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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  קוקֿבח
  

  . יא הָאט געזעןֿבקוק דער נֿבחואה װָאס ֿב די נ1
  , װעל איך רוֿפן, גָאט, ביז װַאנען 2

  ? און דו װעסט ניט הערן
  , שרַײען צו דיר געװַאלט
  ? און דו װעסט ניט העלֿפן

  , װָאס לָאזטו מיך זען אומרעכט ֿפַאר 3
  ? צו אומגליק-קוקסטאון 

  , און רױב און גזלה זַײנען ֿפַאר מיר
  . און שטרײט הײבט זיך אױף, און עס איז קריג

  , געשלַאֿפט די ּתֹורהּפדרום איז ָא 4
  ; מָאל קומט ניט ַארױס ַא משּפטן און קײ

  , װַײל דער רשע רינגלט ַארום דעם צדיק
  . דרום קומט ַארױס דער משּפט ֿפַארדרײט

  , צו- די ֿפעלקער און קוקטזעט בַײ 5
  , און װּונדערן ֿפַארװּונדערט אַײך

   טוט מען אין אַײערע טעג טּוונגװָארום ַא 
  . ַאז עס װעט דערצײלט װערן, איר װעט ניט גלױבן

  , איך מַאך אױֿפשטײן די ַּכׂשדים, װָארום זעט 6
  , דָאס ביטערע און דָאס הַאסטיקע ֿפָאלק

  , ֿפון דער ערדװָאס גײט איבער דער ברײט 
  . צו ַארבן װוינונגען ניט זַײנע

  ,  ֿפָארכטיק און מֹוראדיק איז ער7



  קוקחב

  . ֿפון אים ַאלײן גײט ַארױס זַײן רעכט און זַײן מַאכט
  , און ֿפלינקער ֿפון לעמּפערטן זַײנען זַײנע ֿפערד 8

  ; און שַארֿפער ֿפון ָאװנטװעלף
  , און זַײנע רַײטער ֿפַארשּפרײטן זיך

  , נע רַײטער קומען ֿפון דער װַײטןזַײ, יָא
  . ליען װי ַאן ָאדלער װָאס אַײלט צו ֿפַארצערןֿפזײ 

  , זײ ַאלע קומען אױף רױב 9
  ; דָאס ציען ֿפון זײערע ּפנימער איז ֿפַארױס צו

  . ַאנגענעֿפאון ער זַאמלט װי זַאמד גע
  , כיםאון ער שּפָאט ֿפון מָל 10

  ;  איםירשטן זַײנען ַא שּפילכל בַײֿפאון 
  , עסטונגֿפער לַאכט ֿפון איטלעכער 
  . און בַאצװינגט זי, װָארום ער שיט ָאן ערד

  , דענצמָאל גײט אים ַאריבער ַא גַײסט 11
  ; און ער טרעט איבער און ֿפַארשולדיקט זיך

  .  װערט בַײ אים צום גָאטחזַײן דָאזיקער ּכֹו

  , דו ביסט דָאך ֿפון אײביק ָאן, װָאר ֿפַאר 12
  , מַײן הײליקער, ה מַײן גָאטיהו

  ; לָאמיר ניט אומקומען
  , דו הָאסט אים ֿפַאר ַא משּפט געמַאכט, גָאט

  . ן געשטעלטֿפהָאסט אים צו שטרָא, עלזֿפ, און דו
  , דַײנע אױגן זַײנען צו רײן צו זען שלעכטס 13

  ; און צוקוקן אומרעכט קענסטו ניט
  , עלשןֿפצו די װָאס -װָאס קוקסטו ֿפַאר
  שע שלינגט אַײן װַײגסט װען דער ָרש

  ? דעם װָאס איז גערעכטער ֿפון אים
  , ישן ֿפון יםֿפאון הָאסט געמַאכט מענטשן װי די  14

