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ÊÙ ˙Â¯ 

 

"‰Â�Ú Â˘˜· ˜„ˆ Â˘˜· "–‰È�Ùˆ ¯ÙÒ· È‡Â·�‰ ‚¯‡Ó‰  

 

‡Â·Ó 

מ� הפסוק הפותח את הספר נית� ללמוד שצפניה ניבא בימי יאשיהו ב� אמו� מל� 

ומאחר שהנביא מגנה בדבריו את ממלכת יהודה על , )ס" לפנה640�609 (יהודה

 היא שנבואותיו משקפות את המצב ביהודה בשני� 1הסברה הרווחת, חטאיה

, ג" כ�ח , ב"ב כ"מל(לפני שביצע את תיקוניו הדתיי� , הראשונות למלכות יאשיהו

 ).כה

 :על פי סדר הכתובי� עוסקת נבואת צפניה בנושאי� הבאי�

 ).ג�ב', א(פורענות המתרגשת לבוא על כל החי שעל פני האדמה  .1

 ).יג�ד', א(חטאי יהודה והעונש הצפוי לה  .2

 ).יח�יד', א(' יו� ה .3

 ).ג�א', ב(קריאה לתשובה  .4

 ).טו�ד', ב(נבואות פורענות נגד חמישה עמי�  .5

 ).ד�א', ג(חטאיה� של מנהיגי יהודה  .6

 ).ז�ה', ג(יה להרתיע את יהודה מלחטוא עונש� של הגויי� אמור ה .7

 ).י�ח', ג(' כל הגויי� עתידי� לעבוד את ה .8

 ).יג�יא', ג(עונש� של אנשי הגאווה לעומת חיי השלווה של ענווי הלב  .9

 ).כ�יד', ג( את עמו ישיב� לארצ� וירי� את קרנ� לעיני העמי� 'באהבת ה .10

י� הללו למספר יחידות על פי לדעת כמה פרשני� נית� לקב� את עשרת הנושא

�כשכל יחידה מוגדרת , הקשר הענייני הקיי� בי� מספר נושאי� המובאי� ברצ

 , בולה סבור שהחלוקה לפרקי� היא הגיונית מבחינה עניינית. כנבואה בפני עצמה

 לעומת גישה 2".ומהווה יחידה בפני עצמה... כל פרק הוא נבואה בפני עצמה: "ואומר

 
 .הפניה סתמית במאמר זה מכוונת לספר צפניה *

È�Ùˆ ¯ÙÒ‰ , בולה' מ; 755טור , )הופמ�: להל�( ו ‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', צפניה'ער� , �הופמ' י .1

‡¯˜Ó ˙Ú„ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ,אבישור' י; 4' עמ, )בולה: להל�(ו "ירושלי� תשל ,�˙‰ ÌÏÂÚ"Í – 

‰È�Ùˆ , 118�119' עמ, )אבישור: להל� (1996תל אביב. 

מחלק את נבואות צפניה ) 755�756י� טור(הופמ�  .119 'עמ, כ� ג� אבישור; 3' עמ, בולה .2

Ó˜¯‡  ,אחיטוב' ש: ראו. חלקי� אחיטוב סבור שיש לחלק אות� לשישה .לארבע יחידות

Ï‡¯˘ÈÏ – ‰È�Ùˆ , 3' עמ, )אחיטוב: להל� (2006תל אביב. 
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 הנוכחי היא לבסס את ההערכה שעשרת הנושאי� שהוצגו לעיל כוונת המאמר, זו

, רעיוני�ויוצרי� מארג ספרותי, מתפתחי� ונובעי� זה מזה, הנ� אחוזי� זה בזה

�, מבנה נבואי כזה. מהלכיה ותוצאותיה, על סיכוייה, המתאר את שלבי הגאולה כרצ

בסיס לזה שבו כל אחד מ� הנושאי� הוא תוצאה של זה שהובא לפניו וג� משמש 

אלא , תלויות זו בזו�מלמד שהספר אינו מורכב מנבואות עצמאיות ובלתי, שאחריו

מתכוו� להתוות בצורה כרונולוגית את המהלכי� לקראת גאולת ישראל ושאר עמי 

מאחר שהנביא חייב , ע� זאת אי� לומר שהספר נכתב במשיכת קולמוס אחת. האר�

 לפני שהפנה אליה� את הנבואה היה להמתי� לתגובת הע� על דבריו הקודמי�

 .הבאה

עשיית תשובה :  עשויה להגיע באחד משני המסלולי�הגאולה ,על פי צפניה

 . מרצו� או הכחדת הרשעי� בהתערבות אלוהית

, נקודת המוצא של נבואת צפניה היא מצב של שחיתות אנושית עמוקה

זה עדיי� אול� ג� בצומת המאיי� ה, המחייבת התערבות אלוהית לחיסול הרשעה

ורק א� לא , קיי� אפיק לתשובה שעשויה לבטל את הפורענות עבור ע� ישראל

 . יהודה יחד ע� רשעי הגויי�יבחרו בדר� זו יכחיד אלוהי� את רשעי

‡ ˜¯Ù' 

1 . ‰Ó„‡‰ È�Ù ÏÚ˘ ÈÁ‰ ÏÎ ÏÚ ‡Â·Ï ˙˘‚¯˙Ó‰ ˙Â�Ú¯ÂÙ)‡ ,'·-‚( 

 פני מעל כל �אֵס �אסֹ" 3:נבואת צפניה נפתחת באיו� הכחדה על כל יושבי האר�

�אֵס ובהמה אד� �אֵס .'ה נא� האדמה � את לותוהמכֵש הי� ודגי השמי� עו

ברשימת האוכלוסיות ). ג�ב', א" (האדמה פני מעל האד� את תיוהכַר הרשעי�

 את המכשלות: "המאוימות מופיע מושג שנראה חריג בהקשרו ואינו ברור כל צורכו

מהל� : "גותו של התיאור הזה ואומראבישור מצביע על חרי). ג' פס" (הרשעי�

אינו ' הרשעי� את והמכשלות' :שכ� הכתוב, רעיונותיו של הפסוק נפתל במקצת

אלא מנתק את הרצ� ההגיוני שהתחיל , מתיישב ע� מה שקד� לו ומה שבא אחריו

 מבי� כל הפירושי� 4".בעו� השמי� ובדגי הי� וסיי� באד�, המשי� בבהמה, באד�

  היחיד שמיישב את הקושיה הוא אחד מפירושיו של 5,ושהוצעו לפסוקית הז

 
הקשר בי� חטאי האד� לבי� . חטא� ועונש� של תושבי האר� פוגעי� ג� בבעלי החיי� .3

 ייבש השדה כל ועשב האר� תאבל מתי עד: "ד, ב"יע ג� בירמיהו יפגיעה בבעלי החיי� מופ

בצורה קיצונית מתממש הקשר הזה . ג', ד וכ� בהושע, "ועו� בהמות ספתה בה שבייֹ מרעת

 .במבול

 ."הפסוקית פוגמת ברצ� הכתוב" :21' עמ, אחיטוב וכ� כותב ג�; 122' עמ, אבישור .4

אלא שאי� ביניה� תמימות , בי� רשעי� לכישלו�רוב המפרשי� רואי� בפסוקית הזו קשר  .5

 והמזיקה של ‰ÏÈ˘ÎÓ‰יש המסבירי� אותו כפעולת� . דעי� באשר לטיבו של הקשר הזה

 את ÏÈ˘Î‰Ïשעתיד  ויש הסבורי� שמדובר בעונש, )ש�, אבישור; Â„ ˙„ÂˆÓ„(' רשעי�'ה



  המארג הנבואי בספר צפניה–"  בקשו ענוהבקשו צדק"

125 

הסבר זה מתבסס על ". ממלכות שמשטר� פרוע"ה� ' כשלותמ' האומר כי 6,קויפמ�

כפי שהיא מופיעה , כמערכת חברתית ומדינית קלוקלת ומושחתת' מכשלה'המושג 

ת מדינות המושחתו'ה� ה' הרשעי� את מכשלות'הגורס כי ,  הסבר זה7.בדברי ישעיהו

ומצדיק את שילובה ,  פותר את בעיית חריגותה של הפסוקית8',והרשעי� שבתוכ�

' הרשעי� את מכשלות'לתפיסה כזו של ה. ברשימת האוכלוסיות המועדות לענישה

', ב; יח�ד', א(שמרביתה עוסקת בחטאי העמי� ובעונש� , יש חיזוק בנבואת צפניה

9).ח�א', ג; טו�ד
 

,  שהנביא מתאר את עונשה היא יהודה'עי�הרש את מכשלות'הראשונה מבי� ה

כפי , שהענשתה היא בבחינת פריצת סכר הגוררת את ענישת� של שאר האומות

 .שיתברר בהמש�

2 . ‰Ï ÈÂÙˆ‰ ˘�ÂÚ‰Â ‰„Â‰È È‡ËÁ)‡ ,'„-‚È( 

‡ . ‰„Â‰È È‡ËÁ)‡ ,'„-Ë( 

ומאמצי� מגוו� דרכי פולח� ' הנביא מאשי� את אנשי יהודה בכ� שה� נוטשי� את ה

 ).ט�ד' פס(ושמתו� התבטלות כלפי הגויי� ה� מחקי� את מנהגיה� , ליי�אלי

שמות� של העמי� שאת מנהגיה� ודרכי הפולח� שלה� חיקו ביהודה לא נזכרי� 

אול� על פי מקורות מקראיי� אחרי� נית� לזהות� כעמי� הקשורי� , במפורש

 .לממלכת יהודה מבחינה גאוגרפית או מדינית

ת באיו� על עובדי הבעל ביהודה שאימצו את אלוהיה� נבואת הפורענות נפתח

 מ� והכרתי ירושל� יושבי כל ועל יהודה על ידי ונטיתי: "של תושבי כנע� הקדומי�

גינוי נוס� מפנה ). ד' פס" (הכהני� ע� הכמרי� ש� את הבעל שאר את הזה המקו�

 " מי�הש לצבא הגגות על המשתחוי� ואת: "הנביא כנגד עובדי הכוכבי� שביהודה

 שהיו 10,פולח� גרמי השמי� התפתח ביהודה בהשפעת� של מצרי� ואשור). 1ה' פס(

 

