פרק א

וְּ עַ ד ֶׁא ְּתנַן זֹונָה יָשּובּו  -וכעת ,יקחו הגויים את
כל העושר הזה ,ויתנו אותו כאתנן בבתי הע"ז
שלהם.
ח .עַ ל ז ֹּאת ֶׁא ְּספְּ דָ ה וְּ ֵאילִילָה  -על הרעה הזו,
אעשה מספד וא ַילֵל,
ֵאי ְּל ָכה שֹולָל וְּ עָ רֹום  -ואלך במר נפשי כשוטה
וערום בלי בגדים (,משל לרוב הצרה שתהיה )
ֶׁאעֱשֶׁ ה ִמ ְּספֵד כ ַַתנִים ,וְּ ֵאבֶׁ ל כִ בְּ נֹות ַי ֲענָה -
אעשה מספד ,אתאבל ואצעק כתנים וכִּ בְ נֹות
ענָה ( .שדרכם לילל כקול נהי ומספד )
ַי ֲ
כֹותיהָ  -כי המכות שיבואו על
ט .כִ י אֲ נּושָ ה מַ ֶׁ
ישראל ,יהיו כואבות וחזקות,
כִ י בָ ָאה עַ ד יְּהּודָ ה  -שהמכה תתחיל בשומרון
ותגיע עד יהודה,
ָנגַע עַ ד שַ עַ ר עַ ִמי עַ ד יְּרּושָ ָל ִם  -ותגיע הרעה עד
ירושלים( .ירושלים היא שער עמי ,שמיוחדת מכל ערי

פרק א
אְּ .דבַ ר ה' אֲ שֶׁ ר הָ יָה ֶׁאל ִמיכָה הַ מ ַֹּר ְּש ִתי  -מיכה
שגר בעיר מרישה,
יֹותםָ ,אחָ ז ,י ְִּחזְּ ִקיָה ,מַ ְּלכֵי יְּהּודָ ה,
בִ ימֵ י ָ
אֲ שֶׁ ר חָ זָה עַ ל ש ְֹּּמרֹון וִ ירּושָ לָם  -וניבא נבואות
על ישראל ( שמלכותם בשומרון ) ,ויהודה (שמלכותם
בירושלים).

בִ .ש ְּמעּו עַ ִמים ֻּכלָם -שמעו השבטים כולם,
ֹלאּה  -הקשיבי א"י והיושבים
ּומ ָ
הַ ְּק ִשיבִ י ֶׁא ֶׁרץ ְּ
בה,
יהי ה' אֱ ֹל ִקים בָ כֶׁם לְּעֵ ד ,ה' מֵ הֵ יכַל ָק ְּדשֹו -
וִ ִ
ויהיה ה' היושב בשמים ,עֵ ד על כך שהזהרתי
אתכם.
ג .כִ י ִהנֵה ה' יֹּצֵ א ִמ ְּמקֹומֹו  -מהיכל קדשו,
וְּ י ַָרד וְּ דָ ַרְך עַ ל בָ מֳ ֵתי ָא ֶׁרץ ֵ -ירד וישפיל את
המקומות הגבוהים שבארץ ,כלומר ,את
המושלים והשרים החזקים.
ד .וְּ נָמַ ּסּו הֶׁ הָ ִרים ַת ְּח ָתיו  -ההרים הגבוהים
ימסו מפני ה' שירד עליהם (,משל לאבדן המושלים

ישראל)

י .בְּ גַת ַאל ַתגִ ידּו ,בָ כֹו ַאל ִתבְּ כּו  -אל תגידו
בעיר גת (,שבארץ פלישתים ) ,את דבר החורבן ואל
תבכו שמה ,שלא ישמחו על מפלתכם,
ָשי  -בבתי העיר
בְּ בֵ ית לְּעַ פְּ ָרה ,עָ פָר ִה ְּת ַפל ִ
עָ פְ ָרה ( ,עָ פְּ ָרה ,עָ פָ ר ,לשון נופל על לשון ) ,שם תתגלגלו
בעפר ( .דרך צער ואבילות ).
יא .עִ בְּ ִרי ָלכֶׁם יֹושֶׁ בֶׁ ת שָ פִ יר  -יושבי העיר
שפיר ,עברו ללכת לגָלּות,
ַתכֶם ( ְּמקֹום בית
עֶׁ ְּריָה בֹּשֶׁ ת  -בבזיון גדול ,כשעֶ ְרו ְ
הבושת  -הערוה ) מגו ָלה ( "עֶׁ ְּריָה"; כמו...":וְּ ַא ְּת עֵ רֹּם וְּ עֶׁ ְּר ָיה"
יחזקאל טז' ז' ),
ל ֹּא יָצְּ ָאה יֹושֶׁ בֶׁ ת צַ אֲ נָן ִמ ְּספַד בֵ ית הָ ֵאצֶׁ ל  -לא
יצאו יושבי העיר צאנן ,לנחם את אנשי בית
האצל ,על המספד שעשו בצאתם לגלות ,מפני
שידעו שגם הם יגלו מיד אחריהם,
י ִַקח ִמכֶׁם עֶׁ ְּמדָ תֹו  -יבוא האוייב ,ויקח אתכם
לגלות ,כך שאף אתם לא תעמדו במקומכם.
יב .כִ י חָ לָה לְּטֹוב ,יֹושֶׁ בֶׁ ת מָ רֹות  -העיר מָ רֹות,
התמלאה בחיל ורעדה ,על הטוב שאבד ממנה,
כִ י י ַָרד ָרע מֵ ֵאת ה' לְּשַ עַ ר יְּרּושָ ָל ִם  -אך הרע
הבא עליהם ושהגיע עד ירושלים ,אינו במקרה,
אלא מאת ה' על רוב פשעיהם.
יגְּ .רתֹּם הַ מֶׁ ְּרכָבָ ה ל ֶָׁרכֶׁש ,יֹושֶׁ בֶׁ ת לָכִ יש  -קשרו
את המרכבה ל ֶָרכֶׁש(,שֵ ם בהמה הממהרת לרוץ),
ומַ הרו לברוח ,אנשי לכיש שביהודה,
אשית חַ טָ את ִהיא ,לְּבַ ת צִ יֹון  -כי יושבי
ֵר ִ
לכיש ,היו הראשונים ביהודה ,שלימדו את
אנשי יהודה לחטוא בע"ז,
ִש ָר ֵאל  -כי בך ,בלכיש
כִ י בָ ְך נ ְִּמצְּ אּו פִ ְּשעֵ י י ְּ
שביהודה ,נמצאה הע"ז שפשעו בה ישראל,
והתפשטה עד שהגיעה לבת ציון ,לירושלים.
מֹורשֶׁ ת גַת  -לכן,
לּוחים ,עַ ל ֶׁ
ידָ .לכֵן ִת ְּתנִי ִש ִ
תתנו יושבי לכיש ,מתנות ,לעיר מורשת גת,
ותכנעי לפניהם" ( ,מורשת גת"  -כי העיר גת שבארץ

הגדולים )

וְּ הָ עֲמָ ִקים י ְִּתבַ ָקעּו  -והעמקים ,יתבקעו מפני ה',

( משל לאבדן המון העם )

