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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
 ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

 אלֵקְיֶחז
 

 אין ֿפירטן חודש ,  און עס איז געװען אין דרַײסיקסטן יָאר1
װען איך בין געװען צװישן די , אין ֿפינֿפטן טָאג ֿפון חודש

און איך , הָאבן זיך געעֿפנט די הימלען, ֿפַארטריבענע בַײם טַײך ּכֿבר
דָאס איז  –  אין ֿפינֿפטן טָאג ֿפון חודש2. נגען ֿפון גָאטהָאב געזען זעו

 איז געװען דָאס 3 – דָאס ֿפינֿפטע יָאר נָאך דעם גלות ֿפון מלך יוָיכין
אין לַאנד ֿפון , דעם ּכהן, װָארט ֿפון גָאט צו יֶחזקאל דעם זון ֿפון בוזין

רטן געװען און די הַאנט ֿפון גָאט איז דָא; די ַּכׂשדים בַײם טַײך ּכֿבר
 .אױף אים

 ערשט ַא שטורעמװינט איז ָאנגעקומען , און איך הָאב געזען 4
 ַא גרױסער װָאלקן מיט ַא ֿפלַאקעריקן ֿפַײער און ַא שַײן , ֿפון צֿפון

 און אין מיטן ֿפון אים ַאזױ װי דער ָאנבליק ֿפון ; רונד ַארום אים
דערֿפון איז געװען די  און אין מיטן 5.  אין מיטן ֿפון ֿפַײער–בורשטין 

זײ : און דָאס איז געװען זײער אױסזען. געשטַאלט ֿפון ֿפיר חיות
 און ֿפיר ּפנימער זַײנען 6. הָאבן געהַאט די געשטַאלט ֿפון ַא מענטשן

 און 7. און ֿפיר ֿפליגלען בַײ איטלעכער ֿפון זײ, בַײ איטלעכער געװען
ײערע ֿפוסטריט זַײנען און ז, זײערע ֿפיס זַײנען געװען גלַײכע ֿפיס

און זײ הָאבן געֿפונקלט ; געװען ַאזױ װי דער ֿפוסטריט ֿפון ַא קַאלב
 און הענט ֿפון ַא מענטשן זַײנען געװען ֿפון 8. ַאזױ װי בלַאנקע קוּפער

און זײערע ּפנימער ; אונטער זײערע ֿפליגלען אױף זײערע ֿפיר זַײטן
ע ֿפליגלען זַײנען געװען  זײער9 – און זײערע ֿפליגלען בַײ זײ ֿפירן
הָאבן זיך ניט אומגעדרײט בַײ זײער  – בַאהעֿפט אײנער צום ַאנדערן

 .איטלעכע צו דער זַײט ֿפון איר ּפנים זַײנען זײ געגַאנגען; גײן
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ַא ּפנים ֿפון ַא :  און די געשטַאלט ֿפון זײערע ּפנימער איז געװען10
; כטער זַײט בַײ זײ ֿפירןאון ַא ּפנים ֿפון ַא לײב אױף דער רע; מענטשן

 און ; און ַא ּפנים ֿפון ַאן ָאקס ֿפון דער לינקער זַײט בַײ זײ ֿפירן
  ַאזױ זַײנען געװען זײערע11. ַא ּפנים ֿפון ַאן ָאדלער בַײ זײ ֿפירן

און זײערע ֿפליגלען זַײנען געװען ֿפַאנַאנדערגעשּפרײט צו ; ּפנימער
ן געװען בַאהעֿפט ָאן צװײ ֿפון איטלעכער זַײנע; דער הײך צו

 און איטלעכע 12. און צװײ הָאבן בַאדעקט זײערע לַײבער, אײנַאנדער
װּוהין דער גַײסט איז ; צו דער זַײט ֿפון איר ּפנים זַײנען זײ געגַאנגען

זײ הָאבן זיך ניט אומגעדרײט בַײ ; זַײנען זײ געגַאנגען, געװען צו גײן
איז , זײער אױסזען, יות און די געשטַאלט ֿפון די ח13. זײער גײן

ַאזױ װי דָאס אױסזען ֿפון ; געװען ַאזױ װי ברענעדיקע קױלן ֿפַײער
און דָאס ; ברַאנדהעלצער איז דָאס אומגעגַאנגען צװישן די חיות

און ֿפון דעם ֿפַײער איז ַארױסגעגַאנגען ַא , ֿפַײער הָאט געהַאט ַא שַײן
ַאזױ װי דָאס , ן צוריק און די חיות זַײנען געלָאֿפן הין או14. בליץ

 .אױסזען ֿפון ַא בליצשטרַאל

ערשט צו אײן רָאד איז אױף ,  און איך הָאב ָאנגעקוקט די חיות15
 דָאס אױסזען ֿפון 16. דער ערד לעבן די חיות צו זײערע ֿפיר ּפנימער

די רעדער און זײער ַארבעט איז געװען ַאזױ װי דער ָאנבליק ֿפון 
און זײער ; ַאלט איז געװען בַײ זײ ֿפירןאון אײן געשט, גָאלדשטײן

אױסזען און זײער ַארבעט איז געװען ַאזױ װי עס װָאלט זַײן ַא רָאד 
 ַאז זײ זַײנען געגַאנגען זַײנען זײ געגַאנגען צו זײערע 17. אין ַא רָאד
 און זײערע 18. זײ הָאבן זיך ניט אומגעדרײט בַײ זײער גײן; ֿפיר זַײטן

אי זײ הָאבן געהַאט ַא , געהַאט ַא הױכקײטאי זײ הָאבן  – רײֿפן
און זײערע רײֿפן זַײנען געװען ֿפול מיט אױגן רונד ; מֹוראדיקײט

זַײנען ,  און ַאז די חיות זַײנען געגַאנגען19. ַארום בַײ זײ ֿפירן
און ַאז די חיות הָאבן זיך אױֿפגעהױבן , געגַאנגען די רעדער לעבן זײ

 װּוהין נָאר דער 20. געהױבן די רעדערהָאבן זיך אױֿפ, ֿפון דער ערד
זַײנען זײ געגַאנגען ַאהין װּו דער גַײסט איז , גַײסט איז געװען צו גײן

, און די רעדער הָאבן זיך אױֿפגעהױבן בַאגלַײך מיט זײ, געװען צו גײן
  ַאז 21. װָארום דער גַײסט ֿפון די חיות איז געװען אין די רעדער

און ַאז יענע הָאבן זיך , ַײנען זײ געגַאנגעןז, יענע זַײנען געגַאנגען
און ַאז זײ הָאבן זיך ; הָאבן זײ זיך ָאּפגעשטעלט, ָאּפגעשטעלט

הָאבן זיך אױֿפגעהױבן די רעדער בַאגלַײך , אױֿפגעהױבן ֿפון דער ערד
 .װָארום דער גַײסט ֿפון די חיות איז געװען אין די רעדער, מיט זײ
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ב

י חיות איז געװען די געשטַאלט ֿפון ַא  און איבער די קעּפ ֿפון ד22
אױסגעשּפרײט , ַאזױ װי דער ָאנבליק ֿפון מוראדיקן אַײז, הימל

 און אונטער דעם הימל זַײנען 23. איבער זײערע קעּפ ֿפון אױבן
צו צװײ ֿפון ; אײנער גלַײך ַאקעגן ַאנדערן, געװען זײערע ֿפליגלען

ון איטלעכער ֿפון זײ צו צװײ ֿפ, איטלעכער ֿפון זײ הָאבן צוגעדעקט
הָאב ,  און ַאז זײ זַײנען געגַאנגען24. הָאבן צוגעדעקט זײערע לַײבער

ַאזױ װי דָאס גערױש , איך געהערט דָאס גערױש ֿפון זײערע ֿפליגלען
ַא טומלדיק , ַאזױ װי דער ָקול ֿפון ַאלמַאכטיקן, ֿפון גרױסע װַאסערן

ז זײ הָאבן זיך ַא; ַאזױ װי דָאס גערױש ֿפון ַא מחנה, גערױש
 און עס איז 25. הָאבן זײ ַארָאּפגעלָאזט זײערע ֿפליגלען, ָאּפגעשטעלט

ַאז זײ , געװָארן ַא גערױש איבער דעם הימל װָאס אױף זײערע קעּפ
 .ַארָאּפלָאזנדיק זײערע ֿפליגלען, הָאבן זיך ָאּפגעשטעלט

י  און איבער דעם הימל װָאס אױף זײערע קעּפ איז געװען ַאזױ װ26
און אױף ; די געשטַאלט ֿפון ַא טרָאן, דָאס אױסזען ֿפון סַאּפירשטײן

דער געשטַאלט ֿפון דעם טרָאן ַא געשטַאלט ַאזױ װי דָאס אױסזען 
 און איך הָאב געזען ַאזױ װי דעם 27. אױבן אױף אים, ֿפון ַא מענטשן

מיט ַאן אַײנרַאם דערצו רונד ַארום ַאזױ װי , ָאנבליק ֿפון בורשטין
; ֿפון דעם אױסזען ֿפון זַײנע לענדן און ַארױף, ָאס אױסזען ֿפון ֿפַײערד

און ֿפון דעם אױסזען ֿפון זַײנע לענדן און ַארָאּפ הָאב איך געזען ַאזױ 
 ַאזױ װי 28. מיט ַא שַײן רונד ַארום אים, װי דָאס אױסזען ֿפון ֿפַײער

 טָאג ֿפון דָאס אױסזען ֿפון רעגנבױגן װָאס איז אין װָאלקן אין ַא
דָאס . ַאזױ איז געװען דָאס אױסזען ֿפון דעם שַײן רונד ַארום, רעגן

און . איז געװען דָאס אױסזען ֿפון דער געשטַאלט ֿפון גָאטס ּפרַאכט
און איך , ַאזױ בין איך געֿפַאלן אױף מַײן ּפנים, װי איך הָאב עס געזען

 .הָאב געהערט ַא ָקול ֿפון אײנעם װָאס רעדט

 

שטעל זיך אױף , מענטשנקינד:  ער הָאט צו מיר געזָאגט און1
 און ַא גַײסט איז ַארַײן 2. און איך װעל רעדן מיט דיר, דַײנע ֿפיס

און הָאט מיך אױֿפגעשטעלט , װי ער הָאט גערעדט צו מיר, אין מיר
 .און איך הָאב געהערט דעם װָאס רעדט צו מיר, אױף מַײנע ֿפיס

 :ָאגט און ער הָאט צו מיר געז3

 ,איך שיק דיך צו די קינדער ֿפון יׂשראל, מענטשנקינד
 צו די װידערשּפעניקע שֿבטים
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 ;װָאס הָאבן װידערשּפעניקט ָאן מיר
 זײ און זײערע עלטערן הָאבן געברָאכן ָאן מיר

 .ַאזש ביז הַײנטיקן טָאג
 : און די קינדער הָאבן ֿפַארשַײטע ּפנימער און הַארטע הערצער4

 :און זָאלסט זָאגן צו זײ, ך דיךצו זײ שיק אי
 ;ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 ,סַײ זײ װעלן הערן,  און זײ5
 –און סַײ זײ װעלן ֿפַארמַײדן 

 –װָארום ַא װידערשּפעניק געזינדל זַײנען זײ 
 .ז ַא נֿביא איז געװען צװישן זײזָאלן זײ װיסן ַא

 , און דו מענטשנקינד6
 ,ַאר זײזָאלסט ניט מורא הָאבן ֿפ

 ,און ניט מורא הָאבן ֿפַאר זײערע רײד
 ,הגם דערנער און שטעכגעװעקס זַײנען ַארום דיר

 ;און צװישן שקָארּפיָאנען טוסטו זיצן
 ,ֿפַאר זײערע רײד זָאלסטו ניט מורא הָאבן
 ;און ֿפַאר זײער ּפנים זָאלסטו ניט ַאנגסטן
 .װָארום ַא װידערשּפעניק געזינדל זַײנען זײ

 ,לסט רעדן מַײנע װערטער צו זײ און זָא7
 ,סַײ זײ װעלן הערן

 ;און סַײ זײ װעלן ֿפַארמַײדן
 .װָארום לױטער װידערשּפעניקײט זַײנען זײ

 ;הער װָאס איך רעד צו דיר,  און דו מענטשנקינד8
 זָאלסט ניט װידערשּפעניק זַײן

 ;װי דָאס װידערשּפעניקע געזינדל
 .גיב דיראיך און עס װָאס , מַאך אױף דַײן מױל

ערשט ַא הַאנט איז אױסגעשטרעקט ,  און איך הָאב ַא קוק געטָאן9
 און ער 10. אין איר איז געװען ַא מגילה ֿפון ַא בוך, און זע, צו מיר

און זי איז געװען בַאשריבן ֿפון , הָאט זי אױסגעשּפרײט ֿפַאר מיר
יבן און אױף איר איז געװען ָאנגעשר, אינעװײניק און ֿפון אױסנװײניק
 .קלָאגן און זיֿפצעניש און װײ
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 : און ער הָאט צו מיר געזָאגט1ג
 ,עס, װָאס דו געֿפינסט, מענטשנקינד

 ,עס די דָאזיקע מגילה
 .און גײ רעד צו דעם הױז ֿפון יׂשראל

און ער הָאט מיר געגעבן עסן די ,  הָאב איך אױֿפגעעֿפנט מַײן מױל2
 :גטאון ער הָאט צו מיר געזָא. דָאזיקע מגילה

 ,דַײן בױך זָאלסטו ָאנשּפַײזן, מענטשנקינד
 ,און דַײנע אינגעװײד זָאלסטו ָאנֿפילן

 .מיט דער דָאזיקער מגילה װָאס איך גיב דיר

און זי איז געװען אין מַײן מױל ַאזױ װי הָאניק , און איך הָאב געגעסן
 : און ער הָאט צו מיר געזָאגט4. אין זיסקײט

 ,ם הױז ֿפון יׂשראלגײ קום צו דע, מענטשנקינד
 .און זָאלסט רעדן מיט מַײנע װערטער צו זײ

  װָארום ניט צו ַא ֿפָאלק מיט ַא טונקעלער שּפרַאך5
 ,און ַא שװערער צונג װערסטו געשיקט

 ;נַײערט צו דעם הױז ֿפון יׂשראל
  ניט צו ֿפעלקער ַא סך6

 ,מיט ַא טונקעלער שּפרַאך און ַא שװערער צונג
 .ײסט ניט זײערע װערטערװָאס דו ֿפַארשט

 ,ַאז איך װָאלט דיך צו זײ געשיקט, ֿפַאר װָאר
 .װָאלטן זײ יָא צוגעהערט צו דיר

 , ָאבער דָאס הױז ֿפון יׂשראל װעלן ניט װעלן צוהערן צו דיר7
 ;װָארום זײ װילן ניט צוהערן צו מיר
 װָארום דָאס גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל
 .טע הערצערהָאבן הַארטע שטערנס און ֿפַארשַײ

 ,איך הָאב געמַאכט דַײן ּפנים הַארט ַאקעגן זײער ּפנים,  זע8
 .און דַײן שטערן הַארט ַאקעגן זײער שטערן

 , װי דימענט הַארטער ֿפון ֿפעלדז9
 ;הָאב איך געמַאכט דַײן שטערן
 ,זָאלסט ניט מורא הָאבן ֿפַאר זײ
 ;און ניט ַאנגסטן ֿפַאר זײער ּפנים

 .עניק געזינדל זַײנען זײװָארום ַא װידערשּפ
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 ,מענטשנקינד:  און ער הָאט צו מיר געזָאגט10
 ,ַאלע מַײנע װערטער װָאס איך װעל רעדן צו דיר

 ,נעם ַארַײן אין דַײן הַארצן
 .און מיט דַײנע אױערן הער

 , און גײ קום צו די ֿפַארטריבענע11
 ,צו די קינדער ֿפון דַײן ֿפָאלק

 :זָאגן צו זײאון , און זָאלסט רעדן צו זײ
 ;ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 ,סַײ זײ װעלן הערן
 .און סַײ זײ װעלן ֿפַארמַײדן

און איך הָאב געהערט הינטער ,  און ַא װינט הָאט מיך אױֿפגעהױבן12
געלױבט איז די ּפרַאכט : מיר ַא גערױש ֿפון ַא גרױס ערדציטערניש

 ױש ֿפון די ֿפליגלען ֿפון  און דָאס גער13; ֿפון גָאט אין זַײן ָארט
די  און דָאס גערױש ֿפון, די חיות זיך ָאנרירנדיק אײנער ָאן ַאנדערן

 און 14 .ַא גערױש ֿפון ַא גרױס ערדציטערניש – רעדער בַאגלַײך מיט זײ
און ; ַאװעקגענומעןאון הָאט מיך , הָאט מיך אױֿפגעהױבןדער װינט 

 און ,  מַײן הײס געמיטאיך בין געגַאנגען ַא ֿפַארביטערטער אין
 און איך בין 15. די הַאנט ֿפון גָאט איז געװען שטַארק אױף מיר

װָאס זַײנען געזעסן בַײם , ָאֿביֿב-געקומען צו די ֿפַארטריבענע קײן תל
און איך בין ; און איך בין געזעסן ַאװּו זײ זַײנען געזעסן, טַײך ּכֿבר

 .שן זײדָארטן געזעסן זיבן טעג ַא בַאנומענער צװי

איז געװען דָאס װָארט ,  און עס איז געװען צום ָסוף ֿפון זיבן טעג16
ַא װעכטער הָאב איך ,  מענטשנקינד17: ַאזױ צו זָאגן, ֿפון גָאט צו מיר

און ַאז דו װעסט הערן ֿפון , דיך געמַאכט ֿפַאר דעם הױז ֿפון יׂשראל
 ַאז איך 18 .עגןזָאלסטו זײ װָארענען ֿפון מַײנעט װ, מַײן מױל ַא װָארט

און דו הָאסט אים ; שטַארבן מוזטו שטַארבן: זָאג צו דעם שלעכטן
און ניט גערעדט צו װָארענען דעם שלעכטן ֿפון זַײן , ניט געװָארנט
שטַארבן , דער שלעכטער, װעט ער, ּכדי ער זָאל לעבן, שלעכטן װעג
 ָאבער 19. נטאון זַײן בלוט װעל איך מָאנען ֿפון דַײן הַא, ֿפַאר זַײן זינד

און ער הָאט זיך ניט , אױב דו הָאסט געװָארנט דעם שלעכטן
װעט , און ֿפון זַײן שלעכטן װעג, אומגעקערט ֿפון זַײן שלעכטיקײט

 . און דו הָאסט מציל געװען דַײן נֿפש, ער שטַארבן ֿפַאר זַײן זינד
 און,  און ַאז דער גערעכטער קערט זיך ָאּפ ֿפון זַײן גערעכטיקײט20

ער װעט ; װעל איך לײגן ַא שטרױכלונג ֿפַאר אים, ער טוט אומרעכט
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װעט ער שטַארבן ֿפַאר , װַײל דו הָאסט אים ניט געװָארנט. שטַארבן
װעלן ניט , און זַײנע גערעכטיקײטן װָאס ער הָאט געטָאן, זַײן חטא

 . און זַײן בלוט װעל איך מָאנען ֿפון דַײן הַאנט, דערמָאנט װערן
ַאז דער , דעם גערעכטן, אױב דו הָאסט אים געװָארנט ָאבער 21

װעט ער , און ער הָאט ניט געזינדיקט, גערעכטער זָאל ניט זינדיקן
און דו הָאסט , װַײל ער הָאט זיך געלָאזט װָארענען, בלַײבן לעבן

 .מציל געװען דַײן נֿפש

און ער הָאט ,  און די הַאנט ֿפון גָאט איז דָארטן געװען אױף מיר22
און דָארטן װעל איך , גײ ַארױס צום טָאל, שטײ אױף: צו מיר געזָאגט
און בין ַארױסגעגַאנגען ,  בין איך אױֿפגעשטַאנען23. רעדן מיט דיר

ַאזױ װי די , ערשט די ּפרַאכט ֿפון גָאט שטײט דָארטן, צום טָאל
און איך בין געֿפַאלן ; ּפרַאכט װָאס איך הָאב געזען בַײם טַײך ּכֿבר

און הָאט מיך ,  און ַא גַײסט איז ַארַײן אין מיר24. מַײן ּפניםאױף 
און , און ער הָאט מיט מיר גערעדט; אױֿפגעשטעלט אױף מַײנע ֿפיס

 :הָאט צו מיר געזָאגט

 .קום ֿפַארשליס זיך אין דַײן הױז
 ,זע,  און דו מענטשנקינד25

 ,מע טוט ַארױף אױף דיר שטריק
 ,און מע װעט דיך בינדן דערמיט

 .און װעסט ניט ַארױסגײן צװישן זײ
 , און דַײן צונג װעל איך בַאהעֿפטן ָאן דַײן גומען26

 ,ּכדי זָאלסט שטום זַײן
 ;מוכיח-און זָאלסט זײ ניט זַײן ַא ַבַעל

 .װָארום ַא װידערשּפעניק געזינדל זַײנען זײ
 , ערשט װען איך רעד מיט דיר27

 ;װעל איך עֿפענען דַײן מױל
 :גן צו זײאון זָאלסט זָא

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 ,זָאל הערן, דער װָאס װיל הערן

 ;זָאל ֿפַארמַײדן, און דער װָאס װיל ֿפַארמַײדן
 .װָארום ַא װידערשּפעניק געזינדל זַײנען זײ
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 ,נעם דיר ַא ציגל,  און דו מענטשנקינד1ד
 ,און זָאלסט אים ַאװעקלײגן ֿפַאר דיר

 .ירושלים – ים ַא שטָאטאון אױסקריצן אױף א
 , און זָאלסט מַאכן אױף איר ַא בַאלעגערונג2

 ,און בױען ַארום איר ַא בַאלעגערמױער
 ,און ָאנשיטן ַארום איר ַאן ערדװַאל

 ;און שטעל ַאקעגן איר מחנות
 .און טו ַאקעגן איר שטורעמבעק רונד ַארום

 , און דו נעם דיר ַאן אַײזערנע ֿפַאן3
 טעלן װי ַאן אַײזערנע װַאנטאון זָאלסט זי ש

 ;צװישן דיר און צװישן דער שטָאט
 ,און זָאלסט קערן דַײן ּפנים צו איר
 ,און זי זָאל זַײן אין בַאלעגערונג

 .און דו זָאלסט זי בַאלעגערן
 .ַא צײכן איז דָאס ֿפַאר דעם הױז ֿפון יׂשראל

 , און דו ליג אױף דַײן לינקער זַײט4
 אױף איראון זָאלסט ַארױֿפטָאן 

 ;די זינד ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל
 ,די צָאל טעג װָאס דו װעסט ליגן אױף איר

 .װעסטו טרָאגן זײערע זינד
  און איך הָאב דיר געמַאכט די יָארן ֿפון זײערע זינד5

 ;דרַײ הונדערט און נַײנציק טעג – ַאקעגן דער צָאל טעג
 .אלאון װעסט טרָאגן די זינד ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשר

 , און ַאז דו װעסט ענדיקן די דָאזיקע6
 ,זָאלסטו װידער ליגן אױף דַײן רעכטער זַײט

 :און טרָאגן די זינד ֿפון דעם הױז ֿפון יהּודה ֿפערציק טעג
 ,ַא טָאג ֿפַאר ַא יָאר

 .ַא טָאג ֿפַאר ַא יָאר הָאב איך עס דיר געמַאכט
 , און צו דער בַאלעגערונג ֿפון ירושלים7

 קערן דַײן ּפניםזָאלסטו 
 ,מיט דַײן ָארעם ַאנטבלױזט

 .און זָאלסט נֿביאות זָאגן אױף איר
 ,איך טו ַארױף אױף דיר שטריק,  און זע8

 דרײעןאון װעסט זיך ניט אומ
 ,ֿפון אײן זַײט אױף דער ַאנדערער

 .ביז דו ענדיקסט די טעג ֿפון דַײן בַאלעגערונג
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  און דו נעם דיר װײץ און גערשטן9
 ,לעך און לינדזן און הירזש און טונקלװײץאון בעב

 ,און טו זײ ַארַײן אין אײן ּכלי
 ;און זָאלסט זײ דיר מַאכן צו ברױט

 ,די צָאל טעג װָאס דו ליגסט אױף דַײן זַײט
 .זָאלסטו עס עסן, דרַײ הונדערט און נַײנציק טעג

 , און דַײן עסן װָאס דו װעסט עסן10
 ;שקל ַא טָאגצװַאנציק , זָאל זַײן מיט ַא װָאג

 .לעת זָאלסטו עס עסן-לעת צו מעת-ֿפון מעת
 ; און װַאסער מיט ַא מָאס זָאלסטו טרינקען11

 .לעת זָאלסטו טרינקען-לעת צו מעת-ַא זעקסטל הין ֿפון מעת
 , ַאזױ װי ַא גערשטענעם קוכן זָאלסטו עס עסן12

 און אױף קױט ֿפון מענטשישער צֹוֶאה
 .רע אױגןן ֿפַאר זײעזָאלסטו עס בַאק

 : און גָאט הָאט געזָאגט13
 ַאזױ װעלן עסן די קינדער ֿפון יׂשראל

 זײער ברױט אומרײן צװישן די ֿפעלקער
 .ס איך װעל זײ ַאהין ֿפַארשטױסןװָא

זע מַײן זעל איז ניט , גָאט דו הַאר, װײ:  הָאב איך געזָאגט14
איך ניט און געֿפַאלנס און ֿפַארצוקטס הָאב , ֿפַאראומרײניקט געװָארן

און אין מַײן מױל איז ניט , געגעסן ֿפון מַײן יוגנט ָאן און ביז ַאצונד
איך , זע:  הָאט ער צו מיר געזָאגט15. געקומען אומװערדיק ֿפלײש

און זָאלסט , גיב דיר מיסט ֿפון רינדער ָאנשטָאט קױט ֿפון מענטשן
 : און ער הָאט צו מיר געזָאגט16. מַאכן דַײן ברױט דערױף

 ,איך צעברעך דעם אונטערלען ֿפון ברױט אין ירושלים, זע, שנקינדמענט
 ,און מיט זָארג, און זײ װעלן עסן ברױט מיט ַא װָאג

 .און װַאסער מיט ַא מָאס און מיט בַאנומעניש װעלן זײ טרינקען
 , װַײל זײ װעלן געמינערט זַײן ברױט און װַאסער17

 ,ערןאון זײ װעלן בַאנומען װערן אײנער מיטן ַאנד
 .און װעלן אַײנגײן ֿפַאר זײערע זינד
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 – נעם דיר ַא שַארֿפע שװערד,  און דו מענטשנקינד1ה
 ,ֿפַאר ַא גָאלמעסער זָאלסטו זי דיר נעמען

 ;און ַאריבערֿפירן איבער דַײן קָאּפ און איבער דַײן בָארד
 .און זָאלסט דיר נעמען װָאגשָאלן און עס צעטײלן

 ין ֿפַײער ֿפַארברענעןחלק זָאלסטו א- ַא דריט2
 ,אין מיטן ֿפון דער שטָאט

 ;װען עס װערן ֿפול די טעג ֿפון דער בַאלעגערונג
 ,חלק זָאלסטו נעמען-און ַא דריט

 ,און שלָאגן מיט דער שװערד רונד ַארום דעם
 ;חלק זָאלסטו צעשּפרײטן ֿפַארן װינט-און ַא דריט

 .און ַא שװערד װעל איך ַארױסצִיען הינטער זײ
 , און זָאלסט נעמען דערֿפון עטלעכע אין צָאל3

 .און זײ אַײנבינדן אין דַײנע ברעגן
 , און ֿפון זײ זָאלסטו װידער נעמען עטלעכע 4

 ,און זײ ַארַײנװַארֿפן אין מיטן ֿפַײער
 ;און זײ ֿפַארברענען אין ֿפַײער

 דערֿפון װעט ַארױסגײן ַא ֿפַײער
 .ון יׂשראלאױֿפן גַאנצן הױז ֿפ

 : הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר ַאזױ5
 ;דָאס איז ירושלים

 ,אין מיטן ֿפון די ֿפעלקער הָאב איך זי בַאשטַאט
 .מיט לענדער רונד ַארום איר

  און זי הָאט װידערשּפעניקט מַײנע געזעצן6
 ,צו טָאן בײז מער ֿפון די ֿפעלקער

 – און מַײנע חוקים
 ;מער ֿפון די לענדער װָאס רונד ַארום איר

 ,רום מַײנע געזעצן הָאבן זײ ֿפַארַאכטװָא
 .אין זײ זַײנען זײ ניט געגַאנגען, און מַײנע חוקים

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט7
 װַײל איר הָאט ָאנגעגעבן

 ;מער ֿפון די ֿפעלקער װָאס רונד ַארום אַײך
 ,אין מַײנע חוקים זַײט איר ניט געגַאנגען

 ;ר ניט געטָאןאון מַײנע געזעצן הָאט אי
 צו מָאל װי די געזעצן ֿפון די ֿפעלקער װָאס רונד ַארום אַײך

 – הָאט איר ניט געטָאן
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 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט8
 ,איך אױך קום אױף דיר, זע

 און װעל טָאן ַא משּפט אין דיר
 .ֿפַאר די אױגן ֿפון די ֿפעלקער

 ,הָאב ניט געטָאן און איך װעל טָאן אױף דיר װָאס איך 9
 .ֿפון װעגן ַאלע דַײנע אומװערדיקײטן

 , דרום װעלן עלטערן עסן זײערע קינדער אין דיר10
 ,און קינדער װעלן עסן זײערע עלטערן
 ,און איך װעל טָאן ַא משּפט אױף דיר

 .און ַאל דַײן איבערבלַײב װעל איך צעשּפרײטן אױף ַאלע װינטן
 ,גָאט דער הַארזָאגט ,  דרום ַאזױ װי איך לעב11

 װַײל דו הָאסט מַײן הײליקטום ֿפַאראומרײניקט, ֿפַאר װָאר
 מיט ַאלע דַײנע מיאוסקײטן

 ,און מיט ַאלע דַײנע אומװערדיקײטן
 ,דרום װעל איך אױך דיך ֿפַארמינערן

 ,און מַײן אױג װעט ניט שױנען
 .ן איך אױך װעל ניט דערבַארימעןאו
 , ּפעסט שטַארבןחלק ֿפון דיר װעלן ֿפון- ַא דריט12

 ,און אױסגײן ֿפון הונגער אין דיר
 ,חלק װעלן דורכן שװערד ֿפַאלן רונד ַארום דיר-און ַא דריט
 ,חלק װעל איך אױף ַאלע װינטן צעשּפרײטן-און ַא דריט

 .און ַא שװערד װעל איך ַארױסצִיען הינטער זײ
 , און מַײן ּכעס װעט אױסגײן13

 ,ָארן אױף זײאון איך װעל בַארוען מַײן גרימצ
 ;און איך װעל מיך שטילן

 און זײ װעלן װיסן ַאז איך יהוה
 ,הָאב גערעדט אין מַײן ֿפַארדרָאס

 .װען איך לָאז אױס מַײן גרימצָארן אױף זײ
  און איך װעל דיך מַאכן ֿפַאר ַא חורבן און ֿפַאר ַא חרּפה14

 ,צװישן די ֿפעלקער װָאס רונד ַארום דיר
 .יטלעכן ֿפַארבַײגײערֿפַאר די אױגן ֿפון א

 , און עס װעט זַײן ַא חרּפה און ַא לעסטערונג15
 ,ַא מוסר און ַא שרעק

 ,בַײ די ֿפעלקער װָאס רונד ַארום דיר
 װען איך טו ַא משּפט אױף דיר

 – מיט ּכעס און מיט גרימצָארן און מיט שטרָאֿפן ֿפון גרימצָארן
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ו

 ;איך יהוה הָאב גערעדט
 ף זײ די בײזע ֿפַײלן ֿפון הונגער װען איך שיק ָאן אױ16

 , װָאס זַײנען אױף אומצוברענגען
 ;װָאס איך װעל זײ שיקן אַײך אומצוברענגען

 ,און הונגער װעל איך מערן אױף אַײך
 .און װעל אַײך צעברעכן דעם אונטערלען ֿפון ברױט

 , און איך װעל ָאנשיקן אױף אַײך הונגער און בײזע חיות17
 ; קינדער לָאזןאון זײ װעלן דיך ָאן

 ,און ּפעסט און בלוט װעט דורכגײן דורך דיר
 .און ַא שװערד װעל איך ברענגען אױף דיר

 .איך יהוה הָאב גערעדט

 

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 ,טו דַײן ּפנים צו די בערג ֿפון יׂשראל,  מענטשנקינד2

 ,און זָאג נֿביאות צו זײ
 ,איר בערג ֿפון יׂשראל: און זָאלסט זָאגן 3

 :הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט דעם הַאר
 ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 ,צו די בערג און צו די הײכן
 :צו די גרָאבנס און צו די טָאלן

 ,איך ברענג אױף אַײך ַא שװערד, זעט
 .און װעל אונטערברענגען אַײערע ָבמות

 , װעלן אַײערע מזבחות און ֿפַארװיסט װערן4
 ;און צעברָאכן װערן װעלן אַײערע זונזַײלן

 און איך װעל מַאכן ֿפַאלן אַײערע דערשלָאגענע
 .ֿפַאר אַײערע ָאּפגעטער

  און איך װעל ַאהינטָאן די ּפָגרים ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל5
 ,ֿפַאר זײערע ָאּפגעטער

 און איך װעל צעשּפרײטן אַײערע בײנער
 .רום אַײערע מזבחותרונד ַא

 , אין ַאלע אַײערע װױנערטער װעלן די שטעט חרוֿב װערן6
 ;און די ָבמות װעלן ֿפַארװיסט װערן

 ,ּכדי חרוֿב און װיסט װערן זָאלן אַײערע מזבחות
 ,זָאלן אַײערע ָאּפגעטער און צעברָאכן און צעשטערט װערן
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 ,און ָאּפגעהַאקט װערן זָאלן אַײערע זונזַײלן
 .געמעקט װערן זָאלן אַײערע װערקאון אױס

 , און ֿפַאלן װעלן דערשלָאגענע צװישן אַײך7
 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה

 : ָאבער איך װעל לָאזן ַאן איבערבלַײב8
 ,ַאז איר זָאלט הָאבן ַאנטרונענע ֿפון שװערד צװישן די ֿפעלקער

 .װען איר װערט צעשּפרײט אין די לענדער
 ַאנטרונענע װעלן מיך דערמָאנען און אַײערע 9

 ,צװישן די ֿפעלקער װָאס זײ זַײנען געֿפַאנגען געװָארן ַאהין
 װי ַאזױ איך בין געװען צעברָאכן
 ֿפון װעגן זײער ֿפַארֿפירטן הַארצן
 ,װָאס הָאט זיך ָאּפגעקערט ֿפון מיר

 און ֿפון װעגן זײערע אױגן
 ;געטערװָאס זַײנען געװען ֿפַארֿפירט נָאך זײערע ָאּפ

 ,און זײ װעלן זיך עקלען ֿפַאר זיך ַאלײן
 װעגן די בײזן װָאס זײ הָאבן געטָאן
 .בַײ ַאלע זײערע אומװערדיקײטן

 ; און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה10
 ניט אומזיסט הָאב איך גערעדט
 .זײ צו טָאן דָאס דָאזיקע בײז

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר11
 , הַאנטּפַאטש מיט דַײן

 ,און קלַאּפ מיט דַײן ֿפוס
 װײ אױף ַאלע בײזע אומװערדיקײטן: און זָאג

 ;ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל
 ,ֿפון הונגער, װָארום ֿפון שװערד

 .װעלן זײ ֿפַאלן, און ֿפון ּפעסט
 , דער װַײטער װעט ֿפון ּפעסט שטַארבן12

 ,און דער נָאנטער װעט ֿפון שװערד ֿפַאלן
 נער און בַאלעגערטעראון דער געבליבע

 :װעט ֿפון הונגער שטַארבן
 .און איך װעל אױסלָאזן מַײן גרימצָארן אױף זײ

 , און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה13
 װען זײערע דערשלָאגענע װעלן זַײן צװישן זײערע ָאּפגעטער

 ,רונד ַארום זײערע מזבחות
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ז

 ,אױף יעטװעדער הױכן בערגל
 ,אױף ַאלע שּפיצן בערג

 , אונטער יעטװעדער צװַײגהַאֿפטיקן בױםאון
 ,און אונטער יעטװעדער געדיכטן אַײכנבױם
 אין דעם ָארט װָאס זײ הָאבן דָארטן געגעבן
 .ַא געשמַאקן ֵריח צו ַאלע זײערע ָאּפגעטער

 , און איך װעל אױסשטרעקן מַײן הַאנט אױף זײ14
 און װעל מַאכן דָאס לַאנד ַא װיסט און װיסטעניש

 , מדבר ִדֿבָלהמער ֿפון
 ;אין ַאלע זײערע װױנערטער

 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

 

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר,  און דו מענטשנקינד2

 !ַא ָסוף צו דער ערד ֿפון יׂשראל
 .ון לַאנדגעקומען ַא ָסוף אױף די ֿפיר עקן ֿפ

 , ַאצונד איז ַא ָסוף אױף דיר3
 ,און איך װעל ָאנשיקן מַײן צָארן אױף דיר

 ,און װעל דיך משּפטן לױט דַײנע װעגן
 .און ֿפַארגעלטן אױף דיר ַאלע דַײנע אומװערדיקײטן

 , און מַײן אױג װעט דיך ניט שױנען4
 ;און איך װעל ניט דערבַארימען
 ,רגעלטן אױף דירנַײערט דַײנע װעגן װעל איך ֿפַא

 ;און דַײנע אומװערדיקײטן װעלן אין דַײן מיט בלַײבן
 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר5
 !ַא בַאזונדער אומגליק ָאט קומט, ַאן אומגליק

 , ַא ָסוף איז געקומען6
 ,געקומען דער ָסוף

 ;ער הָאט זיך דערװעקט אױף דיר
 !מט עסָאט קו

 , געקומען איז די רײ צו דיר7
 ;בַאװױנער ֿפון לַאנד
 ,געקומען די צַײט
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 ,נָאנט איז דער טָאג ֿפון מהומה
 .און אױס דער געהילך ֿפון די בערג

 , ַאצונד בַאלד װעל איך אױסגיסן מַײן גרימצָארן אױף דיר8
 ,און אױסלָאזן אױף דיר מַײן ּכעס
 ,און דיך משּפטן לױט דַײנע װעגן

 .ון ֿפַארגעלטן אױף דיר ַאלע דַײנע אומװערדיקײטןא
 , און מַײן אױג װעט ניט שױנען9

 ;און איך װעל ניט דערבַארימען
 ,לױט דַײנע װעגן װעל איך ֿפַארגעלטן אױף דיר

 ;און דַײנע אומװערדיקײטן װעלן אין דַײן מיט בלַײבן
 .טו שלָאגןאון איר װעט װיסן ַאז איך יהוה 

 ,ג ָאט איז דער טָא10
 !ָאט קומט עס

 ,אױסגעֿפַאלן איז די רײ
 ,געשּפרָאצט הָאט דער שטעקן
 .געבליט הָאט די מוטװיליקײט

  אומרעכט איז אױסגעװַאקסן11
 ;אין ַא שטעקן ֿפון שלעכטיקײט

 ,ניט ֿפון זײ קומט ַארױס
 ,און ניט ֿפון זײער געזעמל
 ;און ניט ֿפון זײער געטומל

 .און ניטָא קײן געהױבנקײט אין זײ
 , געקומען איז די צַײט12

 ;דערגרײכט הָאט דער טָאג
 ,דער קױֿפער זָאל זיך ניט ֿפרײען

 ,און דער ֿפַארקױֿפער זָאל ניט טרױערן
 .װָארום ַא גרימצָארן איז אױף איר גַאנצן געזעמל

  װָארום דער ֿפַארקױֿפער װעט צום ֿפַארקױֿפטן13
 ;אין זַײן לעבנס לעבן זיך ניט אומקערן

 , זעונג איז אױף איר גַאנצן געזעמלװַײל ַא
 ;עס זָאל זיך ניט אומקערן

 און ֿפון װעגן זַײן זינד אין זַײן לעבן
 .װעט זיך קײנער ניט דערהַאלטן

 , געבלָאזן דעם הָארן14
 ,און ָאנגעברײט ַאלצדינג
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 ;און ניטָא װער זָאל גײן אױף מלחמה
 .װָארום מַײן גרימצָארן איז אױף איר גַאנצן געזעמל

 , דערױסן די שװערד15
 ;און אינעװײניק די ּפעסט און דער הונגער

 ,דער װָאס אין ֿפעלד װעט דורכן שװערד שטַארבן
 .װעט אים הונגער און ּפעסט אױֿפעסן, און דער װָאס אין שטָאט

 , און זײערע ַאנטרונענע װעלן ַאנטרינען16
 ,און װעלן זַײן אױף די בערג

 ,װי טױבן ֿפון די טָאלן
 ;ַאלע טוען זײ ברומעןװָאס 

 .איטלעכער ֿפון װעגן זַײן זינד
 , ַאלע הענט װעלן שלַאף װערן17

 .און ַאלע קני װעלן רינען מיט װַאסער
 , און זײ װעלן ָאנגורטן זַאקקלײדער18

 ,און ַא שױדער װעט זײ בַאדעקן
 ,און אױף ַאלע ּפנימער װעט זַײן ַא בושה

 .און אױף ַאלע זײערע קעּפ ַא ּפליך
 , זײער זילבער װעלן זײ אױף די גַאסן ַארױסװַארֿפן19

 ,און זײער גָאלד װעט ַאן אומרײניקײט װערן
 זײער זילבער און זײער גָאלד װעט זײ ניט קענען מציל זַײן

 ;אין טָאג ֿפון גָאטס גרימצָארן
 זײער לַײב װעלן זײ ניט ָאנזעטן

 ;און זײערע אינגעװײד װעלן זײ ניט ָאנֿפילן
 ,טרױכלונג צו זײער זינד איז דָאס געװעןװָארום די ש

 ; און זײער שײנע צירונג װָאס זײ הָאבן ֿפַאר ַא שטָאלץ געמַאכט20
 און בילדער ֿפון זײערע מיאוסע אומװערדיקײטן

 ;הָאבן זײ דערֿפון אױסגעַארבעט
 .דרום מַאך איך עס זײ ֿפַאר ַאן אומרײניקײט

 , ֿפרעמדע צו רױב און איך װעל עס געבן אין דער הַאנט ֿפון21
 ,און צו די שלעכטע ֿפון דער ערד צו ֿפַאנג

 .און זײ װעלן עס ֿפַארשװעכן
 , מַײן ּפנים ֿפון זײדרײען און איך װעל ָאּפ22

 ;און מע װעט ֿפַארשװעכן מַײן ֿפַארבָארגעניש
 ,אַײנברעכער װעלן קומען אין איר, יָא

 .שװעכןאון װעלן זי ֿפַאר
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ח

 , גרײט צו די קײטן23
 ,רום דָאס לַאנד איז ֿפול מיט בלוטשולדװָא

 .און די שטָאט איז ֿפױל מיט אומרעכט
 , און איך װעל ברענגען די ערגסטע ֿפון די ֿפעלקער24

 ;און זײ װעלן ַירשען זײערע הַײזער
 ;און איך װעל ֿפַארשטערן דעם שטָאלץ ֿפון די שטַארקע

 .און ֿפַארשװעכט װערן װעלן זײערע הײליקטומען
 ,שױדערניש קומט ַא 25

 .און עס װעט ניט זַײן, און זײ װעלן זוכן שלום
 , ַא ברָאך אױף ַא ברָאך װעט קומען26

 ;און ַא הערונג נָאך ַא הערונג װעט זַײן
 ,און זײ װעלן זוכן ַא זעונג ֿפון נֿביא

 ,און די ּתורה װעט ֿפַארלָארן װערן ֿפון ּכהן
 .עצה ֿפון די זקניםאון ַאן 

 ,ט טרױערן דער מלך װע27
 ,און דער ֿפירשט װעט זיך ָאנקלײדן מיט װיסטקײט

 ;און די הענט ֿפון דעם ֿפָאלק ֿפון לַאנד װעלן צעטומלט װערן
 ,לױט זײער װעג װעל איך טָאן מיט זײ

 ;און מיט זײערע משּפטים װעל איך זײ משּפטן
 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

 

אין , אין זעקסטן חודש, ָאר און עס איז געװען אין זעקסטן י1
און די , װי איך זיץ אין מַײן הױז, ֿפינֿפטן טָאג ֿפון חודש

ַאזױ איז דָארטן געֿפַאלן אױף מיר , עלטסטע ֿפון יהּודה זיצן ֿפַאר מיר
ערשט ַא ,  און איך הָאב געזען2. די הַאנט ֿפון גָאט דעם הַאר

 דעם אױסזען ֿפון ֿפון: געשטַאלט ַאזױ װי דָאס אױסזען ֿפון ֿפַײער
און ֿפון זַײנע לענדן און ַארױף ַאזױ װי , זַײנע לענדן און ַארָאּפ ֿפַײער

 . ַאזױ װי דער ָאנבליק ֿפון בורשטין, דָאס אױסזען ֿפון גלַאנציקײט
און הָאט ,  און ער הָאט אױסגעשטרעקט ַא געשטַאלט ֿפון ַא הַאנט3

און ַא װינט הָאט מיך , ּפמיך ָאנגענומען ֿפַאר ַא לָאק ֿפון מַײן קָא
 און הָאט מיך געברַאכט , געטרָאגן צװישן ערד און צװישן הימל
צום אַײנגַאנג ֿפון דעם , אין זעונגען ֿפון גָאט קײן ירושלים

װָאס דָארטן איז , אינעװײניקסטן טױער װָאס איז געקערט צו צֿפון
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שט  ער4. געװען דער ָארט ֿפון דעם דערצערנבילד װָאס דערצערנט
ַאזױ װי די זעונג , דָארטן איז די ּפרַאכט ֿפון דעם גָאט ֿפון יׂשראל

:  און ער הָאט צו מיר געזָאגט5. װָאס איך הָאב געזען אין טָאל
הָאב איך . הײב ַאקָארשט אױף דַײנע אױגן קעגן צֿפון, מענטשנקינד

ערשט אין צֿפון ֿפון דעם טױער , אױֿפגעהױבן מַײנע אױגן קעגן צֿפון
 און ער 6. בַײם ַארַײנגַאנג, ן מזבח איז דָאס דָאזיקע דערצערנבילדֿפו

די ? דו זעסט װָאס זײ טוען, מענטשנקינד: הָאט צו מיר געזָאגט
ּכדי איך , גרױסע אומװערדיקײטן װָאס דָאס הױז ֿפון יׂשראל טוט דָא

און װעסט נָאך װַײטער ? זָאל מיך דערװַײטערן ֿפון מַײן הײליקטום
 און ער הָאט מיך געברַאכט צום 7. ע אומװערדיקײטןזען גרעסער

ערשט ַא לָאך איז אין דער , און איך הָאב געזען, אַײנגַאנג ֿפון הױף
גרָאב ַאקָארשט אין , מענטשנקינד:  הָאט ער צו מיר געזָאגט8. װַאנט

ערשט ַאן , און איך הָאב געגרָאבן אין דער װַאנט. דער װַאנט
און זע די בײזע , גײ ַארַײן:  מיר געזָאגט הָאט ער צו9. אַײנגַאנג

און ,  בין איך ַארַײנגעגַאנגען10. אומװערדקײטן װָאס זײ טוען דָא
ערשט ַאלערלײ אומװערדיקע געשטַאלטן ֿפון שרצים , הָאב געזען
זַײנען , און ַאלערלײ ָאּפגעטער ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל, און בהמות

 און ֿפַאר זײ שטײען 11. רוםאױסגעקריצט אױף דער װַאנט רונד ַא
און ַיֲאַזנָיהּו , זיבעציק מַאן ֿפון די עלטסטע ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל

און איטלעכער מיט זַײן , דער זון ֿפון ָשֿפנען שטײט אין מיטן ֿפון זײ
און ַא דיקער װָאלקן ֿפון דעם װַײרױך גײט , רײכערֿפַאן אין זַײן הַאנט

װָאס , מענטשנקינד, הָאסטו געזען: עזָאגט הָאט ער צו מיר ג12. אױף
, די עלטסטע ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל טוען אין דער ֿפינצטערניש

גָאט זעט : װָארום זײ זָאגן? איטלעכער אין זַײנע בילדערקַאמערן
 און ער הָאט צו מיר 13. ֿפַארלָאזן הָאט גָאט דָאס לַאנד, אונדז ניט
גרעסערע אומװערדיקײטן װָאס זײ װעסט נָאך װַײטער זען : געזָאגט
 און ער הָאט מיך געברַאכט צו דעם טױעראַײנגַאנג ֿפון 14. טוען

ערשט דָארטן זיצן די װַײבער און בַאװײנען , גָאטס הױז װָאס צו צֿפון
? מענטשנדיקנד, הָאסטו געזען:  הָאט ער צו מיר געזָאגט15. ַּתמּוזן

  .ײטן װי די דָאזיקעװעסט נָאך װַײטער זען גרעסערע אומװערדיק
 און ער הָאט מיך געברַאכט צו דעם אינעװײניקסטן הױף ֿפון 16

צװישן דעם , ערשט בַײם אַײנגַאנג ֿפון גָאטס טעמּפל, גָאטס הױז
מיט , זַײנען ַארום ֿפינף און צװַאנציק מַאן, ּפָאליש און דעם מזבח

, מזרחאון זײערע ּפנימער צו , זײערע רוקנס צום טעמּפל ֿפון גָאט
:  הָאט ער צו מיר געזָאגט17. און זײ בוקן זיך קעגן מזרח צו דער זון

