יבֹותי י ִָּדי עַ ל עֶׁ ְקרֹון  -אוסיף להשיב את ידי
וַהֲ ִּש ִּ
להכות את העיר עקרון,
לֹוקים  -עד
ִּש ִּתים ָאמַ ר ה’ אֱ ִּ
וְ ָאבְ דּו ְש ֵא ִּרית פְ ל ְ
שיאבדו כל השארית מאנשי פלישתים.
ט .כֹּה ָאמַ ר ה’ עַ ל ְשלשָ ה פִּ ְשעֵ י צֹּר  -על פשע
ראשון שני ושלישי  -יסלח ה',
וְ עַ ל ַא ְרבָ עָ ה ל ֹּא אֲ ִּשיבֶׁ נּו  -אך על הפשע הרביעי -
לא אסלח ,ואשיב להם גמולם בראשם,
ירם גָלּות ְשלֵמָ ה לֶׁאֱ דֹום  -שהסגירו
עַ ל הַ ְסגִּ ָ
אנשי צור ,את הנמלטים מישראל לאדום.
וְ ל ֹּא זָכְ רּו בְ ִּרית ַא ִּחים  -ולא זכרו אנשי צור את
הברית שכרתו שלמה וחירם מלך צור ( .והיו קורין

פרק א
אִּ .דבְ ֵרי עָ מֹוס אֲ שֶׁ ר הָ יָה בַ נ ְֹּק ִּדים ִּמ ְתקֹועַ -
רועה צאן ,מהעיר תקוע,
ִּש ָר ֵאל ,בִּ ימֵ י עֻזִּ יָה מֶׁ לְֶׁך יְהּודָ ה,
אֲ שֶׁ ר חָ זָה עַ ל י ְ
ִּש ָר ֵאל,
יֹואש מֶׁ לְֶׁך י ְ
ּובִּ ימֵ י י ָָרבְ עָ ם בֶׁ ן ָ
ְשנ ַָתיִּם לִּפְ נֵי הָ ָרעַ ש  -שנתיים לפני הרעש שהיה
כשנכנס עזיהו מלך יהודה להקטיר קטורת.
ּומירּושָ לַם י ִֵּתן קֹולו -
ִּש ָאג ִּ
ב .וַי ֹּאמַ ר ,ה' ִּמצִּ יֹון י ְ
ה' ישאג בקולו ממקום שכינתו בציון ,להחריד
על הפורענות העתידה לבוא,
וְ ָאבְ לּו נְאֹות הָ רֹּעִּ ים  -שישחתו מקום מגורי
הרועים ( ,משל ,להיכלי הע"ז של המלכים ),
וְ יָבֵ ש ר ֹּאש הַ כ ְַרמֶׁ ל  -מקום הטוב שבכרמל
( מקום שדות וכרמים )  -יִבַ ש ויחרב.
ג .כֹּה ָאמַ ר ה' עַ ל ְשלשָ ה פִּ ְשעֵ י דַ מֶׁ שֶׁ ק  -על פשע
ראשון שני ושלישי  -יסלח ה',
וְ עַ ל ַא ְרבָ עָ ה ל ֹּא אֲ ִּשיבֶׁ נּו  -אך על הפשע הרביעי -
לא אסלח ,ואשיב להם גמולם בראשם,
עַ ל דּושָ ם ,בַ חֲ רֻ צֹות הַ בַ ְרזֶׁל ֶׁאת הַ גִּ לְעָ ד  -והפשע
הרביעי הוא ,שדשו בחרוצות הברזל ( כְ ִּלי דישה,
שבתחתיתו בליטות וחריצים מברזל ) ,את אנשי גלעד.
ד .וְ ִּשל ְַח ִּתי ֵאש בְ בֵ ית חֲ ז ֵָאל ,וְ ָאכְ לָה ַא ְר ְמנֹות בֶׁ ן
הֲ דָ ד  -אש הפורענות תאכל את ארמונות ארם.

ֹּאמר מָ ה הֶׁ עָ ִּרים הָ ֵא ֶׁלה אֲ שֶׁ ר נ ַָת ָתה ִּלי ָא ִּחי,"...
זה לזה אחיַ " :וי ֶׁ
מלכים א' ט' ,יג')

י .וְ ִּשל ְַח ִּתי ֵאש בְ חֹומַ ת צֹּר וְ ָאכְ לָה ַא ְר ְמנ ֶֹּׁתיהָ :
יא .כֹּה ָאמַ ר ה' עַ ל ְשלשָ ה פִּ ְשעֵ י אֱ דֹום  -על פשע
ראשון שני ושלישי  -יסלח ה',
וְ עַ ל ַא ְרבָ עָ ה ל ֹּא אֲ ִּשיבֶׁ נּו  -אך על הפשע הרביעי -
לא אסלח ,ואשיב להם גמולם בראשם,
עַ ל ָר ְדפֹו בַ חֶׁ ֶׁרב ָא ִּחיו  -על שרדף בחרב אחר
ישראל להכותו (,י"א על חורבן בית שני כמו שפרשנו לעיל,
וי"א על עשיו שרדף אחר יעקב )

וְ ִּשחֵ ת ַרחֲ מָ יו  -השחית וביטל ,רחמי אח על
אחיו,
ַוי ְִּטרֹּף לָעַ ד ַאפֹו  -בכל זמן שעלה בידו טרף
וכילה את יעקב,
וְ עֶׁ בְ ָרתֹו ְשמָ ָרה נֶׁצַ ח  -ואת כעסו על יעקב ,שמר
לנצח בליבו.
יב .וְ ִּשל ְַח ִּתי ֵאש בְ ֵתימָ ן וְ ָאכְ לָה ַא ְר ְמנֹות בָ צְ ָרה:
יג .כֹּה ָאמַ ר ה' עַ ל ְשלשָ ה פִּ ְשעֵ י בְ נֵי עַ מֹון  -על
פשע ראשון שני ושלישי  -יסלח ה',
וְ עַ ל ַא ְרבָ עָ ה ל ֹּא אֲ ִּשיבֶׁ נּו  -אך על הפשע הרביעי
 לא אסלח ,ואשיב להם גמולם בראשם,עַ ל בִּ ְקעָ ם הָ רֹות הַ גִּ לְעָ ד ,לְמַ עַ ן הַ ְר ִּחיב ֶׁאת גְ בּולָם
 על שבקעו את בטנם של נשות גלעד ,שלא יהיויורשים שיערערו על כיבושם ,וכך ירחיבו את
גבולם.
יד .וְ ִּהצַ ִּתי ֵאש בְ חֹומַ ת ַרבָ ה  -רבה ,עיר הבירה
של בני עמון  -תוצת באש,
נֹותיהָ  -של רבה,
וְ ָאכְ לָה ַא ְר ְמ ֶׁ
בִּ ְתרּועָ ה בְ יֹום ִּמלְחָ מָ ה  -בעת יבוא עליהם
האוייב בתרועת מלחמה,
בְ סַ עַ ר בְ יֹום סּופָה  -ויבוא עליהם בגבורה ,כְּ רוח
סופה.
טו .וְ הָ לְַך מַ ְלכָם בַ גֹולָה,
הּוא  -מלכם,
וְ שָ ָריו י ְַחדָ ו ָאמַ ר ה':

( חזאל ובן הדד ,שמות מלכי ארם )

ה .וְ שָ בַ ְר ִּתי בְ ִּריחַ דַ מֶׁ שֶׁ ק  -אשבור את בריח
שער העיר דמשק שבארם ,לפני האוייב ( ,שתכבש

העיר דמשק )

וְ ִּהכְ ַר ִּתי יֹושֵ ב ִּמבִּ ְקעַ ת ָאוֶׁן  -שֵ ם עיר גדולה
בארם,
וְ תֹומֵ ְך שֵ בֶׁ ט ִּמבֵ ית עֶׁ דֶׁ ן  -אכרות את המושל
מבית עדן ,המחזיק בממשלתו במקל המלוכה,
ירה ָאמַ ר ה’  -יגלו אנשי ארם
וְ גָלּו עַ ם אֲ ָרם ִּק ָ
לעיר קירה שבארץ אשור.
ו .כֹּה ָאמַ ר ה’ עַ ל ְשלשָ ה פִּ ְשעֵ י עַ זָה  -על פשע
ראשון שני ושלישי  -יסלח ה',
וְ עַ ל ַא ְרבָ עָ ה ל ֹּא אֲ ִּשיבֶׁ נּו  -אך על הפשע הרביעי -
לא אסלח ,ואשיב להם גמולם בראשם,
לֹותם גָלּות ְשלֵמָ ה ,לְהַ ְסגִּ יר לֶׁאֱ דֹום -
עַ ל הַ גְ ָ
שהסגירו אנשי עזה ,את הנמלטים מישראל
לאדום.

( שבזמן חורבן בית השני ע"י טיטוס ,ברחו מישראל דרך ארץ
פלשתים ,ותפשום בני עזה ומסרום ביד האויב ,וכל ישראל גלו
מארצם איש לא נעדר )

ז .וְ ִּשל ְַח ִּתי ֵאש בְ חֹומַ ת עַ זָה ,וְ ָאכְ לָה ַא ְר ְמנ ֶֹּׁתיהָ :
ח .וְ ִּהכְ ַר ִּתי יֹושֵ ב מֵ ַא ְשדֹוד  -אכרית את יושבי
העיר אשדוד,
וְ תֹומֵ ְך שֵ בֶׁ ט מֵ ַא ְש ְקלֹון  -אכרות את המושל
מאשקלון ,המחזיק בממשלתו במקל המלוכה,
1
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פרק ב

ח .וְ עַ ל בְ ג ִָּדים חֲ ֻבלִּים  -ועל בגדים ,שנ ְִּתנּו
כמשכון ,מבעלי דין שלא שלמו חובם ( על פי פסק

מֹואב  -על פשע
א .כֹּה ָאמַ ר ה' עַ ל ְשלשָ ה פִּ ְשעֵ י ָ
ראשון שני ושלישי  -יסלח ה',
שיבֶׁ נּו  -אך על הפשע הרביעי -
וְ עַ ל ַא ְרבָ עָ ה ל ֹּא אֲ ִּ
לא אסלח ,ואשיב להם גמולם בראשם,
ַשיד  -שמלך מואב
עַ ל שָ ְרפֹו עַ צְ מֹות מֶׁ לְֶׁך אֱ דֹום ל ִּ
שרף את בכורו של מלך אדום על החומה ,עד
שנהיה אפרו של הבן כסיד דק ,ובכך עורר את
מֹואב כִּ י חָ ַזק ִּממֶׁ נּו
אדום לקצוף על ישראלַ "{ .וי ְַרא מֶׁ לֶׁ ְך ָ

דינם השקרי )