כַדֹונַגִ ,מפְּ נֵי הָ ֵאש  -כמו השעוה הנמסה מפני
האש,
מֹורד  -וכמים הזורמים ויורדים
כְּ מַ יִם ,מֻּ ג ִָרים בְּ ָ
במורד ההר.
ִש ָר ֵאל -
ה .בְּ פֶׁשַ ע ַי ֲעקֹּב כָל ז ֹּאתּ ,ובְּ חַ ט ֹּאות בֵ ית י ְּ
בגלל פשעי וחטאי בנ"י ,יבואו כל הצרות האלה,
ִמי פֶׁשַ ע ַי ֲעקֹּב ,הֲ לֹוא ש ְֹּּמרֹון  -מי גרם לפשעי
ישראל ,הלא המלכים היושבים בשומרון,
ּומי בָ מֹות יְּהּודָ ה ,הֲ לֹוא יְּרּושָ ָל ִם  -ומי גרם
ִ
ליהודה ,להקריב בבמות לע"ז ,הלא המלכים
היושבים בירושלים.
שמרֹון לְּעִ י הַ שָ דֶׁ ה  -אשים ואהפוך
ו .וְּ שַ ְּמ ִתי ְּ
את שומרון לגלי אבנים,
לְּמַ טָ עֵ י כ ֶָׁרם  -ותהיה מקום מוכן לטעת שם
כרמים,
וְּ ִהג ְַּר ִתי ַלגַי אֲ בָ נֶׁיהָ  -אפיל את אבני בתי
שומרון ,לגיא לעמק (,ששומרון נמצאת על ההר )
וִ יסֹּדֶׁ יהָ אֲ ַגלֶׁה  -ואף את יסודות הבתים שבתוך
האדמה ,יוציאו ויתגלו על הארץ.
ז .וְּ כָל פְּ ִסילֶׁיהָ יֻּכַתּו  -הגויים ישברו את
הפסילים ,לקחת את ציפוי הכסף והזהב
שעליהם,
וְּ כָל ֶׁא ְּת ַננֶׁיהָ יִשָ ְּרפּו בָ ֵאש  -את כל המתנות
שהביאו לבית הע"ז ,כמו אתנן שנותנים לזונה,
ישרפו הגויים באש,
וְּ כָל עֲצַ בֶׁ יהָ ָא ִשים ְּשמָ מָ ה  -ואת כל בתי הע"ז,
אשים ואהפוך לשממה,
כִ י מֵ ֶׁא ְּתנַן זֹונָה ִקבָ צָ ה  -כי כל העושר הנמצא
בבתי הע"ז ,הביאו כאתנן לע"ז,
1
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הָ .לכֵן  -מפני שעושקים אתם איש את רעהו,
גֹורל  -לא יהיה
ל ֹּא י ְִּהיֶׁה לְָּך מַ ְּש ִליְך חֶׁ בֶׁ ל בְּ ָ
מזרעכם (מזרע המשפחה הרעה הגוזלים איש ונחלתו ) ,מי
שישליך חבל מדידה ,לחלוק את שדות הארץ,
בִ ְּקהַ ל ה'  -בתוך קהל ה' ,שישובו מהגלות.
וַ .אל ַת ִטפּו י ִַטיפּון  -נביאי ה'! אל תטיפו
לישראל דברי נבואה ותוכחה,
ל ֹּא י ִַטפּו ל ֵָאלֶׁה  -לישראל,
ל ֹּא יִּסַ ג ,כְּ לִמֹות  -שכך ,לא ישיגו ויבואו
עליכם ,בזיונות מישראל.
ז .הֶׁ ָאמּור בֵ ית ַי ֲעקֹּב  -האם לא כך אומרים
בית יעקב ?!
קצַ ר רּוחַ ה'  -האם קצרה רוח ה' ( רצון ה' ),
הֲ ָ
מלסלוח ,ומדוע לא מושיענו?!
ִאם ֵאלֶׁה מַ ֲע ָללָיו  -האם כך הם מעשיו ,להרע
לבריותיו ,ומדוע אינו מטיב עימנו ?!
ֵיטיבּו ,עִ ם הַ יָשָ ר הֹולְֵך  -הלא דבר
הֲ לֹוא ְּדבָ ַרי י ִ
ה' הטוב ,יבוא להולך בדרך ישרה !

פלשתים ,נכבשה ע"י דוד ,ובעוון ישראל ,חזרו פלשתים לקחת את
גת להיות להם למורשה) .

בָ ֵתי ַאכְּ זִ יב  -העיר אכזיב שביהודה,
ִש ָר ֵאל  -תלקח ע"י האוייב,
ל ְַּאכְּ זָב ,לְּמַ ְּלכֵי י ְּ
ותעזב ותפסק מלהיות למלכי ישראל.

( למלכי ישראל  -מלכי יהודה גם נקראו מלכי ישראל ,כמו
שאמר" :כל אלה בני יהושפט מלך ישראל" ,וכן אמר" :כי הכניע
ה' את יהודה בעבור אחז מלך ישראל" .רד"ק )

טוֹּ .עד הַ י ֵֹּרש ָאבִ יא לְָך יֹושֶׁ בֶׁ ת מָ ֵרשָ ה  -עוד
יבוא האוייב ,שי ִַּרש אותך העיר מרישה (,עירו של
מיכה )

ִש ָר ֵאל  -עד העיר עדולם,
עַ ד ֲע ֻּדלָם ,יָבֹוא כְּ בֹוד י ְּ
יביא האוייב את העושר מערי יהודה.
טזָ .ק ְּר ִחי ָוגֹּזִ י  -מרטו ותגזזו שערות ראשכם,
כדרך האבלים,
עַ ל בְּ נֵי ַתעֲנּו ָגיְִך  -על הרעה שבאה על בָ ַניִּך ,שהיו
רגילים בתענוגים,
הַ ְּר ִחבִ י ָק ְּרחָ ֵתְךַ ,כנֶׁשֶׁ ר  -הרחיבו את מקום
תלישת השיערַ ,כנֶׁשֶ ר ,שרוב שערותיו תלושות,
כִ י גָלּו ִממֵ ְך  -בָ ַניִּך.

( ורק לרשעים ,קצרה רוחי ואלה מע ָל ַלי ).

ח .וְּ ֶׁא ְּתמּול  -הלא רק אתמול,

פרק ב

להכחיש הדבר )

( ר"ל ,לא תוכלו

עַ ִמי לְּאֹויֵב יְּקֹומֵ ם  -עמי ,קמים איש על רעהו -
כאוייב,
ִממּול שַ לְּמָ ה  -כשתעמדו ממול אדם ,הלובש
שמלה ( בגד ) יפה,
ֶׁאדֶׁ ר ַתפְּ ִשטּון  -את אדרתו ( בגד מפואר ) ,תפשיטו
ותגזלו ממנו,
מֵ עֹּבְּ ִרים בֶׁ טַ ח  -מאנשים ,העוברים בבטחה
בדרכם ,תגזלו את רכושם,
שּובֵ י ִמלְּחָ מָ ה  -ויהיו אנשים אלו ,כמו
הבורחים משדה המלחמה ,השבים חסרי כל.
ט .נְּשֵ י עַ ִמי ְּתג ְָּרשּון  -אחר שגזלו הבתים,
ֵג ְרשו מהם את הנשים,
ִמבֵ ית ַת ֲענֻּגֶׁיהָ  -שתענוג לאשה לשבת בביתּה,
מֵ עַ ל ֹּע ָללֶׁיהָ ִ ,ת ְּקחּו הֲ דָ ִרי לְּעֹולָם  -את ההדר,
את העושר ,שנתתי להם לקשט בהם את
עולליהם( ,את בניהם הקטנים) ,תקחו מהם ולא
תשיבו אותו לעולם.
י .קּומּו ּולְּכּו  -לגלות,
כִ י ל ֹּא  -כי לא לרשעים כמוכם,
ז ֹּאת הַ ְּמנּוחָ ה  -נתתי את ארצי זו ,שיושבים בה
במנוחה ובשלוה,
בַ עֲבּור טָ ְּמ ָאה  -בגלל שטמאתם את הארץ
בעוונותיכם,
ְּתחַ בֵ ל  -הארץ ,תחבל ותשחית אתכם,
וְּ חֶׁ בֶׁ ל נ ְִּמ ָרץ  -חבלה והשחתה נמרצה ,חזקה.
הלְֵך רּוחַ וָשֶׁ ֶׁקר כִ זֵבַ ,א ִטף לְָּך ַל ַייִן
יא .לּו ִאיש ֹּ
וְּ לַשֵ כָר  -אך אם היו מוצאים איש ,שהיה מנבא
להם בשקר ובכזב ,ששלום יהיה להם ,תמורת
יין ושיכר שהיו נותנים לו,
וְּ הָ יָה מַ ִטיף הָ עָ ם הַ זֶׁה  -הוא היה נביא מקובל
בעם ,ולו היו שומעים.

א .הֹוי  -אוי,
ח ְֹּּשבֵ י ָאוֶׁן  -על החושבים לעשות רע,
בֹותם  -חושבים בשכבם על
ּו ֹּפ ֲעלֵי ָרע עַ ל ִמ ְּשכְּ ָ
משכבם כיצד לפעול רע,
בְּ אֹור הַ ב ֶֹּׁקר ַיעֲשּוהָ  -את מחשבתם הרעה,
כִ י יֶׁש ל ְֵּאל יָדָ ם  -כי יש כוח בידם לעשות הרעה.
ב .וְּ חָ ְּמדּו שָ דֹות וְּ ָגזָלּו  -חמדו בליבם שדות
אחרים ,וגזלו אותם,
ּובָ ִתים וְּ ָנשָ אּו  -חמדו בתי אחרים ,ונשאו ולקחו
אותם לעצמם,
וְּ עָ ְּשקּו גֶׁבֶׁ ר ּובֵ יתֹו ,וְּ ִאיש וְּ נַחֲ לָתֹו  -לקחו בעושק
את האיש ,וגם את ביתו ונחלתו,
גָ .לכֵן כֹּה ָאמַ ר ה'ִ ,ה ְּננִי חֹּשֵ ב עַ ל הַ ִמ ְּשפָחָ ה
הַ ז ֹּאת ָרעָ ה  -הנה אני חושב להביא על בנ"י
רעה,
אֲ שֶׁ ר ל ֹּא ָת ִמישּו ִמשָ ם צַ ּוְּ אר ֵֹּתיכֶׁם  -רעה תדבק
בכם כך ,שלא תוכלו להזיז ממנה את צואריכם,
( כעול ,שלא זז מצואר הבהמה ),

