
َصفَنْيا ١:٤ i َصفَنْيا ١:١

َصفَنْيا كتاُب
يا أمَرِ بِْن جَدَلْيا بِْن ُكوشِي بِْن َصفَنْيا إلَى أتَْت َّتِي ال ِ الله ُ كَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه ١

يَهُوذا. مَلِِك آمُونَ بِْن يُوِشيّا حُْكمِ ِ فَتْرَة ِخلاَل حَزَقِيّا بِْن
ينُونَة الدَّ ُ يَوْم

اللهُ: يَقُوُل ٢
الأْرِض.* وَجهِ عَلَى شَيءٍ كُّلَ ِيدُ »َسُأب

َيوانَ، وَالح الإنسانَ ِيدُ َسُأب ٣

البَحرِ، وَسَمََك ماءِ الّسَ ُطيُورَ ِيدُ وََسُأب
رِّ. َّ الش إلَى تَقُودُهُْم َّتِي ال َ وَالأشياء الأشْرارَ ِيدُ وََسُأب

الأْرِض.» مَِن َ البَشَر ُ َسأطرُد
اللهُ. يَقُوُل

القُْدِس، ُسّكاِن وَكُّلَ يَهُوذا علَى يَدَّيَ »َسأمُّدُ ٤

البَعِل، ِ بِعِبادَة ُق َّ يَتَعَل ما كُّلَ يُل وََسُأزِ
ِيِّينَ الـَكنعان ِ الـكَهَنَة َ أْسماء يَذْكُرُونَ يَعُودُوا فَلا

ِيَل. إسْرائ بَنِي ِ كَهَنَة مََع
١:٢ *

18) ،3 العددين في ً )أيضا إسرائيل. أْرض بل بِالمطلق الأْرض هنا المقصود ليس الأْرض. …
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يةِ،† السماو للأجراِم مَنازِلِهِْم ُسطُوِح عَلَى يَْسجُدُونَ الَّذِيَن ُ َسأطرُد ٥

ِ بِه يُْقِسمُونَ وَ ِ لله يَْسجُدُونَ وَالَّذِيَن
كُومَ.‡ ـْ مَل بِالإلهِ يُقِسمُونَ َّ ثًم

اللهِ، ِ عِبادَة عَْن يَتَراَجعُونَ الَّذِيَن ُ وََسأْطرُد ٦
ِ الله عَِن يَبحَثُونَ لا الَّذِيَن
مَشُورَتَهُ.» يَطلُبونَ لا

ِ الإلَه ِب َّ الر أمامَ اْصمُْت ٧
يٌب. قَرِ ِ الله َ يَوْم لِأّنَ

يَن. ِّ المَدعُو َس َّ وَكَر ً ذَبِيحَة أعَّدَ َ الله لِأّنَ
اللهُ: يَقُوُل ٨

اللهِ، ِ ذَبِيحَة يَوِْم »فِي
َلِِك الم َ وَأبناء َ القادَة َسُأعاقُِب
يبَةً.§ غَرِ ً ِيابا ث يَرتَدُونَ وَالَّذِيَن

الوَقِت، ذَلَِك وَفِي ٩
١:٥ †

الّسماء.» »جيش ً حرفيا ية. السماو الأجرام
١:٥ ‡

7. 5، :11 الأّول الملوك كتاَب ْ انظر مولك، نفسه هو ربما العمّونيّون. ُ عبده يٌّف مُز ٌ إله ملـكوم.
١:٨ §

ُ تشبه ً ثيابا يلبسُونَ وهْم فةٍ َّ ي مُّز لآلهةٍ عباداٍت بممارسةِ الحقيقّيِ اللهِ َ عبادة يقلّدونَ غريبة. ً ثيابا يرتدون
الـكهنة. ثياَب
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العَتَبَةِ،** فَوِْق مِْن يَقفِزُونَ مَْن َسُأعاقُِب
وَالخِداِع.» بِالعُنِف َسيِّدِهِْم†† بَيَت يَملأونَ وَالَّذِيَن

اللهُ: يَقُوُل ١٠
الوَقِت، ذَلَِك »فِي

مَِك، الّسَ ِ بَوّابَة مِْن ٍ استِغاثَة ُ صَرخَة َستُسمَُع
الآخَرِ، ِ المَدِينَة جانِِب مَِن وَنُواٌح
التِّلاِل. مَِن عَظِيٍم ُحطاٍم وََصوُْت