קנַאּפ איז דעם הױז ֿפון יהּודה צו טָאן ? מענטשנקינד, הָאסטו געזען
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ט

ַאז זײ הָאבן נָאך , די אומװערדיקײטן װָאס זײ הָאבן דָא געטָאן
און הָאבן מיך װידער און , ָאנגעֿפילט דָאס לַאנד מיט אומרעכט

 .און ָאט לײגן זײ צו דעם צװַײג צו זײער נָאז; ידער דערצערנטװ

 ; דרום װעל איך אױך טָאן מיט גרימצָארן18
 ,מַײן אױג װעט ניט שױנען

 ;און איך װעל ניט דערבַארימען
 ,און זײ װעלן שרַײען אין מַײן אױער אױף ַא הױך ָקול

 .און איך װעל זײ ניט צוהערן

 

ַאזױ צו , ױסגערוֿפן אין מַײן אױער און ַא הױכער ָקול הָאט א1
, מַאכט גענענען די װָאס זַײנען געזעצט אױף דער שטָאט: זָאגן

 ערשט זעקס 2. און איטלעכן מיט זַײן צעשטערגעצַײג אין זַײן הַאנט
מענער זַײנען ָאנגעקומען ֿפון דעם װעג ֿפון דעם אױבערשטן טױער 

זַײן ברעכגעצַײג אין און איטלעכער מיט , װָאס איז געקערט צו צֿפון
און אײן מַאן צװישן זײ ָאנגעטָאן אין לַײנען מיט ַא , זַײן הַאנט

און , און זײ זַײנען געקומען. שרַײבערס טינטהָארן אױף זַײנע לענדן
 און די ּפרַאכט 3. הָאבן זיך געשטעלט לעבן דעם קוּפערנעם מזבח

איבער דעם ּכרוֿב ֿפון דעם גָאט ֿפון יׂשראל הָאט זיך אױֿפגעהױבן ֿפון 
און ער הָאט ; צו דעם שװעל ֿפון הױז, װָאס זי איז אױף אים געװען

װָאס ַא שרַײבערס , גערוֿפן צו דעם מַאן ָאנגעטָאן אין לַײנען
 און גָאט הָאט צו אים 4. טינטהָארן איז געװען אױף זַײנע לענדן

סט און זָאל, אין מיטן ירושלים, גײ דורך אין מיטן שטָאט: געזָאגט
ָאנצײכענען ַא צײכן אױף די שטערנס ֿפון די מענטשן װָאס זיֿפצן און 

 און 5. קרעכצן אױף ַאלע אומװערדיקײטן װָאס װערן געטָאן אין איר
גײט דורך אין שטָאט : צו יענע הָאט ער געזָאגט ֿפַאר מַײנע אױערן

און איר זָאלט , אַײער אױג זָאל ניט שױנען; און שלָאגט, הינטער אים
און קלײנע קינדער , ַא בחור און ַא מײדל,  ַא זקן6. ט דערבַארימעןני

נָאר צו קײן מענטשן װָאס , זָאלט איר הרגען צום טױט, און װַײבער
און ֿפון מַײן ; זָאלט איר ניט גענענען, אױף אים איז דער צײכן

הָאבן זײ ָאנגעהױבן ֿפון די ַאלטע לַײט . הײליקטום זָאלט איר ָאנהײבן
ֿפַאראומרײניקט דָאס :  און ער הָאט צו זײ געזָאגט7. ַארן הױזװָאס ֿפ
און זײ ! גײט ַארױס; און ֿפילט ָאן די הױֿפן מיט דערשלָאגענע, הױז

 און עס איז 8. און הָאבן געשלָאגן אין שטָאט, זַײנען ַארױסגעגַאנגען
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ַאזױ בין , און איך בין געבליבן ַאלײן, װי זײ הָאבן געשלָאגן, געװען
, װײ: און געזָאגט, און איך הָאב געשרִיען,  געֿפַאלן אױף מַײן ּפניםאיך

װילסטו אומברענגען דעם גַאנצן איבערבלַײב ֿפון , גָאט דו הַאר
 ? יׂשראל מיט װָאס דו גיסט אױס דַײן גרימצָארן אױף ירושלים

די זינד ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל און :  הָאט ער צו מיר געזָאגט9
און דָאס לַאנד איז ָאנגעֿפילט מיט , זײער זײער גרױסיהּודה איז 

: װָארום זײ זָאגן, און די שטָאט איז ֿפול מיט אומגערעכטיקײט, בלוט
 .און גָאט זעט ניט, ֿפַארלָאזן הָאט גָאט דָאס לַאנד

 , דרום װעט אױך מַײן אױג ניט שױנען10
 ;און איך װעל ניט דערבַארימען
 .ן אױף זײער קָאּפזײער װעג װעל איך ֿפַארגעלט

 ערשט דער מַאן ָאנגעטָאן אין לַײנען װָאס דער טינטהָארן איז 11
: ַאזױ צו זָאגן, הָאט געברַאכט ַאן ענטֿפער, געװען אױף זַײנע לענדן

 .איך הָאב געטָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס דו הָאסט מיר בַאֿפױלן

 

ָאּפ ערשט אױף דעם הימל װָאס איבערן ק,  און איך הָאב געזען1
ַאזױ װי , ֿפון די ּכרוֿבים הָאט זיך בַאװיזן ַאזױ װי סַאּפירשטײן
 און ער 2. דָאס אױסזען ֿפון דער געשטַאלט ֿפון ַא טרָאן איבער זײ

און , הָאט גערעדט צו דעם מַאן װָאס איז געװען ָאנגעטָאן אין לַײנען
און , אונטער דעם ּכרוֿב, גײ ַארַײן צװישן די רעדער: ער הָאט געזָאגט

און טו ַא , ֿפיל ָאן דַײנע הױֿפנס מיט ֿפַײערקױלן ֿפון צװישן די ּכרוֿבים
 . איז ער ַארַײנגעגַאנגען ֿפַאר מַײנע אױגן. װָארף אױף דער שטָאט

 װען דער ,  און די ּכרוֿבים זַײנען געשטַאנען רעכטס ֿפון הױז3
דעם און ַא װָאלקן הָאט ָאנגעֿפילט ; מַאן איז ַארַײנגעגַאנגען

 און די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט זיך אױֿפגעהױבן 4. אינעװײניקסטן הױף
און דָאס הױז איז ; ֿפון איבער דעם ּכרוֿב צום שװעל ֿפון הױז

און דער הױף איז געװען ֿפול מיט , ָאנגעֿפילט געװָארן מיטן װָאלקן
ן  און דָאס גערױש ֿפון די ֿפליגלען ֿפו5. דעם שַײן ֿפון גָאטס ּפרַאכט

ַאזױ װי , די ּכרוֿבים הָאט זיך געהערט ביזן אױסנװײניקסטן טױער
,  און עס איז געװען6. װען ער רעדט, דער ָקול ֿפון גָאט ַאלמַאכטיקן

, װי ער הָאט בַאֿפױלן דעם מַאן װָאס איז געװען ָאנגעטָאן אין לַײנען
, רוֿביםֿפון צװישן די ּכ, נעם ֿפַײער ֿפון צװישן די רעדער: ַאזױ צו זָאגן



 יחזקאל

 . און הָאט זיך געשטעלט לעבן ַא רָאד, ַאזױ איז ער ַארַײנגעגַאנגען
 און דער ּכרוֿב הָאט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט ֿפון צװישן די 7

און ער הָאט , ּכרוֿבים צו דעם ֿפַײער װָאס צװישן די ּכרוֿבים
אױֿפגעהױבן און געגעבן אין די הױֿפנס ֿפון דעם ָאנגעטָאנענעם אין 

 און בַײ 8. און איז ַארױסגעגַאנגען, און דער הָאט עס גענומען; נעןלַײ
די ּכרוֿבים הָאט זיך געזען די געשטַאלט ֿפון ַא מענטשנס הַאנט 

ערשט ֿפיר רעדער ,  און איך הָאב געזען9. אונטער זײערע ֿפליגלען
אײן רָאד לעבן אײן , אײן רָאד לעבן אײן ּכרוֿב, זַײנען לעבן די ּכרוֿבים

און דָאס אױסזען ֿפון די רעדער איז געװען ַאזױ װי דער ; ּכרוֿב
אײן געשטַאלט איז :  און זײער אױסזען10. ָאנבליק ֿפון גָאלדשטײן

 ַאז 11. ַאזױ װי עס װָאלט זַײן ַא רָאד אין ַא רָאד, געװען בַײ זײ ֿפירן
הָאבן זײ : זַײנען זײ געגַאנגען צו זײערע ֿפיר זַײטן, זײ זַײנען געגַאנגען

נַײערט צום ָארט װּוהין דער קָאּפ , זיך ניט אומגעדרײט בַײ זײער גײן
זײ הָאבן זיך ניט ; נָאך אים זַײנען זײ געגַאנגען, איז געװען געקערט

, און זײער רוקן,  און זײער גַאנצער לַײב12. אומגעדרײט בַײ זײער גײן
ן געװען זַײנע, און די רעדער, און זײערע ֿפליגלען, און זײערע הענט

 די 13. זײערע רעדער בַײ זײ ֿפירן – ֿפול מיט אױגן רונד ַארום
 און 14.  אין מַײנע אױערן”דער ַגלַגל„זײ הָאט מען ָאנגערוֿפן , רעדער

אײן ּפנים דער ּפנים ֿפון ַא : ֿפיר ּפנימער זַײנען בַײ איטלעכן געװען
און דער , און דער צװײטער ּפנים דער ּפנים ֿפון ַא מענטשן, ּכרוֿב

און דער ֿפירטער דער ּפנים ֿפון ַאן , דריטער דער ּפנים ֿפון ַא לײב
דָאס איז געװען די .  און די ּכרוֿבים הָאבן זיך אױֿפגעהױבן15. ָאדלער

 און ַאז די ּכרוֿבים זַײנען 16. חיה װָאס איך הָאב געזען בַײם טַײך ּכֿבר
 און ַאז די ּכרוֿבים ,זַײנען געגַאנגען די רעדער לעבן זײ, געגַאנגען

, הָאבן אױֿפגעשטעלט זײערע ֿפליגלען זיך אױֿפצוהײבן ֿפון דער ערד
 ַאז יענע 17. הָאבן אױך די רעדער זיך ניט ָאּפגעדרײט ֿפון לעבן זײ

און ַאז יענע הָאבן זיך , זַײנען די געשטַאנען, זַײנען געשטַאנען
רום דער גַײסט װָא, הָאבן זײ זיך אױֿפגעהױבן מיט זײ, אױֿפגעהױבן

 און די ּפרַאכט ֿפון גָאט איז ַאװעק 18. ֿפון דער חיה איז געװען אין זײ
 . און הָאט זיך געשטעלט אױף די ּכרוֿבים, ֿפון דעם שװעל ֿפון הױז

און הָאבן ,  און די ּכרוֿבים הָאבן אױֿפגעשטעלט זײערע ֿפליגלען19
,  זײער ַארױסגײןזיך אױֿפגעהױבן ֿפון דער ערד ֿפַאר מַײנע אױגן בַײ

און זײ הָאבן זיך געשטעלט בַײם ; און די רעדער בַאגלַײך מיט זײ
און די ּפרַאכט ֿפון דעם ; טױער ֿפון גָאטס הױז-אַײנגַאנג ֿפון מזרח

 דָאס איז די חיה 20. גָאט ֿפון יׂשראל איז געװען איבער זײ ֿפון אױבן
;  בַײם טַײך ּכֿבר,װָאס איך הָאב געזען אונטער דעם גָאט ֿפון יׂשראל
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צו ֿפיר ,  צו ֿפיר21. און איך הָאב דערקענט ַאז דָאס זַײנען ּכרוֿבים
, און ֿפיר ֿפליגלען בַײ איטלעכן, ּפנימער זַײנען בַײ איטלעכן געװען

. און די געשטַאלט ֿפון הענט ֿפון ַא מענטשן אונטער זײערע ֿפליגלען
ס זַײנען געװען די דָא:  און די געשטַאלט ֿפון זײערע ּפנימער22

זײער אױסזען און זײ , ּפנימער װָאס איך הָאב געזען בַײם טַײך ּכֿבר
 .איטלעכער צו דער זַײט ֿפון זַײן ּפנים זַײנען זײ געגַאנגען. גוֿפא

 

און הָאט מיך געברַאכט ,  און ַא װינט הָאט מיך אױֿפגעהױבן1
 טױער ֿפון גָאטס הױז װָאס איז געקערט צו-צו דעם מזרח

ערשט אין דעם אַײנגַאנג ֿפון טױער זַײנען ֿפינף און צװַאנציק ; מזרח
און , און איך הָאב געזען צװישן זײ ַיַאַזנָיה דעם זון ֿפון ַעזורן; מַאן

 און ער הָאט צו 2. די הַארן ֿפון ֿפָאלק, ּפלטָיהו דעם זון ֿפון בָנָיהּון
 :מיר געזָאגט

 ,ס טרַאכטן אומרעכטדָאס זַײנען די מענער װָא, מענטשנקינד
 ;און ֵעצהן בײזע עצות אין דער דָאזיקער שטָאט

 !ניט ַאזױ בַאלד:  װָאס זָאגן3
 !מע װעט נָאך בױען הַײזער

 ,זי איז דער טָאּפ
 .און מיר זַײנען דָאס ֿפלײש

 , דרום זָאג נֿביאות אױף זײ4
 .טשנקינדדו מענ, זָאג נֿביאות

און ער הָאט צו מיר , לן אױף מיר און דער גַײסט ֿפון גָאט איז געֿפַא5
 :געזָאגט

 :ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: זָאג
 ,הױז ֿפון יׂשראל, ַאזױ הָאט איר געזָאגט

 .און װָאס אַײך קומט אױֿפן זינען דָאס װײס איך
  איר הָאט געמערט אַײערע דערשלָאגענע6

 ,אין דער דָאזיקער שטָאט
 .נעאון ָאנגעֿפילט אירע גַאסן מיט דערשלָאגע

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט7
 ,אַײערע דערשלָאגענע װָאס איר הָאט ַאװעקגעלײגט אין איר

 ,און זי איז דער טָאּפ, זײ זַײנען דָאס ֿפלײש
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 .ָאבער אַײך װעט מען ַארױסצִיען ֿפון איר
 , ֿפַאר דער שװערד הָאט איר מורא געהַאט8

 ,ַײךאון ַא שװערד װעל איך ברענגען אױף א
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 , און איך װעל אַײך ַארױסצִיען ֿפון איר מיט9
 ,און װעל אַײך געבן אין דער הַאנט ֿפון ֿפרעמדע

 .און װעל טָאן אױף אַײך ַא משּפט
 ; דורך דער שװערד װעט איר ֿפַאלן10

 ;אױֿפן געמַארק ֿפון יׂשראל װעל איך אַײך משּפטן
 .ן יהוהאון איר װעט װיסן ַאז איך בי

 , זי װעט אַײך ניט זַײן צום טָאּפ11
 ;ָאבער איר װעט זַײן אין איר צו ֿפלײש

 .בַײם געמַארק ֿפון יׂשראל װעל איך אַײך משּפטן
 , און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה12

 ,װָאס אין מַײנע חוקים זַײט איר ניט געגַאנגען
 ,און מַײנע געזעצן הָאט איר ניט געטָאן

 זױ װי די געזעצן ֿפון די ֿפעלקערנַײערט ַא
 .נד ַארום אַײך הָאט איר געטָאןװָאס רו

ַאזױ איז ּפלטָיה , װי איך הָאב נֿביאות געזָאגט,  און עס איז געװען13
און , בין איך געֿפַאלן אױף מַײן ּפנים; דער זון ֿפון בָנָיהּון געשטָארבן

גָאט דו , װײ: ָאגטאון הָאב געז, איך הָאב געשרִיען אױף ַא הױכן ָקול
? װילסטו ַא ֿפַארלענדונג מַאכן ֿפון דעם איבערבלַײב ֿפון יׂשראל, הַאר

 :ַאזױ צו זָאגן, ט געװען צו מיר איז דָאס װָארט ֿפון גָא14

 ,דַײנע ברידער, דַײנע ברידער,  מענטשנקינד15
 ,די מענטשן ֿפון דַײן קרוֿבהשַאֿפט

 ,גַאנצןאון דָאס גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל אין 
 :װָאס די בַאװױנער ֿפון ירושלים הָאבן צו זײ געזָאגט

 !זַײט דערװַײטערט ֿפון גָאט
 – דָאס איז אונדז דָאס לַאנד געגעבן געװָארן ֿפַאר ַא ירושה

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  דרום זָאגט16
 ,הגם איך הָאב זײ דערװַײטערט צװישן די ֿפעלקער

 , צעשּפרײט אין די לענדעראון הגם איך הָאב זײ
 בין איך זײ ָאבער ֿפַאר ַא קלײן הײליקטום

 .אין די לענדער װָאס זײ זַײנען געקומען ַאהין
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 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  דרום זָאג17
 ,איך װעל אַײך אַײנזַאמלען ֿפון די אומות, יָא

 און װעל אַײך צונױֿפקלַײבן ֿפון די לענדער
 ,צעשּפרײט געװָארן אין זײװָאס איר זַײט 

 .און איך װעל אַײך געבן די ערד ֿפון יׂשראל
 , און זײ װעלן קומען ַאהין18

 און װעלן ָאּפטָאן ַאלע אירע מיאוסקײטן
 .און ַאלע אירע אומװערדיקײטן ֿפון איר

 , און איך װעל זײ געבן אײן הַארץ19
 ;און ַא נַײ געמיט װעל איך ַארַײנגעבן אין אַײך

 ,ך װעל ָאּפטָאן דָאס הַארץ ֿפון שטײן ֿפון זײער לַײבאון אי
 ;און װעל זײ געבן ַא הַארץ ֿפון ֿפלײש

 , ּכדי זײ זָאלן גײן אין מַײנע חוקים20
 ;און מַײנע געזעצן זָאלן זײ היטן און זײ טָאן

 ,און זײ װעלן מיר זַײן צום ֿפָאלק
 .און איך װעל זײ זַײן צום גָאט

 רץ גײט נָאך דעם הַארצן און די װָאס זײער הַא21
 ,ֿפון זײערע מיאוסקײטן און זײערע אומװערדיקײטן

 ,ַארגעלטןװעל איך זײער װעג אױף זײער קָאּפ ֿפ
 .זָאגט גָאט דער הַאר

און די רעדער ,  און די ּכרוֿבים הָאבן אױֿפגעהױבן זײערע ֿפליגלען22
 איז געװען און די ּפרַאכט ֿפון דעם גָאט ֿפון יׂשראל; בַאגלַײך מיט זײ

 און די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט זיך אױֿפגעהױבן 23. איבער זײ ֿפון אױבן
און הָאט זיך געשטעלט אױף דעם בַארג , ֿפון איבערן מיטן שטָאט

,  און ַא װינט הָאט מיך אױֿפגעהױבן24. װָאס אין מזרח ֿפון שטָאט
, ין ַא זעונגא, און הָאט מיך געברַאכט קײן ַּכׂשדים צו די ֿפַארטריבענע

הָאט זיך , און די זעונג װָאס איך הָאב געזען. מיט דעם גַײסט ֿפון גָאט
 און איך הָאב גערעדט צו די ֿפַארטריבענע 25. אױֿפגעהױבן ֿפון מיר

 .ַאלע װערטער ֿפון גָאט װָאס ער הָאט מיר בַאװיזן
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 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1יב
 ,צװישן ַא װידערשּפעניקן געזינדל זיצסטו, מענטשנקינד 2

 ,און זעען ניט, װָאס הָאבן אױגן צו זען
 ,און הערן ניט, װָאס הָאבן אױערן צו הערן

 .װַײל ַא װידערשּפעניק געזינדל זַײנען זײ
 ,ּכלים-מַאך דיר װַאנדער,  און דו מענטשנקינד3

 ;און װַאנדער אױס בַײ טָאג ֿפַאר זײערע אױגן
 און זָאלסט װַאנדערן ֿפון דַײן ָארט

 ;צו ַאן ַאנדער ָארט ֿפַאר זײערע אױגן
 אֿפשר װעלן זײ אַײנזען

 .ַאז ַא װידערשּפעניק געזינדל זַײנען זײ
  און זָאלסט ַארױסטרָאגן דַײנע ּכלים4

 ;ּכלים בַײ טָאג ֿפַאר זײערע אױגן-ַאזױ װי װַאנדער
 ,ר זײערע אױגןאון דו זָאלסט ַארױסגײן אין ָאװנט ֿפַא

 .ַאזױ װי מע גײט ַארױס אין גלות
 , ֿפַאר זײערע אױגן גרָאב דיר דורך די װַאנט5

 .און טרָאג ַארױס דורך איר
 , ֿפַאר זײערע אױגן זָאלסטו אױֿפן ַאקסל טרָאגן6

 ;אין שטָאקֿפינצטערניש זָאלסטו ַארױסטרָאגן
 ;לַאנדאון ניט ָאנקוקן דָאס , דַײן ּפנים זָאלסטו ֿפַארדעקן

 װָארום ַא צײכן הָאב איך דיך געמַאכט
 .ֿפַאר דעם הױז ֿפון יׂשראל

מַײנע ּכלים :  און איך הָאב געטָאן ַאזױ װי איך בין בַאֿפױלן געװָארן7
ן און אי, ּכלים בַײ טָאג-הָאב איך ַארױסגעטרָאגן ַאזױ װי װַאנדער

אין ; געגרָאבן די װַאנט מיט דער הַאנט-ָאװנט הָאב איך מיר דורך
איך אױֿפן ַאקסל הָאב ; שטָאקֿפינצטערניש הָאב איך ַארױסגעטרָאגן

 .געטרָאגן ֿפַאר זײערע אױגן

 :זָאגן ַאזױ צו,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר אין דער ֿפרי8

 ,הָאבן ניט געזָאגט צו דיר דָאס הױז ֿפון יׂשראל,  מענטשנקינד9
 ? װָאס טוסטו:דָאס װידערשּפעניקע געזינדל

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  זָאג צו זײ10
 ,די דָאזיקע נֿבואה איז אױף דעם ֿפירשט אין ירושלים

 און אױף דעם גַאנצן הױז ֿפון יׂשראל
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 .װָאס זײ זַײנען צװישן זײ
 ;איך בין אַײער צײכן:  זָאג11

 :ַאזױ װעט געטָאן װערן צו זײ, װי איך הָאב געטָאן
 .אין געֿפַאנגענשַאֿפט װעלן זײ גײן, אין גלות

  און דער ֿפירשט װָאס צװישן זײ12
 ,װעט אױֿפן ַאקסל טרָאגן

 ;און אין שטָאקֿפינצטערניש װעט ער ַארױסגײן
 די װַאנט װעט מען דורכגרָאבן
 ;אים ַארױסצוֿפירן דורך איר
 ,זַײן ּפנים װעט ער ֿפַארדעקן

 . לַאנדּכדי ער זָאל ניט ָאנקוקן מיטן אױג דָאס
 , און איך װעל אױסשּפרײטן מַײן נעץ אױף אים13

 ;און ער װעט געֿפַאנגען װערן אין מַײן ּפַאסטקע
 און איך װעל אים ברענגען קײן ָבֿבל

 ,אין לַאנד ֿפון די ַּכׂשדים
 ,ָאבער ער װעט עס ניט ָאנקוקן
 .הגם דָארטן װעט ער שטַארבן

 , און ַאלע װָאס רונד ַארום אים14
 ,און ַאלע זַײנע מחנות, עלֿפערזַײנע ה

 ,װעל איך צעשּפרײטן אױף ַאלע װינטן
 .און ַא שװערד װעל איך ַארױסצִיען הינטער זײ

 , און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה15
 ,װען איך צעװַארף זײ צװישן די ֿפעלקער
 .און װעל זײ צעשּפרײטן אין די לענדער

  איבערלָאזן נָאר געצײלטע מענטשן ֿפון זײ װעל איך16
 ,און ֿפון ּפעסט, ֿפון הונגער, ֿפון שװערד

 ּכדי זײ זָאלן דערצײלן ַאלע זײערע אומװערדיקײטן
 ;צװישן די ֿפעלקער װָאס זײ זַײנען געקומען ַאהין

 .זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוהאון 

 :ַאזױ צו זָאגן, ז געװען צו מיר און דָאס װָארט ֿפון גָאט אי17

 , דַײן ברױט זָאלסטו מיט ציטערניש עסן, מענטשנקינד18
 .און דַײן װַאסער זָאלסטו מיט אומרו און מיט זָארג טרינקען

 : און זָאלסט זָאגן צו דעם ֿפָאלק ֿפון לַאנד19
 ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
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 :װעגן די בַאװױנער ֿפון ירושלים אױף דער ערד ֿפון יׂשראל
 ,סןזײער ברױט װעלן זײ מיט זָארג ע

 ,און זײער װַאסער װעלן זײ מיט בַאנומעניש טרינקען
 ,װַײל איר לַאנד װעט ֿפַארװיסט װערן ֿפון איר ֿפולקײט
 .ֿפון װעגן דעם אומרעכט ֿפון ַאלע װָאס װױנען אין איר

 , און די בַאזעצטע שטעט װעלן חרוֿב װערן20
 ;און דָאס לַאנד װעט ַא װיסטעניש זַײן

 .יך בין יהוהאיר װעט װיסן ַאז אאון 

 :ַאזױ צו זָאגן, ז געװען צו מיר און דָאס װָארט ֿפון גָאט אי21

 װָאס איז דָאס דָאזיקע װערטל בַײ אַײך,  מענטשנקינד22
 :ַאזױ צו זָאגן, אין לַאנד ֿפון יׂשראל

 ,עס לענגערן זיך די טעג
 ?און צו נישט װערט איטלעכע זעונג

 : גָאט דער הַארַאזױ הָאט געזָאגט:  דרום זָאג צו זײ23
 ,איך ֿפַארשטער דָאס דָאזיקע װערטל

 .און מע װעט עס מער ניט זָאגן אין יׂשראל
 ,עס גענענען די טעג: נַײערט רעד צו זײ

 .און די געשעונג ֿפון איטלעכער זעונג
  װָארום מער װעט ניט זַײן קײן ֿפַאלשע זעונג24

 .און גלַאטע װָארזָאגערַײ אין הױז ֿפון יׂשראל
 ,װָאסער װָארט איך װעל רעדן, נַײערט איך יהוה װעל רעדן 25

 .עס װעט זיך מער ניט ֿפַארצִיען; און עס װעט געשען
 ,איר װידערשּפעניק געזינדל, װָארום אין אַײערע טעג
 ,ָאןאון װעל עס ט, װעל איך רעדן ַא װָארט
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 :ַאזױ צו זָאגן, ז געװען צו מיר און דָאס װָארט ֿפון גָאט אי26

 :דָאס הױז ֿפון יׂשראל זָאגט, זע,  מענטשנקינד27
 ,די זעונג װָאס ער זעט איז אױף ֿפיל טעג ַארום

 .און אױף װַײטע צַײטן זָאגט ער נֿביאות
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  דרום זָאג צו זײ28

 ;מער װעלן זיך ניט ֿפַארצִיען ַאלע מַײנע װערטער
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יג

 ,װעט עס געשען, על רעדן ַא װָארטַאז איך װ
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 זָאג נֿביאות,  מענטשנקינד2

 ,אױף די נֿביאים ֿפון יׂשראל װָאס זָאגן נֿביאות
 :און זָאלסט זָאגן צו די נֿביאים ֿפון זײער אײגענעם הַארצן

 :װָארט ֿפון גָאטהערט דָאס 
  ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר׃3

 װײ צו די נֿביאים מנּוװלים
 ,װָאס גײען נָאך זײער געמיט

 – !און נָאך װָאס זײ הָאבן ניט געזען
  ַאזױ װי ֿפיקס אין חורֿבות4

 .יׂשראל, זַײנען געװען דַײנע נֿביאים
 , איר זַײט ַארױֿפגעגַאנגען אין די ברָאכן5

 ,צַאמט ַא צַאם ַארום דעם הױז ֿפון יׂשראלאון ֿפַאר
 .צו בַאשטײן אין מלחמה אין טָאג ֿפון גָאט

 , זײ הָאבן געזען ֿפַאלשקײט און װָארזָאגעניש ֿפון ליגן6
 ,גָאט הָאט געזָאגט: זײ װָאס זָאגן

 ;װען גָאט הָאט זי ניט געשיקט
 !און זײ הַארן ער זָאל מקיים זַײן דָאס װָארט

 ,ען ניט ַא זעונג ֿפון ליגן געזען הָאט איר ד7
 ?און ֿפַאלשע װָארזָאגעניש געזָאגט

 ,ָאגטגָאט הָאט געז: און איר זָאגט
 .װען איך הָאב ניט גערעדט

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט8
 ,װַײל איר הָאט גערעדט ֿפַאלשקײט און געזען ליגן

 ,איך קום אױף אַײך, דרום זעט
 .הַארזָאגט גָאט דער 

  און מַײן הַאנט װעט זַײן אױף די נֿביאים9
 ;װָאס זעען ֿפַאלשקײט און װָארזָאגן ליגן

 ,אין דעם בַארָאט ֿפון מַײן ֿפָאלק װעלן זײ ניט זַײן
 און אין דעם געשריֿפטס ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל
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 ,װעלן זײ ניט ֿפַארשריבן װערן
 ;מעןאון אױף דער ערד ֿפון יׂשראל װעלן זײ ניט קו

 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין גָאט יהוה
 , װַײל און בַאװַײל זײ הָאבן ֿפַארֿפירט מַײן ֿפָאלק10

 ;װען קײן שלום איז ניטָא! שלום: ַאזױ צו זָאגן
 ,און ער בױט ַא װענטל

 ;ָא בַאשמירן עס מיט טינק-און זײ
 ; זָאג צו די טינקשמירער ַאז עס װעט אַײנֿפַאלן11

 ,עגן ַא ֿפלײציקערעס װערט ַא ר
 ,װעט ֿפַאלן, הָאגלשטײנער, און איר

 .און ַא שטורעמװינט װעט אױסברעכן
 , און ָאט ַאז די מױער ֿפַאלט אַײן12

 :צי װעט ניט געזָאגט װערן צו אַײך
 ?װּו איז דָאס געשמיר װָאס איר הָאט ָאנגעשמירט

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט13
 כן אױסברעכן ַא שטורעמװינטאיך װעל מַא, יָא

 ,אין מַײן גרימצָארן
 ,און ַא ֿפלײציקער רעגן װעט זַײן אין מַײן ּכעס

 .צו ֿפַארלענדן, און הָאגלשטײנער אין גרימצָארן
  און איך װעל צעשטערן די מױער14

 ,װָאס איר הָאט בַאשמירט מיט טינק
 ,און װעל זי ברענגען צו דער ערד

 ;ַאנטּפלעקט װערןאון איר גרונטֿפעסט װעט 
 ,און זי װעט אַײנֿפַאלן

 ;און איר װעט ֿפַארלענדט װערן דערין
 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה

 , און איך װעל אױסלָאזן מַײן גרימצָארן אױף דער מױער15
 ;און אױף די װָאס הָאבן זי בַאשמירט מיט טינק

 :און איך װעל זָאגן צו אַײך
 – ָא די װָאס הָאבן זי בַאשמירטאון ניט, ניטָא די מױער

 , די נֿביאים ֿפון יׂשראל װָאס זָאגן נֿביאות אױף ירושלים16
 ,און זעען איר ַא זעונג ֿפון שלום

 ,װען קײן שלום איז ניטָא
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 טו דַײן ּפנים,  און דו מענטשנקינד17
 צו די טעכטער ֿפון דַײן ֿפָאלק
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 , זײער אײגענעם הַארצןװָאס זָאגן נֿביאות ֿפון
 ,און זָאג נֿביאות אױף זײ

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  און זָאלסט זָאגן18
 ,װײ צו די װָאס נײען ָאן קישעלעך אױף ַאלע עלנבױגנס

 ,און מַאכן שלײערס אױֿפן קָאּפ ֿפון איטלעכן װּוקס
 !ּכדי נֿפשות צו ֿפַאנגען

 ,מַײן ֿפָאלקדי נֿפשות טוט איר ֿפַאנגען בַײ 
 .ּכדי אַײך די נֿפשות בַײם לעבן צו דערהַאלטן

  בַײ מַײן ֿפָאלקֿפַארשװעכט און איר הָאט מיך 19
 ,און ֿפַאר ברעקלעך ברױט, ֿפַאר הײֿפלעך גערשטן

 ,צו מַאכן שטַארבן נֿפשות װָאס דַארֿפן ניט שטַארבן
 ,און צו לָאזן לעבן נֿפשות װָאס דַארֿפן ניט לעבן

 , ֿפָאלק איר זָאגט ליגן צו מַײןמיט װָאס
 .די צוהערער ֿפון ליגן

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט20
 איך נעם זיך צו אַײערע קישעלעך, זעט

 ,װָאס איר ֿפַאנגט דערמיט די נֿפשות װי ֿפױגלען
 ,און איך װעל זײ ַארָאּפרַײסן ֿפון אַײערע ָארעמס

 – ס איר ֿפַאנגטאון װעל ַאװעקלָאזן די נֿפשות װָא
 .נֿפשות װי ֿפױגלען

 ,און איך װעל ַארָאּפרַײסן אַײערע שלײערס 21
 ,און װעל מציל זַײן מַײן ֿפָאלק ֿפון אַײער הַאנט

 ;און זײ װעלן מער ניט זַײן צום געֿפַאנג אין אַײער הַאנט
 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה

 ,הַארץ ֿפון דעם צדיק װַײל איר הָאט מיט ליגן בַאטריבט דָאס 22
 ,װען איך הָאב אים ניט געװָאלט װײ טָאן

 און איר הָאט געשטַארקט די הענט ֿפון דעם ָרשע
 ,זיך ניט אומצוקערן ֿפון זַײן שלעכטן װעג

 ,ַאז מע זָאל אים לָאזן לעבן
 , דרום װעט איר מער ֿפַאלשקײט ניט זען23

 ;און װָארזָאגעניש ניט װָארזָאגן
 ;ציל זַײן מַײן ֿפָאלק ֿפון אַײער הַאנטאון איך װעל מ

 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה
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 און צו מיר זַײנען געקומען מענער ֿפון די עלטסטע ֿפון 1יד
 איז דָאס װָארט ֿפון 2. און זַײנען געזעסן ֿפַאר מיר, יׂשראל

 :גָאט געװען צו מיר ַאזױ צו זָאגן

 ן אױֿפגעשטעלטדי דָאזיקע לַײט הָאב,  מענטשנקינד3
 ,זײערע ָאּפגעטער אין זײער הַארצן
 און די שטרױכלונג צו זײער זינד

 ;הַאלטן זײ ַאקעגן זײער ּפנים
 ?זָאל איך ֿפרעגן זיך לָאזן ֿפרעגן ֿפון זײ

 :און זָאלסט זָאגן צו זײ,  דרום רעד מיט זײ4
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 יׂשראליעטװעדער מַאן ֿפון דעם הױז ֿפון 
 ,װָאס װעט אױֿפשטעלן זַײנע ָאּפגעטער אין זַײן הַארצן

 און די שטרױכלונג צו זַײן זינד
 ,װעט ער הַאלטן ַאקעגן זַײן ּפנים
 ,און ער װעט קומען צום נֿביא
 – װעל איך יהוה אים ענטֿפערן

 ;דעם װָאס קומט מיט זַײנע ֿפיל ָאּפגעטער
 ,ס הױז ֿפון יׂשראל ּכדי צו ֿפַארכַאּפען בַײם הַארצן דָא5

 מירװָאס הָאבן זיך ָאּפגעקערט ֿפון 
 .דורך זײערע ָאּפגעטער ַאלע

 : דרום זָאג צו דעם הױז ֿפון יׂשראל6
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 ,און קערט אַײך אום ֿפון אַײערע ָאּפגעטער, קערט צוריק
 .יםאון ֿפון ַאלע אַײערע אומװערדיקײטן קערט ָאּפ אַײער ּפנ

 , װָארום יעטװעדער מַאן ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל7
 ,ָאדער ֿפון דעם ֿפרעמדן װָאס הַאלט זיך אױף אין יׂשראל

 ,װָאס װעט זיך ָאּפשײדן ֿפון הינטער מיר
 ,און װעט אױֿפשטעלן זַײנע ָאּפגעטער אין זַײן הַארצן

 און די שטרױכלונג צו זַײן זינד
 ,יםװעט ער הַאלטן ַאקעגן זַײן ּפנ
 ,און ער װעט קומען צום נֿביא

 ,ּכדי ער זָאל מיך ֿפרעגן ֿפון זַײנעט װעגן
 .װעל איך יהוה ַאלײן אים ענטֿפערן

 , און איך װעל קערן מַײן ּפנים ַאקעגן יענעם מַאן8
 ,און װעל אים ֿפַארװיסטן
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 ,ֿפַאר ַא צײכן און ֿפַאר ַא שּפריכװָארט
 ;ַײן ֿפָאלקאון װעל אים ֿפַארשנַײדן ֿפון צװישן ז
 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה

 , און ַאז דער נֿביא װעט ֿפַארֿפירט װערן9
 ,און װעט רעדן ַא װָארט

 ,הָאב איך יהוה דָאס ֿפַארֿפירט יענעם נֿביא
 ,און איך װעל אױסשטרעקן מַײן הַאנט אױף אים

 .און װעל אים ֿפַארטיליקן ֿפון צװישן מַײן ֿפָאלק יׂשראל
 ;ן זײ װעלן טרָאגן זײער זינד או10

 ,ַאזױ װי די זינד ֿפון דעם ֿפרעגער
 .ַאזױ װעט זַײן די זינד ֿפון דעם נֿביא

  ּכדי דָאס הױז ֿפון יׂשראל11
 ,זָאלן מער ניט ַאװעקבלָאנדזשען ֿפון הינטער מיר

 און זָאלן זיך מער ניט ֿפַאראומרײניקן
 ;מיט ַאלע זײערע ֿפַארברעכן

 , זַײן צום ֿפָאלקאון זײ זָאלן מיר
 ,צום גָאטאון איך זָאל זײ זַײן 
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר12

 װען ַא לַאנד זָאל זינדיקן קעגן מיר,  מענטשנקינד13
 ,צו ֿפעלשן ַא ֿפעלשונג

 ,און איך זָאל אױסשטרעקן מַײן הַאנט אױף איר
 ,עברעכן דעם אונטערלען ֿפון ברױטאון איר צ

 ,און ָאנשיקן אױף איר ַא הונגער
 ,און ֿפַארשנַײדן ֿפון איר מענטשן און בהמות

 : און די דָאזיקע דרַײ מענער זָאלן זַײן אין איר14
 ,און ִאיוֿב, דניאל, נֹח

 װעלן זײ מיט זײער גערעכטיקײט
 .זָאגט גָאט דער הַאר, נָאר מציל זַײן זײער נֿפש

 , װען ַא בײזע חיה זָאל איך מַאכן דורכגײן אין לַאנד15
 ,און זי זָאל עס ֿפון מענטשן בַארױבן

 און עס זָאל װערן ַא װיסטעניש ָאן ַא דורכגײער
 ,ֿפון װעגן דער חיה

 , מעגן די דָאזיקע דרַײ מענער זַײן אין איר16
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 ,זָאגט גָאט דער הַאר, ַאזױ װי איך לעב
 !ין ָאדער טעכטעראױב זײ װעלן מציל זַײן ז
 ,זײ ַאלײן װעלן ניצול װערן

 .ָאבער דָאס לַאנד װעט װערן ַא װיסטעניש
 , ָאדער װען ַא שװערד זָאל איך ברענגען אױף יענעם לַאנד17

 ;ַא שװערד זָאל דורכגײן אין לַאנד: און זָאגן
 ,און איך זָאל ֿפַארשנַײדן ֿפון איר מענטשן און בהמות

 , מענער זַײנען אין איר און די דָאזיקע דרַײ18
 ,זָאגט גָאט דער הַאר, ַאזױ װי איך לעב

 ;זײ װעלן ניט מציל זַײן זין און טעכטער
 .בלױז זײ ַאלײן װעלן ניצול װערן

 , ָאדער װען ַא ּפעסט זָאל איך שיקן אױף יענעם לַאנד19
 ,און אױסגיסן מַײן גרימצָארן אױף איר מיט בלוט

 ,שן און בהמותצו ֿפַארשנַײדן ֿפון איר מענט
 ,און ִאיוֿב זַײנען אין איר, דניאל,  און נֹח20

 ,זָאגט גָאט דער הַאר, ַאזױ װי איך לעב
 !אױב זײ װעלן מציל זַײן ַא זון ָאדער ַא טָאכטער

 זײ װעלן מיט זײער גערעכטיקײט
 .נָאר מציל זַײן זײער נֿפש

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר,  ֿפַאר װָאר21
 ,שױן ַאז מַײנע ֿפיר בײזע שטרָאֿפןהַײנט װי 
 ,און ּפעסט, און ַא בײזע חיה, און הונגער, שװערד

 ,הָאב איך ָאנגעשיקט אױף ירושלים
 !צו ֿפַארשנַײדן ֿפון איר מענטשן און בהמות

 , ָאבער ָאט איז געבליבן ַאן ַאנטרינונג אין איר22
 ;זין און טעכטער, די װָאס װערן ַארױסגעֿפירט

 , זײ ַארױס צו אַײךָאט קומען
 ,און איר װעט זען זײער װעג און זײערע מעׂשים

 און איר װעט אַײך טרײסטן װעגן דעם בײז
 ,װָאס איך הָאב געברַאכט אױף ירושלים

 ;װעגן ַאלץ װָאס איך הָאב געברַאכט אױף איר
 , װָארום זײ װעלן אַײך זַײן ַא טרײסטונג23

 ;יםַאז איר װעט זען זײער װעג און זײערע מעׂש
 און איר װעט װיסן ַאז ניט אומזיסט הָאב איך געטָאן

 ,ַאלץ װָאס איך הָאב געטָאן אין איר
 .זָאגט גָאט דער הַאר
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טו

טז

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 װָאס איז דער װַײנשטָאק,  מענטשנקינד2

 – מער ֿפון איטלעכן בױם
 ?ישן די װַאלדבײמערדער װַײנצװַײג װָאס איז צװ

  צי װערט ֿפון אים הָאלץ גענומען3
 ?אױף צו מַאכן ַאן ַארבעט

 ָאדער נעמט ֿפון אים ַא ֿפלעקל
 ?צו הענגען ַא שום ּכלי דערױף

 , הַײנט ַאז ער איז צום ֿפַײער ֿפַאר ַא שּפַײז געגעבן געװָארן4
 ,ַאז זַײנע בײדע עקן הָאט ָאּפגעגעסן דָאס ֿפַײער

 ,יטן איז צוגעברענט געװָארןאון זַײן מ
 ?קען ער דען טױגן אױף ַאן ַארבעט

 ,ַאז ער איז גַאנץ געװען,  זע5
 ,הָאט ער ניט געקענט ֿפַארטָאן װערן אױף ַאן ַארבעט
 ,הַײנט װי שױן ַאז דָאס ֿפַײער הָאט אים ַארומגעגעסן

 ,און ער איז צוגעברענט געװָארן
 ?ן ַארבעטקען ער דען נָאך ֿפַארטָאן װערן אױף ַא

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט6
 ,ַאזױ װי דער װַײנשטָאק צװישן די װַאלדבײמער

 ,װָאס איך הָאב אים געגעבן צום ֿפַײער ֿפַאר ַא שּפַײז
 .ַאזױ גיב איך די בַאװױנער ֿפון ירושלים
 ;און איך װעל קערן מַײן ּפנים ַאקעגן זײ

 ;ן דָאס ֿפַײער װעט זײ ֿפַארצערןאו, ֿפון ֿפַײער זַײנען זײ ַארױס
 ,און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה

 .װען איך טו מַײן ּפנים ַאקעגן זײ
 , און איך װעל מַאכן דָאס לַאנד ַא װיסטעניש8

 ,װַײל זײ הָאבן געֿפעלשט ַא ֿפעלשונג
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 

 :זָאגןַאזױ צו ,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 ,לָאז װיסן ירושלים אירע אומװערדיקײטן,  מענטשנקינד2

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר צו ירושלים:  און זָאלסט זָאגן3
 דַײן ָאּפשטַאם און דַײן געבורט
 ;איז ֿפון לַאנד ֿפון דעם ּכַנַעני
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 ,דַײן ֿפָאטער איז געװען דער אמורי
 .און דַײן מוטער ֿפון ֵחת

 :איז דַײן געבורט און ָאט 4
 אין דעם טָאג װָאס דו ביסט געבָארן געװָארן

 ,הָאט מען דַײן נָאּפל ניט ָאּפגעשניטן
 ,און אין װַאסער ביסטו ניט געװַאשן געװָארן צום רײניקן

 ,און בַאזַאלצן ביסטו ניט בַאזַאלצט געװָארן
 .און געװיקלט ביסטו ניט געװיקלט געװָארן

 ,ך ַאן אױג אױף דיר ניט דערבַארימט הָאט זי5
 ,דיר צו טָאן אײנס ֿפון די דָאזיקע

 ;צו הָאבן ַרחָמנות אױף דיר
 ,און ביסט ַאװעקגעװָארֿפן געװָארן אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד

 ,ֿפון װעגן דער עקלדיקײט ֿפון דַײן לַײב
 .אין דעם טָאג װָאס דו ביסט געבָארן געװָארן

 ,דיר און איך בין ֿפַארבַײגעגַאנגען ֿפַארבַײ 6
 ,און הָאב דיך געזען זיך װעלגערן אין דַײן בלוט

 !לעב: און איך הָאב געזָאגט צו דיר אין דַײן בלוט
 !לעב: איך הָאב געזָאגט צו דיר אין דַײן בלוט, יָא
 , װַאקסעדיק װי די שּפרָאצונג ֿפון ֿפעלד הָאב איך דיך געמַאכט7

 ,און ביסט גרױס געװָארן, און ביסט געװַאקסן
 ;געקומען אין שענסטער שײנקײטאון 

 ,די בריסט זַײנען געװען געֿפורעמט
 ,און דַײנע הָאר הָאט געשּפרָאצט

 .נָאר נַאקעט און הױל ביסטו געװען
 ,און הָאב דיך געזען,  בין איך ֿפַארבַײגעגַאנגען ֿפַארבַײ דיר8

 ;ערשט דַײן צַײט איז די צַײט ֿפון ליבשַאֿפט
 ,מַײן ברעג קלײד איבער דיראון איך הָאב אױסגעשּפרײט 

 ;און צוגעדעקט דַײן נַאקעטקײט
 ,און איך הָאב דיר געשװָארן

 ,און בין ַארַײן אין ַא בונד מיט דיר
 ,זָאגט גָאט דער הַאר

 .און ביסט געװָארן מַײנע
 , און איך הָאב דיך ַארומגעװַאשן מיט װַאסער9

 ,און הָאב ָאּפגעשװענקט דַײן בלוט ֿפון דיר
 .ב דיך בַאזַאלבט מיט אײלאון הָא

 , און איך הָאב דיך ָאנגעקלײדט אין געשטיקטן געװַאנט10
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 ,ֿפעל-און דיך בַאשוכט מיט ַּתַחש
 ,און בַאװיקלט דַײן קָאּפ מיט לַײנען

 .און בַאדעקט דיך מיט זַײד
 , און איך הָאב דיך בַאצירט מיט צירונג11

 ,און ָאנגעטָאן ָארעמבענדער אױף דַײנע הענט
 .ון ַא הַאלדזבַאנד אױף דַײן הַאלדזא
 , און איך הָאב ָאנגעטָאן ַא נָאזרינג אױף דַײן נָאז12

 ,און אױרינגען אין דַײנע אױערן
 .און ַא שײנע קרױן אױף דַײן קָאּפ

 , און הָאסט זיך ָאנגעצירט אין גָאלד און זילבער13
 ,און דַײן קלײד איז געװען לַײנען

 ;װַאנטאון געשטיקט גע, און זַײד
 ,און אײל הָאסטו געגעסן, און הָאניק, זעמלמעל

 ,און ביסט זײער שײן געװָארן
 .און הָאסט זיך געּפַאסט ֿפַאר מלוכה

  און דַײן שם איז ַארױס צװישן די ֿפעלקער14
 ,װָארום זי איז געװען ֿפַארֿפול, דורך דַײן שײנקײט

 ,רדורך מַײן ּפרַאכט װָאס איך הָאב ַארױֿפגעטָאן אױף די
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 , ָאבער הָאסט זיך ֿפַארזיכערט אױף דַײן שײנקײט15
 ,און הָאסט מזנה געװען אױף דַײן שם

 ;און אױסגעגָאסן דַײן זנות אױף יעטװעדער דורכגײער
 .זַײנס איז עס געװען

 , און הָאסט גענומען ֿפון דַײנע קלײדער16
 ,און דיר געמַאכט געֿפלעקטע ָבמות

 ;געװען אױף זײאון מזנה 
 .און װעט ניט זַײן, װָאס ַאזױנס איז ניט געשען

 , און הָאסט גענומען דַײנע שײנע זַאכן17
 ,ֿפון מַײן גָאלד און ֿפון מַײן זילבער װָאס איך הָאב דיר געגעבן

 ,און הָאסט דיר געמַאכט בילדער ֿפון ַא מַאנסּפַארשױן
 .און מזנה געװען מיט זײ

 , דַײנע געשטיקטע קלײדער און הָאסט גענומען18
 ;און הָאסט זײ בַאדעקט

 און מַײן אײל און מַײן װַײרױך
 .הָאסטו דערלַאנגט ֿפַאר זײ

 , און מַײן ברױט װָאס איך הָאב דיר געגעבן19
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 ,און הָאניק, און אײל, זעמלמעל
 ,מיט װָאס איך הָאב דיך געשּפַײזט

