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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ִיְרְמָיה
  

נים הֿפון די ּכֹ, לִקָיהוןִח די װערטער ֿפון ִירמָיהו דעם זון ֿפון 1
 װָאס דָאס װָארט ֿפון גָאט 2, װָאס אין ַעָנתֹות אין לַאנד בנימין

דעם , עןדעם זון ֿפון ָאמֹונ, איז צו אים געװען אין די טעג ֿפון יֹאִשָיהו
 און איז אױך 3, אין דרַײצנטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה, מלך ֿפון יהודה

דעם מלך ֿפון , געװען אין די טעג ֿפון יהֹוָיקים דעם זון ֿפון יֹאִשָיהון
, ביזן ָסוף ֿפון עלֿפטן יָאר ֿפון ִצדִקָיהו דעם זון ֿפון יֹאִשָיהון, יהודה

  . רוָשַלִים אין ֿפינֿפטן חֹודשביז דעם גלות ֿפון י, דעם מלך ֿפון יהודה

  : ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר4

  ,  אײדער איך הָאב דיך אין מוטערלַײב געֿפורעמט5
  , הָאב איך דיר דערקענט

  , ו ביסט ֿפון טרַאכט ַארױסדאון אײדער 
  ; הָאב איך דיך געהײליקט
  ַא נֿביא ֿפַאר די ֿפעלקער 

  . איך דיך געמַאכטהָאב 

, איך קען דָאך ניט רעדן, גָאט דו הַאר, װײ:  הָאב איך געזָאגט6
  : הָאט גָאט צו מיר געזָאגט7. װָארום איך בין ַא יִינגל

  , איך בין ַא יִינגל: זָאלסט ניט זָאגן
  , נַײערט אומעטום װּו איך װעל דיך שיקן זָאלסטו גײן

  . זָאלסטו רעדןאון ַאלץ װָאס איך װעל דיר בַאֿפעלן 
  ,  זָאלסט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר זײ8



  הירמי

  , דיך מציל צו זַײן, װָארום איך בין מיט דיר
  . זָאגט גָאט

צו מַײן ,  און גָאט הָאט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט און צוגערירט9
  :און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט, מױל

  ; ָאט הָאב איך געגעבן מַײנע װערטער אין דַײן מױל
  הָאב דיך געשטעלט הַײנטיקן טָאג , איך,  זע10

  , איבער די ֿפעלקער און איבער די קיניגרַײכן
  , אױסצורַײסן און אַײנצּוװַארֿפן

  ; און אונטערצוברענגען און צו צעשטערן
  . צו בױען און צו ֿפלַאנצן

װָאס : ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר11
 הָאט 12. ַא מַאנדלשטָאק זע איך: הָאב איך געזָאגט? הוִירמָי, זעסטו

  אױף -װָארום איך ּפַאס, הָאסט װױל געזען: גָאט צו מיר געזָאגט
  . אױף מַײן װָארט עס צו טָאן

ַאזױ צו ,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר ַא צװײט מָאל13
און זַײן , ָאּפ זע איךַא זודיקן ט: הָאב איך געזָאגט? װָאס זעסטו: זָאגן

  : הָאט גָאט צו מיר געזָאגט14. ֿפָאדערזַײט איז קעגן צֿפון

  ֿפון צֿפון װעט אױסברעכן דָאך בײז 
  . אױף ַאלע בַאװױנער ֿפון לַאנד

  איך רוף צו ַאלע משּפחות ,  װָארום זע15
  , זָאגט גָאט, ֿפון די קיניגרַײכן צו צֿפון

  לן איטלעכער זַײן טרָאן און װעלן שטע, און זײ װעלן קומען
  , בַײם אַײנגַאנג ֿפון די טױערן ֿפו ירוָשַלִים
  , און קעגן ַאלע אירע מױערן רונד ַארום

  . און קעגן ַאלע שטעט ֿפון יהודה
   און איך װעל זײ ַארױסזָאגן מַײן משּפט 16

  , ֿפַאר ַאל זײער שלעכטיקײט
  , װָאס זײ הָאבן מיך ֿפַארלָאזן

  , רעמדע געטעראון גערײכערט צו ֿפ
  . און זיך געבוקט צו די װערק ֿפון זײערע הענט

  ,  און דו זָאלסט ָאנגורטן דַײנע לענדן17
  און זָאלסט אױֿפשטײן און רעדן צו זײ 



  הירמי

ב

  ; ַאלץ װָאס איך װעל דיר בַאֿפעלן
  , זָאלסט זיך ניט שרעקן ֿפַאר זײ

  . ּכדי איך זָאל דיך ניט דערשרעקן ֿפַאר זײ
  איך הָאב דיך הַײנט געמַאכט ,  װָארום זע18

  , ֿפַאר ַא בַאֿפעסטיקטער שטָאט
  , און ֿפַאר ַאן אַײזערנעם זַײל

  , און ֿפַאר קוּפערנע מױערן ַאקעגן גַאנצן לַאנד
  , קעגן אירע הַארן, קעגן די מלכים ֿפון יהודה

  . און קעגן דעם ֿפָאלק ֿפון לַאנד, קעגן אירע ּכֹהנים
  , לטן ַאקעגן דיר און זײ װעלן מלחמה הַא19

  , און װעלן דיך ניט בַײקומען
  , זָאגט גָאט, װָארום איך בין מיט דיר

  . דיך מציל צו זַײן

  

  : ַאזױ צו זָאגן,  ֿפון גָאט איז געװען צו מירט און דָאס װָאר1
: ַאזױ צו זָאגן,  גײ און זָאלסט רוֿפן אין די אױערן ֿפון ירוָשַלִים2

  :ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט

  , איך געדענק דיר די גינציקײט ֿפון דַײן יוגנט
  ; צַײט-די ליבשַאֿפט ֿפון דַײן ּכלה

  , דַײן גײן נָאך מיר אין דער מדבר
  . אין ַא לַאנד ניט געזײט

  ,  הײליק בַײ גָאט איז יׂשראל3
  ; דָאס ערשטע ֿפון זַײן ּתבואה

  ; ַאלע זַײנע ֿפַארצערער װעלן ֿפַארװיסט װערן
  ,  קומען אױף זײַא בײזעניש װעט

  . זָאגט גָאט

  , איר הױז ֿפון יעקב,  הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט4
  ; און ַאלע משּפחות ֿפון הױז ֿפון יׂשראל

  :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט5
  , װָאס הָאבן אַײערע עלטערן אין מיר ַאן עװלה געֿפונען

  , װָאס זײ הָאבן זיך דערװַײטערט ֿפון מיר
  ?  נישט און נישטיק געװָארןגעגַאנגען נָאךן או



  הירמי

  װּו איז גָאט :  און זײ הָאבן ניט געזָאגט6
  , װָאס הָאט אונדז אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִים

  , װָאס הָאט אונדז געֿפירט דורכן מדבר
  , דורך ַא לַאנד ֿפון װיסטעניש און גריבער

  , דורך ַא לַאנד ֿפון טריקעניש און טױטשָאטן
  , ָאס קײן מענטש איז ניט דורכגעגַאנגען דעריןדורך ַא לַאנד װ

  ? און קײן מוטערמענטש הָאט ניט געװױנט דָארטן
  ,  און איך הָאב אַײך געברַאכט אין ַא ֿפרוכטיקן לַאנד7

  ; צו עסן איר ֿפרוכט און איר גוטס
  , און איר זַײט געקומען און הָאט ֿפַאראומרײניקט מַײן לַאנד

  ? װּו איז גָאט: געזָאגט די ּכֹהנים הָאבן ניט 8
  , און די אױֿפהַאלטער ֿפון דער ּתֹורה הָאבן מיך ניט געקענט

  , און די ּפַאסטוכער הָאבן געברָאכן ָאן מיר
  , יאות געזָאגט ֿפַאר בַעלֿבאון די נֿביאים הָאבן נ

  . זַײנען זײ געגַאנגען, און נָאך די װָאס נוצן ניט
  , זָאגט גָאט, ך דרום װעל איך נָאך קריגן מיט אַײ9

  . און מיט אַײערע קינדסקינדער װעל קריגן
  , און זעט,  װָארום ֿפָארט דורך די אינדזלען ֿפון די ִּכּתים10

  , און קוקט זיך גוט צו, און קײן ֵקָדר שיקט
  . און זעט אױב ַאזױנס איז געשען

  ?  הָאט דען ַא ֿפָאלק ֿפַארביטן זַײנע געטער11
  ; עטער ניטװָאס זײ זַײנען קײן ג

  און מַײן ֿפָאלק הָאט ֿפַארביטן זַײן ּכבוד 
  . אױף װָאס נוצט ניט

  ,  גרױלט איר הימלען איבער דעם12
  , װערט בַאנומען ביז גָאר, און שױדערט
  . זָאגט גָאט

  :  װָארום ַא צװַײעדיק בײז הָאט געטָאן מַײן ֿפָאלק13
  ,  װַאסערדעם קװַאל ֿפון לעבעדיקע, זײ הָאבן ֿפַארלָאזן מיך
  , צעברָאכענע ברונעמער, זיך צו הַאקן ברונעמער

  . װָאס קענען דָאס װַאסער ניט הַאלטן

  ?  איז ַא קנעכט יׂשראל14
  ? צי ַא הױזגעבָארענער שקלַאף איז ער
  ? ֿפַאר װָאס איז ער צו רױב געװָארן

  ,  אױף אים ברילן די יונגלַײבן15



  הירמי

  , זײ לָאזן ַארױס זײער ָקול
  ; בן געמַאכט זַײן לַאנד צו װיסטאון זײ הָא

  . ָאן ַא בַאװױנער, זַײנע שטעט זַײנע ָכרב
   אױך די זין ֿפון נֹוף און ַּתכַּפכיס 16

  . טוען אױף דַײן שַארבן ֿפיטערן
  דָאס הָאט דיר ָאנגעמַאכט ,  ֿפַאר װָאר17

  , װָאס דו הָאסט ֿפַארלָאזן יהוה דַײן גָאט
  . ירטבעת ער הָאט דיך אױֿפן װעג געֿפ

  ,  און ַאצונדערט װי קומסטו אױֿפן װעג קײן ִמצַרִים18
  ? צו טרינקען דָאס װַאסער ֿפון שיִכֹר

  , און װי קומסטו אױֿפן װעג קײן ַאשור
  ? צו טרינקען דָאס װַאסער ֿפון טַײך

  ,  דַײן שלעכטיקײט װעט דיך ָאנלערנען19
  ; און דַײנע ָאּפקערונגען װעלן דיך שטרָאֿפן

  ַאז שלעכט איז און ביטער , און זעאון װײס 
  , װָאס דו הָאסט ֿפַארלָאזן יהוה דַײן גָאט

  ,  איז ניט אױף דירארמֹואון מַײן 
  . זָאגט יהוה דער גָאט ֿפון צָבאֹות

  ,  װָארום ֿפון אײביק ָאן הָאב איך צעברָאכן דַײן יָאך20
  , צעריסן דַײנע בינדשטריק

  ;  איבערטרעטןאיך װעל ניט: און דו הָאסט געזָאגט
  , ָאבער אױף יעטװעדער הױכן בערגל

  , און אונטער יעטװעדער צװַײגהַאֿפטיקן בױם
  . שטרעקסטו װי ַא זֹונה זיך אױס

  ,  און איך הָאב דיך געֿפלַאנצט ַא װױל װַײנריטל21
  ; לױטער ריכטיקן זָאמען

  און װי ביסטו מיר ֿפַארקערט געװָארן 
  ! נשטָאקאין װיל װּוקסן ֿפון ֿפרעמדן װַײ

  , ַאז דו זָאלסט זיך װַאשן מיט לױג,  װָארום22
  , און זָאלסט מערן אױף דיר זײף
  , איז געֿפלעקט דַײן זינד ֿפַאר מיר

  . זָאגט גָאט דער הַאר

  , איך הָאב מיך ניט ֿפַאראומרײניקט:  װי קענסטו זָאגן23
  ? געטער בין איך ניט געַאגַאנגען-נָאך די בַעל



  הירמי

  ,  אין טָאלזע דַײן ֿפירונג
  , מערק װָאס דו הָאסט געטָאן

  ; װָאס ֿפַארדרײט אירע װעגן, דו ֿפלינקע קעמעלין
  ,  ַא װילדע אַײזעלין צום מדבר געװױנט24

  ; װָאס שלינגט דעם װינט אין דער גלוסטונג ֿפון איר זעל
  ? ֿפון איר ּפָארונג װער קען זי ָאּפהַאלטן
  , נמיעןַאלע אירע זוכער דַארֿפן זיך ניט אַײ
  . אין איר חֹודש װעלן זײ זי געֿפינען

  , ֿפַארמַײד דַײן ֿפוס ֿפון בָארװעס זַײן” 25
  ; “און דַײן קעל ֿפון דָארשטיקײט

  ! נײן, אומזיסט: ָאבער דו הָאסט געזָאגט
  , נַײערט ֿפרעמדע הָאב איך ליב

  . און נָאך זײ װעל איך גײן

  , ֿפונען װי די שַאנד ֿפון ַא גנב ַאז ער װערט גע26
  , ַאזױ איז צו שַאנד דָאס הױז ֿפון יׂשראל

  , זײערע הַארן, זײערע מלכים, זײ
  . און זײערע נֿביאים, און זײערע ּכֹהנים

  ! ביסט מַײן ֿפָאטער:  זײ זָאגן צו ַא הָאלץ27
  ! דו הָאסט אונדז געבָארן: און צו ַא שטײן

  ; ם ּפניםאון ניט דע, װָארום זײ הָאבן געקערט דעם רוקן צו מיר
  : נָאר אין צַײט ֿפון זײער אומגליק זָאגן זײ

  . שטײ אױף און העלף אונדז
  ?  און װּו זַײנען דַײנע געטער װָאס דו הָאסט דיר געמַאכט28

  זָאלן זײ אױֿפשטײן אױב זײ קענען דיר העלֿפן 
  ; אין צַײט ֿפון דַײן אומגליק

  , װָארום ַאזױ װי די צָאל ֿפון דַײנע שטעט
  . יהודה, דַײנע געטערזַײנען 

  ?  ֿפַאר װָאס קריגט איר אױף מיר29
  , איר ַאלע הָאט געברָאכן ָאן מיר

  . זָאגט גָאט
  ,  אומזיסט הָאב איך געשלָאגן אַײערע קינדער30

  ; זײ הָאבן קײן מוסר ניט גענומען
  , אַײער שװערד הָאט ֿפַארצערט אַײערע נֿביאים

  . װי ַא מערדערישער לַײב
  : זעט דָאס װָארט ֿפון גָאט, ר איר ָדו31



  הירמי

ג

  ? בין איך דען געװען ַא מדבר צו יׂשראל
  ? צי ַא לַאנד ֿפון שטָאקֿפינצטערניש

  : ֿפַאר װָאס זָאגט מַײן ֿפָאלק
  , מיר װילן זיך אומטרַײבן

  ? מיר װעלן מער ניט קומען צו דיר
  ,  קען ַא יונגֿפרױ ֿפַארגעסן איר צירונג32

  ? ַא ּכלה אירע שלײֿפן
  און מַײן ֿפָאלק הָאט מיך ֿפַארגעסן 

  . טעג ָאן ַא צָאל

   װי בַאשײנסטו דַײן װעג 33
  ! ליבשַאֿפט צו זוכן

  ַאֿפילו די ערגסטע , ֿפַאר װָאר
  . קענסטו דַײנע װעגן לערנען

   אין דַײנע ברעגן געֿפינט זיך אױך בלוט 34
   –ֿפון נֿפשות ֿפון אומשולדיקע ָארימע 

  ; כונג הָאסטו זײ געֿפונעןניט בַײ ַאן אַײנברע
  :  זָאגסטו35ָאבער בַײ ַאלעם דעם 

  , איך בין אומשולדיק, ֿפַאר װָאר
  . זַײן צָארן הָאט זיך געװיס ָאּפגעקערט ֿפון מיר

  איך משּפט זיך מיט דיר , זע
  . איך הָאב ניט געזינדיקט: ֿפַאר דַײן זָאגן

   װי זײער װָאלװל דו מַאכסט זיך 36
  ! װעגצו בַײטן דַײן 

  , װעסט אױך ֿפון ִמצַרִים ֿפַארשעמט װערן
  . װי דו ביסט ֿפַארשעמט געװָארן ֿפון ַאשור

  דָאזיקן װעסטו ַארױסגײן ם  אױך ֿפון דע37
  , מיט דַײנע הענט איבער דַײן קָאּפ

  , װָארום גָאט ֿפַארַאכט דַײנע בטכֹונות
  . און װעסט מיט זײ ניט בַאגליקן

  

  : ןַאזױ צו זָאג . . . . 1
  , ַאז ַא מַאן שיקט ַאװעק זַײן װַײב

  , און זי גײט ַאװעק ֿפון אים



  הירמי

  , און װערט ַאן ַאנדער מַאנס
  ? װעט ער דען זיך װידער אומקערן צו איר

  ? װָאלט ניט זינדיק ֿפַארזינדיקט װערן יענע לַאנד
  , און דו הָאסט מַזנה געװען מיט ליבהָאבער ַא סך

  , און װילסט זיך אומקערן צו מיר
  . זָאגט גָאט

  , ב אױף דַײנע אױגן אױף די הױכע ערטערהײ 2
  ? װּו ביסטו ניט געשענדט געװָארן, און זע

  , אױף די װעגן הָאסטו געלױערט אױף זײ
  ; װי ַאן ַארַאבער אין דער מדבר

  און הָאסט זינדיק געמַאכט דָאס לַאנד 
  . מיט דַײן זנות און מיט דַײן שלעכטיקײט

  ,  ֿפרירעגנס ֿפַארמיטן געװָארןדרום זַײנען די 3
  ; און שּפעטרעגן איז ניט געװען

  , ָאבער ַא שטערן ֿפון ַא זֹונה איז געװען בַײ דיר
  .  זיך ניט געװָאלט שעמעןוהָאסט 4

  , ֿפָאטער מין: הָאסטו ניט ַאקָארשט גערוֿפן צו מיר
  ? װעט ער אױף אײביק ַא ׂשנאה טרָאגן

  ? ןװעט ער שטענדיק זי ָאנהַאלט 5
  , און דָאך געטָאן דָאס בײז, ָאט הָאסטו גערעדט
  . און געּפֹועלט בַײ זיך

הָאסטו : און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט אין די טעג ֿפון מלך יֹאִשָיהו 6
זי איז געגַאנגען  ?געזען װָאס די ָאּפגעקערטע יׂשראל הָאט געטָאן

ֿפטיקן און אונטער יעדער צװַײגהַא, אױף יעטװעדער הױכן גערגל
און איך הָאב געװעסט  7. און הָאט דָארטן מַזנה געװען, בױם

װעט זי זיך אומקערן , נָאכדעם ַאז זי הָאט געטָאן דָאס ַאלץ: געזָאגט
און די ֿפעלשערין איר . ָאבער זי הָאט זיך ניט אומגעקערט; צו מיר

ַאז הגם , ָאבער איך הָאב געזען 8. שװעסטער יהודה הָאט דָאס געזען
רֿפַאר װָאס די ָאּפגעקערטע יׂשראל הָאט אומטרַײשַאֿפט דע

און איר געגעבן איר , הָאב איך זי ַאװעקגעשיקט, בַאגַאנגען
הָאט ֿפון דעסטװעגן ניט מֹורא געהַאט די ֿפעלשערין , שײדבריװ

און זי אױך איז געגַאנגען און הַאט מַזנה , יהודה איר שװסטער
 װעגן דער לַײכטיקײט ֿפון איר זנות ֿפון, און עס איז געװען 9. געװען

און זי הָאט אומטרַײשַאֿפט , הָאט זי זינדיק געמַאכט דָאס לַאנד
ָאבער ַאֿפילו נָאך ַאלעם  10. בַאגַאנגען מיט שטײן און מיט הָאלץ



  הירמי

דעם הָאט די ֿפעלשערין איר שװעסטער יהודה זיך ניט אומגעקערט 
  . זָאגט גָאט, מיט ליגןנָאר בלױז , צו מיר מיט איר גַאנצן הַארצן

  די ָאּפגעקערטע יׂשראל הָאט : און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט 11
  . זיך ַארױסגעװיזן מער רעכטֿפַארטיק ֿפון דער ֿפעלשערין יהודה

  : און זָאגן, גײ און זָאלסט רוֿפן די דָאזיקע װערטער קען צֿפון 12

  : זָאגט גָאט, דו ָאּפגעקערטע יׂשראל, קער זיך אום
  , איך װעל ניט װַארֿפן ַא בײז ּפנים אױף אַײך

  , זָאגט גָאט, װָארום איך בין גענָאדיק
  . איך הַאלט ניט ַא ׂשנאה אױף אײביק

  , נָאר זײ װיסן דַײן זינד 13
  , ַאז ָאן יהוה דַײן גָאט הָאסטו געברָאכן

  , און הָאסט צעשּפרײט דַײנע װעגן צו ֿפרעמדע
  ; טיקן בױםאונטער יעטװעדער צװַײגהַאֿפ

  , און צו מַײן ָקול הט איר ניט צוגעהערט
  . זָאגט גָאט

  , קינדער ָאּפקערער, קערט אַײך אום 14
  , זָאגט גָאט

  , װָארום איך בין אַײער הַאר
  , און איך װעל אַײך נעמען אײנעם ֿפון ַא שטָאט

  , און צװײ ֿפון ַא משּפחה
  . און װעל אַײך ברענגען קײן ִציֹון

  , װעל אַײך געבן ּפַאסטוכער נָאך מַײן הַארצןאון איך  15
  און זײ װעלן אַײך ֿפיטערן מיט קענשַאֿפט 

  . און מיט ֿפַארשטַאנדיקײט
  , און עס װעט זַײן 16

  , ַאז איר װעט זיך מערן און ֿפרוכּפערן אין לַאנד
  , זָאגט גָאט, אין יענע טעג

  : װעט מען מער ניט זָאגן
   ;דער ָארון ֿפון גָאטס בונד

  , און ער װעט אױֿפן זינען ניט ַארױף
  ; און מע װעט אים ניט דערמָאנען און ניט דַאכטן

  . און ער װעט מער ניט געמַאכט װערן
  , אין יענער צַײט װעט מען רוֿפן ירוָשַלִים דער טרָאן ֿפון גָאט 17

  , און אַײנזַאמלען װעלן זיך צו איר ַאלע ֿפעלקער



  הירמי

  ,  ירוָשַלִיםקײן, ֿפון װעגן גָאטס נָאמען
  און זײ װעלן מער ניט גײן 

  . נָאך דער אַײנגעשּפַארטיקײט ֿפון זײער בײזן הַארצן
  אין יענע טעג װעט גײן דָאס הױז ֿפון יהודה  18

  , מיט דעם הױז ֿפון יׂשראל
  לַאנד -און זײ װעלן קומען אין אײנעם ֿפון צֿפון

  . עלטערןאין דעם לַאנד װָאס איך הָאב געמַאכט ַארבן אַײערע 
  : און איך הָאב געװעסט געזָאגט 19

  , װי װעל איך דיך אױסריכטן צװישן די קינדער
  , און דיר געבן ַא גלוסטיק לַאנד

  ! די שײנשענסטע נחלה ֿפון די ֿפעלקער
  ,  װעסטו מיך רוֿפן“ֿפָאטער מַײן”: און איך הָאב געזָאגט

  . און ֿפון הינטער מיר װעסטו זיך ניט ָאּפקערן
  , בער ַאזױ װי ַא װַײב װָאס ֿפעלשט ָאן איר מַאןָא 20

  , הױז ֿפון יׂשראל, ַאזױ הָאט איר געֿפעלשט ָאן מיר
  זָאט 

  , ַא ָקול װערט אױף די הױכע ערטער געהערט 21
  , געװײן ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל-ַא ּתכנונים

  , װָארום זײ הָאבן ֿפַארקרימט זײער װעג
  . גָאטֿפַארגעסן ָאן יהוה זײער 

  , קינדער ָאּפקערער, קערט אַײך אום 22
  . איך װעל הײלן אַײערע ָאּפקערונגען

  , געקומען צו דיר, דָא זַײנען איר
  . װָארום דו ביסט יהוה אונדזער גָאט

  , ֿפַאלש איז װָאס ֿפון די הײכן, ֿפַאר װָאר 23
  ; דער טומל ֿפון די בערג

  אין יהוה אונדזער גָאט , ֿפַאר װָאר
  . די הילף ֿפון יׂשראלאיז 

  און די שַאנדגעטערַײ הָאט אױֿפגעגעסן  24
  , ֿפון אונדזער יוגנט ָאן, די מי ֿפון אונדזערע עלטערן

  , זײערע שָאף און זײערע רינדער
  . זײערע זין און זײערע טעכטער

  , לָאמיר ליגן אין אונדזער שַאנד 25
  , און זָאל אונדז בַאדעקן אונדזער שמַאך

  , ו יהוה אונדזער גָאט הָאבן מיר געזינדיקטװָארום צ



  הירמי

ד

  , מיר און אונדזערע עלטערן
  , ֿפון אונדזער יוגנט און ביז הַײנטיקן טָאג

  און מיר הָאבן ניט צוגעהערט צו דעם ָקול 
  . ֿפון יהוה אונדזער גָאט

  

  , זָאגט גָאט, יׂשראל,  ַאז דו װעסט זיך אומקערן1
  , צו מיר זיך אומקערן

  , ו װעסט ָאּפטָאן דַײנע אומװערדיקײטן ֿפון מַײן ּפניםאון ַאז ד
  , און װעסט זיך ניט װַאקלען

  . “ַאזױ װי גָאט לעבט”: און װעסט שװערן 2
  , און מיט גערעכטיקײט, מיט רעכט, מיט אמת

  , װעלן זיך בענטשן מיט אים ֿפעלקער
  . און מיט אים װעלן זײ זיך רימען

  ט װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאג 3
  : צו די מענער ֿפון יהודה און צו ירוָשַלִים

  , ַאקערט אַײך ַאן ַאקער
  . און איר זָאלט ניט זײען אױף דערנער

  , בַאשנַײדט אַײך צו גָאט 4
  , און טוט ָאּפ די ֿפָארהױטן ֿפון אַײער הַארץ

  , איר מענער ֿפון יהודה און בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים
  , יט ַארױסגײן װי ַא ֿפַײערּכדי מַײן גרימצָארן זָאל נ

  , און ברענען ַאז קײן לעשער זָאל ניט זַײן
  . ֿפון װעגן אַײערע שלעכטע מעׂשים

  , און מַאכט הערן אין ירוָשַלִים, דערצײלט אין יהודה 5
  ; בלָאזט ַא שֹוֿפר אין לַאנד: און זָאגט

  : און ַאָאגט, רוֿפט מיט ַא ֿפולער קעל
  . מיר ַארַײן אין די ֿפעסטונגשטעטאון לָא, זַאמלט אַײך אַײן

  , הײבט אױף ַא ֿפָאן קײן ִציֹון 6
  , איר זָאלט אַײך ניט ָאּפשטעלן, ַאנטרינט

  , װָארום איך ברענג ַאן אומגליק ֿפון צֿפון
  . און ַא ברָאך ַא גרױסן

  , ַא לַײב איז אױֿפגעגַאנגען ֿפון זַײן געצװַײג 7



  הירמי

  און ַאן אומבֿפענגער ֿפון ֿפעלקער 
  , איז ַארױס ֿפון זַײן ָארט, הָאט געצױגן

  , צו מַאכן דַײן לַאנד צו װיסט
  . ָאן ַא בַאװױנער, דַײנע שטעט זָאלן ָכרב זַײן

  , איבער דעם גורט ָאן זַאקקלײדער 8
  ; טוט קלָאגן און יָאמערן

  װָארום ניט ָאּפגעקערט הָאט זיך 
  . גָאטס גרימצָארן ֿפון אונדז

  , ן יענעם טָאגאון עס װעט זַײן אי 9
  זָאװט גָאט 

  , װעט ֿפַארגײן דָאס הַארץ ֿפון דעם מלך
  ; און דָאס הַארץ ֿפון די הַארן

  , און די ּכֹהנים װעלן בַאנומען װערן
  . און די נֿביאים װעלן גַאֿפן

נַארן גענַארט , ֿפַאר װָאר, גָאט דו הַאר, װײ: הָאב איך געזָאגט 10
שלום װעט ”: ַאזױ צו זָאגן ,ן ירוָשַלִיםהָאסטו דָאס דָאזיקע ֿפָאלק או

  . און די שװערד דערגרַײכט ביזן נֿפש, “זַײן צו אַײך

  אין יענער צַײט װעט בַאֿפױלן װערן  11
  דָאזיקן ֿפָאלק און אױף ירוָשַלִים ם אױף דע

  , ַא הײסער װינט ֿפון די הױכער ערטער אין מדבר
  ; אױֿפן װעג צו דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק

  ; און ניט צו רײניקן,  צו װינטשוֿפלעןניט
  ; ַא װינט שטַארקער ֿפון דעם װעט קומען ֿפון מיר 12

  . ַאצונד װעל איך אױך ַארױסזָאגן ַא משּפט אױף זײ
  , װי װָאלקנס גײט ער אױף, זע 13

  ; און װי דער שטורעמװינט זַײנען זַײנע רַײטװעגן
  : ֿפלינקער ֿפון ָאדלערס זַײנען זַײנע ֿפערד

  . װָארום מיר זַײנען ֿפַארװיסט, ײ אונדזװ
  , ירוָשַלִים, װַאש ָאּפ ֿפון בײז דַײן הַארץ 14

  . ּכדי זָאלסט געהָאלֿפן װערן
  ביז װַאנען װעלן רוען אין דיר 
  ? דַײנע מכשבות ֿפון אומרעכט

  , װָארום ַא ָקול זָאגט ָאן ֿפון ָדן 15
  : יםאון מַאכט הערן אומגליק ֿפון געבערג ֿפון אֿפר



  הירמי

  ! ָאט איז עס: דערצײלט די ֿפעלקער 16
  : מַאכט הערן װעג ירוָשַלִים

  , בַאלעגערער קומען ֿפון ַא װַײטן לַאנד
  . און לָאזן ַארױס אױף די שטעט ֿפון יהודה זײער ָקול

  , װי ֿפעלדהיטער זַײנען זײ אױף איר ֿפון רונד ַארום 17
  . זָאגט גָאט, װַײל זי הָאט מיר װידערשּפעניקט

  דַײן ֿפירונג און דַײנע מעׂשים  18
   –הָאבן דיר דָאס ָאנגעמַאכט 

   –די דָאזיקע שלעכטיקײט דַײנע 
  , װָאס עס איז ביטער

  . װָאס עס רירט ָאן ביז דַײן הַארצן

  ! מַײנע אינגעװײד, מַײנע אינגעװײד 19
  ! איך דרַײ מיך ֿפון װַײטָאק
  ! ָא די װענט ֿפון מַײן הַארצן

  , ט ברומען אין מירמַײן הַארץ טו
  ! איך קען ניט שװַײגן

  , מַײן זעל, װָארום ַא ָקול ֿפון שֹוֿפר הָאסטו געהערט
  . ַא שַאל ֿפון מלחמה

  , ַא ברָאך אױף ַא ברָאך גערשעט 20
  , װָארום ֿפַארװיסט געװָארן איז דָאס גַאנצע לַאנד
  , ֿפלוצים זַײנען ֿפַארװיסט געװָארן מַײנע געצעלטן

  .  מַײנע ֿפָארהַאנגען– אין ַא רגע
  , ביז װַאנען װעל איך זען די ֿפָאן 21

  װעל איך הערן דעם קֹול ֿפון דעם שֹוֿפר
   

  , װָארום נַאריש איז מַײן ֿפָאלק 22
  ; מיך קענען זײ ניט

  , קינדער נַארן זַײנען זײ
  ; און ניט ֿפַארשטַאנדיק זַײנען זײ

  , זײ זַײנען חכמים אױף טָאן שלעכטס
  .  גוטס טָאן װײסן זײ ניטאון ֿפון

  , איך הָאב געזען די ערד 23
  ערשט זי איז װיסט און לײדיק 

   –און די הימלען 



  הירמי

  . און זײער ליכט איז ניטָא
  , ערשט זײ ציטערן, איך הָאב געזען די בערג 24

  . און ַאלע הײכן הָאבן זיך געטרַײסלט
  , ערשט קײן מענטשן איז ניטָא, איך הָאב געזען 25

  . לע ֿפױגלען ֿפון הימל זַײנען ַאװעקאון ַא
  , ערשט דער ַּכרֶמל איז ַא מדבר, איך הָאב געזען 26

  , און ַאלע זַײנע שטעט זַײנען צעשטערט
  , ֿפַאר דעם ָאנגעזיכט אֿפון גָאט
  . ֿפַאר דעם גרים ֿפון זַײן צָארן

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 27
  ,  לַאנדַא װיסטעניש װעט װערן דָאס גַאנצע

  . הגם קײן ֿפַארלענדונג װעל איך ניט מַאכן
  , אױף דעם װעט טרױערן די ערד 28

  , און ֿפינצטער װערן װעלן די הימלען ֿפון אױבן
  , איך הָאב געטרַאכט, װַײל איך הָאב גערדט

  . און װעל זיך ניט ָאּפקערן דערֿפון, און איך הָאב ניט חרטה
  , ון בױגנשיסערֿפַאר דעם ָקול ֿפון רַײטער א 29

  ; ַאנטלױֿפט די גַאנצע שטָאט
  , זײ זַײנען ַארַײן אין געדיכטע װעלדער

  ; און אױף ֿפעלזן זַײנען זײ ַארױֿפגעגַאנגען
  , יעטװעדער שטָאט איז ֿפַארלָאזן

  . און אין זײ װױנט ניט קײן מענטש
  , װָאס טוסטו, און דו בַארױבטע

  , װָאס דו קלײדסט דיך אין רױט 30
  , ו צירסט דיך מיט צירונג ֿפון גָאלדװָאס ד

  ? װָאס דו רַײסט אױף דַײנע אױגן מיט ֿפַארב
  , אומזיסט מַאכסטו זיך שײן

  , דַײנע ליבהָאבער ֿפַארַאכטן דיך
  . זײ זוכן דַײן לעבן

  , װָארום ַא ָקול װי ֿפון ַא װײערין הָאב איך געהערט 31
  . ַאנגסט װי ֿפון ַאן ערשטגעװינערין

  , ון טָאכטער ִציֹון װָאס ֿפַארקַײכט זיךדעם ָקול ֿפ
  : װָאס שּפרײט אירע הענט ֿפַאנַאנדער

  װָארום מַײן זעל , װײ מיר
.איז אוממַאכטיק ֿפַאר די טײטער



  הירמי

  ,  װַאנדער אום אין די גַאסן ֿפון ירוָשַלִים1ה
  , און ַאעט ַאקָארשט און װערט געװָאר

  , און זוכט אין אירע מערק
  , ינען ַא מענטשןאױב איר װעט געֿפ

  , אױב עס איז דָא װער עס טוט גערעכטיקײט
  , װער עס זוכט אמת

  . און איך װעל איר ֿפַארגעבן
  ! ַאזױ װי גָאט לעבט: ַאֿפילו װען זײ זָאגן 2

  . שװערן זײ ֿפון דעסטװעגן ֿפַאלש

  ; דַײנע אױגן זַײנען דָאך אױף אמת, גָאט 3
  , יט געקימערטאון זײ הָאבן זיך נ, הָאסט זײ געשלָאגן

  ; און זײ הָאבן קײן מוסר ניט גענומען, הָאסט זײ ֿפַארלענדט
  , זײ הָאבן געמַאכט זײער ּפנים הַארטער ֿפון ֿפעלז

  . זײ הָאבן זיך ניט געװָאלט אומקערן
  : און איך הָאב געװעסט געזָאגט 4

  , דָאס זַײנען נָאר די ָארימע
  , עג ֿפון יהוהװַײל זײ װײסן ניט דעם װ, זײ זַײנען נַאריש

  . דָאס געזעץ ֿפון זײער גָאט
  , איך װעל מיר גײן צו די גרױסע 5

  ; און װעל רעדן מיט זײ
  , װָארום זײ װײסן דעם װעג ֿפון יהוה

  . דָאס געזעץ ֿפון זײער גָאט
  , ָאבער זײ הָאבן דעסגלַײכן צעברָאכן דעם יָאך

  . צעריסן די בינדשטריק
  , ון װַאלדדרום דערשלָאגט זײ ַא לַײב ֿפ 6

  , ַא װָאלף ֿפון מדבריָאת װעט זײ ֿפַארװיסטן
  , ַא לעמּפערט טוט לױערן אױף זײערע שטעט

  ; װעט ֿפַארצוקט װערן, איטלעכער װָאס גײט ַארױס ֿפון זײ
  , װָארום ֿפיל זַײנען זײערע ֿפַארברעכן
  . שטַארק זַײנען זײערע ָאּפקערונגען

  ? װי זָאל איך װַאר דעם דיר ֿפַארגעבן7
  , דַײנע קינדער הָאבן מיך ֿפַארלָאזן

  ; און געשװָארן בַײ אומגעטער
  , הָאבן זײ מַזנה געװען, ַאז איך הָאב זײ ָאנגעזעט



  הירמי

  . און אין הַײזער ֿפון זֹונות קלַײבן זײ זיך אױף
  , ָאגערס זַײנען זײ, ֿפערד ָאּפגעֿפיטערטע 8

  ; איטלעכער דו זַײן חברס װַײב הירזשען זײ
  ?  דערֿפַאר זיך ניט ָאּפרעכענעןזָאל איך 9

  ; זָאגט גָאט
  און זָאל ָאן ַא ֿפָאלק װי דָאס דָאזיקע 

  ? זיך ניט נֹוקם זַײן מַײן זעל

  , און צעשטערט, גײט ַארױף אין אירע רײען 10
  ; נָאר ַא ֿפַארלענדונג זָאלט איר ניט מַאכן

  , טוט ָאּפ אירע צװַײגן
  . װָארום ניט גָאטס זַײנען זײ

  ָארום ֿפעלשן געֿפעלשט הָאבן ָאן מיר װ 11
  , דָאס הױז ֿפון יׂשראל און דָאס הױז ֿפון יהודה

  . זָאגט גָאט
  , זײ הָאבן געלײקנט ָאן גָאט 12

  , דָאס איז ניט ער: און געזָאגט
  , און בײז װעט ניט קומען אױף אונדז

  . און שװערד און הונגער װעלן מיר ניט ָאנזען
  , ים װעט זיך אױסלָאזן ַא װינטאון ֿפון די נֿביא 13

  ; װָארום דָאס װָארט איז אין זײ ניטָא
  ! ַאזױ זָאל זײ ַאלײן געשען

  : דרום הָאט יהוה דער גָאט ֿפון צָבאֹות ַאזױ געזָאגט 14
  , װַײל איר רעדט דָאס דָאזיקע גערײד

  , ָאט מַאך איך מַײנע װערטער אין דַײן מױל צו ֿפַײער
  , לק הָאלץאון דָאס דָאזיקע ֿפָא

  . און עס װעט זײ ֿפַארצערן
  , איך ברענג אױף אַײך ַא ֿפָאלק ֿפון דער װַײט, זע 15

  ; זָאגט גָאט, איר הױז ֿפון יׂשראל
  , ַא מַאכטיק ֿפָאלק איז דָאס

  , ַא ֿפָאלק ֿפון ֿפַארצַײטן איז דָאס
  , ַא ֿפָאלק װָאס דו װײסט ניט זַײן לשון

  . רעדטאון ֿפַארשטײסט ניט ֿפָאס ער 
  ; זַײן ֿפַײלבַײטל איז װי ַאן ָאֿפענער קבר 16

  . זײ זַײנען ַאלע גיבֹורים



  הירמי

  ; און דַײן ברױט, און ער װעט אױֿפעסן דַײן שניט 17
  ; זײ װעלן אױֿפעסן דַײנע זין און דַײנע טעכטער
  , ער װעט אױֿפעסן דַײנע שָאף און דַײנע רינדער

  ; ֿפַײגנבױםער װעט אױֿפעסן דַײן װַײנשטָאק און דַײן 
  ער װעט צעקלַאּפן מיטן שװערד 

  . דַײנע ֿפעסטונגשטעט װָאס דו ֿפַארזיכערסט זיך אױף זײ
  , זָאגט גָאט, הגם אױך אין יענע טעג 18

  . װעל איך ניט מַאכן ַא ֿפַארלענדונג ֿפון אַײך

ֿפַאר װָאס הָאט יהוה : ַאז איר װעט זָאגן, און עס װעט זַײן 19
ַאזױ װי : זָאלסטו זָאגן צו זײ?  געטָאן דָאס ַאלץאונדזער גָאט אונדז

און געדינט ֿפרעמדע געטער אין אַײער , איר הָאט מיך ֿפַארלָאזן
  . ַאזױ זָאלט איר דינען ֿפרעמדע אין ַא לַאנד ניט אַײערס, לַאנד

  , זָאגט דָאס ָאן אין הױז ֿפון יעקב 20
  : ַאזױ צו זָאגן, און מַאכט עס הערן אין יהודה

  , איר נַאריש ֿפָאלק ָאן ׂשכל, הערט דָאס צו ַאקָארשט 21
  , װָאס הָאבן אױגן און זעען ניט

  ; װָאס הָאבן אױערן און הערן ניט
  , זָאגט גָאט? הָאט איר דען ניט מֹורא ֿפַאר מיר 22

  ? צי ציטערט איר ניט ֿפַאר מַײן ָאנגעזיכט
  , איך װָאס הָאב געמַאכט זַאמד ַא גרענעץ צום ים

  ;  אײביק געזעץ װָאס ער קען ניט ַאריבערגײןַאן
  , און קענען ניט בַײקומען, און זַײנע אינדן װַארֿפן זיך

  . און קענען עס ניט ַאריבערגײן, און זײ ברומען
  דָאזיקן ֿפָאלק ם ָאבער בַײ דע 23

  , איז ַאן ָאּפגעקערט און װידערשּפעניק הַארץ
  . עקזײ הָאבן זיך ָאּפגעקערט און זַײנען ַאװ

  : און זײ הָאבן ניט געזָאגט אין זײער הַארצן 24
  , לָאמיר מֹורא הָאבן ֿפַאר יהוה אונדזער גָאט

  , אין זַײן צַײט, און שּפעטערגן, ֿפרירעגן, װָאס גיט רעגן
  . װָאס היט ֿפַאר אונדז ָאּפ די געשטעלטע װָאכן ֿפון שניט

  , דָאזיקע אַײערע זינד הָאבן ָאּפגענַײגט די 25
  . ן אַײערע חטאים הָאבן ֿפַארמיטן דָאס גוטס ֿפון אַײךאו
  ; װָארום צװישן מַײן ֿפָאלק געֿפינען זיך רשעים 26

  , ַאזױ װי ֿפױגלֿפַאנגען לױערן, זײ קוקן נָאך



  הירמי

ו

  . מענטשן ֿפַאנגען זײ, זײ שטעלן ַא ּפַאסטקע
  , װי ַא שטַײג ֿפון מיט ֿפױגלען 27

  ַאזױ זַײנען זײערע הַײזער ֿפול ם 
  ; איט בַאטרוג

  . דרום זַײנען זײ גרױס און רַײך געװָארן
  ; גרָאב זַײנען זײ געװָאר, ֿפעט 28
  . זײ שטַײג ַאריבער אין בײזע שטיק, יָא

  , ֿפַאר רעכט נעמען זײ זיך ניט ָאן
  ; ַאז זײ זָאלן עס דורכֿפירן, ֿפַארן רעכט ֿפון יתום

  . און דעם משּפט ֿפון די רָאימע משּפטן זײ ניט
  ? זָאל איך דערֿפַאר זיך ניט ָאּפרעכענען 29

  ; זָאגט גָאט
  זָאל ָאן ַא ֿפָאלק װי דָאס דָאזיקע 

  ? זיך ניט נֹוקם זַײן מַײן זעל

  ַא שרעק און שױדער  30
  : געשעט אין לַאנד

  , די נֿביאים זָאגן נֿביאות אױף ליגן 31
  , און די ְּכֹהנים געװעלטיקן זײ צו דער הַאנט

  ; לק הָאט עס ליב ַאזױאון מַײן ֿפָא
  ? ָאבער װָאס װעט איר טָאן צום ָסוף דערֿפון

  

  , איר קינדער ֿפון בנימין,  ַאנטרינט1
  , ַארױס ֿפון ירוָשַלִים

  , און אין ּתקֹוַע בלָאזט ַא שֹוֿפר
  , ֶּכֶרם הײבט אױף ַא צײכן-און אין בעת

  , װָארום ַאן אומגליק קוקט ַארױס ֿפון צֿפון
  . ך ַא ברױסעראון ַא ברָא

  , די שײנע און ֿפַארצערטלטע 2
  . די טָאכטער ִציֹון טָא איך ֿפַארשנַײדן

  , צו איר קומען ֿפַארסטוכער מיט זײערע סטַאדעס 3
  , זײ שטעלן אױף געצעלטן רונד ַארום איר
  . זײ ֿפיטערן איטלעכער זיך צו דער הַאנט



  הירמי

  ! ברײט ָאן ַא מלחמה אױף איר” 4
   – “!יר ַארױֿפגײן אין מיטן טָאגאון לָאמ, שטײט אױף

  , װָארום דער טָאג קערט זיך ָאּפ! װײ אונדז”
   – “װָארום עס שטרעקן זיך די שָאטנס ֿפון ָאװנט

  , און לָאמיר ַארױֿפגײן בַײ נַאכט, שטײט אױף” 5
   “!און לָאמיר צעשטערן אירע ּפַאלַאצן

  : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות 6
  , ט ָאן געהילץשנַײד

  ; און שיט ָאן ַארום ירוָשַלִים ַאן ערדװַאל
  דָאס איז די שטָאט װָאס איז אין גַאנצן 

  . ָאנגעלײגט מיט רױב אין איר
  , װי ַא ברונעם קװעלט ַארױס זַײנע װַאסער 7

  ; ַאזױ קװעלט זי ַארױס איר בײז
ד ֿפַאר מַײן ּפנים איז ּתמי, אומרעכט און רױב הערט זיך אין איר

  . קרַאנקשַאֿפט און שלעג
  , ירוָשַלִים, נעם ַא מוסר 8

  , ּכדי מַײן זעל זָאל זיך ניט ָאּפעקלען ֿפון דיר
  . ַא לַאנד ניט בַאװױנט

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות 9
  ַארומקלַײבן װי ַא װַײנשטָאק װעט מען ַארומקלַײבן 

  ; דעם איבערבלַײב ֿפון יׂשראל
  ,  װידער דַײן הַאנטקער װידער און

  . װי ַא הַארבסטער אױף די צװַײגלעך

  . צו װעמען זָאל איך רעדן און װָארענען 10
  ? ַאז זײ זָאלן הערן

  , זײער אױער איז ֿפַארשטָאּפט, זע
  ; און זײ קענען ניט ֿפַארנעמען

  , גָאטס װָארט איז בַײ זײ צום געשּפעט, זע
  . זײ װילן עס ניט

  ,  מיט דעם גרימצָארן ֿפון גָאטדרום בין איך ֿפול 11
  : איך קען מער ניט אַײנהַאלטן

  , גיס אים אױך אױף די קינדער אין גַאס
  ; און אױף דעם געזעמל ֿפון יונגע לַײט מיטַאנַאנדער



  הירמי

  , װָארום אי מַאן אי װַײב װעלן בַאצװּונגען װערן
  . דער זקן מיטן ֿפולבַאטָאגטן

  ,  צו ַאנדערעאון זײערע הַײזער װעלן איבערגײן 12
  ; ֿפעלדער און װַײבער מיטַאנַאנדער

  װָארום איך װעל אױסשטרעקן מַײן הַאנט 
  . זָאגט גָאט, אױף די בַאװױנער ֿפון לַאנד

  װָארום ֿפון זײער קלענסטן ביז זײער גרעסטן  13
  , איז איטלעכער גײציק גָאך געװין

  און ֿפון נֿביא ביזן ּכֹהן 
  . טוט איטלעכער ֿפַאלשקײט

  , און זײ הײלן דעם ברָאך ֿפון מַײן ֿפָאלק אױף גרינג 14
  . װען קײן שלום איז ניטָא! שלום! שלום: ַאזױ צו זָאגן

  , זײ װעלן צו שַאנד װערן 15
  ; װַײל אומװערדיקײט הָאבן זײ געטָאן

  , מָאל שעמען שעמען זײ זיך ניט צו
  ; מָאל ֿפון קײן בושה װײסן זײ ניט צו

  ; צװישן די געֿפַאלענעדרום װעלן זײ ֿפַאלן 
  בעת איך רעכן זיך מיט זײ 
  .זָאגט גָאט, װעלן זײ געשטרױכלט װערן

   
  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 16

  , שטײט אױף די װעגן און זעט
  , און ֿפרעגט אױף די ַאלטע שטעגן

  , װּו איז דער װעג צום גוטן
  , און גײט אױף אים

   .און געֿפינט ַאן ָאּפרו ֿפַאר אַײער זעל
  : ָאבער זײ הָאבן געזָאגט

  . מיר װעלן ניט גײן
  : און איך ֿפעלג אױֿפשטעלן װעכטער איבער אַײך 17

  ! ֿפַארנעמט דעם ָקול ֿפון שֹוֿפר
  : ָאבער זײ הָאבן געזָאגט

  . מיר װעלן ניט ֿפַארנעמען
  , איר ֿפעלקער, דרום הערט 18

  . װָאס אױף זײ קומט, דו אַײנזַאמלונג, און זײ װיסן
  ;  דו ערד,הער 19
  , דָאזיקן ֿפָאלקם איך ברענג ַאן אומגליק אױף דע, זע



  הירמי

  , די ֿפרוכט ֿפון זײערע טרַאכטונגען
  , װַײל זײ הָאבן מַײנע װערטער ניט ֿפַארנומען

  .  זי הָאבן זײ ֿפַארַאכט–און מַײן ּתֹורה 
  , צו װָאס מיר דען װַײרױך װָאס קומט ֿפון שבָא 20

  ? ֿפון ַא װַײטן לַאנדאון גוטער געװירצרָאר 
  , אַײערע ברַאנדָאּפֿפער זַײנען ניט צו בַאװיליקונג

  . און אַײערע שלַאכטָאּפֿפער זַײנען מיר ניט ָאנגעלײגט
  : דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 21
  , דָאזיקן ֿפָאלקם איך לײג שטרױכלונגען ֿפַאר דע, זע

  און שטרױכלען װעלן דורך זײ 
   אײנעם ֿפָאטערס און זין אין
  ; דער שכן און זַײן חבר

  .און זײ װעלן אונטערגײן
   

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 22
  , לַאנד-ַא ֿפָאלק קומט ֿפון צֿפון, זע

  . און ַא גרױסע אומה דערװעקט זיך ֿפון די עקן ערד
  , בױגן און שּפיז הַאלטן זײ 23

  ; און הָאבן קײן רכמנות ניט, ַאכָזרים זַײנען זײ
  ,  ברומט װי דער איםזײער ָקול

  ; און אױף ֿפערד רַײטן זײ
  אױסגעשטעלט װי אײן מַאן צו מלחמה 

  . טָאכטער ִציֹון, אױף דיר
  , מיר הָאבן געהערט זַײן הערונג 24

  , אונדזערע הענט זַײנען שלַאף געװָארן
  , ַאן ַאנגסט הָאט אונדז בַאנומען

  . ַא װַײטָאק װי ַא געװינערין
  ,  אין ֿפעלדזָאלסט ניט ַארױס 25

  , און אין װעג זָאלסטו ניט גײן
  װָארום די שװערד ֿפון דעם ֿפַײנט 

  . איז ַא שרעק רונד ַארום
  , גורט ָאן זַאק, טָאכטער מַײן ֿפָאלק 26

  ; און קַײקל זיך אין ַאש
  , ַא טרױער װי נָאך ַאן אײנאײניציקן מַאך דיר

  , ַא ביטערע קלָאג



  הירמי

ז

  װָארום ּפלוצים װעט קומען 
  .  ֿפַארװיסטער אױף אונדזדער

  , ַא ּפרּוװער הָאב איך דיך געמַאכט 27
  , ַא גָאלדטיגל צװישן מַײן ֿפָאלק

  ּכדי זָאלסט געװָאר װערן 
  . און ּפרּוװן זײער װעג

  , ָאּפגעקערטע ָאּפקערער זַײנען זײ ַאלע 28
  ; טרַײבער-רכילות

  , קוּפער און אַײזן זַײנען זײ
  . זײַאלע ֿפַארדָארבן זַײנען 

  , געסָאּפעט הָאט דער בלָאזזַאק 29
   –ֿפַארלענדט געװָארן ֿפון ֿפַײער איז דָאס בלַײ 

  , אומזיסט הָאט מען לַײטערן געלַײטערט
  . װָארום די שלעכטע זַײנען ניט ָאּפגעשײדט געװָארן

  , ֿפַארַאכטע זילבער רוֿפט מען זײ 30
  . װָארום ֿפַארַאכט הָאט זײ גָאט

  

  : ַאזױ צו זָאגן, װָאס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפון גָאט דָאס װָארט 1
און זָאלסט אױסרוֿפן , שטעל זיך אין טױער ֿפון גָאטס הױז 2

, הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט: און זָאגן, דָארטן דָאס דָאזיקע װָארט
  . װָאס קומט אין די דָאזיקע טױערן זיך צו בוקן צו גָאט, גַאנץ יהודה

  זָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות ַאזױ הָאט גע 3
  : דער גָאט ֿפון יׂשראל

  , רע מעׂשיםעבעסערט אַײערע װעגן און אַײ
  . און איך װעל אַײך לָאזן רוען אין דעם דָאזיקן ָארט

  , איר זָאלט אַײך ניט ֿפַארזיכערן אױף די װערטער ֿפון ליגן 4
  , דער טעמּפל ֿפון גָאט: ַאזױ צו זָאגן

  .  דער טעמּפל ֿפון גָאט איז דָאס,דער טעמּפל ֿפון גָאט
  אױב בעסערן װעט איר בעסערן , נַײערט 5

  ; אַײערע װעגן און אַײערע מעׂשים
  אױב טָאן װעט איר טָאן גערעכטיקײט 

  , צװישן איטלעכן און זַײן חבר



  הירמי

  , און די ַאלמנה װעט איר ניט דריקן, דעם יתום, דעם ֿפרעמדן 6
  ַארגיסן און אומשולדיק בלוט װעט איר ניט ֿפ

  , אין דעם דָאזיקן ָארט
  , און נָאך ֿפרעמדע געטער װעט איר ניט גײן

  , צו אַײער אײגענער רעה
  , װעל איך אַײך לָאזן רוען אין דעם דָאזיקן ָארט 7

  אין דעם לַאנד װָאס איך הָאב געגעבן אַײערע עלטערן 
  . ֿפון אײביק און ביז אײביק

  איר ֿפַארזיכערט אַײך , זעט 8
  . װערטער ֿפון ליגן ָאן ַא נוץאױף 

  , און נֹואֿפן, טײטן, װילט איר גנבען 9
  , און רַײכערן צו בַאקַעל, און שװערן ֿפַאלש

  , װָאס איר קענט ניט, און גײן נָאך ֿפרעמדע געטער
  , און קומען און זיך שטעלן ֿפַאר מיר אין דעם דָאזיקן הױז 10

   ,װָאס מַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױף אים
   “!מיר זַײנען גערַאטעװעט”: און זָאגן

  ! ּכדי צו טָאן ַאלע די דָאזיקע אומװערדיקײטן
  איז ַא הײל ֿפון רױבער געװָארן אין אַײערע אױגן  11

  ? דָאס דָאזיקע הױז װָאס מַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױף אים
  . זָאגט גָאט, הָאב צוגעקוקט, זעט, ָאבער איך

  ,  צו מַײן ָארט װָאס אין שילֹוװָארום גײט ַאקָארשט 12
  , װָאס איך הָאב געמַאכט רוען מַײן נָאמען דָארטן צוערשט

  , און זעט װָאס איך הָאב געטָאן צו אים
  . ֿפון װעגן דער שלעכטיקײט ֿפון מַײן ֿפָאלק יׂשרא

