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Selections from 

 Jeremiah 
 

) 1951ניו יָארק (נביאים , בוך צװײ ] 
 

] דער משל מיטן גַארטל [  
] 280, 278' זז, 1-11, ג"י[   

 
ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט צו מיר׃ גײ און קױף דיר ַא ֿפלַאסקענעם 

ָאבער אין װַאסער לײג אים , גַארטל און טו אים ָאן אױף דַײנע לענדן
 הָאב איך געקױֿפט דעם גַארטל נָאך גָאטס װָארט און אים .נִיט

 .ָאנגעטָאן אױף מַײנע לענדן
 

זָאגן׃ -צו-ַאזױ, און גָאטס װָארט איז  געקומען צו מיר נָאכַאמָאל
װָאס איז אױף דַײנע , נעם דעם גַארטל װָאס דו הָאסט געקױֿפט

ן אין ַא גײ קײן ּפרת און בַאהַאלט אים דָארט, און שטײ אױף, לענדן
בין איך געגַאנגען און הָאב אים בַאהַאלטן אין . שּפַאלט אין ֿפעלז

 .ַאזױ װי גָאט הָאט מיר ָאנגעזָאגט, ּפרת
 

הָאט גָאט געזָאגט צו מיר׃ , און עס איז געװען אין ַא סך טעג ַארום
גײ קײן ּפרת און נעם ַארױס ֿפון דָארטן דעם גַארטל װָאס , שטײ אױף

בין איך געגַאנגען . נגעזָאגט אים דָארטן צו בַאהַאלטןאיך הָאב דיר ָא
קײן ּפרת און הָאב אױסגעזוכט און ַארױסגענומען דעם גַארטל ֿפון 

דער , און זע; דעם ָארט װָאס איך הָאב אים דָארטן בַאהַאלטן
 .הָאט ֿפַאר קײן זַאך ניט געטױגט, גַארטל איז ֿפַארדָארבן

 
זָאגן׃ ָאט ַאזױ װעל -צו-ַאזױ, צו מירס װָארט איז געקומען 'און גָאט

איך ֿפַארדַארבן דעם שטָאלץ ֿפון יהודה און דעם שטָאלץ ֿפון 
דָאס דָאזיקע בײזע ֿפָאלק װָאס װילן . װָאס איז ַאזױ גרױס, ירושלים

װָאס גײען אין דער אַײנגעשּפַארטקײט ֿפון , ניט הערן מַײנע רײד
 ֿפרעמדע געטער זײ צו דינען און זַײנען געגַאנגען נָאך, זײער הַארצן



זײ װעלן װערן װי דער דָאזיקער גַארטל װָאס ; און זיך צו בוקן צו זײ
װָארים ַאזױ װי דער גַארטל איז בַאהעֿפט צו . טױג ניט ֿפַאר קײן זַאך
ַאזױ הָאב איך בַאהעֿפט צו מיר דָאס גַאנצע הױז , די לענדן ֿפון ַא מַאן

, צו זַײן מַײן ֿפָאלק, זָאגט גָאט, דהיׂשראל און דָאס גַאנצע הױז יהו
ָאבער זײ הָאבן ניט ; נגֿפַאר ַא נָאמען און ַא לױב און ַא צירו

 .צוגעהערט
 
 ] המקדש-נבוזראדן מַאכט חרוֿב ירושלים און דָאס בית[
  ]23 -12, ב"ירמיה נ; 8-17, ה"כ, מלכים ֿב[
         458, 456' זז
 

 דָאס איז געװען –ן טָאג ֿפון חודש אין זיבעט, און אין ֿפינֿפטן חודש
 איז –דָאס נַײנצנטע יָאר ֿפון מלך נבוכדנאצר דעם מלך ֿפון בֿבל 

דער קנעכט ֿפון , געקומען נבוזראדן דעם הױּפט ֿפון דער לײבגװַארדיע
און ער הָאט ֿפַארברענט דָאס הױז . קײן ירושלים, דעם מלך ֿפון בֿבל

 –און ַאלע הַײזער ֿפון ירושלים ,  מלךאון דָאס הױז ֿפון דעם, ֿפון גָאט
און די . ַאלע הַײזער ֿפון די גרױסע לַײט הָאט ער ֿפַארברענט אין ֿפַײער

מױערן ַארום ירושלים הָאבן ַארָאּפגעריסן ַאלע זעלנער ֿפון די כשדים 
און דעם . װָאס זַײנען געװען מיט דעם הױּפט ֿפון דער לײבגװַארדיע

און די , ָאס איז געבליבן אין שטָאטרעשט ֿפון דעם ֿפָאלק װ
, ַאריבערגעלָאֿפענע װָאס זַײנען ַאריבערגעלָאֿפן צו דעם מלך ֿפון בֿבל

הָאט ֿפַארטריבן נבוזראדן דעם הױּפט , און דעם רעשט ֿפון דעם המון
נָאר ֿפון די ָארעמע ֿפון לַאנד הָאט דער הױּפט . ֿפון דער לײבגװַארדיע

בערגעלָאזן ֿפַאר װַײנגערטענירער און ֿפַאר ֿפון דער לײבגװַארדיע אי
 .ַאקערלַײט

 
און די , ס הױז'און די ברָאנזענע זײלן װָאס זַײנען געװען אין גָאט

, ס הױז'און דעם ברָאנזענעם ים װָאס איז געװען אין גָאט, געשטעלן
הָאבן די כשדים צעברָאכן און ַאװעקגעטרָאגן דָאס ברָאנז דערֿפון 

און די ,  און די מעסערס,און די שױֿפלען, י טעּפאױך ד. קײן בֿבל
הָאט מיט זײ געטָאן דעם 'און ַאלע ברָאנזענע ּכלים װָאס מ, לעֿפל
אױך  די ֿפַײערֿפַאנען און די . הָאבן זײ ַאװעקגענומען, דינסט

