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פרק א'

א .חֲ זֹון יְשַ עיהּו בֶ ן אמֹוץ אֲ שֶ ר חזה עַ ל יְהּודה
וִ ירּושלם  -נבואות שניבא ,על יהודה וירושלים.
בִ ימֵ י עֻזִ יהּו יֹותם אחז י ְִחזְ ִקיהּו מַ ְלכֵי יְהּודה -
נבואות ישעיהו ,היו בזמן  4מלכים אלו.
בִ .ש ְמעּו שמַ יִם וְ הַ אֲ זִ ינִי ֶא ֶרץ -שיִהיו עדים לדבר
נבואתי.
כִ י ה' ִדבֵ ר  -הנבואה ,ולא מעצמי.
בנִים גִ דַ ל ְִתי וְ רֹומַ ְמ ִתי  -גדלתי ורוממתי את בנ"י
מכל האומות,
וְ הֵ ם פ ְשעּו בִ י  -ובנ"י ,גמלו לי רעה תחת טובה זו
 ומרדו בי !קנֵהּו  -השור ,יודע ומכיר את בעליו,
ג .ידַ ע שֹור ֹ
ַוחֲ מֹור ֵאבּוס בְ עליו  -ואף החמור ,יודע היכן
מקום האבוס שהניח לו בעליו ,
ִשר ֵאל  -ל ֹא ידַ ע ,עַ ִמי  -ל ֹא ִה ְתבֹונן  -אבל בנ"י,
י ְ
לא יודעים את ה' ולא מתבוננים בכל הטובות
שעשה לישראל.
ד .הֹוי גֹוי חֹטֵ א  -הוי ! עם חוטא,
עַ ם כֶבֶ ד עֹון  -עם שעוונותיו רבים וכבדים.
ז ֶַרע ְמ ֵרעִ ים  -זרע של עושי רע.
יתים  -בנים שמקלקלים דרכם.
בנִים מַ ְש ִח ִ
ִשר ֵאל  -הכעיסו את
עזְ בּו ֶאת ה' ,נִאֲ צּו ֶאת ְקדֹוש י ְ
ה',
נזֹרּו אחֹור  -התרחקו ,והלכו מאחרי ה'.
ה .עַ ל מֶ ה תֻ כּו -מדוע אינכם מתבוננים,
מי מכה אתכם ,ועל מה?
תֹוסיפּו סרה  -ועוד מוסיפים לסור מדרך ה',
עֹוד ִ
ולעשות רעה.
כל ר ֹאש לחֳ לִי  -הלא כל ראש  -חֹולִי (מחלה),
וְ כל לֵבב דַ ּוי -וכל לב  -מלא בכאב.
( ומדוע לא תקחו מוסר ).

וִ .מכַף ֶרגֶל וְ עַ ד ר ֹאש ֵאין בֹו ְמתֹם  -הלא אין בכל
הגוף מקום תם  -שלם בלא מכה,
פֶצַ ע -מכה עם דם.
וְ חַ בּורה  -מכה ,שהדם נצרר תחת העור.
ּומַ כה ְט ִריה  -מכה ,שעדיין ְט ִריָּה ולחה.
ל ֹא זֹרּו  -לא פזרו על המכה  -תרופה,
וְ ל ֹא חֻ בשּו  -ולא חבשו אותה,
וְ ל ֹא רֻ כְ כה בַ שמֶ ן -ולא ִרכְ כּו המכה  -בשמן.
( נמשל :הלא עדיין לא נרפאתם ,מהמכות שהבאתי עליכם ,ומדוע
תוסיפו לעשות רעה ,ואינכם שבים בתשובה ?? ).

זַ .א ְרצְ כֶם ְשממה ,ע ֵריכֶם ְשרֻ פֹות ֵאש -לכן,
ארצכם תהיה שממה ,והערים  -ישרפו באש.
ַא ְדמַ ְתכֶםְ ,לנֶגְ ְדכֶם  -ז ִרים אֹכְ לִים אֹתּה  -נגד
עינכם יאכלו ,יכבשו ,עמים זרים את ארצכם.
ּושממה כְ מַ ְה ֵפכַת ז ִרים -יעשו ארצכם שממה,
ְ
כארץ ,שהופכים ומחריבים אותה זרים.
(שהרי אינם מתכוונים להשאר בּה ).

נֹותרה בַ ת צִ יֹון  -כְ סֻ כה בְ כ ֶרם  -ירושלים,
ח .וְ ְ
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תשאר ריקה מיושביהָּ  ,כמו סוכת השומר בכרם,
שאחר שנבצרו הענבים ,הולך ,ונשארת ריקה.
כִ ְמלּונה בְ ִמ ְקשה  -וכמקום הלינה ,של שומר
שדה קשואים ,שאחר לקיטת הקשואים ,עוזב
מקום השמירה.
כְ עִ יר נְצּורה -וכעיר ,שצרים עליהָּ אוייבים ,שאחר
שנגמר המצור ,עוזבים הסוכות שעשו.
ט .לּולֵי ה' צְ באֹות -אם לא היה ה',
הֹותיר לנּו ,ש ִריד כִ ְמעט -משאיר לנו ,שרידים
ִ
מעטים,
כִ ְסדֹם היִינּוַ ,ל ֲעמֹרה ד ִמינּו -היינו דומים לסדום
ועמורה ,שלא נשאר שם דבר.
יִ .ש ְמעּו ְדבַ ר ה' ְקצִ ינֵי ְסדֹם  -שרים הדומים
במעשיהם  -לשרים של סדום.
תֹורת אֱ ֹל ֵקינּו ,עַ ם ֲעמֹרה -האזינו לתורת
הַ אֲ זִ ינּו ַ
ה' ,עם הדומה במעשיו  -לאנשי עמורה.
יא .למה לִי רֹב זִ בְ חֵ יכֶם י ֹאמַ ר ה' -למה לי
שתביאו לפני קרבנות.
(אם אינכם שבים ממעשיכם הרעים ,לשם מה תביאו קרבנות,
הלא אינם לרצון לפני ! ) .

שבַ עְ ִתי עֹלֹות ֵאילִים  -אני מואס בעולותיכם,
כאדם ,השבע ממאכל ,ואינו חפץ בו עוד.
יאים  -חֵ לב של בהמות שמנות.
וְ חֵ לֶב ְמ ִר ִ
תּודים  -עיזים זכרים.
וְ דַ ם פ ִרים ּוכְ ב ִשים וְ עַ ִ
ל ֹא חפצְ ִתי -ואינם לרצון לפני.
יב .כִ י תבֹאּו לֵראֹות פני  -כשאתם באים ,להֵ ָּראֹות
לפני  -ברגלים,
ִמי בִ ֵקש ז ֹאת ִמי ְֶדכֶם ְ -רמֹס חֲ צֵ רי -מי בקש
שתבואו לדרוך בחצרי ,אחר שמעשיכם
מקולקלים.
תֹוסיפּו הבִ יא ִמנְחַ ת שוְ א  -אל תוסיפו
יג .ל ֹא ִ
להביא לפני מנחה לחינם  -שהרי אינה לרצון
לפני.
ְקט ֶֹרת תֹועֵ בה ִהיא לִי  -שהרי הקומץ שאתם
מקטירים  -תועבה הוא לפני.
חֹדֶ ש וְ שַ בת ְקר ֹא ִמ ְקרא  -כשאתם נאספים בר"ח,
שבת ובמועדים -במקדש,
ל ֹא אּוכַל אוֶן ַועֲצרה  -לא אוכל לסבול גם את
האוֶן ( המחשבות רעות שבלבכם ,והע"ז שלכם ),
יחד עם הָּ עֲצרה ( שאתם נעצרים ומתאספים לכבודי ).
יד .ח ְדשֵ יכֶם ּומֹועֲדֵ יכֶם שנְאה נַפְ ִשי  -קרבנות
ר"ח ומועדים שלכם  -אני שונא.
היּו עלַי לט ַֹרח  -והם כמשא כבד עלי,ולא לרצון.
יתי נְשא -התעייפתי מלשאת אותו.
ִנל ְֵא ִ

(את המשא-את קרבנותיכם )

טוּ .ובְ פ ִר ְשכֶם ַכפֵיכֶם -וכשתפרשו את כפיכם
בתפילה לפני,
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ַאעְ לִים עֵ ינַי ִמכֶם ,גַם כִ י ַת ְרבּו ְתפִ לה ֵ -אי ֶננִי
שֹמֵ עַ  -אעלים את עיני מכם ,אפילו אם תרבו
להתפלל,
יְדֵ יכֶם  -ד ִמים מלֵאּו -משום שידיכם מלאים
בשפיכות דמים.
טזַ .רחֲ צּו ִהזַכּו  -רחצו ונקו ליבכם בתשובה.
ה ִסירּו רֹעַ מַ עַ ְללֵיכֶם ִמ ֶנגֶד עֵ יני  -הסירו מעשיכם
הרעים מלפני,
ִח ְדלּו ה ֵרעַ  -הפסיקו לעשות רע !
יז .ל ְִמדּו הֵ יטֵ ב  -למדו להיטיב דרכיכם.
ִד ְרשּו ִמ ְשפט  -בקשו לעשות משפט אמת.
ַשרּו את הדין (עשו הדין ע"פ היושר ,חזקו ועודדו
ַא ְשרּו  -י ְ
את הנגזל ).
חמֹוץ  -הנגזל.
ִשפְ טּו יתֹום  -שפטו דין אמת ליתום.
ִריבּו ַאלְמנה  -דין צדק ,במריבה של אלמנה.
יח.לְכּו נא וְ נִּוכְ חה ,י ֹאמַ ר ה'  -בואו נתווכח ונברר,
מי קלקל ,אתם או אני? וכאשר תודו ברעתכם,
דעו,
ִאם י ְִהיּו חֲ ט ֵאיכֶם כַשנִים  -שאפילו אם חטאיכם
יהיו אדומים ,כשני תועלת,
כַשֶ לֶג ַילְבִ ינּו  -אכפר לכם ,ויהיו כשלג לבן.
ִאם י ְַא ִדימּו כַתֹולע  -כַצֶ מֶ ר י ְִהיּו  -אם יאדימו
כצבע אדום ,אכפר לכם ,ויהיו כצמר לבן.
ּושמַ עְ ֶתם -אם תרצו ,ותשמעו
יטִ .אם ת ֹאבּו ְ
בקולי,
טּוב הא ֶרץ ת ֹאכֵלּו  -אתן לכם מכל טוב הארץ.
כ .וְ ִאם ְתמאֲ נּו  -ואם תסרבו לשמוע לה',
יתם  -ותמרדו בי,
ּומ ִר ֶ
ְ
חֶ ֶרב ְתאֻ כְ לּו  -חרב האוייב  -תאכל אתכם,
כִ י פִ י ה' ִדבֵ ר  -וכך יהיה.
כאֵ .איכה היְתה לְזֹונהִ ,ק ְריה נֶאֱ מנה  -כיצד
נהיתה ירושלים (שהיתה עיר נאמנה לה')  -משקרת
ומורדת בַ ה'  -כזונה המשקרת בבעלה.
ְמלֵאֲ ִתי ִמ ְשפט  -שהיתה מלאה במשפט אמת.
צֶ דֶ ק ילִין בּה  -הצדקִ ,ה ְת ִמיד ללּון בתוכה,
וְ עַ תה ְמ ַרצְ ִחים  -ועכשיו ,מלאה בשפיכות דמים.
כב .כ ְַספְֵך היה ל ְִסיגִ ים  -הכסף בירושלים ,היה
מלא בסיגים.
סבְ ֵאְך  -מהּול בַ מיִם -והיין ,מהול ומעורב במים.
סֹור ִרים  -השרים סרו מדרך ה',
כג .ש ַריְִך ְ
וְ חַ בְ ֵרי ַגנבִ ים -ומתחברים עם גנבים.
כֻלֹו אֹהֵ ב שֹחַ ד  -כל השרים  -אוהבי שוחד,
מנִים -רודפים ,שיְשַ לְמּו להם -תשלומין.
וְ רֹדֵ ף שַ ְל ֹ
ִשפֹטּו  -בדין צדק.
יתֹום ל ֹא י ְ
וְ ִריב ַאלְמנה  -ל ֹא יבֹוא אֲ לֵיהֶ ם  -האלמנה לא
באה כלל למשפט ,שיודעת ,שלא יועיל לה.
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ִשר ֵאל -ה',
כד .לכֵן נְאֻ ם האדֹון ה' צְ באֹות אֲ בִ יר י ְ
שהוא החוזק של ישראל.
הֹוי ֶאנחֵ ם ִמצ ַרי  -אתנחם ,בעונש שאעניש את
אוייבַ י,
וְ ִאנ ְקמה מֵ אֹויְבי -ואנקום באוייבַ י.
כה .וְ א ִשיבה י ִדי ע ַליְִך  -אשיב את ידי להכות
אותם ,שוב ושוב.
וְ ֶאצְ רֹף ַכבֹר ִ -סיגיְִך  -ואנקה ממך את הסיגים,
(את הרשעים) ,כסבון  -המנקה את הכתמים מהבגד,
וְ א ִסירה כל בְ ִדיליְִך  -ואסיר ממך כל ליכלוך ,את
הרשעים ( .בדיל  -מין מתכת המעורבת עם הכסף).
כו .וְ א ִשיבה שֹפְ טַ יְִך כְ ב ִראשֹנה,וְ ֹיעֲצַ יְִך כְ בַ ְת ִחלה-
אחר שיִכְ לּו הרשעים ,אשיב לך שופטים ויועצים
צדיקים ,כמו שהיו בתחילה (.לפני שהרשיעו ; כמו:

"ְ ...מ ֵלאֲ ִתי ִמ ְשפט,צֶ ֶדק י ִלין בּה "...לעיל פס' כא' ).

ַאחֲ ֵרי כֵן ,יִק ֵרא לְך עִ יר הַ צֶ דֶ קִ ,ק ְריה נֶאֱ מנה -
ושוב ִת ָּק ְר ִאי ":עִ יר הַ צֶּ דֶּ קִ ,ק ְר ָּיה נֶּאֱ מָּ נָּה" ,עיר
המלאה בצדק ,ונאמנה לה'.
כז .צִ יֹון  -בְ ִמ ְשפט ִתפדֶ ה  -ע"י שיעשה בה
ותוָּשַ ע.
המשפט  -תפדה ִ
וְ שבֶ יה  -בִ צְ דקה  -וישובו מהגלות ,ע"י שיעשו
צדקה.
כח .וְ שֶ בֶ ר פ ְֹשעִ ים וְ חַ ט ִאים י ְַחדו  -הפושעים
והחוטאים  -כולם יחד יִשָּ בְ רּו.
וְ עֹזְ בֵ י ה'  -יִכְ לּו  -ועוזבי ה'  -ימותו.
כט .כִ י ֵיבֹשּו ,מֵ ֵאילִים אֲ שֶ ר חֲ מַ ְד ֶתם  -עוזבי ה',
יתביישו מהאילים ֵ(אלה  -שם עץ)  -שעבדו אותם.
וְ ַת ְחפְ רּו  -מֵ הַ גַנֹות אֲ שֶ ר בְ חַ ְר ֶתם -ויתביישו ,שהיו
עובדים ע"ז ,בגנים שבחרו להם.
ל .כִ י ִת ְהיּו  -כי אתם ,עובדי הע"ז ,תהיו,
כְ ֵאלה ,נֹבֶ לֶת עלֶה  -כעץ ֵאלָּה שנבלו בה העלים,
ּוכְ גַנה  -אֲ שֶ ר מַ יִם ֵאין לּה -וכגינה,שאין בה מים.
(כך ,רשעי בנ"י  -יענשו ).

לא .וְ היה הֶ חסֹן ִ -ל ְנע ֶֹרת  -הפסל החזק ,יהיה
כמו נעורת (.פסולת הפשתן).
ּו ֹפעֲלֹו ְ -לנִיצֹוץ  -ועושה הפסל  -כניצוץ אש,
ּובעֲרּו ְשנֵיהֶ ם י ְַחדו  -וְ ֵאין ְמכַבֶ ה  -ושניהם יחד
( הנעורת והניצוץ = הפסל  -ועושהו ) ,יִדָּ לְקּו במהירות -
ואין מי שיוכל לכבות האש.
פרק ב'
א .הַ דבר אֲ שֶ ר חזה יְשַ עְ יהּו בֶ ן אמֹוץ עַ ל יְהּודה
וִ ירּושל ִם:

ב .וְ היה בְ ַאחֲ ִרית הַ י ִמים נכֹון י ְִהיֶה הַ ר בֵ ית ה'-
ביהמ"ק יהיה מוכן ומתוקן במקומו.
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בְ ר ֹאש הֶ ה ִרים וְ נִשא ִמגְ בעֹות  -בהר הגבוה
שבהרים (בחשיבותו).
וְ נהֲ רּו ֵאליו כל הַ גֹויִם  -יתקבצו וימשכו כל הגויים
לביהמ"ק  -כְ מֵ י הנהר הרבים.
ג .וְ הלְכּו עַ ִמים ַרבִ ים וְ א ְמרּו לְכּו וְ ַנ ֲעלֶה ֶאל הַ ר ה'-
בואו ,ונעלה למקדש.
ֶאל בֵ ית אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹב ,וְ י ֵֹרנּו ִמ ְדרכיו וְ ֵנלְכה
בְ א ְֹרחֹתיו  -יורה ,ילמד אותנו מלך המשיח -
מדרכי ה'.
כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א תֹורה ְּודבַ ר ה' ִמירּושל ִם -לכל
העמים.
ד .וְ שפַט בֵ ין הַ גֹויִם ,וְ הֹוכִ יחַ לְעַ ִמים ַרבִ ים  -מלך
המשיח ,ישפוט ,ויברר המשפט בין העמים,
ִיתֹותיהֶ ם לְמַ זְ מֵ רֹות-
ֵ
וְ כִ ְתתּו חַ ְרבֹותם-ל ְִא ִתים ,וַחֲ נ
ישברו כלי המלחמה(חרב ,חנית) ,ויעשו מהם כלי
עבודת אדמהִ (,א ִתים  -כְ ִלי חפירה באדמה ,מזמרות  -כלי
חיתוך הזמורות ,הענפים  -שבכרם)

ל ֹא יִשא גֹוי ֶאל גֹוי חֶ ֶרב  -לא ילחמו אחד בשני,
וְ ל ֹא ִיל ְְמדּו עֹוד ִמלְחמה  -כי ישכון שלום.
ה .בֵ ית ַי ֲעקֹב ,לְכּו וְ ֵנלְכה בְ אֹור ה'  -אומר הנביא,
הרי לעתיד לבוא כל הגויים יבקשו לשמוע מכם
דבר ה' ,לכן בואו ונלך על פי דרך ה'.
ו .כִ י נטַ ְשתה עַ ְמָך בֵ ית ַי ֲעקֹב -עזבת את עמך,
כִ י מלְאּו ִמ ֶקדֶ ם  -כי מלאו ע"ז ,יותר מבני קדם.
ִש ִתים  -והרבו ללכת בדרכי
וְ ֹע ְננִים  -כַפְ ל ְ
המעוננים יותר מהפלישתים.
ּובְ ַילְדֵ י נכְ ִרים  -י ְַשפִ יקּו -ומסתפקים ,בילדי
זרים ,ללכת בדרכי הגויים.
ז .ו ִַתמלֵא ַא ְרצֹו כֶסֶ ף וְ זהב ,וְ ֵאין ֵקצֶ ה ְלאֹצְ רֹתיו -
ארצם היתה מלאה כסף ,זהב ואין סוף אוצרות.
סּוסים ,וְ ֵאין ֵקצֶ ה לְמַ ְרכְ בֹתיו -
ו ִַתמלֵא ַא ְרצֹו ִ
ומלאה סוסים ,ואין סוף מרכבות,
ִש ַתחֲ וּו,
ח .ו ִַתמ ֵלא ַא ְרצֹו אֱ לִילִים ,לְמַ עֲשֵ ה ידיו  -י ְ
לַאֲ שֶ ר עשּו ֶאצְ בְ עֹתיו  -ארצם ,היתה מלאה
פסילים ,והיו משתחווים  -למעשה ידיהם ,שעשו
אצבעותיהם.
ִשפַל ִאיש  -לכן ,השפיל את גובה
טַ .ויִשַ ח אדםַ ,וי ְ
בנ"י,
וְ ַאל ִתשא להֶ ם  -ולא תסלח להם.
י .בֹוא בַ צּור ,וְ ִהטמֵ ן בֶ עפר  -יאמרו אחד לשני,
בואו ,ונתחבא בין הסלעים ,ובעפר,
ִמפְ נֵי פַחַ ד ה'ּ ,ומֵ הֲ דַ ר גְ אֹנֹו  -מפחד ה' ,ומרוב יופי
גדולתו.

יא .עֵ ינֵי גַבְ הּות אדם  -שפֵל ,וְ שַ ח  -רּום אֲ נ ִשים-
ה' ,ישפיל עיניים גבוהות( בעלי גאווה) ,ויוריד גאוות
אנשים,
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ִשגַב ה' לְבַ דֹו בַ יֹום הַ הּוא  -ורק גדולת ה' לבדה
וְ נ ְ
 תשאר .יב .כִ י יֹום ַלה' צְ באֹות ,עַ ל כל ג ֵֶאה ורם וְ עַ ל כל
נִשא וְ שפֵל  -כי יש יום מוכן מאת ה' ,לתת גמול
לכל אדם רם ( בעל גאווה) או שפל .
יג .וְ עַ ל כל ַא ְרזֵי הַ לְבנֹון,הר ִמים וְ הַ נִש ִאים  -על כל
עצי הארז שבלבנון הגבוהים .
וְ עַ ל כל ַאלֹונֵי הַ בשן  -עצי האלון שבהרי הבשן.
( משל לגיבורים ).

יד .וְ עַ ל כל הֶ ה ִרים הר ִמים  -הגבוהים,
וְ עַ ל כל הַ גְ בעֹות הַ נִשאֹות  -הגבעות הגבוהות.
טו .וְ עַ ל כל ִמגְ דל גבֹּהַ  -על כל הבוטחים במגדל
הגבוה  -שיושבים בו.
וְ עַ ל כל חֹומה בְ צּורה -ועל כל הבוטחים בחומה
הבצורה  -שסביב העיר.
טז .וְ עַ ל כל אֳ נִיֹות ַת ְר ִשיש  -אוניות הבאות
לתרשיש ( .מקום שבאות האוניות  -למסחר )
וְ עַ ל כל ְשכִ יֹות הַ חֶ ְמדה-השרים ,היושבים בבתים,
עם ציפוי רצפת אבנים  -שחומדים אותם.

( כמו" :אבן משכית" -אבן שמצפה ומסוככת על הקרקע ).
יז .וְ שַ ח  -יושפל (.שח  -נמוך ).

גַבְ הּות האדם  -גדולת וגאוות האדם.
וְ שפֵל  -רּום אֲ נ ִשים  -תושפל  -גדולת וגאוות
האדם.
ִשגַב ה' לְבַ דֹו  -בַ יֹום הַ הּוא  -וביום הדין,
וְ נ ְ
תשאר ,רק גדולת ה' לבדה.
יח .וְ האֱ לִילִים כלִיל יַחֲ ֹלף -כל האלילים ,יחלפו
ויאבדו מהעולם.
יטּ .ובאּו  -מרוב פחד ,כולם יבואו להחבא,
בִ ְמערֹות צ ִֻרים  -במערות שבצורים ,שבסלעים.
ּובִ ְמ ִחלֹות עפר  -כמין מערות.
ִמפְ נֵי פַחַ ד ה'ּ ,ומֵ הֲ דַ ר גְ אֹונֹו  -מרוב פחד מה',
ומיופי גדולתו .
בְ קּומֹו ַ -ל ֲערֹץ הא ֶרץ  -כשיקום ,לשבור הרשעים
שבארץ.
כ .בַ יֹום הַ הּוא  -ביום שיעשה ה' דין ברשעים,
י ְַשלִיְך האדם  -בבזיון את הע"ז,
ֵאת אֱ לִילֵי כ ְַספֹו  -האלילים שעשו מכסף.
וְ ֵאת אֱ לִילֵי זְ הבֹו  -והעשויים מזהב.
אֲ שֶ ר עשּו לֹו ל ְִה ְש ַתחֲ ֹות  -שעשו  -לעבוד אותם.
ל ְַחפֹר פֵרֹות  -לחפירות שחפרו שבאדמה.
וְ לעֲטַ לֵפִ ים  -ולחורי העטלפים שבמערות.

כא .לבֹוא בְ נ ְִקרֹות הַ צ ִֻרים  -ויבואו להחבא,
בחורים שבסלעים,

בס"ד

ּובִ ְסעִ פֵי הַ ְסלעִ ים  -ובין ִשינֵי הסלעים.
ִמפְ נֵי פַחַ ד ה' ּומֵ הֲ דַ ר גְ אֹונֹו  -מרוב פחד מה',
מיופי גדולתו .
בְ קּומֹו ַל ֲערֹץ הא ֶרץ  -כשיקום ,לשבור הרשעים
שבארץ.
כבִ .ח ְדלּו לכֶם ִמן האדם ,אֲ שֶ ר נְשמה בְ ַאפֹו -
הפסיקו לשמוע בקול האנשים ,שאומרים לכם
לעבוד לפסילים,
כִ י בַ מֶ ה נ ְֶחשב הּוא  -במה חשוב האדם ?! הלא
בסוף ,ישוב אל העפר !
פרק ג'
א .כִ י ִהנֵה האדֹון ה' צְ באֹות ,מֵ ִסיר ִמירּוש ַל ִם
ּומיהּודה ,מַ ְשעֵ ן ּומַ ְשעֵ נה  -לא ישאר בירושלים,
ִ
מי שיתן לחם ומים לעניים(,שעליהם "נשענים" העניים).
כֹל ִמ ְשעַ ן לֶחֶ ם וְ כֹל ִמ ְשעַ ן מיִם -שעל הלחם
והמים" ,נשען" האדם כדי לחיות.
ב .גִ בֹור וְ ִאיש ִמלְחמה שֹופֵט וְ נבִ יא וְ קֹסֵ ם וְ ז ֵקן -
את כל אלו יסיר ה' מירושלים.
שים  -אפילו שרי חמישים (.וודאי שרי
ג .שַ ר חֲ ִמ ִ
מאות ואלפים),

ּונְשּוא פנִים  -איש נכבד.
וְ יֹועֵ ץ  -חכם הנותן עיצות.
וַחֲ כַם חֲ ר ִשים  -חכם מחשבות.
ּונְבֹון לחַ ש -המבין סתרי תורה  -הנאמרים בלחש.
ד .וְ נ ַת ִתי נְע ִרים  -ש ֵריהֶ ם  -הנערים יהיו השרים.
וְ ַתעֲלּולִים  -י ְִמ ְשלּו בם  -ועוללים ,הנערים -
ימשלו בהם.
ה .וְ ִנגַש העםִ ,איש בְ ִאיש ,וְ ִאיש בְ ֵרעֵ הּו  -שכל
ש וידחוק בחבירו ,משום שלא יהיה בהם
אחד יגו ֹ
מושל.
י ְִרהֲ בּו  ,הַ נַעַ ר  -בַ ז ֵקן  -הנער יתגאה על הזקן.
וְ הַ נ ְִקלֶה  -בַ נִכְ בד  -ואדם נִקלה ( מבוזה )  ,יתגאה
נגד אדם מכובד.
ו .כִ י י ְִת ֹפש ִאיש בְ א ִחיו  -כאשר יתפוס איש
בקרובו,
בֵ ית אבִ יו  -ממשפחת אביו ,ויאמר לו:
ִש ְמלה לְכה  -הרי לך יש בגד מפואר ומכובד ,
ובקולך ישמעו ,
קצִ ין ִת ְהיֶה לנּו  -לכן תהיה לנו לקצין ומושל,
וְ הַ מַ כְ שֵ לה הַ ז ֹאת ַתחַ ת ידֶ ָך  -וכך,המכשלה ,שאנו
נכשלים איש בחברו" (,ונגש העם איש באיש ואיש
ברעהו ,)"..תהיה תחת ממשלת ידך  -ותשפוט ביננו.

ז .יִשא בַ יֹום הַ הּוא לֵאמֹר  -ישיב להם כשיבקשו
ממנו למשול,
ל ֹא ֶא ְהיֶה חֹבֵ ש  -לשים אנשים במחבוש ,במאסר,
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יתיֵ ,אין לֶחֶ ם וְ ֵאין ִש ְמלה  -גם אני ,בביתי ,
ּובְ בֵ ִ
נמצא בעניות ,ואין לי אפילו לחם ושמלה,
ל ֹא ְת ִשימֻ נִי ְקצִ ין עם  -ולא ראוי אני למשול.
ח .כִ י כ ְשלה יְרּוש ַל ִם ,וִ יהּודה  -נפל  -ירושלים
ויהודה נפלו בצרה ,ובעוני גדול.
כִ י לְשֹונם ּומַ עַ ְללֵיהֶ ם ֶאל ה'  -וכל זה בגלל
שדיבוריהם ומעשיהם ,נגד רצון ה',
ל ְַמרֹות עֵ נֵי כְ בֹודֹו  -להמרות את דבר ה' ,כאילו
שאינו רואה את מעשיהם.
ט .הַ כ ַרת פְ נֵיהֶ ם  -העזות ,שרואים ומכירים על
פניהם,
ענְתה בם  -מעידה עליהם שהם רשעים.
וְ חַ טאתם  -כִ ְסדֹם ִהגִ ידּו  -שהם בעצמם ,אומרים
ומפרסמים שחוטאים כאנשי סדום,
ל ֹא כִ חֵ דּו  -ולא מכחישים ,שחוטאים לה'.
אֹוי ְלנַפְ שם ,כִ י ג ְמלּו להֶ ם רעה  -אוי להם ,
שבעצמם גורמים לרעה  -שתבוא עליהם.
יִ .א ְמרּו צַ ִדיק -כִ י טֹוב  -שבחו את הצדיק -
שעושה טוב.
כִ י פְ ִרי מַ עַ ְללֵיהֶ ם י ֹאכֵלּו  -שהצדיק יאכל את פרי
מעשיו הטובים.
יא .אֹוי לְרשע רע  -אוי לרשע  -שעושה רע.
כִ י גְ מּול ידיו  -יֵעשֶ ה לֹו  -כפי שמגיע לו ממעשיו -
כך יֵעָּ שֶּ ה לו.
יב .עַ ִמי  -נֹגְ שיו ְמעֹולֵל -העוללים ,הנערים
מושלים בעם (.כמו שאמר" :וְ נ ַת ִתי נְע ִרים ש ֵריהֶ ם וְ ַתעֲלּו ִלים
י ְִמ ְשלּו בם" ; פס' ד')

וְ נ ִשים  -מ ְשלּו בֹו  -מושלים חלשים  -כנשים.
עַ ִמיְ ,מ ַא ְש ֶריָך  -מַ ְתעִ ים  -המנהיגים המוליכים
אותך ,מתעים אותך בדרך,
וְ דֶ ֶרְך א ְֹרח ֶֹתיָך  -בִ לֵעּו  -ומשחיתים את הדרך
שאתם הולכים בה.
יג .נִצב ל ִריב ה'  -ה' עומד ,לעשות מריבה עם
בנ"י,
וְ עֹמֵ ד  -ל ִדין עַ ִמים  -עומד לדון את השבטים.
יד .ה'  -בְ ִמ ְשפט יבֹוא ,עִ ם זִ ְקנֵי עַ מֹו וְ שריו  -ה'
יעשה משפט עם הזקנים והשרים בבנ"י,
וְ ַא ֶתם ,בִ עַ ְר ֶתם הַ כ ֶֶרם  -אתם הזקנים והשרים ,
כיליתם את הכרם  ( ,הכרם  -בנ"י ) ,
גְ ֵזלַת הֶ ענִי בְ ב ֵתיכֶם  -והגזילה שגזלתם מהעני ,
עדיין בתוך בתיכם.
טו .מַ ה לכֶם ְתדַ כְ אּו עַ ִמי  -מדוע תדכאו ותשפילו
את עמי ?
ּופְ נֵי ֲע ִניִים ִ -ת ְטחנּו  -תכתתו ,תשפילו ותבזו את
פני העניים ?
נְאֻ ם ה' אלוהים צְ באֹות:
טז .וַי ֹאמֶ ר ה'יַעַ ן כִ י גבְ הּו בְ נֹות צִ יֹון  -בגלל שבנות
ירושלים ,הולכות בקומה זקופה ובגאווה,
ו ֵַתלַכְ נה נְטּויֹות גרֹון  -היטו וזקפו את הגרון -
בלכתן.

בס"ד

ּומשַ ְקרֹות עֵ יניִם  -רומזות בעיניהן -אל הנואפים.
ְ
הלֹוְך וְ טפֹוף ֵתלַכְ נה  -הולכות בגאווה ובנחת ,
כדבר הצף על פני המים.
ּובְ ַרגְ לֵיהֶ ם ְתעַ כ ְַסנה  -דורסות בנעליהם בחזקה,
למשוך לב האנשים.
יז .וְ ִשפַח ה' ק ְדקֹד בְ נֹות צִ יֹון  -ה' יתן צרעת
( ספחת ) בקדקדן ( בראשיהן),
וַה'  -פ ְתהֵ ן יְע ֶרה  -יגלה עֶּ ְרוָּתן.
יח .בַ יֹום הַ הּוא י ִסיר ה' ֵאת ִתפְ ֶא ֶרת העֲכ ִסים -
שלא יתקשטו עוד במנעלים מפוארים ,שבהם
תעכסנהּ"( ,ובְ ַרגְ לֵיהֶ ם ְתעַ ַכ ְסנה" )
יסים  -תכשיט בראש.
וְ הַ ְשבִ ִ
וְ הַ שַ הֲ ֹרנִים -מין תכשיט.
יט .הַ נ ְִטיפֹות  -תכשיט התלוי בשרשרת ,ונמשך
ונוטף.
וְ הַ שֵ ירֹות  -צמיד.
וְ ה ְרעלֹות -צעיף המכסה הראש.
כ .הַ פְ ֵא ִרים  -כמין כובע( ,כמו" :פארי המגבעות")
וְ הַ צְ עדֹות  -צמיד ברגל.
וְ הַ ִקשֻ ִרים  -חוטים הקשורים בשיער.
ּוב ֵתי הַ ֶנפֶש  -תכשיט כנגד הלב.
שים  -תכשיט התלוי באוזן( .מקום שלוחשים בו)
וְ הַ לְח ִ
כא .הַ טַ בעֹות וְ נִזְ מֵ י האף:
כב .הַ מַ חֲ לצֹות  -מלבושים נאים.
וְ הַ מַ עֲטפֹות  -בגד  -שמתעטפים בו.
וְ הַ ִמ ְטפחֹות  -כמין צעיף,
יטים  -מין תכשיט.
וְ החֲ ִר ִ
כג .וְ הַ גִ ְל ֹינִים  -מראות ( .שנגלה בו פני אדם המתבונן ).
וְ הַ ְס ִדינִים  -מין בגדים,
וְ הַ צְ נִיפֹות  -מין כובעים,
ידים  -תכשיט מרודד.
וְ ה ְר ִד ִ
כד .וְ היה ַתחַ ת בֹשֶ ם  -מַ ק י ְִהיֶה  -מקום שהיו
שמֹות בו בושם ,ימק וימס  (.כמו" :ימקו בעוונם";ויקרא
כו' ,לט').

וְ ַתחַ ת חֲ גֹורה  -נ ְִקפה  -מקום החגורה -
שהתקשטו בו  -ישבר.
וְ ַתחַ ת מַ עֲשֶ ה ִמ ְקשֶ ה  -ק ְרחה  -במקום שבר ֹאשן,
שהתקשטו בו בתכשיטי זהב העשויים מקשה -
יהיה קרחה  -שיפול שיער הראש ( ,שהוא בזיון לאישה)
וְ ַתחַ ת פְ ִתיגִ יל  -מַ חֲ ג ֶֹרת שק  -במקום שחגרו
בחגורה של פאר  -יחגרו בחגורה של שק.
כִ י ַתחַ ת יֹפִ י  -כל הכיעור הזה שיענשו בו ,יהיה
תחת שהתקשטו בתכשיטיהן -לעבור איסורים.
כהְ .מ ַתיְִך  -בַ חֶ ֶרב ִיפֹלּו  -האנשים  -יפלו בחרב.
ּוגְ בּור ֵתְך בַ ִמלְחמה  -והגבורים יפךו במלחמה.
כו .וְ אנּו וְ אבְ לּו פְ תחֶ יה  -בכל פתחי הבתים יהיו,
אונים ואבלים .
וְ נִקתה  -יהיו נקיים מכל טובה,
לא ֶרץ ֵתשֵ ב  -וישבו על הארץ ,דרך צער ואבילות.
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פרק ד'
א .וְ הֶ חֱ זִ יקּו שֶ בַ ע נ ִשים בְ ִאיש ֶאחד בַ יֹום הַ הּוא
לֵאמֹר  -מריבוי האלמנות יהיו שבע נשים
מבקשות מאיש אחד שישא אותן לאישה.
ל ְַחמֵ נּו נ ֹאכֵל ,וְ ִש ְמל ֵתנּו ִנלְבש  -לא נבקש שתדאג
לנו ללחם לאכול ובגד ללבוש,
ַרק יִק ֵרא ִש ְמָך עלֵינּו ,אֱ סֹף חֶ ְרפ ֵתנּו  -רק ששמך
יקרא עלינו ,שנקרא ":נשואות" ,שתאסף מאתנו
הבושה ,שאנו אלמנות וכהפקר לאוייב.
ב .בַ יֹום הַ הּוא  -כשיבוא מלך המשיח ,אחר כל
היסורים.
י ְִהיֶה צֶ מַ ח ה'  -מלך המשיח.
(כמו..." :וַהֲ ִקמ ִֹתי לְ דָּ וִ ד צֶּ ַמח צַ ִדיק ּומָּ ַלְך מֶּ ֶּלְך וְ ִה ְשכִ יל;"...
ירמיהו כג'  ,ה')

לִצְ בִ י ּו ְלכבֹוד  -להדר ולכבוד לפני העמים.
ּופְ ִרי הא ֶרץ  -מלך המשיח,
לְגאֹון ּול ְִתפְ ֶא ֶרת  -לגדולה ולתפארה.
ִשר ֵאל -לשארית בנ"י.
לִפְ לֵיטַ ת י ְ
ִשאר בְ צִ יֹון ,וְ הַ נֹותר בִ ירּוש ַל ִם ,קדֹוש
ג .וְ היה הַ נ ְ
יֵאמֶ ר לו  -רק הצדיקים ינצלו בירושלים ,לכן
ִי ָּק ְראו" :קדוש".
כל הַ כתּוב לַחַ יִים  -בִ ירּושל ִם  -ישאר בירושלים.
דִ .אם רחַ ץ ה'  -כאשר ירחץ וינקה ה' ,
ֵאת צ ַֹאת בְ נֹות צִ יֹון  -את הליכלוך ,העבירות של
בנ"י,
וְ ֶאת ְדמֵ י יְרּוש ַל ִם -י ִדיחַ ִמ ִק ְרבּה  -ינקה ה' ,את
דם הנקיים ששפכו בירושלים ( .שיעניש הרשעים )
בְ רּוחַ ִמ ְשפט ּובְ רּוחַ בעֵ ר  -ברוח של משפט,
שתבער ,שתוציא מירושלים החטאים.
הּ .וברא ה' עַ ל כל ְמכֹון הַ ר צִ יֹון  -ה' יברא ענן
ועשן ,שישכון על כל מקום מוכן לשכינה
בירושלים,
וְ עַ ל ִמ ְקר ֶאה  -ועל כל האנשים הקרואים לבוא
במקומות אלו שבירושלים,
ענן יֹומם וְ עשן  -ביום  -ענן ועשן,
וְ ֹנגַּה  -אור,
ֵאש לֶהבה  -ליְלה  -ובלילה  -נוגה ,אש ולהבה,
כִ י עַ ל כל כבֹוד  -חֻ פה  -שנוסף על הכבוד שיתנו
לקרואים שבירושלים ,יתנו גם  -חופה ,שיחופף
ויגן עליהם מהאוייבים.
ו .וְ סֻ כה ִת ְהיֶה לְצֵ ל יֹומם -מֵ ח ֶֹרב  -וכן ,יהיו
כסוכה  -לצל ולהגן עליהם ,מפני החורב והיובש.
ּוממטר  -ולהסתתר,
ּולְמַ ְחסֶ ה ּול ְִמ ְסתֹור ִ -מז ֶֶרם ִ
מפני זרם מים ומטר( .משל  ,שינצלו מהאוייבים).
פרק ה'
ידי  -אשיר שירה בשם ידידי,
ִיד ִ
א .א ִשירה נא ל ִ
בשם ה',
דֹודי ְלכ ְַרמֹו  -השירה ששר ה' על בנ"י,
ירת ִ
ִש ַ

בס"ד

ידי  -לה'.
ִיד ִ
כ ֶֶרם היה ל ִ
בְ ֶק ֶרן  -בא"י ( ,שגבוהה מכל הארצות ,כקרן שבראש).
בֶ ן שמֶ ן  -א"י ( .ארץ שמנה בכל הטוב )
בַ .ויְעַ זְ ֵקהּו  -עשה גדר מסביב הכרם.
ַויְסַ ְקלֵהּו  -הוציא מהכרם האבנים.
שרק  -נטע בו זמורות גפן טובות.
ַויִטעֵ הּו ֵ
ַויִבֶ ן ִמגְ דל בְ תֹוכֹו  -לשמור על הכרם.
וְ גַם י ֶֶקב חצֵ ב בֹו  -חפר מקום  -ליקב ,לדרוך בו
הענבים.
ַוי ְַקו ַלעֲשֹות עֲנבִ ים  -קיוה שהכרם יוציא ענבים
משובחים,
ַויַעַ ש בְ אֻ ִשים  -אך הגפן הוציא פירות גרועים.
ג .וְ עַ תה יֹושֵ ב יְרּוש ַל ִם וְ ִאיש יְהּודהִ ,שפְ טּו נא
בֵ ינִי ּובֵ ין כ ְַר ִמי  -אתם עצמכם ,תשפטו ביני ובין
כרמי ,עם מי הדין.
יתי בֹו  -איזו
ד .מַ ה ַלעֲשֹות עֹוד ְלכ ְַר ִמי ,וְ ל ֹא ע ִש ִ
עוד טובה יכולתי לעשות לכרמי  -ולא עשיתי !
ֵיתי ַלעֲשֹות עֲנבִ יםַ ,ויַעַ ש בְ אֻ ִשים  -א"כ
מַ דּועַ ִקּו ִ
מדוע קיויתי לעשות ענבים משובחות ,והכרם
הוציא פירות באושים ?
אֹודיעה נא ֶא ְתכֶםֵ ,את אֲ שֶ ר אֲ נִי עֹשֶ ה
ה .וְ עַ תה ִ
ְלכ ְַר ִמי  -הרעה שתבוא על הכרם ( .לבנ"י ).
הסֵ ר ְמשּוכתֹו  -אסיר מהכרם את הגדר שסביבו.
וְ היה לְבעֵ ר  -למאכל הבהמות.
פרֹץ גְ דֵ רֹו  -וְ היה ל ְִמ ְרמס  -אפרוץ את הגדר
שסביבו והכרם יהיה למרמס רגלי הבהמות.
יתהּו בתה  -אשים אותו להיות שממה.
ו .וַאֲ ִש ֵ
ל ֹא יִזמֵ ר  -לא יזמרו הזמורות שבכרם,
וְ ל ֹא יֵעדֵ ר  -הכרם,
וְ עלה ש ִמיר ושיִת  -שמות קוצים.
וְ עַ ל הֶ עבִ ים אֲ צַ ּוֶה  -על העננים אצווה,
מֵ הַ ְמ ִטיר עליו מטר  -שלא ימטירו עליו גשם.
ִשר ֵאל  -ישראל נמשלו
ז .כִ י כ ֶֶרם ה' צְ באֹות בֵ ית י ְ
לכרמו של ה'.
וְ ִאיש יְהּודה  -נְטַ ע שַ עֲשּועיו  -אנשי יהודה הם
הנטיעה שה'  ,כבי'יכול  ,משתעשע בה.
ַוי ְַקו ל ְִמ ְשפט  -אחר כל הטובה שהשפיע עליהם,
קיוה ,שיעשו משפטי צדק,
וְ ִהנֵה ִמ ְשפח  -ועשו חטאים ,שהביאו עליהם
צרעת.
לִצְ דקה  -וְ ִהנֵה צְ עקה  -קיוה שיעשו צדקה ,ועשו
חטאים ,שגרמו לעניים ,לצעוק על גזילתם.
ח .הֹוי מַ גִ יעֵ י בַ יִת בְ בַ יִת  -היו משיגים גבול ,בין
בית לבית,
שדֶ ה בְ שדֶ ה י ְַק ִריבו  -משיגים גבול בין שדה
לשדה,
עַ ד ֶאפֶס מקֹום  -עד שלא נשאר מקום לעניים.
וְ הּושַ בְ ֶתם לְבַ ְדכֶם בְ ֶק ֶרב הא ֶרץ -ותחשבו שתשבו
אתם העשירים ,לבדכם בארץ.
ט .בְ אזְ ני ה' צְ באֹות  -באזני ,אמר ה',
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ִאם ל ֹא  -לשון שבועה.
ב ִתים ַרבִ ים  -לְשַ מה י ְִהיּו  -בתים רבים יהיו
שממה.
גְ ֹדלִים וְ טֹובִ ים  -מֵ ֵאין יֹושֵ ב  -בתים גדולים
וטובים יהיו שממה ,ולא ישבו בהם ( .וא"כ ,מדוע
אתם משיגים גבול בתי העניים ?! )

י .כִ י עֲשֶ ֶרת צִ ְמדֵ י כ ֶֶרם ַ -יעֲשּו בַ ת ֶאחת  -כרם
שחורשים בו ביום אחד  10צמדי ( זוג ) בקר ,יוציא
"בת" יין  (.מידת נפח בדבר לח ,השווה לאיפה  -ביבש )
וְ ז ֶַרע חֹמֶ ר ַ -יעֲשֶ ה ֵאיפה  -ושדה ,שזורעים בו
חומר תבואה ,יעשה איפה אחת ( .חומר =  10איפה )
יא .הֹוי מַ ְשכִ ימֵ י בַ ב ֶֹקר  -שֵ כר י ְִרדֹפּו  -משכימים
בוקר לרדוף אחר שתיית יין.
ִיקם  -וכן בלילה ,יוסיפו
ְמ ַאחֲ ֵרי בַ נֶשֶ ף ַייִן י ְַדל ֵ
לשתות ,והיין ,ידליק ויעורר אותם לעשות
תאוותם.
יב .וְ היה כִ נֹור ,ונֶבֶ ל ,תֹף ,וְ חלִיל ו ַייִן ִמ ְש ֵתיהֶ ם -
בזמן המשתה היו יושבים עם כלי נגינה.
וְ ֵאת פֹעַ ל ה'  -ל ֹא יַבִ יטּוּ ,ומַ עֲשֵ ה ידיו  -ל ֹא ראּו -
אך אינם שמים ליבם ,להתבונן במעשה ה'
ובהנהגתו.
יג .לכֵן גלה עַ ִמי ִ -מבְ לִי דעַ ת  -לכן ,בנ"י גלו ,על
שלא היה בהם דעת בדרכי ה',
ּוכְ בֹודֹו  -והאנשים הקרואים" :מכובדים",
ְמ ֵתי רעב  -יהיו נקראים" :אנשי רעב",
וַהֲ מֹונֹו  -צִ חֵ ה צמא -והמון העם ,יתייבשו מצמא.
יד .לכֵן ִה ְר ִחיבה ְשאֹול נַפְ שּה  -תרחיב השאול,
הקבר ,את פיה לקבל את רוב המתים,
ּופעֲרה פִ יה  -לִבְ לִי חֹק  -תפתח פיהָּ  ,בלי גבול,
וְ י ַרד הֲ דרּה  -ההדר והיופי שבירושלים ,ירד
לקבר,
וַהֲ מֹונּה  -המון העם שבּה,
ּושאֹונּה  -וקול השאון ,הרעש שבירושלים,
ְ
וְ עלֵז  -בּה  -ואף העליזים שבירושלים ,יפלו בּה -
בשאול.
ִשפַל ִאיש  -לכן ,השפיל את גובה
טוַ .ויִשַ ח אדם ַוי ְ
בנ"י,
וְ עֵ ינֵי גְ ב ִֹהים ִ -ת ְש ַפלְנה  -ועיניים שהיו גבוהות
( דרך גאווה )  -יושפלו.
טזַ .ויִגְ בַ ּה ה' צְ באֹות בַ ִמ ְשפט  -בכך ,שיעשה
משפט,
וְ ה ֵאל הַ קדֹוש  -נ ְִקדש בִ צְ דקה  -וה' יוקדש ,בכך,
שיעשה צדקה לצדיקים.
יז .וְ רעּו כְ ב ִשים  -הצדיקים "ירעו",
כְ דבְ רם  -כמנהגם ,בשקט ובשלווה.
וְ ח ְרבֹות מֵ ִחים  -בתי החרבות של הרשעים,
ג ִרים י ֹאכֵלּו  -יקחו הצדיקים ,שהיו כגרים בארץ,
יח .הֹוי מ ְֹשכֵי הֶ עֹון  -מושכים ומגרים את היצר
הרע על עצמם ,לעבור עוונות,