יַּטּוֵ ,אצֶׁ ל כָל ִּמזְ בֵ חַ  -היו מטים את עצמם,
ושוכבים עליהם ,כשאכלו ליד המזבחות לע"ז
שלהם,
ִּשתּו בֵ ית אֱ ֹלהֵ יהֶׁ ם  -ויין קנו ושתו
ֲנּושים י ְ
וְ יֵין ע ִּ
בבית אלוהיהם ,מכסף שקנסו מבעלי הדין
בעושק.
ט .וְ ָאנֹּכִּ י ִּה ְשמַ ְד ִּתי ֶׁאת הָ אֱ מ ִֹּּרי ִּמפְ נֵיהֶׁ ם  -והלא,
אני השמדתי את האמורי מפני ישראל כשנכנסו
לארץ,
אֲ שֶׁ ר כְ גֹּבַ ּה אֲ ָרזִּ ים גָבְ הֹו ,וְ חָ סֹּן הּוא כ ַָאלֹונִּים -
שהיו האמוריים ,עַ ם גבוה וחזק כעצי ארז
ואלון,
ו ַָא ְש ִּמיד פִּ ְריֹו ִּממַ עַ ל ,וְ שָ ָרשָ יו ִּמ ָתחַ ת -
והשמדתי את כל פירותיו ושרשיו של העץ,
( של האמורי ) ,מפני ישראל,
ֵיתי ֶׁא ְתכֶׁם מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ָריִּם ,וָאֹולְֵך
י .וְ ָאנֹּכִּ י הֶׁ ֱעל ִּ
ֶׁא ְתכֶׁם בַ ִּמ ְדבָ ר ַא ְרבָ עִּ ים שָ נָה,
ל ֶָׁרשֶׁ ת ֶׁאת ֶׁא ֶׁרץ הָ אֱ מ ִֹּּרי  -לרשת את א"י ,שישב
בה האמורי.
יאים  -והקמתי מבניכם
יא .ו ָָא ִּקים ִּמבְ נֵיכֶׁם ִּלנְבִּ ִּ
נביאים ,ללמד אתכם את דרך ה',
חּוריכֶׁם ִּלנְזִּ ִּרים  -ונתתי רוח טהרה עליכם,
ּומבַ ֵ
ִּ
שאפילו בחורים נָזְּ רּו עצמם מן היין ,להיות
קדושים לה',
ִּש ָר ֵאל נְאֻ ם ה’  -האם לא כך
הַ ַאף ֵאין ז ֹּאת בְ נֵי י ְ
עשיתי עמכם ?!
יב .ו ַַת ְשקּו ֶׁאת הַ נְזִּ ִּרים ָייִּן  -ואתם ,פיתתם את
הבחורים הנזירים לשתות יין ,ולבטל קדושתם,
יתם לֵאמֹּר ,ל ֹּא ִּתנָבְ אּו  -ואת
יאים צִּ ּוִּ ֶׁ
וְ עַ ל הַ נְבִּ ִּ
הנביאים מנעתם מלנבא ולהוכיח את ישראל.
יגִּ .הנֵה ָאנֹּכִּ י מֵ עִּ יק ַת ְח ֵתיכֶׁם  -הנה אני מביא
עליכם צרה במקומכם ( ,בא"י ),
כַאֲ שֶׁ ר ָתעִּ יק הָ ֲע ָגלָה הַ ְמל ֵָאה לָּה עָ ִּמיר  -כמו
עמיר ,שכבייכול ,מכביד על העגלה בְּ נ ְָּש ָאה את
אלומות התבואה (.ישראל נמשלו לעגלה זו ,שלא יוכלו

הַ ִּמלְחָ ָמהַ ...וי ִַּקח ֶׁאת בְ נֹו (של מלך אדום) הַ ְבכֹורַ ...ו ַי ֲעלֵהּו ֹּעלָה עַ ל
ִּש ָר ֵאל ( "...מלכים ב' ג' כו' )}
הַ חֹּמָ הַ ,וי ְִּהי ֶׁקצֶׁ ף גָדֹול עַ ל י ְ

מֹואב,
ב .וְ ִּשל ְַח ִּתי ֵאש בְ ָ
וְ ָאכְ לָה ַא ְר ְמנֹות הַ ְק ִּריֹות  -ותאכל האש ,את
ארמונות העיר ְּק ִרּיֹות שבמואב,
מֹואב  -ברעש המלחמה ,יהרוג
ָ
ּומֵ ת בְ שָ אֹון
האוייב את מואב,
בִּ ְתרּועָ ה בְ קֹול שֹופָר  -כשיריע האוייב בשופר.
ג .וְ ִּהכְ ַר ִּתי שֹופֵט ִּמ ִּק ְרבָ ּה  -אכרית את מלך
מואב,
וְ כָל שָ ֶׁריהָ ֶׁאהֱ רֹוג עִּ מֹו  -עם המלך,
ָאמַ ר ה':
ד .כֹּה ָאמַ ר ה' עַ ל ְשלשָ ה פִּ ְשעֵ י יְהּודָ ה  -על פשע
ראשון שני ושלישי  -יסלח ה',
שיבֶׁ נּו  -אך על הפשע הרביעי -
וְ עַ ל ַא ְרבָ עָ ה ל ֹּא אֲ ִּ
לא אסלח ,ואשיב להם גמולם בראשם,
תֹורת ה' וְ חֻ ָקיו ל ֹּא שָ מָ רּו  -על
עַ ל מָ אֳ סָ ם ֶׁאת ַ
שמאסו בתורת ה' ,ולא שמרו את חוקי ה',
בֹותם ַאחֲ ֵריהֶׁ ם -
ַוי ְַתעּום כִּ זְ בֵ יהֶׁ ם ,אֲ שֶׁ ר הָ לְכּו אֲ ָ
השקרים של נביאי השקר שאבותיהם הלכו
אחריהם ,גרמו לישראל לתעות מדרך ה'.
ה .וְ ִּשל ְַח ִּתי ֵאש בִּ יהּודָ ה ,וְ ָאכְ לָה ַא ְר ְמנֹות
יְרּושָ ָל ִּם  -ע"י נ"נ.
ִּש ָר ֵאל  -על פשע
ו .כֹּה ָאמַ ר ה' עַ ל ְשלשָ ה פִּ ְשעֵ י י ְ
ראשון שני ושלישי  -יסלח ה',
שיבֶׁ נּו  -אך על הפשע הרביעי -
וְ עַ ל ַא ְרבָ עָ ה ל ֹּא אֲ ִּ
לא אסלח ,ואשיב להם גמולם בראשם,
עַ ל ִּמכְ ָרם בַ כֶׁסֶׁ ף צַ ִּדיק  -שהיו מטים את דין
הצדיק ,בעבור שוחד כסף,
וְ ֶׁאבְ יֹון בַ עֲבּור ַנ ֲע ָליִּם  -ואת דין האביון ,בעבור
שוחד מועט כגון :נעליים.
ז .הַ שֹּאֲ פִּ ים עַ ל ֲעפַר ֶׁא ֶׁרץ  -מביטים ושואפים,
בלכתם על עפר הארץ,
בְ ר ֹּאש דַ לִּים  -אל ראשי העניים כיצד לעשוק
אותם.
וְ דֶׁ ֶׁרְך ֲענָוִּ ים יַּטּו  -העניים מטים עצמם מן
הדרך ,כדי שלא יראו אותם,
וְ ִּאיש וְ ָאבִּ יו ֵילְכּו ֶׁאל הַ ַנע ֲָרה ,לְמַ עַ ן חַ לֵל ֶׁאת שֵ ם
ָק ְד ִּשי  -איש ואביו ,ילכו לזנות עם נערה
מאורסה ,ובכך גורמים לחילול שם ה'.

להמלט מצרתם )

יד .וְ ָאבַ ד מָ נֹוסִּ ,מ ָקל  -אפילו מי שקל רגליים
לרוץ ,לא יוכל להמלט מהאויב,
וְ חָ זָק ,ל ֹּא י ְַאמֵ ץ כֹּחֹו  -והחזק ,לא יוכל להתחזק
בכוחו כנגד האוייב,
וְ גִּ בֹור ,ל ֹּא יְמַ לֵט נַפְ שֹו  -והגיבור ,לא יוכל להציל
את עצמו מהאוייב.

תפֵש הַ ֶׁקשֶׁ ת ,ל ֹּא ַי ֲעמֹּד  -תופסי הקשת ,לא
טו .וְ ֹּ
יוכלו לעמוד על משמרתם ולהלחם באוייב,
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פרק ג

לֹוקים ִּדבֶׁ ר ִּמי
ִּירא ,ה' אֱ ִּ
חַ .א ְריֵה שָ ָאג ִּמי ל ֹּא י ָ
ל ֹּא ִּינָבֵ א  -כמו שכל אדם ירא משאגת אריה ,כך
צריך האדם לפחד מאזהרות הנביא.
ט .הַ ְש ִּמיעּו עַ ל ַא ְר ְמנֹות בְ ַא ְשדֹוד ,וְ עַ ל ַא ְר ְמנֹות
בְ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ָריִּם  -הכריזו בארמונותיכם ,בני
פלישתים שבאשדוד ,ובני מצרים,
וְ ִּא ְמרּו הֵ ָא ְספּו עַ ל הָ ֵרי ש ְֹּמרֹון  -וקראו לכולם
להתאסף על הרי שומרון לראות את דרכם
הרעה של ישראל,
המי ַית
ְּוראּו ְמהּומֹּת ַרבֹות בְ תֹוכָּה  -וראו את ִ
המלחמה שנלחמים איש באחיו,
ֲשּוקים בְ ִּק ְרבָ ּה  -והעושק ,שעושקים איש את
ַוע ִּ
רעהו.
י .וְ ל ֹּא י ְָדעּו עֲשֹות ְנכֹּחָ ה נְאֻ ם ה'  -ואינם יודעים
ללכת בדרך ישרה,
נֹותיהֶׁ ם  -וראו את
הָ אֹוצְ ִּרים חָ מָ ס ָושֹּד בְ ַא ְר ְמ ֵ
החמס ,ששדדו איש מאחיו ושומרים
באוצרותיהם.
ּוסבִּ יב הָ ָא ֶׁרץ -
לֹוקים ,צַ ר ְ
יאָ .לכֵן כֹּה ָאמַ ר ה’ אֱ ִּ
לכן ,יבוא עליהם אוייב סביב ארצם,
הֹורד ִּממֵ ְך ֻעזְֵך  -ויוריד ויקח את חוזקם,
וְ ִּ

וְ ַקל בְ ַרגְ לָיו ל ֹּא יְמַ לֵט ,וְ ֹּרכֵב הַ ּסּוס ל ֹּא יְמַ לֵט
נַפְ שֹו  -קל הרגליים לרוץ ,ורוכבי הסוסים ,לא
יוכלו להציל עצמם מהאוייב.
בֹורים  -אף אמיץ הלב שבין
טז .וְ ַא ִּמיץ לִּבֹו בַ גִּ ִּ
הגיבורים,
עָ רֹום יָנּוס בַ יֹום הַ הּוא נְאֻ ם ה'  -יפשוט בגדיו,
להקל עליו את המנוסה.

פרק ג
אִּ .ש ְמעּו ֶׁאת הַ דָ בָ ר הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר ִּדבֶׁ ר ה' ֲעלֵיכֶׁם בְ נֵי
ִּש ָר ֵאל,
י ְ
עַ ל כָל הַ ִּמ ְשפָחָ ה  -עם ישראל,
ֵיתי מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ַריִּם לֵאמֹּר:
אֲ שֶׁ ר הֶׁ ֱעל ִּ
בַ .רק ֶׁא ְתכֶׁם יָדַ עְ ִּתי ִּמכֹּל ִּמ ְשפְ חֹות הָ אֲ דָ מָ ה  -רק
אתכם אהבתי מכל העמים,
עַ ל כֵן ֶׁאפְ קֹּד ֲעלֵיכֶׁם ֵאת כָל עֲֹונ ֵֹּתיכֶׁם  -לכן,
משום שקרובים אתם אלי ,אקפיד יותר על
מעשיכם הרעים ,ואעניש אתכם על עוונותיכם.
ג .הֲ ֵילְכּו ְש ַניִּם י ְַחדָ ו ,בִּ ל ְִּתי ִּאם נֹועָ דּו  -האם
הולכים שני אנשים יחד בדרך ,אם לא שסכמו
ביניהם מועד ללכת יחד ?! כך הנביא ,בודאי ה'
ציוה עליו לנבא נבואתו ,ולא מעצמו ניבא !
ִּש ַאג ַא ְריֵה בַ יַעַ ר וְ טֶׁ ֶׁרף ֵאין לֹו  -האם ישמע
ד .הֲ י ְ
ביער קול שאגת האריה ,ללא שעומד לטרוף
טרף ?!
הֲ י ִֵּתן כְ פִּ יר קֹולֹו ִּמ ְמ ֹּענָתֹו  -האם יתן האריה את
קולו ממקום שגר שם ?!
בִּ ל ְִּתי ִּאם ָלכָד  -אם לא לכד טרף ?!

