חיים שויס
Selections from

Jeremiah
]בוך צװײ ,נביאים )ניו יאָרק (1951
]דער משל מיטן גאַרטל [
] י"ג ,1-11 ,זז' [280 ,278
אַזױ האָט געזאָגט גאָט צו מיר׃ גײ און קױף דיר אַ פֿלאַסקענעם
דײנע לענדן ,אָבער אין װאַסער לײג אים
גאַרטל און טו אים אָן אױף ַ
ניִ ט .האָב איך געקױפֿט דעם גאַרטל נאָך גאָטס װאָרט און אים
מײנע לענדן.
אָנגעטאָן אױף ַ
און גאָטס װאָרט איז געקומען צו מיר נאָכאַמאָל ,אַזױ-צו-זאָגן׃
דײנע
נעם דעם גאַרטל װאָס דו האָסט געקױפֿט ,װאָס איז אױף ַ
לענדן ,און שטײ אױף ,גײ קײן פּרת און באַהאַלט אים דאָרטן אין אַ
שפּאַלט אין פֿעלז .בין איך געגאַנגען און האָב אים באַהאַלטן אין
פּרת ,אַזױ װי גאָט האָט מיר אָנגעזאָגט.
און עס איז געװען אין אַ סך טעג אַרום ,האָט גאָט געזאָגט צו מיר׃
שטײ אױף ,גײ קײן פּרת און נעם אַרױס פֿון דאָרטן דעם גאַרטל װאָס
איך האָב דיר אָנגעזאָגט אים דאָרטן צו באַהאַלטן .בין איך געגאַנגען
קײן פּרת און האָב אױסגעזוכט און אַרױסגענומען דעם גאַרטל פֿון
דעם אָרט װאָס איך האָב אים דאָרטן באַהאַלטן; און זע ,דער
גאַרטל איז פֿאַרדאָרבן ,האָט פֿאַר קײן זאַך ניט געטױגט.
און גאָט'ס װאָרט איז געקומען צו מיר ,אַזױ-צו-זאָגן׃ אָט אַזױ װעל
איך פֿאַרדאַרבן דעם שטאָלץ פֿון יהודה און דעם שטאָלץ פֿון
ירושלים ,װאָס איז אַזױ גרױס .דאָס דאָזיקע בײזע פֿאָלק װאָס װילן
אײנגעשפּאַרטקײט פֿון
מײנע רײד ,װאָס גײען אין דער ַ
ניט הערן ַ
זײנען געגאַנגען נאָך פֿרעמדע געטער זײ צו דינען
זײער האַרצן ,און ַ

און זיך צו בוקן צו זײ; זײ װעלן װערן װי דער דאָזיקער גאַרטל װאָס
טױג ניט פֿאַר קײן זאַך .װאָרים אַזױ װי דער גאַרטל איז באַהעפֿט צו
די לענדן פֿון אַ מאַן ,אַזױ האָב איך באַהעפֿט צו מיר דאָס גאַנצע הױז
מײן פֿאָלק,
זײן ַ
ישׂראל און דאָס גאַנצע הױז יהודה ,זאָגט גאָט ,צו ַ
פֿאַר אַ נאָמען און אַ לױב און אַ צירונג; אָבער זײ האָבן ניט
צוגעהערט.
]נבוזראדן מאַכט חרובֿ ירושלים און דאָס בית-המקדש[
]מלכים בֿ ,כ"ה ;8-17 ,ירמיה נ"ב[ 23 -12 ,
זז' 458 ,456
און אין פֿינפֿטן חודש ,אין זיבעטן טאָג פֿון חודש – דאָס איז געװען
נײנצנטע יאָר פֿון מלך נבוכדנאצר דעם מלך פֿון בבֿל – איז
דאָס ַ
געקומען נבוזראדן דעם הױפּט פֿון דער לײבגװאַרדיע ,דער קנעכט פֿון
דעם מלך פֿון בבֿל ,קײן ירושלים .און ער האָט פֿאַרברענט דאָס הױז
הײזער פֿון ירושלים –
פֿון גאָט ,און דאָס הױז פֿון דעם מלך ,און אַלע ַ
פֿײער .און די
לײט האָט ער פֿאַרברענט אין ַ
הײזער פֿון די גרױסע ַ
אַלע ַ
מױערן אַרום ירושלים האָבן אַראָפּגעריסן אַלע זעלנער פֿון די כשדים
זײנען געװען מיט דעם הױפּט פֿון דער לײבגװאַרדיע .און דעם
װאָס ַ
רעשט פֿון דעם פֿאָלק װאָס איז געבליבן אין שטאָט ,און די
זײנען אַריבערגעלאָפֿן צו דעם מלך פֿון בבֿל,
אַריבערגעלאָפֿענע װאָס ַ
און דעם רעשט פֿון דעם המון ,האָט פֿאַרטריבן נבוזראדן דעם הױפּט
פֿון דער לײבגװאַרדיע .נאָר פֿון די אָרעמע פֿון לאַנד האָט דער הױפּט
װײנגערטענירער און פֿאַר
פֿון דער לײבגװאַרדיע איבערגעלאָזן פֿאַר ַ
אַקערלײט.
ַ
זײנען געװען אין גאָט'ס הױז ,און די
און די בראָנזענע זײלן װאָס ַ
געשטעלן ,און דעם בראָנזענעם ים װאָס איז געװען אין גאָט'ס הױז,
האָבן די כשדים צעבראָכן און אַװעקגעטראָגן דאָס בראָנז דערפֿון
קײן בבֿל .אױך די טעפּ ,און די שױפֿלען ,און די מעסערס ,און די
לעפֿל ,און אַלע בראָנזענע כּלים װאָס מ'האָט מיט זײ געטאָן דעם
פֿײערפֿאַנען און די
דינסט ,האָבן זײ אַװעקגענומען .אױך די ַ
שפּרענגבעקנס ,אַלץ װאָס איז געװען פֿון גאָלד און אַלץ װאָס איז
געװען פֿון זילבער ,האָט אַװעקגענומען דער הױפּט פֿון דער
לײבגװאַרדיע .די זײלן – צװײ ,דער ים – אײנער ,און די געשטעלן
װאָס שלמה האָט געמאַכט פֿאַר גאָט'ס הױז – גאָרניט געװען