בס"ד

בְ חַ בְ לֵי הַ שוְ א  -בתחילה דומה היצר הרע כחבלים
דקין ,כמעט כדבר שווא ,שאין בו ממש,
וְ ַכעֲבֹות העֲגלה  -חַ טאה  -ולבסוף ,דומה היצר
הנמשך ומתגרה בהם ,כחבלים עבים המושכים
העגלה ,שקשה מאוד להנצל ממנו.
יט .הא ְֹמ ִרים  -הרשעים בליגלוג,
יְמַ הֵ ר ,י ִחישה  -מַ עֲשֵ הּו ,לְמַ עַ ן נ ְִר ֶאה  -ימהר
ויזרז ה'  ,את הפורענות  ,ונראה אותה,
וְ ִת ְק ַרב וְ תבֹואה -ותקרב ותבוא עלינו הרעה,
ִשר ֵאל  -וְ נֵדעה  -ונדע,שבכוחו להביא
עֲצַ ת ְקדֹוש י ְ
עלינו את מחשבתו .
כ .הֹוי הא ְֹמ ִרים ל ַרע  -טֹוב ,וְ לַטֹוב  -רע  -הרע
בעיניהם  -טוב ,והטוב בעיניהם  -רע,
ש ִמים חֹשֶ ְך  -לְאֹור ,וְ אֹור ְ -לחֹשֶ ְך ,ש ִמים מַ ר -
לְמתֹוקּ ,ומתֹוק  -לְמר  -האור והמתוק ,נחשב
בעיניהם  -לחושך ומר (.בעיניהם עבודת ה'  -נחשבת הרע,

וע"ז  -נחשבת לדבר טוב ומועיל)

כא .הֹוי חֲ כ ִמים בְ עֵ ינֵיהֶ ם  -חושבים עצמם -
לחכמים.
וְ ֶנגֶד פְ נֵיהֶ ם ְנ ֹבנִים  -ובעיני עצמם  -נבונים הם.
ִשתֹות ייִן  -גבורתם  -בשתיית
בֹורים  -ל ְ
כב .הֹוי גִ ִ
רוב יין,
וְ ַאנְשֵ י חַ יִל  -ל ְִמסְֹך שֵ כר  -וגבורת האנשים-
במזיגת רוב שיכר.
יקי רשע  -עֵ ֶקב שֹחַ ד  -מצדיקים בדין
כג .מַ צְ ִד ֵ
את הרשע ,בגלל השוחד שנתן,
יקים  -י ִסירּו ִממֶ נּו  -ומסירים בדין את
וְ צִ ְד ַקת צַ ִד ִ
צדקתו של הצדיק בדין.
כד .לכֵן ,כֶאֱ כֹל ַקש  -לְשֹון ֵאש  -לכן ,כמו שהאש
שורפת במהירות את הקש,
וַחֲ שַ ש  -לֶהבה י ְִרפֶה  -והקש -להבת האש
תחליש ותשרוף,
ש ְרשם  -כַמק י ְִהיֶה  -כך ,שורשם של הרשעים,
יהיה  -כדבר נמס ונאבד,
ּופִ ְרחם  -וגדולתם,
כאבק ַי ֲעלֶה  -יעלה ,יסתלק  ,כמו האבק ברוח,
תֹורת ה' צְ באֹות ,וְ ֵאת ִא ְמ ַרת ְקדֹוש
כִ י מאֲ סּו ֵאת ַ
ִשר ֵאל  -נ ִֵאצּו  -כי מאסו בתורת ה' ,וביזו את
י ְ
דבר ה'.
כה .עַ ל כֵן חרה ַאף ה' בְ עַ מֹוַ ,ויֵט ידֹו עליו ַ -ו ַי ֵכהּו
 ה' כעס על בנ"י ,והיטה ידו עליהם  -להכותם,ַוי ְִרגְ זּו הֶ ה ִרים  -רעדו ההרים (,משל למלכי ושרי יהודה )
ו ְַת ִהי נִבְ לתם  -כַסּוחה בְ ֶק ֶרב חּוצֹות  -כרוק,
המושלך במיאוס בחוצות,
בְ כל ז ֹאת ,ל ֹא שב ַאפֹו ,וְ עֹוד  -ידֹו נְטּויה -וגם
אחרי הרעה הזאת ,עדיין לא שב כעסו של ה' ,
מפני שאינם שבים בתשובה.
כו .וְ נשא נֵס לַגֹויִם  -מֵ רחֹוק  -ירים נס( מקל גבוה ,
ובד בראשו  -הקורא לכולם להתאסף) ,לעורר הגויים לבוא
מרחוק על ישראל  -למלחמה,
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וְ ש ַרק לֹו ִ -מ ְקצֵ ה הא ֶרץ  -וכאילו שורק להם,
להתאסף על ישראל,
וְ ִהנֵה ְמהֵ רהַ ,קל יבֹוא  -במהירות ובקלות יבוא
עליהם האוייב (.מלך אשור )
כזֵ .אין עיֵף וְ ֵאין כֹושֵ ל בֹו  -אין עָּ יֵף וכושל (לא
יכשל  -במכשול שבדרך)  -בין חיילי האוייב.
ל ֹא ינּום וְ ל ֹא יִישן  -האוייב במרוצתו,
וְ ל ֹא נִפְ ַתח ֵאזֹור חֲ לציו  -לא יתעכב ,לפתוח את
החגורה שבמתניו,
וְ ל ֹא נ ִַתק ְ -שרֹוְך נְעליו  -ולא יתעכב לנתק את
שרוכי נעליו,
כח .אֲ שֶ ר ִחציו ְ -שנּונִים ִ -חצֵ י האוייב מחודדין,
וְ כל ַק ְשתֹתיו ְ -דרֻ כֹות  -קשתות האוייב ,דרוכות,
מתוחות  -לִירֹות החיצים,
פ ְַרסֹות סּוסיו  -כַצַ ר נ ְֶחשבּו  -פרסות הסוסים
( כמין מנעל ברגלי הסוסים)  -חזקים כסלע,
וְ ַגלְגִ ליו  -כַסּופה  -וגלגלי המרכבות מהירות לרוץ
 כסופה הממהרת לבוא.כטְ .שאגה לֹו  -כַלבִ יא  -שאגת האוייב במרוצתו
 כשאגת האריה,ִש ַאג כַכְ פִ ִירים  -כאריה,
י ְ
המייָּה  ,רעש,
וְ ִי ְנהֹם  -מלשון ִ
וְ י ֹאחֵ ז טֶ ֶרף  -ויחזיק בטרף ( בבנ"י ),
וְ יַפְ לִיט  -יקח לעצמו הפליטה ( לא ישאיר ניצולים )
וְ ֵאין מַ צִ יל  -לבנ"י  -מהאוייב.
ל .וְ ִי ְנהֹם עליו -על בנ"י,
ההמייָּה ( הרעש)
ִ
בַ יֹום הַ הּוא  -כְ נַהֲ מַ ת ים  -כמו
שבגלי הים.
וְ נִבַ ט לא ֶרץ  -בנ"י יביטו לחפש עזרה ממלכי
ארץ,
וְ ִהנֵה חשֶ ְך  -שלא יעזרו להם,
צַ ר ואֹור  -חשַ ְך בַ ע ֲִריפֶיה  -מפני הצר ,האוייב,
אור השמש  -כאילו החשיך בשמיים.
פרק ו'
תחילת נבואות ישעיהו ,בזמן עזיהו מלך יהודה.
(עי' פסוק ח')

א .בִ ְש ַנת מֹות הַ מֶ לְֶך עֻזִ יהּו  -בשנה
הימים ב' פרק כו' ; ומצורע  -חשוב כמת )

שנצטרע (דברי

ו ֶא ְר ֶאה ֶאת ה' ישֵ ב עַ ל כִ סֵ א רם וְ נִשא ,
וְ שּוליו  -תחתיתו  -רגליו ,כבי'יכול,
ְמל ִֵאים ֶאת הַ הֵ יכל  -ממלאים את ההיכל.
בְ .שרפִ ים ע ְֹמ ִדים ִממַ עַ ל לֹו  -עומדים לפניו -
לשמשו,
שֵ ש כְ נ ַפיִם שֵ ש כְ נ ַפיִם ל ְֶאחד  -לכל שרף,
בִ ְש ַתיִם ְ -יכַסֶ ה פניוּ ,ובִ ְש ַתיִם ְ -יכַסֶ ה ַרגְ ליו ,
ּובִ ְש ַתיִם  -יְעֹופֵף  -בשני כנפיים  -יכסו את
פניהם ,בשניים  -את רגליהם ,ובשניים  -יעופפו.
ג .וְ קרא זֶה ֶאל זֶה  -שרף אל שרף (,הזמינו אחד השני )

בס"ד

וְ אמַ ר  -ואמרו כולם יחד:
קדֹוש ,קדֹוש ,קדֹוש  -ה' צְ באֹותְ ,מל ֹא כל הא ֶרץ
כְ בֹודֹו  -שכבוד ה' ממלא את העולם כולו,
קֹורא  -מחוזק
ד .וַינֻעּו ַ -אמֹות הַ ִספִ ים ִ -מקֹול הַ ֵ
הקול שקראו השרפים ,זזו האילים הצמודים
לסף ההיכל ( למזוזות ההיכל) ,
וְ הַ בַ יִת  -יִמלֵא עשן  -והבית התמלא עשן,
יתי  -אוי לי שראיתי
ה .ואֹמַ ר ,אֹוי לִי כִ י נ ְִדמֵ ִ
המראה הזה ,שעכשיו  -אמות.
כִ י ִאיש ְטמֵ א ְשפ ַתיִם אנֹכִ י  -שפתי טמאות ,ואיני
ראוי לנבא דבר האלוקים,
ּובְ תֹוְך עַ ם ְטמֵ א ְשפ ַתיִם  -אנֹכִ י יֹשֵ ב  -בתוך
בנ"י ,שאף שפתותיהם טמאות ,וחוטאים הם,
כִ י ֶאת הַ מֶ לְֶך ה' צְ באֹות ראּו עֵ יני  -שהרי את
המלך ה' צבאות ראיתי ,ואיני ראוי למראה זה.
ו .וַיעף ֵאלַי  -עף אלי,
ֶאחד ִמן הַ ְשרפִ יםּ ,ובְ ידֹו ִרצְ פה  -גֶּחַ ל,
בְ מֶ לְקחַ יִם ,ל ַקח מֵ עַ ל הַ ִמזְ בֵ חַ  -שלקח במלקחים
מהמזבח.
זַ .ו ַיגַע עַ ל פִ י  -נגע עם הגֶּחַ ל על פי,
וַי ֹאמֶ רִ :הנֵה נגַע זֶה עַ ל ְשפ ֶתיָך  -הנה נגע הגחל על
שפתיך ,ועל ידי כך,
אתָך ְ -תכֻפר  -העוון שבך  -סר
וְ סר  -עֲֹונֶָך ,וְ חַ ט ְ
ממך ,וחטאתך  -התכפרה.
ח .ו ֶא ְשמַ ע ֶאת קֹול ה' אֹמֵ ר  -לשרפים,
ּומי ֵילְֶך לנּו  -מי יהיה השליח
ֶאת ִמי ֶא ְשלַחִ ,
להוכיח את בנ"י,
ואֹמַ ר ִ " :ה ְננִי ְשלחֵ נִי"  -וענה הנה אני מוכן
לשליחות.
ט .וַי ֹאמֶ ר לְֵך וְ אמַ ְרת לעם הַ זֶה  -לבנ"י,
ִש ְמעּו שמֹועַ  -וְ ַאל תבִ ינּו  -אני אומר לכם שמעו
בקול נביאי ,ואתם לא נותנים לב להבין ולדעת
אותי.
ְּוראּו ראֹו  -וְ ַאל ֵתדעּו  -וראו את נפלאותי ,ואתם,
לא נותנים ליבכם להבין ולדעת אותי.
י .הַ ְשמֵ ן לֵב העם הַ זֶה  -היצר הרע משמין ואוטם
את הלב ,מלהתבונן במעשיו,
וְ אזְ ניו הַ כְ בֵ ד  -ואת האזניים אוטם מלשמוע
תוכחה,
וְ עֵ יניו השַ ע  -ומסיר את עיניו ,מלראות הטוב
האמיתי,
פֶן י ְִר ֶאה בְ עֵ יניו  -את הטוב האמיתי לאדם,
ִשמע  -את דברי התוכחה על מעשיו,
ּובְ אזְ ניו י ְ
ּולְבבֹו יבִ ין  -שעשה רעה,
ושב  -וישוב בתשובה,
וְ רפא לֹו  -ותבוא רפואה למכותיו.
יא .ואֹמַ ר עַ ד מ ַתי ה'  -יכבידו ליבם ,ולא ישובו
בתשובה.
וַי ֹאמֶ ר  -ה'.
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עַ ד אֲ שֶ ר ִאם שאּו ע ִרים  -מֵ ֵאין יֹושֵ בּ ,וב ִתים -
מֵ ֵאין אדם ,וְ האֲ דמה ִ -תש ֶאה ְשממה  -עד
שתבוא עליהם הפורענות והגלות  -יוסיפו להכביד
ליבם( .שאו  ,תשאה  -לשון שממה).
יב .וְ ִרחַ ק ה' ֶאת האדם  -מארצם.
וְ ַרבה העֲזּובה בְ ֶק ֶרב הא ֶרץ  -הארץ תשאר עזובה
מהם  -זמן רב.
יג .וְ עֹוד בּה  -ע ֲִש ִריה  -עוד ימלכו  10מלכים אחר
עזיהו ,עד שיבוא החורבן על יהודה וירושלים .

( יותם ,אחז  ,חזקיהו ,מנשה ,אמון ,יאשיה ,יואחז ,יהויכין,
יהויקים ,צדקיהו) .

וְ שבה ,וְ היְתה לְבעֵ ר  -ובימי צדקיהו ,תשוב
ירושלים ,ויבערו ויכלו ממנה את ישראל.
כ ֵאלה וְ כ ַאלֹון  -כעצי האלה והאלון,
אֲ שֶ ר בְ שַ ֶלכֶת  -מַ צֶ בֶ ת בם  -בעונת הסתיו,
נושרים כל העלים מהעץ ,עד שנשאר ניצב ,רק
הגזע  -ערום מעלים.
ז ֶַרע קֹדֶ ש  -מַ צַ בְ תּה  -ומי היא מצבתה (הגזע שנשאר
ניצב) של ירושלים ? זרע קודש  -אלו שישארו בה
ולא ילכו לגלות.

פרק ז'
אַ .וי ְִהי בִ ימֵ י אחז בֶ ן יֹותם בֶ ן עֻזִ יהּו מֶ לְֶך יְהּודה,
עלה ְרצִ ין מֶ לְֶך אֲ רםּ ,ופ ֶַקח בֶ ן ְרמַ לְיהּו מֶ לְֶך
ִשר ֵאל  -יְרּוש ַל ִם ,ל ִַמלְחמה עלֶיה ,וְ ל ֹא יכֹל
י ְ
ל ְִהלחֵ ם עלֶיה -לא יכל רצין עם פקח ,לכבוש את
ירושלים.
בַ .ויֻגַד לְבֵ ית דוִ ד לֵאמֹר  -למלך אחז ממלכות
דוד (.לפי שהיה רשע לא הזכיר את שמו )
נחה אֲ רם עַ ל ֶאפְ ריִם  -חנו ארם עם אפרים (מלכות
ישראל)  ,עליכם למלחמה.
וַינַע לְבבֹו ּולְבַ ב עַ מֹו  -פחד לבבו.
כְ נֹועַ עֲצֵ י יַעַ רִ -מפְ נֵי רּוחַ  -כעצי היער הנעים
מהרוח.
ג .וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל יְשַ עְ יהּו ,צֵ א נא ל ְִק ַראת אחז
ּושאר ישּוב  -בְ נֶָך  -ציוה על ישעיהו שיֵצא
ַאתהְ ,
עם בנו שאר ישוב ,לקראת המלך אחז.
ֶאל ְקצֵ ה ְתעלַת הַ בְ ֵרכה העֶ לְיֹונה  -ובקצה של
תעלת המים היוצאת מהבריכה העליונה ( ,היו שתי
בריכות) ,תפגוש את אחז.
שדֵ ה כֹובֵ ס  -במסילה (שטח סלול וכבוש)
ֶאל ְמ ִסלַת ְ
שבשדה כובס (שמכבסים בו הבגדים).
ד .וְ אמַ ְרת ֵאליו ִהשמֵ ר וְ הַ ְש ֵקט  -תאמר לאחז,
השמר מלעשות מלחמה ,ושב בשקט ובשלווה,
ַאל ִתיראּ ,ולְבבְ ָך ַאל י ֵַרְך  -אל תפחד ,
אּודים העֲשֵ נִים ה ֵאלֶה  -שרצין
ִמ ְשנֵי ַזנְבֹות ה ִ
מלך ארם ,ופקח בן רמליהו מלך ישראל ,יהיו
בעיניך ,כשני זנבות אודים שכבתה מהם האש,
ולא יוכלו להזיק לך(,האוד ,הוא העץ שהופכים בו האש,
ואין בו כוח להדליק אש מעצמו)

בס"ד
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מאֹוס ברע ּובחֹור בַ טֹוב  -למאוס בדבר רע,
ולבחור בטוב.
טז .כִ י בְ טֶ ֶרם יֵדַ ע הַ נַעַ ר מאֹס ברע ּובחֹר בַ טֹוב -
אך עוד לפני שיגיע לגיל ,שידע למאוס ברע
ולבחור בטוב,
ֵתעזֵב האֲ דמה  -אדמת יהודה.
אֲ שֶ ר ַאתה קץ  -שמחמת רצין ופקח  ,אתה מואס
בה,
ִמפְ נֵי ְשנֵי ְמלכֶיה  -המלכים רצין ופקח  -יעזבו
את ארץ יהודה.
יז .יבִ יא ה' עלֶיָך וְ עַ ל עַ ְמָך וְ עַ ל בֵ ית אבִ יָך  -אך ,ה'
יביא עליך ימים רעים ,
י ִמים אֲ שֶ ר ל ֹא באּו  -שלא היו,
ל ְִמיֹום סּור ֶאפְ ַריִם מֵ עַ ל יְהּודה  -מזמן שהתפלגה
מלכות אפרים ומלכות יהודה ,בזמן ירבעם בן
נבט,
ֵאת מֶ לְֶך ַאשּור  -שיבוא על יהודה.
ִשרֹק ה' לַזְ בּוב אֲ שֶ ר בִ ְקצֵ ה
יח .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא י ְ
ְיא ֵֹרי ִמצְ ריִם  -הזבוב הוא מצרים.
וְ ל ְַדבֹורה אֲ שֶ ר בְ ֶא ֶרץ ַאשּור  -הדבורה היא אשור.
יטּ .ובאּו וְ נחּו כֻלם  -מריבוי צבא החיילים ,יחנו
צבאותיהם,
בְ נַחֲ לֵי הַ בַ תֹות  -בכל הנחלים השוממים.

בחֳ ִרי ַאףְ ,רצִ ין וַאֲ רם ּובֶ ן ְרמַ לְיהּו  -ואל תחשוש
מרצין ופקח  ,שבאים אליך בכעס רב .
ה .יַעַ ן כִ י יעַ ץ עלֶיָך אֲ רם רעה ֶאפְ ַריִם ּובֶ ן ְרמַ לְיהּו
לֵאמֹר  -בגלל שחשבו עליך ארם ופקח ,מחשבה
רעה ואמרו :
וַ .נ ֲעלֶה בִ יהּודה ּונ ְִקיצֶ נה  -נעלה ונעשה מצור על
ירושלים ,עד שיתעוררו ויפתחו לנו השערים,
וְ נַבְ ִקעֶ נה ֵאלֵינּו  -ונבקיע החומה ,להיות העיר
כבושה בידינו.
וְ ַנ ְמלִיְך מֶ לְֶך בְ תֹוכּהֵ ,את בֶ ן טבְ ַאל  -נמליך
בירושלים את בן טבאל( .איש מבני אפרים)
ז .כֹה אמַ ר ה' אלוהים ל ֹא תקּום וְ ל ֹא ִת ְהיֶה  -לא
תקום ולא יצליחו ,במחשבתם הרעה.
ח .כִ י ר ֹאש אֲ רם  -דַ מֶ שֶ ק ,וְ ר ֹאש דַ מֶ שֶ ק ְ -רצִ ין-
כי רצין מלך על דמשק שבארץ ארם ,ואין לא
שייכות לירושלים.
ּובְ עֹוד ִש ִשים וְ חמֵ ש שנה ,יֵחַ ת ֶאפְ ַריִם מֵ עם -
ולא רק שלא יכבשו את ירושלים,
אלא שבתוך  65שנה( מהרעש ,בזמן עזיהו ) ,ישברו ויִגְ לו
ארם  -מארצם ,ועשרת השבטים  -מא"י ,בזמן
הושע בן אלה.
ט .וְ ר ֹאש ֶאפְ ַריִם  -ש ְֹמרֹון ,וְ ר ֹאש ש ְֹמרֹון  -בֶ ן
ְרמַ לְיהּו  -ופקח בן רמליהו מלך על ישראל  ,ולא
על ירושלים,
ִאם ל ֹא ַתאֲ ִמינּו -אם לא תאמינו בנבואתי זו,
כִ י ל ֹא ֵתאמֵ נּו  -אין זאת ,אלא ,בגלל שאין בכם
אמונה חזקה בַ ה'.
י .וַיֹוסֶ ף ה' דַ בֵ ר ֶאל אחז לֵאמֹר  -ע"י ישעיהו.
יאְ .ש ַאל לְָך אֹות מֵ עִ ם ה' אֱ ֹלהֶ יָך  -בקש איזה
אות מה' ,שנבואה זו תתקיים.
הַ עְ מֵ ק ְשאלה ,אֹו הַ גְ בֵ ּהַ לְמעְ לה  -בקש אות
בעומק התהום ,או אות בשמיים למעלה.
יב .וַי ֹאמֶ ר אחז ל ֹא ֶא ְש ַאל וְ ל ֹא אֲ נַסֶ ה ֶאת ה' -
שברוב רשעותו ,לא רצה שיתקדש שם ה' .
יג .וַי ֹאמֶ ר  -ישעיהו לאחז,
ִש ְמעּו נא בֵ ית דוִ ד  -אחז שהוא מבית דוד.
הַ ְמעַ ט ִמכֶם הַ לְאֹות אֲ נ ִשים  -האם לא מספיק,
שתייגעו את בנ"י שהולכים אחר השקר,
כִ י ַתלְאּו גַם ֶאת אֱ ֹלהי  -שאתם "מייגעים" בדברי
עזות שלכם ,גם נגד ה' ?!

בְ עֶ בְ ֵרי נהר ,בְ מֶ לְֶך ַאשּור  -באשור ,שמשני עֶּ בְ ֵרי
נהר פרת,
ֶאת הר ֹאש ,וְ שַ עַ ר ה ַרגְ ליִם ,וְ גַם ֶאת הַ זקן ִ -ת ְספֶה
 את שיער הראש ,הרגליים והזקן  -י ְִספֶּה -יכלה (.משל ,שאשור  -יכלו כליל ).
כא .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא  -אחר מפלת אשור ( בזמן
חזקיהו) יהיה שפע של טובה,
ּוש ֵתי צ ֹאן  -ואפילו מעגלה
יְחַ יֶה ִאיש עֶ גְ לַת בקר ְ
אחת ושתי צאן ,תבוא רוב טובה וברכה רבה.

יד .לכֵן י ִֵתן ה' הּוא לכֶם אֹות  -הנה ,ה' יתן אות
על דברו ,בלי רצונכם,
ִהנֵה העַ לְמה  -אשת ישעיהו,
נּואל  -ותקרא את
הרה וְ ֹילֶדֶ ת בֵ ן ,וְ קראת ְשמֹו עִ מ ֵ
שמו עמנואל( .להורות  -שה' יהיה עמנו ,ולא ינצח האוייב ).
טו .חֶ ְמאה ְּודבַ ש י ֹאכֵל  -תהיה רוב טובה ,ויאכל
מאכלים משובחים ,כחמאה ודבש.
לְדַ עְ תֹו  -כשיגדל וכשידע עמנואל,

כב .וְ היה מֵ רֹב עֲשֹות חלב  -י ֹאכַל חֶ ְמאה  -מריבוי
החלב שתתן ,יוכלו לעשות חמאה.
כִ י חֶ ְמאה ְּודבַ ש י ֹאכֵל ,כל הַ נֹותר בְ ֶק ֶרב הא ֶרץ -
כל מי שישאר יאכל רוב טובה  ,כגון :חמאה
ודבש.

( כמו" :ואשיתהו בתה ; "...לעיל ה'  ,ו' )

יקי הַ ְסלעִ ים  -בחורי הסלעים,
ּובִ נ ְִק ֵ
ּובְ כֹל הַ ַנעֲצּוצִ ים  -בין
בְ רוש ;"...לקמן נה'  ,יג' )

הקוצים (.כמו ַתחַ ת הַ ַנעֲצּוץ ַי ֲעלֶה

ּובְ כֹל הַ נַהֲ ֹללִים  -בכל הבתים המהוללים.

(שמהללים אותם)

כ .בַ יֹום הַ הּוא ְי ַגלַח ה' בְ ַתעַ ר הַ ְשכִ ירה  -ה' יגלח
שערות צבא אשור (ישמיד אותם) בסכין חדה.
שכִ ִירים סכין ,תמיד תהיה הסכין חדה ביותר ).
כשמ ְ ֹ
ַ
(

בס"ד

כג .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא  -בזמן ריבוי הטובה ,בזמן
חזקיהו המלך.
י ְִהיֶה כל מקֹום אֲ שֶ ר י ְִהיֶה שם ֶאלֶף ֶגפֶן בְ ֶאלֶף
כסֶ ף  -שטח גדול ,שגדלים שם גפנים לרוב,
לַש ִמיר וְ לַשַ יִת י ְִהיֶה -לא יעבד כלל ,ומרוב
הטובה שתהיה ,לא יחששו שיגדלו בו קוצים.
כד .בַ ִחצִ ים ּובַ ֶקשֶ ת יבֹוא שמה  -העובר שם
יצטרך כלי זיין להנצל מהחיות הטורפות.
כִ י ש ִמיר ושַ יִת ִת ְהיֶה כל הא ֶרץ:
כה .וְ כֹל הֶ ה ִרים אֲ שֶ ר בַ מַ עְ דֵ ר יֵעדֵ רּון  -ההרים
שאדמתם נעבדה,
ל ֹא תבֹוא שמה י ְִר ַאת ש ִמיר ושיִת  -לא יהיו שם
קוצים ,שהרי יעבדו בהם.
וְ היה ל ְִמ ְשלַח שֹור ּול ְִמ ְרמַ ס שֶ ה  -אך ,ירעו שם
הבהמות ולא יחששו להפסד התבואה ,מרוב
הברכה שתהיה.
פרק ח'
א .וַי ֹאמֶ ר ה' ֵאלַי ַקח לְָך גִ ליֹון גדֹול  -מגילה
גדולה.
ּוכְ תֹב עליו בְ חֶ ֶרט אֱ נֹוש  -בעט של בנ"א (,לא במראה
הנבואה ,אלא במציאות ממש).

לְמַ הֵ ר שלל -ויכתוב ,שהאוייב יבוא במהירות,
לשלול שלל,
חש בַ ז  -וימהר לקחת הביזה.
( שיגלו עשרת השבטים ע"י אשור ).

ב .וְ אעִ ידה לִי עֵ ִדים נֶאֱ מנִים  -ישעיהו העיד על
המגליה עדים  -לעדות על דבר הנבואה.
אּוריה הַ כֹהֵ ן וְ ֶאת זְ כ ְַריהּו בֶ ן יְבֶ ֶרכְ יהּו:
ֵאת ִ
ג .ו ֶא ְק ַרב ֶאל הַ נְבִ יאה  -אשת ישעיהו.
ו ַַתהַ ר ו ֵַתלֶד בֵ ן וַי ֹאמֶ ר ה' ֵאלַי ְקרא ְשמֹו " :מַ הֵ ר
שיחיש וימהר האוייב -
שלל חש בַ ז"  -להורותִ ,
לקחת השלל והביזה.
ד .כִ י בְ טֶ ֶרם יֵדַ ע הַ נַעַ ר ְקר ֹא אבִ י וְ ִא ִמי ,יִשא ֶאת
חֵ יל דַ מֶ שֶ ק וְ ֵאת ְשלַל ש ְֹמרֹון  -לִפְ נֵי מֶ לְֶך ַאשּור -
לפני שיגדל "מהר שלל חש בז" ,ויוכל לקרוא
להוריו אבי ואימי ,ישא האוייב ( אשור ) את השלל
להביא לפני  -מלך אשור(.כדלעיל ז' טז' )
הַ .ויֹסֶ ף ה' דַ בֵ ר ֵאלַי עֹוד לֵאמֹר:

הלְכִ ים
ו .יַעַ ן כִ י מ ַאס העם הַ זֶה ֵאת מֵ י הַ ִשֹלחַ הַ ֹ
ל ְַאט  -שבנ"י מאסו במלכות בית דוד  ,המנהיגים
אותם בחולשה  ,כנגד מלכות פקח בן רמליהו
מלך ישראל.
ּומשֹוש ֶאת ְרצִ ין ּובֶ ן ְרמַ לְיהּו  -והיו שמחים אם
ְ
רצין ופקח ,היו מולכים בירושלים.
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ז .וְ לכֵן ִהנֵה ה' מַ ֲעלֶה ֲעלֵיהֶ ם ֶאת מֵ י הַ נהר
ֲצּומים וְ ה ַרבִ ים ֶ -את מֶ לְֶך ַאשּור  -אביא
הע ִ
עליהם כרצונם ,מלך חזק ועצום ,את מלך אשור.
וְ ֶאת כל כְ בֹודֹו  -עם כל חייליו הרבים.
וְ עלה עַ ל כל אֲ פִ יקיו  -חיילי אשור שנמשלו למי
הנהר ,יעלו ויכסו את כל האפיקים (.אפיק  -מקום
זרימת המים בחוזקה)

וְ הלְַך עַ ל כל גְ דֹותיו  -וכן יעלו המים על שני גדות
(שפת הנהר) הנהר.
ח .וְ חלַף בִ יהּודה שטַ ף וְ עבַ ר  -את כל ערי יהודה
יכבוש אשור.
עַ ד צַ ּואר יַגִ יעַ  -עד ירושלים.
וְ היה מֻ טֹות כְ נפיו  -כנפיו הנטויות,
נּואל-על כל מלוא רוחב א"י.
ְמל ֹא רֹחַ ב ַא ְרצְ ָך  -עִ מ ֵ
ט .רֹעּו עַ ִמים וחֹתּו  -אתם העמים הבאים יחד עם
סנחריבִ ,שבְ רּו עמים רבים ,ולבסוף חֹתּוִ ,תשָּ בְ רּו
גם אתם,
וְ הַ אֲ זִ ינּו כֹל מֶ ְרחַ ֵקי א ֶרץ  -שמעו הבאים ממרחק
רב עם אשור.
ִה ְת ַאזְ רּו וחֹתּוִ ,ה ְת ַאזְ רּו וחֹתּו  -שימו האזור,
הזדרזו והתחזקו להלחם  ,ואח"כ ִתשָּ בְ רּו גם
אתם.
י .עֻצּו עֵ צה  -וְ תֻ פר  -חשבו על ירושלים עיצה -
להחריבה ,אך עצתם תתבטל.
דַ בְ רּו דבר וְ ל ֹא יקּום כִ י עִ מנּו ֵאל  -אך העיצה
ודיבוריכם על ירושלים  -לא תועיל ,כי ה' עמנו !
יא .כִ י כֹה אמַ ר ה' ֵאלַי בְ חֶ זְ ַקת הַ יד  -בחוזק
מראה הנבואה(,כמו..." :וְ יַד ה' עָּ לַ י חָּ זָּ ָּקה";יחזקאל ג' ,יד')
וְ י ְִס ֵרנִיִ ,מ ֶלכֶת בְ דֶ ֶרְך העם הַ זֶה לֵאמֹר  -והוכיח
והזהיר אותי מללכת בדרך העם הזה שאומרים:
(ללכת בעצת שבנא וסיעתו להכנע לאשור ,כנגד חזקיהו המלך)

ֹאמרּון ֶקשֶ ר ְלכֹל אֲ שֶ ר י ֹאמַ ר העם הַ זֶה
יב .ל ֹא ת ְ
קשֶ ר  -אל תעשו קשר מרידה נגד מלכות בית
דוד ,מפחד סנחריב מלך אשור (.להכנע לאשור כדברי

שבנא וסיעתו ).

וְ ֶאת מֹוראֹו  -ל ֹא ִת ְיראּו -ואל תשברו ותפחדו
מפחד מלך אשור.
וְ ל ֹא ַתע ֲִריצּו  -ולא תשבחו אותו שהוא עריץ ,חזק.

יגֶ .את ה' צְ באֹות אֹתֹו ַת ְק ִדישּו  -את ה' ית',
תקדישו  -בכך שתאמינו בו ותעבדו אותו.
מֹוראֲ כֶם וְ הּוא מַ ע ֲִרצְ כֶם  -וממנו תיראו,
וְ הּוא ַ
והוא יתן לכם עריצות ,כוח ,מול אוייביכם.
יד .וְ היה ל ְִמ ְקדשּ ,ול ְֶאבֶ ן ֶנגֶףּ ,ולְצּור ִמכְ שֹול -
ה' יהיה לשני בתי ישראל (חזקיה וסיעתו ,ושבנא
וסיעתו ) ,ל ְִמ ְקדָּ ׁשּ ,ול ְֶּאבֶּ ן ֶּנגֶּף  :לחזקיה וסיעתו -
יהיה למקדש  -לארמון נשגב גדול וחזק ( שינצלו מיד
סנחריב ) ,ולשבנא וסיעתו  -יהיה לאבן נגף (אבן שיוכו
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בה  -כשיפלו בה) ולצּור מכשול
נמשל  :שאחר שיצאו להכנע לסנחריב  -נאבדו
כולם.
ִשר ֵאל  -חזקיה וסיעתו ,ושבנא
ִשנֵי ב ֵתי י ְ
ל ְ
וסיעתו.
ְמֹוקש לְיֹושֵ ב יְרּושל ִם  -לשבנא וסיעתו.
ְלפַח ּול ֵ
נֹוקשּו  -רבים
ִשברּו וְ ְ
טו .וְ כ ְשלּו בם ַרבִ ים וְ נפְ לּו וְ נ ְ
משבנא וסיעתו ,יפלו במוקש ,במכשול.
( ב ֶאבֶ ן ה ֶנגֶףּ ,ובְ צּור ה ִמכְ שֹול ).
וְ ִנ ְלכדּו  -ברעה.
טז .צֹור ְתעּודה  -קשור ושמור עֵ דות הנבואה.
חֲ תֹום תֹורה בְ לִמֻ די  -סגור ושמור את דברי
נבואתי בלב הלומדים.
יתי לַה' הַ מַ ְס ִתיר פניו ִמבֵ ית ַי ֲעקֹב -
יז .וְ ִחכִ ִ
מעשרת השבטים שנפלו לפני אשור  -וגלו.
ֵיתי לֹו  -שיעשה הישועה ליהודה בזמן חזקיהו
וְ ִקּו ִ
יחִ .הנֵה אנֹכִ י וְ הַ יְל ִדים אֲ שֶ ר נ ַתן לִי ה'  -הילדים
שאר ישוב ,עמנואל ,מהר שלל חש בז,
ִשר ֵאל  -ששמותיהם מורים
ְלאֹתֹות ּולְמֹופְ ִתים בְ י ְ
ומלמדים ,על אותות שיעשה ה' לבנ"י,
שכֵן בְ הַ ר צִ יֹון  -אותות שמות
מֵ עִ ם ה' צְ באֹות הַ ֹ
הילדים מה' נ ְִתנּו  -ולא מעצמי.
ֹאמרּו אֲ לֵיכֶם ִד ְרשּו ֶאל האֹבֹות וְ ֶאל
יט .וְ כִ י י ְ
הַ י ְִד ֹענִים ,הַ ְמצַ פְ צְ פִ ים וְ הַ מַ ְהגִ ים  -ואם יסיתו
אתכם ( שבנא וסיעתו ) ללכת לשאול את האובות
והידעונים ,שמצפצפים ומשמיעים קולות ע"י
כישוף.
הֲ לֹוא עַ ם ֶאל אֱ ֹלקיו י ְִדרֹש -תשיבו להם ,שאנו עם
ישראל  -את ה' ית' מבקשים,
בְ עַ ד הַ חַ יִים ֶאל הַ מֵ ִתים  -וכי נבקש מהמתים
( מהאובות והידעונים )  -בשביל החיים ?!!
כ .לְתֹורה וְ ל ְִתעּודה  -שמרו היטב התורה
ותוכחות הנבואה (,כמו שאמר " :צור תעודה ,חתום תורה
(סלע שיכשלו בו  -כשיפלו בו )

בלימודַ י" ).

ֹאמרּו כַדבר הַ זֶה  -שוודאי ינסו להסית
ִאם ל ֹא י ְ
אתכם כדברים האלו ללכת אחר האובות
והידעונים,

אֲ שֶ ר ֵאין לֹו שחַ ר  -שאין בו כל אור וטוב ,ואין
לדרוש ולבקש אותו.
כא .וְ עבַ ר בּה נ ְִקשֶ ה וְ רעֵ ב  -מי שילך בדרך רעה זו
 יהיה לו קשיים ויהיה רעב לאוכל.וְ היה כִ י י ְִרעַ ב וְ ִה ְת ַקצַ ף  -כשירעב ויכעס על המלך
והע"ז שלא מועילים לו,
וְ ִקלֵל בְ מַ לְכֹו ּובֵ אֹלהיו  -יקלל את המלך והע"ז
שהטעו אותו.
ּופנה לְמעְ לה  -ויפנה לה' ית'.

כב .וְ ֶאל ֶא ֶרץ יַבִ יט  -וכשיביט לחפש עזרה ממלכי
ארץ.
וְ ִהנֵה צרה וַחֲ שֵ כה  -מפני שלא ימצא מהמלכים,
מי שיעזרו לו .
ְמעּוף צּוקה  -חושך וצרה.
וַאֲ פֵלה ְמנֻדח  -ונידח ( נדחף ) לאפילה,לחושך,
לצרה.
כג .כִ י ל ֹא מּועף לַאֲ שֶ ר מּוצק לּה  -כי לא יתעייף
זה שיציק להם ( אשור) ,
כעֵ ת ה ִראשֹון  -שגלות שניה ( גלות עבר הירדן  -ראובן גד
וחצי המנשה) תהיה קלה כמו הגלות הראשונה ,שגלו
רק זבולון ונפתלי,
הֵ ַקל ַא ְרצה זְ בֻלּון וְ ַא ְרצה נַפְ תלִי  -שגלות זו
הראשונה ,היתה קלה ,שרק זבולון ונפתלי גלו,
וְ ה ַאחֲ רֹון ִהכְ בִ יד  -והגלות האחרונה ( השלישית)
תהיה קשה  -שיגלה את כולם.
דֶ ֶרְך הַ ים  -ליד ים כנרת שגלו זבולון ונפתלי,
עֵ בֶ ר הַ י ְַרדֵ ן  -ובפעם השניה ,יגלו ראובן גד וחצי
המנשה שבעבר הירדן ע"י תגלת פלאסר.
( דברי הימים א' ,ה' כו')

גְ לִיל הַ גֹויִם  -ובפעם השלישית יגלה את כל 10
השבטים הגלולים ונכללים בכל א"י.

פרק ט'
הלְכִ ים בַ חֹשֶ ְך  -יהודה שתחת צרות
א .העם הַ ֹ
אשור שעליהם,
ראּו אֹור גדֹול  -יראו אור גדול של ישועה והצלה.
י ְֹשבֵ י בְ ֶא ֶרץ צַ לְמוֶת  -חושך ,משל לצרות,
אֹור  -נגַּה ֲעלֵיהֶ ם  -אור יאיר עליהם.
בִ .ה ְרבִ ית הַ גֹוי  -שכולם שבחו את בני יהודה
שבירושלים ,אחר הנצחון המופלא על מחנה
סנחריב.
לֹו  -לבנ"י,
ִהגְ דַ לְת הַ ִש ְמחה  -גדלה שמחתם על הנצחון,
ש ְמחּו לְפנֶיָך  -כְ ִש ְמחַ ת בַ קצִ יר  -כאדם השמח
בקצירת הקציר שבשדה,
כַאֲ שֶ ר יגִ ילּו  -בְ חַ לְקם שלל  -כשמחה ששמחים
כשמחלקים שלל.
ג .כִ י ֶאת עֹל סֻ בֳלֹו  -את העול שיהודה סבלו
מאשור (.ששלמו לו מיסים)
וְ ֵאת מַ טֵ ה ִשכְ מֹו  -ואת המטה שעל שכמם של
יהודה,
שֵ בֶ ט  -הַ ֹנגֵש בֹו  -ששבט אשור היה לוחץ ודוחק
ביהודה,
הַ ִחתֹת  -כְ יֹום ִמ ְדין  -שברת אותם ( את אשור )
בלילה אחד ,כמו ששברת בלילה אחד את מחנה
מדיָּן ,ע"י גדעון בן יואש.
ְ

בס"ד

ד .כִ י כל ְסאֹון  -ס ֵֹאן בְ ַרעַ ש  -סאון ,רעש ובלבול
המלחמה ,דרכם להיות ברעש רב,
וְ ִש ְמלה ְ -מגֹוללה בְ ד ִמים  -ובגדי ההרוגים
מתגוללים בדם רב,
ִש ֵרפה  -מַ אֲ ֹכלֶת ֵאש  -אך הנצחון ההוא
וְ היְתה ל ְ
על מחנה אשור ,יהיה בשקט -שיהיו למאכל לאש
שישלח בהם מלאך ה'.
ה .כִ י ֶילֶד יֻלַד לנּו  -והנצחון הנפלא הזה ,לא
יהיה בימי אחז ,אלא בימי בנו חזקיהו ש ִיוָּלד,
בֵ ן נ ִַתן לנּו  -בן ינתן לנו,
ו ְַת ִהי הַ ִמ ְשרה עַ ל ִשכְ מֹו  -נתנה לו השררה
והמלוכה על שכמו  (,של חזקיהו )
ַוי ְִקרא ְשמֹוֶ ,פלֶא יֹועֵ ץֵ ,אל גִ בֹור ,אֲ בִ י עַ ד  -ה' ,
שעיצותיו מופלאות ,והוא א-ל גיבור ,והוא קיים
לעולם ,קרא לחזקיהו המלך :
שַ ר שלֹום  -ששלום יהיה בימיו.
ו .לְמַ ְרבֵ ה הַ ִמ ְשרהּ ,ולְשלֹום ֵאין ֵקץ  -השם " -שר
שלום" ,מלמד ,על ריבוי ממשלה (שררה) ,וריבוי
שלום.
עַ ל כִ סֵ א דוִ ד וְ עַ ל מַ ְמלַכְ תֹו  -למלך היושב על כסא
דוד ( ,חזקיה )
לְהכִ ין אֹתּה  -לקיים המלוכה -במקומה המתוקן.
ּולְסַ עֲדּה  -לתמוך בה  -שלא תיפול.
בְ ִמ ְשפט ּובִ צְ דקה  -ע"י שיעשה צדקה ומשפט.
מֵ עַ תה וְ עַ ד עֹולם  -כל ימי חזקיהו.
ִקנ ְַאת ה' צְ באֹות ַתעֲשֶ ה ז ֹאת  -התשועה הגדולה
מאשור ,והנקמה שיעשה ה' בהם ,תהיה כי חרפו
וגדפו את ה' ית'.
ז .דבר שלַח ה' בְ ַי ֲעקֹב  -על עשרת השבטים,
ִשר ֵאל  -ויבוא על ישראל.
וְ נפַל בְ י ְ
ח .וְ י ְדעּו העם כֻלֹוֶ ,אפְ ַריִם וְ יֹושֵ ב ש ְֹמרֹון ,בְ גַאֲ וה
ּובְ גֹדֶ ל לֵבב לֵאמֹר  -שהיו אומרים בגאוותם:
ט .לְבֵ נִים נפלּו  -וכי מה בכך שנפלו לבנים מהבנין
? ( שגלו חלק מאחינו  ,ע"י אשור )
וְ גזִ ית נִבְ נֶה  -הלא נבנה כעת באבני גזית חתוכות-
שחזקות מהלבנים !
( שכעת ,נתחזק וננצח את אשור ולא יוכל להגלותינו ! )

ִש ְק ִמים גֻדעּו-וכי מה בכך שנכרתו עצי השקמה ?

( שגלו חלק מאחינו  ,ע"י אשור )

וַאֲ רזִ ים נַחֲ לִיף  -הרי כעת נחליף אותם בעצי
ארזים המשובחים מהם !

(שכעת ,נתחזק וננצח את אשור ולא יוכל להגלותינו ! )

יַ .ויְשַ גֵב ה' ֶאת צ ֵרי ְרצִ ין עליו  -ה' יחזק את
אשור ,שהם אוייבי רצין מלך ארם  -שכרתו ברית
עם ישראל ,לבוא עליהם למלחמה.
איְביו  -יְסַ כְ סֵ ְך  -יסכסך את אוייביו של
וְ ֶאת ֹ
רצין לבוא עליו למלחמה ( עד שיפול רצין ביד אשור)
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יא .אֲ רם ִמ ֶקדֶ ם  -אף שארם ממזרח כבר הכו
בבנ"י ,בזמן יהואחז,
ִש ִתים מֵ אחֹור  -וממערב-פלישתים היכו בהם.
ּופְ ל ְ
ִשר ֵאל בְ כל פֶה  -והרגו בהם בכל פה.
וַי ֹאכְ לּו ֶאת י ְ
בְ כל ז ֹאת ל ֹא שב ַאפֹו  -של ה' בבנ"י,
וְ עֹוד ידֹו נְטּויה  -להכותם.
יב .וְ העם ל ֹא שב עַ ד הַ מַ כֵהּו  -ובנ"י לא שבו
בתשובה עד ה' ית' ,שהיכה אותם,
וְ ֶאת ה' צְ באֹות ל ֹא דרשּו  -עדיין ,לא מבקשים
לשוב אליו .
ִשר ֵאל ר ֹאש וְ זנב  -ה' הכרית
יגַ .ויַכְ ֵרת ה' ִמי ְ
מבנ"י ,גם את הראש ( החשובים)  ,וגם את הזנב.
כִ פה וְ ַאגְ מֹון יֹום ֶאחד  -גם את הכִ פָּה  -ענף עץ
חזק (,החזקים והחשובים) ,וגם את עץ האגמון  -עץ
חלש (.החלשים והבזויים ).
יד .ז ֵקן ּונְשּוא פנִים  -הּוא הר ֹאש  -הזקנים
ונשוא הפנים ,נמשלו ל "-ר ֹאש",
מֹורה שֶ ֶקר  -הּוא הַ זנב  -ונביא ,המורה את
וְ נבִ יא ֶ
העם שקר ,נמשל לזנב שיכרת.
טוַ .וי ְִהיּו ְמ ַא ְש ֵרי העם הַ זֶה  -מַ ְתעִ ים  -מנהיגי
העם הזה התעו אותו מדרך ה',
ּומאֻ שריו ְ -מבֻלעִ ים  -וההולכים אחר הנהגתם -
ְ
נשחתה דרכם ונתקלקלה.
ִשמַ ח ה'  -ה' לא ישמח
טז .עַ ל כֵן עַ ל בַ חּוריו ל ֹא י ְ
במעשיהם של בחורי בנ"י,
וְ ֶאת ְיתֹמיו וְ ֶאת ַאל ְְמנֹתיו ל ֹא י ְַרחֵ ם  -מלהענישם.
כִ י כֻלֹו חנֵף ּומֵ ַרע  -כולם מרשיעים ,ועושים רע.
וְ כל פֶה דֹבֵ ר נְבלה  -דבר מגונה ומאוס.
בְ כל ז ֹאת ל ֹא שב ַאפֹו  -של ה' בבנ"י,
וְ עֹוד ידֹו נְטּויה  -להכותם.
יז .כִ י בעֲרה כ ֵאש ִר ְשעה  -אש הרשעות תבער
בהם ותתפשט כאש.
ש ִמיר ושַ ִית ת ֹאכֵל  -ואש הפורענות ,תאכל בהם
את הקוצים  (,את הרשעים) ,
ו ִַתצַ ת בְ ִסבְ כֵי הַ יַעַ ר  -ותתפשט האש ,לכל ענפי
היער המסובכים (,בכל ישראל )
ַוי ְִת ַאבְ כּו  -גֵאּות עשן  -עד שיהיו נבוכים בחוזק
העשן הרב (.לא יֵדעו ,כיצד להנצל מהרעה הגדולה)
יח .בְ עֶ בְ ַרת ה' צְ באֹות  -בגלל כעס ה',
נֶעְ ַתם א ֶרץ  -ירדה הפורענות הזו לארץ,
ַוי ְִהי העם כְ מַ אֲ ֹכלֶת ֵאש  -כי העם נהגו ברשעות,
כאש שאוכלת ומתפשטת ( שגזלו איש את אחיו )
ִאיש ֶאל א ִחיו ל ֹא י ְַחמֹלּו  -מלהָּ ֵרעַ לו !
יטַ .ויִגְ זֹר  -גזלו ,
עַ ל י ִמין וְ רעֵ ב  -מחבירו שמי ְִמינֹו ,ועדיין נשאר
רעב ,ולא יספיק לו,
וַי ֹאכַל עַ ל ְשמ ֹאול  -וְ ל ֹא שבֵ עּו  -ומחבירו
שבשמאלו ,ועדיין לא שבע,
ִאיש בְ שַ ר זְ רֹעֹו י ֹאכֵלּו  -יגזלו אפילו מקרוב
משפחתו.