, אחיטוב; 122' מע, אבישור; ב'  עמ,בולה ;�"מלבי; ש�, ק"רד; ע"ראב; י קרא"ר( 'רשעי�'ה

 שתי האפשרויות הללו אינ� מיישבות את קושיית חריגותה של הפסוקית ברשימת ).21' עמ

 .האוכלוסיות המאוימות

 .2הערה , 349' עמ, תל אביב�ירושלי�, ג˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰�ÂÓ‡‰ ˙Â„ÏÂ˙ , קויפמ�' י .6

 הנער ירהבו הוברע ואיש באיש איש הע� ונג�. ב� ימשלו ותעלולי� שריה� נערי� ונתתי" .7

 והמכשלה לנו תהיה קצי� לכה שמלה אביו בית באחיו איש �יתפֹ כי. בנכבד והנקלה בזק�

 ).ו�ד', ישעיהו ג( "יד� תחת הזאת

 .'�ִע'מתפרשת בהקשר הזה כמו במקומות רבי� אחרי� במשמעות ' ֶאת'המילית  .8

מציג , )2ג( "'ה נא� ההאדמ פני מעל האד� את והכרתי: "� בפירושו לפסוקית הבאה"מלבי .9

מתכוו� ' כשהוא לומד מתוכה שמטרתה העיקרית של הנבואה היא להודיע שה, רעיו� דומה

 ".כי נבוכדנאצר החריב את רוב האומות, כל העמי� אשר על פני האדמה"להכרית את 

‡�ˆÈ„ÙÂÏ˜È‰ ', אמו�'ער� , ייבי�' ש: ראו, על פולח� השמש והכוכבי� במצרי� ובאשור .10

˙È‡¯˜Óכוכבי� ומזלות', 'כוכב'ערכי� , פלסנר' מ; 423�424טורי� ,  א ,' ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ�‡
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 וקרוב לוודאי שהשפעה כפולה זו נתנה 11,באותה עת בעלות השפעה מדינית ביהודה

הנביא מגנה ג� את הסינקרטיז� שנהגו . אותותיה ג� מבחינה תרבותית ודתית

 ואת" 12: אלוהי עמו��ְל#ִמאת שמו של ' ביהודה כאשר צירפו לשבועה בש� ה

השבועה , על פי ספר דברי�). 2ה' פס" (�ָ#ְלַמְ% והנשבעי� 'הל הנשבעי� המשתחוי�

 מה ישראל ועתה: "את עמו' בתמורה לאהבת ה' מעידה על נאמנות הע� לה' בש� ה

... תואֹ ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלהי� 'ה את ליראה א� כי מעמ� אלשֹ אלהי� 'ה

 כיו� העמי� מכל בכ� אחריה� בזרע� ויבחר אות� לאהבה 'ה חשק באבתי� רק

על פי ). כ�יב', י" (תשבע ובשמו תדבק ובו תעבד תואֹ תירא אלהי� 'ה את... הזה

' השבועה בשמו של ִמְלָ#� מסמלת את נטישת ה, התנאי שמציב ספר דברי�

 את בקשו אל ואשר 'ה מאחרי הנסוגי� ואת" 13:ו', ומסקנה זו מובאת בא, ועבודתו

 ".הודרש* ולא 'ה

ועל התמכרות� ' כהתרסה אירונית על התכחשות� של אנשי יהודה לה

רפיו� ידיה� של  מול' מכנה הנביא את היו� שבו תתגלה עצמת ה, לפולחני� זרי�

והמורדי� , הזה תיחש� האשליה שבאמונת� האליליתיו� ב. "'היו� " – בו המורדי�

 'ה יו� קרוב כי 'ה אדני מפני הס" :� שיפאר את שמויהיו לפניו כקרב� חסר אוני' בה

הנביא מגנה את נכבדי יהודה המתהדרי� ). ז' פס" (איוקר* הקדיש זבח 'ה הכי� כי

 נוס� על כ� הוא 14.בלבוש נכרי ומחקי� את המנהג הפִלשתי של דילוג על המפת�

מאחר שה� עושקי� את הע� בדרכי חמס , מאשי� אות� בהידרדרות מוסרית

 בשי�הלֹ כל ועל המל� בני ועל השרי� על ופקדתי 'ה בחֶז ביו� והיה: "מהומר

 אדניה� בית הממלאי� ההוא ביו� המפת� על הדולג כל על ופקדתי. נכרי מלבוש

 ).ט�ח' פס( "ומרמה חמס

· . Ï˘ Ì˘�ÂÚ"ÔÚ�Î ÌÚ "Â"ÛÒÎ ÈÏÈË�) "‡ ,'È-‚È( 

" דרשהו ולא 'ה את בקשו לא ואשר 'ה מאחרי הנסוגי�: "'הע� שעד כה התנכר לה

 :יוכה בתדהמה כאשר אלוהי� יפקוד עליה� את חטאותיה�, )ו', א(

 

˙È‡¯˜Óמ סרנה"נ; 48, 47טורי� ,  ד , � .188טור ,  ח‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', שמש'ער

 מי לשתות מצרי� לדר� ל� מה ועתה: "כנגד השפעה כפולה כזו טע� לאחר זמ� ג� ירמיהו .11

 .)יח', ב( "נהר מי תלשתו אשור לדר� ל� ומה חורִ�

; 124' עמ, אבישור; ג' עמ, בולה – "�ָ&ְלַמְ# הנשבעי�"כ� מסבירי� הפרשני� את הפסוקית  .12

". ִמְל&�"ויש לפרשו כ, "ַמְלָ&�"טו נזכר ', ג ובעמוס א, א, ט"ג� בירמיהו מ. 22' עמ, אחיטוב

 .תקפב�תקפא' עמ, ד"ירושלי� תשמ, Ó ˙Ú„ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ Â‰ÈÓ¯È ¯ÙÒ˜¯‡, בולה' מ: ראו

: ומשמעה, ו מפרשת"משמשת בהקשר הזה כוי" ואת" ו הפותחת את הפסוק במילה"הוי .13

 .'שה�'

' עמ, אבישור; ד' עמ, בולה; �"מלבי; י קרא"ר; י"כ� מפרשי� רש. ה', א ה"בהסתמ� על שמ .14

 .24' עמ, אחיטוב; 125



  המארג הנבואי בספר צפניה–"  בקשו ענוהבקשו צדק"

127 

� ַהה�א ַב��� ְוָהָיה �ד�ל ְוֶ�ֶבר ַהִ�ְ�ֶנה ִמ� ִויָלָלה ַהָ�ִגי� ִמַ�ַער ְצָעָקה ק�ל 'ה ְנאָ 

 ָ*ֵעת ְוָהָיה. ָכֶס) ְנִטיֵלי ָ%ל ִנְכְרת� ַע�ְ%ַנ ַע� ָ%ל ִנְדָמה ִ%י ַהַ�ְכֵ#� יְֹ�ֵבי ֵהיִליל�. ֵמַהְ�ָבע�ת

 ָהאְֹמִרי� ִ�ְמֵריֶה� ַעל ַה2ְֹפִאי� ָהֲאָנִ�י� ַעל �ָפַקְדִ#י ַ*0ֵר�ת ְיר�ָ�ַלִ� ֶאת ֲאַחֵ,+ ַהִהיא

 ְולֹא ָבִ#י� ָבנ�� ִלְ�ָמָמה �ָבֵ#יֶה� ִלְמ3ָ�ִה ֵחיָל� ְוָהָיה. ָיֵרַע ְולֹא 'ה ֵייִטיב לֹא ִ*ְלָבָב�

 ).יג5י( ֵייָנ� ֶאת ִיְ�#� ְולֹא ְכָרִמי� ְוָנְטע� ֵיֵ�ב�

' החטא הדתי הוא נטישת ה. דתי ומוסרי, הנביא מונה שני סוגי חטאי� ביהודה

והקלקול המוסרי מתגלה בעושק ובניצול הע� , )1ט�ד', א(והיצמדות לפולחני� זרי� 

 אפיקי החטא האלה מגיב הנביא בשני כינויי גנאי נוכח שני). 2ט', א(בידי ההנהגה 

זכה למספר " כנע� ע�"הכינוי ). יא', א" (כס� נטילי"ו" כנע� ע�: "כלפי אנשי יהודה

 15".כל ישראל שיושבי� באר� כנע� "–יש מסבירי� אותו כתיאור גאוגרפי : פירושי�

ו� סוחר  לש–נע� כ: "הסבר אחר רואה בו כינוי גנאי המתייחס לקלקול המוסרי

ע� שעושה כמעשיה� של תושבי ':  הסבר שלישי גורס16".שאינו נושא ונות� באמונה

.  וכוונתו לגנות את אנשי יהודה על שחיקו את עמי כנע� בעבודת הבעל17',כנע�

" ומרמה חמס"מגנה את ההנהגה שבירושלי� על שבדרכי " כס� נטילי: "הכינוי השני

 , ו�ד', א( מרבה לעסוק בחטאי� דתיי� מאחר שצפניה). 2ט', א (18צברה ממו� רב

נראה שמבי� הפירושי� , )ג', ג; 1ט', א(יותר מאשר בחטאי� מוסריי� ) ד, ב', ג; 1ט�ח

שמתייחס לקלקול הדתי ובכ� משלי� , יש להעדי� את האחרו�" כנע� ע�"שהוצעו ל

 ". כס� נטילי"לאחר שהקלקול המוסרי כבר הוזכר ב, את היק� חטאי הע�

 ולא 'ה ייטיב לא בלבב� מרי�האֹ שמריה� על פאי�הקֹ האנשי�" ,בפסוק יב

ע�  למצב הדתי המקולקל של כס�הנטילי  קושר הנביא את החטא המוסרי של ,"עיֵר

, בהנהגת העול�' שאינ� מכירי� בכוחו של ה' כס�הנטילי 'הוא מסביר כי . כנע�

� ושלווה מתו�  ומטפחי� אשליה של חוס,"עיֵר ולא 'ה ייטיב לא בלבב�" אומרי�

הנזכרי� בפסוק יב ה� המשקע שנוצר ביי� ' שמרי�'ה. אמונה שרכוש� מג� עליה�

 על כ� המטפורה 19.וה� משמשי� לתיאור מליצי של מנוחה שלמה, ע� תו� התסיסה

ה� ,  שכמו היי� השוקט על שמריו',כס�הנטילי 'מתארת את " שמריה� על פאי�הקֹ"

