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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ָעמֹוס
  

װָאס איז געװען ֿפון די שָאֿפלַײט ֿפון ,  די װערטער ֿפון ָעמֹוסן1
װָאס ער הָאט געזען אױף יׂשראל אין די טעג ֿפון עוִזָיה ; ּתקֹוַע

, ָעם דעם זון ֿפון יֹוָאשןֿבאון אין די טעג ֿפון ָיָר, דעם מלך ֿפון יהודה
  . צװײ יָאר ֿפַאר דער ערדציטערניש, דעם מלך ֿפון יׂשראל

  :  און ער הָאט געזָאגט2
  , גָאט װעט ברילן ֿפון ִציֹון

  , און ֿפון ירוָשַלִים װעט ער ַארױסלָאזן זַײן ָקול
  , און די ֿפיטערּפלעצער ֿפון די ּפַאסטוכער װעלן טרױערן

   .און דער שּפיץ ַּכרֶמל װעט ֿפַארטריקנט װערן

  :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט3
  , ֿפַאר דרַײ ֿפַארברעכן ֿפון ַדֶמֶׂשק

  : װעל איך עס ניט ָאּפהַאלטן, ֿפַאר ֿפיר, יָא
  . ֿפַאר זײער דרעשן ִגלָעד מיט אַײזערנע דרעששליטנס

  ,  און איך װעל שיקן ַא ֿפַײער אױף דעם הױז ֿפון חָזֵאל4
  . ַהַדד-בןאון עס װעט ֿפַארצערן די ּפַאלַאצן ֿפון 

  ,  און איך װעל צעברעכן דעם ריגל ֿפון ַדֶמֶׂשק5
  , ָאֶון-און װעל ֿפַארשנַײדן ַא בַאװוינער ֿפון בקַעת
  ; ֶעֶדן-און דעם װָאס הַאלט ַא צעּפטער ֿפון ביּת

  . זָאגט גָאט, און דָאס ֿפָאלק ֿפון ַאָרם װעט אין גלות גײן קײן קיר
  :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט6

  ,  דרַײ ֿפַארברעכן ֿפון ַעָזהֿפַאר



  סעמו

  : װעל איך עס ניט ָאּפהַאלטן, ֿפַאר ֿפיר, יָא
  , ֿפַאר זײער ֿפַארטרַײבן ַא גַאנצע געֿפַאנגענשַאֿפט

  . ּכדי איבערצוענטֿפערן צו ֶאדֹום
  , ל שיקן ַא ֿפַײער אױף דער מױער ֿפון ַעָזהעאון איך װ 7

  . און עס װעט ֿפַארצערן אירע ּפַאלַאצן
  , ון איך װעל ֿפַארשנַײדן ַא בַאװוינער ֿפון ַאשדֹודא 8

  ; און דעם װָאס הַאלט ַא צעּפטער ֿפון ַאשקלֹון
  , און איך װעל קערן מַײן הַאנט אױף ֶעקרֹון

  , און דער איבערבלַײב ֿפון די ּפִלשּתים װעט אונטערגײן
  . זָאגט גָאט דער הַאר

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 9
  , רברעכן ֿפון צֹורֿפַאר דרַײ ֿפַא

  : װעל איך עס ניט ָאּפהַאלטן, ֿפַאר ֿפיר, יָא
  װָאס זײ הָאבן איבערגעענטֿפערט ַא גַאנצע געֿפַאנגענשַאֿפט  ֿפַאר
   ,ֶאדֹום צו

  . און ניט געדַאכט ָאן דעם בונד ֿפון ברידער
  , און איך װעל שיקן ַא ֿפַײער אױף דער מױער ֿפון צֹור 10

  . רן אירע ּפַאלַאצןאון עס װעט ֿפַארצע

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 11
  , ֿפַאר דרַײ ֿפַארברעכן ֿפון ֶאדֹום

  : װעל איך עס ניט ָאּפהַאלטן, ֿפַאר ֿפיר, יָא
  , װָאס ער הָאט נָאכגעיָאגט זַײן ברודער מיטן שװערד ֿפַאר

  , און דערשטיקט זַײן רחמנות
  , און זַײן ּכעס הָאט שטענדיק ֿפַארצוקט

  . ר הָאט אײביק געהַאלטן זַײן גרימצָארןאון ע
  , און איך װעל שיקן ַא ֿפַײער אױף ֵּתיָמן 12

  . צָרהאון עס װעט ֿפַארצערן די ּפַאלַאצן ֿפון ָב

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 13
  , ֿפַאר דרַײ ֿפַארברעכן ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון

  : װעל איך עס ניט ָאּפהַאלטן, ֿפַאר ֿפיר, יָא
  , ַאר זײער אױֿפשּפַאלטן די טרָאגעדיקע ֿפון ִגלָעדֿפ

  . ּכדי צו דערברײטערן זײער געמַארק
  , און איך װעל ָאנצינדן ַא ֿפַײער אױף דער מױער ֿפון ַרבה 14



  סעמו

ב

  , און עס װעט ֿפַארצערן אירע ּפַאלַאצן
  , מיט שַאלונג אין טָאג ֿפון מלחמה

  . מיט שטורעם אין טָאג ֿפון געװיטער
  , ן זײער מלך װעט גײן אין גלותאו 15

  , ער און זַײנע הַארן אין אײנעם
  .זָאגט גָאט

  

  :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט1
  , ֿבֿפַאר דרַײ ֿפַארברעכן ֿפון מֹוָא

  : װעל איך עס ניט ָאּפהַאלטן, ֿפַאר ֿפיר, יָא
  . ֿפַאר זַײן ֿפַארברענען די בײנער ֿפון דעם מלך ֿפון ֶאדֹום אױף קַאלך

