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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ְזַכְרָיה
  

איז דָאס װָארט , אין צװײטן יָאר ֿֿפון ָדרָיֶושן,  אין ַאכטן חֹודש1
, דעם זון ֿֿפון ִעדֹון, דעם זון ֿֿפון בֶרכָיה, ט געװען צו זַכרָיהֿֿפון גָא
רע עלטערן גָאט הָאט געצערנט אױף אַײע 2: ַאזױ צו זָאגן, דעם נֿביא

  . ַא צערענונג

  : דרום זָאלסטו זָאגן צו זײ 3
  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות

  , זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות, קערט אַײך אום צו מיר
  , און איך װעל זיך אומקערן צו אַײך

  . זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
  , איר זָאלט ניט זַײן ַאזױ װי אַײערע עלטערן 4

  , ןֿֿפריערדיקע נֿביאים הָאבן צו זײ גערוֿֿפי װָאס ד
  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות: ַאזױ צו זָאגן

  קערט אַײך אום ֿֿפון אַײערע שלעכטע װעגן 
  . און אַײערע שלעכטע מעׂשים

  און זײ הָאבן ניט געהערט 
  . זָאגט גָאט, און ניט צוגעהָארכט צו מיר

  ? נען זײװּו זַײ, אַײערע עלטערן 5
  ! לעבן זײ דען אײביק, און די נֿביאים

  ָאבער מַײנע װערטער און מַײנע משּפטים  6
  , װָאס איך הָאב ָאנגעזָאגט מַײנע קנעכט די נֿביאים

  , זײ זַײנען ָאנגעקומען אַײערע עלטערן, װָאר ֿפַאר
  : און הָאבן געזָאגט, ה געטָאןֿבאון זײ הָאבן ּתשו



  הזכרי

  , אֹות הָאט געטרַאכט צו טָאן צו אונדזַאזױ װי גָאט ֿֿפון צָבֿ
  , לױט אונדזערע װעגן און לױט אונדזערע מעׂשים

  . ַאזױ הָאט ער מיט אונדז געטָאן

דָאס איז חֹודש , יר און צװַאנציקסטן טָאג ֿֿפון עלֿפטן חֹודשֿֿפאין  7
איז דָאס װָארט ֿֿפון גָאט געװען צו , אין צװײטן יָאר ֿֿפון ָדרָיֶושן, טֿבש
ַאזױ צו , דעם נֿביא, דעם זון ֿֿפון ִעדֹואן, דעם זון ֿֿפון בֶרכָיהו, ַכרָיהז

  : זָאגן

, ערדֿֿפערשט ַא מַאן רַײט אױף ַא רױטן , איך הָאב געזען די נַאכט 8
און הינטער , ענישֿֿפאון ער שטײט צװישן די מירטן װָאס אין דער טי

הָאב איך  9. דערֿֿפאון װַײסע , געלרױטע, אים זַײנען געװען רױטע
הָאט צו מיר געזָאגט דער ? מַײן הַאר, װָאס זַײנען די דָאזיקע: געזָאגט

איך װעל דיר װַײזן װָאס די : מלאך װָאס הָאט מיט מיר גערעדט
און דער מַאן װָאס איז געשטַאנען צװישן די  10. דָאזיקע זַײנען

 די װָאס דָאס זַײנען: הָאט זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט געזָאגט, מירטן
און זײ הָאבן זיך  11. גָאט הָאט געשיקט ַארומצוגײן אױף דער ערד

ן צו דעם מלאך ֿֿפון גָאט װָאס איז געשטַאנען צװישן די ֿֿפָאּפגערו
, מיר זַײנען ַארומגעגַאנגען אױף דער ערד: און הָאבן געזָאגט, מירטן

ער מלאך ן דֿֿפהָאט זיך ָאּפגערו 12. ערשט די גַאנצע ערד זיצט רואיק
ביז װַאנען װעסטו זיך , גָאט ֿֿפון צֿבאות: ֿֿפון גָאט און הָאט געזָאגט

װָאס , און אױף די שטעט ֿֿפון יהודה, ניט דערבַארימען אױף ירוָשַלִים
און גָאט הָאט  13? דו הָאסט ֿפַארשָאלטן שױן זיבעציק יָאר

, רע װערטעטגו, ערט דעם מלאך װָאס הָאט מיט מיר גערעדטֿֿפגעענט
, און דער מלאך װָאס הָאט מיט מיר גערעדט 14. טרײסטװערטער

  : רוף אױס ַאזױ צו זָאגן: הָאט געזָאגט צו מיר

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
  . ַארדרָאסֿֿפַארדריסט װעגן ירוָשַלִים און װעגן ִציֹון ַא גרױס ֿֿפמיך 

  , עלקערֿֿפ און ַא גרױס צָארן צערן איך אױף די רואיקע 15
  , װָארום איך הָאב בלױז געצערנט ַא ביסל

  . ן צום בײזןֿֿפאון זײ הָאבן אונטערגעהָאל
  : דרום הָאט גָאט ַאזױ געזָאגט 16

  ; איך קער זיך אום צו ירוָשַלִים מיט דערבַארימונג
  , מַײן הױז װעט געבױט װערן אין איר

  , זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות



  הזכרי

ב

  . צױגן װערן אױף ירוָשַלִיםאון ַא בױשנור װעט גע
  : װַײטער רוף אױס ַאזױ צו זָאגן 17

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
  , לײצן מיט גוטסֿֿפמַײנע שטעט װעלן װידער איבער
  , און גָאט װעט נָאך טרײסטן ִציֹון

  .און װעט װידער אױסדערװײלן ירוָשַלִים

  

ערשט , ן און הָאב געזען און איך הָאב אױֿֿפגעהױבן מַײנע אױג1
הָאב איך געזָאגט צו דעם מלאך װָאס הָאט מיט  2. ֿפיר הערנער

דָאס : הָאט ער צו מיר געזָאגט? װָאס זַײנען די דָאזיקע: מיר גערעדט
און , יׂשראל, זַײנען די הערנער װָאס הָאבן צעשּפרײט יהודה

  . ירוָשַלִים

: הָאב איך געזָאגט 4. און גָאט הָאט מיר געװיזן ֿפיר מַײנסטערס 3
יענע : הָאט ער געזָאגט ַאזױ צו זָאגן? װָאס קומען די דָאזיקע טָאן

ַאזױ ַאז קַײנער הָאט , זַײנען די הערנער װָאס הָאבן צעשּפרײט יהודה
און די דָאזיקע זַײנען געקומען אױף , ניט געקענט אױֿֿפהײבן ַא קָאּפ

 הערנער ֿֿפון די ֿפעלקער װָאס ָאּפצוהַאקן די, זײ ַא שרעק ָאנצּוװַארֿפן
ּכדי עס צו , הָאבן אױֿֿפגעהױבן דעם הָארן קעגן לַאנד יהודה

  . צעשּפרײטן

ערשט ַא , און איך הָאב אױֿֿפגעהױבן מַײנע אױגן און הָאב געזען 5
װּוהין : הָאב איך געזָאגט 6. און אין זַײן הַאנט ַא מעסטשנור, מַאן

ּכדי צו זען ,  צו מעסטן ירוָשַלִים:הָאט ער צו מיר געזָאגט? גײסטו
ערשט דער מלאך װָאס  7. און װיֿפיל איר לענג, װיֿפיל איז איר ברײט

און ַאן ַאנדער מלאך איז , הָאט מיט מיר גערעדט איז ַארױסגעגַאנגען
לױף זָאג צו : און ער הָאט געזָאגט 8. ַארױסגעגַאנגען אים ַאנטקעגן
  : יענעם יונגמַאן ַאזױ צו זָאגן

  , ָאֿפן װעט ירוָשַלִים זַײן בַאזעצט
  . ֿֿפון ֿפיל מענטשן און בהמות אין איר

  , זָאגט גָאט, און איך װעל איר זַײן 9
  , ַא מױער ֿֿפון ֿפַײער רונד ַארום

  .און ֿפַאר ַא ּכֿבוד װעל איך זַײן אין איר מיט



  הזכרי

ג

  , און ַאנטלױֿפט ֿֿפון דעם לַאנד ֿֿפון צֿֿפון! העי, העי 10
  , ָאטזָאגט ג

  , װָארום ַאזױ װי די ֿפיר װינטן ֿֿפון הימל הָאב איך אַײך צעשּפרײט
  . זָאגט גָאט

  , ַאנטרין, העי ִציֹון 11
  . לֿבדו װָאס װוינסט בַײ טָאכטער ב

  , װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 12
  װָאס הָאט מיך געשיקט ֿֿפון אַײער ּכֿבוד װעגן 

