פרק א

פרק א

ּופ ָָּּׂׂרשָּׂ יו מֵ ָּׂרחֹוק ָּׂיבֹאּו  -ואף כשיבואו פרשיו
מרחוק,
ָּׂיעֻפּו ,כְ נֶׁשֶׁ ר חָּׂ ש לֶׁאֱ כֹול  -יעופו במהירות על
האוייב ,כנשר ,הממהר לאכול.
ט .כֹֻּלה ,לְחָּׂ מָּׂ ס ָּׂיבֹוא  -כל רצונו ,הוא לחמוס
ולקחת שלל וביזה,
ְמגַמַ ת פְ נֵיהֶׁ ם ָּׂק ִדימָּׂ ה  -מגמת פניו ,היא לשוב
לארצו שבצד מזרח ,ולכן ,מחריבים הערים
שכבשו,
ַויֶׁאֱ סֹף כַחֹול שֶׁ בִ י  -ואוסף שבויים רבים ,כחול
הים.
י .וְ הּוא  -והוא נ"נ,
בַ ְמלָּׂכִ ים י ְִת ַק ָּׂלס  -על מלכי העמים ,מדבר בלעג
ובבזיון,
וְ רֹזְ נִים ִמ ְשחָּׂ ק לֹו  -ועל הרוזנים ( שרים ) שוחק
( צוחק ) ולועג,
ִשחָּׂ ק  -לועג לכל ערי המבצר,
הּוא ְלכָּׂל ִמבְ צָּׂ ר י ְ
שבקלות רבה יכבוש אותם,
ַויִצְ בֹר עָּׂ פָּׂר ַו ִילְכְ דָּׂ ּה  -וכך הוא באמת ,שצובר
עפר ממול חומת המבצר וכובש אותו.
יאָּׂ .אז  -כשרואה נ"נ את הצלחתו הרבה,
חָּׂ לַף רּוחַ ַו ַי ֲעבֹר  -חולפת ועוברת עליו רוח
גאווה,
וְ ָּׂאשֵ ם  -ועוד אשמה יש בו ,בנ"נ,
זּו כֹחֹו לֵאֹלהֹו  -שאומר נ"נ :אלוהי ( הע"ז ) ,נתן
לי את כוחי הרב.
יב .הֲ לֹוא ַא ָּׂתה ִמ ֶּׁקדֶׁ ם ה' אֱ ֹלהַ י  -הלא אתה ה'
אלוקינו מקדם ( מאז היותנו לעם ),
ְקד ִֹשי  -ואתה הוא שישראל מקדשים לאלוקים
עליהם,
ל ֹא נָּׂמּות  -אנא ,אל תמיתנו ביד בבל,
שמת את נ"נ,
ה' ,ל ְִמ ְשפָּׂט שַ ְמתֹו  -ה' ,הלא ְ
שיעשה בנו משפטך,
וְ צּור ,לְהֹוכִ יחַ יְסַ ְדתֹו  -ואתה ה' ,שחזק כְ צור
( סלע ) ,העמדת בחוזק את בבל ,להוכיח וליסר
אותנו ( .אך לא לכלות אותנו לגמרי ).
יגְ .טהֹור עֵ י ַניִם מֵ ְראֹות ָּׂרע  -אך אתה ה' ,עיניָך
טהורות ,ולא יכולות לראות דבר רע,
וְ הַ בִ יט ֶׁאל עָּׂ מָּׂ ל ל ֹא תּוכָּׂל  -ולהביט על דבר רשַ ע,
לָּׂמָּׂ ה ַתבִ יט בֹוגְ ִדים  -א"כ ,מדוע תביט על מעשי
בבל ,הבוגדים ומורדים בך,
ַתחֲ ִריש ,בְ בַ לַע ָּׂרשָּׂ ע צַ ִדיק ִממֶׁ נּו  -ושותק אתה,
כשבבל משחיתים את ישראל  -הצדיקים מהם.
יד .ו ַַתעֲשֶׁ ה ָּׂאדָּׂ ם ,כִ ְדגֵי הַ יָּׂם ,כְ ֶׁרמֶׁ ש ל ֹא משֵ ל בֹו
 ועשית ,שכל האדם והעמים ,הפקר לפני נ"נ,כדגי הים וכרמש האדמה שאין להם מושל להגן
עליהם.

