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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ְשמּוֵאל ב
  

 
 

ַאז דוד הָאט זיך געהַאט , װען נָאך שָאולס טױט און עס איז גע1
און דוד איז געזעסן אין ציקַלג , אומגעקערט ֿפון שלָאגן ַעָמלק

ערשט ַא מַאן קומט ָאן ֿפון דעם ,  און אױֿפן דריטן טָאג2, צװײ טעג
און ערד איז , און זַײנע קלײדער זַײנען צעריסן, ֿפון ָשאולן, לַאגער

ַאזױ , װי ער איז געקומען צו ָדִודן, און עס איז געװען. אױף זַײן קָאּפ
 הָאט דוד צו 3. און הָאט זיך געבוקט, איז ער געֿפַאלן צו דער ערד

ֿפון : הָאט ער צו אים געזָאגט? ֿפון װַאנען קומסטו: אים געזָאגט
 הָאט דוד צו 4. לַאגער ֿפון יׂשראל בין איך ַאנטרונען געװָארןדעם 

. איך בעט דיך, דערצײל מיר? װי איז די זַאך געװען: אים געזָאגט
און , דָאס ֿפָאלק איז ַאנטלָאֿפן ֿפון דער מלחמה: הָאט ער געזָאגט

און אױך , אױך זַײנען ֿפיל ֿפון דעם ֿפָאלק געֿפַאלן און געשטָארבן
 הָאט דוד געזָאגט צו דעם 5. ן זַײן זון יהונתן זַײנען טױטָשאול או

װי ַאזױ װײסטו ַאז ָשאול און : יונג װָאס הָאט דָאס אים דערצײלט
 הָאט דער יונג װָאס הָאט אים דָאס 6? זַײן זון יהונתן זַײנען טױט

, איך הָאב זיך גרָאד געטרָאֿפן אױף בַארג ִגלבֹוע: געזָאגט, דערצײלט
און ָאט הָאבן די ,  איז ָאנגעלענט אױף זַײן שּפיזערשט ָשאול

 הָאט ער זיך 7. רַײטװעגן און די רַײטמענער אים ָאנגעיָאגט
און ער הָאט גערוֿפן , און הָאט מיך דערזען, אומגעקערט הינטער זיך

 הָאט ער צו מיר 8. דָא בין איך: און איך הָאב געזָאגט, צו מיר
. ַאן ַעָמלקי בין איך: צו אים געזָאגטהָאב איך ? װער ביסטו: געזָאגט

און , לעבן מיר, איך בעט דיך, שטעל זיך:  הָאט ער צו מיר געזָאגט9
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װָארום נָאר װָאס ; װָארום די גסיסה הָאט מיך ָאנגענומען, טײט מיך
,  הָאב איך זיך געשטעלט לעבן אים10. מַײן נשמה הַאלט זיך אין מיר

ַאז ער קען מער ניט , ָאב געװּוסטװַײל איך ה, און הָאב אים געטײט
און איך הָאב גענומען די קרױן װָאס אױף זַײן . לעבן נָאך זַײן ֿפַאלן

און הָאב זײ , און דעם ָארעמבַאנד װָאס אױף זַײן ָארעם, קָאּפ
  .געברַאכט ַאהער צו מַײן הַאר

און , און הָאט זײ צעריסן,  הָאט דוד ָאנגענומען זַײנע קלײדער11
 און זײ הָאבן געקלָאגט 12. כן ַאלע מענטשן װָאס מיט איםדָאס גלַײ

און הָאבן געֿפַאסט ביזן ָאװנט אױף ָשאולן און אױף , און געװײנט
און אױף דעם הױז ֿפון , און אױף דעם ֿפָאלק ֿפון גָאט, יהונתן זַײן זון

  .װָאס זײ זַײנען געֿפַאלן דורכן שװערד, יׂשראל

עם יונג װָאס הָאט דָאס אים  און דוד הָאט געזָאגט צו ד13
איך בין דער זון ֿפון : הָאט ער געזָאגט? ֿפון װַאנען ביסטו: דערצײלט

װי הָאסטו :  הָאט דוד צו אים געזָאגט14. ַאן ַעָמלקי, ַא ֿפרעמדן מַאן
ניט מורא געהַאט אױסצושטרעקן דַײן הַאנט אומצוברענגען דעם 

  ?געזַאלבטן ֿפון גָאט

: און הָאט געזָאגט, גערוֿפן אײנעם ֿפון די יונגען און דוד הָאט צו15
און ער איז , און ער הָאט אים געשלָאגן. צו אױף אים-ֿפַאל, גענען

  .געשטָארבן

װָארום ! דַײן בלוט אױף דַײן קָאּפ:  און דוד הָאט צו אים געזָאגט16
איך הָאב : ַאזױ צו זָאגן, דַײן מױל הָאט עדות געזָאגט אױף דיר

  .געזַאלבטן ֿפון גָאטגעטײט דעם 

 און דוד הָאט געקלָאגט די דָאזיקע קלָאג אױף ָשאולן און אױף 17
ּכדי צו לערנען די קינדער ֿפון - און ער הָאט געזָאגט18, יהונתן זַײן זון

  :דָאס איז שױן ֿפַארשריבן אין בוך ֿפון ישר; יהּודה דעם בױגן

  ;שלָאגןאיז אױף דַײנע הײכן דער, יׂשראל,  די ּפרַאכט19
  !װי זַײנען די גבורים געֿפַאלן

  , ניט דערצײלן זָאלט איר אין ַגת20
  ,ניט ָאנזָאגן אין די גַאסן ֿפון ַאשקלון

  ,ּכדי די טעכטער ֿפון די ּפִלשּתים זָאלן זיך ניט ֿפרײען
  .ּכדי די טעכטער ֿפון די אומבַאשניטענע זָאלן ניט קװעלן
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ב

  , איר בערג ֿפון ִגלבֹוע21
  ,ן ניט רעגן אױף אַײךניט טױ או

  !ָאדער ֿפעלדער געהױבענע
  ,װָארום דָארט איז ֿפַארמיאוסט געװָארן דער שילד ֿפון גבורים

  ,מיט אײל ניט בַאשמירט, דער שילד ֿפון ָשאולן
  ,ֿפון ֿפעטס ֿפון גבורים,  ֿפון בלוט ֿפון דערשלָאגענע22

  ,הָאט יהונתנס בױגן זיך צוריק ניט געצױגן
  .ֿפון ָשאולן זיך ניט אומגעקערט לײדיקאון די שװערד 

  , ָשאול און יהונתן23
  ,די בַאליבטע און ליבע אין זײער לעבן

  .צו מָאל אין זײער טױט הָאבן זײ זיך ניט צעשײדט
  ,ֿפון ָאדלערס זַײנען זײ געװען ֿפלינקער
  .ֿפון לײבן זַײנען זײ געװען שטַארקער

  ,טאױף ָשאולן װײנ,  איר טעכטער ֿפון יׂשראל24
  ,מיט ּתענוגים דערצו, װָאס הָאט אַײך אין רױטן געקלײדט

  .װָאס הָאט ַארױֿפגעטָאן צירונג ֿפון גָאלד אױף אַײער קלײד

  - װי זַײנען די גבורים אין מלחמה געֿפַאלן25
  !יהונתן אױף דַײנע הײכן דערשלָאגן

  ,יהונתן מַײן ברודער,  מיך קלעמט נָאך דיר26
  ;ליב געװען ביסטו מיר זײער

  ,װּונדערלעך געװען איז דַײן ליבשַאֿפט צו מיר
  .מער װי די ליבשַאֿפט ֿפון װַײבער

  , װי זַײנען די גבורים געֿפַאלן27
 !און אונטערגעגַאנגען די װַאֿפן ֿפון מלחמה

  

, הָאט דוד געֿפרעגט בַײ גָאט,  און עס איז געװען נָאך דעם1
 ֿפון די שטעט ֿפון זָאל איך ַארױֿפגײן אין אײנער: ַאזױ צו זָאגן

: הָאט דוד געזָאגט. גײ ַארױף: הָאט גָאט צו אים געזָאגט? יהּודה
  .קײן חֿברון: הָאט ער געזָאגט? װּוהין זָאל איך ַארױֿפגײן
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, און אױך זַײנע צװײ װַײבער,  איז דוד ַארױֿפגעגַאנגען ַאהין2
 און 3. ון ַּכרמלאון ַאֿביַגִיל די װַײב ֿפון ָנֿבלן ֿפ, ַאחינֹועם ֿפון יזרעאל

עטלעכן מיט , זַײנע מענטשן װָאס מיט אים הָאט דוד ַארױֿפגעברַאכט
 4. און זײ הָאבן זיך בַאזעצט אין די שטעט ֿפון חֿברון; זַײן הױזגעזינט

און הָאבן דָארטן געזַאלבט , און די מענער ֿפון יהּודה זַײנען געקומען
  .דהָדִודן ֿפַאר ַא מלך איבער דעם הױז ֿפון יהּו

ִגלָעד -די מענטשן ֿפון ָיֿבש: ַאזױ צו זָאגן, הָאט מען דערצײלט ָדִודן
 הָאט דוד געשיקט שלוחים 5. זַײנען די װָאס הָאבן בַאגרָאבן ָשאולן

געבענטשט זָאלט : און זײ געלָאזט זָאגן, ִגלָעד-צו די מענטשן ֿפון ָיֿבש
קן ֶחסד מיט אַײער װָאס איר הָאט געטָאן דעם דָאזי, איר זַײן ֿפון גָאט

זָאל גָאט ,  און ַאצונד6. און הָאט אים בַאגרָאבן, מיט ָשאולן, הַאר
און אױך איך װעל אַײך ָאּפטָאן ; טָאן מיט אַײך ֶחסד און טרַײשַאֿפט

 און 7. װָאס איר הָאט געטָאן די דָאזיקע זַאך, די דָאזיקע טוֿבה
; ט העלדישע יונגעןאון זַײ, זָאלן שטַארק זַײן אַײערע הענט, ַאצונד

און אױך הָאט מיך דָאס הױז ֿפון , װָארום אַײער הַאר ָשאול איז טױט
  .יהּודה געזַאלבט ֿפַאר ַא מלך איבער זײ

הָאט , ֿפירער ֿפון ָשאולן-דער חיל,  און ַאֿבנר דער זון ֿפון ֵנרן8
 און הָאט אים, בֹוֶשת דעם זון ֿפון ָשאולן- גענומען איש

 און ער הָאט אים געמַאכט ֿפַאר ַא 9. ײן ַמחַנִיםַאריבערגעֿפירט ק
און איבער יזרעאל און , און איבער דעם אשורי, מלך איבער ִגלָעד

  .און איבער גַאנץ יׂשראל, און איבער בנימין, איבער אֿפַרִים

ַאז , בֹוֶשת דער זון ֿפון ָשאולן- ֿפערציק יָאר איז ַאלט געװען איש10
. און צװײ יָאר הָאט ער געקיניגט, ר יׂשראלער איז געװָארן מלך איבע

 און די צָאל 11. ָאבער דָאס הױז ֿפון יהּודה איז געװען הינטער ָדִודן
ֿפון די טעג װָאס דוד איז געװען מלך אין חֿברון איבער דעם הױז ֿפון 

 .איז געװען זיבן יָאר און זעקס חדשים, יהּודה

בֹוֶשת דעם זון - קנעכט ֿפון אישאון די,  און ַאֿבנר דער זון ֿפון ֵנרן12
 אױך 13. זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון ַמחַנִים קײן גֿבעון, ֿפון ָשאולן

זַײנען , און די קנעכט ֿפון ָדִודן, יֹוָאֿב דער זון ֿפון צרּוָיהן
און זײ הָאבן זיך צונױֿפגעטרָאֿפן מיט זײ אין אײנעם , ַארױסגעגַאנגען

און ,  זַײט טַײךדערדי הָאבן זיך געזעצט ֿפון און , בַײם טַײך ֿפון גֿבעון
זָאלן :  און ַאֿבנר הָאט געזָאגט צו יֹוָאֿבן14. די ֿפון יענער זַײט טַײך
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הָאט . און ַא שטיף טָאן ֿפַאר אונדז, ַאקָארשט די יונגען אױֿפשטײן
  .זָאלן זײ אױֿפשטײן: יֹוָאֿב געזָאגט

ריבערגעגַאנגען מיט ַא און זַײנען ַא,  זַײנען זײ אױֿפגעשטַאנען15
, בֹוֶשת דעם זון ֿפון ָשאולן-און ֿפַאר איש, צװעלף ֿפַאר בנימין, צָאל

 און זײ הָאבן ָאנגענומען אײנער 16. און צװעלף ֿפון ָדִודס קנעכט
ביז זײ , מיט זַײן שװערד צום ַאנדערנס זַײט, דעם ַאנדערן ֿפַארן קָאּפ

- ט גערוֿפן יענעם ָארט חלקתאון מע הָא. זַײנען געֿפַאלן אין אײנעם
  .װָאס איז גֿבעון, הצורים

און ,  און די מלחמה איז געװען זײער ַא שװערע אין יענעם טָאג17
ַאֿבנר און די מענער ֿפון יׂשראל זַײנען געשלָאגן געװָארן ֿפַאר די 

  .קנעכט ֿפון ָדִודן

ֿביַשי און און ַא, יֹוָאֿב,  און דָארטן זַײנען געװען צרּוָיהס דרַײ זין18
ַאזױ װי , און עׂשהאל איז געװען ֿפלינק אױף זַײנע ֿפיס; עׂשהאל

 הָאט עׂשהאל נָאכגעיָאגט 19. אײנער ֿפון די הינדן װָאס אין ֿפעלד
און ער הָאט זיך ניט ָאּפגענַײגט ֿפון הינטער ַאֿבנרן צו גײן , ַאֿבנרן

און ,  זיך הָאט ַאֿבנר זיך אומגעקערט הינטער20. רעכטס ָאדער לינקס
 21. איך: הָאט ער געזָאגט? עׂשהאל, ביסט דו דָאס: הָאט געזָאגט

נַײג זיך צו דַײן רעכטער זַײט ָאדער צו : הָאט ַאֿבנר צו אים געזָאגט
און נעם דיר זַײן , און כַאּפ דיר ָאן אײנעם ֿפון די יונגען, דַײן לינקער

 ֿפון הינטער ָאבער עׂשהאל הָאט זיך ניט געװָאלט ָאּפקערן. אױסטו
קער דיך ָאּפ ֿפון :  הָאט ַאֿבנר װידער געזָאגט צו עׂשהאלן22. אים

און װי ? נָאך װָאס זָאל איך דיך שלָאגן צו דער ערד; הינטער מיר
 ָאבער ער 23? װעל איך אױֿפהײבן מַײן ּפנים צו דַײן ברודער יֹוָאֿבן

 זעץ געטָאן און ַאֿבנר הָאט אים ַא, הָאט זיך ניט געװָאלט ָאּפקערן
ביז דער שּפיז איז אים , מיטן אונטערשטן טײל ֿפון שּפיז אין בױך

און ער איז דָארטן געֿפַאלן און געשטָארבן אױֿפן ; ַארױס ֿפון הינטן
  איטלעכער װָאס איז געקומען צו דעם , און עס איז געװען. ָארט

 הָאט זיך, ָארט װָאס עׂשהאל איז דָארטן געֿפַאלן און געשטָארבן
  .ָאּפגעשטעלט

און װי די זון איז ,  הָאבן יֹוָאֿב און ַאֿביַשי נָאכגעיָאגט ַאֿבנרן24
, זַײנען זײ געקומען ביזן בערגל ַאָמה װָאס ֿפַאר גיַח, אונטערגעגַאנגען

 און די קינדער ֿפון בנימין הָאבן 25. אױֿפן װעג צום מדבר ֿפון גֿבעון
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ג

; זײ זַײנען געװָארן צו אײן בונדאון , זיך אַײנגעזַאמלט הינטער ַאֿבנרן
  .און זײ הָאבן זיך געשטעלט אױֿפן שּפיץ ֿפון ַא בערגל

זָאל דען אײביק : און הָאט געזָאגט,  הָאט ַאֿבנר גערוֿפן צו יֹוָאֿבן26
? װײסטו דען ניט ַאז ביטער װעט זַײן צום ָסוף? ֿפַארצערן די שװערד

זיך אומקערן ֿפון און ביז װַאנען װעסטו ניט הײסן דעם ֿפָאלק 
, ַאזױ װי גָאט לעבט:  הָאט יֹוָאֿב געזָאגט27? הינטער זײערע ברידער

װָאלט ערשט אין דער ֿפרי דָאס , ַאז װען דו װָאלסט ניט גערעדט
  .ֿפָאלק ָאּפגעטרעטן אײנער ֿפון הינטערן ַאנדערן

און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט ,  און יֹוָאֿב הָאט געבלָאזן אין שוֿפר28
און , און זײ הָאבן מער ניט נָאכגעיָאגט יׂשראל, זיך ָאּפגעשטעלט

  .הָאבן מער װַײטער ניט מלחמה געהַאלטן

 און ַאֿבנר און זַײנע מענטשן זַײנען געגַאנגען דורכן ּפלױן יענע 29
און דורכגעגַאנגען , און זײ זַײנען ַאריבער דעם ירדן, גַאנצע נַאכט
  .ן ַמחַנִיםאון געקומען קײ, גַאנץ ִבתרון

און ער הָאט ,  און יֹוָאֿב הָאט זיך אומגעקערט ֿפון הינטער ַאֿבנרן30
הָאבן געֿפעלט ֿפון ָדִודס קנעכט ; אַײנגעזַאמלט דָאס גַאנצע ֿפָאלק

און ָדִודס קנעכט הָאבן געשלָאגן ֿפון  31. נַײנצן מַאן און עׂשהאל
עכציק מַאן דרַײ הונדערט און ז-צװישן ַאֿבנרס מענטשן , בנימין

  .זַײנען געבליבן טױט

און הָאבן אים בַאגרָאבן ,  און עׂשהאלן הָאבן זײ ַאװעקגעטרָאגן32
און יֹוָאֿב און זַײנע . לחם-אין קֿבר ֿפון זַײן ֿפָאטער װָאס אין בית
און זײ איז ליכטיק געװָארן , מענטשן זַײנען געגַאנגען ַא גַאנצע נַאכט

  .אין חֿברון

  

 איז געװען ַא לַאנגע צװישן דעם הױז ֿפון ָשאולן  און די מלחמה1
און דוד איז געװָארן ַאלץ . און צװישן דעם הױז ֿפון ָדִודן

  .און דָאס הױז ֿפון ָשאולן איז געװָארן ַאלץ שװַאכער, שטַארקער

און זַײן בָכור איז ,  און בַײ ָדִודן זַײנען געבָארן געװָארן זין אין חֿברון2
 און דער צװײטער ֿפון 3; ון ַאחינֹועמען ֿפון יזרעאלֿפ, געװען ַאמנֹון
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און דער ; ֿפון ַאֿביַגִיל דער װַײב ֿפון ָנֿבלן ֿפון ַּכרמל, ִּכלָאֿב, אים
דער זון ֿפון מעכה דער טָאכטער ֿפון ַּתלַמי דעם , ַאֿבָשלום, דריטער

און ; דער זון ֿפון ַחגיתן, ַאדֹוִנָיה,  און דער ֿפירטער4; מלך ֿפון גשור
,  און דער זעקסטער5; דער ֿפינֿפטער שֿפטָיה דער זון ֿפון ַאֿביַטלן

די דָאזיקע זַײנען געבָארן געװָארן בַײ . ִיתרָעם ֿפון ָדִודס װַײב ֶעגָלהן
  .ָדִודן אין חֿברון

װען די מלחמה איז געװען צװישן דעם הױז ֿפון ,  און עס איז געװען6
הָאט ַאֿבנר זיך געהַאלטן ָאן , דןָשאולן און צװישן דעם הױז ֿפון ָדִו

  .דעם הױז ֿפון ָשאולן

 און ָשאול הָאט געהַאט ַא קעּפסװַײב װָאס איר נָאמען איז געװען 7
: געזָאגט צו ַאֿבנרן] בֹוֶשת-איש[הָאט . ִרצָּפה די טָאכטער ֿפון ַאָיהן

 הָאט 8? ֿפַאר װָאס ביסטו געקומען צו מַײן ֿפָאטערס קעּפסװַײב
און ער הָאט , בֹוֶשתן-ײער געברענט אױף די װערטער ֿפון אישַאֿבנרן ז
איך טו הַײנט צו טָאג ? בין איך דען ַא הונטסקָאּפ ֿפון יהּודה: געזָאגט

צו זַײנע אײגענע און צו , ֶחסד מיט דעם הױז ֿפון דַײן ֿפָאטער ָשאולן
און איך הָאב דיך ניט איבערגעענטֿפערט אין דער , זַײנע גוטע ֿפרַײנט
און דו װַארֿפסט מיר הַײנט ֿפָאר ַא זינד מיט דער , הַאנט ֿפון ָדִודן

ַאז ַאזױ װי גָאט ,  זָאל גָאט טָאן צו ַאֿבנרן ַאזױ און נָאך מער9. ֿפרױ
 ַאריבערצוטרָאגן 10, ַאזױ װעל איך אים טָאן, הָאט געשװָארן צו ָדִודן

ון ָדִודן און אױֿפשטעלן דעם טרָאן ֿפ, די מלוכה ֿפון שָאולס הױז
 און 11! ֶשֿבע-ֿפון דן און ביז בֵאר, איבער יׂשראל און איבער יהּודה

ֿפון זַײן מורא , ער הָאט מער ַא װָארט ניט געקענט ענטֿפערן ַאֿבנרן
  .ֿפַאר אים

ַאזױ צו ,  און ַאֿבנר הָאט אױֿפן ָארט געשיקט שלוחים צו ָדִודן12
שליס דַײן בונד מיט : זָאגןַאזױ צו ? בַײ װעמען איז דָאס לַאנד: זָאגן
און ָאט איז מַײן הַאנט מיט דיר איבערצודרײען צו דיר גַאנץ , מיר

, איך װעל שליסן מיט דיר ַא בונד, גוט:  הָאט ער געזָאגט13. יׂשראל
זָאלסט ניט זען : ַאזױ צו זָאגן, ָאבער אײן זַאך ֿפַארלַאנג איך ֿפון דיר

, ך ִמיכל די טָאכטער ֿפון ָשאולןסַײדן דו ברענגסט צוגלַײ, מַײן ּפנים
  .װען דו קומסט זען מַײן ּפנים
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, בֹוֶשת דעם זון ֿפון ָשאולן- און דוד הָאט געשיקט שלוחים צו איש14
װָאס איך הָאב ֿפַארקנַאסט , גיב מיר מַײן װַײב מיכלען: ַאזױ צו זָאגן

  .צו מיר מיט הונדערט ֿפָארהױטן ֿפון די ּפִלשּתים

, און הָאט זי ָאּפגענומען ֿפון דעם מַאן, ֶשת געשיקטבֹו- הָאט איש15
 און איר מַאן איז געגַאנגען מיט 16. ֿפון ַּפלטיֵאל דעם זון ֿפון ַלִישן

הָאט ַאֿבנר צו אים . געגַאנגען נָאך איר און געװײנט ביז בחורים, איר
  .און ער הָאט זיך אומגעקערט; גײ קער זיך אום: געזָאגט

, ט געהַאט ַא גערײד מיט די עלטסטע ֿפון יׂשראל און ַאֿבנר הָא17
נָאך נעכטן און נָאך אײערנעכטן הָאט איר בַאגערט : ַאזױ צו זָאגן

װָארום גָאט הָאט ;  און ַאצונד טוט18. ָדִודן ֿפַאר ַא מלך איבער אַײך
דורך דער הַאנט ֿפון דוד מַײן קנעכט : ַאזױ צו זָאגן, געזָאגט אױף ָדִודן

, לֿפן מַײן ֿפָאלק יׂשראל ֿפון דער הַאנט ֿפון די ּפִלשּתיםװעל איך הע
  .און ֿפון דער הַאנט ֿפון ַאלע זײערע ֿפַײנט

און ַאֿבנר .  און ַאֿבנר הָאט אױך גערעדט אין די אױערן ֿפון בנימין19
איז אױך געגַאנגען דערצײלן אין די אױערן ֿפון ָדִודן אין חֿברון ַאלץ 

און אין די אױגן ֿפון , ין די אױגן ֿפון יׂשראלװָאס איז װױלגעֿפעלן א
,  און ַאֿבנר איז געקומען צו ָדִודן קײן חֿברון20. גַאנצן הױז ֿפון בנימין

און דוד הָאט געמַאכט ֿפַאר ַאֿבנרן און . און צװַאנציק מַאן מיט אים
 און ַאֿבנר הָאט 21. ֿפַאר די מענטשן װָאס מיט אים ַא מָאלצַײט

און איך װעל , איך װעל אױֿפשטײן און װעל גײן: ִודןגעזָאגט צו ָד
און זײ װעלן שליסן , אַײנזַאמלען צו מַײן הַאר דעם מלך גַאנץ יׂשראל

און . און װעסט קיניגן װי װַײט דַײן הַארץ געלוסט, מיט דיר ַא בונד
  .און ער איז ַאװעקגעגַאנגען בשלום, דוד הָאט ַאװעקגעשיקט ַאֿבנרן

ט ֿפון ָדִודן און יֹוָאֿב זַײנען ָאנגעקומען ֿפון ַאן  ערשט די קנעכ22
און ַאֿבנר איז שױן ; און זײ הָאבן געברַאכט מיט זיך ֿפיל רױב, ָאנֿפַאל

און , װַײל ער הָאט אים ַאװעקגעשיקט, ניט געװען בַײ ָדִודן אין חֿברון
 און װי יֹוָאֿב און דער גַאנצער חיל 23. ער איז ַאװעקגעגַאנגען בשלום

ַאזױ צו , הָאט מען דערצײלט יֹוָאֿבן, װָאס מיט אים זַײנען ָאנגעקומען
און ער הָאט אים , ַאֿבנר דער זון ֿפון ֵנרן איז געקומען צום מלך: זָאגן

  .און ער איז ַאװעקגעגַאנגען בשלום, ַאװעקגעשיקט

װָאס הָאסטו : און הָאט געזָאגט,  איז יֹוָאֿב געקומען צום מלך24
ַאלַמאי הָאסטו אים ; איז ַאֿבנר געקומען צו דירָאט ? געטָאן
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   דו קענסט ַאֿבנר דעם 25? און ער איז ַאװעקגעגַאנגען, ָאּפגעלָאזט
און געװָאר צו , ַאז דיך צו ֿפַארנַארן איז ער געקומען, זון ֿפון ֵנרן

און געװָאר צו װערן ַאלץ װָאס דו , װערן װּו אױס און װּו אַײן בַײ דיר
  .טוסט

און ער הָאט געשיקט ,  יֹוָאֿב איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ָדִודן און26
; סירה-און זײ הָאבן אים אומגעקערט ֿפון ָבור, שלוחים נָאך ַאֿבנרן

  .און דוד הָאט ניט געװּוסט

ַאזױ הָאט אים ,  און װי ַאֿבנר הָאט זיך אומגעקערט קײן חֿברון27
 צו רעדן מיט אים ּכדי, יֹוָאֿב ָאּפגענַײגט אינעװײניק אין טױער

און ער , און ער הָאט אים דָארטן געשלָאגן אין בױך, שטילערהײט
  .ֿפַאר דעם בלוט ֿפון זַײן ברודער עׂשהאלן, איז געשטָארבן

רײן בין : און ער הָאט געזָאגט,  און דוד הָאט עס דערנָאך געהערט28
ֿבנר איך און מַײן מלוכה ֿפַאר גָאט אױף אײביק ֿפון דעם בלוט ֿפון ַא

און אױֿפן ,  זָאל עס ֿפַאלן אױֿפן קָאּפ ֿפון יֹוָאֿבן29. דעם זון ֿפון ֵנרן
און זָאל ניט אױסגײן ֿפון יֹוָאֿבס הױז ַא , גַאנצן הױז ֿפון זַײן ֿפָאטער

און דער װָאס הַאלט זיך אױף ַא , ֿפלוסיקער און ַא קרעציקער
ָאס אים ֿפעלט און דער װָאס ֿפַאלט דורכן שװערד און דער װ, שטעקן
  .ברױט

 און יֹוָאֿב און ַאֿביַשי זַײן ברודער הָאבן געהרגעט ַאֿבנרן ֿפַאר װָאס 30
  .ער הָאט געטײט זײער ברודער עׂשהאלן אין גֿבעון אין דער מלחמה