  : ס בַארױבן אַײךצו די ֿפעלקער װָא
  דער װָאס רירט אַײך ָאן , װָאר ֿפַאר

  . רירט ָאן דעם שװַארצַאּפל ֿֿפון זַײן אױג
  , איך ֿפָאך מַײן הַאנט אױף זײ, װָארום זע 13

  , און זײ װעלן װערן ַא רױב צו די װָאס הָאבן זײ געדינט
  . און איר װעט װיסן ַאז גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות הָאט מיך געשיקט

  , טָאכטער ִציֹון, נג און ֿפרײ זיךזי 14
  , און װעל רוען צװישן דיר, איך קום, װָארום זע
  . זָאגט גָאט

  , און ֿפיל ֿפעלקער װעלן זיך בַאהעֿפטן ָאן גָאט אין יענעם טָאג 15
  , און זײ װעלן מיר זַײן צום ֿפָאלק
  ; און איך װעל רוען אין דַײן מיט
  . אֹות הָאט מיך געשיקט צו דיראון װעסט װיסן ַאז גָאט ֿֿפון צָבֿ

  , און גָאט װעט ַארבן יהודה ֿפַאר זַײן חלק 16
  , אױף דער הײליקער ערד

  .און װעט װידער אױסדערװײלן ירוָשַלִים

  שטיל יעטװעדער לַײב ֿפַאר גָאט  17
  . װָארום ער װעקט זיך ֿֿפון זַײן הײליקער װוינונג

  

ָגדול װי ער שטײט -ּכֹהן און ער הָאט מיר געװיזן יהֹושוַע דעם 1
און דער ׂשטן שטײט אױף זַײן רעכטער , ֿפַאר דעם מלאך ֿֿפון גָאט

גָאט שרַײט : הָאט גָאט געזָאגט צום ׂשטן 2. אים צו ֿפַארקלָאגן, זַײט
, גָאט װָאס הָאט אױסדערװײלט ירוָשַלִים, יָא, ׂשטן, ָאן אױף דיר

שַײט ַארױסגעריסן ֿֿפון איז ניט דער דָאזיקער ַא ; שרַײט ָאן אױף דיר
און , און יהֹושוַע איז געװען ָאנגעטָאן אין קױטיקע בגדים 3? ֿפַײער



  הזכרי

ד

הָאט ער זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט  4. איז געשטַאנען ֿפַארן מלאך
טוט : ַאזױ צו זָאגן, געזָאגט צו די װָאס זַײנען געשטַאנען ֿפַאר אים

  : ם הָאט ער געזָאגטאון צו אי. אױס ֿֿפון אים די קױטיקע בגדים
און װעל דיר ָאנטָאן , איך הָאב ָאּפגעטָאן ֿֿפון דיר דַײנע זינד, זע

זָאל מען אים ָאנטָאן ַא רײנע הױב : הָאב איך געזָאגט 5. מלבושים
, און זײ הָאבן אים ָאנגעטָאן די רײנע הױב אױֿֿפן קָאּפ. אױֿֿפן קָאּפ

מלאך ֿֿפון גָאט איז און דער ; און הָאבן אים ָאנגעקלַײדט בגדים
און דער מלאך ֿֿפון גָאט הָאט געװָארנט  6. געשטַאנען דערבַײ

  : ַאזױ צו זָאגן, יהֹושוען

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 7
  , אױב אין מַײנע װעגן װעסטו גײן

  , און אױב מַײן היטונג װעסטו היטן
  , און דו װעסט אױך משּפטן מַײן הױז

  ,  היטן מַײנע הױֿפןאון װעסט אױך
  װעל איך דיר געבן ַאן אומגַאנג 

  . דָאזיקע װָאס שטײען דָא צװישן די
  , ָגדול-יהֹושוַע ּכֹהן, הער נָאר צו 8

   –דו און דַײנע חֿברים װָאס זיצן ֿפַאר דיר 
   –װָארום ֿפַאר ַא צײכן מענטשן זַײנען זײ 

  . “ּפרָאץש”איך ברענג מַײן קנעכט דעם , װָארום זע
  װָארום ָאט איז דער שטײן װָאס איך הָאב געלײגט ֿפַאר יהֹושוען  9

  . אױף דעם אײן שטײן זַײנען זיבן אױגן
  , איך קריץ אױס זַײן אױסקריצונג, זע

  ; זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
  דָאזיקן לַאנד  און איך װעל ָאּפטָאן די זינד ֿֿפון דעם

  . אין אײן טָאג
  , ָאט ֿֿפון צָבֿאֹותזָאגט ג, אין יענעם טָאג 10

  װעט איר רוֿפן אײנער דעם ַאנדערן 
  .אונטער ַא װַײנשטָאק און אונטער ַא ֿפַײגנבױם

  

הָאט זיך ,  און דער מלאך װָאס הָאט גערעדט מיט מיר1
ַאזױ װי ַא מענטש , און ער הָאט מיך אױֿֿפגעװעקט, אומגעקערט

:  צו מיר געזָאגטאון ער הָאט 2. װערט אױֿֿפגעװעקט ֿֿפון זַײן שלָאף



  הזכרי

, ערשט ַא מנֹורה, איך הָאב געזען: הָאב איך געזָאגט? װָאס זעסטו
און אירע זיבן , און אױבן בַײ איר ַא בעקן, אין גַאנצן ֿֿפון גָאלד
יָא זיבן רערן צו די לעמּפלעך װָאס בַײ , מיט זיבן, לעמּפלעך אױף איר

ר ֿֿפון דער אײנע, און צװײ אײלבערטבײמער לעבן איר 3. איר אױבן
  . און אײנער ֿֿפון זַײן לינקער זַײט, רעכטער זַײט ֿֿפון דעם בעקן

און איך הָאב זיך ָאּפגערוֿפן און הָאב געזָאגט צו דעם מלאך װָאס  4
מַײן , דָאזיקע װָאס זַײנען די: ַאזױ צו זָאגן, הָאט מיט מיר גערעדט

, גערעדטהָאט געענטֿפערט דער מלאך װָאס הָאט מיט מיר  5? הַאר
הָאב ? דָאזיקע זַײנען װײסטו ניט װָאס די: און הָאט געזָאגט צו מיר

הָאט ער זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט  6. מַײן הַאר, נײן: איך געזָאגט
דָאס איז דָאס װָארט ֿֿפון גָאט צו : ַאזױ צו זָאגן, געזָאגט צו מיר

  : ַאזױ צו זָאגן, ןֿבלזרוב

  , חניט מיט חיל און ניט מיט ּכֹו
  . זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות, נָאר מיט מַײן גַײסט

  ? גרױסער בַארג, װער ביסטו 7
  ; לן װעסטו װערן ַא גלַײכער ּפלַאץֿבֿפַאר זרוב

  : און ער װעט ַארױסברענגען דעם קָאּפשטײן מיט געשרײען
  ! חן צו אים, חן

  : ַאזױ צו זָאגן, און דָאס װָארט ֿֿפון גָאט איז געװען צו מיר 8

  , דָאזיקע הױז ֿפעסט דָאסטלן הָאבן געגרונֿבדי הענט ֿֿפון זרוב 9
  , און זַײנע הענט װעלן עס ענדיקן

  און װעסט װיסן ַאז גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 
  . הָאט מיך געשיקט צו אַײך

  װָארום װער נָאר עס הָאט ֿפַארַאכט  10
  , דעם טָאג ֿֿפון קלײנע ָאנהײבן
  עלן זען זײ װעלן זיך ֿפרײען ַאז זײ װ
  . לס הַאנטֿבדָאס בלַײגעװיכט אין זרוב

  דָאזיקע זיבן דָאס זַײנען די אױגן ֿֿפון גָאט  די
  . װָאס װַאנדערן איבער דער גַאנצער ערד

 װָאס זַײנען די: הָאב איך זיך ָאּפגערוֿפן און הָאב צו אים געזָאגט 11
דָאזיקע צװײ אײלבערטבײמער אױף דער רעכטער זַײט ֿֿפון דער 

און איך הָאב זיך ָאּפגערוֿפן ַא  12? נֹורה און אױף איר לינקער זַײטמ



  הזכרי

ה

װָאס זַײנען די צװײ : צװײט מָאל און הָאב געזָאגט צו אים
אײלבערטצװַײגן װָאס לעבן די צװײ גילדערנע גיסרערן װָאס לײדיקן 

