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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  יֹוֵאל 
  

 דָאס װָארט ֿפון גָאט װָאס איז געװען צו יֹוֵאל דעם זון ֿֿפון 1
  : ּפתוֵאלן

  , איר זקנים,  הערט דָאס צו2
  : און ֿֿפַארנעמט ַאלע בַאװױנער ֿֿפון לַאנד
  , איז ַאזױ װָאס געשען אין אַײערע טעג

  ? ון אַײערע עלטערןצי אין די טעג ֿֿפ
  ,  דערצײלט װעגן דעם אַײערע קינדער3

  , און אַײערע קינדער צו זײערע קינדער
  . און זײערע קינדער צו דעם ַאנדער ָדור

   װָאס איז געבליבן ֿֿפון דעם װָארעם 4
  , הָאט אױֿֿפגעגעסן דער הײשעריק

  און װָאס איז געבליבן ֿֿפון דעם הײשעריק 
  , ער גרָאזֿֿפרעסערהָאט אױֿֿפגעגעסן ד

  און װָאס איז געבליבן ֿֿפון דעם גרָאזֿֿפרעסער 
  . הָאט אױֿֿפגעגעסן דער גריל

  , און װײנט, שיּכורים,  כַאּפט זיך אױף5
  , ַאלע טרינקער ֿֿפון װַײן, און יָאמערט

  אױף דער טרױבנזַאֿֿפט 
  . װָאס זי איז ֿֿפַארשניטן געװָארן ֿֿפון אַײער מױל

  , ָאלק איז ַארױֿֿפגעקומען אױף מַײן לַאנד װָארום ַא ֿֿפ6
  ; מַאכטיק און ָאן ַא צָאל

  , זַײנע צײן זַײנען צײן ֿֿפון ַא לײב



  יֹואל

  . און בַאקצײנער ֿֿפון ַא לײבינטע הָאט ער
  ,  ער הָאט געמַאכט מַײן װַײנשטָאק צו װיסט7

  ; און צו שּפענדלעך מַײן ֿֿפַײגנבױם
  , נידערגעװָארֿֿפןָאּפגעהױלט הױל הָאט ער אים און ַא

  . זַײנע צװַײגן זַײנען װַײס געװָארן
   קלָאג װי ַא יונגֿֿפרױ ָאנגעגורט מיט זַאק 8

  . נָאך דעם מַאן ֿֿפון איר יוגנט
   ֿֿפַארשניטן געװָארן איז ַא שּפַײזָאּפֿֿפער און ַא גיסָאּפֿֿפער 9

  ; ֿֿפון דעם הױז ֿֿפון גָאט
  , עס טרױערן די ּכֹהנים

  . ר ֿֿפון גָאטדי בַאדינע
  ,  ֿֿפַארװיסט געװָארן איז דָאס ֿֿפעלד10

  , עס טרױערט די ערד
  , װָארום ֿֿפַארװיסט געװָארן איז די ּֿתֿבואה

  , אױסגעטריקנט הָאט דער װַײן
  , אַײנגעגַאנגען איז דָאס אײל

  ,  צו שַאנד זַײנען די ַאקערלַײט11
  , עס יָאמערן די װַײנגערטנירער

  ; ֿֿפן גערשטןאױֿֿפן װײץ און אױ
  . װָארום דער שניט ֿֿפון ֿֿפעלד איז ֿֿפַארלָארן

  ,  דער װַײנשטָאק איז ֿֿפַארטריקנט12
  ; און דער ֿֿפַײגנבױם איז ֿֿפַארװעלקט

  , אױך דער טײטלבױם און דער עּפלבױם, דער מילגרױם
  ; זַײנען ֿֿפַארטריקנט, ַאלע בײמער ֿֿפון ֿֿפעלד

  . רײד ֿֿפון די מענטשנקינדעראױסגעטריקנט הָאט די ֿֿפ, יָא
  , איר ּכֹהנים,  גורט אַײך ָאן און קלָאגט13

