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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ִמיָכה
  

,  איז געװען צו מיָכהן ֿפון מֹוֶרֶשתװָאס דָאס װָארט ֿפון גָאט 1
װָאס , די מלכים ֿפון יהודה, יחזִקָיה, ָאָכז, אין די טעג ֿפון יֹוָתם

  . ער הָאט געזען אױף שֹומרֹון און ירוָשַלִים

  ,  איר ֿפעלקער ַאלעהערט 2
  ;  דו ערד און איר ֿפולקײטֿפַארנעם

  ,  גָאט דער הַאר װעט זַײן צום עדות קעגן אַײךאון
  .  ֿפון זַײן הײליקן טעמּפלגָאט

  , גָאט גײט ַארױס ֿפון זַײן ָארט,  זעװָארום 3
  .  װעט נידערן און טרעטן אױף די הײכן ֿפון דער ערדאון

  ,  די בערג װעלן צעגײן אונטער איםאון 4
  , י טָאלן װעלן זיך שּפַאלטן דאון
  ,  װַאקס ֿפַארן ֿפַײערװי
  .  װַאסער אױסגעגָאסן אין ַא נידערונגװי
  ,  דעם ֿפַארברעך ֿפון יעקֿב איז דָאס ַאלץאיבער 5

  .  איבער די זינד ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראלאון
   איז דער ֿפַארברעך ֿפון יעקֿב װער
  ?  ניט שֹומרֹוןאױב
  ון יהודה  װער די במות ֿפאון
  ?  ניט ירוָשַלִיםאױב

  ,  ֿפַאר ַא ֿפעלדהױֿפןשֹומרֹון װעל איך מַאכן דרום 6
  .  ֿפלַאנצונגען ֿפון װַײנגערטנערֿפַאר



  המיכ

  ,  איך װעל שלַײדערן צום טָאל אירע שטײנעראון
  .  אירע גרונטֿפעסטן װעל איך ַאנטּפלעקןאון

   ַאלע אירע געשניצטע געצן און 7
  ,  צעהַאקט װערןװעלן
  לױנען - ַאלע אירע זֹונהאון

  ,  ֿפַארברענט װערן אין ֿפַײערװעלן
   ַאלע אירע געצנבילדער און
  ;  איך מַאכן צו װיסטװעל

  , לױן הָאט זי זײ אױֿפגעקליבן- ֿפון זֹונהװָארום
  . לױן זָאלן זײ װידער װערן- צו זֹונהאון

  ,  װעל איך קלָאגן און יָאמערןדערױף 8
  , װעס און נַאקעט װעל אומגײן בָאראיך
  ,  װעל מַאכן ַא קלָאג װי די שַאקַאלןאיך
  .  ַא טרױער װי שטרױסֿפױגלעןאון

  ,  שװער זַײנען אירע שלעקװָארום 9
  ,  עס איז געקומען ביז יהודהװָארום

  ,  גרַײכט ביזן טױער ֿפון מַײן ֿפָאלקעס
  .  ירוָשַלִיםביז
  ,  דערצײלן זָאלט איר אין ַגתניט 10

  ; ט איר ניט װײנען זָאלװײנען
  . לָעֿפָרה אין שטױב טו זיך קַײקלען- ביתאין
  , בַאװױנערין ֿפון ָשֿפיר,  דיר ַאװעקגײ 11

  ;  צו שַאנדנַאקעט
   ַארױסגײן דערװעגט זיך ניט
   בַאװױנערין ֿפון ַצֲעָנן די
  ; ֵאֶצל- קלָאג איז אין ביתַא
  .  נעמט ֿפון אַײך ָאּפ זַײן בַאשטַאנדמע
  , נגסט נָאך גוטס הָאט די בַאװױנערין ֿפון ָמרֹותגעַא, יָא 12

  .  גענידערט הָאט בײז ֿפון גָאט צום טױער ֿפון ירוָשַלִיםָאבער
  ,  דעם רַײטװָאגן צו די לױֿפֿפערדשּפַאן 13

  ;  ֿפון ָלכישבַאװױנערין
  זי איז דער ָאנהײב זינד געװען 

  ֿפונען געװָארן ְ װָארום בַײ דיר זַײנען גע; דער טָאכטער ִציֹוןֿפַאר
  .  ֿפַארברעכן ֿפון יׂשראלדי
  ; ַגת-מּתנות געבן צו מֹוֶרֶשת- װעסטו געזענגדרום 14
   װעלן װערן צום ָאּפנַאר ֿב הַײזער ֿפון ַאכזידי