 און דוד הָאט געזָאגט צו יֹוָאֿבן און צו דעם גַאנצן ֿפָאלק װָאס 31
און קלָאגט , ורט ָאן זַאקאון ג, צערַײסט אַײערע קלײדער: מיט אים

. און דער מלך דוד איז געגַאנגען נָאך דער מיטה. ֿפַארױס ֿפַאר ַאֿבנרן
 און דער מלך הָאט 33.  און זײ הָאבן בַאגרָאבן ַאֿבנרן אין חֿברון32

און דָאס , און הָאט געװײנט אױף ַאֿבנרס קֿבר, אױֿפגעהױבן זַײן ָקול
ן דער מלך הָאט געקלָאגט אױף או. גַאנצע ֿפָאלק הָאט מיטגעװײנט

  :און הָאט געזָאגט, ַאֿבנרן

  ?זָאל ַאֿבנר שטַארבן װי ַא נידערטרעכטיקער שטַארבט
  , דַײנע הענט זַײנען ניט געבונדן געװען34

  ;און דַײנע ֿפיס ניט אין קײטן געשמידט



ל במּואש  

ד

  .װי מע ֿפַאלט ֿפַאר ֿפַארברעכער ביסטו געֿפַאלן
  . װידער געװײנט אױף איםאון דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט

 און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז געקומען צו געבן עסן ָדִודן ברױט װען 35
: ַאזױ צו זָאגן, ָאבער דוד הָאט געשװָארן, עס איז נָאך געװען טָאג

אױב איך װעל ֿפַארזוכן ברױט , זָאל מיר גָאט טָאן ַאזױ און נָאך מער
 און דָאס 36! גײט אונטעראײדער די זון , ָאדער עּפעס װָאס עס איז

און עס איז װױלגעֿפעלן אין זײערע , גַאנצע ֿפָאלק הָאט געמערקט
ַאלץ װָאס דער מלך הָאט געטָאן איז װױלגעֿפעלן אין די אױגן ; אױגן

 און דָאס גַאנצע ֿפָאלק און גַאנץ יׂשראל הָאבן 37. ֿפון גַאנצן ֿפָאלק
צו טײטן ,  געװען ֿפון מלךַאז דָאס איז ניט, געװּוסט אין יענעם טָאג
  .ַאֿבנר דעם זון ֿפון ֵנרן

איר , ֿפַאר װָאר:  און דער מלך הָאט געזָאגט צו זַײנע קנעכט38
ַאז ַא הַאר און ַא גרױסער מַאן איז געֿפַאלן הַײנטיקן , דַארֿפט װיסן

װָאס -און נָאר,  און איך בין הַײנט שװַאך39. טָאג אין יׂשראל
זַײנען , די זין ֿפון צרּוָיהן, און די דָאזיקע לַײט, לךגעזַאלבט ֿפַאר ַא מ
זָאל גָאט בַאצָאלן דעם שלעכטסטוער לױט זַײן . צו הַארט ֿפַאר מיר

 .שלעכטיקײט

  

ַאז ַאֿבנר איז אומגעקומען אין ,  און שָאולס זון הָאט געהערט1
און גַאנץ יׂשראל , און זַײנע הענט זַײנען שלַאף געװָארן, חֿברון

  .ען דערשרָאקן געװָארןזַײנ

דער ;  און שָאולס זון הָאט געהַאט צװײ הױּפטלַײט ֿפון מחנות2
, און דער נָאמען ֿפון צװײטן ֵרָכֿב, נָאמען ֿפון אײנעם איז געװען ַבַעָנה

  װָארום ; ֿפון די קינדער ֿפון בנימין, זין ֿפון ִרמֹון דעם בֵארֹותער
ון די בֵארֹותער זַײנען  א3; אױך בארות װערט גערעכנט צו בנימין

און זַײנען דָארטן געבליבן װױנער ביז אױף , ַאנטלָאֿפן קײן ִגַּתִים
  .הַײנטיקן טָאג

 און יהונתן דער זון ֿפון ָשאולן הָאט געהַאט ַא זון ַא לָאמען אױף די 4
װען די הערונג װעגן ָשאולן און , ער איז געװען ֿפינף יָאר ַאלט. ֿפיס

הָאט אים זַײן ַאם אױֿפגעהױבן . קומען ֿפון יזרעאליהונתנען איז ָאנגע
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איז ער געֿפַאלן , אין איר אַײלעניש צו ַאנטלױֿפן, איז: און איז געלָאֿפן
  .און זַײן נָאמען איז געװען מֿפיֿבֹושת. און איז הינקעדיק געװָארן

ון א, ֵרָכֿב און ַבַעָנה,  זַײנען געגַאנגען די זין ֿפון ִרמֹון דעם בֵארֹותער5
, בֹוֶשתן-זײ זַײנען געקומען אין דער היץ ֿפון טָאג צום הױז ֿפון איש

 און זײ זַײנען 6. בעת ער הָאט געשלָאֿפן דעם מיטָאגשלָאף
און הָאבן , ַארַײנגעגַאנגען אינעװײניק אין הױז װי קױֿפער ֿפון װײץ

און ֵרָכֿב און זַײן ברודער ַבַעָנה זַײנען ; אים געשלָאגן אין בױך
װען ער איז ,  און ַאז זײ זַײנען ַארַײן אין הױז7. רונען געװָארןַאנט

און הָאבן אים געשלָאגן , געלעגן אױף זַײן בעט אין זַײן שלָאֿפקַאמער
און זײ הָאבן גענומען זַײן ; הָאבן זײ ָאּפגעשניטן זַײן קָאּפ, און געטײט

 און 8. נַאכטאון זַײנען געגַאנגען מיטן װעג ֿפון ּפלױן ַא גַאנצע , קָאּפ
, בֹוֶשתן צו ָדִודן קײן חֿברון-זײ הָאבן געברַאכט דעם קָאּפ ֿפון איש

בֹוֶשת -ָאט איז דער קָאּפ ֿפון איש: און זײ הָאבן געזָאגט צום מלך
און גָאט ; דעם זון ֿפון ָשאול דַײן ֿפַײנט װָאס הָאט געזוכט דַײן לעבן

ַא נקמה ָאן ָשאולן הָאט הַײנטיקן טָאג געגעבן מַײן הַאר דעם מלך 
  .און ָאן זַײן זָאמען

די זין ֿפון ִרמֹון ,  הָאט דוד געענטֿפערט ֵרָכֿבן און זַײן ברודער ַבַעָנהן9
ַאזױ װי עס לעבט גָאט : און ער הָאט צו זײ געזָאגט, דעם בֵארֹותער

 ַאז דער 10, װָאס הָאט אױסגעלײזט מַײן זעל ֿפון יעטװעדער צרה
און , ָשאול איז טױט״, ״זע: ַאזױ צו זָאגן, לטװָאס הָאט מיר דערצײ

הָאב איך אים , ברענגער אין זַײנע אױגן-ער איז געװען װי ַא בׂשורה
ָאנשטָאט װָאס איך , און הָאב אים געהרגעט אין ציקַלג, ָאנגענומען

 הַײנט װי נָאך ַאז מענטשן רשעִים 11. געלט-זָאל אים געבן בׂשורה
דיקן מענטשן אין זַײן הױז אױף זַײן הָאבן געהרגעט ַאן אומשול

און , זָאל איך ַאצונד ניט מָאנען זַײן בלוט ֿפון אַײער הַאנט, געלעגער
  ?אַײך ָאּפרַאמען ֿפון דער ערד

און , און זײ הָאבן זײ געהרגעט,  און דוד הָאט בַאֿפױלן די יונגען12
 בַײם און זײ אױֿפגעהַאנגען, ָאּפגעהַאקט זײערע הענט און זײערע ֿפיס

בֹוֶשתן הָאבן זײ גענומען און -און דעם קָאּפ ֿפון איש. טַײך אין חֿברון
 .בַאגרָאבן אין דעם קֿבר ֿפון ַאֿבנרן אין חֿברון
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 און ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל זַײנען געקומען צו ָדִודן קײן 1ה
דַײן בײן און דַײן : ַאזױ צו זָאגן, און זײ הָאבן געזָאגט, חֿברון
ַאז ָשאול איז ,  נָאך נעכטן און נָאך אײערנעכטן2. ַײנען מירֿפלײש ז

ביסט דו געװען דער װָאס הָאט , געװען מלך איבער אונדז
און גָאט הָאט צו דיר . ַארױסגעֿפירט און ַארַײנגעֿפירט יׂשראל

און דו זָאלסט זַײן ַא , יׂשראל, דו זָאלסט ֿפיטערן מַײן ֿפָאלק: געזָאגט
  .אלֿפירשט איבער יׂשר

,  און ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל זַײנען געקומען צום מלך קײן חֿברון3
און , און דער מלך דוד הָאט זײ געשלָאסן ַא בונד אין חֿברון ֿפַאר גָאט

  .זײ הָאבן געזַאלבט ָדִודן ֿפַאר ַא מלך איבער יׂשראל

;  דרַײסיק יָאר איז דוד ַאלט געװען װען ער איז געװָארן מלך4
 אין חֿברון הָאט ער געקיניגט 5. ָאר הָאט ער געקיניגטֿפערציק י

און אין ירושלים הָאט ער , איבער יהּודה זיבן יָאר און זעקס חדשים
  .געקיניגט דרַײ און דרַײסיק יָאר איבער גַאנץ יׂשראל און יהּודה

 און דער מלך איז געגַאנגען מיט זַײנע מענטשן קײן ירושלים אױף 6
ַאזױ , הָאבן זײ געזָאגט צו ָדִודן. װױנער ֿפון לַאנדדעם בַא, דעם יֿבוסי
װעסט ַאהער ניט קומען סַײדן װעסט ָאּפטָאן די בלינדע און : צו זָאגן

 ָאבער דוד 7. דוד קען ַאהער ניט קומען: ַאזױ צו זָאגן; די הינקעדיקע
 און 8. שטָאט-דָאס איז ָדִודס, הָאט בַאצװּונגען די ֿפעסטונג ֿפון ִציון

װער נָאר עס װעט שלָאגן דעם :  הָאט געזָאגט אין יענעם טָאגדוד
די ] ָאּפטָאן[און , און װעט צוקומען צו דער װַאסעררינע, יֿבוסי

 דרום  . . . ..די ֿפַארהַאסטע ֿפון ָדִודס זעל, הינקעדיקע און די בלינדע
מע קען ניט ַארַײן ; ַא בלינדער און ַא הינקעדיקער איז דָא: זָאגט מען

  .ין הױזא

און ער הָאט זי ,  און דוד הָאט זיך בַאזעצט אין דער ֿפעסטונג9
 און דוד הָאט ֿפַארבױט רונד ַארום ֿפון מלוא 10; שטָאט-גערוֿפן ָדִודס

און יהוה דער , און דוד איז געװָארן ַאלץ גרעסער. און אינעװײניק צו
  .גָאט ֿפון צֿבאות איז געװען מיט אים

 ֿפון צור הָאט געשיקט שלוחים צו ָדִודן מיט  און חיָרם דער מלך11
און זײ , צעדערהָאלץ און הָאלצמַײנסטערס און שטײנמַײנסטערס

 און דוד הָאט געװּוסט ַאז גָאט 12. הָאבן געבױט ַא הױז ֿפַאר ָדִודן
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און ַאז ער הָאט , הָאט אים בַאֿפעסטיקט ֿפַאר ַא מלך איבער יׂשראל
  .ן זַײן ֿפָאלק יׂשראלדערהױבן זַײן מלוכה ֿפון װעג

 און דוד הָאט גענומען נָאך קעּפסװַײבער און װַײבער ֿפון ירושלים 13
און בַײ ָדִודן זַײנען געבָארן געװָארן נָאך , נָאך זַײן קומען ֿפון חֿברון

 און דָאס זַײנען די נעמען ֿפון די װָאס זַײנען אים 14. זין און טעכטער
; און שלמה, און נתן, און שֹוֿבֿב, ַשמּוַע: געבָארן געװָארן אין ירושלים

און ,  און ֶאליָשָמע16; און ָיֿפיע, און ֶנֿפג, און ֶאלישּוַע,  און ִיֿבָחר15
  .און ֶאליֿפלט, ֶאלָיָדע

 און די ּפִלשּתים הָאבן געהערט ַאז מע הָאט געזַאלבט ָדִודן ֿפַאר ַא 17
רױֿפגעגַאנגען צו זוכן און ַאלע ּפִלשּתים זַײנען ַא, מלך איבער יׂשראל

און ער הָאט ַארָאּפגענידערט צו דער , הָאט דוד דערהערט. ָדִודן
  .ֿפעסטונג

און הָאבן זיך ֿפַארשּפרײט אין ,  און די ּפִלשּתים זַײנען געקומען18
  .טָאל רֿפאים

זָאל איך ַארױֿפגײן : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט דוד געֿפרעגט בַײ גָאט19
הָאט גָאט ? װעסטו זײ געבן אין מַײן הַאנט? םַאקעגן די ּפִלשּתי
גײ ַארױף װָארום געבן װעל איך געבן די ּפִלשּתים : געזָאגט צו ָדִודן
  .אין דַײן הַאנט

און דוד הָאט זײ דָארטן , ּפָרצים- איז דוד געקומען אין בעל20
גָאט הָאט דורכגעברָאכן מַײנע ֿפַײנט : און ער הָאט געזָאגט, געשלָאגן

דרום הָאט מען גערוֿפן . ַאזױ װי ַא דורכברָאך ֿפון װַאסער,  מירֿפַאר
  .ּפָרצים-דעם נָאמען ֿפון יענעם ָארט ַבַעל

און דוד ,  און זײ הָאבן דָארטן איבערגעלָאזט זײערע געצנבילדער21
  .און זַײנע מענטשן הָאבן זײ ַאװעקגעטרָאגן

און הָאבן , קומען און די ּפִלשּתים זַײנען װידער ַא מָאל ַארױֿפגע22
און ,  הָאט דוד געֿפרעגט בַײ גָאט23. זיך ֿפַארשּפרײט אין טָאל רֿפאים

, דרײ זיך אױס הינטער זײ; זָאלסט ניט ַארױֿפגײן: ער הָאט געזָאגט
 און עס 24. און זָאלסט קומען אױף זײ ֿפון ַאקעגן די מױלבערבײמער

י שּפיצן ֿפון די ַאז דו הערסט ַא גערױש ֿפון טריט אין ד, װעט זַײן
  װָארום דענצמָאל איז , דענצמָאל זָאלסטו אַײלן, מױלבערבײמער
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ו

צו שלָאגן אין דעם לַאגער ֿפון די , גָאט ַארױסגעגַאנגען דיר ֿפַארױס
  .ּפִלשּתים

און , ַאזױ װי גָאט הָאט אים בַאֿפױלן –  און דוד הָאט ַאזױ געטָאן25
 .ע ביז דו קומסט קײן גזרער הָאט געשלָאגן די ּפִלשּתים ֿפון ֶגֿב

  

 און דוד הָאט װידער אַײנגעזַאמלט ַאלע געקליבענע אין 1
 און דוד איז אױֿפגעשטַאנען און 2. דרַײסיק טױזנט מַאן, יׂשראל

, יהּוָדה-איז געגַאנגען מיט דעם גַאנצן ֿפָאלק װָאס מיט אים ֿפון ַבַעֵלי
װָאס אױף אים , טַארױֿפצוברענגען ֿפון דָארטן דעם ָארון ֿפון גָא

דער נָאמען ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות װָאס  – װערט גערוֿפן דער נָאמען
 און זײ הָאבן ַארױֿפגעלײגט דעם ָארון ֿפון 3 .זיצט אױף די ּכרוֿבים

און הָאבן אים ַאװעקגענומען ֿפון ַאֿביָנֶדֿבס , גָאט אױף ַא נַײעם װָאגן
יו די זין ֿפון ַאֿביָנֶדֿבן הָאבן און עּוָזה און ַאח. הױז װָאס אין ִגֿבָעה

 און ַאז זײ הָאבן אים ַאװעקגענומען ֿפון 4. געֿפירט דעם נַײעם װָאגן
איז ַאחיו , מיט דעם ָארון ֿפון גָאט, ַאֿביָנֶדֿבס הױז װָאס אין ִגֿבָעה
 און דוד און דָאס גַאנצע הױז ֿפון 5. געגַאנגען ֿפַארױס ֿפַארן ָארון

] ֶזֶמר ֿפון-ּכלי[לט ֿפַאר גָאט אױף ַאלערלײ יׂשראל הָאבן געשּפי
, און אױף ּפױקן, און אױף גיטַארן, און אױף הַארֿפן, ציּפרעסנהָאלץ

  .און אױף צימבלען, און אױף קלעּפערלעך

הָאט עּוָזה ,  און װי זײ זַײנען געקומען ביזן שַײער ֿפון ָנכון6
ָאט אים און ה, אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט צום ָארון ֿפון גָאט

 הָאט דער 7.װָארום די רינדער הָאבן אים ַארָאּפגערוקט, ָאנגענומען
און גָאט הָאט אים דָארטן , צָארן ֿפון גָאט געגרימט אױף עּוָזהן

און ער איז דָארטן געשטָארבן לעבן דעם . געשלָאגן ֿפַאר דעם ֿפַארזע
  .ָארון ֿפון גָאט

ט הָאט געברַאכט ַא ברָאך  און ָדִודן הָאט געערגערט ֿפַאר װָאס גָא8
עּוָזה ביז אױף הַײנטיקן -און מע רוֿפט יענעם ָארט ֶּפֶרץ. אױף עּוָזהן

און ער ,  און דוד הָאט מורא געהַאט ֿפַאר גָאט יענעם טָאג9. טָאג
  ?װי ַאזױ זָאל דער ָארון ֿפון גָאט קומען צו מיר: הָאט געזָאגט

עם ָארון ֿפון גָאט צו זיך אין  און דוד הָאט ניט געװָאלט ָאּפקערן ד10
-און דוד הָאט אים ָאּפגעֿפירט צו דעם הױז ֿפון עֹוֿבד, שטָאט-ָדִודס
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 און דער ָארון ֿפון גָאט איז געבליבן אין הױז ֿפון 11. אדומען ֿפון ַגת
-און גָאט הָאט געבענטשט עֹוֿבד. אדומען ֿפון ַגת דרַײ חדשים-עֹוֿבד

  .אדומען און זַײן גַאנץ הױז

גָאט הָאט : ַאזױ צו זָאגן,  איז דערצײלט געװָארן דעם מלך ָדִודן12
אדומען און ַאלץ װָאס געהערט צו -געבענטשט דָאס הױז ֿפון עֹוֿבד

און הָאט , איז דוד געגַאנגען. ֿפון װעגן דעם ָארון ֿפון גָאט, אים
- סאדומס הױז אין ָדִוד-ַארױֿפגעברַאכט דעם ָארון ֿפון גָאט ֿפון עֹוֿבד

װי די טרעגערס ֿפון ,  און עס איז געװען13. מיט ַא ִׂשמחה, שטָאט
  ַאזױ הָאט , דעם ָארון ֿפון גָאט זַײנען ָאּפגעגַאנגען זעקס טריט

 און דוד הָאט 14. ער געשלַאכט ַאן ָאקס און ַא געשטָאּפט רינד
און דוד איז געװען ָאנגעגורט ; געטַאנצט מיטן גַאנצן ּכוח ֿפַאר גָאט

,  און דוד און דָאס גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל15.  ַא לַײנענעם אֿפודאין
הָאבן ַארױֿפגעברַאכט דעם ָארון ֿפון גָאט מיט שַאלונג און מיט ַא 

  .ָקול ֿפון שוֿפר

-װי דער ָארון ֿפון גָאט איז געקומען אין ָדִודס,  און עס איז געװען16
ן ַארױסגעקוקט דורכן ַאזױ הָאט ִמיכל די טָאכטער ֿפון ָשאול, שטָאט

און הָאט געזען דעם מלך ָדִודן טַאנצן און שּפרינגען ֿפַאר , ֿפענצטער
  .און זי הָאט אים ֿפַארַאכט אין איר הַארצן, גָאט

און הָאבן אים ,  און זײ הָאבן געברַאכט דעם ָארון ֿפון גָאט17
אין דעם געצעלט װָאס דוד הָאט , ַאװעקגעשטעלט אױף זַײן ָארט

און דוד הָאט אױֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפער . ר אים אױֿפגעשטעלטֿפַא
 און ַאז דוד הָאט געענדיקט 18. און ֿפרידָאּפֿפער ֿפַאר גָאט

 הָאט ער, אױֿפברענגען די ברַאנדָאּפֿפער און די ֿפרידָאּפֿפער
 און 19. געבענטשט דָאס ֿפָאלק אין דעם נָאמען ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות

דעם גַאנצן המון ֿפון , געטײלט דעם גַאנצן ֿפָאלקער הָאט אױס
און ַא חלק , איטלעכן ַא חלה ברױט, ֿפון ַא מַאן ביז ַא ֿפרױ, יׂשראל
און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז געגַאנגען . און ַא רָאזינקעקוכן, ֿפלײש

  .איטלעכער צו זַײן הױז

איז .  און דוד הָאט זיך אומגעקערט צו בענטשן זַײן הױזגעזינט20
און , ִמיכל די טָאכטער ֿפון ָשאולן ַארױסגעגַאנגען ָדִודן ַאנטקעגן

װָאס ֿפַאר ַא ּכֿבוד הָאט זיך הַײנט ָאנגעטָאן דער מלך : הָאט געזָאגט
װען ער הָאט זיך הַײנט ָאּפגעדעקט ֿפַאר די אױגן ֿפון די , ֿפון יׂשראל
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ז

ָאּפ אײנער ֿפון ַאזױ װי ָאּפדעקן דעקט זיך , דינסטן ֿפון זַײנע קנעכט
ֿפַאר גָאט װָאס :  הָאט דוד געזָאגט צו מיכלען21! די נישטװערטיקע

הָאט אױסדערװײלט מיך אײדער דַײן ֿפָאטער און אײדער דַײן גַאנץ 
, מיך צו בַאֿפעלן ֿפַאר ַא ֿפירשט איבער דעם ֿפָאלק ֿפון גָאט, הױז

 און איך 22 .ֿפַאר גָאט װעל איך מיך ֿפרײלעך מַאכן – איבער יׂשראל
און װעל זַײן ָשֿפל אין מַײנע , װעל זיך נָאך קלענער הַאלטן װי דָאס

מיט זײ טו איך זיך ָאן , און מיט די דינסטן װָאס דו זָאגסט. אױגן
  .ּכֿבוד

זי הָאט ניט געהַאט קײן קינד ,  און ִמיכל די טָאכטער ֿפון ָשאולן23
 .ביז דעם טָאג ֿפון איר טױט

  

, ַאז דער מלך הָאט זיך בַאזעצט אין זַײן הױז, װען און עס איז גע1
 הָאט 2, און גָאט הָאט אים בַארוט רונד ַארום ֿפון ַאלע זַײן ֿפַײנט

איך װױן אין ַא הױז ֿפון , זע נָאר: דער מלך געזָאגט צו נתן דעם נֿביא
 הָאט נתן 3. און דער ָארון ֿפון גָאט װױנט אין ֿפָארהַאנגען, צעדערן

װָארום גָאט איז , ַאלץ װָאס אין דַײן הַארצן גײ טו: ום מלךגעזָאגט צ
  .מיט דיר

איז דָאס װָארט ֿפון גָאט , אין יענער נַאכט,  און עס איז געװען4
,  גײ און זָאלסט זָאגן צו מַײן קנעכט5: ַאזױ צו זָאגן, געװען צו נתנען

הױז װילסט דו דען מיר בױען ַא : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: צו ָדִודן
 ַאז איך הָאב ניט געװױנט אין ַא הױז ֿפון 6? צום װױנען ֿפַאר מיר

דעם טָאג װָאס איך הָאב אױֿפגעברַאכט די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון 
נַײערט איך ֿפלעג אומגײן אין ַא , מצַרִים און ביז אױף הַײנטיקן טָאג

  אומעטום װּו איך בין אומגעגַאנגען7. געצעלט און אין ַא ִמשּכן
צי הָאב איך ַא װָארט גערעדט מיט , צװישן ַאלע קינדער ֿפון יׂשראל
װָאס איך הָאב בַאֿפױלן צו ֿפיטערן , אײנעם ֿפון די שֿבטים ֿפון יׂשראל

ֿפַאר װָאס הָאט איר מיר ניט : ַאזױ צו זָאגן, מַײן ֿפָאלק יׂשראל
 מַײן זָאלסטו ַאזױ זָאגן צו,  און ַאצונד8? געבױט ַא הױז ֿפון צעדערן

איך הָאב דיך : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צֿבאות: צו ָדִודן, קנעכט
צו זַײן ַא ֿפירשט , ֿפון הינטער די שָאף, גענומען ֿפון דעם ֿפיטערּפלַאץ

 און איך בין געװען מיט דיר 9. איבער יׂשראל, איבער מַײן ֿפָאלק
טן ַאלע דַײנע און איך הָאב ֿפַארשני, אומעטום װּו דו ביסט געגַאנגען
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ַאזױ װי , און איך װעל דיר מַאכן ַא גרױסן נָאמען; ֿפַײנט ֿפון ֿפַאר דיר
 און איך װעל 10. דער נָאמען ֿפון די גרעסטע װָאס אױף דער ערד

און װעל אים , ֿפַאר יׂשראל, מַאכן ַאן ָארט ֿפַאר מַײן ֿפָאלק
און ;  ציטערןאון מער ניט, ער זָאל רוען אױף זַײן ָארט, אַײנֿפלַאנצן

 ֿפון 11, ֿפַארברעכער זָאלן אים מער ניט ּפַײניקן ַאזױ װי צוערשט
; דעם טָאג װָאס איך הָאב בַאֿפױלן שוֿפטים איבער מַײן ֿפָאלק יׂשראל

און גָאט זָאגט דיר . און איך װעל דיך בַארוען ֿפון ַאלע דַײנע ֿפַײנט
ע טעג װעלן דערֿפילט  ַאז דַײנ12. ַאז גָאט װעט דיר מַאכן ַא הױז, ָאן

װעל איך אױֿפשטעלן , און װעסט זיך לײגן מיט דַײנע עלטערן, װערן
, דעם װָאס װעט ַארױסגײן ֿפון דַײנע אינגעװײד, דַײן זָאמען נָאך דיר

 ער װעט בױען ַא הױז צו 13. און איך װעל בַאֿפעסטיקן זַײן מלוכה
ן זַײן מלוכה ביז און איך װעל בַאֿפעסטיקן דעם טרָאן ֿפו, מַײן נָאמען
און ער װעט מיר ,  איך װעל אים זַײן ֿפַאר ַא ֿפָאטער14. אױף אײביק

װעל איך אים שטרָאֿפן מיט , ַאז װען ער ֿפַארברעכט, זַײן ֿפַאר ַא זון
  .און מיט די ּפלָאגן ֿפון מענטשנקינדער, דער רוט ֿפון מענטשן

 ַאזױ װי איך הָאב , ָאבער מַײן ֶחסד װעט זיך ניט ָאּפטָאן ֿפון אים15
  .װעמען איך הָאב ָאּפגעטָאן ֿפון ֿפַאר דיר, ָאּפגעטָאן ֿפון ָשאולן

;  און דַײן הױז און דַײן מלוכה װעלן ביז אײביק זַײן זיכער ֿפַאר דיר16
  .דַײן טרָאן װעט זַײן ֿפעסט ביז אײביק

און ַאזױ װי די דָאזיקע גַאנצע ,  ַאזױ װי ַאלע די דָאזיקע װערטער17
  .ַאזױ הָאט נתן גערעדט צו ָדִודן, ונגזע

, און הָאט זיך געזעצט ֿפַאר גָאט,  און דער מלך דוד איז געקומען18
, און װער איז מַײן הױז, גָאט דו הַאר, װער בין איך: און הָאט געזָאגט

 און דָאס איז נָאך 19? װָאס דו הָאסט מיך געברַאכט ביז ַאהער
און דו הָאסט אױך , ט דו הַארגָא, געװען קלײן אין דַײנע אױגן

װָאס דָאס איז , גערעדט װעגן דַײן קנעכטס הױז אױף װַײטער ַאהין
 און װָאס מער נָאך 20. גָאט דו הַאר, נָאר דער שטײגער מיט ַא לַײט

  .גָאט דו הַאר, דו קענסט דָאך דַײן קנעכט? זָאל דוד רעדן צו דיר
צו , הָאסטו געטָאן, רצןאון לױט דַײן הַא,  ֿפון װעגן דַײן װָארט21