, הָאט ער געזָאגט צו מיר 13? ַארױס ֿֿפון זיך דָאס גילדערנע בױמל
: הָאב איך געזָאגט? דָאזיקע זַײנען װײסטו ניט װָאס די: ַאזױ צו זָאגן

דָאס זַײנען די צװײ געזַאלבטע : הָאט ער געזָאגט 14. מַײן הַאר, נײן
  .װָאס שטײען לעבן דעם הַאר ֿֿפון דער גַאנצער ערד

  

,  און איך הָאב װידער אױֿֿפגעהױבן מַײנע אױגן און הָאב געזען1
װָאס : הָאט ער צו מיר געזָאגט 2. ערשט ַא ֿפליעדיקע מגילה

איר לענג ; איך זע ַא ֿפליעדיקע מגילה: הָאב איך געזָאגט? זעסטו
הָאט ער צו מיר  3. און איר ברײט צען אַײלן, צװַאנציק אַײלן

  : געזָאגט

  דָאס איז די קללה װָאס גײט ַארױס 
  ; איבער דעם געזיכט ֿֿפון דער גַאנצער ערד

  , עטֿבװָארום איטלעכער װָאס גנ
  , װערט ֿֿפון דַאנען ַאװעקגערַאמט לױט איר

   ,און איטלעכער װָאס שװערט ֿפַאלש
  . װערט ֿֿפון דַאנען ַאװעקגערַאמט לױט איר

  , זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות, איך הָאב זי ַארױסגעלָאזט 4
  , ֿבאון זי װעט קומען אין הױז ֿֿפון דעם גנ

  , ַײן נָאמען צום ֿפַאלשןאון אין הױז ֿֿפון דעם װָאס שװערט בַײ מ
  , און זי װעט בלַײבן אין זַײן הױז

  און זי װעט עס ֿפַארלענדן 
  . מיט זַײנע הָאלצן און מיט זַײנע שטײנער

, איז ַארױסגעגַאנגען, און דער מלאך װָאס הָאט גערעדט מיט מיר 5
און זע , הײב ַאקָארשט אױף דַײנע אױגן: און הָאט צו מיר געזָאגט

װָאס : הָאב איך געזָאגט 6? ָאס דָאזיקע װָאס גײט ַארױסװָאס איז ד
און . דָאס איז די ֵאיָפֿה װָאס גײט ַארױס: הָאט ער געזָאגט? איז דָאס

   –דָאס איז זײער ָאנבליק אין גַאנצן לַאנד : ער הָאט געזָאגט
 און דָאס איז ַא –ערשט ַא רונד שטיק בלַײ הָאט זיך אױֿֿפגעהױבן  7

דָאס איז די : און ער הָאט געזָאגט 8. ט אין דער ֵאיָפֿהֿפרױ װָאס זיצ



  הזכרי

ו

און , און ער הָאט זי ַארַײנגעװָארֿפן אין דער ֵאיָפֿה. שלעכטיקײט
  . הָאט ַארױֿפגעװָארֿפן דָאס שטיק בלַײ אױף איר עֿפענונג

ערשט צװײ , און איך הָאב אױֿֿפגעהױבן מַײנע אױגן און הָאב געזען 9
און די , ן ַא װינט איז אין זײערע ֿפליגלעןאו, װַײבער גײען ַארױס

און זײ הָאבן ; ֿפליגלען בַײ זײ זַײנען װי די ֿפליגלען ֿֿפון ַא שטָארך
הָאב איך געזָאגט צו  10. געטרָאגן די ֵאיָפֿה צװישן ערד און הימל
? װּוהין טרָאגן זײ די ֵאיָפֿה: דעם מלאך װָאס הָאט גערעדט מיט מיר

; איר צו בױען ַא הױז אין לַאנד ִשנָער: ו מירהָאט ער געזָאגט צ 11
װעט זי דָארטן ַאנידערגעשטעלט , און ַאז עס װעט צוגעברײט װערן

  .װערן אױף איר ָארט

  

,  און איך הָאב װידער אױֿֿפגעהױבן מַײנע אױגן און הָאב געזען1
און די , ערשט ֿפיר רַײטװעגן גײען ַארױס ֿֿפון צװישן צװײ בערג

און , אין ערשטן רַײטװָאגן רױטע ֿפערד 2. וּפערנע בערגבערג זַײנען ק
און אין דריטן רַײטװָאגן  3, אין צװײטן רַײטװָאגן שװַארצע ֿפערד

. און אין ֿפירטן רַײטװָאגן געשּפרענקלטע ברױנע ֿפערד, װַײסע ֿפערד
הָאב איך זיך ָאּפגערוֿפן און הָאב געזָאגט צו דעם מלאך װָאס הָאט  4

הָאט דער  5? מַײן הַאר, דָאזיקע װָאס זַײנען די: טמיט מיר גערעד
דָאזיקע גײען ַארױס  די: מלאך געענטֿפערט און הָאט געזָאגט צו מיר

נָאך דעם װי זײ הָאבן זיך געשטעלט ֿפַאר , צו די ֿפיר װינטן ֿֿפון הימל
דער װָאס אין אים זַײנען די  6. דעם הַאר ֿֿפון דער גַאנצער ערד

און די װַײסע זַײנען , ײט ַארױס צום לַאנד ֿֿפון צֿֿפוןשװַארצע ֿפערד ג
און די געשּפרענקלטע זַײנען ַארױסגעגַאנגען , ַארױסגעגַאנגען נָאך זײ
און זײ , אױך די ברױנע זַײנען ַארױסגעגַאנגען 7. צום לַאנד ֿֿפון ָדרום

: הָאט ער געזָאגט; הָאבן געװָאלט גײן אומװַאנדערן איבער דער ערד
און זײ הָאבן אומגעװַאנדערט . נדערט אום איבער דער ערדגײט װַא

און הָאט , און ער הָאט צוגעשריען צו מיר 8. איבער דער ערד
די װָאס זַײנען ַארױסגעגַאנגען , זע: ַאזױ צו זָאגן, גערעדט צו מיר

  . הָאבן בַארוט מַײן געמיט אין לַאנד ֿֿפון צֿֿפון, צום לַאנד ֿֿפון צֿֿפון

  : ַאזױ צו זָאגן, װָארט ֿֿפון גָאט איז געװען צו מיראון דָאס  9
, און ֿֿפון יַדְעָיהן, ָיהןטוֿבֿֿפון , ֿֿפון ֶכלַדין, לַײט-נעם ֿֿפון די גלות 10

און זָאלסט גײן אין דעם אײגענעם , לֿבװָאס זַײנען געקומען ֿֿפון ב



  הזכרי

ז

   –און קומען אין הױז ֿֿפון יֹאִשָיה דעם זון ֿֿפון צַפֿנָיהן , טָאג
און ָאנטָאן , און מַאכן קרױנען, זָאלסט נעמען זילבער און גָאלד 11

  . ָגדול-דעם ּכֹהן, אױֿֿפן קָאּפ ֿֿפון יהֹושוַע דעם זון ֿֿפון יהֹוָצָדקן
  : ַאזױ צו זָאגן, און זָאלסט זָאגן צו אים 12

  , ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
  : ַאזױ צו זָאגן

  , “שּפרָאץ”ָאס זַײן נָאמען איז ָאט איז ַא מַאן װ
  , און װָאס װעט ַארױסשּפרָאצן ֿֿפון זַײן ָארט

  . און װעט בױען דעם טעמּפל ֿֿפון גָאט
  , ער װעט בױען דעם טעמּפל ֿֿפון גָאט, יָא 13

  , און ער װעט טרָאגן דעם גלַאנץ
  , און װעט זיצן און געװעלטיקן אױף זַײן טרָאן

  ; ַײ זַײן טרָאןאון ַא ּכֹהן װעט זַײן ב
  . און ַא ֿפרידלעכע בַארָאטונג װעט זַײן צװישן זײ בײדן

  , ָיהןטוֿבאון , ֶלמעןֵחען זָאלן זַײן נאון די קרױ 14
  , ן דעם זון ֿֿפון צַפֿנָיהןֵחאון , און יַדְעָיהן

  . ֿפַאר ַא געדעכעניש אין דעם טעמּפל ֿֿפון גָאט
  , און װַײטע װעלן קומען 15

  ;  אין דעם טעמּפל ֿֿפון גָאטאון װעלן בױען
  און איר װעט װיסן ַאז גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 

  . הָאט מיך געשיקט צו אַײך
  אױב הערן װעט איר צוהערן , און עס װעט זַײן

  .צו דעם ָקול ֿֿפון יהוה אַײער גָאט

  