  , װַײל איר טוט ַאלע די דָאזיקע מעׂשים, און ַאצונד 13
  , זָאגט גָאט

  , ַײך גערעדטאון איך הָאב צו א
  , נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד גערעצט

  , און איר הָאט ניט צוגעהערט
  , און איך הָאב אַײך גערוֿפן

   –און איר הָאט ניט געענטֿפערט 
  , דרום װעל איך טָאן צו דעם הױז 14

  , װָאס מַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױף אים
  , װָאס איר ֿפַארזיכערט אַײך אױף אים

  , ֿפַארזיכערט אַײך אױף איםװָאס איר 
  און צו דעם ָארט װָאס איך הָאב געגעבן 



  הירמי

  , אַײך אוון אַײערע עלטערן
  . ַאזױ װי איך הָאב געטָאן צו שילֹו

  , און איך װעל אַײך ַאװעקװַארֿפן ֿפון ֿפַאר מַײן ּפנים 15
  , ַאזױ װי איך הָאב ַאװעקגעװָארװן ַאלע אַײערע ברידער

  . ן אֿפריםדעם גַאנצן זָאמען ֿפו

  , זָאלסט ניט מתּפלל זַײן ֿפַאר דעם דָאזיקן ֿפָאלק, און דו 16
  , און ניט אױֿפהײבן ַא געשרײ און ַא ּתֿפילה ֿפַאר זײ

  , און זיך ניט שַּתדלען בַײ מיר
  . װָארום איך הער דיך ניט צו

  זעסטו ניט װָאס איזי טוען  17
  ?  ירוָשַלִיםאין די שטעט ֿפון יהודה און אין די גַאסן ֿפון

  , די קינדער קלַײבן הָאלץ 18
  , און די ֿפָאטערס צינדן ָאן דָאס ֿפַײער

  און די װַײבער קנעטן טײג 
  , צו מַאכן קוכנס צו דער מלּכה ֿפון הימל

  , און זײ גיסן גיסָאּפֿפער צו ֿפרעמדע געטער
  . ּכדי מיך װי צו טָאן

  , זָאגט גָאט, טוען זײ דען מיר װײ 19
  ? צו דער שנַאד ֿפון זײער ּפנים, יך ַאלײןצי ניט ז

  : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט 20
  מַײן ּכעס און מַײן גרימצָארן , זע

  , גיסט זיך אױס אױף דעם דָאזיקן ָארט
  , און אױף בהמות, אױף מענטשן

  , און אױף דעם בױם ֿפון ֿפעלד
  , און אױף דער ֿפרוכט ֿפון דער ערד

  . רענען און ניט ֿפַארלָאשן װערןאון ער װעט ב

  , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 21
  : דער גָאט ֿפון יׂשראל

  , לײגט צו אַײערע ברַאנדָאּפֿפער צו אַײערע שלַאכטָאּפֿפער
  . און עסט זיך ָאן מיט ֿפלײש

  , װָארום איך הָאב ניט גערעדט מיט אַײערע עלטערן 22
   ,און הָאב זײ ניט בַאֿפױלן

  , אין דעם טָאג װָאס איך הָאב זײ ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים
  . װעגן ַא ברַאנדָאּפֿפער ָאדער ַא שלַאכטָאּפֿפער



  הירמי

  , דָאזיקע װָארט הָאב איך זײ בַאֿפױלןס נָאר בלױז דָא 23
  , הערט צו מַײן ָקול: ַאזױ צו זָאגן

  , און איך װעל אַײך זַײן צום גָאט
  ; ן צום ֿפָאלקאון איר װעט מיר זַײ

  , און איר זָאלט גײן אין ַאלדעם װעג װָאס איך בַאֿפעל אַײך
  . ּכדי אַײך זָאל גוט זַײן

  , ָאבער זײ הָאבן ניט צוגעהערט 24
  , און ניט צוגענַײגט זײער אױער

  , און זײ זַײנען געגַאנגען אין די עצות
  , אין דער אַײנגעשּפַארטקײט ֿפון זײער בײזן הַארצן

  , נען געװען ַאהינטער און ניט ֿפַארױסאון זַײ
  ֿפון דעם טָאג װָאס אַײערע עלטערן זַײנען ַארױס ֿפון לַאנד ִמצַרִים  25

  ; ביז אױף הַײנטיקן טָאג
  , און איך הָאב געשיקט צו אַײך ַאלע מַײנע קנעכט די נֿביאים

  , נָאכַאנַאנד געשיקט, טָאגטעגלעך
  , מירָאבער זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו  26

  , און ניט צוגענַײגט זײער אױער
  ; און זײ הָאבן הַארט געמַאכט זײער נַאקן

  . זײ הָאבן געטָאן ערגער ֿפון זײערע עלטערן
  , און װעסט רעדן צו זײ די ַאלע װערטער 27

  , ָאבער זײ װעלן ניט צוהערן צו דיר
  , און װעסט רוֿפן צו זײ

  . ָאבער זײ װעלן דיר ניט ענטֿפערן
  : טו זָאגן צו זײזָאלס 28

  דָאס איז דָאס ֿפָאלק װָאס הָאט ניט צוגעהערט 
  , צו דעם ָקול ֿפון יהוה זַײן גָאט
  ; און ניט גענומען קײן מוסר

  , אונטערגעגַאנגען איז דער אמת
  . און ֿפַארשניטן ֿפון זײער מױל

  , שנַײד ָאּפ דַײן קרױן הָאר און װַארף ַאװעק 29
  ,  אױף ַא קלָאגאון אױף די הױכע ערטער הײב

  װָארום ֿפַארַאכט הָאט גָאט און ֿפַארלָאזן 
  . דעם ָדור ֿפון זַײן צָארן

  װָארום די קינדער ֿפון יהודה הָאבן געטָאן  30
  ; זָאגט גָאט, װָאס איז שלעכט אין מַײנע אואיגן

  זײ הָאבן ַארַײנגעטָאן זײערע אומװערדיקײטן אין דעם הױז 



  הירמי

ח

  , וֿפן אױף איםװָאס מַײן נָאמען װערט גער
  . עס צו ֿפַאראומרײניקן

  און זײ הָאבן געבױט די במות ֿפון ּתֹוֶפֿת  31
  , ִהנֹו-װָאס אין טָאל ֿפון בן

  , צו ֿפַארברענען זײערע זין און זײערע טעכטער אין ֿפַײער
  , װָאס ניט איך הָאב בַאֿפױלן

  . און ניט עס איז אױף מַײן זינען ַארױֿפגעקומען
  , זָאגט גָאט, עג קומעןט, דרום זע 32

   “ּתֹוֶפֿת”און עס װעט מער ניט געזָאגט װערן 
  , “ִהנֹום-טָאל ֿפון ב”און 

  , “טָאל ֿפון טײטונג”נַײערט 
  , און מע װעט בַאגרָאבן אין ּתֹוֶפֿת
  . װַײל מער קײן ָארט װעט ניט זַײן

  און די טױטע לַײבער ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק  33
  , ז ֿפַארן ֿפױגל ֿפון הימלװעלן זַײן צו שּפַײ

  , און ֿפַאר דער חיה ֿפון דער ערד
  . און קַײנער װעט זײ ניט ָאּפשרעקן

  , און איך װעל ֿפַארשטערן ֿפון די שטעט ֿפון יהודו 34
  , און ֿפון די גַאסן ֿפון ירוָשַלִים

  , דעם קֹול ֿפון לוסטיקײט און דעם ָקול ֿפון ֿפרײד
  , דעם ָקונל ֿפון ַא ּכלהדעם ָקול ֿפון ַא כתן און 

  . װָארום צו װיסטעניש װעט װערן דָאס לַאנד

  

  , זָאגט גָאט,  אין יענער צַײט1
  , װעט מען ַארױסציען די בַײנער ֿפון די מלכים ֿפון יהודה

  , און די בַײנער ֿפון זַײנע הַארן
  , און די בַײנער ֿפון די ּכֹהנים
  , און די בַײנער ֿפון די נֿביאים

  , י בַײנער ֿפון די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִיםאון ד
  ; ֿפון זײערע קברים

  און מע װעט זײ אױסשּפרַײטן  2
  , און ֿפַאר דער לבנה, ֿפַאר דער זון

  , און ֿפַאר דעם גַאנצן חיל ֿפון הימל
  , ָאס זײ הָאבן זײ ליב געהַאט



  הירמי

  , און װָאס זײ הָאבן זײ געדינט
  , ך זײאון װָאס זײ זַײנען געגַאנגען נָא
  , און װָאס זײ הָאבן זײ געזוכט

  ; און װָאס זײ הָאבן זיך געבױקט צו זײ
  ; ניט אַײנגעזַאמלט און ניט בַאגרָאבן װעלן זײ װערן
  . צו מיסט אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד װעלן זײ זַײן

  און טױט װעט זַײן ליבער ֿפון לעבן דעם גַאנצן איבערבלַײב  3
  , דָאזיקער בײזער משּפחהװָאס װעט בלַײבן ֿפון דער 

  די װָאס װעלן איבערבלַײבן אין ַאלע ערטער 
  , װָאס איך הָאב זײ ֿפַארשטױסן ַאהין

  . זָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: און זָאלסט זָאגן צו זײ 4
  ? ֿפַאלט מען און מע שטײט ניט אױף

  ? און מע קערט ניט צוריק, צי קערט מען זיך ָאּפ
  , ירוָשַלִים, ֿפַאר װָאס הָאט זיך ָאּפגעקערט דָאס דָאזיקע ֿפָאלק 5

  ? ַאן אײביקע ָאּפקערונג
  , זײ הַאלטן זיך ָאן בַאטרוג
  . זײ װילן ניט צוריקקערן

  ט ,איך הָאב געהָארכט און זיך צוגעהער 6
  . ניט די ריכטיקײט רעדן זײ

  , קַײנער הָאט ניט חרטה אױף זַײן שלעכטיקײט
  ! װָאס הָאב איך געטָאן: גןצו זָא

  , איטלעכער קערט זיך ַאװעק אין זַײן געלַאף
  . װי ַא ֿפערד װָאס יָאגט אין מלחמה

  ַאֿפילו דער שטָארך אין הימל  7
  , װײס זַײנע געשטעלטע צַײטן

  און די טורטלטױב און די שװַאלב און דער בושל 
  ; היטן די צַײט ֿפול זײער קועמן

  ײס ניט נָאר מַײן ֿפָאלק װ
  . דָאס געזעץ ֿפון גָאט

  , חכמים זַײנען מיר: װי קענט איר זָאגן 8
  ? און די ּתֹורה ֿפון גָאט איז בַײ אונדז

  אומנישט הָאט געַארבעט , זע, ֿפַאר װָאר
  . די ֿפַאלשע ּפען ֿפון די שרַײבער

  , ֿפַארשעמט זַײנען די חכמים 9



  הירמי

  ; דערשרָאקן און בַאצװּונגען
  ,  ֿפון גָאט הָאבן זײ ֿפַארַאכטדָאס װָארט, זע

  ? און װָאסער חכמה איז בַײ זײ

  , דרום װעל איך געבן זײערע װַײבער צו ַאנרערע 10
  ; און זײערע ֿפעלדער צו ָאּפַירשער

  װָארום ֿפון קלענסטן ביזן גרעסטן 
  ; איז איטלעכער גײציק נָאך געװין

  ֿפון נֿביא ביזן ּכֹהן 
  . טוט איטלעכער ֿפַאלשקײט

  , און זײ הײלן דעם ברָאך ֿפון דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק אױף גרינג 11
  . װען קײן שלום איז ניטָא! שלום! שלום: סַאזױ צו זָאגן

  , זײ װעלן צו שַאנד װערן 12
  ; װַײל אומװערדיקײט הָאבן זײ געטָאן

  , מָאל שעמע שעמען זײ זיך ניט צו
  ; און ֿפון קין בושה װײסן זײ ניט

  ;  ֿפַאלן צװישן די געֿפַאלענעדרום װעלן זײ
  אין דער צַײט ֿפון זײער רעכנשַאֿפט 

  . זָאגט גָאט, װעלן זײ געשטרױכלט װערן

  , ֿפַארלענדן װעל איך זײ ֿפַארלענדן 13
  ; זָאגט גָאט

  , קײן רױבן אױֿפן װַײנשטָאק
  , און קײן ֿפַײגן אױֿפן ֿפַײגנבױם
  ! און דָאס בלַאט ֿפַארװעלקט

  . װעט ַאװעק ֿפון זײ, ב זײ געגעבןאון װָאס איך הָא

  ? נָאך װָאס זיצן מיר 14
  , זַאמלט אַײך אַײן און לָאמיָאר ַארַײן אין די ֿפעסטונגשטעט

  ; און דָארטן ֿפַארשניטן װערן
  , װָארום יהוה אונדזער גָאט הָאט אונדז ֿפַארשניטן

  , און אונדז ָאנגעטרונקען מיט געֿפטװַאסער
  . דיקט צו גָאטװַײל מיר הָאבן געזינ

  , ָאֿפט אױף שלוםהגע 15
  ; און קײן גוטס איז ניטָא



  הירמי

  , אױף ַא צַײט ֿפון הײלונג
  . ערשט ַא שרעקעניש

  , ֿפון ָדן הערט זיך דָאס סָאּפען ֿפון זַײנע ֿפערד 16
  ֿפון דעם ָקול ֿפון די הירזשעס ֿפון זַײנע ָאגערס 

  ; ציטערט דָאס גַאנצע לַאנד
  ַארצערן און זײ קומען און ֿפ

  , דָאס לַאנד און איר ֿפולקײט
  . די שטָאט און די װױנער אין איר

  , איך שיק ָאן אױף אַײך שלענג ּפיּפערנָאטערס, װָארום זעט 17
  , װָאס ֿפַאר זײ איז קײן שּפרוך ניטָא

  .זָאגט גָאט, און זײ װעלן אַײך בַײסן

   , איך װיל מיך דערמונטערן אין קומער18
  . ין מיר קרַאנקאיז מַײן הַארץ א

  , ַא ָקול ֿפון געשרײ ֿפון דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק, זע 19
  : ֿפון ַא לַאנד ַא װַײטן

  ? איז גָאט ניטָא אין ִציֹון
  ? איז איר קיניג ניטָא אין איר

  , ֿפַאר װָאס הָאבן זײ מיך דערצערנט מיט זײערע געצן
  ? מיט נישטיקײטן ֿפון דער ֿפרעמד

  , דער זומערגעענדיק, טַאריבער דער שני 20
  . און מיר זַײנען ניט געהָאלֿפן געװָארן

   קאיבער דעם ברָאך ֿפון דער טָאכטער מַײן ֿפָאל 21
  , בין איך צעברָאכן
  , ֿפינצטער בין איך

  . ַא שרעק הָאט מיך ָאנגענומען
  ? איז קײן בַאלזַאם ניטָא אין ָגלָעד 22

  ? צי איז קײן רֹוֿפא ניטָא דָארט
  ָאס דען קומט ניט קײן הײלונג ֿפַאר װ

  ? צו דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק
  , װער מַאכט מַײן קָאּפ װַאסער
  , און מַײן אױג ַא קװַאל טרערן
  , און מַײן אױג ַא קװַאל טרערן

  איך װָאלט בַאװײנט טָאג און נַאכט 
  !די דערשלָאגענע ֿפון דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק



  הירמי

   װער גיט מיר אין מדבר 1ט
  , הַארבעריק ֿפַאר װַאנדערערַא 

  , איך װָאלט ֿפַארלָאזן מַײן ֿפָאלק
  ! און ַאװעקגײן ֿפון זײ

  , װָארום ַאלע זַײנען זײ נֹואֿפים
  . ַא געזעמל ֿפון ֿפעלשער

  ,  זײער בױגן ֿפון ליגן–און זײ שּפַאנען זײער צונג  2
  ; און ניט ֿפַאר אמת זַײנען זײ שטַארק אין לַאנד

  ײז צו בײז גײען זײ װָארום ֿפון ב
  . זָאגט גָאט, און מיך קענען זײ ניט

  , היט אַײך איטלעכער ֿפון זַײן חבר 3
  , און אױף קײן ברודער זָאלט איר אַײך ניט ֿפַארזיכערן

  , װָארום נַארן נַארט איטלעכער ברודער
  . און איטלעכער חבר טרַײבט רכילות

  , און אײנער דעם ַאנדערן גענַארן זײ 4
  ;  זָאגן זײ ניטאון אמת

  , זײ הָאבן אַײנגעװױנט זײער צונג זָאגן ליגן
  . זײ מַאטערן זיך צו ֿפַארברעכן

  ; דַײן זיצן אי צװישן בַאטרוג 5
  , ֿפוהן װעגן בַאטרוג װילן זײ מיך ניט קענען

  . זָאגט גָאט

  : דרום הָאט גָאט ֿפון צָבאומת ַאזױ געזָאגט 6
  , װןאון װעל זײ ּפרּו, איך לַײטער זײ, זע

  װָארום װי דען זָאל איך טָאן 
  ? ֿפון װעגן דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק

  , ַא ֿפַארשּפיצטע ֿפַײל איז זײער צונג 7
  ; זי רעצט בַאטרוג

  , מיטן מױל רעדט מען שלוט מיטן חבר
  . און אין זיך מַאכט מען ַא לױערונג אױף אים

  , זָאל איך דערֿפַאר זיך ניט ָאּפרעכענען מיט זײ 8
  ; ָאגט גָאטז

  זָאל ָאן ַא ֿפָאלק װי דָאס דָאזיקע 
  ? זיך ניט נֹוקם זַײן מַײן זעל



  הירמי

  , װעגן די בערג װעל איך אױֿפהײבן ַא געװײן און יָאמער 9
  , און װעגן די ֿפיטערּפלעצער ֿפון מדבר ַא קלָאג

  , ַאז קײן מענטש גײט ניט דורך, װָארום זײ זַײנען ֿפַארװיסט
  ; ָקול ֿפון ֿפיאון זײ הערן ניט קײן 

  ֿפון ַא ֿפױגל ֿפון הימל ביז ַא בהמה 
  . ַאװעק, זַײנען ַאנטלָאֿפן

  , און איך װעל מַאכן ירוָשַלִים ֿפַאר הױֿפנט 10
  , ַא װױנונג ֿפון שַאקַאלן

  , און די שטעט ֿפון אינודה װעל איך מַאכן ַא װיסטעניש
  . ָאן ַא בַאװױנער

  , װער איז דער קלוגער מַאן 11
  ? ָאל דָאס ֿפַארשטײןער ז

  , און דער װָאס גָאטס מױל הָאט צו אים גערעדט
  ? ער זָאל דָאס זָאגן

  , ֿפַאר װָאס איז אונטערגעגַאנגען דָאס לַאנד
  ? ָאן ַא דורכגײער, ֿפַארװיסט װי ַא מדבר

  : און גָאט הָאט געזָאגט 12
  , ֿפַאר װָאס זײ הָאבן ֿפַארלָאזן מַײן ּתֹורה

  , געלײגט ֿפַאר זײװָאס איך הָאב 
  , און זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו מַײן ָקול

  ; און ניט געגַאנגען אין איר
  , נַײערט געגַאנגען אין דער אַײנגעשּפַארטקײט ֿפון זײער הַארצן 13

  . געטער װָאס זײערע עלטערן הָאבן זײ געלערנט-און נָאך די בַעל
  , דרום הָאט ַאזױ געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 14

  : דער גָאט ֿפון יׂשראל
  , װערמוט, דָאס דָאזיקע ֿפָאלק, איך מַאך זײ עסן, זע

  . און איך װעל זײ מַאכן טרינקען גיֿפטװַאסער
  , און איך װעל זײ צעשּפרַײטן צװישן די ֿפעלקער 15

  , װָאס ניט זײ און ניט זײערע עלטערן הָאבן געקענט
  , און איך װעל נָאכשיקן נָאך זײ די שװערד

  . ז איך טו זײ ֿפַארלענדןבי

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות 16
  , זײ זָאלן קומען, און רוֿפט די קלָאגערינס, קוקט זיך אום

  ; זײ זָאלן קומען, און נָאך די קלוגע װַײבער ֵשקט



  הירמי

  , און זָאלן זײ אַײלן און אױֿפהײבן אױף אונדז ַא יָאמער 17
  ,  אין טרערןַאז אונדזערע אױגן זָאלן צעגײן

  . און אונדזערע ברעמען זָאלן ֿפליסן מיט װַאסער
  : ָקול הערט זיך ֿפון ִציֹון-װָארום ַא יָאמער 18

  ! װי זַײנען מיר ֿפַארװיסט געװָארן
  , מיר זַײנען ֿפַארשעמט ביז גָאר

  , װַײל מיר הָאבן ֿפַארלָאזן דָאס לַאנד
  . ונגעןװַײל ַארױסגעװָארֿפן הָאבן אונדז אונדזערע װױנ

  , דָאס װָארט ֿפון גָאט, איר װַײבער, װָארום הערט 19
  , און לערנט אַײערע טעכטער ַא יָאמער

  . און אײנע די ַאנדערע ַא קלָאג
  , װָארום דער טױט איז ַארױֿפגעגַאנגען אין אונדזערע ֿפענצטער 20

  , געקומען אין אונדזערע ּפַאלַאצן
  , סצו ֿפַארשנַײדן ַא קינד ֿפון דער גַא

   –. בכורים ֿפון די מערק
   –ַאזױ איז דער שּפרוך ֿפון גָאט : רעד 21

  און די טױטע לַײבער ֿפון מענטשן װעלן ֿפַאלן 
  , װי מיסט אױף ֿפרַײען ֿפעלד

  , און װי ַא הַײֿפל הינטערן שניטער
  . װָאס קַײנער קלַײבט ניט אױף

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 22
  , כם מיט זַײן חכמהזָאל זיך ניט רימען דער ח

  ; און זָאל זיך ניט רימען דער גיבור מיט זַײן גבורה
  ; זָאל זיך ניט רימען דער עֹושר מיט זַײן עשירות

  , נָאר דערמיט זָאל זיך רימען דער װָאס רימט זיך 23
  , מיט ֿפַארשטײן און קענען מיך

  , ַאז איך יהוה טו חסד
  ; אױף דער ערד, און גערעכטיקײט, רעכט
  , ל די דָאזיקע בַאגער איךװי

  . זָאגט גָאט

  , זָאגט גָאט, טעג קומען, זע 24
  און איך װעל זיך רעכענען 

  : מיט ַאלע בַאשניטענע און אומבַאשניטענע
  , און מיט ֶאדֹון, און מיט יהודה, מיט ִמצַרִים 25

  , און מיט מואֿב, און מיט די קינדער ֿפון ַעמֹון



  הירמי

י

  , ּפגעהַאקטע הָארעקןאוהן מיט ַאלע װָאס מיט ָא
  ; װָאס װױנען אין מדבר

  , װָארום ַאלע ֿפעלקער זַײנען אומבַאשניטן
  . און דָאס גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל זַײנען אומבַאשניטן אין הַארצן

  

  ,  הערט דָאס װָארט װָאס גָאט הָאט אױף אַײך גערעדט1
  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 2: איר הױז ֿפון יׂשראל

  ,  ֿפון די ֿפעלקער זָאלט איר זיך ניט ָאּפלערנעןדעם װעג
  , און ֿפַאר די צײכנס ֿפון הימל זָאלט איר זיך ניט שרעקן

  . װַײל די ֿפעלקער שרעקן זיך ֿפַאר זײ
  ; דָאס איז נישטיקײט, תוװָארום די מנהגים ֿפון די אומ 3

  , װָארום עס איז ַא הָאלץ װָאס מע הָאט ֿפון װַאלד אױסגעהַאקט
  . ס װערק ֿפון ַא מַײנסטערס הענט מיט דער הובלדָא

  , מיט זילבער און מיט גָאלד בַאשײנט מען עס 4
  , מיט נעגל און מיט הַאמערס בַאֿפעסטיקט מען עס

  . עס זָאל זיך ניט װַאקעלן
  , װי ַא ֿפָאלקן אין ַא ּפלוצערֿפעלד זַײנען זײ 5

  ; און זײ קענען ניט רעדן
  , ן װערןטרָאגן מוזן זײ געטרָאג

  . װַײל זײ קענען ניט שּפרײזן
  , איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר זײ

  , װָארום זײ קענען ניט בײז טָאן
  . און אױך גוטס טָאן איז ניטָא אין זײ

  , יהוה, ניטָא דַײן גלַײכן 6
  . און גרױס איז דַײן נָאמען אין גבורה, גרױס ביסטו

  , װער זָאל דיך ניט ֿפָארכטן 7
  ? ון די ֿפעלקערקיניג ֿפ

  , דיר קומט עס, ֿפַאר װָאר
  , װָארום צװישן ַאלע קליגסטע ֿפעלקער

  , און אין ַאל זײער מלוכה
  . איז ניטָא דַײן גלַײכן

  ; און ַאלע אין אײנעם זַײנען זײ ֿפַארגרעבט און נַאריש 8
   .איז דָאסַא הָאלץ , ַא נישטיקע לערנונג



  הירמי

  , טזילבערבלעך ֿפון ַּתרשיש געברַאכ 9
  , און גָאלד ֿפון אױָפֿז

  , די ַארבעט ֿפון ַא מַײנסטער
  ; און ַא שמעלצערס הענט

  , בלָא און ּפורּפל איז זײער מלבוש
  . די ַארבעט ֿפון קינצלער זַײנען זײ ַאלע

  , ָאבער יהוה איז דער אמתער גָאט 10
  ; און דער אײביקער קיניג, ער איז דער לעבעדיקער גָאט

  , יטערט די ערדֿפון זַײן ּכעס צ
  . און ֿפעלקער קענען ניט אױסהַאלטן זַײן צָארן

  : ַאזױ זָאלט איר זָאגן צו זײ 11
  , די געטער װָאס הָאבן די הימלען און די ערד ניט געמַאכט

  װעלן אונטערגײן ֿפון דער ערד 
  . און ֿפון אונטער די דָאזיקע הימלען

  , ער הָאט געמַאכט די ערד מיט זַײן ּכֹוך 12
  , ַאֿפעסטיקט די װעלט מיט זַײן חכמהב

  . און מיט זַײן ֿפַארשטַאנדיקײט די הימלען ֿפַארשּפרײט
  בַײם ָקול ֿפון זַײן דונערן  13

  ; װערט ַא ֿפילקײט ֿפון װַאסער אין הימל
  און ער ברענגט אױף װָאלקן 

  ; ֿפון עק ֿפון דער ערד
  , ער מַאכט בליצן צום רעגן
  . ע שּפַײכלערס דעם װינטאון ציט ַארױס ֿפון זַײנ

  , ָאן ֿפַארשטַאנד, איטלעכער מענטש איז ֿפַארגרעבט 14
  ; איטלעכער שמעלצער װערט צו שַאנד ֿפון דעם געץ

  , װָארום ֿפַאלש איז זַײן געגָאסענער ָאּפגָאט
  . און קײן ָאטעם איז אין זײ ניטָא

  ; ַא װערק ֿפון ֿפַארֿפירעניש, נישטיק זַײנען זײ 15
  . ר צַײט ֿפון זײער רעכנשַאֿפט װעלן זײ אונטערגײןאין דע

  ; ניט װי די דָאזיקע איז דער חלק ֿפון יעקב 16
  , װָארום ער איז דער בַאשעֿפער ֿפון ַאלץ
  ; און יׂשראל איז דער שבט ֿפון זַײן ַארב

  . יהוה ֿפון צָבאות איז זַײן נָאמען

  , קלַײב אױף ֿפון דער ערד דַײן בינטל 17
  . יצסט אין בַאלעגערונגדו װָאס ז
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  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 18
  , איך שלַײדער ַארױס דָאס מָאל די בַאװױנער ֿפון לַאנד, זע

  . ּכדי זײ זָאלן דערשּפירן, און װעל זײ צודריקן

  ! װײ מיר אױף מַײן ברָאך 19
  ! שװער אין מַײן װּונד

  : און איך הָאב געװעסט געזָאגט
  , נָאר איז דָאסַא קרַאנקשַאֿפט 

  . און איך װעל זי ַאריבערטרָאגן
  , מַײן געצעלט אין ֿפַארװיסט 20

  , און ַאלע מַײנע שטריק זַײנען צעריסן
  . מינע קינדער זַײנען ַארױס ֿפון איר און זַײנען ניָאט
  , ניטָא װער זָאל אױסשּפרַײטן װידער מַײן געצעלט

   .און װער זָאל אױֿפציען מַײנע ֿפָארהַאנגען
  , װָארום ֿפַארגרעבט זַײנען די ּפַאסטוכער 21

  ; און גָאט הָאבן זײ ניט געזוכט
  , דרום הָאב זײ ניט בַאגליקט

  . און זײער גַאנצע סטַאדע איז צעשּפרײט געװָארן
  , ַא הערונג ָאט קומט! הָארך 22

  , לַאנד-און ַא גרױסער ַרַעש ֿפון צֿפון
  , ענישצו מַאכן די שטעט ֿפון יהודה ַא װיסט

  . ַא װױנונג ֿפון שַאקַאלן

  , ַאז ניט בַײם מענטשן איז זַײן װעג, גָאט, איך װײס 23
  . ניט בַײם מענטשן איז גײענדיק צו לענקען זַײן טריט

  , ָאבער מיט גערעכטיקײט, גָאט, שטרָאף מיך 24
  . ּכדי זָאלסט מיך ניט ֿפַארמינערן, ניט אין דַײן צָארן

  , רן אױף די ֿפעלקער װָאס קענען דיך ניטגיס אױך דַײן גרימצָא 25
  , און אױף די משּפחות װָאס רוֿפן ניט דַײן נָאמען

  , װָארום ֿפַארצערט הָאבן זײ יעקב
  , אים ֿפַארצערט און אים ֿפַארלענדט, יָא

  . און זַײן װױנונג ֿפַארװיסט
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ַאזױ צו ,  דָאס װָארט װָאס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפון גָאט1יא
  : ןזָאג

  , הערט די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן בונד 2
  , און איר זָאלט רעדן צו די מענער ֿפון יהודה

  , און צו די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ 3

  : ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל
  ֿפַארשָאלטן דער מַאן װָאס װעט ניט צוהערן 

  , דעם דָאזיקן בונדדי װערטער ֿפון 
  װָאס איך הָאב בַאֿפױלן אַײערע עלטערן  4

  אין דעם טָאג װָאס איך הָאב זײ ַארױסגעצױגן 
  , ֿפון דעם אַײזנשמעלצאױװן, ֿפון לַאנד ִמצַרִים

  ; הערט צו מַײן ָקול: ַאזױ צו זָאגן
  : ַאזױ װי ַאלץ װָאס איך בַאֿפעל אַײך, און איר זָאלט זײ טָאן

  , מיר זַײן צום ֿפָאלקאון איר װעט 
  ; און איך װעל אַײך זַײן צום גָאט

  ּכדי מקיים צו זַײן די שבועה  5
  , װָאס איך הָאב געשװָארן אַײערע עלטערן

  , זײ צו געבן ַא לַאנד װָאס ֿפליסט מיט מילך און הָאניק
  . ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג

  ! גָאט, ָאמן: הָאב איך געענטֿפערט און געזָאגט

רוף אױס די ַאלע װערטער אין די : ָאט הָאט צו מיר געזָאגטאון ג 6
  : ַאזױ צו זָאגן, און אין די גַאסן ֿפון ירוָשַלִים, שטעט ֿפון יהודה

  , הערט די װערטער ֿפון דעם דָאזיקן בונד
  . און איר זָאלט זײ טָאן

װָארום װָארענען הָאב איך געװָארנט אַײערע עלטערן ֿפון דעם טָאג  7
  , ך הָאב אַײך אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִיםװָאס אי

  , ביז אױף הַײנטיקן טָאג
  , נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד געװָארנט

  . הערט צו מַײן ָקול: ַאזױ צו זָאגן
  , ָאבער זײ הָאבן ניט צוגעהערט 8

  , און ניט צוגענַײגט זײער אױערן
  און זײ זַײנען געגַאנגען איטלעכער 

  ָא ,שּפַארטקײט ֿפון זײער בײזן הַארצןאין דער אַײנגע
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  און איך הָאב געברַאכט אױף זײ 
  , ַאלע װערטער ֿפון דעם דָאזיקן בונד
  , װָאס איך הָאב זײ בַאֿפױלן צו טָאן

  . און זײ הָאבן ניט געטָאן

ַא בונט געֿפינט זיך בַײ די מענער : און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט 9
זײ הָאבן זיך  10. װױנער ֿפון ירוָשַלִיםאון בַײ די בַא, ֿפון יהודה

װָאס הָאבן ניט , אומגעקערט צו די זינד ֿפון זײערע אורעלטערן
און זײ זַײנען געגַאנגען נָאך ; געװָאלט צוהערן מַײנע װערטער

ֿפַארשטערט הָאבן דָאס הױז ֿפון ; ֿפרעמדע געטער זײ צו דינען
ס איך הָאב געשלָאסן יׂשראל און דָאס הױז ֿפון יהודה מַײן בונד װָא

  :דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 11. מיט זײערע עלטערן

  איך ברענג אױף זײ ַאן אומגליק , זע
  , װָאס זײ װעלן ֿפון אים ניט קענען ַארױסגײן

  , און זײ װעלן שרַײען צו מיר
  . און איך װעל ניט צוהערן צו זײ

  און די שטעט ֿפון יהודה  12
   ירוָשַלִים און די בַאװּוֹנער ֿפון

  װעלן גײן און װעלן שרַײען 
  , צו די געטער װָאס זײ רַײכערן צו זײ
  , ָאבער העלֿפן װעלן זײ זײ ניט העלֿפן

  . אין דער צַײט ֿפון זײער אומגליק
  װָארום ַאזױ װי די צָאל ֿפון דַײנע שטעט  13

  , יהודה, זַײנען דַײנע געטער
  רוָשַלִים און ַאזױ װי די צָאל ֿפון די גַאסן ֿפון י

  , הָאט איר געמַאכט מזבכות צו שַאנדגעצן
  . מזבכות ֿפַאר רַײכערן צו בַעל

  , זָאלסט ניט מתּפלל זַײן ֿפַאר דעם דָאזיקן ֿפָאלק, און דו 14
  . און ניט אױֿפהײבן ַא געשרײ און ַא ּתֿפילה ֿפַאר זײ

  װָארום איך הער ניט צו בעת זײ רוֿפן צו מיר 
  . ליקֿפון װעגן זײער אומג

  , װָאס טוט מַײן ליבֿפרַײנט אין מַײן הױז 15
  ? ַאז זי בַאגײט שענדלעכקײט מיט ֿפיל

  ? און זָאל דורך הײליק ֿפלײש דָאס ָאּפגעטָאן װערן ֿפון דיר



  הירמי

  . דענצמָאל ֿפרײסטו זיך, ַאז בַײ דַײן שלעכטיקײט
  , ַא צװַײגהַאֿפטיקער אײלבערטבױם 16

  , שײן מיט ֿפרוכט ֿפַײנע
  ; ט גערוֿפן דַײן נָאמעןהָאט גָא

  ָאבער מיט גרױס ליַארעמגעּפילדער 
  , הָאט ער ָאנגעצונדן ַא ֿפַײער דערױף
  . און זַײנע צװַײגן װעלן צעשטער װערן

  , װָאס הָאט דיך געֿפלַאנצט, װָארום גָאט ֿפון צָבאֹות 17
  , הָאט ָאנגעזָאגט שלעכטס אױף דיר

   ֿפון יׂשראל ֿפונװ עגן דער שלעכטיקײט ֿפון דעם הױז
  , און דעם הױז ֿפון יהודה

  , װָאס זײ הָאבן בַײ זיך געטָאן
  . מיך צו דערצערענען מיט רַײכערן צו בַעל

  ; און איך װײס, און גָאט הָאט מיך געלָאזט װיסן 18
  . דענצמָאל הָאסטו מיר בַאװיזן זײערע מעׂשים

  , און איך בין געװען װי ַא שָאף ַא מילדע 19
  ; ו דער שֵכטה געֿפירטװָאס װערט צ

  און איך הָאב ניט געװּוסט 
  : ַאז זײ טרַאכטן אױף מיר טרַאכטונגען

י און אים ,לָאמיר אומברענגען דעם בױם מיט זַײן ֿפרוכט”
  , ֿפַארשנַײדן ֿפון לַאנד ֿפון די לעבעדיקע

  . “ַאז זַײן נָאמען זָאל מער ניט געדַאכט װערן
  , ס משּפטסט גערעכטאון דו גָאט ֿפון צָבאֹות װָא 20

  , װָאס ּפרּוװסט די נירון און דָאס הַארץ
  , לָאמיך זען דַײן נקמה אױף זײ

  . װָארום צו דיר הָאב איך ַאנטּפלעקט מַײן קריג

  דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט אױף די לַײט ֿפון ַעָנתֹות  21
  : ַאזױ צו זָאגן, װָאס זוכן דַײן לעבן

  , ין נָאמען ֿפון גָאטזָאלסט ניט נֿביאות זָאגן א
  ; ּכדי זָאלסט ניט שטַארבן ֿפון אונדזער הַאנט

  : דרום הָאט גָאט ֿפון צָבאֹות ַאזױ געזָאגט 22
  ; איך רעכן זיך ָאּפ מיט זײ, זע

  , די יונגעלַײט װעלן שטַארבן ֿפון שװערד
  . זײערע זין און זײערע טעכטער װעלן שטַארבן ֿפון הונגער



  הירמי

יב

  , ב ֿפעט ניט זַײן ֿפון זײאון קײן איבערבלַײ 23
  , װָארום איך ברענג ַאן אומגליק אױף די לַײט ֿפון ַעָנתֹות

  . דָאס יָאר ֿפון זײער רעכנשַאֿפט

  

  , גָאט,  גערעכט װעסטו בלַײבן1
  ; װען איך זָאל זיך קריגן מיט דיר

  : ָאבער גערעכטיקײט װיל איך רעדן צו דיר
  ? צליךֿפַאר װָאס איז דער װעג ֿפון רשעים מ

  ? ֿפַאר װָאס לעבן רואיק ַאלע ֿפעלשער ֿפַאלשע
  , און זײ װָארצלען זיך אַײן, ֿפלַאנצסט זײ 2

  ; זײ גײען אױף און טרָאגן ֿפרוכצט
  , נָאנט ביסטו אין זײער מױל
  . און װַײט ֿפון זײערע נירן

  , קענסט מיך, גָאט, און דו 3
  ; ראון הָאסט געּפרּוװט מַײן הַארץ צו די, זעסט מיך

  , שלעּפ זײ ַאװעק װי שָאף צו דער שכיטה
  . און גיב זײ ָאּפ צום טָאג ֿפון טײטונג

  , ביז װַאנען װעט טרױערן דָאס לַאנד 4
  ? און דָאס גרָאז ֿפון גַאנצן ֿפעלד װעט זַײן ֿפַארטריקנט

  ֿפון װעגן דער שלעכטיקײט ֿפון די װױנער אין איר 
  ; זַײנען אומגעקומען בהמות און ֿפױגלען

  : װַײל זײ הָאבן געזָאגט
  . ער זעט ניט אונדזער ָסוף

  , אױב מיט ֿפוסגײער ביסטו געלָאֿפן 5
  , און זײ הָאבן דיך מיד געמַאכט

  ? הינט װי װילסטו זיך מיט ֿפערד ֿפַארמעסטן
  , און ביסטו זיכער אין לַאנד ֿפון ֿפריד

  ? װי װעסטו ָאבער טָאן אין דעם געװעלד ֿפון ַירדן
  , ם ַאֿפילו דַײנע ברידער אין דַײן ֿפָאטערס הױזװָארו 6

  , ַאֿפילו זײ הָאבן געֿפעלשט ָאן דיר
  ; ַאֿפילו זײ הָאבן דיר נָאּפכגעשריען מיט ַא ֿפולער קעל

  .ניט גלױב זײ װען זײ רעדן גוט צו דיר



  הירמי

   
  , איך הָאב ֿפַארלָאזן מַײן הױז 7

  ; איך הָאב ַאװעקגעװָארֿפן מַײן ַארב
  בערגעגעבן די ֿפעליבטע ֿפון מַײן זעל איך הָאב אי

  . אין דער הַאנט ֿפון אירע ֿפַײנט
  , מַײן ַארב איז מיר געװָארן װי ַא לײב אין װַאלד 8

  , זי הָאט אױֿפגעהױבן איר ָקול אױף מיר
  . דרום הָאב איך זי ֿפַײנט געקרָאגן

  ? איז ַא קלױאיקער רױבֿפױגל מַײן ַארב מיר 9
  ;  רונד ַארום אירדי רױבֿפױגלען זַײנען

  , גײט זַאמלט ַאלע קחיות ֿפון ֿפעלד
  . ברענגט זײ ַאהער צו עסן

  , ֿפיל ּפַאסטוכער הָאבן ֿפַארדָארבן מַײן װַײנגָארטן 10
  ; צעטרעטן מַײן ֿפעלד

  זײ הָאבן געמַאכט מַײן ֿפלוסטיק ֿפעלד 
  . ֿפַאר ַא מדבר ַא ֿפיסטן

  , שמע הָאט עס געמַאכט ֿפַאר ַא װיסטעני 11
  ; עס טרױערט צו מיר װיסטערהײט
  , ֿפַארװיסט איז דָאס גַאנצע לַאנד

  . װָארום קײן מענטש נעמט ניט צום הַארצן
  אױף ַאלע הױכע ערטער אין מדבר  12

  , זַײנען ֿפַארװיסטער געקומען
  , װָארום גָאטס שװערד ֿפַארצערט ֿפון עק לַאנד ביז עק לַאנד

  . ניטָא קײן ֿפריד ֿפַאר קײן לַײב
  , און דערנער געשניטן, געזײט װײץן זײ הָאב 13

  ;  קײן נוץ ניט געברַאכט–זיך געּפלָאגט 
  , דרום שעמט אַײך מיט אַײערע ּתבואות

  . ֿפון װעגן דעם גרימצָארן ֿפון גָאט

װָאס ,  אױף ַאלע מַײנע בײזע שכנים–ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט  14
  : ַארבן מַײן ֿפָאלק יׂשראלרירן ָאן די ַארב װָאס איך הָאב געמַאכט

  , איך רַײס זײ אױס ֿפון זײער ערד, זע
  . און דָאס הױז ֿפון יהודה װעל איך אױסרַײסן ֿפון צװישן זײ



  הירמי

יג

  , און עס װעט זַײן 15
  נָאכדעם װי איך רַײס זײ אױס 

  , װעל איך זײ װידער דערבַארימען
  , און װעל זײ אומקערן איטלעכן צו זַײן נחלה

  .  זַײן לַאנדאון איטלעכן צו
  , און עס װעט זַײן 16

  אױב לערנען װעלן זײ לערנען 
  , די װעגן ֿפון מַײן ֿפָאלק

   “!ַאזױ װי יהוה לעבט”: צו שװערן בַײ מַײן נָאמען
  . ַאזױ װי זײ הָאבן געלערנט מַײן ֿפָאלק

  , אױב ָאבער זײ װעלן ניט צוהערן 17
  , װעל איך אױסרַײסן יענע אומה

  . זָאגט װָאט, ערברענגעןאױסרַײסן און אונט

  

גײ און זָאלסט דיר קױֿפן ַא :  ַאזױ הָאט גָאט צו מיר געזָאגט1
און , און אים ָאנטָאן אױף דַײנע לענדן, ֿפלַאקסענעם גַארטל

הָאב איך געקױֿפט דעם  2. אין װַאסער זָאלסטו אים ניט לָאזן קומען
.  אױף מַײנע לענדןאון ָאנגעטָאן, גַארטל ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט

ַאזױ צו , און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר ַא צװײט מָאל 3
װָאס אױף דַײנע , נעם דעם גַארטל װָאס דו הָאסט געקױֿפט 4: זָאגן
 און בַאהַאלט אים דָארטן, גײ דיר קײן ּפָרת, און שטײ אױף, לענדן

ון הָאב אים בַאהַאלטן אבין איך געגַאנגען  5 .אין ַא שּפַאלט ֿפון ֿפעלז
 און עס איז געװען צום 6.  ַאזױ װי גָאט הָאט מיר בַאֿפױלן ּפָרתאין

גײ קײן , הָאט גָאט צו מיר געזָאגט׃ שטײ אױף, סוף ֿפון ֿפיל טעג
װָאס איך הָאב דיר , און נעם ַארױס ֿפון דָארטן דעם גַארטל, ּפָרת

און  ,ּפָרתעגַאנגען קײן  בין איך ג7. בַאֿפױלן אים דָארטן צו בַאהַאלטן
און ַארױסגענומען דעם גַארטל ֿפון דעם ָארט , הָאב אױֿפגעגָארבן

ערשט דער גַארטל איז געװען ; װָאס איך הָאב אים דָארטן בַאהַאלטן
איז דָאס װָארט ֿפון  8. ער הָאט ניט געטױגט צו קײן זַאץ, ֿפַארדָארבן

  :ַאזױ צו זָאגן, גָאט געװען צו מיר

  : ָאט גָאט געזָאגטַאזױ ה 9
  , ַאזױ װעל איך ֿפַארדַארבן דעם שטָאלץ ֿפון יהודה
  , ַאזױ װעל איך ֿפַארדַארבן דעם שטָאלץ ֿפון יהדוה



  הירמי

  . דעם גרױסן, און דעם שטָאלץ ֿפון ירוָשַלִים
  דָאס דָאזיקע בײזע ֿפָאלק  10

  , װָאס װילן ניט הערן מַײנע װערטער
  , ײט ֿפון זײער הַארצןװָאס גײען אין דער אַײנגעשּפַארטק

  און זַײנען געגַאנגען נָאך ֿפרעמדע געטער 
  , און זיך צו בוקן צו זײ, זײ צו דינען

  װעלן װערן װי דער דָאזיקער גַארטל 
  . װָאס טױג ניט צו קײן זַאך

  װָארום ַאזױ װי דער גַארטל איז גַאהעֿפט  11
  , צו די לענדן ֿפון ַא מַאן

  ,  מיר דָאך גַאנצע הױז ֿפון יׂשראלַאזױ הָאב איך בַאהעֿפט צו
  , זָאגט װָאט, און דָאס גַאנצע הױז ֿפון יהודַײה

  , מיר צו זַײן ֿפַאר ַא ֿפָאלק
  ; און ֿפַאר ַא שײנקײט, און ֿפַאר ַא לױב, און ֿפַאר ַא נָאמען

  . ָאבער זײ הָאבן ניט צוגעהרט
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ דָאס דָאזיקע װָארט 12

  : ט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראלַאזױ הָא
  . יעטװעדער קרוג װערט ָאנגעֿפילט מיט װַײן

  : און ַאז זײ װעלן זָאגן צו דיר
  , װײסן מיר דען ניט װױל

  ? ַאז יעטװעדער קרוג װערט ָאנגעֿפילט מיט װַײן
  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: זָאלסטו זָאגן צו זײ 13
  , ער ֿפון דעם דָאזיקן לַאנדאיך ֿפיל ָאן ַאלע בַאװױנ, זע

  , און די מלכים װָאס זיצן ֿפון דודן אױף זַײן טרָאן
  , און די נֿביאים, און די ּכֹהנים

  . מיט שיּכרות, און ַאלע בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים
  , און איך װעל זײ צעהַאקן אײנעם ָאן ַאנדערן 14

  ; זָאגט גָאט, אי די ֿפָאטערס אי די זין אין אײנעם
  , און ניט דערבַארימען, יך װעל ניט שױנעןא

  . זײ ניט אומצוברענגען, און ניט רכמנות הָאבן

  , הערט און לײגט צו דָאס אױער 15
  , איר זָאלט אַײך ניט דערהײבן
  ; װָארום גָאט הָאט גערעדט

  , גיט ּכבוד צו יהוה אַײער גָאט 16
  , אײדער עס װעט ֿפינצטער װערן



  הירמי

  װעלן זיך ָאּפשלָאגן און אײדער אַײערע ֿפיס 
  , אױף די נַאכטיקע בערג

  , און איר װעט הָאֿפן אױף ליכט
  , און ער װעט עס מַאכן צו טױטשָאטן

  . און ֿפַארקערן אין ִכֹשכניש
  , און ַאז איר װעט דָאס ניט צוהערן 17

  װעט װַײנען אין ֿפַארבָארגעניש מַײן זעל 
  , ֿפון װעגן דער הָאֿפערדיקײט

  ,  טרערןאון טרערן װעט
  , מַײן אױג, און צעגײן װעט אין טרערן

  . װָאס די סטַאדע ֿפון גָאט װערט געֿפַאנגען

  : מלּכה-זָאג צו דעם מלך און צו דער מוטער 18
  , זזצט אַײך ַארָאּפ נידעריק

  , װָארום גינדערט הָאט אַײער קָאּפצירונג
  . אַײער ּפרַאכטיקע קרױן

  , רשלָאסןדי שטעט ֿפון ָדרום זַײנען ֿפַא 19
  ; און ניָאט װער זָאל עֿפענען

  , גַאנץ יהודה איז ֿפַארטריבן געװָארן
  . ֿפַארטריבן געװָארן אין גַאנצן

  און זעט , הײבט אױף אַײערע אױגן 20
  ; די װָאס קומען ֿפון צֿפון

  ? װּו איז די סטַאדע װָאס איז דיר געגעבן געװָארן
  ? די שײנע שָאף דַײנע

  , גן װען ער װעט ָאנזעצן אױף דירװָאס װעסטו זָא 21
  ? די װָאס דו הָאסט זײ אַײנגעװױנט ֿפַאר ֿפירשטן איבער דיר

  , װײען װעלן דיך ָאננעמען, ֿפַאר װָאר
  . װי ַא ֿפרױ צו קינד

  : און אױב דו װעסט זָאגן אין דַײן הַארצן 22
  ? ֿפַאר װָאס הָאט דָאס מיר געטרָאֿפן

  , ױֿפגעדעקט געװָארן דַײנע ברעגןֿפַאר דַײן גרױס זינד זַײנען א
  . ַאנטבלױזט געװָארן דַײנע טריט

  , קען ַא ּכושי בַײטן זַײן הױט 23
  ? און ַא לעמּפערט זַײנע ֿפלעקן

  , ַאזױ קענט איר גוטס טָאן



  הירמי

יד

  . איר צוגעװױנטע בײז צו טָאן
  דרום װעל איך זײ צעשּפרַײטן װי שּפרײ װָאס ֿפַארגײט  24

  . ֿפַארן װינט ֿפון מדבר
  , דָאס איז דַײן גֹורל 25

  , זָאגט גָאט, דַײן צוגעמָאסטענער טײל ֿפון מיר
  , װַײל דו הָאסט ֿפַארגעסן ָאן מיר
  . און זיך ֿפַארזיכערט אױף ליגן

  , דרום דעק איך אױך אױף דַײנע ברעגן איבער דַײן ּפנים 26
  . אּתון געזען װערן װעט דַײן שַאנד

  , שעסדַײן ניאוף און דַײנע הירז 27
   –די שענדלעכקײט ֿפון דַײן זנות 

  אױף די הײכן אין ֿפעלד 
  . הָאב איך געזען דַײנע אומװערדיקײטן

  ! װיסט ניט רײן װערן, ירוָשַלִים, װײ דיר
  ? ביז איבער װַאנען נָאך

  

 װָאס דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיהון װעגן די 1
   .טריקענישן

  , עס טרױערט יהודה 2
  , ן אירע טױערן זַײנען ֿפַארשמַאכטאו

  , און אירע טױערן זַײנען ֿפַארשמַאכט
  ; זײ זַײנען ֿפינצטער צו דער ערד

  . און דָאס געשרײ ֿפון ירוָשַלִים גײט אױף
  ; און זײער ּפֵני שיקן זײערע יונגען נָאך װַאסער 3

  , געֿפינען זײ ניט קײן װַאסער, זײ קומען צו די גריבער
  ; ערן זיך אום לײדיקזײער ּכלים ק

  , זײ זַײנען אין ביָאש און ֿפַארשעמט
  . און ֿפַארדעקן זײערע קעּפ

  , ֿפון װעגן דער ערד װָאס איז צעּפלַאצט 4
  , װַײל קײן רעגן איז ניטָא אין לַאנד

  , זַײנען די ַאקערלַײט אין ביָאש
  . זײ ֿפַארדעקן זײערע קעּפ

  , בערט און ֿפַארלָאזטװָארום ַאֿפילו ַא הינדין אין װעלד גע 5
  . װַײל קײן גרָאז איז ניטָא



  הירמי

  , און די װילדע אײזלען שטײען אױף די הױכע ערטער 6
  ; זײ שלינגען דעם װינט װי שַאקַאלן

  , זײערע אױגן גײען אױס
  . װַײל קײן קרַײטעכץ איז ניטָא

  , אױב אונדזערע זינד זָאגן עדות קעגן אונדז 7
  ; ןטו ֿפון דַײן נָאמען װעג, גָאט

  , װָארום ֿפיל זַײנען אונדזערע ָאּפקערונגען
  . מיר הָאבן געזינדיקט צו דיר

  , דו הָאֿפענונג ֿפון יׂשראל 8
  , זַײן העלֿפער אין צַײט ֿפון נױט

  , ֿפַאר װָאס זָאלסטו זַײן װי ַא ֿפרעמדער אין לַאנד
  ? און װי ַא װַאנדערער װָאס ֿפַארקערט צו נעכטיקן

  , טו זַײן װי ַא צעטומלטער מענטשֿפַאר װָאס זָאלס 9
  ? װי ַא גיבור װָאס קען ניט העלֿפן

  , גָאט, דו ביסט דָאך צװישן אונדז
  ; און דַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױף אונדז

  . ניט טו אונדז ֿפַארלָאזן

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט צו דעם דָאזיקן ֿפָאלק 10
  , ַאזױ הָאבן זײ ליב אומצּוװַאנדערן

  ; לטן ניט ָאּפ זײערע ֿפיסזײ הַא
  , ַאצונד װעט ער געדענקען זײער ֿפַארברעך

  . און דערמָאנען זײערע זינד

  : און גָאט נָאט צו מיר געזָאגט 11
  . זָאלסט ניט מתּפלל זַײן ֿפַאר דעם דָאזיקן ֿפָאלק צום גוטן

  , הער איך ניט צו זײער געשרײ, ַאז זײ ֿפַאסטן 12
  , ף ברַאנדָאּפֿפער און שּפַײזָאּפֿפעראון ַאז זײ בֿפענגען אױ
   -בַאװיליק איך זײ ניט

  נַײערט מיט שװערד אונמיט הונגער און מיט ּפעסט 
  . טו איך זײ ֿפַארלענדן

: די נֿביאים זָאגן צו זײ, זע, גָאט דו הַאר, װײ: הָאב איך געזָאגט 13
  און קײן הונגער װעט בַײ אַײך , איר װעט ניט ָאנזען קײן שװערד

װָארום ַא זיכערן שלום װעל איך אַײך געבן אין דעם דָאזיקן , יט זַײןנ
  . ָארט



  הירמי

  : הָאט גָאט צו מיר געזָאגט 14
  ; ליגן זָאגן נֿביאות דו נֿביאים אין מַײן נָאמען

  , ניט איך הָאב זײ געשיקט
  , און ניט איך הָאב זײ בַאֿפױלן

  ; און איט איך הָאב צו זײ גערעדט
  , און װָארזָאגעכץ און נישטיקײט, זעאונג ֿפון ליגן

  . זָאגן זײ אַײך נֿביאות, ַאטרוג ֿפון זײער הַארצןן באו
   –דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט  15

  , אױף די נֿביאים װָאס זָאגן נֿביאות אין מַײן נָאמען
  , װען איך הָאב זײ ניט געשיקט

  קײן שװערד און קײן הונגער : און זײ זָאגן
   – דעם דָאזיקן לַאנד װעט ניט זַײן אין

  ֿפון שװערד און ֿפון הונגער 
  . װעלן ֿפַארלענדט װערן יענע נֿביאים

  , און דָאס ֿפָאלק װָאס זײ זָאגן נֿביאות צו זײ 16
  װעלן ליגן ַאװעקגעװָארֿפן אין די גַאסן ֿפון ירוָשַלִים 

  , ֿפון װעגן דעם הונגער און דער שװערד
  ;  הָאבןאון זײ װעלן קײן בַאגרעבער ניט

  ; און זײערע טעכטער, און זײערע זין, זײערע װַײבער, זײ
  . און איך װעל אױסגיסן אױף זײ זײער שלעכטיקײט

