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 ברוך

 ספר ברוך

 אלו המילים של הספר, אשר ברוך ,{1:1}

 ,Sedecias בנו של ,Maasias בנו של ,Nerias בנו של

 ,כתב בבבל ,Chelcias בנו של ,Asadias בנו של

 השנה החמישית, וכן יום השביעי {1:2}

 חודש, באיזו שעה כפי הבבלים את ירושלים, ו

 שרף את המקום באש .

 ,{, קראת את דברי הספר הזה1:3ברוך }

 בנו של המלך יהויכין של ג'ודה, ובשנת Jechonias השמיעה של

 ,האוזניים של כל האנשים שבאו לשמוע את הספר

 בדיון של האצילים ושל המלך ,{1:4}

 ,בנים, ולא בדיון של זקני, ואת כל האנשים .

 במהנמוך אל החלק הגבוה, אפילו את כל בני העשרים ויש

 .Sud ליד הנהר Babylon -ב

 ואז הם בכו, ואתפלל לפני {1:5}

 .לורד

 הם עשו גם אוסף של כסף על פי {1:6}



 :הכוח של כל אדם

 והם שלחו אותו לירושלים בפני יואכים הגבוה {1:7}

 ,לכוהנים ,Salom הבן של ,Chelcias הכומר, בנו של

 -לכל האנשים אשר נמצאו איתו

 ,ירושלים

 באותו הזמן כאשר הוא קיבל כלי קיבול {1:8}

 ,הבית של הלורד, שנערכו מחוץ למקדש

 להחזיר אותם לתוך האדמה של ג'ודה, היום העשירי של החודש

 בנו של Sedecias סיוון סילבר. כלומר, כלי, אשר

Josias מלך ג'יידה עשה, 

 מלך בבל Nabuchodonosor אחרי זה {1:9}

 ,כים, ואת השבוייםהנסי ,Jechonias נסחפתי

 הגברים האדיר, ואת תושבי הארץ, מ

 .ירושלים, והביא אותם אל בבל

 והם אמרו, ראו, שלחנו לך כסף ,{1:10}

 לקנות לך העולה, חטא, קטורת, ו

 כבחלום המן, מציעים על המזבח של האדון שלנו

 ;אלוהים

 מלך Nabuchodonosor ומתפללים על חייו של {1:11}

 בבילון, ובמשך חייו של בלתזר בנו, כי הימים שלהם



 :יכול להיות על פני האדמה כמו ימי גן עדן

 אלוהים תן לנו כוח, להבהיר שלנו {1:12}

 עיניים, ואנחנו תחיי תחת צלו של

Nabuchodonosor מלך בבל, ותחת צלו של 

 בלתזר בנו, ואנחנו אשרת אותם ימים רבים, ו

 .למצוא טובה הראיה שלהם

 תתפללי עבורנו, גם על ה' אלוהינו, לנו {1:13}

 ועד עצם היום הזה ;שחטאתי אדוניי אלוהינו

 .זעם האל ואת זעמו אינה מופעלת מאיתנו

 ו יה יקרא את הספר הזה, אשר שלחנו {1:14}

 לקרבך, להתוודות בבית יהוה על

 .חגים וימי חגיגי

 ו יה יכול לאומר, לאלוהים החותרות אלוהינו {1:15}

 צדק, אבל אלינו הבלבול של פרצופים, כפי שהואה

 לעבור את היום הזה, ועשיתם של ג'ודה

 ,תושבי ירושלים

 מלכים שלנו, ואת הנסיכים שלנו, שלנו ,{1:16}

 :כמרים, ואת דברי הנביאים שלנו, האבות שלנו

 ,עבור חטאנו לפני אלוהים {1:17}

 לא אשא hearkened ואת הפרת אותו. יש ,{1:18}



