פרק א

פרק א

טּ .ופ ַָק ְּד ִׁתי  -אזכור להעניש,
עַ ל ּכָל הַ דֹולֵג עַ ל הַ ִׁמפְּ ָתן בַ יֹום הַ הּוא  -על עבדי
המלך והשרים ,שהיו מדלגים במהירות ,על
מפתני בתי העם (מדרגה שבפתחי הבתים) ,לגזול
ממונם,
ּומ ְּרמָ ה -
הַ ְּממַ ל ְִּׁאים בֵ ית אֲ ֹדנֵיהֶׁ ם חָ מָ ס ִׁ
וממלאים את בתי אדוניהם עושר ,מהחמס
שגזלו במרמה .
י .וְּ הָ יָה בַ יֹום הַ הּוא נְּאֻ ם ה'  -ביום הפורענות,
קֹול צְּ עָ ָקה ִׁמשַ עַ ר הַ דָ גִׁ ים  -קול צעקה ישמע
משער הדגים ,מפני האוייב ( כמו שאמר בנחמיה":וְּ ֵאת

ּכּושי בֶׁ ן
ִׁ
אְּ .דבַ ר ה' אֲ שֶׁ ר הָ יָהֶׁ ,אל צְּ ַפ ְּניָה בֶׁ ן
גְּ דַ ְּליָה בֶׁ ן אֲ מַ ְּריָה בֶׁ ן ִׁחזְּ ִׁקיָה,
ֹאש ָיהּו בֶׁ ן ָאמֹון מֶׁ לְֶׁך יְּהּודָ ה  -שלושה
בִׁ ימֵ י י ִׁ
נביאים התנבאו בימי יאשיהו :ירמיהו ( ברחובות ),
חולדה ( לנשים ) ,וצפניה ( בבתי כנסיות ).
בָ .אסֹף ָאסֵ ף ּכֹל מֵ עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה נְּאֻ ם ה' -
אכלה את כל היושבים באדמת א"י.
גָ .אסֵ ף ָאדָ ם ּובְּ הֵ מָ הָ ,אסֵ ף עֹוף הַ שָ מַ יִׁם ְּּודגֵי
הַ יָם,
וְּ הַ מַ כְּ שֵ לֹות ֶׁאת הָ ְּרשָ עִׁ ים  -העוונות שהם מכשול
 יכרתו עם הרשעים,וְּ ִׁהכְּ ַר ִׁתי ֶׁאת הָ ָאדָ ם מֵ עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה נְּאֻ ם ה' :
יֹושבֵ י יְּרּושָ לָם-
יתי י ִָׁדי עַ ל יְּהּודָ ה וְּ עַ ל ּכָל ְּ
ד .וְּ נ ִָׁט ִׁ
אטה את ידי להכות את אנשי יהודה ויושבי
ירושלים,
וְּ ִׁהכְּ ַר ִׁתי ִׁמן הַ מָ קֹום הַ זֶׁהֶׁ ,את ְּש ָאר הַ בַ עַ ל -
ואכרית משם ,את הע"ז ,עד שלא ישאר לה
שארית ( ,שיאשיהו ,הכרית את עבודת הבעל ,ורק שארית

שַ עַ ר הַ דָ גִׁ ים בָ נּו בְּ נֵי הַ ְּסנ ָָאה ,"...נחמיה ג' ג' ),

וִׁ י ָללָה ִׁמן הַ ִׁמ ְּשנֶׁה  -וקול יללה ישמע ,מהשער
השני,
וְּ שֶׁ בֶׁ ר גָדֹול מֵ הַ גְּ בָ עֹות  -וקול שבר גדול ,ישמע
מהגבעות שסביב ירושלים.
יא .הֵ ילִׁילּו י ְֹּשבֵ י הַ מַ כְּ ֵתש  -תיללו יושבי
הַ מַ כְ ֵּתׁש ( שם עֵ ֶׁמק בירושלים ),
ּכִׁ י נ ְִּׁדמָ ה ּכָל עַ ם ּכְּ נַעַ ן  -כי נכרתו האנשים
הסוחרים,
נִׁכְּ ְּרתּוּ ,כָל נ ְִּׁטילֵי כָסֶׁ ף  -נכרתו כל נושאי הכסף.

ממנה נשאר ).

