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  פרק א- "צפניה"פר ס
ַדְלָיה |  ְּדַבר־ְיהָוׁה   א י  ֶבן־ּגְ ן־ּכוׁשִ ר־ָהָיה  ֶאל־ְצַפְנָיה  ּבֶ ֲּאׁשֶ

ָיהו  ֶבן־ָאמֹון  ֶמֶלך  ְיהוָדה יֵמי  ֹיאׁשִ ן־ִחְזִקָיה  ּבִ ן־ֲאַמְרָיה  ּבֶ ּּבֶ ְּ ּ ּ :
ָאֵסף  ָאָדם  ג:  ָּאֹסף  ָאֵסף  ּכֹל  ֵמַעל  ְפֵני  ָהֲאָדָמה  ְנֻאם־ְיהָוׁה ב

לֹות ּוְבֵהָמה  ָא ְכׁשֵ ַמִים  וְדֵגי  ַהָים  ְוַהּמַ ֵּסף  עֹוף־ַהּשָׁ ּ
י  ֶאת־ָהָאָדם  ֵמַעל  ְפֵני  ָהֲאָדָמה  ִעים  ְוִהְכַרּתִ ֶּאת־ָהְרׁשָ

ָלם  ד:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֵבי  ְירוׁשָ ל־יֹוׁשְ ְּוָנִטיִתי  ָיִדי  ַעל־ְיהוָדה  ְוַעל  ּכָ ּ
ַעל  ֶאת־ ָאר  ַהּבַ קֹום  ַהֶזה  ֶאת־ׁשְ י  ִמן־ַהּמָ ָמִרים ְּוִהְכַרּתִ ם  ַהּכְ ׁשֵ

ָמִים  ה:  ִעם־ַהּכֲֹהִנים ּגֹות  ִלְצָבא  ַהּשָׁ ֲחִוים  ַעל־ַהּגַ ּתַ ׁשְ ְוֶאת־ַהּמִ
ם ַמְלּכָ ִעים  ּבְ ּבָ ׁשְ ִעים  ַליהָוׁה  ְוַהּנִ ּבָ ׁשְ ֲחִוים  ַהּנִ ּתַ ׁשְ : ְוֶאת־ַהּמִ

ר  ֹלא־ִבְקׁשו  ֶאת־ְיהָוׁה  ו סֹוִגים  ֵמַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ַוֲאׁשֶ ְּוֶאת־ַהּנְ
הוְוֹלא־ְד י  ָקרֹוב  יֹום  ְיהָוׁה  ז:  ָּרׁשֻ ַּהס  ִמְפֵני  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּכִ

י־ֵהִכין  ְיהָוׁה  ֶזַבח  ִהְקִדיׁש  ְקֻרָאיו יֹום  ֶזַבח  ְיהָוׁה  ח:  ּּכִ ְוָהָיה  ּבְ
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ים  ל־ַהלְֹבׁשִ ֶלך  ְוַעל  ּכָ ֵני  ַהּמֶ ִרים  ְוַעל־ּבְ י  ַעל־ַהּשָׂ ּוָפַקְדּתִ ְ ּ
י  ַע ט:  ַּמְלּבוׁש  ָנְכִרי יֹום ּוָפַקְדּתִ ן  ּבַ ְפּתָ ל־ַהדֹוֵלג  ַעל־ַהּמִ ּל  ּכָ ּ

ית  ֲאֹדֵניֶהם  ָחָמס  וִמְרָמה ַּההוא  ַהְמַמְלִאים  ּבֵ ְּוָהָיה  ַביֹום  י:  ּ
ַער  ַהָדִגים  ִויָלָלה  ַּההוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  קֹול  ְצָעָקה  ִמּשַׁ ּ

ָבעֹות דֹול  ֵמַהּגְ ֶבר  ּגָ ֶנה  ְוׁשֶ ׁשְ ְכּתֵ יא:  ִמן־ַהּמִ ֵבי  ַהּמַ ׁש ֵּהיִלילו  ֹיׁשְ
ל־ְנִטיֵלי  ָכֶסף ַנַען  ִנְכְרתו  ּכָ ל־ַעם  ּכְ י  ִנְדָמה  ּכָ ֵעת  יב:  ּּכִ ְוָהָיה  ּבָ