א .הַ מַ שָּׂ א  -הנבואה,
אֲ שֶׁ ר חָּׂ זָּׂה חֲ בַ ּקּוק הַ נָּׂבִ יא:
ב .עַ ד ָּׂאנָּׂה ה' ִשּוַעְ ִתי וְ ל ֹא ִת ְשמָּׂ עֶׁ ,אזְ עַ ק ֵאלֶׁיָך
תֹושיעַ  -עד מתי ה' ,אצעק על החמס,
ִ
חָּׂ מָּׂ ס וְ ל ֹא
שעושים בבל לישראל ,ולא תשמע צעקתי.
ג .לָּׂמָּׂ ה ַת ְר ֵאנִי ָּׂאוֶׁן  -מדוע אראה אנשי און,
( אנשי ֶׁרשַ ע),

וְ עָּׂ מָּׂ ל ַתבִ יט  -ואנשי עמל ( ֶׁרשַ ע ) ,אתה ה' ,מביט
ורואה,
וְ שֹד וְ חָּׂ מָּׂ ס ְלנֶׁגְ ִדי  -ונגד פני ,שוד וחמס ( גזל ),
ַוי ְִהי ִריבּ ,ומָּׂ דֹון יִשָּׂ א  -והריב והמדון ,מתקיים
ביד הרשע ( .ואינם נענשים )
תֹורה  -לכן (,כשרואים את הצלחת
ד .עַ ל כֵן ָּׂתפּוג ָּׂ
הרשעים ) עוזבים ישראל את התורה,
וְ ל ֹא יֵצֵ א ָּׂלנֶׁצַ ח ִמ ְשפָּׂט  -שרואים ,שזמן רב לא
יוצא משפט הרשעים לאור ,ואינם נענשים,
כִ י ָּׂרשָּׂ ע מַ כְ ִתיר ֶׁאת הַ צַ ִדיק  -כי הרשע ( נ"נ ),
מקיף ומסובב את הצדיק להרע לו( ,מַ כְ ִתיר  -ככתר
המסובב את הראש )

עַ ל כֵן ,יֵצֵ א ִמ ְשפָּׂט ְמע ָֻּּׂקל  -לכן ,המשפט עקום
ומעוות.
הְ .ראּו בַ ּגֹויִם וְ הַ בִ יטּו  -ראו ישראל ,את נ"נ,
הכובש את כל העמים,
וְ ִה ַת ְמהּו ְתמָּׂ הּו  -והשתוממו ,על רוב גדולתו
ונצחונותיו הרבים,
כִ י פֹעַ ל פֹעֵ ל בִ ימֵ יכֶׁם  -כי פעולותיו של נ"נ,
( נצחונותיו הרבים ) בימיכם תהיה,
ל ֹא ַתאֲ ִמינּו כִ י יְסֻ פָּׂר  -כי אף אם אספר זאת
לכם ,לא תאמינו ,עד שתראו זאת בעיניכם.
ַש ִדים  -כי הנה ,אני
ו .כִ י ִה ְננִי מֵ ִקים ֶׁאת הַ כ ְ
מקים את בבל ,ומרומם אותם על כל העמים,
הַ ּגֹוי הַ מַ ר וְ הַ נ ְִמהָּׂ ר  -עם ,מר נפש ( אכזרי ) ,וממהר
במעשיו בלא ישוב הדעת,
הַ הֹולְֵך לְמֶׁ ְרחֲ בֵ י ֶׁא ֶׁרץ ,ל ֶָּׁׂרשֶׁ ת ִמ ְשכָּׂנֹות ל ֹא לֹו -
ִירש
שבכל מרחבי העולם ,ילך נ"נ ,לכבוש ול ַ
מקומות שאינם שלו.
נֹורא הּוא  -מאיים ומפחיד את הבריות,
זָּׂ .איֹם וְ ָּׂ
ִממֶׁ נּו  -מהבבלים לבדם ,יצאו מלכים ושופטים,

( בלא עזרת עם אחר ),

ִמ ְשפָּׂטֹו  -שישפטו את העמים,
ּוש ֵאתֹו יֵצֵ א  -ויתנשאו בממשלתם עליהם.
ְ
ח .וְ ַקלּו ִמנְמֵ ִרים סּוסָּׂ יו  -סוסיו ,מהירים יותר
מנמרים,
וְ חַ דּוִ ,מזְ ֵאבֵ י עֶׁ ֶׁרב  -ושיניהם חדות יותר ,משיני
הזאבים כשיוצאים לטרף לעת ערב ( ,שלרוב רעבונם
ממהרים לטרוף )

ּופָּׂשּו פ ָָּּׂׂרשָּׂ יו  -ופרשיו של נ"נ ,הולכים ומתרבים
מיום ליום ( ,שאינם נופלים במלחמה ),
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פרק ב

