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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ְיַשְעָיה
  

װָאס ער הָאט געזען ,  די זעונג ֿפון יַשעָיהו דעם זון ֿפון ָאמוצן1
, ָאָחז, יֹוָתם, אין די טעג ֿפון עּוִזָיהו, אױף יהּודה און ירושלים

  .די מלכים ֿפון יהּודה, יִחזִקָיהו

  ,עם דו ערדאון ֿפַארנ,  הערט איר הימלען2
  :װָארום גָאט הָאט גערעדט

  ,קינדער הָאב איך דערצױגן און אױֿפגעברַאכט
  .און זײ הָאבן געברָאכן ָאן מיר

  ,הבית- ַאן ָאקס װײס זַײן בעל3
  ;און ַאן אײזל די קָאריטע ֿפון זַײן הַאר

  ,יׂשראל װײס ניט
  .מַײן ֿפָאלק קוקט זיך ניט אום

  ,זינדיקע אומה,  װײ4
  ,ֿפַארברעכן בַאשװערטֿפָאלק מיט 

  ,זָאמען ֿפון שלעכטסטוער
  !קינדער ֿפַארדָארבענע

  ,ֿפַארלָאזט הָאבן זײ גָאט
  ,געלעסטערט דעם הײליקן ֿפון יׂשראל

  .ַאהינטער זיך ָאּפגעקערט
  , װּו נָאך װילט איר געשלָאגן װערן5

  ?װָאס איר קערט אַײך נָאך מער ָאּפ
  ,דער גַאנצער קָאּפ איז קרַאנק



  ישעיה

  ;ָאס גַאנצע הַארץ איז אין װײטָאגאון ד
   ֿפון ֿפוסטריט ביזן קָאּפ6

  ,איז אין אים קײן גַאנץ גליד ניטָא
  ;נָאר ַא ריס און ַא בײל און ַאן אַײטעריק װּונד

  ,ניט אױסגעדריקט זַײנען זײ געװָארן
  .און ניט מיט אײל דערװײכט, און ניט ֿפַארבונדן

  , אַײער לַאנד איז ַא װיסטעניש7
  ;ע שטעט זַײנען אין ֿפַײער ֿפַארברענטאַײער

  , ֿפרעמדע ֿפַארצערן זי אַײך ַאנטקעגן–אַײער ערד 
  .און װיסט איז זי װי דער איבערקער ֿפון ַא ֿפלײצונג

  , און געבליבן איז טָאכטער ִציון8
  ,װי ַא בַײדל אין ַא װַײנגָארטן

  ,װי ַא נַאכטלעג אין ַא ּפלוצערֿפעלד
  .טלעךװי ַא װַאכבוד ֿפון רי

   װען ניט גָאט ֿפון צֿבאות9
  ,װָאלט אונדז ַא קלײן איבערבלַײב געלָאזט

  ,װָאלטן מיר װי סדום געװָארן
  .צו ַעמוָרה װָאלטן מיר געװען געגליכן

  , הערט דָאס װָארט ֿפון יהוה10
  ;איר ֿפירער ֿפון סדום

  ,ֿפַארנעמט די לער ֿפון אונדזער גָאט
  .איר ֿפָאלק ֿפון ַעמוָרה

  ? װָאס מיר אַײערע ֿפיל שלַאכטָאּפֿפער צו11
  ,זָאגט גָאט

  ,איך בין זַאט מיט ברַאנדָאּפֿפער ֿפון װידערס
  ;און מיט ֿפעטס ֿפון געשטָאּפטע

  און בלוט ֿפון ָאקסן און שעּפסן און בעק
  .װיל איך ניט הָאבן

  , ַאז איר קומט זיך װַײזן ֿפַאר מיר12
  ?צו טרעטןװער בעט דָאס ֿפון אַײך מַײנע הױֿפן 

  , ניט ברענגט מער קרבנות אומזיסט13
  ;ַאן אומװערדיקע דעמֿפונג איז דָאס מיר

  –רוֿפן ַא צונױֿפרוֿפונג , חודש און שבת-ראש
  ;אומרעכט מיט אַײנזַאמלונג קען איך ניט לַײדן



  ישעיה

  טוֿבים-חודשן און אַײערע יום- אַײערע ראש14
  ;הָאט ֿפַײנט מַײן זעל

  ,געװָארןזײ זַײנען מיר צו לַאסט 
  .איך קען זײ ניט ֿפַארטרָאגן

  , און ַאז איר שּפרײט אױס אַײערע הענט15
  ;װעל איך ֿפַארהױלן מַײנע אױגן ֿפון אַײך

  ,און ֿפיל איר זָאלט ניט ּתֿפילה טָאן
  ;הער איך ניט צו

  .אַײערע הענט זַײנען ֿפול מיט בלוט
  ,רײניקט אַײך,  װַאשט אַײך16

  ׂשיםטוט ָאּפ אַײערע שלעכטע מע
  ,ֿפון קעגן מַײנע אױגן

  ;הערט אױף שלעכטס טָאן
  , לערנט גוטס טָאן17

  ,זוכט גערעכטיקײט
  ,שטַארקט דעם געדריקטן

  ,טוט רעכט דעם יתום
  .נעמט זיך ָאן ֿפַאר דער אלמנה

  ,און לָאמיר זיך דורכרעדן,  קומט נָאר18
  :זָאגט גָאט

  ,אױב אַײערע זינד װעלן װי קַארמין זַײן
  ;ס װי שנײ װערןװעלן זײ װַײ

  ,אױב זײ װעלן רױט זַײן װי װערמילֿפַארב
  .װעלן זײ װי װָאל װערן

  , אױב איר װעט װעלן און װעט צוהערן19
  ;װעט איר עסן דָאס גוטס ֿפונעם לַאנד

  ,און װעט װידערשּפעניקן,  ָאבער ַאז איר װעט ניט װעלן20
  ;װעט איר ֿפון דער שװערד געגעסן װערן

  .ון גָאט הָאט גערעדטװָארום דָאס מױל ֿפ

   װי איז ַא זונה געװָארן21
  !די געטרַײע שטָאט

  ,געװען ֿפול מיט גערעכטיקײט
  ,רעכטֿפַארטיקײט ֿפלעגט רוען אין איר

  . מערדערס–און ַאצונדערטָא 



  ישעיה

  , דַײן זילבער איז ּפסולת געװָארן22
  .דַײן טרַאנק איז מיט װַאסער געמישט

  ,ס דַײנע הַארן זַײנען ָאּפקערער23
  ;און חֿברים ֿפון גנֿבים

  ,איטלעכער הָאט ליב שוחד
  ;און יָאגט זיך נָאך געצָאלט

  ,דעם יתום טוען זײ ניט קײן רעכט
  .און דער שטרַײט ֿפון דער אלמנה גײט זײ ניט ָאן

  ,גָאט ֿפון צֿבאות,  דרום זָאגט דער הַאר24
  :דער מַאכטיקער ֿפון יׂשראל

  , ֿפַײנטאיך װעל זיך שטילן ָאן מַײנע, ָא
  .און זיך נוקם זַײן ָאן מַײנע ׂשונאים

  , און איך װעל קערן מַײן הַאנט אױף דיר25
  ,און לַײטערן װי מיט לױג דַײנע ּפסולת

  .און ָאּפטָאן ַאלע דַײנע בלַײען
  , און איך װעל אומקערן דַײנע ריכטער װי צוערשט26

  ;און דַײנע יועצים װי אין ָאנהײב
  ֿפןדערנָאך װעט מען דיך רו

  ,דער ּכרך ֿפון גערעכטיקײט
  .די געטרַײע שטָאט

  , ִציון װעט דורך גערעכטיקײט דערלײזט װערן27
  .און אירע צוריקגעקערטע דורך רעכטֿפַארטיקײט

  ; און ַא ברָאך אױף די ֿפַארברעכער און זינדיקע אין אײנעם28
  .װעלן ֿפַארלענדט װערן, און די װָאס ֿפַארלָאזן גָאט

  װעט צו שַאנד װערן װָארום מע 29
  ,ֿפון די אַײכנבײמער װָאס איר הָאט געגלוסט

  און איר װעט זיך שעמען
  .מיט די גערטנער װָאס איר הָאט אױסדערװײלט

   װָארום איר װעט זַײן װי ַא טערעבינט30
  ,װָאס זַײן בלַאט װערט ֿפַארװעלקט

  און װי ַא גָארטן
  .װָאס הָאט ניט קײן װַאסער

  , װעט װערן װי ֿפלַאקסשטרױ און דער שטַארקער31
  און זַײן װערק ַא ֿפונק



  ישעיה

ב

  ,און בײדע אין אײנעם װעלן ברענען
  .און קײן לעשער װעט ניט זַײן

  

געזען אױף   דָאס װָארט װָאס יַשעָיהו דער זון ֿפון ָאמוצן הָאט1
  .יהּודה און ירושלים

  , און עס װעט זַײן אין ָסוף ֿפון די טעג2
  ג ֿפון גָאטס הױזװעט שטײן ֿפעסט דער בַאר

  ,אױבן ָאן ֿפון די בערג
  ;און דערהױבן איבער די הײכן

  .און ַאלע ֿפעלקער װעלן צו אים שטרָאמען
  : און ֿפיל אומות װעלן גײן און װעלן זָאגן3

  ,און לָאמיר ַארױֿפגײן צום בַארג ֿפון יהוה, קומט
  ;צום הױז ֿפון דעם גָאט ֿפון יעקֿב

  ,ון זַײנע װעגןאון ער װעט אונדז לערנען ֿפ
  ;און מיר װעלן גײן אין זַײנע שטעגן

  ,װָארום ֿפון ִציון װעט ַארױסגײן ַא ּתורה
  .און גָאטס װָארט ֿפון ירושלים

  , און ער װעט משּפטן צװישן די ֿפעלקער4
  ;און ַאנטשײדן איבער ֿפיל אומות

  ,און זײ װעלן שמידן זײערע שװערדן אױף ַאקעראַײזנס
  ;ף צװַײגמעסערסאון זײערע שּפיזן אױ

  ,ַא ֿפָאלק קעגן ַא ֿפָאלק װעט ניט הײבן ַא שװערד
  .און מע װעט ניט מער לערנען מלחמה

  און לָאמיר גײן, קומט,  הױז ֿפון יעקֿב5
  .אין דעם ליכט ֿפון גָאט

  ,דָאס הױז ֿפון יעקֿב,  װָארום הָאסט ֿפַארלָאזט דַײן ֿפָאלק6
  ,זרחװַײל זײ זַײנען ֿפול מיט ּכישוף ֿפון מ

  ,און מיט װָארזָאגער ַאזױ װי די ּפִלשּתים
  .און מיט ֿפרעמדגעבָארענע זַאכן גיבן זײ זיך ָאּפ

  , און ָאנגעֿפילט געװָארן איז זַײן לַאנד מיט זילבער און גָאלד7
  ;און ניטָא קײן שיעור צו זַײנע אֹוצרות

  , און ָאנגעֿפילט געװָארן איז זַײן לַאנד מיט ֿפערד8



  ישעיה

  .ײן שיעור צו זַײנע רַײטװעגןאון ניטָא ק
  ;און ָאנגעֿפילט געװָארן איז זַײן לַאנד מיט ָאּפגעטער

  ,צום װערק ֿפון זײערע הענט טוען זײ זיך בוקן
  .צו װָאס זײערע ֿפינגער הָאבן געמַאכט

  , און געבױגן איז דער מענטש9
  ,און נידעריק איז דער מַאן

  .און דו קענסט זײ ניט ֿפַארגעבן

  ,ן אין ֿפעלדז גײ ַארַײ10
  ,און בַאהַאלט זיך אין שטױב

  ,ֿפַאר דער ֿפָארכטיקײט ֿפון גָאט
  .און ֿפַאר דער ּפרַאכט ֿפון זַײן גרױסקײט

  , די הָאֿפערדיקע אױגן ֿפון מענטשן װערן דערנידערט11
  ,און די הױכקײט ֿפון לַײט װעט געבױגן װערן

  .און גָאט ַאלײן װעט זַײן דערהױבן אין יענעם טָאג

  , װָארום ַא טָאג איז דָא בַײ גָאט ֿפון צֿבאות12
  ,אױף ַאלעם שטָאלצן און הױכן
  ,און אױף ַאלעם דערהױבענעם

  ;עס זָאל דערנידערט װערן
  , און אױף ַאלע צעדערן ֿפון לֿבנון13

  ,די הױכע און דערהױבענע
  ;און אױף ַאלע אַײכנבײמער ֿפון בשן

  , און אױף ַאלע הױכע בערג14
  ;לע דערהױבענע הײכןאון אױף ַא

  , און אױף יעטװעדער הױכן טורעם15
  ;און אױף יעטװעדער בַאֿפעסטיקטער מױער

  , און אױף ַאלע שיֿפן ֿפון ַּתְרִשיש16
  .און אױף ַאלע גלוסטיקע געמעלן

  , און די הָאֿפערדיקײט ֿפון מענטשן װעט געבױגן װערן17
  ,און די הױכקײט ֿפון לַײט װעט דערנידערט װערן

  .גָאט ַאלײן װעט זַײן דערהױבן אין יענעם טָאגאון 
  . און די ָאּפגעטער װעלן אין גַאנצן ֿפַארגײן18
  , און מע װעט ַארַײנגײן אין הײלן ֿפון ֿפעלדזן19

  ,און אין לעכער ֿפון דער ערד
  ,ֿפַאר דער ֿפָארכטיקײט ֿפון גָאט



  ישעיה

ג

  ,און ֿפַאר דער ּפרַאכט ֿפון זַײן גרױסקײט
  .י ערד אױֿפצוטרײסלעןװען ער שטײט אױף ד

   אין יענעם טָאג װעט ַאװעקװַארֿפן דער מענטש20
  ,און זַײנע ָאּפגעטער ֿפון גָאלד, זַײנע ָאּפגעטער ֿפון זילבער
  ,זיך צו בוקן, װָאס זײ הָאבן זיך געמַאכט

  ;ֿפַאר די קרָאטן און ֿפַאר די ֿפלעדערמַײז
  , ּכדי ַארַײנצוגײן אין לעכער ֿפון ֿפעלדזן21
  , אין שּפַאלטן ֿפון שטײנעראון

  ,ֿפַאר דער ֿפָארכטיקײט ֿפון גָאט
  ,און ֿפַאר דער ּפרַאכט ֿפון זַײן גרױסקײט

  .װען ער שטײט אױף די ערד אױֿפצוטרײסלען

  , ֿפַארמַײדט אַײך ֿפונעם מענטשן װָאס ַא הױך איז אין זַײן נָאז22
  ?װָארום װָאס איז ער גערעכנט

  

  ,גָאט ֿפון צֿבאות, דער הַאר,  װָארום זע1
  טוט ָאּפ ֿפון ירושלים און ֿפון יהּודה

  ;ַאן אונטערלען און ַאן ָאנלען
  ,יעטװעדער אונטערלען ֿפון ברױט

  .און יעטװעדער אונטערלען ֿפון װַאסער
  , דעם ִגבור און דעם מַאן ֿפון מלחמה2

  ,דעם ריכטער און דעם נֿביא
  ;און דעם װָארזָאגער און דעם עלטסטן

  און דעם ָאנגעזעענעם, הױּפטמַאן ֿפון ֿפוֿפציק דעם 3
  ,און דעם קלוגן צױבערער, יועץ-און דעם ַבַעל

  .און דעם שּפרוכקענער
  , און איך װעל מַאכן יִינגלעך ֿפַאר זײערע הַארן4

  .און קינדער װעלן געװעלטיקן איבער זײ
  ,אײנער דעם ַאנדערן,  און דָאס ֿפָאלק װעט זיך דריקן5

  ;ר זַײן חֿבראון איטלעכע
  ,ַא יִינגל װעט זיך גרײסן קעגן זקן

  .און דער ִנֿבזה קעגן ִנכבד
   ַאז עמעצער װעט ָאנכַאּפן6



  ישעיה

  :זַײן ברודער ֿפון זַײן ֿפָאטערס הױז
  ,ַא ֿפירער זָאלסטו אונדז זַײן, ַא בגד הָאסטו

  ,און די דָאזיקע שטרױכלעניש זָאל זַײן אונטער דַײן הַאנט
  :ַאזױ צו זָאגן, יענעם טָאג װעט ער שװערן אין 7

  ,איך װעל ניט זַײן קײן הײלער
  ;ַאז אין מַײן הױז איז ניטָא קײן ברױט און קײן בגד
  .איר װעט מיך ניט מַאכן ֿפַארן ֿפירער ֿפון ֿפָאלק

  , װָארום געשטרױכלט איז ירושלים8
  ;און יהּודה איז געֿפַאלן

  ,טװַײל זײער צונג און זײערע מעׂשים זַײנען קעגן גָא
  .צו װידערשּפעניקן די אױגן ֿפון זַײן ּכֿבוד

  ; דער ָאנבליק ֿפון זײער ּפנים זָאגט עדות אױף זײ9
  .זײ ֿפַארלײקענען ניט, און זײער זינד זָאגן זײ אױס װי סדום

  ,װי צו זײער זעל
  .װָאס זײ הָאבן זיך ַאלײן בײז געטָאן

  , זָאגט דעם גערעכטן ַאז אים װעט זַײן גוט10
  .ֿפרוכט ֿפון זײערע מעׂשים װעלן זײ עסןװַײל די 

  ,אים װעט זַײן שלעכט,  װי צו דעם ָרשע11
  .װָארום די טּוונג ֿפון זַײנע הענט װעט אים געשען

  , זַײנע בַאצװינגער זַײנען קינדער– מַײן ֿפָאלק 12
  .און װַײבער געװעלטיקן איבער אים

  ,דַײנע ֿפירער זַײנען ֿפַארֿפירער! מַײן ֿפָאלק
  .דעם װעג ֿפון דַײנע שטעגן הָאבן זײ צעמישטאון 

  , גָאט שטײט אױף זיך צו קריגן13
  .און ער שטעלט זיך צו משּפטן די ֿפעלקער

   גָאט װעט גײן אין ַא משּפט14
  :מיט די עלטסטע ֿפון זַײן ֿפָאלק און זַײנע הַארן

  ,דָאס הָאט איר ָאּפגעגעסן דעם װַײנגָארטן
  .אין אַײערע הַײזערדי גזלה ֿפון ָארימַאן איז 

  ,װָאס איר צעדריקט מַײן ֿפָאלק,  װָאס מײנט איר15
  ?און דעם ּפנים ֿפון די ָארימע צעמָאלט איר

  .גָאט ֿפון צֿבאות, זָאגט דער הַאר

  : און גָאט הָאט געזָאגט16
  ,װַײל די טעכטער ֿפון ִציון זַײנען הָאֿפערדיק



  ישעיה

ד

  ,און גײען ֿפַארריסן דעם הַאלדז
  ;יק מיט די אױגןאון װינקענד

  ,גײען שװעבנדיק גײען זײ
  ;און מיט זײערע ֿפוסרינגען קלינגען זײ

   דרום װעט גָאט קרעציק מַאכן17
  ,דעם קָאּפ ֿפון די טעכטער ֿפון ִציון

  .און גָאט װעט זײער שַאנד ַאנטּפלעקן

,  אין יענעם טָאג װעט גָאט ָאּפטָאן די שײנקײט ֿפון די ֿפוסרינגען18
און ,  די בָאמבערלעך19  ;און די לֿבנהלעך, נבענדערשטעראון די 

און די ,  די קָאּפטיכער20; און די שלײערס, די ָארעמבענדער
  ; און די קֵמיעות, און די לַײבלעך, און די גַארטלען, טריטקײטלעך

און די ,  די ֿפַארטיכטער22; און די נָאזרינגען,  די ֿפינגערלעך21
און די ,  די טולן23;  און די בַײטלען,און די איבערדעקן, מַאנטלען

  .און די דעקטיכער, און די הױבן, לַײנענע טיכער

  , און עס װעט זַײן24
  ,ָאנשטָאט בׂשמים װעט זַײן צעֿפױלטקײט

  ,ַא שטריק, און ָאנשטָאט ַא גַארטל
  ,ַא ּפליך, און ָאנשטָאט קרױזן

  ;ַא זַאקגורט,און ָאנשטָאט ַא ברוסטטוך
  .ט שײנקײטַא ברַאנד ָאנשטָא

  , דַײנע מענער װעלן דורכן שװערד ֿפַאלן25
  .און דַײנע גיבורים אין מלחמה

  , און קלָאגן און טרױערן װעלן אירע טױערן26
  ,און אױסגעלײדיקט װעט זי װערן

  .אױף דער ערד װעט זי זיצן

  

,  און זיבן װַײבער װעלן ָאנהַאלטן אײן מַאן אין יענעם טָאג1
  :ַאזױ צו זָאגן

  ,ער ברױט װעלן מיר עסןאונדז
  ,און אונדזער קלײד װעלן מיר ָאנטָאן

  ;נָאר דַײן נָאמען זָאל גערוֿפן װערן אױף אונדז
  .טו ָאּפ אונדזער שַאנד



  ישעיה

ה

   אין יענעם טָאג װעט די שּפרָאצונג ֿפון גָאט2
  ,זַײן ֿפַאר ַא שײנקײט און ֿפַאר ַא ּכֿבוד

  ,ן ֿפַאר ַא צירונגאון די ֿפרוכט ֿפון לַאנד ֿפַאר ַא שטָאלץ או
  .ֿפַאר די ַאנטרונענע ֿפון יׂשראל

  , און עס װעט זַײן3
  ,דער װָאס איז געבליבן אין ִציון

  ,און דער װָאס הָאט זיך ָאּפגעשטעלט אין ירושלים
  –װעט ״הײליקער״ געזָאגט װערן צו אים 

  ;איטלעכער װָאס איז ֿפַארשריבן צום לעבן אין ירושלים
  ,געװַאשן דעם קױט ֿפון די טעכטער ֿפון ִציון װען גָאט הָאט ָאּפ4

  ,און דָאס בלוט ֿפון ירושלים שװענקט ער ָאּפ ֿפון איר מיט
  ,מיט ַא װינט ֿפון גערעכטיקײט

  .און מיט ַא װינט ֿפון ֿפַארטיליקונג
  , און גָאט װעט בַאשַאֿפן אױֿפן גַאנצן ּפלַאץ ֿפון בַארג ִציון5

  ,און אױף אירע זַאמלערטער
  ,װָאלקן און רױך בַײ טָאגַא 

  ;און ַא שַײן ֿפון ֿפלַאמֿפַײער בַײ נַאכט
  .איבער ַאל דער ּפרַאכטיקײט װעט זַײן ַא חוּפה, װָארום

   און ַאן איבערדעק װעט זַײן6
  ,ֿפַאר ַא שָאטן ֿפון היץ בַײ טָאג

  און ֿפַאר ַא בַאשיצונג און ֿפַאר ַא ֿפַארבָארגעניש
  .ֿפון גוס און ֿפון רעגן

  

  , לָאמיך זינגען ֿפון מַײן ליבן ֿפרַײנט1
  .דָאס געזַאנג ֿפון מַײן בַאליבטן אױף זַײן װַײנגָארטן

  ,ַא װַײנגָארטן הָאט מַײן ליבער ֿפרַײנט געהַאט
  .אױף ַא בערגל ַא ֿפעטן

  , און ער הָאט אים צעגרָאבן און אים אױסגעשטײנט2
  ,און אים בַאֿפלַאנצט מיט טַײערן װַײנשטָאק

  , אױסגעבױט ַא טורעם אין איםאון
  ;און אױך ַא קעלטער אױסגעהַאקט דערין

  ,און ער הָאט געהָאֿפט ער זָאל װַײנטרױבן ברענגען
  .און ער הָאט װילדטרױבן געברַאכט

  ,איר בַאװױנער ֿפון ירושלים,  און ַאצונד3



  ישעיה

ו

  ,און מענער ֿפון יהּודה
  ,איך בעט אַײך, משּפט

  .נגָארטןצװישן מיר און צװישן מַײן װַײ
  , װָאס נָאך איז געװען צו טָאן ֿפַאר מַײן װַײנגָארטן4

  ?װָאס איך הָאב אין אים ניט געטָאן
  ,ַאז איך הָאב געהָאֿפט ער זָאל װַײנטרױבן ברענגען, ֿפַאר װָאס

  ?הָאט ער װילדטרױבן געברַאכט
  ,לָאמיך אַײך לָאזן װיסן,  און ַאצונד5

  :רטןװָאס איך װעל טָאן צו מַײן װַײנגָא
  ,ָאּפטָאן זַײן צַאם

  ;און ער זָאל ָאּפגעגעסן װערן
  ,צעברעכן זַײן ּפלױט

  .און ער זָאל צעטרעטן װערן
  ; און איך װעל אים מַאכן ַא װיסטעניש6

  ,ניט בַאשניטן און ניט ַארומגעגרָאבן װעט ער װערן
  ,און ער װעט ֿפַארװַאקסן מיט דערנער און װילדגעװעקס

  ,על איך בַאֿפעלןאון אױך די װָאלקנס װ
  .ניט צו רעגענען אױף אים קײן רעגן

  , װָארום דער װַײנגָארטן ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות7
  ;איז דָאס הױז ֿפון יׂשראל
  ,און די מענער ֿפון יהּודה

  ;זַײן געצערטלטע ֿפלַאנצונג
  ,און ער הָאט געהָאֿפט אױף גערעכטיקײט

  ,ערשט עס איז שלעכטיקײט
  ,אױף רעכטטוערַײ

  . עס איז ַא יָאמערַײערשט

  

הָאב איך ,  אין דעם יָאר װָאס דער מלך עּוִזָיהו איז געשטָארבן1
און זַײנע , געזען גָאט זיצן אױף ַא הױכן און דערהױבענעם טרָאן

 ׂשָרֿפים זַײנען געשטַאנען איבער 2. ברעגן הָאבן ָאנגעֿפילט דעם ֵהיכל
: ט איטלעכער געהַאטצו זעקס ֿפליגלען הָא, צו זעקס ֿפליגלען; אים

און מיט צװײ הָאט ער , מיט צװײ הָאט ער ֿפַארדעקט זַײן ּפנים
 און אײנער 3. און מיט צװײ איז ער געֿפלױגן, ֿפַארדעקט זַײנע ֿפיס

  :און הָאט געזָאגט, הָאט גערוֿפן צום ַאנדערן



  ישעיה

  ,הײליק איז גָאט ֿפון צֿבאות, הײליק, הײליק
  .ן ּפרַאכטדי גַאנצע ערד איז ֿפול מיט זַײ

 און די בַײשטידלעך ֿפון די שװעלן הָאבן זיך געטרײסלט ֿפון דעם 4
  . און דָאס הױז איז ֿפול געװָארן מיט רױך, ָקול ֿפון די רוֿפער

  : הָאב איך געזָאגט5

  ;װָארום איך בין ֿפַארשניטן, װײ מיר
  ,װַײל ַא מענטש מיט אומרײנע ליּפן בין איך

  ;מרײנע ליּפן זיץ איךאון צװישן ַא ֿפָאלק מיט או
  װָארום דעם קיניג גָאט ֿפון צֿבאות

  .הָאבן געזען מַײנע אױגן

און אין זַײן הַאנט ,  איז צוגעֿפלױגן צו מיר אײנער ֿפון די ׂשָרֿפים6
װָאס ער הָאט מיט ַא , איז געװען ַאן ָאנגעברענטער שטײן

ט צו  און ער הָאט אים צוגעריר7; ֿפַײערצװַאנג גענומען ֿפון מזבח
  :און הָאט געזָאגט, מַײן מױל

  ,דָאס דָאזיקע הָאט ָאנגערירט אױף דַײנע ליּפן, זע
  ,ָאּפטָאן װעט זיך דַײן ֿפַארברעך

  .און דַײן זינד װעט ֿפַארגעבן װערן

  : און איך הָאב געהערט דעם ָקול ֿפון גָאט װי ער זָאגט8

  ,װעמען זָאל איך שיקן
  ?און װער זָאל אונדז גײן

גײ און :  הָאט ער געזָאגט9. שיק מיך; דָא בין איך:  געזָאגטהָאב איך
  :זָאלסט זָאגן צו דעם דָאזיקן ֿפָאלק

  ,ָאבער ניט ֿפַארשטײן, הערן זָאלט איר הערן
  .ָאבער ניט מערקן, און זען זָאלט איר זען

  , מַאך ֿפעט דָאס הַארץ ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק10
  ,און זַײנע אױערן מַאך שװער

  ,זַײנע אױגן ֿפַארקלעּפאון 
  ,טָאמער װעט ער זען מיט זַײנע אױגן

  ,און מיט זַײנע אױערן הערן



  ישעיה

ז

  ,און זַײן הַארץ װעט ֿפַארשטײן
  .און געהײלט װערן, און ער װעט זיך אומקערן

  :און ער הָאט געזָאגט? גָאט, ביז װַאנען:  הָאב איך געזָאגט11

  ,רביז ַאז שטעט װעלן זַײן װיסט ָאן ַא בַאװױנע
  און הַײזער ָאן ַא מענטשן

  ;און די ערד װעט ֿפַארװיסט װערן אין ַא װיסטעניש
  , און גָאט װעט דערװַײטערן די מענטשן12

  .און די ֿפַארלָאזנקײט װעט זַײן גרױס אין לַאנד
  ,חלק דרינען- און בלַײבט נָאך ַא צענט13

  ;װעט עס װידער אױסגערַאמט װערן
  ,כנבױםװי ַא טערעבינט און װי ַאן אַײ

  ;װָאס נָאר זײער שטַאם בלַײבט װען בלעטער צעֿפַאלן
  .דער הײליקער זָאמען װעט זַײן איר שטַאם

  

 און עס איז געװען אין די טעג ֿפון ָאָחז דעם זון ֿפון יֹוָתם דעם 1
, איז רצין דער מלך ֿפון ארם, דעם מלך ֿפון יהּודה, זון ֿפון עּוִזָיהון

ַארױֿפגעגַאנגען , דער מלך ֿפון יׂשראל, רַמלָיהוןאון ֶּפַקח דער זון ֿפון 
ָאבער זײ הָאבן זי ניט געקענט , אין מלחמה אױף איר, אױף ירושלים

ַאזױ צו ,  און עס איז ָאנגעזָאגט געװָארן אין הױז ֿפון דוד2. בַײקומען
און זַײן הַארץ און דָאס . ארם לַאגערט אין אײנעם מיט אֿפרים: זָאגן

ַאזױ װי עס טרײסלען זיך , ן ֿפָאלק הָאט זיך געטרײסלטהַארץ ֿפון זַײ
  .די בײמער ֿפון װַאלד ֿפַארן װינט

, גײ ַאקָארשט ַארױס ַאנטקעגן ָאָחזן:  הָאט גָאט געזָאגט צו יַשעָיהון3
בַײם ברעג גרָאבן ֿפון דעם אױבערשטן , ָישוֿב-דו און דַײן זון שָאר

  :ן זָאלסט זָאגן צו אים או4, אױף דעם װעג ֿפון װעשערֿפעלד, טַײך

  ,זַײ געזעצט און רוִיק
  ,זָאלסט ניט מורא הָאבן

  ,און דַײן הַארץ זָאל ניט שלַאף װערן
  ;ֿפַאר די דָאזיקע צװײ רײכערדיקע עקן ֿפַײערהעלצער

  ,איבער דעם גרימצָארן ֿפון רצין און ארם
  .און דעם זון ֿפון רַמלָיהון



  ישעיה

  , װַײל ארם הָאט בַארָאטן אױף דיר בײז5
  :ַאזױ צו זָאגן, אֿפרים און דער זון ֿפון רַמלָיהון

  , לָאמיר ַארױֿפגײן אױף יהּודה און זי אַײנשרעקן6
  , און לָאמיר זי אַײנברעכן ֿפַאר אונדז–

  און לָאמיר מַאכן ֿפַאר ַא מלך אין איר
  –דעם זון ֿפון ָטֿבֵאלן 

  : הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט7
  .און װעט ניט געשען, עס װעט ניט בַאשטײן

  , װָארום דער קָאּפ ֿפון ארם איז דמׂשק8
  ;און דער קָאּפ ֿפון דמׂשק איז רצין
  און אין נָאך ֿפינף און זעכציק יָאר

  .װעט אֿפרים צעברָאכן װערן ֿפַאר אױס ֿפָאלק
  , און דער קָאּפ ֿפון אֿפרים איז שומרון9

  .לָיהוןאון דער קָאּפ ֿפון שומרון איז דער זון ֿפון רַמ
  .װעט איר זיכער ניט בלַײבן, ַאז איר װעט ניט גלױבן

 בעט דיר 11: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט װידער גערעדט צו ָאָחזן10
ָאדער ֿפון אױבן , בעט ֿפון דער טיֿפעניש; ַא צײכן ֿפון יהוה דַײן גָאט

און ניט , איך װעל ניט בעטן:  הָאט ָאָחז געזָאגט12. אין דער הײך
: איר הױז ֿפון דוד, הערט ַאקָארשט:  הָאט ער געזָאגט13. רּוװן יהוהּפ

ַאז איר װילט אױך מַײן גָאט , איז אַײך װינציק מיד צו מַאכן מענטשן
ָאט װערט :  דרום װעט יהוה ַאלײן אַײך געבן ַא צײכן14? מיד מַאכן

ן און װעט רוֿפן זַײ, און זי געבערט ַא זון, די יונגע ֿפרױ טרָאגעדיק
װען ער װעט ,  שמַאנט און הָאניק װעט ער עסן15. נָאמען ִעָמנּוֵאל

,  יָא16 –. און אױסצוקלַײבן גוטס, װיסן ֿפַײנט צו הָאבן שלעכטס
און , נָאך אײדער דער יִינגל װעט װיסן ֿפַײנט צו הָאבן שלעכטס

װעט ֿפַארלָאזן װערן די ערד װָאס דו שרעקסט , אױסצוקלַײבן גוטס
און ,  גָאט װעט ברענגען אױף דיר17 –. ירע צװײ מלכיםזיך ֿפַאר א

טעג װָאס זַײנען ניט , און אױף דַײן ֿפָאטערס הױז, אױף דַײן ֿפָאלק
 –געװען ֿפון דעם טָאג װָאס אֿפרים הָאט זיך ָאּפגעקערט ֿפון יהּודה 

  .דעם מלך ֿפון אשור

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג18
  ן צו דער ֿפליגװעט גָאט ַא שמוצער טָא

  ,װָאס אין עק טַײכן ֿפון מצַרִים
  .און צו דער בין װָאס אין לַאנד אשור



  ישעיה

ח

  און װעלן ַאלע רוען,  און זײ װעלן קומען19
  ,אין די װיסטע טָאלן און אין די שּפַאלטן ֿפון ֿפעלדזן
  .און אין ַאלע דערנער און אין ַאלע װילדע בײמלעך

  ָאלן אין יענעם טָאג װעט גָאט ָאּפג20
  –מיט דעם גָאלמעסער געדונגען אױף יענער זַײט טַײך 

  ,מיט דעם מלך ֿפון אשור
  ,דעם קָאּפ און די הָאר ֿפון די ֿפיס

  .און אױך די בָארד װעט עס ַארָאּפנעמען

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג21
  ,ַאז ַא מַאן װעט אױֿפהָאדעװען ַא יונגע קו און צװײ שָאף

  ,יל מילך װָאס זײ װעלן געבןֿפון ֿפ,  איז22
  ;װעט ער עסן שמַאנט

  װָארום שמַאנט און הָאניק װעט עסן
  .איטלעכער װָאס איז געבליבן אין לַאנד

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג23
  איטלעכער ָארט װּו עס זַײנען דָא, איז

  ,טױזנט װַײנשטָאקן װערט טױזנט זילבערשטיק
  .ילדגעװעקס זַײןװעט ֿפַאר דערנער און ֿפַאר װ

   מיט ֿפַײלן און מיט בױגן24
  ,װעט מען קומען ַאהין

  װָארום דערנער און װילדגעװעקס
  .װעט זַײן דָאס גַאנצע לַאנד

   און ַאלע בערג װָאס װערן25
  ,מיט ַא גרָאבאַײזן געגרָאבן

  װעסטו ַאהין ניט קומען אױס מורא
  ,ֿפַאר דערנער און װילדגעװעקס

  ,ר ָאקסן ַארױסצולָאזןנָאר עס װעט זַײן ֿפַא
  .און ֿפַאר שָאף צום טרעטן

  

און , נעם דיר ַא גרױסן טָאװל:  און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט1
, דער זַאקרױב אַײלט: שרַײב ָאן דערױף מיטן שריֿפט ֿפון ֿפָאלק

,  און איך זָאל מיר שטעלן בַאגלױבטע עדות2 .דער רױב קומט גיך
  .יהו דעם זון ֿפון יֶבֶרכָיהוןאון זַכר, אּוִריה דעם ּכהן



  ישעיה

און זי איז טרָאגעדיק ,  און איך הָאב גענענט צו דער נֿביָאה3
רוף : און גָאט הָאט צו מיר געזָאגט. און הָאט געבָארן ַא זון, געװָארן

 װָארום אײדער דער יִינגל װעט װיסן 4. ַבז-ָחש-ָשָלל-ַמֵהר: זַײן נָאמען
מען ַאװעקטרָאגן דעם ֿפַארמעג ֿפון װעט , צו רוֿפן טַאטע און מַאמע

ֿפַארױס ֿפַאר דעם מלך ֿפון , און דעם זַאקרױב ֿפון שומרון, דמׂשק
  .אשור

  :ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט נָאך װידער צו מיר גערעדט5

   װַײל דָאס דָאזיקע ֿפָאלק הָאט ֿפַארַאכט6
  ,די װַאסערן ֿפון ִשלֹוַח װָאס גײען ּפַאמעלעך

  ,עֿפרײט מיט רצין און דעם זון ֿפון רַמלָיהוןאון זיך ג
  גָאט ברענגט ַארױף אױף זײ,  דרומעך זע7

  ,די גרױסע און מַאכטיקע װַאסערן ֿפון טַײך
  ,דעם מלך ֿפון אשור מיט זַײן גַאנצער מחנה

  ,און ער װעט איבערלױֿפן איבער ַאלע זַײנע גרָאבנס
  ;און ַאריבערגײן איבער זַײנע ַאלע ברעגן

  , ער װעט דורכצִיען דורך יהּודה און8
  ,ֿפלײצנדיק װעט ער דורכשטרָאמען

  ,ביזן הַאלדז װעט ער גרײכן
  און די שּפרײטונגען ֿפון זַײנע ֿפליגלען
  !ִעָמנּוֵאל, װעלן ָאנֿפילן די ברײט ֿפון דַײן לַאנד

  ;ָאבער איר װעט צעברָאכן װערן, איר ֿפעלקער,  ליַארעמט9
  ;ענישן ֿפון דער ערדֿפַארנעמט ַאלע װַײט, יָא

  ,ָאבער איר װעט צעברָאכן װערן, גורט אַײך ָאן
  .ָאבער איר װעט צעברָאכן װערן, גורט אַײך ָאן

  ,און זי װעט ֿפַארשטערט װערן,  עצהט ַאן עצה10
  ,און זי װעט ניט בַאשטײן, רעדט ָאּפ ַא זַאך

  .װָארום גָאט איז מיט אונדז
, צו מיר מיט ַא שטַארקער הַאנט װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט 11

ניט צו גײן אין װעג ֿפון דעם דָאזיקן , און ער הָאט מיך געװָארנט
  :ַאזױ צו זָאגן, ֿפָאלק

   איר זָאלט ניט זָאגן בונט אױף ַאלץ12
  ,װָאס דָאס דָאזיקע ֿפָאלק זָאגט בונט

  ,און זַײן מורא זָאלט איר ניט מורא הָאבן



  ישעיה

  .און ניט ֿפָארכטן
  ,אים זָאלט איר הײליקן, ון צֿבאות גָאט ֿפ13

  .און ער אַײער ֿפָארכט, און ער זָאל זַײן אַײער מורא
  , און ער װעט זַײן ֿפַאר ַא הײליקטום14

  ,ָאבער אױך ֿפַאר ַא שטײן ֿפון ָאנשטױסונג
  ,און ֿפַאר ַא ֿפעלדז ֿפון שטרױכלונג

  ;ֿפַאר בײדע הַײזער ֿפון יׂשראל
   ּפַאסטקעֿפַאר ַא נעץ און ֿפַאר ַא

  .ֿפַאר דעם בַאװױנער ֿפון ירושלים
  , און ֿפיל צװישן זײ װעלן געשטרױכלט װערן15

  ,און ֿפַאלן און צעברָאכן װערן
  .און געֿפַאנגען און בַאצװּונגען װערן

  , ֿפַארבינדן די װָארעניש16
  !ֿפַארחתמען די לערנונג צװישן מַײנע לערנער

ֿפַארבָארגט זַײן ּפנים ֿפון דעם  און איך װעל הַארן אױף גָאט װָאס 17
 ָאט בין איך און די קינדער 18. און װעל הָאֿפן צו אים, הױז ֿפון יעקֿב

ֿפַאר סימנים און ֿפַאר צײכנס אין , װָאס גָאט הָאט מיר געגעבן
 און ַאז זײ 19. יׂשראל ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות װָאס רוט אױף בַארג ִציון

בַײ די גַײסטער און בַײ די רוחות װָאס ֿפרעגט : װעלן זָאגן צו אַײך
דַארף ניט ַא ֿפָאלק ֿפרעגן : זָאלט איר זָאגן, ּפיּפסן און װָאס מורמלען

 20צו װָאס ֿפרעגן ֿפַאר די לעבעדיקע בַײ די טױטע ? בַײ זַײן גָאט
זײ װעלן זָאגן ַאזױ װי דָאס , ֿפַאר װָאר? לערנונג און װָארעניש

  .יט קײן זיןדָאזיקע װָארט װָאס הָאט נ

   און דורכגײן װעט דורך דַאנען21
  ;ַא געדריקטער און ַא הונגעריקער

  ,און עס װעט זַײן
  ,װעט ער צערענען, ַאז ער װעט הונגערן

  ;און װעט שילטן זַײן מלך און זַײן גָאט
  ,און ער װעט זיך קערן צו דער הײך

  , און װעט קוקן צו דער ערד22
  ,ערשט נױט און ֿפינצטערניש

  .און חושכניש אױסגעשּפרײט, סטיקע טונקלענישַאנג
  ; װָארום ניטָא קײן מיד װערן בַײ דעם װָאס דריקט זי23



  ישעיה

ט

  ,ַאצונד הָאט דער ערשטער לַײכט ָאנגערירט
  ,לַאנד זֿבולון און לַאנד נֿפּתלי

  ָאבער דער לעצטער װעט ָאנֿפַאלן שװער
  ,ֿפון יענער זַײט ירדן, אױֿפן װעג ֿפון אים

  .נט ֿפון די ֿפעלקעראין דער געג

  

  , דָאס ֿפָאלק װָאס איז געגַאנגען אין ֿפינצטערניש1
  ;הָאט דערזען ַא גרױס ליכטיקײט

  ,די װָאס זַײנען געזעסן אין לַאנד ֿפון טױטשָאטן
  .אױף זײ הָאט ַא ליכטיקײט געשַײנט

  , הָאסט געמערט דָאס ֿפָאלק2
  ;הָאסט געגרײסט זַײן ֿפרײד

  ,װי די ֿפרײד בַײם שניט, דירזײ ֿפרײען זיך ֿפַאר 
  .װי מען קװעלט װען מע טײלט זיך מיט רױב

  , װָארום דעם יָאך ֿפון זַײן לַאסט3
  ,און דעם שטַאנג ֿפון זַײן נַאקן

  ,די רוט ֿפון זַײן דריקער
  .הָאסטו צעברָאכן װי אין טָאג ֿפון מדין

  , װָארום יעטװעדער שוך װָאס הָאט געשַארט מיט ַרעש4
  ,דער מַאנטל געװעלגערט אין בלוטאון יעטװע

  ,װעט זַײן צו ברַאנד
  .ַא שּפַײז ֿפַארן ֿפַײער

  , װָארום ַא קינד איז אונדז געבָארן געװָארן5
  ,ַא זון איז אונדז געגעבן געװָארן

  ;און די הערשַאֿפט איז אױף זַײן ַאקסל
  :און מע רוֿפט זַײן נָאמען

  ִגבור-ֵאל-יועץ- ֶּפֶלא
  ;שלום-ַׂשר-עד-ַאֿבי

  , צו מערן די הערשַאֿפט6
  ,און צו שלום ָאן שיעור
  ,אױף דעם טרָאן ֿפון דוד

  ;און אױף זַײן מלוכה
  זי צו ֿפעסטיקן און זי אונטערצולענען

  ,מיט רעכט און גערעכטיקײט



  ישעיה

  ;ֿפון ַאצונד און ביז אײביק
  .דָאס ָאננעמען זיך ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות טוט דָאס דָאזיקע

  ,רט געשיקט אין יעקֿב גָאט הָאט ַא װָא7
  .און עס איז געֿפַאלן אין יׂשראל

  , און װיסן װעט דָאס גַאנצע ֿפָאלק8
  ,אֿפרים און דער בַאװױנער ֿפון שומרון

  :װָאס זָאגט מיט גאװה און מיט גדלות ֿפון הַארצן
  , ציגל זַײנען אַײנגעֿפַאלן9

  ;און געהַאקטע שטײנער װעלן מיר בױען
  ,נען ָאּפגעהַאקט געװָארןװילדע ֿפַײגנבײמער זַײ

  .און מיט צעדערן װעלן מיר זײ ֿפַארבַײטען
  , דרום דערהײבט גָאט די ֿפַײנט ֿפון רצין אױף אים10

  ;און זַײנע ׂשונאים װעט ער ָאנרײצן
  ;און ּפִלשּתים ֿפון הינטן,  ארם ֿפון ֿפָארנט11

  .און זײ עסן יׂשראל מיטן גַאנצן מױל

  ,ּפגעגַאנגען זַײן ּכעסבַײ ַאלעם דעם איז ניט ָא
  .און זַײן הַאנט איז נָאך אױסגעשטרעקט

  , ָאבער דָאס ֿפָאלק קערט זיך ניט צו זַײן שלעגער12
  .און גָאט ֿפון צֿבאות זוכן זײ ניט

  , און גָאט ֿפַארשנַײדט ֿפון יׂשראל קָאּפ און עק13
  .אין אײן טָאג, טײטלצװַײג און טַײכריטל

  ,דָאס איז דער קָאּפ, זעענער דער זקן און דער ָאנגע14
  .דָאס איז דער עק, און דער נֿביא װָאס לערנט ליגן

  , און די ֿפירער ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק זַײנען ֿפַארֿפירער15
  .און זײערע געֿפירטע זַײנען צעמישט

  , דרום ֿפרײט זיך ניט גָאט מיט זַײנע יונגע לַײט16
  ;מט ער ניטאון זַײנע יתומים און אלמנות דערבַארי

  ,װָארום איטלעכער איז זינדיק און טוט שלעכטס
  .און איטלעך מױל רעדט שענדלעכקײט

  ,בַײ ַאלעם דעם איז ניט ָאּפגעגַאנגען זַײן ּכעס
  .און זַײן הַאנט איז נָאך אױסגעשטרעקט



  ישעיה

י

  , װָארום די שלעכטיקײט ברענט װי ַא ֿפַײער17
  ,זי ֿפַארצערט דערנער און װילדגעװעקס

  ,דט די געצװַײגן ֿפון װַאלדאון צינ
  .ביז זײ קנױלן זיך אין זַײלן ֿפון רױך

   דורך דעם צָארן ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות18
  ,איז צעֿפלַאקערט דָאס לַאנד

  ;און דָאס ֿפָאלק איז װי שּפַײז ֿפַארן ֿפַײער
  ,זײ דערבַארימען זיך ניט קײנער אױף זַײן ברודער

  , הונגעריקאון בלַײבט,  און מע רַײסט רעכטס19
  ;און װערט ניט זַאט, און מע עסט לינקס

  :זײ עסן איטלעכער דָאס ֿפלײש ֿפון זַײן ָארעם
  ,און אֿפַרִים מנשהן,  מנשה ֶאֿפַרִימען20