 ;חֿפַאר ַא געשמַאקן ֵרי, הָאסטו דערלַאנגט ֿפַאר זײ
 .זָאגט גָאט דער הַאר, ַאזױ איז דָאס געװען

  און הָאסט גענומען דַײנע זין און דַײנע טעכטער20
 ,װָאס דו הָאסט מיר געבָארן

 .און הָאסט זײ געשלַאכט ֿפַאר זײ צום עסן
 ,װינציק איז דיר געװען דַײן זנות

 , הָאסטו נָאך געשָאכטן מַײנע קינדער21
 ,און זײ ַאװעקגעגעבן

 . הָאסט זײ מקריֿב געװען צו זײַאז דו
  און אין ַאלע דַײנע אומװערדיקײטן און דַײן זנות22

 ,הָאסטו ניט געדַאכט ָאן די טעג ֿפון דַײן יוגנט
זיך װעלגערנדיק אין דַײן , װען דו ביסט געװען נַאקעט און הױל

 .בלוט
 – נָאך ַאל דַײן שלעכטיקײט:  און עס איז געװען23
 – ָאט דער הַארזָאגט ג, װײ דיר, װײ
 , הָאסטו דיר געבױט ַא געװעלבונג24

 .און דיר געמַאכט ַא הױכן ָארט אױף איטלעכן מַארק
 , אױף יעטװעדער עק װעג הָאסטו דיר געבױט דַײן הױכן ָארט25

 ,און הָאסט ֿפַאראומװערדיקט דַײן שײנקײט
 ,און צעשּפרײט דַײנע ֿפיס ֿפַאר יעטװעדער דורכגײער

 . זנותאון געמערט דַײן
 , און הָאסט מזנה געװען מיט די זין ֿפון מצַרִים26

 ,דַײנע שכנים די גרױסלַײביקע
 .מיך צו דערצערענען, און הָאסט געמערט דַײן זנות

 ,איך הָאב אױסגעשטרעקט מַײן הַאנט אױף דיר,  און זע27
 ,און הָאב געמינערט דַײן אױסקומעניש

 ,ון דַײנע ֿפַײנטאון דיך איבערגעגעבן אױף דעם בַארָאט ֿפ
 די טעכטער ֿפון די ּפִלשּתים

 .װָאס הָאבן זיך געשעמט װעגן דַײן שענדלעכן װעג
 , און דו הָאסט מזנה געװען מיט די זין ֿפון אשור28

 ,װַײל דו הָאסט זיך ניט געקענט ָאנזעטן
 ,און הָאסט מזנה געװען מיט זײ

 .און ביסט ֿפָארט ניט זַאט געװָארן
 מערט דַײן זנות און הָאסט גע29
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 ,מיט ַּכׂשדים, מיט דעם לַאנד ֿפון קרעמער
 .און אױך דערמיט ביסטו ניט זַאט געװָארן

 ,זָאגט גָאט דער הַאר,  װי שװַאך איז דַײן הַארץ30
 ַאז דו הָאסט געטָאן ַאל דָאס דָאזיקע

 ,זונה-ַאזױ װי עס טוט ַאן ַארצי
  מיט װָאס דו הָאסט געבױט דַײן געװעלבונג31
 ,ף יעטװעדער עק װעגאױ

 און דַײן הױכן ָארט הָאסטו געמַאכט
 ;אױף יעטװעדער מַארק

 ביסט צו מָאל ניט געװען װי ַא זונה
 .צו שּפָאטן ֿפון ַאבי װָאסער לױן

 , דו װַײב נואֿפטע װָאס נעמט ֿפרעמדע ָאנשטָאט איר מַאן32
 , ַאלע זֹונות גיט מען ַא געשַאנק33

  געשַאנקעןאון דו הָאסט געגעבן דַײנע
 ,צו ַאלע דַײנע ליבהָאבער

 און זײ אונטערגעקױֿפט צו קומען צו דיר
 .אין דַײן זנות, ֿפון רונד ַארום

 , און בַײ דיר איז געװען קַאּפױר װי בַײ ַאנדערע װַײבער34
 ,מיט װָאס דו ביסט נָאכגעלָאֿפן

 ,און נָאך דיר איז מען ניט נָאכגעלָאֿפן
 ,לױןאון װָאס דו הָאסט געגעבן 

 ;און דיר איז קײן לױן ניט געגעבן געװָארן
 .קַאּפױר ביסטו געװען, יָא
  

 :דָאס װָארט ֿפון גָאט, דו זונה,  דרום הער35
 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר36

 ,װַײל דַײן שמוציקײט הָאט זיך אױסגעגָאסן
 און דַײן שַאנד איז ַאנטּפלעקט געװָארן

 ,יבהָאבעראין דַײן זנות מיט דַײנע ל
 ;און מיט ַאלע דַײנע אומװערדיקע ָאּפגעטער

 – און ֿפַאר דעם בלוט ֿפון דַײנע זין װָאס דו הָאסט זײ געגעבן
 איך זַאמל אַײן ַאלע דַײנע ליבהָאבער,  דרום זע37

 ,װָאס דו הָאסט זיך געחנדלט צו זײ
 ,און ַאלע װָאס דו הָאסט ליב

 ;מיט ַאלע װָאס דו הָאסט ֿפַײנט
 ,יך װעל זײ אַײנזַאמלען ַארום דיר ֿפון רונד ַארוםאון א
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 ,און װעל ַאנטּפלעקן דַײן שַאנד ֿפַאר זײ
 .און זײ װעלן זען דַײן גַאנצע שַאנד

  און איך װעל דיך משּפטן מיט דעם משּפט38
 ;ֿפון נואֿפטעס און בלוטֿפַארגיסערינס

 און איך װעל ברענגען אױף דיר
 .רדרָאסבלוט ֿפון גרימצָארן און ֿפַא

 , און איך װעל דיך איבערגעבן אין זײער הַאנט39
 ,און זײ װעלן צעשטערן דַײן געװעלבונג

 ;און אַײנװַארֿפן דַײנע הױכע ערטער
 ,און זײ װעלן דיר אױסטָאן דַײנע קלײדער

 ;און צונעמען דַײנע שײנע זַאכן
 .און זײ װעלן דיך לָאזן נַאקעט און הױל

 ,ען אױף דיר ַא געזעמל און זײ װעלן ַארױֿפברענג40
 ,און זײ װעלן דיך ֿפַארשטײנען מיט שטײנער

 .און דיך צעהַאקן מיט זײערע שװערדן
 , און זײ װעלן ֿפַארברענען דַײנע הַײזער אין ֿפַײער41

 ;און טָאן אױף דיר ַא משּפט ֿפַאר די אױגן ֿפון ֿפיל װַײבער
 ,און איך װעל דיך מַאכן אױֿפהערן זַײן ַא זונה

 .עסט אױך קײן לױן מער ניט געבןאון װ
 , און איך װעל בַארוען מַײן גרימצָארן אױף דיר42

 ,און ָאּפטָאן װעט זיך מַײן ֿפַארדרָאס ֿפון דיר
 .און מער ניט צערענען, און איך װעל מיך שטילן

 , װַײל דו הָאסט ניט געדַאכט ָאן די טעג ֿפון דַײן יוגנט43
 ,עם דָאזיקןאון הָאסט מיך דערערגערט מיט ַאל

 ,דרום ָאט ֿפַארגעלט איך אױך דַײן װעג אױף דַײן קָאּפ
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 ָאדער הָאסטו דען ניט געטָאן די דָאזיקע שענדלעכקײט
 ?צו ַאלע דַײנע אומװערדיקײטן

 ,יעטװעדער װערטלזָאגער װעט זיך װערטלען אױף דיר,  זע44
 .טערװי די מוטער ַאזױ איר טָאכ: ַאזױ צו זָאגן

  ביסט ַא טָאכטער ֿפון דַײן מוטער45
 ,װָאס הָאט זיך געמיאוסט מיט איר מַאן און אירע קינדער

 ,און ביסט ַא שװעסטער ֿפון דַײנע שװעסטער
 ;װָאס הָאבן זיך געמיאוסט מיט זײערע מַאנען און זײערע קינדער

 ,דַײן מוטער איז געװען ֿפון ֵחת
 .און דַײן ֿפָאטער ַאן אמורי
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 ,ן דַײן גרעסערע שװעסטער איז געװען שומרון או46
 ,װָאס איז געזעסן אױף דַײן לינקער זַײט

 ;זי מיט אירע טעכטער
 און דַײן קלענערע שװעסטער

 ,װָאס איז געזעסן אױף דַײן רעכטער זַײט
 .איז געװען סדום מיט אירע טעכטער

 , ניט צו מָאל אין זײערע װעגן ביסטו געגַאנגען47
 ;מװערדיקײטן געטָאןאון װי זײערע או

 אין ַא קורצער װַײל ביסטו געװָארן
 .ֿפַארדָארבענער ֿפון זײ אין ַאלע דַײנע װעגן

 ,זָאגט גָאט דער הַאר,  ַאזױ װי איך לעב48
 ,זי מיט אירע טעכטער, אױב דַײן שװעסטער סדום

 !הָאט געטָאן װי דו מיט דַײנע טעכטער הָאסט געטָאן
 :נד ֿפון דַײן שװעסטער סדוםדָאס איז געװען די זי,  זע49

 און רוִיקע שלװה, זעטיקײט מיט ברױט, שטָאלצקײט
 ,איז געװען בַײ איר און בַײ אירע טעכטער

 און די הַאנט ֿפון דעם ָארימַאן און דעם אֿביון
 .הָאט זי ניט אױֿפגעהַאלטן

 , און זײ זַײנען געװען הָאֿפערדיק50
 ;און הָאבן געטָאן אומװערדיקײט ֿפַאר מיר

 ,דרום הָאב איך זײ ָאּפגערַאמט
 .ַאז איך הָאב דָאס געזען

 ; און שומרון הָאט ַא העלֿפט ֿפון דַײנע זינד ניט געזינדיקט51
 ,און דו הָאסט געמערט דַײנע אומװערדיקײטן מײן ֿפון זײ

 און הָאסט גערעכטֿפַארטיקט דַײנע שװעסטער
 .ןמיט ַאלע דַײנע אומװערדיקײטן װָאס דו הָאסט געטָא

 , דרום טרָאג אױך דו דַײן שַאנד52
 ;װָאס דו הָאסט געמשּפט דַײנע שװעסטער

 ,דורך דַײנע זינד װָאס דו הָאסט געטָאן מער אומװערדיק ֿפון זײ
 ;װערן זײ גערעכטער ֿפון דיר

 ,און טרָאג דַײן שַאנד, דרום אױך דו שעם זיך
 .װָאס דו רעכטֿפַארטיקסט דַײנע שװעסטער

 ,אומקערן זײער געֿפַאנגענשַאֿפט און איך װעל 53
 ,די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון סדום און אירע טעכטער

 ,און די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון שומרון און אירע טעכטער
 ;און די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון דַײנע געֿפַאנגענע צװישן זײ
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 , ּכדי זָאלסט טרָאגן דַײן שַאנד54
 ,ָאסט געטָאןאון זיך שעמען ֿפַאר ַאלץ װָאס דו ה
 .ַאז דו ביסט זײ געװָארן ַא טרײסטונג

  און דַײנע שװעסטער סדום און אירע טעכטער55
 ,װעלן זיך אומקערן צו זײער ֿפרִיערדיקן שטַאנד

 ,און שומרון און אירע טעכטער
 ,װעלן זיך אומקערן צו זײער ֿפרִיערדיקן שטַאנד

 – און דו און דַײנע טעכטער
 .ער ֿפרִיערדיקן שטַאנדװעט זיך אומקערן צו אַײ

  און איז ניט סדום דַײן שװעסטער56
 ,געװען ַא גערײד אין דַײן מױל
 ,אין דעם טָאג ֿפון דַײן שטָאלץ

 , אײדער דַײן שלעכטיקײט איז ַאנטּפלעקט געװָארן57
 װי אין דער צַײט ֿפון דער לעסטערונג

 ,ֿפון די טעכטער ֿפון ארם
 , טעכטער ֿפון די ּפִלשּתיםדי, און ֿפון ַאלע אירע ַארומיקע

 ?װָאס ֿפַארַאכטן דיך ֿפון רונד ַארום
 –  דַײן שענדלעכקײט און דַײנע אומװערדיקײטן58

 .זָאגט גָאט, דו װעסט זײ טרָאגן

 : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר59
 ,איך װעל טָאן מיט דיר ַאזױ װי דו הָאסט געטָאן, יָא

 .צו ֿפַארשטערן דעם בונד,  די שֿבועהװָאס דו הָאסט ֿפַארַאכט
  ָאבער איך װעל זיך דערמָאנען ָאן מַײן בונד מיט דיר60

 ,אין די טעג ֿפון דַײן יוגנט
 .און װעל דיר אױֿפשטעלן ַאן אײביקן בונד

 ,און זיך שעמען,  און װעסט זיך דערמָאנען דַײנע װעגן61
 ,װען דו קריגסט דַײנע שװעסטער

 ;ר מיט די קלענערע ֿפון דירדי גרעסערע ֿפון די
 ,און איך װעל זײ דיר געבן ֿפַאר טעכטער

 .ָאבער ניט ֿפון װעגן דַײן בונד
 , און איך װעל אױֿפשטעלן מַײן בונד מיט דיר62

 ;ַאז איך בין יהוה, און װעסט װיסן
 , ּכדי זָאלסט זיך דערמָאנען און זיך שעמען63

 ,ן שַאנדאון מער ַא מױל ניט עֿפענען ֿפון װעגן דַײ
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יז

 ,װען איך בין דיר מכּפר אױף ַאלץ װָאס דו הָאסט געטָאן
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 

 : ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 ,רָאט ַא רעטעניש,  מענטשנקינד2

 ,און גיב ַא משל אױף דעם הױז ֿפון יׂשראל
 :גָאט דער הַארַאזױ הָאט געזָאגט :  און זָאלסט זָאגן3

 דער גרױסער ָאדלער
 ,מיט ֿפליגלען גרױסע
 ,מיט ֿפלעדערן לַאנגע

 ,מיט ֿפעדערן ֿפול
 ,װָאס הָאט ַאלערלײ ֿפַארבן
 ,איז געקומען צום לֿבנון

 .און גענומען דעם שּפיץ ֿפון צעדערבױם
 , דָאס אױבערשטע ֿפון זַײנע ריטלעך הָאט ער ָאּפגעריסן4

 ;ין ַא לַאנד ֿפון ָסוחריםאון הָאט עס געברַאכט א
 .דלסלַײט הָאט ער עס אַײנגעזעצטאין ַא שטָאט ֿפון הַאנ

 , און ער הָאט גענומען ֿפון דעם זָאמען ֿפון לַאנד5
 ,און הָאט עס אַײנגעֿפלַאנצט אין ַא זָאמענדיק ֿפעלד

 ;געברַאכט לעבן װַאסער ַא סך
 .װי ַא װערבע הָאט ער עס אַײנגעזעצט

 ,און איז געװָארן,  געשּפרָאצט און עס הָאט6
 ;נידעריק אין װּוקס, ַאן אױסגעשּפרײט װַײנשטָאק

 ,ּכדי זַײנע צװַײגן זָאלן זיך קערן צו אים
 ;און זַײנע װָארצלען זָאלן זַײן אונטער אים

 ,און עס איז געװָארן ַא װַײנשטָאק
 ,גלעךאון ַארױסגעברַאכט שטענ
 .און ַארױסגעלָאזט צװַײגן

 ז געװען ַאן ַאנדער גרױסער ָאדלער און עס אי7
 ;מיט ֿפליגלען גרױסע און ֿפעדערן ֿפיל

 ערשט דער דָאזיקער װַײנשטָאק
 ,הָאט אױסגעבײגט זַײנע װָארצלען צו אים
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 און אױסגעשטרעקט זַײנע צװַײגן צו אים
 ,ֿפון די בײטן ֿפון זַײן ֿפלַאנצונג
 ;ּכדי ער זָאל אים ָאנטרינקען

 ,לעבן װַאסער ַא סך, עלד הגם אין ַא גוטן ֿפ8
 ,איז ער געֿפלַאנצט געװען

 ,און צו טרָאגן ֿפרוכט, צו לָאזן צװַײגן
 .צו װערן ַא ּפרַאכטיקער װַײנשטָאק

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  זָאג9
 ?צי װעט ער בַאגליקן

 װעט ניט ַארױסרַײסן יענער זַײנע װָארצלען
 ,ל ֿפַארטריקנט װערןער זָא, און זַײן ֿפרוכט ָאּפהַאקן

 ?ַאלע בלעטער ֿפון זַײן שּפרָאצונג זָאלן ֿפַארטריקנט װערן
 און ניט מיט ַא גרױס מַאכט און ניט מיט ֿפיל ֿפָאלק

 .װעט ער אים אױסֿפליקן מיט זַײנע װָארצלען
 ?צי װעט ער בַאגליקן,  און איז ער שױן אַײנגעֿפלַאנצט10

 ,אים ָאןװינט רירט -װי דער מזרח, ֿפַאר װָאר
 ;װעט ער טרוקן ֿפַארטריקנט װערן

 צונגאױף די בײטן ֿפון זַײן שּפרָא
 .װעט ער ֿפַארטריקנט װערן

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר11

 : זָאג ַאקָארשט צו דעם װידערשּפעניקן געזינדל12
 ?װײסט איר ניט װָאס די דָאזיקע זַײנען

 , געקומען דער מלך ֿפון ָבֿבל קײן ירושליםָאט איז: זָאג
 ,און הָאט גענומען איר מלך און אירע הַארן

 .און זײ געברַאכט צו זיך קײן ָבֿבל
 , און ער הָאט גענומען אײנעם ֿפון קיניגלעכן שטַאם13

 ,און הָאט געשלָאסן מיט אים ַא בונד
 ,און אים געברַאכט אונטער ַא שֿבועה

 ;ַאנד הָאט ער צוגענומעןאון די ּפֵני ֿפון ל
 , ּכדי עס זָאל זַײן ַא ָשֿפלע מלוכה14

 ;זיך ניט צו דערהײבן
 .ּכדי זי זָאל בַאשטײן, צו היטן זַײן בונד

 , ָאבער ער הָאט װידערשּפעניקט ָאן אים15
 ,צו שיקן זַײנע שלוחים קײן מצַרִים
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 .ַאז מע זָאל אים געבן ֿפערד און ֿפיל ֿפָאלק
 ?ןזָאל ער בַאגליק

 ?זָאל ַאנטרונען װערן דער װָאס טוט דָאס דָאזיקע
 ?און ַאנטרונען װערן, זָאל ער ֿפַארשטערן דעם בונד

 ,זָאגט גָאט דער הַאר,  ַאזױ װי איך לעב16
 אױב ניט אין דעם ָארט ֿפון דעם מלך
 ,װָאס הָאט אים צום מלך געמַאכט
 ,װעמעס שֿבועה ער הָאט ֿפַארַאכט

 – ָאט ֿפַארשטערטאון װעמעס בונד ער ה
 !בַײ אים אין ָבֿבל װעט ער שטַארבן

  און ניט מיטן גרױסן חיל און מיטן ֿפיל געזעמל17
 ,װעט ּפרעה אים בַײשטײן אין מלחמה

 ,מױער-װען מע שיט ָאן ַאן ערדװַאל און מע בױט ַא בַאלעגער
 ;צו ֿפַארשנַײדן נֿפשות ַא סך

 , װַײל ער הָאט ֿפַארַאכט די שֿבועה18
 ,ֿפַארשטערן דעם בונדצו 

 ,און ָאט הָאט ער געגעבן זַײן הַאנט
 ,און הָאט געטָאן ַאל דָאס דָאזיקע

 .װעט ער ניט ַאנטרונען װערן
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר,  ֿפַאר װָאר19

 ,מַײן שֿבועה װָאס ער הָאט ֿפַארַאכט, ַאזױ װי איך לעב
 – און מַײן בונד װָאס ער הָאט ֿפַארשטערט

 !אױב איך װעל עס ניט ֿפַארגעלטן אױף זַײן קָאּפ
 , און איך װעל ֿפַארשּפרײטן אױף אים מַײן נעץ20

 ,און ער װעט געֿפַאנגען װערן אין מַײן ּפַאסטקע
 ,און איך װעל אים ברענגען קײן ָבֿבל
 און װעל זיך משּפטן מיט אים דָארטן

 .ירֿפַאר זַײן ֿפעלשונג װָאס ער הָאט געֿפעלשט ָאן מ
 , און ַאלע זַײנע ַאנטלָאֿפענע אין ַאלע זַײנע מחנות21

 ,זײ װעלן ֿפַאלן דורכן שװערד
 ;און די געבליבענע װעלן אױף ַאלע װינטן צעשּפרײט װערן

 . גערעדטאון איר װעט װיסן ַאז איך יהוה הָאב

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר22
 ,ּפיץאון איך ַאלײן װעל נעמען ֿפון הױכן צעדערש

 ;און װעל עס אַײנזעצן
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יח

 ,ֿפון זַײנע אױבערשטע ריטלעך װעל איך ַא יונגס ָאּפרַײסן
 און איך ַאלײן װעל עס אַײנֿפלַאנצן

 .אױף ַא הױכן און דערהױבענעם בַארג
 , אױף דעם הױכן בַארג ֿפון יׂשראל װעל איך עס אַײנֿפלַאנצן23

 ,און ברענגען ֿפרוכט, און עס װעט טרָאגן צװַײגן
 ;ון װערן ַא ּפרַאכטיקער צעדערבױםא

 און אונטער אים װעלן רוען
 ;ַאלע ֿפױגלען ֿפון ַאלערלײ ֿפליגלען

 .אין שָאטן ֿפון זַײנע צװַײגן װעלן זײ רוען
  און ַאלע בײמער ֿפון ֿפעלד װעלן װיסן24

 ,ַאז איך יהוה הָאב דערנידערט דעם הױכן בױם
 ,דערהױכט דעם נידעריקן בױם

 ,עם ֿפַײכטן בױםֿפַארטריקנט ד
 ;און געמַאכט בלִיען דעם ֿפַארטריקנטן בױם

 .איך יהוה הָאב גערעדט און הָאב געטָאן

 

 : ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 װָאס איז מיט אַײך װָאס איר זָאגט דָאס דָאזיקע װערטל 2

 :ַאזױ צו זָאגן, אין לַאנד ֿפון יׂשראל

 ,טערס הָאבן געגעסן זױערע װַײנטרױבןדי ֿפָא
 ?און די צײן ֿפון די קינדער זַײנען הַײליק

אױב מע װעט מער בַײ אַײך , זָאגט גָאט דער הַאר,  ַאזױ װי איך לעב3
ַאלע נֿפשות זַײנען ,  זעט4! זָאגן דָאס דָאזיקע װערטל אין יׂשראל

ון דעם זון איז דער נֿפש ֿפון דעם ֿפָאטער ַאזױ װי דער נֿפש ֿפ; מַײנע
 .ער זָאל שטַארבן, װָאס זינדיקטדער נֿפש ; מַײנער

 ; און ער טוט רעכט און גערעכטיקײט,  און ַאז ַא מַאן איז ַא צדיק5
און זַײנע אױגן הָאט ער ניט ,  אױף די בערג הָאט ער ניט געגעסן6

און די װַײב , אױֿפגעהױבן צו די ָאּפגעטער ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל
און צו ַא ֿפרױ אין איר , ן זַײן חֿבר הָאט ער ניט ֿפַאראומרײניקטֿפו

,  און קײן מענטשן קריװדעט ער ניט7; אומרײנקײט גענענט ער ניט
גזלה גזלט ער , ֿפַארמשּכונטס בַײ אים ֿפַאר ַא חוֿב קערט ער אום

און דעם נַאקעטן דעקט ער , זַײן ברױט גיט ער דעם הונגעריקן; ניט
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, און מערונג נעמט ער ניט,  אױף צינדזן גיט ער ניט8; דצו מיט ַא בג
אמתע גערעכטיקײט טוט ער ; ֿפון אומרעכט קערט ער ָאּפ זַײן הַאנט

און מַײנע געזעצן ,  אין מַײנע חוקים גײט ער9; צװישן מַאן און מַאן
לעבן װעט ער ; ער איז ַא צדיק – צו טָאן דעם אמת, הָאט ער געהיט

 .ער הַארזָאגט גָאט ד, לעבן

, ַא בלוטֿפַארגיסער,  ָאבער ַאז ער הָאט געבָארן ַא זון ַא רױבער10
 הגם ער ַאלײן הָאט 11, װָאס טוט דעם ברודער אײנס ֿפון די דָאזיקע

 הָאט יָא געגעסן אױף די דערװָארום ; ַאלע די דָאזיקע ניט געטָאן
 דעם 12; און די װַײב ֿפון זַײן חֿבר הָאט ער ֿפַאראומרײניקט, בערג

גזלות הָאט ער , ָארימַאן און דעם אֿביון הָאט ער געקריװדעט
און צו די ָאּפגעטער הָאט ער , ַא משּכון קערט ער ניט אום, געגזלט

 אױף 13, אומװערדיקײט הָאט ער געטָאן; אױֿפגעהױבן זַײנע אױגן
זָאל ער  – און מערונג הָאט ער גענומען, צינדזן הָאט ער געגעבן

ַאלע די דָאזיקע אומװערדיקײטן ; ער װעט ניט לעבן? בלַײבן לעבן
זַײן בלוט זָאל זַײן אױף , מוז ער טײטן געטײט װערן, הָאט ער געטָאן

 .אים

 און ָאט הָאט ער געבָארן ַא זון װָאס הָאט צוגעזען ַאלע זינד ֿפון 14
און ער , און ער הָאט אַײנגעזען, זַײן ֿפָאטער װָאס ער הָאט געטָאן

און זַײנע ,  אױף די בערג הָאט ער ניט געגעסן15; ַאזױנסטוט ניט 
אױגן הָאט ער ניט אױֿפגעהױבן צו די ָאּפגעטער ֿפון דעם הױז ֿפון 

 און 16, די װַײב ֿפון זַײן חֿבר הָאט ער ניט ֿפַאראומרײניקט; יׂשראל
ַא משּכון הָאט ער ניט ; קײן מענטשן הָאט ער ניט געקריװדעט

זַײן ברױט הָאט ער געגעבן ; ָאט ער ניט געגזלטאון גזלה ה, גענומען
; און דעם נַאקעטן הָאט ער צוגעדעקט מיט ַא בגד, דעם הונגעריקן

צינדזן און מערונג ,  ֿפון ָארימַאן הָאט ער ָאּפגעהַאלטן זַײן הַאנט17
אין מַײנע , מַײנע געזעצן הָאט ער געטָאן, הָאט ער ניט גענומען
ער װעט ניט שטַארבן ֿפַאר די זינד ֿפון זַײן  – חוקים איז ער געגַאנגען

װַײל דריקן הָאט ער ,  זַײן ֿפָאטער18. לעבן װעט ער לעבן; ֿפָאטער
און װָאס ניט גוט הָאט , גזלה ֿפון ברודער הָאט ער געגזלט, געדריקט

ָאט איז ער געשטָארבן ֿפַאר זַײן , איז, ער געטָאן צװישן זַײן ֿפָאלק
ֿפַאר װָאס לַײדט ניט דער זון ֿפַאר דער זינד : גט און איר זָא19. זינד

ָאבער דער זון הָאט געטָאן רעכט און ? ֿפון דעם ֿפָאטער
; ַאלע מַײנע געזעצן הָאט ער געהיט און זײ געטָאן, גערעכטיקײט

ַא ; ער זָאל שטַארבן,  דער נֿפש װָאס זינדיקט20. לעבן דַארף ער לעבן
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און ַא ֿפָאטער זָאל , זינד ֿפון דעם ֿפָאטערזון זָאל ניט לַײדן ֿפַאר דער 
די גערעכטיקײט ֿפון דעם ; ניט לַײדן ֿפַאר דער זינד ֿפון דעם זון

און די שלעכטיקײט ֿפון דעם שלעכטן , גערעכטן זָאל זַײן אױף אים
 .זָאל זַײן אױף אים

ַאז ער קערט זיך ָאּפ ֿפון ַאלע זַײנע זינד װָאס ,  און דער שלעכטער21
און טוט רעכט און , און ער היט ַאלע מַײנע געזעצן, ט געטָאןער הָא

 ַאלע 22. ער װעט ניט שטַארבן; װעט ער געװיס לעבן, גערעכטיקײט
װעלן אים ניט דערמָאנט , זַײנע ֿפַארברעכן װָאס ער הָאט געטָאן

. װעט ער לעבן, ֿפַאר זַײן גערעכטיקײט װָאס ער הָאט געטָאן; װערן
זָאגט גָאט דער ? גערן דעם טױט ֿפון דעם שלעכטן טו איך דען בַא23

 ?און לעבן, ערן ֿפון זַײנע װעגןאון ניט ַאז ער זָאל זיך אומק, הַאר

און ,  און ַאז דער גערעכטער קערט זיך ָאּפ ֿפון זַײן גערעכטיקײט24
ַאזױ װי ַאלע אומװערדיקײטן װָאס דער שלעכטער  – טוט אומרעכט

ַאלע זַײנע ? ער דען בלַײבן לעבןזָאל , הָאט געטָאן טוט ער
ֿפַאר ; װעלן ניט דערמָאנט װערן, גערעכטיקײטן װָאס ער הָאט געטָאן

און ֿפַאר זַײן זינד װָאס ער , זַײן ֿפעלשונג װָאס ער הָאט געֿפעלשט
ניט :  און איר זָאגט25. ֿפַאר זײ מוז ער שטַארבן, הָאט געזינדיקט

, איר הױז ֿפון יׂשראל,  ַאקָארשטהערט. ריכטיק איז דער װעג ֿפון גָאט
אַײערע װעגן זַײנען ניט , ֿפַאר װָאר? איז דען מַײן װעג ניט ריכטיק

,  ַאז דער גערעכטער קערט זיך ָאּפ ֿפון זַײנע גערעכטיקײט26. ריכטיק
ֿפַאר זַײן אומרעכט ; מוז ער דערֿפַאר שטַארבן, און טוט אומרעכט

 און ַאז דער שלעכטער 27. ןמוז ער שטַארב, װָאס ער הָאט געטָאן
און טוט , קערט זיך ָאּפ ֿפון זַײן שלעכטיקײט װָאס ער הָאט געטָאן

 װַײל ער הָאט 28. רַאטעװעט ער זַײן נֿפש, רעכט און גערעכטיקײט
און הָאט זיך אומגעקערט ֿפון ַאלע זַײנע ֿפַארברעכן , זיך ַארומגעזען

 .ר װעט ניט שטַארבןע; װעט ער געװיס לעבן, װָאס ער הָאט געטָאן
ניט ריכטיק איז דער װעג ֿפון :  און דָאס הױז ֿפון יׂשראל זָאגט29

, ֿפַאר װָאר? הױז ֿפון יׂשראל, זַײנען דען מַײנע װעגן ניט ריכטיק. גָאט
 דרום װעל איך איטלעכן לױט 30 .אַײערע װעגן זַײנען ניט ריכטיק

קערט .  גָאט דער הַארזָאגט, הױז ֿפון יׂשראל, זַײנע װעגן אַײך משּפטן
און זָאל עס , צוריק און קערט אַײך אום ֿפון ַאלע אַײערע ֿפַארברעכן

װַארֿפט ַארָאּפ ֿפון אַײך . אַײך ניט זַײן ֿפַאר ַא שטרױכלונג צו זינד
און , ַאלע אַײערע ֿפַארברעכן װָאס איר הָאט ֿפַארברָאכן מיט זײ

נָאך װָאס זָאלט איר ; און ַא נַײ געמיט, מַאכט אַײך ַא נַײ הַארץ
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יט

װָארום איך בַאגער ניט דעם טױט ֿפון ? הױז ֿפון יׂשראל, שטַארבן
, דרום קערט אַײך אום; זָאגט גָאט דער הַאר, דעם װָאס שטַארבט

 .און בלַײבט לעבן

 

 און 2,  און דו הײב אױף ַא קלָאג אױף די ֿפירשטן ֿפון יׂשראל1
 :זָאלסט זָאגן

 !לײבינטע געװעןװי איז דַײן מוטער ַא 
 ,צװישן לײבן הָאט זי געהױערט

 צװישן יונגלײבן
 .הָאט זי אירע יונגע דערצױגן

 , און זי הָאט אױֿפגעברַאכט אײנעם ֿפון אירע יונגע3
 ;ַא יונגלײב איז ער געװָארן

 ,און ער הָאט זיך אױסגעלערנט רױב ֿפַארצוקן
 .מענטשן הָאט ער געגעסן

 –  אים ֿפעלקער הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט אױף4
 ;אין זײער גרוב איז ער געכַאּפט געװָארן

 און זײ הָאבן אים מיט רינגען
 .קײן לַאנד מצַרִים געברַאכט

 , און זי הָאט געזען ַאז אומזיסט הָאט זי געהַארט5
 ,ֿפַארלָארן איז איר הָאֿפונג

 ,הָאט זי װידער גענומען אײנעם ֿפון אירע יונגע
 .י אים געמַאכטֿפַאר ַא יונגלײב הָאט ז

 , און ער איז אומגעגַאנגען צװישן לײבן6
 ;ַא יונגלײב איז ער געװָארן

 ,אום ער הָאט זיך אױסגעלערנט רױב ֿפַארצוקן
 .מענטשן הָאט ער געגעסן

 , און ער הָאט געמערקט זײערע ּפַאלַאצן7
 ;און ֿפַארװיסט זײערע שטעט

 רןאון דָאס לַאנד מיט איר ֿפולקײט איז חרוֿב געװָא
 .ֿפון דעם ָקול ֿפון זַײן ברילן

 , הָאבן זיך ֿפעלקער ַא לָאז געטָאן אױף אים8
 ,רונד ַארום ֿפון די מדינות

 – און אױסגעשּפרײט אױף אים זײער נעץ
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 .אין זײער גרוב איז ער געכַאּפט געװָארן
 , און זײ הָאבן אים ַארַײנגעטָאן אין ַא שטַײג מיט רינגען9

 ;דעם מלך ֿפון ָבֿבלאון אים געברַאכט צו 
 ,אים געברַאכט אין ֿפעסטונגען

 ן מערּכדי זַײן ָקול זָאל ניט געהערט װער
 .אױף די בערג ֿפון יׂשראל

 געװען װי ַא װַײנשטָאק – צוגלַײכנדיק –  דַײן מוטער איז10
 ;בַײ װַאסער געֿפלַאנצט

 ֿפרוכטיק און צװַײגהַאֿפטיק
 .איז ער ֿפון ֿפיל װַאסער געװען

 ,ן ער הָאט געהַאט שטַארקע שטָאקן או11
 ;ֿפַאר צעּפטערס ֿפון געװעלטיקער

 און זַײן װּוקס הָאט זיך אױֿפגעהױבן
 ,ֿפון צװישן געדיכטענישן

 ,און ער הָאט זיך ָאנגעזען מיט זַײן הײך
 .מיט די ֿפיל צװַײגן זַײנע

 , ָאבער ער איז אױסגעריסן געװָארן מיט גרימצָארן12
 ;ַאנידערגעװָארֿפן געװָארןצו דער ערד איז ער 

 ,װינט הָאט ֿפַארטריקנט זַײן ֿפרוכט-און דער מזרח
 צעברָאכן און ֿפַארטריקנט געװָארן

 ,זַײנען זַײנע שטַארקע שטָאקן
 .ַא ֿפַײער הָאט אים ֿפַארצערט

 , און ַאצונד איז ער אין מדבר געֿפלַאנצט13
 .אין ַא לַאנד ֿפון טריקעניש און דָארשטיקײט

 ,ן ַא ֿפַײער איז ַארױס ֿפון זַײן צװַײגנשטָאק או14
 ,זַײן ֿפרוכט הָאט עס ֿפַארצערט

 ,און ניטָא אין אים ַא שטַארקער שטָאק
 .װעלטיקןַא צעּפטער צום גע

 ,ַא קלָאגליד איז דָאס
 .און געבליבן צום קלָאגליד
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אין , אין ֿפינֿפטן חודש,  און עס איז געװען אין זיבעטן יָאר1כ
זַײנען געקומען מענער ֿפון די עלטסטע , ג ֿפון חודשצענטן טָא

 . און זײ זַײנען געזעסן ֿפַאר מיר, ֿפון יׂשראל צו ֿפרעגן בַײ גָאט
 : ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר2
און זָאלסט זָאגן צו , רעד צו די עלטסטע ֿפון יׂשראל,  מענטשנקינד3
ֿפרעגן בַײ מיר זַײט איר : זָאגט גָאט דער הַארַאזױ הָאט גע: זײ

! אױב איך װעל זיך לָאזן ֿפרעגן ֿפון אַײך, ַאזױ װי איך לעב? געקומען
, װילסטו משּפטן?  װילסטו זײ משּפטן4. זָאגט גָאט דער הַאר

. לָאז זײ װיסן די אומװערדיקײטן ֿפון זײערע עלטערן? מענטשנקינד
אין דעם : ױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַארַאז:  און זָאלסט זָאגן צו זײ5

און איך הָאב , טָאג װָאס איך הָאב אױסדערװײלט יׂשראל
און , אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט צו דעם זָאמען ֿפון דעם הױז ֿפון יעקֿב

הָאב איך , הָאב זיך געלָאזט דערקענען צו זײ אין לַאנד מצַרִים
איך בין יהוה אַײער : ַאזױ צו זָאגן, אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט צו זײ

זײ ,  אין יענעם טָאג הָאב איך אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט צו זײ6. גָאט
ַארױסצוצִיען ֿפון לַאנד מצַרִים אין ַא לַאנד װָאס איך הָאב 

װָאס איז , װָאס ֿפליסט מיט מילך און הָאניק, אױסגעזוכט ֿפַאר זײ
װַארֿפט :  געזָאגט און איך הָאב צו זײ7. דָאס שַײנדל ֿפון ַאלע לענדער

און מיט די , ַאװעק איטלעכער די אומװערדיקײטן ֿפון זַײנע אױגן
איך בין ; ָאּפגעטער ֿפון מצַרִים זָאלט איר אַײך ניט ֿפַאראומרײניקן

און זײ ,  ָאבער זײ הָאבן װידערשּפעניקט ָאן מיר8. יהוה אַײער גָאט
עקגעװָארֿפן זײ הָאבן ניט ַאװ; הָאבן ניט געװָאלט צוהערן צו מיר

און די ָאּפגעטער ֿפון , איטלעכער די אומװערדיקײטן ֿפון זײערע אױגן
און איך הָאב געטרַאכט אױסצוגיסן ; מצַרִים הָאבן זײ ניט ֿפַארלָאזן

אױסצולָאזן מַײן ּכעס אױף זײ אין לַאנד , מַײן גרימצָארן אױף זײ
ּכדי ער זָאל ,  ָאבער איך הָאב געטָאן ֿפון מַײן נָאמען װעגן9. מצַרִים

װָאס זײ זַײנען , ניט ֿפַארשװעכט װערן אין די אױגן ֿפון די ֿפעלקער
װָאס ֿפַאר זײערע אױגן הָאב איך זיך געלָאזט , געװען צװישן זײ
 און איך הָאב 10. זײ ַארױסצוצִיען ֿפון לַאנד מצַרִים, דערקענען צו זײ

רַאכט אין דער און הָאב זײ געב, זײ ַארױסגעצױגן ֿפון לַאנד מצַרִים
און מַײנע געזעצן זײ ,  און איך הָאב זײ געגעבן מַײנע חוקים11. מדבר

 . לעבט ער דורך זײ, װָאס ַאז דער מענטש טוט זײ, געלָאזט װיסן
צו זַײן ֿפַאר ַא צײכן ,  און אױך מַײנע שֿבטים הָאב איך זײ געגעבן12

 .הוה הײליק זײּכדי זײ זָאלן װיסן ַאז איך י, צװישן מיר און צװישן זײ
 ָאבער דָאס הױז ֿפון יׂשראל הָאבן װידערשּפעניקט ָאן מיר אין 13

און מַײנע , אין מַײנע חוקים זַײנען זײ ניט געגַאנגען: דער מדבר
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לעבט ער , װָאס ַאז דער מענטש טוט זײ, געזעצן הָאבן זײ ֿפַארַאכט
ון איך א; און מַײנע שֿבטים הָאבן זײ ֿפַארשװעכט ביז גָאר; דורך זײ

, הָאב געטרַאכט אױסצוגיסן מַײן גרימצָארן אױף זײ אין דער מדבר
 ָאבער איך הָאב געטָאן ֿפון מַײן נָאמען 14. ּכדי זײ צו ֿפַארלענדן

ּכדי ער זָאל ניט ֿפַארשװעכט װערן אין די אױגן ֿפון די ֿפעלקער , װעגן
ך הָאב  נָאר אי15. װָאס איך הָאב זײ ַארױסגעצױגן ֿפַאר זײערע אױגן

זײ ניט צו , אױך אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט צו זײ אין דער מדבר
װָאס ֿפליסט מיט , ברענגען אין דעם לַאנד װָאס איך הָאב געגעבן

 װַײל 16; װָאס איז דָאס שַײנדל ֿפון ַאלע לענדער, מילך און הָאניק
אין זײ זַײנען זײ , און מַײנע חוקים, מַײנע געזעצן הָאבן זײ ֿפַארַאכט

נַײערט נָאך ; און מַײנע שֿבטים הָאבן זײ ֿפַארשװעכט, ט געגַאנגעןני
 ָאבער מַײן אױג הָאט 17. זײערע ָאּפגעטער איז געגַאנגען זײער הַארץ

און איך הָאב ניט געמַאכט ֿפון , זײ ניט אומצוברענגען, זײ געשױנט
 און איך הָאב געזָאגט צו זײערע 18. זײ ַא ֿפַארלענדונג אין דער מדבר

אין די חוקים ֿפון אַײערע עלטערן זָאלט איר : קינדער אין דער מדבר
און מיט זײערע , און זײערע געזעצן זָאלט איר ניט היטן, ניט גײן

 איך יהוה בין 19. ָאּפגעטער זָאלט איר אַײך ניט ֿפַאראומרײניקן
און טוט , און מַײנע געזעצן היט, אין מַײנע חוקים גײט; אַײער גָאט

און זײ זָאלן זַײן ֿפַאר ַא צײכן , ן מַײנע שֿבטים הַאלט הײליק או20. זײ
ּכדי איר זָאלט װיסן ַאז איך יהוה בין , צװישן מיר און צװישן אַײך

אין :  ָאבער די קינדער הָאבן װידערשּפעניקט ָאן מיר21. אַײער גָאט
און מַײנע געזעצן הָאבן זײ ניט , מַײנע חוקים זַײנען זײ ניט געגַאנגען

; לעבט ער דורך זײ, װָאס ַאז ַא מענטש טוט זײ, היט זײ צו טָאןגע
און איך הָאב געטרַאכט ; מַײנע שֿבטים הָאבן זײ ֿפַארשװעכט

אױסצולָאזן מַײן ּכעס אױף זײ , אױסצוגיסן מַײן גרימצָארן אױף זײ
און איך ,  ָאבער איך הָאב אומגעקערט מַײן הַאנט22. אין דער מדבר

ּכדי ער זָאל ניט ֿפַארשװעכט װערן , ַײן נָאמען װעגןהָאב געטָאן ֿפון מ
אין די אױגן ֿפון די ֿפעלקער װָאס ֿפַאר זײערע אױגן הָאב איך זײ 

 הגם איך הָאב אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט צו זײ אין 23. ַארױסגעצױגן
און זײ צו , זײ צו ֿפַארשּפרײטן צװישן די ֿפעלקער, דער מדבר

,  װַײל מַײנע געזעצן הָאבן זײ ניט געטָאן24; צעװַארֿפן אין די לענדער
און מַײנע שֿבטים הָאבן זײ , און מַײנע חוקים הָאבן זײ ֿפַארַאכט

און נָאך די ָאּפגעטער ֿפון זײערע עלטערן זַײנען געװען , ֿפַארשװעכט
און ,  און איך אױך הָאב זײ געגעבן חוקים ניט גוטע25. זײערע אױגן

 און איך הָאב זײ 26; ענען לעבן דורך זײגעזעצן װָאס זײ זָאלן ניט ק
מיט , געלָאזט זיך ֿפַאראומרײניקן מיט זײערע ָאּפֿפערגעשַאנקען
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ּכדי איך זָאל זײ ; ָאּפשײדן איטלעכס װָאס עֿפנט דעם טרַאכט
 .ּכדי זײ זָאלן װיסן ַאז איך בין יהוה, ֿפַארװיסטן

ון זָאלסט א, דו מענטשנקינד,  דרום רעד צו דעם הױז ֿפון יׂשראל27
דערמיט אױך הָאבן : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר: זָאגן צו זײ

װָאס זײ הָאבן געֿפעלשט ַא , אַײערע עלטערן מיך געלעסטערט
 װָארום ַאז איך הָאב זײ געברַאכט אין דָאס 28. ֿפעלשונג ָאן מיר

, זײ עס צו געבן, װָאס איך הָאב אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט צו זײ, לַאנד
און װּו נָאר ַא געדיכטן , יז װּו נָאר זײ הָאבן געזען ַא הױך בערגלא

און זײ הָאבן , הָאבן זײ דָארטן געשלַאכט זײערע שלַאכטָאּפֿפער, בױם
און דָארטן , דָארטן געברַאכט די דערצערענונג ֿפון זײער קרבן

. און דָארטן געגָאסן זײערע גיסָאּפֿפער, געמַאכט זײער געשמַאקן ֵריח
װָאס  – ?די ָבָמה״„װָאס בַאטַײט :  און איך הָאב צו זײ געזָאגט29

ָבָמה״ ביז „דרום רוֿפט מען איר נָאמען ; איר מַאכט זיך נַאריש דָארטן
 .אױף הַײנטיקן טָאג

ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער :  דרום זָאג צו דעם הױז ֿפון יׂשראל30
ֿפון אַײערע איר ֿפַאראומרײניקט אַײך אױף דעם שטײגער : הַאר

 און 31, און נָאך זײערע אומװערדיקײטן זַײט איר ֿפַארֿפירט, עלטערן
ַאז איר מַאכט דורכגײן , ַאז איר ברענגט אַײערע ָאּפֿפערגעשַאנקען

ֿפַאראומרײניקט איר אַײך מיט ַאלע , אַײערע קינדער דורכן ֿפַײער
 לָאזן און איך זָאל זיך, אַײערע ָאּפגעטער ביז אױף הַײנטיקן טָאג

זָאגט גָאט דער , ַאזױ װי איך לעב? הױז ֿפון יׂשראל, ֿפרעגן ֿפון אַײך
 און װָאס אַײך 32! אױב איך װעל זיך לָאזן ֿפרעגן ֿפון אַײך, הַאר

מיר װעלן : װָאס איר זָאגט; קומט אױֿפן זינען װעט קײן מָאל ניט זַײן
צו דינען , ערַאזױ װי די משּפחות ֿפון די לענד, זַײן ַאזױ װי די אומות

 .הָאלץ און שטײן

 ,זָאגט גָאט דער הַאר,  ַאזױ װי איך לעב33
 ,אױב ניט מיט ַא שטַארקער הַאנט

 ,און מיט ַאן אױסגעשטרעקטן ָארעם
 ,און מיט אױסגעגָאסענעם גרימצָארן

 !װעל איך קיניגן אױף אַײך
 , און איך װעל אַײך ַארױסצִיען ֿפון די ֿפעלקער34

 ,זַאמלען ֿפון די לענדעראון װעל אַײך אַײנ
 ,װָאס איר זַײט צעשּפרײט אין זײ
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 ,מיט ַא שטַארקער הַאנט
 ,און מיט ַאן אױסגעשטרעקטן ָארעם
 .און מיט אױסגעגָאסענעם גרימצָארן

 , און איך װעל אַײך ברענגען צום מדבר ֿפון די ֿפעלקער35
 .ּפנים-אל-ּפנים, און װעל זיך משּפטן מיט אַײך

  הָאב זיך געמשּפט מיט אַײערע עלטערן ַאזױ װי איך36
 ,אין מדבר ֿפון לַאנד מצַרִים

 ,ַאזױ װעל איך זיך משּפטן מיט אַײך
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 , און איך װעל אַײך מַאכן דורכגײן אונטער דער רוט37
 .און װעל אַײך ברענגען אין דער ֿפַארקניּפונג ֿפון בונד

 ,ך די װידערשּפעניקער און איך װעל אױסרײניקן ֿפון אַײ38
 ;און די װָאס ברעכן ָאן מיר

 ֿפון דעם לַאנד ֿפון זײער ֿפרעמדשַאֿפט
 ,װעל איך זײ ַארױסצִיען

 ָאבער אױף דער ערד ֿפון יׂשראל
 ;װעלן זײ ניט קומען

 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה
 , און איר הױז ֿפון יׂשראל39

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 ,ײט דינט איטלעכער זַײנע ָאּפגעטערג

 ;ַאזױ װי איר װילט ניט צוהערן צו מיר
 ָאבער מַײן הײליקן נָאמען זָאלט איר מער ניט ֿפַארשװעכן

 .און מיט אַײערע ָאּפגעטער, מיט אַײערע ָאּפֿפערגעשַאנקען
 , װָארום אױף מַײן הײליקן בַארג40

 ,דער הַארזָאגט גָאט , אױף דעם הױכן בַארג ֿפון יׂשראל
 דָארטן װעט דָאס גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל אין גַאנצן