ההקבלה שעושה  20.וש� שיציל� מכל צרהיושבי� בשלווה כשה� סומכי� על רכ

כ� , שכמו היי� שכוחו בטשטוש והטעיה, ליי� רומזת לכ� 'כס�הנטילי 'הנביא בי� 

. משלי� את עצמ� שלא יאונה לה� כל רע, ללא קשר למציאות, 'כס�הנטילי '

 
 .ואחד מ� הפירושי� שמביא בולה, י קרא"כ� מסבירי� ר .15

כמוהו ". בֵה* קלע�ֹ מרמה מאזני בידו כנע�: "ח, ב"על פי הושע י, ז' עמ, � מסביר בולהכ .16

 .26' עמ, אחיטוב; 126' עמ, אבישור; �"מלבי; אב� עזרא; מצודת ציו�; ק" ג� רדמסבירי�

 .אחד מ� הפירושי� שמביא בולה; י"רש; תרגו� יונת� .17

, בולה ואחרי�, אב� עזרא, י"רש, ")עתירי נכסיא("תרגו� יונת� ' נטילי כס-'כ� מסבירי� את  .18

 .ג, ז"על פי משלי כ

 .685' עמ, 2003ראשו� לציו� , ‰Ó‰ Ï˘ È„ÙÂÏ˜Èˆ�‡‰ ÔÂÏÈÓ˜¯‡', שמרי�, 'אבניאו�' על פי א .19

 ".גבריא דשל� שליוא על נכסיהו�: "כפי שתרג� יונת� .20
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' שה� אדוני� לגורל� נובעת מהתכחשות� להנהגת ה 'כס�הנטילי 'האשליה של 

 ".עיֵר ולא 'ה ייטיב לא בלבב� מרי�האֹ: "בעול�

3 .‰ ÌÂÈ ')‡ ,'„È-ÁÈ( 

לאיוולת שבעבודה ' ע� כנע�'עתיד לפקוח את עיניה� של ' העונש שיבוא מידי ה

לתכלית זו . 'ייווכחו באפסות ערכו של הממו� מול כוחו של ה' כס�הנטילי 'ו, זרה

, האומותלפורענות שתבוא על יהודה ועל שאר ' מדגיש הנביא את אחריותו של ה

 החוזר ונשנה ארבע עשרה פעמי� בצורה מפורשת או '' היו�'תו� שימוש במושג 

 :'להתכחש לעליונותו של ה' ע� כנע�'לא יוכל עוד ' ביו� ה). יח�ז', א(מרומזת 

 ד�לַהָ! 'ה י�� ָקר�ב... ְקר��יו ִהְקִ�י� ֶזַבח 'ה ֵהִכי� ִ�י 'ה י�� ָקר�ב ִ�י 'ה ֲאדָֹני ִמְ�ֵני ַהס

 ָצָרה י�� ַהה#א ַה)�� ֶעְבָרה י��. ִ!%�ר ָ�� צֵֹרַח ַמר 'ה י�� ק�ל ְמאֹד #ַמֵהר ָקר�ב

 ַעל #ְתר#ָעה ��ָפר י��. ַוֲעָרֶפל ָעָנ� י�� ַוֲאֵפָלה חֶֹ�ְ( י�� #ְמ���ה �ֹ�ה י�� #ְמצ#ָקה

ר�ת ֶהָעִרי� ַ�ְ( ָחָטא# 'הַל ִ�י ַ�ִעְוִרי� ְוָהְלכ# ָל�ָד� ַוֲהֵצרִֹתי. בֹה�תַהְ! ַהִ�,�ת ְוַעל ַהְ%צ�  ְו��

ָמ� ֶ�ָעָפר ָ�ָמ�  .)יז1ז', א( ַ�ְ!ָלִלי� #ְלח�

:  ינחלו אכזבה מכספ� ומזהב� שלא הושיעו אות� בשעת צרת�'כס�הנטילי 'ג� 

 כי האר� כל אכלת קנאתו ובאש 'ה עברת ביו� להציל� יוכל לא זהב� ג� כספ� ג�"

 ).יח', א( "האר� ישבי כל את יעשה נבהלה א� כלה

סיי� במה 'כיחידה ספרותית אחת מתגלה בתבנית של ' גיבושו של פרק א

, )ג�ב' פס(בתחילתו מובא איו� הכחדה על כל החיי� שעל פני האדמה . 'שפתח

יאור וסיומו בת, )יג�ד' פס(אחריו בא הנושא המרכזי שהוא חטאי יהודה ועונשה 

הקשר שבי� עונשה של יהודה ). יח�יד' פס(נוס� של חורבנ� ואבדנ� של גויי האר� 

הרואה בענישת , והפורענות הבאה על אומות העול� מושתת על עמדה נבואית

המתאר את , דוגמה לכ� בישעיהו. יהודה מעי� פריצת מחסו� לענישת שאר העמי�

ר ענייני רצי� לפורענות הצפויה ועובר בקש, )יא�ו', ישעיהו ב(חטאי הע� ועונשו 

בצורה מובהקת ומנקודת מבט ערכית משתמע הרעיו� ). כב�יב, ש�(לכלל גויי האר� 

 הנה כי: "האומר שענישת ירושלי� מחייבת את הענשת הגויי�, הזה מדברי ירמיהו

 אני חרב כי תנקו לא תנקו הנקה ואת� להרע מחל אנכי עליה שמי נקרא אשר בעיר

 ).כט, ה"ירמיהו כ" (צבאות 'ה נא� האר� שביי כל על ראקֹ

· ˜¯Ù' 

4 . ‰·Â˘˙Ï ‰‡È¯˜)· ,'‡-‚( 

, פותח לפניה� הנביא פתח מילוט, לאחר שהזהיר את תושבי יהודה מפני הפורענות

יצייתו למצוותיו ויעשו ', ואומר שא� מתו� תחושת ענווה אמתית ישובו אל ה
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 :י� את הדי� ע� אויביוייתכ� שיינצלו ביו� שבו ימצה אלוה – משפט צדק

 ֲעֵליֶכ� ָיב�א לֹא ְ%ֶטֶר� י�� ָעַבר ְ�מ5ֹ חֹק ֶלֶדת ְ%ֶטֶר� .ִנְכָס4 לֹא ַה!�י ָוק�#3 ִהְתק�ְ��#

 ֲאֶ�ר ָה�ֶר5 ַעְנֵוי ָ�ל 'ה ֶאת #�7ְ%ַ. 'ה 46 י�� ֲעֵליֶכ� ָיב�א לֹא ְ%ֶטֶר� 'ה 46 ֲחר��

 ).ג1א( 'ה 46 ְ%י�� 8ָ9ְִתר# א#ַלי ֲעָנָוה #�7ְ%ַ ֶצֶדק #�7ְ%ַ ָ�ָעל# ִמְ�ָ�ט�

יש מי שסבור שהצעת הנביא לביטול אפשרי של העונש סותרת את גזרת ההכחדה 

 אול� בהתחשב בתבנית נבואית מוכרת שעל פיה קוראי� נביאי� 21;שבפרק הקוד�

אי� לראות את הדרישה , נפרד מנבואת פורענות�לעשיית תשובה כחלק בלתי

דוגמה מובהקת לביטול פורענות ודאית באמצעות . ג כתופעה חריגה�א', לתשובה בב

המלמד שג� לאחר שכלו לכאורה כל הקצי� וכבר נקבע , תשובה קיימת בספר יונה

נתבטלה הגזרה , )ד', ג" (נהפכת ונינוה יו� ארבעי� עוד: "מועד להפיכת נינווה

ג� עמוס שמודיע על מפלת ישראל בצורה .  תושביהבעקבות מעשי התשובה של

 שאנֹ אנכי אשר הזה הדבר את שמעו": וא� מקדי� ומקונ� עליה�, מוחשית ונחרצת

 אי� אדמתה על טשהִנ ישראל בתולת קו� תוסי� לא נפלה. ישראל בית קינה עליכ�

' כי כה אמר ה: "מבטיח לע� את ביטול הגזרה א� יעשו תשובה, )ב�א', ה" (מקימה

ירמיהו ג� הוא מתאר את העונש הצפוי לע� ). ד', ה" (לבית ישראל דרשוני וחיו

, )כה�כב, ט', ו; יז�טו', ה; לא�כט, כו�כג, יד�יב, ח�ה', ד(בביטויי� קשי� ומוחלטי� 

 על 22).א', ה; יד', ד(וע� זאת מאותת לה� שתשובה עשויה להעביר את רוע הגזרה 

ג המש� ענייני רצו� לנבואת �א', לראות בבסמ� תבנית נבואית כזו אי� מניעה 

 . 'הפורענות שבפרק א

5 . ÌÈÓÚ ‰˘ÈÓÁ „‚� ˙Â�Ú¯ÂÙ ˙Â‡Â·�)· ,'„-ÂË( 

‡ . ÌÈÈÂ‚‰ ˙Â‡Â·� Ï˘ Ô˙ÈÏÎ˙ 

, מובא קוב� נבואות פורענות על חמישה עמי�) טו�ד', ב(בהמשכו של הפרק 

. כוש ואשור, במוא, עמו�, פלשתי�: הקשורי� ליהודה מבחינה גאוגרפית או מדינית

, יש הרואי� במקב� הזה של נבואות הגויי� מאפיי� המוכר ג� מספרי נביאי� אחרי�

 ע� זאת מתקשי� 23.ב"ל�ה"או יחזקאל כ, א"נ�ו"ירמיהו מ, ד"כ�ד"כמו בישעיהו י

 
 אינה מתחברת לנבואת החורב� ,ג�א', אומר כי הקריאה לתשובה בב, 30' עמ, אחיטוב, למשל .21