וְּ ל ֹּא ֵתלְּכּו רֹומָ ה ,כִ י עֵ ת ָרעָ ה ִהיא  -ולא תלכו
בקומה זקומה ,כי זמן רעה הוא.
ד .בַ יֹום הַ הּוא יִשָ א ֲעלֵיכֶׁם מָ שָ ל  -ישא עליכם
המקונן משל על גודל רעתכם,
ִהיָה  -יקונן קינה ( ,נהי -בכי ויללה )
וְּ נָהָ ה ,נ ְִּהי נ ְּ
ָאמַ ר שָ דֹוד נְּשַ דֻּנּו  -ויאמר :הנה נשדדנו ע"י
האוייב,
ָמיר  -החלק של עמי ,נחלת בנ"י,
חֵ לֶׁק עַ ִמי ,י ִ
הוחלפה להיות של זרים,
ֵאיְך י ִָמיש לִי  -איך יסיר עבורינו ,את נחלתנו
מיד הגויים,
לְּשֹובֵ ב שָ דֵ ינּו יְּחַ לֵק  -וישיב לנו את שדותינו,
המחולקות לגויים ע"י האוייב.
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פרק ג

וַאֲ שֶׁ ר ל ֹּא י ִֵתן עַ ל פִ יהֶׁ ם ,וְּ ִק ְּדשּו עָ לָיו ִמלְּחָ מָ ה -
ולמי שלא יתן להם בשר ,ינבאו עליו ,שמזומנת
לבוא עליו מלחמה.
וָ .לכֵן ַל ְּילָה ָלכֶׁם ,מֵ חָ זֹון ,וְּ חָ ְּשכָה ָלכֶׁםִ ,מ ְּקסֹּם
 לכן ,תבוא פורענות ( ,לילה  -חושך ) על נביאיםאלו החוזים וקוסמים שקר,
יאים ,וְּ ָקדַ ר ֲעלֵיהֶׁ ם הַ יֹום
ּובָ ָאה הַ שֶׁ מֶׁ ש עַ ל הַ נְּבִ ִ
 תשקע השמש על הנביאים ,ו ֶי ְחשַ ך עליהםהיום ( .ר"ל ,תבוא עליהם פורענות )
זּ .ובֹּשּו הַ חֹּזִ ים ,וְּ חָ פְּ רּו הַ ק ְֹּּס ִמים  -תבוא מושה
וחרפה ,על החוזים והקוסמים שקר (,כשנבואתם

יבָ .אסֹּף ֶׁאאֱ סֹּף ַי ֲעקֹּב ֻּכלְָךַ ,קבֵ ץ אֲ ַקבֵ ץ ְּש ֵא ִרית
ִש ָר ֵאל  -אך לעתיד לבוא ,אאסוף ואקבץ את
י ְּ
כל ישראל מגלותם,
יַחַ ד אֲ ִשימֶׁ נּו כְּ צ ֹּאן בָ צְּ ָרה ,כְּ עֵ דֶׁ ר בְּ תֹוְך הַ דָ בְּ רֹו -
אשים את כל ישראל בא"י ,כעדר צאן ,הנתון
בתוך "מבצרו" ,בתוך גדרות הדיר ( ,ששם הוא

שמור ומוגן ),

ְּת ִהימֶׁ נָה מֵ ָאדָ ם  -ותהיה הארץ ,הומה מרוב
אדם.
יג .עָ לָה הַ פ ֵֹּרץ לִפְּ נֵיהֶׁ ם ,פ ְָּרצּו ַו ַי ֲעבֹּרּו ,שַ עַ ר ַויֵצְּ אּו
בֹו  -מלך המשיח ,המושיע את ישראל ,יפרוץ
לפני בנ"י את שערי הגלות ,ודרך שער זה יצאו
וישובו לארץ,
ַו ַי ֲעבֹּר מַ ְּלכָם לִפְּ נֵיהֶׁ ם  -מלך המשיח,
וַה' בְּ ר ֹּאשָ ם  -וה' בראש כולם ,לעזרם בדרך.

לא תתקיים )

וְּ עָ טּו עַ ל שָ פָם ֻּכלָם  -ויעטו ,יכסו בגדיהם על
ראשם עד השפם ,כדרך האבלים,
ֹלהים  -כי יכירו כולם ,כי לא
כִ י ֵאין מַ ֲענֵה אֱ ִ
האלוקים הוא שענה להם ,כדבריהם.
ח .וְּ אּולָם ָאנֹּכִ י  -אך באמת ,אני מיכה,
ֵאתי כֹּחַ ֶׁאת רּוחַ ה'  -מלא כוח נבואה ,מרוח
מָ ל ִ
ה',
ּומ ְּשפָט  -לאמר נבואות משפט אמת,
ִ
בּורה  -ומלא בגבורה לנבא נבואותי ,ולא
ּוגְּ ָ
אפחד ִּמ ָש ֵרי העם הרשעים,
ִש ָר ֵאל חַ טָ אתֹו  -לנבא
לְּהַ גִ יד ְּל ַי ֲעקֹּב פִ ְּשעֹוּ ,ו ְּלי ְּ
על פשעי וחטאות בנ"י.
טִ .ש ְּמעּו נָא ז ֹּאת ָראשֵ י בֵ ית ַי ֲעקֹּב,
ִש ָר ֵאל ָ -ש ֵרי העם,
ּוקצִ ינֵי בֵ ית י ְּ
ְּ
הַ מֲ ַתעֲבִ ים ִמ ְּשפָט  -שמתעבים משפט אמת,
וְּ ֵאת כָל הַ יְּשָ ָרה יְּעַ ֵקשּו  -ואת הדרך הישרה -
יעקמו.
יֹּ .בנֶׁה צִ יֹון בְּ דָ ִמים  -הבונים את בתיהם בציון,
ע"י שרוצחים אנשים ,ולוקחים את ממונם,
וִ ירּושָ ַל ִם בְּ עַ וְּ לָה  -ובונים את בתיהם
שבירושלים ,ע"י שקר ורשע.
ִשפֹּטּו  -ראשי העם,
יאָ .ראשֶׁ יהָ  ,בְּ שֹּחַ ד י ְּ
מצדיקים במשפט ,את הנותן שוחד,
וְּ כֹּהֲ נֶׁיהָ  ,בִ ְּמ ִחיר יֹורּו  -והכהנים ,מורים את
הדין ,לפי רצון הנותן מחיר (,כסף ),
יאיהָ  ,בְּ כֶׁסֶׁ ף י ְִּקסֹּמּו  -ונביאי השקר,
ּונְּבִ ֶׁ
קוסמים קסמים ,בעבור הכסף שיתנו להם,
וְּ עַ ל ה' יִשָ עֵ נּו לֵאמֹּר ,הֲ לֹוא ה' בְּ ִק ְּרבֵ נּו ל ֹּא ָתבֹוא
עָ לֵינּו ָרעָ ה  -ואחר כל זאת ,היו בוטחים שלא
תבוא עליהם הרעה כיון שהשכינה עדיין שורה
בישראל.

פרק ג
ּוקצִ ינֵי בֵ ית
אָ .ואֹּמַ ר ִש ְּמעּו נָא ָראשֵ י ַי ֲעקֹּבְּ ,
ִש ָר ֵאל  -שמעו נא ,ראשי ישראל ,מנהיגי העם,
י ְּ
הֲ לֹוא ָלכֶׁם לָדַ עַ ת ֶׁאת הַ ִמ ְּשפָט  -הרי עליכם
מוטלת החובה ,להזהיר על עשיית משפט צדק
בעם.
ב .שנ ְֵּאי טֹוב וְּ אֹּהֲ בֵ י ָרע  -אך הם בעצמם,
שונאים לעשות טוב ,ואוהבים את הרע,
מֹותם -
ּוש ֵא ָרם ,מֵ עַ ל עַ צְּ ָ
עֹורם מֵ ֲעלֵיהֶׁ םְּ ,
גֹּזְּ לֵי ָ
מרבים לגזול את כל רכוש חבריהם ,עד שכאילו
מפשיטים את מהם את העור ,ואת הבשר מעל
העצמות.
ג .וַאֲ שֶׁ ר ָאכְּ לּו ְּש ֵאר עַ ִמי  -גוזלים את העם ,עד
שכאילו אוכלים את בשרם,
עֹורם מֵ ֲעלֵיהֶׁ ם ִהפְּ ִשיטּו  -ואת העור מפשיטים
וְּ ָ
מעליהם,
וְּ ֶׁאת עַ צְּ מ ֵֹּתיהֶׁ ם פִ צֵ חּו  -ואת עצמותיהם -
שוברים ( ,כדי למצוץ את מוח העצם ),
ּופ ְָּרשּו כַאֲ שֶׁ ר בַ ִּסירּ ,וכְּ בָ שָ ר בְּ תֹוְך ַקלָחַ ת -
ופורסים בשרם לפרוסות ,כמו שפורסים את
הבשר לפני ששמים אותו בסיר( .קלחת = סיר ).
אֹותם  -אז,
ָ
דָ .אז יִזְּ עֲקּו ֶׁאל ה' ,וְּ ל ֹּא ַי ֲענֶׁה
כשתבוא עליהם הרעה ,יזעקו אל ה' ,ולא יענה
להם להושיעם,
וְּ י ְַּס ֵתר ָפנָיו מֵ הֶׁ ם בָ עֵ ת הַ ִהיא  -ויסתיר מהם את
פניו ,ולא יושיעם,
כַאֲ שֶׁ ר הֵ ֵרעּו מַ עַ ְּללֵיהֶׁ ם  -כמו שהם הרבו לעשות
רע ,ולא שמעו את זעקות העשוקים.
יאים ,הַ מַ ְּתעִ ים ֶׁאת עַ ִמי -
ה .כֹּה ָאמַ ר ה',עַ ל הַ נְּבִ ִ
על נביאי השקר ,הגורמים לעמי ,לתעות מדרך
ה',
הַ נ ְֹּּשכִ ים בְּ ִשנֵיהֶׁ ם וְּ ָק ְּראּו שָ לֹום  -למי שנותן
להם בשר לנשוך בשיניהם ,ינבאו :שלום יהיה
לך,

