צפניה ZEPHANIA
שר ָּהיָּ ה ֶאל־צ ַפניָּ ה ֶבן־כו ָ֣שי ֶבן־ג ַדליָּ ה ֶבן־א ַמר ָּיה
1 1ד ַבר־יהָּ ָ֣וה׀ א ֶ ָ֣
הודה׃
ן־אמון ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
ֶבן־חזק ָּ ִ֑יה בימי יאש ָּיֵ֥הו ֶב ָּ
הוָֽה׃
ָּ 2אסף ָּאסף כל מ ַעל פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּמה נאם־י ָּ
עוף־ה ָּש ַמים ודגָ֣י ַהיָּ ם ו ַה ַמכשלות
ַ
ָּ 3אסף ָּא ָּדם ובה ָּמה ָּאסף
הוָֽה׃
ת־ה ָּא ָּדם מ ַעל פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּמה נאם־י ָּ
ת־הר ָּש ִ֑עים והכ ַר ָ֣תי ֶא ָּ
ֶא ָּ
ן־ה ָּמקום
4ונָּ טיתי יָּ די ַעל־יהו ָּדה ו ַעל ָּכל־יוש ָ֣בי ירו ָּש ָּ ִ֑לם והכ ַר ִ֞תי מ ַ
ם־הכהנָֽים׃
־שם ַהכ ָּמרים ע ַ
ַהזֶ ה ֶאת־ש ָּ ָ֣אר ַה ַב ַעל ֶאת ֵ֥
5ו ֶאת־ ַהמש ַתח ֵ֥וים ַעל־ ַהגַ גות לצ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ָּ ִ֑מים ו ֶאת־ ַה ָֽמש ַתחוים
ַהנש ָּב ָ֣עים ַ ָֽליהוָּ ה ו ַהנש ָּבעים ב ַמל ָּ ָֽכם׃
6ו ֶאת־ ַהנסוגים מ ַאח ָ֣רי יהָּ ִ֑וה וַ א ֶשר ָֽלא־בק ֵ֥שו ֶאת־יהָּוה ו ֵ֥לא ד ָּר ָֽשהו׃
ַ 7הס מפני אד ָּ ָ֣ני יה ִ֑וה כי ָּקרוב יָ֣ ום יהוָּ ה ָֽכי־הכין יהָּוה ֶז ַבח הק ֵ֥דיש
קר ָּ ָֽאיו׃
ל־ה ָּשרים ו ַעל־בנָ֣י ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ו ַ ֵ֥על
ופ ַקד ֵ֥תי ַע ַ
8ו ָּהיָּ ה ביום ֶז ַָ֣בח יהוָּ ה ָּ
ל־הלבשים ַמל ֵ֥בוש נָּ כ ָֽרי׃
ָּכ ַ
9ו ָּפ ַקדתי ַעל ָּכל־ ַהדולג ַעל־ ַהמפ ָּתן ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ַ ָֽהמ ַמלאים ֵ֥בית
אדנ ֶיהם ָּח ָּ ֵ֥מס ומר ָּ ָֽמה׃
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11ו ָּהיָּ ה ַביום ַההוא נאם־יהוָּ ה קול צ ָּע ָּקה מ ַ ָ֣ש ַער ַה ָּדגים ָֽו ָּיל ָּלה
ן־המש ֶנִ֑ה ו ֶ ֵ֥ש ֶבר גָּ דול מ ַהג ָּב ָֽעות׃
מ ַ
11הילילו יש ָ֣בי ַה ַמכ ִ֑תש כי נד ָּמה ָּכל־ ַ ָ֣עם כנַ ַען נכרתו ָּכל־נ ֵ֥טילי ָּ ָֽכ ֶסף׃
ל־האנָּ שים
ופ ַקד ָ֣תי ַע ָּ
רוש ַלם ַבנ ִ֑רות ָּ
12ו ָּהיָּ ה ָּבעָ֣ת ַההיא א ַח ֵ֥פׂש ֶאת־י ָּ
הוה ו ֵ֥לא יָּ ָֽר ַע׃
יטיב י ָּ
יהם ָּה ָֽאמרים בל ָּב ָּבם ָֽלא־י ֵ֥
ַה ָֽקפאים ַעל־שמר ֶ
ובנו ָּבתים ו ָ֣לא ישבו ונָּ ט ָ֣עו
13ו ָּה ָּיה חי ָּלם למש ָּסה ו ָּבתי ֶהם לש ָּמ ָּ ִ֑מה ָּ
כ ָּרמים ו ֵ֥לא ישתו ֶאת־י ָּינָֽם׃
ָּ 14קרוב יום־יהוָּ ה ַהגָּ דול ָּקרוב ו ַמ ָ֣הר מ ִ֑אד קֵ֚ ול יָ֣ ום יהוָּ ה ַ ֵ֥מר צר ַח ָּ ֵ֥שם
ג ָֽבור׃
15יֵ֥ ום ֶעב ָּרה ַהיָ֣ ום ַה ִ֑הוא יום ָּצ ָּ ָ֣רה ומצו ָּקה יום ש ָּאה ומשו ָּאה יֵ֥ ום
ח ֶשְך וַ אפ ָּלה יֵ֥ ום ָּע ָּנַֽן וַ ע ָּר ֶ ָֽפל׃
16יֵ֥ ום שו ָּפר ותרו ָּ ִ֑עה ַ ֵ֚על ֶה ָּע ָ֣רים ַהבצרות ו ַעל ַהפנֵ֥ ות ַהגב ָֽהות׃
יהוה ָּח ָּ ִ֑טאו וש ַפְך ָּד ָּמם ֶ ָֽכ ָּע ָּפר
17וַ הצ ָ֣רתי ָּל ָּא ָּדם ו ָּ ָֽהלכו ַ ָֽכעורים ֵ֥כי ַ ָֽל ָּ
ולח ָּמם ַכג ָּל ָֽלים׃
18גַ ם־ ַכס ָּפם גַ ם־ז ָּה ָּבם ָֽלא־יו ַ ָ֣כל ל ַהצי ָּלם ביום ֶעב ַ ָ֣רת יהוָּ ה ובאש
י־כ ָּלה ַאְך־נב ָּה ָּלה יַ ָֽע ֶׂשה ֵ֥את ָּכל־ישבי
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ָֽכ ָּ
קנ ָּאתו ת ָּאכל ָּכ ָּ
ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

