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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

וםחַנ  
  

 ֿפון דער זעונג ֿפון נחום דעם וךבדָאס ; ואה אױף נינֵוהֿב די נ1
  . ֶאלקֹושי

  ,  איז יהוהרַאכענעמער גָאט ַא צערענער און ַא ַא 2
  ,  איז ַא רַאכענעמער און ֿפול מיט גרימצָארןיהוה
  , ע ֿפַײנט איז זיך נֹוקם ָאן זַײניהוה
  .  ער הַאלט דעם ּכעס צו זַײנע ָׂשונאיםאון

  , יהוה איז אַײנגעהַאלטן אין צָארן 3
  ,  גרױס אין מַאכטאון
  ;  שענקען שענקט ער ניטאון
  ,  מיט װינט און מיט שטורעם איז זַײן װעג– יהוה
  .  װָאלקן דער שטױב ֿפון זַײנע ֿפיסאון

  , אים אױסאון טריקנט ,  שרַײט ָאן אױֿפן יםער 4
  ;  ַאלע טַײכן מַאכט ער טרוקןאון

  ,  װערט דער ָבָשן און ַּכרֶמלֿפַארװעלקט
  . ֿפון לָבנֹון װערט ֿפַארװעלקטבליונג  די און

  ,  בערג ציטערן ֿפַאר איםדי 5
  ,  די טָאלן טוען זיך װַאקלעןאון
  ,  די ערד װערט אױֿפגעטרײסלט ֿפון זַײן ּפניםאון
  . נער אין איר די װעלט אי ַאלע װױאי
  ?  זַײן ּכעס װער קען זיך שטעלןֿפַאר 6

  ?  װער קען בַאשטײן אין זַײן גרימצָארןאון
  ,  צָארן גיסט זיך אױס װי ֿפַײערזַײן



  וםחנ

  .  די ֿפעלזן װערן צעשטױסן ֿפַאר איםאון
  ,  איז יהוהגוט 7

  ;  ַא ֿפעסטונג אין טָאג ֿפון נױטֿפַאר
  . ים ער װײס די װָאס שיצן זיך אין אאון

   מיט ַא שטרָאמיקער ֿפלײצונג ָאבער 8
  ,  ער מַאכן ַא ֿפַארלענדונג ֿפון איר ָארטװעט
  .  זַײנע ֿפַײנט װעט נָאכיָאגן ֿפינצטערנישאון

  ?  טרַאכט איר ַאקעגן גָאטװָאס 9
  ,  ֿפַארלענדונג װעט ער מַאכןַא
  .  צרה װעט ניט אױֿפשטײן ַא צװײט מָאלדי
  ,  װי דערנער אַײנגעֿפלָאכטענע בעת זײ זַײנעןװָארום 10
  ,  װי זײ שיּכורן ֿפַארשיּכורטעאון

   זײ אין גַאנצן ֿפַארצערט װערן װעלן
  .  טרוקענע שטרױװי
   דיר איז ַארױסגעקומען ֿפון 11
  ,  װָאס טרַאכט בײז ַאקעגן גָאטדער
  .  בַארָאט נידערטרעכטיקײטװָאס

  :  הָאט גָאט געזָאגטַאזױ 12
  , ױ ֿפיל װי זײ זַײנען געזונט און ַאזװי
  ;  װעלן זײ ֿפַארשניטן װערן און ֿפַארגײןַאזױ
  ,  איך הָאב דיך געּפַײניקטהגם
  .  איך מער דיך ניט ּפַײניקןװעל

  ,  ַאצונד װעל איך צעברעכן זַײן יָאכשטַאנג ֿפון דיראון 13
  .  דַײנע בינדשטריק װעל איך צערַײסןאון

  , דיר גָאט הָאט בַאֿפױלן װעגן און 14
  ;  ֿפון דַײן נָאמען זָאל מער קײן זָאמען ניט זַײןַאז
   הױז ֿפון דַײן גָאט װעל איך ֿפַארשנַײדן ֿפון

  ;  און געגָאסענע געצןגעשניצטע
  , ר מַאכןֿב װעל דיר ַא קאיך
  . דו ביסט צו שַאנד געװָארןװַײל



  וםחנ

   ָאנזָאגער דעם זע אױף די בערג די ֿפיס ֿפון 1ב
  !  מַאכט הערן שלוםװָאס

  , דַײנע ֿפַײערטעג, יהודה, ֿפַײער
  ,  דַײנע נדריםבַאצָאל
   מער װעט ניט דורכגײן װָארום

