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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ַמְלָאִכי 
  

  :  צו יׂשראל דורך ַמלָאכיןװָארטדי נֿבואה ֿפון גָאטס  1
  . זָאגט גָאט, איך הָאב אַײך ליב געהַאט 2

  ? מיט װָאס הָאסטו אונדז ליב געהַאט:  איר זָאגטאון
  , זָאגט גָאט?  ניט ֵעָׂשו יעקֿבס ַא ברודעראיז
  ,  דעסטװעגן הָאב איך יעקֿבן ליב געהַאטוןֿפ
  ,  און ֵעָׂשון הָאב איך ֿפַײנט געהַאט3

  ,  געמַאכט זַײנע בערג ַא װיסטענישאון
  . שַאקַאלן- זַײן נחלה ֿפַאר מדבראון

  :  אױב ֶאדֹום זָאגט4
  ,  זַײנען צעשטערט געװָארןמיר”

  , “ מיר װעלן װידער ָאּפבױען די חורֿבותָאבער
  : ט ֿפון צֿבאֹות ַאזױ געזָאגט גָאהָאט
  , און איך װעל צעשטערן,  װעלן בױעןזײ
  ,  מע װעט זײ רוֿפן דער געמַארק ֿפון שלעכטיקײטאון
  .  דָאס ֿפָאלק װָאס גָאט הָאט ֿפַארשָאלטן אױף אײביקאון

  , און אַײערע אױגן װעלן זען 5
  :  איר װעט זָאגןאון
  . ון יׂשראלס ַאריבער דעם געמַארק ֿפױ איז גרגָאט

  , ֿפָאטערַא זון גיט ּכֿבוד ַא  6
  ;  ַא קנעכט זַײן הַאראון
  ,  אױב איך בין ַא ֿפָאטעראיז
  ?  איז מַײן ּכֿבודַאװּו



 ַמְלָאִכי

  ,  אױב איך בין ַא הַאראון
  ?  איז די מֹורא ֿפַאר מירַאװּו
   גָאט ֿפון צֿבאֹות זָאגט
  . װָאס זַײט מֿבזה מַײן נָאמען, ּכֹהנים,  אַײךצו
  ? מיט װָאס זַײנען מיר מֿבזה דַײן נָאמען:  איר זָאגטאון

  .  איר ברענגט אױף מַײן מזבח אומװערדיקע שּפַײז7
  ? מיט װָאס הָאבן מיר דיך ֿפַאראומװערדיקט:  איר זָאגטאון
  . דער טיש ֿפון גָאט איז ִנמאס:  אַײער זָאגןמיט

  ,  און ַאז איר ברענגט ַא בלינדס צו שלַאכטן8
  ! ז ניט קײן בײאיז
  ,  ַאז איר ברענגט ַא הינקעדיקס און ַא קרַאנקסאון
  !  קײן בײז ניטאיז

  ,  עס ַאקָארשט צו דַײן ֿפירשטגענען
  ,  ער װעט דיך בַאװיליקןצי

  ?  װעט דיך אױֿפנעמעןָאדער
  .  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט

  ,  און ַאצּונד בעט ַאקָארשט בַײ גָאט9
  !  זָאל אונדז לַײטזעליקןער
  ;  אַײער הַאנט איז דָאס געשעןךדור
  ?  ער אױֿפנעמען דעם ּפנים ֿפון עמיצן ֿפון אַײךקען
  .  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט

  , װָאלט גָאר װער ֿפון אַײך צושליסן די טירן 10
  !  איר זָאלט ניט ָאנצינדן ֿפַײער אױף מַײן מזבח אומזיסטאון
  ,  װיל אַײך ניט הָאבןאיך
  , ֹות גָאט ֿפון צֿבאזָאגט
  .  װעל ניט בַאװיליקן קײן קרבן ֿפון אַײער הַאנטאון
  װָארום ֿפון אױֿפגַאנג ֿפון דער זון און ביז איר אונטערגַאנג  11
  ,  מַײן נָאמען גרױס צװישן די ֿפעלקעראיז
   אין איטלעכן ָארט װערט װַײרױך געברַאכט צו מַײן נָאמען און

