
א

 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  הֹוֵשַע
  

 דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס איז געװען צו הֹוֵשַע דעם זון ֿפון 1
די מלכים ֿפון , זִקָיהיִח, ָאחז, יֹוָתם, אין די טעג ֿפון עוִזָיה, בֵארין

מלך ֿפון דעם , און אין די טעג ֿפון ָיָרבָעם דעם זון ֿפון יֹוָאשן, יהודה
  . יׂשראל

הָאט גָאט ,  דָאס ערשטע װָאס גָאט הָאט גערעדט צו הֹוֵשַען2
  : געזָאגט צו הֹוֵשַען

  , גײ נעם דיר ַא װַײב ַא זֹונה
  , און קינדער ֿפון ַא זֹונה

  , װָארום מַזנה טוט מַזנה זַײן דָאס לַאנד
  . ַאװעק ֿפון הינטער גָאט

,  גֹוֶמר די טָאכטער ֿפון ִדבַלימען איז ער געגַאנגען און הָאט גענומען3
 און 4. און הָאט אים געבָארן ַא זון, און זי איז טרָאגעדיק געװָארן

  : גָאט הָאט צו אים געזָאגט

  , רוף זַײן נָאמען ִיזְרֶעאל
  , װָארום נָאך ַא קלײן װַײלע

  און איך װעל זיך רעכענען ֿפַאר דעם בלוט ֿפון ִיזְרֶעאל 
  , הואמיט דעם הױז ֿפון ֵי

  און איך װעל ֿפַארשטערן די מלוכה 
  . ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל



  הֹושע

ב

  ,  און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג5
  . װעל איך צעברעכן דעם בױגן ֿפון יׂשראל אין טָאל ִיזְרֶעאל

און הָאט געבָארן ַא ,  און זי איז װידער טרָאגעדיק געװָארן6
  : און ער הָאט צו אים געזָאגט. טָאכטער

  , ָמהָחרו-רוף איר נָאמען לֹא
  מנות הָאבן חװָארום איך װעל מער װידער ניט ר

  

   און די צָאל ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל 1
  , װעט זַײן ַאזױ װי די זַאמד ֿפון ים

  ; װָאס קען ניט געמָאסטן און ניט געצײלט װערן
  , און עס װעט זַײן

  : ָאנשטָאט װָאס צו זײ ֿפלעגט געזָאגט װערן
  , איר זַײט ניט מַײן ֿפָאלק
  : װעט צו זײ געזָאגט װערן

  . קינדער ֿפון דעם לעבעדיקן גָאט
   און די קינדער ֿפון יהודה און די קינדער ֿפון יׂשראל 2

  , װעלן זיך אַײנזַאמלען אין אײנעם
  , און זײ װעלן זיך מַאכן אײן הױּפטמַאן
  , און זײ װעלן ַארױֿפגײן ֿפון דעם לַאנד

  . רױס װעט זַײן דער טָאג ֿפון ִיזְרֶעאלװָארום ג
  , ַעמי:  זָאגט צו אַײערע ברידער3

  . רוחָמה: און צו אַײער שװעסטער

  , קריגט אַײך,  קריגט אַײך מיט אַײער מוטער4
  ; און איך בין ניט איר מַאן, װָארום זי איז ניט מַײן װַײב

  , און זָאל זי ָאּפטָאן איר זנות ֿפון איר ּפנים
  .  ניאוף ֿפון צװישן אירע בריסטאון איר

  ,  ַאניט װעל איך זי אױסטָאן ַא נַאקעטע5
  ; און זי לָאזן שטײן װי אין טָאג ֿפון איר געבָארנשַאֿפט

  , און איך װעל זי מַאכן װי ַא מדבר
  , און זי לָאזן װערן װי ַא טרוקן לַאנד

  . און זי טײטן מיט דָארשט
  , בַארימען און אירע קינדער װעל איך ניט דער6
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  . װָארום קינדער ֿפון זנות זַײנען זײ
  ,  װָארום מַזנה געװען הָאט זײער מוטער7

  . ֿפַארמיאוסט הָאט זיך זײער געװינערין
  : װָארום זי הָאט געזָאגט

  , איך װעל גײן נָאך מַײנע ליבהָאבער
  , די װָאס גיבן מַײן ברױט און מַײן װַאסער

  . ן אײל און מַײן טרַאנקמַײ, מַײן װָאל און מַײן ֿפלַאקס
  , איך ֿפַארשטעל דַײן װעג מיט דערנער,  דרום זע8

  , און װעל ֿפַארצַאמען ַא צַאם ַארום איר
  . ַאז זי זָאל אירע שטעגן ניט געֿפינען

  , גרַײכן-דער און זי װעט נָאכיָאגן אירע ליבהָאבער און זײ ניט 9
  ; און זי װעט זײ זוכן און ניט געֿפינען

  : װעט זָאגןאון זי 
  , איך װעל גײן און זיך אומקערן צו מַײן ערשטן מַאן
  . װָארום דענצמָאל איז מיר בעסער געװען װי ַאצונד

  ַאז דָאס הָאב איך איר געגעבן ,  און זי װײס ניט10
  ; און דָאס אײל, דעם װַײן, די ּתבואה

  , און דָאס זילבער און גָאלד װָאס איך הָאב איר געמערט
  . ֿפַארטָאן אױף בַעלהָאבן זײ 

  ,  דרום װעל איך צוריקנעמען מַײן ּתבואה אין איר צַײט11
  , און מַײן װַײן אין זַײן געשטעלטער צַײט

  , און איך װעל ַאװעקרַײסן מַײן װָאל און מַײן ֿפלַאקס
  . װָאס איז געװען איר נַאקעטקײט צו ֿפַארדעקן

   און ַאצונד װעל איך ַאנטּפלעקן איר שַאנד 12
  , ַאר די אױגן ֿפון אירע ליבהָאבערֿפ

  . און קײנער װעט זי ניט מציל זַײן ֿפון מַײן הַאנט
  ;  און איך װעל מַאכן אױֿפהערן איר גַאנצע ֿפרײד13

  , און איר שבת, חֹודש-איר רֹאש, טוֿב-איר ָיום
  . און ַאלע אירע ֿפַײערטעג

  , גנבױם און איך װעל ֿפַארװיסטן איר װַײנשטָאק און איר ֿפַײ14
  , ַא מּתנה זַײנען זײ מיר: װָאס זי הָאט געזָאגט

  ; װָאס מַײנע ליבהָאבער הָאבן מיר געגעבן
  ,  און איך װעל זײ מַאכן ֿפַאר ַא װַאלד15

  . און די חיה ֿפון ֿפעלד װעט זײ אױֿפעסן
  און איך װעל זיך רעכענען מיט איר 

  , געטער-ֿפַאר די טעג ֿפון די בַעל
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  , ערַײכערט צו זײװָאס זי הָאט ג
  , איר צירונגן און ָאנגעטָאן אירע אױרינגען או