 ,דָארטן װעל איך זײ בַאװיליקן; מיר דינען אין לַאנד
 ,און דָארטן װעל איך ֿפַארלַאנגען אַײערע ָאּפשײדונגען

 .מיט ַאלע אַײערע געהײליקטע זַאכן, און אַײערע ערשטגָאבן
 ,בַאװיליקן דורך ַא געשמַאקן ֵריח װעל איך אַײך 41

 ,װען איך צי אַײך ַארױס ֿפון די ֿפעלקער
 און װעל אַײך אַײנזַאמלען ֿפון די לענדער

 ;װָאס איר זַײט צעשּפרײט אין זײ
 און איך װעל געהײליקט װערן דורך אַײך

 .אין די אױגן ֿפון די אומות
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כא

 , און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה42
 ,ן יׂשראלװען איך ברענג אַײך אױף דער ערד ֿפו

 ,װָאס איך הָאב אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט, אין דעם לַאנד
 .עס צו געבן צו אַײערע עלטערן

 , און איר װעט דָארטן דערמָאנען אַײערע װעגן43
 ,און ַאלע אַײערע מעׂשים

 ,װָאס איר הָאט זיך ֿפַאראומרײניקט מיט זײ
 און איר װעט זיך עקלען ֿפַאר זיך ַאלײן

 .ערע בײזן װָאס איר הָאט געטָאןֿפון װעגן ַאלע אַײ
 , און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה44

 ,װען איך טו מיט אַײך ֿפון מַײן נָאמען װעגן
 ,ניט לױט אַײערע שלעכטע װעגן

 ,און לױט אַײערע ֿפַארדָארבענע מעׂשים
 .זָאגט גָאט דער הַאר, איר הױז ֿפון יׂשראל

 

 :ַאזױ צו זָאגן, ען צו מיר און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװ1
 ,און רעד צום ָדרום, טו דַײן ּפנים ַאקעגן ָדרום,  מענטשנקינד2

 ;און זָאגט נֿביאות אױף דעם װַאלד ֿפון ֿפעלד אין ָדרום
 : און זָאלסט זָאגן צום װַאלד ֿפון ָדרום3

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר: הער דָאס װָארט ֿפון גָאט
 ,ן אין דיר ַא ֿפַײעראיך צינד ָא, זע

 און עס װעט ֿפַארצערן אין דיר איטלעך ֿפַײכטן בױם
 ;און איטלעך טרוקענעם בױם

 ,די ֿפלַאמֿפַײער װעט ניט ֿפַארלָאשן װערן
 און ַאלע ּפנימער ֿפון ָדרום ביז צֿפון

 .װעלן ָאנגעברענט װערן דערֿפון
 , און ַאלע לַײבער װעלן זען4

 ;ןעצונדַאז איך יהוה הָאב זײ ָאנג
 .זי װעט ניט ֿפַארלָאשן װערן

איז ער ניט : זײ זָאגן אױף מיר, גָאט דו הַאר, װײ:  הָאב איך געזָאגט5
ַאזױ צו ,  איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו מיר6 ?זָאגער-ַא משלים

 :זָאגן
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 ,טו דַײן ּפנים צו ירושלים,  מענטשנקינד7
 ,און רעד צו די הײליקטומען

 .ות אױף דער ערד ֿפון יׂשראלאון זָאג נֿביא
 : און זָאלסט זָאגן צו דער ערד ֿפון יׂשראל8

 ,איך קום צו דיר, זע: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט
 ,און איך װעל ַארױסצִיען מַײן שװערד ֿפון איר שײד
 .און װעל ֿפַארשנַײדן ֿפון דיר דעם צדיק מיטן ָרשע

 , מיטן ָרשע װַײל איך װיל ֿפַארשנַײדן ֿפון דיר דעם צדיק9
 דרום װעט ַארױסגײן מַײן שװערד ֿפון איר שײד

 .אױף ַאלע לַײבער ֿפון ָדרום ביז צֿפון
  און ַאלע לַײבער װעלן װיסן10

 ַאז איך יהוה הָאב ַארױסגעצױגן
 ;מַײן שװערד ֿפון איר שײד

 .זי װעט זיך מער ניט אומקערן
 ;זיֿפץ,  און דו מענטשנקינד11

  און מיט ביטערקײטמיט ברעכעניש ֿפון לענדן
 .זָאלסטו זיֿפצן ֿפַאר זײערע אױגן

 ;ַאז זײ װעלן זָאגן צו דיר,  און עס װעט זַײן12
 ?אױף װָאס זיֿפצסטו

 :אױף דער הערונג װָאס קומט: זָאלסטו זָאגן
 ,און איטלעך הַארץ װעט צעגײן

 ,און ַאלע הענט װעלן שלַאף װערן
 ,און איטלעך געמיט װעט בַאטריבט װערן

 .ַאלע קני װעלן רינען מיט װַאסעראון 
 ,עס געשעטאון , עס קומט, זע

 .זָאגט גָאט דער הַאר

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר13

 :און זָאלסט זָאגן, זָאג נֿביאות,  מענטשנקינד14
 :זָאג: ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט

 ,ַא שװערד איז געשַארֿפט, ַא שװערד
 ;איז אױך געשליֿפןאון 

 ,ּכדי צו שעכטן ַא שעכטונג איז זי געשַארֿפט
 –  ּכדי צו הָאבן ַא בליץ איז זי געשליֿפן15
 – !עס ֿפַארגײט דער שטַאם ֿפון מַײן זון, װײ
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 .זי ֿפַארלענדט דעם גַאנצן בױם
 , און מע הָאט זי געגעבן צו שלַײֿפן16

 ;אױף צו נעמען אין ֿפױסט
 ,די שװערד, זי איז געשַארֿפט

 ,און זי איז געשליֿפן
 .זי צו געבן אין הַאנט ֿפון דעם טײטער

 ,דו מענטשנקינד,  שרַײ און יָאמער17
 ,װָארום זי איז אױף מַײן ֿפָאלק

 ;זי איז אױף ַאלע ֿפירשטן ֿפון יׂשראל
 ;איבערגעענטֿפערט צום שװערד זַײנען זײ מיט מַײן ֿפָאלק

 .דרום שלָאג אױֿפן לענד
 !און װי נָאך;  ער װעט געּפרּוװט װערן װָארום18

 ,ער זָאל גָאר ניט זַײן, ַאז זי ֿפַארלענדט דעם שטַאם
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 ,זָאג נֿביאות,  און דו מענטשנקינד19
 ,און קלַאּפ ַא הַאנט אױף ַא הַאנט

 ;און זָאל די שװערד ֿפַארטָאּפלט װערן דרַײֿפַאכיק
 ,װָאס דַארֿפן דערשלָאגן װערןדָאס איז די שװערד ֿפַאר די 

 ,די שװערד ֿפַאר דעם גרױסן װָאס דַארף דערשלָאגן װערן
 .װָאס רינגלט זײ ַארום

 , ּכדי דָאס הַארץ זָאל צעגײן20
 ,און צו מערן די שטרױכלונגען

 הָאב איך אױף ַאלע זײערע טױערן
 ;געברַאכט דעם שרעק ֿפון שװערד

 ,זי איז צו בליצן געמַאכט, װײ
 .כטונג געשַארֿפטצו שע

 , ֿפַארנעם זיך רעכטס21
 ,ֿפַארקער זיך לינקס

 !װּוהין דַײן שַארף איז געקערט
 , און איך אױך װעל קלַאּפן ַא הַאנט אױף ַא הַאנט22

 ;ימצָארןאון װעל בַארוען מַײן גר
 .איך יהוה הָאב גערעדט

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר23
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 ,מַאך דיר צװײ װעגן,  און דו מענטשנקינד24
 ;ֿפַאר דעם שװערד ֿפון דעם מלך ֿפון ָבֿבל צו קומען

 .ֿפון אײן לַאנד זָאלן זײ בײדע ַארױסגײן
 ;און ַא װעגװַײזער שטעל אױף

 .בַײם ָאנהײב װעג צו דער שטָאט שטעל אים אױף
  מַאך ַא װעג ֿפַאר דער שװערד25

 , קינדער ֿפון עמוןצו קומען אױף ַרָבה ֿפון די
 .און אױף יהּודה אין ירושלים בַאֿפעסטיקט

  װָארום דער מלך ֿפון ָבֿבל שטעלט זיך26
 ,בַײ דער שײדונג ֿפון װעג

 ,בַײם ָאנהײב ֿפון בײדע װעגן
 ;צו טרעֿפן מיט ּכישוף
 ,ער שָאקלט מיט ֿפַײלן

 ,ער ֿפרעגט בַײ דעם ּתרֿפים
 .ער קוקט אין ַא לעבער

 רעכטער הַאנט איז דער גורל אױף ירושלים אין זַײן 27
 ,ָאנצושטעלן שטורעמבעק

 ,צו עֿפענען דָאס מױל מיט רציחה
 ,אױֿפצוהײבן דעם ָקול אין געשרײ

 ,צו שטעלן שטורעמבעק אױף די טױערן
 ,ָאנצושיטן ַאן ערדװַאל
 .מױער-צו בױען ַא בַאלעגער

  און בַײ זײ װעט עס זַײן28
 ;זײערע אױגןװי ַא ֿפַאלשער ּכישוף אין 

 !װָאכן אױף װָאכן הָאבן זײ נָאך
 ,דָאבער דָאס מַאכט דערמָאנען די זינ

 .ַאז זײ זָאלן געכַאּפט װערן

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט29
 ,װַײל איר הָאט געמַאכט דערמָאנען אַײערע זינד

 ,װען אַײערע ֿפַארברעכן זַײנען ַאנטּפלעקט געװָארן
 ע זינד װַײזן זיך ַארױסַאזױ ַאז אַײער

 – אין ַאלע אַײערע מעׂשים
 ,װַײל איר זַײט דערמָאנט געװָארן

 .װעט איר מיט דער הַאנט געכַאּפט װערן
 , און דו ָרשע ֿפַארשװעכטער30
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 דו ֿפירשט ֿפון יׂשראל װָאס זַײן טָאג איז געקומען
 ,אין דער צַײט ֿפון דער לעצטער ֿפַארזינדיקונג

 :ָאגט גָאט דער הַאר ַאזױ הָאט געז31
 !און ַארָאּפ די קרױן! ַאװעק די הױב

 !דָאס איז ניט מער דָאס
 !און דעם הױכן דערנידערן, דָאס נידעריקע דערהײבן

 ;ַא חורבן װעל איך עס מַאכן, ַא חורבן,  ַא חורבן32
 , װעט מער ניט זַײןדָאס, יָא

 ,ביז עס קומט דער װעמען עס געהערט
 .עבןאון איך װעל עס אים ג

 :זָאג נֿביאות און זָאלסט זָאגן,  און דו מענטשנקינד33
 ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 ,אױף די קינדער ֿפון עמון
 ;און אױף זײער לעסטערונג

 ,דו געצױגענע שװערד, שװערד: און זָאלסט זָאגן
 ,צום אױסהַאלטן, צו שעכטונג געשליֿפן
 – ּכדי בליציק צו זַײן

 ,עגן דיר ֿפַאלשקײט בעת מע זעט װ34
 – בעת מע װָארזָאגט װעגן דיר ליגן
 דיך צו לײגן אױף די העלדזער

 ,ֿפון רָשעים ֿפַארשװעכטע
 ,װָאס זײער טָאג איז געקומען

 – !אין דער צַײט ֿפון דער לעצטער ֿפַארזינדיקונג
 – ! קער זי אום אין איר שײד35

 ,אין דעם ָארט װּו דו ביסט געשַאֿפן געװָארן
 ,עם לַאנד ֿפון דַײן ָאּפשטַאמונגאין ד

 .װעל איך דיך משּפטן
 – ; און איך װעל אױסגיסן אױף דיר מַײן ּכעס36

 ,מיט דעם ֿפַײער ֿפון מַײן גרימצָארן װעל איך בלָאזן אױף דיר
  עֿפיִישאון איך װעל דיך געבן אין דער הַאנט ֿפון מענטשן 

 .מַײנסטערס אױף אומצוברענגען
 ;ַאר ַא שּפַײז װעסטו זַײן צום ֿפַײער ֿפ37

 ;דַײן בלוט װעט זַײן אין מיטן לַאנד
 ;װעסט מער ניט געדַאכט װערן
 .װָארום איך יהוה הָאב גערעדט
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 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1כב
 , און דו מענטשנקינד2

 ?װילסטו משּפטן די בלוטיקע שטָאט, װילסטו משּפטן
 .זי װיסן ַאלע אירע אומװערדיקײטןטָא לָאז 

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  און זָאלסט זָאגן3
 ,דו שטָאט װָאס ֿפַארגיסט בלוט אין איר מיט

 ,ּכדי איר צַײט זָאל קומען
 ,און מַאכט בַײ זיך ָאּפגעטער

 ,אומרײן צו װערן
 , מיט דַײן בלוט װָאס דו הָאסט ֿפַארגָאסן4

 ,שולדיקטהָאסטו זיך ֿפַאר
 ,און מיט די ָאּפגעטער װָאס דו הָאסט געמַאכט

 ,ביסטו אומרײן געװָארן
 ,און הָאסט דערנענטערט דַײנע טעג
 ;און ביסט געקומען צו דַײנע יָארן

 ,דרום הָאב איך דיך געגעבן צו שַאנד בַײ די ֿפעלקער
 .און צו שּפָאט בַײ ַאלע לענדער

 ,ָאטן ֿפון דיר נָאנטע און װַײטע ֿפון דיר װעלן שּפ5
 .דו ֿפילטומלדיקע, דו מיטן אומרײנעם נָאמען

 ,איטלעכער לױט זַײן ָארעם, די ֿפירשטן ֿפון יׂשראל,  זע6
 .זַײנען אין דיר געװען ּכדי בלוט צו ֿפַארגיסן

 , ֿפָאטער און מוטער הָאט מען גרינגגעשַאצט אין דיר7
 ,ן דַײן מיטקעגן ֿפרעמדן הָאט מען זיך בַאגַאנגען מיט רױב אי

 .ַא יתום און ַאן אלמנה הָאט מען געקריװדעט אין דיר
 , מַײנע הײליקײטן הָאסטו ֿפַארַאכט8

 .און מַײנע שֿבטים הָאסטו ֿפַארשװעכט
 טרַײבער זַײנען געװען אין דיר- רכילות9

 ;ּכדי בלוט צו ֿפַארגיסן
 :און אױף די בערג הָאט מען געגעסן בַײ דיר

 .געטָאן אין דַײן מיטשענדלעכקײט הָאט מען 
 , דעם ֿפָאטערס שַאנד הָאט מען ַאנטּפלעקט אין דיר10

 .ען געשענדט אין דירַאן אומרײנע אין איר ָאּפזונדערונג הָאט מ
  און איטלעכער מיט זַײן חֿברס װַײב11

 ,הָאט אומװערדיקײט בַאגַאנגען
 און איטלעכער הָאט זַײן שנור

 ,מיט שענדלעכקײט, ֿפַאראומרײניקט
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 ,און איטלעכער הָאט זַײן שװעסטער
 .געשענדט אין דיר, די טָאכטער ֿפון זַײן ֿפָאטער

 , שוחד הָאט מען גענומען אין דיר ּכדי בלוט צו ֿפַארגיסן12
 ,צינדזן און מערונג הָאסטו גענומען
 ,און בַאריסן דַײנע חֿברים דורך רױב

 .זָאגט גָאט דער הַאר, ַארגעסןאון ָאן מיר הָאסטו ֿפ

  דרום זע איך הָאב געקלַאּפט מַײן הַאנט13
 ,װעגן דַײן אומערלעכן געװין װָאס דו הָאסט געמַאכט

 .און אױף דַײן בלוטיקײט װָאס איז אין דיר געװען
 , װעט דַײן הַארץ בַאשטײן14

 ,צי װעלן דַײנע הענט שטַארק זַײן
 ?אין די טעג װָאס איך רעכן זיך מיט דיר

 .און װעל טָאן, איך יהוה הָאב גערעדט
 , און איך װעל דיך צעשּפרײטן צװישן די ֿפעלקער15

 ,און װעל דיך צעװַארֿפן אין די לענדער
 .און איך װעל ֿפַארלענדן דַײן אומרײנקײט ֿפון דיר

  און װעסט ֿפַארשװעכט װערן דורך זיך ַאלײן16
 ,ֿפַאר די אױגן ֿפון די ֿפעלקער

 .ון װעסט װיסן ַאז איך בין יהוהא

 :ַאזױ צו זָאגן, ון דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר א17

 , מענטשנקינד18
 ,דָאס הױז ֿפון יׂשראל זַײנען מיר געװָארן צו ּפסולת

 זײ ַאלע זַײנען קוּפער און צין
 ;און אַײזן און בלַײ אין דעם שמעלצאױװן

 .ּפסולת ֿפון זילבער זַײנען זײ
 :ָאגט דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געז19

 ,װַײל איר זַײט ַאלע צו ּפסולת געװָארן
 .איך זַאמל אַײך אַײן אין ירושלים, דרום זעט

  ַאזױ װי מע זַאמלט אַײן זילבער און קוּפער20
 ,און אַײזן און בלַײ און צין אין ַא שמעלצאױװן

 ,צו בלָאזן דערױף ֿפַײער
 ,ּכדי צו צעשמעלצן

 ַאזױ װעל איך אַײך אַײנזַאמלן



 יחזקאל

 ,ּכעס און אין מַײן גרימצָארןאין מַײן 
 .און װעל אַײך ַארַײנלײגן און צעשמעלצן

 ,איך װעל אַײך צונױֿפקלַײבן,  יָא21
 ,און װעל בלָאזן אױף אַײך מיט דעם ֿפַײער ֿפון מַײן צָארן

 .און איר װעט צעשמָאלצן װערן דרינען
 , ַאזױ װי זילבער װערט צעשמָאלצן אין ַא שמעלצאױװן22

 ; צעשמָאלצן װערן דרינעןַאזױ װעט איר
 און איר װעט װיסן ַאז איך יהוה

 .גָאסן מַײן גרימצָארן אױף אַײךהָאב אױסגע

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר23

 :זָאג צו איר,  מענטשנקינד24
 ,ביסט ַא לַאנד װָאס איז ניט גערײניקט

 .צָארןניט בַארעגנט געװָארן אין טָאג ֿפון 
  דער בונט ֿפון אירע נֿביאים אין איר מיט25

 ;איז װי ַא ברומיקער לײב װָאס ֿפַארצוקט רױב
 ,נֿפשות הָאבן זײ ֿפַארצערט

 ,שַאצן און טַײערע זַאכן נעמען זײ צו
 .אירע אלמנות הָאבן זײ געמערט אין איר

 , אירע ּכהנים הָאבן ֿפַארברָאכן קעגן מַײן ּתורה26
 ; מַײנע הײליקײטןאון ֿפַארשװעכט

 ,צװישן הײליק און אומהײליק הָאבן זײ ניט ָאּפגעשײדט
 ,און צװישן רײן און אומרײן הָאבן זײ ניט צו װיסן געטָאן
 ,און ֿפון מַײנע שֿבטים הָאבן זײ ֿפַארהױלן זײערע אױגן

 .און איך בין ֿפַארשװעכט געװָארן צװישן זײ
  אירע הַארן צװישן איר27

 ;ס ֿפַארצוקן רױבזַײנען װי װעלף װָא
 ,צו ֿפַארגיסן בלוט

 .אומצוברענגען נֿפשות ּכדי צו געװינען געװין
 ; און אירע נֿביאים הָאבן זײ ָאנגעשמירט טינק28

 .זײ זעען ֿפַאלשקײט און װָארזָאגן זײ ליגן
 ,ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר״„: זײ זָאגן

 .װען גָאט הָאט ניט גערעדט
 ,ן לַאנד הָאט געדריקט מיט געװַאלט דָאס ֿפָאלק ֿפו29

 ,און געגזלט גזלה
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כג

 ,און דעם ָארימַאן און דעם אֿביון הָאבן זײ געקריװדעט
 .און דעם ֿפרעמדן הָאבן זײ געדריקט מיט אומרעכט

  און איך הָאב געזוכט צװישן זײ ַא מַאן30
 ,װָאס זָאל ַארומצַאמען ַא צַאם

 ,ך ֿפַארן לַאנדאון זיך שטעלן ֿפַאר מיר אין דעם ברָא
 ;ַאז איך זָאל עס ניט אומברענגען

 .ָאבער איך הָאב ניט געֿפונען
 ; דרום הָאב איך אױסגעגָאסן אױף זײ מַײן צָארן31

 :מיט דעם ֿפַײער ֿפון מַײן גרימצָארן הָאב איך זײ ֿפַארלענדט
 ,זײער װעג הָאב איך ֿפַארגָאלטן אױף זײער קָאּפ

 .זָאגט גָאט דער הַאר

 

 : ַאזױ צו זָאגן, ן דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר או1
טעכטער ֿפון , עס זַײנען געװען צװײ ֿפרױען,  מענטשנקינד2

אין זײער יוגנט ;  און זײ הָאבן מזנה געװען אין מצַרִים3. אײן מוטער
דָארטן זַײנען זײערע בוזעמס געדריקט ; הָאבן זײ מזנה געװען

.  מען געקװעטשט זײערע מײדלשע בריסטאון דָארטן הָאט, געװָארן
און איר , ָאהָלה – די גרעסערע:  און זײערע נעמען זַײנען געװען4

און הָאבן , און זײ זַײנען געװָארן מַײנע. ָאהליֿבה – שװעסטער
און , שומרון איז ָאהָלה: און זײערע נעמען. געבָארן זין און טעכטער
 .ירושלים איז ָאהליֿבה

און הָאט געגלוסט צו , ט מזנה געװען הינטער מיר און ָאהָלה הָא5
, קריגסלַײט ָאנגעטָאן אין בלָאען, צו די ַאשורים, אירע ליבהָאבער

ריטער װָאס רַײטן אױף , שײנע יונגען ַאלע, דוּכסים און ֿפירשטן
געקליבענע זין ,  און זי הָאט ַאװעקגעגעבן איר זנות אױף זײ6. ֿפערד

הָאט זי זיך ,  צו װעמען זי הָאט געגלוסטאון ַאלע; ֿפון אשור ַאלע
 און איר זנות מיט 8. ֿפַאראומרײניקט מיט ַאלע זײערע ָאּפגעטער

װָארום זײ זַײנען מיט איר געלעגן אין , מצַרִים הָאט זי ניט ֿפַארלָאזן
און , און זײ הָאבן געדריקט אירע מײדלשע בריסט, איר יוגנט

ום הָאב איך זי איבערגעגעבן  דר9. אױסגעגָאסן זײער זנות אױף איר
אין דער הַאנט ֿפון די זין ֿפון , אין דער הַאנט ֿפון אירע ליבהָאבער

 זײ הָאבן ַאנטּפלעקט איר 10. װָאס זי הָאט צו זײ געגלוסט, אשור
און זי הָאבן , אירע זין און אירע טעכטער הָאבן זײ צוגענומען; שַאנד
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רן ַא צונעמעניש בַײ און זי איז געװָא; זײ מיטן שװערד געטײט
 .ַאזױ הָאט מען געטָאן ַא משּפט אױף איר. װַײבער

ָאבער זי איז געװען ,  און איר שװעסטער ָאהליֿבה הָאט דָאס געזען11
און אין איר זנות מער , ֿפַארדָארבענער אין איר געלוסט ֿפון יענער

  צו די זין ֿפון אשור הָאט זי12. ֿפון דער זנות ֿפון איר שװעסטער
, קריגסלַײט ָאנגעטָאן ּפרַאכטיק, דוּכסים און ֿפירשטן, געגלוסט

 און איך הָאב 13. שײנע יונגען ַאלע, ריטער װָאס רַײטן אױף ֿפערד
 . אײן װעג בַײ זײ בײדן – געזען ַאז זי איז ֿפַאראומרײניקט געװָארן

װָארום זי הָאט געזען מענער ,  און זי הָאט נָאך געמערט איר זנות14
בילדער ֿפון ַּכׂשדים געצײכנט מיט , עקריצט אױף דער װַאנטאױסג

מיט ,  ָאנגעגורט מיט גַארטלען אױף זײערע לענדן15רױטער ֿפַארב 
מיטן אױסזען ֿפון , ַארָאּפגעהַאנגענע טורבַאנען אױף זײערע קעּפ

װָאס ַּכׂשדים איז , די געשטַאלט ֿפון די זין ֿפון ָבֿבל – עלטסטע ַאלע
װי ,  און זי הָאט צו זײ געגלוסט16. ון זײער געבורטדָאס לַאנד ֿפ

און זי הָאט געשיקט שלוחים צו זײ קײן , אירע אױגן הָאבן זײ דערזען
 און די זין ֿפון ָבֿבל זַײנען צו איר געקומען צום 17. ַּכׂשדים

; און זײ הָאבן זי ֿפַאראומרײניקט מיט זײער זנות, ליבשַאֿפטגעלעגער
ביז איר זעל הָאט זיך ָאּפגעעקלט , געװָארן ֿפון זײאון זי איז אומרײן 

 און ַאז זי הָאט ַאנטּפלעקט איר זנות און ַאנטּפלעקט איר 18. ֿפון זײ
ַאזױ װי מַײן זעל הָאט , הָאט מַײן זעל זיך ָאּפגעעקלט ֿפון איר, שַאנד

 און זי הָאט נָאך געמערט איר 19. זיך ָאּפגעעקלט ֿפון איר שװעסטער
װען זי הָאט מזנה , ך צו דערמָאנען ָאן די טעג ֿפון איר יוגנטזי, זנות

 און זי הָאט געגלוסט צו זײערע 20. געװען אין לַאנד מצַרִים
און אױסגוס , װָאס ֿפלײש ֿפון אײזלען איז זײער ֿפלײש, קעּפסמענער

 און דו הָאסט געבענקט נָאך דער 21. ֿפון ֿפערד איז זײער אױסגוס
װען מע הָאט געדריקט אין מצַרִים , ַײן יוגנטשענדלעכקײט ֿפון ד

 .דַײנע בריסט ֿפון װעגן דַײן יונגן בוזעם

 :הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט, ָאהליֿבה,  דרום22
 ,איך דערװעק אױף דיר דַײנע ליבהָאבער, זע

 ,די װָאס דַײן זעל הָאט זיך ָאּפגעעקלט ֿפון זײ
 : רונד ַארוםאון איך װעל זײ ברענגען אױף דיר ֿפון

 ,און ַאלע ַּכׂשדים,  די זין ֿפון ָבֿבל23
 ,ּפקוד און שֹוַע און קֹוַע

 ,ַאלע זין ֿפון אשור מיט זײ
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 ,דוּכסים און ֿפירשטן ַאלע, שײנע יונגען
 .רַײטער אױף ֿפערד ַאלע, עלטסטע און בַארוֿפענע

 , און זײ װעלן קומען אױף דיר אין ַא מחנה24
 ;און מיט ַא געזעמל ֿפעלקער, רמיט רַײטװעגן און רעדע

 מיט ּפַאנצער און שילד און קיװער
 ;װעלן זײ זיך אױסשטעלן קעגן דיר רונד ַארום
 ,און איך װעל איבערגעבן ֿפַאר זײ דעם משּפט
 .און זײ װעלן דיך משּפטן מיט זײערע משּפטים

 , און איך װעל ָאנטָאן ָאן דיר מַײן ֿפַארדרָאס25
 ;ײן קעגן דיר מיט גרימצָארןאון זײ װעלן זיך בַאג

 ,דַײן נָאז און דַײנע אױערן װעלן זײ ָאּפשנַײדן
 ;און דַײן איבערבלַײב װעט דורכן שװערד ֿפַאלן

 ,דַײנע זין און דַײנע טעכטער װעלן זײ ַאװעקנעמען
 .און דַײן איבערבלַײב װעט ֿפַארצערט װערן אין ֿפַײער

 , און זײ װעלן דיר אױסטָאן דַײנע קלײדער26
 .און צונעמען דַײנע שײנע זַאכן

 , און איך װעל ֿפַארשטערן ֿפון דיר דַײן שענדלעכקײט27
 ,און דַײן זנות ֿפון לַאנד מצַרִים ָאן

 ,און װעסט ניט אױֿפהײבן דַײנע אױגן צו זײ
 .און מצַרִים װעסטו מער ניט דערמָאנען

 : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר28
 ,אין דער הַאנט ֿפון די װָאס דו הָאסט ֿפַײנטאיך גיב דיר , זע

 .אין דער הַאנט ֿפון די װָאס דַײן זעל הָאט זיך ָאּפגעעקלט ֿפון זײ
 , און זײ װעלן זיך בַאגײן קעגן דיר מיט ׂשנאה29

 ,און װעלן צונעמען דַײן גַאנצע מי
 ;און װעלן דיך איבערלָאזן נַאקעט און הױל

 , זונהשע נַאקעטקײטאון ַאנטּפלעקט װערן װעט דַײן
 .און דַײן זנות, און דַײן שענדלעכקײט

 , דָאס װעט מען טָאן צו דיר30
 ,ֿפַאר דַײן נָאכלױֿפן נָאך די ֿפעלקער

 .און װַײל דו הָאסט זיך ֿפַאראומרײניקט מיט זײערע ָאּפגעטער
 , אין דעם װעג ֿפון דַײן שװעסטער ביסטו געגַאנגען31

 .ס אין דַײן הַאנטדרום װעל איך געבן איר ָּכו
 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר32

 ,דעם ָּכוס ֿפון דַײן שװעסטער װעסטו טרינקען
 ;דעם טיֿפן און דעם ברײטן
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 ;װעסט װערן צו געלעכטער און צו שּפָאט
 .ער איז ֿפול ביזן רַאנד

 , װעסט מיט שיּכרות און קומער זיך ָאנֿפילן33
 ,ערשרעקענישמיט דעם ָּכוס ֿפון שרעק און ד

 .מיט דעם ָּכוס ֿפון דַײן שװעסטער שומרון
 , און װעסט אים טרינקען און אױסזוּפן34

 ,און װעסט זַײנע שערבלעך צעקנַאקן
 ;און דַײנע בריסט װעסטו רַײסן

 ,װָארום איך הָאב גערעדט
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר,  ֿפַאר װָאר35
 ,סט ֿפַארגעסן ָאן מירװַײל דו הָא

 ,און מיך ַאװעקגעװָארֿפן הינטער דַײן רוקן
 .ן דַײן זנותדרום טרָאג דו אױך דַײן שענדלעכקײט או

װילסטו משּפטן , מענטשנקינד:  און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט36
 ַאז 37. טָא דערצײל זײ זײערע אומװערדיקײטן? ָאהָלה און ָאהליֿבה

און מיט , ן בלוט איז אױף זײערע הענטאו, זײ הָאבן מזנה געװען
און ַאֿפילו זײערע קינדער , זײערע ָאּפגעטער הָאבן זײ מזנה געװען

הָאבן זײ איבערגעגעבן צו זײ ֿפַאר ַא , װָאס זײ הָאבן מיר געבָארן
זײ הָאבן :  נָאך דָאס הָאבן זײ געטָאן צו מיר38. שּפַײז

און מַײנע , עם טָאגֿפַאראומרײניקט מַײן הײליקטום אין דעם אײגענ
 און ַאז זײ הָאבן געשָאכטן זײערע 39. שֿבטים הָאבן זײ ֿפַארשװעכט
זַײנען זײ געקומען אין מַײן הײליקטום , קינדער צו זײערע ָאּפגעטער

ָאט ַאזױ הָאבן זײ , יָא; אין דעם אײגענעם טָאג עס צו ֿפַארשװעכן
ָאך מענער װָאס  און איר הָאט אױך געשיקט נ40. געטָאן אין מַײן הױז

װָאס װי ַא ָשִליח איז צו זײ געשיקט , זַײנען געקומען ֿפון דער װַײט
די ֿפַאר װעמען דו הָאסט זיך ; ַאזױ זַײנען זײ געקומען, געװָארן
 . און זיך ָאנגעצירט מיט צירונג, געֿפַארבט דַײנע אױגן, געװַאשן

ײטן טיש מיט ַא געגר,  און ביסט געזעסן אױף ַא ּפרַאכטיקן בעט41
און מַײן װַײרױך און מַײן אײל הָאסטו ַארױֿפגעשטעלט , דערבַײ
 און דער ָקול ֿפון ַא צוֿפרידענעם געזעמל איז געװען בַײ 42. דערױף
און צו די מענטשן ֿפון גרױסן עולם זַײנען נָאך געברַאכט ; איר

און זײ הָאבן ָאנגעטָאן , געװָארן די סֿבאער ֿפון דער מדבר
און ַא שײנע קרױן אױף זײערע ,  אױף זײערע הענטָארעמבענדער

:  הָאב איך געזָאגט אױף דער ַאלט געװָארענער אין ניאוף43. קעּפ
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כד

 װָארום מע 44? מיט איר? טרַײבט מען נָאך איצט אױך זנות מיט איר
ַאזױ איז ; איז געקומען צו איר ַאזױ װי מע קומט צו ַא ֿפרױ ַא זונה

 ָאבער 45. ָאהליֿבה די שענדלעכע װַײבערמען געקומען צו ָאהָלה און 
זײ װעלן זײ משּפטן מיט דעם משּפט ֿפון נואֿפטעס , גערעכטע מענער

, װָארום נואֿפטעס זַײנען זײ; און דעם משּפט ֿפון בלוטֿפַארגיסערינס
 .און בלוט איז אױף זײערע הענט

 : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר46
 , אױף זײ ַא גרױס געזעמלמע װעט ַארױֿפברענגען

 .און זײ מַאכן צו שױדער און צו רױב
 , און ֿפַארװַארֿפן מיט שטײנער װעט זײ דָאס געזעמל47

 ;און זײ צעהַאקן מיט זײערע שװערדן
 ,זײערע זין און זײערע טעכטער װעלן זײ הרגען

 ,און זײערע הַײזער װעלן זײ אין ֿפַײער ֿפַארברענען
 .רן שענדלעכקײט אױסן לַאנד און איך װעל ֿפַארשטע48

 ,און ַאלע װַײבער װעלן ַא מוסר נעמען
 .און װעלן ניט טָאן ַאזױ װי אַײער שענדלעכקײט

 , און מע װעט ֿפַארגעלטן אַײער שענדלעכקײט אױף אַײך49
 ,און די זינד ֿפון אַײערע ָאּפגעטער װעט איר טרָאגן

 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין גָאט יהוה

 

, דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר אין נַײנטן יָאר און 1
 : ַאזױ צו זָאגן, אין צענטן טָאג ֿפון חודש, אין צענטן חודש

גענױ דעם , ֿפַארשרַײב דיר דעם נָאמען ֿפון דעם טָאג,  מענטשנקינד2
דער מלך ֿפון ָבֿבל הָאט זיך ָאנגעזעצט אױף ירושלים ; הַײנטיקן טָאג

 און גיב דעם װידערשּפעניקן געזינדל ַא 3. יקן טָאגגענױ אין הַײנט
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר: און זָאלסט זָאגן צו זײ, משל

 ,שטעל צו, שטעל צו דעם טָאּפ
 ;און גיס אױך ָאן װַאסער אין אים

 ; זַאמל אַײן זַײנע שטיקער אין אים4
 ;און די שולטער, דעם דיך, איטלעך גוט שטיק

 .בענע קנָאכנס ֿפיל ָאןמיט געקלי
 , געקליבענע שָאף זָאלסטו נעמען5
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 ;און לײג אױך ָאן בײנער אונטער דעם
 ,מַאך זידן זַײן זידונג
 .ער זָאלן צעקָאכט װערן אין איםַאֿפילו זַײנע בײנ

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר,  ֿפַאר װָאר6
 ,אין איםדער טָאּפ װָאס זַײן קױט איז , װײ די בלוטיקע שטָאט

 !און זַײן קױט איז ֿפון אים ניט ַארױס
 ;שטיקערװַײז נעם עס ַארױס, שטיקערװַײז

 .ניט געװָארֿפן װערן זָאל צו מָאל גורל דערױף
 , װָארום איר בלוט איז אין איר מיט7

 ;אױף ַא גלַאטן ֿפעלדז הָאט זי עס ַארױֿפגעטָאן
 ,זי הָאט עס ניט געגָאסן אױף דער ערד

 . דערױף שטױבצו ֿפַארדעקן
 , ּכדי אױֿפצוברענגען דעם גרימצָארן8

 ,ּכדי צו נעמען נקמה
 ,הָאב איך ַארױֿפגעטָאן איר בלוט אױף ַא גלַאטן ֿפעלדז

 .ַאז עס זָאל ניט ֿפַארדעקט װערן
 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט9

 !װײ די בלוטיקע שטָאט
 .איך אױך װעל גרױס מַאכן דעם הױֿפן

 ,דָאס הָאלץ מער 10
 ,צינד ָאן דָאס ֿפַײער
 ,צעגענץ דָאס ֿפלײש

 ,און קָאך דָאס געקעכטס
 .ַאז די בײנער זָאלן צעברענט װערן

 , און לָאז אים שטײן אױף זַײנע קױלן ַא לײדיקן11
 ,ּכדי ער זָאל דערהיצט װערן

 ,און זַײן קוּפער זָאל צעברענט װערן
 ,ומרײנקײטאון צעשמָאלצן װערן זָאל אין אים זַײן א

 .זַײן שמוץ זָאל ֿפַארלענדט װערן
 , די ּכוחות הָאט ער ֿפַארמַאטערט12

 – ָאבער זַײן ֿפיל שמוץ גײט ֿפון אים ניט ַארױס
 .דער געשטַאנק ֿפון זַײן שמוץ

 , ֿפון װעגן דַײן שענדלעכער אומרײנקײט13
 ,װַײל איך הָאב דיך גערײניקט

 ,געװָארןאון ביסט ֿפון דַײן אומרײנקײט ניט רײן 
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 ,װעסטו מער ניט רײן װערן
 .ביז איך בַארו מַײן גרימצָארן אױף דיר

 ; איך יהוה הָאב גערעדט14
 .און איך װעל עס טָאן, עס געשעט

 ;און ניט חרטה הָאבן, און ניט שױנען, איך װעל ניט נַאכלָאזן
 לױט דַײנע װעגן און לױט דַײנע מעׂשים

 .הַארזָאגט גָאט דער , ך משּפטןטוט מען די

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר15

 איך נעם ַאװעק ֿפון דיר, זע,  מענטשנקינד16
 ,די גלוסטונג ֿפון דַײנע אױגן דורך ַא שלַאק
 ,ָאבער זָאלסט ניט קלָאגן און ניט װײנען

 .און ַא טרער זָאל בַײ דיר ניט גײן
 ; זיֿפץ שטילערהײט17

 ;ער זָאלסטו ניט מַאכןקײן טױטנטרױ
 ,דַײן קָאּפדעק בינד ָאן אױף דיך

 ,און דַײנע שיך זָאלסטו ָאנטָאן אױף דַײנע ֿפיס
 ,און זָאלסט ניט ֿפַארדעקן די אױבערשטע ליּפ

 .ט ֿפון מענטשן זָאלסטו ניט עסןאון דָאס ברױ

און אין ָאװנט ,  און איך הָאב גערעדט צו דעם ֿפָאלק אין דער ֿפרי18
און איך הָאב געטָאן אין דער ֿפרי ַאזױ װי . ַײן װַײב געשטָארבןאיז מ

:  הָאט דָאס ֿפָאלק צו מיר געזָאגט19. איך בין בַאֿפױלן געװָארן
ַאז , װָאס בַאטַײט דָאס דָאזיקע ֿפַאר אונדז, װילסטו אונדז ניט זָאגן

דָאס װָארט ֿפון גָאט איז :  הָאב איך צו זײ געזָאגט20? דו טוסט ַאזױ
 :ַאזױ צו זָאגן, געװען צו מיר

 : זָאג צו דעם הױז ֿפון יׂשראל21
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 ,איך ֿפַארשװעך מַײן הײליקטום, זע
 ,דעם שטָאלץ ֿפון אַײער מַאכט
 ,די גלוסטונג ֿפון אַײערע אױגן

 ;און די שמַאכטעניש ֿפון אַײער זעל
 און אַײערע זין און אַײערע טעכטער

 ,ס איר הָאט איבערגעלָאזןװָא
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כה

 .װעלן דורכן שװערד ֿפַאלן
 : און איר װעט טָאן ַאזױ װי איך הָאב געטָאן22

 ,די אױבערשטע ליּפ װעט איר ניט ֿפַארדעקן
 .און ברױט ֿפון מענטשן װעט איר ניט עסן

 , און אַײערע קָאּפדעקן װעלן זַײן אױף אַײערע קעּפ23
 ;און אַײערע שיך אױף אַײערע ֿפיס

 ;ניט איר װעט קלָאגן און ניט איר װעט װײנען
 ,און איר װעט אַײנגײן ֿפַאר אַײערע זינד

 .און קרעכצן אײנער צום ַאנדערן
 ; און יֶחזקאל װעט אַײך זַײן ֿפַאר ַא צײכן24

 .װעט איר טָאן, ַאזױ װי ַאלץ װָאס ער הָאט געטָאן
 װעט איר װיסן, ַאז דָאס װעט געשען
 .הַאז איך בין גָאט יהו

 ,ֿפַאר װָאר,  און דו מענטשנקינד25
 ,אין דעם טָאג װָאס איך נעם ַאװעק ֿפון זײ זײער ֿפעסטונג

 ,די ֿפרײד ֿפון זײער שײנקײט
 ,די גלוסטונג ֿפון זײערע אױגן
 ,און דעם בַאגער ֿפון זײער זעל
 ,זײערע זין און זײערע טעכטער

 , אין יענעם טָאג װעט קומען צו דיר ַאן ַאנטרונענער26
 .דָאס צו מַאכן הערן אין דַײנע אױערן

 , אין יענעם טָאג װעט דַײן מױל געעֿפנט װערן צום ַאנטרונענעם27
 ;און מער ניט שטום זַײן, און װעסט רעדן

 ;און װעסט זײ זַײן ֿפַאר ַא צײכן
 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

 

 :צו זָאגןַאזױ ,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 ,טו דַײן ּפנים צו די קינדער ֿפון עמון,  מענטשנקינד2

 .און זָאג נֿביאות אױף זײ
 : און זָאלסט זָאגן צו די קינדער ֿפון עמון3

 :הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט דעם הַאר
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 !װַײל דו הָאסט געזָאגט ַאהַא
 ,יז ֿפַארשװעכט געװָארןװָאס עס א, אױף מַײן הײליקטום
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 ,װָאס זי איז ֿפַארװיסט געװָארן, און אױף דער ערד ֿפון יׂשראל
 ,װָאס זײ זַײנען אין גלות ַאװעק, און אױף דעם הױז ֿפון יהּודה

 ,איך גיב דיך צו די קינדער ֿפון מזרח ֿפַאר ַא ירושה,  דרום זע4
 ,און זײ װעלן בַאזעצן זײערע לַאגערדערֿפער אין דיר

 ;ן מַאכן אין דיר זײערע װױנונגעןאו
 ,זײ װעלן עסן דַײן ֿפרוכט

 .ילךאון זײ װעלן טרינקען דַײן מ
 , און איך װעל מַאכן ַרָבה ֿפַאר ַא ֿפיטערּפלַאץ ֿפון קעמלען5

 ;און די קינדער ֿפון עמון ֿפַאר ַא הױערָארט ֿפון שָאף
 .איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוהאון 

 :געזָאגט גָאט דער הַאר װָארום ַאזױ הָאט 6
 ,װַײל דו הָאסט געּפַאטשט מיט דער הַאנט

 ,און געקלַאּפט מיטן ֿפוס
 ,און זיך געֿפרײט אין ַאל דַײן ֿפַארַאכטונג ֿפון דער זעל

 ,װעגן דער ערד ֿפון יׂשראל
 ,איך הָאב אױסגעשטרעקט מַײן הַאנט אױף דיר,  דרום זע7

 ,די ֿפעלקעראון איך װעל דיך מַאכן צו רױב ֿפַאר 
 ,און װעל דיך ֿפַארשנַײדן ֿפון די אומות

 ;און װעל דיך אונטערברענגען ֿפון די לענדער
 ,איך װעל דיך ֿפַארטיליקן

 .ון װעסט װיסן ַאז איך בין יהוהא

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר8
 :װַײל מוָאֿב און ֵׂשִעיר הָאבן געזָאגט

 ,ס הױז ֿפון יהּודהַאזױ װי ַאלע ֿפעלקער איז דָא, זע
 ,איך עֿפן דעם רוקן ֿפון מוָאֿב ֿפון די שטעט,  דרום זע9

 ,ֿפון זַײנע שטעט בַײ זַײן עק
 ,און ִקרָיַתים, מעון-ַבַעל, ישימות-דָאס שײנע לַאנד בית

 –  אין אײנעם מיט די קינדער ֿפון עמון10
 ,ֿפַאר די קינדער ֿפון מזרח

 ,ירושהאון איך װעל עס זײ געבן ֿפַאר ַא 
 ּכדי די קינדער ֿפון עמון

 .זָאלן מער ניט געדַאכט װערן צװישן די ֿפעלקער
 , און איך װעל טָאן ַא משּפט אױף מוָאֿב11

 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה



 יחזקאל

 : ַאזױ הָאט געזָאגט דער הַאר12
 נעמונג-װַײל אדום איז זיך בַאגַאנגען מיט נקמה

 ,ַאקעגן דעם הױז ֿפון יהּודה
 ,און זײ הָאבן זיך שולדיק ֿפַארשולדיקט

 ,און זיך נוקם געװען ָאן זײ
 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט13

 ,איך װעל אױסשטרעקן מַײן הַאנט אױף אדום
 ,און װעל ֿפַארשנַײדן ֿפון איר מענטשן און בהמות
 ;און װעל זי מַאכן ַא װיסטעניש ֿפון ֵּתיָמן ביז דָדן

 . װעלן זײ ֿפַאלןדורכן שװערד
  און איך װעל ברענגען מַײן נקמה אױף אדום14

 ,דורך דער הַאנט ֿפון מַײן ֿפָאלק יׂשראל
 און זײ װעלן טָאן צו אדום

 ;לױט מַײן ּכעס און לױט מַײן גרימצָארן
 ,ַײן נקמהאון זײ װעלן שּפירן מ
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר15
 , ּפִלשּתים זַײנען זיך בַאגַאנגען מיט נקמהװַײל די

 ,און הָאבן נקמה גענומען מיט ֿפַארַאכטונג ֿפון דער זעל
 ,ֿפון אײביקער ׂשנאה, אומצוברענגען

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט16
 ,איך שטרעק אױס מַײן הַאנט אױף די ּפִלשּתים, זע

 ,און װעל ֿפַארשנַײדן די ּכֵרתים
 על אונטערברענגען דעם איבערבלַײבאון װ

 .ֿפון דעם בָארטן ֿפון ים
  און איך װעל טָאן אױף זײ גרױסע נקמות17

 ;מיט שטרָאֿפן ֿפון גרימצָארן
 ,און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה
 .װען איך ברענג מַײן נקמה אױף זײ
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אין ערשטן טָאג ֿפון ,  און עס איז געװען אין עלֿפטן יָאר1כו
 :ַאזױ צו זָאגן, איז געװען דָאס װָארט ֿפון גָאט צו מיר, חודש

 :װַײל צור הָאט געזָאגט אױף ירושלים,  מענטשנקינד2
 ,צעברָאכן איז די טיר ֿפון די אומות! ַאהַא

 ;צו מיר גײט עס איבער
 .איך װעל ֿפול װערן ֿפון דעם חורבן

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט3
 ,צור, דיראיך קום אױף , זע

 ,און װעל אױֿפברענגען אױף דיר ֿפיל ֿפעלקער
 .ַאזױ װי דער ים ברענגט אױף זַײנע װעלן

 , און זײ װעלן צעשטערן די מױערן ֿפון צור4
 ;און אַײנװַארֿפן אירע טורעמס

 ,און איך װעל ָאּפשָאבן איר ערד ֿפון איר
 .און װעל זי מַאכן ֿפַאר ַא גלַאטן ֿפעלדז

 ן נעצן װעט זי זַײן אױף אױסשּפרײט5
 ;אין מיטן ֿפון ים

 ,װָארום איך הָאב גערעדט
 ;זָאגט גָאט דער הַאר

 .און זי װעט זַײן צו רױב ֿפַאר די ֿפעלקער
  און אירע טעכטערשטעט װָאס אין ֿפעלד6

 ;װעלן מיטן שװערד אױסגעהרגעט װערן
 .זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוהאון 

 :ָאט דער הַאר װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט ג7
 ,איך ברענג אױף צור נֿבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון ָבֿבל, זע

 ,דעם מלך ֿפון מלכים, ֿפון צֿפון ַאהער
 ,און מיט רַײטער, און מיט רַײטװעגן,  מיט ֿפערד-

 .און ֿפָאלק ַא סך, און ַאן אַײנזַאמלונג
  דַײנע טעכטערשטעט אין ֿפעלד8

 ;װעט ער מיטן שװערד אױסהרגען
 ,ער װעט מַאכן ַארום דיר ַא בַאלעגערמױעראון 

 ,און ָאנשיטן ַארום דיר ַאן ערדװַאל
 .און אױֿפשטעלן קעגן דיר ַא שילד

  און זַײנע מױערברעכער װעט ער ָאנשטעלן9
 ,ַאקעגן דַײנע מױערן
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 און דַײנע טורעמס װעט ער צעברעכן
 .מיט די העק זַײנע

