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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ַחַגי
  

אין , אין זעקסטן חֹודש, ָדרָיֶוש אין צװײטן יָאר ֿפון מלך 1
 דורך גָאטאיז געװען דָאס װָארט ֿפון , ערשטן טָאג ֿפון חֹודש

דעם ֿפירשט ֿפון , ל דעם זון ֿפון ְשַאלּתיֵאלןֿבַחַגי דעם נֿביא צו זרוב
ַאזױ צו , ָגדול-דעם ּכֹהן, צו יהֹושוַע דעם זון ֿפון יהֹוָצָדקןאון , יהודה
  : זָאגן

דָאזיקע  דָאס: ַאזױ צו זָאגן, אֹותָבֿ צֿפון הָאט געזָאגט גָאט ַאזױ 2
די צַײט ַאז דָאס הױז ֿפון , געקומעןדי צַײט איז נָאך ניט : ֿפָאלק זָאגט

 געװען דורך ַחַגי טגָאאיז דָאס װָארט ֿפון  3 –גָאט זָאל געבױט װערן 
 אין זיצןאיר זָאלט , איז דָאס אַײך ַא צַײט 4: ַאזױ צו זָאגן, דעם נֿביא

און  5? ֿבדָאזיקע הױז איז חר בעת דָאס, אַײערע צוגעדעקטע הַײזער
  : אֹות ַאזױ געזָאגטָבֿ גָאט ֿפון צהָאטַאצונד 

  :  װעגןאַײערע אַײך צום הַארצן נעמט
  , נגט ַארַײן װינציקעאון בר, ט ֿפילַײאיר ז 6

  , ָאבער ניט צו זַאט,  עסטאיר
  , ָאבער ניט גענוג זיך ָאנצוטרינקען,  טרינקטאיר
  , און קײנעם איז ניט װַארעם,  קלײדט זיךאיר
  ,  דער װָאס ֿפַארדינטאון

  . אין ַא לעכערדיקן בַײטלֿפַארדינט
  : אֹותָבֿ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צַאזױ 7

  . צן אַײערע װעגן אַײך צום הַארנעמט
  , און איר זָאלט ברענגען הָאלץ,  ַארױף אין דעם געבערגגײט 8



  יחג

  , און איך װעל עס בַאװיליקן,  בױט דָאס הױזאון
  . זָאגט גָאט,  איך װעל געערלעכט װערןאון

  , ערשט עס װערט װינציק, איר ריכט זיך אױף ֿפיל 9
  . בלָאז איך עס ַאװעק,  ַאז איר ברענגט עס ַאהײםאון

  ; אֹותָבֿזָאגט גָאט ֿפון צ?  װָאסאיבער
  , ֿב מַײן הױז װָאס איז חראיבער
  .  איר לױֿפט איטלעכער אין זַײן הױזבעת

  ,  הָאבן די הימלען איבער אַײך ֿפַארמיטן דעם טױדרום 10
  .  די ערד הָאט ֿפַארמיטן איר געװעקסאון
   איך הָאב אױסגערוֿפן ַא טריקעניש און 11

  , ון אױף די בערגא,  לַאנדאױֿפן
  , און אױֿפן אײל, און אױֿפן װַײן, ואהֿב אױף דער ּתאון
  ,  אױף װָאס נָאר די ערד ברענגט ַארױסאון
  , און אױף דער בהמה,  אױֿפן מענטשןאון
  .  אױף יעטװעדער מי ֿפון די הענטאון

און יהֹושוַע דער זון ֿפון , ְשַאלּתיֵאלןל דער זון ֿפון ֿב זרובהָאט 12
 איבערבלַײב ֿפון דעם גַאנצעראון דער , ָגדול-דער ּכֹהן, ָדקןיהֹוָצ
 צו די און, צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון יהוה זײער גָאט, ֿפָאלק

ַאזױ װי יהוה זײער גָאט הָאט אים , װערטער ֿפון ַחַגי דעם נֿביא
און ַחַגי  13.  דָאס ֿפָאלק הָאט מֹורא געהַאט ֿפַאר יהוהאון; געשיקט
ות ֿפון גָאט צום ח אין דער שליגעזָאגט ֿפון גָאט הָאט חדער שלי
  .  גָאטזָאגט, איך בין מיט אַײך: ַאזױ צו זָאגן, ֿפָאלק

ל דעם זון ֿפון ֿב ֿפון זרובגַײסט גָאט הָאט דערװעקט דעם און 14
 יהֹושוַע דעם ֿפוןאון דעם גַײסט , דעם ֿפירשט ֿפון יהודה, ְשַאלּתיֵאלן