  , און געגַאנגען נָאך אירע ליבהָאבער
  . זָאגט גָאט, און ָאן מיר הָאט זי ֿפַארגעסן

  , איך רעד זי איבער,  ָאבער זע16
  , און װעל זי ַאװעקֿפירן אין מדבר
  . און װעל רעדן צו איר הַארצן

  , ּפגעבן אירע װַײנגערטנער דענצמָאל און איך װעל איר ָא17
  ; און דעם טָאל ֿפון קומער ֿפַאר ַא טיר ֿפון הָאֿפענונג

  און זי װעט דָארטן זינגען װי אין די טעג ֿפון איר יוגנט 
  . און װי אין טָאג ֿפון איר ַארױֿפגײן ֿפון לַאנד ִמצַרִים

  , זָאגט גָאט,  און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג18
  , מַײן מַאן:  רוֿפןװעסטו

  . מַײן אױבערהַאר: און װעסט מיך מער ניט רוֿפן
  , געטער ֿפון איר מױל- און איך װעל ָאּפטָאן די נעמען ֿפון די בַעל19

  . און זײ װעלן מער ניט געדַאכט װערן מיט זײער נָאמען
  ,  און איך װעל זײ שליסן ַא בונד אין יענעם טָאג20

  , און מיט דעם ֿפױגל ֿפון הימל, מיט דער חיה ֿפון ֿפעלד
  . און מיט דעם שרץ ֿפון דער ערד

  , און ַא בױגן און שװערד און מלחמה װעל איך צעברעכן ֿפון לַאנד
  . און איך װעל זײ מַאכן ליגן אין זיכערקײט

  ,  און איך װעל דיך ֿפַארקַנסן צו מיר אױף אײביק21
  , ערעכטיקײטאון דיך ֿפַארקַנסן צו מיר מיט רעכט און מיט ג

  . און מיט גענָאד און מיט בַארימהַארציקײט
  ,  איך װעל דיך ֿפַארקַנסן צו מיר מיט טרַײשַאֿפטאון 22

  . און װעסט דערקענען גָאט
  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג 23

  , זָאגט גָאט, װעל איך ענטֿפערן
  , װעל איך ענטֿפערן די הימלען

  , און זײ װעלן ענטֿפערן דער ערד
  , און די ערד װעט ענטֿפערן דער ּתבואה 24

  , און דעם אײל, און דעם װַײן
  . און זײ װעלן ענטֿפערן ִיזְרֶעאל

  , און איך װעל זי מיר אַײנזײען אין לַאנד 25
  , און איך װעל דערבַארימען די ניט דערבַארימטע
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ג

ד

  , מַײן ֿפָאלק ביסטו: ֿפָאלק-מַײן-און װעל זָאגן צו ניט
  . מַײן גָאט:  זָאגןאון ער װעט

  

  :  און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט1
  , גײ װידער הָאב ליב ַא ֿפרױ

  ; ָאבער ַא נֹואֿפטע, געליבט ֿפון ַא ליבהָאבער
  , ַאזױ װי יהוה הָאט ליב די קינדער ֿפון יׂשראל

  , און זײ קערן זיך צו ֿפרעמדער געטער
  . און הָאבן ליב טרױבנקוכנס

און ַא חֹוֶמר , געקױֿפט ֿפַאר ֿפוֿפצן זילבערשטיקהָאב איך זי מיר  2
  : און איך הָאב צו איר געזָאגט 3. און ַא ֶלֶתך גערשטן, גערשטן

  , ֿפיל טעג זָאלסטו מיר זיצן ַאלײן
  , זָאלסט ניט מַזנה זַײן

  , און ניט געהערן צו קײן מַאן
  .און דעסגלַײכן איך קעגן דיר

   ֿפון יׂשראל װָארום ֿפיל טעג װעלן די קינדער4
  ,און ָאן ַא הַאר, זיצן ָאן ַא מלך

  ,און ָאן ַא זײלשטײן, און ָאן ַא שלַאכטָאּפֿפער
  .און ָאן ַאן אֿפוד און ּתרֿפים

  , דערנָאך װעלן די קינדער ֿפון יׂשראל זיך אומקערן5
  , און זײ װעלן זוכן יהוה זײער גָאט

  ,און דוד זײער מלך
  , ון צו זַײן גוטסאון זײ װעלן ַאנגסטן צו יהוה א

  .אין ָסוף ֿפון די טעג

  

  ,איר קינדער ֿפון יׂשראל, הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט 1
  ,װָארום גָאט הָאט ַא קריג מיט די בַאװױנער ֿפון לַאנד

  ,װַײל קײן אמת און קײן גענָאד
  .און קײן דערקענונג ֿפון גָאט איז ניטָא אין לַאנד

   שװערן און לײקענען און טײטן2
  ,זַײנען ֿפַארשּפרײט, ון גנֿבען און מזנה זַײןא
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  .און בלוט ָאן בלוט רירט זיך ָאן
  , דרום װער טרױערן דָאס לַאנד3

  , נער דעריןױאון ֿפַארװעלקט װערן װעט איטלעכער װ
  ; און מיטן ֿפױגל ֿפון הימל, מיט דער חיה ֿפון ֿפעלד

  . און ַאֿפילו די ֿפישן ֿפון ים װעלן אַײנגעטָאן װערן
  , ָאבער קײנער טָאר זיך ניט קריגן 4

  , און ניט שטרָאֿפן טָאר קײנער
  װָארום דַײן ֿפָאלק זַײנען ַאזעלכע 

  . װָאס קריגן זיך מיטן ּכֹהן
  , דרום װעסטו שטרױכלען בַײ טָאג 5

  , און אױך דער נֿביא װעט געשטרױכלט װערן מיט דיר בַײ נַאכט
  . טערואון איך װעל ֿפַארשנַײדן דַײן מ

  ; ֿפַארשניטן װערט מַײן ֿפָאלק ֿפון ניט ֿפַארשטַאנדיקײט 6
  , װַײל דו הָאסט ֿפַארַאכט װיסן

  ; דרום הָאב איך דיך ֿפַארַאכט ֿפון צו זַײן מיר ַא ּכֹהן
  , ַאז דו הָאסט ֿפַארגעסן די ּתֹורה ֿפון דַײן גָאט

  . װעל איך אױך ֿפַארגעסן ָאן דַײנע קינדער
  ; ַאזױ הָאבן זײ געזינדיקט צו מיר, ערטװי זײ הָאבן זיך געמ 7

  . װעל איך זײער ּכבוד אױף שַאנד אומבַײטן
  , זײ נערן זיך אױף די זינד ֿפון מַײן ֿפָאלק 8

  . און אױף זײער ֿפַארברעך קוקן זײ אױס
  , ַאזױ דָאס ֿפָאלק ַאזױ דער ּכֹהן, דרום װעט זַײן 9

  , עגןאון איך װעל זיך רעכענען מיט אים ֿפַאר זַײנע װ
  . און זַײנע מעׂשים װעל איך אים אומקערן

  , און זײ װעלן עסן און ניט זַאט װערן 10
  ; ָאבער זײ װעלן זיך ניט מערן, זײ זַײנען מַזנה