  , ֿבער אױף מֹוָאַײון איך װעל שיקן ַא ֿפא 2
  , און עס װעט ֿפַארצערן די ּפַאלַאצן ֿפון קריֹות

  , ֿבאון שטַארבן מיט געטומל װעט מֹוָא
  . מיט שַאלונג און ַא ָקול ֿפון שֹוֿפר

  , און איך װעל ֿפַארשנַײדן ַא ריכטער ֿפון איר מיט 3
   ,און ַאלע אירע הַארן װעל איך הרגען מיט אים

  . זָאגט גָאט

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 4
  , ֿפַאר דרַײ ֿפַארברעכן ֿפון יהודה

  : װעל איך עס ניט ָאּפהַאלטן, ֿפַאר ֿפיר, יָא
  , װָאס זײ הָאבן ֿפַארַאכט די ּתֹורה ֿפון גָאט ֿפַאר

  ; און זַײנע געזעצן ניט געהיט
  , און זײערע ליגנס הָאבן זײ ֿפַארֿפירט

  . לטערן זַײנען נָאכגעגַאנגען נָאך זײדי װָאס זײערע ע
  , און איך װעל שיקן ַא ֿפַײער אױף יהודה 5

  . און עס װעט ֿפַארצערן די ּפַאלַאצן ֿפון ירוָשַלִים

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 6
  , ֿפַאר דרַײ ֿפַארברעכן ֿפון יׂשראל

  : װעל איך עס ניט ָאּפהַאלטן, ֿפַאר ֿפיר, יָא
  , ֿפן ֿפַאר געלט דעם גערעכטןֿפַאר זײער ֿפַארקױ

  . ן ֿפַאר ַא ּפָאר שיךואון דעם אבי



  סעמו

  װָאס װילן אַײנשלינגען דעם שטױב ערד , זײ 7
  , אױֿפן קָאּפ ֿפון די ָארימע

  ; און דעם װעג ֿפון די געדריקטע ֿפַארדרײען זײ
  , און ַא מַאן און זַײן ֿפָאטער גײען צו אײן מײדל

  . קן נָאמעןּכדי צו ֿפַארשװעכן מַײן הײלי
  און אױף ֿפַארמשּכונטע קלײדער  8

  , ציען זײ זיך אױס לעבן איטלעכן מזבח
  און װַײן ֿפון בַאשטרָאֿפטע 

  . טרינקען זײ אין הױז ֿפון זײער גָאט
  , און איך הָאב ֿפַארטיליקט ֿפַאר זײ דעם ֶאמֹורי 9

  , װָאס װי די הײך ֿפון צעדערן איז געװען זַײן הײך
  ;  ער געװען װי אײכנבײמעראון שטַארק איז

  , און איך הָאב ֿפַארטיליקט זַײן ֿפרוכט ֿפון אױבן
  . און זַײנע װָארצלען ֿפון אונטן

  , און איך הָאב אַײך אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִים 10
  , און אַײך געֿפירט אין דער מדבר ֿפערציק יָאר

  . צו ַארבן דָאס לַאנד ֿפון ֶאמֹורי
  , ב אױֿפגעשטעלט ֿפון אַײערע זין ֿפַאר נֿביאיםאון איך הָא 11

  ; און ֿפון אַײערע יונגעלַײט ֿפַאר נזירים
  ? קינדער ֿפון יׂשראל, צי איז דָאס ניט ַאזױ

  . זָאגט גָאט
  , ָאבער איר הָאט געמַאכט טרינקען די נזירים װַײן 12

  : און די נֿביאים הָאט איר בַאֿפױלן ַאזױ צו זָאגן
  .  נֿביאות זָאגןאיר זָאלט ניט

  איך דריק אַײך ַארונטער , זעט 13
  . װי עס דריקט דער װָאגן ֿפול מיט גַארבן

  , און ַאנטרינונג װעט ֿפַארלָארן זַײן ֿפון דעם ֿפלינקן 14
  , חוּכאון דער שטַארקער װעט ניט ָאנהַאלטן זַײן 
  . און דער גיבור װעט ניט רַאטעװען זַײן נֿפש

  , ער װעט ניט בַאשטײןאון דער בױגנהַאלט 15
  , און דער ֿפלינקער אױף זַײנע ֿפיס װעט זיך ניט רַאטעװען

  און דער רַײטער אױף ַא ֿפערד װעט ניט רַאטעװען זַײן נֿפש 
  ַארציקער צװישן די גיבֹורים קהאון דער שטַאר

  , װעט ַא נַאקעטער ַאנטלױֿפן אין יענעם טָאג
  .זָאגט גָאט



  סעמו

, ט װָאס גָאט הָאט גערעדט אױף אַײךדָאזיקע װָאר  הערט דָאס1ג
 אױף דער גַאנצער משּפחה װָאס איך הָאב –קינדער ֿפון יׂשראל 

  : ַאזױ צו זָאגן, אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִים

  , נָאר אַײך הָאב איך דערקענט ֿפון ַאלע משּפחות ֿפון דער ערד 2
  . זינדדרום װעל איך זיך רעכענען מיט אַײך ֿפַאר ַאלע אַײערע 

  , גײען צװײ בַאנַאנדער 3
  ? ַאחוץ ַאז זײ הָאבן ָאּפגערעדט

  , ברילט ַא לײב אין װַאלד 4
  ? ט ניט קײן רױבָאװּו ער ה

  , לָאזט ַא יונגלײב ַארױס זַײן ָקול ֿפון זַײן נָארע
  ? ט עּפעס געכַאּפטָאַאחוץ ַאז ער ה

  , ֿפַאלט ַא ֿפױגל אין ּפַאסטקע אױף דער ערד 5
  ? ט ניט קײן שטרױכלונגװּו זי הָא
  , אױף ַא ּפַאסטקע ֿפון דער ערד-שּפרינגט