און דעם גַײסט ֿפון גַאנצן , ָגדול-דעם ּכֹהן, זון ֿפון יהֹוָצָדקן
און הָאבן געטָאן , און זײ זַײנען געקומען,  ֿפון דעם ֿפָאלקאיבערבלַײב

אין ֿפיר  15, אֹות זײער גָאטָבֿ דעם הױז ֿפון יהוה ֿפון צאױףַארבעט 
אין צװײטן יָאר , אין זעקסטן חֹודש, חֹודשאון צװַאנציקסטן טָאג ֿפון 

  . רָיֶושֿפון מלך ָד

  



  יחג

,  און צװַאנציקסטן טָאג ֿפון חֹודשאײןאין ,  אין זיבעטן חֹודש1ב
ַאזױ צו ,  נֿביאדעםאיז דָאס װָארט ֿפון גָאט געװען דורך ַחַגי 

 ֿפון ֿפירשטדעם , ל דעם זון ֿפון ְשַאלּתיֵאלןֿבזָאג נָאר צו זרוב 2: זָאגן
 צוםאון , ָגדול-עם ּכֹהןד, און צו יהֹושוַע דעם זון ֿפון יהֹוָצָדקן, יהודה

  : ַאזױ צו זָאגן, איבערבלַײב ֿפון ֿפָאלק

  , געבליבן צװישן אַײך איז װער 3
  ? רַאכטּֿפדָאזיקע הױז אין זַײן ערשטן   הָאט געזען דָאסװָאס
  ?  װי קוקט איר עס ָאן ַאצונדאון
  ?  עס ניט װי גָארנישט אין אַײערע אױגןאיז

  , זָאגט גָאט, לֿבובזר,  זַײ שטַארק ַאצונדָאבער 4
  , ָגדול-דו ּכֹהן, יהֹושוַע זון ֿפון יהֹוָצָדקן,  זַײ שטַארקאון
  , זָאגט גָאט, דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון לַאנד,  זַײט שטַארקאון
  , אֹותָבֿזָאגט גָאט ֿפון צ, װָארום איך בין מיט אַײך,  טוטאון

   דעם װָארט װָאס איך הָאב געשלָאסן מיט אַײך לױט 5
  ;  אַײער ַארױסגײן ֿפון ִמצַרִיםבַײ
  ; שטײט צװישן אַײך,  מַײן גַײסטאון
  .  זָאלט ניט מֹורא הָאבןאיר

  : אֹותָבֿ ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צװָארום 6
  ,  אײן קלײן װַײלענָאך
  , אױף די הימלען און די ערד- איך שטורעםאון

  . און דעם ים און די יבשה
  , עמען ַאלע ֿפעלקער איך װעל אױֿפשטוראון 7

  ,  ָאנקומען ַאהער װעלן די גלוסטיקסטע זַאכן ֿפון ַאלע ֿפעלקעראון
  , רַאכטּֿפדָאזיקע הױז מיט   איך װעל ָאנֿפילן דָאסאון

  . אֹותָבֿ גָאט ֿפון צזָאגט
  , און מַײן איז דָאס גָאלד,  איז דָאס זילבערמַײן 8

  . אֹותָבֿ גָאט ֿפון צזָאגט
  דָאזיקן לעצטן הױז ם רַאכט ֿפון דעּֿפן די  װעט זַײגרעסער 9
  ; אֹותָבֿזָאגט גָאט ֿפון צ,  ֿפון דעם ערשטןװי
  , דָאזיקן ָארט װעל איך געבן שלוםם  אין דעאון

  . אֹותָבֿ גָאט ֿפון צזָאגט

אין צװײטן יָאר ,  אין נַײנטן חֹודשטָאג ֿפיר און צװַאנציקסטן אין 10
ַאזױ ,  דורך ַחַגי דעם נֿביאגעװעןט ֿפון גָאט איז דָאס װָאר, ֿפון ָדרָיֶושן
 ַאקָארשט די ֿפרעג: אֹותָבַֿאזױ הָאט געזָאגט גָאט ֿפון צ 11: צו זָאגן



  יחג

 ֿפלײשַאז ַא מַאן װעט טרָאגן הײליק  12: ַאזױ צו זָאגן, ּכֹהנים ַא דין
און װעט זיך ָאנרירן מיט זַײן ברעג ָאן , אין ברעג ֿפון זַײן קלײד

