט ָאּפ דעם ָארון ֿפון דעם גָאט :  הָאבן זײ געזָאגט3. ָארט

נַײערט ; זָאלט איר אים ניט ָאּפשיקן מיט לײדיקן, ֿפון יׂשראל
דענצמָאל װעט איר ;  שולדָאּפֿפערָאּפצָאלן זָאלט איר אים ָאּפצָאלן ַא

און אַײך װעט בַאװּוסט װערן ֿפַאר װָאס זַײן הַאנט , געהײלט װערן
װָאס זָאל זַײן :  הָאבן זײ געזָאגט4. הָאט זיך ניט ָאּפגעטָאן ֿפון אַײך

: הָאבן זײ געזָאגט? דָאס שולדָאּפֿפער װָאס מיר זָאלן אים ָאּפצָאלן
ֿפינף גילדערנע , שטן ֿפון די ּפלשּתיםלױט דער צָאל ֿפון די ֿפיר

װָארום אײן מגֿפה איז געװען ; בלָאטערן און ֿפינף גילדערנע מַײז
 דרום זָאלט איר מַאכן די 5. אױף ַאלעמען און אױף אַײערע ֿפירשטן

און די געשטַאלטן ֿפון אַײערע , געשטַאלטן ֿפון אַײערע בלָאטערן
 און איר זָאלט געבן ּכֿבוד צום ,װָאס ֿפַארדַארבן אַײער לַאנד, מַײז

, אֿפשר װעט ער ֿפַארגרינגערן זַײן הַאנט ֿפון אַײך; גָאט ֿפון יׂשראל
 און נָאך װָאס זָאלט 6. און ֿפון אַײער לַאנד, און ֿפון אַײערע געטער

ַאזױ װי די ִמצרים און ּפרעה הָאבן , איר הַארט מַאכן אַײער הַארץ
, ַאז ער הָאט זיך ָאנגעטָאן ָאן זײ, רֿפַאר װָא? געמַאכט זײער הַארץ

 און 7. און זײ זַײנען ַאװעקגעגַאנגען, הָאבן זײ זײ ַאװעקגעלָאזן
, און צװײ געקעלבטע קי, נעמט און מַאכט ַא נַײעם װָאגן, ַאצונד

און איר זָאלט אַײנשּפַאנען די קי ; װָאס אױף זײ איז ניט ַארױף ַא יָאך
. ײערע קעלבער ֿפון הינטער זײ ַאהײםאון אומקערן ז, אין דעם װָאגן

און אים ַארױֿפלײגן אױֿפן ,  און איר זָאלט נעמען דעם ָארון ֿפון גָאט8
און די גילדערנע זַאכן װָאס איר צָאלט אים ָאּפ ֿפַאר ַא , װָאגן

און ; זָאלט איר ַארַײנטָאן אין ַא קַאסטן אים בַײן זַײט, שולדָאּפֿפער
אױב מיט ,  װעט איר זען9.  ער זָאל גײןאיר זָאלט אים ַאװעקלָאזן

הָאט , ֶשֶמש-קײן בית, דעם װעג ֿפון זַײן געמַארק װעט ער ַארױֿפגײן
װעלן מיר , און אױב ניט, ער אונדז געטָאן דָאס דָאזיקע גרױסע בײז

דָאס איז אונדז ַא ; װיסן ַאז ניט זַײן הַאנט הָאט אונדז געטרָאֿפן
  .סיבה געשען

און זײ הָאבן גענומען צװײ ; ן ַאזױ געטָאן הָאבן די מענטש10
און זײ אַײנגעשּפַאנט אין ַא װָאגן און זײערע קעלבער , געקעלבטע קי

 און זײ הָאבן ַארױֿפגעטָאן 11. הָאבן זײ ֿפַארשּפַארט אין דער הײם
און דעם קַאסטן מיט די גילדערנע , אױֿפן װָאגן דעם ָארון ֿפון גָאט
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 און די קי הָאבן זיך 12. ון זײערע בלָאטערןמַײז און די געשטַאלטן ֿפ
אױף אײן ; ֶשֶמש-אױֿפן װעג ֿפון בית, ֿפַארנומען גלַײך מיטן װעג
און זײ הָאבן , געגַאנגען און געמרוקעט, שליַאך זַײנען זײ געגַאנגען

און די ֿפירשטן ֿפון די . זיך ניט ָאּפגעקערט רעכטס ָאדער לינקס
- ינטער זײ ביז דעם געמַארק ֿפון ביתּפלשּתים זַײנען געגַאנגען ה

  .ֶשֶמש

, ֶשֶמשער הָאבן געשניטן דעם שניט ֿפון װײץ און טָאל- און די בית13
, און הָאבן דערזען דעם ָארון, און זײ הָאבן אױֿפגעהױבן זײערע אױגן

 און דער װָאגן איז 14. און הָאבן זיך דערֿפרײט אים צו זען
און הָאט , ֶשֶמשער-שוע דעם ביתצוגעקומען צו דעם ֿפעלד ֿפון יהו

, און דָארטן איז געװען ַא גרױסער שטײן. זיך דָארטן ָאּפגעשטעלט
און די קי הָאבן זײ , הָאבן זײ צעהַאקט דָאס הָאלץ ֿפון װָאגן
 און די לִוִיים הָאבן 15. אױֿפגעברַאכט ַא ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט

,  קַאסטן װָאס מיט איםַארָאּפגענומען דעם ָארון ֿפון גָאט און דעם
און ַארױֿפגעטָאן אױף , װָאס דרינען זַײנען געװען די גילדערנע זַאכן

ֶשֶמש הָאבן -און די מענטשן ֿפון בית. דעם גרױסן שטײן
אױֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפער און געשלַאכט שלַאכטָאּפֿפער אין 

  .יענעם טָאג צו גָאט

און זײ , ים הָאבן דָאס געזען און די ֿפינף ֿפירשטן ֿפון די ּפלשּת16
  .הָאבן זיך אומגעקערט קײן עקרון אין דעם אײגענעם טָאג

 און דָאס זַײנען די גילדערנע בלָאטערן װָאס די ּפלשּתים הָאבן 17
ֿפַאר ַעָזה , ֿפַאר ַאשדוד אײנער: ָאּפגעצָאלט ַא שולדָאּפֿפער צו גָאט

 18.  ֿפַאר עקרון אײנער,ֿפַאר ַגת אײנער, ֿפַאר ַאשקלון אײנער, אײנער
און די גילדערנע מַײז זַײנען געװען די צָאל ֿפון ַאלע שטעט ֿפון די 

ֿפון ַא ֿפעסטונגשטָאט און ביז ַאן , ּפלשּתים אונטער די ֿפינף ֿפירשטן
װָאס זײ הָאבן אױף אים , און ביז דעם גרױסן שטײן, ָאֿפענעם דָארף

יז ביז אױף הַײנטיקן טָאג אין ער א; ַארױֿפגעלײגט דעם ָארון ֿפון גָאט
  .ֶשֶמשער-דעם ֿפעלד ֿפון יהושוע דעם בית

װַײל זײ , ֶשֶמש- און ער הָאט געשלָאגן צװישן די מענטשן ֿפון בית19
און ער הָאט געשלָאגן צװישן , הָאבן געקוקט אױף דעם ָארון ֿפון גָאט

ָאלק און דָאס ֿפ. דעם ֿפָאלק זיבעציק מַאן און ֿפוֿפציק טױזנט מַאן
הָאט געטרױערט װָאס גָאט הָאט געשלָאגן צװישן דעם ֿפָאלק ַא 
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ז

װער : ֶשֶמש הָאבן געזָאגט- און די מענטשן ֿפון בית20. גרױסן שלַאק
און צו װעמען ? דעם דָאזיקן הײליקן גָאט, קען בַאשטײן ֿפַאר יהוה

  ?זָאל ער ַארױֿפגײן ֿפון אונדז

ַאזױ , ְיָערים-ױנער ֿפון ִקרַית הָאבן זײ געשיקט שלוחים צו די בַאװ21
נידערט . די ּפלשּתים הָאבן אומגעקערט דעם ָארון ֿפון גָאט: צו זָאגן
 .נעמט אים ַארױף צו אַײך, ַארָאּפ

  

און הָאבן , ְיָערים זַײנען געקומען- און די מענטשן ֿפון ִקרַית1
און אים געברַאכט אין הױז , ַארױֿפגעברַאכט דעם ָארון ֿפון גָאט

און ֶאלָעֶזר זַײן זון הָאבן זײ געהײליקט צו ; ון ַאֿביָנֶדֿבן אױֿפן בערגלֿפ
  .היטן דעם ָארון ֿפון גָאט

ֿפון זינט דעם טָאג װָאס דער ָארון איז :  און עס איז געװען2
און עס זַײנען . ְיָערים הָאבן זיך געמערט די טעג-ֿפַארבליבן אין ִקרַית

ס גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל הָאט און דָא; געװָארן צװַאנציק יָאר
 און שמואל הָאט געזָאגט צום גַאנצן הױז ֿפון 3. געבענקט נָאך יהוה

אױב מיט אַײער גַאנצן הַארצן קערט איר אַײך : ַאזױ צו זָאגן, יׂשראל
און די , טוט ָאּפ די ֿפרעמדע געטער ֿפון צװישן אַײך, אום צו יהוה

, און דינט אים ַאלײן,  צו יהוהאון ברײט ָאן אַײער הַארץ, עשָּתרות
  .און ער װעט אַײך מציל זַײן ֿפון דער הַאנט ֿפון די ּפלשּתים

געטער און די - הָאבן די קינדער ֿפון יׂשראל ָאּפגעטָאן די ַבַעל4
 און שמואל הָאט 5. און זײ הָאבן געדינט יהוה ַאלײן, עשָּתרות
און איך װעל מתּפלל , זַאמלט אַײן גַאנץ יׂשראל קײן ִמצָּפה: געזָאגט

  .זַײן ֿפַאר אַײך צו גָאט

און זײ הָאבן געשעּפט ,  הָאבן זײ זיך אַײנגעזַאמלט קײן ִמצָּפה6
און זײ הָאבן געֿפַאסט אין יענעם , װַאסער און אױסגעגָאסן ֿפַאר גָאט

  .מיר הָאבן געזינדיקט צו גָאט: און געזָאגט דָארטן, טָאג

  .ינדער ֿפון יׂשראל אין ִמצָּפהאון שמואל הָאט געמשּפט די ק

ַאז די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך ,  און די ּפלשּתים הָאבן געהערט7
און די ֿפירשטן ֿפון די ּפלשּתים זַײנען , אַײנגעזַאמלט קײן ִמצָּפה



אל אשמּו  

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן . ַארױֿפגעגַאנגען קעגן יׂשראל
 און די 8. ֿפַאר די ּפלשּתיםאון הָאבן מורא געהַאט , דערהערט

זָאלסט ניט אױֿפהערן : קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געזָאגט צו שמואלן
ער זָאל אונדז , שרַײען ֿפון אונדזערט װעגן צו יהוה אונדזער גָאט

  .העלֿפן ֿפון דער הַאנט ֿפון די ּפלשּתים

און הָאט עס אױֿפגעברַאכט ,  הָאט שמואל גענומען ַא מילכלעמעלע9
און שמואל הָאט געשרִיען צו . ין גַאנצן ַא ברַאנדָאּפֿפער צו גָאטא

  .און גָאט הָאט אים געענטֿפערט, גָאט ֿפַאר יׂשראל

, װי שמואל ברענגט אױף דָאס ברַאנדָאּפֿפער,  און עס איז געװען10
ָאבער ; ַאזױ הָאבן די ּפלשּתים גענענט אױף מלחמה ַאקעגן יׂשראל

יט גרױס געּפילדער אין יענעם טָאג אױף די גָאט הָאט געדונערט מ
און זײ זַײנען געשלָאגן , און ער הָאט זײ ֿפַארטומלט, ּפלשּתים

 און די מענער ֿפון יׂשראל זַײנען 11. געװָארן ֿפַאר יׂשראל
און זײ , און הָאבן נָאכגעיָאגט די ּפלשּתים, ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצָּפה
  .ָּכר-געשלָאגן ביז אונטער בית

און הָאט אים אױֿפגעשטעלט ,  און שמואל הָאט גענומען ַא שטײן12
, ֶעֶזר-און הָאט גערוֿפן זַײן נָאמען ֶאֿבן, צװישן ִמצָּפה און צװישן ֵשן

  .ביז דַאנען הָאט אונדז גָאט געהָאלֿפן: װָארום ער הָאט געזָאגט

מער און זײ זַײנען ,  און די ּפלשּתים זַײנען אונטערטעניק געװָארן13
און די הַאנט ֿפון גָאט איז . ניט געקומען אין דעם גֿבול ֿפון יׂשראל

 און די שטעט 14 .געװען אױף די ּפלשּתים ַאלע טעג ֿפון שמואלן
הָאבן זיך , װָאס די ּפלשּתים הָאבן געהַאט צוגענומען ֿפון יׂשראל

ֿפון עקרון און ביז ַגת און זײער געמַארק , אומגעקערט צו יׂשראל
  .ט יׂשראל מציל געװען ֿפון דער הַאנט ֿפון די ּפלשּתיםהָא

  .און עס איז געװען שלום צװישן יׂשראל און צװישן דעם אמורי

 און 16.  און שמואל הָאט געמשּפט יׂשראל ַאלע טעג ֿפון זַײן לעבן15
און , ֵאל-ער ֿפלעגט גײן יָאר אַײן יָאר אױס און ַארומגײן קײן ֵבית

 17. און משּפטן יׂשראל אין ַאלע די דָאזיקע ערטער, און ִמצָּפה, גלגול
װָארום דָארטן איז געװען , און זַײן צוריקקער ֿפלעגט זַײן קײן רמה

און ער הָאט דָארטן ; און דָארטן הָאט ער געמשּפט יׂשראל, זַײן הױז
  .געבױט ַא מזבח צו גָאט



אל אשמּו  

ר הָאט ע, ַאז שמואל איז ַאלט געװָארן,  און עס איז געװען1ח
 און דער נָאמען ֿפון 2. געמַאכט זַײנע זין שוֿפטים אױף יׂשראל
און דער נָאמען ֿפון דעם , זַײן ערשטגעבױרענעם זון איז געװען יֹוֵאל

 און 3. ֶשֿבע-זײ זַײנען געװען שוֿפטים אין בֵאר; צװײטן ֿפון אים ַאֿבָיה
 זיך און זײ הָאבן, זַײנע זין זַײנען ניט געגַאנגען אין זַײנע װעגן

און ֿפַארדרײט דעם , און הָאבן גענומען שוחד, ָאּפגענַײגט נָאך געװין
  .משּפט

און זײ זַײנען ,  הָאבן זיך ַארַײנגעזַאמלט ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל4
דו , זע:  און הָאבן צו אים געזָאגט5, געקומען צו שמואלן קײן רמה

ַאצונד מַאך אונדז . און דַײנע זין גײען ניט אין דַײנע װעגן, ביסט ַאלט
  .ַא מלך צו משּפטן ַאזױ װי ַאלע ֿפעלקער

ַאז זײ ,  און די זַאך איז געװען שלעכט אין די אױגן ֿפון שמואלן6
און שמואל הָאט . גיב אונדז ַא מלך אונדז צו משּפטן: הָאבן געזָאגט

הער צו :  הָאט גָאט געזָאגט צו שמואלן7. מתּפלל געװען צו גָאט
װָארום ניט ;  דעם ֿפָאלק אין ַאלץ װָאס זײ זָאגן צו דירדעם ָקול ֿפון

נָאר מיך הָאבן זײ ֿפַארַאכט ֿפון צו קיניגן , דיך הָאבן זײ ֿפַארַאכט
 ַאזױ װי ַאלע זײערע טּוונגען װָאס זײ הָאבן געטָאן ֿפון 8. איבער זײ

דעם טָאג װָאס איך הָאב זײ אױֿפגעברַאכט ֿפון מצַרִים און ביז 
װָאס זײ הָאבן מיך ֿפַארלָאזן און געדינט ֿפרעמדע , טָאגהַײנטיקן 
, הער צו זײער ָקול,  און ַאצונד9. ַאזױ טוען זײ אױך צו דיר, געטער

און זײ דערצײלן דעם שטײגער , נָאר װָארענען זָאלסטו זײ װָארענען
  .ֿפון דעם מלך װָאס װעט קיניגן איבער זײ

 גָאט צו דעם ֿפָאלק װָאס  הָאט שמואל געזָאגט ַאלע װערטער ֿפון10
דָאס װעט :  און ער הָאט געזָאגט11. הָאט ֿפַארלַאנגט ֿפון אים ַא מלך

: זַײן דער שטײגער ֿפון דעם מלך װָאס װעט קיניגן איבער אַײך
אַײערע זין װעט ער צונעמען און װעט זײ ֿפַארטָאן ֿפַאר זיך בַײ זַײן 

. לן לױֿפן ֿפַאר זַײן רַײטװָאגןאון זײ װע, און בַײ זַײנע ֿפערד, רַײטװָאגן
און ,  און ער װעט זײ זיך מַאכן ֿפַאר הױּפטלַײט ֿפון טױזנט12

און צו , און אױף צו ַאקערן זַײן ַאקער, הױּפטלַײט ֿפַאר ֿפוֿפציק
און די שּפַאנצַײג , מלחמה-און צו מַאכן זַײנע ּכלי, שנַײדן זַײן שניט

עכטער װעט ער צונעמען ֿפַאר  און אַײערע ט13. ֿפון זַײנע רַײטװעגן
 און 14. און ֿפַאר בעקערינס, און ֿפַאר קעכינס, מַאכערינס-בׂשמים

אַײערע בעסטע ֿפעלדער און װַײנגערטנער און אײלבערטגערטנער 
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ט

 און ֿפַאר 15. װעט ער צונעמען און ַאװעקשענקען צו זַײנע קנעכט
און , מעׂשראַײערע זָאמען און אַײערע װַײנגערטנער װעט ער נעמען 
 און 16. ַאװעקשענקען צו זַײנע הױֿפדינער און צו זַײנע קנעכט

אַײערע קנעכט און אַײערע דינסטן און אַײערע בעסטע בחורים און 
 17. און ֿפַארטָאן ֿפַאר זַײן ַארבעט, אַײערע אײזלען װעט ער צונעמען

און איר װעט זַײן קנעכט ; ֿפון אַײערע שָאף װעט ער נעמען מעׂשר
 און איר װעט שרַײען אין יענעם טָאג ֿפון װעגן אַײער 18.  איםבַײ

און גָאט װעט אַײך ניט , מלך װָאס איר הָאט אַײך אױסדערװײלט
  .ענטֿפערן אין יענעם טָאג

 ָאבער דָאס ֿפָאלק הָאט ניט געװָאלט צוהערן צו דעם ָקול ֿפון 19
מוז זַײן נָאר דװקא ַא מלך , נײן: און זײ הָאבן געזָאגט, שמואלן

און ,  ַאז מיר זָאלן אױך זַײן ַאזױ װי ַאלע ֿפעלקער20, איבער אונדז
און , און ַארױסגײן אונדז ֿפַארױס, אונדזער מלך זָאל אונדז משּפטן

  .ֿפירן אונדזערע מלחמות

און ער הָאט ,  און שמואל הָאט געהערט ַאלע װערטער ֿפון ֿפָאלק21
 און גָאט הָאט געזָאגט צו 22 .זײ דערצײלט אין די אױערן ֿפון גָאט

  .און זָאלסט זײ מַאכן ַא מלך, הער צו זײער ָקול: שמואלן

גײט איטלעכער צו : הָאט שמואל געזָאגט צו די מענער ֿפון יׂשראל
  .זַײן שטָאט

 

װָאס זַײן נָאמען איז ,  און עס איז געװען ַא מַאן ֿפון בנימין1
דעם זון ֿפון , ון ֿפון צָרורדעם ז, געװען קיש דער זון ֿפון ַאֿביֵאל

ַא , דעם זון ֿפון ַא מַאן ַא בנימינער, דעם זון ֿפון ַאֿפיַח, בכֹוַרת
װָאס זַײן נָאמען איז ,  און ער הָאט געהַאט ַא זון2. העלדישער ִגבור

און קײנער ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל איז , יונג און שײן, געװען ָשאול
ֿפון זַײן ַאקסל און ַארױף איז ער געװען ; ניט געװען שענער ֿפון אים

  .העכער ֿפון גַאנצן ֿפָאלק

 זַײנען ֿפַארלָארן געװָארן די אײזעלינס בַײ קיש דעם ֿפָאטער ֿפון 3
נעם ַאקָארשט מיט : און קיש הָאט געזָאגט צו זַײן זון ָשאולן, ָשאולן

  .גײ זוך די אײזעלינס, און שטײ אױף, דיר אײנעם ֿפון די יונגען
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 איז ער דורכגעגַאנגען דורכן געבערג ֿפון אֿפַרִים און איז 4
און זײ ; און זײ הָאבן ניט געֿפונען, דורכגעגַאנגען דורך לַאנד ָשִלָשה

און ער איז ; און ניטָא, זַײנען דורכגעגַאנגען דורך לַאנד ַשֲעלים
 װי זײ 5. און זײ הָאבן ניט געֿפונען, דורכגעגַאנגען דורך לַאנד בנימין
ַאזױ הָאט ָשאול געזָאגט צו זַײן יונג , זַײנען געקומען אין לַאנד צוף

װָארום מַײן ֿפָאטער , קום און לָאמיר זיך אומקערן: װָאס מיט אים
און װעט דאגהן , װעט נָאך אױֿפהערן זיך קימערן אום די אײזעלינס

ַא , איך בעט דיך, זע:  הָאט ער צו אים געזָאגט6. װעגן אונדז
און דער מַאן איז , מַאן איז דָא אין דער דָאזיקער שטָאטגעטלעכער 

לָאמיר ַאצונד גײן . קומט זיכער ָאן, ַאלץ װָאס ער רעדט; ָאנגעזען
אֿפשר װעט ער אונדז זָאגן װעגן אונדזער װעג װָאס מיר גײען , ַאהין

ַאז מיר װעלן , ָאבער זע:  הָאט ָשאול געזָאגט צו זַײן יונג7. אױף אים
װָארום דָאס ברױט איז ?  װעלן מיר ברענגען דעם מַאןװָאס, גײן

און ַא מּתנה צו ברענגען דעם , אױסגעגַאנגען ֿפון אונדזערע ּכלים
 הָאט דער יונג 8? װָאס איז דָא בַײ אונדז; געטלעכן מַאן איז ניטָא

ָאט געֿפינט זיך אין מַײן : װידער געענטֿפערט ָשאולן און הָאט געזָאגט
און , װעל איך געבן דעם געטלעכן מַאן, ל שקל זילבערהַאנט ַא ֿפערט

  .ער װעט אונדז זָאגן אונדזער װעג

ַאז ער איז געגַאנגען , הָאט ַא מַאן ַאזױ געזָאגט,  ֿפרִיער אין יׂשראל9
װָארום דעם נֿביא ; קומט און לָאמיר גײן צום זעער: ֿפרעגן בַײ גָאט

  .ֿפון הַײנט ֿפלעגט מען ֿפרִיער רוֿפן זעער

קום לָאמיר ; דַײן װָארט איז גוט:  הָאט ָשאול געזָאגט צו זַײן יונג10
און זײ זַײנען ַאװעק צו דער שטָאט װָאס דָארטן איז געװען דער . גײן

,  װי זײ גײען ַארױף דעם ַארױֿפגַאנג ֿפון שטָאט11. געטלעכער מַאן
, רַאזױ הָאבן זײ ָאנגעטרָאֿפן מײדלעך װָאס גײען ַארױס שעּפן װַאסע

 הָאבן זײ 12? איז דָא ֿפַארַאן דער זעער: און זײ הָאבן צו זײ געזָאגט
, אַײל זיך ַאצונד. ָאן ֿפַאר דיר, ער איז דָא: געענטֿפערט און געזָאגט

װַײל הַײנט איז ַאן , װָארום הַײנט איז ער געקומען אין שטָאט
ַארַײן  װי איר קומט 13. ָאּפֿפערשלַאכטונג בַײם ֿפָאלק אױף דער ָבָמה

אײדער ער גײט ַארױף אױף , ַאזױ װעט איר אים טרעֿפן, אין שטָאט
װָארום , װַײל דָאס ֿפָאלק עסט ניט ביז ער קומט; דער ָבָמה צו עסן

און . דערנָאך עסן די גערוֿפענע, ער בענטשט דָאס שלַאכטָאּפֿפער
  .װָארום גרָאד הַײנט װעט איר אים טרעֿפן, ַאצונד גײט ַארױף
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זײ קומען ַארַײן אין .  זײ ַארױֿפגעגַאנגען צו דער שטָאט זַײנען14
ּכדי ַארױֿפצוגײן אױף , ערשט שמואל גײט ַארױס ַאקעגן זײ, שטָאט

 און גָאט הָאט ַאנטּפלעקט שמואלס אױער אײן טָאג 15. דער ָבָמה
 מָארגן אין דער צַײט װעל איך 16: ַאזױ צו זָאגן, ֿפַאר שָאולס קומען
זָאלסטו אים זַאלבן ֿפַאר ַא , ַאן ֿפון לַאנד בנימיןשיקן צו דיר ַא מ

און ער װעט העלֿפן מַײן ֿפָאלק ֿפון , ֿפירשט איבער מַײן ֿפָאלק יׂשראל
, װָארום איך הָאב צוגעזען מַײן ֿפָאלק, דער הַאנט ֿפון די ּפלשּתים

  .װַײל זַײן געשרײ איז געקומען צו מיר

ַאזױ הָאט גָאט אױסגערוֿפן ,  און װי שמואל הָאט דערזען ָשאולן17
דער דָאזיקער : ָאט איז דער מַאן װָאס איך הָאב דיר געזָאגט: צו אים

 און ָשאול הָאט גענענט צו שמואלן 18. װעט הערשן אױף מַײן ֿפָאלק
װּו איז דָא , איך בעט דיך, זָאג מיר: און הָאט געזָאגט, אין מיטן טױער

אל געענטֿפערט ָשאולן און  הָאט שמו19? דָאס הױז ֿפון דעם זעער
גײ ַארױף מיר ֿפַארױס צו דער ; איך בין דער זעער: הָאט געזָאגט

און אין דער ֿפרי װעל איך , און איר װעט עסן מיט מיר הַײנט, ָבָמה
. און ַאלץ װָאס אױף דַײן הַארצן װעל איך דיר זָאגן, דיך ַאװעקשיקן

ֿפַארלָארן שױן הַײנט  און װעגן די אײזעלינס װָאס זַײנען בַײ דיר 20
װָארום זײ זַײנען , אױף זײ זָאלסטו ניט לײגן דַײן הַארץ, דרַײ טעג

און ֿפַאר װעמען איז ַאל דָאס גלוסטיקע ֿפון . געֿפונען געװָארן
? אױב ניט ֿפַאר דיר און ֿפַאר דעם גַאנצן הױז ֿפון דַײן ֿפָאטער, יׂשראל

בין איך ניט ֿפון :  הָאט געענטֿפערט ָשאול און הָאט געזָאגט21
און מַײן משּפחה די , ֿפון די קלענסטע שֿבטים ֿפון יׂשראל, בנימין

און ֿפַאר װָאס ? מינדסטע ֿפון ַאלע משּפחות ֿפון שֿבט בנימין
  ?רעדסטו צו מיר ַאזַא זַאך

און ער הָאט זײ ,  הָאט שמואל גענומען ָשאולן און זַײן יונג22
 הָאט זײ געגעבן ַאן ָארט אױבן ָאן און, ַארַײנגעברַאכט אין קַאמער

 און 23. װָאס זַײנען געװען ַארום דרַײסיק מַאן, ֿפון די גערוֿפענע
דערלַאנג דעם חלק װָאס איך : שמואל הָאט געזָאגט צו דעם קוכער

לײג אים ַאװעק בַײ : װָאס איך הָאב דיר ָאנגעזָאגט, הָאב דיר געגעבן
דעם שענקל און װָאס אױף  הָאט דער קוכער אױֿפגעהױבן 24. דיר
ָאט : הָאט געזָאגט] שמואל[און , און ַאװעקגעלײגט ֿפַאר ָשאולן, אים

װָארום אױף דער , עס, לײג ֿפַאר דיר; איז דָאס איבערגעלָאזענע
: ַאזױ צו זָאגן; בַאשטימטער צַײט איז עס געהַאלטן געװָארן ֿפַאר דיר

  .רוֿפןדָאס ֿפָאלק ֿפַאר] צוליב דעם[איך הָאב דָאך 
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 און זײ הָאבן 25. הָאט ָשאול געגעסן מיט שמואלן אין יענעם טָאג
און ער הָאט גערעדט מיט ; ַארָאּפגענידערט ֿפון דער ָבָמה אין שטָאט

  .ָשאולן אױֿפן דַאך

װי דער , און עס איז געװען;  און זײ זַײנען אױֿפגעשטַאנען ֿפרי26
ואל גערוֿפן צו ָשאולן ַאזױ הָאט שמ, ֿפרימָארגן איז אױֿפגעגַאנגען