( את רכושם )

נֹותיְִּך  -ויבזזו מהם ,את העושר
וְ ָנבֹּזּו ַא ְר ְמ ָ
ששמרו באוצרותיהם.
יב .כֹּה ָאמַ ר ה' ,כַאֲ שֶׁ ר יַצִּ יל הָ רֹּעֶׁ ה ִּמפִּ י הָ אֲ ִּרי
אזֶׁן  -כמו רועה הצאן,
ְש ֵתי כְ ָרעַ יִּם אֹו בְ דַ ל ֹּ
המציל רק דבר מועט הנשאר מפי האריה ,כשתי
רגליים או חלק מאוזן הכבש שנטרף,
ישבִּ ים בְ ש ְֹּמרֹון  -כך
ִּש ָר ֵאל הַ ְ
כֵן ִּינָצְ לּו בְ נֵי י ְ
ישארו רק מעטים מישראל,
בִּ פְ ַאת ִּמּטָ ה  -החולים והחלשים ,הדוחקים
עצמם לקצה המטה  -להחבא מהאוייב,
ּובִּ ְדמֶׁ שֶׁ ק  -פאה ,קצה ( ,רד"ק )
עָ ֶׁרש  -מיטה.
לֹוקים
יגִּ .ש ְמעּו וְ הָ עִּ ידּו בְ בֵ ית ַי ֲעקֹּב ,נְאֻ ם ה’ אֱ ִּ
אֱ ֹלהֵ י הַ צְ בָ אֹות  -שמעו הנביאים ְּדבָ ַרי אלו,
והזהירו את בית ישראל.
ִּש ָר ֵאל  -כי ביום
יד .כִּ י בְ יֹום פ ְָק ִּדי פִּ ְשעֵ י י ְ
שאזכור להעניש את ישראל על פשעיהם,
עָ לָיו  -על ישראל,
ּופ ַָק ְד ִּתי עַ ל ִּמזְ בְ חֹות בֵ ית ֵאל  -אזכור את
המזבחות לע"ז שבבית אל,
וְ נִּגְ ְדעּו ַק ְרנֹות הַ ִּמזְ בֵ חַ  ,וְ נָפְ לּו ל ָָא ֶׁרץ  -יִשָ בְּ רּו
קרנות המזבחות ,ויפלו לארץ.

(כך האוייב הנותן קולו על ישראל ,בוודאי ילכוד ויכה בהם )

ּומֹוקש ֵאין לָּה -
ֵ
ה .הֲ ִּתפֹּל צִּ פֹור עַ ל פַח הָ ָא ֶׁרץ,
התיפול ציפור במלכודת בארץ ,בלי ששמו לה
את המלכודת כמוקש ?!
הֲ ַי ֲעלֶׁה ַפח ִּמן הָ אֲ דָ מָ ה ,וְ לָכֹוד ל ֹּא ִּילְכֹוד -
כשנלכדת ציפור ברשת הפח ,עולה הפח קצת מן
הארץ מפירפורי הציפור.
שואל הנביא ,היתכן שנראה פח מורם מן הארץ,
אם לא לכד בתוכו ציפור ?!
( נמשל :לא ישוב האוייב מעליכם ,עד שיקח מכם בשבי )

וִּ .אם י ִָּת ַקע שֹופָר בְ עִּ יר ,וְ עָ ם ל ֹּא יֶׁחֱ ָרדּו  -היתכן
שישמע בעיר קול השופר המזהיר מפני האוייב,
והעם לא יחרד ?!
ִּאם ִּת ְהיֶׁה ָרעָ ה בְ עִּ יר ,וַה’ ל ֹּא עָ שָ ה  -כך ,לא
יתכן שתבוא על עיר רעה ,אם לא ה' ית' הביא
אותה עליהָ  ( .ע"כ ,שובו בתשובה ,ע"פ הזהרת הנביא ).

ֵיתי בֵ ית הַ ח ֶֹּׁרף עַ ל בֵ ית הַ ָקיִּץ  -אכה
טו .וְ ִּהכ ִּ
ואשבור למלכים ולשרים ,את בתי החורף ( בית
השמור מקור החורף ) וגם את בתי הקיץ (,בית הפתוח
לרוח בימי הקיץ החמים ) ,שעשו להם ברוב
תענוגותיהם,

ֹוקים דָ בָ ר ,כִּ י ִּאם ָגלָה
ז .כִּ י ל ֹּא ַיעֲשֶׁ ה ה’ אֱ ל ִּ
יאים  -כי הלא לא יעשה ה'
סֹודֹו ֶׁאל עֲבָ דָ יו הַ נְבִּ ִּ
דבר ,אם לא גילה דבר זה לנביא להזהיר את
העם.
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וְ חֹּסֶׁ ר לֶׁחֶׁ ם בְ כֹּל ְמקֹומ ֵֹּתיכֶׁם  -ולחם היה חסר
בכל מקומותיכם,
וְ ל ֹּא שַ בְ ֶׁתם עָ דַ י נְאֻ ם ה’  -ובכל זאת ,לא שבתם
אלי בתשובה.
ז .וְ גַם ָאנֹּכִּ י מָ נַעְ ִּתי ִּמכֶׁם ֶׁאת הַ גֶׁשֶׁ ם ,בְ עֹוד
ְשלשָ ה חֳ דָ ִּשים ל ַָקצִּ יר  -בשלושת החדשים
שלפני הקציר (,שאז ,צריכה התבואה גשמים רבים )
מנעתי מכם גשם,
וְ ִּה ְמטַ ְר ִּתי עַ ל עִּ יר ֶׁאחָ ת ,וְ עַ ל עִּ יר ַאחַ ת ל ֹּא
ַא ְמ ִּטיר  -וכנגד הטבע ,על עיר אחת אמטיר
גשם ,ומעיר אחרת אמנע מטר ,לאֹות ,כי מאיתי
נהיה הדבר הזה,
חֶׁ ל ְָקה ַאחַ ת ִּתמָ טֵ ר ,וְ חֶׁ ל ְָקה אֲ שֶׁ ר ל ֹּא ַת ְמ ִּטיר
עָ לֶׁיהָ ִּ ,תיבָ ש  -ואפילו באותה עיר ,רק בחלקה
אוריד הגשם ,וחלקה האחר ִיבַ ש.
ח .וְ נָעּו ְש ַתיִּם שָ לש עָ ִּריםֶׁ ,אל עִּ יר ַאחַ ת,
ִּשבָ עּו  -ינועו ישראל אל העיר
ִּשתֹות מַ יִּם וְ ל ֹּא י ְ
ל ְ
שאמטיר עליה מטר ,להרוות צמאונם ,ולא
ישבעו מהשתיה שימצאו,
וְ ל ֹּא שַ בְ ֶׁתם עָ דַ י נְאֻ ם ה'  -ובכל זאת ,לא שבתם
אלי בתשובה.
ֵיתי ֶׁא ְתכֶׁם בַ ִּשדָ פֹון ּובַ י ֵָרקֹון  -הכיתי את
טִּ .הכ ִּ
התבואה בשדפון וירקון,

וְ ָאבְ דּו בָ ֵתי הַ שֵ ן  -ואאביד מהם את בתי השן
( שעשו משן הפיל ) המפוארים שבנו,
יחרבּו
וְ סָ פּו בָ ִּתים ַרבִּ ים נְאֻ ם ה’  -ובתים רבים ְּ
ויִכְּ לּו.

פרק ד
אִּ .ש ְמעּו הַ דָ בָ ר הַ זֶׁה,
פָרֹות הַ בָ שָ ן ,אֲ שֶׁ ר בְ הַ ר ש ְֹּמרֹון  -נְּשֹות מלכי
ושרי שומרון( ,שנמשלו לפרות שמנות ומדושנות ,הרועות

בהרי הבשן),

עשקֹות דַ לִּים ,הָ רֹּצְ צֹות ֶׁאבְ יֹונִּים  -העושקות
הָ ְ
ושוברות את העניים,
ִּש ֶׁתה  -ואומרות
יאה וְ נ ְ
הָ א ְֹּמרֹּת לַאֲ ֹּדנֵיהֶׁ ם הָ בִּ ָ
לבעליהן ,לקנות יין בעושק שעשקו מהעניים.
לֹוקים בְ ָק ְדשֹו  -נשבע ה' בקדושת
ִּשבַ ע ה’ אֱ ִּ
ב .נ ְ
שמו,
כִּ י ִּהנֵה י ִָּמים בָ ִּאים ֲעלֵיכֶׁם ,וְ נִּשָ א ֶׁא ְתכֶׁם בְ צִּ נֹות-
יבואו ימים שיבוא האוייב ויגלה אתכם בסירות
קטנות ( ,סירות בצורת צינה ,מגן )
יתכֶׁן ,בְ ִּסירֹות דּוגָה  -ואת בניכם יקח
וְ ַאחֲ ִּר ְ
( האחרית של האדם  -אלו בניו שנשארים אחריו ) בסירות
קטנות כסירות הדייגים.
גּ .ופְ ָרצִּ ים ֵתצֶׁ אנָה  -הנשים יצאו ויברחו דרך
הפרצות שבחומה,
ִּאשָ ה נֶׁגְ דָ ּה  -בפרצה שנגדה( ,הקרובה אליהָ ),
וְ ִּה ְשלַכְ ֶׁתנָה הַ הַ ְרמֹונָה נְאֻ ם ה'  -ויגלו ויושלכו
עד הרמונה ( .שם מקום )
ד .בֹּאּו בֵ ית ֵאלּ ,ופִּ ְשעּו הַ גִּ ְלגָל ,הַ ְרבּו ִּלפְ שֹּעַ -
עתה ,עשו כרצונכם הרע ,ולכו לבית אל ולגלגל,
והרבו לפשוע בע"ז ,אולי יושיעו אתכם,
וְ הָ בִּ יאּו ַלב ֶֹּׁקר זִּ בְ חֵ יכֶׁם  -בכל בוקר הביאו שמה
קרבנותיכם לעגל,
ִּשלשֶׁ ת י ִָּמים מַ עְ ְשר ֵֹּתיכֶׁם  -ולשם תביאו אחר
ל ְ
שלוש שנים ,את המעשרות שביערתם מבתיכם.

( ִּש ָדפֹון  -שהתבואה מוכה ומתייבשת מהרוח,כמו" :שדופות
קדים" ,י ֵָרקֹון -שהתבואה מתייבשת והופכים למראה ירוק ).

הַ ְרבֹות  -מה שאתם מרבים,
ֵיתיכֶׁם  -גנים,
ּות ֵאנֵיכֶׁם וְ ז ֵ
ַנֹותיכֶׁם וְ כ ְַרמֵ יכֶׁם ְ
ג ֵ
כרמים ,מטעי תאנים וזיתים,
י ֹּאכַל הַ ָגזָם  -יאכל הגזם ( מין ארבה),
וְ ל ֹּא שַ בְ ֶׁתם עָ דַ י נְאֻ ם ה’  -ובכל זאת ,לא שבתם
אלי בתשובה.
יִּ .של ְַח ִּתי בָ כֶׁם דֶׁ בֶׁ ר בְ דֶׁ ֶׁרְך ִּמצְ ַריִּם  -שלחתי בכם
דֶ בֶ ר ,כשירדתם למצרים להביא תבואה ,מפני
הרעב בארץ,
חּוריכֶׁם ,עִּ ם ְשבִּ י סּוסֵ יכֶׁם  -את
הָ ַרגְ ִּתי בַ חֶׁ ֶׁרב בַ ֵ
הבחורים שירדו למצרים הרגו האוייבים בחרב,
ואת הסוסים לקחו שבִ י,
ו ַָא ֲעלֶׁה בְ אֹּש מַ חֲ נֵיכֶׁם  -ריח רע עלה במחניכם
מריבוי המתים,
ּובְ ַאפְ כֶׁם  -עד שעלה באפיכם,
וְ ל ֹּא שַ בְ ֶׁתם עָ דַ י נְאֻ ם ה'  -ובכל זאת ,לא שבתם
אלי בתשובה.

( ולא כפי ציווי התורה להביאם לירושלים ).