ָאדער ָאן , ָאדער ָאן אײל, ָאדער ָאן װַײן,  ָאן געקעכטסרָאדע, ברױט
הָאבן געענטֿפערט ? װעט עס הײליק װערן, עסנװַארגװָאסער עס איז 

אױב אײנער : הָאט ַחַגי געזָאגט 13! נײן: די ּכֹהנים און הָאבן געזָאגט
, דָאזיקןם דע  ָאן ַאלָאנרירןװעט זיך ,  ַא טױטןוןװָאס איז אומרײן ֿפ

 הָאבןהָאבן געענטֿפערט די ּכֹהנים און ? ס װערן אומרײןװעט ע
גערוֿפן און הָאט ּֿפהָאט ַחַגי זיך ָא 14. עס װעט װערן אומרײן: געזָאגט
  : געזָאגט

  , עֹולםדָאזיקער   איז דערַאזױ
  , דָאזיקע ֿפָאלק ֿפַאר מיר  ַאזױ איז דָאסאון

  ,  גָאטזָאגט
  ; ערע הענט ַאזױ איז יעטװעדער טּוונג ֿפון זײאון
  .איז אומרײן, ֿב װָאס זײ זַײנען דָארטן מקריאון
  ,  אַײךבעטאיך ,  ַאצונד לײגט צואון 15

  .  הַארץ ֿפון הַײנטיקן טָאג ָאן און װַײטעראַײער
   מע הָאט געלײגט ַא שטײן אױף ַא שטײן אײדער

  , ל ֿפון גָאטּפ דעם טעמאין
  , נציק מָאס מע ֿפלעגט קומען צו ַא הױֿפן ֿפון צװַאַאז 16

  ;  זַײן צעןֿפלעגט
  , ָרהּפּון ֿפוֿפציק ּפ איז געקומען צום קעלטער ָאנשעמע
  .  עס ֿפלעגט זַײן צװַאנציקאון
   הָאב אַײך געשלָאגן מיט קָארנברַאנד איך 17
   מיט װעלקעניש און מיט הָאגל און
  ,  ַאלדער ַארבעט ֿפון אַײערע הענטאין

  . זָאגט גָאט, צו מיר איר הָאט זיך ניט געקערט ָאבער
  אַײער הַארץ , איך בעט אַײך,  צולײגט 18
  ;  הַײנטיקן טָאג ָאן און װַײטערֿפון
  ,  ֿפיר און צװַאנציקסטן טָאג אין נַײנטן חֹודשֿפון
ל ֿפון גָאט איז געגרונטֿפעסט ּפ דעם טָאג ָאן װָאס דער טעמֿפון

  , געװָארן
  .  צו אַײער הַארץלײגט

  ? ַײכלערּפָא זָאמען אין ש דנָאך דען איז 19
  , און דער ֿפַײגנבױם, מָאל דער װַײנשטָאק  צואון



  יחג

  ; הָאט ניט געטרָאגן, און דער אײלבערטבױם,  דער מילגרױמבױםאון
  .  הַײנטיקן טָאג ָאן װעל איך בענטשןֿפון

אין ,  געװען ַא צװײט מָאל צו ַחַגיןאיז דָאס װָארט ֿפון גָאט און 20
ל ֿבזָאג צו זרוב:  זָאגןצוַאזױ , סטן טָאג ֿפון חֹודשֿפיר און צװַאנציק

  : ַאזױ צו זָאגן, דעם ֿפירשט ֿפון יהודה

  .  די ערדאוןאױף די הימלען - שטורעםאיך
  ,  איך װעל איבערקערן דעם טרָאן ֿפון מלוכותאון
  ,  װעל ֿפַארטיליקן די שטַארקײט ֿפון די מלוכות ֿפון די ֿפעלקעראון
  , קערן דעם רַײטװָאגן מיט זַײנע רַײטעראון װעל איבער 22
  ,  נידערן װעלן ֿפערד מיט זײערע רַײטעראון

  .  דורכן ַאנדערנס שװערדאײנער
  , אֹותָבֿזָאגט גָאט ֿפון צ,  יענעם טָאגאין 23

  ,  איך דיך נעמעןװעל
  , זָאגט גָאט, מַײן קנעכט,  זון ֿפון ְשַאלּתיֵאלןלֿבזרוב
  ,  זיגלרינג איך װעל דיך מַאכן װי ַאאון

  .אֹותָבֿזָאגט גָאט ֿפון צ,  דיך הָאב איך אױסדערװײלטװָארום
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