ַאלץ װָאס איז געװען ֿפון גָאלד און ַאלץ װָאס איז , שּפרענגבעקנס
ון דער הָאט ַאװעקגענומען דער הױּפט ֿפ, געװען ֿפון זילבער

און די געשטעלן ,  אײנער–דער ים ,  צװײ–די זײלן . לײבגװַארדיע
 גָארניט געװען –ס הױז 'װָאס שלמה הָאט געמַאכט ֿפַאר גָאט



ַאכצן אײלן איז געװען . ָאּפצואװעגן דָאס ברָאנז ֿפון ָאט די ַאלע ּכלים
און די הײך ֿפון , און אױף אים ַא ברָאנזענע קרױן, די הײך ֿפון זײל

און ַא ֿפלעכטװערק און מילגרױמען , ער קרױן איז געװען דרַײ אײלןד
און ַאזעלכע הָאט ; ַאלץ ֿפון ברָאנז, זַײנען געװען ַארום דעם קרױן
 .אױף דעם ֿפלעכטװערק, אױך געהַאט דער צװײטער זײל

 
 ]18-21, ה"כ, מלכים ב; 24-27, ב"ירמיה נ[
 

נומען שריה דעם און דער הױּפט ֿפון דער לײבגװַארדיע הָאט גע
. און די דרַײ שװעלהיטערס, און צֿפניה דעם צװײטן ּכהן, ּכהן-אױבער

און ֿפון דעם שטָאט הָאט ער גענומען אײן הױֿפדינער װָאס איז געװען 
און זיבן מענער ֿפון די װָאס , דער אױֿפזעער איבער די מלחמהלַײט

און דעם , װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין שטָאט, ס ּפנים'זעען מלכ
װָאס הָאט גערוֿפן צום חיל , שרַײבער ֿפון דעם אױבערשטן ֿפון חיל

װָאס הָאבן , און זעכציק מַאן ֿפון דעם ֿפָאלק, דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד
און נבוזראדן דעם הױּפט ֿפון דער . זיך געֿפונען אין שטָאט

לײבגװַארדיע הָאט זײ גענומען און זײ ַאװעקגעֿפירט צום מלך ֿפון 
און דער מלך ֿפון בֿבל הָאט זײ געשלָאגן און זײ . ֿבל קײן ריֿבלהב

ַאזױ איז יהודה ֿפַארטריבן . געטײט אין ריֿבלה אין לַאנד חמת
 .געװָארן ֿפון זַײן לַאנד

 
 

 די צַײט ֿפון נױט און דער טָאג ֿפון דערלײזונג
 ]27-28, ו"מ; 4-11, ל[
 

עדט אױף יׂשראל און און דָאס זַײנען די רײד װָאס גָאט הָאט גער
 .יהודה

 
 װָארים ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט׃
 ,ַא קול ֿפון ציטערניש הער איך

 .שרעק און ניט קײן ֿפרידלעכקײט
 

 ֿפרעגט זיך נָאך און זעט
 ;צי ַא מַאנסּפַארשױן קען געבערן

 זשע זע איך יעטװידערן מַאן-ֿפַארװָאס
 ,װי ַא געװינערין, די הענט אױף זַײנע לענדן



 ?ֿפַארגרינט- יעדער ּפנים איז בלַאסאון
 
 ,גרױס איז יענער טָאג, ָא

 ;ער הָאט ניט זַײן גלַײכן
 ,ַא צַײט ֿפון נױט איז עס ֿפַאר יעקֿב

 .ָאבער ער װעט ֿפון איר געהָאלֿפן װערן
 

 ,מַײן קנעכט יעקֿב, הָאב קײן מורא ניט, און דו
 !יׂשראל, און שרעק זיך ניט

 , ֿפון דער װַײטןװָארים ָאט העלף איך דיר
 ;און דַײנע קינדער ֿפון לַאנד ֿפון זײער געֿפַאנגענשַאֿפט

 ,און יעקֿב װעט װידער זַײן רואיק
 .שטיל און אומגעשרָאקן

 
 ,מַײן קנעכט יעקֿב, דו הָאב קײן מורא ניט

 ;װָארים איך בין מיט דיר, זָאגט גָאט
 איך װעל ברענגען ַא ֿפַארלענדונג אױף ַאלע ֿפעלקער

 ,ס איך הָאב דיך ַאהין ֿפַארשטױסןװָא
 ;ָאבער אױף דיר װעל איך קײן ֿפַארלענדונג ניט ברענגען

 ,איך װעל דיך שטרָאֿפן מיט ַא מָאס
 .ָאבער ָאּפװישן װעל איך דיך ניט

 
  
 

  רחל װײנט אױף אירע קינדער
 ]14-16, א"ל[
 

 ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט׃
 ,אין רמה הערט זיך ַא יָאמער! הָארך

 ; ביטער געװײןַא
 ,רחל װײנט אױף אירע קינדער

 זי לָאזט זיך ניט טרײסטן
 .אױף אירע קינדער װָאס זַײנען מער ניטָא

 
 ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט׃

 ,הַאלט צוריק דַײן קול ֿפון געװײן



 ;זָאגט גָאט, און דַײנע אױגן ֿפון טרערן
 ,עס איז דָא ַא לױן ֿפַאר דַײן מי

 ;ג ֿפַאר דַײנע איבערגעבליבענעעס איז דָא ַא הָאֿפענונ
 ,זײ װעלן זיך אומקערן ֿפון לַאנד ֿפון דעם ֿפַײנט
  .זָאגט גָאט, דַײנע קינדער װעלן זיך אומקערן צוריק ַאהײם
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