. און איך װעל דיך ַארױסבַאלײטן, שטײ אױף: ַאזױ צו זָאגן, אױֿפן דַאך
און זײ זַײנען בײדע ַארױסגעגַאנגען , איז ָשאול אױֿפגעשטַאנען

,  װי זײ נידערן ַארָאּפ צום עק שטָאט27. ער און שמואל, דערױסן
 ער זָאל ,זָאג דעם יונג: ַאזױ הָאט שמואל געזָאגט צו ָשאולן

און דו שטײ  – און ער איז ַאװעקגעגַאנגען – ַאװעקגײן אונדז ֿפַארױס
  .און איך װעל דיך לָאזן הערן דָאס װָארט ֿפון גָאט, ַאקָארשט

  

און אױֿפגעגָאסן ,  און שמואל הָאט גענומען דָאס קריגל אײל1
: און הָאט געזָאגט, און ער הָאט אים געקושט; אױף זַײן קָאּפ

 2. גָאט הָאט דיך געזַאלבט ֿפַאר ַא ֿפירשט איבער זַײן ַארב, ָארֿפַאר װ
ַאזױ װעסטו ָאנטרעֿפן צװײ , װי דו גײסט הַײנט ַאװעק ֿפון מיר

, אין ֶצלַצח, מענטשן לעבן ָרחלס קֿבר אין דעם געמַארק ֿפון בנימין
, די אײזעלינס װָאס דו ביסט געגַאנגען זוכן: און זײ װעלן זָאגן צו דיר

דַײן ֿפָאטער הָאט ָאּפגעלָאזט די , און זע, ען געֿפונען געװָארןזַײנ
: ַאזױ צו זָאגן, און ער דאגהט װעגן אַײך, מעׂשה מיט די אײזעלינס

 און װעסט ַאװעקגײן ֿפון דָארטן 3? װָאס טו איך װעגן מַײן זון
װעלן דיך ; און װעסט קומען ביז דעם אײכנבױם ֿפון ּתֿבור, װַײטער

- רטן דרַײ מענטשן װָאס גײען ַארױף צו גָאט קײן ֵביתָאנטרעֿפן דָא
און אײנער טרָאגט דרַײ לַאבנס , אײנער טרָאגט דרַײ ציקעלעך; ֵאל

 און זײ װעלן דיך ֿפרעגן 4. און אײנער טרָאגט ַא לָאגל װַײן, ברױט
זָאלסטו צונעמען ֿפון ; און װעלן דיר געבן צװײ ברױטן, אױף ֿפריד
װָאס ,  װעסטו קומען צו דעם בערגל ֿפון גָאט דערנָאך5. זײער הַאנט

װי דו , און עס װעט זַײן; דָארטן זַײנען די װַאכן ֿפון די ּפלשּתים
ַאזױ װעסטו בַאגעגענען ַא שנור , קומסט ַאהין אין דער שטָאט

און זײ ֿפַארױס הַארֿפן און , נֿביאים װָאס נידערן ַארָאּפ ֿפון דער ָבָמה
 און אױף דיר 6. און זײ זָאגן נֿביאות; יטַארןּפױקן און ֿפלײטן און ג

און , און װעסט נֿביאות זָאגן מיט זײ, װעט קומען דער גַײסט ֿפון גָאט
,  און עס װעט זַײן7. װעסט ֿפַארקערט װערן אין ַאן ַאנדער מענטשן
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טו דיר װָאס דיר קומט צו , ַאז די דָאזיקע צײכנס װעלן דיר ָאנקומען
 און זָאלסט ַארָאּפנידערן מיר 8. ט איז מיט דירװָארום גָא, דער הַאנט

איך װעל ַארָאּפנידערן צו דיר , און זע, ֿפַארױס קײן ִגלגל
זיבן טעג ; צו שלַאכטן ֿפרידָאּפֿפער, אױֿפצוברענגען ברַאנדָאּפֿפער

און װעל דיך לָאזן װיסן װָאס דו , זָאלסטו װַארטן ביז איך קום צו דיר
  .זָאלסט טָאן

װי ער קערט אום זַײן רוקן ַאװעקצוגײן ֿפון , איז געװען און עס 9
און ; ַאזױ הָאט גָאט אים ֿפַארקערט ַאן ַאנדער הַארץ, לעבן שמואלן

 און װי 10. ַאלע די דָאזיקע צײכנס זַײנען ָאנגעקומען אין יענעם טָאג
ערשט ַא שנור נֿביאים קומט אים , זײ זַײנען געקומען ַאהין קײן ִגֿבָעה

און ער , און דער גַײסט ֿפון גָאט איז געקומען אױף אים; ןַאנטקעג
װי ַאלע װָאס ,  און עס איז געװען11. הָאט נֿביאות געזָאגט צװישן זײ
ערשט ער , הָאבן געזען, אײערנעכטן-הָאבן אים געקענט ֿפון נעכטן

ַאזױ הָאט דָאס ֿפָאלק געזָאגט אײנער צום , זָאגט נֿביאות מיט נֿביאים
איז אױך ָשאול ? װָאס איז דָאס געשען דעם זון ֿפון קישן: ַאנדערן

 הָאט זיך ָאּפגערוֿפן ַא מַאן ֿפון דָארטן און 12? צװישן די נֿביאים
דעריבער איז געװָארן ? און װער איז זײער ֿפָאטער: הָאט געזָאגט

  ?איז אױך ָשאול צװישן די נֿביאים: ֿפַאר ַא שּפריכװָארט

ַאזױ איז ער געקומען צו , יקט נֿביאות זָאגן און װי ער הָאט געענד13
  .דער ָבָמה

װּוהין :  און שָאולס ֿפעטער הָאט געזָאגט צו אים און צו זַײן יונג14
און מיר ; צו זוכן די אײזעלינס: הָאט ער געזָאגט? זַײט איר געגַאנגען

 15. זַײנען מיר געקומען צו שמואלן, הָאבן געזען ַאז זײ זַײנען ניטָא
װָאס הָאט , איך בעט דיך, דערצײל מיר: שָאולס ֿפעטער געזָאגטהָאט 

:  הָאט ָשאול געזָאגט צו זַײן ֿפעטער16? אַײך שמואל געזָאגט
דערצײלן הָאט ער אונדז דערצײלט ַאז די אײזעלינס זַײנען געֿפונען 

, ָאבער די מעׂשה ֿפון דער מלוכה װָאס שמואל הָאט געזָאגט. געװָארן
  .ט דערצײלטהָאט ער אים ני

 18.  און שמואל הָאט צונױֿפגערוֿפן דָאס ֿפָאלק צו גָאט קײן ִמצָּפה17
ַאזױ הָאט געזָאגט : און ער הָאט געזָאגט צו די קינדער ֿפון יׂשראל

איך הָאב אױֿפגעברַאכט יׂשראל ֿפון : יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל
און , ן מצַרִיםאון הָאב אַײך מציל געװען ֿפון דער הַאנט ֿפו, מצַרִים



אל אשמּו  

יא

 און 19. ֿפון דער הַאנט ֿפון ַאלע קיניגרַײכן װָאס הָאבן אַײך געדריקט
װָאס העלֿפט אַײך ֿפון ַאלע , איר הָאט הַײנט ֿפַארַאכט אַײער גָאט

נָאר : און איר הָאט צו אים געזָאגט, אַײערע בײזן און אַײערע צרות
ך ַאצונד ֿפַאר דרום שטעלט אַײ. ַא מלך מוזטו מַאכן איבער אונדז

  .גָאט לױט אַײערע שֿבטים און לױט אַײערע טױזנטן

און ,  און שמואל הָאט געמַאכט גענענען ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל20
 הָאט ער געמַאכט געגענען 21. שֿבט בנימין איז ֿפַארנומען געװָארן
און די משּפחה ֿפון די ַמטרים איז . שֿבט בנימין לױט זײערע משּפחות

און ָשאול דער זון ֿפון קישן איז ֿפַארנומען ; נומען געװָארןֿפַאר
און ער איז ניט געֿפונען , הָאבן זײ אים ַארומגעזוכט. געװָארן
איז נָאך עמעצער :  הָאבן זײ װידער געֿפרעגט בַײ גָאט22. געװָארן

. ָאן בַאהַאלט ער זיך בַײ די זַאכן: הָאט גָאט געזָאגט? געקומען ַאהער
און ַאז ער ; און הָאבן אים גענומען ֿפון דָארטן,  זײ געלָאֿפן זַײנען23

איז ער געװען העכער ֿפון גַאנצן , הָאט זיך געשטעלט צװישן ֿפָאלק
  .ֿפָאלק ֿפון זַײן ַאקסל און ַארױף

איר זעט דעם װָאס גָאט :  הָאט שמואל געזָאגט צום גַאנצן ֿפָאלק24
? איז ניטָא אין גַאנצן ֿפָאלקַאז זַײן גלַײכן , הָאט אים אױסדערװײלט

לעבן זָאל דער : און הָאט געזָאגט, הָאט געשַאלט דָאס גַאנצע ֿפָאלק
  .מלך

,  און שמואל הָאט געזָאגט דעם ֿפָאלק דָאס געזעץ ֿפון דער מלוכה25
און שמואל . און ַאװעקגעלײגט ֿפַאר גָאט, און ֿפַארשריבן אין ַא בוך

  .איטלעכן צו זַײן הױז,  ֿפָאלקהָאט ַאװעקגעשיקט דָאס גַאנצע

און ,  און אױך ָשאול איז ַאװעקגעגַאנגען צו זַײן הױז קײן ִגֿבָעה26
. מיט אים זַײנען געגַאנגען די חיל װָאס הָאבן געהַאט גָאט אין הַארצן

װָאס װעט אונדז :  ָאבער די נידערטרעכטיקע יונגען הָאבן געזָאגט27
און הָאבן אים , בן אים ֿפַארַאכטאון זײ הָא? העלֿפן דער דָאזיקער
 .און ער הָאט זיך געמַאכט ניט הערנדיק. ניט געברַאכט ַא מּתנה

  

 און ָנחש ֿפון עמון איז ַארױֿפגעקומען און הָאט געלעגערט 1
הָאבן ַאלע מענטשן ֿפון ָיֿבש געזָאגט צו . ִגלָעד-אױף ָיֿבש

 הָאט ָנחש ֿפון 2. עןאון מיר װעלן דיר דינ, שליס אונדז ַא בונד: ָנחשן
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ַאז , מיט דעם בַאדינג װעל איך עס אַײך שליסן: עמון צו זײ געזָאגט
און דָאס מַאכן , מע זָאל אַײך ַאלעמען אױסשטעכן דָאס רעכטע אױג

 הָאבן צו אים געזָאגט די עלטסטע 3. ֿפַאר ַא שַאנד אױף גַאנץ יׂשראל
 װעלן שיקן שלוחים אין און מיר, לָאז אונדז ָאּפ זיבן טעג: ֿפון ָיֿבש

װעלן , און אױב קײנער העלֿפט אונדז ניט; גַאנצן געמַארק ֿפון יׂשראל
  .מיר ַארױסגײן צו דיר

און הָאבן גערעדט די , ָשאול- זַײנען די שלוחים געקומען צו גֿבעת4
און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט ; װערטער אין די אױערן ֿפון ֿפָאלק

 ערשט ָשאול קומט ָאן 5.  געװײנטאױֿפגעהױבן זײער ָקול און
װָאס איז דעם : הָאט ָשאול געזָאגט; הינטער די רינדער ֿפון ֿפעלד

הָאט מען אים דערצײלט די װערטער ֿפון די ? װָאס זײ װײנען, ֿפָאלק
װי ,  איז ַא גַײסט ֿפון גָאט געקומען אױף ָשאולן6. מענטשן ֿפון ָיֿבש

 און זַײן צָארן הָאט זײער ,ער הָאט דערהערט די דָאזיקע װערטער
און הָאט זײ ,  און ער הָאט גענומען ַא געשּפַאן רינדער7. געגרימט
און ֿפַאנַאנדערגעשיקט דורך דער הַאנט ֿפון די שלוחים אין , צעשניטן

װער עס גײט ניט ַארױס : ַאזױ צו זָאגן, גַאנצן געמַארק ֿפון יׂשראל
. געטָאן װערן צו זַײנע רינדערװעט ַאזױ , נָאך ָשאולן און נָאך שמואלן

און זײ זַײנען ַארױס ַאזױ , איז ַא ּפחד ֿפון גָאט געֿפַאלן אױֿפן ֿפָאלק
און די ,  און ער הָאט זײ איבערגעצײלט אין ֶבֶזק8. װי אײן מַאן

און די מענער , קינדער ֿפון יׂשראל זַײנען געװען דרַײ הונדערט טױזנט
 זײ הָאבן געזָאגט צו די שלוחים  און9. ֿפון יהּודה דרַײסיק טױזנט

-ַאזױ זָאלט איר זָאגן צו די מענטשן ֿפון ָיֿבש: װָאס זַײנען געקומען
  .װעט אַײך געשען ַא הילף, מָארגן װען די זון װערט הײס: ִגלָעד

זַײנען געקומען די שלוחים און הָאבן דערצײלט צו די מענטשן ֿפון 
ון די מענטשן ֿפון ָיֿבש הָאבן  א10. און זײ הָאבן זיך דערֿפרײט, ָיֿבש

און איר װעט , מָארגן װעלן מיר ַארױסגײן צו אַײך]: צו ָנחשן[געזָאגט 
  .טָאן צו אונדז ַאזױ װי ַאלץ װָאס איז גוט אין אַײערע אױגן

הָאט ָשאול געמַאכט דָאס ֿפָאלק ,  און עס איז געװען אױף מָארגן11
 מיטן לַאגער אין דער און זײ זַײנען ַארַײן אין, אין דרַײ מחנות

. און הָאבן געשלָאגן עמון ביז דער טָאג איז הײס געװָארן, מָארגנװַאך
זַײנען צעשּפרײט , די װָאס זַײנען איבערגעבליבן, און עס איז געװען

  .און עס זַײנען ניט געבליבן ֿפון זײ צװײ בַאנַאנד, געװָארן
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: ר װָאס זָאגטװער איז דע:  הָאט דָאס ֿפָאלק געזָאגט צו שמואלן12
און מיר װעלן זײ , גיט ַאהער די לַײט? זָאל ָשאול קיניגן איבער אונדז

קײנער זָאל ניט געטײט װערן :  הָאט ָשאול געזָאגט13. טײטן
  . װָארום הַײנט הָאט גָאט געטָאן ַא ישועה אין יׂשראל, הַײנטיקן טָאג

גײן קײן קומט און לָאמיר :  און שמואל הָאט געזָאגט צום ֿפָאלק14
איז דָאס גַאנצע . 15. און מיר װעלן דָארטן בַאנַײען די מלוכה, ִגלגל

און זײ הָאבן דָארט געמַאכט ָשאולן ֿפַאר , ֿפָאלק געגַאנגען קײן ִגלגל
און זײ הָאבן דָארטן געשלַאכט ; ֿפַאר גָאט אין ִגלגל, ַא מלך

 יׂשראל הָאבן און ָשאול און ַאלע מענער ֿפון. ֿפרידָאּפֿפער ֿפַאר גָאט
 .זיך דָארטן זײער געֿפרײט

  

איך הָאב , זעט:  און שמואל הָאט געזָאגט צו גַאנץ יׂשראל1
צוגעהערט צו אַײער ָקול אין ַאלץ װָאס איר הָאט צו מיר 

ָאט ,  און ַאצונד2. און איך הָאב געמַאכט איבער אַײך ַא מלך, געזָאגט
און ָאט זַײנען , לט און גרָאאיך ָאבער בין ַא; גײט דער מלך ֿפַאר אַײך

און איך בין געגַאנגען ֿפַאר אַײך ֿפון מַײן יוגנט ָאן ; מַײנע זין מיט אַײך
זָאגט עדות ַאקעגן מיר ֿפַאר גָאט ,  דָא בין איך3. ביז הַײנטיקן טָאג

און ? װעמעס ָאקס הָאב איך צוגענומען: און ֿפַאר זַײן געזַאלבטן
? און װעמען הָאב איך בַארױבט? מעןװעמעס אײזל הָאב איך צוגענו
ָאדער ֿפון װעמענס הַאנט הָאב איך ? װעמען הָאב איך געדריקט

און ? ַאז איך זָאל ֿפַארהױלן מַײנע אױגן ֿפון אים, גענומען אױסלײז
  .איך װעל עס אַײך אומקערן

הָאסט אונדז ניט בַארױבט און הָאסט אונדז ניט :  הָאבן זײ געזָאגט4
 הָאט 5. הָאסט ֿפון קײנעמס הַאנט גָארנישט גענומעןאון , געדריקט

און עדות איז זַײן , עדות איז גָאט קעגן אַײך: ער צו זײ געזָאגט
ַאז איר הָאט אין מַײן הַאנט גָארנישט , געזַאלבטער הַײנטיקן טָאג

  !עדות: הָאבן זײ געזָאגט. געֿפונען

ס הָאט גָאט איז דער װָא:  הָאט שמואל געזָאגט צום ֿפָאלק6
און װָאס הָאט אױֿפגעברַאכט אַײערע , בַאשַאֿפן משהן און ַאהרֹנען
און איך װעל , שטעלט אַײך,  און ַאצונד7. עלטערן ֿפון לַאנד מצַרִים

זיך דורכטענהן מיט אַײך ֿפַאר גָאט װעגן ַאלע גערעכטיקײטן ֿפון גָאט 
ז יעקֿב  ַא8. װָאס ער הָאט געטָאן מיט אַײך און מיט אַײערע עלטערן
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, הָאבן אַײערע עלטערן געשרִיען צו גָאט, איז געקומען קײן מצַרִים
און זײ הָאבן , און גָאט הָאט געשיקט משהן און ַאהרֹנען

און זײ בַאזעצט אין דעם , ַארױסגעצױגן אַײערע עלטערן ֿפון מצַרִים
און ער ,  ָאבער זײ הָאבן ֿפַארגעסן ָאן יהוה זײער גָאט9. דָאזיקן ָארט

- הָאט זײ איבערגעענטֿפערט אין דער הַאנט ֿפון סיסרָא דעם חיל
און אין דער , און אין דער הַאנט ֿפון די ּפלשּתים, ֿפירער ֿפון חצור

און זײ הָאבן מלחמה געהַאלטן אױף , הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון מוָאֿב
מיר הָאבן :  און זײ הָאבן געשרִיען צו גָאט און הָאבן געזָאגט10. זײ
געטער -און געדינט די ַבַעל, זינדיקט װָאס מיר הָאבן ֿפַארלָאזן יהוהגע

זַײ אונדז מציל ֿפון דער הַאנט ֿפון , און ַאצונד, און די עשָּתרות
 הָאט גָאט געשיקט 11. און מיר װעלן דיר דינען, אונדזערע ֿפַײנט

יל און ער הָאט אַײך מצ, און שמואלן, און יֿפּתחן, און בָדנען, ירובעלן
און איר זַײט געזעסן אין , געװען ֿפון אַײערע ֿפַײנט ֿפון רונד ַארום

 און װי איר הָאט געזען ַאז ָנחש דער מלך ֿפון די 12. זיכערקײט
ַאזױ הָאט איר צו מיר , קינדער ֿפון עמון איז געקומען אױף אַײך

בעת יהוה ; נַײערט ַא מלך מוז קיניגן איבער אונדז, נײן: געזָאגט
ָאט איז דער מלך װָאס ,  און ַאצונד13. גָאט איז אַײער מלךאַײער 

און ָאט הָאט , װָאס איר הָאט ֿפַארלַאנגט, איר הָאט אױסדערװײלט
 אױב איר װעט מורא הָאבן ֿפַאר 14. גָאט געגעבן איבער אַײך ַא מלך

און , און װעט צוהערן צו זַײן ָקול, און איר װעט אים דינען, גָאט
אי דער , און אי איר, ּפעניקן דעם מױל ֿפון גָאטװעט ניט װידערש

 15 – ;װעט גײן נָאך יהוה אַײער גָאט, מלך װָאס קיניגט איבער אַײך
און איר , אױב ָאבער איר װעט ניט צוהערן צו דעם ָקול ֿפון גָאט

װעט די הַאנט ֿפון גָאט זַײן , װעט װידערשּפעניקן דעם מױל ֿפון גָאט
 און ַאצונד שטײט און 16. קעגן אַײערע עלטערןַאקעגן אַײך ַאזױ װי ַא

 17. זעט די דָאזיקע גרױסע זַאך װָאס גָאט טוט ֿפַאר אַײערע אױגן
און ער װעט געבן , װעל איך רוֿפן צו גָאט, הַײנט איז דָאך װײצשניט

און װײסט און זעט ַאז גרױס איז אַײער בײז װָאס , דונערן און רעגן
  .אַײך צו ֿפַארלַאנגען ַא מלך, ן ֿפון גָאטאיר הָאט געטָאן אין די אױג

און גָאט הָאט געגעבן דונערן ,  און שמואל הָאט גערוֿפן צו גָאט18
און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט זײער מורא , און רעגן אין יענעם טָאג

 און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט 19. געהַאט ֿפַאר גָאט און ֿפַאר שמואלן
 מתּפלל ֿפַאר דַײנע קנעכט צו יהוה דַײן גָאט זַײ: געזָאגט צו שמואלן

װַײל מיר הָאבן צו ַאלע אונדזערע זינד , ַאז מיר זָאלן ניט שטַארבן
 הָאט 20. אונדז צו ֿפַארלַאנגען ַא מלך, נָאך צוגעלײגט דָאס בײז
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איר הָאט ; איר זָאלט ניט מורא הָאבן: שמואל געזָאגט צום ֿפָאלק
ָאבער איר זָאלט אַײך ניט ָאּפקערן ֿפון , בײזגעטָאן ַאל דָאס דָאזיקע 

 21. און איר זָאלט דינען גָאט מיט אַײער גַאנצן הַארצן, הינטער גָאט
נָאך ] דָאס װעט איר גײן[װָארום , איר זָאלט אַײך ניט ָאּפקערן, יָא

װַײל נישטיקײט , נישטיקײטן װָאס נוצן ניט און זַײנען ניט מציל
ֿפון זַײן , ָאט װעט ניט ֿפַארלָאזן זַײן ֿפָאלק װָארום ג22. זַײנען זײ

װַײל גָאט הָאט בַאװיליקט אַײך צו מַאכן ֿפַאר , גרױסן נָאמען װעגן
אױֿפצוהערן , חלילה מיר צו זינדיקן צו גָאט,  אױך איך23. זַײן ֿפָאלק

נַײערט איך װעל אַײך לערנען דעם גוטן און ! מתּפלל זַײן ֿפַאר אַײך
און איר זָאלט אים דינען , ָאט ָאבער מורא ֿפַאר גָאט ה24. גלַײכן װעג
װָארום זעט װי ער הָאט גרױס , מיט אַײער גַאנצן הַארצן, מיט אמת

 אױב ָאבער שלעכטס טָאן װעט איר שלעכטס 25. געטָאן מיט אַײך
 .אי אַײער מלך אומגעברַאכט װערן, װעט אי איר, טָאן

  

ער איז געװָארן מלך און יָאר איז ָשאול ַאלט געװען ַאז ...  1
  .צװײ יָאר הָאט ער געקיניקט איבער יׂשראל

און ,  און ָשאול הָאט זיך אױסגעקליבן דרַײ טױזנט מַאן ֿפון יׂשראל2
צװײ טױזנט זַײנען געװען מיט ָשאולן אין ִמכָמש און אױף דעם בַארג 

. יןבנימ- און טױזנט זַײנען געװען מיט יוָנתנען אין גֿבעת, ֵאל-ֿפון ֵבית
און דָאס איבעריקע ֿפָאלק הָאט ער ַאװעקגעשיקט איטלעכן צו זַײנע 

  .געצעלטן

,  און יוָנתן הָאט געשלָאגן די װַאך ֿפון די ּפלשּתים װָאס אין ֶגֿבע3
און ָשאול הָאט געבלָאזן אין שוֿפר . און די ּפלשּתים הָאבן דערהערט

 און גַאנץ 4! רים הערןזָאלן די ִעֿב: ַאזױ צו זָאגן, דורכן גַאנצן לַאנד
ָשאול הָאט געשלָאגן די װַאך : ַאזױ צו זָאגן, יׂשראל הָאבן געהערט

און יׂשראל הָאט זיך אױך ֿפַארמיאוסט בַײ די , ֿפון די ּפלשּתים
און דָאס ֿפָאלק הָאט זיך אַײנגעזַאמלט הינטער ָשאולן קײן ; ּפלשּתים

 מלחמה צו הַאלטן מיט  און די ּפלשּתים הָאבן אַײנגעזַאמלט5. ִגלגל
און , און זעקס טױזנט רַײטער, דרַײסיק טױזנט רַײטװעגן – יׂשראל

און ; ֿפָאלק ַאזױ װי דער זַאמד װָאס אױֿפן ברעג ֿפון ים אין ֿפילקײט
צו מזרח ֿפון , זײ זַײנען ַארַײגעקומען און הָאבן געלַאגערט אין ִמכָמש

  .ָאון-בית
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 – ן געזען ַאז זײ זַײנען אין ַא קלעם און די מענער ֿפון יׂשראל הָאב6
און דָאס ֿפָאלק הָאט  – װָארום דָאס ֿפָאלק איז געװען צוגעדריקט

און אין , און אין ֿפעלדזן, און צװישן דערנער, זיך בַאהַאלטן אין הײלן
 און טײל ִעֿברים זַײנען ַאריבערגעגַאנגען 7. און אין גריבער, טורעמס

ָאבער ָשאול איז נָאך געװען אין ; ן ִגלָעדדעם ירדן קײן לַאנד ָגד או
  .און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט געאַײלט נָאך אים, ִגלגל

הָאט [ביז דער צַײט װָאס שמואל ,  הָאט ער געװַארט זיבן טעג8
און דָאס . ָאבער שמואל איז ניט געקומען קײן ִגלגל, ]ָאּפגעמַאכט

גענענט צו מיר :  געזָאגט הָאט ָשאול9. ֿפָאלק איז צעלָאֿפן ֿפון אים
און ער הָאט ; דָאס ברַאנדָאּפֿפער און דָאס ֿפרידָאּפֿפער

װי ער ,  און עס איז געװען10. אױֿפגעברַאכט דָאס ברַאנדָאּפֿפער
; ערשט שמואל קומט ָאן, ענדיקט אױֿפברענגען דָאס ברַאנדָאּפֿפער

 11. יסןאון ָשאול איז אים ַארױסגעגַאנגען ַאנטקעגן אים צו בַאגר
ַאז : הָאט ָשאול געזָאגט? װָאס הָאסטו געטָאן: הָאט שמואל געזָאגט

און דו ביסט ניט , איך הָאב געזען ַאז דָאס ֿפָאלק איז צעלָאֿפן ֿפון מיר
און די ּפלשּתים זַײנען , געקומען אין די ָאּפגערעדטע טעג

עלן די ַאצונד װ:  ַאזױ הָאב איך געזָאגט12, אַײנגעזַאמלט אין ִמכָמש
און צו גָאט הָאב איך ניט , ּפלשּתים ַארָאּפנידערן צו מיר קײן ִגלגל

און הָאב אױֿפגעברַאכט , און איך הָאב מיך אַײנגעשטעלט; געבעטן
נַאריש :  הָאט שמואל געזָאגט צו ָשאולן13. דָאס ברַאנדָאּפֿפער

 הָאסט ניט געהיט דעם בַאֿפעל ֿפון יהוה דַײן גָאט; הָאסטו געטָאן
װָארום גָאט װָאלט ַאצונד בַאֿפעסטיקט ; װָאס ער הָאט דיר בַאֿפױלן

 ַאצונד ָאבער װעט דַײן 14. דַײן מלוכה איבער יׂשראל אױף אײביק
גָאט הָאט זיך אױסגעזוכט ַא מַאן נָאך זַײן . מלוכה ניט בַאשטײן

, און גָאט הָאט אים בַאֿפױלן ֿפַאר ַא ֿפירשט איבער זַײן ֿפָאלק, הַארצן
  .װַײל דו הָאסט ניט געהיט װָאס גָאט הָאט דיר בַאֿפױלן

 און שמואל איז אױֿפגעשטַאנען און איז ַאװעק ֿפון ִגלגל קײן 15
און ָשאול הָאט איבערגעצײלט דָאס ֿפָאלק װָאס הָאט . בנימין-גֿבעת

 און ָשאול און 16. ַארום זעקס הונדערט מַאן, זיך געֿפונען בַײ אים
זַײנען ,  און דָאס ֿפָאלק װָאס הָאט זיך געֿפונען בַײ זײ,זַײן זון יוָנתן

און די ּפלשּתים הָאבן געלַאגערט אין , בנימין-געזעסן אין גֿבעת
 און די ֿפַארװיסטער זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון לַאגער ֿפון 17 .ִמכָמש

אײן מחנה הָאט זיך ֿפַארקערט אױֿפן ; די ּפלשּתים אין דרַײ מחנות
 און אײן מחנה הָאט זיך 18 ,צום לַאנד שועל, עֿפרהװעג ֿפון 
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יד