 דעריבער ביסטו 22. לָאזן װיסן דַײן קנעכט די דָאזיקע גַאנצע גדולה
און ניטָא קײן גָאט , װָארום ניטָא ַאזַא װי דו, יהוה דו גָאט, גרױס

. לױט ַאלץ װָאס מיר הָאבן געהערט מיט אונדזערע אױערן, אחוץ דיר
ַאזױ װי דַײן ֿפָאלק  און װָאסער אײנציקע אומה אױף דער ערד איז 23

און זיך צו , װָאס גָאט איז געגַאנגען אױסלײזן זיך צום ֿפָאלק, יׂשראל
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ח

און , גרױס׳-ֿפון אַײערט װעגן – און צו טָאן, מַאכן ַא נָאמען
ֿפון ֿפַאר דַײן ֿפָאלק ] צו ֿפַארטרַײבן[, ֿפַאר דַײן לַאנד, ֿפָארכטיקע זַאכן

אומות מיט זײערע , צַרִיםװָאס דו הָאסט דיר אױסגעלײזט ֿפון מ
 און דו הָאסט דיר בַאֿפעסטיקט דַײן ֿפָאלק יׂשראל דיר 24? געטער

  .ביסט געװָארן זײ צום גָאט, יהוה, און דו, צום ֿפָאלק אױף אײביק
דָאס װָארט װָאס דו הָאסט גערעדט , יהוה דו גָאט,  און ַאצונד25

און טו , ף אײביקזַײ מקיים אױ, װעגן דַײן קנעכט און װעגן זַײן הױז
 און זָאל געגרײסט װערן דַײן נָאמען 26. ַאזױ װי דו הָאסט גערעדט

יהוה ֿפון צֿבאות איז דער גָאט איבער : ַאזױ צו זָאגן, ביז אײביק
. און דָאס הױז ֿפון דַײן קנעכט ָדִודן זָאל זַײן ֿפעסט ֿפַאר דיר; יׂשראל

הָאסט , ר יׂשראלדער גָאט איבע, יהוה ֿפון צֿבאות,  װָארום דו27
איך װעל דיר : ַאזױ צו זָאגן, ַאנטּפלעקט דעם אױער ֿפון דַײן קנעכט

דרום הָאט דַײן קנעכט געֿפונען בַײ זיך הַארץ מתּפלל ; בױען ַא הױז
דו ביסט , יהוה גָאט,  און ַאצונד28. צו זַײן צו דיר די דָאזיקע ּתֿפילה

דו הָאסט צוגעזָאגט און , און דַײנע װערטער מוזען זַײן אמת, גָאט
און ,  דרום בַאװיליק ַאצונד29; דַײן קנעכט דָאס דָאזיקע גוטס

, בענטש דָאס הױז ֿפון דַײן קנעכט צו זַײן אױף אײביק ֿפַאר דיר
און ֿפון דַײן ברכה זָאל ; װָארום דו גָאט דער הַאר הָאסט גערעדט

 .דָאס הױז ֿפון דַײן קנעכט געבענטשט װערן אױף אײביק

  

, הָאט דוד געשלָאגן די ּפִלשּתים, ן עס איז געװען נָאך דעם או1
און דוד הָאט צוגענומען , און הָאט זײ געמַאכט אונטערטעניק

  .ַאָמה ֿפון דער הַאנט ֿפון די ּפִלשּתים-ֶמֶתג

, און הָאט זײ געמָאסטן מיט ַא שנור,  און ער הָאט געשלָאגן מוָאֿב2
ר הָאט ָאּפגעמָאסטן צװײ און ע; זײ אױסלײגנדיק אױף דער ערד

און מוָאֿב איז . און אײן ֿפולע שנור צו לָאזן לעבן, שנורן צו טײטן
  .געװָארן צו ָדִודן קנעכט װָאס ברענגען ָאּפגָאב

דעם מלך ֿפון ,  און דוד הָאט געשלָאגן ַהַדדֶעֶזר דעם זון ֿפון רחוֿבן3
נט בַײם טַײך בעת ער איז געגַאנגען צוריקקריגן זַײן אױבערהַא, צֹוֿבה
 און דוד הָאט בַאצװּונגען ֿפון אים טױזנט און זיבן הונדערט 4. ּפרת

און דוד הָאט געלײמט ַאלע ; און צװַאנציק טױזנט ֿפוסגײער, רַײטער
  .נָאר איבערגעלָאזט ֿפון זײ הונדערט געשּפַאן, געשּפַאנען
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,  צֹוֿבה איז ארם ֿפון דמׂשק געקומען העלֿפן ַהַדדֶעֶזר דעם מלך ֿפון5
  .און דוד הָאט געשלָאגן ֿפון ארם צװײ און צװַאנציק טױזנט מַאן

און ארם איז ,  און דוד הָאט געשטעלט װַאכן אין ארם ֿפון דמׂשק6
  .געװָארן צו ָדִודן קנעכט װָאס ברענגען ָאּפגָאב

  .און גָאט הָאט געהָאלֿפן ָדִודן אומעטום װּו ער איז געגַאנגען

ומען די גילדערנע שילדן װָאס זַײנען געװען אױף  און דוד הָאט גענ7
 און ֿפון 8. און ער הָאט זײ געברַאכט קײן ירושלים, ַהַדדֶעֶזרס קנעכט

הָאט דער מלך דוד צוגענומען , ַהַדדֶעֶזרס שטעט, ֶבַטח און ֿפון ֵברֹוַתי
  .קוּפער זײער ֿפיל

 געשלָאגן  און ּתֹוִעי דער מלך ֿפון ַחמת הָאט געהערט ַאז דוד הָאט9
 און ּתֹוִעי הָאט געשיקט זַײן זון 10, דעם גַאנצן חיל ֿפון ַהַדדֶעֶזרן

אים צו ֿפרעגן אױף ֿפריד און אים , יֹוָרמען צום מלך דוד
, ֿפַאר װָאס ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט ַהַדדֶעֶזרן, ָאנצּוװינטשן

; ּתֹוִעיןװָארום ַהַדדֶעֶזר הָאט געהַאט מלחמה מיט , און אים געשלָאגן
און ער הָאט געברַאכט מיט זיך זילבערנע ּכלים און גילדערנע ּכלים 

 זײ אױך הָאט דער מלך דוד געהײליקט צו 11. און קוּפערנע ּכלים
מיט דעם זילבער און דעם גָאלד װָאס ער הָאט געהײליקט ֿפון , גָאט

, וָאֿבאון ֿפון מ,  ֿפון ארם12: ַאלע ֿפעלקער װָאס ער הָאט בַאצװּונגען
און , און ֿפון ַעָמלק, און ֿפון די ּפִלשּתים, און ֿפון די קינדער ֿפון עמון

  .דעם מלך ֿפון צֹוֿבה, ֿפון דעם רױב ֿפון ַהַדדֶעֶזר דעם זון ֿפון רחוֿבן

װען ער הָאט זיך אומגעקערט ,  און דוד הָאט זיך געמַאכט ַא שם13
 און ער 14.  טױזנט מַאןַאכצן – ֿפון שלָאגן ארם אין טָאל ֿפון זַאלץ

אין גַאנץ אדום הָאט ער געשטעלט ; הָאט געשטעלט װַאכן אין אדום
  .און גַאנץ אדום איז געװָארן קנעכט צו ָדִודן. װַאכן

 און 15. און גָאט הָאט געהָאלֿפן ָדִודן אומעטום װּו ער איז געגַאנגען
ָאן רעכט און דוד הָאט געט. דוד הָאט געקיניגט איבער גַאנץ יׂשראל
  .און גערעכטיקײט צו זַײן גַאנצן ֿפָאלק

און יהֹושֿפט ;  און יֹוָאֿב דער זון ֿפון צרּוָיהן איז געװען איבערן חיל16
 און ָצדֹוק דער זון ֿפון 17; דער דערמָאנער, דער זון ֿפון ַאחילּודן

 דער, און ׂשָרָיה; ּכהנים, און ַאחיֶמֶלך דער זון ֿפון אֿביתרן, ַאחיטוֿבן
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ט

איבער די ּכֵרתים און די ,  און בָנָיהּו דער זון ֿפון יהֹוָיָדען18; שרַײבער
 .און די זין ֿפון ָדִודן זַײנען געװען אױבערלַײט; ּפֵלתים

  

איז נָאך װער דָא װָאס איז געבליבן :  און דוד הָאט געזָאגט1
ַאז איך זָאל קענען טָאן מיט אים ֶחסד ֿפון , ֿפון שָאולס הױז

  ?ס װעגןיהונתנ

 איז געװען ֿפון שָאולס הױז ַא קנעכט װָאס זַײן נָאמען איז געװען 2
און דער מלך הָאט צו אים , הָאט מען אים גערוֿפן צו ָדִודן; ציֿבָא

 הָאט דער 3! דַײן קנעכט: הָאט ער געזָאגט? ביסט דו ציֿבָא: געזָאגט
איך זָאל ַאז , איז ניטָא מער עמעצער ֿפון שָאולס הױז: מלך געזָאגט

: הָאט ציֿבָא געזָאגט צום מלך? קענען טָאן מיט אים ַא גָאטס ֶחסד
 הָאט דער 4. ַא לָאמער אױף די ֿפיס, ֿפַארַאן נָאך ַא זון ֿפון יהונתנען

, זע: הָאט ציֿבָא געזָאגט צום מלך? ַאװּו איז ער: מלך צו אים געזָאגט
 הָאט 5. דֿבר-אין לֹוער איז אין הױז ֿפון מכיר דעם זון ֿפון ַעמיֵאלן 

און הָאט אים צוגענומען ֿפון דעם הױז ֿפון , דער מלך דוד געשיקט
 און מֿפיֿבֹושת דער זון ֿפון 6. דֿבר-מכירן דעם זון ֿפון ַעמיֵאלן ֿפון לֹו

און ער איז געֿפַאלן , יהונתן דעם זון ֿפון ָשאולן איז געקומען צו ָדִודן
! מֿפיֿבֹושת: הָאט דוד געזָאגט. בוקטאון הָאט זיך גע, אױף זַײן ּפנים

:  הָאט דוד צו אים געזָאגט7. דָא איז דַײן קנעכט: הָאט ער געזָאגט
װָארום טָאן װעל איך טָאן מיט דיר ֶחסד ֿפון , זָאלסט ניט מורא הָאבן

און איך װעל דיר אומקערן דָאס גַאנצע , דַײן ֿפָאטער יהונתנס װעגן
און דו װעסט עסן ברױט בַײ מַײן טיש , ולןֿפעלד ֿפון דַײן ֿפָאטער ָשא

װָאס איז דַײן :  הָאט ער זיך געבוקט און הָאט געזָאגט8. ּתמיד
  ?ַאז דו זָאלסט זיך אומקוקן אױף ַאזַא טױטן הונט װי איך, קנעכט

און הָאט צו אים , שָאולס דינער,  און דער מלך הָאט גערוֿפן ציֿבָאן9
,  צו ָשאולן און צו זַײן גַאנצן הױזַאלץ װָאס הָאט געהערט: געזָאגט

 און װעסט 10. הָאב איך ָאּפגעגעבן צו דעם זון ֿפון דַײן הַאר
און , און דַײנע קנעכט, דו און דַײנע זין, בַאַארבעטן ֿפַאר אים די ערד

און עס װעט זַײן ֿפַאר דַײן הַארס זון , װעסט ַארַײנברענגען די ּתֿבואה
שת דַײן הַארס זון װעט עסן ברױט בַײ און מֿפיֿבֹו; ברױט צום עסן
און ציֿבָא הָאט געהַאט ֿפוֿפצן זין און צװַאנציק  – .מַײן טיש ּתמיד

ַאזױ װי ַאלץ װָאס מַײן :  הָאט ציֿבָא געזָאגט צום מלך11 – .קנעכט
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און . ַאזױ װעט דַײן קנעכט טָאן, הַאר דער מלך בַאֿפעלט זַײן קנעכט
 מַײן טיש ַאזױ װי אײנער ֿפון דעם ער עסט אױך בַײ – מֿפיֿבֹושת
  .מלכס זין

 און מֿפיֿבֹושת הָאט געהַאט ַא קלײנעם זון װָאס זַײן נָאמען איז 12
און די גַאנצע בַאװױנערשַאֿפט ֿפון ציֿבָאס הױז איז . געװען מיכָא

 און מֿפיֿבֹושת איז געזעסן אין 13. געװען קנעכט צו מֿפיֿבֹושתן
און ער . ס טיש הָאט ער ּתמיד געגעסןװָארום בַײם מלכ, ירושלים

 .איז געװען ַא הינקעדיקער אױף זַײנע בײדע ֿפיס

  

איז געשטָארבן דער מלך ֿפון די ,  און עס איז געװען נָאך דעם1
און זַײן זון ָחנון איז געװָארן מלך אױף זַײן , קינדער ֿפון עמון

  ט מיט לָאמיך טָאן ַא ֿפרַײנטלעכקײ:  הָאט דוד געזָאגט2. ָארט
ַאזױ װי זַײן ֿפָאטער הָאט געטָאן ַא , ָחנון דעם זון ֿפון ָנחשן
  .ֿפרַײנטלעכקײט מיט מיר

און דוד הָאט געשיקט דורך זַײנע קנעכט אים צו טרײסטן נָאך זַײן 
און ָדִודס קנעכט זַײנען געקומען אין לַאנד ֿפון די קינדער . ֿפָאטער
  .ֿפון עמון

: ינדער ֿפון עמון געזָאגט צו ָחנון זײער הַאר הָאבן די הַארן ֿפון די ק3
װָאס ער הָאט , צי מײנסטו ַאז דוד װיל טָאן ּכֿבוד דַײן ֿפָאטער

דָאך נָאר אױסצוֿפָארשן די שטָאט און זי ? געשיקט צו דיר טרײסטער
אױסצוקוקן און זי דורכצונישטערן הָאט דוד געשיקט זַײנע קנעכט 

  .צו דיר

ִודס קנעכט און הָאט זײ ָאּפגעגָאלט ַא הַאלבע  הָאט ָחנון גענומען ָד4
, ביז זײער געזעס, און ָאּפגעשניטן זײערע קלײדער אין העלֿפט, בָארד

  .און זײ ַאװעקגעשיקט

, און ער הָאט געשיקט זײ ַאנטקעגן,  הָאט מען ָאנגעזָאגט ָדִודן5
און דער מלך הָאט . װָארום די מענטשן הָאבן זיך זײער געשעמט

און , זיצט אין יריחו ביז אַײער בָארד װעט ָאּפװַאקסן:  זָאגןגעלָאזט
  .איר װעט זיך אומקערן
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 הָאבן די קינדער ֿפון עמון געזען ַאז זײ הָאבן זיך ֿפַארמיאוסט בַײ 6
און די קינדער ֿפון עמון הָאבן געשיקט און געדונגען ארם ֿפון , ָדִודן
און דעם , טױזנט ֿפוסגײערצװַאנציק , און ארם ֿפון צֹוֿבָא, רחוֿב-בית

צװעלף , און די מענער ֿפון טוֿב, מלך ֿפון מעכה מיט טױזנט מַאן
  .טױזנט מַאן

און ער הָאט געשיקט יֹוָאֿבן און דעם גַאנצן ,  הָאט דוד דערהערט7
  .די גבורים, חיל

און הָאבן ,  און די קינדער ֿפון עמון זַײנען ַארױסגעגַאנגען8
און ארם ֿפון צֹוֿבָא ; ם אַײנגַאנג ֿפון טױערָאנגעריכט ַא מלחמה בַײ

זַײנען געװען , און די מענער ֿפון טוֿב און ֿפון מעכה, און רחוֿב
 און יֹוָאֿב הָאט געזען ַאז דער ֿפרָאנט ֿפון דער 9. בַאזונדער אין ֿפעלד

הָאט ער ; מלחמה איז קעגן אים ֿפון ֿפָארנט און ֿפון הינטן
און אױסגעשטעלט , קליבענע ֿפון יׂשראלאױסגעקליבן ֿפון ַאלע גע

 און דָאס איבעריקע ֿפָאלק הָאט ער געגעבן אױף דער 10. ַאקעגן ארם
און אױסגעשטעלט ַאקעגן די קינדער , הַאנט ֿפון זַײן ברודער ַאֿביַשין

אױב ארם װעט זַײן שטַארקער :  און ער הָאט געזָאגט11. ֿפון עמון
און אױב די קינדער ֿפון עמון , לףװעסטו מיר זַײן צו הי, ֿפון מיר

 זַײ 12. װעל איך דיר גײן העלֿפן, װעלן זַײן שטַארקער ֿפון דיר
ֿפַאר אונדזער ֿפָאלק און ֿפַאר די , און לָאמיר זיך שטַארקן, שטַארק

און זָאל יהוה טָאן װָאס איז גוט אין זַײנע ; שטעט ֿפון אונדזער גָאט
  .אױגן

נצע ֿפָאלק װָאס מיט אים הָאבן גענענט  און יֹוָאֿב און דָאס גַא13
 און װי 14. און זײ זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפַאר אים, אױף מלחמה קעגן ארם

ַאזױ זַײנען , די קינדער ֿפון עמון הָאבן געזען ַאז ארם איז ַאנטלָאֿפן
און יֹוָאֿב . און זַײנען ַארַײן אין שטָאט, זײ ַאנטלָאֿפן ֿפַאר ַאֿביַשין

און איז געקומען קײן , געקערט ֿפון די קינדער ֿפון עמוןהָאט זיך אומ
  .ירושלים

,  און ארם הָאט געזען ַאז ער איז געשלָאגן געװָארן ֿפַאר יׂשראל15
 און ַהַדדֶעֶזר הָאט 16. און זײ הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט אין אײנעם

און זײ ; געשיקט און ַארױסגעברַאכט ארם װָאס ֿפון יענער זַײט טַײך
ֿפירער ֿפון ַהַדדֶעֶזרן -מיט שֹוֿבך דעם חיל, נען געקומען קײן ֵחיֶלםזַײ

  .זײ ֿפַארױס
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און ער הָאט אַײנגעזַאמלט גַאנץ ,  איז ָאנגעזָאגט געװָארן ָדִודן17
און ארם . און געקומען קײן ֵחיֶלם, און איז ַאריבער דעם ירדן, יׂשראל

ן מלחמה געהַאלטן און זײ הָאב, הָאט זיך אױסגעשטעלט ַאקעגן ָדִודן
און דוד הָאט ,  און ארם איז ַאנטלָאֿפן ֿפַאר יׂשראל18. מיט אים

און ֿפערציק טױזנט , געהרגעט ֿפון ארם זיבן הונדערט אױף רַײטװעגן
און ער איז , ֿפירער הָאט ער געשלָאגן-און שֹוֿבך זײער חיל; רַײטער

  .דָארטן געשטָארבן

הָאבן געזען ַאז זײ זַײנען , ַהַדדֶעֶזרןדי קנעכט ֿפון ,  און ַאלע מלכים19
און זײ הָאבן געמַאכט שלום מיט , געשלָאגן געװָארן ֿפַאר יׂשראל

און ארם הָאט מורא געהַאט װידער צו . און הָאבן זײ געדינט, יׂשראל
 .העלֿפן די קינדער ֿפון עמון

  

אין דער צַײט ,  און עס איז געװען בַײם אומקער ֿפון יָאר1
הָאט דוד געשיקט , מלכים גײען ַארױס אױף מלחמהװָאס די 

און זײ הָאבן , און גַאנץ יׂשראל, יֹוָאֿבן און זַײנע קנעכט מיט אים
און . און הָאבן געלעגערט אױף ַרָבה, ֿפַארװיסט די קינדער ֿפון עמון
  .דוד איז געזעסן אין ירושלים

ען ֿפון איז דוד אױֿפגעשטַאנ,  און עס איז געװען קעגן ָאװנטצַײט2
און , און איז ַארומגעגַאנגען אױֿפן דַאך ֿפון מלכס הױז, זַײן געלעגער

און די ֿפרױ איז געװען זײער ; הָאט געזען ֿפון דַאך ַא ֿפרױ זיך בָאדן
  .שײן ֿפון אױסזען

און מע ,  הָאט דוד געשיקט און זיך נָאכגעֿפרעגט אױף דער ֿפרױ3
די , די טָאכטער ֿפון ֶאלִיָעמען, ֶשֿבע-דָאס איז דָאך ַבת: הָאט געזָאגט

 הָאט דוד געשיקט שלוחים און הָאט זי 4. װַײב ֿפון אּוִריה דעם ִחּתי
און ער איז געלעגן , און זי איז צו אים געקומען, געלָאזט ברענגען

און זי הָאט זיך נָאר װָאס געהַאט גערײניקט ֿפון איר ; מיט איר
  .ט אין איר הױזאון זי הָאט זיך אומגעקער. אומרײנקײט

און זי הָאט געשיקט און ,  און די ֿפרױ איז טרָאגעדיק געװָארן5
  .איך בין טרָאגעדיק: און געזָאגט, דערצײלט ָדִודן
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און . שיק צו מיר אּוִריה דעם ִחּתי:  הָאט דוד געשיקט צו יֹוָאֿבן6
,  איז אּוִריה צו אים געקומען7. יֹוָאֿב הָאט געשיקט אּוִריהן צו ָדִודן

און אױף , און דוד הָאט זיך נָאכגעֿפרעגט אױף דעם ֿפריד ֿפון יֹוָאֿבן
 און דוד 8. און אױף דעם גַאנג ֿפון דער מלחמה, דעם ֿפריד ֿפון ֿפָאלק

און װַאש דַײנע , נידער ַארָאּפ צו דַײן הױז: הָאט געזָאגט צו אּוִריהן
  .ֿפיס

נָאך אים איז און , איז אּוִריה ַארױסגעגַאנגען ֿפון מלכס הױז
 ָאבער אּוִריה הָאט 9. ַארױסגעגַאנגען ַא שּפַײזגעשַאנק ֿפון דעם מלך

זיך געלײגט בַײם אַײנגַאנג ֿפון מלכס הױז מיט ַאלע קנעכט ֿפון זַײן 
  .און הָאט ניט ַארָאּפגענידערט צו זַײן הױז, הַאר

אּוִריה הָאט ניט : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט מען דערצײלט ָדִודן10
דו : און דוד הָאט געזָאגט צו אּוִריהן. ָאּפגענידערט צו זַײן הױזַאר

ֿפַאר װָאס הָאסטו ניט ַארָאּפגענידערט צו דַײן , קומסט דָאך ֿפון װעג
דער ָארון ֿפון יׂשראל און :  הָאט אּוִריה געזָאגט צו ָדִודן11? הױז

ֿפון מַײן און מַײן הַאר יֹוָאֿב און די קנעכט , יהּודה זיצן אין בַײדלעך
און איך זָאל קומען אין מַײן הױז צו , הַאר לַאגערן אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד

, ַאזױ װי דו לעבסט? און צו ליגן מיט מַײן װַײב, עסן און צו טרינקען
  !אױב איך װעל טָאן די דָאזיקע זַאך, און ַאזױ װי דַײן זעל לעבט

און מָארגן , טבלַײב דָא אױך הַײנ:  הָאט דוד געזָאגט צו אּוִריהן12
  .װעל איך דיך ַאװעקשיקן

 און 13. איז אּוִריה געבליבן אין ירושלים יענעם טָאג און אױף מָארגן
: און ער הָאט געגעסן בַײ אים און געטרונקען, דוד הָאט אים גערוֿפן

ָאבער אין ָאװנט איז ער . און ער הָאט אים ָאנגעשיּכורט
עגער מיט די קנעכט ֿפון זַײן ַארױסגעגַאנגען זיך לײגן אױף זַײן געל

  .און צו זַײן הױז הָאט ער ניט ַארָאּפגענידערט, הַאר

הָאט דוד געשריבן ַא בריװ צו ,  און עס איז געװען אין דער ֿפרי14
 און ער הָאט 15. און געשיקט דורך דער הַאנט ֿפון אּוִריהן, יֹוָאֿבן

 ַאקעגן דעם שטעל אּוִריהן: געשריבן אין דעם בריװ ַאזױ צו זָאגן
און קערט אַײך ָאּפ ֿפון , ֿפרָאנט ֿפון דער שטַארקסטער מלחמה

  .ּכדי ער זָאל געשלָאגן װערן און שטַארבן, הינטער אים

הָאט , ַאז יֹוָאֿב הָאט געװַאכט אױף דער שטָאט,  און עס איז געװען16
ער ַאװעקגעשטעלט אּוִריהן אױף דעם ָארט װָאס ער הָאט געװּוסט 
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 און די מענער ֿפון שטָאט 17. טן זַײנען דָא העלדישע לַײטַאז דָאר
און , און הָאבן מלחמה געהַאלטן מיט יֹוָאֿבן, זַײנען ַארױסגעגַאנגען

און אױך אּוִריה , ֿפון ָדִודס קנעכט, עס זַײנען געֿפַאלן ֿפון דעם ֿפָאלק
  .דער ִחּתי איז אומגעקומען

 ָדִודן ַאלע געשעענישן ֿפון  און יֹוָאֿב הָאט געשיקט און דערצײלט18
ַאז :  און ער הָאט בַאֿפױלן דעם ָשִליח ַאזױ צו זָאגן19. דער מלחמה

, דו ענדיקסט דערצײלן דעם מלך ַאלע געשעענישן ֿפון דער מלחמה
און ער װעט , אױב דער גרימצָארן ֿפון דעם מלך װעט אױֿפגײן,  איז20

 דער שטָאט מלחמה צו נָאך װָאס הָאט איר גענענט צו: זָאגן צו דיר
  ?הָאט איר ניט געװּוסט ַאז זײ װעלן שיסן ֿפון דער מױער? הַאלטן

הָאט ניט ַא ?  װער הָאט דערשלָאגן ַאֿביֶמֶלך דעם זון ֿפון ירּוֶבֶשתן21
ֿפרױ ַארָאּפגעװָארֿפן אױף אים ַאן אױבערשטן מילשטײן ֿפון דער 

ס הָאט איר גענענט נָאך װָא? און ער איז געשטָארבן אין ּתֿבץ, מױער
אױך דַײן קנעכט אּוִריה דער ִחּתי : זָאלסטו זָאגן – ?צו דער מױער

  .איז אומגעקומען

און ער איז געקומען און הָאט ,  איז געגַאנגען דער ָשִליח22
 און דער 23. דערצײלט ָדִודן ַאלץ װעגן װָאס יֹוָאֿב הָאט אים געשיקט

 די מענטשן זַײנען געװען שטַארקער ,יָא: ָשִליח הָאט געזָאגט צו ָדִודן
און מיר , און זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען צו אונדז אין ֿפעלד, ֿפון אונדז

 און די 24. הָאבן זיך געלָאזט אױף זײ ביזן אַײנגַאנג ֿפון טױער
און עס , שיסערס הָאבן געשָאסן אױף דַײנע קנעכט ֿפון דער מױער

און אױך דַײן קנעכט , עכטזַײנען אומגעקומען ֿפון דעם מלכס קנ
  .אּוִריה דער ִחּתי איז אומגעקומען

״זָאל : ַאזױ זָאלסטו זָאגן צו יֹוָאֿבן:  הָאט דוד געזָאגט צום ָשִליח25
װָארום די , ניט זַײן ֿפַארדרָאסיק אין דַײנע אױגן די דָאזיקע זַאך

הַאלט ָאן דַײן מלחמה ַאקעגן דער ; ַאזױ צי ַאזױ, שװערד ֿפַארצערט
  .און שטַארק אים; און צעשטער זי״, טָאטש

 און די װַײב ֿפון אּוִריה דעם ִחּתי הָאט געהערט ַאז איר מַאן אּוִריה 26
 און װי די ַאֿבלות 27. און זי הָאט געקלָאגט אױף איר מַאן, איז טױט

ַאזױ הָאט דוד געשיקט און הָאט זי ַארַײנגענומען אין , איז ַאריבער
און זי הָאט אים . יז אים געװָארן ֿפַאר ַא װַײבאון זי א, זַײן הױז

  .געבָארן ַא זון
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יב

איז געװען שלעכט אין די אױגן , און די זַאך װָאס דוד הָאט געטָאן
  .ֿפון גָאט

  

און ער איז צו אים ,  און גָאט הָאט געשיקט נתנען צו ָדִודן1
צװײ מענטשן זַײנען : און הָאט צו אים געזָאגט, געקומען