 של אלוהינו, ללכת קולו

 :המצוות שהוא נתן לנו בגלוי

 מאז היום בו אלוהים הביא אבותינו {1:19}

 לצאת מארץ מצרים, נוכח היום, יש לנו

 להיות ממושמע, לאחר על ה' אלוהינו, ואנחנו כבר

 .ברוב רשלנותו, לא לשמוע את קולו

 ,מה הרוע ביקע בפני אותנו, ואת הקללה {1:20}

 אשר האל שמינהו משה משרתו בזמנו

 שהוא הביא האבות שלנו לצאת מארץ מצרים, לתת

 עם חלב ודבש, כמו זה floweth אותנו היא ארץ

 .לראות את היום הזה

 אשא hearkened אבל אנחנו לא צריך {1:21}

 קול ה' אלוהינו, לפי בפני כל דברי

 :הנביאים, אשר הוא שלח אלינו

 הדמיון שלואבל כל אדם עקב  {1:22}

 הלב הרעה עצמו, כדי לשרת את האלים מוזר, וכדי לעשות הרע

 .המראה של אלוהינו

 word ולכן לעונג טוב שלו, שבו {2:1}

 הוא מבוטא נגדנו ונגד השופטים כי

 ,שפט את ישראל, נגד מלכים שלנו ואני נגד הנסיכים שלנו



 ונגד אנשי ג'ודה, וישראל

 כגון לעולםלהביא עלינו מכות מעולה,  {2:2}

 קרה תחת השמיים כל, כפי ויהי ב

 ירושלים, לפי הדברים שנכתבו

 ;תורת משה

 כי אדם צריך לאכול את בשרם של הבן שלו, ו {2:3}

 .הבשר של ביתו

Moreover {2:4} הוא הגולמיות מסר להם להיות בהושמע 

 על כל הממלכות עגולים עלינו, להיות כמו

 ,בתוכחה, עזובה בקרב כל האנשים סבי

 .איפה האדון הגולמיות פיזר אותם

 וכך היינו יושלך הצדה, ולא לא יינשא, כי {2:5}

 אנחנו שחטאתי אלוהינו, וכי לא היו

 .צייתן אשא את קולו

 :צדקתו appertaineth אל האלהים האל שלנו {2:6}

 זה appeareth אבל אלינו וכדי אבותינו לפתוח בושה, כפי

 .היום

 עבור כל המכות האלה הם באים עלינו, אשר {2:7}

 לורד הגולמיות מבוטא נגדנו

 ובכל זאת אנחנו לא התפלל לפני אלוהים, זה אנחנו {2:8}



 עלול להפוך כל אחד מן דמיונם של הרעה שלו

 .הלב

 מה האל צפו בנו לרוע, ו {2:9}

 האל הביא אותה אלינו: האל הוא צדיק

 .במצוותיוכל מעשיו אשר הוא הגולמיות 

 אשא את קולו, ללכת hearkened ובכל זאת אנחנו לא צריך {2:10}

 .המצוות של אלוהים, הוא הציע הגדר לפנינו

 636ברוך עמוד 

 hast עכשיו, אדוני אלוהי ישראל, שהביאה ,{2:11}

 אנשיך לצאת מארץ מצרים ביד החזקה, ו

 הזרוע גבוהה, ולא עם שלטים, עם פלאים, ועם הגדול

 :את היום הזה appeareth קיבל את עצמך שם, כפי hast כוח, ואת

 אלוהינו, חטאנו, נעשה {2:12}

 .בתוך כל התקנות דע unrighteously ושאינו עסקנו

 תן זעם מפנים אותנו: כי אנחנו רק מספר {2:13}

 .מפוזרים אותנו hast שמאל בקרב עובדי האלילים, איפה אתה

 נו, אדוננו, ועתירות שלנו, ולשמוע את התפילות של {2:14}

 הושע למען נאמן לעצמך, ולתת לנו טובה בעיני