  ; איר בַאדינער ֿֿפון מזבח, יָאמערט
  , קומט נעכטיקט אין זַאקקלײדער

  , בַאדינער ֿֿפון מַײן גָאט
  װָארום ֿֿפַארמיטן איז ֿֿפון אַײער גָאטס הױז 

  . ַא שּפַײזָאּפֿֿפער און ַא גיסָאּפֿֿפער
  , קט ַא ֿֿפַאסטטָאג הײלי14

  , רוֿֿפט ַאן אַײנזַאמלונג
  , קלַײבט צונױף די עלטסטע
  , ַאלע בַאװוינער ֿֿפון לַאנד

  , אין הױז ֿֿפון יהוה אַײער גָאט



  יֹואל

ב

  . און טוט שרַײען צו גָאט
  !  װײ אױף דעם טָאג15

  , װָארום נָאנט איז דער טָאג ֿֿפון גָאט
  . עראון װי ַא ברָאך ֿֿפון ַאלמַאכטיקן קומט 

  ֿֿפַאר אונדזערע אױגן ,  ֿֿפַאר װָאר16
  ; איז ֿֿפַארשניטן די שּפַײז
  . די ֿֿפרײד און די לוסטיקײט, ֿֿפון אונדזער גָאטס הױז

   אַײנגעדַארט זַײנען די זָאמען 17
  , אונטער זײערע גרודעס

  , װיסט געװָארן זַײנען די שּפַײכלערס
  אַײנגעֿֿפַאלן זַײנען די שַײערן 

  . סגעטריקנט איז די ּתבואהװָארום אױ
  !  װי קרעכצט די בהמה18

  , צעטומלט זַײנען די סטַאדעס רינדער
  ; װָארום ניטָא ֿֿפַאר זײ קײן ֿֿפיטערונג

  . ַאֿֿפילו די סטַאדעס שָאף זַײנען ֿֿפַארװיסט
  , טו איך רוֿֿפן, גָאט,  צו דיר19

  װָארום ַא ֿֿפַײער הָאט ֿֿפַארצערט 
  , ון מדברדי ֿֿפיטערּפלעצער ֿֿפ

  און ַא ֿֿפלַאם הָאט צעֿֿפלַאקערט 
  . ַאלע בײמער ֿֿפון ֿֿפעלד

  ,  ַאֿֿפילו די בהמות ֿֿפון ֿֿפעלד שמַאכטן צו דיר20
  , װָארום אױסגעטריקנט זַײנען די גרָאבנס װַאסער

  און ַא ֿֿפַײער הָאט ֿֿפַארצערט 
  .די ֿֿפיטערּפלעצער ֿֿפון מדבר

  

  , ִציֹון בלָאזט ַא שֹוֿפר אין 1
  , און שַאלט אױף מַײן הײליקן בַארג
  , זָאלן ציטערן ַאלע בַאװױנער ֿפון לַאנד
  , װָארום דער טָאג ֿפון גָאט קומט ָאן

  ; װָארום ער איז נָאנט
  ,  ַא טָאג ֿפון חֹושך און ֿפינצטערניש2

  , ַא טָאג ֿפון װָאלקן און נעבל
  ; װי ַא שװַארצקײט אױסגעשּפרײט אױף די בערג



  יֹואל

  ,  גרױס ֿפָאלק און ַא מַאכטיקסַא
  ַאזַא װי ער איז ניט געװען ֿפון אײביק ָאן 

  און װעט נָאך אים מער ניט זַײן 
  . דֹורות-ביז די יָארן ֿפון דֹור

  ,  אים ֿפַארױס ֿפַארצערט ַא ֿפַײער3
  ; און הינטער אים ֿפלַאקערט ַא ֿפלַאם

  , יםװי דער גָארטן ֿפון ֵעֶדן איז דָאס לַאנד ֿפַאר א
  , און הינטער אים ַא מדבר ַא װיסטער