  ? װּו כַאּפן זָאל זי ניט הָאבן געכַאּפט
  , צי װערט ַא שֹוֿפר געבלָאזן אין שטָאט 6

  ? און דָאס ֿפָאלק זָאל ניט ציטערן
  , צי געשעט ַאן אומגליק אין שטָאט

  ? װּו גָאט הָאט דָאס ניט געטָאן
  ,  גָאט דער הַאר טוט ניט קײן זַאך,װָאר ֿפַאר 7

  סַײדן ער הָאט ַאנטּפלעקט זַײן ָסוד 
  . צו זַײנע קנעכט די נֿביאים

  , ַא לײב הָאט געברילט 8
  ? װער זָאל ניט מֹורא הָאבן

  , גָאט דער הַאר הָאט גערעדט
  ? װער קען ניט נֿביאות זָאגן

  , מַאכט הערן אױף די ּפַאלַאצן אין ַאשדֹוד 9
  ,  ִמצַרִיםבד די ּפַאלַאצן אין לַאאון אױף
  , זַאמלט אַײך אַײן אױף די בערג ֿפון שֹומרֹון: און זָאגט

  , און זעט די גרױסע מהומות דערין
  . און די דריקונגען אין איר מיט

  , זָאגט גָאט, װָארום זײ װײסן ניט צו טָאן רעכט 10
  . זײ װָאס זַאמלען גזלה און רױב אין זײערע ּפַאלַאצן

  : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט 11



  סעמו

ד

  ! און רונד ַארום לַאנד, ַא ֿפַײנט
  , און ער װעט נידערן ֿפון דיר דַײן שטַארקײט

  . און דַײנע ּפַאלַאצן װעלן צערױבט װערן
  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 12

  ַאזױ װי ַא ּפַאסטוך איז מציל ֿפון דעם לײבס מױל 
  , עּפל ֿפון ַאן אױערָאדער ַא ל, ַא ּפָאר קני

  , װָאס זיצן אין שֹומרֹון, ַאזױ װעלן די קינדער ֿפון יׂשראל
  , זיך מציל זַײן מיט ַא װינקל ֿפון ַא שלָאֿפבַאנק

  . און מיט ַא ֿפוס ֿפון ַא בעט

  , ֿבהערט און װָארנט דעם הױז ֿפון יעק 13
  . דער גָאט ֿפון צָבֿאות, זָאג גָאט יהוה

  טָאג װָאס איך רעכן זיך װָארום אין דעם  14
  , ֿפַאר די ֿפַארברעכן ֿפון יׂשראל מיט אים

  , ֵאל-װעל איך זיך רעכענען ֿפַאר די מזבחות ֿפון בית
  , און די הערנער ֿפון מזבח װעלן ָאּפגעהַאקט װערן

  . און װעלן ַאנידערֿפַאלן צו דער ערד
  , און איך װעל שלָאגן דָאס װינטערהױז מיט דעם זומערהױז 15

  , און די הַײזער ֿפון עלֿפנבײן װעלן אונטערגײן
  , און די גרױסע הַײזער װעלן ֿפַארלענדט װערן

  .זָאגט גָאט

  

  קי -ָשןאיר ָב, דָאזיקע װָארט  הערט דָאס1
  , װָאס אױֿפן בַארג שֹומרֹון
  , די װָאס בַארױבן די ָארימע

  , יֹוניםֿבװָאס דריקן די א
  . נג מיר זָאלן טרינקעןברע: װָאס זָאגן צו זײערע הַארן

  , גָאט דער הַאר הָאט געשװָארן בַײ זַײן הײליקײט 2
  , טעג קומען אױף אַײך, זע, ַאז

  , און מע װעט אַײך ַאװעקנעמען מיט הָאקן
  . און אַײער איבערבלַײב מיט ֿפישערשטַאנגען

  , און דורך מױערברָאכן װעט איר ַארױסגײן 3
  , איטלעכע ַאקעגן זיך



  סעמו

  ,  ֿפַארלָאזן די ּפַאלַאצןאון איר װעט
  . זָאגט גָאט

  , ֵאל און ֿפַארברעכט-קומט קײן בית 4
  , און מערט ֿפַארברעכן, קײן ִגלָגל

  , און ברענגט צום ֿפרימָארגן אַײערע שלַאכטָאּפֿפער
  ; אױֿפן דריטן טָאג אַײערע מעׂשרס

  , און דעמֿפט ֿפון געזַײערט ברױט דַאנקָאּפֿפער 5
  , מַאכט הערן, רַײװיליקע גָאבןאון רוֿפט אױס ֿפ

  , װָארום ַאזױ הָאט איר ליב
  , איר קינדער ֿפון יׂשראל
  . זָאגט גָאט דער הַאר

  און איך אױך הָאב אַײך געגעבן  6
  , לײדיקע צײן אין ַאלע אַײערע שטעט

  , און איר הָאט זיך ניט אומגעקערט צו מיר
  . זָאגט גָאט

  , ן אַײך דעם רעגןאון איך הָאב אױך ֿפַארמיטן ֿפו 7
  , װען נָאך דרַײ חדשים צום שניט

  , און איך הָאב געלָאזט רעגענען אױף אײן שטָאט
  ; און אױף אײן שטָאט ֿפלעג איך ניט לָאזן רעגענען

  , אײן שטיק ֿפלעגט בַארעגנט װערן
  , און דָאס שטיק װָאס דערױף ֿפלעגט ניט רעגענען

  . ֿפלעגט ֿפַארטריקנט װערן
  , דרַײ שטעט הָאבן געװַאנדערט צו אײן שטָאטאון צװײ  8

  , צו טרינקען װַאסער
  , און ֿפלעגן ניט קריגן צו זַאט

  , און איר הָאט זיך ניט אומגעקערט צו מיר
  . זָאגט גָאט

  ; איך הָאב אַײך געּפלָאגט מיט קָארנברַאנד און מיט װעלקעניש 9
  נער די מערסטע ֿפון אַײערע גערטנער און אַײערע װַײנגערט
  און אַײערע ֿפַײגנבײמער און אַײערע אײלבערטבײמער 