  .זײ אין אײנעם אױף יהּודה

  ,בַײ ַאלעם דעם איז ניט ָאּפגעגַאנגען זַײן ּכעס
  .און זַײן הַאנט איז נָאך אױסגעשטרעקט

  

  ,ס קריצן געזעצן ֿפון אומגליקדי װָא,  װײ1
  ,און שרַײבער װָאס הָאבן אומעכט געשריבן

  , ּכדי ָאּפצונַײגן ֿפון משּפט די בַאדערֿפטיקע2
  ;און גזלען דָאס רעכט ֿפון די ָארימע ֿפון מַײן ֿפָאלק

  ,ּכדי אלמנות זָאלן זַײן זײער רױב
  !און יתומים זָאלן זײ בַארַאבעװען

  ,ן אין טָאג ֿפון רעכנשַאֿפט און װָאס װעט איר טָא3
  ?און אין דער ֿפַארװיסטונג װָאס קומט ֿפון דער װַײט

  ?צו װעמען װעט איר לױֿפן נָאך הילף
  ?און װּו װעט איר איבערלָאזן אַײער רַײכטום

  , ניט ַאנדערש װי קנִיען אונטער געֿפַאנגענע4
  .און אונטער הרּוגים צו ֿפַאלן

  ,גַאנגען זַײן ּכעסבַײ ַאלעם דעם איז ניט ָאּפגע
  .און זַײן הַאנט איז נָאך אױסגעשטרעקט

  ,די רוט ֿפון מַײן צָארן, אשור,  װײ5
  !װָאס מַײן ּכעס איז ַא שטעקן אין זײער הַאנט



  ישעיה

  , אױף ַא זינדיקן ֿפָאלק טו איך אים שיקן6
  ,און אױף דער אומה ֿפון מַײן צָארן טו איך אים בַאֿפעלן

  ,ַאבעװען רױבאון צו ר, צו רױבן זַאקרױב
  .און זי מַאכן צו טרעטן װי קױט ֿפון די גַאסן

  , ָאבער ניט ַאזױ מײנט ער7
  ,און ניט ַאזױ טרַאכט זַײן הַארץ

  ,נַײערט צו ֿפַארטיליקן איז אין זַײן הַארצן
  .און צו ֿפַארשנַײדן ֿפעלדער ניט װינציק

  : װָארום ער זָאגט8
  ?זַײנען ניט מַײנע הַארן מלכים ַאלע

  ? ניט װי ַּכרּכמיש ַּכלנו איז9
  ?צי איז ניט װי ַארַּפד ַחמת

  ?צי איז ניט װי דמׂשק שומרון
   ַאזױ װי מַײן הַאנט הָאט דערגרײכט10

  ,די קיניגרַײכן ֿפון די ָאּפגעטער
  װָאס זײערע געצן זַײנען מער געװען

  –װי ֿפון ירושלים און ֿפון שומרון 
   צו שומרוןַאזױ װי איך הָאב געטָאן,  ֿפַאר װָאר11

  ,און צו אירע ָאּפגעטער
  ַאזױ װעל איך טָאן צו ירושלים

  .און צו אירע געצנבילדער

ַאז גָאט װעט ענדיקן ַאל זַײן װערק אױף ,  ָאבער עס װעט זַײן12
װעל איך זיך רעכענען ֿפַאר דער ֿפרוכט , בַארג ִציון און אױף ירושלים

און ֿפַאר דער , שורֿפון דעם שטָאלצן הַארצן ֿפון דעם מלך ֿפון א
  .רימערַײ ֿפון זַײנע הָאֿפערדיקע אױגן

  : װָארום ער הָאט געזָאגט13

  ,מיט ּכוח ֿפון מַײן הַאנט הָאב איך אױֿפגעטָאן
  ;װַײל איך בין ֿפַארשטַאנדיק, און מיט מַײן חכמה

  ,און איך טו ָאּפ די געמַארקן ֿפון ֿפעלקער
  ,און זײערע שַאצן הָאב איך צערױבט

  .ַאכטיק טו איך נידערן די בַאװױנעראון מ
   און מַײן הַאנט הָאט געֿפונען װי ַא נעסט14

  ,דעם ֿפַארמעג ֿפון די ֿפעלקער



  ישעיה

  ,און װי מע קלַײבט אױף אַײער ֿפַארלָאזענע
  ;הָאב איך די גַאנצע ערד אױֿפגעקליבן
  ,און ניט געװען װער זָאל ַא ֿפליגל רירן

  .ס טָאןָאדער עֿפענען ַא מױל און ַא ּפיּפ

  ? קען די הַאק זיך רימען קעגן דעם װָאס הַאקט מיט איר15
  ?קען די זעג זיך גרײסן קעגן דעם װָאס ציט זי
  ,װי ַא רוט זָאל ֿפָאכן מיט אירע אױֿפהײבער

  !װי ַא שטעקן זָאל אױֿפהײבן דעם װָאס ניט הָאלץ
  גָאט ֿפון צֿבאות,  דרום װעט דער הַאר16

  ;ֿפעטקײטָאנשיקן ַא דער אױף זַײן 
  ,און אונטער זַײן ּפרַאכט װעט זיך צעברענען ַא ברַאנד

  .װי די ברַאנד ֿפון ַא ֿפַײער
  , און דָאס ליכט ֿפון יׂשראל װעט זַײן ַא ֿפַײער17

  ,און זַײן הײליקער ַא ֿפלַאם
  און זי װעט ברענען און ֿפַארצערן זַײנע דערנער

  .און זַײן װילדגעװעקס אין אײן טָאג
  ּפרַאכט ֿפון זַײן װַאלד און זַײן ֿפרוכטגָארטן און די 18

  ;װעט ער לַײב און זעל ֿפַארלענדן
  .און עס װעט זַײן װי דָאס אױסגײן ֿפון ַא גוסס

  , און דער רעשט בײמער ֿפון זַײן װַאלד װעלן זַײן געצײלטע19
  .און ַא יִינגל װעט זײ קענען אױֿפשרַײבן

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג20
  ,ט דער איבערבלַײב ֿפון יׂשראלװע

  ,און די ַאנטרונענע ֿפון הױז ֿפון יעקֿב
  ,זיך מער ניט ָאנלענען אױף זײער שלעגער

  נָאר זיך ָאנלענען מיט אמת
  .דעם הײליקן ֿפון יׂשראל, אױף יהוה

  , ַאן איבערבלַײב װעט זיך אומקערן21
  .צו גָאט דעם מַאכטיקן, ַאן איבערבלַײב ֿפון יעקֿב

  ,זָאל זַײן װי זַאמד ֿפון ים, יׂשראל, רום אױב דַײן ֿפָאלק װָא22
  ;װעט נָאר ַאן איבערבלַײב ֿפון אים זיך אומקערן

  ,ַא ֿפַארלענדונג איז ִנגזר געװָארן
  .זי ֿפלײצט מיט גערעכטיקײט



  ישעיה

   װָארום ַא ֿפַארלענדעניש און ַא גַזר23
  .אין גַאנצן לַאנד, גָאט ֿפון צֿבאות, מַאכט דער הַאר

  :גָאט ֿפון צֿבאות, ַאזױ הָאט געזָאגט דער הַאר,  ֿפַאר װָאר24
  ,מַײן ֿפָאלק, זָאלסט ניט מורא הָאבן

  ,בַאװױנער ֿפון ִציון
  ,ֿפַאר אשור װָאס שלָאגט דיך מיט דער רוט

  .אױֿפן שטײגער ֿפון מצַרִים, און הײבט זַײן שטעקן אױף דיר
  ,װעט זיך ענדיקןאון דער ּכעס ,  װָארום נָאך ַא קלײן װַײל25

  .און מַײן צָארן װעט זַײן צו זײער ֿפַארטיליקונג
  , און גָאט ֿפון צֿבאות װעט דערװעקן אױף אים ַא רוט26

  ,עֹוֵרֿב-ַאזױ װי אין דעם שלַאק ֿפון מדין אין צור
  ;און װי זַײן שטעקן איבערן ים

  .און ער װעט זי אױֿפהײבן אױֿפן שטײגער ֿפון מצַרִים
  , זַײן אין יענעם טָאג און עס װעט27

  ,װעט ָאּפגעטָאן װערן זַײן לַאסט ֿפון דַײן רוקן
  ,און זַײן יָאך ֿפון דַײן הַאלדז

  .און דער יָאך װעט צעברָאכן װערן ֿפונעם ֿפעטס

  , ער איז געקומען אױף ַעָית28
  ,ער איז דורכגעגַאנגען ִמגרון

  ;אין מיכמָאש לָאזט ער איבער זַײן געּפעק
  , ַאריבער דעם איבערֿפָאר זײ זַײנען29

  .אין ֶגֿבע הָאבן זײ נַאכטלעג געהַאלטן
  ,רמה טוט ציטערן

  .ָשאול איז ַאנטלָאֿפן-גֿבעת
  !טָאכטער ַגלים,  שרַײ אױֿפן ָקול30

  !ָארימע עָנתות! ַלִיש, הָארך
  , ַמדֵמָנה װָאגלט31

  .די װױנער ֿפון ֵגֿבים ַאנטרינען
  ;ן אין נֹוֿב נָאך הַײנט װעט ער זיך ָאּפשטעל32

  ,ער ֿפָאכט זַײן הַאנט אױֿפן בַארג ֿפון טָאכטער ִציון
  .אױף דעם הױכן ָארט ֿפון ירושלים

  ,גָאט ֿפון צֿבאות, דער הַאר,  זע33
  ,ברעכט ָאּפ די צװַײגן מיט מֹוראדיקײט



  ישעיה

יא

  ,און די הױכגעװַאקסענע װערן ָאּפגעשניטן
  .און די דערהױבענע װעלן דערנידערט װערן

  , װעט ָאּפהַאקן די געצװַײגן ֿפון װַאלד מיט ַאן אַײזן און ער34
  .און דער לֿבנון װעט דורך ַא מַאכטיקן ֿפַאלן

  

  , און ַא ריטל װעט ַארױס ֿפון דעם שטַאם ֿפון ִיַשי1
  .און ַא צװַײג ֿפון זַײנע װָארצלען װעט שּפרָאצן

  , און רוען װעט אױף אים דער גַײסט ֿפון גָאט2
  ,חכמה און ֿפַארשטַאנדיקײטדער גַײסט ֿפון 

  ,דער גַײסט ֿפון עצה און גֿבורה
  .דער גַײסט ֿפון דערקענונג און גָאצֿפָארכטיקײט

  ; און זַײן קװיקונג װעט זַײן אין גָאצֿפָארכטיקײט3
  ,און ניט נָאך דער זעונג ֿפון זַײנע אױגן װעט ער משּפטן
  ;נטשײדןאון ניט נָאך דער הערונג ֿפון זַײנע אױערן װעט ער ַא

  , נָאר ער װעט משּפטן מיט גערעכטיקײט די ָארימע4
  ;און ַאנטשײדן מיט יושר ֿפַאר די געדריקטע ֿפון לַאנד

  ,און ער װעט שלָאגן דָאס לַאנד מיט דער רוט ֿפון זַײן מױל
  .און מיטן ָאטעם ֿפון זַײנע ליּפן װעט ער טײטן דעם ָרשע

  ,ון זַײנע לענדן און גערעכטיקײט װעט זַײן דער ָאנגורט ֿפ5
  .און טרַײשַאֿפט דער גַארטל ֿפון זַײנע דיכן

  , און ַא װָאלף װעט הױזן מיט ַא שעּפס6
  ,און ַא לעמּפערט מיט ַא ציקעלע װעט הױערן

  ;און ַא קַאלב און ַא יונגלײב און ַא ֿפעט רינד בַאנַאנד
  .און ַא קלײן יִינגל װעט זײ ֿפירן

  ,יך ֿפיטערן און ַא קו מיט ַא בער װעלן ז7
  ;בַאנַאנד װעלן הױערן זײערע יונגע

  .און ַא לײב װעט װי ַא רינד עסן שטרױ
   און ַא זױגעדיקער װעט זיך שּפילן8

  ,אױֿפן לָאך ֿפון ַא שלַאנג
  און אױף דער נָארע ֿפון ַא נָאטער

  .װעט ַאן ַאנטװױנטער זַײן הַאנט לײגן
   זײ װעלן ניט בײז טָאן און ניט ֿפַארדַארבן9

  ;ף מַײן גַאנצן הײליקן בַארגאױ



  ישעיה

  ,װָארום די ערד װעט זַײן ֿפול מיט דערקענונג ֿפון גָאט
  .װי די װַאסערן בַאדעקן דעם ים

  : און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג10
  -װָאס שטײט ֿפַאר ַא ֿפָאן ֿפון די ֿפעלקער, דער װָארצל ֿפון ִיַשי

  ,צו אים װעלן די אומות זיך װענדן
  .נג װעט זַײן ַא ּפרַאכטיקײטאון זַײן רּוו

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג11
  ,ַא צװײט מָאל, װעט גָאט װידער אױסשטרעקן זַײן הַאנט

  ,אױסצוקױֿפן דעם איבערבלַײב ֿפון זַײן ֿפָאלק
  ,און ֿפון מצַרִים, װָאס װעט בלַײבן ֿפון אשור

  ,און ֿפון ֵאֶלם, און ֿפון ּכּוש, און ֿפון ַּפתרוס
  .און ֿפון די אינדזלען ֿפון ים, און ֿפון ַחמת,  ֿפון ִשנָעראון
  , און ער װעט אױֿפהײבן ַא ֿפָאן צו די ֿפעלקער12

  ,און װעט אַײנזַאמלען די ֿפַארשטױסענע ֿפון יׂשראל
  און די צעשּפרײטע ֿפון יהּודה װעט ער אױֿפקלַײבן

  .ֿפון די ֿפיר עקן ֿפון דער ערד
  ,ערן די קנאה ֿפון אֿפרים און ָאּפגעטָאן װעט װ13

  ;און די ֿפַײנט ֿפון יהּודה װעלן ֿפַארשניטן װערן
  ,אֿפרים װעט ניט מקנא זַײן יהּודה
  .און יהּודה װעט ניט ֿפַײנטן אֿפרים

  , און זײ װעלן ָאנֿפלִיען בַאנַאנד אױף די ּפִלשּתים צו מערֿב14
  ,אין אײנעם װעלן זײ רױבן די קינדער ֿפון מזרח

  ,און מוָאֿב װעלן זײ שטרעקן זײער הַאנטאױף אדום 
  .און די קינדער ֿפון עמון װעלן געהָארכן צו זײ

  ; און גָאט װעט ֿפַארװיסטן די צונג ֿפון דעם ים ֿפון מצַרִים15
  ,און ער װעט ֿפָאכן זַײן הַאנט אױֿפן טַײך מיט זַײן הײסן װינט

  ,און װעט אים צעשלָאגן אױף זיבן בעכן
  .ך ַאריבערצושּפרַײזןאון מַאכן מיט שי

  , און ַא װעג װעט זַײן ֿפַאר דעם איבערבלַײב ֿפון זַײן ֿפָאלק16
  ,װָאס װעט בלַײבן ֿפון אשור

  ַאזױ װי עס איז געװען ֿפַאר יׂשראל
  .אין טָאג ֿפון זַײן ַארױֿפגײן ֿפון לַאנד מצַרִים



  ישעיה

יב

יג

  : און װעסט זָאגן אין יענעם טָאג1
  ,גָאט, איך דַאנק דיר

  ;הָאסט געצערנט אױף מירהגם דו 
  ,ָאּפגעגַאנגען איז דַײן ּכעס

  .און דו הָאסט מיך געטרײסט
  ;גָאט איז מַײן ישועה,  זע2

  ,איך בין זיכער און ַאנגסט ניט
  ,װָארום מַײן שטַארקײט און געזַאנג איז ָיה יהוה

  .און ער איז מיר געװען ַא ישועה
  , און איר װעט שעּפן װַאסער מיט ִׂשמחה3

  . די קװַאלן ֿפון ישועהֿפון
  : און אין יענעם טָאג װעט איר זָאגן4

  ,רוֿפט אױס זַײן נָאמען, דַאנקט צו גָאט
  ,לָאזט װיסן צװישן די ֿפעלקער זַײנע טּוונגען

  .דערצײלט ַאז דערהױבן איז זַײן נָאמען
  , זינגט צו גָאט װָארום ער הָאט אױֿפגעטָאן גרױס5

  .ער גַאנצער ערדבַאװּוסט זָאל דָאס זַײן אױף ד
  ,בַאװױנערין ֿפון ִציון,  שרַײ אױס און זינג6

  .װָארום גרױס צװישן דיר איז דער הײליקער ֿפון יׂשראל

  

  :װָאס יַשעָיהו דער זון ֿפון ָאמוצן הָאט געזען,  די נֿבואה אױף ָבֿבל1
  , אױף ַא הױכן בַארג שטעלט אױף ַא ֿפָאן2

  ,הײבט אױף דעם ָקול צו זײ
  זײ זָאלן קומען, ט דער הַאנטֿפָאכט מי

  .אין די טױערן ֿפון ֿפירשטן
  , איך הָאב בַאֿפױלן מַײנע געהײליקטע3
  ,גערוֿפן מַײנע גיבורים ֿפַאר מַײן צָארן, יָא

  .מַײנע שטָאלצלוסטיקע

  ,ַא טומל אױף די בערג!  הָארך4
  .גלַײך װי ֿפון ֿפָאלק ַא סך

  ,ַא גערױש ֿפון מלוכות! הָארך
  .ֿפַארזַאמלטעֿפון אומות 

  גָאט ֿפון צֿבאות בַאֿפעלט



  ישעיה

  .ַא חיל ֿפון מלחמה
  , זײ קומען ֿפון ַא לַאנד ַא װַײטן5

  –ֿפון עק ֿפונעם הימל 
  ,גָאט און די געצַײג ֿפון זַײן צָארן

  .די גַאנצע ערד צו צעשטערן

  ,װָארום נָאנט איז דער טָאג ֿפון גָאט,  יָאמערט6
  .עט ער קומעןװי ַא ברָאך ֿפון ַאלמַאכטיקן װ

  , דרום װעלן ַאלע הענט שלַאף װערן7
  .און איטלעך הַארץ ֿפון ַא מענטשן װעט צעגײן

  ; און זײ װעלן דערשרָאקן װערן8
  ,יסורים און װײען װעלן זײ קריגן

  ;װי ַא געװינערין װעלן זײ זיך דרײען
  ,אײנער אױֿפן ַאנדערן װעלן זײ גַאֿפן

  .עןּפנימער ֿפון ֿפלַאמ, זײערע ּפנימער

  דער טָאג ֿפון גָאט קומט,  זע9
  ,מיט ּכעס און גרימצָארן, אומדערבַארימדיק

  ,צו מַאכן די ערד ֿפַאר ַא װיסטעניש
  .און ֿפַארטיליקן אירע זינדיקע ֿפון איר

   װָארום די שטערן ֿפון הימל און זַײנע מזלות10
  ;װעלן ניט שַײנען זײער ליכט

  ,ֿפגַאנגדי זון װעט זַײן ֿפינצטער אין איר אױ
  .און די לֿבנה װעט ניט שימערן איר ליכט

  , און איך װעל זיך רעכענען מיט דער װעלט ֿפַארן בײז11
  ;און מיט די רָשעים ֿפַאר זײער זינד

  ,און איך װעל ֿפַארשטערן דעם שטָאלץ ֿפון די מוטװיליקע
  .און די גאװה ֿפון די מַאכטיקע װעל איך דערנידערן

  ,ַאן זעלטענער ֿפון גינגָאלד איך װעל מַאכן ַא מ12
  .גָאלד-ֿפון אֹוֿפיר, און ַא מענטשן

  , װעגן דעם װעל איך מַאכן ציטערן די הימלען13
  ,און די ערד װעט אױֿפשטורעמען ֿפון איר ָארט

  ,אין דעם ּכעס ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות
  .און אין דעם טָאג ֿפון זַײן גרימצָארן



  ישעיה

  ,ירש ַא געיָאגטערַאזױ װי ַא ה:  און עס װעט זַײן14
  ,און ַאזױ װי שָאף ָאן ַאן אַײנזַאמלער

  ,װעלן זײ איטלעכער צו זַײן ֿפָאלק זיך קערן
  .און איטלעכער צו זַײן לַאנד װעלן זײ ַאנטלױֿפן

  , איטלעכער װָאס װערט געֿפונען15
  ,װעט דערשטָאכן װערן

  ,און איטלעכער װָאס װערט געכַאּפט
  .װעט ֿפַאלן דורכן שװערד

און זײערע קלײנע קינדער װעלן צעהַאקט װערן ֿפַאר זײערע  16
  ;אױגן

  ,זײערע הַײזער װעלן צערױבט װערן
  .און זײערע װַײבער װעלן געשענדט װערן

  ,איך דערװעק אױף זײ ָמַדי,  זע17
  ,װָאס זילבער ַאכטן זײ ניט

  .דָאס װילן זײ ניט, און גָאלד
  , און בױגנס װעלן צעהַאקן יִינגלעך18

  , ֿפרוכט ֿפון לַײב װעלן זײ ניט ַרחָמנות הָאבןאון אױף
  .אױף קינדער װעט זיך ניט דערבַארימען זײער אױג

  ,דָאס שײנדל ֿפון מלוכות,  און ָבֿבל19
  ,די שטָאלצע ּפרַאכט ֿפון די ַּכׂשדים
  װעט זַײן װי גָאטס איבערקערעניש

  .ֿפון סדום און ַעמוָרה
  , זי װעט אײביק ניט בַאזעצט װערן20
  ;דורות-ן ניט בַאװױנט זַײן אױף ָדוראו

  ,און קײן ַארַאבער װעט דָארט ניט אױֿפשטעלן ַא געצעלט
  .און קײן ּפַאסטוכער װעלן דָארט ניט מַאכן הױערן

  , נָאר װילדע קעץ װעלן דָארטן הױערן21
  ;חיות-און זײערע הַײזער װעלן ֿפול זַײן מיט קלָאג

  ,און שטרױסֿפױגלען װעלן דָארט רוען
  . ֵשדים װעלן דָארט אומטַאנצןאון
   און שַאקַאלן װעלן װױען אין זײערע ּפַאלַאצן22

  ;הינט אין די ּפַאלַײען ֿפון ּתענוג-און מדבר
  ,און נָאנט איז איר צַײט צו קומען

  .און אירע טעג װעלן זיך ניט ֿפַארצִיען



  ישעיה

  , װָארום גָאט װעט דערבַארימען יעקֿב1יד
  ,ראלאון װעט װידער אױסדערװײלן יׂש

  ;און זײ בַארוען אױף זײער ערד
  ,און ֿפרעמדע װעלן זיך בַאהעֿפטן צו זײ
  .און װעלן צושטײן צום הױז ֿפון יעקֿב

  , און ֿפעלקער װעלן זײ נעמען2
  ,און װעלן זײ ברענגען אױף זײער ָארט

  און דָאס הױז ֿפון יׂשראל װעט זײ ַארבן אױף גָאטס ערד
  ;ֿפַאר קנעכט און ֿפַאר דינסטן

  ,ן זײ װעלן װערן די ֿפַאנגערס ֿפון זײערע ֿפַאנגערסאו
  .און װעלן געװעלטיקן איבער זײערע דריקער

  , און עס װעט זַײן3
  אין דעם טָאג װָאס גָאט בַארוט דיך
  ,ֿפון דַײן ּפַײן און ֿפון דַײן ציטערניש

  און ֿפון דער שװערער ַארבעט
  ,װָאס מע הָאט געַארבעט מיט דיר

   דעם דָאזיקן משל װעסטו אױֿפהײבן4
  :און זָאגן, אױֿפן מלך ֿפון ָבֿבל

  ,װי הָאט אױֿפגעהערט דער דריקער
  !אױֿפגעהערט די גָאלדגײציקע

  , צעברָאכן הָאט גָאט דעם שטעקן ֿפון די רָשעים5
  ,די רוט ֿפון די געװעלטיקער

  , װָאס הָאט געשלָאגן די ֿפעלקער מיט ּכעס6
  ,שלעק ָאן ַאן אױֿפהער

  ,געװעלטיקט מיט צָארן אױף די אומותװָאס הָאט 
  .גערודֿפט ָאן ָאּפהַאלט

  , רוִיק בַארוט איז די גַאנצע ערד7
  .זײ ברעכן אױס אין געזַאנג

  , ַאֿפילו די ציּפרעסן ֿפרײען זיך איבער דיר8
  :די צעדערן ֿפון לֿבנון

  ,ֿפון זינט דו הָאסט זיך ַאװעקגעלײגט
  .קומט ניט דער העקער אױף אונדז

  ,אונטערערד ֿפון אונטן ציטערט אױף צוליב דיר די 9
  ;ַאנטקעגן דַײן קומען



  ישעיה

  ,זי װעקט די טױטע צוליב דיר
  ;ַאלע ֿפירער ֿפון דער ערד

  זי מַאכט אױֿפשטײן ֿפון זײערע טרָאנען
  .ַאלע מלכים ֿפון די ֿפעלקער

  , זײ ַאלע רוֿפן זיך ָאּפ10
  :און זָאגן צו דיר

  ,מירדו אױך ביסט ַאװעקגעֿפַאלן װי 
  !געגליכן געװָארן צו אונדז

  , גענידערט אין אונטערערד איז דַײן שטָאלץ11
  ;די ברומונג ֿפון דַײנע הַארֿפן

  ,אונטער דיר זַײנען װערים געבעט
  .און דַײן צודעק איז מָאיל

  , װי ביסטו ֿפון הימל געֿפַאלן12
  !דו ליכטיקער מָארגנשטערן

  ,רדװי ביסטו ָאּפגעהַאקט געװָארן צו דער ע
  !װַארֿפער אױף ֿפעלקער-דו גורל

  : און דו הָאסט געזָאגט אין דַײן הַארצן13
  ,אין הימל װעל איך ַארױֿפגײן
  איבער די שטערן ֿפון גָאט

  ;װעל איך מַײן טרָאן דערהײבן
  ,און איך װעל זיצן אױֿפן בַארג ֿפון אַײנזַאמלונג

  .אין די עקן ֿפון צֿפון

  , הײכן ֿפון װָאלקן איך װעל ַארױֿפגײן איבער די14
  .איך װעל צום אױבערשטן זיך גלַײכן

  , ָאבער אין אונטערערד װעסטו גענידערט װערן15
  .אין די עקן ֿפון גרוב

  , דַײנע זעער װעלן דיך בַאטרַאכטן16
  :זײ װעלן דיך ָאנקוקן

  ,איז דָאס דער מַאן װָאס הָאט געמַאכט ציטערן די ערד
  ,װָאס הָאט אױֿפגעשטורעמט מלוכות

  , געמַאכט די װעלט װי ַא מדבר17
  ;און צעשטערט אירע שטעט

  ?זַײנע געֿפַאנגענע ניט ֿפרַײ געלָאזט ַאהײם



  ישעיה

  , ַאלע מלכים ֿפון די ֿפעלקער ליגן אין ּכֿבוד ַאלע18
  .איטלעכער אין זַײן הײם

  , און דו ביסט ַאװעקגעװָארֿפן װַײט ֿפון דַײן קֿבר19
  ,װי ַאן אומװערדיק ריטל

  ,ֿפון שװערד דערשטָאכענע, ן מיט הרּוגיםַארומגעטָא
  ,װָאס נידערן צו די שטײנער ֿפון גרוב

  .װי ַא ּפגר ַא צעטרעטענער
  , װעסט ניט בַאנַאנד זַײן מיט זײ אין קֿבר20

  ,װָארום דַײן לַאנד הָאסטו אומגעברַאכט
  ;דַײן ֿפָאלק הָאסטו געהרגעט

  אױף אײביק זָאל ניט ָאנגערוֿפן װערן
  . ֿפון שלעכטסטוערדער זָאמען

  , ברײט ָאן אױף זַײנע קינדער ַא שחיטה21
  ,ֿפַאר דער זינד ֿפון זײערע עלטערן

  ,זײ זָאלן ניט אױֿפשטײן און ַירשען די ערד
  .און ָאנֿפילן דָאס געזיכט ֿפון דער װעלט מיט שטעט

  , און איך װעל אױֿפשטײן אױף זײ22
  ,זָאגט גָאט ֿפון צֿבאות
  , ֿפון ָבֿבל ַא נָאמען און ַאן איבערבלַײבאון װעל ֿפַארשנַײדן

  .זָאגט גָאט, און ַא קינד און ַא קינדסקינד
  , און איך װעל זײ מַאכן צום ַארב ֿפַארן זומּפבושל23

  ;און געמױזעכצן װַאסער
  ,און איך װעל זײ ַאװעקבעזעמען מיטן בעזעם ֿפון ֿפַארטיליקונג

  .זָאגט גָאט ֿפון צֿבאות

  :ַאזױ צו זָאגן,  גָאט ֿפון צֿבאות געשװָארן הָאט24
  ,ַאזױ װעט געשען, װי איך הָאב געטרַאכט, ֿפַאר װָאר

  :דָאס װעט בַאשטײן, און װי איך הָאב בַארָאטן
  , איך זָאל צעברעכן אשור אין מַײן לַאנד25

  ;און אױף מַײנע בערג אים צעטרעטן
  ,און ָאּפגעטָאן זָאל װערן ֿפון זײ זַײן יָאך

  .סט זָאל ָאּפגעטָאן װערן ֿפון זײער רוקןאון זַײן לַא
   דָאס איז דער בַארָאט װָאס איז בַארָאטן26

  ,אױף דער גַאנצער ערד



  ישעיה

טו

  און דָאס איז די הַאנט װָאס איז 
  .אױסגעשטרעקט אױף ַאלע ֿפעלקער

  , װָארום גָאט ֿפון צֿבאות הָאט בַארָאטן27
  ?און װער װעט ֿפַארשטערן
  שרעקטאון זַײן הַאנט איז אױסגע
  ?און װער װעט זי ָאּפהַאלטן

איז געװען די ,  אין דעם יָאר װָאס דער מלך ָאָחז איז געשטָארבן28
  :דָאזיקע נֿבואה

  , ניט ֿפרײט זיך גַאנץ ּפֶלֶשת29
  ;װָאס די רוט ֿפון דַײן שלעגער איז צעברָאכן

  ,װָארום ֿפון װָארצל ֿפון דער שלַאנג װעט ַארױס ַא נָאטער
  .כט איז ַא ֿפלִיעדיקער לינדװָארעםאון זַײן ֿפרו

  , און די ָארימסטע ֿפון די ָארימע װעלן זיך ֿפיטערן30
  ;און די בַאדערֿפטיקע װעלן הױערן אין זיכערקײט

  ,און איך װעל טײטן מיט הונגער דַײן װָארצל
  .און דַײן איבערבלַײב װעט מען אױסהרגען

  ,דו שטָאט, שרַײ, דו טױער,  יָאמער31
  ,גַאנץ ּפֶלֶשת, געןװער צעגַאנ

  ,װָארום ֿפון צֿפון קומט ַא רױך
  .און ניטָא קײן ָאּפגעשטַאנענער אין זַײנע מחנות

  –?  און װָאס זָאל מען ענטֿפערן די שלוחים ֿפון דעם ֿפָאלק32
  ,ַאז גָאט הָאט געגרונטֿפעסט ִציון

  .און אין איר װעלן זיך שיצן די ָארימע ֿפון זַײן ֿפָאלק

  

  .אה אױף מוָאֿב די נֿבו1
  ,מוָאֿב-איבער נַאכט איז ֿפַארװיסט געװָארן ָער, ֿפַאר װָאר
  ;ֿפַארשניטן געװָארן

  ,מוָאֿב-איבער נַאכט איז ֿפַארװיסט געװָארן קיר, ֿפַאר װָאר
  .ֿפַארשניטן געװָארן

  , ער איז ַארױֿפגעגַאנגען קײן ַבִית און דיֿבון2
  ;אױף די ָבמות צו װײנען

  ױף ֵמידֿבָאאױף נֿבֹו און א



  ישעיה

  ;טוט יָאמערן מוָאֿב
  ,אױף ַאלע זַײנע קעּפ איז ַא ּפליך
  .יעטװעדער בָארד איז ָאּפגעשניטן

  ; אין זַײנע גַאסן גורט מען ָאן זַאק3
  ,אױף אירע דעכער און אין אירע מערק

  ,טוט איטלעכער יָאמערן
  .צעגײט אין געװײן

  , און קלָאגן טוט חשבון און ֶאלָעֵלה4
  ;ערט געהערט זײער ָקולביז ַיַהץ װ

  ;דרום שרַײען די בַאװָאֿפנטע ֿפון מוָאֿב
  .זַײן זעל טוט אים ציטערן

  , מַײן הַארץ אױף מוָאֿב טוט קלָאגן5
  ,אירע ַאנטלָאֿפענע גרײכן ביז צוַער

  ;דער דרַײיָאריקער קו
  ,װָארום דער ַארױֿפגַאנג ֿפון לוחית
  ;אים גײט מען ַארױף מיט געװײן

  ם װעג ֿפון חֹורֹוַנִיםװָארום אױף דע
  .ַא ברָאכגעשרײ הײבן זײ אױף

   װָארום די װַאסערן ֿפון ִנמרים6
  ;װעלן ַא װיסטעניש װערן

  ,װָארום ֿפַארדַארט איז דָאס קרַײטעכץ
  ,ֿפַארלענדט איז דָאס גרָאז

  .קײן גרינס איז ניטָא
  ,די שֿפע װָאס זײ הָאבן ָאנגעזַאמלט,  דרום7

  ,בַאהַאלטןאון דָאס װָאס זײ הָאבן 
  .װעלן זײ צום טַײך ֿפון די װערבעס ַאװעקטרָאגן

   װָארום דָאס געשרײ הָאט ַארומגערינגלט8
  ;דעם געמַארק ֿפון מוָאֿב
  .ביז ֶאגַלִים גײט איר יללה

  .איר יללה, ֵאלים-און ביז בֵאר
  ; װָארום די װַאסערן ֿפון דימון זַײנען ֿפול מיט בלוט9

  :געבן ַא צולָאגװָארום איך װעל דימון נָאך 
  ,ַא לײב ֿפַאר די ַאנטרונענע ֿפון מוָאֿב
  .און ֿפַאר דעם איבערבלַײב ֿפון לַאנד



  ישעיה

  , שיקט לעמער צום געװעלטיקער ֿפון לַאנד1טז
  ,ֿפון די ֿפעלדזן װָאס צום מדבר

  .צום בַארג ֿפון טָאכטער ִציון
  : און עס װעט זַײן2

  ,װי ַא ֿפױגל ַא ֿפַארװָאגלטער
  , צעטריבענערװי ַא נעסט ַא

  ,װעלן זַײן די טעכטער ֿפון מוָאֿב
  .בַײ די איבערֿפָארן ֿפון ַארנון

  , ״ברענג ַאן עצה3
  ;שַאף ַא בַאשײד

  ,מַאך דַײן שָאטן װי די נַאכט
  ;אין מיטן העלן טָאג

  ,ֿפַארבָארג די ֿפַארשטױסענע
  .דעם ֿפַארװָאגלטן זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן

  , ֿפַארשטױסענע– מוָאֿבס –נע  זָאלן װױנען בַײ דיר מַײ4
  ,זַײ זײ ַא ֿפַארבָארגעניש ֿפון דעם רױבער

  ,ביז ַאװעק איז די דריקונג
  ,געענדיקט דער רױב

  ;ֿפַארלענדט די צעטרעטער אױסן לַאנד
  , װָארום אױֿפגעשטעלט אױף גענָאד איז דער טרָאן5

  ,אין ָדִודס געצעלט, און אױף אים זיצט מיט אמת
  ,זוכט רעכטַא ריכטער װָאס 

  .און איז גיך אױף גערעכטיקײט״

  , ״מיר הָאבן געהערט די שטָאלצקײט ֿפון מוָאֿב6
  ;װי זײער שטָאלץ ער איז

  ,זַײן גאװה און זַײן שטָאלצקײט און זַײן חוצּפה
  .זַײנע בַארימערַײען ָאן ַא הַאֿפט״

  , דרום װעט יָאמערן מוָאֿב אױף מוָאֿב7
  ;איטלעכער װעט יָאמערן

  ַחֶרֶׂשת-י רָאזינקעקוכנס ֿפון קירנָאך ד
  .אין גַאנצן דערשלָאגענע, װעט איר זיֿפצן

  , װָארום די ֿפעלדער ֿפון חשבון זַײנען ֿפַארװעלקט8
  ,דער װַײנשטָאק ֿפון ִׂשֿבָמה

  װָאס זַײנע רױטטרױבן הָאבן ֿפַארטומלט



  ישעיה

יז

  ;די הַארן ֿפון די ֿפעלקער
  ,ביז ַיעֵזר הָאבן זײ דערגרײכט

  ;הָאבן זײ געװַאנדערטביזן מדבר 
  ,אירע צװַײגן הָאבן זיך צעשּפרײט

  .ביז צום ים זַײנען זײ ַאריבער
  , דרום בַאװײן איך אין דעם געװײן ֿפון ַיעֵזר9

  ;דעם װַײנשטָאק ֿפון ִׂשֿבָמה
  ,איך טרינק דיך ָאן מיט מַײנע טרערן

  ;חשבון און ֶאלָעֵלה
  װָארום אױף דַײן הַארבסטונג און אױף דַײן שניט

  .איז ַא קריגגעשרײ געֿפַאלן

   און אַײנגעטָאן איז די ֿפרײד און די לוסטיקײט10
  ;ֿפון דעם ֿפרוכטגָארטן

  ,און אין די װַײנגערטנער װערט ניט געזונגען
  ;װערט ניט געשַאלט

  קײן װַײן אין די קעלטערן
  ;טרעט ניט דער טרעטער

  ״!איך הָאב געמַאכט אױֿפהערן ״ֵהיָדד
  ,ַא הַארף מַײנע געדערים אױף מוָאֿבדרום ברומען װי 11

  .ֶחֶרׂש-און מַײנע אינגעװײד אױף קיר

ַאז עס װעט זיך ַארױסװַײזן ַאז מוָאֿב הָאט זיך ,  און עס װעט זַײן12
װעט ער ַארַײנגײן אין זַײן , אומזיסט אַײנגעמיט אױף דער ָבָמה

  .ָאבער ער װעט גָארנישט אױסריכטן, הײליקטום ּתֿפילה טָאן

. ס איז דָאס װָארט װָאס גָאט הָאט גערעדט אױף מוָאֿב ַא מָאל דָא13
װי די , אין דרַײ יָאר: ַאזױ צו זָאגן, ָאבער ַאצונד הָאט גָאט גערעדט

װעט גרינגעשַאצט װערן דער ּכֿבוד ֿפון , יָארן ֿפון ַא געדונגענעם
און דער איבערבלַײב װעט זַײן ַא ; בַײ ַאל דעם גרױסן טומל, מוָאֿב
  . װינציקײט ָאן שטַארקײטקלײן

  

  . די נֿבואה אױף דמׂשק1
  ,זע דמׂשק װערט אױס שטָאט

  .הױֿפן-און װעט װערן ַא חורֿבה



  ישעיה

  ,ֿפַארלָאזן די שטעט ֿפון ערוער
  ;ֿפַאר סטַאדעס װעלן זײ זַײן

  ,און זײ װעלן הױערן
  .און קײנער װעט ניט ָאּפשרעקן

  ,רים און ָאּפגעטָאן װעט װערן ַא ֿפעסטונג ֿפון אֿפ3
  ;און ַא מלוכה ֿפון דמׂשק

  און דער איבערבלַײב ֿפון ארם װעט װערן
  ,װי די ּפרַאכט ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל

  .זָאגט גָאט ֿפון צֿבאות

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג4
  ,װעט ֿפַארָארימט װערן די ּפרַאכט ֿפון יעקֿב

  . װערןאון די ֿפעטקײט ֿפון זַײן לַײב װעט ָאּפגעצערט
  , און עס װעט זַײן װי ַא שניטער זַאמלט ּתֿבואה5

  ;און שנַײדט מיט זַײן ָארעם די זַאנגען
  און עס װעט זַײן װי מע קלַײבט זַאנגען

  .אין טָאל ֿפון רֿפאים
  ,  נָאר ַא נָאכקלַײב װעט בלַײבן אױף אים6

  , װי בַײם ָאּפקלַאּפן ַאן אײלבערטבױם
  ,שּפיץצװײ דרַײ ּפערלעך אױבן בַײם 

  ,אױב ֿפרוכטיק, ֿפיר ֿפינף אױף זַײנע צװַײגן
  .דער גָאט ֿפון יׂשראל, זָאגט יהוה

  , אין יענעם טָאג װעט דער מענטש זיך קערן צו זַײן בַאשעֿפער7
  .און זַײנע אױגן װעלן קוקן צום הײליקן ֿפון יׂשראל

  , און ער װעט זיך ניט קערן צו די מזבחות8
  ,די װערק ֿפון זַײנע הענט

  ,און ניט ָאנקוקן װָאס זַײנע ֿפינגער הָאבן געמַאכט
  .און די געצנבײמער און די זונזַײלן

   אין יענעם טָאג װעלן זַײנע ֿפעסטע שטעט זַײן9
  ,װי די ֿפַארלָאזנקײט ֿפון די װעלדער און די בַארגשּפיצן
  ;װָאס מע הָאט ֿפַארלָאזן ֿפון װעגן די קינדער ֿפון יׂשראל

  .ן ַא װיסטענישאון עס װעט זַײ
  , װָארום הָאסט ֿפַארגעסן דעם גָאט ֿפון דַײן הילף10

  ;און דעם ֿפעלדז ֿפון דַײן שטַארקײט הָאסטו ניט דערמָאנט



  ישעיה

יח

  ,דרום הָאסטו ליבלעכע ֿפלַאנצן געֿפלַאנצט
  ;און ַא ֿפרעמדן צװַײג אַײנגעזעצט דרינען

  ,סן אין טָאג ֿפון דַײן ֿפלַאנצונג הָאסט עס געמַאכט װַאק11
  –און ֿפרימָארגנס הָאסטו דַײן זָאמען געמַאכט בלִיען 

  ַא הױֿפן ריטלעך אין טָאג ֿפון קרַאנקשַאֿפט
  .און מסוּכנעם װײטָאג

  ,די ברומונג ֿפון ֿפיל אומות,  װײ12
  ;װָאס ברומען װי דָאס ברומען ֿפון ימען

  ,און די רױשונג ֿפון ֿפעלקער
  !ע װַאסערןװָאס רױשן װי די רױשונג ֿפון מַאכטיק

  , די ֿפעלקער רױשן װי די רױשונג ֿפון ֿפיל װַאסערן13
  ,ָאבער ער װעט ָאנשרַײען אױף זײ

  ,און זײ װעלן ַאנטלױֿפן אין דער װַײט
  ,און געיָאגט װערן װי שּפרײ ֿפון די בערג ֿפַארן װינט

  .און װי ַא שטױברָאד ֿפַארן שטורעם
  !ַא שרעקעניש, זע,  צו ָאװנטצַײט14

  .רימָארגן זַײנען זײ ניטָאאײדער ֿפ
  ,דָאס איז דער חלק ֿפון אונדזערע רױבער
  .און דער גורל ֿפַאר אונדזערע אױסרױבער

  

  ,דָאס לַאנד ֿפון ֿפליגלזשומערַײ,  ָא1
  ;װָאס ֿפון יענער זַײט טַײכן ֿפון ּכּוש

  , װָאס שיקט איבערן ים שלוחים2
  !און אין שיֿפן ֿפון יַאמש אױֿפן װַאסער

  ,שלוחים ֿפלינקע, גײט
  ,צו דער הױכער און גלַאנציקער אומה
  ,צו ַא ֿפָאלק מוראדיק ֿפון אײביק ָאן
  ,ַאן אומה ֿפון מַאכט און צעטרעטונג
  .װָאס טַײכן שנַײדן דורך איר לַאנד

  , איר ַאלע װױנער ֿפון דער װעלט3
  ,און איר װָאס רוט אױף דער ערד

  ,װעט איר זען, װען מע הײבט אױף ַא ֿפָאן אױף די בערג
  .װעט איר הערן, און װען מע בלָאזט ַא שוֿפר



  ישעיה

יט

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט צו מיר4
  ,איך װעל רוִיק צוקוקן אין מַײן ָארט

  ,װי קלָארע היץ אין זונליכט
  .װי ַא טױװָאלקן אין דער היץ ֿפון שניט

  ,װען געענדיקט די בלִיעכץ,  װָארום ֿפַארן שניט5
  ,ץ װערט ַא װַײנטרױב װָאס צַײטיקט זיךאון דער שּפרָא

  ,װעט ער ָאּפשנַײדן די הענגלעך מיט צװַײגמעסערס
  .און די צװַײגן טוט ער ָאּפ און װַארֿפט ַאװעק

   זײ װעלן איבערגעלָאזט װערן אין אײנעם6
  ,ֿפַארן רױבֿפױגל ֿפון די בערג

  ;און ֿפַאר דער חיה ֿפון דער ערד
  ,בֿפױגלאון װעט זומערן דערױף דער רױ

  .און איטלעך חיה ֿפון דער ערד װעט דערױף װינטערן

   אין יענער צַײט װעט געברַאכט װערן7
  ,ַא מּתנה צו גָאט ֿפון צֿבאות

  ,ֿפון דער הױכער און גלַאנציקער אומה
  ,ֿפון ַאן אומה מוראדיק ֿפון אײביק ָאן
  ,ַא ֿפָאלק ֿפון מַאכט און צעטרעטונג

  ,ן לַאנדװָאס טַײכן שנַײדן דורך זַײ
  ,צום ָארט ֿפון דעם נָאמען ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות

  .צום בַארג ִציון

  

  . די נֿבואה אױף מצַרִים1
  ,גָאט רַײט אױף ַא װָאלקן ַא ֿפלינקן, זע

  ;און ער קומט קײן מצַרִים
  ,און די ָאּפגעטער ֿפון מצַרִים װעלן זיך טרײסלען ֿפַאר אים

  .צעגײן אין איםאון דָאס הַארץ ֿפון מצַרִים װעט 
  , און איך װעל ָאנרײצן מצַרִים אױף מצַרִים2

  ,און זײ װעלן מלחמה הַאלטן איטלעכער קעגן זַײן ברודער
  ,ַא שטָאט קעגן ַא שטָאט

  .ַא קינגרַײך קעגן ַא קיניגרַײך
  , און אױסגעלײדיקט װעט װערן דער גַײסט ֿפון מצַרִים אין איר3

  ;און איר עצה װעל איך צונישט מַאכן



  ישעיה

  ,און בַײ די ּפרעּפלער, און זײ װעלן ֿפָארשן בַײ די ָאּפגעטער
  .און בַײ די רוחות, און בַײ די גַײסטער

   און איך װעל איבערענטֿפערן מצַרִים4
  ,אין דער הַאנט ֿפון ַא הַארטן הַאר

  ,און ַא שטרענגער מלך װעט געװעלטיקן איבער זײ
  .גָאט ֿפון צֿבאות, זָאגט דער הַאר

  ,י װַאסערן װעלן אױסגײן ֿפון ים און ד5
  .און דער טַײך װעט אױסגעטריקנט און טרוקן װערן

  , און דומּפיק װעלן װערן די טַײכן6
  ;ֿפַארמינערט און אױסגעטריקנט װערן די ֿפלוסן ֿפון מצַרִים

  .רָאר און ַאאיר װערן ֿפַארװעלקט
  , הױל װערט בַײם נילוס7

  ,בַײם רַאנד ֿפונעם נילוס
  ָאס ֿפַארזײטע בַײם נילוסאון ַאל ד

  .און ניטָא, ֿפַארװײט, װערט ֿפַארטריקנט
  , און קלָאגן װעלן די ֿפישער8

  ,און טרױערן װעלן ַאלע װָאס װַארֿפן ַא װענטקע אין נילוס
  .און די װָאס שּפרײטן ַא נעץ אױֿפן װַאסער װערן ֿפַארשניטן