 :מהם אשר הובילו אותנו משם

 כי כל הארץ אולי יודע כי הנך האל {2:15}



 אלוהינו, כי ישראל ודורות שלו נקרא על ידי מלכותך

 .שם

 אלוהים, תסתכלי למטה מן הקדושה בביתך, ו {2:16}

 .שקול אותנו: משתחווה דע האוזן, אדוננו, לשמוע אותנו

 למתים שאינם ;פתח את עיניך, והבט {2:17}

 ,בתוך הקברים, נשמות אשר נלקחים מגופם

 :תן על ה' לא שבח ולא הצדקה

 אבל הנשמה היא במידה רבה המשפטים, אשר גת {2:18}

 כרע וחלש, העיניים שנכשלות ואת הרעבים

 .והיושר, אבינו שבשמיים הנשמה, ייתן לך שבח

 ולכן אנו לא עושים הצנוע שלנו {2:19}

 אדוני אלוהינו עבור O ,תחינה לפנייך

 .צדקתו של האבות שלנו ושל שהמלכים שלנו

 כי אתה עשית שלחה החוצה את זעם וכעס {2:20}

 .אשר נאמרו על ידי המשרתים את הנביאים hast עלינו, אתה

 ,אומר

 להשתחוות הכתפיים שלך כדי לכן נאום האדון, {2:21}

 יישאר בארץ ye לשרת את מלך בבל: אז

 .כי נתתי בפני אבא שלך

 אבל אם לא והחוזק קולו של האל, ל {2:22}



 ,לשרת את מלך בבל

 אני יגרום לחדול מתוך אמנת וושינגטון של יהודה, ו {2:23}

 מ ללא ירושלים, קולו של עליצות, קולו של

 :את קולו של הכלהג'וי, את קולו של החתן, ו

 .כל האדמה יהיה שומם של תושבים

 אבל אנחנו לא חוזרים אל קולך, לשרת {2:24}

 עשה טובה hast מלך בבל: לכן אתה

 .על ידי המשרתים את הנביאים spakest מילים כך

 כלומר, את העצמות של מלכים שלנו, ואת העצמות שלנו .

 .אבות, צריך לקחת מהמקום שלהם

 .הלאו, הם השליכו החום של היום ,{2:25}

 וכדי הכפור של הלילה, והם מתו על המצוקות נהדר

 .ידי מגפה-על ידי הרעב, בחרב, ועל 

 hast הבית אשר נקרא בשמי ,{2:26}

 אתה המיט, כפי שהוא נראה היום, עבור

 .רשעות של בית ישראל והבית של ג'ודה

 חרי הכלחילק איתנו א hast אלוהינו, אתה {2:27}

 ,כמתעלה ועל פי כל כך טוב בחסד מעודך

 על ידי משה משרתך שלך היום spakest כמוך {2:28}

 מתי אתה מצווה עליו לכתוב את החוק לפני



 ,בני ישראל, אומר

 אם כן לא מוכנה לשמוע את הקול שלי, אין ספק שזה מאוד נהדר {2:29}

 ריבוי יהיה ניתן להפוך מספר קטן בין

 .פזר אותםאומות, איפה ל

 שלא ידעתי שהם יקשיבו לי, לא בגלל זה {2:30}

 שלהם captivities אבל בארץ של :stiffnecked אנשים

 .הם אזכור את עצמם

 וידעתם כי אני ה' אלהיהם: לפי ,{2:31}

 :אתן להם על הלב, ואוזניים לשמוע .

 הם בסדר. תהללו אותי בארץ שלהם ,{2:32}

 ,בשבי, ולחשוב על שמי

 החזרה מן שלהם צוואר תפוס, ומן שלהם {2:33}

 רשעים מעשים: עבור אזכור הם הדרך שלהם

 .אבות, אשר חטא לפני אלוהים .