איז דָאס ,  און עס איז געװען אין ֿפירטן יָאר ֿֿפון מלך ָדרָיֶוש1
,  געװען צו זַכרָיהן אין ֿפירטן טָאג ֿֿפון נַײנטן חֹודשװָארט ֿֿפון גָאט

, ֶמֶלך און זַײנע מענטשן-און ֶרֶגם, ַׂשרֶאֶצר, ֵאל-װען בית 2, אין ִּכסֵלו
און צו זָאגן צו די ּכֹהנים װָאס  3, הָאבן געשיקט צו בעטן ֿפַאר גָאט

זָאל : ָאגן זַאזױ צו, און צו די נֿביאים, אין הױז ֿֿפון גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
ַאזױ װי איך , נען אין דעם ֿפינֿפטן חֹודש ָאּפגעזונדערטערהײטאיך װײ

איז דָאס װָארט ֿֿפון גָאט ֿֿפון  4? הָאב געטָאן שױן ֿֿפון ַּכֶמה יָארן
זָאג צו דעם גַאנצן ֿפָאלק ֿֿפון  5: ַאזױ צו זָאגן, צָבֿאֹות געװען צו מיר

ַאז איר הָאט געֿפַאסט און : גןַאזױ צו זָא, און צו די ּכֹהנים, לַאנד



  הזכרי

הָאט , געקלָאגט אין ֿפינֿפטן און אין זיבעטן חֹודש שױן זיבעציק יָאר
און ַאז איר , און ַאז איר עסט 6? איר ֿפַאסטן דען מיר געֿפַאסט

  ? און איר די װָאס טרינקט, זַײט איר ניט די װָאס עסט, טרינקט
הָאט גערוֿפן דורך די דָאס זַײנען דָאך די װערטער װָאס גָאט  7

, װען ירוָשַלִים איז געװען בַאזעצט און בַשלװה, ֿפריערדיקע נֿביאים
און דער ָדרום און די נידערונג , מיט אירע שטעט רונד ַארום איר

  . זַײנען געװען בַאזעצט

  : ַאזױ צו זָאגן, און דָאס װָארט ֿֿפון גָאט איז געװען צו זַכרָיהן 8

  , עזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹותַאזױ הָאט געהַאט ג 9
  : ַאזױ צו זָאגן

  , משּפט ַאן אמתן משּפט
  , און טוט חסד און דערבַארימונג אײנער מיטן ַאנדערן

  , ַא ֿפרעמדן און ַאן ָארימַאן, און ַאן ַאלמנה און ַא יתום 10
  , זָאלט איר ניט דריקן

  און אײנער דעם ַאנדערנס רעה 
  . ַײער הַארצןזָאלט איר ניט טרַאכטן אין א

  , ָאבער זײ הָאבן ניט געװָאלט הָארכן 11
  , און זײ הָאבן געקערט ַא װידערשּפעניקן רוקן

  . און זײערע אױערן הָאבן זײ ֿפַארשטָאּפט ניט צו הערן
  , און זײער הַארץ הָאבן זײ געמַאכט ַאזױ װי דימענטשטײן 12

  ניט צו הערן די ּתֹורה און די װערטער 
  ן צָבֿאֹות הָאט געשיקט מיט זַײן גַײסט װָאס גָאט ֿֿפו

  ; דורך די ֿפריערדיקע נֿביאים
  . דרום איז געװָארן ַא גרױסער צָארן ֿֿפון גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות

  : און עס איז געװען 13
  , און זײ הָאבן ניט צוגעהערט, ַאזױ װי ער הָאט גערוֿפן

  , און איך װעל ניט צוהערן, ַאזױ װעלן זײ רוֿפן
  . זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹותהָאט גע

  און איך װעל זײ צעשטורעמען איבער ַאלע ֿפעלקער  14
  . װָאס זײ הָאבן זײ ניט געקענט

  , ַאזױ איז דָאס לַאנד װיסט געװָארן נָאך זײ
  ; ָאן ַא גײער און ָאן ַא קומער

  .און זײ הָאבן געמַאכט דָאס גלוסטיקע לַאנד ַא װיסטעניש



  הזכרי

  : ון גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות איז געװען ַאזױ צו זָאגן און דָאס װָארט ֿֿפ1ח
  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 2

  , מיך ֿפַארדריסט װעגן ִציֹון ַא גרױס ֿפַארדרָאס
  . און מיט גרױס גרימצָארן ֿפַארדריסט מיך װעגן איר

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט 3
  , איך קער זיך אום קײן ִציֹון

  ,  רוען אין ירוָשַלִיםאון איך װעל
  , און ירוָשַלִים װעט גערוֿפן װערן די שטָאט ֿֿפון אמת

  . דער הײליקער בַארג, און דער בַארג ֿֿפון גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 4

  , עס װעלן נָאך זיצן זקנים און זקנות אין די גַאסן ֿֿפון ירוָשַלִים
  . ֿֿפון גרױס עלטער, ט זַײן שטעקן אין זַײן הַאנטאיטלעכער מי

  און די גַאסן ֿֿפון דער שטָאט  5
  װעלן זַײן ֿפול מיט יִינגלעך און מײדלעך 

  . װָאס שּפילן זיך אין אירע גַאסן
  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 6

  װעט זַײן װּונדערלעך אין די אױגן ס אױב דָא
  , דָאזיקן ֿפָאלק אין יענע טעג ב ֿֿפון דעםֿֿפון דעם איבערבלַײ

  ? זָאל עס אױך אין מַײנע אױגן זַײן װּונדערלעך
  . זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 7
  , ֿֿפון דעם לַאנד ֿֿפון זונאױֿֿפגַאנג, איך העלף מַײן ֿפָאלק, זע

  . גַאנגאון ֿֿפון דעם לַאנד ֿֿפון זונאונטער
  , און איך װעל זײ ברענגען 8

  , און זײ װעלן װוינען אין ירוָשַלִים
  , און זײ װעלן מיר זַײן צום ֿפָאלק
  , און איך װעל זײ זַײן צום גָאט

  . מיט אמת און מיט גערעכטיקײט

זָאלן געשטַארקט זַײן אַײערע : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 9
ן אין די דָאזיקע טעג די דָאזיקע װערטער איר װָאס הערט אַײ, הענט

ֿֿפון דעם מױל ֿֿפון די נֿביאים װָאס זַײנען געװען אין דעם טָאג װָאס 
איז געגרונטֿפעסט , דער טעמּפל, דָאס הױז ֿֿפון גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות

װָארום ֿפַאר יענע טעג איז קײן לױן  10. געװָארן געבױט צו װערן
 און קײן לױן ֿפַאר דער בהמה איז ניט ,ֿפַארן מענטשן ניט געװען

און ֿפַאר דעם ַארױסגײער און ֿפַאר דעם ַארַײנגײער איז ניט , געװען



  הזכרי

און איך ֿפלעג ָאנשיקן ַאלע , געװען קײן זיכערקײט ֿֿפון דעם ֿפַײנט
ָאבער ַאצונד װעל איך ניט זַײן צו  11. מענטשן אײנעם אױֿֿפן ַאנדערן

זיקן ֿפָאלק ַאזױ װי אין די ֿפריערדיקע דָא דעם איבערבלַײב ֿֿפון דעם
  . זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות, טעג

  , װָארום דער זָאמען ֿֿפון שלום װעט זַײן 12
  , ַאז דער װַײנשטָאק װעט געבן זַײן ֿפרוכט

  , און די ערד װעט געבן איר געװעקס
  ; און די הימלען װעלן געבן זײער טױ
  , דעם דָאזיקן ֿפָאלקאון איך װעל דעם איבערבלַײב ֿֿפון 

  . מַאכן ַארבן ַאלדָאס דָאזיקע
  , און עס װעט זַײן 13

  , ַאזױ װי איר זַײט געװען ַא קללה צװישן די ֿפעלקער
  , איר הױז ֿֿפון יהודה און הױז ֿֿפון יׂשראל

  , ַאזױ װעל איך אַײך העלֿפן
  ; און איר װעט װערן ַא ברכה
  ; איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן

  . טַארקט זַײן אַײערע הענטזָאלן געש
  : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 14

  , ַאזױ װי איך הָאב בַאדַאכט אַײך שלעכטס צו טָאן
  , װען אַײערע עלטערן הָאבן מיך דערצערנט

  , זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
  , געהַאטחרטה און איך הָאב ניט 

  דָאזיקע טעג  ין דיַאזױ הָאב איך װידער בַאדַאכט א 15
  ; צו בַאגיטיקן ירוָשַלִים און דָאס הױז ֿֿפון יהודה

  . איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן
  : דָאס זַײנען די זַאכן װָאס איר זָאלט טָאן 16

  , רעדט אמת אײנער מיטן ַאנדערן
  אמת און ַא ֿפרידלעכן משּפט 

  . טוט משּפטן אין אַײערע טױערן
  ס רעה און אײנער דעם ַאנדערנ 17

  , זָאלט איר ניט טרַאכטן אין אַײער הַארצן
  , ועה זָאלט איר ניט ליב הָאבןֿבאון קײן ֿפַאלשע ש

  , װָארום דָאס ַאלץ איז װָאס איך הָאב ֿפַײנט
  . זָאגט גָאט



  הזכרי

ט

ַאזױ צו , און דָאס װָארט ֿֿפון גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות איז געװען צו מיר 18
דער ָּתענית ֿֿפון ֿפירטן :  ֿֿפון צָבֿאֹותַאזױ הָאט געזָאגט גָאט 19: זָאגן
און , און דער ָּתענית ֿֿפון זיבעטן, און דער ָּתענית ֿֿפון ֿפינֿפטן, חֹודש

װעט זַײן דעם הױז ֿֿפון יהודה ֿפַאר ַא ֿפרײד , דער ָּתענית ֿֿפון צענטן
נָאר הָאט ליב אמת און ; יםטוֿב-און ֿפַאר ָיום, החאון ֿפַאר ַא ׂשמ

  . שלום

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות 20
  , עס װעט נָאך געשען

  ַאז קומען װעלן ֿפעלקער 
  ; און בַאװוינער ֿֿפון ֿפיל שטעט

  און די בַאװוינער ֿֿפון אײן שטָאט  21
  : ַאזױ צו זָאגן, װעלן גײן צו דער ַאנדערער

  , גײן לָאמיר גײן צו בעטן ֿפַאר גָאט
  ; ון צָבֿאֹותאון צו זוכן דעם גָאט ֿֿפ

  . איך װיל אױך גײן
   און קומען װעלן ֿפיל אומות און מַאכטיקע ֿפעלקער 22

  , צו זוכן גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות אין ירוָשַלִים
  . און צו בעטן ֿפַאר גָאט

  :  ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות23
  , אין יענע טעג װעט געשען

  ַאז ָאננעמען װעלן צען מענטשן 
   –ון ַאלערלײ לשֹונות ֿֿפון די ֿפעלקער ֿֿפ

  , ָאננעמען דעם ברעג קלײד ֿֿפון ַא יִידן
  : ַאזױ צו זָאגן

  , לָאמיר גײן מיט אַײך
  .װָארום מיר הָאבן געהערט ַאז גָאט איז מיט אַײך

  

  : ה ֿֿפון גָאטס װָארטאוֿב די נ1
  אין לַאנד חדָרך און ַדֶמֶׂשק 

   –װעט זַײן זַײן לַאגערונג 
  , ָארום צו גָאט איז דָאס אױג ֿֿפון מענטשןװ

   –טים ֿֿפון יׂשראל ֿבװי ֿֿפון ַאלע ש



  הזכרי

  , און אױך אין חָמת װָאס גרענעצט זיך דערמיט 2
  . און אין צֹור און צידֹון װי זײער קלוג זי איז

  , און צֹור הָאט זיך ַא ֿפעסטונג געבױט 3
  , און ָאנגעקליבן זילבער װי שטױב

  . י קױט ֿֿפון די גַאסןאון גינגָאלד װ
  , גָאט װעט זי ֿפַארָארימען, זע 4

  , און ער װעט שלַײדערן אין אים איר מַאכט
  . און זי װעט אין ֿפַײער ֿפַארצערט װערן

  , ַאשקלֹון װעט זען און װעט מֹורא הָאבן 5
  ,  און זי װעט ציטערן זײער–און ַעָזה 

  ;  אױסקוק װַײל צו שַאנד געװָארן איז איר–און ֶעקרֹון 
  , און אונטערגײן װעט ַא מלך ֿֿפון ַעָזה
  . און ַאשקלֹון װעט זַײן ניט בַאװוינט

  , ֿפָאלק װעט זיצן אין ַאשדֹוד-און ַא ממזר 6
  . און איך װעל ֿפַארשנַײדן דעם שטָאלץ ֿֿפון די ּפִלשּתים

  , און איך װעל ָאּפטָאן זַײן בלוט ֿֿפון זַײן מױל 7
  , טן ֿֿפון צװישן זַײנע צײןאון זַײנע אומװערדיקײ

  ; און ער אױך װעט בלַײבן בַײ אונדזער גָאט
  , און ער װעט זַײן װי ַא ֿפירשט אין יהודה

  . וסיֿבאון ֶעקרֹון װעט זַײן װי דער י
  , און איך װעל לַאגערן ַארום מַײן הױז ַאקעגן חיל 8

  , ַאקעגן גײער און ַאקעגן קומער
  ; זײ קײן דריקעראון מער װעט ניט דורכגײן דורך 

  . װָארום ַאצונד הָאב איך געזען מיט מַײנע אױגן

  , טָאכטער ִציֹון, ֿפרײ זיך זײער 9
  , טָאכטער ירוָשַלִים, שַאל
  , דַײן מלך װעט קומען צו דיר, זע

  ; ַא גערעכטער און ַא זיגער איז ער
  , און רַײט אױף ַאן אײזל, ַאן ָעָנו

  . ליןאױף ַא יונגן זון ֿֿפון ַאן אַײזע
  , און איך װעל ֿפַארשנַײדן ַא רַײטװָאגן ֿֿפון אֿפרים 10

  , און ַא ֿפערד ֿֿפון ירוָשַלִים
  ; החמאון ֿפַארשניטן װעט װערן דער בױגן ֿֿפון מל

  , און ער װעט רעדן שלום צו די ֿפעלקער
  , און זַײן געװעלטיקונג װעט זַײן ֿֿפון ים ביז ים



  הזכרי

  .  דער ערדאון ֿֿפון טַײך ביז די עקן ֿֿפון
  ,  ֿפַאר דעם בלוט ֿֿפון דַײן בונד–יָא דו  11

  לָאז איך ַארױס דַײנע געֿפַאנגענע 
  . ֿֿפון דער גרוב ָאן װַאסער דרינען

  , קערט אַײך אום צו בַאֿפעסטיקײט 12
  ; איר געֿפַאנגענע ֿֿפון הָאֿפענונג

  : נָאך הַײנט זָאג איך ָאן
  . טָאּפל װעל איך דיר אומקערן

  , רום איך שּפַאן מיר ָאן יהודהװָא 13
  , װי ַא בױגן צי איך ָאן אֿפרים

  , ִציֹון, און איך װעל דערװעקן דַײנע קינדער
  , ָיָון, אױף דַײנע קינדער

  . און איך װעל דיך מַאכן װי די שװערד ֿֿפון ַא גיבור
  , און גָאט װעט זיך בַאװַײזן איבער זײ 14

  ; ַײלאון ַארױסגײן װי ַא בליץ װעט זַײן ֿפ
  , און גָאט דער הַאר װעט בלָאזן אין שֹוֿפר
  . און װעט קומען מיט שטורעמס ֿֿפון ָדרום

  , גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות װעט זײ בַאשירעמען 15
  , שטײנער-און צעטרעטן די שלַײדער, און זײ װעלן ֿפַארצערן

  , און זײ װעלן טרינקען און טומלען װי ֿֿפון װַײן
  , װי די בעקנסאון זײ װעלן ֿפול זַײן 

  . װי די װינקלען ֿֿפון מזבח
  , און יהוה זײער גָאט װעט זײ העלֿפן אין יענעם טָאג 16

  ;  זַײן ֿפָאלק–װי שָאף 
  װָארום װי קרױנשטײנער גלַאנציקע 

  . װעלן זײ זַײן אױף זַײן ערד
  ! װָאס ֿפַאר ַא װוילקײט װעט זַײן זײערס, ָאר װֿפַאר 17

  !  װעט זַײן זײערסאון װָאס ֿפַאר ַא שײנקײט
  , וריםחװי קָארן די ב

  .װי װַײן װָאס טוט יִירן די יונגֿפרױען



  הזכרי

  ,  בעט בַײ גָאט רעגן אין דער צַײט ֿֿפון שּפעטרעגן1י
  ; בַײ גָאט װָאס מַאכט בליצן
  , און ער װעט זײ געבן ַא גוסרעגן