  ; װי װערים ָאן ַא געװעלטיקער איבער זײ
  , ער ציט זײ ַאלע ַארױף מיט ַא װענטקע 15

  , ער שלעּפט זײ ַארױף אין דער נעץ
  ; נגנעץֿפַַאן און ער זַאמלט זײ אַײן אין זַײ

  . רײט ער זיך און קװעלטֿפדרום 
  , דרום שלַאכט ער צו זַײן נעץ 16

  , ַאנגנעץֿפאון רַײכערט צו זַײן 
  , עט זַײן חלקֿפװָארום דורך זײ איז 



  קוקחב

ב

  . טיקֿפאון זַײן עסן איז זַא
  , זָאל ער דרום אױסלײדיקן זַײן נעץ 17

  ? ַארימונגעלקער ָאן דערבֿפאון ּתמיד הרגען 

  

  , איך שטײ אױף מַײן װַאך 1
  , ן טורעםֿפאון איך שטעל זיך אױ

  , און קוק צו זען װָאס ער װעט מיט מיר רעדן
  . אױף דער טענה צו מיר, ערןֿפאון איך זָאל ענט

  , ערט און געזָאגטֿפהָאט מיר גָאט געענט 2
  , ֿפַארשרַײב די זעאונג

  , און ֿפַארצײכן קלָאר אױף טָאװלען
  . עןניק לײעֿפגעלױּכדי מע זָאל עס 

  , װָארום די זעונג איז נָאך אױף ַא צַײט 3
  ; און זָאגט ניט קײן ליגן, און זי רעדט ֿפון דעם ֶקץ
  , טו הַארן אױף אים, אױב ער װעט זיך זַאמען

  . ער װעט ניט ֿפַארשּפעטיקן, װָארום קומען װעט ער קומען

  , ין איםאיז זַײן זעל א, ניט רעכטֿפַארטיק, ערדיקֿפהָא, זע 4
  . ָאבער דער גערעכטער לעבט מיט זַײן אמונה

  , עלשןֿפװי דער װַײן טוט , װָאר און ֿפַאר 5
  ; לטןאַאזױ װעט דער שטָאלצער מענטש ניט ָאנה

  , דער װָאס מַאכט ברײט װי די אונטערערד זַײן בַאגער
  , און ער װעט װי דער טױט ניט זַאט

  , עלקערֿפאון זַאמלט צו זיך ַאלע 
  . קלַײבט צו זיך ַאלע אומותאון 

  , הײבן ַא משל אױף איםֿפדי ַאלע װעלן אױ, װָאר ֿפַאר 6
  , און ַא שּפָאטרעטעניש איבער אים

   –זַײנס -דער װָאס מערט ניט, װײ: און מע װעט זָאגן
  ! תֿבווח און לָאדט אױף זיך –? ביז װַאנען

  , רטײן דַײנע צינזמָאנעֿפשּפלוצלינג װעלן אױ, װָאר ֿפַאר 7
  , טרײסלערֿפאון דערװעקן װעלן זיך דַײנע אױ
  . און װעסט װערן צו רױב ֿפַאר זײ

  , עלקערֿפיל ֿפ װַײל דו הָאסט בַארױבט 8
  ; װעלן דיך בַארױבן ַאלע איבעריקע אומות



  קוקחב

  , און דעם אומרעכט צום לַאנד, ֿפון װעגן מענטשנס בלוט
  . צו דער שטָאט און ַאלע װוינער אין איר

  , װָאס הַאװעט נָאך בײזן געװין ֿפַאר זַײן הױזדער , װײ 9
  , צו מַאכן אין דער הײך זַײן נעסט

  ! ניצול צו װערן ֿפון דער הַאנט ֿפון בײז
  , עלקערֿפיל ֿפֿפַארשניטן  ;הָאסט בַארָאטן שַאנד ֿפַאר דַײן הױז 10

  . און ֿפַארזינדיקט דַײן זעל
   ,װָארום ַא שטײן ֿפון דער װַאנט װעט שרַײען 11

  . ערןֿפאון ַא בַאלקן ֿפון דעם הָאלץ װעט אים ענט
  , דער װָאס בױט ַא שטָאט מיט בלוט, װײ 12