ֶׁאת שֵ ם הַ ּכְּ מָ ִׁרים עִׁ ם הַ ּכֹהֲ נִׁים  -ועד שלא ישאר
שם ( כל ֵזכֶׁר ) ,לכמרים ולכהנים ,המשרתים את
הע"ז.
ה .וְּ ֶׁאת הַ ִׁמ ְּש ַתחֲ וִׁ ים עַ ל הַ גַגֹות ,לִׁצְּ בָ א הַ שָ מָ יִׁם -
וכן ,אכרית את העובדים והמשתחווים על
הגגות  -לצבא השמים ( ,שמש ירח וכוכבים ),
ִׁשבָ עִׁ ים
ִׁשבָ עִׁ ים ַלה' ,וְּ הַ נ ְּ
וְּ ֶׁאת הַ ִׁמ ְּש ַתחֲ וִׁ ים הַ נ ְּ
בְּ מַ ְּלּכָם  -וכן ,את הנשבעים בשם ה' ,ואחר כך,
( לחזק את שבועתם ) נשבעים בשם הע"ז ,שהיא
כמלך עליהם.
ו .וְּ ֶׁאת הַ נְּסֹוגִׁ ים מֵ ַאחֲ ֵרי ה'  -ואת אלו שנסוגו
מדרך ה' ( ,שהפכו את פניהם שהיה לפני ה'  -ונסוגו לאחור ),
וַאֲ שֶׁ ר ל ֹא בִׁ ְּקשּו ֶׁאת ה' וְּ ל ֹא ְּד ָרשֻ הּו  -ואת אלו,
שמעולם לא בקשו את ה'.
ז .הַ ס ִׁמפְּ נֵי ה' אלוקים  -שתקו מפני ה' ,העומד
להביא עליכם את יום הפורענות,
ּכִׁ י ָקרֹוב יֹום ה'  -כי קרוב יום הפורענות לבוא,
ּכִׁ י הֵ כִׁ ין ה' זֶׁבַ חִׁ ,ה ְּק ִׁדיש ְּקרֻ ָאיו  -כי הכין כבר
ה' ,את הזבח להריגה (הרשעים) ,וזימן את
חילותיו  -להרוג בכם.
ח .וְּ הָ יָה בְּ יֹום זֶׁבַ ח ה'  -ביום הפורענות,
ּופ ַָק ְּד ִׁתי עַ ל הַ שָ ִׁרים וְּ עַ ל בְּ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְּ עַ ל ּכָל
הַ ֹּלבְּ ִׁשים מַ לְּבּוש נָכְּ ִׁרי  -אזכור להעניש ,את
השרים ובני המלך הרשעים ,ואת כל הלובשים
בגדים  -כבגדי הגויים.

( הסוחרים )

יב .וְּ הָ יָה בָ עֵ ת הַ ִׁהיא ,אֲ חַ פֵׂש ֶׁאת יְּרּושָ ַל ִׁם בַ נֵרֹות
 אחפש את עוונות אנשי ירושלים ,בדקדוק רב,כאדם המחפש לאור הנר דבר מה בחורים
ובסדקים,
ָשים  -אזכור להעניש ,את
ּופ ַָק ְּד ִׁתי עַ ל הָ אֲ נ ִׁ
האנשים,
הַ קֹפְּ ִׁאים עַ ל ִׁש ְּמ ֵריהֶׁ ם  -היושבים בהשקט
בבתיהם ,כיין העומד במקומו בלי תנועה ,מעל
השמרים השוקעים בתחתית החבית( ,שלא
מתערבבים עם היין ),
יטיב ה' וְּ ל ֹא י ֵָרעַ -
הָ א ְֹּמ ִׁרים בִׁ לְּבָ בָ ם ,ל ֹא ֵי ִׁ
ואומרים בליבם :לא יטיב ה' לצדיקים ,ולא י ֵּרעַ
לרשעים ,והכל במקרה בא.
יג .וְּ הָ יָה חֵ ילָם ל ְִּׁמ ִׁשסָ ה  -את כל עושרם ,ירמוס
ויבזוז האוייב,
ִׁשמָ מָ ה  -ואת בתיהם אהפוך לשממה,
ּובָ ֵתיהֶׁ ם ל ְּ
ִׁשתּו
ּובָ נּו בָ ִׁתים וְּ ל ֹא יֵשֵ בּו ,וְּ נ ְָּטעּו כְּ ָר ִׁמים וְּ ל ֹא י ְּ
ֶׁאת יֵינָם  -לא ישבו בבתים שבנו ,ולא ישתו מיין
כרמיהם ,כי יגלו כולם.
ידָ .קרֹוב יֹום ה' הַ גָדֹולָ ,קרֹובּ ,ומַ הֵ ר ְּמאֹד -
קרוב מאוד לבוא ,היום הגדול ,שבו ינקום ה'
ברשעים,
קֹול יֹום ה' ,מַ ר צ ֵֹרחַ שָ ם גִׁ בֹור  -ביום נקמת ה',
אפילו הגיבור ,יצרח שם ( באותו היום ) בקול מר.
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פרק ב