בס"ד

כְ .מנַשֶ ה ֶאת ֶאפְ ַריִם  -גזלו,
וְ ֶאפְ ַריִם ֶאת ְמנַשֶ ה  -גזלו,
י ְַחדו  -הֵ מה עַ ל יְהּודה  -אפרים ומנשה ,ילכו
לכבוש ,ולקחת שלל מיהודה.
בְ כל ז ֹאת ל ֹא שב ַאפֹו  -של ה' בבנ"י,
וְ עֹוד ידֹו נְטּויה  -להכותם.
פרק י'
א .הֹוי הַ ח ְֹק ִקים ִ -ח ְק ֵקי אוֶן  -סופרי הדיינים,
חוקקים ,כותבים ,פיסקי השקר של הדיינים .
ּומכ ְַתבִ ים  -עמל כִ ֵתבּו  -הדיינים שמכתיבים
ְ
לסופרים הפסק דין ,שמכתיבים דברי שקר ,
ב .לְהַ טֹות ִמ ִדין דַ לִים  -להטות את הדין של
הדלים,
וְ לִגְ זֹל ִמ ְשפַט ֲע ִניֵי עַ ִמי  -ולגזול העניים ,כנגד
המשפט צדק,
ְתֹומים  -יבֹזּו -
ל ְִהיֹות ַאלְמנֹות ְ -שללם ,וְ ֶאת י ִ
שלוקחים מהאלמנות והיתומים שלל וביזה.
גּ .ומַ ה ַתעֲשּו לְיֹום פְ קֻ דה  -ביום שאזכור
להענישכם על עוונכם,
ּולְשֹואה ִ -ממֶ ְרחק תבֹוא  -ובחושך ובצרה שתבוא
עליכם מרחוק,
עַ ל ִמי תנּוסּו לְעֶ זְ רה -למי תפנו שיעזור לכם,
בֹודכֶם  -והיכן תשאירו את כל
וְ אנה ַתעַ זְ בּו כְ ְ
הכסף הגזול שאספתם ??
תחַ ת  -במקום שלא כרע ( שלא היה
ד .בִ ל ְִתי כ ַרע ַ
מעולם )

ַא ִסיר  -יהיה אסיר של האוייב.
וְ ַתחַ ת הֲ רּוגִ ים ִיפֹלּו  -ובאותו מקום יפלו הרוגים.
בְ כל ז ֹאת ל ֹא שב ַאפֹו  -של ה' בבנ"י,
וְ עֹוד ידֹו נְטּויה  -להכותם.
ה .הֹוי ַאשּור שֵ בֶ ט ַאפִ י  -הוי על בנ"י שאשור
יהיה שבט כעסי ,המקל שיכה בבנ"י.
ּומַ טֶ ה הּוא בְ ידם  -זַעְ ִמי  -המטה שאכה בו בכעסי
על בנ"י  -ינתן ביד אשור.
ו .בְ גֹוי חנֵף  -בבנ"י שמרשיעים,
אֲ שַ לְחֶ נּו  -אשלח את אשור עליהם.
וְ עַ ל עַ ם עֶ בְ ר ִתי  -אֲ צַ ּוֶנּו  -ועל העם שאני כועס
עליו  -אמנה אותו ( את אשור ) להכותם.
ִשֹלל שלל וְ לבֹז בַ ז  -לקחת שלל וביזה מבנ"י,
ל ְ
ּולְשּומֹו ִמ ְרמס  -כְ חֹמֶ ר חּוצֹות  -ולשים אותם ( את
בנ"י) שאשור ירמסו עליהם  -כחומר המושלך
ברחובות  -שנרמס ברגלי האנשים.
ז .וְ הּוא  -ל ֹא כֵן יְדַ מֶ הּ ,ולְבבֹו  -ל ֹא כֵן י ְַחשֹב  -אך
מלך אשור ,לא כך ידמה את עצמו(שלא מדמה את
עצמו  -כשליח ה' )

כִ י לְהַ ְש ִמיד בִ לְבבֹו  -כי בליבו חושב להכרית את
כל א"י וירושלים,
ּולְהַ כְ ִרית גֹויִם  -ל ֹא ְמעט  -ולא להשאיר בה,
אפילו מעט אנשים לפליטה.
ח .כִ י י ֹאמַ ר  -סנחריב בגאוותו,
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הֲ ל ֹא ש ַרי י ְַחדו ְמלכִ ים  -הלא כל אחד משרי,
חשוב כמלך ,שיש לכל אחד מהם עם גדול וחיל
רב.
ט .הֲ ל ֹא כְ כ ְַרכְ ִמיש ַ -כלְנֹו -הרי כמו שכבשתי את
כ ְַרכְ ִמיׁש ,כך כבשתי את ַכלְנֹו,
ִאם ל ֹא כְ ַא ְרפַד  -חֲ מתִ ,אם ל ֹא כְ דַ מֶ שֶ ק  -ש ְֹמרֹון,
האם לא כמו שכבשתי את ארפד ,חמת ודמשק,
אכבוש את שומרון ?!
י .כַאֲ שֶ ר מצְ אה י ִדי לְמַ ְמ ְלכֹת האֱ לִיל ּופְ ִסילֵיהֶ ם
ּומש ְֹמרֹון  -כמו שמצאה ידי ( שהצלחתי ),
ִמירּוש ַל ִם ִ
לכבוש הממלכות האלו ,שהיו בהם אלילים
ופסילים ,חזקים אפילו יותר מאלילי שומרון ,כך
ודאי שאכבוש את שומרון.
יתי ְלש ְֹמרֹון וְ לֶאֱ לִילֶיה ,כֵן
יא .הֲ ל ֹא כַאֲ שֶ ר ע ִש ִ
ֶאעֱשֶ ה לִירּוש ַל ִם  -וְ ַלעֲצַ בֶ יה  -ואחר שיכבוש את
שומרון ,יאמר סנחריב ,שכך יכבוש גם את
ירושלים והאלילים שבּה.
יב .וְ היה כִ י יְבַ צַ ע ה'  -כאשר יגמור וישלים ה',
ֶאת כל מַ עֲשֵ הּו ,בְ הַ ר צִ יֹון ּובִ ירּושל ִם  -את מעשהו
 להביא על ירושלים את אשור.ֶאפְ קֹד  -אזכור להעניש את סנחריב,
שהפְ רה ("על פרי"-
עַ ל פְ ִרי גֹדֶ ל לְבַ ב מֶ לְֶך ַאשּור  -על ִ
לעשות פירות  ,להרבות הגאווה) והרבה את גאוותו
וְ עַ ל ִתפְ ֶא ֶרת רּום עֵ יניו  -ועל שהתפאר  -בעיניו
הגבוהות ,בגאוותו.
יג .כִ י אמַ ר  -אשור.
ֻנֹותי  -כל
יתי ּובְ חכְ מ ִתי כִ י ְנב ִ
בְ כֹחַ י ִדי ע ִש ִ
נצחונותי במלחמות ,היו בזכות כחי ,חכמתי
ותבונתי הרבה,
וְ א ִסיר גְ בּוֹלת עַ ִמים  -כשכבש העמים ,כאילו
הסיר את כל הגבולות של ארצותיהם -שהרי
כולם בידו.
ֲתּודֹותיהֶ ם  -שֹושֵ ִתי  -אוצרותיהם -בזזתי.
ֵ
ַוע
יֹושבִ ים  -כל היושבים במקום כביר
אֹוריד כַבִ יר ְ
וְ ִ
וחזק  ,כבשתי והורדתי מטה  -מגדולתם.

יד .ו ִַת ְמצא כ ֵַקן י ִדי ,לְחֵ יל העַ ִמים  -ידי מצאה
( הצליחה) לכבוש את כל חיילי העמים בקלות ,כמו
שאדם משיג קן ציפור ְשבִ ְשדה הפקר .
וְ כֶאֱ סֹף בֵ יצִ ים ֲעזֻבֹות  -כל הא ֶרץ אֲ נִי אספְ ִתי -
וכמו שאדם אוסף בקלות ,ביצים ,שנעזבו
מאימותיהם ,כך אספתי וכבשתי את כל העמים.
ּומצַ פְ צֵ ף  -ואפילו לא
וְ ל ֹא היה ֹנדֵ ד כנףּ ,ופֹצֶ ה פֶה ְ
היו בין העמים שהגלתי ,כאלו שניסו להזיז
כנפיהם  -לברוח ,או "לצפצף"  -לעזרה.
טו .הֲ י ְִתפ ֵאר הַ ג ְַרזֶן ,עַ ל הַ חֹצֵ ב בֹו  -היתכן שהגרזן
( אשור ) ,יתגאה על האדם החוצב בסלע (משל לה' ית' )
ויאמר לו  :אני החוצב ולא אתה ?!

בס"ד

ִאם י ְִתגַדֵ ל הַ מַ ֹּשֹוֹר עַ ל ְמנִיפֹו  -היתכן שהמשור
( אשור ) יתגאה על המנסר בעץ ( משל לה' ית' )  ,ויאמר
לו  :אני הפועל ולא אתה ?!
כְ הנִיף שֵ בֶ ט  -וְ ֶאת ְמ ִרימיו  -וכי השבט יתגאה על
המרים אותו ,ויאמר :אני הוא שמרים אותך ?!
כְ ה ִרים מַ טֶ ה  -ל ֹא עֵ ץ  -הרי כשמרימים המטה -
לא העץ הוא המרים !!
ֻנֹותי")
יתיּ ,ובְ חכְ מ ִתי כִ י ְנב ִ
(כמו שאמר לעיל פס' יג' ":בְ כֹחַ י ִדי ע ִש ִ

טז .לכֵן  -בגלל גאוותו,
יְשַ לַח האדֹון ה' צְ באֹות בְ ִמ ְשמַ ניו  -רזֹון  -ישלח
ה' בגבוריו  -רזון ,מוות.
וְ ַתחַ ת כְ בֹדֹו  -י ֵַקד ְיקֹד  -כִ יקֹוד ֵאש  -ותחת
בגדיהם  -יבער גופם  -כשריפת אש.
ִשר ֵאל  -ל ְֵאש  -ה' ,שהוא המאיר
יז .וְ היה אֹור י ְ
לישראל ,יהיה לאש הפורענות(.לאשור)
ּוקדֹושֹו ְ -ללֶהבה  -וה' שהוא קדוש ישראל -
ְ
יהיה ללהבה(.להכות באשור)
ּובעֲרה  -האש,
ּוש ִמירֹו ,בְ יֹום ֶאחד  -ותאכל את
וְ אכְ לה ִשיתֹו ְ
הקוצים ( הגבורים שמכאיבים כקוצים ) של אשור ,ביום
אחד.
יחּ .וכְ בֹוד יַעְ רֹו וְ כ ְַר ִמלֹו  -וחייליו הרבים ,שהיה
מתגאה בהם,
ִמ ֶנפֶש וְ עַ ד בשר ְי ַכלֶה  -האש תכלה את הנפש
והבשר,
וְ היה  -חיילי אשור אחר שימותו,
(מסֹוס -העץ הנטחן ע"י
כִ ְמסֹס נֹסֵ ס  -כעץ הטחון ְ -
התולעת)  -מהתולעת ( ,נוסס -תולעת ).
ּושאר עֵ ץ יַעְ רֹו ִ -מ ְספר י ְִהיּו  -הנשאר מחיילי
יטְ .
אשור יהיו מעטים מאודְ ( ,מ ֵתי מספר )
וְ נַעַ ר יִכְ ְתבֵ ם  -אפילו נער קטן יוכל לספור ולכתוב
המספר הנשאר מהם.
כ .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא  -ביום שיראו בנ"י את הנס
הגדול,
ִשר ֵאל ּופְ לֵיטַ ת בֵ ית ַי ֲעקֹב -
יֹוסיף עֹוד ְשאר י ְ
ל ֹא ִ
השארית שינצלו מבנ"י,
ל ְִהשעֵ ן עַ ל מַ כֵהּו  -על מצרים שהיכו בבנ"י
בתחילה,
ִשר ֵאל בֶ אֱ מֶ ת  -בכל ליבו.
ִשעַ ן עַ ל ה' ְקדֹוש י ְ
וְ נ ְ
כאְ .שאר ישּוב ְשאר ַי ֲעקֹב  -השארית מיעקב
( מבנ"י ) ,שינצלו בימי חזקיה ,ישובו בתשובה.
ֶאל ֵאל גִ בֹור  -אל ה' ית'  -שהראה גבורתו באשור.
ִשר ֵאל ,כְ חֹול הַ ים  -אפילו
כב .כִ י ִאם י ְִהיֶה עַ ְמָך י ְ
שיהיו עמו של חזקיהו (בנ"י) ,רבים כחול הים,
ְשאר  -ישּוב בֹו  -רק שארית ישובו לה' ,וינצלו
מסנחריב ( ,כי רובם  ,עשרת השבטים  -יִגְ לּו ),
כִ ליֹון חרּוץ  -ויבוא על רובם כליון גמור,
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שֹוטֵ ף צְ דקה  -וישָּ ְטפּו כמֵ י נחל ,במשפט הצדק
שיֵעָּ שה.
כג .כִ י כלה וְ נֶחֱ רצה ,ה' אלוהים צְ באֹות עֹשֶ ה
בְ ֶק ֶרב כל הא ֶרץ  -כי ה' מביא כליון חרוץ ,גמור
ומוחלט,
כד .לכֵן כֹה אמַ ר ה' אלוהים צְ באֹותַ ,אל ִתירא
עַ ִמי ישֵ ב צִ יֹון מֵ ַאשּור  -אל תפחדו אנשי יהודה
הנשארים בירושלים  -מאשור,
בַ שֵ בֶ ט ַיכֶכה  -שסנחריב יכה אתכם במקל,
ּומַ טֵ הּו יִשא עלֶיָך בְ דֶ ֶרְך ִמצְ ריִם  -יאיים במטהו,
כמו שאיים על מצרים
כה .כִ י עֹוד ְמעַ ט ִמזְ ער  -אך עוד זמן מועט מאוד,
וְ כלה זַעַ ם  -אכלה את כעסי ,על אשור,
וְ ַאפִ י  -עַ ל ַתבְ לִיתם  -ואת כעסי על התבל שעשו

( דבר מאוס ומגונה ,כמו .." :תבל עשו דמיהם בם" ; ויקרא כ' יב' ),
שחרפו וגדפו את ה',
עֹורר עליו ה' צְ באֹות שֹוט -ה' יעורר להביא
כו .וְ ֵ
על אשור  -שוט להכותו,
עֹורב  -כמו המכה שקבלו מדין
כְ מַ כַת ִמ ְדין בְ צּור ֵ
בְ " -צּור עורב" (שרדפו אחרי שרי מדין ,והרגו את עורב -

בצור עורב' ואת זאב  -ביקב זאב ; שופטים ז' כה' )

ּומַ טֵ הּו עַ ל הַ ים -שיעורר ,את המטה שהיכה בו
את מצרים על הים,
ּונְשאֹו בְ דֶ ֶרְך ִמצְ ריִם  -וישא ( יכלה) את אשור
מהעולם ,כמו שנשא את המצרים.
כז .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא  -ביום שיביא הפורענות על
אשור,
יסּור סֻ בֳלֹו  -מֵ עַ ל ִשכְ מֶ ָך  -המשא ששם אשור על
שכם בנ"י ,יסור מהם,
ארָך  -ויסור העול ,ששמו על צואר
וְ עֻלֹו  -מֵ עַ ל צַ ּו ֶ
בנ"י ,
וְ חֻ בַ ל עֹל ִ -מפְ נֵי שמֶ ן  -בדרך כלל ,שומן הצואר
נשחת מהעול שעליו ,אך הפעם ,ישחת העול
(סנחריב ששם את העול ) ,מפני השומן (מפני חזקיהו )

כח .בא עַ ל עַ יַת ,עבַ ר בְ ִמגְ רֹון  -אשור במסעו
ומגְ רֹון)
לירושליפם עבר וכבש מקומות אלו(,עַ יַת ִ
ל ְִמכְ מש יַפְ ִקיד כֵליו  -וכשהגיע ל ְִמכְ מָּ ש,
השאיר שם חלק מכלי מלחמתו ,להקל דרכו
לירושלים,
( שחשב ,שבקלות יוכל לכבוש את ירושלים ),

כט .עבְ רּו מַ עְ ברה  -עברו את הירדן,
גֶבַ ע  -מלֹון לנּו -ובאו ללון  -בגבע,
ח ְרדה  -הרמה ,גִ בְ עַ ת שאּול  -נסה  -אנשי הרמה
פחדו ורעדו מפניהם ,ואנשי גבעת שאול ברחו
ממקומם.

בס"ד
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ל .צַ הֲ לִי קֹולְֵך בַ ת ַגלִים  -הרימו את קולכם אנשי
בת גלים,
הַ ְק ִשיבִ י ַליְשה ֲענִיה עֲנתֹות  -להזהיר את יושבי
לישה ואנשי ענתות העניים.
לא .נ ְדדה מַ ְדמֵ נה  -נדדו אנשי מדמנה ממקומם,
י ְֹשבֵ י הַ גֵבִ ים  -הֵ עִ יזּו  -התאספו לברוח אנשי
העיר גֵבִ ים.
לב .עֹוד הַ יֹום בְ נֹב ַל ֲעמֹד  -מיהר הליכתו ,כך
שיגיע לנֹוב בעוד יום( ,שמנוב ,אפשר לראות את ירושלים)
ְי ֹנפֵף ידֹו הַ ר בַ ת צִ יֹון גִ בְ עַ ת יְרּושל ִם  -אך כשהגיע
לנוב וראה את ירושלים  ,הניף ידו לעברה בזלזול,
כאומר :בקלות רבה אכבוש אותה (,ואין מה למהר,
ומחר נצא לכבוש העיר).

לגִ .הנֵה האדֹון ה' צְ באֹות ְמסעֵ ף פֻארה  -בְ מַ ֲערצה
 אך באותו לילה ( שהמתין בנוב ) ,יכרות ה' בכלימשחית את ענפיו ( חייליו ) של סנחריב,
ִשפלּו -
וְ רמֵ י הַ קֹומה  -גְ דּועִ ים ,וְ הַ גְ ב ִֹהים  -י ְ
העֵ צים הגבוהים ( השרים הגבורים ) ,יכרתו ,והעצים
הגבוהים ( השרים הגבורים ) ,תושפל קומתם ארצה.
לד .וְ נ ִַקף ִ -יכ ְָּרתו,
סבְ כֵי הַ יַעַ ר  -בַ בַ ְרזֶל  -הענפים הסבוכים ( ריבוי
ִ
חיילי אשור ) ,יכרתו ע"י המלאך החזק מהם (כמו
הברזל  -החזק ) ,שיכה בהם.
וְ הַ לְבנֹון  -בְ ַא ִדיר יִפֹול  -וריבוי עצי הלבנון( ריבוי
חיילי אשור ) ,יוכו ע"י המלאך ,שכוחו אדיר וחזק.
פרק יא'

ולא רק לאנשי יהודה יהיה הפלא הגדול שבמפלת אשור ,אלא
לעתיד לבוא ,תהיה הצלה מופלאה אף יותר ,גם לשאר ישראל -
שישובו ע"י מלך המשיח.

א .וְ יצא חֹטֶ ר  -מטה ,מקל המלוכה
ִמ ֶגזַע יִשי  -מזרע דוד בן ישי.
וְ נֵצֶ ר  -מטה המלוכה,
ִמשרשיו יִפְ ֶרה  -משורש בית דוד ,יוציא פרי
(מלך המשיח  -הוא "הפרי" ).

( של מלך המשיח)

ב .וְ נחה עליו  -רּוחַ ה'  -תשרה עליו רוח נבואה.
רּוחַ חכְ מה ּובִ ינה רּוחַ עֵ צה ּוגְ בּורה רּוחַ דַ עַ ת
וְ י ְִר ַאת ה':
ג .וַהֲ ִריחֹו בְ י ְִר ַאת ה'  -כמו שחוש הריח ,בא
לאדם בקלות ובלי טורח כלל ,כך ,מלך המשיח
יבחין בין בני אדם ,האם טובים הם או רעים,
ִשפֹוט ,וְ ל ֹא ל ְִמ ְשמַ ע אזְ ניו
וְ ל ֹא לְמַ ְר ֵאה עֵ יניו י ְ
יֹוכִ יחַ  -ולא יזדקק למראה עיניו ולמשמע
האזניים ,כדי לשפוט ולברר הדין.
ד .וְ שפַט בְ צֶ דֶ ק  -דַ לִים  -ישפוט בצדק ,גם את
העניים,

וְ הֹוכִ יחַ בְ ִמישֹור  -יברר הדין ביושר,
לְעַ ְנוֵי א ֶרץ  -לעניים שבארץ ,הנעשקים ע"י
החזקים.
וְ ִהכה ֶא ֶרץ  -בְ שֵ בֶ ט פִ יוּ ,ובְ רּוחַ ְשפתיו  -י ִמית
רשע  -את רשעי הארץ ,יכה ע"י שיקלל אותם
בפיו  -וימותו ( כמו שמכים ע"י שבט  ,מקל ).
ה .וְ היה צֶ דֶ ק ֵ -אזֹור מ ְתניו ,וְ האֱ מּונה ֵ -אזֹור
חֲ לציו  -הצדק והאמונה שיהיו במלך המשיח ,הם
יהיו לו לחוזק ( ,אזור הקשור במתניי איש ,אות ,שהוא מזורז
וחזק ,כמו" :ואתה תאזור מתניך  ; "...ירמיהו א' ,יז' )

ו .וְ גר זְ ֵאב עִ ם כֶבֶ ש ,וְ נמֵ ר  -עִ ם גְ ִדי ִי ְרבץ  -אפילו
החיות ,לא יטרפו טרף ,והזאב ידור יחד עם
הכבש ,
ּומ ִריא  -י ְַחדו  -יחדיו י ְִרבְ צּו,
וְ עֵ גֶל ּוכְ פִ יר ְ

( מריא -בהמה שמנה ),

וְ נַעַ ר קטֹן נֹהֵ ג בם -שלא יזיקו לנער המנהיג
אותם.
זּ .ופרה ודֹב ִת ְרעֶ ינה  -יחד,
י ְַחדו  -י ְִרבְ צּו ַי ְלדֵ יהֶ ן  -באותו מקום ירבצו ולדות
הפרה והדוב,
וְ ַא ְריֵה  -כַבקר י ֹאכַל ֶתבֶ ן  -ואריה יאכל תבן ,כמו
הבקר.
ח .וְ ִשעֲשַ ע יֹונֵק  -עַ ל חֻ ר פ ֶתן  -תינוק קטן היונק,
ישחק ליד החור שבתוכו נמצא נחש הפתן,
אּורת צִ פְ עֹונִי  -ולחֹור שנמצא בו נחש
וְ עַ ל ְמ ַ
הצפעוני ( ,פֶ ֶתן וְ ִצפְ עֹו ִני ,הם מיני נחשים ארסיים )
גמּול  -תינוק שנגמל מחלב אימו,
ידֹו הדה  -יושיט ידו,
ט .ל ֹא י ֵרעּו וְ ל ֹא י ְַש ִחיתּו בְ כל הַ ר ק ְד ִשי -הנחשים
הרעים האלו ,לא ישחיתו עוד בכל א"י,
כִ י מלְאה הא ֶרץ דֵ עה ֶאת ה' ,כַמַ יִם  -לַים ְמכ ִַסים
מלאה בדעת ה' ,כמו המים,
ָּ
 בזכות ,שכל הארץשמכסים וממלאים את הים.
( ים  -מקום כינוס המים ; "ּ...ולְ ִמ ְק ֵוה ַהמַ ִים קרא י ִַמים)"...

י .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא ש ֶֹרש יִשַ י  -המשיח שיצא
מזרע דוד בן ישי,
אֲ שֶ ר עֹמֵ ד ְ -לנֵס עַ ִמים  -יעמוד לפני כל העמים,
כמו הנס ,הדגל המונף במלחמה ,שכולם
מתקבצים סביבו,
ֵאליו  -גֹויִם י ְִדרֹשּו  -שכל העמים יבקשו לעשות
את מה שיצווה עליהם,
וְ היְתה ְמנ ֻחתֹו  -כבֹוד  -ויהיה במנוחה ממלחמות,
ובכבוד גדול  -שיכבדוהו כל העמים.
יֹוסיף ה' שֵ נִית ידֹו ,ל ְִקנֹות
יא .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא ִ
ֶאת ְשאר עַ מֹו  -יוסיף ה' לקנות ולהשיב את כל
עמו לארץ ( גם את עשרת השבטים ) ,אחר שקנה
והוציא אותם בפעם הראשונה  -ממצרים,
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ּומפ ְַתרֹוס,
ּומ ִמצְ ַריִםִ ,
אֲ שֶ ר יִש ֵאר ,מֵ ַאשּורִ ,
ּומ ִשנְערּ ,ומֵ חֲ מתּ ,ומֵ ִאיֵי הַ ים -
ּומכּושּ ,ומֵ עֵ ילםִ ,
ִ
כל ישראל ,שישארו בכל הגויים שגלו אליהם.
יב .וְ נשא נֵס לַגֹויִם  -ה' ירים נס אצל הגויים,
לעורר אותם לשלוח את ישראל לארצם,
ִשר ֵאל  -יאסוף את בנ"י ,שנדחו
וְ אסַ ף נ ְִדחֵ י י ְ
לגלות בין הגויים.
ּו ְנפֻצֹות יְהּודה  -י ְַקבֵ ץ ,מֵ ַא ְרבַ ע ַכנְפֹות הא ֶרץ -
ואת יהודה  -שנפוצו לגלות ,יקבץ מארבע קצות
הארץ.
יג .וְ סרה ִ -קנ ְַאת ֶאפְ ַריִם  -אפרים לא יקנאו
ביהודה שמלך המשיח יצא מזרעם,
וְ צ ְֹר ֵרי יְהּודה  -יִכ ֵרתּו  -אפרים לא יהיו עוד
צוררים ( אוייבים ) את יהודה,
ֶאפְ ַריִם ל ֹא י ְַקנֵא ֶאת יְהּודה ,וִ יהּודה  -ל ֹא יצֹר ֶאת
ֶאפְ ריִם  -אפרים ויהודה ,לא יהיו עוד צוררים זה
לזה.
יד .וְ עפּו  -יהודה ואפרים ,ימהרו ,כעוף שעף
במהירות,
ִש ִתים  -ימה  -לכבוש את ארץ
בְ כ ֵתף פְ ל ְ
פלישתים שבמערב א"י,
י ְַחדו  -יבֹזּו ֶאת בְ נֵי ֶקדֶ ם  -יהודה ואפרים יחד
יקחו הביזה מבני קדם,
אֱ דֹום ּומֹואב ִ -מ ְשלֹוחַ ידם  -ישלחו את ידם
לקחת השלל מאדום ומואב,
ּובְ נֵי עַ מֹון ִ -מ ְשמַ עְ תם  -ובני עמון יהיו נשמעים
בקול ישראל.
טו .וְ הֶ חֱ ִרים ה' ֵאת לְשֹון ים ִמצְ ַריִם  -יכרית
ו ְייַבֵ ש ה' ,את נהר מצרים ,כדי שיעברו בו בנ"י
מהגליות.
וְ הֵ נִיף ידֹו עַ ל הַ נהר  -ירים ה' ידו ,להכרית את
נהר פרת ,כדי שישובו גולי אשור,
בַ עְ ים רּוחֹו  -בחוזק רוחו,
ְשבְ עה נְחלִים  -נהר פרת יחלק לשבעה
וְ ִהכהּו  -ל ִ
נחלים,
וְ ִה ְד ִריְך בַ נְעלִים  -ובין הנחלים ,ידרכו השבים
מהגלות ביבשה ,עם נעליהם.
ִשאר עַ מֹו ,אֲ שֶ ר יִש ֵאר
טז .וְ היְתה ְמ ִסלה  -ל ְ
מֵ ַאשּור  -ובנהר פרת ,תהיה דרך סלולה ,לשארית
שנשארה מגלות אשור,
ִשר ֵאל בְ יֹום עֲֹלתֹו מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ריִם -
כַאֲ שֶ ר היְתה ְלי ְ
כמו שהיתה דרך סלולה ויבֵ שָּ ה בים סוף,
ליוצאים ממצרים.
פרק יב'
א .וְ אמַ ְרת בַ יֹום הַ הּוא  -ביום השיבה מהגלות,
אֹודָך ה'  -אודה לך ה',
ְ
כִ י אנַפְ ת בִ י -כי כעסת עלי ,והגלית אותי מארצי -
לכפר על חטאי,
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ּותנַחֲ מֵ נִי  -ועכשיו ,ישוב כעסך מעלי,
ישֹב ַאפְ ָך ְ -
ותנחם אותי בטובה שתביא עלי,
בִ .הנֵה ֵאל יְשּוע ִתי  -הנה ,ה' הוא זה שמושיע
אותי,
ֶאבְ טַ ח ,וְ ל ֹא ֶאפְ חד  -לכן ,אבטח בו ולא אפחד כלל
!
כִ י עזִ י וְ זִ ְמרת  -יּה ה'  -ה' הוא עזי  -כוחי,
ולה' ,אני מזמר ומהלל,
ַוי ְִהי לִי  -לִישּועה  -ואותי הוא מושיע.
ּוש ַאבְ ֶתם מַ יִם בְ ששֹון ִ -ממַ עַ ְינֵי הַ יְשּועה  -כמו
גְ .
השואב מים ממעין נובע,ששואב בששון  -כי לא
ידאג שתפסק נביעת המים ,כך ,תשאבו בששון
את הישועה ממעיני הישועה  -שלא תופסק
התשועה לישראל.
ד .וַאֲ מַ ְר ֶתם בַ יֹום הַ הּוא ,הֹודּו לַה' ִק ְראּו בִ ְשמֹו,
הֹודיעּו בעַ ִמים ֲעלִיֹלתיו  -מעשיו של ה' ,וחסדיו
ִ
עימנו,
ִשגב ְשמֹו  -הזכירו שבחי ה' ,כי
הַ זְ כִ ירּו  -כִ י נ ְ
גדול וחזק שמו.
ה .ז ְַמרּו ה'  -כִ י גֵאּות עשה  -זמרו לה' ,כי הראה
גאוותו וגדולתו,
מּודַ עַ ת ז ֹאת  -בְ כל הא ֶרץ  -וגאוותו זו  -תהיה
ידועה ומפורסמת בכל הארץ.
ו .צַ הֲ לִי ו ֹרנִי  -יֹושֶ בֶ ת צִ יֹון  -לשונות של שמחה
ושירה,
ִשר ֵאל  -כי התגדל שם ה'
כִ י גדֹול בְ ִק ְרבֵ ְך ְקדֹוש י ְ
בנפלאות שעשה בתוכך.
פרק יג'
א .מַ שא בבֶ ל  -נבואה על בבל,
אֲ שֶ ר חזה -שראה במראה הנבואה,
יְשַ עְ יהּו בֶ ן אמֹוץ:

ִשפֶה ְ -שאּו נֵס  -על הר גבוה ,הרימו
ב .עַ ל הַ ר נ ְ
נס( מקל גבוה  ,ובד בראשו  -הקורא לכולם להתאסף)
ה ִרימּו קֹול  -להֶ ם  -קראו לאוייב ( למדי ופרס )
בקול גדול לבוא להלחם על בבל,
הנִיפּו יד  -לזרזם לבוא,
וְ יבֹאּו פִ ְתחֵ י נ ְִדיבִ ים  -ויבואו על פתחי הנדיבים
שבבבל ( .נדיבים  -אנשים עשירים וחשובים ).
ֵיתי ל ְִמקֻ דשי  -אני ציויתי ,על מדי ופרס
ג .אֲ נִי צִ ּו ִ
לזמן עצמם להלחם על בבל,
לגיבורי מדי
ֵ
בֹורי ל ְַאפִ י  -קראתי
אתי גִ ַ
גַם קר ִ
ופרס להביא על בבל את חרון אפי,
עַ לִיזֵי גַאֲ ו ִתי  -שישמחו שעל ידם ,יתגאה ויגדל
כבוד ה'.
ד .קֹול המֹון בֶ ה ִרים  -הנביא שמע קול המון עם -
בהרים,
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ְדמּות עַ ם רב  -הקול דומה ,כאילו עם רב בא.
קֹול ְשאֹון  -קול רעש גדול,
מַ ְמלְכֹות גֹויִם נֶאֱ ספִ ים ,ה' צְ באֹות ְמפ ֵַקד צְ בא
ִמלְחמה  -ממלכות עמים רבים נאספים
למלחמה ,וה' ית' כבייכול ,מפקד ומוביל אותם.
ה .ב ִאים מֵ ֶא ֶרץ מֶ ְרחקִ ,מ ְקצֵ ה הַ שמיִם  -מרחוק
מאוד,
ה' ּוכְ לֵי זַעְ מֹו  -לְחַ בֵ ל כל הא ֶרץ  -ה' וכלי כעסו
( מדי ופרס ) ,בא להשחית את כל הארץ.
ו .הֵ ילִילּו כִ י קרֹוב יֹום ה' ְ -ת ַילְלּו ,כי יום
הפורענות  -קרוב מאוד.
כְ שֹד ִמשַ דַ י יבֹוא  -ותהיה הפורענות חזקה ,כמו
שוד שבא מה' ית'.
ז .עַ ל כֵן כל ידַ יִם ִת ְרפֶינה  -לכן ,ידי בבל יהיו
רפויים ,חלשים מלהלחם,
וְ כל לְבַ ב אֱ נֹוש  -יִמס  -כל לבות חיילי בבל -
ימסו מפחד מדי ופרס.
ח .וְ ִנבְ הלּו  -אנשי בבל ,יהיו מבוהלים,
צִ ִירים וַחֲ בלִים י ֹאחֵ זּון  -כַיֹולֵדה י ְִחילּון  -יאחזו
בהם צירים ,חבלים ופחד ,כיולדת בשעת לֵידה .
ִאיש ֶאל ֵרעֵ הּו  -י ְִתמהּו  -ישתוממו ויבהלו מפחד
האוייב,
פְ נֵי לְהבִ ים פְ נֵיהֶ ם  -ופניהם יהיו צהובים,
( כלהבת אש ) מתמהון ומפחד האוייב.
טִ .הנֵה יֹום ה' באַ ,אכְ ז ִרי ,וְ עֶ בְ רה ,וַחֲ רֹון אף -
הנה יום הפורענות בא ,ויבוא באכזריות ובכעס
גדול,
לשּום הא ֶרץ לְשַ מה  -לשממה.
וְ חַ ט ֶאיה  -י ְַש ִמיד ִממֶ נה  -וישמיד ממנה את
החוטאים.
י .כִ י כֹוכְ בֵ י הַ שמַ יִם ּוכְ ִסילֵיהֶ ם  -כסילים  -סוג
של כוכב.

ל ֹא יהֵ לּו  -אֹורם  -ידמה בעיניהם ,כאילו לא
יאירו באורם.
חשַ ְך הַ שֶ מֶ ש  -בְ צֵ אתֹו  -גם בצאת השמש על
הארץ ,ידמה בעיניהם שחושך בארץ.
וְ י ֵרחַ  -ל ֹא יַגִ יהַ אֹורֹו  -לא יאיר אורו בעיניהם .

( חושך משל לרעה ופורענות).

יאּ .ופ ַק ְד ִתי עַ ל ֵתבֵ ל רעה  -אזכור להעניש את
ארץ בבל,
וְ עַ ל ְרשעִ ים  -עֲֹונם  -ואת הרשעים ,אזכור
להעניש  -על עוונם.
וְ ִה ְשבַ ִתי  -גְ אֹון ז ִֵדים  -אבטל מהזֵדים ,הרשעים,
את גאוותם,
וְ גַאֲ וַת ע ִריצִ ים ַ -א ְשפִ יל  -ואוריד את גאוות
החזקים שבבבל.
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אֹוקיר אֱ נֹוש ִ -מפז  -אדם יהיה יקר יותר
יבִ .
מזהב,
וְ אדם ִ -מכ ֶֶתם אֹופִ יר  -ואדם יהיה יקר יותר
מזהב שבא מאופיר ( .שלא יקח האוייב ,אפילו זהב רב,
כדי לפדות הבבלים  -מלהרגם )

יג .עַ ל כֵן שמַ יִם ַ -א ְרגִ יז ,וְ ִת ְרעַ ש הא ֶרץ -
ִמ ְמקֹומּה  -לכן (בגלל גודל הרעה שתבוא על בבל),
כאילו ירגזו וירעדו השמים ,ותרעש הארץ מקול
נפילתם,
בְ עֶ בְ ַרת ה' צְ באֹותּ ,ובְ יֹום חֲ רֹון ַאפֹו  -כשיבוא יום
כעס ה' ,וחרון אפו הגדול.
יד .וְ היה כִ צְ בִ י מֻ דח  -ויברחו העמים שבבבל,
כצבי הנדחף ונרדף ממקומו  -שרץ בכל כוחו,
ּוכְ צ ֹאן  -וְ ֵאין ְמ ַקבֵ ץ  -וכמו צאן שיתפזר מהעדר ,
ואין מי שאוסף אותו,
ִאיש ֶאל עַ מֹו יִפְ נּו וְ ִאיש ֶאל ַא ְרצֹו ינּוסּו:
טו .כל הַ נ ְִמצא יִד ֵקר  -כל מי שימצא בבבל -
ידקר בחרב,
ִספֶה  -יִפֹול בֶ ח ֶרב  -וכל הנוסף בעיר (מעם
וְ כל הַ נ ְ
אחר)  -יפול בחרב.
טז .וְ ֹע ְללֵיהֶ ם  -יְרֻ ְטשּו לְעֵ ינֵיהֶ ם  -את התינוקות
 יבקעו ( יהרגו )  -לעיני אבותיהם.יִשַ סּו ב ֵתיהֶ ם  -יבזזו את בתיהם.
ּונְשֵ יהֶ ם ִתשכַבְ נה  -ישכבו עם נשותיהם.
יזִ .ה ְננִי מֵ עִ יר ֲעלֵיהֶ ם ֶאת מדי  -ה' יעורר את מדי
ופרס לבוא עליהם,
אֲ שֶ ר כֶסֶ ף  -ל ֹא י ְַחשֹבּו ,וְ זהב  -ל ֹא י ְַחפְ צּו בֹו -
שכסף לא נחשב בעיניהם ,וזהב אינם רוצים
לקחת  -לפדות ממיתה את הבבלים.
ּוקשתֹות  -הקשתות של מדי ,
יחְ .
נְע ִרים ְת ַרטַ ְשנה  -יבקעו את נערי בבל,
ּופְ ִרי בֶ טֶ ן -ל ֹא י ְַרחֵ מּו ,עַ ל בנִים -ל ֹא תחּוס עֵ ינם -
לא ירחמו על תנוקות וילדים קטנים  -מלהרגם.

יט .וְ היְתה בבֶ ל צְ בִ י מַ ְמלכֹות  -בבל שהיתה כצבי
(צבי -ענין יופי והדר-שכולם היו חפצים בה)  -לכל הממלכות,
ַש ִדים  -והיתה הפאר לגאוותם
ִתפְ ֶא ֶרת  -גְ אֹון כ ְ
של הכשדים,
ֹלהים ֶאת ְסדֹם וְ ֶאת ֲעמֹרה  -תהפך -
כְ מַ ְה ֵפכַת אֱ ִ
כסדום ועמורה .
כ .ל ֹא ֵתשֵ ב לנֶצַ ח וְ ל ֹא ִת ְשכֹן עַ ד דֹור ודֹור  -לא
ישבו בה לעולם ,ולא ישכנו בה עד סוף הדורות.
וְ ל ֹא יַהֵ ל שם עֲרבִ י  -אפילו ערבי היושב באהלים,
לא יטה שם את אהלו  -מגודל השממה.
וְ רֹעִ ים ל ֹא י ְַרבִ צּו שם  -ואף הרועים  -לא יושיבו
שם הצאן למרעה.
כא .וְ רבְ צּו שם  -צִ יִים  -ירבצו שם חיות המדבר,
ּומלְאּו ב ֵתיהֶ ם  -א ִֹחים  -אוחים  -שם חיה,
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וְ שכְ נּו שם בְ נֹות ַיעֲנה  -ישכנו בבבל בנות יענה

( שם עוף ),

ּושעִ ִירים י ְַר ְקדּו שם  -שֵ ִדים ישכנו שם.
ְ
כב .וְ ענה ִאיִים  -יענו ויצעקו האיים (שם חיה),
בְ ַאל ְְמנֹותיו  -בארמונות .
וְ ַתנִים  -בְ הֵ יכְ לֵי ֹענֶג  -והתנים יצעקו  -בהיכלות
שהיו מתענגים בהם,
וְ קרֹוב  -לבֹוא עִ תּה  -קרוב זמן הפורענות שלה,
וְ ימֶ יה  -ל ֹא יִמשֵ כּו  -ויְמֵ י השלווה שהיו להם -
לא ימשכו עוד זמן רב.
פרק יד'
א .כִ י י ְַרחֵ ם ה' ֶאת ַי ֲעקֹב -בגלל שה' ירחם על
עמו ,ימהר את חורבן בבל  -כדי לגאול את בנ"י,
ִשר ֵאל ,וְ ִהנִיחם עַ ל ַא ְדמתם  -ויבחר
ּובחַ ר עֹוד בְ י ְ
בישראל  -לגאול אותם ,ולהניחם באדמתם.
וְ ִנלְוה הַ גֵר ֲעלֵיהֶ ם ,וְ נ ְִספְ חּו עַ ל בֵ ית ַי ֲעקֹב  -ויתלוו
ויתחברו עוד גרים  -לבנ"י.
בּ .ולְקחּום עַ ִמים וֶהֱ בִ יאּום ֶאל ְמקֹומם  -העמים
יקחו את בנ"י ויביאו אותם אל אדמתם.
ִשר ֵאל ,עַ ל ַא ְדמַ ת ה' ַ -לעֲב ִדים
וְ ִה ְתנַחֲ לּום בֵ ית י ְ
ִשפחֹות  -בנ"י ינחלו אותם ( את העמים )  -להיות
וְ ל ְ
להם לעבדים ולשפחות.
וְ היּו שֹבִ ים ְ -לשֹבֵ יהֶ ם  -בנ"י יקחו בשבי את
הגויים ששבו אותם.
וְ רדּו  -בְ נֹגְ שֵ יהֶ ם  -וימשלו בגויים ,שהיו נוגשים,
מושלים בבנ"י.
ג .וְ היה בְ יֹום הנִיחַ ה' לְָך  -כשה' יניח לבנ"י,
ּומרגְ זֶָך  -מצער ומרוגז הגלות,
מֵ עצְ בְ ָך ִ
ּומן ה ֲעבֹדה הַ קשה אֲ שֶ ר עֻבַ ד בְך  -ומהעבודה
ִ
הקשה שעבדתם שם את הגויים .
ד .וְ נשאת הַ משל הַ זֶה עַ ל מֶ לְֶך בבֶ ל ,וְ אמ ְרת  -אז,
תשא משל על מלך בבל ,ותאמר:

ֵאיְך שבַ ת ֹנ ֵגש  -איך התבטלה מבבל הממשלה ?
שבְ תה  -מַ ְדהֵ בה  -איך ,התבטל ממנו עושרו
הרב ? ( מדהבה  -זהב )
ה .שבַ ר ה' מַ טֵ ה ְרשעִ ים ,שֵ בֶ ט מ ְֹשלִים  -שבר ה'
את מטה המלוכה של רשעי בבל ,את מטה
ממשלתם בגויים.
ו .מַ כֶה עַ ִמים בְ עֶ בְ רה  -נ"נ ,היכה בכעסו את
הגויים,
מַ כַת  -בִ ל ְִתי סרה  -היכה את הגויים ,מכה חזקה
וקבועה ,כאילו שלא סרה מהמוכה.
רֹדֶ ה ב ַאף גֹויִם  -נ"נ ,היה מושל על על הגויים,
בכעס וחימה.
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מֻ ְרדף  -בְ לִי חשְך  -רדף אחרי כל העמים ,ולא
חשך ,לא מנע עצמו ,מלרדוף אחר אחד מהם.
ז .נחה ש ְקטה כל הא ֶרץ  -אחר מפלתו ,תשב כל
הארץ בנחת ,בשקט ובשלווה.
פצְ חּו ִ -רנה  -ויפתחו פיהם ,ברינה ובשירה על
מפלתו.
רֹושים ש ְמחּו לְָך ַא ְרזֵי לְבנֹון  -גם עצי
ח .גַם בְ ִ
הברוש והארז שבלבנון ( המלכים והשרים )  ,ישמחו
במפלת בבל,
מֵ אז שכַבְ ת  -מאז שנפלה בבל,
ל ֹא ַי ֲעלֶה הַ כ ֵֹרת עלֵינּו  -לא יעלה עוד עלינו
האוייב לכרות העצים ( המלכים והשרים) ,
בֹואָך  -גם אלו
טְ .שאֹול ִמ ַתחַ ת רגְ זה לְָך ,ל ְִק ַראת ֶ
שיָּרדו לשאול ,לקבר מתחת לארץ ,כאילו יחרדו,
לקראת נ"נ שירד שמה.
עֹורר לְָך ְרפ ִאים  -כאילו השאול יעורר המתים
ֵ
לקראת ב ֹא נ"נ,
כל עַ תּודֵ י א ֶרץ ,הֵ ִקים ִמכִ ְסאֹותם ,כֹל מַ ְלכֵי גֹויִם -
כל מלכי הארץ שבשאול ( העתודים  -עיזים זכרים
ההולכים לפני הצאן ,כך המלכים הולכים לפני העם)  ,כאילו
קמים מכסאותם לקראת ב ֹא נ"נ.
ֹאמרּו ֵאלֶיָך -כל המלכים יענו
י .כֻלם ַיעֲנּו וְ י ְ
ויאמרו על נ"נ,
גַם ַאתה חֻ לֵית כמֹונּו  -גם אתה כמונו ,נהיית
חולה והשיג אותך המוות ,
ֵאלֵינּו נ ְִמשלְת  -ובכך ,דמית לנו.
הּורד ְשאֹול גְ אֹונֶָך  -ירדה לשאול ,גאוותך
יאַ .
וגדולתך,
הֶ ְמיַת נְבלֶיָך  -קול נגינת הנבלים שהיה בביתך,
ירד עמך לקבר ( .שפסקו כל השמחות שבארמונך )
ַת ְח ֶתיָך יֻצַ ע ִרמה  -הרימה ( תולעים ) הם המצעים
ששמו תחתך בקבר,
ּומכַסֶ יָך תֹולֵעה  -ותכסה אותך התולעת.
ְ

יבֵ .איְך נ ַפלְת ִמשמַ יִם  -איך נפלת מגובה
השמים ( ,מגודל ממשלתך העצומה )
הֵ ילֵל בֶ ן שחַ ר  -נ"נ ,שהיה דומה לאור של כוכב
הֵ ילֵל ( שם כוכב ) ,המאיר בשחר,
נִגְ דַ עְ ת לא ֶרץ ,חֹולֵש עַ ל גֹויִם  -נ"נ ,שהיה חולש,
מטיל גורלות על הגויים ( ,על מי ילך להלחם ) נכרת
ונפל עד הארץ,
יג .וְ ַאתה אמַ ְרת בִ לְבבְ ָך ,הַ שמַ יִם ֶא ֱעלֶה  -בזמן
שהצלחת בממשלתך על הגויים ,חשבת בליבך,
לעלות עד השמים ,שתמשול על כל בני אדם.
ִממַ עַ ל לְכֹוכְ בֵ י ֵאל א ִרים כִ ְס ִאי  -מעל כל הכוכבים
 אשים את כסא מלכותי,וְ ֵאשֵ ב בְ הַ ר מֹועֵ ד  -ואשב בציון ,שכל ישראל
נועדים ומתאספים שם,
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בְ י ְַרכְ ֵתי צפֹון  -שציון נמצאת בצפון ירושלים.
ידֶ .א ֱעלֶה עַ ל במֳ ֵתי עב  -אעלה אל גובה העננים,
ֶאדַ מֶ ה  -לְעֶ לְיֹון  -אהיה דומה לה' ,שהוא עליון על
הכל.
תּורדֶ ,אל י ְַרכְ ֵתי בֹור  -אך
טוַ .אְך ֶאל ְשאֹול ַ
באמת ,תרד לשאול ולסוף עומק הבור ( .לקבר ).
טז .ר ֶֹאיָך ֵ -אלֶיָך י ְַשגִ יחּוֵ ,אלֶיָך י ְִתבֹוננּו  -כל
הרואים אותך בנפילתך ,ישימו ליבם ויתבוננו,
הֲ זֶה ה ִאיש מַ ְרגִ יז הא ֶרץ ,מַ ְרעִ יש מַ ְמלכֹות  -האם
זה האיש שהיה מחריד ומרעיש את הארץ,
בהפילו ממלכות העמים ?!
יז .שם ֵתבֵ ל  -כ ִַמ ְדבר  -שם ארץ מיושבת -
להיות שממה,
וְ עריו הרס  -הרס את הערים.
אֲ ִסיריו  -ל ֹא פ ַתח ביְתה  -האסירים ששם בכלא,
לא פתח להם בית הסוהר ללכת לביתם,
יח .כל מַ ְלכֵי גֹויִם כֻלם שכְ בּו בְ כבֹוד ִאיש בְ בֵ יתֹו -
כל מלכי העמים ,שכבו בכבוד כל אחד בקברו.
יט .וְ ַאתה ה ְשלַכְ ת ִמ ִקבְ ְרָך  -כְ נֵצֶ ר נ ְִתעב  -ואתה
נ"נ ,הושלכת מתוך קברך  -כענף שנשחת
שמשליכים אותו מהעץ( ,אמרו חז"ל :בשעה שהיה נ"נ עם
החיות שבע שנים ,ועם הארץ המליכו את אויל מרודך בנו ,וכאשר שב
נבוכדנצר לדעתו ,ושב אל היכלו אל בבל ,ומצא את בנו יושב על כסאו
 נתנו בבית האסורים .אחר שמת נ"נ ,הוציאוהו העם להמליכו ,והוא לא רצה למלוך ,אמר איני מאמין שמת ואם יבא כמו שבא
בפעם אחרת וימצאני  -יהרגני ,הוציאו אותו מקברו והראו לו שמת,
על זה נאמר ואתה השלכת מקברך) .