  ! און שטעלט אױף ַא ּכַרך אױף אומרעכט
  , אֹותֿבעס איז ֿפון גָאט ֿפון צ, זע, ֿפַאר װָאר 13

  , ַײערֿפעלקער זָאלן זיך מַאטערן ֿפַארן ֿפַאז 
  . און אומות זָאלן זיך מיען אומנישט

  , ול װערן מיט דערקענונג ֿפון גָאטס ּפרַאכטֿפװָארום די ערד װעט  14
  . ַאזױ װי די װַאסערן בַאדעקן דעם ים

  ! רֿבדער װָאס טרינקט ָאן זַײן ח, װײ 15
  , און מַאכסט אױך שיּכור, טֿפצו דַײן גי-מישסט

  ! קײטּכדי צו קוקן אױף זײער נַאקעט
   –הָאסט זיך געזעטיקט מיט שַאנד ָאנשטָאט ּכבוד  16

  . טרינק דו אױך און װער ָאּפגעדעקט
  , אומדרײען װעט זיך צו דיר דער בעכער ֿפון גָאטס רעכטער הַאנט

  . און קױט װעט זַײן אױף דַײן ּכבוד
  , װָארום דָאס אומרעכט צום לָבנֹון װעט דיך צודעקן 17

  ; ֿפון די חיות װָאס הָאט זײ צעברָאכןאון די ֿפַארװיסטונג 
  , און דעם אומרעכט צום לַאנד, ֿפון װעגן מענטשנס בלוט

  . צו דער שטָאט און ַאלע װוינער אין איר

  , װָאס נוצט דער געשניצטער געץ 18
  ? ורעמער הָאט אים אױסגעשניצטֿפַאז זַײן 

  , ַאלשער לערערֿפאון דער , װָאס דער געגָאסענער געץ
  , ורעמונג הָאט זיך ֿפַארזיכערט דערױףֿפורעמער ֿפון זַײן ֿפער ַאז ד

  ? צו מַאכן ָאּפגעטער שטומע
  !  זיך אױףּפכַא: דער װָאס זָאגט צו ַא הָאלץ, װײ 19



  קוקחב

ג

  . צו ַא שטײן ַא שטומען! דערװעק דיך
  ? ער זָאל לערנען

  , ַאסט אין גָאלד און זילבערֿפער איז אַײנגע, זע
  . יז אין אים ניטָאאון ַא שום ָאטעם א

  ; ָאבער יהוה איז אין זַײן הײליקן טעמּפל 20
  ! די גַאנצע ערד,  איםשטיל ֿפַאר

   

  . יא אױף ִשגיֹונותֿבקוק דעם נֿבחילה ֿפון ֿפ ַא ּת1
  ; איך שרעק מיך; איך הָאב געהערט דַײן הערונג, גָאט 2
  , לעב אױף דַײן װערק אין די נָאנטע יָארן, גָאט

  ; נטע יָארן מַאך עס בַאקַאנטאין די נָא
  . אין צָארן געדענק ָאן דערבַארימען

  , גָאט קומט ֿפון ֵּתיָמן 3
  . ֶסָלה. און דער הײליקער ֿפון בַארג ּפָאָרן
  , זַײן גלַאנץ בַאדעקט די הימלען

  . ול די ערדֿפאון מיט זַײן ליכטיקײט איז 
  , און דער שימער איז װי זונליכט 4

  ; ֿפון זַײן זַײטשטרַאלן הָאט ער 
  . און דָארטן איז די בַאהעלטעניש ֿפון זַײן מַאכט

  , אים ֿפַארױס גײט די ּפעסט 5
  . יסֿפאון דער בליץ גײט ַארױס נָאך זַײנע 

  , און צעטרײסלט די ערד, ער שטײט אױף 6
  , עלקערֿפאון מַאכט שּפרינגען די , ער גיט ַא קוק