ִׁשמָ מָ ה  -כי
דּ .כִׁ י עַ זָה עֲזּובָ ה ִׁת ְּהיֶׁה ,וְּ ַא ְּש ְּקלֹון ל ְּ
אם תעשו כן ,הרעה תבוא על עזה ואשקלון
שבערי פלישתים ( ובהמשך גם עמון ומואב),
ַא ְּשדֹוד בַ צָ הֳ ַריִׁם ְּיג ְָּרשּוהָ  -את יושבי אשדוד
(שבפלישתים) יגרשו בצהרי היום ( ,ואיש לא ימלט ),
וְּ עֶׁ ְּקרֹון ֵתעָ ֵקר  -ואנשי עקרון יֵּע ְקרו ממקומם.

טו .יֹום עֶׁ בְּ ָרה הַ יֹום הַ הּוא  -יום ,שיתן בהם ה'
את כעסו ,היום ההוא,
צּוקה  -יום של צרה,
ּומ ָ
יֹום צָ ָרה ְּ
שֹואה  -יום של חושך ורעה ,שיבוא
ּומ ָ
יֹום ש ָֹאה ְּ
בפתאומיות,
יֹום חֹשֶׁ ְך וַאֲ ֵפלָה יֹום עָ נָן ַוע ֲָרפֶׁל:
ּותרּועָ ה  -שיריע האוייב עליכם,
טז .יֹום שֹופָר ְּ
עַ ל הֶׁ עָ ִׁרים הַ בְּ צֻרֹות  -כשיבוא לכבוש את ערי
המבצר,
וְּ עַ ל הַ פִׁ נֹות הַ גְּ בֹהֹות  -ואת המגדלים הגבוהים.
יז .וַהֲ צֵ ר ִֹׁתי ל ָָאדָ ם  -אביא צרה על האדם שבערי
המבצר,
וְּ הָ לְּכּו ּכַעִׁ וְּ ִׁרים  -ילכו בבהלה ממקום למקום
להנצל ,כְ עִ וֵּר ,שלא יודע להיכן יפנה,
ּכִׁ י ַלה' חָ טָ אּו,
וְּ שֻ פְַך דָ מָ ם ּכֶׁעָ פָר  -דמם ישפך בכל מקום ,כעפר
המושלך בחוצות,
ּולְּחֻ מָ ם ּכַגְּ ָללִׁים  -ובשרם יושלך בחוצות בבזיון
 כצואה.יח .גַם ּכ ְַּספָם גַם זְּ הָ בָ ם ,ל ֹא יּוכַל לְּהַ צִׁ ילָם  -גם
רוב הכסף והזהב שאספו ,לא יוכל להציל
אותם ( ,כי לא יקחו הכשדים שוחד ,בעבור פדיון נפשם )
בְּ יֹום עֶׁ בְּ ַרת ה'  -ביום שיתן בהם ה' את כעסו,
ּובְּ ֵאש ִׁקנ ְָּאתֹוֵ ,ת ָאכֵל ּכָל הָ ָא ֶׁרץ  -ובזמן ,שת ֹּאכַל
אש נקמתו של ה' ,את כל הארץ,
ּכִׁ י ָכלָה ַאְך נִׁבְּ הָ לָה ַיעֲׂשֶׁ ה  -כי הכליוןֵּ ,יעשה
בבהלה ובפתאומיות,
ֵאת ּכָל י ְֹּשבֵ י הָ ָא ֶׁרץ  -עם כל יושבי הארץ.

( לשון נופל על לשון )

ישבֵ י חֶׁ בֶׁ ל הַ יָם ,גֹוי ּכְּ ֵר ִׁתים  -אוי על העם
ה .הֹוי ְּ
היושבים בכרתים ( פלישתים ) ,שחלקת נחלתם -
סמוכה לים,
ְּדבַ ר ה' ֲעלֵיכֶׁםּ ,כְּ נַעַ ן ֶׁא ֶׁרץ פְּ ִׁל ְּש ִׁתים וְּ הַ אֲ בַ ְּד ִׁתיְך
מֵ ֵאין יֹושֵ ב  -דבר ה' עליכם ,פלישתים הנקראים
יושבי כנען ,להאביד אתכם.
ו .וְּ הָ י ְָּתה חֶׁ בֶׁ ל הַ יָם  -חלקת נחלתם היושבת על
הים,
נְֹּות ּכְּ רֹת רֹעִׁ ים  -תהיה למדור ובית ,לרועים
שיחפרו שם מקום לשבת,
וְּ גִׁ ְּדרֹות צ ֹאן  -ולגדור שם ,את גדרות הצאן.
ז .וְּ הָ יָה חֶׁ בֶׁ ל  -חלק זה,
ִׁש ֵא ִׁרית בֵ ית יְּהּודָ ה  -יהיה לשארית מבני
ל ְּ
יהודה ,שירשו אותו אחר גלות בבל ( ,אם יבקשו
צדק וענוה ),