  , עסט דער הײשעריק אױף



  סעמו

ה

  , און איר הָאט זיך ניט אומגעקערט צו מיר
  . זָאגט גָאט

  ,אױֿפן שטײגער ֿפון ִמצַרִים, טאיך הָאב ָאנגעשיקט אױף אַײך ַא ּפעס 10
  , איך הָאב געהרגעט מיטן שװערד אַײערע יונגעלַײט

  . רע ֿפערדענגענשַאֿפט ֿפון אַײדערצו געֿפַא
  און איך הָאב געלָאזט אױֿפגײן 

  , דעם געשטַאנק ֿפון אַײערע מחנות אין אַײער נָאז
  , און איר הָאט זיך ניט אומגעקערט צו מיר

  . זָאגט גָאט

  , איך הָאב איבערגעקערט צװישן אַײך 11
  , ַאזױ װי גָאטס איבערקערעניש ֿפון סדֹום און ַעמֹוָרה

  איר זַײט געבליבן װי ַא שַײט און 
  , ַארױסגעריסן ֿפון ַא ׂשרֿפה

  , און איר הָאט זיך ניט אומגעקערט צו מיר
  . זָאגט גָאט

   –: יׂשראל, דרום װעל איך ַאזױ טָאן צו דיר 12
  , דָאזיקע טָאן צו דיר װַײל איך װעל דָאס

  . יׂשראל, ברײט זיך ָאן ַאנטקעגן דַײן גָאט
  , און בַאשַאֿפט דעם װינט, ורעמט די בערגער ֿפ, װָארום זע 13

  ; און ער זָאגט דעם מענטשן װָאס זַײן טרַאכטונג איז
  , ער מַאכט ֿפון ֿפרימָארגן ֿפינצטערניש

ְ יהוה דער גָאט ֿפון ;און ער טרעט אױף די הײכן ֿפון דער ערד
  .צָבֿאות איז זַײן נָאמען

  

ף ֿפַאר ַא דָאזיקע װָארט װָאס איך הײב אױ  הערט דָאס1
  : איר הױז ֿפון יׂשראל, קלָאגליד אױף אַײך

  געֿפַאלן ניט מער אױֿפצושטײן  2
  . איז די יונגֿפרױ יׂשראל

  , זי ליגט ַאנידערגעװָארֿפן אױף איר ערד
  . ניטָא װער זָאל זי אױֿפשטעלן

די שטָאט װָאס ֿפלעגט : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר 3



  סעמו

   ,ַארױס מיט טױזנט
  , װעט בלַײבן בַײ הונדערט

  , און די װָאס ֿפלעגט ַארױס מיט הונדערט
  . ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל, װעט בלַײבן בַײ צען

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט צום הױז ֿפון יׂשראל 4
  ; און לעבט, זוכט מיך

  , ֵאל-און איר זָאלט ניט זוכן בית 5
  , ןאון קײן ִגלָגל זָאלט איר ניט קומע

  ; ֶשַבע זָאלט איר ניט ַאריבערגײן- און קײן בֵאר
  , װָארום ִגלָגל װעט אין גלות גײן

  . ֵאל װעט צו נישט װערן-און בית
  ; און לעבט, זוכט גָאט 6

  , ּכדי ער זָאל ניט אױסברעכן װי ַא ֿפַײער אין הױז ֿפון יֹוסף
  ; ֵאל-ַאז קײן לעשער װעט ניט זַײן ֿפַאר בית, און עס װעט ֿפַארצערן

  ,  אין װערמוטקײטדי װָאס ֿפַארקערן גערעכטי 7
  .  לײגן זײ צו דער ערדקײטאון רעכטֿפַארטי

  , דעם װָאס מַאכט דעם זיבנשטערן און דעם ָאריָאנשטערן 8
  , און ֿפַארקערט טױטשָאטן אין ֿפרימָארגן

  ; און ֿפַארֿפינצטערט טָאג אין נַאכט
  , דעם װָאס רוֿפט די װַאסערן ֿפון ים

  , און גיסט זײ אױס אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד
  ; יהוה איז זַײן נָאמען

  , דעם װָאס בליצט ַארױס ַא ברָאך אױֿפן שטַארקן 9
  . און ַא ברָאך קומט אױף דער ֿפעסטונג

  , זײ הָאבן ֿפַײנט דעם װָאס מוסרט אין טױער 10
  . און דעם װָאס רעדט ערלעך ֿפַאראומװערדיקן זײ

  ,  איר טרעט אױֿפן ָארימַאןװַײל, דרום 11
  , ואה נעמט איר ֿפון איםֿבאון ָאּפגָאב ֿפון ּת

  , הָאט איר הַײזער ֿפון געהַאקטע שטײנער געבױט
  ; און װעט אין זײ ניט װױנען

  , הָאט איר גלוסטיקע װַײנגערטנער געֿפלַאנצט
  . און װעט ניט טרינקען זײער װַײן

  ,  זַײנען ֿפילאַײערע ֿפַארברעכן, װָארום איך װײס 12
  , און שטַארק אַײערע זינד

  , װָאס נעמט שֹוחד, װָאס דריקט דעם גערעכטן, איר



  סעמו

  . יֹונים אין טױערֿבאון קריװדעט די א
  , דרום שװַײגט דער ֿפַארשטַאנדיקער אין ַאזַא צַײט 13