  .אײנער ַאן עושר און אײנער ַאן ָארעמַאן:  אײן שטָאטגעװען אין
 און בַײם 3,  בַײם עושר זַײנען געװען שָאף און רינדער זײער ֿפיל2

װָאס ער , ָארעמַאן איז גָארנישט געװען אחוץ אײן קלײן שעֿפעלע
און עס איז אױֿפגעװַאקסן , הָאט געקױֿפט און עס אױֿפגעהָאדעװעט

ֿפון זַײן ביסן ֿפלעגט עס . יט זַײנע קינדעראין אײנעם מיט אים און מ
און אין זַײן בוזעם , און ֿפון זַײן בעכער ֿפלעגט עס טרינקען, עסן

 איז 4. און עס איז אים געװען װי ַא טָאכטער, ֿפלעגט עס ליגן
און אים איז געװען ַא , געקומען ַא דורכגײער צו דעם מַאן דעם עושר

אױף צו מַאכן , און ֿפון זַײנע רינדערשָאד צו נעמען ֿפון זַײנע שָאף 
הָאט ער גענומען דָאס , ֿפַאר דעם אורח װָאס איז צו אים געקומען

און הָאט עס געמַאכט ֿפַאר דעם מַאן , שעֿפעלע ֿפון דעם ָארעמַאן
  .װָאס איז צו אים געקומען

און ער ,  הָאט דער צָארן ֿפון ָדִודן שטַארק געגרימט אױף דעם מַאן5
ַאז טױט קומט דעם מַאן , ַאזױ װי גָאט לעבט: זָאגט צו נתנעןהָאט גע

 און ֿפַאר דעם שעֿפעלע דַארף ער בַאצָאלן 6! װָאס טוט דָאס דָאזיקע
און ֿפַאר , דערֿפַאר װָאס ער הָאט געטָאן די דָאזיקע זַאך, ֿפירֿפַאכיק

  .װָאס ער הָאט ניט ַרחָמנות געהַאט

ַאזױ הָאט געזָאגט ! ו ביסט דער מַאןד:  הָאט נתן געזָאגט צו ָדִודן7
איך הָאב דיך געזַאלבט ֿפַאר ַא מלך : יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל

  ;און איך הָאב דיך מציל געװען ֿפון שָאולס הַאנט, איבער יׂשראל
און די װַײבער ,  און איך הָאב דיר געגעבן דָאס הױז ֿפון דַײן הַאר8

ן הָאב דיר געגעבן דָאס הױז ֿפון או, ֿפון דַײן הַאר אין דַײן בוזעם
װעל איך דיר צולײגן , און אױב דָאס איז װינציק. יׂשראל און יהּודה

 ֿפַאר װָאס הָאסטו ֿפַארַאכט דָאס 9. נָאך און נָאך ַא מָאל ַאזױ ֿפיל
אּוִריה ? צו טָאן װָאס איז שלעכט אין מַײנע אױגן, װָארט ֿפון גָאט

און זַײן װַײב הָאסטו דיר , טן שװערדדעם ִחּתי הָאסטו דערשלָאגן מי
און הָאסט אים געהרגעט דורך דער שװערד ; צוגענומען ֿפַאר ַא װַײב
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זָאל זיך אױף אײביק ניט ,  און ַאצונד10. ֿפון די קינדער ֿפון עמון
דערֿפַאר װָאס דו הָאסט מיך , ָאּפטָאן ַא שװערד ֿפון דַײן הױז

ב ֿפון אּוִריה דעם ִחּתי דיר צו און הָאסט גענומען די װַײ, ֿפַארַאכט
אױף -איך שטעל, זע:  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט11. זַײן ֿפַאר ַא װַײב

און איך װעל נעמען דַײנע װַײבער , אױף דיר ַאן אומגליק ֿפון דַײן הױז
און ער װעט ליגן מיט , און זײ געבן צו ַאן ַאנדערן, ֿפַאר דַײנע אױגן

 װָארום דו 12. ון דער דָאזיקער זוןדַײנע װַײבער ֿפַאר די אױגן ֿפ
און איך װעל טָאן די דָאזיקע זַאך , הָאסט געטָאן אין ֿפַארבָארגעניש

  .און ֿפַאר דער זון, ֿפַאר גַאנץ יׂשראל

הָאט . איך הָאב געזינדיקט צו גָאט:  הָאט דוד געזָאגט צו נתנען13
.  ניט שטַארבןװעסט; גָאט הָאט אױך ָאּפגעטָאן דַײן זינד: נתן געזָאגט

 ָאבער װַײל לעסטערן הָאסטו געלעסטערט די ֿפַײנט ֿפון גָאט מיט 14
װעט אױך דָאס קינד װָאס איז דיר געבָארן , דער דָאזיקער זַאך

  .זיכער שטַארבן, געװָארן

  .און נתן איז ַאװעקגעגַאנגען צו זַײן הױז

ָאט  און גָאט הָאט געּפלָאגט דָאס קינד װָאס אּוִריהס װַײב ה15
 הָאט דוד געבעטן גָאט 16. און ער איז געװָארן חרוֿב, געבָארן ָדִודן

און ַאז ער , און דוד הָאט געֿפַאסט ַא ֿפַאסטונג, ֿפַאר דעם יִינגל
  .ֿפלעגט ער נעכטיקן ליגנדיק אױף דער ערד, ֿפלעגט ַאהײם קומען

 אים צו,  זַײנען צוגעשטַאנען צו אים ַאלע עלטסטע ֿפון זַײן הױז17
און ער , ָאבער ער הָאט ניט געװָאלט, מַאכן אױֿפשטײן ֿפון דער ערד

  .הָאט ניט געגעסן מיט זײ קײן ברױט

, איז דָאס קינד געשטָארבן,  און עס איז געװען אױֿפן זיבעטן טָאג18
און ָדִודס קנעכט הָאבן מורא געהַאט אים אױסצוזָאגן ַאז דָאס קינד 

ַאז דָאס קינד הָאט , זע: געזָאגטװָארום זײ הָאבן ; איז געשטָארבן
און ער הָאט ניט צוגעהערט צו , הָאבן מיר צו אים גערעדט, געלעבט

דָאס קינד איז : הַײנט װי װעלן מיר זָאגן צו אים, אונדזער ָקול
  .ער װעט זיך נָאך ָאנטָאן עּפעס בײז? געשטָארבן

 און דוד הָאט,  הָאט דוד געזען ַאז זַײנע קנעכט שושקן זיך19
און דוד הָאט געזָאגט צו , ֿפַארשטַאנען ַאז דָאס קינד איז געשטָארבן

: הָאבן זײ געזָאגט? איז דָאס קינד געשטָארבן: זַײנע קנעכט
  .געשטָארבן
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און ער הָאט זיך געװַאשן ,  איז דוד אױֿפגעשטַאנען ֿפון דער ערד20
מען און ער איז געקו; און איבערגעביטן זַײנע קלײדער, און געזַאלבט
און ער איז געקומען אין זַײן . און הָאט זיך געבוקט, אין גָאטס הױז

און , און מע הָאט געלײגט ֿפַאר אים ברױט, און הָאט געבעטן, הױז
  .ער הָאט געגעסן

, װָאס איז די דָאזיקע זַאך:  הָאבן זַײנע קנעכט צו אים געזָאגט21
,  הָאט געלעבטַאז עס, ֿפון װעגן דעם קינד? װָאס דו הָאסט געטָאן

, און װי דָאס קינד איז געשטָארבן, הָאסטו געֿפַאסט און געװײנט
 הָאט ער 22? ביסטו אױֿפגעשטַאנען און הָאסט געגעסן ברױט

ַאז דָאס קינד הָאט נָאך געלעבט הָאב איך געֿפַאסט און : געזָאגט
גָאט קען מיך , װער װײס: װַײל איך הָאב געקלערט, געװײנט

 ַאצונד ָאבער ַאז ער 23. ון דָאס קינד װעט בלַײבן לעבןא, לַײטזעליקן
צי קען איך אים װידער ? נָאך װָאס זָאל איך ֿפַאסטן, איז געשטָארבן

  .ָאבער ער װעט זיך ניט אומקערן צו מיר, איך גײ צו אים? אומקערן

און ער איז געקומען , ֶשֿבען- און דוד הָאט געטרײסט זַײן װַײב בת24
און ער , און זי הָאט געבָארן ַא זון. ז געלעגן מיט איראון אי, צו איר

  .און גָאט הָאט אים ליב געהַאט, הָאט גערוֿפן זַײן נָאמען שלמה
און הָאט גערוֿפן זַײן ,  און ער הָאט געשיקט דורך נתן דעם נֿביא25

  .נָאמען ידידָיה ֿפון װעגן גָאט

ון די קינדער ֿפון  און יֹוָאֿב הָאט מלחמה געהַאלטן אױף ַרָבה ֿפ26
 און יֹוָאֿב הָאט 27. שטָאט-און ער הָאט בַאצװּונגען די מלוכה, עמון

איך הָאב מלחמה : און הָאט געזָאגט, געשיקט שלוחים צו ָדִודן
  .אױך הָאב איך בַאצװּונגען די װַאסערשטָאט, געהַאלטן אױף ַרָבה

עגער אױף און ל, זַאמל אַײן דָאס איבעריקע ֿפָאלק,  און ַאצונד28
, ַאזיסט װעל איך בַאצװינגען די שטָאט; און בַאצװינג זי, דער שטָאט

  .און מַײן נָאמען װעט גערוֿפן װערן אױף איר

און ער איז געגַאנגען ,  הָאט דוד אַײנגעזַאמלט דָאס גַאנצע ֿפָאלק29
און הָאט זי , און הָאט מלחמה געהַאלטן אױף איר, קײן ַרָבה
 ער הָאט ַארָאּפגענומען ַמלָּכמס קרױן ֿפון זַײן  און30. בַאצװּונגען

דערצו טַײער , און איר װָאג איז געװען ַא צענטנער גָאלד; קָאּפ
און רױב ֿפון . און זי איז ָאנגעטָאן געװָארן אױף ָדִודס קָאּפ; געשטײן

 און דָאס ֿפָאלק 31. דער שטָאט הָאט ער ַארױסגעֿפירט זײער ֿפיל
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יג

און , און געלײגט אונטער זעגן, ר ַארױסגעֿפירטװָאס אין איר הָאט ע
און , און אונטער אַײזערנע העק, אונטער אַײזערנע דרעששליטנס

און ַאזױ ֿפלעגט ער טָאן . הָאט זײ געמַאכט דורכגײן דורך ציגלאױװנס
  .צו ַאלע שטעט ֿפון די קינדער ֿפון עמון

  .ײן ירושליםאון דוד און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאבן זיך אומגעקערט ק

 

ַאֿבָשלום דער זון ֿפון ָדִודן הָאט :  און עס איז געװען נָאך דעם1
, געהַאט ַא שײנע שװעסטער װָאס איר נָאמען איז געװען ָּתָמר

און ַאמנֹון הָאט .  און ַאמנֹון דער זון ֿפון ָדִודן הָאט זי ליב געקריגן2
, װעסטער ָּתָמרןֿפון װעגן זַײן ש, זיך געקלעמט ביז צום קרַאנק װערן
און עס איז געװען ֿפַארהױלן אין ; װָארום זי איז געװען ַא יונגֿפרױ

  .ַאמנֹונס אױגן װי ַאזױ איר עּפעס צו טָאן

 און ַאמנֹון הָאט געהַאט ַא חֿבר װָאס זַײן נָאמען איז געװען יוָנדֿב 3
און יוָנדֿב איז געװען זײער ַא , ָדִודס ברודער, דער זון ֿפון ִשָמה

ֿפַאר װָאס ביסטו ַאזױ :  הָאט ער צו אים געזָאגט4. לוגער מענטשק
װילסטו מיר ניט ? מלך-דו בן, ָאּפגעצערט ֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן

מַײן ברודער , איך הָאב ליב ָּתָמרן: הָאט ַאמנֹון צו אים געזָאגט? זָאגן
ף לײג זיך אױ:  הָאט יוָנדֿב צו אים געזָאגט5. ַאֿבָשלומס שװעסטער

און ַאז דַײן ֿפָאטער װעט דיך , און מַאך זיך קרַאנק, דַײן געלעגער
קומען מַײן , איך בעט דיך, זָאל: ַאזױ זָאלסטו זָאגן צו אים, קומען זען

און זָאל זי מַאכן דָאס , און מיר געבן עסן שּפַײז, שװעסטער ָּתָמר
  .הַאנטאון עסן ֿפון איר , ּכדי איך זָאל זען, עסן ֿפַאר מַײנע אױגן

און װי דער מלך ,  הָאט ַאמנֹון זיך געלײגט און זיך געמַאכט קרַאנק6
איך , זָאל: ַאזױ הָאט ַאמנֹון געזָאגט צום מלך, איז אים געקומען זען

און צוברײטן ֿפַאר מַײנע אױגן , קומען מַײן שװעסטער ָּתָמר, בעט דיך
  .און איך װעל עסן ֿפון איר הַאנט, ַא ּפָאר ֿפַאנקוכנס

גײ ַאקָארשט : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט דוד געשיקט צו ָּתָמרן אין הױז7
  .און מַאך אים עסן, אין דַײן ברודער ַאמנֹונס הױז

און ער איז ;  איז ָּתָמר געגַאנגען אין איר ברודער ַאמנֹונס הױז8
און הָאט געקנעטן און , און זי הָאט גענומען דעם טײג. געלעגן
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   און זי 9. און געבַאקט די ֿפַאנקוכנס, ױגןצובַארײט ֿפַאר זַײנע א
ָאבער ער ; און הָאט אױסגעגָאסן ֿפַאר אים, הָאט גענומען די ֿפַאן

  ֿפירט ַארױס : און ַאמנֹון הָאט געזָאגט. הָאט ניט געװָאלט עסן
  זַײנען ַאלע מענטשן ַארױסגעגַאנגען ֿפון . ַאלע מענטשן ֿפון מיר

ברענג דָאס עסן אין : ָאגט צו ָּתָמרן און ַאמנֹון הָאט געז10. אים
הָאט ָּתָמר גענומען די . און איך װעל עסן ֿפון דַײן הַאנט, קַאמער

און ַארַײנגעברַאכט צו איר ברודער , ֿפַאנקוכנס װָאס זי הָאט געמַאכט
,  און װי זי הָאט אים דערלַאנגט צום עסן11. ַאמנֹונען אין קַאמער

, קום ליג מיט מיר:  און הָאט געזָאגט,ַאזױ הָאט ער זי ָאנגענומען
! מַײן ברודער, ניט:  הָאט זי צו אים געזָאגט12. מַײן שװעסטער

  װָארום ַאזױ װערט ניט געטָאן אין , זָאלסט מיך ניט ּפַײניקן
װּו װעל איך ,  און איך13. זָאלסט ניט טָאן די דָאזיקע נֿבלה; יׂשראל

ן ַאזױ װי אײנער ֿפון די און דו װעסט זַײ? ַאהינטָאן מַײן חרּפה
, איך בעט דיך, רעד, און ַאצונד. נידערטרעכטיקע אין יׂשראל

  .װָארום ער װעט מיך ניט ֿפַארמַײדן ֿפון דיר,  מלךצום

און ער הָאט זי ,  ָאבער ער הָאט ניט געװָאלט צוהערן צו איר ָקול14
  .יראון איז געלעגן מיט א, און הָאט זי געּפַײניקט, איבערגעשטַארקט

;  און ַאמנֹון הָאט זי ֿפַײנט געקריגן זײער ַא גרױס ֿפַײנטשַאֿפט15
איז געװען , װָארום די ֿפַײנטשַאֿפט װָאס ער הָאט זי ֿפַײנט געקריגן
און ַאמנֹון . גרעסער ֿפון דער ליבשַאֿפט װָאס ער הָאט זי ליב געהַאט

: גט הָאט זי צו אים געזָא16. גײ, שטײ אױף: הָאט צו איר געזָאגט
װָארום דָאס דָאזיקע בײז מיך ַאװעקצושיקן איז נָאך גרעסער ! ניטע

  .װי דָאס ַאנדערע װָאס דו הָאסט געטָאן מיט מיר

 און ער הָאט גערוֿפן 17. ָאבער ער הָאט ניט געװָאלט צוהערן צו איר
שיקט ַאקָארשט ַארױס די : און הָאט געזָאגט, זַײן משרת, זַײן יונג

 און 18 – .און ֿפַארשליס די טיר הינטער איר,  דרױסןדָאזיקע ֿפון מיר
װָארום ַאזעלכע , זי הָאט געהַאט אױף זיך ַא געשטרַײֿפט קלײד

הָאט  – .מַאנטלען ֿפלעגן טרָאגן דעם מלכס טעכטער די יונגֿפרױען
און הָאט ֿפַארשלָאסן די טיר , זַײן משרת זי ַארױסגעֿפירט דרױסן

און דָאס , הָאט גענומען ַאש אױף איר קָאּפ און ָּתָמר 19. הינטער איר
און זי הָאט , געשטרַײֿפטע קלײד װָאס אױף איר הָאט זי צעריסן

און איז געגַאנגען און , ַארױֿפגעטָאן איר הַאנט אױף איר קָאּפ
  .גײענדיק געשרִיען
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איז ַאמנֹון דַײן :  הָאט צו איר געזָאגט איר ברודער ַאֿבָשלום20
װָארום , שװַײג, מַײן שװעסטער, און ַאצונד? דירברודער געװען מיט 
זָאלסט דיר ניט נעמען צום הַארצן די דָאזיקע ; ער איז דַײן ברודער

  .זַאך

  .און ָּתָמר איז געזעסן ַא װיסטע אין איר ברודער ַאֿבָשלומס הױז

און אים .  און דער מלך דוד הָאט געהערט ַאלע די דָאזיקע זַאכן21
  .הָאט זײער געערגערט

 און ַאֿבָשלום הָאט ניט גערעדט מיט ַאמנֹונען ֿפון שלעכטס ביז 22
װָארום ַאֿבָשלום הָאט ֿפַײנט געקריגן ַאמנֹונען דערֿפַאר װָאס , גוטס

  .ער הָאט געּפַײניקט זַײן שװעסטער ָּתָמרן

הָאט מען געשָארן ,  און עס איז געװען אין צװײ יָאר צַײט ַארום23
און ַאֿבָשלום הָאט , חצור װָאס בַײ אֿפַרִים-ַעלבַײ ַאֿבָשלומען אין ַב

,  און ַאֿבָשלום איז געקומען צום מלך24. ֿפַאררוֿפן ַאלע זין ֿפון מלך
; שערט מען בַײ דַײן קנעכט, איך בעט דיך, ָאט: און הָאט געזָאגט

דער מלך און זַײנע קנעכט מיטגײן מיט דַײן , איך בעט דיך, זָאל
, מַײן זון, נײן: לך געזָאגט צו ַאֿבָשלומען הָאט דער מ25. קנעכט

ּכדי מיר זָאלן ניט ֿפַאלן צו שװער , לָאמיר ַאקָארשט ניט ַאלע גײן
ָאבער ער הָאט ניט געװָאלט , איז ער צוגעשטַאנען צו אים. אױף דיר

אױב :  הָאט ַאֿבָשלום געזָאגט26. און ער הָאט אים געבענטשט, גײן
הָאט דער . ן מיט אונדז מַײן ברודער ַאמנֹוןגײ, איך בעט דיך, זָאל, ניט

 איז 27? נָאך װָאס זָאל ער גײן מיט דיר: מלך צו אים געזָאגט
און ער הָאט געשיקט מיט אים , ַאֿבָשלום צוגעשטַאנען צו אים
  .ַאמנֹונען און ַאלע זין ֿפון מלך

זעט : ַאזױ צו זָאגן,  און ַאֿבָשלום הָאט בַאֿפױלן זַײנע יונגען28
און איך װעל אַײך , װי ַאמנֹונס הַארץ איז ֿפרײלעך ֿפון װַײן, קָארשטַא

איר זָאלט ניט ; ַאזױ זָאלט איר אים טײטן, שלָאגט ַאמנֹונען: זָאגן
שטַארקט אַײך און . װָארום איך הָאב דָאך אַײך בַאֿפױלן, מורא הָאבן

  .זַײט העלדישע יונגען

ן צו ַאמנֹונען ַאזױ װי  הָאבן די יונגען ֿפון ַאֿבָשלומען געטָא29
, און ַאלע זין ֿפון מלך זַײנען אױֿפגעשטַאנען, ַאֿבָשלום הָאט בַאֿפױלן

און זַײנען , און הָאבן זיך געזעצט איטלעכער אױף זַײן מױלאײזל
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ַאזױ , װי זײ זַײנען אונטער װעגנס,  און עס איז געװען30. ַאנטלָאֿפן
ַאֿבָשלום הָאט : ױ צו זָאגןַאז, איז די הערונג ָאנגעקומען צו ָדִודן

  .און ניט געבליבן ֿפון זײ ַאן אײנציקער, דערשלָאגן ַאלע זין ֿפון מלך

, און ער הָאט צעריסן זַײנע קלײדער,  איז דער מלך אױֿפגעשטַאנען31
און ַאלע זַײנע קנעכט זַײנען ; און הָאט זיך געלײגט אױף דער ערד
 זיך ָאּפגערוֿפן יוָנדֿב  הָאט32. געשטַאנען מיט צעריסענע קלײדער

זָאל ניט מײנען : און הָאט געזָאגט, ָדִודס ברודער, דער זון ֿפון ִשָמה
װָארום , הָאט מען געטײט, די זין ֿפון מלך, ַאלע יונגעלַײט, מַײן הַאר

װַײל דָאס איז געװען ָאּפגעמַאכט ֿפון ; בלױז ַאמנֹון איז טױט
הָאט געּפַײניקט זַײן ַאֿבָשלומס מױל ֿפון דעם טָאג װָאס ער 

 און ַאצונד זָאל מַײן הַאר דער מלך זיך ניט 33. שװעסטער ָּתָמרן
ַאלע זין ֿפון מלך זַײנען : ַאזױ צו זָאגן, נעמען די זַאך צום הַארצן

  .װָארום בלױז ַאמנֹון איז טױט, טױט

  . און ַאֿבָשלום איז ַאנטלָאֿפן34

, זַײנע אױגן און געזעןאון דער יונג דער װעכטער הָאט אױֿפגעהױבן 
 35. ֿפון זַײט בַארג, ערשט ֿפיל ֿפָאלק גײען ֿפון דעם װעג הינטער אים

. ָאן זַײנען געקומען דעם מלכס זין: און יוָנדֿב הָאט געזָאגט צום מלך
  .ַאזױ איז געװען, ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון דַײן קנעכט

 מלכס זין ערשט דעם, װי ער ענדיקט רעדן,  און עס איז געװען36
און זײ הָאבן אױֿפגעהױבן זײער ָקול און הָאבן , זַײנען ָאנגעקומען

און אױך דער מלך און ַאלע זַײנע קנעכט הָאבן געװײנט , געװײנט
  .זײער ַא גרױס געװײן

און איז ַאװעק צו ַּתלַמי דעם זון ֿפון ,  און ַאֿבָשלום איז ַאנטלָאֿפן37
הָאט געטרױערט אױף זַײן זון ] דוד[און . דעם מלך ֿפון גשור, ַעמיהודן
  .ַאלע טעג

און ער איז , און איז ַאװעק קײן גשור,  ַאזױ איז ַאֿבָשלום ַאנטלָאֿפן38
  .דָארטן געװען דרַײ יָאר

דוד המלך איז אױסגעגַאנגען ֿפון בענקשַאֿפט ] דָאס הַארץ ֿפון[ און 39
, ַאמנֹונעןװָארום ער הָאט זיך שױן געטרײסט װעגן , נָאך ַאֿבָשלומען

 .װָאס ער איז טױט
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 און יֹוָאֿב דער זון ֿפון צרּוָיהן הָאט געװּוסט ַאז דעם מלכס 1יד
,  הָאט יֹוָאֿב געשיקט קײן ּתקֹוע2. הַארץ איז צו ַאֿבָשלומען

און הָאט צו איר , און הָאט געברַאכט ֿפון דָארטן ַא קלוגע ֿפרױ
איך בעט , און טו ָאן, טרױערנדיק, איך בעט דיך, מַאך זיך: געזָאגט

און , און זָאלסט זיך ניט זַאלבן מיט אײל, טרױערקלײדער, דיך
  .זָאלסט זַײן װי ַא ֿפרױ װָאס טרױערט שױן ֿפיל טעג נָאך ַא טױטן

און רעדן צו אים ַאזױ װי דָאס ,  און זָאלסט קומען צום מלך3
  .יר מױלאון יֹוָאֿב הָאט ַארַײנגעטָאן די װערטער אין א. דָאזיקע װָארט

און זי איז געֿפַאלן אױף ,  הָאט די ֿפרױ ֿפון ּתקֹוע גערעדט צום מלך4
, העלף: און הָאט זיך געבוקט און געזָאגט, איר ּפנים צו דער ערד

הָאט זי ? װָאס איז דיר:  הָאט דער מלך צו איר געזָאגט5. מלך
ן איז װָארום מַײן מַא, ַא ֿפרױ ַאן אלמנה בין איך, ֿפַאר װָאר: געזָאגט

הָאבן זײ זיך ,  און דַײן דינסט הָאט געהַאט צװײ זין6. געשטָארבן
און ניט געװען װער זָאל ֿפַאנַאנדערַײסן , בײדע געקריגט אין ֿפעלד

  .הָאט אײנער געשלָאגן דעם ַאנדערן און אים געטײט, צװישן זײ
און ,  און ָאט איז ָאנגעשטַאנען די גַאנצע משּפחה אױף דַײן דינסט7

און מיר , גיב אונדז דעם װָאס הָאט דערשלָאגן זַײן ברודער: זָאגןזײ 
װעלן אים טײטן ֿפַאר דעם לעבן ֿפון זַײן ברודער װָאס ער הָאט 

און זײ װילן . און מיר װעלן ֿפַארטיליקן אױך דעם יורש, געהרגעט
ניט צו לָאזן מַײן מַאן ַא , אױסלעשן מַײן קױל װָאס איז געבליבן

  . איבערבלַײב אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערדנָאמען און ַאן

און איך װעל , גײ ַאהײם:  הָאט דער מלך געזָאגט צו דער ֿפרױ8
אױף :  הָאט די ֿפרױ ֿפון ּתקֹוע געזָאגט צום מלך9. בַאֿפעלן װעגן דיר

און דער , און אױף מַײן ֿפָאטערס הױז, די שולד, מַײן הַאר מלך, מיר
דער װָאס :  הָאט דער מלך געזָאגט10. מלך און זַײן טרָאן איז רײן

און ער װעט דיך מער , זָאלסטו אים ברענגען צו מיר, רעדט צו דיר
דער מלך , איך בעט דיך, זָאל:  הָאט זי געזָאגט11. װידער ניט ָאנרירן

ַאז דער בלוטמָאנער זָאל ניט נָאך מער , געדענקען יהוה דַײן גָאט
: הָאט ער געזָאגט. טיליקן מַײן זוןאון זײ זָאלן ניט ֿפַאר, אומברענגען

! אױב ַא הָאר ֿפון דַײן זון װעט ֿפַאלן צו דער ערד, ַאזױ װי גָאט לעבט
דַײן דינסט רעדן צו מַײן , איך בעט דיך, זָאל:  הָאט די ֿפרױ געזָאגט12

  .רעד: הָאט ער געזָאגט. הַאר דעם מלך ַא װָארט
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רַאכטסטו ַאזױנס ַאקעגן און ֿפַאר װָאס ט:  הָאט די ֿפרױ געזָאגט13
, װָארום ַאז דער מלך רעדט דָאס דָאזיקע װָארט? דעם ֿפָאלק ֿפון גָאט

װָאס דער מלך קערט ניט אום , איז ער ַאלײן ַאזױ װי ַא שולדיקער
, יָא;  װָארום שטַארבן מוזען מיר שטַארבן14. זַײן ֿפַארשטױסענעם

װָאס קען ניט , ַאזױ װי װַאסער אױסגעגָאסן אױף דער ערד
  ָאבער ער ; און גָאט שױנט ניט קײן נֿפש; אױֿפגעזַאמלט װערן

טרַאכט טרַאכטונגען ַאז ֿפון אים זָאל ניט ֿפַארשטױסן װערן קײן 
  ומען רעדן צו װָאס איך בין געק,  און ַאצונד15. ֿפַארשטױסענער