  .  גרָאז אױֿֿפן ֿפעלד–איטלעכן 
  , ישטיקײטװָארום די ּתָרֿפים הָאבן גערעדט נ 2

  , און די װָארזָאגער הָאבן געזען ליגן
  , און די חלֹומות רעדן ֿפַאלש
  . נישטיק טוען זײ טרײסטן

  , דרום הָאבן זײ אומגעװַאנדערט ַאזױ װי שָאף
  . װַײל קײן ּפַאסטוך איז ניטָא, זײ ּפלָאגן זיך

  , אױף די ּפַאסטוכער גרימט מַײן צָארן 3
  ; ּפרעכענעןאון מיט די בעק װעל איך זיך ָא

  , װָארום גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות הָאט געדַאכט ָאן זַײן סטַאדע
  , דעם הױז ֿֿפון יהודה

  . מהחאון מַאכט זײ װי זַײן ּפרַאכטֿפערד אין מל
  , ֿֿפון אים דער װינקלשטײן 4

  , ֿֿפון אים דָאס ֿפלעקל
  , מהחֿֿפון אים דער בױגן ֿֿפון מל

  . געװעלטיקער בַאגלַײךֿֿפון אים װעט ַארױסגײן יעטװעדער 
  און זײ װעלן זַײן װי גיבֹורים  5

  ,חמהװָאס טרעטן דעם קױט ֿֿפון די גַאסן אין מל
  , װָארום גָאט װעט זַײן מיט זײ, און זײ װעלן בַײקומען

  . און די רַײטער אױף ֿפערד װעלן ֿפַארשעמט װערן
  , און איך װעל שטַארקן דָאס הױז ֿֿפון יהודה 6

  , ון יֹוסף װעל איך העלֿפןאון דָאס הױז ֿֿפ
  ; װָארום איך טו זײ דערבַארימען, און איך װעל זײ אומקערן

  , מָאל ניט ֿפַארלָאזטן און זײ װעלן זַײן װי איך װָאלט זײ קײ
  . און װעל זײ ענטֿפערן, װָארום איך בין יהוה זײער גָאט

  , און אֿפרים װעט זַײן װי ַא גיבור 7
  ; רײלעך װי ֿֿפון װַײןאון זײער הַארץ װעט זַײן ֿפ

  , און זײערע זין װעלן זען און זיך ֿפרײען
  . זײער הַארץ װעט זַײן לוסטיק מיט גָאט

  , און װעל זײ אַײנזַאמלען, איך װעל שמוצערן צו זײ 8
  ;װָארום איך טו זײ אױסלײזן



  הזכרי

יא

  . און זײ װעלן זיך מערן װי זײ הָאבן זיך געמערט
  ,  ֿפעלקעראיך װעל זײ צעזײען צװישן די, יָא 9

  , ָאבער אין די װַײטענישן װעלן זײ מיך דערמָאנען
  , און זײ װעלן דערלעבן מיט זײערע קינדער

  . און װעלן זיך אומקערן
  , און איך װעל זײ אומקערן ֿֿפון לַאנד ִמצַרִים 10

  ; און ֿֿפון ַאשור װעל איך זײ אַײנזַאמלען
  , ענגעןאון קײן לַאנד ִגלָעד און לָבנֹון װעל איך זײ בר

  . און עס װעט זײ ניט קלעקן
  , און ַאן ַאנגסט װעט ַאריבערגײן איבערן ים 11

  , און ער װעט שלָאגן װעלן אױֿֿפן ים
  , און אױסגעטריקנט װעלן װערן ַאלע טיֿפענישן ֿֿפון נילוס

  , און גענידערט װעט װערן דער שטָאלץ ֿֿפון ַאשור
  . עטָאן װערןאון דער צעּפטער ֿֿפון ִמצַרִים װעט ָאּפג

  , און איך װעל זײ שטַארקן מיט גָאט 12
  , און אין זַײן נָאמען װעלן זײ גײן

  .זָאגט גָאט

  

  , דַײנע טירן, לָבנֹון,  עֿפן1
  ; און זָאל ַא ֿפַײער ֿפַארצערן דַײנע צעדערן

  , װָארום דער צעדער איז געֿפַאלן, ציּפרעס, יָאמער 2
  ;  געװָארןװַײל די מַאכטיקע זַײנען ֿפַארװיסט

  , אַײכנבײמער ֿֿפון בָשן, יָאמערט
  . װָארום דער ֿפעסטער װַאלד איז גענידערט

  , ַא יללה ֿֿפון די ּפַאסטוכער! ךהָאר 3
  . װָארום ֿפַארװיסט געװָארן איז זײער ּפרַאכט

  , ַא געבריל ֿֿפון יונגלײבן! הָארך
  . װָארום ֿפַארװיסט געװָארן איז דָאס געװעלד ֿֿפון ַירדן

  : ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה מַײן גָאט 4
  , ֿפיטער די שָאף ֿֿפון טײטונג

  , און װערן ניט שולדיק, װָאס זײערע קױֿפער טײטן זײ 5
  : און זײערע ֿפַארקױֿפער זָאגן

  ; װָארום איך װער רַײך, געלױבט איז גָאט
  . און זײערע ּפַאסטוכער דערבַארימען זיך ניט אױף זײ



  הזכרי

  ך ניט מער דערבַארימען װָארום איך װעל זי 6
  , זָאגט גָאט, אױף די בַאװוינער ֿֿפון לַאנד

  , איך ענטֿפער איבער דעם מענטשן, און זע
  , איטלעכן אין דער הַאנט ֿֿפון זַײן חֿבר

  , און אין דער הַאנט ֿֿפון זַײן מלך
  , און זײ װעלן צעשטױסן דָאס לַאנד

   .און איך װעל ניט מציל זַײן ֿֿפון זײער הַאנט

די , װָאר ֿפַאר, און איך הָאב געֿפיטערט די שָאף ֿֿפון טײטונג 7
, און איך הָאב מיר גענומען צװײ שטעקנס, ָארימסטע ֿֿפון די שָאף

און אײנעם הָאב איך , “לַײטזעליקײט”אײנעם הָאב איך גערוֿפן 
און איך  8. און איך הָאב געֿפיטערט די שָאף, “ֿפַארבינדונג”גערוֿפן 
און מַײן זעל . רטיליקט די דרַײ ּפַאסטוכער אין אײן חֹודשהָאב ֿפַא

און אױך זײער זעל הָאט זיך , איז געװָארן אומגעדולדיק מיט זײ
  :און איך הָאב געזָאגט 9. געעקלט מיט מיר

  ;איך װעל אַײך ניט ֿפיטערן
  ,זָאל שטַארבן, די װָאס שטַארבט

  ,ט װערןזָאל ֿפַארטיליק, און די װָאס װערט ֿפַארטיליקט
  .ן עסן אײנע דער ַאנדערנס ֿפלײשאון די איבעריקע זָאל

און הָאב , “לַײטזעליקײט”און איך הָאב גענומען מַײן שטעקן  10
ּכדי צו ֿפַארשטערן מַײן בונד װָאס איך הָאב געשלָאסן , אים צעהַאקט

און ער איז ֿפַארשטערט געװָארן אין יענעם  11. מיט ַאלע ֿפעלקער
,  ָארימסטע ֿֿפון שָאף װָאס הָאבן זיך געהַאלטן ָאן מיראון די, טָאג

און איך  12. הָאבן געװּוסט זיכער ַאז דָאס איז דָאס װָארט ֿֿפון גָאט
גיט מיר מַײן , אױב עס איז גוט אין אַײערע אױגן: הָאב צו זײ געזָאגט

הָאבן זײ ָאּפגעװויגן מַײן לױן . ֿפַארמַײדט אַײך, און אױב ניט, לױן
װַארף אים : הָאט גָאט געזָאגט צו מיר 13. יק זילבערשטיקדרַײס

דעם שײנעם װערט װָאס איך בין װערט , ַארַײן אין דער שַאצקַאמער
און הָאב עס , און איך הָאב גענומען די דרַײסיק זילבערשטיק. בַײ זײ

און איך  14. אין דער שַאצקַאמער, ַארַײנגעװָארֿפן אין הױז ֿֿפון גָאט
ּכדי צו , “ֿפַארבינדונג”, ט מַײן צװײטן שטעקןהָאב צעהַאק

  . ֿפַארשטערן די ברידערשַאֿפט צװישן יהודה און צװישן יׂשראל
  :און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט 15



  הזכרי

יב

  . נעם דיר נָאך די ּכלים ֿֿפון ַא נַארישן ּפַאסטוך
  , איך שטעל אױף ַא ּפַאסטוך אין לַאנד, װָארום זע 16