ֲעלֵיהֶׁ ם ,י ְִּׁרעּון בְּ בָ ֵתי ַא ְּש ְּקלֹון  -במקומות אלו,
ירעו את צאנם ,שבתיהם יהיו שוממים,
בָ עֶׁ ֶׁרב י ְִּׁרבָ צּון  -בערב ירבצו וישבו במקומם
בשלוה,
יתם  -כי יזכור
ּכִׁ י יִׁפְּ ְּקדֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ יהֶׁ ם ,וְּ שָ ב ְּשבִׁ ָ
אותם ה' ,וישיב את השבויים מהגולה.
מֹואב ,וְּ גִׁ ֻדפֵי בְּ נֵי עַ מֹון ,אֲ שֶׁ ר
ָ
ח .שָ מַ עְּ ִׁתי חֶׁ ְּרפַת
חֵ ְּרפּו ֶׁאת עַ ִׁמי  -שמעתי את החרפה ,שחרפו
וביזו אתכם ,בני מואב ועמון ,בלכתכם לגלות,
ַויַגְּ ִׁדילּו עַ ל גְּ בּולָם  -הגדילו פיהם בצחוק על
ישראל שיוצאים מגבול ארצם.
ִׁׂש ָר ֵאל,
טָ .לכֵן חַ י ָאנִׁי נְּאֻ ם ה' צְּ בָ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְּ
מֹואב ּכִׁ ְּסדֹם ִׁת ְּהיֶׁהּ ,ובְּ נֵי עַ מֹון ַּכ ֲעמ ָֹרה  -מואב
ּכִׁ י ָ
ועמון תהיינה חרבות לעולם ,כערים סדום
ועמורה,
ִׁמ ְּמשַ ק חָ רּול  -ותהיה מלאה בקוצים ,אשר
משמיעים קול בנשיבת הרוח,
ּומכְּ ֵרה מֶׁ לַח -ובכל מקום שיחפרו ימצאו מלח,
ִׁ
ּושמָ מָ ה עַ ד עֹולָם  -ושוממות יהיו לעולם,
ְּ
ְּש ֵא ִׁרית עַ ִׁמי יְּבָ זּום ,וְּ י ֶֶׁׁתר גֹו ִׁי ִׁינְּחָ לּום  -השארית
שתו ֵּתר מישראל אחר הגלות ,יבזזו וירשו את
ִ
ארצם.
י .ז ֹאת לָהֶׁ ם ַתחַ ת גְּ אֹונָם  -זה ענשם ,על רוב
גאוותם,
ּכִׁ י חֵ ְּרפּו ַויַגְּ ִׁדלּו עַ ל עַ ם ה' צְּ בָ אֹות  -כי הגדילו
את פיהם ,לבזות את ה' ית'.

פרק ב
קֹוששּו וָקֹושּו  -חפשו ואספו את
אִׁ .ה ְּת ְּ
עוונותכם ,לשוב מהם לפני ה',
הַ גֹוי ל ֹא נִׁכְּ סָ ף  -העם ,שאינו חושק וחומד,
לשמור את דבר ה'.
ב .בְּ טֶׁ ֶׁרם לֶׁדֶׁ ת חֹק  -לפני ש ִתולֵּד עליכם גזירת
הפורענות ,שובו בתשובה,
ּכְּ מֹץ עָ בַ ר יֹום  -לפני שיבוא היום ,שבו תהיו
כמוץ ,העובר ברוח ומתפזר למרחוק ( ,לפני שתפוצו
בגלות )