  ; און שּפַײזָאּפֿפער רײנע
  , מען איז גרױס צװישן די ֿפעלקער מַײן נָאװַײל
  .  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט

  :  און איר ֿפַארשװעכט אים מיט אַײער זָאגן12
  ,  טיש ֿפון גָאט איז אומװערדיקדער
  . איז ִנמאס, זַײן שּפַײז,  זַײן ֿפרוכטאון
  ! װָאס ֿפַאר ַא טירחא, זע: און איר זָאגט 13



 ַמְלָאִכי

ב

  ,  איר בלָאזט דערױףאון
  ; ֿפון צֿבאֹות גָאט זָאגט
  ,  איר ברענגט ַא געגזלטסאון
  ;  ַא הינקעדיקס און ַא קרַאנקסאון
  ,  ַאז איר ברענגט דעם קרבןאון
  ?  איך אים בַאװיליקן ֿפון אַײער הַאנטזָאל
  .  גָאטזָאגט

  , ון ֿפַארשָאלטן זָאל זַײן דער ליסטיקער א14
  ,  אין זַײן סטַאדע איז דָא ַא ָזכרװָאס
  ; מַנדר און שלַאכט ַא געֿפעלערטס צו גָאט ער איז און

  ,  ַא גרױסער קיניג בין איךװָארום
  ,  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט
  .יז ֿפָארכטיק צװישן די ֿפעלקער מַײן נָאמען אאון

  

  צו אַײך ,  און ַאצונד1
  : איר ּכֹהנים,  דערדָאזיקער ָאנזָאגאיז

  ,  אױב איר װעט ניט צוהערן2
  , יט ַארַײננעמען אין הַארצן אױב איר װעט נאון
  ,  געבן ּכֿבוד צו מַײן נָאמעןצו

  ,  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט
  ,  איך ָאנשיקן אױף אַײך ַא קללהװעל
  ,  איך װעל ֿפַארשילטן אַײערע גערעטענישןאון
  , איך טו זײ ֿפַארשילטן, יָא

  .  איר נעמט ניט צום הַארצןװַײל
  ;  אױף דער זריעהאיך װעל ָאנשרַײען בַײ אַײך,  זעט3

  ,  איך װעל צעשיטן מיסט אױף אַײערע ּפנימעראון
  ; קרבנות-טוֿב- מיסט ֿפון אַײערע ָיוםדעם
  .  מע װעט אַײך ַאװעקטרָאגן מיט איםאון

   און איר װעט װיסן ַאז איך הָאב אַײך געשיקט 4
  ,  ָאנזָאגדָאזיקןם דע
  ,  מַײן בונד זָאל בלַײבן מיט ֵלִויּכדי
  .  ֿפון צֿבאֹות גָאטזָאגט

  מַײן בונד איז מיט אים געװען  5
  , און איך הָאב זײ אים געגעבן,  לעבן און ֿפרידאױף



 ַמְלָאִכי

  , און ער הָאט ֿפַאר מיר מֹורא געהַאט,  מֹוראאױף
  .  ֿפַאר מַײן נָאמען הָאט ער געַאנגסטאון

  ,  די ּתֹורה ֿפון אמת איז געװען אין זַײן מױל6
  ; ניט געֿפונען אױף זַײנע ליּפן קײן אומרעכט הָאט זיך און
  ,  ֿפריד און אין רעכטֿפַארטיקײט איז ער מיט מיר געגַאנגעןאין
  .  ֿפיל הָאט ער ָאּפגעקערט ֿפון זינדאון

  ,  װָארום די ליּפן ֿפון ּכֹהן דַארֿפן היטן קענשַאֿפט7
  ,  די ּתֹורה דַארף מען זוכן ֿפון זַײן מױלאון
  . ון צֿבאֹות איז ער ֿפון גָאט ֿפח דער שליװַײל