איז דָאס װַײל דָאס ֿפָאלק , מַײן הַאר דעם מלך דָאס דָאזיקע װָארט
לָאמיך : און דַײן דינסט הָאט געזָאגט, הָאט מיך אַײנגעשרָאקן
אֿפשר װעט דער מלך טָאן דעם ֿפַארלַאנג , ַאקָארשט רעדן צום מלך

 זַײן מציל צו,  װָארום דער מלך װעט זיך צוהערן16. ֿפון זַײן דינסט
זַײן דינסט ֿפון דער הַאנט ֿפון דעם מַאן װָאס װיל ֿפַארטיליקן מיך 

 און דַײן דינסט הָאט 17. און מַײן זון אין אײנעם ֿפון גָאטס נחלה
דָאס װָארט ֿפון מַײן הַאר דעם מלך זַײן , איך בעט דיך, זָאל: געזָאגט

יז מַײן הַאר דער ַאזױ א, װָארום װי ַא מלאך ֿפון גָאט; ֿפַאר ַא בַארּוונג
און זָאל יהוה דַײן גָאט . מלך אױף צו ֿפַארשטײן גוטס און שלעכטס

  .זַײן מיט דיר

:  הָאט געענטֿפערט דער מלך און הָאט געזָאגט צו דער ֿפרױ18
  . זָאלסט נָאר ניט לײקענען ֿפון מיר קײן זַאך װָאס איך ֿפרעג דיך

. ן הַאר דער מלך רעדןמַײ, איך בעט דיך, זָאל: הָאט די ֿפרױ געזָאגט
איז יֹוָאֿבס הַאנט געװען מיט דיר אין דעם :  הָאט דער מלך געזָאגט19

ַאזױ װי דַײן זעל : הָאט די ֿפרױ געענטֿפערט און געזָאגט? ַאלעם
אױב מע קען ַאװעק רעכטס ָאדער לינקס ֿפון , מַײן הַאר מלך, לעבט

, ם דַײן קנעכטװָארו! ַאלץ װָאס מַײן הַאר דער מלך הָאט גערעדט
און ער הָאט ַארַײנגעטָאן אין מױל ֿפון , ער הָאט מיר בַאֿפױלן, יֹוָאֿב

 ּכדי צו ֿפַארדרײען דעם 20. דַײן דינסט ַאלע די דָאזיקע װערטער
. הָאט דַײן קנעכט יֹוָאֿב געטָאן די דָאזיקע זַאך, ּפנים ֿפון דער זַאך

ֿפט ֿפון ַא מלאך ֿפון ָאבער מַײן הַאר איז קלוג ַאזױ װי די קלוגשַא
  .צו װיסן ַאלץ װָאס אױף דער ערד, גָאט

, איך טו די דָאזיקע זַאך, זע:  און דער מלך הָאט געזָאגט צו יֹוָאֿבן21
  .און גײ קער אום דעם יונג ַאֿבָשלומען
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און הָאט זיך ,  איז יֹוָאֿב געֿפַאלן אױף זַײן ּפנים צו דער ערד22
: און יֹוָאֿב הָאט געזָאגט. עם מלךאון הָאט געבענטשט ד, געבוקט

הַײנט װײס דַײן קנעכט ַאז איך הָאב געֿפונען לַײטזעליקײט אין דַײנע 
װָארום דער מלך הָאט געטָאן דעם ֿפַארלַאנג , מַײן הַאר מלך, אױגן

  .ֿפון דַײן קנעכט

און , און איז געגַאנגען קײן גשור,  און יֹוָאֿב איז אױֿפגעשטַאנען23
 און דער מלך הָאט 24. כט ַאֿבָשלומען קײן ירושליםהָאט געברַא

ָאבער מַײן ּפנים זָאל ער ניט , זָאל ער ֿפַארקערן צו זַײן הױז: געזָאגט
  .זען

און דעם מלכס ּפנים הָאט ער , הָאט ַאֿבָשלום ֿפַארקערט צו זַײן הױז
  .ניט געזען

 און אין גַאנץ יׂשראל איז ניט געװען ַאזַא שענער מַאן װי 25
ֿפון זַײן ֿפוסטריט ביז זַײן שּפיץ קָאּפ איז ; זײער צו רימען, ַאֿבָשלום

 און ַאז ער הָאט ָאּפגעשָארן זַײן 26. אין אים ניט געװען ַא ֿפעלער
ַאז ער זָאל זיך , און געשען ֿפלעגט עס ֿפון ָסוף יָאר צו יָאר – קָאּפ

 ער עס הָאט, װָארום ַאז עס איז אים צו שװער געװָארן; ָאּפשערן
הָאט ער ָאּפגעװױגן די הָאר ֿפון זַײן קָאּפ מיט צװײ  – ָאּפגעשָארן

  .הונדערט שקל אױֿפן מלכס געװיכט

און אײן ,  און בַײ ַאֿבָשלומען זַײנען געבָארן געװָארן דרַײ זין27
זי איז געװען ַא . טָאכטער װָאס איר נָאמען איז געװען ָּתָמר

  .זעןװַײבסּפַארשױן ֿפון ַא שײנעם אױס

און דעם ,  און ַאֿבָשלום איז געזעסן אין ירושלים צװײ יָאר צַײט28
 הָאט ַאֿבָשלום געשיקט נָאך 29. מלכס ּפנים הָאט ער ניט געזען

ָאבער ער הָאט ניט געװָאלט , ּכדי אים צו שיקן צום מלך, יֹוָאֿבן
און ער הָאט , הָאט ער װידער געשיקט ַא צװײט מָאל. קומען צו אים

, זעט:  הָאט ער געזָאגט צו זַײנע קנעכט30. עװָאלט קומעןניט ג
; און ער הָאט דָארטן גערשטן, יֹוָאֿבס שטיק ֿפעלד איז לעבן מַײנעם

און די קנעכט ֿפון ַאֿבָשלומען הָאבן . גײט און צינדט עס ָאן אין ֿפַײער
  .ָאנגעצונדן דָאס שטיק ֿפעלד אין ֿפַײער

און איז געקומען צו ַאֿבָשלומען אין ,  איז יֹוָאֿב אױֿפגעשטַאנען31
ֿפַאר װָאס הָאבן דַײנע קנעכט : און הָאט צו אים געזָאגט, הױז
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טו

 הָאט ַאֿבָשלום געזָאגט צו 32? ָאנגעצונדן מַײן שטיק ֿפעלד אין ֿפַײער
און , קום ַאהער: ַאזױ צו זָאגן, איך הָאב געשיקט צו דיר, זע: יֹוָאֿבן

נָאך װָאס בין איך : ַאזױ צו זָאגן, איך װעל דיך שיקן צום מלך
און . איך זָאל נָאך דָארטן זַײן, בעסער ֿפַאר מיר? געקומען ֿפון גשור

און אױב אין מיר איז דָא ַא , לָאמיך זען דעם ּפנים ֿפון מלך, ַאצונד
  .זָאל ער מיך טײטן, ֿפַארברעך

 הָאט ער. און הָאט אים דערצײלט,  איז יֹוָאֿב געקומען צום מלך33
און הָאט זיך , און ער איז געקומען צום מלך, גערוֿפן ַאֿבָשלומען

און דער מלך הָאט . געבוקט אױף זַײן ּפנים צו דער ערד ֿפַארן מלך
 .געקושט ַאֿבָשלומען

  

 הָאט זיך ַאֿבָשלום,  און עס איז געװען נָאך דעם1
און ֿפוֿפציק מַאן װָאס , אַײנגעשַאֿפט ַא רַײטװָאגן און ֿפערד

און ,  און ַאֿבָשלום ֿפלעגט זיך ֿפעדערן2. ַײנען געלָאֿפן אים ֿפַארױסז
, און עס איז געװען; ֿפלעגט זיך שטעלן בַײם װעג ֿפון טױער

יעטװעדער מַאן װָאס ֿפלעגט הָאבן ַא קריג װָאס דַארף קומען צום 
ֿפון : הָאט ַאֿבָשלום גערוֿפן צו אים און געזָאגט, מלך ֿפַאר ַא משּפט

ֿפון אײנעם ֿפון די : הָאט יענער געזָאגט? ער שטָאט ביסטוװָאס
 הָאט ַאֿבָשלום צו אים 3. שֿבטים ֿפון יׂשראל איז דַײן קנעכט

ָאבער קײנער , דַײנע טענות זַײנען גוטע און גערעכטע, זע: געזָאגט
הלװאי :  און ַאֿבָשלום הָאט געזָאגט4. ֿפון מלך װעט דיר ניט צוהערן

און צו מיר זָאל קומען , ַאר ַא שוֿפט אין לַאנדמַאכט מען מיך ֿפ
איך װָאלט אים ; יעטװעדער מַאן װָאס הָאט ַא קריג און ַא משּפט

  .שױן געטָאן גערעכטיקײט

, װי ַא מַאן הָאט גענענט זיך צו בוקן צו אים,  און עס איז געװען5
און אים , און אים ָאננעמען, ַאזױ ֿפלעגט ער אױסשטרעקן זַײן הַאנט

 און ַאֿבָשלום הָאט געטָאן ַאזױ װי די דָאזיקע זַאך צו גַאנץ 6. קושן
און ַאֿבָשלום . יׂשראל װָאס ֿפלעגן קומען ֿפַאר ַא משּפט צום מלך
  .הָאט געגנֿבעט דָאס הַארץ ֿפון די מענער ֿפון יׂשראל

הָאט ַאֿבָשלום ,  און עס איז געװען צום ָסוף ֿפון ֿפערציק יָאר7
און בַאצָאלן מַײן נדר , איך בעט דיך, לָאמיך גײן: מלךגעזָאגט צום 

 װָארום ַא נדר 8. אין חֿברון, װָאס איך הָאב ַא נדר געטָאן צו גָאט
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הָאט ַא נדר געטָאן דַײן קנעכט װען איך בין געזעסן אין גשור אין 
אױב אומקערן װעט מיך גָאט אומקערן קײן : ַאזױ צו זָאגן, ארם

גײ :  הָאט דער מלך צו אים געזָאגט9. ען גָאטװעל איך דינ, ירושלים
  .און איז געגַאנגען קײן חֿברון, און ער איז אױֿפגעשטַאנען. בשלום

 און ַאֿבָשלום הָאט געשיקט אױסקוקערס אין ַאלע שֿבטים ֿפון 10
ַאזױ זָאלט , װי איר הערט דעם ָקול ֿפון שוֿפר: ַאזױ צו זָאגן, יׂשראל

  .ז געװָארן מלך אין חֿברוןַאֿבָשלום אי: איר זָאגן

 און מיט ַאֿבָשלומען זַײנען געגַאנגען צװײ הונדערט מַאן ֿפון 11
; מיטגערוֿפענע װָאס זַײנען געגַאנגען אומשולדיקערהײט, ירושלים

  .און זײ הָאבן ֿפון קײן זַאך ניט געװּוסט

-דעם ַבַעל,  און ַאֿבָשלום הָאט געשיקט נָאך ַאחיּתוֿפל דעם גילֹוני12
בעת ער הָאט געשלַאכט די , ֿפון גילֹה, ֿפון זַײן שטָאט, יועץ ֿפון ָדִודן
און דָאס ֿפָאלק , און דער בונט איז געװען שטַארק. שלַאכטָאּפֿפער

  .הָאט זיך געהַאלטן אין אײן ֿפַארמערן ַארום ַאֿבָשלומען

ון דָאס הַארץ ֿפ: ַאזױ צו זָאגן,  איז געקומען ַאן ָאנזָאגער צו ָדִודן13
 און דוד הָאט געזָאגט 14. די מענער ֿפון יׂשראל איז נָאך ַאֿבָשלומען

און , שטײט אױף: צו ַאלע זַײנע קנעכט װָאס מיט אים אין ירושלים
װָארום מיר װעלן ניט הָאבן קײן ַאנטרינונג ֿפון , לָאמיר ַאנטלױֿפן

ראַײלן ּכדי ער זָאל זיך ניט אונטע, אַײלט זיך ַאװעקצוגײן. ַאֿבָשלומען
און שלָאגן די , און ברענגען אױף אונדז דָאס בײז, און אונדז ָאניָאגן

 הָאבן די קנעכט ֿפון מלך געזָאגט 15. שטָאט מיטן שַארף ֿפון שװערד
! ַאזױ װי ַאלץ װָאס מַײן הַאר דער מלך װעט אױסדערװײלן: צום מלך

  .דָא זַײנען דַײנע קנעכט

.  זַײן גַאנץ הױזגעזינט נָאך איםאון,  איז ַארױסגעגַאנגען דער מלך16
און דער מלך הָאט איבערגעלָאזן די צען קעּפסװַײבער צו היטן דָאס 

און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ,  און דער מלך איז ַארױסגעגַאנגען17. הױז
 און ַאלע 18. מרחק-און זײ הָאבן זיך ָאּפגעשטעלט אין בית, נָאך אים

און ַאלע ּכֵרתים ; ן ֿפַארבַײ איםזַײנע קנעכט זַײנען ַאריבערגעגַאנגע
זעקס הונדערט מַאן װָאס זַײנען , און ַאלע ַגתער, און ַאלע ּפֵלתים

  .זַײנען ַאריבערגעגַאנגען ֿפַארן מלך, געקומען הינטער אים ֿפון ַגת
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צו װָאס זָאלסט דו אױך :  הָאט דער מלך געזָאגט צו ִאַּתין ֿפון ַגת19
װָארום דו ,  און בלַײב מיט דעם מלך,קער זיך אום? גײן מיט אונדז

. און אױך ביסטו ַא ֿפַארטריבענער אין דַײן ָארט, ביסט ַא ֿפרעמדער
און הַײנט זָאל איך דיך מַאכן ,  ערשט נעכטן ביסטו געקומען20

בעת איך ַאלײן גײ װּוהין מיר װעט זיך , װָאגלען צו גײן מיט אונדז
ברידער מיט דיר אין גענָאד און קער אום דַײנע , קער זיך אום? מַאכן

 הָאט ִאַּתי געענטֿפערט דעם מלך און הָאט 21. און טרַײשַאֿפט
, און ַאזױ װי מַײן הַאר דער מלך לעבט, ַאזױ װי גָאט לעבט: געזָאגט

סַײ צום , ַאז בלױז אין דעם ָארט װּו מַײן הַאר דער מלך װעט זַײן
 הָאט דוד 22! נעכטנָאר דָארטן װעט זַײן דַײן ק, טױט סַײ צום לעבן
איז ִאַּתי ֿפון ַגת . גײ און צי ַאריבער: געזָאגט צו ִאַּתין
און ַאלע קלײנע קינדער , און ַאלע זַײנע מענטשן, ַאריבערגעגַאנגען
  .װָאס מיט אים

װען דָאס ,  און דָאס גַאנצע לַאנד הָאט געװײנט אױף ַא הױכן ָקול23
ן דער מלך איז ַאריבער דעם או; גַאנצע ֿפָאלק איז ַאריבערגעגַאנגען

און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז ַאריבערגעגַאנגען ַאקעגן דעם , טַײך ִקדרון
,  און ָאט אױך ָצדֹוק און ַאלע לִוִיים מיט אים24. װעג ֿפון מדבר

און זײ הָאבן ַאװעקגעשטעלט . טרָאגנדיק דעם ָארון ֿפון גָאטס בונד
ביז דָאס  –  ַארױֿפגעגַאנגעןאױך אֿביתר איז – דעם ָארון ֿפון גָאט

  .גַאנצע ֿפָאלק הָאט געענדיקט ַאריבערגײן ֿפון שטָאט

קער אום דעם ָארון ֿפון גָאט :  הָאט דער מלך געזָאגט צו ָצדֹוקן25
אױב איך װעל געֿפינען לַײטזעליקײט אין די אױגן ֿפון . אין שטָאט

און זַײן און װעט מיך לָאזן זען אים , װעט ער מיך אומקערן, גָאט
דָא בין , ״איך װיל דיך ניט״:  און אױב ער װעט ַאזױ זָאגן26. װױנונג
  .זָאל ער טָאן מיט מיר ַאזױ װי עס איז גוט אין זַײנע אױגן, איך
קער זיך , זעסטו:  און דער מלך הָאט געזָאגט צו ָצדֹוק דעם ּכהן27

 זון ֿפון און ַאחיַמַעץ דַײן זון און יהונתן דער, אום בשלום אין שטָאט
איך װעל זיך ,  זעט28. מיט אַײך, אַײערע בײדנס זין, אֿביתרן

ביז עס קומט ֿפון אַײך ַא , אױֿפהַאלטן אין די ּפלױנען ֿפון מדבר
  .װָארט מיר ָאנצוזָאגן

   און ָצדֹוק און אֿביתר הָאבן אומגעקערט דעם ָארון ֿפון גָאט 29
 און דוד איז 30. און זײ זַײנען דָארטן געבליבן, קײן ירושלים

ַארױֿפגעגַאנגען , הֵזיתים-ַארױֿפגעגַאנגען מיט דעם ַארױֿפגַאנג ֿפַאר הר
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טז

און ער איז , און זַײן קָאּפ איז געװען ֿפַארדעקט, און געװײנט
און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט אים הָאבן ; געגַאנגען בָארװעס

און , געגַאנגעןאון זײ זַײנען ַארױֿפ, ֿפַארדעקט איטלעכער זַײן קָאּפ
  .ַארױֿפגײענדיק געװײנט

ַאחיּתוֿפל איז צװישן די : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט מען דערצײלט ָדִודן31
איך בעט : און דוד הָאט געזָאגט. װָאס בונטעװען זיך מיט ַאֿבָשלומען

  .בַאנַאריש די עצה ֿפון ַאחיּתוֿפלן, גָאט, דיך

יז דעם שּפיץ װָאס מע װי דוד איז געקומען ב,  און עס איז געװען32
דער , ערשט אים קומט ַאנטקעגן חּוַשי, בוקט זיך דָארטן צו גָאט

 הָאט דוד 33. און ערד אױף זַײן קָאּפ, מיט זַײן העמדל צעריסן, ַארּכי
װעסטו זַײן אױף מיר , ַאז דו גײסט ַאריבער מיט מיר: צו אים געזָאגט

און װעסט ,  אומקערן ָאבער ַאז דו װעסט זיך אין שטָאט34. ַא לַאסט
דַײן ֿפָאטערס ; מלך, ״איך װעל זַײן דַײן קנעכט: זָאגן צו ַאֿבָשלומען

און ַאצונד בין אין דַײן , קנעכט בין איך געװען ֿפון ַא מָאל ָאן
 און מיט 35. װעסטו מיר ֿפַארשטערן די עצה ֿפון ַאחיּתוֿפלן, קנעכט״

איטלעך , איז;  ּכהניםדיר זַײנען דָאך דָארטן ָצדֹוק און אֿביתר די
זָאלסטו דערצײלן ָצדֹוק , װָארט װָאס דו װעסט הערן ֿפון מלכס הױז

דָארטן זַײנען דָא מיט זײ זײערע בײדנס ,  זע36. און אֿביתר די ּכהנים
װעט איר דורך זײ מיר , ַאחיַמַעץ ָצדֹוקס און יהונתן אֿביתרס, זין

  .צושיקן איטלעך װָארט װָאס איר װעט הערן

װען , איז געקומען אין שטָאט, ָדִודס גוטער ֿפרַײנט, ן חּוַשי או37
 .ַאֿבָשלום הָאט געזָאלט ָאנקומען אין ירושלים

  

   און װי דוד איז געװען ַא ביסל ַאװעקגעגַאנגען ֿפון 1
ערשט ציֿבָא דער יונג ֿפון מֿפיֿבֹושתן קומט אים , שּפיץ

אױף זײ צװײ הונדערט און , ַאנטקעגן מיט ַא ּפָאר געזָאטלטע אײזלען
און הונדערט בינטלעך , און הונדערט בינטלעך רָאזינקעס, ברױטן

  .און ַא לָאגל װַײן, זומערױּפס

צו װָאס זַײנען די דָאזיקע בַײ :  הָאט דער מלך געזָאגט צו ציֿבָאן2
די אײזלען ֿפַאר דעם מלכס הױזגעזינט צו : הָאט ציֿבָא געזָאגט? דיר

און ,  און די זומערױּפס ֿפַאר די יונגען צום עסןאון דָאס ברױט, רַײטן
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 הָאט 3. דער װַײן צום טרינקען ֿפַאר דעם ֿפַארשמַאכטן אין מדבר
הָאט ציֿבָא געזָאגט ? און װּו איז דַײן הַארס זון: דער מלך געזָאגט

: װָארום ער הָאט געזָאגט, ָאן איז ער געבליבן אין ירושלים: צום מלך
 הױז ֿפון יׂשראל אומקערן די מלוכה ֿפון מַײן הַײנט װעט מיר דָאס

ַאלצדינג װָאס , זע:  הָאט דער מלך געזָאגט צו ציֿבָאן4. ֿפָאטער
; איך בוק זיך: הָאט ציֿבָא געזָאגט. געהערט צו מֿפיֿבֹושתן איז דַײנס

  .מַײן הַאר מלך, לָאמיך געֿפינען לַײטזעליקײט אין דַײנע אױגן

ערשט ֿפון דָארטן ,  געקומען ביז בחורים און װי דער מלך דוד איז5
װָאס זַײן , גײט ַארױס ַא מַאן ֿפון דער משּפחה ֿפון שָאולס הױז

. גײט און שילט גײענדיק – נָאמען איז געװען ִשְמִעי דער זון ֿפון ֵגרָאן
און אױף ַאלע ,  און ער הָאט געװָארֿפן מיט שטײנער אױף ָדִודן6

ָאס גַאנצע ֿפָאלק און ַאלע גבורים זַײנען און ד; קנעכט ֿפון מלך ָדִודן
 און ַאזױ הָאט 7. געװען ֿפון זַײן רעכטער זַײט און ֿפון זַײן לינקער

, גײ ַארױס, גײ ַארױס: װען ער הָאט געשָאלטן, ִשְמִעי געזָאגט
 גָאט הָאט 8. בלוטיקער מענטש און נידערטרעכטיקער מענטש

װָאס , דעם הױז ֿפון ָשאולןאומגעקערט אױף דיר ַאל דָאס בלוט ֿפון 
און גָאט הָאט געגעבן די מלוכה , דו ביסט געװָארן מלך אױף זַײן ָארט

און ָאט ביסטו אין דַײן . אין דער הַאנט ֿפון דַײן זון ַאֿבָשלומען
  .װַײל ַא בלוטיקער מענטש ביסטו, אומגליק

ָאס זָאל ֿפַאר װ:  הָאט ַאֿביַשי דער זון ֿפון צרּוָיהן געזָאגט צום מלך9
איך , לָאמיך? דער דָאזיקער טױטער הונט שילטן מַײן הַאר דעם מלך

  .און איך װעל אים דעם קָאּפ ַארָאּפנעמען, בעט דיך ַאריבערגײן
זין ֿפון , װָאס קער איך זיך ָאן מיט אַײך:  הָאט דער מלך געזָאגט10

לט שי: איז דָאס װַײל גָאט הָאט אים געהײסן, אױב ער שילט? צרּוָיהן
  ?ֿפַאר װָאס טוסטו ַאזױ: און װער קען זָאגן; ָדִודן

, זע:  און דוד הָאט געזָאגט צו ַאֿביַשין און צו ַאלע זַײנע קנעכט11
הַײנט , מַײן זון װָאס איז ַארױס ֿפון מַײנע אינגעװײד זוכט מַײן לעבן

, און זָאל ער שילטן, לָאזט אים? װי שױן ַאצונד דער בנימינער
,  אֿפשר װעט גָאט זען מַײן אױג12. ָאט אים געהײסןװָארום גָאט ה

  .און גָאט װעט מיר אומקערן גוטס ֿפַאר זַײן קללהן הַײנטיקן טָאג
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און ִשְמִעי ,  און דוד און זַײנע מענטשן זַײנען געגַאנגען אױֿפן װעג13
, געגַאנגען און געשָאלטן, איז געגַאנגען בַײם זַײט בַארג ַאקעגן אים

  .און געשָאטן מיט שטױב, ן מיט שטײנער ַאקעגן איםאון געװָארֿפ

 און דער מלך און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט אים זַײנען 14
  .און ער הָאט זיך ָאּפגערוט דָארטן; ָאנגעקומען מידע

זַײנען , די מענער ֿפון יׂשראל,  און ַאֿבָשלום און דָאס גַאנצע ֿפָאלק15
  .חיּתוֿפל מיט איםאון ַא, ָאנגעקומען קײן ירושלים

איז , ָדִודס גוטער ֿפרַײנט, ַאז חּוַשי דער ַארּכי,  און עס איז געװען16
לעבן : הָאט חּוַשי געזָאגט צו ַאֿבָשלומען, געקומען צו ַאֿבָשלומען

 הָאט ַאֿבָשלום געזָאגט צו 17! לעבן זָאל דער מלך! זָאל דער מלך
ֿפַאר װָאס ? וטן ֿפרַײנטאיז דָאס דַײן גינציקײט צו דַײן ג: חּוַשין

 הָאט חּוַשי געזָאגט צו 18? ביסטו ניט געגַאנגען מיט דַײן גוטן ֿפרַײנט
נַײערט װעמען גָאט און דָאס דָאזיקע ֿפָאלק און ! נײן: ַאֿבָשלומען

, צו אים געהער איך, ַאלע מענער ֿפון יׂשראל הָאבן אױסדערװײלט
װעמען װעל איך , ס און צװײטנ19. און מיט אים װיל איך בלַײבן

, ַאזױ װי איך הָאב געדינט בַײ דַײן ֿפָאטער; דָאך בַײ זַײן זון? דינען
  .ַאזױ װעל איך זַײן בַײ דיר

גיט אַײער עצה װָאס :  און ַאֿבָשלום הָאט געזָאגט צו ַאחיּתוֿפלן20
קום צו די :  הָאט ַאחיּתוֿפל געזָאגט צו ַאֿבָשלומען21. מיר זָאלן טָאן
װָאס ער הָאט געלָאזן צו היטן דָאס , ר ֿפון דַײן ֿפָאטערקעּפסװַײבע

ַאז דו הָאסט זיך ֿפַארמיאוסט , און ַאז גַאנץ יׂשראל װעט הערן. הױז
ַאזױ װעלן שטַארק װערן די הענט ֿפון ַאלע װָאס , בַײ דַײן ֿפָאטער

  .מיט דיר

און ,  הָאט מען ֿפַארשּפרײט ַא געצעלט ֿפַאר ַאֿבָשלומען אױֿפן דַאך22
ַאֿבָשלום איז געקומען צו די קעּפסװַײבער ֿפון זַײן ֿפָאטער ֿפַאר די 

  .אױגן ֿפון גַאנץ יׂשראל

איז אין יענע טעג ,  און ַאן עצה װָאס ַאחיּתוֿפל הָאט געֵעֶצהט23
ַאזױ . געװען ַאזױ װי ַא מענטש זָאל ֿפרעגן בַײ דעם װָארט ֿפון גָאט

וֿפלן סַײ בַײ ָדִודן סַײ בַײ איז געװען איטלעכע עצה ֿפון ַאחיּת
 .ַאֿבָשלומען
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לָאמיך ַאקָארשט :  און ַאחיּתוֿפל הָאט געזָאגט צו ַאֿבָשלומען1יז
און , און איך װעל אױֿפשטײן, אױסקלַײבן צװעלף טױזנט מַאן

 און איך װעל קומען אױף אים װען ער 2. װעל נָאכיָאגן ָדִודן די נַאכט
און דָאס גַאנצע , ל אים דערשרעקןאון װע, איז מיד און ָאּפהענטיק

און איך װעל דערשלָאגן דעם , ֿפָאלק װָאס מיט אים װעט ַאנטלױֿפן
ַאז .  און איך װעל אומקערן צו דיר דָאס גַאנצע ֿפָאלק3; מלך ַאלײן

װעט דָאס , דער מַאן װָאס דו זוכסט] אחוץ[ַאלע װעלן זיך אומקערן 
  .גַאנצע ֿפָאלק זַײן אין ֿפריד

און אין די , י זַאך געװען גלַײך אין די אױגן ֿפון ַאֿבָשלומען איז ד4
:  און ַאֿבָשלום הָאט געזָאגט5. אױגן ֿפון ַאלע עלטסטע ֿפון יׂשראל

און לָאמיר הערן אױך װָאס , חּוַשי דעם ַארּכי, איך בעט דיך, רוף אױך
  .אין זַײן מױל