ה .וְ ַקּטֵ ר מֵ חָ מֵ ץ תֹודָ ה  -הקריבו לעגלִ ,מ ַל ְּחמֵ י
התודה ( שהלא במיני הלחם שבא עם קרבן תודה ,יש מין אחד

חמץ ,שאסור להעלותו למזבח .ע"כ לא מקריבים כלל את לחמי
התודה)

וְ ִּק ְראּו נְדָ בֹות הַ ְש ִּמיעּו  -קראו והשמיעו להביא
נדבות לע"ז,

יא .הָ פַכְ ִּתי בָ כֶׁם  -הפכתי והשחתתי ,חלקים
מארצכם,
ֹלהיםֶׁ ,את ְסדֹּם וְ ֶׁאת ֲעמ ָֹּרה  -כמו
כְ מַ ְה ֵפכַת אֱ ִּ
שהפך ה' את סדום ועמורה,
ו ִַּת ְהיּו כְ אּוד מֻ צָ ל ִּמ ְש ֵרפָה  -עד שמי שנשאר,
דומה לאּוד המוצל מהשריפה( ,האוד ,הוא העץ

לֹוקים -
ִּש ָר ֵאל נְאֻ ם ה’ אֱ ִּ
כִּ י כֵן אֲ הַ בְ ֶׁתם בְ נֵי י ְ
להביא לע"ז ,ולא לה' ית'.
ו .וְ גַם אֲ נִּי נ ַָת ִּתי ָלכֶׁם נ ְִּקיֹון ִּש ַניִּם בְ כָל עָ ֵריכֶׁם -
כמו שאתם לא הבאתם לפני קרבנות ומעשרות,
גם אני מנעתי מכם אוכל בכל הערים ,עד
ששיניכם נשארו תמיד נקיות,

שהופכים בו האש ,ואינו נשרף לגמרי כְ עצי המדורה )
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פֶׁן יִּצְ לַח כ ֵָאש ,בֵ ית יֹוסֵ ף  -שמא יתגבר כעס ה'
בחוזק גדול כאש ,על בית יוסף( ,היא מלכות אפרים),
וְ ָאכְ לָה וְ ֵאין ְמכַבֶׁ ה לְבֵ ית ֵאל  -ותשרוף את
ישראל ,שעבדו לעגל שבבית אל ,עד שלא יוכלו
להנצל.
ז .הַ הֹּפְ כִּ ים ְל ַל ֲענָהִּ ,מ ְשפָט  -את משפט הצדק
שהוא דבר טוב ומתוק ְּ -מעַ וְּ ִתים ,והופכים למר
כלענה ( ,לענה  -צמח מר )
ּוצְ דָ ָקה ,ל ָָא ֶׁרץ ִּהנִּיחּו  -ואת הצדק ,מניחים
ומטילים לארץ.
ח .עֹּשֵ ה כִּ ימָ ה ּוכְ ִּסיל  -דרשו את ה' ,שהוא עשה
את הכוכבים כימה וכסיל ,המחממים או
מקררים את העולם ,לפי הצורך,
הפְֵך ַלב ֶֹּׁקר צַ לְמָ וֶׁת ,וְ יֹוםַ ,ל ְילָה הֶׁ ְח ִּשיְך  -את
וְ ֹּ
הלילה שהוא כצל מות ,הופך ה'  -לבוקר ,ואת
היום ,הופך ללילה ,כל דבר בזמנו הראוי,
קֹורא לְמֵ י הַ יָם  -הקורא למֵ י הים המלוחים,
הַ ֵ
לעלות וליצור עננים,
ִּשפְ כֵם עַ ל פְ נֵי הָ ָא ֶׁרץ  -ושופך מהעננים מים
ַוי ְ
מתוקים על הארץ להשקותה,
ה’ ְשמֹו  -אדון הכל שמו ,ולו ראוי לעבוד.
ט .הַ מַ בְ לִּיג שֹּד עַ ל עָ ז  -הוא המחזק אוייב,
לבוא לשדוד עם חזק,
וְ שֹּד ,עַ ל ִּמבְ צָ ר יָבֹוא  -ואת השודד לבוא אפילו
על מבצר חזק.
י .שָ נְאּו בַ שַ עַ ר מֹוכִּ יחַ  -אך ישראל ,שנאו את
הנביאים העומדים בשער העיר להוכיח את
העם,
וְ דֹּבֵ ר ָת ִּמים י ְָתעֵ בּו  -ואת הנביאים המדברים
דברים תמימים וישרים  -מתעבים.
יאָ .לכֵן ,יַעַ ן בֹושַ ְסכֶׁם עַ ל דָ ל  -לכן ,בגלל
שרומסים אתם את הדלים ( העניים ),
ּומַ ְש ַאת בַ ר ִּת ְקחּו ִּממֶׁ נּו  -ואת משא התבואה
שעליו  -תקחו ממנו בגזילה,
ִּיתם ,וְ ל ֹּא ֵת ְשבּו בָ ם  -בתי אבני
בָ ֵתי גָזִּ ית בְ נ ֶׁ
הגזית שבניתם ,לא ֵת ְּשבו בהם,
כ ְַרמֵ י חֶׁ מֶׁ ד נְטַ עְ ֶׁתם ,וְ ל ֹּא ִּת ְשתּו ֶׁאת יֵינָם -
ומהכרמים הנחמדים שנטעתם ,לא תשתו את
היין המופק מהם.

וְ ל ֹּא שַ בְ ֶׁתם עָ דַ י נְאֻ ם ה'  -ובכל זאת ,לא שבתם
אלי בתשובה.
יבָ .לכֵן  -בגלל שלא שבתם אלי,
ִּש ָר ֵאל  -כמו כל הרעות הללו,
כֹּה ֶׁאעֱשֶׁ ה לְָך י ְ
אעשה לכם ישראל,
עֵ ֶׁקב כִּ י ז ֹּאת ֶׁאעֱשֶׁ ה לְָך  -ומפני ששומעים אתם
מהנביאים ,שכך אעשה לכם,
ִּש ָר ֵאל  -הכינו את עצמכם
ִּהכֹון ל ְִּק ַראת אֱ ֹלהֶׁ יָך י ְ
לפני ה' ,ושובו לפני בתשובה,
יג .כִּ י ִּהנֵה יֹוצֵ ר הָ ִּרים ּוב ֵֹּרא רּוחַ  -כי הנה ה',
הוא היוצר הרים ובורא את הרוח,
ּומַ גִּ יד ל ְָאדָ ם מַ ה שֵ חֹו  -הוא שיודע שיחת כל
אדם,
עֹּשֵ ה שַ חַ ר עֵ יפָה  -ובידו להפוך את אור השחר -
לחושך,
וְ ד ֵֹּרְך עַ ל בָ מֳ ֵתי ָא ֶׁרץ  -ובידו לדרוך ולהשפיל ,את
בעלי הגאווה שבארץ,
ה' אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹותְ ,שמֹו  -ששמו של ה' ,מורה על
כך ,שהוא אדון כל הצבאות (צבא השמים והארץ),
וברצונו יעשה כל חפצו ,וא"כ שובו אליו -
ותנצלו מהרעה !

פרק ה
אִּ .ש ְמעּו ֶׁאת הַ דָ בָ ר הַ זֶׁה ,אֲ שֶׁ ר ָאנֹּכִּ י נֹּשֵ א ֲעלֵיכֶׁם
ִּש ָר ֵאל:
ִּקינָה בֵ ית י ְ
ִּש ָר ֵאל  -נפלה
תֹוסיף קּום בְ תּולַת י ְ
ִּ
ב .נָפְ לָה ל ֹּא
מלכות ישראל ( בגלות עשרת השבטים ,בזמן הושע בן אלה )
ולא תוסיף עוד לקום כמלכות בפני עצמה,

( אבל ישובו בגאולה העתידה ,ומלך אחד מזרע דוד יהיה לכולם )

נ ְִּּטשָ ה עַ ל ַא ְדמָ ָתּה ֵאין ְמ ִּקימָ ּה  -נעזבה
באדמתה ,ואין מי שיקים אותה עוד.
לֹוקים ,הָ עִּ יר הַ יֹּצֵ את ֶׁאלֶׁף
ג .כִּ י כֹּה ָאמַ ר ה' אֱ ִּ
ַת ְש ִּאיר מֵ ָאה  -העיר שהיו יוצאים ממנה אלף
אנשי צבאֵ ,יצאו ממנה רק מאה,
ִּש ָר ֵאל -
וְ הַ יֹוצֵ את מֵ ָאה ַת ְש ִּאיר עֲשָ ָרה לְבֵ ית י ְ
והעיר שהיתה מוציאה מאה אנשי צבא תוציא
רק עשרה ,וכל השאר יגלו.
ִּש ָר ֵאלִּ ,ד ְרשּונִּי וִּ ְחיּו -
ד .כִּ י כֹּה ָאמַ ר ה' לְבֵ ית י ְ
על אף הגזירה ,אם תדרשו ותבקשו את ה' -
תנצלו ותחיו.
ה .וְ ַאל ִּת ְד ְרשּו בֵ ית ֵאל  -ואל תדרשו את העגל
שבבית אל,
וְ הַ גִּ ְלגָל ל ֹּא ָתבֹּאּו  -לעבוד את הע"ז
ּובְ ֵאר שֶׁ בַ ע ל ֹּא ַת ֲעבֹּרּו  -ואל תעברו ללכת לעבוד
הע"ז שבבאר שבע,
כִּ י הַ גִּ ְלגָל גָֹלה יִּגְ לֶׁה  -כי אנשי הגלגל  -יגלו,
ּובֵ ית ֵאל י ְִּהיֶׁה ל ְָאוֶׁן  -ולאנשי בית אל יהיה צער
ויגון.
וִּ .ד ְרשּו ֶׁאת ה' ,וִּ ְחיּו  -תדרשו ותבקשו את ה',
ואז תנצלו ותחיו.

יב .כִּ י יָדַ עְ ִּתי ַרבִּ ים פִּ ְשעֵ יכֶׁםַ ,ו ֲעצ ִֻּמים
ֹּאתיכֶׁם  -כי ידעתי ,שרבו מאוד פשעיכם
חַ ּט ֵ
וחטאתיכם,
צ ְֹּר ֵרי צַ ִּדיק  -צוררים את הצדיק במשפט,
ֹלקחֵ י ֹּכפֶׁר  -לוקחים שוחד ככופר לפטור את
ְ
החייב מיתה,
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כ .הֲ ל ֹּא חשֶׁ ְך יֹום ה' ,וְ ל ֹּא אֹור ,וְ ָאפֵל ,וְ ל ֹּא ֹּנגַּה לֹו
 הלא יום הפורענות ,הוא יום של חושךואפילה ,ולא יום של אור ונֹוגה ( אור ).
ֵאתי ,מָ ַא ְס ִּתי חַ גֵיכֶׁם  -שנאתי ומאסתי
כא .שָ נ ִּ
בקרבנות ,שמביאים אתם בימי חג ומועד,
וְ ל ֹּא ָא ִּריחַ בְ עַ צְ ר ֵֹּתיכֶׁם  -ולא אריח בריח העֹו ֶלה
מקרבנותיכם ,בימים שאתם נעצרים ומתכנסים
ל ָפנַי.
ּומ ְנח ֵֹּתיכֶׁם ,ל ֹּא
כב .כִּ י ִּאם ַתעֲלּו לִּי עֹּלֹותִּ ,
ֶׁא ְרצֶׁ ה -גם כשתעלו לפני עולות ,ותביאו לפני
מנחות ,לא יהיו לרצון לפני,
יאיכֶׁם  -וקרבן שלמים מבהמות
וְ שֶׁ לֶׁם ְמ ִּר ֵ
שמנות,
ל ֹּא ַאבִּ יט  -לא אביט אליהם ,ולא יהיו לרצון
לפני.
כג .הָ סֵ ר מֵ עָ לַי הֲ מֹון ִּש ֶׁריָך  -הסירו מלפני את
המון השירים ,ששרים הַ לְּוִ ים לפני ,בזמן
הקרבת הקרבנות,
וְ זִּ ְמ ַרת נְבָ לֶׁיָך ל ֹּא ֶׁא ְשמָ ע  -וכן את נגינת הנבלים
בִ ידֵ י הַ לְּוִ ים  -לא אשמע.
המשפט והצדק
כד .וְ ִּיגַל כַמַ יִּם ִּמ ְשפָט -
שעזבתם( כמוּ..." :וצְ ָד ָקה -ל ָָא ֶׁרץ ִּה ִּניחּו " ,לעיל ה' ז' ) ,גַלּו
אותו ,כְּ מֵ י מַ עְּ יַן הנובעים ומתגלים בארץ,
יתן  -ואת הצדק שעזבתם,
ּוצְ דָ ָקה כְ נַחַ ל ֵא ָ
התמידו לקיים כְּ מֵ י נחל איתן( .שמימיו אינם פוסקים)
ַש ֶׁתם לִּי בַ ִּמ ְדבָ ר
ּומנְחָ הִּ ,הג ְ
כה .הַ זְ בָ ִּחים ִּ
ִּש ָר ֵאל  -האם במדבר
ַא ְרבָ עִּ ים שָ נָה בֵ ית י ְ
הקרבתם לפני קרבנות ?! ( ואין הקרבת הקרבנות ,תנאי