( כמו שאמרו" :היכל ה' היכל ה' היכל ה' המה" ,ירמיהו ז' ד' )

וֹונותיכם,
ֵ
יבָ .לכֵן בִ גְּ ַל ְּלכֶׁם  -בגלל עַ
צִ יֹון ,שָ דֶׁ ה ֵתחָ ֵרש  -ציון תכבש ע"י האוייב,
ותהיה נחרשת כשדה,
וִ ירּושָ ַל ִם ,עִ יִין ִת ְּהיֶׁה  -וירושלים תהפך ,לגלי
אבנים ,מחורבן הבתים,
וְּ הַ ר הַ בַ יִת ,לְּבָ מֹות יָעַ ר ( :כמו בירמיהוִ " :מיכָ ה
ֹּאמר ֶׁאל כָל עַ ם
מֹור ְּש ִתי ,הָ יָה נִבָ א בִ ימֵ י ִחזְּ ִקיָהּו מֶׁ ֶׁלְך ְּיהּודָ הַ ,וי ֶׁ
הַ ַ
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ִש ֵא ִרית  -אשים ואתן
ז .וְּ שַ ְּמ ִתי ֶׁאת הַ ֹּצלֵעָ ה ,ל ְּ
שארית לישראל ,שהם כצולעים וכואבים
מצרות הגלות ( ,שלא יִכְּ לּו בין הגויים )
וְּ הַ נַהֲ ל ָָאה ,לְּגֹוי עָ צּום  -ואת ישראל ,שהיו
רחוקים מהלאה לארצם ,אשים להיות עם
חזק,
ּומָ לְַך ה' ֲעלֵיהֶׁ ם בְּ הַ ר צִ יֹון ,מֵ עַ ָתה וְּ עַ ד עֹולָם -
וה' ית' ,ימלוך עליהם לעולם ( .ולא הגויים ).
ח .וְּ ַא ָתה ִמגְּ דַ ל עֵ דֶׁ רֹּ ,עפֶׁל בַ ת צִ יֹון ַ -א ְת ציון,
הנה יאספו אליך ישראל,

יְּהּודָ ה ֵלאמֹּר ,כֹּה ָאמַ ר ה' ְּצבָ אֹות ,צִ יֹון שָ ֶׁדה ֵת ָח ֵרש ,וִ ירּושָ ַל ִים
עִ ִיים ִת ְּהיֶׁה ,וְּ הַ ר הַ בַ יִת לְּ בָ מֹות יָעַ ר " .ירמיהו כו' יח' )

פרק ד'
א .וְּ הָ יָה בְּ ַאחֲ ִרית הַ י ִָמים  -כך יהיה לעתיד
לבוא,
י ְִּהיֶׁה הַ ר בֵ ית ה' נָכֹון  -ההר שביהמ"ק עליו,
יהיה מוכן ומתוקן,
בְּ ר ֹּאש הֶׁ הָ ִרים  -בהר הגבוה  -החשוב שבהרים,
וְּ נִשָ א הּוא ִמגְּ בָ עֹות  -ומרומם בחשיבותו משאר
הגבעות,
וְּ נָהֲ רּו עָ לָיו עַ ִמים  -יתקבצו וימשכו כל הגויים
לביהמ"ק  -כְ מֵ י הנהר הרבים.
ב .וְּ הָ לְּכּו גֹויִם ַרבִ ים ,וְּ ָא ְּמרּו לְּכּו וְּ ַנ ֲעלֶׁה ֶׁאל הַ ר ה'
 בואו ,ונעלה להר של ה',וְּ ֶׁאל בֵ ית אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב  -אל הבית של אלוקי
ישראל ,הוא ביהמ"ק,
יֹורנּו ִמ ְּד ָרכָיו  -יורה ,ילמד אותנו מלך המשיח
וְּ ֵ
את דרכי ה',
וְּ ֵנ ְּלכָה בְּ א ְֹּּרח ָֹּתיו  -ונלך בדרכיו,
תֹורהְּּ ,ודבַ ר ה' ִמירּושָ ָל ִם  -ולכן
כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א ָ
ינהרו אליו כל הגויים.
ג .וְּ שָ פַט בֵ ין עַ ִמים ַרבִ ים ,וְּ הֹוכִ יחַ לְּגֹויִם ֲעצ ִֻּמים
עַ ד ָרחֹוק  -מלך המשיח ,ישפוט ,ויברר המשפט
בין עמים עצומים ( עמים חזקים ) ,היושבים
בארצות רחוקות,
וְּ כִ ְּתתּו חַ ְּרב ֵֹּתיהֶׁ ם ל ְִּא ִתים וַחֲ נִית ֵֹּתיהֶׁ ם לְּמַ זְּ מֵ רֹות
 ומתוך כך ,י ְִּשבְ רו כלי המלחמה (חרב ,חנית),ויעשו מהם כלי עבודת אדמהִ (.א ִתים  -כְּ ִלי חפירה

( מגדל ,עופל = עיר ציון ,שהיא כמגדל שישראל נאספים שם )

אתה  -אליך יבואו,
עָ דֶׁ יָך ֵת ֶׁ
שנָה ,מַ ְּמ ֶׁלכֶׁת לְּבַ ת
ּובָ ָאה הַ מֶׁ ְּמשָ לָה הָ ִרא ֹּ
יְּרּושָ ָל ִם  -תשוב ותבוא הממלכה הראשונה,
( מלכות בית דוד ) למלוך בירושלים.
ט .עַ ָתה ,לָמָ ה ָת ִריעִ י ֵרעַ  -מדוע תבקשי לך
ֵרעִּ ים ,את הגויים שיעזרו לכם בעת רעתכם ?
הֲ מֶׁ לְֶׁך ֵאין בָ ְך  -האם אין לכם מלך ? ( ה' ),
ִאם יֹועֲצֵ ְך ָאבָ ד  -וכי אבדו ממך הנביאים
שיועצים לכם לשוב אל ה' ?
יקְך ִחיל כַיֹולֵדָ ה  -כאשר בא עליכם
כִ י הֶׁ חֱ זִ ֵ
האויב ,ואוחז אתכם פחד כְ ִּחיל היולדת.
י .חּולִי ָוג ִֹּחי בַ ת צִ יֹון ,כַיֹולֵדָ ה  -תפחדי ותאנחי
כיולדת ,בני ציון,
כִ י עַ ָתה ֵתצְּ ִאי ִמ ִק ְּריָה  -כי עוד מעט ,ותצאי
מהעיר ירושלים  -לגלות,
וְּ שָ ַכנ ְְּּת בַ שָ דֶׁ ה  -וכדרך השבויים ,תלונו בשדה,
ּובָ את עַ ד בָ בֶׁ ל  -ותגלי ממקומך עד בבל,
איְּבָ יְִך  -ושם
שָ ם ִתנָצֵ לִי ,שָ ם יִגְּ ָאלְֵך ה' ִמכַף ֹּ
בבבל ,יציל ויגאל אותך ה' מכל אויביך.
יא .וְּ עַ ָתה נ ֶֶׁׁא ְּספּו עָ ַליְִך גֹויִם ַרבִ ים  -כי בזמן
הגאולה ,יאסוף ה' עליכם גויים רבים ( ,גוג ),
הָ א ְֹּּמ ִרים ֶׁתחֱ נָף  -שאומרים שכעת ,יושבי
הארץ הרשיעו והתחייבו להענש על ידינו,
וְּ ַתחַ ז בְּ צִ יֹון עֵ ינֵינּו  -ונראה בעינינו ,את נפילת
ציון בידינו.
יב .וְּ הֵ מָ ה ל ֹּא י ְָּדעּו מַ ְּח ְּשבֹות ה' ,וְּ ל ֹּא הֵ בִ ינּו
עֲצָ תֹו  -אך הם לא ידעו ולא הבינו את מחשבתו
של ה',
כִ י ִקבְּ צָ ם ,כֶׁעָ ִמיר ג ְֹּּרנָה  -שפיתה אותם
להתאסף על ירושלים כולם יחד ,כעמיר
הנאסף בגורן ,וכך ְי ַכלֶה את כולם יחד.
ָדֹושי בַ ת צִ יֹון  -קומי בת ציון,
קּומי ו ִ
ִ
יג.
ותדושי את גוג והעמים שעימו ,כתבואה
שדשים אותה בגורן,
כִ י ַק ְּרנְֵך ָא ִשים בַ ְּרזֶׁל  -כי אחזק אתכם ,ותכו
בהם בחוזק ,כקרני ברזל הנוגחות בחזקה,
ּופ ְַּרס ַֹּתיְִך ָא ִשים נְּחּושָ ה  -ותרמסו אותם,
כאילו פרסות רגליכם ,עשויות נחושת חזקה,
וַהֲ ִדקֹות עַ ִמים ַרבִ ים ִּ -תכְ ְת ִּשי עד דק ,עמים
רבים,

באדמה ,מזמרות  -כלי לחיתוך הזמורות ,הענפים שבכרם).