  ; יקטע װעט ער זיך ניט קימערןװָאס אום די ֿפַארטיל
  , די יונגע װעט ער ניט אױֿֿפזוכן

  , און די צעברָאכענע װעט ער ניט הײלן
  , די געזונטע װעט ער ניט שּפַײזן

  , און דָאס ֿפלײש ֿֿפון דער ֿפעטער װעט ער אױֿֿפעסן
  . און זײערע קלױען װעט ער צעקנַאקן

  , װײ צו דעם נישטיקן ּפַאסטוך 17
  ! ָאזט די שָאףװָאס ֿפַארל

  , ַא שװערד אױף זַײן ָארעם
  ! און אױף זַײן רעכטן אױג

  , זַײן ָארעם זָאל דַארן אַײנגעדַארט װערן
  ! און זַײן רעכט אױג זָאל טונקל ֿפַארטונקלט װערן

  

  : ואה ֿֿפון גָאטס װָארט אױף יׂשראלֿב די נ1
  , װָאס הָאט אױסגעשּפרײט די הימלען, ַאזױ זָאגט גָאט

  , עגרונטֿפעסט די ערדאון ג
  . און געֿפורעמט דעם גַײסט ֿֿפון מענטשן אין אים

  איך מַאך ירוָשַלִים ֿפַאר ַא בעכער ֿֿפון ֿפַארטומלעניש , זע 2
  ; ֿפַאר ַאלע אומות רונד ַארום

  אױך יהודה װעט מוזן זַײן ן או
  . אין בַאלעגערונג אױף ירוָשַלִים

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג 3
  , װעל איך מַאכן ירוָשַלִים ַא לַאסטשטײן ֿפַאר ַאלע אומות

  ַאלע װָאס לָאדן זי אױף זיך 
  ; װעלן זיך װּונדן ָאנרַײסן

  און אַײנזַאמלען װעלן זיך ַאקעגן איר 
  . ַאלע ֿפעלקער ֿֿפון דער ערד

  , זָאגט גָאט, אין יענעם טָאג 4
  , װעל איך שלָאגן איטלעך ֿפערד מיט צעדולטקײט

  ; ן זַײן רַײטער מיט משוגעתאו
  און אױף דעם הױז ֿֿפון יהודה 



  הזכרי

  . װעל איך הַאלטן ָאֿפן מַײנע אױגן
  און איטלעך ֿפערד ֿֿפון די אומות 
  . װעל איך שלָאגן מיט בלינדקײט

  : און די ֿפירשטן ֿֿפון יהודה װעלן זָאגן אין זײער הַארצן 5
  , ירוָשַלִיםַא שטַארקײט זַײנען צו מיר די בַאװוינער ֿֿפון 

  . דורך גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות זײער הַאר
  אין יענעם טָאג װעל איך מַאכן די ֿפירשטן ֿֿפון יהודה  6

  , װי ַא ֿפַײערטָאּפ צװישן הָאלץ
  , און װי ַא ברַאנדהָאלץ צװישן גַארבן

  און זײ װעלן ֿפַארצערן אױף רעכטס און אױף לינקס 
  ; ַאלע אומות רונד ַארום

  .  אין ירוָשַלִים–ִים װעט װידער זיצן אױף איר ָארט און ירוָשַל
   ,און גָאט װעט העלֿפן די געצעלטן ֿֿפון יהודה צום ערשטן 7

  , ּכדי די ּפרַאכט ֿֿפון דעם הױז ֿֿפון דוד
  , און די ּפרַאכט ֿֿפון די בַאװוינער ֿֿפון ירוָשַלִים

  . זָאל זיך ניט גרײסן איבער יהודה
  ,  גָאט בַאשירעמען די בַאװוינער ֿֿפון ירוָשַלִיםאין יענעם טָאג װעט 8

  , און דער געֿפַאלענער צװישן זײ װעט אין יענעם טָאג זַײן װי דוד
  , און דָאס הױז ֿֿפון דוד װי ַא גָאט

  . און װי ַא מלאך ֿֿפון יהודה ֿפַאר זײ
  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג 9

  לקער װעל איך זוכן צו ֿפַארטיליקן ַאלע ֿפע
  . װָאס קומען אױף ירוָשַלִים

  , און איך װעל אױסגיסן אױף דעם הױז ֿֿפון דוד 10
  , און אױף די בַאװוינער ֿֿפון ירוָשַלִים

  , ַא גַײסט ֿֿפון לַײטזעליקײט און געבעט
  און זײ װעלן קוקן צו מיר 

  , װעגן איטלעכן װָאס זײ הָאבן דערשטָאכן
  און װעלן קלָאגן אױף אים 

  , לָאגט אױף ַאן אײנאײנציקןװי מע ק
  . רואון זיך ביטערן נָאך אים װי מע ביטערט זיך נָאך ַא בָכ

  , אין יענעם טָאג װעט גרױס זַײן די קלָאג אין ירוָשַלִים 11
  . ַאזױ װי די קלָאג ֿֿפון ַהַדדִרמֹון אין טָאל מִגדֹון

  ; און דָאס לַאנד װעט קלָאגן משּפחות משּפחות בַאזונדער 12
  , משּפחות ֿֿפון דעם הױז ֿֿפון דוד בַאזונדערדי 

  ; און זײערע װַײבער בַאזונדער



  הזכרי

יג

  , די משּפחה ֿֿפון דעם הױז ֿֿפון ָנָתן בַאזונדער 13
  ; און זײערע װַײבער בַאזונדער

  , די משּפחה ֿֿפון דעם הױז ֿֿפון ֵלִוי בַאזונדער
  ; און זײערע װַײבער בַאזונדער
  ,  בַאזונדערדי משּפחה ֿֿפון די ִשמִעים

  ; און זײערע װַײבער בַאזונדער
  , ַאלע משּפחות װָאס זַײנען געבליבן 14

  , משּפחות משּפחות בַאזונדער
  .און זײערע װַײבער בַאזונדער

  

   אין יענעם טָאג װעט זיך עֿפענען ַא קװַאל 1
  , און ֿפַאר די בַאװוינער ֿֿפון ירוָשַלִים, ֿפַאר דעם הױז ֿֿפון דוד

  . ניקן און ֿפַאר שּפרענגעןֿפַאר רײ
  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג 2

  , זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
  , ֿֿפון לַאנד, װעל איך ֿפַארשנַײדן די נעמען ֿֿפון די געצנבילדער

  ; און זײ װעלן מער ניט געדַאכט װערן
  אױך די נֿביאים און דעם גַײסט ֿֿפון אומרײנקײט ן או

  . ן ֿֿפון לַאנדװעל איך ָאּפשַאֿפ

װעלן , ַאז עמיצער װעט נָאך ַאלץ נֿביאות זָאגן, און עס װעט זַײן 3
: זָאגן צו אים זַײן ֿפָאטער און זַײן מוטער װָאס הָאבן אים געבָארן

װָארום ליגן הָאסטו געזָאגט אין נָאמען ֿֿפון , טָארסט ניט בלַײבן לעבן
װעלן , הָאבן אים געבָארןאון זַײן ֿפָאטער און זַײן מוטער װָאס ; גָאט

און עס װעט זַײן אין יענעם  4. ַאז ער װעט נֿביאות זָאגן, אים שטעכן
װען ער , װעלן זיך די נֿביאים שעמען איטלעכער מיט זַײן זעונג, טָאג

און זײ װעלן ניט ָאנטָאן ַא הָאריקן מַאנטל ּכדי צו ; װעט נֿביאות זָאגן
ַא מַאן ַאן ,  נֿביא בין איךניט קײן: און ער װעט זָאגן 5. נַארן

װָארום ֿפַאר ַאן ערדמענטשן הָאט מען מיך , ערדַארבעטער בין איך
װָאס : און ַאז מע װעט זָאגן צו אים 6. געמַאכט ֿֿפון מַײן יוגנט ָאן

דָאס הָאב : װעט ער זָאגן? דָאזיקע װּונדן צװישן דַײנע הענט זַײנען די
  .  מַײנע גוטע ֿפרַײנטאיך געקריגן געשלָאגן אין הױז ֿֿפון



  הזכרי

יד

  , אױף מַײן ּפַאסטוך, שװערד, דערװעק זיך 7
  ! און אױף דעם מַאן װָאס איך הָאב מיר צוגעחֿברט

  ; זָאגט גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות
  ; און די שָאף זָאלן צעשּפרײט װערן, שלָאג דעם ּפַאסטוך

  . און איך װעל קערן מַײן הַאנט אױף די יונגען
  ; זָאגט גָאט, ין גַאנצן לַאנדאון עס װעט געשען א 8

