
  صفَنيا
1 
 :كَِلمةُ الرب اليت صارت إلَى صفَنيا بِن كوشي بِن جدليا بِن أمريا بِن حزقيا، يف أياِم يوشيا بِن آمونَ مِلِك يهوذا1

  اإلنذار باخلراب اآليت
2"الكُلَّ عن وجِه األرِض، يقولُ الرب عا أنززعوان3َ. ناإلنسانَ واحلَي أنِزع .البحِر، طُي أنِزع كالسماِء ومس ور

اإلنسانَ عن وجِه األرِض، يقولُ الرب مع األشراِر، وأقطَع واملَعاِثر. 

  ضد يهوذا
. وأمد يدي علَى يهوذا وعلَى كُلِّ سكّاِن أورشليم، وأقطَع ِمن هذا املَكاِن بقيةَ البعِل، اسم الكَمارِمي، مع الكهنِة"4 
واملُرتدين ِمن وراِء 6لَى السطوِح جلُنِد السماِء، والساِجدين احلاِلفني بالرب، واحلاِلفني مبلكوم، والساِجدين ع5

وال سألوا عنه طلُبوا الربمل ي والذين ،الرب .  
7"قريب الرب ألنَّ يوم ،ِد الربيالس امقُد ةً. اُسكُتذَبيح دقد أع يِه. ألنَّ الربدعوم سِة 8. قَدويكونُ يف يوِم ذَبيح

ويف ذلك اليوِم أُعاِقب كُلَّ الذين يقِفزونَ ِمن 9. الرب أني أُعاِقب الرؤساَء وبين املَِلِك ومجيع الّالِبسني لباسا غَريبا
يكونُ يف ذلك اليوِم، يقولُ الرب، صوت صراٍخ ِمن باِب و10. فوِق العتبِة، الذين يمألَُونَ بيت سيِدِهم ظُلما وِغشا

. ولِولوا يا سكّانَ مكتيش، ألنَّ كُلَّ شعِب كنعانَ باد11. السمِك، وولولَةٌ ِمن الِقسِم الثّاين وكسر عظيم ِمن اآلكاِم
فَتش أورشليم بالسرِج، وأُعاِقب الرجالَ اجلاِمدين علَى ويكونُ يف ذلك الوقِت أني أ12ُ. انقَطَع كُلُّ احلاِملني الِفضةَ
مِيف قُلو ِهِم، القائلنيرديسيُء: دوال ي حِسنال ي ا 13. إنَّ الربيوتبنونَ با، ويرابخ مهيوتةً وبغَنيم مهتكونُ ثَروفت

  . نَ مخرهاوال يسكُنونها، ويغِرسونَ كُروما وال يشربو
  يوم الرب العظيم

ذلك اليوم يوم 15. يصرخ حينئٍذ اجلَبار مرا. صوت يوِم الرب. قريب وسريع ِجدا. قريب يوم الرب العظيِم"14
 اٍف علَىيوم بوٍق وهت16. سخٍط، يوم ضيٍق وِشدٍة، يوم خراٍب ودماٍر، يوم ظَالٍم وقَتاٍم، يوم سحاٍب وضباٍب

وأُضاِيق الناس فيمشونَ كالعمِي، ألنهم أخطأوا إلَى الرب، فيسفَح دمهم 17. املُدِن املُحصنِة وعلَى الشرِف الرفيعِة
ل بناِر غَريِتِه تؤكَلُ ال ِفضتهم وال ذَهبهم يستطيع إنقاذَهم يف يوِم غَضِب الرب، ب18. كالتراِب ولَحمهم كاِجللَِّة

  ".األرض كُلُّها، ألنه يصنع فناًء باِغتا لكُلِّ سكّاِن األرِض
 
2 
قَبلَ أنْ يأيتَ علَيكُم حمو . كالعصافَِة عبر اليوم. قَبلَ ِوالدِة القَضاِء2. تجمعي واجتِمعي يا أيتها اُألمةُ غَري املُستحيِة1

. أُطلُبوا الرب، يا مجيع بائسي األرِض الذين فعلوا حكمه3. ب، قَبلَ أنْ يأيتَ علَيكُم يوم سخِط الربغَضِب الر
اطلُبوا الِبر .عواضاطلُبوا الت .ِط الربرونَ يف يوِم سخستت لَّكُملَع .  

  ضد فلسطني



ويلٌ لسكّاِن 5.  أشدود ِعند الظَّهريِة يطردونها، وعقرونُ تستأصلُ.ألنَّ غَزةَ تكونُ متروكَةً، وأشقَلونَ للخراِب4
نيِة الِكريتيساِحِل البحِر أُم !علَيكُم ةُ الربِك بال ساِكٍن:"كِلمي أخِربإن ،نيالِفِلسطيني ويكونُ 6". يا كنعانُ أرض

للغ ظائرعاِة وحى بآباٍر للررعِمساِحلُ البحِر مهوذا7. نيِت يِة بقياِحلُ لبونَ. ويكونُ السرعيوِت أشقَلونَ . علَيِه ييف ب
مهسبي دروي مهدهيتع مهإلَه ضونَ، ألنَّ الربرباملساِء ي ِعند .  

