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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  צֿפנָיה 
  

 דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס איז געװען צו צֿפנָיה דעם זון ֿפון 1
דעם זון ֿפון , דעם זון ֿפון ַאַמרָיה, דעם זון ֿפון גַדלָיה, ּכושי
ֿפון דעם מלך , אין די טעג ֿפון יֹאִשָיהו דעם זון ֿפון ָאמֹונען, ִחזִקָיהן
  .יהּודה

   ֿפַארלענדן װעל איך ֿפַארלענדן ַאלצדינג2
  ,ֿפון דעם געזיכט ֿפון דער ערד

  .זָאגט גָאט
  , איך װעל ֿפַארלענדן מענטשן און בהמות3

  ,און די ֿפישן ֿפון ים,  איך װעל ֿפַארלענדן די ֿפױגלען ֿפון הימל
  ;און די שטרױכלונגען אין אײנעם מיט די רָשעים

  ,ַארשנַײדן דעם מענטשן ֿפון געזיכט ֿפון דער ערדאון איך װעל ֿפ
  .זָאגט גָאט

  , און איך װעל אױסשטרעקן מַײן הַאנט אױף יהּודה4
  ,און אױף ַאלע בַאװױנער ֿפון ירושלים

  און איך װעל ֿפַארשנַײדן ֿפון דעם דָאזיקן ָארט
  ,דעם איבערבלַײב ֿפון ַבַעל

  ;םדעם נָאמען ֿפון די ּפריסטער מיט די ּכהני
   און די װָאס בוקן זיך אױף די דעכער5

  ,צו דעם חיל ֿפון הימל
  ,און די װָאס אי זײ בוקן זיך און שװערן צו יהוה

  ;אי זײ שװערן בַײ ַמלָּכם



  צֿפניה

  , און די װָאס טרעטן ָאּפ ֿפון הינטער יהוה6
  .און ֿפרעגן זיך ניט אױף אים, און װָאס זוכן ניט יהוה

  ! שטיל ֿפַאר גָאט דעם הַאר7
  ,ָארום נָאנט איז דער טָאג ֿפון גָאטװ

  ,װָארום גָאט הָאט ָאנגעברײט ַא שלַאכטונג
  .ֿפַארבעטן זַײנע גערוֿפענע

  , און עס װעט זַײן אין דעם טָאג ֿפון גָאטס שלַאכטונג8
  ,װעל איך זיך רעכענען מיט די הַארן

  ,און מיט דעם מלכס זין
  .שע קלײדעראון מיט ַאלע װָאס קלײדן זיך אין ֿפרעמדלענדי

   און איך װעל זיך רעכענען אין יענעם טָאג9
  ,מיט ַאלע װָאס שּפרינגען איבערן שװעל
  װָאס ֿפילן ָאן דָאס הױז ֿפון זײער הַאר

  .מיט אומרעכט און בַאטרוג

  ,זָאגט גָאט,  און אין יענעם טָאג10
  ,װעט זַײן ַא ָקול ֿפון געשרײ ֿפון דעם ֿפישטױער

  ,ן שטָאטֿפערטלאון ַא יללה ֿפון צװײט
  .און ַא גרױסער ברָאך ֿפון די בערג

  ,איר בַאװױנער ֿפון ַמכֵּתש,  יָאמערט11
  ,װָארום אומגעקומען איז דָאס גַאנצע הַאנדלֿפָאלק
  .ֿפַארשניטן געװָארן ַאלע ָאנגעלָאדענע מיט זילבער

  , און עס װעט זַײן אין יענער צַײט12
  ,װעל איך דורכזוכן ירושלים מיט ליכט

  ון איך װעל זיך רעכענען מיט די לַײטא
  ,װָאס גליװערן אױף זײערע הײװן

  :װָאס זָאגן אין זײער הַארצן
  .ניט גוטס טָאן קען גָאט און ניט שלעכטס טָאן

  , און זײער ֿפַארמעג װעט זַײן צו רױב13
  ;און זײערע הַײזער צו װיסט
  ,און ניט בַאװױנען, און זײ װעלן בױען הַײזער

  .און ניט טרינקען זײער װַײן,  װַײנגערטנעראון ֿפלַאנצען
  , נָאנט איז דער גרױסער טָאג ֿפון גָאט14