  . װָארום ַא בײזע צַײט איז דָאס

  , זוכט גוטס און ניט שלעכטס 14
  , ןּכדי איר זָאלט לעב

  , װעט זַײן מיט אַײך, דער גָאט ֿפון צָבֿאות, און יהוה
  . ַאזױ װי איר ֿפַארלַאנגט

  , און הָאט ליב גוטס, הָאט ֿפַײנט שלעכטס 15
  , קײטאון שטעלט אױף אין טױער גערעכטי

  , דער גָאט ֿפון צָבֿאות, אֿפשר װעט יהוה
  . לַײטזעליקן דעם איבערבלַײב ֿפון יֹוסף

  , ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט, װָאר ֿפַאר 16
  : יהוה, דער גָאט ֿפון צָבֿאות

  , אין ַאלע מערק װעט זַײן ַא קלָאג
  ! ָאי! ָאי: און אין ַאלע גַאסן װעט מען זָאגן

  , און מע װעט רוֿפן דעם ַאקערמַאן צו טרױער
  . און צו קלָאג די געניטע אין יָאמערן

  , גאין ַאלע װַײנגערטנער װעט זַײן ַא קלָא און 17
  . זָאגט גָאט, ַאז איך װעל דורכגײן צװישן דיר

  ! די װָאס בַאגערן דעם טָאג ֿפון גָאט, װײ 18
  ? װָאס אַײך דען דער טָאג ֿפון גָאט צּו

  . ער איז ֿפינצטער און ניט ליכטיק
  , ַאזױ װי װען ַא מענטש ַאנטלױֿפט ֿפון ַא לײב 19

  , און אים בַאגעגנט ַא בער
  , ױזט אין המאון ער קו

  , און לענט זַײן הַאנט ָאן דער װַאנט
  . און ַא שלַאנג בַײסט אים אַײן

  , און ניט ליכטיק, חֹושך איז דער טָאג ֿפון גָאט, װָאר ֿפַאר 20
  . און ֿפינצטער און ָאן ַא שימער אין אים

  , טֹובים-איך ֿפַארַאכט אַײערע ָיום, איך הָאב ֿפַײנט 21
  . ע אַײנזַאמלונגעןאון איך קען ניט שמעקן אַײער

  ַאֿפילו ַאז איר ברענגט מיר אױף ברַאנדָאּפֿפער  22
  , בַאװיליק איך ניט, און אַײערע שּפַײזָאּפֿפער

  . און אַײערע געשטָאּפטע ֿפרידָאּפֿפער קוק איך ניט ָאן



  סעמו

ו

  , טו ָאּפ ֿפון מיר די ברומונג ֿפון דַײנע געזַאנגען 23
  .  לָאמיך ניט הערןאון דָאס שּפיל ֿפון דַײנע גיטַארן

  , קײטנָאר לָאז קװעלן װי װַאסער גערעכטי 24
  .  װי ַא שטרָאם ַא שטַארקערקײטאון רעכטֿפַארטי

  הָאט איר מיר שלַאכטָאּפֿפער און שּפַײזָאּפֿפער געברַאכט אין  25
  ,דער מדבר

  ? איר הױז ֿפון יׂשראל, ֿפַאר די ֿפערציק יָאר
  , אַײער קיניגדרום װעט איר טרָאגן ִסּכות  26

  , אַײערע געצנבילדער, און ִּכיָאן
  אַײער שטערנגָאט 

  . װָאס איר הָאט אַײך געמַאכט
  , און איך װעל אַײך ֿפַארטרַײבן ֿפון יענער זַײט ַדֶמֶׂשק 27

  . גָאט ֿפון צָבֿאות איז זַײן נָאמען–זָאג יהוה 

  

  , די רואיקע אין ִציֹון,  װײ1
  , שֹומרֹוןאון די זיכערע אױֿפן בַארג 

  , די בַארוֿפענע ּפער ֿפון די ֿפעלקער
  ! װָאס צו זײ קומט דָאס הױז ֿפון יׂשראל

  , און זעט, גײט ַאריבער קײן ַּכלֵנה 2
  , חָמת-און גײט ֿפון דָארט קײן גרױס

  ; און נידערט אין ַגת ֿפון די ּפִלשּתים
  ? דָאזיקע קיניגרַײכן איז זײ בעסער ֿפון די
  ? רק גרעסער ֿפון אַײער געמַארקצי איז זײער געמַא

  , איר װָאס שטױסט ָאּפ דעם בײזן טָאג 3
  ! און רוקט צו דעם טרָאן ֿפון רױב

  , די װָאס ליגן אױף בעטן ֿפון עלֿפנבײן 4
  , און אױסגעצױגן אױף זײערע געלעגערס

  , און עסן לעמער ֿפון די שָאף
  ; און קעלבער ֿפון שטַאל

   – גיטַאר די װָאס צימבלען אױף דער 5
  ; ֶזֶמר-ַאזױ װי דוד הָאבן זײ זיך אױסגעטרַאכט ּכֵלי

  , די װָאס טרינקען אין שּפרענגבעקנס װַײן 6
  , און מיט די בעסטע אַײלן זַאלבן זײ זיך

  . און קימערן זיך ניט אום דעם ברָאך ֿפון יֹוסף



  סעמו

  דרום װעלן זײ ַאצונד ֿפַארטריבן װערן  7
  , נעֿפַארױס ֿפון ַאלע ֿפַארטריבע

  און ָאּפגעטָאן װעט װערן 
  . דער ליַארעם ֿפון די אױסגעצױגענע

  , גָאט יהוה הָאט געשװָארן בַײ זיך ַאלײן 8
  : זָאגט יהוה דער גָאט ֿפון צָבֿאות

  , ֿבאיך ֿפַאראומװערדיק דעם שטָאלץ ֿפון יעק
  . און זַײנע ּפַאלַאצן הָאב איך ֿפַײנט געקרָאגן