  , צװײ טײלן דערין װעלן ֿפַארשניטן װערן און ֿפַארגײן
  . חלק װעט בלַײבן דערין-און ַא דריט

  , חלק אין ֿפַײער-און איך װעל ברענגען דעם דריט 9
  , און װעל זײ לַײטערן װי מע לַײטערט זילבער

  ; און װעל זײ ּפרּוװן װי מע ּפרּוװט גָאלד
  ;און איך װעל אים ענטֿפערן, ֿפן מַײן נָאמעןער װעט רו
  , ער איז מַײן ֿפָאלק: איך זָאג

  .יהוה איז מַײן גָאט: און ער װעט זָאגן

  

  , ַא טָאג קומט בַײ גָאט,  זע1
  . און דַײן רױב װעט צעטײלט װערן אין דיר

  און איך װעל אַײנזַאמלען ַאלע ֿפעלקער  2
  ; מהחקײן ירוָשַלִים אױף מל

  ,  שטָאט װעט בַאצװּונגען װערןאון די
  , און די הַײזער װעלן צערױבט װערן
  ; און די װַײבער װעלן געשענדט װערן

  , און ַא הַאלבע שטָאט װעט אין גלות ַאװעק
  ָאבער דער רעשט ֿֿפון דעם ֿפָאלק 

  . װעט ניט ֿפַארשניטן װערן ֿֿפון שטָאט
  , און גָאט װעט ַארױסגײן 3

  ,  מיט יענע ֿפעלקערה הַאלטןחמֹאון װעט מל
  . מה הַאלטן אין טָאג ֿֿפון שטרײטחװי בעת זַײן מל

  , ַהֵזיתים-און זַײנע ֿפיס װעלן שטײן אין יענעם טָאג אױֿֿפן ַהר 4
  , װָאס ֿפַאר ירוָשַלִים ֿֿפון מזרח

  , ַהֵזיתים װעט זיך שּפַאלטן איבער העלֿפט-און דער ַהר
  , צו מזרח און צו מערב

  ; ױסן טָאלאױף זײער ַא גר
  , און ַא העלֿפט בַארג װעט זיך ַאװעקרוקן קײן צֿֿפון



  הזכרי

  . און ַא העלֿפט ֿֿפון אים קײן ָדרום
  , און איר װעט ַאנטלױֿפן צום טָאל ֿֿפון די בערג 5

  ; װָארום דער טָאל ֿֿפון די בערג װעט גרײכן ביז ָאַצל
  ניש און איר װעט לױֿפן װי איר זַײט געלָאֿפן ֿֿפון דער ערדציטער

  ; אין די טעג ֿֿפון עוִזָיה דעם מלך ֿֿפון יהודה
  , און יהוה מַײן גָאט װעט קומען

  . און ַאלע הײליקע מיט דיר
  אין יענעם טָאג : און עס װעט זַײן 6

  , װעט ניט זַײן קײן ליכטיקײט
  . נַײערט ַא שװערקײט און ֿפַארגליװערטקײט

  , און עס װעט זַײן אײן לַאנגער טָאג 7
   ,ט זַײן בַאװּוסט װי גָאטס טָאגװָאס װע

  ; ניט טָאג און ניט נַאכט
  . צו ָאװנטצַײט װעט װערן ליכטיק, ָאבער עס װעט זַײן

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג 8
  , װעלן ַארױסגײן לעבעדיקע װַאסערן ֿֿפון ירוָשַלִים

  , העלֿפט ֿֿפון זײ צום ֿפעדערשטן ים
  ; רשטן יםאון העלֿפט ֿֿפון זײ צום הינטע

  . אום זומער און אום װינטער װעט עס זַײן
  ; און יהוה װעט זַײן צום מלך איבער דער גַאנצער ערד 9

  . און זַײן נָאמען אײנער, אין יענעם טָאג װעט יהוה זַײן אײנער

  , דָאס גַאנצע לַאנד װעט ֿפַארקערט װערן װי דער ּפלױן 10
  ; ירוָשַלִיםאין ָדרום ֿֿפון , ֿֿפון ֶגַבע ביז ִרמֹון

  , און זי װעט זיצן דערהױבן אױף איר ָארט
  , ֿֿפון דעם טױער ֿֿפון בנימין ביז דעם ָארט ֿֿפון ערשטן טױער

  , ביז דעם װינקלטױער
  . ַננֵאל ביז דעם מלכס קעלטערןַחאון ֿֿפון דעם טורעם ֿֿפון 

  , און זײ װעלן זיצן דערין 11
   ,און קײן ֿפַארװיסטונג װעט מער ניט זַײן
  . און ירוָשַלִים װעט זיצן אין זיכערקײט

  און דָאס װעט זַײן די ּפלָאג װָאס גָאט װעט ּפלָאגן  12
  : ַאלע אומות װָאס זַײנען ַארױס אין קריג אױף ירוָשַלִים

  , זײער ֿפלײש װעט צעקריכן װי זײ שטײען אױף זײערע ֿפיס
  , און זײערע אױגן װעלן צעקריכן אין זײערע לעכער

  .  צונג װעט צעקריכן אין זײער מױלאון זײער



  הזכרי

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג 13
  , װעט װערן אױף זײ ַא גרױסע מהומה ֿֿפון גָאט

  , און זײ װעלן ָאנכַאּפן אײנער דעם ַאנדערנס הַאנט
  . און אײנעמס הַאנט װעט זיך אױֿֿפהײבן קעגן ַאנדערנס הַאנט

  ;  ירוָשַלִיםמה הַאלטן אױףחאון אױך יהודה װעט מל 14
  און אַײנגעזַאמלט װעט װערן 

  ,  ֿפעלקער רונד ַארוםעדער ֿפַארמעג ֿֿפון ַאל
  . גָאלד און זילבער און קלײדער זײער ֿפיל

  , און ַאזױ אױך װעט זַײן די ּפלָאג ֿפונעם ֿפערד 15
  , און ֿפונעם אײזל, ֿפונעם קעמל, ֿפונעם מױלאײזל

   –זַײן אין יענע מחנות און ֿֿפון איטלעכער בהמה װָאס װעט 
  . דָאזיקע ּפלָאג ַאזױ װי די

   איטלעכער װָאס איז געבליבן ,און עס װעט זַײן 16
  , ֿֿפון ַאלע ֿפעלקער װָאס זַײנען געקומען אױף ירוָשַלִים

  װעט ַארױֿפגײן יָאר ֿפַאר יָאר 
  , גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות, זיך צו בוקן צו דעם קיניג
  .  ֿֿפון סוּכותטוֿב-און צו הַאלטן דעם ָיום

  װער ֿֿפון די משּפחות ֿֿפון דער ערד , און עס װעט זַײן 17
  עס װעט ניט ַארױֿפגײן קײן ירוָשַלִים 

  , גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות, זיך צו בוקן צו דעם קיניג
  ; װעט אױף זײ ניט זַײן קײן רעגן

  ,ניטאון קומט , און אױב די משּפחה ֿֿפון ִמצַרִים װעט ניט ַארױֿפגײן 18
  ; װעט אױף זײ ניט ַארױֿפגײן דער נילוס

  דָאס װעט זַײן די ּפלָאג װָאס גָאט װעט ּפלָאגן 
  די ֿפעלקער װָאס װעלן ניט ַארױֿפגײן 

  .  ֿֿפון סוּכותטוֿב-צו הַאלטן דעם ָיום
  , דָאס װעט זַײן די שטרָאף ֿֿפון ִמצַרִים 19

  רױֿפגײן און די שטרָאף ֿֿפון ַאלע ֿפעלקער װָאס װעלן ניט ַא
  .  ֿֿפון סוּכותטוֿב-צו הַאלטן דעם ָיום

  אין יענעם טָאג  20
  ; “הײליק צו גָאט”װעט אױף די גלעקלעך ֿֿפון די ֿפערד שטײן 

  און די טעּפ אין גָאטס הױז װעלן זַײן 
  . ַאזױ װי די שּפרענגבעקנס װָאס ֿפַארן מזבח

  און יעטװעדער טָאּפ אין ירוָשַלִים און אין יהודה  21
  , װעט זַײן הײליק צו גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות



  הזכרי

  און ַאלע װָאס ברענגען ַא שלַאכטָאּפֿפער 
  ; און קָאכן אין זײ, װעלן קומען און נעמען ֿֿפון זײ

  און עס װעט מער ניט זַײן קײן הענדלער 
 .אין הױז ֿֿפון גָאט ֿֿפון צָבֿאֹות אין יענעם טָאג
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