المُنَخفَِضةِ، ِ المَنطِقَة ُسّكانَ يا نُوُحوا ١١
ـِكُوا، هَل قَْد جّارِ ُّ الت كُّلَ لِأّنَ

ةِ. الفِّضَ ُ َصيارِفَة َ وَُطرِد
الوَقِت، ذَلَِك »فِي ١٢

مِصباٍح، َضوءِ عَلَى القُْدِس ِ مَدينَة كُّلِ فِي َسُأفَتُِّش
بِرْميٍل. فِي خَمْرٍ َكبَقايا يَن ِّ المُستَقِر وََسُأعاقُِب

لِأنفُسِهِْم: يَقُولُونَ
شَرّاً.› وَلا ً خَيرا ُ الله يعمَل ‹لَْن

١:٩ **
صموئيل كتاب انظر داُجون. َِّف ي المُز ِ الإلَه ِ بعبادَة ُق َّ تَتَعل بطُقوٍس مرتبٌط هَذا العَتَبَة. فَوِْق مِْن يَقفِزُونَ

5. :5 الأّول
١:٩ ††

الهيكل. أي سيّدهم. بيت
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غَنِيمَةً، ثَروَتُهُْم فَسَتُْصبُِح ١٣
رُ. َستُدَمَّ وَبُيُوتُهُْم
بُيُوتاً، َسيَبنُونَ

فِيها، يَسكُنُوا لَْن هُْم لـَِكنَّ
كُرُوماً، وََسيَزرَعُونَ

نَبِيذَها.» َبُوا يَشْر لَْن هُْم لـَِكنَّ
يٌب، قَرِ ُ العَظِيم ِ الله ُ يَوْم ١٤

يعاً. سَرِ يَقتَرُِب وَ
مُّرٌ، ِ الله يَوِْم َصوُْت
بُونَ. ُحارِ الم يَصْرُُخ فِيهِ

غََضٍب، ُ يَوْم ُ اليَوْم ذَلَِك ١٥

ةٍ، وَِشّدَ ِضيٍق يَومُ
وَتَدمِيرٍ، خَراٍب ُ يَوْم
وَقَتاٍم، ٍ ُظلمَة ُ يَوْم

َكثِيفَةٍ، ٍ مُظلِمَة ُسحٍُب ُ يَوْم
الحَرِْب وَصَرَخاِت البُوِق َصوِْت ُ يَوْم ١٦

ِ الحَِصينَة المُدُِن عَلَى
العالِيَةِ. الأبْراِج وَعَلَى

اللهُ: يَقُوُل ١٧



َصفَنْيا ٢:٣ v َصفَنْيا ١:١٨

عَلَيهِْم يَق الّضِ »َسأجلُِب
كَالعُْمِي. فَيَسْهَرُونَ

اللهِ، إلَى أخطَُأوا يَهُوذا بَنِي لِأّنَ
راِب، ُّ كَالت دَمُهُْم َسيُسَكُب

كَالفََضلاِت. بِأجسادِهِْم وََسيُلْقَى
ُيخَلِّصَهُْم. لَْن مالِهِْم كُّلُ ١٨

اللهِ، غََضِب يَوِْم فِي الأْرِض كُّلُ َستُؤْكَُل
غَيرَتِهِ. نارِ فِي

تَماماً.» الأْرِض ُسّكاِن جَمِيَع َسيُبِيدُ ُ فَالله
٢

بَة وْ َّ لِلت ٌ دَْعوَة
اْجتَمِعُوا اْجتَمِعُوا ١

َجََل، الخ تَعْرُِف لا َّتِي ال ِ ة الُأمَّ َشعَب يا
يَوٍْم، فِي َيختَفِي الَّذِي كَالقَّشِ تُطرَدُوا أْن قَبَل ٢
عَلَيكُْم. دِيدِ الّشَ ِ الله غََضِب يومُ َ يَْأتِي أْن وَقَبَل

الأْرِض، فِي المُتَواِضعُونَ ها أّيُ َ الله اطلُبُوا ٣
وَصاياهُ. تُطِيعُونَ مَْن يا

