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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

עֹוֿבְדָיה   
  

  .  די זעונג ֿפון עֹוֿבדָיהן1
  : ַאזױ הָאט געזָאגט גָאט דער הַאר אױף ֶאדֹום

  , ַא הערונג הָאּבן מיר געהערט ֿפון גָאט
  : און ַא שליח איז געשיקט צװישן די ֿפעלקער

  . חמה אױף איראון לָאמיר אױֿפשטײן אין מל, שטײט אױף
  ,  איך דיך צװישן די ֿפעלקערמַאךקלײן , זע 2

  . ֿפַארַאכט זײער װערסטו
  , די מוטװיליקײט ֿפון דַײן הַארצן הָאט דיך ֿפַארֿפירט 3

  , דו װָאס רוסט אין די שּפַאלטן ֿפון ֿפעלז
  ; ונגינאין דער הײך ֿפון דַײן װו

  : װָאס זָאגסט אין דַײן הַארצן
  ? ּפנידערן צו דער ערדװער װעט מיך ַארָא

  , ןװען דו זָאלסט זיך װי ַאן ָאדלער דערהײב 4
  , און װען דו מַאכסט צװישן שטערן דַײן נעסט

  , װעל איך ֿפון דָארטן דיך ַארָאּפנידערן
  . זָאגט גָאט

   –אױּב נַאכטרױּבער , גנֿבים װָאלטן געקומען צו דיר אױב 5
   – !װי ביסטו ֿפַארשניטן געװָארן

  ;  זײ דָאך בלױז געגנֿבעט גענוג ֿפַאר זיךװָאלטן
  , אױּב הַארּבסטער װָאלטן געקומען צו דיר
  . װָאלטן זײ דָאך ַא נָאכקלַײּב איבערגעלָאזט

  , װי איז דורכגעזוכט געװָארן ֵעָׂשו 6
  ! ַאנטּפלעקט געװָארן זַײנע בַאהעלטענישן
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  , ּביז צום געמַארק הָאּבן זײ דיר בַאלײט 7
  ; ונדסלַײטַאלע דַײנע ב
  דיך ּבַײגעקומען , דיך ֿפַארֿפירט

  . הָאּבן די גוטע ֿפרַײנט דַײנע
  די װָאס הָאּבן דַײן ברױט געגעסן 

  . הָאבן געשטעלט ַא נעץ אונטער דיר
  . ניט געװען קײן ֿפַארשטַאנדיקײט אין אים

  , זָאגט גָאט, אין יענעם טָאג, װָאר ֿפַאר 8
  ,  ֿפון ֶאדֹום,װעל איך אונטערברענגען די חכמים

  . ֿפון בַארג ֵעָׂשו, די ֿפַארשטַאנדיקײטן או
  , װעלן צעברָאכן װערן, ֵּתיָמן, און דַײנע גיבֹורים 9

  ּכדי איטלעכער זָאל ֿפַארשניטן װערן 
  . ֿפון בַארג ֵעָׂשו דורך טײטונג

  ֿפַאר דעם אומרעכט צו דַײן ברודער יעקֿב  10
  , װעט דיך ַא בושה בַאדעקן

  .  ֿפַארשניטן װערן אױף אײביקאון װעסט
  , אין דעם טָאג װָאס דו ביסט געשטַאנען ֿפון װַײטן 11

  , אין דעם טָאג װָאס ֿפרעמדע הָאבן געֿפַאנגען זַײן ֿפַארמעג
  , און װילדֿפרעמדע זַײנען געקומען אין זַײנע טױערן

  , און אױף ירוָשַלִים גֹורל געװָארֿפן
  . זײביסטו אױך געװען װי אײנער ֿפון 

  , און דו הָאסט ניט געזָאלט צוזען דעם טָאג ֿפון דַײן ברודער 12
  , אין טָאג ֿפון זַײן אומגליק

  , און ניט געזָאלט זיך ֿפרײען איבער די קינדער ֿפון יהודה
  , אין טָאג ֿפון זײער אונטערגַאנג
  , און ניט געזָאלט גרײסן דַײן מױל

  . אין טָאג ֿפון נױט
  , הָאסט ניט געזָאלט קומען אין טױער ֿפון מַײן ֿפָאלק 13

  , אין טָאג ֿפון זַײן ברָאך
  , זַײן אומגליק, דו אױך, ניט געזָאלט צוזען

  , אין טָאג ֿפון זַײן ברָאך
  , און ניט געזָאלט אױסשטרעקן די הַאנט אױף זַײן ֿפַארמעג

  . אין טָאג ֿפון זַײן ברָאך
  ,  בַײם שײדװעגאון הָאסט ניט געזָאלט שטײן

  , צו ֿפַארשנַײדן זַײנע ַאנטרונענע 14
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  , און ניט געזָאלט איבערענטֿפערן זַײנע געבליבענע
  . אין טָאג ֿפון נױט

  ; װָארום נָאנט איז דער טָאג ֿפון גָאט אױף ַאלע ֿפעלקער 15
  , װעט געטָאן װערן צו דיר, װי דו הָאסט געטָאן

  . ּפַײן קָאװעט זיך אומקערן אױף דטּוונג דַײן 
  , װָארום װי איר הָאט געטרונקען אױף מַײן הײליקן בַארג 16

  ; װעלן טרינקען ַאלע ֿפעלקער ּתמיד
  , זײ װעלן טרינקען און זוּפן, יָא

  . מָאל ניט געװעןן און װערן װי קײ
  , ָאבער אױף דעם בַארג ִציֹון װעט זַײן ַאן ַאנטרינונג 17

  ; און ער װעט זַײן הײליק
  .  הױז ֿפון יעקֿב װעט ַארבן זײערע ַארבונגעןאון דָאס

  , און דָאס הױז ֿפון יעקֿב װעט זַײן ַא ֿפַײער 18
  , און דָאס הױז ֿפון יֹוסף ַא ֿפלַאם
  , און דָאס הױז ֿפון ֵעָׂשו צו שטרױ

  , און זײ װעלן זײ ָאנצינדן און זײ ֿפַארצערן
  ; ֵעָׂשואון קײן איבערבלַײב װעט ניט זַײן ֿפון דעם הױז ֿפון 

  . װָארום גָאט הָאט גערעדט
  , און די װָאס אין ָדרום װעלן ַארבן דעם בַארג ֵעָׂשו 19

  ;  די ּפִלשּתים–און די װָאס אין דער נידערונג 
  , און זײ װעלן ַארבן דָאס ֿפעלד ֿפון אֿפרים

  ; און דָאס ֿפעלד ֿפון שֹומרֹון
  . און בנימין װעט ַארבן ִגלָעד

  ע ֿפַארטריבענע מחנה ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל דָאזיק און די 20
  , װָאס צװישן די ּכַנענים ביז ָצרֿפת

  , רדאון די ֿפַארטריבענע ֿפון ירוָשַלִים װָאס אין סָפֿ
  . װעלן ַארבן די שטעט ֿפון ָדרום

  , און העלֿפער װעלן ַארױֿפגײן אױֿפן בַארג ִציֹון 21
  , צו משּפטן דעם בַארג ֵעָׂשו

  . מלוכה װעט זַײן בַײ גָאטאון די
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