 .שאי� עמה תקווה להצלה', בפרק א

 דרכיכ� היטיבו: "וע� זאת אומר, מאיי� ירמיהו בחורב� ובגלות, טו�יד', ג� בפרק ז .22

 .ג ועוד, ו"ל; יד, ו�ג, ו"כ; יא, ח"בי וכ�, )ג', ז(" הזה במקו� אתכ� ואשכנה ומעלליכ�

סידורו של הספר דומה לזה של כמה מספרי : "פניהמסביר את דר� עריכתו של ספר צהופמ�  .23

שרשרת נבואות על עמי� זרי� ודברי נחמה לעתיד שמשולבי� בה� , דברי פורענות: הנבואה

 .6' עמ, ואחיטוב, 119' עמ, חלוקה דומה מציגי� ג� אבישור. )755טור  ("ג� דברי תוכחה
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 וג� מעלי� 24,החוקרי� להסביר אילו אירועי� היסטוריי� מתוארי� בנבואות הללו

חר שאינ� ערוכי� בסדר הכרונולוגי שבו חרבו מא, שאלה בדבר סדר הבאת� כא�

  25.אות� מדינות בסופו של דבר

הקושי לייחס את נבואות הגויי� לאירועי� היסטוריי� מוכרי� מאפשר להצביע 

נבואות , כפי שיתברר. על תרומת� הייחודית והמהותית למסר הנבואי של צפניה

 אינ� יחידה עצמאית ,שלא כמו מקבצי נבואות הגויי� אצל נביאי� אחרי�, אלה

" כי"ג� המילה . ג היא מכוונת ומשמעותית�א', והצמדת� לדרישת התשובה בב, בספר

 שקדמה מקשרת בינ� לבי� הקריאה לתשובה) ד(הפותחת את מחרוזת הנבואות הללו 

ובהיותה מילה מנמקת היא אמורה להסביר מדוע ראוי לע� להיענות לדרישת , לה�

הכתוב מסביר מדוע ": "כי"על המילית  26ומר בולהכ� א. הנביא ולעשות תשובה

מהי תרומת� : ההערכה הזו מעוררת שלוש שאלות". צריכי� היהודי� לחזור בתשובה

מדוע נבחרו דווקא עמי� אלה להציג את , של הנבואות הללו לזירוז הע� לתשובה

ועל פי מה נקבע מיקומו של כל אחד , מוסר ההשכל שעשוי לסייע לחזרה בתשובה

 . העמי� בשרשרת הנבואותמ�

· .‰ÂÂ‡‚‰ ‡ËÁ È˜Ê� 

כדי לענות על שאלות אלו יש לשוב לראש הפרק ולעמוד על מהותה של התשובה 

מבקש הנביא משומעיו לשנות את , בהתחשב בחטאיה של יהודה. שנדרשה בו

 'ה את בקשו לא: "ומעבודתו 'כנגד התעלמות� מה. התנהלות� הדתית והמוסרית

וכנגד ניצול , )1ג', ב( "ı¯‡‰ ÈÂ�Ú ÏÎ'  האת בקשו: "הוא אומר ,)2ו', א" (דרשהו ולא

 בקשו: "הוא אומר, )2ט', א" (ומרמה חמס אדניה� בית הממלאי�: "הע� וקיפוחו

 ).2ג', ב" (Â˘˜· ‰Â�Ú צדק

. שג� לתיקו� המוסרי וג� לתיקו� הדתי נדרש הע� למידת הענווה, נית� לראות

 בכל 27.ה� צדק חברתי, אמתית'  עבודת התחושת גאווה והתנשאות שוללת ה�

 
 .4�5' עמ, אחיטוב; 756�757טורי� , הופמ� .24

 .1הערה ,  י'עמ, בולה .25

 .יא' עמ .26

. תיאורי� דומי� של נזקי הגאווה מבחינה דתית ומוסרית מובאי� בדברי נביאי� נוספי� .27

כשהוא מזהיר את הע� , יט�יד', הגאווה כשורש לעיוות דתי מתוארת בפי משה בדברי� ח

ו מאחר שהתוצאה הצפויה מהתנשאות כז, "הזה החיל את לי עשה ידי צ�ועֹ כחי: "לבל יאמר

 חשכֹ א� והיה ...עבדי� מבית מצרי� מאר/ המוציא� אלהי� 'ה את ושכחת לבב� ור�: "היא

הנזק המוסרי ". לה� והשתחוית ועבדת� אחרי� אלהי� אחרי והלכת אלהי� 'ה את תשכח

המסביר כי רשעותה של סדו� צמחה מתו� , שנגר� בעקבות הגאווה מתואר בפי יחזקאל

 תושלַו לח� תבַעִ� גאו� אחות� סד� �ֹעו היה זה הנה: "וגאווה על השפע הכלכלי שזכתה ב

נביאי� אחרי� מתארי� את ). מט, ז"ט" (החזיקה לא ואביו� עני ויד ולבנותיה לה היה השקט
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רק בעלי ענווה מסוגלי� להיכנע לסמכות האלוהית ולקיי� בלב ', הקשור לעבודת ה

 ענוי כל 'ה את בקשו: "על כ� לש� התיקו� הדתי אומר הנביא, של� את מצוותיו

 בקשו צדק בקשו: "בנושא התיקו� המוסרי אומר הנביא ".פעלו משפטו אשר האר�

חר ששחיתות מוסרית מתפתחת אצל מי שמוכ� לספק את יצריו ג� מא, "ענוה

אד� כזה מטפח תחושת עליונות שתצדיק את הפגיעה . במחיר פגיעה באחרי�

כי תיקו� הע� וגאולתו מותנה בחיסול ', ברוח דומה מסביר צפניה בפרק ג. בזולת

" קדשי רבה עוד לגבהה תוספי ולא גאות� עליזי מקרב� אסיר אז כי": אנשי הגאווה

 ).2יא', ג(

כדי להמחיש את הנזק שגורמת הגאווה לבעליה מתאר הנביא בנבואות הגויי� 

שגרמה , את גורל� המר של עמו� ומואב ותולה את הפורענות שבאה עליה� בגאוות�

 חרפו אשר עמו� בני דופיוִג מואב חרפת שמעתי: "ולפגוע בו' לה� להשפיל את ע� ה

 "צבאות 'ה ע� על לוויגִד חרפו כי גאונ� תחת לה� זאת ...גבול� על ויגדילו עמי את

 היושבת העליזה העיר זאת: "ג� אבדנה של נינווה נגר� בגלל התנשאותה). י�ח', ב(

פרט לחטא הגאווה הנזכר בשתי ). טו', ב" (עוד ואפסי אני בלבבה מרההאֹ לבטח

 .לא נאמר דבר על חטאיה� של שאר העמי�, הנבואות הללו

מתאר הנביא את תבוסת הגויי� בידי ,  הע� לתיקו� חטאיו הדתיי�כדי לזרז את

לעומת האכזבה שהאלילי� , יתר על כ�. מבלי שאליליה� יוכלו לחל� אות� מידו' ה

מעניק לעמו בתתו לה� את ' מתאר הנביא את החסד שה, מנחילי� למאמיני� בה�

 מצד אחד את קוצר  נבואות הגויי� חושפות אפוא).2ט ,ז ',ב(נחלת הגויי� המובסי� 

' ההגנה והחסד שה, וכנגד זה את ההשגחה, של האלילי� להושיע את עובדיה�יד� 

לבי� אזלת יד� של האלילי� אמור הע� ' נוכח הפער שבי� עצמת ה. מעניק לעמו

אול� את . לעשות חשבו� נפש ולשקול מי הוא האלוהי� שאותו צרי� ונכו� לעבוד

שהעמי� הנזכרי� בה� , ת הנבואות הללו בכ�המשקל המכריע לתיקו� הדתי תורמו

על ,  מנהגיה�אימצו אתה� אות� עמי� שבני יהודה באיוולת� עבדו את אליליה� ו

 .'פי המסופר בפרק א

‚ .‡ ÔÈ· ÈËÒ‡ÈÎ‰ ¯˘˜‰ ,'‰-Ë ,· ÔÈ·Ï ,'„-ÂË 

בולה מנמק את העובדה שמיקומ� הסידורי של העמי� בנבואות הללו אינו תוא� 

בכ� שאי� מוקד� , גי שבו חרבו מדינותיה� בסופו של דבראת הסדר הכרונולו

 אול� מסתבר שקיי� מפתח לא כרונולוגי שמעניק משמעות לסדר שבו 28.ומאוחר

יוצר הקבלה כיאסטית ע� רשימת העמי� שאת  סדר זה – 'נזכרי� העמי� בפרק ב

 ).ט�ה', א(' דרכי הפולח� שלה� אימצו בני יהודה על פי פרק א

 

; יא, ג"ישעיהו י: מלחמתו של האלוהי� באויביו כשהוא מכוו� את פגיעתו כלפי גאוות�

 .ב ועוד, ד"תהילי� צ; יא', י; ו', זכריה ט

 .4' עמ, בולה .28
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שמנהג� לדלג , )ז�ד(נמצאי� הפלשתי� ' מי� המובסי� בפרק בבראש רשימת הע