   און ֿפַארשעמט װעלן װערן9
  , ֿפלַאקסדי ַארבעטער ֿפון געקַאמטן
  .און די װעבער ֿפון װײסצַײג

  ; און אירע װַארשטַאטן װעלן זַײן צעקלַאּפט10
  .ַאלע לױנַארבעטער בַאטריבט אין געמיט

  , לױטער נַארן זַײנען די הַארן ֿפון צוַען11
  די קליגסטע יועצים ֿפון ּפרעהן

  .זַײנען ַא נַארישער בַארָאט
  :װי קענט איר זָאגן צו ּפרעהן

  ,ון חכמים בין איךַא זון ֿפ
  ?ַא זון ֿפון מלכים ֿפַארצַײטיקע

  ? װּו זַײנען זײ דען דַײנע חכמים12
  ;זָאלן זײ ַאקָארשט דיר זָאגן

  און לָאמען װיסן װָאס גָאט ֿפון צֿבאות
  .הָאט בַארָאטן אױף מצַרִים

  , ֿפַארנַארישט זַײנען די הַארן ֿפון צוַען13



  ישעיה

  ;נֹוףָאּפגענַארט זַײנען די הַארן ֿפון 
  ֿפַארֿפירט הָאבן מצַרִים
  .די ּפֵני ֿפון אירע שֿבטים

   גָאט הָאט ַארַײנגעגָאסן אין איר14
  ;ַא גַײסט ֿפון ֿפַארדרײעניש

  און זײ הָאבן געמַאכט מצַרִים זיך װַאקלען אין ַאל זַײן טּוונג
  .װי ַא שּכור טוט זיך װַאקלען בַײ זַײן ברעכן

  ן ַאן אױֿפטו און אין מצַרִים װעט ניט זַײ15
  ,װָאס ַא קָאּפ ָאדער ַאן עק

  .ַא טײטלצװַײג ָאדער ַא טַײכריטל זָאל אױֿפטָאן

  , אין יענעם טָאג װעט מצַרִים זַײן ַאזױ װי װַײבער16
  און ער װעט ציטערן און ַאנגסטן

  ,ֿפַארן ֿפָאך ֿפון דער הַאנט ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות
  .װָאס ער טוט ֿפָאכן אױף אים

  ;ס לַאנד ֿפון יהּודה װעט װערן ֿפַאר מצַרִים ַא שרעקעניש און דָא17
  װעט ער ַאנגסטן, װען נָאר מע װעט עס אים דערמָאנען
  ,ֿפַאר דעם בַארָאט ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות

  .װָאס ער טוט בַארָאטן אױף אים

   אין יענעם טָאג װעלן זַײן אין לַאנד מצַרִים18
  ,ון ּכַנַעןֿפינף שטעט װָאס רעדן די שּפרַאך ֿפ

  ;און שװערן צו גָאט ֿפון צֿבאות
  .די שטָאט ֿפון צעשטערונג װעט אײנע גערוֿפן װערן

   אין יענעם טָאג19
  ,װעט זַײן ַא מזבח צו גָאט אין מיטן לַאנד מצַרִים

  .און ַא זַײלשטײן צו גָאט בַײ איר געמַארק
   און עס װעט זַײן צום צײכן און צום עדות20

  ;צֿבאות אין לַאנד מצַרִיםֿפַאר גָאט ֿפון 
  ,ַאז זײ װעלן שרַײען צו גָאט ֿפון װעגן דריקער
  ,װעט ער זײ שיקן ַא העלֿפער און ַא שטרַײטער

  .און ער װעט זײ מציל זַײן
  , און גָאט װעט זיך לָאזן דערקענען צו מצַרִים21

  ,און די ִמצרים װעלן דערקענען גָאט אין יענעם טָאג
  ,ּפֿפער און שּפַײזָאּפֿפעראון דינען מיט שלַאכטָא



  ישעיה

כ

  .און מנדר זַײן ַא נדר צו גָאט און בַאצָאלן
  – און גָאט װעט ּפלָאגן מצַרִים 22

  ;ּפלָאגן און הײלן
  ,און ַאז זײ װעלן זיך אומקערן צו גָאט

  .און זײ הײלן, װעט ער זיך איבערבעטן צו זײ
  , אין יענעם טָאג װעט זַײן ַא װעג ֿפון מצַרִים קײן אשור23

  ,און אשור װעט קומען אין מצַרִים
  ,און מצַרִים אין אשור

  .און מצַרִים װעט דינען גָאט מיט אשור

   אין יענעם טָאג װעט יׂשראל זַײן24
  ,ַא דריטער צו מצַרִים און צו אשור
  ;ַא בענטשונג אין מיטן ֿפון דער ערד

  :ַאזױ צו זָאגן,  װַײל גָאט ֿפון צֿבאות הָאט אים געבענטשט25
  ,עבענטשט זָאל זַײן מַײן ֿפָאלק מצַרִיםג

  ,אשור, און דָאס װערק ֿפון מַײנע הענט
  .יׂשראל, און מַײן ַארבונג

  

װען ַסרגון ,  אין דעם יָאר װָאס ַּתרָּתן איז געקומען קײן ַאשדוד1
און ער הָאט מלחמה , דער מלך ֿפון אשור הָאט אים געשיקט

 אין יענער צַײט 2; צװּונגעןאון הָאט זי בַא, געהַאלטן מיט ַאשדוד
: ַאזױ צו זָאגן, הָאט גָאט גערעדט דורך יַשעָיהו דעם זון ֿפון ָאמוצן

  און דַײן , און זָאלסט ָאּפבינדן דָאס זַאק ֿפון דַײנע לענדן, גײ
 :הָאט ער ַאזױ געטָאן. שוך זָאלסטו ַארָאּפצִיען ֿפון דַײן ֿפוס

  .ַארומגעגַאנגען נַאקעט און בָארװעס

  : און גָאט הָאט געזָאגט3
  ַאזױ װי מַײן קנעכט יַשעָיהו איז ַארומגעגַאנגען

  ,נַאקעט און בָארװעס דרַײ יָאר
  ,ֿפַאר ַא סימן און ַא צײכן אױף מצַרִים און אױף ּכּוש

   ַאזױ װעט דער מלך ֿפון אשור ַאװעקֿפירן4
  ,און די ֿפַארטריבענע ֿפון ּכּוש, די געֿפַאנגענע ֿפון מצַרִים

  ,נַאקעט און בָארװעס, ונגע און ַאלטעי
  .צו דער שַאנד ֿפון מצַרִים, לַײב-מיט ָאּפגעדעקטן הינטער



  ישעיה

כא

   און זײ װעלן זַײן צעברָאכן און ֿפַארשעמט5
  ,זײער אױסקוק, ֿפון װעגן ּכּוש

  .זײער בַארימונג, און ֿפון װעגן מצַרִים
   און דער בַאװױנער ֿפון דָאזיקן ברעגלַאנד6

  :ין יענעם טָאגװעט זָאגן א
  ,ַאזױ איז געװָארן ֿפון אונדזער אױסקוק, זע

  ,װָאס מיר זַײנען ַאהין געלָאֿפן נָאך הילף
  ,ניצול צו װערן ֿפון מלך ֿפון אשור
  ?און װי װעלן מיר ַאנטרונען װערן

  

  . די נֿבואה אױף דעם מדבר בַײם ים1
  ;װי שטורעמס אין ָדרום װעט עס דורכגײן

  . ֿפון ַא מוראדיקן לַאנד,ֿפון מדבר קומט עס
  : ַא שװערע זעונג איז מיר ָאנגעזָאגט געװָארן2

  .און דער רױבער רױבט, דער ֿפעלשער ֿפעלשט
  !ָמַדי, בַאלעגער! ַארױף ֵאֶלם, גײ

  .ַאלע זיֿפצן װָאס דורך איר מַאך איך אױֿפהערן
  , דרום זַײנען מַײנע לענדן ֿפול מיט ציטערניש3

  מעןװײען הָאבן מיך ָאנגענו
  ;װי װײען ֿפון ַא געװינערין

  ,איך בין צעקרימט און קען ניט הערן
  .איך בין צעטומלט און קען ניט זען

  , צעדולט איז מַײן הַארץ4
  ;ַאן ַאנגסט הָאט מיך צעגרױלט

  מַײן גלוסטיקן ָאװנט
  .הָאט מען מיר צו שױדער געמַאכט

  , מע גרײט דעם טיש5
  ,מע דעקט די דעקע

  – מע טרינקט, מע עסט
  ,איר הַארן, ״שטײט אױף

  ״!בַאזַאלבט דעם שילד

  : װָארום ַאזױ הָאט צו מיר גָאט געזָאגט6
  ;גײ שטעל ַא װעכטער



  ישעיה

  .װָאס ער װעט זען זָאל ער זָאגן
  , און ַאז ער װעט זען ַא גערַײט7

  ,געשּפַאנען ֿפערד
  ,ַא גערַײט אײזלען
  ,ַא גערַײט קעמלען

  ,זָאל ער הָארכן ַא הָארכונג
  .רכונג ַא גרױסעַא הָא

  : הָאט ער אױסגעשרִיען װי ַא לײב8
  ,גָאט, אױֿפן װַאכטורעם

  ,שטײ איך ּתמיד בַײ טָאג
  און אױף מַײן היטונג

  .בין איך געשטעלט ַאלע נעכט

  ָאט איז געקומען,  און זע9
  ;געשּפַאנען ֿפערד, ַא גערַײט מענטשן

  :און ער הָאט אױסגערוֿפן און געזָאגט
  ,לן איז ָבֿבלגעֿפַא, געֿפַאלן

  און ַאלע אירע שניצגעטער
  .הָאט מען צעברָאכן צו דער ערד

  , דו געדרָאשענע מַײנע10
  ,און קינד ֿפון מַײן שַײער

  װָאס איך הָאב געהערט ֿפון יהוה ֿפון צֿבאות
  ,דעם גָאט ֿפון יׂשראל

  ,אַײך הָאב איך דערצײלט

  . די נֿבואה אױף דּוָמה11

  :ִעירצו מיר רוֿפט מען ֿפון ֵׂש
  ?װָאס ֿפון דער נַאכט, װעכטער
  ?װָאס ֿפון דער נַאכט, װעכטער

  : זָאגט דער װעכטער12
  ;געקומען ֿפרימָארגן און אױך נַאכט

  ,ֿפרעגט, אױב איר װילט ֿפרעגן
  .קומט װידער צו גײן



  ישעיה

כב

  . די נֿבואה אױף ַעָרֿב13
  ,װי אין װַאלד װעט איר נעכטיקן אין ַעָרֿב

  .יםקַארַאװַאנען ֿפון דָדנ
  ; ברענגט װַאסער ַאנטקעגן דעם דָארשטיקן14

  די בַאװױנער ֿפון לַאנד ֵּתימא
  .זָאלן בַאגעגענען מיט ברױט ֿפַאר אים דעם ֿפַארװָאגלטן

  , װָארום ֿפון שװערדן זַײנען זײ ַאנטלָאֿפן15
  ,ֿפון דער געצױגענער שװערד
  ,און ֿפון דעם געשּפַאנטן בױגן
  .און ֿפון דער שװערער מלחמה

  : װָארום ַאזױ הָאט צו מיר גָאט געזָאגט16
  ,װי די יָארן ֿפון ַא געדונגענעם, אין נָאך ַא יָאר

  ,װעט ֿפַארלענדט װערן די גַאנצע ּפרַאכט ֿפון ֵקדר
  , און די געבליבענע צָאל בױגנלַײט17

  ,די גיבורים ֿפון די קינדער ֿפון ֵקדר
  ,װעלן זַײן װינציק

  .יׂשראל הָאט גערעדטװָארום יהוה דער גָאט ֿפון 

  

  . די נֿבואה אױף דעם טָאל ֿפון זעונג1
  װָאס איז דיר דען

  ,װָאס דו ביסט אין גַאנצן אױף די דעכער ַארױף
  ,דו רױשיקע שטָאט,  דו ֿפולע מיט טומל2

  ?דו לוסטיקער ּכרך
  ,דַײנע דערשלָאגענע זַײנען ניט ֿפון שװערד דערשלָאגן

  .און ניט אין מלחמה געטײטע
  ,לע דַײנע ֿפירער זַײנען אין אײנעם ַאנטלָאֿפן ַא3

  ;ָאן ַא בױגן זַײנען זײ געֿפַאנגען געװָארן
  –ַאלע דַײנע געֿפונענע זַײנען אין אײנעם געֿפַאנגען געװָארן 

  .די װָאס זַײנען אין דער װַײט ַאנטלָאֿפן
  ,קערט אַײך ָאּפ ֿפון מיר:  דרום הָאב איך געזָאגט4

  ;עןלָאמיך ביטערלעך װײנ
  ,איר זָאלט ניט צושטײן מיך צו טרײסטן

  .אױף דעם ברָאך ֿפון דער טָאכטער מַײן ֿפָאלק



  ישעיה

   װָארום ַא טָאג ֿפון טומל און טרעטונג און צעטומלטקײט5
  ;אין טָאל ֿפון זעונג, גָאט ֿפון צֿבאות, איז בַײ דעם הַאר
  .און ַא געשרײ ביזן בַארג, מע ברעכט מױערן

  ,עם ֿפַײלבַײטל און ֵאֶלם טרָאגט ד6
  ,מיט ַא מחנה מענטשן רַײטער

  .און קיר הָאט ַאנטבלױזט דעם שילד
  , און עס איז געװען7

  ,ַאז דַײנע בעסטע טָאלן זַײנען ֿפול געװָארן מיט רַײטװעגן
  ,און די רַײטער הָאבן שטעלן זיך אױסגעשטעלט קעגן טױער

  , און דעם צודעק ֿפון יהּודה הָאט מען ָאּפגעדעקט8
  .הױז-יענעם טָאג הָאסטו אױסגעקוקט אױֿפן װַאֿפן ֿפון װַאלדאין 

  שטָאט הָאט איר געזען- און די שּפַאלטן ֿפון ָדִודס9
  ;ַאז זײ זַײנען ֿפיל

  .און איר הָאט אַײנגעזַאמלט דָאס װַאסער ֿפון אונטערשטן טַײך
  , און די הַײזער ֿפון ירושלים הָאט איר ֿפַארצײכנט10

  .די הַײזער צו בַאֿפעסטיקן די מױעראון אַײנגעװָארֿפן 
  , און ַא זַאמלָארט צװישן די צװײ מױערן הָאט איר געמַאכט11

  .ֿפַאר דעם װַאסער ֿפון ַאלטן טַײך
  ,און איר הָאט ניט געקוקט צו דעם װָאס הָאט עס געטָאן

  און דעם װָאס הָאט עס בַאשערט ֿפון לַאנג ָאן
  .הָאט איר ניט געזען

  ,גָאט ֿפון צֿבאות,  און דער הַאר12
  ,הָאט גערוֿפן אין יענעם טָאג

  ,צו געװײן און צו קלָאג און צו ּפליכעניש
  ;און צום ָאנגורטן זַאק

  ,ּוִׂשמחה- ערשט עס איז ָׂשׂשון13
  ,קױלן רינדער און שעכטן שָאף

  ;און טרינקען װַײן, עסן ֿפלײש
  ,״עסן און טרינקען

  .װָארום מָארגן װעלן מיר שטַארבן״
  :און גָאט ֿפון צֿבאות הָאט זיך ַאנטּפלעקט אין מַײנע אױערן 14

  אױב די דָאזיקע זינד װעט אַײך ֿפַארגעבן װערן
  !ביז איר װעט שטַארבן
  .גָאט ֿפון צֿבאות, הָאט געזָאגט דער הַאר

  :גָאט ֿפון צֿבאות,  ַאזױ הָאט געזָאגט דער הַאר15
  ,גײ קום צו דעם דָאזיקן אױֿפזעער



  ישעיה

  :װָאס איבערן ּפַאלַאץצו ֶשֿבנָא 
  ,און װעמען הָאסטו דָא,  װָאס הָאסטו דָא16

  ,װָאס דו הָאסט דיר דָא ַא קֿבר אױסגעהַאקט
  ,דו װָאס הָאסט אױסגעהַאקט אין דער הײך דַײן קֿבר

  ?זיך אױסגעשניטן אין ֿפעלדז ַא װױנונג
  ,גָאט שלַײדערט דיך ַא מַאכטיקן שלַײדער,  זע17

  ;ײענדיקאון דרײט דיך אום דר
  , קולִיען אין ַא קול װעט ער דיך ַאװעקקוליען18

  .אין ַא ברײטרױמיק לַאנד, װי ַא בַאל
  ,דָארטן װעסטו שטַארבן

  ,און דָארטן װעלן זַײן דַײנע ּפרַאכטיקע רַײטװעגן
  !דו שַאנד ֿפון דעם הױז ֿפון דַײן הַאר

  , און איך װעל דיך ַארָאּפשטױסן ֿפון דַײן שטַאנד19
  . דַײן שטעל װעט מען דיך ַארָאּפװַארֿפןאון ֿפון

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג20
  .װעל איך רוֿפן מַײן קנעכל ֶאלָיקים דעם זון ֿפון ִחלִקָיהון

  , און איך װעל אים ָאנטָאן דַײן העמדל21
  ,און דַײן גַארטל װעל איך אים ַארומבינדן

  ;און דַײן ממשלה װעל איך געבן אין זַײן הַאנט
  ,און ער װעט זַײן ֿפַאר ַא ֿפָאטער צום בַאװױנער ֿפון ירושלים

  .און צום הױז ֿפון יהּודה
  , און איך װעל געבן דעם שליסל ֿפון ָדִודס הױז אױף זַײן ַאקסל22

  ,און קײנער װעט ניט ֿפַארשליסן, און ער װעט עֿפענען
  .און קײנער װעט ניט עֿפענען, און ער װעט ֿפַארשליסן

  ך װעל אים בַאֿפעסיטקן װי ַא ֿפלעקל און אי23
  ;אין ַא זיכערן ָארט

  .און ער װעט זַײן ַא טרָאן ֿפון ּכֿבוד ֿפַאר זַײן ֿפָאטערס הױז
  , און דָאס גַאנצע געזעמל ֿפון זַײן ֿפָאטערס הױז24

  ,קינד און קײט
  ,װעלן ָאנהענגען אױף אים ַאלע קלײנע געֿפעסן

  . קרוגגעֿפעסןֿפון די בעקנגעֿפעסן און ביז ַאלע
  ,זָאגט גָאט ֿפון צֿבאות,  אין יענעם טָאג25

  װעט ָאּפגעטָאן װערן דָאס ֿפלעקל
  ,װָאס איז בַאֿפעסטיקט אין ַא זיכערן ָארט
  ,און װעט ָאּפגעהַאקט װערן און ַארָאּפֿפַאלן



  ישעיה

כג

  ;און די מׂשא װָאס אױף אים װעט ֿפַארשניטן װערן
  .װָארום גָאט הָאט גערעדט

  

  .אה אױף צור די נֿבו1
  ,יָאמערט איר שיֿפן ֿפון ַּתְרִשיש

  ;ָאן ַאן אַײנגַאנג, ָאן ַא הױז, װָארום זי איז ֿפַארװיסט
  ֿפון לַאנד ֿפון די ִּכּתים

  .איז דָאס זײ ַאנטּפלעקט געװָארן
  ;איר בַאװױנער ֿפון ברעג,  זַײט שטיל2

  ,דו װָאס די ָסוחרים ֿפון צידון
  .נגעֿפילטהָאבן דיך ָא, ֿפָארער-די ים

  , און איבער גרױסע װַאסערן איז דער זָאמען ֿפון שיחור3
  ;איר אַײנקום געװען, דער שניט ֿפון נילוס

  .און זי איז געװען דער מַארק ֿפון די ֿפעלקער
  ,װָארום דער ים הָאט געזָאגט,  שעם זיך צידון4

  :ַאזױ צו זָאגן, די ֿפעסטונג ֿפון ים
  ,קט און ניט געבָארןװי איך װָאלט גָאר ניט געװײטָא
  ,און קײן בחורים ניט דערצױגן
  .ָאדער יונגֿפרױען אױֿפגעברַאכט

  , ַאז מע װעט הערן אין מצַרִים5
  .װעט מען ציטערן בַײ דער הערונג ֿפון צור

  , גײט ַאריבער קײן ַּתְרִשיש6
  .איר בַאװױנער ֿפון ברעג, יָאמערט

  , איז דָאס אַײך די לוסטיקע7
  ע ֿפַארצַײטיקע טעג ֿפלעגן זי ֿפירן אירע ֿפיסװָאס ֿפון ֿפרִי

  ?אין דער װַײטן צו װױנען
  , װער הָאט דָאס בַארָאטן אױף צור דער בַאקרױנטער8

  ,װָאס אירע ָסוחרים זַײנען געװען ׂשָררות
  ?אירע הַאנדלסלַײט די ִנכָבדים ֿפון דער ערד

  , גָאט ֿפון צֿבאות הָאט דָאס בַארָאטן9
  ,ם שטָאלץ ֿפון ַאל דער שײנקײטצו ֿפַארשװעכן דע

  .צו מַאכן גרינגגעשַאצט ַאלע ִנכָבדים ֿפון דער ערד
  , איבערֿפלײץ דַײן לַאנד װי דער נילוס10



  ישעיה

  .ניטָא מער קײן אַײנצַאם, טָאכטער ַּתְרִשיש
  , ער הָאט אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט איבערן ים11

  ;ער הָאט געמַאכט ציטערן מלוכות
  , װעגן ּכַנַעןגָאט הָאט בַאֿפױלן

  .צו ֿפַארטיליקן אירע ֿפעסטונגען
  ,װעסט ניט מער לוסטיק זַײן:  און ער הָאט געזָאגט12

  .געשענדטע יונגֿפרױ טָאכטער צידון
  ;גײ ַאריבער קײן ִּכּתים, שטײ אױף

  .אױך דָארט װעסטו קײן מנוחה ניט הָאבן

  –דָאס לַאנד ֿפון די ַּכׂשדים ,  זע13
   נָאך ניט געװעןדי דָאזיקע אומה איז

  –לַײט -װען אשור הָאט עס געגרונטֿפעסט ֿפַאר מדבר
  ,זײ הָאבן אױֿפגעשטעלט זײערע בַאלעגערטורעמס

  ;זײ הָאבן אַײנגעװָארֿפן אירע ּפַאלַאצן
  .מע הָאט זײ געמַאכט ֿפַאר ַא חּורֿבה

  , יָאמערט איר שיֿפן ֿפון ַּתְרִשיש14
  .עסטונגװָארום ֿפַארװיסט געװָארן איז אַײער ֿפ

  : און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג15
  ,װעט צור זַײן ֿפַארגעסן זיבעציק יָאר

  ;ַאזױ װי די טעג ֿפון אײן מלך
  צום ָסוף ֿפון זיבעציק יָאר װעט געשען מיט צור

  :ַאזױ װי אין געזַאנג ֿפון דער זונה

  , נעם ַא הַארף16
  ,גײ אום אין שטָאט
  ;ֿפַארגעסענע זונה

  ,שּפיל שײן
  ,נג ֿפילזי

  .ּכדי זָאלסט דערמָאנט װערן

  , און עס װעט זַײן צום ָסוף ֿפון זיבעציק יָאר17
  ,װעט גָאט זיך דערמָאנען ָאן צור

  ,לױן-און זי װעט זיך אומקערן צו איר זונה
  און װעט װידער ֿפַארקערן מיט ַאלע קיניגרַײכן ֿפון דער װעלט



  ישעיה

כד

  .אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערד
  לױן-רדינסט און איר זונה ָאבער איר ֿפַא18

  ;װעט זַײן הײליק צו גָאט
  ;ער װעט ניט בַאהַאלטן און ניט אַײנגעשלָאסן װערן

  ,נַײערט ֿפַאר די װָאס זיצן ֿפַאר גָאט װעט זַײן איר ֿפַארדינסט
  .און ֿפַאר ַא צודעק ַא שײנעם, צו עסן צו זַאט

  

  ,גָאט לײדיקט אױס די ערד און ֿפַארװיסט זי,  זע1
  , װעט צעדרײען איר ּפניםאון

  .און צעשּפרײטן אירע בַאװױנער
  , און עס װעט זַײן2

  ,ַאזױ דָאס ֿפָאלק ַאזױ דער ּכהן
  ,ַאזױ דער קנעכט ַאזױ זַײן הַאר

  ,ַאזױ די דינסט ַאזױ איר הַארינטע
  ,ַאזױ דער קױֿפער ַאזױ דער ֿפַארקױֿפער

  ,ַאזױ דער מלוה ַאזױ דער לַײער
  . דער װָאס מע מָאנט ֿפון איםַאזױ דער מָאנער ַאזױ

  , אױסגעלײדיקט װעט אױסגעלײדיקט װערן די ערד3
  ;און צערױבט װעט זי צערױבט װערן

  .װָארום גָאט הָאט גערעדט דָאס דָאזיקע װָארט
  ,ֿפַארװעלקט איז די ערד,  ֿפַארָאֿבלט4

  ,ֿפַארװעלקט איז די װעלט, ֿפַארשניטן
  .דֿפַארשניטן די הױכע לַײט ֿפון דער ער

  , און די ערד איז זינדיק אונטער אירע בַאװױנער5
  ,װָארום זײ הָאבן עוֿבר געװען אױף די לערנונגען

  ,איבערגעטרעטן דָאס געזעץ
  .ֿפַארשטערט דעם אײביקן בונד

  , דרום עסט אױף ַא קללה די ערד6
  ;און ֿפַארשולדיקט זַײנען די װױנער דערין
  ,רדדרום גײען אַײן די בַאװױנער ֿפון דער ע

  .און מענטשן בלַײבן װינציק
  ,ֿפַארװעלקט איז דער װַײנשטָאק,  עס טרױערט דער װַײן7

  .עס זיֿפצן ַאלע ֿפרײלעכע הערצער
  , אױֿפגעהערט הָאט די ֿפרײד ֿפון די ּפױקן8



  ישעיה

  ,ֿפַארמיטן איז דער ליַארעם ֿפון די לוסטיקע
  .אױֿפגעהערט הָאט די ֿפרײד ֿפון דער הַארף

  ,קײן װַײן מיט געזַאנג מע טרינקט ניט 9
  .ביטער איז דער טרונק זַײנע טרינקער

  , צעברָאכן איז די נישטיקע שטָאט10
  .ֿפַארשלָאסן איטלעך הױז ניט ַארַײנצוגײן

  ; ַא װײגעשרײ אין די גַאסן בַײם װַײן11
  ,ֿפַארֿפינצטערט איז איטלעכע ִׂשמחה
  .ֿפַארװָאגעלט די ֿפרײד ֿפונעם לַאנד

  , װיסטקײט אין שטָאט געבליבן איז ַא12
  .און צעהַאקט אין ַא חּורֿבה איז דער טױער

  , װָארום ַאזױ װעט עס זַײן אין מיטן ֿפון דער ערד13
  ;צװישן די ֿפעלקער

  ,װי בַײם ָאּפקלַאּפן ַאן אײלבערטבױם
  .װי ַא נָאכקלַײב װען די לעז איז געענדיקט

  , די דָאזיקע װעלן אױֿפהײבן זײער ָקול אין געזַאנג14
  .װעגן דער גרױסקײט ֿפון יהוה טוען זײ שַאלן ֿפון אים

   דרום טוט ערלעכן יהוה15
  ,אין די לענדער ֿפון ליכט
  ,אױף די אינזלען ֿפון ים

  .דעם נָאמען ֿפון יהוה דעם גָאט ֿפון יׂשראל

  : ֿפון עק ערד הָאבן מיר געזַאנגען געהערט16
  ״!״ּפרַאכט צו דעם גערעכטן

  :ָאבער איך זָאג
  !װי איז מיר, איך גײ אַײן, ך גײ אַײןאי

  ,די ֿפעלשער טוען ֿפעלשן
  .ַא ֿפעלשונג ֿפעלשן די ֿפעלשער, יָא
  , ַא גרױל און ַא גרוב און ַא נעץ אױף דיר17

  .בַאװױנער ֿפון דער ערד
  , און עס װעט זַײן18

  ,דער װָאס ַאנטלױֿפט ֿפון דעם ָקול ֿפון גרױל
  ,װעט ַארַײנֿפַאלן אין גרוב

  , דער װָאס קומט ַארױף ֿפון גרובאון
  ;װעט געֿפַאנגען װערן אין נעץ

  ,װָארום די ֿפענצטער ֿפון דער הײך הָאבן זיך געעֿפנט



  ישעיה

כה

  .און עס שטורעמען די גרונטֿפעסטן ֿפון דער ערד
  , ברעכן צעברעכט זיך די ערד19

  ,ברעקלען צעברעקלט זיך די ערד
  .װַאקלען טוט זיך װַאקלען די ערד

  ,ן װי ַא שיּכורער װעט זיך שָאקלען די ערד שָאקלע20
  ;און װעט זיך טרײסלען װי ַא נַאכטבַײדל

  ,און שװער װעט זַײן איר ֿפַארברעך אױף איר
  .און מער ניט אױֿפשטײן, און זי װעט ֿפַאלן

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג21
  װעט גָאט זיך רעכענען מיט דעם חיל ֿפון דער הײך

  ,אין דער הײך
  ון מיט די מלכים ֿפון דער ערדא

  .אױף דער ערד
  און זײ װעלן אַײנגעזַאמלט װערן

  ,װי מע זַאמלט געֿפַאנגענע אין ּתֿפיסה
  , און זײ װעלן אַײנגעשלָאסן װערן אין ֿפעסטונג22

  .און ערשט נָאך ֿפיל טעג װעלן זײ דערמָאנט װערן
  , און די לֿבנה װעט זיך שעמען23

  ,מט װערןאון די זון װעט ֿפַארשע
  װָארום גָאט ֿפון צֿבאות טוט קיניגן

  ;און אין ירושלים, אױף בַארג ִציון
  .און ַאנטקעגן זַײנע עלטסטע װעט זַײן ַא ּפרַאכטיקײט

  

  ,דו ביסט מַײן גָאט,  יהוה1
  ,איך װעל דיך דערהײבן

  ,איך װעל לױבן דַײן נָאמען
  ;װָארום הָאסט אױֿפגעטָאן װּונדער

  –ַאנג ָאן די בַארָאטן ֿפון ל
  .מיט טרַײער געטרַײשַאֿפט

  , װָארום הָאסט געמַאכט ֿפון ַא שטָאט ַא הױֿפן2
  ,ַא בַאֿפעסטיקטן ּכרך ֿפַאר ַא חּורֿבה

  ,די ּפַאלַאצן ֿפון ֿפרעמדע ֿפַאר אױס שטָאט
  .זײ זָאלן אײביק ניט ָאּפגעבױט װערן



  ישעיה

  , דרום װעט דיך ערלעכן די שטַארקע אומה3
  .כטיקע ֿפעלקער װעט דיך ֿפָארכטןדער ּכרך ֿפון מַא

  , װָארום ביסט געװען ַא ֿפעסטונג דעם ָארימַאן4
  ,ַא ֿפעסטונג דעם בַאדערֿפטיקן אין זַײן נױט

  ;ַא שָאטן ֿפון היץ, ַא שוץ ֿפון גוסרעגן
  װָארום דער צָארן ֿפון די מַאכטיקע
  .איז װי ַא גוסרעגן אױף ַא װַאנט

  , לַאנד ַאזױ װי היץ אין ַא טרוקענעם5
  ;דָאס גערױש ֿפון די ֿפרעמדע אונטערטעניקסטו

  ,װי היץ דורך ַא װָאלקנשָאטן
  .װערט דָאס געזַאנג ֿפון די מַאכטיקע ֿפַארדריקט

   און גָאט ֿפון צֿבאות װעט מַאכן6
  ,ֿפַאר ַאלע ֿפעלקער אױף דעם דָאזיקן בַארג

  ,ַא מָאלצַײט ֿפון ֿפעטשּפַײזן
  ,עןַא מָאלצַײט ֿפון הײװנװַײנ

  ,ֿפעטשּפַײזן מַארכיקע
  .הײװנװַײנען געלַײטערטע

   און ער װעט ֿפַארטיליקן אױף דעם דָאזיקן בַארג7
  ,דעם צודעק װָאס דעקט צו ַאלע ֿפעלקער

  .און דעם שלײער װָאס איז געשלײערט אױף ַאלע אומות
  ; ער װעט ֿפַארטיליקן דעם טױט אױף אײביק8

  און גָאט דער הַאר װעט ָאּפװישן
  ,רער ֿפון איטלעכן ּפניםדי ט

  און די שַאנד ֿפון זַײן ֿפָאלק
  ;װעט ער ָאּפטָאן ֿפון דער גַאנצער ערד

  .װָארום גָאט הָאט גערעדט

  : און מע װעט זָאגן אין יענעם טָאג9
  ,דָאס איז אונדזער גָאט, זע

  ,װָאס מיר הָאבן געהָאֿפט צו אים ער זָאל אונדז העלֿפן
  ,ָאבן געהָאֿפט צו איםדָאס איז יהוה װָאס מיר ה

  .לָאמיר לוסטיק זַײן און זיך ֿפרײען מיט זַײן הילף
  , װָארום די הַאנט ֿפון גָאט װעט רוען אױף דעם דָאזיקן בַארג10

  ,און מוָאֿב װעט צעטרעטן װערן אױף זַײן ָארט
  .װי שטרױ װערט צעטרעטן אין מיסטהױֿפן



  ישעיה

כו

  , און ער װעט אױסשּפרײטן דערין זַײנע הענט11
  ; ַא שװימער שּפרײט אױס צום שװימעןװי

  ָאבער מע װעט דערנידערן זַײן גאװה
  :מיט די קונצן ֿפון זַײנע הענט

   און די הױכע ֿפעסטונג ֿפון דַײנע מױערן12
  ,דערנידערט ער, בײגט ער

  .ברענגט ער צו דער ערד ביזן שטױב

  

   אין יענעם טָאג װעט געזונגען װערן1
  :ַאנד יהּודהדָאס דָאזיקע געזַאנג אין ל
  ;ַא שטַארקע שטָאט הָאבן מיר

  .מױערן און ֿפעסטונגען מַאכט ער ֿפַאר הילף
  , עֿפנט די טױערן2

  ,און זָאל ַארַײנגײן דָאס גערעכטע ֿפָאלק
  .װָאס היט ָאּפ געטרַײשַאֿפט

   דָאס געמיט װָאס ֿפַארלָאזט זיך3
  ;בַאהיטסטו אין שלום

  .אױף דירװַײל עס ֿפַארזיכערט זיך , אין שלום
  , ֿפַארזיכערט אַײך אױף יהוה ביז אײביק4

  .װָארום אין ָיה יהוה איז ַאן אײביקער ֿפעלדז
  , װָארום ער הָאט געבײגט די װָאס זיצן אין דער הײך5

  ;די דערהױבענע שטָאט
  ,ער דערנידערט זי ביז דער ערד, ער דערנידערט זי

  .ער ברענגט זי ביזן שטױב
  ,ן דער ֿפוס װעט זי צעטרעט6

  ,די ֿפיס ֿפון דעם ָארימען
  .די טריט ֿפון בַאדערֿפטיקע

  ; דער װעג ֿפון גערעכטן איז גלַײך7
  ;מַאכסט גלַאט דעם שטעג ֿפון גערעכטן, דו רעכטֿפַארטיקער

  אױף דעם װעג ֿפון דַײנע משּפטים,  יָא8
  ;גָאט, הָאבן מיר געהָאֿפט אױף דיר

  צו דַײן נָאמען און צו דַײן געדעכעניש
  .ז די גלוסטונג ֿפון דער זעלאי



  ישעיה

  , מיט מַײן זעל הָאב איך דיך געגלוסט בַײ נַאכט9
  ,מיט מַײן גַײסט אין מיר הָאב איך דיך געזוכט, יָא

  ,װָארום ַאז דַײנע משּפטים זַײנען אױף דער ערד
  .לערנען גערעכטיקײט די בַאװױנער ֿפון דער װעלט

  , װערט דער ָרשע געלַײטזעליקט10
  ;ט גערעכטיקײטלערנט ער ני

  ,אין לַאנד ֿפון ערלעכקײט טוט ער אומרעכט
  .און ער זעט ניט די גרױסקײט ֿפון גָאט

  ,אױֿפגעהױבן איז דַײן הַאנט,  גָאט11
  ;ָאבער זײ זעען ניט

  זָאלן זײ זען און זיך שעמען
  ;דַײן ָאננעמען זיך ֿפַארן ֿפָאלק

  .ַא ֿפַײער זָאל דַײנע ֿפַײנט ֿפַארצערן, יָא
  ,בַאשער אונדז שלום, ט גָא12

  װָארום אױך ַאלע אונדזערע אױֿפטוען
  .הָאסט דו אױסגעֿפירט ֿפַאר אונדז

  , יהוה אונדזער גָאט13
  .הַארן אחוץ דיר הָאבן געהערשט איבער אונדז

  . דַײן נָאמען–ָאבער נָאר דיך הָאבן מיר דערמָאנט 
  , די מתים װעלן ניט לעבעדיק װערן14

  ;שטײןדי טױטע װעלן ניט אױֿפ
  ,ֿפַאר װָאר הָאסט געשטרָאֿפט און זײ ֿפַארטיליקט

  .ֿפון זײ און אונטערגעברַאכט יעטװעדער זכר
  ,גָאט,  הָאסט געמערט בַײ די ֿפעלקער15

  ;הָאסט געמערט בַײ די ֿפעלקער דַײן ּכֿבוד
  .הָאסט דערגרײכט ַאלע װַײטע עקן ֿפון דער ערד

  ,טאין נױט הָאבן זײ דיך דערמָאנ,  גָאט16
  ,זײ הָאבן אױסגעגָאסן ַא שטיל געבעט
  .װען דַײן שטרָאף איז געװען אױף זײ

  , װי ַא טרָאגעדיקע װָאס גײט צו קינד17
  ,שרַײט אין אירע װײען, דרײט זיך

  .גָאט, ַאזױ זַײנען מיר געװען ֿפַאר דיר
  ,מיר הָאבן געװײטָאקט,  מיר הָאבן געטרָאגן18

  ;רןאון ַאזױ װי מיר װָאלטן װינט געבָא



  ישעיה

כז

  ,קײן ישועות הָאבן מיר ניט אױסגעװירקט אין לַאנד
  .און ניט אױֿפגעלעבט הָאבן די בַאװױנער ֿפון דער װעלט

  , זָאלן אױֿפלעבן דַײנע מתים19
  !מַײנע טױטע לַײבער זָאלן אױֿפשטײן

  ;איר װָאס רוט אין שטױב, װַאכט אױף און זינגט
  ,װָארום ַא טױ ֿפון ליכטיקײט איז דַײן טױ

  .די ערד װעט די טױטע ַארױסגעבןאון 

  ,גײ ַארַײן אין דַײנע קַאמערן, מַײן ֿפָאלק,  קום20
  ;און ֿפַארשליס דַײן טיר הינטער דיר
  ,בַאהַאלט זיך אױף ַא קלײן װַײלע

  .ביז דער צָארן װעט ַאריבער
  ,גָאט גײט ַארױס ֿפון זַײן ָארט,  װָארום זע21

  ,רד ֿפַאר זײער זינדצו בַאשטרָאֿפן די בַאװױנער ֿפון דער ע
  ,און די ערד װעט ַאנטּפלעקן איר בלוט

  .און װעט מער ניט ֿפַארדעקן אירע הרּוגים

  

   אין יענעם טָאג װעט גָאט בַאשטרָאֿפן1
  ,מיט זַײן הַארטער און גרױסער און שטַארקער שװערד

  ,די לױֿפיקע שלַאנג, דעם ִלוָיתן
  ;די געדרײטע שלַאנג, און דעם ִלוָיתן

  .ער װעט טײטן דעם קרָאקָאדיל װָאס אין יםאון 
  : אין יענעם טָאג זינגט צו איר2

  !װַײנגָארטן ֿפון שױמיקן װַײן
  , איך גָאט בין זַײן היטער3

  ;ַאלע רגע בַאװעסער איך אים
  ,טָאמער װעט מען אים בײז טָאן

  .אים היט איך בַײ נַאכט און בַײ טָאג
  ; קײן צָארן איז ניטָא אין מיר4

  !ס איז מיר דערנער און װילדגעװעקסװען דָא
  ;איך װָאלט אין מלחמה געטרעטן דערױף
  .איך װָאלט עס ֿפַארברענט מיט ַאנַאנדער

  , װען ער זָאל זיך נָאר הַאלטן ָאן מַײן שטַארקײט5



  ישעיה

  ,מַאכן שלום מיט מיר
  !מיט מיר שלום מַאכן

  , אין די קומעדיקע טעג װעט זיך אַײנװָארצלען יעקֿב6
  ,און בלִיען װעט יׂשראלשּפרָאצן 

  .און דָאס געזיכט ֿפון דער װעלט װעט ֿפול זַײן מיט ֿפרוכט

  ? הָאט ער אים געשלָאגן װי ער הָאט זַײן שלעגער געשלָאגן7
  ?ָאדער איז ער װי די טײטונג ֿפון זַײנע געטײטע געטײט געװָארן

  ;בַאשטרָאֿפסטו זי מיט ַאװעקשיקן,  װען ֿפול די מָאס8
   ֿפַארטריבן אין זַײן שװער געמיטער הָאט זי

  .װינט-אין טָאג ֿפון מזרח
  , דרום װעט דערמיט ֿפַארגעבן װערן די זינד ֿפון יעקֿב9

  :און דָאס איז ַאל דער ָאּפצָאל ֿפַאר ָאּפטָאן זַײן חטא
  שטײנער-װען ער װעט מַאכן ַאלע מזבח
  ,װי קַאלכשטײנער צעהַאקטע
  ַאז מער זָאלן ניט אױֿפשטײן

  .עצנבײמער און קײן זונזַײלןקײן ג
  , װָארום די בַאֿפעסטיקטע שטָאט איז ַאלײן10

  ;ַא װױנונג ַאװעקגעװָארֿפן און ֿפַארלָאזט װי ַא מדבר
  ,און דָארט װעט עס הױערן, דָארט װעט זיך ֿפיטערן ַא קַאלב

  .און ֿפַארלענדן אירע צװַײגן
  , װען אירע ריטלעך זַײנען ֿפַארדַארט11

  ;געברָאכן װערןװעלן זײ ָאּפ
  .װַײבער קומען און צינדן זי ָאן

  ;װָארום ַא ֿפָאלק ָאן ֿפַארשטַאנדיקײט איז דָאס
  ,דרום װעט אים ניט דערבַארימען זַײן בורא
  .און זַײן בַאשעֿפער װעט אים ניט לַײטזעליקן

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג12
  װעט גָאט ָאּפקלַאּפן זַײן ֿפרוכט

  ,]ּפרת[ֿפון דעם טַײך ֿפון שטרָאם 
  ,ביז דעם טַײך ֿפון מצַרִים

  ,אײנציקװַײז-און איר װעט אױֿפגעקליבן װערן אײנציק
  .קינדער ֿפון יׂשראל



  ישעיה

כח

  , און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג13
  ,װעט געבלָאזן װערן אין ַא גרױסן שוֿפר

  ,און עס װעלן קומען די ֿפַארלָארענע אין לַאנד אשור
  ,ענע אין לַאנד מצַרִיםאון די ֿפַארשטױס

  און זײ װעלן זיך בוקן צו גָאט
  .אױֿפן הײליקן בַארג אין ירושלים

  

  די שטָאלצע קרױן,  װײ1
  ,ֿפון די שּכורים ֿפון אֿפרים

  און די װעלקעדיקע בלִיעכץ
  ,ֿפון זַײן ּפרַאכטיקער שײנקײט

  װָאס אױֿפן שטָאלצבַאזַאלבטן קָאּפ
  !ֿפון די װַײנֿפַארטומלטע

  , גָאט הָאט ַא שטַארקן און ַא מַאכטיקן, זע2
  ,ַא שטורעם ֿפון צעשטערונג, װי ַא הָאגלגעװיטער

  ,ֿפלײציקע װַאסערן, װי ַא שטרָאם ֿפון שטַארקע
  .װָאס לײגט צו דער ערד מיט געװַאלט

   מיט די ֿפיס װעט צעטרעטן װערן3
  .די שטָאלצע קרױן ֿפון די שּכורים ֿפון אֿפרים

  ,קע בלִיעכץ ֿפון זַײן ּפרַאכטיקער שײנקײט און די װעלקעדי4
  ,װָאס אױֿפן שטָאלצבַאזַאלבטן קָאּפ

  ,װעט זַײן װי ַאן ערשטֿפרוכט ֿפַאר זומער
  ,װָאס ַאז דער זעער דערזעט זי

  .שלינגט ער זי אַײן װען זי איז נָאך אין זַײן הַאנט

   אין יענעם טָאג װעט גָאט ֿפון צֿבאות זַײן5
  , שײנקײטֿפַאר ַא קרױן ֿפון

  ,און ֿפַאר ַא קרַאנץ ֿפון ּפרַאכטיקײט
  ,ֿפַאר דעם איבערבלַײב ֿפון זַײן ֿפָאלק

   און ֿפַאר ַא גַײסט ֿפון משּפט6
  ,ֿפַאר דעם װָאס זיצט איבערן משּפט

  און ֿפַאר גֿבורה
  .צו די װָאס שלָאגן צוריק די מלחמה בַײם טױער



  ישעיה

  , און אױך די דָאזיקע װַאקלען זיך ֿפון װַײן7
  ;און שָאקלען זיך ֿפון טרונק

  ,דער ּכהן און דער נֿביא װַאקלען זיך ֿפון טרונק
  ,זײ זַײנען צעמישט ֿפון װַײן
  ,זײ שָאקלען זיך ֿפון טרונק

  ,זײ װַאקלען זיך אין דער זעונג
  .זײ װערן געשטרױכלט בַײם משּפט

  , װָארום ַאלע טישן זַײנען ֿפול מיט שמוציקער מײקעכץ8
  . ָארט ַא רײנער ביז ניטָא ַאן

  ? װעמען זָאל מען לערנען װיסן9
  ?און װעמען געבן צו ֿפַארשטײן די הערונג

  ?ֿפון מילך ַאנטװױנטע
  ?ֿפון ברוסט ַאװעקגענומענע

  ,ַא געבָאט צו ַא געבָאט,  װָארום עס איז ַא געבָאט צו ַא געבָאט10
  ,ַא שטריך צו ַא שטריך, ַא שטריך צו ַא שטריך

  . ביסעל דָארטַא, ַא ביסל דָא
  ,און מיט ַא ֿפרעמדן לשון,  װָארום מיט ַא שטַאמלדיקער ליּפ11

  ,מוז מען רעדן צו דעם דָאזיקן ֿפָאלק
  ,דָאס איז די רּוונג :  װָאס מע הָאט צו זײ געזָאגט12

  ;מַאכט רוען דעם מידן
  ;און דָאס איז די מנוחה

  .ָאבער זײ הָאבן ניט געװָאלט הערן
  ט ֿפון גָאט איז בַײ זײ און דָאס װָאר13

  ,ַא געבָאט צו ַא געבָאט, ַא געבָאט צו ַא געבָאט
  ,ַא שטריך צו ַא שטריך, ַא שטריך צו ַא שטריך

  ;ַא ביסל דָארט, ַא ביסל דָא
  ,ּכדי זײ זָאלן גײן און געשטרױכלט װערן ַאהינטער
  .און צעברָאכן און געֿפַאנגען און בַאצװּונגען װערן

  ,איר לַײט ֿפון געשּפעט, ס װָארט ֿפון גָאט דרום הערט דָא14
  :איר װערטלזָאגער ֿפון דָאזיקן ֿפָאלק װָאס אין ירוָשַלִים

  : װַײל איר הָאט געזָאגט15
  ,מיר הָאבן געשלָאסן ַא בונד מיטן טױט

  ;און מיט דער אונטערערד הָאבן מיר ַאן ָאּפמַאך געמַאכט
  ,ַאז די ֿפלײציקע רוט װעט דורכגײן



