
Zephaniah / צפניה - According to 4Q78c - In Verse Order 

Chapter 2 
 ]היתה[ ]איך[ ]עוד[ ]ואפסי[ ]י[בבה אנ]בל[ ]האומרה[] לבטח[ ]היושבת[ ]העליזה[ ]העיר[ ]זאת[ 15
 :]ו[שרוק יניע את יד]י[ ]עליה[ ]עובר[] כל[ ]לחיה[ ]מרבץ[ ]לשמה[

Chapter 3 
 :]קרבה[ ]לא[ ]אלהיה[ ]אל[ ]חה[ביהוה לוא בט] מוסר[ ]לקחה[ ]לא[ ]בקול[ ]שמעה[ ]לא[ 2
 :]לבקר[ ]גרמו[ ]אול[ ]בר[י ע]אבז[טיה ]פ[ש] שאגים[ ]אריות[ ]בקרבה[ ]שריה[ 3

Zephaniah / צפניה - According to 4Q78c - Direct Transcription 

Fragment 34 

 1 

 2 ] עוד איך היתהי ואפסי [בבה אנ]האומרה בל העיר העליזה היושבת לבטח זאת15:2[

 3 ]מראה ונגאלה העיר היונה הוי3:1 ו[שרוק יניע את יד]עליה י מרבץ לחיה כל עובר לשמה[

 4 ]א קרבהואלהיה ל אלחה [ביהוה לוא בט] שמעה בקול לא לקחה מוסר לא3:2[

 5 ]איהנבי3:4 א גרמו לבקרוב לר[י ע]אבז[טיה ]פ[ש] אריות שאגים שריה בקרבה3:3[

  



Hebrew Comparison of the Text of Zephaniah / צפניה – Masoretic against 4Q78c 

Chapter 2 

15 

֠את ֹ֞ ה ז י� ָהְיָת֣ וד ֵא֣ י ֹע֑ י ְוַאְפִס֣ ּה ֲאִנ֖ ְמָר֙ה ִּבְלָבָב֔ ַטח ָהֹאֽ ֶבת ָלֶב֔ יר ָהַעִּליָז֙ה ַהֹּיוֶׁש֣  ָהִע֤
ר ל ֹעוֵב֣ ה ֹּכ֚ ַחָּי֔ ה ַמְרֵּב֙ץ ַלֽ ו ְלַׁשָּמ֗ יַע ָיֹדֽ ק ָיִנ֥ יָה ִיְׁשֹר֖  ָעֶל֔

Masoretic 

] עוד איך היתהי ואפסי [בבה אנ]האומרה בל העיר העליזה היושבת לבטח זאת[
 ]ו[שרוק יניע את יד]עליה י מרבץ לחיה כל עובר לשמה[

4Q78c 

 עוד איך היתהמרה בלבבה אני ואפסי +ו+הא העיר העליזה היושבת לבטח זאת
 ק יניע את ידו+ו+עליה ישר כל עובר מרבץ לחיה לשמה

Highlighted Diff. 

Chapter 3 

2 

ָבה א ָקֵרֽ ֹ֥ יָה ל ָחה ֶאל־ֱא�ֶה֖ א ָבָט֔ ֹ֣ יהָו֙ה ל ר ַּבֽ ה מּוָס֑ א ָלְקָח֖ ֹ֥ ול ל ְמָע֙ה ְּבֹק֔ א ָׁשֽ ֹ֤  Masoretic ל

 4Q78c ]אלהיה לא קרבה אלחה [ביהוה לוא בט] שמעה בקול לא לקחה מוסר לא[

 .Highlighted Diff אלהיה לא קרבה אלא בטחה +ו+ביהוה ל בקול לא לקחה מוסרשמעה  לא

 
  



3 

ֶקר א ָגְר֖מּו ַלֹּבֽ ֹ֥ ֶרב ל ֵבי ֶע֔ יָה֙ ְזֵא֣ ים ֹׁשְפֶט֙ ֲאִג֑ ות ֹׁשֽ ּה ֲאָרֹי֖ יָה ְבִקְרָּב֔  Masoretic ָׂשֶר֣

 4Q78c ]א גרמו לבקרוב לר[י ע]אבז[טיה ]פ[ש] אריות שאגים שריה בקרבה[

None Extant Highlighted Diff. 
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