  ! קײט די שטָאט מיט איר ֿפולאון איך װעל איבערענטֿפערן

אױב עס װעלן איבערבלַײבן צען מענטשן אין , און עס װעט זַײן 9
און דער , און ַאז עמיצנס ֿפעטער 10. װעלן זײ שטַארבן, אײן הױז

בן ּכדי ַארױסצוטרָאגן װעט אים אױֿפהײ, װָאס דַארף אים ֿפַארברענען
: אין װינקל ֿפון הױזװעט ער זָאגן צו דעם װָאס , ן ֿפון הױזדָאס געבײ

און ; ניטָא, נַײן: און ַאז יענער װעט זָאגן? איז נָאך װער דָא מיט דיר
בַײם נָאמען ֿפון , װָארום מע טָאר ניט דַאכטן! שַא: ער װעט זָאגן

  . גָאט

  , גָאט בַאֿפעלט, װָארום זע 11
  , און מע װעט צעהַאקן דָאס גרױסע הױז אין שטיקער

  . ף שּפענדלעךאון דָאס קלײנע הױז אױ

  ! לױֿפן דען ֿפערד איבער ַא ֿפעלז 12
  ? צי ַאקערט מען אים מיט רינדער

  ,  אין ביטערקרױטקײטװָאס איר הָאט ֿפַארקערט גערעכטי
  ;  אין װערמוטקײטאון ֿפרוכט ֿפון רעכטֿפַארי

  , איר װָאס ֿפרײט זיך אום גָארנישט 13
 הָאבן מיר זיך קײטמיט אונדזער שטַאר, װָאר ֿפַאר: װָאס זָאגט

  . גענומען הערנער
איר הױז ֿפון , איך שטעל ָאן אױף אַײך ַא ֿפָאלק, זע, ֿפַארװָאר 14

  , יׂשראל
  , דער גָאט ֿפון צָבֿאות, זָאגט יהוה

  און זײ װעלן אַײך דריקן ֿפון װּו מע קומט קײן חָמת 
  .ביז דעם טַײך ֿפון דעם ּפלױן



  סעמו

ערשט ער הָאט בַאשַאֿפן : זן ַאזױ הָאט מיר גָאט דער הַאר געװי1ז
, און זע, ואהֿבּת-ַא הײשעריק אין ָאנהײב אױֿפגײן ֿפון דער שּפעט

און עס  2. ואה נָאך דעם מלכס שניטֿבּת-דָאס איז געװען די שּפעט
, ַאז ער הָאט געענדיקט אױֿפעסן דָאס גרָאז ֿפון לַאנד, איז געװען

  :הָאב איך געזָאגט

  ; איך בעט דיך, בֿפַארגי, גָאט דו הַאר, װי
  ? ַאז ער איז ַאזױ קלײן, װי קען בַאשטײן יעקב

הָאט , “דָאס װעט ניט געשען”: הָאט גָאט חרטה געהַאט דערױף 3
  . גָאט געזָאגט

ערשט גָאט דער הַאר הָאט : ַאזױ הָאט מיר גָאט דער הַאר געװיזן 4
ױסן און עס הָאט ֿפַארצערט דעם גר, אױסגערוֿפן ַא קריג דורך ֿפַײער

  : הָאב איך געזָאגט 5. און װָאלט ֿפַארצערט דָאס לַאנד, ּתָהום

  ; איך בעט דיך, הער אױף, גָאט דו הַאר
  ?ַאז ער איז ַאזױ קלײן, ֿבװי קען בַאשטײן יעק

, “דָאס אױך װעט ניט געשען”: הָאט גָאט חרטה געהַאט דערױף 6
  . הָאט גָאט דער הַאר געזָאגט

ערשט גָאט שטײט אױף ַא שנורגלַײכער : ןַאזױ הָאט ער מיר געװיז 7
און גָאט הָאט צו מיר  8. און אין זַײן הַאנט איז ַא װָאגשנור, מױער
הָאט . ַא װָאגשנור: הָאב איך געזָאגט? ָעמֹוס, װָאס זעסטו: געזָאגט

  : גָאט געזָאגט

  , איך צי ַא װָאגשנור צװישן מַײן ֿפָאלק יׂשראל, זע
  . ט ֿפַארגעבןאיך װעל אים מער װידער ני

  , און די במות ֿפון ִיׂשחק װעלן ֿפַארװיסט װערן 9
  ,  װערןֿבאון די הײליקטומען ֿפון יׂשראל װעלן חר
  . ָעם מיטן שװערדֿבאון איך װעל אױֿפשטײן אױֿפן הױז ֿפון ָיָר

ָעם דעם ֿבֵאל הָאט געשיקט צו ָיָר-און ַאַמצָיה דער ּכֹהן ֿפון בית 10
ָעמֹוס הָאט געמַאכט ַא בונט אױף דיר : ױ צו זָאגןַאז, מלך ֿפון יׂשראל

דָאס לַאנד קען ניט אױסהַאלטן ַאלע ; צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל
  :װָארום ָעמֹוס הָאט ַאזױ געזָאגט 11. זַײנע רײד



  סעמו

ח

  , ָעםֿבדורכן שװערד װעט שטַארבן ָיָר
  . און יׂשראל װעט אין גלות ַאװעק ֿפון זַײן ערד

גײ ַאנטלױף דיר קײן , זעער: הָאט געזָאגט צו ָעמֹוסןאון ַאַמצָיה  12
. און דָארטן זָאלסטו נֿביאות זָאגן, און עס דָארטן ברױט, לַאנד יהודה