בְּ טֶׁ ֶׁרם ל ֹא יָבֹוא ֲעלֵיכֶׁם חֲ רֹון ַאף ה' ,בְּ טֶׁ ֶׁרם ל ֹא
יָבֹוא ֲעלֵיכֶׁם יֹום ַאף ה'  -לפני שיבוא עליכם
היום ,שיתן בכם ה' את כעסו.
ג .בַ ְּקשּו ֶׁאת ה' ּכָל עַ ְּנוֵי הָ ָא ֶׁרץ ,אֲ שֶׁ ר ִׁמ ְּשפָטֹו
פָעָ לּו  -בקשו את ה' ,הצדיקים בעלי ענוה,
שעושים את משפט ה',
בַ ְּקשּו צֶׁ דֶׁ ק בַ ְּקשּו ֲע ָנוָה  -בקשו לעשות צדק
וללכת בדרך של ענוה,
אּולַי ִׁתסָ ְּתרּו בְּ יֹום ַאף ה'  -אולי כך ,תסתתרו
מהרעה ביום ב ֹּא הפורענות.
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בַ ה' ל ֹא בָ טָ חָ הֶׁ ,אל אֱ ֹלהֶׁ יהָ ל ֹא ָק ֵרבָ ה  -לא בטחו
בה' ,ולא קרבו את עצמם לה' ית' שיושיעם.
גׂ .שָ ֶׁריהָ בְּ ִׁק ְּרבָ ּה ,אֲ ָריֹות שֹאֲ גִׁ ים ,שֹפְּ טֶׁ יהָ זְּ ֵאבֵ י
עֶׁ ֶׁרב  -השרים והשופטים שבירושלים ,עושקים
וחומסים את העם ,כאריה השואג על טרפו,
וכזאבים היוצאים בערב לטרוף טרף,
ל ֹא ג ְָּרמּו ַלב ֶֹׁקר  -ומשחיתים הכל ,כזאבים ,שלא
משאירים אפילו את העצמות של הטרף עד
הבוקר.
יאיהָ פֹחֲ זִׁ ים  -נביאי השקר ,אנשים רקים
ד .נְּבִׁ ֶׁ
וקלי דעת,
ַאנְּשֵ י בֹגְּ דֹות  -הבוגדים בה',
ּכֹהֲ נֶׁיהָ ִׁחּלְּלּו קֹדֶׁ ש  -מבזין ומחללין את המקדש,
תֹורה  -לא מורים את העם תורה ,וכאילו
חָ ְּמסּו ָ
חומסים אותה מהעם.
ה .ה' צַ ִׁדיק בְּ ִׁק ְּרבָ ּה  -ה' ,שצדק עושה בתוך
ירושלים,
ל ֹא ַיעֲׂשֶׁ ה עַ וְּ לָה  -ואינו עושה עול,
בַ ב ֶֹׁקר בַ ב ֶֹׁקר  -בכל בוקר,
ִׁמ ְּשפָטֹו י ִֵׁתן לָאֹור  -מוציא משפט צדק לאור,
ל ֹא נֶׁעְּ דָ ר  -אין יום ,שנחסר בו עשיית הצדק,
וְּ ל ֹא יֹודֵ עַ עַ ּוָל בֹשֶׁ ת  -ובכל זאת ,הכהנים
והשופטים העושים עוְ לה בעיר הקודש ,אינם
מתביישים מפני ה' ,העושה בה תמיד צדק.
וִׁ .הכְּ ַר ִׁתי גֹו ִׁים  -הנה ,הכרתי עמים רבים,
נֹותם  -והמגדלים שבפינות העיר  -היו
נָשַ מּו פִׁ ָ
לשממה,
חּוצֹותם ִׁמבְּ לִׁי עֹובֵ ר  -החרבתי את
ָ
הֶׁ חֱ ַרבְּ ִׁתי
רחובות הערים ,עד שאין איש עובר בהם,
נִׁצְּ דּו עָ ֵריהֶׁ ם ִׁמבְּ לִׁי ִׁאיש מֵ ֵאין יֹושֵ ב  -עריהם
נהיו שממה ,ואין איש יושב בהם.
אֹותי ִׁת ְּק ִׁחי מּוסָ ר -
ִׁ
זָ .אמַ ְּר ִׁתיַ ,אְך ִׁת ְּיר ִׁאי
חשבתי בליבי ,שתפחדו מפני ,ותקחו מחורבן
הגויים מוסר,
וְּ ל ֹא ִׁיּכ ֵָרת ְּמעֹונָּה  -וכך ,לא אבוא להכרית את
ביהמ"ק,
ּכֹל אֲ שֶׁ ר פ ַָק ְּד ִׁתי עָ לֶׁיהָ  -ולא תבוא על ירושלים,
כל הרעה שאני זוכר עליה,
ָאכֵן  -אך באמת ,לא לקחו מוסר,
ִׁילֹותם  -הזדרזו
ִׁה ְּשּכִׁ ימּו ִׁה ְּש ִׁחיתּו ּכֹל ֲעל ָ
בהשכמה ,לקלקל את כל מעשיהם.