  ישעיה

  ,צו אונדז ניט קומעןװעט זי 
  ,װָארום מיר הָאבן ליגן געמַאכט אונדזער בַאשיצונג

  ;און אין ֿפַאלשקײט הָאבן מיר זיך ֿפַארבָארגן
  : דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט16
  ,איך גרונטֿפעסט אין ִציון ַא שטײן, זע

  ;ַא ֿפעסטן גרונטֿפעסט, ַא טַײערן װינקל, ַא געּפרּוװטן שטײן
  .זָאל ניט אַײלן, װָאס גלױבטדער 

  , און איך װעל מַאכן גערעכטיקײט ֿפַאר ַא מעסטשנור17
  ;און רעכטֿפַארטיקײט ֿפַאר ַא בױגעװיכט

  ,און ַא הָאגל װעט ַאװעקקערן די בַאשיצונג ֿפון ליגן
  .און די ֿפַארבָארגעניש װעלן װַאסערן ַאװעקֿפלײצן

  ,טן טױט און ָאּפגעמעקט װעט װערן אַײער בונד מי18
  .און אַײער ָאּפמַאך מיט דער אונטערערד װעט ניט בַאשטײן

  ,ַאז די ֿפלײציקע רוט װעט דורכגײן
  .װעט איר ֿפון איר צעטרעטן װערן

  ; װי ָאֿפט זי גײט דורך װעט זי אַײך נעמען19
  ,װָארום ֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן װעט זי דורכגײן

  ;בַײ טָאג און בַײ נַאכט
  .עק װעט זַײן צו בַאנעמען די הערונגאון ַא הױלע שר

  , װָארום דָאס בעט איז צו קורץ זיך אױסצוצִיען20
  .און דער צודעק צו שמָאל ַאז מע דרײט זיך צונױף

  , װָארום ַאזױ װי אױף בַארג ּפָרצים װעט גָאט אױֿפשטײן21
  ,ַאזױ װי אין טָאל ֿפון גֿבעון װעט ער צערענען

  , איז זַײן טּוונג ֿפרעמד–צו טָאן זַײן טּוונג 
  . אױסטערליש איז זַײן װערק–און צו װערקן זַײן װערק 

  , און ַאצונד זָאלט איר ניט שּפעטן22
  ;ּכדי אַײערע בינדשטריק זָאלן ניט ֿפעסטער װערן

  װָארום ַא ֿפַארלענדונג און ַא גַזר
  ,גָאט ֿפון צֿבאות, הָאב איך געהערט ֿפון דעם הַאר

  .אױֿפן גַאנצן לַאנד

  ,און הערט מַײן ָקול,  לײגט צו דָאס אױער23
  ;ֿפַארנעמט און הערט מַײן װָארט

  , ַאקערט דען נָאכַאנַאנד דער ַאקערער אױף צו זײען24
  ?און עֿפנט און צעהַאקט זַײן ערד

  ,ַאז ער הָאט אױסגעגליכן איר אױבערֿפלעך,  ֿפַאר װָאר25



  ישעיה

כט

  ,און קימל װַארֿפט ער אױס, צעשּפרײט ער שװַארצקימל
  ,און טוט ַארַײן װײץ אין שורות

  ,און גערשט אױֿפן ָאנגעצײכנטן ָארט
  .און טונקלװײץ בַײם רַאנד דערֿפון

  , װָארום אים הָאט ריכטיק געלערנט26
  .אים טוט װַײזן זַײן גָאט

  ,ניט מיט ַא דרעששליטן װערט שװַארצקימל געדרָאשן,  יָא27
  ; געדרײטאון ַא רָאד ֿפון ַא װָאגן װערט ניט אױף קימל

  ,נַײערט מיט ַא שטעקן װערט שװַארצקימל געקלַאּפט
  .און קימל מיט ַא רוט

  ? װערט ברױטקָארן צעדריקט28
  ;ניט אײביק דרעשן דרעשט ער עס, ֿפַאר װָאר

  –הגם עס ַרַעשט דער װַאלץ ֿפון זַײן װָאגן מיט זַײנע צַאקן 
  .צעדריקן װעט ער עס ניט

  ;ט ֿפון צֿבאות דָאס אױך איז ַארױס ֿפון גָא29
  .גרױס איז ער אין חכמה, װּונדערלעך איז ער אין בַארָאט

  

  ,ַאריֵאל, ַאריֵאל,  װײ1
  !שטָאט װּו דוד הָאט גערוט

  ,מערט ַא יָאר אױף ַא יָאר
  ,טוֿבים זיך ַארומדרײען-זָאלן די יום

  , און איך װעל דריקן ַאריֵאל2
  ,און עס װעט זַײן ַא קלָאג און ַא קלָאגעניש

  .ן ער װעט מיר זַײן ַאזױ װי ַאן ַאריֵאלאו
  , און איך װעל לַאגערן ַארום דיר װי ַא רָאד3

  ,און װעל דיך בַאלעגערן מיט ַאן ערדװַאל
  .און אױֿפשטעלן אױף דיר בַאלעגערװערק

  , און נידעריק ֿפון דער ערד װעסטו רעדן4
  ;און טיף ֿפון שטױב װעט קומען דַײן װָארט

  ,ן דער ערד װעט זַײן דַײן ָקולאון װי ַא גַײסט ֿפו
  .און ֿפון שטױב װעט ּפיּפסן דַײן װָארט

  , ָאבער די דינע שטױב װעט װערן דער המון ֿפון דַײנע ֿפַײנט5
  ;און װי שּפרײ װָאס ֿפַארגײט דער המון ֿפון די מַאכטיקע

  .ּפלוצלינג װעט עס געשען-און ּפלוצים



  ישעיה

  ,ָאף ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות װעט קומען די שטר6
  ,מיט דונער און מיט ערדציטערניש און גרױס געּפילדער
  .שטורעם און געװיטער און ֿפלַאמֿפַײער װָאס ֿפַארצערט

  ,ַא זעונג ֿפון דער נַאכט,  און ַאזױ װי ַא ָחלום7
  װעט זַײן דער המון ֿפון ַאלע ֿפעלקער

  –װָאס הַאלטן מלחמה אױף ַאריֵאל 
  ,ראי ַאלע װָאס הַאלטן מלחמה אױף אי
  ,אי די בַאלעגערֿפעסטונג ַארום איר

  .אי די װָאס דריקן זי
  : און עס װעט זַײן8

  ,ערשט ער עסט, ַאזױ װי ַא הונגעריקן חלומט זיך
  ,און זַײן לַײב איז לײדיק, און ער כַאּפט זיך אױף

  ,ערשט ער טרינקט, און ַאזױ װי ַא דָארשטיקן חלומט זיך
  , שלַאףערשט ער איז, און ער כַאּפט זיך אױף

  ,און זַײן זעל איז ֿפַארשמַאכט
  ,ַאזױ װעט זַײן דער המון ֿפון ַאלע ֿפעלקער

  .װָאס הַאלטן מלחמה אױף בַארג ִציון

   
  ! ֿפַארדולט אַײך און זַײט צעדולט9

  !ֿפַארבלענדט אַײך און זַײט בלינד
  ,איר װָאס זַײט שּכור און ניט ֿפון װַײן
  .קװָאס שָאקלט זיך און ניט ֿפון טרונ

   װָארום גָאט הָאט אױסגעגָאסן אױף אַײך10
  ,ַא גַײסט ֿפון הינערּפלעט

  ,די נֿביאים, און הָאט צוגעמַאכט אַײערע אױגן
  .הָאט ער ֿפַארדעקט, די זעערס, און אַײערע קעּפ

 און די זעונג ֿפון ַאלץ דינג איז ֿפַאר אַײך ַאזױ װי װערטער ֿפון ַא 11
ַאז מע גיט עס צו דעם װָאס קען װָאס , ֿפַארחתמעטן געשריֿפטס

איך : זָאגט ער, איך בעט דיך, לײען דָאס: ַאזױ צו זָאגן, געשריֿפטס
 און ַאז דָאס געשריֿפטס 12. װָארום עס איז ֿפַארחתמעט, קען ניט

: ַאזױ צו זָאגן, װערט געגעבן צו דעם װָאס קען ניט קײן געשריֿפטס
  .ען ניט קײן געשריֿפטסאיך ק: זָאגט ער, איך בעט דיך, לײען דָאס



  ישעיה

  : און גָאט הָאט געזָאגט13
  ,װַײל דָאס דָאזיקע ֿפָאלק הָאט גענענט מיט זַײן מױל

  ,און מיט זַײנע ליּפן מיך געערלעכט
  ,ָאבער זַײן הַארץ הָאט ער דערװַײטערט ֿפון מיר

  און זײער מורא ֿפַאר מיר
  ,איז װי ַאן אַײנגעלערנט געבָאט ֿפון מענטשן

  ,איך טו נָאך מער ֿפַארװּונדערן דָאס דָאזיקע ֿפָאלק,  דרום זע14
  ;װּונדערלעך ֿפַארװּונדערן

  ,און ֿפַארלָארן װערן װעט די חכמה ֿפון זַײנע חכמים
  און די ֿפַארשטַאנדיקײט ֿפון זַײנע ֿפַארשטַאנדיקע

  .װעט ֿפַארהױלן װערן

  ,די װָאס ֿפַארהױלן טיף זײער בַארָאט ֿפון גָאט,  װײ15
  ,ין דער ֿפינצטער זַײנען זײערע מעׂשיםאון א

  ?און װער װײס אונדז? װער זעט אונדז: און זײ זָאגן
  ! די ֿפַארקערטקײט אַײערע16

  ,צי איז דער טעּפער װי לײם גערעכנט
  :ַאז דָאס װערק זָאל זָאגן אױף זַײן מַײנסטער

  ?ער הָאט מיך ניט געמַאכט
  :ֿפעראון דער בַאשַאף זָאל זָאגן אױף זַײן בַאשע

  ?ער ֿפַארשטײט ניט

  ,אין נָאך ַא קלײן װַײלע,  ֿפַאר װָאר17
  ,װעט דער לֿבנון ֿפַארקערט װערן אין ַא ֿפרוכטגָארטן

  .און דער ֿפרוכטגָארטן װעט ֿפַאר ַא װַאלד גערעכנט װערן
   און די טױבע אין יענעם טָאג18

  ,װעלן הערן די װערטער ֿפון ַא בוך
  רנישאון ֿפון חושך און ֿפינצטע

  .װעלן זען די אױגן ֿפון בלינדע
   און די ֿפַארליטענע װעלן מערן19

  ,זײער ִׂשמחה אין גָאט
  און די בַאדערֿפטיקע צװישן מענטשן

  .װעלן מיטן הײליקן ֿפון יׂשראל זיך ֿפרײען
  , װָארום ַאװעק דער מַאכטיקער20

  ,און ֿפַארלענדט װעט זַײן דער שּפעטער
  ;לױערן אױף אומרעכטאון ֿפַארשניטן ַאלע װָאס 



  ישעיה

ל

  , די װָאס מַאכן שולדיק ַא מענטשן מיט ַא װָארט21
  ,און דעם שטרָאֿפזָאגער לײגן זײ ַא שטרױכלונג אין טױער

  .און ֿפַארדרײען מיט נישט דעם גערעכטן

  ,װָאס הָאט אױסגעלײזט ַאֿברהמען,  דרום הָאט גָאט22
  :ַאזױ געזָאגט אױֿפן הױז ֿפון יעקֿב

  , ֿפַארשעמט װערן יעקֿבַאצונד װעט ניט
  ;און ַאצונד װעט זַײן ּפנים ניט בלַאס װערן

  ,ַאז ער װעט זען זַײנע קינדער,  יָא23
  ,אין זַײן מיט, דָאס װערק ֿפון מַײנע הענט
  ;װי זײ הײליקן מַײן נָאמען

  ,װָארום זײ װעלן הײליקן דעם הײליקן ֿפון יעקֿב
  .און דעם גָאט ֿפון יׂשראל װעלן זײ ֿפָארכטן

  , און די ֿפַארֿפירטע אין גַײסט װעלן װיסן צו ֿפַארשטײן24
  .און די מורמלער װעלן לערנען ַא מוסר

  

  ,זָאגט גָאט, קינדער ָאּפקערער,  װײ1
  ,צו מַאכן עצות װָאס ניט ֿפון מיר

  ,און צו װעבן געװעבן װָאס ניט מַײן גַײסט
  !ּכדי צו מערן זינד אױף זינד

  ,ן מצַרִים די װָאס גײען נידערן קײ2
  ;און מַײן מױל הָאבן זײ ניט געֿפרעגט

  ,זיך צו שיצן אין דער בַאשיצונג ֿפון ּפרעהן
  .און זיך צו בַאשירעמען אין שָאטן ֿפון מצַרִים

  , ָאבער די בַאשיצונג ֿפון ּפרעהן װעט אַײך װערן צו בושה3
  .און די בַאשירעמונג אין שָאטן ֿפון מצַרִים צו שַאנד

  , צוַען זַײנען געװען זַײנע הַארן װָארום אין4
  .און זַײנע שלוחים טוען קײן ָחֵנס דערגרײכן

   ַאלע װעלן זײ זיך שעמען5
  ,איבער דעם ֿפָאלק װָאס קען זײ ניט נוצן
  ,װָאס זַײנען ניט צו הילף און ניט צו נוץ

  .נָאר צו בושה און צו חרּפה

  . די נֿבואה אױֿפן װַאסערֿפערד ֿפון ָדרום6
  ,לַאנד ֿפון נױט און ַאנגסטדורך ַא 



  ישעיה

  ,װָאס די לײבינטע און דער לײב איז ֿפון דָארטן
  ,דער ּפיּפערנָאטער און דער ֿפלִיעדיקער לינדװָארעם

  ,ֿפירן זײ אױֿפן רוקן ֿפון יונגאײזלען זײערע ֿפַארמעגנס
  ,און אױֿפן הױקער ֿפון קעמלען זײערע אֹוצרות

  .צו ַא ֿפָאלק װָאס קען ניט נוצן
  ;רום נישטיק און ָאן הַאֿפט העלֿפט מצַרִים װָא7

  .שטָאלץ זַײנען זײ אױף לײדיק צו זיצן: דרום רוף איך דָאס
  , ַאצונד קום ֿפַארשרַײב עס אױף ַא טָאװל בַײ זײ8

  ,און אין ַא בוך ֿפַארצײכן עס
  ,און עס זָאל זַײן ביזן לעצטן טָאג

  .אױף אײביק און שטענדיק
  ,ֿפָאלק איז דָאס װָארום ַא װידערשּפעניק 9

  ,קינדער לײקענער
  קינדער װָאס װילן ניט הערן

  ;די לערנונג ֿפון גָאט
  : װָאס זָאגן צו די נֿביאים10

  ;איר זָאלט ניט נֿביאות זָאגן
  :און צו די זעערס

  ;איר זָאלט אונדז ניט זען די ריכטיקײט
  ,רעדט אונדז גלַאטע רײד

  .זעט גענַארענישן
  ,װעג קערט אַײך ָאּפ ֿפון 11

  ,נַײגט אַײך ָאּפ ֿפון שטעג
  טוט ָאּפ ֿפון אונדזער ּפנים
  !דעם הײליקן ֿפון יׂשראל

  : דרום הָאט דער הײליקער ֿפון יׂשראל ַאזױ געזָאגט12
  ,װַײל איר ֿפַארַאכט דָאס דָאזיקע װָארט

  ,און איר הָאט אַײך ֿפַארזיכערט אױף רױב און בַאטרוג
  ,און אַײך ָאנגעלענט דערױף

  ום װעט אַײך זַײן די דָאזיקע זינד דר13
  ַאזױ װי ַאן ָאנקרײטיקער ברָאך
  ,ַאנטּפלעקט אין ַא הױכער מױער

  .ּפלוצלינג װעט קומען איר צעברעכעניש-װָאס ּפלוצים
   און ער װעט זי צעברעכן װי מע צעברעכט ַא טעּפערגעֿפעס14

  ;צעהַאקן און ניט שױנען
  ינען ַא שַארבןאון אין אירע שטיקער װעט זיך ניט געֿפ



  ישעיה

  ,אױף ַארױסשַארן ֿפַײער ֿפון אױװן
  .ָאדער ָאנשעּפן װַאסער ֿפון גרוב

  , װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר15
  :דער הײליקער ֿפון יׂשראל

  ,אין שטילקײט און מנוחה װעט איר געהָאלֿפן װערן
  ;אין רו און זיכערקײט װעט זַײן אַײער גֿבורה

  . געװָאלטָאבער איר הָאט ניט
  : און איר הָאט געזָאגט16
  ;נַײערט אױף ֿפערד װעלן מיר לױֿפן, נײן

  ;דרום װעט איר לױֿפן
  ;אױף ֿפלינקע װעלן מיר רַײטן: און

  .דרום װעלן ֿפלינק זַײן אַײערע נָאכיָאגערס
  , ַא טױזנט ֿפַאר דעם ָאנגעשרײ ֿפון אײנעם17

  ;נטלױֿפןֿפַאר דעם ָאנגעשרײ ֿפון ֿפינף װעט איר ַאלע ַא
  ,ביז װַאנען איר װעט בלַײבן װי ַא שטַאנג אױף ַא שּפיץ בַארג

  .און װי ַא ֿפָאן אױף ַא הױכן ָארט
  , ָאבער ֿפון דעסט װעגן טוט גָאט הַארן אַײך צו לַײטזעליקן18

  ;און ֿפון דעסט װעגן טוט ער גַארן אַײך צו דערבַארימען
  ,װָארום ַא גָאט ֿפון גערעכטיקײט איז יהוה

  .ױל צו די װָאס הַארן אױף איםװ

  ,אין ירושלים,  װָארום דו ֿפָאלק װָאס זיצסט אין ִציון19
  ;װײנען װעסטו מער ניט װײנען

  לַײטזעליקן װעט ער דיך לַײטזעליקן
  ,אױף דעם ָקול ֿפון דַײן געשרײ

  .טוט ער דיר ענטֿפערן, װי ער װעט הערן
  ,ּפ װַאסער און גָאט װעט אַײך געבן קַארג ברױט און קנַא20

  ,ָאבער דַײן לערער װעט מער ניט זַײן ֿפַארהױלן
  .און דַײנע אױגן װעלן זען דַײן לערער

  , און דַײנע אױערן װעלן הערן ַא װָארט הינטער דיר21
  ,גײט אױף אים״, ״דָאס איז דער װעג: ַאזױ צו זָאגן

  ,סַײ איר װעט זיך קערן רעכטס
  .און סַײ איר װעט זיך קערן לינקס

   איר װעט ֿפַאראומרײניקן און22
  ,דעם איבערצוג ֿפון דַײנע זילבערגעצן

  .און דעם בַאקלײד ֿפון דַײן געגָאסענעם גָאלדגעץ



  ישעיה

  ;ַאװעקװַארֿפן װעסטו זײ ַאזױ װי אומרײנס
  .״ װעסטו זָאגן דערצו!״ַארױס

   און ער װעט געבן רעגן ֿפַאר דַײן זריעה23
  ,װָאס דו װעסט זײען אין דער ערד

  רױט ֿפון דער ּתֿבואה ֿפון דער ערדאון דָאס ב
  .װעט זַײן ֿפעט און זַאֿפטיק

  דַײן ֿפי װעט זיך ֿפיטערן אין יענעם טָאג
  .אױף ַא לָאנקע ַא ברײטער

   און די רינדער און די יונגאײזלען24
  ,װָאס בַאַארבעטן די ערד

  ,װעלן עסן געשמַאקע ֿפוטער
  .װינטשוֿפלװָאס מע װינטשוֿפלט מיט ַא ֿפַײער און מיט ַא 

  , און אױף יעטװעדער הױכן בַארג25
  ,און אױף יעטװעדער דערהױבענעם בערגל

  ,שטרָאמען װַאסער, װעלן זַײן בעכן
  .װען טורעמס טוען ֿפַאלן, אין דעם טָאג ֿפון גרױס טײטונג

   און דָאס ליכט ֿפון דער לֿבנה26
  ,װעט זַײן װי דָאס ליכט ֿפון דער זון

   זוןאון דָאס ליכט ֿפון דער
  , װי דָאס ליכט ֿפון זיבן טעג–װעט זַײן זיבנֿפַאך 

  ,אין דעם טָאג װָאס גָאט ֿפַארבינדט דעם ברָאך ֿפון זַײן ֿפָאלק
  .און דעם ריס ֿפון זַײן װּונד טוט ער הײלן

  ,דער נָאמען ֿפון גָאט קומט ָאן ֿפון דער װַײט,  זע27
  ;ףאון ַא שװערער רױך הײבט זיך אױ, זַײן צָארן ברענט

  ,זַײנע ליּפן זַײנען ֿפול מיט צָארן
  ;און זַײן צונג װי ַא ֿפַײער װָאס ֿפַארצערט

  , און זַײן ָאטעם װי ַא ֿפלײציקער שטרָאם28
  ;װָאס גרײכט ביז צום הַאלדז

  ,צו זיּפן די ֿפעלקער אין ַא זיּפ ֿפון ֿפַארװיסטונג
  .מיט ַא ֿפַארֿפיריקער צַאם אױף די בַאקן ֿפון די אומות

  , ַא געזַאנג װעט בַײ אַײך זַײן29
  ,טוֿב װערט געהײליקט-װי אין דער נַאכט װָאס ַא יום

  ,און ַא הַארציקע ִׂשמחה
  ,װי בַײ דעם װָאס גײט מיט ַא ֿפלײט

  ,צו קומען אױֿפן בַארג ֿפון גָאט



  ישעיה

לא

  .צום ֿפעלדז ֿפון יׂשראל
  , און גָאט װעט לָאזן הערן דעם הילך ֿפון זַײן ָקול30

  ,ַײזן דעם ַארָאּפלָאז ֿפון זַײן ָארעםאון װעט װ
  ,מיט גרימצָארן און ֿפלַאמֿפַײער װָאס ֿפַארצערט
  .מיט װָאלקנברָאך און ֿפלײצונג און הָאגלשטײן

  , װָארום ֿפון דעם ָקול ֿפון גָאט װעט צעברָאכן װערן אשור31
  .די רוט מיט װָאס ער ֿפלעגט שלָאגן

  ,קן ֿפון בַאשערונג און װּו נָאר עס גײט דורך דער שטע32
  ,װָאס גָאט װעט ַארָאּפלָאזן אױף אים

  ;װעט עס זַײן מיט ּפױקן און מיט הַארֿפן
  .און מיט מלחמות ֿפון ֿפעכטונג װעט ער מלחמה הַאלטן אױף זײ

  , װָארום ָאנגעגרײט ֿפון נעכטן איז דער ֿפַײערָארט33
  ,ֿפַארן מלך איז ער צוגעגרײט, יָא

  ;ערברײט איז , טיף איז ער
  ,זַײן הױֿפן הָאט ֿפַײער און הָאלץ ַא סך

  גָאטס ָאטעם טוט ברענען
  .װי ַא טַײך שװעבל דערין

  

  ,די װָאס נידערן קײן מצַרִים נָאך הילף,  װײ1
  ;און אױף ֿפערד ֿפַארלָאזן זײ זיך
  ,װַײל זײ זַײנען ֿפיל, און זײ ֿפַארזיכערן זיך אױף רַײטװעגן

  ;ען מַאכטיק זײערװַײל זײ זַײנ, און אױף רַײטער
  ,און זײ קערן זיך ניט צו דעם הײליקן ֿפון יׂשראל

  !און גָאט טוען זײ ניט זוכן
  ,און ער ברענגט דָאס בײז, ער איז קלוג,  ָאבער ֿפַאר װָאר2

  .און זַײנע װערטער טוט ער ניט ָאּפ
  ,און ער װעט אױֿפשטײן קעגן הױז ֿפון די שלעכטסטוער

  . װָאס װערקן אומרעכטאון קעגן דער הילף ֿפון די
  ,און ניט גָאט,  און די ִמצרים זַײנען מענטשן3

  ;און ניט גַײסט, און זײערע ֿפערד זַײנען ֿפלײש
  ,און גָאט װעט אױסשטרעקן זַײן הַאנט

  ,און שטרױכלען װעט דער העלֿפער
  ,און ֿפַאלן װעט דער געהָאלֿפענער

  .און ַאלע אין אײנעם װעלן זײ ֿפַארלענדט װערן



  ישעיה

לב

  :ָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט צו מיר װ4
  ,ַאזױ װי דער לײב און דער יונגלײב ברומט איבער זַײן רױב
  ;הגם ַא ֿפולע ּפַאסטוכער זַײנען אַײנגעזַאמלט ַארום אים

  ,ֿפַאר זײער ָקול דערשרעקט ער זיך ניט
  ;און ֿפַאר זײער ליַארעם בײגט ער זיך ניט

  ,ַאזױ װעט גָאט ֿפון צֿבאות נידערן
  צו הַאלטן מלחמה אױֿפן בַארג ֿפון ִציון

  .און אױף איר הױכן ָארט
  , װי ֿפױגלען ֿפלַאטערנדיק5

  ,ַאזױ װעט גָאט ֿפון צֿבאות בַאשירעמען ירושלים
  ,בַאשירעמען און מציל זַײן
  .ֿפַארשױנען און רַאטעװען

  , קערט אַײך אום צו װעמען איר הָאט טיף װידערשּפעניקט6
  .אלקינדער ֿפון יׂשר

  אין יענעם טָאג װעלן זײ ֿפַארַאכטן,  ֿפַאר װָאר7
  ,איטלעכער זַײנע ָאּפגעטער ֿפון זילבער

  ,און זַײנע ָאּפגעטער ֿפון גָאלד
  .װָאס אַײערע הענט הָאבן אַײך געמַאכט צו זינד

  , און אשור װעט ֿפַאלן דורך דער שװערד ֿפון ניט ַא מַאן8
  ;ט אים ֿפַארצערןאון די שװערד ֿפון ניט ַא מענטשן װע
  ,און ער װעט ַאנטלױֿפן ֿפַארן שװערד

  .און זַײנע יונגע לַײט װעלן צו צינדז װערן
  , און זַײן ֿפעלדז װעט ֿפון מורא ֿפַארגײן9

  ,און ַאנגסטן ֿפַאר דער ֿפָאן װעלן זַײנע הַארן
  ,װָאס זַײן ֿפַײער איז אין ִציון, זָאגט גָאט

  .און זַײן אױװן אין ירושלים

  

  ,מיט רעכטֿפַארטיקײט װעט קיניגן דער קיניג, זע 1
  . זײ װעלן הערשן מיט גערעכטיקײט–און הַארן 

   און איטלעכער װעט זַײן2
  ,װי ַא בַאהעלטעניש ֿפון װינט

  ;און ַא ֿפַארבָארגעניש ֿפון גוסרעגן
  ,װי ַא בעכן װַאסער אין ַא טריקעניש



  ישעיה

  װי דער שָאטן ֿפון ַא שװערן ֿפעלדז
  .רשמַאכטן לַאנדאין ַא ֿפַא

  , און ניט ֿפַארקלעּפט זַײן װעלן די אױגן ֿפון די זעער3
  .און די אױערן ֿפון די הערער װעלן ֿפַארנעמען

  , און דָאס הַארץ ֿפון די איבעראַײלטע װעט ֿפַארשטײן צו װיסן4
  .און די צונג ֿפון די שטַאמלער װעט רעדן געלױֿפיק קלָאר

  ,ט רוֿפן מער ַאדלמַאן און דעם געמײנעם װעט מען ני5
  .און אױֿפן גײציקן װעט מען ניט זָאגן מער ַנדֿבן

  , װָארום דער געמײנער רעדט געמײן6
  ,און זַײן הַארץ ַארבעט אומרעכט

  ,צו טָאן ֿפַאלשקײט
  ;און צו רעדן װעגן גָאט מיט גענַאר

  ,צו לָאזן לײדיק דעם לַײב ֿפון דעם הונגעריקן
  .רשטיקן צו מינערןאון דעם טרַאנק ֿפון דעם דָא

  ,זַײנע געצַײג זַײנען שלעכט,  און דער גײציקער7
  ,בײזע מחשֿבות בַארָאט ער

  ,אומצוברענגען דעם ָארימַאן מיט רײד ֿפון ליגן
  .ַאֿפילו װען דער אֿביון טענהט גערעכט

  , ָאבער דער ַאדלמַאן בַארָאט ַאדלקײט8
  .און אױף ַאדלקײט װעט ער בַאשטײן

  ,ַײבער איר רוִיקע װ9
  ;הערט מַײן ָקול, שטײט אױף

  ,איר זיכערע טעכטער
  .ֿפַארנעמט מַײן זָאג

  , טעג און יָארן װעט איר ציטערן10
  ,איר זיכערע

  ,װָארום די לעז איז ֿפַארלענדט
  .קײן אַײנזַאמלונג װעט ניט קומען

  ,איר רוִיקע,  שױדערט11
  ;איר זיכערע, ציטערט

  ,טוט אַײך אױס און ַאנטבלױזט אַײך
  ,און גורט זַאק אױף די לענדן

  , אױף די בריסט זיך שלָאגנדיק12
  ,איבער די גלוסטיקע ֿפעלדער
  ;איבערן ֿפרוכטיקן װַײנשטָאק



  ישעיה

לג

  , איבער דער ערד ֿפון מַײן ֿפָאלק13
  ;ֿפַארװַאקסן מיט דערנער און װילדגעװעקס

  ,איבער ַאלע הַײזער ֿפון לוסטיקײט, יָא
  .איבערן ֿפרײלעכן ּכרך

  ,ם דער ּפַאלַאץ איז ֿפַארלָאזט װָארו14
  ;דער טומל ֿפון שטָאט הָאט אױֿפגעהערט

  דער ערדװַאל און דער טורעם
  ,זַײנען ֿפַאר הײלן אױף אײביק
  ,ַא ֿפרײד ֿפַאר װַאלדאײזלען
  .ַא ֿפיטערונג ֿפַאר סטַאדעס

   ביז אױסגעגָאסן װעט װערן אױף אונדז15
  ,ַא גַײסט ֿפון דער הײך
  ,װערן ַא ֿפרוכטגָארטןאון דער מדבר װעט 

  .און דער ֿפרוכטגָארטן װעט ֿפַאר ַא װַאלד גערעכנט װערן
  , און אין מדבר װעט רוען גערעכטיקײט16

  .און רעכטֿפַארטיקײט װעט װױנען אין ֿפרוכטגָארטן
  , און דָאס װערק ֿפון רעכטֿפַארטיקײט װעט זַײן שלום17

  –און דער אױֿפטו ֿפון רעכטֿפַארטיקײט 
  .זיכערקײט אױף אײביקרו און 

  , און מַײן ֿפָאלק װעט זיצן אין ַא װױנונג ֿפון שלום18
  .און אין רּוונגען שטילע, און אין װױנערטער זיכערע

   און מע װעט זיך צעשּפרײטן אױף דעם ַארָאּפגַאנג19
  ,ֿפון װַאלד

  .און ביז אין דער נידערונג װעט נידערן די שטָאט
  , ַאלע װַאסערן װױל צו אַײך װָאס זײט בַײ20

  .װָאס לָאזט ַארױס ֿפרַײ דעם ֿפוס ֿפון דעם ָאקס און דעם אײזל

  

  ,דו ֿפַארװיסטער װָאס װערסט ניט ֿפַארװיסט,  װײ1
  !און דו ֿפעלשער װָאס מע ֿפעלשט ניט ָאן דיר

  ,װעסטו ֿפַארװיסט װערן, ַאז דו װעסט אױֿפהערן ֿפַארװיסטן
  . ֿפעלשן ָאן דירװעט מען, ַאז דו װעסט ענדיקן ֿפעלשן

  , גָאט לַײטזעליק אונדז2
  ;צו דיר הָאבן מיר געהָאֿפט



  ישעיה

  ,זַײ זײער ָארעם ַאלע ֿפרימָארגן
  .און אונדזער הילף אין צַײט ֿפון נױט

  , ֿפון ָקול ֿפון דעם טומל זַײנען די אומות ַאנטלָאֿפן3
  .ֿפון דַײן אױֿפהײבן זיך װערן די ֿפעלקער צעשּפרײט

   װעט װערן אַײער רױב און אױֿפגעקליבן4
  ,װי דער הײשעריק קלַײבט אױף

  ,װי גרילן שּפרינגען
  .טוט מען שּפרינגען דערױף

  ;װָארום ער רוט אין דער הײך,  דערהױבן איז גָאט5
  .ער ֿפילט ָאן ִציון מיט רעכט און גערעכטיקײט

   און די זיכערקײט ֿפון דַײנע צַײטן װעט זַײן6
  ;דערקענונגחכמה און : ַא שַאץ מיט ישועות

  .דָאס װעט זַײן זַײן אוצר, מורא ֿפַאר גָאט

  ,זײערע העלדן קלָאגן דרױסן,  זע7
  .די שלוחים ֿפון שלום טוען ביטער װײנען

  , ֿפַארװיסט זַײנען די װעגן8
  ;אױֿפגעהערט דער װעגֿפָארער

  ,ער הָאט ֿפַארשטערט דעם בונד
  ,ער הָאט ֿפַארַאכט די שטעט
  .נטשןער ַאכט ניט אױף קײן מע

  ,ֿפַארשניטן איז דָאס לַאנד,  ֿפַארטרױערט9
  ;ֿפַארװעלקט, ֿפַארשעמט איז דער לֿבנון

  ,דער ָשרון איז װי ַא מדבר געװָארן
  .און ָאּפגעטרײסלט איז בשן און ַּכרמל

  ,זָאגט גָאט, ַאצונד װעל איך אױֿפשטײן
  , ַאצונד װעל איך זיך דערהײכן10

  .ַאצונד װעל איך זיך אױֿפהײבן
  ;װעט איר געבערן שטרױ,  איר טרָאגט שּפרײ11

  . ַא ֿפַײער װָאס װעט אַײך ֿפַארצערן–אַײער ָאטעם 
  , און די ֿפעלקער װעלן זַײן װי קַאלך ֿפַארברענטע12

  .װי דערנער ָאּפגעהַאקטע װָאס װערן אין ֿפַײער געצונדן
  ,װָאס איך הָאב געטָאן, איר װַײטע,  הערט13

  .מַײן גֿבורה, איר נָאנטע, און װײסט



  ישעיה

  , עס ַאנגסטן אין ִציון די זינדיקע14
  :ַא ציטערניש הָאט ָאנגענומען די ֿפַאלשע

  ?װער ֿפון אונדז קען װַײלן אין דעם ֿפַײער װָאס ֿפַארצערט
  ?װער ֿפון אונדז קען װַײלן אין די אײביקע ברַאנדן

  ,און רעדט ערלעך,  דער װָאס גײט אין רעכטֿפַארטיקײט15
  ,ַארַאכט דעם געװין ֿפון רױבדער װָאס ֿפ

  ,דער װָאס שָאקלט ָאּפ זַײנע הענט ֿפון ָאננעמען שוחד
  ,דער װָאס ֿפַארשטָאּפט זַײן אױער ֿפון הערן װעגן בלוט

  .און ֿפַארדריקט זַײנע אױגן ֿפון קוקן אױף שלעכטס
  ; ער װעט רוען אין דער הײך16

  ;גֿפעסטונגען ֿפון ֿפעלדזן װעלן זַײן זַײן בַאשיצונ
  .זַײן װַאסער איז זיכער, זַײן ברױט איז געגעבן

  ; דעם מלך אין זַײן שײנקײט װעלן ָאנקוקן דַײנע אױגן17
  .זײ װעלן זען ַא לַאנד ֿפון װַײטענישן

  : דַײן הַארץ װעט טרַאכטן ָאן דער אימה18
  ?װּו איז דער װָאס הָאט געצײלט

  ?װּו דער װָאס הָאט געװױגן
  ?רעמס געצײלטװּו דער װָאס הָאט די טו

  , דָאס ֿפַארשַײטע ֿפָאלק װעסטו מער ניט זען19
  ,ניט צו ֿפַארשטײן, דָאס ֿפָאלק מיט ַא טונקעלער שּפרַאך

  .ניט קלוג צו װערן, מיט ַא שטַאמלדיקן לשון
  ;די שטָאט ֿפון אונדזער אַײנזַאמלונג,  קוק ָאן ִציון20

  ,דַײנע אױגן װעלן זען ירושלים
  ,עַא װױנונג ַא רוִיק

  ,ַא געצעלט װָאס װעט ניט ַאװעקגערוקט װערן
  ,װָאס זַײנע ֿפלעקלעך װעלן אײביק ניט ַארױסגעצױגן װערן

  .און ַאלע זַײנע שטריק װעלן ניט ָאּפגעריסן װערן
  , נָאר דָארטן װעט גָאט אונדז זַײן מַאכטיק21

  ,שטרָאמען ברײטרױמיקע, װי ַאן ָארט ֿפון טַײכן
  ,ױף אים ניט גײןװָאס קײן רודערשיף קען א

  .און קײן שטַארקער ָאקרענט קען אים ניט איבערֿפָארן
  , װָארום גָאט איז אונדזער ריכטער22

  ,גָאט איז אונדזער געזעצגעבער
  ;גָאט איז אונדזער מלך
  .ער װעט אונדז העלֿפן



  ישעיה

 לד

  , לױז געװָארן זַײנען דַײנע שטריק23
  ,זײ הַאלטן ניט ֿפעסט זײער מַאכט

  .ַאגל ניט אױסזײ שּפרײטן דעם ז
  ,דענצמָאל װערט ֿפַאנג ֿפון ֿפיל זַאקרױב צעטײלט

  .הינקעדיקע רױבן רױב
  ;איך בין קרַאנק:  און קײן אַײנװױנער װעט ניט זָאגן24

  .דעם ֿפָאלק װָאס זיצט דערין איז ֿפַארגעבן די זינד

  

  ,צו הערן, איר ֿפעלקער,  גענענט1
  ;ֿפַארנעמט, און איר אומות

  ,ערד און איר ֿפולקײטזָאל הערן די 
  .די װעלט און ַאלע אירע שּפרָאצונגען

  , װָארום גָאט הָאט ַא ּכעס אױף ַאלע ֿפעלקער2
  ;און ַא גרימצָארן אױף זײער גַאנצן חיל

  ,ער הָאט זײ צו חרם געמַאכט
  .זײ איבערגעגעבן צו דער שחיטה

  , און זײערע דערשלָאגענע װעלן זיך װַאלגערן3
  ,ּפָגרים װעט אױֿפגײן ַא געשטַאנק און ֿפון זײערע –

  .און די בערג װעלן צעגײן ֿפון זײער בלוט
  , און דער גַאנצער חיל ֿפון הימל װעט צעקריכן4

  ,און די הימלען װעלן װי ַא מגילה זיך אױֿפװיקלען
  ,און זײער גַאנץ חיל װעט ַארָאּפװעלקן
  ,װי ַא בלַאט װעלקט ֿפון װַײנשטָאק

  .ון ַא ֿפַײגנבױםאון װי ֿפַארװעלקטס ֿפ
  , װָארום ָאנגעטרונקען אין הימל הָאט זיך מַײן שװערד5

  ,ָאט װעט זי אױף אדום ַארָאּפנידערן
  .צום משּפט, און אױף דעם ֿפָאלק ֿפון מַײן חרם

  , גָאטס שװערד איז ֿפול מיט בלוט6
  ,געזעֿפטיקט מיט ֿפעטס

  ,מיט בלוט ֿפון לעמער און בעק
  ;רסמיט נירנֿפעטס ֿפון װידע

  ,װָארום גָאט הָאט ַא שלַאכטונג אין ָבצָרה
  .און ַא גרױסע שעכטונג אין לַאנד אדום

  , און נידערן װעלן װיזלטירן מיט זײ7



  ישעיה

  ;און בולן מיט ָאקסן
  ,און ָאנטרינקען װעט זיך זײער ערד מיט בלוט
  .און זײער שטױב װעט זיך זעֿפטיקן מיט ֿפעטס

  , גָאט װָארום ַא טָאג ֿפון נקמה איז בַײ8
  .ַא יָאר ֿפון בַאצָאלונג ֿפַאר דעם קריג ֿפון ִציון

  , און ֿפַארקערט װערן אין ּפעך װעלן אירע שטרָאמען9
  ,און איר שטױב אין שװעבל

  .און איר ערד װעט װערן ברענענדיקע ּפעך
  , טָאג און נַאכט װעט זי ניט ֿפַארלָאשן װערן10

  ;אױף אײביק װעט אױֿפגײן איר רױך
  , צו ָדור װעט זי װיסט זַײןֿפון ָדור

  .אױף אײביקאײביקײטן װעט קײנער ניט דורכגײן דורך איר
  , און ַירשען װעלן זי דער ּפעליקַאן און דער זומּפבושל11

  ;און די אײל און דער רָאב װעלן רוען אין איר
  ,און ער װעט צִיען אױף איר ַא שנור ֿפון װיסטקײט

  .און ַא גרונטװָאג ֿפון לײדיקײט
  ֿפון אירע ַאדללַײט װעט ניט זַײן דָארט 12

  ;װער עס זָאל ַא מלוכה אױסרוֿפן
  .און ַאלע אירע ׂשָררות װעלן װערן צו נישט

  , און אױֿפגײן װעלן דערנער אין אירע ּפַאלַאצן13
  ;און קרָאּפיװע און שטעכגעװעקס אין אירע ֿפעסטונגען

  ,און זי װעט זַײן ַא װױנונג ֿפון שַאקַאלן
  .ט ֿפַאר שטרױסֿפױגלעןַא געהעֿפ

  ,הינט- און װילדע קעץ װעלן ָאנטרעֿפן מדבר14
  ;און ַא שד װעט רוֿפן צו זַײן חֿבר

  ,דָארטן טוט לילית רוען, יָא
  .און געֿפינט איר מנוחה

  ,און לײגט,  דָארט מַאכט די ֿפַײלשלַאנג איר נעסט15
  ;און בריט און װַארעמט אין איר שָאטן

  זיך הַאביכֿפױגלעןדָארט זַאמלען , יָא
  .אײנער צום ַאנדערן

  ;און לײענט,  ֿפָארשט אין גָאטס בוך16
  ,קײנס ֿפון די דָאזיקע איז ניט געמינערט

  .קײנס ֿפעלט ניט צום ַאנדערן
  ,װָארום מַײן מױל הָאט בַאֿפױלן

  .און זַײן ָאטעם הָאט זײ אַײנגעזַאמלט



  ישעיה

לה

  , און ער הָאט זײ געװָארֿפן ַא גורל17
  ;ַאנט הָאט עס זײ צעטײלט מיט ַא שנוראון זַײן ה

  ,ביז אײביק װעלן זײ עס ַירשען
  .דורות װעלן זײ רוען דערין-אױף ָדור

  

  , לוסטיק זַײן װעלן דער מדבר און די טריקעניש1
  ,און ֿפרײען װעט זיך די װיסטע

  .און בלִיען װי ַא רױז
  ,און זיך ֿפרײען,  בלִיען װעט זי בלִיען2
  ; געזַאנגמיט ֿפרײד און, יָא

  ,די ּפרַאכט ֿפון לֿבנון איז איר געגעבן
  ;די שײנקײט ֿפון ַּכרמל און ָשרון
  ,זײ װעלן זען די ּפרַאכט ֿפון יהוה
  .די שײנקײט ֿפון אונדזער גָאט

  , שטַארקט די שלַאֿפע הענט3
  .און די שטרױכלדיקע קני טוט ֿפעסטיקן

  : זָאגט צו די אומרוִיקע הערצער4
  ;ט ניט מוראהָא, זַײט שטַארק

  ,ָאט איז אַײער גָאט
  ,ער װעט קומען מיט נקמה
  מיט ֿפַארגעלטונג ֿפון גָאט

  .װעט ער קומען און אַײך העלֿפן
  , דענצמָאל װעלן אױֿפגעמַאכט װערן די אױגן ֿפון בלינדע5

  .און די אױערן ֿפון טױבע װעלן געעֿפנט װערן
  ,ד דענצמָאל װעט ַא הינקעדיקער שּפרינגען װי ַא הינ6

  ;און די צונג ֿפון ַא שטומען װעט זינגען
  ,װָארום אין מדבר ברעכן אױס װַאסערן

  .און בעכן אין דער װיסטע
  , און דָאס הײסע געזעמד װעט װערן צום געמױזעכץ7

  ;און ַא דָארשטעניש צו קװַאלן װַאסער
  ,אין װױנָארט ֿפון שַאקַאלן װעט זַײן ַא הױערונג ֿפון שָאף 

  .ר רָאר און יַאמשַא געהעֿפט ֿפַא
  , און דָארט װעט זַײן ַא שטעג און ַא װעג8

  ;און דער הײליקער װעג װעט מען אים רוֿפן



  ישעיה

לו

  ,ניט דורכגײן װעט אים ַאן אומרײנער
  ;נַײערט ֿפַאר זײ װעט ער זַײן

  .װעגגײער ַאֿפילו אומגעניטע װעלן ניט בלָאנדזשען
  , דָארט װעט ניט זַײן קײן לײב9

  –װעט ניט ַארױֿפגײן אױף אים און קײן װילדע חיה 
  .זײ װעלן זיך דָארט ניט געֿפינען
  ,און די אױסגעלײזטע װעלן גײן

  , און די דערלײזטע ֿפון גָאט װעלן צוריקקערן10
  ,און װעלן קומען קײן ִציון מיט געזַאנג

  ;און ַאן אײביקע ִׂשמחה װעט זַײן אױף זײער קָאּפ
  ,ּוִׂשמחה װעט זײ ָאניָאגן-ָׂשׂשון
  .ַאנטלױֿפן װעלן טרױער און זיֿפצענישאון 

  

איז ,  און עס איז געװען אין ֿפערצנטן יָאר ֿפון מלך ִחזִקָיהון1
ַארױֿפגעגַאנגען ַסנֵהריֿב דער מלך ֿפון אשור אױף ַאלע 

 און 2. און הָאט זײ אַײנגענומען, בַאֿפעסטיקטע שטעט ֿפון יהּודה
ֿפון ָלכיש קײן ירושלים דער מלך ֿפון אשור הָאט געשיקט ַרֿבָשֵקהן 

און ער הָאט זיך געשטעלט בַײ . צום מלך ִחזִקָיהון מיט ַא גרױסן חיל
 3. דעם גרָאבן ֿפון דעם אױבערשטן טַײך אױֿפן װעג ֿפון װעשערֿפעלד

װָאס , איז ַארױסגעגַאנגען צו אים ֶאלָיקים דער זון ֿפון ִחלִקָיהון
און יֹוָאח דער זון ֿפון , און ֶשֿבנָא דער שרַײבער, איבערן ּפַאלַאץ

  .דער דערמָאנער, ָאָסֿפן

ַאזױ : זָאגט ַאקָארשט צו ִחזִקָיהון:  און ַרֿבָשֵקה הָאט צו זײ געזָאגט4
װָאס איז די : דער מלך ֿפון אשור, הָאט געזָאגט דער גרױסער מלך

דָאס איז :  איך זָאג5? דָאזיקע ֿפַארזיכערונג װָאס דו ֿפַארזיכערסט זיך
, ַאצונד. ַאן עצה און גֿבורה דַארף מען ֿפַאר מלחמה; יּפגערײדנָאר ל

װָאס דו הָאסט װידערשּפעניקט ָאן , אױף װעמען ֿפַארזיכערסטו זיך
דו ֿפַארזיכערסט זיך אױף דעם שטעקן ֿפון דעם דָאזיקן ,  זע6? מיר

 װָאס ַאז ַא מענטש לענט זיך – אױף מצַרִים –צעברָאכענעם רָאר 
און לעכערט זי , גײט ער אים ַארַײן אין דער הַאנט, אױף אים ָאן

ַאזױ איז ּפרעה דער מלך ֿפון מצַרִים ֿפַאר ַאלע װָאס ֿפַארזיכערן ; דורך
מיר ֿפַארזיכערן זיך אױף :  און ַאז דו װעסט מיר זָאגן7. זיך אױף אים

איז דָאס ניט דער װָאס ִחזִקָיהו הָאט ָאּפגעטָאן ; יהוה אונדזער גָאט



  ישעיה

און הָאט געזָאגט צו יהּודה און צו , ָבמות און זַײנע מזבחותזַײנע 
,  און ַאצונד8? ֿפַאר דעם דָאזיקן מזבח זָאלט איר זיך בוקן: ירושלים