  המיכ

ב

  .  די מלכים ֿפון יׂשראלֿפַאר
  ,  װעל נָאך ברענגען ַא יֹורש אױף דיראיך 15

  ,  ֿפון ָמֵרָשהבַאװױנערין
  . וד ֿפון יׂשראלֿבװעט קומען דער ּכ קײן ַעדוָלם ביז
  ,  דיר ַא ּפליך און שער דיך ָאּפמַאך 16

  ,  דַײנע געצערטלטע קינדעראיבער
  ,  ברײט דַײן ּפליך װי דער גײערֿפױגלמַאך

  .ַײנען אין גלות ַאװעק ֿפון דיר זײ זװָארום

  

  , אומרעכט װײ צו די װָאס טרַאכטן 1
  ! לעגערס ַארבעטן אױס בײז אױף זײערע געאון

  ,  ליכט ֿפון ֿפרימָארגן ֿפירן זײ עס אױסאין
  .  עס איז אין דער מַאכט ֿפון זײער הַאנטװַײל

  ,  זײ גלוסטן ֿפעלדער און גזלעןאון 2
  ;  הַײזער און נעמען צואון
  ,  בַארױבן ַא מַאן מיט זַײן הױזאון
  .  ַא מענטשן מיט זַײן נחלהאון

  :  הָאט גָאט ַאזױ געזָאגטדרום 3
  דָאזיקער משּפחה ַא בײז  איך טרַאכט אױף דער, עז

  ,  איר װעט ניט קענען ָאּפטָאן דערֿפון אַײערע העלדזערװָאס
  ,  איר װעט ניט גײן מיט ַאן אױֿפגעהױבענעם קָאּפןאו

  .  ַא בײזע צַײט װעט דָאס זַײןװָארום
  ,  יענעם טָאג װעט מען אױֿפהײבן אױף אַײך ַא שּפרוךאין 4

  , לָאגן ַא קלָאג ֿפון בַאקלָאגעניש מע װעט קאון
  ; ֿפַארװיסטן ֿפַארװיסט זַײנען מיר געװָארן:  װעט זָאגןמע
  .  טײל ֿפון מַײן ֿפָאלק טוט ער בַײטןדעם
  !  טוט ער מיך דערװַײטערןװי

  .  ַאװעקרױבער צעטײלט ער אונדזערע ֿפעלדערדעם
  קײנער ֿפון דיר װעט ניט װַארֿפן , ֿפַאר װָאר 5
  . לױט גֹורל אין דער עדה ֿפון גָאט שנור ַא
  ;  ַדרשען זײ“! זָאלט ניט ַדרשעןאיר” 6

  ,  דַארף ניט ַדרשען צו די דָאזיקעמע
  . רּפות ניט קריגןח מען קײן װעט

  ? הױז ֿפון יעקֿב,  איך זיך דען בַײטןטו 7



  המיכ

  ?  איז קורץ געװָארן דָאס געמיט ֿפון גָאטצי
  ? ּוונגען דָאס זַײנע טזַײנען
  ?  ניט מַײנע װערטער גוטס מיט דעם װָאס גײט גלַײךטוען

   מַײן ֿפָאלק ֿפון ַאנוסטן ָאבער 8
  ;  זיך אױף ֿפַאר ַא ֿפַײנטשטעלט

   דעם װָאס קומט ַאנטקעגן ֿפון
  ,  איר קלײד און מַאנטל ַארָאּפציט
  ,  דורכגײעררוִיקע ֿפון

  .  ֿפון מלחמהָאּפגענײגטע
  ַארטרַײבט איר  װַײבער ֿפון מַײן ֿפָאלק ֿפדי 9

  ; תדיקער הײםח זײער נֿפון
   זײערע עֹוֿפעלעך נעמט איר ַאװעק ֿפון
  .  צירונג אױף אײביקמַײן
  ,  אױף און גײטשטײט 10

  , ּוונג ניטָא דָא קײן רװָארום
  ,  װעגן דער טומאה װָאס צעשטערטֿפון
  .  ַא שטַארקע צעשטערונגאון

  : זָאל ֿפעלשן, ליגן װינט און מיט ַא מַאן װָאס גײט אום ַאז 11
  , “ װעל דיר ַדרשען ֿפון װַײן און ֿפון טרונקאיך”