واُضَع. َّ الت اطلُبُوا ، َّ البِر اطلُبُوا
اللهِ. غََضِب يَوِم فِي تُْستَرُونَ كُْم ـَّ فَلَعَل



َصفَنْيا ٢:٧ vi َصفَنْيا ٢:٤

ِيل إسْرائ ِلجـِيراِن ِ الله عِقاُب
َستُهَجرُ، ُ ة َّ فَغَز ٤

ُب، َّ َستَُخر وَأْشقَلُونُ
هارِ، النَّ مُنتََصِف فِي أهلُها ُ َسيُطرَد وَأْشدُودُ

َستُستَْأَصُل.* وَعِْقرُونُ
البَْحرِ، ِبجانِِب تَْسكُنينَ مَْن يا ٥

ِيتِيِّينَ،† الـكِر َ ة ُأمَّ يا
َكنْعانُ، يا بِدَمارِِك ُ يُنبِئ ُ الله

الفِلِْسطِيِّينَ. أْرَض يا
اللهُ: يَقُوُل

مِنْكُْم.» أحَدٌ يَبْقَى لا ى َّ َحت عَلَيكُْم »َسأقْضِي
َ مَراعي البَْحرِ ساِحُل َسيُصبُِح ِحينَئِذٍ ٦

لِلغَنَِم. َ وََحظائِر عاةِ ُّ لِلر ً وَآبارا
يَهُوذا. بَنِي مِْن يَنجُو ِمَْن ل البَحرِ ساِحُل َسيَكُونُ ٧

هُناكَ. غَنَمَهُْم َسيَرْعُونَ
أْشقَلُونَ، بُيُوِت فِي المَساءِ فِي يَهُوذا بَنُو وََسيَنامُ

٢:٤ *
فلِسطيّة. مدٌن وعِقرون. وَأشدود وَأشقلون غّزة

٢:٥ †
كريت. يرةِ جز مْن جاءُوا الّذيَن الفلِسطيّين يقصدُ ِيتِيِّين. الـكِر
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بِهِْم، ُّ َسيَهْتَم إلَههُْم لِأّنَ
بِي. الّسَ مَِن هُْم وَيَرُدُّ

اللهُ: يَقُوُل ٨
مُوآَب َ تَعيِير »سَمِعُْت

َشعبِي، أهانُوا بِها َّتِي ال ِيِّينَ ون العَمُّ َ وَاْستِهزاء َ يَة وَُسخْرِ
يَهُوذا. حُدُودِ إلَى بِطَمٍَع نَظَرُوا هُْم أّنَ َكيَف وَرَأيُت

بِذاتِي، ُأقسِمُ لِذَلَِك ٩
ِيَل، إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل
َسدُومَ، مِثَل ُ َستَِصير مُوآَب إّنَ
ورَةَ. ُّ عَم مِثَل ُ َستَِصير ونَ ُّ عَم وَإّنَ
وْكُ، وَالّشَ وانُ َّ بِالز أْرضُهُْم ُ َستَمتَلِئ

مِلٍْح، ِ َكحُفرَة َ وَتَِصير
الأبَدِ. إلَى مَهُجورَةٍ ٍ ِبَة خَر وَكَأْرٍض

َشعبِي مِْن النّاُجونَ أمّا
ـِكُونَها.» وَيَمتَل حَْرٍب َكغَنِيمةِ أْرضَهُْم فَسَيَسلِبُونَ

يائِهِْم، ِكبرِ بِسَبَِب ونَ ُّ وَعَم مُوآَب نَِصيُب هَذِا ١٠

القَدِيرِ، ِ الله َشعَب أهانُوا هُْم لِأّنَ
بِهِ. وَاستَهانُوا
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اللهُ، َسيُرعِبُهُمُ ١١

يلَةً. هَزِ الأْرِض ِ آلِهَة كُّلَ وََسيَجعَُل
عابِدِيَن، ُ لَه النّاُس َسيَسجُدُ

بَيتِهِ، فِي واِحدٍ كُّلُ
بَعِيدٍ. ساِحٍل كُّلِ وَفِي

الـكُوّشِيونَ ها أّيُ ْ أنتُم ى َّ وََحت ١٢
. ّبِ َّ الر بِسَيِف َستُْقتَلونَ

ورَ. أّشُ وَيُدَمِّرُ الّشِماِل عَلَى ُ يَدَه َسيَمُّدُ ١٣
حراءِ. كَالّصَ ً ة َّ جاف ً ِبَة خَر نِينَوَى َسيَجعَُل