ים  י  ַעל־ָהֲאָנׁשִ רֹות  וָפַקְדּתִ ּנֵ ַלם  ּבַ ַּהִהיא  ֲאַחֵפׂש  ֶאת־ְירוׁשָ ּ ּ
ְלָבָבם  ֹלא־ֵייִטיב  ְיהָוׁה  ְוֹלא  ְמֵריֶהם  ָהֹאְמִרים  ּבִ ַהּקְֹפִאים  ַעל־ׁשִ

ים ְוֹלא ְוָהָיה ֵחי יג:  ָיֵרַע ָמָמה וָבנו ָבּתִ יֶהם ִלׁשְ ה וָבּתֵ ּסָ ָּלם ִלְמׁשִ ּ ּ
ּתו  ֶאת־ֵייָנם בו  ְוָנְטעו  ְכָרִמים  ְוֹלא  ִיׁשְ ֵּיׁשֵ ּ ָקרֹוב  יֹום־ְיהָוׁה  יד:  ּ

ּבֹור ם  ּגִ דֹול  ָקרֹוב  וַמֵהר  ְמֹאד  קֹול  יֹום  ְיהָוׁה  ַמר  ֹצֵרַח  ׁשָ : ַּהּגָ
ּיֹום  ֶעְבָרה  ַהיֹום  ַההוא  יֹום  ָצָרה טו ּ  וְמצוָקה  יֹום  ׁשָֹאה ּ ּ

ך  ַוֲאֵפָלה  יֹום  ָעָנן  ַוֲעָרֶפל ְוְמׁשֹוָאה  יֹום  חׁשֶ יֹום  ׁשֹוָפר  טז:  ּ
ֹבהֹות ֻצרֹות  ְוַעל  ַהִפּנֹות  ַהּגְ ּוְתרוָעה  ַעל  ֶהָעִרים  ַהּבְ ּ ַוֲהֵצֹרִתי  יז:  ּ

ָעָפר  ַפך  ָדָמם  ּכֶ י  ַליהָוׁה  ָחָטאו  ְוׁשֻ ִעְוִרים  ּכִ ָּלָאָדם  ְוָהְלכו  ּכַ ּ ְּ ּ
ָלִלים ּגְ יָלם  יח:  ּוְלֻחָמם  ּכַ ם־ְזָהָבם  ֹלא־יוַכל  ְלַהּצִ ְסָפם  ּגַ ם־ּכַ ּּגַ ּ

י  ָכָלה  ל־ָהָאֶרץ  ּכִ ָאֵכל  ּכָ יֹום  ֶעְבַרת  ְיהָוׁה  וְבֵאׁש  ִקְנָאתֹו  ּתֵ ּּבְ
ֵבי ָהָאֶרץ ל־ֹיׁשְ ה ֵאת ּכָ  :ְַאך־ִנְבָהָלה ַיֲעׂשֶ
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  פרק ב- "צפניה"ספר 
ו  ַהּג א ׁשו  ָוקֹוּשׁ ִּהְתקֹוׁשְ ֹמץ  ב:  ֹוי  ֹלא  ִנְכָסףּ ֶטֶרם  ֶלֶדת  ֹחק  ּכְ ּבְ

ֶטֶרם   ֶטֶרם |  ָעַבר  יֹום  ּבְ ֹלא־ָיבֹוא  ֲעֵליֶכם  ֲחרֹון  ַאף־ְיהָוׁה  ּבְ
ל־ַעְנֵוי  ג:  ֹלא־ָיבֹוא  ֲעֵליֶכם  יֹום  ַאף־ְיהָוׁה ׁשו  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכָ ּקְ ּּבַ

ׁשו   ּקְ ׁשו־ֶצֶדק  ּבַ ּקְ ָפטֹו  ָפָעלו  ּבַ ר  ִמׁשְ ָּהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ֲּעָנָוה  אוַלי ּ
יֹום  ַאף־ְיהָוׁה ְתרו  ּבְ ּסָ ְקלֹון  ד:  ּּתִ י  ַעָזה  ֲעזוָבה  ִתְהֶיה  ְוַאׁשְ ּּכִ ּ