ָֽ 1 2התקוששו וָּ ִ֑קושו ַהגוי ֵ֥לא נכ ָּ ָֽסף׃
יכם חרון
א־יָּבוא על ֶ
2ב ֶט ֶרם ֶל ֶָ֣דת חק כמץ ָּע ַָ֣בר יִ֑ ום ב ֶ ָ֣ט ֶרם׀ ל ָ֣
הוָֽה׃
יכם יום ַאף־י ָּ
א־יָּבוא על ֶ
ַאף־יהוָּ ה ב ֶט ֶרם ל ָ֣
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שו־צ ֶדק
ֶ
ַ 3בקשו ֶאת־יהוָּ ה ָּכל־ ַענ ָ֣וי ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר מש ָּפטו ָּפ ָּ ִ֑עלו ַבק
הוָֽה׃
אולי ת ָּ ָ֣סתרו ביום ַאף־י ָּ
ַבק ָ֣שו ענָּ וָּ ה ַ
4כי ַעזָּ ה עזו ָּ ָ֣בה ָֽתהיֶ ה ו ַאשקלון לש ָּמ ָּ ִ֑מה ַאשדוד ַ ָֽב ָּצ ֳה ַרים י ָּ ָ֣גַֽרשו ָּה
ו ֶעקרון ת ָּע ָָֽקר׃