  ;נָאנט און געשװינט זײער
  !דער טָאג ֿפון גָאט! הָארך



  צֿפניה

ב

  .ביטער שרַײט דענצמָאל דער ִגבור
  , ַא טָאג ֿפון צָארן איז יענער טָאג15

  ,ַא טָאג ֿפון נױט און קלעם
  ,ַארװיסטונגַא טָאג ֿפון װיסטקײט און ֿפ

  ,ַא טָאג ֿפון חושך און ֿפינצטערניש
  ,ַא טָאג ֿפון װָאלקן און נעבל

   ַא טָאג ֿפון שוֿפר און שַאלונג16
  ,ַאקעגן די בַאֿפעסטיקטע שטעט
  .און ַאקעגן די הױכע טורעמס

  , און איך װעל ענג מַאכן די מענטשן17
  ,און זײ װעלן אומגײן װי בלינדע

  ;עזינדיקטװַײל זײ הָאבן צו גָאט ג
  ,און זײער בלוט װעט ֿפַארגָאסן װערן װי שטױב

  .און זײער ֿפלײש װי מיסט
  ,ַאֿפילו זײער גָאלד,  ַאֿפילו זײער זילבער18

  ;װעט זײ ניט קענען מציל זַײן אין טָאג ֿפון גָאטס צָארן
  און אין דעם ֿפַײער ֿפון זַײן ּכעס

  ,װעט ֿפַארצערט װערן די גַאנצע ערד
  ,רלענדונג ַאזש ַא שרעקלעכעװָארום ַא ֿפַא

  .װעט ער מַאכן ֿפון ַאלע בַאװױנער ֿפון דער ערד

  

  , זַאמלט אַײך אַײן און ֿפַארזַאמלט אַײך1
  ,איר אומֿפַארשעמט ֿפָאלק

   אײדער דער גַזר װערט געבָארן2
  װי שּפרײ ֿפַארגײט דער טָאג

  ,אײדער עס קומט אױף אַײך דער גרימצָארן ֿפון גָאט
  .קומט אױף אַײך דער טָאג ֿפון גָאטס ּכעסאײדער עס 

  ,איר ַאלע ֿפַארליטענע ֿפון לַאנד,  זוכט גָאט3
  ;װָאס הָאט געטָאן זַײן געזעץ

  ,זוכט עניװת, זוכט גערעכטיקײט
  .אֿפשר װעט איר ֿפַארבָארגן װערן אין טָאג ֿפון גָאטס ּכעס

  , װָארום עָזה װעט ַא ֿפַארלָאזענע זַײן4
  ;װיסטענישאון ַאשקלון ַא 

  ,זי װעט מען אין מיטן טָאג ַארױסטרַײבן, ַאשדוד



  צֿפניה

  .און עקרון װעט אױסגעריסן װערן
  ,געגנט-איר בַאװױנער ֿפון דער ים,  װײ5

  !איר ֿפָאלק ֿפון ּכֵרתים
  ,דָאס װָארט ֿפון גָאט איז אױף אַײך

  ;דו לַאנד ֿפון די ּפִלשּתים, ּכַנַען
  און איך װעל דיך אונטערברענגען

  .ײן בַאװױנער זָאל ניט זַײןַאז ק
  , און די געגנט ֿפון ים װעט זַײן ֿפיטערּפלעצער6

  ,און געהעֿפטן ֿפַאר שָאף, לָאנקעס ֿפַאר ּפַאסטוכער
   און עס װעט זַײן ַא חלק7

  ;ֿפַאר דעם איבערבלַײב ֿפון דעם הױז ֿפון יהּודה
  ;זײ װעלן זיך דערױף ֿפיטערן

  ;זײ הױערן אין ָאװנטאין די הַײזער ֿפון ַאשקלון װעלן 
  ,װָארום יהוה זײער גָאט װעט זיך דערמָאנען ָאן זײ

  .און װעט אומקערן זײער געֿפַאנגענשַאֿפט
  , איך הָאב געהערט די לעסטערונג ֿפון מוָאֿב8

  ,און די זידלערַײען ֿפון די קינדער ֿפון עמון
  ,װָאס זײ הָאבן געלעסטערט מַײן ֿפָאלק

  .ײער געמַארקאון זיך געגרײסט ַאקעגן ז
  , דרום ַאזױ װי איך לעב9

  ,דער גָאט ֿפון יׂשראל, דער גָאט ֿפון צֿבאות, זָאגט יהוה
  ,ַאז מוָאֿב װעט װי סדום װערן

  ,און די קינדער ֿפון עמון װי ַעמוָרה
  ,און ַאן אױסגרָאבונג ֿפון זַאלץ, ַא װירטשַאֿפט ֿפון דערנער