און איך , ֿפַארװעט זיך ַאקָארשט מיט מַײן הַאר דעם מלך ֿפון אשור
אױב דו קענסט דיר ַארױֿפזעצן , װעל דיר געבן צװײ טױזנט ֿפערד

 הַײנט װי קענסטו ָאּפשטױסן דעם ּפנים ֿפון ַא 9. זײרַײטער אױף 
ֿפון דעסט ? אײנעם ֿפון די קלענסטע קנעכט ֿפון מַײן הַאר, הױּפטמַאן

  . װעגן ֿפַארזיכערסטו זיך אױף מצַרִים װעגן רַײטװעגן און רַײטער
בין איך דען ָאן יהוה ַארױֿפגעקומען אױף דעם דָאזיקן ,  און ַאצונד10

גײ ַארױף אױף : יהוה הָאט צו מיר געזָאגט? ֿפַארװיסטןעס צו , לַאנד
  .און ֿפַארװיסט עס, דעם דָאזיקן לַאנד

איך , רעד:  הָאט ֶאלָיקים און ֶשֿבנָא און יֹוָאח געזָאגט צו ַרֿבָשֵקהן11
און , װָארום מיר ֿפַארשטײען עס, צו דַײנע קנעכט ַארַאמיש, בעט דיך

 די אױערן ֿפון דעם דָאזיקן ֿפָאלק װָאס רעד ניט צו אונדז יהּודיש אין
  .אױף דער מױער

הָאט דען צו דַײן הַאר און צו דיר מיך : הָאט ַרֿבָשֵקה געזָאגט 12
און ניט צו די , געשיקט מַײן הַאר צו רעדן די דָאזיקע װערטער

 און צו, צו עסן זײער קױט, מענטשן װָאס זיצן אױף דער מױער
  ?בַײ אַײך, װַאסער-טרינקען זײער לַײב

און הָאט אױסגערוֿפן אױף ַא ,  און ַרֿבָשֵקה הָאט זיך געשטעלט13
הערט די װערטער ֿפון : און הָאט געזָאגט, אױף יהּודיש, הױכן ָקול

 ַאזױ הָאט געזָאגט דער 14: דעם מלך ֿפון אשור, דעם גרױסן מלך
.  זַײןװָארום ער קען אַײך ניט מציל, זָאל אַײך ִחזִקָיהו ניט נַארן: מלך

: ַאזױ צו זָאגן,  און זָאל אַײך ִחזִקָיהו ניט ֿפַארזיכערן אױף יהוה15
די דָאזיקע שטָאט װעט ניט ; מציל זַײן װעט אונדז מציל זַײן יהוה

  . איבערגעגעבן װערן אין דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון אשור
גט װָארום ַאזױ הָאט געזָא,  איר זָאלט זיך ניט צוהערן צו ִחזִקָיהון16

, און קומט ַארױס צו מיר, מַאכט מיט מיר שלום: דער מלך ֿפון אשור
און עסט איטלעכער ֿפון זַײן װַײנשטָאק און איטלעכער ֿפון זַײן 

  ; און טרינקט איטלעכער דָאס װַאסער ֿפון זַײן ברונעם, ֿפַײגנבױם
און װעל אַײך נעמען אין ַא לַאנד ַאזױ װי אַײער ,  ביז איך קום17

ַא לַאנד ֿפון ברױט און ,  ַא לַאנד ֿפון ּתֿבואה און װַײן,לַאנד
: ַאזױ צו זָאגן,  זָאל אַײך נָאר ִחזִקָיהו ניט אַײנרעדן18. װַײנגערטנער

הָאבן דען מציל געװען די געטער ֿפון די . יהוה װעט אונדז מציל זַײן



  ישעיה

לז

ֿפעלקער איטלעכער זַײן לַאנד ֿפון דער הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון 
װּו זַײנען די ?  װּו זַײנען די געטער ֿפון ַחמת און ַארַּפד19 ?אשור

און הָאבן זײ דען מציל געװען שומרון ֿפון מַײן ? געטער ֿפון סֿפרַוִים
,  װער זַײנען צװישן ַאלע געטער ֿפון די דָאזיקע לענדער20? הַאנט

ַאז יהוה זָאל , װָאס הָאבן מציל געװען זײער לַאנד ֿפון מַײן הַאנט
  ?יל זַײן ירושלים ֿפון מַײן הַאנטמצ

, און הָאבן אים ַא װָארט ניט געענטֿפערט,  הָאבן זײ געשװיגן21
איר זָאלט אים : ַאזױ צו זָאגן, װָארום דער בַאֿפעל ֿפון מלך איז געװען

  .ניט ענטֿפערן

   װָאס איבערן, איז געקומען ֶאלָיקים דער זון ֿפון ִחלִקָיהון 22
דער , און יֹוָאח דער זון ֿפון ָאָסֿפן, ָא דער שרַײבעראון ֶשֿבנ, ּפַאלַאץ

און זײ הָאבן אים , מיט צעריסענע קלײדער, צו ִחזִקָיהון, דערמָאנער
  .דערצײלט די װערטער ֿפון ַרֿבָשֵקהן

  

, װי דער מלך ִחזִקָיהו הָאט עס געהערט,  און עס איז געװען1
עדעקט מיט און זיך צוג, ַאזױ הָאט ער צעריסן זַײנע קלײדער

 און ער הָאט געשיקט 2. און ער איז געקומען אין הױז ֿפון גָאט, זַאק
און די , און ֶשֿבנָא דעם שרַײבער, ֶאלָיקימען װָאס איבערן ּפַאלַאץ

צו יַשעָיהו , צוגעדעקטע מיט זַאקקלײדער, עלטסטע ֿפון די ּכהנים
ַאזױ הָאט : גט און זײ הָאבן צו אים געזָא3. הנֿביא דעם זון ֿפון ָאמוצן

ַא טָאג ֿפון נױט און שטרָאף און שמַאך איז דער : געזָאגט ִחזִקָיהו
, װָארום די קינדער זַײנען געקומען צום מוטערמױל; הַײנטיקער טָאג

 אֿפשר װעט יהוה דַײן גָאט הערן די 4. און ניטָא קײן ּכוח צו געבערן
ן אשור הָאט אים װָאס זַײן הַאר דער מלך ֿפו, װערטער ֿפון ַרֿבָשֵקהן

און ער װעט שטרָאֿפן , געשיקט צו לעסטערן דעם לעבעדיקן גָאט
דרום זָאלסטו ; ֿפַאר די רײד װָאס יהוה דַײן גָאט הָאט געהערט

  .אױֿפהײבן ַא ּתֿפילה ֿפַאר דעם איבערבלַײב װָאס געֿפינט זיך דָא

  ,  און װי די קנעכט ֿפון ִחזִקָיהון זַײנען געקומען צו יַשעָיהון5
: ַאזױ זָאלט איר זָאגן צו אַײער הַאר:  הָאט יַשעָיהו צו זײ געזָאגט6

זָאלסט ניט מורא הָאבן ֿפַאר די װערטער : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט
מיט װָאס די יונגען ֿפון דעם מלך ֿפון אשור , װָאס דו הָאסט געהערט

ן ער או, איך גיב ַארַײן אין אים ַא גַײסט,  זע7. הָאבן מיך געשענדט



  ישעיה

און איך ; און װעט זיך אומקערן צו זַײן לַאנד, װעט הערן ַא הערונג
  .װעל אים מַאכן ֿפַאלן דורכן שװערד אין זַײן לַאנד

און הָאט געֿפונען דעם מלך ֿפון ,  און ַרֿבָשֵקה הָאט זיך אומגעקערט8
װָארום ער הָאט געהַאט ; אשור מלחמה הַאלטנדיק אױף ִלֿבָנה

  .ט ַאװעקגעצױגן ֿפון ָלכישגעהערט ַאז ער הָא

ַאזױ , הָאט געהערט אױף ִּתרָהָקה דעם מלך ֿפון ּכּוש] ַסנֵהריֿב[ און 9
און װי . ער איז ַארױסגעגַאנגען מלחמה צו הַאלטן מיט דיר: צו זָאגן

ַאזױ , הָאט ער געשיקט שלוחים צו ִחזִקָיהון, ער הָאט דָאס געהערט
ַאזױ ,  צו ִחזִקָיהו דעם מלך ֿפון יהּודה ַאזױ זָאלט איר זָאגן10: צו זָאגן
זָאל דיר ניט נַארן דַײן גָאט װָאס דו ֿפַארזיכערסט זיך אױף : צו זָאגן
ירושלים װעט ניט איבערגעגעבן װערן אין דער : ַאזױ צו זָאגן, אים

 ָאט הָאסטו געהערט װָאס די 11. הַאנט ֿפון דעם מלך ֿפון אשור
, זײ צו ֿפַארװיסטן,  צו ַאלע לענדערמלכים ֿפון אשור הָאבן געטָאן

 הָאבן די געטער ֿפון די ֿפעלקער מציל 12? און דו װילסט ניצול װערן
און , און חרן, גֹוָזן, געװען די װָאס מַײנע עלטערן הָאבן צעשטערט

 װּו איז דער מלך 13? און די קינדער ֿפון עדן װָאס אין ּתַלָׂשר, ֶרֶצף
און דער מלך ֿפון דער שטָאט , ן ַארַּפדאון דער מלך ֿפו, ֿפון ַחמת
  ?און ִעָוה, ֿפון ֵהַנע, סֿפרַוִים

הָאט ִחזִקָיהו צוגענומען דעם בריװ ֿפון דער הַאנט ֿפון די  14
און ער איז ַארױֿפגעגַאנגען , און הָאט אים איבערגעלײענט, שלוחים

.  גָאט און ִחזִקָיהו הָאט אים אױסגעשּפרײט ֿפַאר15. אין הױז ֿפון גָאט
 יהוה ֿפון 16: ַאזױ צו זָאגן, און ִחזִקָיהו הָאט מתּפלל געװען צו גָאט

דו ַאלײן ; גָאט ֿפון יׂשראל װָאס זיצסט איבער די ּכרוֿבים, צֿבאות
דו הָאסט ; ביסט דער גָאט איבער ַאלע קיניגרַײכן ֿפון דער ערד

; ון הערא, דַײן אױער, יהוה,  נַײג17. געמַאכט די הימלען און די ערד
און הער די ַאלע װערטער ֿפון ; און זע, דַײנע אױגן, יהוה, עֿפן

  . װָאס הָאט געשיקט צו לעסטערן דעם לעבעדיקן גָאט, ַסנֵהריֿבן
די מלכים ֿפון אשור הָאבן חרוֿב געמַאכט די ַאלע , יהוה,  אמת18

 און זײ הָאבן איבערגעגעבן זײערע 19, מדינות מיט זײער לַאנד
נָאר , װָארום זײ זַײנען קײן געטער ניט געװען; ֿפַײערגעטער צום 

דרום ; הָאלץ און שטײן, בלױז דָאס װערק ֿפון ַא מענטשנס הענט
, יהוה אונדזער גָאט,  און ַאצונד20. הָאבן זײ זײ אונטערגעברַאכט



  ישעיה

און זָאלן ַאלע קיניגרַײכן ֿפון דער ערד , העלף אונדז ֿפון זַײן הַאנט
  .ביסט יהוהװיסן ַאז דו ַאלײן 

  ַאזױ ,  הָאט יַשעָיהו דער זון ֿפון ָאמוצן געשיקט צו ִחזִקָיהון21
  װָאס דו : ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל: צו זָאגן

   –הָאסט מתּפלל געװען צו מיר װעגן ַסנֵהריֿב דעם מלך ֿפון אשור 
  : איז דָאס דָאס װָארט װָאס גָאט הָאט װעגן אים גערעדט22

  עס שּפָאט ֿפון דיר, עס ֿפַארַאכט דיך
  ;די יונגֿפרױ טָאכטער ִציון

  עס שָאקלט דעם קָאּפ הינטער דיר
  .די טָאכטער ירושלים

  ? װעמען הָאסטו געלעסטערט און געשענדט23
  ?און אױף װעמען הָאסטו דַײן ָקול אױֿפגעהױבן

  ,הָאסט געהױבן דַײנע אױגן אין דער הײך, יָא
  .ן ֿפון יׂשראלַאקעגן דעם הײליק

  , דורך דַײנע קנעכט הָאסטו געלעסטערט גָאט24
  מיט מַײנע ֿפיל רַײטװעגן: און געזָאגט

  ,בין איך צו דער הײך ֿפון די בערג ַארױף
  ;צו די װינקלען ֿפון לֿבנון

  ,און איך הַאק ָאּפ זַײנע הױכע צעדערן
  ;זַײנע געקליבענע ציּפרעסבײמער
  ,ּפיץאון איך קום צו זַײן העכסטן ש
  .צום װַאלד ֿפון זַײן ֿפרוכטגָארטן

  , איך הָאב געגרָאבן און געטרונקען װַאסער25
  און טריקן אױס מיט מַײנע ֿפוסטריט

  .ַאלע טַײכן ֿפון מצַרִים

  ? הָאסטו דען ניט געהערט26
  ,ֿפון לַאנג ָאן הָאב איך עס צוגעגרײט

  ;ֿפון ַאלטע טעג הָאב איך עס געֿפורעמט
  ,ך עס געברַאכט עס זָאל געשעןַאצונד הָאב אי

  הױֿפנס-צו ֿפַארװיסטן אױף חּורֿבה
  .בַאֿפעסטיקטע שטעט

  , דרום זַײנען זײערע בַאװױנער קורצמַאכטיק27
  ;זײ זַײנען צעברָאכן און ֿפַארשעמט



  ישעיה

  ,זײ זַײנען געװָארן גרָאז ֿפון ֿפעלד
  ,און קרַײטעכץ גרינע
  ,מָאך ֿפון די דעכער

  .געװַאקסןאון ַא ֿפעלד אײדער אױֿפ

   ָאבער איך װײס דַײן זיצן28
  ,און דַײן גײן און דַײן קומען

  .און דַײן שטורעמען קעגן מיר
   װַײל דַײן שטורעמען קעגן מיר29

  ,און דַײן ליַארעם איז ַארױף אין מַײנע אױערן
  ,דרום װעל איך ַארַײנטָאן מַײן רינג אין דַײן נָאז

  ,און מַײן צַאם אין דַײנע ליּפן
  ך װעל דיך אומקערן אױף דעם װעגאון אי

  .װָאס דו ביסט געקומען אױף אים

  : און דָאס װעט דיר זַײן דער צײכן30
  ,איר װעט עסן הַײיָאר נָאכװּוקס

  ;און אױֿפן צװײטן יָאר װידערװּוקס
  ,און אױֿפן דריטן יָאר זײט און שנַײדט

  .און עסט זײער ֿפרוכט, און ֿפלַאנצט װַײנגערטנער
  נטרונענער איבערבלַײב ֿפון דעם הױז ֿפון יהּודה און דער ַא31

  .און טרָאגן ֿפרוכט אױבן, װעט װידער װָארצלען אונטן
  , װָארום ֿפון ירושלים װעט ַארױסקומען ַאן איבערבלַײב32

  ;און ַאן ַאנטרינונג ֿפון בַארג ִציון
  .דָאס ָאננעמען זיך ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות װעט דָאס טָאן

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט אױף דעם מלך ֿפון אשור, ֿפַאר װָאר33
  ,ער װעט ניט ַארַײנקומען אין דער דָאזיקער שטָאט

  ,און ניט ַארַײנשיסן ַאהין ַא ֿפַײל
  ,און ניט קומען ֿפַאר איר מיט ַא שילד

  .און ניט ָאנשיטן ַארום איר ַאן ערדװַאל
  , אױף דעם װעג װָאס ער איז געקומען34

  ,זיך אומקערןאױף אים װעט ער 
  און אין דער דָאזיקער שטָאט

  .זָאגט גָאט, װעט ער ניט ַארַײנקומען



  ישעיה

לח

  ,זי צו העלֿפן,  און איך װעל בַאשירעמען די דָאזיקע שטָאט35
  .ֿפון מַײנעט װעגן און ֿפון מַײן קנעכט ָדִודס װעגן

און הָאט געשלָאגן אין ,  און ַא מלאך ֿפון גָאט איז ַארױסגעגַאנגען36
און ַאז ; ַאנגער ֿפון אשור הונדערט און ֿפינף און ַאכציק טױזנטדעם ל

ערשט זײ זַײנען ַאלע טױטע , מע איז אױֿפגעשטַאנען אין דער ֿפרי
  .ּפָגרים

און איז ,  און ַסנֵהריֿב דער מלך ֿפון אשור הָאט ַאװעקגעצױגן37
  .און ער איז געבליבן אין נינֵוה; געגַאנגען און הָאט זיך אומגעקערט

, װי ער בוקט זיך אין הױז ֿפון זַײן גָאט ִנסרוך,  און עס איז געװען38
ַאזױ הָאבן זַײנע זין ַאדַרֶמֶלך און ַׂשרֶאֶצר אים דערשלָאגן מיטן 

און זַײן זון . און זײ זַײנען ַאנטרונען געװָארן אין לַאנד ַאָרָרט; שװערד
  .ַחדון איז געװָארן מלך אױף זַײן ָארט-ֵאַסר

  

; נער צַײט איז ִחזִקָיהו קרַאנק געװָארן צו שטַארבן אין יע1
און , איז צו אים געקומען יַשעָיהו הנֿביא דער זון ֿפון ָאמוצן

מַאך דַײן ַצָװֶאה װעגן : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט: הָאט צו אים געזָאגט
  .און װעסט ניט גענעזן װערן, װָארום דו שטַארבסט, דַײן הױזגעזינט

און הָאט ,  אומגעדרײט זַײן ּפנים צו דער װַאנט הָאט ִחזִקָיהו2
, גָאט, איך בעט דיך:  און הָאט געזָאגט3, מתּפלל געװען צו גָאט

געדענק װי איך בין געגַאנגען ֿפַאר דיר מיט אמת און מיט ַא גַאנצן 
  .און װָאס איז גוט אין דַײנע אױגן הָאב איך געטָאן, הַארצן

  .גרױס געװײןאון ִחזִקָיהו הָאט געװײנט ַא 

 גײ און 5: ַאזױ צו זָאגן,  איז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען צו יַשעָיהון4
ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער גָאט ֿפון דַײן : זָאלסט זָאגן צו ִחזִקָיהון

איך הָאב געזען דַײן , איך הָאב געהערט דַײן ּתֿפילה: ֿפָאטער דוד
 און ֿפון דער הַאנט 6. ן יָארצו צו דַײנע טעג ֿפוֿפצ-איך לײג, זע; טרער

ֿפון דעם מלך ֿפון אשור װעל איך דיך און די דָאזיקע שטָאט מציל 
 און דָאס װעט 7. און איך װעל בַאשירעמען די דָאזיקע שטָאט, זַײן

ַאז גָאט װעט טָאן די דָאזיקע זַאך װָאס ער , דיר זַײן ַא צײכן ֿפון גָאט



  ישעיה

 שָאטן ֿפון די שטַאּפלען װָאס איך קער אום דעם,  זע8: הָאט גערעדט
צוריק צען , הָאט ַארָאּפגענידערט אױף די זונשטַאּפלען ֿפון ָאָחזן

אױף די , און די זון הָאט זיך אומגעקערט צען שטַאּפלען. שטַאּפלען
  .שטַאּפלען װָאס זי הָאט ַארָאּפגענידערט

יז קרַאנק װען ער א,  ַא געשריֿפטס ֿפון ִחזִקָיהו דעם מלך ֿפון יהּודה9
  .און איז גענעזן געװָארן ֿפון זַײן קרַאנקשַאֿפט, געװען

  : איך הָאב געװעסט געזָאגט10
  אין מיטן ֿפון מַײנע טעג װעל איך ַאװעקגײן

  ;אין די טױערן ֿפון אונטערערד
  .איך װער געמינערט דעם רעשט ֿפון מַײנע יָארן

  ,איך װעל ניט זען גָאט:  איך הָאב געזָאגט11
  ;ן לַאנד ֿפון די לעבעדיקעגָאט אי

  איך װעל מער ַא מענטשן ניט ָאנקוקן
  .מיט די בַאװױנער ֿפון דער װעלט

  , מַײן װױנונג איז ַאװעקגערוקט און ָאּפגעטָאן ֿפון מיר12
  ;ַאזױ װי ַא ּפַאסטוכגעצעלט

  ;איך הָאב אױֿפגעװיקלט װי ַא װעבער מַײן לעבן
  ;ֿפון דער צױט װעט ער מיך ָאּפרַײסן

  .ן טָאג ביז נַאכט װעסטו מיך ענדיקןֿפו
  ,ביז ֿפרימָארגן:  איך הָאב געטרַאכט13

  ;ַאזױ װעט ער ַאלע מַײנע בײנער צעברעכן, װי ַא לײב
  .ֿפון טָאג ביז נַאכט װעסטו מיך ענדיקן

  ,ַאזױ הָאב איך געּפיּפסט, װי ַא בושל,  װי ַא שװַאלב14
  ;איך הָאב געברומט װי ַא טױב

  :נען אױסגעגַאנגען צו דער הײךמַײנע אױגן זַײ
  .שטעל זיך אַײן ֿפַאר מיר, געדריקט בין איך, גָאט

  ? װָאס זָאל איך רעדן15
  ;און ער הָאט געטָאן, ַאז ער הָאט מיר געזָאגט

  ,זַאכט װעל איך גײן ַאלע מַײנע יָארן
  .איבער דער ביטערניש ֿפון מַײן זעל

  ,דערױף לעבט מען,  גָאט16
  ;ערין איז דָאס לעבן ֿפון מַײן גַײסטאון אין גַאנצן ד

  .און לָאז מיך לעבן, דרום שטַארק מיך



  ישעיה

לט

  ,צום גוטן איז מיר ֿפַארביטן געװָארן די ביטערניש,  זע17
  ,און דו הָאסט געגלוסט מַײן זעל
  ;ֿפון דער גרוב ֿפון אונטערגַאנג

  װָארום הָאסט ַאװעקגעװָארֿפן הינטער דַײן רוקן
  .ַאלע מַײנע זינד

  ,ָארום ניט די אונטערערד טוט דיך לױבן װ18
  ;ניט דער טױט טוט דיך רימען
  עס הָאֿפן ניט אױף דַײן אמת

  .די װָאס נידערן אין גרוב
  ,דער לעבעדיקער,  דער לעבעדיקער19

  ;ַאזױ װי איך הַײנט, ער טוט דיך לױבן
  .ַא ֿפָאטער מַאכט װיסן די קינדער דַײן אמת

  ; גָאט איז דָא מיך צו העלֿפן20
  ,און מַײנע געזַאנגען װעלן מיר זינגען

  .ַאלע טעג ֿפון אונדזער לעבן אין הױז ֿפון גָאט

  , זָאל מען נעמען געּפרעסטע ֿפַײגן: און יַשעָיהו הָאט געזָאגט 21
   .און ער װעט גענעזן װערן, און ָאנרַײבן אױף דעם אױסשלָאג

ך װעל ַארױֿפגײן װָאס איז דער צײכן ַאז אי:  הָאט ִחזִקָיהו געזָאגט22
  ?אין הױז ֿפון גָאט

  

בַאְלַאָדן דער זון ֿפון - אין יענער צַײט הָאט מרוַדך1
געשיקט ַא בריװ און ַא מּתנה , דער מלך ֿפון ָבֿבל, בַאְלַאָדנען

און , װָארום ער הָאט געהערט ַאז ער איז געװען קרַאנק; צו ִחזִקָיהון
און ער , יך דערֿפרײט מיט זײ הָאט ִחזִקָיהו ז2. איז געזונט געװָארן

און די , און דָאס גָאלד, דָאס זילבער, הָאט זײ געװיזן זַײן שַאצהױז
, און דָאס גַאנצע הױז ֿפון זַײנע װָאֿפן, און דָאס גוטע אײל, בׂשמים

ניט געװען ; און ַאלץ װָאס הָאט זיך געֿפונען אין זַײנע שַאצקַאמערן
װָאס ִחזִקָיהו , ן גַאנצער געװעלטיקײטאון אין זַײ, ַא זַאך אין זַײן הױז

 איז יַשעָיהו הנֿביא געקומען צום מלך 3. הָאט זײ ניט געװיזן
װָאס הָאבן די דָאזיקע מענער : און הָאט צו אים געזָאגט, ִחזִקָיהון
ֿפון : הָאט ִחזִקָיהו געזָאגט? און ֿפון װַאנען קומען זײ צו דיר? געזָאגט

 הָאט ער 4. ֿפון ָבֿבל, צו מיר געקומעןַא װַײטן לַאנד זַײנען זײ 
: הָאט ִחזִקָיהו געזָאגט? װָאס הָאבן זײ געזען אין דַײן הױז: געזָאגט



  ישעיה

מ

ניט געװען ַא זַאך אין מַײנע ; ַאלץ װָאס אין מַײן הױז הָאבן זײ געזען
 הָאט יַשעָיהו געזָאגט 5. שַאצקַאמערן װָאס איך הָאב זײ ניט געװיזן

, טעג קומען,  זע6: דָאס װָארט ֿפון גָאט ֿפון צֿבאותהער : צו ִחזִקָיהון
און װָאס דַײנע עלטערן הָאבן , און ַאלץ װָאס אין דַײן הױז
; װעט ַאװעקגעטרָאגן װערן קײן ָבֿבל, ָאנגעקליבן ביז הַײנטיקן טָאג
 און ֿפון דַײנע זין װָאס 7. זָאגט גָאט, קײן זַאך װעט ניט איבערבלַײבן

, װעט מען נעמען, װָאס דו װעסט געבערן, ן דירװעלן ַארױסגײן ֿפו
  .און זײ װעלן זַײן הױֿפדינער אין ּפַאלַאץ ֿפון דעם מלך ֿפון ָבֿבל

גוט איז דָאס װָארט ֿפון גָאט :  הָאט ִחזִקָיהו געזָאגט צו יַשעָיהון8
אױב שלום און : און ער הָאט געזָאגט. װָאס דו הָאסט גערעדט
  !נע טעגזיכערקײט װעט זַײן אין מַײ

  

  ,טרײסט מַײן ֿפָאלק,  טרײסט1
  .זָאגט אַײער גָאט

  , רעדט צום הַארצן ֿפון ירושלים2
  ,און רוֿפט צו איר

  ,ַאז זי הָאט דערֿפילט איר צַײט
  ;ַאז ָאּפגעצָאלט איז איר ֿפַארברעך

  ַאז זי הָאט געקריגן ֿפון גָאטס הַאנט
  .טָאּפל ֿפַאר ַאלע אירע זינד

  : ַא ָקול רוֿפט3
  ,רַאמט ָאּפ אין מדבר דעם װעג ֿפון יהוה

  גלַײכט אױס אין דער װיסטע
  .ַא שטעג ֿפַאר אונדזער גָאט

  , יעטװעדער טָאל זָאל דערהױבן װערן4
  ;און יעטװעדער בַארג און הײך זָאל דערנידערט װערן

  ,און דָאס קרומע זָאל װערן גלַײך
  .און די בַארגקײטן ַא ּפלױן

  ,גָאט װעט ַאנטּפלעקט װערן און דער ּכֿבוד ֿפון 5
  ;און ַאלע לַײבער אין אײנעם װעלן זען

  .װָארום דָאס מױל ֿפון גָאט הָאט גערעדט



  ישעיה

  !רוף:  ַא ָקול זָאגט6
  ?װָאס זָאל איך רוֿפן: און ער זָאגט

  ,ַאלע לַײבער זַײנען גרָאז
  ;און ַאל זײער חן װי ַא בלום ֿפון ֿפעלד

  , ֿפַארטריקנט װערט דָאס גרָאז7
  ,ַארװעלקט װערט די בלוםֿפ

  ;ַאז דער ָאטעם ֿפון גָאט בלָאזט דערױף
  .גרָאז איז דָאס ֿפָאלק, ֿפַאר װָאר

  , ֿפַארטריקנט װערט דָאס גרָאז8
  ,ֿפַארװעלקט װערט די בלום

  ָאבער דָאס װָארט ֿפון אונדזער גָאט
  .װעט אױף אײביק בַאשטײן

  , אױף ַא הױכן בַארג גײ דיר ַארױף9
  ;ֿפון ִציוןָאנזָאגערין 

  ,הײב אױף מיט ּכוח דַײן ָקול
  ;ָאנזָאגערין ֿפון ירושלים

  ,הָאב ניט מורא, הײב אױף
  :זָאג צו די שטעט ֿפון יהּודה

  !ָאט איז אַײער גָאט

  ,גָאט דער הַאר קומט ַא מַאכטיקער,  זע10
  ;און זַײן ָארעם געװעלטיקט ֿפַאר אים

  ,זַײן ׂשַכר איז מיט אים, זע
  ;אים ֿפַארױסאון זַײן לױן 

  ; װי ַא ּפַאסטוך װָאס ֿפיטערט זַײן סטַאדע11
  ,אין זַײן ָארעם קלַײבט ער אױף די לעמער

  ;און טרָאגט אין זַײן בוזעם
  .די זױגעדיקע ֿפירט ער ּפַאמעלעך

  , װער הָאט געמָאסטן מיט זַײן הױֿפן די װַאסערן12
  ,און די הימלען מיט ַא שּפַאן מַארקירט

  ,אין ַא מָאס דעם שטױב ֿפון דער ערדאון ֿפַארנומען 
  ,און געװױגן די בערג אױֿפן װָאג
  ?און די הײכן אױף װָאגשָאלן



  ישעיה

  ? װער הָאט דערֿפָארשט דעם גַײסט ֿפון גָאט13
  ?עצה װָאס הָאט אים צוגעװיזן-און װער איז זַײן ַבַעל

  , מיט װעמען הָאט ער זיך געֵעֶצהט14
  ,װָאס הָאט אים געגעבן צו ֿפַארשטײן

  ,און אים געלערנט דעם װעג ֿפון גערעכטיקײט
  ,און אים געלערנט קענשַאֿפט

  ?און דעם װעג ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײט אים געמַאכט װיסן
  ,ֿפעלקער זַײנען װי ַא טריף ֿפון ַאן עמער,  זע15

  ;און װי שטױב ֿפון װָאגשָאלן זַײנען זײ גערעכנט
  .אינדזלען הײבט ער אױף װי ַא זעמדל, זע
  ,און דער לֿבנון איז ניט גענוג ברענװַארג 16

  .און זַײנע חיות ניט גענוג ברַאנדָאּפֿפער
  , ַאלע ֿפעלקער זַײנען װי גָארניט קעגן אים17

  .ֿפון נישט און גָארנישט זַײנען זײ גערעכנט בַײ אים
  ? און צו װעמען קענט איר צוגלַײכן גָאט18

  ?עלןאון װָאסער געשטַאלט קענט איר אים גלַײך שט
  , דעם געץ װָאס ַא מַײנסטער הָאט אױסגעגָאסן19

  ,און ַא שמעלצער ציט אים איבער מיט גָאלד
  ?צו קײטלעך ֿפון זילבער-און שמעלצט

  , ַא שטײנדעמב װערט אױסגעקליבן20
  ;הָאלץ װָאס ֿפױלט ניט װײלט מען אױס

  ,ַא קלוגן מַײנסטער זוכט מען זיך
  .ניט װַאקלעןאױֿפצושטעלן ַא געץ װָאס זָאל זיך 

  ? װײסט איר דען ניט21
  ?הערט איר דען ניט

  ?איז אַײך ֿפון ָאנהײב ָאן ניט דערצײלט געװָארן
  ?ֿפַארשטײט איר ניט די גרונטֿפעסטן ֿפון דער ערד

  , ער איז דער װָאס זיצט איבער דעם צירקל ֿפון דער ערד22
  ;און אירע בַאװױנער זַײנען װי הײשעריקן

  ,ַא טול די הימלעןדער װָאס שּפרײט װי 
  ;און ציט זײ אױס װי ַא געצעלט צום װױנען

  , דער װָאס ֿפַארקערט ֿפירשטן צו ניװעץ23
  .װָאס מַאכט װי גָארניט די ריכטער ֿפון דער ערד

  , נָאך צו מָאל ניט אַײנגעֿפלַאנצט זַײנען זײ24
  ,נָאך צו מָאל ניט ֿפַארזײט זַײנען זײ



  ישעיה

מא

  , אין דער ערד זײער שטַאםנָאך צו מָאל ניט אַײנגעװָארצלט
  ,און זײ װערן ֿפַארטריקנט, און שױן טוט ער ַא בלָאז אױף זײ

  .און ַא שטורעם טרָאגט זײ װי שטרױ ַאװעק
  ?איך זָאל גלַײך זַײן,  און צו װעמען קענט איר מיך צוגלַײכן25

  .זָאגט דער הײליקער
  , הײבט אױף אין דער הײך אַײערע אױגן26

  ?ַאשַאֿפן די דָאזיקעװער הָאט ב: און זעט
  ,װָאס ֿפירט ַארױס מיט ַא צָאל זײער חיל, ער

  ;זײ ַאלע רוֿפט ער מיטן נָאמען
  ,און װַײל ער איז שטַארק אין ּכוח, דורך גרױס מַאכט

  .איז קײנער ניט געמינערט

  , ֿפַאר װָאס זָאלסטו זָאגן יעקֿב27
  :יׂשראל, און זָאלסטו רעדן

  ,ון יהוהֿפַארבָארגן איז מַײן װעג ֿפ
  .און ֿפון מַײן גָאט איז מַײן משּפט ַאװעק

  ? װײסטו דען ניט28
  ?צי הָאסטו ניט געהערט

  ,יהוה איז דער אײביקער גָאט
  .דער בַאשעֿפער ֿפון די עקן ֿפון דער ערד

  ;ער װערט ניט מיד און ניט מַאט
  .ניט צו דערֿפָארשן איז זַײן ֿפַארשטַאנדיקײט

  , ער גיט דעם מידן ּכוח29
  .און דעם אוממַאכטיקן מערט ער שטַארקײט

  , און יונגע לַײט װעלן מיד און מַאט װערן30
  ;און יונגע װעלן שטרױכלען געשטרױכלט װערן

  , ָאבער די װָאס הָאֿפן אױף גָאט װעלן בַאנַײען דעם ּכוח31
  ;זײ װעלן אױֿפהײבן ֿפליגלען װי די ָאדלערס

  ,זײ װעלן לױֿפן און ניט מיד װערן
  .ן גײן און ניט מַאט װערןזײ װעל

  

  ,איר אינדזלען,  שװַײגט ֿפַאר מיר1
  ;און זָאלן די ֿפעלדער בַאנַײען דעם ּכוח

  ;דענצמָאל זָאלן זײ רעדן, זָאלן זײ זיך נענטערן



  ישעיה

  .בַאנַאנד לָאמיר צום משּפט גענענען
   װער הָאט דערװעקט ֿפון מזרח2

  ?דעם װָאס זיג בַאגעגנט אױף זַײן טריט
  ,י ֿפעלקער ֿפַאר איםער גיט ד

  ;און מַאכט אים געװעלטיקן איבער מלכים
  ,װי שטױב מַאכט זײ זַײן שװערד
  .װי געטריבענעם שטרױ זַײן בױגן

  ער גײט בשלום ַאריבער,  ער יָאגט זײ נָאך3
  .ַא װעג װָאס ער הָאט מיט זַײנע ֿפיס ניט בַאטרעטן

  ? װער הָאט דָאס געמַאכט און געטָאן4
  .ט אױס די דורות ֿפון ָאנהײבדער װָאס רוֿפ

  ,איך יהוה בין דער ערשטער
  .און מיט די לעצטע בין איך דער אײגענער

  ,און הָאבן מורא,  די אינדזלען הָאבן געזען5
  ;די עקן ֿפון דער ערד טוען ציטערן

  .זײ הָאבן גענענט און זַײנען געקומען

  , אײנער העלֿפט דעם ַאנדערן6
  ;זַײ שטַארק: עראון ער זָאגט צו זַײן ברוד

  , און דער טישלער שטַארקט דעם שמעלצער7
  ,דער װָאס גלעט מיטן הַאמער

  ;דעם װָאס קלַאּפט אױֿפן ַאמבָאס
  ;ער איז גוט: ער זָאגט אױֿפן צונױֿפלײט

  ,און בַאֿפעסטיקט עס מיט נעגל
  .עס זָאל זיך ניט װַאקלען

   
  , און דו יׂשראל מַײן קנעכט8

  ,דיך אױסדערװײלטװָאס איך הָאב , יעקֿב
  ,דער זָאמען ֿפון אֿברהם מַײן ליבהָאבער

  , װָאס איך הָאב דיך ָאנגענומען ֿפון די עקן ערד9
  ,און ֿפון אירע ברעגן דיך גערוֿפן

  ,מַײן קנעכט ביסטו: און געזָאגט צו דיר
  ;איך הָאב דיך אױסדערװײלט און דיך ניט ֿפַארַאכט

  ,ך בין מיט דירװָארום אי,  זָאלסט ניט מורא הָאבן10
  ;װָארום איך בין דַײן גָאט, זָאלסט זיך ניט אומקוקן



  ישעיה

  ,איך שטַארק דיך און איך העלף דיך
  און איך לען דיך אונטער

  .מיט דער רעכטער הַאנט ֿפון מַײן גערעכטיקײט
  ֿפַארשעמט און צו שַאנד װעלן װערן,  זע11

  ;ַאלע װָאס זַײנען ָאנגעצונדן אױף דיר
  רן און אונטערגײןװי נישט װעלן װע

  ;די מענטשן אין קריג מיט דיר
  , װעסט זײ זוכן און זײ ניט געֿפינען12

  ;די מענטשן אין שטרַײט מיט דיר
  װי נישט און װי גָארנישט װעלן װערן

  .די מענטשן אין מלחמה מיט דיר
   װָארום איך בין יהוה דַײן גָאט13

  ,װָאס הַאלט דַײן רעכטע הַאנט
  :ירדער װָאס זָאגט צו ד

  .איך העלף דיך, זָאלסט ניט מורא הָאבן

  ,װָארעם יעקֿב,  זָאלסט ניט מורא הָאבן14
  ;הײֿפעלע יׂשראל
  ,זָאגט גָאט, איך העלף דיך

  .און דַײן אױסלײזער איז דער הײליקער ֿפון יׂשראל
  ,איך מַאך דיך ֿפַאר ַא דרעששליטן ַא נַײעם,  זע15

  ;מיט שּפיצן ַא סך
  ,און צעמָאלן װעסט דרעשן בערג 16
  . און הײכן װעסטו װי שּפרײ מַאכן–

  ,און ַא װינט װעט זײ ַאװעקטרָאגן, װעסט זײ װינטשוֿפלען
  ;און ַא שטורעם װעט זײ צעשּפרײטן
  ,און דו װעסט זיך ֿפרײען מיט גָאט

  .מיט דעם הײליקן ֿפון יׂשראל װעסטו זיך רימען

  ,טָא די ָארימע און בַאדערֿפטיקע זוכן װַאסער און ני17
  ;זײער צונג איז ֿפַארטריקנט ֿפון דָארשט

  ,װעל זײ ענטֿפערן, יהוה, איך
  .װעל זײ ניט ֿפַארלָאזן, גָאט ֿפון יׂשראל, איך
  , איך װעל עֿפענען שטרָאמען אױף הױכע ערטער18

  ;און קװַאלן אין מיטן ֿפון טָאלן
  ,איך װעל מַאכן דעם מדבר ֿפַאר ַא געמױזעכץ װַאסער



  ישעיה

  .נד ֿפַאר אױסגַאנגען װַאסעראון טרוקן לַא
  , איך װעל געבן אין מדבר צעדער19

  ;און אײלבױם, און מירט, ַאקַאציע
  ,איך װעל אַײנזעצן אין דער װיסטע ציּפרעס

  ;טענענבױם און בוקסנבױם אין אײנעם
  , ּכדי זײ זָאלן זען און װיסן20

  ,און בַאטרַאכטן און ֿפַארשטײן צוגלַײך
  , הָאט דָאס געטָאןַאז די הַאנט ֿפון גָאט

  .און דער הײליקער ֿפון יׂשראל הָאט עס געשַאֿפן

  ,זָאגט גָאט,  ברענגט ַאהער אַײער קריג21
  .זָאגט דער קיניג ֿפון יעקֿב, גענענט אַײערע טענות

   זָאלן זײ גענענען און אונדז זָאגן22
  ;די זַאכן װָאס געשעען

  ? װָאס זַײנען זײ–די ֿפרִיערדיקע 
  , מיר זָאלן צולײגן אונדזער הַארץּכדי, זָאגט

  ;און דערקענען זײער אױסלָאזן
  .ָאדער די קומעדיקע לָאזט אונדז הערן

  , דערצײלט אונדז װָאס װעט קומען שּפעטער23
  ;און מיר װעלן װיסן ַאז איר זַײט געטער

  ,טוט גוטס ָאדער טוט שלעכטס, יָא
  .און מיר װעלן זיך אומקוקן און זען צוגלַײך

  ,איר זַײט ֿפון נישט,  זעט24
  ;און אַײער װערק ֿפון גָארנישט

  .אומװערדיק איז דער װָאס טוט אַײך אױסװײלן

  ,און ער איז געקומען,  איך הָאב דערװעקט ֿפון צֿפון25
  ;ֿפון זונאױֿפגַאנג דעם װָאס רוֿפט מַײן נָאמען

  ,און ער גײט אױף ֿפירשטן װי אױף קױט
  .און װי ַא טעּפער טרעט לײם

  ,ַאז מיר זָאלן װיסן, װער הָאט ָאנגעזָאגט ֿפון ָאנהײב 26
  ?ער איז גערעכט: ַאז מיר זָאלן זָאגן, און ֿפון ֿפרִיער

  ,קײנער צו מָאל הָאט ניט ָאנגעזָאגט
  ,קײנער צו מָאל הָאט ניט געלָאזט הערן

  .קײנער צו מָאל הָאט ניט געהערט אַײערע װערטער
  !ָאן זַײנען זײ, זע: יוןקײן ִצ] װעט קומען[ ַאן ערשטער 27



  ישעיה

מב

  .און ירושלים װעל איך געבן ַאן ָאנזָאגער
  ,און קײנער איז ניטָא,  ָאבער איך קוק28

  ,און ֿפון די דָאזיקע איז ניטָא קײן יועץ
  ,װָאס איך זָאל זײ ֿפרעגן

  .און זײ זָאלן ענטֿפערן ַא װָארט
  ,זײ ַאלע זַײנען גָארנישט,  זע29

  ,נישטיק זַײנען זײערע װערק
  .װינט און װיסטקײט זײערע געצן

  

  ,ָאט איז מַײן קנעכט װָאס איך לען אים אונטער 1
  ;מַײן אױסדערװײלטער װָאס מַײן זעל בַאגערט

  ,איך הָאב ַארױֿפגעטָאן מַײן גַײסט אױף אים
  .ַא משּפט צו די ֿפעלקער װעט ער ַארױסלָאזן

  ,און ניט הילכן,  ער װעט ניט שרַײען2
  .רן אין גַאס זַײן ָקולאון ניט לָאזן הע

  , ַאן אַײנגעברָאכן שטעקל װעט ער ניט צעברעכן3
  ;און ַא טונקעלן קנױט װעט ער ניט ֿפַארלעשן

  .לױטן אמת װעט ער ַארױסלָאזן ַא משּפט
  , ער װעט ניט מַאט װערן און ניט געברָאכן װערן4

  ;ביז ער װעט טָאן אױף דער ערד גערעכטיקײט
  .ן אױף זַײן ּתורהאון אינדזלען װעלן װַארט

  , ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר5
  ,װָאס הָאט בַאשַאֿפן די הימלען און זײ אױסגעצױגן

  ,װָאס הָאט אױסגעשּפרײט די ערד מיט אירע שּפרָאצונגען
  ,װָאס גיט ָאטעם דעם ֿפָאלק אױף איר
  :און ַא גַײסט די װָאס גײען אױף איר

  ,ערעכטיקײט איך גָאט הָאב דיך גערוֿפן אין ג6
  ,און דיך היטן, און איך װעל ָאננעמען דַײן הַאנט

  ,און דיך מַאכן ֿפַאר ַא בונד מיט די ֿפעלקער
  ;ֿפַאר ַא ליכט ֿפון די אומות

  , צו עֿפענען בלינדע אױגן7
  ,ַארױסצוצִיען ֿפון געֿפענקעניש דעם געֿפַאנגענעם

  .ֿפון ּתֿפיסה די װָאס זיצן אין ֿפינצטערניש



  ישעיה

  ;דָאס איז מַײן נָאמען, ן יהוה איך בי8
  ,און מַײן ּכֿבוד װעל איך צו קײן ַאנדערן ניט געבן

  . צו קײן געצן–און מַײן לױב 
  ,איז ָאנגעקומען, זע,  דָאס ֿפרִיערדיקע9

  ;און נַײס װעל איך ָאנזָאגן
  אײדער עס שּפרָאצט ַארױס
  .װעל איך עס אַײך מַאכן הערן

  ,ג זינגט צו גָאט ַא נַײ געזַאנ10
  ,זַײן לױב ֿפון עק ֿפון דער ערד

  ,איר װָאס נידערט אױֿפן ים און זַײן ֿפולקײט
  .אינדזלען און זײערע בַאװױנער

  , זָאלן הילכן דער מדבר און זַײנע שטעט11
  ;די דערֿפער װָאס ֵקדר בַאװױנט

  ,זָאלן זינגען די בַאװױנער ֿפון ֿפעלדז
  .ֿפון שּפיץ בערג זָאלן זײ שרַײען

  ,זײ טָאן ּכֿבוד צו גָאט זָאלן 12
  .און זַײן לױב אין די אינדזלען דערצײלן

  , גָאט װעט ַארױסגײן װי ַא ִגבור13
  ;װי ַא קריגסמַאן װעט ער װעקן זַײן צָארן

  ,ער װעט שַאלן און װעט שרַײען
  .איבער די ֿפַײנט זַײנע װעט ער זיך שטַארקן

  , איך הָאב געשװיגן ֿפון לַאנג ָאן14
  ;זיך אַײנהַאלטן, ל זַײןאיך ֿפלעג שטי

  ,ַאצונד װעל איך שרַײען װי ַא געװינערין
  .איך װעל העשען און סָאּפען אין אײנעם

  , איך װעל ֿפַארװיסטן די בערג און די הײכן15
  ;און ַאל זײער גרָאז װעל איך ֿפַארדַארן

  ,און איך װעל מַאכן טַײכן ֿפַאר אינדזלען
  .און געמױזעכץ װעל איך ֿפַארטריקענען

   און איך װעל מַאכן גײן בלינדע16
  ,אױף ַא װעג װָאס זײ הָאבן ניט געװּוסט
  אױף שטעגן װָאס זײ הָאבן ניט געװּוסט

  ;װעל איך זײ ֿפירן
  ,איך װעל מַאכן זײ ֿפַארױס ֿפינצטערניש צו ליכט



  ישעיה

  .און קרומענישן ֿפַאר ַא ּפלױן
  ,זײ טו איך, די דָאזיקע זַאכן

  .און לָאז זײ ניט אױס
  ,שעמען װעלן זיך שעמען, ּפטרעטן ַאהינטער ָא17

  ,די װָאס ֿפַארזיכערן זיך אױֿפן געשניצטן בילד
  :די װָאס זָאגן צו געגָאסענע געצן

  .איר זַײט אונדזערע געטער

  , איר טױבע הערט18
  .קוקט זעט, און איר בלינדע

  ? װער איז בלינד אױב ניט מַײן קנעכט19
  ?יך שיקָאדער טױב װי מַײן ָשִליח װָאס א

  ,װער איז בלינד װי דער איבערגעבענער
  ?און בלינד װי דער קנעכט ֿפון גָאט

  ;ָאבער דו מערקסט ניט,  געזען ֿפיל20
  .ָאבער ער הערט ניט, ָאֿפן די אױערן

  , גָאט הָאט בַאװיליקט ֿפון װעגן זַײן גערעכטיקײט21
  .ער זָאל גרײסן די ּתורה און ּפרַאכטיקן