ט ֲענֵי ח ֶרב  -לבוש בבגדי הרוגים
לְבּוש הֲ רֻ גִ ים ְמ ֹ
המגואלים בדם ,מדקירות החרב.
יֹורדֵ י ֶאל ַאבְ נֵי בֹור ,כְ ֶפגֶר מּובס  -י ֵֵרד מטה
ְ
בבזיון ,לעומק הקבר ,כפגר מובס ונרמס (הקבר
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ִקפֹד וְ ַאגְ מֵ י מיִם  -לקיפוד
מלאה באגמים של מים,
אתיה בְ מַ ְטאֲ טֵ א הַ ְשמֵ ד נְאֻ ם ה' צְ באֹות -
וְ טֵ אטֵ ִ
ינקה וישמיד מבבל  -כל טובה שהיתה בה.
יתי-
ִשבַ ע ה' צְ באֹות לֵאמֹרִ ,אם ל ֹא כַאֲ שֶ ר ִד ִמ ִ
כד .נ ְ
כֵן היתה -ה' נשבע שכמו שחשב לעשות  -כך
יהיה.
וְ כַאֲ שֶ ר יעַ צְ ִתי ִ -היא תקּום  -ומה שחשבתי -
יתקיים.
ִשבֹר ַאשּור בְ ַא ְרצִ י  -ומחשבתי שחשבתי
כה .ל ְ
היא ,לשבור את אשור בא"י ,
וְ עַ ל ה ַרי אֲ בּוסֶ נּו  -ועל הרי א"י  -ארמוס אותו.
וְ סר מֵ ֲעלֵיהֶ ם  -עֻלֹו  -יסור מבנ"י ,העול הכבד
ששמו עליהם אשור
וְ סֻ בֳלֹו  -מֵ עַ ל ִשכְ מֹו יסּור  -והמשא שסבלו בנ"י -
יסור מעל שכמם.
כו .ז ֹאת העֵ צה הַ יְעּוצה עַ ל כל הא ֶרץ  -זאת היא
המחשבה מאת ה' על כל הארץ (על אשור ועל בבל )
וְ ז ֹאת הַ יד הַ נְטּויה עַ ל כל הַ גֹויִם  -וזאת היא ידו
הנטויה  -להכות ראת כל הגויים.
ּומי יפֵר  -כי מחשבה זו -
כז .כִ י ה' צְ באֹות יעץִ ,
ה' חשב ,ומי יכול לבטל אותה ??
ְשיבֶ נה  -ויד נטויה זו  -מה'
ּומי י ִ
וְ ידֹו הַ נְטּויה ִ -
היא ,ומי יכול להשיב אותה למקומה-שלא תכה?
כח .בִ ְשנַת מֹות הַ מֶ לְֶך אחז היה הַ מַ שא הַ זֶה -
נבואה על פלישתים  ( .כי עוזיהו מלך יהודה ,נילחם
( שם עוף ),

ותהיה בבל

בפלשתים ,ויפרוץ את חומת גת ואשדוד ויבנה ערים באשדוד
ובפלשתים (דהי"ב כ"ו  ,ו' ) ,ובימי אחז מרדו הפלשתים ופשטו בערי
השפלה והנגב ולכדו חלק גדול מיהודה (דהי"ב כ"ח י"ח ) ,עד מות
אחז שמלך חזקיה  -והכניעם שנית ).

נקרא אבני בור  -שהאבנים מקיפים בקבר ,את המת) .

כ .ל ֹא ֵתחַ ד ִאתם בִ ְקבּורה  -לא תתייחד כמלכים
הנקברים בכבוד,

כִ י ַא ְרצְ ָך ִשחַ ת ,עַ ְמָך הרגְ ת  -ולכן לא יכבדו אותך
במותך,
ל ֹא יִק ֵרא לְעֹולם ז ֶַרע ְמ ֵרעִ ים  -בני נ"נ שהם זרע
מרעים( ,בנים רעים ) לא יתקיימו זמן רב אחריך ( .כי
אחר שמת בלטשצר בנו של אויל מרודך  ,נכרת זרעו )

כא .הכִ ינּו לְבניו מַ ְטבֵ חַ בַ עֲֹון אֲ בֹותם  -הכינו לבני
נ"נ הריגה ,בעוון אביהם.
בַ ל יקֻ מּו וְ י ְרשּו א ֶרץּ ,ומלְאּו פְ נֵי ֵתבֵ ל ע ִרים  -שלא
יקומו וירשו הארץ ,ויתמלאו בה שונאים.
כב .וְ ַק ְמ ִתי ֲעלֵיהֶ ם נְאֻ ם ה' צְ באֹות ,וְ ִהכְ ַר ִתי לְבבֶ ל
ּושאר  -אקום על בבל להכריתם ,שלא ישאר
שֵ ם ְ
להם אפילו משהו משמם הגדול שהיה,
וְ נִין ו ֶנכֶד נְאֻ ם ה'  -נין  -בן ,ונכד  -בן הבן.
ְמֹורש  -אשים את בבל לירושה,
כג .וְ שַ ְמ ִתיה ל ַ

כטַ .אל ִת ְש ְמ ִחי פְ לֶשֶ ת ֻכלְֵך  -אל תשמחו אנשי
פלישתים כולכם,
ִשבַ ר שֵ בֶ ט מַ כְֵך  -שנשבר המטה שהיכה בך,
כִ י נ ְ
שהתחזקתם בזמן אחז על ישראל,
כִ י ִמש ֶֹרש נחש  -יֵצֵ א צֶ פַע  -מזרע עזיהו ,שנמשל
לנחש שהיכה בכם ,יֵצֵ א נחש צפע  ,הוא חזקיהו -
שישוב ביתר עוז ,ויכבוש אתכם שנית,
ּופִ ְריֹו  -שרף ְמעֹופֵף  -ופרי השורש הזה ( חזקיהו-
שיצא מזרע עזיהו )  -יהיה כנחש שרף ,המעופף ממקום
למקום  -להכות בפלישתים.
כֹורי דַ לִים  -ישראל שעד עתה היו
ל .וְ רעּו  -בְ ֵ
הבכורים שבדלים  -ירעו במרעה הטוב,
וְ ֶאבְ יֹונִים  -לבֶ טַ ח י ְִרבצּו  -וישראל שהיו עד עתה
כאביונים  -ירבצו במרעה בבטחה ,
וְ הֵ מַ ִתי ברעב  -ש ְרשֵ ְך -שורש ,עיקר מאנשי
פלישתים  -ימותו ברעב,

בס"ד

יתְך  -יַהֲ רֹג  -והנשארים מהרעב  -יהרוג
ּוש ֵא ִר ֵ
ְ
חזקיהו.
לא .הֵ ילִילִי שַ עַ רַ ,זע ֲִקי עִ יר  -השמיעו יללה
וזעקה  -על שנחרבו השערים והערים,
נמֹוג פְ לֶשֶ ת ֻכלְֵך  -ימסו ,ימותו כל אנשי פלשתים,
כִ י ִמצפֹון  -עשן בא  -כי חזקיהו ,שבא מצפון
לארץ פלישתים ,יביא עליכם עשן ( פורענות ),
וְ ֵאין בֹודֵ ד  -בְ מֹועדיו  -וכשיתאספו להוועד ולבוא
עליכם  -לא יבואו בודדים ,אלא עם רב מאוד,
לבּ .ומַ ה ַי ֲענֶה מַ לְאֲ כֵי גֹוי  -ומה יענו שליחי
העמים ,ההולכים מארץ לארץ לספר החדשות ,
כִ י ה' יִסַ ד צִ יֹון  -ה' שם יסוד גדול בציון,
( שסנחריב לא גבר על ירושלים)

ּובּה יֶחֱ סּו ֲע ִניֵי עַ מֹו  -ושם בציון יסתתרו ישראל
מפני סנחריב ,שלא יוכל לכבשה.
פרק טו'
א .מַ שא מֹואב  -נבואה על מואב,
כִ י בְ לֵיל שֻ דַ ד ער מֹואב ,נ ְִדמה  -בלילה יבוא
האוייב ( סנחריב ) לשדוד את העיר ער שבמואב,
ותכרת מואב.
כִ י בְ לֵיל שֻ דַ ד ִקיר מֹואב ,נ ְִדמה  -ובלילה בא
האוייב על העיר קיר מואב  ,ונכרתה גם היא,
ב .עלה  -הַ בַ יִת ,וְ ִדיבֹן  -הַ במֹות  -עלה מואב
לבית הע"ז ,ואנשי דיבון אל הבמות,
לְבֶ כִ י  -לבכות לע"ז  -שינצלו מהאוייב.
ידבא מֹואב ְי ֵילִיל  -מואב ְי ַילְלּו על
עַ ל נְבֹו וְ עַ ל מֵ ְ
חורבן הערים :נבו ומידבא,
בְ כל ר ֹאשיו  -ק ְרחה  -שימרטו שערות ראשיהם
מצער החורבן,
כל זקן  -גְ רּועה  -יתלשו שערות הזקן ,כך שהזקן
יגרע  -ויחסרו שערותיו.
ג .בְ חּוצֹתיו חגְ רּו שק  -ברחובות  -יחגרו שקים,
מצער ואבילות,
חב ֶֹתיה  -כֹֻּלה ְי ֵילִיל ,י ֵֹרד בַ בֶ כִ י -
ַגֹותיה ּובִ ְר ֹ
עַ ל ג ֶ
על גגות הבתים וברחובות ְ -י ַילְלּו ,וירדו לבכיה
גדולה ( ,ירדו לבכי  -כאילו כל הגוף ,יורד ומונח בתוך בכיה ),
ד .ו ִַתזְ עַ ק חֶ ְשבֹון וְ ֶאלְעלֵה  -זעקו אנשי חֶּ ְׁשבֹון
וְ ֶּאלְעָּ לֵה מהרעה,
ִשמַ ע קֹולם  -כך ,שעד העיר יהץ -
עַ ד יַהַ ץ  -נ ְ
נשמע קולם.
עַ ל כֵן חֲ לֻצֵ י מֹואב  -י ִריעּו  -גם חיילי מואב נתנו
קולם  -בתרועה של בכי ויללה,
נַפְ שֹו  -י ְרעה לֹו  -נפשו של מואב  -הריעה תרועת
בכי על עצמם.
ה .לִבִ י לְמֹואב יִזְ עק  -ליבי כואב וזועק ,בצרת
אנשי מואב,
ִשיה  -על שצריכים
בְ ִריחֶ ה  -עַ ד צֹעַ ר  -עֶ גְ לַת ְשל ִ
אנשי מואב ,שנמשלו לעֶּ גְ לָּה שנולדה שלישית -
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ביותר (כמו בירמיהו

מח' ,לד' ) -

שהיא המשובחת
לברוח עד צוער  -מפחד האוייב,
לּוחית -בִ בְ כִ י ַי ֲעלֶה בֹו  -במעלה
כִ י מַ ֲעלֵה הַ ִ
הלוחית (שם מקום במואב) ,יעלה הבכי,
אצל הבורחים מהאוייב .
כִ י דֶ ֶרְך חֹו ֹר ַניִם ַ -זע ֲַקת שֶ בֶ ר ְיעֹעֵ רּו  -בדרך
חורנים ,יתעוררו לזעוק זעקה של שבר.
ו .כִ י מֵ י נ ְִמ ִרים ְמשַ מֹות י ְִהיּו  -המים בנהר נמרים
 יהיו שוממים( שמֵ י הנהר  -יבשו ).כִ י יבֵ ש חצִ יר  -החציר התייבש והתקלקל,
כלה דֶ שֶ א  -יכלה ויגמר הדשא ,למרעה הבהמות.
י ֶֶרק  -ל ֹא היה  -לא יהיה  -למרעה הבהמות.
ז .עַ ל כֵן  -בגלל הפחד מהאוייב,
י ְִתרה עשה  -את כל יתרון העושר ,שאספו ושמרו
אנשי מואב,
ּופְ קֻ דתם  -יפקידו ויחביאו במנוסתם,
עַ ל נַחַ ל העֲרבִ ים  -יִשאּום  -ישאו אנשי מואב את
הממון שאספו  -לנחל ערבים  -להחביא את
עושרם בין עצי הערבה.
ח .כִ י ִה ִקיפה הַ זְ עקה ֶאת גְ בּול מֹואב  -שאת כל
גבול מואב הקיפה זעקת השבר מהאוייב,
עַ ד ֶאגְ ַליִם ִ -ילְלתּהּ ,ובְ ֵאר ֵאילִים ִ -ילְלתּה -
היללה תגיע עד הערים ֶּאגְ ַליִם ּובְ ֵאר ֵאילִים -
שבגבול במואב.
ט .כִ י מֵ י ִדימֹון  -מלְאּו דם  -מי נהר דימון
שבמואב  -התמלא בדם ההרוגים,
שים,
כִ י א ִשית  -וא ִ ֹ
עַ ל ִדימֹון נֹוספֹות  -אוסיף עוד ועוד דם הרוגים -
בנהר דימון,
לִפְ לֵיטַ ת מֹואב ַ -א ְריֵה  -על הפליטים ,הניצולים
מאנשי מואב  -יבוא האריה  -לטורפם,
ִש ֵא ִרית  -אֲ דמה  -ולשארית שישארו באדמת
וְ ל ְ
מואב (.יבוא האריה ).
פרק טז'
אִ .שלְחּו כַר ,משֵ ל ֶא ֶרץ ִ -מסֶ לַע ִמ ְדברה ֶ -אל הַ ר
בַ ת צִ יֹון  -הכרים ,הכבשים ,שהייתם רגילים
לשלוח כמס  -למלך ישראל (שמישע מלך מואב ,היה נותן
מס לאחאב מלך ישראל ,מאה אלף כרים (מלכים ב' פרק ג') ,ובמות
אחאב ,מרד  -ולא שלח עוד הכבשים  -לבנו יהורם),הייתם
צריכים לשלוח למלך יהודה ( יהושפט ) ,שהיה מלך

צדיק ,ואם היה מושל ארץ מואב שולח המס,
מסלע מדברה ( -עיר המלוכה במואב )  -למלך יהודה
שהיה בהר בית ציון ( ירושלים )  -לא היתה באה
עליהם הפורענות הגדולה הזו.
ב .וְ היה כְ עֹוף נֹודֵ ד  -מואב יהיה כעוף שנודד
ממקום למקום,
ֵקן ְמשֻ לח  -וכמו האפרוחים ששולחו מהקן,
להיות נודדות ממקום למקום.

בס"ד

ִת ְהיֶינה בְ נֹות מֹואב  -מַ עְ ברֹת ל ְַא ְרנֹון  -כך ,ילקחו
תושבי הערים במואב (בנות מואב)  -לעבור מארנון
שבגבול מואב  -לגלות.
יאי עֵ צה ,עֲשּו פְ לִילה  -היה לכם ( מואב ) ,
ג .הבִ ִ
לחשוב מחשבה ,ולעשות משפט  -להצלת בנ"י
מפני סנחריב ( ,כמו שעשה אברהם להצלת לוט  -אבי מואב ),
יתי ַכ ַליִל  -צִ לְֵך ,בְ תֹוְך צהֳ ריִם  -הייתם צריכים,
ִש ִ
לשים לבנ"י  -צל כמו הלילה ( להגן על בנ"י  -הבורחים
דרך ארצך) ,מפני חום הצהרים ( ,הצרה של בנ"י מפני
האוייב  ,נמשלה לחום הצהרים ) .

סַ ְת ִרי נִד ִחים  -הייתם צריכים להסתיר הנידחים
מארצם( את בנ"י  -שברחו מסנחריב ,דרך ארץ מואב ),
נֹדֵ ד ַ -אל ְת ַגלִי  -ולא לגלות לאוייב ,היכן מסתתר
הנודד ,בנ"י.
ד .יגּורּו בְך נִדחַ י ,מֹואב  -אנשי מואב ! הייתם
צריכים להניח לבנ"י שנידחו מארצם  -לגור
בארצך,
הֱ וִ י סֵ ֶתר למֹוִ -מפְ נֵי שֹודֵ ד  -להניח להם להסתר
בארצך ,מפני השודד שבא עליהם(סנחריב).
כִ י אפֵס הַ מֵ ץ ,כלה שֹדַ ,תמּו רֹמֵ ס ִמן הא ֶרץ  -אם
הייתם מגנים עליהם ,היו יכולים לשוב לא"י,
שהרי המוצץ דמם ( אשור )  -הסתלק מארצם ,כלה
השודד ( אשור ) -מארצם ,נגמרו (מתו) מי שרמס את
ארצם (.אשור ).
ה .וְ הּוכַן בַ חֶ סֶ ד  -כִ סֵ א -כסא מלכות חזקיה,
יעמוד נכון ,ומתקיים במקומו ,בזכות החסד
שיעשה,
וְ ישַ ב עליו בֶ אֱ מֶ ת  -שתתקיים מלכותו,
בְ אֹהֶ ל דוִ ד  -בבית מלכות בית דוד.
ּומ ִהר צֶ דֶ ק  -ישפוט ויבקש
שפֵט ,וְ ד ֵֹרש ִמ ְשפטְ ,
ֹ
לעשות משפט צדק  -בזריזות הראויה.
ו .שמַ עְ נּו גְ אֹון מֹואב ,גֵא ְמאֹד  -שמואב התגאה
מאוד,
גַאֲ ותֹו ּוגְ אֹונֹו  -על גאוותו הרבה,
וְ עֶ בְ רתֹו  -ועל כעסו הרב על העמים שסביבו,
ל ֹא כֵן  -בַ דיו  -לא דבר כן ונכון ,עשו גיבוריו
שהרעו לבנ"י ,והיו כפויי טובה.
ז .לכֵן ְי ֵילִיל מֹואב  -לְמֹואב ,כֹֻּלה ְי ֵילִיל  -לכן,
הנשארים ממואב  -ייללו על הרוגי מואב,
לַאֲ ִשישֵ י ִקיר חֲ ֶרשֶ ת -על היסודות של קיר חרשת
 -שנחרבו,

יֹותיה נֶהֶ ְרסּו חֹומֹותיה ; "...ירמיהו נ' ,טו' )
(כמו ..." :נפְ לּו א ְש ֶ

ֶת ְהגּו ַ -אְך נְכ ִאים  -רק הנכאים ,הנשברים,
שישארו ממואב ,יהגו בבכיה על חורבנם.

(תהגו  ,כמו " :וְ כתּוב ֵאלֶיה ִק ִנים והֶ גֶה ו ִהי  ; "...יחזקאל ב' י' )

ח .כִ י שַ ְדמֹות חֶ ְשבֹון  -אֻ ְמלל  -כי השדות
שבחשבון  -נכרתו,
ֶגפֶן ִשבְ מה  -וכן הגפנים של שבמה.
רּוקיה  -מלכי העמים -
בַ ֲעלֵי גֹויִם  -הלְמּו ְש ֶ
שברו ענפי הגפן ( ,היכו במואב ).
עַ ד יַעְ זֵר נגעּו -גלו ,והגיעו בגלותם -עד יעזר,

21

תעּו ִמ ְדבר  -ותעו במדבר.
ֻחֹותיה  -נ ְִטשּו  -זמורות הגפן  -יתפשטו לכל
ְשל ֶ
עבר ( ,שילכו לגלות ),
עבְ רּו ים  -גלו עד מעבר לים.
ט .עַ ל כֵן ֶאבְ כֶה ,בִ בְ כִ י יַעְ זֵרֶ ,גפֶן ִשבְ מה  -לכן,
אבכה על שבמה כמו הבכי שבכיתי על יעזר,
אֲ ַריוְֶך ִד ְמע ִתי ,חֶ ְשבֹון וְ ֶאלְעלֵה  -דמעותי הרבות,
כאילו ירוּו (רוֶה  -ענין ריבוי ; ההיפך ִמצמֵ א ) גם את
חשבון ואלעלה (.יְבַ כּו  ,גם את חורבן חשבון ואלעלה )
ירְך  -הֵ ידד נפל  -כי על
כִ י עַ ל ֵקיצֵ ְך וְ עַ ל ְקצִ ֵ
קיצך( ,פירות הקיץ) ,והקציר  -יבוא האוייב -
שיקרא במרוצתו ,קריאות הידד .
י .וְ נֶאֱ סַ ף ִש ְמחה וגִ יל ִמן הַ כ ְַרמֶ ל  -מהכרמל,
(מקום שדות וכרמים)  -תאסף השמחה.
ּובַ כְ ר ִמים  -ל ֹא יְרֻ נן ,ל ֹא ְירֹעע  -לא תהיה רינה,
ותרועות שמחה בכרמי הגפנים.
ַייִן בַ יְקבִ ים ,ל ֹא י ְִדרְֹך הַ ד ֵֹרְך -לא ידרכו הענבים
ביקב  -לעשותו יין,
הֵ ידד ִה ְשבַ ִתי  -ולא יקראו עוד "הידד" -
שקוראים בזמן דריכת ענבים.
יא .עַ ל כֵן מֵ עַ י לְמֹואב  -כַכִ נֹור יֶהֱ מּו  -מעַ י יהמו
ויבכו  -על חורבן מואב,
וְ ִק ְרבִ י  -ל ְִקיר ח ֶרש  -וקרבי יהמה  -על אנשי קיר
חרש.
יב .וְ היה כִ י נ ְִראה  -כאשר יהיה נראה למואב,
כִ י ִנלְאה מֹואב עַ ל הַ במה  -כי עייף הוא ,להלחם
עם האוייב  -על הבמה,
ּובא ֶאל ִמ ְקדשֹו ל ְִה ְת ַפלֵל  -וְ ל ֹא יּוכל  -יבוא לבית
הע"ז שלו  -להתפלל לאלוהיו ,ולא יוכל לעזור לו
מאומה.
יג .זֶה הַ דבר אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ה' ֶאל מֹואב  -מֵ אז  -עוד
לפני זמן רב ,נגזרה על מואב גזירת הפורענות.
יד .וְ עַ תהִ ,דבֶ ר ה' לֵאמֹר  -לקבוע את זמן
הפורענות עליהם,
בְ שלש שנִים  -בתוך שלוש שנים ,יפלו ביד אשור,
כִ ְשנֵי שכִ יר  -כמו ימי השכיר  -שמדקדק בזמנו,
וְ נ ְִקלה כְ בֹוד מֹואב -כבוד מואב ,יהיה נבזה לפני
אשור,
בְ כֹל הֶ המֹון הרב  -בכל המון העם ,שיפול לפני
אשור,
ּושאר ְ -מעַ ט ִמזְ ער  -ישארו מעט מאוד,
ְ
לֹוא כַבִ יר  -לא הרבה.
פרק יז'
א .מַ שא דַ משֶ ק  -נבואה על דמשק ( שבארץ ארם ).
ִהנֵה דַ מֶ שֶ ק מּוסר מֵ עִ יר  -סרה  -מלהיות עיר.
וְ היְתה ְ -מעִ י מַ פלה  -ותהיה לעיי חרבות -
מהבתים שיפלו בה.

בס"ד

בֲ .עזֻבֹות ע ֵרי ֲערֹעֵ ר -יֵעָּ זְ בּו הערים שסביב ערוער,
ַלעֲד ִרים ִת ְהיֶינה ,וְ רבְ צּו  -וְ ֵאין מַ חֲ ִריד  -ויהיו
למרבץ  -לעדרי צאן ,ואין מי שיחריד אותם,
( משום שתהיה שממה ).

ִשבַ ת ִמבְ צר  -מֵ ֶאפְ ַריִםּ ,ומַ ְמלכה ִ -מדַ מֶ שֶ ק -
ג .וְ נ ְ
שומרון ,שהיתה מבצר של מלכות אפרים -
תושבת ,וכן תושבת הממלכה  -מהעיר דמשק,
ּושאר אֲ רם  -וכן כל ערי ארם ,יגלו,
ְ
ִשר ֵאל  -י ְִהיּו ,נְאֻ ם ה' צְ באֹות  -כמו
כִ כְ בֹוד בְ נֵי י ְ
כבוד בנ"י  -שגלו כולם ,כך יגלה כבוד  -כל ערי
ארם.
ד .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא יִדַ ל כְ בֹוד ַי ֲעקֹב  -כבוד עשרת
השבטים שגלו  -יהיה עני ודל( ,ע"י שיגלו).
שמַ ן בְ שרֹו  -יֵרזֶה  -ובשרו שהיה שמן ( ברוב
ּומ ְ
ִ
עושר וכבוד )  -יהיה רזה (שילקח מהם  -כבודם ועשרם הרב )
ה .וְ היה כֶאֱ סֹף קצִ יר  -קמהּ ,וזְ רֹעֹו ִ -ש ֳבלִים
י ְִקצֹור  -כמו הקוצר שאוסף בזרועו -הקמה
( השיבולים המחוברות ) והשבולים שבשדה ,ולא
משאיר בשדה שבולים ,כך אשור ,יגלה כל עשרת
השבטים,
וְ היה כִ ְמל ֵַקט ִש ֳבלִים -ואף השיבולים שנפלו -
ילקט ויאסוף אחד אחד( שגם המעט שברחו  -יגלה אותם )
בְ עֵ מֶ ק ְרפ ִאים  -הגיא  -שליד ירושלים.
ִש ַאר בֹו כְ נ ֶֹקף ַזיִתְ ,ש ַניִם ְשלשה ג ְַרגְ ִרים -
ו .וְ נ ְ
בְ ר ֹאש א ִמיר  -כמו שבראש הענפים בעץ הזית ,
נשארים ,שניים שלושה גרגירים ,שמשאיר הנוקף
( הפועל שמוריד הזיתים מהעץ ) ,כך ,ישארו בבנ"י ,רק
חזקיהו ואנשי ירושלים  -מפני סנחריב מלך
אשור.
ַא ְרבעה חֲ ִמשה  -בִ ְסעִ פֶיה פ ִֹריה  -וכמו שישארו 5
  4גרגירים בענפי הפירות ( הזיתים ) ,כך ,ישארובבנ"י ,רק חזקיהו ואנשי ירושלים  -מפני סנחריב
מלך אשור.
ִשר ֵאל:
נְאֻ ם ה' אֱ ֹלהֵ י י ְ
ז .בַ יֹום הַ הּוא  -ביום שישארו לפליטה  -חזקיהו
וסיעתו,
ִשעֶ ה האדם  -עַ ל עֹשֵ הּו  -יפנה האדם ויבטח על
י ְ
ה'  -שעשהו.
ִשר ֵאל ִת ְר ֶאינה  -ועיניו יראו
וְ עֵ יניו ֶ -אל ְקדֹוש י ְ
ויבקשו את ה' ,שהוא קדוש ישראל.
ִשעֶ ה ֶאל הַ ִמזְ בְ חֹות  -מַ עֲשֵ ה ידיו  -ולא
ח .וְ ל ֹא י ְ
יפנה עוד למזבחות הע"ז  -שעשה (,שעשה את הע"ז )
וַאֲ שֶ ר עשּו ֶאצְ בְ עֹתיו  -ל ֹא ִי ְר ֶאה ,וְ האֲ שֵ ִרים
וְ החַ מנִים  -ולא יראה ללכת ,אחר הע"ז ,
האשירות והחמנים( ע"ז  -שעובדים לשמש)  -שעשה לו
לאלוהים.
ט .בַ יֹום הַ הּוא י ְִהיּו ע ֵרי מעֻזֹו  -ערי המבצר
החזקות של בנ"י,
ַכעֲזּובַ ת הַ ח ֶֹרש וְ הא ִמיר  -עזובות מבני אדם ,כמו
היער והאמיר (,ענפי ראש האילן  -שמשאירים אותם עזובים -
מחמת גובהם ;כמו לעיל פסוק ו' )
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ִשר ֵאל ,וְ היְתה ְשממה  -כמו
אֲ שֶ ר עזְ בּו ִמפְ נֵי בְ נֵי י ְ
העזובה והשממה ,שהשאירו הכנענים מפני בני
ישראל,
ִשעֵ ְך ,וְ צּור מ ֻעזְֵך -ל ֹא זכ ְר ְת-
י .כִ י שכַחַ ְת -אֱ ֹלהֵ י י ְ
וכל הרעה הזו באה ,כי שכחתם את ה' שהושיע
אתכם ,ולא זכרת לבטוח ,בַ ה' ,שהוא לך  -כסלע
חזק.
עַ ל כֵן  -בגלל,
ִת ְטעִ י  -נ ְִטעֵ י ַנעֲמנִים  -שבתחילה ,נטעת נטעי גפן
טובים ונעימים ,נטיעות טובות,
ּוזְ מ ַֹרת זר ִ -תזְ רעֶ נּו  -וכעת ,נהפכו הנטיעות,
לנטיעות וזמורות זרות ,שמסירים אותם מהגפן,
( שעבדתם לע"ז  ,ולא לה' ית' ).

יא .בְ יֹום נ ְִטעֵ ְך ְ -תשַ גְ שֵ גִ י  -בתחילה כשנטעתי
ְת מעלה מעלה( ברוב טובה )
אותך( ,שהלכת אחרי ה'),גָּדַ ל ְ
יחי  -ומיד בבוקר שאחרי
ּובַ ב ֶֹקר  -ז ְַרעֵ ְך ַתפְ ִר ִ
הנטיעה ,הוצאת פרחים (.שהטובה  -באה מיד ).
נֵד קצִ יר  -ועתה ,כשקלקת את דרכך ,ינדוד
הקציר ( הפירות הנקצרים מהעץ ; כל העושר והטובה  -תכלה

ממך) ,

בְ יֹום נַחֲ להּ ,וכְ ֵאב אנּוש  -ביום של חולשה,

(כמוֶ " :את הַ נ ְַחלֹות ל ֹא ִחז ְַק ֶתם ; "...יחזקאל לד'  ,ד' )
וכאב חזק( .ביום בא האוייב )

יב .הֹוי הֲ מֹון עַ ִמים ַרבִ ים  -הוי ,על המון העם
שיבוא עם סנחריב על ישראל,
כַהֲ מֹות י ִַמים  -יֶהֱ מיּון  -שהמו ( עשו רעש גדול) ,
המיַת מֵ י הים.
כְ ִ
ּושאֹון לְאֻ ִמים  -כִ ְשאֹון מַ יִם כַבִ ִירים  -יִשאּון -
ְ
העמים שיבואו עם אשור ,עשו שאון רב( עשו רעש
גדול) ,כשאון  -שעושים מים אדירים .

יג .לְאֻ ִמים כִ ְשאֹון מַ יִם ַרבִ ים יִשאּון  -העמים
שיבואו עם אשור ,עשו שאון רב ( עשו רעש גדול),
כשאון  -שעושים מים אדירים.
וְ געַ ר בֹו  -אך ה' ,יגער בשאון הרב של אשור,
וְ נס ִממֶ ְרחק  -ואף אחר שיגיעו למרחוק  -יוסיפו
לנוס מתוך הבהלה .
וְ רֻ דַ ף ,כְ מֹץ ה ִרים  -לִפְ נֵי רּוחַ  -ואשור ירדף ע"י
המלאך ,כמו המוץ שבהרים הנרדף מהרוח
המצויה שם,
ּוכְ ַג ְלגַל  -לִפְ נֵי סּופה  -וכמו הגלגל ,המתגלגל
במהירות בשעת הסופה.
יד .לְעֵ ת עֶ ֶרב  -וְ ִהנֵה בַ להה  -בלילה ,כשיכה בהם
המלאך ,תהיה בהלה גדולה במחנה אשור,
בְ טֶ ֶרם ב ֶֹקר ֵ -אינֶנּו  -ועוד לפני הבוקר  -איננו,
לא יהיה מחנה אשור קיים.

בס"ד

זֶה חֵ לֶק שֹוסֵ ינּו ,וְ גֹורל ְלבֹזְ זֵינּו  -זה החלק ,
המיועד ,למי שרמס בנו ,וזה הגורל ,למי שבזז
אותנו.
פרק יח'

נבואה לעתיד לבוא ,על זמן הגאולה במהרה בימינו.

א .הֹוי ֶא ֶרץ צִ לְצַ ל כְ נפיִם ,אֲ שֶ ר מֵ עֵ בֶ ר ְלנַהֲ ֵרי כּוש
 הוי ,על הארץ שמעבר שנהר כוש ,שמלאה בצל,מריבוי כנפי הספינות שבה ( קלעי מפרשי הספינות,
דומים לכנפי העופות ).
שלֵחַ בַ ים צִ ִירים  -שהמלך שולח שליחים
ב .הַ ֹ
דרך הים,
ּובִ כְ לֵי גֹמֶ א עַ ל פְ נֵי מַ יִם  -בספינות מגומא-
ששטים בקלות על פני המים,
לְכּו ,מַ לְאכִ ים ַקלִים  -לכו ,השליחים ,בקלות
ובמהירות,
ֶאל גֹוי  -אל בנ"י ששבו לארצם,
ְממֻ שְך ּומֹורט  -אל בנ"י ,שהיו עם ,שנמשכו ע"י
האומות ומרטו ( שתלשו ) את שערותיהם,
( שהרבו מאוד ,להרע לבנ"י)

ֶאל עַ ם נֹורא -לבנ"י ,שנפלאות נוראות נעשו לו
תמיד,
ִמן הּוא והלְאה  -מהיום שנהיה לעם  -והלאה ,גֹוי
ּומבּוסה  -עם ,שהגויים רמסו אותו ,קו קו,
ַקו קו ְ
מעט מעט( ,פעם אחר פעם) ,
אֲ שֶ ר בזְ אּו ,נְה ִרים ַ -א ְרצֹו  -שבזזו מלכי האומות
את ארצו.
ג .כל י ְֹשבֵ י ֵתבֵ ל וְ שֹכְ נֵי א ֶרץ  -אך ,לא צריכים
אתם לשלוח שליחים לבנ"י ,כי כל יושבי העולם ,
יראו את שיבת ישראל לארצם ולגדולתם,

כִ נְשא נֵס ה ִרים ִ -ת ְראּו  -כי תראו את הנס
המורם על ההרים.
וְ כִ ְתקֹעַ שֹופר ִ -ת ְשמעּו  -ותשמעו ,את תקיעת
השופר  -לקבץ נדחי ישראל.
ד .כִ י כֹה אמַ ר ה' ֵאלַי ֶא ְשקֳ טה ,וְ ַאבִ יטה בִ ְמכֹונִי -
כשאגאל את בנ"י ,אשקוט במנוחה ,ואביט על
מכוני ,על בית המקדש,
כְ חֹם צַ ח  -ומנוחה זו ,תהיה טובה ונעימה ,כמו
החום הצח והבהיר,
ֲעלֵי אֹור  -שבא אחר האור  -המטר ,שחום זה
יפה וטוב,
כְ עב טַ ל  -וכמו עב ,ענן ,המביא טל על הארץ,
בְ חֹם קצִ יר  -בימי הקציר החמים.
ה .כִ י לִפְ נֵי קצִ יר  -כְ תם פ ֶַרח  -כי לפני זמן
הקציר ,כשתם הפרח  -ונפל,
ּובֹסֶ ר גֹמֵ ל  -י ְִהיֶה נִצה  -ויוצא הציץ (תחילת הפרי ) -
שהוא עדיין בוסר(,הנגמל לאט לאט ,עד שנהיה פרי בשל).
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וְ כ ַרת הַ ַז ְל ַזלִים  -בַ מַ זְ מֵ רֹות  -אז ,יכרות ה' את
הענפים הרקים שבגפן  -במזמרות,
וְ ֶאת הַ נ ְִטישֹות  -ואת הענפים המתפשטים ,
הֵ ִסיר ,הֵ ַתז  -יסיר ויכרות,

( נמשל :במלחמת גוג ומגוג  ,כשיתקרבו לכבוש את ירושלים ,וכבר
יתקיים מה שנאמר" :וְ יצא חֲ צִ י העִ יר בַ גֹולה ; "...זכריה יד' ב' ;
אז ,תבוא מפלתם הגדולה  -ויכרתו לפני בנ"י ).

ו .יֵעזְ בּו י ְַחדו  -יֵעָּ זְ בּו פִ גריהם,
לְעֵ יט ה ִריםּ ,ולְבֶ הֱ מַ ת הא ֶרץ  -לעיט ( שם עוף)
שבהרים ,ולבהמה שבארץ,
וְ קץ עליו  -העַ יִט  -בימי הקיץ יבוא על פגרי
חיילי גוג  -העיט,
וְ כל בֶ הֱ מַ ת הא ֶרץ  -עליו ֶתחֱ רף  -ובהמת הארץ,
תבוא על פגרי חיילי גוג  -בחורף( .שהרי זמן רב יקח,

ּוקברּום בֵ ית יִ ְשר ֵאל לְ מַ עַ ן ַטהֵ ר ֶאת
לקבור את כל פגרי גוג ומגוג ְ " :
הא ֶרץ ִשבְ עה חֳ ד ִשים ; "...יחזקאל לט' ,יב' )

ז .בעֵ ת הַ ִהיא יּובַ ל שַ י לַה' צְ באֹות  -יביאו שַ י,
מנחה  -לה' צבאות,
עַ ם ְממֻ שְך ּומֹורט  -מבנ"י ,שהיו עם ,שנמשכו ע"י
האומות ומרטו ( שתלשו ) את שערותיהם,
( שהרבו מאוד ,להרע לבנ"י)

ּומֵ עַ ם נֹורא -מבנ"י ,שנפלאות נוראות נעשו לו
תמיד,
ִמן הּוא והלְאה  -מהיום שנהיה לעם  -והלאה,
ּומבּוסה  -עם ,שהגויים רמסו אותו,
גֹוי ַקו קו ְ -
קו קו ,מעט מעט( ,פעם אחר פעם) ,
אֲ שֶ ר בזְ אּו נְה ִרים ַא ְרצֹו  -שבזזו מלכי האומות
את ארצו.
ֶאל ְמקֹום שֵ ם ה' צְ באֹות הַ ר צִ יֹון  -אל המקום
שיק ֵרא שם שמו של ה' צבאות ,הוא הר ציון.
ָּ

פרק יט'
א .מַ שא ִמצְ ריִם  -נבואה על מצרים.
ִהנֵה ה' ֹרכֵב עַ ל עב ַקל ּ -ובא ִמצְ ַריִם  -כבי'יכול,
ה' רוכב על ענן הממהר במעופו לבוא על מצרים,
( שה' ימהר להביא עליהם הפורענות).

וְ נעּו אֱ ִלילֵי ִמצְ ַריִם ִ -מפניו  -אלילי מצרים ,ינועו
מרוב פחד ,מפני ה' שמביא עליהם הרעה ( ,שאינם
יכולים להושיעם ).
ּולְבַ ב ִמצְ ַריִם יִמַ ס בְ ִק ְרבֹו  -לב מצרים ,ימס בתוך
גופו  -מרוב הפחד.
ב .וְ ִסכְ סַ כְ ִתי ִמצְ ַריִם  -בְ ִמצְ ַריִם ,וְ ִנלְחֲ מּו ִאיש -
בְ א ִחיו ,וְ ִאיש  -בְ ֵרעֵ הּו ,עִ יר  -בְ עִ יר ,מַ ְמלכה -
בְ מַ ְמלכה  -אבלבל את מצרים בינהם ,כך שילחמו
בינם לבין עצמם (.מלבד מלחמתם  -באוייב ).
ג .וְ נבְ קה רּוחַ ִמצְ ַריִם בְ ִק ְרבֹו  -תתרוקן חכמת
מצרים ,
ַועֲצתֹו  -אֲ בַ לֵעַ  -ואשחית את מחשבותם.
( שלא ימצאו עיצה  -להנצל ).

וְ ד ְרשּו ֶאל האֱ לִילִים וְ ֶאל ה ִא ִטים  -מיני ע"ז,

בס"ד

וְ ֶאל האֹבֹות וְ ֶאל הַ י ְִד ֹענִים  -מיני כישוף.
ד .וְ ִסכ ְַר ִתי ֶאת ִמצְ ַריִם  -אמסור את מצרים,
בְ יַד אֲ ֹדנִים קשֶ הּ ,ומֶ לְֶך עַ ז  -י ְִמשל בם ,נְאֻ ם
האדֹון ה' צְ באֹות  -ביד מלך קשה ( מלך אשור ).
ִשתּו מַ יִם  -מֵ הַ ים  -יסורו ויופסקו המים -
ה .וְ נ ְ
מהים  (,מהנילוס  -שהוא מקום כינוס המים במצרים ),
וְ נהר  -יֶחֱ ַרב וְ יבֵ ש  -ונהר הנילוס יהיה חרב ויבש.
( חורבן מצרים נמשל לחורבן הנילוס ,משום ,שכל שבחה של מצרים
הוא מהיאור )

ו .וְ הֶ ֶאזְ נִיחּו נְהרֹות  -יֵעָּ זְ בּו מֵ ימֵ י נהרות
שבמצרים (.שהנהרות יתייבשו )
דלְלּו וְ ח ְרבּו ְיא ֵֹרי מצֹור  -ולכן ,יאורי מצרים
העמוקים (שלשם זורמים הנהרות )  -יהיו דלילים
וחרבים ( יבשים ) ממים.
קנֶה וסּוף  -קמֵ לּו  -והקנה והסוף הגדלים בשפת
היאור  -יתייבשו ויכרתו .
ז .ערֹות עַ ל יְאֹור  -עַ ל פִ י יְאֹור  -העשבים
עּורים ומחוברים בקרקע על יד היאור,
המ ִ
ְ
וְ כֹל ִמזְ ַרע יְאֹור  -וכל הזרעים הנזרעים ליד
היאור,
יִיבַ ש ,נִדַ ף -וְ ֵאינֶנּו -יתייבשו  ,יכרתו ,ואינם עוד !
ח .וְ אנּו הַ דַ יגִ ים  -הדייגים  -יצטערו ויתאבלו על
שאין עוד דגים,
וְ אבְ לּו  -כל מַ ְשלִיכֵי בַ יְאֹור חַ כה  -יתאבלו כל
המשליכים חכה לדוג דגים,
ּופ ְֹרשֵ י ִמכְ מ ֶֹרת עַ ל פְ נֵי מַ יִם  -אֻ ְמללּו  -ופורשי
הרשתות לצוד הדגים  -יכרתו (.שתכרת פרנסתם ).
טּ .ובֹשּו עֹבְ דֵ י פִ ְש ִתיםְ ,ש ִריקֹות  -עושי הרשתות
מהפשתים וסורקים אותם במסרק( -לעשות ממנו
חוטים לרשתות )  -יבושו במלאכתם  -שאין בה עוד
צורך.
וְ א ְֹרגִ ים חֹורי -והאורגים רשתות עם חורים,
מחוטי הפשתים  -יתביישו.
י .וְ היּו שת ֶֹתיה ְ -מדֻכ ִאים  -הרשתות ,כאילו יהיו
נשברים ונכרתים  (,שאין בהם עוד צורך )
כל עֹשֵ י שֶ כֶר ַ -אגְ מֵ י נפֶש  -כל עושי הסכרים
( להקל על תפיסת הדגים )  -יהיו מדוכאים מעָּ גְ מַ ת נפש.
יאַ .אְך אֱ וִ לִים  -ש ֵרי צֹעַ ן  -כל שרי צוען ( עיר
במצרים )  -תאבד חכמתם ,ויהיו כאוילים,
חַ כְ מֵ י ֹיעֲצֵ י פ ְַרעֹה  -עֵ צה נִבְ ערה  -החכמים
שביועצי פרעה יהיו כבערים וכסילים בעיצות
שיתנו לפרעה,
ֹאמרּו ֶאל פ ְַרעֹה ,בֶ ן חֲ כ ִמים אֲ נִי ,בֶ ן מַ ְלכֵי
ֵאיְך ת ְ
ֶקדֶ ם  -איך תוכלו ל ֹאמַ ר ,ולשבח עצמכם לפני
פרעה  ,שאתם בנים של חכמים גדולים ,ואבותי
מלכי קדם נתנו בידינו חכמה רבה.
יבַ .אים ֵאפֹוא חֲ כמֶ יָך ,וְ יַגִ ידּו נא לְך ,וְ י ְֵדעּו מַ ה
יעַ ץ ה' צְ באֹות עַ ל ִמצְ ריִם-היכן כל חכמיך פרעה !
ויגידו לך מה חושב עליך ה' ,וכיצד תוכל להנצל !
יג .נֹואֲ לּו  -ש ֵרי צֹעַ ן  -אוילים שרי העיר צוען,
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ִשאּו  -ש ֵרי נֹף  -התפתו שרי נוף ( כמו..." :הַ נחש
נ ְ
ִה ִש ַיא ִני  -ו ֹא ֵכל" ; בראשית ג'  ,יג' ) ,לשמוע בקול החכמים
שינצחו במלחמה,
ִה ְתעּו ֶאת ִמצְ ַריִם  -פִ נַת ְשבטֶ יה -
יד .ה' מסַ ְך בְ ִק ְרבּה רּוחַ עִ וְ עִ ים  -ה' מזג וערבב
בדעת החכמים  -רוח עִ וְ עִ ים  -שדעתם ועצתם -
תתעוות ותעקם.
וְ ִה ְתעּו ֶאת ִמצְ ַריִם  -בְ כל מַ עֲשֵ הּו  -התעו את
מצרים בכל המעשים שעשו,
כְ ִהתעֹות ִשכֹור  -בְ ִקיאֹו  -כמו השיכור ,שתועה,
ומתגלגל בקיאו.
טו .וְ ל ֹא י ְִהיֶה ל ְִמצְ ַריִם  -כל תועלת,
מַ עֲשֶ ה אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה  -בכל מעשה שיעשו  -להנצל,
ר ֹאש וְ זנב ,כִ פה וְ ַאגְ מֹון  -גם עיצות גדולי
החכמים ,וגם עיצות החלושים  -יכשלו (.כִ פה  -ענף
עץ חזק (,גדולי היועצים )  ,אגמון  -עץ חלש (.היועצים הקטנים ).