  ;און ַא װיסטעניש אױף אײביק
  ,ב ֿפון מַײן אומה װעט זײ צערױבןדער איבערבלַײ

  .און דער רעשט ֿפון מַײן ֿפָאלק װעט זײ ַארבן
  , דָאס װעט זײ זַײן ֿפַאר זײער שטָאלץ10

  און זיך געגרײסט, װָאס זײ הָאבן געלעסטערט
  .קעגן דער אומה ֿפון גָאט ֿפון צֿבאות

  , מוראדיק איז גָאט ַאקעגן זײ11
  ,ּפגעטער ֿפון דער ערדװָארום ער מַאכט אַײנגײן ַאלע ָא

  ,איטלעכער ֿפון זַײן ָארט, און בוקן װעלן זיך צו אים
  .ַאלע אינדזלען ֿפון די ֿפעלקער

  , אױך איר ּכּושים12
  .װעט זַײן דערשלָאגענע ֿפון מַײן שװערד



  צֿפניה

ג

  , און ער װעט אױסשטרעקן זַײן הַאנט ַאקעגן צֿפון13
  ,און װעט אונטערברענגען אשור

  ,ֿפַאר ַא װיסטענישאון מַאכן נינֵוה 
  .ַא טריקעניש ַאזױ װי ַא מדבר

  , און הױערן אין איר װעלן סטַאדעס14
  ;חיות ֿפון יעטװעדער מין

  אי דער ּפעליקַאן אי דער זומּפבושל
  ;װעלן נעכטיקן אױף אירע זַײלנקעּפ
  ,קולות װעלן זינגען אין ֿפענצטער
  ,ַא חורבן װעט זַײן אױף דער שװעל

  .רק דעקט מען ָאּפװָארום איר צעדערװע
   דָאס איז די לוסטיקע שטָאט15

  ,װָאס איז געזעסן אין זיכערקײט
  :װָאס הָאט געזָאגט אין איר הַארצן

  .און אחוץ מיר איז מער ניטָא, איך
  ,װי איז זי געװָארן צו װיסט
  !ַא הױערָארט ֿפַאר חיות

  ,איטלעכער װָאס גײט איר ֿפַארבַײ
  .נטװעט װיגן זַײן הַא, װעט שמוצערן

  

  ,די קױטיקע און אומװערדיקע,  װײ1
  !די דריקערישע שטָאט

  , זי הָאט ניט צוגעהערט דעם ָקול2
  ,זי הָאט ניט גענומען קײן מוסר

  ,זי הָאט זיך ניט ֿפַארזיכערט אױף יהוה
  .זי הָאט זיך ניט דערנענטערט צו איר גָאט

  , אירע הַארן אין איר זַײנען לײבן ברומיקע3
  ,נען ָאװנטװעלףאירע ריכטער זַײ

  .זײ לָאזן ניט ַא בײן ביז ֿפרימָארגן
  , אירע נֿביאים זַײנען לױזגעלָאזט4

  ;מענטשן אומגעטרַײע
  ,אירע ּכהנים ֿפַארשװעכן די הײליקײט

  .ֿפַארברעכן ַאקעגן דער ּתורה
  , גָאט דער גערעכטער איז אין איר מיט5



  צֿפניה

  ;ער טוט ניט קײן אומרעכט
  לָאזט ער ַארױסֿפרימָארגן אין ֿפרימָארגן 

  ;ניט ֿפַארֿפעלט, זַײן גערעכטיקײט אין ליכט
  .ָאבער דער ֿפַארברעכער װײס ניט ֿפון קײן בושה

  , איך הָאב ֿפַארשניטן ֿפעלקער6
  ;ֿפַארװיסט געװָארן זַײנען זײערע װינקלען

  ,איך הָאב חרוֿב געמַאכט זײערע גַאסן
  ;ַאז קײנער גײט ניט דורך

  ,עטצעשטערט זַײנען זײערע שט
  .ָאן ַא בַאװױנער, ָאן ַא מענטשן

  ,װעסט געװיס מורא הָאבן ֿפַאר מיר:  הָאב איך געטרַאכט7
  ;װעסט ַא מוסר נעמען

  ,ּכדי איר װױנונג זָאל ניט ֿפַארשניטן װערן
  ;לױט ַאלץ װָאס איך הָאב בַאֿפױלן װעגן איר

  ָאבער זײ הָאבן זיך געֿפעדערט
  .ע מעׂשיםֿפַארדָארבן צו זַײן אין ַאלע זײער

  ,זָאגט גָאט,  דרום ריכט זיך אױף מיר8
  ,אױף דעם טָאג װָאס איך שטײ אױף צום רױב

  װָארום מַײן משּפט איז אַײנצוזַאמלען די ֿפעלקער
  ,איך זָאל אױֿפקלַײבן די קיניגרַײכן