 , ֿפון דער ֿפילקײט ֿפון זַײנע ֿפערד10
 ;עט דיך זײער שטױב ֿפַארדעקןװ

 ,ֿפון גערױש ֿפון רַײטער
 ,און רעדער און רַײטװעגן

 ,װעלן ציטערן דַײנע מױערן
 ,װען ער קומט אין דַײנע טױערן

 ;װי מע קומט אין ַאן אַײנגעברָאכענער שטָאט
  מיט די קלױען ֿפון זַײנע ֿפערד11

 ;װעט ער צעטרעטן ַאלע דַײנע גַאסן
 . מיטן שװערד אױסהרגעןדַײן ֿפָאלק װעט ער

 און דַײנע שטַארקע זַײלשטײנער
 .װעלן צו דער ערד נידערן

 , און זײ װעלן רַאבעװען דַײן ֿפַארמעג12
 ;און רױבן דַײן סחורה

 ,און זײ װעלן צעשטערן דַײנע מױערן
 ;און דַײנע גלוסטיקע הַײזער װעלן זײ צעברעכן
 דאון דַײנע שטײנער און דַײנע הָאלצן און דַײן ער

 .װעלן זײ אין מיטן װַאסער ַאהינטָאן
  און איך װעל מַאכן אױֿפהערן13

 ,דעם טומל ֿפון דַײנע געזַאנגען
 און דער ָקול ֿפון דַײנע הַארֿפן
 .װעט מער ניט געהערט װערן

 , און איך װעל דיך מַאכן ֿפַאר ַא גלַאטן ֿפעלדז14
 ;אױף אױסשּפרײטן נעצן װעסטו זַײן

 ;ױט װערןװעסט מער ניט ָאּפגעב
 .זָאגט גָאט דער הַאר, ב גערעדטװָארום איך יהוה הָא

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר צו צור15
 ,ֿפַאר װָאר ֿפון דעם קלַאּפ ֿפון דַײן ֿפַאלן

 ,װען דערשלָאגענע קרעכצן
 ,װען הרּוגים װערן געהרגעט אין דיר

 .װעלן ציטערן די אינדזלען
 רָאנען און נידערן ֿפון זײערע ט16

 ,װעלן ַאלע ֿפירשטן ֿפון ים
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 ,און זײ װעלן אױסטָאן זײערע מַאנטלען
 ;און זײערע געשטיקטע קלײדער װעלן זײ ַארָאּפצִיען

 ,ציטערניש װעלן זײ ָאנטָאן
 ,אױף דער ערד װעלן זײ זיצן

 ,און אױֿפציטערן װעלן זײ ַאלע רגע
 .און בַאנומען װערן ֿפון װעגן דיר

 ,ײבן אױף דיר ַא קלָאג און זײ װעלן אױֿפה17
 :און װעלן זָאגן צו דיר

 ,דו בַאזעצטע בַײ ימען, װי ביסטו אונטערגעגַאנגען
 ,דו גערימטע שטָאט

 ,װָאס איז געװען שטַארק אױֿפן ים
 ,זי און אירע בַאװױנער

 װָאס הָאבן געװָארֿפן זײער שרעק
 !אױף ַאלע בַאװױנער ֿפון דער ערד 

 ן ַאצונד ציטערן די אינדזלע18
 ;אין טָאג ֿפון דַײן ֿפַאלן

 די אינדזלען װָאס אין ים, יָא
 .זַײנען דערשרָאקן ֿפון דַײן אױסלָאזן

 : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר19
 ,װען איך מַאך דיך ַא ֿפַארװיסטע שטָאט

 ,װי שטעט װָאס װערן ניט בַאװױנט
 ,אױף דיר דעם ּתָהום-װען איך ברענג

 ,סערן װעלן דיך בַאדעקןאון די גרױסע װַא
 , װעל איך דיך נידערן מיט די גענידערטע אין גרוב20

 ,מיט דעם ֿפָאלק ֿפון ֿפַארצַײטן
 ,און איך װעל דיך בַאזעצן אין אונטערערד

 ,װי די חורֿבות ֿפון ֿפַארצַײטן
 ,מיט די גענידערטע אין גרוב

 ;ּכדי דו זָאלסט ניט בַאזעצט װערן
 .כט אין לַאנד ֿפון די לעבעדיקעאון איך װעל געבן ּפרַא

 , ֿפַאר ַא שרעקעניש װעל איך דיך מַאכן21
 ,און װעסט מער ניט זַײן
 ,און װעסט געזוכט װערן

 ,און מער ניט געֿפונען װערן אױף אײביק
 .זָאגט גָאט דער הַאר
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 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1כז
 , הײב אױף ַא קלָאג אױף צור, און דו מענטשנקינד2

 , און זָאלסט זָאגן צו צור3
 ,װָאס זיצט בַײ די אַײנגַאנגען ֿפון ים

 :װָאס הַאנדלט מיט ֿפעלקער אין אינדזלען ֿפיל
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 :דו הָאסט געזָאגט, צור
 .איך בין ֿפַארֿפול אין שײנקײט

 ,ַײנע געמַארקן אין הַארצן ֿפון די ימען זַײנען ד4
 .דַײנע בױערס הָאבן דַײן שײנקײט ֿפַארֿפולט

  ֿפון ציּפרעסן ֿפון ׂשניר5
 ;הָאבן זײ דיר ַאלע ברעטער געבױט
 צעדער ֿפון לֿבנון הָאבן זײ גענומען

 .צו מַאכן מַאסטן ֿפַאר דיר
  ֿפון אײכנבײמער ֿפון בשן6

 ;הָאבן זײ דַײנע רודערס געמַאכט
 ַאכטדַײן דעק הָאבן זײ געמ

 ֿפון עלֿפנבײן מיט בוקסנהָאלץ
 .ֿפון די אינדזלען ֿפון די ִּכּתים

  לַײנען מיט שטיקערַײ ֿפון מצַרִים7
 ,איז דַײן זַאגל געװען

 ;דיר צו זַײן ֿפַאר ַא ֿפָאן
 בלָא און ּפורּפל ֿפון די אינדזלען ֿפון ֵאליָשה

 .איז דַײן איבערדעק געװען
 רַוד די בַאװױנער ֿפון צידון און ַא8

 ;זַײנען דיר רודערערס געװען
 ,זַײנען אין דיר געװען, צור, דַײנע קלוגע לַײט

 .זײ זַײנען דַײנע שיֿפֿפירער געװען
  די עלטסטע ֿפון גֿבל און אירע קלוגע לַײט9

 ;זַײנען אין דיר געװען דַײנע שּפַאלטנֿפַארריכטער
 ַאלע שיֿפן ֿפון ים מיט זײערע שיֿפלַײט

 .צו הַאנדלען דַײן הַאנדל, װעןזַײנען אין דיר גע
 , ָּפַרס און לוד און ּפּוט זַײנען אין דַײן חיל געװען10

 ;דַײנע לַײט ֿפון מלחמה
 ,ּפַאנצער און קיװער הָאבן זײ אױֿפגעהַאנגען אין דיר

 .זײ הָאבן דיר שײנקײט געגעבן
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  די זין ֿפון ַארַוד און ֵחיֵלך11
 ,אױף דַײנע מױערן רונד ַארום

 ָמדיםאון די ַג
 ;זַײנען אין דַײנע טורעמס געװען

 זײערע שילדן הָאבן זײ אױֿפגעהַאנגען
 ;אױף דַײנע מױערן רונד ַארום

 .זײ הָאבן דַײן שײנקײט ֿפַארֿפולט
 , ַּתְרִשיש איז דַײן סֹוחר געװען12

 ;ֿפון װעגן דער ֿפילקײט ֿפון ַאלערלײ גוטס
 ,און בלַײ, צין, אַײזן, מיט זילבער
 .ר דַײנע סחורות ָאּפגעגעבןהָאבן זײ ֿפַא

 ,און ֶמֶשך, ּתוֿבל,  ָיֶון13
 ;זײ זַײנען דַײנע הַאנדלסלַײט געװען

 נֿפשות ֿפון מענטשן און קוּפערנע ּכלים
 .הָאבן זײ דיר אין הַאנדל געגעבן

  ֿפון דעם הױז ֿפון ּתוַגרֶמה14
 ֿפערד און רַײטער און מױלאײזלען
 .בןהָאט מען ֿפַאר דַײנע סחורות געגע

 ; די זין ֿפון דָדן זַײנען דַײנע הַאנדלסלַײט געװען15
 ;ֿפיל אינדזלען זַײנען געװען די סחורה ֿפון דַײן הַאנט

 הערנער ֿפון עלֿפנבײן און עבנהָאלץ
 .הָאבן זײ דיר ָאּפגָאב געברַאכט

 , ארם איז דַײן סֹוחר געװען16
 ;ֿפון װעגן ֿפיל געשעֿפטן דַײנע

 ,און שטיקערַײ, לּפורּפ, מיט גַארֿפונקל
 ,און רובין, און קַארעלן, און ֿפַײנלַײנען

 .הָאבן זײ ֿפַאר דַײנע סחורות ָאּפגעגעבן
 , יהּודה און דָאס לַאנד ֿפון יׂשראל17

 ;זײ זַײנען דַײנע הַאנדלסלַײט געװען
 ,און זיסװַארג, װײץ ֿפון מנית

 ,און בַאלזַאם, און הָאניק און אײל
 .דל געגעבןהָאבן זײ דיר אין הַאנ

 , דמׂשק איז דַײן סֹוחר געװען18
 ,צוליב די ֿפיל געשעֿפטן דַײנע

 ,ֿפון װעגן דער ֿפילקײט ֿפון ַאלערלײ גוטס
 .און װַײסער װָאל, אין װַײן ֿפון ֶחלבון
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 ; ְוָדן און ָיֶון הָאבן געגעבן געשּפינס ֿפַאר דַײנע סחורות19
 און געװירצרָאר, קַאנײל, שמידאַײזן
 .װען אין דַײן הַאנדלזַײנען גע

  דָדן הָאט געהַאנדלט מיט דיר20
 .אין טַײערע בגדים צום רַײטן

 , ַעָרֿב און ַאלע ֿפירשטן ֿפון ֵקדר21
 ;זײ זַײנען די ָסוחרים ֿפון דַײן הַאנט געװען

 ,און בעק, און װידערס, אין לעמער
 .דערין זַײנען זײ דַײנע ָסוחרים געװען

 ,א און ַרעָמה די הַאנדלסלַײט ֿפון שֿב22
 ;זײ זַײנען דַײנע הַאנדלסלַײט געװען
 ,מיטן בעסטן ֿפון ַאלערלײ בׂשמים
 ,און גָאלד, און מיט ַאלערלײ טַײער געשטײן

 .הָאבן זײ ֿפַאר דַײנע סחורות ָאּפגעגעבן
 – די הַאנדלסלַײט ֿפון שֿבא,  חרן און ַּכֵנה און עדן23

 .עןאשור איז װי דַײן ַּתלמיד אין הַאנדל געװ
 , זײ זַײנען דַײנע הַאנדלסלַײט געװען אין ּפרַאכטצײגן24

 ,אין בלָאע מַאנטלען און שטיקערַײ
 ,און אין קַאסטנס מיט ֿפַארביקע טוכן

 .אױף דַײן מַארק – און בַאֿפעסטיקט, ֿפַארבונדן מיט שטריק
  די שיֿפן ֿפון ַּתְרִשיש25

 .הָאבן דיר דַײן הַאנדל געברַאכט
 ,און ביסט זײער שװער געװען, ָאנגעֿפילטאון הָאסט זיך 

 .אין הַארץ ֿפון די ימען
  אין גרױסע װַאסערן26

 ;הָאבן דיך דַײנע רודערערס געברַאכט
 װינט הָאט דיך צעברָאכן-דער מזרח

 .אין הַארצן ֿפון די ימען
 , דַײן גוטס און דַײנע סחורות27

 ,און דַײנע שיֿפֿפירער, דַײנע שיֿפלַײט, דַײן הַאנדל
 ,דַײנע שּפַאלטנֿפַארריכטער

 ,און די הענדלער ֿפון דַײן הַאנדל
 ,לַײט װָאס אין דיר-און ַאלע דַײנע מלחמה

 ,און מיט ַאל דַײן געזעמל װָאס אין דַײן מיט
 ,װעלן ַארַײנֿפַאלן אין הַארצן ֿפון די ימען

 .אין טָאג ֿפון דַײן ֿפַאלן
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  ֿפון דעם װײגעשרײ ֿפון דַײנע שיֿפֿפירער28
 .װעלן שטורעמען די אינדן

  און נידערן װעלן ֿפון זײערע שיֿפן29
 ;ַאלע װָאס הַאלטן ַא רודער

 ,ַאלע שיֿפֿפירער, די שיֿפלַײט
 .װעלן אױף דער ערד בלַײבן שטײן

 , און זײ װעלן מַאכן הערן זײער ָקול װעגן דיר30
 ;און שרַײען װעלן זײ ביטער

 , קעּפאון זײ װעלן ַארױֿפטָאן שטױב אױף זײערע
 .אין ַאש װעלן זײ זיך קַײקלען

 , און מַאכן ַא ּפליך װעלן זײ נָאך דיר31
 ,און ָאנגורטן זַאקקלײדער װעלן זײ

 ,און װײנען װעלן זײ אױף דיר מיט ַא ביטער געמיט
 .ַא קלָאגעניש ַא ביטערע

 , און אין זײער יָאמער װעלן זײ אױֿפהײבן אױף דיר ַא קלָאג32
 :אױף דיראון קלָאגן װעלן זײ 

 װער איז װי צור געװען
 !ֿפַארַאנקערט אין מיטן ֿפון ים

 , װען דַײנע סחורות ֿפלעגן ֿפון די ימען ַארױס33
 ;הָאסטו ֿפיל ֿפעלקער ָאנגעזעט

 מיט דַײן ֿפיל גוטס און דַײן הַאנדל
 .הָאסטו רַײך געמַאכט די מלכים ֿפון דער ערד

 ,מען ַאצונד ַאז דו ביסט צעברָאכן ֿפון די י34
 ,אין די טיֿפענישן ֿפון די װַאסערן

 ַאז דַײן הַאנדל און ַאל דַײן געזעמל
 ,זַײנען געֿפַאלן אין דַײן מיט

  װערן ַאלע בַאװױנער ֿפון די אינדזלען35
 ,בַאנומען איבער דיר

 ;און זײערע מלכים שױדערן ַא שױדער
 .זײער ּפנים איז צערודערט

  די ָסוחרים צװישן די ֿפעלקער36
 ;צערן אױף דירשמו

 ַא שרעקעניש ביסטו געװָארן
 .און ביסט אױף אײביק ניטָא
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 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1כח
 :זָאג צו דעם ֿפירשט ֿפון צור,  מענטשנקינד2

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 ,װַײל דַײן הַארץ הָאט זיך דערהױבן

 ,ַא גָאט בין איך: גטאון דו הָאסט געזָא
 די זיצונג ֿפון געטער טו איך זיצן

 ;אין הַארצן ֿפון די ימען
 ,און ביסט דָאך ַא מענטש און ניט ַא גָאט

 :נָאר הָאסט געמַאכט דַײן הַארץ װי דָאס הַארץ ֿפון ַא גָאט
 , ביסט דָאך מער חכם ֿפון דניאלן3

 !הױלןקײן ֿפַארבָארגעניש הָאט מען ֿפון דיר ניט ֿפַאר
  מיט דַײן גרױס חכמה און מיט דַײן ׂשכל4

 ,הָאסטו דיר ָאנגעשַאֿפט ַא ֿפַארמעג
 .און ָאנגעשַאֿפט גָאלד און זילבער אין דַײנע אֹוצרות

 ,מיט דַײן הַאנדל,  מיט דַײן גרױס חכמה5
 !הָאסטו געמערט דַײן ֿפַארמעג

 .און דַײן הַארץ הָאט זיך דערהױבן ֿפון װעגן דַײן ֿפַארמעג
 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט6

 ,װַײל דו הָאסט געמַאכט דַײן הַארץ װי דָאס הַארץ ֿפון ַא גָאט
 ,איך ברענג אױף דיר ֿפרעמדע,  דרום זע7

 ;די ֿפָארכטיקסטע ֿפון די ֿפעלקער
 און זײ װעלן ַארױסצִיען זײערע שװערדן

 ,אױף דַײן שײנער חכמה
 .ן גלַאנץאון זײ װעלן ֿפַארשװעכן דַײ

 , אין גרוב װעלן זײ דיך נידערן8
 ,און דעם טױט ֿפון ַא דערשלָאגענעם װעסטו שטַארבן

 .אין הַארצן ֿפון די ימען
 : װעסטו דען זָאגן ֿפַאר דַײן טײטער9

 ?ַא גָאט בין איך
 װען ַא מענטש און ניט ַא גָאט װעסטו זַײן

 .אין דער הַאנט ֿפון דַײן דערשלָאגער
 ,ון אומבַאשניטענע װעסטו שטַארבן דעם טױט ֿפ10

 ;דורך דער הַאנט ֿפון ֿפרעמדע
 ,װָארום איך הָאב גערעדט

 .זָאגט גָאט דער הַאר
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 :ַאזױ צו זָאגן, ז געװען צו מיר און דָאס װָארט ֿפון גָאט אי11

 ,הײב אױף ַא קלָאג אױף דעם מלך ֿפון צור,  מענטשנקינד12
 :און זָאלסט זָאגן צו אים

 : געזָאגט גָאט דער הַארַאזױ הָאט
 ,ַא געצירקלטער זיגלרינג ביסטו געװען

 .ֿפול מיט חכמה און ֿפַארֿפול אין שײנקײט
 ; אין עדן דעם גָארטן ֿפון גָאט ביסטו געװען13

 ;ַאלערלײ טַײער געשטײן איז דַײן צודעק געװען
 ,און דימענט, טָאּפַאז, רובין

 ,און יַאשּפיז, ָאניקל, גָאלדשטײן
 ,און גָאלד, און שמָארַאק, גַארֿפונקל, רשטײןסַאּפי

 ,דַײנע געּפַײקלטע און געלעכלטע ַארבעט
 זַײנען אין טָאג ֿפון דַײן בַאשַאֿפן װערן

 .געװען ָאנגעברײט אין דיר
 ; ַא ּכרוֿב ַא ברײטשירעמענדיקער ביסטו געװען14

 ,און איך הָאב דיך ַארױֿפגעזעצט
 ;רג געװעןביז דו ביסט אױף גָאטס הײליקן בַא

 .צװישן ֿפַײערשטײנער ביסטו אומגעגַאנגען
 , גַאנץ ביסטו געװען אין דַײנע װעגן15

 ,ֿפון דעם טָאג ֿפון דַײן בַאשַאֿפן װערן
 .ביז אומרעכט איז געֿפונען געװָארן אין דיר

  דורך דַײן גרױס הַאנדלשַאֿפט16
 ,הָאט מען דיך ָאנגעֿפילט אינעװײניק מיט רױבונג

 ;ינדיק געװָארןאון ביסט ז
 ,דרום הָאב איך דיך ֿפַארשװעכט ֿפון גָאטס בַארג

 ,דו שירעמענדיקער ּכרוֿב, און דיך אונטערגעברַאכט
 .ֿפון צװישן די ֿפַײערשטײנער

 , דַײן הַארץ הָאט זיך דערהױבן ֿפון װעגן דַײן שײנקײט17
 ;הָאסט ֿפַארדָארבן דַײן חכמה איבער דַײן גלַאנץ

 ,דער ערד געװָארֿפןהָאב איך דיך אױף 
 .צו קוקן אױף דיר, ֿפַאר די מלכים דיך געגעבן

 ,מיט דעם אומרעכט ֿפון דַײן הַאנדל,  דורך דַײנע ֿפיל זינד18
 ;הָאסטו ֿפַארשװעכט דַײנע הײליקטומען

 דרום הָאב איך געמַאכט ַארױסגײן ֿפון דיר ַא ֿפַײער
 ,װָאס הָאט דיך ֿפַארצערט
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 ,ט צו ַאש אױף דער ערדאון איך הָאב דיך געמַאכ
 .ֿפַאר די אױגן ֿפון ַאלע װָאס זעען דיך

  ַאלע װָאס קענען דיך צװישן די ֿפעלקער19
 ;װערן בַאנומען איבער דיר
 ,רןַא שרעקעניש ביסטו געװָא
 .און ביסט אױף אײביק ניטָא

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר20

 ,ו דַײן ּפנים צו צידוןט,  מענטשנקינד21
 ;און זָאג נֿביאות אױף איר

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  און זָאלסט זָאגן22
 ,צידון, איך קום אױף דיר, זע

 ;און איך װעל געערלעכט װערן צװישן דיר
 ,און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

 ,װען איך טו ַא משּפט אין איר
 .ן אין איראון איך װעל געהײליקט װער

  און איך װעל ָאנשיקן אױף איר ּפעסט23
 ,און בלוט אין אירע גַאסן

 און דערשלָאגענע װעלן ֿפַאלן אין איר מיט
 ;ֿפון דער שװערד װָאס אױף איר ֿפון רונד ַארום

 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה
  און מער װעט ניט זַײן ֿפַאר דעם הױז ֿפון יׂשראל24

 ,און ַא שמַארציקער דָארן, דגעװעקסַא שטעכיק װיל
 ;ֿפון ַאלע זײערע ַארומיקע װָאס ֿפַארַאכטן זײ

 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין גָאט יהוה

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר25
 װען איך זַאמל אַײן דָאס הױז ֿפון יׂשראל

 ,ֿפון די אומות װָאס זײ זַײנען צעשּפרײט געװָארן ציװשן זײ
 יך געהײליקט װערן דורך זײװעל א

 ;אין די אױגן ֿפון די ֿפעלקער
  און זײ װעלן זיצן אױף זײער ערד26

 .צו יעקֿבן, װָאס איך הָאב געגעבן צו מַײן קנעכט
 ,און זײ װעלן זיצן אױף איר אין זיכערקײט

 ;און ֿפלַאנצן װַײנגערטנער, און זײ װעלן בױען הַײזער
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כט

 ,זײ װעלן זיצן אין זיכערקײט, יָא
 װען איך טו ַא משּפט אױף ַאלע

 ;װָאס ֿפַארַאכטן זײ ֿפון רונד ַארום זײ
 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה זײער גָאט

 

אין צװעלֿפטן טָאג ֿפון , אין צענטן חודש,  אין צענטן יָאר1
 :ַאזױ צו זָאגן, חודש איז געװען דָאס װָארט ֿפון גָאט צו מיר

 ,ים צו ּפרעה דעם מלך ֿפון מצַרִיםטו דַײן ּפנ,  מענטשנקינד2
 ;און אױף מצַרִים אין גַאנצן, און זָאג נֿביאות אױף אים

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר: און זָאלסט זָאגן,  רעד3
 ,איך קום אױף דיר ּפרעה, זע

 ,מלך ֿפון מצַרִים
 ,דער גרױסער קרָאקָאדיל

 ,װָאס הױערט אין זַײנע טַײכן
 ,ר געהערט מַײן טַײךמי: װָאס זָאגט

 .און איך הָאב אים מיר געמַאכט
 , און איך װעל ַארַײנטָאן רינגען אין דַײנע קינבַאקן4

 ;און װעל בַאהעֿפטן די ֿפיש ֿפון דַײנע טַײכן ָאן דַײנע שוּפן
 ,און איך װעל דיך אױֿפברענגען ֿפון דַײנע טַײכן

 מיט ַאלע ֿפיש ֿפון דַײנע טַײכן
 .נע שוּפן בַאהעֿפט זַײןװָאס װעלן ָאן דַײ

 , און איך װעל דיך ַאװעקװַארֿפן אין מדבר5
 ;דיך מיט ַאלע ֿפיש ֿפון דַײנע טַײכן

 ,אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד װעסטו זיך װַאלגערן
 ;ניט אױֿפגעזַאמלט און ניט אױֿפגעקליבן װעסטו װערן

 ,און צום ֿפױגל ֿפון הימל, צו דער חיה ֿפון דער ערד
 .עבן ֿפַאר ַא שּפַײזהָאב איך דיך געג

  און ַאלע בַאװױנער ֿפון מצַרִים װעלן װיסן6
 ;ַאז איך בין יהוה

 ,װַײל זײ זַײנען געװען ַא שטעקן ֿפון רָאר
 .ֿפַאר דעם הױז ֿפון יׂשראל

 , ַאז זײ הָאבן דיך ָאנגענומען אין הַאנט7
 ,ֿפלעגסטו זיך צעשּפַאלטן
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 ;און זײ דעם גַאנצן ַאקסל צערַײסן
 , זײ הָאבן זיך ָאנגעלענט אױף דיראון ַאז

 ,ֿפלעגסטו זיך צעברעכן
 .און זײ די גַאנצע לענדן לײמען

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט8
 ,איך ברענג אױף דיר ַא שװערד, זע

 .און װעל ֿפַארשנַײדן ֿפון דיר מענטשן און בהמות
 , און דָאס לַאנד מצַרִים װעט זַײן װיסט און חרוֿב9
 ;ן זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוהאו

 ,דער טַײך געהערט מיר: װַײל ער הָאט געזָאגט
 .און איך הָאב אים געמַאכט

 ,און צו דַײנע טַײכן, איך קום צו דיר,  דרום זע10
 ,און װעל מַאכן דָאס לַאנד מצַרִים ֿפַאר חורֿבות

 ,ֿפון ִמגדול ביז סֵוֵנה, ַא חרוֿב װיסטעניש
 .ַארק ֿפון ּכּושאון ביז דעם געמ

 , ניט דורכגײן װעט ַא ֿפוס ֿפון ַא מענטשן אין איר11
 ,און ניט ַא ֿפוס ֿפון ַא בהמה װעט דורכגײן אין איר

 .און זי װעט ניט זַײן בַאװױנט ֿפערציק יָאר
  און איך װעל מַאכן דָאס לַאנד מצַרִים12

 ,ַא װיסטעניש צװישן ֿפַארװיסטע לענדער
 ,ן חרֿבע שטעטצװיש, און אירע שטעט

 ;װעלן זַײן ַא װיסטעניש ֿפערציק יָאר
 ,און איך װעל צעשּפרײטן מצַרִים צװישן די ֿפעלקער

 .לן זײ צעװַארֿפן אין די לענדעראון װע

 : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר13
 ,צום ָסוף ֿפון ֿפערציק יָאר

 װעל איך אַײנזַאמלען מצַרִים
 .ײ זַײנען צעשּפרײט געװָארן ַאהיןֿפון די ֿפעלקער װָאס ז

 , און איך װעל אומקערן די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון מצַרִים14
 ,און װעל זײ צוריקקערן קײן לַאנד ַּפתרוס

 ;אין דעם לַאנד ֿפון זײער ָאּפשטַאמונג
 .און זײ װעלן דָארטן זַײן ַא ָשֿפלע מלוכה

 , די ָשֿפלסטע ֿפון די מלוכות װעט זי זַײן15
 ;זי װעט זיך מער ניט איבערנעמען איבער די ֿפעלקעראון 
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 ,און איך װעל זײ ֿפַארמינערן
 .ניט צו געװעלטיקן איבער די ֿפעלקער

  און זײ װעלן מער ניט זַײן דעם הױז ֿפון יׂשראל16
 ,ֿפַאר ַא ֿפַארזיכערונג װָאס מַאכט דערמָאנען זינד

 ;װען זײ קערן זיך נָאך זײ
 .יך בין גָאט יהוהלן װיסן ַאז אאון זײ װע

אין ערשטן ,  און עס איז געװען אין זיבן און צװַאנציקסטן יָאר17
איז געװען דָאס װָארט ֿפון גָאט צו , אין ערשטן טָאג ֿפון חודש, חודש
 :ַאזױ צו זָאגן, מיר

 נֿבוַכדֶראַצר דער מלך ֿפון ָבֿבל,  מענטשנקינד18
 ;ַאקעגן צורהָאט געמַאכט זַײן חיל דינען ַא שװערן דינסט 

 ,איטלעכער קָאּפ איז אױסגעקרָאכן
 ;און איטלעכער ַאקסל איז ָאּפגעריבן

 און ׂשַכר הָאט ער ניט געקרָאגן
 ֿפַאר זיך און ֿפַאר זַײן חיל ֿפון צור

 .ֿפַאר דעם דינסט װָאס ער הָאט געדינט ַאקעגן איר
 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט19
 ,ֶראַצר דעם מלך ֿפון ָבֿבל דָאס לַאנד מצַרִיםאיך גיב נֿבוַכד, זע

 ,און ער װעט ַאװעקטרָאגן איר שֿפע
 ;און רַאבעװען איר רױב, און רױבן איר זַאקרױב

 .און דָאס װעט זַײן דער ׂשַכר ֿפַאר זַײן חיל
 , ֿפַאר זַײן לױן װָאס ער הָאט אום דעם געדינט20

 ,הָאב איך אים געגעבן דָאס לַאנד מצַרִים
 ,ַאר מירל זײ הָאבן געַארבעט ֿפװַײ

 .זָאגט גָאט דער הַאר

  אין יענעם טָאג װעל איך מַאכן שּפרָאצן21
 ,דעם הָארן ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל

 ;און דיר װעל איך געבן ַאן ָאֿפן מױל צװישן זײ
 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה
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 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1ל
 :און זָאלסט זָאגן, זָאג נֿביאות,  מענטשנקינד2

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 !װײ איבער דעם טָאג: יָאמערט

 , װָארום נָאנט איז דער טָאג3
 ;נָאנט איז דער טָאג ֿפון גָאט, יָא

 ,ַא טָאג ֿפון װָאלקן
 .די שטרָאֿפצַײט ֿפון די ֿפעלקער װעט עס זַײן

 ,ון ַא שװערד װעט קומען אױף מצַרִים א4
 ,און ַא ציטערניש װעט זַײן אין ּכּוש
 ;װען דערשלָאגענע ֿפַאלן אין מצַרִים
 ,און מע װעט ַאװעקנעמען איר שֿפע

 .און אירע גרונטֿפעסטן װעלן צעשטערט װערן
 ,און לוד, און ּפּוט,  ּכּוש5

 ,און ּכּוֿב, און ַאלע געמישטע ֿפעלקער
 ,דער ֿפון דעם לַאנד ֿפון בונדאון די קינ

 .עלן מיט זײ דורכן שװערד ֿפַאלןװ

 : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט6
 ,ֿפַאלן װעלן אױך די אונטערלענער ֿפון מצַרִים

 ;און נידערן װעט איר שטָאלצע מַאכט
 ,ֿפון ִמגדול ביז סֵוֵנה װעלן זײ ֿפַאלן דורכן שװערד אין איר

 .זָאגט גָאט דער הַאר
 ,װעלן ֿפַארװיסט זַײן צװישן ֿפַארװיסטע לענדער און זײ 7

 .און זַײנע שטעט װעלן זַײן צװישן חרֿבע שטעט
 , און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה8

 ,װען איך מַאך ַא ֿפַײער אין מצַרִים
 .און ַאלע אירע העלֿפער װעלן צעברָאכן װערן

 ,ֿפן אין יענעם טָאג װעלן שלוחים ַארױסגײן ֿפון איר אין שי9
 ;אױֿפצושרעקן ּכּוש די זיכערע

 ;ן מצַרִיםאון ַא ציטערניש װעט זַײן בַײ זײ װי אין טָאג ֿפו
 !עס קומט, װָארום זע

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר10
 ,איך װעל אױך ֿפַארטיליקן דעם המון ֿפון מצַרִים

 .דורך דער הַאנט ֿפון נֿבוַכדֶראַצר דעם מלך ֿפון ָבֿבל



 יחזקאל

 ,ון זַײן ֿפָאלק מיט אים ער א11
 ,די ֿפָארכטיקסטע ֿפון די ֿפעלקער

 ;װערן געברַאכט אומצוברענגען דָאס לַאנד
 ,און זײ װעלן ַארױסצִיען זײערע שװערדן אױף מצַרִים

 .און װעלן ָאנֿפילן דָאס לַאנד מיט דערשלָאגענע
 , און איך װעל מַאכן די טַײכן ַא טריקעניש12

 דָאס לַאנדאון װעל איבערענטֿפערן 
 ;אין דער הַאנט ֿפון שלעכטע

 ,און איך װעל ֿפַארװיסטן דָאס לַאנד מיט איר ֿפולקײט
 ;ֿפרעמדעדורך דער הַאנט ֿפון 

 .איך יהוה הָאב גערעדט

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר13
 ,איך װעל אױך אונטערברענגען די ָאּפגעטער

 ;און װעל ֿפַארשטערן די געצן ֿפון נֹוף
 ;ן קײן ֿפירשט װעט מער ניט זַײן ֿפון לַאנד מצַרִיםאו

 .און איך װעל מַאכן ַא מורא אין לַאנד מצַרִים
 , און איך װעל ֿפַארװיסטן ַּפתרוס14

 ,און װעל מַאכן ַא ֿפַײער אין צוַען
 .און טָאן ַא משּפט אין נוא

 , און איך װעל אױסגיסן מַײן גרימצָארן אױף סין15
 ; מצַרִיםדער ֿפעסטונג ֿפון

 .און איך װעל ֿפַארשנַײדן דעם המון ֿפון נוא
 ; און איך װעל מַאכן ַא ֿפַײער אין מצַרִים16

 , סיןדרײען אין װײטָאג װעט זיך דרײען
 ,און נוא װעט אַײנגעברָאכן װערן

 .און אױף נֹוף װעלן קומען ֿפַײנט בַײ טָאג
 ,שװערד ֿפַאלןֶבֶסת װעלן דורכן - די יונגעלַײט ֿפון אֹון און ּפי17

 . װעלן אין געֿפַאנגענשַאֿפט גײןזײאון 
 , און אין ַּתחַּפנֵחס װעט אױֿפהערן דער טָאג18

 ;װען איך צעברעך דָארטן די יָאכשטַאנגען ֿפון מצַרִים
 ;און איר שטָאלצע מַאכט װעט ֿפַארשטערט װערן אין איר

 ,זי ַאלײן װעט ַא װָאלקן בַאדעקן
 .ן אין געֿפַאנגענשַאֿפט גײןאון אירע טעכטערשטעט װעל

 ; און איך װעל טָאן ַא משּפט אין מצַרִים19
 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה
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לא

אין זיבעטן , אין ערשטן חודש,  און עס איז געװען אין עלֿפטן יָאר20
 :ַאזױ צו זָאגן, איז געװען דָאס װָארט ֿפון גָאט צו מיר, טָאג ֿפון חודש

 ך הָאב צעברָאכן דעם ָארעםאי,  מענטשנקינד21
 ,ֿפון ּפרעה דעם מלך ֿפון מצַרִים

 ער איז ניט ֿפַארבונדן געװָארן, און זע
 ,צו ברענגען ַא רֿפואה דורך ַארױֿפטָאן ַא װיקלבַאנד

 ער זָאל װערן שטַארק, אים צו ֿפַארבינדן
 .צו הַאלטן ַא שװערד

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר,  ֿפַאר װָאר22
 ,איך קום צו ּפרעה דעם מלך ֿפון מצַרִים, עז

 ,און װעל צעברעכן זַײנע ָארעמס
 ;און דעם צעברָאכענעם, דעם געזונטן

 .און איך װעל מַאכן ַארױסֿפַאלן די שװערד ֿפון זַײן הַאנט
 , און איך װעל צעשּפרײטן מצַרִים צװישן די ֿפעלקער23

 .און װעל זײ צעװַארֿפן אין די לענדער
 .איך װעל שטַארקן די ָארעמס ֿפון דעם מלך ֿפון ָבֿבל און 24

 ;און װעל געבן מַײן שװערד אין זַײן הַאנט
 ,און איך װעל צעברעכן די ָארעמס ֿפון ּפרעהן

 און ער װעט קרעכצן ֿפַאר אים
 .קרעכצן ֿפון ַא דערשטָאכענעם

 , און איך װעל שטַארקן די ָארעמס ֿפון דעם מלך ֿפון ָבֿבל25
 ;ָארעמס ֿפון ּפרעהן װעלן ַארָאּפֿפַאלןאון די 

 ,און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה
 ,װען איך גיב מַײן שװערד אין דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון ָבֿבל

 .און ער װעט זײ אױסשטרעקן קעגן לַאנד מצַרִים
 , און איך װעל צעשּפרײטן מצַרִים צװישן די ֿפעלקער26

 ;די לענדעראון װעל זײ צעװַארֿפן אין 
 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

 

אין , חודש אין דריטן,  און עס איז געװען אין עלֿפטן יָאר1
איז געװען דָאס װָארט ֿפון גָאט צו , ערשטן טָאג ֿפון חודש

 :ַאזױ צו זָאגן, מיר
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 ,זָאג צו ּפרעה דעם מלך ֿפון מצַרִים,  מענטשנקינד2
 :און צו זַײן המון

 ? גלַײכסטו זיך אין דַײן גרױסקײטצו װעמען
 ,אשור איז געװען ַא צעדער אין לֿבנון,  זע3

 ,און שָאטנדיקן געװעלד, מיט שײנע צװַײגן
 ;און הױך אין װּוקס

 .און צװישן געדיכטענישן איז געװען זַײן שּפיץ
 , װַאסער הָאט אים אױֿפגעצױגן4

 ;דער ּתָהום הָאט אים אױֿפגעברַאכט
 זײ ֿפלעגן גײן, זַײנע שטרָאמען

 ,רונד ַארום זַײן ֿפלַאנצונג
 און זַײנע גרָאבנס הָאט ער צעשיקט

 .צו ַאלע בײמער ֿפון ֿפעלד
  דרום איז זַײן װּוקס געװען העכער5

 ,ֿפון ַאלע בײמער ֿפון ֿפעלד
 ,און זַײנע צװַײגן הָאבן זיך געמערט
 ,און זַײנע ריטער זַײנען לַאנג געװָארן

 . זַײן אױסװַאקסןֿפון ֿפיל װַאסער בַײ
  אין זַײנע צװַײגן הָאבן גענעסט6

 ,ַאלע ֿפױגלען ֿפון הימל
 און אונטער זַײנע ריטער הָאבן געבָארן

 ;ַאלע חיות ֿפון ֿפעלד
 און אין זַײן שָאטן ֿפלעגן זיצן

 .ַאלע גרױסע ֿפעלקער
 , און ער איז שײן געװען אין זַײן גרױסקײט7

 ;אין דער לענג ֿפון זַײנע צװַײגן
 װָארום זַײן װָארצל איז געװען

 .בַײ װַאסער ַא סך
  די צעדערן אין גָארטן ֿפון גָאט8

 ;הָאבן אים ניט ֿפַארטונקלט
 ציּפרעסן זַײנען ניט גלַײך געװען

 ;צו די צװַײגן זַײנע
 און ּפלַאטַאנענבײמער זַײנען ניט געװען

 ;ַאזױ װי די ריטער זַײנע
 קײן בױם אין גָארטן ֿפון גָאט

 .ט גלַײך געװען צו אים אין זַײן שײנקײטאיז ני
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  שײן הָאב איך אים געמַאכט9
 ,מיט זַײנע ֿפיל צװַײגן

 און אים הָאבן מקנא געװען
 .ַאלע בײמער ֿפון עדן װָאס אין גָארטן ֿפון גָאט

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט10
 ;װַײל דו ביסט געװען הױך אין װּוקס

 ,קט זַײן שּפיץ ֿפון צװישן געדיכטענישןאון ער הָאט אױסגעשטרע
 ,און זַײן הַארץ הָאט זיך דערהױבן ֿפון װעגן זַײן הײך

  דרום װעל איך אים געבן אין דער הַאנט11
 ;ֿפון דעם מַאכטיקסטן ֿפון די ֿפעלקער

 ;רעכענען װעט ער זיך רעכענען מיט אים
 .ֿפַאר זַײן שלעכטיקײט טו איך אים ֿפַארטרַײבן

 ,ם שנַײדן ָאּפ ֿפרעמדע און אי12
 ,די ֿפָארכטיקסטע ֿפון די ֿפעלקער

 ;און זײ װַארֿפן אים ַאװעק
 אױף ַאלע בערג און אין ַאלע טָאלן

 ,ֿפַאלן זַײנע צװַײגן
 און זַײנע ריטער ליגן צעברָאכן
 ;אין ַאלע גרָאבנס ֿפון דער ערד
 און ַאלע ֿפעלקער ֿפון דער ערד

 .ַארלָאזן איםאון ֿפ, נידערן ֿפון זַײן שָאטן
 , אױף זַײן געֿפַאלענעם שטַאם רוען ַאלע ֿפױגלען ֿפון הימל13

 ;און אױף זַײנע ריטער זַײנען ַאלע חיות ֿפון ֿפעלד
  ּכדי קײן בײמער בַײם װַאסער14

 ,זָאלן זיך ניט גרײסן מיט זײער װּוקס
 ;און ניט אױסשטרעקן זײער שּפיץ ֿפון צװישן געדיכטענישן

 ,יט שטײן אין זײער הײך זײערע מַאכטיקעאון עס זָאלן נ
 ;ַאלע ָאנגעטרונקענע מיט װַאסער

 ,װָארום זײ ַאלע זַײנען איבערגעגעבן געװָארן צום טױט
 ,צװישן די קינדער ֿפון מענטשן, צו דער אונטערשטער ערד
 .צו די גענידערטע אין גרוב

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר15
 ,ט גענידערט אין אונטערערדאין דעם טָאג װָאס ער הָא
 הָאב איך צוגעדעקט, הָאב איך געמַאכט טרױערן

 ,דעם ּתָהום װעגן אים
 ,און איך הָאב ֿפַארמיטן זַײנע טַײכן
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לב

 ; און ֿפַארהַאלטן געװָארן זַײנען די גרױסע װַאסערן
 ,און איך הָאב געמַאכט ֿפינצטער װעגן אים דעם לֿבנון

 .בן געחלשט װעגן איםאון ַאלע בײמער ֿפון ֿפעלד הָא
  מיט דעם הילך ֿפון זַײן ֿפַאלן16

 ,הָאב איך אױֿפגעשטורעמט די ֿפעלקער
 װען איך הָאב אים געמַאכט נידערן אין אונטערערד

 .מיט די גענידערטע אין גרוב
 און זיך געטרײסט אין דער אונטערשטער ערד

 ,הָאבן ַאלע בײמער ֿפון עדן
 , לֿבנוןדי געקליבנסטע און בעסטע ֿפון
 .ַאלע ָאנגעטרונקענע מיט װַאסער

 , זײ אױך הָאבן מיט אים גענידערט אין אונטערערד17
 – צו די דערשלָאגענע ֿפון שװערד
 ,די װָאס זַײנען זַײן ָארעם געװען

 .װָאס זַײנען געזעסן אין זַײן שָאטן צװישן די ֿפעלקער
 רױסקײט צו װעמען ַאזױנס גלַײכסטו זיך אין ּכֿבוד און אין ג18

 ?צװישן די בײמער ֿפון עדן
 ָאבער װעסט גענידערט װערן מיט די בײמער ֿפון עדן

 ;אין דער אונטערשטער ערד
 ,צװישן אומבַאשניטענע װעסטו ליגן

 ;מיט דערשלָאגענע ֿפון שװערד
 ,און זַײן גַאנצער המון, ּפרעה, ער

 .זָאגט גָאט דער הַאר

 

, אין צװעלֿפטן חודש,  און עס איז געװען אין צװעלֿפטן יָאר1
איז געװען דָאס װָארט ֿפון גָאט , אין ערשטן טָאג ֿפון חודש

 :ַאזױ צו זָאגן, צו מיר

 הײב אױף ַא קלָאג אױף ּפרעה,  מענטשנקינד2
 ,דעם מלך ֿפון מצַרִים

 :און זָאלסט זָאגן צו אים
 ;צו ַא יונגלײב ֿפון די ֿפעלקער הָאסטו זיך געגליכן

 , ַא קרָאקָאדיל אין די ימעןאון ביסט געװען װי
 ,און הָאסט זיך געּפליושקעט אין דַײנע טַײכן
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 ,און מיט דַײנע ֿפיס הָאסטו די װַאסערן צעמישט
 .און צעקױטיקט זײערע טַײכן

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר3
 ,דרום װעל איך אױסשּפרײטן אױף דיר מַײן נעץ

 ,רמיט ַאן אַײנזַאמלונג ֿפון ֿפיל ֿפעלקע
 .און זײ װעלן דיך אױֿפברענגען אין מַײן ֿפַאנגנעץ

 , און איך װעל דיך ַאװעקװַארֿפן אױף דער ערד4
 ;אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד װעל איך דיך ַאװעקשלַײדערן

 ,און איך װעל מַאכן רוען אױף דיר ַאלע ֿפױגלען ֿפון הימל
 .און װעל ָאנזעטן מיט דיר ַאלע חיות ֿפון דער ערד

 ,על ַאהינטָאן דַײן ֿפלײש אױף די בערג און איך װ5
 .און װעל ָאנֿפילן די טָאלן מיט דַײן װערעמדיקײט

 , און איך װעל ָאנטרינקען דָאס לַאנד מיט דַײן אײטער6
 ;מיט דַײן בלוט ביז די בערג

 .און די גרָאבנס װעלן ָאנגעֿפילט װערן מיט דיר
 ,לעןװעל איך צודעקן די הימ,  און װען איך לעש דיך אױס7

 ;און װעל ֿפינצטער מַאכן זײערע שטערן
 ,זי װעל איך מיט ַא װָאלקן ֿפַארדעקן, די זון

 .און די לֿבנה װעט ניט לַײכטן איר ליכט
 , ַאלע ליכטיקע ליכטער אין הימל8

 ,זײ װעל איך מַאכן ֿפינצטער איבער דיר
 ,און איך װעל געבן ַא חושך אױף דַײן לַאנד

 .זָאגט גָאט דער הַאר
 ,און איך װעל ֿפַאראומערן דָאס הַארץ ֿפון ֿפיל ֿפעלקער 9

 ,װען איך ברענג דַײן ברָאך צװישן די ֿפעלקער
 .אין לענדער װָאס דו קענסט זײ ניט

 , און איך װעל מַאכן בַאנומען װערן װעגן דיר ֿפיל ֿפעלקער10
 ,און זײערע מלכים װעלן שױדערן ַא שױדער װעגן דיר

 ;ערד ֿפַאר זײער ּפניםװען איך ֿפָאך מַײן שװ
 ,און זײ װעלן ציטערן ַאלע רגע

 ,איטלעכער ֿפַאר זַײן לעבן
 .אין טָאג ֿפון דַײן ֿפַאלן

 : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר11
 .די שװערד ֿפון דעם מלך ֿפון ָבֿבל װעט קומען אױף דיר

 ;המון דורך די שװערדן ֿפון גיבורים װעל איך מַאכן ֿפַאלן דַײן 12
 ;די ֿפָארכטיקסטע ֿפון די ֿפעלקער זַײנען זײ ַאלע
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 ,און זײ װעלן ֿפַארװיסטן דעם שטָאלץ ֿפון מצַרִים
 .און ֿפַארטיליקט װערן װעט איר גַאנצער המון

 און איך װעל אונטערברענגען ַאלע אירע בהמות ֿפון לעבן די ֿפיל 13
 ;װַאסערן

 ,ַא מענטשןאון זײ װעט מער ניט צעמישן ַא ֿפוס ֿפון 
 .און קלױען ֿפון ַא בהמה װעלן זײ ניט צעמישן

 , דענצמָאל װעל איך מַאכן ָאּפשטײן זײערע װַאסערן14
 ,און זײערע טַײכן װעל איך װי בױמל מַאכן גײן

 ,זָאגט גָאט דער הַאר
 , װען איך מַאך דָאס לַאנד מצַרִים ַא װיסט און װיסטעניש15

 ,ַא לַאנד ָאן איר ֿפולקײט
 ;יך שלָאג ַאלע װױנער אין אירװען א

 .זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוהאון 

 ;און קלָאגן װעט מען עס,  ַא קלָאגליד איז דָאס16
 ;די טעכטער ֿפון די ֿפעלקער װעלן עס קלָאגן

 , קלָאגןאױף מצַרִים און אױף איר גַאנצן המון װעלן זײ עס
 .זָאגט גָאט דער הַאר

אין ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון חודש , עלֿפטן יָאר און עס איז געװען אין צװ17
 :ַאזױ צו זָאגן, ון גָאט צו מיראיז געװען דָאס װָארט ֿפ

 ,יָאמער אױף דעם המון ֿפון מצַרִים,  מענטשנקינד18
 – און מַאך זײ נידערן

 ,זי מיט די טעכטער ֿפון מַאכטיקע ֿפעלקער
 .מיט די גענידערטע אין גרוב, אין דער אונטערשטער ערד

 ? ֿפון װעמען ביסטו בעסער19
 .און װער געלײגט מיט די אומבַאשניטענע, נידער ַארָאּפ

 ; צװישן דערשלָאגענע ֿפון שװערד זָאלן זײ ֿפַאלן20
 ;צו דער שװערד איז זי איבערגעגעבן געװָארן

 .שלעּפט זי ַארָאּפ מיט איר גַאנצן המון
  די שטַארקסטע גיבורים װעלן רעדן21

 ;זַײנע העלֿפער ֿפון מיטן דער אונטערערדֿפון אים מיט 
 ,די אומבַאשניטענע, זיך געלײגט, זײ הָאבן גענידערט

 .דערשלָאגענע ֿפון שװערד
 –  דָארטן איז אשור מיט איר גַאנצן געזעמל22
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 ;רונד ַארום איר אירע קֿברים
 – געֿפַאלן ֿפון שװערד, ַאלע דערשלָאגענע

 ,ײגט אין די עקן ֿפון גרוב װָאס אירע קֿברים זַײנען ֿפַארל23
 ;און איר געזעמל איז רונד ַארום איר קֿבר