וְ צַ ִדיק ,בֶׁ אֱ מּונָּׂתֹו ִי ְח ֶׁיה  -אך הצדיק ,חי
באמונתו בה' ,ומאמין כי יש יום המוכן לגאולה
מאת ה'.
ה .וְ ַאף כִ י הַ ַייִן ֹבגֵד  -ואף איש המשתכר ביין,
ובוגד אף באנשי שלומו ( ,נ"נ שהיה מרבה בשתיית יין ),
ּגֶׁבֶׁ ר י ִָּׂהיר  -איש המתגאה וגס רוח,
וְ ל ֹא ִי ְנוֶׁה  -ולא יושב בְ נוהּו ,במקומו ,ויוצא
לרשת ארצות העמים,
אֲ שֶׁ ר ִה ְר ִחיב כִ ְשאֹול ,נַפְ שֹו  -מרחיב ומגביר את
רצונו וְ ַתאותֹו ,לכבוש את כל העולם ,כקבר,
הבולע את כל באי עולם,
ִשבָּׂ ע  -ודומה הוא למות ,שלא
וְ הּוא כַמָּׂ וֶׁת ,וְ ל ֹא י ְ
שבעַ לעולם ,מלקחת את כל בעלי החיים,
סף ֵאלָּׂיו כָּׂל הַ ּגֹויִםַ ,וי ְִקבֹץ ֵאלָּׂיו כָּׂל הָּׂ עַ ִמים -
ַויֶׁאֱ ֹ
כך נ"נ ,אוסף וכובש את כל העמים ,להיות תחת
ממשלתו.
ו .הֲ לֹוא ֵאלֶׁה ֻכלָּׂם  -הלא כל אלו העמים ,שיראו
מפלתו,
עָּׂ לָּׂיו  -על נ"נ,
ּומלִיצָּׂ ה ִחידֹות  -ישאו בנפילתו,
מָּׂ שָּׂ ל יִשָּׂ אּו ְ
משל ,מליצה וחידות ( משלים ),
לֹו  -עליו,
וְ י ֹאמַ ר  -ויאמרו במשלם ובמליצתם:
הֹוי הַ מַ ְרבֶׁ ה ל ֹא לֹו  -אוי לזה ,שהיה מרבה
נכסים  -שאינם שלו,
עַ ד מָּׂ ַתי  -עד מתי חשב בליבו ,שיתקיימו בידו,
ּומַ כְ בִ יד עָּׂ לָּׂיו עַ בְ ִטיט  -ומכביד על עצמו פשע רב,
כמשא עבה של טיט.
נשכֶׁיָך  -הלא פתאום,
ז .הֲ לֹוא פ ֶַׁתעָּׂ ,יקּומּו ְ
יקום עליך אוייב  -ש ִ ֹּישַ ך אותך,
וְ י ְִקצּו ְמזַעְ זְ עֶׁ יָך  -ויתעוררו משנתם ,המזעזעים
אותך משלוותך,
ִית ל ְִמ ִשּסֹות ,לָּׂמֹו  -ותהיה להם למרמס
וְ הָּׂ י ָּׂ
ברגליהם.
לֹות ּגֹויִם ַרבִ ים  -בעבור שאתה
ח .כִ י ַא ָּׂתה שַ ָּׂ
לקחת שלל מעמים רבים,
יְשָּׂ לּוָך ,כָּׂל י ֶֶׁׁתר עַ ִמים  -יקחו ממך שלל ,מי
שנותר מן העמים,
ִמ ְדמֵ י ָּׂאדָּׂ ם ,וַחֲ מַ ס ֶׁא ֶׁרץ  -מפני הדמים ששפך,
והחמס שגזל,
ישבֵ י בָּׂ ּה  -שעשה בערים וביושביהם.
ִק ְריָּׂה וְ כָּׂל ְ

טו .כֹֻּלה  -את כל העמים,
בְ חַ כָּׂה הֵ ֲעלָּׂה  -לוכד נ"נ ,כדיג המעלה בחכתו
את דגי הים,
ְיג ֵֹרהּו בְ חֶׁ ְרמֹו ,וְ י ַַא ְספֵהּו בְ ִמכְ מַ ְרתֹו  -אוסף את
העמים ,כדגים הניצודים ברשת הדיג,

( חֶׁ ְרמֹוִ ,מכְ מַ ְרתֹו  -רשת ללכוד את דגי הים ).