 אני יביא אותם שוב, לארץ אני {2:34}

 ,הבטיח בגידוף בפני אבותיהם, אברהם, יצחק

 יעקב, והם יהיו הלורדים של זה: אני יגדל

 .והם עוד לא להיות פחת

 אני אגרום של אדונינו עם {2:35}

 אותם להיות האל שלהם, והם יהיו בני עמי: ואני



 האם אין כונן נוסף שלי בני ישראל על הקרקע שיש לי

 .ניתנה להם

 אלהים אדירים, אלוהי ישראל, הנשמה בייסורים {3:1}

 .לקריאתי crieth ,הרוח מוטרדת

 :הנך רחום ar ;לשמוע, אלוהים ירחם {3:2}

 .רחם עלינו, כי חטאנו לפניך

 .לנצח, אם כן לחלוטין endurest כי אתה {3:3}

 אלוהים אדירים, אתה אלוהי ישראל, לשמוע עכשיו {3:4}

 תפילות של בני ישראל מת, ושל ילדיהם, אשר

 לא אשא הקול hearkened חטאתי לפניך, והרע

 עליך האל שלהם: על אילו לגרום לבקע את המכות

 .אלינו

 זכור לא עוולות אבותינו: אבל {3:5}

 .חושב על עוצמתך, שמך עכשיו בזמן הזה

 ,הנך אלוהינו, אדוננו {3:6}

 .אנו מהללים

 להכניס את הפחד שלנו hast ו למטרה זו אתה {3:7}

 לבבות, לכוונת שכדאי שנכריז על שמך, ואת

 לשבח אותך בשבי שלנו: כי קראנו להתעסק כל

 .יךאשמת אבותינו, אשר חטאתי לפני



 ראו, אנו נמצאים עדיין זה יום בשבי שלנו, איפה {3:8}

 מפוזרים, ביקורת, קללה, וכדי להיות hast אתה

 בכפוף תשלומים, על פי כל עוולות שלנו

 .אבות, אשר סטה מדרכו של ישוע אלהינו

 שמע, ישראל, המצוות של החיים: לתת אוזן {3:9}

 .להבין חוכמה

 את זה ישראל, וכי הנך אלי happeneth איך {3:10}

 ,קרקע אויבים, כי הנך מאיטלקי העתיקה במדינה זרה

 ,כי אתה אמנות טמאת עם המתים

 אתה? אמנות נספרים איתם זה יורדים {3:11}

 ?הקבר

 ברוך 637עמוד 

 .נטשת את המזרקה של חוכמה hast אתה {3:12}

 אלוהים, אתה אם אתה מוטב לו הלך בדרך של. {3:13}

shouldest יש ישבו בשלווה לעד. 

 ללמוד איפה החכמה, איפה הכוח, איפה {3:14}

 כך י יודעים גם איפה הוא ;הוא ההבנה

 אורך ימים וחיים, איפה האור בעיניים, ו

 .שלום .