 ,געֿפַאלן ֿפון שװערד, ַאלע דערשלָאגענע
 װָאס הָאבן ָאנגעװָארֿפן ַא שרעק

 .אין לַאנד ֿפון די לעבעדיקע
  דָארטן איז ֵאֶלם מיט איר גַאנצן המון24

 ;רונד ַארום איר קֿבר
 ,ן שװערדגעֿפַאלן ֿפו, ַאלע דערשלָאגענע

 װָאס הָאבן גענידערט אומבַאשניטענע
 ,אין דער אונטערשטער ערד

 װָאס הָאבן ָאנגעװָארֿפן זײער שרעק
 ,אין לַאנד ֿפון די לעבעדיקע
 און זײ טרָאגן זײער שַאנד

 .מיט די גענידערטע אין גרוב
  צװישן דערשלָאגענע הָאט מען איר ַא געלעגער געגעבן25

 ;מיט איר גַאנצן המון
 ;נד ַארום איר אירע קֿבריםרו

 ;דערשלָאגן ֿפון שװערד, ַאלע אומבַאשניטענע
 װַײל זײער שרעק איז געװען ָאנגעװָארֿפן

 ,אין לַאנד ֿפון די לעבעדיקע
 דרום טרָאגן זײ זײער שַאנד
 ;מיט די גענידערטע אין גרוב

 .צװישן געשלָאגענע זַײנען זײ געלײגט געװָארן
 ;ל מיט איר גַאנצן המוןּתוֿב,  דָארטן איז ֶמֶשך26

 ;רונד ַארום איר אירע קֿברים
 ;דערשלָאגן ֿפון שװערד, ַאלע אומבַאשניטענע

 װַײל זײ הָאבן ָאנגעװָארֿפן זײער שרעק
 .אין לַאנד ֿפון די לעבעדיקע

  און די געֿפַאלענע ֿפון די אומבַאשניטענע27
 װעלן ניט ליגן מיט די גיבורים
 ,מלחמה-נטערערד מיט זײערע ּכליװָאס הָאבן גענידערט אין או

 ;און זײערע שװערדן הָאט מען געלײגט אונטער זײערע קעּפ
 ,װָארום זײערע זינד זַײנען אױף זײער געבײן

 װַײל דער שרעק ֿפון די גיבורים
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לג

 .איז געװען אין לַאנד ֿפון די לעבעדיקע
 , אױך דו װעסט צװישן אומבַאשניטענע צעברָאכן װערן28

 .רשלָאגענע ֿפון שװערדאון ליגן מיט דע
 , דָארטן איז אדום29

 ,אירע מלכים און ַאלע אירע ֿפירשטן
 װָאס זַײנען בַײ ַאל זײער גֿבורה

 ;געלײגט געװָארן מיט דערשלָאגענע ֿפון שװערד
 ,מיט אומבַאשניטענע ליגן זײ

 .און מיט די גענידערטע אין גרוב
 ,ן ַאלע צידוניםאו,  דָארטן זַײנען די ֿפירשטן ֿפון צֿפון ַאלע30

 ;װָאס הָאבן גענידערט מיט דערשלָאגענע
 ;בַײ ַאל זײערע ָאנשרעק דורך זײער גֿבורה זַײנען זײ ֿפַארשעמט
 ,און זײ ליגן אומבַאשניטענע מיט דערשלָאגענע ֿפון שװערד

 .און טרָאגן זײער שַאנד מיט די גענידערטע אין גרוב
 , זײ װעט ּפרעה זען31

 ,אױף זַײן גַאנצן המוןאון װעט זיך טרײסטן 
 – די דערשלָאגענע ֿפון שװערד
 ,ּפרעה מיט זַײן גַאנצן חיל

 .זָאגט גָאט דער הַאר
  װָארום איך טו װַארֿפן מַײן שרעק32

 ;אין לַאנד ֿפון די לעבעדיקע
 ,און ער װעט געלײגט װערן צװישן אומבַאשניטענע

 – מיט דערשלָאגענע ֿפון שװערד
 ,המוןּפרעה מיט זַײן גַאנצן 
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 

 : ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
און זָאלסט , רעד צו די קינדער ֿפון דַײן ֿפָאלק,  מענטשנקינד2

און דָאס ֿפָאלק , ַאז איך ברענג ַא שװערד אױף ַא לַאנד: זָאגן צו זײ
און זײ מַאכן אים ֿפַאר זײער , ֿפון לַאנד נעמט ַא מַאן ֿפון צװישן זיך

און ער ,  און ער זעט די שװערד קומען אױֿפן לַאנד3, װעכטער
 און דער הערער הערט 4, און װָארנט דָאס ֿפָאלק, בלָאזט אין שוֿפר

און די שװערד , און ער לָאזט זיך ניט װָארענען, דעם ָקול ֿפון שוֿפר
 דעם 5. ף זַײן קָאּפװעט זַײן בלוט זַײן אױ, און נעמט אים צו, קומט
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, און ער לָאזט זיך ניט װָארענען, ָקול ֿפון שוֿפר הָאט ער געהערט
, װָארום ַאז ער לָאזט זיך װָארענען; װעט זַײן בלוט זַײן אױף אים

 ָאבער ַאז דער װעכטער זעט די 6. װָאלט ער זַײן נֿפש גערַאטעװעט
לק װערט ניט און ֿפָא, און ער בלָאזט ניט אין שוֿפר, שװערד קומען

איז ער , און נעמט צו ֿפון זײ ַא נֿפש, און די שװערד קומט, געװָארנט
ָאבער זַײן בלוט װעל איך מָאנען , צוגענומען געװָארן ֿפַאר זַײנע זינד

ַא װעכטער הָאב ,  און דו מענטשנקינד7. ֿפון דעם װעכטערס הַאנט
ו װעסט הערן ַאז װען ד, איך דיך געמַאכט ֿפַאר דעם הױז ֿפון יׂשראל

 ַאז איך זָאג 8. זָאלסטו זײ װָארענען ֿפון מיר, ֿפון מַײן מױל ַא װָארט
און דו ; שטַארבן מוזטו שטַארבן, דו שלעכטער: צו דעם שלעכטן

, װעט ער, הָאסט ניט גערעדט צו װָארענען דעם שלעכטן ֿפון זַײן װעג
ל איך ֿפון און זַײן בלוט װע, שטַארבן ֿפַאר זַײנע זינד, דער שלעכטער

 ָאבער ַאז דו הָאסט געװָארנט דעם שלעכטן ֿפון 9. דַײן הַאנט מָאנען
און ער הָאט זיך ניט אומגעקערט , זיך אומצוקערן ֿפון אים, זַײן װעג

און דו הָאסט דַײן , װעט ער שטַארבן ֿפַאר זַײנע זינד, ֿפון זַײן װעג
 .נֿפש מציל געװען

ַאזױ , איר זָאגט:  הױז ֿפון יׂשראלזָאג צו דעם,  און דו מענטשנקינד10
אונדזערע ֿפַארברעכן און אונדזערע זינד זַײנען , ֿפַאר װָאר: צו זָאגן

  ?און װי קענען מיר לעבן, און דורך זײ גײען מיר אַײן, אױף אונדז
אױב איך , זָאגט גָאט דער הַאר, ַאזױ װי איך לעב:  זָאג צו זײ11

נַײערט ַאז דער שלעכטער זָאל , בַאגער דעם טױט ֿפון דעם שלעכטן
קערט אַײך , קערט אַײך אום! און לעבן, זיך אומקערן ֿפון זַײן װעג

, און נָאך װָאס זָאלט איר שטַארבן; אום ֿפון אַײערע שלעכטע װעגן
 ?הױז ֿפון יׂשראל

 די: זָאג צו די קינדער ֿפון דַײן ֿפָאלק,  און דו מענטשנקינד12
ן װעט אים ניט מציל זַײן אין טָאג ֿפון גערעכטיקײט ֿפון דעם גערעכט

דורך איר װעט , און די שלעכטיקײט ֿפון דעם שלעכטן, זַײן ֿפַארברעך
ער ניט געשטרױכלט װערן אין דעם טָאג װָאס ער קערט זיך אום ֿפון 

קען דערֿפַאר ניט , און דער װָאס איז ַא גערעכטער; זַײן שלעכטיקײט
 ַאז איך זָאג אױף 13. ר זינדיקטבלַײבן לעבן אין דעם טָאג װָאס ע

און ער ֿפַארזיכערט זיך אױף זַײן , לעבן װעט ער לעבן: דעם גערעכטן
װעלן ַאלע זַײנע גערעכטיקײטן , און טוט אומרעכט, גערעכטיקײט

, און ֿפַאר זַײן אומרעכט װָאס ער הָאט געטָאן, ניט דערמָאנט װערן
: ג צו דעם שלעכטן און ַאז איך זָא14. דערֿפַאר װעט ער שטַארבן
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און , און ער קערט זיך אום ֿפון זַײנע זינד, שטַארבן מוזטו שטַארבן
 ַאז דעם משּכון קערט דער 15; טוט רעכט און גערעכטיקײט

אין די געזעצן ֿפון לעבן גײט , די גזלה בַאצָאלט ער, שלעכטער אום
ער װעט ניט , װעט ער געװיס לעבן – ניט צו טָאן קײן אומרעכט, ער

װעלן אים ניט ,  ַאלע זַײנע זינד װָאס ער הָאט געזינדיקט16. שטַארבן
לעבן װעט ער , רעכט און גערעכטיקײט טוט ער; דערמָאנט װערן

ניט ריכטיק איז דער :  און די קינדער ֿפון דַײן ֿפָאלק זָאגן17. לעבן
 ַאז דער 18. װען זײער אײגענער װעג איז ניט ריכטיק, װעג ֿפון גָאט

, און טוט אומרעכט, ר קערט זיך ָאּפ ֿפון זַײן גערעכטיקײטגערעכטע
 און ַאז דער שלעכטער קערט זיך ָאּפ 19. מוז ער שטַארבן דערֿפַאר

װעט ער , און טוט רעכט און גערעכטיקײט, ֿפון זַײן שלעכטיקײט
; ניט ריכטיק איז דער װעג ֿפון גָאט:  און איר זָאגט20. דערֿפַאר לעבן

 .הױז ֿפון יׂשראל, נע װעגן משּפט איך אַײךאיטלעכן לױט זַײ

אין ,  און עס איז געװען אין צװעלֿפטן יָאר ֿפון אונדזער גלות21
, איז געקומען צו מיר ַאן ַאנטרונענער ֿפון ירושלים, צענטן חודש
 און די הַאנט ֿפון 22. די שטָאט איז געשלָאגן געװָארן: ַאזױ צו זָאגן

 ָאװנט אײדער דער ַאנטרונענער איז גָאט איז געװען אױף מיר אין
און ער הָאט געעֿפנט מַײן מױל אײדער ער איז ; ָאנגעקומען

און , און מַײן מױל איז געבליבן ָאֿפן; ָאנגעקומען צו מיר אין דער ֿפרי
 .איך בין מער ניט שטום געװען

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר23

 די װָאס זיצן אין די דָאזיקע חורֿבות, ד מענטשנקינ24
 :ַאזױ צו זָאגן, זָאגן, אױף דער ערד ֿפון יׂשראל
 ,אײנער איז געװען אֿברהם

 ,און ער הָאט געַארבט דָאס לַאנד
 ,און מיר זַײנען ֿפיל

 .איז אונדז דָאס לַאנד אװדאי געגעבן געװָארן ֿפַאר ַא ירושה
 :גט גָאט דער הַארַאזױ הָאט געזָא:  דרום זָאג צו זײ25

 ,מיטן בלוט עסט איר
 ,און אַײערע אױגן הײבט איר אױף צו אַײערע ָאּפגעטער

 ,און בלוט ֿפַארגיסט איר
 ?און דָאס לַאנד װילט איר ַירשען

 , איר זַײט געשטַאנען אױף אַײער שװערד26
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 ,איר הָאט געטָאן אומװערדיקײט
 ,רײניקטאון אײנער דעם ַאנדערנס װַײב הָאט איר ֿפַאראומ

 ?און דָאס לַאנד װילט איר ַירשען
 : ַאזױ זָאלסטו זָאגן צו זײ27

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 ,ַאזױ װי איך לעב

 ,ַאז די װָאס אין די חורֿבות װעלן דורכן שװערד ֿפַאלן
 ,און דער װָאס אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד

 ,אים צו ֿפַארצערן, אים גיב איך צו די חיות
 ס אין די ֿפעסטונגען און אין די הײלןאון די װָא

 .װעלן ֿפון ּפעסט אױסשטַארבן
 , און איך װעל מַאכן דָאס לַאנד ַא װיסט און װיסטעניש28

 ,און ֿפַארשטערט װערן װעט איר שטָאלצע מַאכט
 .און די בערג ֿפון יׂשראל װעלן זַײן װיסט ָאן ַא דורכגײער

 , און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה29
 ,װען איך מַאך דָאס לַאנד ַא װיסט און װיסטעניש

 .ערדיקײטן װָאס זײ הָאבן געטָאןֿפַאר ַאלע זײערע אומװ

 , און דו מענטשנקינד30
 ,די קינדער ֿפון דַײן ֿפָאלק רעדן ֿפון דיר

 ,און אין די אַײנגַאנגען ֿפון די הַײזער, ביז די װענט
 ,און אײנער רעדט מיטן ַאנדערן

 :ַאזױ צו זָאגן, זַײן ברודעראיטלעכער מיט 
 ,און הערט, קומט ַאקָארשט

 ;װָאס איז דָאס װָארט װָאס גײט ַארױס ֿפון גָאט
 ; און זײ קומען צו דיר װי ַא צונױֿפקום ֿפון ֿפָאלק31

 ,װי ּכלומרשט מַײן ֿפָאלק, און זײ זיצן ֿפַאר דיר
 ,און זײ הערן צו דַײנע װערטער

 ;ָאבער זײ טוען זײ ניט
 , מיט זײער מױל װַײזן זײ ליבשַאֿפטװָארום

 .בעת נָאך זײער גַײציקײט גײט זײער הַארץ
 ביסט בַײ זײ װי ַא ליבעלידל,  און זע32

 ;און שּפילט גוט, ֿפון אײנעם װָאס הָאט ַא שײן ָקול
 ,און זײ הערן צו דַײנע װערטער

 .ָאבער זײ טוען זײ ניט
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לד

 – עס קומט, זע –  ָאבער װען עס קומט33
 . װיסן ַאז ַא נֿביא איז געװען צװישן זײװעלן זײ

 

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 ;זָאג נֿביאות אױף די ּפַאסטוכער ֿפון יׂשראל,  מענטשנקינד2

 :צו די ּפַאסטוכער, און זָאלסט זָאגן צו זײ, זָאג נֿביאות
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 ַאסטוכער ֿפון יׂשראלדי ּפ, װײ
 !װָאס הָאבן געֿפיטערט זיך ַאלײן

 ?דַארֿפן ניט די ּפַאסטוכער די שָאף ֿפיטערן
 , דָאס ֿפעטס עסט איר אױף3

 ,און מיט דער װָאל בַאקלײדט איר זיך
 ;די ֿפעטע טוט איר שעכטן

 .די שָאף ֿפיטערן טוט איר ניט
 , די שלַאֿפע הָאט איר ניט געשטַארקט4

 ,רַאנקע הָאט איר ניט געהײלטאון די ק
 ,און די צעברָאכענע הָאט איר ניט ַארומגעבונדן
 ,און די ֿפַארשטױסענע הָאט איר ניט אומגעקערט

 ,און די ֿפַארלָארענע הָאט איר ניט געזוכט
 ,און מיט געװַאלט הָאט איר געװעלטיקט איבער זײ

 .און מיט הַארטיקײט
 ,װַײל ָאן ַא ּפַאסטוך,  און זײ זַײנען צעשּפרײט געװָארן5

 ,און געװָארן צו שּפַײז ֿפַאר יעטװעדער חיה ֿפון ֿפעלד
 .װַײל זײ זַײנען צעשּפרײט געװען

 , הָאבן געבלָאנדזשעט מַײנע שָאף אױף ַאלע בערג6
 ;און אױף איטלעכן הױכן בערגל

 און איבערן גַאנצן געזיכט ֿפון דער ערד
 ,זַײנען צעשּפרײט געװָארן מַײנע שָאף

 .װען קײן ֿפרעגער און קײן זוכערון ניט געא

 :הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט, איר ּפַאסטוכער,  דרום7
 ,זָאגט גָאט דער הַאר,  ַאזױ װי איך לעב8

 ,װַײל מַײנע שָאף זַײנען געװָארן צו רױב, ֿפַאר װָאר
 און מַײנע שָאף זַײנען געװָארן צו שּפַײז
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 ,ל ָאן ַא ּפַאסטוךװַײ, ֿפַאר יעטװעדער חיה ֿפון ֿפעלד
 ,און מַײנע ּפַאסטוכער הָאבן ניט נָאכגעֿפרעגט אױף מַײנע שָאף

 ,און די ּפַאסטוכער הָאבן געֿפיטערט זיך ַאלײן
 ,און מַײנע שָאף הָאבן זײ ניט געֿפיטערט

 :הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט, איר ּפַאסטוכער,  דרום9
 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר10
 ,ך קום צו די ּפַאסטוכעראי, זע

 ,און װעל מָאנען מַײנע שָאף ֿפון זײער הַאנט
 ,און װעל זײ ָאּפשַאֿפן ֿפון ֿפיטערן שָאף

 ;און די ּפַאסטוכער װעלן מער ניט ֿפיטערן זיך ַאלײן
 ,און איך װעל מציל זַײן מַײנע שָאף ֿפון זײער מױל

 .און זײ װעלן מער ניט זַײן זײ צו שּפַײז
 :זױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר װָארום ַא11

 ,און איך װעל נָאכֿפרעגן אױף מַײנע שָאף, ָאט בין איך
 .און איך װעל זײ אױֿפזוכן

  װי ַא ּפַאסטוך זוכט נָאך זַײן סטַאדע12
 ,אין דעם טָאג װָאס ער איז צװישן זַײנע שָאף די צעשּפרײטע

 ;ַאזױ װעל איך נָאכזוכן מַײנע שָאף
 יל זַײן ֿפון ַאלע ערטעראון איך װעל זײ מצ

 װָאס זײ זַײנען צעשּפרײט געװָארן ַאהין
 .אין דעם טָאג ֿפון װָאלקן און נעבל

 , און איך װעל זײ ַארױסצִיען ֿפון די ֿפעלקער13
 ,און װעל זײ אַײנזַאמלען ֿפון די לענדער
 ;און װעל זײ ברענגען אױף זײער ערד

 ,ׂשראלאון איך װעל זײ ֿפיטערן אױף די בערג ֿפון י
 .און אין ַאלע װױנערטער ֿפון לַאנד, בַײ די שטרָאמען

 , אױף ַא גוטער ֿפיטערונג װעל איך זײ ֿפיטערן14
 ;און אױף די הױכע בערג ֿפון יׂשראל װעט זַײן זײער לָאנקע

 ,דָארטן װעלן זײ הױערן אין ַא גוטער לָאנקע
 און ַא ֿפעטע ֿפיטערונג װעלן זײ זיך ֿפיטערן

 .ֿפון יׂשראלאױף די בערג 
 , איך װעל ֿפיטערן מַײנע שָאף15

 ,און איך װעל זײ מַאכן הױערן
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 , די ֿפַארלָארענע װעל איך אױֿפזוכן16
 ,און די ֿפַארשטױסענע װעל איך אומקערן
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 ,און די צעברָאכענע װעל איך ַארומבינדן
 ,און די קרַאנקע װעל איך שטַארקן

 ; שטַארקע װעל איך ֿפַארטיליקןאון די ֿפעטע און די
 .מיט גערעכטיקײט װעל איך זײ ֿפיטערן

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר,  און איר מַײנע שָאף17
 ,איך משּפט צװישן ַא לַאם און ַא לַאם, זעט

 .די װידערס און די בעק
 , װינציק אַײך װָאס די בעסטע ֿפיטערונג ֿפיטערט איר אַײך18

 לַײב ֿפון אַײער ֿפיטערונגַאז דעם איבערב
 ?צעטרַאמּפלט איר מיט אַײערע ֿפיס

 ,און װָאס ָאּפגעשטַאנען װַאסער טרינקט איר
 ?ַאז דָאס איבעריקע צעקױטיקט איר מיט אַײערע ֿפיס

  און מַײנע שָאף ֿפיטערן זיך19
 ,אױף װָאס אַײערע ֿפיס הָאבן צעטרַאמּפלט

 .קױטיקטס אַײערע ֿפיס הָאבן צעאון טרינקען װָא

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט צו זײ20
 און איך װעל משּפטן, ָאט בין איך

 .צװישן דעם ֿפעטן לַאם און דעם מָאגערן לַאם
 , װַײל מיט דער זַײט און מיטן ַאקסל שטוּפט איר21

 ,ַאלע שלַאֿפע, און מיט אַײערע הערנער שטױסט איר
 ,ביז איר הָאט זײ צעשּפרײט דערױסן

 , דרום װעל איך העלֿפן מַײנע שָאף22
 ;און זײ װעלן מער ניט זַײן צו רױב

 .און איך װעל משּפטן צװישן ַא לַאם און ַא לַאם
  און איך װעל אױֿפשטעלן איבער זײ אײן ּפַאסטוך23

 ;מַײן קנעכט דוד – װָאס װעט זײ ֿפיטערן
 .און ער װעט זײ זַײן צום ּפַאסטוך, ער װעט זײ ֿפיטערן

 ,און איך יהוה װעל זײ זַײן צום גָאט 24
 ;און מַײן קנעכט דוד ַא ֿפירשט צװישן זײ

 .איך יהוה הָאב גערעדט
 , און איך װעל זײ שליסן ַא בונד ֿפון שלום25

 ,און װעל ֿפַארשטערן ַא בײזע חיה ֿפון לַאנד
 ,און זײ װעלן זיצן אין מדבר אין זיכערקײט

 .און שלָאֿפן אין די װעלדער
 איך װעל מַאכן זײ און רונד ַארום מַײן בַארג און 26
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לה

 ;ֿפַאר ַא בענטשונג
 ;און איך װעל מַאכן נידערן דעם רעגן אין זַײן צַײט

 .געבענטשטע רעגנס װעלן דָאס זַײן
 , און דער בױם ֿפון ֿפעלד װעט געבן זַײן ֿפרוכט27

 ;און די ערד װעט געבן איר געװעקס
 ; זיכערקײטאון זײ װעלן זַײן אױף זײער ערד אין
 ,און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

 ,װען איך צעברעך די שטַאנגען ֿפון זײער יָאך
 און װעל זײ מציל זַײן ֿפון דער הַאנט

 .ֿפון די װָאס ַארבעטן מיט זײ
 , און זײ װעלן מער ניט זַײן ַא רױב ֿפַאר די ֿפעלקער28

 ;און די חיה ֿפון לַאנד װעט זײ ניט ֿפַארצערן
 ,ײ װעלן זיצן אין זיכערקײטאון ז

 .און קײנער װעט ניט שרעקן
 , און איך װעל זײ אױֿפשטעלן ַא ֿפלַאנצונג ֿפַאר ַא שם29

 און עס װעלן מער ניט זַײן אין לַאנד
 ,אױסגעגַאנגענע ֿפון הונגער
 און זײ װעלן מער ניט טרָאגן

 .די שַאנד ֿפון די ֿפעלקער
  און זײ װעלן װיסן30

 ,ער גָאט בין מיט זײַאז איך יהוה זײ
 ,זַײנען מַײן ֿפָאלק, דָאס הױז ֿפון יׂשראל, און זײ

 .זָאגט גָאט דער הַאר
 ; און איר זַײט מַײנע שָאף31

 ;די מענטשנשָאף ֿפון מַײן ֿפיטערונג זַײט איר
 .און איך בין אַײער גָאט זָאגט גָאט דער הַאר

 

 :זױ צו זָאגןַא,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר1
 ,טו דַײן ּפנים צו בַארג ֵׂשִעיר,  מענטשנקינד2

 ;און זָאגט נֿביאות אױף אים
 : און זָאלסט זָאגן צו אים3

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 ,בַארג ֵׂשִעיר, איך קום צו דיר, זע

 ,און װעל אױסשטרעקן מַײן הַאנט אױף דיר
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 .שאון װעל דיך מַאכן ַא װיסט און װיסטעני
 , דַײנע שטעט װעל איך חרוֿב מַאכן4

 ;און דו װעסט ַא װיסטעניש זַײן
 .און װעסט װיסן ַאז איך בין יהוה

 , װַײל בַײ דיר איז געװען ַאן אײביקע ׂשנאה5
 און הָאסט איבערגעענטֿפערט די קינדער ֿפון יׂשראל

 ,אין דער מַאכט ֿפון שװערד
 ,אין דער צַײט ֿפון זײער ברָאך

 ,ט ֿפון דער לעצטער ֿפַארזינדיקונגאין דער צַײ
 ,זָאגט גָאט דער הַאר, ַאזױ װי איך לעב,  דרום6

 ,ַאז צו בלוט װעל איך דיך מַאכן
 ;און בלוט װעט דיך נָאכיָאגן

 ,אײגן בלוט הָאסטו ֿפַײנט געהַאט, ֿפַאר װָאר
 .דרום זָאל בלוט דיך נָאכיָאגן

  און איך װעל מַאכן בַארג ֵׂשִעיר7
 , װיסט און װיסטענישֿפַאר ַא

 .און װעל ֿפַארשנַײדן ֿפון אים גײער און קומער
 ; און איך װעל ָאנֿפילן זַײנע בערג מיט זַײנע דערשלָאגענע8

 – און ַאלע דַײנע גרָאבנס, און דַײנע טָאלן, דַײנע הײכן
 .דערשלָאגענע ֿפון שװערד װעלן ֿפַאלן אין זײ

 , אײביקע װיסטענישן װעל איך דיך מַאכן9
 ;און דַײנע שטעט װעלן ניט װידערקערן
 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה

 : װַײל דו הָאסט געזָאגט10
 ,״די בײדע ֿפעלקער און די בײדע לענדער װעלן מַײנע װערן

 ״,און מיר װעלן זײ ַירשען
 ,הגם גָאט איז דָארט געװען

 ,זָאגט גָאט דער הַאר, ַאזױ װי איך לעב,  דרום11
 װעל טָאן ַאזױ װי דַײן צָארן און װי דַײן קנאהַאז איך 

 ;ֿפון דַײן ׂשנאה צו זײ, װָאס דו הָאסט בַאװיזן
 ,און איך װעל בַאװּוסט װערן צװישן זײ

 .װען איך װעל דיך משּפטן
  און װעסט װיסן ַאז איך יהוה הָאב געהערט12

 ַאלע דַײנע לעסטערונגען װָאס דו הָאסט געזָאגט
 :ַאזױ צו זָאגן, ׂשראלאױף די בערג ֿפון י

 ,ֿפַארװיסט זַײנען זײ געװָארן



 יחזקאל

לו

 .אונדז זַײנען זײ געגעבן געװָארן צו שּפַײז
 , און איר הָאט זיך געגרײסט קעגן מיר מיט אַײער מױל13

 ;און הָאט געמערט קעגן מיר אַײערע װערטער
 .איך הָאב געהערט

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר14
 ,ֿפרײט זיךװען די גַאנצע ערד 

 .װעל איך דיך מַאכן ַא װיסטעניש
  ַאזױ װי דו הָאסט זיך געֿפרײט15

 ,איבער דער נחלה ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל
 ,ֿפַאר װָאס זי איז װיסט געװָארן

 ;ַאזױ װעל איך טָאן צו דיר
 ,בַארג ֵׂשִעיר, ַא װיסטעניש װעסטו װערן
 ;און גַאנץ אדום אין גַאנצן

 .ַאז איך בין יהוהאון זײ װעלן װיסן 

 

 זָאג נֿביאות,  און דו מענטשנקינד1
 ,אױף די בערג ֿפון יׂשראל

 ,בערג ֿפון יׂשראל: און זָאלסט זָאגן
 .הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר2
 !ַאהַא: װַײל דער ֿפַײנט הָאט אױף אַײך געזָאגט
 .ו ירושה געװָארןאױך די אײביקע הײכן זַײנען אונדז צ

 :און זָאלסט זָאגן,  דרום זָאג נֿביאות3
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 װַײל און בַאװַײל מע הָאט אַײך ֿפַארװיסט
 ,און אַײנגעשלונגען ֿפון רונד ַארום

 ּכדי איר זָאלט װערן ַא ירושה
 ,ֿפַאר די איבעריקע ֿפעלקער

 ,ון צינגעראון איר זַײט געקומען אױף דעם גערײד ֿפ
 ,און דער בַארײדערַײ ֿפון מענטשן

 , דרום איר בערג ֿפון יׂשראל4
 :הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט דעם הַאר

 ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 ,צו די בערג און צו די הײכן
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 ,צו די גרָאבנס און צו די טָאלן
 ,און צו די ֿפַארלָאזענע שטעט, און צו די װיסטע חורֿבות

 ס זַײנען געװָארן צו רױב און צו שּפָאטװָא
 – בַײ די איבעריקע ֿפעלקער װָאס ֿפון רונד ַארום

 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט5
 אין דעם ֿפַײער ֿפון מַײן צָארן, ֿפַאר װָאר

 ,הָאב איך גערעדט װעגן די איבעריקע ֿפעלקער
 ,און װעגן אדום אין גַאנצן
 ,ַײן לַאנד זיך ֿפַאר ַא ירושהװָאס הָאבן געמַאכט מ

 ,מיט ִׂשמחה ֿפון גַאנצן הַארצן
 ,מיט ֿפַארַאכטונג ֿפון דער זעל

 .ּכדי עס צו ֿפַארטרַײבן צוליב רױב
 , דרום זָאג נֿביאות איבער דער ערד ֿפון יׂשראל6

 ,און זָאלסט זָאגן צו די בערג און צו די הײכן
 :צו די גרָאבנס און צו די טָאלן

 :ט געזָאגט גָאט דער הַארַאזױ הָא
 ,אין מַײן ּכעס און אין מַײן גרימצָארן הָאב איך גערעדט, זע

 .װַײל די שַאנד ֿפון די ֿפעלקער הָאט איר געטרָאגן
 : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט7

 ,איך הײב אױף מַײן הַאנט
 ,אױב די ֿפעלקער װָאס ֿפון רונד ַארום אַײך

 ! טרָאגן זײער שַאנדװעלן ניט, זײ גוֿפא
 ,װעט געבן אַײערע צװַײגן, בערג ֿפון יׂשראל,  און איר8

 ;ֿפַאר מַײן ֿפָאלק יׂשראל, און טרָאגן אַײער ֿפרוכט
 .װָארום זײ זַײנען נָאנט צו קומען

 , װָארום ָאט קום איך צו אַײך9
 ,און איך װעל זיך קערן צו אַײך
 .ט װערןאון ֿפַארזײ, און איר װעט בַאַארבעט װערן

 , און איך װעל מערן אױף אַײך מענטשן10
 ;דָאס גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל אין גַאנצן

 ,און די שטעט װעלן בַאזעצט װערן
 .און די חורֿבות װעלן ָאּפגעבױט װערן

 , און איך װעל מערן אױף אַײך מענטשן און בהמות11
 ;און זײ װעלן זיך מערן און ֿפרוכּפערן

 ,זעצן װי אין אַײערע ֿפרִיערדיקע צַײטןאון איך װעל אַײך בַא
 ;און װעל אַײך בַאגיטיקן מער װי אין אַײער ָאנהײב
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 .און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה
 , און איך װעל מַאכן אומגײן אױף אַײך מענטשן12

 ;מַײן ֿפָאלק יׂשראל
 ,און זײ װעלן דיך ַארבן

 ,און װעסט זײ זַײן ֿפַאר ַא נחלה
 . ניט װידער ֿפַארװַארֿפןזײ מעראון װעסט 

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר13
 :װַײל מע זָאגט צו אַײך

 ,ַא מענטשנעסערין ביסטו
 .און ַא ֿפַארװַארֿפערין ֿפון ֿפעלקער ביסטו געװָארן

 , דרום װעסטו מענטשן מער ניט עסן14
 ,און דַײנע ֿפעלקער װעסטו מער ניט ֿפַארװַארֿפן

 .רזָאגט גָאט דער הַא
  און איך װעל דיך מער ניט מַאכן הערן15

 ,די שַאנד ֿפון די ֿפעלקער
 און די חרּפה ֿפון די אומות
 ,װעסטו מער ניט טרָאגן

 ,שטרױכלעןאון דַײנע ֿפעלקער װעסטו מער ניט מַאכן 
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 :ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר16

 ,דָאס הױז ֿפון יׂשראל זיצנדיק אױף זײער ערד, ינד מענטשנק17
 הָאבן זײ זי ֿפַאראומרײניקט מיט זײער װעג

 ;און מיט זײערע מעׂשים
 ַאזױ װי די אומרײנקײט ֿפון ַאן ָאּפגעזונדערטער ֿפרױ

 .איז געװען זײער װעג ֿפַאר מיר
  און איך הָאב אױסגעגָאסן אױף זײ מַײן גרימצָארן18

 ,ָאס זײ הָאבן ֿפַארגָאסן אין לַאנדֿפַאר דעם בלוט װ
 .און װַײל מיט זײערע ָאּפגעטער הָאבן זײ עס ֿפַאראומרײניקט

 , און איך הָאב זײ צעשּפרײט צװישן די ֿפעלקער19
 ;און זײ זַײנען צעװָארֿפן געװָארן אין די לענדער

 לױט זײער װעג און לױט זײערע מעׂשים
 .הָאב איך זײ געמשּפט

 נען געקומען צו די ֿפעלקער און ַאז זײ זַײ20
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 ,װָאס זײ זַײנען געקומען ַאהין
 ,הָאבן זײ ֿפַארשװעכט מַײן הײליקן נָאמען

 :ַאז מע הָאט אױף זײ געזָאגט
 ,דָאס ֿפָאלק ֿפון גָאט זַײנען די דָאזיקע
 .און ֿפון זַײן לַאנד קומען זײ ַארױס

 , און איך הָאב געשױנט מַײן הײליקן נָאמען21
 ױז ֿפון יׂשראל הָאט אים ֿפַארשװעכטװָאס דָאס ה

 . װָאס זײ זַײנען געקומען ַאהיןצװישן די ֿפעלקער

 : דרום זָאג צו דעם הױז ֿפון יׂשראל22
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 ,הױז ֿפון יׂשראל, ניט ֿפון אַײערט װעגן טו איך
 ,נַײערט ֿפַאר מַײן הײליקן נָאמען

 צװישן די ֿפעלקערװָאס איר הָאט ֿפַארשװעכט 
 .װָאס איר זַײט געקומען ַאהין

 , און איך װעל הײליקן מַײן גרױסן נָאמען23
 ,װָאס איז ֿפַארשװעכט געװָארן צװישן די ֿפעלקער

 ;װָאס איר הָאט ֿפַארשװעכט צװישן זײ
 ,און די ֿפעלקער װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

 ,זָאגט גָאט דער הַאר
 .ך אַײך ֿפַאר זײערע אױגןװען איך װער געהײליקט דור

 , און איך װעל אַײך צונױֿפנעמען ֿפון די ֿפעלקער24
 ,און װעל אַײך אַײנזַאמלען ֿפון ַאלע לענדער

 .און אַײך ברענגען אױף אַײער ערד
 , און איך װעל שּפריצן אױף אַײך רײנע װַאסער25

 ;און איר װעט רײן װערן
 ע אַײערע ָאּפגעטערֿפון ַאלע אַײערע אומרײנקײטן און ֿפון ַאל

 .װעל איך אַײך רײניקן
 , און איך װעל אַײך געבן ַא נַײ הַארץ26

 ,און ַא נַײ געמיט װעל איך ַארַײנגעבן אין אַײך
 ,און איך װעל ָאּפטָאן דָאס הַארץ ֿפון שטײן ֿפון אַײער לַײב

 .און װעל אַײך געבן ַא הַארץ ֿפון ֿפלײש
 ,עבן אין אַײך און מַײן גַײסט װעל איך ַארַײנג27

 ,און װעל מַאכן ַאז אין מַײנע חוקים זָאלט איר גײן
 .און מַײנע געזעצן זָאלט איר היטן און טָאן

  און איר װעט זיצן אין דעם לַאנד28
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 ,װָאס איך הָאב געגעבן אַײערע עלטערן
 ,און איר װעט מיר זַײן צום ֿפָאלק
 .און איך װעל אַײך זַײן צום גָאט

 ,ַײך העלֿפן ֿפון ַאלע אַײערע אומרײנקײטן און איך װעל א29
 ,און װעל זי מערן, און איך װעל רוֿפן צו דער ּתֿבואה

 .און װעל ניט געבן אױף אַײך קײן הונגער
 , און איך װעל מערן די ֿפרוכט ֿפון בױם30

 ,און די װַאקסונג ֿפון ֿפעלד
 ּכדי איר זָאלט מער ניט אױסשטײן

 .י ֿפעלקערדי חרּפה ֿפון הונגער צװישן ד
 , און איר װעט זיך דערמָאנען אַײערע שלעכטע װעגן31

 ,און אַײערע מעׂשים װָאס זַײנען ניט גוט געװען
 און איר װעט זיך עקלען ֿפַאר זיך ַאלײן

 .איבער אַײערע זינד און איבער אַײערע אומװערדיקײטן
 ;זָאגט גָאט דער הַאר,  ניט ֿפון אַײערט װעגן טו איך32

 ;ַאװּוסט זַײן צו אַײךזָאל דָאס ב
 ,ערע װעגןזַײט אין בושה און שעמט אַײך ֿפַאר אַײ

 .איר הױז ֿפון יׂשראל

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר33
 ,אין דעם טָאג װָאס איך רײניק אַײך ֿפון ַאלע אַײערע זינד

 ,װעל איך בַאזעצן די שטעט
 .און די חורֿבות װעלן ָאּפגעבױט װערן

 ,ַארװיסטע לַאנד װעט בַאַארבעט װערן און דָאס ֿפ34
 ָאנשטָאט װָאס עס איז געװען ַא װיסטעניש

 .ֿפַאר די אױגן ֿפון איטלעכן דורכגײער
 : און מע װעט זָאגן35

 דָאס דָאזיקע לַאנד דָאס ֿפַארװיסטע
 ,איז געװָארן װי דער גָארטן ֿפון עדן

 און די שטעט די חרֿבע און ֿפַארװיסטע און צעשטערטע
 .נען בַאֿפעסטיקטע בַאזעצטזַײ
  און װיסן װעלן די ֿפעלקער36

 ,װָאס װעלן איבערבלַײבן רונד ַארום אַײך
 ,ַאז איך יהוה הָאב ָאּפגעבױט די צעשטערטע ערטער

 ;הָאב בַאֿפלַאנצט דָאס ֿפַארװיסטע
 .איך יהוה הָאב גערעדט און װעל טָאן
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לז

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר37
 על איך זיך לָאזן דערבעטןאױך דערין װ

 :זײ צו טָאן, ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל
 .איך װעל זײ מערן מענטשן װי שָאף

 , װי די הײליקע שָאף38
 ,טוֿבים-װי די שָאף ֿפון ירושלים אין אירע יום

 ;ַאזױ װעלן זַײן די חרֿבע שטעט ֿפול מיט מענטשנשָאף
 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

 

 ,נט ֿפון גָאט איז געװען אױף מיר די הַא1
 ,און ער הָאט מיך ַארױסגעטרָאגן מיט דעם גַײסט ֿפון גָאט

 ,און הָאט מיך ַארָאּפגעלָאזט אין מיטן ֿפון דעם טָאל
 .און ער איז געװען ֿפול מיט בײנער

 , און ער הָאט מיך ֿפַארבַײגעֿפירט ֿפַארבַײ זײ רונד ַארום2
 , ֿפיל איבערן טָאלערשט זײ זַײנען געװען זײער

 .זײ זַײנען געװען זײער ֿפַארטריקנט, און ֿפַאר װָאר
 : און ער הָאט צו מיר געזָאגט3

 ?קענען די דָאזיקע בײנער לעבעדיק װערן, מענטשנקינד
 .דו װײסט דָאך, גָאט דו הַאר: הָאב איך געזָאגט

 ,זָאג נֿביאות צו די דָאזיקע בײנער:  הָאט ער צו מיר געזָאגט4
 :ן זָאלסט זָאגן צו זײאו

 :הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט, איר טרוקענע בײנער
 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר צו די דָאזיקע בײנער5

 ,איך ברענג ַארַײן אין אַײך ַאן ָאטעם, זעט
 .און איר װעט לעבעדיק װערן

 ,איך װעל געבן אױף אַײך ָאדערן,  יָא6
 ,ֿפלײשאון װעל ַארױֿפטָאן אױף אַײך 

 ,און ַארױֿפצִיען אױף אַײך ַא הױט
 ,און ַארַײנגעבן אין אַײך ַאן ָאטעם

 ;און איר װעט לעבעדיק װערן
 .ין יהוהאון איר װעט װיסן ַאז איך ב

  און איך הָאב נֿביאות געזָאגט7
 ;ַאזױ װי איך בין בַאֿפױלן געװָארן
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 ,און עס איז געװָארן ַא גערױש
 ;טװי איך הָאב נֿביאות געזָאג

 ,ערשט ַא גערודער
 .און די בײנער הָאבן גענענט בײן צו זַײן בײן

 ,ערשט ָאדערן זַײנען אױף זײ,  און איך הָאב געזען8
 ,און ֿפלײש איז ַארױֿפגעװַאקסן

 ,און ַא הױט הָאט זיך ַאריבערגעצױגן אױף זײ ֿפון אױבן
 .נָאר קײן ָאטעם איז אין זײ ניט געװען

 : הָאט ער צו מיר געזָאגט9
 ,זָאג נֿביאות צו דעם ָאטעם

 ,דו מענטשנקינד, זָאג נֿביאות
 :און זָאלסט זָאגן צו דעם ָאטעם
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר

 ,דו ָאטעם, ֿפון די ֿפיר װינטן קום
 ,יםאון הױך ַארַײן אין די דָאזיקע הרּוג

 .ַאז זײ זָאלן לעבעדיק װערן

  און איך הָאב נֿביאות געזָאגט10
 ,ױ װי ער הָאט מיר בַאֿפױלןַאז

 ,און דער ָאטעם איז אין זײ ַארַײן
 ;און זײ זַײנען לעבעדיק געװָארן

 ,און זײ הָאבן זיך געשטעלט אױף זײערע ֿפיס
 .ַא זײער זײער גרױסע מחנה

 : און ער הָאט צו מיר געזָאגט11
 זײ זַײנען, די דָאזיקע בײנער, מענטשנקינד

 ;דָאס גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל
 :זײ זָאגן, זע

 ,ֿפַארטריקנט זַײנען אונדזערע בײנער
 ;און ֿפַארלָארן איז אונדזער הָאֿפונג

 .ֿפַארשניטן זַײנען מיר
 :און זָאלסט זָאגן צו זײ,  דרום זָאג נֿביאות12

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 ,איך עֿפן אַײערע קֿברים, זע

 .ֿפון אַײערע קֿבריםאױֿפברענגען , מַײן ֿפָאלק, און װעל אַײך
 .און אַײך ברענגען אױף דער ערד ֿפון יׂשראל

 , און איר װעט װיסן ַאז איך בין יהוה13
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 ,װען איך עֿפן אַײערע קֿברים
 ,ֿפון אַײערע קֿברים, מַײן ֿפָאלק, און װען איך ברענג אַײך אױף

 , און איך װעל ַארַײנגעבן מַײן גַײסט אין אַײך14
 ;װערןאון איר װעט לעבעדיק 

 ;און איך װעל אַײך בַארוען אױף אַײער ערד
 און איר װעט װיסן ַאז איך יהוה

 .זָאגט יהוה, גערעדט און געטָאןהָאב 

 און 16: ַאזױ צו זָאגן,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו מיר15
ֿפַאר : און שרַײב ָאן אױף אים, נעם דיר אײן הָאלץ, דו מענטשנקינד

און נעם דיר ; ַאר די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנע חֿבריםאון ֿפ, יהּודה
דער הָאלץ ֿפון  – ֿפַאר יוסף: און שרַײב ָאן אױף אים, אײן הָאלץ

 און 17; און ֿפון דעם גַאנצן הױז ֿפון יׂשראל זַײנע חֿברים, אֿפַרִים
ַאז זײ זָאלן װערן , גענען זײ דיר אײנעם צום ַאנדערן אין אײן הָאלץ

 און ַאז די קינדער ֿפון דַײן ֿפָאלק װעלן זָאגן 18. ַײן הַאנטאײנס אין ד
װילסטו אונדז ניט זָאגן װָאס די דָאזיקע זַײנען : ַאזױ צו זָאגן, צו דיר
איך נעם , זעט: ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  רעד צו זײ19? דיר

ֿבטים און די ש, דעם הָאלץ ֿפון יוסף װָאס אין דער הַאנט ֿפון אֿפַרִים
און איך װעל זײ צוטָאן צו אים אין אײנעם , ֿפון יׂשראל זַײנע חֿברים

, און איך װעל זײ מַאכן ֿפַאר אײן הָאלץ, מיט דעם הָאלץ ֿפון יהּודה
 און די העלצער װָאס 20. און זײ װעלן װערן אײנער אין מַײן הַאנט

. ע אױגןזָאלן זַײן אין דַײן הַאנט ֿפַאר זײער, דו װעסט אױף זײ שרַײבן
 : און רעד צו זײ21

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 איך נעם צונױף די קינדער ֿפון יׂשראל, זע

 ,װָאס זײ זַײנען ַאװעק ַאהין, ֿפון צװישן די ֿפעלקער
 ,און איך װעל זײ אַײנזַאמלען ֿפון רונד ַארום

 .און װעל זײ ברענגען אױף זײער ערד
 , אײן ֿפָאלק אין לַאנד און איך װעל זײ מַאכן ֿפַאר22

 ,אױף די בערג ֿפון יׂשראל
 ;און אײן מלך װעט זַײן בַײ זײ ַאלעמען צום מלך
 ,און זײ װעלן מער ניט זַײן אין צװײ ֿפעלקער

 .און װעלן מער ניט צעטײלט װערן װידער אין צװײ מלוכות
  און זײ װעלן זיך מער ניט ֿפַאראומרײניקן23

 , זײערע אומװערדיקײטןאון מיט, מיט זײערע ָאּפגעטער



 יחזקאל

לח

 ;און מיט ַאלע זײערע ֿפַארברעכן
 און איך װעל זײ העלֿפן ֿפון ַאלע זײערע װױנערטער

 ,װָאס זײ הָאבן געזינדיקט אין זײ
 ;און איך װעל זײ רײניקן

 ,און זײ װעלן מיר זַײן צום ֿפָאלק
 .און איך װעל זײ זַײן צום גָאט

 ,יבער זײ און מַײן קנעכט דוד װעט זַײן ַא מלך א24
 ;און אײן ּפַאסטוך װעט זַײן בַײ זײ ַאלעמען

 ,און אין מַײנע געזעצן װעלן זײ גײן
 .און מַײנע חוקים װעלן זײ היטן און זײ טָאן

  און זײ װעלן זיצן אױף דעם לַאנד25
 ,צו יעקֿבן, װָאס איך הָאב געגעבן צו מַײן קנעכט

 ;װָאס אַײערע עלטערן זַײנען געזעסן דערין
 ,עלן זיצן דערױףאון זײ װ

 ;און זײערע קינדסקינדער ביז אײביק, און זײערע קינדער, זײ
 .און מַײן קנעכט דוד װעט זײ זַײן ַא ֿפירשט אױף אײביק

 –  און איך װעל זײ שליסן ַא בונד ֿפון שלום26
 ;ַאן אײביקער בונד װעט עס זַײן מיט זײ

 ,און זײ מערן, און איך װעל זײ בַאזעצן
 .ַײן הײליקטום צװישן זײ אױף אײביקאון װעל מַאכן מ

 ; און מַײן רּוונג װעט זַײן איבער זײ27
 ,און איך װעל זײ זַײן צום גָאט

 .און זײ װעלן מיר זַײן צום ֿפָאלק
 , און די ֿפעלקער װעלן װיסן ַאז איך יהוה הײליק יׂשראל28

 .װען מַײן הײליקטום װעט זַײן צװישן זײ אױף אײביק

 

 :ַאזױ צו זָאגן, ון גָאט איז געװען צו מיר און דָאס װָארט ֿפ1
 ,טו דַײן ּפנים צו גֹוגן אין לַאנד ָמגוג,  מענטשנקינד2

 ,דעם אױבערֿפירשט ֿפון ֶמֶשך און ּתוֿבל
 ;און זָאג נֿביאות אױף אים

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר:  און זָאלסט זָאגן3
 ,גֹוג, איך קום צו דיר, זע

 .ון ֶמֶשך און ּתוֿבלדו אױבערֿפירשט ֿפ
 , און איך װעל דיך ֿפַארנַארן4
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 ,און װעל ַארַײנטָאן רינגען אין דַײנע קינבַאקן
 ,און װעל דיך ַארױסצִיען מיט דַײן גַאנצן חיל

 ,ּפרַאכטיק ָאנגעטָאן ַאלע, ֿפערד און רַײטער
 ,מיט ּפַאנצערס און שילדן, ַא גרױס געזעמל