  . דָאזיקן ֿפָאלק ם ער װערן ַא ַדרשן בַײ דעװָאלט

  , אין גַאנצן, יעקֿב,  דיךאיך אַײנזַאמלען װעל זַאמלען 12
  .  אױֿפקלַײבן װעל איך דעם איבערבלַײב ֿפון יׂשראלקלַײבן
  , עם װי שָאף אין געהעֿפט װעל זײ צונױֿפטָאן אין אײנאיך
  ;  ַא סטַאדע אין איר ֿפיטערּפלַאץװי
  .  װעלן רױשן מיט מענטשןזײ
  ,  דורכברעכער גײט ַארױף זײ ֿפַארױסדער 13
  ,  ברעכן דורך און גײען װַײטערזײ

  ,  דעם טױער און ַארױס דורך איםדורך
  ,  זײער מלך גײט זײ ֿפַארױסאון
  .  גָאט איז זײער ָאנֿפירעראון



  המיכ

  :  און איך הָאב געזָאגט1ג
  , איר קעּפ ֿפון יעקֿב,  ַאקָארשט צוהערט

  ;  ֿפירער ֿפון הױז ֿפון יׂשראלאון
  ?  ניט אױף אַײך צו װיסן גערעכטיקײטליגט

  ,  װָאס הָאט ֿפַײנט גוטס און הָאט ליב שלעכטסאיר 2
  ,  גזלט זײער הױט ֿפון זײװָאס
  ;  זײער ֿפלײש ֿפון זײערע בײנעראון

  ,  װָאס הָאט געגעסן דָאס ֿפלײש ֿפון מַײן ֿפָאלקןאו 3
  ,  זײער הױט ֿפון זײ ָאּפגעשונדןאון
  ,  זײערע בײנער צעברָאכןאון
  ,  צעהַאקט ַאזױ װי אין ַא טָאּפאון
  .  װי ֿפלײש אין ַא קעסלאון

  ,  װעלן זײ שרַײען צו גָאטדרום 4
 זַײן ּפנים ֿפון ְ און ער װעט ֿפַארבָארגן; ער װעט זײ ניט ענטֿפערןאון

  , צַײטזײ אין יענער 
  .  װי זײ הָאבן שלעכטס געטָאן אין זײערע מעׂשיםַאזױ

  ,  די נֿביאים װָאס ֿפַארֿפירן מַײן ֿפָאלקאױף הָאט גָאט געזָאגט ַאזױ 5
  ,  װען זײערע צײן הָאבן צו בַײסן“!שלום”:  שרַײעןװָאס
   דער װָאס גיט זײ ניט אין מױל און
  . ױף אים ַא מלחמה זײ ָאן אטןברײ

  , ָאן ַא זעונג,  װעט אַײך זַײן נַאכטדרום 6
  , ָאן װָארזָאגן,  אַײך װעט זַײן ֿפינצטעראון
  ,  אונטערגײן װעט די זון אױף די נֿביאיםאון
  .  שװַארץ װערן װעט דער טָאג אױף זײאון

  ,  די זעער װעלן זַײן צו שַאנדאון 7
  ,  די װָארזָאגער װעלן זיך שעמעןאון
  ,  זײ װעלן ַאלע ֿפַארדעקן זײערע אױבערשטע ליּפוןא

  .  קײן ענטֿפער ֿפון גָאט װעט ניט זַײןװַײל
  ,  דורך דעם גַײסט ֿפון גָאטחאיך בין ֿפול מיט ּכֹו,  ֿפַאר װָארָאבער 8

  ,  מיט גערעכטיקײט און גבורהאון
  ,  זָאגן יעקֿבן זַײן ֿפַארברעךצו
  .  יׂשראלן זַײן זינדאון

  ,  קעּפ ֿפון דעם הױז ֿפון יעקֿבאיר, ָאס צו ַאקָארשט דהערט 9
  ,  ֿפירער ֿפון הױז ֿפון יׂשראלאון



  המיכ

ד

  ,  ֿפַאראומװערדיקט גערעכטיקײטװָאס
  ;  ֿפַארדרײט ַאלץ װָאס איז גלַײךאון
  ,  בױט ִציֹון מיט בלוטמע 10
  .  ירוָשַלִים מיט אומרעכטאון
  , דח קעּפ משּפטן ֿפַאר שֹואירע 11
  , ּכֹהנים לערנען ֿפַאר געצָאלט אירע און
  .  אירע נֿביאים װָארזָאגן ֿפַאר געלטאון
  : ַאזױ צו זָאגן,  זײ לענען זיך אױף גָאטאון