  . און צו מָאל קײן ַאנטרינונג איז ניטָא ֿפון אים
  ,  װי דָאס אױסזען ֿפון ֿפערד איז זַײן אױסזען4

  . און װי רַײטער ַאזױ לױֿפן זײ

  ,  װי דָאס גערױש ֿפון רַײטװעגן5
  ; איז זײער שּפרינגען אױף די שּפיצן בערג

   ֿפלַאמֿפַײער װי דער קנַאל ֿפון ַא
  ; װָאס ֿפַארצערט שטרױ

  װי ַא ֿפָאלק ַא מַאכטיקס 
  . געגרײט צו מלחמה

  ,  ֿפַאר אים ציטערן ֿפעלקער6
  . ַאלע ּפנימער הָאבן ָאנגענומען ַא ֿפינצטערניש

  ,  װי גיבֹורים לױֿפן זײ7
  , לַײט קלעטערן זײ אױף דער מױער-װי מלחמה

  , ײאון איטלעכער אין זַײנע װעגן גײען ז
  . און זײ ּפלָאנטערן ניט זײערע שטעגן

  ,  און אײנער דעם ַאנדערן שטױסן זײ ניט8
  , איטלעכער אין זַײן שליַאך גײען זײ

  , און דורך װָאֿפן װַארֿפן זײ זיך
  . און װערן ניט געשעדיקט

  ,  זײ שּפרינגען אױף דער שטָאט9
  , זײ לױֿפן אױף דער מױער

  , זײ גײען ַארױף אין די הַײזער
  . זײ קומען דורך די ֿפענצטער װי ַא גנֿב

  ,  ֿפַאר אים ציטערט די ערד10
  ; שטורעמען די הימלען

  , די זון און די לֿבנה װערן שװַארץ
  . און די שטערן נעמען ַארַײן זײער שַײן



  יֹואל

   און גָאט לָאזט ַארױס זַײן ָקול 11
  ; ֿפַארױס ֿפַאר זַײן חיל

  , װָארום זײער גרױס איז זַײן מחנה
  ; רום מַאכטיק איז דער װָאס טוט זַײן בַאֿפעלװָא

  , װָארום גרױס איז דער טָאג ֿפון גָאט און מֹוראדיק זײער
  ? און װער קען אים אױסהַאלטן

  , זָאגט גָאט,  ָאבער נָאך איצט12
  , קערט אַײך אום צו מיר מיט אַײער גַאנצן הַארצן
  ; און מיט ֿפַאסטן און מיט געװײן און מיט קלָאג

  ,  און צערַײסט אַײער הַארץ און ניט אַײערע קלײדער13
  , און קערט אַײך אום צו יהוה אַײער גָאט

  , װָארום ער איז לַײטזעליק און דערבַארימדיק
  , און רַײך אין גענָאד, אַײנגעהַאלטן אין צָארן

  . און ער הָאט חרטה אױף דעם בײז
  , אֿפשר װידער װעט ער חרטה הָאבן,  װער װײס14

   –לָאזן ַא ברכה הינטער זיך און 
  ַא שּפַײזָאּפֿפער און ַא גיסָאּפֿפער 

  .ֿפַאר יהוה אַײער גָאט

  ,  בלָאזט ַא שֹוֿפר אין ִציֹון15
  , הײליקט ַא ֿפַאסטטָאג
  ; רוֿפט ַאן אַײנזַאמלונג