  . װַײל זײ הָאבן אױֿפגעהערט אױף גָאט צו ַאכטן
  זנות און װַײן און טרױבנזַאֿפט  11

  . בַאנעמט דָאס הַארץ
  , זײ הָאלץמַײן ֿפָאלק ֿפרעגט בַײ  12

  ; און זַײן שטעקן בַאשײדט אים
  , װָארום ַא גַײסט ֿפון זנות הָאט ֿפַארֿפירט

  . און זײ הָאבן זיך ָאּפגעקערט ֿפון אונטער זײער גָאט
  , אױף די שּפיצן בערג שלַאכטן זײ 13

  , און אױף די הײכן רַײכערן זײ
  , אונטער אַײכנבױם און טָאּפָאל און טערעבינט
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ה

  . טן איז גוטװַײל זַײן שָא
  , דרום זַײנען אַײערע טעכטער מַזנה
  און אַײערע שניר זַײנען אומטרַײ 

  , איך ֿפַארדענק ניט אַײערע טעכטער װָאס זײ זַײנען מַזנה 14
  , און אַײערע שניר װָאס זײ זַײנען אומטרַײ

  , ַאז זײ ַאלײן גײען מיט זֹונות ַאװעק
  ; ֿפעראון מיט שַאנדװַײבער ברענגען זײ שלַאכטָאּפ

  . װערט געשטרױכלט, און דָאס ֿפָאלק װָאס ֿפַארשטײט ניט
  , אױב דו יׂשראל ביסט מַזנה 15

  ; זָאל זיך יהודה ניט ֿפַארשולדיקן
  , און קומט ניט קײן ִגלָגל

  , ָאֶון-און גײט ניט ַארױף קײן בית
  ! ַאזױ װי יהוה לעבט: און שװערט ניט

  ו װָארום ַאזױ װי ַא װידערשּפעניקע ק 16
  ; הָאט װידערשּפעניקט יׂשראל
  זָאל גָאט זײ ַאצונד ֿפיטערן 

  ? װי ַא שעּפס אין דערברײטערניש
  , בַאהעֿפט צו געצנבילדער איז אֿפרים 17

  . לָאז אים צו רו
  , גײט ָאּפ זײער ִשּכרות 18

  ; זַײנען זײ אין זנות ֿפַארזונקען
  אַײנגעליבט אין שַאנד 
  . זַײנען אירע בַאשיצער

  ; ער װינט הָאט זײ אַײנגעבונדן אין זַײנע ֿפליגלעןד 19
  .און זײ װעלן זיך שעמען מיט זײערע שלַאכטָאּפֿפער

  

  , איר ּכֹהנים,  הערט דָאס צו1
  , איר הױז ֿפון יׂשראל, און ֿפַארנעמט

  , לײגט צו דָאס אױער, און איר הױז ֿפון מלך
  , װָארום אױף אַײך איז ַא משּפט ֿפַארַאן

  , ּפַאסטקע זַײט איר געװען ֿפַאר ִמצָּפהװַײל ַא 
  . און ַאן אױסגעשּפרײטע נעץ אױף ָּתבֹור

  , און די ָאּפקערער זַײנען אין שעכטן ֿפַארטיֿפט 2
  . און איך בין ָאּפגעטָאן בַײ זײ ַאלעמען
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  , איך קען אֿפרים 3
  ; און יׂשראל איז ניט ֿפַארהױלן ֿפון מיר

  , אֿפרים, װעןװָארום ַאצונד הָאסטו מַזנה גע
  . ֿפַאראומרײניקט געװָארן איז יׂשראל

  זײערע מעׂשים לָאזן זײ ניט  4
  , זיך אמצוקערן צו זײער גָאט

  , װָארום ַא גַײסט ֿפון זנות איז אין זײ
  . און יהוה קענען זײ ניט

  , און דער שטָאלץ ֿפון יׂשראל װעט געבײגט װערן ֿפַאר זַײן ּפנים 5
  , װעלן געשטרױכלט װערן דורך זײער זינדאון יׂשראל און אֿפרים 

  . אױך יהודה טוט שטרױכלען מיט זײ
  מיט זײערע שָאף און מיט זײערע רינדער  6

  , װעלן זײ גײן זוכן גָאט
   –ָאבער זײ װעלן ניט געֿפינען 
  . ער הָאט זיך ָאּפגעטָאן ֿפון זײ

  , זײ הָאבן ָאן גָאט געֿפעלשט 7
  ;  געבָארןװָארום ֿפרעמדע קינדער הָאבן זײ

  ַאצונד װעט זײ ַא חֹודש 
  . ֿפַארצערן מיט זײערע ֿפעלדער

  , בלָאזט ַא שֹוֿפר אין ִגבָעה 8
  ; ַא טרומײטער אין ָרָמה

  : ָאֶון-שַאלט אין בית
  ! בנימין, קוק זיך אום

  ; װיסט װערן אין טָאג ֿפון שטרָאףצו אֿפרים װעט  9
  .  אױף זיכעראין די שבטים ֿפון יׂשראל טו איך עס צו װיסן

  , די הַארן ֿפון יהודה זַײנען װי גרענעצֿפַארכַאּפער 10
  . אױף זײ װעל איך אױסגיסן װי װַאסער מַײן צָארן

  , צעברָאכן ֿפון משּפט, געדריקט װערט אֿפרים 11
  . װַײל ער איז װילנדיק געגַאנגען נָאך קױט

  , און איך בין װי ַא מָאיל צו אֿפרים 12
  .  צו דעם הױז ֿפון יהודהאון װי ַא ֿפױלונג

  , און אֿפרים הָאט געזען זַײן קרַאנקשַאֿפט 13
  ; און יהודה זַײן װּונד

  , איז אֿפרים געגַאנגען צו ַאשור
  ; “שטרײטער”און הָאט געשיקט צום מלך 
  , ָאבער ער קען אַײך ניט הײלן
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ו

  . און ער װעט ניט ָאּפטָאן ֿפון אַײך די װּונד
  , ן װי ַא לײב צו אֿפריםװָארום איך װעל זַײ 14

  ; און װי ַא יונגלײב צום הױז ֿפון יהודה
  , איך װעל ֿפַארצוקן און ַאװעקגײן, איך

  . און קײנער װעט ניט מציל זַײן, ַאװעקטרָאגן
  , איך װעל זיך אומקערן צו מַײן ָארט, איך װעל גײן 15

  ; און זוכן מַײן ּפנים; ירן שולדיקןּֿפביז זײ װעלן זיך ש
  : ָארשןֿפער נױט װעלן זײ מיך אין זײ

  

  ,  קומט און לָאמיר זיך אומקערן צו גָאט1
  , און ער װעט אונדז הײלן, װָארום ער הָאט ֿפַארצוקט