וְ ֶׁאבְ יֹונִּים בַ שַ עַ ר ִּהּטּו  -ואת דין האביונים מטים
בשער העירְ ( .מקֹום מושב בית הדין )
יגָ .לכֵן הַ מַ ְשכִּ יל  -לכן ,אדם חכם,
בָ עֵ ת הַ ִּהיא  -בעת בא הפורענות,
ִּידֹּם  -ישתוק ,ולא יהרהר אחר מידת הדין
השולטת,
כִּ י עֵ ת ָרעָ ה ִּהיא  -כי הוא הזמן להפרע מן
הרשעים.
ידִּ .ד ְרשּו טֹוב וְ ַאל ָרע ,לְמַ עַ ן ִּת ְחיּו  -בקשו
לעשות טוב ולא רעה ,ותחיו ולא תמותו ברעה,
יהי כֵן ה' אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹות ִּא ְתכֶׁם  -ויהיה ה'
וִּ ִּ
אתכם ותצליחו
כַאֲ שֶׁ ר אֲ מַ ְר ֶׁתם  -כאשר חשבתם בליבכם.
טוִּ .שנְאּו ָרע וְ ֶׁאהֱ בּו טֹוב,
וְ הַ צִּ יגּו בַ שַ עַ ר ִּמ ְשפָט  -העמידו שופטים בשערי
הערים לעשות משפט צדק,
אּולַי יֶׁחֱ נַן ה' אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹות ְש ֵא ִּרית יֹוסֵ ף  -אולי
ַלֹותּה.
ירחם ה' על מלכות ישראל מלכ ָ
טזָ .לכֵן כֹּה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹות ה’ בְ כָל ְרחֹּבֹות
ִּמ ְספֵד  -לכן ,מפני שאינכם שבים אלי ,בכל
הרחובות יספידו מספד,
ּובְ כָל חּוצֹות  -בכל הרחובות ( שמחוץ הבתים )
ֹּאמרּו הֹו הֹו  -הֹו הֹו ,הוא קול המספד,
י ְ
וְ ָק ְראּו ִּאכָר ֶׁאל ֵאבֶׁ ל  -יקראו לאיכר העובד
בשדה ,לבוא מן השדה ולהתאבל על שעבודתו
לשווא ,ולא תצמח תבואתו,
יֹודעֵ י נ ִֶּׁהי  -ואנשים יודעי נהי,
ּומ ְספֵדֶׁ ,אל ְ
ִּ
( יודעי נהי  -היודעים לקונן ,לצעוק ולילל ) יקראו להם
לבוא להספיד.
יזּ .ובְ כָל כְ ָר ִּמים ִּמ ְספֵד  -ובכל הכרמים יתאבלו
ויעשו מספד על שאין בהם ענבים,
כִּ י ֶׁא ֱעבֹּר בְ ִּק ְרבְ ָך ָאמַ ר ה'  -כי ה' יעבור בתוכך
להביא עליך את הרעה.
יח .הֹוי הַ ִּמ ְת ַאּוִּ ים ֶׁאת יֹום ה'  -שכאילו
מתאוִ ים ליום הפורענות שיביא ה'( ,כמו שאמר

להיות רצויים לפני )

אתם ֵאת ִּסכּות מַ לְכְ כֶׁם ,וְ ֵאת כִּ יּון
כוּ .ונְשָ ֶׁ
יתם ָלכֶׁם  -אך
צַ ְלמֵ יכֶׁם ,כֹוכַב אֱ ֹלהֵ יכֶׁם אֲ שֶׁ ר ע ֲִּש ֶׁ
אתם מחזיקים בע"ז ,וע"כ ,תשאו אותם עמכם
לגלותִּ ( .סכּות ,כִּ יּון ,כֹוכַ ב -שמות ע"ז )
ֵיתי ֶׁא ְתכֶׁם מֵ הָ ל ְָאה לְדַ מָ שֶׁ ק  -תגלו
כז .וְ ִּהגְ ל ִּ
רחוק יותר מדמשק שבארם,
ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹות ְשמֹו:

בישעיהו ה',יט' ":הָ א ְֹּמ ִּרים יְמַ הֵ ר י ִָּחישָ ה מַ עֲשֵ הּו לְמַ עַ ן נ ְִּר ֶׁאה)"..

לָמָ ה זֶׁה ָלכֶׁם יֹום ה' ,הּוא חֹּשֶׁ ְך וְ ל ֹּא אֹור  -מדוע
ִת ְּת ַאוּו ליום זה ,הלא יום של חושך הוא ולא של
אור ?

פרק ו

יט .כַאֲ שֶׁ ר יָנּוס ִּאיש ִּמפְ נֵי הָ אֲ ִּריּ ,ופְ גָעֹו הַ דֹּב -
רעות היום ההוא ,ירדפו אחריכם ,כאדם הבורח
מן האריה ופוגש בדב,
ּובָ א הַ בַ יִּת וְ סָ מַ ְך יָדֹו עַ ל הַ ִּקיר ּונְשָ כֹו הַ נָחָ ש -
וכאשר ינוס מן הדב ,יִשָ עֵ ן על קיר ביתו וישכנו
נחש.

א .הֹוי הַ שַ אֲ ַננִּים בְ צִּ יֹון  -אוי ,על היושבים
בשקט ובְּ שַ ְּלוָה בציון,

( ובוטחים ,שלא תבוא עליהם

הרעה )

וְ הַ ב ְֹּט ִּחים בְ הַ ר ש ְֹּמרֹון  -ואוי ,על היושבים
בבטחון בהר שומרון ,שלא תבוא עליהם הרעה,
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ֹלאּה  -ולכן ,אסגיר ביד
ּומ ָ
וְ ִּה ְסג ְַר ִּתי עִּ יר ְ
האוייב ,את העיר ואת כל אשר בה.
ָשים בְ בַ יִּת ֶׁאחָ ד -
ט .וְ הָ יָה ִּאם ִּיּו ְָתרּו עֲשָ ָרה אֲ נ ִּ
אפילו אם ִינָצְּ לּו מהאוייב עשרה אנשים,
ויתחבאו בבית אחד,
וָמֵ תּו  -ימותו גם הם לבסוף  -ביד האוייב.
יּ .ונְשָ אֹו דֹודֹו  -את עצמות כל אחד ,ישא דודו
( קרוב משפחתו ),
ּומסָ ְרפֹו ,לְהֹוצִּ יא עֲצָ ִּמים ִּמן הַ בַ יִּת  -המציל
ְ
לפחות את עצמותיו מן השריפהְ ( ,מסָ ְרפו  -מצילו

אשית הַ גֹויִּם  -שישראל היו נקובים בשם
נְקֻ בֵ י ֵר ִּ
ישראל כמובחרים ונעלים מכל העמים,
ִּש ָר ֵאל  -ועתה ,באו ולמדו להָ ַרע
ּובָ אּו לָהֶׁ ם בֵ ית י ְ
ככל הגויים.
ב .עִּ בְ רּו ַכ ְלנֵה ְּוראּוּ ,ולְכּו ִּמשָ ם חֲ מַ ת ַרבָ הְּ ,ורדּו
ִּש ִּתים  -לכו לעמיםַ :כ ְּלנֵה ,חֲ מַ ת הגדולה,
גַת פְ ל ְ
גַת שבְּ פְּ ל ְִּש ִתים,
הֲ טֹובִּ ים ִּמן הַ מַ ְמלָכֹות הָ ֵאלֶׁה  -האם מלכותם
טובה יותר ממלכות יהודה או ישראל ?!
ִּאם ַרב גְ בּולָם ִּמגְ ֻב ְלכֶׁם  -או האם גבול ארצם
גדול יותר מגבול ארצכם ?! ומדוע א"כ,
מאסתם בדרך ה' והלכתם בדרכיהם ?
ג .הַ ְמנ ִַּדים ,לְיֹום ָרע  -מניעים ומקרבים את
עצמם ,ליום שתבוא עליהם הרעה,

מלהשרף )

וְ ָאמַ ר לַאֲ שֶׁ ר בְ י ְַרכְ ֵתי הַ בַ יִּת  -ויאמר לאדם
הנמצא בקצה הבית פנימה:
הַ עֹוד עִּ מָ ְך  -האם יש עוד אדם חי בבית,
וְ ָאמַ ר ָאפֶׁס  -והשיב לוֵ :אין,
וְ ָאמַ ר הָ ס ,כִּ י ל ֹּא לְהַ זְ כִּ יר בְ שֵ ם ה'  -וישיב לו
השואל ,שתוק ! אל תהרהר אחר מידת הדין ,כי
נשרפו מפני שלא ִהזְּ כִ ירּו שם ה' על פיהם.
יא .כִּ י ִּהנֵה ה' ְמצַ ּוֶׁה ,וְ ִּהכָה הַ בַ יִּת הַ גָדֹול
יסים  -כי הנה מצוה ה' ,ויכה האוייב כל בית
ְר ִּס ִּ
גדול להָ פְּ כֹו לרסיסים קטנים,
וְ הַ בַ יִּת הַ ָקטֹּן ,בְ ִּקעִּ ים  -וכל בית קטן יבקעו
ויהרסו.
סּוסים  -היוכל סוס לרוץ בין
ִּ
יב .הַ יְרֻ צּון בַ ּסֶׁ לַע
הסלעים ?
ִּאם יַחֲ רֹוש בַ בְ ָק ִּרים  -היוכל בקר ,לחרוש בין
הסלעים ? ( הלא ישברו רגליהם ! )
כִּ י הֲ פַכְ ֶׁתם לְר ֹּאשִּ ,מ ְשפָט  -אך אתם ,את
המשפט צדק ,שהוא דבר טוב ומתוקן ,הפכתם
למשפטי רשע הדומים לראש ,לעשב מר,
ּופְ ִּרי צְ דָ ָקהְ ,ל ַל ֲענָה  -ואת פירות משפט הצדק,
שהם שלום ושלוה ,הפכתם ללענה ,לעשב מר.
יג .הַ ְשמֵ ִּחים ,לְל ֹּא דָ בָ ר  -השמחים בעָ ְּש ָרם,
שהוא דבר שאינו בר קיום,
הָ א ְֹּמ ִּרים ,הֲ לֹוא בְ חָ זְ ֵקנּו ,ל ַָק ְחנּו לָנּו ַק ְר ָניִּם -
האומרים :הלא ברוב כוחנו ,השגנו את כל
רכושנו וחוזקנו.
ִּש ָר ֵאל ,נְאֻ ם ה’
יד .כִּ י ִּה ְננִּי מֵ ִּקים ֲעלֵיכֶׁם בֵ ית י ְ
אֱ ֹלהֵ י הַ צְ בָ אֹות ,גֹוי  -הנני מעמיד עליכם עם,
שיבוא עליכם בית ישראל,
וְ לָחֲ צּו ֶׁא ְתכֶׁםִּ ,מלְבֹוא חֲ מָ ת  -שבצפון,
עַ ד נַחַ ל הָ ע ֲָרבָ ה  -שבדרום.