  ,  ָאבער איר הָאט זיך ָאּפגעקערט ֿפון װעג8
  ,  הָאט געמַאכט שטרױכלען ֿפיל אין דער ּתֹורהאיר
  ,  הָאט ֿפַארדָארבן דעם בונד ֿפון ֵלִויאיר
  .  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט

  דרום הָאב איך אױך אַײך געמַאכט  9
  ,  און ָשֿפל בַײ דעם גַאנצן ֿפָאלקִנֿבזה
  ,  װי איר היט ניט מַײנע װעגןעדליקװ
  .  שַאנעװעט מענטשן אין געזעץאון

  ?  אונדז ַאלעמעןבַײ איז ניט אײן ֿפָאטער 10
  ?  אונדז ניט אײן גָאט בַאשַאֿפןהָאט
  ,  זָאלן מיר ֿפעלשן אײנער ָאן ַאנדערןװָאס ֿפַאר

  ? צו ֿפַארשװעכן דעם בונד ֿפון אונדזערע עלטערן
  , יהודה הָאט געֿפעלשט 11
   אומװערדיקײט איז געטָאן געװָארן און
   , יׂשראל און אין ירוָשַלִיםאין

   ֿפַארשװעכט הָאט יהודה װָארום
  , די הײליקײט ֿפון יהוה װָאס ער הָאט ליב געהַאט

  .  הָאט בַאמַאנט די טָאכטער ֿפון ַא ֿפרעמדן גָאטאון
   ,גָאט װעט ֿפַארשנַײדן בַײ דעם מַאן װָאס טוט דָאס 12
  ,  רוֿפער און ַאן ענטֿפערער ֿפון די געצעלטן ֿפון יעקֿבַא
  .  דעם װָאס ברענגט ַא קרבן צו גָאט ֿפון צֿבאֹותאון
  : װָאס און צװײטנס טוט איר ָאט 13
  .  בַאדעקט דעם מזבח ֿפון גָאט מיט טרערןאיר
  ,  געװײן און מיט זיֿפצענישמיט
  ,  ער קען זיך מער ניט קערן צום קרבןביז
  .  אים ָאננעמען מיט בַאװיליקונג ֿפון אַײער הַאנטוןא



 ַמְלָאִכי

ג

   –? װָאס ֿפַאר: און איר זָאגט 14
   גָאט איז עדות װַײל

  ,  דיר און דער װַײב ֿפון דַײן יוגנטצװישן
  ,  דו הָאסט געֿפעלשט ָאן אירװָאס
  ,  זי איז דַײן חֿברטעהגם
  .  די װַײב ֿפון דַײן בונדאון
  און קײן אײנער װעט דָאס ניט טָאן  15

  .  הָאט ַאן איבערבלַײב ֿפון גַײסטװָאס
  ?  װָאס ֿפַארלַאנגט יעטװעדער אײנערװָארום

  .  זָאמען ֿפון גָאטַא
  ,  זָאלט איר זַײן ָאּפגעהיט אין אַײער געמיטדרום
  .  ָאן דער װַײב ֿפון זַײן יוגנט זָאל מען ניט ֿפעלשןאון
  , ֿפַײנט שײדונג װָארום איך הָאב 16

  ,  יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראלזָאגט
  ,  דעם װָאס בַאדעקט זַײן קלײד מיט אומרעכטאון

  ;  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט
  ,  זָאלט איר זַײן ָאּפגעהיט אין אַײער געמיטדרום
  .  איר זָאלט ניט ֿפעלשןַאז

  ,  מיט אַײערע רײדגָאטאיר הָאט מיד געמַאכט  17
  ?  מיט װָאס הָאבן מיר מיד געמַאכט: איר זָאגטאון
  , איטלעכער װָאס טוט בײז:  אַײער זָאגןמיט
  ,  גוט אין די אױגן ֿפון גָאטאיז
  ;  זײ װיל ער הָאבןאון

  ? װּו איז דער גָאט ֿפון גערעכטיקײט, ָאדער

  