  ,אױסצוגיסן אױף זײ מַײן ּכעס
  ;מַײן גַאנצן גרימצָארן

  דרָאסװָארום אין דעם ֿפַײער ֿפון מַײן ֿפַאר
  .װעט ֿפַארצערט װערן די גַאנצע ערד

   װָארום דענצמָאל װעל איך איבערמַאכן די ֿפעלקער9
  ,ַא ליּפ ַא רײנע

  ,ַאז זײ זָאלן ַאלע רוֿפן צום נָאמען יהוה
  .אים צו דינען ַאזױ װי אײן מַאן

   ֿפון יענער זַײט טַײכן ֿפון ּכּוש10
  ,װעלן זײ ברענגען מַײנע בעטער

  ,ַצידי טָאכטער ּפּו
  .ַא מּתנה צו מיר

   אין יענעם טָאג װעסטו זיך מער ניט שעמען11
  ,װעגן ַאלע דַײנע מעׂשים

  ,װָאס דו הָאסט ֿפַארברָאכן קעגן מיר



  צֿפניה

  װָארום דענצמָאל װעל איך ָאּפטָאן ֿפון צװישן דיר
  ,דַײנע שטָאלצלוסטיקע

  ,און װעסט זיך מער װידער ניט גרײסן
  .אױף מַײן הײליקן בַארג

  ן איך װעל איבערלָאזן אין דיר או12
  ,דָאס געדריקטע און ָארימע ֿפָאלק

  און זײ װעלן זיך בַאשיצן
  .אין דעם נָאמען יהוה

  , דער איבערבלַײב ֿפון יׂשראל װעט ניט טָאן קײן אומרעכט13
  ,און ניט רעדן קײן ליגן

  און אין זײער מױל װעט זיך ניט געֿפינען
  ;ַא צונג ֿפון בַאטרוג

  ,לן זיך ֿפיטערן און הױערןזײ װע, יָא
  .און קײנער װעט ניט שרעקן

  ,טָאכטער ִציון,  זינג14
  ;יׂשראל, טוט שַאלן

  ,ֿפרײ זיך און זַײ לוסטיק ֿפון גַאנצן הַארצן
  .טָאכטער ירושלים

  , גָאט טוט ָאּפ דַײנע משּפטים15
  ;ער רַאמט ָאּפ דַײנע ֿפַײנט

  ,ראיז צװישן די, גָאט, דער קיניג ֿפון יׂשראל
  .זָאלסט מער ניט מורא הָאבן ֿפַאר בײז

  : אין יענעם טָאג װעט געזָאגט װערן צו ירושלים16
  ;זָאלסט ניט מורא הָאבן

  .ניט שלַאף װערן זָאלן דַײנע הענט, ִציון
  , יהוה דַײן גָאט איז צװישן דיר17

  ;ַא ִגבור װָאס העלֿפט
  ,ער װעט זיך ֿפרײען מיט ִׂשמחה אױף דיר

  ,װַײגן אין זַײן ליבשַאֿפטער װעט ֿפַארש
  .ער װעט זיך ֿפרײען אױף דיר מיט געזַאנג

  -טוֿב - איך זַאמל אַײן די דערװַײטערטע ֿפון ַא יום18
  ,די װָאס זַײנען ַאװעק ֿפון דיר

  .װָאס דו הָאסט געטרָאגן װעגן דעם שַאנד
  ,איך רעכן זיך מיט ַאלע דַײנע ּפַײניקער,  זע19

  ,אין יענער צַײט



  צֿפניה

  , װעל העלֿפן די װָאס איז הינקעדיקאון איך
  ;און די ֿפַארשטױסענע װעל איך אַײנזַאמלען

  ,און איך װעל זײ מַאכן ֿפַאר ַא לױב און ֿפַאר ַא שם
  .די װָאס איבער דער גַאנצער ערד איז געװען זײער שַאנד

  , אין יענער צַײט װעל איך אַײך ברענגען20
  ;מלעןאון אין יענער צַײט טו איך אַײך אַײנזַא

  װָארום איך װעל אַײך מַאכן ֿפַאר ַא שם און ֿפַאר ַא לױב
  ,צװישן ַאלע ֿפעלקער ֿפון דער ערד

  װען איך קער אום אַײער געֿפַאנגענשַאֿפט
  .זָאגט גָאט, ֿפַאר אַײערע אױגן
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