ס

יכם כנַ ַען ֶ ָ֣א ֶרץ
הוָ֣ה על ֶ
5הוי ָֽישבי ֶ ֵ֥ח ֶבל ַהיָּ ם גָ֣ וי כר ִ֑תים ד ַבר־י ָּ
יושב׃
פלשתים ו ַהא ַבדתיְך מ ֵ֥אין ָֽ
ָֽ 6ו ָּהי ִָּ֞תה ֶ ָ֣ח ֶבל ַהיָּ ם נות כ ֵ֥רת רעים וגד ֵ֥רות ָֽצאן׃
יהם יר ִ֑עון ב ָּב ָ֣תי ַאשקלון ָּב ֶע ֶרב
הודה על ֶ ָ֣
7ו ָּ ָ֣היָּ ה ֶח ֶבל לשארית ֵ֥בית י ָּ
ותם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶיהם ו ָּ ֵ֥שב שב ָּ ָֽ
יר ָּבצון כי יפקדם י ָּ
ָּ 8ש ַמעתי ֶחר ַ ָ֣פת מו ָּאב וגדופי ב ָ֣ני ַע ִ֑מון א ֶשר ָֽחרפו ֶאת־ ַעמי וַ יַ גדילו
ַעל־גבו ָּ ָֽלם׃
י־מואב כסדם ָֽתהיֶ ה
ִָּ֞
ֹלהי יׂש ָּראל ָֽכ
ָּ 9ל ָ֣כן ַחי־ ָּאני נאם יהוָּ ה צ ָּבאות ֱא ָ֣
ד־עולִ֑ם
ָּ
ה־מ ַלח וש ָּמ ָּמה ַע
ובני ַעמון ַ ָֽכעמ ָּרה ממ ַ ֵ֥שק ָּחרול ומכר ֶ ֵ֥
שארית ַעמי י ָּבזום ו ֶי ֵֶ֥תר גוי ינ ָּח ָֽלום׃
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
ל־עם י ָּ
אונִ֑ם כי ָֽחרפו וַ יַ גדלו ַע ַ
ֵ֥ 11זאת ָּל ֶהם ַ ָ֣ת ַחת ג ָּ
ֹלהי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ויש ַ ָֽתחוו־לו ָ֣איש
ל־א ָ֣
יהם ָ֣כי ָּרזָּ ה את ָּכ ֱ
נורא יהוָּ ה על ֶ
ָּ 11
ממקומו כל איֵ֥י ַהגויָֽם׃
12גַ ם־ ַא ֶ ָ֣תם כושים ַ ָֽחל ֵ֥לי ַחרבי ָֽה ָּמה׃
13ויט יָּ דו ַעל־ ָּצפון ָֽוי ַאבד ֶאת־ ַא ִ֑שור ויָּ ׂשם ֶאת־ ָֽנינוה לש ָּמ ָּמה צ ָּיה
ַכמד ָּ ָֽבר׃
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יה
ם־ק ַאת גַ ם־קפד ב ַכפת ֶר ָּ
14ו ָּרבצו בתו ָּכּה ע ָּדרים ָּכל־ ַחיתו־גוי גַ ָּ
יָּ ִ֑לינו קול ישורר ַ ָֽב ַחלון ָ֣ח ֶרב ַב ַסף ֵ֥כי ַאר ָּזה ע ָּ ָֽרה׃
ש ֶבת ָּל ֶב ַטח ָּה ָֽאמ ָּרה בל ָּב ָּבּה אני ו ַאפ ָ֣סי ִ֑עוד
ִ֞15זאת ָּהעיר ָּה ַעליזָּ ה ַהיו ֶ ָ֣
יה ישרק יָּ ֵ֥נ ַיע יָּ ָֽדו׃
ָ֣איְך׀ ָּהי ָּ ָ֣תה ל ַש ָּמה ַמרבץ ַ ָֽל ַחיָּ ה ֵ֚כל עו ָ֣בר ָּע ֶל ָּ