 .װָאס הַאלטן שװערדן ַאלע
 ,און ּפּוט מיט זײ, ּכּוש, ַרס ָּפ5

 .ַאלע מיט שילדן און קיװערס
 ,און ַאלע אירע מחנות,  גֹומר6

 ,דָאס הױז ֿפון ּתוַגרֶמה
 – און ַאלע זײערע מחנות, די עקן ֿפון צֿפון

 .ֿפיל ֿפעלקער מיט דיר
 , ברײט דיך ָאן און זַײ ָאנגעברײט7

 דו און ַאלע דַײנע געזעמלען
 ,זַאמלט ַארום דירװָאס זַײנען אַײנגע

 .און זַײ בַײ זײ ָאּפגעהיט
 , אין ֿפיל טעג ַארום װעסטו בַאֿפױלן װערן8

 אין ָסוף ֿפון די יָארן װעסטו קומען אױף ַא לַאנד
 ,װָאס איז אומגעקערט ֿפון שװערד

 – װָאס איז אַײנגעזַאמלט ֿפון ֿפיל ֿפעלקער
 .אױף די בערג ֿפון יׂשראל
 ;נדיקע װיסטענישװָאס זַײנען געװען ַא שטע

 ,ָאבער עס איז ַארױסגעצױגן געװָארן ֿפון די ֿפעלקער
 .און זײ זיצן אין זיכערקײט ַאלע

 , און װעסט ַארױֿפגײן װי עס קומט ַא געװיטער9
 ,װי ַא װָאלקן צו בַאדעקן די ערד װעסטו זַײן

 .און ֿפיל ֿפעלקער מיט דיר, דו און ַאלע דַײנע מחנות
 :גָאט דער הַאר ַאזױ הָאט געזָאגט 10

 ,און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג
 ,װעלן דיר ַארױֿפקומען זַאכן אױֿפן הַארצן
 .און װעסט טרַאכטן ַא בײזע טרַאכטונג

 : און װעסט זָאגן11
 ,איך װעל ַארױֿפגײן אױף דעם לַאנד ֿפון ָאֿפענע שטעט

 ,איך װעל קומען אױף די רוִיקע װָאס זיצן אין זיכערקײט
 ,ַאלע ָאן ַא מױערװָאס זיצן 

 ;און ניטָא בַײ זײ ריגל און טױערן
 ,און צו רַאבעװען רױב,  צו רױבן זַאקרױב12
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 ,צו לײגן דַײן הַאנט אױף חורֿבות בַאזעצטע
 ,און אױף ַא ֿפָאלק אַײנגעזַאמלט ֿפון ֿפיל ֿפעלקער

 – װָאס הָאט ָאנגעשַאֿפט ֿפי און ֿפַארמעג
 .ער ערדדי װָאס זיצן אױֿפן נָאּפל ֿפון ד

 ,און די ָסוחרים ֿפון ַּתְרִשיש, און דָדן,  שֿבא13
 :װעלן זָאגן צו דיר, און ַאלע אירע יונגלײבן

 ?קומסטו זַאקרױב צו רױבן
 ?הָאסטו אַײנגעזַאמלט דַײן געזעמל רױב צו רַאבעװען

 ?זילבער און גָאלד ַאװעקצוטרָאגן
 ?צונעמעןֿפי און ֿפַארמעג ַאװעק
 ?ןֿפיל זַאקרױב צו רױב

 ,דו מענטשנקינד,  דרום זָאג נֿביאות14
 :און זָאלסט זָאגן צו גֹוגן

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 אין יענעם טָאג, ֿפַאר װָאר

 ,װָאס מַײן ֿפָאלק יׂשראל זיצט אין זיכערקײט
 .װעסטו זיך דערװיסן

 , און װעסט קומען ֿפון דַײן ָארט15
 ,ֿפון די עקן ֿפון צֿפון

 ,יל ֿפעלקער מיט דיראון ֿפ, דו
 ,רַײטער אױף ֿפערד ַאלע

 .און חיל ַא סך, ַא גרױס געזעמל
  און װעסט ַארױֿפגײן אױף מַײן ֿפָאלק יׂשראל16

 – װי ַא װָאלקן צו בַאדעקן די ערד
 – אין ָסוף ֿפון די טעג װעט דָאס זַײן

 ,און איך װעל דיך ברענגען אױף מַײן לַאנד
 ,רקענעןּכדי די אומות זָאלן מיך דע

 ,גֹוג, ך דירװען איך װער געהײליקט דור
 .ֿפַאר זײערע אױגן

 : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר17
 דו ביסט דָאך דער װָאס איך הָאב ָאנגעזָאגט

 אין ֿפרִיערדיקע טעג דורך מַײנע קנעכט
 ,די נֿביאים ֿפון יׂשראל

 ,װָאס הָאבן נֿביאות געזָאגט אין יענע טעג
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לט

 ,ַאנדיָארן נָאכַאנ
 .ַאז איך װעל דיך ברענגען אױף זײ

 , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג18
 ,אין דעם טָאג װָאס גֹוג קומט אױף דער ערד ֿפון יׂשראל

 ,זָאגט גָאט דער הַאר
 .װעט אױֿפגײן מַײן גרימצָארן אין מַײן נָאז

 , און אין מַײן ֿפַארדרָאס19
 : גערעדטאין דעם ֿפַײער ֿפון מַײן צָארן הָאב איך

 אױב אין יענעם טָאג װעט ניט זַײן
 !ַא גרױסע ציטערניש אױף דער ערד ֿפון יׂשראל

 , און ציטערן װעלן ֿפַאר מיר די ֿפישן ֿפון ים20
 .און דער ֿפױגל ֿפון הימל
 ,און די חיה ֿפון ֿפעלד

 ,און יעטװעדער שרץ װָאס קריכט אױף דער ערד
 ; ֿפון דער ערדאון יעטװעדער מענטש װָאס אױֿפן געזיכט

 ,און צעשטערט װערן װעלן די בערג
 ,און אַײנֿפַאלן װעלן די ֿפעלדזטרעּפ

 .און יעטװעדער מױער װעט צו דער ערד ֿפַאלן
 , און איך װעל רוֿפן קעגן אים אױף ַאלע מַײנע בערג ַא שװערד21

 ;זָאגט גָאט דער הַאר
 .אײנעמס שװערד װעט זַײן קעגן ַאנדערן

 ,יך משּפטן מיט אים און איך װעל ז22
 ;מיט ּפעסט און מיט בלוט

 ,און שװעבל, ֿפַײער, און הָאגלשטײנער, און ַא ֿפלײציקן רעגן
 װעל איך מַאכן רעגענען אױף אים און אױף זַײנע מחנות

 .און אױף די ֿפיל ֿפעלקער װָאס מיט אים
 , און איך װעל געגרײסט װערן און געהײליקט װערן23

 ,ן דערקענען ֿפַאר די אױגן ֿפון ֿפיל אומותאון איך װעל זיך לָאז
 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה

 

 ,זָאג נֿביאות אױף גֹוגן,  און דו מענטשנקינד1
 :און זָאלסט זָאגן

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר
 ,גֹוג, איך קום צו דיר, זע
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 .דו אױבערֿפירשט ֿפון ֶמֶשך און ּתוֿבל
 ,און דיך ֿפירן,  ֿפַארנַארן און איך װעל דיך2

 ,און װעל דיך אױֿפברענגען ֿפון די עקן ֿפון צֿפון
 .און דיך ברענגען אױף די בערג ֿפון יׂשראל

 , און איך װעל ַארױסשלָאגן דַײן בױגן ֿפון דַײן לינקער הַאנט3
 .און דַײנע ֿפַײלן װעל איך ֿפון דַײן רעכטער הַאנט מַאכן ַארױסֿפַאלן

 ,ג ֿפון יׂשראל װעסטו ֿפַאלן אױף די בער4
 ,און ַאלע דַײנע מחנות, דו

 ;און די ֿפעלקער װָאס מיט דיר
 ֿפַאר ַאלערלײ געֿפליגלטע רױבֿפױגלען

 ,און די חיות ֿפון ֿפעלד
 .הָאב איך דיך געגעבן צו שּפַײז

 , אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד װעסטו ֿפַאלן5
 .זָאגט גָאט דער הַאר, װָארום איך הָאב גערעדט

 , און איך װעל ָאנשיקן ַא ֿפַײער אױף ָמגוג6
 ;און אױף די װָאס זיצן אױף די אינדזלען אין זיכערקײט

 .און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה
  און מַײן הײליקן נָאמען7

 ,װעל איך בַאװּוסט מַאכן צװישן מַײן ֿפָאלק יׂשראל
 און איך װעל מער ניט לָאזן ֿפַארשװעכט װערן

 ;נָאמעןמַײן הײליקן 
 און די ֿפעלקער װעלן װיסן

 .ַאז איך יהוה בין הײליק אין יׂשראל
 ;זָאגט גָאט דער הַאר, און עס געשעט, עס קומט,  זע8

 .דָאס איז דער טָאג װָאס איך הָאב ָאנגעזָאגט
 , און די בַאװױנער ֿפון די שטעט ֿפון יׂשראל װעלן ַארױסגײן9

 און װעלן ברענען און הײצן
 ,און שילדן און ּפַאנצערסמיט װַאֿפן 

 ,מיט בױגנס און מיט ֿפַײלן
 ,און מיט הַאנטשטעקנס און מיט שּפיזן

 .און זײ װעלן ברענען ֿפַײער דערמיט זיבן יָאר
 , און זײ װעלן ניט נעמען הָאלץ ֿפון ֿפעלד10

 ,און ניט הַאקן ֿפון די װעלדער
 ;נַײערט מיטן װַאֿפן װעלן זײ ברענען ֿפַײער

 ,ן בַארַאבעװען זײערע בַארַאבעװעראון זײ װעל
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 ,און בַארױבן זײערע רױבער
 .זָאגט גָאט דער הַאר

װעל איך געבן גֹוגן ַאן ָארט ֿפַאר ,  און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג11
; דעם טָאל ֿפון די דורכגײער צום מזרח ֿפון ים, ַא קֿבר אין יׂשראל

 און מע װעט ;און עס װעט ֿפַארשּפַארן די דורכגײער דעם װעג
-און מע װעט עס רוֿפן ֵגי, דָארטן בַאגרָאבן גֹוגן און זַײן גַאנצן המון

 און דָאס הױז ֿפון יׂשראל װעט זײ בַאגרָאבן זיבן חדשים 12 .גֹוג-ַהמֹון
 און דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון 13. ּכדי צו רײניקן דָאס לַאנד, נָאכַאנַאנד

זַײן ֿפַאר ַא שם דער טָאג װָאס און זײ װעט ; לַאנד װעט זײ בַאגרָאבן
 און שטענדיקע לַײט 14. זָאגט גָאט דער הַאר, איך װער געערלעכט

צו בַאגרָאבן מיט , װעט מען ָאּפשײדן װָאס װעלן דורכגײן דורכן לַאנד
ּכדי עס , די דורכגײער די װָאס זַײנען געבליבן אױֿפן געזיכט ֿפון לַאנד

 און 15. דשים װעלן זײ עס דורכזוכןצום ָסוף ֿפון זיבן ח – צו רײניקן
און עמעצער װעט , ַאז די דורכגײער װעלן דורכגײן דורכן לַאנד

, װעט ער אױֿפשטעלן דערבַײ ַא צײכן, דערזען ַא בײן ֿפון ַא מענטשן
 און ַהמֹונה 16. גֹוג-ַהמֹון-ביז די בַאגרעבער װעלן אים בַאגרָאבן אין ֵגי

ַאזױ װעלן זײ רײניקן דָאס .  שטָאטװעט אױך זַײן דער נָאמען ֿפון ַא
 .לַאנד

 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר,  און דו מענטשנקינד17
 ,זָאג צו ַאלערלײ געֿפליגלטע ֿפױגלען

 :און צו ַאלע חיות ֿפון ֿפעלד
 ;און קומט, זַאמלט אַײך אַײן

 קלַײבט אַײך אױף ֿפון רונד ַארום
 ,ַאר אַײךצו מַײן שלַאכטונג װָאס איך שלַאכט ֿפ

 ,ַא גרױסע שלַאכטונג אױף די בערג ֿפון יׂשראל
 .און טרינקען בלוט, און איר װעט עסן ֿפלײש

 , ֿפלײש ֿפון גיבורים װעט איר עסן18
 ;און בלוט ֿפון ֿפירשטן ֿפון דער ערד װעט איר טרינקען

 ,און בעק, לעמער, װידערס
 .געשטָאּפטע ֿפון בשן ַאלע, ָאקסן

 ,ן ֿפעטס צו זַאט און איר װעט עס19
 ,און װעט טרינקען בלוט צום שּכור װערן

 .ֿפון מַײן שלַאכטונג װָאס איך הָאב געשלַאכט ֿפַאר אַײך
 , און איר װעט זיך זעטן בַײ מַײן טיש מיט ֿפערד און רַײטער20
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 ,לַײט-מיט גיבורים און ַאלערלײ מלחמה
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 , צװישן די ֿפעלקער און איך װעל געבן מַײן ּכֿבוד21
 ,און ַאלע ֿפעלקער װעלן זען מַײן משּפט װָאס איך הָאב געטָאן

 .און מַײן הַאנט װָאס איך הָאב ַארױֿפגעטָאן אױף זײ
  און דָאס הױז ֿפון יׂשראל װעט װיסן22

 ,ֿפון יענעם טָאג ָאן און װַײטער
 .ַאז איך בין יהוה זײער גָאט

 , און די ֿפעלקער װעלן װיסן23
 ,ז דורך זײערע זינד איז אין גלות ַאװעק דָאס הױז ֿפון יׂשראלַא

 ,ֿפַאר װָאס זײ הָאבן געֿפעלשט ָאן מיר
 ;און איך הָאב ֿפַארבָארגן מַײן ּפנים ֿפון זײ

 ,און איך הָאב זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון זײערע ֿפַײנט
 .און זײ זַײנען געֿפַאלן דורכן שװערד ַאלע

 נקײט און לױט זײערע ֿפַארברעכן לױט זײער אומרײ24
 ,הָאב איך געטָאן מיט זײ

 .און ֿפַארבָארגן מַײן ּפנים ֿפון זײ
 :ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר,  ֿפַאר װָאר25

 ,ַאצונד װעל איך אומקערן די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון יעקֿב
 ;און װעל דערבַארימען דָאס גַאנצע הױז ֿפון יׂשראל

 .ך ָאננעמען ֿפַאר מַײן הײליקן נָאמעןאון איך װעל זי
 , און זײ װעלן טרָאגן זײער שַאנד26

 ,און זײער גַאנצע ֿפעלשונג װָאס זײ הָאבן געֿפעלשט ָאן מיר
 ,װען זײ זיצן אױף זײער ערד אין זיכערקײט

 ;און קײנער שרעקט זײ ניט
 , װען איך קער זײ צוריק ֿפון די ֿפעלקער27

 ,ון די לענדער ֿפון זײערע ֿפַײנטאון װעל זײ אַײנזַאמלען ֿפ
 און װעל געהײליקט װערן דורך זײ

 .ֿפַאר די אױגן ֿפון ֿפיל אומות
 , און זײ װעלן װיסן ַאז איך בין יהוה זײער גָאט28

 ,װען איך ֿפַארטרַײב זײ צו די אומות
 ;און װעל זײ דערנָאך אַײנזַאמלען אױף זײער ערד

 .ָאזן דָארטןאון איך װעל ֿפון זײ מער ניט איבערל
 , און איך װעל מער ניט ֿפַארבָארגן מַײן ּפנים ֿפון זײ29

 װָארום איך הָאב אױסגעגָאסן מַײן גַײסט
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מ

 ,אױף דעם הױז ֿפון יׂשראל
 .זָאגט גָאט דער הַאר

 

אין ָאנהײב ,  אין ֿפינף און צװַאנציקסטן יָאר ֿפון אונדזער גלות1
רצנטן יָאר נָאך דעם װי אין ֿפע, אין צענטן טָאג ֿפון חודש, יָאר

איז , גענױ אין דעם דָאזיקן טָאג, די שטָאט איז געשלָאגן געװָארן
. און ער הָאט מיך ַאהין געברַאכט, געװען אױף מיר די הַאנט ֿפון גָאט

און , יׂשראל- אין זעונגען ֿפון גָאט הָאט ער מיך געברַאכט קײן ארץ2
און אױף אים , ױכן בַארגער הָאט מיך ַארָאּפגעלָאזט אױף ַא זײער ה

 און ער 3. אין ָדרום, איז געװען ַאזױ װי דָאס געבױ ֿפון ַא שטָאט
ערשט דָארטן איז ַא מַאן װָאס זַײן אױסזען , הָאט מיך ַאהין געברַאכט

און ַא ֿפלַאקסענע שנור איז אין , איז ַאזױ װי דָאס אױסזען ֿפון קוּפער
 און דער 4. ר שטײט אין טױעראון ע; און ַא מעסטשטַאנג, זַײן הַאנט

און , זע מיט דַײנע אױגן, מענטשנקינד: מַאן הָאט צו מיר גערעדט
און לײג צו דַײן הַארץ צו ַאלץ װָאס איך װַײז , מיט דַײנע אױערן הער

; װָארום ּכדי דיר צו װַײזן ביסטו געברַאכט געװָארן ַאהער, דיר
 .ראלדערצײל ַאלץ װָאס דו זעסט צו דעם הױז ֿפון יׂש

און ; ַא מױער איז געװען דרױסן ֿפון דעם הױז רונד ַארום,  און זע5
אין דער הַאנט ֿפון דעם מַאן איז געװען ַא מעסטשטַאנג ֿפון זעקס 

און ער הָאט ; איטלעכע ֿפון ַאן אײל מיט ַא הַאנטברײט, אײלן
און די הײך אײן , אײן שטַאנג, ָאּפגעמָאסטן די ברײט ֿפון דעם בנין

 .שטַאנג
  
 און ער איז געקומען צו ַא טױער װָאס זַײן ֿפָאדערזַײט איז געװען 6

און הָאט , און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען אױף זַײנע טרעּפ, צו מזרח
די  – אײן שטַאנג די ברײט, ָאּפגעמָאסטן די שװעל ֿפון דעם טױער

 און איטלעכער ַאלקער איז 7. אײן שטַאנג די ברײט, אײן שװעל
און צװישן די , און אײן שטַאנג די ברײט, שטַאנג די לענגגעװען אײן 

און די שװעל ֿפון דעם טױער לעבן דעם ֿפירהױז ; ַאלקערס ֿפינף אײלן
 און ער הָאט 8. ֿפון טױער ֿפון אינעװײניק איז געװען אײן שטַאנג

 . אײן שטַאנג, ָאּפגעמָאסטן דָאס ֿפירהױז ֿפון טױער ֿפון אינעװײניק
און , ַאכט אײלן, ָאּפגעמָאסטן דָאס ֿפירהױז ֿפון טױער און ער הָאט 9

און דָאס ֿפירהױז ֿפון טױער איז געװען ֿפון ; צװײ אײלן, זַײנע טירזַײלן



 יחזקאל

 און די ַאלקערס ֿפון דעם טױער צו מזרח זַײנען 10. אינעװײניק
אײן מָאס ; און דרַײ ֿפון דער ַאנדער זַײט, זַײטדער געװען דרַײ ֿפון 

 זַײט און ֿפון דעראון אײן מָאס ֿפַאר די טירזַײלן ֿפון , עןדרַײֿפַאר זײ 
 און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן די ברײט ֿפון דעם 11. דער ַאנדער זַײט
 און 12. דרַײצן אײלן, די לענג ֿפון טױער; צען אײלן, טױעראַײנגַאנג

,  זַײט דעראײן אײל ֿפון , ַאן ַארומצַאם איז געװען ֿפַאר די ַאלקערס
און די ַאלקערס זַײנען ; ײן אײל ַארומצַאם ֿפון דער ַאנדער זַײטאון א

און זעקס אײלן ֿפון דער ַאנדער ,  זַײטדערגעװען זעקס אײלן ֿפון 
ֿפון דעם דַאך ֿפון אײן ,  און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן דעם טױער13. זַײט

ֿפינף און צװַאנציק אײלן די , ַאלקער צו דעם ַאנטקעגנדיקן דַאך
 און ער הָאט געמַאכט די 14. ן עֿפענונג קעגן ַאן עֿפענונגַא; ברײט

ביז אױף די טירזַײלן ֿפון הױף אין די טױערן , טירזַײלן זעכציק אײלן
 און ֿפון דער ֿפָאדערזַײט ֿפון דעם אַײנגַאנגטױער ביז 15. רונד ַארום

דער ֿפָאדערזַײט ֿפון דעם אינעװײניקסטן ֿפירהױז ֿפון טױער איז 
 און שמָאלע ֿפענצטער זַײנען געװען אין די 16. וֿפציק אײלןגעװען ֿפ
אינעװײניקצו צום טױער רונד , און אין זײערע טירזַײלן, ַאלקערס
און ֿפענצטער רונד ַארום ; און ַאזױ אין די געװעלבן, ַארום

 .און אױף די טירזַײלן טײטלבײמער; אינעװײניקצו

ערשט , ײניקסטן הױף און ער הָאט מיך געברַאכט אין דעם אױסנװ17
און ַא ֿפלַאסטערונג איז געמַאכט אין הױף , דָארטן זַײנען קַאמערן

 און די 18. דרַײסיק קַאמערן אױף דער ֿפלַאסטערונג; רונד ַארום
ֿפלַאסטערונג איז געװען בַײ דער זַײט ֿפון די טױערן ַאקעגן דער לענג 

 ער הָאט  און19. די אונטערשטע ֿפלַאסטערונג – ֿפון די טױערן
ֿפון ֿפַאר דעם אונטערשטן טױער ביז ֿפַאר , ָאּפגעמָאסטן די ברײט

אין מזרח , הונדערט אײלן, דעם אינעװײניקסטן הױף ֿפון אױסנװײניק
 .און אין צֿפון

 אױך דעם טױער ֿפון דעם אױסנװײניקסטן הױף װָאס זַײן 20
לענג און זַײן , הָאט ער אױסגעמָאסטן, ֿפָאדערזַײט איז געװען צו צֿפון

 זַײט און דער און זַײנע ַאלקערס זַײנען געװען דרַײ ֿפון 21. זַײן ברײט
און זַײנע טירזַײלן און זַײנע געװעלבן ַאזױ ;  ֿפון דער ַאנדער זַײטַײדר

און די , ֿפוֿפציק אײלן זַײן לענג; װי די מָאס ֿפון דעם ערשטן טױער
און זַײנע , נצטער און זַײנע ֿפע22. ברײט ֿפינף און צװַאנציק אײלן

ַאזױ װי די מָאס ֿפון דעם טױער , און זַײנע טײטלבײמער, געװעלבן
און אױף זיבן טרעּפ איז ; װָאס זַײן ֿפָאדערזַײט איז געװען צו מזרח
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און זַײנע געװעלבן זַײנען געװען ֿפַאר ; מען ַארױֿפגעגַאנגען אין אים
 קעגן טױער  און ַא טױער צום אינעװײניקסטן הױף איז געװען23. זײ

און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן ֿפון טױער צו טױער ; און צו מזרח, צו צֿפון
 .הונדערט אײלן

ערשט דָארטן איז ַא טױער צו ,  און ער הָאט מיך געֿפירט צו ָדרום24
און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן זַײנע טירזַײלן און זַײנע געװעלבן ; ָדרום

און אין , זַײנען געװען אין אים און ֿפענצטער 25. ַאזױ װי יענע מָאסן
ֿפוֿפציק אײלן די ; ַאזױ װי יענע ֿפענצטער, זַײנע געװעלבן רונד ַארום

 און זיבן טרעּפ 26. און די ברײט ֿפינף און צװַאנציק אײלן, לענג
און זַײנע געװעלבן זַײנען געװען ֿפַאר , זַײנען געװען זַײן ַארױֿפגַאנג

און ,  זַײטדעראײנעם ֿפון , ראון ער הָאט געהַאט טײטלבײמע; זײ
 און ַא טױער איז 27. אױף זַײנע טירזַײלן, אײנעם ֿפון דער ַאנדער זַײט

און ער הָאט ; געװען צום אינעװײניקסטן הױף ַאקעגן ָדרום
 .ָאּפגעמָאסטן ֿפון טױער צו טױער ַאקעגן ָדרום הונדערט אײלן

ורך דעם  און ער הָאט מיך געברַאכט צום אינעװײניקסטן הױף ד28
און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן דעם טױער ֿפון ָדרום ַאזױ , טױער ֿפון ָדרום
און זַײנע , און זַײנע טירזַײלן,  און זַײנע ַאלקערס29. װי יענע מָאסן

און ֿפענצטער זַײנען ; זַײנען געװען ַאזױ װי יענע מָאסן, געװעלבן
ֿפציק אײלן די ֿפו; און אין זַײנע געװעלבן רונד ַארום, געװען אין אים

 און געװעלבן זַײנען 30. און די ברײט ֿפינף און צװַאנציק אײלן, לענג
און , די לענג איז געװען ֿפינף און צװַאנציק אײלן; געװען רונד ַארום

 און זַײנע געװעלבן זַײנען געװען צום 31. די ברײט ֿפינף אײלן
נע און טײטלבײמער זַײנען געװען אױף זַײ, אױסנװײניקסטן הױף צו

 .און ַאכט טרעּפ זַײנען געװען זַײן ַארױֿפגַאנג; טירזַײלן

 און ער הָאט מיך געברַאכט אין דעם אינעװײניקסטן הױף ַאקעגן 32
 . און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן דעם טױער ַאזױ װי יענע מָאסן, מזרח

זַײנען , און זַײנע געװעלבן, און זַײנע טירזַײלן,  און זַײנע ַאלקערס33
און , און ֿפענצטער זַײנען געװען אין אים; זױ װי יענע מָאסןגעװען ַא

און די ברײט , די לענג ֿפוֿפציק אײלן; אין זַײנע געװעלבן רונד ַארום
 און זַײנע געװעלבן זַײנען געװען צום 34. ֿפינף און צװַאנציק אײלן
און טײטלבײמער זַײנען געװען אױף זַײנע , אױסנװײניקסטן הױף צו

און ַאכט טרעּפ ;  זַײט און ֿפון דער ַאנדער זַײטדערון ֿפ, טירזַײלן
 .זַײנען געװען זַײן ַארױֿפגַאנג
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און הָאט ,  און ער הָאט מיך געברַאכט צו דעם טױער ֿפון צֿפון35
און זַײנע ,  זַײנע ַאלקערס36 – ָאּפגעמָאסטן ַאזױ װי יענע מָאסן

געװען אין אים און ֿפענצטער זַײנען ; און זַײנע געװעלבן, טירזַײלן
און די ברײט ֿפינף און צװַאנציק , די לענג ֿפוֿפציק אײלן; רונד ַארום

 און זַײנע טירזַײלן זַײנען געװען צום אױסנװײניקסטן הױף 37. אײלן
 זַײט דערֿפון , און טײטלבײמער זַײנען געװען אױף זַײנע טירזַײלן, צו

עװען זַײן און ַאכט טרעּפ זַײנען ג; און ֿפון דער ַאנדער זַײט
 .ַארױֿפגַאנג

מיט איר אַײנגַאנג אין די טירזַײלן ֿפון ,  און ַא קַאמער איז געװען38
 און 39. דָארטן זָאל מען ָאּפשװענקען דָאס ברַאנדָאּפֿפער; די טױערן

,  זַײטדעראין דעם ֿפירהױז ֿפון טױער זַײנען געװען צװײ טישן ֿפון 
 שעכטן אױף זײ דָאס צו, און צװײ טישן ֿפון דער ַאנדער זַײט

 און 40. און דָאס שולדָאּפֿפער, און דָאס זינדָאּפֿפער, ברַאנדָאּפֿפער
-װי מע גײט ַארױף צום אַײנגַאנג ֿפון צֿפון, אױף אײן זַײט ֿפון דרױסן

און אױף דער ַאנדער זַײט ֿפון דעם , זַײנען געװען צװײ טישן, טױער
און ,  זַײטדערטישן ֿפון  ֿפיר 41. ֿפירהױז װָאס צום טױער צװײ טישן

ַאכט טישן  – בַײן זַײט ֿפון טױער, ֿפיר טישן ֿפון דער ַאנדער זַײט
,  און ֿפיר טישן ֿפַארן ברַאנדָאּפֿפער42. װָאס אױף זײ זָאל מען שעכטן

און די ברײט , די לענג ַאן אײל און ַא הַאלב, ֿפון געהַאקטע שטײנער
װָאס אױף זײ זָאל מען ,  אײלאון די הײך ַאן, ַאן אײל און ַא הַאלב

ַאװעקלײגן די ּכלים װָאס מע שעכט מיט זײ דָאס ברַאנדָאּפֿפער און 
 און הָאקן ֿפון אײן הַאנטברײט זַײנען געװען 43. דָאס שלַאכטָאּפֿפער

און אױף די טישן הָאט געזָאלט ; בַאֿפעסטיקט אינעװײניק רונד ַארום
 דרױסן ֿפון דעם  און44. זַײן דָאס ֿפלײש ֿפון דעם קרבן

אינעװײניקסטן טױער זַײנען געװען קַאמערן ֿפַאר די װעכטער אין 
און זײער , טױער-דעם אינעװײניקסטן הױף װָאס בַײן זַײט ֿפון צֿפון

טױער מיט -אײנע בַײן זַײט ֿפון מזרח; ֿפָאדערזַײט איז געװען צו ָדרום
די דָאזיקע : גט און ער הָאט צו מיר געזָא45. דער ֿפָאדערזַײט צו צֿפון

איז ֿפַאר די ּכהנים װָאס , קַאמער װָאס איר ֿפָאדערזַײט איז צו ָדרום
 און די קַאמער װָאס איר ֿפָאדערזַײט איז 46. היטן די היטונג ֿפון הױז

דָאס ; װָאס היטן די היטונג ֿפון מזבח, איז ֿפַאר די ּכהנים, צו צֿפון
קינדער ֿפון ֵלוי װָאס גענענען די ֿפון די , זַײנען די קינדער ֿפון ָצדוק

 .אים צו דינען, צו גָאט
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מא

, די לענג הונדערט אײלן,  און ער הָאט אױסגעמָאסטן דעם הױף47
און דער מזבח איז ; ֿפירעקעכדיק, און די ברײט הונדערט אײלן

 .געװען ֿפַארן הױז

און הָאט ,  און ער הָאט מיך געברַאכט צום ּפָאליש ֿפון דעם הױז48
און ,  זַײטדערֿפינף אײלן , סטן די טירזַײלן ֿפון דעם ּפָאלישָאּפגעמָא

דרַײ , און די ברײט ֿפון דעם טױער; ֿפינף אײלן ֿפון דער ַאנדער זַײט
 די לענג 49. און דרַײ אײלן ֿפון דער ַאנדער זַײט,  זַײטדעראײלן ֿפון 

און מיט ; און די ברײט עלף אײלן, ֿפון דעם ּפָאליש צװַאנציק אײלן
און זַײלן זַײנען געװען לעבן ; עּפ איז מען ַארױֿפגעגַאנגען צו איםטר

 .און אײנער ֿפון דער ַאנדער זַײט,  זַײטדעראײנער ֿפון , די טירזַײלן

 

און הָאט ,  און ער הָאט מיך געברַאכט צום ֵהיכל1
 דערזעקס אײלן די ברײט ֿפון , ָאּפגעמָאסטן די טירזַײלן

די ברײט ֿפון  – רײט ֿפון דער ַאנדער זַײטאון זעקס אײלן די ב, זַײט
און די ,  און די ברײט ֿפון דעם אַײנגַאנג צען אײלן2. דעם געצעלט

און ֿפינף אײלן ֿפון ,  זַײטדערזַײטן ֿפון דעם אַײנגַאנג ֿפינף אײלן ֿפון 
, ֿפערציק אײלן, און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן זַײן לענג. דער ַאנדער זַײט

 .נציק אײלןצװַא, און די ברײט

און הָאט ָאּפגעמָאסטן די ,  און ער איז ַארַײנגעגַאנגען אינעװײניק3
זעקס , און דעם אַײנגַאנג, צװײ אײלן, טירזַײלן ֿפון דעם אַײנגַאנג

 און ער הָאט 4. זיבן אײלן, און די ברײט ֿפון דעם אַײנגַאנג, אײלן
װַאנציק צ, און די ברײט, צװַאנציק אײלן, ָאּפגעמָאסטן זַײן לענג

דָאס איז דער : און ער הָאט צו מיר געזָאגט; ֿפַאר דעם ֵהיכל, אײלן
 .ָקדשים-קדֵשי

און , זעקס אײלן,  און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן די װַאנט ֿפון דעם הױז5
רונד ַארום הױז ֿפון ַאלע , ֿפיר אײלן, די ברײט ֿפון ַא זַײטקַאמער

ַא קַאמער איבער ַא  און די זַײטקַאמערן זַײנען געװען 6. זַײטן
און זײ זַײנען ַארַײנגעגַאנגען אין דער ; דרַײ און דרַײסיק מָאל, קַאמער

ּכדי זיך צו , װַאנט װָאס צום הױז ֿפַאר די זַײטקַאמערן רונד ַארום
 . און זײ זָאלן זיך ניט הַאלטן ָאן דער װַאנט ֿפון הױז, הַאלטן דערָאן

ער זַײנען געװָארן רונד  און װָאס העכער און העכער ַאלץ ברײט7
װָארום דער ַארומבױ ֿפון הױז איז געגַאנגען ; ַארום די זַײטקַאמערן
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דרום הָאט דָאס הױז געהַאט ; העכער און העכער רונד ַארום הױז
און ַאזױ איז מען ַארױף ֿפון דער ; אױבן מער ברײטקײט

 און 8. אונטערשטער רײ צו דער אײבערשטער דורך דער מיטלסטער
; ָאב געזען ַאז דָאס הױז הָאט געהַאט ַא דערהײכונג רונד ַארוםאיך ה

די גרונטֿפעסטן ֿפון די זַײטקַאמערן זַײנען געװען ַא ֿפולער שטַאנג 
 די גרעב ֿפון דער אױסנװײניקסטער 9. ֿפון זעקס אײלן בַײם געלענק

און װָאס איז ; װַאנט ֿפון די זַײטקַאמערן איז געװען ֿפינף אײלן
 און 10. עװָארן ֿפרַײ צװישן די זַײטקַאמערן װָאס בַײם הױזגעלָאזט ג

רונד ַארום , איז געװען צװַאנציק אײלן די ברײט, צװישן די קַאמערן
 און די אַײנגַאנגען ֿפון די זַײטקַאמערן זַײנען 11. הױז ֿפון ַאלע זַײטן

און , אײן אַײנגַאנג צו צֿפון, געװען צו דעם ֿפרַײ געלָאזטן ָארט צו
און די ברײט ֿפון דעם ֿפרַײ געלָאזטן ָארט איז ;  אַײנגַאנג צו ָדרוםאײן

 .געװען ֿפינף אײלן רונד ַארום

 און דער בנין װָאס איז געװען ֿפַאר דעם ָאּפגעזונדערטן ָארט אין 12
און די , איז געװען די ברײט זיבעציק אײלן, דער זַײט קעגן מערֿב

און זַײן לענג , עב רונד ַארוםװַאנט ֿפון דעם בנין ֿפינף אײלן די גר
 .נַײנציק אײלן

און , הונדערט אײלן די לענג,  און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן דָאס הױז13
הונדערט , און דעם בנין מיט זַײנע װענט, דעם ָאּפגעזונדערטן ָארט

 און די ברײט ֿפון דער ֿפָאדערזַײט ֿפון דעם הױז און 14; אײלן די לענג
 און ער 15. הונדערט אײלן, רטן ָארט צו מזרחֿפון דעם ָאּפגעזונדע

הָאט ָאּפגעמָאסטן די לענג ֿפון דעם בנין ֿפַאר לענג ֿפון דעם 
און זַײנע , װָאס אױף זַײן הינטערשטער זַײט, ָאּפגעזונדערטן ָארט

 .הונדערט אײלן,  זַײט און ֿפון דער ַאנדער זַײטדערבַאלקָאנען ֿפון 

און די ֿפָאדערהַײזער ֿפון , קסטער ָארטדער אינעװײני, און דער ֵהיכל
און די בַאלקָאנען , און די שמָאלע ֿפענצטער,  די שװעלן16, הױף

זַײנען געװען בַאטָאװלט , ַאקעגן די שװעלן, דרַײעןרונד ַארום זײ 
און די  – מיט הָאלץ רונד ַארום און ֿפון דער ערד ביז די ֿפענצטער

און ביז ,  ביז איבערן אַײנגַאנג17 – ֿפענצטער זַײנען געװען ֿפַארדעקט
און אױף דער גַאנצער , און אױסנװײניק, דעם אינעװײניקסטן הױז

 און 18. לױט ַא מָאס, אינעװײניק און אױסנװײניק, װַאנט רונד ַארום
און ַא , עס איז געװען געמַאכט מיט ּכרוֿבים און טײטלבײמער

 ּפנימער הָאט און צװײ; טײטלבױם צװישן ַא ּכרוֿב און ַא ּכרוֿב
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מב

 מיט דעם ּפנים ֿפון ַא מענטשן קעגן ַא 19, געהַאט איטלעכער ּכרוֿב
און דעם ּפנים ֿפון ַא יונגן לײב קעגן ַא ,  זַײטדערטײטלבױם ֿפון 

געמַאכט אױֿפן גַאנצן הױז רונד ; טײטלבױם ֿפון דער ַאנדער זַײט
רוֿבים און די  ֿפון דער ערד ביז איבערן אַײנגַאנג זַײנען די ּכ20. ַארום

. דָאס גלַײכן אױף דער װַאנט ֿפון ֵהיכל; טײטלבײמער געװען געמַאכט
און די ;  און די בַײשטידלעך ֿפון ֵהיכל זַײנען געװען ֿפירעקעכדיק21

ֿפָאדערזַײט ֿפון דעם הײליקטום איז געװען אין אױסזען ַאזױ װי די 
 .זעונג

און זַײן , ײלן הױךדרַײ א,  און דער מזבח איז געװען ֿפון הָאלץ22
און זַײנע , אי זַײן לענג, אי זַײנע װינקלען צו אים; לענג צװײ אײלן

דָאס איז דער טיש : און ער הָאט צו מיר געזָאגט. ֿפון הָאלץ, װענט
 .װָאס ֿפַאר גָאט

 און 24.  און צװײ טירן זַײנען געװען צום ֵהיכל און צום הײליקטום23
צװײ , צװײ דרײעדיקע ֿפליגלען, ַאטצװײ ֿפליגלען הָאבן די טירן געה

,  און אױף זײ25. און צװײ ֿפליגלען אין דער ַאנדערער, אין אײן טיר
זַײנען געװען געמַאכט ּכרוֿבים און , אױף די טירן ֿפון דעם ֵהיכל

און ַא ; ַאזױ װי זײ זַײנען געמַאכט געװען אױף די װענט, טײטלבײמער
.  ֿפון ּפָאליש ֿפון אױסנװײניקהילצערן בַאלקנדעכל איז געװען ֿפָארנט

 דער און שמָאלע ֿפענצטער און טײטלבײמער זַײנען געװען ֿפון 26
און אױף די , אױף די זַײטן ֿפון ּפָאליש, זַײט און ֿפון דער ַאנדער זַײט

 .זַײטקַאמערן ֿפון דעם הױז און די בַאלקנדעכלעך

 

ן  און ער הָאט מיך ַארױסגעֿפירט אין דעם אױסנװײניקסט1
און הָאט מיך געברַאכט צו די , הױף אױֿפן װעג צו צֿפון

און װָאס ַאקעגן דעם , קַאמערן װָאס ַאקעגן דעם ָאּפגעזונדערטן ָארט
מיט , הונדערט אײלן די לענג,  צו דער ֿפָאדערזַײט2, צו צֿפון, בנין

 ַאקעגן די 3, און ֿפוֿפציק אײלן די ברײט, דעם אַײנגַאנג אין צֿפון
און ַאקעגן דער , אײלן ֿפון דעם אינעװײניקסטן הױףצװַאנציק 

מיט ַא בַאלקָאן קעגן ַא , ֿפלַאסטערונג ֿפון דעם אױסנװײניקסטן הױף
,  און ֿפַאר די קַאמערן איז געװען ַא גַאנג4. בַאלקָאן אין דריטן שטָאק

און זײערע ; ַא װעג ֿפון אײן אײל, צען אײלן די ברײט אינעװײניקצו
 און די אױבערשטע קַאמערן 5. נען געװען צו צֿפוןאַײנגַאנגען זַײ

 װַײל די בַאלקָאנען הָאבן ַאװעקגענומען  – זַײנען געװען קירצער



 יחזקאל

 . ֿפון די אונטערשטע און ֿפון די מיטלסטע אין דעם בנין – ֿפון זײ
און זײ הָאבן ניט געהַאט קײן ,  װָארום דרַײגָארנדיק זַײנען זײ געװען6

לַגבי די , דרום איז ָאּפגענומען געװָארן, לן ֿפון הױףזַײלן ַאזױ װי די זַײ
 און די מױער 7. ֿפון דעם בָאדעם, אונטערשטע און די מיטלסטע
, צו דעם אױסנװײניקסטן הױף צו, װָאס דרױסן ַאקעגן די קַאמערן

 װָארום 8. איר לענג איז געװען ֿפוֿפציק אײלן, ֿפָארנט ֿפון די קַאמערן
ערן װָאס צום אױסנװײניקסטן הױף צו איז די לענג ֿפון די קַאמ
ֿפַאר דעם טעמּפל איז געװען , ָאבער זע; געװען ֿפוֿפציק אײלן

 און אונטער די דָאזיקע קַאמערן איז געװען דער 9. הונדערט אײלן
ַאז מע איז געקומען צו זײ ֿפון דעם , אַײנגַאנג ֿפון מזרח
ר ֿפון הױף צו  אין דער ברײט ֿפון דער מױע10. אױסנװײניקסטן הױף

זַײנען , און ֿפַאר דעם בנין, ֿפַאר דעם ָאּפגעזונדערטן ָארט, מזרח
ַאזױ װי דָאס אױסזען ֿפון די ;  מיט ַא װעג ֿפַאר זײ11, געװען קַאמערן

, און ַאזױ װי זײער ברײט, ַאזױ װי זײער לענג, קַאמערן װָאס צו צֿפון
;  אַײנריכטונגעןאון ַאזױ װי זײערע, מיט ַאלע זײערע ַארױסגַאנגען

 ַאזױ אױך זַײנען געװען די טירן ֿפון די 12, און ַאזױ װי זײערע טירן
, ַא טיר איז געװען אין ָאנהײב ֿפון דעם װעג; קַאמערן װָאס צו ָדרום

װי מע קומט אין , ַאקעגן מזרח, דעם װעג װָאס גלַײך ֿפַאר דער מױער
 .זײ ַארַײן

מערן ֿפון צֿפון און די קַאמערן די קַא:  און ער הָאט צו מיר געזָאגט13
דָאס זַײנען די הײליקע , ֿפון ָדרום װָאס ֿפַאר דעם ָאּפגעזונדערטן ָארט

זָאלן דָארטן עסן , װָאס די ּכהנים װָאס זַײנען נָאנט צו גָאט, קַאמערן
דָארטן זָאלן זײ ַאװעקלײגן די הײליקסטע ; די הײליקסטע הײליקײטן

און דָאס , און דָאס זינדָאּפֿפער, ּפֿפעראון דָאס שּפַײזָא, הײליקײטן
די ,  ַאז זײ גײען ַארַײן14. װָארום דער ָארט איז הײליק, ָאּפֿפער-שולד
זָאלן זײ ניט ַארױסגײן ֿפון דעם הײליקטום אין דעם , ּכהנים

נַײערט זײ זָאלן ַאֿפרִיער ַאװעקלײגן דָארטן , אױסנװײניקסטן הױף
און ; װָארום זײ זַײנען הײליק, זײזײערע קלײדער װָאס זײ דינען אין 
און גענענען אין דעם הױף װָאס , זײ זָאלן ָאנטָאן ַאנדערע קלײדער

 .ֿפַארן ֿפָאלק

 און ַאז ער הָאט געענדיקט די מעסטונגען ֿפון דעם 15
הָאט ער מיך ַארױסגעֿפירט דורך דעם טױער , אינעװײניקסטן הױז

 און ער הָאט עס ,װָאס זַײן ֿפָאדערזַײט איז געװען צו מזרח
זַײט מיט - ער הָאט ָאּפגעמָאסטן די מזרח16. ָאּפגעמָאסטן רונד ַארום
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מג

ֿפינף הונדערט שטַאנגען מיט דעם מעסטשטַאנג , דעם מעסטשטַאנג
ֿפינף הונדערט , זַײט- ער הָאט ָאּפגעמָאסטן די צֿפון17. רונד ַארום

 ער הָאט 18. שטַאנגען מיט דעם מעסטשטַאנג רונד ַארום
ֿפינף הונדערט שטַאנגען מיט דעם , זַײט-ָאּפגעמָאסטן די ָדרום

און הָאט , זַײט- ער הָאט זיך אומגעדרײט צו מערֿב19 .מעסטשטַאנג
 . ָאּפגעמָאסטן ֿפינף הונדערט שטַאנגען מיט דעם מעסטשטַאנג

עס הָאט געהַאט ַא ;  אױף ֿפיר זַײטן הָאט ער עס ָאּפגעמָאסטן20
און די ברײט ֿפינף , י לענג ֿפינף הונדערטד, מױער רונד ַארום

 .הונדערט ּכדי ָאּפצושײדן צװישן הײליקן און אומהײליקן

 

דעם טױער  –  און ער הָאט מיך צוגעֿפירט צו דעם טױער1
 ערשט די ּפרַאכט ֿפון 2. װָאס איז געװען געקערט צו מזרח

און זַײן , חדעם גָאט ֿפון יׂשראל איז ָאנגעקומען ֿפון דעם װעג ֿפון מזר
און די ערד , ָקול איז געװען ַאזױ װי דער ָקול ֿפון גרױסע װַאסערן

 און דָאס אױסזען ֿפון דער זעונג 3, הָאט אױֿפגעלוכטן ֿפון זַײן ּפרַאכט
איז געװען ַאזױ װי די זעונג װָאס איך הָאב , װָאס איך הָאב געזען

 די זעונגען און; געזען װען איך בין געקומען צו צעשטערן די שטָאט
; זַײנען געװען ַאזױ װי די זעונג װָאס איך הָאב געזען בַײם טַײך ּכֿבר

 און די ּפרַאכט ֿפון גָאט איז 4. און איך בין געֿפַאלן אױף מַײן ּפנים
ַארַײנגעגַאנגען אין הױז דורך דעם טױער װָאס זַײן ֿפָאדערזַײט איז 

און הָאט מיך , ױבן און ַא װינט הָאט מיך אױֿפגעה5. געװען צו מזרח
ערשט די ּפרַאכט ֿפון גָאט , געברַאכט אין דעם אינעװײניקסטן הױף

 און איך הָאב געהערט רעדן צו מיר ֿפון 6. הָאט ָאנגעֿפילט דָאס הױז
 און ער הָאט צו מיר 7. און ַא מַאן איז געשטַאנען לעבן מיר, הױז

און דער , רָאןדָאס איז דער ָארט ֿפון מַײן ט, מענטשנקינד: געזָאגט
װָאס איך װעל דָארטן רוען צװישן די , ָארט ֿפון מַײנע ֿפוסטריט

און דָאס הױז ֿפון יׂשראל װעלן מער ; קינדער ֿפון יׂשראל אױף אײביק
מיט , זײ און זײערע מלכים, ניט ֿפַאראומרײניקן מַײן הײליקן נָאמען

; ע ָבמותאון מיט די ּפָגרים ֿפון זײערע מלכים אױף זײער, זײער זנות
און זײער ,  מיט זײער שטעלן זײער שװעל לעבן מַײן שװעל8

מיט בלױז ַא װַאנט צװישן מיר און , בַײשטידל לעבן מַײן בַײשטידל
און זײ ֿפלעגן ֿפַאראומרײניקן מַײן הײליקן נָאמען מיט ; צװישנז זײ

װָאס דרום הָאב איך , זײערע אומװערדיקײטן װָאס זײ הָאבן געטָאן
 ַאצונד װעלן זײ דערװַײטערן ֿפון מיר 9. דט אין מַײן צָארןזײ ֿפַארלענ
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און איך װעל רוען , און די ּפָגרים ֿפון זײערע מלכים, זײער זנות
 .צװישן זײ אױף אײביק

, דערצײל דעם הױז ֿפון יׂשראל װעגן דעם הױז,  דו מענטשנקינד10
טן און זָאלן זײ נָאכמעס; ּכדי זײ זָאלן זיך שעמען מיט זײערע זינד

 און ַאז זײ װעלן זיך שעמען מיט ַאלץ װָאס זײ הָאבן 11. דעם ּפלַאן
, מַאך זײ װיסן דָאס געמעל ֿפון דעם הױז און זַײן געשטעל, געטָאן

, און ַאלע זַײנע געמעלן, און זַײנע אױסגַאנגען און זַײנע אַײנגַאנגען
, ע דיניםאון ַאלע זַײנ, ַאלע זַײנע געמעלן, יָא, און ַאלע זַײנע געזעצן

ּכדי זײ זָאלן ָאּפהיטן ַאל זַײן , און שרַײב אױף ֿפַאר זײערע אױגן
 .און זײ טָאן, געמעל און ַאלע זַײנע געזעצן

זַײן גַאנצער געמַארק אױֿפן שּפיץ :  דָאס איז דער דין ֿפון דעם הױז12
דָאס איז דָאס , זע. בַארג רונד ַארום זָאל זַײן ַא הײליקסטע הײליקײט

 .ַאר דעם הױזגעזעץ ֿפ

איטלעכע  –  און דָאס זַײנען די מָאסן ֿפון דעם מזבח אין אײלן13
און ַאן אײל די , דער גרונט ַאן אײל; אײל ַאן אײל מיט ַא הַאנטברײט