( במעשיהם הרעים )

ו ַַתגִּ ישּון שֶׁ בֶׁ ת חָ מָ ס  -מגישים ומקרבים את
עצמכם במעשיכם הרעים ,לגלות מארצכם,
ובגלות יחמסו ( יגזלו ) אתכם.
ד .הַ שֹּכְ בִּ ים עַ ל ִּמּטֹות שֵ ן  -שהיו מענגים את
עצמם לשכב על מטות מפוארות ,העשיות משן
הפיל,
שֹותם  -שוטחים את עצמם על
ּוסרֻ ִּחים עַ ל עַ ְר ָ
ְ
המיטות,
וְ אֹּכְ לִּים כ ִָּרים ִּמצ ֹּאן  -אוכלים ,את הכבשים
השמנות שבצאן,
ַו ֲע ָגלִּים ִּמתֹוְך מַ ְרבֵ ק  -ועגלים ,לקחו מהמרבק,

(מרבק  -מקום שמפטמים את הבקר).

ה .הַ פ ְֹּר ִּטים עַ ל פִּ י הַ נָבֶׁ ל  -מנגנים ,ופורטים
להנאתם על מיתרי הנבל,
כְ דָ וִּ יד חָ ְשבּו לָהֶׁ ם כְ לֵי ִּשיר  -ומחשיבים את
עצמם ,כדוד המלך שהיה מנגן לכבוד ה',
קי ַייִּן  -שותים יין במזרק ( כלי
ו .הַ ש ִֹּּתים בְ ִּמזְ ְר ֵ
גדול ) ולא בגביעים,
אשית ְשמָ נִּים י ְִּמשָ חּו  -ובשמנים חשובים,
וְ ֵר ִּ
מושחים את גופם,
וְ ל ֹּא נ ְֶׁחלּו עַ ל שֵ בֶׁ ר יֹוסֵ ף  -ועל השבר ,שבא על
בית יוסף ( מלכות ישראל ) לא היו עושים עצמם
כְּ חולים וכואבים.
זָ .לכֵן  -מפני שבקשו לעצמם ראש תענוגות (
תענוגות מובחרות ומשובחות ) ,ולא החלו את עצמם על
שבר בית יוסף,
עַ ָתה יִּגְ לּו בְ ר ֹּאש ֹּגלִּים  -כעת ,הם יהיו גולים
בגלות קשה ורעה (,ראש גולים  -הגלות הקשה שבגלויות )
רּוחים  -ויסור מהם ריבוי
וְ סָ ר ִּמ ְרזַח ְס ִּ
המשתאות העודפות שהיו עושים.
לֹוקים בְ נַפְ שֹו ,נְאֻ ם ה' אֱ ֹלהֵ י
ִּשבַ ע ה' אֱ ִּ
ח .נ ְ
צְ בָ אֹות  -נשבע ה' בעצמו וברצונו,
ְמ ָת ֵאב ָאנֹּכִּ י ֶׁאת גְ אֹון ַי ֲעקֹּב  -מתעב ושונא אני,
את גאוותם של ישראל,
ֵאתי  -ואת הארמוות שהיו
וְ ַא ְר ְמנ ָֹּתיו שָ נ ִּ
מתענגים בהם  -שנאתי,

פרק ז

לֹוקים  -במראה הנבואה,
א .כֹּה ִּה ְר ַאנִּי ה' אֱ ִּ
וְ ִּה ֵנה יֹוצֵ ר גֹּבַ י  -והנה יוצר ה' ארבה,
בִּ ְת ִּחלַת עֲלֹות הַ ל ֶָׁקש  -שיבוא על העשב
המתאחר לצמוח ,עד זמן המלקוש,
וְ ִּהנֵה ל ֶֶׁׁקשַ ,אחַ ר גִּ זֵי הַ מֶׁ לְֶׁך  -וְּ ל ֶֶקש זה ,צָ מַ ח
אחר שנגזז ונקצר העשב ,למאכל בהמות המלך.
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וְ ַק ְמ ִּתי עַ ל בֵ ית י ָָרבְ עָ ם בֶׁ חָ ֶׁרב  -ואקום על בית
מלכות ירבעם בן יואש מלך ישראל  -להכותם
בחרב.
ִּשלַח אֲ מַ צְ יָה כֹּהֵ ן בֵ ית ֵאלֶׁ ,אל י ָָרבְ עָ ם מֶׁ לְֶׁך
יַ .וי ְ
ִּש ָר ֵאל לֵאמֹּר  -אמציה ,כהן בבית הע"ז שבבית
י ְ
אל ,שלח לירבעם בן יואש מלך ישראל,
ִּש ָר ֵאל  -קשר
ָקשַ ר עָ לֶׁיָך עָ מֹוס בְ ֶׁק ֶׁרב בֵ ית י ְ
עליָך ,עמוס הנביא קשר של מרידה בתוך בית
ישראל,
ל ֹּא תּוכַל הָ ָא ֶׁרץ לְהָ כִּ יל ֶׁאת כָל ְדבָ ָריו  -לא יוכלו
אנשי הארץ ,לסבול את גודל הרעה שמנבא.
יא .כִּ י כֹּה ָאמַ ר עָ מֹוס ,בַ חֶׁ ֶׁרב יָמּות י ָָרבְ עָ ם -
שניבא עמוס שירבעם ימות בחרב ( ,ובאמת ניבא רק

ב .וְ הָ יָה ִּאם כִּ לָה לֶׁאֱ כֹול ֶׁאת עֵ שֶׁ ב הָ ָא ֶׁרץ -
וכאשר ראה עמוס ,שכילה הארבה את כל עשב
הארץ,
לֹוקיםְ ,סלַח נָאִּ ,מי יָקּום ַי ֲעקֹּב כִּ י
ָואֹּמַ ר ה' אֱ ִּ
ָקטֹּן הּוא  -בקש עמוס מה' ,שיסלח לעם ישראל,
מפני שעם קטן הוא ,ואין בכוחו לעמוד בגזירה
קשה כזו.
ג .נִּחַ ם ה’ עַ ל ז ֹּאת  -התחרט ה' על גזירה זו
כתפילת עמוס,
ל ֹּא ִּת ְהיֶׁה ָאמַ ר ה’  -ולא תבוא על ישראל.
לֹוקים  -במראה הנבואה,
ד .כֹּה ִּה ְר ַאנִּי ה’ אֱ ִּ
וְ ִּהנֵה ק ֵֹּרא  -ה' למלאכים,
לֹוקים  -לבוא במריבה עם
ל ִָּרב בָ ֵאש ה’ אֱ ִּ
ישראל ,ולשרפם באש,
וַת ֹּאכַל ֶׁאת ְתהֹום ַרבָ ה  -וחוזק האש ,ישרוף
ו ְּייַבֵ ש ,אפילו את מֵ י התהומות הגדולים,
וְ ָאכְ לָה ֶׁאת הַ חֵ לֶׁק  -ותשרוף את חלקות השדות.
לֹוקים ,חֲ דַ ל נָאִּ ,מי יָקּום ַי ֲעקֹּב כִּ י
הָ .ואֹּמַ ר ה’ אֱ ִּ
ָקטֹּן הּוא  -בקש עמוס מה' ,שיִמָ נַע מלהביא רעה
זו על ישראל ,מפני שעם קטן הוא ,ואין בכוחו
לעמוד בגזירה קשה כזו.
ו .נִּחַ ם ה’ עַ ל ז ֹּאת  -התחרט ה' על גזירה זו
כתפילת עמוס,
לֹוקים  -ואף גזירה
גַם ִּהיא ל ֹּא ִּת ְהיֶׁה ָאמַ ר ה’ אֱ ִּ
זו ,לא תבוא על ישראל.
ז .כֹּה ִּה ְר ַאנִּי  -במראה בנבואה,
וְ ִּהנֵה ה’ נִּצָ ב עַ ל חֹומַ ת אֲ נְָך  -כבייכול ,עומד ה'
על חומה ,הנבנית על פי אֲ ָנך ,קו משקולת המ ַכוֵן
לבנותּה ביושר,
ָ
את בוני החומה -
ּובְ יָדֹו אֲ נְָך  -וביד ה' ,קו המשקולת.

על בית ירבעם ,ולא על ירבעם עצמו )

ִּש ָר ֵאל ,גָֹלה יִּגְ לֶׁה מֵ עַ ל ַא ְדמָ תֹו  -וכל ישראל
וְ י ְ
יגלו מעל אדמתם ( .ולא קבל ירבעם דבריו להָ ַרע לעמוס )
יב .וַי ֹּאמֶׁ ר אֲ מַ צְ יָה ֶׁאל עָ מֹוס,
חזֶׁה  -נביא !
ֹּ
לְֵך בְ ַרח לְָך ֶׁאל ֶׁא ֶׁרץ יְהּודָ ה  -לך ברח מכאן אל
מלכות יהודה,
וֶׁאֱ כָל שָ ם לֶׁחֶׁ ם  -שם יפרנסו אותך ויתנו לך
לחם,
וְ שָ ם ִּתנָבֵ א  -ושם ְּתנַבֵ א נבואות רעות כאלו.
תֹוסיף עֹוד ל ְִּהנָבֵ א  -ובבית ֵאל,
ִּ
יגּ .ובֵ ית ֵאל ל ֹּא
ַאל תוסיף לנַבֵ א,
כִּ י ִּמ ְקדַ ש מֶׁ לְֶׁך הּוא  -מקום ארמון מלך ישראל,
ּובֵ ית מַ ְמ ָלכָה הּוא  -ומקום ממלכתו בבית אל
הוא ,ולא יתנו לך להוסיף לנַבֵ א כאן.
ידַ .ויַעַ ן עָ מֹוס וַי ֹּאמֶׁ ר ֶׁאל אֲ מַ צְ יָה ,ל ֹּא נָבִּ יא ָאנֹּכִּ י
וְ ל ֹּא בֶׁ ן נָבִּ יא ָאנֹּכִּ י  -לא אני ולא אבי ,נביאי
שקר ,המקבלים שכר על נבואותינו,
בֹוקר ָאנֹּכִּ י  -כי מגדל בקר אני,
כִּ י ֵ
ּובֹולֵס ִּש ְק ִּמים  -ומחפש בעצי השקמה ,לראות
איזה מהם אקצוץ( ,לשבֵ חַ גדילת העץ ,או לעשות ממנו

( אֲ ָנך  -הוא בדיל מתכת ,הקשור בקצה חּוט .וכשמטיל העומד על
החומה את האֲ ָנךְ ,מ ַכוֵ ן החּוט את הבונים  -ליַשֵ ר את בנין החומה;
שּוה ָק ַאת וְ ִּקפֹוד ,וְ ַינְשֹוף וְ ע ֵֹּרב
יר ָ
כמו שראינו בישעיהו לא' יא'":וִּ ֵ
יה ַקו תֹּהּו וְ ַא ְבנֵי בֹּהּו" )
ִּשכְ נּו בָ ּה ,וְ נָטָ ה עָ ֶׁל ָ
י ְ

ח .וַי ֹּאמֶׁ ר ה' ֵאלַי ,מָ ה ַא ָתה ר ֶֹּׁאה עָ מֹוסָ ,ואֹּמַ ר
אֲ נְָך,
ִּש ָר ֵאל -
וַי ֹּאמֶׁ ר ה'ִּ ,ה ְננִּי שָ ם אֲ נְָך בְ ֶׁק ֶׁרב עַ ִּמי י ְ
הרי אני דן את ישראל על פי שורת הדין (,כיושר

קורות).

טוַ .וי ִָּקחֵ נִּי ה’ מֵ ַאחֲ ֵרי הַ צ ֹּאן ,וַי ֹּאמֶׁ ר ֵאלַי ה’ ,לְֵך
ִּש ָר ֵאל  -כשעמדתי אחר הצאן
ִּהנָבֵ א ֶׁאל עַ ִּמי י ְ
בעבודתי ,לקח אותי ה' ,וציוה אותי לנבא
לישראל.

האֲ ָנך )

אֹוסיף עֹוד עֲבֹור לֹו  -ולא אוסיף עוד ,לרחם
ל ֹּא ִּ
עליהם ,ולעבור על שורת הדין.