) י�ח', ב(מפלת מואב ועמו� ). ט', א(על המפת� הובא בסופה של רשימת חטאי יהודה 

 ואשור 30כוש). 2ה', א (29מקבילה בסדר הכיאסטי לשבועה הסינקרטיסטית ביהודה

, ביהודההיו המקור לעבודת הכוכבי� , )טו�יב(' שמפלת� מסיימת את פרק ב

וה� משלימות את ההקבלה הכיאסטית בי� , )1ה', א(המתוארת בהשתחוויה על הגגות 

 . 'לרשימת פולחני העבודה זרה שבפרק א' רשימת העמי� בפרק ב

ההקבלה הכיאסטית בי� רשימת חטאי הע� לבי� רשימת העמי� הנענשי� 

 :מוצגת בשני הטורי� הבאי�

ÌÈ˘�Ú�‰ ÌÈÓÚ‰  ‰„Â‰È È‡ËÁ  

 1ה', א השתחוויה לצבא השמי� טו�יב', ב ואשור) מצרי�(ל כוש מפלת� ש

שבועה סינקרטיסטית בשמו  י�ח', ב מפלת מואב ועמו�

 של ִמל#ֹ� אלוהי עמו�

 2ה', א

 ט', א חיקוי מנהגי פלשתי� ז�ד', ב מפלת� של ערי פלשתי�

* * * 

העונש , )ד' פס(נזכרת עבודת הבעל ' א� שבראש רשימת חטאיה של יהודה בפרק א

הקשור בחטא הזה אינו משתלב בהקבלה הכיאסטית שבי� רשימת הפולחני� הזרי� 

מאחר , )יא', א" (ע� כנע�"בני יהודה מכוני� בפי הנביא . לבי� תבוסת עובדיה�

והפורענות שתבוא , שתפסו את מקומ� של תושבי כנע� המקוריי� בעבודת הבעל

ג� עונשה . 'בעבר כבר הובס בידי הש, עליה� תוכיח את חולשתו של האליל הכנעני

מאחר שתיאור חטאי יהודה , של יהודה חורג משרשרת העונשי� שבנבואות הגויי�

הוא נקודת המוצא והעילה להצגת רפיונ� של האלילי� ' והעונש הצפוי לה בפרק א

 . בעוד מועד' במטרה לדרב� את אנשי יהודה לשוב אל ה, ועובדיה�

' הנביא בשלוש דרכי� להשיב את הע� להמבקש ' ב�'מתברר שבפרקי� א

; הוא מגנה את אנשי יהודה על חטאיה� ומאיי� עליה� בעונש' בפרק א. ולעבודתו

טו �ד', ובפרק ב; ג הוא פונה אליה� בקריאה מפורשת לעשיית תשובה�א', בפרק ב

הוא מצפה שיגיעו להכרה הנכונה מתו� התבוננות מפוכחת בגורל� המר של עובדי 

 . מעניק לעמו' להגנה ולחסד שה, מתו� הערכה להשגחההאלילי� ו

„ . ÌÈ˙˘ÏÙ‰)· ,'„-Ê( 

�ֳהַרִי� �ְ���ד ִלְ�ָמָמה ְו�ְ�ְקל�� ִתְהֶיה ֲעז
ָבה ַעָ�ה ִ�יָ� ה�י. ֵ"ָעֵקר ְוֶעְקר�� ְיָגְר�
ָה ַ

. י�ֵ�ב ֵמֵאי� ְוַהֲאַבְדִ"יְ- ְ,ִלְ�ִ"י� +ֶאֶר ְ�ַנַע� ֲעֵליֶכ� 'ה ְ�ַבר ְ�ֵרִתי� &�י ַהָ%� ֶחֶבל יְֹ�ֵבי

 
 .השבועה הסינקרטיסטית הושפעה מפנתאו משות� של עמו ומואב, כפי שיוסבר בהמש� .29

 .מייצגת בנבואות הגויי� את מצרי�' כוש, 'כפי שיוסבר בהמש� .30
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 ֲעֵליֶה� ְיה
ָדה ֵ�ית ִלְ�ֵאִרית ֶחֶבל ְוָהָיה. צֹא� ְוִגְדר�ת רִֹעי� ְ�רֹת ְנ�ת ַהָ%� ֶחֶבל ְוָהְיָתה

�
�ֶעֶרב �ְ�ְקל�� ְ�ָבֵ"י ִיְרעָ �
 ]. קריִביָת�ְ�[ שבות� ְוָ�ב ֱאלֵֹהיֶה� 'ה ִיְפְקֵד� ִ�י ִיְרָ�צ

כשהוא , ט', הכתוב רומז עליה� בא, לא נזכרי� הפלשתי� בשמ�' א� שבפרק א

' ה.  שמקורו פלשתי31שמוסכ� על פרשני�, מזכיר את מנהג הדילוג על המפת�

ולאחר שישיב את , מתכוו� להחריב את ערי הפלשתי� ולנשל את תושביה� מאדמת�

 . יית� לה את נחלת�– חסדו ליהודה

. 'ו פותחת את שרשרת הנבואות על תבוסת� של עובדי האלילי� בידי הנבואה ז

כי תיאורי התבוסה , כפי שהוסבר לעיל, בראשיתו של פסוק ד מלמדת 'כי'המילה 

המובאי� בהמש� מנמקי� מדוע כדאי להיענות לקריאת התשובה הנזכרת בפסוקי� 

תקופת הנביא פרשני� סבורי� שלא נית� להצביע על אירועי� היסטוריי� ב. ג�א

 נבואה זו מבטאת 32,לדעת אליצור. התואמי� את תיאורי מפלת� של ערי פלשתי�

והדבר תוא� את ההערכה שהנביא מתכוו� בנבואה זו , היסטורי�זע� נבואי שהוא על

 .כמצב שאינו תלוי במקו� ובזמ�' להציג את אזלת ידיה� של עובדי אלילי� מול ה

‰ . ·‡ÂÓÂ ÔÂÓÚ)· ,'Á-È( 

 ַחי ָלֵכ�. ְ&ב
ָל� ַעל ַוַ%ְגִ�יל
 ַע4ִי ֶאת ֵחְרפ
 ֲאֶ�ר ַע��4 ְ�ֵני ְוִג�
ֵפי מ�3ב ֶחְרַ,ת יָ�ַמְעִ"

� 3ִני  ִמְמַ�ק ַ�ֲעמָֹרה ַע��4 
ְבֵני ִ"ְהֶיה ִ�ְסדֹ� מ�3ב ִ�י ִי6ְָרֵאל ֱאלֵֹהי ְצָבא�ת 'ה ְנא5

. ִיְנָחל
� ] קרי&�ִיי[ גוי ְוֶיֶתר ְיָב�
� ַע4ִי ְ�ֵאִרית ע�ָל� ַעד 
ְ�ָמָמה ֶמַלח 
ִמְכֵרה ָחר
ל

 .ְצָבא�ת 'ה ַע� ַעל ַוַ%ְגִ�ל
 ֵחְרפ
 ִ�י ְ&א�ָנ� ַ"ַחת ָלֶה� זֹאת

נבואה זו היא תגובה למנהג הסינקרטיסטי שבו צירפו בני יהודה את שמו של ִמְל#� 

מדוע לא , ואול� קביעה כזו מעלה את השאלה).  ה',א(בשבועה ' אלוהי עמו� לש� ה

', הסתפק הנביא בתיאור תבוסתה של עמו� כדי לחשו� את נחיתותו של מלכ� מול ה

 .אלא הוסי� ג� את מפלת מואב

 כי היו תקופות של איחוד 33,התשובה לקושיה זו מתבססת על סברת החוקרי�

ות� לשתי הממלכות שכלל ובאות� תקופות היה פנתאו� מש, מדיני בי� מואב לעמו�

 . את האלי� הלאומיי� של שתיה�

שבה , דתי כזה בי� עמו� למואב נמצא באחת מנבואות ירמיהו�רמז לחיבור מדיני

בנבואתו מוכיח ירמיהו את . הוא מזכיר את מלכ� כאליל הקשור בעמו� ומואב כאחד

יי� על וכעונש הוא מא, עמו� על תוקפנותה כלפי ישראל ומגנה את מלכ� אלוהיה

 :חשבו� שהיא עיר מואבית

 
31.  .בולה ורבי� אחרי�, �"מלבי, י קרא"ר, ק"רד, י"רש, תרגו� יונת

, Ú È¯˙ ¯ÙÒ· ÌÈ�ÂÈÈÚ˘¯, )עור�(צ לוריא "ב: �בתו', אר� פלשתי� בנבואת צפניה, 'אליצור' י .32

לא נית ללמוד מ הפסוקי� את ) 128' עמ(ג� לדעת אבישור . 303�307' עמ, א"ירושלי� תשמ

 .הסיבה לחורב ערי פלשתי�

 .35�36' עמ, )פייגי: להל (1943ניו יורק , Ú‰ È¯˙ÒÓ·¯, י פייגי"ש: למשל .33
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 ָ&ד ֶאת ַמְלָ�� ָיַר� ַמ�
ַע ל� ֵאי� י�ֵר� ִא� ְלִי6ְָרֵאל ֵאי� ֲהָבִני� 'ה 3ַמר �ֹה ַע��4 ִלְבֵני

�ִאי� ָיִמי� ִה8ֵה ָלֵכ�. ָיָ�ב ְ�ָעָריו ְוַע�4ָ �  תְ"ר
ַע ַע��4 ְ�ֵני ַרַ�ת ֶאל ְוִהְ�ַמְעִ"י 'ה ְנא5

ְ�ָדה ִ�י ֶחְ���� ֵהיִליִלי... ִמְלָחָמה  ְספְֹדָנה 9ִ6ַי� ֲחגְֹרָנה ַרָ�ה ְ�נ�ת ְצַעְקָנה ַעי �5

 ). ג<א, ט"ירמיהו מ( ַיְחָ�יו ְו6ָָריו �ֲֹהָניו ֵיֵלְ- ַ�&�ָלה ַמְלָ�� ִ�י ַ�ְ&ֵדר�ת ְוִהְת��ַטְטָנה