טז .בַ יֹום הַ הּוא י ְִהיֶה ִמצְ ַריִם  -כַנ ִשים  -חלשים
כנשים.
וְ ח ַרד ּופחַ דִ ,מפְ נֵי ְתנּופַת יַד ה' צְ באֹות אֲ שֶ ר הּוא
מֵ נִיף עליו -ירעדו מפחד  -יד ה' ,המונפת עליהם -
להכותם.
יז .וְ היְתה ַא ְדמַ ת יְהּודה  -דבר מפלת חֵ יל סנחריב
מלך אשור  -ע"י המלאך ,באדמת יהודה,
ל ְִמצְ ַריִם  -לְחגא  -יהיה למצרים לחגא  -שיפחדו
ויבינו ,שמפלתם לפני אשור היתה מגזירת ה' ולא
במקרה.
כֹל אֲ שֶ ר יַזְ כִ יר אֹתּה ֵאליו  -יִפְ חד  -כל זמן
שיזכירו מפלת אשור ביהודה  -יגרום להם לפחד
מה' ית',
ִמפְ נֵי עֲצַ ת ה' צְ באֹות אֲ שֶ ר הּוא יֹועֵ ץ עליו -
מהמחשבה שחושב ה' על מצרים .
יח .בַ יֹום הַ הּוא י ְִהיּו חמֵ ש ע ִרים בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם,
ִשבעֹות לַה' צְ באֹות -
ְמדַ בְ רֹות ְשפַת כְ נַעַ ן ,וְ נ ְ
תושבי חמש ערים במצרים ,מהשבויים שישובו
לארצם ,יאמינו בַ ה' ,ידברו בלשון הקודש וישבעו
בשם ה',
עִ יר הַ הֶ ֶרס  -יֵאמֵ ר ל ְֶאחת  -עד כדי כך ,שאם
אחת מהערים ,לא יקבלו את אמונת ה' על עצמם
 תהרס העיר ההיא.יט .בַ יֹום הַ הּוא י ְִהיֶה ִמזְ בֵ חַ לַה' בְ תֹוְך ֶא ֶרץ
ִמצְ ריִםּ ,ומַ צֵ בה ֵאצֶ ל גְ בּולּה  -לַה'  -יבנו במצרים
מזבחות ומצבות ( מצבה  -אבן אחת )  -להקריב בהם
לה' ית'.
כ .וְ היה לְאֹות ּולְעֵ ד לַה' צְ באֹות בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ריִם -
המזבח והמצבה ,יהיה לאות ולעדות ,שעובדים
הם  -לה' ית',
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מֹושיעַ
ִ
ִשלַח להֶ ם
כִ י יִצְ עֲקּו ֶאל ה' ִמפְ נֵי ֹלחֲ צִ ים ,וְ י ְ
ורב וְ ִהצִ ילם  -וכשיצעקו לה'  -ישלח להם ה'
מושיע ורב  -מושיע גדול וחזק  -להושיעם.
כא .וְ נֹודַ ע ה' ל ְִמצְ ַריִם  -בישועות שיעשה למצרים
מפני אוייביהםִ ,יוָּדַ ע ויתגדל שם ה' במצרים,
ּומנְחה
וְ י ְדעּו ִמצְ ַריִם ֶאת ה' בַ יֹום הַ הּוא וְ עבְ דּו זֶבַ ח ִ
וְ נ ְדרּו נֵדֶ ר לַה'  -וְ ִשלֵמּו  -ויעשו לה' קרבנות ,ידרו
לפניו נדרים  -וישלמו את נדריהם.
כב .וְ נגַף ה' ֶאת ִמצְ ַריִם נגֹף וְ רפֹוא  -ה' יכה
במצרים ,ואח"כ ירפא את השבר שעשה ,כדי
שיכירו ,כי ה'  -הוא המכה והמרפא.
וְ שבּו עַ ד ה' וְ נֶעְ ַתר להֶ ם  -ישובו בתשובה לה' -
ויקבל תשובתם,
ְּורפאם  -וירפא את שברם.
כג .בַ יֹום הַ הּוא ִת ְהיֶה ְמ ִסלה  -תהיה דרך כבושה
וסלולה,
ִמ ִמצְ ַריִם ַאשּורה -בין מצרים לאשור (,שהנותרים

ממחנה אשור ,אחר הכאת המלאך את חֵ יל אשור ,יכירו גם הם את
ה'  -וי ְַח ְברּו למצרים )

ּומצְ ַריִם  -בְ ַאשּור  -ילכו
ּובא ַאשּור  -בְ ִמצְ ַריִםִ ,
תמיד בדרך הסלולה  -ממצרים לאשור,
וְ עבְ דּו ִמצְ ַריִם ֶאת ַאשּור  -ויעבדו מצרים עם
אשור  -את ה' !
ִישיה ל ְִמצְ ַריִם
ִשר ֵאל ְ -של ִ
כד .בַ יֹום הַ הּוא י ְִהיֶה י ְ
ְאשּור  -בנ"י יהיו האומה השלישית ( בנוסף למצרים
ּול ַ
ולאשור ) שיעבדו את ה',
בְ רכה בְ ֶק ֶרב הא ֶרץ  -ותהיה להם ( לבנ"י )  -ברכה
בארץ ,יותר משאר העמים.
כה .אֲ שֶ ר בֵ רֲ כֹו ה' צְ באֹות לֵאמֹר  -אשר ברך
אותם ( את בנ"י) ,

ברּוְך עַ ִמי ִמצְ ַריִם  -שבחרתי בם במצרים היות
עמי,
ּומַ עֲשֵ ה ידַ י ַאשּור  -ומבורכים אשור שהם מעשה
ידי ,והכירו בי לעָּ בְ ִדי.
ִשר ֵאל  -וישראל שהם נחלתי.
וְ נַחֲ ל ִתי י ְ
פרק כ'
א .בִ ְשנַת ב ֹא ַת ְרתן ַא ְשדֹודה  -בשנה שבא תרתן
לכבוש את אשדוד,
בִ ְשֹלח אֹתֹו סַ ְרגֹון מֶ לְֶך ַאשּור  -סרגון הוא
סנחריב.
ַויִלחֶ ם בְ ַא ְשדֹוד ַ -ו ִילְכְ דּה :
ב .בעֵ ת הַ ִהיא ִדבֶ ר ה' בְ יַד יְשַ עְ יהּו בֶ ן אמֹוץ
לֵאמֹר :לְֵך ּופִ ַת ְחת הַ שַ ק מֵ עַ ל מ ְתנֶיָך  -ציוה ה'
את ישעיהו ,שיתיר את שקו שלבש באבילותו על
גלות  10השבטים,
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וְ נַעַ לְָך ַתחֲ ֹלץ מֵ עַ ל ַרגְ לֶיָך  -ושיחלוץ הנעליים
מרגליו,
ַויַעַ ש כֵן  ,הֹלְך ,ערֹום וְ יחֵ ף  -וכך הלך ,בבגדים
קרועים ובלויים ,כאילו הוא ערום ,ויחף.
ג .וַי ֹאמֶ ר ה' כַאֲ שֶ ר הלְַך עַ בְ ִדי יְשַ עְ יהּו ערֹום וְ יחֵ ף
שלש שנִים אֹות ּומֹופֵת עַ ל ִמצְ ַריִם וְ עַ ל כּוש -
והליכה זו ,לאות ,שבסוף שלוש השנים ,יכבוש
אשור את מצרים ואת כוש ,וכך ילכו לפני
שוביהם.
ד .כֵן ִינְהַ ג מֶ לְֶך ַאשּור ֶאת ְשבִ י ִמצְ ַריִם וְ ֶאת גלּות
כּוש ,נְע ִרים ּוזְ ֵקנִים  -ערֹום וְ יחֵ ף,
וַחֲ שּופַי שֵ ת  -וילכו כך ,שערוותם מגולה ( ,שיגלו
בבזיון גדול )

עֶ ְרוַת ִמצְ ריִם  ( -וכך גם כוש ).
ה .וְ חַ תּו ובֹשּו  -וישראל ישברו ויתביישו,
ִמכּוש מַ בטם  -על שהיו מביטים בכוש שיעזרו
להם,
ּומן ִמצְ ַריִם ִתפְ ַא ְרתם  -ועל שהיו מתפארים
ִ
בבטחון גדול ,על עזרת מצרים.
ו .וְ אמַ ר ישֵ ב ה ִאי הַ זֶה בַ יֹום הַ הּוא  -יושבי א"י
( שנמצאת בגבול הים )

ִהנֵה כֹה מַ בטֵ נּו ,אֲ שֶ ר נ ְַסנּו שם לְעֶ זְ רה ל ְִהנצֵ ל
ִמפְ נֵי מֶ לְֶך ַאשּור  -הנה ,כך עלה בגורלם של מי
שהיינו מביטים בו(כוש ומצרים)-שיעזרנו מפני אשור,
וְ ֵאיְך נִמלֵט אֲ נ ְחנּו  -וא"כ כיצד אנו נוכל להנצל
מאשור .

פרק כא'
א .מַ שא ִמ ְדבַ ר ים  -נבואה על בבל ,היושבת
במדבר ,ממערב ( מים )למדי ופרס  -הבאים עליה
למלחמה.
כְ סּופֹות בַ ֶנ ֶגב  -לַחֲ ֹלף  -כשיחלוף ויבוא עליהם
האוייב ( מדי ופרס ) ,יעלה אבק ,כמו האבק שעולה
בזמן סופה בנגב.
ִמ ִמ ְדבר בא  -מדרך המדבר יבוא האוייב,
מֵ ֶא ֶרץ נֹוראה  -המדבר נקרא מקום נורא (.שהוא
מקום נחשים ועקרבים )

ב .חזּות קשה הֻ גַד לִי -נבואה קשה נראתה לי על
בבל,
הַ בֹוגֵד  -בֹוגֵד ,וְ הַ שֹודֵ ד  -שֹודֵ ד  -בבל שבגדו
ושדדו את העמים  -יבגדו וישדדו אותם,
ֲעלִי עֵ ילם  -עלו על בבל ,אנשי עילם !
צּורי מדַ י  -שימו מצור על בבל ,אנשי מדי !
ִ

בס"ד

כל ַאנְחתה ִ -ה ְשבַ ִתי  -כל האנחות שנאנחו
העמים  -מעול בבל ,כעת במפלת בבל -יופסקו.
ג .עַ ל כֵן מלְאּו מ ְתנַי  -חַ לְחלה  -רעדה וחרדה
אחזה במותני אנשי בבל,
ירי יֹולֵדה  -כאבים אחזו
צִ ִירים אֲ חזּונִי  -כְ צִ ֵ
באנשי בבל  -כצירי היולדת.
ֵיתי ִמ ְשמֹעַ  -נתעקם גופי מהשמועה על
ַנ ֲעו ִ
פורענות בבל.
נִבְ הַ ל ְִתי מֵ ְראֹות  -נבהלו ,מלראות את הפורענות.
ד .תעה לְבבִ י  -ליבי הלך ותעה (,שלא ידע מה לעשות

מרוב צער).

פַלצּות בִ עֲת ְתנִי  -חרדה גדולה הפחידה אותי,
ֵאת נֶשֶ ף ִח ְש ִקי  -את הלילה שחשק בלטשצר -
לעשותו בשמחה גדולה על מלכותו,
שם לִי לַחֲ רדה  -הפך ה' לחרדה גדולה (מהכתב

שכתב המלאך בכותל ההיכל ,חרד מאד על הכתב ההוא כמו שכתוב
 " :אדין מלכא זיווהי שנוהי ורעיונוהי יבהלוניה וקטרי חרציה
משתריין וארכובתיה דא לדא נקשן" ) ובלילה ההוא ,נהרג

בלשאצר ונכבשה בבל ומלך בה דריוש כמפורש
בדניאל.
ה .ערְֹך הַ שֻ לְחן ,צפֹה הַ צפִ ית ,אכֹול שתֹה  -שבלֵיל
המשתה שעשו בלטשצר ושריו ,העמידו שומרים
לצפות ,שלא באים עליהם מדי ופרס,
קּומּו הַ ש ִריםִ ,מ ְשחּו מגֵן  -והיו אומרים לשרים:
קומו לצחצח המגנים למלחמה.
ו .כִ י כֹה אמַ ר ֵאלַי ה' ,לְֵך הַ עֲמֵ ד הַ ְמצַ פֶה אֲ שֶ ר
י ְִר ֶאה יַגִ יד  -שהצופה שהעמידו  ,יגיד את אשר
יראה.
ז .וְ ראה ֶרכֶב  -שבא עליהם.
צֶ מֶ ד פר ִשים  -זוג פרשים שרוכבים על הרכב.
ֶרכֶב חֲ מֹור ֶרכֶב גמל  -רוכבים על חמור וגמל,
וְ ִה ְק ִשיב ֶקשֶ ב ַ -רב קשֶ ב  -הקשיב ברוב קשב,
לשמוע את המון העם הבאים להלחם עליהם.
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ִשר ֵאל
אֲ שֶ ר שמַ עְ ִתי מֵ ֵאת ה' צְ באֹות אֱ ֹלהֵ י י ְ
ִהג ְַד ִתי לכֶם:
יא .מַ שא דּומה  -נבואה על אנשי דּומָּ ה ( דומה -אחד
מ  12 -בני ישמעאל ),
ֵאלַי ק ֵֹרא ִמשֵ עִ יר  -קול הנבואה קורא ,שמשעיר
תבוא עליהם הרעה,
שֹמֵ ר  -מַ ה ִמ ַליְלה ,שֹמֵ ר  -מַ ה ִמלֵיל  -אנשי
דומה ,ישאלו השומרים בעיר :מה היה הלילה,
האם בא האוייב ?
יב .אמַ ר שֹמֵ ר  -ויענה להם השומר,
אתא ב ֶֹקר וְ גַם ליְלה  -אמנם הגיע הבוקר ,אך
הלילה שוב יבוא ונצטרך לשמור,
ִאם ִתבְ עיּון בְ עיּו  -אם תבקשו לשאול שוב -
שאלו,
שֻ בּו ֵאתיּו  -שובו ובואו מחר לשאול שוב.
יג .מַ שא בַ עְ רב  -נבואה על אנשי ערב(,מבני ֵקדר)
בַ יַעַ ר בַ עְ ַרב  -תלִינּו ,א ְֹרחֹות ְדדנִים  -שיירות
אנשי דדן ,שהיו עוברים בערב ,ילונו ביער של
ערב ,כי אהליהם חרבו.
יד .ל ְִק ַראת צמֵ א  -הֵ תיּו מיִם  -הביאו מים לפני
אנשי ערב הגולים מקומם,
י ְֹשבֵ י ֶא ֶרץ ֵתימא ,בְ ל ְַחמֹו ִ -ק ְדמּו נֹדֵ ד  -אנשי
תימא ,קדמו בלחם ,את פני גולי ערב .
טו .כִ י ִמפְ נֵי חֲ רבֹות  -נדדּו  -כי נדדו מארצם מפני
החרב שבאה עליהם,
ִמפְ נֵי חֶ ֶרב נְטּושה  -מפני החרב שפשטה בארצם,
ּומפְ נֵי ֶקשֶ ת ְדרּוכה  -ומפני קשתות האוייב
ִ
הדרוכות ומוכנות לירי.
ּומפְ נֵי כֹבֶ ד ִמלְחמה  -ומפני המלחמה החזקה.
ִ

חַ .וי ְִקרא ַא ְריֵה  -הצופה יקרא :הגיע האריה ,

( מדי ופרס )

עַ ל ִמצְ פֶה  -שהאריה כאילו עומד על המצפה
לראות היכן טרפו.
ה' אנֹכִ י עֹמֵ ד ת ִמיד יֹומם וְ עַ ל ִמ ְשמַ ְר ִתי אנֹכִ י נִצב
כל הַ לֵילֹות  -ביום ובלילה אני עומד ומצפה ,מתי
יבואו חיל מדי ופרס ,ויחריבו את בבל  -שהרעו
לישראל.
ט .וְ ִהנֵה זֶה באֶ ,רכֶב ִאיש ,צֶ מֶ ד פר ִשים  -והנה,
הגיע חיל האוייב,
ַויַעַ ן וַי ֹאמֶ ר :נפְ לה נפְ לה בבֶ ל וְ כל פְ ִסילֵי אֱ ֹלהֶ יה
ִשבַ ר לא ֶרץ  -וענה המלאך הדובר אל ישעיהו:
נפלה בבל,ואף הע"ז שבתוכה  -נשברו ונפלו לארץ
יְ .מדֻש ִתי  -בבל תהיה מדושתי  -כתבואה
שדשים אותה,
ּובֶ ן ג ְרנִי  -התבואה שבגורן ,שדשים אותה.

טז .כִ י כֹה אמַ ר ה' ֵאלי ,בְ עֹוד שנה כִ ְשנֵי שכִ יר -
בעוד שנה מזמן נבואתי זו(,כשני שכיר  -זמן מדויק -
כשכיר המדייק בזמן שכירותו )

וְ כלה  -כל כְ בֹוד ֵקדר  -יכלו כל אנשי ערב ,מבני
קדר.
ּושאר -השארית,
יזְ .
בֹורי בְ נֵי ֵקדר  -י ְִמעטּו  -מספר
ִמ ְספַר ֶקשֶ ת גִ ֵ
בעלי הקשת בקדר  -ילך ויתמעט,
ִשר ֵאל ִדבֵ ר  -וגזירה היא מלפניו !
כִ י ה' אֱ ֹלהֵ י י ְ
פרק כב'
א .מַ שא גֵיא ִחזיֹון  -נבואה על הגיא שבו היה
החזיון  -מראה הנבואה ,על ירושלים (,ירושלים
נקראה גיא ,משום שהושפלה וירדה מתפארתה )

בס"ד

מַ ה לְך ֵאפֹוא ,כִ י עלִית כֻלְך ַ -ל ַגגֹות  -מדוע עלו
כולם לגגות ,כדרך הנצורים העולים לגג  -לצפות
על האוייב.
בְ .תשֻ אֹות ְמלֵאה  -ירושלים שהיתה מלאה בקול
שאון  -קול רעש המון העם,
הֹומיהִ ,ק ְריה עַ לִיזה  -מלאה ברעש,
עִ יר ִ
ובשמחת המון העם,
חֲ ל ַליְִך  -ל ֹא חַ ְללֵי חֶ ֶרב ,וְ ל ֹא  -מֵ ֵתי ִמלְחמה -
החללים והמתים ,לא בחרב נהרגו ,אלא במיתת
רעב הקשה ממנה.
ג .כל ְקצִ י ַניְִך נ ְדדּו יַחַ ד  -כל הקצינים והשרים
ברחו יחד (,צדקיהו ושריו ,שברחו מנ"נ )
ִמ ֶקשֶ ת אֻ סרּו  -על ידי בעלי הקשת ,שרדפו
אחריהם  -נתפסו ונאסרו (,כי כאשר ברחו דרך המערה

הזמין הקב"ה צבי אחד ,שרץ על המערה ממעל ,ורדפו אחריו
רובי קשת ,וכשבאו לפתח המערה מצאו את צדקיהו ושריו
יוצאים  -ותפשום ואסרום )

כל נ ְִמצ ַאיְִך  -אֻ ְסרּו י ְַחדּו  -כל הנמצאים בעיר ,
נאסרו יחד ע"י נ"נ.
מֵ רחֹוק ברחו  -ואף אלו שברחו רחוק  -נתפסו.
ד .עַ ל כֵן אמַ ְר ִתיְ ,שעּו ִמנִי  -הרפו ועזבוני לנפשי,
אֲ מ ֵרר בַ בֶ כִ י  -ואבכה במרירות על עמי,
ַאל ת ִאיצּו ְלנַחֲ מֵ נִי  -עַ ל שֹד בַ ת עַ ִמי  -אל
תתאמצו לנחמני ,על השוד ,שבא על עמי.
ה .כִ י יֹום  -מוכן מאת ה' על ירושלים,
ּומבּוסה  -יום של שבר ,ושל רמיסת אנשי
ְמהּומה ְ
ירושלים,
ּומבּוכה ַלה' אלוהים צְ באֹות בְ גֵיא ִחזיֹון  -ומבוכה
ְ
 שלא ידעו אנשי ירושלים כיצד להנצל.ְמ ַק ְר ַקר ִקר  -יהרוס האוייב את קיר חומות
ירושלים,
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ו ַַתבֵ ט בַ יֹום הַ הּוא ֶ -אל נֶשֶ ק בֵ ית הַ יעַ ר  -ופנו
להביט אל המגנים ,ששם שלמה בבית יער
הלבנון (.ר"ל ,שהתכוננו למלחמה  ,ולא לשוב בתשובה לה' )
יתם  -כִ י רבּו  -ואת
ט .וְ ֵאת בְ ִקיעֵ י עִ יר דוִ דְ ,ר ִא ֶ
הפרצות שנפרצו בחומה ,ראיתם שרבים הם,
ו ְַת ַקבְ צּו ֶאת מֵ י הַ בְ ֵרכה הַ ַת ְחתֹונה  -אספתם את
המים שהתפזרו מהבריכה התחתונה ,להכין מהם
טיט  -לתקן פרצות החומה.
י .וְ ֶאת ב ֵתי יְרּוש ַל ִם ְ -ספ ְַר ֶתם  -ספרתם הבתים
שלכל אחד מבני העיר,
ו ִַת ְתצּו הַ ב ִתים  -לְבַ צֵ ר הַ חֹומה  -והבתים
המיותרים הרסתם ,לתקן באבניהם את החומה.
חמ ַֹתיִם  -עשיתם חריץ,
יתם ,בֵ ין הַ ֹ
ּומ ְקוה ע ֲִש ֶ
יאִ .
בין החומות הכפולות של העיר ,שיתאספו בו
מים,
לְמֵ י הַ בְ ֵרכה הַ יְשנה  -ומשם נמשכים המים
לבריכה הישנה,
וְ ל ֹא ִהבַ ְט ֶתם ֶאל עֹשֶ יה  -ולא הבטתם לשוב אל ה'
 שעשה ושמר על ירושלים עד עתה,יתם  -ולא ראיתם לשוב
וְ יֹצְ רּה מֵ רחֹוק  -ל ֹא ְר ִא ֶ
אל ה'  -שעוד מרחוק ,מזמן רב מאוד ,יצר אותה
להשכין בה שכינתו.
יבַ .וי ְִקרא ה' אלוהים צְ באֹות בַ יֹום הַ הּוא ,לִבְ כִ י
ּול ְִמ ְספֵד ּולְק ְרחה וְ לַחֲ גֹר שק  -ה' קרא לבנ"י ,ע"י
הנביאים ,לשוב בתשובה ,לבכות ולהספיד,
לקרוח קרחה ( תלישת השיער  -מצער ) ,ולחגור שק,
יג .וְ ִהנֵה ששֹון וְ ִש ְמחה ,הרֹג בקר ,וְ שחֹט צ ֹאן ,
אכֹל בשר ,וְ שתֹות ייִן ,אכֹול וְ שתֹו  -כִ י מחר
נמּות -ובנ"י לא דאגו מאזהרת הנביאים ,ועוד
לעגו לדבריהם ואמרו,בואו נאכל ונשתה ,הרי
הנביאים מבטיחים לנו כי מחר נמות ע"י האוייב.
( ובזה חיללו את שם ה' ית' )

וְ שֹועַ ֶאל ההר  -וקול הבורחים מהעיר ,לנוס אל
ההרים.
ו .וְ עֵ ילם נשא ַא ְשפה  -בני עילם באו לעזרת בבל,
עם אשפה מלאה בחיצים,
בְ ֶרכֶב אדם פר ִשים  -ברכבים ועליהם פרשים.
וְ ִקיר עֵ רה  -מגֵן  -האוייב עם המגנים שנשאו,
הגיע עד החומה (.עֵ רה  -מלשון לערות ,להתחבר )
זַ .וי ְִהי ִמבְ חַ ר עֲמ ַקיְִך מלְאּו רכֶב  -העמקים
המובחרים והטובים יתמלאו ברכב האוייב,
וְ הַ פר ִשים  -שֹת שתּו הַ שעְ רה  -והפרשים שמו
פניהם לכיוון שערי העיר.
חַ .ו ְיגַל ֵאת מסַ ְך יְהּודה  -האוייב גילה את המסך
שהגן על אנשי יהודה ,שהחריב את המקדש
( שהמקדש ,היה מגן ומסכך על ישראל ).

יד .וְ נִגְ לה בְ אזְ ני ה' צְ באֹות ִאם ְי ֻכפַר הֶ עֹון הַ זֶה
לכֶם עַ ד ְתמֻ תּון אמַ ר ה' אלוהים צְ באֹות  -ה'
נשבע ,שעוון זה שחללו את שם ה' ,לא יכופר
בגלותם  -עד שימותו .
סכֵן
טו .כֹה אמַ ר ה' אלוהים צְ באֹות לְֶך ב ֹא ֶאל הַ ֹ
הַ זֶה עַ ל שֶ בְ נא אֲ שֶ ר עַ ל הַ ביִת  -לך אל שבנא
הממונה על אוצרות המלך חזקיהו (,שחשב ,למסור את
העיר ביד סנחריב מלך אשור )

ּומי לְָך פֹה ,כִ י חצַ בְ ת לְָך פֹה קבֶ ר-
טז .מַ ה לְָך פֹה ִ
מה יש לך פה בירושלים,ומי ממשפחתך נמצא
כאן ,שאתה חושב להכין לעצמך קבר בירושלים,
(שחושב שיזכה להיקבר בירושלים),
חֹצְ בִ י מרֹום ִקבְ רֹו  -ואתה בוטח בעצמך ,כמי
שהכין לו קבר במקום גבוה  -שלא מפחד
שיורידוהו משם.

בס"ד

ח ְֹק ִקי בַ סֶ לַע ִמ ְשכן לֹו  -וכמי ,שחקק מקומו
במקום חזק כסלע  -שחושב שישאר בירושלים.
יזִ .הנֵה ה' ְמטַ לְטֶ לְָך טַ לְטֵ לה גבֶ ר  -לא כפי שאתה
חושב ,אלא ה' יטלטל אותך טלטלה חזקה-
ותגלה מירושלים,
וְ ע ְֹטָך עטֹה  -יפריח אותך כעוף הפורח  -לגלות.
יח .צנֹוף יִצְ נפְ ָך  -צְ נֵפה  -כמו המצנפת המקיפה
את הראש ,יקיפו אותך האוייבים,
כַדּור ֶאל ֶא ֶרץ ַרחֲ בַ ת ידיִם  -ותושלך לגלות ,ככדור
המושלך למרחוק בארץ רחבת ידיים,
שמה תמּות  -בגלות תמות,
וְ שמה מַ ְרכְ בֹות כְ בֹודֶ ָך ְ -קלֹון בֵ ית אֲ ֹדנֶיָך -
המרכבות שהיית חושב שיתנו לך לכבוד ,נתנו
אותם לך לקלון ( .שקשרו אותך בזנבי סוסיהן .כי כשיצא

למלך אשור ,שאלו אותו איה העם שקשרת עמהם ,אמר להם חזרו
בהם  .נקבוהו בעקביו ,וקשרוהו בזנבות סוסיהם ,והיו מגררין אותו
על הקוצים ועל הברקנים),

יט .וַהֲ דַ פְ ִתיָך ִ -ממַ צבֶ ָך  -ה' יהדוף אותך ,מהמצב
בו עמדת בכבוד בירושלים,
ּוממַ עֲמ ְדָך  -יֶהֶ ְרסֶ ָך  -ויהרוס ,את המעמד שהיה
ִ
לך בירושלים.
אתי לְעַ בְ ִדי ל ְֶאלְי ִקים בֶ ן
כ .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא וְ קר ִ
ִחל ְִקיהּו  -לעמוד בתפקיד במקום שבנא .
כא .וְ ִהלְבַ ְש ִתיו כֻתנ ְֶתָך וְ ַאבְ נ ְֵטָך אֲ חַ זְ ֶקנּו ֶּ -א ְלי ִָּקים
בֶּ ן ִחל ְִקיָּהּו ,יולבש בכותנתך ,ויחגור באבנט -
להיות בגדולה שהיתה לך,
ּומֶ ְמשַ ל ְְתָך ֶא ֵתן בְ ידֹו  -ומחוזק בממשלה שהיתה
בידך,
וְ היה לְאב לְיֹושֵ ב יְרּוש ַל ִם ּולְבֵ ית יְהּודה -ויהיה
למנהיג טוב ונאמן ליושבי ירושלים.
כב .וְ נ ַת ִתי מַ פְ ֵתחַ בֵ ית דוִ ד עַ ל ִשכְ מֹוּ ,ופ ַתח וְ ֵאין
סגֵר ,וְ סגַר וְ ֵאין פ ֵֹתחַ  -כל ענייני בית המלוכה
ֹ
יעשו על ידו ( .וכשיפתח שערי הבית  -לא יסגרו ,וכשיסגור -
לא יפתחו )

ּות ַקעְ ִתיו י ֵתד בְ מקֹום נֶאֱ מן  -ממשלתו
כגְ .
תתקיים ,כיתד חזק התקועה במקום נאמן וחזק.
וְ היה לְכִ סֵ א כבֹוד לְבֵ ית אבִ יו  -יהיה לכבוד -
למשפחת בית אביו.
כד .וְ תלּו עליו כֹל כְ בֹוד בֵ ית אבִ יו " -יתלו" על
היתד ( על אליקים בן חלקיהו ) את כל בית אביו  -שכל
בית אביו יתכבדו בו,
הַ צֶ אֱ צ ִאים וְ הַ צְ פִ עֹות  -הבנים והבנות,
כֹל כְ לֵי הַ קטן  -אפילו הכלים הקטנים ,הבנים
הקטנים  -יתכבדו בו ( ,שגדולתו תהיה מפורסמת ביותר )
ִמכְ לֵי ה ַאגנֹות וְ עַ ד כל כְ לֵי הַ נְבלִים  -מכלי האגנות
ועד הנבלים  -כולם יתלו על היתד ( .שכולם יתכבדו
בגדולתו הרבה של אליקים )

כה .בַ יֹום הַ הּוא נְאֻ ם ה' צְ באֹות תמּוש הַ י ֵתד
הַ ְתקּועה בְ מקֹום נֶאֱ מן  -תעקר ממקומה ,היתד
שהיתה תקועה במקום נאמן וחזק ( ממשלת שבנא )
וְ נִגְ ְדעה וְ נפְ לה וְ נִכְ ַרת הַ מַ שא אֲ שֶ ר עלֶיה כִ י ה'
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ִדבֵ ר  -תכרת ותיפול ממשלת שבנא ,ויחד עימו כל
הכלים שעל היתד הנישאים עליו  -יפלו.
( שכל משפחתו ואנשיו  -יושפלו מגדולתם).

פרק כג'
א .מַ שא צֹר  -נבואה על צור.
הֵ ילִילּו אֳ נִיֹות ַת ְר ִשיש  -תיללו אנשי הספינות
ההולכות מתרשיש לצור -על שנחרבה צור,
כִ י שֻ דַ ד ִמבַ יִת ִמבֹוא  -כי נשדדה צור  ,ואין בה
עוד בית  -לבוא שם.
מֵ ֶא ֶרץ כִ ִתים נִגְ לה למֹו  -מארץ כיתים עלה ונגלה
האוייב  -על צור.
ישבֵ י ִאי  -יושבי האיים ליד צור ,ישבו
ב .דֹמּו ְ
דוממים ואבלים ,על חורבן צור,
סֹחֵ ר צִ ידֹון עֹבֵ ר ים ִמלְאּוְך  -הסוחרים העוברים
בים עם הסחורה ,שהיו ממלאים את העיר צור -
ידמּו על חורבן צור.
גּ .ובְ מַ יִם ַרבִ ים ז ֶַרע ִשחֹר  -וממצרים ,היושבת על
המים הרבים שבנילוס ( שיחור ) ,היו מביאים לצור,
זרעים ,
ְקצִ יר יְאֹור ְתבּואתּה  -ותבואה ,שקצרו במצרים -
הביאו לצור,
ו ְַת ִהי ְסחַ ר גֹויִם  -שכל הגויים סחרו בעיר צור.
בֹושי צִ ידֹון  -בושי צידון ,שחרבה העיר השכנה
דִ .
לך  -צור.
כִ י אמַ ר ים מעֹוז הַ ים לֵאמֹר  -כאילו הים קֹונן על
צור שהיתה חוזק לכל העמים שסביבה ,ויאמר על
צור:
חּורים ,
ל ֹא חַ ל ְִתי ,וְ ל ֹא יל ְַד ִתי ,וְ ל ֹא גִ דַ ל ְִתי בַ ִ
רֹומַ ְמ ִתי בְ תּולֹות  -צור בחורבנה נראית ,כאילו
מעולם לא היה בה ִחיל ( פחד ) הלידה ,ולא נולדו
בה בחורים ,ולא גדלו בה בתולות  ( -שהרי היא
שוממה ,וכולם נהרגו ).
ה .כַאֲ שֶ ר שֵ מַ ע ל ְִמצְ ריִם  -כאשר ישמעו מצרים
על חורבן צור,
י ִחילּו  -כְ שֵ מַ ע צֹר  -יפחדו  ,כמו שפחדו צור
כששמעו שהאוייב בא עליהם.
ו .עִ בְ רּו ַת ְר ִשישה  -עִ בְ רּו העמים ,לסחור בעיר
תרשיש.
ישבֵ י ִאי  -תיללו  ,אנשי האיים
הֵ ילִילּו ְ -
שסביבות צור  -על חורבנה.
ז .הֲ ז ֹאת לכֶם עַ לִיזהִ ,מימֵ י ֶקדֶ ם ַק ְדמתּה  -הזאת
העיר צור ,שהיתה עוד מימי קדם עליזה ושמחה
על רוב עושרה וגדולתה ,
יֹבִ לּוה ַרגְ לֶיה  -מֵ רחֹוק לגּור  -עתה ,יובילו את
אנשיהָּ של צור ברגליהם  -לגלות.

בס"ד

חִ .מי יעַ ץ ז ֹאת ,עַ ל צֹר הַ מַ ע ֲִטירה  -מי הוא ,שיעץ
העיצה על צור ,המפוארת ברוב עושר וכבוד -
להחריבּה ??
אֲ שֶ ר סֹחֲ ֶריה  -ש ִרים ,כִ נְענֶיה  -נִכְ בַ דֵ י א ֶרץ -
אשר הסוחרים שבצור ( כנעניה  -סוחריה )  ,היו
מהשרים ,ומהנכבדים שבארץ.
ט .ה' צְ באֹות יְעצה  -ה' צבאות ,הוא שיעץ על צור
להחריבה !
לְחַ לֵל גְ אֹון כל צְ בִ י  -לחלל ולהשפיל את צור
שהיתה מתגאה בעושרה וביופיָּה הרב,
לְה ֵקל כל נִכְ בַ דֵ י א ֶרץ  -לבזות ולהשפיל את נכבדי
הארץ  -שבצור.
י .עִ בְ ִרי ַא ְרצֵ ְך ַכ ְיאֹר  -גלו מהר ממקומכם ,כיאור
המתפשט ויוצא במהירות ממקומו,
בַ ת ַת ְר ִשיש  -עברו לעיר תרשיש הסמוכה לצור,
ֵאין מֵ זַח עֹוד  -שאין לך עוד חוזק בארצכם.
יא .ידֹו נטה עַ ל הַ ים  -ה' נטה את ידו ,להכות את
צור  -היושבת ליד הים,
ִה ְרגִ יז מַ ְמלכֹות  -העיר לב הממלכות לבוא
להלחם בצור,
ה' צִ ּוה ֶאל כְ נַעַ ן  -ה' ציוה על השמדת צור  -עיר
המסחר,
ַש ִמד מעֻזְ נֶיה  -להשמיד ,את עּוזה וחוזקה של
ל ְ
צור.
תֹוסיפִ י עֹוד ַלעֲלֹוז  -עוד זמן רב
יב .וַי ֹאמֶ ר ל ֹא ִ
(  70שנה ) לא תוסיפי צור  -לעלוז ולשמוח ,
הַ ְמעֻשקה בְ תּולַת בַ ת צִ ידֹון  -וגם את צידון,
שנעשקת גם את  -בנפילת צור,
קּומי ֲעב ִֹרי ,גַם שם ל ֹא ינּוחַ לְך  -עִ בְ ִרי
כִ ִתים ִ
לכיתים ,אך דעי ,שגם שם לא תהיה לך המנוחה
כמו שהיתה.
ַש ִדים זֶה העם ל ֹא היה  -גם
יג .הֵ ן ֶא ֶרץ כ ְ
הכשדים מחריבי צור ,בתחילה ,לא היו בגבורתם
הגדולה ,
ַאשּור יְסדּה לְצִ יִים  -הלא אשור ,הוא זה שהביא
לכשדים את גדולתם ,ול ְִמדָּ ם להנהיג בים ציים -
אוניות מפוארות,
הֵ ִקימּו בַ חּוניו  -וכעת ,הכשדים הקימו על צור
מגדלים להלחם עליהָּ ,
נֹותיה  -החריבו ארמנותיהָּ של צור,
עֹוררּו ַא ְר ְמ ֶ
ְ
שמּה לְמַ פֵלה  -ושמו אותה למפלה  -שתיפול
מגדולתה ( ,שגדולת ונפילת צור ,הכשדים וכל העמים ,היא רק
בגזירת ה' ית'  ,ולא בזכות גבורתם !! )

יד .הֵ ילִילּו אֳ נִיֹות ַת ְר ִשיש  -תיללו ,אנשי האוניות
הבאות מתרשיש לצור,
כִ י שֻ דַ ד מעֻזְ כֶן  -כי נשדדה צור ,שהיתה חוזק
ומרכז מסחרכם.
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ִשכַחַ ת צֹר ִשבְ עִ ים שנה -
טו .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא וְ נ ְ
גדולת צור ועושרה הרב ,תשכח  70שנה (ששבעים

שנה תהיה בחורבנה),

כִ ימֵ י מֶ לְֶך ֶאחד  -הוא דוד המלך שחי  70 -שנה.
ִמ ֵקץ ִשבְ עִ ים שנה  -ובסוף  70שנות חורבנה,
ירת הַ זֹונה  -תרים צור את קולה
י ְִהיֶה ְלצֹר כְ ִש ַ
בשיר  -כזונה  -לעורר הסוחרים לשוב אליהָּ -
למסחר ( .כמו הזונה ,כשלא באים אליה הזונים ,מרימה קולה
בשיר  -לעורר הזונים לשוב אליה ).

ִשכחה  -קחו אנשי
טזְ .ק ִחי כִ נֹור סֹבִ י עִ יר ,זֹונה נ ְ
צור כינור והסתובבו בעיר לנגן כזונה  -לעורר
הסוחרים לשוב אליכם,
יטיבִ י ַנגֵן הַ ְרבִ י ִשיר  -לְמַ עַ ן ִתזכ ִֵרי  -נגנו היטב,
הֵ ִ
שתזָּכְ רּו לפני הסוחרים  -לשוב
הרבו שירים  -כדי ִ
אליכם.
קד ה' ֶאת צֹר -
יז .וְ היה ִמ ֵקץ ִשבְ עִ ים שנה יִפְ ֹ
בסוף  70שנות החורבן ,יזכור ה' את צור להשיבה
לגדולתה,
וְ שבה ל ְֶא ְתנַנה  -ותשוב צור לקחת אתנן כזונה,
( שישובו הסוחרים  -לסחור בצור )

וְ זנְתה ֶאת כל מַ ְמלְכֹות הא ֶרץ עַ ל פְ נֵי האֲ דמה -
שישובו כל ממלכות הארץ לסחור בצור.
יח .וְ היה סַ ְחרּה וְ ֶא ְתנַנּה קֹדֶ ש ַלה'  -לעתיד לבוא,
העושר מהמסחר בצור ,יוקדש ממנו  -לה' !
ל ֹא יֵאצֵ ר  -לא ישמרו אותו בבית האוצר,
וְ ל ֹא יֵחסֵ ן  -לא ישמר ,להיות החוסן והחוזק של
צור( ,שהרי יקדישו ממנו לה'  -ולא לבית האוצר).
כִ י ַלי ְֹשבִ ים לִפְ נֵי ה' י ְִהיֶה סַ ְחרּה  -שיתנו
מעושרם הרב ינתן לכהנים ,היושבים לפני ה'
לשרתו,
לֶאֱ כֹל לְשבְ עה  -שיאכלו ממנו עד שישבעו,
וְ ל ְִמכַסֶ ה ע ִתיק  -וללבושים נאים.

פרק כד'
בֹוקק הא ֶרץ  -ה' מרוקן הארץ
אִ .הנֵה ה' ֵ
מיושביהָּ  ( ,גלות עשרת השבטים )
ּובֹולְקּה  -ומחריבה.
וְ עִ ּוה פנֶיה  -ויבהיל את חשובי הארץ,
וְ הֵ פִ יץ י ְֹשבֶ יה  -יפזר יושביהָּ  -לגלות.
ַשפְ חה
ב .וְ היה כעם ַככֹהֵ ן ,כַעֶ בֶ ד כַאדֹניו ,כ ִ
כַגְ בִ ְרתּה ,כַקֹונֶה כַמֹוכֵר ,כַמַ ְלוֶה כַלֹוֶהַ ,כנֹשֶ ה
כַאֲ שֶ ר נֹשֶ א בֹו  -כולם כאחד יוגלו מהארץ :המון
העם כמו הכהן ,העבד והשפחה כמו גם אדוניהם,
הקונה כמו המוכר ( שבדר"כ הקונה שמח והמוכר עצב ),
הלוה כמו גם המלווה ( שבדר"כ המלווה מושל בלווה ) ,
הנושה( -המלווה דבר אחר חוץ מכסף) כמו זה שנושים בו.
גִ .הבֹוק ִתבֹוק הא ֶרץ  -הארץ תתרוקן,
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וְ ִהבֹוז ִתבֹוז  -והאוייב יקח הביזה ממנה.
כִ י ה' ִדבֶ ר ֶאת הַ דבר הַ זֶה  -וגזירה היא מלפניו.
ד .אבְ לה  -נשחתה הארץ,
נבְ לה הא ֶרץ  -נפלה הארץ מכבודה,
תבֵ ל  -תבל  -הארץ (,כפל לשון )
אֻ ְמלְלה נבְ לה ֵ
אֻ ְמללּו ְ -מרֹום עַ ם הא ֶרץ  -נכרתו כל גדולי
וחשובי הארץ.
ה .וְ הא ֶרץ חנְפה  -שלא נתנה הארץ פירותיהָּ ,
והיתה ,כמי שמחניף בדיבורו  -וליבו בל עימו,
( שהיתה מוציאה עשב ,אך לא נותנת תבואה )

ַתחַ ת י ְֹשבֶ יה  -בגלל עוון יושביהָּ ,
כִ י עבְ רּו תֹורֹת ,חלְפּו חֹק  -כי יושבי הארץ עברו
על תורת ה' ,והחליפו את חוקי ה' בחוקים
אחרים,
הֵ פֵרּו  -בְ ִרית עֹולם  -בטלו את התורה ,שקבלוה
בברית לעולם לפני ה'.
ו .עַ ל כֵן אלה  -אכְ לה ֶא ֶרץ  -בגלל שבועת שווא
שנשבעו לשקר כלתה הארץ ונחרבה.
ישבֵ י בּה  -ונהיתה שממה  -מהיושבים
ַוי ְֶא ְשמּו ְ -
בה.
ישבֵ י ֶא ֶרץ  -לכן ,נשרפו יושבי הארץ,
עַ ל כֵן חרּו ְ
ִש ַאר אֱ נֹוש ִמזְ ער  -ונשארו אנשים מעט.
וְ נ ְ
ז .אבַ ל ִתירֹוש  -נשחתו הענבים ( לעשות מהם יין )
אֻ ְמלְלה  -גפֶן  -נשחתה הגפן,
נ ֶֶאנְחּו  -כל ִש ְמחֵ י לֵב  -נאנחו מצער ,האנשים
שתמיד שמח ליבם מהיין הטוב.
ח .שבַ ת ְ -משֹוש תֻ פִ ים  -התבטלה השמחה שהיו
שמחים עם תיפוף התופים.
חדַ ל ְ -שאֹון עַ לִיזִ ים  -הפסיקה קול השמחה של
העליזים,
שבַ ת ְ -משֹוש כִ נֹור  -התבטלה השמחה שהיו
שמחים עם ניגון הכינור.

ִשתּו ייִן  -לא ישתו עוד יין,
ט .בַ ִשיר  -ל ֹא י ְ
להרבות השמחה בזמן השירה,
יֵמַ ר שֵ כר ְ -לשֹתיו  -שמרוב הצרות ,היין יהיה
מר בפיהם.
ִשבְ רה ִק ְריַת תֹהּו  -אחר שתשבר הקריה (העיר)
י .נ ְ
תק ֵרא  :קרית תוהו  -עיר שוממה.
 ָּסֻ גַר כל בַ יִת ִ -מבֹוא  -סוגרו הבתים ( כי נחרבו ) -
ולא יבואו עוד בהם.
יא .צְ וחה עַ ל הַ ַייִן  -בַ חּוצֹות  -יצעקו ברחובות על
שחסר להם היין,
ע ְרבה  -כל ִש ְמחה  -כל שמחה  ,נהפכה להם
לחושך וצרה (.ערבה  -מלשון עֶ ֶרב וחושך )
גלה ְ -משֹוש הא ֶרץ  -השמחה גלתה מהארץ.
ִשאר בעִ יר  -שַ מה  -רק השממה נשארה
יב .נ ְ
בעיר,
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ּוש ִאיה  -יֻכַת שעַ ר  -הַ ְׁש ִאיָּה  -השממה ,גרמה
ְ
לכך ,שכל שערי הערים  -היו מוכים ונתוצים.
יג .כִ י כֹה י ְִהיֶה בְ ֶק ֶרב הא ֶרץ בְ תֹוְך העַ ִמים  -כי כך
יהיה מספר הנשארים מבנ"י  -בגלות,
כְ נ ֶֹקף ַזיִת  -כמו מספר הגרגירים המועט ,שנשאר
בראש הענפים בעץ הזית  -שמשאיר הנוקף ( הפועל

שמוריד הזיתים מהעץ )

כְ ֹעלֵֹלת ִ -אם כלה בצִ יר  -וכמו מספר העוללות
שנשארים בגפן ,כשכלה זמן הבציר.
ִשאּו קֹולם  -ירֹנּו  -ואלו שישארו ,הם
יד .הֵ מה י ְ
אלו שישאו קולם וישמחו בבוא הגאולה העתידה,
ובמפלת הגויים  -בירושלים.
בִ גְ אֹון ה' צהֲ לּו ִמים  -כשה' יראה את גאוותו
וגדולתו על הגויים  -ישמחו יותר ממה ששמחו
בנפילת מצרים בים סוף.
טו .עַ ל כֵן -היות והבטחתי לגאול אתכם,
באֻ ִרים  -כַבְ דּו ה'  -אתם היושבים בעמקים,
מפחד האוייב  ,כַבְ דּו ושבחו את ה',
ִשר ֵאל  -וכן אלו שגלו
בְ ִאיֵי הַ ים  -שֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ י י ְ
לאיי הים  -כַבְ דּו ושבחו את ה',
טזִ .מכְ נַף הא ֶרץ  -מקצה הארץ תבוא הפרענות
על יושבי א"י ,לפני הגאולה העתידה,
זְ ִמרֹת שמַ עְ נּו  -צְ בִ י לַצַ ִדיק  -והזמירות ששמענו
בנבואה ,יהיו למי שישאר בארץ  -הם הצדיקים -
ִשאר
שלהם יבוא ההדר והיופי ( .כמו שאמר " :וְ היה הַ נ ְ
בְ צִ יֹון וְ הַ נֹותר בִ ירּוש ַל ִם קדֹוש יֵא ֶמר לֹו כל הַ כתּוב לַחַ ִיים בִ ירושלים"
; לעיל ד' ג' )  -שלהם תבוא הישועה והגדולה,

ואֹמַ ר ,רזִ י לִי רזִ י לִי  -אֹוי לִי  -אוי לי ,על הרז,
הסוד הנורא הזה ,על הפורענות שתצרוף את
ישראל ,ושישארו בהם  -רק הצדיקים ,
בֹגְ ִדים בגדּו  -שבוגדים ( הגויים)  -יבגדו בישראל,
ּובֶ גֶד בֹוגְ ִדים  -בגדּו  -ובגידת בוגדים  -יבגדו
העמים  -ויבואו כולם להילחם בישראל.

יז .פַחַ ד ופַחַ ת ופח  -ה' מביא על ישראל ,פחד
ופחת ( בור ) ופח ( מלכודת ).
עלֶיָך יֹושֵ ב הא ֶרץ  -ישראל יושבי הארץ.
יח .וְ היה הַ נס ִמקֹול הַ פַחַ ד ִ -יפֹל ֶאל הַ פַחַ ת ,
וְ העֹולֶה ִ -מתֹוְך הַ פַחַ ת  -יִלכֵד בַ פח -
הבורח בגלל הפחד  -יפול בפחת ( בור ) ,ומי שינצל
ויעלה מהפחת ,יפול בפח ( מלכודת ).
כִ י אֲ רֻ בֹות ִממרֹום  -נִפְ תחּו  -הגזירות והצרות ,
י ְֵרדו מארובות השמים שנפתחו ,כמו הגשם,
מֹוסדֵ י א ֶרץ  -ירעדו מפחד  -יסודות
ַוי ְִרעֲשּו ְ -
הארץ.
יט .רֹעה ִה ְת ֹרעֲעה הא ֶרץ  -שבר  -נשברה הארץ,
פֹוררה ֶא ֶרץ  -נשחתה לפרורים פרורים.
פֹור ִה ְת ְ
מֹוטטה א ֶרץ -הטיה ,נטתה הארץ -ליפול.
מֹוט ִה ְת ְ
ַשכֹור  -הארץ כאילו תנוע מרוב
כ .נֹועַ תנּועַ ֶא ֶרץ כ ִ
הצרות  -כשיכור המתנענע בשיכרותו,
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נֹודדה  -כ ְַמלּונה  -ותתנדנד הארץ כמלונה -
וְ ִה ְת ְ
כסוכת שומר שדה הקישואין  -המתנדנדת ברוח.
וְ כבַ ד עלֶיה  -פִ ְשעּה  -פשעיהם ,כאילו יהיו
כבדים על הארץ,
וְ נפְ לה  -וְ ל ֹא ת ִֹסיף קּום  -תיפול נפילה כזו ,שלא
תוסיף לקום ממנה.
כא .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא יִפְ קֹד ה' עַ ל צְ בא הַ מרֹום -
בַ מרֹום  -בזמן ב ֹא הגאולה ,יפקוד ה' על
המלאכים של אומות העולם ,שהרעו לישראל,
וְ עַ ל מַ ְלכֵי האֲ דמה  -עַ ל האֲ דמה  -ועל מלכי
האומות שעל האדמה.
כב .וְ אֻ ְספּו אֲ סֵ פה ַא ִסיר  -עַ ל בֹור  -יאספו כל
המלכים האלו שבאו על בנ"י  -להענישם ,כמו
שאוספים האסירים להורידם לבור,
וְ סֻ גְ רּו עַ ל מַ ְסגֵר  -ויסָּ גְ רּו שם בבור  -על מסגר,
מנעול.
ּומֵ רֹב י ִמים  -יִפ ֵקדּו  -ויזכרו כל פשעיהם שעשו
מימים רבים.
כג .וְ חפְ רה הַ לְבנה -בעיני הגויים ,תהיה הלבנה
כמבויישת וחשוכה,
ּובֹושה הַ חַ מה  -וכן השמש  -תהיה כמבויישת
וחשוכה לפניהם  ( ,מגודל הפורענות שתבוא עליהם )
כִ י מלְַך ה' צְ באֹות בְ הַ ר צִ יֹון ּובִ ירּוש ַל ִם -כי תגלה
מלכות ה' בארץ ,כשיפרע מגוג,
וְ ֶנגֶד זְ ֵקניו  -כבֹוד  -וגילוי מלכותו זה  -יהיה
לזקני עמו  -לכבוד ולתפארת.