  , חאיך שיק מַײן שלי,  זע1
  ,  ער װעט ָאּפרַאמען דעם װעג ֿפַאר מיראון

  עט קומען אין זַײן טעמּפל  ּפלוצלינג װאון
  ;  הַאר װעמען איר זוכטדער
  ,  ֿפון בונד װעמען איר בַאגערטח דער שליאון
  . זָאגט גָאט ֿפון צֿבאֹות,  קומט ערָאט
  ?  װער קען אױסהַאלטן דעם טָאג ֿפון זַײן קומעןאון

  ? װען ער בַאװַײזט זיך, און װער איז דער װָאס קען בַאשטײן 2



 ַמְלָאִכי

  , י ֿפַײער ֿפון דעם שמעלצער ער איז װװָארום
  .  װי לױג ֿפון װעשעראון

  , און ער װעט זיצן װי ַא שמעלצער און ַא רײניקער ֿפון זילבער 3
  ,  װעט רײניקן די קינדער ֿפון ֵלִויאון
  ;  זײ לַײטערן װי גָאלד און װי זילבעראון
   זײ װעלן ברענגען צו גָאט און

  .  אין גערעכטיקײטקרבנות
  ײגט װעט זַײן בַײ גָאט  און ָאנגעל4

  ,  קרבן ֿפון יהודה און ירוָשַלִיםדער
  ,  אין די טעג ֿפון ַאמָאלװי
  .  װי אין ֿפַארצַײטיקע יָארןאון

  ,  און איך װעל גענענען צום משּפט אױף אַײך5
  ,  איך װעל זַײן ַא שנעלער עדותאון

  , און ַאקעגן די נֹואֿפים,  די מכשֿפיםַאקעגן
  , ָאס שװערן ֿפַאלש ַאקעגן די װאון
  ,  ַאקעגן די װָאס רױבן דעם לױנַארבעטער ֿפון זַײן לױןאון
  ,  ַאלמנה און דעם יתוםדי
  ,  קריװדען דעם ֿפרעמדןאון
  ,  הָאבן ניט קײן מֹורא ֿפַאר מיראון

  .  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט
  ,  ָאבער איך גָאט ענדער זיך ניט6

  . ַארלענדט װערן איר קינדער ֿפון יעקֿב װעט ניט ֿפאון

   ָאן עלטערןֿפון די טעג ֿפון אַײערע  7
  ; און זײ ניט געהיט,  איר זיך ָאּפגעקערט ֿפון מַײנע געזעצןהָאט

  , און איך װעל זיך אומקערן צו אַײך, קערט אַײך אום צו מיר
  .  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט
  ? װעגן װָאס זָאלן מיר זיך אומקערן:  איר זָאגטָאבער

  , ַארף ַא מענטש בַארױבן גָאטצי ד 8
  ?  איר בַארױבט מיךװָאס
  ? אין װָאס בַארױבן מיר דיך:  איר זָאגטאון
  .  דעם מעׂשר און דער ָאּפשײדונגאין

  ,  איר זַײט מיט ַא קללה ֿפַארשָאלטן9
  ,  בַארױבט איר מיךֿפון דעסט װעגן

  .  גַאנצע ֿפָאלקדָאס
  , ױז ברענגט דעם גַאנצן מעׂשר אין שַאצה10



 ַמְלָאִכי

  ,  זָאל זַײן שּפַײז אין מַײן הױזאון
  ,  ּפרּוװט מיך ַאקָארשט דערמיטאון

  ,  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט
  ,  איך װעל אַײך ניט עֿפענען די ֿפענצטער ֿפון הימלאױב
   װעל אַײך ניט ַארָאּפגיסן ַא ברכה און
  .  איבער גענוגביז
  , עם ֿפַארצערער און איך װעל ָאנשרַײען ֿפון אַײערטװעגן אױף ד11
  ,  ער װעט אַײך ניט ֿפַארװיסטן די ֿפרוכט ֿפון דער ערדאון
  ,  אַײער װַײנשטָאק װעט ניט ֿפַארװַארֿפן אין ֿפעלדאון

  .  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט
  ,  און ַאלע ֿפעלקער װעלן אַײך שַאצן גליקלעך12