ל חשבו� בנבואה אחת ע� רבת בני עמו� כי הזכרתה ש,  מסבירי�35 והופמ�34בולה

 .מלמדת על שליטה עמונית במואב

שש� ,  בהקשר של מלחמת יפתח בבני עמו�36קאסוטוהסבר דומה מציע 

א� שבמקור הוא אליל , )כד, א"שופטי� י(כאליל עמוני ' כמוש'מתייחס יפתח ל

 . מואבי

, רי יפתח מביא הסבר נוס� לייחוסו של כמוש לממלכה העמונית בדב37פייגי�

במואב הוא נקרא : ואומר כי מלכ� וכמוש היו למעשה אל אחד בעל שני שמות

ג� ". מל� עמו� או מל� העול�= "ובעמו� הוא נקרא מלכ� , נסתר= כמוס �כמוש

המואבי� נהגו לקרוא לו "ש,  משער שכמוש ומלכ� היו למעשה אליל אחד38ליכט

 ).'מל�'= מלכ� " (ובני עמו� נהגו לקרוא לו בכינויו, בשמו

, לא נזכר במפורש שמה של עמו� כמקור השבועה בש� מלכ�' מאחר שבפרק א

אי� מניעה מלראות את מואב שותפה שוות אחריות לעמו� בהשפעה הדתית ביהודה 

כאשר הנביא מבקש להמחיש את חולשתו , לכ�. שהובילה לשבועה הסינקרטיסטית

 חורבנ� של עמו� ומואב  הוא מתאר את39,של מלכ� שאינו מג� על המאמיני� בו

40.כאחד
 

לעמו לבי� הניתוק שבי� מלכ� ' כדי להדגיש את הניגוד בי� החסד שנוטה ה

' פס" (ישראל אלהי צבאות 'ה "– בפסוקי� האלה' מכונה ה, למאמיניו בשעת צרת�

" צבאות 'הע� " ופע� אחת) ט, ח' פס" (עמי"פעמיי� ' וע� ישראל נקרא בפי ה, )ט

לעמו ומבטאי� את אהבתו ' אלה משקפי� את החיבור שבי� הכינויי� ). י' פס(

 
 .תקפד' עמ, ד"ירושלי� תשמ, Â¯ÈÙ ÌÚ Â‰ÈÓ¯È ¯ÙÒ‡¯˜Ó ˙Ú˘ „, בולה' מ .34

 .216' עמ ,1983ירושלי� ,  ÌÏÂÚ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ�‡"Í –Â‰ÈÓ¯È ‰˙�, הופמ' י .35

 .187�188טורי� ,  ד‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', כמוש'ער� , ד קאסוטו"מ .36

37.  .411' עמ, פייגי

 .1112טור ,  ד‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', מלכ�, מל�'ער� , ש ליכט"י .38

רמיהו מזכיר את חולשתו של מלכ� מול אלוהי ישראל בנבואה הקושרת את חשבו ג� י .39

 הנה לכ: "בבני עמו' כשהוא מתאר את מלכ� היוצא לגלות לאחר מלחמתו של ה, לעמו

 מלכ� כי... חשבו הילילי ...מלחמה תרועת עמו בני רבת אל והשמעתי 'ה נא� באי� ימי�

 ).ג�ב, ט"מיהו מיר( יחדיו ושריו כהניו יל� בגולה

כיוו שהחטא שבו ה נאשמות הוא חטא , עונש של עמו ומואב נמשל לעונשה של סדו� .40

שהיה ג� חטאה של , "צבאות 'ה ע� על לוויגִד חרפו כי גאונ� תחת לה� זאת: "הגאווה

העשויה , הגאווה שעליה ה נענשות היא התכונה המנוגדת לענווה). מט, ז"יחזקאל ט(סדו� 

כ� שנוס� לכוונתו של הנביא להמחיש את אזלת , )ג', ב(' את בעליה מ העונש ביו� הלהציל 

 .בענווה' הוא מבקש לשכנע את הע� לשוב אל ה, ידו של מלכ�
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מושיע אות� ומעניק לה� את , נלח� עבור�, כשהוא דורש את כבוד�, כלפיה�

מצד שני רומזי� הכינויי� האלה לכפיות הטובה של הע� ולסכלותו . נחלת אויביה�

 .כשהוא נשבע במלכ�

 יאשיהו מתכוו� הנביא כי לא ידוע לאלו אירועי� מימי, מספר חוקרי� מצייני�

 ולדעת� יש לראות בנבואות הללו ביקורת כללית על מואב 41,בדבריו על עמו� ומואב

אלא שאות� . הנובעת מיחסי העוינות השוררי� בדר� כלל ביניה� לבי� יהודה, ועמו�

מדוע לא כלל הנביא מאותה סיבה את אדו� שהייתה אויבת קשה , חוקרי� מקשי�

ה� העמי� ' התא� לתפיסה שהעמי� המובסי� בפרק ב אול� ב42.ומרה ליהודה

מוב� מדוע מתייחס הנביא ', שיהודה אימצה את מנהגיה� ופולחנ� על פי פרק א

 .למפלת� של מואב ועמו� ונמנע מלהתייחס לאדו� בהקשר הזה

כי לאחר שאלוהי� יביס את האלילי� ייווכחו כל , אומר הנביא, יא', בפרק ב

 אלהי כל את רזה כי עליה� 'ה נורא: "כותו ויעבדו אותויכירו בסמ, העמי� בכוחו

תחזית זו היא התיקו� למצב ". הגוי� איי כל ממקומו איש לו וישתחוו האר�

 'ה את בקשו לא ואשר: "על רקע השבועה הסינקרטיסטית' הע� לההתנכרותו של 

 ). ו', א( "דרשהו ולא

Â . ˘ÂÎ)· ,'·È ( 

 א� ).יב( "המה חרבי חללי כושי� את� ג�: "שנבואת הפורענות הבאה מופנית אל כו

בפי נביאי� מופיע לעתי� שמה , שממלכת כוש היא חבל אר� בדרומה של מצרי�

דבק במצרי� לאחר שמלכי� כושיי� ' כוש' הכינוי 43.של כוש כש� נרד� למצרי�

 ג� ).ס" לפנה711�633 (44ה"שלטו בה במש� עשרות שני� כשושלת הפרעוני� הכ

. ה על קשרי� הדוקי� ע� אר� כוש"מצרי� שמרו מלכי השושלת הכבימי שלטונ� ב

האל אמו� שהיה האל הראשי בממלכה הכושית התאחד ע� אל השמש המצרי רע 

רע בהנהגת המדינה הייתה � והשפעת� של כוהני אמו�45,והיה האל הראשי במצרי�

 
 .4�5' עמ, אחיטוב; 756�757טורי� , הופמ; יד' עמ, בולה .41

42.  .4�5' עמ, אחיטוב; 756�757טורי� , הופמ

. ט', נחו� ג; ט', יחזקאל ל; ג, ג"מ; ה�ג', בישעיהו כ' כוש'ל' מצרי�'ליוור מציג הקבלה בי ' י .43

מעלה השערה ) טז' עמ(בולה . 66טור ,  ד‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', כוש'ער� , ליוור' י: ראו

 .בגלל החיילי� הכושי� ששירתו בצבא המצרי' כוש'שהנביא מכנה את מצרי� 

נכתב על רקע כיבושה ). ה, ד, ג' פס( לכוש שבו מקביל הנביא בי מצרי�, בישעיהו' פרק כ .44

‡�ˆÈ„ÙÂÏ˜È‰ ', אשדוד'ער� , מזר' ב(ס " לפנה711של אשדוד בידי סרגו מל� אשור בשנת 

˙È‡¯˜Óא "ת(וזו ג� השנה שבה השתלטה שושלת המלכי� הכושי� על מצרי� , )751טור ,  א

בזמנ� של שני האירועי� החפיפה ). 259טור ,  ה‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', מצרי�'ער� , למבדי

 .מסבירה מה גר� לישעיהו להקביל בי מצרי� לכוש בנבואה על כיבוש אשדוד בידי סרגו

 .423טור ,  א‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙, )2(' אמו'ער� , ייבי' ש .45
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א במצרי� הירע � ייתכ� שבגלל ההשפעה העמוקה והמתמשכת של כוהני אמו�46.רבה

כפי שבני יהודה שהמשיכו את המסורת הכנענית בעבודת ', כוש'נקראת בפי צפניה 

) ס" לפנה697�642(שהעניק מנשה ' אמו�'הש� ). יא', א(' ע� כנע�'הבעל נקראו בפיו 

 ההשפעה המצרית 47.רע הגיעה ג� ליהודה�לבנו מלמד שהשפעת� של כוהני אמו�

ויש סוברי� , אשוריי��� ופרומצריי�ביהודה גרמה לסכסוכי� בי� חוגי� פרו

�  ממצאי� ארכאולוגיי48.שסכסוכי� אלה הובילו בסופו של דבר לרצח אמו�

 49.ס מעידי� ג� ה� על השפעה מצרית ביהודה"בירושלי� מ� המאה השביעית לפנה

, 1ה', שאחד מה� מתואר בפרק א, נראה שפולח� גרמי השמי� בירושלי�, מאחר שכ�

 אלא ג� 50,כפי שמציגי� מספר חוקרי�,  אשוריתהונהג ביהודה לא רק בהשפעה

 . אל השמש המצרי, רע�בהשפעת� של כוהני אמו�

 חוקרי� מתקשי� להצביע על אירועי� היסטוריי� שעליה� רומזת הנבואה על

 אי� בנבואה על כוש רמז כלשהו שהיא 51.מאחר שהיא כללית ומליצית מדי, כוש

 כפי שהיא של מצרי�  מחורבנהויהודה ג� לא מתוארת כנהנית, פגעה ביהודה

אול� התפיסה שעל פיה העמי�  52.מתוארת בנבואות על פלשת ועל מואב ועמו�

מציגה את , ה� העמי� שאת פולחנ� חיקו ביהודה' שמפלת� מתוארת בפרק ב

לא כעונש על , בדומה לנבואות על פלשת ועל עמו� ומואב, מצרי��הנבואה על כוש

כהתרסה על כ� ', מצרי� מול ה�שתה של כושאלא כהוכחה לחול, יחסה ליהודה

 .באלילי מצרי�' שיהודה המירה את ה

Ê . ¯Â˘‡)· ,'‚È-ÂË( 

 ְבת�ָכ# ְוָרְבצ�. ַ!ִ�ְדָ�ר ִצָ�ה ִלְ�ָמָמה ִניְנֵוה ֶאת ְוָיֵ�� ���ר ֶאת ִוי�ֵ�ד ָצפ�� ַעל ָיד� ְוֵיט

 ִ!י 0ַ�ַ/ חֶֹרב ַ�ַח-�� ְי��ֵרר ק�ל ָיִלינ� ְ�ַכְפ,ֶֹריָה +ֹדִק ַ)� ָק�ת ַ)� ג�י ַחְית� ָ!ל ֲעָדִרי�

�ֶבת ָהַעִ-יָזה ָהִעיר זֹאת. ֵעָרה �ְרָזהֶ�� ֵאי3ְ ע�ד ְו�ְפִסי ֲאִני ִ�ְלָבָב# ָהאְֹמָרה ָלֶבַטח ַה