ָעֵקר ֳהַרִים  ְיָגְרׁשוָה  ְוֶעְקרֹון  ּתֵ ּצָ דֹוד  ּבַ ָמָמה  ַאׁשְ ִּלׁשְ הֹוי  ה:  ּ
ַנַען  ֶאֶרץ  ֵרִתים  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֲעֵליֶכם  ּכְ ֵבי  ֶחֶבל  ַהָים  ּגֹוי  ּכְ ּיׁשְ ּ

ּתִ בְּפִלׁשְ יך ֵמֵאין יֹוׁשֵ ֹרת  ו: ְים ְוַהֲאַבְדּתִ ְּוָהְיָתה ֶחֶבל ַהָים ְנֹות ּכְ
ית  ְיהוָדה  ֲעֵליֶהם  ז:  ֹרִעים  ְוִגְדרֹות  ֹצאן ֵאִרית  ּבֵ ְּוָהָיה  ֶחֶבל  ִלׁשְ

י  ִיְפְקֵדם  ְיהָוׁה ֱאֹלֵהיֶהם  צון  ּכִ ֶעֶרב  ִיְרּבָ ְקלֹון  ּבָ י  ַאׁשְ ָבּתֵ ִּיְרעון  ּבְ ּ
ב   ִבוָתםְוׁשָ ֵני  ַעּמֹון  ח:  ִביָתם  ׁשְׁשְ י  ֶחְרַפת  מֹוָאב  ְוִגֻדֵפי  ּבְ ַמְעּתִ ּׁשָ ּ

בוָלם י ַוַיְגִדילו ַעל־ּגְ ר  ֵחְרפו  ֶאת־ַעּמִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ָלֵכן ַחי־ָאִני ְנֻאם  ט: ּּ
ְהֶיה  וְבֵני  ַעּמֹון  ְסֹדם  ּתִ י  מֹוָאב  ּכִ ָרֵאל  ּכִ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ק ָחרול ו ֲעֹמָרה ִמְמׁשַ ּּכַ ֵאִרית ּ ָמָמה ַעד־עֹוָלם ׁשְ ִּמְכֵרה־ֶמַלח וׁשְ
י  ְיָבזום  ְוֶיֶתר  ּגֹוִי  ִיְנָחלום ַּעּמִ ּ י  י:  ּ אֹוָנם  ּכִ ַחת  ּגְ ֹזאת  ָלֶהם  ּתַ

ֵּחְרפו  ַוַיְגִדלו  ַעל־ַעם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ּ י  יא:  ּּ נֹוָרא  ְיהָוׁה  ֲעֵליֶהם  ּכִ
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ֲחוו־לֹו   ּתַ ל־ֱאֹלֵהי  ָהָאֶרץ  ְוִיׁשְ קֹומֹו  ּכֹל  ִאֵיי ָּרָזה  ֵאת  ּכָ ִּאיׁש  ִמּמְ
ה יב:  ַהּגֹוִים י  ֵהּמָ ים  ַחְלֵלי  ַחְרּבִ ם  ּכוׁשִ ם־ַאּתֶ ְוֵיט  ָידֹו  יג:  ּּגַ

ָמָמה  ִצָיה  ם  ֶאת־ִניְנֵוה  ִלׁשְ ור  ְוָיׂשֵ ד  ֶאת־ַאּשׁ ַּעל־ָצפֹון  ִויַאּבֵ ּ
ר ְדּבָ ּמִ ם־ָקַאת  יד:  ּכַ ל־ַחְיתֹו־גֹוי  ּגַ ְּוָרְבצו  ְבתֹוָכה  ֲעָדִרים  ּכָ ּ

י ּגַ ף  ּכִ ּסַ ַחלֹון  ֹחֶרב  ּבַ ַכְפּתֶֹריָה  ָיִלינו  קֹול  ְיׁשֹוֵרר  ּבַ ּם־ִקפֹד  ּבְ ּ ּ
ֶבת  ָלֶבַטח  ָהֹאְמָרה  טו:  ַאְרָזה  ֵעָרה ֹּזאת  ָהִעיר  ָהַעִליָזה  ַהיֹוׁשֶ ּ