מַ ְחסֶ ה ִ -מז ֶֶרם  -יהיה לישראל מעוז  -כמו מכסה
 המגן מזרם המטר,צֵ ל  -מֵ ח ֶֹרב  -וכצל ,בזמן היובש והחום,
כִ י רּוחַ ע ִריצִ ים  -כְ ז ֶֶרם ִקיר  -יהיה לישראל מעוז
 מפני רוח כעסם ,של עריצי העמים -על בנ"י,שהיתה חזקה ,כזרם מים  -המפיל קיר.
ה .כְ ח ֶֹרב בְ ציֹון  -כמו היובש ,במקום ציה-
במקום יבש ושומם ( ,שאין לאן להמלט מהחום )
ְשאֹון ז ִרים ַ -תכְ נִיעַ  -כך ,הכנעת את קול שאון
הגויים  ,שלא יהיה להם ,מקום להנצל בו,
ח ֶֹרב בְ צֵ ל עב  -ולצדיקים תהיה  -כצל הענן ,בתוך
החורב  ,היובש והחום,
זְ ִמיר ע ִריצִ ים ַ -י ֲענֶה  -יכרתו העריצים -החזקים,
ויכנעו.
ו .וְ עשה ה' צְ באֹות לְכל העַ ִמים בהר הַ זֶה  -ה'
יעשה לכל העמים ,שיבואו עם גוג  -להילחם על
ירושלים ,מפלה גדולה ,שהיא היפך ממה שחשבו
הם:
ִמ ְש ֵתה ְשמנִים  -שהם חשבו ,שיכבשו את
ירושלים במהרה ובקלות כשמן (שתמיד  -צף למעלה),
ִמ ְש ֵתה ְשמ ִרים  -וה' יהפוך להם המשתה ,
למשתה של שמרים ( השוקעים למטה בחבית היין )-
הקשים לגוף (,נמשל  :שיפלו בירושלים  -במפלה עצומה)
ְשמנִים ְממֻ חיִם  -הם חשבו ,שיכבשו את
ירושלים במהרה ובקלות כשמן נוח ,כמוח
העצמות ( שהוא נקי וטוב )
ְשמ ִרים ְמזֻק ִקים  -וה' יהפוך להם המשתה ,
למשתה של שמרים מזוקקין ( מזוקקים ונקיים מכל
משקה ) -שהם ללא יין כלל ,וקשים הם לגוף.

עֵ צֹות מֵ רחֹוק ,אֱ מּונה אֹמֶ ן  -העצות שאמרת עוד
זמן רב ,ע"י הנביאים  -התקיימו באמונה נאמנת,
התקיימו  -בקיום חזק ונאמן,
ב .כִ י שַ ְמת מֵ עִ יר  -לַגל  -כי את ערי הגויים -
שמת להיות גל אבנים,
ִק ְריה בְ צּורה  -לְמַ פֵלה  -ערים בצורות  -למפילה.
ַא ְרמֹון ז ִרים  -מֵ עִ יר  -ארמונות העמים הזרים -
שבתו  -מלהיות ערים,
לְעֹולם ל ֹא יִבנֶה  -ולא יבנו עוד לעולם.
ג .עַ ל כֵן ְיכַבְ דּוָך עַ ם עז  -אפילו העזים שבעמים ,
יכבדו אותך ,אחר שיראו מפלת גוג,
ִק ְריַת גֹויִם ע ִריצִ ים  -יראּוָך -הגויים החזקים
שבערי הגויים  -יפחדו ממך.
ד .כִ י היִית מעֹוז  -לַדל ,מעֹוז  -ל ֶאבְ יֹון ,בַ צַ ר לֹו -
כי היית לישראל הדלים והאביונים ,לחוזק -
בזמן צרתם,

זּ .ובִ לַע בהר הַ זֶה פְ נֵי הַ לֹוט הַ לֹוט ,עַ ל כל העַ ִמים
 ה' ישחית המכסה שמגן על כל העמים( גוג ),וְ הַ מַ סֵ כה הַ נְסּוכה עַ ל כל הַ גֹויִם  -המסך המכסה
ומגן על כל הגויים ( .גוג )
ח .בִ לַע הַ מוֶת לנֶצַ ח  -ישחית ויבטל המוות -
מישראל (,שלא יוסיפו העמים  -להרוג בישראל )
ּומחה ה' אלוהיםִ ,ד ְמעה  -מֵ עַ ל כל פנִים  -ולא
ירדו עוד דמעות על פניהם של בנ"י( ,שלא יוסיפו

פרק כה'
רֹומ ְמָך  -אֹודֶ ה ִש ְמָך -
א .ה' אֱ ֹלהַ י ַאתה ,אֲ ִ
כשראה ישעיהו המשפט שיעשה ה' בגויים ,פתח
בשבח המקום,
כִ י ע ִשית ֶפלֶא  -על הנפלאות שעשית עמנו ,

( נמשל  :שיפלו בירושלים  -במפלה עצומה)

הגויים  -להרע לישראל ),

וְ חֶ ְרפַת עַ מֹו י ִסיר מֵ עַ ל כל הא ֶרץ  -ותוסר החרפה
שהיתה לישראל ,שהיו מפוזרים בין הגויים,
כִ י ה' ִדבֵ ר:
ט .וְ אמַ ר בַ יֹום הַ הּוא  -בנ"י,שיראו בגאולתם,
יֹושיעֵ נּו ,זֶה ה' ִקּוִ ינּו לֹו
ִהנֵה אֱ ֹלהֵ ינּו זֶהִ ,קּוִ ינּו לֹו וְ ִ
 הנה זה אלוקינו שקיוינו לו  -והושיענומגלותנו,

בס"ד

ִש ְמחה בִ ישּועתֹו  -נגיל ונשמח בישועה
נגִ ילה וְ נ ְ
שהושיע אותנו.
י .כִ י תנּוחַ יַד ה' בהר הַ זֶה  -יד ה' ,תנוח על
הגויים שבירושלים  -להכותם.
וְ נדֹוש מֹואב ַת ְחתיו  -מואב יהיו נידושים
ונכתשים במקומם ,
כְ ִהדּוש מַ ְתבֵ ן  -בְ מֹו מַ ְדמֵ נה  -כמו שנידוש התבן
שבאשפה ,ברגלי אדם ובהמה.
יאּ .ופ ֵַרש ידיו בְ ִק ְרבֹו  -ה' יפרוש את ידיו -
להכות במואב,
ִשחֹות  -כמו השוחה
כַאֲ שֶ ר יְפ ֵרש הַ שֹחֶ ה  -ל ְ
במים ,שפורש את ידיו בכל כוחו  -לשחות,
וְ ִה ְשפִ יל גַאֲ ותֹו  -ה' ישפיל גאוותו של מואב,
עִ ם א ְרבֹות ידיו  -תחת אצילי ידיו(.כמוִ " :שים נא

לֹואי הַ ְסחבֹות וְ ַה ְמל ִחיםַ ,ת ַחת ַאצִ לֹות ידֶ יָך ִמ ַת ַחת לַחֲ ב ִלים" ירמיהו
בְ ֵ
לח' יב' ; שהשוחה  -משפיל המים שתחת אצילי ידיו )

ּומבְ צַ ר ִמ ְשגַב חֹומ ֶֹתיָך  -החומות החזקות
יבִ .
שבמבצרי מואב,
הֵ שַ ח ִה ְשפִ ילִ ,הגִ יעַ לא ֶרץ עַ ד עפר  -ינמיך וישפיל
 -עד עפר הארץ.

פרק כו'
א .בַ יֹום הַ הּוא יּושַ ר הַ ִשיר הַ זֶה ,בְ ֶא ֶרץ יְהּודה -
בזמן בא הגאולה במפלת גוג ,ישירו בארץ יהודה,
עִ יר  -עז לנּו  -ירושלים שהיתה לנו תמיד ,לעוז
ולחוזק,
יְשּועה י ִשית  -ה' ישים לנו ישועה ,
חֹומֹות וחֵ ל  -בחומות ובחֵ יל (חומה נמוכה שלפני החומה)
שבירושלים ,שלא יכבשו ע"י גוג.
ב .פִ ְתחּו ְשע ִרים  -פתחו שערי ירושלים ,

וְ יב ֹא גֹוי צַ ִדיק  -ויבואו בהם בנ"י ,שהם עם
צדיק,
שֹמֵ ר אֱ מֻ נִים  -ששמר וציפה ,לקיום הבטחות ה'
 שישיבם לארצם מגלותם.ג .יֵצֶ ר סמּוְך  -החושבים בלבבם לסמוך על ה' ית'
בכל ליבם,
ִתצֹר ,שלֹום שלֹום  -שמור אותם בשלום,
כִ י בְ ָך בטּוחַ  -שהרי בך הם בוטחים.
ד .בִ ְטחּו בַ ה' עֲדֵ י עַ ד  -בטחו בַ ה' ית' ,עד עולם,
כִ י בְ יּה ה' צּור עֹול ִמים  -בַ ה' ראוי לבטוח ,כי הוא
חזק כסלע  -בכל עולמים ,בכל הזמנים.
ִשגבה  -ה'
ה .כִ י הֵ שַ ח י ְֹשבֵ י מרֹוםִ ,ק ְריה נ ְ
שבטחתם בו ,הוריד והשפיל הגויים ,שישבו
במקום גבוה ובערים חזקות,
י ְַשפִ ילֶנה י ְַשפִ ילּה  -עַ ד ֶא ֶרץ ,יַגִ יעֶ נה  -עַ ד עפר -
ויוסיף להשפילם מטה עד עפר הארץ.
וִ .ת ְר ְמסֶ נה רגֶל  -ואחר שיפלו ,עוד ירמסו אותם
ברגל,

32

ַרגְ לֵי ענִי ַ -פעֲמֵ י דַ לִים  -רגלי בנ"י ,שהיו עניים
ודלים ,ירמסו אותם,
ז .א ַֹרח לַצַ ִדיק  -מֵ יש ִרים  -אתה תתן לפני
הצדיק ,דרך ישרה,
ישר ְ -תיישֵ ר,
מַ עְ גַל צַ ִדיק ְת ַפלֵס  -ודרך הצדיק תיישר.
חַ .אף א ַֹרח ִמ ְשפטֶ יָך ה'  -אפילו כשבאה עלינו,
דרך המשפט  -כשהבאת עלינו יסורים,
ִקּוִ ינּוָך  -היינו מקווים אליך,
ְש ְמָך ּולְזִ כְ ְרָך ַ -תאֲ וַת נפֶש  -ותאוות נפשנו
ל ִ
היתה ,שהנביא בנבואותיו ,יזכיר לנו את שמך.
יתיָך בַ ַליְלה  -נפשי רצתה ובקשה
ט .נַפְ ִשי ִאּוִ ִ
אותך בלילה (,בזמן החושך והצרות )
רּוחי בְ ִק ְרבִ י  -אֲ שַ חֲ ֶרך  -כל עוד רוחי בקרבי -
ַאף ִ
אדרוש ואבקש אותך,
כִ י כַאֲ שֶ ר ִמ ְשפטֶ יָך לא ֶרץ  -גם כאשר באים אלינו
דרכי המשפט  -כשהבאת עלינו יסורים ,נוסיף
לדרוש ולבקש אותך,
צֶ דֶ ק  -ל ְמדּו י ְֹשבֵ י ֵתבֵ ל  -כי משפטים אלו ,
מלמדים את יושבי תבל  -לעשות צדק.
י .יֻחַ ן רשע בַ ל למַ ד צֶ דֶ ק  -וכי תנתן חנינה
לרשע ?! הלא לא למד לעשות צדק ,אף אחר
שקבל יסורים !
בְ ֶא ֶרץ ְנכֹחֹות  -יְעַ ּוֵל  -אף שקבל יסורים ,נכוחים
וברורים בצדקתם ,הוסיף לעשות עָּ וֶּל.
ּובַ ל י ְִר ֶאה  -גֵאּות ה'  -ולא רואה את גאוות
וגדולת ה' בעולם ,אף שקבל היסורים הצודקים.
( ורואה היסורים ,כאילו במקרה באו עליו).

יא .ה' ,רמה י ְדָך  -כשידך רמה  -הורמה על
הרשעים,
בַ ל יֶחֱ זיּון  -אינם רואים שידך היא שהכתה
אותם (,אלא יד המקרה הוא )
יֶחֱ זּו וְ ֵיבֹשּו ִקנ ְַאת עם  -אך כשתעשה הישועה
הגדולה לעם ישראל ,יראו בהכרח שיד ה' היא (
שהלא מעטים מאוד ,יגברו על כל העמים )  -ויבושו ויכלמו,
ַאף ֵאש  -צ ֶריָך ת ֹאכְ לֵם  -אף יראו את האש
שתאכל את צָּ ֵרי ,אוייבי ה' ( .אוייבי ישראל ).
שפֹת שלֹום  -לנּו  -ה' ,תערוך לנו שלום( ,
יב .ה' ִת ְ

כמו ְ ..." :שפֹת הַ ִסיר ְשפֹת וְ גַם ְיצֹק בו מים" ; יחזקאל כד' ג' )

כִ י גַם כל מַ עֲשֵ ינּו פעַ לְת לנּו  -כי הרי כל הפעולות
והמעשים אתה הוא שפועל ,א"כ שים לנו שלום.
יג .ה' אֱ ֹלהֵ ינּו  -אנא ,זכור לנו,
בְ עלּונּו אֲ ֹדנִים -שאף בגלות ,כשהיו העמים בעלים
ואדונים עלינו,
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זּול ֶתָך  -חוץ מה'  -שהנהגת ה' ,לא היתה בגלוי
עלינו,
לְבַ ד בְ ָך  -נַזְ כִ יר ְשמֶ ָך  -בכל זאת ,תמיד הזכרנו
את מלכותך עלינו ,ולך קוינו.
יד .מֵ ִתים  -בַ ל י ְִחיּו  -הע"ז של הגויים הם
כמתים  -שלא יקומו ולא יחיו,
ְרפ ִאים  -בַ ל יקֻ מּו  -כמתים שלא יקומו,
לכֵן פ ַק ְדת ו ַַת ְש ִמידֵ ם ,ו ְַת ַאבֵ ד כל ֵזכֶר למֹו  -ולכן,
זכרת להשמידם ,ולאבד מהם כל זֵכר.
טו .יסַ פְ ת לַגֹוי ה'  -אף שהוספת לייסר את בנ"י,
יסַ פְ ת לַגֹוי  -נִכְ ב ְדת  -גם כשהתגברו הייסורים
היו מקווים לגילוי כבודך,
ִרחַ ְקת כל ַקצְ וֵי א ֶרץ  -ואף שרחקת אותם בכל
קצות הארץ  -היו מקווים אליך.
טז .ה' בַ צַ ר פְ קדּוָך  -גם כשהיו בצרה  -זכרו
ודרשו אותך,
צקּון לַחַ ש  -שפכו תפילתם בלחש לפניך,
מּוס ְרָך למֹו  -כאשר באו עליהם היסורים.
יז .כְ מֹו הרה ַת ְק ִריב ללֶדֶ ת  -כמו אשה הרה
העומדת ללדת ,שאז מתגברים חבלי הלידה
מאוד,
ת ִחילִ ,תזְ עַ ק בַ חֲ בלֶיה  -והיא מלאה פחד וזועקת
בכאביהָּ (,ובכל זאת ,שמחה היא ביסורים ,שהרי יודעת שסופם
לידה )

כֵן היִינּו ִמפנֶיָך ה'  -שאף בזמן תוקף וחוזק
יסורי הגלות ,גברה אהבתינו אליך ,וציפינו
לישועתך.
יח .ה ִרינּו חַ לְנּו  -בנ"י התפללו לה' ואמרו :אנו
דומים לאשה הרה שיש לה ִחיל ,פחד הלידה,
כְ מֹו יל ְַדנּו רּוחַ  -אך ,ילדנו רוח ,שלא באה הלידה
אחר רוב היסורים ( ,שהישועה שאחר היסורים  -לא באה).
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חֲ בִ י כִ ְמעַ ט ֶרגַע  -התחבאו רגע מועט,
עַ ד ַיעֲבר זעַ ם  -עד שיעבור זמן הזעם שבמלחמת
גוג ומגוג.
כא .כִ י ִהנֵה ה' יֹצֵ א ִמ ְמקֹומֹו ,לִפְ קֹד עֲֹון ישֵ ב
הא ֶרץ עליו  -לזכור ולשם על עוונות יושבי הארץ,
וְ גִ לְתה הא ֶרץ ֶאת דמֶ יה  -הארץ תגלה את הדם
הנקי שנשפך בה  -שתבוא הנקמה משופכי הדם,
וְ ל ֹא ְתכַסֶ ה עֹוד עַ ל הֲ רּוגֶיה  -ולא תכסה עוד ,על
הדם הנקי של ההרוגים  -שנשפך בה.
פרק כז'
א .בַ יֹום הַ הּוא  -במלחמת גוג ומגוג,
יִפְ קֹד ה' בְ חַ ְרבֹו הַ קשה וְ הַ גְ דֹולה וְ הַ חֲ זקה  -יזכור
ה' ,להעניש בְ חַ ְרבֹו הַ ָּקׁשָּ ה וְ הַ גְ דֹולָּה וְ הַ חֲ ז ָָּּקה,
עַ ל לִוְ יתן נחש ב ִרחַ  -את מלכי העמים ,שנמשלו
ללויתן ( נחש ) בָּ ִריחַ  -שמבריח הים מקצה לקצה( ,
כמו בריח הדלת ,שמגיע מקצה לקצה בדלת)
הלויתן ,הדג הגדול שבים ,נקרא גם תנין -נחש ; "ויברא ה' את
התנינים הגדולים"  -הלויתן  " ,וַ י ְַשלְֵך ַאהֲ רֹן ֶאת מַ ֵטהּוַ ...וי ְִהי
ל ְַת ִנין"  -לנחש.
ֲקלתֹון  -וכן נמשלו ללויתן ( נחש)
וְ עַ ל לִוְ יתן נחש ע ַ
עקלטון  -המתפתל בין המכשולים שבים ( ,שמעשי
מלכי העמים ,היו עקומים ורעים )

וְ ה ַרג ֶאת הַ ַתנִין אֲ שֶ ר בַ ים  -ויהרוג את מלכי
העמים .
ב .בַ יֹום הַ הּוא  -כשתבוא הגאולה לישראל,
כ ֶֶרם חֶ מֶ ר  -עַ נּו לּה  -יענו וישירו על בנ"י ,שהם
ככרם חֶּ מֶּ ר  -ככרם המוציא יין אדום ומשובח.

(כמו..." :וְ דַ ם עֵ נב ִת ְש ֶתה חמֶ ר" ,דברים לב' יד' ; וכמו..." :וְ ַייִן ח ַמר
מלֵא מֶ סֶ ְך ,"...תהילים עה' ט' )

ג .אֲ נִי ה' נֹצְ רּה  -מעכשיו ,ה' ישמור על הגפן,
( ולא כמו שאמר" :הסר משוכתו והיה לבער"...לעיל ה' ה' )

יְשּועֹת בַ ל ַנעֲשֶ ה ֶא ֶרץ -עדיין לא באה הישועה
בארץ,
ּובַ ל יִפְ לּו י ְֹשבֵ י ֵתבֵ ל  -ולא נפלו עדיין אוייבנו
היושבים בארץ (.שבנפילתם  -תבוא לנו הישועה )
יט .י ְִחיּו מֵ ֶתיָך  -התפלל לה' ,שיבוא היום,
שיקומו המתים בתחיית המתים,
נְבֵ ל ִתי יְקּומּון  -נבלת בנ"י  -יקומו לתחייה,
ה ִקיצּו וְ ַרנְנּו  -התעוררו ושבחו את ה',
שֹכְ נֵי עפר  -המתים ששכנו בעפר,
כִ י טַ ל אֹורֹת  -טַ לֶָך  -כמו הטל ,המגדל את
הירקות ,כך יְחַ יֵה המתים  -ע"י טל ְת ִחיָּה.
וא ֶרץ ְרפ ִאים ַ -תפִ יל  -והארץ תפיל ותשליך
המתים  -מתוכה.
ּוסגֹר ְדל ְתָך בַ עֲדֶ ָך  -לכו
כ .לְֵך עַ ִמי ב ֹא בַ חֲ ד ֶריָךְ ,
בנ"י להסתר בחדריך ,וסגור הדלת בעדך,
כשיתגברו היסורים ,במלחמת גוג ומגוג,
( נמשל" :הסתתרו" בתשובה ומעשים טובים  -מפני הרעה )

ל ְִרגעִ ים ַא ְש ֶקנה  -ובכל רגע אשקה מים את

הגפן(,ולא כמו שאמר..." :ועל העבים אצוה -מֵ המטיר עליו מטר",
לעיל ה' ו' )

פֶן יִפְ קֹד עלֶיה  -שמא יהיו חסרים בגפן מקצת
מהעלים,
ַליְלה ויֹום ֶ -אצ ֳֶרנה  -בלילה וביום  -אשמור
עליהָּ ,

( נמשל :שה' ,ישפיע את רוחו על בנ"י ,ותרבה נבואה ודעת אלוקים
בישראל )

ד .חֵ מה ֵאין לִי  -לא נהגתי עם בנ"י בחֵ מָּ ה וכעס,
ִמי י ְִת ֵננִי ש ִמיר שַ יִת בַ ִמלְחמה  -שאם היו נותנים
לי ,בזמן שנלחמתי בישראל ,את השמיר והשיִת
(מיני קוצים) שגדלו בכרמי ( ,שהרי עשו עוונות רבים )
ֶאפְ שֳ עה בּה  -בפסיעה אחת  ,במכה אחת ,
יתנה יחַ ד  -הייתי מדליק ומכלה את כל
אֲ צִ ֶ
הכרם ,את כל בנ"י,
(אך ֵחמה  -אין לי על בנ"י ,ולכן ,לא כליתי אותם לגמרי )

ה .אֹו יַחֲ זֵק בְ מעּוזִ י  -ואם היו מחזיקים במעוזי,
בחוזקי  -שהיא התורה הקדושה,
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ַיעֲשֶ ה שלֹום לִי ,שלֹום ַיעֲשֶ ה לִי  -אז היה עושה
שלום על בנ"י,
( אך ה' ,לא נהג בחֵ מה או בשלום ,אלא האריך אפו  -שהביא
בחמה )
היסורים מעט מעט ,כדי שלא יעשה בסופו של דבר ֵ -

ו .הַ ב ִאים  -בימים הבאים ,כשבנ"י יגאלו,
י ְַש ֵרש ַי ֲעקֹב  -יוסיפו לתת בנ"י שורשים,
ִשר ֵאל  -יוציאו ציץ( תחילת הפרי ),
יצִ יץ ּופ ַרח י ְ
ויפריחו פרחים ( ,נמשל :שיעלו מעלה מעלה  -ויצליחו )
ּומלְאּו פְ נֵי ֵתבֵ ל ְ -תנּובה  -וימַ לְאּו וימשלו בעולם -
כתנובה( .תנובה ,הוצאת פירות רבים).
ז .הַ כְ מַ כַת  -האם כמו המכה,
מַ כֵהּו  -שה' היכה את מכהו של בנ"י  (,את הגויים )
ִהכהּו  -היכה את בנ"י ?!
ִאם כְ הֶ ֶרג  -האם כמו שהרג ה' ,
הֲ רֻ גיו  -את הרוגי הגויים שהרג ה' ,
הֹרג  -הרג את בנ"י ?!
אסאה -במידת הַ " -סֵ ָּאה"(מידת נפח בדבר יבש),
ח .בְ סַ ְ
היה מעניש את בנ"י ,ולא היה מעניש את ישראל -
בחֵ מָּ ה !
בְ שַ לְחּה  -בשדה ,היה ה' מכֶּה את בנ"י ,ולא
בגופם,
ְת ִריבֶ נה  -היה רב עם בנ"י,
הגה  -הסיר ופגע בתבואה,
בְ רּוחֹו הַ קשה ,בְ יֹום ק ִדים  -ע"י רוח קשה ויבשה,
הבאה ממזרח ,ומקלקלת את התבואה.
וחֵ מָּ ה  -אין לי !

ט .לכֵן  -היות וחֵ מָּ ה  -אין לי  -בהנהגתי עם בנ"י,
בְ ז ֹאת ְ -י ֻכפַר עֲֹון ַי ֲעקֹב  -בדבר זה ,שתשובו
בתשובה  -יכופר עוון בנ"י,
וְ זֶה  -בדרך זו של תשובה,
כל פְ ִרי  -ה ִסר חַ טאתֹו  -הפרי של תשובתכם יהיה
 שה' יסיר את חטאיכם ,בְ שּומֹו כל ַאבְ נֵי ִמזְ בֵ חַ  -כשבנ"י ,ישימו את אבני
מזבחות הע"ז שלהם,
כְ ַאבְ נֵי גִ ר ְמנֻפצֹות  -להיות  -כאבני גיר ,מנופצים
וטחונים דק דק  -לעשות מהם סיד,
ל ֹא יקֻ מּו אֲ שֵ ִרים וְ חַ מנִים  -ולא יעשו יותר אשירה
לע"ז ,וחמנים ( .ע"ז שעובדים לשמש )
י .כִ י עִ יר בְ צּורה  -בדד  -אך כעת ,כשעובדים
ישראל ע"ז ,הערים הבצורות שלהם  -יהיו בדד -
שיהיו שממה,
נוֶה ְ -משֻ לח וְ ֶנעֱזב  -כ ִַמ ְדבר  -הבית שלהם ,יהיה
משולח ונעזב מאנשים ,ויהיה שומם  -כמדבר.
שם י ְִרעֶ ה עֵ גֶל ,וְ שם י ְִרבץ  -שם ירעו וירבצו
עגלים,
וְ כִ לה ְסעִ פֶיה  -ויכלו את "ענפי" הערים  -הכפרים
שסביבות הערים .
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יא .בִ יבֹש ְקצִ ירּה ִ -תשבַ ְרנה  -כשיגיע לישראל
זמן הפורענות ,יהיו דומים לענף ( קציר  -ענף )
שמרוב יבשותו  -נשבר מעצמו ,כך בנ"י ,כאילו
ישברו מאליהם,
נ ִשים באֹות ְ -מ ִאירֹות אֹותּה  -ואפילו עמים
חלשים כנשים ,יבואו ,וידליקו האש בענפים
שבורים אלו ,
כִ י ל ֹא עַ ם בִ ינֹות הּוא  -בנ"י ,אינם נוהגים כעם
נבון ,ואינם שבים בתשובה על רעתם,
עַ ל כֵן ל ֹא י ְַרחֲ מֶ נּו  -עֹשֵ הּו ,וְ יֹצְ רֹו  -ל ֹא יְחֻ נֶנּו  -לכן,
ה' שעשה אותם ,לא ירחם עליהם  -מלהכותם,
יב .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא  -בזמן הגאולה ,
י ְַחבֹט ה'  -יחבוט  ,יכה על עץ הזית להוריד
הזיתים (בנ"י ) מהעץ,
ִמ ִש ֹבלֶת הַ נהר  ,עַ ד נַחַ ל ִמצְ ריִם  -וְ " -עץ" זה
נמצא ,מחוזק הנהר ,מקום שזורמים מֵ י הנהר
( נהר פרת ) בחוזקה ,ועד נחל מצרים,
וְ ַא ֶתם  -הזיתים (בנ"י ) שנפלו מהחבטות על העץ ,
ִשר ֵאל  -ה' ילקט
ְתל ְֻקטּו ל ְַאחַ ד ֶאחד  -בְ נֵי י ְ
ויאסוף זית זית  ,אחד אחד מבנ"י ,אף הרחוקים
ביותר  -ויביא את כולם לא"י (.כמו " :וְ ל ַק ְח ִתי ֶא ְת ֶכם
אתי ֶא ְת ֶכם צִ יֹון" ; ירמיהו ג' יד' )
ּוש ַנ ִים ִמ ִמ ְשפחה וְ ֵהבֵ ִ
ֶאחד מֵ עִ יר ְ

יג .וְ היה בַ יֹום הַ הּוא יִת ַקע בְ שֹופר גדֹול  -ה'
יתקע בשופר גדול  -שכל הגויים ישמעו ,וישלחו
את בנ"י לארצם,
ּובאּו האֹבְ ִדים בְ ֶא ֶרץ ַאשּור  -יבואו ארצה ,כל אלו
האבודים מעשרת השבטים  -שבארץ אשור,
וְ הַ נִד ִחים  -בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ריִם  -ואלו מהם ,שנדחו עד
ארץ מצרים,
וְ ִה ְש ַתחֲ וּו ַלה' בְ הַ ר הַ קֹדֶ ש בִ ירּושל ִם :
פרק כח'
א .הֹוי עֲטֶ ֶרת גֵאּות ִשכ ֵֹרי ֶאפְ ַריִם  -הוי ,על עטרת
( כתר ) גאוותם של שיכורי אפרים ( עשרת השבטים ),
שהיו מתגאים ברוב טובתם ומילוי תאוותם,
וְ צִ יץ נֹבֵ ל  -צְ בִ י ִתפְ ַא ְרתֹו  -צבי ויופי תפארתם
הוא כמו ציץ ( תחילת הפרי ) ,שהולך ונובל,
אֲ שֶ ר עַ ל ר ֹאש גֵיא ְשמנִים  -הֲ לּומֵ י ייִן  -שיושבים
עשרת השבטים ,מוכי היין ( שיכורים ) ,על הר (
שומרון ) ,שסביבו גֵיא מלא בשמן (,שהיו מרבים בתענוגות
רבות ,ובזה היו משתבחים ומתגאים ) ,

בִ .הנֵה חזק וְ ַא ִמץ ַלה' ,כְ ז ֶֶרם ברד  -ה' יביא על
אפרים ,רוח חזקה ואמיצה ( ,אוייב חזק  -מלך אשור )
כמו זרם של ברד,
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שַ עַ ר קטֶ ב  -וכמו סערה שכורתת הכל  -ברוב
חוזקה.
כְ ז ֶֶרם מַ יִם כַבִ ִירים ש ְֹטפִ ים  -וכזרם של מים
כבירים ששוטפים במרוצתם כל הנקרא בדרכם,
ִהנִיחַ לא ֶרץ  -בְ יד  -יפיל את כבודם עד לארץ -
ביד חזקה.
כֹורי ֶאפְ ריִם -
ג .בְ ַרגְ ַליִם ֵתרמַ ְסנהֲ ,עטֶ ֶרת גֵאּות ִש ֵ
ועוד אחר שתפול עטרת גאוותם של אפרים,
ויר ְמסו ברגליים,
יוסיפו ָּ
ד .וְ היְתה צִ יצַ ת נֹבֵ ל צְ בִ י ִתפְ ַא ְרתֹו ,אֲ שֶ ר עַ ל ר ֹאש
גֵיא ְשמנִים ,כְ בִ כּורּה בְ טֶ ֶרם ַקיִץ  -תפארת
גאוותם תהיה ,כתאנה שמבכרת ,לפני בא הקיץ
( שיוצאת בכורה ,ראשונה מבין פירות הקיץ ),
אֲ שֶ ר י ְִר ֶאה הר ֶֹאה אֹותּה  ,בְ עֹודּה בְ כַפֹו  -יִבְ לעֶ נה
 שמיד כשרואים את הביכורה הזו ,בולע אותההרואה ברוב חפצו בה ,עוד לפני שיתלוש אותה
מהעץ ( ,כך מלך אשור ,ימהר להשפיל את הדר גאוותם של
אפרים )
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וְ ֶאת ִמי יבִ ין ְשמּועה  -ומי צריך להבין השמועה,
שאני שומע בנבואתי ?
יקי ִמשדיִם  -וכי אני מלמד
גְ מּולֵי מֵ חלב ,עַ ִת ֵ
תינוקות ,שרק כעת נגמלו ונעתקו ,נפרדו ,מחלב
ְֹשדֵ י אימותם ?
י .כִ י צַ ו לצו ,צַ ו לצו -שהרי אני מלמד אותם ציווי
קל ,ואחר כן ,אני חוזר שוב ללמדם צו זה ,שוב
ושוב  -ובכל זאת  -אינם שומעים,
ַקו לקוַ ,קו לקו  -מלמד אותם קו וגבול לשמור
המידה שציוה ה' ,שוב ושוב  -ואינם שומעים,
זְ עֵ יר שם זְ עֵ יר שם  -מעט במצוה זו ,ומעט
במצוה זו ,ובכל זאת אינם שומעים.
יא .כִ י בְ ַל ֲעגֵי שפה ּובְ לשֹון ַאחֶ ֶרת יְדַ בֵ ר ֶאל העם
הַ זֶה  -אך הם מחשיבים את דברי הנביא ,כאילו
מדבר בשפה עילגת ,זרה שאינה מובנת,

( כמו  " :וְ ִהנְָך להֶ ם כְ ִשיר עֲגבִ ים  ...וְ ש ְמעּו ֶאת ְדב ֶריָך ,וְ ע ִֹשים ֵאינם
אֹותם" ; יחזקאל לג' לב' )

יב .אֲ שֶ ר אמַ ר אֲ לֵיהֶ ם  -הנביא,
ז ֹאת הַ ְמנּוחה  -זאת המנוחה תבוא עליכם אם,
הנִיחּו לֶעיֵף  -תתנו לעייפים  -מנוחה ( שתפסיקו

ה .בַ יֹום הַ הּוא  -ביום שיגלו עשרת השבטים,
י ְִהיֶה ה' צְ באֹות ַלעֲטֶ ֶרת צְ בִ י  -יהיה ה' ,לכתר
וכבוד לבני יהודה ,שישארו אחר הניסים שיעשה
ה' ליהודה ,

וְ ז ֹאת הַ מַ ְרגֵעה  -וכך יבוא עליכם מרגוע,
וְ ל ֹא אבּוא ְשמֹועַ  -ולא רצו לשמוע.

ירת ִתפְ ארה  -עטרת (כתר ) תפארת -
וְ לִצְ פִ ַ
ִשאר עַ מֹו  -לבני יהודה שישארו ,ולא
ליהודה,ל ְ
יגלו ע"י אשור.
וּ .ולְרּוחַ ִמ ְשפט ,לַיֹושֵ ב עַ ל הַ ִמ ְשפט  -וה' יתן,
למלך היושב בדין  -רוח של משפט צדק (,חזקיהו )
וְ לִגְ בּורה  -ורוח של גבורה לחיילי חזקיהו ,
ְמ ִשיבֵ י ִמלְחמה -שעְ רה  -שישיבו מלחמה בשער
העיר,
ז .וְ גַם ֵאלֶה  -וגם בני יהודה,
בַ ַייִן שגּוּ ,ובַ שֵ כר תעּו  -מרוב שתיית יין שגו ותעו
מהדרך הישרה,
כֹהֵ ן וְ נבִ יא שגּו בַ שֵ כר  -וגם הכהנים והנביאי שקר
 ,תעו מדרך ה' מרוב שתיית שכר,
נִבְ לְעּו ִמן הַ ַייִן  -נשחתה דרכם ,מרוב שתיית יין,
תעּו ִמן הַ שֵ כר  -תעו מהדרך הישרה מרוב שכר,
שגּו בר ֶֹאה  -שגו בדברי הנביאים
פקּו  -נכשלו,
פְ לִילִיה  -במשפט.
ח .כִ י כל שֻ לְחנֹות מלְאּו ִקיא צֹאה  -שולחנות
משתיהם ,היו מלאים בקיא צואה מרוב שתיית
היין,
בְ לִי מקֹום  -בלי מקום פנוי ונקי,

יג .וְ היה להֶ ם ְדבַ ר ה' ,צַ ו לצו צַ ו לצו ַקו לקו ַקו
לקו ,זְ עֵ יר שם זְ עֵ יר שם  -מידה זו שהלכו בה,
שלא לשמוע לצו אחר צו ,קו אחר קו ,מעט מעט
מכל מצוה  -שמלמדם הנביא,היה להם למכשול
ולעוון,
ִשברּו  -וכך ,כשירצו
לְמַ עַ ן ֵילְכּו וְ כ ְשלּו אחֹור וְ נ ְ
ללכת  ,יכשלו ,יפלו לאחור וישברו,
נֹוקשּו וְ ִנלְכדּו  -יפלו במוקש ובמכשול  -וילכדו
וְ ְ
ברעה.
יד .לכֵן ִש ְמעּו ְדבַ ר ה' ַאנְשֵ י לצֹון  -הקשיבו ,שרי
יהודה ,המתלוצצים על דבר הנביא,
מ ְֹשלֵי העם הַ זֶה אֲ שֶ ר בִ ירּושל ִם  -במלכות אחז
מלך יהודה.
טו .כִ י אֲ מַ ְר ֶתם  -שרי יהודה הלועגים על דבר
הנביא ,אמרו בליצנותם:
כ ַר ְתנּו בְ ִרית ֶאת מוֶת  -אנחנו כרתנו ברית עם
המוות  -שלא נמות ,ואין לנו מה לחשוש
מנבואתך,
חזֶה  -ועם שאול ,הקבר ,עשינו
וְ עִ ם ְשאֹול ע ִשינּו ֹ
חוזה  ,הסכם שלום -שלא נבוא שמה קודם זמננו,
ְבֹואנּו  -כשיעבור עלינו
שֹוט שֹוטֵ ף כִ י ַי ֲעבֹר  -ל ֹא י ֵ
שוט ( הרצועה שמכים בה הסוסים ) האוייב  -לא יבוא
ויכה אותנו,
כִ י שַ ְמנּו כזב מַ ְחסֵ נּו ּ ,ובַ שֶ ֶקר נ ְִסת ְרנּו  -כי אנו
נחסה ונסתתר ,תחת ע"ז שלנו ( שע"ז היא כזב ושקר).

( נמשל :שלא היה מקום פנוי  -מעוונות בני יהודה )

יֹורה דֵ עה  -את מי אני מלמד דעה ?
טֶ .את ִמי ֶ

לגזול אותם )
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טז .לכֵן כֹה אמַ ר ה' אלוהיםִ ,ה ְננִי יִסַ ד בְ צִ יֹון אבֶ ן
 -לכן ,אני שם בירושלים אבן גדולה ליסוד בנין

( רמז ,לחזקיהו מלך יהודה שיבער רשעי ישראל מהעולם וישיב את
העם בתשובה ) ,

ֶאבֶ ן בֹחַ ן  -ואבן זו ,תהיה כמבצר חזק לבני
יהודה,
פִ נַת י ְִק ַרת  -כאבן יקרה ,ששמים בפינת הבנין,
(שתהיה נראית מכל צדדי הבנין ),

מּוסד מּוסד  -ותהיה אבן זו ,יסוד מיוחד
שביסודות,
הַ מַ אֲ ִמין  -ל ֹא י ִחיש  -שבימי אחז ,לא היו
מאמינים לדברי נבואתו בדבר מפלת אשור
ביהודה .ואמר שהמאמין לדברי  -לא ימהר
לראות התגשמות הנבואה  ,משום שתבוא רק
לאחר זמן בימי חזקיהו.
יז .וְ שַ ְמ ִתי ִמ ְשפט  -לְקו  -אתן יסורים לרשעים -
לפי קו המשפט ( ,לפי חטאיהם ),
ּוצְ דקה  -ל ְִמ ְשקלֶת  -ואעשה צדק לצדיקים  -לפי
משקל הצדקה שעשו (,שבימי חזקיהו ,יכבוש סנחריב ערי

הבצורות שביהודה,ויהרוג הרשעים והצדיקים ינצלו ויקבלו הטובה)
וְ יעה ברד  -הברד ( אשור )  -יטַ אטֵ א

מַ ְחסֵ ה כזב  -את הכזב ( הע"ז ; לעיל פס' טו' )  -שחסו
בצילו,
ִשטֹפּו  -והמים ( אשור )  -ישטפו את
וְ סֵ ֶתר מַ יִם  -י ְ
מסתור השקר ( הע"ז ; לעיל פס' טו' )  -שהסתתרו בו .
יח .וְ ֻכפַר בְ ִרי ְתכֶם ֶאת מוֶת  -הברית שכרתתם עם
המוות  -תבוטל,
זּותכֶם ֶאת ְשאֹול  -ל ֹא תקּום  -החוזה -
וְ ח ְ
שעשיתם עם השאול ,שלא יקח אתכם לפני
זמנכם  -יבוטל גם הוא  -ותמותו ,
ִיתם לֹו  -ל ְִמ ְרמס  -שוט
שֹוט שֹוטֵ ף כִ י ַי ֲעבֹר ,וִ ְהי ֶ
האוייב שאמרתם " :לא יבואנו"  -שלא יבוא
עלינו ,יבוא עליכם וירמוס אתכם .
יטִ .מדֵ י עבְ רֹו  -י ִַקח ֶא ְתכֶם  -מתי שיעבור שוט
האוייב  -יכה ,ויקח אתכם ,
כִ י בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקר ַי ֲעבֹר ,בַ יֹום ּובַ ליְלה  -בכל בוקר,
ביום ובלילה ,כשיעבור שוט האוייב על ערי יהודה
 יכה ויקח אתכם,וְ היה ַרק זְ ועה  -הבִ ין ְשמּועה  -כשיבינו את
השמועה ,שהשמיע הנביא ,דהיינו ,כשתבוא
הפורענות ( " כמוּ" :ובְ בֹאּהִ ,הנֵה באה ,וְ י ְדעּו כִ י נבִ יא היה
בתוכם" ; יחזקאל לג' לג' ) ) ,אז ,תאחוז בהם חרדה
מגודל הזועה שתבוא.
כ .כִ י קצַ ר הַ מַ צע  -מֵ ִה ְשת ֵרעַ  -המצע ( הארץ ) הוא
הסדין שעליו השוכב  -משתרע ,פושט עליו את
ידיו ורגליו .ואמר הנביא ,שלא יהיה מקום בארץ,
לחיילי האוייב הרבים,
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וְ הַ מַ סֵ כה  -צרה כְ ִה ְת ַכנֵס  -והכיסוי ,שהשוכב
מתכסה בו  -יהיה צר מלכנוס בו את כל אבריו,
( שהארץ תהיה צרה מלהכיל את רוב חיילי אשור ) .

כא .כִ י כְ הַ ר פְ רצִ ים יקּום ה'  -ה' יקום לעשות
בבנ"י הרעה ,כמו שעשה ה' פלאות בנצחון דוד,
על פלישתים  -בבעל פרצים,
כְ עֵ מֶ ק בְ גִ בְ עֹון -י ְִרגז  -האוייב ,ירעיד ויחריד את
בנ"י,ויעשה נפלאות ,כמו הנפלאות שעשה ה'
ליהושע  -בגבעון ובעמק איָּלון.
ַלעֲשֹות מַ עֲשֵ הּו  -זר מַ עֲשֵ הּו  -ה' ידמה להם לזר,
אחר הפורענות הקשה שעשה לבנ"י,
וְ ַל ֲעבֹד ֲעבֹדתֹו ,נכְ ִריה ֲעבֹדתֹו  -העבודה שעשה
להרע לבנ"י ,תראה כמעשים זרים לבנ"י ( ,שבנ"י
אינם רגילים ,שה' מסייע לאוייב  -להשמידם).

כב .וְ עַ תה ַאל ִת ְתלֹוצצּו  -אל תוסיפו לעשות
ליצנות " (,כִ י אֲ מַ ְר ֶתם כ ַר ְתנּו ְב ִרית ֶאת מוֶ ת ; "...לעיל טו' )
מֹוס ֵריכֶם  -שמא היסורים יתחזקו
פֶן י ְֶחזְ קּו ְ
עליכם,
כִ י כלה וְ נֶחֱ רצה שמַ עְ ִתי מֵ ֵאת ה' אלוהים צְ באֹות
עַ ל כל הא ֶרץ  -כי שמעתי שהכליון שה' יעשה,
יהיה חרוץ ,גמור ומוחלט,

כג .הַ אֲ זִ ינּו וְ ִש ְמעּו קֹולִי הַ ְק ִשיבּו וְ ִש ְמעּו ִא ְמר ִתי:
כד .הֲ כֹל הַ יֹום יַחֲ רֹש הַ ח ֵֹרש לִזְ רֹעַ  -האם כל היום
יחרוש החורש את שדה ,ולא יזרע ?!
אתי החפירה,
ְיפ ַַתח  -וכי תמיד יפ ַַתח האדמה בְ ֵ
ולא יזרע ?!
וִ ישַ דֵ ד ַא ְדמתֹו  -ויכתוש הגושים שבאדמה,
ולא יזרע ?!
כה .הֲ לֹוא ִאם ִשּוה פנֶיה  -הרי ,אחר החרישה,
ְייַשר את פני האדמה ,ויזרע !
וְ הֵ פִ יץ ֶקצַ ח  -יפזר את זרעי הקצח,
וְ ַכמֹן יִזְ רֹק  -ויזרוק את זרעי הכמון,
וְ שם ִחטה ,שֹורה  -ישים זרעי חיטה ושבולת
שועל,
ּושעֹרה ,נ ְִסמן ,וְ כֻסֶ מֶ ת  -זרעי שעורה ,שיפון
ְ
וכסמת (,ירו' חלה פ"א ה"א )
גְ בֻלתֹו  -כל מין בגבולו הראוי לו.

( נמשל :כמו כשמגיע זמן הזריעה ,כל מין ממיני הזרעים ,נזרע לפי
מקומו הראוי לו ,כך אין תועלת בתוכחת הנביא לבד ,אלא אחר
שישמעו דברי הנביא  -יתקנו מעשיהם וישובו בתשובה כפי הראוי
לכ"א לפי חטאו) .

יֹורנּו  -אחר שלא
כו .וְ י ְִסרֹו ל ִַמ ְשפט ,אֱ ֹלהיו ֶ
ישמעו לדברי הנביאים ,ה' מורה ומלמד את
האדם לשוב בתשובה ע"י יסורים של משפט.
כז .כִ י ל ֹא בֶ חרּוץ  -יּודַ ש ֶקצַ ח  -הלא את הקצח,
( מין זרע ) לא דשים עם חרוץ{ ,חרוץ  -לוח עץ הקבועות בו
כמין אבנים קטנות בתחתיתו (או ברזלים)  -לדוש התבואה}.

וְ אֹופַן עֲגלה עַ ל ַכמֹן יּוסב  -ולא מסובבים את אופן
העגלה לדוש בו את הכמון ( ,מין תבלין )

בס"ד

כִ י בַ מַ טֶ ה יֵחבֶ ט ֶקצַ ח ,וְ ַכמֹן  -בַ שבֶ ט -כי את
הקצח והכמון דשים ע"י חביטה במקל .

( נמשל :כל אחד יקבל את יסורי המשפט הראויים לו :אדם
שמספיק לו יסורים קלים חובטים עליו עם מקל  ,כפי שדשים את
הכמון והקצח ,אך אם לא יקח מוסר ,ידושו אותו בחרוץ  -כמו
שדשים את התבואה הקשה).
כח .לֶחֶ ם יּודק  -הלחם( גרעיני החיטה ) ,מדיקים

וכותשים היטב ,ע"י כלי הדישה,
כִ י ל ֹא לנֶצַ ח אדֹוש יְדּושֶ נּו  -אך לא לעולם
מוסיפים לדוש (,אחר שהופרדה הקליפה ),
וְ המַ ם גִ ְלגַל עֶ גְ לתֹו  -כי אם יוסיפו לדוש ,גלגל
העגלה ( כלי הדישה ) -ישבר,
ֻקנּו  -כְ לִי הדישה  ( -פרשיו  -שמפריש
ּופרשיו ל ֹא ְיד ֶ
הקליפה מהגרעין ) לא יצליח לטחון את גרעין
התבואה הקשה (.שכדי לטחון הגרעין  ,יש צורך לטחון אותו

במטחנה המתאימה לקושי הגרעינים )
נמשל :אף שאת בנ"י" ,ידושו" הגויים הרבה זמן ,כלי הדישה
"שיענישו" את בנ"י ,הם ישברו  -והמם גלגל עגלתו ,ובנ"י לא יכלו.

כט .גַם ז ֹאת מֵ עִ ם ה' צְ באֹות יצאה  -גם את
המשל הנפלא הזה מה' אמרתי,
תּושיה  -ויש במשל זה
ִ
ִהפְ לִיא עֵ צה ִ ,הגְ ִדיל
עיצה נפלאה וחכמה גדולה ,שאם הייתם שומעים
אחר עונש קל ,לא היה מכה אתכם בעונש כבד,
וגם אחר כל זאת  -לא תכלו לגמרי !!