  ,  זַאמלט אַײן דָאס ֿפָאלק16
  , ֿפַאררוֿפט די עדה

  , קלַײבט צונױף די זקנים
  , י קלײנע קינדערזַאמלט אַײן ד

  ; און די װָאס זײגן די ברוסט
  , זָאל דער חתן ַארױסגײן ֿפון זַײן קַאמער

  . און די ּכלה ֿפון איר געצעלט
   צװישן דעם ּפָאליש און דעם מזבח 17

  , די דינער ֿפון גָאט, זָאלן װײנען די ּכֹהנים
  : און זָאלן זײ זָאגן

  , דערבַארים זיך גָאט אױף דַײן ֿפָאלק
  , ן זָאלסט ניט געבן דַײן ַארב צו שַאנדאו

  ; ַאז ֿפעלקער זָאלן זיך װערטלען איבער זײ



  יֹואל

  : נָאך װָאס זָאל מען זָאגן צװישן די אומות
  ? ַאװּו איז זײער גָאט

  ,  און גָאט הָאט זיך ָאנגענומען ֿפַאר זַײן לַאנד18
  . און הָאט זיך דערבַארימט אױף זַײן ֿפָאלק

  : ענטֿפערט און געזָאגט צו זַײן ֿפָאלק און גָאט הָאט גע19
  , איך שיק אַײך ּתֿבואה און װַײן און אײל, זעט

  ; און איר װעט זײ הָאבן צו זַאט
  . און איך װעל אַײך מער ניט געבן צו שַאנד בַײ די ֿפעלקער

  ,  און דעם צֿפונדיקן װעל איך דערװַײטערן ֿפון אַײך20
  , ד ֿפון טריקעניש און װיסטענישאון װעל אים ֿפַארשטױסן אין ַא לַאנ
  , מיט זַײן ּפנים צום ֿפעדערשטן ים
  ; און זַײן עק צום הינטערשטן ים
  , און זַײן ֿפױלגערוך װעט אױֿפגײן
  , און זַײן געשטַאנק װעט אױֿפגײן

  .װַײל ער הָאט גרױס זיך ֿפַארנומען

  ,ערד,  זָאלסט ניט מֹורא הָאבן21
  ,ֿפרײ זיך און זײ לוסטיק

  . ם גרױס געטָאן הָאט גָאטװָארו
  , בהמות ֿפון ֿפעלד,  איר זָאלט ניט מֹורא הָאבן22

  , װָארום די ֿפיטערּפלעצער ֿפון מדבר זַײנען בַאגרָאזט
  , װָארום דער בױם טרָאגט זַײן ֿפרוכט

  . דער ֿפַײגנבױם און דער װַײנשטָאק גיבן זײער קריֿפט
ק און ֿפרײט זיך מיט יהוה זַײט לוסטי,  און איר קינדער ֿפון ִציֹון23

  , אַײער גָאט
  ; װָארום ער גיט אַײך דעם ֿפרירעגן ריכטיק

  , ער מַאכט נידערן ֿפַאר אַײך רעגן, יָא
  . ֿפרירעגן און שּפעטרעגן אין ערשן חֹודש 

  ,  און די שַײערן װעלן ֿפול זַײן מיט ּתֿבואה24
  . און די קעלטערן װעלן איבערלױֿפן מיט װַײן און אײל

   און איך װעל אַײך ָאּפצָאלן די יָארן 25
  , װָאס דער הײשעריק הָאט אױֿפגעגעסן

  , און דער װָארעם, און דער גריל, דער גרָאזֿפרעסער
  . מַײן גרױס חיל װָאס איך הָאב ָאנגעשיקט אױף אַײך

  ,  און עסן װעט איר עסן און זַאט זַײן26



  יֹואל

ג

ד

  , ָאטאון איר װעט לױבן דעם נָאמען ֿפון יהוה אַײער ג
  ; װָאס הָאט געטָאן מיט אַײך װּונדערלעך

  . און מַײן ֿפָאלק װעט אױף אײביק ניט ֿפַארשעמט װערן
  ,  און איר װעט װיסן ַאז איך בין צװישן יׂשראל27

  ; און מער איז ניטָא, און איך בין יהוה אַײער גָאט
  .און מַײן ֿפָאלק װעט אױף אײביק ניט ֿפַארשעמט װערן