ִשמַ ח וְ יָּׂגִ יל  -לכן ,שמח הוא בהצלחתו.
עַ ל כֵן י ְ
יקטֵ ר ל ְִמכְ מַ ְרתֹו  -לכן,
טז .עַ ל כֵן ְיזַבֵ חַ לְחֶׁ ְרמֹו ,וִ ַ
זובח נ"נ לע"ז שלו ,שהיא כבייכול ,כובשת לפניו
את כל העמים בחרמו ובמכמרתו.
כִ י בָּׂ הֵ מָּׂ ה ,שָּׂ מֵ ן חֶׁ לְקֹו  -כי תולה את חלקו השמן
והטוב ,בזכות הע"ז שלו,
ּומַ אֲ כָּׂלֹו בְ ִר ָּׂאה  -ובזכות הע"ז ,מאכלו מאכל
שמן (.שכובש עמים רבים ,ומתעשר עושר רב ).
יז .הַ עַ ל כֵן ,י ִָּׂריק חֶׁ ְרמֹו  -האמנם בזכות הע"ז
שלו כוחו רב ,ומרוקן את השלל מהרשת ?!
וְ ָּׂת ִמיד לַהֲ רֹג ּגֹויִם ל ֹא י ְַחמֹול  -שאינו חומל על
הגויים מלהרגם ?! ( ומדוע תוסיף ה' ,לתת לו כוח להרע ?!)

פרק ב
א .עַ ל ִמ ְשמַ ְר ִתי ֶׁא ֱעמֹדָּׂ ה ,וְ ֶׁא ְתיַצְ בָּׂ ה עַ ל מָּׂ צֹור,
וַאֲ צַ פֶׁה ל ְִראֹות מַ ה יְדַ בֶׁ ר בִ יּ ,ומָּׂ ה ָּׂא ִשיב עַ ל
תֹוכ ְַח ִתי  -כשומר ,העומד וצופה על משמרתו,
עומד אני לראות מה ישיב ה' על טענתי בדבר
הצלחת הרשעים.
בַ .ו ַי ֲע ֵננִי ה' וַי ֹאמֶׁ ר  -תשובה על דברי,
כְ תֹוב חָּׂ זֹון  -כתוב מראה הנבואה שאראה לך,
ּובָּׂ ֵאר עַ ל הַ לֻחֹות  -ובאר אותו היטב,
קֹורא בֹו  -כדי שיוכל הקורא ,לרוץ
לְמַ עַ ן יָּׂרּוץ ֵ
בקריאתו ולהבינו.
ג .כִ י עֹוד חָּׂ זֹון לַמֹועֵ ד  -חזון זה ,יבוא במועד
המוכן לו,
וְ ָּׂיפֵחַ ל ֵַּקץ  -וחזון זה ,ידבר על הקץ העתיד
לבוא (,על מפלת בבל מקץ  70שנות הגלות ),
וְ ל ֹא ְי ַכזֵב  -ולא ישקר החזוןּ ,וב ֹּא יבֹוא,
ִאם י ְִתמַ ְהמַ ּה חַ כֵה לֹו ,כִ י ב ֹא יָּׂב ֹא  -אף אם
יתעכב ,חכה לו ,כי ב ֹּא יבֹוא,
ל ֹא י ְַאחֵ ר  -ולא יאחר ממועדו המוכן לו.
דִ .הנֵה עֻפְ לָּׂה  -הנה המחזק נפשו ,לחשב את
הקץ ( ,כמוַ ...":ויַעְ פִ לּו ַלעֲלֹות ֶׁאל ר ֹאש ָּׂההר" ,במדבר יד' מד' )
ל ֹא י ְָּׂש ָּׂרה נַפְ שֹו בֹו  -נפשו ,אינה ישרה ושקטה,
אלא מתאוה לרדוף עוד ועוד ,וסופם שגורמים
על הרעה לבוא עליהם,
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פרק ג

ִתּסֹוב עָּׂ לֶׁיָך כֹוס י ְִמין ה'  -מימין ה' ,תסובב כוס
התרעלה אליך ,ותשתה ממנה,
יקלֹון ,עַ ל כְ בֹודֶׁ ָך  -על כבודך ,יבוא ִקיא ( דבר
וְ ִק ָּׂ
מאוס ) וקלון ,בושה.
יז .כִ י חֲ מַ ס לְבָּׂ נֹוןְ ,יכַּסֶׁ ָּׂך  -העונש ,על החמס
שגזלת בא"י ( ,בלבנון) ,יכסה אותך,
יתן  -והשוד שעשית ביושבי
וְ שֹד בְ הֵ מֹות י ְִח ַ
הארץ ,יביא עליך שבר ( ,היער בלבנון נמשל לא"י,

ט .הֹוי בֹצֵ עַ בֶׁ צַ ע ָּׂרע ,לְבֵ יתֹו  -אוי על נ"נ ,העושק
ממון העמים ,לבנות בו את ביתו,

( והבצע גורם רעה,

שמשום כך  -יכרת ביתו )