 ).טו6יג( ָיד� ָיִניַע ִיְ�רֹק ָעֶליָה ע�ֵבר !ֹל ַלַחָ�ה ַמְר4�ֵ ְלַ�ָ�ה ָהְיָתה

 
 ).43הערה , לעיל(ליוור ; 397, 386�387' עמ, ז"תל אביב תשט, ב„·¯ÌÈ¯ˆÓ ÈÓÈ È , ה ברסטד"ג .46

, 1990תל אביב , 9יחידה , Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡Ï ‡Â·Ó˜¯‡, ברקאי' ג .47

 .178�181' עמ, ג"ירושלי� תשנ, ‰Â‰ÈÂ Ï‡¯˘È ˙ÂÎÏÓÓ· ‰¯·Á„‰, רביב' ח; 168' עמ

˙È·· Ï‡¯˘È ÌÚ ˙Â„ÏÂ˙ , בוסתנאי' ע; )47הערה , לעיל(רביב ; )47הערה , לעיל(ברקאי  .48

ÔÂ˘‡¯מה ועתה: "לאחר זמ� תיאר ירמיהו מחלוקות דומות ביהודה. 114' עמ, 2008רעננה ,  ד 

 .)יח', ב( "נהר מי לשתות אשור לדר� ל� ומה שחור מי לשתות מצרי� לדר� ל�

 .178' עמ, )47הערה , לעיל(ברקאי  .49

 .124' עמ, אבישור; ג' עמ, בולה: למשל .50

�320' עמ, ב"תשל, יז·Ó ˙È˜¯‡ ', ב�הרקע ההיסטורי של נבואת צפניה בפרקי� א, 'ברטל' י .51

326. 

 .757טור , הופמ� .52
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מפלתה של אשור חותמת את המבנה הכיאסטי שנוצר בהקבלה בי� שתי רשימות 

. 1ה', ג� אשור הייתה מקור לעבודת הכוכבי� המתוארת בפרק א, כמו כוש. העמי�

ואי� , ג� מפלתה של אשור אינה מנומקת בהאשמות על התנהגותה כלפי יהודה

:  היחידה המופנית נגדה היא גאוותההאשמה. ציפיות לטובת הנאה כלשהי מחורבנה

 . 'ועקב כ� היא משוקצת בעיני ה, )טו', ב( "עוד ואפסי אני בלבבה מרההאֹ"

', מפלת הגויי� שלא נושעו באליליה� אמורה הייתה לדרב� את הע� לשוב אל ה

ומאחר , הע� לא נענה ולא עשה את חשבו� הנפש כנדרש. אול� תקווה זו נכזבה

וא� לא בדברי השידול ' תי לא הושג באיו� שבפרק אשהתיקו� המוסרי והד

הוא יושג בעונש שיבוא על הע� כמו על שאר גויי האר� עובדי ', וההתראה שבפרק ב

 .כפי שיפורט להל�, האלילי�

‚ ˜¯Ù' 

6 . ‰„Â‰È È‚È‰�Ó Ï˘ Ì‰È‡ËÁ)‚ ,'‡-„( 

� שהע� לא נענה לקריאת התשובה ולא התרש� מגורל, נראה' מדברי הנביא בפרק ג

שבו גינה ', מסקנה זו משתמעת מכ� שלא כמו בפרק א. המר של עובדי האלילי�

הפע� הוא מוכיח אות� , בפולח� אלילי' הנביא את הע� על שהמירו את עבודת ה

 לקחה לא בקול שמעה לא: "למרות ההזדמנות שניתנה לה�' על שלא שבו אל ה

אנשי ירושלי� הנביא מאשי� את ". קרבה לא אלהיה אל בטחה לא 'הב מוסר

ומגנה  ,)א', ג( "54היונה העיר 53ונגאלה ה�ְרמֹ הוי: "בסיאובה ובהשחתתה של העיר

 זאבי פטיה�ֹ אגי��ֹ אריות בקרבה שריה: "את אטימות� ושפלות� של מנהיגיה

', ג( "תורה חמסו דשקֹ ללוִח כהניה גדות!ֹ אנשי חזי�#ֹ נביאיה. קרל!ֹ גרמו לא ערב

 ).ד%ג

7 .Ï˘ Ì˘�ÂÚ ‡ÂËÁÏÓ ‰„Â‰È ˙‡ ÚÈ˙¯‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ÌÈÈÂ‚‰ )‚ ,'‰-Ê ( 

כניגוד לקלקול המידות של מנהיגי ירושלי� מציב הנביא את מידת הצדק שבה מנהיג 

 יעשה לא בקרבה צדיק 'ה: "כפי שמתגלה בעונש� של רשעי הגויי�, את העול�' ה

 מונַ� גוי� תיהכַר .תֶ�!ֹ לעָ+ יודע ולא נעדר לא לאור ית� משפטו קרב!ֹ קרב!ֹ להְוַע

 
עני� שניה� מלוכל� ומטונ� כמו ": "ונגאלה ראהמֹ"מצודת ציו� מסביר את שמות התואר  .53

מסביר את ) יט' עמ(בולה ; )"ג, ט"ישעיהו נ(' נגֹאלו בד�'וכמו ) ו', נחו� ג(' כרואיושמתי� '

 .'בה' מורדת'כ, ְר�המֹ"

דימוי לירושלי� המתנהגת כיונה קלת דעת המתפתה " העיר היונה"ק רואי� ב"י ורד"רש .54

כלומר עיר מנצלת , מלשו� הונאה" היונה"י קרא מסבירי� את "מצודת ציו� ור. לזרי�

כעיר , טז, ו"על פי ירמיהו מ" העיר היונה"מפרש את הכינוי ) יט' עמ(בולה . ועושקת

 ).טז, א"ב כ"מל(והכוונה לשפיכות הדמי� בתקופת מנשה , שמכריתה את תושביה



 רות פז

138 

). ו%ה', ג" (יושב מאי� איש מבלי עריה� נצדו עובר מבלי חוצות� החרבתי נות�ִ#

 מביע 55,מאחר שהתבוננות בגמול האלוהי אמורה להשיב חוטאי� מדרכ� הרעה

אלא הוסי� חטא על , על שהע� לא רק שלא הפני� את הלקח' הנביא את אכזבת ה

 עליה פקדתי אשר כל מעונה יכרת ולא מוסר תקחי יאות תיראי א� אמרתי: "פשע

 ).ז', ג" (עלילות� כל השחיתו השכימו אכ�

8 .‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ÌÈ„È˙Ú ÌÈÈÂ‚‰ ÏÎ ')‚ ,'Á-È( 

, להכחיד את רשעי הגויי� ורשעי עמו כאחד' מתכוו� ה, מאחר שהע� הוסי� לחטוא

 : ויעבדוהוכל גויי האר� יכירו בגדולתו ובסמכותו, ואז משיתגלה כוחו בעול�

� ִלי ַח�� ָלֵכ�  ִלְ��ְֹ$ ַמְמָלכ�ת ְלָקְבִצי ��ִי� ֶלֱאסֹ� ִמְ�ָ�ִטי ִ�י ְלַעד ק�ִמי ְלי�� 'ה ְנא

 ַעִ/י� ֶאל ֶאְה�ְֹ$ +ז ִ�י. ָה+ֶר- ָ�ל ֵ,+ֵכל ִקְנ+ִתי ְ*ֵא� ִ�י (ִ�י ֲחר�� �ֹל ַזְעִמי ֲעֵליֶה�

 ��ַצי ַ*ת ֲעָתַרי כ�� ְלַנֲהֵרי ֵמֵעֶבר. ֶאָחד ְ�ֶכ� ְלָעְבד� 'ה ְ*ֵ�� כ2ָ� אִלְקרֹ ְבר�ָרה 1ָָפה

 ). י4ח( ִמְנָחִתי י�ִבל��

9 . ·Ï‰ ÈÂÂ�Ú Ï˘ ‰ÂÂÏ˘‰ ÈÈÁ ˙ÓÂÚÏ ‰ÂÂ‡‚‰ È˘�‡ Ï˘ Ì˘�ÂÚ)‚ ,'‡È-‚È( 

' בענישה הגורפת של רשעי העול� יחוסלו כל בעלי הגאווה מישראל שמאסו בה

, בשלמות' אנשי אמת שיעבדו את ה, השארית שתיוותר יהיו ענווי הלב.  בוומרדו

 :ותחת חסותו יחיו בשלווה ולא יטילו עוד חרפה על עצמ� במעשי� שלא יעשו

 ְ$ַ�ֲאָוֵת ַע2ִיֵזי ִמ7ְִרֵ*ְ$ +ִסיר +ז ִ�י ִ*י ָ�ַ�ַעְ, ֲאֶ�ר ֲעִלילַֹתִיְ$ ִמ�ֹל ֵתב�ִ�י לֹא ַהה�א ַ*�6�

. 'ה ְ*ֵ�� ְוָחס� ָוָדל ָעִני ַע� ְבִקְרֵ*ְ$ ְוִהְ�(ְרִ,י. ָקְדִ�י ְ*ַהר ע�ד ְלָגְבָהה ת�ִסִפי ְולֹא

 ֵהָ/ה ִ�י ַ,ְרִמית ְל��� ְ*ִפיֶה� ִיָ/ֵצא ְולֹא ָכָזב ְיַדְ*ר� ְולֹא ַעְוָלה ַיֲע�1 לֹא ִי1ְָרֵאל ְ�ֵאִרית

 ).יג4יא( ַמֲחִריד י�ְוֵא ְוָרְבצ� ִיְרע�

10 .‰ ˙·‰‡· ' ÌÈÓÚ‰ È�ÈÚÏ Ì�¯˜ ÌÈ¯ÈÂ Ìˆ¯‡Ï Ì·È˘È ÂÓÚ ˙‡)‚ ,'„È-Î( 

לא יפעיל עוד כלפיו את מידת ' ה, מאחר שהע� כבר נשא את חרפת חטאיו בגלות

 וכמל� היושב 57',יקב� את הע� המתאבל ומתגעגע לחגוג את מועדי ה'  ה56.הדי�

 :בקרב עמו יג� עליה� באהבתו

 
קיויתי שתלמדו לקח מ� הפורענות שתבוא על הגוי� : "את פסוק ז) כב' עמ(כ	 מסביר בולה  .55