  , ער שלָאגט און ער װעט אונדז ֿפַארבינדן
  , נָאך צװײ טעג װעט ער אנדז אױֿפלעבן2

  ,אױֿפן דריטן טָאג װעט ער אונדז אױֿפריכטען
  .ן ֿפַאר איםאון מיר װעלן לעב

  ;לָאמיר זיך יָאגן צו דערקענען גָאט,  און לָאמיר דערקענען3
  ;זיכער װי דער בַאגינען איז זַײן ַארױסגַאנג
  ,און ער װעט קומען צו אונדז װי דער רעגן

  .און װי שּפעטרעגן װָאס בַאװַעסערט די ערד
  ?אּֿפרים,  װָאס זָאל איך טָאן צי דיר4

  ?יהודה, רװָאס זָאל איך טָאן צו די
  ,ַאז אַײער גוצקײט איז װי ַא ֿפרימָארגנװָאלקן
  .און װי דער טױ װָאס ֿפַארגײט אין דער ֿפרי

  ,געהַאקט דורך די נֿביאים] זײ[ דרום הָאב איך 5
  ;זײ געהרגעט מיט די װערטער ֿפון מַײן מױל
  . ּכדי דַײן משּפט זָאל װי דָאס ליכט ַארױס

  ,ט און ניט שלַאכטָאּפֿפער װָארום גוצקײט הָאב איך בַאגער6
  . ערֿפאון דערקענונג ֿפון גָאט אײדער ברַאנדָאּפ

  ; ָאבער זײ װי מענטשן הָאבן איבערגעטרעטן דעם בונד 7
  . ָאן הָאבן זײ געֿפעלשט ָאן מיר

  , ִגלָעד איז ַא שטָאט ֿפון אומרעכטטוער 8
  . אױסגעטרעטן מיט בלוט

  , ןאון װי בַאנדעס װָאס לױערן אױף מענטש 9
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ז

  ; איז די חברה ֿפון די ּכֹהנים
  , זײ טײטן אױֿפן װעג קײן שֶכם

  . שענדלעכקײט בַאגײען זײ, יָא
  , אין הױז ֿפון יׂשראל הָאב איך שױדערהַאֿפטיקס געזען 10

  , ָאן איז זנות בַײ אֿפרים
  . ֿפַאראומרײניקט איז יׂשראל

  . הָאט מען ַא שניט בַאשערט, יהודה, אױך אױף דיר 11

  . יך װיל אומקערן די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון מַײן ֿפָאלקַאז א

  

  ,  װי איך װיל הײלן יׂשראל1
  , ַאזױ װערט ַאנטּפלעקט די זינד ֿפון אֿפרים

  ; און די בײזן ֿפון שֹומרֹון
  , װָארום זײ בַאגײען ֿפַאלשקײט

  , און ַא גנב ברעכט אַײן
  .  דער גַאסיףַא בַאנדע בַאֿפַאלט או

  , זײ זיך ניט אַײנרעדן אין זײער הַארצןאון זָאלן  2
  ; ַאל דָאס בײז זײערס געדענק איך

  , ַאצונד הָאבן זײערע מעׂשים זײ ַארומגערינגלט
  . ַאקעגן מַײן ּפנים זַײנען זײ

  , מיט זײער בײז דערֿפרײען זײ דעם מלך 3
  . און מיט זײערע ליגנס די הַארן

  , ַאלע זַײנען זײ נֹואֿפים 4
  , נגעהײצט ֿפון בעקערװי ַאן אױװן ָא

  װָאס מע הערט בלױז אױף שַארן 
  . ֿפון ֿפַארקנעטן דעם טײג ביז זַײן זױער װערן

  , אין דעם טָאג ֿפון אונדזער מלך 5
  ; זַײנען די הַארן קרַאנק ֿפון װַײנדערהיצונג

  . ער ַאלײן שטרעקט אױס זַײן הַאנט מיט די שּפעטער
  רץ װָארום זײ הָאבן צוגעברײט זײער הַא 6

  ; װי ַאן אױװן אין זײער לױער
  , ַא גַאנצע נַאכט שלָאֿפט זײער בעקער

  . ֿפרימָארגנס ברענט ער ַאזױ װי ֿפלַאמֿפַײער
  , זײ ַאלע גליען װי ַאן אױװן 7
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  ; און זײ ֿפַארצערן זײערע ריכטער
  , ַאלע זײערע מלכים זַײנען געֿפַאלן
  . קײנער צװישן זײ רוֿפט ניט צו מיר

  ,  מישט זיך מיט די ֿפעלקערער, אֿפרים 8
  . אֿפרים איז געװָארן ַא ניט איבערגעקערטער קוכן

  , חֿפרעמדע הָאבן אױֿפגעגעסן זַײן ּכֹו 9
  ; און ער מערקט ניט

  , שױן גרָאע הָאר דורכגעשּפריצט בַײ אים
  . און ער מערקט ניט

  , ל איז געבױגן ֿפַאר זַײן ּפניםאאון דער שטָאלץ ֿפון יׂשר 10
און זײ זוכן אים ניט ,  זײ קערן זיך ניט אום צו יהוה זײער גָאטָאבער

  . בַײ ַאלעם דעם
  , ָאן ׂשכל, און אֿפרים איז געװָארן װי ַא נַארישע טױב 11

  , ִמצַרִים הָאבן זײ גערוֿפן
  . קײן ַאשור זַײנען זײ געגַאנגען

  , װעל איך אױסשּפרײטן אױף זײ מַײן נעץ, װי זײ װעלן גײן 12
  ; ען ֿפון הימל װעל איך זײ ַארָאּפנידערןװי ֿפױגל

  . איך װעל זײ שטרָאֿפן װי איך הָאב געלָאזט הערן זײער עדה
  ! װָאס זײ זַײנען ַאװעק ֿפון מיר, װײ צו זײ 13

  ! װָאס זײ הָאבן געברָאכן ָאן מיר, ֿפַארװיסטונג אױף זײ
  , און איך זָאל זײ אױסלײזן

  ? װען זײ הָאבן גערעדט ליגנס אױף מיר
  , און זײ שרַײען ניט צו מיר מיט זײער הַארצן 14

  ; ַאז זײ יָאמערן אױף זײערע געלעגערס
  , װעגן ּתבואה און װַײן רודלען זײ זיך

  . ָאן מיר װידערשּפעניקן זײ
  , און איך הָאב געלערנט 15

  , געשטַארקט זײערע ָארעמס
  . ָאבער זײ טרַאכטן שלעכטס אױף מיר

  , ט צו דער הײךָאבער ני, זײ קערן זיך 16
  . װי ַא ֿפַאלשער בױגן זַײנען זײ געװָארן

  װעלן ֿפַאלן דורכן שװערד זײערע הַארן 
  ; ֿפַאר דעם צָארן ֿפון זײער צונג

  . דָאס װעט זַײן ַא שּפָאט ֿפון זײ אין לַאנד ִמצַרִים
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  !  צו דַײן גומען ַא שֹוֿפר1ח
  ; טס הױזװי ַאן ָאדלער קומט אױף גָא