הָאט צו אים און ַאֿבָשלום ,  איז געקומען חּוַשי צו ַאֿבָשלומען6
ַאזױ װי דָאס דָאזיקע װָארט הָאט ַאחיּתוֿפל : ַאזױ צו זָאגן, געזָאגט
 הָאט 7. רעד דו? זָאלן מיר טָאן לױט זַײן װָארט ָאדער ניט. גערעדט

ניט גוט איז די עצה װָאס ַאחיּתוֿפל : חּוַשי געזָאגט צו ַאֿבָשלומען
ענסט דַײן ֿפָאטער דו ק:  און חּוַשי הָאט געזָאגט8. עצהט דָאס מָאל
און זײ זַײנען ֿפַארביטערט , ַאז זײ זַײנען גבורים, און זַײנע מענטשן

; ַאזױ װי ַא בערינטע אין ֿפעלד בַארױבט ֿפון אירע יונגע, אין געמיט
און ער װעט ניט נעכטיקן , אױך איז דַײן ֿפָאטער ַא מַאן ֿפון מלחמה

אין אײנער ֿפון די  ָאט איז ער ַאצונד בַאהַאלטן 9. מיטן ֿפָאלק
ַאז , און עס װעט זַײן; ָאדער אין אײנעם ֿפון די ערטער, גריבער

און ַא הערער װעט , עמעצער װעט אין זײ ַארַײנֿפַאלן אין ָאנהײב
ַא מּפלה איז געװען צװישן דעם ֿפָאלק װָאס : װעט ער זָאגן, הערן

, ער יונג און ַאֿפילו דער װָאס איז ַא העלדיש10. הינטער ַאֿבָשלומען
װעט אין גַאנצן , װָאס זַײן הַארץ איז ַאזױ װי דָאס הַארץ ֿפון ַא לײב

װָארום גַאנץ יׂשראל װײס ַאז דַײן ֿפָאטער איז ַא , צעגַאנגען װערן
 ָאבער איך 11. און די װָאס מיט אים זַײנען העלדישע יונגען, ִגבור

ראל ַארום עצה ַאז אַײנגעזַאמלט זָאל אַײנגעזַאמלט װערן גַאנץ יׂש
ַאזױ װי דער זַאמד װָאס בַײם ים אין , ֶשֿבע-ֿפון דן און ביז בֵאר, דיר

 און ַאז מיר װעלן 12. און דו ַאלײן זָאלסט גײן אין מלחמה, ֿפילקײט
קומען אױף אים אין אײנעם ֿפון די ערטער װָאס ער געֿפינט זיך 

ַאלט דער ַאזױ װי עס ֿפ, װעלן מיר זיך ַארָאּפלָאזן אױף אים, דָארטן
און ֿפון אים און ֿפון ַאלע מענטשן װָאס מיט ; טױ אױף דער ערד
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 און ַאז ער װעט זיך 13. װעט ַאֿפילו אײנער ניט בלַײבן, אים
װעלן גַאנץ יׂשראל לָאזן ַארױֿפטרָאגן צו , ַארַײנקלַײבן אין שטָאט
ביז , און מיר װעלן עס ַארָאּפשלעּפן אין טָאל, יענער שטָאט שטריק

  .טן װעט זיך ַאֿפילו ַא שטײנדל ניט געֿפינעןדָאר

די עצה ֿפון :  הָאט געזָאגט ַאֿבָשלום און ַאלע מענער ֿפון יׂשראל14
װָארום גָאט . חּוַשי דעם ַארּכי איז בעסער װי די עצה ֿפון ַאחיּתוֿפלן

ּכדי גָאט , הָאט בַאשערט צו ֿפַארשטערן די גוטע עצה ֿפון ַאחיּתוֿפלן
  . דָאס בײז אױף ַאֿבָשלומעןזָאל ברענגען

ַאזױ :  און חּוַשי הָאט געזָאגט צו ָצדֹוק און צו אֿביתר די ּכהנים15
און ַאזױ הָאט ַאחיּתוֿפל געֵעֶצהט ַאֿבָשלומען און די עלטסטע ֿפון 

שיקט ,  און ַאצונד16. און ַאזױ און ַאזױ הָאב איך געֵעֶצהט, יׂשראל
זָאלסט ניט נעכטיקן די . זױ צו זָאגןַא, אױף גיך און זָאגט ָאן ָדִודן

, נָאר ַאריבערגײן מוזטו ַאריבערגײן, נַאכט אין די ּפלױנען ֿפון מדבר
ּכדי דער מלך און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט אים זָאלן ניט 

  .אומגעברַאכט װערן

און ַא , רֹוֵגל- און יהונתן און ַאחיַמַעץ זַײנען געשטַאנען אין ֵעין17
און זײ ֿפלעגן גײן און דערצײלן , עגט גײן און זײ דערצײלןדינסט ֿפל

װָארום זײ הָאבן זיך ניט געטָארט װַײזן ַארַײנצוקומען ; דעם מלך ָדִודן
  .אין שטָאט

. און ער הָאט דערצײלט ַאֿבָשלומען,  הָאט זײ ַא יִינגל דערזען18
ון און זַײנען געקומען צו דעם הױז ֿפ, זַײנען זײ בײדע אױף גיך ַאװעק

, און ער הָאט געהַאט ַא ברונעם אין זַײן הױף; ַא מַאן אין בחורים
 און די ֿפרױ הָאט גענומען און 19. הָאבן זײ ַארָאּפגענידערט ַאהין

, הָאט ַאריבערגעשּפרײט ַא דעקע איבער דער עֿפענונג ֿפון ברונעם
און קײן זַאך איז ניט געװען , און הָאט אױסגעשּפרײט דערױף גריץ

 און ַאֿבָשלומס קנעכט זַײנען געקומען צו דער ֿפרױ אין 20. טיקקָאנ
הָאט די ֿפרױ ? װּו זַײנען ַאחיַמַעץ און יהונתן: און הָאבן געזָאגט, הױז

. זײ זַײנען ַאריבערגעגַאנגען דעם װַאסערשטרָאם: צו זײ געזָאגט
 און זײ הָאבן זיך; און הָאבן ניט געֿפונען, הָאבן זײ געזוכט

  .ט קײן ירושליםאומגעקער

זַײנען זײ ַארױֿפגעקומען ,  און עס איז געװען נָאך זײער ַאװעקגײן21
, און זַײנען געגַאנגען און הָאבן דערצײלט דעם מלך ָדִודן, ֿפון ברונעם
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שטײט אױף און גײט ַאריבער אױף גיך : און זײ הָאבן געזָאגט צו ָדִודן
  .ֶצהט ַאקעגן אַײךװָארום ַאזױ הָאט ַאחיּתוֿפל געֵע, דעם װַאסער

,  איז אױֿפגעשטַאנען דוד און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט אים22
ביזן ליכט ֿפון ֿפרימָארגן ; און זײ זַײנען ַאריבערגעגַאנגען דעם ירדן

הָאט צו מָאל אײנער ניט געֿפעלט װָאס איז ניט ַאריבערגעגַאנגען 
  .דעם ירדן

און , עצה איז ניט געטָאן געװָארן און ַאחיּתוֿפל הָאט געזען ַאז זַײן 23
און איז , און איז אױֿפגעשטַאנען, ער הָאט ָאנגעזָאטלט דעם אײזל

און ער הָאט געזָאגט זַײן ַצָװֶאה צו , צו זַײן שטָאט, ַאװעק צו זַײן הױז
, און ער איז געשטָארבן; און הָאט זיך אױֿפגעהַאנגען, זַײן הױזגעזינט

  .ין דעם קֿבר ֿפון זַײן ֿפָאטעראון איז בַאגרָאבן געװָארן א

און ַאֿבָשלום איז ;  און דוד איז ָאנגעקומען קײן ַמחַנִים24
ער און ַאלע מענער ֿפון יׂשראל װָאס , ַאריבערגעגַאנגען דעם ירדן

 און ַעָמׂשאן הָאט ַאֿבָשלום אױֿפגעזעצט אױף יֹוָאֿבס 25. מיט אים
ר זון ֿפון ַא מַאן מיטן און ַעָמׂשא איז געװען דע. ָארט איבערן חיל

װָאס איז געקומען צו ַאֿביַגִיל דער , נָאמען ִיתרָא דער יׂשראלי
 און 26. יֹוָאֿבס מוטער, ַא שװעסטער ֿפון צרּוָיה, טָאכטער ֿפון ָנחשן

  .יׂשראל און ַאֿבָשלום הָאבן געלַאגערט אין לַאנד ִגלָעד

ַאזױ , ַמחַנִיםװי דוד איז ָאנגעקומען קײן ,  און עס איז געװען27
און , ֿפון ַרָבה ֿפון די קינדער ֿפון עמון, שֹוֿבי דער זון ֿפון ָנחשן] הָאט[

און ַברִזַלי דער ִגלָעדער ֿפון , דֿבר-ֿפון לֹו, מכיר דער זון ֿפון ַעמיֵאלן
, און לײמענע ּכלים, און בעקנס,  געברַאכט בעטגעװַאנט28, רֹוגלים

, און בעבלעך, ון געברענטע זַאנגעןא, און מעל, און װײץ און גערשטן
און , און שמַאנט,  און הָאניק29, און געברענטע ַארבעס, און לינדזן

ֿפַאר ָדִודן און ֿפַאר דעם ֿפָאלק װָאס מיט , און רינדערנע קעז, שָאף
דָאס ֿפָאלק איז הונגעריק : װָארום זײ הָאבן געזָאגט; צום עסן, אים

 . מדבראון מיד און דָארשטיק אין דער
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,  און דוד הָאט איבערגעצײלט דָאס ֿפָאלק װָאס מיט אים1יח
און ער הָאט געמַאכט איבער זײ הױּפטלַײט ֿפון טױזנט און 

ַא ,  און דוד הָאט געשיקט דָאס ֿפָאלק2. הױּפטלַײט ֿפון הונדערט
און ַא דריטל אונטער דער , דריטל אונטער דער הַאנט ֿפון יֹוָאֿבן

און ַא דריטל , יֹוָאֿבס ברודער, יַשי דעם זון ֿפון צרּוָיהןהַאנט ֿפון ַאֿב
און דער מלך הָאט געזָאגט צום . אונטער דער הַאנט ֿפון ִאַּתין ֿפון ַגת

 הָאט דָאס 3. ַארױסגײן װעל איך אױך ַארױסגײן מיט אַײך: ֿפָאלק
װָארום אױב ַאנטלױֿפן װעלן ; זָאלסט ניט ַארױסגײן: ֿפָאלק געזָאגט

און ַאֿפילו ַא , װעט מען אױף אונדז ניט לײגן ַאכט, נטלױֿפןמיר ַא
װעט מען אױף אונדז ניט לײגן , העלֿפט ֿפון אונדז זָאלן אומקומען

איז ; ָאבער דו ביסט ַאצונד ַאזױ װי צען טױזנט ֿפון אונדז; קײן ַאכט
 הָאט 4. ַאז דו זָאלסט אונדז זַײן צו הילף ֿפון שטָאט, ַאצונד בעסער

װעל איך , װָאס איז גוט אין אַײערע אױגן:  צו זײ געזָאגטדער מלך
  .טָאן

און דָאס , און דער מלך הָאט זיך געשטעלט בַײן זַײט ֿפון טױער
  .גַאנצע ֿפָאלק איז ַארױסגעגַאנגען אין הונדערטן און אין טױזנטן

ַאזױ צו ,  און דער מלך הָאט בַאֿפױלן יֹוָאֿבן און ַאֿביַשין און ִאַּתין5
און דָאס . מיט ַאֿבָשלומען, זַײט מיר געלַאסן מיט דעם יונג: גןזָא

גַאנצע ֿפָאלק הָאט געהערט װי דער מלך הָאט בַאֿפױלן ַאלע 
  .הױּפטלַײט װעגן ַאֿבָשלומען

און ,  און דָאס ֿפָאלק איז ַארױסגעגַאנגען אין ֿפעלד ַאקעגן יׂשראל6
 און דָאס ֿפָאלק ֿפון 7. די מלחמה איז געװען אין װַאלד ֿפון אֿפַרִים

און , יׂשראל איז דָארטן געשלָאגן געװָארן ֿפַאר די קנעכט ֿפון ָדִודן
 צװַאנציק -דָארטן איז געװען ַא גרױסער שלַאק אין יענעם טָאג

 װָארום די מלחמה איז דָארטן געװען ֿפַארשּפרײט אױֿפן 8. טױזנט
רצערט ֿפון ֿפָאלק און דער װַאלד הָאט ֿפַא; געזיכט ֿפון גַאנצן לַאנד

  .מער װי די שװערד הָאט ֿפַארצערט אין יענעם טָאג

און .  און ַאֿבָשלום הָאט זיך געטרָאֿפן ֿפַאר די קנעכט ֿפון ָדִודן9
איז דער מױלאײזל געקומען , ַאֿבָשלום איז געריטן אױף ַא מױלאײזל

יך און זַײן קָאּפ הָאט ז, אונטער דעם געצװַײג ֿפון ַא גרױסן אײכנבױם
און ער איז געבליבן צװישן הימל און , ָאנגעכַאּפט ָאן דעם אײכנבױם

 הָאט 10. און דער מױלאײזל װָאס אונטער אים איז ַאװעק; ערד
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ָאן : און ער הָאט דערצײלט יֹוָאֿבן און געזָאגט, דערזען אײנער ַא מַאן
 הָאט יֹוָאֿב 11. הָאב איך געזען ַאֿבָשלומען הענגען אױֿפן אײכנבױם

און ַאז דו הָאסט : עזָאגט צו דעם מַאן װָאס הָאט אים דערצײלטג
טָא ֿפַאר װָאס הָאסטו אים ניט דערשלָאגן דָארטן צו דער , געזען
און אױף מיר װָאלט געװען דיר צו געבן צען זילבערשטיק און ? ערד

ַאֿפילו װען איך קריג :  הָאט דער מַאן געזָאגט צו יֹוָאֿבן12. ַא גַארטל
װעל איך ניט , װױגן אױף מַײנע הענט טױזנט זילבערשטיקָאּפגע

װָארום ֿפַאר אונדזערע , אױסשטרעקן מַײן הַאנט אױף דעם מלכס זון
ַאזױ צו , אױערן הָאט דער מלך בַאֿפױלן דיר און ַאֿביַשין און ִאַּתין

מיט , מיט דעם יונג, װער עס זָאל ניט זַײן, זַײט ָאּפגעהיט: זָאגן
 ָאדער ַאז איך זָאל בַאגײן ַא ֿפַאלשקײט ַאקעגן מַײן 13. ַאֿבָשלומען

און דו װעסט , װעט קײן זַאך ניט בלַײבן ֿפַארהױלן ֿפון דעם מלך, זעל
  .שטײן ֿפון דער װַײטן

. איך קען זיך דָא ַאזױ ניט אױֿפהַאלטן מיט דיר:  הָאט יֹוָאֿב געזָאגט14
און הָאט זײ , ַאנטאון ער הָאט גענומען דרַײ װַארֿפשּפיזן אין זַײן ה

װען ער הָאט נָאך געלעבט אין , ַארַײנגעשטָאכן אין ַאֿבָשלומס הַארצן
הָאבן זיך , יֹוָאֿבס װַאֿפנטרעגער,  און צען יונגען15. מיטן אײכנבױם
  .און הָאבן געשלָאגן ַאֿבָשלומען און אים געטײט, ַארומגעשטעלט

ס ֿפָאלק הָאט זיך און דָא,  און יֹוָאֿב הָאט געבלָאזן אין שוֿפר16
װָארום יֹוָאֿב הָאט צוריקגעהַאלטן , אומגעקערט ֿפון נָאכיָאגן יׂשראל

און הָאבן אים ,  און זײ הָאבן גענומען ַאֿבָשלומען17. דָאס ֿפָאלק
און זײ הָאבן . אַײנגעװָארֿפן אין װַאלד אין דער גרױסער גרוב

און גַאנץ . אױֿפגעשטעלט איבער אים ַא זײער גרױסן הױֿפן שטײנער
  .איטלעכער צו זַײנע געצעלטן, יׂשראל זַײנען ַאנטלָאֿפן

 און ַאֿבָשלום הָאט נָאך בַײ זַײן לעבן גענומען און זיך 18
װָארום ער הָאט ; אױֿפגעשטעלט דעם זַײלשטײן װָאס אין מלכס טָאל

און ער . איך הָאב ניט קײן זון צו דערמָאנען מַײן נָאמען: געזָאגט
און מע רוֿפט אים , ן דעם זַײלשטײן אױף זַײן נָאמעןהָאט גערוֿפ

  .ַאֿבָשלומס ָאנדענק ביז אױף הַײנטיקן טָאג

לָאמיך ַאקָארשט :  און ַאחיַמַעץ דער זון ֿפון ָצדֹוקן הָאט געזָאגט19
ַאז גָאט הָאט זיך ָאּפגערעכנט ֿפַאר אים , לױֿפן און ָאנזָאגן דעם מלך
ביסט :  הָאט יֹוָאֿב צו אים געזָאגט20. נטֿפון דער הַאנט ֿפון זַײנע ֿפַײ
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, װעסט ָאנזָאגן ַאן ַאנדער טָאג; בׂשורה הַײנטיקן טָאג-ניט ַא ַבַעל
ַאזױ װי דעם מלכס זון איז , ָאבער הַײנטיקן טָאג זָאלסטו ניט ָאנזָאגן

  .טױט

גײ דערצײל דעם מלך װָאס :  און יֹוָאֿב הָאט געזָאגט צו דעם ּכושי21
און איז , הָאט דער ּכושי זיך געבוקט צו יֹוָאֿבן. זעןדו הָאסט גע
  .ַאװעקגעלָאֿפן

 און ַאחיַמַעץ דער זון ֿפון ָצדֹוקן הָאט װידער ַא מָאל געזָאגט צו 22
לױֿפן נָאך , איך בעט דיך, לָאמיך אױך, זָאל זַײן װָאס װעט זַײן: יֹוָאֿבן

, מַײן זון, לסטו לױֿפןנָאך װָאס דען זָא: הָאט יֹוָאֿב געזָאגט. דעם ּכושי
 ״ָאבער זָאל זַײן 23? ַאז די בׂשורה װעט דיר גָארניט אַײנברענגען

און , לױף: ״ הָאט ער צו אים געזָאגט.איך װעל לױֿפן, װָאס װעט זַײן
און ער הָאט , געגנט] ירדן[ַאחיַמַעץ איז געלָאֿפן מיטן װעג ֿפון דער 

  .ַאריבערגעיָאגט דעם ּכושי

און דער װעכטער איז ,  געזעסן צװישן די צװײ טױערן און דוד איז24
און ער , אױף דער מױער, ַארױֿפגעגַאנגען אױף דעם דַאך ֿפון טױער

 הָאט 25. ערשט ַא מַאן לױֿפט ַאלײן, הָאט אױֿפגעהױבן זַײנע אױגן
הָאט דער מלך . און ָאנגעזָאגט דעם מלך, דער װעכטער אױסגערוֿפן

און יענער .  איז ַא בׂשורה אין זַײן מױל,אױב ער איז ַאלײן: געזָאגט
 הָאט דער װעכטער געזען ַאן ַאנדער 26. איז געקומען ַאלץ נענטער

און דער װעכטער הָאט אױסגערוֿפן צום טױערמַאן און , מַאן לױֿפן
דער אױך : הָאט דער מלך געזָאגט. ַא מַאן לױֿפט ַאלײן, זע: געזָאגט

  .איז ַאן ָאנזָאגער

איך דערקען דָאס לױֿפן ֿפון ערשטן : עכטער געזָאגט הָאט דער װ27
הָאט דער מלך . ַאזױ װי דָאס לױֿפן ֿפון ַאחיַמַעץ דעם זון ֿפון ָצדֹוקן

און מיט ַא גוטער בׂשורה קומט , ַא גוטער מענטש איז ער: געזָאגט
  .ער

און ער ! ֿפריד:  הָאט ַאחיַמַעץ גערוֿפן און הָאט געזָאגט צום מלך28
און הָאט ,  געבוקט צום מלך מיט זַײן ּפנים צו דער ערדהָאט זיך
געלױבט איז יהוה דַײן גָאט װָאס הָאט איבערגעענטֿפערט : געזָאגט

די מענטשן װָאס הָאבן אױֿפגעהױבן זײער הַאנט אױף מַײן הַאר דעם 
צו , איז ֿפריד צו דעם יונג:  הָאט דער מלך געזָאגט29. מלך

איך הָאב געזען ַא גרױסן טומל : ץ געזָאגטהָאט ַאחיַמַע? ַאֿבָשלומען
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יט

און מיך דַײן , װען יֹוָאֿב הָאט ַאװעקגעשיקט דעם מלכס קנעכט
 הָאט דער מלך 30. ָאבער איך הָאב ניט געװּוסט װָאס, קנעכט
און , הָאט ער זיך אומגעדרײט. שטעל זיך דָא, דרײ זיך אום: געזָאגט

  .איז געשטַאנען

זָאל ַא : און דער ּכושי הָאט געזָאגט; ן ערשט דער ּכושי קומט ָא31
ַאז גָאט הָאט זיך הַײנט , בׂשורה הָאבן מַײן הַאר דער מלך

ָאּפגערעכנט ֿפַאר דיר ֿפון דער הַאנט ֿפון ַאלע װָאס זַײנען 
:  הָאט דער מלך געזָאגט צו דעם ּכושי32. אױֿפגעשטַאנען אױף דיר
זָאל : ָאט דער ּכושי געזָאגטה? צו ַאֿבָשלומען, איז ֿפריד צו דעם יונג

און ֿפון ַאלע װָאס , װערן ֿפון די ָׂשונאים ֿפון מַײן הַאר דעם מלך
 .װי ֿפון דעם יונג, זַײנען אױֿפגעשטַאנען אױף דיר צום בײזן

  

און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען ,  הָאט דער מלך אױֿפגעציטערט1
ן או; און הָאט געװײנט, אין דער אױבערשטוב ֿפון טױער

, זון מַײנער, מַײן זון ַאֿבָשלום: גײענדיק הָאט ער ַאזױ געזָאגט
, הלװאי װָאלט איך געשטָארבן ַאנשטָאט דיר! ַאֿבָשלום מַײן זון
  !זון מַײנער, ַאֿבָשלום מַײן זון

און ער טרױערט , דער מלך װײנט, זע:  איז ָאנגעזָאגט געװָארן יֹוָאֿבן2
  .אױף ַאֿבָשלומען

ין יענעם טָאג איז געװָארן צו טרױער ֿפַאר דעם  און די ישועה א3
ַאזױ , װָארום דָאס ֿפָאלק הָאט געהערט אין יענעם טָאג, גַאנצן ֿפָאלק

 און דָאס ֿפָאלק איז 4. דער מלך איז בַאקלעמט װעגן זַײן זון: צו זָאגן
ַאזױ װי דָאס , אין יענעם טָאג זיך גנֿבענדיק ַארַײנגעקומען אין שטָאט

  .ֿבעט זיך ֿפַארשעמטערהײט װען זײ ַאנטלױֿפן אין ַא מלחמהֿפָאלק גנ

און דער מלך הָאט ,  און דער מלך הָאט אַײנגעװיקלט זַײן ּפנים5
זון , ַאֿבָשלום מַײן זון, מַײן זון ַאֿבָשלום: געשרִיען אױף ַא הױכן ָקול

  !מַײנער

 הָאסט: און הָאט געזָאגט,  איז יֹוָאֿב געקומען צום מלך אין הױז6
הַײנט ֿפַארשעמט דעם ּפנים ֿפון ַאלע דַײנע קנעכט װָאס הָאבן הַײנט 

און דָאס לעבן ֿפון דַײנע זין און דַײנע , גערַאטעװעט דַײן לעבן
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און דָאס לעבן ֿפון דַײנע , און דָאס לעבן ֿפון דַײנע װַײבער, טעכטער
ַײנע און ֿפַײנט צו הָאבן ד,  ליב צו הָאבן דַײנע ֿפַײנט7, קעּפסװַײבער
ַאז בַײ דיר זַײנען , װָארום הָאסט הַײנט געלָאזט װיסן. ליבהָאבער

ַאז װען , װַײל הַײנט װײס איך: ניטָא קײן הױּפטלַײט און קײן קנעכט
װָאלט דענצמָאל , און מיר ַאלע זַײנען הַײנט טױט, ַאֿבָשלום לעבט

 און, גײ ַארױס, שטײ אױף,  און ַאצונד8. געװען רעכט אין דַײנע אױגן
ַאז דו , װָארום איך שװער בַײ גָאט, רעד צום הַארצן ֿפון דַײנע קנעכט

און ! אױב ַא מענטש װעט בַײ דיר בלַײבן די נַאכט, גײסט ניט ַארױס
דָאס װעט דיר זַײן ערגער װי ַאל דָאס בײז װָאס איז געקומען אױף 

  .דיר ֿפון דַײן יוגנט ָאן ביז ַאצונד

, ון ער הָאט זיך געזעצט אין טױערא,  איז דער מלך אױֿפגעשטַאנען9
דער , זעט: ַאזױ צו זָאגן, און דעם גַאנצן ֿפָאלק הָאט מען ָאנגעזָאגט

  .און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז געקומען ֿפַארן מלך. מלך זיצט אין טױער

 הָאט 10, און ַאז יׂשראל איז ַאנטלָאֿפן איטלעכער צו זַײנע געצעלטן
ַאזױ צו , ע שֿבטים ֿפון יׂשראל געטענהטדָאס גַאנצע ֿפָאלק אין ַאל

דער מלך הָאט אונדז מציל געװען ֿפון דער הַאנט ֿפון אונדזערע : זָאגן
און ער הָאט אונדז גערַאטעװעט ֿפון דער הַאנט ֿפון די , ֿפַײנט

. און ַאצונד איז ער ַאנטלָאֿפן ֿפון לַאנד ֿפון װעגן ַאֿבָשלומען, ּפִלשּתים
איז , װָאס מיר הָאבן געזַאלבט איבער אונדז,  און ַאֿבָשלום11

הַײנט ֿפַאר װָאס שװַײגט איר װעגן , אומגעקומען אין דער מלחמה
  ?אומקערן דעם מלך

,  און דער מלך דוד הָאט געשיקט צו ָצדֹוק און צו אֿביתר די ּכהנים12
ֿפַאר : ַאזױ צו זָאגן, רעדט צו די עלטסטע ֿפון יהּודה: ַאזױ צו זָאגן

 - ?ָאלט איר זַײן די לעצטע אומצוקערן דעם מלך אין זַײן הױזװָאס ז
װָארום דָאס װָארט ֿפון גַאנץ יׂשראל איז ָאנגעקומען צום מלך אין 

מַײן בײן און מַײן ֿפלײש זַײט ,  מַײנע ברידער זַײט איר13 – ?זַײן הױז
? און ֿפַאר װָאס זָאלט איר זַײן די לעצטע אומצוקערן דעם מלך, איר
מַײן בײן און מַײן ֿפלײש ביסטו : צו ַעָמׂשאן זָאלט איר זָאגן און 14
אױב דו װעסט ניט זַײן , זָאל מיר גָאט טָאן ַאזױ און נָאך מער. דָאך

  !ֿפירער אױף יֹוָאֿבס ָארט- בַײ מיר ַאלע טעג דער חיל



ל במּואש  

 און ער הָאט צוגענַײגט דָאס הַארץ ֿפון ַאלע מענער ֿפון יהּודה 15
קער זיך אום דו :  און זײ הָאבן געשיקט צום מלך.ַאזױ װי אײן מַאן

  .און ַאלע דַײנע קנעכט

. און ער איז געקומען ביזן ירדן,  הָאט דער מלך זיך אומגעקערט16
ּכדי , און יהּודה איז געקומען קײן ִגלגל צו גײן ַאנטקעגן דעם מלך

  .ַאריבערצוֿפירן דעם מלך איבערן ירדן

, װָאס ֿפון בחורים, דער בנימינער, רָאן און ִשְמִעי דער זון ֿפון ֵג17
הָאט געאַײלט און ַארָאּפגענידערט מיט די מענער ֿפון יהּודה 

און ,  און מיט אים טױזנט מַאן ֿפון בנימין18; ַאנטקעגן דעם מלך דוד
און זַײנע ֿפוֿפצן זין און זַײנע צװַאנציק קנעכט , שָאולס קנעכט, ציֿבָא

 און דער 19. ריבער דעם ירדן ֿפַארן מלךאון זײ זַײנען ַא. מיט אים
ּכדי ַאריבערצוֿפירן דעם מלכס , ּפרָאם איז ַאריבערגעקומען