  ضد موآب وعمون
8"عيب، وتعروا شيا ع ونَ اليتمين عب وجتاديف موآب تعيري ظَّموا علَىقد ِمسعت ِمِهمخأنا، يقولُ 9. ت يح فلذلك

رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ، إنَّ موآب تكونُ كسدوم وبين عمونَ كعمورةَ، ِملك القَريِص، وحفرةَ ِملٍح، وخرابا إلَى 
وض تكَبِرِهم، ألنهم عيروا وتعظَّموا علَى شعِب رب هذا هلُم ِع10". تنهبهم بقيةُ شعيب، وبقيةُ أُميت متتِلكُهم. األبِد
الرب مخيف إليِهم، ألنه يهِزلُ مجيع آِلهِة األرِض، فسيسجد له الناس، كُلُّ واِحٍد ِمن مكاِنِه، كُلُّ جزائِر 11. اجلُنوِد
  . اُألمِم

  ضد كوش
  ". تلَى سيفي همقَ. وأنتم يا أيها الكوشيونَ"12

  ضد أشور
فتربض يف وسِطها القُطعانُ، كُلُّ 14. ويمد يده علَى الشماِل ويبيد أشور، ويجعلُ نينوى خرابا ياِبسةً كالقَفِر13

ألنه . األعتاِب راب علَىخ. صوت ينِعب يف الكوى. القوق أيضا والقُنفُذُ يأوياِن إلَى تيجاِن عمِدها. طَوائِف احلَيواِن
كيف صارت ". أنا وليس غَريي:"هِذِه هي املدينةُ املُبتِهجةُ الساِكنةُ مطمئنةً، القائلَةُ يف قَلِبها15. قد تعرى أرزيها

  .كُلُّ عاِبٍر ا يصِفر ويهز يده! خرابا، مرِبضا للحيواِن

  مستقبل أورشليم
3 
مل تتقَرب إلَى . مل تتِكلْ علَى الرب. مل تقبِل التأديب. لَم تسمِع الصوت2! لمتمردِة املُنجسِة، املدينِة اجلائرِةويلٌ ل1

رونَ أهلُ أنبياؤها متفاِخ4. قُضاتها ِذئاب مساٍء ال يبقونَ شيئًا إلَى الصباِح. رؤساؤها يف وسِطها أُسود زائرة3ٌ. إلَِهها
غَداةً غَداةً يِربز حكمه . اَلرب عاِدلٌ يف وسِطها ال يفعلُ ظُلما5. كهنتها نجسوا القُدس، خالَفوا الشريعةَ. غُدراٍت
. رت أسواقَهم بال عاِبٍرقَطَعت أُمما، خربت شرفاِتِهم، أقفَ"6. أما الظّاِلم فال يعِرف اِخلزي. ال يتعذَّر. إلَى النوِر

فال ينقَِطع مسكَنها حسب كُلِّ ما . إنِك لتخشينين، تقبلني التأديب: فقُلت7. دمرت مدنهم بال إنساٍن، بغِري ساِكٍن
  . لكن بكَّروا وأفسدوا مجيع أعماِلِهم. عينته علَيها

8"ِظروين، يقولُ الربفانت لذلك بشِر املَماِلِك، ألصِم وحمِع اُألمكمي هو جبلِب، ألنَّ حإلَى الس إلَى يوِم أقوم ،
ألني حينئٍذ أُحولُ الشعوب إلَى شفٍَة نقيٍة، 9. ألنه بناِر غَرييت تؤكَلُ كُلُّ األرِض. علَيِهم سخطي، كُلَّ حمو غَضيب

ِمن عِرب أاِر كوٍش املُتضرعونَ إلَي، متبددي، يقَدمونَ 10. رب، ليعبدوه بكَِتٍف واِحدٍةليدعوا كُلُّهم باسِم ال
ألني حينئٍذ أنِزع ِمن وسِطِك مبتِهجي .  يف ذلك اليوِم ال ختزين ِمن كُلِّ أعماِلِك اليت تعديِت ا علَي11. تقِدميت



ِل قُدسيِكربيائِك، ولَنبِر يف جكَبإلَى الت عدكَّلونَ علَى 12.  تعودي بوتا، فيا وِمسكينا بائسعبوأُبقي يف وسِطِك ش
13. اسِم الربلسانُ ِغش يف أفواِهِهم دلونَ إمثًا، وال يتكَلَّمونَ بالكَِذِب، وال يوجفعةُ إسرائيلَ ال يقيونَ برعي مهألن ،

ربويخيفضونَ وال م ."  
قد نزع الرب األقضيةَ 15! افرحي وابتِهجي بكُلِّ قَلِبِك يا ابنةَ أورشليم! اهتف يا إسرائيلُ! ترنمي يا ابنةَ ِصهيون14َ

ال :"يقالُ ألورشليم يف ذلك اليوِم 16. ال تنظُرين بعد شرا. مِلك إسرائيلَ الرب يف وسِطِك. علَيِك، أزالَ عدوِك
. يسكُت يف محبِتِه. يبتِهج بِك فرحا. يخلِّص. الرب إلَهِك يف وسِطِك جبار17. ال ترتِخ يداِك. ختايف يا ِصهيونُ
هأنذا يف ذلك اليوِم 19. حاِملني علَيها العار. كانوا ِمنِك. أمجع املَحزونني علَى املَوِسِم"18". يبتِهج بِك بترنٍم

 ،ا يف كُلِّ أرِض ِخزِيِهمةً وامستسبيح ملُهةَ، وأجعاملَنفي عةَ، وأمجالظّاِلع لِّصذَلِّليِك، وأُخيف الوقِت 20أُعاِملُ كُلَّ م 
اكُممعي إيويف وقِت ج عوب األ. الذي فيِه آيت بكُمةً يف شا وتسبيحامس كُمريي أُصألن يكُمسبيم دأر رِض كُلِّها، حني

قالَ الرب ،ِنكُمأعي امقُد."  