َيواناِت الح قُطعاِن وَكُّلُ ١٤
فِيها. َستَْسكُُن ةِ َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح أنواِع وَكُّلُ
رَةِ. المُدَمَّ أعمِدَتِها فِي َستَبِيُت وَالقَنافِذُ البُومُ

نَوافِذِها، عَلَى ً دائِما يُورُ الّطُ ُ َستُغَرِّد
عَتَباتِها، عَلَى ْبانُ الغِر وَتَِصيُح
عَنها. الخَشََب رَ َّ قَش َ الله لِأّنَ

ُ الآمِنَة ُ المُبتَهِجَة ُ الفَرِحَة ُ المَدِينَة ِهيَ ِ َأهَذِه ١٥
لِنَْفسِها: تَقُوُل كانَْت َّتِي ال
يدَةُ«! الفَر ُ المَدينَة »أنا
ِبَةً؟ خَر صارَْت َكيَف
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ةِ؟ َّ ي ِّ البَر لِلحَيواناِت ً مَكانا صارَْت َكيَف
ُ َسيَُصّفِر بِها ُّ يَمُر مَْن كُّلُ
مُندَهِشاً! ُ قَبَْضتَه ُّ وَيَهُز

٣
القُْدس ِ مَدينَة مُْستَْقبَُل

ِمَةُ! الّظال ُ الفاِسدَة ُ المُتَمَرِّدَة ُ المَدِينَة تُها َّ أي لَِك يٌل وَ ١
ْأدِيَب، َّ الت تَقبَِل وَلَْم تُنِصْت لَْم َّتِي ال ٢

بِاللهِ، تَثِْق لَْم التي
ْقدِماِت. َّ بِالت إلَيهِ ْب َّ تَتَقَر وَلَْم
المُزَمجِرَةِ. كَالُأُسودِ قادَتُها ٣

باِح. لِلّصَ ً َشيئا ُ تَترُك لا َّتِي ال المَساءِ كَذِئاِب قُضاتُها
ِنُونَ. خائ َجِشعُونَ أنبِياؤُها ٤

ٌس، مُقَّدَ َ هُو ما يُنَجِّسُونَ كَهَنَتُها
ونَها. ويتعّدُ َ يعَة رِ َّ الش وَُيخالِفُونَ

بارٌّ، فِيها، َ هُو الَّذِي اللهَ، لـَِكّنَ ٥
شَرّاً. يَعْمَُل لا َ وَهُو

عادٌِل، َ هُو ما يَعْمَُل َصباٍح َ وَراء ً َصباحا
العَدِل. عَمَِل عَْن ُف َّ يَتَوَق لا المَساءِ وَفِي

َيخْجَُل. لا َ ير الشِّرِّ وَلـَِكّنَ
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اللهُ: يَقُوُل ٦
أبراَجهُْم. ْمُت وَهَّدَ ُأمَماً، »أفْنَيُت
تُعْبَرُ. تَعُودُ فَلا َشوارِعَهُْم َبُْت أخر
ساِكٍن. بِلا ً خَرابا مُدُنُهُْم صارَْت
مِنِّي، َستَخافِينَ َِّك أن بُّدَ لا ُلُْت: ق ٧
بَيتُِك.» يَزُوَل فَلا تأدِيبِي. وَتَقبَلِينَ
ً حَماسا َ أكثَر كانُوا َشعبَِك لـَِكّنَ
الفاِسدَةِ. ُطرُقِهِِم ِبحَسَِب لِلعَمَِل

اللهُ: يَقُوُل ٨
لِأشْهَدَ. فِيهِ أقُومُ الَّذِي اليَوِْم إلَى »انتَظِرُونِي

وَالمَمالَِك، الُأمَمَ أجمََع أْن ْرُت َّ قَر لِأنِّي
وََسخَطِي. غََضبِي عَلَيهِْم لأْسكَُب

الأْرِض. كُّلُ َستُحرَُق غَيرَتِي نارِ فَفِي
الوَقِت، ذَلَِك فِي ٩

النّاِس كَلامَ ُ َسُأَطهِّر
مَعاً. ُ فَيَخدِمُونَه ِ الله بِاسِْم جَمِيعُهُْم يَدعُوا كَي