סיכום  4המשלים :פס' כד'  -כט'
 .1החורש ,לא יחרוש האדמה לעולם ,אלא אחר החרישה  -זורע !
{הנביא לא יוכיח העם לעולם ,יש ללמוד מוסר מדבריו  -ולשוב
בתשובה}.
 .2כל מין ממיני הזרעים והתבואה ,נזרע במקום ובמידה הראויה לו,
{ כ"א ישוב בתשובה  -כפי הראוי לו ( ,לפי חטאיו ) }
 .3אם לא ישובו בתשובה  ,ה' יכה אותם ביסורים (כלי הדישה
השונים :חרוץ ,מקל ) כ"א כפי השיעור הראוי לו.
 .4חסד מופלא של ה' ית' על בניו ,שאף שידושו אותם הגויים
בחרוץ ,גרעיני החיטה ,בנ"י לא יטחנו דק דק  -שלא יִכְ לּו לגמרי ,אך
החרוץ  -ישבר.

פרק כט'
יאלִ ,ק ְריַת חנה דוִ ד  -הוי ,על
יאל אֲ ִר ֵ
א .הֹוי אֲ ִר ֵ
המזבח שנמצא בעיר שחנה בה דוד המלך,
ְספּו שנה עַ ל שנה  -שנה אחר שנה הוסיפו לחטוא
לפני ה',
חַ גִ ים ִי ְנקֹפּו  -ולכן קרבנות החגים  -יכרתו
ויפסיקו להקרב במזבח(.כמו" :כנוקף זית  ;"...לעיל ז' ו')
יאל  -יבוא זמן שאציק
יקֹותי לַאֲ ִר ֵ
ִ
בַ .והֲ צִ
לירושלים (,שבתוכה המזבח )
וְ היְתה  -בירושלים,
ַתאֲ נִיה וַאֲ נִיה  -ענין צער ואבילות,
יאל  -ירושלים תהיה מוקפת
וְ היְתה לִי  -כַאֲ ִר ֵ
סביבה בהמון הרוגי ערי יהודה שיהרוג מלך
אשור ,כפי שהמזבח מוקף בבהמות שחוטות לפני
ההקטרה.
ִיתי כַדּור עליְִך  -חיילי ה' (חיילי מלך אשור),
ג .וְ חנ ִ
יחנו מסביב ירושלים  -ככדור,
וְ צַ ְר ִתי ע ַליְִך  -מֻ צב  -שסנחריב יעמיד מגדלים
סמוך לעיר  -לזרוק ממנו חיצים ואבנים .
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וַהֲ ִקימ ִֹתי ע ַליְִך ְ -מ ֻצרֹת  -יקים על ירושלים
מצור.
ד .וְ ש ַפל ְְת ,מֵ ֶא ֶרץ ְתדַ בֵ ִרי  -שבנ"י יכנעו לפני ה'
וישפילו קומתם ,עד שכאילו הדיבור יוצא
מהארץ,
ּומֵ עפר ִתשַ ח ִא ְמר ֵתְך  -אמרות בנ"י לפני ה',
כאילו יהיו נמוכות יותר מהעפר שבארץ,
וְ היה כְ אֹוב מֵ ֶא ֶרץ קֹולְֵך  -קולך ישמע ,כמו הקול
שיוצא  -כששואלים באוב ( שיוצא מהאדמה ),
ּומֵ עפר ִ -א ְמר ֵתְך ְתצַ פְ צֵ ף  -קול דק נקרא צפצוף.
ה .וְ היה כְ אבק דַ ק הֲ מֹון זריְִך  -המון העמים
הזרים  -שסביב ירושלים ,יוסרו מירושלים כמו
אבק דק  ,שבנשיפה קלה  -מתפזר.
ּוכְ מֹץ עֹבֵ ר הֲ מֹון ע ִריצִ ים  -והמון הרשעים ,יוסרו
מירושלים ,כמו המוץ הנזרה ברוח,
וְ היה ְלפ ֶַתע פִ ְתאֹם  -שהנצחון על סנחריב יהיה
בפתאומיות רבה.
ו .מֵ עִ ם ה' צְ באֹות ִתפ ֵקד  -ירושלים תזכר לפני
ה' -להצילה מאשור,
ּוסערה וְ לַהַ ב ֵאש
בְ ַרעַ ם ּובְ ַרעַ ש וְ קֹול גדֹול סּופה ְ
אֹוכֵלה  -בכל אלו  -יכו את מחנה אשור.
ז .וְ היה כַחֲ לֹום חֲ זֹון ַליְלה  -כמו חלום הנראה
בלילה ,
יאל  -כך יהיה
הֲ מֹון כל הַ גֹויִם הַ צֹבְ ִאים עַ ל אֲ ִר ֵ
לכל המון העמים שהתקהלו על ירושלים -
לכָּבְ שָּ ּה,
וְ כל צֹבֶ יה  -ולכל הצובאים ,המתקהלים
ומתאספים על ירושלים,
ּומצֹדתּה  -ולכל האנשים המעמידים עליהָּ -
ְ
המצודות,
יקים לּה  -ולכל אלו שיבואו להציק
וְ הַ ְמצִ ִ
לירושלים,
הרעֵ ב ,
ח .וְ היה כַאֲ שֶ ר יַחֲ ֹלם הרעֵ ב וְ ִהנֵה אֹוכֵל ָּ -
החולם בלילה שהוא אוכל,
וְ הֵ ִקיץ  -וְ ֵריקה נַפְ שֹו  -אך כשמתעורר  -נפשו
ריקה  -שנשאר רעב ,
וְ כַאֲ שֶ ר יַחֲ ֹלם הַ צמֵ א וְ ִהנֵה ש ֶֹתה -הצמא  ,החולם
בלילה שהוא שותה,
וְ הֵ ִקיץ  -וְ ִהנֵה עיֵף  -אך כשמתעורר  -נשאר
בצמאונו,
שֹוקקה  -ונפשו נשארה בתאוותה ,
ֵ
וְ נַפְ שֹו
( כמו :ואליך תשוקתו )

כֵן י ְִהיֶה הֲ מֹון כל הַ גֹויִם הַ צֹבְ ִאים עַ ל הַ ר צִ יֹון -
כך ,כל הגויים הצובאים על ירושלים ,ישארו
בתאוותם לכבוש העיר  -ולא יצליחו !
טִ .ה ְתמַ ְה ְמהּו  -התעכבו לחשוב על דרכיכם,
ּותמהּו  -ותתמהו כיצד קלקלתם דרכיכם,
ְ
ִה ְש ַתעַ ְשעּו  -כיצד נביאי השקר פתו את אנשי
יהודה ,להסיר עיניהם ( כמו":ועיניו השע" ; לעיל ו' י' ) -
מלראות הטוב האמיתי

בס"ד

ושֹעּו  -ובאמת הסירו עיניהם מלראות.
שכְ רּו וְ ל ֹא ַייִן  -איך קרה שאתם נראים במעשיכם
כמו שיכורים  ,אך לא מיין,
נעּו וְ ל ֹא שֵ כר  -אתם נעים כשיכורים  ,אך לא
משיכר.
י .כִ י נסַ ְך ֲעלֵיכֶם ה'  -ה' כסה עליכם ,
ת ְרדֵ מה  -רוח של תרדמה ( שאתם כנרדמים לפני
רּוחַ ַ
הנביאים הקוראים לכם  -ואינכם שומעים )

ַויְעַ צֵ ם ֶאת עֵ ינֵיכֶם  -עשה שעיניכם יהיו כעצומות
 מלראות הטובה.יאים  -עִ ם נביאי השקר ,שגם עיניהם
ֶאת הַ נְבִ ִ
"נעצמו".
וְ ֶאת ראשֵ יכֶם הַ חֹזִ ים  -כִ סה -ואת נביאי השקר
אשים עליכם  -כיסה עיניהם מלראות
שהם ָּר ִ
הטוב.
יא .ו ְַת ִהי לכֶם חזּות הַ כֹל  -היתה לכם כל נבואות
נביאי ה',
כְ ִדבְ ֵרי הַ סֵ פֶר הֶ חתּום  -כמו ספר סגור וחתום
שאי אפשר לקרוא בו,
אֲ שֶ ר י ְִתנּו אֹתֹו ֶאל יֹודֵ עַ סֵ פֶר לֵאמֹר ְ :קרא נא זֶה ,
וְ אמַ ר  :ל ֹא אּוכַל  -כִ י חתּום הּוא -שכאשר יתנו
אותו למי שיודע לקרוא ,יאמר שאינו יכול לקרוא
הנבואה ,משו שהספר סגור וחתום,
יב .וְ נ ִַתן הַ סֵ פֶר עַ ל אֲ שֶ ר ל ֹא ידַ ע סֵ פֶר לֵאמֹר ְ :קרא
נא זֶה ,וְ אמַ ר  :ל ֹא ידַ עְ ִתי סֵ פֶר -וכאשר יתנו את
הספר כשהוא פתוח ,יאמר שאינו יודע לקרוא,
( נמשל :שגם החכמים ,לא רוצים לקרוא ולשמוע לדברי הנבואה,
וגם הכסילים יטענו שאינם מבינים דברי הנבואה )

יג .וַי ֹאמֶ ר ה' יַעַ ן כִ י ִנגַש העם הַ זֶה  -כשנגש העם
הזה ( בנ"י ) להתקרב לפני ה',
בְ פִ יו ּובִ ְשפתיו  -כִ בְ דּונִי ,וְ לִבֹו ִ -רחַ ק ִממֶ נִי -
מתקרב לפני ה' ,רק כלפי חוץ  -בפיו ובשפתיו,
אך בליבם  -רחוקים הם מה',
ו ְַת ִהי י ְִראתם א ִֹתי ִמצְ וַת אֲ נ ִשים ְמלֻמדה  -וכל
יראתם מה' ,היא רק כמצוה חיצונית הנעשית
מתוך הרגל ,ולא מתוך רצון והכנעה מלפני ה'.
יֹוסף לְהַ פְ לִיא ֶאת העם הַ זֶה הַ פְ לֵא
יד .לכֵן ִה ְננִי ִ
ו ֶפלֶא  -לכן ,אוסיף על בנ"י עוד פורענות גדולה,
שתהיה מופלאה בגודל רעתה,
וְ אבְ דה  -חכְ מַ ת חֲ כמיוּ ,ובִ ינַת ְנבֹניו ִ -ת ְס ַתתר -
שלא יוכלו החכמים והנבונים שבעם ,למצוא
עיצה להנצל מהרעה.
יקים מֵ ה' ל ְַס ִתר עֵ צה  -הוי ! על
טו .הֹוי הַ מַ ע ֲִמ ִ
אלו שמסתירים את מחשבתם העמוקה  -מה',
( מחשבותיהם הנסתרות )

ּומי
ֹאמרּו ִמי ר ֵֹאנּו ִ
וְ היה בְ מַ ְחשְך מַ עֲשֵ יהֶ ם  ,וַי ְ
י ְֹדעֵ נּו  -וחושבים שה' לא רואה מעשיהם הרעים,
כאילו שעושים אותם בחושך ,וה' לא יכול לראות
ולדעת,

38

טז .הַ פְ כְ כֶם  -ומחשבה זו ,היא הפך המחשבה
הישרה:
ִאם כְ חֹמֶ ר הַ יֹצֵ ר יֵחשֵ ב ,כִ י י ֹאמַ ר מַ עֲשֶ הְ -לעֹשֵ הּו:
ל ֹא עשנִי ,וְ יֵצֶ ר אמַ ר ְליֹצְ רֹו  :ל ֹא הֵ בִ ין  -כמו
שהיוצר יודע ממה וכיצד עשה את הכלי ,והכלי
לא יוכל לאמר ליוצרו לא עשית אותי ,והיצר לא
יוכל לאמר ליוצרו  -אתה אינך יודע את יצרי
ומחשבותי הנסתרות ,כך ,ה' ית' ,יודע אף את
מעשיכם הנעשים בחשך.
יז .הֲ ל ֹא עֹוד ְמעַ ט ִמזְ ער  -הרי עוד זמן מועט
מאוד,
וְ שב לְבנֹון ַלכ ְַרמֶ ל  -עצי יער הלבנון הגבוהים,
( הרשעים ,שכעת מצליחים מאוד ) יהיו כעצי הכרמל -
שהם עצים נמוכים ושפלים,
וְ הַ כ ְַרמֶ ל  -העצים הנמוכים והשפלים  -שבשדות
ובכרמים ( משל לצדיקים ),
ַליַעַ ר יֵחשֵ ב  -ישובו להיות כעצי היער הגבוהים
והנישאים.
יח .וְ ש ְמעּו בַ יֹום הַ הּוא  -ביום שיענשו בני יהודה,
ויראו את קיום דבר ה' ,אז יבינו את דבר
הנבואה( ,כמוּ" :ובְ בֹאּהִ ,הנֵה באה ,וְ י ְדעּו כִ י נבִ יא היה בתוכם")
הַ חֵ ְר ִשים ִדבְ ֵרי סֵ פֶר  -אלו שעשו עצמם כחרשים
לפני הספר( ,כמו לעיל פס' יא' ַ " :ו ְת ִהי ל ֶכם חזּות הַ כֹל כְ ִדבְ ֵרי
הַ סֵ פֶר הֶ חתּום")

אפֶל ּומֵ חֹשֶ ְך  -ואז ,בזמן החושך והפורענות
ּומֵ ֹ
הגדולה,
עֵ ינֵי עִ וְ ִרים ִת ְר ֶאינה  -אף אלו שעשו עצמם
כעִ וְ ִרים,יבינו היטב את דבר הנבואה.
יט .וְ י ְספּו עֲנוִ ים בַ ה' ִש ְמחה  -אך לצדיקים
תרבה אז השמחה ,
ִשר ֵאל יגִ ילּו  -והצדיקים
וְ ֶאבְ יֹונֵי אדם  -בִ ְקדֹוש י ְ
שהיו כאביונים  -יגילו וישמחו בתשועה שעשה
להם ה' ית'.
כ .כִ י אפֵס ע ִריץ ,וְ כלה לֵץ  -ישמחו הצדיקים,
בכליון העריצים ( הרשעים החזקים ) ,והלצים ִמ ְדבַ ר
ה'.
וְ נִכְ ְרתּו  -כל ש ְֹקדֵ י אוֶן  -ובכריתת כל אלו
הממהרים לעשות ָּאוֶּן ( דבר עבירה ופשע ).
יאי אדם בְ דבר  -יכרתו נביאי השקר -
כא .מַ חֲ ִט ֵ
שהחטיאו את בנ"י בדבריהם,
וְ לַמֹוכִ יחַ בַ שַ עַ ר ְ -יקֹשּון  -ויכרתו ,אלו שהיו
שמים מוקשים ,לפני הצדיקים שהיו מוכיחים
בשער העיר את העם לשוב בתשובה ,
ַויַטּו בַ תֹהּו צַ ִדיק  -ויכרתו אלו שהיו מטים בשקר
משפט הצדיקים.
כב .לכֵן כֹה אמַ ר ה' ֶאל בֵ ית ַי ֲעקֹב אֲ שֶ ר פדה ֶאת
ַאבְ רהם  -ה' שפדה את אברהם ,אמר אל בית
יעקב,

בס"ד

ל ֹא עַ תה יֵבֹוש ַי ֲעקֹב וְ ל ֹא עַ תה פניו יֶחֱ ורּו  -עכשיו
לא יתביישו ,ולא יהיו עוד ,פני בני יעקב ִחוורות
מבושה  -לפני אביהם ,
כג .כִ י בִ ְראֹתֹו יְלדיו מַ עֲשֵ ה ידַ י בְ ִק ְרבֹו י ְַק ִדישּו
ִשר ֵאל
ְש ִמי וְ ִה ְק ִדישּו ֶאת ְקדֹוש ַי ֲעקֹב וְ ֶאת אֱ ֹלהֵ י י ְ
ַיע ֲִריצּו  -כשיראה את ילדיו עושים רצון ה' ית'
ומקדישים את שם ה' ,על הנס הגדול שעשה ה'
במחנה אשור ,לא יבוש יעקב עוד.
כד .וְ י ְדעּו תֹעֵ י רּוחַ  -בִ ינה  -אלו שהיו תועים
בדרכם  -ידעו להבין את גדולת ה',
וְ רֹוגְ נִים ִ -יל ְְמדּו ל ֶַקח  -אלו שתמיד רגילים
להתלונן על דרך ה'  -ילמדו לקח .
פרק ל'
סֹור ִרים נְאֻ ם ה'  -הוי ,על הבנים
א .הֹוי בנִים ְ
שסרים מדרך ה',
ַלעֲשֹות עֵ צה וְ ל ֹא ִמנִי  -לעשות עיצות שאינם לפי
רצון ה',
רּוחי  -לכסות עצמם בכיסוי
וְ ִל ְנסְֹך מַ סֵ כה  -וְ ל ֹא ִ
שיגן עליהם מהאוייב (שבקשו עזרה ממצרים ,ולא מה' ית')
 שלא לפי רוח ורצון ה',לְמַ עַ ןְ ,ספֹות חַ טאת עַ ל חַ טאת  -ובכך ,מוסיפים
חטא ,על שאר חטאיהם (.שאינם בוטחים בַ ה' )
הלְכִ ים ל ֶרדֶ ת ִמצְ ַריִםּ ,ופִ י  -ל ֹא שאלּו -
ב .הַ ֹ
שהולכים לרדת למצרים  -שיעזרו להם ,אך את
פי ה' לא שאלו אם לרדת,
לעֹוז  -בְ מעֹוז פ ְַרעֹה  -יורדים להתחזק ,מחזקו
של פרעה מלך מצרים,
ַחסֹות בְ צֵ ל ִמצְ ריִם " -צל" המצרים ( חזקם הרב )
וְ ל ְ
יכסה ויגן על בנ"י,
ג .וְ היה לכֶם מעֹוז פ ְַרעֹה ְ -לבֹשֶ ת  -החוזק
שחשבתם לקבל מפרעה  -יהיה לכם לבושה
ובזיון (,על שחשבתם מחשבה זו )
וְ הֶ חסּות בְ צֵ ל ִמצְ ַריִם  -לִכְ לִמה  -ומה שחשבתם
לחסות ולהסתר בצל המצרים  -יהיה לכם
לכלימה ובושה.
ד .כִ י היּו בְ צֹעַ ן  -שריו  -כי שרי יהודה השפילו
עצמם ,והגיעו עד לעיר צוען שבמצרים,
ּומַ לְאכיו  -חנֵס יַגִ יעּו  -ושליחי יהודה הגיעו
לתחפנחס שבמצרים  -לבקש עזרה,
ה .כֹל הֹבִ איש  -סופכם שכולכם תתביישו,
עַ ל עַ ם ל ֹא יֹועִ ילּו למֹו  -משום שאתם מבקשים
עזרה ,מעם שלא יועיל לכם ולא כלום,
ל ֹא לְעֵ זֶר וְ ל ֹא ְלהֹועִ יל  -שהמצרים לא יועילו ולא
יעזרו לכם,
כִ י ְלבֹשֶ ת וְ גַם לְחֶ ְרפה  -רק בושה וכלימה תהיה
לכם( ,משום ,שאת ה' ,שבכוחו להועיל  -עזבו בנ"י ,ולעזרת
מצרים השתדלו מאוד -ולא עזרו להם כלל !! )

ו .מַ שא בַ הֲ מֹות ֶנגֶב  -והכלימה תהיה ,ששלחו
משאות על בהמות  -לנגב (למצרים שנמצאת בדרום א"י ),
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בְ ֶא ֶרץ צרה וְ צּוקה  -ועברו בארץ מדבר שהוא
מקום של צרה וצוקה,
לבִ יא ו ַליִש מֵ הֶ ם  -ובין החיות :לביא וליש -
שמות של אריה  -הנמצא במדבר,
ֶאפְ עֶ ה  -שם נחש ארסי,
וְ שרף ְמעֹופֵף  -שם נחש המדלג במהירות ממקום
למקום ונראה כמעופף.
ִשאּו עַ ל כ ֶֶתף עֲי ִרים  -חֵ ילֵהֶ ם  -נשאו על כתפי
י ְ
החמורים  -את עושרם  -לתת למצרים,
וְ עַ ל דַ בֶ שֶ ת גְ מַ לִים  -אֹוצְ רֹתם  -ועל דבשת הגמלים
 נשאו אוצרות למצרים,עַ ל עַ ם ל ֹא יֹועִ ילּו  -לעם שלא יכול להועיל להם ,
ּומצְ ַריִם הֶ בֶ ל ו ִריק יַעְ זֹרּו  -רק הבל וריק
זִ .
יכולים מצרים לעזור,
אתי לז ֹאת  -לכן קראתי למצרים,
לכֵן קר ִ
ַרהַ ב הֵ ם  -שהם מתרהבים ,מתגאים בדבר שאין
להם ( .שבאמת ,לא יכולים לעזור )
שבֶ ת  -שהם בטלים מלעזור לכם.
ח .עַ תה בֹוא כ ְתבּה עַ ל לּוחַ ִאתם  -כתוב נבואה
זאת על לוח  -שיהיה איתם ( עם בנ"י )
וְ עַ ל סֵ פֶר חֻ קּה  -וגם תחקוק דבר הנבואה  ,על
ספר,
ּות ִהי לְיֹום ַאחֲ רֹון לעַ ד עַ ד עֹולם  -כְ די ,שדבר
ְ
הנבואה ישָּ מר ליום אחרון ,וידעו שלא לחינם
באה עליהם הפורענות,
ט .כִ י עַ ם ְמ ִרי הּוא  -עם שמורד בַ ה' הוא,
בנִים כֶח ִשים  -בנים שמתכחשים שה' משגיח על
מעשיהם,
תֹורת ה'  -שלא רצו לשמוע
בנִים ל ֹא אבּו ְשמֹועַ ַ
דבר ה',
י .אֲ שֶ ר א ְמרּו לר ִֹאים  -ל ֹא ִת ְראּו ,וְ ַלחֹזִ ים  -ל ֹא
ֶתחֱ זּו לנּו ְנכֹחֹות  -שהיו אומרים לנביאי האמת
( רואים  ,חוזים ) -אל תראו נבואות לאמר לנו דברים
נכוחים וישרים ,
דַ בְ רּו לנּו  -חֲ לקֹות  -דברו לנו דברי חלקות
( שמחליקים את מעשינו הרעים )  -ששלום יהיה לנו,
חֲ זּו  -מַ הֲ ַתלֹות  -נבואות שקר שמהתלים
בשומעים,

(כמו ַ " :אל יֹסֵ ף פ ְַרעֹה ה ֵתל לְבִ לְ ִתי שַ ַלח ֶאת העם  "...שמות ח' כה';
הנביא קרא לנבואות אלו  -מהתלות )

יא .סּורּו ִמנֵי דֶ ֶרְך  -סורו מן הדרך הזו,
( להוסיף לנבא לנו נבואות קשות )

הַ טּו ִ -מנֵי א ַֹרח  -הטו עצמכם מן הדרך הזו,
ִשר ֵאל  -הפסיקו
הַ ְשבִ יתּו ִמפנֵינּו ֶאת ְקדֹוש י ְ
לנבא לפנינו ,את דבר הנבואה מה'  -שהוא קדוש
ישראל.
ִשר ֵאל  -לכן ,כך אמר ה' -
יב .לכֵן כֹה אמַ ר ְקדֹוש י ְ
שהוא קדוש ישראל,
יַעַ ן מא ְסכֶם בַ דבר הַ זֶה  -בגלל שמאסתם את
דברי בנביאים,

בס"ד

ו ִַתבְ ְטחּו בְ עֹשֶ ק  -ובטחתם בעושר שעשקתם,

וְ נלֹוז  -ובליצנות ודברים מגונים " (,כ ַר ְתנּו בְ ִרית ֶאת
חזֶה "; שבטחתם במצרים שיצילו אתכם ,ולא
מוֶת וְ עִ ם ְשאֹול ע ִשינּו ֹ
בַ ה' ית' )
ו ִַתשעֲנּו עליו  -ובו ( בעושק ונלוז )  -אתם בוטחים

ונשענים,
יג .לכֵן י ְִהיֶה לכֶם הֶ עֹון הַ זֶה  -העוון ,שאתם
בוטחים במצרים יגרום לכם שתהיו,
כְ פ ֶֶרץ ֹנפֵל  -כמו חומה שנפרצה ,נשברה ונפלה,
ִשגבה  -וכמו מקום בְ ִקיר חומה
נִבְ עֶ ה  -בְ חֹומה נ ְ
חזקה( שחשבו את פרעה לחומה נשגבה ) ,שהוא נפוח -
כאבעבועות  -ועומדת החומה  -ליפול,
אֲ שֶ ר פִ ְתאֹם ְלפ ֶַתע  -יבֹוא ִשבְ רּה  -שלפתע ,יבוא
מהנבעה  -שבר גדול על החומה הנשגבה ,כך
פתאום ,יבוא עליכם השבר
ּושברּה  -ה' ישבור את החומה ,שאתם
ידְ .
בוטחים בה,
כְ שֵ בֶ ר נֵבֶ ל יֹוצְ ִרים ,כתּות  -ל ֹא י ְַחמֹל  -כמו
ששוברים הנבל ( כלי החרס ) שעשה היוצר,
שכותשים אותו דק דק ,ולא חומלים עליו,
וְ ל ֹא יִמצֵ א בִ ְמכִ תתֹו  -וכל כך דק יכ ֵָּתת ,עד שלא
ימצאו בשברים הכתותים,
חֶ ֶרש ל ְַחתֹות ֵאש ִ -מיקּוד  -שבר חרס לחתות
( להוציא ) גחל מהאש,
וְ ל ְַחשף מַ יִם ִ -מגֶבֶ א  -לדלות מים  -מבור המים,
ע"י שבר חרס (.נמשל  :שמפלתם ,תהיה גמורה ועצומה )
ִשר ֵאל ,בְ שּובה
טו .כִ י כֹה אמַ ר ה' אלוהים ְקדֹוש י ְ
ונַחַ ת ִתּושֵ עּון  -ה' הבטיח לבנ"י ,שיו ְָּשעּו וינצלו -
כְ שי ְֵשבו בנחת במקומכם,
בּור ְתכֶם  -גבורתכם
בְ הַ ְש ֵקט ּובְ בִ ְטחה ִ -ת ְהיֶה גְ ַ
על אוייביכם תהיה ,כשתשבו בשקט ובבטחה
בַ ה',
יתם  -אך אתם לא רציתם לשמוע לי.
וְ ל ֹא אֲ בִ ֶ
ֹאמרּו ל ֹא  -לא נשמע לדבר ה',
טז .וַת ְ
כִ י עַ ל סּוס ננּוס  -אנו ננוס כשיבוא האוייב  -על
סוסים,
עַ ל כֵן ְתנּוסּון  -לכן באמת תנוסו מהאוייב  -ולא
אגן עליכם.
וְ עַ ל ַקל נ ְִרכב  -ונרכב על סוסים שקלים ומהירים
במרוצתם,
עַ ל כֵן  -י ִַקלּו ר ְֹדפֵיכֶם  -לכן אביא עליכם אוייב
שיהיה קל ומהיר במרוצתו יותר מכם,
יזֶ .אלֶף ֶאחד ִ -מפְ נֵי ַגע ֲַרת ֶאחד -אלף אנשים
מכם ינוסו  -מגערה של אחד מחיילי האוייב,
ִמפְ נֵי ַגע ֲַרת חֲ ִמשה  -תנ ֻסּו  -ומפני גערת חמשה
מחיילי האוייב  -תנוסו כלכם.
נֹות ְר ֶתם ַ -כת ֶֹרן עַ ל ר ֹאש ההר ,וְ ַכנֵס  -עַ ל
עַ ד ִאם ַ
הַ גִ בְ עה  -ותהיו כל כך מפוזרים ,עד שישארו
הנסים בודדים ,כמו התורן ( עמוד גבוה לתלות המפרשים
באניה )  -בראש ההר ,שהוא בודד בכל ההר ,וכמו
הנס שמורם בראש הגבעה.
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יח .וְ לכֵן יְחַ כֶה ה' לַחֲ ַנ ְנכֶם  -לכן ,ה' יחכה עוד זמן
רב עד שירחם עליכם ,
וְ לכֵן ירּום ל ְַרחֶ ְמכֶם  -ולכן ,מתרומם וירחק מכם
 מלרחם עליכם,כִ י אֱ ֹלהֵ י ִמ ְשפט ה'  -שתחילה יפרע ה' במורדים
וברשעים,
ַא ְש ֵרי  -כל חֹוכֵי לֹו  -אשרי כל מי שמקווה לה'.
יט .כִ י עַ ם ,בְ צִ יֹון יֵשֵ ב בִ ירּושל ִם  -כי הצדיקים
ישבו בציון ,בירושלים,
בכֹו  -ל ֹא ִתבְ כֶה  -לא יהיו צריכים לבכות אל ה',
חנֹון י ְחנְָך  -לְקֹול ַזע ֲֶקָך  -מיד כשישמע את קול
הזעקה  -ירחם ויענה לך,
כְ ש ְמעתֹו  -ענְך  -מיד כשישמע קולך  -יענה לך.

כ .וְ נ ַתן לכֶם ה' לֶחֶ ם צר ּומַ יִם לחַ ץ  -ולא תהיו
נמשכים אחר ריבוי תענוגים ,אלא תסתפקו
בלחם ומים בצמצום,
מֹוריָך  -לא יסתיר עוד ה' את פניו
וְ ל ֹא יִכנֵף עֹוד ֶ -
שמֹורה
ֶ
מֹוריָך -
( יכנף  -יסתיר פניו בכנף הבגד ) -מבנ"י ֶ ( ,
לבנ"י הדרך ללכת בה),
מֹוריָך  -ותראו בעיניכם את
וְ היּו עֵ ינֶיָך רֹאֹות ֶאת ֶ
גילוי שכינתו (בבית המקדש).
כא .וְ אזְ נֶיָך ִת ְשמַ עְ נה דבר מֵ ַאחֲ ֶריָך  -תשמעו
לדבר ה' אפילו שתשמעו אותו מאחור (,ולא כמו

שאמרו ...":לר ִֹאים  -ל ֹא ִת ְראּו ,וְ לַ חֹזִ ים  -ל ֹא ֶתחֱ זּו לנּו ְנכֹחֹותַ ,דבְ רּו
לנּו חֲ לקֹות ,חֲ זּו ַמהֲ ַתלֹות" )

לֵאמֹר זֶה הַ דֶ ֶרְך לְכּו בֹו  -תשמעו לדבר ה',
כִ י ַתאֲ ִמינּו וְ כִ י ַת ְש ְמ ִאילּו  -גם כשתרצו ללכת
לימין או לשמאל  -תבקשו ותעשו את דבר ה'.
אתם  -יהיה מרוחק וטמא בעיניכם,
כב .וְ ִטמֵ ֶ
ֶאת צִ פּוי פְ ִסילֵי כ ְַספֶָך  -ציפוי הפסלים מכסף,
וְ ֶאת אֲ פֻדַ ת  -מַ סֵ כַת זְ הבֶ ָך  -והבגד ( כמו מעיל האפוד )
 שהיו מלבישים את הפסל שנ ְִסכּו מזהב,ִתזְ ֵרם  -כְ מֹו דוה  -תפזרו הע"ז -עד מקום רחוק,
כמו אשה דוה ,נדה  -הרחוקה מבעלה.
צֵ א  -ת ֹאמַ ר לֹו " -צא החוצה" ,תאמר לפסלים !!
כג .וְ נ ַתן ְמטַ ר ז ְַרעֲָך ,אֲ שֶ ר ִתזְ ַרע ֶאת האֲ דמה  -ה'
יתן מטר לזרעך ,כאשר תזרע את האדמה,
בּואת האֲ דמה  -ויתן לכם לחם מתבואת
וְ לֶחֶ ם ְת ַ
האדמה  (,שהתבואה  -לא תתקלקל ולא תאבד )
וְ היה דשֵ ן וְ שמֵ ן  -והלחם יהיה דשן ושמן,
י ְִרעֶ ה ִמ ְקנֶיָך בַ יֹום הַ הּוא  -כַר נ ְִרחב  -המרעה
ירעו במקומות מרעה רחבים ורבים.

( כר  -מקום המרעה ).

כד .וְ האֲ לפִ ים  -בקר,
וְ העֲי ִרים  -חמורים קטנים,
עֹבְ דֵ י האֲ דמה -שעובדים בהם את האדמה,
( שוורים )ד
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בְ לִיל ח ִמיץ י ֹאכֵלּו  -יִבְ לְלּו בתוך מאכלם (מלבד
החציר) חָּ ִמיץ  -תבואה נקיה ומבוררת  (,מתוך ריבוי
התבואה שיהיה) .

אֲ שֶ ר ז ֶֹרה  -ב ַרחַ ת ּובַ ִמזְ ֶרה  -שזורים אותם ברחת
ובמזרה ( .כְ ֵלי זְ ִריַת התבואה )
כה .וְ היה עַ ל כל הַ ר גבֹּהַ  ,וְ עַ ל כל גִ בְ עה נִשאה -
פְ לגִ ים יִבְ לֵי מיִם  -מרוב הטובה ושפע המים ,גם
על ההרים הגבוהים והגבעות הנישאות ,הגבוהות,
יהיו פלגי ונחלי מים,
בְ יֹום הֶ ֶרג רב  -כשה' יעשה הרג רב באשור,
בִ ְנפֹל ִמגְ דלִים -כששרי אשור יפלו,
כו .וְ היה אֹור הַ לְבנה  -כְ אֹור הַ חַ מה  -אור הלבנה,
יאיר כמו אור השמש,
וְ אֹור הַ חַ מה י ְִהיֶה ִשבְ ע ַתיִם  -יאיר פי שבע,

כְ אֹור ִשבְ עַ ת הַ י ִמים  -כמו אור שמאיר במשך
שבעה
בְ יֹום חֲ בֹש ה' ֶאת שֶ בֶ ר עַ מו  -וטובה זו תהיה,
כשה' יחבוש את השבר של עמוֹ,
ּומַ חַ ץ מַ כתֹו -י ְִרפא  -מכת המחץ ( מכה חזקה ופוצעת )
שנתן לבנ"י  -ה' ירפא.
כזִ .הנֵה שֵ ם ה' בא ִממֶ ְרחק  -הנה ה' בא
מהשמים להלחם באשור ( ,ע"י המלאך )
בֹעֵ ר ַאפֹו  -בוער אפו ( כעסו ) של ה' ,על אשור -
לכלותם.
וְ כֹבֶ ד מַ שאה  -המשא שנושא ה' על אשור כבד
מאוד הוא (.עונש גדול וקשה  ,שלא יוכלו לשאת )
ְשפתיו  -מלְאּו זַעַ םּ ,ולְשֹונֹו  -כְ ֵאש אֹכלֶת  -דברי
ה' ,שדברו שפתי ולשונות הנביאים  -היו מלאים
בזעם רב ,שתאכל אותם כאש.
כח .וְ רּוחֹו  -כְ נַחַ ל שֹוטֵ ף ,עַ ד צַ ּואר יֶחֱ צֶ ה  -רוח
הנבואה הזו נמשלה ,לנחל השוטף בחוזק -
שחוצה את האדם בצווארו ,ולא יוכל להנצל,
לַהֲ נפה גֹויִם  -בְ נפַת שוְ א  -ירים את העמים גבוה
גבוה (,שאשור יכבוש עמים רבים וכל ערי יהודה סביב ירושלים ),
אך הנפה ורוממות זו ,היא הנפה לשווא  -שאין
לה קיום  -ונפול יפול,
וְ ֶרסֶ ן מַ ְתעֶ ה עַ ל לְחיֵי עַ ִמים  -הרסן שבלחיי אשור
( ששמים בפי הבהמה ,וע"י רצועות מכוונים את הבהמה בדרכה) -
שמכוון אותם לגדולה ולתנופה  -יתעה אותם-
שהרי סופם כליון .
כט .הַ ִשיר י ְִהיֶה לכֶם  -השיר והשמחה שתהיה
בזמן נפילת אשור,
כְ לֵיל ִה ְת ַקדֶ ש חג  -תהיה ,כמו השמחה שבכניסת
קדושת החג,
וְ ִש ְמחַ ת לֵבב  -ושמחת הלב תהיה,
ימים (,משל לריבוי הטובה העצום ,אחר מפלת אשור )

ִשר ֵאל  -כמו
כַהֹולְֵך בֶ חלִיל לבֹוא בְ הַ ר ה' ֶאל צּור י ְ
השמחה ,לעולים למקדש לשמוח בר ָּגלִים
בחלילים.
ל .וְ ִה ְש ִמיעַ ה' ֶאת הֹוד קֹולֹו  -ה' ישמיע את יופי
קולו הגדול,
וְ נַחַ ת זְ רֹועֹו י ְַר ֶאה  -בְ זַעַ ף ַאף  -ויראה איך ינחית
זרועו  -על אשור בכעס רב,
וְ לַהַ ב ֵאש אֹוכֵלה  -להבת אש תאכל אותם,
ֶנפֶץ וז ֶֶרם וְ ֶאבֶ ן ברד  -וקולות של ברקים ורעמים
המנפצים ,וזרם מטר ,ואבני ברד,
לא .כִ י ִמקֹול ה' יֵחַ ת ַאשּור  -לב אשור ,ישבר
מפחד הקולות,
בַ שֵ בֶ ט ַיכֶה  -ויכה אותם בשבט ( במקל ).

לב .וְ היה כֹל  -כל העמים ,
מַ עֲבַ ר  -שעבר וכבש אותם אשור  -בדרכו לא"י,
מַ טֵ ה מּוסדה  -אשור  -שהיה כמקל חזק כמו
יסוד.
אֲ שֶ ר ינִיחַ ה' עליו  -שה' הניח ידו עליהם -
להענישם  (,את אשור )
בְ תֻ פִ ים ּובְ כִ נֹרֹות  -ישמחו עמים אלו בתופים
וכינורות על מפלתם הגדולה,
ּובְ ִמלְחֲ מֹות ְתנּופה ִ -נלְחַ ם בם  -וישמחו שה'
נלחם בהם ( באשור ) ,במלחמה חזקה ,מונפת מעלה
מעלה ברוב חוזקה.
לג .כִ י ערּוְך מֵ ֶא ְתמּול  -תפְ ֶתה  -עוד מאתמול
ערוך ומוכן הגהנום( הגיהנֹם נקרא תפתה ,משום שכל
המתפתה ליצרו  -נופל שם )  -לאשור,
גַם ִהיא  -הגיהנֹם,
לַמֶ לְֶך הּוכן  -מוכן למלך אשור,
הֶ עְ ִמיק ִה ְר ִחב  -ה' הרחיב והעמיק הגיהנֹם לכל
חיילי אשור הרבים,
ְמדֻרתּה ֵאש וְ עֵ צִ ים  -הַ ְרבֵ ה  -הרבו עצים במדורה
שבגיהנֹם,
ִשמַ ת ה'  -רוח ה',
נ ְ
כְ נַחַ ל גפְ ִרית ֹ -בעֲרה בּה  -כאילו בוער שם נחל
של אש וגופרית.
פרק לא'
א .הֹוי הַ ֹי ְר ִדים ִמצְ ַריִם לְעֶ זְ רה  -הוי על אלו
שיורדים לבקש עזרה ממצרים,
סּוסים  -יִשעֵ נּו  -נשענים ובוטחים ,בכוח
עַ ל ִ
הסוסים החזקים שיש במצרים,
ַויִבְ ְטחּו עַ ל ֶרכֶב  -כִ י רב  -ובוטחים בריבוי הרכב
שיש במצרים,
וְ עַ ל פר ִשים  -כִ י עצְ מּו ְמאֹד  -ועל הריבוי העצום
של הפרשים,
ִשר ֵאל  -ולא פנו אל ה' ית',
וְ ל ֹא שעּו עַ ל ְקדֹוש י ְ
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וְ ֶאת ה' ל ֹא דרשּו  -לא בקשו כלל !
ב .וְ גַם הּוא חכם  -גם ה' חכם  -להפר מחשבתם
הרעה,
וַיבֵ א רע  -יביא עליהם דבר רע,
וְ ֶאת ְדבריו  -שנבאו הנביאים,
ל ֹא הֵ ִסיר -לא יסיר,
וְ קם עַ ל בֵ ית ְמ ֵרעִ ים  -יקום להעניש את בנ"י -
שמעשיהם רעים,
וְ עַ ל עֶ זְ ַרת ֹפ ֲעלֵי אוֶן  -ויביא הרעה גם על מצרים,
שהם עוזרים לבנ"י ,ובאמת ,הם עושי שקר ולא
מועילים לבנ"י כלל.
ּומצְ ַריִם אדם  -וְ ל ֹא ֵאל  -הלא מצרים הם בני
גִ .
אדם ולא אלוקים ,ומדוע תבטחו בהם ?
וְ סּוסֵ יהֶ ם בשר וְ ל ֹא רּוחַ  -הסוסים שבמצרים הרי
עשויים מבשר ,ולא רוח  -לא כמלאכים שיכולים
להצילכם,
וה' יַטֶ ה ידֹו  -להכות את המצרים,
וְ כשַ ל עֹוזֵר ,וְ נפַל עזֻר  -יכשלו העוזר ( מצרים ) וגם
אלו שקיוו לעזרתם ( בנ"י ),
וְ י ְַחדו  -כֻלם יִכְ ליּון  -וכולם יחד ( העֹוזֵר והעזֻר ) -
יכלו.
ד .כִ י כֹה אמַ ר ה' ֵאלַי כַאֲ שֶ ר י ְֶהגֶה ה ַא ְריֵה
וְ הַ כְ פִ יר עַ ל טַ ְרפֹו  -כמו שהאריה שואג על הטרף,
אֲ שֶ ר יִק ֵרא עליוְ ,מל ֹא רֹעִ ים  -וכאשר יתאספו
עליו אסיפה של רועים  (,להציל את הטרף מהאריה )
ִמקֹולם  -ל ֹא יֵחת  -מקול שיקימו הרועים  -לא
יחת ,לא ירד ויעזוב את טרפו,
ּומֵ הֲ מֹונם  -ל ֹא ַי ֲענֶה -ומהמון הרועים  -לא יכנע,
( כמו..." :זְ ִמיר ע ִריצִ ים ַי ֲענֶה" ,לעיל כה' ,ה' ; וכמו ..." :עַ ד מ ַתי
מֵ ַאנְת לֵענֹת ִמפני "...שמות י' ,ג' )

כֵן י ֵֵרד ה' צְ באֹות  -לִצְ ב ֹא עַ ל הַ ר צִ יֹון וְ עַ ל גִ בְ עתּה -
כך ה' ירד על אשור שבא להלחם על ירושלים .ה.
כְ צִ פ ֳִרים עפֹות כֵן יגֵן ה' צְ באֹות עַ ל יְרּושל ִם -
כמו הצִ פָּרים הממהרות במעופם ,כך ימהר ה'
לבוא להגן על ירושלים.
גנֹון וְ ִהצִ יל  -יגן ויציל (,את ירושלים )
פסֹוחַ וְ ִה ְמלִיט -ידלג ויציל (,שידלג מעל ירושלים ויצילה)
ו .שּובּו  -שובו בתשובה !
ִשר ֵאל  -אתם בנ"י
לַאֲ שֶ ר הֶ עְ ִמיקּו סרה ,בְ נֵי י ְ
שהעמקתם מחשבה ,כיצד לסור מה' ית',
ז .כִ י בַ יֹום הַ הּוא  -ביום מפלת אשור ביד ה',
י ְִמאסּון ִאיש אֱ לִילֵי כ ְַספֹו וֶאֱ לִילֵי זְ הבֹו  -ימאסו
את הבל הע"ז שמכסף ומזהב,
אֲ שֶ ר עשּו לכֶם יְדֵ יכֶם  -חֵ ְטא  -הכירו בדעתכם,
שהע"ז שעשו ידיכם  -חטא וטעות הוא !!
ומדוע לא תשובו כבר כעת על עוונותיכם ?
ח .וְ נפַל ַאשּור  -בְ חֶ ֶרב ל ֹא ִאיש ,וְ חֶ ֶרב ל ֹא אדם
ת ֹאכְ לֶנּו  -אשור לא יפול בחרב שביד איש ,אלא
בחרב שביד המלאך,
וְ נס לֹו ִמפְ נֵי חֶ ֶרב  -כשיראה מלך אשור המגיפה,
ינוס מפניהָּ  -כמפני חרב,

42

ּובַ חּוריו  -למַ ס י ְִהיּו  -הנשארים בחיל אשור -
ימס לבבם מפחד.
ט .וְ סַ לְעֹו  -חוזק אשור,
ִממגֹור ַ -יעֲבֹור  -מרוב פחד  -יעבור חוזק ליבו -
ויֵחָּ לש,
וְ חַ תּו ִמנֵס שריו  -שרי אשור ישבר ליבם מפחד,
כמו הרואים את נס המלחמה,
נְאֻ ם ה' ,אֲ שֶ ר אּור לֹו  -בְ צִ יֹון ,וְ ַתנּור לֹו -
בִ ירּושל ִם  -דברי ה' ,שמוכן אצלו התנור והאש -
לאכול את חֵ יל אשור בירושלים.
פרק לב'
א .הֵ ן לְצֶ דֶ ק י ְִמלְך מֶ לְֶך  -הלא כדי לעשות צדק
מולך המלך .לכן ,התשועה תבוא ליהודה ,בזמן
חזקיהו  -שעשה צדק.
ּולְש ִרים  -ל ְִמ ְשפט ישרּו  -וכן השרים ראויים
להיות שרים ,כשעושים משפט וצדק כמו בזמן
חזקיהו.
ב .וְ היה ִאיש כְ מַ חֲ בֵ א רּוחַ  -האיש חזקיהו יהיה
לעמו ,כמקום מסתור מפני רוח חזקה,
וְ סֵ ֶתר ז ֶרם  -וכמסתור מפני זרם מים חזק,
כְ ַפ ְלגֵי מַ יִם בְ ציֹון  -וישפיע עליהם טובה ,כמו פלגי
מים (נחלי מים)  -בארץ ציה ,יבשה ושוממה.
כְ צֵ ל סֶ לַע כבֵ ד  -בְ ֶא ֶרץ ֲעיֵפה  -וכמו צל של סלע
כבד וגדול ,בארץ צמאה ( שהארץ מגולה לשמש ; כמו :
"ויבוא עשיו  ....והוא עיף" בראשית כה' כט' ,וכמו ..." :וְ כַ אֲ שֶ ר
יַחֲ ֹלם הַ צמֵ א וְ ִהנֵה ש ֶֹתה וְ הֵ ִקיץ וְ ִהנֵה עיֵף "...לעיל כט' ח' ) .