  , גָאט איז צװישן אונדז, ֿפַאר װָאר
  .  אונדז װעט ניט קומען קײן בײזאױף

  ,  װעט איבער אַײך ִציֹון װי ַא ֿפעלד צעַאקערט װערןדרום 12
  , װעט װערן הױֿפנס ירוָשַלִים און
  . װַאלדיקע הײכן– דער בַארג ֿפון גָאטס הױז און

  

  ,  ֿפון די טעגָסוף און עס װעט זַײן אין 1
  ,  שטײן ֿפעסט דער בַארג ֿפון גָאטס הױזװעט
  ,  ֿפון די בערגאױבנָאן

  ;  ער װעט זַײן דערהױבן איבער די הײכןאון
  .  אומות װעלן צו אים שטרָאמעןאון

  : ֿפעלקער װעלן גײן און װעלן זָאגן ֿפיל און 2
  ,  און לָאמיר ַארױֿפגײן צום בַארג ֿפון יהוהקומט
  ,  צום הױז ֿפון דעם גָאט ֿפון יעקֿבאון
  ,  ער װעט אונדז לערנען ֿפון זַײנע װעגןאון
  ;  מיר װעלן גײן אין זַײנע שטעגןאון

  ,  ֿפון ִציֹון װעט ַארױסגײן ַא ּתֹורהװָארום
  . ט ֿפון ירוָשַלִיםאון גָאטס װָאר

  ,  ער װעט משּפטן צװישן ֿפיל אומותאון 3
   ַאנטשײדן איבער מַאכטיקע ֿפעלקער און
  ;  אין דער װַײטביז
  ,  זײ װעלן איבערשמידן זײערע שװערדן אױף ַאקעראַײזנסאון
  ;  זײערע שּפיזן אױף צװַײגמעסערסאון
  ,  ֿפָאלק קעגן ַא ֿפָאלק װעט ניט הײבן ַא שװערדַא
  . החמ מע װעט ניט מער לערנען מלאון

   זײ װעלן זיצן איטלעכער און 4



  המיכ

  ,  זַײן װַײנשטָאק און אונטער זַײן ֿפַײגנבױםאונטער
  ;  קַײנער װעט ניט שרעקןאון

  . אֹות הָאט גערעדטָבֿ דָאס מױל ֿפון גָאט ֿפון צװָארום

   גײן ַאלע ֿפעלקער מעגן װָארום 5
  ,  אין נָאמען ֿפון זַײן גָאטאיטלעכס

   מיר װעלן גײן אין נָאמען ֿפון יהוה ָאבער
  .  גָאט אױף אײביק און שטענדיקאונדזער

  , גָאטזָאגט ,  יענעם טָאגאין 6
  ,  איך אַײנזַאמלען די װָאס הינקטװעל
  ,  צונױֿפקלַײבן די װָאס איז ֿפַארשטױסןאון
  .  די װעמען איך הָאב שלעכטס געטָאןאון

  , דיקע ֿפַאר ַאן איבערבלַײב איך װעל מַאכן די הינקעאון 7
  ,  די דערװַײטערטע ֿפַאר ַא מַאכטיקן ֿפָאלקאון
  ט װעט קיניגן איבער זײ אױֿפן בַארג ִציֹון ָא גאון
  .  ַאצונד און ביז אײביקֿפון

  ,  ֿפון טָאכטער ִציֹוןֿפעסטונגבַארג, ֵעֶדר- דו ִמגַדלאון 8
  ;  דיר װעט עס ָאנקומעןצו
  , יערדיקע ממשלהקומען װעט די ֿפר, יָא
  .  מלוכה ֿפון טָאכטער ירוָשַלִיםדי
  ?  נָאך װָאס שרַײסטו מיט געשרײעןַאצונד 9

  ,  קײן מלך ניטָא אין דיראיז
  , יֹועץ אונטערגעגַאנגען- דַײן בעלאיז
  ?  װײעניש הָאט דיך ָאנגענומען װי ַא געװינעריןװָאס

  , טָאכטער ִציֹון,  זיך און הָאב װײען דרײ10
  , י ַא געװינערין װַאזױ

  ,  ַאצונד װעסטו ַארױסגײן ֿפון דער שטָאטװָארום
  ,  װעסט װױנען אין ֿפעלדאון
  ; לֿב װעסט קומען קײן באון