  , װַײל זײ הָאבן איבערגעטרעטן מַײן בונד
  . און קעגן מַײן ּתֹורה ֿפַארברָאכן

  : קען יׂשראל דען שרַײען צו מיר 2
  ? מיר קענען דיך, מַײן גָאט

  , יׂשראל הָאט ֿפַארלָאזט דָאס גוטס 3
  . זָאל אים דער ֿפַײנט נָאכיָאגן

  , ָאבער ָאן מיר, זײ הָאבן געמַאכט מלכים 4
  ; און איך הָאב ניט געװּוסט, עמַאכט הַארןג

  ֿפון זײער זילבער און זײער גָאלד 
  ; הָאבן זײ זיך געצנבילדער געמַאכט
  . דרום װעט ער ֿפַארשניטן װערן

  ; שֹומרֹון, ֿפַארלָאזן װערט דַײן קַאלב 5
  ; מַײן צָארן טוט גרימען אױף זײ

  ? ביז װַאנען נָאך װעלן זײ ניט קענען זיך רײניקן
  , װָארום עס קומט ֿפון יׂשראל 6

  , און דָאס הָאט ַא מַײנסטער געמַאכט
  ; און קײן גָאט איז דָאס ניט

  . שּפענדלעך װעט װערן דָאס קַאלב ֿפון שֹומרֹון, ֿפַאר װָאר
  ,  זײןװָארום װינט זײע 7

  ; און שטורעם װעלן זײ שנַײדן
   –קײן זַאנג הָאט עס ניט 

  ;  ניט קײן מעלַא שּפרָאצונג װָאס ברענגט
  . װעלן עס ֿפרעמדע אַײנשלינגען, טָאמער װעט עס ברענגען

  , אַײנגעשלונגען געװָארן איז יׂשראל 8
  , ַאצונד זַײנען זײ געװָארן צװישן די ֿפעלקער

  . װי ַא נישטװערטיקע ּכלי
  , װָארום זײ זַײנען ַארױֿפגעגַאנגען צו ַאשור 9

  ; ַא װילדאײזל בַאזונדער ֿפַאר זיך
  . רים הָאט ליבשַאֿפט געדונגעןאֿפ
  , ָאבער הגם זײ דינגען צװישן די ֿפעלקער 10

  ; װעל איך ַאצונדערט זײ אַײנזַאמלען
  און זײ װעלן ָאנהײבן מינער װערן 
  . ֿפון דער מׂשא ֿפון מלך און הַארן
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ט

  , װָארום אֿפרים הָאט געמערט מזבחות צום זינדיקן 11
  . קן געװעןבַײ אים זַײנען מזבחות צום זינדי

  , ֿפיל ֿפון מַײן ּתֹורא איך זָאל אים שרַײבן װי 12
  . איז דָאס בַײ אים װי ֿפרעמד ֿפַאררעכנט

  , מַײנע ברַאנדָאּפֿפער זָאלן זײ שלַאכטן ֿפַאר ֿפלײש און עסן 13
  . גָאט טוט זײ ניט בַאֿפיליקן

  , ַאצונד װעט ער געדענקען זײער ֿפַארברעך
  ;  זינדאון װעט דערמָאנען זײערע

  . קײן ִמצַרִים װעלן זײ זיך אומקערן
  , װָארום יׂשראל הָאט ֿפַארגעסן ָאן זַײן בַאשעֿפער 14

  , און הָאט ּפַאלײען געבױט
  : און יהודה הָאט געמערט בַאֿפעסטיקטע שטעט
  , דרום װעל איך שיקן ַא ֿפַײער אין זַײנע שטעט

  . און עס װעט ֿפַארצערן אירע ּפַאלַאצן

  

  , יׂשראל, רײען זָאלסטו זיך ניט ֿפ1
  , מיט ׂשמחה ַאזױ װי די ֿפעלקער

  , װָארום הָאסט זיך ָאּפגעקערט ֿפון דַײן גָאט
  . ערןַײש-לױן אױף ַאלע ּתבואה-הָאסט ליב געהַאט זֹונה

  , דער שַײער און דער קעלטער װעט זײ ניט שּפַײזן 2
  . און דער ֿפרישװַײן װעט ֿפעלשן ָאן זײ

  , זיצן אין לַאנד ֿפון גָאטזײ װעלן ניט  3
  , און אֿפרים װעט זיך קײן ִמצַרִים אומקערן

  . און אין ַאשור װעלן זײ אומרײנס עסן
  , זײ װעלן ניט גיסן צו גָאט װַײן 4

  , און ניט ָאנגעלײגט װעלן אים זַײן זײערע שלַאכטָאּפֿפער
  , ַאזױ װי ברױט ֿפון ַאֵבלות װעט עס זײ זַײן

  ; לן זיך ֿפַאראומרײניקןַאלע װָאס עסן עס װע
  , װָארום זײער ברױט װעט זַײן ֿפַאר זײער לַײב

  . ען אין הױז ֿפון גָאטמעס װעט ניט קו
  , טוֿב-װָאס װעט איר טָאן אין ַא ָיום 5

  ? און אין ַא ֿפַײערטָאג ֿפון גָאט
  , זײ זַײנען ַאװעק ֿפון דעם ברָאך, װָארום זע 6

  , װעט ִמצַרִים זײ אַײנזַאמלען
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  ; ף װעט זײ בַאגרָאבןמֹו
  , זײ װעט שטעכגעװעקס ירשען, די שַאצן ֿפון זײער זילבער

  . דערנער װעלן זַײן אין זײערע געצעלטן
  , געקומען זַײנען די טעג ֿפון רעכנשַאֿפט 7

  ; געקומען די טעג ֿפון בַאצָאלונג
  . געװָאר װערן װעט יׂשראל

  , ַא נַאר איז דער נֿביא”
   “!ֿפון גַײסטמשוגע איז דער מַאן 

  , ֿפון װעגן דַײן גרױס זינד
  . און װַײל גרױס איז די ֿפַײנטשַאֿפט

  , ַא לױערער איז אֿפרים ַאקעגן מַײן גָאט 8
  , דעם נֿביא שטעלט ער ַא ּפַאסטקע אױף ַאלע זַײנע װעגן

  . ֿפַײנטשַאֿפט אין הױז ֿפון זַײן גָאט
  , בן זַײנען זײרטיף ֿפַארדָא 9

  ; עג ֿפון ִגבָעהַאזױ װי אין די ט
  , ער װעט געדענקען זײער ֿפַארברעך
  . ער װעט דערמָאנען זײערע זינד

  װי װַײנטרױבן אין מדבר  10
  , הָאב איך געֿפונען יׂשראל

  װי ַאן ערשטֿפרוכט ֿפון ֿפַײגנבױם אין זַײן ָאנהײב 
  ; הָאב איך געזען אַײערע עלטערן

  , ְּפעֹור-זַײנען זײ געקומען קײן בַעל
  , יך ָאּפגעשײדט צום שַאנדגעץאון ז

  און געװָארן אומװערדיק 
  . װי דָאס װָאס זײ הָאבן ליב געקרָאגן

  ,  װי ַא ֿפױגל װעט זײער ּכבוד ַאװעקֿפליען–אֿפרים  11
  ! טרָאגשַאֿפטאון אױס , און אױס מוטערלַײב, אױס געבורט