ִשאּו גֹוי ֶׁאל גֹוי חֶׁ ֶׁרב  -לא ילחמו אחד בשני,
ל ֹּא י ְּ
וְּ ל ֹּא ִיל ְְּּמדּון עֹוד ִמלְּחָ מָ ה  -לא ילמדו עוד דרכי
מלחמה ,כי ישכון שלום.
ד .וְּ י ְָּשבּו ִאיש ַתחַ ת גַפְּ נֹו וְּ ַתחַ ת ְּת ֵאנָתֹו  -כולם
ישבו במקומם בשלום ובשלוה,
וְּ ֵאין מַ חֲ ִריד  -ואין מי שיחריד ויפחיד אותם
משלותם,
כִ י פִ י ה' צְּ בָ אֹות ִדבֵ ר  -וכך יהיה.
ה .כִ י כָל הָ עַ ִמים ֵילְּכּו ִאיש בְּ שֵ ם אֱ ֹלהָ יו ,וַאֲ נ ְַּחנּו
ֵנלְֵך בְּ שֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ ינּו לְּעֹולָם וָעֶׁ ד  -וכל הטובה
והגדולה הזאת ,תבוא על בנ"י ,כי כל העמים
הולכים בשם הע"ז שלהם ,וישראל אף בגלותם,
הולכים בשם ה' תמיד.
ו .בַ יֹום הַ הּוא נְּאֻּ ם ה',
א ְֹּּספָה הַ ֹּצלֵעָ ה  -אאסוף מהגלות את ישראל,
שהם כצולעים וכואבים מצרות הגלות,
וְּ הַ נִדָ חָ ה אֲ ַקבֵ צָ ה  -ואת ישראל שנדחו מלפני -
אקבץ לארצם,
וַאֲ שֶׁ ר הֲ ֵרע ִֹּתי  -וכמו שעשיתי עמהם רע ,כך
אטיב להם הטבה גדולה.
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וְּ ִהצִ יל מֵ ַאשּור כִ י יָבֹוא בְּ ַא ְּרצֵ נּו וְּ כִ י י ְִּדרְֹּך
בִ גְּ בּולֵנּו  -ויצילנו מאשור ,שיבוא לכבוש את
ארצינו (.אשור ובבל ,כמשל על אויב שיבוא עלינו )
ו .וְּ הָ יָה ְּש ֵא ִרית ַי ֲעקֹּב בְּ ֶׁק ֶׁרב עַ ִמים ַרבִ ים -
הצלת שארית ישראל ,מגוג ומהעמים הרבים
שאיתו ,תהיה רק מאת ה' ,ובדרך ניסית,
כְּ טַ ל מֵ ֵאת ה' כִ ְּרבִ יבִ ים ֲעלֵי עֵ שֶׁ ב  -כטל ומטר
על העשב ,הבאים בלא יד אדם רק מאת ה'
ית',
אֲ שֶׁ ר ל ֹּא י ְַּקּוֶׁה ל ְִּאיש ,וְּ ל ֹּא ְּייַחֵ ל לִבְּ נֵי ָאדָ ם  -כך,
לא יקוו ישראל לעזרת אדם ,אלא רק לישועת
ה'.
ז .וְּ הָ יָה ְּש ֵא ִרית ַי ֲעקֹּב בַ גֹויִם בְּ ֶׁק ֶׁרב עַ ִמים ַרבִ ים
 ישראל ,יכו בעמים הרבים שיבואו עם גוג,כְּ ַא ְּריֵה בְּ בַ הֲ מֹות יַעַ ר  -כאריה הטורף את
בהמות היער,
כִ כְּ פִ יר בְּ עֶׁ ְּד ֵרי צ ֹּאן  -וככפיר ( ,אריה ) ,הטורף את
עדרי הצאן,
אֲ שֶׁ ר ִאם עָ בַ ר  -אשר אם יעברו לפני האריה,
וְּ ָרמַ ס וְּ טָ ַרף  -ירמוס ויטרוף אותם,
וְּ ֵאין מַ צִ יל  -ואין מי שיוכל להציל אותם מידו.
חָ .תרֹּם י ְָּדָך עַ ל צָ ֶׁריָך  -יד ישראל ,תהיה רמה
לגבור על האוייבים,
איְּבֶׁ יָך ִיכ ֵָרתּו  -וכל האוייבים  -יכרתו ע"י
וְּ כָל ֹּ
ישראל.
ט .וְּ הָ יָה בַ יֹום הַ הּוא נְּאֻּ ם ה'  -אחר הישועה
מגוג ומגוג,
וְּ ִהכְּ ַר ִתי סּוסֶׁ יָך ִמ ִק ְּרבֶׁ ָך וְּ הַ אֲ בַ ְּד ִתי מַ ְּרכְּ ב ֶֹּׁתיָך -
לא יהיה צורך בסוסים ובמרכבות ,כי יהיה
שלום.
י .וְּ ִהכְּ ַר ִתי עָ ֵרי ַא ְּרצֶׁ ָך ,וְּ הָ ַר ְּס ִתי כָל ִמבְּ צָ ֶׁריָך -
לא יהיה לכם עוד צורך בערי מבצר ,להגן
מאוייבים.
ּומעֹו ְּננִים ל ֹּא י ְִּהיּו
יא .וְּ ִהכְּ ַר ִתי כְּ שָ פִ ים ִמיָדֶׁ ָךְּ ,
לְָך  -לא תעסקו עוד ,בכשפים ובעוננות ,לדעת
את העתידות ,כי תבטחו בה' ית'.
בֹותיָך ִמ ִק ְּרבֶׁ ָך ,וְּ ל ֹּא
יב .וְּ ִהכְּ ַר ִתי פְּ ִסילֶׁיָך ּומַ צֵ ֶׁ
ִת ְּש ַתחֲ וֶׁה עֹוד לְּמַ עֲשֵ ה יָדֶׁ יָך  -כי תבטחו בה'
ית'.

וְּ הַ חֲ ַר ְּמ ִתי לַה' בִ צְּ עָ ם ,וְּ חֵ ילָם ,לַאֲ דֹון כָל הָ ָא ֶׁרץ -
עושר הגויים ,יוחרם לה',
תה  -בזמן ההוא ( ,מלחמת גוג ומגוג ),
יד .עַ ָ
ִת ְּתג ְֹּּד ִדי  -תשרטו בשרכם ,דרך צער ואבילות,
בַ ת גְּ דּוד  -גוג ,עם כל גדודי חייליו.
מָ צֹור שָ ם עָ לֵינּו  -גוג,
ִש ָר ֵאל  -ובמקל,
שפֵט י ְּ
בַ שֵ בֶׁ ט ,יַכּו עַ ל הַ ל ְִּחי ֵאת ֹּ
היו מכים על הלחי ,את שופטי ישראל.