ُكوَش، أنهارِ وَراءِ مِْن ١٠
يَعْبُدُنِي، الَّذِي ُت َّ المُشَت َشعبِي

ِتَقدِمَةٍ. ب َسيَْأتِي
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الوَقِت، ذَلَِك »فِي ١١
ِبحَّقِي. ارتََكبْتِها َّتِي ال الجَراِئِم كُّلِ بِسَبَِب َتخزَي لَْن

ِيَن، المُتَفاِخر كُّلَ وََسطِِك مِْن يُل َسُأزِ الوَقِت، ذَلَِك فِي فَأنا،
ِس.* المُقَّدَ َجبَلِي عَلَى ياءٍ وَِكبْرِ ٍ بِعَجرَفَة فِينَ تَتَصَرَّ تَعُودِي وَلَْن

اللهِ. اسِْم عَلَى كُِل َّ يَت ً مُتَواِضعا ً َشعبا فِيِك َسُأبقِي لـَِكنِّي ١٢
ِيَل إسْرائ مِْن النّاُجونَ أمّا ١٣

بِالـكَذِِب، مُوا َّ يَتَكَل وَلَْن ً شَرّا يَعْمَلُوا فَلَْن
ِخداعٌ. أفواهِهِم في يُوجَد وَلَْن

سالِبِيهِْم.» مِْن َخوٍف بِلا بُِضونَ وَيَر َسيَرْعُونَ هُْم لِأّنَ
فَرَح ُ قَِصيدَة

يزَة، العَز صِْهيَوْنُ يا ١٤
غَنِّي!

ِيَل، إسْرائ بَنِي يا
بِفَرٍَح! اهتِفُوا

يزَةُ، العَز القُْدُس تُها َّ أًي
قَلْبِِك! بِكُّلِ وَافرَِحي ابتَهِِجي
عَنِْك. الحُْكمَ ُ الله رَفَع ١٥

أرَسلَهُْم. الَّذِيَن أعداءَِك وَرَدَّ
٣:١١ *

عليها. القدِس ُ مدينة تقُع الّتي الجباِل أحدُ وهو صِْهيَوْن، جبل س. المُقَّدَ َجبَلِي
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ِيَل، إسْرائ مَلُِك َ هُو ُ الله
وََسطِِك، فِي َ وَهُو

بَعْدُ. فِيما العِقاِب مَِن َتخشَي فَلا
الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٦

القُْدِس: ِ لمَدينَة النّاُس َسيَقُوُل
تَْستَسلِمِي. وَلا َتخافِي لا صِْهيَوْنُ، »يا

وََسطِِك. فِي إلَهُِك ١٧
يُنقِذُِك. َجبّارٌ ُ ه َّ إن
بِِك ً فَرَحا ى َّ يَتَغَن

لَِك. ُ تَه َّ َمحَب ُ وَُيجَّدِد
بابتِهاٍج، بِِك َسيَفرَُح

ٍس، مُقَّدَ يَوٍْم فِي يُصنَُع وََكما ١٨
عَنِك، العارَ َسأرفَُع

أحَدٌ.† بِِك ُ يَْسَخر فَلا
الوَقِْت، ذَلَِك فِي ١٩
ظالِمِيِك. سُأعاقُِب
الأْعرََج، َسُأنقِذُ

وَأجمَعُهُْم. المَطرُودِيَن وََسُأعِيدُ
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ٣:١٨ †
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ً َحسَنَة ً وَسُمعَة ً مَدْيحا َسُأْعطِيهِْم
لِلخِزِْي. فِيها ُضوا َّ تَعَر أْرٍض كُّلِ فِي
َسُأعِيدُكُْم. الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٠

وَأجمَعُكُْم، ُأعِيدُكُْم ِحينَ
ً وَتَْسبِيحا ً َحسَنَة ً سُمعَة َسُأعطِيكُْم
الأْرِض، ُشعُوِب كُّلِ وََسَط

بِعُيونِكُْم.» َستَرَْونَها َّتِي ال ثَرَواتِكُمُ ُأعِيدُ ِحينَ
اللهُ. ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا
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