  , ַאֿפילו ַאז זײ װעלן אױֿפברענגען זײערע קינדער 12
  , בַארױבן ֿפון זײװעל איך זײ 

  ; ַאז קײן מענטש זָאל ניט בלַײבן
  ! װײ אױך צו זײ װען איך טו זיך ָאּפ ֿפון זײ, יָא
  , װי איך הָאב צֹור געזען, אֿפרים 13

  , איז געֿפלַאנצט אין ַא שײנעם ָארט
  ָאבער אֿפרים װעט ַארױסֿפירן 
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י

  זַײנע קינדער צום טײטער 
  ! זײ געבןװָאס דו דַארֿפסט , גָאט, גיב זײ 14

  , גיב זײ ַא טרַאכט װָאס ֿפַארװַארֿפט
  ! און בריסט ֿפַארדַארטע

  , ַאל דָאס בײז זײערס איז אין ִגלָגל 15
  ; דָארט הָאב איך זײ ֿפַײנט געקרָאגן, יָא

  ֿפַאר די בײזע מעׂשים זײערע 
  ; װעל איך זײ ֿפון מַײן הױז ַארױסטרַײבן

  ; איך װעל זײ מער ניט ליב הָאבן
  . ערע הַארן זַײנען ָאּפקערערַאלע זײ

  , געשלָאגן געװָארן איז אֿפרים 16
  , זײער װָארצל איז ֿפַארטריקנט

  ; קײן ֿפרוכט װעלן זײ ניט ברענגען
  , ַאֿפילו ַאז זײ װעלן געבערן

  . װעל איך טײטן די גלוסטיקע ֿפון זײער לַײב
  , ֿפַארַאכטן װעט זי מַײן גָאט 17

  , צו איםװַײל זײ הָאבן ניט צוגעהערט 
  . און זײ װעלן אומװָאגלען צװישן די ֿפעלקער

  

  ,  ַא גערָאטענער װַײנשטָאק איז יׂשראל געװען1
  ; זַײן ֿפרוכט ֿפלעגט ַא װערדע הָאבן

  , װָאס מערער זַײן ֿפרוכט, איז
  , הָאט ער מזבחות געמערט

  , װָאס שענער זַײן לַאנד
  . הָאבן זײ שענערע זַײלשטײנער געמַאכט

  ; הַארץ איז צעטײלטזײער  2
  ; ַאצונד װעלן זײ זײער שולד לַײדן
  , ער װעט צעברעכן זײערע מזבחות

  . ער װעט ֿפַארװיסטן זײערע זַײלשטײנער
  : ַאצונד װעלן זײ זָאגן, װָאר ֿפַאר 3

  , ניטָא קײן מלך בַײ אונדז
  ; װַײל מיר הָאבן ניט מֹורא געהַאט ֿפַאר גָאט

  ? ַאר אונדזװָאס קען טָאן ֿפ, און דער מלך
  , זײ רעדן גערײדן 4
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  , שליסן ַא בונד, ַאלשֿפשװערן 
  ָאבער דער משּפט װעט שּפרָאצן װי ביטערקרױט 

  . אױף די בַײטן ֿפון ֿפעלד
  ָאֶון -אום די קעלבער ֿפון בית 5

  ; נער ֿפון שֹומרֹוןױװעלן ַאנגסטן די װ
  , װָארום זַײן ֿפָאלק טוט אױף אים טרױערן

  , ער װעלן ציטערן װעגן איםאון זַײנע ּפריסט
  . װעגן זַײן ּכבוד װָאס איז ַאװעק ֿפון אים

  , אים אױך װעט מען קײן ַאשור ַאװעקֿפירן 6
  ; “שטרײטער”ַא מּתנה צום מלך 

  , שַאנד װעט קריגן אֿפרים
  . און יׂשראל װעט זיך שעמען מיט זַײן בַארָאט

  , ֿפַארשניטן װערט דער מלך ֿפון שֹומרֹון 7
  .  שױם אױֿפן װַאסערַאזױ װי

  , און ֿפַארטיליקט װערן װעלן די במות ֿפון ָאֶון 8
  ; די זינד ֿפון יׂשראל

  דערנער און װילדגעװעקס װעלן אױֿפגײן אױף זײערע מזבחות 
  ! דעקט אונדז צו: און זײ װעלן זָאגן צו די בערג

  ! ֿפַאלט אױף אונדז ַארױף: און צו די הײכן
  ִגבָעה מער װי אין די טעג ֿפון  9

  ; יׂשראל, הָאסטו געזינדיקט
  ; דָארט הָאט מען זיך ַאקעגנגעשטעלט

  ֿפַאר זײ ָאבער װעט ניט קלעקן 
  . ַא מלחמה װי אין ִגבָעה ַאקעגן די ֿפַארברעכער

  , װעל איך זײ שטרָאֿפן, װען איך טו בַאגערן 10
  , און ֿפעלקער װעלן זיך אַײנזַאמלן קעגן זײ

  . זײערע צװײ יָאכרינגעןװען מע שּפַאנט זײ אין 
  , און אֿפרים איז ַא קַאלב ַא געניטס 11

  ; צו דרעשן הָאט עס ליב
  ָאבער איך בין ַאריבערגעגַאנגען 

  : איבער איר ֿפעטן הַאלדז
  , איך װעל אַײנשּפַאנען אֿפרים

  , ַאקערן זָאל יהודה
  . ברָאנעװען זָאל יעקב
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יא

  , זֵײט אַײך ֿפַאר גערעכטיקײט 12
  ; ַײדן לױט גענָאדװעט איר שנ

  , ַאקערט אַײך ַאן ַאקער
  , װָארום עס איז צַײט צו זוכן גָאט

  . ביז ער װעט קומען און רעגענען אױף אַײך גערעכטיקײט
  , איר הָאט געַאקערט שלעכטס 13

  , הָאט איר אומרעכט געשניטן
  ; הָאט איר געגעסן די ֿפרוכט ֿפון ליגן
  , ַײן װעגװָארום הָאסט זיך ֿפַארזיכערט אױף ד

  . אױף די ֿפיל גיבֹורים דַײנע
  , דרום װעט אױֿפשטײן ַא חורבן אױף דַײנע מחנות 14

  , און ַאלע דַײנע ֿפעסטונגען װעלן ֿפַארװיסט װערן
   –אין טָאג ֿפון מלחמה , ַארֵבאל-װי ַשלַמן הָאט ֿפַארװיסט בית

  . מוטערס מיט קינדער זַײנען צעהַאקט געװָארן
  , ֵאל- צו אַײך ביתןַאזױ הָאט געטָא 15

  ; ֿפון װעגן אַײער בײזער שלעכטיקײט
  אין ַא ֿפרימָארגן ֿפַארשניטן װערט ֿפַארשניטן 

  . דער מלך ֿפון יׂשראל

  