(כמו שניבא זכריה על פורענות גוג" :וְּ ָאסַ פְּ ִתי ֶׁאת כָל הַ גֹו ִים ֶׁאל
ָשים
יְּרּושָ ַל ִם ל ִַמלְּחָ מָ ה ,וְּ ִנלְּכְּ דָ ה ָהעִ יר ,וְּ נָשַ ּסּו הַ בָ ִתים ,וְּ הַ נ ִ
ִתשָ כַבְּ נָה ,וְּ יָצָ א חֲ צִ י הָ עִ יר בַ גֹולָה ,וְּ י ֶֶׁׁתר הָ עָ ם ל ֹּא ִי ָכ ֵרת ִמן הָ עִ יר",
זכריה יד' ב' )

פרק ה
א .וְּ ַא ָתה בֵ ית לֶׁחֶׁ ם ֶׁאפְּ ָר ָתה  -נבואה על העיר
בית לחם ( ,הנקראת גם אפרת ),
צָ עִ יר ל ְִּהיֹות בְּ ַא ְּלפֵי יְּהּודָ ה  -שהיא עיר קטנה
מערי יהודה,
ִש ָר ֵאל  -ממך יצא
ִמ ְּמָך לִי יֵצֵ א ,ל ְִּהיֹות מֹושֵ ל בְּ י ְּ
מלך המשיח שימשול בישראל,
ּומֹוצָ א ָֹּתיו ִמ ֶׁקדֶׁ ם ִמימֵ י עֹולָם  -מוצא משפחת
מלך המשיח ,הוא מבית לחם.
( מזרע דוד שבא מבית לחם )

בָ .לכֵן י ְִּתנֵם  -לכן יתן ה' את ישראל נתונים
בצרה,
עַ ד עֵ ת יֹולֵדָ ה ָילָדָ ה  -עד שיגיע זמן הלידה ,זמן
הגאולה ( ,המשיל את הצרות לצירי לידה ),
וְּ י ֶֶׁׁתר ֶׁאחָ יו  -השארית מיהודה ,שישארו
ממלחמת גוג ומגוג,
ִש ָר ֵאל  -ישובו להיות ממלכה
ְּישּובּון עַ ל בְּ נֵי י ְּ
אחת יחד עם עשרת השבטים.
ג .וְּ עָ מַ ד וְּ ָרעָ ה בְּ עֹּז ה'  -מלך המשיח יעמוד
וינהיג את בנ"י ,בעוז שיתן לו ה',
בִ גְּ אֹון שֵ ם ה' אֱ ֹלהָ יו  -ובגדולה שיתן לו ה',
וְּ יָשָ בּו  -וי ְֵשבו בנ"י בשלום על אדמתם,
כִ י עַ ָתה יִגְּ דַ ל עַ ד ַאפְּ סֵ י ָא ֶׁרץ  -כי פרסום גדולתו
של מלך המשיח ,יגדל עד קצה הארץ.
ד .וְּ הָ יָה זֶׁה ,שָ לֹום  -ושלטון מלך המשיח ,יביא
עלינו את השלום,
נֹותינּו -
ַאשּור כִ י יָבֹוא בְּ ַא ְּרצֵ נּו ,וְּ כִ י י ְִּדרְֹּך בְּ ַא ְּר ְּמ ֵ
ואם יבוא אוייב בארצנו( כמו שאור שבא עלינו כעת ),
לכבוש את ארמנותינו,
וַהֲ ֵקמֹּנּו עָ לָיו  -על האוייב,
מנָה נ ְִּסיכֵי ָאדָ ם  -שבעה
ּוש ֹּ
ִשבְּ עָ ה רֹּעִ יםְּ ,
מנהיגים ושמונה שרים תחת מלך המשיח ,להגן
עלינו מפניו.
ה .וְּ ָרעּו ֶׁאת ֶׁא ֶׁרץ ַאשּור בַ חֶׁ ֶׁרב  -ישברו שרים אלו
את ארץ אשור ( ,האוייב ) ,בחרב,
וְּ ֶׁאת ֶׁא ֶׁרץ נ ְִּמרֹּד בִ פְּ ָתחֶׁ יהָ  -וכן את פתחי הערים
שבארץ נמרוד ( ,ארץ בבל שהיא תחילת מלכות נמרוד ,

יריָך ִמ ִק ְּרבֶׁ ָך  -אעקור מתוכך
יג .וְּ נ ַָת ְּש ִתי אֲ שֵ ֶׁ
עצי אשירה שעבדתם ע"ז,
וְּ ִה ְּשמַ ְּד ִתי עָ ֶׁריָך  -ואשמיד ממך את כל
השונאים אותך ( .ת"י ; כמו...":בַ ל יָקֻּ מּו וְּ י ְָּרשּו ָא ֶׁרץ
ּומָ לְּאּו פְּ נֵי ֵתבֵ ל עָ ִרים" ; ישעיהו יד' כב' ).

יתי בְּ ַאף ּובְּ חֵ מָ ה ,נ ָָקם ֶׁאת הַ גֹויִם -
יד .וְּ עָ ִש ִ
אנקום נקמתי בגויים בחימה שפוכה,
אֲ שֶׁ ר ל ֹּא שָ מֵ עּו  -מפני שלא שמעו לקבל עליהם
מלכות שמים.

"ותהי ראשית ממלכתו בבל ; "...בראשית י' י' )

פרק ו
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לָעִ יר ִי ְּק ָרא  -קורא לאנשי העיר ירושלים,
לשוב בתשובהָ " ( .לעיר"  -העיר המיוחדת ,ירושלים ).
תּושיָה י ְִּר ֶׁאה ְּשמֶׁ ָך  -וע"י הנביא ,שהוא איש
וְּ ִ
תּוׁשיָה ( ,איש חכם ) ,הרואה את שם ה' ומתבונן
ִּ
בדרכיו,
ש ְּמעּו מַ טֶׁ ה  -שמעו ְדבָ ַרי ,שמַ טֵ ה ( מקל )
ִ
הפורענות ,עומד מוכן להכות ברשעים,
ּומי יְּעָ דָ ּה  -ושמעו ,מי הוא שמייעד את המטה
ִ
להכות ברשעים (.ומי יוכל להציל מפניו ? )
י .עֹוד הַ ִאש  -האם אחר תוכחתי ,יש עוד,

אִ .ש ְּמעּו נָא ֵאת אֲ שֶׁ ר ה' אֹּמֵ ר ,קּום ִריב  -קום
מיכה ,להוכיח ולהתווכח עם ישראל,
ֶׁאת הֶׁ הָ ִרים ,וְּ ִת ְּשמַ עְּ נָה הַ גְּ בָ עֹות קֹולֶָׁך  -והרם
קולך ,עד שישמעו ההרים והגבעות את קולך,
בִ .ש ְּמעּו הָ ִרים ֶׁאת ִריב ה'  -שמעו ההרים ,את
הריב שיש לה' עם ישראל,
וְּ הָ ֵא ָתנִים ,מ ְֹּּסדֵ י ָא ֶׁרץ  -וההרים החזקים ,שהם
יסוד הארץ,
ִש ָר ֵאל י ְִּת ַוכָח:
כִ י ִריב לַה' עִ ם עַ מֹו ,וְּ עִ ם י ְּ
יתי לְָּך  -עמי ,שימו לבכם לכל
ג .עַ ִמי ,מֶׁ ה עָ ִש ִ
הטובות שעשיתי עמכם,
ּומָ ה הֶׁ ְּל ֵא ִתיָך  -והאם עייפתי אתכם בעבודתי ?!
ֲענֵה בִ י  -העידו בי ,אם אמנם עִּ ייפתי אתכם.
ּומבֵ ית עֲבָ ִדים
ד .כִ י הֶׁ ֱעל ִִתיָך מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִמצְּ ַריִםִ ,
יתיָך,
פְּ ִד ִ
ּומ ְּריָם  -שינהיגו
ו ֶָׁא ְּשלַח ְּל ָפנֶׁיָך ֶׁאת מֹּשֶׁ ה ַאהֲ רֹּן ִ
אתכם.
מֹואבּ ,ומֶׁ ה
ָ
ה .עַ ִמי ,זְּ כָר נָא מַ ה יָעַ ץ בָ ָלק מֶׁ לְֶׁך
עָ נָה אֹּתֹו בִ לְּעָ ם בֶׁ ן בְּ עֹור  -עמי ,זכרו את
מחשבתו הרעה של בלק עליכם ,ומה שציויתי
על בלעם לברך אתכם,
ִמן הַ ִש ִטים עַ ד הַ גִ ְּלגָל  -וזכרו ,את כל הטובות
שעשה עמכם ה' ,מהשיטים ,שעבדתם שם לבעל
פעור ,ועד שהעביר אתכם את הירדן ובאתם
לגלגל,
לְּמַ עַ ן דַ עַ ת צִ ְּדקֹות ה'  -וכל זה עשה עמכם ,כדי
שתדעו את רוב הצדקות שעושה עמכם ה',
ותלכו בדרך טובה.
ו .בַ מָ ה אֲ ַקדֵ ם ה'  -במֶ ה נקדם את פני ה',
ונשלם לו על רוב הטובות שעשה עימנו ?
ִאכַף לֵאֹלהֵ י מָ רֹום  -ובמֶ ה אראה כפיפות
קומתנו והכנעת לבבנו לפניו ?
הַ אֲ ַק ְּדמֶׁ נּו בְּ עֹולֹות ,בַ ֲע ָגלִים בְּ נֵי שָ נָה  -האם
נתרצה לפניו ,כשנביא עולות של עגלים ?!
ז .הֲ י ְִּרצֶׁ ה ה' בְּ ַא ְּלפֵי ֵאילִים ,בְּ ִרבְּ בֹות נַחֲ לֵי שָ מֶׁ ן -
וכי נהיה רצויים לפני ה' ,אם נביא לפניו אלפי
אילים ,ורבבות נחלים של שמן למנחות ?!
כֹורי פִ ְּשעִ י ,פְּ ִרי בִ ְּטנִי חַ טַ את נַפְּ ִשי  -וכי
הַ ֶׁא ֵתן בְּ ִ
ירצה ה' ,שאתן לו את בני בכורי ,ככפרה על
אתי ?!
פְ שָ עַ י וְ חַ ט ַ
חִ .הגִ יד לְָּך ָאדָ ם  -אדם ! הנה אומר לך הקב"ה,
דֹורש ִמ ְּמָך  -מה טוב לפני ה'
מַ ה טֹובּ ,ומָ ה ה' ֵ
שתעשה ,ומה דורש הוא ממך,
כִ י ִאם עֲשֹות ִמ ְּשפָט  -אינו חפץ בעולות ובבניך,
כי אם לעשות משפט אמת,
וְּ ַאהֲ בַ ת חֶׁ סֶׁ ד  -לאהוב ולרדוף ,אחר עשיית חסד
בין איש לרעהו,
וְּ הַ צְּ נֵעַ ֶׁלכֶׁת עִ ם אֱ ֹלהֶׁ יָך  -ללכת בצניעות בדרכי
ה' ,ולא בפרסום ובגאוה.
ט .קֹול ה'  -הנה קול ה' ,ביד הנביא,