  ,  דיר דער נידערטרעכטיקעראין
  .  איז אין גַאנצן ֿפַארשניטןער

  ; דיר צעברעכער גײט ַארױף ַאקעגן ַא 2
  .  די ֿפעסטונגהיט
  ,  אױס אױֿפן װעגקוק

  ,  די לענדןֿפעסטיק
   –. ח ּכֹו זײער דַײןשטַארק

   ֿב גָאט קערט אום דעם שטָאלץ ֿפון יעקװָארום 3
  ;  דעם שטָאלץ ֿפון יׂשראלװי

  ,  אױסלײדיקער הָאבן זײ אױסגעלײדיקטװָארום
   –.  זײערע צװַײגן ֿפַארדָארבןאון

  ,  שילד ֿפון זַײנע גיבֹורים איז גערױטיקטדער 4
  ,  קריגסלַײט אין װערמילֿפַארבדי
  , ל די רַײטװעגן ֿפַײערדיקן שטָאאין
  ;  טָאג ֿפון זײער צוגרײטונגאין
  .  די ציּפרעסשּפיזן װערן געֿפָאכטאון

  ,  די גַאסן װילדעװען די רַײטװעגןדורך 5
  ,  שטורעמען דורך די מערקזײ

  ,  ָאנבליק איז װי ֿפלַאמעןזײער
  .  די בליצן לױֿפן זײ אוםװי

  ,  טרַאכט ָאן זַײנע מַאכטיקעער 6
  ; עשטרױכלט אין זײער גַאנג זײ װערן גָאבער
  ,  אַײלט צו דער מױערמע
  .  צוגעגרײט װערט דער שירעמדַאךאון

  ,  טױערן ֿפון די טַײכן זַײנען געעֿפנטדי 7
  .  דער ּפַאלַאץ װערט צערונעןאון

  , און די מלּכה װערט ַאן ָאּפגעדעקטע ַאװעקגענומען 8
   אירע דינסטן קלָאגן און
  , בן װי דער ָקול ֿפון טױַאזױ



  וםחנ

ג

  .  קלַאּפנדיק אױף די הערצערזיך
   נינֵוה איז װי ַא טַײך װַאסער און 9

  ;  זינט די טעג װָאס זי איזֿפון
  ;  זײ ַאנטלױֿפןָאבער

   “!שטײט! שטײט”
  .  קײנער קערט זיך ניט אוםָאבער

  , רױבט גָאלד,  זילבעררױבט 10
  ,  קײן שיעור צו דעם אױסשטַאטניטָא
  . וסטיקע זַאכן רַײכטום ֿפון ַאלע גלַא
  ,  װערט ּפוסט און װיסט און ֿפַארװיסטזי 11
  ,  דָאס הַארץ װערט צעגַאנגעןאון
  ,  ַא װַאקלעניש ֿפון קניאון
  ;  ַא ציטערניש אין ַאלע לענדןאון
   זײערע ַאלעמענס ּפנימער און

  .  ָאן ַא ֿפינצטערנישנעמען
  ,  איז די װױנונג ֿפון די לײבןװּו 12

  ,  איז געװען דער ֿפיטערּפלַאץ ֿפַאר יונגלײבןװָאס
  ,  לײבינטעדי,  דָארטן איז אומגעגַאנגען דער לײבװָאס
  ? און קײנער הָאט ניט געשרָאקן,  קלײנע לײבלדָאס

  ,  לײב ֿפלעגט ֿפַארצוקן גענוג ֿפַאר זַײנע יונגעדער 13
  ,  װערגן ֿפַאר זַײנע לײבינטעסאון
  , ַארצוקונג זַײנע לעכער הָאט ָאנגעֿפילט מיט ֿפאון
  .  זַײנע װױנונגען מיט ֿפַארצוקטעאון
  , אֹותָבֿזָאגט גָאט ֿפון צ, איך װעל קומען אױף דיר, זע 14
  ,  איך װעל ֿפַארברענען אױף רױך אירע רַײטװעגןאון
  ;  דַײנע יונגלײבן װעט ֿפַארצערן די שװערדאון
  ,  איך װעל ֿפַארשנַײדן ֿפון דער ערד דַײן רױבאון
  . יםח מער װעט ניט געהערט װערן דער ָקול ֿפון דַײנע שלואון

  

  ,  װײ די בלוטיקע שטָאט1
  ! ָאנגעֿפילט, מיט רױב,  גַאנצן מיט ֿפַאלשקײטאין

  .  טוט זיך ניט ָאּפ די ֿפַארצוקונגעס
  ,  קנַאל ֿפון בַײטשןַא 2

  , ערגעּפילדער ֿפון רעד- ַא ַרַעשאון



  וםחנ

  ,  ֿפערד יָאגןאון
  ; װעגן שּפרינגען רַײטאון

  ,  שטורעמען ַארױףרייטער 3
  ,  ֿפלַאם ֿפון שװערדאון
  ,  בליץ ֿפון שּפיזאון
  ,  ַא סך דערשלָאגענעאון
  ,  ַא הױֿפן ּפגריםאון
  ;  ָאן שיעור טױטע לַײבעראון
  .  זײ שטרױכלען ָאן זײערע טױטע לַײבעראון

   װעגן די ֿפיל זנותן ֿפון 4
  , נהנעװדיקער זֹוח- דער װױלֿפון
  ,  מַײנסטערין ֿפון ּכישוףדער
  ,  ֿפַארקױֿפט ֿפעלקער מיט אירע זנותןװָאס
  .  משּפחות מיט אירע ּכישוֿפןאון