  ,  װעסטו ניצול װערןדָארטן
   װעט דיך אױסלײזן גָאט דָארטן

  . דער הַאנט ֿפון דַײנע ֿפַײנטֿפון



  המיכ

ה

  ,  אױף דיר ֿפיל ֿפעלקעראַײנגעזַאמלט ַאצונד הָאבן זיך און 11
  , זָאל זי ֿפַארשװעכט װערן:  זָאגןװָאס
  .  זָאל אונדזער אױג זיך ָאנקוקן אױף ִציֹוןאון
  ,  זײ װײסן ניט די טרַאכטונגען ֿפון גָאטָאבער 12
  ,  זײ ֿפַארשטײען ניט זַײן בַארָאטאון
  .  ער הָאט זײ אַײנגעזַאמלט װי ַא גַארב אין שַײערַאז
  , טָאכטער ִציֹון, און דרעש אױף שטײ 13

  ,  דַײן הָארן װעל איך מַאכן אַײזןװָארום
  ,  דַײנע קלױען װעל איך מַאכן קוּפעראון
  ,  װעסט צעשטױסן ֿפיל ֿפעלקעראון
  ,  מַאכן חרם צו גָאט זײער רױבאון
  .  זײער ֿפַארמעג צום הַאר ֿפון דער גַאנצער ערדאון
  , טָאכטער ֿפון מחנות,  װעסטו זיך דעם לַײב שנַײדןַאצונד 14
  ;  בַאלעגערונג הָאט מען געמַאכט אױף אונדזַא

   ַא רוט אױֿפן בַאק מיט
  . מען דעם ריכטער ֿפון יׂשראלשלָאגט

  

  , ֶאֿפָרתֶלֶחם אין -בית,  און דו1
  ,  קלײן ביסטו צװישן די טױזנטן ֿפון יהודהװָאס

   דיר װעט מיר ַארױסגײן ֿפון
  , װעלטיקער איבער יׂשראל װָאס װעט זַײן ַא געדער
  . ֿפון ַאמָאליקע טעג,  זַײן ָאּפשטַאם איז ֿפון ֿפַארצַײטןאון

  ער װעט זײ איבערגעבן , ֿפַאר װָאר 2
  ;  דער צַײט װען די געװינערין הָאט געװּונעןביז

   דער איבערבלַײב ֿפון זַײנע ברידער ָאבער
  .  זיך אומקערן מיט די קינדער ֿפון יׂשראלװעט

  , ער װעט אױֿפשטײן און ֿפיטערן מיט מַאכט ֿפון גָאט און 3
  ; מיטן שטָאלצן נָאמען ֿפון יהוה זַײן גָאט

  ,  זײ װעלן זיצן רואיקאון
  .  ער װעט דענצמָאל זַײן גרױס ביז די עקן ֿפון דער ערדװָארום

  :  ַאזַא װעט זַײן דער שלוםאון 4
  ,  ַאשור װעט קומען אין אונדזער לַאנדַאז
  , ער װעט טרעטן אין אונדזערע ּפַאלַאצן ַאז און

  ,  מיר אױֿפשטעלן אױף אים זיבן ּפַאסטוכערװעלן



  המיכ

  .  ַאכט ֿפירשטלעכע לַײטאון
  ,  זײ װעלן צעברעכן דָאס לַאנד ַאשור מיטן שװערדאון 5

  .  לַאנד ִנמרֹוד מיט אירע אײגענע קלינגעןאון
  ,  מע װעט אונדז מציל זַײן ֿפון ַאשוראון
  ,  קומען אין אונדזער לַאנד ער װעטַאז
  . ולֿב ַאז ער װעט טרעטן אין אונדזער גאון

  ,  יעקֿב װעט זַײן צװישן די ֿפיל אומותֿפון דער איבערבלַײב און 6
  , װי שּפרײרעגן אױף גרָאז,  טױ ֿפון גָאטװי

  ,  הָאֿפט ניט אױף ַא מענטשןװָאס
  .  װַארט ניט אױף מענטשנקינדעראון

  , ב ֿפון יעקֿב װעט זַײן צװישן די ֿפעלקער דער איבערבלַײאון 7
  ,  מיטן ֿפון די ֿפיל אומותאין
  ,  ַא לײב צװישן די חיות ֿפון װַאלדװי
  ,  ַא יונגלײב צװישן סטַאדעס שָאףװי