( הַ ִאש  -האם יש? )

בֵ ית ָרשָ ע אֹּצְּ רֹות ֶׁרשַ ע  -בבית הרשע ,אוצרות
שאסף בעושק,
וְּ ֵאיפַת ָרזֹון זְּ עּומָ ה  -והאם יש עוד בביתו ,מידת
איפה ( ,מידת נפח ) ,כחושה וחסרה ממידתּה ?(ר"ל,
הלא אחר כל אזהרותי ,אין הרשעים שָ בִ ים מדרכם הרעה ! )

יא .הַ ֶׁאזְּ כֶׁה בְּ מ ֹּאזְּ נֵי ֶׁרשַ ע  -וכי יזכו בדין,
כשבביתם עדיין עומדים מאזְ נֵי ֶרשַ ע ,הגוזלים
את הבריות ?!
ּובְּ כִ יס ַאבְּ נֵי ִמ ְּרמָ ה  -וכשכִּ יסָ ם מלאה ,באבני
המרמֹות את המשקל.
משקלְ ,
יריהָ מָ לְּאּו חָ מָ ס  -אשר עשירי
יב .אֲ שֶׁ ר ע ֲִש ֶׁ
ירושלים ,מלאים בתיהם ,בממון גזול,
וְּ י ְֹּּשבֶׁ יהָ ִדבְּ רּו שָ ֶׁקרּ ,ולְּשֹונָם ְּר ִמיָה בְּ פִ יהֶׁ ם -
ויושבי ירושלים ,מדברים דברי שקר לרמות
את הבריות.
כֹותָך  -גם אני ,נתתי לך
ֵיתי הַ ֶׁ
יג .וְּ ַגם אֲ נִי הֶׁ חֱ ל ִ
מכות חזקות ,עד שיהיו חולים מהם,
ֹּאתָך  -אעשה את ארצכם
הַ ְּשמֵ ם עַ ל חַ ט ֶׁ
אתָך.
שממה( ,שתגלו מן הארץ ) ,בגלל חַ ט ֶ
ידַ .א ָתה ת ֹּאכַל וְּ ל ֹּא ִת ְּשבָ ע  -גם שיהיה לכם
אוכל ,לא תשבעו ממנו,
וְּ י ְֶּׁשחֲ ָך בְּ ִק ְּרבֶׁ ָך  -ומתוך הרעבִּ ,י ָכנַע ִּלבְ ָך,
וְּ ַתּסֵ ג וְּ ל ֹּא ַתפְּ לִיט  -גם כשתשיג את האוייבים,
לא תציל את בניך שנלקחו בשבי,
ַואֲ שֶׁ ר ְּת ַפלֵט לַחֶׁ ֶׁרב ֶׁא ֵתן  -ואף כשתציל ,יגבר
עליך האוייב ,ויהרוג אותם בחרב.

טוַ .א ָתה ִתזְּ ַרע ,וְּ ל ֹּא ִת ְּקצֹור  -שדות שתזרע,
יקצור האוייב את התבואה,
ַא ָתה ִת ְּדרְֹּך ַזיִת ,וְּ ל ֹּא ָתסּוְך שֶׁ מֶׁ ן  -האוייב,
יסוך עצמו בשמן ,שתוציא מהזיתים,
וְּ ִתירֹוש ,וְּ ל ֹּא ִת ְּש ֶׁתה ָייִן  -ואת היין מהגפנים
יקח האוייב.
ִש ַתמֵ ר חֻּ קֹות עָ ְּמ ִרי ,וְּ כֹּל מַ עֲשֵ ה בֵ ית
טז .וְּ י ְּ
ַא ְּח ָאב  -ואחר כל היסורים האלו ,עדיין
שומרים אתם את חוקות ומ ֲעשֵ י עמרי ואחאב,
מלכי ישראל הרשעים,
ֲצֹותם  -והולכים על פי עצתם הרעה,
מע ָ
ו ֵַתלְּכּו בְּ ֹּ
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יֹום ְּמצַ פֶׁיָך  -היום ,שמצפה אתה שתבוא בו
הטובה,
פְּ קֻּ דָ ְּתָך בָ ָאה  -יבוא בו זכרון פשעיך,
עַ ָתהִ ,ת ְּהיֶׁה ְּמבּוכ ָָתם  -כי עוד מעט ,ותבוא
עליהם המבוכה והבילבול מגודל הרעה.
הַ .אל ַתאֲ ִמינּו בְּ ֵרעַ ַ ,אל ִתבְּ ְּטחּו בְּ ַאלּוף  -אל
תאמינו ותבטחו בחבר טוב ,ובשָ ִּרים,
יקָךְּ ,שמֹּר פִ ְּתחֵ י פִ יָך  -ואפילו
שכֶׁבֶׁ ת חֵ ֶׁ
ִמ ֹּ
מאשתך ,שמור דבריך ,שלא תגלה הדבר
לזרים.
ו .כִ י בֵ ןְּ ,מנַבֵ ל ָאב  -כי הנה ,בן מבזה ומגנה את
אביו,
בַ תָ ,קמָ ה בְּ ִאמָ ּה  -בת ,קמה על אימּה,
לבזותה,
ַכלָה בַ חֲ מ ָֹּתּה  -כלה ,קמה על חמותּה ,לבזותה,
איְּבֵ י ִאישַ ,אנְּשֵ י בֵ יתֹו  -אנשי ביתו של איש,
ֹּ
הרי הם כאוייבים.
ִשעִ י  -אך
אֹוחילָה לֵאֹלהֵ י י ְּ
ז .וַאֲ נִי בַ ה' אֲ צַ פֶׁהִ ,
אני ,עומד ומצפה לישועת ה',
ִשמָ עֵ נִי אֱ ֹלהָ י  -שישמע אלוקי לתפילתי.
י ְּ
איַבְּ ִתי לִי  -אל תשמחו אוייבי
חַ .אל ִת ְּש ְּמ ִחי ֹּ
על נפילתי ( ,על שגולים ישראל ממקומם )
כִ י ָנ ַפל ְִּתי ָק ְּמ ִתי  -כי גם אם נפלתי ,אשוב
ואקום,
כִ י ֵאשֵ ב בַ חשֶׁ ְך ,ה' אֹור לִי  -ואף אם אשב
בחשכת ובצרות הגלות ,ה' יאיר לי  -ויוציאני
מרעתי.
אתי לֹו  -את כעסו של
ט .זַעַ ף ה' ֶׁאשָ א ,כִ י חָ טָ ִ
ה' עלי ,אני נושא ,כי חטאתי לו,
עַ ד אֲ שֶׁ ר י ִָריב ִריבִ י  -עד שיריב את ריבי עם
הגויים ,על הרעות שעשו לי,
וְּ עָ שָ ה ִמ ְּשפ ִָטי  -וינקום בגויים,
יאנִי לָאֹור  -יוציא אותי מהחשכה  -לאור,
יֹוצִ ֵ
ֶׁא ְּר ֶׁאה בְּ צִ ְּד ָקתֹו  -ואראה את הצדק שיעשה.

לְּמַ עַ ן ִת ִתי א ְֹּּתָך לְּשַ מָ ה  -ובכך גרמתם ,שאתן
אתכם לשממה,
ִש ֵר ָקה  -ישרקו הגויים ,מתמהון על
וְּ י ְֹּּשבֶׁ יהָ ל ְּ
גודל החורבן,
וְּ חֶׁ ְּרפַת עַ ִמיִ ,תשָ אּו  -תשאו את העוון ,שהייתם
מחרפים את עמי שעשקתם ,ותענשו ,שיחרפו
אתכם הגוים.