לָּׂשּום בַ מָּׂ רֹום ִקנֹו ,ל ְִהנָּׂצֵ ל ִמכַף ָּׂרע  -ובונה בתים
ומגדלים גבוהים ,להנצל בהם מפני אוייביו.
יתָך  -יעצת עיצה (,לגזול ממון זרים)
י .יָּׂעַ צְ ָּׂת בשֶׁ ת לְבֵ ֶׁ
שתגרום רעה לביתך,
ְקצֹות עַ ִמים ַרבִ ים  -הכרתת עמים רבים,
וְ חֹוטֵ א נַפְ שֶׁ ָך  -ובכך ,חטאה נפשך.
יא .כִ י ֶׁאבֶׁ ן ִמ ִּקיר ִתזְ עָּׂ ק ,וְ כָּׂפִ יס מֵ עֵ ץ ַי ֲע ֶׁננָּׂה  -כי
האבן ,וחתיכות העץ ,שבנית מהם את ביתך,
צועקות כבייכול אחת לשניה ,שגזולות הן (.ר"ל,

והבהמות שבו  -לבנ"י )

ישבֵ י בָּׂ ּה -
ִמ ְדמֵ י ָּׂאדָּׂ ם וַחֲ מַ ס ֶׁא ֶׁרץִ ,ק ְריָּׂה וְ כָּׂל ְ
בגלל הדם ששפכת ,והחמס שעשית בעיר
ירושלים וביושביה.
יח .מָּׂ ה הֹועִ יל פֶׁסֶׁ ל  -מה הועיל ,הפסל למלך
בבל ,ביום צרתו ?
כִ י פְ סָּׂ לֹו יֹצְ רֹו  -שפסל ועשה אותו יוצרו,
מַ ּסֵ כָּׂה  -ומה הועילה לו ,המסכה ( פסל ממתכת )
שנסַ ך,
ּומֹורה שָּׂ ֶׁקר  -ומה הועיל לו ,בהן הע"ז ,המלמד
ֶׁ
שקר לעבוד לפסל ?
כִ י בָּׂ טַ ח יֹצֵ ר יִצְ רֹו עָּׂ לָּׂיו  -שהאומן עצמו ,היוצר
אותו בוטח בו,
ַלעֲשֹות ,אֱ לִילִים ִאל ְִמים  -שעושה אלילים שלא
יענו לעובדים הקוראים להם.
יט .הֹוי ,אֹמֵ ר לָּׂעֵ ץ ,הָּׂ ִקיצָּׂ ה  -אוי ,על האומר
לפסל העשוי עץ  -הקיצה מנתך ושמע דברי,
עּורי ,ל ְֶׁאבֶׁ ן דּומָּׂ ם  -ולפסל מאבן ,אומר
ִ
התעוררי ושמעי דברי,
יֹורה  -וכי הוא ( הפסל הדומם ) ,יוכל ללמד
הּוא ֶׁ
אתכם דבר מה ?!
ִהנֵה הּוא ָּׂתפּוש זָּׂהָּׂ ב ָּׂוכֶׁסֶׁ ף  -הלא הוא תפוס
מסביבו ומצופה בכסף וזהב,
וְ כָּׂל רּוחַ ֵ ,אין בְ ִק ְרבֹו  -ורוח חיים  -אין בו.
כ .וַה' ,בְ הֵ יכַל ָּׂק ְדשֹו  -אך ה' השוכן בהיכלו,

גלוי ומפורסם ,שרכושו  -גזול הוא ).

יב .הֹוי ֹבנֶׁה עִ יר בְ דָּׂ ִמים  -אוי על בבל ,שבונים
את עריהם ,ע"י שרוצחים אנשים ,ולוקחים את
ממונם,
וְ כֹונֵן ִק ְריָּׂה בְ עַ וְ לָּׂה  -ובונים את העיר ,ע"י
עשיית עול.
יג .הֲ לֹואִ ,הנֵה מֵ ֵאת ה' צְ בָּׂ אֹות  -יבוא העונש
עליהם,
וְ יִיגְ עּו עַ ִמים בְ דֵ י ֵאשּ ,ולְאֻ ִמים בְ דֵ י ִריק -
והלאומים בבבל ,שיגעו במלחמה מול האויב,
יגעו לריק ולא יצליחו ,מפני שהאש תשרוף הכל,
יִעָּׂ פּו  -ויתעייפו מלהציל מהאש.
יד .כִ י ִתמָּׂ לֵא הָּׂ ָּׂא ֶׁרץ ,לָּׂדַ עַ ת ֶׁאת כְ בֹוד ה' כַמַ יִם
ְיכַּסּו עַ ל יָּׂם  -כשינקום ה' את נקמתו בבבל,
תמלא הארץ בדעת ה' ,כמו הים ,שהמים,
מכסים וממלאים אותו.

( ים  -מקום כינוס המים ; "ּ...ולְ ִמ ְק ֵוה ַהמַ ִים ָּׂק ָּׂרא י ִַמים)"...