נֹורא ה' ֲעלֵיהֶׁ ם  -ה' שהוא נורא ,יבוא
יאָ .
עליהם להענישם,
ּכִׁ י ָרזָה ֵאת ּכָל אֱ ֹלהֵ י הָ ָא ֶׁרץ  -יביא רזון ודלות
לכל אלוהי העמים (,שיכירו כולם ,שכל הע"ז  -הבל )
ִׁש ַתחֲ וּו לֹו ִׁאיש ִׁמ ְּמקֹומֹו ּכֹל ִׁאיֵי הַ גֹויִׁם  -עד
וְּ י ְּ
שכל הגויים ,אפילו מהאיים הרחוקים יכירו
במלכות ה' וישתחוו לו.
ּושים חַ ְּללֵי חַ ְּרבִׁ י הֵ מָ ה  -גם אתם
יב .גַם ַא ֶׁתם ּכ ִׁ
בני כוש( כמו מואב ועמון ) ,תיפלו חללים בחרב ה',
מפני שהרעותם לבנ"י.
יג .וְּ יֵט יָדֹו עַ ל צָ פֹון  -ה' יטה את ידו להכות את
בבל שבצפון א"י,
יאבֵ ד ֶׁאת ַאשּור  -ויביא אבדון על ממלכת
וִׁ ַ
אשור,
ִׁשמָ מָ ה  -וישים את נינוה ( ראש
וְּ יָׂשֵ ם ֶׁאת נִׁי ְּנוֵה ל ְּ
ממלכת אשור ) למקום שממה,
צִׁ יָה ּכ ִַׁמ ְּדבָ ר  -ויבשה כמדבר.
יד .וְּ ָרבְּ צּו בְּ תֹוכָּה עֲדָ ִׁריםּ ,כָל חַ יְּתֹו גֹוי  -ירבצו
שם עדרי בהמות הגויים,
גַם ָק ַאת גַם ִׁקפֹד  -שמות עופות,
בְּ כַפְּ ת ֶֹׁריהָ ָילִׁינּו  -תחת משקופי הבתים ילונו,
ְּשֹורר בַ חַ ּלֹון  -קול צפצוף הציפורים ,ישמע
קֹול י ֵ
בחלונות הבתים,
ח ֶֹׁרב בַ סַ ף  -חורבן יהיה במזוזות כל הבתים,
ּכִׁ י ַא ְּרזָה ,עֵ ָרה  -כי תקרות הארז של הבתים
נפלו ,ונשארו הבתים מגולים לרוח וגשם.
טו .ז ֹאת הָ עִׁ יר הָ עַ ּלִׁיזָה ,הַ יֹושֶׁ בֶׁ ת לָבֶׁ טַ ח  -זאת
נינוה ,שהיתה עיר עליזה ושמחה ,ויושבת
בבטחה,
הָ א ְֹּמ ָרה בִׁ לְּבָ בָ ּה ,אֲ נִׁי וְּ ַאפְּ ִׁסי עֹוד  -שהיתה
אומרת בליבה :אני העיר החשובה בעולם ,ואין
עוד עיר כמוני,
ֵאיְך הָ י ְָּתה לְּשַ מָ ה  -לשממה,
מַ ְּרבֵ ץ לַחַ יָה  -ולמקום רביצת החיות,
ִׁשרֹק ָינִׁיעַ ָידֹו  -כל העובר לידה,
ּכֹל עֹובֵ ר עָ לֶׁיהָ י ְּ
ישרוק ויניע את ידו ,מרוב תמהון והתפעלות.

פרק ג
א .הֹוי מ ְֹּר ָאה וְּ נִׁגְּ ָאלָה  -אוי ,על ירושלים ,העיר
המגועלת ומלוכלכת

בנוצתה" ,ויקרא א' טז')

בעוונות (,מוראה ,כמו ":מוראתו

הָ עִׁ יר הַ יֹונָה  -העיר שאנשיה ,מצערים איש את
רעהו ( .היונה  -מלשון אונאה )
ב .ל ֹא שָ ְּמעָ ה בְּ קֹול  -בקול נביאי ה',
ל ֹא ל ְָּקחָ ה מּוסָ ר  -מגלות עשרת השבטים,