ֵאל זָאלסטו מער װידער נֿביאות ניט זָאגן װָארום -ָאבער אין בית 13
הָאט  14. און עס איז ַא הױז ֿפון מלוכה, עס איז ַא מלכס הײליקטום

ניט קײן נֿביא בין ; מֹוס און הָאט געזָאגט צו ַאַמצָיהןגעענטֿפערט ָע
נַײערט ַא ּפַאסטוך ֿפון , און ניט קײן זון ֿפון ַא נֿביא בין איך, איך

און גָאט הָאט  15. און ַא צוריכטער ֿפון װילדע ֿפַײגן, רינדער בין איך
 גײ: און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט, מיך גענומען ֿפון הינטער די שָאף
און ַאצונד הער דָאס װָארט ֿפון  16. זָאג נֿביאות צו מַײן ֿפָאלק יׂשראל

  : גָאט

  , זָאלסט ניט נֿביאות זָאגן אױף יׂשראל: דו זָאגסט
  . און ניט ַדרשען אױף דעם הױז ֿפון ִיׂשחק

  : דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 17
  , דַײן װַײב װעט אין שטָאט ַא זֹונה זַײן

  , ון דַײנע טעכטער װעלן ֿפַאלן דורכן שװערדאון דַײנע זין א
  , און דַײן ערד װעט מיט ַא שנור צעטײלט װערן
  , און דו װעסט שטַארבן אױף אומרײנער ערד

  .ין גלות ַאװעק ֿפון זַײן ערדאון יׂשראל װעט א

  

ערשט ַא קָארב :  ַאזױ הָאט מיר גָאט דער הַאר געװיזן1
, װָאס זעסטו: עזָאגטאון ער הָאט צו מיר ג 2. זומעראױבס

הָאט גָאט צו מיר . ַא קָארב זומעראױבס: הָאב איך געזָאגט? ָעמֹוס
  : געזָאגט

  ,  איז דער ָסוף אױף מַײן ֿפָאלק יׂשראלןגעקומע
  . איך װעל אים מער װידער ניט ֿפַארגעבן

  , און יָאמערן װעלן די געזַאנגען ֿפון ּפַאלַאץ אין יענעם טָאג 3
  ; ַארזָאגט גָאט דער ה

  , ּפגרים װעלן זַײן ֿפיל
  .קײטאין יעטװעדער ָארט װעט זַײן ָאנגעװָארֿפן ַא שטיל



  סעמו

   
  , ןויֿבאיר װָאס װילט אַײנשלינגען דעם א, הערט דָאס צו 4

  , און ֿפַארטיליקן די ָארימע ֿפון לַאנד
  , חֹודש-װען װעט ַאריבער רֹאש: ַאזױ צו זָאגן 5

  , ואהֿבַאז מיר זָאלן ֿפַארקױֿפן ּת
  , ַאז מיר זָאלן עֿפענען קָארן, און שבת

  , און צו ֿפַארגרעסערן דעם ֶשקל, צו ֿפַארקלענערן די ֵאיָפֿה
  ; און צו ֿפַארדרײען מיט ֿפַאלשע װָאגשָאלן

  , ּכדי צו קױֿפן ֿפַאר געלט די ָארימע 6
  , ן ֿפַאר ַא ּפָאר שיךויֿבאון דעם א

  .  ֿפַארקױֿפןאון דעם ָאּפֿפַאל ֿפון קָארן זָאלן מיר
  : ֿבהָאט געשװָארן בַײ דעם שטָאלץ ֿפון יעק גָאט 7

  ! אױב איך װעל אײביק ֿפַארגעסן ַאלע זײערע מעׂשים
  , זָאל איבער דעם ניט ציטערן די ערד 8

  ? און טרױערן איטלעכער װָאס װוינט אױף איר
  , זי װעט זיך אױֿפהײבן אין גַאנצן װי דער טַײך, יָא

  .  און זיך ַארָאּפזעצן װי דער טַײך ֿפון ִמצַרִיםאון צערודערט װערן
  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג 9

  , זָאגט גָאט דער הַאר
  , װעל איך מַאכן אונטערגײן די זון אין מיטן טָאג

  . און ֿפינצטער מַאכן די ערד אין העלן טָאג
  , טֹובים אין טרױער-און איך װעל ֿפַארקערן אַײערע ָיום 10

  , לע אַײערע געזַאנגען אין ַא קלָאגאון ַא
  , און איך װעל ַארױֿפברענגען אױף ַאלע לענדן זַאק

  , און אױף איטלעכן קָאּפ ַא ּפליך
  , ל עס מַאכן װי דער טרױער נָאך ַאן אײנאײנציקןעאון איך װ

  . װי ַא ביטערן טָאג, און איר ָסוף
  , זָאגט גָאט דער הַאר, טעג קומען, זע 11

  , על שיקן ַא הונגער אין לַאנדאון איך װ
  , און ניט ַא דָארשט נָאך װַאסער, ניט ַא הונגער נָאך ברױט

  . נַײערט צו הערן די װערטער ֿפון גָאט
  , יםים צו און זײ װעלן װָאגלען ֿפון  12

  ; און ֿפון צֿפון ביז מזרח
  , זײ װעלן אומװַאנדערן צו זוכן גָאטס װָארט

   .און זײ װעלן ניט געֿפינען
  לשן די שײנע יונגֿפרױען חאין יענעם טָאג װעלן  13



  סעמו

ט

  . און די בחורים ֿפון דָארשט
  , די װָאס שװערן בַײ דער זינד ֿפון שֹומרֹון 14

   “!ָדן, ַאזױ װי עס לעבט דַײן גָאט”: און זָאגן
   “!ֶשַבע-ַאזױ װי עס לעבט דער װעג בֵאר”: און

  .טײןאון װעלן מער ניט אױֿפש, און זײ װעלן ֿפַאלן

  