ְלָבָבה  ֲאִני  ְוַאְפִסי  עֹוד  ֵאיך   ְּבִ ץ  ַלַחָיה  ּכֹל |  ּ ה  ַמְרּבֵ ּמָ ָּהְיָתה  ְלׁשַ
 :ֹרק ָיִניַע ָידֹועֹוֵבר ָעֶליָה ִיׁשְ

  פרק ג- "צפניה"ספר 
קֹול  ֹלא  ב:  ּהֹוי  ֹמְרָאה  ְוִנְגָאָלה  ָהִעיר  ַהיֹוָנה א ְמָעה  ּבְ ֹלא  ׁשָ

יהָוׁה  ֹלא  ָבָטָחה  ֶאל־ֱאֹלֶהיָה  ֹלא  ָקֵרָבה : ָּלְקָחה  מוָסר  ּבַ
ה  ֲאָריֹות  ׁשֲֹאִגים  ׁשְֹפֶטיָה  ְזֵאֵבי  ֶעֶרב  ֹלא  ָגְרמו  ג ֶריָה  ְבִקְרּבָ ּׂשָ ּ
י  ּבְֹגדֹות  ּכֲֹהֶניָה  ִחְללו־ֹקֶדׁש  ד:  ּבֶֹקרַל ְּנִביֶאיָה  פֲֹחִזים  ַאְנׁשֵ ּ ּ

ּבֶֹקר  ה:  ָּחְמסו  ּתֹוָרה ה  ַעְוָלה  ּבַ ה  ֹלא  ַיֲעׂשֶ ִקְרּבָ ְּיהָוׁה  ַצִדיק  ּבְ ּ
ת ן  ָלאֹור  ֹלא  ֶנְעָדר  ְוֹלא־יֹוֵדַע  ַעָול  ּבֹׁשֶ ָפטֹו  ִיּתֵ ּבֶֹקר  ִמׁשְ ּּבַ ּ ּ :

י  גֹוִים  ָנ ו ִלי  עֹוֵבר ִהְכַרּתִ י  חוצֹוָתם  ִמּבְ ּמו  ִפּנֹוָתם  ֶהֱחַרְבּתִ ּׁשַ ּּ
ב ִלי־ִאיׁש  ֵמֵאין  יֹוׁשֵ ִּנְצדו  ָעֵריֶהם  ִמּבְ יְרִאי  ז:  ּ י  ַאך־ּתִ ְָאַמְרּתִ
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י  ָעֶליָה  ר־ָפַקְדּתִ ֵרת  ְמעֹוָנה  ּכֹל  ֲאׁשֶ ְקִחי  מוָסר  ְוֹלא־ִיּכָ ּאֹוִתי  ּתִ ּ ּ
ִחיתו  ּכֹל  ֲעִל ימו  ִהׁשְ ּכִ ָּאֵכן  ִהׁשְ ָּלֵכן  ַחּכו־ִלי  ח:  ילֹוָתםּ

ָפִטי  ֶלֱאֹסף  ּגֹוִים  ְלָקְבִצי  י  ִמׁשְ ְּנֻאם־ְיהָוׁה  ְליֹום  קוִמי  ְלַעד  ּכִ ּ
ֵאׁש  ִקְנָאִתי  י  ּבְ פֹך  ֲעֵליֶהם  ַזְעִמי  ּכֹל  ֲחרֹון  ַאִפי  ּכִ ַּמְמָלכֹות  ִלׁשְ ְּ

ל־ָהָאֶרץ ָאֵכל  ּכָ ָפה  ְברוָר ט:  ּתֵ ים  ׂשָ י־ָאז  ֶאְהפֹך  ֶאל־ַעּמִ ּּכִ ְ ה ּ
ֶכם  ֶאָחד ם  ְיהָוׁה  ְלָעְבדֹו  ׁשְ ׁשֵ ֵמֵעֶבר  י:  ִּלְקֹרא  ֻכָלם  ּבְ