  ,  איר װעט זַײן ַא געװינטשט לַאנדװָארום
  . אֹות גָאט ֿפון צֿבזָאגט

  ,  ֿפַארשַײט זַײנען אַײערע רײד קעגן מיר13
  .  גָאטזָאגט
  ? װָאס הָאבן מיר גערעדט ַאקעגן דיר:  איר זָאגטאון
  , אומזיסט איז דינען גָאט”:  איר הָאט געזָאגט14
  ,  װָאס קומט ַארױס ַאז מיר הָאבן געהיט זַײן היטונגאון
   ַאז מיר זַײנען אומגעגַאנגען ֿפינצטער און
  ?  װעגן גָאט ֿפון צֿבאֹותוןֿפ

  ; ַאצונד שַאצן מיר גליקלעך די מוטװיליקע, איז 15
  , אױֿפגעריכט געװָארן זַײנען די װָאס טוען שלעכטס, יָא
  . “און זַײנען ַאנטרונען געװָארן, זײ הָאבן געּפרּוװט גָאט, יָא
  מָאל הָאבן די גָאטסֿפָארכטיקע  ענס ד16

   , אײנער צום ַאנדערןגערעדט
  ,  גָאט הָאט ֿפַארנומען און צוגעהערטאון
  ,  ַא בוך ֿפון דערמָאנונג איז ָאנגעשריבן געװָארן בַײ איםאון
  . און טרַאכטן ָאן זַײן נָאמען,  די װָאס ֿפָארכטן גָאטֿפַאר

  ,  און זײ װעלן מיר זַײן ַא טַײער אײגנס17
  ,  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט
  ;  דעם טָאג װָאס איך בַאשעראין
  ,  איך װעל זיך דערבַארימען אױף זײאון
  .  ַא מַאן דערבַארימט זיך אױף זַײן זון װָאס דינט איםװי
   און איר װעט װידער אַײנזען 18

  ,  דעם צדיק און דעם רשעצװישן
  ,  דעם װָאס דינט גָאטצװישן



 ַמְלָאִכי

  .  דעם װָאס דינט אים ניטאון
  , דער טָאג קומט,  װָארום זע19
  , ױװן ברענט װי ַאן אער
   ַאלע מוטװיליקע און ַאלע װָאס טוען שלעכטס און

  ,  זַײן שטרױװעלן
  ,  ָאנצינדן װעט זײ דער טָאג װָאס קומטאון

  ,  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט
   ער װעט זײ ניט איבערלָאזן ַאז
  .  װָארצל ָאדער ַא צװַײגַא
  , װָאס הָאט מֹורא ֿפַאר מַײן נָאמען,  ָאבער אַײך20

  די זון ֿפון גערעכטיקײט  אױֿפגײן װעט
  ;  הײלונג אין אירע ֿפליגלעןמיט
   איר װעט ַארױסגײן און װעט שּפרינגען און
  .  קעלבער ֿפון שטַאלװי
  ,  און איר װעט צודריקן די רשעים21

   זײ װעלן זַײן ַאש אונטער אַײערע ֿפוסטריט װָארום
  ,  דעם טָאג װָאס איך בַאשעראין

  .  גָאט ֿפון צֿבאֹותזָאגט

  ,  קנעכט משהןמַײןגעדענקט די ּתֹורה ֿפון  22
  ,  איך הָאב אים בַאֿפױלן אין חֹוֵרֿב ֿפַאר גַאנץ יׂשראלװָאס

  . חוקים און געזעצן
  איך שיק צו אַײך ,  זעט23

  , הנֿביא?} ֵאִלָיהּו {ֵאִלָיהו
  ,  עס קומט דער טָאג ֿפון גָאטאײדער
  .  גרױסער און דער מֹוראדיקערדער

  ,  װעט אומקערן דָאס הַארץ ֿפון עלטערן צו קינדער און ער24
  ,  דָאס הַארץ ֿפון קינדער צו זײערע עלטערןאון
  ,  איך זָאל ניט קומעןּכדי
  .  שלָאגן דָאס לַאנד מיט ֿפַארװיסטונגאון
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