  ,  ַאז ער גײט דורך צעטרעט ער און ֿפַארצוקטװָאס
  .  ניטָא װער זָאל מציל זַײןאון

  , ר דַײנע דריקער הַאנט װעט זַײן דערהױבן איבעדַײן 8
  .  ַאלע דַײנע ֿפַײנט װעלן ֿפַארשניטן װערןאון

  , זָאגט גָאט, טָאג עס װעט זַײן אין יענעם און 9
  ,  איך ֿפַארשנַײדן דַײנע ֿפערד ֿפון צװישן דירװעל
  .  איך װעל אונטערברענגען דַײנע רַײטװעגןאון
  ,  איך װעל ֿפַארשנַײדן די שטעט ֿפון דַײן לַאנדאון 10
  .  צעשטערן ַאלע דַײנע ֿפעסטונגעןןאו
  , ֿפון דַײן הַאנט,  איך װעל ֿפַארשנַײדן די ּכישוֿפןאון 11
  .  בַײ דיר װעלן ניט זַײן קײן װָארזָאגערסאון
   איך װעל ֿפַארשנַײדן דַײנע געשניצטע געצן און 12
  ,  דַײנע זַײלשטײנער ֿפון צװישן דיראון
   װעסט זיך מער ניט בוקן און
  . ק ֿפון דַײנע הענט װערצום

  ;  איך װעל אױסרַײסן דַײנע געצנבײמער ֿפון צװישן דיראון 13
  .  איך װעל ֿפַארטיליקן דַײנע ֿפַײנטןאו
   איך װעל נקמה נעמען מיט ּכעס און מיט גרימצָארן און 14
  .ן ניט צוגעהערט די ֿפעלקער װָאס הָאבֿפון



  המיכ

  :  זָאגטגָאט הערט ַאקָארשט צו װָאס 1ו
  , טענה ֿפַאר די בערג, ף אױשטײ

  .  זָאלן הערן די הײכן דַײן ָקולאון
  , דעם קריג ֿפון גָאט, איר בערג,  צוהערט 2

  ; די גרונטֿפעסטן ֿפון דער ערד,  איר מַאכטיקעאון
  ,  גָאט הָאט ַא קריג מיט זַײן ֿפָאלקװָארום

  .  הָאבןח מיט יׂשראל װעט ער ַא װיּכואון
  ?  איך דיר געטָאןװָאס הָאב,  ֿפָאלקמַײן 3

  ?  מיט װָאס הָאב איך דיך מיד געמַאכטאון
  .  עדות ַאקעגן מירזָאג

  ,  איך הָאב דיך אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד ִמצַרִיםװָארום 4
  ,  ֿפון דעם הױז ֿפון קנעכטשַאֿפט דיך אױסגעלײזטאון
  . און מרימען, ַאהרֹנען,  דיר ֿפַארױס געשיקט משהןאון

  ערמָאן זיך ַאקָארשט ד,  ֿפָאלקמַײן 5
  ,  בָלק דער מלך ֿפון מֹוָאב הָאט בַארָאטןװָאס
  ;  װָאס אים הָאט געענטֿפערט בלָעם דער זון ֿפון בעֹורןאון
  ,  איך הָאב געטָאן ֿפון ִשטים ביז ִגלָגלװָאס
  . מע זָאל װיסן די גערעכטיקײט ֿפון גָאטּכדי

  , מיט װָאס זָאל איך קומען ֿפַאר יהוה” 6
  ? בײגן ֿפַאר גָאט אין דער הײך זיך
  ,  איך קומען ֿפַאר אים מיט ברַאנדָאּפֿפערזָאל
  ?  קעלבער אײניָאריקעמיט

  , װעט יהוה בַאװיליקן טױזנטן װידערס 7
  ?  טַײכן מיט אײלטױזנטןן צע
  ,  איך געבן מַײן בָכור ֿפַאר מַײן ֿפַארברעךזָאל
   “? מַײן זעל ֿפרוכט ֿפון מַײן לַײב ֿפַאר דער זינד ֿפוןדי

  , װָאס איז גוט, מענטש,  הָאט דיר ָאנגעזָאגטמע 8
  :  װָאס יהוה ֿפַארלַאנגט ֿפון דיראון
  ,  בלױז טָאן גערעכטיקײט און ליב הָאבן גענָאדנָאר
  .  אומגײן שטיל ֿפַאר דַײן גָאטאון