טו .הֹוי מַ ְש ֵקה ֵרעֵ הּו  -הוי על נ"נ ,שהיה משקה
את המלכים שתחתיו יין ,לבזותם ולהשפילם
בשכרותם,
ְמסַ פֵחַ חֲ מָּׂ ְתָך ,וְ ַאף שַ כֵר  -אוסף אותם אליו
בכעסו עליהם ,ואף משכר אותם בעל כורחם,
עֹוריהֶׁ ם  -וכל זה עושה כדי
לְמַ עַ ן הַ בִ יט עַ ל ְמ ֵ
להביט בהם בגלוי ערותם ובבזיונם.
טז .שָּׂ בַ עְ ָּׂת ָּׂקלֹון ִמכָּׂבֹוד  -נפשך ,שבעה יותר
מבזיון המלכים ,מאשר מהכבוד בנצחונך
עליהם,
ְש ֵתה גַם ַא ָּׂתה וְ הֵ עָּׂ ֵרל  -לכן ,גם אתה תשתה
מיין התרעלה ,ותתבזה,

( בבהמ"ק )

הַ ס ִמ ָּׂפנָּׂיו כָּׂל הָּׂ ָּׂא ֶׁרץ  -שותקים מיראתו ,כל
יושבי הארץ.
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ַוי ְִתפֹצְ צּו הַ ְר ֵרי עַ ד ,שַ חּו ּגִ בְ עֹות עֹולָּׂם  -התפוצצו
(נשברו) ,והושפלו ,מלכי העמים החזקים שבא"י,
שנמשלו להרים וגבעות העומדים מעולם,
הֲ לִיכֹות עֹולָּׂם לֹו  -ומעולם ביד ה' ,ההנהגה
להשפיל ולרומם מלכויות.
זַ .תחַ ת ָּׂאוֶׁן  -בעבור עבירות בנ"י,
יתי ָּׂאהֳ לֵי כּושָּׂ ן  -הביא עליהם ,את אהלי
ָּׂר ִא ִ
כושן רשעתים  -שימשלו בהם ( ,שופטים פרק ג' ),
י ְִרּגְ זּון  -וכשמושיעם ,רועדים מלפניו,
י ְִריעֹות ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְדיָּׂן  -יריעות אהלי מדין שמשלו
בישראל (.בימי גדעון ,שהרגו מדין איש את רעהו מרוב בהלה )
ח .הֲ בִ נְהָּׂ ִרים חָּׂ ָּׂרה ה'ִ ,אם בַ נְהָּׂ ִרים ַאפֶָׁך  -וכי
בנהרות חרה אף ה' ,שהחריב אותם מפני בנ"י ?!

אְ .תפִ לָּׂה לַחֲ בַ ּקּוק הַ נָּׂבִ יא ,עַ ל ִשגְ יֹנֹות  -תפילה
שהתפלל חבקוק הנביא ,על חטאי ישראל שעשו
בשגגה.
ב .ה' ,שָּׂ מַ עְ ִתי ִש ְמעֲָך  -שמעתי את הנבואה
שהשמעת לי ,על אורך הגלות,
אתי  -ויראתי מכך מאוד,
ָּׂי ֵר ִ
ה' ,פָּׂעָּׂ לְָך  -את פעלך ,את בנ"י,
בְ ֶׁק ֶׁרב שָּׂ נִים חַ יֵיהּו  -שמור על חיי בנ"י ,בשנות
גלותם,
תֹודיעַ  -על שנות הגלות ,תודיע,
בְ ֶׁק ֶׁרב שָּׂ נִים ִ
בְ ֹרגֶׁזַ ,רחֵ ם ִתזְ כֹור  -שאף בזמן הרוגז על ישראל,
תזכור לרחם עליהם ולא ִיכְ לּו לגמרי.
ג .אֱ לֹוּהַ ִמ ֵתימָּׂ ן יָּׂבֹוא  -ה' בא לתת לישראל את
התורה ,מהר שעיר,
וְ ָּׂקדֹוש  -וה' ,שהוא קדוש ומובדל מכל
האלוהים,
ָּׂארן  -מהר פארן בא ,לתת לישראל את
מֵ הַ ר פ ָּׂ
התורה,
סֶׁ לָּׂה  -בחוזק ה' ,שמעולם,
כִ ּסָּׂ ה שָּׂ מַ יִם הֹודֹו  -הוד ה' כיסה את השמים,