  : און זָאלסט זָאגן צו זײ דָאס דָאזיקע װָארט 17
  צעגײן זָאלן מַײנע אױגן אין טרערן 

  , און ניט אױֿפהערן, טָאג און נַאכט
  עװָארן װָארום ַא גרױס ברָאך איז צעברָאכן ג

  ; די יונגֿפױ טָאכטער מַײן ֿפָאלק
  . ַא שװערן שלַאק ביז גָאר

  , ַאז איך גײ ַארױס אין װעלד 18
  ; דערשלָאגענע ֿפון שװערד, ערשט

  , און ַאז איך קום ַארַײן אין שטָאט
  . יסורים ֿפון הונגער, ערשט

  װָארום אי דער נֿביא אי דער ּכֹהן 
  . ן גָארנישטאון װײס, דרײען זיך איבערן לַאנד

  ? הָאסטו ֿפַארַאכטן ֿפַארַאכט יהודה 19
  ? צי הָאט זיך ֿפון ִציֹון ֿפַארעקלט דַײן זעל



  הירמי

טו

  , ֿפַאר װָאס הָאסטו אונדז געשלָאגן
  ? ַאז ֿפַאר אונדז איז קײן הײלונג ניטָא

  , געהָאֿפט אױף שלום
  ; און קײן גוטס איז ניטָא

  , און אױף ַא צַײט ֿפון הײלונג
  ! עקענישערשט ַא שר

  , אונדזער שלעכטיקײט, גָאט, מיר װײסן 20
  ; די זינד ֿפון אונדזערע עלטערן

  . װָארום מיר הָאבן געזינדיקט צו דיר
  , ניט ֿפַארַאכט אונדז ֿפון דַײן נָאמען װעגן 21

  ; ניט שענד דעם טרָאן ֿפון דַײן ּכבוד
  . זָאלסט ניט ֿפַארשטערן דַײן בונד מיט אונדז, דערמָאן זיך

  ? געבער-זַײנען דָא צװישן די נישטיקע געצן ֿפון די ֿפעלקער רעגנ 22
  ? ָאדער גיבן די הימלען ַאלײן שּפרײרעגן

  , דו ביסט יהוה אונדזער גָאט, ֿפַאר װָאר
  , און מיר הָאֿפן צו דיר

  . װָארום דו מַאכסט דָאס ַאלץ

  

  :  און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט1
  , ן שמואל ֿפַאר מירװען אױֿפשטײן זָאל משה או

  ; איז מַײן זעל ניט מיט דעם דָאזיקן ֿפָאלק
  . און זָאלן זײ ַאװעקגײן, שיק זײ ַאװעק ֿפון מַײן ּפנים

  : ַאז זײ װעלן זָאגן צו דיר, און עס װעט זַײן 2
  ? װּוהין זָאלן מיר ַאװעקגײן

  : זָאלסטו זָאגן צו זײ
  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט

  , טצום טױ, װער צום טױט
  , צום שװערד, און װער צום שװערד
  , צום הונגער, און װער צום הונגער

  . צו געֿפַאנגענשַאֿפט, און װער צו געֿפַאנגענשַאֿפט
  , און איך װעל ָאנזעצן אױף זײ ֿפיר משּפחות 3

  : זָאגט גָאט
  , און די הינט צו שלעּפן, די שװערד צו הרגען

  , ון דער ערדאון די חיה ֿפ, און דעם ֿפױגל ֿפון הימל



  הירמי

  . צו עסן און אומצוברענגען
  און איך װעל זײ מַאכן צו שױדער  4

  , בַײ ַאלע קיניגרַײכן ֿפון דער ערד
  , ֿפון װעגן מנשה דעם זון ֿפון איִכזִקָיהון

  , אי דעם מלך ֿפון יהודה
  . ֿפַאר װָאס ער הָאט געטָאן אין ירוָשַלִים

  ? ִיםירוָשַל, װָארום װער װעט דיך דערברימען 5
  ? און װער װעט דיך בַאדױערן
  און װער װעט זיך ָאּפקערן 
  ? דיך צו ֿפרעגן אױף ֿפריד

  , זָאגט גָאט, דו הָאסט מיך ַאװעקגעװָארֿפן 6
  , ַאהינטער טוסטו גײן

  ; דרום שטרעק איך אױס מַײן הַאנט אױף דיר און צעשטער דיך
  . איך בין מיד געװָארן זיך צו דערבַארימען

   װינטשוֿפל זײ מיט ַא װינטשוֿפל און איך 7
  ; אין די טױערן ֿפון לַאנד

  , איך ברענג אונטער מַײן ֿפָאלק, איך לָאז ָאן קינדער
  . װַײל זײ קערן זיך ניט אום ֿפון זײערע װעגן

  ; זײערע ַאלמנות װערן דורך מיר מער װי זַאמד ֿפון די ימען 8
  , װײלטן ַאן אױסדער– אױף דער מוטער –איך ברענג אױף זײ 

  . ַא ֿפַארװיסטער אין מיטן טָאג
  איך װַארף ָאן אױף איר ּפָאוצים 

  . ַאנגסט און שרעקענישן
  , ֿפַארװעלקט װערט די געװינערין ֿפון זיבן 9

  ; זי הױכט אױס איר נשמה
  , איר זון גײט אונטער װען נָאך טָאג
  . זי װערט צו שַאנד און ֿפַארשעמט
  יבערגעבן און זײער איבערבליב װעל איך א
  . זָאגט גָאט, צום שװערד ֿפַאר זײערע ֿפַײנט

  , מוטער מַײנע, װײ מיר 10
  װָאס דו הָאסט מיך געבָארן 

  , ַא מענטש ֿפון קריג
  ; און ַא מענטש ֿפון שטרײט קעגן גַאנצן לַאנד



  הירמי

  , און ניט מע מָאנט בַײ מיר, ניט איך מָאן
  . ֿפון דעסטװעגן שילטן זײ מיך ַאלע

  : ט געזָאגטהָאט גָא 11
  ; איך װעל דיך דערלײזן צום גוטן, ֿפַאר װָאר
  איך װעל מַאכן דעם ֿפַײנט זיך בעטן בַײ דיר , ֿפַאר װָאר

  . אין צַײט ֿפון אומגליק און אין צַײט ֿפון נױט
   –קען מען אַײזן צעברעכן  12

  ? און קוּפער, אַײזן ֿפון צֿפון

  דַײן ֿפַארמעג און דַײנע אֹוצרות  13
  ; יך געבן צו רױב ָאן געצָאלטװעל א

  ֿפַאר ַאלע דַײנע זינד , יָא
  . ַאזש אין ַאלע דַײנע געמַארקן

  , און איך װעל דיך ַאריבערֿפירן בַײ דַײנע ֿפַײנט 14
  ; אין ַא לַאנד װָאס דו קענסט ניט

  , װָארום ַא ֿפַײער איז ָאנגעצונדן אין מַײן נָאז
  . אױף אַײך װעט עס ברענען

  ,  װײסט דָאךגָאט, דו 15
  , און דערמָאן זיך ָאן מיר, געדענק מיך

  ; און זײ זיך נֹוקם ָאן מַײנע נָאכיָאגער
  ; ֿפון װעגן דַײן לַאנגגעמיט ניט נעם מיך ַאװעק

  . מערק מַײן לַײדן ֿפון דַײנעטװעגן שַאנד
  , װי דַײנע װערטער זַײנען געֿפונען געװָארן 16

  , ַאזױ הָאב איך זײ אַײנגעשלונגען
  , ון דַײן װָארט איז מיר געװען ֿפַאר ַא ֿפרײדא

  , און ֿפַאר ַא ׂשמכה ֿפון מַײן הַארצן
  , װַײל דַײן נָאמענם איז אױף מיר גערוֿפן געװָארן

  . יהוה דו גָאט ֿפון צָבאומת
  איך בין ניט געזעסן אין געזעמל ֿפון ֿפרײלעכע  17

  ; און זיך לוסטיק געמַאכט
  ,  איך געזעסן ַאלײןֿפון װעגן דַײן הַאנט בין

  . װָארום מיט צָארן הָאסטו מיך ָאנגעֿפילט
  , ֿפַאר װָאס איז אײביק מַײן װַײטָאק 18

  ? זי װיל זיך ניט הײלן, און מַײן װ אונד איז מסוּכן



  הירמי

טז

  , װילסטו מיר זַײן װי ַא טַײך ַא ֿפַאלשעּתר
  ? װי װַאסערן אומגעטרַײע

  : דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 19
  , און איך װעל דיך אומקערן,  װעסט זיך אומקערןַאז דו

  ; װעסטו שטײן ֿפַאר מיר
  , און ַאז דו װעסט ַארױסציען טַײערס ֿפון געמַײנעם

  ; װעסטו ַאזױ װי מַײן מױל זַײן
  , זײ װעלן זיך אומקערן צו דיר

  . און דו װעסט זיך גניט אומקערן צו זײ
   ֿפָאלק און איך װעל דיך מַאכן ַאקעגן דעם דָאזיקן 20

  , ֿפַאר ַא בַאֿפעסטיקטער מױער ֿפון קוּפער
  , און זײ װעלן מלחמה הַאלטן קעגן דיר

  ; און װעלן דיך ניט בַײקומען
  , דיך צו העלֿפן, װָארום איך בין מיט דיר

  . זָאגט גָאט, און דיך מציל צו זַײן
  , און איך װעל דיך מציל זַײן ֿפון דער הַאנט ֿפון די שלעכטע 21

  . על דיך אױסלַײזן ֿפון דעם ֿפױסט ֿפון די מַאכטיקעאון װ

  

  : ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
  , זָאלסט דיר ניט נעמען קײן װַײב 2

  . און ניט הָאבן קײן זין און קײן טעכטער אין דעם דָאזיקן ָארט
  װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט  3

  ױף די טעכטער אױף די זין און א
  , װָאס װערן געבָארן אין דעם דָאזיקן ָארט

  , און אױף זײערע מוטערס ָאס הָאבן זײ געהַאט
  און אױף זײערע ֿפָאטערס װָאס הָאבן זײ געבָארן 

  : אין דעם דָאזיקן לַאנד
  ; טױטן ֿפון יסורים װעלן זײ שטַארבן 4

  , ניט בַאקלָאגט און ניט בַאגרָאבן װעלן זײ װערן
  ; יסט אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד װעלן זײ זַײןצו מ

  ; און ֿפון שװערד און ֿפון הונגער װעלן זײ ֿפַארלענדט װערן
  און זײערע טױטע לַײבער װעלן זַײן צו שּפַײז 

  . י און ֿפַאר דער חיה ֿפון דער ערד,ֿפַארן ֿפױגל ֿפון הימל



  הירמי

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 5
  , ן הױז ֿפון יָאמערזָאלסט ניט קומען אי

  , און זָאלסט ניט גײן בַאקלָאגן
  , און זָאלסט זײ ניט בַאדױערן

  װָארום איך הָאב ַאװעקגענומען מַײן שלום 
  , זָאגט גָאט, ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק

  . און די דערבַארימונג, די גענָאד
  און גרױס און קלײן װעלן שטַארבן  6

  ; אין דעם דָאזיקן לַאנד
  , װעלן בַאגרָאבן װערןניט זײ 

  , און ניט מע װעט קלָאגן נָאך זײ
  , און ניט מע װעט זיך אַײנשנַײדן

  ; און ניט מע װעט זיך ַא ּפליך מַאכן נָאך זײ
  , און ניט מע װעט ברעכן ברױט ֿפַאר זײ אין ַאֵבלות 7

  , זײ צו טרײסטן נָאך ַא טױטן
  ײסטונג און ניט מע װעט זײ געבן טרינקען ַא בעכער ֿפון טר

  . נָאך זײער ֿפָאטער און נָאך זײער מוטער
  , און אין הױז ֿפון ַא סעודה זָאלסטו ניט גײן 8

  . צו עסן און צו טרינקען, צו זיצן מיט זײ
  , װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 9

  : דער גָאט ֿפון יׂשראל
  , איך ֿפַארשטער ֿפון דעם דָאזיקן ָארט, זע

  , רע אױגן און אין אַײערע טעגֿפַאר אַײע
  , דעם ָקול ֿפון לוסטיקײט און דעם ָקול ֿפון ֿפרײד
  . דעם ָקול ֿפון ַא כתן און דעם ָקול ֿפון ַא ּכלה

ַאז דו װעסט זָאגן צו דעם דָאזיקן ֿפָאלק די ַאלע , און עס װעט זַײן 10
ָאגט ֿפַאר װָאס הָאט גָאט ָאנגעז: און זײ װעלן זָאגן צו דיר, װערטער

און װָאס איז אונדזער , אױף אונדז ַאלדָאס דָאזיקע גרױסע בײז
און װָאס איז אונדזער זינד װָאס מיר הָאבן געזינדיקט צו , ֿפַארברעך

ֿפַאר װָאס אַײערע : זָאלסטו זָאגן צו זײ 11? יהוה אונדזער גָאט
ָאך און זזײ זַײנען געגַאנגען נ, זָאגט גָאט, עלטערן הָאבן מיך ֿפַארלָאזן

און מיך , און זיך געבוקט צו זײ, און הָאבן זײ געדינט, ֿפרעמע געטער
און איר  12. און מַײן ּתֹורה הָאבן זײ ניט געהיט, הָאבן זײ ֿפַארלָאזן

און ָאט גײט איר , הָאט נָאך ערגער געטָאן ֿפון אַײערע עלטערן
מיך , ּפַארטקײט ֿפון זַײן בײזן הַאַארצןשאיטלעכער נָאך דער אַײנגע



  הירמי

 װעל איך אַײך ֿפַארװַארֿפן ֿפון דעם דָאזיקן םדרו 13. ניט צו הערן
לַאנד אין ַא לַאנד װָאס ניט איר און ניט אַײערע עלטערן הָאבן 

; און איר װעט דָארטן דינען ֿפרעמדע געטער טָאג און נַאכט, געקענט
   .לַײטזעליקײטװָארום איך װעל אַײך ניט געבן קײן 

  , זָאגט גָאט, טעג קומעןזע , ֿפַאר װָאר 14
  : און עס װעט מער ניט געזָאגט װערן

  ַאזױ װי עס לעבט גָאט װָאס הָאט אױֿפגעברַאכט 
  ! די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון לַאנד ִמצַרִים

  ַאזױ װי סעס לעבט גָאט װָאס הָאט אױֿפגעברַאכט : נַײערט 15
  לַאנד -די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון צֿפון

  ! ע לענדער װָאס ער הָאט זײ ֿפַארשטױסן ַאהיןאון ֿפון ַאל
  און איך װעל זײ אומקערן אױף זײער ערד 

  . װָאס איך הָאב געגעבן זײערע עלטערן

  , זָאגט גָאט, איך שיק נָאך ֿפישערס ַא סך, זע 16
  ; און זײ װעלן זײ ַארױסֿפישן

  , און דערנָאך װעל איך שיקן נָאך ַא סך יעגערס
  ױֿפיָאגן און זײ װעלן זײ צענ
  , און ֿפון יעטװעדער הײך, ֿפון יעטװעדער גַארג

  . און ֿפון די שּפַאלטן ֿפון די װעלזן
  , װָארום מַײנע אױגן זַײנען אױף ַאלע זײערע װעגן 17

  , ניט ֿפַארבָארגן זַײנען זײ ֿפון ֿפַאר מיר
  . און ניט ֿפַארהױלן איז זײער ֿפַארברעך ֿפון ַאקעגן מַײנע אױגן

  ך װעל צוערשט בַאצָאלן טָאּפל און אי 18
  , זײער ֿפַארברעך און זײער זינד

  ֿפַאר װָאס זײ הָאבן ֿפַארשװעכט מַײן לַאנד 
  , מיט די נֵבלות ֿפון זײערע מיאוסע ָאּפגעטער

  . און זײערע אומװערדיקײטן הָאבן ָאנגעֿפילט מַײן ַארב

  , מַײן ֿפעסטיקײט און מַײן ֿפעסטונג, גָאט 19
  טרינונג אין טָאג ֿפון נױט און מַײן ַאנ

  צו דיר װעלן ֿפעלקער קומען 
  : און װעלן זָאגן, ֿפון די עקן ערד

  , נָאר ליגן הָאבן געַירשעט אונדזערע עלטערן
  . נישטיקײטן װָאס אין זײ איז קײן נוץ ניטָא



  הירמי

יז

  , קען ַא מענטש זיך מַאכן געטער 20
  ? ַאז זײ זַײנען קײן געטער ניט

  , איך מַאך זײ װיסן, זע, ֿפַאר װָאר 21
  דָאס מָאל װעל איך זײ מַאכן װיסן 

  , מַײן הַאנט און מַײן בבורה
  . און זײ װעלן װיסן ַאז מַײן נָאמען איז יהוה

  

   די זינד ֿפון יהודה איז אױֿפגעשריבן 1
  ; מיט ַא דימענטענעם שּפיץ, מיט ַאן אַײזערנער ּפען

און אױף די הערנער י ,אױסגעקריצט אױֿפן טָאװל ֿפון זײער הַארצן
  . ֿפון אַײערע מזבכות

  , ותחמזב ַאזױ נָאך זײערע –װי זײ בענקען נָאך זײערע קינדער  2
  , און זײערע געצנשטַאנגען בַײם צװַײגהַאֿפטיקן בױם

  . אױף די בערגלעך די הױכע

  ! מַײן געבערג אין ֿפעלד 3
  , ַאלע דַײנע אֹוצרות װעל איך געבן צו רױב, דַײן ֿפַארמעג

  .  ֿפַאר די זינד אין ַאלע דַײנע געמַארקן–ַײנע היכן ד
  , און װעסט זיך ָאּפװַארֿפן ֿפון זיך ַאלײן ֿפון דַײן נחלה 4

  ; װָאס איך הָאב דיר געגעבן
  , און איך װעל דיך מַאכן דינען דַײנע ֿפַײנט

  ; אין ַא לַאנד װָאס דו קענסט ניט
  , ַײן נָאזװָארום ַא ֿפַײער הָאט איר ָאנגעצונדן אין מ

  . ביז אײביקן װעט עס ברענען

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 5
  , ֿפַארשָאלטן דער מַאן װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף ַא מענטשן

  , און מַאכט ֿפלײש זַײן ָאנהַאלט
  ! און ֿפון גָאט קערט זיך ָאּפ זַײן הַארץ

  , װָארום ער װעט זַײן װי ַא טַאמַאריסק אין דער װיסטע 6
  , ט ניט זען װען עס קומט גוטסאון װע

  , און װעט װױנען אין טריקענישן אין דער מדבר
  . אין ַא לַאנד ַא זַאלציקן װָאס איז ניט בַאזעצט

  , געבענטשט דער מַאן װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף גָאט 7
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  ! און גָאט איז זַײן ֿפַארזיכערונג
  , ערװָארום ער װעט זַײן װי ַא בױם געֿפלַאנצט בַײ װַאס 8

  , װָאס בַײ ַא בַאך לָאזט ער ַארױס זַײנע װָארצלען
  , און ער מערקט ניט װען עס קומט ַא היץ

  , און זַײן בלַאט איז גרין
  , און אין ַא יָאר ֿפון טריקעניש דאגהט ער ניט

  . און הערט ניט אױף טרָאגן ֿפרוכט

  , ֿפַארדרײטער ֿפון ַאלץ איז דָאס הַארץ 9
  ? װער קען עס קָאנען –און שװַאך איז עס 

  , טו ֿפָארשן דָאס הַארץ, גָאט, איך 10
  , טו ֿפרּוװן די נירן

  , ּכדי צו געבן איטלעכן לױט זַײנע װעגן
  . לױט דער ֿפרוכט ֿפון זַײנע מעׂשים

  , ַא ֿפעלדהון װָאס בװריט אױף װָאס זי הָאט ניט געלײגט 11
  ; עכטיקײטָאבע רניט מיט גער, איז דער װָאס מַאכט ַאן עשירות

  , אין העלֿפט ֿפון זַײנע טעג װעט ער עס ֿפַארלָאזן
  . און אין זַײן ָסוף װעט ער בלַײבן ַא מנּוװל

  , דערהױבן ֿפון ָאנהײב ָאן, דו טרָאן ֿפון ּפרַאכטיקײט 12
  , דו ָארט ֿפון אונדזער הײליקײט

  , גָאט, דו הָאֿפענונג ֿפון יׂשראל 13
  ; ן ֿפַארשעמט װערןװעל, ַאלע װָאס ֿפַארלָאזן דיך

  און די ָאּפגעקערטע ֿפון מיר 
  , װעלן אין דער ערד װַארשריבן װערן

  , װַײל זײ הָאבן ֿפַארלָאזן גָאט
  .דעם קװַאל ֿפון לעבעדיקע װַאסער

   
  , איך זָאל געהײלט װערן, גָאט, הײל מיך 14

  , איך זָאל גהָאלֿפן װערן, העלף מיך
  . װָארום דו ביסט מַײן לױב

  :  זײ זָאגן צו מיר,זע 15
  ? װּו איז דָאס װָארט ֿפון גָאט

  . זָאל עס נָאר קומען
  ניט איך בין ַאנטלָאֿפן , און איך 16
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  , ֿפון זַײן ַא ּפַאסטוך הינטער דיר
  ; און ניט איך הָאב בַאגערט דעם אומגליקלעכן טָאג

  ; דו בַײסט עס
  , װָאס איז ַארױס ֿפון מַײנע ליּפן

  . ים געװעןאיז ֿפַאר דַײן ּפנ
  ; זָאל עס מיר ניט זַײן צום ברָאך 17

  . דו ביסט דָאך מַײן בַאשיצונג אין טָאג ֿפון אומגליק
  , זָאלן מַײנע נָאכיָאגער ֿפַארשעמט װערן 18

  ; און איך זָאל ניט ֿפַארשעמט װערן
  , זָאלן זײ דערשרָאקן װערן

  . און איך זָאל ניט דערשרָאקן װערן
  , ג ֿפון אומגליקברענג אױף זײ דעם טָא

  . און ַא צװײאיקן ברָאך צעברעך זײ

גײ און זָאלסט זיך שטעלן אין : ַאזױ הָאט צו מיר גָאט געזָאגט 19
װָאס דורך אים קומען ַארַײן די , טױער ֿפון די קינדער ֿפון ֿפָאלק

און אין ַאלע , און װָאס דורך אים גײען זײ ַארױס, מלכים ֿפון יהודה
הערט דָאס װָארט : און זָאלסט זָאגן צו זײ 20; ִיםטױערן ֿפון ירוָשַל

און ַאלע בַאװױנער , און גַאנץ יהודה, איר מלכים ֿפון יהודה, ֿפון גָאט
ַאזױ הָאט גָאט  21; װָאס קומען אין די דָאזיקע טױערן, ֿפון ירוָשַלִים

און איר זָאלט ניט טרָאגן קײן , היט אַײך אום אַײער זעל: געזָאגט
טָאג ֿפון שבת און ַארַײנברענגען אין די טױערן ֿפון מׂשא אין 
און איר זָאלט ניט ַארױסטרָאגן קײן מׂשא ֿפון ַאַײערע  22. ירוָשַלִים

, און קײן שום ַארבעט זָאלט איר ניט טָאן, הַײזער אין טָאג ֿפון שבת
ַאזױ װי איך הָאב , און איר זָאלט הַאלטן הײליק דעם טָאג ֿפון שבת

ָאבער זײ הָאבן ניט געהערט און ניט  23. ערע עלטערןבַאֿפױלן אַײ
און זײ הָאבן הַארט געמַאכט זײער נַאקן ניט , צוגענַײגט זײער אױער

אױב : דרום װעט זַײן 24. און ניט צו נעמען קײן מוסר, צוצוהערן
ניט ַארַײנצוברענגען , זָאגט גָאט, צוהערן װעט איר צוהערן צו מיר

, ֿפון דער דָאזיקער שטָאט אין טָאג ֿפון שבתקין מׂשא אין די טױערן 
ניט צו טָאן אין אים , נַײערט צו הַאלטן הײליק דעם טָאג ֿפון שבת

װעלן קומען אין די טױערן ֿפון דער דָאזיקער  25, קײן ִשם ַארבעט
װָאס רַײטן , שטָאט מלכים און הַארן װָאס זיצן אױֿפן טרָאן ֿפון דוד

די מענער ֿפון , און זײערע הַארן, זײ, דאױף רַײטװעגן און אױף ֿפער
און די דָאזיקע שטָאט װעט ; און די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים, יהודה

און מע װעט קומען ֿפון די שטעט ֿפון  26. זַײן בַאזעצט אױף אײביק



  הירמי

יח

און ֿפון , און ֿפון לַאנד בנימין, און ֿפון רונד ַארום ירוָשַלִים, יהודה
ברענגענדיק , און ֿפונעם ָדרום, ונעם געבערגאון ֿפ, דער נידערונג
און , און װַײרױך, און שּפַײזָאּפֿפער, און שלַאכטָאּפֿפער, ברַאנדָאּפֿפער

אױב ָאבער איר װעט  27. אין הױז ֿפון גָאט, ברענגענדיק דַאנקָאּפֿפער
און ניט צו , צו הלטן הײליק דעם טָאג ֿפון שבת, ניט צוהערן צו מיר
א און ַארַײנקומען דערמיט אין די טױערן ֿפון טרָאגן קײן מׂש

װעל איך ָאנצינדן ַא ֿפַײער אין אירע , ירוָשַלִים אין טָאג ֿפון שבת
און װעט , און עס װעט ֿפַארצערן די ּפַאלַאצן ֿפון ירוָשלקִים, טױערן

  . ניט ֿפַאלָאשן װערן

  

   :צו זָאגןַאזױ ,  דָאס װָארט װָאס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפון גָאט1
און זָאלסט ַארָאּפנידערן צום הױז ֿפון דעם , שטײ אױף 2
הָאב  3. און דָארטן װעל איך דיך מַאכן הערן מַײנע װערטער, טעּפער

ערשט ער מַאכט , איך ַארָאּפגענידערט צום הױז ֿפון דעם טעּפער
און ַאז די ּכלי װָאס ער הָאט געמַאכט  4. ַארבעט אױֿפן װערקשטײן

,  איז ֿפַארדָארבן געװָארן אין דער הַאנט ֿפון דעם טעּפערֿפון לײם
ַאזױ װי עס איז , הָאט ער זי איבערגעמַאכט אין ַאן ַאנדער ּכלי
  . װױלגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון דעם טעּפער צו מַאכן

  : איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו מיר ַאזױ צו זָאגן 5
איר ,  טעּפערדער דָאזיקערזױ װי קער איך דען ניט טָאן מיט אַײך ַא 6

  . זָאגט גָאט? הױז ֿפון יׂשראל
  , װי לײם אײן דער הַאנט ֿפון דעם טעּפער, זעט

  . הױז ֿפון יׂשראל, זַײט איר אין מַײן הַאנט
  ,  אױף ַא ֿפָאלק און אױף ַא קיניגרַײךאיךאײן רגע רעד  7

  ; אױסצורַײסן און אַײנצּוװַארֿפן און אונטערצוברענגען
  , ָאבער ַאז דָאס ֿפָאלק װָאס איך הָאב אױף אים גערעדט 8

  , קערט זיך אום ֿפון זַײן שלעכטיקײט
  הָאב איך חרטה אױף דעם בײז 

  . װָאס איך הָאב געטרַאכט אים צו טָאן
  , און אײן רגע רעד איך אױף ַא ֿפָאלק און אױף ַא קיניגרַײך 9

  ; צו בױען און צו ֿפלַאנצן
  , ט װָאס איז שלעכט אין מַײנע אױגןָאבער ַאז עס טו 10

  , ניט צוצוהערן מַײן ָקול
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  הָאב איך חרטה אױף דעם גוטס 
  . װָאס איך הָאב געזָאגט אים צו בַאגיטיקן

  , און ַאצונד זָאג ַאקָארשט צו די מענער ֿפון יהודה 11
  , און צו די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים

   :ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: ַאזױ צו זָאגן
  ,  אױף אַײך ַאן אומגליקַאףשבַאאיך , זעט

  ; און גרַאכט אױף אַײך ַא טרַאכטונג
  , קערט אַײך אום ֿפָארט איטלעכער ֿפון זַײן שלעכטן װעג

  . און בעסערט אַײערע װעגן און אַײערע מעׂשים
  ! אומזיסט: ָאבער זײ זָאגן 12

  , נַײערט נָאך אונדזערע געדַאנקען װעלן מיר גײן
עכער לױט דער אַײנגעשּפַארטקײט ֿפון זַײן בײזן הַארצן און איטל

  . װעלן מיר טָאן

  : דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 13
  , ֿפרעגט ַאקרָאשט בַײ די ֿפעלקער

  ? װער הָאט ַאזױנס געהערט
  שױדערהַאֿפטיקס ביז גָאר 

  . הָאט בַאגַאנגען די יונגֿפרױ יׂשראל
  ד װעט ֿפון װעגן ַא ֿפעלז ֿפון ֿפעל 14

  ? דער שנײ דעם לָבנֹון ֿפַארלָאזן
  װעט צוליב דומּפיקע װַאסער 

  ? קַאלטע ֿפליסעדיקע ַאװעקגעװָארֿפן װערן
  , װָארום מַײן ֿפָאלק הָאט ֿפַארגעסן ָאן מיר 15

  , צו נישטיקײט רַײכערן זײ
   –און מע הָאט זײ געמַאכט שטרױכלען אין זײערע װעגן 

  , די אײביקע שטעגן
  , ן אױף בַײשטעגןּכדי צו גײ 16

  . אױף ַא װעג ניט אױסגעטרעטן
  , ּכדי צו מַאכן זַײן לַאנד ֿפַאר ַא שרעק

  . ֿפַאר ַאן אײביקער שמוצערונג
  , איטלעכער װָאס גײט איר ֿפַארבַײ װעט זיס דערשרעקן

  װינט װעל איך זײ צעשּפרַײטן -װי מיט ַא מזרח 17
  ; ֿפַאר דעם ֿפַײנט

  , נױם װעל איך זעןזײער רוקן און ניט זײער ּפ
  . אין טָאג ֿפון זײער ברָאך



  הירמי

יט

  : זײ הָאבן געזָאגט, יָא 18
  ; קומט לָאמיר אױסטרַאכטן ּתכבולות קעגן ִימָיהון

  , װָארום די ּתֹורה װעט ניט אונטערגײן ֿפון דעם ּכֹהן
  . און דָאס װָארט ֿפון דעם נֿביא, און די עטש ֿפון דעם חכם

  , מיט דער צונגקומט און לָאמיר אים שלָאגן 
  . און ניט ֿפַארנעמען ַאלע זַײנע רײד

  , גָאט, ֿפַארנעם צו מיר 19
  . און הנער צו דעם ָקול ֿפון מַײנע קריגער

  ? זָאל ֿפַאר ַא טֹובה ַא רעה בַאצָאלט װערן 20
  . װָארום זײ הָאבן געגרָאבן ַא גרוב ֿפַאר מַײן לעבן

  , געדענק מַײן שטײן ֿפַאר דיר
  , ס אױף זײצו רעדן גוט

  . ָאּפצוקערן דַײן גרימצָארן ֿפון זײ
  , דרום גיב זײערע קינדער צום הונגער 21

  ; און שלַײדער זײ אין דער מַאכט ֿפון שװערד
  , און ַאלמנות, און זָאלן זײערע װַײבער בלַײבן ָאן קינדער

  , און זײערע מענער זָאלן זַײן הרוגים ֿפון ּפעסט
  . ון שװערד אין מלחמהדערשלָאגן ֿפ, זײערע בכורים

  , זָאל זיך הערן ַא געשרײ ֿפון זײערע הַײזער 22
  ; װען דו װעסט ברענגען אױף זײ ּפלוצים ַא מחנה
  , װָארום זײ הָאבן געגרָאבן ַא גרוב מיך צו ֿפַאנגען

  . און נעצן בַאהַאלטן ֿפַאר מַײנע ֿפיס
  װײסט , גָאט, און דו 23

   ;זײער גַאנצן בַארָאט מיך צו טײטן
  , ניט ֿפַארגעבן זָאלסטו זײער ֿפַארברעך

  , און ניט ֿפַארמעקן זָאלסטו זײער זינד ֿפון ֿפַאר דיר
  ; און זָאלן זײ געשטרױכלט װערן ֿפַאר דיר
  . אין צַײט ֿפון דַײן צָארן רעכן זיך מיט זײ

  

גײ און זָאלסט דיר קױֿפן ַא :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט1
און ֿפון , ון די עלטסטע ֿפון ֿפָאלקטעּפערקרוג און נעם מיט ֿפ

- און זָאלסט ַארױסגײן צום טָאל ֿפון בן 2, די עלטסטע ֿפון די ּכֹהנים
און אױסרוֿפן דָארטן די , װָאס בַײם אַײנגַאנג ֿפון טױער חרסית, ִהנֹו

  :און זָאלסט זָאגן 3, װערטער װָאס איך װעל רעדן צו דיר



  הירמי

  , ים ֿפון יהודהאיר מלכ, הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט
  : ַאװױנער ֿפון ירוָשלִיםבאון 

  , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות
  : דער גָאט ֿפון יׂשראל

  , איך ברענג ַאן אומגליק אױף דעם דָאזיקן ָארט, זע
  ; װעלן אים די אױערן קלינגען, ַאז איטלעכער װָאס הערט עס

  , ֿפַאר װָאס זײ הָאבן מיך ֿפַארלָאזן 4
  , בן ֿפַארֿפרעמדט דעם דָאזיקן ָארטאון הָא

  , און גערײדערט אין אים צו ֿפרעמדע געטער
  , און ניט זײערע עלטערן, װָאס ניט זײ

  ; הָאבן זײ געקענט, און ניט די מלכים ֿפון יהודה
  און זײ הָאבן ָאנגעֿפילט דעם דָאזיקן ָארט 

  . מיט בלוט ֿפון אומשולדיקע
  ,  צו בַעלאון זײ הָאבן געבױט די במות 5

  , צו ֿפַארברענען זײערע קינדער אין ֿפַײער
  , ברַאנדָאּפֿפער צו בַעל

  , און ניט איך הָאב געזָאגט, װָאס ניט איך הָאב בַאֿפױלן
  . און ניט עס איז מיר אױֿפן זינען ַארױֿפגעקומען

  , זָאגט גָאט, טעג קומען, דרום זע 6
  , “ּתוֶפֿת”װערן און דער דָאזיקער ָארט װעט ניט מער גערוֿפן 

  , “ִהנֹום- דער טָאל ֿפון בן”און 
  . “דער טָאל ֿפון טײטונג”נַײערט 

  און איך װעל מַאכן צו נישט  7
  , דעם בַארָאט ֿפון יהודה און ירוָשַלִים אין דעם דָאזיקן ָארט
  , און װעל זײ מַאכן ֿפַאלן דורכן שװערד ֿפַאר זײערע ֿפַײנט

  ; ָאס זוכן זַײער לעבןאון דורך דער הַאנט ֿפון די װ
  און איך װעל געבן זײערע טױטע לַײבער 

  , צו שּפַײז ֿפַארן ֿפױגל ֿפון הימל
  . און ֿפַאר דער ֵכה ֿפון דער ערד

  און איך װעל מַאכן די דָאזיקע שטָאט  8
  ; ֿפַאר ַא שרעק און ֿפַאר ַא שמוצערונג

  , איטלעכער װָאס גײט איר ֿפַארבַײ װעט זיך דערשרעקן
  . װ עט שֹוצערן אױף ַאלע אירע ּפלָאגןאונ

  , און איך װעל זײ מַאכן עסן דָאס ֿפלײש ֿפון זײערע זין 9
  , און דָאס ֿפלײש ֿפון זײערע טעכטער

  , און אײנר דעם ַאנדערנס ֿפלײש װעלן זײ עסן



  הירמי

  , אין דער בַאלעגרונג און אין דער דריקונג
   ,און די װָאס זוכן זײער לעבן, װָאס זײערע ֿפַײנט

  . װעלן זײ דריקן

און זָאלסט צעברעכן דעם קרוג ֿפַאר די אױגן ֿפון די מענטשן  10
  : און זָאלסט זָאגן צו זײ 11, װָאס גײען מיר דיר

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות
  ַאזױ װעל איך צעברעכן דָאס דָאזיקע ֿפָאלק 

  , און די דָאזיקע שטָאט
  , ון ַא טעּפערַאזױ װי מע צעברעכט ַא ּכלי ֿפ

  ; ַאז זי קען ניט מער ֿפַארריכט װערן
  , און מע װעט בַאגרָאבן אין ּתֹוֶפֿת

  . װַײל מער קײן ָארט װעט ניט זַײן אױף צו בַאגרָאבן
  , זָאגט גָאט, ַאזױ װעל איך טָאן צו דעם דָאזיקן ָארט 12

  , און צו זַײנע בַאװױנער
  . ּתֹוֶפֿתּכדי צו מַאכן די דָאזיקע שטָאט ַאזױ װי 

  , און די הַײזער ֿפון ירוָשַלִים 13
  , די אומרײנע, און די הַײזער ֿפון די מלכים ֿפון יהודה
   –װעלן זַײן ַאזױ װי דער ָארטֿפון ּתֹוֶפֿת 

  ַאלע הַײזער װָאס מע הָאט גערײכערט אױף זײערע דעכער 
  , צום גַאנצן חיל ֿפון הימל

  . עטעראון געגָאסן גיסָאּפֿפער צו ֿפרעמדע ג

װָאס גָאט הָאט אים ַאהין , און ִירמָיהו איז געקומען ֿפון ּתֹוֶפֿת 14
און ער הָאט זיך געשטעלט אין הױף ֿפון גָאטס , געשיקט נֿביאות זָאגן

  :און הָאט געזָאגט צום גַאנצן ֿפָאלק, הױז

  , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 15
  : דער גָאט ֿפון יׂשראל

  , נג אױף דעם דָאזיקן ּכַרךאיך ברע, זע
  , און אױף ַאלע זַײנע שטעט

  , דָאס גַאנצע בײז װָאס איך הָאב ָאנגעזָאגט אױף אים
  , װַײל זײ הָאבן הַארט געמַאכט זײער נַאקן

  .ניט צוצוהערן מַײנע װערטער



  הירמי

װָאס איז געװען דער ,  און ַּפשחור דער זון ֿפון ִאֵמר דעם ּכֹהן1כ
ױז ֿפון גָאט הָאט געהערט ִירמָיהון אױבעראױֿפזעער אין ה

און ַּפשחור הָאט געשלָאגן  2. נֿביאותּת זָאגן די דָאזיקע װערטער
און הָאט אים ַארַײנגעשטעלט אין דעם צװַאנגלָאץ , ִירמָיהו הנֿביאן

און עס  3. װָאס אין הױז גָאט, װָאס אין אױבערשטן טױער ֿפון בנימין
חור הָאט ַארױסגענומען ִירמָיהון ֿפון ַאז ַּפש, איז געװען אױף מָארגן

ניט ַּפשחור הָאט גָאט : הָאט ִירמָיהו צו אים געזָאגט, צװַאנגקלָאץ
  .ִמָסביב-נַײערט ָמגֹור, גערוֿפן דַײן נָאמען

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 4
  , איך מַאך דיך ֿפַאר ַא שרעק ֿפַאר דיר ַאלײן, זע

  ; בעראון ֿפַאר ַאלע דַײנע ליבהָא
  , און זײ װעלן ֿפַאלן דורך דער שװערד ֿפון זײערע ֿפַײנט

  ; און דַײנע אױגן װעלן עס זצוזען
  און גַאנץ יהודה װעל איך געבן 

  , אין דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל
  , און ער װעט זײ ֿפַארטרַײבן קײן בֿבל
  . און װעט זײ דערשלָאגן מיטן שװערד

  , ָאס רַײכטום ֿפון דער דָאזיקער שטָאטאון איך װעל געבן ַאל ד 5
  , און ַאל איר טַײערקײט, און ַאל איר מי

  אױך ַאלע אֹוצרות ֿפון די מלכים ֿפון יהודה 
  , אין דער הַאנט ֿפון זײערע ֿפַײנט, װעל איך געבן

  , און זײ װעלן זײ צערױבן
  . און װעלן זײ נעמען און זײ ברענגען קײן בֿבל

  , ון ַאלע בַאװױנער ֿפון דַײן הױזא, ַּפשחור, און דו 6
  , װעט גײן אין געֿפַאנגענשַאֿפט

  , קײן בֿבל װעסטו קומעןן או
  , און דָארטן װעסטו שטַארבן

  , און דָארטן װעסטו בַאגרָאבן װערן
  דו און ַאלע דַײנע ליבהָאבער 

  . װָאס דו הָאסט זײ נֿביאות געזָאגט מיט ליגן

  , גָאט, הָאסט מיך איבערגערעדט 7
  , און איך בין איבערגערעדט געװָארן

  ; און ביסט בַײגעקומען, הָאסט מיך איבערגעשטַארקט
  , איך בין געװָארן צום געלעכטער ַא גַאנצן טָאג

  . איטלעכער טוט שּפעטן ֿפון מיר



  הירמי

  , טו איך שרַײען, װָארום װען נָאך איך רעד 8
  .  רוף איך אױס“!אומרעכט און רױב”

  רט ֿפון גָאט איז מיר געװָארן דָאס װָא, ֿפַאר װָאר
  . צו שַאנד און אוצו לעסטערונג ַא גַאנצן טָאג

  , מָאנען-דעראיך װעל אים ניט : און איך הָאב געװעסט געזָאגט 9
  ; און װעל מער ניט רעדן אין זַײן נָאמען

  , ָאבער עס איז אין מַײן הַארצן װי ַא ברענעדיק ֿפַײער
  , אַײנגעשלָאסן אין מַײנע בַײנער

  , און איך מַאטער זיך עס אַײנצוהַאלטן
  . ָאבער איך קען ניט

  , איך הָאב געהערט די בײזע רײד ֿפון ֿפיל, יָא 10
  : ַא שרעק רונד ַארום

   “!און לָאמיר אים ֿפַארַמסרן, ַמסרט”
  ַאלע מַײנע גוטע ֿפרַײנט 
  : לױערן אױף מַײן ברָאך

  , אֿפשר װעט ער ֿפַארנַארט װערן
  ,  אים בַײקומעןאונמיר װעלן

  . און נעמען אונדזער נקמה ֿפון אים
  ָאבער גָאט איז מיט מיר  11

  , װי ַא גיבור ַא מַאכטיקער
  , דרום װעלן מַײנע נָאכיָאגער געשטרױכלט װערן

  ; און װעלן ניט אױסֿפירן
  , װַײל זײ הָאבן ניט בַאגליקט, זײ װערן ֿפַארשעמט זײער

  . ַארגעסן װערןַאן אײביקע שַאנד װָאס װעט ניט ֿפ
  , װָאס ּפרּוװסט דעם גערעכטן, און דו גָאט ֿפון צָבאֹות 12

  , ָא װָאס זעסט די נירן און דָאס הַארץ
  , לָאמיך זען דַײן נקמה ֿפון זײ

  . װָארום צו דיר הָאב איך ַאנטּפלעקט מַײן קריג

  , זינגט צו גָאט 13
  , טוט לױבן גָאט

  ֿפון דעם ָארימען װָארום ער הָאט מציל געװען די זעל 
  . ֿפון דער הַאנט ֿפון די שלעכטסטוער

  ֿפַארשָאלטן דער טָאג  14
  ! װָאס איך בין אין אים געבָארן געװָארן



  הירמי

כא

  דער טָאג װָאס מַײן מוטער הָאט מיך געבָארן 
  ! זָאל זַײן ניט געבענטשט

  ֿפַארשָאלטן דער מענטש װָאס הָאט מַײן ֿפָאטער  15
  : זױ צו זָאגןַא, די בׂשורה געברַאכט

  ; ַא יִינגל איז דיר געבָארן געװָארן
  ! ֿפרײען דערֿפרײט הָאט ער אים

  יענער מענטש זָאל זַײן װי די שטעט  16
  ; װָאס גָאט הָאט איבערגעקערט און ניט דערבַארימט

  , און ער זָאל הערן ַא איללה אין דער ֿפרי
  ; און ַא געשרײ אין מיטן טָאג

  , ט מיך ניט געטײט ֿפון טרַאכטָאהֿפַאר װָאס ער  17
  , ַאז מַײן מוטער זָאל מַײן קבר זַײן

  . און איר טרַאכט אײביק טרָאגעדיק
  ָאך װָאס גָאר בין איך ֿפון טרַאכט ַארױס  נ18

  , צו זען מַאטערניש און קומער
  ? און אױסגײן אין שַאנד זָאלן מַײנע טעג

  

  װען , ון גָאט דָאס װָארט װָאס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפ1
דער מלך ִצדִקָיהו הָאט צו אים געשיקט ַּפשחור דעם זון ֿפון 

  : ַאזױ צו זָאגן, דעם ּכֹהן, און צַפֿנָיה דעם זון ֿפון ַמֲעֵׂשָיהן, ַמלִּכָיהן
װָארום נבוַכדֶראַצר דער , ֿפַאר אונדז בַײ גָאט, איך בעט דיך, ֿפרעג 2

אֿפשר װעט גָאט טָאן מיט ; מלך ֿפון בֿבל הַאלט מלחמה אױף אונדז
  . און ער װעט ָאּפציען ֿפון אונדז, אונדז ַאזױ װי ַאלע זַײנע װּונדער

  : ַאזױ זָאלט איר זָאגן צו ִצדִקָיהון: הָאט ִירמָיהו צו זײ געזָאגט 3
  : ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל 4
  , נטמלחמה װָאס אין אַײער הַא-איך דרַײ אום די ּכֵלי, זע

  װָאס איר הַאלט דערמיט מלחמה דרױסן ֿפון דער מױער 
  , ַאקעגן דעם מלך ֿפון בֿבל

  , װָאס לעגערן אױף אַײך, און ַאקעגן די ַּכׂשדים
  . און איך װעל זײ אַײנזַאמלען אין דער דָאזיקער שטָאט

  , און איך גוֿפא װעל מלחמה הַאלטן מיט אַײך 5
  ,  מיט ַא שטַארקן ָארעםמיט ַאן אױסגעשטרעקטער הַאנט און

  . און מיט גרױס צָארן, און מיט גרים, און מָאיט ּכעס



  הירמי

  , און איך װעל שלָאגן די בַאװױנער ֿפון דער דָאזיקער שטָאט 6
  ; אי מענטש אי בהמה

  . ֿפון ַא גרױסער ּפעסט װעלן זײ שטַאעבן
  , זָאגט גָאט, און דערנָאך 7

  , אינודהװעל איך געבן ִצדִקָיהו דעם מלך ֿפון 
  , און דָאס ֿפָאלק, און זַײנע קנעכט

  די װָאס זַײנען איבערגעבליבן אין דערדֿפָאזיקער שטָאט 
  , און ֿפון דעם הונגער, ֿפון דער שװערד, ֿפון דער ּפעסט

  , אין דער הַאנט ֿפון נבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון בֿבל
  , און אין דער הַאנט ֿפון זײערע ֿפַײנט

  ; נט ֿפון די װָאס זוכן זײער לעבןאון אין דער הַא
  ; און עסװ עט זײ דערשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד

  , ער װעט זײ ניט שױנען
  . און װעט ניט דערבַארימען און ניט רכמנות הָאבן

  : און צו דעם דָאזיקן ֿפָאלק זָאלסטו זָאגן 8
  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט

  עבן איך לײג ֿפַאר אַײך דעם װעג ֿפון ל, זע
  . און דעם װעג ֿפון טױט

  , דער װָאס בלַײבט זיצן אין דער דָאזיקער שטָאט 9
  , װעט שטַארבן ֿפון שװערד

  , און ֿפון ּפעסט, און ֿפון הונגער
  ָאבער דער װָאס גײט ַארױס 

  , און װעט צוֿפַאלן צו די ַּכׂשדים װָאס לעגערן אױף אַײך
  , װעט בלַײבן לעבן

  . זַײן צום געװינסאון זַײן נֿפש װעט אים 
  װָארום איך הָאב געטָאן מַײן ּפנים קעגן דער דָאזיקער שטָאט  10

  ; זָאגט גָאט, צום בײזן און ניט צום גוטן
  אין דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל 

  װעט זי איבערגעגעבן װערן 
  . און ער װעט זי ֿפַארברענען אין ֿפַײער

  : הודהאון צום הױז ֿפון דעם מלך ֿפון י 11
  . הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט, הױז ֿפון דוד 12
  , הַאלט ַא משּפט אין דער ֿפרי



  הירמי

כב

  , און זַײט מציל דעם בַאגזלטן ֿפון דעם דריקערס הַאנט
  , ּכדי מַײן גרימצָארן זָאל ניט ַארױסגײן װי ַא ֿפַײער

  , און ברענען ַאז קײן לעשער זָאל ניט זין
  .  װעגן אַײערע בײזע מעׂשיםֿפון

  , בַאװױנערין ֿפון טָאל, איך קום צו דיר,  זע13
  ; זָאגט גָאט, דו ֿפעלז ֿפון ּפלױן
  ? װער װעט נידערן אױף אונדז: איר װָאס זָאגט

  ? און װער װעט קומען אין אונדזערע װױנונגען
  און איך װעל זיך ָאּפרעכענען מיט אַײך  14

  ; זָאגט גָאט, ערע מעׂשיםלױט דער ֿפרוכט ֿפון אַײ
  , און איך װעל ָאנצינדן ַא ֿפַײער אין איר װַאלד
  . און עס װעט ֿפַארצערן ַאלץ װאס ַארום איר

  

נידער ַארָאּפ צום הױז ֿפון דעם :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט1
, און זָאלסט רעדן דָארטן דָאס דָאזיקע װָארט, מלך ֿפון יהודה

דו מלך ֿפון יהודה װָאס זיצסט , רט ֿפון גָאטהער דָאס װָא: און זָאגן 2
  אױֿפן 

װָאס קומען אין , און דַײן ֿפָאלק, און דַײנע קנעכט, דו, טרָאן ֿפון דוד
טוט רעכט און : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 3. די דָאזיקע טױערן

און זַײט מציל דעם בַאגזלטן ֿפון דעם דריקערס , גערעכטיקײט
זָאלט איר ניט , און ַאן ַאלמנה, ַא יתום, און ַא ֿפרעמדן; הַאנט

און אומשולדיק בלוט זָאלט איר ניט , ניט בַארױבן, קריװדען
װָארום אױב טָאן װעט איר טָאן די  4. ֿפַארגיסן אין דעם דָאזיקן ָארט

װעלן קומען אין די טױערן ֿפון דעם דָאזיקן הױז מלכים , דָאזיקע זַאך
 װָאס רַײטן אױף רַײטװעגן און אױף ,װָאס זיצן אױֿפן טרָאן ֿפון דוד

אױב ָאבער איר עט  5. און זַײן ֿפָאלק, און זַײנע קנעכט, ער, ֿפערד
ַאז , זָאגט גָאט, שװער איך בַײ מיר, ניט צוהערן די דָאזיקע װערטער

װָארום ַאזױ הָאט גָאט  6. צו װיסט װעט װערן דָאס דָאזיקע הױז
  : יהודהגעזָאגט אױף דעמהױז ֿפון דעם מלך ֿפון

  , ָגלָעד ביסטו מיר געװען
  ; דער שּפיץ ֿפון לָבנון

  , אױב איך װעל דיך ניט מַאכן ֿפַאר ַא מדבר



  הירמי

  ! ֿפַאר שטעט ניט בַאװױנטע
  , און איך װעל ָאנברַײטן אױף דיר צעשטערער 7

  , איטלעכן מיט זַײן געצַײג
  , און זײ װעלן ָאּפהַאקן דַײנע געקליבענע צעדערן

  .ן אין ֿפַײעראון ַארַײנװַארֿפ

, און ֿפיל ֿפעלקער װעלן ֿפַארבַײגײן ֿפַארבַײ דער דָאזיקער שטָאט 8
ֿפַאר װָאס הָאט גָאט ַאזױ : און זײ װעלן זָאגן אײנער צום ַאנדערן
ֿפַאר : און מע װעט זָאגן 9? געטָאן צו דער דָאזיקער גרױסער שטָאט

און הָאבן זיך , ָאטװָאס זײ הָאבן ֿפַארלָאזן דעם בונד ֿפון יהוה זײער ג
  .און זײ געדינט, געבוקט צו ֿפרעמדע געטער

  , איר זָאל ניט װַײנען אױֿפן טױטן 10
  ; און איט בַאדױערן אױף אים

  , װײנען װײנט אױף דעם װָאס גײט ַאװעק
  װָארום ער װעט זיך מער ניט אומקערן 

  .און זען דָאס לַאנד ֿפון זַײן געבורט

עזָאגט אױף ַשלום דעם זון ֿפון יֹאִשָיהו װָארום ַאזױ הָאט גָאט ג 11
װָאס הָאט געקיניגט אױף דעם ָארט ֿפון זַײן , דעם מלך ֿפון יהודה

און װָאס איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון דעם דָאזיקן , ֿפָאטער יֹאִשָיהון
נַײערט אין דעם ָארט  12 .ער װעט זיך מער ניט אומקערן ַאהין: ָארט

און דָאס , דָארטן װעט ער שטַארבן, יבןװּוהין מע הָאט אים ֿפַארטר
  . דָאזיקע לַאנד װעט ער מער ניט ָאנזען

  , דער װָאס בױט זַײן הױז מיט אומערלעכקײט, װײ 13
  ; און זַײנע אױבערשטובן מיט אומרעכט
  , װָאס ַארבעט מיט זַײן חבר אומזיסט

  ; און גיט אים ניט זַײן לױן
  ,  גרױס הױזאיך װעל מיר אױֿפבױען ַא: װָאס זָאגט 14

  ; און אױבערשטובן גערַאמע
  ; און ער שנַײדט זיך אױס גענצטער
  , און ער בַאדעקט עס מיט צעדער
  ! און בַאשמירט עס מיט ֿפַארב

  ? װַײל דו ֿפַארמעסט זיך מיט צעדערהָאלץ, װילסטו קיניגן 15
  , הָאט געגעסן און געטרונקען, ֿפַאר װָאר, דַײן ֿפָאטער



  הירמי

  , טָאן רעכט און גערעכטיקײטָאבער ער הָאט גע
  . דרום איז אים גוט געװען

  , ער הָאט געמשּפט דעם משּפט ֿפון ָארימַאן און אביָאן 16
  . דרום איז געװען גוט

  , דָאס איז דערקענען מיך, ֿפַאר װָאר
  . זָאגט גָאט

  ָאבער דַײנע אױגן און דַײן הַארץ זַײנען ניט מער  17
  , װי נָאר אױף דַײן געװין

  , ן אױף אומשולדיק בלוט צו ֿפַארגיסןאו
  .און אױף רױב און אױף דריקונג צו בַאגײן

דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט אױף יהֹוָיקים דעם זון ֿפון יֹאִשָיהון  18
  : דעם מלך ֿפון יהודה

  : מע װעט ניט קלָאגן אױף אים
   “!װײ שװעסטער”: און» !װײ מַײן ברודער”

  : מע װעט ניט קלָאגן אױף אים
   “!װײ זַײן גלַאנץ”:  און“!װײ הַאר”

  , די בַאגֿפעבעניש ֿפון ַאן אײזל װעט ער בַאגרָאבן װערן 19
  , געשלעּפט און ַאװעקגעװָארֿפן

  . ַאװעק ֿפון די טױערן ֿפון ירוָשלקִים
  , גײ ַארױף צום לָבנֹון און שרַײ 20

  , און אין ָגָשן לָאז ַארױס דַײן ָקול
  , און שרַײ ֿפון עקָברים

  . װָארום צעברָאכן זַײנען ַאלע דַײנע ליבהָאבער
  , איך הָאב גערעדט צו דיר אין דַײן ַשלװה 21

  ; איך װעל ניט הערן: הָאסטו געזָאגט
  , דָאס איז דַײן װעג ֿפון דַײן יוגנט ָאן

  . ַאז דו הערסט ניט צו מַײן ָקול
  , ַאלע דַײנע ֿפיטערער װעט ֿפיטערן דער װינט 22

  ; יבהָאבער װעלן אין געֿפַאנגענשַאֿפט גײןאון דַײנע ל
  ערשט דענצמָאל װעסטו זיך שעמען און צו שַאנד װערן 