  ,  הָאב איך אים ליב געהַאטן ַאז יׂשראל איז יונג געװע1
  . און ֿפון ִמצַרִים הָאב איך גערוֿפן מַײן זון

  , װי זײ הָאבן גערוֿפן צו זײ 2
  ; זױ זַײנען זײ ַאװעק ֿפון זײַא

  , געטער הָאבן זײ געשלַאכט-צו די בַעל
  . צו די געצן הָאבן זײ גערײכערטן או
  , און איך הָאב געלערנט גײן אֿפרים 3

  , זײ ֿפַאר זײערע ָארעמס גענומען
  . און זײ הָאבן ניט געמערקט ַאז איך הָאב זײ ֿפַארהיט

  , צוגעצױגןמיט מענטשלעכע שטריק הָאב איך זײ  4
  , מיט שנורן ֿפון ליבשַאֿפט

  איך בין זײ געװען ן או
  : װי די ַארָאּפנעמער ֿפון דעם יָאך אױף זײערע קינבַאקן

  . און עסן ֿפלעג איך אים דערלַאנגען
  , ער װעט זיך ניט אומקערן קײן לַאנד ִמצַרים 5



  הֹושע

יב

  , ער װעט זַײן מלך זַײן, ָאבער ַאשור
  . צוריקקערןװַײל זײ הָאבן ניט געװָאלט 

  , און ַא שװערד װעט ֿפַאלן אין זַײנע שטעט 6
  , און װעט ֿפַארלענדן זַײנע ריגלען און ֿפַארצערן

  . ֿפון װעגן זײערע בַארָאטונגען

  , און מַײן ֿפָאלק קװענקלט זיך אומצוקערן צו מיר 7
  , און מע רוֿפט אים צו דער הײך
  . ָאבער ער טוט זיך ניט דערהײבן

  ? אֿפרים,  דיך איבערגעבןװי קען איך 8
  ? יׂשראל, דיך איבערענטֿפערן

  ? װי קען איך דיך מַאכן װי ַאדָמה
  ? דיך לָאזן װערן װי צבֹאים

  , מַײן הַארץ קערט זיך אום אין מיר
  . מַײן גַאנצע רחמנות צינדט זיך ָאן

  , איך װעל ניט אױסֿפירן מַײן גרימצָארן 9
   ;איך װעל מער ניט אומברענגען אֿפרים

   –יט ַא מענטש נװָארום גָאט בין איך און 
   –דער הײליקער צװישן דיר 

  . איך װעל ניט קומען מיט צָארןן או
   –נָאך יהוה װעלן זײ גײן  10

  ; ַאזו װי ַא לײב װעט ער ברילן
  , ער װעט ברילן, יָא

  . און די קינדער װעלן אַײלן ֿפון מערב
  , ִיםֿפון ִמצַר, זײ װעלן אַײלן װי ַא ֿפױגל 11

  , ֿפון לַאנד ַאשור, און װי ַא טױב
  , און איך װעל זײ בַאזעצן אין זײערע הַײזער

  . זָאגט גָאט

  

  ,  ַארומגערינגלט מיט ליגן הָאט מיך אֿפרים1
  ; און מיט בַאטרוג דָאס הױז ֿפון יׂשראל
  , און יהודה איז נָאך ַאלץ ֿפרַײגעלָאזט מיט גָאט

  . און מיט דעם הײליקן געטרַײען
  , װינט-און יָאגט זיך נָאך מזרח, אֿפרים לױֿפט נָאך װינט 2



  הֹושע

  ; ַא גַאנצן טָאג מערט ער ליגן און רױב
  , און ַא בונד מיט ַאשור שליסן זײ

  . און אײל װערט קײן ִמצַרִים געֿפירט
  , ָאבער גָאט הָאט ַא קריג מיט יהודה 3

  , און װעט זיך רעכענען מיט יעקב לױט זַײנע װעגן
  . נע מעׂשים װעט ער אים אומקערןלױט זַײ

  , אין מוטערלַײב הָאט ער בַײם טריט געכַאּפט זַײן ברודער 4
  ;  הָאט ער געשטריטן מיט ַא גָאטחאון מיט זַײן ּכֹו

  ; ער הָאט געשטריטן קעגן ַא מלאך און איז בַײגעקומען, יָא 5
  : ער הָאט געװײנט און זיך געבעטן בַײ אים

  , ים טרעֿפןֵאל װעט ער א-אין בית
  . און דָארטן װעט ער רעדן מיט אים

  , און יהוה איז דער גָאט ֿפון צָבאֹות 6
  . ישניהוה איז זַײן געדעכע

  ; דרום זָאלסט דו צו דַײן גָאט זיך אומקערן 7
  , ֿפרומקײט און גערעכטיקײט היט ָאּפ

  . און הָאף צו דַײן גָאט ּתמיד

  , זַײן הַאנטּכַנַען הָאט ֿפַאלשע װָאגשָאלן אין  8
  . צו בַארױבן הָאט ער ליב

  , איך בין רַײך, ֿפַאר װָאר: און אֿפרים זָאגט 9
  ; איך הָאב מיר דערגרַײכט ַא ֿפַארמעג

  אין ַאל מַײן מי װעט מען בַײ מיר ניט געֿפינען 
  . ַאן אומרעכט װָאס איז ַא זינד

  ָאבער איך בין יהוה דַײן גָאט  10
   ,ֿפון לַאנד ִמצַרִים ָאן

  , איך װעל דיך װידער מַאכן װוינען אין געצעלטן
  . װי אין די טעג ֿפון יענער צַײט

  , און איך הָאב גערעדט צו די נֿביאים 11
  ,  געמערטןאון איך הָאב זעאונגנע

  . און דורך די נֿביאים ֿפלעג איך משלים געבן
  , ַאז ִגלָעד איז נישטיקײט 12

   !לױטער ֿפַאלשקײט זַײנען זײ געװָארן
  ; אין ִגלָגל הָאבן זײ ָאקסן געשלַאכט

  זײערע מזבחות זַײנען װי הױֿפנס , יָא
  . אױף די בַײטן ֿפון ֿפעלד



  הֹושע

יג

  , און יעקב איז ַאנטלָאֿפן אין ֿפעלד ֿפון ַאָרם 13
  , און יׂשראל הָאט געדינט אום ַא װַײב

  . אום ַא װַײב הָאט ער שָאף געהיטן או
  , אױֿפגעברַאכט יׂשראל ֿפון ִמצַרִיםאון דורך ַא נֿביא הָאט גָאט  14

  . און דורך ַא נֿביא איז ער ָאּפגעהיט געװָארן
  , ביטער דערצערנט הָאט אֿפרים 15

  , דרום װעט ער אױסלָאזן זַײן בלוט אױף אים
  . ונג װעט אים אומקערן זַײן הַאראון זַײן לעסטער

  

  ,  ַאז אֿפרים הָאט גערעדט איז געװען ַא ציטערניש1
  ; הױב איז ער געװען אין יׂשראלדער 