( כשעברו את הירדן ),

ִאם בַ יָּׂם עֶׁ בְ ָּׂר ֶׁתָך  -וכי על הים ( ים סוף ) כעסת ?!
כִ י ִת ְרכַב עַ ל סּוסֶׁ יָך מַ ְרכְ ב ֶֹׁתיָך יְשּועָּׂ ה  -כאשר
רכבת כבייכול ,על סוסיך ,ובמרכבותיך הבאת
לנו את הישועה ( .ובעבור תשועת ישראל ,עשית כל זאת).
ט .עֶׁ ְריָּׂה  -גִ ילית
ֵתעֹור  -ועוררת,
ַק ְש ֶׁתָך  -את חוזקך ,ללחום נגד מלכי כנען,
ְשבֻעֹות מַ טֹות אֹמֶׁ ר  -ובכך ,קיימת את השבועה
שאמרת לשבטים,
סֶׁ לָּׂה  -ועומדת היא לעולם,
נְהָּׂ רֹות ְתבַ ַּקע ָּׂא ֶׁרץ  -ובקעת מהארץ נהרות,
להשקות את בנ"י במדבר.
יָּׂ .ראּוָך י ִָּׂחילּו הָּׂ ִרים  -ראו ההרים את כבוד ה',
ופחדו מפניך,
ז ֶֶׁׁרם מַ יִם עָּׂ בָּׂ ר  -זרם מי הירדן ,עבר עד ים
המלח ,ויבַ ש הירדן מפני בנ"י,
נ ַָּׂתן ְתהֹום קֹולֹו  -מי התהום נתנו את קולם,

( במתן תורה ),

ּות ִהלָּׂתֹו מָּׂ ל ְָּׂאה הָּׂ ָּׂא ֶׁרץ  -וכל יושבי הארץ הללו
ְ
את ה'.
ד .וְ ֹנגַּה ,כָּׂאֹור ִת ְהיֶׁה  -ואור עמוד האש האיר
לישראל ,כאור יום,
ַק ְר ַניִם ִמיָּׂדֹו לֹו  -מאת ה' ,ניתן לישראל חוזק
וגבורה,
וְ שָּׂ ם  -במתן תורה,
חֶׁ בְ יֹון עֻזֹו  -נתן לישראל את התורה ( שהיא עוז
לישראל ) שהיתה חבויה ונסתרת אצלו ( .אצל ה' ).
הְ .ל ָּׂפנָּׂיו  -מאת ה',
ֵילְֶׁך דָּׂ בֶׁ ר  -הולך הדבר ,להכות את העמים,
וְ יֵצֵ א ֶׁרשֶׁ ף  -ויוצאים ,מלאכים מזיקים להכות
את העמים,
ל ְַרגְ לָּׂיו  -בגלל ה' ,מפני ה'( .כמו" :ויברך ה' אותך

( כשנבקעו מֵ י הירדן )

רֹום יָּׂדֵ יהּו נָּׂשָּׂ א  -רוממות יד ה' נישא למעלה,
והכירו כולם בנפלאות ה'.
יא .שֶׁ מֶׁ ש י ֵָּׂרחַ עָּׂ מַ ד זְ ֻבלָּׂה  -השמש והירח עמדו
במקומם ( ,זבול  -מדור ,בית ) במלחמת יהושע עם 5
מלכי האמורי (" ַו ִידֹם ַהשֶׁ ֶׁמש וְ י ֵָּׂרח עָּׂ מָּׂ ד "...יהושע י' יג' )
ִיתָך  -לאור
לְאֹור ִחצֶׁ יָך יְהַ לֵכּוְ ,ל ֹנגַּה בְ ַרק חֲ נ ֶׁ
חיצי ה' ,ולאור הברק של החנית ,הלכו ישראל
במלחמתם ( .ר"ל ,שנצחו בכוח ה').

לרג ִלי")

ו .עָּׂ מַ ד  -ה',
ַו ְימֹדֶׁ ד ֶׁא ֶׁרץ  -ומדד את א"י ,לחלקה לשבטי
ישראל,
ָּׂר ָּׂאה  -את העמים שבא"י,
ַתר ּגֹויִם  -והקפיץ את העמים מתוכה ( ,כמו" :
ַוי ֵ
לנתר בהן על הארץ" ; ויקרא יד' כא' ),
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צָּׂ לְלּו ְשפ ַָּׂתי  -רעדו שפתי מפחד ,והשמיעו קול
צליל ברעידתם,
יָּׂבֹוא ָּׂר ָּׂקב בַ עֲצָּׂ מַ י  -רקבון בא בעצמותי מרוב
צער,
וְ ַת ְח ַתי ֶׁא ְרּגָּׂז  -וארעד במקומי,
אֲ שֶׁ ר ָּׂאנּוחַ  -בזמן שחשבתי שישבו ישראל
במנוחה בארצם,
לְיֹום צָּׂ ָּׂרה  -יבוא עליהם יום צרה( ,גוג ומגוג)
ַלעֲלֹות לְעַ ם יְגּודֶׁ נּו  -שגוג עם גדודיו ,יעלה על
ישראל למלחמה.
יז .כִ י ְת ֵאנָּׂה ל ֹא ִתפְ ָּׂרח  -ובזמן ההוא ,ירבו
הצרות לישראל :התאנה לא תוציא פרחים,