און אײן מחנה הָאט זיך , חֹורון-ֿפַארקערט אױֿפן װעג ֿפון בית
װָאס קוקט ַארױס אױֿפן טָאל , ֿפַארקערט אױֿפן װעג ֿפון געמַארק

  .צום מדבר צו, צֿבֹועים

,  און ַא שמיד הָאט זיך ניט געֿפונען אין גַאנצן לַאנד יׂשראל19
טָאמער װעלן די ִעֿברים מַאכן ַא : רום די ּפלשּתים הָאבן געזָאגטװָא

 און גַאנץ יׂשראל הָאבן גענידערט צו די 20. שװערד ָאדער ַא שּפיז
, און זַײן גרָאבאַײזן, ּפלשּתים צו שַארֿפן איטלעכער זַײן ַאקעראַײזן

,  ַא ּפים און ֿפַארן ָאנֿפַײלן איז געװען21. און זַײן רידל, און זַײן הַאק
און , און ֿפַארן דרַײשּפיץ, און ֿפַאר די גרָאבאַײזנס, ֿפַאר די רידלען
 22. דָאס גלַײכן ֿפַאר ָאנשטעלן דעם טרַײבשטעכער; ֿפַאר די העק

ַאז אין טָאג ֿפון מלחמה הָאט זיך ניט געֿפונען ַא , ַאזױ איז געשען
ֿפָאלק װָאס שװערד ָאדער ַא שּפיז אין דער הַאנט ֿפון דעם גַאנצן 

נָאר בַײ ָשאולן און בַײ יוָנתן זַײן זון ; מיט ָשאולן און מיט יוָנתנען
  .הָאט זיך געֿפונען

 און די װַאך ֿפון די ּפלשּתים איז ַארױסגעגַאנגען צום איבערֿפָאר 23
 .ֿפון ִמכָמש

  

הָאט יוָנתן דער זון ֿפון ָשאולן ,  און עס איז געװען אײן טָאג1
קום און לָאמיר : זַײן װַאֿפנטרעגער,  יונגגעזָאגט צו דעם

און ; ַאריבערגײן צו דער װַאך ֿפון די ּפלשּתים װָאס אױף יענער זַײט
 און ָשאול איז געזעסן אין עק 2. זַײן ֿפָאטער הָאט ער ניט געזָאגט

און דָאס ֿפָאלק ; ִגֿבָעה אונטער דעם מילגרױמבױם װָאס אין ִמגרון
 און ַאִחיה 3. ַארום זעקס הונדערט מַאןװָאס מיט אים איז געװען 

, דעם זון ֿפון ּפינחס, ּכֿבוד- דער זון ֿפון ַאחיטוֿב דעם ברודער ֿפון אי
  הָאט געטרָאגן , דעם זון ֿפון עלי דעם ּכהן ֿפון גָאט אין שילו

און דָאס ֿפָאלק הָאט ניט געװּוסט ַאז יוָנתן איז . דעם אֿפוד
  .ַאװעקגעגַאנגען

די איבערֿפָארן װָאס יוָנתן הָאט געװָאלט ַאריבערגײן צו  און צװישן 4
איז געװען ַא שּפיץ ֿפעלדז ֿפון דער זַײט , דער װַאך ֿפון די ּפלשּתים

און דער נָאמען ֿפון אײנעם , און ַא שּפיץ ֿפעלדז ֿפון דער ַאנדער זַײט
 אײן שּפיץ 5. און דער נָאמען ֿפון ַאנדערן ֶסֶנה, איז געװען בֹוֵצץ
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און אײנער ֿפון ָדרום ַאקעגן , ֿפגעשטעלט ֿפון צֿפון ַאקעגן ִמכָמשאױ
  .ֶגֿבע

קום און : זַײן װַאֿפנטרעגער,  און יהונתן הָאט געזָאגט צו דעם יונג6
. לָאמיר ַאריבערגײן צו דער װַאך ֿפון די דָאזיקע אומבַאשניטענע

ּפהַאלט װָארום בַײ גָאט איז קײן ָא; אֿפשר װעט גָאט טָאן ֿפַאר אונדז
 הָאט זַײן 7. ָאדער מיט װינציק] מענטשן[ניטָא צו העלֿפן מיט ֿפיל 

; טו ַאלץ װָאס אין דַײן הַארצן: װַאֿפנטרעגער צו אים געזָאגט
 הָאט יוָנתן 8. איך בין מיט דיר װי נָאך דַײן הַארצן, זע; ֿפַארקער זיך

ן זיך און מיר װעל, ָאט גײען מיר ַאריבער צו די מענטשן: געזָאגט
הַארט אױס ביז :  אױב זײ װעלן זָאגן צו אונדז ַאזױ9; בַאװַײזן צו זײ
און , װעלן מיר שטײן אױף אונדזער ָארט, צו צו אַײך- מיר קומען

קומט :  אױב ָאבער זײ װעלן זָאגן ַאזױ10; װעלן ניט ַארױֿפגײן צו זײ
װָארום גָאט הָאט זײ געגעבן , װעלן מיר ַארױֿפגײן, ַארױף צו אונדז

  .און דָאס װעט אונדז זַײן דער צײכן. אין אונדזער הַאנט

און די ,  הָאבן זײ זיך בײדע בַאװיזן צו דער װַאך ֿפון די ּפלשּתים11
ָאן קומען די ִעֿברים ַארױס ֿפון די לעכער : ּפלשּתים הָאבן געזָאגט

 און די מענטשן ֿפון דער װַאך 12. װָאס זײ הָאבן זיך דָארטן בַאהַאלטן
און הָאבן ,  זיך ָאּפגערוֿפן צו יוָנתן און זַײן װַאֿפנטרעגערהָאבן

און מיר װעלן אַײך עּפעס צו װיסן , קומט ַארױף צו אונדז: געזָאגט
, קום ַארױף נָאך מיר: הָאט יוָנתן געזָאגט צו זַײן װַאֿפנטרעגער. טָאן

  .װָארום גָאט הָאט זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון יׂשראל

ן הָאט ַארױֿפגעקלעטערט אױף זַײנע הענט און אױף זַײנע  און יוָנת13
און זײ זַײנען געֿפַאלן ֿפַאר . און זַײן װַאֿפנטרעגער נָאך אים, ֿפיס

 און 14. און זַײן װַאֿפנטרעגער הָאט געטײט הינטער אים, יוָנתנען
דער ערשטער שלַאק װָאס יוָנתן און זַײן װַאֿפנטרעגער הָאבן 

אין ַארום ַא הַאלבער , ן ַארום צװַאנטיק מַאןאיז געװע, געשלָאגן
 איז געװָארן ַא ציטערניש אין לַאגער 15. בײט ֿפון ַאן ַאקער ֿפעלד

, די װַאך און די ֿפַארװיסטער; און צװישן גַאנצן ֿפָאלק, אױֿפן ֿפעלד
און עס , און די ערד הָאט זיך געטרײסלט; ַאֿפילו זײ הָאבן געציטערט

  .טס ציטערנישאיז געװָארן ַא גָא

, בנימין הָאבן ַא קוק געטָאן- און די װעכטער ֿפון ָשאולן אין גֿבעת16
 הָאט ָשאול 17. ערשט די מחנה צעקריכט און גײט ַאהין און ַאהער
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און זעט , צײלט ַאקָארשט נָאך: געזָאגט צו דעם ֿפָאלק װָאס מיט אים
ערשט , לטהָאבן זײ נָאכגעצײ. װער איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון אונדז

 הָאט ָשאול געזָאגט צו 18. יוָנתן און זַײן װַאֿפנטרעגער זַײנען ניטָא
װָארום דער ָארון ֿפון גָאט איז ; גענען דעם ָארון ֿפון גָאט: ַאִחיהן

  .געװען אין יענעם טָאג מיט די קינדער ֿפון יׂשראל

איז , בעת ָשאול הָאט גערעדט מיט דעם ּכהן,  און עס איז געװען19
 טומל װָאס אין לַאגער ֿפון די ּפלשּתים געװָארן ַאלץ גרעסער דער

 20. צי צוריק דַײן הַאנט: הָאט ָשאול געזָאגט צום ּכהן. און גרעסער
און ָשאול און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט אים הָאבן זיך 

ערשט , און זײ זַײנען געקומען צו דער מלחמה, אַײנגעזַאמלט
  .זײער ַא גרױסע מהומה –  ַאנדערןאײנעמס שװערד איז קעגן

-  און די ִעֿברים װָאס זַײנען געװען מיט די ּפלשּתים ַאזױ װי נעכטן21
די װָאס זַײנען ַארױֿפגעקומען מיט זײ אין לַאגער רונד , אײערנעכטן

זײ אױך זַײנען צוגעשטַאנען צו די יׂשראל װָאס מיט ָשאולן , ַארום
ון יׂשראל װָאס הָאבן זיך  און ַאלע מענער ֿפ22. און יוָנתנען

הָאבן געהערט ַאז די , בַאהַאלטן אין דעם געבערג ֿפון אֿפַרִים
און זײ אױך הָאבן זײ נָאכגעיָאגט אין דער , ּפלשּתים זַײנען ַאנטלָאֿפן

  . און גָאט הָאט געהָאלֿפן יׂשראל אין יענעם טָאג23. מלחמה

 און די מענער ֿפון 24. ָאון-און די מלחמה איז ַאװעק ביז ַאריבער בית
ָאבער ָשאול הָאט , יׂשראל זַײנען געװען ֿפַארקלעמט אין יענעם טָאג

ֿפַארשָאלטן דער מענטש װָאס : ַאזױ צו זָאגן, בַאשװָארן דָאס ֿפָאלק
װען איך װעל זיך הָאבן נוקם געװען ָאן , װעט עסן שּפַײז ביזן ָאװנט

  .ניט ֿפַארזוכט קײן שּפַײזאון דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט ! מַײנע ֿפַײנט

און הָאניק איז ;  און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז געקומען אין װַאלד25
,  און װי דָאס ֿפָאלק איז געקומען אין װַאלד26. געװען אױֿפן ֿפעלד

ָאבער קײנער הָאט ניט צוגערירט זַײן , ערשט ַא רינונג ֿפון הָאניק
ָאט מורא געהַאט ֿפַאר דער װָארום דָאס ֿפָאלק ה, הַאנט צו זַײן מױל

 ָאבער יוָנתן הָאט ניט געהערט װי זַײן ֿפָאטער הָאט 27. שֿבועה
און ער הָאט אױסגעשטרעקט דעם שּפיץ ֿפון , בַאשװָארן דָאס ֿפָאלק

און הָאט אים אַײנגעטונקט אין , דעם שטעקן װָאס אין זַײן הַאנט
און זַײנע ,  מױלאון צוגעקערט זַײן הַאנט צו זַײן, דעם הָאניקסָאט

,  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן ַא מַאן ֿפון ֿפָאלק28. אױגן הָאבן אױֿפגעלוכטן
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בַאשװָארן הָאט דַײן ֿפָאטער בַאשװָארן דָאס : און הָאט געזָאגט
ֿפַארשָאלטן דער מענטש װָאס װעט הַײנט עסן : ַאזױ צו זָאגן, ֿפָאלק
: ט יוָנתן געזָאגט הָא29 .דרום איז דָאס ֿפָאלק ֿפַארחלשט! שּפַײז

װי , איך בעט אַײך, זעט; ֿפַאראומגליקט הָאט מַײן ֿפָאטער דָאס לַאנד
װַײל איך הָאב ֿפַארזוכט ַא ביסל ֿפון , מַײנע אױגן הָאבן אױֿפגעלוכטן

 הַײנט װי שױן ַאז עסן װָאלט געגעסן הַײנט 30. דעם דָאזיקן הָאניק
  ?  װָאס ער הָאט געֿפונעןדָאס ֿפָאלק ֿפון דעם רױב ֿפון זַײנע ֿפַײנט

צי װָאלט ניט ַאצונד דער שלַאק צװישן די ּפלשּתים געװען נָאך 
  ?גרעסער

 און זײ הָאבן געשלָאגן אין יענעם טָאג צװישן די ּפלשּתים ֿפון 31
 32. און דָאס ֿפָאלק איז געװָארן זײער ֿפַארחלשט, ִמכָמש ביז אילון

און זײ הָאבן , ָאן צום רױבאון דָאס ֿפָאלק הָאט זיך ַא לָאז געט
און הָאבן געשָאכטן , גענומען שָאף און רינדער און יונגע רינדער

  .און דָאס ֿפָאלק הָאט געגעסן מיטן בלוט, אױף דער ערד

דָאס ֿפָאלק זינדיקט . זע: ַאזױ צו זָאגן,  הָאט מען ָאנגעזָאגט ָשאולן33
;  הָאט געֿפעלשטאיר: הָאט ער געזָאגט. צו עסן מיטן בלוט, צו גָאט
 און ָשאול הָאט 34. צו ַאקָארשט צו מיר ַא גרױסן שטײן-קַײקלט
: און איר זָאלט זָאגן צו זײ, צעשּפרײט זיך צװישן ֿפָאלק: געזָאגט

און , און איטלעכער זַײן שעּפס, גענענט צו מיר איטלעכער זַײן ָאקס
צו , צו גָאטאון איר זָאלט ניט זינדיקן , איר זָאלט שעכטן דָא און עסן

  .עסן מיטן בלוט

הָאט דָאס גַאנצע ֿפָאלק גענענט איטלעכער זַײן ָאקס מיט זַײן הַאנט 
  .און זײ הָאבן דָארטן געשָאכטן; יענע נַאכט

דָאס איז געװען דער .  און ָשאול הָאט געבױט ַא מזבח צו גָאט35
  .ערשטער מזבח װָאס ער הָאט געבױט צו גָאט

לָאמיר ַארָאּפנידערן נָאך די ּפלשּתים בַײ : גט און ָשאול הָאט געזָא36
און לָאמיר ניט , און רױבן צװישן זײ ביזן ליכט ֿפון ֿפרימָארגן, נַאכט

ַאלץ װָאס איז גוט אין : הָאבן זײ געזָאגט. איבערלָאזן ֿפון זײ ַא מַאן
לָאמיר גענענען ַאהער צו : הָאט דער ּכהן געזָאגט. טו, דַײנע אױגן

זָאל איך ַארָאּפנידערן : ן ָשאול הָאט געֿפרעגט בַײ גָאט או37. גָאט
ָאבער ? װעסטו זײ געבן אין דער הַאנט ֿפון יׂשראל? נָאך די ּפלשּתים

 הָאט ָשאול 38. ער הָאט אים ניט געענטֿפערט אין יענעם טָאג
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און װערט , ַאלע ֿפָארשטײער ֿפון ֿפָאלק, גענענט ַאהער: געזָאגט
 39? רך װָאס איז געשען די דָאזיקע זינד הַײנטדו, געװָאר און זעט

ַאֿפילו װען דָאס , װָארום ַאזױ װי עס לעבט יהוה װָאס העלֿפט יׂשראל
ָאבער קײנער ! ַאז שטַארבן מוז ער שטַארבן, איז אין מַײן זון יוָנתנען

 הָאט ער געזָאגט צו 40. ֿפון גַאנצן ֿפָאלק הָאט אים ניט געענטֿפערט
און איך און מַײן זון יוָנתן , איר װעט זַײן אױף אײן זַײט: גַאנץ יׂשראל

: הָאט דָאס ֿפָאלק געזָאגט צו ָשאולן. װעלן זַײן אױף דער ַאנדער זַײט
 הָאט ָשאול געזָאגט צו יהוה 41. טו, װָאס איז גוט אין דַײנע אױגן

זַײנען ֿפַארנומען געװָארן . גיב די ריכטיקײט: דעם גָאט ֿפון יׂשראל
:  הָאט ָשאול געזָאגט42. און דָאס ֿפָאלק איז ַארױס,  און ָשאוליוָנתן

און יוָנתן איז ; װַארֿפט צװישן מיר און צװישן מַײן זון יוָנתן
דערצײל מיר :  הָאט ָשאול געזָאגט צו יוָנתנען43. ֿפַארנומען געװָארן

: הָאט אים יוָנתן דערצײלט און הָאט געזָאגט. װָאס דו הָאסט געטָאן
רזוכן הָאב איך ֿפַארזוכט מיטן שּפיץ ֿפון דעם שטעקן װָאס אין ֿפַא

 הָאט 44. לָאמיך שטַארבן; ָאט בין איך. מַײן הַאנט ַא ביסל הָאניק
ַאז שטַארבן מוזטו , זָאל גָאט טָאן ַאזױ און נָאך מער: ָשאול געזָאגט

תן זָאל יוָנ:  הָאט דָאס ֿפָאלק געזָאגט צו ָשאולן45! יוָנתן, שטַארבן
דער װָאס הָאט אױֿפגעטָאן די דָאזיקע גרױסע ישועה אין , שטַארבן
אױב ַא הָאר ֿפון זַײן קָאּפ װעט , ַאזױ װי יהוה לעבט! חלילה? יׂשראל

װָארום מיט גָאט הָאט ער דָאס אױֿפגעטָאן ! ֿפַאלן צו דער ערד
און ער , און דָאס ֿפָאלק הָאט אױסגעלײזט יוָנתנען. הַײנטיקן טָאג

  .ניט געשטָארבןאיז 

און די ּפלשּתים ,  און ָשאול איז ַאװעק ֿפון הינטער די ּפלשּתים46
  .זַײנען געגַאנגען צו זײער ָארט

און ער הָאט ,  און ָשאול הָאט ֿפַארנומען די מלוכה איבער יׂשראל47
און , מיט מוָאֿב, מלחמה געהַאלטן רונד ַארום מיט ַאלע זײערע ֿפַײנט

און מיט די מלכים ֿפון , און מיט אדום, ן עמוןמיט די קינדער ֿפו
, און אומעטום װי ער ֿפלעגט זיך קערן; און מיט די ּפלשּתים, צֹוֿבה

 און ער הָאט אױֿפגעטָאן 48. ֿפלעגט ער זײ ָאנטָאן שלעכטס
און מציל געװען יׂשראל ֿפון , און הָאט געשלָאגן ַעָמלק, העלדישקײט

  .דער הַאנט ֿפון זַײן רױבער

און די ; און ַמלּכישוַע, און ִישִוי,  און שָאולס זין זַײנען געװען יוָנתן49
דער נָאמען ֿפון דער : נעמען ֿפון זַײנע צװײ טעכטער זַײנען געװען
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טו

 און 50. און דער נָאמען ֿפון דער קלענערער ִמיכל, ֵמַרֿב, עלטערער
 ֿפון דער נָאמען ֿפון שָאולס װַײב איז געװען ַאחינֹועם די טָאכטער

, ֿפירער ַאֿביֵנר דער זון ֿפון ֵנר-און דער נָאמען ֿפון זַײן חיל; ַאחיַמַעצן
אי ֵנר דער ,  אי קיש דער ֿפָאטער ֿפון ָשאולן51. שָאולס ֿפעטער

  .איז געװען ַא זון ֿפון ַאֿביֵאלן, ֿפָאטער ֿפון ַאֿבנרן

ון  און די מלחמה אױף די ּפלשּתים איז געװען שטַארק ַאלע טעג ֿפ52
ָאדער עמעץ , און װי ָשאול ֿפלעגט זען עמעץ ַא מַאן ַא ִגבור. ָשאולן

 .ַאזױ הָאט ער אים צוגענומען צו זיך, ַא העלדישן יונג

  

מיך הָאט גָאט :  און שמואל הָאט געזָאגט צו ָשאולן1
געשיקט דיך צו זַאלבן ֿפַאר ַא מלך איבער זַײן ֿפָאלק איבער 

 2. צו דעם ָקול ֿפון די װערטער ֿפון גָאטדרום הער ַאצונד ; יׂשראל
איך געדענק װָאס ַעָמלק הָאט . ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צֿבאות

װי ער הָאט זיך אים געשטעלט אין װעג בַײ זַײן , געטָאן צו יׂשראל
און איר ;  ַאצונד גײ און זָאלסט שלָאגן ַעָמלק3. ַארױֿפגײן ֿפון מצַרִים

און זָאלסט זיך ניט , ץ װָאס ער הָאטזָאלט ֿפַארװיסטן ַאל
ֿפון , און זָאלסט טײטן ֿפון ַא מַאן ביז ַא ֿפרױ, דערבַארימען אױף אים
ֿפון ַא קעמל ביז , ֿפון ַאן ָאקס ביז ַא שעּפס, ַא קינד ביז ַא זױגעדיקן

  .ַאן אײזל

און ער הָאט זײ , הָאט ָשאול צונױֿפגערוֿפן דָאס ֿפָאלק 4
  און , צװײ הונדערט טױזנט ֿפוסגײער, איםאיבערגעצײלט אין טָל

 און ָשאול איז געקומען צו דער שטָאט 5. צען טױזנט מַאן ֿפון יהּודה
 און ָשאול 6. און ער הָאט מלחמה געהַאלטן אין טָאל, ֿפון ַעָמלק

נידערט ַארָאּפ ֿפון צװישן , קומט גײט ַאװעק: הָאט געזָאגט צום ֵקיני
און דו הָאסט ; ך ניט אומברענגען מיט איםּכדי איך זָאל די, ַעָמלק

דָאך געטָאן ֶחסד מיט ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל בַײ זײער ַארױֿפגײן ֿפון 
  .הָאט דער ֵקיני ָאּפגעטרעטן ֿפון צװישן ַעָמלק. מצַרִים

 און ָשאול הָאט געשלָאגן ַעָמלק ֿפון ַחִויֶלה װי דו קומסט קײן שור 7
ער הָאט געכַאּפט ַאָגג דעם מלך ֿפון ַעָמלק  און 8. װָאס ֿפַאר מצַרִים

און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט ער ֿפַארװיסט מיטן שַארף , ַא לעבעדיקן
און ,  ָאבער ָשאול און דָאס ֿפָאלק הָאבן געשלָאגן ַאָגגן9. ֿפון שװערד

און די , די צװײטגעבָארענע – די בעסטע ֿפון די שָאף און די רינדער
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און זײ הָאבן ניט געװָאלט זײ , גַאנצע גוטסאון דָאס , לעמער
דָאס , נָאר ַאל דָאס נישטװערטיקע און צעקרָאכענע ֿפי. ֿפַארװיסטן

  .הָאבן זײ ֿפַארװיסט

 איך 11: ַאזױ צו זָאגן,  איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו שמואלן10
װָארום ער , הָאב חרטה װָאס איך הָאב געמַאכט ָשאולן ֿפַאר ַא מלך

און מַײנע װערטער הָאט ער , ט זיך ָאּפגעקערט ֿפון הינטער מירהָא
  .ניט מקיים געװען

און ער הָאט געשרִיען צו גָאט ַא גַאנצע , הָאט שמואלן געערגערט
 און שמואל הָאט זיך געֿפעדערט אין דער ֿפרי צו 12. נַאכט

: ַאזױ צו זָאגן, איז ָאנגעזָאגט געװָארן שמואלן. בַאגעגענען ָשאולן
ער הָאט זיך אױֿפגעשטעלט , און זע, ָשאול איז געקומען קײן ַּכרמל

און איז ַאװעק און הָאט , און הָאט זיך אױסגעדרײט, ַאן ָאנדענק
און ,  איז שמואל געקומען צו ָשאולן13. ַארָאּפגענידערט קײן ִגלגל

איך ! געבענטשט זָאלסטו זַײן ֿפון גָאט: ָשאול הָאט צו אים געזָאגט
:  הָאט שמואל געזָאגט14. מקיים געװען דָאס װָארט ֿפון גָאטהָאב 

און , און װָאס איז דער דָאזיקער ָקול ֿפון די שָאף אין מַײנע אױערן
ֿפון :  הָאט ָשאול געזָאגט15? דער ָקול ֿפון די רינדער װָאס איך הער

װָארום דָאס ֿפָאלק הָאט געשױנט די , ַעָמלק הָאט מען זײ געברַאכט
ּכדי צו שלַאכטן צו גָאט דַײן ,  ֿפון די שָאף און די רינדערבעסטע
 הָאט שמואל 16. ָאבער דָאס איבעריקע הָאבן מיר ֿפַארװיסט; הַאר

און איך װעל דיר זָאגן װָאס גָאט הָאט , הער אױף: געזָאגט צו ָשאולן
  .רעד: הָאט ער צו אים געזָאגט. צו מיר גערעדט די נַאכט

אױב דו ביסט קלײן אין , ֿפַאר װָאר: ם געזָאגט הָאט שמואל צו אי17
און , ביסטו ָאבער דער קָאּפ ֿפון די שֿבטים ֿפון יׂשראל, דַײנע אױגן

 און גָאט הָאט 18. דיך הָאט גָאט געזַאלבט ֿפַאר ַא מלך איבער יׂשראל
גײ און זָאלסט : און הָאט געזָאגט, דיך געשיקט אױף ַא װעג

און זָאלסט הַאלטן מלחמה אױף זײ , ָמלקַע, ֿפַארװיסטן די זינדיקע
 טָא ֿפַאר װָאס הָאסטו ניט צוגעהערט 19. ביז מע װעט זײ ֿפַארלענדן

און , און הָאסט זיך ַא לָאז געטָאן צום רױב, צו דעם ָקול ֿפון גָאט
 הָאט ָשאול 20? געטָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון גָאט

, ך צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון גָאטאיך הָאב דָא: געזָאגט צו שמואלן
און , און בין געגַאנגען אױף דעם װעג װָאס גָאט הָאט מיך געשיקט

און ַעָמלק הָאב איך , הָאב געברַאכט ַאָגג דעם מלך ֿפון ַעָמלק
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 ָאבער דָאס ֿפָאלק הָאט גענומען ֿפון דעם רױב שָאף 21. ֿפַארװיסט
 ּכדי צו שלַאכטן צו יהוה ,דָאס בעסטע ֿפון דעם חרם, און רינדער

  : הָאט שמואל געזָאגט22. דַײן גָאט אין ִגלגל

  בַאגערט דען גָאט ברַאנדָאּפֿפער און שלַאכטָאּפֿפער
  ?װי צוהערן צו דעם ָקול ֿפון גָאט

  .צוהערן איז בעסער ֿפון שלַאכטָאּפֿפער, זע
  ;ֿפון ֿפעטס ֿפון װידערס – צו געהָארכן

  ,שוף איז װידערשּפעניקײט װָארום זינד ֿפון ּכי23
  .און געצנדינסט און ּתרֿפים איז אַײנגעשּפַארט זַײן

ַאזױ הָאט ער דיך , װַײל דו הָאסט ֿפַארַאכט דָאס װָארט ֿפון גָאט
איך הָאב :  הָאט ָשאול געזָאגט24. ֿפַארַאכט ֿפון צו זַײן ַא מלך

ָאט און געזינדיקט װָאס איך הָאב איבערגעטרעטן דָאס בַאֿפעל ֿפון ג
און הָאב , װַײל איך הָאב מורא געהַאט ֿפַארן ֿפָאלק, דַײנע װערטער

, איך בעט דיך, ֿפַארגיב,  און ַאצונד25. זיך צוגעהערט צו זײער ָקול
. און איך װעל זיך בוקן צו גָאט, און קער זיך אום מיט מיר, מַײן זינד

ערן מיט איך װעל זיך ניט אומק:  הָאט שמואל געזָאגט צו ָשאולן26
און גָאט הָאט , װָארום דו הָאסט ֿפַארַאכט דָאס װָארט ֿפון גָאט, דיר

  .דיך ֿפַארַאכט ֿפון צו זַײן ַא מלך איבער יׂשראל

ַאזױ הָאט ,  און װי שמואל הָאט זיך אומגעדרײט ַאװעקצוגײן27
און ער הָאט זיך , ָאנגענומען דעם ברעג ֿפון זַײן מַאנטל] ָשאול[

גָאט הָאט הַײנט :  הָאט שמואל צו אים געזָאגט28. ָאּפגעריסן
און הָאט זי ַאװעקגעגעבן צו , ָאּפגעריסן ֿפון דיר די מלוכה ֿפון יׂשראל
 און דער אײביקער ֿפון 29. ַאן ַאנדערן װָאס איז בעסער ֿפון דיר

װָארום ניט ַא ; און הָאט ניט חרטה, יׂשראל זָאגט אױך ניט ליגן
  .הָאבןחרטה צו , מענטש איז ער

איך , טו מיר, ָאבער ַאצונד, איך הָאב געזינדיקט:  הָאט ער געזָאגט30
דעם ּכֿבוד ֿפַאר די עלטסטע ֿפון מַײן ֿפָאלק און ֿפַאר , בעט דיך
און איך װעל זיך בוקן צו יהוה , און קער זיך אום מיט מיר, יׂשראל
  .דַײן גָאט

אול הָאט זיך און ָש,  הָאט שמואל זיך אומגעקערט נָאך ָשאולן31
  .געבוקט צו גָאט
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טז

מַאכט גענענען צו מיר ַאָגג דעם מלך :  און שמואל הָאט געזָאגט32
און ַאָגג הָאט . איז ַאָגג צוגעגַאנגען צו אים אין קײטן. ֿפון ַעָמלק
  .די ביטערקײט ֿפון טױט איז געקומען, ֿפַאר װָאר: געזָאגט