חָ .לכֵן חַ ּכּו לִׁי נְּאֻ ם ה'  -לכן ,יהיה עליכם לחכות
זמן רב עד שאגאל אתכם,
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בַ ת יְּרּושָ ָל ִׁם:
טו .הֵ ִׁסיר ה' ִׁמ ְּשפָטַ יְִׁך  -הסיר ה' מכם ,משפט
היסורים,
איְּבֵ ְך  -פינה וביער מהעולם ,את אוייבכם,
פִׁ נָה ֹ
ִׁׂש ָר ֵאל ה' בְּ ִׁק ְּרבֵ ְך  -ה' מולך בתוככם,
מֶׁ לְֶׁך י ְּ
ל ֹא ִׁת ְּיר ִׁאי ַרע עֹוד  -לא תפחדי עוד ,מכל רע
שיבוא עליכם.
יר ִׁאי -
טז .בַ יֹום הַ הּוא י ֵָאמֵ ר לִׁירּושָ ַל ִׁם ַאל ִׁת ָ
יאמֵּ ר לירושלים ע"י הנביאים ,אל תפחדי עוד,
צִׁ יֹוןַ ,אל י ְִּׁרפּו יָדָ יְִׁך  -ולציון יאמֵּ ר ,שלא יהיה לה
עוד רפיון ידיים ופחד מכל רע.
יֹושיעַ  -ה' גבור
יז .ה' אֱ ֹלהַ יְִׁך בְּ ִׁק ְּרבֵ ְך ,גִׁ בֹור ִׁ
הוא ,ויושיע אתכם מכל אוייב,
י ִָׁׂשיׂש עָ ַליְִׁך בְּ ִׁׂש ְּמחָ ה  -ישמח בכם ,ברוב שמחה,
יַחֲ ִׁריש בְּ ַאהֲ בָ תֹו  -ברחמיו עליכם ,יכבוש ויכסה
על כל פשעיכם,
יָגִׁ יל עָ ַליְִׁך בְּ ִׁרנָה:
יח .נּוגֵי ִׁממֹועֵ ד  -את ישראל שהיו ביגון ,על
מועד הגאולה המתאחר מלבוא,
ָאסַ פְּ ִׁתי  -אספתי והבאתי אותם לירושלים,
ִׁממֵ ְך הָ יּו  -כי ממך היו וגלו,
מַ ְּׂש ֵאת עָ לֶׁיהָ חֶׁ ְּרפָה  -וכבר נשאו בגלותם ,חרפה
ובושה על חורבן העיר.
יטִׁ .ה ְּננִׁי עֹׂשֶׁ ה  -משפט,
ֶׁאת ּכָל ְּמעַ ַניְִׁך בָ עֵ ת הַ ִׁהיא  -עם כל העמים שעינו
וצערו אתכם,
וְּ הֹושַ עְּ ִׁתי ֶׁאת הַ ֹצלֵעָ ה  -ואושיע את ישראל,
שהם כצולעים וכואבים מצרות הגלות,
וְּ הַ נִׁדָ חָ ה אֲ ַקבֵ ץ  -ואת ישראל שנדחו מלפני -
אקבץ לארצם,
וְּ ׂשַ ְּמ ִׁתים ל ְִּׁת ִׁהּלָה  -שיהללו אותם כל העמים,
ּולְּשֵ ם  -ומפורסמים בשם טוב,
בְּ כָל הָ ָא ֶׁרץ בָ ְּש ָתם  -בכל המקומות ,שהיו
מתביישים בגלותם.
כ .בָ עֵ ת הַ ִׁהיא ָאבִׁ יא ֶׁא ְּתכֶׁם  -מן הגלות,
ּובָ עֵ ת  -ובעת ההיא,
ַקבְּ צִׁ י ֶׁא ְּתכֶׁם  -אקבץ ואאסוף אתכם לא"י,
ּכִׁ י ֶׁא ֵתן ֶׁא ְּתכֶׁם לְּשֵ ם וְּ ל ְִּׁת ִׁהּלָה ,בְּ כֹל עַ מֵ י הָ ָא ֶׁרץ,
בּותיכֶׁם לְּעֵ ינֵיכֶׁם ָאמַ ר ה'  -ואת
בְּ שּובִׁ י ֶׁאת ְּש ֵ
השם ( הפרסום ) והתהילה  -תראו בעיניכם ,כאשר
אשיב את השבויים מהגלות  -לא"י.