  ,בַארױבט און בַארַאבעװעט ֿפָאלק ָאבער עס איז ַא 22
  ,געֿפַאנגען אין לעכער הָאט מען זײ ַאלע
  ;און אין ּתֿפיסות זַײנען זײ בַאהַאלטן

  ,און ניטָא װער זָאל מציל זַײן, זײ זַײנען געװָארן צו רױב
  !קער אום: און ניטָא װער זָאל זָאגן, צו אױסרױבונג

  ,יקע װער צװישן אַײך װיל ֿפַארנעמען דָאס דָאז23
  ?הָארכן און ֿפַארשטײן ֿפַארױס

  , װער הָאט געגעבן צו אױסרױבונג יעקֿב24
  ?און יׂשראל צו רױבער

  ,װָאס מיר הָאבן געזינדיקט צו אים, איז דָאס ניט גָאט
  ,און אין זַײנע װעגן הָאט מען ניט געװָאלט גײן

  ?און זַײן ּתורה הָאט מען ניט צוגעהערט
  , אױף אים דעם גרים ֿפון זַײן צָארן דרום הָאט ער אױסגעגָאסן25

  ;און די שטַארקײט ֿפון מלחמה
  ,און זי הָאט אים ָאנגעצונדן רונד ַארום

  ,און ער הָאט ניט געמערקט



  ישעיה

מג

  ,און זי הָאט אים געברענט
  .און ער נעמט ניט צום הַארצן

  

  ,יעקֿב,  און ַאצונד הָאט ַאזױ געזָאגט גָאט דַײן בורא1
  ;יׂשראל, און דַײן בַאשעֿפער
  ,װָארום איך לײז דיך אױס, זָאלסט ניט מורא הָאבן
  .מַײנער ביסטו, איך רוף דיך בַײם נָאמען

  ,בין איך מיט דיר,  ַאז דו װעסט גײן דורך װַאסער2
  ;װעלן זײ דיך ניט ֿפַארֿפלײצן, און ַאז דורך טַײכן

  ,װעסטו ניט ָאנגעברענט װערן, און דו װעסט גײן דורך ֿפַײער
  .לַאם װעט דיך ניט ָאנצינדןאון קײן ֿפ

  , װָארום איך בין יהוה דַײן גָאט3
  ;דַײן העלֿפער, דער הײליקער ֿפון יׂשראל

  ,איך גיב מצַרִים ֿפַאר דַײן אױסלײז
  .ּכּוש און סֿבא ָאנשטָאט דיר

  , װַײל טַײער ביסטו אין מַײנע אױגן4
  ;און איך הָאב דיך ליב, געַאכט

  ,ט דירדרום גיב איך מענטשן ָאנשטָא
  .און ֿפעלקער ָאנשטָאט דַײן לעבן

  , זָאלסט ניט מורא הָאבן5
  ;װָארום איך בין מיט דיר

  ,ֿפון מזרח װעל איך ברענגען דַײן זָאמען
  ;און ֿפון מערֿב װעל איך דיך אַײנזַאמלען

  !גיב ַאהער:  איך װעל זָאגן צו צֿפון6
  !זָאלסט ניט צוריקהַאלטן: און צו ָדרום

  ,ן ֿפון דער װַײטברענג מַײנע זי
  ;און מַײנע טעכטער ֿפון עק ערד

  , איטלעכן װָאס װערט גערוֿפן מיט מַײן נָאמען7
  ,און װָאס איך הָאב אים ֿפַאר מַײן ּכֿבוד בַאשַאֿפן

  .אים געֿפורעמט און אים געמַאכט
  ,און הָאט אױגן,  ציט ַארױס דָאס ֿפָאלק װָאס איז בלינד8

  . הָאבן אױערןאון, און די װָאס זַײנען טױב



  ישעיה

  , ַאלע ֿפעלקער זָאלן זיך אַײנזַאמלען אין אײנעם9
  ;און לָאזן זיך אױֿפקלַײבן די אומות

  ,װער צװישן זײ קען דָאס זָאגן
  ?און ֿפַארױסגעזענס אונדז לָאזן הערן

  ,און גערעכט זַײן, זָאלן זײ ברענגען זײערע עדות
  .עס איז אמת: און זָאל מען הערן און זָאגן

  ,זָאגט גָאט, זַײט מַײנע עדות איר 10
  ,און מַײן קנעכט װָאס איך הָאב אױסדערװײלט

  ,און גלױבן אין מיר, ּכדי איר זָאלט װיסן
  ;און ֿפַארשטײן ַאז איך בין דָאס

  ,ֿפַאר מיר איז ניט געשַאֿפן געװָארן קײן גָאט
  .און נָאך מיר װעט ניט זַײן

  ,איך בין יהוה,  איך11
  .העלֿפער ניטָאאון חוץ מיר איז קײן 

  , איך הָאב ָאנגעזָאגט און געהָאלֿפן12
  ,און איך הָאב געמַאכט הערן

  ;און ניט ַא ֿפרעמדער איז געװען צװישן אַײך
  ,זָאגט יהוה, און איר זַײט מַײנע עדות

  .ַאז איך בין גָאט
  , אױך הַײנט בין איך דער אײגענער13

  ;און ניטָא װער זָאל מציל זַײן ֿפון מַײן הַאנט
  ?און װער קען עס ָאּפהַאלטן, איך טו

  , ַאזױ הָאט געזָאגט אַײער אױסלײזער14
  :דער הײליקער ֿפון יׂשראל

  ,ֿפון אַײערט װעגן שיק איך קײן ָבֿבל
  ,און װעל זײ ַאלע מַאכן נידערן ַאנטלָאֿפענע

  . אין זײערע לוסטיקע שיֿפן–און די ַּכׂשדים 
  ,אַײער הײליקער,  איך בין יהוה15

  .אַײער קיניג, בַאשעֿפער ֿפון יׂשראלדער 

  , ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט16
  ,דער װָאס הָאט געגעבן דורכן ים ַא װעג
  ;און דורך מַאכטיקע װַאסערן ַא שטעג

  , װָאס הָאט געלָאזט ַארױסצִיען רַײטװעגן און ֿפערד17
  ,חיל און שטַארקײט



  ישעיה

  –זײ זָאלן ניט אױֿפשטײן , זײ זָאלן ליגן אין אײנעם
  ,ײ הָאבן געצַאנקטז

  :זײ הָאבן װי ַא קנױט זיך אױסגעלָאשן
  , איר זָאלט ניט דערמָאנען דָאס ֿפרִיערדיקע18

  .און דָאס ַאמָאליקע זָאלט איר ניט בַארטרַאכטן
  ; ָאט טו איך ַא נַײס19

  ?דערקענט איר עס ניט; ַאצונד שּפרָאצט עס
  ,איך װעל מַאכן אין מדבר ַא װעג, יָא

  .עניש טַײכןאין דער װיסט
  , ערלעכן װעט מיך די חיה ֿפון ֿפעלד20

  ,שַאקַאלן און שטרױסֿפױגלען
  ,װַײל איך גיב אין מדבר װַאסער

  ,טַײכן אין דער װיסטעניש
  ;מַײן אױסדערװײלטס, ָאנצוטרינקען מַײן ֿפָאלק

  , דָאס ֿפָאלק װָאס איך הָאב מיר בַאשַאֿפן21
  .זײ זָאלן דערצײלן מַײן לױב

  ,יעקֿב, הָאסטו ניט גערוֿפן און מיך 22
  ;יׂשראל, ַאז דו זָאלסט זַײן מיד ֿפון מיר

  , הָאסט מיר ניט געברַאכט דָאס לַאם ֿפון דַײנע ברַאנדָאּפֿפער23
  ;און מיט דַײנע שלַאכטָאּפֿפער הָאסטו מיך ניט געערלעכט

  ,איך הָאב דיך ניט בַאשװערט מיט שּפַײזָאּפֿפער
  .יט װַײרױךאון דיך ניט מיד געמַאכט מ

  , הָאסט מיר ניט געקױֿפט ֿפַאר געלט געװירצרָאר24
  ;און מיט ֿפעטס ֿפון דַײנע שלַאכטָאּפֿפער מיך ניט געזעט

  ,נַײערט הָאסט מיך בַאשװערט מיט דַײנע חטאים
  .מיך מיד געמַאכט מיט דַײנע זינד

  איך בין דער װָאס מעק אױס,  איך25
  ,דַײנע ֿפַארברעכן ֿפון מַײנעט װעגן

  .און דַײנע חטאים װעל איך ניט דערמָאנען
  ,לָאמיר זיך משּפטן מיט ַאנַאנדער,  דערמָאן מיר26

  .ּכדי זָאלסט גערעכט זַײן, דערצײל דו
  , דַײן ערשטער ֿפָאטער הָאט געזינדיקט27

  .און דַײנע ֿפירשּפרעכער הָאבן געברָאכן ָאן מיר
  ,יקטום דרום הָאב איך ֿפַארשװעכט די הַארן ֿפון הײל28

  ,און געגעבן צו ֿפַארװיסטונג יעקֿב
  .און יׂשראל צו לעסטערונג



  ישעיה

  ,יעקֿב מַײן קנעכט, הער,  און ַאצונד1מד
  ;װעמען איך הָאב אױסדערװײלט, און יׂשראל

  , ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דַײן בַאשַאֿפער2
  :װָאס העלֿפט דיך, און דַײן ֿפורעמער ֿפון מוטערלַײב

  ,מַײן קנעכט יעקֿב, ןזָאלסט ניט מורא הָאב
  .װעמען איך הָאב אױסדערװײלט, און ישּורון

  , װָארום איך װעל גיסן װַאסער אױף דָארשטיק לַאנד3
  ;און ֿפלוסן אױף טריקעניש

  ,איך װעל אױסגיסן מַײן גַײסט אױף דַײן זָאמען
  .און מַײן ברכה אױף דַײנע שּפרָאצן

  , און זײ װעלן שּפרָאצן װי צװישן גרָאז4
  .ערבעס בַײ בעכן װַאסערװי װ

  ;איך געהער צו יהוה:  װעט זָאגןדער 5
  ,  װעט זיך רוֿפן מיטן נָאמען ֿפון יעקֿבדעראון 
  , װעט אױֿפשברַײבן אױף זַײן הַאנט ״צו יהוה״דעראון 

  .און מיטן נָאמען יׂשראל זיך טיטלען

  ,דער קיניג ֿפון יׂשראל,  ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה6
  :יהוה ֿפון צֿבאות, ראון זַײן אױסלײזע

  ,און איך בין דער לעצטער, איך בין דער ערשטער
  .און חוץ מיר איז ניטָא קײן גָאט

  – און װער װי איך קען ֿפַארױסרוֿפן 7
  –זָאל ער עס זָאגן און אױסלײגן ֿפַאר מיר 

  ?ֿפון זינט איך הָאב בַאשַאֿפן דָאס עלטסטע ֿפָאלק
  שעןאון דָאס קומעדיקע און װָאס װעט גע

  .זָאלן זײ דערצײלן
  ; איר זָאלט ניט ַאנגסטן און ניט ֿפָארכטן8

  ֿפון לַאנג ָאן, ֿפַאר װָאר
  ,הָאב איך דיך געלָאזט הערן און דערצײלט

  .און איר זַײט מַײנע עדות
  ,איז דען דָא ַא גָאט אחוץ מיר

  ?ַאז ניטָא ַא בַאשיץ איך זָאל ניט װיסן

  , נישטיק ַאלע די ֿפורעמער ֿפון ַא געץ זַײנען9
  ;און זײערע גלוסטיקע בילדער נוצן ניט

  ,און זײ ַאלײן זַײנען זײערע עדות



  ישעיה

  ;ַאז זײ הערן ניט און װײסן ניט
  .דרום װעלן זײ ֿפַארשעמט װערן

  , װער ֿפורעמט עס ַא גָאט10
  !און גיסט אױס ַא געץ װָאס נוצט ניט

  ,ַאלע בַאהעֿפטע אין אים װעלן זיך שעמען,  זע11
  ; זײ מער ֿפון ַאלע מענטשן–מַײנסטערסאון די 

  .אין אײנעם, זיך שעמען, זָאלן זײ ַאלע זיך אַײנזַאמלען

  ,ַא הַאק] מַאכט[ דער אַײזנשמיד 12
  , און ַארבעט אױף קױלן

  ,און מיט הַאמערס טוט ער זי ֿפורעמען
  ;און ַארבעט זי אױס מיט זַײן שטַארקן ָארעם

  , ּכוחאון איז ָאן, אױך װערט ער הונגעריק
  .און װערט ֿפַארשמַאכט, ער טרינקט ניט קײן װַאסער

  ; דער הָאלצמַײנסטער ציט אױס ַא שנור13
  ,ער צײכנט עס מיט ַא שטיֿפט

  ,ער מַאכט עס מיט הובלען צורעכט
  ,און מיט ַא צירקל צײכנט ער עס ַארום

  ,און ער מַאכט עס לױט דער געשטַאלט ֿפון ַא מַאן
  , מענטשןלױט דער שײנקײט ֿפון ַא
  .אױף צו װױנען אין ַא הױז

  , ער הַאקט זיך אױס צעדערן14
  ,און נעמט ַא הַארטדעמב ָאדער ַאן אַײכנבױם

  ;און װײלט זיך אױס צװישן די בײמער ֿפון װַאלד
  .און דער רעגן מַאכט װַאקסן, ער ֿפלַאנצט ַא ֿפיכטבױם

  ; און עס איז ֿפַאר דעם מענטשן אױף צו ברענען15
  ,און װַארעמט זיך, ט דערֿפוןאון ער נעמ

  ;און בַאקט ברױט, אױך הײצט ער
  ;דערצו מַאכט ער ַא גָאט און בוקט זיך

  .און קניט דערצו, מַאכט עס צום געץ
  , טײל דערֿפון הָאט ער ֿפַארברענט אין ֿפַײער16

  –אױף טײל דערֿפון עסט ער ֿפלײש 
  ,ברָאט ברָאטן און זעטיקט זיך

  !ַאה: ן זָאגטאו, אױך װַארעמט ער זיך
  ;איך שּפיר דָאס ֿפַײער, מיר איז װַארעם



  ישעיה

   און דעם איבערבלַײב דערֿפון17
  ; ֿפַאר זַײן געץ–מַאכט ער ֿפַאר ַא גָאט 

  ,קניט צו אים און בוקט זיך און טוט ּתֿפילה צו אים
  .װָארום מַײן גָאט ביסטו, רַאטעװע מיך: און זָאגט

  ,יטאון זײ ֿפַארשטײען נ,  זײ װײסן ניט18
  ,װָארום ֿפַארקלעּפט ֿפון צו זען זַײנען זײערע אױגן

  . זײערע הערצער–ֿפון צו ֿפַארשטײן 
  , און קײנער איבערלײגט ניט אין זַײן הַארצן19

  :און ניטָא קײן דערקענונג און קײן ׂשכל צו זָאגן
  ,טײל דערֿפון הָאב איך ֿפַארברענט אין ֿפַײער

  ,ױטאון אױך געבַאקט אױף זַײנע קױלן בר
  ;געברָאטן ֿפלײש און געגעסן

  און דעם רעשט דערֿפון
  ?זָאל איך ֿפַאר ַאן אומװערדיקײט מַאכן

  ?צו ַא שַײט הָאלץ זָאל איך קנִיען
  , ער יָאגט זיך נָאך ַאש20

  ,ַא ֿפַארנַארט הַארץ הָאט אים ַארָאּפגעֿפירט
  :און זָאגט ניט, און ער איז ניט מציל זַײן נֿפש

  .ן איז אין מַײן רעכטער הַאנטליג, ֿפַאר װָאר

  ,יעקֿב,  געדענק דָאס דָאזיקע21
  ;ַאז מַײן קנעכט ביסטו, און יׂשראל

  ;ַא קנעכט ביסטו מיר, איך הָאבן דיך געֿפורעמט
  .זָאלסט מיך ניט ֿפַארגעסן, יׂשראל

  , איך הָאב ָאּפגעמעקט װי ַא כמַארע דַײנע ֿפַארברעכן22
  ;און װי ַא װָאלקן דַײנע זינד

  ,קער זיך אום צו מיר
  .װָארום איך הָאב דיך אױסגעלײזט

  ;װָארום גָאט הָאט אױֿפגעטָאן,  זינגט איר הימלען23
  ,איר טיֿפענישן ֿפון דער ערד, שַאלט

  ,אין געזַאנג, איר בערג, ברעכט אױס
  ;דער װַאלד און יעטװעדער בױם אין אים

  ,װָארום גָאט הָאט אױסגעלײזט יעקֿב
  .וט ער זיך רימעןאון מיט יׂשראל ט



  ישעיה

מה

  , ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דַײן אױסלײזער24
  :און דַײן ֿפורעמער ֿפון מוטערלַײב

  ,איך בין יהוה װָאס הָאב ַאלץ דינג געמַאכט
  ,װָאס הָאב אױסגעצױגן די הימלען ַאלײן

  ;װָאס הָאב אױסגעשּפרײט די ערד ֿפון מיר זעלבערט
  ,גנערס װָאס ֿפַארשטערט די צײכנס ֿפון די לי25

  ;און די װָארזָאגער מַאכט ער צעדולט
  ,װָאס קערט די חכמים ַאהינטער
  ;און זײער ׂשכל בַאנַארישט ער

  , װָאס איז מקיים דָאס װָארט ֿפון זַײן קנעכט26
  ;און דעם בַארָאט ֿפון זַײנע שלוחים ֿפירט ער אױס

  ;זײ זָאל בַאזעצט װערן: װָאס זָאגט אױף ירושלים
  ,זײ זָאלן ָאּפגעבױט װערן: ֿפון יהּודהאון אױף די שטעט 

  ;און אירע חורֿבות װעל איך אױֿפריכטן
  ,װער טרוקן:  װָאס זָאגט צו דער טיֿפעניש27

  ;און דַײנע טַײכן װעל איך אױסטריקענען
  ,ער איז מַײן ּפַאסטוך:  װָאס זָאגט אױף ּכֹוֶרשן28

  ,און ַאל מַײן בַאגער װעט ער אױסֿפירן
  ,זי זָאל געבױט װערן: ָשַלִיםצו זָאגן אױף ירו
  .זָאלסט געגרונטֿפעסט װערן: און צום טעמּפל

  

  , ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט צו זַײן געזַאלבטן1
  ,צו ּכֹוֶרשן װָאס איך הַאלט זַײן רעכטע הַאנט

  ,צו מַאכן אונטערטעניק ֿפַאר אים ֿפעלקער
  ;און איך זָאל לױז מַאכן די לענדן ֿפון מלכים

  , ֿפַאר אים טירןצו עֿפענען
  :און טױערן זָאלן ניט ֿפַארשלָאסן זַײן

  , איך װעל גײן דיר ֿפַארױס2
  ;און קרומע ערטער װעל איך אױסגלַײכן

  ,קוּפערנע טירן װעל איך צעברעכן
  .און אַײזערנע ריגלען װעל איך צעהַאקן

  , און איך װעל דיר געבן די אֹוצרות ֿפון דער ֿפינצטערניש3
  ,ון ֿפַארבָארגענישןאון די שַאצן ֿפ

  ,ּכדי זָאלסט װיסן ַאז איך בין יהוה



  ישעיה

  .דער גָאט ֿפון יׂשראל, װָאס רוֿפט דיך בַײם נָאמען
  , ֿפון װעגן דעם קנעכט מַײנעם יעקֿב4

  ,און יׂשראל מַײן אױסדערװײלטן
  ,הָאב איך דיך גערוֿפן בַײ דַײן נָאמען

  .הגם דו הָאסט מיך ניט געקענט, דיך בַאטיטלט
  ,און מער איז ניטָא,  בין יהוה איך5

  ;חוץ מיר איז קײן גָאט ניט ֿפַארַאן
  ;הגם דו הָאסט מיך ניט געקענט, איך הָאב דיך בַאגורט

   ּכדי מע זָאל װיסן ֿפון אױֿפגַאנג ֿפון זון6
  ,און ֿפון איר אונטערגַאנג

  ;ַאז ניטָא אױסער מיר
  ;און מער איז ניטָא, איך בין יהוה

  ,און בַאשַאֿפט ֿפינצטערניש, מט ליכט דער װָאס ֿפורע7
  ;און בַאשַאֿפט בײז, מַאכט ֿפריד

  .איך יהוה מַאך ַאל די דָאזיקע

  ,ֿפון אױבן, איר הימלען,  טריֿפט8
  ;און די װָאלקנס זָאלן רינען גערעכטיקײט

  ,זָאל די ערד זיך עֿפענען
  .און ישועות זָאלן זיך ֿפרוכּפערן
  ;ַאכן שּפרָאצן בַאגלַײךאון רעכטֿפַארטיקײט זָאל זײ מ
  .איך יהוה הָאב דָאס בַאשַאֿפן

  –דער װָאס קריגט זיך מיט זַײן בַאשעֿפער ,  װײ9
  !ַא שערבל צװישן שערבלעך ֿפון דער ערד
  ?װָאס טוסטו: װעט דען זָאגן דער לײם צו זַײן ֿפורעמער

  ?דַײן ַארבעט איז ָאן הענט: ָאדער
  :ערדער װָאס זָאגט צו דעם ֿפָאט,  װײ10

  ?נָאך װָאס מַאכסטו געבערן
  :און צו דער ֿפרױ

  ?נָאך װָאס הָאסטו װײען

  , ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט11
  :דער הײליקער ֿפון יׂשראל און זַײן בַאשעֿפער

  ,ֿפרעגט מיך דָאס קומעדיקע
  בַאֿפעלט מיר װעגן מַײנע קינדער 



  ישעיה

  .און װעגן דעם װערק ֿפון מַײנע הענט
  , ערד איך הָאב געמַאכט די12

  ;און דעם מענטשן אױף איר בַאשַאֿפן
  , מַײנע הענט הָאבן אױסגעצױגן די הימעלן–איך 

  .און זײער גַאנצן חיל הָאב איך בַאֿפױלן
  , איך הָאב אים דערװעקט מיט גערעכטיקײט13

  ;און ַאלע זַײנע װעגן װעל איך אױסגלַײכן
  ,ער װעט בױען מַײן שטָאט

  ,ַארױסלָאזןאון מַײנע ֿפַארטריבענע װעט ער 
  ,און ניט אום שוחד, ניט אום געצָאלט

  .זָאגט גָאט ֿפון צֿבאות

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט14
  ,און דער מסחר ֿפון ּכּוש, די מי ֿפון מצַרִים
  ,די װּוקסיקע לַײט, און די סֿבאים

  ;און דַײנע װעלן זײ װערן, װעלן איבערגײן צו דיר
  ,הינטער דיר װעלן זײ גײן

  ,עלן זײ ַאריבערקומעןאין קײטן װ
  ;און בוקן װעלן זײ זיך צו דיר
  :בעטן װעלן זײ זיך בַײ דיר

  ;און מער איז ניטָא, נָאר בַײ דיר איז גָאט
  . ניט ֿפַארַאן נָאך ַא גָאט

  ,ביסט ַא גָאט װָאס ֿפַארבָארגט זיך,  ֿפַאר װָאר15
  .דו העלֿפער, גָאט ֿפון יׂשראל

  ,װערן זײ ַאלע ֿפַארשעמט און אױך צו שַאנד 16
  מיט שַאנד גײען ַאװעק אין אײנעם
  .ַאלע מַײנסטערס ֿפון געצנבילדער

   יׂשראל װערט געהָאלֿפן ֿפון גָאט17
  ;ַאן אײביקע הילף

  איר װעט ניט ֿפַארשעמט און ניט צו שַאנד װערן
  .ביז אײביקאײביקײטן

  , װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט יהוה דער בַאשעֿפער ֿפון די הימלען18
  ;װָאס הָאט געֿפורעמט די ערד און זי געמַאכט, גָאט,  ער–

  ,ער װָאס הָאט זי אױֿפגעשטעלט



  ישעיה

  ,ניט ֿפַאר ַא װיסטעניש זי בַאשַאֿפן
  :נָאר צום װױנען זי געֿפורעמט

  .און מער איז ניטָא, איך בין יהוה
  , ניט אין ֿפַארבָארגעניש הָאב איך גערעדט19

  ;אין ַאן ָארט ֿפון ֿפינצטערלַאנד
  :איך הָאב ניט געזָאגט צו דעם זָאמען ֿפון יעקֿב

  ;אין װיסטעניש זוכט מיך
  ,איך יהוה רעד גערעכטיקײט

  .זָאג ָאן די ריכטיקײט
  , זַאמלט אַײך אַײן און קומט גענענט אין אײנעם20

  ;איר ַאנטרונענע ֿפון די ֿפעלקער
  ,ָאן ֿפַארשטַאנד זַײנען די װָאס טרָאגן זײער הָאלצגעשניץ

  . טוען ּתֿפילה צו ַא גָאט װָאס העלֿפט ניטאון
  ,און מַאכט זײ גענענען,  זָאגט ָאן21

  :און לָאמען הַאלטן ַאן עצה אין אײנעם
  ,װער הָאט דָאס געלָאזט הערן ֿפון ֿפַארצַײטן

  ?ֿפון לַאנג ָאן דָאס ָאנגעזָאגט
  ,איך יהוה, ֿפַאר װָאר

  ,און ניטָא מער קײן גָאט אחוץ מיר
  ; גערעכטער און ַא העלֿפערַא גָאט ַא

  .ניטָא אױסער מיר
  ,און װערט געהָאלֿפן,  קערט אַײך צו מיר22

  ;ַאלע עקן ֿפון דער ערד
  .און מער איז ניטָא, װָארום איך בין גָאט

  : איך הָאב געשװָארן בַײ מיר23
  ,ַא װָארט איז ַארױס ֿפון מַײן מױל אין גערעכטיקײט

  ,און װעט זיך ניט אומקערן
  ,ו מיר זָאל זיך בײגן יעטװעדער קניַאז צ

  .זָאל שװערן יעטװעדער צונג
  – װעט מען זָאגן – נָאר אין יהוה 24

  ;איז מיר גערעכטיקײט און שטַארקײט
  צו אים װעלן קומען און זיך שעמען

  .ַאלע װָאס זַײנען ָאנגעצונדן אױף אים
   דורך גָאט װעט גערעכט װערן און זיך רימען25

  .ען ֿפון יׂשראלדער גַאנצער זָאמ



  ישעיה

  ;געבױגן איז נֿבֹו,  געקניט איז ֵבל1מו
  ;זײערע געצן זַײנען אױף בהמות און אױף לַאסטֿפי

  ,די װָאס איר ֿפלעגט זיך אומטרָאגן מיט זײ
  .ַא מׂשא אױף מידע בהמות, זַײנען אױֿפגעלָאדן

  ;געקניט אין אײנעם,  זײ זַײנען געבױגן2
  ,אזײ הָאבן ניט געקענט רַאטעװען די מׂש

  .און זײ ַאלײן זַײנען אין געֿפַאנגענשַאֿפט ַאװעק

  ,איר הױז ֿפון יעקֿב,  הערט מיר צו3
  ,און דער גַאנצער איבערבלַײב ֿפון הױז יׂשראל

  ,איר געּפעסטעטע ֿפון מוטערלַײב
  :איר געטרָאגענע ֿפון געבערמוטער

  , ַאֿפילו ביז עלטער בין איך דער אײגענער4
  ;ל איך טרָאגןאון ביז גרָאע הָאר װע

  ,און איך װעל טרָאגן, איך הָאב געמַאכט
  .און איך װעל אױף זיך נעמען און װעל רַאטעװען

  , צו װעמען װילט איר מיך צוגלַײכן און גלַײכשטעלן5
  ?ַאז מיר זָאלן גלַײך זַײן, און מיך ֿפַארגלַײכן

  , איר װָאס שיט גָאלד ֿפון בַײטל6
  ;גאון װעגט זילבער אױֿפן װָאגשטַאנ

  ,װָאס דינגט ַא שמעלצער ער זָאל דערֿפון מַאכן ַא גָאט
  .מע זָאל זיך קנִיען און בוקן

  ,מע טרָאגט אים,  מע נעמט אים אױֿפן ַאקסל7
  ,און מע שטעלט אים ַאװעק אױף זַײן ּפלַאץ

  ;ער רירט זיך ניט ֿפון זַײן ָארט, און ער שטײט
  ,ענטֿפערט ער ניט, ַאֿפילו עמעצער שרַײט צו אים
  .ֿפון זַײן נױט טוט ער ניט העלֿפן

  ,און מינטערט אַײך אױף,  געדענקט דָאס8
  .צום הַארצן, איר ֿפַארברעכער, נעמט

  : געדענקט דָאס ֿפרִיערדיקע ֿפון אײביק ָאן9
  ,און מער איז ניטָא, ַאז איך בין גָאט

  .און נישטָא מַײן גלַײכן, גָאט
  , איך זָאג ָאן ֿפון ָאנהײב דעם ָסוף10

  ;װָאס איז נָאך ניט געשען, און ֿפון ֿפַארצַײטן



  ישעיה

מז

  ,מַײן בַארָאט זָאל בַאשטײן: איך זָאג
  .און ַאל מַײן בַאגער װעל איך טָאן

  , איך רוף ֿפון מזרח דעם רױבֿפױגל11
  ;ֿפון ַא װַײטן לַאנד דעם מַאן ֿפון מַײן בַארָאט

  ,און איך װעל עס ברענגען, איך הָאב גערעדט, יָא
  .און איך װעל עס טָאן, ַאשערטאיך הָאב ב

  ,איר שטַארקהַארציקע,  הערט מיר צו12
  :װָאס שּפירט זיך װַײט ֿפון גערעכטיקײט

  ,זי איז ניט װַײט,  איך דערנען מַײן גערעכטיקײט13
  ;און מַײן ישועה װעט ניט זַאמען

  און איך װעל געבן אין ִציון ַא ישועה
  .ֿפַאר יׂשראל מַײן צירונג

  

  רָאּפ און זיץ אין שטױב נידער ַא1
  ;יונגֿפרױ טָאכטער ָבֿבל
  ,זיץ אױף דער ערד ָאן ַא טרָאן

  ;טָאכטער ֿפון ַּכׂשדים
  װָארום מער װעט מען דיך ניט רוֿפן

  .אײדעלע און ֿפַארצערטלטע
  ;און מָאל מעל,  נעם ַא זשָארנע2

  ,דעק ָאּפ דַײן שלײער
  ,הײב אױף די שלעּפ
  ,ַאנטּפלעק די היֿפט

  .ן ַאריבערגײ טַײכ
  , ָאּפגעדעקט װעט װערן דַײן נַאקעטקײט3

  ;אױך געזען װערן װעט דַײן שַאנד
  ,נקמה װעל איך נעמען

  .און ניט לָאזן ַא מענטשן זיך ָאּפבעטן
  , יהוה ֿפון צֿבאות איז זַײן נָאמען– אונדזער אױסלײזער 4

  .דער הײליקער ֿפון יׂשראל
  ,נישאון גײ ַארַײן אין ֿפינצטער,  זיץ שטיל5

  ,טָאכטער ֿפון ַּכׂשדים
  װָארום מער װעט מען דיך ניט רוֿפן



  ישעיה

  .הַארינטע ֿפון קיניגרַײכן
  , איך הָאב געצערנט אױף מַײן ֿפָאלק6

  ,איך הָאב ֿפַארשװעכט מַײן ַארב
  ;און זײ געגעבן אין דַײן הַאנט

  ,הָאסטו זײ קײן ַרחָמנות ניט געשענקט
  . ביז גָאראױף ַא זקן הָאסטו בַאשװערט דַײן יָאך

  : און הָאסט געזָאגט7
  ;אױף אײביק װעל איך ַא הַארינטע זַײן

  ,ַאזױ ַאז דו הָאסט דָאס ניט גענומען צום הַארצן
  .ניט געדַאכט ָאן דעם ָסוף דערֿפון

  ,דו װױלטָאגערין,  און ַאצונד הער דָאס צו8
  , װָאס זיצט אין זיכערקײט–

  :װָאס זָאגט אין איר הַארצן
  . מיר איז ניטָא מעראון חוץ, איך

  ,איך װעל ניט זיצן ַאן אלמנה
  :און ניט װיסן ֿפון בלַײבן ָאן קינדער

   ָאבער די דָאזיקע בײדע װעלן קומען אױף דיר9
  :אין ַא רגע אין אײן טָאג

  ;בלַײבן ָאן קינדער און אלמנהשַאֿפט
  ,אין זײער ֿפולער מָאס קומען זײ אױף דיר

  ,בַײ ַאל דַײנע ֿפיל ּכישוֿפן
  .בַײ ַאל דער גרױס שטַארקײט ֿפון דַײנע שּפרוכן

  , און ביסט געװען זיכער אין דַײן שלעכטיקײט10
  ;קײנער זעט מיך ניט: הָאסט געזָאגט

  ,דַײן חכמה און דַײן קענשַאֿפט
  ;זי הָאט דיך ֿפַארֿפירט

  :און הָאסט געזָאגט אין דַײן הַארצן
  .און חוץ מיר איז ניטָא מער, איך
  מען װעט אױף דיר ַא בײז ָאבער קו11

  ,װָאס דו װעסט ניט װיסן װי עס ָאּפצושּפרעכן
  און ָאנֿפַאלן װעט אױף דיר ַא ברָאך

  ,װָאס דו װעסט אים ניט קענען ָאּפטָאן
  ,און קומען װעט אױף דיר ּפלוצלינג ַא ֿפַארװיסטונג

  .ַאז דו װעסט גָאר ניט מערקן
  , שטײ ַאקָארשט אױף מיט דַײנע שּפרוכן12



  ישעיה

מח

  ,ן מיט דַײנע ֿפיל ּכישוֿפןאו
  ;אױף װָאס דו הָאסט זיך געמיט ֿפון דַײן יוגנט ָאן

  ,אֿפשר װעסטו קענען נוצן
  .אֿפשר װעסטו ָאנשרעקן

  ; ביסט מיד ֿפון דַײנע ֿפיל עצות13
  ,די שטערנזעער, זָאלן די הימלקוקער

  ,די ֿפַארױסזָאגער ֿפון די חדשים
  ַאקָארשט אױֿפשטײן און דיך העלֿפן

  .ון די װָאס װעלן קומען אױף דירֿפ
  ,זײ װערן ַאזױ װי שטרױ,  זע14

  ,ַא ֿפַײער טוט זײ ֿפַארברענען
  זײ װעלן זיך ַאלײן ניט מציל זַײן
  ;ֿפון דער מַאכט ֿפון דער ֿפלַאם

  –ניט ַא קױל זיך צו װַארעמען װעט עס זַײן 
  .ַא ֿפַײער צו זיצן ֿפַאר אים

   ַאזױ װערן צו דיר15
  ;הָאסט זיך געמיט אום זײדי װָאס דו 

  ,די װָאס הָאבן געהַאנדלט מיט דיר ֿפון דַײן יוגנט ָאן
  ,װַאנדערן איטלעכער אין זַײן זַײט

  .קײנער העלֿפט דיך ניט

  

  ,איר הױז ֿפון יעקֿב,  הערט דָאס צו1
  ,די װָאס װערן גערוֿפן מיטן נָאמען יׂשראל

  ;און ֿפון קװַאל ֿפון יהּודה זַײנען זײ ַארױס
  ,ָאס שװערן בַײם נָאמען יהוהװ

  –און דעם גָאט ֿפון יׂשראל דערמָאנען זײ 
  .און ניט מיט גערעכטיקײט, ניט מיט אמת

  , װָארום אױף דער הײליקער שטָאט רוֿפן זײ זיך2
  ,און אױף דעם גָאט ֿפון יׂשראל לענען זײ זיך

  .װָאס יהוה ֿפון צֿבאות איז זַײן נָאמען
  ,איך ֿפון ַא מָאל ָאנגעזָאגט דָאס ֿפרִיערדיקע הָאב 3

  ,און ֿפון מױל איז עס ַארױס
  ;און איך הָאב עס געלָאזט הערן

  .און עס איז געשען, ּפלוצים הָאב איך געטָאן



  ישעיה

  , װַײל איך הָאב געװּוסט ַאז הַארט ביסטו4
  ,און ַאן אַײזערנער ָאדער איז דַײן נַאקן

  ;און דַײן שטערן איז קוּפער
  , ָאנגעזָאגט ֿפון ַא מָאל דרום הָאב איך דיר5

  ;הָאב איך דיך געלָאזט הערן, אײדער עס איז געקומען
  ,מַײן געץ הָאט עס געטָאן: ּכדי זָאלסט ניט זָאגן

  .און מַײן געשניצט און מַײן געגָאסן בילד הָאט עס בַאֿפױלן
  ,ַאל דָאס דָאזיקע, זע,  הָאסט געהערט6

  ;און איר װעט עס דָאך צוגעבן
  ,יך געלָאזט הערן נַײסן ַאצונדאיך הָאב ד

  .און ֿפַארבָארגנס װָאס דו הָאסט ניט געװּוסט
  ,און ניט ֿפון ַא מָאל,  ַאצונד איז עס בַאשַאֿפן געװָארן7

  ;און ַא טָאג ֿפרִיער הָאסטו ֿפון דעם ניט געהערט
  .איך הָאב עס געװּוסט, זע: ּכדי זָאלסט ניט זָאגן

  ,ניט צו מָאל געװּוסט הָאסטו,  ניט צו מָאל געהערט הָאסטו8
  ;ניט צו מָאל געעֿפנט הָאט זיך דַײן אױער ֿפון ַא מָאל
  ,װָארום איך הָאב געװּוסט ַאז ֿפעלשן װעסטו ֿפעלשן

  .און ֿפַארברעכער ֿפון מוטערלַײב הָאט מען דיך גערוֿפן
  , ֿפון מַײן נָאמען װעגן װעל איך אַײנהַאלטן מַײן צָארן9

  , װעל איך מיך צַאמען קעגן דירֿפון מַײן לױב װעגן
  .ּכדי דיך ניט צו ֿפַארשנַײדן

  ,ָאבער ניט װי זילבער, איך הָאב דיך געלַײטערט,  זע10
  .איך הָאב דיך געּפרּוװט אין שמעלצאױװן ֿפון ּפַײן

  ;ֿפון מַײנעט װעגן װעל איך טָאן,  ֿפון מַײנעט װעגן11
  ?װָארום װי זָאל מַײן נָאמען ֿפַארשװעכט װערן
  .און מַײן ּכֿבוד װעל איך קײן ַאנדערן ניט געבן

  ,יעקֿב,  הער מיר צו12
  :און יׂשראל מַײן גערוֿפענער

  ,איך בין דער ערשטער; איך בין דָאס
  .איך בין אױך דער לעצטער

  ,מַײן הַאנט הָאט געגרונטֿפעסט די ערד,  יָא13
  ;און מַײן רעכטע הָאט אױסגעשּפרײט די הימלען

  ,איך רוף צו זײ
  .שטעלן זײ זיך אױף אין אײנעם

  :און הערט, איר ַאלע,  זַאמלט אַײך אַײן14



  ישעיה

  ?װער צװישן זײ הָאט ֿפַארױסגעזָאגט דָאס דָאזיקע
  ,װעט טָאן זַײן בַאגער אין ָבֿבל, דער װָאס גָאט הָאט אים ליב

  .און זַײן ָארעם װעט זַײן אױף די ַּכׂשדים
  ,גערוֿפןאון הָאב אים , איך הָאב גערעדט,  איך15

  .און ער װעט בַאגליקן אױף זַײן װעג, אים געברַאכט

  :הערט דָאס צו,  גענענט צו מיר16
  ,ֿפון ָאנהײב ָאן הָאב איך ניט אין ֿפַארבָארגעניש גערעדט

  ;ֿפון זינט עס געשעט בין איך דערבַײ
  .און ַאצונד הָאט גָאט דער הַאר מיך געשיקט מיט זַײן גַײסט

  ,ט גָאט דַײן אױסלײזער ַאזױ הָאט געזָאג17
  .דער הײליקער ֿפון יׂשראל

  ,לערן דיך צו נוץ, יהוה דַײן גָאט, איך
  .ֿפיר דיך אױף דעם װעג װָאס דו זָאלסט גײן

  , הלװאי װָאלסטו ֿפַארנומען מַײנע געבָאט18
  ,װָאלט געװען װי ַא טַײך דַײן ֿפרײד
  ;און דַײן הילף װי די אינדן ֿפון ים

  ,מד װָאלט דַײן זָאמען און געװען װי זַא19
  ;און די שּפרָאצן ֿפון דַײן לַײב װי זַײנע קערנער

  ניט ֿפַארשניטן און ניט ֿפַארטיליקט
  .װָאלט װערן זַײן נָאמען ֿפון ֿפַאר מיר

  , גײט ַארױס ֿפון ָבֿבל20
  ,ַאנטלױֿפט ֿפון די ַּכׂשדים
  ;מיט ַא ָקול ֿפון געזַאנג

  ,מַאכט דָאס הערן, זָאגט ָאן
  גט עס ֿפַאנַאנדערטרָא

  ;ביז צום עק ֿפון דער ערד
  גָאט הָאט אױסגעלײזט: זָאגט

  .יעקֿב זַײן קנעכט
   און זײ הָאבן ניט געדָארשט21

  ;װען ער הָאט זײ דורך װיסטענישן געֿפירט
  װַאסער ֿפון ֿפעלדז

  ;הָאט ער געמַאכט רינען ֿפַאר זײ
  ,ַא ֿפעלדז הָאט ער געשּפָאלטן, יָא

  .ט געֿפלָאסןאון װַאסער הָא



  ישעיה

מט

  ,זָאגט גָאט,  ניטָא קײן שלום22
  .ֿפַאר די רָשעים

  

  ,איר אינדזלען,  הערט מיר צו1
  :איר ֿפעלקער ֿפון דער װַײט, און ֿפַארנעמט

  ,גָאט הָאט מיך ֿפון טרַאכט גערוֿפן
  .ֿפון מַײן מוטערס לַײב הָאט ער מַײן נָאמען דערמָאנט

  , שַארֿפע שװערד און ער הָאט געמַאכט מַײן מױל װי ַא2
  ;אין שָאטן ֿפון זַײן הַאנט הָאט ער מיך בַאהַאלטן
  ,און ער הָאט מיך געמַאכט ֿפַאר ַא בלַאנקער ֿפַײל

  .אין זַײן ֿפַײלבַײטל הָאט ער מיך ֿפַארבָארגן
  ,מַײן קנעכט ביסטו:  און ער הָאט צו מיר געזָאגט3

  .װָאס איך רים זיך מיט דיר, יׂשראל
  ,אומנישט הָאב איך מיך געמיט: עװעסט געזָאגטאון איך הָאב ג

  ; אױף נישט און ניװעץ הָאב איך מַײן ּכוח ֿפַארלענדט4
  ,ָאבער מַײן משּפט איז בַײ יהוה

  .און מַײן לױן בַײ מַײן גָאט
  – און ַאצונד הָאט גָאט געזָאגט 5

  דער װָאס הָאט מיך געֿפורעמט ֿפון טרַאכט
  –ֿפַאר ַא קנעכט צו אים 

  ,קערן צו זיך יעקֿבאומצו
  ;און יׂשראל זָאל אַײנגעזַאמלט װערן צו אים
  ,און איך בין געמַאכט אין די אױגן ֿפון יהוה

  .און מַײן גָאט איז מַײן שטַארקײט
  : און ער הָאט געזָאגט6

  – װַײל דו ביסט מַײן קנעכט –קנַאּפ איז 
  ,אױֿפצוריכטן די שטַאמען ֿפון יעקֿב

  ;ראל אומצוקערןאון די צװַײגן ֿפון יׂש
  .נָאר איך װעל דיך מַאכן ֿפַאר ַא ליכט ֿפון די ֿפעלקער

  .ַאז מַײן הילף זָאל זַײן ביז צום עק ֿפון דער ערד

  , ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט7
  ,און זַײן הײליקער, דער אױסלײזער ֿפון יׂשראל

  ,צו דעם ֿפַארַאכטן ֿפון מענטשן



  ישעיה

  ,צו דעם ֿפַארומװערדיקטן ֿפון ֿפעלקער
  :צו דעם קנעכט ֿפון געװעלטיקער

  ,מלכים װעלן זען און װעלן אױֿפשטײן
  , און װעלן זיך בוקן–ׂשָררות 

  ,ֿפון װעגן גָאט װָאס איז געטרַײ
  .דעם הײליקן ֿפון יׂשראל װָאס הָאט דיך אױסדערװײלט

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט8
  ,אין צַײט ֿפון בַאװיליקונג טו איך דיר ענטֿפערן

  ;ָאג ֿפון ישועה טו איך דיך העלֿפןאון אין ט
  און דיך מַאכן, און איך װעל דיך היטן

  ,ֿפַאר ַא בונד מיט די אומות
  ,ּכדי אױֿפצוריכטן דָאס לַאנד

  ;צו מַאכן ַארבן ַנחלות ֿפַארװיסטע
  !גײט ַארױס:  צו זָאגן צו די געֿפַאנגענע9

  !ַאנטּפלעקט אַײך: צו די װָאס אין ֿפינצטערניש
  ,גן װעלן זײ זיך ֿפיטערןבַײ די װע

  .און אױף ַאלע הױכע ערטער װעט זַײן זײער ֿפיטערונג
  , זײ װעלן ניט הונגערן און ניט דָארשטן10

  ,און ניט ּפלָאגן װעט זײ היץ און זון
  ,װָארום זײער דערבַארימער װעט זײ בַאלײטן

  .און בַײ קװַאלן װַאסער װעט ער זײ ֿפירן
  ,נע בערג ֿפַאר ַא װעג און איך װעל מַאכן ַאלע מַײ11

  .און מַײנע שטעגן װעלן דערהײכט װערן
  ,די װעלן קומען ֿפון דער צַײט,  זע12

  ,ָא װעלן קומען ֿפון צֿפון און ֿפון מערֿב-און די
  .ֿפון לַאנד סינים, און די

  ,דו ערד, און ֿפרײ זיך, איר הימלען,  זינגט13
  ,אין געזַאנג, איר בערג, און ברעכט אױס

  , גָאט הָאט געטרײסט זַײן ֿפָאלקװָארום
  .און זַײנע ָארימע טוט ער דערבַארימען

  ,ֿפַארלָאזן הָאט מיך יהוה:  און ִציון הָאט געזָאגט14
  .און גָאט הָאט ֿפַארגעסן ָאן מיר

  , קען ַא ֿפרױ ֿפַארגעסן איר ברוסטקינד15
  ?ניט צו דערבַארימען דעם זון ֿפון איר לַײב



  ישעיה

  ,זָאלן ֿפַארגעסןַאֿפילו די דָאזיקע 
  .װעל איך ָאן דיר ניט ֿפַארגעסן

  ,אױף די הַאנטֿפלעכן הָאב איך דיך אױסגעקריצט,  זע16
  .דַײנע מױערן זַײנען ּתמיד ֿפַאר מיר

  ; אַײליק קומען דַײנע קינדער17
  דַײנע צעשטערער און דַײנע ֿפַארװיסטער

  .װעלן ַארױס ֿפון דיר
  : און זע, הײב אױף רונד ַארום דַײנע אױגן18

  .און קומען צו דיר, זײ ַאלע זַײנען אַײנגעזַאמלט
  ,זָאגט גָאט, ַאזױ װי איך לעב

  ,ַאז זײ ַאלע װעסטו װי ַא צירונג ָאנטָאן
  ;און װעסט זײ ָאנקניּפן ַאזױ װי ַא ּכלה

  , װָארום דַײנע חורֿבות און דַײנע װיסטענישן19
  –און דַײן לַאנד דָאס צעשטערטע 

  , ַאצונד ענג זַײן ֿפון װױנערװעסט, ֿפַאר װָאר
  .און דערװַײטערט װעלן זַײן דַײנע אומברענגער