  : הָאט שמואל געזָאגט33

  ,ָאט װַײבער ָאן קינדער געלָאזטַאזױ װי דַײן שװערד ה
  . זָאל צװישן װַײבער דַײן מוטער ָאן קינדער בלַײבן

  .און שמואל הָאט צעהַאקט ַאָגגן ֿפַאר גָאט אין ִגלגל

און ָשאול איז ,  און שמואל איז ַאװעקגעגַאנגען קײן רמה34
 און שמואל הָאט 35. ָשאול-ַארױֿפגעגַאנגען צו זַײן הױז אין גֿבעת

װָארום שמואל , ט געזען ָשאולן ביז דעם טָאג ֿפון זַײן טױטמער ני
און גָאט הָאט חרטה געהַאט װָאס ער ; הָאט געטרױערט װעגן ָשאולן

 .הַאט געמַאכט ָשאולן ֿפַאר ַא מלך איבער יׂשראל

  

ביז װַאנען װעסטו :  און גָאט הָאט געזָאגט צו שמואלן1
ַארַאכט ֿפון צו ַאז איך הָאב אים ֿפ, טרױערן װעגן ָשאולן

און קום איך װעל , ֿפיל ָאן דַײן הָארן מיט אײל? קיניגן איבער יׂשראל
װָארום איך הָאב מיר געזען ַא מלך , ֶלֶחם-דיך שיקן צו ִיַשין ֿפון ֵבית

ַאז ָשאול ? װי קען איך גײן:  הָאט שמואל געזָאגט2. צװישן זַײנע זין
ַא יונגע קו : עזָאגטהָאט גָאט ג. װעט ער מיך הרגען, װעט הערן

צו שלַאכטן צו גָאט בין איך : און װעסט זָאגן, װעסטו נעמען מיט זיך
און איך ,  און װעסט ֿפַאררוֿפן ִיַשין צום שלַאכטָאּפֿפער3. געקומען

און װעסט מיר זַאלבן דעם ; װעל דיך לָאזן װיסן װָאס דו זָאלסט טָאן
  .װָאס איך װעל דיר זָאגן

און ער איז געקומען , ן װָאס גָאט הָאט געהײסן הָאט שמואל געטָא4
שטָאט הָאבן געאַײלט אים  און די עלטסטע ֿפון. ֶלֶחם-קײן ֵבית
:  הָאט ער געזָאגט5! ֿפריד צו דַײן קומען: און געזָאגט, ַאנטקעגן

און איר , הײליקט אַײך. צו שלַאכטן צו גָאט בין איך געקומען! ֿפריד
און ער הָאט געהײסן ִיַשין . כטָאּפֿפערװעט קומען מיט מיר צום שלַא

  .און הָאט זײ ֿפַאררוֿפן צום שלַאכטָאּפֿפער, און זַײנע זין זיך הײליקן
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ַאזױ הָאט ער דערזען , װי זײ זַײנען געקומען,  און עס איז געװען6
ַאנטקעגן גָאט איז זַײן , ֿפַאר װָאר: און ער הָאט געזָאגט, ֶאלִיָאֿבן

זָאלסט ניט קוקן אױף : גָאט געזָאגט צו שמואלן הָאט 7. געזַאלבטער
; װָארום איך װיל אים ניט, און אױף זַײן הױכן װּוקס, זַײן אױסזען

װַײל דער מענטש זעט נָאכן ; װָארום עס איז ניט װי דער מענטש זעט
,  הָאט ִיַשי גערוֿפן ַאֿביָנֶדֿבן8. ָאבער גָאט זעט נָאכן הַארצן, ָאנבליק

: ָאבער ער הָאט געזָאגט, רבַײגעֿפירט ֿפַאר שמואלןאון הָאט אים ֿפַא
 הָאט ִיַשי 9. אױך דעם דָאזיקן הָאט גָאט ניט אױסדערװײלט

אױך דעם דָאזיקן : ָאבער ער הָאט געזָאגט, ֿפַארבַײגעֿפירט ַשָמהן
 ַאזױ הָאט ִיַשי ֿפַארבַײגעֿפירט זיבן 10. הָאט גָאט ניט אױסדערװײלט

גָאט : און שמואל הָאט געזָאגט צו ִיַשין, מואלןֿפון זַײנע זין ֿפַאר ש
 און שמואל הָאט געזָאגט צו 11. הָאט ניט אױסדערװײלט די דָאזיקע

עס איז נָאך געבליבן : הָאט ער געזָאגט? געענדיקט די יונגען: ִיַשין
הָאט . און ָאט איז ער ַא ּפַאסטוך בַײ די שָאף; דער קלענסטער

װָארום מיר װעלן זיך ; שיק און ברענג אים: שמואל געזָאגט צו ִיַשין
 הָאט ער געשיקט און אים 12. ביז ער קומט ַאהער, ניט זעצן
מיט שײנע אױגן און ַא , און ער איז געװען ַא גערױטלטער. געברַאכט

, זַאלב אים, שטײ אױף: און גָאט הָאט געזָאגט. ֿפַײנעם אױסזען
,  דעם הָארן מיט אײל הָאט שמואל גענומען13. װָארום ער איז דָאס

און דער גַײסט ֿפון . און הָאט אים געזַאלבט אין מיטן זַײנע ברידער
און . גָאט איז געקומען אױף ָדִודן ֿפון יענעם טָאג ָאן און װַײטער

  .און איז ַאװעקגעגַאנגען קײן רמה, שמואל איז אױֿפגעשטַאנען

 ָשאולן און אים  און דער גַײסט ֿפון גָאט הָאט זיך ָאּפגעטָאן ֿפון14
 הָאבן שָאולס קנעכט צו 15. הָאט געשרָאקן ַא בײזער גַײסט ֿפון גָאט

 זָאל 16. ַא בײזער גַײסט ֿפון גָאט שרעקט דיך: זע נָאר: אים געזָאגט
זײ זָאלן , ַאקָארשט אונדזער הַאר הײסן דַײנע קנעכט װָאס ֿפַאר דיר

װי , און עס װעט זַײן; אױֿפזוכן ַא מַאן װָאס קען שּפילן אױף ַא הַארף
ַאזױ װעט ער שּפילן מיט , דער בײזער גַײסט ֿפון גָאט איז אױף דיר

 הָאט ָשאול געזָאגט צו 17. און דיר װעט בעסער װערן, זַײן הַאנט
און , זעט ַאקָארשט ֿפַאר מיר ַא מַאן װָאס שּפילט גוט: זַײנע קנעכט

גערוֿפן אײנער ֿפון די  הָאט זיך ָאּפ18. איר זָאלט אים ברענגען צו מיר
-ָאט הָאב איך געזען ַא זון בַײ ִיַשין ֿפון ֵבית: און הָאט געזָאגט, יונגען
און איז ַא העלדישער ִגבור און ַא מענטש ֿפון , װָאס קען שּפילן, ֶלֶחם

, און איז ַא מענטש מיט ַא געשטַאלט, און ֿפַארשטײט ַא זַאך, מלחמה
  .און גָאט איז מיט אים
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יז

שיק צו מיר : און ָאנגעזָאגט,  ָשאול געשיקט שלוחים צו ִיַשין הָאט19
 הָאט ִיַשי גענומען ַאן אײזל מיט 20. דַײן זון ָדִודן װָאס בַײ די שָאף

און געשיקט דורך דער , און אײן ציגנבעקל, ברױט און ַא לָאגל װַײן
, אולן און דוד איז געקומען צו ָש21. הַאנט ֿפון זַײן זון ָדִודן צו ָשאולן
, און ער הָאט אים זײער ליב געקריגן; און איז געשטַאנען ֿפַאר אים

 און ָשאול הָאט 22. און ער איז אים געװָארן ַא װַאֿפנטרעגער
דוד שטײן ֿפַאר , איך בעט דיך, זָאל: ַאזױ צו זָאגן, געשיקט צו ִיַשין

  .װָארום ער הָאט געֿפונען חן אין מַײנע אױגן, מיר

גַײסט ֿפון גָאט איז געװען ] בײזער[װי דער , געװען און עס איז 23
ַאזױ ֿפלעגט דוד נעמען די הַארף און שּפילן מיט זַײן , אױף ָשאולן

און , און אים ֿפלעגט בעסער װערן, און ָשאולן ֿפלעגט ָאּפגײן, הַאנט
 .דער בײזער גַײסט ֿפלעגט זיך ָאּפטָאן ֿפון אים

  

מלט זײערע מחנות אױף  און די ּפלשּתים הָאבן אַײנגעזַא1
און זײ הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט אין ׂשֹוכֹו װָאס . מלחמה

און הָאבן געלַאגערט צװישן ׂשֹוכֹו און צװישן , געהערט צו יהּודה
  . ַדמים-ַעֵזָקה אין ֶאֿפס

 און ָשאול און די מענער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט און 2
און זײ הָאבן ָאנגעריכט ַא מלחמה ; ההָאבן געלַאגערט אין טָאל ֵאָל

 און די ּפלשּתים זַײנען געשטַאנען אױֿפן בַארג 3. ַאקעגן די ּפלשּתים
און די יׂשראל זַײנען געשטַאנען אױֿפן בַארג ֿפון דער ,  זַײטדערֿפון 

 איז ַארױסגעגַאנגען דער 4. מיט דעם טָאל צװישן זײ, ַאנדער זַײט
ֿפון די ּפלשּתים מיטן נָאמען ָגלַית ֿפון צװישנמַאן ֿפון דעם לַאגער 

 און ַא 5. װָאס זַײן הײך איז געװען זעקס אײלן און ַא שּפַאן, ַגת
און אין ַא ּפַאנצער ֿפון , קוּפערנער קיװער איז געװען אױף זַײן קָאּפ

און די װָאג ֿפון דעם ּפַאנצער איז , שוּפן איז ער געװען ָאנגעטָאן
 און קוּפערנע בלעכן זַײנען געװען 6.  קוּפערגעװען ֿפינף טױזנט שקל

 און 7. און ַא קוּפערנע ּפיקע צװישן זַײנע ַאקסלען, אױף זַײנע ֿפיס
, דער הָאלץ ֿפון זַײן שּפיז איז געװען װי דער שטַאנג ֿפון ַא װעבער
. און דער קלינג ֿפון זַײן שּפיז איז געװען זעקס הונדערט שקל אַײזן

  .און דער שילדטרעגער איז געגַאנגען אים ֿפַארױס
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און הָאט גערוֿפן צו די רײען ֿפון ,  און ער הָאט זיך ַאװעקגעשטעלט8
נָאך װָאס גײט איר ַארױס ָאנריכטן :  הָאט צו זײ געזָאגטאון, יׂשראל

? און איר קנעכט בַײ ָשאולן, בין איך דען ניט דער ּפִלשּתי? ַא מלחמה
 אױב 9. און זָאל ער ַארָאּפנידערן צו מיר, קלײבט אַײך אױס ַא מַאן

, און װעט מיך דערשלָאגן, ער װעט קענען מלחמה הַאלטן מיט מיר
און , און אױב איך װעל אים בַײקומען; קנעכט צו אַײךװעלן מיר זַײן 

און װעט אונדז , װעל אים דערשלָאגן װעט איר זַײן קנעכט צו אונדז
  . דינען

איך שּפָאט ֿפון די רײען ֿפון יׂשראל :  און דער ּפִלשּתי הָאט געזָאגט10
גיט מיר ַא מַאן און לָאמיר מלחמה הַאלטן מיט ; הַײנטיקן טָאג

  . ַאנַאנדער

 און ָשאול און גַאנץ יׂשראל הָאבן געהערט די דָאזיקע װערטער 11
און הָאבן זײער מורא , און זײ הָאבן זיך דערשרָאקן, ֿפון דעם ּפִלשּתי

  . געהַאט

- און דוד איז געװען דער זון ֿפון יענעם ֶאֿפָרתער מַאן ֿפון בית12
 הָאט געהַאט און ער; װָאס זַײן נָאמען איז געװען ִיַשי, יהּודה-לחם

און דער מַאן איז אין די טעג ֿפון ָשאולן געװען ַא זקן װָאס . ַאכט זין
 און די דרַײ עלטערע זין ֿפון ִיַשין זַײנען 13. קומט צװישן לַײט

און די נעמען ֿפון זַײנע דרַײ ; געגַאנגען נָאך ָשאולן אין דער מלחמה
ֶאליָאֿב :  געװעןזַײנען, זין װָאס זַײנען געגַאנגען אין דער מלחמה

און דער דריטער , און דער צװײטער ֿפון אים ַאֿביָנֶדֿב, בָכור דער
און די דרַײ גרעסערע ;  און דוד איז געװען דער קלענסטער14. ַשָמה

 און דוד ֿפלעגט גײן און זיך אומקערן 15. זַײנען געגַאנגען נָאך ָשאולן
  . ֶלֶחם-ער אין ֵביתֿפון ָשאולן צו ֿפיטערן די שָאף ֿפון זַײן ֿפָאט

און הָאט זיך ,  און דער ּפִלשּתי הָאט גענענט ֿפרי און שּפעט16
  . געשטעלט ֿפערציק טעג נָאכַאנַאנד

נעם ַאקָארשט ֿפַאר דַײנע :  און ִיַשי הָאט געזָאגט צו זַײן זון ָדִודן17
און די דָאזיקע , ברידער ַאן ֵאיֿפה ֿפון די דָאזיקע געברענטע זַאנגען

. און לױף דערמיט ַאריבער אין לַאגער צו דַײנע ברידער,  ברױטןצען
 און די דָאזיקע צען קעז זָאלסטו ברענגען צו דעם הױּפטמַאן ֿפון 18

און נעמען , און זָאלסט ֿפרעגן דַײנע ברידער אױף ֿפריד; דעם טױזנט
  . ֿפון זײ ַא צײכן
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ן געװען אין  און ָשאול און זײ און ַאלע מענער ֿפון יׂשראל זַײנע19
  . אין מלחמה מיט די ּפלשּתים, טָאל ֵאָלה

און ער הָאט איבערגעלָאזט ,  הָאט זיך דוד געֿפעדערט אין דער ֿפרי20
און ער הָאט גענומען און איז געגַאנגען ַאזױ , די שָאף אױף ַא שומר

, און ער איז ָאנגעקומען אין לַאגעררינג, װי ִיַשי הָאט אים בַאֿפױלן
הָאט געשַאלט , יל װָאס איז ַארױסגעגַאנגען אין שלַאכטװען דער ח

 און יׂשראל און די ּפלשּתים הָאבן זיך 21. אױף מלחמה
 הָאט דוד איבערגעלָאזט די זַאכן 22. אױסגעשטעלט ַא רײ קעגן ַא רײ

און ער איז , ֿפון זיך אױף דער הַאנט ֿפון דעם שומר ֿפון די זַאכן
ון ער איז געקומען און הָאט געֿפרעגט א; געלָאֿפן צום שלַאכטֿפעלד
  . זַײנע ברידער אױף ֿפריד

ערשט דער צװישנמַאן װָאס זַײן נָאמען איז ,  װי ער רעדט מיט זײ23
קומט ַארױף ֿפון די רײען ֿפון די , געװען ָגלַית דער ּפִלשּתי ֿפון ַגת

און דוד הָאט ; און ער הָאט גערעדט ַאזױ װי יענע רײד, ּפלשּתים
  .טגעהער

ַאזױ , װי זײ הָאבן דערזען דעם מַאן,  און ַאלע מענער ֿפון יׂשראל24
 און 25. און הָאבן זײער מורא געהַאט, זַײנען זײ ַאנטלָאֿפן ֿפַאר אים

הָאט איר געזען דעם דָאזיקן : די מענער ֿפון יׂשראל הָאבן געזָאגט
װָארום צו לעסטערן יׂשראל קומט ער ? מַאן װָאס קומט ַארױף

װעט , דער מַאן װָאס װעט אים דערשלָאגן, און עס װעט זַײן; ױףַאר
און װעט אים געבן , אים דער מלך מַעשיר זַײן מיט ַא גרױס עשירות

  . און זַײן ֿפָאטערס הױז װעט ער מַאכן ֿפרַײ אין יׂשראל, זַײן טָאכטער

 הָאט דוד געזָאגט צו די מענטשן װָאס זַײנען געשטַאנען לעבן 26
װָאס װעט געטָאן װערן צו דעם מַאן װָאס װעט :  צו זָאגןַאזױ, אים

? און װעט ָאּפטָאן די שַאנד ֿפון יׂשראל, דערשלָאגן יענעם ּפִלשּתי
ַאז ער זָאל , װָארום װער איז דער דָאזיקער אומבַאשניטינער ּפִלשּתי

 הָאט דָאס ֿפָאלק 27? לעסטערן די רײען ֿפון דעם לעבעדיקן גָאט
ַאזױ װעט : ַאזױ צו זָאגן, זױ װי דָאס דָאזיקע גערײדאים געזָאגט ַא

  .געטָאן װערן צו דעם מַאן װָאס װעט אים דערשלָאגן

געהערט װי ער רעדט צו די , זַײן עלטערער ברודער,  הָאט ֶאליָאֿב28
און ער , און דער צָארן ֿפון ֶאליָאֿבן הָאט געגרימט אױף ָדִודן, מענטשן

און אױף װעמען , ר הָאסטו ַארָאּפגענידערטצו װָאס גָא: הָאט געזָאגט
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איך קען דַײן ? הָאסטו איבערגעלָאזט יענע ביסל שָאף אין מדבר
ַאז ּכדי צוצוקוקן , און די שלעכטיקײט ֿפון דַײן הַארצן, מוטװיליקײט

װָאס הָאב :  הָאט דוד געזָאגט29. די מלחמה הָאסטו ַארָאּפגענידערט
  . ך נָאר ַא גערײדעס איז דָא? איך ַאצונד געטָאן

און הָאט ,  און ער הָאט זיך ָאּפגעדרײט ֿפון אים צו ַאן ַאנדערן30
און דָאס ֿפָאלק הָאט אים געענטֿפערט , געֿפרעגט די אײגענע זַאך

  . ַאזױ װי דָאס ֿפרִיערדיקע גערײד

און ,  זַײנען געהערט געװָארן די װערטער װָאס דוד הָאט גערעדט31
און ער הָאט אים געלָאזט ברענגען , ר ָשאולןמע הָאט דערצײלט ֿפַא

זָאל קײן מענטשנס :  און דוד הָאט געזָאגט צו ָשאולן32. צו זיך
און װעט , דַײן קנעכט װעט גײן; הַארץ ניט ַארָאּפֿפַאלן איבער אים

 הָאט ָשאול געזָאגט צו 33. מלחמה הַאלטן מיט דעם דָאזיקן ּפִלשּתי
מלחמה צו הַאלטן , דעם דָאזיקן ּפִלשּתיקענסט ניט גײן אױף : ָדִודן

און ער איז ַא מַאן ֿפון מלחמה , װָארום דו ביסט ַא יִינגל, מיט אים
דַײן קנעכט איז :  הָאט דוד געזָאגט צו ָשאולן34. ֿפון זַײן יוגנט ָאן

און ַאז ַא לײב איז , געװען ַא ּפַאסטוך ֿפַאר זַײן ֿפָאטער בַײ די שָאף
און הָאט ַאװעקגעטרָאגן ַא שעּפס ֿפון דער ,  בערָאדער ַא, געקומען
און הָאב אים ,  בין איך ַארױסגעגַאנגען נָאך אים35, סטַאדע
און ַאז ער הָאט זיך ; און הָאב ַארױסגעריסן ֿפון זַײן מױל, געשלָאגן

און , הָאב איך אים ָאנגענומען בַײם בָארד, געשטעלט ַאקעגן מיר
 אי דעם לײב אי דעם בער 36 . געטײטהָאב אים דערשלָאגן און אים
און דער דָאזיקער אומבַאשניטינער ; הָאט דַײן קנעכט דערשלָאגן

װַײל ער הָאט געלעסטערט די . ּפִלשּתי װעט זַײן װי אײנער ֿפון זײ
  .רײען ֿפון דעם לעבעדיקן גָאט

גָאט װָאס הָאט מיך מציל געװען ֿפון דער :  און דוד הָאט געזָאגט37
ער װעט מיך מציל זַײן , און ֿפון דער הַאנט ֿפון בער, ן לײבהַאנט ֿפו

: הָאט ָשאול געזָאגט צו ָדִודן. ֿפון דער הַאנט ֿפון דעם דָאזיקן ּפִלשּתי
  . און זָאל גָאט זַײן מיט דיר, גײ

און ער הָאט ,  און ָשאול הָאט ָאנגעטָאן ָדִודן זַײנע קלײדער38
און אים ָאנגעטָאן , ױף זַײן קָאּפַארױֿפגעטָאן ַא קוּפערנעם קיװער א

 און דוד הָאט ָאנגעגורט זַײן שװערד איבער זַײנע 39. ַא ּפַאנצער
װַײל ער איז ניט געװען , און זיך געמַאטערט צו גײן, קלײדער
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איך קען ניט גײן אין די : הָאט דוד געזָאגט צו ָשאולן. צוגעװױנט
הָאט זײ אױסגעטָאן און דוד . װַײל איך בין ניט צוגעװױנט, דָאזיקע
און הָאט ,  און ער הָאט גענומען זַײן שטעקן אין זַײן הַאנט40. ֿפון זיך

און , זיך אױסגעקליבן ֿפינף גלַאטע שטײנער ֿפון דעם בַאך
אין דעם , ַארַײנגעטָאן אין דעם ּפַאסטוכזעקל װָאס ער הָאט געהַאט

ון ער הָאט א; און זַײן שלײדערער איז געװען אין זַײן הַאנט; בַײטל
  . גענענט צו דעם ּפִלשּתי

 און דער ּפִלשּתי איז געגַאנגען ַאלץ נענטער צו ָדִודן און דער מַאן 41
 און דער ּפִלשּתי הָאט ַא 42. אים ֿפַארױס, װָאס טרָאגט דעם שילד

װָארום , און הָאט אים ֿפַארַאכט, קוק געטָאן און הָאט דערזען ָדִודן
 און 43. אױך שײן אױֿפן ּפנים, און גערױטלט, ער איז געװען ַא יִינגל

װָאס דו , צי ַא הונט בין איך: דער ּפִלשּתי הָאט געזָאגט צו ָדִודן
און דער ּפִלשּתי הָאט געשָאלטן ָדִודן ? קומסט צו מיר מיט שטעקנס

, קום צו מיר:  און דער ּפִלשּתי הָאט געזָאגט צו ָדִודן44. בַײ זַײן גָאט
בן דַײן ֿפלײש צום ֿפױגל ֿפון הימל און צו דער חיה און איך װעל גע

דו קומסט צו מיר :  הָאט דוד געזָאגט צו דעם ּפִלשּתי45. ֿפון ֿפעלד
און איך קום צו , מיט ַא שװערד און מיט ַא שּפיז און מיט ַא ּפיקע

דעם גָאט ֿפון די רײען ֿפון , דיר אין דעם נָאמען ֿפון יהוה ֿפון צֿבאות
 הַײנטיקן טָאג װעט דיך יהוה 46. ס דו הָאסט געלעסטערטיׂשראל װָא

און װעל ַארָאּפנעמען , איבערענטֿפערן און איך װעל דיך דערשלָאגן
און איך װעל געבן די ּפגרים ֿפון דער מחנה ֿפון די ; דַײן קָאּפ ֿפון דיר

ּפלשּתים הַײנטיקן טָאג צום ֿפױגל ֿפון הימל און צו דער חיה ֿפון דער 
 47. ַאז ֿפַארַאן ַא גָאט בַײ יׂשראל, און די גַאנצע ערד װעט װיסן; ערד

און די דָאזיקע גַאנצע אַײנזַאמלונג װעט װיסן ַאז ניט מיט ַא שװערד 
און ער , װָארום די מלחמה איז יהיהס; און מיט ַא שּפיז העלֿפט יהוה

  . װעט אַײך געבן אין אונדזער הַאנט

ִלשּתי איז אױֿפגעשטַאנען און איז װי דער ּפ,  און עס איז געװען48
, ַאזױ הָאט דוד געאַײלט, געגַאנגען און הָאט גענענט ַאנטקעגן ָדִודן

 און דוד 49. און איז געלָאֿפן צום שלַאכטֿפעלד ַאנטקעגן דעם ּפִלשּתי
און הָאט ַארױסגענומען , הָאט ַארַײנגעשטעקט זַײן הַאנט אין זעקל

און געטרָאֿפן דעם ,  שלַײדער געטָאןאון ַא, ֿפון דָארטן ַא שטײן
און דער שטײן איז ַארַײנגעזונקען אין זַײן . ּפִלשּתי אין זַײן שטערן

  . און ער איז געֿפַאלן אױף זַײן ּפנים צו דער ערד, שטערן
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 ַאזױ הָאט דוד איבערגעשטַארקט דעם ּפִלשּתי מיט ַא שלַײדערער 50
און ; און אים געטײט, שּתיאון געטרָאֿפן דעם ּפִל, און מיט ַא שטײן

  . קײן שװערד איז ניט געװען אין ָדִודס הַאנט

און הָאט זיך געשטעלט איבער דעם ,  און דוד איז צוגעלָאֿפן51
און זי ַארױסגעצױגן ֿפון , און הָאט ָאנגענומען זַײן שװערד, ּפִלשּתי

און ער הָאט ָאּפגעשניטן מיט איר זַײן ; און אים געטײט, איר שײד
  . ּפקָא

און זײ זַײנען , און די ּפלשּתים הָאבן געזען ַאז זײער ִגבור איז טױט
 און די מענער ֿפון יׂשראל און יהּודה זַײנען 52. ַאנטלָאֿפן

און נָאכגעיָאגט די ּפלשּתים ביז , אױֿפגעשטַאנען און הָאבן געשַאלט
און עס זַײנען . און ביז די טױערן ֿפון עקרון, דו קומסט קײן ַגי

, געֿפַאלן דערשלָאגענע ֿפון די ּפלשּתים אױף דעם װעג ֿפון ַשֲעַרִים
 און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן זיך 53. און ביז עקרון, און ביז ַגת

און זײ הָאבן אױסגערױבט , אומגעקערט ֿפון נָאכיָאגן די ּפלשּתים
  . זײער לַאגער

און הָאט אים , ּתי און דוד הָאט גענומען דעם קָאּפ ֿפון דעם ּפִלש54
און זַײנע װַאֿפן הָאט ער ַאהינגעטָאן אין זַײן , געברַאכט קײן ירושלים

  . געצעלט

הָאט ,  און ַאז ָשאול הָאט געזען ָדִודן ַארױסגײן ַאקעגן דעם ּפִלשּתי55
װעמעס זון איז דער דָאזיקער : ֿפירער-ער געזָאגט צו ַאֿבנר דעם חיל

אױב , מלך, ַאזױ װי דַײן זעל לעבט: עזָאגטהָאט ַאֿבנר ג? ַאֿבנר, בחור
ֿפרעג דו זיך נָאך װעמעס זון :  הָאט דער מלך געזָאגט56! איך װײס

  . דער יונג איז

ַאזױ ,  און װי דוד הָאט זיך אומגעקערט ֿפון שלָאגן דעם ּפִלשּתי57
מיט , און הָאט אים געברַאכט ֿפַאר ָשאולן, הָאט אים ַאֿבנר גענומען

 הָאט ָשאול צו אים 58. ֿפון דעם ּפִלשּתי אין זַײן הַאנטדעם קָאּפ 
דער זון ֿפון : הָאט דוד געזָאגט? בחור, װעמעס זון ביסטו: געזָאגט

  .ֶלֶחם-דַײן קנעכט ִיַשין ֿפון ֵבית
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, װי ער הָאט געענדיקט רעדן צו ָשאולן,  און עס איז געװען1יח
װָארן צו דער זעל ַאזױ איז די זעל ֿפון יהֹוָנָתנען צוגעבונדן גע

 2. און יהֹוָנָתן הָאט אים ליב געקריגן ַאזױ װי זַײן אײגן זעל, ֿפון ָדִודן
און הָאט אים ניט , און ָשאול הָאט אים צוגענומען אין יענעם טָאג
 און יהֹוָנָתן הָאט 3. געלָאזט זיך אומקערן צו זַײן ֿפָאטערס הױז

 אים ליב געהַאט װי זַײן װַײל ער הָאט, געשלָאסן ַא בונד מיט ָדִודן
,  און יהֹוָנָתן הָאט אױסגעטָאן דעם מַאנטל װָאס אױף זיך4. אײגן זעל

ביז אױף זַײן , אױך זַײנע קלײדער; און הָאט אים געשָאנקן ָדִודן
  . און ביז אױף זַײן גַארטל, און ביז אױף זַײן בױגן, שװערד

, ֿפלעגט אים שיקןװּו ָשאול , איז,  און ַאז דוד איז ַארױסגעגַאנגען5
און ָשאול הָאט אים אױֿפגעזעצט איבער די . ֿפלעגט ער בַאגליקן

, און ער איז װױלגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון גַאנצן ֿפָאלק; לַײט-מלחמה
  . און אױך אין די אױגן ֿפון שָאולס קנעכט

ַאז דוד הָאט זיך , בַײ זײער ָאנקומען,  און עס איז געװען6
זַײנען ַארױסגעגַאנגען די , גן דעם ּפִלשּתיאומגעקערט ֿפון שלָא