טז .וְ עַ ָתה ְשמַ ע ְדבַ ר ה’  -אמציה,
ִּש ָר ֵאל,
ַא ָתה אֹּמֵ ר ל ֹּא ִּתנָבֵ א עַ ל י ְ
ִּשחָ ק  -ולא תנבא על בית
וְ ל ֹּא ַת ִּּטיף עַ ל בֵ ית י ְ
יצחק ( .בית ישראל ).
יזָ .לכֵן כֹּה ָאמַ ר ה’ִּ ,א ְש ְתָך בָ עִּ יר ִּתזְ נֶׁה  -אשתך
אמציה ,תזנה תחתיך בעיר ( שתזנה ברצונה ובגלוי ),
ּובָ נֶׁיָך ּובְ נ ֶֹּׁתיָך בַ חֶׁ ֶׁרב ִּיפֹּלּו,

ִּשחָ ק  -הבמות שהעמידו בני
ט .וְ נָשַ מּו בָ מֹות י ְ
יצחק ,יהיו שממה,
ִּש ָר ֵאל יֶׁחֱ ָרבּו  -ומקדשי הע"ז שלהם -
ּומ ְק ְדשֵ י י ְ
ִּ
יחרבו,
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פרק ח

וְ ֶׁאבְ יֹון ,בַ עֲבּור ַנ ֲע ָליִּם  -ואת האביון,
הדל ) ,נקנה לעבד בדבר מועט ,כְּ נעליים,
ַשבִּ יר  -ולעניים ,נמכור את הפסולת,
ּומַ פַל בַ ר נ ְ
הנופלת מן התבואה.
ִּשבַ ע ה' בִּ גְ אֹון ַי ֲעקֹּב  -נשבע ה' ,בגדולה שנתן
ז .נ ְ
לישראל( ,לבית יעקב),
ִּאם ֶׁא ְשכַח ָלנֶׁצַ ח כָל מַ עֲשֵ יהֶׁ ם  -שלא אשכח
לעולם את כל מעשיהם הרעים.
ח .הַ עַ ל ז ֹּאת ל ֹּא ִּת ְרגַז הָ ָא ֶׁרץ  -האם על מעשים
כאלו ,לא ארעיד את הארץ,
וְ ָאבַ ל כָל יֹושֵ ב בָ ּה  -ואשחית את היושבים בּה,
וְ עָ ל ְָתה ָכאֹּר ֻכלָּה  -ואעלה מים על כל הארץ
להשחיתה ,כְּ מֵ י היאור העולים ומציפים את
השדות,
וְ נִּגְ ְרשָ ה  -והמים ,י ְִּש ְּטפּו ויִגְּ ְּרשּו כל ֶרפֶש
וליכלוך על הארץ ( ,נמשל :שתבוא הפורענות על הרשעים )
ִּש ְקעָ ה ,כִּ יאֹור ִּמצְ ָריִּם  -ואחר שישובו
וְ נ ְ
הרפֶש ,וישובו המים
למקומם כְּ מֵ י היאור ,ישקע ֶ
להיות צלולים,

וְ ַא ְדמָ ְתָך בַ חֶׁ בֶׁ ל ְתחֻ לָק  -ואדמתך ,יחלק האוייב
בחבל המידה,
וְ ַא ָתה עַ ל אֲ דָ מָ ה ְטמֵ ָאה ָתמּות  -ואתה תמות
בגלות,
ִּש ָר ֵאל גָֹלה יִּגְ לֶׁה מֵ עַ ל ַא ְדמָ תֹו:
וְ י ְ

( שגרוע הוא מן

פרק ח
לֹוקים  -במראה הנבואה,
א .כֹּה ִּה ְר ַאנִּי ה' אֱ ִּ
וְ ִּהנֵה כְ לּוב ָקיִּץ  -והנה סל מלא בפירות קיץ.
ב .וַי ֹּאמֶׁ ר מָ ה ַא ָתה ר ֶֹּׁאה עָ מֹוסָ ,ואֹּמַ ר כְ לּוב ָקיִּץ,
וַי ֹּאמֶׁ ר ה' ֵאלַי,
ִּש ָר ֵאל  -כלוב הקיץ ,מרמז על
בָ א הַ ֵקץ ֶׁאל עַ ִּמי י ְ
כך שבא הקץ ( הסוף ) על עמי ישראל,
אֹוסיף עֹוד עֲבֹור לֹו  -לא אוסיף עוד לסלוח
ִּ
ל ֹּא
לו ,ולהעביר פשעיו מלפני.
ג .וְ הֵ ילִּילּו ִּשירֹות הֵ יכָל בַ יֹום הַ הּוא ,נְאֻ ם ה’
לֹוקים  -השירות שהיו שרים בהיכלות
אֱ ִּ
המשתה ,יהפכו להם ליללה,
ַרב הַ ֶׁפגֶׁר  -רבים יהיו ההרוגים בכל מקום,
בְ כָל מָ קֹום ִּה ְשלִּיְך הָ ס  -ובכל מקום יאמרו איש
לרעהו :הס ,שקט ,הלא על פי שורת הדין ,בא
העונש להרוגים אלו.
דִּ .ש ְמעּו ז ֹּאת  -שמעו נבואה זו,
הַ שֹּאֲ פִּ ים ֶׁאבְ יֹון  -אתם ,שבעושק ובמרמה,
שאתם עושים עם האביונים ,כאילו בולעים
אותם,
ַשבִּ ית ֲע ִּניֵי ָא ֶׁרץ  -ועסוקים בלהשבית ולבטל
וְ ל ְ
מן העולם את העניים שבארץ.
ה .לֵאמֹּר  -ואומרים:
מָ ַתי ַי ֲעבֹּר הַ חֹּדֵ ש  -מתי יעבור החודש שבו
התבואה נמכרת בזול,

הרוָחָ ה לצדיקים )
( נמשל :שאחר הפורענות ,תבוא ְ

לֹוקים,
ט .וְ הָ יָה בַ יֹום הַ הּוא נְאֻ ם ה’ אֱ ִּ
אתי הַ שֶׁ מֶׁ ש בַ צָ הֳ ָריִּם  -השמש ,תשקע
וְ הֵ בֵ ִּ
כבייכול ,בצהרים ( ,משל לגודל הרעה ),
וְ הַ חֲ שַ כְ ִּתי ל ָָא ֶׁרץ בְ יֹום אֹור  -ואחשיך את הארץ,
בזמן אור היום.
י .וְ הָ פַכְ ִּתי חַ גֵיכֶׁם ל ְֵאבֶׁ ל  -את ימי החג ,אהפוך
עליכם לימי אבל,
יריכֶׁם ל ְִּקינָה  -ואת השירים שהיו שרים,
וְ כָל ִּש ֵ
אהפוך לקינות,
ֵיתי עַ ל כָל מָ ְת ַניִּם ,שָ ק  -ויעלו ויחגרו על
וְ הַ ֲעל ִּ
מתניהם  -שקים ( ,כדרך צער ואבילות ),
וְ עַ ל כָל ר ֹּאש ָק ְרחָ ה  -ויקרחו קרחה בראשם,

( חודש הקציר ,שבו מקבלים העניים את מתנותיהם )

( מריטת השיער מרוב צער )

ירה שֶׁ בֶׁ ר  -וכשיעבור חודש זה ,נמכור
ַשבִּ ָ
וְ נ ְ
לעניים את התבואה ביוקר,
וְ הַ שַ בָ ת  -ומתי תעבור שנת השמיטה,

וְ שַ ְמ ִּתיהָ כְ ֵאבֶׁ ל י ִָּחיד  -ואחזק את רעתם כל כך,
שתהיה כְּ ֵאבֶ ל ,שמתאבל אדם על בנו יחידו,
יתּה  -וסוף הרעה,
וְ ַאחֲ ִּר ָ
כְ יֹום מָ ר  -תהיה כיום מר ,שאין בו כל תקוה.

( שאחר השמיטה שבה לא זורעים ,מתייקרת התבואה )

וְ נִּפְ ְתחָ ה בָ ר  -ואז ,נפתח את אוצרות התבואה
למכירה,

לֹוקים,
יאִּ .הנֵה י ִָּמים בָ ִּאים נְאֻ ם ה’ אֱ ִּ
וְ ִּה ְשל ְַח ִּתי ָרעָ ב בָ ָא ֶׁרץ ,ל ֹּא ָרעָ ב ַל ֶׁלחֶׁ ם וְ ל ֹּא צָ מָ א
ִּשמֹּעַ ֵאת ִּדבְ ֵרי ה'  -הנה ימים
לַמַ יִּם ,כִּ י ִּאם ל ְ
באים ( ימי בית שני וגלותנו זו ) ,שיתאוו ישראל,
כרעבים וצמאים ,לשמוע דבר נבואה.
יב .וְ נָעּו  -ינועו לחפש דבר נבואה מה',
ִּמיָם עַ ד יָם ִ -מיָם סּוף שבדרום ,ועד היָם
התיכון במערב,
ּו ִּמצָ פֹון וְ עַ ד ִּמזְ ָרח  -ומהצפון ועד המזרח,

לְהַ ְק ִּטין ֵאיפָה  -וכן ,מרמים במכירה ,ע"י
שמקטינים את מידת האיפה ( ,המידה ,שבה מודדים

את נפח התבואה הנמכרת ),

ּולְהַ גְ ִּדיל שֶׁ ֶׁקל  -ומגדילים את משקל האבן,
השוקלת את הכסף (הניתן בתמורה לתבואה),
ּולְעַ ּוֵת מ ֹּאזְ נֵי ִּמ ְרמָ ה  -ומעקמים את המאזנים,
השוקלות את התבואה ( .כך שיהיו מרמות את הקונֶׁה ).
ו .ל ְִּקנֹות בַ כֶׁסֶׁ ף דַ לִּים  -כשיגמר כסף הדלים
לגמרי ,יקנו אותם בכסף  -לעבדים,
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פרק ט

וְ שַ ְמ ִּתי עֵ ינִּי ֲעלֵיהֶׁ ם ל ְָרעָ ה וְ ל ֹּא לְטֹובָ ה  -אתן את
עיני ,לעשות עמהם רעה ולא טובה.
לֹוקים הַ צְ בָ אֹות  -וה' ,שהוא האלוקים
ה .וַה' אֱ ִּ
על כל הצבאות (,צבא השמים וצבא הארץ )
יֹושבֵ י בָ ּה  -שנוגע
הַ נֹוגֵעַ בָ ָא ֶׁרץ ו ַָתמֹוג ,וְ ָאבְ לּו כָל ְ
בארץ ,מיד נְּמֵ סָ ה ,ונכרתים כל היושבים בּה,
וְ עָ ל ְָתה ַכ ְיאֹּר ֻכלָּה  -ומעלה מים על כל הארץ
להשחיתה ,כְּ מֵ י היאור העולים ומציפים את
השדות ,והמים ,מעלים כל ֶרפֶש וליכלוך על
הארץ ( ,נמשל :שתבוא הפורענות על הרשעים )
וְ שָ ְקעָ ה כִּ יאֹּר ִּמצְ ָריִּם -ואחר שישובו למקומם
כְּ מֵ י היאור ,י ְִּש ַקע הָ ֶרפֶש ,וישובו המים להיות
הרוָחָ ה לצדיקים )
צלולים ( ,נמשל :שאחר הפורענות ,תבוא ְ
ֲלֹותיו  -הלא ה' ,הוא הבונה
ו .הַ בֹונֶׁה בַ שָ מַ יִּם מַ ע ָ
בשמים הגלגלים זה למעלה מז,
וַאֲ גֻדָ תֹו עַ ל ֶׁא ֶׁרץ יְסָ דָ ּה  -והוא המקבץ את
הבריות על הארץ,
קֹורא לְמֵ י הַ יָם  -והוא הקורא למֵ י הים
הַ ֵ
המלוחים ,לעלות למעלה ולִיצֹור עננים,
ִּשפְ כֵם עַ ל פְ נֵי הָ ָא ֶׁרץ  -והוא השופך מהעננים
ַוי ְ
מים מתוקים על הארץ להשקותה,
שמֹו  -אדון הכל שמו (.וכיצד תחשבו להמלט מפניו ).
ה’ ְ
ִּש ָר ֵאל ,נְאֻ ם
ז .הֲ לֹוא כִּ בְ נֵי כ ִֻּשיִּים ַא ֶׁתם לִּי בְ נֵי י ְ
ה’  -הלא כמו בני כוש שעבדים הם לאדוניהם,
כך אתם בנ"י ,קנויים לי ( לה' ) לעולם לעבדים,
ֵיתי מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ַריִּם  -הלא
ִּש ָר ֵאל הֶׁ ֱעל ִּ
הֲ לֹוא ֶׁאת י ְ
אתכם הוצאתי מארץ מצרים ,להיות לי
לעבדים.
ִּש ִּתיִּים ִּמכַפְ תֹור  -וכי את פלישתים שגלו
ּופְ ל ְ
מכפתור הוצאתי מגלותם ?!
וַאֲ ָרם ִּמ ִּקיר  -וכי את ארם שגלו מהעיר קיר
הוצאתי מגלותם ?!
לֹוקים בַ מַ ְמ ָלכָה הַ חַ ּטָ ָאה -
חִּ .הנֵה עֵ ינֵי ה' אֱ ִּ
הנה עיני ה' מתבוננות על מלכות אפרים
הרשעה,
וְ ִּה ְשמַ ְד ִּתי א ָֹּתּה מֵ עַ ל פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה  -וישמיד את
מלכות אפרים מעל פני האדמה,
ֶׁאפֶׁס ,כִּ י ל ֹּא הַ ְשמֵ יד ַא ְש ִּמיד ֶׁאת בֵ ית ַי ֲעקֹּב נְאֻ ם
ה'  -אך את המון העם לא אשמיד (.שרק המלכות