  . ֿפון װעגן ַאל דַײן שלעכטיקײט
  , דו בַאװױנערין ֿפון לָבנֹון 23

  , דו אַײנגענעסטע אין צעדערן
  , װען אױף דיר קומען װײען, װי בַאכנט װעסטו זַײן

  ! ריןַא װַײטָאק װי ֿפון ַא געװינע



  הירמי

  , זָאגט גָאט, ַאזױ װי איך לעב 24
  , דער מלך ֿפון יהודה, װען ָּכנָיהו דער זון ֿפון יהֹוָיקימען

  , זָאל זַײן דער זיגלרינג אױף מַײן רעכטער הַאנט
  ! װעל איך דיך ֿפון דָארטן ַארָאּפרַײסן

  און איך װעל דיך געבן  25
  , אין דער הַאנט ֿפון די װָאס זוכן דַײן לעבן

  , ן אין דער הַאנט ֿפון די װָאס דו שרעקסט זיך ֿפַאר זײאו
ָא און אין ער ,און אין דער הַאנט ֿפון נבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון בֿבל

  . הַאנט ֿפון די ַּכׂשדים
  , און איך װעל ֿפַארװַארֿפן דיך 26

  , און דַײן מוטער װָאס הָאט דיך געבָארן
  , אין ַאן ַאנדער לַאנד

  ;  דָארטן ניט געבָארן געװָארןװָאס איר זַײט
  . און דָארטן װעט איר שטַארבן

  און אין דעם לַאנד װָאס זײער הַארץ ציט זײ  27
  , זיך אומצוקערן ַאהין

  . ַאהין װעלן זײ זיך ניט אומקערן

  איז ַא ֿפַארַאכט געֿפעס ַא צעברָאכנס  28
  ? דער דָאזיקער מַאן ָּכנָיהו

  ? עאיז ער ַא ּכלי ַא נישטװערטיק
  , ער און זַײן זָאמען, ֿפַאר װָאס זַײנען זײ ֿפַאר װָארֿפן געװָארן

  ? און ֿפַארשלַײדערט אין דעם לַאנד װָאס זײ קענען ניט
  , לַאנד, לַאנד, לַאנד 29

  !הער דָאס װָארט ֿפון גָאט

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 30
  , ֿפַארשיריבט דעם דָאזיקן מענטשן ָאן קינדער

  ,  בַאגליקט ניט אין זַײנע טעגַא מַאן װָאס
  , װָארום קינער ֿפון זַײן זָאמען װעט ניט בַאגליקן

  , צו זיצן אױֿפן טרָאן ֿפון דוד
  .און װַײטער געװעלטיקן אױף יהודה



  הירמי

  די ּפַאסטוכער װָאס ברענגען אום און צעשּפרַײטן ,  װי1כג
  . זָאגט גָאט, די שָאף ֿפון מַײן ֿפיטערונג

  דער גָאט ֿפון יׂשראל ַאזױ געזָאגט דרום הָאט יהוה  2
איר הָאט צעשּפרײט : אױף די ּפַאסטוכער װָאס ֿפיטערן מַײן ֿפָאלק

  , און זײ ֿפַארשטױסן, מַײנע שָאף
  ; און הָאט ניט ַאכטונג געגעבן אױף זײ

  איך רעכן זיך מיט אַײך , זעט
  . זָאגט גָאט, ֿפַאר אַײערע בײזע מעׂשים

  ען דעם איבערבלַײב ֿפון מַײנע שָאף און איך װעל אַײנזַאמל 3
  , ֿפון ַאלע לענדער װָאס איך הָאב זײ ֿפַארשטױסן ַאהין

  , ון איך װעל זײ אומקערן צו זײער ֿפיטערּפלַאץא
  . און זײ װעלן זיך ֿפרוכּפערן און מערן

  , און איך װעל אױֿפשטעלן איבער זײ ּפַאסטוכער 4
  ; און זײ װעלן זײ ֿפיטערן

  , ער ניט מֹורא הָאבן און ניט ַאנגסטןאון זײ װעלן מ
  . זָאגט גָאט, און זײ װעלן ניט געמינערט װערן

  , זָאגט גָאט, טעג קומען, זע 5
  , און איך װעל אױֿפשטעלן ֿפון דודן ַא גערעכטן שּפרָאץ

  , און קיניגן װעט ַא קיניג װָאס װעט בַאגליקן
  . און טָאן רעכט און גערעכטיקײט אין לַאנד

  , ַײנע טעג װעט געהָאלֿפן װערן יהודהאין ז 6
  ; און יׂשראל װעט רוען אין זיכערקײט

  : און דָאס איז זַײן נָאמען װָאס מע װעט אים רוֿפן
   “!גָאט איז אונדזער גערעכטיקײט”
  , זָאגט גָאט, טעג קומען, זע,  ֿפַאר װָאר7

  : און מע װעט מער ניט זָאגן
  געברַאכט ַאזױ װי עס לעבט גָאט װָאס הָאט אױֿפ
  ! די קינדער ֿפון יׂשראל ֿפון לַאנד ִמצַרִים

  ַאזױ װי עס לעבט גָאט װָאס הָאט אױֿפגעברַאכט : נַײערט 8
  און װָאס הָאט ַאהערגעֿפירט 

  , דעם זָאמען ֿפון דעם הױ ֿפון יׂשראל
  מלַאנד און ֿפון ַאלע לענדער -ֿפון צֿפון

  ! װָאס איך הָאב זײ ֿפַארשטױסן ַאהין
  .  װעלן זיצן אױף זײער ערדאון זײ

  . װערן די נֿביאים 9



  הירמי

  , צעברָאכן איז מַײן הַארץ אין מיר
  ; ַאלע מַײנע בַײנער ציטערן

  , איך בין געװָארן װי ַא מענטש ַא שיּכורער
  ; און װי ַא מַאן װָאס װַײן הָאט אים איבערגעשטַארקט

  . און ֿפון װעגן זַײנע הײליקע װערטער, ֿפון װעגן גָאט
  , ָארום ֿפול איז מיט נֹואֿפים דָאס ַאלנדװ 10

  , װָארום ֿפון װעגן ַא קללה טרױערט דָאס לַאנד
  ; זַײנען ֿפַארטריקנט די ֿפיטערּפלעצער ֿפון מדבר

  , און זײער לױֿפעניש איז צום בײזן
  . און זײער גבורה איז ניט ערלעך

  , װָארום אי דער נֿביא אי דער ּכֹהן זַײנען זינדיק 11
  , ו אין מַײן הױז הָאב איך געֿפונען זײער בײזַאֿפיל

  . זָאגט גָאט
  דרום װעט זײער װעג זײ זַײן  12

  . װי ַא גליטשיקער ָארט אין דער ֿפינצטער
  , זײ װעלן געשטױסן װערן און ֿפַאלן אױף אים
  , װָארום איך װעל ברענגען ַאן אומגליק אױף זײ

  , דָאס יָאר ֿפון זײער רעכנשַאֿפט
  . זָאגט גָאט

  אױך בַײ די נֿביאים ֿפון שֹומרֹון  13
  ; הָאב איך געזען לעסטערונג

  , זײ הָאבן נֿביאות געזָאגט ֿפַאר בַעל
  . און הָאבן ֿפַארֿפירט מַײן ֿפָאלק יׂשראל

  ָאבער בַײ די נֿביאים ֿפון ירוָשַלִים  14
  : הָאב איך שױדערהַאֿפטיקס געזען

  ; און אומגײן מיט ליגן, מַזנה זַײן
  , ן זײ שטַארקן די הענט ֿפון די שלעכטסטועראו

  ; ַאז זײ זָאלן זיך ניט אומקערן קַײנער ֿפון זַײן בײז
  , זײ זַײנען מיר ַאלע װי סדֹום געװָארן
  . און אירע בַאװױנער ַאזױ װי ַעמֹוָרה

  : רום הָאט גָאט ֿפון צָבאֹות ַאזױ געזָאגט אױף די נֿביאים ד15
  , איך מַאך זײ עסן װערמוט, זע

  , און װעל זײ מַאכן טרינקען גיֿפטװַאסער
  װָארום ֿפון די נֿביאים ֿפון ירוָשַלִים 

  . איז ַארױס די זינדיקײט איבערן גַאנצן לַאנד



  הירמי

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות 16
  איר זָאלט ניט הערן צו די װערטער ֿפון די נֿביאים 

  ; װָאס זָאגן אַײך נֿביאות
  ; ן אַײךזײ ֿפַארנַאריש

  , די זעאונג ֿפון זײער הַארצן רעדן זײ
  . ניט אױסן מױל ֿפון גָאט

  : זָאגן זָאגן זײ צו די װָאס ֿפַארַאכטן מיך 17
  ; איר עט הָאבן שלום: גָאט הָאט גערעדט

  , און איטלעכן װָאס גײט אין דער אַײנגעשּפַארטיקײט ֿפון זַײן הַארצן
  . ן בײזאױף אַײך װעט ניט קומען קײ: זָאגן זײ

  , ָאבער װער איז געשטַאנען אין דעם ָסוד ֿפון גָאט 18
  ? ַאז ער זָאל מערקען און הערן זַײן װָארט

  ? װער הָאט ֿפַארנומען זַײן װָארט און זיך צוגעהערט

  , ַא גרימצָארן איז ַארױס, ַא שטורעם ֿפון גָאט, זע 19
  ; ַא דרַײֵאיקער שטורעמװינט, יָא

  . רשעים װעט ער ֿפַאלןאױף די קעּפ ֿפון די 
  , ניט ָאּפגײן װעט דער צָארן ֿפון גָאט 20

  , און ביז ער איז מקיים, ביז ער טוט
  ; די גרַאכטונגען ֿפון זַײן הַארצן

  . אין ָסוף ֿפון די טעג װעט איר דָאס גוט ֿפַארשטײן
  , איך הָאב ניט געשיקט די נֿביאים 21

  , און זײ זַײנען געלָאֿפן
  , גערעדט צו זײאיך הָאב ניט 

  . און זײ הָאבן נֿביאות געזָאגט
  , און אױב זײ זַײנען געשטַאנען אין מַײן ָסוד 22

  , זָאלן זײ לָאזן הערן מַײן ֿפָאלק מַײנע װערטער
  , און זָאלן זײ זײ אומקרעקן ֿפון זײער שלעכטן װעג

  . און ֿפון זײערע שלעכטע מעׂשים

  , ָאגט יהוהז, בין איך דען ַא גָאט ֿפון נָאנטן 23
  ? און ניט ַא גָאט ֿפון דער װַײטן

  , צי קען זיך ֿפַארבָארגן ַא מענטש אין ֿפַארבָארגענישן 24
  . זָאגט גָאט? ניט זען ַאז איך זָאל אימ

  ? בין איך ניט ֿפול די הימלען און די ערד
  . זָאגט גָאט



  הירמי

  , איך הָאב געהערט װָאס די נֿביאים זָאגן 25
  , ות אין מַײן נָאמען ליגןדי װָאס זָאגן נֿביא

  : ַאזױ צו זָאגן
  ! מיר הָאט זיך געחלומט, מיר הָאט זיך געחלומט

  ? ביז װַאנען נָאך 26
  , איז דען אין הַארצן ֿפון די נֿביאים װָאס זָאגן נֿביאות ליגן

   –און די נֿביאים ֿפון דעם בַאטרוג ֿפון זײער הַארצן 
  לק ֿפַארגעסן מַײן נָאמען טרַאכטן זײ דען צו מַאכן מַײן ֿפָא 27

  , מיט זײערע חלֹומות װָאס זײ דערדצײלן אײנער דעם ַאנדערן
  ? ַאזױ װי זײערע עלטערן הָאבן ֿפַארגעסן מַײן נָאמען דורך בַעל

  , דער נֿביא װָאס בַײ אים איז ַא חלום 28
  , זָאל דערצײלן ַא חלום

  , און דער װָאס מַײן װָארט איז בַײ אים
  . ן װָארט װָארהַאֿפטיקזָאל רעדן מַײ

  ? װָאס הָאט שטרױ צו קָארן
  . זָאגט גָאט

  , מַײן װָארט איז ַאזױ װי ֿפַײער, ֿפַאר װָאר 29
  , זָאגט גָאט

  . און װי ַא הַאמער װָאס צעהַאקט ֿפעלז

  , זָאגט גָאט, איך קום אױף די נֿביאים, דרום זע 30
  . װָאס גנבען מַײנע װערטער אײנער ֿפון ַאנדערן

  , גָאטזָאגט, איך קום אױף די נֿביאים, זע 31

  .  ַא געזָאגװָאס נעםען זײער צונג און זָאגט
  , איך קום אױף די װָאס זָאגן נֿביאות ֿפַאלשע חלֹומות, זע 32

  , זָאגט גָאט
  און ֿפַארֿפירן מַײן ֿפָאלק , און דערצײלן זײ

  , מיט זײערע שָקרים און מיט זײער לױזגעלָאזטקײט
  ; ָאב זײ ניט געשיקט און זײ ניט בַאֿפױלןװען איך ה

  . זָאגט גָאט, און נוצן נוצן זײ ניט דעם דָאזיקן ֿפָאלק

װעט , ָאדער ַא ּכֹהן, ָאדער דער נֿביא, און ַאז דָאס דָאזיקע ֿפָאלק 33
זָאלסטו ? װָאס איז די מׂשא עף ֿפון גָאט: ַאזױ צו זָאגן, דיך װרעגן
זָאגט ,  ַאז איך װעל אַײך ֿפַארװַארֿפן–? אװָאס איז די מׂש: זָאגן צו זײ



  הירמי

כד

װָאס װעט , און דָאס ֿפָאלק, און דער ּכֹהן, און דער נֿביא 34. גָאט
װעל איך זיך ָאּפרעכענען מיט יענעם , “די מׂשא ֿפון גָאט”זָאגן 

ַאזױ זָאלט איר זָאגן איטלעכער צו דַײן  35 .מענטשן און מיט זַײן הױז
? װָאס הָאט גָאט געענטֿפערט: ַײן ברודעראון איטלעכער צו ז, חבר
 זָאלט איר “מׂשא ֿפון גָאט”ָאבער  36? װָאס הָאט גָאט געדערט: און

מער ניט דערמָאנען װָארום ַא מׂשא װעט װערן ֿפַאר איטלעכן זַײן 
װַײל איר ֿפַארדרײט די װערטער ֿפון דעם לעבעדיקן , אײגן װָארט

ַאזױ זָאלסטו זָאגן צום  37. ָאטיהוה ֿפון צָבאֹות אונדזער ג, גָאט
װָאס הָאט גָאט : און? װָאס הָאט דיר גָאט געענטֿפערט: נֿביא

,  ֿפַאר װָאר– “די מׂשא ֿפון גָאט”ָאבער ַאז איר זָאגט  38? גערעדט
װַײל איר הָאט געזָאגט דָאס דָאזיקע װָארט : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט

: ַאזױ צו זָאגן, יקט צו אַײךװען איך הָאב געש, “די מׂשא ֿפון גָאט”
איך װעל אַײך , דרום זעט 39, “די מׂשא ֿפון גָאט”איר זָאלט ניט זָאגן 
און די שטָאט װָאס , און װעל ַאװעקװַארֿפן אַײך, רַײסנדיק אױסרַײסן

און איך  40. ֿפון מַײן ּפנים, איך הָאב געגעבן אַײך און אַײערע עלטערן
, און ַאן אײביקע שַאנד, קע כרּפהװעל ברענגען אױף אַײך ַאן אײבי

  .װָאס װעט ניט ֿפַארגעסן װערן

  

ערשט צװײ קערב ֿפַײגן זַײנען ,  גָאט הָאט מיר געװיזן1
נָאכדעם װי ; ַאװעקגעשטעלט ֿפַאר דעם טעמּפל ֿפון גָאט

נבַאַכדֶראַצר דער מלך ֿפון בֿבל הָאט ֿפַארגריבן יָכנָיהו דעם זון ֿפון 
און אי , און די הַארן ֿפון יהודה, ך ֿפון יהודהדעם מל, יהֹוָיקימען

און זײ געברַאכט קײן , ֿפון ירוָשַלִים, מַײנסטערס און די שלעסערס
און , ַאזױ װי ערשטצַײטיקע ֿפַײגן, אײן קָארב זײער גוטע ֿפַײגן 2. בֿבל

װָאס קענען ניט געגעסן װערן ֿפַאר , אײן קָארב זײער שלעכטע ֿפַײגן
  . שלעכטקײט

 הָאב איך ?װָאס זעסטו ִירמָיהו:  גָאט הָאט צו מיר געזָאגטאון 3
און די שלעכטע , די גוטע ֿפַײגן זַײנען זײער גוטע; ֿפַײגן: געזָאגט

װָאס קענען ניט געגעסן װערן ֿפַאר , זַײנען זײער שלעכטע
  : ַאזױ צו זָאגן, איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו מיר 4. שלעסטקײט

  : ָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראלַאזױ הָאט געז 5
  ַאזױ װי די דָאזיקע גוטע ֿפַײגן 

  . ַאזױ װעל איך דערקענען צום גוטן די ֿפַארטריבענע ֿפון יהודה



  הירמי

כה

  , װָאס איך הָאב ַארױסגעשיקט ֿפון דעם דָאזיקן ָארט
  . אין לַאנד ֿפון די ַּכׂשדים

  , און איך װעל טָאן מַײן אױג אױף זײ צום גוטן 6
  ; ל זײ אוקערן אין דעם דָאזיקן לַאנדאון װע

  , און ניט צעשטערן, און איך װעל זײ אױֿפבױען
  . און ניט אױסרַײסן, און איך װעל זײ אַײנֿפלַאנצן

  , און אי װעל זײ געבן ַא הַארץ מיך צו קענען
  , ַאז איך בין יהוה

  , און זײ װעלן מיר זַײן צום ֿפָאלק
  , און איך װעל זײ זַײן צום גָאט 7

  . װָארום זײ װעלן זיך אומקערן צו מיר מיט זײער גַאנצן הַארצן
  , און ַאזױ װי די שלעכטע ֿפַײגן 8

  װָאס קענען ניט געגעסן װערן ֿפַאר שלעכטקײט 
   –ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט ,  ֿפַאר װָאר–

  , ַאזױ װעל איך מַאכן ִצדִקָיהו דעם מלך ֿפון יהודה
  , לַײב ֿפון ירוָשַלִיםאון דעם איבערב, און זַײנע הַארן

  , װָאס זַײנען איבערגעבליבן אין דעם דָאזיקן לַאנד
  . און די װָאס זיצן אין לַאנד ִמצַרִים

  און איך װעל זײ מַאכן ֿפַאר ַא שױדער צום בײזן  9
  ; בַײ ַאלע קיניגרַײכן ֿפון דער ערד

  , ֿפַאר ַא שַאנד און ֿפַאר ַא שּפריכװָארט
  , ַאר ַאקללהֿפַאר ַא שּפָאט און ֿפ

  . אין ַאלע ערטער װָאס איך װעל זײ ֿפַארשטױסן ַאהין
  , און איך װעל ָאנשיקן אױף זײ די שװערד 10

  , און די ּפעסט, דעם הונגער
  ביז זײ װעלן ֿפַארלענדט װערן ֿפון דער ערד 
  . װָאס איך הָאב געגעבן זײ און זײערע עלטערן

  

הון אױף דעם גַאנצן  דָאס װָארט װָאס איז געװען צו ִירמָי1
ֿפָאלק ֿפון יהודה אין ֿפירטן יָאר ֿפון יהֹוָיקים דעם זון ֿפון 

 דָאס איז דָאס ערשטע יָאר ֿפון –דעם מלך ֿפון יהודה , יֹאִשָיהון
װָאס ִירמָיהו הנֿביא הָאט  2 –נבוַכדרָאאצקר דעם מלך ֿפון בֿבל 

ע בַאװױנער ֿפון און צו ַאל, גערעדט צו דעם גַאנצן ֿפָאלק ֿפון יהודה
  : ַאזױ צו זָאגן, ירוָשַלִים



  הירמי

דעם מלך ֿפון , ן דרַײנצנטן יָאר ֿפון יֹאִשָיהו דעם זון ֿפון ָאמֹונען ֿפו3
  ִשין דרַײ און צװַאנציק יָאר , אוהן ביז אױף הַײנטיקן טָאג, יהודה

, און איך הָאב גערעדט צו אַײך, איז דָאס װָארט ֿפון גָאט צו מיר
  . און איר הָאט ניט צוגעהערט, ון נָאכַאנַאנד גערעדטנָאכַאנַאנד א

  און גָאט הָאט צו אַײך געשיקט ַאלע זַײנען קנעכט די  4
  ָאבער איר הָאט ניט–, נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד געשיקט ,נֿביאים

ַאזױ צו  5 –צוגעהערט און ניט צוגענַײגט אַײער אױער צו הערן 
און , איטלעכער ֿפון זַײן שלעכטן װעגקערט אַײך אום ֿפָארט : זָאגן

און בלַײבט זיצן אױף דער ערד װָאס , ֿפון אַײערע שלעכטע מעׂשים
גָאט הָאט געגעבן אַײך און אַײערע עלטערן ֿפון אײביק און ביז 

, און איר זָאלט ניט גײן נָאך ֿפרעמדע געטער זײ צו דינען 6, אײביק
ך ניט דערצערענען מיט דעם און איר זָאלט מי, און זיך צו בוקן צו זײ

ָאבער  7. און איך װעל אַײך ניט בײז טָאן, װערק ֿפון אַײערע הענט
ּכדי מיך צו , זָאגט גָאט, איר הָאט ניט צוגעהערט צו מיר

צו אַײער אײגענער , דערצערענען מיט דעם װערק ֿפון אַײערע הענט
  . רעה

  : דרום הָאט גָאט ֿפון צָבאֹות ַא אוזי געזָאגט 8
  , ל איר הָאט ניט צוגעהערט מַײנע װערטערװַײ

  , ָאט שיק איך און װעל נעמען ַאלע משּפחות ֿפון צֿפון 9
  , זָאגט גָאט

  ; מַײן קנעכט, און צו נבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון בֿבל
  , און איך װעל זײ ברענגען אױף דעם דָאזיקן לַאנד

  , און אױף אירע בַאװױנער
  , עלקער רונד ַארוםאון אױף ַאלע די דָאזיקע ֿפ
  , און איך װעל זײ ֿפַארװיסטן

  , און װעל זײ מַאכן ֿפַאר ַא שרעק און ֿפַאר ַא שמוצערונג
  . און ֿפַאר אײביקע כורבות

  און איך װעל ֿפַארטיליקן ֿפון זײ  10
  , דעם ָקול ֿפון לוסטיקײט און דעם ָקול ֿפון ֿפרײד

  , ּכלהדעם ָקול ֿפון ַא כתן און דעם ָקול ֿפון ַא 
  , דָאס געריָאיש ֿפון ַא הַאנטמיל

  . און דעם שײן ֿפון ַא ליכט
  און דָאס דָאזיקע גַאנצע לַאנד  11

  , װעט װערן ַא כורבן און ַא װיסטעניש



  הירמי

  און די דָאזיקע ֿפעלקער 
  . װעלן דינען דעם מלך ֿפון בֿבל זיבעציק יָאר

  , ַאז די זיבעציק יָאר װערן ֿפול, און עס װעט זַײן 12
  , װעל איך זיך רעכענען מיט דעם מלך ֿפון בֿבל

  , ֿפַאר זײער זינד, זָאגט גָאט, און מיט יענעם ֿפָאלק
  ; און מיט דעם לַאנד ֿפון די ַּכׂשדים

  . אױן איך װעל עס מַאכן ֿפַאר אײביקע װיסטענישן
  און איך װעל ברענגנע אױף יענעם לַאנד  13

  , צט דערױףַאלע מַײנע װערטער װָאס איך הָאב גערע
  , ַאלץ װָאס שטײט געשרטיבן אין דעם דָאזיקן בוך

  . װָאס ִירמָיהו הָאט נֿביאות געזָאגט אױף ַאלע ֿפעלקער
  װָארום ֿפיל ֿפעלקער און גרױסע מלכים  14

  ; װעלן אױך זײ ֿפַארקנעכטן
  און איך װעל זײ בַאצָאלן לױט זײער טואונג 

  . און לױט דעם װערק ֿפון זײערע הענט

  : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל צו מיר 15

  , ֿפון מַײן הַאנט, נעם דעם דָאזיקן ָּכוס מיט װַײן ֿפון גרימצָארן
  און זָאלסט אים געבן טרינקען ַאלע ֿפעלקער 

  . װָאס איך שיק דיך צו זײ
  , און משוגע װערן, און זיך װַאקלען, און זײ װעלן טרינקען 16

  . עגן דער שװערד װָאס איך ֵשק צװישן זײֿפון װ

און הָאב , און איך הָאב גענומענם דעם ָּכוס ֿפון גָאטס הַאנט 17
: געגעבן טרינקען ַאלע ֿפעלקער װָאס גָאט הָאט מיך צו זײ געשיקט

אירע , און אירע מלכים, און די שטעט ֿפון יהודה, ירוָשלקִים 18
 ֿפַאר ַא, ֿפַאר ַא שרעק, רבןּכדי זײ צו מַאכן ֿפַאר ַא כו, הַארן

ּפרעה דעם  19; ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, און ֿפַאר ַא קללה, שמוצערונג
און זַײן גַאנצן , און זַײנע הַארן, און זַײנע קנעכט, מלך ֿפון ִמצַרִים

און ַאלע מלכים ֿפון לַאנד , און ַאלע געמישטע ֿפעלקער 20; ֿפָאלק
און , און ַעָזה, און ַאשקלֹון, ד ּפִלשּתיםאון ַאלע מלכים ֿפון לַאנ, עוץ

און די , און ִמָאב, ֶאדֹום 21; און דעם איבערבלַײב ֿפון ַאשדֹוד, ֶעקרֹון
און ַאלע מלכים ֿפון , און ַאלע מלכים ֿפון צֹור 22; קינדער ֿפון ַעמֹון

  ; און די מלכים ֿפון דעם אינדזל װָאס אױף יענער זַײט אים, צידֹון



  הירמי

און ַאלע װָאס מיט ָאּפגעהַאקטע , און בוז, ן ֵּתימָאאו, דָדן 23
און ַאלע מלכים ֿפון די , און ַאלע מלכים ֿפון ַעָרב 24; הָארעקן

און ַאלע מלכים ֿפון  25; װָאס װױנען אין מדבר, געמישטע ֿפעלקער
און  26; און ַאלע מלכים ֿפון ָמַדי, און ַאלע מלכים ֿפון ֵעיָלם, זמרי

  , אײנעם נָאכן ַאנדערן, די נָאנטע און די װַײטע, ן צֿפוןַאלע מלכים ֿפו
. און ַאלע קיניגרַײכן ֿפון דער װעלט װָאס אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד

און זָאלסט זָאגן צו  27. און דער מלך ֿפון ֵשַשך זָאל טרינקען נָאך זײ
  : זײ

  , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות
  ; דער גָאט ֿפון יׂשראל

  , און ברעכט, רינקט און װערט שיּכורט
  , און ֿפַאלט און שטײט ניט אױף

  . ֿפון װעגן דער שװערד װָאס איך שיק צװישן אַײך

ַאז זײ װעלן ניט װעלן נעמען דעם ָּכוס ֿפון דַײן , און עס װעט זַײן 28
  : זָאלסטו זָאגן צו זײ, צו טרינקען, הַאנט

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות
  ! טרינקען מוזט איר טרינקען

  מיט דער שטָאט , װָארום זעט 29
  , װָאס מַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױף איר

  , הײב איך ָאן בײז צו טָאן
  ? און איר זָאלט שױנען ֿפַארשֹוינט װערן

  , איר װעט ניט ֿפַארשױנט װערן
  װָארום איך רוף ַא שװערד 

  , אױף ַאלע בַאװױנער ֿפון דער ערד
  . גָאט ֿפון צָבאֹותזָאגט 

און , און דו זָאלסט נֿביאות זָאגן אױף זײ ַאלע די דָאזיקע װערטער 30
  :זָאגן צו זײ

  , גָאט ברילט ֿפון דער הײך
  : און ֿפון זַײן הײליקער װױנונג לָאזט ער ַארױס זַײן ָקול

  , ברילן ברילט ער איבער זַײן ֿפיטערּפלַאץ
   װי װַײנטערעטער שרַײט ער “!ֵהיָדד”

  . אױף ַאלע בַאװױנער ֿפון דער ערד



  הירמי

  , רעם גרַײכט ביז עק ערדַאדער לי 31
  , װָארום גָאט הָאט ַא קריג מיט די ֿפעלקער

  ; ער משּפט זיך מיט ַאלע לַײבער
  , זײ גיט ער איבער צום שװערד, די רשעים
  . זָאגט גָאט

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות 32
  רױס ַאן אומגליק גײט ַא, זע

  , ֿפון ֿפלָאק צו ֿפָאלק
  און ַא גרױסער שטורעם װעט זיך דערװעקן 

  . אין די עקן ֿפון דער ערד
  און די דערשלָאגענע ֿפון גָאט װעלן זַײן אין יענעם טָאג  33

  ; ֿפון עק ערד ביז עק ערד
  און ניט אַײנגעזַאמלט , זײ װעלן ניט בַאקלָאגט
  ; און ניט בַאגרָאבן װערן

  . ֿפן געזיכט ֿפון דער ערד װעלן זײ זַײןצו מיסט אױ
  , און שרַײט, איר ּפַאסטוכער, יָאמערט 34

  , איר ֿפירער ֿפון די שָאף, און קַײקלט אַײך אין שטױב
  ; װָארום אַײערע טעג זַײנען ֿפול צום שעכטן

  , און איך װעל אַײך צעברעכן
  . און איר װעט ֿפַאלן װי ַא ּכלי ַא טַײערע

  , טלױֿפונג װעט ניט זַײן ֿפַאר די ּפַאסטוכעראון קײן ַאנ 35
  . און קײן ַאנטרינונג ֿפַאר די ֿפירער ֿפון די שָאף

  , ַא ָקול ֿפון געשרײ ֿפון די ּפַאסטוכער 36
  ! און ַא איללה ֿפון די ֿפירער ֿפון די שָאף
  . װָארום גָאט ֿפַארװיסט זײער ֿפיטערונג

  , עכע ֿפיטער ּפלעצעראון ֿפַארשניטן װעלן װערן די ֿפרידל 37
  . ֿפון װעגן דעם גרימצָארן ֿפון גָאט

  ; ער הָאט ֿפַארלָאזן װי ַא יונגלַײב זײ צודעק 38
  זײער לַאנד איז געװָאֿפן צו װיסט 

  , ֿפון װעגן דעם גרים ֿפון דער ֿפַארטיליקערין
  . און ֿפון װעגן דעם גרים ֿפון זַײן צָארן



  הירמי

ון יהֹוָיקים דעם זון ֿפון  אין ָאנהײב ֿפון דער מלוכה ֿפ1כו
איז געװען דָאס דָאזיקע װָארט , דעם מלך ֿפון יהודה, יֹאִשָיהון

שטעל זיך אין הױף : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 2: ַאזױ צו זָאגן, ֿפון גָאט
און זָאלסט רעדן צו ַאלע שטעט ֿפון יהודה װָאס , ֿפון גָאטס הױז

װערטער װָאס איך הָאב דיר ַאלע , קומען זיך בוקן אין הױז ֿפון גָאט
אֿפשר װעלן  3. זָאלסט ניט מינערן ַא װָארט; בַאֿפױלן צו רעדן צו זײ

, און זײ װעלן זיך אומקערן איטלעכער ֿפון זײ שלעכטן װעג, זײ הערן
און איך װעל חרטה הָאבן אױף דעם בײז װָאס איך טרַאכט זײ צו 

: סט זָאגן צו זײאון זָאל 4. ֿפון װעגן זײערע שלעכטע מעׂשים, טָאן
צו גײן , אױב איר װעט ניט צוהערן צו מיר: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט

צוצוהערן צו די  5, אין מַײן ּתֹוהר װָאס איך הָאב געלײגט ֿפַאר אַײך
און , װָאס איך שיק צו אַײך, װערטער ֿפון מַײנע קנעכט די נֿביאים

װעל  6, צוגעהערטאון איר הָאט ניט , שיק נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד
און די דָאזיקע שָאט װעל , איך מַאכן דָאס דָאזיקע אױז ַאזױ װי שילֹו

  . איך מַאכן ֿפַאר ַא קללה בַײ ַאלע ֿפעלקער ֿפון דער ערד

און די ּכֹהנים און די נֿביאים און דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאבן געהערט  7
און עס איז  8. ִירמָיהון רעדן די דָאזיקע װערטער אין הױז ֿפון גָאט

װי ִירמָיהו הָאט געענדיקט רעדן ַאלץ װָאס גָאט הָאט אים , געװען
ַאזױ הָאבן די ּכֹהנים און די , בַאֿפױלן צו רעדן צום גַאנצן ֿפָאלק

: ַאזױ צו זָאגן, נֿביאים און דָאס גַאנצע ֿפָאלק אים ָאנגעכַאּפט
ָאגט אין ַאלמַאי הָאסטו נֿביאות געז 9! שטַארבן מוזטו שטַארבן

ַאזױ װי שילֹו װעט װערן דָאס דָאזיקע : ַאזױ צו זָאגן, נָאמען ֿפון גָאט
און ? און די דָאזיקע שטָאט װעט זַײן װיסט ָאן ַא בַאװױנער, הױז

דָאס גַאנצע ֿפָאלק הָאט זיך אַײנגעזַאמלט קעגן ִירמָיהון אין הױז ֿפון 
  . גָאט

און , י דָאזיקע װערטעראון די הַארן ֿפון יהודה הָאבן געהערט ד 10
און , זײ זַײנען ַארױֿפגעקומען ֿפון דעם מלכס הױז אין הױז ֿפון גָאט

  . הָאבן זיך געזעצט אין אַײנגַאנג ֿפון דעם נַײעם טױער ֿפון גָאט
און די ּכֹהנים און די נֿביאים הָאבן געָאגט צו די הַארן און צום  11

, קומט דעם דָאזיקן מַאןטױטשטרָאף : ַאזױ צו זָאגן, גַאנצן ֿפָאלק
ַאזױ װי , װַײל ער הָאט נֿביאות געזָאגט אױף דער דָאזיקער שטָאט

הָאט ִירמָיהו געזָאגט צו  12. איר הָאט געהערט מיט אַײערע אױערן
גָאט הָאט מיך : ַאזױ צו זָאגן, ַאלע הַארן און צום גַאנצן ֿפָאלק

 אױף דער געשיקט נֿביאות צו זָאגן אױף דעם דָאזיקן הױז און



  הירמי

און  13. דָאזיקער שָאטט ַאלע װערטער װָאס איר הָאט געהערט
און הערט צו דעם , ַאצונד בעסערט אַײערע װעגן און אַײערע מעׂשים

און יהוה װעט חרטה הָאבן אױף דעם בײז , ָקול ֿפון יהוה אַײער גָאט
ָאט בין איך אין , און איך 14. װָאס ער הָאט ָאנגעזָאגט אױף אַײך

טוט מיט מיר ַאזױ װי עס איז װױל און װי עס איז , ע הענטאַײער
, ָאבער װיסן זָאלט איר װיסן זַײן 15. רעכטֿפַארטיק אין אַײערע אױגן

און , ברענגט איר אומשולדיק בלוט אױף אַײך, ַאז אױב איר טײט מיך
  אױף 

װָארום גָאט הָאט , און אױף אירע בַאװױנער, דער דָאזיקער שטָאט
צו רעדן אין אַײערע אױערן ַאלע די , יקט צו אַײךמיך באמת געש
  . דָאזיקע װערטער

הָאבן די הַארן און דָאס גַאנצע ֿפָאלק געזָאגט צו די ּכֹהנים און צו  16
װָארום אין , דעם דָאזיקן מַאן קומט ניט טױטשטרָאף: די נֿביאים

און  17. נָאמען ֿפון יהוה אונדזער גָאט הָאט ער גערעדט צו אונדז
און הָאבן , ענער ֿפון די עלטסטע ֿפון לַאנד זַײנען אױֿפגעשטַאנעןמ

  : ַאזױ צו זָאגן, געזָאגט צו דער גַאנצער אַײנזַאמלונג ֿפון ֿפָאלק
מיָכה ֿפון מֹוֶרֶשת ֿפלעגט נֿביאות זָאגן אין די טעג ֿפון ִכזִקָיהו דעם  18

ן יהודה ַאזױ און הָאט געזָאגט צום גַאנצן ֿפָאלק ֿפו, מלך ֿפון יהודה
  :צו זָאגן

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאומת
  , ִציֹון װעט װי ַא ֿפעלד צעַאקערט װערן

  , און ירוָשַלִים װעט הױֿפנס װערן
  . און דער בַארג ֿפון גָאטס הױז צו װַאלדיקע הײכן

הָאבן אים דען טײטן געטײט ִכזִקָיהו דער מלך ֿפון יהודה און  19
און ער , ער הָאט מֹורא געהַאט ֿפַאר גָאט, ַאר װָארקֿפ? גַאנץ יהודה

און גָאט הָאט חרטה געהַאט אױף דעם בײז , הָאט געבעטן בַײ גָאט
און מיר טוען זיך ַאלײן ַא גרױס ; װָאס ער הָאט ָאנגעזָאגט אױף זײ

  . בײז

אוִרָיהו , און נָאך ַא מַאן ֿפלעגט נֿביאות זָאגן אין נָאמען ֿפון גָאט 20
און ער הָאט נֿביאות געזָאגט ; יָערים-ֿפון ִקרַית,  זון ֿפון שַמעָיהוןדער

ַאזױ װי ַאלע , אױף דער דָאזיקער שטָאט און אױף דעם דָאזיקן לַאנד
און ַאלע זַײנע , און דער מלך יהֹוָיקים 21. װערטער ֿפון ִירמָיהױן
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כז

 מלך און דער, הָאבן געהערט זַײנע װערטער, און ַאלע הַארן, גיבֹורים
און , ָאבער אוִרָיהו הָאט געהערט דערֿפון; הָאט אים געזוכט צו טײטן

. און איז ַאנטלָאֿפן און געקומען קײן ִמצַרִים, ער הָאט מֹורא געקריגן
ֶאלָנָתן דעם , הָאט דער מלך יהֹוָיקים געשיקט מענטשן קין ִמצַרִים 22

און זײ  23. ַרִיםקײן ִמצ, און נָאך מענטשן מיט אים, זון ֿפון ַעכבֹורן
און הָאבן אים געברַאכט , הָאבן ַארױסגעצױגן ַאוִרָיהון ֿפון ִמצַרִים

און , און ער הָאט אים דערשלָאגן מיטן שװערד, צום מלך יהֹוָיקים
ַאװעקגעװָארֿפן זַײן טױט לַײב צװישן די קברים ֿפון די קינדער ֿפון 

ֿפון ָשָפֿנען איז געװען ָאבער די הַאנט ֿפון ַאחיָקם דעם זון  24. ֿפָאלק
ַאז מע זָאל אים ניט געבן אין דער הַאנט ֿפון ֿפָאלק , מיט ִירמָיהון
  . אים צו טײטן

  

 אין ָאנהײב ֿפון דער מלוכה ֿפון יהֹוָיקים דעם זון ֿפון 1
דָאזיקע װָארט  איז געװען דָאס, דעם מלך ֿפון יהודה, יֹאִשָיהון

: ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט צו מיר 2: גןַאזױ צו זָא, צו ִירמָיהן ֿפון גָאט
און זָאלסט זײ ָאנטָאן אױף , מַאך דיר בינדשטריק און יָאכשטַאנגען

און צו , און זָאלסט זײ שיקן צו דעם מלך ֿפון ֶאדֹום 3. דַײן הַאלדז
און צו , און צו דעם מלך ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון, דעם מלך ֿפון מואֿב
דורך דער הַאנט ֿפון די , ון צו דעם מלך ֿפון צידֹוןא, דעם מלך ֿפון צֹור

  שלוחים 
און  4. װָאר קומען קײן ירוָשַלִים צו ִצדִקָיהו דעם מלך ֿפון יהודה

ַאזױ הָאט : ַאזױ צו זָאגן, זָאלסט זײ בַאֿפעלן ֿפַאר זײערע הַארן
ַאזױ זָאלט איר זָאגן : דער גָאט ֿפון יׂשראל, געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות

די מענטשן און די , איך הָאב געמַאכט די ערד 5 :צו אַײערע הַארן
, מיט מַײן גרױס שטַארקײט, בהמות װָאס אױֿפן װעזיכט ֿפון דער ערד
און איך גיב עס צו דעם װָאס ; און מיט מַײן אױסגעשטרעקטן ָארעם

און ַאצונד הָאב איך געגעבן ַאלע  6. איז װױלגעֿפעלן אין מַײנע אױגן
, קע לענדער אין דער הַאנט ֿפון נבוַכדֶנַצר דעם מלך ֿפון בֿבלדי דָאזי

און אױך די חיה ֿפון ֿפעלד הָאב איך אים געגעבן אים צו , מַײן קנעכט
און זַײן זונס , און זַײן זון, און ַאלע ֿפעלקער װעלן דינען אים 7. דינען
ר און און ֿפיל ֿפעלקע, ביז עס קומט די צַײט אױך ֿפון זַײן לַאנד, זון

דָאס , און עס װעט זַײן 8. גרױסע מלכים װעלן אים ֿפַארקנעכטן
נבוַכדֶנַצר דעם מלך ֿפון , ֿפָאלק און דָאס קיניגרַײך װָאס װעט אים

און װָאס װעט ניט ַארַײנטָאן זַײן הַאלדז אין דעם , ניט דינען, בֿבל
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װעל איך מיט שװערד און מיט הונגער , יָאך ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל
ביז , זָאגט גָאט, און מיט ּפעסט זיך ָאּפרעכענען מיט יענעם ֿפָאלק

און איר זָאלט ניט צוהערן צו  9. איך טו זײ ֿפַארלענדן דורך זַײן הַאנט
, און צו אַײערע חלֹומות, און צו אַײערע װָארזָאגער, אַײערע נֿביאים

, ַײךװָאס זָאגן א, און צו אַײערע מכשֿפים, און צו אַײערע צײכנזעער
װָארום ליגן  10. איר װעט ניט דינען דעם מלך ֿפון בֿבל: ַאזױ צו זָאגן

און , ּכדי אַײך צו דערװַײטערן ֿפון אַײוער ערד, זָאגן זײ אַײך נֿביאות
ָאבער  11. און איר זָאלט אונטערגײן, ּכדי איך זָאל אַײך ֿפַארשטױסן

דעם יָאך ֿפון דָאס ֿפָאלק װָאס װעט ַארַײנברענגען זַײן הַאלדז אין 
װעל איך אים לָאזן אױף זַײן , און װעט אים דינען, דעם מלך ֿפון בֿבל

  . און זיצן אױף איר, און ער עט זי בַאַארבעטן, זָאגט גָאט, ערד

אױך צו ִצדִקָיה דעם מלך ֿפון יהודה הָאב איך גערעדט ַאזױ װי  12
ַײער הַאלדז ברענגט ַארַײן א: ַאזױ צו זָאגן, ַאלע די דָאזיקע װערטער

, און דינט אים און זַײן ֿפָאלק, אין דעם יָאך ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל
דו און דַײן , נָאך װָאס זָאלט איר שטַארבן 13. און בלַײבט לעבן

ַאזױ װי גָאט הָאט , און ֿפון ּפעסט, ֿפון הונװער, ֿפון שװערד, ֿפָאלק
? מלך ֿפון בֿבלָאנגעזָאגט אױף דעם ֿפָאלק װָאס װעט ניט דינען דעם 

און איר זָאלט ניט צוהערן צו די װערטער ֿפון די נֿביאים װָאס  14
; איר זָאלט ניט דינען דעם מלך ֿפון בֿבל: ַאזױ צו זָאגן, זָאגן צו אַײך

װָארום איך הָאב זײ ניט  15. װָארום ליגן זָאגן זײ אַײך נֿביאות
,  נָאמען אױף ליגןאון זײ זָאגן נֿביאות אין מַײן, זָאגט גָאט, געשיקט

אי די , און אי איר זָאלט אונטערגײן, ּכדי איך זָאל אַײך ֿפַארשטױסן
  . נֿביאים װָאס זָאגן אַײך נֿביאות

און צו די ּכֹהנים און צו דעם דָאזיקן גַאנצן ֿפָאלק הָאב איך  16
  איר : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: ַאזױ צו זָאגן, גערעדט

ערטער ֿפון אַײערע נֿביאים װָאס זָאגן אַײך זָאלט ניט צוהערן צו די װ
ָאט װעלן די ּכלים ֿפון גָאטס הױז ַאצונד אין : ַאזױ צו זָאגן, נֿביאות

. װָארום ליגן זָאגן זײ אַײך נֿביאות; גיכן אומגעקערט װערן ֿפון בֿבל
און בלַײבט , דינט דעם מלך ֿפון בֿבל; איר זָאלט ניט צוהערן צו זײ 17

און  18? ס זָאל די דָאזיקע שטָאט װערן ַא װיסטענישנָאך װָא; לעבן
, און אױב דָאס װָארט ֿפון גָאט איז בַײ זײ, אױב זײ זַײנען נֿביאים

ַאז די ּכלים װָאס זַײנען , זָאלן זײ ַאקָארשט בעטן בַײ גָאט ֿפון צָבאֹות
, און אין הױז ֿפון דעם מלך ֿפון יהודה, נָאך געבליבן אין הױז ֿפון גָאט

װָארום ַאזױ הָאט  19. זָאלן ניט ָאנקומען קײן בֿבל,  אין ירוָשַלִיםאון
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כח

און אױף , און אױף דעם אים, געזָאגט גָאט ֿפון צָבאומת אױף די זַײלן
װָאס זַײנען געבליבן אין , און אױף דעם רעשט ּכלים, די געשטעלן

 די װָאס נבוַכדֶנַצר דער מלך ֿפון בֿבל הָאט 20, דער דָאזיקער שטָאט
װען ער הָאט ֿפַארטריבן יָכנָיה דעם זון ֿפון , זײ ניט צוגענומען

מיט ַאלע , ֿפון ירוָשַלִים קײן בֿבל, דעם מלך ֿפון יהודה, יהֹוָיקימען
ַאזױ הָאט געזָאגט , ֿפַאר װָאר 21; ַאדללַײט ֿפון יהודה און ירוָשַלִים

ס זַײנען אױף די ּכלים װָא, דער גָאט ֿפון יׂשראל, יהוה ֿפון צָבאומת
און , און אין הױז ֿפון דעם מלך ֿפון יהודה, געבליבן אין הױז ֿפון גָאט

און דָארטן װעלן , קײן בֿבל װעלן זײ געברַאכט װערן 22: אין ירוָשַלִים
, זָאגט גָאט, ביז דעם טָאג װָאס איך טו זיך דערמָאנען ָאן זײ, זײ זַײן

  . ם דָאזיקן ָארטאון װעל זײ אױֿפברענגען און זײ אומקערן צו דע

  

אין ָאנהײב ֿפון דער ,  און עס איז געװען אין יענעם יָאר1
אין , אין ֿפירטן יָאר, מלוכה ֿפון ִצדִקָיה דעם מלך ֿפון יהודה

הָאט צו מיר געזָאגט חַננָיה דער זון ֿפון ַעזור דעם , ֿפינֿפטן חֹודש
ױגן ֿפון די ּכֹהנים אין הױז ֿפון גָאט ֿפַאר די א, נֿביא װָאס ֿפון ִגְבעֹון
ַאזױ הָאט גערעדט יהוה ֿפון  2: ַאזױ צו זָאגן, און ֿפון גַאנצן ֿפָאלק

איך הָאב צעברָאכן : ַאזױ צו זָאגן, דער גָאט ֿפון יׂשראל, צָבאומת
אין נָאך צװײ יָאר צַײט קער איך  3. דעם יָאך ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל

װָאס נבוַכדֶנַצר ,ן גָאטס הױזאױם צו דעם דָאזיקן ָארט ַאלע ּכלים ֿפו
און זײ , דער מלך ֿפון בֿבל הָאט ַאװעקגענומען ֿפון דעם דָאזיקן ָארט

דעם מלך , און יָכנָיה דעם זון ֿפון יהֹוָיקימען 4 ;געברַאכט קײן בֿבל
װָאס זַײנען געקומען , און ַאלע ֿפַארטריבענע ֿפון יהודה, ֿפון יהודה
װָארום איך ; זָאגט גָאט,  דָאזיקן ָארטקער איך אום צו דעם, קײן בֿבל

  .װעל צעברעכן דעם יָאך ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל

  הָאט ִירמָיה הנֿביא געזָאגט צו חַננָיה דעם נֿביא ֿפַאר די אױגן 5
װָאס זַײנען  ,און ֿפַאר די אױגן ֿפון דעם גַאנצן ֿפָאלק, ֿפון די ּכֹהנים

! ָאמן: ִירמָיה הנֿביא געזָאגטהָאט  6 –געשטַאנען אין הױז ֿפון גָאט 
זָאל גָאט מקיים זַײן דַײנע װערטער װָאס דו ! זָאל גָאט טָאן ַאזױ

און ַאלע , אומצוקערן די ּכלים ֿפון גָאטס הױז, הָאסט נֿביאות געזָאגט
ָאבער הער ַאקָארשט  7 .ֿפון בֿבל צו דעם דָאזיקן ָארט, ֿפַארטריבענע

און אין די , עד אין דַײנע אױערןװָאס איך ר, דָאס דָאזיקע װָארט
די נֿביאים װָאס זַײנען געװען ֿפַאר מיר  8: אױערן ֿפון גַאנצן ֿפָאלק
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 הָאבן נֿביאות געזָאגט איבער ֿפיל, און ֿפַאר דיר ֿפון אײביק ָאן
 און אױף, אױף מלחמה, און איבער גרױסע מלוכות, לענדער
אױף גט נֿביאות דער נֿביא װָאס זָא 9. און אױף ּפעסט, אומגליק
װערט , ערשט ַאז דָאס װָארט ֿפון דעם נֿביא קומט ָאן, איז, שלום

  . ַאז גָאט הָאט אים מיט ַאן אמת געשיקט, דער נֿביא דערקענט

הָאט חַננָיה דער נֿביא ַארָאּפגענומען דעם יָאכשטַאנג ֿפון ִירמָיה  10
 הָאט געזָאגט און חַננָיה 11. און הָאט אים צעברָאכן, הנֿביאס הַאלדז

: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: ַאזױ צו זָאגן, ֿפַאר די אױגן ֿפון גַאנצן ֿפָאלק
, ַאזױ װעל איך צעברעכן דעם יָאך ֿפון נבוַכדֶנַצר דעם מלך ֿפון בֿבל

 און –. ֿפון דעם הַאלדז ֿפון ַאלע ֿפעלקער, אין נָאך צװײ יָאר צַײט
  .װעגִירמָיה הנֿביא איז געגַאנגען אױף זַײן 

נָאכדעם װי חַננָיה , און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיהן 12
, דער נֿביא הָאט צעברָאכן דעם יָאכשטַאנג ֿפון ִירמָיה הנֿביאס הַאלדז

  :ַאזױ צו זָאגן, און זָאלסט זָאגן צו חַננָיהן, גײ 13: ַאזױ צו זָאגן

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט
  , סטו צעברָאכןהילצערנע שטַאנגען הָא

  . און װעסט מַאכן ָאנשטָאט זײ אַײזערנע שטַאנגען
  , װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 14

  : דער גָאט ֿפון יׂשראל
  ַאן אַײזערנעם יָאך הָאב איך געגעבן 

  , אױֿפן הַאלדז ֿפון ַאלע די דָאזיקע ֿפעלקער
  , צו דינען נבוַכדֶנַצר דעם מלך ֿפון בֿבל

  ; ן זײ װעלן אים דינעןאו
  . און ַאֿפילו די חיה ֿפון ֿפעלד הָאב איך אים געגעבן

הער : און ִירמָיה הנֿביא הָאט געזָאגט צו חַננָיה דעם נֿביא 15
און דו הָאסט , גָאט הָאט דיך ניט געשיקט, חַננָיה, ַאקָארשט

ױ דרום הָאט גָאט ַאז 16. ֿפַארזיכערט דָאס דָאזיקע ֿפָאלק אױף ליגן
הַײיָאר ; איך שיק דיך ַאװעק ֿפון געזיכט ֿפון דער ערד, זע: געזָאגט

   –. װַײל ָאּפקערונג הָאסטו גערעדט קעגן גָאט, װעסטו שטַארבן
און חַננָיה דער נֿביא איז געשטָארבן אין יענעם יָאר אין זיבעטן  17

  . חֹודש

  



  הירמי

  און דָאס זַײנען די װערטער ֿפון דעם בריװ װָאס ִירמָיה1כט
הנֿביא הָאט געשיקט ֿפון ירוָשַלִים צו דעם איבערבלַײב ֿפון 

און צו די , און צו די ּכֹהנים, די עלטסטע ֿפון די ֿפַארטריבענע
װָאס נבוַכדֶנַצר הָאט ֿפַארטריבן  ,און צו דעם גַאנצן ֿפָאלק, נֿביאים

-און די מוטער, נָאכדעם װי יָכנָיה דער מלך 2; ֿפון ירוָשַלִים קײן בֿבל
און די , די הַארן ֿפון יהודה און ירוָשַלִים, און די הױֿפדינער, מלּכה

  ; זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון ירוָשלִים, מַײנסטערס און די שלעסערס
און גַמרָיה דעם , דורך דער הַאנט ֿפון ֶאלָעָׂשה דעם זון ֿפון ָשָפֿנען 3

ה הָאט געשיקט צו װָאס ִצדִקָיה דער מלך ֿפון יהוד, לִקָיהןִחזון ֿפון 
  :  ַאזױ צו זָאגן–נבוַכדֶנַצר דעם מלך ֿפון בֿבל קײן בֿבל 

  , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 4
  , דער גָאט ֿפון יׂשראל

  צו ַאלע ֿפַארטריבענע װָאס איך הָאב ֿפַארטריבן 
  : ֿפון ירוָשַלִים קײן בֿבל

  , בױט הַײזער און בַאװױנט 5
  ; ער און עסט זײער ֿפרוכטאון ֿפלַאנצט גערטנ

  , און געבערט זין און טעכטער, נעמט װַײבער 6
  , און נעמט װַײבער ֿפַאר אַײערע זין

  , און גיט אױס אַײערע טעכטער צו מַאנען
  , און זָאלן זײ געבערן זין און טעכטער

  . און מינערט אַײך ניט, און מערט אַײך דָארטן
  ט און זוכט דעם ֿפריד ֿפון דער שטָא 7

  , װָאס איך הָאב אַײך ֿפַארטריבן ַאהין
  , און זַײט מתּפלל ֿפַאר איר צו גָאט

  . װָארום אין איר ֿפריד װעט זַײן ֿפריד צו אַײך

  , װָארום זזי הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאומת 8
  : דער גָאט ֿפון יׂשראל

  , זָאל אַײך ניט נַארן אַײערע נֿביאים װָאס צװישן אַײך
  , װָארזָאגערסאון אַײערע 

  און איר זָאלט ניט צוהערן צו אַײערע חלֹומות 
  . װָאס איר לָאזט חלומען

  ; װָארום מיט ליגן זָאגן זײ אַײך נֿביאות אין מַײן נָאמען 9
  .זָאגט גָאט, איך הָאב זײ ניט געשיקט



  הירמי

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 10
  , װען זיבעציק יָאר װערן ֿפון אױף בֿבל, װַארװָאר

  , װעל איך זיך דערמָאנען ָאן אַײך
  , און װעל מקיים זַײן מַײן גוטן צוזָאג

  . אַײך אומצוקערן צו דעם דָאזיקן ָארט
  װָארום איך װײס די טרַאכטונגען  11

  , זָאגט גָאט, װָאס איך טרַאכט װעגן אַײך
  , און ניט צום בײזן, טרַאכטונגען ֿפון ֿפריד

  . ן ַא הָאֿפנונגּכדי אַײך צו געבן ַא לעצט או
  , און איר װעט מיך רוֿפן 12

  , און איר װעט גײן און װעט מתּפלל זַײן צו מיר
  . און איך װעל צױהערן צו אַײך

  , און איר װעט מיך זוכן און געֿפינען 13
  . ַאז איר װעט מיך ֿפָארשן מיט אַײער גַאנצן הַארצן