   -- יהוה רוֿפט צו דער שטָאט! הָארך 9
   –ען  דער קלוגער װעט ַאכטן אױף דַײן נָאמאון

  . און װער דָאס הָאט בַאשערט,  דעם שטעקןהערט
  ,  איך נָאכַאנַאנד ֿפַארגעסן דָאס הױז ֿפון דעם אומגערעכטןקען 10



  המיכ

ז

  ?  שַאצן ֿפון אומרעכט און די קַארגע מָאס די ֿפַארשָאלטענעדי
  ,  איך רײן מַאכן ֿפַאר אומגערעכטע װָאגשָאלןקען 11
  ? ָאגשטײנער ֿפַאר ַא בַײטל מיט ֿפַאלשע װאון
  ,  אירע רַײכע לַײט זַײנען ֿפול מיט רױבװָארום 12
  ,  אירע בַאװױנער רעדן ֿפַאלשאון
  .  זײער צונג איז בַאטרוג אין זײער מױלאון
  ,  הָאב איך אױך דיך געשלָאגן ביז קרַאנקדרום 13
  .  ֿפַארװיסט ֿפַאר דַײנע זינדדיך
  ,  װעסט עסן און ניט זַאט װערןדו 14
  ;  הונגער װעט זַײן אין דַײנע אינגעװײד דַײןאון
  , און ניט געװינען,  װעסט טרָאגעדיק װערןאון
  .  װָאס דו װעסט געװינען װעל איך צום שװערד איבערגעבןאון
  , און ניט שנַײדן,  װעסט זײעןדו 15
  , און זיך ניט זַאלבן מיט אײל,  װעסט טרעטן אײלבערטןדו
  . קײן װַײןאון ניט טרינקען ,  טרױבנזַאֿפטאון
  , מרין ָאּפגעהיט װערן די מנהגים ֿפון ָעװַײל 16
  , ס הױזֿבָאח ַאלדי טועניש ֿפון ַאאון
  ;  איר זַײט געגַאנגען אין זײערע עצותאון

  ,  װעל איך דיך מַאכן ֿפַאר ַא שרעקדרום
  ;  אירע בַאװױנער ֿפַאר ַא שמוצערונגאון
  .ן די שַאנד ֿפון מַײן ֿפָאלק װעט איר טרָאגאון

  

  ,  בַײם נָאכזַאמל ֿפון זומערװיװָאס איך בין ,  װײ מיר1
  !  בַײם נָאכקלַײב ֿפון דער לעזװי
  ,  ַא הענגל צום עסןניטָא
  .  ערשטֿפרוכט װָאס מַײן זעל געלוסטַאן
  , ר ֿפון לַאנדע איז דער ֿפרומאונטערגעגַאנגען 2

  ;  קײן רעכטֿפַארטיקער צװישן מענטשן איז ניטָאאון
  , ױערן זײ אױף בלוט לַאלע

  .  דעם ַאנדערן ֿפַאנגען זײ אין נעץאײנער
  ;  שלעכטס טָאן זַײנען די הענט װָאס דַארֿפן גוטס טָאןאױף 3

  , און דער ריכטער איז ֿפַאר בַאצָאלט,  ׂשָררה ֿפַארלַאנגטדער
  ; ער רעדט די געריקײט ֿפון זַײן זעל,  דער גרוסיער מַאןאון
  . דרײט ֿפַארס הָאבן זײ עַאזױ



  המיכ

  ,  בעסטער ֿפון זײ איז װי ַא דָארןדער 4
  . ערגער ֿפון ַא שטעכיקער צַאם,  רעכטֿפַארטיקערדער
  ; איז געקומען, דַײן רעכנשַאֿפט,  טָאג ֿפון דַײנע זעערדער

  .  װעט געשען זײער צעטומלענישַאצונד
  ,  איר ניט גלױבן אין ַא חֿברזָאלט 5

  ; ױף ַא גוטן ֿפרַײנט איר אַײך ניט ֿפַארזיכערן אזָאלט
  ,  דער װָאס ליגט אין דַײן בוזעםֿפון
  .  די טירן ֿפון דַײן מױלהיט