ס

יונָֽה׃
ֵ֥ 1 3הוי מר ָּאה ונג ָּא ָּ ִ֑לה ָּהעיר ַה ָּ
2לא ָּ ָֽשמ ָּעה בקול ֵ֥לא ָּלק ָּחה מו ָּ ִ֑סר ַ ָֽביהוָּ ה ָ֣לא ָּב ָּט ָּחה ֶאל־ ֱאֹל ֶהי ָּה ֵ֥לא
ָּק ָֽר ָּבה׃
ָּׂ 3ש ֶ ָ֣רי ָּה בקר ָּבּה א ָּריות ָֽשא ִ֑גים שפ ֶטי ָּה ז ָ֣אבי ֶע ֶרב ֵ֥לא גָּ רמו ַל ָֽב ֶקר׃
4נבי ֶאי ָּה ָֽפחזים ַאנשי ָֽבג ִ֑דות כהנֶ י ָּה חללו־ק ֶדש ָּחמסו תו ָּ ָֽרה׃
הוה ַצדיק בקר ָּבּה ֵ֥לא יַ ע ֶׂשה ַעו ָּלִ֑ה ַבב ֶקר ַבב ֶקר מש ָּפטו יתן ָּלאור
 5י ָּ
א־יוד ַע ַעָּול ָֽב ֶשת׃
ֵ֥
ָ֣לא נֶ ע ָּדר ו ָֽל
6הכ ַ ָ֣רתי גוים נָּ ַשמו פנו ָּתם ֶה ֱח ַ ֵ֥רבתי ָֽחוצו ָּתם מב ָ֣לי עו ִ֑בר נצדו
יושב׃
ָּערי ֶהם מבלי־איש מ ֵ֥אין ָֽ
מוסר ו ָֽלא־י ָּכ ָ֣רת מעונָּ ּה ֵ֥כל
ָּ 7א ַמרתי ַאְך־תיראי אותי תק ָ֣חי ָּ
ילותם׃
ִ֑יה ָּאכן הש ָ֣כימו השחיתו כל על ָּ ָֽ
ר־פ ַָקדתי ָּע ֶל ָּ
א ֶש ָּ
קומי ל ַ ִ֑עד ָ֣כי מש ָּפטי ֶל ֱאסף גוים ל ָּקב ָ֣צי
ָּ 8לכן ַחכו־לי נאם־יהוָּ ה ליום ָ֣
ַממ ָּלכות לשפְך על ֶיהם זַ עמי ֵ֚כל ח ָ֣רון ַאפי ֵ֚כי ב ָ֣אש קנ ָּאתי ת ָּאכל
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּכ ָּ
שם יהוָּ ה ל ָּעבדו
רורה לקרא כ ָּלם ב ָ֣
ל־עמים ָּׂש ָּפָ֣ה ב ָּ ִ֑
ָֽ 9כי־ ָּאז ֶאה ֵ֥פְך ֶא ַ
ש ֶ ֵ֥כם ֶא ָּ ָֽחד׃
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ת־פוצי יובלון מנ ָּח ָֽתי׃
ַ
י־כוש ע ָּת ַרי ַב
11מע ֶבר ל ַנָֽהר ִ֑
י־אז׀ ָּא ָ֣סיר
יֹלתיְך א ֶ ֵ֥שר ָּפ ַש ַעת ִ֑בי כ ָּ ָ֣
ַ 11ביָ֣ ום ַההוא לא תבושי מ ָ֣כל על ַ
מקרבְך ַעליזי גַ אוָּ תְך ו ָֽלא־תוספי לגָּ ב ָּהה עוד ב ַ ֵ֥הר ָּקד ָֽשי׃
12והש ַאר ָ֣תי בקרבְך ַ ֵ֥עם ָּעני וָּ ָּ ִ֑דל ו ָּחסו ב ֵ֥שם יהָּ ָֽוה׃
13שארית יׂש ָּראל ָֽלא־יַ עׂשו ַעו ָּלה ולא־י ַדב ָ֣רו ָּכזָּ ב ו ָֽלא־י ָּמ ֵ֥צא בפ ֶיהם
ל ָ֣שון ַתר ִ֑מית ָֽכי־ה ָּמה יר ֵ֥עו ו ָּרבצו ו ֵ֥אין ַמח ָֽריד׃

ס

רוש ָּ ָֽלם׃
ָּ 14רני ַבת־ציון ָּהריעו יׂש ָּר ִ֑אל ׂשמחי ו ָּעלזי ב ָּכל־לב ַבת י ָּ
15הסיר יהוָּ ה מש ָּפ ַטיְך פ ָּנה ָֽאיבְִ֑ך ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל׀ יהוָּ ה בקרבְך
א־תיר ֵ֥אי ָּרע ָֽעוד׃
ל ָֽ
יראי ציון ַאל־יר ֵ֥פו יָּ ָּ ָֽדיְך׃
וש ַלם ַאל־ת ָּ ִ֑
ַ 16ביָ֣ ום ַההוא י ָּא ֵ֥מר ל ָֽיר ָּ
יוש ַיע יָּ ׂשיׂש ָּע ַליְך בׂשמ ָּחה יַ חריש
ֹלהיְך בקרבך ג ָ֣בור ִ֑
הוה ֱא ַ
17י ָּ
ב ַ ָ֣אה ָּבתו יָּ גֵ֥יל ָּע ַליְך בר ָּנָֽה׃
יה ֶחר ָּ ָֽפה׃
18נוגי ממועד ָּא ַספתי ממְָ֣ך ָּהיִ֑ ו ַמׂש ֵ֥את ָּע ֶל ָּ
ת־הצל ָּעה
הושע ָ֣תי ֶא ַ
ת־כל־מ ַע ַנַֽיְך ָּבעָ֣ת ַה ִ֑היא ו ַ
19הננֵ֥י ע ֶׂשה ֶא ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ ָּבש ָּ ָֽתם׃
ו ַהנ ָּד ָּחה א ַקבץ ו ַׂשמתים לתה ָּלָ֣ה ולשם ב ָּכ ָּ
שם
י־אתן ֶאת ֶכם ל ָ֣
ובעת ַקב ָ֣צי ֶאת ֶכִ֑ם ָֽכ ֶ
ָּ 21בעת ַההיא ָּא ָ֣ביא ֶאת ֶכם ָּ
הוָֽה׃
ולתה ָּלה בכל ַעמָ֣י ָּה ָּא ֶרץ בשובי ֶאת־שבות ֶיכם לעינ ֶיכם ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
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