ְשֹוטטּו לְבַ ֵקש ֶׁאת ְדבַ ר ה' ,וְ ל ֹּא י ְִּמצָ אּו -
י ְ
ישוטטו לבקש דבר ה' ,אך לא ימצאו ,מפני
שתפסק הנבואה מישראל.
יג .בַ יֹום הַ הּוא ִּת ְתעַ לַפְ נָה הַ בְ תּוֹלת הַ יָפֹות,
חּורים בַ צָ מָ א  -בימים ההם ,יהיו הבתולות
וְ הַ בַ ִּ
כמתעלפות ,והבחורים יהיו כצמאים ,מרוב
ההשתוקקות לשמוע דבר ה'.
( אפילו הבתולות והבחורים ,שדרכם להתעסק בתענוגי העולם )

ִּשבָ עִּ ים בְ ַא ְשמַ ת ש ְֹּמרֹון  -כמו שלעתיד
יד .הַ נ ְ
לבוא י ְִּת ַאוּו ישראל לדבר ה' ית' ,כעת ,הם
נשבעים בשם הע"ז שבשומרון ( ,שהיא האשמה של

אנשי שומרון ),

וְ ָא ְמרּו חֵ י אֱ ֹלהֶׁ יָך דָ ן  -שאומרים ונשבעים בשם
הע"ז( העגל ) שבדן,
וְ חֵ י ,דֶׁ ֶׁרְך בְ ֵאר שָ בַ ע  -וכן ,אלו ההולכים מבאר
שבע שבגבול דרום  -לדן שבצפון ,היו נשבעים
בשם העגל שבדן ( .חֵ י  -לשון שבועה )
וְ נָפְ לּו וְ ל ֹּא יָקּומּו עֹוד  -ואלו הרשעים ,יפלו ולא
יקומו.

פרק ט
יתי ֶׁאת ה' נִּצָ ב עַ ל הַ ִּמזְ בֵ חַ  -ראה במראה
אָ .ר ִּא ִּ
הנבואה ,את כבוד ה' עומד ליד המזבח
שבמקדש,
וַי ֹּאמֶׁ ר הַ ְך הַ כַפְ תֹור  -ואמר למלאך להכות את
המשקוף שמעל מזוזות ההיכל,
וְ י ְִּרעֲשּו הַ ִּּספִּ ים  -ועל ידי כן ינועו בחוזקה
מזוזות ההיכל,
ּובְ צָ עַ ם בְ ר ֹּאש ֻכלָם  -יחתוך ויכרות את הכהנים,
שהם ראשי העם ( ,משל הכאת הכפתור שהוא ראש הפתח,
מרמז שמואס בעבודת הבהנים שהם בראש העם )

יתם ,בַ חֶׁ ֶׁרב ֶׁאהֱ רֹּג  -ואת שאר העם  -בחרב
וְ ַאחֲ ִּר ָ
אהרוג ( .אחרית ראשי העם ,הכהנים ,הם העם )
ל ֹּא יָנּוס לָהֶׁ ם נָס ,וְ ל ֹּא יִּמָ לֵט לָהֶׁ ם ָפלִּיט  -לא
יהיה מהם ,מי שינוס וינצל מהרעה.
בִּ .אם י ְַח ְתרּו בִּ ְשאֹולִּ ,משָ ם י ִָּדי ִּת ָקחֵ ם  -גם אם
יחפרו באדמה ,לנסות להמלט ,משם תקח
אותם יד ה',
אֹורידֵ ם  -ואף אם
ִּ
וְ ִּאם ַיעֲלּו הַ שָ מַ יִּם ִּמשָ ם
כבי'יכול ,יעלו לשמים  -משם אוריד אותם
להכותם.
ג .וְ ִּאם יֵחָ בְ אּו בְ ר ֹּאש הַ כ ְַרמֶׁ לִּ ,משָ ם אֲ חַ פֵש
ּול ְַק ְח ִּתים  -ואם יתחבאו בהר הכרמל ,אחפש
ואקח אותם משם,
וְ ִּאם יִּּסָ ְתרּו ִּמ ֶׁנגֶׁד עֵ ינַי בְ ַק ְר ַקע הַ יָםִּ ,משָ ם אֲ צַ ּוֶׁה
ֶׁאת הַ נָחָ ש ּונְשָ כָם  -ואף אם יסתתרו בקרקע
הים (בעומק הים) ,אצוה מעל הלויתן ויִשַ ך אותם.
איְבֵ יהֶׁ םִּ ,משָ ם אֲ צַ ּוֶׁה
ד .וְ ִּאם ֵילְכּו בַ ְשבִּ י לִּפְ נֵי ֹּ
ֶׁאת הַ חֶׁ ֶׁרב וַהֲ ָרג ַָתם  -גם את אלו ,שילכו בשבי
ויגלו ,אצוה על חרב האוייב ותהרוג אותם,

ת ֹּאבַ ד )

ִּעֹותי בְ כָל הַ גֹויִּם ֶׁאת
ט .כִּ י ִּהנֵה ָאנֹּכִּ י ְמצַ ּוֶׁה ,וַהֲ נ ִּ
ִּש ָר ֵאל  -כי הנה מצוה וגוזר ה' ,גלות על
בֵ ית י ְ
בית ישראל,
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פרק ט

וְ ד ֵֹּרְך ֲענָבִּ ים בְ מֹּשֵ ְך הַ ז ַָרע – ומרוב שֶ פַע היבול,
ימשך זמן דריכת הענבים ,עד זמן משיכת
והולכת הזרעים ,לזריעה בשדות ( ,כמו ":וְ ִּה ִּשיג ָל ֶׁכם

כַאֲ שֶׁ ר יִּנֹועַ בַ כְ בָ ָרה  -וינועו בגלויות ,כמו
התבואה ,שנעה בתוך הנפה ,כשבוררים אותה
מן העפר והליכלוך,
וְ ל ֹּא יִּפֹול צְ רֹור ָא ֶׁרץ  -וכמו צרורות ( גושי )
האדמה הגדולים ,שלא נופלים מן הנפה ,כך
הצדיקים לא יִכְּ לּו בגלויות.
י .בַ חֶׁ ֶׁרב יָמּותּו ,כֹּל חַ ּטָ ֵאי עַ ִּמי  -בחרב האוייב
ימותו ,כל החוטאים שבעמי,
הָ א ְֹּמ ִּרים ,ל ֹּא ַתגִּ יש  -אלו האומרים ,שהרעה
לא תיגש ותגיע עלינו,
וְ ַת ְק ִּדים בַ עֲדֵ ינּו הָ ָרעָ ה  -ולא תמהר ותבוא עלינו
הרעה.
יא .בַ יֹום הַ הּוא  -ביום הגאולה,
ָא ִּקים ֶׁאת סֻ כַת דָ וִּ יד הַ ֹּנ ֶׁפלֶׁת  -אקים את מלכות
בית דוד ,שתגן על העם ,כסוכה המגינה על
יושביהָ ,
וְ גָדַ ְר ִּתי ֶׁאת פִּ ְרצֵ יהֶׁ ן  -אקים את הגדר הפרוצה
והשבורה ,להגן על ישראל,
וַהֲ ִּרס ָֹּתיו ָא ִּקים  -ואת ההריסות של מלכות בית
דוד  -אקים,
ִּיתיהָ כִּ ימֵ י עֹולָם  -ואבנה אותה בבנין
ּובְ נ ִּ
מתוקן ,כמו שהיתה ִמימֵ י עולם (בִּ ימֵ י דוד).
ִּירשּו ֶׁאת ְש ֵא ִּרית אֱ דֹום ,וְ כָל הַ גֹויִּם
יב .לְמַ עַ ן י ְ
אֲ שֶׁ ר נ ְִּק ָרא ְש ִּמי ֲעלֵיהֶׁ ם  -והמלכות תתוקן,
באופן כזה ,שישראל שנקרא שמי עליהם ,י ְִּרשּו
את אלו שנשארו מאדום ומכל הגויים ,להיות
להם לעבדים,

ַשיג ֶׁאת ז ַָרע "...ויקרא כו' ה' )
דַ יִּש ֶׁאת בָ צִּ יר ּובָ צִּ יר י ִּ

וְ ִּה ִּּטיפּו הֶׁ הָ ִּרים עָ ִּסיס  -מרוב הטובה שתבוא על
ישראל ,כאילו יִטַ ף על ההרים יין ,מהגפנים
הנטועים שם,
וְ כָל הַ גְ בָ עֹות ִּת ְתמֹוגַגְ נָה  -וכל הגבעות ,כאילו
יִמַ סּו ,מרֹוב החלב הנוטף מהבהמות הרועות
עליהם.
ִּש ָר ֵאל  -אשיב לארץ,
יד .וְ שַ בְ ִּתי ֶׁאת ְשבּות עַ ִּמי י ְ
את ישראל שהיו שבויים בגלות,
ּובָ נּו עָ ִּרים נְשַ מֹות ,וְ יָשָ בּו  -יִבְּ נּו את הערים שהיו
שוממות ,וי ְֵּשבּו בהם,
וְ נ ְָטעּו כְ ָר ִּמים ,וְ שָ תּו ֶׁאת יֵינָם  -יטעו כרמים,
וישתו מהם יין,
וְ עָ שּו גַנֹות  -ויעשו גינות לזרוע בהם,
וְ ָאכְ לּו ֶׁאת פְ ִּריהֶׁ ם  -ויאכלו את פירותיהן.
( ולא יהיה עוד יגיעם לריק ,שיאכלוהו אויביהם )

טוּ .ונְטַ עְ ִּתים עַ ל ַא ְדמָ ָתם  -אטע את ישראל,
כאילן הנטוע שלא זז ממקומו,
וְ ל ֹּא ִּינ ְָתשּו עֹוד מֵ עַ ל ַא ְדמָ ָתם אֲ שֶׁ ר נ ַָת ִּתי לָהֶׁ ם -
ולא יֵעָ זְּ בּו עוד מאדמתם לגלות,
ָאמַ ר ה’ אֱ ֹלהֶׁ יָך:

נְאֻ ם ה’ ,עֹּשֶׁ ה ז ֹּאת  -שיעשה זאת לישראל.
חֹורש בַ קֹּצֵ ר
יגִּ .הנֵה י ִָּמים בָ ִּאים נְאֻ ם ה' ,וְ ִּנגַש ֵ
 מרוב שֶ פַע התבואה שיהיה ,יארך זמן הקציר,עד זמן החרישה( ,כך שהקוצר יפגוש את החורש בעבודתו ),
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