 או מי שיצאה באים ?מי הגולמיות מצא את הבית שלה {3:15}



 ?אל האוצרות שלה

 איפה הנסיכים של עובדי האלילים נעשים, ו {3:16}

 ;כמו שלט החיות על פני האדמה

 הם היו מעבירים את הזמן עם עופות של {3:17}

 אוויר, והם זה וחמסו את כסף וזהב, שבה גברים

 ?סומך, ועשה אין סוף של מקבל שלהם

 עבור הם מחושל בכסף, ולא היו כל כך {3:18}

 .אין עוד מלבדוזהירות, שיצירותיו הן, ו

 ,הם נעלמו, ירדו אל הקבר {3:19}

 .שלהם steads -אחרים הם מגיעים לכאן. ב

 גברים צעירים יש לראות אור, נחו {3:20}

 ,הארץ: אבל בצורה של ידע שהם לא מכירים

 ולא הבין את הנתיבים הימנו, ולא תפסו {3:21}

 .זה: ילדיהם היו רחוק מהדרך הזו

 ...גם היא ,Chanaan-זה לא כבר שמע של {3:22}

 .זה היה אצל האיש

{3:23} Agarenes זה מחפשים תבונה על פני האדמה, 

 סוחרים של מראן, של האיש, המחברים של מעשיות

 אף אחד מהם יש ;המחפשים מתוך הבנה

 .ידוע הדרך החוכמה, או לזכור נתיבים שלה



 ואיך !האלוהיםשמע ישראל, כמה נהדר. זה בית  {3:24}

 !גדול הוא המקום של ברשותו

 .גבוהה, שישנן ;נהדר, ואת הגולמיות אף להסתיים {3:25}

 .שם היו ענקים המפורסם מן ההתחלה {3:26}

 .זה היה משכמו כל כך, כל כך מומחה במלחמה

 אלה גם כן בחרתי לא האל, נתן הוא {3:27}

 :דרך הידע להם

 ם לאאך הם נהרסו, בגלל שהיה לה {3:28}

 .חוכמה, ואני גוועים מרעב דרך את טיפשות שלהם

 מי הגולמיות עלה לגן עדן, ולקחת אותה, ו {3:29}

 ?הביאו אותה למטה מן העננים

 מי הגולמיות נעלם מעל הים, ומצא אותה, ו {3:30}

 ?תביא אותה עבור זהב טהור

 .אין אדם מכיר את דרכה, ולא יושב הנתיב שלה {3:31}

 מכיר כל הדברים המנהלים אותה, ואבל זה  {3:32}

 הגולמיות מצאנו אותה עם ההבנה שלו: הוא מוכן

 :fourfooted כדור הארץ כי הנצח הגולמיות מילאה אותו עם חיות

 הלאה אור, ואת זה גת, הכרזתי זה sendeth הוא זה {3:33}

 .שוב, ואת זה מציית לו בפחד

 :את הכוכבים שהסגיר את שעוניהם שמחו {3:34}



 וכך עם ;כאשר הוא הכרזתי אותם, הם אומרים, כאן אנחנו להיות

 .שמחה להם והראתה אור לו שהפכו אותם

 זה הוא אלוהינו, אשר אף אחד את השני להיות {3:35}

 שהסביר של השוואה של אותו

 הגולמיות גילה את כל הדרך של ידע, ו {3:36}

 שנתת זה בפני יעקב משרתו, וכדי ישראל שלו

 .האהובה

 ,לאחר מכן עשה שהשמן הוא עצמו על פני האדמה {3:37}

 .שוחח עם גברים

 ,זהו ספר המצוות של אלוהים {4:1}

 לעד: כל הם לשמור אותו טוב endureth החוק

 .אבל כמו השאר יומת ;חיים

 להפוך אותך, יעקב, ולקחת החזק של זה: נכנס {4:2}

 נוכחות של האור ממנו, כי להיות י

 .מואר

 א דע כבוד לאחר, ולא את הדברים כךלתת ל {4:3}

 .הם רווחיים לקריאתי לאומה מוזרים

 שמע ישראל, שמח אנחנו: על דברים נעימים {4:4}

 .לאלוהים מתבצעים ידוע אלינו

 .להיות רוח טובה, בני עמי, האנדרטה לזכרו של ישראל {4:5}



 יה נמכרו לגויים, לא בשביל ]את[ {4:6}

 לוהים זעמו, יהלהתגורר א ye הרס: אבל בגלל

 .מסר בפני האויבים

 גירית אותו שגרם לך ע י הקרבת ye עבור {4:7}

 .בפני שדים, ולא על אלוהים

 יה שכחו את האלוהים הנצחי, שהביאה {4:8}

 .כן היא לא מרוצה ירושלים, הניקה אותך אתה