יב .בְ זַעַ םִ ,תצְ עַ ד ָּׂא ֶׁרץ  -ה' כבייכול ,צעד בא"י
בכעס ,לגרש את עמי כנען,
בְ ַאףָּׂ ,תדּוש ּגֹויִם  -ובכעס ,דש ורמס את
העמים.
את ְליֵשַ ע עַ מֶׁ ָך  -יצאת להושיע את עמך,
יג .יָּׂצָּׂ ָּׂ
ְליֵשַ ע ֶׁאת ְמ ִשיחֶׁ ָך  -להושיע את מלכי יהודה,
שמשחת למלוכה,
מָּׂ חַ צְ ָּׂת ר ֹאש ִמבֵ ית ָּׂרשָּׂ ע  -מחצת ורוצצת ,את
ראשי אוייבי ישראל הרשעים,
עָּׂ רֹות  -והרסת והחרבת אותם ,עד שנתגלו,
יְסֹוד עַ ד צַ ּוָּׂאר  -יסוד בתיהם ועד ראשיהם,

( השלב ,הקודם לציץ ולפרי )

(את כל חוזק האומות מחצת ,מהיסוד ועד הצואר),

וְ ֵאין יְבּול בַ ּגְ ָּׂפנִים  -ואין יבול ענבים בגפנים,
כִ חֵ ש מַ עֲשֵ ה ַזיִת  -רזים פירות הזית ( ,שהזיתים,

סֶׁ לָּׂה  -לעולם.
יד .נ ַָּׂקבְ ָּׂת בְ מַ טָּׂ יו  -נ ַקבְ ת ( עשית חור  -השמדת ) את
שריו,
ר ֹאש פְ ָּׂרזָּׂיו  -את ראשי ערי הפרזות,
י ְִסעֲרּו לַהֲ פִ יצֵ נִי  -שהיו באים על ישראל בחוזק,
כרוח סערה ,להפיצם בגלות,
ֲעלִיצ ָֻּׂתם  -ובשמחה היו,
כְ מֹו לֶׁאֱ כֹל עָּׂ נִי בַ ִמ ְס ָּׂתר  -כאשר היו יכולים,
לאכול את העני ( את ישראל ) ,במקום מסתור,

כחושים ודלים )

אכֶׁל  -והשדות לא מוציאות
ּושדֵ מֹות ל ֹא עָּׂ שָּׂ ה ֹ
ְ
אוכל,
ָּּׂגזַר ִמ ִמכְ לָּׂה צ ֹאן  -נכרת הצאן ,מהמקום שכלוא
ושמור בו,
וְ ֵאין בָּׂ ָּׂקר בָּׂ ְרפ ִָּׂתים  -ונכרת הבקר מהרפתות.
ִשעִ י -
יח .וַאֲ נִי בַ ה' ֶׁאעְ לֹוזָּׂהָּׂ ,אגִ ילָּׂה בֵ אֹלהֵ י י ְ
ובכל זאת ,אני ,אשמח בישועה ,שעתיד לעשות
ה' לישראל.
יט .אלוקים ה' חֵ ילִי  -ה' ,הוא הנותן לישראל
את כוחם,
ַויָּׂשֶׁ ם ַרגְ לַי כ ַָּׂאיָּׂלֹות  -ונותן את רגליהם ,קלות
וממהרות כ ַאילֹות ,לרדוף אחר אוייביהם,
מֹותי י ְַד ִר ֵכנִי  -וידריך אותי כשארדוף אחר
וְ עַ ל בָּׂ ַ
אוייבי על ההרים הגבוהים,
ינֹותי  -ותפילה זו ניתנה ,למנצח
ל ְַמנַצֵ חַ בִ נְגִ ָּׂ
בשיר בנגינתי.

( כשאין לישראל מושיע ומגן ).

טו .דָּׂ ַרכְ ָּׂת בַ יָּׂם סּוסֶׁ יָך  -דרכת בים סוף ,עם
סוסיך נגד מצרים (,סוסי ה'  -כנגד סוסי ומרכבות מצרים )
חֹמֶׁ ר מַ יִם ַרבִ ים  -וערימה( ,כמו שאמר במכת הצפרדע:
"ויצברו אותם חמרים חמרים" ) עשית מהמים הרבים.
טז .שָּׂ מַ עְ ִתי  -שמעתי בנבואה ,על הצרות
העומדות לבוא על ישראל בזמן גוג ומגוג,
ו ִַת ְרּגַז בִ ְטנִי  -ורעדה מחרדה בטני,
לְקֹול  -מהקול ששמעתי בנבואה,
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