  ,  ַא זון בַאַנװלט ַא ֿפָאטערװָארום 6
  ,  טָאכטער שטעלט זיך קעגן איר מוטערַא
  ,  שנור קעגן איר שװיגערַא
  .  ָׂשונאים ֿפון ַא מענטשן זַײנען זַײנע הױזלַײטדי
  ,  אױף יהוה איך קוק אױסָאבער 7

  ,  הַאר צום גָאט ֿפון מַײן הילףאיך
  .  גָאט װעט מיך צוהערןמַײן

  , מַײן ׂשֹונאטע,  ֿפרײען זָאלסטו זיך אױף מירניט 8
  , װעל איך אױֿפשטײן,  איך בין געֿפַאלןַאז
  ,  איך זיץ אין ֿפינצטערנישַאז

  . איז גָאט מיר ַא ליכט
  ,  צָארן ֿפון גָאט װעל איך טרָאגןדעם 9

  ;  איך הָאב געזינדיקט צו איםװָארום
  ,  ער װעט קריגן מַײן קריגביז
  ;  װעט טָאן מַײן רעכטאון
  ,  װעט מיך ַארױסֿפירן אין ליכטיקײטער
  .  װעל זען זַײן גערעכטיקײטאיך
  , און ַא בושה װעט זי בַאדעקן,  מַײן ׂשֹונאטע װעט זעןאון 10
  ? ַײן גָאטיהוה ד, װּו איז ער:  װָאס זָאגט צו מירדי

  ;  אױגן װעלן זיך ָאנזען אױף אירמַײנע
  .  װעט זי צעטרָאטן װערן װי קױט ֿפון די גַאסןַאצונד

  ,  מױערןדַײנע טָאג װעט זַײן צו בױען ַא 11
  .  יענער טָאג זַײן זײער װַײטמעג

  ,  טָאג װעט דָאס זַײן װען מע װעט קומען צו דירַא 12
  , ִים ַאשור און די שטעט ֿפון ִמצַרֿפון
  ,  ֿפון ִמצַרִים און ביזן טַײךאון
  . און ֿפון בַארג ביז בַארג,  ֿפון אים ביז איםאון



  המיכ

  ,  די ערד װעט זַײן װיסט ֿפַאר אירע בַאװױנעראון 13
  .  װעגן דעם ֿפרוכט ֿפון זײערע מעׂשיםֿפון

  , רוט דַײן ֿפָאלק מיט דַײן ֿפיטער 14
  ,  שָאף ֿפון דַײן ַארבדי

  זונדער  װױנען בַאװָאס
  ;  װַאלד אין מיטן ַּכרֶמלַא

  ,  זײ זיך ֿפיטערן אין בָשן און ִגלָעדלָאזן
  .  אין די טעג ֿפון ַאמָאלװי
  ,  אין די טעג ֿפון דַײן ַארױסגײן ֿפון לַאנד ִמצַרִיםװי 15

  .  איך אים װּונדער בַאװַײזןװעל

  , ורהֿב מיט ַאל זײער גשעמען װעלן זען און זיך ֿפעלקער 16
  , װעלן ַארױֿפטָאן די הַאנט אױֿפן מױל זײ

  .  אױערן װעלן טױב װערןזײערע
  ,  װעלן לעקן דעם שטױב װי ַא שלַאנגזײ 17
  ;  די װָאס קריכן אױף דער ערדװי
  ,  װעלן ציטערן ֿפון זײערע ֿפעסטונגעןזײ
  ,  יהוה אונדזער גָאט װעלן זײ ַאנגסטןצו
  . זײ װעלן מֹורא הָאבן ֿפַאר דיראון
  , װָאס ֿפַארגיט זינד, איז ַא גָאט װי דו װער 18
  ?  גײט ֿפַארבַײ דעם ֿפַארברעך ֿפון דעם איבערבלַײב ֿפון זַײן ַארבאון
  ,  הַאלט ניט אױף אײביק זַײן צָארןער

  .  ער הָאט ליב גענָאדװָארום
  ,  װעט אונדז װידער דערבַארימעןער 19
  ;  װעט ֿפַארדריקן אונדזערע זינדער
  נװַארֿפן אין די טיֿפענישן ֿפון אים  װעסט ַארַײאון
  . טאים זײערע חַאלע

  ,  װַײזן טרַײשַאֿפט צו יעקֿבןװעסט 20
  ,  צו ַאברהמעןחסד
   דו הָאסט געשװָארן אונדזערע עלטערן װי
   . די טעג ֿפון ֿפַארצַײטןֿפון
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