  

  ,  זַײן נָאך דעם און עס װעט1
  , װעל איך אױסגיסן מַײן גַײסט אױף יעטװעדער לַײב
  , און אַײערע זין און אַײערע טעכטער װעלן נֿביאות זָאגן

  , אַײערע זקנים װעלן חלֹומות חלומען
  . אַײערע בחורים װעלן זעונגען זען

   און אױך אױף די קנעכט און אױף די דינסטן 2
  . ין יענע טעגװעל איך אױסגיסן מַײן גַײסט א

  ,  און איך װעל װַײזן װּונדער אין הימל און אױף דער ערד3
  . בלוט און ֿפַײער און זַײלן רױך

  ,  די זון װעט ֿפַארקערט װערן אין ֿפינצטערניש4
  , און די לֿבנה אין בלוט

  , אײדער עס קומט דער טָאג ֿפון גָאט
  . דער גרױסער און דער מֹוראדיקער

   , און עס װעט זַײן5
  , איטלעכער װָאס װעט רוֿפן דעם נָאמען ֿפון גָאט

  , װעט ַאנטרונען װערן
  װָארום אױף בַארג ִציֹון און אין ירוָשַלִים 

  , װעט זַײן ַאן ַאנטרינונג
  ; ַאזױ װי גָאט הָאט געזָאגט

  .און די געבליבענע װעלן זַײן די װָאס גָאט טוט רוֿפן

  

  , ענער צַײטאין יענע טעג און אין י,  װָארום זע1
ַאז איך װעל אומקערן די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון יהודה און 

  ,ירוָשַלִים
  ,  װעל איך אַײנזַאמלען ַאלע ֿפעלקער2



  יֹואל

  ,און איך װעל זײ מַאכן נידערן אין טָאל ֿפון יהֹוָשָפֿט
  און איך װעל זיך דָארטן משּפטן מיט זײ
  ,ֿפַאר מַײן ֿפָאלק און מַײן ַארב יׂשראל

  ,ָאבן זײ צעשּפרײט צװישן די ֿפעלקערװָאס זײ ה
  .און צעטײלט מַײן לַאנד

  , און אױף מַײן ֿפָאלק הָאבן זײ גֹורל געװָארֿפן3
  ,און געגעבן ַא יִינגל ֿפַאר ַא זֹונה
  .און געטרונקען, און ַא מַײדל ֿפַארקױֿפט ֿפַאר װַײן

  , צֹור און צידֹון,  און װָאס זַײט איר מיר גָאר4
  ? ן ֿפון ּפֶלֶשתאון ַאלע געגנט

  ? צי ֿפַארגעלטונג צָאלט איר דָאס ָאּפ ֿפון מַײנעטװעגן
  , אױב איר ֿפַארגעלט דָאס ֿפון מײנטעװעגן, איז

  װעל איך אַײליק גיך אומקערן 
  ; אַײער ֿפַארגעלטונג אױף אַײער קָאּפ

  ,  װָאס מַײן זילבער און מַײן גָאלד הָאט איר צוגענומען5
  טיקײטן געברַאכט אין אַײערע ּפַאלַאצן און מַײנע בעסטע גלוס

   און די קינדער ֿפון יהודה און די קינדער ֿפון ירוָשַלִים 6
  , הָאט איר ֿפַארקױֿפט צו די קינדער ֿפון די יָונים

  . ּכדי זײ צו דערװַײטערן ֿפון זײער געמַארק
  איך דערװעק זײ ֿפון דעם ָארט ,  זעט7

  , טןװָאס איר הָאט זײ ֿפַארקױֿפט דָאר
  . און איך װעל אומקערן אַײער טּוונג אױף אַײער קָאּפ