  . און איז געשטָארבן, הָאט ער זיך ֿפַארשולדיקט מיט בַעל
  , און ַאצונד זינדיקן זײ ַאלץ מער 2

  , אונהָאבן זיך געמַאכט ַא געגָאסן בילד ֿפון זײער זילבער
  , געצן לױט זײער ׂשכל

  . דָאס װערק ֿפון מַײנסטערס ַאלע
  : אױף זײ קען מען זָאגן

  . קעלבער קושן זײ, שן שעכטן זײמענט
  , דרום װעלן זײ זַײן װי ַא ֿפרימָארגנװָאלקן 3

  , און װי דער טױ װָאס ֿפַארגײט אין דער ֿפרי
  , װי שּפרײ װָאס װערט ַאװעקגעבלָאזן ֿפון שַײער

  . און װי רױך דורכן ֿפענצטער

  און איך בין יהוה דַײן גָאט  4
  , ֿפון לַאנד ִמצַרִים ָאן

  ,גָאט ַאחוץ מיר קענסטו ניטאון קײן 
  . און ניטָא קײן העלֿפער אױסער מיר

  , איך הָאב דיך דערקענט אין דער מדבר 5
  . אין ַא לַאנד ֿפון טריקעניש

  , װי זײ הָאבן זיך געֿפיטערט 6
  ; ַאזױ זַײנען זײ זַאט געװָארן

  , זײ זַײנען זַאט געװָארן
  , און זײער הַארץ הָאט זיך דערהױבן

  . הָאבן זײ ֿפַארגעסן ָאן מירדערֿפַאר 



  הֹושע

  , דרום בין איך צו זײ װי ַא לײב געװָארן 7
  ; װי ַא לעמּפערט אױֿפן װעג װעל איך לױערן

  , רינטע ֿפון קינדער בַארױבטעאיך װעל זײ בַאגעגענען װי ַא ב 8
  , און איך װעל אױֿפרַײסן דעם שײד ֿפון זײער הַארצן

  ; נטעאון װעל זײ אױֿפעסן דָארטן װי ַא לײבי
  . די חיה ֿפון ֿפעלד װעט זײ צערַײסן

  , דיך הָאט אומגעברַאכט יׂשראל 9
  . קעגן דַײן הילף, װָאס דו ביסט קעגן מיר

  , װּו דען איז דַײן מלך 10
  ? ער זָאל דיך העלֿפן אין ַאלע דַײנע שטעט

  : ט געזָאגטסװָאס דו הָא, און דַײנע ריכטער
  ? גיב מיר ַא מלך און הַארן

  , גיב דיר ַא מלך אין מַײן ּכעסאיך  11
  . און נעם ַאװעק אין מַײן גרימצָארן

  , אַײנגעבונדן איז די זינד ֿפון אֿפרים 12
  . בַאהַאלטן איז זַײן חטא

  ;  קומען אױף איםןװײען ֿפון ַא געװינערין װעל 13
  , ַא ניט קלוג קינד איז ער

  ער זָאל ניט שטײן בלַײבן , װָארום עס איז צַײט
  . ם געבערָארט ֿפון קינדעראין דע

  ? זָאל איך ֿפון דער הַאנט ֿפון אונטערערד זײ אױסלײזן 14
  ? זָאל איך ֿפון טױט זײ אױסקױֿפן

  ? טױט, װּו זַײנען דַײנע מגֿפות
  ? אונטערערד, װּו דַײן ּפעסט

  . דערבַארימונג זָאל ֿפַארבָארגן זַײן ֿפון מַײנע אױגן
  , ַײכגרָאזןװָארום ער מעג װַאקסן צװישן ט 15

  , װינט-װעט קומען ַא מזרח
  ַא שטורעם ֿפון גָאט ֿפון מדבר גײט אױף 

  , און טרוקן װערן װעט זַײן ברונעם
  ; און אױסטריקענען װעט זַײן קװַאל

  . ער װעט צערױבן דעם שַאץ ֿפון ַאלע גלוסטיקע זַאכן



  הֹושע

  ,  ֿפַארשולדיקט איז שֹומרֹון1יד
  ;  איר גָאטװָארום זי הָאט װידערשּפעניקט ָאן

  , דורכן שװערד װעלן זײ ֿפַאלן
  , זײערע קלײנע קינדער װעלן צעהַאקט װערן

  . און זַײנע טרָאגעדיקע װעלן אױֿפגעשּפָאלטן װערן

  , צו יהוה דַײן גָאט, יׂשראל, קער זיך אום 2
  . װָארום הָאסט געשטרױכלט דורך דַײנע זינד

  , נעמט מיט אַײך װערטער 3
  ; ו גָאטאון קערט אַײך אום צ

  , ֿפַארגיב ַאלע זינד: זָאגט צו אים
  ; און נעם ָאן דָאס גוטע

  . און לָאמיר צָאלן ָאנשטָאט ָאקסן מיט אונדזערע ליּפן
  , ַאשור װעט אונדז ניט העלֿפן 4

  , אױף ֿפערד װעלן מיר ניט רַײטן
   “אונדזער גָאט”און מיר װעלן מער ניט זָאגן 

  ; צום װערק ֿפון אונדזערע הענט
  . װָארום דורך דיר װערט דערבַארימט דער עלנדער

  , איך װעל הײלן זײער ָאּפקערונג 5
  , איך װעל זײ ליב הָאבן הַארציק

  . װָארום מַײן צָארן הָאט זיך ָאּפגעקערט ֿפון אים
  ; איך װעל זַײן װי דער טױ צו יׂשראל 5

  , ער װעט בליען װי ַא ליליע
  . ָבנֹוןאון שלָאגן זַײנע װָארצלען װי דער ל

  , זַײנע צװַײגן װעלן זיך שּפרַײטן 7
  , און זַײן גלַאנץ װעט זַײן װי ֿפון אײלבערטבױם

  .  װעט ער הָאבן װי דער לָבנֹוןחאון ַא רי
  די װָאס זיצן אין זַײן שָאטן  8

  , װעלן װידער אױֿפברענגען ּתבואה
  ; און זײ װעלן בליען װי ַא װַײנשטָאק

  . ן לָבנֹוןזַײן דוֿפט װי דער װַײן ֿפו
  : אֿפרים װעט זָאגן 9

  . יט געצנבילדערמװָאס קער איך זיך ָאן מער 
  ; און װעל אים ָאנקוקן, איך ענטֿפער



  הֹושע

  ; איך בין װי ַא צװַײגהַאֿפטיקער ציּפרעס
  . ֿפון מיר װערט געקרָאגן דַײן ֿפרוכט

  , װער קלוג איז זָאל דָאס ֿפַארשטײן 10
  , װער ֿפַארשטַאנדיק זָאל עס מערקן

  , װָארום רעכטֿפַארטיק זַײנען די װעגן ֿפון גָאט
  , און די גערעכטע גײען אין זײ

   .און די ֿפַארברעכער װערן געשטרױכלט אין זײ
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