  , ט גָאטזָאג, און איך װעל זיך לָאזן געֿפינען ֿפון אַײך 14
  , און איך װעל אומקערן אַײער געֿפַאנגענשַאֿפט
  , און װעל אַײך אַײנזַאמלען ֿפון ַאלע ֿפעלקער

  , און ֿפון ַאלע ערטער
  , זָאגט גָאט, װָאס איך הָאב אַײך ֿפַארשטױסן ַאהין

  , און איך װעל אַײך אומקערן צו דעם ָארט
  . װָאס איך הָאב אַײך ֿפַארטריבן ֿפון דָארטן

  : װַײל איר הָאט געזָאגט 15
  . גָאט הָאט אונדז אױֿפגעשטעלט נֿביאים אין בֿבל

  װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט  16
  , אױף דעם מלך װָאס זיצט אױֿפן טרָאן ֿפון דוד

   –און אױף דעם גַאנצן ֿפָאלק װָאס זיצט אין דער דָאזיקער שטָאט 
  : אַײערע ברידער װָאס זַײנען ניט ַארױס מיט אַײך אין גלות

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאומת 17
  , ײ די שװערדאיך שיק ָאן אױף ז, זע

  , און די ּפעסט, דעם הונגער
  און איך װעל זײ מַאכן ַאזױ װי עקלדיקע ֿפַײגן 
  . װָאס קענען ניט געגעסן װָארן ֿפַאר שלעכטקײט

  , און איך װעל זײ נָאכיָאגן מיט דער שװערד 18
  , און מט דער ּפעסט, מיטן הונגער

  און איך װעל זײ מַאכן ֿפַאר ַא שױדער 



  הירמי

  , גרַײכן ֿפון דער ערדבַײ ַאלע קיני
  , און ֿפַאר ַא שרעק, ֿפַאר ַא קללה

  , און ֿפַאר ַא שַאנד, און ֿפַאר ַא שמוצערונג
  ; װָאס איך הָאב זײ ֿפַארשטױסן ַאהין, צװישן ַאלע ֿפעלקער

  ֿפַאר װָאס זײ הָאבן ניט צוגעהערט  19
  , זָאגט גָאט, צו מַײנע װערטער

  ,  קנעכט די נֿביאיםװען איך הָאב בעשיקט צו זײ מַײנע
  ; נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד געשיקט

  . זָאגט גָאט, און איר הָאט ניט צוגעהערט

  , ֿפַארטריבענעאיר ַאלע , דרום הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט 20
  : װָאס איך הָאב ַארױסגעשיקט ֿפון ירוָשַלִים קײן בֿבל

  , ט ֿפון יׂשראלדער גָא, ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 21
  , אױף ַאְכאב דעם זון ֿפון קֹוָלָיהן

  , און אױף ִצדִקָיהו דעם זון ֿפון ַמֲעֵׂשָיהן
  : װָאס זָאגן אַײך נֿביאות אין מַײן נָאמען ליגן

  איך גיב זײ אין דער הַאנט , זע
  , ֿפון נבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון בֿבל

  . און ער װעט זײ דערשלָאגן ֿפַאר אַײערע אױגן

  און ֿפון זײ װעט גענומען װערן ַא קללה  22
  , בַײ ַאלע ֿפַארטריבענע ֿפון יהודה װָאס אין בֿבל

  זָאל דיך גָאט מַאכן : ַאזױ צו זָאגן
  , ַאזױ װי ִצדִקָיהו און ַאזױ װי ֶאָכב

  ! װָאס דער מלך ֿפון בֿבל הָאט זײ ֿפַארברענט אין ֿפַײער
  , ראלװַײל זײ הָאבן געטָאן נָבלות אין יׂש 23

  , און מַזנה געװען מיט די װַײבער ֿפון זײערע חברים
  און ֿפַאלש גערעדט אין מַײן נָאמען װערטער 

  ; װָאס איך הָאב זײ ניט בַאֿפױלן
  . זָאגט גָאט, און בין עדות, ָאבער איך װײס

ַאזױ  25: ַאזױ צו זָאגן, און אױף שַמעָיהון ֿפון ֶנכָלם זָאלסטו זָאגן 24
: ַאזױ צו זָאגן, דער גָאט ֿפון יׂשראל, יהוה ֿפון צָבאֹותהָאט געזָאגט 

װַײל דו הָאסט געשיקט אין דַײן נָאמען בריװ צום גַאנצן ֿפָאלק װָאס 
און צו , דעם ּכֹהן, און צו צַפֿנָיה דעם זון ֿפון ַמֲעֵׂשָיהן, אין ירוָשלקִים
 ַא ּכֹהן גָאט הָאט דיך געמַאכט ֿפַאר 26: ַאזױ צו זָאגן, ַאלע ּכֹהנים



  הירמי

ל

ּכדי עס זָאלן זַײן אױֿפזעער אין הױז ,  ָארט ֿפון יהֹוָיָדע דעם ּכֹהןֿפןאױ
 און דו, זָאגער-ֿפון גָאט איבער איטלעכן משוגענעם און נֿביאות

. זָאלסט אים ַארַײנטָאן אין דעם צװַאנגקלָאץ און אין דעם הַאלזרינג
 ִירמָיהון ֿפון ףַאלמַאי הָאסטו ניט ָאנגעשריען אֿױ,  און ַאצונד27

װָארום ער הָאט  28 ?װָאס מַאכט זיך ֿפַאר ַא נֿביא צו אַײך, ַעָנתֹות
; דָאס איז אױף לַאנג: ַאזױ צו זָאגן: דָאך געשיקט צו אונדז קײן בֿבל

און ֿפלַאנצט גערטנער און עסט זײער , בױט הַײזער און בַאװױנט
  . ֿפרוכט

 דעם דָאזיקן בריװ אין די און צַפֿנָיה דער ּכֹהן הָאט געלַײענט 29
און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו  30. אױערן ֿפון ִירמָיהו הנֿביא

  : ַאזױ צו זָאגן, שיק צו ַאלע ֿפַארטריבענע 31: ַאזױ צו זָאגן, ִירמָיהון

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט אױף שַמעָיהן ֿפון ֶנכָלם
  , װַײל שַמעָיה הָאט אַײך נֿביאוס געזָאגט

  , װען איך הָאב אים ניט געשיקט
  , און ער הָאט אַײך ֿפַארזיכערט אױף ליגן

  : דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 32
  , איך רעכן זיך מיט שַמעָיהן ֿפון ֶנכָלם, זע

  ; און מיט זַײן זָאמען
  ֿפון אים װעט ניט בלַײבן ַא מַאן 
  , צו זיצן צװישן דעם דָאזיקן ֿפָאלק

  דָאס גוטס און ער װעט ניט זען 
  , זָאגט גָאט, װָאס איך טו מַײן ֿפָאלק

  . װַײל ָאּפקערונג הָאט ער גערעדט קעגן גָאט

  

  : ַאזױ צו זָאגן,  דָאס װָארט װָאס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפון גָאט1
: ַאזױ צו זָאגן, ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט װּון יׂשראל 2

אױף , יך הָאב גערעדט צוב דירשרַײב דיר אױף ַאלע װערטער װָאס א
און איך װעל אומקערן , זָאגט גָאט, טעג קומען, װָארום זע 3. ַא בוך

און , זָאגט גָאט, די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון מַײן ֿפָאלק יׂשראל און יהודה
װָאס איך הָאב געגעבן זײערע , װעל זײ װידערקערן צו דעם לַאנד

  . און זײ װעלן עס ַארבן, עלטערן



  הירמי

ן דָאס זַײנען די װערטער װָאס גָאט הָאט גערעדט אױף יׂשראל או 4
  : און אױף יהודה

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט, ֿפַאר װָאר 5
  ; ַא ָקול ֿפון ציטערניש הָאבן מיר געהערט

  ַאנטסט און ניט ֿפירד 
  ֿפרעגט ַאקָארשט און זעט  6

  ; אױב ַא מַאנסּפַארִשין קען געװינען
  יעטװעדער מַאן ֿפַאר װָאס זע איך 

  , מיט זַײנע הענט אױף זַײנע לענדן
  , ַאזױ װי ַא געװינערין

  ? און איטלעך ּפנים איז ֿפַארקערט אין גרינקײט
  , װָארום גרױס איז יענער טָאג, װײ 7

  ; ָאן ַא גלַײכן צו אים
  , און ַא צַײט ֿפון נױט איז דָאס ֿפַאר יעקב
  . ָאבער ֿפון איר װעט ער געהָאלֿפן װערן

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג 8
  , זָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות

  , װעל איך צעברעכן זַײן יָאך ֿפון דַײן הַאלדז
  ; און דַײנע בינדשטריק װעל איך צערַײסן

  . און מער װעלן ניט ַארבעטן מיט אים ֿפרעמדע
  , נַײערט זײ װעלן דינען יהוה זײער גָאט 9

  , און דוד זײער מלך
  .על זײ אױֿפשטעלןװָאס איך װ

  , און דו זָאלסט ניט מֹורא הָאבן 10
  , זָאגט גָאט, יעקב, מַײן קנעכט

  , יׂשראל, און ניט ַאנגסטן
  , איך העלף דיך ֿפון דער װַײט, װָארום זע

  ; און דַײן זָאמען ֿפון לַאנד ֿפון זײער געֿפַאנגענשַאֿפט
  , און יעקב װעט װידער זַײן רואיק און זיכער

  . ר װעט ניט שרעקןאון קַײנע
  ; דיך צו העלֿפן, זָאגט גָאט, װָארום איך בין מיט דיר 11

  װָארום איך װעל מַאכן ַא ֿפַארלענדונג 
  , ֿפון ַאלע ֿפעלקער װָאס איך הָאב דיך ַאהין צעשּפרײט
  , ָאבער ֿפון דיר װעל איך קײן ֿפַארלענדונג ניט מַאכן



  הירמי

   ,און איך װעל דיך שטרָאֿפן לױט גערעכטיקײט
  . ָאבער ֿפַארטיליקן װעל איך דיך ניט ֿפַארטיליקן

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 12
  , מסוּכן איז דַײן ברָאך
  . שװער איז דַײן װּונד

  , קַײנער הַאלט ניט ֿפון דַײן גענעזן װערן 13
  . ניטָא קײן הײלמיטל ֿפַאר דיר

  , ַאלע דַײנע ליבהָאבער הָאבן ֿפַארגעסן ָאן דיר 14
  ; ײ ֿפרעגן ניט אױף דירז

  , װָארום ַא שלַאק ֿפון ַא ֿפַײנט הָאב איך דיך געשלָאגן
  , ַא שטרָאף אומדערבַארימדיק

  , ֿפַאר דַײן גרױס ֿפַארברעך
  . װַײל דַײנע זינד זַײנען ֿפיל

  , װָאס שרַײסטו אױף דַײן ברָאך 15
  ? װָאס מסוּכן איז דַײן װַײטָאק

  , ֿפַאר דַײן גרױס ֿפַארברעך
  , װַײל דַײנע זינד זַײנען ֿפיל

  . הָאב איך דָאס געטָאן צו דיר
  , ָאבער ַאלע דַײנע ֿפַארצערער װעלן ֿפַארצערט װערן 16

  , און ַאלע דַײנע ֿפַײנט װעלן ַאלע אין געֿפַאנגענשַאֿפט גײן
  , און דַײנע רױבער װעלן צו רױב װערן

  . און ַאלע דַײנע אױסרױבער װעל איך געבן צו אױסרױבונג
  , װָארום איך װעל ברענגען ַא רוֿפאה צו דיר 17

  ; זָאגט גָאט, און ֿפון דַײנע װּונדן װעל איך דיך הײלן
  : װַײל מען הָאט דיך גערוֿפן ֿפַארשטױסענע

  . “קַײנער ֿפרעגט ניט אױף איר ,ִציֹון איז זי”

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 18
  , די געצעלטן ֿפון יעקבאיך קער אום די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון , זע

  ; און זַײנע װױנונגען װעל איך דערבַארימען
  , און די שטָאט װעט ָאּפגעבױט װערן אױף איר הױֿפן
  . און דער ּפלַאץ װעט בַאװױנט זַײן אױף זַײן שטײגער

  , און ַארױסגײן װעט ֿפון זײ ַא לױבונג 19
  ; און ַא ָקול ֿפון לוסטיקע
  , און איך װעל זײ מערן



  הירמי

לא

  , ײ װעלן ניט געמינערט װערןאון ז
  , און איך װעל זײ ֿפַארברעסערן

  . און זײ װעלן ניט געװינציקט װערן
  , און זַײנע קינדער װעלן זַײן װי ֿפריער 20

  ; און זַײן עדה װעט שטײן ֿפעסט ֿפַאר מיר
  . און איך װעל זיך רעכענען מיט ַאלע זַײנע דריקער

  ,  ַאלײןאון זַײן ֿפירשט װעט זַײן ֿפון אים 21
  ; און זַײן געװעלטיקער װעט ֿפון זַײן מיט ַארױס

  , און איך װעל אים דערנענטערן 22
  ; און ער װעט גענען צו מיר

  װָארום װער איז דער װָאס קען אַײנשטעלן זַײן הַארץ 
  . זָאגט יהוה? צו גענענען צו מיר

  , און איר װעט מיר זַײן צום ֿפָאלק
  . ָאטאון איך װעל אַײך זַײן צום ג

  , ַא שטורעם ֿפון גָאט, זע 23
  , ַא גרימצָארן איז ַארױס

  ; ַא רַײסיקער שטורעמװינט
  . אױף דעם קָאּפ ֿפון די רשעים װעט ער ֿפַאלן

  , ניט ָאּפגײן װעט דער צָארן ֿפון גָאט 24
  , און ביז ער איז מקיים, ביז ער טוט

  ; די טרַאכטונגען ֿפון זַײן הַארצן
  . טעג װעט איר דָאס ֿפַארשטײןאין ָסוף ֿפון די 

  , זָאגט יהוה, אין יענער צַײט 25
  , װעל איך זַײן צום גָאט בַײ ַאלע משּפחות ֿפו יׂשראל

  . און זײ װעלן מיר זַײן צום ֿפָאלק

  

  :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט1
  געֿפונען הָאט לַײטזעליקײט אין מדבר 

  ; דָאס ֿפָאלק ֿפון שװערד געבליבן
  . יׂשראל, ועןגײ אים בַאר

  : ֿפון װַײטן הָאט גָאט זיך בַאװיזן צו מיר 2
  , אײביקע ליבשַאֿפט הָאב איך דיך ליב, יָא

  . דרום צי איך דיך צו מיט גענָאד



  הירמי

  , איך װעל דיך נָאך אױֿפבױען 3
  ; יונגֿפרױ יׂשראל, און װעסט אױֿפגעבױט װערן

  , װעסט נָאך ָאנטָאן דַײנע ּפַײקלעך 4
  . ן לוסטיקן טַאנץאון ַארױסגײן אי

  ; װעסט נָאך ֿפלַאנצן װַײנגערטנער אױף די בערג ֿפון שֹומרֹון
  . ֿפלַאנצן װעלן ֿפלַאנצער און ֿפַארניצן ַאלײן

  , װָארום זַײן װעט ַא טָאג 5
  : װען די װעכטער רוֿפן אױֿפן געבערג ֿפון אֿפרים

  , און לָאמיר ַארױֿפגײן קײן ִציֹון, שטײט אױף
  . ר גָאטצו יהוה אונדזע

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 6
  , זינגט מיט ֿפרײד װעגן יעקב

  ; און שַאלט װעגן דעם קָאּפ ֿפון די ֿפעלקער
  : און זָאגט, לױבט, מַאכט הערן

  , דַײן ֿפָאלק, גָאט, העלף
  . דעם איבערבלַײב ֿפון יׂשראל

  , לַאנד-איך ברענג זײ ֿפון צֿפון, זע 7
  ; לען ֿפון די עקן ערדאון װעל זײ אַײנזַאמ

  , צװישן זײ דעם בלינדן און דעם הינקעדיקן
  ; די טרָאגעדיקע און די געװינערין אין אײנעם
  . ַא גרױס געזעמל װעלן זײ זיך אומקערן ַאהער

  , מיט געװײן װעלן זײ קומען 8
  ; און מיט לַײטזעליקײט װעל איך זײ ברענגען

  , איך װעל זײ ֿפירן בַײ טַײכן װַאסער
   ַא װעג ַא גלַײכן אױף

  ; װָאס זײ װעלן דרין ניט געשטרױכלט װערן
  , װָארום איך בין ַא ֿפָאטער צו יׂשֿפאל

  . רוער איז מַײן בָכ, און אֿפרים
  

  , איר װעלקער, הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט 9
  : און זָאגט, און דערצײלט אין די אינדזלען ֿפון דער װַײט

  , טוט אים אַײנזַאמלען, דער װָאס הָאט צעשּפרײט יׂשראל
  . און היט אים װי ַא ּפַאסטוך זַײן סטַאדע



  הירמי

  , װָארום גָאט הָאט אױסגעקױֿפט יעקב 10
  . און אים אױסגעלַײזט ֿפון דער הַאנט ֿפון דעם שטַארקערן ֿפון אים

  , און זײ װעלן קומען און זינגען אױף דער הײך ֿפון ִציֹון
  , וטסאון זײ װעלן שטרָאמען צו גָאטס ג 11

  , און צו אײל, און צו װַײן, צו ּתבואה
  ; און צו יונגע שָאף און רינדער

  , און זײער זעל װעט זַײן װי ַא בַאװעסערטער גָארטן
  . און זײ װעלן מער װידער ניט שמַאכטן

  , דענצמָאל װעט די יונגֿפרױ זיך ֿפרײען אין טַאנץ 12
  ; און בכורים און זקנים אין אײנעם

  , ַארקערן זײער טרױער אין ֿפרײדאון איך װעל ֿפ
  . און װעל זײ טרײסטן און זײ דערֿפרײען אין זײער קומער

  , און איך װעל זעטן די זעל ֿפון די ּכֹהנים מיט ֿפעטקײט 13
  , און מַײן ֿפָאלק װעט זַײן זַאט מיט מַײן גוטס

  . זָאגט גָאט

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 14
  , טַא ָקול װערט אין ָרָמה געהער

  ; ַא ביטער געװײן, ַא יָאמער
  , רחל װײנט אױף אירע קינדער

  , זי װיל זיך ניט טרײסטן נָאך אירע קינדער
  . װָאס זײ זַײנען מער ניטָא

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 15
  , ֿפַארמַײד דַײן ָקול ֿפון געװײן
  , און דַײנע אױגן ֿפון רטרערן

  ; ָאגט גָאטז, װָארום ֿפַארַאן ַא לױן ֿפַאר דַײן מי
  . און זײ װעלן זיך אומקערן ֿפון לַאנד ֿפון דעם ֿפַײנט

  , זָאגט גָאט, און ֿפַארַאן ַא הָאֿפונג ֿפַאר דַײן לעצט 16
  . און די קינדער װעלן זיך אומקערן צו זײער געמַארק

  : הערן הָאב איך געהערט אֿפרים זיך קלָאגן 17
און איך בין , ֿפטאון איך בין געשטרָא, הָאסט מיך געשטרָאֿפט
  , געשטרָאֿפט געװָארן

  ; װי ַא קַאלב ניט געלערנט
  , און איך װעל זיך אומקערן, לָאז מיך אומקערן

  . װָארום דו ביסט יהוה מַײן גָאט
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  װָארום נָאך מַײן ָאּפקערונג  18
  , הָאב איך חרטה געהַאט

  , און נָאך מַײן געװָארן װערן
  ; הָאב איך זיך געשלָאגן אױֿפן דיך

  , שויאיך שעם זיך און בין אין ִב
  . װַײל איך טרָאג די שַאנד ֿפון מַײן יוגנט

  , איז מיר ַא טַײער זון אֿפרים 19
  ? צי ַא קינד ַא געצערטלטס

  ; װָארום װי נָאר איך רעד ֿפון אים
  : בענקען בענק איך װידער נָאך אים

  ; דרום ברומען מַײנע אינגעװײד צו אים
  .זָאגט גָאט, יך אים דערבַארימעןדערבַארימען װעל א

  , שטעל דיר צײכנס 20
  , מַאך דיר װעגשטַאנגען

  , גיב ַאכט אױף דעם שטעג
  ; דעם װעג װָאס דו ביסט געגַאנגען

  , יונגֿפרױ יׂשראל, קער זיך אום
  .קער זיך אום צו די דָאזיקע שטעט דַײנע

  , ביז װַאנען װעסטו זיך ָאּפדרײען 21
  ? קעטָאכטער װידערשּפעני

  : גָאט הָאט בַאשַאֿפן ַא נַײס אױף דער ערד, װָאר ַארֿפ
  . די װַײבסּפַארשױן זָאל זיך ַשדכען צום מַאן

  : דער גָאט ֿפון יׂשראל, ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 22
  מע װעט נָאך זָאגן דָאס דָאזיקע װָארט 

  , און אין זַײנע שטעט, אין לַאנד ֿפון יהודה
  : ער אום זײער געװַאנגענשַאֿפטװען איך ק

  , װױנונג ֿפון גערעכטיקײט, גָאט זָאל דיך גענטשן
  ! הײליקער בַארג

  און יהודה און ַאלע זַײנע שטעט  23
  : װעלן דרינען זיצן אין אײנעם

  . און די װָאס ציען מיט סטַאדיעס, ַאקערלַײט
  , װָארום איך דערקװיק די מידע זעל 24

  . טו איך ָאנֿפילן, מַאכטאון איטלעך זעל װָאס ש



  הירמי

  ; דערױף הָאב איך זיך אױֿפגעכַאּפט און מיך אומגעקוקט 25
  . און מַײן שלָאף איז מיר זיך געװען

  , זָאגט גָאט, טעג קומען, זע 26
  און איָאך װעל ֿפַארזֵײען דָאס הױז ֿפון יׂשראל 

  , און דָאס הױז ֿפון יהודה
  . ן ֿפון בהמותאון מיט זָאמע, מיט זָאמען ֿפון מענטשן

  , און עס װעט זַײן 27
  , ַאזױ װי איך הָאב אױֿפגעּפַאסט אױף זײ

  , אױסצורַײסן און אַײנצּוװַארֿפן
  , און בײז צו טָאן, און צו צעשטערן און אונטערצוברענגען

  , ַאזױ װעל איך אױֿפּפַאסן אױף זײ
  . זָאגט גָאט, צו בױען און צו ֿפלַאנצן

  : מער ניט זָאגןאין יענע טעג װעט מען  28
  , די ֿפָאטערס הָאבן געגעסן זױערע װַײנטרױבן

  . און די צײן ֿפון די זין זַײנען הַאיליק
  ; נַײערט איטלעכער ֿפַאר זַײן זינד װעט שטַארבן 29

  , יעטװעדער מענטש װָאס עסט די זױערע װַײנטרױבן
  . זַײנע צײן װעלן הַאיליק װערן

  , זָאגט גָאט, טעג קומע, זע 30
  ,  איך װעל שליסן מיט דעם הױז ֿפון יׂשראלאון

  , און מיָאט דעם הױז ֿפון יהודה
  ; ַא נַײעם בונד

  ניט װי דער בונד װָאס איך הָאב געשלָאסן  31
  מיט זײערע עלטערן 

  אין דעם טָאג װָאס איך הָאב ָאנגענומען זײער הַאנט 
  ; זײ ַארױסצוציען ֿפון לַאנד ִמצַרִים

  , רשטערט מַײן בונדװָארום זײ הָאבן ֿפַא
  . זָאגט גָאט, הגם איך בין געװען זײער הַאר

  נַײערט דָאס װעט זַײן דער בונד װָאס איך װעל שליסן  32
  : זָאגט גָאט, מיט דעם הױז ֿפון יׂשראל נָאך יענע טָאג

  , איך גיב ַארַײן מַײן ּתֹורה אין זײ
  ; און אױף זײער הַארצן װעל איך זי אױֿפשרַײבן

  , על זײ זַײן צום גָאטאון איך װ
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  . און זײ װעלן מיר זַײן צום ֿפָאלק
  און זײ װעלן מער ניט לערנען  33

  , און איטלעכר זַײן ברודער, איטלעכער זַײן חבר
  ! קענט גָאט: ַאזױ צו זָאגן

  , װָארום זײ ַאלע װעלן מיך קענען
  ; זָאגט גָאט, ֿפון זײער קלענסטן ביז זײער גרעסטן

  , ַארגעבן זײער זינדװָארום איך װעל ֿפ
  . און זײער חטא װעל איך מער ניט דערמָאנען

  , ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 4
  , דער װָאס גיט די זון ֿפַאר ַא ליכט בַײ טָאג

  און אי געזעצן ֿפון לבנה און שטערן 
  ; ֿפַאר ַא ליכט בַײ נַאכט

   –ַאז זַײנע װעלן ברומען , דער װָאס רודערט אױף דעם אים
  : ן צָבאומת איז זַײן נָאמעןיהוה ֿפו

  , אױב די דָאזיקע געזעצן װעלן ָאּפגעטָאן װערן ֿפון ֿפַאר מיר 35
  , זָאגט גָאט

  װעט אױך דער זָאמען ֿפון יׂשראל אױֿפהערן 
  . צו זַײן ַא ֿפָאלק ֿפַאר מיר ַאלע טעג

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 36
  , ןאױב די הימלען ֿפון אױבן װעלן אױסגעמָאסטן װער

  ,  װערןדערֿפָארשטאון די גרונטֿפעסטן ֿפון דער ערד אונטן װעלן 
  , װעל איך אױך ֿפַארַאכטן ַאלדעם זָאמען ֿפון יׂשראל

  . זָאגט גָאט, ֿפַאר ַאלץ װָאס זײ הָאבן געטָאן

און די שטָאט װעט אױֿפגעבױט װערן , זָאגט גָאט, טעג קומען, זע 37
און די  38. נֵאל ביזן װינקלטױערֿפון דעם טורעם ֿפון ַכַנ, צו גָאט

, ביזן בערגל ָגֵרב, גלַײך ַאקעגן, מעסטשנױר װעט ַארױסגײן װַײטער
און דער גַאנצער טָאל ֿפון  39. און װעט זיך ֿפַארדרײען קײן גֹוָעה

ביזן װינקל ֿפון , און ַאלע ֿפעלדער ביז בַאק ִקדרֹון, ּפגרים און ַאש
עס װעט מער ניט ; ײליק צו גָאטװעלן זַײן ה, ֿפערדטױער אין מזרח

  . אױף אײביק, און ניט צעשטערט װערן, אױסגעריסן װערן
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אין ,  דָאס װָארט װָאס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפון גָאט1לב
דָאס איז דָאס , צענטן יָאר ֿפון ִצדִקָיהו דעם מלך ֿפון יהודה

 ֿפון בֿבל און דער חיל ֿפון דעם מלך 2. ַאכצנטע יָאר ֿפון נבוַכדֶראַצר
און ִירמָיהו הנֿביא איז , הָאט דענצמָאל געלעגערט אױף ירוָשַלִים
  װָאס אין הױז ֿפון דעם , געװען אַײנגעשּפַארט אין הױף ֿפון דער װַאך

און ִירמָיהו הנֿביא איז געװען , אױף ירוָשַלִים. מלך ֿפון יהודה
 דעם מלך װָאס אין הױז ֿפון, אַײנגעשּפַארט אין הױף ֿפון דער װַאך

װָארום ִצדָקָיהו דער מלך ֿפון יהודה הָאט אים  3. ֿפון יהודה
: ַאזױ צו זָאגן, ַאלמַאי זָאגסטו נֿביאות: ַאזױ צו זָאגן, אַײנגעשּפַארט

איך גיב די דָאזיקע שטָאט אין דער , זע: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט
און  4 ;און ער װעט זי בַאצװינגען, הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל

ָצדִקָיהו דער מלך ֿפון יהודה װעט ניט ַאנטרונען װערן ֿפון דער הַאנט 
נַײערט איבערגעגעבן װעט ער איבערגעגעבן װערן אין , ֿפון די ַּכׂשדים

און ער װעט רעדן צו אים מױל צו , דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל
 ער און קײן בֿבל װעט 5; און אױג אין אױג װעט ער אים זען, מױל

און דָארטן װעט ער זַײן ביז איך דערמָאן זיך ָאן , ַאװעקֿפירן ִצדִקָיהון
װעט , ַאז איר װעט מלחמה הַאלטן מיט די ּכקׂשדים; זָאגט גָאט, אים

  ? איר ניט בַאגליקן

דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר : און ִירמָיהו הָאט געזָאגט 6
זון ֿפון ַשלום דַײן ֿפעטער קומט צו חַנמֵאל דער , זע 7: ַאזױ צו זָאגן

װָארום דיר , קױף דיר מַײן ֿפעלד װָאס אין ַעָנתֹות: ַאזױ צו זָאגן, דיר
  . געהערט דָאס אױסלַײזרעכט ָאּפצוקױֿפן

און חַנמֵאל מַײן ֿפעטערס זון איז געקומען צו מיר אין הױף ֿפון  8
  ט און דער הָא, ַאזױ װי דָאס װָארט ֿפון גָאט, דער װַאך

, מַײן ֿפעלד װָאס אין ַעָנתֹות, איך בעט דיך, קױף ָאּפ: צו מיר געזָאגט
, װָארום דיר געהערט דָאס רעכט ֿפון ירושה, װָאס אין לַאנד בנימין

הָאב איך געװּוסט . קױף עס דיר ָאּפ; און דיר געהערט די אױסלַײזונג
ױֿפט דָאס און איך הָאב ָאּפגעק 9. ַאז דָאס איז דָאס װָארט ֿפון גָאט

און איך הָאב , װָאס אין ַעָנתֹות, מַײן ֿפעטערס זון, ֿפעלד ֿפון כקַנמֵאל
און איך  10. זילבער, זיבן ֶשקל און צען, אים ָאּפגעװױגן דָאס געלט

און , און ֿפַארחתמעט, הָאב אױֿפגעשריבן אױף ַא געשריֿפטס
און  11. און ָאּפגעװױגן דָאס געלט אױף ַא װָאגשָאל, װעשטעלט עדות

דעם ֿפַארכחתמעטן מיט די , מכירה-איך הָאב גענומען דעם שַטר
און איך הָאב  12. און דעם ָאֿפענעם, בַאדינגען און די ָאּפמַאכן
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מכירה צו ברוך דעם זון ֿפון ֵנרָיה דעם זון ֿפון -געגעבן דעם שַטר
 ֿפַאר און, ֿפַאר די אױגן ֿפון חַנמֵאל דעם זון ֿפון מַײן ֿפעטער, ַמחֵסָיהן

-די אױגן ֿפון די עדות װָאס הָאבן זיך אונטערגעשריבן אױף שַטר
ֿפַאר די אױגן ֿפון ַאלע יִידן װָאס זַײנען געזעסן אין הױף ֿפון , מכירה

ַאזױ צו , און איך הָאב בַאֿפױלן ברוכן ֿפַאר זײערע אױגן 13. דער װַאך
: ט ֿפון יׂשראלדער גָא, ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאומת 14: זָאגן

אי דָאס , מכירה-דעם דָאזיקן שַטר, נעם די דָאזיקע געשריֿפטסן
  און זָאלסט , אי דָאס דָאזיקע ָאֿפענע געשריֿפטס, ֿפַארחתמעטע

  . ּכדי זײ זָאלן הַאלטן ֿפיל טעג, זײ ַארַײנטָאן אין ַא לײמענער ּכלי
:  ֿפון יׂשראלדער גָאט, װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 15

עס װעלן נָאך געקױֿפט װערן הַײזער און ֿפעלדער און װַײנגערטנער 
  . אין דעם דָאזיקן לַאנד

און איך הָאב מתּפלל געװען צו גָאט נָאכדעם װי איך הָאב  16
ַאזױ צו , מכירה צו ברוך דעם זון ֿפון ֵנרָיהן-איבערגעגעבן דעם שַטר

הָאסט געמַאכט די הימלען און די דו , זע! גָאט דו הַאר, װײ 17: זָאגן
און מיט דַײן אױסגעשטרעקטן , ערד מיט דַײן גרױס שטַארקײט

טוסט חסד מיטן  18. ֿפון דיר איז ניט ֿפַארמיטן קײן זַאך; ָארעם
און בַאצָאלסט די זינד ֿפון די עלטערן אין דעם , טױזנטסטן גליד

, קער גָאטמַאכטי, דו גרױסער; בוזעם ֿפון זײערע קינדער נָאך זײ
און , גרױס אין בַארָאט 19, װָאס יהוה ֿפון צָבאֹות איז זַײן נָאמען

װָאס דַײנע אױגן זַײנע ָאֿפן אױף ַאלע װעגן ֿפון , שטַארק אין טואונג
צו געבן איטלעכן לױט זַײנע װעגן און לױט דער , די מענטשנקינדער

 און דו װָאס הָאסט געטָאן צײכנס 20; ֿפרוכט ֿפון זַײנע מעׂשים
אי צװישן , און ביז אױף הַײנטיקן טָאג, װּונדער אין לַאנד ִמצַרִים

און הָאסט זיך געמַאכט ַא , אי צװישן ַאנדערע מענטשן, יׂשראל
און הָאסט ַארױסגעצױגן דַײן  21; ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, נָאמען

און , ֿפָאלק יׂשראל ֿפון לַאנד ִמצַרִים מיט צײכנס און מיט װּונדער
און , און מיט ַאן אױסגעשטרעקטן ָארעם,  ַא שטַארקער הַאנטמיט

און הָאסט זײ געגעבן דָאס דָאזיקע  22; מיט גרױס ֿפָארכטיקײט
ַא לַאנד , װָאס דו הָאסט געשװָארן זײערע עלטערן זײ צו געבן, לַאנד

און , און זײ זַײנען געקומען 23 ;װָאס ֿפליסט מיט מילך און הָאניק
און , ָאבער זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו דַײן ָקול; טהָאבן עס געַארב

ַאלץ װָאס דו הָאסט זײ ; אין דַײן ּתֹורה זַײנען זײ ניט געגַאנגען
און דו הָאסט געמַאכט געשען , בַאֿפױלן צו טָאן הָאבן זײ ניט געטָאן

די ערדװַאלן זַײנען געקומען װיז , זע 24. צו זײ ַאלדָאס דָאזיקע בײז
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און די שטָאט װערט איבערגעגעבן , צו בַאצװינגעןזי , דער שטָאט
ֿפױן , אין דער הַאנט ֿפון די ַּכׂשדים װָאס הַאלטן מלחמה אױף איר

און װָאס דו ; װעגן דער שװערד און דעם הונגער און דער ּפעסט
ֿפון דעסטװעגן  25. און ָאט זעסטו עס, הָאסט גערעדטר איז געשען

קױף דיר דָאס ֿפעלד װַאר : ו מירגעזָאגט צ, גָאט דו הַאר, הָאסטו
װען די שטָאט װערט איבערגעגעבן אין דער ; און שטעל עדות, געלט

  . הַאנט ֿפון די ַּכׂשדים

  : ַאזױ צו זָאגן, איז דָאס װָארט ֿפון גָאט װעװען צו ִירמָיהון 26
איז דען ֿפַארמיטן ֿפון ; איך בין יהוה דער גָאט ֿפון ַאלע לַײבער, זע 27

איך גיב די , זע: דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 28? שום זַאךמיר ַא 
און אין דער הַאנט ֿפון , דָאזיקע שטָאט אין דער הַאנט ֿפון די ַּכׂשדים

און די  29. און ער װעט זי בַאצװינגען, נבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון בֿבל
װעלן קומען , ַּכׂשדים װָאס הַאלטן מלחמה אױף דער דָאזיקער שטָאט
און װעלן זי , און װעלן ָאנצינדן די דָאזיקע שטָאט אין ֿפַײער

ֿפַארברענען מיט די הַײזער װָאס מע הָאט גערײכערט אױף זײערע 
ּכדי מיך , און געגָאסן גיסָאּפֿפער צו ֿפרעמדע געטער, דעכער צו בַע

װָארום די קינדער ֿפון יׂשראל און די קינדער ֿפון  30. צו דערצערענען
לעגן ֿפון זײער יוגנט ָאן רק טָאן װָאס איז שלעכט אין מַײנע יהודה ֿפ
װָארום די קינדער ֿפון יׂשראל טוען מיך רק דערצערענען מיט ; אױגן

װָארום צו מַײן  31. זָאגט גָאט, דעם װערק ֿפון זײערע הענט
ֿפַארדרָאס און צו מַײן גרימצָארן איז מיר געװען די דָאזיקע שטָאט 

, און ביז אױף הַײנטיקן טָאג. ס מען הָאט זי געבױטֿפון דעם טָאג װָא
איבער ַאלדעם בײז ֿפון  32, ַאזױ ַאז איך מוז זי ָאּפטָאן ֿפון מַײן ּפנים

װָאס זײ הָאבן , די קינדער ֿפון יׂשראל און די קינדער ֿפון יהודה
זײערע הַארן ֿפון , זײערע מלכים, זײ, געטָאן מיך צו דערצערענען

װָאס זײ הָאבן געטָאן מיך צו , קינדער ֿפון יהודהיׂשראל און די 
און , זײערע ּכֹהנים, זײערע הַארן, זײערע מלכים, זײ, דערצערענען

און די מענער ֿפון יהודה און די בַאװױנער ֿפון , זײערע נֿביאים
און זײ הָאבן געקערט צו מיר דעם רוקן און ניט דעם  33. ירוָשַלִים

, נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד געלערנט, לערנטאון איך הָאב זײ גע, ּפנים
און זײ הָאבן  34. ָאבער זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו נעמען ַא מוסר

ַארַײנגעטָאן זײערע אומװערדיקײטן אין דעם הױז װָאס מַײן נָאמען 
און זײ הָאבן  35. עס צו ֿפַאראומרײניקן, װערט גערוֿפן אױף אים

אױף מקריב צו , ִהנֹום-אין טָאל ֿפון בןגעבױט די במות ֿפון בַעל װָאס 
װָאס ניט איך הָאב זײ , זַײן זײערע זין און זײערע טעכטער צום אֹוֶלך



  הירמי

מע זָאל טָאן די , און ניט מיר איז אױֿפן זינען ַארױֿפגעקומען, בַאֿפױלן
ָאבער  36. ּכדי צו מַאכן זינדיקן יהודה, דָאזיקע אומװערדיקײט

ַאזױ געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל אױף הָאט , ֿפַאר װָאר, ַאצונד
זי איז איבערגעגעבן אין דער , זָאגט װָאס איר, דער דָאזיקער שטָאט

און דורך דעם , הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל דורך דער שװערד
  :און דורך דער ּפעסט, הונגער

  , איך זַאמל זײ אַײן ֿפון ַאלע לענדער, זע 37
  , רשטױסן ַאהין אין מַײן ּכעסװָאס איך הָאב זײ ֿפַא

  , און אין גרױס צָארן, און אין מַײן גרים
  , און איך װעל זײ אומקערן צו דעם דָאזיקן ָארט

  . און זײ מַאכן װױנען אין זיכערקײט
  , און זײ װעלן מיר זַײן צום ֿפָאלק 38

  . און איך װעל זײ זַײן צום גָאט
  , ײן װעגאון א, און איך װעל זײ געבן אײן הַארץ 39

  , מֹורא צו הָאבן ֿפַאר מיר ַאלע טעג
  . און זײערע קינדער נָאך זײ, ּכדי זײ זָאל גוט זַײן

  , און איך װעל זײ שליסן ַאן אײביקן בונד 40
   –ַאז איך װעל זיך ניט ָאּפקערן ֿפון הינטער זײ 

  ; ּכדי איך זָאל זײ בַאגיטיקן
  , ר הַארצןאון מַײן ֿפָארכט װעל איך ַארַײנגעבן אין זײע

  . ניט ַאװעקצוגײן ֿפון מיר
  , און איך װעל מיך ֿפרײען איבער זײ 41

  , זײ צו בַאגיטיקן
  , און װעל זײ אַײנֿפלַאנצן אין דעם דָאזיקן לַאנד מיט ַאן אמת

  . און מיט מַײן גַאנצער זעל, מיט מַײן גַאנצן הַארצן
  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 42

  עברַאכט אױף דעם דָאזיקן ֿפָאלק ַאזױ װי איך הָאב ג
  , דָאס דָאזיקע גרױסע בײז

  ַאזױ ברענג איך אױף זײ דָאס גַאנצע גוטס 
  . װָאס איך זָאג ָאן װעג זײ

  , עלד װעט געקױֿפט װערן אין דעם דָאזיקן לַאנדֿפאון  43
  , עס איז ַא װיסטעניש, װָאס איר זָאגט

  , ָאן ַא מענטש ָאדער ַא בהמה
  . געגעבן אין דער הַאנט ֿפון די ַּכׂשדיםעס איז איבער

  , מע װעט קױֿפן ֿפעלדער ֿפַאר געלט 44



  הירמי

לג

  , מכירהס-און מע װעט שרַײבן שַטר
  , און שטעלן עדות, און ֿפַארחתמען
  , און ַארום ירוָשַלִים, אין לַאנד בנימין

  , און אין די שטעט ֿפון יהודה
  , און אין די שטעט ֿפון דעם געבערג

  ,  שטעט ֿפון דער נידערונגאון אין די
  ; אואן אין די שטעט ֿפון ָדרום

  , װָארום איך װעל אומקערן זײער געֿפַאנגענשַאֿפט
  . זָאגט גָאט

  

 און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיהון ַא צװײט 1
װען ער איז נָאך געװען אַײנגעשֿפַארט אין הױף ֿפון דער , מָאל

  :ַאזױ צו זָאגן, װַאך

  , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה װָאס הָאט עס געמַאכט 2
  , יהוה װָאס הָאט דָאס געֿפורעמט עס ָאנצוברַײטן

  : דער װָאס זַײן נָאמען איז יהוה
  , און די װעל דיר ענטֿפערן, רוף מיך 3

  , און איך װעל דיר דערצײלן גרױסע זַאכן
  .און ֿפַארבָארגענע װָאס דו װײסט ניט

 געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל אױף די װָארום ַאזױ הָאט 4
און אױף די הַײזער ֿפון די מלכים , הַײזער ֿפון דער דָאזיקער שטָאט

װָאס זַײנען אַײנגעװָארֿפן געװָארן ֿפַאר די ערדװַאלן און , ֿפון יהודה
װָאס זײ קומען מלחמה הַאלטן דערױף  5, ֿפַאר דער שטרײטמױער

נצוֿפילן מיט די ּפגרים ֿפון די מענטשן װָאס און זײ ָא, מיט די ַּכׂשדים
און װָאס , איך הָאב געשלָאגן אין מַײן ּכעס און אין מַײן גרימצָארן

איבער ַאל זײער בײז הָאב איך ֿפַארבָארגן מַײן ּפנים ֿפון דער 
  : דָאזיקער שטָאט

  , איך ברענג אױף איר ַא גענעזונג און ַא הײלונג, זע 6
  ; און װעל זי הײלן

  ון איך װעל זײ ַאנטּפלעקן ַא ֶשֿפע א
  . ֿפון שלום און זיכערקײט
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  , און איך װעל אומקערן די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון יהודה 7
  , און די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון יׂשראל

  . און װעל זײ אױֿפבױען ַאזױ װי ֿפריער
  און איך װעל זײ רײניקן ֿפון ַאל זײער חטא  8

  ,  צו מירװָאס זײ הָאבן געזינדיקט
  און װעל ֿפַארגעבן ַאלע זײערע חטאים 

  , װָאס זײ הָאבן געזינדיקט צו מיר
  . און װָאס זײ הָאבן ֿפַארברָאכן ַאקעגן מיר

  , און עס װעט מיר זַײן ֿפַאר ַא נָאמען ֿפון ֿפרײד 9
  , און ֿפַאר ַא שײנקײט, ֿפַאר ַא לױב

  , בַײ ַאלע ֿפעלקער ֿפון דער ערד
  , ַאל דָאס גוטס װָאס איך טו מיט זײװָאס װעלן הערן 

  און װעלן ַאנגסטן און ציטערן ֿפון װעגן ַאלדעם גוטס 
  . און ֿפון װעגן ַאלדעם גליק װָאס איך בַאשער איר

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 10
  , עס װעט נָאך געהערט װערן אין דעם דָאזיקן ָארט

  , ָאן ַא בהמהָאן ַא מענטשן און , ער איז װיסט, װָאס איר זָאגט
  , און אין די גַאסן ֿפון ירוָשַלִים, אין די שטעט ֿפון יהודה
  , ָאן ַא מענטשן, װָאס זַײנען ֿפַארװיסט
  , און ָאן ַא בהמה, און ָאן ַא בַאװױנער

  , דער ָקול ֿפון לוסטיקײט און דער ָקול ֿפון ֿפרײד 11
  , דער ָקול ֿפון ַא כתן און דער ָקול ֿפון ַא ּכלה

  , לױבט גָאט ֿפון צָבאֹות”: ָקול ֿפון די װָאס זָאגןדער 
  , “!װָארום אײביק איז זַײן חסד, װָארום גָאט איז גוט

  ; ֿפון די װָאס ברענגען דַאנקָאּפֿפער אין הױז ֿפון גָאט
  װָארום איך װעל אומקערן די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון דעם לַאנד 

  . זָאגט גָאט, ַאזױ װי ֿפריער

  : ט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות ַאזױ הָא12
  עס װעט נָאך זַײן אין דעם דָאזיקן ָארט 

  , ָאן ַא מענטשן ָאדער ַא בהמה, װָאס איז װיסט
  , און אין ַאלע זַײנע שטעט

  . ַא ֿפיטערּפלַאץ ֿפַאר ּפַאסטוכער װָאס מַאכן הױערן שָאף
  , אין די שטעט ֿפון דעם געבערג 13

  , ונגאין די שטעט ֿפון דער נידער
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  , און אין לַאנד בנימין, און אין די שטערט ֿפון ָדרום
  , און אין די שטערט ֿפון יהודה, און ַארום ירוָשַלִים

  , װעלן װידער דורכגײן שָאף דורך דעם צײלערס הענט
  . זָאגט גָאט

  , זָאגט גָאט, טעג קומען, זע 14
  און איך װעל מקיים זַײן דעם גוטן צוזָאג 

  , וגעזָאגט אױף דעם הױז ֿפון יׂשראלװָאס איך הָאב צ
  . און אױף דעם הױז ֿפון יהודַײה

  , און אין יענע צַײט, אין יענע טעג 15
  , װעל איך מַאכן שּפרָאצן ֿפון דודן ַא שּפרָאץ ֿפון גערעכטיקײט

  . און ער װעט טָאן רעכט און גערעכטיקײט אין לַאנד
  , אין יענע טעג װעט געהָאלֿפן װערן יהודה 16

  ; און ירוָשַלִים װעט רוען אין זיכערקײט
  : און דָאס איז װָאס מע װעט זי רוֿפן

   “!גָאט איז אונדזער גערעכטיקײט”

עס װעט ניט ֿפַארשניטן װערן ֿפון : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 17
און אױך  18; דודן ַא מַאן צו זיצן אױף טרָאן ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל

 ֿפון שבט ֵלִוי װעט ניט ֿפַארשניטן װערן ַא מַאן ֿפון ֿפַאר ֿפון די ּכֹהנים
און , און צו דעמֿפן שּפַײזָאּפֿפער, אױֿפצוברענגען ברַאנדָאּפֿפער, מיר

  .ַאלע טעג, צו מַאכן שלַאכטָאּפֿפער

  ַאזױ צו זָאגן׃, ִירמָיהון און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו 19

   :ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 20
  , אױב איר קענט ֿפַארשטערן מַײן בונד מיטן טָאג

  , און מַײן בונד מיט דער נַאכט
  , ַאז טָאג און נַאכט זָאלן ניט זַײן אין זײער צַײט

  , װעט אױך מַײן בונד ֿפַארשטערט װערן מיר דוד מַײן קנעכט 21
  , ַאז ֿפון אים זָאל ניט זַײן ַא זון כו קיניגן אױף זַײן טרָאן

  . י ּכֹהנים ֿפון שבט ֵלִוי מַײנע דינעראון מיט ד
  , ַאזױ װי דער חיל ֿפון הימנל קען ניט געצײלט װערן 22

  , און דער זַאמד ֿפון ים קען ניט געמָאסטן װערן
  , ַאזױ װעל איך מערן דעם זָאמען ֿפון מַײן קנעכט דוד

  . און די לוִיים װָאס דינען מיר
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לד

  : ַאזױ צו זָאגן,  צו ִירמָיהוןאון דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען 23
: ַאזױ צו זָאגן, הָאסטו ניט געמערקט װָאס די דָאזיקע לַײט רעדן 24

זײ , די צװײ משּפחות װָאס גָאט הָאט זײ געװעסט אױסדערװײלט
ַאז עס איז מער ניט , און מַײן ֿפָאלק לעסטערן זײ? הָאט ער ֿפַארַאכט
  . קײן אומה בַײ זײ

  : גטַאזױ הָאט גָאט געזָא 25
  , אױב איך הָאב ניט מַײן בונד מיט טָאג און נַאכט

  , ניט געמַאכט, די געזעצן ֿפון ערד און הימל
  , װעל איך אױך ֿפַארַאכטן דעם זָאמען ֿפון יעקב 26

  , און דוד מַײן קנעכט
  ניט צו נעמען ֿפון זַײן זָאמען געװעלטיקער 

  ; און יעקב ,יצחק, ברהםאיבער דעם זָאמען ֿפון ַא
  , װָארום איך װעל אומקערן זײער געֿפַאנגענשַאֿפט

  . און װעל זײ דערבַארימען

  

בעת ,  דָאס װָארט װָאס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפון גָאט 1
און ַאלע , און זַײן גַאנצער חיל, נבוַכדֶראַצר דער מלך ֿפון בֿבל

און , קיניגרַײכן ֿפון דער ערד אונטער דער ממשלה ֿפון זַײן הַאנט
הָאבן מלחמה געהַאלטן אױף ירוָשַלִים און אױף ַאלע , ַאלע ֿפעלקער
  : ַא זױ צו זָאגן; אירע שטעט

און זָאלסט רעדן , גײ: ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל 2
  : און זָאגן צו אים, צו ִצדִקָיהו דעם מלך ֿפון יהודה

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט
  ע שטָאט איך גיב די דָאזיק, זע

  , אין דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל
  . או ער װעט זי ֿפַארברענען אין ֿפַײער

  , און דו װעסט ניט ַאנטרונען װערן ֿפון זַײן הַאנט 3
  , נָאר כַאּפן װעסטו געכַאּפט װערן

  , און אין זַײן הַאנט װעסטו איבערגעגעבן װערן
  , לאון אױג אין אױג װעסטו זען דעם מלך ֿפון בֿב

  , און מױל צו מױל װעט ער מיט דיר רעדן
  . און קײן בֿבל װעסטו קומען
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  , ָאבער הער דָאס װָארט ֿפון גָאט 4
  : ִצדִקָיהו מלך ֿפון יהודה

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט אױף דיר
  . װעסט ניט שטַארבן דורכן שװערד

  , בשלום װעסטו שטַארבן 5
  , עלטערןאון לױט די ֿפַארברענונגען ֿפון דַײנע 

  , די ֿפרידיקע מלכים װָאס זַײנען געװען ֿפַאר דיר
  ; נען נָאך דירעַאזױ װעט מען ֿפַארבר

  ,  װעט מען קלָאגן אױף דיר“!װײ הַאר”און 
  , װָארום איך הָאב ַא װָארט גערעדט

  . זָאגט גָאט

און ִירמָיהו הנֿביא הָאט גערעדט צו ִצדִקָיהו דעם מלך ֿפון יהודה  6
חיל ֿפון דעם מלך  בעת דער 7, זיקע װערטער אין ירוָשַלִיםַאלע די דָא

און אױף ַאלע , ֿפון בֿבל הָאט מלכמַײ געהַאלטן אױף ירוָשלִים
װָארום זײ ; און אױף ַעֵזָקה, אױף ָלכיש, געבליבענע שטעט ֿפון יהודה

  . זַײנען געבליבן צװישן די שטעט ֿפון יהודה בַאֿפעסטיקטע שטעט

נָאכדעם ַאז דער , ס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפון גָאטדָאס װָארט װָא 8
מלך ִצדִקָיהו הו הָאט געשלָאסן ַא בונד מיטן בגַאנצן ֿפָאלק אין 

ַארױסצולָאזן  9; אױסצורוֿפן בַײ זיך ַא ֿפרַײלָאזונג, ירוָשַלִים
דעם יִידישן און , און איטלעכער זַײן דינסט, איטלעכער זַײן קנעכט

מיט זַײן יִידישן , ַאז קַײנער זָאל ניט ַארבעטן מיט זײ, ֿפרַײ, די יִידישע
הָאבן געװעסט צוגעהערט ַאלע הַארן און דָאס גַאנצע  10. ברודער
װָאס זַײנען ַארַײן אין דעם בונד ַארױסצולָאזן איטלעכער זַײן , ֿפָאלק
ניט צו ַארבעטן מיט זײ , ֿפרַײ, און איטלעכער זַײן דינסט, קנעכט
ָאבער  11. הָאבן געהָארכט און הָאבן ַארױסגעלָאזטאון זײ , מער

און הָאבן צוריקגענומען די קנעכט , דערנָאך הָאבן זײ חרטה געקריגן
און זײ הָאבן זײ , װָאס זײ הָאבן ַארױסגעלָאזט ֿפרַײ, און די דינסטן

איז דָאס װָארט ֿפון  12. בַאצװּונגען ֿפַאר קנעכט און ֿפַאר דינסטן
  : ַאזױ צו זָאגן, ֿפון גָאט, רמָיהוהןגָאט געװען צו ִי

איך הָאב געשלָאסן : ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל 13
ַא בונד איט אַײערע עלטערן אין דעם טָאג װָאס איך הָאב זײ 

ַאזױ , ֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַאֿפט, ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד ִמצַרִים
זיבן יָאר זָאלט איר ַאר אױסלָאזן צום ָסוף ֿפון  14: צו זָאגן
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און , װָאס הָאט זיך ֿפַארקױֿפט צו דיר, איטלעכער זַײן יִידישן ברודער
. זָאלסט אים ַארױסלָאזן ֿפרַײ ֿפון דיר; הָאט דיר געדינט זעקס יָאר

און ניט , ָאבער אַײערע עלטערן הָאבן ניט צוגעהערט צו מיר
און ,  הַײנט ּתשובה געטָאןאון איר הָאט 15. צוגענַײגט זײער אױער

אױסצורוֿפן ַא , הָאט געטָאן װָאס איז רעכטֿפַארטיק אין מַײנע אױגן
און איר הָאט געשלָאסן ַא בונד , ֿפרַײלָאזונג איטלעכער צו זַײן חבר

  . ֿפַאר מיר אין דעם הױז װָאס מַײן נָאמען װערט גערוֿפן אױף אים
 הָאט ֿפַארשװעכט מַײן און איר, ָאבער איר הָאט חרטה געקריגן 16

און , און הָאט צוריקגענומען איטלעכער זַײן קנעכט, נָאמען
; װָאס איר הָאט ַארױסגבעלָאזט ֿפרַײ ֿפַאר זיך, איטלעכער זַײן דינסט

און איר הָאט זײ בַאצװּונגען צו זַײן ֿפַאר קנעכט און ֿפַאר דינסטן צו 
ט ניט צו געהערט צו איר הָא: דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 17. אַײך
און , אױסצורוֿפן ַא ֿפרַײלָאזונג איטלעכער צו זַײן ברודער, מיר

ָאט ריף איך אַײך אױס ַא ֿפרַײלָאזונג זָאגט , איטלעכער צו זַײן חבר
און , און ֿפַאר דעם הונגער, ֿפַאר דער ּפעסט, צַאר דער שװערד, גָאט

. יגרַײכן ֿפון דער ערדאיך װעל אַײך מַאכן ֿפַאר ַא שױדער בַײ ַאלע קינ
און איך װעל געבן די מענטשן װָאס הָאבן איבערגעטרעטן מַײן  18

װָאס הָאבן ניט מקיים געװען די װערטער ֿפון דעם בונד װָאס . בונד
  בַײ דעם קַאלב װָאס זײ הָאבן , זײ הָאבן געשלָאסן ֿפַאר מיר