 .וא מסביר פסוק זה בדר	 דומה� ג� ה"מלבי". ותחזרו בתשובה

... משפטי	 'ה הסיר: "יח�את פסוקי� טו ו) כה' עמ(י קרא ובולה "ר, כ	 מסבירי� מצודת דוד .56

 ".חרפה עליה משאת היו

 ".ממ	 אספתי ממועד נוגי: "1את פסוק יח) כו' עמ(כ	 מסביר בולה  .57



  המארג הנבואי בספר צפניה–"  בקשו ענוהבקשו צדק"

139 

 ִ�ָ:ה ִמְ�ָ�ַטִיְ$ 'ה ֵהִסיר. ְיר�ָ�ָלִ� ַ*ת ֵלב ְ*ָכל ְוָעְלִזי 1ְִמִחי ִי1ְָרֵאל ָהִריע� ִצ��6 ַ*ת יָרִ:

 ִ,יָרִאי (ל ִליר�ָ�ַלִ� ֵי+ֵמר ַהה�א ַ*�6�. ע�ד ָרע ִתיְרִאי לֹא ְ*ִקְרֵ*ְ$ 'ה ִי1ְָרֵאל ֶמֶלְ$ אְֹיֵבְ$

 ְ*(ֲהָבת� ַיֲחִרי� ְ*1ְִמָחה ָעַלִיְ$ ָי1ִי1 י�ִ�יַע ִ�*�ר ְ*ִקְרֵ*ְ$ ֱאלַֹהִיְ$ 'ה. ָיָדִיְ$ ִיְר�� (ל ִצ��6

 ).יח4יד( ֶחְרָ�ה ָעֶליָה ַמ1ְֵאת ָהי� ִמֵ/ְ$ +ַסְפִ,י ִמ/�ֵעד נ�ֵגי. ְ*ִרָ:ה ָעַלִיְ$ ָיִגיל

הוא יקנה לה� כבוד ותהילה , צ�יחסל את אויבי הע� ויחזיר אות� לאר' לאחר שה

 כל את שהעֹ הנני: "תחת ההשפלה שהייתה מנת חלק� בגלות, בקרב כל העמי�

 בכל ולש� להלתִה ושמתי� אקב� והנדחה הָעֵלה0ֹ את והושעתי ההיא בעת �ִיַ/מַע

� לש� אתכ� את� כי אתכ� קבצי ובעת אתכ� אביא ההיא בעת. �2ְָ�ָ! האר

  ).כ%יט( "'ה אמר לעיניכ� שבותיכ� את בשובי �האר עמי בכל להולתִה

ÌÂÎÈÒ 

‰È�Ùˆ ¯ÙÒ Ï˘ ÈÏ‚ÚÓ‰ ‚¯‡Ó‰ 

ומסתיימת ) יח%ב', א(נבואת צפניה נפתחת בתיאור העונש הצפוי לע� על חטאיו 

המעבר ). כ%ט', ג(האמת והכבוד שיהיו מנת חלק� בתקופת הגאולה , בתיאור החסד

חד משני מסלולי� הניתני� לבחירת בי� שני הקצוות ההיסטוריי� האלה ייעשה בא

מסלול אחד מותנה בעשיית תשובה שתאפשר לע� להינצל מ� העונש המיועד . הע�

יהיה המסלול השני כרו� בהענשת רשעי , ובהיעדר תשובה, )טו%ד, ג%א', ב(לרשעי� 

 ).ח%א', ג(הע� יחד ע� רשעי הגויי� 

 בגאולה אצל ישעיהו הגאולה בנבואת צפניה אינה קשורה בשינוי סדרי טבע כמו

' על פי צפניה הגאולה כרוכה בהכרת כל עמי האר� בה. שבה יגור זאב ע� כבש

ומקיי� את מצוותיו ' שמכיר במלכות ה' ובמימוש מעמדו של ע� ישראל כע� ה

הע� ישוב . שפע ושלווה, מצדו מעטיר עליה� מחסדו ומעניק לה� הגנה' ה. בענווה

ובכ� ישמש מופת לכל עמי האר� שיזהו את , לארצו ויקיי� בה חיי צדק ואמת

 .ויכבדו אותו יכירו במעלתו, ייחודו

ערו� במארג שבו כל נושא ' ג%'הרצ� הנבואי בפרקי� א, כפי שהתברר עד כה

מתברר שהוא , משנית� לסקור את הספר בשלמותו, עתה. משמש בסיס לזה שאחריו

 תבנית זו מתגלה 58.'חסיי� במה שפת'מסגרת ספרותית של  – מאופיי� בסממ� נוס�

', על ידי השוואה בי� הנושאי� שמזכיר הנביא בתיאור חטאי הע� וגורלו בפרק א

. 'לבי� הנושאי� שבאמצעות� מתאר הנביא את מצב הע� בתקופת הגאולה בפרק ג

וכל , כל אחד מ� הנושאי� הקשורי� בחטאי הע� מוצא את תיקונו בתקופת הגאולה

 :' לגור� מעניק ברכה ותמיכה בפרק גהופ�' גור� שפוגע בע� בפרק א

 
בשלמותו ערו� '  וג� פרק א',קיימת ג� בפסוק ג שבפרק א' סיי� במה שפתח'תבנית כזו של  .58

 .בצורה דומה
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˙È˙„ ‰¯Î‰ :מ� והכרתי: "בתקופת הנביא הושפע הע� מ� הגויי� ועבד את אליליה� 

 הגגות על המשתחוי� ואת. הכהני� ע� הכמרי� ש� את הבעל שאר את הזה המקו�

, כנגד זה). ה%ד', א" (במלכ� והנשבעי� 'הל הנשבעי� המשתחוי� ואת השמי� לצבא

ולה ג� ע� ישראל וג� הגויי� שאליליה� היו מושא לחיקוי יעבדו את בתקופת הגא

 ). ט', ג" (אחד שכ� לעבדו 'ה בש� ל�כ3 אלקרֹ ברורה שפה עמי� אל אהפ� אז: "'ה

 את בקשו לא ואשר 'ה מאחרי הנסוגי� ואת: "בימי צפניה' הע� שמפנה עור� לה

: 'י שמירת מועדיו בפרק געל יד' משתוקק לשוב לעבודת ה, )ו', א" (הודר�3 ולא 'ה

 ).1יח', ג( "ממ� אספתי ממועד נוגי"

˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÚ„ÂÓ :מחקה הע� את מנהגי הגויי� מתו� התבטלות עצמית' בפרק א :

מצב זה יתהפ� ). 1ט, 2ח', א" (המפת� על הדולג כל על... נכרי מלבוש שי�הלב3 כל ועל"

 לש� אתכ� את� כי: "ראלכאשר הגויי� יכירו ביתרונו ובכבודו של ע� יש, על פניו

 ).כ', ג" (האר� עמי בכל להולתִה

˙È˙¯·Á ˙Â‚‰�˙‰-˙È¯ÒÂÓ :כאשר , מתוארת הידרדרות מוסרית של הע�' בפרק א

ניצול הע� ). 2ט', א" (ומרמה חמס ניה�אדֹ בית ממלאי�"שליחי המעמדות הגבוהי� 

" מריה�ש על פאי�הקֹ"בידי שליטיו נובע משחצנות� של בעלי האמצעי� השאנני� 

 ולא 'ה ייטיב לא"מתו� אמונה ש, מאחר שה� רואי� עצמ� אדוני� לגורל�, )2יב', א(

 אסיר אז כי: "'התיקו� לתופעה זו יהיה בהשמדת בעלי הגאווה בידי ה). 3יב', א" (עיֵר

ענווי הרוח ). 2יא', ג" (קדשי בהר עוד לגבהה פיתוִס ולא ת�גאָו עליזי מקרב�

 בקרב� והשארתי: "יצפו לחסדו וינהגו בדרכי אמת וצדק', שייוותרו יכירו בסמכות ה

 ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית. 'ה בש� וחסו ודל עני ע�

 ).1יג%יב', ג" (תרמית לשו� בפיה�

‰ ÒÁÈ 'ÌÚÏ :ונטיתי: "מאיי� ומעניש, כלפי הע� הוא ביקורתי' יחסו של ה' בפרק א 

" איוקר3 הקדיש זבח 'ה הכי� כי: "וכ�, )1ד', א" (ירושל� יושבי כל ועל יהודה על ידי

משמח אות� ומג� עליה� , ה נוטה חסד לעמו"הקב' בפרק ג, לעומת זאת). 2ז', א(

', ג" (עוד רע תיראי לא בקרב� 'ה ישראל מל� �ֵבְיאֹ נהִ# י�משפַט 'ה הסיר: "באהבתו

 עלי� יגיל באהבתו יחריש מחהבש עלי� ישיש יושיע גבור בקרב� �ִיאלַה 'ה" :וכ�, )טו

 ).יז', ג" (ברנה

ÈÏÎÏÎÂ È˘È‡ ÔÂÁËÈ· :למשסה חיל� והיה: "מאוי� הע� על ידי אויביו' בפרק א 

). יג', א" (יינ� את ישתו ולא כרמי� ונטעו ישבו ולא בתי� ובנו לשממה ובתיה�

 ורבצו ירעו המה כי: "משלווה ומביטחו�, בתקופת הגאולה ייהנה הע� משפע כלכלי

 ).2יג', ג" (מחריד ואי�

חיבור הרצ� הנבואי ותבנית , נמצא ששני המאפייני� הספרותיי� בנבואת צפניה

שבו כל נבואה , מעצבי� את הספר כמארג מעגלי', סיי� במה שפתח'המסגרת של 

. והאחרונה סוגרת מעגל כשהיא מתקשרת לנבואה הפותחת, מתקשרת לזו שאחריה

מחדד את הקשר בי� ,  בדבר אחידותו של הספרמבנה מעגלי זה מחזק את ההערכה
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ותומ� במסקנה שתכלית נבואתו של צפניה היא הצגת המהלכי� , הנושאי� שברצ�

 .לקראת גאולת ישראל

 