איז ִשְמִעי דער . און צו טָאן װָאס איז גוט אין זַײנע אױגן, הױזגעזינט
װען ער הָאט געװָאלט ַאריבערגײן , זון ֿפון ֵגרָאן געֿפַאלן ֿפַארן מלך

זָאל מַײן הַאר מיר ניט : עזָאגט צום מלך און ער הָאט ג20. דעם ירדן
און זָאלסט ניט דערמָאנען װָאס דַײן קנעכט הָאט , צורעכענען ַא זינד

ֿפַארברָאכן אין דעם טָאג װָאס מַײן הַאר דער מלך איז 
ַאז דער מלך זָאל זיך דָאס נעמען צום , ַארױסגעגַאנגען ֿפון ירושלים

און ָאט , ז איך הָאב געזינדיקט װָארום דַײן קנעכט װײס ַא21. הַארצן
, בין איך געקומען הַײנט דער ערשטער ֿפון גַאנצן הױז ֿפון יוסף

  .ַארָאּפצונידערן ַאנטקעגן מַײן הַאר דעם מלך

: און הָאט געזָאגט,  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן ַאֿביַשי דער זון ֿפון צרּוָיהן22
ט געשָאלטן דעם זָאל ניט ִשְמִעי געטײט װערן דערֿפַאר װָאס ער הָא

װָאס קער איך זיך ָאן מיט :  הָאט דוד געזָאגט23? געזַאלבטן ֿפון גָאט
? ַאז איר זָאלט מיר הַײנט זַײן ֿפַאר ַא שטער, איר זין ֿפון צרּוָיהן, אַײך

, װָארום ֿפַאר װָאר? זָאל הַײנט געטײט װערן ַא מענטש ֿפון יׂשראל
  .איבער יׂשראלערשט װײס איך ַאז הַײנט בין איך ַא מלך 

און . װעסט ניט שטַארבן:  און דער מלך הָאט געזָאגט צו ִשְמִעין24
  .דער מלך הָאט אים געשװָארן

הָאט ַארָאּפגענידערט ַאנטקעגן דעם , שָאולס זון,  און מֿפיֿבֹושת25
און ניט צורעכט , און ער הָאט ניט צורעכט געמַאכט זַײנע ֿפיס, מלך

ֿפון דעם , ון זַײנע קלײדער ניט געװַאשןא, געמַאכט זַײנע װָאנסעס
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טָאג װָאס דער מלך איז ַאװעקגעגַאנגען ביז דעם טָאג װָאס ער איז 
  .צוריקגעקומען בשלום

ַאז ער איז געקומען קײן ירושלים דעם מלך ,  און עס איז געװען26
ֿפַאר װָאס ביסטו ניט : הָאט דער מלך צו אים געזָאגט, ַאנטקעגן

, מַײן הַאר מלך:  הָאט ער געזָאגט27? מֿפיֿבֹושת, רגעגַאנגען מיט מי
איך : װָארום דַײן קנעכט הָאט געזָאגט, מַײן קנעכט הָאט מיך גענַארט

און װעל , און װעל רַײטן אױף איר, װעל מיר ָאנזָאטלען די אײזעלין
 און ער הָאט 28. װַײל דַײן קנעכט איז ַא הינקעדיקער; גײן מיטן מלך

ָאבער מַײן , ַײן קנעכט ֿפַאר מַײן הַאר דעם מלךָאנגערעדט אױף ד
דרום טו װָאס איז גוט ; הַאר דער מלך איז ַאזױ װי ַא מלאך ֿפון גָאט

 װָארום דָאס גַאנצע הױז ֿפון מַײן ֿפָאטער איז ניט 29. אין דַײנע אױגן
ֿפון , ַאנדערש װי װערט געװען דעם טױט בַײ מַײן הַאר דעם מלך

מַאכט דַײן קנעכט צװישן די װָאס עסן בַײ דַײן דעסט װעגן הָאסטו גע
צו מָאל זיך נָאך צו קלָאגן , און װָאסער רעכט הָאב איך נָאך, טיש

  ?ֿפַארן מלך

צו װָאס נָאך זָאלסטו רעדן דַײנע :  הָאט דער מלך צו אים געזָאגט30
 הָאט 31. דו און ציֿבָא זָאלט זיך טײלן מיטן ֿפעלד: איך הײס? רײד

נָאך , זָאל ער אױך דָאס גַאנצע צונעמען:  געזָאגט צום מלךמֿפיֿבֹושת
  .דעם ַאז מַײן הַאר דער מלך איז געקומען בשלום אין זַײן הױז

און ער ,  און ַברִזַלי דער ִגלָעדער הָאט ַארָאּפגענידערט ֿפון רֹוגלים32
ּכדי אים צו בַאלײטן , איז ַאריבערגעגַאנגען מיטן מלך צום ירדן

ַא מַאן ֿפון ַאכציק ,  און ַברִזַלי איז געװען זײער ַאלט33. איבערן ירדן
און ער הָאט אױסגעהַאלטן דעם מלך װען ער איז געזעסן אין ; יָאר

  .װָארום ער איז געװען זײער ַא רַײכער מַאן, ַמחַנִים

און , קום דו ַאריבער מיט מיר:  הָאט דער מלך געזָאגט צו ַברזַלין34
 הָאט ַברִזַלי 35.  בַײ מיר אין ירושליםאיך װעל דיך אױסהַאלטן

װי ֿפיל נָאך זַײנען די טעג ֿפון די יָארן ֿפון מַײן : געזָאגט צום מלך
 איך בין 36? ַאז איך זָאל ַארױֿפגײן מיטן מלך קײן ירושלים, לעבן

װעל איך דען װיסן צװישן גוטס און ; הַײנט ַא מַאן ֿפון ַאכציק יָאר
עכט שּפירן ַא טעם אין װָאס איך װעל װעט דען דַײן קנ? שלעכטס

קען איך דען נָאך הערן דעם ָקול ? עסן און װָאס איך װעל טרינקען
און צו װָאס זָאל דַײן קנעכט נָאך זַײן צו ? ֿפון זינגערס און זינגערינס
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 קױם קען דַײן קנעכט 37? לַאסט אױף מַײן הַאר דעם מלך
ָאס זָאל מיר דער מלך און נָאך װ; ַאריבערגײן דעם ירדן מיטן מלך

דַײן , איך בעט דיך,  זָאל38? ֿפַארגעלטן די דָאזיקע ֿפַארגעלטונג
און לָאמיך שטַארבן אין מַײן שטָאט בַײם קֿבר , קנעכט זיך אומקערן

, ָאבער ָאט איז דַײן קנעכט ִּכמָהם. ֿפון מַײן ֿפָאטער און מַײן מוטער
 און טו מיט אים װָאס ,זָאל ער ַאריבערגײן מיט מַײן הַאר דעם מלך

  .איז גוט אין דַײנע אױגן

און איך , זָאל ִּכמָהם ַאריבערגײן מיט מיר:  הָאט דער מלך געזָאגט39
און ַאלץ װָאס דו ; װעל טָאן מיט אים װָאס איז גוט אין דַײנע אױגן

  .װעל איך דיר טָאן, װעסט ֿפַארלַאנגען ֿפון מיר

און דער , רגעגַאנגען דעם ירדן און דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז ַאריבע40
און , און דער מלך הָאט געקושט ַברזַלין. מלך איז ַאריבערגעגַאנגען

  .און ער הָאט זיך אומגעקערט אין זַײן הײם. הָאט אים געבענטשט

און ִּכמָהם איז ,  און דער מלך איז ַאריבערגעגַאנגען קײן ִגלגל41
און ,  ֿפָאלק ֿפון יהּודהאון דָאס גַאנצע, ַאריבערגעגַאנגען מיט אים

הָאבן ַאריבערגעֿפירט , אױך ַא העלֿפט ֿפון דעם ֿפָאלק ֿפון יׂשראל
  .דעם מלך

און זײ ,  ערשט ַאלע מענער ֿפון יׂשראל זַײנען געקומען צום מלך42
ֿפַאר װָאס הָאבן דיך ַאװעקגעגנֿבעט : הָאבן געזָאגט צום מלך

 און הָאבן ַאריבערגעֿפירט ,די מענער ֿפון יהּודה, אונדזערע ברידער
און ַאלע מענטשן ֿפון , דעם מלך און זַײן הױזגעזינט איבערן ירדן

 הָאבן ַאלע מענער ֿפון יהּודה געענטֿפערט די 43? ָדִודן מיט אים
און ֿפַאר װָאס . װַײל דער מלך איז אונדז ַא קרוֿב: מענער ֿפון יׂשראל

הָאבן מיר דען עסן ? ךדען ֿפַארדריסט אַײך אױף דער דָאזיקער זַא
צי איז אונדז ַא געשַאנק געשָאנקען ? געגעסן ֿפון דעם מלכס

 הָאבן די מענער ֿפון יׂשראל געענטֿפערט די מענער ֿפון 44? געװָארן
און מיר זַײנען , מיר הָאבן צען חלקים אין מלך: און געזָאגט, יהּודה

הָאט איר אונדז צו הַײנט ֿפַאר װָאס , אױך בילכער אױף ָדִודן ֿפון אַײך
און איז ניט אונדזער װָארט געװען דָאס ערשטע ? קלײן געמַאכט

  ?אומצוקערן אונדזער מלך

און די װערטער ֿפון די מענער ֿפון יהּודה זַײנען געװען הַארטער װי די 
  .װערטער ֿפון די מענער ֿפון יׂשראל
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װָאס  און דָארטן הָאט זיך געטרָאֿפן ַא נידערטרעכטיקער מַאן 1כ
ַא מַאן ַא , זַײן נָאמען איז געװען ֶשֿבע דער זון ֿפון ִבכרין

  :און הָאט געזָאגט, הָאט ער געבלָאזן אין שוֿפר; בנימינער

  ,מיר הָאבן ניט קײן חלק אין ָדִודן
  .און מיר הָאבן ניט קײן ירושה אין דעם זון ֿפון ישין

  !יׂשראל, איטלעכער צו זַײנע געצעלטן

ר ֿפון יׂשראל זַײנען ַאװעקגעגַאנגען ֿפון הינטער ָדִודן  און ַאלע מענע2
נָאר די מענער ֿפון יהּודה זַײנען געװען , נָאך ֶשֿבע דעם זון ֿפון ִבכרין

  .ֿפון ירדן און ביז ירושלים, בַאהעֿפט ָאן זײער מלך

און דער מלך הָאט ;  און דוד איז געקומען אין זַײן הױז אין ירושלים3
קעּפסװַײבער װָאס ער הָאט געלָאזן צו היטן דָאס גענומען די צען 

און הָאט זײ , און ער הָאט זײ ַארַײנגעזעצט אין ַא װַאכהױז, הױז
און זײ זַײנען . ָאבער ער איז צו זײ ניט געקומען, אױסגעהַאלטן

לעבעדיקע , געװען אַײנגעשּפַארט ביז דעם טָאג ֿפון זײער טױט
  .אלמנות

רוף מיר צונױף די מענער : ט צו ַעָמׂשאן און דער מלך הָאט געזָאג4
  .דערנָאך שטעל זיך דו דָא, ֿפון יהּודה אין דרַײ טעג

און ער הָאט זיך געזַאמט ,  איז ַעָמׂשא געגַאנגען צונױֿפרוֿפן יהּודה5
 הָאט דוד געזָאגט 6. איבער דער צַײט װָאס ער הָאט אים געשטעלט

ר זון ֿפון ִבכרין ָאנטָאן מער ַאצונד װעט אונדז ֶשֿבע דע: צו ַאֿביַשין
און יָאג אים , דו נעם די קנעכט ֿפון דַײן הַאר. שלעכטס װי ַאֿבָשלום

און װעט זיך , טָאמער געֿפינט ער בַאֿפעסטיקטע שטעט, נָאך
  .ַארױסמַאכן ֿפון אונדזערע אױגן

און די ,  זַײנען ַארױסגעגַאנגען הינטער אים די מענטשן ֿפון יֹוָאֿבן7
און זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען , און ַאלע גבורים,  און די ּפֵלתיםּכֵרתים

 װי זײ זַײנען בַײם 8. ֿפון ירושלים נָאכצּויָאגן ֶשֿבע דעם זון ֿפון ִבכרין
ַאזױ איז ַעָמׂשא ָאנגעקומען ַאנטקעגן , גרױסן שטײן װָאס אין גֿבעון

און דערױף , און יֹוָאֿב איז געװען ָאנגעגורט אין זַײן װַאֿפנקלײד. זײ
איז געװען ַא גַארטל מיט ַא שװערד בַאהעֿפט צו זַײנע לענדן אין איר 

  .ַאזױ איז זי ַארױסגעֿפַאלן, און װי ער איז ַארױסגעגַאנגען; שײד
און ? מַײן ברודער, איז ֿפריד צו דיר:  הָאט יֹוָאֿב געזָאגט צו ַעָמׂשאן9
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ּכדי אים , ֿפַארן בָארדיֹוָאֿבס רעכטע הַאנט הָאט ָאנגענומען ַעָמׂשאן 
 און ַעָמׂשא הָאט זיך ניט געהיט ֿפַאר דער שװערד װָאס 10. צו קושן

און , הָאט ער אים ַא זעץ געטָאן מיט איר אין בױך; אין יֹוָאֿבס הַאנט
און ניט געדַארֿפט אים , ַארױסגעלָאזט זַײנע אינגעװײד אױף דער ערד

  .און ער איז געשטָארבן; טָאן ַא צװײטן

ן יֹוָאֿב און זַײן ברודער ַאֿביַשי הָאבן נָאכגעיָאגט ֶשֿבע דעם זון ֿפון או
,  און ַא מַאן ֿפון יֹוָאֿבס יונגען איז געשטַאנען איבער אים11. ִבכרין

, און װער עס איז ֿפַאר ָדִודן, װער עס װיל יֹוָאֿבן: און הָאט געזָאגט
לט אין בלוט אױֿפן  און ַעָמׂשא הָאט זיך געקַײק12! הינטער יֹוָאֿבן

ַאז דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט זיך , הָאט דער מַאן געזען; מיטן װעג
, און ער הָאט ָאּפגעדרײט ַעָמׂשאן ֿפון װעג אױֿפן ֿפעלד, ָאּפגעשטעלט

װען ער הָאט געזען ַאז , און ַארױֿפגעװָארֿפן אױף אים ַא בגד
. געשטעלטהָאט זיך ָאּפ, איטלעכער װָאס איז צוגעקומען לעבן אים

איז איטלעכער ,  ַאז ער איז ַאװעקגענומען געװָארן ֿפון װעג13
  .נָאכצּויָאגן ֶשֿבע דעם זון ֿפון ִבכרין, געגַאנגען הינטער יֹוָאֿבן

 און ער איז דורכגעגַאנגען דורך ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל ביז ָאֿבל 14
און , זַאמלטאון זײ הָאבן זיך אַײנגע; און ַאלע ֵבִרים, מעכה-און בית

 און זײ זַײנען געקומען און 15. זַײנען אױך געגַאנגען הינטער אים
און זײ הָאבן , מעכה-הָאבן געלעגערט אױף אים אין ָאֿבל ֿפון בית

און עס איז געשטַאנען , ָאנגעשָאטן ַאן ערדװַאל ַארום דער שטָאט
ֿבן און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס מיט יֹוָא. אין דעם ֿפעסטונגגרָאבן

  .ּכדי אַײנצּוװַארֿפן די מױער, הָאבן געהַאלטן אין צעשטערן

, זָאגט! הערט! הערט:  הָאט ַא קלוגע ֿפרױ גערוֿפן ֿפון דער שטָאט16
. און איך װעל רעדן צו דיר, גענען ביז ַאהער: צו יֹוָאֿבן, איך בעט אַײך

  ביסט : און די ֿפרױ הָאט געזָאגט, הָאט ער גענענט צו איר 17
הער : הָאט זי צו אים געזָאגט. איך: הָאט ער געזָאגט?  יֹוָאֿבדו
 הָאט זי 18. איך הער: הָאט ער געזָאגט.  װערטער ֿפון דַײן דינסטדי

ַאזױ , רעדן הָאט מען געזָאלט רעדן צוערשט: ַאזױ צו זָאגן, געזָאגט
און ַאזױ ַארום , ֿפרעגן הָאט מען געזָאלט ֿפרעגן בַײ ָאֿבל, צו זָאגן

 מיר זַײנען ֿפרידלעכע געטרַײע ֿפון 19. ָאלט מען ָאּפגעענדיקטװ
נָאך װָאס ? װילסטו טײטן ַא שטָאט און ַא מוטער אין יׂשראל; יׂשראל

 הָאט יֹוָאֿב געענטֿפערט 20? זָאלסטו אומברענגען די נחלה ֿפון גָאט
אױב איך װעל אומברענגען און , חלילה מיר, חלילה: און געזָאגט



ל במּואש  

כא

נַײערט ַא מַאן ֿפון ;  ניט ַאזױ איז די זַאך21! על צעשטערןאױב איך װ
װָאס זַײן נָאמען איז ֶשֿבע דער זון ֿפון , דעם געבערג ֿפון אֿפַרִים

. ַאקעגן ָדִודן, הָאט אױֿפגעהױבן זַײן הַאנט ַאקעגן דעם מלך, ִבכרין
הָאט . און איך װעל ַאװעקגײן ֿפון דער שטָאט, גיט ַארױס אים ַאלײן

ָאט װערט דיר זַײן קָאּפ ַארָאּפגעװָארֿפן ֿפון : רױ געזָאגט צו יֹוָאֿבןדי ֿפ
  .דער מױער

,  און די ֿפרױ איז געקומען צו דעם גַאנצן ֿפָאלק מיט איר חכמה22
און , און זײ הָאבן ָאּפגעשניטן דעם קָאּפ ֿפון ֶשֿבע דעם זון ֿפון ִבכרין

און זײ , געבלָאזן אין שוֿפראון ער הָאט . ַארָאּפגעװָארֿפן צו יֹוָאֿבן
. איטלעכער צו זַײנע געצעלטן, הָאבן זיך צעשּפרײט ֿפון דער שטָאט

  .און יֹוָאֿב הָאט זיך אומגעקערט קײן ירושלים צום מלך

און ;  און יֹוָאֿב איז געװען איבער דעם גַאנצן חיל ֿפון יׂשראל23
  ; איבער די ּפֵלתיםאיבער די ּכֵרתים און, דער זון ֿפון יהֹוָיָדען בָנָיה

, און יהֹושֿפט דער זון ֿפון ַאחילּודן; איבער דעם צינדז,  און ַאדֹורם24
, און ָצדֹוק און אֿביתר; דער שרַײבער,  און שָוא25; דער דערמָאנער

 און אױך ִעירָא ֿפון ָיִאיר איז געװען ַאן אױבערמַאן בַײ 26. ּכהנים
 .ָדִודן

  

דרַײ , ר אין די טעג ֿפון ָדִודן און עס איז געװען ַא הונגע1
און דוד הָאט געזוכט דעם ּפנים ֿפון , ַא יָאר נָאך ַא יָאר, יָאר

דָאס איז ֿפון װעגן ָשאולן און ֿפון װעגן דעם : הָאט גָאט געזָאגט. גָאט
  .ֿפַאר װָאס ער הָאט געטײט די גֿבעונים, בלוטיקן הױז

און - הָאט צו זײ גערעדטאון ער,  הָאט דער מלך גערוֿפן די גֿבעונים2
נָאר ֿפון דעם , די גֿבעונים זַײנען ניט געװען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געשװָארן ; איבערבלַײב ֿפון אמורי
און ָשאול הָאט זײ געזוכט צו דערשלָאגן אין זַײן ; צו זײ

 און דוד 3 – יהּודהאײֿפערדיקײט ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל און 
און מיט װָאס , װָאס זָאל איך אַײך טָאן: הָאט געזָאגט צו די גֿבעונים

 הָאבן 4? ַאז איר זָאלט בענטשן די נחלה ֿפון גָאט, קען איך מכּפר זַײן
אונדז קומט ניט קײן זילבער און גָאלד : די גֿבעונים צו אים געזָאגט
דז גײט ניט דערום צו טײטן ַא און אונ, ֿפון ָשאולן און ֿפון זַײן הױז

איך , װָאס ֿפַארלַאנגט איר: הָאט ער געזָאגט. מענטשן ֿפון יׂשראל
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דער מַאן װָאס הָאט :  הָאבן זײ געזָאגט צום מלך5? זָאל אַײך טָאן
און װָאס הָאט געּפלַאנט קעגן אונדז ביז מיר , אונדז ֿפַארלענדט

ַא בַאשטַאנד אין גַאנצן גֿבול זַײנען ֿפַארטיליקט געװָארן ֿפון צו הָאבן 
 ֿפון זַײנע קינדער זָאלן אונדז איבערגעגעבן װערן זיבן 6, ֿפון יׂשראל

און מיר װעלן זײ אױֿפהענגען ֿפַאר גָאט אױֿפן בערגל ֿפון ָשאול , מַאן
: הָאט דער מלך געזָאגט. דעם אױסדערװײלטן ֿפון גָאט, ]ָשאול-גֿבעת[

  .איך װעל געבן

הָאט געשױנט מֿפיֿבֹושת דעם זון ֿפון יהונתן דעם זון  און דער מלך 7
צװישן ָדִודן , איבער דער שֿבועה ֿפון גָאט װָאס צװישן זײ, ֿפון ָשאולן

 הָאט דער מלך גענומען די 8. און צװישן יהונתן דעם זון ֿפון ָשאולן
װָאס זי הָאט געבָארן ֿפון , צװײ זין ֿפון ִרצָּפה דער טָאכטער ֿפון ַאָיהן

און די ֿפינף זין ֿפון ִמיכל דער , ַארמֹונין און מֿפיֿבֹושתן, אולןָש
װָאס זי הָאט געבָארן ֿפון ַעדריֵאל דעם זון ֿפון , טָאכטער ֿפון ָשאולן

 און ער הָאט זײ איבערגעגעבן אין דער הַאנט 9; ֿפון מחֹוָלה, ַברזַלין
בַארג ֿפַאר און זײ הָאבן זײ אױֿפגעהַאנגען אױֿפן , ֿפון די גֿבעונים

  און זײ . און זײ זַײנען אומגעקומען ַאלע זיבן אין אײנעם; גָאט
אין ָאנהײב , זַײנען געטײט געװָארן אין די ערשטע טעג ֿפון שניט

  .גערשטנשניט

און הָאט ,  און ִרצָּפה די טָאכטער ֿפון ַאָיהן הָאט גענומען ַא זַאק10
ב שניט ביז עס הָאט ֿפון ָאנהײ, עס זיך אױסגעשּפרײט אױֿפן ֿפעלדז

און זי הָאט ניט געלָאזט . זיך ַארָאּפגעגָאסן אױף זײ װַאסער ֿפון הימל
און ַא חיה ֿפון , ַא ֿפױגל ֿפון הימל זיך ַארָאּפלָאזן אױף זײ בַײ טָאג

  .ֿפעלד בַײ נַאכט

די ,  איז דערצײלט געװָארן ָדִודן װָאס ִרצָּפה די טָאכטער ֿפון ַאָיהן11
און הָאט ,  איז דוד געגַאנגען12. הָאט געטָאן, ן ָשאולןקעּפסװַײב ֿפו

ֿפון , און די בײנער ֿפון יהונתן זַײן זון, גענומען די בײנער ֿפון ָשאולן
װָאס הָאבן זײ ַאװעקגעגנֿבעט ֿפון דעם , ִגלָעד-די מענער ֿפון ָיֿביש

ָשן װָאס די ּפִלשּתים הָאבן זײ דָארטן געהַאט -מַארק ֿפון בית
אין דעם טָאג װָאס די ּפִלשּתים הָאבן געשלָאגן , הַאנגעןאױֿפגע

 און ער הָאט ַארױֿפגעברַאכט ֿפון דָארטן די 13. ָשאולן אין ִגלבֹוע
און מע הָאט ; און די בײנער ֿפון יהונתן זַײן זון, בײנער ֿפון ָשאולן

 און מע הָאט בַאגרָאבן 14. אױֿפגעקליבן די בײנער ֿפון די געהַאנגענע
, אין ֵצָלע, ײנער ֿפון ָשאולן און יהונתן זַײן זון אין לַאנד בנימיןדי ב
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און מע הָאט געטָאן ַאלץ װָאס ; אין דעם קֿבר ֿפון זַײן ֿפָאטער קישן
  .דער מלך הָאט בַאֿפױלן

  .און גָאט הָאט זיך איבערגעבעטן צום לַאנד נָאך דעם

און ,  יׂשראל און די ּפִלשּתים הָאבן װידער געהַאט ַא מלחמה מיט15
און הָאבן , דוד און זַײנע קנעכט מיט אים הָאבן ַארָאּפגענידערט

און דוד איז ָאּפגעשלַאֿפט , מלחמה געהַאלטן מיט די ּפִלשּתים
בנֹוֿב װָאס איז געװען ֿפון די קינדער ֿפון דעם - און ִישבי16. געװָארן
, רט שקל קוּפעראון די װָאג ֿפון זַײן שּפיז איז געװען דרַײ הונדע, ָרֿפה

הָאט געװָאלט , ]שװערד[און ער איז געװען ָאנגעגורט מיט ַא נַײער 
 ָאבער ַאֿביַשי דער זון ֿפון צרּוָיהן איז אים 17. דערשלָאגן ָדִודן
. און הָאט געשלָאגן דעם ּפִלשּתי און אים געטײט, געקומען צו הילף

: זױ צו זָאגןַא, דענצמָאל הָאבן ָדִודס מענטשן געשװָארן ֿפַאר אים
ּכדי זָאלסט ניט , זָאלסט מער ניט ַארױסגײן מיט אונדז אין מלחמה

  .ֿפַארלעשן דָאס ליכט ֿפון יׂשראל

איז װידער געװען ַא מלחמה אין גֹוֿב ,  און עס איז געװען נָאך דעם18
דענצמָאל הָאט ִסבַכי ֿפון חּוָשה דערשלָאגן ַסֿפן ; מיט די ּפִלשּתים
  .דער ֿפון דעם ָרֿפהװָאס ֿפון די קינ

;  און עס איז װידער געװען ַא מלחמה אין גֹוֿב מיט די ּפִלשּתים19
ֶלֶחמער הָאט -אֹורגים דער ֵבית-און ֶאלָחֶנן דער זון ֿפון ַיֲעֵרי

װָאס דער הָאלץ ֿפון זַײן שּפיז איז געװען , דערשלָאגן ָגלַיתן ֿפון ַגת
  .ַאזױ װי דער שטַאנג ֿפון װעבער

איז דָארטן געװען ַא .  איז װידער געװען ַא מלחמה אין ַגת און עס20
מַאן ֿפון שטרַײט װָאס די ֿפינגער ֿפון זַײנע הענט און די ֿפינגער ֿפון 

ֿפיר און צװַאנציק אין , זַײנע ֿפיס זַײנען געװען צו זעקס און זעקס
 און ער הָאט 21. און ער אױך איז געװען געבָארן ֿפון דעם ָרֿפה. צָאל
ָדִודס , הָאט אים יהונתן דער זון ֿפון ִשְמִעי; לעסטערט יׂשראלגע

  .דערשלָאגן, ברודער

און זײ .  די דָאזיקע ֿפיר זַײנען געװען געבָארן ֿפון דעם ָרֿפה אין ַגת22
און דורך דער הַאנט ֿפון , זַײנען געֿפַאלן דורך דער הַאנט ֿפון ָדִודן

 .זַײנע קנעכט
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צו גָאט די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן  און דוד הָאט גערעדט 1כב
אין דעם טָאג װָאס גָאט הָאט אים מציל געװען ֿפון , געזַאנג

 און 2. און ֿפון דער הַאנט ֿפון ָשאולן, דער הַאנט ֿפון ַאלע זַײנע ֿפַײנט
  :ער הָאט געזָאגט

  , יהוה איז מַײן ֿפעלדז און מַײן ֿפעסטונג
  ; און דער װָאס מַאכט מיך ַאנטרינען

  ,  גָאט מַײן ֿפעלדז װָאס איך שיץ מיך אין אים3
  , מַײן שילד און דער הָארן ֿפון מַײן הילף