ע שטיקער און זַײנען דורכגעגַאנגען צװישן זַײנ, צעשניטן אין צװַײען
, די הױֿפדינער, און די הַארן ֿפון ירוָשַלִים, די הַארן ֿפון יהודה 19 –

װָאס זַײנען , און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון לַאנד, און די ּכֹהנים
איך װעל זײ  20 –דורכגעגַאנגען צװישן די שטיקער ֿפון דעם קַאלב 

נט ֿפון די און אין דער הַא, געבן אין דער הַאנט ֿפון זײערע ֿפַײנט
און זײערע טױטע לַײבער װעלן זַײן צו שּפַײז , װָאס זוכן זײער לעבן
און  21. און ֿפַאר דער חיה ֿפון דער ערד, ֿפַארן ֿפױגל ֿפון הימל

ִצדִקָיהו דעם מלך ֿפון יהודה און זַײנע הַארן װעל איך געבן אין דער 
ס זוכן זײער און אין דער הַאנט ֿפון די װָא, הַאנט ֿפון זײערע ֿפַײנט

און אין דער הַאנט ֿפון דעם איל ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל װָאס , לעבן
און װעל זײ , זָאגט גָאט, איך בַאֿפעל, זע 22. הָאט ָאּפגעצױגן ֿפון אַײך

און זײ װעלן מלחמה הַאלטן אױף , אומקערן צו דער דָאזיקער שטָאט
און , ענען אין װײעראון װעלן זי ֿפַארבר, און װעלן זי בַאצװינגען, איר

  . די שטעט ֿפון יהודה װעל איך מַאכן ַא װיסטעניש ָאן ַא בַאװױנער

  



  הירמי

 דָאס װָארט װָאס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפון גָאט אין די 1לה
, דעם מלך ֿפון יהודה, טעג ֿפון יהֹוָיקים דעם זון ֿפון יֹאִשָיהון

ון זָאלסט רעדן צו א, גײ צו דעם הױז ֿפון די ֵרָכבים 2 :ַאזױ צו זָאגן
, אין אײנער ֿפון די קַאמערן, און זײ ברענגען אין הױז ֿפון גָאט, זײ

הָאב איך גענומען ַיֲאַזנָיה דעם זון ֿפון  3. און זײ געבן טרינקען װַײן
, און ַאלע זַײנע זין, און זַײנע ברידער, ִירמָיהו דעם זון ֿפון ַכַבִצנָיהן
און איך הָאב זײ געברַאכט אין  4. ביםאון דָאס גַאנצע הױז ֿפון די ֵרָכ

אין דער קַאמער ֿפון די זין ֿפון ָכָנן דעם זון ֿפון ִיגַדלָיהו , הױז ֿפון גָאט
װָאס , װָאס לעבן דער קַאמער ֿפון די הַארן, דעם געטלעכן מַאן

איבער דער קַאמער ֿפון ַמֲעֵׂשָיהו דעם זון ֿפון ַשלום דעם 
דערלַאנגט ֿפַאר די קינדער ֿפון דעם און איך הָאב  5. שװעלהיטער

און איך הָאב , הױז ֿפון די ֵרָכבים קריגלעך ֿפון מיט ֿפַײן און בעכערס
מיר טרינקען ניט : הָאבן זײ געזָאגט 6. טרינקט װַײן: צו זײ געזָאגט

הָאט , אונדזער ֿפָאטער, װָארום יֹוָנָדב דער זון ֿפון ֵרָכבן, קײן װַײן
, איר, איר זָאלט ניט טרינקען קײן װַײן:  צו זָאגןַאזױ, אונדז בַאֿפױלן

, און קײן הױז זָאלט איר ניט בױען 7; און אַײערע קינדער ביז אײביק
און קײן װַײנגָארטן זָאלט איר , און קײן זָאמען זָאלט איר ניט זײען

נַײערט אין געצעלטן זָאלט איר זיצן ַאלע ; און ניט הָאבן, ניט ֿפלַאנצן
די איר זָאלט לעבן ֿפיל טעג אױֿפן געזיכט ֿפון דער ּכ, אַײערע טעג

און מיר הָאבן צוגעהערט צו דעם ָקול  8. ערד װָאס איר װױנט דָארטן
אין ַאלץ װָאס ער , אונדזער ֿפָאטער, ֿפון יהֹוָנָדב דעם זון ֿפון ֵרָכבן

, ניט צו רטרינקען קײן װַײן ַאלע אונדזערע טעג, הָאט אונדז בַאֿפױלן
און  9; און אונדזערע טעכטער, אונדזערע זין, דזערע װַײבעראונ, מיר

, און קײן װַײנגָארטן, ניט צו בױען קײן הַײזער ֿפַאר אונדז צום װױנען
און מיר  10. זָאל בַײ אונדז ניט זַײן, און קײן זָאמען, און קײן ֿפעלד

  און מיר הָאבן געהָארכט און , זַײנען געזעסן אין געצעלטן
י ַאלץ װָאס אונדזער ֿפָאטער יֹוָנָדב הָאט אונדז געטָאן ַאזױ װ

ַאז נבוַכדרָאאַצר דער מלך ֿפון , און עס איז געװען 11. בַאֿפױלן
און , קומט: הָאבן מיר געזָאגט, בֿבלאיז ַארױֿפגעקומען אױֿפן לַאנד

און , לָאמיר ַארַײנגײן אין ירוָשַלִים ֿפון װעגן דעם ֵכל ֿפון די ַּכׂשדים
און מיר הָאבן זיך בַאזעצט אין ; דעם חיל ֿפון ַאָרםֿפון װעגן 
  . ירוָשַלִים

ַאזױ  13: ַאזױ צו זָאגן, איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו ִירמָיהון 12
און , גײ: דער גָאט ֿפון יׂשראל, הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאומת

ון און צו די בַאװױנער ֿפ, זָאלסט זָאגן צו די מענער ֿפון יהודַײה



  הירמי

װילט איר ניט ַא מוסר ַארָאּפנעמען צוצוהערן צו מַײנע : ירוָשַלִים
געהַאלטן װערן די װערטער ֿפון יהֹוָנָדב דעם  14. זָאגט גָאט? װערטער

װָאס הָאט בַאֿפױלן זַײנע קינדער ניט צו טרינקען קײן , זון ֿפון ֵרָכבן
ײ געהָארכן װַײל ז, און זײ רטרינקען ניט ביז אױף הַײנטיקן טָאג, װַײן

, און איך הָאב גערעדט צו אַײך, דעם בַאֿפעל ֿפון זײער ֿפָאטער
און איר הָאט ניט צוגעהערט צו , נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד גערעדט

, און איך הָאב געשיקט צו אַײך ַאלע מַײנע קנעכט די נֿביאים 15. מיר
ערט אַײך אום ק: ַא אוזי צו זָאגן, נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד געשיקט
און , און בעסערט אַײערע מעׂשים, איטלעכר אוֿפן זַײן שלעכטן װעג

און בלַײבט , איר זָאלט ניָאט גײן נָאך ֿפרעמדע געטער זײ צו דינען
; זיצן אױף דער ערד װָאס איך הָאב געגעבן אַײך און אַײערע עלטערן

   און ניט צוגעהערט, ָאבער איר הָאט ניט צוגענַײגט אַײער אױער
  װַײל די קינדער ֿפון יהֹוָנָדב דעם זון ֿפון ֵרָכבן , איז 16. צו מיר

  װָאס ער הָאט , הָאבן מקיים געװען דעם בַאֿפעל ֿפון זײער ֿפָאטער
  , און דָאס דָאזיקע ֿפָאלק הָאט ניט צוגעהערט צו מיר, זײ בַאֿפױלן

ט ֿפון דער גָא, דרום הָאט ַאזױ געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון צָבאֹות 17
  :יׂשראל

  איך ברענג אױף יהודה , זע
  און אױף ַאלע בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים 

  ; דָאס גַאנצע בײז װָאס איך הָאב גָאנגעזָאגט אױף זײ
  , װַײל איך הָאב גערעדט צו זײ
  , אוקן זײ הָאבן ניט צוגעהערט

  און איך הָאב גערוֿפן צו זײ 
  . און זײ הָאבן זיך ניט ָאּפגערוֿפן

ַאזױ הָאט : ון צו דעם הױז ֿפון די ֵרָכבים הָאט ִירמָיהו געזָאגטא 18
װַײל איר הָאט : דער גָאט ֿפון יׂשראל, געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות

און איר הָאט , צוגעהערט צו דעם בַאֿפעל ֿפון יהֹוָנָדב אַײער ֿפָאטער
 װָאס און איר הָאט געטָאן ַאזױ װי ַאלץ, ָאּפגעהיט ַאלע זַײנע בַאֿפעלן

דרום הָאט ַאזױ געזָאגט יהוה ֿפון  19, ער הָאט אַײך בַאֿפױלן
עס װעט ניט ֿפַארשניטן װערן ֿפון : דער גָאט ֿפון יׂשראל, צָבאומת

  . יֹוָנָדב דעם זון ֿפון ֵרָכבן ַא מַאן צו שטײן ֿפַאר מיר ַאלע טעג

  



  הירמי

ון און עס איז געװען אין ֿפריטן יָאר ֿפון יהֹוָיקים דעם זון ֿפ 1לו
איז געװען דָאס דָאזיקע װָארט , דעם מלך ֿפון יהודה, יֹאִשָיהון

און זָאלסט , נעם דיר ַא מגילה 2: ַאזױ צו זָאגן, צו ִירמָיהון ֿפון גָאט
איך הָאב גערעדט אוצו דיר  ָאנשרַײבן אױף איר ַאלע װערטער װָאס

ג ֿפון דעם טָא, און אױף ַאלע ֿפלעקער, און אױף יהודה, אױף יׂשראל
ֿפון די טעג ֿפון יֹאָשָיהון און ביז אױף הַײנטיקן , װָאס איך רעד צו דיר

אֿפשר װעט דָאס הױז ֿפון יהודה הערן דָאס גַאנצע בײז װָאס  3. טָאג
ּכדי זײ זָאלן זיך אומקערן איטלעכר ֿפון זַײן ; איך טרַאכט זײ צו טָאן

  .  זײער זינדאון איך זָאל ֿפַארגעבן זײער ֿפַארברעך און, שלעכטן װעג

און ברוך הָאט , הָאט ִירמָיהו גערוֿפן ברוך דעם זון ֿפון ֵנִרָיהן 4
װָאס ער , אױֿפגעשריבן ֿפון ִירמָיהוס מױל ַאלע װערטער ֿפון גָאט

און ִירמָיהו הָאט בַאֿפױלן  5. אױף ַא מגילה, הָאט או אים גערעדט
יט קומען אין איך קען נ, איך בין ֿפַארהַאלטן: ַאזױ צו זָאגן, ברוכן

און לַײענען ֿפון דער מגילה , דרום זָאלסט דו גײן 6; הױז ֿפון גָאט
אין , די װערטער ֿפון גָאט, װָאס דו הָאסט אױֿפגעשריבן ֿפון מַײן מױל

און אױך אין ; אין הױז ֿפון גָאט אין ַא ֿפַאסטָאג, די אױערן ֿפון ֿפָאלק
זָאלסטו זײ , ײערע שטעטדי אױערן ֿפון גַאנץ יהודה װָאס קומען ֿפון ז

און זײ װעלן זיך , אֿפשר װעט ֿפַאלן זײער געבעט ֿפַאר גָאט 7. לַײענען
װָארום גרױס איז דער ; אומקערן איטלעכער ֿפון זַײן שלעכטן װעג

ּכעס און דער גרימצָארן װָאס גָאט הָאט גערעדט אױף דעם דָאזיקן 
  . ֿפָאלק

ן ַאזױ װי ַאלץ װָאס ִירמָיהו הָאט ברוך דער זון ֿפון ֵנִרָיהן געטָא 8
 צו לַײענען ֿפון דעם בוך די װערטער ֿפון –הנֿביא הָאט אים בַאֿפױלן 

  . גָאט אין גָאטס הױז

און עס איז געװען אין ֿפינֿפטן יָאר ֿפון יהֹוָיקים דעם זון ֿפון  9
הָאבן אױסגערוֿפן ַא , אין נַײנטן חֹודש, דעם מלך ֿפון יהודה יֹאָשָיהון

און דָאס גַאנצע , ית ֿפַאר גָאט דָאס גַאנצע ֿפָאלק אין ירוָשַלִיםָּתענ
  . ֿפָאלק װָאס איז געקומען ֿפון די שטעט ֿפון יהודה אין ירוָשַלִים

און ברוך הָאט געלַײענט ֿפון דעם בוך די װערטער ֿפון ִירמָיהון אין  10
ָפֿן דעם אין דער קַאמערֿפון גַמרָיהו דעם זון ֿפון ָש, הױז ֿפון גָאט

אין אַײנגַאנג ֿפון דעם נַײעם , אין דעם אױבערשטן הױף, שרַײבער
הָאט  11. אין די אױערן ֿפון גַאנצן ֿפָאלק, טױער ֿפון גָאטס הױז

מיָכיהו דער זון ֿפון גַמרָיהו דעם זון ֿפון ָשָפֿנען געהערט ֿפון בוך ַאלע 
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 הױז ֿפון און ער הָאט ַארָאּפגענידערט צום 12, װערטער ֿפון גָאט
, ערשט דָארטן זיצן ַאלע הַארן; אין דעם שרַײבערס קַאמער, מלך

און ֶאלָנָתן , און דָלָיהו דער זון ֿפון שַמעָיהון, ֶאליָשָמע דער שרַײבער
און ִצדִקָיהו דער , און גַמרָיהו דער זון ֿפון ָשָפֿנען, דער זון ֿפון ַעכבֹורן

הָאט זײ מיָכיהו דערצײלט ַאלע  13. און ַאלע הַארן, זון ֿפון חַננָיהון
װען ברוך הָאט געלַײענט ֿפון בוך , װערטער װָאס ער הָאט געהערט

און ַאלע הַארן הָאט געשיקט צו ברוכן  14. אין די אױער ֿפון ֿפָאלק
, יהודי דעם זון ֿפון נַתנָיהו דעם זון ֿפון ֶשֶלמָיהו דעם זון ֿפון ּכושין

ו הָאסט ֿפון איר געלַײענט אין די די מגילה װָאס ד: ַאזױ צו זָאגן
הָאט ברוך . און קום ַאהער, נעם זי אין דַײן הַאנט, אױערן ֿפון ֿפָאלק

און איז געקומען , דער זון ֿפון ַנרָיהן גענומען די מגילה אין זַײן הַאנט
און לַײען זי אין , זעץ ַאקָארשט: הָאבן זײ געזָאגט צו אים 15. צו זײ

  . ברוך הָאט געלַײענט אין זײערע אױערןאון ; אונדזערע אױערן
ַאזױ , װי זײ הָאבן געהערט ַאלע װערטער, און עס איז געװען 16

און זײ הָאבן , הָאבן זײ אײנער דעם ַאנדערן ָאנגעקוקט אין ַאנגסט
דערצײלט מוזן מיר דערצײלן דעם מלך ַאלע די : געזָאגט צו ברוכן
זָאג : ַאזױ צו זָאגן, ֿפרעגטאון ברוכן הָאבן זײ גע 17. דָאזיקע װערטער
װי ַאזױ הָאסטו אױֿפגעשריבן די ַאלע װערטער ֿפון , אונדז ַאקָארשט

ער ֿפלעגט אױסרוֿפן צו מיר : הָאט ברוך צו זײ געזָאגט 18? זַײן מױל
און איך ֿפלעג אױֿפשרַײבן , מיט זַײן מױל ַאלע די דָאזיקע װערטער

גײ : עזָאגט צו ברוכןהָאבן די הַארן ג 19. אױֿפן בוך מיט טינט
. און קַײנער זָאל ניט װיסן װּו איר זַײט, און ִירמָיהו, דו, בַאהַאלט זיך

און די מגיָאה הָאבן זײ ; און זײ זַײנען געגַאנגען צום מלך אין הױף 20
און זײ ; ַאװעקגעלײגט אין דער קַאמער ֿפון ֶאליָשָמע דעם שרַײבער

הָאט דער  21.  ַאלע װערטערהָאבן דעריצילט אין די אױערן ֿפון מלך
און ער הָאט זי , מלך געשיקט יהודים צו ברענגען די מגילה

און יהודי ; געברטַאכט ֿפון דער קַאמער ֿפון ֶאליָשָמע דעם שרַײגבער
און אין די אױערן ֿפון די , הָאט זי געלַײענט אין די אױערן ֿפון מלך
ער מלך איז געזעסן און ד 22. הַארן װָאס זַײנען געשטַאנען לעבן מלך

 און דער – דָאס איז געװען אין נַײנטן חֹודש –אין דעם װינטערהױז 
איז װי יהודי הָאט  23. ֿפַײערטָאּפ איז געװען ָאנגעצונדן ֿפַאר אים

ַאזױ הָאט ער עס ָאּפגעשניטן , ָאּפגעלַײענט דרַײ ַעמודים ָאדער ֿפיר
ֿפַײער װָאס אין און ַארױֿפגעװָארֿפן אױֿפן , מיטן שרַײבערמעסער

ביז די גַאנצע מגילה איז ֿפַארלענדט געװָארן אױף דעם , ֿפַײערטָאּפ
און , און זײ הָאבן זיך ניט דערשרָאקן 24. ֿפַײער װָאס אין ֿפַײערטָאּפ

דער מלך און ַאלע זַײנע קנעכט װָאס , ניט צעריסן זײערע קלײדער
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לָנָתן און און הגם ֶא 25. הָאבן געהערט ַאלע די דָאזיקע װערטער
דָלָיהו און גַמרָיהו הָאבן זיך געבעטן בַײם מלך ניט צו ֿפַארברענען די 

און דער מלך הָאט  26. הָאט ער דָאך ניט צוגעהערט צו זײ, מגילה
, און ׂשָרָיהו דעם זון ֿפון ַעזריֵאלן, בַאֿפױלן איַרכְמֵאל דעם זון ֿפון מלך
 ברענגען ברוך דעם שרַײבער צו, און ֶשֶלמָיהו דעם זון ֿפון ַעבְדַאלן

  . ָאבער גָאט הָאט זײ בַאהַאלטן, און ִירמָיהו הנֿביא

נָאכדעם װי דער , און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיהון 27
מלך הָאט ֿפַארברענט די מגילה מיט די װערטער װָאס ברוך הָאט 

ם דיר װידער נע 28:  ַאזױ צו זָאגן–אױֿפגעשריבן ֿפון ִירמָיהוס מױל 
און שרַײב ָאן אױף איר ַאלע ֿפריערדיקע װערטער , ַאן ַאנדער מגילה

װָאס יהֹוָיקים דער , װָאס זַײנען געװען אױף דער ערשטער מגילה
און אױף יהֹוָיקים דעם מלך ֿפו  29. מלך ֿפון יהודה הָאט ֿפַארברענט

רברענט דו הָאסט ֿפַא: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: יהודה זָאלסטו זָאגן
, ַאלמַאי הָאסטו געשריבן אױף איר: ַאזױ צו זָאגן, די דָאזיקע מגילה

און ער װעט , קומען װעט קומען דער מלך ֿפון בֿבל: ַאזױ צו זָאגן
און װעט ֿפַארטיליקן ֿפון איר מענטשן , צעשטערן דָאס דָאזיקע לַאנד

ם מלך דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט אױף יהֹוָיקים דע 30? און בהמות
  : ֿפון יהודה

  , קַײנער ֿפון אים װעט ניט ַאיצן אױֿפן טרָאן ֿפון דוד
  און זַײן טױטער לַײב װער זיך װַאלגערן 

  . און אױף דער קעלט בַײנַאכט, אױף דער היץ בַײטָאג
  , און איך װעל זיך ָאּפרעכענען מיט אים 31

  , און מיט זַײן זָאמען
  , ינדֿפַאר זײערע ז, און מיט זַײנע קנעכט

  , און איך װעל ברענגען אױף זײ
  , און אױף די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים

  , און אױף די מענער ֿפון יהודה
  , דָאס גַאנצע בײז װָאס איך הָאב ָאנגעזָאגט אױף זײ

  . און זײ הָאבן ניט צוגעהערט

און הָאט זי געגעבן , און ִירמָיהו הָאט גענומען ַאן ַאנדער מגילה 32
דעם שרַײבער און ער הָאט , עם זון ֿפון ֵנִרָיהוןצו ברוך ד

אױֿפגעשריבן אױף איר ֿפון ִירמָיהוס מױל ַאלע װערטער ֿפון דעם בוך 
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לז

און צו ; װָאס יהֹוָיקים דער מלך ֿפון יהודה הָאט ֿפַארברענט אין ֿפַײער
  . זײ זַײנען צוגעלײגט געװָארן נָאך ֿפיל װערטער ַאזױ װי זײ

  

ער זון ֿפון יֹאִשָיהון איז געװָארן מלך אױף דעם  און ִצדִקָיהו ד1
װָאס נבוַכדֶראַצר דער , ָארט ֿפון ֳּכנָיהו דעם זון ֿפון יהֹוָיקימען

און ער  2. מלך ֿפון בֿבל הָאט געמַאכט ֿפַאר ַא מלך אין לַאנד יהודה
און זַײנע קנעכט און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון לַאנד הָאבן ניט 

װָאס ער הָאט גערעדט דורך , ערטער ֿפון גָאטצוגעהערט צו די װ
  . ִירמָיהו הנֿביא

, זון ֿפון ֶשֶלמָיהן, און דער מלך ִצדִקָיהו הָאט געשיקט יהוַכל דעם 3
ַאזױ , צו ִירמָיהו הנֿביא, דעם ּכֹהן, און צַפֿנָיהו דעם זון ֿפון ַמֲעֵׂשָיהן

. וה אונדזער גָאטמתּפלל ֿפַאר אונדז צו יה, איך בעט דיך, זַײ: צו זָאגן
װָארום מע הָאט ,  און גײן צװישן ֿפָאלקאון ִירמָיהו ֿפלעגט קומען 4

 און דער חיל ֿפון 5. אים נָאך ניט געהַאט ַארַײנגעגעבן אין ּתֿפיסה
און די ַּכׂשדים װָאס הָאבן ;  ַארױסגעגַאנגען ֿפון ִמצַרִיםּפרעהן איז

און , הערונג װעגן זײהָאבן געהערט די , געלעגערט אױף ירוָשַלִים
איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו  6. הָאבן ָאּפגעצױגן ֿפון ירוָשַלִים

ַאזױ הָאט געזָאגט יהודה דער גָאט  7: ַאזױ צו זָאגן, ִירמָיהו הנֿביא
ַאזױ זָאלט איר זָאגן צו דעם מלך ֿפון יהודה װָאס שיקט : ֿפון יׂשראל

ר ֵכל ֿפון ַּפרעהן װָאס איז דע, זע: אַײך צו מיר מיך צו ֿפרעגן
  . ִמצַרִים, קערט זיך אום צו זַײן לַאנד, ַארױסגעגַאנגען אַײך צו הילף

און װעלן מלחמה הַאלטן אױף , און די ַּכׂשדים װעלן זיך אומקערן 8
און װעלן זי , און זײ װעלן זי בַאצװינגען, דער דָאזיקער שטָאט
איר זָאלט אַײך ניט : ט געזָאגטַאזױ הָאט גָא 9. ֿפַארברענען אין ֿפַײער

ַאװעקגײן װעלן ַאװעקגײן ֿפון אונדז די : ַאזױ צו זָאגן, אַײנרעדן
װָארום ַאז איר זָאלט  10. װָארום זײ װעלן ניט ַאװעקגײן; ַּכׂשדים

שלָאגן דעם גַאנצן חיל ֿפון די ַּכׂשדים װָאס הַאלטן מלחמה אױף 
װעלן זײ ,  ֿפון זײאון עטלעכע געשטָאכענע זָאלן בלַײבן, אַײך

און װעלן ֿפַארברענען די , אױֿפשטײן איטלעכער אין זַײן געצעלט
  . דָאזיקע שטָאט אין ֿפַײער

ַאז דער ֵכל ֿפון די ַּכׂשדים הָאט ָאּפגעצױגן ֿפון , און עס איז געװען 11
איז ִירמָיהו ַארױסגעגַאנגען ֿפון  12, ירוָשַלִים ֿפַאר דעם ֵכל ֿפון ַּפרעהן
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ּכדי צו קריגן דָארטן זַײן חלק , ִים צו גײן קײן לַאנד בנימיןירוָשַל
װי ער איז געװען אין טױער ֿפון , איז 13. ירושה צװישן דעם ֿפָאלק

װָאס זַײן , איז דָארטן געװען דער הױּפטמַאן ֿפון דער װַאס, בנימין
 ;נָאמען איז געװען ִיראָייה דער זון ֿפון ֶשֶלמָיה דעם זון ֿפון חַננָיהן

צו די ַּכׂשדים : ַאזױ צו זָאגן, הָאט ער ָאנגעכַאּפט ִירמָיהו הנֿביאן
איך װיל ניט ! ַאליגן: הָאט ִירמָיהו געזָאגט 14. װילסטו צוֿפַאלן

און , ָאבער ער הָאט ניט צוגעהערט צו אים. צוֿפַאלן צו די ַּכׂשדים
ו די און הָאט אים געברַאכט צ, ִיראָייה הָאט ָאנגעכַאּפט ִירמָיהון

און הָאבן אים , און די הַארן הָאבן געצערנט אױף ִירמָיהון 15. רןהַא
אין הױז ֿפון , און אים ַארַײנגעגעבן אין געֿפענקעניש, געשלָאגן

װָארום דָאס הָאט מען געמַאכט ֿפַאר ַא ; יהֹוָנָתן דעם שרַײבער
  . ּתֿפיסה

, י געװעלבןַאז ִירמָיהו איז געקומען אין געֿפענקעניש און אין ד 16
הָאט דער מלך  17, און ִירמָיהו איז דָארטן ָאּפגעזעסן ֿפיל טעג

און דער מלך הָאט ; און הָאט אים ַארױסגענומען, ִצדִקָיהו געשיקט
: און הָאט געזָאגט, אין ֿפַארבָארגעניש, אים געֿפרעגט בַײ זיך אין הױז
און ער ; ַארַאןֿפ: הָאט ִירמָיהו געזָאגט? ֿפַארַאן ַא װָארט ֿפון גָאט

אין דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל װעסטו : הָאט געזָאגט
: און ִירמָיהו הָאט געזָאגט צום מלך ִצדִקָיהון 18. איבערגעגעבן װערן

און קעגן , און קעגן דַײנע קנעכט, װָאס הָאב איך געזינדיקט קעגן דיר
  ? ין ּתֿפיסהװָאס איר הָאט מיך ַארַײנגעגעבן א, דעם דָאזיקן ֿפָאלק

, און ַאװּו זַײנען אַײערע נֿביאים װָאס הָאבן אַײך נֿביאות געזָאגט 19
דער מלך ֿפון בֿבל װעט ניט קומען אױף אַײך און אױף : ַאזױ צו זָאגן

מַײן הַאר , איך בעט דיך, הער צו, און ַאצונד 20? דעם דָאזיקן לַאנד
און זָאלסט מיך , ַאר דירֿפַאלן מַײן געבעט ֿפ, איך בעט דיך, זָאל; קיניג

און לָאמיך ניט , ניט אומקערן אין הױז ֿפון יהֹוָנָתן דעם שרַײבער
און מע הָאט ,  בַאֿפױלןִצדִקָיהו הָאט דער מלך 21.  דָארטןשטַארבן

אים און מע הָאט , ן אין הָא ֿפון דער װַאךִירמָיהוַארַײנגעזעצט 
גַאס ביז דָאס גַאנצע געגעבן ַא לַאבן ברױט ַא טָאג ֿפון דער בעקער

ַאזױ איז ִירמָיהו געזעסן . ברױט איז אױסגעגַאנגען ֿפון דער שטָאט
  . אין הױף ֿפון דער װַאך
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און גַדלָיהו דער זון ֿפון ,  און שֿפקטָיה דער זון ֿפון מקָּתנען1לח
און ַּפשחור דער זון , און יָאַכל דער זון ֿפון ֶשֶלמָיהון, ַּפשחורן

 הָאבן געהערט די װערטער װָאס ִירמָיהו רעדט צום ,ֿפון ַמלִּכָיהן
דער װָאס : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 2: ַאזױ צו זָאגן, בַאנצן ֿפָאלק

לבַײבט זיצן אין דער דָאזיקער שטָאט װעט שטַארבן ֿפון דער 
און דער װָאס גײט , און ֿפון דער ּפעסט, ֿפון דעם הונגער, שװערד

זַײן נֿפש װעט אים זַײן צום ; לַײבן לעבןװעט ב, ַארױס צו די ַּכׂשדים
: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 3. און ער װעט בלַײבן לעבן, געװינס

איבערגעגעבן װעט איבערגעגעבן װערן די דָאזיקע שטָאט אין דער 
. און ער װעט זי בַאצװינגען, הַאנט ֿפון דעם ֵכל ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל

, איך בעט דיך, זָאל געטײט װערן: הָאבן די הַארן געזָאגט צום מלך 4
װָארום ער שלַאֿפט דָאך ָאּפ די הענט ֿפון די , דער דָאזיקער מַאן

, המלחמהלַײט װָאס זַײנען איבערגעבליבן אין דער דָאזיקער שטָאט
אז דער רעדט צו זײ ַאזױ װי די , און די הענט ֿפון דעם גַאנצן ֿפָאלק

ן זוכט ניט ֿפריד ֿפַאר דעם װָארום דער דָאזיקער מַא; דָאזיקע רײד
: הָאט דער מלך ִצדִקָיהו געזָאגט 5. דָאזיקן ֿפָאלק נָאר בלױז ַא רעה
װָארום דער מלך קען מיט אַײך ; ָאט איז ער אין אַײער הַאנט

און הָאבן אים , הָאבן זײ גענומען ִירמָיהון 6. גָארנישט אױסֿפירן
װָאס אין , ו דעם זון ֿפון מלךַארַײנגעװָארֿפן אין דער גרוב ֿפון ַמלִּכָיה

. און זײ הָאבן ַארָאּפגעלָאזט ִירמָיהון מיט שטריק ;הױף ֿפון דער װַאך
און ; נָאר בלױז לײם, און אין דער גרוב איז קײן װַאסער ניט געװען

  . ִירמָיהו איז ַארַײנגעזונקען אין דעם לײם

ער װָאס איז ַא מַאן ַא הױֿפדינ, ֶמֶלך דער ּכושי-הָאט געהערט ֶעֶבד 7
ַאז מע הָאט ִירמָיהון ַארַײנגעטָאן אין דער , געװען אין הױז ֿפון מלך

ֶמֶלך -איז ֶעֶבד 8. און דער מלך איז געזעסן אין טױער ֿפון בנימין; גרוב
ַאזױ צו , און הָאט גערעטדט צום מלך, ַארױסגעגַאנגען ֿפון מלכס הױז

בן זיך די דָאזיקע לַײט שלעכט בַאגַאנגען הָא, מַײן הַאר מלך 9: זָאגן
װָאס זײ הָאבן אים , מיט ַאלץ װָאס זײ הָאבן געטָאן צו ִירמָיהו הנֿביא

און ער שטַארבט אױף זַײן ָארט ֿפַאר ; ַארַײנגעװָארֿפן אין גרוב
הָאט דער מלך  10. װָארום ניטָא קײן ברױט מער אין שטָאט; הונגער

נעם מיט דיר ֿפון דַאנען : גןַאזױ צו זָא, ֶמֶלך דעם ּכושי-בַאֿפױלן ֶעֶבד
און זָאלסט ַארױֿפברענגען כִירמָיהו הנֿביאן ֿפון דער , דרַײסיק מַאן

ֶמֶלך גענומען די -הָאט ֶעֶבד 11. גרוב אײדער ער װעט שטַארבן
און ער איז געקומען אין הױז ֿפון מלך אונטער דער , מענטשן מיט זיך

ַאלטע קָאדרעס און און הָאט ֿפון דָארטן גענומען , שַאצקַאמער
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און ער הָאט זײ ַארָאּפגעלָאזט צו ִירמָיהון אין גרוב , ַאלטע שמַאטעס
: ֶמֶלך דער ּכושי הָאט געזָאגט צו ִירמָיהון-און ֶעֶבד 12 .מיט שטריק

די ַאלטע קָאדרעס און די שמַאטעס אונטער דַײנע , איך בעט דיך, טו
און זײ  13. זױ געטָאןאון ִירמיהו הָאט ַא. ָארעמס אונטער די שטריק

און הָאבן אים ַארױֿפגעברַאכט , הָאבן געצױגן ִירמָיהון מיט שטריק
  . און ִירמָיהו איז געזעסן אין הױף ֿפון דער װַאך. ֿפון דער גרוב

הָאט דער מלך ִצדִקָיהו געשיקט און גענומען ִירמָיהו הנֿביאן צו  14
און דער מלך הָאט ; ָאטצום דריטן אַײנגַאנג װָאס אינהױז ֿפון ג, זיך

זָאלסט ניט ; איך װעל דיך ֿפרעגן ַא זַאך: געזָאגט צו ִירמָיהון
: הָאט ִירמָיהו געזָאגט צו ִצדִקָיהון 15. ֿפַארלײקענען ֿפון מיר ַא װָארט

און ַאז איך װעל , ַאז איך װעל דיר זָאגן װעסטו דָאך טײטן מיך טײטן
הָאט דער מלך  16.  מירװעסטו ניט צוהערן צו, דיר געבן ַאן עטש

ַאזױ װי : ַאזױ צו זָאגן, ִצדִקָיהו געשװָארן ִירמָיהון אין ֿפַארבָארגעניש
אױב איך , עס לעבט גָאט װָאס הָאט אונדז בַאשַאֿפן די דָאזיקע זעל

און אױב איך װעל דיך איבערגעבן אין דער הַאנט ֿפון , װעל דיך טײטן
   !די דָאזיקע לַײט װָאס זוכן דַײן לעבן

ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער : הָאט ִירמָיהו געזָאגט צו ִצדָקָיהון 17
אױב ַארױסגײן װעסטו : דער גָאט ֿפון יׂשראל, גָאט ֿפון צָבאֹות

װעט דַײן נֿפש בלַײבן , ַארױסגײן צו די הַאנר ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל
; און די דָאזיקע שטָאט װעט ניט ֿפַארברענט װערן אין ֿפַײער, לעבן

אױב ָאבער װעסט  18. אי דַײן הױזגעזינט, אי דו װעסט בלַײבן לעבן
װעט די דָאזיקע , ניט ַארױסגײן צו די הַארן ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל

און זײ , שטָאט איבערגעגעבן װערן אין דער הַאנט ֿפון די ַּכׂשדים
 און דו װעסט ניט ַאנטרונען װערן ֿפון, װעלן זי ֿפַארברענען אין ֿפַײער

איך הָאב : הָאט דער מלך ִצדִקָיהו געזָאגט צו ִימָיהון 19. זײער הַאנט
מע זָאל מיך , מֹורא ֿפַאר די יִידן װָאס זַײנען צוגעֿפַאלן צו די ַּכׂשדים

  . און זײ װעלן זיך ָאנטָאן ָאן מיר, ניט איבערגעבן אין זײער הַאנט
איך ,  הער צו.מע װעט דיך ניט איבערגעבן: הָאט ִירמָיהו געזָאגט 20

און עס , צו דעם ָקול ֿפון גָאט אין װָאס איך רעד צו דיר, בעט דיך
  . און דַײן נֿפש װעט בלַײבן לעבן, װעט זַײן גוט ֿפַאר דיר

איז דָאס דָאס װָארט װָאס , אױב ָאבער דו װילסט ניט ַארױסגײן 21
ערשט ַאלע װַײבער װָאס זַײנען געבליבן  22: גָאט הָאט מיר געװיזן
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לט

װערן ַארױסגעֿפירט צו די הַארן ֿפון , ין הױז ֿפון דעם מלך ֿפון יהודהא
  :און זײ זָאגן, דעם מלך ֿפון בֿבל

  דיך אַײנגערעדט און דיך בַײגעקומען 
  ; הָאבן די גוטע ֿפרַײנט דַײנע

   –אַײנגעזונקען אין ַא זומּפ זַײנען דַײנע ֿפיס 
  . זַײנען זײ ָאּפגעטרעטן ַאהינטער

 דַײנע װַײבער און דַײנע קינדער ֿפירט מען ַארױס צו די און ַאלע 23
נַײערט , און דו װעסט ניט ַאנטרונען װערן ֿפון זײער הַאנט, ַּכׂשדים

און , אין דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל װעסטו געכַאּפט װערן
  . װעסט מַאכן ֿפַארברענען די דָאזיקע שטָאט אין ֿפַײער

זָאל קַײ מענטש ניט װיסן ֿפון : גט צו ִירמָיהוןהָאט ִצדִקָיהו געזָא 24
און ַאז די הַארן  25. און װעסט ניט שטַארבן, די דָאזיקע װערטער

און זײ װעלן קומען צו , װעלן הערן ַאז איך הָאב גערעדט מיט דיר
װָאס הָאסטו גערעדט צום , זָאג אונדז ַאקָארשט: דיר און זָאגן צו דיר

קענען ֿפון אונדז און מיר װעלן דיך ניט זָאלסט ניט ֿפַארלײ; מלך
זָאלסטו זָאגן צו  26 ?און װָאס הָאט גערעדט צו דיר דער מלך; טײטן
מיך ניט , איך הָאב געלָאזט ֿפַאלן מַײן געבעט ֿפַארן מלך: זײ

  . צו שטַארבן דָארטן, אומצוקערן אין יהֹוָנָתנס הױז

,  הָאבן אים געֿפרעגטאון, זַײנען געקומען ַאלע הַארן צו ִירמָיהון 27
און ער הָאט זײ געזָאגט ַאזױ װי ַאלע די דָאזיקע װערטער װָאס דער 

װָארום דָאס , און זײ הָאבן אים צו רו געלָאזט, מלך הָאט בַאֿפױלן
און ִירמָיהו איז געזעסן אין הױף  28. גערײד איז ניט געהערט געװָארן

  . יז בַאצװּונגען געװָארןֿפון דער װַאך ביז דעם טָאג װָאס ירוָשַלִים א

   –ַאז ירוָשַלִים איז בַאצװּונגען געװָארן , און עס איז געװען

  

אין צענטן ,  אין נַײנטן יָאר ֿפון ִצדִקָיהו דעם מלך ֿפו יהודה1
איז געקומען נבוַכדֶראַצר דער מלך ֿפון בֿבל און זַײן , חֹודש

אין  2; ט אױף איראון זײ הָאבן געלעגער, גַאנצער ֵכל אױף ירוָשַלִים
, אין נַײנטן טָאג ֿפון חֹודש, אין ֿפירטן חֹודש, עלֿפטן יָאר ֿפון ִצדִקָיהון

זַײנען געקומען ַאלע הַארן  3 –. איז אַײנגעברָאכן געװָארן די שטָאט



  הירמי

: און הָאבן זיך געזעצט אין מיטלסטן טױער, ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל
און ַאלע איבעריקע  ,ָסריס-בַרכים ַׂשרס, נבֹו-ַסמַגר, ַׂשרֶאֶצר-ֵנרַגל

װי ִצדִקָיהו דער , און עס איז געװען 4 .הַארן ֿפון דעם מלך ֿפון בֿבל
ַאזױ זַײנען , לַײט הָאבן זײ דערזען-מלך ֿפון יהודה און ַאלע מלחמה

און זַײנען ַארױסגעגַאנגען בַײ נַאכט ֿפון שטָאט דורך , זײ ַאנטלָאֿפן
און ער ;  טױער צװישן די צװײ מױערן,דורך דע, דעם מלכס גָארטן

הָאט דער חיל ֿפון די  5. איז ַארױסגעגַאנגען אױֿפן װעג ֿפון ּפלױן
און זײ הָאבן ָאנגעיָאגט ִצדִקָיהון אין די , ַּכׂשדים זײ נָאכגעיָאגט
און זײ הָאבן אים גענומען און אים ; ּפלױנען ֿפון איריכֹו

קײן רבָלה אין  ך ֿפון בֿבלַארױֿפגעברַאכט צו נבוַכדֶראַצר דעם מל
און  6. און ער הָאט ַארױסגעזָאגט ַא משּפט אױף אים, לַאנד ַחָמת

דער מלך ֿפון בֿבל הָאט געשָאכטן די זין ֿפון ִצדִקָיהון אין ָרבָלה ֿפַאר 
אױך ַאלע ַאדללַײט ֿפון יהודה הָאט דער מלך ֿפון בֿבל ; זַײנע אױגן
און , ִקָיהון הָאט ער בלינד געמַאכטאון די אױגן ֿפון ִצד 7. געשָאכטן

אים צו ברענגען קײן , ער הָאט אים געשמידט אין קוּפערנע קײטן
הָאבן , און דָאס הױז ֿפון ֿפָאלק, און דָאס הױז ֿפון דעם מלך 8. בֿבל

 און די מױערן ֿפון ירוָשַלִים הָאבן זײ, די ַּכׂשים ֿפַארברענט אין ֿפַײער
 רעשט ֿפון ֿפָאלק װָאס זַײנען געבליבן אין און דעם 9. אַײנגעװָארֿפן
און , און די צוגעֿפַאלענע װָאס זַײנען צוגעֿפַאלן צו אים, דער שטָאט

הָאט נבוַזְרַאָדן דער , דעם רעשט ֿפון ֿפָאלק װָאס זַײנען געבליבן
ָאבער ֿפון דעם  10. חיל ֿפַארטריבן קײן בֿבל-לַײב הױּפט ֿפון דעם

הָאט נבוַזְרַאָדן דער , ָאבן גָארנישט געהַאטָארימען ֿפָאלק װָאס ה
און ער , חיל איבערגעלָאזט אין לַאנד יהודה-הױּפט ֿפון דעם לַײב

  . הָאט זײ געגעבן װַײנגערטנער און ֿפעלדער אין יענעם טָאג

און נבוַכדֶראַצר דער מלך ֿפון בֿבל הָאט בַאֿפױלן דורך נבוַזְרַאָדן  11
נעם  12: ַאזױ צו זָאגן, יל װעגן ִירמָיהוןח-דעם הױּפט ֿפון דעם לַײב

און זָאלסט אים ניט טָאן קײן , און טו דַײנע אױגן אױף אים, אים
  . ַאזױ טו מיט אים, נַײערט ַאזױ װי ער װעט דיר זָאגן; שום בײז

און , חיל-הָאט געשיקט נבוַזְרַאָדן דער הױּפט ֿפון דעם לַײב 13
און ַאלע גרױסע לַײט ֿפון , ָמג-רֶאֶצר ַרבַׂש-און ֵנרַגל, ָסריס-נבוַשזבן ַרב

און הָאבן ַארױסגענומען , הָאבן זײ געשיקט 14 –דעם מלך ֿפון בֿבל 
און הָאבן אים איבערגעגעבן צו , ִירמָיהון ֿפון הױף ֿפון דער װַאך

אים ַארױסצונעמען , גַדלָיהו דעם זון ֿפון ַאחיָקם דעם זון ֿפון ָשָפֿנען
  . עזעסן צװישן ֿפָאלקאון ער איז ג. ַאהײם



  הירמי

מ

  װען ער , און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיהון 15
   :ַאזױ צו זָאגן, איז געװען אַײנגעשּפַארט אין הױף ֿפון דער װַאך

ַאזױ : ַאזױ צו זָאגן, ֶמֶלך דעם ּכושי-און זָאלסט זָאגן צו ֶעֶבד, גײ 16
איך ברענג , זע: ון יׂשראלדער גָאט ֿפ, הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות

און ניט צום , מַײנע װערטער אױף דער דָאזיקער שטָאט צום בײזן
ָאבער איך  17. און זײ װעלן געשען ֿפַאר דיר אין יענעם טָאג; גוטן

און װעסט ניט , זָאגט גָאט, װעל דיך מציל זַײן אין יענעם טָאג
 דו שרעקסט איבערגעגעבן װערן אין דער הַאנט ֿפון די מענטשן װָאס

און , װָארום ַאנטרינען װעל איך דיך מַאכן ַאנטרינען 18. זיך ֿפַאר זײ
און דַײן נֿפש װעט דיר זַײן צום , דורכן שװערד װעסטו ניט ֿפַאלן

  . זָאגט גָאט, װַײל דו הָאסט זיך ֿפַארזיכערט אױף מיר, געװינס

  

  ם דָאס װָארט װָאס איז געװען צו ִירמָיהון ֿפון גָאט נָאכדע
 חיל הָאט אים- ַאז נבוַזְרַאָדן דער הױּפט ֿפון דעם לַײב

װען ער הָאט אים געהַאט גענומען ַא , ַאװעקגעלָאזט ֿפון ָרָמה
געשמידטן אין קײטן צװישן ַאלע ֿפַארטריבענע ֿפון ירוָשַלִים און 

און דער הױּפט ֿפון  2. יהודה װָאס זַײנען ֿפַארטריבן געװָארן קײן בֿבל
: און הָאט צו אים געזָאגט, יל הָאט גענומען ִירמָיהוןח-דעם לַײב

יהוה דַײן גָאט הָאט ָאנגעזָאגט דָאס דָאזיקע בײז אױף דעם דָאזיקן 
און יהוה הָאט געברַאכט און געטגָאן ַאזױ װי ער הָאט  3, ָארט

און איר הָאט ניט , װָארום איר הָאט געזינדיקט צו יהוה; גערעדט
און  4. דרום איז אַײך געשען די דָאזיקע זַאך, צוגעהערט צו זַײן ָקול

איך הָאב דיך הַײנט לױז געמַאכט ֿפון די קײטן װָאס אױף , זע, ַאצונד
אױב עס איז גוט אין דַײנע אױגן צו קומען מיט מיר קײן . דַײן הַאנט

אױב ָאבער עס איז ; און איך װעל טָאן מַײן אױג אױף דיר, קום, בֿבל
, זע. לָאז עס, צו קומען מיט מיר קײן בֿבלשלעכט אין דַײנע אױגן

װּו עס איז גוט און װּו עס איז ; דָאס גַאנצע לַאנד ליגט ֿפַאר דיר
און ַאז ער הָאט ַאלץ זיך  5. גײ, רעכט אין דַײנע אױגן ַאהין צו גײן

טָא קער זיך אום צו : ניט געװָאלט אומקערן הָאט נבוַזְרַאָדן געזָאגט
װָאס דער מלך ֿפון , ַאחיָקם דעם זון ֿפון ָשָפֿנעןגַדלָיה דעם זון ֿפון 

און זיץ מיט אים , בֿבל הָאט אױֿפגעזעצט איבער די שטעט ֿפון יהודה
ָאדער װּוהין נָאר עס איז רעכט אין דַײנע אױגן ; צװישן דעם ֿפָאלק

חיל הָאט אים געגעבן -און דער הױּפט ֿפון דעם לַײב. גײ, צו גײן
און ִירמָיהו איז  6. און הָאט אים ַאװעקגעשיקט, צערונג און ַא מּתנה



  הירמי

און איז געזעסן . געקומען צו גַדלָיה דעם זון ֿפון ַאחיָקמען קײן ִמצָּפה
  . מיט אים צװישן דעם ֿפָאלק װָאס זַײנען געבליבן אין לַאנד

זײ מיט זײערע , און ַאלע הױּפטלַײט ֿפון חיל װָאס אין ֿפעלד 7
דער מלך ֿפון בֿבל הָאט אױֿפגעזעצט הָאבן געהערט ַאז , מענטשן

און ַאז ער הָאט געלָאזט , גַדלָיהו דעם זון ֿפון ַַאכיָקמען איבערן לַאנד
און ֿפון די ָארימע ֿפון , אונטער אים מענער און װַײבער אונקינדער

און זײ  8; ֿפון די װָאס זַײנען ניט ֿפַארטריבן געװָארן קײן בֿבל, לַאנד
, ִישָמֵעאל דער זון ֿפון נַתנָיהון: ַדלָיַהן קײן ִמצָּפהזַײנען געקומען צו ג

, און ׂשָרָיה דער זון ֿפון ַּתנחוְמתן, און יֹוחָנן און יֹוָנָתן די זין ֿפון ָקֵרחן
און איַזנָיהו דער זון ֿפון דעם , און די זין ֿפון ֵעיַפֿין ֿפון נטֹוָפֿה

ער זון ֿפון ַאחיָקם און גַדלָיהו ד 9. זײ מיט זײערע מענטשן, ַמֲעָכתי
ַאזױ צו ,דעם זון ֿפון ָשָפֿנען הָאט געשװָארן זײ און זײערע מענטשן

, זיצט אין לַאנד. איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן צו דינען די ַּכׂשדים: זָאגן
ָאט , און איך 10. און אַײך װעט זַײן גוט, און דינט דעם מלך ֿפון בֿבל

ר די ַּכׂשדים װָאס װעלן קומען צו בלַײב איך אין ִמצָּפה צו שטײן ֿפַא
און טוט , און אײל, און זומעראױבס, און איר זַאמלט אַײן װַײן; אונדז

און זיצט אין אַײערע שטעט װָאס איר הָאט , ַארַײן אין אַײערע ּכלים
  . ֿפַארכַאּפט

און צװישן די קינדער ֿפון , און אױך ַאלע יִידן װָאס אין מואֿב 11
הָאבן געהערט , און די װָאס אין ַאלע לענדער, דֹוםאון אין ֶא, ַעמֹון

און , ַאז דער מלך ֿפון בֿבל הָאט געלָאזט ַאן איבערבלַײב ֿפון יהודה
ַאז ער הָאט אױֿפגעזעצט איבער זײ גַדלָיהו דעם זון ֿפון ַאחיָקם דעם 

און ַאלע יִידן הָאבן זיך אומגעקערט ֿפון ַאלע  12. זון ֿפון ָשָפֿנען
און זײ זַײנען , ס זײ זַײנען ֿפַארשטױסן געװָארן ַאהיןערטער װָא

און זײ הָאבן ; געקומען קײן לַאנד יהודה צו גַדלָיהון קײן ִמצָּפה
  . אַײנגעזַאמלט װַײן און זומעראױבס זײער ֿפיל

און ַאלע הױּפטלַײט ֿפון חיל װָאס , ָקֵרחןן און יֹוחָנן דער זון ֿפו 13
און זײ הָאבן  14 , צו גַדלָיהון קײן ִמצָּפהזַײנען געקומען, אױֿפן ֿפעלד

צי װײסן װײסטו ַאז בַעליס דער מלך ֿפון די קינדער : צו אים געזָאגט
ֿפון ַעמֹון הָאט געשיקט ִישָמֵעאל דעם זון ֿפון נַתנָיהן צו נעמען דַײן 

  . ָאבער גַדלָיהו דער זון ֿפון ַאחיָקמען הָאט זײ ניט געגלױבט? לעבן
ן דער זון ֿפון ָקֵרחן געזָאגט צו גַדלָיהון אין הָאט יֹוחָנ 15

, איך בעט דיך, לָאמיך גײן: ַאזױ צו זָאגן, ֿפַארבָארגעניש אין ִמצּפָלה
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מא

און קײן , און איך װעל דערשלָאגן ִישָמֵעאל דעם זון ֿפון נַתנָיהן
און , נָאך װָאס זָאל ער דיר נעמען דָאס לעבן. מענטש װעט ניט װיסן

װעלן צעשּפרײט , ָאס זַײנען אַײנגעזַאמלט ַארום דירגַאנץ יהודה װ
ָאבער  16? און דער איבערבלַײב ֿפון יהודה װעט אונטערגײן, װערן

גַדלָיהו דער זון ֿפון ַאחיָקמען הָאט געזָאגט צו יֹוחָנן דעם זון ֿפון 
װָארום ליגן זָאגסטו אױף , זָאלסט ניט טָאן די דָאזיקע זַאך: ָקֵרחן

  . ִישָמֵעאלן

  

איז געקומען ,  און עס איז געװען אין זיבעטן חֹודש1
ֵעאל דער זון ֿפון נַתנָיה דעם זון ֿפון ֶאליָשָמען ֿפון ָמשִי

און צען מַאן , און די גרױסע לַײט ֿפון דעם מלך, קיניגלעכן ָאּפשטַאם
און זײ הָאבן , הו דעם זון ֿפון ַאחיָקמען קײן ִמצָּפהצו גַדלָי, מיט אים
איז אױֿפגעשטַאנען  2. געסן ברױט אין אײנעם אין ִמצָּפהדָארטן גע

און זײ , און די צען מַאן װָאס מיט אים, ִישָמֵעאל דער זון ֿפון נַתנָיהן
הָאבן געשלָאגן גַדלָיהו דעם זון ֿפון ַאחיָקם דעם זון ֿפון ָשָפֿנען מיטן 

 דעם װָאס דער מלך ֿפון בֿבל –און ער הָאט אים געטײט ; שװערד
אױך ַאלע יִידן װָאס זַײנען געװען  3. ט אױֿפגעזעצט איבערן לַאנדהָא

און די ַּכׂשדים װָאס הָאבן זיך , אין ִמצלָּפה, מיט גַדלָיהון, מיט אים
  . הָאט ִישָמֵעאל דערשלָאגן, לַײט-די מלחמה, דָארטן געֿפונען

װען קַײ , און עס איז געװען אױֿפן צװײטן טָאג נָאכן טײטן גַדלָיהון 4
זַײנען ָאנגעקומען מענטש ֿפון  5, מענטש הָאט נָאך ניט געװּוסט

, ַאכציק מַאן מיט ָאּפגעגָאלטע בערד, און ֿפון שֹומרֹון, װּון שילֹו, שֶכם
מיט שּפַײזָאּפֿפער און ; ר און שניטן אױֿפן לַײב,און צעריסענע קלײדע

איז  6. אױף צו ברענגען אין הױז ֿפון גָאט, װַײרױך אין זײער הַאנט
, ַארױסגעגַאנגען ישָמֵעאל דער זון ֿפון נַתנָיהן זײ ַאנטקעגן ֿפון ִמצָּפה

װי ער הָאט זײ , און עס איז געװען; געגַאנגען און גײענדיק געװײנט
קומט צו בַדלָיהו דעם זון ֿפון : ַאזױ הָאט ער צו זײ געזָאגט, בַאגעגנט
ַאזױ , מיטן שטָאטװי זײ זַײנען ַארַײנגעקומען אין , איז 7. ַאחיָקמען

, הָאט ִישָמֵעאל דער זון ֿפון נַתנָיהן זײ געשָאכטן אין דער גרוב ַארַײן
און צען מַאן הָאבן זיך געֿפונען  8. ער און די מענטשן װָאס מיט אים

טײט אונדז ניט װָארום : װָאס הָאבן געזָאגט צו ִישָמֵעאלן, צװישן זײ
 גערשטן און אײל און װײץ און, בַאהַאלטן אין ֿפעלד, מיר הָאבן

און הָאט זײ ניט געטײט צװישן , הָאט ער זיך ָאּפגעהַאלטן. הָאניק
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און די גרוב װָאס ִישָמֵעאל הָאט ַאהין  9. זײערע ברידער
ַארַײנגעװָארֿפן די טױטע לַײבער ֿפון די מענטשן װָאס ער הָאט 

 דָאס איז געװען די װָאס דער מלך ָאסָא, דערשלָאגן לעבן גַדלָיהון
זי הָאט ; הָאט געמַאכט אױס מֹורא ֿפַאר בְעשָא דעם מלך ֿפון יׂשראל
  . ִישָמֵעאל דער זון ֿפון נַתנָיהן ָאנגעֿפילט מיט דערשלָאגענע

און ִישָמֵעאל הָאט געֿפַאנגען דעם גַאנצן איבערבלַײב ֿפון ֿפָאלק  10
  און דָאט גַאנצע ֿפָאלק , די טעכטער ֿפון מלך, װָאס אין ָמצָּפה

  װָאס נבוַזְרַאָדן דעם הױּפט ֿפון , װָאס זַײנען געבליבן אין ִמצָּפה
; חיל הָאט געלָאזן אונטער גַדלָיהו דעם זון ֿפון ַאחיָקמען-דעם לַײב

און ער איז ַאװעק , הָאט זײ ִישָמֵעאל דער זון ֿפון נַתנָיהן געֿפַאנגען
  . ַאריבערצוגײן צו די קינדער ֿפון ַעמֹון