  , און די אײביקע בערג װערן צעּפיצלט
  . ְ דָאס זַײנען זַײנע אײביקע װעגן;ַאלן ַאנידערֿפי אורַאלטע הײכן ד
  , אונטער אומגליק זע איך די געצעלטן ֿפון ּכוַשן 7

  . לַאנד ציטערן-ָארהַאנגען ֿפון ִמדָיןֿפדי 
  , גָאט, הָאט אױף די טַײכן 8

  ? הָאט אױף די טַײכן געגרימט דַײן צָארן
  ? צי איז אױף דעם אים דַײן ּכעס

  , ערדֿפָאס דו רַײטסט אױף דַײנע װ
  ? אױף דַײנע רַײטװעגן ֿפון זיג

  , בלױז ַאנטבלױזט איז דַײן בױגן 9



  קוקחב

  . ֶסָלה. ַײלן ֿפון דַײן װָארטֿפבַאשװָארן די 
  . אין טַײכן צעשּפַאלטסטו די ערד

  ,  ציטערן די בערג–געזען דיך  10
  , לײצונג װַאסער איז ַאריבערגעגַאנגעןֿפַא 

  ,  הָאט ַארױסגעלָאזט זַײן ָקולדער ּתָהום
  . געהױבן אין דער הײך זַײנע הענטֿפער הָאט אױ

  , הָאט זיך ָאּפגעשטעלט אין איר װוינונג, נהֿבדי ל, די זון 11
  , ןֿפַײלן װָאס לױֿפֿפַאר דעם שַײן ֿפון דַײנע 

  . ֿפַאר דעם שימער ֿפון דַײן בליציקן שּפיז
  , ערדזטו איבער דער ַײמיט צָארן שּפר 12

  . מיט ּכעס דרעשסטו די אומות

  , ָאלקֿפביסט ַארױס צו הילף דַײן  13
  ; צו הילף דַײן געזַאלבטן

  , ֿפון דעם רשעס הױז, ּפהָאסט צעהַאקט דעם קָא
  . ֶסָלה. הָאסט אױֿפגעדעקט דעם גרונט ביזן הַאלדז

  ,  ֿפון זַײנע ֿפירערּפהָאסט צעלעכערט מיט זַײנע ֿפַײלן דעם קָא 14
  ; ס שטורעמען מיך צו צעשּפרײטןװָא

  װָאס זײער ֿפרײד איז װי אױֿפצועסן 
  . דעם ָארימַאן אין ֿפַארבָארגעניש

  , הָאסט געטרעטן דעם ים מיט דַײנע ֿפערד 15
  . דעם שױם ֿפון די גרױסע װַאסערן

  , און מַײן לַײב הָאט געציטערט, איך הָאב געהערט 16
  ; קלַאּפטֿפון דעם ָקול הָאבן מַײנע ליּפן גע

  , ַא ֿפױלונג איז ַארַײן אין מַײנע בײנער
  : און איך ציטער אױף מַײן ָארט

  , ַאז איך זָאל זַײן בַארוט אין טָאג ֿפון נױט
  . װען מע קומט אױֿפן ֿפָאלק אים צו בַאֿפַאלן

  , דער ֿפַײגנבױם בליט ניט, ֿפַאר װָאר 17
  , און ניטָא קײן ֿפרוכט אױף די װַײנשטָאקן

  , שט הָאט דער אַײנקום ֿפון אײלבערטבױםגעֿפעל
  , און די ֿפעלדער גיבן ניט קײן שּפַײז
  , ֿפַארשניטן ֿפון געהעֿפט איז די שָאף
  . און ניטָא קײן רינדער אין די שטַאלן

  , ָאבער איך װעל מיך ֿפרײען מיט יהוה 18



  קוקחב

  . און לוסטיק זַײן מיט דעם גָאט ֿפון מַײן הילף
  ,  מַײן שטַארקײטיהוה מַײן גָאט איז 19

  , און ער מַאכט מַײנע ֿפיס װי די הינדן
  . און אױף מַײנע הײכן מַאכט ער מיך טרעטן

   .מיט מַײן סטרונעשּפיל. ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער
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