   און איך װעל ֿפַארקױֿפן אַײערע זין און אַײערע טעכטער 8
  , אין דער הַאנט ֿפון די קינדער ֿפון יהודה
  , צו ַא װַײטן ֿפָאלק, און זײ װעלן זײ ֿפַארקױֿפן צו די שֿבאים

  . װָארום גָאט הָאט גערעדט

  ,  צװישן די ֿפעלקער רוֿפט דָאס אױס9
  , ברײט ָאן ַא מלחמה

  ; װעקט אױף די גיבֹורים
  זָאלן ַארױֿפגײן , זָאלן גענענען

  . ַאלע מענער ֿפון מלחמה
  ,  שמידט אַײערע ַאקעראַײזנס אױף שװערדן10

  ; און אַײערע צװַײגמעסערס אױף שּפיזן
  . ַא גיבור בין איך: דער שלַאֿפער זָאל זָאגן



  יֹואל

  , ט ַאלע ֿפעלקער ֿפון רונד ַארום אַײלט און קומ11
  ; און לָאמען זיך אַײנזַאמלען

  ! דַײנע גיבֹורים, גָאט, ַאהין מַאך נידערן
   זָאלן זיך דערװעקן די ֿפעלקער און ַארױֿפגײן 12

  צום טָאל ֿפון יהֹוָשֿפט 
  װָארום דָארטן װעל איך זיצן 

  . צו משּפטן ַאלע ֿפעלקער ֿפון רונד ַארום
  , דעם שנַײדמעסער לײגט צו 13

  ; װָארום צַײטיק איז דער שניט
  , קומט טרעט

  , װָארום ֿפול איז דער קעלטער
  ; די קובלען לױֿפן איבער

  . װָארום גרױס איז זײער בײז

  ! מחנות אין טָאל ֿפון גַזר,  מחנות14
  . װָארום נָאנט איז דער טָאג ֿפון גָאט אין טָאל ֿפון גַזר

  , ערן שװַארץ די זון און די לֿבנה װ15
  . און די שטערן נעמען ַארַײן זײער שַײן

  ,  און גָאט װעט ברילן ֿפון ִציֹון16
  , און ֿפון ירוָשַלִים װעט ער ַארױסלָאזן זַײן ָקול

  ; און שטורעמען װעלן הימל און ערד
  , ָאבער גָאט װעט זַײן ַא בַאשיצונג ֿפַאר זַײן ֿפָאלק

  . ון יׂשראלאון ַא ֿפעסטונג ֿפַאר די קינדער ֿפ
  , יהוה אַײער גָאט,  און איר װעט װיסן ַאז איך17

  ; מַײן הײליקן בַארג, רו אױף ִציֹון
  , און ירוָשַלִים װעט זַײן הײליק

  . און ֿפרעמדע װעלן מער ניט דורכגײן אין איר

,  און עס װעט זַײן אין יענעם טָאג18  
, װעלן די בערג טריֿפן זַאֿפט  
, רגײן מיט מילךאון די הײכן װעלן איבע  

. און ַאלע גרָאבנס ֿפון יהודה װעלן איבערגײן מיט װַאסער  
, און ַא קװַאל װעט ַארױסגײן ֿפון גָאטס הױז  

. און װעט ָאנטרינקען דעם טָאל ִשטים  
,  ִמצַרִים װעט ַא װיסטעניש װערן19  

, און ֶאדֹום װעט ַא װיסטער מדבר װערן  



  יֹואל

, ן יהודהֿפַאר דעם אומרעכט צו די קינדער ֿפו  
. װָאס זײ הָאבן ֿפַארגָאסן אומשולדיק בלוט אין זײער לַאנד  

,  ָאבער יהודה װעט זַײן אײביק בַאזעצט20  
. דֹורות-און ירוָשַלִים אױף דֹור  

; זײער בלוט װעל איך ניט שענקען,  און װָאס איך װעל שענקען21  
.און גָאט טוט רוען אין ִציֹון  
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