װַײבער ֿפון ַאלע שטעט ֿפון יׂשראל מיט געזַאנג און טענץ ַאנטקעגן 
 און די 7. און מיט צימבלען, מיט ִׂשמחה, מיט ּפױקן, דעם מלך ָשאולן

  : װַײבער די שּפילערינס הָאבן געזונגען און געזָאגט

  ,טןָשאול הָאט געשלָאגן אין זַײנע טױזנ
  . און דוד אין זַײנע צענטױזנטן

און דָאס דָאזיקע גערײד איז געװען ,  הָאט ָשאולן זײער געברענט8
ָדִודן הָאבן זײ געגעבן : און ער הָאט געזָאגט, שלעכט אין זַײנע אױגן

און אים ֿפעלט , און מיר הָאבן זײ געגעבן די טױזנטן, די צענטױזנטן
הָאט געקוקט קרום אױף ָדִודן ֿפון  און ָשאול 9. נָאך בלױז די מלוכה

  . יענעם טָאג און װַײטער

איז ַא בײזער גַײסט ֿפון גָאט ,  און עס איז געװען אױף מָארגן10
און , און ער הָאט אין הױז גערעדט ֿפון זינען, געקומען אױף ָשאולן

און אין , דוד הָאט געשּפילט מיט זַײן הַאנט ַאזױ װי טָאג אין טָאג
 הָאט ָשאול ַא װָארף געטָאן 11. ט איז געװען דער שּפיזשָאולס הַאנ
איך װעל דורכשטעכן ָדִודן ביז : און ער הָאט געקלערט, דעם שּפיז
  . ָאבער דוד הָאט זיך ָאּפגעדרײט ֿפון אים צװײ מָאל. אין װַאנט



אל אשמּו  

װָארום גָאט איז געװען ,  און ָשאול הָאט מורא געהַאט ֿפַאר ָדִודן12
 און ָשאול הָאט 13. ון ָשאולן הָאט ער זיך ָאּפגעטָאןאון ֿפ, מיט אים

און אים געמַאכט ֿפַאר ַא הױּפטמַאן ֿפון , אים ָאּפגעטָאן ֿפון זיך
 14. און ער איז געגַאנגען און געקומען דעם ֿפָאלק ֿפַארױס, טױזנט

און גָאט איז געװען מיט , און דוד הָאט בַאגליקט אין ַאלע זַײנע װעגן
און ער הָאט , ן ָשאול הָאט געזען ַאז ער בַאגליקט זײער או15. אים

 ָאבער גַאנץ יׂשראל און יהּודה הָאט ליב 16. זיך געשרָאקן ֿפַאר אים
  . װָארום ער ֿפלעגט גײן און קומען זײ ֿפַארױס, געהַאט ָדִודן

ָאט איז מַײן עלטערע טָאכטער :  און ָשאול הָאט געזָאגט צו ָדִודן17
ָאבער זַײ מיר ַא העלדישער , ל איך דיר געבן ֿפַאר ַא װַײבזי װע; ֵמַרֿב
: װָארום ָשאול הָאט געקלערט. און ֿפיר די מלחמות ֿפון גָאט, יונג

נַײערט די הַאנט ֿפון די ּפלשּתים , זָאל ניט מַײן הַאנט זַײן אױף אים
און ? װער בין איך:  הָאט דוד געזָאגט צו ָשאולן18. זָאל זַײן אױף אים

ַאז איך , ָאדער מַײן ֿפָאטערס משּפחה אין יׂשראל, ס איז מַײן לעבןװָא
  ? זָאל װערן ַאן אײדעם בַײם מלך

בעת מע הָאט געזָאלט געבן ֵמַרֿב די ,  ָאבער עס איז געװען19
איז זי ַאװעקגעגעבן געװָארן צו , טָאכטער ֿפון ָשאולן צו ָדִודן
  . ַעדריֵאלן ֿפון מחֹוָלה ֿפַאר ַא װַײב

הָאט ; און ִמיכל די טָאכטער ֿפון ָשאולן הָאט ליב געהַאט ָדִודן 20
 21. און די זַאך איז װױלגעֿפעלן אין זַײנע אױגן, מען דערצײלט ָשאולן

ּכדי זי זָאל אים זַײן , איך װיל זי אים געבן: און ָשאול הָאט געקלערט
. ױף איםאון די הַאנט ֿפון די ּפלשּתים זָאל זַײן א, ֿפַאר ַא שטרױכלונג

װעסט הַײנט װערן מַײן אײדעם מיט : און ָשאול הָאט געזָאגט צו ָדִודן
  . דער צװײטער

רעדט צו ָדִודן :  און ָשאול הָאט בַאֿפױלן זַײנע קנעכט22
און ַאלע זַײנע , דער מלך װיל דיך, זע: ַאזױ צו זָאגן, שטילערהײט

  . טָא װער ַאצונד דעם מלכס אײדעם, קנעכט הָאבן דיך ליב

 הָאבן שָאולס קנעכט גערעדט אין די אױערן ֿפון ָדִודן די דָאזיקע 23
גרינג אין אַײערע אױגן צו װערן : און דוד הָאט געזָאגט. װערטער

  ?ַאז איך בין ַאן ָארעמַאן און גרינגגעשַאצט, דעם מלכס אײדעם
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יט

ַאזױ װי : ַאזױ צו זָאגן,  הָאבן די קנעכט ֿפון ָשאולן אים דערצײלט24
ַאזױ :  הָאט ָשאול געזָאגט25. זיקע װערטער הָאט דוד גערעדטדי דָא

נַײערט הונדערט , דער מלך װיל ניט קײן נדן: זָאלט איר זָאגן צו ָדִודן
און . זיך נוקם צו זַײן ָאן דעם מלכס ֿפַײנט, ֿפָארהױטן ֿפון די ּפלשּתים

די ָשאול הָאט גערעכנט צו מַאכן ֿפַאלן ָדִודן דורך דער הַאנט ֿפון 
  . ּפלשּתים

און די ,  הָאבן זַײנע קנעכט דערצײלט ָדִודן די דָאזיקע װערטער26
צו װערן דעם מלכס , זַאך איז װױלגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון ָדִודן

 27, און די טעג זַײנען נָאך צו מָאל ניט דערֿפילט געװָארן. אײדעם
נע ער מיט זַײ, איז דוד אױֿפגעשטַאנען און איז ַאװעקגעגַאנגען

. און ער הָאט געשלָאגן ֿפון די ּפלשּתים צװײ הונדערט מַאן, מענטשן
און מע הָאט זײ , און דוד הָאט געברַאכט זײערע ֿפָארהױטן

ּכדי ער זָאל װערן דעם מלכס , איבערגעגעבן ֿפַארֿפול צום מלך
און ָשאול הָאט אים געגעבן זַײן טָאכטער מיכלען ֿפַאר ַא . אײדעם
  . װַײב

און . ָשאול הָאט געזען און ֿפַארשטַאנען ַאז גָאט איז מיט ָדִודן און 28
 און ָשאול 29. ִמיכל די טָאכטער ֿפון ָשאולן הָאט אים ליב געהַאט

און ָשאול איז געװען ָדִודן ַא . הָאט נָאך מער מורא געקריגן ֿפַאר ָדִודן
  . ׂשונא ַאלע טעג

, און עס איז געװען; רױסגײן און די הַארן ֿפון די ּפלשּתים ֿפלעגן ַא30
הָאט דוד בַאגליקט מער ֿפון ַאלע , װען נָאר זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען

 .און זַײן נָאמען איז געװען זײער געַאכט, קנעכט ֿפון ָשאולן

  

 און ָשאול הָאט גערעדט צו יוָנתן זַײן זון און צו ַאלע 1
ון ָשאולן הָאט ָאבער יהֹוָנָתן דער זון ֿפ; צו טײטן ָדִודן, קנעכט

: ַאזױ צו זָאגן,  און יהֹוָנָתן הָאט דערצײלט ָדִודן2. זײער געגַארט ָדִודן
זַײ , איך בעט דיך, און ַאצונד. מַײן ֿפָאטער ָשאול זוכט דיך צו טײטן

און זָאלסט זיצן אין ֿפַארבָארגעניש און זיך , ָאּפגעהיט אין דער ֿפרי
 און װעל שטײן לעבן מַײן , און איך װעל ַארױסגײן3. בַאהַאלטן

און איך װעל רעדן . ֿפָאטער אױף דעם ֿפעלד װָאס דו ביסט דָארטן
װעל איך , און ַאז איך װעל װָאס מערקן, װעגן דיר צו מַײן ֿפָאטער

  . דיר זָאגן
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,  און יהֹוָנָתן הָאט גערעדט גוטס אױף ָדִודן צו זַײן ֿפָאטער ָשאולן4
ל דער מלך ניט זינדיקן ַאקעגן זַײן זָא: און ער הָאט צו אים געזָאגט

און , װַײל ער הָאט ַאקעגן דיר ניט געזינדיקט, ַאקעגן ָדִודן, קנעכט
 און ער הָאט 5. װַײל זַײנע טּוונגען זַײנען געװען זײער גוט ֿפַאר דיר

, און הָאט געשלָאגן דעם ּפִלשּתי, גענומען זַײן לעבן אין זַײן הַאנט
הָאסט עס ;  גרױסע ישועה ֿפַאר גַאנץ יׂשראלאון גָאט הָאט געטָאן ַא

און ֿפַאר װָאס זָאלסטו זיך . און הָאסט זיך געֿפרײט, געזען
  ? צו טײטן ָדִודן אומזיסט, ֿפַארזינדיקן ָאן אומשולדיקן בלוט

און ָשאול הָאט ,  הָאט ָשאול צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון יהֹוָנָתנען6
  ! ב ער װעט געטײט װערןאױ, ַאזױ װי גָאט לעבט: געשװָארן

און יהֹוָנָתן הָאט אים דערצײלט ַאלע ,  און יהֹוָנָתן הָאט גערוֿפן ָדִודן7
און , און יהֹוָנָתן הָאט געברַאכט ָדִודן צו ָשאולן. די דָאזיקע װערטער

  . אײערנעכטן-ער איז געװען ֿפַאר אים ַאזױ װי נעכטן

און , רױסגעגַאנגעןאון דוד איז ַא,  און װידער געװָארן ַא מלחמה8
און ער הָאט געשלָאגן , הָאט מלחמה געהַאלטן ַאקעגן די ּפלשּתים

  . און זײ זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפַאר אים, צװישן זײ ַא גרױסן שלַאק

 און ַא בײזער גַײסט ֿפון גָאט איז געקומען אױף ָשאולן בעת ער איז 9
און דוד הָאט ; געזעסן אין זַײן הױז מיט זַײן שּפיז אין זַײן הַאנט

 הָאט ָשאול געזוכט דורכצושטעכן ָדִודן 10. געשּפילט מיט דער הַאנט
ָאבער ער הָאט זיך ַארױסגעמַאכט ֿפון , מיטן שּפיז ביז אין װַאנט

און דוד . און ער הָאט ַארַײנגעשטָאכן דעם שּפיז אין װַאנט, ָשאולן
  .נַאכטאיז ַאנטלָאֿפן און איז ַאנטרונען געװָארן אין יענער 

און , אים צו היטן,  הָאט ָשאול געשיקט שלוחים צו ָדִודס הױז11
ָאבער זַײן װַײב ִמיכל הָאט ָאנגעזָאגט . אים צו טײטן אין דער ֿפרי

, אױב דו רַאטעװעסט ניט דַײן נֿפש די נַאכט: ַאזױ צו זָאגן, ָדִודן
  . װערסטו מָארגן געטײט

און ער איז ,  דורכן ֿפענסטער און ִמיכל הָאט ַארָאּפגעלָאזט ָדִודן12
 און ִמיכל הָאט 13. ַאװעק און איז ַאנטלָאֿפן און ַאנטרונען געװָארן

און ַא געשטריק , און ַארױֿפגעלײגט אױֿפן בעט, גענומען דעם ּתרֿפים
און איבערגעדעקט , ֿפון ציגנהָאר הָאט זי אים געלײגט צו קָאּפנס
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, יקט שלוחים צו נעמען ָדִודן און ַאז ָשאול הָאט געש14. מיט ַא בגד
  . ער איז קרַאנק: הָאט זי געזָאגט

ברענגט : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט ָשאול געשיקט שלוחים צו זען ָדִודן15
 זַײנען די שלוחים 16. אים צו טײטן, אים ַארױף מיטן בעט צו מיר

און דָאס געשטריק ֿפון , ערשט דער ּתרֿפים איז אױֿפן בעט, געקומען
  .  אים צוקָאּפנסציגהָאר

ֿפַאר װָאס הָאסטו מיך ַאזױ :  הָאט ָשאול געזָאגט צו מיכלען17
און ער איז , און הָאסט ַאװעקגעלָאזט מַײן ׂשונא, ָאּפגענַארט

ער הָאט צו מיר : הָאט ִמיכל געזָאגט צו ָשאולן? ַאנטרונען געװָארן
  ?נָאך װָאס זָאל איך דיך טײטן, לָאז מיך ַאװעק: געזָאגט

און ער איז ,  און דוד איז ַאנטלָאֿפן און ַאנטרונען געװָארן18
און הָאט אים דערצײלט ַאלץ װָאס , געקומען צו שמואלן קײן רמה

און ער און שמואל זַײנען געגַאנגען און . ָשאול הָאט אים געטָאן
  .הָאבן זיך בַאזעצט אין ָניֹות

דוד איז אין ָניֹות , זע: ַאזױ צו זָאגן,  איז ָאנגעזָאגט געװָארן ָשאולן19
הָאבן .  און ָשאול הָאט געשיקט שלוחים צו נעמען ָדִודן20. אין רמה

און שמואל שטײט , זײ געזען דָאס געזעמל נֿביאים נֿביאות זָאגן
און דער גַײסט ֿפון גָאט איז געװען אױף די ; געשטעלט איבער זײ
  . טאון זײ אױך הָאבן נֿביאות געזָאג, שלוחים ֿפון ָשאולן

און ער הָאט געשיקט ַאנדערע ,  הָאט מען ָאנגעזָאגט ָשאולן21
הָאט ָשאול װידער געשיקט . הָאבן זײ אױך נֿביאות געזָאגט. שלוחים

  . און זײ אױך הָאבן נֿביאות געזָאגט, דריטע שלוחים

און ער איז געקומען ביז דער ,  איז ער אױך געגַאנגען קײן רמה22
: און הָאט זיך נָאכגעֿפרעגט און געזָאגט, כּוגרױסער גרוב װָאס אין ֵׂש
אין ָניֹות אין , ָאן: הָאט מען אים געזָאגט? װּו זַײנען שמואל און דוד

  . רמה

און אױך אױף אים איז ,  איז ער ַאװעק ַאהין קײן ָניֹות אין רמה23
און ער איז געגַאנגען און גײענדיק , געװען דער גַײסט ֿפון גָאט

 און ער 24. ביז ער איז געקומען קײן ָניֹות אין רמה, נֿביאות געזָאגט
און ער אױך הָאט נֿביאות , אױך הָאט אױסגעטָאן זַײנע קלײדער
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כ

און איז געלעגן ַא נַאקעטער יענעם גַאנצן , געזָאגט ֿפַאר שמואלן
איז אױך ָשאול : דעריבער זָאגט מען. און די גַאנצע נַאכט, טָאג

 ?צװישן די נֿביאים

  

, און ער איז געקומען, דוד איז ַאנטלָאֿפן ֿפון ָניֹות אין רמה און 1
און ? װָאס הָאב איך געטָאן: און הָאט געזָאגט ֿפַאר יהונתנען

, און װָאס איז מַײן חטא ֿפַאר דַײן ֿפָאטער, װָאס איז מַײן ֿפַארברעך
װעסט ! חלילה:  הָאט ער צו אים געזָאגט2? װָאס ער זוכט מַײן לעבן

מַײן ֿפָאטער טוט ניט ַא גרױסע זַאך ָאדער ַא , זע. רבןניט שטַא
און ֿפַאר װָאס זָאל , ַאװּו ער ַאנטּפלעקט ניט מַײן אױער, קלײנע זַאך

 3. עס איז ניט ַאזױ? מַײן ֿפָאטער ֿפַארבָארגן ֿפון מיר די דָאזיקע זַאך
װײסן װײסט דַײן ֿפָאטער ַאז : און געזָאגט, הָאט דוד װידער געשװָארן

זָאל יהונתן : און ער קלערט, יך הָאב געֿפונען חן אין דַײנע אױגןא
ָאבער ַאזױ װי גָאט . ּכדי ער זָאל זיך ניט קלעמען, דערֿפון ניט װיסן

ַאז ַאזױ װי ַא טריט איז צװישן , און ַאזױ װי דַײן זעל לעבט, לעבט
 װָאס װיל דַײן:  הָאט יהונתן געזָאגט צו ָדִודן4! מיר און צװישן טױט

ָאט :  הָאט דוד געזָאגט צו יהונתנען5? איך זָאל ֿפַאר דיר טָאן, זעל
; װען זיצן דַארף איך זיצן מיטן מלך צום עסן, חֹודש-איז מָארגן רֹאש

און איך װעל זיך בַאהַאלטן אין ֿפעלד ביז , זָאלסטו מיך לָאזן גײן
 אױב נָאכֿפרעגן װעט זיך נָאכֿפרעגן דַײן 6. איבער מָארגן ָאװנט

ָאּפבעטן הָאט זיך ָאּפגעבעטן דוד : זָאלסטו זָאגן, ֿפָאטער אױף מיר
װָארום די , ֶלֶחם-ּכדי ַאריבערצולױֿפן אין זַײן שטָאט ֵבית, בַײ מיר

 7. יערלעכע ָאּפֿפערשלַאכטונג איז דָארטן בַײ דער גַאנצער משּפחה
 אױב ָאבער; איז ֿפריד צו דַײן קנעכט! גוט: אױב ער װעט ַאזױ זָאגן

זַײ װיסן ַאז שלעכטס איז בַאשלָאסן בַײ , צערענען װעט ער צערענען
װָארום אין ַא בונד ֿפון ,  און זָאלסט טָאן ֶחסד מיט דַײן קנעכט8. אים

און אױב אין מיר איז ; גָאט הָאסטו געברַאכט דַײן קנעכט מיט דיר
און נָאך װָאס דען זָאלסטו מיך ; טײט מיך דו, דָא ַא ֿפַארברעך

װָארום ! חלילה דיר:  הָאט יהונתן געזָאגט9? גען צו דַײן ֿפָאטערברענ
אױב דערװיסן װעל איך זיך דערװיסן ַאז בַײ מַײן ֿפָאטער איז 

? צי װעל איך דָאס דיר ניט דערצײלן, דיר זָאל געשען בײז, בַאשלָאסן
װער װעט מיר דערצײלן אױב דַײן :  הָאט דוד געזָאגט צו יהונתנען10

:  הָאט יהונתן געזָאגט צו ָדִודן11?  דיר ענטֿפערן הַארטֿפָאטער װעט
  .און לָאמיר ַארױסגײן אין ֿפעלד, קום
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 און יהונתן הָאט 12. זַײנען זײ בײדע ַארױסגעגַאנגען אין ֿפעלד
ַאז איך װעל ! בַײ יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל: געזָאגט צו ָדִודן

, מָארגן אין דער צַײטאױסֿפָארשן מַײן ֿפָאטער מָארגן ָאדער איבער 
, צי װעל איך דענצמָאל ניט שיקן צו דיר, ערשט ער איז גוט צו ָדִודן
 זָאל גָאט טָאן צו יהונתנען ַאזױ און 13? און ַאנטּפלעקן דַײן אױער

אױב מַײן ֿפָאטער װעט װױל געֿפעלן צו ברענגען אױף דיר ! נָאך מער
, דוד ַאװעקשיקןװעל איך ַאנטּפלעקן דַײן אױער און װעל , שלעכט

און גָאט װעט זַײן מיט דיר ַאזױ װי ער איז , און װעסט גײן בשלום
ניט  –  און ניט נָאר װען איך לעב נָאך14. געװען מיט מַײן ֿפָאטער

; ַאז איך זָאל ניט שטַארבן, נָאר זָאלסטו טָאן מיט מיר ַא גָאטס ֶחסד
; ן הױז ביז אײביק נַײערט זָאלסט ניט ָאּפשנַײדן דַײן ֶחסד ֿפון מַײ15

ניט צו מָאל װען גָאט װעט ֿפַארשנַײדן ָדִודס ֿפַײנט ביז אײנעם ֿפון 
  .דעם געזיכט ֿפון דער ערד

זָאל :  און יהונתן הָאט געשלָאסן ַא בונד מיט דעם הױז ֿפון ָדִודן16
 און יהונתן הָאט 17! גָאט אױֿפמָאנען ֿפון דער הַאנט ֿפון ָדִודס ֿפַײנט

װָארום ליב װי זַײן , רן ָדִודן בַײ זַײן ליבשַאֿפט צו איםװידער בַאשװָא
:  און יהונתן הָאט צו אים געזָאגט18. זעל הָאט ער אים ליב געהַאט

װַײל דַײן זיץ װעט זַײן , און דו װעסט ֿפעלן, חֹודש-מָארגן איז רֹאש
און קומען צו ,  זָאלסטו איבער מָארגן טיף ַארָאּפנידערן19. לײדיק

 װָאס דו הָאסט זיך דָארטן ֿפַארבָארגן אין דעם װָאכעדיקן דעם ָארט
 און איך װעל װַארֿפן דרַײ 20. און זיצן לעבן דעם שטײן ֶאֶזל, טָאג

איך ,  און זע21. ַאזױ װי איך װָאלט שיסן אין ַא ציל, ֿפַײלן ָאן ַא זַײט
 אױב זָאגן װעל איך זָאגן. געֿפין די ֿפַײלן, גײ: װעל שיקן דעם יִינגל

טָא , נעם עס״, ״ָאן זַײנען די ֿפַײלן ַאהער צו צו ֿפון דיר: צום יִינגל
ַאזױ װי גָאט , און עס איז גָארנישט, װָארום ֿפריד איז צו דיר, קום
״ָאן זַײנען די :  אױב ָאבער איך װעל ַאזױ זָאגן צום יונג22! לעבט

 23. װעקװָארום גָאט שיקט דיך ַא, גײ ַאװעק, ֿפַײלן ַאהין צו ֿפון דיר״
ָאט איז גָאט , איך און דו, און װעגן דער זַאך װָאס מיר הָאבן גערעדט

  . צװישן מיר און צװישן דיר אױף אײביק] ַאן עדות[

-און ַאז עס איז געװען רֹאש;  הָאט דוד זיך בַאהַאלטן אין ֿפעלד24
 און דער 25. הָאט דער מלך זיך געזעצט צום מָאלצַײט עסן, חֹודש

אױף דעם זיץ בַײ , עסן אױף זַײן זיץ ַאזױ װי ַאלע מָאלמלך איז געז
און ַאֿבנר איז געזעסן בַײם , און יהונתן איז געשטַאנען; דער װַאנט

 און ָשאול הָאט 26. און ָדִודס ָארט איז געװען לײדיק; זַײט ֿפון ָשאולן
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ַא : װָארום ער הָאט געקלערט, גָארנישט גערעדט אין יענעם טָאג
  . ער איז אװדאי אומרײן, ער איז ניט רײן; ססיבה איז דָא

, חֹודש דעם צװײטן טָאג- און עס איז געװען אױף מָארגן נָאך רֹאש27
הָאט ָשאול געזָאגט צו יהונתן זַײן , און ָדִודס ָארט איז געװען לײדיק

ֿפַאר װָאס איז ניט געקומען דער זון ֿפון ִיַשין אי נעכטן אי הַײנט : זון
ָאּפבעטן הָאט :  הָאט יהונתן געענטֿפערט ָשאולן28? צום מָאלצַײט

:  און ער הָאט געזָאגט29; ֶלֶחם-זיך ָאּפגעבעטן דוד בַײ מיר קײן ֵבית
װָארום ַאן ָאּפֿפערשלַאכטונג ֿפון דער , איך בעט דיך, לָאז מיך גײן

ער הָאט מיר , און מַײן ברודער, משּפחה איז בַײ אונדז אין שטָאט
אױב איך הָאב געֿפונען לַײטזעליקײט אין דַײנע , צונדאון ַא; בַאֿפױלן
. און זען מַײנע ברידער, זיך ַאריבערכַאּפן, איך בעט דיך, לָאמיך, אױגן

 הָאט געגרימט 30. דעריבער איז ער ניט געקומען צום מלכס טיש
: און ער הָאט צו אים געזָאגט, דער צָארן ֿפון ָשאולן אױף יהונתנען

ַאז דו , װײס איך דען ניט, קערטער װידערשּפעניקײטדו זון ֿפון ֿפַאר
צו דַײן שַאנד און צו דער , הָאסט אױסדערװײלט דעם זון ֿפון ִיַשין

זמן דער זון ֿפון - װָארום ּכל31? שַאנד ֿפון דַײן מוטערס נַאקעטקײט
װעסט דו און דַײן מלוכה ניט הָאבן קײן , ִיַשין לעבט אױף דער ערד

װָארום טױט , שיק און נעם אים צו מיר, נדאון ַאצו. בַאשטַאנד
און ,  הָאט יהונתן געענטֿפערט זַײן ֿפָאטער ָשאולן32. קומט אים

װָאס הָאט ? ֿפַאר װָאס זָאל ער געטײט װערן: הָאט צו אים געזָאגט
  ? ער געטָאן

; אים צו טרעֿפן,  הָאט ָשאול ַא װָארף געטָאן אױף אים דעם שּפיז33
ַאז דָאס איז בַאשלָאסן בַײ זַײן ֿפָאטער , ַארשטַאנעןאון יהונתן הָאט ֿפ

  . צו טײטן ָדִודן

און ער הָאט ,  איז יהונתן אױֿפגעשטַאנען ֿפון טיש אין גרימצָארן34
װַײל ער הָאט זיך , דעם צװײטן טָאג ֿפון חודש ניט געגעסן קײן שּפַײז

 35. עמטאון װַײל זַײן ֿפָאטער הָאט אים ֿפַארש, געקלעמט װעגן ָדִודן
איז יהונתן ַארױסגעגַאנגען אין , און עס איז געװען אין דער ֿפרי

און ַא , צו דער צַײט װָאס איז געװען ָאּפגעמַאכט מיט ָדִודן, ֿפעלד
 און ער הָאט געזָאגט צו זַײן 36. קלײן יִינגל איז געװען מיט אים

ער יִינגל איז ד. געֿפין ַאקָארשט די ֿפַײלן װָאס איך װַארף, לױף: יִינגל
 און װי 37. און ער הָאט געװָארֿפן ַא ֿפַײל אים ַאריבערצויָאגן, געלָאֿפן

דער יִינגל איז צוגעקומען צו דעם ָארט ֿפון דער ֿפַײל װָאס יהונתן 
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: און געזָאגט, ַאזױ הָאט יהונתן נָאכגערוֿפן דעם יִינגל, הָאט געװָארֿפן
ון יהונתן הָאט נָאכגערוֿפן  א38. די ֿפַײל איז דָאך ַאהין צו ֿפון דיר

און יהֹוָנָתנס . זָאלסט זיך ניט ָאּפשטעלן, אַײל זיך, גיכער: דעם יִינגל
  . און איז געקומען צו זַײן הַאר, יִינגל הָאט אױֿפגעקליבן די ֿפַײלן

נָאר יהונתן און דוד ,  און דער יִינגל הָאט ֿפון גָארנישט געװּוסט39
 הָאט יהונתן געגעבן זַײן װַאֿפן צו זַײן 40. הָאבן געװּוסט ֿפון דער זַאך

  . ברענג זײ אין שטָאט, גײ: און הָאט צו אים געזָאגט, יִינגל

ַאזױ איז דוד אױֿפגעשטַאנען ,  װי דער יִינגל איז ַאװעקגעגַאנגען41
און , און ער איז געֿפַאלן אױף זַײן ּפנים צו דער ערד, זַײט-ֿפון ָדרום

און זײ הָאבן געקושט אײנער דעם . ָאלהָאט זיך געבוקט דרַײ מ
ביז דוד הָאט , און געװײנט אײנער מיטן ַאנדערן, ַאנדערן

  .איבערגעשטיגן

װָאס מיר ] געדענק[; גײ בשלום:  און יהונתן הָאט געזָאגט צו ָדִודן42
גָאט : ַאזױ צו זָאגן, הָאבן זיך בײדע געשװָארן בַײם נָאמען ֿפון גָאט

און צװישן מַײן זָאמען , צװישן מיר און צװישן דיר] ַאן עדות[זָאל זַײן 
 .און צװישן דַײן זָאמען ביז אײביק

 

און ;  און ער איז אױֿפגעשטַאנען און איז ַאװעקגעגַאנגען1
  .יהונתן איז ַארַײן אין שטָאט

און ַאחיֶמֶלך ,  און דוד איז געקומען קײן נֹוֿב צו ַאחיֶמֶלך דעם ּכהן2
ֿפַאר װָאס : און הָאט צו אים געזָאגט, נטקעגןהָאט געאַײלט ָדִודן ַא