   זָאגן װעלן נָאך אין דַײנע אױערן20
  :דַײנע ָאנגעװָארענע קינדער

  ,ענג איז מיר דער ָארט
  .איך זָאל קענען װױנען, טרעט מיר ָאּפ

  : און װעסט זָאגן אין דַײן הַארצן21
  ?רןװער הָאט מיר די דָאזיקע געבָא

  ,איך בין געװען ָאן קינדער און עלנד
  ;ֿפַארטריבן און ֿפַארװָאגעלט

  ?און די דָאזיקע װער הָאט אױֿפגעצױגן
  ,איך בין דָאך געבליבן ַאלײן, זע

  ?די דָאזיקע װּו זַײנען געװען

  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר22
  ,איך װעל אױֿפהײבן צו די ֿפעלקער מַײן הַאנט, זע

  ,די אומות װעל איך אױֿפשטעלן מַײן ֿפָאןאון צו 
  ,און זײ װעלן ברענגען דַײנע זין אין בוזעם

  .און דַײנע טעכטער װעלן אױֿפן ַאקסל געטרָאגן װערן
  , און מלכים װעלן זַײן דַײנע דערצִיער23

  ;און זײער ׂשָררותטעס דַײנע ַאמען
  ,מיטן ּפנים צו דער ערד װעלן זײ זיך בוקן צו דיר



  ישעיה

נ

  ;שטױב ֿפון דַײנע ֿפיס װעלן זײ לעקןאון דעם 
  ,און װעסט װיסן ַאז איך בין יהוה

  .װָאס ניט ֿפַארשעמט װערן די װָאס הָאֿפן צו מיר

  , װערט ַאװעקגענומען ֿפון דעם ִגבור דער רױב24
  ?צי װערט דער ֿפַאנג ֿפון דעם זיגער ַאנטרונען

  :ַאזױ זָאגט יהוה,  ֿפַאר װָאר25
  ,ון דעם ִגבור זָאל ַאװעקגענומען װערןַאֿפילו דער ֿפַאנג ֿפ

  ,און דער רױב ֿפון דעם שטַארקן זָאל ַאנטרונען װערן
  ,ָאבער מיט דַײנע קריגער װעל איך קריגן

  .און דַײנע קינדער װעל איך העלֿפן
  , און איך װעל מַאכן עסן דַײנע דריקער זײער ֿפלײש26

  ;און װי טרױבנזַאֿפט װעלן זײ זײער בלוט שיּכורן
  ,ון ַאלע לַײבער װעלן װיסן ַאז איך יהוה בין דַײן העלֿפערא

  .און דַײן אױסלײזער איז דער מַאכטיקער ֿפון יעקֿב

  

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט1
  ,װּו איז דער גט ֿפון אַײער מוטער

  ?ַאז איך הָאב זי ַאװעקגעשיקט
  ,ָאדער װער איז ֿפון מַײנע מָאנער
  ? צו איםװָאס איך הָאב אַײך ֿפַארקױֿפט

  איבער אַײערע זינד, זעט
  ,זַײט איר ֿפַארקױֿפט געװָארן

  און איבער אַײערע ֿפַארברעכן
  .איז אַײער מוטער ַאװעקגעשיקט געװָארן

  ?און קײן מענטש איז ניט געװען,  ֿפַאר װָאס בין איך געקומען2
  ?און קײנער הָאט ניט געענטֿפערט, גערוֿפן

  ,זןאיז דען קורץ מַײן הַאנט אױסצולײ
  ?אַײך מציל צו זַײן, צי ניטָא קײן ּכוח אין מיר

  .מיט מַײן ָאנגעשרײ טריקן איך אױס דעם ים, זעט
  ;איך מַאך ֿפון טַײכן ַא מדבר

  ,זײערע ֿפיש װערן דומּפיק ָאן װַאסער
  .און שטַארבן ֿפון דָארשטיקײט



  ישעיה

  , איך קלײד די הימלען אין שװַארצקײט3
  .און מַאך זַאק זײער צודעק

  ט דער הַאר הָאט מיר געגעבן גָא4
  ,ַא צונג ֿפון געלערנטע

  ;צו װיסן צו העלֿפן דעם מידן מיט ַא װָארט
  ,ער װעקט ֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן

  ,ער װעקט מיר דָאס אױער
  .צו הערן ַאזױ װי די געלערנטע

  , גָאט דער הַאר הָאט מיר געעֿפנט דָאס אױער5
  ,און איך הָאב ניט װידערשּפעניקט

  .ט ָאּפגעטרעטן ַאהינטערני
  , מַײן רוקן הָאב איך געגעבן צו די שלעגער6

  ;און מַײנע בַאקן צו די ֿפליקער
  איך הָאב ניט ֿפַארבָארגן מַײן ּפנים

  .ֿפון שַאנדן און שּפַײעכץ
  , ָאבער גָאט דער הַאר װעט מיר העלֿפן7

  ;דרום װער איך ניט ֿפַארשעמט
  ,ם װי קיזלדרום הָאב איך געמַאכט מַײן ּפני

  .און איך װײס ַאז איך װעל ניט אין ִביוש בלַײבן
  ; נָאנט איז מַײן גערעכטגעבער8

  ?װער װיל זיך לָאדן מיט מיר
  ;לָאמיר זיך שטעלן בַאנַאנד

  ?דין-װער איז מַײן ַבַעל
  .זָאל ער גענענען צו מיר

  ;גָאט דער הַאר װעט מיר העלֿפן,  זע9
  ?עכט מַאכןװער איז דער װָאס װעט מיך אומגער

  ,זײ ַאלע װעלן װי ַא בגד צעֿפַאלן, זע
  .מָאיל װעט זײ אױֿפעסן

  , װער איז צװישן אַײך װָאס הָאט מורא ֿפַאר גָאט10
  ?װָאס הערט צו דעם ָקול ֿפון זַײן קנעכט

  ,װָאס איז געגַאנגען אין ֿפינצטערניש
  ?און הָאט קײן ליכט ניט געהַאט

  ,נָאמען ֿפון יהוהזָאל ער זיך ֿפַארזיכערן אױף דעם 
  .און זיך ָאנלענען אױף זַײן גָאט



  ישעיה

נא

  , ָאט איר ַאלע װָאס צינדט ָאן ַא ֿפַײער11
  –װָאס גורט ָאן ֿפונקען 

  ,גײט אין דער ֿפלַאם ֿפון אַײער ֿפַײער
  !און אין די ֿפונקען װָאס איר הָאט ָאנגעצונדן

  ,ֿפון מַײן הַאנט געשעט דָאס אַײך
  .אין װײטָאג װעט איר ליגן

  

  , איר װָאס יָאגט זיך נָאך גערעכטיקײט,  הערט מיר צו1
  :איר װָאס זוכט גָאט

  ,קוקט אױף דעם ֿפעלדז ֿפון װַאנען איר זַײט אױסגעהַאקט
  ;און אױף דער ברונעמגרוב ֿפון װַאנען איר זַײט אױסגעגרָאבן

  , קוקט אױף אֿברהם אַײער ֿפָאטער2
  ;און אױף ׂשרהן װָאס הָאט אַײך געבָארן

  ,הָאב איך אים גערוֿפן, הגם אײנער
  .און זָאל אים מערן, ּכדי איך זָאל אים בענטשן

  ,גָאט טוט טרײסטן ִציון,  ֿפַאר װָאר3
  ;ער טרײסט ַאלע אירע חורֿבות

  ,מַײן ֿפָאלק,  הָארכט צו מיר4
  ,מַײן אומה, און ֿפַארנעמט צו מיר

  ,װָארום ַא ּתורה װעט ַארױסגײן ֿפון מיר
  .ּפט װעל איך צום ליכט ֿפון די ֿפעלקער ַארױסלָאזןאון מַײן מש

  , נָאנט איז מַײן גערעכטיקײט5
  ,ַארױס איז מַײן הילף

  ;און מַײנע ָארעמס װעלן משּפטן די ֿפעלקער
  ,די אינדזלען װעלן הָאֿפן אױף מיר
  .און אױף מַײן ָארעם װעלן זײ הַארן

  , הײבט אױף צו די הימלען אַײערע אױגן6
  , דער ערד ֿפון אונטןאון קוקט אױף

  ,װָארום די הימלען װערן װי רױך צעקרָאכן
  ,און די ערד װעט װי ַא בגד צעֿפַאלן

  ;און אירע בַאװױנער װעלן װי אומגעציֿפער שטַארבן
  ,ָאבער מַײן הילף װעט זַײן אײביק

  .און מַײן גערעכטיקײט װעט ניט ָאּפגעברָאכן װערן



  ישעיה

  ,יקײטאיר װָאס װײסט גערעכט,  הערט מיר צו7
  :דָאס ֿפָאלק װָאס מַײן ּתורה איז אין זײער הַארצן

  ,איר זָאלט ניט מורא הָאבן ֿפַארן שמַאך ֿפון מענטשן
  .און ֿפַאר זײערע לעסטערונגען זָאלט איר ניט ַאנגסטן

  , װָארום ַאזױ װי ַא בגד װעט זײ מָאיל אױֿפעסן8
  ,און ַאזױ װי װָאל װעט זײ דער װָארעם אױֿפעסן

  ,ן גערעכטיקײט װעט זַײן אײביקָאבער מַײ
  .דורות-און מַײן הילף אױף ָדור

  ,דערװעק דיך,  דערװעק דיך9
  ,בַאקלײד דיך מיט שטַארקײט

  ;דו ָארעם ֿפון גָאט
  ,דערװעק דיך װי אין די טעג ֿפון ַא מָאל

  .אין די דורות ֿפון ֿפַארצַײטן
  , ביסטו ניט דער װָאס הָאט צעהַאקט ַרַהֿב10

  ?שטָאכן די שלַאנגװָאס הָאט דער
  ,ביסטו ניט דער װָאס הָאט אױסגעטריקנט דעם ים

  ;די װַאסערן ֿפון דעם ּתָהום דעם גרױסן
  ,װָאס הָאט געמַאכט די טיֿפענישן ֿפון ים ֿפַאר ַא װעג

  ?ֿפַאר די אױסגעלײזטע ַאריבערצוגײן
  , און די דערלײזטע ֿפון גָאט זָאלן זיך אומקערן11

  ,יט געזַאנגאון קומען קײן ִציון מ
  ;און ַאן אײביקע ִׂשמחה זָאל זַײן אױף זײער קָאּפ

  ,ּוִׂשמחה זָאל זײ ָאניָאגן-ָׂשׂשון
  .ַאנטלױֿפן זָאלן טרױער און זיֿפצעניש

  ;איך בין אַײער טרײסטער,  איך12
  זָאלסט מורא הָאבן, װער ביסטו

  ,ֿפַאר ַא מענטשן װָאס שטַארבט
  ?צו גרָאז געמַאכטאון ֿפַאר ַא מענטשנקינד װָאס װערט 

  , און הָאסט ֿפַארגעסן ָאן גָאט דַײן בַאשעֿפער13
  ,װָאס הָאט אױסגעשּפרײט די הימלען

  ;און געגרונטֿפעסט די ערד
  און הָאסט געַאנגסט נָאכַאנַאנד ַא גַאנצן טָאג

  ,ֿפַארן גרימצָארן ֿפון דעם דריקער
  ;װי ער הָאט זיך ָאנגעברײט אומצוברענגען



  ישעיה

  ? דער גרימצָארן ֿפון דעם דריקערָאבער װּו איז
  , גיך װערט דער געבױגענער ָאּפגעבונדן14

  ,און ער װעט ניט שטַארבן אין גרוב
  .און ניט געמינערט װערן װעט זַײן ברױט

  , װָארום איך בין יהוה דַײן גָאט15
  ,און זַײנע אינדן ברומען, װָאס צערודערט דעם ים

  .עןװָאס יהוה ֿפון צֿבאות איז זַײן נָאמ
  , און איך הָאב ַארַײנגעטָאן מַײנע װערטער אין דַײן מױל16

  ,און מיטן שָאטן ֿפון מַײן הַאנט הָאב איך דיך צוגעדעקט
  ,און צו גרונֿפעסטן די ערד, ּכדי צו ֿפלַאנצן די הימלען

  .מַײן ֿפָאלק ביסטו: און זָאגן צו ִציון

  ,דערװעק דיך,  דערװעק דיך17
  ,ירושלים, שטײ אױף

  ָאס הָאסט געטרונקען ֿפון גָאטס הַאנטדו װ
  ;דעם ָּכוס ֿפון זַײן גרימצָארן

  ,דעם ָּכוס ֿפון ֿפַארטומלעניש, דעם בעכער
  .געטרונקען און אױסגעזױגן

  , ניטָא װער זָאל זי ֿפירן18
  ,ֿפון ַאלע זין װָאס זי הָאט געבָארן

  ,און ניטָא װער זָאל הַאלטן איר הַאנט
  . הָאט אױֿפגעצױגןֿפון ַאלע זין װָאס זי

  – די בײדע הָאבן דיך געטרָאֿפן 19
  ?װער קען דיך בַאקלָאגן
  –און הונגער און שװערד , ֿפַארװיסטונג און ברָאך
  ?װי קען איך דיך טרײסטן

  , דַײנע זין ליגן געחלשטע אין ַאלע עק גַאסן20
  ;װי ַא װילדציג אין נעץ

  ,ֿפול מיט דעם גרימצָארן ֿפון יהוה
  .נגעשרײ ֿפון דַײן גָאטמיט דעם ָא

  ,דו ָארימע,  דרום הער נָאר צו דָאס דָאזיקע21
  ;ָאבער ניט ֿפון װַײן, און ֿפַארשיּכורטע

  , ַאזױ הָאט געזָאגט דַײן הַאר יהוה22
  :און דַײן גָאט װָאס נעמט זיך ָאן ֿפַאר זַײן ֿפָאלק

  איך הָאב ַאװעקגענומען ֿפון דַײן הַאנט, זע



  ישעיה

נב

  ,רטומלענישדעם ָּכוס ֿפון ֿפַא
  ;דעם ָּכוס ֿפון מַײן גרימצָארן, דעם בעכער

  .װעסט אים מער װידער ניט טרינקען
  , און איך װעל אים ַארַײנטָאן אין דער הַאנט ֿפון דַײנע װײטוער23

  :װָאס הָאבן געזָאגט צו דַײן זעל
  ;מיר זָאלן ַאריבערגײן, בײג זיך אַײן

  ,און הָאסט געמַאכט װי די ערד דַײן רוקן
  .און װי די גַאס ֿפַאר ַאריבערגײער

  

  ,דערװעק דיך,  דערװעק דיך1
  ;ִציון, טו ָאן דַײן שטַארקײט
  ,טו ָאן דַײנע ּפרַאכטיקע בגדים

  ;דו הײליקע שטָאט, ירושלים
  װָארום מער װידער װעט ניט קומען אין דיר

  .ַאן אומבַאשניטענער און אומרײנער
  , שָאקל דיך ָאּפ ֿפון שטױב2

  ;ירושלים, זעץ דיך, אױףהײב דיך 
  ,מַאך דיר לױז די בינדשטריק ֿפון דַײן הַאלדז

  .געֿפַאנגענע טָאכטער ִציון

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט3
  ,אומזיסט זַײט איר ֿפַארקױֿפט געװָארן

  .און ניט ֿפַאר געלט װעט איר אױסגעלײזט װערן
  : װָארום ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר4

  ,ִים הָאט גענידערט מַײן ֿפָאלק צוערשטקײן מצַר
  ,דָארטן צו װױנען

  .און אשור הָאט אים ֿפַאר גָארנישט געדריקט
  ,זָאגט גָאט, װָאס הָאב איך דָא,  און ַאצונד5

  ?װען מַײן ֿפָאלק איז ַאװעקגענומען געװָארן ֿפַאר אומזיסט
  ,זָאגט גָאט, זַײנע געװעלטיקער רימען זיך

  .צן טָאג װערט מַײן נָאמען געלעסטערטאון ּתמיד ַא גַאנ
  ; דרום װעט מַײן ֿפָאלק געװָאר װערן מַײן נָאמען6

  –אין יענעם טָאג , ֿפַאר װָאר
  .דָא בין איך; ַאז איך בין דער װָאס רעדט



  ישעיה

   װי שײן זַײנען אױף די בערג7
  די ֿפיס ֿפון דעם ָאנזָאגער
  ,װָאס לָאזט הערן שלום

  ,װָאס זָאגט גוטס
  :ט הערן הילףװָאס לָאז

  :װָאס זָאגט צו ִציון
  .דַײן גָאט טוט קיניגן

  ,דַײנע װעכטער הײבן אױף זײער ָקול!  הָארך8
  ,זײ זינגען אין אײנעם

  װָארום אױג אין אױג זעען זײ
  .װי גָאט קערט זיך אום קײן ִציון

  ,זינגט אין אײנעם,  ברעכט אױס9
  ,איר חורֿבות ֿפון ירושלים
  ,סט זַײן ֿפָאלקװָארום גָאט הָאט געטרײ

  .ער הָאט אױסגעלײזט ירושלים
   גָאט הָאט ַאנטבלױזט זַײן הײליקן ָארעם10

  ,ֿפַאר די אױגן ֿפון ַאלע ֿפעלקער
  און ַאלע עקן ֿפון דער ערד װעלן זען

  .די ישועה ֿפון אונדזער גָאט

  ,גײט ַארױס ֿפון דָארטן, טוט אַײך ָאּפ,  טוט אַײך ָאּפ11
  ;ט ָאנרירןאומרײנס זָאלט איר ני
  ,רײניקט אַײך, גײט ַארױס ֿפון איר מיט

  !איר טרעגער ֿפון די ּכלים ֿפון גָאט
  ,ניט אין אַײלעניש װעט איר ַארױס,  ֿפַאר װָאר12

  ;און ניט אין געלַאף װעט איר גײן
  ,װָארום אַײך ֿפַארױס גײט יהוה

  .און אַײך נָאכבַאלײט דער גָאט ֿפון יׂשראל

  ,ַײן קנעכטבַאגליקן װעט מ,  זע13
  .ער װעט דערהײכט און דערהױבן װערן און זַײן זײער הױך

  – ַאזױ װי ֿפיל הָאבן געגַאֿפט אױף דיר 14
  ,ניט ֿפון ַא מענטשן איז געװען זַײן אױסזען, ַאזױ ֿפַארקריּפלט

  –און זַײן געשטַאלט ניט ֿפון מענטשנקינדער 
  , ַאזױ װעט ער מַאכן אױֿפשּפרינגען ֿפיל ֿפעלקער15
  ;לכים װעלן צומַאכן זײער מױל ֿפַאר איםמ



  ישעיה

נג

  ,װָארום װָאס זײ איז ניט דערצײלט געװָארן
  ,װעלן זײ זען

  און װָאס זײ הָאבן ניט געהערט
  .װעלן זײ ָאנקוקן

  

  ? װער װָאלט געגלױבט אונדזער הערונג1
  ?און דער ָארעם ֿפון גָאט הָאט זיך אױף װעמען ַאנטּפלעקט

  ,גען װי ַא שּפרָאץ גלַײך ַארױף װָארום ער איז אױֿפגעגַאנ2
  ;און װי ַא װָארצל ֿפון טרוקענער ערד

  ,ער הָאט קײן געשטַאלט ניט געהַאט און קײן שײנקײט
  ,ַאז מיר זָאלן אים ָאנקוקן

  ,און קײן אױסזען
  .ַאז מיר זָאלן אים גלוסטן

  ,און אױסגעמיטן ֿפון מענטשן,  ער איז געװען ֿפַארַאכט3
  ,ן און צו קרַאנקשַאֿפט געװױנטַא מענטש מיט װײטָאג

  ;און װי אײנער װָאס מע ֿפַארבָארגט דעם ּפנים ֿפון אים
  .און מיר הָאבן אים גערעכנט ֿפַאר גָארנישט, ֿפַארַאכט

  , ָאבער דָאס הָאט ער אונדזער קרַאנקשַאֿפט געליטן4
  ,זײ הָאט ער געטרָאגן, און אונדזערע װײטָאגן

  ,ַאר ַא געּפלָאגטןבעת מיר הָאבן אים גערעכנט ֿפ
  .ֿפַאר ַא געשלָאגענעם ֿפון גָאט און געּפַײניקטן

  , און ער איז ֿפַארװּונדט געװען איבער אונדזערע ֿפַארברעכן5
  ;צעדריקט איבער אונדזערע זינד

  ,די ָאּפקומעניש ֿפַאר אונדזער גליק איז געװען אױף אים
  .און דורך זַײנע בײלן זַײנען מיר געהײלט געװָארן

  , מיר ַאלע הָאבן װי שָאף געבלָאנדזשעט6
  ;איטלעכער צו זַײן װעג זיך געקערט

  און גָאט הָאט אױסגעלָאזט אױף אים
  .די זינד ֿפון אונדז ַאלעמען

  , ער איז געדריקט געװָארן7
  ,ָאבער ער הָאט זיך געבױגן

  ,און ֿפלעגט זַײן מױל ניט עֿפענען
  ,רטװי ַא לַאם װָאס װערט צו דער שחיטה געֿפי

  ;און װי ַא שעּפס װָאס איז שטום ֿפַאר אירע שערער



  ישעיה

נד

  .ער ֿפלעגט זַײן מױל ניט עֿפענען, יָא
  , דורך דריקונג און דורך שטרָאף איז ער ַאװעקגענומען געװָארן8

  ?און מיט זַײן ָדור װער הָאט אַײנגעטענהט
  ,װָארום ער איז ֿפַארשניטן געװָארן ֿפון לַאנד ֿפון די לעבעדיקע

   דעם ֿפַארברעך ֿפון מַײן ֿפָאלקֿפַאר
  .װָאס די ּפלָאג הָאט זײ געקומט

  , און מע הָאט געמַאכט מיט רָשעים זַײן קֿבר9
  ,און מיטן ַּתקיף זַײן בערגל

  ,הגם ער הָאט קײן אומרעכט ניט געטָאן
  .און קײן בַאטרוג איז ניט געװען אין זַײן מױל

  ,ט קרַאנקשַאֿפט ָאבער גָאט הָאט אים געװָאלט צעדריקן מי10
  ;צו זען אױב זַײן זעל װעט זיך מַאכן ֿפַאר ַא קרבן

  ,דערלענגערן זַײנע טעג, ּכדי ער זָאל זען זָאמען
  .און דער ָרצון ֿפון גָאט דורך זַײן הַאנט זָאל געלינגען

  ; מַאטערניש ֿפון זַײן זעל װעט ער זיך ָאנזען צו זַאט11
  ער גערעכטערמיט זַײן דערקענונג װעט מַײן קנעכט ד

  ,גערעכט מַאכן ֿפיל
  .און זײערע זינד װעט ער טרָאגן

  , דרום װעל איך אים אַײנטײלן צװישן די גרױסע12
  ;און מיט מַאכטיקע װעט ער טײלן רױב

  ,דערֿפַאר װָאס ער הָאט ַאנטבלױזט צום טױט זַײן זעל
  ,און איז מיט ֿפַארברעכער געצײלט געװָארן

  , ער געטרָאגןבעת דעם חטא ֿפון ֿפיל הָאט
  .און ֿפלעגט ֿפַאר ֿפַארברעכער זיך אַײנשטעלן

  

  ,דו עקרה,  זינג1
  ,װָאס הָאט ניט געבָארן

  ,ברעך אױס אין געזַאנג און שרַײ אױס
  ;דו װָאס הָאסט ניט געװײטָאקט

  ,װָארום מער זַײנען די קינדער ֿפון דער װיסטער
  .זָאגט גָאט, װי די קינדער ֿפון דער בַאמַאנטער

  , ברײט אױס דעם ָארט ֿפון דַײן געצעלט2
  ;און די אומהַאנגען ֿפון דַײנע װױנונגען זָאל מען אױסשטרעקן

  ,מַאך לַאנג דַײנע שטריק, ניט שּפָאר



  ישעיה

  .און דַײנע ֿפלעקלעך בַאֿפעסטיק
  , װָארום רעכטס און לינקס װעסטו זיך שּפרײטן3

  ,און דַײן זָאמען װעט ַארבן די ֿפעלקער
  .רװיסטע װעלן זײ בַאזעצןאון שטעט ֿפַא

  , זָאלסט ניט מורא הָאבן4
  ,װָארום װעסט ניט אין ִביוש בלַײבן

  ,און זָאלסט ניט ֿפַארשעמט זַײן
  .װָארום װעסט ניט צו שַאנד װערן

  , װָארום דעם ִביוש ֿפון דַײן יוגנט װעסטו ֿפַארגעסן5
  .און די חרּפה ֿפון דַײן אלמנהשַאֿפט װעסטו מער ניט דערמָאנען

  ,װָארום דַײן בַאשעֿפער איז דַײן מַאן
  ;יהוה ֿפון צֿבאות איז זַײן נָאמען

  ,און דַײן אױסלײזער איז דער הײליקער ֿפון יׂשראל
  .גָאט ֿפון דער גַאנצער ערד װערט ער גערוֿפן

   װָארום װי ַא װַײב ֿפַארלָאזן און ֿפַאראומערט אין געמיט6
  ;טוט דיך צוריקרוֿפן יהוה

  ?קען זי דען נמאס װערן, טװַײבאון ַא יוגנ
  .זָאגט דַײן גָאט

  , אױף ַא קלײן רגע הָאב איך דיך ֿפַארלָאזן7
  .ָאבער מיט גרױס דערבַארימונג װעל איך דיך אַײנזַאמלען

   אין אױסגוס ֿפון ּכעס8
  ,הָאב איך ַא רגע ֿפַארבָארגן מַײן ּפנים ֿפון דיר

  ָאבער מיט אײביקער גענָאד
  ,רימעןטו איך דיך דערבַא

  .גָאט, זָאגט דַײן אױסלײזער
  : װָארום דָאס געװיסער ֿפון נֹח איז דָאס מיר9

  ַאזױ װי איך הָאב געשװָארן ַאז דָאס געװיסער ֿפון נֹח
  ,זָאל מער ניט ַאריבערגײן איבער דער ערד

  ,ַאזױ הָאב איך געשװָארן ניט צו צערענען אױף דיר
  .און ניט ָאנצושרַײען אױף דיר

  ,די בערג מעגן זיך ָאּפטָאן װָארום 10
  ,און די הײכן מעגן זיך װַאקלען

  ,ָאבער מַײן גענָאד װעט זיך ֿפון דיר ניט ָאּפטָאן
  ,און מַײן בונד ֿפון שלום װעט זיך ניט װַאקלען

  .גָאט, זָאגט דַײן דערבַארימער



  ישעיה

נה

  ,ֿפון שטורעם געטריבענע,  דו ָארימע11
  ,דו ניט געטרײסטע

  , שטײנער אין ֿפַארבןאיך לײג אױס דַײנע, זע
  .און װעל דיך גרונטֿפעסטן מיט סַאּפירשטײנער

  , און איך װעל מַאכן דַײנע טורעמשּפיצן ֿפון רובין12
  ,און דַײנע טױערן ֿפון גַארֿפונקלשטײנער

  .און דַײן גַאנצן געמַארק ֿפון גלוסטיקע שטײנער
  ; און ַאלע דַײנע קינדער װעלן זַײן געלערנטע ֿפון גָאט13
  .ון גרױס װעט זַײן דער שלום ֿפון דַײנע קינדערא
  ; אױף גערעכטיקײט װעסטו אױֿפגעשטעלט װערן14

  ,װָארום דַארֿפסט ניט מורא הָאבן, זַײ װַײט ֿפון דריקונג
  .װָארום ער װעט ניט גענענען צו דיר, און ֿפון ַא ברָאך

  ;ָאבער ָאן מַײן װילן, זַאמלען מעג מען זיך זַאמלען,  זע15
  .װעט ֿפַאלן ֿפון װעגן דיר, עס זַאמלט זיך אױף דירװער 

  ,איך הָאב בַאשַאֿפן דעם מַײנסטער,  זע16
  ,װָאס בלָאזט אין דעם קױלֿפַײער

  ;און ברענגט ַארױס ַא געצַײג ֿפַאר זַײן ַארבעט
  .און איך הָאב בַאשַאֿפן דעם ֿפַארװיסטער צו צעשטערן

  ,ן קעגן דיר איטלעך געצַײג װָאס װעט געֿפורעמט װער17
  ,װעט ניט געלינגען

  ,און איטלעך צונג װָאס װעט זיך שטעלן אין משּפט מיט דיר
  .װעסטו שולדיק מַאכן

  ,דָאס איז די ַארב ֿפון די קנעכט ֿפון גָאט
  .זָאגט גָאט, און זײער גערעכטער לױן ֿפון מיר

  

  ,קומט נָאך װַאסער, ַאלע דָארשטיקע,  העי1
  ;יט קײן געלטצו מָאל דער װָאס הָאט נ
  ,קומט שַאֿפט אַײך אַײן און עסט

  און קומט שַאֿפט אַײך אַײן ָאן געלט
  .און ָאן געצָאלט װַײן און מילך

  ?ברױט- נָאך װָאס זָאלט איר געלט צָאלן ֿפַאר ניט2
  ?און אַײער מי ֿפַאר װָאס זעטיקט ניט

  ,און עסט גוטס, הערן הערט מיר צו
  .יט ֿפעטסאון אַײער זעל װעט זיך קװיקן מ



  ישעיה

  ,און קומט צו מיר,  נַײגט אַײער אױער3
  ;און אַײער זעל װעט לעבן, הערט

  ,און איך װעל אַײך שליסן ַאן אײביקן בונד
  .װי די געטרַײע חסדים צו ָדִודן

  ,ַאן עדות צו די ֿפעלקער הָאב איך אים געמַאכט,  זע4
  .ַא ֿפירשט און בַאֿפעלער ֿפון די אומות

  ,װעסטו רוֿפן, ס דו קענסט ניטַא ֿפָאלק װָא,  זע5
  ,װעט לױֿפן צו דיר, און ַא ֿפָאלק װָאס קען דיך ניט

  ,ֿפון װעגן יהוה דַײן גָאט
  ,און צוליב דעם הײליקן ֿפון יׂשראל

  .װַײל ער הָאט דיך בַאשײנט
  , זוכט גָאט װען ער קען געֿפונען װערן6

  .רוֿפט אים װען ער איז נָאנט
  ,ן זַײן װעג זָאל דער ָרשע ֿפַאלָאז7

  ;און דער מַאן ֿפון אומרעכט זַײנע טרַאכטונגען
  ,און זָאל ער זיך אומקערן צו יהוה
  ,און ער װעט אים דערבַארימען

  ,און צו אונדזער גָאט
  .װָארום ער ֿפַארגיט ַא סך

  , װָארום ניט מַײנע טרַאכטונגען זַײנען אַײערע טרַאכטונגען8
  .זָאגט גָאט, װעגןאון ניט אַײערע װעגן זַײנען מַײנע 

  , װָארום װי דער הימל איז העכער ֿפון דער ערד9
  ,ַאזױ זַײנען מַײנע װעגן העכער ֿפון אַײערע װעגן
  .און מַײנע טרַאכטונגען ֿפון אַײערע טרַאכטונגען

   װָארום ַאזױ װי עס נידערט ֿפון הימל10
  ,דער רעגן און דער שנײ

  ,און קערט זיך ַאהין צו ניט אום
  ,ר טרינקט ָאן די ערדנַײערט ע

  ,און בַאֿפרוכט זי און בַאשּפרָאצט זי
  ,און גיט זריעה צו דעם זײער

  ;און ברױט צו דעם עסער
  : ַאזױ װעט זַײן מַײן װָארט װָאס גײט ַארױס ֿפון מַײן מױל11

  ,עס װעט זיך ניט אומקערן צו מיר לײדיק
  ,נַײערט עס װעט טָאן װָאס איך הָאב געװָאלט

  . אום װָאס איך הָאב עס געשיקטאון בַאגליקן
  , װָארום מיט ִׂשמחה װעט איר ַארױסגײן12



  ישעיה

נו

  ;און בשלום װעט איר געֿפירט װערן
  די בערג און די הײכן

  -,װעלן אױסברעכן ֿפַאר אַײך אין געזַאנג
  און ַאלע בײמער ֿפון ֿפעלד

  .װעלן קלַאּפן די הענט
  , ָאנשטָאטן דָארן װעט אױֿפגײן ַא ציּפרעס13

  ;נשטָאטן װילדגעװעקס װעט אױֿפגײן ַא מירטאון ָא
  ,און עס װעט זַײן ֿפַאר ַא נָאמען צו גָאט

  .ֿפַאר ַאן אײביקן צײכן װָאס װעט ניט ֿפַארשניטן װערן

  

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט1
  ,און טוט גערעכטיקײט, היט רעכט

  ,װָארום נָאנט איז מַײן הילף צו קומען
  .ַאנטּפלעקןאון מַײן גערעכטיקײט זיך צו 

  , װױל צו דעם מַאן װָאס טוט דָאס דָאזיקע2
  !און דעם מענטשנקינד װָאס הַאלט זיך דערָאן

  ,אים ניט צו ֿפַארשװעכן, װָאס היט שבת
  .און היט זַײן הַאנט ֿפון צו טָאן ַא שום בײז

  , און ניט זָאגן זָאל דער ֿפרעמדגעבָארענער3
  :גןַאזױ צו זָא, װָאס בַאהעֿפט זיך צו גָאט

  ָאּפזונדערן װעט מיך ָאּפזונדערן
  ;גָאט ֿפון זַײן ֿפָאלק

  :און ניט זָאגן זָאל דער ָסריס
  .איך בין ַא טרוקענער בױם, זע
   װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט4

  ,אױף די ָסריסים װָאס היטן מַײנע שבתים
  ,און װײלן אױס דָאס װָאס איך װיל

  :און הַאלטן זיך ָאן מַײן בונד
  װעל איך געבן אין מַײן הױז זײ 5

  און אין מַײנע מױערן
  ,ַאן ָאנדענק און ַא נָאמען

  ;בעסער ֿפון זין און ֿפון טעכטער
  ,ַאן אײביקן נָאמען װעל איך זײ געבן

  .װָאס װעט ניט ֿפַארשניטן װערן



  ישעיה

  , און די ֿפרעמדגעבָארענע װָאס בַאהעֿפטן זיך צו גָאט6
  ,אים צו טָאן דינסט

  ,בן דעם נָאמען ֿפון גָאטאון ליב צו הָא
  ;אים צו זַײן ֿפַאר קנעכט

  ,איטלעכער װָאס היט שבת אים ניט צו ֿפַארשװעכן
  , זײ װעל איך ברענגען צו מַײן הײליקן בַארג7

  ;און װעל זײ דערֿפרײען אין מַײן הױז ֿפון געבעט
  זײערע ברַאנדָאּפֿפער און זײערע שלַאכטָאּפֿפער

  ;ױף מַײן מזבחװעלן זַײן צו בַאװיליקונג א
  װָארום מַײן הױז װעט גערוֿפן װערן

  .דָאס הױז ֿפון געבעט ֿפַאר ַאלע ֿפעלקער
  , ַאזױ זָאגט גָאט דער הַאר8

  :דער װָאס זַאמלט אַײן די ֿפַארשטױסענע ֿפון יׂשראל
  ,איך װעל נָאך אַײנזַאמלען צו אים

  .די װָאס ֿפלעגן זיך אַײנזַאמלען קעגן אים

  ,קומט ַאהער עסן, ֿפעלד ַאלע חיות ֿפון 9
  !ַאלע חיות אין װַאלד

  , זַײנע װעכטער זַײנען בלינדע ַאלע10
  ;זײ װײסן גָארניט

  ,שטומע הינט זַײנען זײ ַאלע
  ;זײ קענען ניט בילן
  ,זײ ליגן און חלומען
  .זײ הָאבן ליב שלָאֿפן

  , און די הינט זַײנען װילד זשעדנע11
  ;זײ װײסן ניט ֿפון זעט

  ן ּפַאסטוכעראון יענע זַײנע
  ;װָאס װײסן ניט ַאכט צו געבן
  ,זײ ַאלע קערן זיך צו זײער װעג
  .ֿפון עק צו עק, איטלעכער צו זַײן גײציקײט

  ,איך װעל ברענגען װַײן,  ״קומט12
  ;און לָאמיר זױֿפן דעם טרונק

  , ַאזױ זָאל זַײן מָארגעדיקער טָאגדעראון װי 
  .און גרעסער נָאך ֿפיל״



  ישעיה

  ,גײט אונטער דער גערעכטער 1נז
  ,און קײן מענטש נעמט ניט צום הַארצן

  ,און ֿפרומע לַײט װערן ַאװעקגענומען
  ,און קײנער בַאטרַאכט ניט

  ַאז ֿפון װעגן דער שלעכטיקײט
  .איז ַאװעקגענומען געװָארן דער גערעכטער

  ; ער גײט צו זַײן ֿפריד2
  געלעגערס רוען-אױף זײערע קֿבר

  .זײער ערלעכקײטדי װָאס זַײנען געגַאנגען אין 

  , און איר גענענט ַאהער3
  ,זין ֿפון ַא ּכישוֿפמַאכערין

  .זָאמען ֿפון ַא נואף און ַא זונה
  ? אױף װעמען מַאכט איר אַײך לוסטיק4

  ,אױף װעמען רַײסט איר אױף דָאס מױל
  ?שטעקט איר ַארױס ַא צונג

  ,איר זַײט קינדער ֿפון ֿפַארברעך, ֿפַאר װָאר
  ,זָאמען ֿפון ליגן

  , איר װָאס דערהיצט אַײך צװישן די אַײכנבײמער5
  ;אונטער יעטװעדער צװַײגהַאֿפטיקן בױם

  ,װָאס שעכט די קינדער אין די טָאלן
  .אונטער די שּפַאלטן ֿפון די ֿפעלדזן

  , צװישן די גלַאטע שטײנער ֿפון טָאל איז דַײן טײל6
  ;זײ זַײנען דַײן גורל, זײ

  ,ּפֿפערצו זײ אױך הָאסטו געגָאסן גיסָא
  .הָאסטו אױֿפגעברַאכט שּפַײזָאּפֿפער

  ?זָאל איך װעגן דעם זיך בַארוען
   אױף ַא הױכן און דערהױבענעם בַארג7

  ;הָאסטו דַײן געלעגער געמַאכט
  ַאהין אױך ביסטו ַארױֿפגעגַאנגען

  .שלַאכטָאּפֿפער צו שלַאכטן
   און הינטער דער טיר און דעם בַײשטידל8

  ,דַײן דערמָאנצײכןהָאסטו ַארױֿפגעטָאן 
  ;װָארום ֿפון מיר ביסטו ָאֿפן ַאװעקגעגַאנגען

  ,הָאסט ברײט געמַאכט דַײן געלעגער
  און הָאסט דיר אױסגעקליבן ֿפון די



  ישעיה

  ,װָאס דו הָאסט זײער געלעגער ליב געהַאט
  .זײער הַאנט געזען

  , און ביסט געגַאנגען צום מלך מיט זַאלב9
  ;און הָאסט געמערט דַײנע בׂשמים

  ,און הָאסט געשיקט דַײנע שלוחים ביז אין דער װַײט
  .און ביז אין אונטערערד געמַאכט נידערן

  , ֿפון דַײנע ֿפיל װעגן ביסטו מיד געװָארן10
  !ֿפַארֿפַאלן: ָאבער הָאסט ניט געזָאגט

  ,שטַארקײט אין דַײן הַאנט הָאסטו געֿפונען
  .דרום הָאסטו זיך ניט געקימערט

  , הָאסטו זיך געשרָאקן און מורא געהַאט און ֿפַאר װעמען11
  ?ַאז דו זָאלסט זיך ֿפַארשטעלן

  ,ַאז ָאן מיר הָאסטו ניט געדַאכט
  ;ניט גענומען זיך צום הַארצן

  ,און ֿפון אײביק ָאן, איך שװַײג, ֿפַאר װָאר
  .דרום הָאסטו ניט מורא ֿפַאר מיר

  , װעל איך דערצײלן דַײן ״גערעכטיקײט״12
  .זײ װעלן דיר ניט גוטס טָאן, םאון דַײנע מעׂשי

  ;זָאלן דַײנע געזעמלען דיך מציל זַײן,  ַאז דו שרַײסט13
  ,ָאבער זײ ַאלעמען װעט דער װינט ַאװעקטרָאגן

  ;װעט ַא הױך ַאװעקנעמען
  און דער װָאס בַאשיצט זיך אין מיר

  ,װעט ַארבן דָאס לַאנד
  .און ַירשען מַײן הײליקן בַארג

  : און ער װעט זָאגן14
  ,רַאמט ָאּפ דעם װעג, טרעט אױס, טרעט אױס

  הײבט אױף די שטרױכלונג
  .ֿפון דעם װעג ֿפון מַײן ֿפָאלק

  , װָארום ַאזױ זָאגט דער הױכער און דערהױבענער15
  :און הײליק איז זַײן נָאמען, דער װָאס רוט אײביק

  ,אין הױכקײט און הײליקײט טו איך רוען
  ,עֿפַאלענעם אין געמיטָאבער אױך בַײם דערשלָאגענעם און ג
  ,אױֿפצולעבן דָאס געמיט ֿפון געֿפַאלענע

  .און אױֿפצולעבן דָאס הַארץ ֿפון דערשלָאגענע
  , װָארום ניט אײביק טו איך קריגן16

  ;און ניט ּתמיד טו איך צערענען



  ישעיה

נח

  ,איז ֿפון מיר, װָארום דער גַײסט װָאס בַאקלײדט זיך
  .און די נשמות הָאב איך געמַאכט

  ר דער זינד ֿפון זַײן גײציקײט ֿפַא17
  ,און אים געשלָאגן, הָאב איך געצערנט

  ,מיך ֿפַארבָארגן און געצערנט
  װַײל ער איז ָאּפקערעריש געגַאנגען

  .אין װעג ֿפון זַײן הַארצן
  , איך הָאב געזען זַײנע װעגן18

  ,און װעל אים ֿפירן, ָאבער איך װעל אים הײלן
  און װעל בַאצָאלן נחמות

  .ון זַײנע טרױערעראים א
  : איך בַאשַאף ַא ליּפנֿפרוכט19

  ״!שלום צום נָאנטן און צום װַײטן, ״שלום
  ,זָאגט גָאט

  .און איך װעל אים הײלן
  , ָאבער די רָשעים זַײנען װי ַא ים ַא געטריבענער20

  ,װָאס קען זיך ניט אַײנשטילן
  .און זַײנע װַאסערן טרַײבן קױט און לײם

  ,גט מַײן גָאטזָא, ניטָא קײן שלום
  .ֿפַאר די רָשעים

  

  ,זָאלסט ניט צוריקהַאלטן,  רוף מיט קעל1
  ,ַאזױ װי ַא שוֿפר הײב אױף דַײן ָקול

  ,און זָאג מַײן ֿפָאלק זײער ֿפַארברעך
  .און דעם הױז ֿפון יעקֿב זײערע זינד

  , און זײ זוכן מיך נָאך טָאג ֿפַאר טָאג2
  !און װיסן מַײנע װעגן בַאגערן זײ

  ,ױ װי ַא ֿפָאלק װָאס טוט גערעכטיקײטַאז
  ,און ֿפַארלָאזט ניט דָאס געזעץ ֿפון זַײן גָאט
  ,ֿפַארלַאנגען זײ ֿפון מיר משּפטים גערעכטע

  .די נָאנטקײט ֿפון גָאט בַאגערן זײ
  ?און דו זעסט ניט,  ״ֿפַאר װָאס ֿפַאסטן מיר3

  ״?און דו מערקסט ניט, ּפַײניקן מיר אונדזער זעל
  , טָאג ֿפון אַײער ֿפַאסטן געֿפינט איר ַאן עסקאין, זעט



  ישעיה

  .און ַאלע אַײערע ַארבעטער טוט איר דריקן
  , איר ֿפַאסט דָאך נָאר ֿפַאר קריג און שטרַײט4

  ;און צו שלָאגן מיטן ֿפױסט ֿפון אומרעכט
  איר ֿפַאסט ניט אין ַאזַא טָאג

  .צו מַאכן הערן אין דער הײך אַײער ָקול
  ?ֿפַאסטן װָאס איך הָאב אױסגעװײלט איז ַאזַא דָאס 5

  ?ַא טָאג ֿפַאר ַא מענטשן צו ּפַײניקן זַײן זעל
  ,צו בײגן װי ַא װַאסערריטל זַײן קָאּפ

  ?און זַאק און ַאש זָאל ער זיך אױסבעטן
  ?און ַא טָאג ֿפון בַאװיליקונג צו גָאט, צי דָאס רוֿפסטו ֿפַאסטן

  :ב אױסגעװײלט דָאס ֿפַאסטן װָאס איך הָאדָאס איז ניט 6
  ,לױז מַאכן די קײטן ֿפון אומרעכט
  ,ָאּפבינדן די בינדשטריק ֿפון יָאך

  ,און ַארױסלָאזן ֿפרַײ די געדריקטע
  ?און יעטװעדער יָאך זָאלט איר צעברעכן

  ,ָאּפצוברעכן ֿפון דַײן ברױט דעם הונגעריקן,  איז עס ניט7
  ? הױזאון ֿפַארװָאגלטע ָארימע זָאלסטו ַארַײנברענגען אין

  ,זָאלסטו אים בַאדעקן, ַאז דו זעסט ַא נַאקעטן
  ?און ֿפון דַײן אײגן ֿפלײש זָאלסטו זיך ניט ֿפַארהױלן

  , דענצמָאל װעט אױסברעכן װי דער ֿפרימָארגן דַײן ליכט8
  ;און דַײן הײלונג װעט ַארױסשּפרָאצן גיך

  ,און דיר ֿפַארױס װעט גײן דַײן גערעכטיקײט
  .גָאט װעט דיך נָאכבַאלײטןאון די ּפרַאכט ֿפון 

  ;און גָאט װעט ענטֿפערן,  דענצמָאל װעסטו רוֿפן9
  !דָא בין איך: און ער װעט זָאגן, װעסט שרַײען

  ,ַאז דו װעסט ָאּפטָאן ֿפון צװישן דיר ֿפַאריָאכונג
  ;און רעדן אומרעכט, טײטלען מיטן ֿפינגער

  , און װעסט אױסשטרעקן צום הונגעריקן דַײן זעל10
  ;די געדריקטע זעל װעסטו זעטןאון 

  ,דענצמָאל װעט אױֿפשַײנען אין חושך דַײן ליכט
  .און דַײן ֿפינצטערקײט װי מיטן טָאג

  , און גָאט װעט דיך ֿפירן ּתמיד11
  ,און װעט זעטן אין טריקענישן דַײן זעל

  ;און דַײנע בײנער װעט ער שטַארקן
  ,און װעסט זַײן װי ַא גָארטן ַאן ָאנגעטרונקענער

  און װי ַאן אױסגַאנג װַאסער



  ישעיה

טנ

  .װָאס זַײנע װַאסערן טוען ניט ֿפעלשן
  , און מע װעט ָאּפבױען בַײ דיר אײביקע חורֿבות12

  ;דורות װעסטו אױֿפשטעלן-גרונטֿפעסטן ֿפון ָדור
  ,און מע װעט דיך רוֿפן ֿפַארמױערער ֿפון ברָאכן

  .בַאנַײער ֿפון װעגן צום װױנען
  , צוליב שבת דַײן ֿפוס ַאז דו װעסט ָאּפהַאלטן13

  ;ֿפון טָאן דַײנע עסקים אין מַײן הײליקן טָאג
  ,און װעסט רוֿפן שבת ַא ּתענוג

  ;געערלעכט, ֿפון גָאט] טָאג[דעם הײליקן 
  ,ניט צו טָאן דַײנע גַאנגען, און װעסט אים ערלעכן

  .ָאדער ָאּפרעדן ַא זַאך, ניט צו געֿפינען דיר ַאן עסק

  ,ך קװיקן מיט גָאט דענצמָאל װעסטו זי14
  ,  ערדאון איך װעל דיך ַארױֿפזעצן אױף די הײכן ֿפון דער
  ;און דיך מַאכן עסן די ַארב ֿפון דַײן ֿפָאטער יעקֿב

  .װָארום דָאס מױל ֿפון גָאט הָאט גערעדט

  

  ,די הַאנט ֿפון גָאט איז ניט קורץ צו העלֿפן,  זעט1
  ;און זַײן אױער איז ניט שװער צו הערן