און דָאס ; און זַײן רַאנד בַײ זַײן ברעג רונד ַארום אײן שּפַאן, ברײט
ונט אױף דער  און ֿפון דעם גר14. איז דָאס אונטערגעשטעל ֿפון מזבח

; און די ברײט אײן אײל, ערד ביזן אונטערשטן ָאּפשּפרונג צװײ אײלן
, און ֿפון דעם קלענערן ָאּפשּפרונג ביזן גרעסערן ָאּפשּפרונג ֿפיר אײלן

און ֿפון דעם ,  און דער ֿפַײערָארט ֿפיר אײלן15. און די ברײט ַאן אײל
ר ֿפַײערָארט צװעלף  און דע16. ֿפַײערָארט און ַארױף צו ֿפיר הערנער

 . ֿפירעקעכדיק אין זַײנע ֿפיר זַײטן, די לענג אױף צװעלף די ברײט
אױף ,  און דער ָאּפשּפרונג ֿפערצן די לענג אױף ֿפערצן די ברײט17

און ; און דער רַאנד רונד ַארום אים ַא הַאלבע אײל; זַײנע ֿפיר זַײטן
טרעּפ געקערט צו און זַײנע ; דער גרונט צו אים ַאן אײל רונד ַארום

 .מזרח

ַאזױ הָאט געזָאגט , מענטשנקינד:  און ער הָאט צו מיר געזָאגט18
דָאס זַײנען די געזעצן ֿפון מזבח אין דעם טָאג װָאס : גָאט דער הַאר

און , ּכדי אױֿפצוברענגען אױף אים ברַאנדָאּפֿפער, ער װערט געמַאכט
 די ּכהנים ֿפון שֿבט  זָאלסט געבן צו19. צו שּפרענגען אױף אים בלוט

די װָאס זַײנען נָאנט צו , ֵלוי װָאס זַײנען ֿפון דעם זָאמען ֿפון ָצדוק
 .ַא יונגן ָאקס ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער, זָאגט גָאט דער הַאר, מיר צו דינען
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מד

און ַארױֿפטָאן אױף זַײנע ֿפיר ,  און זָאלסט נעמען ֿפון זַײן בלוט20
און אױף , לען ֿפון דעם ָאּפשּפרונגאון אױף די ֿפיר װינק, הערנער

און מכּפר זַײן אױף , און זָאלסט אים רײניקן; דעם רַאנד רונד ַארום
און מע זָאל , דָאס זינדָאּפֿפער,  און זָאלסט נעמען דעם ָאקס21. אים

דרױסן ֿפון , אים ֿפַארברענען אין ַא בַאשטימטן ָארט ֿפון הױז
 זָאלסטו מקריֿב זַײן ַא ציגנבָאק  און אױֿפן צװײטן טָאג22. הײליקטום

ַאזױ , און מע זָאל רײניקן דעם מזבח, ָאן ַא ֿפעלער ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער
,  ַאז דו ענדיקסט רײניקן23. װי מע הָאט גערײניקט מיטן ָאקס

און ַא װידער ֿפון שָאף , זָאלסטו מקריֿב זַײן ַא יונגן ָאקס ָאן ַא ֿפעלער
און די ּכהנים , ָאלסט זײ גענענען ֿפַאר גָאט און ז24. ָאן ַא ֿפעלער

און זײ אױֿפברענגען ֿפַאר ַא , זָאלן ַארױֿפװַארֿפן אױף זײ ַאלץ
 זיבן טעג זָאלסטו מַאכן ַא ציגנבָאק ַא 25. ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט

, און ַא װידער ֿפון שָאף, אױך ַא יונגן ָאקס; זינדָאּפֿפער איטלעכן טָאג
 זיבן טעג זָאל מען מכּפר זַײן אױֿפן 26. ל מען מַאכןזָא, ָאן ַא ֿפעלער

 און ַאז מע װעט ענדיקן 27. און אים רײניקן און אים הײליקן, מזבח
ֿפון ַאכטן טָאג און װַײטער זָאלן די ּכהנים מַאכן אױֿפן , איז, די טעג

און איך װעל , מזבח אַײערע ברַאנדָאּפֿפער און אַײערע ֿפרידָאּפֿפער
 .זָאגט גָאט דער הַאר, יליקןאַײך בַאװ

 

 און ער הָאט מיך צוריקגעברַאכט אױֿפן װעג צום 1
אױסנװײניקסטן טױער ֿפון דעם הײליקטום װָאס איז געװען 

 און גָאט הָאט צו 2. און ער איז געװען ֿפַארשלָאסן, געקערט צו מזרח
ט עס זָאל ני, דער דָאזיקער טױער זָאל זַײן ֿפַארשלָאסן: מיר געזָאגט
װָארום יהוה , און קײנער זָאל דורך אים ניט ַארַײנגײן, געעֿפנט װערן

דרום זָאל ער זַײן , דער גָאט ֿפון יׂשראל איז ַארַײנגעגַאנגען דורך אים
ער מעג זיצן , װַײל ער איז ַא ֿפירשט,  דער ֿפירשט3. ֿפַארשלָאסן

ל ער דורכן ֿפירהױז ֿפון טױער זָא; דרינען צו עסן ברױט ֿפַאר גָאט
 .און דורך אים זָאל ער ַארױסגײן, ַארַײנגײן

 און ער הָאט מיך געברַאכט דורך דעם טױער ֿפון צֿפון צו דער 4
ערשט די ּפרַאכט ֿפון גָאט , און איך הָאב געזען, ֿפָאדערזַײט ֿפון הױז

. בין איך געֿפַאלן אױף מַײן ּפנים; הָאט ָאנגעֿפילט דָאס הױז ֿפון גָאט
, לײג צו דַײן הַארץ, מענטשנקינד: ט צו מיר געזָאגט און גָאט הָא5

ַאלץ װָאס איך , און מיט דַײנע אױערן הער, און זע מיט דַײנע אױגן
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און װעגן , רעד מיט דיר װעגן ַאלע געזעצן ֿפון דעם הױז ֿפון גָאט
און זָאלסט צולײגן דַײן הַארץ צו דעם אַײנגַאנג ֿפון ; ַאלע זַײנע דינים
 און זָאלסט 6. לע אױסגַאנגען ֿפון דעם הײליקטוםדעם הױז מיט ַא

ַאזױ הָאט : צו דעם הױז ֿפון יׂשראל, זָאגן צו די װידערשּפעניקע
, גענוג אַײך ֿפון ַאלע אַײערע אומװערדיקײטן: געזָאגט גָאט דער הַאר

,  מיט אַײער ברענגען ֿפרעמדגעבָארענע7, הױז ֿפון יׂשראל
אומבַאשניטענע אין ֿפלײש צו זַײן אומבַאשניטענע אין הַארצן און 

װען איר , מַײן הױז – ּכדי עס צו ֿפַארשװעכן, אין מַײן הײליקטום
און זײ הָאבן ; דָאס ֿפעטס און דָאס בלוט, זַײט מקריֿב מַײן שּפַײז
 . צו ַאלע אַײערע ַאנדערע אומװערדיקײטן, ֿפַארשטערט מַײן בונד

און הָאט , מַײנע הײליקײטן און איר הָאט ניט געהיט די היטונג ֿפו 8
 .ַײן היטונג אין מַײן הײליקטוםאַײך זײ געמַאכט ֿפַאר היטער ֿפון מ

, קײן ֿפרעמדגעבָארענער:  ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר9
זָאל ניט , אומבַאשניטן אין הַארצן און אומבַאשניטן אין ֿפלײש

ר װָאס קײן ֿפרעמדגעבָארענע – ַארַײנקומען אין מַײן הײליקטום
 נַײערט די לִוִיים װָאס הָאבן זיך 10. צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל

די , װען די יׂשראל הָאבן ַאװעקגעבלָאנדזשעט, דערװַײטערט ֿפון מיר
זײ , װָאס הָאבן ַאװעקגעבלָאנדזשעט ֿפון מיר נָאך זײערע ָאּפגעטער

ן  און זײ זָאלן זַײן משרתים אין מַײ11; זָאלן טרָאגן זײער זינד
און משרתים ֿפון , געשטעלטע בַײ די טױערן ֿפון הױז, הײליקטום
זײ זָאלן שעכטן דָאס ברַאנדָאּפֿפער און דעם ; דעם הױז

זײ צו , און זײ זָאלן שטײן ֿפַאר זײ, שלַאכטָאּפֿפער ֿפַארן ֿפָאלק
און ,  װַײל זײ ֿפלעגן זײ בַאדינען ֿפַאר זײערע ָאּפגעטער12. בַאדינען

דרום , דעם הױז ֿפון יׂשראל ֿפַאר ַא שטרױכלונג צו זינדֿפלעגן זַײן 
ַאז , זָאגט גָאט דער הַאר, הָאב איך אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט װעגן זײ

 און זײ זָאלן ניט גענענען צו מיר צו 13; זײ זָאל טרָאגן זײער זינד
צו , און צו גענענען צו ַאלע מַײנע הײליקײטן, דינסט צו מיר-טָאן ּכהן
און , און זײ זָאלן טרָאגן זײער שַאנד; סטע הײליקײטןדי הײליק

 און איך װעל זײ 14. זײערע אומװערדיקײטן װָאס זײ הָאבן געטָאן
און , ֿפַאר ַאל זַײן דינסט, מַאכן ֿפַאר היטער ֿפון דער היטונג ֿפון הױז
 .ֿפַאר ַאלץ װָאס דַארף געטָאן װערן אין אים

װָאס הָאבן ,  די קינדער ֿפון ָצדוק, ָאבער די ּכהנים ֿפון שֿבט ֵלוי15
װען די קינדער ֿפון יׂשראל , געהיט די היטונג ֿפון מַײן הײליקטום

מיר צו , זײ זָאלן גענענען צו מיר, הָאבן ַאװעקגעבלָאנדזשעט ֿפון מיר
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מקריֿב צו זַײן צו מיר דָאס ֿפעטס , און זײ זָאלן שטײן ֿפַאר מיר, דינען
 זײ זָאלן קומען אין מַײן 16.  דער הַארזָאגט גָאט, און דָאס בלוט

און זײ , און זײ זָאלן גענענען צו מַײן טיש מיר צו דינען, הײליקטום
ַאז זײ גײען ַארַײן אין די ,  און עס זָאל זַײן17. זָאלן היטן מַײן היטונג

זָאלן זײ ָאנטָאן ֿפלַאקסענע , טױערן ֿפון דעם אינעװײניקסטן הױף
װען זײ דינען אין , ניט ַארױֿפקומען אױף זײאון װָאל זָאל , קלײדער

 . ָאדער אינעװײניק, די טױערן ֿפון דעם אינעװײניקסטן הױף
און לַײנענע ,  ֿפלַאקסענע קָאּפדעקן זָאלן זַײן אױף זײערע קעּפ18

זײ זָאלן זיך ניט ָאנגערטן מיט ַא ; הױזן זָאלן זַײן אױף זײערע לענדן
ן ַארױס אין דעם אױסנװײניקסטן  און ַאז זײ גײע19. שװיציקער זַאך

זָאלן זײ אױסטָאן , אין דעם אױסנװײניקסטן הױף צום ֿפָאלק – הױף
און זײ ַאװעקלײגן אין די , זײערע קלײדער װָאס זײ דינען אין זײ

ּכדי זײ זָאלן ניט , און ָאנטָאן ַאנדערע קלײדער, הײליקע קַאמערן
ון זײער קָאּפ  א20. מַאכן הײליק דָאס ֿפָאלק מיט זײערע קלײדער

צװיקן ; און לַאנגע הָאר זָאלן זײ ניט ֿפַארלָאזן, זָאלן זײ ניט גָאלן
 און װַײן זָאל קײן ּכהן ניט 21. זָאלן זײ ַארומצװיקן זײערע קעּפ

 און 22. װען זײ גײען ַארַײן אין דעם אינעװײניקסטן הױף, טרינקען
נָאר , װַײבערַאן אלמנה און ַא גרושה זָאלן זײ זיך ניט נעמען ֿפַאר 

ָאבער די ; בלױז יונגֿפרױען ֿפון דעם זָאמען ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל
 און זײ 23. מעגן זײ נעמען, אלמנה װָאס איז ַאן אלמנה ֿפון ַא ּכהן

און זײ , זָאלן מַײן ֿפָאלק לערנען צװישן הײליקן און אומהײליקן
טרַײטזַאך  און בַײ ַא ש24. מַאכן װיסן צװישן רײנעם און אומרײנעם

; מיט מַײנע משּפטים זָאלן זײ אים משּפטן; זָאלן זײ שטײן צו משּפטן
טוֿבים זָאלן זײ -און מַײנע דינים און מַײנע געזעצן אין ַאלע מַײנע יום

 און צו ַא טױטן 25. און מַײנע שבתים זָאלן זײ הַאלטן הײליק, היטן
ָאן ַא נָאר בלױז ; מענטשן זָאל ער ניט צוגײן צו װערן אומרײן

ָאן ַא , און ָאן ַא טָאכטער, און ָאן ַא זון, און ָאן ַא מוטער, ֿפָאטער
, און ָאן ַא שװעסטער װָאס הָאט נָאך ניט געהַאט קײן מַאן, ברודער

 און נָאך זַײן רײניקונג זָאל מען אים 26. מעגן זײ זיך ֿפַאראומרײניקן
, ין הײליקטום און אין דעם טָאג װָאס ער קומט א27. צײלן זיבן טעג

זָאל ער , צו דינען אין הײליקטום, אין דעם אינעװיניקסטן הױף
 און דָאס זָאל זײ 28 .זָאגט גָאט דער הַאר, מקריֿב זַײן זַײן זינדָאּפװער

און קײן אײגנטום זָאלט איר ; איך בין זײער נחלה: זַײן ֿפַאר ַא נחלה
ָאס  ד29. איך בין זײער אײגנטום: זײ ניט געבן אין יׂשראל

דָאס זָאלן , און דָאס שולדָאּפֿפער, און דָאס זינדָאּפֿפער, שּפַײזָאּפֿפער
 און 30. און איטלעכער חרם אין יׂשראל זָאל געהערן צו זײ; זײ עסן
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מה

און איטלעכע , דָאס ערשטע ֿפון ַאלע ערשטצַײטיקע ֿפון ַאלץ
ָאל ז, ֿפון ַאלע אַײערע ָאּפשײדונגען, ָאּפשײדונג ֿפון װָאס עס איז

אױך דָאס ערשטע ֿפון אַײערע טײגמולטערס ; געהערן צו די ּכהנים
. ּכדי צו מַאכן רוען ַא ברכה אױף דַײן הױז, זָאלט איר געבן צום ּכהן

 קײן געֿפַאלנס און ֿפַארצוקטס ֿפון עוֿפות און ֿפון בהמות זָאלן די 31
 .ּכהנים ניט עסן

 

זָאלט , ר ַא נחלה און ַאז איר װַארֿפט אױס דָאס לַאנד ֿפַא1
; הײליק צו גָאט, איר ָאּפשײדן ַאן ָאּפשײדונג ֿפון דעם לַאנד

און די ברײט , די לענג ֿפינף און צװַאנַאציק טױזנט שטַאנגען די לענג
דָאס זָאל זַײן הײליק אין דעם גַאנצן געמַארק רונד ; צען טױזנט

נדערט אױף  ֿפון דעם זָאל זַײן ֿפַאר דעם הײליקטום ֿפינף הו2. ַארום
 און ֿפוֿפציק אײלן ; ֿפירעקעכדיק ֿפון ַאלע זַײטן, ֿפינף הונדערט

  און ֿפון דער דָאזיקער 3. ַא ֿפרַײער ּפלַאץ דערצו רונד ַארום
 און צען טױזנט די ברײט, ֿפינף און צװַאנציק טױזנט די לענג – מָאס

 די, ַאז דרינען זָאל זַײן דָאס הײליקטום, זָאלסטו ָאּפמעסטן –
 ֿפַאר ;  הײליק ֿפון דעם לַאנד איז דָאס4. הײליקסטע הײליקײט

, װָאס גענענען צו דינען גָאט, די בַאדינער ֿפון הײליקטום, די ּכהנים
און ַא , און עס זָאל זײ זַײן ַאן ָארט ֿפַאר הַײזער; זָאל עס זַײן

 און ֿפינף און צװַאנציק טױזנט די 5. הײליקער ָארט צום הײליקטום
זָאל זַײן ֿפַאר די לִוִיים די בַאדינער , און צען טױזנט די ברײט, לענג

 און דָאס 6. ֿפַאר צװַאנציק קַאמערן, זײ צום אײגנטום, ֿפון הױז
און , אײגנטום ֿפון דער שטָאט זָאלט איר מַאכן ֿפינף טױזנט די ברײט

; ַאקעגן דער הײליקער ָאּפשײדונג, די לענג ֿפינף און צװַאנציק טױזנט
 און ֿפַאר דעם 7. ר דעם גַאנצן הױז ֿפון יׂשראל זָאל עס זַײןֿפַא

 זַײט און ֿפון יענער זַײט ֿפון דער הײליקער דערֿפון , ֿפירשט
ַאקעגן דער , און ֿפון דעם אײגנטום ֿפון דער שטָאט, ָאּפשײדונג

, און ַאקעגן דעם אײגנטום ֿפון דער שטָאט, הײליקער ָאּפשײדונג
און ַא לענג ַאזױ װי , זַײט צו מזרח-און ֿפון מזרח, זַײט צו מערֿב-מערֿב

-געמַארק ביז דעם מזרח-ֿפון דעם מערֿב, אײנער ֿפון די חלקים
דָאס זָאל אים זַײן צום אײגנטום אין ;  ֿפון דעם לַאנד8געמַארק 
, און מַײנע ֿפירשטן זָאלן מער ניט קריװדען מַײן ֿפָאלק; יׂשראל

לױט , געבן צו דעם הױז ֿפון יׂשראלנַײערט דָאס לַאנד זָאל מען 
 .זײערע שֿבטים
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איר ֿפירשטן ֿפון , גענוג אַײך:  ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר9
, רעכט און גערעכטיקײט טוט, אומרעכט און רױב טוט ָאּפ! יׂשראל

 10. זָאגט גָאט דער הַאר, נעמט ַארָאּפ ֿפון מַײן ֿפָאלק אַײערע רדיֿפות
זָאל בַײ , און ריכטיקע בת, און ַא ריכטיקע ֵאיֿפה, ןריכטיקע װָאגשָאל

ַא בת זָאל הַאלטן :  ַאן ֵאיֿפה און ַא בת זָאל זַײן אין מָאס11. אַײך זַײן
לױטן ; און ַאן ֵאיֿפה ַא צענטל ֿפון ַא חומר, ַא צענטל ֿפון ַא חומר

 ; און דער שקל זָאל זַײן צװַאנציק ֵגֶרה12. חומר זָאל זַײן זײער מָאס
זָאל , און ֿפינף שקל, צען, ֿפינף און צװַאנציק שקל, צװַאנציק שקל
 .אַײך זַײן די ָמֶנה

ַא זעקסטל :  דָאס איז די ָאּפשײדונג װָאס איר זָאלט ָאּפשײדן13
און ַא זעקסטל ֵאיֿפה זָאלט איר געבן ֿפון ַא , ֵאיֿפה ֿפון ַא חומר װײץ

עבן ֿפון ַא חומר און ַא זעקסטל ֵאיֿפה זָאלט איר ג, חומר װײץ
איז ַא  – אײל איז אױֿפן בת –  און דער דין ֿפון אײל14. גערשטן

 װָארום צען 15; ַא חומר – װָאס איז צען בת, צענטל בת ֿפון ַא ָּכֹור
ֿפון , און אײן לַאם ֿפון די שָאף ֿפַאר צװײ הונדערט. בת איז ַא חומר

, ון ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפערא, ֿפַאר שּפַײזָאּפֿפער; די לָאנקעס ֿפון יׂשראל
 .זָאגט גָאט דער הַאר, ן אױף זײמכּפר צו זַײ, און ֿפַאר ֿפרידָאּפֿפער

 דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון לַאנד זָאל געבן די דָאזיקע ָאּפשײדונג צו 16
 און אױך דעם ֿפירשט זָאלן זַײן די 17. דעם ֿפירשט אין יׂשראל

אין די , און דָאס גיסָאּפֿפער, עראון דָאס שּפַײזָאּפֿפ, ברַאנדָאּפֿפער
אין ַאלע , און אין די שבתים, חודש-און אום ראש, טוֿבים-יום

, ער זָאל מַאכן דָאס זינדָאּפֿפער; ֿפַײערטעג ֿפון דעם הױז ֿפון יׂשראל
און דָאס , און דָאס ברַאנדָאּפֿפער, און דָאס שּפַײזָאּפֿפער

 .ם הױז ֿפון יׂשראלמכּפר צו זַײן ֿפַאר דע, ֿפרידָאּפֿפער

אין ערשטן , אין ערשטן חודש:  ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר18
און , זָאלסטו נעמען ַא יונגן ָאקס ָאן ַא ֿפעלער, טָאג ֿפון חודש

 און דער ּכהן זָאל נעמען ֿפון דעם 19. זָאלסט רײניקן דָאס הײליקטום
בַײשטידל ֿפון דעם און ַארױֿפטָאן אױף דעם , בלוט ֿפון זינדָאּפֿפער

און , און אױף די ֿפיר װינקלען ֿפון דעם ָאּפשּפרונג ֿפון מזבח, הױז
 . אױף דעם בַײשטידל ֿפון דעם טױער ֿפון דעם אינעװײנקסטן הױף

ֿפון װעגן ,  און ַאזױ זָאלסטו טָאן אין זיבעטן טָאג ֿפון חודש20
 און ֿפון װעגן דעם װָאס טוט אױס, איטלעכן װָאס ֿפַארזעט

 אין ערשטן 21. ַאזױ זָאלט איר מכּפר זַײן אױֿפן הױז; נַארישקײט



 יחזקאל

מו

-ַא יום, זָאל זַײן בַײ אַײך ּפסח, אין ֿפערצנטן טָאג ֿפון חודש, חודש
 און דער ֿפירשט זָאל 22. ַמצות זָאל געגעסן װערן ;טוֿב זיבן טעג

ַאנד מַאכן אין יענעם טָאג ֿפַאר זיך און ֿפַאר דעם גַאנצן ֿפָאלק ֿפון ל
טוֿב זָאל ער מַאכן - און די זיבן טעג ֿפון יום23. ַאן ָאקס ַא זינדָאּפֿפער

, ָאן ַא ֿפעלער, זיבן ָאקסן און זיבן װידערס, ַא ברַאנדָאּפֿפער צו גָאט
 און 24. און ַא ציגנבָאק ַא זינדָאּפֿפער ַא טָאג; די זיבן טעג – ַא טָאג

און ַאן ֵאיֿפה צו , ֵאיֿפה צו ַאן ָאקסַאן , ַא שּפַײזָאּפֿפער זָאל ער מַאכן
אין ,  אין זיבעטן חודש25. און אײל ַא הין צו ַאן ֵאיֿפה, ַא װידער

זָאל ער מַאכן ַאזױ װי די , טוֿב-אום יום, ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון חודש
, ַאזױ דָאס ברַאנדָאּפֿפער, ַאזױ דָאס זינדָאּפֿפער; די זיבן טעג, דָאזיקע

 .און ַאזױ דָאס אײל, ַײזָאּפֿפעראון ַאזױ דָאס שּפ

 

דער טױער ֿפון דעם :  ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר1
זָאל זַײן , אינעװײניקסטן הױף װָאס איז געקערט צו מזרח

נָאר אין טָאג ֿפון שבת זָאל עס , ֿפַארשלָאסן די זעקס ַארבעטטעג
 . ט װערןחודש זָאל ער געעֿפנ-און אין טָאג ֿפון ראש, געעֿפנט װערן

,  און דער ֿפירשט זָאל ַארַײנגײן דורכן ֿפירהױז ֿפון טױער ֿפון דרױסן2
און די ּכהנים זָאלן , און זָאל שטײן בַײ דעם בַײשטידל ֿפון טױער

און ער זָאל זיך בוקן , און זַײן ֿפרידָאּפֿפער, מַאכן זַײן ברַאנדָאּפֿפער
ער טױער זָאל ָאבער ד; און ַארױסגײן, אױף דעם שװעל ֿפון טױער

 און דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד זָאל זיך 3. ניט ֿפַארשלָאסן װערן ביזן ָאװנט
און , אין די שבתים, בוקן ֿפַאר גָאט אין אַײנגַאנג ֿפון יענעם טױער

 און דָאס ברַאנדָאּפֿפער װָאס דער ֿפירשט זָאל 4. חודש-אום ראש
, ן שעּפסן ָאן ַא ֿפעלעראיז זיב, מקריֿב זַײן צו גָאט אין טָאג ֿפון שבת

 און ַא שּפַײזָאּפֿפער ַאן ֵאיֿפה צו ַא 5; און ַא װידער ָאן ַא ֿפעלער
און צו די שעּפסן ַא שּפַײזָאּפֿפער לױט דער גָאב ֿפון זַײן , װידער
ַא : חודש- און אין טָאג ֿפון ראש6. און אײל ַא הין צו ַאן ֵאיֿפה; הַאנט

ָאן ַא ; און ַא װידער, ון זעקס שעּפסןא, יונגער ָאקס ָאן ַא ֿפעלער
און ַאן ֵאיֿפה צו ,  און ַאן ֵאיֿפה צו דעם ָאקס7. ֿפעלער זָאלן זײ זַײן

און צו די שעּפסן ַאזױ װי , זָאל ער מַאכן ַא שּפַײזָאּפֿפער, דעם װידער
 און ַאז דער 8. און אײל ַא הין צו ַאן ֵאיֿפה; זַײן הַאנט ֿפַארמָאגט

זָאל ער ַארַײנגײן דורכן ֿפירהױז ֿפון טױער און דורך , ֿפירשט קומט
 ָאבער ַאז דָאס ֿפָאלק ֿפון לַאנד קומט ֿפַאר 9. אים זָאל ער ַארױסגײן

טױער -זָאל דער װָאס גײט ַארַײן דורכן צֿפון, טוֿבים-גָאט אין די יום
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און דער װָאס גײט ַארַײן , טױער-ַארױסגײן דורכן ָדרום, זיך צו בוקן
ער זָאל זיך ניט ; טױער-זָאל ַארױסגײן דורכן צֿפון, טױער-רוםדורכן ָד

, אומקערן דורך דעם טױער װָאס ער איז דורך אים ַארַײנגעגַאנגען
 און דער ֿפירשט זָאל זַײן 10. נָאר ַאנטקעגן זיך זָאל ער ַארױסגײן

און װען זײ גײען , זָאל ער ַארַײנגײן, װען זײ גײען ַארַײן: צװישן זײ
טוֿבים און - און אין די יום11. ָאלן זײ ַארױסגײן אין אײנעםז, ַארױס

, אין די ֿפַײערטעג זָאל דָאס שּפַײזָאּפֿפער זַײן ַאן ֵאיֿפה צו ַאן ָאקס
און צו די שעּפסן לױט דער גָאב ֿפון זַײן , און ַאן ֵאיֿפה צו ַא װידער

 .און אײל ַא הין צו ַאן ֵאיֿפה; הַאנט

ַא , עט מַאכן ַא ֿפרַײװיליקן קרבן און ַאז דער ֿפירשט װ12
זָאל , ַא ֿפרַײװיליקן קרבן צו גָאט, ָאדער ַא ֿפרידָאּפער, ברַאנדָאּפֿפער

און , מען עֿפענען ֿפַאר אים דעם טױער װָאס איז געקערט צו מזרח
ַאזױ װי ער , ער זָאל מַאכן זַײן ברַאנדָאּפֿפער און זַײן ֿפרידָאּפֿפער

און מע זָאל ֿפַארשליסן דעם ; און ַארױסגײן, תמַאכט אין טָאג ֿפון שב
 .טױער נָאך זַײן ַארױסגײן

 און ַא שעּפס ַא יָאריקן ָאן ַא ֿפעלער זָאלסטו מַאכן ַא 13
ֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן ; ברַאנדָאּפֿפער איטלעכן טָאג צו גָאט

 און ַא שּפַײזָאּפֿפער זָאלסטו מַאכן צו אים 14. זָאלסטו עס מַאכן
און אײל ַא דריטל , ַא זעקסטל ֿפון ַאן ֵאיֿפה, רימָארגן אין ֿפרימָארגןֿפ

אײביקע ; ַא שּפַײזָאּפֿפער צו גָאט, הין צו בַאשּפריצן דָאס זעמלמעל
און דָאס ,  זײ זָאלן מַאכן דעם שעּפס15. געזעצן אױף ּתמיד

יק ַא שטענד, ֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן, און דָאס אײל, שּפַײזָאּפֿפער
 .ברַאנדָאּפֿפער

ַאז דער ֿפירשט װעט געבן :  ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר16
זָאל עס בלַײבן בַײ , איז דָאס זַײן נחלה, עמיצן ֿפון זַײנע זין ַא מּתנה

 ָאבער ַאז ער 17. דָאס איז זײער אײגנטום ֿפַאר ַא נחלה; זַײנע זין
זָאל , ון זַײנע קנעכטװעט געבן ַא מּתנה ֿפון זַײן נחלה צו אײנעם ֿפ

און זיך אומקערן , עס צו אים געהערן ביז דעם יָאר ֿפון ֿפרַײלָאזונג
זָאל , בלױז װָאס ער גיט ֿפַאר ַא נחלה צו זַײנע זין; צום ֿפירשט
 און דער ֿפירשט זָאל ניט נעמען ֿפון דעם ֿפָאלקס 18. בלַײבן בַײ זײ

ן זַײן אײגנטום זָאל ער ֿפו; זײ צו קריװדען ֿפון זײער אײגנטום, נחלה
ּכדי מַײן ֿפָאלק זָאל ניט צעשּפרײט װערן ; געבן ַא נחלה צו זַײנע זין

 .איטלעכער ֿפון זַײן אײגנטום
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מז

 און ער הָאט מיך געברַאכט דורך דעם אַײנגַאנג װָאס בַײן זַײט 19
װָאס זַײנען געװען , טױער צו די הײליקע קַאמערן ֿפַאר די ּכהנים

ערשט דָארטן איז געװען ַאן ָארט אין װינקל צו , געקערט צו צֿפון
דָאס איז דער ָארט װָאס די :  און ער הָאט צו מיר געזָאגט20. מערֿב

װּו , ּכהנים זָאלן דָארטן קָאכן דָאס שולדָאּפֿפער און דָאס זינדָאּפֿפער
ּכדי ניט ַארױסצוטרָאגן אין דעם , זײ זָאלן בַאקן דָאס שּפַײזָאּפֿפער

 .צו מַאכן הײליק דָאס ֿפָאלק, קסטן הױףאױסנװײני

,  און ער הָאט מיך ַארױסגעֿפירט אין דעם אױסנװײניקסטן הױף21
ערשט , און הָאט מיך ֿפַארבַײגעֿפירט ֿפַארבַײ די ֿפיר װינקלען ֿפון הױף

 און אין די 22. ַא הױף אין ַא װינקל הױף, ַא הױף אין ַא װינקל הױף
ֿפערציק , ן געװען אַײנגעשלָאסענע הױֿפןֿפיר װינקלען ֿפון הױף זַײנע

אײן מָאס בַײ זײ ֿפירן אין די ; און דרַײסיק די ברײט, די לענג
רונד ,  און ַא צײל שטײנער איז געװען רונד ַארום אין זײ23. װינקלען

 . און קיכן געמַאכט אונטער די צײלן רונד ַארום, ַארום בַײ זײ ֿפירן
 דָאס איז די קָאכשטוב װָאס די : און ער הָאט צו מיר געזָאגט24

 .בַאדינער ֿפון הױז זָאלן דָארטן קָאכן דָאס שלַאכטָאּפֿפער ֿפון ֿפָאלק

 

 און ער הָאט מיך צוריקגעברַאכט צו דעם אַײנגַאנג ֿפון 1
ערשט װַאסער גײט ַארױס ֿפון אונטער דער שװעל ֿפון , הױז

; ז געװען צו מזרחװָארום די ֿפָאדערזַײט ֿפון הױז אי, צו מזרח, הױז
ֿפון דער רעכטער , און דָאס װַאסער הָאט ַארָאּפגענידערט ֿפון אונטן

 און ער הָאט מיך ַארױסגעֿפירט 2. אין ָדרום ֿפון מזבח, זַײט ֿפון הױז
צו דעם , און הָאט מיך ַארױסגעֿפירט דורך דרױסן, טױער-דורכן צֿפון

; רט צו מזרחאױף דעם װעג װָאס איז געקע, אױסנװײניקסטן טױער
 .ערשט װַאסער ֿפליסט ַארױס ֿפון דער רעכטער זַײט

 װי דער מַאן איז ַארױסגעגַאנגען צו מזרח מיט ַא מעסטשנור אין 3
און הָאט מיך , ַאזױ הָאט ער ָאּפגעמָאסטן טױזנט אײלן, זַײן הַאנט

 און ער 4. װַאסער ביז די קנעכלעך – דורכגעֿפירט דורכן װַאסער
 – און הָאט מיך דורכגעֿפירט דורכן װַאסער, סטן טױזנטהָאט ָאּפגעמָא

  און הָאט, און ער הָאט ָאּפגעמָאסטן טױזנט. װַאסער ביז די קני
הָאט   און ער5. מיך דורכגעֿפירט דורך װַאסער ביז די לענדן

ַא טַײך װָאס איך הָאב ניט געקענט  – ָאּפגעמָאסטן טױזנט
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ַא װַאסער צום ,  געװען הױךװָארום דָאס װַאסער איז, ַאריבערגײן
 און ער 6. ַא טַײך װָאס איך הָאב ניט געקענט ַאריבערגײן, שװימען

און ער הָאט מיך ? מענטשנקינד, הָאסטו געזען: הָאט צו מיר געזָאגט
 .און הָאט מיך געברַאכט צום ברעג ֿפון טַײך, געֿפירט

ֿפיל ערשט בַײם ברעג טַײך זַײנען ,  װי איך בין צוריקגעקומען7
 און ער הָאט צו מיר 8.  זַײט און ֿפון יענער זַײטדערבײמער ֿפון 

און , געגנט-דָאס דָאזיקע װַאסער גײט ַארױס צו דער מזרח: געזָאגט
אין , און ַאז עס װעט ַארַײן אין ים, װעט ַארָאּפנידערן אין דעם ּפלױן

און  9. װעט דָאס װַאסער געזונט װערן, דעם ים ֿפון דומּפיקע װַאסער
, יעטװעדער לעבעדיקע בַאשעֿפעניש װָאס ער װידמענט, עס װעט זַײן

און ֿפיש װעלן זַײן , װעט ָאּפלעבן אומעטום װּו די טַײכן װעלן קומען
ּכדי עס זָאל , װַײל די דָאזיקע װַאסערן קומען ַאהין, זײער ֿפיל

 און 10. געהײלט װערן און ָאּפלעבן ַאלץ װּוהין דער טַײך װעט קומען
-ֶגדי און ביז ֵעין-ֿפישערס װעלן שטײן בַײ אים ֿפון ֵעין,  װעט זַײןעס

ֿפון ַאלערלײ מינים ; אױף אױסשּפרײטן נעצן װעט עס זַײן; ֶעגַלִים
 . זײער ֿפיל, הגדול-ַאזױ װי די ֿפיש ֿפון ים, װעלן זַײן זײערע ֿפיש

 ָאבער זַײנע זומּפן און זַײנע װַאסערגריבער װעלן ניט געזונט 11
 און בַײ דעם טַײך 12. ֿפַאר זַאלץ זַײנען זײ ָאּפגעגעבן; ַאכט װערןגעמ

,  זַײט און ֿפון יענער זַײטדערֿפון , װעלן אױסװַאקסן אױף זַײן ברעג
, זײער בלַאט װעט ניט ֿפַארװעלקט װערן; ַאלערלײ בײמער צום עסן

, ַאלע חודש װעלן זײ צַײטיקן; און זײער ֿפרוכט װעט ניט אױסגײן
און זײער ; זײ גײען ַארױס ֿפון הײליקטום, רע װַאסערןװַײל זײע

 .און זײער בלַאט ֿפַאר ַא רֿפואה, ֿפרוכט װעט זַײן צום עסן

װי איר , דָאס איז דער געמַארק:  ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר13
מיט , זָאלט מַאכן ַארבן דָאס לַאנד צו די צװעלף שֿבטים ֿפון יׂשראל

 און איר זָאלט עס ַארבן אײנער ַאזױ װי 14. ףצװײ חלקים ֿפַאר יוס
עס צו געבן , װָארום איך הָאב אױֿפגעהױבן מַײן הַאנט, דער ַאנדערער

און דָאס דָאזיקע לַאנד זָאל אַײך ֿפַאלן ֿפַאר ַא ; צו אַײערע עלטערן
, זַײט-אין צֿפון:  און דָאס איז דער געמַארק ֿפון דעם לַאנד15. נחלה
, ֵברֹוֶתה,  ַחמת16; רך ֶחתלון ביז מע קומט קײן צָדדהגדול דו-ֿפון ים

ִסבַרִים װָאס צװישן דעם געמַארק ֿפון דמׂשק און דעם געמַארק ֿפון 
 און דער 17. ַהּתיכון װָאס בַײם געמַארק ֿפון ַחְוָרן-ַחַצר; ַחמת

, ֵעינון בַײם געמַארק ֿפון דמׂשק-געמַארק ֿפון ים ַאהער זָאל זַײן ַחַצר
-דָאס איז די צֿפון.  צֿפון צו צֿפון איז דער געמַארק ֿפון ַחמתאון אין
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מח

זַײט זָאלט איר מעסטן צװישן ַחְוָרן און דמׂשק - און די מזרח18. זַײט
ֿפון דעם , בַײם ירדן, און צװישן דעם לַאנד ֿפון יׂשראל, און ִגלָעד

- און די ָדרום19. זַײט-דָאס איז די מזרח. ים-געמַארק ביז דעם מזרח
ביז , קדוש-זַײט צו ָדרום איז ֿפון ָּתָמר ביז די װַאסערן ֿפון מריֿבות

 און 20. זַײט צו ָדרום-דָאס איז די ָדרום. הגדול-ביז צום ים, צום טַײך
ֿפון דעם געמַארק ביז ַאקעגן װּו מע , הגדול-זַײט איז דער ים-די מערֿב

 .זַײט-דָאס איז די מערֿב. קומט קײן ַחמת

 װעט אַײך צעטײלן דָאס דָאזיקע לַאנד לױט די שֿבטים  און ַאז איר21
, זָאלט איר עס אױסװַארֿפן ֿפַאר ַא נחלה צו אַײך,  איז22, ֿפון יׂשראל

װָאס הָאבן געבָארן , און צו די ֿפרעמדע װָאס װױנען צװישן אַײך
און זײ זָאלן בַײ אַײך זַײן ַאזױ װי אַײנגעבָארענע ; קינדער צװישן אַײך

גלַײך מיט אַײך זָאל זײ ֿפַאלן ַא נחלה ; ינדער ֿפון יׂשראלצװישן די ק
צװישן דעם שֿבט ,  און עס זָאל זַײן23. צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל

דָארטן זָאלט איר געבן זַײן , װָאס דער ֿפרעמדער װױנט בַײ אים
 .זָאגט גָאט דער הַאר, נחלה

 

עק -ן צֿפוןֿפו:  און דָאס זַײנען די נעמען ֿפון די שֿבטים1
-ַחַצר, לעבן דעם װעג ֿפון ֶחתלון ביז מע קומט קײן ַחמת

און עס זָאל . לעבן ַחמת, ֵעינון בַײ דעם געמַארק ֿפון דמׂשק צו צֿפון
 און לעבן דעם 2. אײן חלק, זַײט צו מערֿב ֿפַאר ָדן-זַײן ֿפון מזרח
 און 3. קאײן חל, ָאשר, זַײט-זַײט ביז מערֿב-ֿפון מזרח, געמַארק ֿפון ָדן

, זַײט-זַײט און ביז מערֿב-ֿפון מזרח, לעבן דעם געמַארק ֿפון ָאשר
-ֿפון מזרח,  און לעבן דעם געמַארק ֿפון נֿפּתלי4. אײן חלק, נֿפּתלי

 און לעבן דעם געמַארק ֿפון 5. אײן חלק, מנשה, זַײט-זַײט ביז מערֿב
 און לעבן 6 .אײן חלק, אֿפַרִים, זַײט-זַײט ביז מערֿב-ֿפון מזרח, מנשה

, ראוֿבן, זַײט-זַײט און ביז מערֿב-ֿפון מזרח, דעם געמַארק ֿפון אֿפַרִים
זַײט ביז -ֿפון מזרח,  און לעבן דעם געמַארק ֿפון ראוֿבן7. אײן חלק

 .אײן חלק, יהּודה, זַײט-מערֿב

, זַײט-זַײט ביז מערֿב-ֿפון מזרח,  און לעבן דעם געמַארק ֿפון יהּודה8
ֿפינף און צװַאנציק , ּפשײדונג װָאס איר זָאלט ָאּפשײדןזָאל זַײן די ָא

און די לענג ַאזױ װי אײנער ֿפון די , טױזנט שטַאנגען די ברײט
און דָאס הײליקטום זָאל זַײן . זַײט-זַײט ביז מערֿב-ֿפון מזרח, חלקים
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,  די ָאּפשײדונג װָאס איר װעט ָאּפשײדן צו גָאט9. אין מיטן ֿפון דעם
און די ברײט צען ,  לענג ֿפינף און צװַאנציק טױזנטזָאל זַײן די

זָאל די הײליקע , ֿפַאר די ּכהנים,  און ֿפַאר די דָאזיקע10. טױזנט
און צו מערֿב צען , צו צֿפון ֿפינף און צװַאנציק טױזנט: ָאּפשײדונג זַײן

און צו ָדרום , און צו מזרח צען טױזנט די ברײט, טױזנט די ברײט
און דָאס הײליקטום ֿפון גָאט ; יק טױזנט די לענגֿפינף און צװַאנצ

 דער געהײליקטער טײל זָאל זַײן ֿפַאר 11. זָאל זַײן אין מיטן ֿפון דעם
, די ּכהנים ֿפון די קינדער ֿפון ָצדוק װָאס הָאבן געהיט מַײן היטונג

 װען די קינדער ֿפון , װָאס הָאבן ניט ַאװעקגעבלָאנדזשעט
ִיים הָאבן , נדזשעטיׂשראל הָאבן ַאװעקגעבלָא ַאזױ װי די לִו

 און עס זָאל זַײן ַאן ָאּפשײדונג ֿפַאר זײ ֿפון 12. ַאװעקגעבלָאנדזשעט
לעבן , ַא הײליקײט ֿפון הײליקײטן – דער ָאּפשײדונג ֿפון דעם לַאנד
ַאקעגן דעם ,  און ֿפַאר די לִוִיים13. דעם געמַארק ֿפון די לִוִיים

און די , ינף און צװַאנציק טױזנט די לענגֿפ, געמַארק ֿפון די ּכהנים
און די , איטלעכע לענג ֿפינף און צװַאנציק טױזנט; ברײט צען טױזנט
און מע ,  און זײ זָאלן דערֿפון ניט ֿפַארקױֿפן14. ברײט צען טױזנט
, און ניט איבערגעבן דָאס ערשטע ֿפון דעם לַאנד, זָאל ניט אױסבַײטן

 .װָארום עס איז הײליק צו גָאט

ֿפַאר לענג ֿפון די ,  און די ֿפינף טױזנט װָאס בלַײבן אין דער ברײט15
ֿפַאר ַא שטָאט , דָאס זָאל זַײן װָאכעדיק, ֿפינף און צװַאנציק טױזנט

און די שטָאט זָאל זַײן אין ; און ֿפַאר ַא ֿפרַײען ּפלַאץ, צום װױנען
ט ֿפיר טױזנט זַײ-צֿפון;  און דָאס זַײנען אירע מָאסן16. מיטן ֿפון דעם

און , זַײט ֿפיר טױזנט און ֿפינף הונדערט-און ָדרום, און ֿפינף הונדערט
זַײט ֿפיר -און מערֿב, זַײט ֿפיר טױזנט און ֿפינף הונדערט-ֿפון מזרח

 און ַא ֿפרַײער ּפלַאץ זָאל זַײן צו דער 17. טױזנט און ֿפינף הונדערט
ון צו ָדרום צװײ א, צו צֿפון צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק: שטָאט

און , און צו מזרח צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק, הונדערט און ֿפוֿפציק
 און װָאס בלַײבט איבער אין 18. צו מערֿב צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק

, צען טױזנט צו מזרח, ַאקעגן דער הײליקער ָאּפשײדונג, דער לענג
ליקער דָאס װָאס איז ַאקעגן דער הײ – און צען טױזנט צו מערֿב

זָאל דער אַײנקום דערֿפון זַײן ֿפַאר ברױט ֿפַאר די , ָאּפשײדונג
,  און די װָאס ַארבעטן אין דער שטָאט19. ַארבעטער ֿפון דער שטָאט

 די גַאנצע 20. ֿפון ַאלע שֿבטים ֿפון יׂשראל – זָאלן עס בַאַארבעטן
ֿפינף און צװַאנציק טױזנט אױף ֿפינף און צװַאנציק , ָאּפשײדונג
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ֿפירעקעכדיק זָאלט איר ָאּפשײדן די הײליקע ָאּפשײדונג מיט ; טױזנט
 .דעם אײגנטום ֿפון דער שטָאט

 זַײט און דערֿפון ;  און דָאס איבעריקע זָאל זַײן ֿפַאר דעם ֿפירשט21
ֿפון יענער זַײט ֿפון דער הײליקער ָאּפשײדונג און ֿפון דעם אײגנטום 

ון צװַאנציק טױזנט ֿפון דער ַאקעגן די ֿפינף א, ֿפון דער שטָאט
און צו מערֿב ַאקעגן די ֿפינף , ָאּפשײדונג ביז דעם געמַארק צו מזרח

, ַאקעגן די חלקים, און צװַאנציק טױזנט ביז דעם געמַארק צו מערֿב
און די הײליקע ָאּפשײדונג מיט דעם הײליקטום ; ֿפַאר דעם ֿפירשט

ון דָאס אײגנטום ֿפון די  א22. ֿפון הױז זָאל זַײן אין מיטן ֿפון דעם
זָאל זַײן אין מיטן ֿפון דעם , און דָאס אײגנטום ֿפון דער שטָאט, לִוִיים

צװישן דעם געמַארק ֿפון יהּודה און צװישן דעם ; װָאס ֿפַארן ֿפירשט
 .געמַארק ֿפון בנימין זָאל זַײן ֿפַאר דעם ֿפירשט

, בנימין, זַײט-זַײט ביז מערֿב-ֿפון מזרח:  און די איבעריקע שֿבטים23
זַײט ביז -ֿפון מזרח,  און לעבן דעם געמַארק ֿפון בנימין24. אײן חלק

,  און לעבן דעם געמַארק ֿפון שמעון25. אײן חלק, שמעון, זַײט-מערֿב
 און לעבן דעם 26. אײן חלק, ִיׂשָׂשָכר, זַײט-זַײט ביז מערֿב-ֿפון מזרח

. אײן חלק, זֿבולון, זַײט- מערֿבזַײט ביז-ֿפון מזרח, געמַארק ֿפון ִיׂשָׂשָכר
, זַײט-זַײט ביז מערֿב-ֿפון מזרח,  און לעבן דעם געמַארק ֿפון זֿבולון27
אין ָדרום זַײט צו ,  און לעבן דעם געמַארק ֿפון ָגד28. אײן חלק, ָגד

-זָאל דער געמַארק זַײן ֿפון ָּתָמר ביז די װַאסערן ֿפון מריֿבות, ָדרום
 דָאס איז דָאס לַאנד װָאס איר 29. הגדול- צום יםביז, ביזן טַײך, ָקֵדש

און דָאס , זָאלט אױסװַארֿפן ֿפַאר ַא נחלה צו די שֿבטים ֿפון יׂשראל
 .זָאגט גָאט דער הַאר, זַײנען זײערע אַײנטײלונגען

זַײט ֿפיר -ֿפון צֿפון:  און דָאס זַײנען די אױסלָאזן ֿפון דער שטָאט30
 און די טױערן 31; נגען אױֿפן מָאסטױזנט און ֿפינף הונדערט שטַא

; ֿפון דער שטָאט זָאלן זַײן אױף די נעמען ֿפון די שֿבטים ֿפון יׂשראל
דער טױער ֿפון ; אײנער, דער טױער ֿפון ראוֿבן: דרַײ טױערן צו צֿפון

זַײט ֿפיר - און צו מזרח32. אײנער, דער טױער ֿפון ֵלוי; אײנער, יהּודה
, דער טױער ֿפון יוסף:  און דרַײ טױערן,טױזנט און ֿפינף הונדערט

 . אײנער, דער טױער ֿפון ָדן; אײנער, דער טױער ֿפון בנימין; אײנער
און , זַײט ֿפיר טױזנט און ֿפינף הונדערט אױֿפן מָאס- און אין ָדרום33

, דער טױער ֿפון ִיׂשָׂשָכר; אײנער, דער טױער ֿפון שמעון: דרַײ טױערן
זַײט ֿפיר טױזנט און - מערֿב34. אײנער, ולוןדער טױער ֿפון זֿב; אײנער



 יחזקאל

דער ; אײנער, דער טױער ֿפון ָגד: זײערע טױערן דרַײ; ֿפינף הונדערט
 רונד 35. אײנער, דער טױער ֿפון נֿפּתלי; אײנער, טױער ֿפון ָאשר

און דער נָאמען ֿפון דער שטָאט זָאל זַײן ֿפון . ַאכצן טױזנט, ַארום
 .דָארטן – איז – יהוה: יענעם טָאג
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