 הָאט דוד געזָאגט צו 3? און קײנער איז ניט מיט דיר, ביסטו ַאלײן
און הָאט צו , דער מלך הָאט מיר בַאֿפױלן ַא זַאך: ַאחיֶמֶלך דעם ּכהן

קײנער זָאל גָארנישט װיסן ֿפון דער זַאך װעגן װָאס איך : מיר געזָאגט
און די יונגען הָאב איך ; ס איך הָאב דיר בַאֿפױלןאון װָא, שיק דיך

װָאס איז דָא ,  און ַאצונד4. בַאשטעלט אין יענעם און יענעם ָארט
ָאדער װָאס , גיב אין מַײן הַאנט ַא ֿפינף ברױטן? אונטער דַײן הַאנט

: און הָאט געזָאגט,  הָאט דער ּכהן געענטֿפערט ָדִודן5. עס געֿפינט זיך
נָאר בלױז הײליק , ט איז ניטָא אונטער מַײן הַאנטװָאכעדיק ברױ
 6. אױב די יונגען הָאבן זיך נָאר ָאּפגעהיט ֿפון ַא װַײב, ברױט איז דָא

ֿפַאר : און הָאט צו אים געזָאגט, הָאט דוד געענטֿפערט דעם ּכהן
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ַא װַײב איז ֿפַארמיטן ֿפון אונדז ַאזױ װי ַאלע מָאל ַאז איך גײ , װָאר
און דָאס ; די ּכלים ֿפון די יונגען װערן געהַאלטן הײליקאון ; ַארױס

ַאז הײליקס , און װי שױן הַײנט, איז דער שטײגער מיט װָאכעדיקן
  !װעט זַײן אין דער ּכלי

װָארום דָארטן איז ניט געװען ;  הָאט אים דער ּכהן געגעבן הײליקס7
נָאר בלױז דָאס ברױט ֿפון ָאנגעזיכט װָאס איז , קײן ברױט

ּכדי ַאװעקצולײגן װַארעם , ָאּפגענומען געװָארן ֿפון ֿפַאר גָאטַאר
  .אין דעם טָאג װָאס עס איז ַאװעקגענומען געװָארן, ברױט

 און דָארטן איז געװען ַא מַאן ֿפון שָאולס קנעכט אין יענעם טָאג 8
און זַײן נָאמען איז געװען , װָאס הָאט זיך אױֿפגעהַאלטן ֿפַאר גָאט

  .דער הױּפט ֿפון די ּפַאסטוכער װָאס בַײ ָשאולן, דֹומידֹוֵאג דער ַא

און איז ניטָא דָא אונטער דַײן :  און דוד הָאט געזָאגט צו ַאחיֶמֶלכן9
און , װָארום ַאֿפילו מַײן שװערד? הַאנט ַא שּפיז ָאדער ַא שװערד

װַײל די זַאך , הָאב איך ניט מיטגענומען מיט זיך, ַאֿפילו מַײנע װַאֿפן
די :  הָאט דער ּכהן געזָאגט10. דעם מלך איז געװען אַײליקֿפון 

שװערד ֿפון ָגלַית דעם ּפִלשּתי װָאס דו הָאסט געשלָאגן אין טָאל 
אױב דו ; ָאן איז זי אַײנגעװיקלט אין ַא טוך הינטער דעם אֿפוד, ֵאָלה

װָארום קײן ַאנדערע חוץ איר איז דָא , נעם, װילסט זי דיר נעמען
  .גיב זי מיר; ניטָא איר גלַײכן: ט דוד געזָאגטהָא 11. ניטָא

און איז ַאנטלָאֿפן אין יענעם טָאג ֿפון , און דוד איז אױֿפגעשטַאנען
  .און איז געקומען צו ָאכיש דעם מלך ֿפון ַגת, ָשאולן

איז דָאס ניט דוד :  הָאבן די קנעכט ֿפון ָאכישן געזָאגט צו אים12
יט אױף דעם דָאזיקן געזונגען מיט הָאט מען נ? דער מלך ֿפון לַאנד

  : ַאזױ צו זָאגן, טענץ

  ,ָשאול הָאט געשלָאגן אין זַײנע טױזנטן
  ?און דוד אין זַײנע צענטױזנטן

און ,  הָאט דוד זיך ַארַײנגענומען די דָאזיקע װערטער אין הַארצן13
 הָאט 14. ער הָאט זײער מורא געהַאט ֿפַאר ָאכיש דעם מלך ֿפון ַגת

און הָאט זיך משוגע געמַאכט , ן זַײן ׂשכל ֿפַאר זײערע אױגןער געביט
און געלָאזט , און הָאט געצײכנט אױף די טירן ֿפון טױער, ֿפַאר זײ
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 הָאט ָאכיש געזָאגט צו זַײנע 15. רינען זַײן שּפַײעכץ אױף זַײן בָארד
נָאך װָאס ברענגט איר , ַאז איר זעט ַא מענטש איז משוגע: קנעכט

װָאס איר הָאט מיר ,  צי ֿפעלן מיר משּוָגעים16? אים צו מיר
זָאל דער דָאזיקער ? געברַאכט דעם דָאזיקן צו זַײן משוגע בַײ מיר

  ?קומען אין מַײן הױז

  

און איז ַאנטרונען ,  און דוד איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון דָארטן1
הָאבן דערהערט זַײנע . געװָארן צו דער הײל ֿפון ַעדּוֶלם

און זײ הָאבן , דָאס גַאנצע הױז ֿפון זַײן ֿפָאטערברידער און 
  .ַארָאּפגענידערט ַאהין צו אים

 און עס הָאבן זיך אױֿפגעקליבן צו אים װּו נָאר ַא מענטש ַא 2
און װּו , חוֿב-און װּו נָאר ַא מענטש װָאס הָאט ַא בעל, געדריקטער

ַאר ַא און ער איז געװָארן ֿפ; נָאר ַא מענטש מיט ַא ביטער געמיט
און עס זַײנען געװען מיט אים ַארום ֿפיר . הױּפטמַאן איבער זײ

  .הונדערט מַאן

און ער , מוָאֿב- און דוד איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון דָארטן קײן ִמצֵּפה3
ַארױסקומען , איך בעט דיך, זָאל: הָאט געזָאגט צום מלך ֿפון מוָאֿב

 ביז װַאנען איך װעל מַײן ֿפָאטער און מַײן מוטער צו זַײן בַײ אַײך
  .װיסן װָאס גָאט װעט טָאן מיט מיר

און זײ ,  און ער הָאט זײ געברַאכט צו ֿפירן ֿפַאר דעם מלך ֿפון מוָאֿב4
זַײנען געזעסן בַײ אים ַאלע טעג װָאס דוד איז געװען אין דער 

  .בַארגֿפעסטונג

ין דער זָאלסט ניט זיצן א:  און ָגד דער נֿביא הָאט געזָאגט צו ָדִודן5
איז דוד . און זָאלסט גײן אין לַאנד יהּודה, קום; בַארגֿפעסטונג

  .געגַאנגען און ער איז געקומען אין װַאלד ֶחֶרׂש

ַאז דוד און די מענטשן װָאס מיט אים זַײנען ,  הָאט געהערט ָשאול6
אונטער דעם , און ָשאול איז געזעסן אין ִגֿבָעה; אױסגעֿפונען געװָארן

און ַאלע ; מיט זַײן שּפיז אין זַײן הַאנט, ױם אין רמהטַאמַאריסקנב
 הָאט ָשאול געזָאגט צו 7. זַײנע קנעכט זַײנען געשטַאנען לעבן אים

, הערט ַאקָארשט: זַײנע קנעכט װָאס זַײנען געשטַאנען ַארום אים
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װעט דען דער זון ֿפון ִיַשין אַײך ַאלעמען געבן ֿפעלדער , איר בנימינער
װעט ער אַײך ַאלעמען מַאכן ֿפַאר הױּפטלַײט ֿפון , עראון װַײנגערטנ

 װָאס איר הָאט ַאלע געמַאכט 8, און הױּפטלַײט ֿפון הונדערט, טױזנט
װען מַײן , און קײנער ַאנטּפלעקט ניט מַײן אױער, ַא בונט אױף מיר

און קײנער ניט ֿפון אַײך , זון שליסט ַא בונד מיט דעם זון ֿפון ִיַשין
ַאז מַײן זון הָאט , ום מיר און ַאנטּפלעקט מַײן אױערקימערט זיך א

ַאזױ װי הַײנטיקן , ָאנגעשטעלט מַײן קנעכט אױף מיר ֿפַאר ַא לױערער
װָאס איז געשטַאנען ,  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן דֹוֵאג דער ַאדֹומי9? טָאג

איך הָאב געזען : און ער הָאט געזָאגט, מיט די קנעכט ֿפון ָשאולן
. ן ִיַשין קומען קײן נֹוֿב צו ַאחיֶמֶלך דעם זון ֿפון ַאחיטוֿבןדעם זון ֿפו

אױך צערונג הָאט ער ;  און ער הָאט געֿפרעגט ֿפַאר אים בַײ גָאט10
און די שװערד ֿפון ָגלַית דעם ּפִלשּתי הָאט ער אים , אים געגעבן

  .געגעבן

דעם  הָאט דער מלך געשיקט רוֿפן ַאחיֶמֶלך דעם זון ֿפון ַאחיטוֿב 11
; די ּכהנים װָאס אין נֹוֿב, און דָאס גַאנצע הױז ֿפון זַײן ֿפָאטער, ּכהן

הער :  הָאט ָשאול געזָאגט12. און זײ זַײנען ַאלע געקומען צום מלך
מַײן , דָא בין איך: הָאט ער געזָאגט. דו זון ֿפון ַאחיטוֿבן, ַאקָארשט

ט איר געמַאכט ֿפַאר װָאס הָא:  הָאט ָשאול צו אים געזָאגט13. הַאר
װען דו הָאסט אים , דו און דער זון ֿפון ִיַשין, ַא בונט אױף מיר

ּכדי , און געֿפרעגט ֿפַאר אים בַײ גָאט, געברַאכט ברױט און ַא שװערד
? ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, ער זָאל אױֿפשטײן קעגן מיר ֿפַאר ַא לױערער

און װער : עזָאגטאון הָאט ג,  הָאט ַאחיֶמֶלך געענטֿפערט דעם מלך14
װָאס איז דעם , צװישן ַאלע דַײנע קנעכט איז ַאזױ בַאגלױבט װי דוד

און ָאנגעזען אין , און דער הַאר איבער דַײן לַײבװַאך, מלכס אײדעם
 הָאב איך דען הַײנט ָאנגעהױבן ֿפרעגן ֿפַאר אים בַײ 15? דַײן הױז

ײגן ַא חשד זָאל דער מלך ניט ַארױֿפל! בַאהיט זָאל איך זַײן? גָאט
װָארום דַײן , אױף דעם גַאנצן הױז ֿפון מַײן ֿפָאטער, אױף זַײן קנעכט

קלײן ָאדער , קנעכט הָאט ֿפון דעם ַאלעם ניט געװּוסט קײן זַאך
, ַאחיֶמֶלך, שטַארבן מוזטו שטַארבן:  הָאט דער מלך געזָאגט16. גרױס

  .דו און דָאס גַאנצע הױז ֿפון דַײן ֿפָאטער

ך הָאט געזָאגט צו די לױֿפערס װָאס זַײנען געשטַאנען  און דער מל17
װַײל אױך , און טײט די ּכהנים ֿפון גָאט, דרײט אַײך אום: לעבן אים

און װַײל זײ הָאבן געװּוסט ַאז ער , זײער הַאנט איז געװען מיט ָדִודן
ָאבער די קנעכט . און הָאבן ניט ַאנטּפלעקט מַײן אױער, ַאנטלױֿפט
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כג

 ניט געװָאלט אױסשטרעקן זײער הַאנט ָאנצוֿפַאלן ֿפון מלך הָאבן
דרײ זיך :  הָאט דער מלך געזָאגט צו דֹוֵאגן18. אױף די ּכהנים ֿפון גָאט

הָאט דֹוֵאג דער ַאדֹומי זיך . צו אױף די ּכהנים-און ֿפַאל, דו אום
און הָאט געטײט , און ער איז ָאנגעֿפַאלן אױף די ּכהנים, אומגעדרײט

ג ֿפינף און ַאכציק מַאן װָאס הָאבן געטרָאגן ַא אין יענעם טָא
  .לײנענעם אֿפוד

 און נֹוֿב די שטָאט ֿפון די ּכהנים הָאט ער געשלָאגן מיטן שַארף 19
ֿפון ַא קינד און ביז ַא , ֿפון ַא מַאן און ביז ַא ֿפרױ, ֿפון שװערד
ון מיטן שַארף ֿפ, און ַאן ָאקס און ַאן אײזל און ַא שעּפס, זױגעדיקן
  .שװערד

װָאס זַײן נָאמען ,  און אײן זון ֿפון ַאחיֶמֶלך דעם זון ֿפון ַאחיטוֿבן20
און איז ַאנטלָאֿפן נָאך , איז ַאנטרונען געװָארן, איז געװען אֿביתר

ַאז ָשאול הָאט געהרגעט ,  און אֿביתר הָאט דערצײלט ָדִודן21. ָדִודן
איך הָאב : אֿביתרן הָאט דוד געזָאגט צו 22. די ּכהנים ֿפון גָאט

ַאז , אױב דֹוֵאג דער ַאדֹומי איז דָארטן, געװּוסט אין יענעם טָאג
איך בין געװען די סיבה אין דעם . דערצײלן װעט ער דערצײלן ָשאולן

זָאלסט ,  זיץ בַײ מיר23. טױט ֿפון ַאלע נֿפשות ֿפון דַײן ֿפָאטערס הױז
מַײן לעבן װעט װָארום נָאר דער װָאס װעט זוכן ; ניט מורא הָאבן
 .װַײל ָאּפגעהיט װעסטו זַײן בַײ מיר; זוכן דַײן לעבן

  

די ּפלשּתים , זע: ַאזױ צו זָאגן,  הָאט מען ָאנגעזָאגט ָדִודן1
  .און זײ רױבן די שַײערן, הַאלטן מלחמה אױף קִעיֶלה

און שלָאגן , זָאל איך גײן: ַאזױ צו זָאגן,  הָאט דוד געֿפרעגט בַײ גָאט2
און זָאלסט , גײ: הָאט גָאט געזָאגט צו ָדִודן? ע ּפלשּתיםדי דָאזיק

  .און העלֿפן קִעיֶלה, שלָאגן די ּפלשּתים

דָא אין יהּודה , זע:  הָאבן די מענטשן ֿפון ָדִודן צו אים געזָאגט3
, הַײנט װי שױן ַאז מיר װעלן גײן קײן קִעיֶלה, זַײנען מיר אין מורא

  ?ַאקעגן די רײען ֿפון די ּפלשּתים
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און גָאט הָאט אים ,  הָאט דוד װידער געֿפרעגט בַײ גָאט4
, נידער ַארָאּפ קײן קִעיֶלה, שטײ אױף: געענטֿפערט און געזָאגט

  .װָארום איך גיב די ּפלשּתים אין דַײן הַאנט

און הָאט מלחמה ,  איז געגַאנגען דוד און זַײנע מענטשן קײן קִעיֶלה5
און , װעקגעֿפירט זײערע ֿפיאון ַא, געהַאלטן אױף די ּפלשּתים

און דוד הָאט געהָאלֿפן די . געשלָאגן צװישן זײ ַא גרױסן שלַאק
  .בַאװױנער ֿפון קִעיֶלה

ַאז אֿביתר דער זון ֿפון ַאחיֶמֶלכן איז ַאנטלָאֿפן ,  און עס איז געװען6
הָאט ער ַארָאּפגענידערט מיטן אֿפוד אין זַײן , צו ָדִודן קײן קִעיֶלה

  .הַאנט

, ַאז דוד איז געקומען קײן קִעיֶלה, יז ָאנגעזָאגט געװָארן ָשאולן א7
גָאט הָאט אים איבערגעענטֿפערט אין מַײן : און ָשאול הָאט געזָאגט

װָארום ער הָאט זיך ַאלײן אַײנגעשלָאסן דורך קומען אין ַא , הַאנט
 און ָשאול הָאט צונױֿפגערוֿפן דָאס 8. שטָאט מיט טירן און ריגלען

צו לעגערן אױף , צו נידערן אױף קִעיֶלה, צע ֿפָאלק אױף מלחמהגַאנ
  .ָדִודן און אױף זַײנע מענטשן

און , ַאז ָשאול טרַאכט קעגן אים שלעכט,  הָאט דוד זיך דערװּוסט9
 און דוד 10. גענען דעם אֿפוד: ער הָאט געזָאגט צו אֿביתר דעם ּכהן

ן הָאט געהערט דַײן הער, יהוה דו גָאט ֿפון יׂשראל: הָאט געזָאגט
צו צעשטערן די שטָאט ֿפון , ַאז ָשאול װיל קומען קײן קִעיֶלה, קנעכט

 װעלן די מענער ֿפון קִעיֶלה מיך איבערענטֿפערן אין 11. מַײנעט װעגן
ַאזױ װי דַײן קנעכט הָאט , װעט ָשאול ַארָאּפנידערן? זַײן הַאנט
צו דַײן , ט דיךאיך בע, זָאג, יהוה דו גָאט ֿפון יׂשראל? געהערט
 הָאט דוד 12. ער װעט ַארָאּפנידערן: הָאט גָאט געזָאגט. קנעכט
װעלן די מענער ֿפון קִעיֶלה איבערענטֿפערן מיך און מַײנע : געזָאגט

זײ װעלן : הָאט גָאט געזָאגט? מענטשן אין דער הַאנט ֿפון ָשאולן
  .איבערענטֿפערן

ַארום זעקס הונדערט ,  איז דוד אױֿפגעשטַאנען מיט זַײנע מענטשן13
און זַײנען געגַאנגען װּו זײ הָאט , און זײ זַײנען ַארױס ֿפון קִעיֶלה, מַאן

  . זיך געמַאכט
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ַאז דוד איז ַאנטרונען געװָארן ֿפון , איז ָשאולן ָאנגעזָאגט געװָארן
  .און ער הָאט זיך ֿפַארמיטן ֿפון ַארױסצוגײן; קִעיֶלה

און ער איז ; אין די ֿפעסטונגען,  און דוד איז געזעסן אין מדבר14
, און ָשאול הָאט ַאלע טָאג געזוכט. געזעסן אױֿפן בַארג אין מדבר זיף

 און דוד הָאט 15. ָאבער גָאט הָאט אים ניט געגעבן אין זַײן הַאנט
און דוד איז ; ַאז ָשאול איז ַארױסגעגַאנגען זוכן זַײן לעבן, געזען

  .אין חֹורָשה, געװען אין מדבר זיף

און איז ,  און יהונתן דער זון ֿפון ָשאולן איז אױֿפגעשטַאנען16
און ער הָאט געשטַארקט זַײן הַאנט , געגַאנגען צו ָדִודן קײן חֹורָשה

, זָאלסט ניט מורא הָאבן:  און ער הָאט צו אים געזָאגט17. אין גָאט
און , װָארום די הַאנט ֿפון מַײן ֿפָאטער ָשאולן װעט דיך ניט געֿפינען

און איך װעל ֿפַאר דיר זַײן ֿפַאר ַא , דו װעסט קיניגן איבער יׂשראל
  .און אױך מַײן ֿפָאטער ָשאול װײס דָאס; למלך-ֵשני

און דוד איז ;  און זײ הָאבן בײדע געשלָאסן ַא בונד ֿפַאר גָאט18
  .און יהונתן איז ַאװעקגעגַאנגען צו זַײן הױז, געבליבן אין חֹורָשה

ַאזױ צו , ער זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען צו ָשאולן קײן ִגֿבָעה און די זיֿפ19
דוד בַאהַאלט זיך בַײ אונדז אין די ֿפעסטונגען אין , ֿפַאר װָאר: זָאגן

,  און ַאצונד20. חֹורָשה אױֿפן בערגל ַחכיֶלה װָאס רעכטס ֿפון ישימֹון
און , נידער ַארָאּפ, װען נָאר דַײן הַארץ געלוסט ַארָאּפצונידערן, מלך

 21. אױף אונדז איז אים איבערצוענטֿפערן אין דער הַאנט ֿפון מלך
װָאס הָאט , געבענטשט זָאלט איר זַײן ֿפון גָאט: הָאט ָשאול געזָאגט

ּפַאסט , איך בעט אַײך,  גײט22. איר אַײך דערבַארימט אױף מיר
און מערקט זַײן ָארט װּו זַײן ֿפוס , און װערט געװָאר, װידער אױף

, װָארום מע הָאט מיר געזָאגט;  װער עס הָאט אים דָארטן געזען,איז
און װערט געװָאר ַאלע ,  דרום זעט23. ער איז זײער ליסטיק

און איר זָאלט זיך , בַאהעלטענישן װָאס ער בַאהַאלט זיך דָארטן
און עס ; און איך װעל גײן מיט אַײך, אומקערן צו מיר מיט זיכערן

װעל איך אים ַארומזוכן צװישן ַאלע , ן לַאנדאױב ער איז אי, װעט זַײן
  . טױזנטן ֿפון יהּודה

און זַײנען געגַאנגען קײן זיף ֿפַארױס ,  זַײנען זײ אױֿפגעשטַאנען24
, און דוד און זַײנע מענטשן זַײנען געװען אין מדבר מעון. ֿפַאר ָשאולן

  .רעכטס ֿפון ישימֹון, אין דעם ּפלױן
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כד

ַאזױ הָאט , מענטשן זַײנען געגַאנגען זוכן און װי ָשאול און זַײנע 25
און , און ער הָאט ַארָאּפגענידערט צום ֿפעלדז, מען ָאנגעזָאגט ָדִודן

און ער , הָאט ָשאול דערהערט. הָאט זיך בַאזעצט אין מדבר מעון
 און ָשאול איז געגַאנגען 26. הָאט נָאכגעיָאגט ָדִודן אין מדבר מעון

 דוד און זַײנע מענטשן ֿפון דער ַאנדער זַײט און,  זַײט בַארגדערֿפון 
און ָשאול , און דוד הָאט זיך געאַײלט ַאװעקצוגײן ֿפון ָשאולן; בַארג

און זַײנע מענטשן הָאבן ַארומגערינגלט ָדִודן און זַײנע מענטשן זײ צו 
אַײל זיך : ַאזױ צו זָאגן,  איז ָאנגעקומען ַא ָשִליח צו ָשאולן27. כַאּפן

 הָאט 28. װָארום די ּפלשּתים זַײנען ָאנגעֿפַאלן אױֿפן לַאנד, און קום
און ער איז געגַאנגען ַאקעגן , ָשאול זיך אומגעקערט ֿפון נָאכיָאגן ָדִודן

 .ַהַמחלקות-דעריבער הָאט מען גערוֿפן יענעם ָארט סַלע. די ּפלשּתים

  

און הָאט זיך ,  און דוד איז ַארױֿפגעגַאנגען ֿפון דָארטן1
  . ֶגדי-זעצט אין די בַארגֿפעסטונגען ֿפון ֵעיןבַא

ַאז ָשאול הָאט זיך אומגעקערט ֿפון הינטער די ,  און עס איז געװען2
דוד איז אין , זע: ַאזױ צו זָאגן, הָאט מען אים געזָאגט, ּפלשּתים

 הָאט ָשאול גענומען דרַײ טױזנט געקליבענע 3. ֶגדי- מדבר ֿפון ֵעין
און ער איז געגַאנגען זוכן ָדִודן מיט זַײנע , אלמענער ֿפון גַאנץ יׂשר

 און ער איז געקומען צו די 4. מענטשן אױף די שטײנבעקֿפעלדזן
איז ָשאול ; און דָארטן איז געװען ַא הײל, שָאֿפגעהעֿפטן בַײם װעג

און דוד און זַײנע מענטשן . ַארַײנגעגַאנגען אױף זַײן בַאדערֿפעניש
 הָאבן די מענטשן ֿפון 5. לען ֿפון דער הײלזַײנען געזעסן אין די װינק

װָאס גָאט הָאט דיר , דָאס איז דער טָאג, זע: ָדִודן צו אים געזָאגט
און װעסט טָאן צו , איך גיב דַײן ׂשונא אין דַײן הַאנט, זע: ָאנגעזָאגט

  . אים ַאזױ װי עס װעט זַײן גוט אין דַײנע אױגן

עשניטן דעם ברעג ֿפון שָאולס און הָאט ָאּפג, איז דוד אױֿפגעשטַאנען
  . מַאנטל שטילערהײט

הָאט ָדִודס הַארץ אים געּפלָאגט ֿפַאר ,  און עס איז געװען נָאך דעם6
 און ער הָאט 7. װָאס ער הָאט ָאּפגעשניטן דעם ברעג ֿפון ָשאולן

ַאז איך , בַאהיט זָאל איך װערן ֿפון גָאט: געזָאגט צו זַײנע מענטשן
, צום געזַאלבטן ֿפון גָאט, זיקע זַאך צו מַײן הַארזָאל טָאן די דָא

װָארום דער געזַאלבטער ֿפון , אױסצושטרעקן מַײן הַאנט אױף אים
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 און דוד הָאט ָאּפגעהַאקט זַײנע מענטשן מיט די 8. גָאט איז ער
און . און ער הָאט זײ ניט געלָאזן אױֿפשטײן ַאקעגן ָשאולן, װערטער

  . און איז געגַאנגען אין װעג, ון דער הײלָשאול איז אױֿפגעשטַאנען ֿפ

און ער איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ,  איז דוד דערנָאך אױֿפגעשטַאנען9
מַײן הַאר : ַאזױ צו זָאגן, און ער הָאט נָאכגערוֿפן ָשאולן, דער הײל

און דוד הָאט זיך , הָאט ָשאול זיך אומגעקוקט הינטער זיך! מלך
 און דוד הָאט 10. און זיך געבוקט, ערדגענַײגט מיטן ּפנים צו דער 

, ֿפַאר װָאס הערסטו צו די רײד ֿפון ַא מענטשן: געזָאגט צו ָשאולן
 ָאט הָאבן הַײנטיקן 11? דוד זוכט דיר שלעכטס, זע: ַאזױ צו זָאגן

ַאז גָאט הָאט דיך געגעבן אין מַײן הַאנט אין , טָאג דַײנע אױגן געזען
] מַײן אױג[ָאבער ,  דיך צו הרגעןאון מע הָאט גערעדט; דער הײל

איך װעל ניט אױסשטרעקן : און איך הָאב געזָאגט, הָאט דיך געשױנט
. װָארום דער געזַאלבטער ֿפון גָאט איז ער, מַײן הַאנט אױף מַײן הַאר

ַאדרבה זע דעם ברעג ֿפון דַײן מַאנטל אין , מַײן ֿפָאטער,  און זע12
ָאּפגעשניטן דעם ברעג ֿפון דַײן װָארום ַאז איך הָאב ; מַײן הַאנט

ַאז אין מַײן , ֿפַארשטײ און זע, און הָאב דיך ניט געהרגעט, מַאנטל
און איך הָאב ניט , הַאנט איז ניטָא קײן בײז און קײן ֿפַארברעך

 זָאל 13. און דו לױערסט מַײן לעבן צו נעמען; געזינדיקט קעגן דיר
ן זָאל גָאט זיך ֿפַאר מיר או, גָאט משּפטן צװישן מיר און צװישן דיר

 ַאזױ װי 14. ָאבער מַײן הַאנט זָאל ניט זַײן אױף דיר; נוקם זַײן ָאן דיר
ֿפון שלעכטע קומט : דָאס שּפריכװָארט ֿפון די ֿפַארצַײטיקע זָאגט

 נָאך 15. ָאבער מַײן הַאנט זָאל ניט זַײן אױף דיר; ַארױס שלעכטס
נָאך װעמען ? ן יׂשראלװעמען איז ַארױסגעגַאנגען דער מלך ֿפו

 און זָאל 16? נָאך ַאן אײנציקער ֿפלױ, נָאך ַא טױטן הונט? יָאגסטו זיך
, און זען, און משּפטן צװישן מיר און צװישן דיר, גָאט זַײן צום ַדֶיין
  . און מיך העלֿפן ֿפון דַײן הַאנט, און קריגן מַײן קריג

 די דָאזיקע רײד װי דוד הָאט געענדיקט רעדן,  און עס איז געװען17
? דוד מַײן זון, איז דָאס דַײן ָקול: ַאזױ הָאט ָשאול געזָאגט, צו ָשאולן

 און ער 18. און הָאט געװײנט, און ָשאול הָאט אױֿפגעהױבן זַײן ָקול
װָארום דו , דו ביסט גערעכטער ֿפון מיר: הָאט געזָאגט צו ָדִודן
 און דו 19. ן שלעכטסאון איך הָאב ָאּפגעטָא, הָאסט מיר געטָאן גוטס

װען גָאט , הָאסט בַאװיזן הַײנט װי דו הָאסט גוטס געטָאן מיט מיר
און דו הָאסט מיך ניט , הָאט מיך איבערגעענטֿפערט אין דַײן הַאנט