און ַאלע הױּפטלַײט ֿפון , ט יֹוחָנן דער זון ֿפון ָקֵרחןהָאט געהער 11
דָאס גַאנצע בײז װָאס ִישָמֵעאל דער זון ֿפון , חיל װָאס מיט אים

און , און זײ הָאבן גענומען ַאלע מענער 12. נַתנָיהן הָאט ָאּפגעטָאן
 ,זַײנען געגַאנגען מלחמה הַאלטן מיט ִישָמֵעאל דעם זון ֿפון נַתנָיהן

 און 13. בן אים געֿפונען בַײם גרױסן װַאסער װָאס אין גֿבעוןאון הָא
װי דָאס גַאנצע ֿפָאלק מיט ישמעאלן הָאבן דערזען , עס איז געװען

ַאזױ , און ַאלע הױּפטלַײט ֿפון חיל מיט אים,  זון ֿפון ָקֵרחןםיֹוחָנן דע
 ִישָמֵעאל און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס 14. הָאבן זײ זיך דערֿפרײט

הָאבן זיך אױסגעדרײט און זיך , ָאט גענומען געֿפַאנגען ֿפון מצּפהה
. זון ֿפון ָקֵרחן דעם יֹוחָנןאון זַײנען ַאװעקגעגַאנגען צו , אוםמגקערט

 איז ַאנטרונען געװָארן ֿפון ִישָמֵעאל דער זון ֿפון נַתנָיהן און 15
  .עמוןאון איז ַאװעק צו די קינדער ֿפון , מיט ַאכט מַאן, ןנעיֹוחָנ

און ַאלע הױּפטלַײט ֿפון חיל װָאס , יֹוחָנן דער זון ֿפון ָקֵרחן און 16
הָאבן גענומען דעם גַאנצן איבערבלַײב ֿפון דעם ֿפָאלק , מיט אים

ֿפון , נַתנָיהן דעם זון ֿפון ִישָמֵעאלװָאס ער הָאט אומגעקערט ֿפון 
ון נָאכדעם װי יענער הָאט דערשלָאגן גדליה דעם זון ֿפ, מצּפה

און די , און דיװ אַײבער, לַײט- די מענער די מלחמה–ַאחיקמען 
  ; װָאס ער הָאט אומגעקערט ֿפון גֿבעון, און די הױֿפדינער, קינדער

ּכמהם װָאס -און זַײנען געזעסן אין גרות,  און זײ זַײנען געגַאנגען17
: םַּכׂשדי ֿפון װעגן די 18. ּכדי צו גײן קומען קײן מצרים, לחם-בַײ בית

ִישָמֵעאל דער זון ֿפון װַײל , װָארום זײ הָאבן מורה געהַאט ֿפַאר זײ
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מב

װָאס דער מלך ,  הָאט דערשלָאגן גדליה דעם זון ֿפון ַאחיקמעןנַתנָיהן
   .ֿפון בֿבל הָאט אױֿפגעזעצט איבערן לַאנד

  

, און יֹוחָנן דער זון ֿפון ָקֵרחן,  און ַאלע הױּפטלַײט ֿפון חיל1
און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון , ער זון ֿפון הֹוַשעָיהןאון איַזנָיה ד

און הָאבן געזָאגט צו ִירמָיהו  2, הָאבן געגענט, קלײן ביז גרױס
און זײ , ֿפַאלן אונדזער געבעט ֿפַאר דיר, איך בעט דיך, זָאל: הנֿביא

ֿפַאר דעם דָאזיקן גַאנצן , מתּפלל צו יהוה דַײן גָאט ֿפַאר אונדז
ַאזױ װי , רום מיר זַײנען ֿפון ֿפיל געבליבן װינציקװָא, איבערבלַײב

און זָאל יהוה דַײן גָאט אונדז זָאגן דעם  3. דַײנע אױגן זעען אונדז
  . און די זַאך װָאס מיר זָאלן טָאן, װעג װָאס מיר זָאלן אױף אים גײן

ָאט בין איך ; איך הָאב געהערט: הָאט ִירמָיהו הנֿביא צו זײ געזָאגט 4
און עס װעט ; ַאזױ װי אַײערע װערטער, ו יהוה אַײער גָאטמתּפלל צ

װעל איך אַײך , איטלעך װָארט װָאס יהוה װעט אַײך ענטֿפערן, זַײן
  . איך װעל ניט ֿפַארמַײדן ֿפון אַײך ַא װָארט; דערצײלן

זָאל יהוה זַײן ַאן אמתער און : הָאבן זײ געזָאגט צו ִירמָיהון 5
אױב ניט ַאזױ װי איטלעך װָארט , זבַאגלױבטער עדות ַאקעגן אונד

ַאזױ װעלן מיר , מיט װָאס יהוה דַײן גָאט װעט דיך שיקן צו אונדז
סַײ גוט און סַײ שלעכט װעלן מיר צוהערן צו דעם ָקול ֿפון  6. טָאן

ּכדי אונדז זָאל גוט ; װָאס מיר שיקן דיך צו אים, יהוה אונדזער גָאט
  . ול ֿפון יהוה אונדזער גָאטַאז מיר װעלנם צוהערן צו דעם ָק, זַײן

איז דָאס װָארט ֿפון גָאט , און עס איז געװען צום ָסוף ֿפון צען טעג 7
, און ער הָאט גערוֿפן יֹוחָנן דעם זון ֿפון ָקֵרחן 8. געװען צו ִירמָיהון

און דָאס גַאנצע ֿפָאלק , און ַאלע הױּפטלַײט ֿפון ֵכל װָאס מיט אים
  :ון ער הָאט צו זײ געזָאגטא 9. אוֿפן קלײן ביז גרױס

  , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל
  , װָאס איר הָאט מיך צו אים געשיקט

  : צו מַאכן ֿפַאלן אַײער געבעט ֿפַאר אים
  אױב בלַײבן װעט איר בלַײבן אין דעם דָאזיקן לַאנד  10

  , װעל איך אַײך אױֿפבױען און ניט צעשטערן
  , לַאנצן און ניט אױסרַײסןאון װעל אַײך אַײנֿפ
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  װָארום איך הָאב חרטה אױף דעם בײז 
  . װָאס איך הָאב אַײך געטָאן

  , ר זָאלט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר דעם מלך ֿפון בֿבל אי11
  ; װָאס איר הָאט מֹורא ֿפַאר אים

  , זָאגט גָאט, איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן ֿפַאר אים
  , צו העלֿפןאַײך , װָארום איך בין מיט אַײך

  . און אַײך מציל צו זַײן ֿפון זַײן הַאנט
  , און איך װעל אַײך געבן דערבַארימונג 12

  , און ער װעט אַײך דערבַארימען
  . אונװ עט אַײך אומקערן אױף אַײער ערד

מיָאר װעלן ניט בלַײבן אין דעם דָאזיקן : אױב ָאבער איר זָאגט 13
ַאזױ צו  14, ון יהוה אַײער גָאט ניט צוצוהערן צו דעם ָקול ֿפ–לַאנד 
װּו מיר װעלן ניט , ערט קײן לַאנד ִמצַרִים װעלן מיר גײןַײנ, נײן: זָאגן

און מיר װעלן , און ניט הערן דעם ָקול ֿפון ַא שֹוֿפר, זען קײן מלחמה
טָא  15 –און דָארטן װעלן מיר װױנען ; ניט הונגערן נָאך ברױט

  :איר איבערבלַײב ֿפון יהודה,  גָאטַאצונד הערט דרום דָאס װָארט ֿפון

  , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות
  : דער גָאט ֿפון יׂשראל

  אױב קערן װעט איר קערן אַײער ּפנים 
  , צו קומען קײן ִמצַרִים

  , און איר װעט קומען װױנען דָארטן
  , די שװערד װָאס איר הָאט מֹורא ֿפַאר איר, איז 16

  , רײכן אין לַאנד ִמצַרִיםװעט אַײך דָארטן דערג
  , און דער הונגער װָאס איר האגהט זיך װעטן אים

  , װעט אַײך ָאניָאגן דָארטן אין ִמצַרִים
  . און דָארטן װעט איר שטַארבן

  עשען װעט מיט ַאלע מענטשן ג ןאו 17
  , קײן ִמצַרִיםן װָאס הָאבן געקערט זײער ּפנים צו קומע

  , צו װױנען דָארטן
  ,  שטַארבן און דער שװערדַאז זײ װעלן

  , און ֿפון דערם ּפעסט, ֿפונעם הונגער
  , און ֿפון זײ װעט ניט זַײן ַא געבליבענער ָאדער ַאנטרונענער

  . ֿפון װעגן דעם בײז װָאס איך ברענג אױף זײ
  , װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 18
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מג

  : דער גָאט ֿפון יׂשראל
  מַײן גרימצָארן איז אױסגעגָאסן געװָארן ַאזױ װי מַײן ּכעס און 

  , אױף די בַאװױנער ֿפון ירוָשַלִים
  , ַאזױ װעט אױסגעגָאסן װערן מַײן גרימצָארן אױף אַײך

  , װען איר קומט קײן ִמצַרִים
  , און ֿפַאר ַא שרעק, און איר װעט זַײן ֿפַאר ַא ֿפולך

  ; און ֿפַאר ַא שַאנד, און ֿפַאר ַא קללה
  .  מער ניט ָאנזען דעם דָאזיקן ָארטאון איר װעט

איר : איר איבערבלַײב ֿפון יהודה, גָאט הָאט ָאנגעזָאגט װעגן אַײך 19
װיסן זָאלט איר װיסן זַײן ַאז איך הָאב ; זָאלט ניט גײן קײן ִמצַרִים

װָארום איר הָאט ַאן ָאּפנַאר בַאגַאנגען  20. אַײך הַײנט געװָארנט
,  הָאט מיך געשיקט צו יהוה אַײער גָאטװען איר, ַאקעגן אַײער זעל

און ַאזױ , זַײ מתּפלל ֿפַאר אונדז צו יהוה אונדזער גָאט: ַאזױ צו זָאגן
און , ַאזױ זָאג אונדז, װי ַאלץ װָאס יהוה אונדזער גָאט װעט הײסן

ָאבער איר , און איך הָאב אַײך הַײנט געזָאגט 21. מיר װעלן טָאן
און צו ַאלץ מיט װָאס , הוה אַײער גָאטהערט ניט צו דעם ָקול ֿפון י

און זצונד װיסן זָאלט איר װיסן  22. ער הָאט מיך געשיקט צו אַײך
און ֿפון ּפעסט װעט איר שטַארבן , ֿפון הונגער, ַאז ֿפון שװערד, זַײן

  . אין דעם ָארט װָאס איר װילט קומען װױנען דָארטן

  

יקט רעדן צום װי ִירמָיהו הָאט געענד,  און עס איז געװען1
מיט װָאס , גַאנצן ֿפָאלק ַאלע װערטער ֿפון יהוה זײער גָאט

, ַאלץ דידָאזיקלע װערטער, יהוה זײער גָאט הָאט אים געשיקט צו זײ
און יֹוחָנן דער זון , ַאזױ הָאט גערעדט ַעַזרָיה דער זון ֿפון הֹוַשעָיהן 2

ליגן : רמָיהוןזָאגנדיק צו ִי, און ַאלע מוטװיליקע לַײט, ֿפון ָקֵרחן
איר זָאלט : ניט יהוה אונדזער גָאט הָאט דיך געשיקט זָאגט! זָאגסטו

נַײערט ברוך דער זון ֿפון  3; ניט קומען קײן ִמצַרִים צו װױנען דָארטן
ּכדי אונדז איבערצוגעבן אין דער , ֵנרָיהן רעדט דיך ָאן אױף אונדז

ז צו ֿפַארטרַײבן קײן ָאדער אונד, הַאנט ֿפון די ַּכׂשדים אונדז צו טײטן
  . בֿבל

און דָאס , און ַאלע הױּפטלַײט ֿפון ֵכל, און יֹוחָנן דער זון ֿפון ָקֵרחן 4
צו בלַײבן , הָאבן ניט צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון גָאט, גַאנצע ֿפָאלק
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און ַאלע הױּפטלַײט , ןחאון יֹוחָנן דער זון ֿפון ָקֵר 5. אין לַאנד יהודה
ענומען דעם גנַאצן איבערבלַײב ֿפון יהודה װָאס הָאבן ג, לחיֿפון 

הָאבן זיך אומגעקערט ֿפון ַאלע ֿפעלקער װָאס זײ זַײנען ֿפַארשטױסן 
און די , די מענער 6: ּכדי צו װױנען אין לַאנד יהודה, געװָארן ַאהין

און ַאלע נֿפשות , און דעם מלכס טעכטער, און די קינדער, װַײבער
ֵכל הָאט געלָאזט מיט -הױּפט ֿפון דעם לַײבװָאס נבוַזְרַאָדן דער 

, און ִירמָיהו הנֿביאן, גַדלָיהו דעם זון ֿפון ַאחיָקם דעם זון ֿפון ָשָפֿנען
און זײ זַײנען געקומען קײן לַאנד  7; און ברוך דעם זון ֿפון ֵנרָיהון

און ; װָארום זײ הָאבן ניט צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון גָאט; ִמצַרִים
  . ן געקומען ביז ַּתכַּפנֵכסזײ זַײנע

ַאזױ , און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיהון אין ַּתכַּפנֵכס 8
און זָאלסט זײ , נעם מיט דַײן הַאנט גרױסע שטײנער 9: צו זָאגן

אין דעם ציגלֿפלַאסטער װָאס בַײם אַײנגַאנג , בַאהַאלטן אין װַאּפנע
;  ֿפַאר די אױגן ֿפון די מענער ֿפון יהודה,ֿפון ּפרעהס הױז אין ַּתכַּפנֵכס

  :און זָאלסט זָאגן צו זײ מ10

  : דער גָאט ֿפון יׂשראל, ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות
  איך שיק און װעל נעמען , זע

  , מַײן קנעכט, נבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון בֿבל
  און איך װעל שטעלן זַײן טרָאן 
  , ָאס איך הָאב בַאהַאלטןאיבער די דָאזיקע שטײנער װ

  . אואן ער װעט אױסשּפרַײטן זַײן ּפרַאכטגעצעלט איבער זײ
  ; און װעט שלָאגן דָאס לַאנד ִמצַרִים, און ער װעט קומען 11

  , װעמען צום טױט צום טױט
  , און װעמען צו געצַאנגענשַאֿפט צו געֿפַאנגענשַאֿפט

  . און װעמען צום שװערד צום שװערד
  על ָאנצינדן ַא ֿפַײער און איך װ 12

  ; אין די הַײזער ֿפון די געטער ֿפון ִמצַרִים
  , און ער װעט זײ ֿפַארברענען
  ; ָאדער זײ נעמען געֿפַאנגען

  , און ער װעט צונױֿפװיקלען דָאס לַאנד ִמצַרִים
  ; װי ַא ּפַאסטוך װיקל צונױף זַײן בגד

  . און ער װעט ַארױס ֿפון דָארטן בשלום
  ֶשֶמש - צעברעכן די זַײלשטײנער ֿפון ביתאון ער װעט 13

  ; װָאס אין לַאנד ִמצַרִים
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מד

  און די הַײזער ֿפון די געטער ֿפון ִמצַרִים 
  . װעט ער ֿפַארברענען אין ֿפַײער

  

 דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס איז געװען צו ִירמָיהון װעגן 1
די װָאס  ,ַאלע יִידן װָאס זַײנען געזעסן אין לַאנד ִמצַרִים

און אין לַאנד , און אין נֹוף, און אין ַּתכַּפֵכס, זַײנען געזעסן אין ִמגדֹול
דער , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 2: ַאזױ צו זָאגן, ַּפתרֹוס

איר הָאט געזען דָאס גַאנצע בײז װָאס איך הָאב : גָאט ֿפון יׂשראל
און ָאט ; ודהאון אױף ַאלע שטעט ֿפון יה, געברַאכט אױף ירוָשַלִים

און קַײנער װױנט ניט אין , איקן טָאג זַײנען זײ ַא װיסטעניש הַײנט
, מיך צו דערצערענען, ֿפון װעגן זײער בײז װָאס זײ הָאבן געטָאן 3; זײ

צו גײן רַײכערן און דינען צו ֿפרעמדע געטער װָאס ניט זײ הָאבן זײ 
ָאב צו אַײך און איך ה 4. און ניט אַײערע עלטערן, ניט איר, געקענט

נָאכַאנַאנד און נָאכַאנַאנד , געשיקט ַאלע מַײנע קנעכט די נֿביאים
איר זָאלט ניט טָאן די דָאזיקע אומװערדיקע : ַאזױ צו זָאגן, שיקט,גע

ָאבער זײ הָאבן ניט צוגעהערט  5. זַאך װָאס איך הָאב ֿפַײנט
און מַײן  6. ניט צו רַײכערן צו ֿפרעמדע געטער, שלעכטיקײט

און נָאט געברענט , מצָארן און מַײן ּכעס איז אױסגעגָאסן געװָארןגרי
און זײ זַײנען , און אין די גַאסן ֿפון ירוָשלִים, אין די שטעט ֿפון יהודה

און ַאצונד  7. ַאזױ װי נַײנטיקן טָאג, ַא װיסטעניש, ורבןחגעװָארן ַא 
: ון יׂשראלדער גָאט ֿפ, הָאט ַאזױ געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון צָבאֹות
מע זָאל אַײך ֿפַארשנַײדן , צּוװָאס טוט איר אַײך ַאלײן ַא גרױסע רעה

אוך ניט צו , ֿפון צװישן יהודה, קינד און ברוסטקינד, מַאן און װַײב
מיך צו דערצערענען מיט די װערק ֿפון  8? לָאזן ַאן איבערבלַײב

װּו , ִיםצו רַײכערן צו ֿפרעמדע געטער אין לַאנד ִמצַר, אַײערע הענט
און ּכדי איר , ּכדי מע זָאל אַײך ֿפַארשנײדן, איר זַײט געקומען װױנען

זָאלט װערן ֿפַאר ַא קללה און ֿפַאר ַא שַאנד צװישן ַאלע ֿפעלקער ֿפון 
הָאט איר ֿפַארגעסן די שלעכטיקײטן ֿפון אַײערע  9. דער ערד
 די און, און די שלעכטיקײטן ֿפון די מלכים ֿפון יהודה, עלטערן

און די , און אַײערע שלעכטיקײטן, שלעכטיקײטן ֿפון זײערע װַײבער
  װָאס זײ הָאבן געטָאן אין , שלעכטיקײטן ֿפון אַײערע װַײבער

זײ זַײנען ניט  10? און אין די גַאסן ֿפון ירוָשַלִים, לַאנד יהודה
און זײ הָאבן ניט , אונטערטעניק געװָארן ביז אױף הַײנטיקן טָאג
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און זַײנען ניט געגַאנגען אין מַײן ּתֹורה און אין מַײנע , טמֹורא געהַא
  .געזעצן װָאס איך הָאב געלײגט ֿפַאר אַײך און ֿפַאר אַײערע עלטערן

  , דרום הָאט ַאזױ געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 11
  : דער גָאט ֿפון יׂשראל

  , איך קער מַײן ּפנים אױף אַײך צום ביזן, זעט
  . נץ יהודהאון צו ֿפַארשנַײדן גַא

  און איך װעל נעמען דעם איבערבלַײב ֿפון יהודה  12
  װָאס הָאבן געקערט זײער ּפנים 

  , צו קומען קײן לַאנד ִמצַרִים צו װױנען דָארטן
  ; און ַאלע װעלן ֿפַארלענדט װערן
  ; אין לַאנד ִמצַרִים װעלן זײ ֿפַאלן

  ; װעלן זײ ֿפַארלענדט װערן, ֿפון הונגער, ֿפון שװערד
  ֿפון שװערד און ֿפון הונגער , ון קלײן ביז גרױסֿפ

  ; װעלן זײ שטַארבן
  , און ֿפַאר ַא שרעק, און זײ װעלן זַײן ֿפַאר ַא ֿפלוך

  . און ֿפַאר ַא שַאנד, און ֿפַאר ַא קללה
  און איך װעל זיך ָאּפרעכענען  13

  , מיט די װָאס זיצן אין לַאנד ִמצַרִים
  , מיט ירוָשַלִיםװי איך הָאב זיך ָאּפגערעכנט 

  . און מיט ּפעסט, מיט הונגער, מיט שװערד
  און ֿפון דעם רעשט ֿפון יהודה  14

  , װָאס קומען קײן לַאנד ִמצַרִים צו װױנען דָארטן
  װעט ניט זַײן ַא געבליבענער ָאדער ַאנטרונענער 

  , זיך אומצוקערן קײן לַאנד יהודה
  ; צן דָארטןװָאס זײער הַארץ ציט זײ זיך װידער צו בַאזע

  . מָאל װי ַאנטרונענע צו, װָארום זײ װעלן זיך ניט אומקערן

הָאבן געענטֿפערט ִירמָיהון ַאלע מענער װָאס הָאבן געװּוסט ַאז  15
און ַאלע װַײבער װָאס , זײער װַײבער רַײכערן צו ֿפרעמדע געטער

און דָאס גענצע ֿפָאלק , ַא גרױס געזעמל, זַײנען געשטַאנען ַארום
  : ַאזױ צו זָאגן, אין ַּפתרֹוס, ס זַײנען געזעסן אין לַאנד ִמצַרִיםװָא
דָאס װָארט װָאס דו הָאסט גערעדט צו איָאנדז אין נָאמען ֿפון  16

נַײערט טָאן װעלן מיר טָאן איטלעך  17. הערן מיר דיר ניט צו, גָאט
צו רַײכערן צו דער מלּכה , װָארט װָאס איז ַארױס ֿפון אונדזער מױל

מיר , ַאזױ װי איר הָאבן געטָאן, און גיסן צו איר גיסָאּפװער, ון הימלֿפ
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אין די , אונדזערע מלכים און אונדזערע הַארן, און אונדזערע עלטערן
און מיר הָאבן ; און אין די גַאסן ֿפון ירוָשַלִים, שטעט ֿפון יהודה

ן און שלעכטס הָאב, און אונדז איז געװען גוט, געהַאט ברױט צו זַאט
און ֿפון זינט מיר הָאבן אױֿפגעהערט רַײכערן צו  18. מיר ניט ָאנגעזען

זַײנען מיר , און גיסן צו איר גיסָאּפֿפער, דער מלּכה ֿפון הימל
און ֿפון שװערד און ֿפון הונגער װערן מיר , געמינערט ֿפון ַאלץ

 ,און ַאז מיר הָאבן גערײכערט צו דער מלְּכה ֿפון הימל 19. ֿפַארלענדט
הָאבן מיר דען ָאן אונדזערע מַאנען , און געגָאסן צו איר גיסָאּפֿפער

און געגָאסן צו איר , איר געמַאכט קוכנס אין איר געשטַאלט
  ? גיסָאּפֿפער

   צו די מענער און צו –הָאט ִירמָיהו געזָאגט צום גַאנצן ֿפָאלק  20
  ַאן די װַײבער צו דעם גַאנצן ֿפָאלק װָאס הָאַאבן אים געגעבן 

די רַײכערונג װָאס איר הָאט , ֿפַאר װָאר 21:  ַאזױ צו זָאגן–ענטֿפער 
, און אין די גַאסן ֿפון ירוָשַלִים, גערײכערט אין די שטעט ֿפון יהודה

און דָאס , אַײערע מלכים און אַײערע הַארן, איר און אַײערע עלטערן
  ז און עס אי, דערָאן הָאט גָאט געדַאכט, ֿפָאלק ֿפון לַאנד

   און גָאט הָאט מער ניט 22; אים ַארױֿפגעקומען אױֿפן זינען
ֿפון װעגן די , ֿפון װעגן אַײערע בײזע מעׂשים, געקענט ֿפַארטרָאגן

 לַאנד איז געװָארן עראון אַײ, אומװערדיקײטן װָאס איר הָאט געטָאן
ָאן ַא , און ֿפַאר ַא קללה, און ֿפַאר ַא שרעק, ֿפַאר ַא װיסטעניש

און , װַײל איר הָאט גערײכערט 23. ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, ערבַאװױנ
און הָאט ניט צוגעהערט צו דעם , װַײל איר הָאט געזינדיקט צו גָאט

און אין זַײן ּתֹורה און אין זַײנען געזעצן און אין זַײנע , ָקול ֿפון גָאט
דרום הָאט אַײך געטרָאֿפן דָאס , ָאנזָאגן זַײט איר ניט געגַאנגען

  . ַאזױ װי הַײנטיקן טָאג, ָאזיקע בײזד

: און צו ַאלע װַײבער, און ִירמָיהו הָאט געזָאגט צום גַאנצן ֿפָאלק 24
. איר גַאנץ יהודה װָאס אין לַאנד ִמצַרִים, הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט

ַאזױ צו , דער גָאט ֿפון יׂשראל, ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 25
אי ,  אַײערע װַײבער הָאט אי גערעדט מיט אַײער מױלאיר און: זָאגן

טָאן װעלן מיר טָאן ”: ַאזױ צו זָאגן, מיט אַײערע הענט דערֿפילט
צו רַײכערן צו דער , אונדזערע נדרים װָאס מיר הָאבן ַא נדר געטָאן

מקיים מוזט איר ; “און צו גיסן צו איר גיסָאּפֿפער, מלּכה ֿפון הימל
  !און טָאן מוזט איר טָאן אַײערע נדרים, דריםמקיים זַײן אַײערע נ
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מה

  ,  דרום הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט26
  , איר גַאנץ יהודה װָאס זיצט אין לַאנד ִמצַרִים

  , זָאגט גָאט, ָאט שװער איך בַײ מַײן גרױסן נָאמען
  אױב מַײן נָאמען װעט מער גערוֿפן װערן 

  ֿפון דעם מױל ֿפון ַא שום מענטשן ֿפון יהודה 
  , איאן גַאנצן לַאנד ִמצַרִים

  ! ַאזױ װי גָאט יהוה לעבט: װָאס זָאל זָאגן
  ; אױף אױף זײ צום בײזן און ניט צום גוטן-איך ּפַאס, זע 27

  און אומקומען װעלן ַאלע מענער ֿפון יהודה 
  װָאס אין לַאנד ִמצַרִים 

  . ביז זײ װעלן ֿפַארלענדט װערן, ֿפון שװערד און ֿפון הונגער
  ון ַאנטרונענע ֿפון שװערד װעלן זיך אומקערן א 28

  ; געצײלטע מענטשן, ֿפון לַאנד ִמצַרִים קײן לַאנד יהודה
  און װיסן װעט דער גַאנצער איבערבלַײב ֿפון יהודה 

  , װָאס זַײנען געקומען קײן לַאנד ִמצַרִים צו װױנען דָארטן
  . מַײנס ָאדער זײערס, װעמעס װָארט װעט מקױם װערן

  , זָאגט גָאט, דָאס איז אַײך ַא צײכןאון  29
  , ַאז איך רעכן זיך ָאּפ מיט אַײך אין דעם דָאזיקן ָארט

  ּכדי איר זָאלט װיסן ַאז מקױם װעלן מקױם װערן 
  ; מַײנע װערטער אױף אַײך צום בײזן

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 30
  ָכֿפַרע דעם מלך ֿפון ִמצַרִים -איך גיב איבער ַּפרעה, זע

  , דער הַאנט ֿפון זַײנע ֿפַײנטאין 
  , און אין דער הַאנט ֿפון די װָאס זוכן זַײן לעבן

  װי איך הָאב איבערגעגעבן ָצדִקָיהו דעם מלך ֿפון יהודה 
  , אין דער הַאנט ֿפון נבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון בֿבל
  . זַײן ֿפַײנט און דער װָאס הָאט געזוכט זַײן לעבן

  

מָיהו הנֿביא הָאט גערעדט צו ברוך  דָאס װָארט װָאס ִיר1
װען ער הָאט אױֿפגעשריבן די דָאזיקע , דעם זון ֿפון ֵנִרָיהן

אין ֿפירטן יָאר ֿפון יהֹוָיקים , װערטער אױף ַא בוך ֿפון ִירמָיהוס מױל
ַאזױ הָאט  2: ַאזױ צו זָאגן, דעם מלך ֿפון יהודה, דעם זון ֿפון יֹאִשָיהון

  : ברוך, ון יׂשראל װעגן דירגעזָאגט יהוה דער גָאט ֿפ
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מו

  ! ָא װײ איז מיר: הָאסט געזָאגט 3
  ; װָארום גָאט הָאט געמערט קומער אױף מַײן װַײטָאק

  , איך בין מיד ֿפון מַײן זיֿפצן
  . און געֿפין ניט קײן רו

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: ַאזױ זָאלסט זָאגן צו אים 4
  , װָאס איך הָאב געבױט צעשטער איך, זע
  ; ן װָאס איך הָאב געֿפלַאנצט רַײס איך אױסאו

  . און ַאזױ איז דָאס אין גַאנצן לַאנד
  ? און דו ֿפַארלַאנגסט דיר גרױסע זַאכן 5

  . זָאלסט ניט ֿפַארלַאנגען
  , איך ברענג ַאן אומגליק אױף ַאלע לַײבער, װָארום זע
  ; זָאגט גָאט

  , ָאבער דיר װעל איך געבן דַײן נֿפש צום געװינס
  . ין ַאלע ערטער װָאס דו װעסט גײן ַאהיןא

   

 װָאס דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיהו הנֿביא אױף 1
  . די ֿפעלקער

, נכֹו דעם מלך ֿפון ִמצַרִים-אױף דעם חיל ֿפון ַּפרעה: אױף ִמצַרִים 2
װָאס נבוַכדֶראַצר דער , װָאס איז געװען בַײם טַײך ּפָרת אין ַּכרּכמיש

ֿפון בֿבל הָאט געשלָאגן אין ֿפירטן יָאר ֿפון יהֹוָיקים דעם זון ֿפון מלך 
  . דעם מלך ֿפון יהודה, יֹאִשָיהון

  , ברײט ָאן ּפַאנצער און ֵשלד 3
  ! און גענענט אױף מלחמה

  , שּפַאנט די ֿפערד 4
  , איר רַײטער, און זעצט זיך ַארױף

  ; און שטעלט זיך אױס אין די קיװערס
  , יזןשלַײֿפט די שּפ

  ! טוט ָאן די װָאֿפנקלײדער
  ? ֿפַאר װָאס זע איך זײ דערשרָאקענע ָאּפטרעטן ַאהינטער 5

  , און זײערע גיבֹורים װערן צעקלַאּפט
  ; און קערן זיך ניט אום, און לױֿפן אין געלַאף
  . זָאגט גָאט, ַא שרעק רונד ַארום
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  , דער ֿפלינקער קען ניט ַאנטלױֿפן 6
  ; ניט ַאנטרונען װערןאון דער גיבור קען 

  אין צֿפון בַײם ברעג ֿפון טַײך ּפָרת 
  . װערן זײ געשטרױכלט און ֿפַאלן

  , װער איז דער װָאס גײט אױף װי דער נילוס 7
  ? װָאס װי שטרָאמען שטורעמען זַײנע װַאסער

  , ִמצַרִים גײט אױף װי דער נילוס 8
  ; און װי שטרָאמען שטורעמען די װַאסערן

  , איך װעל אױֿפגײן: און ער זָאגט
  , איך װעל בַאדעקן די ערד

  איך װעל אונטערברענגען די שטָאט 
  . און די װױנער אין איר

  , איר ֿפערד, שּפרינגט אױף 9
  , איר רַײטװעגן, ָא אױן װילדעװעט

  , און זָאלן ַאר אױסגײן די גיבֹורים
  , ּכוש און ּפוט װָאס הַאלטן ַא ֵשלד

  .  שּפַאנען ַא בױגן–און די לודים װָאס הַאלטן 

  און יענער טָאג װעט זַײן בַײ יהוה דער גָאט ֿפון צָבאֹות  10
  ; ַא טָאג ֿפון נקמה זיך נֹוקם צו זַײן ָאן זַײנע ֿפַײנט

  , און עסן װעט די שװערד און זיך זעטן
  ; און זיך ָאנטרינקען מיט זײער בלוט

  אֹות װָארום ַא שלַאכטונג איז בַײ יהוה דעם גָאט ֿפון צָב
  . לַאנד בַײם טַײך ּפָרת-אין צֿפון

  , און נעם בַאלזַאם, גײ ַארױף קײן ָגלָעד 11
  ; יונגֿפרױ טָאכטער ִמצַרִים

  , אונזיסט הָאסטו רֿפואות געמערט
  . ניטָא קײן גענעזונג ֿפַאר דיר

  , געהערט הָאבן די ֿפעלקער דַײן שַאנד 12
  ; און מיט דַײן געשרײ איז ֿפול די ערד

  , ם ַא גיבור ָאן ַא גיבור הָאט געשטרױכלטװָארו
  . אין אײנעם געֿפַאלן זַײנען זײ בַײדע

דָאס װָארט װָאס גָאט הָאט גערעדט צו ִירמָיהו הנֿביא װעטן דעם  13
  . קומען ֿפון נבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון בֿבל צו שלָאגן ִמצַרִים



  הירמי

  , לאון מַאכט הערן אין ִמגדֹו, זָאגט ָאן אין ִמצַרִים 14
  ; און מַאכט הערן אין נֹוף און ַּתכַּפנֵכס

  , שטעל זיך און ברײט דיך ָאן: זָאגט
  . װָארום די שװערד ֿפַארצערט רונד ַארום דיר

  ? ֿפַאר װָאס איז דַײן שטַארקער ַאנדערגעװָארֿפן געװָארן 15
  . װָארום גָאט הָאט אים געשטױסן, ער איז ניט בַאשטַאנען

  ; י געשטרױכלטעער הָאט געמערט ד 16
  , אײנער אױֿפן ַאנדערן זַײנען זײ געֿפַאלן, יָא

  , שטײט אױף: און זײ הָאבן געזָאגט
  , און לַאמיר זיך אומקערן צו אונדזער ֿפָאלק

  , און צום לַאנד ֿפון אונדזער געבורט
  . ֿפון װעגן דער שװערד װָאס ֿפַארטיליקט

  : זײ הָאבן דָארטן גערוֿפן 17
  ; ֿפון ִמצַרִים איז בלױז טומלַּפרעה דער מלך 

  . ער הָאט געלָאזט די צַײט ַאריבערגײן
   –זָאגט דער קיניג , ַאזױ װי איך לעב 18

  , יהוה ֿפון צָבאֹות איז זַײן נָאמען
  , ַאז װי ָּתבֹור צװישן די בערג

  . װעט ער קומען, און װי ַּכרֶמל בַײם אים
  , ְּכלים-מַאך דיר װַאנדער 19

  ; מינערין ֿפון ִמצַרִיםטָאכטער בַאװּו
  , װָארום נֹוף װעט צו װיסט װערן

  . רב זַײן ָאן ַא בַאװױנערחאון 
  , ַא װּונדערשײן קַאלב איז ִמצַרִים 20

  . געקומען, ָאבער די שטעכֿפליג ֿפון צֿפון איז געקומען
  ַאֿפילו אירע געדונגענע קריגסלַײט אין איר  21

  , זינען װי קעלבער געשטגָאּפטע
  , ום זײ אױך הָאבן זיך אומגעקערטװָאר

  , זײ זַײנען ַאנטלָאֿפן אין אײנעם
  ; זײ זַײנען ניט בַאשטַאנען

  , װָארום דער טָאג ֿפון זײער ברָאך איז געקומען אױף זײ
  . די צַײט ֿפון זײער רעכנשַאֿפט

  ַא ,איר ָקול גײט װי ֿפון ַא שלַאנג 22
  , װָארום מיט חיל גײט מען

  , מען אױף איראון מיט העק קומט 
  . ַאזױ װי הָאלטשעקער



  הירמי

  , זָאגט גָאט, זײ הַאקן אױס איר װַאלד 23
  ; װי ער איז ניט צו דערֿפָארשן

  , װָארום מער װי הײשעריקן זַײנען זײ
  . און ניטָא קײן צָאל צו זײ

  , געװָארן צו שַאנד איז די טָאכטער מיצרקִים 24
  . ֿפוןגעגעבן אין דער הַאנט ֿפון דעם ֿפָאלק ֿפון צ

  : דער גָאט ֿפון יׂשראל, געזָאגט הָאט יהוה ֿפון צבמאֹות 25
  , איך רעכן זיך ָאּפ מיט ָאמֹון ֿפון נֹוא, זע

  , און מיט ִמצַרִים, און מיט ַּפרעהן
  ; און מיט אירע מלכים, און מיט אירע געטער

  . אי מיט ּפקרעה אין מיט די װָאס ֿפַארזיכערן זיך אױף אים
  ל זײ געבן אין דער הַאנט און איך װע 26

  , ֿפון די װָאס זוכן זײער לעבן
  , און אין דער הַאנט ֿפון נבוַכדרָאאצקר דעם מלך ֿפון בֿבל

  ; און אין דער הַאנט ֿפון איזינע קנעכט
  , און דער נָאך װעט זי בַאװױנט װערן

  . זָאגט גָאט, מָאל ַאזױ װי אין די טעג ֿפון ַא

  , מַײן קנעכט יעקב, רא הָאבןָאבער דו זָאלסט ניט מֹו 27
  , יׂשראל, און זָאלסט ניט ַאנגסטן

  , איך העלף דיך ֿפון דער װַײט, װָארום זע
  ; און דַײן זָאמען ֿפון לַאנד ֿפון זײער געֿפַאנגענשַאֿפט

  . און יעקב װעט ניט שרעקן
  , זָאגט גָאט, מַײן קנעכט יעקב, דו זָאלסט ניט מֹורא הָאבן 28

  . ן מיט דירװָארום איך בי
  װָארום איך װעל מַאכן ַא ֿפַארלענדױנג ֿפון ַאלע ֿפעלקער 

  , װָאס איך הָאב דיך ֿפַארשטױסן ַאהין
  ; ָאבער ֿפון דיר װעל איך קײן ֿפַארלענדונג ניט מכן

  , און איך װעל דיך שטרָאֿפן לױט גערעכטיקײט
  . ָאבער ֿפַארטיליקן װעל איך דיך ניט ֿפַארטיליקן

  



  הירמי

ָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיהו הנֿביא אױף  װָאס ד1מז
  . אײדער ַּפרעה הָאט געשלָאגן ַעָזה, די ּפִלשּתים

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 2
  , װַאסערן גײען אױף ֿפון צֿפון, זע

  , און װעלן װערן ַא ֿפלײציקער טַײך
  , און ֿפַארֿפלײצן דָאס לַאנד און איר ֿפולקײט

  ; י װױנער אין אירדי שטָאט און ד
  , און שרַײען װעלן די מענטשן

  . און יָאמערן װעלן ַאלע װױנער ֿפון לַאנד
  , איבער דעם טריטגעּפלידער ֿפון די קלױען ֿפון זַײנע ָאגערס 3

  , איבער דעם ַרַעש ֿפון זַײנע רַײטװעגן
  , דעם טומל ֿפון זַײנע רעדער

  . טיקײטֿפון ָאּפהענ, קערן זיך עלטערן ניט צו קינדער
  ֿפון װעגן דעם טָאג װָאס קומט  4

  , צו ֿפַארװיסטן ַאלע ּפִלשּתים
  צו ֿפַארשנַײדן ֿפון צֹור און ֿפון ידֹון 

  ; איטלעך געבליבענעם העלֿפער
  , װָארום גָאט טוט ֿפַארװיסטן די ּפִלשּתים

  . דעם רעשט ֿפון אינדזל ַּכֿפּתֹור
  געקומען איז ַא ּפליכעניש אױף ַעָזה  5
  , ַארשניטן געװָארן איז ַאשקלֹוןֿפ

  . דער רעשט ֿפון זײער טָאל
  ? דןַײיז װַאנען װעסטו זיך דעם לַײב שנב
  , דו שװערד ֿפון גָאט, װײ 6

  ? װיז װי לַאנג נָאך װעסטו ניט דוען
  , װער אַײנגעטָאן אין דַײן שײד

  . בַארו זיך און װער שטיל
  ? װי קענסטו זַײן רואיק 7

  ;  בַאֿפױלןַאז גָאט הָאט איר
  , אױף ַאשקלֹון און אױֿפן בָארטן ֿפון אים

  . ַאהין הָאט ער זי בַאשערט



  הירמי

  .  אױף מואֿב1מח
  , ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות

  : דער גָאט ֿפון יׂשראל
  ; װָארום זי איז ֿפַארװיסט, װײ צו נבֹו
  , איז ִקרָיַתים, בַאצװּונגען, צו שַאנד

  . איז ִמׂשָגבצו שַאנד און צעברָאכן 
  , ניטָא מער דער לױב ֿפון מואֿב 2

  שבֹון הָאט מען בַאקלערט חאין 
  : בײז אױף איר

  ! און לָאמיר זי ֿפַארשנַײדן ֿפון צו זַײן ַא ֿפָאלק, קומט
  , װעסט שטיל װערבן, ַמדֵמן, דו אױך

  . עף דיר װעט נָאכגײן די שװערד
  , ַא ָקול ֿפון געשרײ ֿפון ִכֹרֹוַנִים 3

  . ַארװיסטונג און ַא ברָאך ַא גרױסערַא ֿפ
  , צעברָאכן געװָארן איז מואֿב 4

  . אירע יונגע לָאזן הערן ַא געשרײ
  װָארום דעם אױֿפגַאנג ֿפון לוכית  5

  ; גײט מען ַאר אױף מיט געװײן אױף געװײן
  װָארום דעם אױֿפגַאנג ֿפון לוכית 

  ; גײט מען ַארױף מיט געװײן אױף געװײן
  ם ַארָאּפגַאנג ֿפון כֹורֹוַנִים װָארום אױף דע

  . הערט מען ַאן ַאנגסטגעשרײ ֿפון ברָאך
  , רַאטעװעט אַײער נֿפש, ַאנטלױֿפט 6

  . און זַײט װי ַא טַאמַאריסק אין דער מדבר

  װָארום װַײל דו הָאסט זיך ֿפַארזיכערט  7
  , אױף דַײנע אױֿפטוען און אױף דַײנע אֹוצרות

  ; רןװעסט דו אױך בַאצװּונגען װע
  , און ּכמֹוש װעט אין גלות ַאװעק

   .זַײנע ּפריסטער און זַײנע הַארן אין אײנעם
  , און ַא ֿפַארװיסטער װעט קומען אױף איטלעכער שטָאט8

  ; און קײן שטָאט װעט ניט ַאנטרונען װערן
  , און אונטערגײן װעט דער טָאל

  , און ֿפַארטיליקט װערן װעט דער ּפלױן
  . זָאגטַאזױ װי גָאט הָאט גע

  , גיט ֿפליגלען צו מואֿב 9



  הירמי

  ; װָארום ֿפליען ַאװעקֿפליען װעט זי
  , און אירע שטעט װעלן צו װיסט װערן

  . ָאן ַא בַאװױנער אין זײ
  ,  ֿפַארשָאלטן דער װָאס טוט ָאּפגעלָאזט די ַארבעט ֿפון גָאט10

  ! און ֿפַארשָאלטן דער װָאס ֿפַארמַײדט זַײן שװערד ֿפון בלוט
  , ק געװען איז מואֿב ֿפון זַײן יוגנט ָאןרואי 11

  , און ָאּפגעזעצט איז ער אױף זַײנע הײװן
  , און ניט איבערגעלײדיקט געװָארן ֿפון ּכלי אין ּכלי

  ; און אין גלות איז ער ניט געגַאנגען
  , דערֿפַאר הָאט זיך ָאּפגעשטעלט זַײן טעם בַײ אים

  . און זַײן ריך הָאט זיך ניט געביטן
  , טעג קומען, ער זעָאב 12

  , זָאגט גָאט
  , און איך װעל שיקן צו אים אומבַײגערס

  , און זײ װעלן אים אומבַײגן
  , און זַײנע ּכלים װעלן זײ אױסלײדיקן
  . און זײערע קריג װעלן זײ צעברעכן

  , און מואֿב װעט זיך שעמן מיט ּכמֹוש 13
  װי דָאס הױז ֿפון יׂשראל הָאט זיך געשעמט 

   ֵאל-מיט בית
  . זײער ֿפַארזיכערונג

  , גיבֹורים זַײנער מיר: װי קענט איר זָאגן 14
  ? און העלדישע לַײט ֿפַאר מלחמה

  , ֿפַארװיסט געװָארן איז מואֿב 15
  ; און אױף אירע שטעט איז מען ַארױֿפגעגַאנגען

  און זַײנע געקליבענע יונגען 
  , הָאבן גענידערט צו דער שכיטה

   –זָאגט דער קיניג 
  .  ֿפון צָבאֹות איז זַײן נָאמעןיהוה

  , נָאנט איז דער ברָאך ֿפון מואֿב צו קומען 16
  . און זַײן אומגליק אַײלט זײער

  , בַאדױערט אים ַאלע זַײנע ַאר אומיקע 17
  ; און ַאלע װָאס קענט זַײן מָאען

  , װי איז צעברָאכן דער מַאכטיקער שטעקן: זָאגט
  ! דער ּפרַאכטיקער שטָאק

  , און זיץ אין דָארשטיקײט,  ֿפון ּכבודנידער 18



  הירמי

  , טָאכטער בַאװױנערין ֿפון דיבֹון
  װָארום דער ֿפַארװיסטער ֿפון מואֿב 

  , איז ַארױֿפגעקומען אױף דיר
  . ער הָאט צעשטערט דַײנע ֿפעסטונגען

  , און קוק אױס, בַײם װעג שטײ 19
  ; בַאװױנערין ֿפון ַערֹוֵער

  ; י ַאנטרונענעֿפרעג דעם ַאנטלָאֿפענעם און ד
  ? װָאס איז געשען: זָאג
  , צו שַאנד געװָארן איז מואֿב 20

  ; װָארום זי איז צעברָאכן געװָארן
  , יָאמערט און שרַײט
  , זָאגט ָאן אין ַארנון

  . ַאז ֿפַארװיסט געװָארן איז מואֿב
  ; און ַא משּפט איז געקומען אױף דעם לַאנד ֿפון ּפלױן 21

  ; און אױף ֵמיָפַֿעת, ַיהָצהאון אױף , אױף חֹולֹון
  ; ִדבָלַתִים-און אױף בית, און אױף נבֹון, און אױף דיבֹון 22
  ; ְמעֹון-און אױף בית, ָגמול-און אױף בַײת, און אױף ִקרָיַתִים 23
  , און אױף בצָרה, און אױף קריֹות 24

  , און אױף ַאלע שטעט ֿפון לַאנד מואֿב
  . די װַײטע און די נָאנטע

  , עהַאקט געװָארן איז דער הָארן ֿפון מואֿבָאּפג 25
  , און זַײן ָארעם איז צעברָאכן געװָארן

  . זָאגט גָאט
  , ֿפַארשיּכורט אים 26

  ; װָארום קעגן גָאט הָאט ער זיך געגרַײסט
  , און מואֿב װעט זיך ּפַאטשן אין זַײן מײקעכץ

  . און ער אױך װעט צום געלעכטער װערן
  ? עלעכטער געװען דיר יׂשראלװָארום איז ניט ַא ג 27

  , צי איז ער צװישן גנבים געֿפונען געװָארן
  , װָאס װען נָאר דו הָאסט גערעדט ֿפון אים

  ? ֿפלעגסטו זיך אױֿפטרַײסלען
  , און רוט אין ֿפעלז, ֿפַארלָאזט די שטעט 28

  , בַאװױנער ֿפון מואֿב
  און זַײט װי ַא טױב װָאס טוט נעסטן 

  . עם מױל ֿפון ַא גרובבַײ די זַײטן ֿפון ד



  הירמי

  , מיר הָאבן געהערט די שטָאלצקײט ֿפון מואֿב 29
  ; װי זײער שטָאלץ ער איז

  , זַײן גרױסקײט און זַײן שטָאלצקײט און זַײן גאװה
  . און די הױכקײט ֿפון זַײן הַארצן

  , זַײן כוצּפה, זָאגט גָאט, איך װײס 30
  , און זַײנע בַארימערַײען ָאן ַא הַאֿפט

  . ָאן ָאן ַא הַאֿפטזײער ט
  , דרום יָאמער איך אױף מואֿב 31

  ; און אױף גַאנץ מואֿב טו איך קלָאגן
  . ֶכֶרׂש מוז מען זיֿפצן-אױף די בַאװױנער ֿפון קיר

  , מער ֿפון דעם געװײן אױף ַיְעֵזר װַײן איך אױף דיר 32
  ; װַײנשטָאק ֿפון ִׂשבָמה

  , דַײנע צװַײגן זַײנען ביז צום ים ַאריבער
  ; יזן אים ֿפון ַיְעֵזר הָאבן זײ דערגרַײכטב

  אױף דַײן הַארבסטונג און אױף דַײן לעז 
  . איז ַא ֿפַארװיסטער ָאנגעֿפַאלן

  און אַײנגעטָאן איז די ֿפרײד און די לוסטיקײט  33
  , און ֿפון לַאנד מואֿב, ֿפון דעם ֿפרוכטגָארטן

  : ;און װַײן ֿפון די קעלטערס הָאב איך ֿפַארשטערטג
  ! “ֵהיָדד”מע טרעט ניט מיט 

  . “ֵהיָדד” איז ניט “ַהיָדד”דער 
  , דָאס געשערַײ ֿפון ֶכשבֹון איז ביז ֶאלָעֵלה 34

  , ביז ַיַהץ לָאזן זײ ַארױס זײער ָקול
  , ֿפון צֹוַער ביז כֹורֹוַנִים
  ; דער דרַײיָאריקער קו

  װָארום אױך די װַאסערן ֿפון ִנמרים 
  . װעלן צו װיסט װערן

  , ן איך װעל ֿפַארשטערן ֿפון מואֿבאו 35
  , זָאגט גָאט

  , אױף אױף ַא בָמה-דעם װָאס ברענגט
  . און דעם װָאס רײכערט צו זַײנע געטער

  דרום מַײן הַארץ אױף מואֿב  36
  , טוט װי ֿפלַײטן ברומען

  , ֶכֶרׂש-און מַײן הַארץ אױף די מענער ֿפון קיר
  , טוט װי ֿפלַײטן ברומען



  הירמי

  ֶשֿפע װָאס זײ הָאבן ָאנגעשַאֿפט ֿפַאר װָאס די 
  . איז אונטערגַאנגען

  , װָארום יעװעדער קָאּפ איז ַא ּפליץ 37
  , און יעװעדער װָארד איז ָאּפגעשניטן

  , אױף ַאלע הענט זַײנען שניטן
  . און אױף די לענדן איז זַאק

  , און אין אירע גַאסן, אױף ַאלע דעכער ֿפון מואֿב 38
   ;איז לױטער קלָאגערַײ

  װָארום איך הָאב צעברָאכן מואֿב 
  . זָאגט גָאט, װי ַא נישטװערטיקע ּכלי

   – יָאמערט –! װי איז זי צעברָאכן געװָארן 39
  ! װי הָאט מואֿב אין ביָאש דעם רוקן געקערט

  און מואֿב װעט װערן צו געלעכטער און צו שרעק 
  . ֿפַאר ַאלע זַײנע ַארומיקע

  : זָאגטװָארום ַאזױ הָאט גָאט גע 40
  , װי ַאן ָאדלער װעט ער שװעבן, זע

  . און שּפרַײטן זַײנע ֿפליגלען צו מואֿב
  , בַאצװּונגען װערן די שטעט 41

  ; און די ֿפעסטונגען װערן אַײנגענומען
  און דָאס הַארץ ֿפון די גיבֹורים ֿפון מואֿב אין יענעם טָאג 

  . װעט זַײן װי דָאס הַארץ ֿפון ַא ֿפרױ אין װײען
  , און מואֿב װערט ֿפַארטיליקט װערן ֿפון צו זַײן ַא ֿפָאלק 42

  . ֿפַאר װָאס ער הָאט זיך קעגן גָאט געגרַײסט
  ַא גרױל און ַא גרוב און ַא נעץ  43

  , אױף דיר
  . זָאגט גָאט, בַאװױנער ֿפון מואֿב

  , דער װָאס ַאנטלױֿפט ֿפון דעם גרױל 44
  , בעט ַארַײנֿפַאלן אין גרוב

  , ס קומט ַארױף ֿפון גרובאון דער װָא
  ; װעט געװַאנגען װערן אין נעץ

  , אױף מואֿב, װָארום איך װעל ברענגען אױף איר
  . זָאגט גָאט, דָאס יָאר ֿפון זײער רעכנשַאֿפט

  אין שָאטן ֿפון ֶכשבֹון הָאבן זיך ָאּפגעשטעלט  45
  ; ָאן ּכֹוך ַאנטרונענע



  הירמי

מט

   ,װָארום ַא ֿפַײער איז ַארױס ֿפון ֶכשבֹון
  , און ַא ֿפלַאם ֿפון מיטן סיִכֹן

  , און זי הָאט ֿפַארצערט די שלײף ֿפון מואֿב
  . און דעם שַארבן ֿפון די ליַארעמיונגען

  ! מואֿב, װײ דיר 46
  ; אונטערגעגַאנגען איז דָאס ֿפָאלק ֿפון ּכמֹוש

  , װָארום דַײנע זין זַײנען גענומען געװָארן אין געֿפַאנג
  . ן געֿפַאנגענשַאֿפטאון דַײנע טעכטער אי

  ָאבער איך װעל אומקערן די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון מואֿב  47
  . זָאגט גָאט, אין ָסוף ֿפון די טעג

  . ביז דַאנען איז דער משּפט ֿפון מואֿב

  

  .  אױף די קינדער ֿפון ַעמֹון1
  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט
  ? הָאט יׂשראל קײן קינדער ניט

  ? ש ניטצי הָאט ער קײן יֹור
  , ֿפַאר װָאס הָאט ַמלָּכם געַירשעט ָגד

  ? און זַײן ֿפָאלק הָאט זיך בַאזעצט אין זַײנע שטעט
  , זָאגט גָאט, טעג קומען, דרום זע 2

  און איך װעל מַאכן הערן אױף ַרבה ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון 
  ; ַא שַאלונג ֿפון מלחמה

  , און זי װעט װערן ַא װיסטער הױֿפן
  ; רע טעכטערשטעט װעלן אין ֿפַײער ָאנגעצונדן װערןאון אי

  , און יׂשראל װעט ירשען זַײנע ירשער
  . זָאגט גָאט

  ; ֶכשבֹונק װָארום ֿפַארװיסט געװָארן איז ַעי, יָאמער 3
  , גורט ָאן זַאקקלײדער, איר טעכטער ֿפון ַרבה, שרַײט

  , קלָאגט און לױֿפט אום צװישן די שָאֿפגעהעֿפטן
  , לָּכם װעט אין גלות גײןװָארום ַמ

  . זַײנע ּפריסטער און זַײנע הַארן אין אײנעם
  , װָאס רימסטו זיך מיט די טָאלן 4

  , דו טָאכטער װידערשּפעניקע, מיט דַײן ֿפלוסיקן טָאל
  : װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף אירע אֹוצרות

   “?װער קען קומען צו מיר”



  הירמי

  , דחּפאיך ברענג אױף דיר ַא , זע 5
  ,  יהוה דער גָאט ֿפון צָבאֹותזָאגט

  , ֿפון ַאלע דַײנע ַאר אומיקע
  , און איר װעט ֿפַארשטױסן װערן איטלעכער גלַײך ַאקעגן זיך

  . און קַײנער װעט ניט אַײנזַאמלען דעם ֿפַארװָאגלטן
  ָאבער דערנָאך װעל איך אומקערן  6

  , די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון די קינדער ֿפון ַעמֹון
  . טזָאגט גָא

  . אױף ֶאדֹום 7
  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות
  ? איז מער קײן חכמה ניטָא אין ֵּתיָמן

  ? איז ַאן עטש אױסגעגַאנגען ֿפון די ֿפַארשטַאנדיקע
  ? איז אױסגעװעּפט געװָארן זײער חכמה