   אַײערע זינד ֿפלעגן צעשײדן נָאר2
  ,צװישן אַײך און אַײער גָאט

  ,און אַײערע חטאים הָאבן ֿפַארבָארגן זַײן ּפנים ֿפון אַײך
  .ניט צוצוהערן

  , װָארום אַײערע הענט זַײנען בַאֿפלעקט מיט בלוט3
  ;און אַײערע ֿפינגער מיט זינד

  ,אַײערע ליּפן זָאגן ליגן
  .אַײערע צונג רעדט אומרעכט

  ,ײנער לָאדט ניט מיט גערעכטיקײט ק4
  ;און קײנער טענהט ניט מיט אמת
  ,און מע רעדט ֿפַאלש, מע ֿפַארזיכערט זיך אױף נישט

  .און מע געבערט אומרעכט, מע טרָאגט אומגליק
  , אײער ֿפון ַא שלַאנג ברִיען זײ אױס5

  ;און שּפינװעבס טוען זײ װעבן
  ,דער װָאס עסט ֿפון זײערע אײער שטַארבט



  ישעיה

  .ן דָאס צעדריקטע ברעכט אױס אין ַא נָאטערשלַאנגאו
  , זײערע געװעבן זַײנען ניט אױף ַא בגד6

  ;און מען קען זיך ניט צודעקן מיט זײערע ַארבעט
  ,זײערע ַארבעט איז ַארבעט ֿפון אומרעכט
  .און אױֿפטו ֿפון רױב איז אין זײערע הענט

  , זײערע ֿפיס לױֿפן צו שלעכטס7
  ;ַארגיסן אומשולדיק בלוטאון זײ אַײלן צו ֿפ

  ,זײערע טרַאכטונגען זַײנען טרַאכטונגען ֿפון אומרעכט
  .ֿפַארװיסטונג און ברָאך זַײנען אין זײערע שליַאכן

  , דעם װעג ֿפון שלום װײסן זײ ניט8
  ;און ניטָא קײן גערעכטיקײט אין זײערע גענג

  ,זײ הָאבן ֿפַארקרימט זײערע שטעגן
  . ניט ֿפון שלוםקײנער װָאס טרעט דערױף װײס

  , דרום איז גערעכטיקײט װַײט ֿפון אונדז9
  ;און אונדז דערגרײכט ניט קײן הילף

  ,ערשט עס איז חושך, מיר הָאֿפן אױף ליכט
  .און מיר גײען אין ֿפינצטערניש, אױף שַײן

  , מיר טַאּפן װי בלינדע ָאן דער װַאנט10
  ;און ַאזױ װי ָאן אױגן טַאּפן מיר ַארום

  ,װי אין ָאװנט, ן אין מיטן טָאגמיר שטרױכלע
  .מיר זַײנען אין חושכנישן ַאזױ װי די מתים

  , מיר ברומען װי די בערן ַאלע11
  ;און קלָאגן װי די טױבן קלָאגן מיר

  ,און ניטָא, מיר הָאֿפן אױף גערעכטיקײט
  .און זי איז װַײט ֿפון אונדז, אױף ַא ישועה

  ,כן ֿפַאר דיר װָארום ֿפיל זַײנען אונדזערע ֿפַארברע12
  ;און אונדזערע חטאים זָאגן עדות קעגן אונדז
  ,װָארום אונדזערע ֿפַארברעכן זַײנען בַײ אונדז

  : זײ װײסן מיר װױל–און אונדזערע זינד 
  , ברעכן און לײקענען ָאן יהוה13

  ,און זיך ָאּפקערן ֿפון הינטער אונדזער גָאט
  ,רעדן רױב און ָאּפקערונג
  .נגען ֿפון הַארצן ֿפַאלשע רײדטרָאגן און ַארױסברע

  , און ָאּפגעטרעטן ַאהינטער איז גערעכטיקײט14
  ,און רעכטֿפַארטיקײט שטײט ֿפון דער װַײטן



  ישעיה

  ,װָארום געשטרױכלט אין גַאס איז דער אמת
  .און ערלעכקײט קען ניט ַארַײנקומען

  , און דער אמת ֿפעלט15
  ,און דער װָאס קערט זיך ָאּפ ֿפון בײז

  . משוגע געהַאלטןװערט ֿפַאר

  ,און גָאט הָאט געזען
  ,און עס איז געװען שלעכט אין זַײנע אױגן

  .װָאס קײן גערעכטיקײט איז ניטָא
  ,ַאז קײן מענטש איז ניטָא,  און ער הָאט געזען16

  ;װָאס קײנער שטעלט זיך ניט אַײן, און זיך ֿפַארװּונדערט
  ,הָאט אים זַײן ָארעם געהָאלֿפן

  .זי הָאט אים אונטערגעלענט, קײטאון זַײן גערעכטי
  , און ער הָאט ָאנגעטָאן גערעכטיקײט װי ַא ּפַאנצער17

  ;און ַא קיװער ֿפון הילף אױף זַײן קָאּפ
  ,און ער הָאט ָאנגעטָאן קלײדער ֿפון נקמה צום מלבוש

  .און זיך אַײנגעװיקלט װי אין ַא מַאנטל אין צָארן
  ,ָאך װעט ער בַאצָאלןַאזױערנ,  ַאזױ װי נָאך די טּוונגען18

  ;ֿפַארגעלטונג צו זַײנע ׂשונאים, גרימצָארן צו זַײנע ֿפַײנט
  .צו די אינדזלען װעט ער ֿפַארגעלטונג בַאצָאלן

  , און מע װעט מורא הָאבן ֿפַארן נָאמען יהוה ֿפון מערֿב19
  ;און ֿפון אױֿפגַאנג ֿפון זון ֿפַאר זַײן ּפרַאכט

  ,װי ַא שטרָאםװָארום דער ֿפַײנט װעט קומען 
  .װָאס דער ָאטעם ֿפון גָאט טרַײבט אים ָאן

  , און קומען װעט ַאן אױסלײזער ֿפַאר ִציון20
  ,און ֿפַאר די ָאּפגעקערטע ֿפון זינד אין יעקֿב

  .זָאגט גָאט
  , דָאס איז מַײן בונד מיט זײ– און איך 21

  :זָאגט גָאט
  , מַײן גַײסט װָאס אױף דיר
  ,איך הָאב ַארַײנגעטָאן אין דַײן מױלאון מַײנע װערטער װָאס 

  ,װעלן זיך ניט ָאּפטָאן ֿפון דַײן מױל
  ,און ֿפון דעם מױל ֿפון דַײנע קינדער

  ,און ֿפון דעם מױל ֿפון דַײנע קינדסקינדער



  ישעיה

ס

  ,זָאגט גָאט
  .ֿפון ַאצונד און ביז אײביק

  

  ,װָארום דַײן ליכט איז געקומען, לַײכט אױף,  שטײ אױף1
  .ט ֿפון גָאט שַײנט אױף איבער דיראון די ּפרַאכ

  ,ֿפינצטערניש װעט בַאדעקן די ערד,  װָארום זע2
  ,און ַא נעבל די ֿפעלקער

  ,ָאבער אױף דיר װעט אױֿפשַײנען גָאט
  .און זַײן ּפרַאכט װעט זיך װַײזן אױף דיר

  , און ֿפעלקער װעלן גײן ֿפַאר דַײן ליכט3
  .ןאון מלכים ֿפַאר דער העלקײט ֿפון דַײן שַײ

  :און זע,  הײב אױף רונד ַארום דַײנע אױגן4
  :זײ קומען צו דיר, זײ ַאלע זַײנען אַײנגעזַאמלט

  ,דַײנע זין קומען ָאן ֿפון דער װַײט
  .און דַײנע טעכטער װערן אױֿפן זַײט געטרָאגן

  , דענצמָאל װעסטו זען און װעסט לַײכטן5
  ;און ציטערן און ברײט װערן װעט דַײן הַארץ

  ,יבערגײן צו דיר װעט די רַײכקײט ֿפון יםװָארום א
  .דער ֿפַארמעג ֿפון די ֿפעלקער װעט קומען צו דיר

  , ַא שֿפע ֿפון קעמלען װעט דיך בַאדעקן6
  ,יונגקעמלען ֿפון מדין און ֵעיֿפה

  ;ַאלע ֿפון שֿבא געקומען
  ,גָאלד און װַײרױך װעלן זײ טרָאגן

  .און די לױבן ֿפון גָאט װעלן זײ ָאנזָאגן
  , ַאלע שָאף ֿפון ֵקדר װעלן אַײנגעזַאמלט װערן צו דיר7

  ;די װידערס ֿפון נֿביות װעלן זַײן דיר צו דינסט
  ;זײ װעלן אױֿפגײן מיט בַאװיליקונג אױף מַײן מזבח

  .און מַײן הױז ֿפון שײנקײט װעל איך בַאשײנען

  , װער זַײנען די דָאזיקע װָאס ֿפלִיען װי ַא װָאלקן8
  ? זײערע שלָאגןאון װי די טױבן צו

  ,צו מיר װעלן די אינדזלען זיך זַאמלען,  ֿפַאר װָאר9
  ,און די שיֿפן ֿפון ַּתְרִשיש צוערשט



  ישעיה

  ,צו ברענגען דַײנע קינדער ֿפון דער װַײט
  ,זײער גָאלד און זײער זילבער מיט זײ

  ,צום נָאמען ֿפון יהוה דַײן גָאט
  ,און צום הײליקן ֿפון יׂשראל

  .שײנטװַײל ער הָאט דיך בַא
  , און ֿפרעמדגעבָארענע װעלן בױען דַײנע מױערן10

  ;און זײערע מלכים װעלן דיך בַאדינען
  ,װָארום אין מַײן צָארן הָאב איך דיך געשלָאגן

  .און אין מַײן בַאװיליקונג הָאב איך דיך דערבַארימט
  , און ָאֿפן װעלן זַײן דַײנע טױערן ּתמיד11

  ,שלָאסן װערןטָאג און נַאכט װעלן זײ ניט ֿפַאר
  ;ּכדי צו ברענגען דעם ֿפַארמעג ֿפון די ֿפעלקער צו דיר

  .און זײערע מלכים װעלן מיטֿפָארן
  , װָארום דָאס ֿפָאלק און דָאס קיניגרַײך12

  ,װעלן אונטערגײן, װָאס װעלן דיר ניט דינען
  .און די ֿפעלקער װעלן װיסט ֿפַארװיסט װערן

  ,ן צו דיר די ּפרַאכט ֿפון לֿבנון װעט קומע13
  ,און בוקסנבױם אין אײנעם, טענענבױם, ציּפרעס

  ;צו בַאשײנען דעם ָארט ֿפון מַײן הײליקטום
  .און דעם ָארט ֿפון מַײנע ֿפיס װעל איך ערלעכן

   און געבױגן װעלן קומען צו דיר14
  ,די זין ֿפון דַײנע ּפַײניקער

  און בוקן זיך צו דַײנע ֿפוסטריט
  ;װעלן ַאלע דַײנע לעסטערער

  ,און זײ װעלן דיך רוֿפן די שטָאט ֿפון גָאט
  .ִציון ֿפון דעם הײליקן ֿפון יׂשראל

  , ָאנשטָאט דַײן זַײן ֿפַארלָאזט און ֿפַארהַאסט15
  ,און ָאן ַא דורכגײער

  ,װעל איך דיך מַאכן צום אײביקן שטָאלץ
  .דורות-ַא ֿפרײד אױף ָדור

  , און װעסט זײגן דָאס מילך ֿפון די ֿפעלקער16
  ;ן די ברוסט ֿפון מלכים װעסטו זײגןאו
  , ָאנשטָאטן קוּפער װעל איך ברענגען גָאלד17

  ,און ָאנשטָאטן אַײזן װעל איך ברענגען זילבער



  ישעיה

סא

  ,קוּפער, און ָאנשטָאט די הָאלצן
  ;אַײזן, און ָאנשטָאט די שטײנער

  ,און איך װעל מַאכן ֿפַאר דַײן אױֿפזעער שלום
  .טיקײטאון ֿפַאר דַײנע הערשער גערעכ

   מער װעט ניט געהערט װערן רױב אין דַײן לַאנד18
  ;ֿפַארװיסטונג און ברָאך אין דַײנע געמַארקן

  ,און װעסט רוֿפן דַײנע מױערן ״ישועה״
  .און דַײנע טױערן ״לױב״

  , די זון װעט דיר מער ניט זַײן ֿפַאר ליכט בַײ טָאג19
  ,און ֿפַאר העלקײט װעט דיר ניט שַײנען די לֿבנה

  ,ר יהוה װעט דיר זַײן ֿפַאר ַאן אײביקן ליכטנָא
  .און דַײן גָאט ֿפַאר דַײן שײנקײט

  , ניט אונטערגײן װעט דַײן זון מער20
  ,און דַײן לֿבנה װעט ניט אַײנגעטָאן װערן

  ,װָארום גָאט װעט דיר זַײן ֿפַאר ַאן אײביקן ליכט
  .און געענדיקט װעלן זַײן די טעג ֿפון דַײן טרױער

  ,ן ֿפָאלק װעלן זַײן ַאלע גערעכטע און דַײ21
  –אױף אײביק װעלן זײ ַארבן דָאס לַאנד 

  ,דער צװַײג ֿפון מַײן ֿפלַאנצונג
  .דָאס װערק ֿפון מַײנע הענט זיך צום רימען

  , דער קלענסטער װעט װערן צו טױזנט22
  ;און דער מינדסטער צום מַאכטיקן ֿפָאלק
  .איך גָאט װעל דָאס אַײלן אין זַײן צַײט

  

  , דער גַײסט ֿפון גָאט דעם הַאר איז אױף מיר1
  װַײל גָאט הָאט מיך געזַאלבט
  ;צו ברענגען ַא בׂשורה צו די ֿפַארליטענע

  ,מיך געשיקט צו ֿפַארבינדן די צעברָאכענע הערצער
  ,אױסצורוֿפן ֿפרַײשַאֿפט צו די געֿפַאנגענע

  ;און לױזלָאזונג צו די געבונדענע
  ,ון בַאװיליקונג ֿפון יהוה אױסצורוֿפן ַא יָאר ֿפ2

  ;און ַא טָאג ֿפון נקמה ֿפון אונדזער גָאט



  ישעיה

  ;צו טרײסטן ַאלע טרױערער
  , צו בַאשערן די טרױערער ֿפון ִציון3

  ,זײ צו געבן ַא הױב ָאנשטָאט שטױב
  ,אײל ֿפון ֿפרײד ָאנשטָאט טרױער

  ;ַא מַאנטל ֿפון לױב ָאנשטָאט ַא בַאטריבט געמיט
  ,ן די אַײכנבײמער ֿפון גערעכטיקײטאון מע װעט זײ רוֿפ

  .די ֿפלַאנצונג ֿפון גָאט זיך צום רימען
  , און זײ װעלן ָאּפבױען אײביקע חורֿבות4

  ,װיסטענישן ֿפון ֿפַארצַײטן װעלן זײ אױֿפריכטן
  ,און זײ װעלן בַאנַײען חרֿבע שטעט

  .דורות-װיסטענישן ֿפון ָדור
   און ֿפרעמדע װעלן שטײן5

  ,ערע שָאףאון ֿפיטערן אַײ
  און ֿפרעמדגעבָארענע װעלן זַײן

  .אַײערע ַאקערלַײט און אַײערע װַײנגערטנירער
  , און איר װעט ּכהנים ֿפון יהוה גערוֿפן װערן6

  .דינער ֿפון אונדזער גָאט װעט געזָאגט װערן אױף אַײך
  ,דעם ֿפַארמעג ֿפון די ֿפעלקער װעט איר עסן
  .און זײער ּפרַאכט װעט איר איבערנעמען

  , ֿפַאר אַײער טָאּפעלער בושה7
  ,״שַאנד איז זײער חלק״: און װַײל מע ֿפלעגט זינגען

  ;דרום װעלן זײ ַירשען טָאּפל אין זײער לַאנד
  .ַאן אײביקע ֿפרײד װעט בַײ זײ זַײן

  ; װָארום איך גָאט הָאב ליב גערעכטיקײט8
  ,איך הָאב ֿפַײנט גזלה מיט אומרעכט

  ,טיק זײער לױןאון איך װעל געבן װָארהַאֿפ
  .און ַאן אײביקן בונד װעל איך זײ שליסן

  , און בַאװּוסט בַײ די ֿפעלקער װעט זַײן זײער זָאמען9
  ;און זײערע שּפרָאצן צװישן די אומות
  ,ַאלע װָאס זעען זײ װעלן זײ דערקענען

  .ַאז זײ זַײנען דער זָאמען װָאס גָאט הָאט געבענטשט

  ,ה ֿפרײען ֿפרײ איך זיך מיט יהו10
  ,לוסטיק איז מַײן זעל מיט מַײן גָאט

  ,װָארום ער הָאט מיר ָאנגעטָאן קלײדער ֿפון הילף



  ישעיה

סב

  ,ַא מַאנטל ֿפון זיג מיר ַארומגעװיקלט
  ,הױב-װי ַא חתן טוט ָאן ַא ּכהן

  .און װי ַא ּכלה צירט זיך ָאן מיט אירע ַּתכשיטין
  , װָארום װי די ערד לָאזט ַארױס איר שּפרָאצונג11

  ,ַא גָארטן מַאכט שּפרָאצן זַײנע זָאמעןאון װי 
  ,ַאזױ װעט גָאט דער הַאר מַאכן שּפרָאצן זיג און לױב

  .ַאנטקעגן ֿפַאר ַאלע ֿפעלקער

  

  , ֿפון װעגן ִציון װעל איך ניט שװַײגן1
  ,און ֿפון װעגן ירושלים װעל איך ניט רוען
  ,ביז ַארױס װי דער שַײן װעט איר גערעכטיקײט

  . ַא ֿפלַאם װָאס ברענטאון איר הילף װי
  , און די ֿפעלקער װעלן זען דַײן גערעכטיקײט2

  ;און ַאלע מלכים דַײן ּכֿבוד
  ,און מע װעט דיך רוֿפן ַא נַײעם נָאמען

  .װָאס דָאס מױל ֿפון גָאט װעט אים ָאנרוֿפן
   און װעסט זַײן ַא קרױן ֿפון שײנקײט3

  ,אין דער הַאנט ֿפון יהוה
  און ַא ַמלכותדיקע הױב

  .אין דער הַאנטֿפלעך ֿפון דַײן גָאט
  , אױף דיר װעט מער ניט געזָאגט װערן ״ֿפַארלָאזטע״4

  ,און אױף דַײן לַאנד װעט מער ניט געזָאגט װערן ״װיסטעניש״
  ,איר״-צו-גלוסט-נָאר דיך װעט מען רוֿפן ״מַײן

  ;און דָאס לַאנד דַײנס ״בַאמַאנטע״
  ,װָארום גָאט טוט דיך גלוסטן

  . לַאנד װעט בַאמַאנט װערןאון דַײן
  , װָארום װי ַא בחור בַאמַאנט ַא יונגֿפרױ5

  ;װעלן דיך בַאמַאנען דַײנע קינדער
  ,און װי די ֿפרײד ֿפון ַא חתן מיט דער ּכלה

  .װעט זיך ֿפרײען מיט דיר דַײן גָאט

  ,ירושלים,  אױף דַײנע מױערן6
  ,הָאב איך אױֿפגעשטעלט ָשומרים

  , גַאנצע נַאכטַא גַאנצן טָאג און ַא



  ישעיה

  .זײ זָאלן ּתמיד ניט שװַײגן
  ,איר דערמָאנער ֿפון גָאט

  !קײן רו ניט צו אַײך
  , און איר זָאלט ניט געבן קײן רו צו אים7

  ,ביז ער װעט אױֿפריכטן
  און ביז ער װעט מַאכן ירושלים

  .ַא לױב אױף דער ערד
  , גָאט הָאט געשװָארן בַײ זַײן רעכטער הַאנט8

  :ַאכטיקן ָארעםאון בַײ זַײן מ
  אױב איך װעל מער געבן דַײן ּתֿבואה

  !ֿפַאר שּפַײז צו דַײנע ֿפַײנט
  און אױב ֿפרעמדגעבָארענע װעלן טרינקען דַײן װַײן

  !װָאס דו הָאסט זיך געמיט אױף אים
  , נַײערט אירע ַארַײננעמער װעלן זי עסן9

  ;און װעלן לױבן גָאט
  און זַײנע אַײנזַאמלער װעלן אים טרינקען

  .אין די הױֿפן ֿפון מַײן הײליקטום

  ,גײט דורך דורך די טױערן,  גײט דורך10
  !רַאמט ָאּפ דעם װעג ֿפון דעם ֿפָאלק

  ,טרעט אױס דעם שטעג, טרעט אױס
  !רײניקט ָאּפ ֿפון שטײנער

  !הײבט אױף ַא ֿפָאן צו די ֿפעלקער
  גָאט הָאט געמַאכט הערן,  זע11

  :ביז צום עק ֿפון דער ערד
  :ו טָאכטער ִציוןזָאגט צ

  ;דַײן הילף איז געקומען, זע
  ,זַײן לױן איז מיט אים, זע

  .און זַײן ֿפַארגעלטונג אים ֿפַארױס
  , און מע װעט זײ רוֿפן דָאס הײליקע ֿפָאלק12

  ;די אױסדערלײזטע ֿפון גָאט
  ,און דיך װעט מען רוֿפן ״געזוכטע״

  .״ניט ֿפַארלָאזענע שטָאט״



  ישעיה

  ,מט ֿפון אדום װער איז דער װָאס קו1סג
  ?אין גערױטיקטע בגדים ֿפון ָבצָרה
  ,דער װָאס איז ּפרַאכטיק אין זַײן מלבוש
  ?אױסגעבױגן אין זַײן גרױס שטַארקײט

  ,איך װָאס רעד מיט גערעכטיקײט
  .װָאס בין מַאכטיק צו העלֿפן

  , ֿפַאר װָאס איז רױט אױף דַײן קלײד2
  ?ראון דַײנע בגדים װי בַײם טרעטער אין ַא קעלטע

  , איך הָאב געטרעטן ַא קעלטער ַאלײן3
  ;און ֿפון די ֿפעלקער איז קײנער מיט מיר ניט געװען

  ,און איך הָאב זײ געטרעטן אין מַײן ּכעס
  ;און זײ געטרַאמּפלט אין מַײן גרימצָארן

  ,הָאט געשּפריצט זײער זַאֿפט אױף מַײנע בגדים
  .און ַאלע מַײנע קלײדער הָאב איך בַאֿפלעקט

  ,רום ַא טָאג ֿפון נקמה איז אין מַײן הַארצן װָא4
  .און מַײן יָאר ֿפון דערלײזונג איז געקומען

  , און איך הָאב מיך אומגעקוקט5
  ,און ניט געװען קײן העלֿפער
  ,און איך הָאב מיך געװּונדערט

  ;און ניט געװען קײן אונטערלענער
  ,הָאט מיך מַײן ָארעם געהָאלֿפן

  . הָאט מיך אונטערגעלענטער, און מַײן גרימצָארן
  , און איך הָאב געטרעטן די ֿפעלקער אין מַײן ּכעס6

  ,און זײ ֿפַארשיּכורט מיט מַײן גרימצָארן
  .און געמַאכט נידערן צו דער ערד זײער זַאֿפט

  , די חסדים ֿפון יהוה װעל איך דערמָאנען7
  ,די לױבונגען ֿפון גָאט

  ,ןװעדליק ַאלץ װָאס גָאט הָאט אונדז געטָא
  ,און די ֿפיל טוֿבות צום הױז ֿפון יׂשראל

  ,װָאס ער הָאט געטָאן צו זײ לױט זַײן בַארימהַארציקײט
  .און לױט זַײנע ֿפיל חסדים

  ,זײ זַײנען ֿפָארט מַײן ֿפָאלק:  װָארום ער הָאט געזָאגט8



  ישעיה

  ;קינדער װָאס װעלן ניט ֿפעלשן
  .און ער איז זײ געװען ֿפַאר ַא העלֿפער

  ,ײער לַײד הָאט ער געליטן אין ַאל ז9
  ;און דער מלאך ֿפון זַײן ּפנים הָאט זײ געהָאלֿפן
  אין זַײן ליבשַאֿפט און אין זַײן דערבַארימונג

  ,הָאט ער זײ אױסגעלײזט
  און זײ געהױבן און זײ געטרָאגן

  .ַאלע טעג ֿפון ֿפַארצַײטן
   ָאבער זײ הָאבן װידערשּפעניקט10

  ,סטאון בַאטריבט זַײן הײליקן גַײ
  ;און ער איז זײ ֿפַארקערט געװָארן אין ַא ֿפַײנט

  .ער הָאט מלחמה געהַאלטן אױף זײ
   און זַײן ֿפָאלק הָאט געדַאכט11

  ,ָאן די טעג ֿפון ֿפַארצַײטן
  :ֿפון משהן

  ,װּו איז דער װָאס הָאט זײ אױֿפגעברַאכט ֿפון אים
  ?דורך דעם ּפַאסטוך ֿפון זַײנע שָאף

  ט ַארַײנגעטָאן אין איםװּו איז דער װָאס הָא
  ?זַײן הײליקן גַײסט

   װָאס הָאט בַאלײט די רעכטע הַאנט ֿפון משהן12
  ?מיט דעם ָארעם ֿפון זַײן ּפרַאכט

  ,װָאס הָאט געשּפָאלטן די װַאסערן ֿפון ֿפַאר זײ
  ?זיך צו מַאכן ַאן אײביקן נָאמען

   װָאס הָאט זײ געֿפירט דורך ּתהומען13
  ,סטעּפװי ַא ֿפערד דורך ַא 

  ?זײ זָאלן ניט געשטרױכלט װערן
  , װי ֿפי װָאס טוט נידערן אין טָאל14

  ;הָאט דער גַײסט ֿפון גָאט זײ בַארוט
  ,ַאזױ הָאסטו געֿפירט דַײן ֿפָאלק

  .דיר צו מַאכן ַא ּפרַאכטיקן נָאמען

  , לוג ֿפון הימל און זע15
  ;ֿפון דַײן הײליקער און ּפרַאכטיקער װױנונג

  ?ָאננעמען זיך און דַײנע גֿבורותװּו איז דַײן 
  די ברומונג ֿפון דַײנע אינגעװײד און דַײן בַארימהַארציקײט

  .הַאלטן זיך אַײן קעגן מיר



  ישעיה

דס

  ;דו ביסט אונדזער ֿפָאטער,  ֿפַאר װָאר16
  ,װָארום אֿברהם װײס אונדז ניט

  ;און יׂשראל קען אונדז ניט
  ,ביסט אונדזער ֿפָאטער, גָאט, דו

  .ר איז דַײן נָאמען ֿפון אײביק ָאןאונדזער אױסלײזע
  ,לָאזטו אונדז בלָאנדזשען ֿפון דַײנע װעגן, גָאט,  ֿפַאר װָאס17

  ?ניט מורא צו הָאבן ֿפַאר דיר, מַאכסט הַארט אונדזער הַארץ
  ,קער זיך אום ֿפון װעגן דַײנע קנעכט

  .די שֿבטים ֿפון דַײן ַארב
  ;ָאלק ּכמעט ֿפַארטריבן הָאבן זײ דַײן הײליק ֿפ18

  .אונדזערע ֿפַײנט הָאבן צעטרעטן דַײן הײליקטום
   מיר זַײנען געװָארן װי די19

  ,װָאס דו הָאסט קײן מָאל ניט געװעלטיקט אױף זײ
  .װָאס דַײן נָאמען איז ניט גערוֿפן געװָארן אױף זײ

  ,הלװאי צערַײסטו די הימלען און נידערסט ַארָאּפ
  ;די בערג זָאלן זיך טרײסלען ֿפַאר דיר

  

  ,ַאזױ װי ֿפַײער צינדט ָאן טרוקענע צװַײגן 1
  –װי ֿפַײער טוט װַאסער צעבלעזלען 
  ;ּכדי צו מַאכן װיסן דַײן נָאמען צו דַײנע ֿפַײנט

  ,די ֿפעלקער זָאלן ציטערן ֿפַאר דיר
   װען דו טוסט ֿפָארכטיקע זַאכן2

  –װָאס מיר הָאבן צו מָאל ניט געהָאֿפט 
  ,הלװאי נידערסטו ַארָאּפ

  –!  בערג זָאלן זיך טרײסלען ֿפַאר דירדי
  ,ניט ֿפַארנומען,  און װָאס זײ הָאבן קײן מָאל ניט געהערט3

  ,װָאס קײן אױג הָאט ניט געזען
  ַאז ַא גָאט אחוץ דיר זָאל טָאן

  .ֿפַאר דעם װָאס טוט הַארן אױף אים
  , הָאסט געשלָאגן דעם װָאס הָאט זיך געֿפרײט צו טָאן רעכט4

  ;בן געדַאכט ָאן דיר מיט דַײנע װעגןדי װָאס הָא
  ,װַײל מיר הָאבן געזינדיקט, דו הָאסט געצערנט, זע

  .דורך זײ ָאבער ֿפלעגן מיר אײביק געהָאלֿפן װערן



  ישעיה

סה

  , און מיר זַײנען געװָארן װי ַא טמא ַאלע5
  ;און װי ַא בַאֿפלעקט קלײד ַאלע אונדזערע גערעכטיקײטן

  ,לעאון מיר װעלקן ַאזױ װי ַא בלַאט ַא
  .און אונדזער זינד טרָאגט אונדז װי דער װינט ַאװעק

  , און ניטָא װער זָאל רוֿפן דַײן נָאמען6
  ;װער זָאל זיך דערװעקן זיך צו הַאלטן ָאן דיר
  ,װָארום הָאסט ֿפַארבָארגן דַײן ּפנים צו אונדז

  .און אונדז געמַאכט צעגײן דורך אונדזערע זינד

  ,ונדזער ֿפָאטערדו ביסט א, גָאט,  און ַאצונד7
  ,און דו ביסט אונדזער טעּפער, מיר זַײנען דער לײם

  .און דָאס װערק ֿפון דַײנע הענט זַײנען מיר ַאלע
  ,ביז גָאר, גָאט,  ניט צערענען זָאלסטו8

  ;און ניט אױף אײביק געדענקען די זינד
  .דַײן ֿפָאלק זַײנען מיר ַאלע, איך בעט דיך, לוג, זע
  , זַײנען געװָארן ַא מדבר דַײנע הײליקע שטעט9

  ,ִציון איז ַא מדבר געװָארן
  ;ירושלים ַא װיסטעניש

  , אונדזער הײליק און אונדזער ּפרַאכטיק הױז10
איז ַאװעק אין , װּו אונדזערע עלטערן הָאבן דיך געלױבט

  ,ברַאנדֿפַײער
  .און ַאלע אונדזערע גלוסטיקײטן זַײנען געװָארן צו װיסט

  ?גָאט, ך אַײנהַאלטן װילסטו אױף דעם זי11
  ?װילסטו שװַײגן און אונדז ּפַײניקן ביז גָאר

  

   איך בין געװען צו דערבעטן 1
  ;ֿפַאר די װָאס הָאבן ניט געֿפרעגט

  איך בין געװען צו געֿפינען 
  ;ֿפַאר די װָאס הָאבן מיך ניט געזוכט

  !דָא בין איך, דָא בין איך: איך הָאב געזָאגט
  . ט זיך ניט אױף מַײן נָאמעןצו ַא ֿפָאלק װָאס רוֿפ

   איך הָאב אױסגעשּפרײט מַײנע הענט ַא גַאנצן טָאג 2
  צו ַא ֿפָאלק ַאן ָאּפקערער 

  , װָאס גײט אױֿפן ניט גוטן װעג



  ישעיה

  ; נָאך די טרַאכטונגען זײערע
   צו ַא ֿפָאלק װָאס דערצערנט מיך 3

  ; אין מַײן ּפנים נָאכַאנַאנד
  , װָאס שלַאכטן אין די גערטנער

  ; און רַײכערן אױף די ציגל
  ,  װָאס זיצן צװישן די קֿברים4

  ; און אין בַאהעלטענישן נעכטיקן זײ
  , זירחװָאס עסן ֿפלײש ֿפון 

  ; און זוּפ ֿפון אומװערדיקײטן איז אין זײערע ּכלים
  , זָאלסט ניט גענענען צו מיר, רוק דיך ָאּפ:  װָאס זָאגן5

  . װָארום איך בין דיר הײליק
  , זיקע זַײנען ַא רױך אין מַײן נָאזדי דָא

  ..ַא ֿפַײער װָאס ברענט ַא גַאנצן טָאג
  ; אױֿפגעשריבן איז דָאס ֿפַאר מיר,  זע6

  , איך װעל ניט שװַײגן סַײדן איך הָאב ָאּפגעצָאלט
  , ָאּפגעצָאלט אין זײער בוזעם, יָא
   ,גָאט זָאגט, אַײערע זינד אין אײנעם מיט די זינד ֿפון אַײערע עלטערן 7

  , װָאס הָאבן גערַײכערט אױף די בערג
  ; און אױף די הײכן מיך געלעסטערט
  דרום װעל איך ָאּפמעסטן צוערשט 

  .זײער לױט אין זײער בוזעם

  :  ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט8
  , ַאזױ װי ַאז דער װַײן געֿפינט זיך אין הענגל

  , זָאלסט עס ניט צעשטערן: זָאגט מען
  ; איז אין איםװָארום ַא בענטשונג 

  , ַאזױ װעל איך טָאן ֿפון װעגן מַײנע קנעכט
  . ניט צו צעשטערן אין גַאנצן

  ,  און איך װעל ַארױסברענגען ֿפון יעקֿב ַא זָאמען9
  ; און ֿפון יהודה דעם יֹורש ֿפון מַײנע בערג

  , און ירשען װעלן עס מַײנע אױסדערװײלטע
  . און מַײנע קנעכט װעלן דָארט װוינען

  , ן דער ָשרֹון װעט זַײן ֿפַאר ַא ֿפיטערּפלַאץ ֿפון שָאף או10
  ,און דער טָאל ָעכֹור ֿפַאר ַא הױערונג ֿפון רינדער

  . ֿפַאר מַײן ֿפָאלק װָאס הָאט מיך געזוכט
  ,  ָאבער איר װָאס ֿפַארלָאזט גָאט11



  ישעיה

  , װָאס ֿפַארגעסט ָאן מַײן הײליקן בַארג
  ,װָאס גרײט ַא טיש צום מזל

  ,ט ָאן ַא מישטרַאנק צום בַאשעראון ֿפיל
  ,  איך װעל אַײך בַאשערן צום שװערד12

  ; און איר ַאלע װעט קנִיען צו דער שחיטה
  , װַײל איך הָאב גערוֿפן און איר הָאט ניט געענטֿפערט

  ; און איר הָאט ניט געהערט, גערעדט
  , נָאר איר הָאט געטָאן װָאס איז שלעכט אין מַײנע אױגן

  . הָאט איר אױסגעװַײלט, ך הָאב ניט געװָאלטאון װָאס אי

  :  דרום הָאט גָאט דער הַאר ַאזױ געזָאגט13
  , מַײנע קנעכט װעלן עסן, זע

  ; און איר װעט זַײן הונגעריק
  , מַײנע קנעכט װעלן טרינקען, זע

  ; און איר װעט זַײן דָארשטיק
  , מַײנע קנעכט װעלן זיך ֿפרײען, זע

  . רןאון איר װעט ֿפַארשעמט װע
  , מַײנע קנעכט װעלן זינגען ֿפון הַארצֿפרײד,  זע14

  , און איר װעט שרַײען ֿפון הַארצװײ
  . און ֿפון ַא צעברָאכן געמיט װעט איר יָאמערן

   און איר װעט לָאזן אַײער נָאמען 15
  : ֿפַאר ַא קללה צו מַײנע אױסדערװײלטע

  !" ַאזױ זָאל גָאט דער הַאר דיך טײטן"
  ; ט װעט ער רוֿפן ַאן ַאנדער נָאמעןאון זַײנע קנעכ

  ,  ַאז דער װָאס בענטשט זיך אױף דער ערד16
  , װעט זיך בענטשן בַײם גָאט ֿפון אמת
  , און דער װָאס שװערט אױף דער ערד

  ; װעט שװערן בַײם גָאט ֿפון אמת
  , װַײל ֿפַארגעסן זַײנען די ֿפרִיערדיקע צרות

  . מַײנע אױגןאון װַײל זײ זַײנען ֿפַארבָארגן ֿפון 
  , איך בַאשַאף הימלען נַײע,  װָארום זע17

  ; און ַאן ערד ַא נַײע
  , און דָאס ֿפרִיערדיקע װעט ניט געדַאכט װערן

  . און אױֿפן זינען ניט ַאר אױֿפקומען
   נָאר זַײט לוסטיק און ֿפרײט זיך ביז אײביק 18

  ; מיט דעם װָאס איך בַאשַאף



  ישעיה

  , ם ֿפַאר ַא לוסטיקײטאיך בַאשַאף ירושלי, װָארום זע
  . און איר ֿפָאלק ֿפַאר ַא ֿפרײד

  ,  און איך װעל זיך ֿפרײען מיט ירושלים19
  ; און װעל לוסטיק זַײן מיט מַײן ֿפָאלק

  און ניט געהערט װערן װעט אין איר מער 
  . און ַא ָקול ֿפון געשרײ, ַא ָקול ֿפון געװײן

   מער װעט ניט זַײן ֿפון דָארטן 20
  , ָאדער ַא זקן, ין טעגַא קינד א

  ; װָאט װעט ניט דערֿפילן זַײנע טעג
און ַא , װָארום דער יִיִנגסטער װעט צו הונדערט יָאר שטַארבן

  . זינדיקער װעט מיט הונדערט יָאר געשָאלטן װערן
  ,  און זײ װעלן בױען הַײזער און בַאװוינען21

  . און ֿפלַאנצן װַײנגערטנער און עסן זײער ֿפרוכט
  ,  װעלן ניט בױען זײ22

  , און ַאן ַאנדערער זָאל בַאװוינען
  , זײ װעלן ניט ֿפלַאנצן

  ; און ַאן ַאנדערער זָאל עסן
  װָארום ַאזױ װי די טעג ֿפון ַא בױם 
  , װעלן זַײן די טעג ֿפון מַײן ֿפָאלק

  און מַײנע אױסדערװײלטע װעלן ֿפַארנוצן 
  . דָאס װערק ֿפון זײערע הענט

  , ט מיען אומנישט זײ װעלן זיך ני23
  , זײ װעלן ניט געבערן ֿפַאר ַא בהלה

  , װָארום ַא זָאמען געבענטשט ֿפון גָאט זַײנען זײ
  . און זײערע שּפרָאצן מיט זײ

  ,  און עס װעט זַײן24
  , װעל איך ענטֿפערן, אײדער זײ רוֿפן
  . ַאזו װעל איך צוהערן, װי זײ רעדן נָאך

  , ֿפיטערן אין אײנעם ַא װָאלף און ַא לַאם װעלן זיך 25
  ; און ַא לײב װעט װי ַא רינד עסן שטרױ

  ;  איר שּפַײז װעט זַײן שטױב-און ַא שלַאנג 
  זײ װעלן ניט בײז טָאן און ניט ֿפַארדַארבן 

  , אױף מַײן גַאנצן הײליקן בַארג
  .זָאגט גָאט



  ישעיה

  : ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט1סו
  ,דער הימל איז מַײן טרָאן

  ;ן ֿפוסבענקלאון די ערד איז מַײ
  ?װּו איז דָאס הױז װָאס איר קענט מיר בױען

  ?און װּו דער ָארט ֿפון מַײן רּוונג 
  , ַאז די ַאלע הָאט מַײן הַאנט געמַאכט2

  ,און ַאזױ זַײנען די ַאלע געװָארן
  .זָאגט גָאט

  :ָאבער אױף ַאזעלכן טו איך קוקן
  ,אױף דעם ָארימַאן און דערשלָאגענעם אין געמיט

  .ם װָאס ציטערט איבער מַײן װָארטאון דע

  , דער װָאס שעכט ַאן ָאקס3
  ;דערשלָאגט ַא מענטשן

  ,דער װָאס שלַאכט ַא שעּפס
  ;הַאקט ָאּפ דָאס געניק ֿפון ַא הונט

  ,דער װָאס ברענגט אױף ַא שּפַײזָאּפֿפער
  ;ברענגט אױף בלוט ֿפון ַא חזיר

  ,דער װָאס רײכערט װַײרױך
  .בענטשט ַאן ָאּפגָאט

  ,זױ װי זײ הָאבן אױסגעװײלט זײערע װעגןַא
  ,און זײערע אומװערדיקײטן הָאט בַאגערט זײער זעל

  , ַאזױ װעל איך אױך אױסװײלן געשּפעטן איבער זײ4
  ;און זײערע שרעקענישן װעל איך ברענגען אױף זײ

  ,און קײנער הָאט ניט געענטֿפערט, װַײל איך הָאב גערוֿפן
  ;ערטאון זײ הָאבן ניט געה, גערעדט

  ,נָאר זײ הָאבן געטָאן װָאס איז שלעכט אין מַײנע אױגן
  .און װָאס איך הָאב ניט געװָאלט הָאבן זײ אױסגעװײלט

  , הערט דָאס װָארט ֿפון גָאט5
  :איר װָאס ציטערט איבער זַײן װָארט

  ,עס הָאבן געזָאגט אַײערע ברידער װָאס הָאבן אַײך ֿפַײנט
  :גן מַײן נָאמעןדי װָאס ֿפַארשטױסן אַײך ֿפון װע

  ,״זָאל גָאט געערלעכט װערן
  ״!און לָאמיר זען אַײער ִׂשמחה



  ישעיה

  .ָאבער זײ װעלן ֿפַארשעמט װערן
  , ַא ָקול ֿפון טומל ֿפון דער שטָאט6

  !ַא ָקול ֿפון דעם טעמּפל
  ַא ָקול ֿפון גָאט װָאס בַאצָאלט
  .ֿפַארגעלטונג צו זַײנע ֿפַײנט

  , אײדער זי הָאט געװײטָאקט7
  , זי געבָארןהָאט

  ,אײדער װײעניש איז געקומען אױף איר
  .ַאזױ הָאט זי ַא יִינגל געהַאט

  ? װער הָאט געהערט ַאזױנס8
  ?װָאס-װער הָאט געזען ַאזױ

  ?װערט ַא לַאנד אױסגעװײטָאקט אין אײן טָאג
  ?װערט געבָארן ַא ֿפָאלק מיט אײן מָאל

  ,װָארום װי זי הָאט געװײטָאקט
  .ע קינדער געבָארןַאזױ הָאט ִציון איר

  ?און ניט מַאכן געבערן,  װעל איך ביז געבורט ברענגען9
  ;זָאגט גָאט
  ?ֿפַארהַאלטן, װָאס מַאך געבערן, װעל איך

  .זָאגט דַײן גָאט

  ,און קװעלט ָאן אין איר,  ֿפרײט זיך מיט ירושלים10
  ;ַאלע אירע ליבהָאבער

  ,לוסטיקט אַײך לוסטיק מיט איר
  ;רט אױף איראיר ַאלע װָאס טרױע

   װַײל איר װעט זײגן און זיך זעטן11
  ,ֿפון דער ברוסט ֿפון אירע נחמות
  װַײל איר װעט זוּפן און זיך קװיקן
  .ֿפון דעם זױגנָאּפל ֿפון איר שֿפע

  : װָארום ַאזױ הָאט גָאט געזָאגט12
  ,איך נַײג צו איר שלום װי ַא טַײך, זע

  ,ן די ֿפעלקעראון װי ַא ֿפלײציקן שטרָאם די רַײכקײט ֿפו
  .און איר װעט זײגן דערֿפון

  ,אױֿפן זַײט װעט איר געטרָאגן װערן
  .און אױף די קני װעט איר געצערטלט װערן

  , װי אײנער װָאס זַײן מוטער טוט אים טרײסטן13
  ;ַאזױ װעל איך אַײך טרײסטן



  ישעיה

  .און אין ירושלים װעט איר געטרײסט װערן
  ,װעט זיך ֿפרײעןאון אַײער הַארץ ,  און איר װעט זען14

  ;און אַײערע בײנער װעלן װי גרָאז בלִיען
  ,און די הַאנט ֿפון גָאט װעט דערװּוסט װערן בַײ זַײנע קנעכט

  .און ער װעט צערענען אױף זַײנע ֿפַײנט

  ,גָאט װעט קומען מיט ֿפַײער,  װָארום זע15
  ,און װי ַא שטורעמװינט זַײנע רַײטװעגן

  ,רןאױסצולָאזן מיט גרים זַײן צָא
  .און זַײן ָאנגעשרײ מיט ֿפלַאמען ֿפַײער

  , װָארום מיט ֿפַײער טוט זיך משּפטן גָאט16
  ;מיט ַאלע לַײבער, און מיט זַײן שװערד

  .און ֿפיל װעלן זַײן די דערשלָאגענע ֿפון גָאט
   די װָאס הײליקן זיך און רײניקן זיך17

  ,צו גײן אין די גערטנער
  ,הינטער אײנער אין מיטן

  ,ס עסן ֿפלײש ֿפון חזירדי װָא
  ,און אומװערדיקײטן און מַײז

  ,װעלן אין אײנעם ֿפַארלענדט װערן
  .זָאגט גָאט

  ;זײערע מעׂשים און זײערע טרַאכטונגען] איך װײס[ װָארום 18
  ,די צַײט קומט אַײנצוזַאמלען ַאלע ֿפעלקער און לשונות

  .זײ זָאלן קומען און זען מַײן ּכֿבוד

  ,ן צװישן זײ ַא װּונדערצײכן און איך װעל טָא19
  ,און איך װעל שיקן ֿפון זײ ַאנטרונענע צו די ֿפעלקער

  ,די בױגנשּפַאנערס, און לוד, ּפול, צו ַּתְרִשיש
  ,די װַײטע אינדזלען, צו ּתוֿבל און ָיֶון

  ;און ניט געזען מַײן ּכֿבוד, װָאס הָאבן ניט געהערט מַײן הערונג
  .וד צװישן די ֿפעלקעראון זײ װעלן דערצײלן מַײן ּכֿב

  , און זײ װעלן ברענגען ַאלע אַײערע ברידער20
  ,ַא מּתנה צו גָאט, ֿפון ַאלע ֿפעלקער

  ,אױף ֿפערד און אױף קָאטשן און אױף טרָאגװעגן
  ,און אױף יָאגקעמלען, און אױף מױלאײזלען

  ,זָאגט גָאט, צו מַײן הײליקן בַארג ירושלים



  ישעיה

  ברענגען דָאס שּפַײזָאּפֿפערַאזױ װי די קינדער ֿפון יׂשראל 
  .אין ַא רײנער ּכלי אין הױז ֿפון גָאט

   און אױך ֿפון זײ װעל איך נעמען21
  .זָאגט גָאט, ֿפַאר ּכהנים און ֿפַאר לִוִיים

  , װָארום װי די נַײע הימלען22
  ,װָאס איך מַאך, און די נַײע ערד

  ,זָאגט גָאט, װעלן בַאשטײן ֿפַאר מיר
  .אַײער זָאמען און אַײער נָאמעןַאזױ װעט בַאשטײן 

  , און עס װעט זַײן23
  ,חודש-חודש אין ראש-ראש

  ,און שבת אין שבת
  ,װעלן קומען ַאלע לַײבער

  .זָאגט גָאט, זיך בוקן ֿפַאר מיר
   און זײ װעלן ַארױסגײן און װעלן קוקן24

  אױף די ּפָגרים ֿפון די מענטשן
  ;װָאס הָאבן געברָאכן ָאן מיר

  ,װָארעם װעט ניט שטַארבןװָארום זײער 
  ,און זײער ֿפַײער װעט ניט ֿפַארלָאשן װערן

  .זַײן ַאן עקל ֿפַאר ַאלע לַײבעראון זײ װעלן 

  ,און עס װעט זַײן[
  ,חודש-חודש אין ראש-ראש

  ,און שבת אין שבת
  ,װעלן קומען ַאלע לַײבער

  .]זָאגט גָאט, זיך בוקן ֿפַאר מיר
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