און אים לָאזן ,  און װעט דען עמעצער טרעֿפן זַײן ֿפַײנט20. געהרגעט
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לן גוטס ֿפַאר װָאס דרום זָאל דיר גָאט ָאּפצָא? גײן מיט ַא גוטן װעג
איך װײס ַאז , זע,  און ַאצונד21. דו הָאסט מיר געטָאן הַײנטיקן טָאג

קיניגן װעסטו קיניגן און אין דַײן הַאנט װעט זיך ָאּפשטעלן די מלוכה 
אױב דו װעסט , בַײ גָאט,  דרום שװער מיר ַאצונד22. ֿפון יׂשראל

װעסט ֿפַארטיליקן מַײן און אױב דו , ֿפַארשנַײדן מַײן זָאמען נָאך מיר
  . נָאמען ֿפון מַײן ֿפָאטערס הױז

און ָשאול איז ַאװעקגעגַאנגען צו זַײן ;  הָאט דוד געשװָארן ָשאולן23
און דוד און זַײנע מענטשן זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען אױף דער , הױז

 .בַארגֿפעסטונג

  

און גַאנץ יׂשראל הָאבן זיך ,  און שמואל איז געשטָארבן1
און זײ הָאבן אים ; און הָאבן אים בַאקלָאגט, געזַאמלטאַײנ

  . בַאגרָאבן אין זַײן הײם אין רמה

און הָאט ַארָאּפגענידערט צום מדבר , און דוד איז אױֿפגעשטַאנען
  . ּפָאָרן

װָאס זַײן װירטשַאֿפט איז געװען ,  און אין מעון איז געװען ַא מַאן2
און ער הָאט געהַאט , זײער רַײךאון דער מַאן איז געװען . אין ַּכרמל

און ער איז געװען בַײם שערן ֿפון ; און טױזנט ציגן, דרַײ טױזנט שָאף
,  און דער נָאמען ֿפון דער מַאן איז געװען ָנֿבל3. זַײנע שָאף אין ַּכרמל

און די ֿפרױ איז געװען . און דער נָאמען ֿפון זַײן װַײב ַאֿביַגִיל
ָאבער דער מַאן איז ; ין געשטַאלטװױלֿפַארשטַאנדיק און שײן א

און ער איז געװען ֿפון ָּכֵלֿבס ; געװען הַארט און שלעכט אין מעׂשים
  . משּפחה

 און דוד 5.  הָאט דוד געהערט אין מדבר ַאז ָנֿבל שערט זַײנע שָאף4
גײט : און דוד הָאט געזָאגט צו די יונגען, הָאט געשיקט צען יונגען

ומט צו ָנֿבלן און ֿפרעגט אים אין מַײן נָאמען און ק, ַארױף קײן ַּכרמל
, און ֿפריד צו דיר! צום לעבן:  און ַאזױ זָאלט איר זָאגן6. אױף ֿפריד

 און ַאצונד 7! און ֿפריד צו ַאלץ װָאס איז דַײנס, און ֿפריד צו דַײן הױז
די ּפַאסטוכער װָאס : ַאצונד; ַאז מע שערט בַײ דיר, הָאב איך געהערט

און , ניט מיר הָאבן זײ געקריװדעט; ַײנען געװען מיט אונדזבַײ דיר ז
ניט בַײ זײ איז עּפעס געמינערט געװָארן ַאלע טעג װָאס זײ זַײנען 
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 – און זײ װעלן דיר דערצײלן,  ֿפרעג דַײנע יונגען8-געװען אין ַּכרמל 
װָארום אין ; טָא זָאלן די יונגען געֿפינען לַײטזעליקײט אין דַײנע אױגן

װָאס דַײן הַאנט , איך בעט דיך, גיב. טן טָאג זַײנען מיר געקומעןַא גו
  .צו דַײנע קנעכט און צו דַײן זון ָדִודן, װעט געֿפינען

און הָאבן גערעדט צו ָנֿבלן ַאזױ ,  זַײנען געקומען די יונגען ֿפון ָדִודן9
און זײ הָאבן זיך ; װי ַאלע די דָאזיקע רײד אין נָאמען ֿפון ָדִודן

און הָאט ,  הָאט ָנֿבל געענטֿפערט די קנעכט ֿפון ָדִודן10. רוטֿפַאר
הַײנט צו טָאג ? און װער איז דער זון ֿפון ִיַשין? װער איז דוד: געזָאגט

זַײנען דָא ַא סך קנעכט װָאס רַײסן זיך ַאװעק איטלעכער ֿפון זַײן 
 און מַײן,  און איך זָאל נעמען מַײן ברױט און מַײן װַאסער11. הַאר

און , שעכטונג װָאס איך הָאב געשָאכטן ֿפַאר מַײנע שערערס
  ? ַאװעקשענקען צו מענטשן װָאס איך װײס ניט ֿפון װַאנען זײ זַײנען

און זײ ,  הָאבן די יונגען ֿפון ָדִודן זיך ֿפַארקערט אױף זײער װעג12
און הָאבן אים דערצײלט , און זַײנען געקומען, זַײנען צוריקגעגַאנגען

 הָאט דוד געזָאגט צו זַײנע 13. י ַאלע די דָאזיקע װערטערַאזױ װ
הָאבן זײ איטלעכער . גורט ָאן איטלעכער זַײן שװערד: מענטשן

און עס ; אױך דוד הָאט ָאנגעגורט זַײן שװערד, ָאנגעגורט זַײן שװערד
און צװײ ; זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען נָאך ָדִודן ַארום ֿפיר הונדערט מַאן

  . ן געבליבן בַײ די זַאכןהונדערט זַײנע

, הָאט דערצײלט אײן יונג ֿפון די יונגען, ָנֿבלס װַײב,  און ַאֿביַגִילן14
דוד הָאט געשיקט שלוחים ֿפון מדבר ָאנצּוװינטשן , זע: ַאזױ צו זָאגן
 און די מענטשן 15. און ער איז אױף זײ ָאנגעֿפַאלן, אונדזער הַאר

ון ניט מיר זַײנען געקריװדעט א, זַײנען געװען זײער גוט צו אונדז
ַאלע טעג , און ניט בַײ אונדז איז עּפעס געמינערט געװָארן, געװָארן

װען מיר זַײנען געװען אין , װָאס מיר זַײנען אומגעגַאנגען מיט זײ
 זײ זַײנען געװען ַא מױער ַארום אונדז אי בַײ נַאכט אי בַײ 16. ֿפעלד
. ֿפיטערנדיק די שָאף,  מיט זײַאלע טעג װָאס מיר זַײנען געװען, טָאג

װַײל ַאן אומגליק ,  און ַאצונד װײס און זע װָאס דו זָאלסט טָאן17
און ער ; איז בַאשלָאסן אױף אונדזער הַאר און אױף זַײן גַאנצן הױז

  . ַאז עס איז ניט צו רעדן צו אים, איז ַא נידערטרעכטיקער יונג

, ען צװײ הונדערט ברױטן הָאט ַאֿביַגִיל געאַײלט און הָאט גענומ18
און ֿפינף ְסָאה , און ֿפינף געמַאכטע שָאף, און צװײ לָאגלען װַײן
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און צװײ , און הונדערט בינטלעך רָאזינקעס, געברענטע זַאנגען
 און זי הָאט 19. און ַארױֿפגעטָאן אױף אײזלען, הונדערט קוכנס ֿפַײגן

ט קום איך אַײך ָא; גײט ַאװעק מיר ֿפַארױס: געזָאגט צו אירע יונגען
  . און איר מַאן ָנֿבלן הָאט זי ניט דערצײלט. נָאך

און נידערט ַארָאּפ , װי זי רַײט אױף איר אײזל,  און עס איז געװען20
ערשט דוד מיט זַײנע מענטשן נידערן , אונטער דעם צודעק ֿפון בַארג

  . און זי הָאט זײ ָאנגעטרָאֿפן, ַארָאּפ איר ַאנטקעגן

בלױז אומנישט הָאב איך געהיט ַאלץ װָאס : ט געזָאגט און דוד הָא21
און גָארנישט איז געמינערט , געהערט צו דעם דָאזיקן אין מדבר

און ער הָאט מיר ; געװָארן ֿפון ַאלץ װָאס געהערט צו אים
 זָאל גָאט טָאן ַאזױ און נָאך 22. אומגעקערט ַא ָרעה ֿפַאר ַא טוֿבה

אױב איך װעל איבערלָאזן ֿפון ַאלע װָאס , מער צו די ֿפַײנט ֿפון ָדִודן
  ! געהערן צו אים ביזן ליכט ֿפון ֿפרימָארגן ַא מַאנסּפַארשױן

ַאזױ הָאט זי געאַײלט און ,  און װי ַאֿביַגִיל הָאט דערזען ָדִודן23
און איז געֿפַאלן אױף איר ּפנים ֿפַאר ָדִודס , ַארָאּפגענידערט ֿפון אײזל

 און זי איז געֿפַאלן 24. זיך געבוקט צו דער ערדאון הָאט , ָאנגעזיכט
! די שולד, מַײן הַאר, אױף מיר ַאלײן: און הָאט געזָאגט, צו זַײנע ֿפיס

און הער , רעדן אין דַײנע אױערן, איך בעט דיך, און זָאל דַײן דינסט
מַײן הַאר ניט , איך בעט דיך,  זָאל25. צו די װערטער ֿפון דַײן דינסט

אױף , רץ אױף דעם דָאזיקן נידערטרעכטיקן מענטשןטָאן זַײן הַא
, ָנֿבל איז זַײן נָאמען. ַאזױ איז ער, װָארום ַאזױ װי זַײן נָאמען, ָנֿבלן

און איך דַײן דינסט הָאב ניט געזען די . און מנּוװלדיקײט איז אין אים
מַײן ,  און ַאצונד26. װָאס דו הָאסט געשיקט, יונגען ֿפון מַײן הַאר

ַאז דָאס הָאט , און ַאזױ װי דַײן זעל לעבט, זױ װי גָאט לעבטַא, הַאר
און זיך העלֿפן מיט , ֿפַארגיסונג-דיך גָאט ֿפַארמיטן ֿפון ֿפַארגײן בלוט

זָאלן װערן ַאזױ װי ָנֿבל דַײנע , און ַאצונד! דַײן אײגענער הַאנט
,  און ַאצונד27. ׂשונאים און די װָאס זוכן שלעכטס אױף מַײן הַאר

, װָאס דַײן דינסט הָאט געברַאכט צו מַײן הַאר, ל די דָאזיקע מּתנהזָא
,  ֿפַארגיב28. געגעבן װערן צו די יונגען װָאס גײען הינטער מַײן הַאר

װָארום מַאכן װעט גָאט , דעם ֿפַארברעך ֿפון דַײן דינסט, איך בעט דיך
ט מַײן װַײל די מלחמות ֿפון גָאט ֿפיר, מַאכן מַײן הַאר ַא זיכער הױז

און קײן בײז איז ניט געֿפונען געװָארן אין דיר ֿפון דַײן לעבטָאג , הַאר
און ,  הגם ַא מענטש איז אױֿפגעשטַאנען זיך צו יָאגן נָאך דיר29. ָאן
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װעט די זעל ֿפון מַײן הַאר זַײן אַײנגעבונדן אין , צו זוכן דַײן לעבן
זי , ל ֿפון דַײנע ֿפַײנטאון די זע, דעם בונד ֿפון לעבן בַײ יהוה דַײן גָאט

,  און עס װעט זַײן30. װעט ער ַאװעקשלַײדערן אין ַא שלַײדערלעֿפל
ַאז גָאט װעט טָאן צו מַײן הַאר ַאזױ װי ַאל דָאס גוטס װָאס ער הָאט 

און ער װעט דיך בַאֿפעלן ֿפַאר ַא ֿפירשט איבער , ָאנגעזָאגט אױף דיר
און ֿפַאר ַא , ר ַא שטרױכלונג זָאל דָאס דיר ניט זַײן ֿפַא31, יׂשראל

װָאס דו הָאסט ֿפַארגָאסן בלוט , ֿפָארװּורף ֿפון הַארצן ֿפון מַײן הַאר
און ַאז גָאט . און װָאס מַײן הַאר הָאט זיך ַאלײן געהָאלֿפן, אומזיסט

  . זָאלסטו זיך דערמָאנען ָאן דַײן דינסט, װעט בַאגיטיקן מַײן הַאר

געלױבט איז יהוה דער גָאט ֿפון : יַגִילן הָאט דוד געזָאגט צו ַאֿב32
 און 33. װָאס הָאט דיך הַײנטיקן טָאג געשיקט מיר ַאנטקעגן, יׂשראל

װָאס , און געבענטשט זָאלסט דו זַײן, געבענטשט זָאל זַײן דַײן ׂשכל
, ֿפַארגיסונג-דו הָאסט מיך הַײנטיקן טָאג ֿפַארמיטן ֿפון בַאגײן בלוט

ַאזױ ,  װָארום ֿפַאר װָאר34. ן אײגענער הַאנטאון זיך העלֿפן מיט מַײ
װי עס לעבט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל װָאס הָאט מיך ֿפַארמיטן ֿפון 

ַאז װען דו װָאלסט ניט געאַײלט און געקומען , דיר שלעכטס צו טָאן
אױב עס װָאלט געבליבן בַײ ָנֿבלן ביזן ליכט ֿפון , מיר ַאנטקעגן

  ! רשױןֿפרימָארגן ַא מַאנסּפַא

 און דוד הָאט ָאנגענומען ֿפון איר הַאנט װָאס זי הָאט אים 35
גײ ַארױף בשלום צו דַײן : און צו איר הָאט ער געזָאגט, געברַאכט

און הָאב געשױנט דַײן , איך הָאב צוגעהערט צו דַײן ָקול, זע. הױז
  . ּפנים

לצַײט בַײ ערשט ער הָאט ַא מָא,  און ַאֿביַגִיל איז געקומען צו ָנֿבלן36
און ָנֿבלס הַארץ איז , ַאזױ װי ַא מָאלצַײט ֿפון ַא מלך, זיך אין הױז
הָאט זי אים קײן זַאך ניט . און ער איז שּכור ביז גָאר, אים ֿפרײלעך
  .ביזן ליכט ֿפון ֿפרימָארגן, קלײן ָאדער גרױס, דערצײלט

, ן ָנֿבלןַאז דער װַײן איז ַארױס ֿפו,  און עס איז געװען אין דער ֿפרי37
און זַײן הַארץ איז , הָאט אים זַײן װַײב דערצײלט די דָאזיקע זַאכן

 און 38. און ער איז געװָארן ַאזױ װי שטײן, ָאּפגעשטָארבן אין אים
און ער , הָאט גָאט געשלָאגן ָנֿבלן, עס איז געװען אין ַארום צען טעג

  . איז געשטָארבן
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כו

: און ער הָאט געזָאגט, טָארבןַאז ָנֿבל איז געש,  הָאט דוד געהערט39
געלױבט איז גָאט װָאס הָאט זיך ָאנגענומען די קריװדע ֿפון מַײן 

; און הָאט ֿפַארמיטן זַײן קנעכט ֿפון שלעכטס, חרּפה ֿפון ָנֿבלס הַאנט
. און דָאס שלעכטס ֿפון ָנֿבלן הָאט גָאט אומגעקערט אױף זַײן קָאּפ

זי צו נעמען צו זיך , ַאֿביַגִילןאון דוד הָאט געשיקט און גערעדט צו 
  . ֿפַאר ַא װַײב

און זײ הָאבן ,  זַײנען געקומען ָדִודס קנעכט צו ַאֿביַגִילן קײן ַּכרמל40
דיך , דוד הָאט אונדז געשיקט צו דיר: ַאזױ צו זָאגן, גערעדט צו איר

  . צו נעמען צו אים ֿפַאר ַא װַײב

וקט מיטן ּפנים צו דער און הָאט זיך געב,  איז זי אױֿפגעשטַאנען41
ָאט איז דַײן דינסט ֿפַאר ַא שקלַאֿפין צו : און זי הָאט געזָאגט, ערד

  . װַאשן די ֿפיס ֿפון מַײן הַארס קנעכט

און הָאט זיך ,  און ַאֿביַגִיל הָאט געאַײלט און איז אױֿפגעשטַאנען42
 מיט אירע ֿפינף מײדלעך װָאס זַײנען געגַאנגען, געזעצט אױֿפן אײזל

און זי . און זי איז געגַאנגען נָאך די שלוחים ֿפון ָדִודן, הינטער איר
  . איז אים געװָארן ֿפַאר ַא װַײב

און זײ זַײנען אים ;  און ַאחינֹועמען הָאט דוד גענומען ֿפון יזרעאל43
  . בײדע געװָארן ֿפַאר װַײבער

צו , בָדִודס װַײ,  און ָשאול הָאט ַאװעקגעגעבן זַײן טָאכטער ִמיכל44
 .ַּפלטי דעם זון ֿפון ַלִישן װָאס ֿפון ַגלים

  

ַאזױ צו ,  און די זיֿפער זַײנען געקומען צו ָשאולן קײן ִגֿבָעה1
דוד בַאהַאלט זיך אױף דעם בערגל ַחכיֶלה , ֿפַאר װָאר: זָאגן
  .ֿפַאר ישימֹון

און הָאט ַארָאּפגענידערט צום מדבר זיף ,  איז ָשאול אױֿפגעשטַאנען2
צו זוכן ָדִודן אין , דרַײ טױזנט געקליבענע מענער ֿפון יׂשראלמיט 

 און ָשאול הָאט געלַאגערט אױֿפן בערגל ַחכיֶלה װָאס 3. מדבר זיף
און ער הָאט , און דוד איז געזעסן אין מדבר. ֿפַאר ישימֹון בַײם װעג

 און דוד 4. ַאז ָשאול איז געקומען נָאך אים אין מדבר, געמערקט
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ַאז , און איז געװָאר געװָארן אױף געװיס, ט אױסקוקערסהָאט געשיק
און איז צוגעקומען ,  איז דוד אױֿפגעשטַאנען5. ָשאול איז געקומען

און דוד הָאט , צו דעם ָארט װָאס ָשאול הָאט דָארטן געלַאגערט
געזען דעם ָארט װָאס דָארטן איז געלעגן ָשאול און ַאֿבנר דער זון ֿפון 

און דָאס , און ָשאול איז געלעגן אין לַאגעררינג. ירערֿפ-זַײן חיל, ֵנרן
  .ֿפָאלק הָאט געלַאגערט רונד ַארום אים

,  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן דוד און הָאט געזָאגט צו ַאחיֶמֶלך דעם ִחּתי6
װער : ַאזױ צו זָאגן, יֹוָאֿבס ברודער, און צו ַאֿביַשי דעם זון ֿפון צרּוָיהן

הָאט ַאֿביַשי ? מיר צו ָשאולן אין לַאגערװיל ַארָאּפנידערן מיט 
  .איך װעל ַארָאּפנידערן מיט דיר: געזָאגט

ערשט ָשאול ,  איז געקומען דוד און ַאֿביַשי צו דעם ֿפָאלק בַײ נַאכט7
און זַײן שּפיז איז ַארַײנגעשטעקט , ליגט און שלָאֿפט אין לַאגעררינג

ָאס ֿפָאלק ליגן רונד און ַאֿבנר און ד, אין דער ערד אים צוקָאּפנס
  .ַארום אים

גָאט הָאט הַײנט איבערגעענטֿפערט :  הָאט ַאֿביַשי געזָאגט צו ָדִודן8
לָאמיך ַאקָארשט אים אײן מָאל , און ַאצונד; דַײן ֿפַײנט אין דַײן הַאנט

און איך װעל אים ניט , ַא שטָאך טָאן מיטן שּפיז ביז אין דער ערד
זָאלסט אים : ָאט דוד געזָאגט צו ַאֿביַשין ה9. דַארֿפן טָאן ַא צװײטן

װָארום װער הָאט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט אױף , ניט אומברענגען
 און דוד 10? און איז ָאּפגעקומען גלַאט, דעם געזַאלבטן ֿפון גָאט

! ַאז נָאר גָאט זָאל אים שלָאגן, ַאזױ װי גָאט לעבט: הָאט געזָאגט
ָאדער ער ,  און ער װעט שטַארבן,ענטװעדער זַײן טָאג װעט קומען

 בַאהיט זָאל איך װערן 11. װעט נידערן אין מלחמה און אומקומען
. אױסצושטרעקן מַײן הַאנט אױף דעם געזַאלבטן ֿפון גָאט, ֿפון גָאט

, דעם שּפיז װָאס בַײ אים צוקָאּפנס, איך בעט דיך, נעם, און ַאצונד
  .און לָאמיר זיך גײן, און דעם קרוג װַאסער

 און דוד הָאט גענומען דעם שּפיז און דעם קרוג װַאסער ֿפון 12
און קײנער הָאט ; און זײ זַײנען זיך ַאװעקגעגַאנגען, שָאולס צוקָאּפנס

, און קײנער הָאט זיך ניט אױֿפגעכַאּפט, ניט געזען און ניט געמערקט
 װָארום ַא גָאטס שלָאף איז געֿפַאלן, װַײל זײ זַײנען ַאלע געשלָאֿפן

  .אױף זײ
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און ער הָאט ,  און דוד איז ַאריבערגעגַאנגען אױף דער ַאנדער זַײט13
מיט ַא ברײט ָארט , זיך געשטעלט אױֿפן שּפיץ בַארג ֿפון דער װַײטן

 און דוד הָאט גערוֿפן צו דעם ֿפָאלק און צו ַאֿבנר דעם 14. צװישן זײ
הָאט ַאֿבנר ? ֿבנרַא, װילסטו ניט ענטֿפערן: ַאזױ צו זָאגן, זון ֿפון ֵנרן

װָאס דו רוֿפסט צום , װער ביסטו: זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט געזָאגט
און װער , דו ביסט דָאך ַא מַאן:  הָאט דוד געזָאגט צו ַאֿבנרן15? מלך

הַײנט ֿפַאר װָאס הָאסטו ניט ָאּפגעהיט , איז דַײן גלַײכן אין יׂשראל
לק איז געקומען װָארום אײנער ֿפון ֿפָא? דעם מלך דַײן הַאר

 ניט גוט איז די דָאזיקע זַאך 16. אומצוברענגען דעם מלך דַײן הַאר
, ַאז טױט זַײט איר װערט, ַאזױ װי גָאט לעבט. װָאס דו הָאסט געטָאן

! דעם געזַאלבטן ֿפון גָאט, װָאס איר הָאט ניט ָאּפגעהיט אַײער הַאר
ן דער קרוג װַאסער או, װּו איז דער שּפיז ֿפון דעם מלך, און ַאצונד זע

  ?װָאס איז געװען בַײ אים צוקָאּפנס

איז דָאס : און ער הָאט געזָאגט,  הָאט ָשאול דערקענט ָדִודס ָקול17
  .מַײן הַאר מלך, מַײן ָקול: הָאט דוד געזָאגט? מַײן זון דוד, דַײן ָקול

ֿפַאר װָאס יָאגט זיך מַײן הַאר נָאך זַײן :  און ער הָאט געזָאגט18
און װָאס ֿפַאר ַא בײז איז אין ? װָאס הָאב איך דען געטָאן? קנעכט

מַײן הַאר דער מלך , איך בעט דיך, זָאל,  און ַאצונד19? מַײן הַאנט
אױב גָאט הָאט דיך ָאנגערײצט : צוהערן די װערטער ֿפון זַײן קנעכט

, אױב ָאבער מענטשנקינדער; װעט ער ָאננעמען ַא קרבן, אױף מיר
װָאס זײ הָאבן מיך ֿפַארטריבן , ֿפַארשָאלטן ֿפַאר גָאטזָאלן זײ זַײן 

דין , גײ: ַאזױ צו זָאגן, הַײנט ֿפון זַײן בַאהעֿפט ָאן דער נחלה ֿפון יהוה
זָאל מַײן בלוט ניט ֿפַאלן צו דער ערד ,  און ַאצונד20. ֿפרעמדע געטער

װָארום דער מלך ֿפון יׂשראל איז ; ַאװעק ֿפון גָאטס ּפנים
ַאזױ װי מע יָאגט ַא ֿפעלדהון , נגען זוכן ַאן אײנציקע ֿפלױַארױסגעגַא
  .אין די בערג

מַײן זון , קער זיך אום; איך הָאב געזינדיקט:  הָאט ָשאול געזָאגט21
דערֿפַאר װָאס מַײן , װָארום איך װעל דיר מער ניט בײז טָאן, דוד

הָאב איך , זע. לעבן איז טַײער געװען אין דַײנע אױגן הַײנטיקן טָאג
  . און הָאב ֿפַארזען זײער ֿפיל, זיך נַאריש בַאגַאנגען

ָאט איז דעם מלכס :  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן דוד און הָאט געזָאגט22
. און אים נעמען, און זָאל אײנער ֿפון די יונגען ַאריבערקומען, שּפיז

 און גָאט װעט אומקערן איטלעכן זַײן גערעכטיקײט און זַײן 23
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כז

װָארום גָאט הָאט דיך הַײנט איבערגעענטֿפערט אין מַײן ; טרַײשַאֿפט
און איך הָאב ניט געװָאלט אױסשטרעקן מַײן הַאנט אױף דעם , הַאנט

 און ָאט ַאזױ װי דַײן לעבן איז געװען 24. געזַאלבטן ֿפון גָאט
ַאזױ זָאל מַײן לעבן זַײן , גרױסגעשַאצט אין מַײנע אױגן הַײנטיקן טָאג

ַאז ער זָאל מיך מציל זַײן ֿפון , די אױגן ֿפון גָאטגרױסגעשַאצט אין 
  .יעטװעדער צרה

מַײן זון , געבענטשט זָאלסטו זַײן:  הָאט ָשאול געזָאגט צו ָדִודן25
  .אי אױסֿפירן װעסטו אױסֿפירן, אי טָאן װעסטו טָאן; דוד

און ָשאול הָאט זיך אומגעקערט , און דוד איז געגַאנגען אױף זַײן װעג
  .רטצו זַײן ָא

  

ַאצונד װעל איך :  און דוד הָאט געזָאגט בַײ זיך אין הַארצן1
ניטָא . אײן טָאג אומגעברַאכט װערן דורך שָאולס הַאנט

װי ַאנטרונען זָאל איך ַאנטרונען װערן אין לַאנד , בעסערס ֿפַאר מיר
מיך װַײטער , און ָשאול װעט זיך מיאש זַײן ֿפון מיר, ֿפון די ּפלשּתים

ַאזױ װעל איך ַאנטרונען ; אין גַאנצן געמַארק ֿפון יׂשראלצו זוכן 
  .װערן ֿפון זַײן הַאנט

ער און די זעקס ,  איז דוד אױֿפגעשטַאנען און איז ַאריבערגעגַאנגען2
דעם מלך , צו ָאכיש דעם זון ֿפון ָמעוכן, הונדערט מַאן װָאס מיט אים

ער און זַײנע ,  און דוד איז געזעסן בַײ ָאכישן אין ַגת3. ֿפון ַגת
דוד מיט זַײנע צװײ , איטלעכער מיט זַײן הױזגעזינט, מענטשן
און ַאֿביַגִיל די װַײב ֿפון ָנֿבלן ֿפון , ַאחינֹועם ֿפון יזרעאל, װַײבער
  . ַּכרמל

ָאבער , ַאז דוד איז ַאנטלָאֿפן קײן ַגת,  איז ָאנגעזָאגט געװָארן ָשאולן4
  .ער הָאט אים מער װַײטער ניט געזוכט

איך הָאב , איך בעט דיך, אױב:  און דוד הָאט געזָאגט צו ָאכישן5
זָאל מען מיר געבן ַאן ָארט אין , געֿפונען לַײטזיליקײט אין דַײנע אױגן

און נָאך װָאס ; און איך װעל דָארטן זיצן, שטעט-אײנער ֿפון די ֿפעלד
  ?שטָאט בַײ דיר-זָאל דַײן קנעכט זיצן אין דער מלוכה



אל אשמּו  

כח

דעריבער . כיש געגעבן אין יענעם טָאג ציקלַאג הָאט אים ָא6
  .געהערט ציקלַאג צו די מלכים ֿפון יהּודה ביז אױף הַײנטיקן טָאג

 און די צָאל ֿפון די טעג װָאס דוד איז געזעסן אין ֿפעלד ֿפון די 7
  .איז געװען ַא יָאר מיט ֿפיר חדשים, ּפלשּתים

ן און ָאנֿפַאלן אױף דעם  און דוד און זַײנע מענטשן ֿפלעגן ַארױֿפגײ8
װָארום זײ זַײנען געװען די , און דעם ַעָמלקי, און דעם ִגזרי, גשורי

און , װי דו קומסט קײן שור, בַאװױנער ֿפון לַאנד װָאס ֿפון אײביק ָאן
און ניט לָאזן ,  און דוד ֿפלעגט שלָאגן דָאס לַאנד9. ביז לַאנד מצַרִים

ער ֿפלעגט צונעמען שָאף און און ; לעבן קײן מַאן און קײן ֿפרױ
און זיך אומקערן און , און בגדים, און קעמלען, און אײזלען, רינדער

װּו זַײט איר :  און ַאז ָאכיש הָאט געזָאגט10. קומען צו ָאכישן
און , אױֿפן ָדרום ֿפון יהּודה: הָאט דוד געזָאגט? ָאנגעֿפַאלן הַײנט