אָפּצואװעגן דאָס בראָנז פֿון אָט די אַלע כּלים .אַכצן אײלן איז געװען
די הײך פֿון זײל ,און אױף אים אַ בראָנזענע קרױן ,און די הײך פֿון
דרײ אײלן ,און אַ פֿלעכטװערק און מילגרױמען
דער קרױן איז געװען ַ
זײנען געװען אַרום דעם קרױן ,אַלץ פֿון בראָנז; און אַזעלכע האָט
ַ
אױך געהאַט דער צװײטער זײל ,אױף דעם פֿלעכטװערק.
]ירמיה נ"ב ;24-27 ,מלכים ב ,כ"ה[18-21 ,
און דער הױפּט פֿון דער לײבגװאַרדיע האָט גענומען שריה דעם
דרײ שװעלהיטערס.
אױבער-כּהן ,און צפֿניה דעם צװײטן כּהן ,און די ַ
און פֿון דעם שטאָט האָט ער גענומען אײן הױפֿדינער װאָס איז געװען
מלחמהלײט ,און זיבן מענער פֿון די װאָס
ַ
דער אױפֿזעער איבער די
זעען מלכ'ס פּנים ,װאָס האָבן זיך געפֿונען אין שטאָט ,און דעם
שרײבער פֿון דעם אױבערשטן פֿון חיל ,װאָס האָט גערופֿן צום חיל
ַ
דאָס פֿאָלק פֿון לאַנד ,און זעכציק מאַן פֿון דעם פֿאָלק ,װאָס האָבן
זיך געפֿונען אין שטאָט .און נבוזראדן דעם הױפּט פֿון דער
לײבגװאַרדיע האָט זײ גענומען און זײ אַװעקגעפֿירט צום מלך פֿון
בבֿל קײן ריבֿלה .און דער מלך פֿון בבֿל האָט זײ געשלאָגן און זײ
געטײט אין ריבֿלה אין לאַנד חמת .אַזױ איז יהודה פֿאַרטריבן
זײן לאַנד.
געװאָרן פֿון ַ
צײט פֿון נױט און דער טאָג פֿון דערלײזונג
די ַ
]ל ;4-11 ,מ"ו[27-28 ,
זײנען די רײד װאָס גאָט האָט גערעדט אױף ישׂראל און
און דאָס ַ
יהודה.
װאָרים אַזױ האָט געזאָגט גאָט׃
אַ קול פֿון ציטערניש הער איך,
שרעק און ניט קײן פֿרידלעכקײט.
פֿרעגט זיך נאָך און זעט
צי אַ מאַנספּאַרשױן קען געבערן;
פֿאַרװאָס-זשע זע איך יעטװידערן מאַן
זײנע לענדן ,װי אַ געװינערין,
די הענט אױף ַ

און יעדער פּנים איז בלאַס-פֿאַרגרינט?
אָ ,גרױס איז יענער טאָג,
גלײכן;
זײן ַ
ער האָט ניט ַ
צײט פֿון נױט איז עס פֿאַר יעקבֿ,
אַ ַ
אָבער ער װעט פֿון איר געהאָלפֿן װערן.
מײן קנעכט יעקבֿ,
און דו ,האָב קײן מורא ניטַ ,
און שרעק זיך ניט ,ישׂראל!
װײטן,
װאָרים אָט העלף איך דיר פֿון דער ַ
דײנע קינדער פֿון לאַנד פֿון זײער געפֿאַנגענשאַפֿט;
און ַ
זײן רואיק,
און יעקבֿ װעט װידער ַ
שטיל און אומגעשראָקן.
מײן קנעכט יעקבֿ,
דו האָב קײן מורא ניטַ ,
זאָגט גאָט ,װאָרים איך בין מיט דיר;
איך װעל ברענגען אַ פֿאַרלענדונג אױף אַלע פֿעלקער
װאָס איך האָב דיך אַהין פֿאַרשטױסן,
אָבער אױף דיר װעל איך קײן פֿאַרלענדונג ניט ברענגען;
איך װעל דיך שטראָפֿן מיט אַ מאָס,
אָבער אָפּװישן װעל איך דיך ניט.

רחל װײנט אױף אירע קינדער
]ל"א[14-16 ,
אַזױ האָט געזאָגט גאָט׃
האָרך! אין רמה הערט זיך אַ יאָמער,
אַ ביטער געװײן;
רחל װײנט אױף אירע קינדער,
זי לאָזט זיך ניט טרײסטן
זײנען מער ניטאָ.
אױף אירע קינדער װאָס ַ
אַזױ האָט געזאָגט גאָט׃
דײן קול פֿון געװײן,
האַלט צוריק ַ

דײנע אױגן פֿון טרערן ,זאָגט גאָט;
און ַ
דײן מי,
עס איז דאָ אַ לױן פֿאַר ַ
דײנע איבערגעבליבענע;
עס איז דאָ אַ האָפֿענונג פֿאַר ַ
פֿײנט,
זײ װעלן זיך אומקערן פֿון לאַנד פֿון דעם ַ
דײנע קינדער װעלן זיך אומקערן צוריק אַהײם ,זאָגט גאָט.
ַ
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