און ער הָאט ,  איך הָאב געזען גָאט שטײן אױֿפן מזבח1
  : געזָאגט

  , ַאז די בַײשטידלעך זָאלן ציטערן, שלָאג די זַײלנקעּפ
  ; און צעברעך זײ איבער זײערע ַאלעמענס קעּפ

  ; און זײער איבערבלַײב װעל איך הרגען מיטן שװערד
  , ניט ַאנטלױֿפן װעט ֿפון זײ ַאן ַאנטלָאֿפענער

  . און ניט רַאטעװען װעט זיך ֿפון זײ ַאן ַאנטרונענער
  , ַאז זײ װעלן זיך ֿפַארגרָאבן אין אונטערערד 2

  , װעט זײ ֿפון דָארטן ַארױסנעמען מַײן הַאנט
  , און ַאז זײ װעלן ַארױֿפגײן אין הימל
  . װעל איך זײ ֿפון דָארטן ַארָאּפנידערן

  , יץ ַּכרֶמלאון ַאז זײ װעלן זיך בַאהַאלטן אױֿפן שּפ 3
  , װעל איך ֿפון דָארטן אױֿפזוכן און זײ צונעמען

  און ַאז זײ װעלן זיך ֿפַארבָארגן ֿפון ֿפַאר מַײנע אױגן 
  , אױֿפן גרונט ֿפון ים

  , װעל איך דָארטן בַאֿפעלן דער שלַאנג
  . און זי װעט זײ אַײנבַײסן

  , ַײנטאון ַאז זײ װעלן גײן אין געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפַאר זײערע ֿפ 4
  , און זי װעט זײ הרגען, װעל איך דָארטן בַאֿפעלן דער שװערד
  און איך װעל טָאן אױף זײ מַײן אױג 

  .צום בײזן און ניט צום גוטן

   
  װָארום גָאט דער הַאר ֿפון צָבֿאות  5

  , איז דער װָאס רירט ָאן די ערד און זי װַאקלט זיך
  ; און ַאלע װוינער אױף איר טרױערן

  , בט זיך אױף אין גַאנצן װי דער טַײךאון זי הײ



  סעמו

  . און זעצט זיך ַארָאּפ װי דער טַײך ֿפון ִמצַרִים
  , דער װָאס בױט אין הימל זַײנע אױבערקַאמערן 6

  ; און גרונטֿפעסט זַײן געװעלב אױף דער ערד
  , װָאס רוֿפט די װַאסערן ֿפון ים

  ; און גיסט זײ אױס אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד
  . זַײן נָאמעןיהוה איז 

  , ַאזױ װי די קינדער ֿפון ּכושים זַײט איר מיר, װָאר ֿפַאר 7
  . זָאגט גָאט, קינדער ֿפון יׂשראל

  , איך הָאב אױֿפגעברַאכט יׂשראל ֿפון לַאנד ִמצַרִים, װָאר ֿפַאר
  , און די ּפִלשּתים ֿפון ַּכֿפּתֹור

  . און ַאָרם ֿפון קיר
  ר די אױגן ֿפון גָאט דַײן הַא, זע 8

  , זַײנען אױף דעם זינדיקן קינגרַײך
  , איך ֿפַארטיליק עס ֿפון געזיכט ֿפון דער ערדאון 

  , ֿבָאבער ֿפַארטיליקן װעל איך ניט ֿפַארטיליקן דָאס הױז ֿפון יעק
  . זָאגט גָאט

  איך בַאֿפעל און װעל לָאזן שָאקלען , װָארום זע 9
  , דָאס הױז ֿפון יׂשראל צװישן ַאלע ֿפעלקער

  ; זױ װי עס װערט געשָאקלט אין ַא זיּפַא
  . ָאבער ניט ַא קערנדל װעט ֿפַאלן צו דער ערד

  , דורכן שװערד װעלן שטַארבן ַאלע זינדיקע ֿפון מַײן ֿפָאלק 10
  . ניט גענענען און זיך ֿפעדערן אױף אונדז װעט דָאס בײז: װָאס זָאגן

  אין יענעם טָאג װעל איך אױֿפשטעלן  11
  , ַאלענע בַײדל ֿפון דודדָאס אַײנגעֿפ

  , און איך װעל ֿפַארמױערן אירע ברָאכן
  , ות װעל איך אױֿפשטעלןֿבאון זַײנע חור

  ; און װעל עס אױֿפבױען װי אין ַאמָאליקע טעג
  ּכדי עס זָאלן ַארבן דעם איבערבלַײב ֿפון ֶאדֹום און ַאלע ֿפעלקער  12

  , די װָאס מַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױף זײ
  . דָאזיקע דער װָאס טוט דָאס, ט גָאטזָאג
  , זָאגט גָאט, טעג קומען, זע 13

  , און דער ַאקערער װעט זיך ָאנשטױסן ָאן דעם שניטער
  ; װַארֿפער-און דער טרױבנטרעטער ָאן דעם זריעה

  , און די בערג װעלן טריֿפן זַאֿפט
  . און ַאלע הײכן װעלן צעגײן

  , ענשַאֿפט ֿפון מַײן ֿפָאלק יׂשראלאון איך װעל אומקערן די געֿפַאנג 14



  סעמו

  , און זײ װעלן ָאּפבױען ֿפַארװיסטע שטעט און זיך בַאזעצן
  , און ֿפלַאנצן װַײנגערטנער און טרינקען זײער װַײן

  . און מַאכן גערטנער און עסן זײער ֿפרוכט
  , איך װעל זײ אַײנֿפלַאנצן אױף זײער ערד און 15

  ערן און זײ װעלן מער ניט אױסגעריסן װ
  , ֿפון דער ערד װָאס איך הָאב זײ געגעבן

  .זָאגט יהוה דַײן גָאט
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