  .ן ָדרום ֿפון דעם ֵקיניאון אױֿפ, אױֿפן ָדרום ֿפון דעם יַרחמֵאלי

צו ברענגען ,  און קײן מַאן און קײן ֿפרױ ֿפלעגט דוד ניט לָאזן לעבן11
טָאמער װעלן זײ דערצײלן אױף : װַײל ער הָאט געזָאגט, קײן ַגת
און ַאזױ איז . ַאזױ און ַאזױ הָאט דוד געטָאן: ַאזױ צו זָאגן, אונדז

עזעסן אין ֿפעלד ֿפון די געװען זַײן שטײגער ַאלע טעג װָאס ער איז ג
: ַאזױ צו זָאגן,  און ָאכיש הָאט געגלױבט ָדִודן12. ּפלשּתים

און , בַײ יׂשראל, ֿפַארמיאוסן הָאט ער זיך ֿפַארמיאוסט בַײ זַײן ֿפָאלק
 .ער װעט מיר זַײן ֿפַאר ַאן אײביקן קנעכט

  

הָאבן די ּפלשּתים ,  און עס איז געװען אין יענע טעג1
צו הַאלטן מלחמה , ט זײערע מחנות אין קריגאַײנגעזַאמל

, װיסן זָאלסטו װיסן: און ָאכיש הָאט געזָאגט צו ָדִודן. אױף יׂשראל
 2. דו און דַײנע מענטשן, ַאז דו װעסט ַארַײנגײן מיט מיר אין חיל

װָאס , דערֿפַאר װעסט דו געװָאר װערן: הָאט דוד געזָאגט צו ָאכישן
דערֿפַאר : ָאט ָאכיש געזָאגט צו ָדִודןה. דַײן קנעכט װעט אױֿפטָאן

  .װעל איך דיך מַאכן ֿפַארן שומר ֿפון מַײן קָאּפ ַאלע טעג

, און גַאנץ יׂשראל הָאבן אים בַאקלָאגט,  און שמואל איז געשטָארבן3
  . אין זַײן שטָאט, און זײ הָאבן אים בַאגרָאבן אין רמה
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די גַײסטערזעער און די און ָשאול הָאט געהַאט ָאּפגעטָאן ֿפון לַאנד 
  .טױטנבַאשװערער

און זײ זַײנען געקומען און ,  און די ּפלשּתים הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט4
און ָשאול הָאט אַײנגעזַאמלט גַאנץ , הָאבן געלַאגערט אין שּוֵנם

 און ָשאול הָאט געזען 5. און זײ הָאבן געלַאגערט אין ִגלבֹוע, יׂשראל
און זַײן , און ער הָאט מורא געקריגן, שּתיםדעם לַאגער ֿפון די ּפל

,  און ָשאול הָאט געֿפרעגט בַײ גָאט6. הַארץ הָאט זײער געציטערט
ניט דורך , ניט דורך חלומות, ָאבער גָאט הָאט אים ניט געענטֿפערט

  .ניט דורך נֿביאים, די אורים

זוכט מיר אױף ַא ֿפרױ ַא :  הָאט ָשאול געזָאגט צו זַײנע קנעכט7
. און װעל בַײ איר ֿפרעגן, און איך װעל גײן צו איר, ַײסטערזעעריןג

 ָאט איז דָא ַא ֿפרױ ַא: הָאבן זַײנע קנעכט צו אים געזָאגט
  .ָדור-גַײסטערזעערין אין ֵעין

, און ער הָאט ָאנגעטָאן ַאנדערע בגדים,  הָאט ָשאול זיך ֿפַארשטעלט8
און זײ זַײנען . םאון צװײ מענער מיט אי, און ער איז געגַאנגען

, װָארזָאג מיר: און ער הָאט געזָאגט, געקומען צו דער ֿפרױ בַײ נַאכט
און ברענג מיר אױף דעם װָאס איך װעל , דורך ַא גַײסט, איך בעט דיך

  דו װײסט װָאס , זע:  הָאט די ֿפרױ צו אים געזָאגט9. דיר זָאגן
רזעער און די װי ער הָאט ֿפַארשניטן די גַײסטע, ָשאול הָאט געטָאן

און ֿפַאר װָאס לײגסטו ַא שטרױכלונג , טױטנבַאשװערער ֿפון לַאנד
  ?בַײ מַײן לעבן מיך צו טײטן

ַאזױ װי גָאט : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט ָשאול איר געשװָארן בַײ גָאט10
 11! אױב דיר װעט געשען ַא שטרָאף װעגן דער דָאזיקער זַאך, לעבט

הָאט ער : ָאל איך דיר אױֿפברענגעןװעמען ז: הָאט די ֿפרױ געזָאגט
  .שמואל ברענג מיר אױף: געזָאגט

ַאזױ הָאט זי אױסגעשרִיען ,  און װי די ֿפרױ הָאט דערזען שמואלן12
: ַאזױ צו זָאגן, און די ֿפרױ הָאט געזָאגט צו ָשאולן; אױף ַא הױכן ָקול

ר  הָאט דע13. דו ביסט דָאך ָשאול? ֿפַאר װָאס הָאסטו מיך גענַארט
? װָאס זעסטו דען; זָאלסט ניט מורא הָאבן: מלך צו איר געזָאגט

ַא גָאט זע איך ַארױֿפגײן ֿפון דער : הָאט די ֿפרױ געזָאגט צו ָשאולן
  . ערד
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הָאט זי ? װָאס איז זַײן געשטַאלט:  הָאט ער צו איר געזָאגט14
און ער איז אַײנגעװיקלט אין , ַאן ַאלטער מַאן קומט ַארױף: געזָאגט

  . ַא מַאנטל

און ער הָאט זיך גענַײגט , הָאט ָשאול געװּוסט ַאז דָאס איז שמואל
  .און זיך געבוקט, מיטן ּפנים צו דער ערד

ֿפַאר װָאס הָאסטו מַײן רו :  הָאט שמואל געזָאגט צו ָשאולן15
מיך הָאט זײער : הָאט ָשאול געזָאגט? מיך אױֿפצוברענגען, געשטערט
און גָאט , ּפלשּתים הַאלטן מלחמה אױף מירװָארום די , צוגעדריקט

ניט , און ער ענטֿפערט מיר ניט מער, הָאט זיך ָאּפגעקערט ֿפון מיר
מיך צו לָאזן , הָאב איך דיך גערוֿפן; ניט דורך חלומות, דורך נֿביאים

  .װָאס איך זָאל טָאן, װיסן

ָאט ַאז גָאט ה, און נָאך װָאס ֿפרעגסטו מיך:  הָאט שמואל געזָאגט16
 און גָאט הָאט 17? און איז געװָארן דַײן ֿפַײנט, זיך ָאּפגעטָאן ֿפון דיר

און גָאט הָאט , ֿפַאר זיך געטָאן װָאס ער הָאט גערעדט דורך מיר
און הָאט זי געגעבן צו ַאן , ַאװעקגעריסן די מלוכה ֿפון דַײן הַאנט

דעם ָקול  ַאזױ װי דו הָאסט ניט צוגעהערט צו 18. צו ָדִודן, ַאנדערן
, און הָאסט ניט אױסגעֿפירט זַײן גרימצָארן אױף ַעָמלק, ֿפון גָאט

 און 19. דרום הָאט גָאט געטָאן צו דיר די דָאזיקע זַאך הַײנטיקן טָאג
. גָאט װעט אױך געבן יׂשראל מיט דיר אין דער הַאנט ֿפון די ּפלשּתים

 דעם חיל ֿפון אױך. און מָארגן װעסט דו און דַײנע זין זַײנען מיט מיר
  .יׂשראל װעט גָאט געבן אין דער הַאנט ֿפון די ּפלשּתים

,  איז ָשאול בַאלד ַאנידערגעֿפַאלן װי הױך ער איז אױף דער ערד20
אױך ; און ער הָאט זײער מורא געהַאט ֿפַאר די װערטער ֿפון שמואלן

װַײל ער הָאט ניט געהַאט געגעסן קײן , הָאט ער קײן ּכוח ניט געהַאט
  . רױט ַא גַאנצן טָאג און ַא גַאנצע נַאכטב

און זי הָאט געזען ַאז ער איז ,  איז די ֿפרױ צוגעגַאנגען צו ָשאולן21
דַײן דינסט הָאט , זע: און זי הָאט צו אים געזָאגט, זײער דערשרָאקן

און איך הָאב גענומען מַײן לעבן אין מַײן , צוגעהערט צו דַײן ָקול
רכט צו דַײנע װערטער װָאס דו הָאסט גערעדט און הָאב געהָא, הַאנט
הער דו אױך צו דעם ָקול ֿפון , איך בעט דיך,  און ַאצונד22. צו מיר

און , און עס, און לָאמיר לײגן ֿפַאר דיר ַא שטיקל ברױט, דַײן דינסט
  .ַאז דו װעסט גײן אין װעג, װעסט הָאבן ּכוח
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כט

.  איך װעל ניט עסן:און ער הָאט געזָאגט,  הָאט ער ניט געװָאלט23
און , ָאבער זַײנע קנעכט און אױך די ֿפרױ זַײנען צוגעשטַאנען צו אים

און ער איז אױֿפגעשטַאנען ֿפון , ער הָאט צוגעהערט צו זײער ָקול
  . און הָאט זיך געזעצט אױֿפן בעט, דער ערד

הָאט זי ,  און די ֿפרױ הָאט געהַאט ַא געשטָאּפט קַאלב אין הױז24
און זי הָאט גענומען מעל און , און הָאט עס געשָאכטןגעאַײלט 
  . און הָאט דערֿפון אױסגעבַאקט אומגעזַײערט ברױט, ֿפַארקנעטן

און זײ ,  און זי הָאט דערלַאנגט ֿפַאר ָשאולן און ֿפַאר זַײנע קנעכט25
און זײ זַײנען אױֿפגעשטַאנען און זַײנען . הָאבן געגעסן

 .ענער נַאכטַאװעקגעגַאנגען אין דער אײג

  

 און די ּפלשּתים הָאבן אַײנגעזַאמלט זײערע מחנות קײן 1
און די יׂשראל הָאבן געלַאגערט בַײ דעם קװַאל װָאס ; ַאֿפק
 און די ֿפירשטן ֿפון די ּפלשּתים זַײנען ֿפַארבַײגעגַאנגען 2. אין יזרעאל

און דוד און זַײנע מענטשן זַײנען , אין הונדערטן און אין טױזנטן
  . ַארבַײגעגַאנגען צולעצט מיט ָאכישןֿפ

װָאס טוען דָא די דָאזיקע :  הָאבן די הַארן ֿפון די ּפלשּתים געזָאגט3
דָאס איז : הָאט ָאכיש געזָאגט צו די הַארן ֿפון די ּפלשּתים? ִעֿברים

װָאס איז בַײ , דָאך דוד דער קנעכט ֿפון ָשאול דעם מלך ֿפון יׂשראל
און איך הָאב אין אים קײן שום בײז , ן יָארןמיר שױן טעג ָאדער שױ

ביז ] צו מיר[ניט געֿפונען ֿפון דעם טָאג װָאס ער איז צוגעֿפַאלן 
,  הָאבן די הַארן ֿפון די ּפלשּתים געצערנט אױף אים4. הַײנטיקן טָאג

קער אום דעם : און די הַארן ֿפון די ּפלשּתים הָאבן צו אים געזָאגט
 אומקערן צו זַײן ָארט װָאס דו הָאסט אים און זָאל ער זיך, מַאן

און זָאל ער ניט נידערן מיט אונדז אין דער , דָארטן ַארַײנגעזעצט
; ּכדי ער זָאל אונדז ניט זַײן ֿפַאר ַא שטער אין דער מלחמה, מלחמה

, װָארום מיט װָאס װעט דער דָאזיקער זיך איבערבעטן מיט זַײן הַאר
 איז דָאס ניט דער 5? דָאזיקע מענטשןאױב ניט מיט די קעּפ ֿפון די 

  : ַאזױ צו זָאגן, װָאס מע הָאט ֿפַאר אים געזונגען מיט טענץ, דוד

  ,ָשאול הָאט געשלָאגן אין זַײנע טױזנטן
  ?און דוד אין זַײנע צענטױזנטן
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ל

ַאזױ װי גָאט : און הָאט צו אים געזָאגט,  הָאט ָאכיש גערוֿפן ָדִודן6
און דַײן ַארױסגײן און דַײן , ַארטיקַאז דו ביסט רעכטֿפ, לעבט

װָארום איך הָאב , ַארַײנגײן מיט מיר אין חיל איז גוט אין מַײנע אױגן
קײן שלעכטס אין דיר ניט געֿפונען ֿפון דעם טָאג װָאס דו ביסט צו 

ָאבער אין די אױגן ֿפון די ֿפירשטן . מיר געקומען ביז הַײנטיקן טָאג
, און גײ בשלום, ַאצונד קער זיך אום און 7. ביסטו ניט װױלגעֿפעלן

ּכדי זָאלסט ניט טָאן װָאס איז שלעכט אין די אױגן ֿפון די ֿפירשטן 
  . ֿפון די ּפלשּתים

און , ָאבער װָאס הָאב איך געטָאן:  הָאט דוד געזָאגט צו ָאכישן8
װָאס הָאסטו געֿפונען אין דַײן קנעכט ֿפון דעם טָאג װָאס איך בין בַײ 

ַאז איך זָאל ניט קומען און מלחמה הַאלטן , נטיקן טָאגדיר ביז הַײ
  ? ַאקעגן די ֿפַײנט ֿפון מַײן הַאר דעם מלך

איך װײס ַאז דו :  הָאט ָאכיש געענטֿפערט און הָאט געזָאגט צו ָדִודן9
ָאבער די הַארן , ביסט גוט אין מַײנע אױגן ַאזױ װי ַא מלאך ֿפון גָאט

ער זָאל ניט ַארױֿפגײן מיט אונדז אין : גטֿפון די ּפלשּתים הָאבן געזָא
ֿפעדער זיך אין דער ֿפרי מיט די קנעכט ,  און ַאצונד10. דער מלחמה

און װי איר װעט אַײך , ֿפון דַײן הַאר װָאס זַײנען געקומען מיט דיר
  . ַאזױ גײט ַאװעק, און אַײך װערט ליכטיק, ֿפעדערן אין דער ֿפרי

ַאװעקצוגײן אין , ר און זַײנע מענטשןע,  הָאט דוד זיך געֿפעדערט11
און די ּפלשּתים . זיך אומצוקערן אין לַאנד ֿפון די ּפלשּתים, דער ֿפרי

 .זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען קײן יזרעאל

  

ַאז דוד און זַײנע מענטשן זַײנען געקומען ,  און עס איז געװען1
ערשט די ַעָמלקים זַײנען , אױֿפן דריטן טָאג קײן ציקלַאג

און זײ הָאבן געשלָאגן , און אױף ציקלַאג, נגעֿפַאלן אױֿפן ָדרוםָא
 און זײ הָאבן געֿפַאנגען 2. און הָאבן זי ֿפַארברענט אין ֿפַײער, ציקלַאג

זײ הָאבן ; ֿפון קלײן ביז גרױס, װָאס אין איר] און ַאלע[די װַײבער 
און זַײנען , נָאר זײ הָאבן זײ ַאװעקגעֿפירט, קײנעם ניט געטײט

 און װי דוד און זַײנע מענטשן זַײנען 3. געגַאנגען אױף זײער װעג
און זײערע , ערשט זי איז ֿפַארברענט אין ֿפַײער, געקומען אין שטָאט

  . װַײבער און זײערע זין און זײערע טעכטער זַײנען געֿפַאנגען געװָארן



אל אשמּו  

 הָאט דוד און דָאס ֿפָאלק װָאס מיט אים אױֿפגעהױבן זײער ָקול 4
  . ביז זײ הָאבן מער קײן ּכוח ניט געהַאט צו װײנען, געװײנטאון 

ַאחינֹועם ֿפון ,  אױך בײדע װַײבער ֿפון ָדִודן זַײנען געֿפַאנגען געװָארן5
  . און ַאֿביַגִיל די װַײב ֿפון ָנֿבלן ֿפון ַּכרמל, יזרעאל

װָארום דָאס ֿפָאלק הָאט גערעדט ,  און ָדִודן הָאט זײער צוגעדריקט6
װַײל דָאס געמיט ֿפון גַאנצן ֿפָאלק איז געװען ,  ֿפַארשטײנעןאים צו

. איטלעכער איבער זַײנע זין און איבער זַײנע טעכטער, ֿפַארביטערט
 און דוד הָאט 7. ָאבער דוד הָאט זיך געשטַארקט מיט יהוה זַײן גָאט

, איך בעט דיך, גענען מיר: ַאחיֶמֶלכס זון, געזָאגט צו אֿביתר דעם ּכהן
 און דוד הָאט 8. הָאט אֿביתר גענענט דעם אֿפוד צו ָדִודן.  אֿפודדעם

? זָאל איך נָאכיָאגן די דָאזיקע מחנה: ַאזױ צו זָאגן, געֿפרעגט בַײ גָאט
װָארום , יָאג נָאך: הָאט ער צו אים געזָאגט? װעל איך זי ָאניָאגן

  . און מציל זַײן װעסטו מציל זַײן, ָאניָאגן װעסטו ָאניָאגן

, ער און די זעקס הונדערט מַאן װָאס מיט אים, יז דוד געגַאנגען א9
און די צוריקגעבליבענע ; און זײ זַײנען געקומען צום טַײך בׂשֹור

ער און ֿפיר ,  און דוד הָאט נָאכגעיָאגט10. הָאבן זיך ָאּפגעשטעלט
די , און צװײ הונדערט מַאן הָאבן זיך ָאּפגעשטעלט; הונדערט מַאן

  . ן געװען צו ָאּפגעשלַאֿפט ַאריבערצוגײן דעם טַײך בׂשֹורװָאס זַײנע

און הָאבן אים ,  און זײ הָאבן געֿפונען אין ֿפעלד ַא מַאן ַא ִמצרי11
און ער הָאט , און זײ הָאבן אים געגעבן ברױט; געברַאכט צו ָדִודן

 און זײ הָאבן 12; און זײ הָאבן אים געגעבן טרינקען װַאסער, געגעסן
; און צװײ בינטלעך רָאזינקעס, עבן ַא שטיק געּפרעסטע ֿפַײגןאים געג

װָארום ער , און הָאט ָאּפגעכַאּפט דעם ָאטעם, און ער הָאט געגעסן
הָאט ניט געהַאט געגעסן ברױט און ניט געטרונקען קײן װַאסער דרַײ 

  . טעג און דרַײ נעכט

 װַאנען צו װעמען געהערסטו און ֿפון:  הָאט דוד צו אים געזָאגט13
ַא קנעכט ֿפון ַא , איך בין ַא ִמצרישער יונג: הָאט ער געזָאגט? ביסטו

װַײל איך בין , און מַײן הַאר הָאט מיך איבערגעלָאזן, מַאן ֿפון ַעָמלק
 מיר זַײנען ָאנגעֿפַאלן אױף 14. קרַאנק געװָארן מיט דרַײ טעג צוריק

און , ו יהּודהאון אױף װָאס געהערט צ, דעם ָדרום ֿפון דעם ּכֵרתי
און ציקלַאג הָאבן מיר ֿפַארברענט אין ; אױף דעם ָדרום ֿפון ָּכֵלֿב

װעסטו מיך ַארָאּפֿפירן צו דער :  הָאט דוד צו אים געזָאגט15. ֿפַײער



אל אשמּו  

אױב דו , שװער מיר בַײ גָאט: הָאט ער געזָאגט? דָאזיקער מחנה
דער און אױב דו װעסט מיך איבערענטֿפערן אין , װעסט מיך טײטן

און איך װעל דיך ַארָאּפֿפירן צו דער דָאזיקער , הַאנט ֿפון מַײן הַאר
  . מחנה

ערשט זײ זַײנען ֿפַארשּפרײט אױֿפן ,  הָאט ער אים ַארָאּפגעֿפירט16
און זײ עסן און טרינקען און הוליען איבער , געזיכט ֿפון גַאנצן לַאנד

נד ֿפון די ַאל דעם גרױסן רױב װָאס זײ הָאבן גענומען ֿפון לַא
  . און ֿפון לַאנד יהּודה, ּפלשּתים

 הָאט דוד זײ געשלָאגן ֿפון ֿפַארנַאכט און ביז אױף מָארגן אין 17
אחוץ ֿפיר , און ֿפון זײ איז ניט ַאנטרונען געװָארן ַא מַאן, ָאװנט

און זַײנען , הונדערט יונגע מענער װָאס זַײנען געריטן אױף קעמלען
 הָאט מציל געװען ַאלץ װָאס ַעָמלק הָאט  און דוד18. ַאנטלָאֿפן
 און בַײ 19. אױך זַײנע צװײ װַײבער הָאט דוד מציל געװען; צוגענומען

, זײ איז גָארנישט געמינערט געװָארן ֿפון מינדסטן און ביזן גרעסטן
סַײ ַאלץ װָאס יענע הָאבן , סַײ ֿפון רױב, סַײ זין און טעכטער
 אױך הָאט 20. דוד צוריקגעברַאכטַאלץ הָאט ; צוגענומען ֿפַאר זיך

הָאט מען זײ געֿפירט . שָאף און רינדער] זײערע[דוד צוגענומען ַאלע 
  . דָאס איז ָדִודס רױב: און מע הָאט געזָאגט, ֿפַארױס ֿפַאר יענעם ֿפי

 און דוד איז געקומען צו די צװײ הונדערט מַאן װָאס זַײנען געװען 21
און מע הָאט זײ געלָאזט זיצן , ר ָדִודןצו ָאּפגעשלַאֿפט צו גײן הינטע

און זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען ַאנטקעגן ָדִודן און . בַײם טַײך בׂשֹור
און דוד הָאט גענענט צו דעם . ַאנטקעגן דעם ֿפָאלק װָאס מיט אים

  . און הָאט זײ געֿפרעגט אױף ֿפריד, ֿפָאלק

כטיקע לַײט ֿפון  הָאבן זיך ָאּפגערוֿפן ַאלע שלעכטע און נידערטרע22
: און זײ הָאבן געזָאגט, די מענטשן װָאס זַײנען געגַאנגען מיט ָדִודן

װעלן מיר זײ ניט געבן ֿפון , װַײל זײ זַײנען ניט געגַאנגען מיט אונדז
נָאר בלױז איטלעכן זַײן װַײב , דעם רױב װָאס מיר הָאבן מציל געװען

  .  גײןװָאס זײ מעגן ַאװעקֿפירן און, און זַײנע קינדער

מיט , מַײנע ברידער, איר זָאלט ַאזױ ניט טָאן:  הָאט דוד געזָאגט23
און , ַאז ער הָאט אונדז ָאּפגעהיט, דעם װָאס גָאט הָאט אונדז געגעבן

אין אונדזער , הָאט געגעבן די מחנה װָאס איז אױף אונדז געקומען
? ַאך און װער װעט זיך צוהערן צו אַײך אין דער דָאזיקער ז24. הַאנט



אל אשמּו  

לא

װָארום ַאזױ װי דער חלק ֿפון דעם װָאס נידערט אין מלחמה ַאזױ איז 
  . גלַײך זָאלן זײ זיך טײלן; דער חלק ֿפון דעם װָאס בלַײבט בַײ די זַאכן

און מע הָאט ;  און ַאזױ איז געװען ֿפון יענעם טָאג ָאן און װַײטער25
אל ביז אױף עס געמַאכט ֿפַאר ַא חוק און ֿפַאר ַא געזעץ ֿפַאר יׂשר

  . הַײנטיקן טָאג

און הָאט געשיקט ֿפון דעם ,  און דוד איז געקומען קײן ציקלַאג26
: ַאזױ צו זָאגן, צו זַײנע גוטע ֿפרַײנד, רױב צו די עלטסטע ֿפון יהּודה

 צו די װָאס אין 27; נַאט אַײך ַא מּתנה ֿפון דעם רױב ֿפון גָאטס ֿפַײנט
און צו די װָאס אין , מֹות ֿפון ָדרוםאון צו די װָאס אין ָר, ֵאל-ֵבית
און , און צו די װָאס אין ִׂשֿפמות,  און צו די װָאס אין ערוער28; ַיּתיר

און צו די װָאס ,  און צו די װָאס אין ָרָכל29; צו די װָאס אין ֶאשּתמֹוַע
און צו די װָאס אין די שטעט ֿפון , אין די שטעט ֿפון דעם יַרחמֵאלי

- און צו די װָאס אין ּכֹור, ון צו די װָאס אין ָחרָמה א30; דעם ֵקיני
  ,  און צו די װָאס אין חֿברון31; און צו די װָאס אין ַעָתך, ָעָשן

און צו ַאלע ערטער װָאס דוד און זַײנע מענטשן זַײנען דָארטן 
  .ַארומגעגַאנגען

 

און ,  און די ּפלשּתים הָאבן מלחמה געהַאלטן אױף יׂשראל1
און , ון יׂשראל זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפַאר די ּפלשּתיםדי מענער ֿפ

 און די ּפלשּתים 2. זײ זַײנען געֿפַאלן דערשלָאגענע אױֿפן בַארג ִגלבֹוע
און די ּפלשּתים הָאבן , הָאבן ָאנגעיָאגט ָשאולן און זַײנע זין

 3. די זין ֿפון ָשאולן, און ַמלּכישוַע, און ַאֿביָנֶדֿב, דערשלָאגן יהונתן
די , און די שיסערס, און די מלחמה איז געװען שװער ַאקעגן ָשאולן

און ער הָאט זײער ; הָאבן אים געֿפונען, לַײט מיט די בױגנס
 הָאט ָשאול געזָאגט צו זַײן 4. געציטערט ֿפַאר די שיסערס

, צי ַארױס דַײן שװערד און דערשטעך מיך מיט איר: װַאֿפנטרעגער
און מיך , טענע זָאלן ניט קומעןּכדי די דָאזיקע אומבַאשני

ָאבער זַײן װַאֿפנטרעגער . און מַאכן געשּפעט איבער מיר, דערשטעכן
הָאט ָשאול . װָארום ער הָאט זײער מורא געהַאט, הָאט ניט געװָאלט

 און זַײן 5. און איז ַארױֿפגעֿפַאלן אױף איר, גענומען די שװערד
איז ער אױך , שטָארבןװַאֿפנטרעגער הָאט געזען ַאז ָשאול איז גע

 און 6. און איז געשטָארבן מיט אים, ַארױֿפגעֿפַאלן אױף זַײן שװערד



אל אשמּו  

אױך ַאלע זַײנע , און זַײן װַאֿפנטרעגער, דרַײ זין און זַײנע, ָשאול
  . זַײנען געשטָארבן אין אײנעם אין יענעם טָאג, מענטשן

און , טָאל הָאבן געזען די מענער ֿפון יׂשראל װָאס אױף יענער זַײט 7
, ַאז די מענער ֿפון יׂשראל זַײנען ַאנטלָאֿפן, װָאס אױף יענער זַײט ירדן

און זײ הָאבן ֿפַארלָאזן זײערע , און ָשאול און זַײנע זין זַײנען טױט
און , און די ּפלשּתים זַײנען געקומען. און זַײנען ַאנטלָאֿפן, שטעט

  . הָאבן זיך בַאזעצט אין זײ

זַײנען די ּפלשּתים געקומען ,  אױף מָארגן און עס איז געװען8
און זײ הָאבן געֿפונען ָשאולן און זַײנע , אױסטָאן די דערשלָאגענע

 און זײ הָאבן ָאּפגעשניטן זַײן 9. געֿפַאלן אױֿפן בַארג ִגלבֹוע, דרַײ זין
און געשיקט אין לַאנד ֿפון די , און אױסגעטָאן זַײנע װַאֿפן, קָאּפ

און , ָאנצוזָאגן אין הױז ֿפון זײערע געצנבילדער, וםּפלשּתים רונד ַאר
   און זײ הָאבן ַאהינגעטָאן זַײנע װַאֿפן אין הױז 10. דעם ֿפָאלק
און זַײן טױטן לַײב הָאבן זײ אױֿפגעשטָאכן אױף דער , ֿפון עשָּתרות
  . ָשן-מױער ֿפון בית

װָאס  – ִגלָעד הָאבן געהערט װעגן אים- און די בַאװױנער ֿפון ָיֿבש11
 זַײנען אױֿפגעשטַאנען ַאלע 12. די ּפלשּתים הָאבן געטָאן צו ָשאולן

און הָאבן , און זײ זַײנען געגַאנגען ַא גַאנצע נַאכט, העלדישע לַײט
ֿפון , און די לַײבער ֿפון זַײנע זין, ַארָאּפגענומען דעם לַײב ֿפון ָשאולן

און הָאבן ,  ָיֿבשאון זײ זַײנען געקומען קײן. ָשן-דער מױער ֿפון בית
און ,  און זײ הָאבן גענומען זײערע בײנער13. זײ דָארטן ֿפַארברענט

און זײ הָאבן ; בַאגרָאבן אונטער דעם טַאמַאריסקנבױם אין ָיֿבש
 .געֿפַאסט זיבן טעג
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