קּומי לְּעַ ד  -עד היום ,שיקום ויתגלה כבוד
לְּיֹום ִׁ
ה' לעולם,
ּכִׁ י ִׁמ ְּשפ ִָׁטי לֶׁאֱ סֹף גֹויִׁם ,ל ְָּקבְּ צִׁ י מַ ְּמלָכֹות  -כאשר
אאסוף את כל הגויים והממלכות לירושלים,
( את גוג ,ועמים רבים אשר אתו ),

ִׁשפְֹך ֲעלֵיהֶׁ ם זַעְּ ִׁמיּ ,כֹל חֲ רֹון ַאפִׁ י  -ואז ,אשפוך
ל ְּ
עליהם את כעסי הרב,
ּכִׁ י בְּ ֵאש ִׁק ְּנ ָא ִׁתי ֵת ָאכֵל ּכָל הָ ָא ֶׁרץ  -ובאש נקמתי
אשרוף את כל הארץ.
טּ .כִׁ י ָאז  -כל מי שישאר ,אחר נקמתי
מהגויים,
רּורה ,ל ְִּׁקר ֹא ֻכּלָם בְּ שֵ ם
ֶׁא ְּהפְֹך ֶׁאל עַ ִׁמיםׂ ,שָ פָה בְּ ָ
ה'  -כל העמים יהפכו את ליבם אל ה' ,ויקראו
כולם בברור גמור בשם ה',
לְּעָ בְּ דֹו ְּשכֶׁם ֶׁאחָ ד  -לעבוד את ה' כולם יחד.
ּושמֹו אחד",
( כמו שאמר זכריה...":בַ יֹום ַההּוא י ְִּׁהיֶׁה ה' ֶׁאחָ ד ְּ
זכריה יד' ט' )

י .מֵ עֵ בֶׁ ר ְּלנַהֲ ֵרי כּוש  -ישראל ,שגלו מעבר לנהר
ארץ כוש,
ע ֲָת ַרי  -שהיו עוטרים לפני בתפילה,
בַ ת פּוצַ י  -שנפוצו בין הגויים,
יֹובִׁ לּון ִׁמנְּחָ ִׁתי  -יובילו לי מנחה ,כשישובו
מגלותם.
יא .בַ יֹום הַ הּוא  -בזמן הגאןלה,
ִׁיֹלתיְִׁך אֲ שֶׁ ר פָשַ עַ ְּת בִׁ י  -לא
בֹושי ִׁמּכֹל ֲעל ַ
ל ֹא ֵת ִׁ
תוסיפו להתבייש מכל פשעיכם (,שניקו מעוונם ,וקבלו

את ענשם)

ּכִׁ י ָאז ָא ִׁסיר ִׁמ ִׁק ְּרבֵ ְך עַ ּלִׁיזֵי גַאֲ ו ֵָתְך  -אסיר מכם
את המתגאים ושמחים נגד ה',
תֹוספִׁ י ְּלגָבְּ הָ ה עֹוד בְּ הַ ר ָק ְּד ִׁשי  -ולא תוסיפו
וְּ ל ֹא ִׁ
להתגאות נגד ה' ,בירושלים עיר הקדש ,וכל
הנהגתם תהיה בענוה.
יב .וְּ ִׁה ְּש ַא ְּר ִׁתי בְּ ִׁק ְּרבֵ ְך  -בתוכך,
עַ ם עָ נִׁי  -עם מוכנע לפני ה',
וָדָ ל  -עם ,שנפשו נמוכה ,וכפופה בענוה לפני ה',
וְּ חָ סּו בְּ שֵ ם ה'  -ויבטחו בשם ה'.
ִׁׂש ָר ֵאל  -השארית שישארו
יגְּ .ש ֵא ִׁרית י ְּ
מישראל,
ל ֹא ַיעֲׂשּו עַ וְּ לָה  -שקר,
וְּ ל ֹא יְּדַ בְּ רּו ָכזָב ,וְּ ל ֹא יִׁמָ צֵ א בְּ פִׁ יהֶׁ ם לְּשֹון ַת ְּר ִׁמית
 לא יִמצֵּ א ,מי שידבר בלשונו דבר מרמה,ּכִׁ י הֵ מָ ה י ְִּׁרעּו ,וְּ ָרבְּ צּו וְּ ֵאין מַ חֲ ִׁריד  -ישבו
במקומם בשלום ובשלווה ,ואין מי שיחריד
אותם משלוותם.

ידָ .רנִׁי בַ ת צִׁ יֹון  -שבחו את ה' ,בני ירושלים,
ִׁׂש ָר ֵאל  -הריעו בשמחה בנ"י,
הָ ִׁריעּו י ְּ
ִׁׂש ְּמ ִׁחי וְּ עָ לְּזִׁ י בְּ כָל לֵב  -בשמחה שלמה ,בכל הלב,
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