  , מַײן טורעם און מַײן ַאנטרינונג
  . װָאס העלֿפסט מיך ֿפון אומרעכט, מַײן העלֿפער

  ! געלױבט איז יהוה;  איך רוף4
  .און ֿפון מַײנע ֿפַײנט װער איך געהָאלֿפן

  , גלט הָאבן מיך װעלן ֿפון טױט װָארום ַארומגערינ5
  ; טַײכן ֿפון אונטערגַאנג הָאבן מיך געשרָאקן

  ,  שטריק ֿפון אונטערערד הָאבן מיך ַארומגענומען6
  . ַאקעגנגעקומען זַײנען מיר נעצן ֿפון טױט

  ,  הָאב איך אין מַײן נױט גערוֿפן צו יהוה7
  , צו מַײן גָאט הָאב איך גערוֿפן, יָא

  , הערט ֿפון זַײן טעמּפל מַײן ָקולאון ער הָאט גע
  . אין זַײנע אױערן] איז געקומען[און מַײן געשרײ 

  .  און געשָאקלט און געװַאקלט הָאט זיך די ערד8
  ;די גרונטֿפעסטן ֿפון הימל הָאבן געציטערט

  ; װַײל ער הָאט געצערנט, זײ הָאבן זיך געשָאקלט
  ,  ַא רױך איז אױֿפגעגַאנגען אין זַײן נָאז9

  ; און ֿפון זַײן מױל הָאט ַא ֿפַײער ֿפַארצערט
  . קױלן הָאבן געברענט ֿפון אים

  ,  און ער הָאט גענַײגט דעם הימל און גענידערט10
  . מיט ַא נעבל אונטער זַײנע ֿפיס

  ,  און ער איז געריטן אױף ַא ּכרוֿב און געֿפלױגן11
  . און זיך בַאװיזן אױף ֿפליגלען ֿפון װינט

  ; הָאט געמַאכט ֿפינצטערניש ֿפַאר בַײדלעך ַארום אים און ער 12
  . װָאלקנס געדיכטע, ַא זַאמלונג ֿפון װַאסערן

   ֿפון דעם שימער ֿפַאר אים 13
  . הָאבן ֿפַײערקױלן געברענט
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  ,  געדונערט ֿפון הימל הָאט גָאט14
  . און דער העכסטער הָאט ַארױסגעלָאזט זַײן ָקול

  , ט ֿפַײלן און זײ צעשּפרײט און ער הָאט ַארױסגעשיק15
  .  און זײ ֿפַארטומלט-ַא בליץ

  ,  און די גרָאבנס ֿפון ים הָאבן זיך בַאװיזן16
  , די גרונטֿפעסטן ֿפון דער װעלט זַײנען ַאנטּפלעקט געװָארן

  , דורך דעם ָאנגעשרײ ֿפון גָאט
  . ֿפון דעם ָאטעמבלָאז ֿפון זַײן נָאז

  , ר הײך און מיך גענומען ער הָאט אױסגעשטרעקט ֿפון דע17
  . מיך ַארױסגעצױגן ֿפון װַאסערן גרױסע

  ,  ער הָאט מיך מציל געװען ֿפון מַײן מַאכטיקן ֿפַײנט18
  . װען זײ זַײנען געװען שטַארקער ֿפון מיר, ֿפון מַײנע ָׂשונאים

  ,  זײ זַײנען מיר ַאקעגנגעקומען אין טָאג ֿפון מַײן ברָאך19
  .  ָאנלען געװעןָאבער גָאט איז מיר ַאן

  ,  ער הָאט מיך ַארױסגעֿפירט אין דערברײטערניש20
  . װַײל ער הָאט מיך בַאגערט, מיך ַארױסגעצױגן

  ,  גָאט ֿפַארגעלט מיך לױט מַײן גערעכטיקײט21
  . לױט דער רײנקײט ֿפון מַײנע הענט קערט ער מיר אום

  ,  װָארום איך הָאב געהיט די װעגן ֿפון יהוה22
  . רברָאכן ַאקעגן מַײן גָאטאון ניט ֿפַא

  ,  װָארום ַאלע זַײנע געזעצן זַײנען ֿפַאר מיר23
  . דערֿפון קער איך ניט ָאּפ, און זַײנע חוקים

  ,  און איך בין געװען צו אים גַאנץ24
  . און הָאב מיך געהיט ֿפון מַײן זינדיקײט

  ,  דרום הָאט מיר אומגעקערט גָאט לױט מַײן גערעכטיקײט25
  . ן רײנקײט ֿפַאר זַײנע אױגןלױט מַײ

  ,  מיט דעם גענָאדיקן װַײזטו זיך גענָאדיק26
  . מיט דעם ערלעכן מַאן װַײזטו זיך ערלעך

  ,  מיט דעם רײנעם װַײזטו זיך רײן27
  . און מיט דעם קרומען װַײזטו זיך ֿפַארדרײט

  ,  און דָאס ָארימע ֿפָאלק טוסטו העלֿפן28
  , הױכעאון דַײנע אױגן זַײנען אױף די 

  .דו זָאלסט זײ דערנידערן
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  ,  װָארום דו ביסט מַײן ליכט יהוה29
  . און יהוה בַאשַײנט מַײן ֿפינצטערניש

  ,  װָארום מיט דיר לױף איך קעגן ַא מחנה30
  . מיט מַײן גָאט שּפרינג איך ַא מױער ַאריבער

  ;  זַײן װעג איז גַאנץ-  גָאט31
  , דָאס װָארט ֿפון יהוה איז געלַײטערט

  .ר איז ַא שילד ֿפַאר ַאלע װָאס שיצן זיך אין איםע

  ,  װָארום װער איז ַא גָאט אױסער יהוה32
  ? און װער ַא ֿפעלדז אױסער אונדזער גָאט

  ,  דער גָאט װָאס איז מַײן שטַארקע ֿפעסטונג33
  . און לָאזט גײן גלַײך מַײן װעג

  ,  ער מַאכט מַײנע ֿפיס גלַײך װי די הינדן34
  . נע הײכן טוט ער מיך שטעלןאון אױף מַײ

  ,  ער לערנט מַײנע הענט צו מלחמה35
  . און ַא קוּפערנעם בױגן בײגן ַארָאּפ מַײנע ָארעמס

  ,  און הָאסט מיר געגעבן דעם שילד ֿפון דַײן הילף36
  . און דַײן מילדקײט טוט מיך גרײסן

  ,  דערברײטערסט מַײן טריט אונטער מיר37
  . ן זיך מַײנע קנעכלעךאון ניט אױסגעגליטשט הָאב

  ,  איך הָאב געיָאגט מַײנע ֿפַײנט און זײ ֿפַארטיליקט38
  . און זיך ניט אומגעקערט ביז איך הָאב זײ ֿפַארלענדט

  , איך הָאב זײ ֿפַארלענדט און זײ צעהַאקט,  יָא39
  ; ַאז זײ קענען ניט אױֿפשטײן

  . און זײ זַײנען געֿפַאלן אונטער מַײנע ֿפיס

  , סט מיך בַאגורט מיט שטַארקײט ֿפַאר מלחמה און הָא40
  . הָאסט געבײגט מַײנע קעגנשטײער אונטער מיר

  ,  און מַײנע ֿפַײנט הָאסטו געמַאכט מיטן נַאקן צו מיר41
  .  איך זָאל זײ ֿפַארשנַײדן-מַײנע ָׂשונאים

  , און ניט געװען קײן העלֿפער,  זײ הָאבן זיך אומגעקוקט42
  .  זײ ניט געענטֿפערט און ער הָאט-צו גָאט

  ,  און איך הָאב זײ צעריבן װי שטױב ֿפון דער ערד43
  . זײ צעטרעטן, װי גַאסנקױט זײ צעדריקט

  ,  און הָאסט מיך געמַאכט ַאנטרינען ֿפון די קריג ֿפון מַײן ֿפָאלק44
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כג

  ; מיך געהיט אױף צו װערן דער קָאּפ ֿפון די אומות
  . ר דינעןטוט מי, ַא ֿפָאלק װָאס איך קען ניט

  ,  די קינדער ֿפון דעם ֿפרעמדן גײען אַײן ֿפַאר מיר45
  . ֿפון הערן מיטן אױער געהָארכן זײ מיר

  ,  די קינדער ֿפון דעם ֿפרעמדן װערן ֿפַארװעלקט46
  . און קומען הינקענדיק ַארױס ֿפון זײערע ֿפעסטונגען

  , און געלױבט איז מַײן ֿפעלדז,  עס לעבט יהוה47
  ; איז גָאט דער ֿפעלדז ֿפון מַײן הילףאון דערהױבן 

  ,  דער גָאט װָאס גיט מיר נקמות48
  ,און מַאכט נידערן די אומות אונטער מיר

  ;  און ציט מיך ַארױס ֿפון מַײנע ֿפַײנט49
  , איבער מַײנע קעגנשטײער דערהײבסטו מיך, יָא

  . ֿפון דעם רױבמענטשן ביסטו מיך מציל
  , װישן די ֿפעלקערצ, גָאט,  דרום לױב איך דיך50

  . און צו דַײן נָאמען טו איך זינגען
  ,  ַא טורעם ֿפון הילף איז ער ֿפַאר זַײן מלך51

  , און ער טוט ֶחסד מיט זַײן געזַאלבטן
  .מיט ָדִודן און מיט זַײן זָאמען ביז אײביק

  

  :  און דָאס זַײנען די לעצטע װערטער ֿפון ָדִודן1
  ,  ִיַשיןדי רײד ֿפון דוד דעם זון ֿפון

  , די רײד ֿפון דעם מַאן װָאס איז הױך געשטעלט
  , דעם געזַאלבטן ֿפון דעם גָאט ֿפון יעקֿב

  : און דעם זיסן זינגער ֿפון יׂשראל
  ,  דער גַײסט ֿפון גָאט רעדט דורך מיר2

  . און זַײן װָארט איז אױף מַײן צונג

  ,  דער גָאט ֿפון יׂשראל הָאט געזָאגט3
  : יׂשראל הָאט צו מיר גערעדטדער ֿפעלדז ֿפון 

  ַא געװעלטיקער איבער מענטשן דַארף זַײן 
  , ַא צדיק װָאס געװעלטיקט מיט גָאטסֿפָארכטיקײט

   - און װי ליכט ֿפון ֿפרימָארגן װען די זון גײט אױף4
  , ַא ֿפרימָארגן ָאן װָאלקן

  װען ֿפון שַײן נָאכן רעגן 
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  . שּפרָאצט דָאס גרָאז ֿפון דער ערד
  ? איז ניט ֿפעסט מַײן הױז ֿפַאר גָאט, ַאר װָאר ֿפ5

  , װַײל ַאן אײביקן בונד הָאט ער מיר געמַאכט
  ; צוגעברײט אין ַאלעם און ָאּפגעהיט

  ַאל מַײן הילף און ַאל מַײן בַאגער , ֿפַאר װָאר
  ? צי מַאכט ער ניט שּפרָאצן

   ָאבער די נידערטרעכטיקע זַײנען ַאלע 6
  רֿפענע װי דערנער ַאװעקגעװָא

  ; װָאס מען קען מיט דער הַאנט ניט ָאננעמען
  ,  און װיל עמעצער זײ ָאנרירן7

  בַאװָארנט ער זיך מיט ַאן אַײזן 
  ; ָאדער ַא הָאלץ ֿפון ַא שּפיז
  און ֿפַארברענט איך ֿפַײער 

  .װערן זײ ֿפַארברענט אױֿפן ָארט

- יֹוֵשֿב: ַאט דָאס זַײנען די נעמען ֿפון די גבורים װָאס דוד הָאט געה8
דָאס איז ַעדינֹו , דער הױּפטמַאן ֿפון די עלטסטע, ַא ַּתחּכמֹוני, ַבֶשֿבת

, אױף ַאכט הונדערט מַאן] ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפיז[; דער עצני
  .דערשלָאגן מיט אײן מָאל

  און נָאך אים איז געװען ֶאלָעֶזר דער זון ֿפון דֹודו דעם זון  9
 װען זײ הָאבן זיך, די דרַײ גבורים מיט ָדִודןֿפון , ֿפון ַאחֹוחין

 װָאס הָאבן זיך דָארטן, אַײנגעשטעלט ַאקעגן די ּפִלשּתים
און די מענער ֿפון יׂשראל זַײנען געװען , אַײנגעזַאמלט אױף מלחמה

און הָאט געשלָאגן ,  און ער איז אױֿפגעשטַאנען10; ַאװעקגעגַאנגען
און זַײן הַאנט , ט איז מיד געװָארןצװישן די ּפִלשּתים ביז זַײן הַאנ

און גָאט הָאט געטָאן ַא גרױסע . הָאט זיך צוגעקלעּפט צום שװערד
און דָאס ֿפָאלק הָאט זיך אומגעקערט נָאך , ישועה אין יענעם טָאג

  ].די געטײטע[בלױז אױסצוטָאן , אים

י ד. ֿפון ָהָרר,  און נָאך אים איז געװען ַשָמה דער זון ֿפון ָאֵגאן11
און דָארטן ; ּפִלשּתים הָאבן זיך געהַאט אַײנגעזַאמלט אין ַא מחנה

און דָאס ֿפָאלק איז ; איז געװען ַא שטיק ֿפעלד ֿפול מיט לינדזן
 הָאט ער זיך געשטעלט אין מיטן ֿפון 12; ַאנטלָאֿפן ֿפון די ּפִלשּתים

און ער הָאט געשלָאגן ; און הָאט עס מציל געװען, דעם שטיק לַאנד
  .און גָאט הָאט געטָאן ַא גרױסע ישועה, י ּפִלשּתיםד
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 און דרַײ ֿפון די דרַײסיק הױּפטלַײט הָאבן ַארָאּפגענידערט און 13
און ; זַײנען געקומען אין שניטצַײט צו ָדִודן צו דער הײל ֿפון ַעדּוֶלם
 און 14. די מחנה ֿפון די ּפִלשּתים הָאט געלַאגערט אין טָאל רֿפאים

און די װַאך ֿפון די , ענצמָאל געװען אין דער ֿפעסטונגדוד איז ד
,  הָאט דוד געגלוסט15. ֶלֶחם-ּפִלשּתים איז דענצמָאל געװען אין ֵבית

װען מיר גיט װער טרינקען װַאסער ֿפון דעם : און ער הָאט געזָאגט
 הָאבן די דרַײ גבורים 16! ֶלֶחם װָאס אין טױער-ברונעם ֿפון ֵבית

און זײ הָאבן ָאנגעשעּפט , אין לַאגער ֿפון די ּפִלשּתיםַארַײנגעברָאכן 
און , ֶלֶחם װָאס בַײם טױער-װַאסער ֿפון דעם ברונעם ֿפון ֵבית

ָאבער ער הָאט עס ניט געװָאלט . גענומען און געברַאכט צו ָדִודן
 און ער הָאט 17. און הָאט עס אױסגעגָאסן צו גָאט, טרינקען
דָאס בלוט ֿפון די ! ַאז איך זָאל דָאס טָאן, גָאט, חלילה מיר: געזָאגט

און ? מענטשן װָאס זַײנען געגַאנגען מיט דער סּכנה ֿפון זײער לעבן
  .ער הָאט עס ניט געװָאלט טרינקען

  .דָאס הָאבן געטָאן די דרַײ גבורים

ער איז געװען , דער זון ֿפון צרּוָיהן, יֹוָאֿבס ברודער,  און ַאֿביַשי18
און ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן שּפיז אױף דרַײ ; די דרַײדער הױּפט ֿפון 

. ער הָאט געהַאט ַא שם צװישן די דרַײ; הונדערט און זײ דערשלָאגן
און ער איז בַײ זײ ,  ֿפון די דרַײ איז ער געװען דער ָאנגעזעענסטער19

דרַײ איז ער ניט ] ערשטע[ָאבער צו די , געװָארן צום עלטסטן
  .געקומען

, דער זון ֿפון ַא העלדישן מַאן, הּו דער זון ֿפון יהֹוָיָדען און בָנָי20
ער הָאט געשלָאגן די צװײ העלדן , ֿפון ַקבְצֵאל, גרױס אין אױֿפטוען

און ער הָאט ַארָאּפגענידערט און הָאט דערשלָאגן ַא לײב , ֿפון מוָאֿב
 און ער הָאט דערשלָאגן ַא 21. אין ַא טָאג ֿפון שנײ, אין ַא גרוב

און אין דעם ִמצריס הַאנט איז ; ַא מַאן ָאנצוקוקן, צרישן מַאןִמ
; און ער הָאט ַארָאּפגענידערט צו אים מיט ַא רוט, געװען ַא שּפיז

און הָאט , הָאט ער ַארױסגעריסן דעם שּפיז ֿפון דעם ִמצריס הַאנט
  .אים געהרגעט מיט זַײן אײגענעם שּפיז

און ער הָאט געהַאט , ן ֿפון יהֹוָיָדען דָאס הָאט געטָאן בָנָיהּו דער זו22
 ער איז געװען מער ָאנגעזען ֿפון די 23. ַא שם צװישן די דרַײ גבורים
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כד

און דוד . דרַײ איז ער ניט געקומען] ערשטע[ָאבער צו די , דרַײסיק
  .הָאט אים אױֿפגעזעצט איבער זַײן לַײבװַאך

ֶאלָחֶנן ; סיקאיז געװען צװישן די דרַײ, יֹוָאֿבס ברודער,  עׂשהאל24
; ֶאליקָא ֿפון ַחרוד;  ַשָמה ֿפון ַחרוד25; ֶלֶחם-דער זון ֿפון דֹודון ֿפון ֵבית

 אֿביֶעֶזר ֿפון 27; ִעירָא דער זון ֿפון ִעֵקשן ֿפון ּתקֹוע;  ֶחֶלץ ֿפון ֶּפֶלט26
  ;ַמהַרי ֿפון נטֹוֿפה;  צלמון ֿפון ַאחֹוַח28; מֿבּוַני ֿפון חּוָשה; עָנתות

ִאַּתי דער זון ֿפון ריֿבין ֿפון ; ער זון ֿפון ַבַעָנהן ֿפון נטֹוֿפה חלֿב ד29
-ִהַדי ֿפון ַנֲחֵלי;  בָנָיהּו ֿפון ִּפרָעתון30; ִגֿבָעה ֿפון די קינדער ֿפון בנימין

 ֶאלַיחבָא ֿפון 32; ַעזָמֶות ֿפון ַברחום; ַעלֿבון ֿפון ַעָרֿבה- ַאֿבי31; ַגַעש
ַאחיָאם דער זון ֿפון ;  ַשָמה ֿפון ָהָרר33; יהונתן, ֿפון ָיֵשנס זין; ַשַעלֿבון

דער זון ֿפון דעם ;  ֶאליֿפלט דער זון ֿפון ַאַחסַבין34; ָשָררן ֿפון ַאָרר
;  ֶחצרי ֿפון ַּכרמל35; ֶאלִיָעם דער זון ֿפון ַאחיּתוֿפלן ֿפון גילֹה; ַמַעָכתי

  ;ָבני דער ָגדי; צֹוֿבה ִיגָאל דער זון ֿפון נתנען ֿפון 36; ַּפֲעַרי ֿפון ַאָרֿב
דער װַאֿפנטרעגער ֿפון יֹוָאֿב , ַנחַרי ֿפון בארות;  ֶצֶלק דער עמוני37

. אּוִריה דער ִחּתי; ָגֵרֿב ֿפון ֶיתר;  ִעירָא ֿפון ֶיתר38; דעם זון ֿפון צרּוָיהן
 .אין ַאלעמען זיבן און דרַײסיק

  

, ראל און דער צָארן ֿפון גָאט הָאט װידער געגרימט אױף יׂש1
גײ : ַאזױ צו זָאגן, און ער הָאט ָאנגערעדט ָדִודן ַאקעגן זײ

 און דער מלך הָאט געזָאגט צו יֹוָאֿב 2. צײל איבער יׂשראל און יהּודה
װַאנדער ַאקָארשט דורך ַאלע : ֿפירער װָאס מיט אים-דעם חיל

און צײלט דָאס ֿפָאלק , ֶשֿבע-ֿפון דן און ביז בֵאר, שֿבטים ֿפון יׂשראל
 הָאט יֹוָאֿב געזָאגט צום 3. ּכדי איך זָאל װיסן דעם מסּפר ֿפון ֿפָאלק

מלך זָאל גָאט דַײן הַאר מערן דָאס ֿפָאלק הונדערט מָאל ַאזױ ֿפיל װי 
ָאבער צו ; און די אױגן ֿפון מַײן הַאר דעם מלך זָאלן עס זען, זײ זַײנען

  ?װָאס װיל מַײן הַאר דער מלך די דָאזיקע זַאך

 דָאס װָארט ֿפון דעם מלך איז געװען שטַארק צו יֹוָאֿבן און  ָאבער4
ֿפירער זַײנען ַארױסגעגַאנגען -און יֹוָאֿב און די חיל, ֿפירער-צו די חיל

 און זײ זַײנען ַאריבער 5. יׂשראל, צו צײלן דָאס ֿפָאלק, ֿפון ֿפַארן מלך
ון אױף דער רעכטער זַײט ֿפ, און הָאבן גערוט אין ערוער, דעם ירדן

 און זײ 6. און צו ַיעֵזר צו, דער שטָאט װָאס אין מיטן טָאל ֿפון ָגד
און זײ , ָחדשי-און צו דעם לַאנד ַּתחּתים, זַײנען געקומען קײן ִגלָעד



ל במּואש  

 און זײ זַײנען 7. און רונד ַארום צו צידון, ַיַען-זַײנען געקומען קײן ָדן
עט ֿפון דעם ִחִוי און צו ַאלע שט, געקומען צו דער ֿפעסטונג ֿפון צור

און זײ זַײנען ַארױסגעקומען אין ָדרום יהּודה בַײ , און דעם ּכַנַעני
און ,  און זײ הָאבן דורכגעװַאנדערט דָאס גַאנצע לַאנד8. ֶשֿבע- בֵאר

זַײנען צוריקגעקומען צום ָסוף ֿפון נַײן חדשים און צװַאנציק טעג 
עם מסּפר ֿפון דער  און יֹוָאֿב הָאט איבערגעגעבן ד9. קײן ירושלים

און יׂשראל איז געװען ַאכט מָאל . צײלונג ֿפון ֿפָאלק צום מלך
און די מענער ֿפון , הונדערט טױזנט קריגסלַײט װָאס צִיען ַא שװערד

  .ֿפינף מָאל הונדערט טױזנט מַאן, יהּודה

 און דָאס הַארץ ֿפון ָדִודן הָאט אים געּפלָאגט נָאך דעם װי ער 10
איך הָאב : און דוד הָאט געזָאגט צו גָאט, ָאס ֿפָאלקהָאט געצײלט ד

טו , גָאט, און ַאצונד; זײער געזינדיקט װָאס איך הָאב דָאס געטָאן
װָארום איך בין , דעם ֿפַארברעך ֿפון דַײן קנעכט, איך בעט דיך, ָאּפ

  .געװען נַאריש זײער

ס װָארט ַאזױ איז דָא,  און װי דוד איז אױֿפגעשטַאנען אין דער ֿפרי11
 גײ און 12: ַאזױ צו זָאגן, ָדִודס זעער, ֿפון גָאט געװען צו ָגד דעם נֿביא

דרַײ זַאכן לײג איך : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: זָאלסט רעדן צו ָדִודן
  .װָאס איך זָאל דיר טָאן, קלַײב דיר אױס אײנע ֿפון זײ; אױף דיר

און הָאט צו ,  איז ָגד געקומען צו ָדִודן און הָאט אים דערצײלט13
? זָאלן אױף דיר קומען זיבן יָאר הונגער אין דַײן לַאנד: אים געזָאגט

און זײ זָאלן דיך , ָאדער זָאלסט דרַײ חדשים לױֿפן ֿפַאר דַײנע ֿפַײנט
ַאצונד ? ָאדער דרַײ טעג זָאל זַײן ַא מגֿפה אין דַײן לַאנד? נָאכיָאגן

ך זָאל ברענגען צו דעם און זע װָאס ֿפַאר ַא בַאשײד אי, בַאטרַאכט
  .װָאס שיקט מיך

איך בעט , לָאמיר. מיר איז זײער ענג:  הָאט דוד געזָאגט צו ָגדן14
, װָארום זַײן ַרחָמנות איז גרױס, ֿפַאלן אין דער הַאנט ֿפון גָאט, דיך

  .און לָאמיך ניט ֿפַאלן אין דער הַאנט ֿפון ַא מענטשן

ראל ֿפון אין דער ֿפרי און ביז  הָאט גָאט געגעבן ַא מגֿפה אין יׂש15
ֿפון דן , און עס זַײנען געשטָארבן ֿפון ֿפָאלק, דער געשטעלטער צַײט

  .זיבעציק טױזנט מַאן, ֶשֿבע-און ביז בֵאר



ל במּואש  

 און דער מלאך הָאט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט אױף ירושלים זי 16
און ער הָאט , הָאט גָאט חרטה געהַאט אױף דעם בײז; אומצוברענגען

! גענוג: עזָאגט צו דעם מלאך װָאס הָאט אומגעברַאכט צװישן ֿפָאלקג
און דער מלאך ֿפון גָאט איז געװען בַײ . ַאצונד לָאז ָאּפ דַײן הַאנט

  .דעם שַײער ֿפון ַאַרוֶנה דעם יֿבוסי

װען ער הָאט געזען דעם מלאך ,  און דוד הָאט גערעדט צו גָאט17
איך הָאב , זע: הָאט געזָאגטאון ער , װָאס שלָאגט צװישן ֿפָאלק

װָאס , ָאבער די דָאזיקע שָאף, און איך הָאב ֿפַארברָאכן, געזינדיקט
דַײן הַאנט זַײן אױף מיר און , איך בעט דיך, זָאל? הָאבן זײ געטָאן

  .אױף מַײן ֿפָאטערס הױז

און ער הָאט צו אים ,  איז ָגד געקומען צו ָדִודן אין יענעם טָאג18
שטעל אױף צו גָאט ַא מזבח אין דעם שַײער ֿפון , רױףגײ ַא: געזָאגט

  .ַאַרוֶנה דעם יֿבוסי

ַאזױ װי גָאט ,  איז דוד ַארױֿפגעגַאנגען לױט דעם װָארט ֿפון ָגדן19
און הָאט דערזען ,  און ַאַרוֶנה הָאט ַא קוק געטָאן20. הָאט בַאֿפױלן

ַאַרוֶנה איז ; װי דער מלך און זַײנע קנעכט קומען ַאריבער צו אים
און הָאט זיך געבוקט צום מלך מיט זַײן ּפנים צו , ַארױסגעגַאנגען

נָאך װָאס איז מַײן הַאר דער :  און ַאַרוֶנה הָאט געזָאגט21. דער ערד
  ָאּפצוקױֿפן ֿפון : הָאט דוד געזָאגט? מלך געקומען צו זַײן קנעכט

ה זָאל ּכדי די מגֿפ, דיר דעם שַײער אױף צו בױען ַא מזבח צו גָאט
זָאל :  הָאט ַאַרוֶנה געזָאגט צו ָדִודן22. ֿפַארהַאלטן װערן ֿפון ֿפָאלק

מַײן הַאר דער מלך נעמען און אױֿפברענגען װָאס איז גוט אין זַײנע 
און די דרעששליטנס , די רינדער זַײנען ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער, זע. אױגן

 ַאלץ הָאט ַאַרוֶנה דער 23. און די שּפַאנצַײג ֿפון די רינדער ֿפַאר הָאלץ
זָאל : און ַאַרוֶנה הָאט געזָאגט צום מלך. מלך ַאװעקגעגעבן צום מלך

   הָאט דער מלך געזָאגט צו 24. יהוה דַײן גָאט דיך בַאװיליקן
און , נַײערט קױֿפן װעל איך קױֿפן ֿפון דיר ֿפַאר געצָאלט, נײן: ַאַרוֶנהן

ָאט ברַאנדָאּפֿפער ֿפַאר איך װעל ניט אױֿפברענגען צו יהוה מַײן ג
  .אומזיסט



ל במּואש  

  און דוד הָאט ָאּפגעקױֿפט דעם שַײער און די רינדער ֿפַאר 
 און דוד הָאט דָארטן געבױט ַא מזבח צו 25. ֿפוֿפציק שקל זילבער

און . און הָאט אױֿפגעברַאכט ברַאנדָאּפֿפער און ֿפרידָאּפֿפער, גָאט
ון די מגֿפה איז ֿפַארהַאלטן א, גָאט הָאט זיך איבערגעבעטן צום לַאנד

  .געװָארן ֿפון יׂשראל
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