ת־פוַצי  יֹוִבלון  ִמְנָחִתי ְּלַנֲהֵרי־כוׁש  ֲעָתַרי  ּבַ ּ יֹום  ַההוא  יא:  ּּ ּּבַ ּ
י־ָאז   י  ּכִ ַעּתְ  ּבִ ר  ָפׁשַ י  ִמּכֹל  ֲעִליֹלַתִיך  ֲאׁשֶ ֹּלא  ֵתבֹוׁשִ ָאִסיר |  ְ

ֲאָוֵתך   ך  ַעִליֵזי  ּגַ ְרּבֵ ְִמּקִ יְּ ַהר  ָקְדׁשִ : ְוֹלא־תֹוִסִפי  ְלָגְבָהה  עֹוד  ּבְ
ם  ְיהָוׁה יב ׁשֵ ך  ַעם  ָעִני  ָוָדל  ְוָחסו  ּבְ י  ְבִקְרּבֵ ַאְרּתִ ְּוִהׁשְ ְ :
רו  ָכָזב  יג ָרֵאל  ֹלא־ַיֲעׂשו  ַעְוָלה  ְוֹלא־ְיַדּבְ ֵאִרית  ִיׂשְ ּׁשְ ּ

ה  ִיְרעו  ְוָרְבצ י־ֵהּמָ ְרִמית  ּכִ ֵצא  ְבִפיֶהם  ְלׁשֹון  ּתַ ּו  ְוֵאין ְּוֹלא־ִיּמָ
ָכל־ֵלב  יד:  ַמֲחִריד ְמִחי  ְוָעְלִזי  ּבְ ָרֵאל  ׂשִ ת־ִציֹון  ָהִריעו  ִיׂשְ י  ּבַ ָּרּנִ ּ

ָלם ת  ְירוׁשָ ה  ֹאְיֵבך  ֶמֶלך  טו:  ּּבַ ָפַטִיך  ִפּנָ ְֵהִסיר  ְיהָוׁה  ִמׁשְ ְ ְּ ּ
ָרֵאל   ך  ֹלא־ִתיְרִאי  ַרע  עֹוד|  ִיׂשְ ִקְרּבֵ יֹום  ַההוא  טז:  ְְיהָוׁה  ּבְ ּּבַ ּ

יָרִאי  ִציֹון  ַאל־ִיְרפו  ָיָדִיךֵיָאֵמר  ִליר ַלם  ַאל־ּתִ ְוׁשָ ּ ּּ ְיהָוׁה  יז:  ּ
ְמָחה  ַיֲחִריׁש  ׂשִ יׂש  ָעַלִיך  ּבְ יַע  ָיׂשִ ּבֹור  יֹוׁשִ ך  ּגִ ִקְרּבֵ ְֱאֹלַהִיך  ּבְ ְ ְ

ה ִרּנָ ַאֲהָבתֹו  ָיִגיל  ָעַלִיך  ּבְ ך  ָהיו  יח:  ְּבְ י  ִמּמֵ ּנוֵגי  ִמּמֹוֵעד  ָאַסְפּתִ ְּ
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ֵאת  ָעֶליָה  ֶחְרָפ ֵעת  יט:  הַּמׂשְ ִיך  ּבָ ל־ְמַעּנַ ה  ֶאת־ּכָ ְִהְנִני  ֹעׂשֶ

ים ִלְתִהָלה  ְמּתִ ץ ְוׂשַ ָדָחה ֲאַקּבֵ י ֶאת־ַהּצֵֹלָעה ְוַהּנִ ְעּתִ ַּהִהיא ְוהֹוׁשַ ּ
ם ּתָ ׁשְ ָכל־ָהָאֶרץ  ּבָ ם  ּבְ ֵעת  ַהִהיא  ָאִביא  ֶאְתֶכם  וָבֵעת  כ:  ּוְלׁשֵ ּּבָ

ם  ְוִל ן  ֶאְתֶכם  ְלׁשֵ י־ֶאּתֵ ִצי  ֶאְתֶכם  ּכִ י  ָהָאֶרץ ַקּבְ ֹכל  ַעּמֵ ְּתִהָלה  ּבְ
בוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ְיהָוׁה ׁשוִבי ֶאת־ׁשְ ּּבְ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  שנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  ה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ספרי  תורה  כד  אף  "ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד

עגל ך  במ"כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי"ד