 כשהיא ראתה את חמתו של אלוהים נופלת {4:9}

 יה השוכנים על ציון: אלוהים Hearken, O ,היא אמרה

 ;הביא אותי נהדר האבל

 ,כי ראיתי בשבי של בניי ובנותיי {4:10}

 .אשר הנצח שהביאה עליהם

 אבל שלחו אותם ;משמחה? האם אני ולהזין אותם {4:11}

 .עם בכי, האבל

 אל תניח לאיש לשמוח מעלי, אלמנה, ו {4:12}

 שכוח של רבים, אשר עבור חטאיהם של הילדים שלי. אני נשאר

 .כי הם עזבו מהחוק של אלוהים . ;שומם

 הם ידעו לא חוקים שלו, ולא הלך בדרכים {4:13}

 מצוותיו, ולא דרכה בנתיבים של משמעת בבית

 .את צדקתו



 תן להם את להתעכב על בוא שיאון, ו .{4:14}

 שרבשבי של בניי ובנותיי, א ye זוכר

 .הנצח הביא עליהם

 ,כי הוא הביא אומה בהם מרחוק {4:15}

 מדינה בושה, ועל שפה מוזרה, מי לא

reverenced הזקן, וגם הילד ריחמו. 

 אלה יש נסחפתי הילדים האהוב היקר {4:16}

 של האלמנה, ושל שמאל לה את זה לבד היה שומם מבלי

 .בנות

 638ברוך עמוד 

 ?לךאבל מה אני יכול לעזור  {4:17}

 כי הוא שהביא את המכות עליכם {4:18}

 .לספק לך מידיו של האויבים שלך

 הילדים שלי, לך לדרכך: לפי O ,תלך בדרך שלך {4:19}

 .ואני נותרת שוממה

 יש לדחות את הביגוד של השלום, לשים על {4:20}

 של תפילה שלי: אני בוכה בפני sackcloth לי

 .נצחי בימים שלי

 ילדיי, לבכות בפני O ,להיות במצב רוח טוב {4:21}

 לורד, והוא ייגאל אותך מכל העוצמה ואת ידו של



 .האויבים

 התקווה שלי היא בהנצח, הוא יציל {4:22}

 ג'וי הוא בא אליי הקדוש כי ;

 הרחמים אשר בקרוב נבוא אליכם מן

 .נצחי המושיע שלנו

 עבור שאני שלחתי אותך עם האבל, בכייה: אבל {4:23}

 שאלוהים ייתן לך לי שוב עם האושר והשמחה עבור

 .אי פעם

 כמו עתה לראות את השכנים ציון שלך {4:24}

 השבי: אז הם נראה בקרוב את הישועה מן שלנו

 אלוהים אשר יבוא עליכם עם תהילה גדולה, ו

 .בהירות של הנצח

 בסבלנות את זעמו הוא ילדיי, לסבול {4:25}

 באות עליכם מאלוהים: כי אויבך הגולמיות נרדף

 אבל בקרוב אתה תראה את ההרס שלו, ואתה ואזי ;

 .לדרוך את צווארו

 אלה עדין שלי נעלמו דרכים קשה, היו {4:26}

 .נלקח כמו עדר תפס אויבים

 ילדיי, לבכות בפני O ,להיות של נוחות טובה {4:27}

 ייזכר אצלו, הבאתי את זהו ye אלוהים: עבור



 .דברים עליכם

 ,כפי שהוא היה את דעתך לסטות מן האל: כן {4:28}

 .מוחזר, לחפש אותו עשר פעמים יותר

 עבורו הביא את המכות עליכם {4:29}

 .תביא אתכם אושר נצחי עם הגאולה

 לקחת לב טוב, ירושלים: הוא נתן {4:30}

 .הריני שם זה ינחם אותך

 אומללים הם שצוותו הריני ולאחר שמחו {4:31}

 .על נפילת מלכותך

 :אומללה מהן הערים ששימש ילדיך {4:32}

 .אומללה היא שקיבלו הבנים

 עבור כפי שהיא שמחו את החורבה, היה שמח מלכותך {4:33}

 .ליפול: אז היא תהיה להודיעך עזובה משלה

 עבור ואני אקח את שמחת אותה נהדר {4:34}

 ., וגאווה שלה יהיה ניתן להפוך האבלריבוי

 ,עבור אש יבוא עליה מן הנצח {4:35}

 היא רוצה להיות מיושב של השדים על ;זמן לסבול

 -כיף גדול .

 ירושלים, נראה אותך לכיוון המזרח, ו {4:36}

 .הביטו השמחה אשליך לקריאתי מאלוהים
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