  , בַאזעצט אַײך טיף, ֿפַארקערט אַײך, ַאנטלױֿפט 8
  ; בַאװױנער ֿפון דָדן

  , ר ברָאך ֿפון ֵעָׂשון ברענג איך אױף איםָארום דע
  . בעת איך רעכן זיך מיט אים

  , אױב הַארבסטער װָאלטן געקומען צו דיר 9
  ; װָאלטן זײ דָאך ַא נָאכקלַײב געלָאזט

  , אױב נגבים בַײ דער נַאכט
  . װָאלטן זײ דָאך בלױז צעשטערט גענוג ֿפַאר זיך

  , ָאבער איך הָאב ַאנטלױזט ֵעָׂשון 10
  , יך הָאב ַאנטּפלעקט זַײנע ֿפַארבָארגענישןא

  ; און בַאהַאלטן קען ער זיך ניט
  , ֿפַארװיסט געװָארן אין זַײן זָאמען
  , און זַײנע ברידער און זַײנע שכנים

  . און ער איז מער ניטָא
  , איך זָאל זײ דערנערן, לָאז איבער דַײנע יתֹומים 11

  . ַארזיכערןאון דַײנע ַאלמנות זָאלן אױף מיר זיך ֿפ

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 12
  , די װָאס זײ הָאט ניט געקומט טרינקען דעם ָּכוס, זע

  , זײ זָאלן יָא טרינקען
  און דו זָאלסט זַײן דער 

  ? װָאס זָאל שױנען ֿפַארשױנט װערן



  הירמי

  , װעסט ניט ֿפַארשױנט װערן
  . נַײערט טרינקען װעסטו טרינקען

  , זָאגט גָאט, ַײ מירװָארום איך שװער ב 13
  , ֿפַאר ַא װיסטעניש, ֿפַאר ַא שַאנד, ַאז ֿפַאר ַא שרעק
  , װעט בצָרה װערן, און ֿפַאר ַא קללה

  . און ַאלע אירע שטעט װעלן װערן אײביקע כורבות

  , ַא הערונג הָאב איך געהערט ֿפון גָאט 14
  : און ַא שליך איז געשיקט צװישן די ֿפעלקער

  , און קומט אױף איר, זָאלמט אַײך אַײן
  . און שטײט אױף צו מלחמה

  , קלײן מַאך איך דיך צװישן די ֿפעלקער, װָארום זע 15
  . ֿפַארַאכט צװישן מענטשן

  , דַײן מֹוראדיקײט הָאט דיך ֿפַארֿפירט 16
  , די מוטװיליקײט ֿפון דַײן הַארצן

  , דו װָאס װױנסט אין די שּפַאלטן ֿפון ֿפעלז
  .  הײך ֿפון בַארגװָאס ֿפַארנעמסט די

  , װען זָאלסט דערהײכן װי ַאן ָאדלער דַײן נעסט
  . זָאגט גָאט, װעל איך ֿפון דָארט דיך ַארָאּפנידערן

  , און ֶאדֹום װעט װערן ֿפַאר ַא שרעק 17
  , איטלעכער װָאס גײט איר ֿפַארבַײ װעט זיך דערשרעקן

  . און װעט שמוצערן אױף ַאלע אירע ּפלָאגן
   איבערקערעניש ֿפון סדֹום און ַעמֹוָרה ַאזױ װי די 18

  , זָאגט גָאט, און אירע שכנים
  , װעט קײן מענטשן דָארט ניט װױנען

  . און קײן מענטשנקינד װעט זיך ניט אױֿפהַאלטן אין איר
  , װי ַא לַײב ֿפון דעם געװעלד ֿפון ַירדן, זע 19

  ; װעט ער ַארױֿפגײן אױף דער ֿפעסטער װױנונג
  , רגע װעל איך אים ָאניָאגן אױף אירװָארום אין ַא 

  , און װער דער אױסדערװײלטער
  . דעם װעל איך אױֿפזעצן איבער איר

  ? װָארום װער איז מַײן גלַײכן
  ? און װער קען מיך ַארױסרוֿפן
  און װער איז דער ּפַאסטוך 
  ? װָאס קען בַאשטײן ֿפַאר מיר

  דרום הערט דעם בַארָאט ֿפון גָאט  20



  הירמי

  ,  בַארָאטן אױף ֶאדֹוםװָאס ער הָאט
  און זַײנע טרַאכטונגען װָאס ער טרַאכט 

  : אױף די בַאװױנער ֿפון ֵּתיָמן
  ! אױב די מינדסטע ֿפון די שָאף װעלן זײ ניט ַאװעקשלעּפן
  ! אױב מע װעט ניט ֿפַארװיסטן זײער װױנונג איבער זײ

  ; ֿפון דעם הילף ֿפון זײער ֿפַאל ציטערט די ערד 21
  . סוף געהערט-ס זַײן הילך װערט אױֿפן יםַא געשרײ װָא

  , װי ַאן ָאדלער װעט ער זיך אױֿפהײבן און שװעבן, זע 22
  ; און שּפרַײטן זַײנע ֿפליגלען קעגן בצָרה

  און דָאס הַארץ ֿפון די גיבֹורים ֿפון ֶאדֹום אין יענעם טָאג 
  . װעט זַײן װי דָאס הַארץ ֿפון ַא ֿפרױ אין װײען

   .אױף ַדֶמֶׂשק 23
  , ֿפַארשעמט איז ַחָמת און ַארַּפד

  ; װָארום ַא שלעכטע הערונג הָאבן זײ געהערט
  ; צעגַאנגען זַײנען זײ געװָארן
  , אױֿפן אים איז ַאן אומרו
  . ער קען זיך ניט אַײנשטילן

  , שלַאף געװָארן איז ַדֶמֶׂשק 24
  , זי קערט זיך צו ַאנטלױֿפן

  ; און ַא ציטערניש הָאט זי ָאנגענומען
  . ַאנגסט און װײען הָאבן זי ָאנגעכַאּפט װי ַא געװינערין

  , װי ניט ֿפַארשֹוינט געװָארן איז דער גערימטער ּכַרך 25
  ! די שטָאט ֿפון מַײן ֿפרײד

  , אירע יונגע לַײט װעלן ֿפַאלן אין אירע גַאסן, ֿפַאר װָאר 26
  , לַײט װעלן ֿפַארשניטן װערן אין יענעם טָאג-און ַאלע מלחמה

  . זָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות
  , און איך װעל ָאנצינדן ַא ֿפַײער אין דער מױער ֿפון ַדֶמֶׂשק 27

  . ַהַדד-און עס װעט ֿפַארצערן די ּפַאלַאצן ֿפון בן

און אױף די קיניגרַײכן ֿפון חצֹור װָאס נבוַכדֶראַצר דער , אױף ַקָדר 28
  .מלך ֿפון בֿבל הָאט געשלָאגן

  : גטַאזױ הָאט גָאט געזָא
  , גײט ַארױף אױף ֵקָדר,שטײט אױף

  . און ֿפַארװיסט די קינדער ֿפון מזרח
  ; זײערע געצעלטן און זײערע שָאף װעט מען צונעמען 29



  הירמי

  , און ַאלע זײערע ּכלים, זײערע ֿפָארהַאנגען
  ; און זײערע קעמלען װעט מען צונעמען ֿפַאר זיך

  ! וםַא שרעק רונד ַאר: און מען װעט אױסרוֿפן אױף זײ
  , בַאזעצט אַײך טיף, ַאנטלױֿפט װַײט, ַאנטרינט 30

  ; זָאגט גָאט, בַאװױנער ֿפון חצֹור
  װָארום נבוַכדָראַצר דער מלך ֿפון בֿבל 

  הָאט בַארָאטן אױף אַײך ַא בסרָאט 
  . און טרַאכט אױף אַײך ַא טרַאכטונג

  גײט ַארױף אױף ַא רואיקן ֿפָאלק , שטײט אױף 31
  ; זָאגט גָאט, כערקײטװָאס זיצט אין זי

  , קײן טירן און ריגל הָאט ער ניט
  . ָאּפגעזונדערט װױנען זײ

  , און זײערע קעמלען װעלן זַײן צו רױב 32
  ; און זײער מחנה ֿפי צו ֿפנג

   –און איך װעל זײ צעשּפרַײטן אױף ַאלע װינטן 
  ; די װָאס מיט ָאּפגעהַאקטע הָארעקן

  און ֿפון ַאלע זײערע זַײטן 
  . ָאגט גָאטז, יך ברענגען זײער ברָאךװעל א

  ,און חצֹור װעט זַײן ֿפַאר ַא װױנונג ֿפון שַאקַאלן 33
  ; ַא װיסטעניש ביז אײביק

  , קײן מענטש װעט ניט װױנען דָארט
  . און קײן מענטשנקינד װעט זיך ניט אױֿפהַאלטן אין איר

ױף װָאס דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו ִירמָיהו הנֿביא א 34
, אין ָאנהײב ֿפון דער מלוכה ֿפון ִצדִקָיה דעם מלך ֿפון יהודה, ֵעיָלם

  : ַאזױ צו זָאגן

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות 35
  , איך צעברעך דעם בױגן ֿפון ֵעיָלם, זע

  . די ּפער ֿפון זײערע גיבֹורים
  און איך װעל ברענגען אױף ֵעיָלם די ֿפיר װינטן  36

  , ר עקן הימלֿפון די ֿפי
  ; און איך װעל זײ צעשּפרַײטן צו ַאלע די דָאזיקע װינטן

  , און עס װעט ניט זַײן ַא ֿפָאלק
  . װָאס די ֿפַארשױסענע ֿפון ֵעיָלם װעלן ניט קומען ַאהין

  , און איך װעל צעברעכן ֵעיָלם ֿפַאר זײערע ֿפַײנט 37



  הירמי

נ

  , און ֿפַאר די װָאס זוכן זײער לעבן
   –ען אױף זײ ַאן אומגליק און איך װעל ברענג

  ; זָאגט גָאט, דעם גרים ֿפון מַײן צָארן
  , און איך װעל נָאכשיקן נָאך זײ די שװערד 38

  . ביז איך טו זײ ֿפַארלענדן
  , און איך װעל שטעלן מַײן טרָאן אין ֵעיָלם

  , און װעל אונגערברענגען ֿפון דָארטן קיניג און הַארן
  . זָאגט גָאט

  ,  זַײן אין ָסוף ֿפון די טעגָאבער עס װעט 39
  , װעל איך אומקערן די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון ֵעיָלם

  . זָאגט גָאט

  

  ,  װָארט װָאס גָאט הָאט גערעדט אױף בֿבל דָאס1
  . דורך ִירמָיהו הנֿביא, אױֿפן לַאנד ֿפון די ַּכׂשדים

  , און מַאכט הערן, זָאגט ָאן צװישן די ֿפעלקער 2
  ; ֿפָאןאון הײבט אױף ַא 

  ; איר זָאלט ניט ֿפַארהױלן, מַאכט הערן
  , בַאצװּונגען איז בֿבל: זָאגט

  , צעברָאכן איז מרֹוַדך, צו שַאנד איז בל
  , צו שַאנד זַײנען אירע געצנבליקדער

  . צעברָאכן אירע ָאּפגעטער
  , װָארום ַא ֿפָאלק ֿפון צֿפון איז ַארױֿפגעגַאנגען אױף איר 3

  , נד צו װיסטער װעט מַאכן איר לַא
  ; און קײן בַאװױנער װעט אין איר ניט זַײן

  . ַאװעק, ֿפון ַא מענטש ביז ַא בהמה זַײנען ַאנטלָאֿפן
  , זָאגט גָאט, אין יענע טעג און אין יענער צַײט 4

  , װעלן קומען די קינדער ֿפון יׂשראל
  ; זײ און די קינדער אוֿפן יהודה אין אײנעם

  , גײן װַײנענדיק װעלן זײ גײן
  . און יהוה זײער גָאט װעלן זײ זוכן

  , אױף ִציֹון װעלן זײ ֿפרעגן 5
  : אױֿפן װעג ַאהער זײער ּפנים

  , און לָאמען זיך בַאהעֿפטן ָאן יהוה, קומט
  . אין ַאן אײביקן בונד װָאס זָאל ניט ֿפַארגעסן װערן



  הירמי

  ; בלודנע שָאף איז געװען מַײן ֿפָאלק 6
  , ָאזט בלָאנדזשעןזײערע ּפַאסטוכער הָאבן זײ געל
  ; אױף די בערג זײ ַאװעקגעלָאזט

  , ֿפון בַארג צו בערגל זַײנען זײ געגַאנגען
  . ֿפַארגעסן זײער הױערָארט

  ,  הָאבן זײ ֿפַארצערטגעֿפונען זײַאלע װָאס הָאבן  7
  : און זײערע ֿפַײנט הָאבן געזָאגט

  , מיר װעלן ניט שולדיק זַײן
  , טװַײל זײ הָאבן געזינדיקט צו גָא

  , צו דער װױנונג ֿפון גערעכטיקײט
  . גָאט, און דער הָאֿפונג ֿפון זײערע עלטערן

  , ַאנטלױֿפט ֿפון בֿבל 8
  , און ֿפון לַאנד ַּכׂשדים גײט ַארױס

  . און זַײט װי בעק ֿפַארױס ֿפַאר די שָאף
  איך דערװעק און ברענג ַארױף אױף בֿבל , װָארום זע 9

  , לַאנד-ון צֿפוןַא געזעמל גרױסע ֿפעלקער ֿפ
  ; און זײ װעלן זיך אױסשטעלן קעגן איר
  ; ֿפון דָארטן װעט זי בַאצװּונגען װערן

  , זײערע ֿפַײלן זַײנען װי ֿפון ַא בַאגליקטן גיבור
  . װָאס קערט זיך ניט אום מיט לײדיקן

  ; און ַּכׂשדים װעט זַײן צו רױב 10
   .זָאגט גָאט, ַאלע אירע ר אױבער װעלן זיך ָאנזעטן

  , װַײל איר זַײט לוסטיק, װַײל איר ֿפרײט זיך 11
  , איר אױסרױבער ֿפון מַײן ַארב

  , װַײל איר שּפרינגט װי ַא קַאלב אױף גרָאז
  , און הירזשעט װי די ָאגערס

  , װעט זַײן אין גרױס שַאנד אַײער מוטער 12
  . װעט זיך שעמען אַײער געװינערין

  ערן דָאס לעצטע ֿפון די ֿפעלקער װעט װ, זע
  . און ַא װילדערניש, ַא טריקעניש, ַא מדבר

  , ֿפון װעגן דעם צָארן ֿפון גָאט װעט זי זַײן ניט בַאװױנט 13
  ; און זי װעט זַײן ַא װיסטעניש אין גַאנצן

  , איטלעכער װָאס גײט ֿפַארבַײ בֿבל װעט זיך דערשרעקן
  . און װעט שמוצערן אױף ַאלע אירע ּפלָאגן

  , גן בֿבלרונד ַארוםשטעלט זיך אױס קע 14



  הירמי

  , ַאלע שּפַאנער ֿפון בױגן
  , איר זָאלט ניט שּפָארן קײן ֿפַײלן, װַארֿפט אױף איר

  . װָארום צו גָאט הָאט זי געזינדיקט
  ,  רונד ַארוםרשַאלט אױף אי 15

  ; זי הָאט זיך אונטערגעגעבן
  , געֿפַאלן זַײנען אירע גרונטֿפעסטן
  ; צעשטערט געװָארן אירע מױערן

  , רום דָאס איז די נקמה ֿפון גָאטװָא
  ; זַײט זיך נֹוקם ָאן איר
  . טו צו איר, װי זי הָאט געטָאן

  , ֿפַארשנַײדט ַא זֵײער ֿפון בֿבל 16
  ; און דעם װָאס הַאלט ַא שנַײדמעסער אין שניטצַײט

  , ֿפון װעגן דער שװערד װָאס ֿפַארטיליקט
  , װעלן זײ איטלעכער צו זַײן ֿפָאלק זיך קערן

  . און איטלעכער צו זַײן לַאנד װעלן זײ ַאנטלױֿפן

  , ַא צעשּפרײטע שָאף איז יׂשראל 17
  ; לַײבן הָאבן אים ֿפַארשטױסן

  , דער ערשער הָאט אים געגעסן דער מלך ֿפון ַאשור
   –און דער דָאזיקער לעצטער הָאט אים צעבַײנערט 

  . נבוַכדרָאאַצר דעם מלך ֿפון בֿבל
  , עזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹותדרום הָאט ַאזױ ג 18

  : דער גָאט ֿפון יׂשראל
  , איך רעכן זיך מיט דעם מלך ֿפון בֿבל און מיט זַײן לַאנד, זע

  . ַאזױ װי איך הָאב זיך ָאּפגערעכנט מיט דעם מלך ֿפון ַאשור
  , און איך װעל אומקערן יׂשראל צו זַײן ֿפיטערּפלַאץ 19

  , ל און בָשןאון ער װעט זיך ֿפיטערן אױֿפן ַּכרֶמ
  און אױֿפן געבערג ֿפון אֿפרים און ָגלָעד 

  . װעט זיך זעטן זַײן זעל
  , זָאגט גָאט, אין יענע טעג און אין יענער צַײט 20

  , װעט געזוכט װערן די זינד ֿפון יׂשראל
  , און זי װעט ניט זַײן

  , און די חטאים ֿפון יהודה
  , און זײ װעלן ניט געֿפונען װערן

  . װעל ֿפַארגעבן די װָאס איך װעל איבערלָאזןװָארום איך 
  , רם הינטער זײחרב און ָחאױף דעם לַאנד מָרַתִים מַאך  21



  הירמי

   .און טו ַאזױ װי ַאלץ װָאס איך הָאב דיר בַאֿפױלן, זָאגט גָאט
  , ַא ָקול ֿפון מלחמה אין לַאנד 22

  ! און ַא ברָאך ַא גרױסער
  ן װי איז צעהַאקט און צעברָאכן געװָאר 23

  ! דער הַאמער ֿפון דע גַאנצער ערד
  װי איז בֿבל צו װיסט געװָארן 
  װי איז בֿבל צו װיסט געװָארן 

  ! צװישן די ֿפעלקער
  איך הָאב דיר ַא נעץ געשטעלט  24

  , בֿבל, און ביסט אױף געֿפַאנגען געװָארן
  ; און דו הָאסט ניט געמערקט

  , רןביסט געֿפונען געװָארן און אױך געכַאּפט געװָא
  . װַײל דו הָאסט זיך מיט גָאט ָאנגעהױבן

  , גָאט הָאט געעֿפנט זַײן שַאצקַאמער 25
  , און ַארױסגעצױגן די געצַײג ֿפון זַײן צָארן

  װָארום ַאן ַארבעט ֿפַאר יהוה דעם גָאט ֿפון צָבאֹות 
  . איז דָא אין לַאנד ֿפון די ַּכׂשדים

  , קומט אױף איר ֿפון ַאלע עקן 26
  , רע שּפַײכלערסעֿפנט אי

  ; און ֿפַארװיסט זי, װַארֿפט זי ָאן ַאזױ װי הױֿפנס
  . זָאל ניט זַײן ֿפון איר ַאן איבערבלַײב

  , קױלעט ַאלע אירע ָאקסן 27
  ; זָאלן זײ נידערן צו דער שכיטה

  , װָארום געקומען איז זײער טָאג! װײ צו זײ
  . די צַײט ֿפון זײער רעכנשַאֿפט

  ! לָאֿפענע און ַאנטרונענע ֿפון לַאנד בֿבלַא ָקול ֿפון ַאנט 28
  , ַאנצוזָאגן אין ִציֹון די נקמה ֿפון יהוה אונדזער גָאט

  . די נקמה ֿפַאר זַײן טעמּפל
  , רוֿפט צונױף די שיסערס אױף בֿבל 29

  , ַאלע שּפַאנער ֿפון בױגן
  , לעגערט אױף איר רונד ַארום

  ; זָאל איר ניט זַײן קין ַאנטרינגונג
  , לט איר לױט איר װערקבַאצָא

  . טוט צו איר, ַאזױ װי ַאלץ װָאס זי הָאט געטָאן
  , װָארום ַאקעגן גָאט הָאט זי געמוטװיליקט

  . ַאקעגן דעם הײליקן ֿפון יׂשראל



  הירמי

  , דרום װעלן ֿפַאלן אירע יונגעלַײט אין אירע גַאסן 30
  לַײט װעלן ֿפַארשניטן װערן -און ַאלע אירע מלחמה

  .זָאגט גָאט, אין יענעם טָאג

  , מוטװיליקער, איך קום אױף דיר, זע 31
  , דער גָאט ֿפון צָבאֹות, זָאגט יהוה

  , װָארום געקומען איז דַײן טָאג
  . די צַײט װָאס איך רעכן זיך מיט דיר

  , און דער מוטװיליקער װעט געשטרױכלט װערן און ֿפַאלן 32
  ; און ניט הָאבן װער זָאל אים אױֿפשטעלן

  , על ָאנצינדן ַא ֿפַײער אין זַײנע שטעטאון איך װ
  . און עס װעט ֿפַארצערן ַאלץ װָאס ַארום אים

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צבאֹות 33
  געדריקט װערן די קינדער ֿפון יׂשראל 
  , און די קינדער ֿפון יהודה אין אײנעם

  , און ַאלע זײערע ֿפַאנגערס הַאלטן זײ ֿפעסט
  . עקלָאזןזײ װילן זײ ניט ַאװ

  , זײער אױסלַײזער איז שטַארק 34
  ; יהוה ֿפון צָבאֹות איז זַײן נָאמען
  , קריגן װעט ער קריגן זײער קריג

  , ּכדי צו בַארוען די ערד
   .די בַאװױנער ֿפון בֿבל און מַאכן ציטערן

  ַא שװערד  35
  , זָאגט גָאט, אױף די ַּכׂשדים

  , און אױף די בַאװױנער ֿפון בֿבל
  ! און אױף אירע חכמים,  אירע הַארןאון אױף

  ! און זײ װעלן בַאנַארישט װערן, ַא שװערד אױף די בַארימער 36
  ! און זײ װעלן צעברָאכן װערן, ַא שװערד אױף אירע גיבֹורים

  , און אױף זײער רַײטװעגן, ַא שװערד אױף זײערע ֿפערד 37
  , און אױף ַאלע געמישטע ֿפעלקער װָאס אין איר

  ! ן װערן װי װַײבעראון זײ װעל
  , ַא שװערד אױף אירע אֹוצרות
  ! און זײ װעלן צערױבט װערן

   ,ַא טריקעניש אױף אירע װַאסערן 38
  ! און זײ װעלן אױסגעטריקנט װערן



  הירמי

  , װָארום ַא לַאנד ֿפון געצן איז דָאס
  . און מיט שרעקבילדער זַײנען זײ משוגע

  , קַאלןדרום װעלן דָארט װױנען װילדע קעץ ֿפממיט שַא 39
  , און װױנען אין איר װעלן שטרױסֿפױגלען

  , און זי װעט ניט בַאזעצט װערן אױף אײביק
  . דֹורות-און ניט בַאװױנט װערן אױף דֹור

  ַאזױ װי גָאטס איבערקערעניש ֿפון סדֹום און ַעמֹוָרה  40
  , זָאגט גָאט, און אירע שכנים

  , װעט קײן מענטש דָארט ניט װױנען
  . קינד װעט זיך ניט אױֿפהַאלטן אין איראון קין מענטשנ

  , ַא ֿפָאלק קומט ֿפון צֿפון, זע 41
  און ַא גרױסע אומה און ֿפיל מלכים 

  . דערװעקן זיך ֿפון די עקן ערד
  , בױגן און שּפיז הַאלטן זײ 42

  ; און הָאבן קײן רכמנות ניט, ַאכָזרים זַײנען זײ
  , זײער ָקול ברומט װי דער אים

  ;  רַײטן זײאון אױף ֿפערד
  , אױסגעשטעלט װי אײן מַאן אױף מלחמה

  . טָאכטער בֿבל, ַאקעגן דיר
  , דער מלך ֿפון בֿבל הָאט געהערט זײער הערונג 43

  , און זַײנע הענט זַײנען שלַאף געװָארן
  , ַאן ַאנגסט הָאט אים ָאנגענומען

  . ַא װַײטָאק װי ַא געװינערין
  , ון ַירדןװי ַא לַײב ֿפון דעם געװעלד ֿפ, זע 44

  ; װעט ער ַארױֿפגײן אױף דער ֿפעסטער װױנונג
  , װָארום אין ַא רגע װעל איך װײ ָאניָאגן אױף איר

  , און װער דער אױסדערװײלטער
  . דעם װעל איך אױֿפזעצן איבער איר

  ? װָארום װער איז מַײן גלַײכן
  ? און װער קען מיך ַאר אױסרוֿפן

  אונװ ער איז דער ּפַאסטוך 
  ?  בַאשטײן ֿפַאר מירװָאס קען

  , דרום הערט דעם בַארָאט ֿפון גָאט 45
  , װָאס ער הָאט בַארָאטן אױף בֿבל

  און זַײנע טרַאכטונגען 



  הירמי

נא

  : װָאס ער טרַאכט אױֿפן לַאנד ֿפון די ַּכׂשדים
  ! אױב די מינדסטע ֿפון די שָאף װעלן זײ ניט ַאװעקשלעּפן

  ! ר זײאױב ער עט ניט ֿפַארװיסטן די װֵּוֹנונג איבע
   “!בֿבל איז אַײנגענומען”ֿפון דעם קלַאנג  46

  , װערט אױֿפגעציטערט די ערד
  . און ַא געשרײ צװישן די ֿפעלקער װערט געהערט

  

  :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט1
  , איך דערװעק אױף בֿבל, זע

  , ָקַמי-און אױף די בַאװױנער ֿפון ֵלב
  . עף ַא װינט ַא צעשטעריקן

  , נשיקן אױף בֿבל ֿפרעמדעאון איך װעל ָא 2
  , און זײ װעלן זײ װינטשוֿפלען

  ;  עף און װעלן אױסלײדיקן איר לַאנד
  , װָארום ֿפון רונד ַארום װעלן זײ זַײן אױף איר

  . אין דעם טָאג ֿפון אומגליק
  , ַאהין זָאל שּפַאנען דער שּפַאנער זַײן בױגן 3

  ; עראון ַאהין זָאל ער זיך אױֿפהײבן אין זַײן ּפַאנצ
  ; און איר זָאלט ניט שױנען אירע יונגעלַײט

  . ֿפַארװיסט איר גַאנצן חיל
  ,  און דערשלָאגענע װעלן ֿפַאלן אין לַאנד ֿפון די ַּכׂשדים4

  . און דערשטָאכענע אין אירע גַאסן
  װָארום ניט ֿפַארַאלמנט איז יׂשראל און יהודה  5

  ; ֿפון יהוה ֿפון צָבאֹות, ֿפון זַײן גָאט
  רום זײער לַאנד איז ֿפול מיט שולד װָא

  . ַאקעגן דעם הײליקן ֿפון יׂשראל
  , און רַאטעװעט איטלעכער זַײן נֿפש, ַאנטלױֿפט ֿפון בֿבל 6

  ; אירזָאלט ניט ֿפַארשניטן װערן דורך איר זינד
  , װָארום ַא צַײט ֿפון ן קמה איז דָאס בַײ גָאט

  . ַא ֿפַארגעלטונג בַאצָאלט ער איר
  , דערנער ָּכוס איז בֿבל געװען אין גָאטס הַאנטַא גיל 7

  ; די גַאנצע ערד הָאט זי ֿפַארשיּכורט
  , ֿפון איר װַײן הָאבן די ֿפעלקער געטרונקען
  . דרום זַײנען די ֿפעלקער צעדולט געװָארן



  הירמי

  ; ּפלוצלינג איז געֿפַאלן בֿבל און צעברָאכן געװָארן 8
  ; טוט יָאמערן אױף איר

  , ם ֿפַאר איר װַײטָאקקריגט ַא בַאלזַא
  . אֿפשר עט זי געהײלט װערן

  , מיר הָאבן געהײלט בֿבל” 9
  ; ָאבער זי איז ניט געהײלט געװָארן

  ; און לָאמיר גײן איטלעכער צו זַײן לַאנד, ֿפַארלָאזט זי
  , װָארום ביז צום הימל גרַײכט איר משּפט
  . “און ער הײבט זיך אױף ביז די װָאלקנס

  ; רױסגעברַאכט אונדזער גערעכטיקײטגָאט הָאט ַא 10
  און לָאמיר דערצײלן אין ִציֹון , קומט

  . דעם אױֿפטו ֿפון יהוה אונדזער גָאט

  , מַאכט בלַאנק די ֿפַײלן 11
  , ֿפילט ָאן די ֿפַײלבַײטלען

  ; גָאט הָאט דערװעקט דעם גַײסט ֿפון די מלכים ֿפון ָמַדי
  ,  צו צעשטערןזי, װָארום אױף בֿבל איז זַײן טרַאכטונג

  , װַײל די נקמה ֿפון גָאט איז דָאס
  . די נקמה ֿפַאר זַײן טעמּפל

  , קעגן די מױערן ֿפון בֿבל הײבט אױף ַא ֿפָאן 12
  , ֿפַארשטַארקט די װַאך
  , ברײט ָאן לױערער, שטעלט אױף װעכטער

  װָארום אי געטרַאכט הָאט גָאט אי געטָאן 
  . ר ֿפון בֿבלװָאס ער הָאט גערעדט אױף די בַאװױנע

  , דו װָאס װױנסט בַײ גרױסע װַאסערן 13
  , דו רַײכע אין אֹוצרות
  , געקומען איז דַײן ָסוף

  . די מָאס ֿפון דַײן גײציקײט
  : גָאט ֿפון צָבאֹות הָאט געשװָארן בַײ זיך 14

  , איך ֿפיל דיך ָאן מיט מענטשן װי הײשעריקן, ֿפַאר װָאר
  ! “ֵהיָדד”און זײ װעלן אױסרוֿפן קעגן דיר 

  , ער הָאט געמַאכט די ערד מיט זַײן ּכֹוך 15
  , ער הָאט אױֿפגעשטעלט די װעלט מיט זַײן חכמה

  . און מיט זַײן ֿפַארשטַאנדיקײט אױסגעשּפרײט די הימלען



  הירמי

  בַײם ָקול ֿפון זַײן דונערן  16
  , װערט ַא ֿפילקײט ֿפון װַאסער אין הימל

  און ער ברטענגט אױף װָאלקנס 
  ; ֿפון דער ערדֿפון עק 

  , ער מַאכט בליצן צום רעגן
  . און ציט ַארױס ֿפון זַײנע שּפַײכלערס דעם װינט

  , ָאן ֿפַארשטַאנד, איטלעכער מענטש אי ֿפַארגרעבט 17
  , איטלעכער שמעלצער װערט צו שַאנד ֿפון דעם געץ

  , װָארום ֿפַאלש איז זַײן געגָאסענער ָאּפגָאט
  . יטָאאון קין ָאטעם איז אין זײ נ

  ; ַא װערק ֿפון ֿפַארֿפירעניש, נישטיק זַײנען זײ 18
  . אין דער צַײט ֿפון זײער רעכנשַאֿפט װעלן זײ אונטערגײן

  , ניט ַאזױ װי די דָאזיקע איז דער טײל ֿפון יעקב 19
  , װָארום ער איז דער בַאשעֿפער ֿפון ַאלץ
  ; און יׂשראל איז דער שבט ֿפון זַײן ַארבונג

  . אֹות איז זַײן נָאמעןיהוה ֿפון צָב

  , ַא געצַײג ֿפון מלחמה, ַא הַאמער ביסטו מיר 20
  , און איך װעל צעברעכן מיט דיר ֿפעלקער

  . און צעשטערן מיט דיר קיניגרַײכן
  , און איך װעל צעברעכן מיט דיר דעם ֿפערד און זַײן רַײטער 21

  ; עראון איך װעל צעברעכן מיט דיר דעם רַײטװָאגן און זַײן רַײט
  , און איך װעל צעברעכן מיט דיר מַאן און װַײב 22

  , און איך װעל צעברעכן מיט דיר ַאלט און יונג
  ;  מיט דיר בכור און מײדלןאון איך װעל צעברעכ

  , און איך װעל צעברעכן מיט דיר דעם ּפַאסטוך און זַײן סטַאדע 23
  , ּפַאןאון איך װעל צעברעכן מיט דיר דעם ַאקערמַאן און זַײן געש

  . און איך װעל צעברעכן מיט דיר דוּכסים און ֿפירשטן
  ָאבער איך װעל בַאצָאלן בֿבל  24

  און ַאלע בַאװױנער ֿפון ּכקׂשדים 
  ַאל זײער בײז װָאס זײ הָאבן געטָאן אין ִציֹון 

  . זָאגט גָאט, ֿפַאר אַײערע אױגן

  , איך קום צו דיר, זע 25
  , זָאגט גָאט, דו צעשטעריקער בַארג

  ; װָאס צעשטערט די גַאנצע ערד



  הירמי

  , און איך װעל אױסשטרעקן מַײן הַאנט אױף דיר
  , און װעל דיך ַארָאּפקַײקלען ֿפון די װעלזן

  . און דיך מַאכן ֿפַאר ַאן אױסגעברענטן בַארג
  , און מע װעט ניט נעמען ֿפון דיר ַא שטײן ֿפַאר ַא װינקל 26

  ; און ַא שטײן ֿפַאר גרונטֿפעסטן
  , רט אײביקע װיסטענישן װעסטו זַײןנַײע

  . זָאגט גָאט

  , הײבט אױף ַא ֿפָאן אין לַאנד 27
  , בלָאזט ַא שֹוֿפר צװישן די ֿפעלקער

  , ברײט ָאן קעגן איר די ֿפעלקער
  רוֿפט צונױף קעגן איר די קיניגרַײכן 

  ; און ַאשּכַנז, ִמני, ַאָרָרט
  , ֿפירער-זעצט אױף קעגן איר ַא חיל

  . ױף ֿפערד װי הָאריקע הײשעריקןברענגט ַאר
  , ברײט ָאן קעגן איר די ֿפעלקער 28

  , די מלכים ֿפון ָמַדי
  , אירע דוּכסים און ַאלע אירע ֿפירשטן
  . און דָאס גַאנצע לַאנד ֿפון זַײן ממשלה

  , און די ערד שטורעמט און ציטערט 29
  װָארום מקױם געװָארן זַײנען אױף בֿבל 

  , גָאטדי טרַאכטונגען ֿפון 
  . ָאן ַא װױנער, צו מַאכן לַאנד בֿבל צו װיסט

  , די גיבֹורים ֿפון בֿבל הָאבן אױֿפגעהערט מלחמה הַאלטן 30
  ; זײ זיצן אין די ֿפעסטונגען

  , ָאּפגעטָאן הָאט זיך זײער גבורה
  ; זײ זַײנען געװָארן װי װַײבער

  , מע הָאט ָאנגעצונדן אירע װִּוינונגען
  . נען אירע ריגלעןצעברָאכן געװָארן זַײ

  , ַא לױֿפער קעגן ַא לױֿפער לױֿפט 31
  , און ַאן ָאנזָאגער קעגן ַאן ָאנזָאגער

  , ָאנצוזָאגן דעם מלך ֿפון בֿבל
  ; ַאז זַײן שטָאט איז בַאצװּונגען ֿפון ַאלע עקן

  , און די איבערֿפָארן זַײנען ֿפַארכַאּפט 32
  ,  ֿפַײעראון די ֿפעסטונגען הָאט מען ֿפַארברענט אין

  . טלצעטומלַײט זַײנען -און די מלחמה



  הירמי

  , װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה ֿפון צָבאֹות 33
  : דער גָאט ֿפון יׂשראל

  טָאכטער בֿבל איז װי ַא שַײער 
  ; אין דער צַײט װָאס מע טרעט אים

  , נָאך ַא קלײן װַײלע
  . און קומען װעט די שניטצַײט אױף איר

  , צעדריקט הָאט מיך, ֿפַארצערט הָאט מיך 34
  ; נבוַכדֶראַצר דער מלך ֿפון בֿבל

  , װי ַא לײדיקע ּכלי הָאט ער מיך ָאּפגעשטעלט
  ; װי ַא קרָאקָאדיל הָאט ער מיך אַײנגעשלונגען

  ; ער הָאט ָאנגעֿפילט זַײן בױך מיט מַײנע געריכטן
  . ַאװעקגעשװענקט הָאט ער מיך

   “!ש אױף בֿבלדָאס אומרעכט צו מיר און מַײן ֿפלײ” 35
  ; זָאגט די בַאװױנערין ֿפון ִציֹון

   “!מַײן בלוט אױף די בַאװױנער ֿפון ַּכׂשדים”: און
  . זָאגט ירוָשַלִים

  : דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 36
  , איך קריג דַײן גריג, זע

  ; און װעל זיך נֹוקם זַײן דַײן נקמה
  , און איך װעל אױסטריקענען איר אים

  . כן איר קװַאלאון טרוקן מַא
  , און בֿבל װעט װערן צו הױֿפנס 37

  , ַא װױנונג ֿפון שַאקַאלן
  , ַא שרעק און ַא שמוצערונג

  . ָאן ַא בַאװױנער
  , אין אײנעם װי יונגלַײבן װעלן זײ ברילן 38

  . װי קלײנע לַײבן װעלן זײ שרַײען
  , מיט גיֿפט װעל איך צוריכטן זײער טרַאנק 39

  , ּכדי זַײן זָאלן זיך צַאּפלען, שיּכורןאון איך װעל זײ ֿפַאר
  , און אַײנשלָאֿפן ַאן אײביקן שלָאף

  . זָאגט גָאט, און זיך ניט אױֿפכַאּפן
  , איך װעל זײ מַאכן נידערן װי לעמער צו דער שכיטה 40

  . װי װידערס מיט בעק
  , װי איז בַאװּונגען געװָארן ֵשַשך 41



  הירמי

  !  דער גַאנצער ערדאון אַײנגענומען געװָארן דער לױב ֿפון
  װי איז בֿבל צו װיסט געװָארן 

  ! צװישן די ֿפעלקער
  ; אױֿפגעגַאנגען איז ער אים אױף בֿבל 42

  . ֿפון זַײנע ֿפיל אינדן איז זי ֿפַארדעקט געװָארן
  , אירע שטעט זַײנען געװָארן ַא װיסטעניש 43

  , ַא טרוקן לַאנד און ַא מדבר
  , ט ניט דעריןַא לַאנד װָאס קײן שוממענטש װױנ

  . און קײן מענטשנקינד גײט ניט דורך דערין
  , און איך װעל זיך ָאּפרעכענען מיט בל אין בֿבל 44

   , זַײן מױלשלונג ֿפוןעף און װעל ַארױסציען זַײן 
  ; און מער װעלן ניט שטרָאמען צו אים ֿפעלקער

  . אױך די מױער ֿפון בֿבל טוט ֿפַאלן

  ,  ֿפָאלקמַײן, גײט ַארױס ֿפון איר 45
  , און רַאטעװעט איטלעכער זַײן נֿפש

  . ֿפון דעם גרימצָארן ֿפון גָאט
  , און זָאל ניט שלַאף װערן אַײער הַארץ 46

  ַאז איר זָאלט מֹורא הָאבן 
  ; ֿפַאר דער הערונג װָאס װערט געהערט אין לַאנד

  , װָארום ַא הערונג װעט קומען אײן יָאר
  , נגאון דָאס יָאר נָאכדעם ַא הערו
  , און רױב װעט זַײן אין לַאנד

  . ַא געװעלטיקער קעגן ַא געװעלטיקער
  , טעג קומען, זע, ֿפַאר װָאר 47

  , און איך װעל זיך ָאּפרעכענען מיט די געצן ֿפון בֿבל
  , און איר גַאנץ לַאנד װעט זיך שעמען

  . און ַאלע אירע דערשלָאגענע װעלן ֿפַאלן אין איר מיט
  לן איבער ָגבל און זינגען װע 48

  ; הימל און ערד און ַאלץ װָאס אין זײ
  װָארום ֿפון צֿפון װעלן קומען אױף איר 

  . זָאגט גָאט, די ֿפַארװיסטערס
  , אױך בֿבל איז צום ֿפַאלן 49

  ! איר דערשלָאגענע ֿפון יׂשראל
  , אױך אין בֿבל טוט מען ֿפַאלן

  ! איר דערשלָאגענע ֿפון דער גַאנצער ערד



  הירמי

  , נטרונענע ֿפון שװערדאיר ַא 50
  ; איר זָאלט אַײך ניט ָאּפשטעלן, גײט

  , דערמָאנט ֿפון דער װַײטן גָאט
  . און ירוָשַלִים זָאל אױֿפגײן אױף אַײער הַארצן

  , װַײל כרּפות הָאבן מר זיך ָאנגעהערט, מיר שעמען זיך” 51
  , ַא בושה בַאדעקט אונדזער ּפנים

  װַײל ֿפרעמדע זַײנען געקומען 
  . “ די הײליקטומען ֿפון גָאטס הױזאױף

  , זָאגט גָאט, טעג קומען, ָאבער זע 52
  , און איך װעל זיך ָאּפרעכענען מיט איר געצן

  . און אין איר גַאנצן לַאנד װעלן קרעכצן דערשלָאגענע
  , װען ַארױֿפגײן אין הימל זָאל בֿבל 53

  , און װען זי זָאל בַאֿפעסטיקן די הײך ֿפון איר מַאכט
  , לן ֿפון מיר קומען ֿפַארװיסטערס אױף אירװע

  . זָאגט גָאט
  , ַא ָקול ֿפון געשרײ ֿפון בֿבל 54

  ! און ַא גרױסער ברָאך ֿפון לַאנד ַּכׂשדים
  , װָארום גָאט ֿפַארװיסט בֿבל 55

  ; און עט אונטערברענגען ֿפון איר דעם גרױסן טומל
  ; און זײערע אינדן װעלן ברומען װי גרױסע װַאסערן

  . עס הילכט דער ליַארעם ֿפון זײער ָקול
  , ַא ֿפַארװיסטער, אױף בֿבל, װָארום עס קומט אױף איר 56

  , און אירע גיבֹורים װעלן בַאצװּונגען װערן
  ; זײערע בױגנס װערן צעברָאכן

  , װָארום ַא גָאט ֿפון ֿפַארגעלטונג איז יהוה
  . בַאצָאלן װעט ער בַאצָאלן

  , ורן אירע הַארן און אירע חכמיםאון איך װעל ֿפַארשיּכ 57
  , אירע דוּכסים און אירע ֿפירשטן און אירע גיבֹורים

  , און זײ װעלן אַײנשלָאֿפן ַאן אײביקן שלָאף
  , און װעלן זיך ניט אױֿפכַאּפן

   –זָאגט דער קיניג 
  . יהוה ֿפון צָבאֹות איז זַײן נָאמען

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צָבאֹות 58
  געװָארֿפן װעלן אַײנגעװָארֿפן װערן אַײנ

  ָא און אירע הױכע טױערן  ,די ברײטע מױערן ֿפון בֿבל



  הירמי

נב

  ; װעלן אין ֿפַײער ָאנגעצונדן װערן
  , און די ֿפעלקער װעלן זיך מיען אומנישט

  ; און די אומות ֿפַארן ֿפַײער
  . און זײ װעלן ֿפַארמַאטערט װערן

ט בַאֿפױלן ׂשָפָֿיה דעם זון ֿפון דָאס װָארט װָאס ִירמָיהו הנֿביא הָא 59
װען ער איז געגַאנגען מיט ִצדִקָיהו דעם , ֵנִרָיה דעם זון ֿפון ַמחֵסָיהן
און ׂשָרָיה ; אין ֿפירטן יָאר ֿפון זין מלוכה, מלך ֿפון יהודה קײן בֿבל

און ִירמָיהו הָאט אױֿפגעשריבן  60. איז געװען דער לַאגערמַײסטער
ַאלד די , אין אײן בוך,  װעט קומען אױף בֿבלדָאס גַאנצע בײז װָאס

און ִירמָיהו  61. דָאזיקע װערטער װָאס זַײנען געשריבן אױף בֿבלל
ַאזױ זָאלסטו זען , װי דו קומסט קײן בֿבל: הָאט געזָאגט צו ׂשָרָיהן

: און זָאלסט זָאגן 62, און איבערלײענען ַאלע די דָאזיקע װערטער
, אים צו ֿפַארשנַײדן, דעם דָאזיקן ָארטדו הָאסט גערעדט אױף , גָאט

, ֿפון ַא מענטש ביז ַא בהמה, ַאז קײן װױנער זָאל אין אים ניט זַײן
װי דו , און עס װעט זַײן 63. נַײערט אײביקע װיסטענישן זָאל עס זַײן
זָאלסטו ָאנבינדן ָאן אים ַא , ענדיקסט לַײענען דָאס דָאזיקע בוך

ַאזױ : און זָאלסט זָאגן 64; ין מיטן ּפָרתאון עס ַארַײנװַארֿפן א, שטײן
ֿפון װעגן דעם בײז , און ניט אױֿפשטײן, װעט אַײנגעזונקען װערן בֿבל

  . און זײ װעלן ֿפַארמַאטערט װערן. װָאס איך ברענג אױף איר

  . ביז דַאנען זַײנען די װערטער ֿפון ִירמָיהון

  

ַאז ער איז ,  אײן און צװַאנציק יָאר איז ִצדִקָיהו ַאלט געװען1
; און עלף יָאר הָאט ער געקיניגט אין ירוָשַלִים, געװָארן מלך

און דער נָאמען ֿפון זַײן מוטער איז געװען ַחמוַטל די טָאכטער ֿפון 
און ער הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין די  2. ִירמָיהון ֿפון ִלבָנה

װָארום ֿפון  3. ןַאזױ װי ַאלץ װָאס יהֹוָיקים הָאט געטָא, אױגן ֿפון גָאט
, װעגן דעם צָארן ֿפון גָאט איז דָאס געשען אין ירוָשַלִים און יהודה

  . ביז ער הָאט זײ ַאװעקגעװָארֿפן ֿפון זַײן ּפנים

און עס . און ִצדִקָיהו הָאט װידערשּפעניקט ָאן דעם מלך ֿפון בֿבל 4
 אין ,אין צענטן חֹודש, איז געװען אין נַײנטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה

, איז געקומען נבוַכדֶראַצר דער מלך ֿפון בֿבל, צענטן טָאג ֿפון חֹודש
און זײ הָאבן געלעגערט אױף , אױף ירוָשַלִים, ער מיט זַײן גַאנצן חיל



  הירמי

און די שטָאט  5. און געבױט ַא בַאלעגערומױער רונד ַארום איר, איר
אין  6. ִקָיהוןאיז געװען אין בַאלעגערונג ביזן עלֿפטן יָאר ֿפון מלך ִצד

הָאט זיך געשטַארקט דער , אין נַײנטן טָאג ֿפון חֹודש, ֿפירטן חֹודש
און עס איז ניט געװען קײן ברױט ֿפַאר דעם , הונגער אין שטָאט
און ַאלע ; איז אַײנגעברָאכן געװָארן די שטָאט 7. ֿפָאלק ֿפון לַאנד

ָאט בַײ נַאכט און זַײנען ַארױס ֿפון שט, מלחמהלַײט זַײנען ַאנטלָאֿפן
 –דורך דעם טױער צװישן די צװײ מױערן װָאס בַײם מלכס גָארטן 

 און זײ זַײנען –און די ַּכׂשדים זַײנען געװען בַײן שטָאט רונד ַארום 
הָאט דער ֵכל ֿפון די ַּכׂשדים נָאכגעיָאגט  8. ַאװעק מיטן װעג ֿפון ּפלױן

; חו די ּפלױנען ֿפון יריאון זײ הָאבן ָאנגעיָאגט ִצדִקָיהון אין, דעם מלך
און זײ הָאבן  9. און זַײן גַאנצער חיל איז זיך צעלָאֿפן ֿפון אים

און הָאבן אים ַארױֿפגעברַאכט צו דעם מלך ֿפון , געכַאּפט דעם מלך
און ער הָאט ַארױסגעזָאגט אױף אים ; ָמתחבֿבל קײן ִרבָלה אין לַאנד 

עשָאכטן די זין ֿפון און דער מלך ֿפון בֿבל הָאט ג 10. ַא משּפט
און אױך ַאלע הַארן ֿפון יהודה הָאט ער ; ִצדִקָיהוה ֿפַאר זַײנע אױגן

, און ִצדִקָיהוס אױגן הָאט ער בלינד געמַאכט 11. געשָאכטן אין רבָלה
און דער מלך ֿפון בֿבל ; און הָאט אים געשמידט אין קוּפערנע קײטן

ַארַײנגעזעצט אין און הָאט אים , הָאט אים געברַאכט קײן בֿבל
  . װַאכהױז ביז דעם טָאג ֿפון זַײן טױט

   דָאס איז –אין צענטן טָאג ֿפון חֹודש , און אין ֿפינֿפטן חֹודש 12
 איז –דעם מלך ֿפון בֿבל , דָאס נַײנצנטע יָאר ֿפון מלך נבוַכדרָאאַצר

װָאס איז , חיל-געקומען נבוַזְרַאָדן דער הױּפט ֿפון דעם לַײב
און ער הָאט  13. ַאר דעם מלך ֿפון בֿבל אין ירוָשַלִיםגעשטַאנען ֿפ

און ַאלע הַײזער ; און דעם מלכס הױז, ֿפַארברענט דָאס הױז ֿפון גָאט
הָאט ער ֿפַארברענט , װּו נָאר ַא הױז ֿפון ַא גרױסן מַאן, ֿפון ירוָשַלִים
 און ַאלד מױערן ֿפון ירוָשַלִים רונד ַארום הָאט דער 14. אין ֿפַײער

חיל -גַאנצער ֵכל ֿפון די ַּכׂשדים װָאס מיט דעם הױּפט ֿפון דעם לַײב
און ֿפון די רָאימע ֿפון ֿפָאלק און דעם רעשט ֿפון  15. אַײנגעװָארֿפן

און די צוגעֿפַאלענע װָאס , ֿפָאלק װָאס זַײנען געבליבן אין שטָאט
י און דעם רעשט ֿפון ד, זַײנען צוגעֿפַאלן צו דעם מלך ֿפון בֿבל

 .חיל ֿפַארטריבן-הָאט נבוַזְרַאָדן דער הױּפט ֿפון דעם לַײב, מַײנסטער
ָאבער ֿפון די ָארימע ֿפון לַאנד הָאט נבוַזְרַאָדן דער הױּפט ֿפון דעם  16
  . חיל איבערגעלָאזט ֿפַאר װַײנגערטנירער און ֿפַאר ַאקערלַײט-לַײב
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, ון די געשטעלןא, און די קוּפערנע זַײלן װָאס אין הױז ֿפון גָאט 17
הָאבן די ַּכׂשדים , און דעם קוּפערנעם אים װָאס אין הױז ֿפון גָאט

  . און הָאבן ַאװעקגעטרָאגן זײער גַאנצע קוּפער קײן בֿבל, צעברָאכן
און די , און די שנַײצמעסערס, און די שוֿפלען, אױך די טעּפ 18

ס מע און ַאלע קוּפערנע ּכלים װָא, און די שָאלן, שּפרענגבעקנס
און די , און די בעקנס. הָאבן זײ צוגענומען, ֿפלעגט דינען מיט זײ

און , און די מנֹורות, און די טעּפ, און די שּפרענגבעקנס, ֿפַײערֿפַאנען
, און װָאס זילבער, גָאלד, װָאס גָאלד, און די שיסלען, די שָאלן
, בעקנסאון די  19. חיל צוגענומען-הָאט דער הױּפט ֿפון לַײב, זילבער

און די , און די טעּפ, און די שּפרענגבעקנס, און די ֿפַײערֿפַאנען
און װָאס , גָאלד, װָאס גָאלד, און די שיסלען, און די שָאלן, מנֹורות
די צװײ  20. ֵכל צוגענומען-הָאט דער הױּפט ֿפון לַײב, זילבער, זילבער
ונטער די און די צװעלף קוּפערנע רינדער װָאס א, דער אײן ים, זַײלן

 –װָאס שלמה המלך הָאט געמַאכט ֿפַארן הױז ֿפון גָאט , געשטעלן
  . דָאס קוּפער ֿפון ַאלע די דָאזיקע ּכלים איז ניט געװען ָאּפצּוװעגן

און ַא , ַאכצן אַײלן איז געװען די הײך ֿפון אײן זַײל: און די זַײלן 21
 זַײן גרעב איז און, ֿפָאדים ֿפון צװעלף אַײלן הָאט אים ַארומגערינגלט

און ַא קרױן איז געװען אױף  22. הױל אינעװײניק; געװען ֿפיר ֿפינגער
מיט , און די הײך ֿפון אײן זַײל איז געװען ֿפינף אַײלן; אים ֿפון קוּפער

ַאלצדינג ֿפון , ַא נעצװערק און מילגרױמען אױף דער קרױן רונד ַארום
. מיט מילגרױמען, ַײלאון ַאזױ װי די דָאזיקע אױֿפן צװײטן ז; קוּפער

; און די מילגרױמען זַײנען געװען זעקס און נַײנציק צו דערױסן צו 23
  . ַאלע מילגרױמען אױֿפן נעצװערק רונד ַארום זַײנען געװען הונדערט

ֵכל הָאט גענומען ׂשָרָיה דעם -און דער הױּפט ֿפון דעם לַײב 24
; רַײ שװעלהיטעראון די ד, און צַפֿנָיה דעם צװײטן ּכהן, ּכהן-אױבער

און ֿפון דער שטָאט הָאט ער גענומען אײן הױֿפדינער װָאס איז  25
און זיבן מענער ֿפון די , לַײט-החמגעװען דער אױֿפזעער איבער די מל
, װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין שטָאט, װָאס ֿפלעגן זען דעם מלכס ּפנים
ױֿפנעמען אין װָאס ֿפלעגט א, ֿפירער-און דעם שרַײבער ֿפון דעם ֵכל

, און זעכציק מַאן ֿפון דעם ֿפָאלק ֿפון לַאנד, חיל דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד
און נבוַזְרַאָדן דער הױּפט ֿפון  26. װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין שטָאט

און הָאט זײ ַאװעקגעֿפירט צום מלך , חיל הָאט זײ גענומען-דעם לַײב
ון בֿבל הָאט זײ געשלָאגן און און דער מלך ֿפ 27. ֿפון בֿבל קײן ִרבָלה
ַאזױ איז יהודה אין גלות ַאװעק . ָלה אין לַאנד ַחָמתֿבזײ געטײט אין ִר
  . ֿפון זַײן לַאנד
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אין : דָאס איז דָאס ֿפָאלק װָאס נבוַכדֶראַצר הָאט ֿפַארטריבן 28
אין  29; יהודהער דרַײ טױזנט און דרַײ און צװַאנציק, זיבעטן יָאר

  און ירוָשַלִים ַאכט הונדערט און , ון נבוַכדֶראַצרןַאכצנטן יָאר ֿפ
אין דרַײ און צװַאנציקסטן יָאר ֿפון  30 ;צװײ און דרַײסיק נֿפשות

חיל ֿפַארטריבן -נבוַכדֶראַצרן הָאט נבוַזְרַאָדן דער הױּפט ֿפון דעם לַײב
, ַאלע נֿפשות; יהודהער זיבן הונדערט און ֿפינף און ֿפערציק נֿפשות

  . נט און זעקס הונדערטֿפיר טױז

און עס איז געװען אין זיבן און דרַײסיקסטן יָאר ֿפון דעם גלות  31
אין ֿפינף און , אין צװעלֿפטן חֹודש, ֿפון יהֹוָיכין דעם מלך ֿפון יהודה
, מרֹוַדך דער מלך ֿפון בֿבל-ליהָאט ֶאו, צװַאנציקסטן טָאג ֿפון חֹודש

אױֿפגעהױבן דעם קָאּפ ֿפון , ךאין דעם יָאר װָאס ער איז געװָארן מל
. און הָאט אים ַארױסגעצױגן ֿפון ּתֿפיסה, יהֹוָיכין דעם מלך ֿפון יהודה

און הָאט געשטעלט זַײן , און ער הָאט גערעדט צו אים ֿפרַײנטלעך 32
און  33. שטול איבער די שטולן ֿפון די מלכים װָאס בַײ אים זין ָגבל

און ער הָאט געגעסן בַײ ; קלײדער-ער הָאט אומגעביטן זַײנע ּתֿפיסה
, און זַײן אױסקומעניש 34. ַאלע טעג ֿפון זַײן לעבן, אים גרױט ּתמיד

איז אים געגעבן געװָארן ֿפון דעם מלך , ַא שטענדיקע אױסקומעניש
ַאלע טעג ֿפון זַײן , גלעך ביז צום טָאג ֿפון זַײן טױטעֿפון בֿבל טָאגט

  . לעבן
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