פרק ז
אַ .א ְּללַי לִי  -אוי לי ,שמונתי לנביא ,בתקופה
קשה זו,
ִיתי כְּ ָא ְּספֵי ַקיִץ  -כי תקופתה זו דומה,
כִ י הָ י ִ
לזמן שנלקטו כבר כל פירות הקיץ (,משל לצדיקים ),
כְּ ֹּעלְֹּלת בָ צִ יר  -וכבר בצרו את הענבים ,ונשארו
רק העוללות,
ֵאין ֶׁא ְּשכֹול לֶׁאֱ כֹול  -ואין בגפן אשכול אחד
לאכול ( ,אין בעם צדיק וחסיד ,ללמוד ממעשיו ),
כּורהִ ,אּוְּ ָתה נַפְּ ִשי  -ונפשי ִּמ ְת ַא ָוה ,לתאנה
בִ ָ
בְ שֵ לָה ,המבכרת לפני בא הקיץ ( .שיוצאת בכורה,
ראשונה מבין פירות הקיץ ; משל לצדיק וחסיד ).
בָ .אבַ ד חָ ִסיד ִמן הָ ָא ֶׁרץ  -נאבדו מן הארץ
אנשים חסידים ( ,ההולכים בדרכי החסידות לפני ה' )
וְּ יָשָ ר בָ ָאדָ םָ ,איִן  -ואין עוד אדם ההולך בדרך
ישרה,
ֻּכלָם לְּדָ ִמים יֶׁאֱ רֹּבּו  -אורבים איש לרעהו לשפוך
דם,
ִאיש ֶׁאת ָא ִחיהּו ,יָצּודּו חֵ ֶׁרם  -איש את רעהו,
צדים ברשת.
ג .עַ ל הָ ַרע ַכ ַפיִם  -על הרע שאתם עושים
בכפיכם,
יטיב  -אתם מקוים שי ִֵּטיב לכם ה',
לְּהֵ ִ
הַ שַ ר ש ֵֹּאל  -השר שואל ומבקש שוחד בפה
מלא,

שפֵט בַ ִשלּום  -והשופט מבקש תשלום ,בעבור
וְּ הַ ֹּ
זיכוי בדין,
וְּ הַ גָדֹול  -השר הגדול בחצר המלך,
דֹּבֵ ר הַ ּוַת נַפְּ שֹו הּוא  -אומר בפה מלא ,את
שחומדת נפשו בדין,
ַויְּעַ בְּ תּוהָ  -ובכך ,מעבִּ ים ( מלשון עבה ) ,ומחזקים
את הרע.
ד .טֹובָ ם  -הטוב שבהם,
כְּ חֵ דֶׁ ק  -מכאיב כקוץ הדוקר,
יָשָ ר  -והישר שבהם,
ִמ ְּמסּוכָה  -קשה יותר מגדר קוצים,

איַבְּ ִתי  -ויראו אויבי ,את הטובות
י .וְּ ֵת ֶׁרא ֹּ
שיעשה עם ישראל,
ּותכַּסֶׁ הָ בּושָ ה  -ותכסה אותם בושה גדולה,
ְּ
הָ א ְֹּּמ ָרה ֵאלַי  -על שאמרה לנו בגלותינו,
ַאיֹו ה' אֱ ֹלהָ יְִך  -היכן ה' אלוקיכם ,ומדוע אינו
גואל אתכם,
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פרק ז

ָאזְּ נֵיהֶׁ ם ֶׁתחֱ ַר ְּשנָה:

עֵ ינַיִ ,ת ְּר ֶׁאינָה בָ ּה  -בעינינו נראה את הנקמה
בגויים,
עַ ָתה ִת ְּהיֶׁה ל ְִּמ ְּרמָ ס ,כְּ ִטיט חּוצֹות  -כי עוד מעט,
ויהיו הגויים למרמס ,כטיט הנרמס ברחובות.
יא .יֹום לִבְּ נֹות גְּ דֵ ָריְִך  -ביום שיבנה ה' ,את
הגדרות החרבות של ישראל,
יֹום הַ הּוא ,י ְִּרחַ ק חֹּק  -ביום ההוא ,ירחקו מכם
חוקי המיסים שהטילו עליכם הגויים.
יב .יֹום הּוא וְּ עָ דֶׁ יָך יָבֹוא  -ביום ההוא ,אליך
יבוא ה' להאיר לך מחשכת הגלות ,ולהשיבך
לארצך,
ל ְִּמנִי ַאשּור  -וישובו מהגלות ,שהגלה אותם
אשור,
וְּ עָ ֵרי מָ צֹור  -ומערי המבצר שבאשור,
ּול ְִּמנִי מָ צֹור  -ומשאר ערי המבצר שגלו לשם
ישראל,
וְּ עַ ד נָהָ ר  -ומהגליות שגלו ,מעבר לנהר פרת,
וְּ יָם ִמיָם  -ומהגלויות שגלו מעבר לים שבמערב,
וְּ הַ ר הָ הָ ר  -ומהגלויות שגלו מעבר להר ההר.
ישבֶׁ יהָ  -ארצות
ִשמָ מָ ה עַ ל ְּ
יג .וְּ הָ י ְָּתה הָ ָא ֶׁרץ ל ְּ
הגויים יהיו שממה מיושביהם,
ִמפְּ ִרי מַ עַ ְּללֵיהֶׁ ם  -וזהו הפרי ( התוצאה ) והעונש,
על מעשיהם הרעים.
ידְּ .רעֵ ה עַ ְּמָך בְּ ִשבְּ טֶׁ ָך ,צ ֹּאן נַחֲ ל ֶָׁתָך  -הנהג ה'
עמך ,כרועה המנהיג את צאנו בשבט ( ,מקל ),
שֹּכְּ נִי לְּבָ דָ ד  -וישכנו לבדם בבטחה בארצם,
יַעַ ר בְּ תֹוְך כ ְַּרמֶׁ ל  -ישכנו ביער בבטחה ( ,מקום חיות
רעות ) ,כמו בתוך הכרמל ( ,מקום שדות וכרמים )
י ְִּרעּו בָ שָ ן וְּ גִ לְּעָ ד ,כִ ימֵ י עֹולָם  -ירעו בארץ הבשן
והגלעד שמעבר הירדן (,שהיא ארץ מרעה ) ,כמימות
עולם.

יזְּ .ילַחֲ כּו עָ פָר ַכנָחָ ש ,כְּ זֹּחֲ לֵי ֶׁא ֶׁרץ  -כשישתחוו
לישראל ,יראו כאילו מלחכים את העפר כנחש
וכרמשים הזוחלים על הארץ,
י ְִּרגְּ זּו ִמ ִמ ְּסגְּ ר ֵֹּתיהֶׁ ם  -יחרדו מבנ"י ,כשיהיו
סגורים בעריהם,
ֶׁאל ה' אֱ ֹלהֵ ינּו יִפְּ חָ דּו  -מה' יפחדו,
וְּ י ְִּראּו ִממֶׁ ָך  -וגם מכם ( בנ"י ) יפחדו.
יחִ .מי ֵאל כָמֹוָך  -מי עוד אלוקים כמוך,
נֹּשֵ א עָ ֹון וְּ עֹּבֵ ר עַ ל פֶׁשַ ע  -שסולח לעוונות
ולפשעי ישראל,
ִש ֵא ִרית נַחֲ לָתֹו  -שישָ ארו בעת הגאולה,
ל ְּ
ל ֹּא הֶׁ חֱ זִ יק לָעַ ד ַאפֹו  -לא מחזיק בכעסו לעולם,
כִ י חָ פֵץ חֶׁ סֶׁ ד הּוא  -כי חפץ הוא לעשות עימנו
חסד וטובה.
יט .יָשּוב י ְַּרחֲ מֵ נּו  -ישוב ה' ,וירחם עלינו,
יִכְּ בש עֲֹונ ֵֹּתינּו  -כובש תחת רגליו את עוונותינו,
ֹּאתם  -וכבייכול,
וְּ ַת ְּשלִיְך בִ ְּמצֻּלֹות יָם כָל חַ ט ָ
משליך לעומק הים את חטאות בנ"י.
כִ .ת ֵתן אֱ מֶׁ ת ְּל ַי ֲעקֹּב  -קיים לנו ,את הבטחתך
ליעקב אבינו..."( ,והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה

וקדמה")

חֶׁ סֶׁ ד ל ְַּאבְּ ָרהָ ם  -ואת החסד שהבטחת
לאברהם,
ִשבַ עְּ ָת לַאֲ ב ֵֹּתינּו ִמימֵ י ֶׁקדֶׁ ם  -ואת אשר
אֲ שֶׁ ר נ ְּ
נשבעת לאבותינו מימים קדמונים.

אתָך מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִמצְּ ָריִםַ ,א ְּר ֶׁאנּו נִפְּ לָאֹות -
טו .כִ ימֵ י צֵ ְּ
משיב ה' לנביא :עוד ַא ְראה לישראל נפלאות,
כנפלאות שראו אבותיהם ביציאת מצרים.
טז .י ְִּראּו גֹויִם  -הגויים שיבואו עם גוג על
ירושלים ,יראו את הנפלאות שאעשה,
בּור ָתם  -ויבושו שבטחו בגבורתם,
וְּ ֵיבֹּשּוִ ,מכֹּל גְּ ָ
י ִָשימּו יָד עַ ל פֶׁה  -לא יוכלו לדבר מרוב תמהון,
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