  , אֹותָבֿזָאגט גָאט ֿפון צ, איך קום צו דיר, זע 5
  ,  איך װעל אױֿפדעקן דַײנע ברעגן אױף דַײן ּפניםאון
  ,  װעל װַײזן די ֿפעלקער דַײן נַאקעטקײטאון
  . יניגרַײכן דַײן שַאנד די קאון

  ,  איך װעל ַארױֿפװַארֿפן אױף דיר אומװערדיקײטןאון 6
  . און דיך מַאכן װי מיסט,  װעל דיך ֿפַארמיאוסןאון

  , ַאלע װָאס זעען דיך,  עס װעט זַײןאון 7
  ,  װַײכן ֿפון דירװעלן
  ; ֿפַארװיסט געװָארן איז נינֵוה”:  זָאגןאון
  ?  קען זי בַאקלָאגןװער
   “?װַאנען זָאל איך זוכן טרײסטער ֿפַאר דיר ֿפון

  , ָאמֹון- דען בעסער ֿפון נֹואביסטו 8
  ; מיט װַאסער ַארום איר,  איז געזעסן צװישן טַײכןװָאס
  ,  איר ֿפעסטונג איז געװען דער יםװָאס
  ?  ים איז געװען איר מױערֿפון

  , און ִמצַרִים ָאן שיעור,  איז געװען ַא שטַארקײטּכוש 9
  .  און לובים זַײנען געװען דיר צו הילףּפוט
  ,  אױך זי איז אין גלותָאבער 10
  ;  געֿפַאנגענשַאֿפט איז זי געגַאנגעןאין
   אירע קלײנע קינדער זַײנען צעהַאקט געװָארן אױך
  און אױף אירע ִנכבדים ;  ַאלע עק גַאסןאין
  ,  מען גֹורל געװָארֿפןהָאט



  וםחנ

   ַאלע אירע גרױסע לַײט און
  . אין קײטן געשמידט געװָארן זַײנען

  , דו אױך װעסט שיּכור װערן 11
  , עלשטח זַײן ַא געװעסט

   אױך װעסט זוכן דו
  .  בַאשיצונג ֿפון ֿפַײנטַא

  װעלן זַײן ֿפעסטונגען דַײנע ַאלע 12
   :װי ֿפַײגנבײמער מיט ערשטֿפַײגן

  , געטרײסלט װערןזײ  ַאז װָאס
  . אין מױל עסערדעם  זײ ֿפַאלן

   ,װַײבערֿפָאלק אין דיר זַײנען  ַײןד ,זע 13
  ֿפַאר דַײנע ֿפַײנט  געװָארן געעֿפנט ָאֿפן

  , דַײן לַאנד ֿפוןטױערן  די זַײנען
  . דַײנע ריגלען ֿפַײערַא  הָאט ֿפַארצערט

  , שעּפ דיר ָאן בַאלעגערונג ֿפַאר װַאסער 14
   ,ֿפעסטונגען דַײנע ֿפַארשטַארק

  , לײם און טרעט װַאּפנע אין גײ
  . עם ָאן די ציגלֿפורעםנ

  , דענצמָאל װעט דיך ַא ֿפַײער ֿפַארצערן 15
  ; ַא שװערד װעט דיך ֿפַארשנַײדן

  ; זי װעט דיך אױֿפעסן װי דער הײשעריק
  , מעגסט זיך מערן װי דער הײשעריק

  . מעגסט זיך מערן װי דער גריל
   –הָאסט געמערט דַײנע הַאנדלסלַײט מײן ֿפון די שטערן ֿפון הימל  16

  . הָאט דער הײשעריק זיך אױסגעשּפרײט און איז ַאװעקגעֿפלױגן
  , דַײנע געקרױנטע זַײנען װי גרילן 17

  , און דַײנע ֿפירער װי ַא מחנה הײשעריקן
  ; װָאס לַאגערן אױף די ּפלױטן אין ַא קַאלטן טָאג

  , ַאזױ ֿפליען זײ ַאװעק, גײט אױף די זון
  . נעןאון מע װײסט ניט זײער ָארט װּו זײ זַײ

  , מלך ֿפון ַאשור, אַײנגעשלָאֿפן זַײנען דַײנע ּפַאסטוכער 18
  , עס רוען דַײנע מַאכטיקע

  , צעשּפרײט אױף די בערג איז דַײן ֿפָאלק
  . און ניטָא װער זָאל אַײנזַאמלען



  וםחנ

  , ניטָא קײן לינדערונג ֿפַאר דַײן ברָאך 19
  ; שװער איז דַײן װּונד

  , ַאלע װָאס הערן דַײן הערונג
  , קלַאּפן מיט די הענט אױף דיר

   ?װָארום אױף װעמען איז ניט ַאריבער ּתמיד דַײן בײז
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