ג .וְ ל ֹא ִת ְשעֶ ינה עֵ ינֵי ר ִֹאים  -אחר שישיבם המלך
בתשובה ,לא ִי ְשעּו ( לא יסורו ) עֵ יני בנ"י  -מה' ית' ,
כמו שהם עתה( כמו שאמרַ " :ה ְשמֵ ן לֵב העם הַ ֶזה וְ אזְ ניו הַ כְ בֵ ד
וְ עֵ יניו השַ ע , "...לעיל ו ' י')

ואזְ נֵי בנ"י  -ישמעו את
וְ אזְ נֵי ש ְֹמעִ ים ִת ְקשַ בְ נה ָּ -
דבר ה' ( ,ולא יהיה " :ואזניו הכבד" )
דּ .ולְבַ ב נ ְִמה ִרים  -יבִ ין לדעַ ת  -לב הנמהרים
והכסילים  -יבין לדעת דבר ה',
ּולְשֹון עִ לְגִ ים ְ -תמַ הֵ ר לְדַ בֵ ר צחֹות -מי שהתייחסו
לנביא ,שמדבר בשפה עילגת ,שאינה מובנת

("כִ י בְ ַל ֲעגֵי שפה ּובְ לשֹון ַאחֶ ֶרת ְי ַדבֵ ר ֶאל העם הַ זה" לעיל כח' יא' )
 ימהרו להבין הדברים הצחים ( דברים זכים ובהירים -המתיישבים על הלב ) של הנבואה,

ה .ל ֹא יִק ֵרא עֹוד לְנבל  -נ ִדיב  -לא יקראו עוד
לנבל  -נדיב ,איש חשוב ומכובד( ,כמוַ " :האֲ מֹר לְמֶ לְֶך

בְ ִליעַ ל רשע ֶאל נ ְִדיבִ ים" איוב לד' יח')

ּולְכִ ילַי  -ל ֹא ֵיאמֵ ר שֹועַ  -ולכִ ילַי ( נוכל ) ,הרמאי -
לא יקראו עוד שוע  ,איש חשוב .
ו .כִ י נבל  -נְבלה יְדַ בֵ ר  -כי הלא הנבל מדבר דברי
נבלה ,דברים מגונים,
וְ לִבֹו ַ -יעֲשֶ ה אוֶן  -ועושה את מחשבות האון,
הרשַ ע שבליבו.
ֶּ
וברשַ ע,
חנֶף  -להתנהג בחנופה ֶּ
ַלעֲשֹות ֹ
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ּולְדַ בֵ ר ֶאל ה' תֹועה  -ומדבר אל העם ,דברים
המתעים אותם מדרך ה'
לְה ִריק ֶנפֶש רעֵ ב  -מרוקן וגוזל ,מאכל העניים
הרעבים,
ּומַ ְש ֵקה צמֵ א  -י ְַח ִסיר  -ומשקה ,יְחַ סֵ ר ויקח
מהצמאים,
ז .וְ ֵכלַי  -כֵליו רעִ ים  -והכילי ,הרמאי ,כְ לֵי
אּומנותו  -רעים  -שמרמה במידותיהם,
הּוא זִ מֹות יעץ  -חושב מחשבות ִמרמה,
לְחַ בֵ ל ֲע ִניִים  -בְ ִא ְמ ֵרי שֶ ֶקר  -משחית ועושה רע
לעניים  -באמרי שקר,
ּובְ דַ בֵ ר ֶאבְ יֹון ִמ ְשפט  -כשהאביון טוען טענותיו
במשפט ,בא הכילי ,ובאמרי שקר  -סותר את
דבריו.
ח .וְ נ ִדיב  -נ ְִדיבֹות יעץ  -ונדיב חושב תמיד לנדב
ולהטיב לכולם,
וְ הּוא  -עַ ל נ ְִדיבֹות יקּום  -בזכות נדיבותו  -תקום
ותתקיים מעלתו וגדולתו.
ט .נ ִשים שַ אֲ נַנֹות  -הערים הגדולות שביהודה,
היושבים בשלווה,
ק ְֹמנה ְ -שמַ עְ נה קֹולִי  -קומו ושמעו קולי,
בנֹות ב ְֹטחֹות  -הַ ְאזֵנה ִא ְמר ִתי -הכפרים הקטנים
סביב ערי יהודה  ,שיושבים בבטחה ( שלא יפגעו
מהאוייב )  -האזינו לאמרתי.
י .י ִמים עַ ל שנה ִ -ת ְרגַזְ נה ב ְֹטחֹות  -אתן
היושבות בבטחה -עוד יבוא עליכן רוגז ופחד
האוייב שנה אחר שנה ,כשיעשה עליכם נ"נ
המצור ,
כִ י כלה בצִ יר  -אֹסֶ ף בְ לִי יבֹוא  -גם כשיכלה
ויסתיים זמן הבציר  -לא יבואו הענבים
הנאספים  -הביתה( ,שהאוייב יקח אותם).
יאִ .ח ְרדּו שַ אֲ נַנֹותְ ,רגזה ב ְֹטחֹות  -עוד תהיו
חרדים מהרעה ,יושבי הערים השאננֹות והיושבות
בבטחה  -שלא יבוא האוייב,
פְ שֹטה וְ עֹרה  -עוד תהיו מופשטים מבגדיכם,
ותלכו בגילוי בשר,
וַחֲ גֹורה  -עַ ל חֲ לציִם  -תשימו חגורה בלבד
במתנים  -לכסות בשר ערוה,
יב .עַ ל שדַ יִם סֹפְ ִדים  -יטפחו הנשים על השדיים,
בדרך צער והספד,
ויספְ דו ,על השדות החמודות ( מרוב
עַ ל ְשדֵ י חֶ מֶ ד ְ -
שהיו משובחות  -היו חומדים וחפצים בהם )  -שנאבדו,
עַ ל ֶגפֶן פ ִֹריה  -ועל הגפנים שהיו מוציאים פירות
רבים ,ועתה נאבדו.
יג .עַ ל ַא ְדמַ ת עַ ִמי  -קֹוץ ש ִמיר ַת ֲעלֶה  -על אדמת
א"י יספידו  -שעלו בה קוץ ושמיר ( מיני קוצים ),
כִ י עַ ל כל ב ֵתי משֹוש  -וכן יספדו על חורבן
הבתים ,שהיה בהם משוש ושמחה,
ִק ְריה עַ לִיזה -ועל הערים העליזות  -שחרבו.
יד .כִ י ַא ְרמֹון נֻטש  -ארמון המלך  -נעזב ,
(שאומר שה' לא רואה ומשגיח),

הֲ מֹון עִ יר  -עֻזב  -המון העם שבערים  -נעזבו וגלו
ממקומם,
ֹעפֶל ובַ חַ ן  -המגדלים חזקים,
היה בְ עַ ד  -יהיו ְל -
ְמערֹות  -למערות  -מקום לחיות השדה,
עַ ד עֹולם  -לזמן רב מאוד,
ְמשֹוש פְ ר ִאים  -שישמחו בהם ( במערות ) הפראים ,
החמור בר,
ִמ ְרעֵ ה עֲד ִרים -וירעו שם עדרי הצאן.

טו .עַ ד יֵע ֶרה עלֵינּו רּוחַ ִממרֹום  -וכל החורבן הזה
יהיה ,עד שה' ישפוך עלינו ברצונו ,רוח רחמים
ממרום,
וְ היה ִמ ְדבר ַ -לכ ְַרמֶ ל  -א"י ,שהיתה שוממה
כמדבר ,תהיה ככרמל  -מקום שדות וכרמים,
( ברוב טובה וברכה )

וְ הַ כ ְַרמֶ ל ַ -ליַעַ ר יֵחשֵ ב  -והעמים שהצליחו,
והיו כְ " -כרמל" ,יושפלו מגדולתם ויהיו נמשלים
ליער,
טז .וְ ש ַכן בַ ִמ ְדבר ִ -מ ְשפט  -בירושלים שהיתה
כמדבר  -י ְִרבֶּ ה המשפט והצדק,
ּוצְ דקה  -בַ כ ְַרמֶ ל ֵתשֵ ב  -ובכרמל ,בא"י ,תשב
הצדקה  -שירבו בה בעשיית צדקה.
יז .וְ היה מַ עֲשֵ ה הַ צְ דקה  -שלֹום  -בזכות ריבוי
הצדקה יהיה להם  -שלום !
ַו ֲעבֹדַ ת הַ צְ דקה  -הַ ְש ֵקט ובֶ טַ ח עַ ד עֹולם  -ובזכות
עשיית הצדקה ,יהיה להם שקט ובטחון עד עולם
!
יח .וְ ישַ ב עַ ִמי בִ ְנוֵה שלֹוםּ ,ובְ ִמ ְשכְ נֹות ִמבְ טַ ִחים,
ּובִ ְמנּוחֹת שַ אֲ נַנֹות -בנ"י ,י ְֵשבו בבית מלא בשלום,
בבטחון ,במנוחה ובשלווה,
יטּ .וב ַרד  -ירידת ברד ( ,רש"י ; וב ַרד ,קמץ ופתח  -מורה
על פועל.כמו :הלַך ,ישַ ב ,ע ַמד וכדו' )

בְ ֶרדֶ ת הַ יעַ ר  -ירידת הברד ,תהיה על עצי היער,
ולא בתוך העיר,

( הפורענות תכה ברשעים  -שנמשלו ליער ; לעיל פס' טו' )

ּובַ ִשפְ לה  -ובשפלות שהושפלו בנ"י תמיד,
ִת ְשפַל העִ יר  -יושפלו ערי העמים.
כַ .א ְש ֵריכֶם  -אשריכם בנ"י !
ז ְֹרעֵ י עַ ל כל מיִם  -שאתם זורעים במקום מים -
שהתבואה מצליחה (שזרעתם צְ דקֹות רבות ,ולכן תצליחו,
ותקבלו שכר פעולתכם )

שת ְשלְחּו השור -
ְמשַ לְחֵ י ֶרגֶל הַ שֹור וְ הַ חֲ מֹור ִ -
לדוש את רֹוב התבואה ,ואת החמור  -לשאת
התבואה מהשדה.

פרק לג'
א .הֹוי שֹודֵ ד  -הוי ,על מלך אשור  -השודד,
וְ ַאתה ל ֹא שדּוד  -אך אותך  -עדיין לא שדדו,
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ּובֹוגֵד ,וְ ל ֹא בגְ דּו בֹו  -אתה היית בוגד בעמים רבים
 ,אך בך עדיין לא הצליחו לבגוד,
כַהֲ ִת ְמָך שֹודֵ ד  -תּושַ ד  -כשיושלם זמנך להיות
שודד  -ישדדו אותך,
ְֹלתָך לִבְ גֹד  -יִבְ גְ דּו בְך  -כשיכלה ויושלם זמנך
ַכנ ְ
לבגוד בעמים  -יבגדו בך.
ב .ה' חנֵנּו לְָך ִקּוִ ינּו  -ה' ,רחם עלינו כי לך אנו
מקווים,

הֱ יֵה זְ רֹעם לַבְ ק ִרים  -הֱ יֵה לבנ"י ,לכוח ולמגן כל
בוקר ובוקר,
ַאף יְשּוע ֵתנּו בְ עֵ ת צרה -ובודאי שיושיענו -בזמן
צרה.
גִ .מקֹול המֹון  -מקול ההַ ִמיָּה( הרעש ) שבמחנה
אשור  -כשיבוא עליהם המלאך,
נ ְדדּו עַ ִמים  -כל העמים ,יברחו וינדדו לכל עבר,
רֹוממֻ ֶתָך  -נפְ צּו גֹויִם  -כשי ְֵדעו כי ה' מרֹומם
מֵ ְ
ונשגב עליהם( אחר מפלת אשור )  -ינוסו ויפוצו
הנשארים ממכת המלאך.
ד .וְ אֻ סַ ף ְש ַל ְלכֶם  -השלל שתאספו ממחנה אשור,
יאסף בקלות רבה,
סיל  -כמו שאוספים את החסיל (הארבה)
אֹסֶ ף הֶ ח ִ
כשנַח בשדות,
כְ מַ שַ ק גֵבִ ים ש ֵֹקק בֹו  -וכמו קול המים
השוקקים ומרעישים בבורות המים ,כך
ינהמו הבאים לשלול השלל,
שכֵן מרֹום  -במפלת אשור ֹיִשָּ גֵב
ִשגב ה' כִ י ֹ
ה .נ ְ
ויתגדל שם ה' השוכן במרום,
ִמלֵא צִ יֹון ִמ ְשפט ּוצְ דקה  -ה' ימלא את ציון
משפט וצדקה.
ו .וְ היה אֱ מּונַת עִ ֶתיָך  -קיום הזמנים הטובים
הללו ,
חֹסֶ ן יְשּועֹת  -וחוזק הישועות ימשיך ויתמיד,
חכְ מַ ת ודעַ ת י ְִר ַאת ה' ִהיא אֹוצרֹו -אם תלכו ע"פ
החכמה ודעת ה' ,ואת יראת האלוקים שבלבכם,
תשמרו עליה באוצר  -לגודל חשיבותה.
ז .הֵ ן ֶא ְר ֶאלם  -הנה ,השליחים ההולכים ממקום
למקום,
צעֲקּו חֻ צה  -יצעקו בחוץ על גודל הרעה לישראל ,

( לפני מפלת אשור )

מַ לְאֲ כֵי שלֹום  -מַ ר יִבְ כיּון  -המלאכים שנשלחים
בזמן השלום ,בעת ההיא יבכו במרירות רבה על
רעת בנ"י,
ח .נשַ מּו ְמ ִסלֹות  -המסילה ,הדרכים הסלולות,
שוממות ( ,בגלל המלחמה )
שבַ ת  -עֹבֵ ר א ַֹרח  -התבטלו מהדרכים( מהא ַֹרח ) כל
עובר ושב,
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הֵ פֵר בְ ִרית  -האוייב ,ביטל את הברית שכרת עם
ישראל,
מ ַאס ע ִרים  -מאס בערי ישראל  -להחריבם עד
היסוד,
ל ֹא חשַ ב אֱ נֹוש  -לא החשיב האנשים ,להתנהג
עימם בכבוד וכבני אדם,

ט .אבַ ל  -נשחתה ,
אֻ ְמלְלה א ֶרץ  -ונכרתה הארץ,
הֶ ְחפִ יר לְבנֹון  -קמַ ל  -האוייב" ,בִ יֵש" את היערות
שבארץ ,כי הכרית את כל העצים ,וכל הארץ
שוממה(,כמו..." :קנֶה וסּוף  -קמֵ לּו" ; לעיל יט' ,ו' )
היה הַ שרֹון  -כעֲרבה  -השרון ( מקום מרעה ) היה
כמו מדבר,
וְ נֹעֵ ר  -בשן וְ כ ְַרמֶ ל  -פירות העצים ,בהרי הבשן
והכרמל " -יְנּועַ רּו" ויפילו פירותיהן.
י .עַ תה אקּום י ֹאמַ ר ה' ,עַ תה ֵארֹומם עַ תה ֶאנשֵ א
 כעת ,לפני החורבן הגמור של בנ"י ,יקום ה'ירום וינשא על מלך אשור  -להושיע את עמו.
יאַ .תהֲ רּו חֲ שַ שֵ ,תלְדּו ַקש  -מחשבתם לכבוש את
ירושלים ,נמשלה להריון ולידה של חשש וקש,
( חשש-דק יותר מהקש )

רּוחֲ כֶם ֵ -אש ת ֹא ַכ ְלכֶם  -מחשבתכם זו ,תגרום
שתשרפו באש.
יב .וְ היּו עַ ִמים ִמ ְש ְרפֹות ִשיד  -העמים שבאו על
ירושלים ,ישרפו כאבנים  -השורפים לסיד,
סּוחים  -ב ֵאש יִצַ תּו  -וכמו קוצים
קֹוצִ ים כְ ִ
רּותים ( שהם יבשים מאוד )  -ונשרפים במהירות.
כְ ִ
יתי  -הרחוקים
חֹוקים אֲ שֶ ר ע ִש ִ
יגִ .ש ְמעּו ְר ִ
מירושלים ,ישמעו את שעשה ה' במחנה אשור,
ְּודעּו ְקרֹובִ ים גְ בֻר ִתי  -והקרובים שהיו במחנה
אשור ,י ְֵדעּו את גבורת ה' שראו !
יד .פחֲ דּו בְ צִ יֹון חַ ט ִאים  -כשבא מלך אשור על
ירושלים ,החוטאים ( שבנא וסיעתו ) פחדו מפניו,
אחֲ זה ְרעדה  -חֲ נֵפִ ים  -ואת הרשעים  -אחזה
רעדה,
ִמי יגּור לנּו ֵאש אֹוכֵלה  -מי יעמוד להלחם לנו
מול האש הגדולה הזו  ,האוכלת את כל העמים ?
מֹוקדֵ י עֹולם  -מי ילחם ויעמוד
ִמי יגּור לנּו ְ
בשבילנו ,מול מלך אשור ששרף עמים בכל
העולם,
הלְֵך צְ דקֹות וְ דֹבֵ ר מֵ יש ִרים  -המלך חזקיהו ,
טוֹ .
שהולך בדרך של צדק ,ודיבורו תמיד ביושר ובלא
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מרמה,
מ ֵֹאס בְ בֶ צַ ע מַ עֲשַ קֹות  -שמואס בממון עשוק,
נֹעֵ ר כַפיו ִ -מ ְתמְֹך בַ שֹחַ ד  -שידיו מואסות
מלקחת שוחד,
אֹטֵ ם אזְ נֹו ִ -מ ְשמֹעַ ד ִמים  -שאוטם את אזניו
מלשמוע דברים הגורמים לשפוך דם נקיים,
וְ עֹצֵ ם עֵ יניו  -מֵ ְראֹות בְ רע  -ושעוצם את עיניו
מלראות דברים אסורים.ובזכות צדקותו  -תנצל
ירושלים ( ,תשובה על " :מי יגור לנו )"...
ִשכֹן  -הוא ישכון במקום גבוה,
רֹומים י ְ
טז .הּוא ְמ ִ
"האש אֹו ֵכלָּה" ( האוייב ),
ֵ
ולא תשיגנו

ְמצדֹות ְסלעִ ים ִ -מ ְשגַבֹו  -גדולתו וחוזקו יהיה,
כמבצר שבתוך סלעים,
ל ְַחמֹו  -נִתן ,מֵ ימיו  -נֶאֱ מנִים  -מהשמים ינתן לו
לחם ,והמים יהיו נאמנים וקיימים אצלו,
(שאף במצור ארוך  ,יוכל לשרוד )

יז .מֶ לְֶך בְ יפְ יֹו ֶ -תחֱ זֶינה עֵ ינֶיָך  -עיניך יראו ,את
יופיו וגדולתו של חזקיהו,
ִת ְר ֶאינה ֶא ֶרץ מַ ְרחַ ִקים  -במקום שהיו רואות עד
עתה ,את גדולת מלך אשור שבא מארץ רחוקה,
יח .לִבְ ָך י ְֶהגֶה ֵאימה  -לבכם היה תמיד חושב
בפחד,
ספֵר  -היכן סופר מלך אשור ,הכותב את
ַאיֵה ֹ
סכום המס המוטל עלינו,
ַאיֵה ש ֵֹקל  -היכן השוקל את כסף המס  -למלך,
ספֵר ֶאת הַ ִמגְ דלִים  -היכן הממונה ,לספור
ַאיֵה ֹ
את המגדלים והבתים הגבוהים,

( שלפי המספר  -יטיל עלינו את שיעור המס )
יטֶ .את עַ ם נֹועז  -ל ֹא ִת ְר ֶאה  -אך כעת ( אחר מפלת
אשור ) ,לא תראו יותר את העם החזק הזה,

עַ ם עִ ְמ ֵקי שפה ִמ ְשמֹועַ  -את העם ,ששפתו היתה
"עמוקה"  -מכדי שתוכלו לשמוע  ,להבין,
ִנלְעַ ג לשֹוןֵ ,אין בִ ינה  -שלשונו היתה בעיניכם
עילגת ,לא מובנת,
כ .חֲ זֵה צִ יֹון  -תראו את גדולת ציון,
ִק ְריַת מֹועֲדֵ נּו  -העיר שאנו נועדים לבוא שמה,
( ברגלים )

עֵ ינֶיָך ִת ְר ֶאינה יְרּוש ַל ִם  -נוֶה שַ אֲ נן  -עינכם יראו
את ירושלים כמקום שקט ושלֵו,
אֹהֶ ל בַ ל יִצְ ען  -האהלים ( הבתים ) שבירושלים ,לא
יתפרקו עוד,
בַ ל יִסַ ע י ְֵתדֹתיו לנֶצַ ח  -ויתדות האוהל עוד זמן
רב ,לא יֵעָּ ְקרּו ויסעו ממקומם,
וְ כל חֲ בליו בַ ל יִנ ֵתקּו  -החבלים הקשורים ביתדות
 לא יתנתקו מהיתדות.כא .כִ י ִאם שם ַא ִדיר ה' לנּו  -כי באמת ,ה' יהיה
לנו לאדיר ,לחוזק גדול,
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ְמקֹום נְה ִרים ְיא ִֹרים ַרחֲ בֵ י ידיִם  -ויגן על
ירושלים ,כאילו נהרים ויאורים רחבים וגדולים,
מסובבים סביב העיר ,להגן מפני האוייבים,
בַ ל ֵתלְֶך בֹו אֳ נִי שַ יִט  -שלא תוכל לעבור בהם
אניה השטה במשוטים,
וְ צִ י ַא ִדיר ל ֹא יַעַ בְ ֶרנּו -ואניה גדולה לא תוכל
לעבור בזרם הנהר הגדול,
כב .כִ י ה' שֹפְ טֵ נּו  -ה' יעשה לנו משפט  -מאשור,
קנּו  -והוא מושל בנו ( המושל מחוקק חוקים
ה' ְמח ְֹק ֵ
לעמו )

יֹושיעֵ נּו  -הוא מלכנו והוא יושיענו.
ה' מַ ְלכֵנּו הּוא ִ
כג .נ ְִטשּו חֲ בליְִך  -החבלים של ִמפְ ַ ֹרשֵ י "האניה"
של אשור  -נעזבו ִמיְדֵ י ְמכַוְ ונֵי המפרש,
בַ ל יְחַ זְ קּו כֵן  -ת ְרנם  -לא יוכלו לחזק את התורן (
שעליו קשורים המפרשים ) כֵן  -באופן חזק וראוי לו,
בַ ל פ ְרשּו נֵס -ולא יוכלו לפרוש את המפרשים
שעל התורן,
אז חֻ לַק עַ ד שלל  -מַ ְרבֶ ה  -אז יחלקו את השלל
הרב שתעזבו..." (,שלל  -מַ ְרבֶ ה) "...
פִ ְס ִחים  -בזְ זּו בַ ז  -אפילו הפסחים שמאחרים
לבוא אחר כולם מחמת מומם  -יספיקו לבוז
הביזה של אשור ( ,שלל מרבה )
ִיתי  -השוכן בירושלים לא
כדּ .ובַ ל י ֹאמַ ר שכֵן חל ִ
יאמר נהייתי חולה מרוב צרות,
העם הַ ישֵ ב בּה  -נְשֻ א עֹון  -כי העם שישב
בירושלים ,יהיה נשוא עון  -מכופר מעוונות.
פרק לד'
ִשמֹעַ ּ ,ולְאֻ ִמים הַ ְק ִשיבּו  -את דבר
אִ .ק ְרבּו גֹויִם ל ְ
ה',
ּומֹלאּהֵ ,תבֵ ל וְ כל צֶ אֱ צ ֶאיה  -תשמעו
ִת ְשמַ ע הא ֶרץ ְ
יושבי תבל ,וכל בניהָּ  ,כל יושביהָּ ,
ב .כִ י ֶקצֶ ף לַה' עַ ל כל הַ גֹויִם ,וְ חֵ מה עַ ל כל צְ באם-
כי כעס וחימה יש לה' על כל הגויים וצבאותיהם,
הֶ חֱ ִרימם ,נְתנם לַטבַ ח  -החרים אותם לטבח,
לשחיטה והריגה.
ג .וְ חַ ְללֵיהֶ ם י ְֻשלכּו  -שלא יקברו את המתים,
ּופִ גְ ֵריהֶ ם ַ -י ֲעלֶה ב ְאשם  -ומתוך שלא יקברו,
יעלה ריח רע מהפגרים המושלכים(.כמו":ובאש היאור)
וְ נמַ סּו ה ִרים ִמדמם  -ההרים ,ימסו כבייכול,
מרוב דם ההרוגים.
ד .וְ נמַ קּו כל צְ בא הַ שמַ יִם  -יִמסו ,יִכְ לּו ויֵעָּ לְמּו כל
צבא השמים בעיני הגויים,
( שמרוב הצרות ,יֵראה להם כאילו ח ְשכּו מאורות השמים )

וְ נגֹלּו כַסֵ פֶר  -הַ שמיִם -השמים כבייכול ִ -י ָּגלְלּו,
ובתוכםִ ,י ָּגלְלּו המאורות  -לגויים.
וְ כל צְ באם  -יִבֹול  -וכל המאורות שבשמים  -יבלו

( יחשכו ) ,

כִ ְנבֹל עלֶה ִמ ֶגפֶן  -כמו העלה הנובל בעץ הגפן,
ּוכְ נֹבֶ לֶת ִמ ְת ֵאנה  -וכמו התאנה ,שנובלת בעץ
התאנה.
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ה .כִ י ִרּוְ תה בַ שמַ יִם  -חַ ְרבִ י  -חרב ה' שבשמים,
ִת ְרוֶּה מרוב דם ההרוגים,
ִהנֵה עַ ל אֱ דֹום ֵת ֵרד  -ותרד להרוג את אדום,
וְ עַ ל עַ ם חֶ ְר ִמי  -ל ְִמ ְשפט  -ועל העם שאני מחרים
 תעשה בו משפט.ו .חֶ ֶרב לַה'  -מלְאה דם  -חרב ה' ,תתמלא בדם
ההרוגים באדום,
הֻ דַ ְשנה  -מֵ חֵ לֶב  -והחרב,כבייכול ֵתעָּ שֶּ ה דשנה
ושמנה ,מרוב חֵ לֶּב בשר ההרוגים,
תּודים  -ומרוב דם הכבשים
ִמדַ ם כ ִרים וְ עַ ִ
והעתודים (,עיזים זכרים )
מֵ חֵ לֶב כִ לְיֹות ֵאילִים  -ומרוב חֵ לֶּב של כליות
האילים ( ,משל על גודל החורבן שבאדום )
כִ י זֶבַ ח לַה' בְ בצְ רה ,וְ טֶ בַ ח גדֹול בְ ֶא ֶרץ אֱ דֹום  -כי
ה' ,עומד לעשות זבח וטבח גדול בעיר בצרה
ובאדום כולה.
ז .וְ י ְרדּו ְר ֵא ִמים עִ מםּ ,ופ ִרים עִ ם ַאבִ ִירים  -יחד
עם הכרים ,העתודים והאילים ,יכרתו גם
הר ֵא ִמים והפרים עם כל הגיבורים,
ְ
( משל ,לנפילת כל גיבורי אדום )

וְ ִרּוְ תה ַא ְרצם ִ -מדם  -ארץ אדום תרוה מרוב דם
ההרוגים,
ַועֲפרם  -מֵ חֵ לֶב ְידֻשן  -ועפר הארץ  -יהיה דשן
ושמן מרוב בשר ההרוגים.
ח .כִ י יֹום נקם לַה'  -מוכן לנקמה באדום,
לּומים  -ל ְִריב צִ יֹון  -שנה עומדת ומוכנה,
ְשנַת ִש ִ
לשלם על הריב ,שהיו רבים על ציון.
ט .וְ נֶהֶ פְ כּו נְחלֶיה ְ -ל ֶז ֶפת  -מֵ י הנחלים  -יהפכו
לזפת,
ַועֲפרּה  -לְגפְ ִרית  -ועפר הארץ יהפך לגופרית,
וְ היְתה ַא ְרצּה ְ -ל ֶזפֶת בֹעֵ רה  -וארצם תהיה
ירה של זפת ( ,שדולק בחוזקה )
לבְ עֵ ָּ
יַ .ליְלה וְ יֹומם ל ֹא ִתכְ בֶ ה ,לְעֹולם ַי ֲעלֶה עֲשנּה -
לילה ויום לא תכבה האש ,לזמן רב יעלה העשן,
ִמדֹור לדֹור ֶתחֱ רב  -מאותו דור ועד דור אחרון,
חרבָּ ה,
תהיה ֵ
ְלנֵצַ ח נְצ ִחים ֵאין עֹבֵ ר בּה  -ולנצח לא יעבור שם
אדם ,מגודל השממה שתהיה.
ִשכְ נּו
ירשּוה  -ק ַאת ,וְ ִקפֹוד ,וְ ַינְשֹוף ,וְ ע ֵֹרב  -י ְ
יא .וִ ֵ
בּה  -מיני עופות אלו ישכנו בה ,מגודל השממה,
וְ נטה עלֶיה ַקו תֹהּו  -ה' יטה עליהם קו "שימדוד"
ריקנות שבארץ ( במקום קו הבנין  -ליישר קיר הבנין ,יטה
עליהם קו ,למדוד את גבול ומידת הריקנות והשממה )

וְ ַאבְ נֵי בֹהּו  -והאבן של הקו" ,תמדוד" את מקום
וגודל השממה ( במקום האבן ,שקושרים בקצה קו הבנין ,כדי

שהקו יפול ביושר לארץ  -ליישר בנין הקיר )

יב .ח ֶֹריה  -השרים,
וְ ֵאין שם ְמלּוכה י ְִקראּו  -ואין שם אחד מהם,
שקורא על עצמו שהוא שר ומלך,
וְ כל ש ֶריה  -י ְִהיּו אפֶס -וכל השרים יכלו ,ויהיו
כאפס  ( .שהלא כולם יגלו או ימותו )
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יג .וְ ע ְלתה ַא ְר ְמנ ֶֹתיה ִס ִירים  -בארמונות יעלו
קוצים ( ,מרוב השממה )
ִקמֹוש וחֹוחַ  -בְ ִמבְ צ ֶריה  -ובמבצרים יעלו ִקּמֹוש
וָּחֹוחַ ( מיני קוצים )
וְ היְתה ְ -נוֵה ַתנִים  -ותהיה אדום בית לתנים -
הגרים במקום שומם מישוב,
חצִ יר  -לִבְ נֹות ַיעֲנה  -וחצר  -לבנות יענה (.שם עוף )
ידּ .ופגְ שּו צִ יִים ֶאת ִאיִים וְ שעִ יר עַ ל ֵרעֵ הּו י ְִקרא -
החיות צִ יִים ו ִאיִים ,וְ שָּ עִ ירים ( מין שדים ,הנמצאים
במקום שממה ) ,יפגשו שם אלו את אלו,
ַאְך שםִ ,ה ְרגִ יעה לִילִיתּ ,ומצְ אה לּה מנֹוחַ  -שם
הלילית(שם שֵ ידה) ,תצמא לה מקום ברוגע
ובמנוחה.
טו .שמה ִקנְנה ִקפֹוז  -שם תעשה הקיפוד את
הקן,
ו ְַתמַ לֵט  -ותמליט ,ותלד את הביצים.
ּוב ְקעה  -ויבקעו הביצים ויצאו האפרוחים,
וְ דגְ רה בְ צִ לּה  -ותאסוף האפרוחים לחסות
בצילה,
ַאְך שם נ ְִקבְ צּו דַ יֹות  -שם נקבצו הדיות ,

( הדַ יה  -שֵ ם עוף )

ִאשה ְרעּותּה -אחת עם חברתה,
ּוקראּו  -קראו בכל ספר
טזִ .ד ְרשּו מֵ עַ ל סֵ פֶר ה' ְ -
ה'  (,ספר ישעיהו )
ַאחַ ת מֵ הֵ נה ל ֹא נֶעְ דרהִ ,אשה ְרעּותּה ל ֹא פקדּו -
אחת מהחיות המזכרות בספר זה  -לא יעָּ ְדרּו,
אחת עם חברתה לא ִיפ ְָּקדּו ,לא י ְַח ְסרּו מארץ
אדום בשממותה,
כִ י פִ י הּוא צִ ּוה  -כי פי ה' ציוה על חורבן זה,
וְ רּוחֹו  -הּוא ִקבְ צן  -רוח של פי ה'  -קבץ את
החיות האלו לאדום.
יז .וְ הּוא ִהפִ יל להֶ ן גֹורל ,וְ ידֹו ִחל ְַקתה להֶ ם בַ קו -
ה' יפיל להם בגורל ויחלק את ארץ אדום לחיות -
בקו המידה,
ִשכְ נּו בּה  -החיות.
עַ ד עֹולם יִירשּוה ,לְדֹור ודֹור י ְ
פרק לה'
א .יְשֻ שּום ִמ ְדבר וְ צִ יה  -יושבי א"י ,שנמשלה
למדבר וציה( שממה )  ,ישושו וישמחו במפלת
אדום,
וְ תגֵל עֲרבה  -ותגל משמחה ,א"י שהיתה כערבה,
כמדבר,
וְ ִתפְ ַרח כַחֲ בַ צלֶת  -ותעלה פרחים כפרח החבצלת.
( ה ֶו ֶרד )

ב .פרֹחַ ִתפְ ַרח  -וְ תגֵלַ ,אף גִ ילַת וְ ַרנֵן  -תפרח א"י
ותגל ותרנן בשמחה,
כְ בֹוד הַ לְבנֹון נ ִַתן לּה  -ותרבה בשמחה ,על יופי
עצי לבנון  -שישוב ו ִינ ֵָּתן בא"י,
הֲ דַ ר הַ ַכ ְרמֶ ל וְ הַ שרֹון  -ועל היופי שישוב להיות
בא"י מיופי הכרמל ומטוב השרון.
הֵ מה  -יושבי א"י,
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י ְִראּו כְ בֹוד ה' הֲ דַ ר אֱ ֹלהֵ ינּו  -יופי והדר כבוד ה'
שיתגלה בארץ.
ג .חַ זְ קּו ידַ יִם רפֹות  -חזקו בנ"י ,איש את אחיו
שידיו רפות ,חלשות באמונת גאולת ישראל,
כשלֹות ַאמֵ צּו  -וברכיים נכשלות ( שלא
ּובִ ְר ַכיִם ְ
עומדות בחוזק ,לצפות לישועת ה' המתמהמת מלבוא )  -חזקו.
דִ .א ְמרּו ְלנ ְִמהֲ ֵרי לֵב  -אמרו לאלו שליבם ממהר
לראות הגאולה ,ונחלשים מכך שמתאחרת לבוא,
ִחזְ קּו ַאל ִתיראּו  -אל תחששו מרוב צרות הגויים,
ִהנֵה אֱ ֹלהֵ יכֶם  -נקם יבֹוא  -בגויים,
ֹלהים הּוא יבֹוא וְ יֹשַ ֲעכֶם -להוציאכם
גְ מּול אֱ ִ
מהגלות.
ה .אז  -בזמן ישועת הגאולה,
ִתפ ַק ְחנה עֵ ינֵי עִ וְ ִרים וְ אזְ נֵי חֵ ְר ִשים ִתפ ַת ְחנה -
יפקחו עֵ ינֵי העִ וְ רים ,ואזני החרשים  -שלא רצו
לשמוע דבר ה'  -יראו ויבינו את אמיתות נבואת
ה',
ו .אז יְדַ לֵג כ ַאיל  -פִ סֵ חַ  -בנ"י ,שהיו חלשים
האיָּל,
כפסחים  -ידלגו במהירות כמו ַ
וְ תרֹן  -לְשֹון ִאלֵם  -בנ"י  ,שהיו כאלמים מפחד
הגויים  -ירננו וישבחו את ה' על ישועתו,
כִ י נִבְ ְקעּו בַ ִמ ְדבר  -מַ יִםּ ,ונְחלִים  -בעֲרבה -
ויהללו את ה'  ,שבדרך כשישובו לארצם ,יִבָּ ַקע
המדבר  -ויֵצְ או מים חיים ,ונחלים  -יֵצְ או בערבה.
ז .וְ היה הַ שרב -לַאֲ גם  -השרב ,החום הגדול -
יהפך לשבים ארצה  -לאגם של מים ,
וְ צִ מאֹון  -לְמַ בּועֵ י מיִם  -ומקום של צמאון  -יהפך
למקופם שנובעים בו מי מעיינות.
בִ ְנוֵה ַתנִים ִ -רבְ צּה  -במקום שהיו בו התנים -
ירבצו שם הצאן,
חצִ יר  -לְקנֶה וגֹמֶ א  -ומקום התנים ,יהפך לחצר
( כמו …":חצִ יר  -לִבְ נֹות ַיעֲנה…" ; לעיל לד' ג' ) -שיגדלו שם
ָּקנֶּה וגֹמֶּ א  -הגדלים ליד המים.
סלּול ודֶ ֶרְך  -שם במדבר ( בדרך
ח .וְ היה שם  -מַ ְ
לא"י ) יהיה דרך סלולה לשבים,
וְ דֶ ֶרְך הַ קֹדֶ ש יִק ֵרא לּה  -לדרך שישובו בה לא"י,
ל ֹא יַעַ בְ ֶרנּו טמֵ א  -שהגויים לא יעברו בדרך זו,
וְ הּוא למֹו  -ודרך זו  -רק להם  ( ,לשבים לציון )
הלְֵך דֶ ֶרְך ,וֶאֱ וִ ילִים  -ל ֹא י ְִתעּו  -גם הרגיל להיות
ֹ
הולך דרך ,וגם האוִ ילִים (בענייני הליכה בדרכים) -
לא יתעו בה(.שהדרך תהיה קלה וישרה )
ט .ל ֹא י ְִהיֶה שם  -בדרך זו,
ַא ְריֵהּ ,ופְ ִריץ חַ יֹות  -בַ ל ַי ֲעלֶנה  -האריה וחיות
רעות ואכזריות  -לא יעלו בדרך זו,
ל ֹא ִתמצֵ א שם  -כל חיה,
וְ הלְכּו גְ אּולִים  -הגאולים בלבד ילכו בדרך זו.
יּ .ופְ דּויֵי ה' יְשֻ בּון  -הפדויים שה' יִפְ דֶּ ה -
ישובו לא"י,
ּובאּו צִ יֹון בְ ִרנה,
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וְ ִש ְמחַ ת עֹולם עַ ל ר ֹאשם  -שמחה תמידית  -שלא
תפסק ,תהיה על ראש השבים,
ששֹון וְ ִש ְמחה י ִַשיגּו  -בנ"י בארץ,
וְ נסּו  -יגֹון וַאֲ נחה  -ינוסו מהם ,כל היגון
והאנחות שהיו לבנ"י בגלות.
פרק לו'
אַ .וי ְִהי בְ ַא ְרבַ ע עֶ ְש ֵרה שנה לַמֶ לְֶך ִחזְ ִקיהּו ,עלה
סַ נְחֵ ִריב מֶ לְֶך ַאשּור עַ ל כל ע ֵרי יְהּודה הַ בְ צֻרֹות
ַוי ְִתפְ שֵ ם  -בשנה ה  14 -לחזקיהו ,כבש סנחריב
את כל ערי יהודה הבצורות.
ִשלַח מֶ לְֶך ַאשּור ֶאת ַרבש ֵקה ִמלכִ יש
בַ .וי ְ
יְרּוש ַלְמהֶ ,אל הַ מֶ לְֶך ִחזְ ִקיהּו  -סנחריב שלח את
רבשקה ( אחד השרים ) ,מלכיש ( עיר ביהודה ) אל
חזקיהו שבירושלים,
בְ חֵ יל כבֵ ד  -בְ לִיוּוי חיילים רבים,
ַו ַי ֲעמֹד בִ ְתעלַת הַ בְ ֵרכה העֶ לְיֹונה  -בתעלה,
שיוצאת מהבריכה העליונה,
בִ ְמ ִסלַת ְ -שדֵ ה כֹובֵ ס -בדרך הנקראת:
שדֵ ה כֹובֵ ס"( .ששם היו מכבסים הבגדים ).
"ְ
גַ .ויֵצֵ א ֵאליו ֶאלְי ִקים בֶ ן ִחל ְִקיהּו אֲ שֶ ר עַ ל הַ ביִת -
הממונה על בית המלך,
ספֵר ,וְ יֹואח בֶ ן אסף  -הַ מַ זְ כִ יר  -המזכיר
וְ שֶ בְ נא הַ ֹ
 ,הממונה על ספר הזכרונות.
ד .וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם ַרבש ֵקהִ :א ְמרּו נא ֶאל ִחזְ ִקיהּו
כֹה אמַ ר הַ מֶ לְֶך הַ גדֹול מֶ לְֶך ַאשּור מה הַ בִ טחֹון
הַ זֶה אֲ שֶ ר בט ְחת  -במה אתה בוטח ,שאתה מורד
בי ?
ה .אמַ ְר ִתי ַאְך ְדבַ ר ְשפ ַתיִם  -עד כעת אמרתי,
שמרידתך בי ,היא רק בפיך ובשפתיך ,אך
שתראה שאבוא עליך למלחמה  -תכנע לפני,
עֵ צה ּוגְ בּורה ל ִַמלְחמה  -או שתכין עצמך בעיצות
ובגבטורות להלחם עימי,
עַ תה ,עַ ל ִמי בטַ ְחת כִ י מ ַר ְדת בִ י  -אך כעת ,שאתה
לא נכנע ,וגם לא מכין עצמך למלחמה,
על מי אתה בוטח ??
וִ .הנֵה בטַ ְחת עַ ל ִמ ְשעֶ נֶת הַ קנֶה הרצּוץ הַ זֶה עַ ל
ִמצְ ַריִם ,אֲ שֶ ר יִסמֵ ְך ִאיש עליו ּובא בְ כַפֹו ּונְקבּה -
הנה ,אתה בוטח על מצרים שדומים לקנה שבור -
שהנשען עליו יחתוך את ידו !
כֵן פ ְַרעֹה מֶ לְֶך ִמצְ ַריִם לְכל הַ ב ְֹט ִחים עליו -שכל
הבוטח בו -לא יקבל ממנו עזרה ,ויפול במלחמה !
ז .וְ כִ י ת ֹאמַ ר ֵאלַי ֶאל ה' אֱ ֹלהֵ ינּו בט ְחנּו  -ואם
תאמר שאתה בוטח בַ ה' ית',
הֲ לֹוא הּוא  -הלא הוא ה',
אֲ שֶ ר הֵ ִסיר ִחזְ ִקיהּו ֶאת במֹתיו וְ ֶאת ִמזְ בְ חֹתיו -
שחזקיהו הסיר את הבמות והמזבחות שבנו בכל
הארץ לשם ה'  ( ,משום איסור במות )
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וַי ֹאמֶ ר לִיהּודה וְ לִירּושלַם :לִפְ נֵי הַ ִמזְ בֵ חַ הַ זֶה
ִת ְש ַתחֲ וּו  -ואמר לכל ישראל לבוא רק לפני ה'
בירושלים !
וא"כ כיצד יעזור ה' לחזקיהו שמיעט הקרבת
קרבנות לפניו ??
ח .וְ עַ תה ִה ְתע ֶרב נא ֶאת אֲ ֹדנִי הַ מֶ לְֶך ַאשּור  -בא
ותעשה "התערבות" עם מלך אשור,
סּוסים ִאם תּוכַל ל ֶתת לְָך
וְ ֶא ְתנה לְָך ַא ְל ַפיִם ִ
רֹכְ בִ ים ֲעלֵיהֶ ם  -אם יתן לך מלך אשור 2000
סוסים ,האם תוכל למצוא רוכבים שירכבו
עליהם ?! הלא אפילו חיילים אין לך !!
ט .וְ ֵאיְך ת ִשיב ֵאת פְ נֵי פַחַ ת ַאחַ ד עַ בְ דֵ י אֲ ֹדנִי
הַ ְקטַ נִים  -ואיך תוכל להשיב פניך להלחם ,אפילו
עם אחד מהשרים הקטנים של אדוני סנחריב,
( שלכל שר קטן ,יש  2000סוסים ורוכבים )

ו ִַתבְ טַ ח לְָך עַ ל ִמצְ ַריִם ל ְֶרכֶב ּולְפר ִשים  -ואתה
בוטח במצרים שיעזרו לך ברכב ופרשים ?
ִיתי עַ ל הא ֶרץ הַ ז ֹאת
י .וְ עַ תה הֲ ִמבַ ְלעֲדֵ י ה' על ִ
לְהַ ְש ִחיתּה  -ועתה ,האם חושב אתה שמבלי
רשות מה' עליתי על א"י להשחיתה ?
ה' אמַ ר ֵאלַי ֲעלֵה ֶאל הא ֶרץ הַ ז ֹאת וְ הַ ְש ִחיתּה  -ה'
אמר לי לעלות להשחית את הארץ !

(ובאמת ישעיהו ניבא ...":יִ שא ֶאת חֵ יל ַדמֶ ֶשק וְ ֵאת ְשלַל ש ְֹמרֹון
לִפְ נֵי מֶ לְֶך אשור " ,לעיל ח' ד' ; אך אשור התגאה ,שכמו שכבש את
יתי לְ ש ְֹמרֹון
שומרון  -יכבוש גם את ירושלים":הֲ ל ֹא ַכאֲ שֶ ר ע ִש ִ
וְ לֶאֱ ִלילֶיה ,כֵן ֶאעֱשֶ ה ִלירּוש ַל ִם וְ ַלעֲצַ בֶ יה" ,לעיל י' יא' )

יא .וַי ֹאמֶ ר ֶאלְי ִקים ,וְ שֶ בְ נא ,וְ יֹואח ֶאל ַרבש ֵקה,
דַ בֶ ר נא ֶאל עֲבדֶ יָך אֲ ר ִמית ,כִ י ש ְֹמעִ ים אֲ נ ְחנּו -
דבר אלינו בלשון ארמית שאנו מבינים אותה,
ְהּודית ,בְ אזְ נֵי העם אֲ שֶ ר עַ ל
וְ ַאל ְתדַ בֵ ר ֵאלֵינּו י ִ
הַ חֹומה  -ואל תדבר בלשון יהודית ,שלא יבינו
האנשים שעל החומה ( ,שלא יֵח ְלשּו מדברי הגאווה של
רבשקה )

יב .וַי ֹאמֶ ר ַרבש ֵקה הַ ֶאל אֲ ֹדנֶיָך וְ ֵאלֶיָך ְשלחַ נִי
אֲ ֹדנִי לְדַ בֵ ר ֶאת הַ ְדב ִרים ה ֵא ֶלה  -האם אליכם
שלח אותי המלך ?
ישבִ ים עַ ל הַ חֹומה  -הלא אל
הֲ ל ֹא עַ ל האֲ נ ִשים הַ ְ
האנשים שעל החומה שלח אותי לדבר !
ִשתֹות ֶאת מֵ ימֵ י ַרגְ לֵיהֶ ם
לֶאֱ כֹל ֶאת צֹואתם ,וְ ל ְ
עִ מכֶם  -שהלא אם לא תשמעו לי ,יאלצו לאכול
צֹוא ָּתם ,וְ ל ְִׁשתֹות ֶּאת מֵ ימֵ י ַרגְ לֵיהֶּ ם יחד
את ָּ
עִ ּמָּ כֶּם -מרוב רעב שיהיה .
ְהּודית,
יגַ .ו ַי ֲעמֹד ַרבש ֵקה ַוי ְִקרא בְ קֹול גדֹול י ִ
וַי ֹאמֶ רִ :ש ְמעּו ֶאת ִדבְ ֵרי הַ מֶ לְֶך הַ גדֹול מֶ לְֶך ַאשּור:
יד .כֹה אמַ ר הַ מֶ לְֶךַ :אל י ִַשא לכֶם ִחזְ ִקיהו  -אל
תתפתו לדברי חזקיהו שיציל אתכם,
כִ י ל ֹא יּוכַל לְהַ צִ יל ֶא ְתכֶם:
טו .וְ ַאל יַבְ טַ ח ֶא ְתכֶם ִחזְ ִקיהּו ֶאל ה' לֵאמֹר  :הַ צֵ ל
יַצִ ילֵנּו ה' ,ל ֹא ִתנ ֵתן העִ יר הַ ז ֹאת בְ יַד מֶ לְֶך ַאשּור-
ואל תתפתו שיאמר לכם שה' יציל אתכם ,והעיר
לא תכבש ביד מלך אשור,
טזַ .אל ִת ְש ְמעּו ֶאל ִחזְ ִקיהּו,
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כִ י כֹה אמַ ר הַ מֶ לְֶך ַאשּור:
עֲשּו ִא ִתי בְ רכהּ ,וצְ אּו ֵאלַי  -עשו איתי שלום ,צאו
אלי ותברכו אותי,
ּושתּו ִאיש מֵ י בֹורֹו-
וְ ִאכְ לּו ִאיש גַפְ נֹו וְ ִאיש ְת ֵאנתֹו ְ
וכל אחד מכם ימשיך את חייו כרגיל.
יז .עַ ד ב ִֹאי וְ ל ַק ְח ִתי ֶא ְתכֶם ֶאל ֶא ֶרץ  -כְ ַא ְרצְ כֶם -
עד שאשוב ואקח אתכם אל ארץ טובה  -כמו
ארצכם,
ֶא ֶרץ דגן וְ ִתירֹושֶ ,א ֶרץ לֶחֶ ם ּוכְ ר ִמים -כפל לשון.
יח .פֶן י ִַסית ֶא ְתכֶם ִחזְ ִקיהּו לֵאמֹר :ה' יַצִ ילֵנּו -
השמרו ,שמא יסית ויפתה אתכם חזקיהו ,שה'
יציל אתכם,
הַ ִהצִ ילּו אֱ ֹלהֵ י הַ גֹויִם ִאיש ֶאת ַא ְרצֹו ִמיַד מֶ לְֶך
ַאשּור  -האם הצילו כל הע"ז של העמים את
ארצותם מפני סנחריב ?
יטַ .איֵה אֱ ֹלהֵ י חֲ מת וְ ַא ְרפד ַאיֵה אֱ ֹלהֵ י ְספ ְַרויִם
וְ כִ י ִהצִ ילּו ֶאת ש ְֹמרֹון ִמי ִדי  -היכן האלוהים של
חֲ מָּ תַ ,א ְרפָּד וְ ְספ ְַר ָּויִם ,שהרי שומרון עבדו אותם,
ולא הצילו הע"ז האלו את ערי שומרון !
כִ .מי בְ כל אֱ ֹלהֵ י האֲ רצֹות ה ֵאלֶה אֲ שֶ ר ִהצִ ילּו ֶאת
ַא ְרצם ִמי ִדי ,כִ י יַצִ יל ה' ֶאת יְרּוש ַל ִם ִמי ִדי  -הלא
כל האלוהים לא הצילו את העמים ,א"כ כיצד
יציל ה' אלוקיכם אתכם ??
כאַ .ויַחֲ ִרישּו וְ ל ֹא ענּו אֹתֹו דבר ,כִ י ִמצְ וַת הַ מֶ לְֶך
ִהיא לֵאמֹר ל ֹא ַת ֲענֻהּו  -על פי ציווי חזקיהו לא
ענו לרבשקה דבר !
כב .וַיב ֹא ֶאלְי ִקים בֶ ן ִחל ְִקיהּו אֲ שֶ ר עַ ל הַ בַ יִת
וְ שֶ בְ נא הַ סֹופֵר וְ יֹואח בֶ ן אסף הַ מַ זְ כִ יר ֶאל ִחזְ ִקיהּו
ְקרּועֵ י בְ ג ִדים  -מרוב צער ,על דברי הגידופים של
רבשקה ,
ַויַגִ ידּו לֹו ֵאת ִדבְ ֵרי ַרבש ֵקה:
פרק לז'
אַ .וי ְִהי כִ ְשמֹעַ הַ מֶ לְֶך ִחזְ ִקיהּו  -את דברי הכפירה
של רבשקה ,
ַוי ְִק ַרע ֶאת בְ גדיו ַוי ְִת ַכס בַ שק וַיב ֹא בֵ ית ה':
ִשלַח ֶאת ֶאלְי ִקים אֲ שֶ ר עַ ל הַ בַ יִת  -הממונה
בַ .וי ְ
על בית המלך,
וְ ֵאת שֶ בְ נא הַ סֹופֵר וְ ֵאת זִ ְקנֵי הַ כֹהֲ נִיםִ ,מ ְתכ ִַסים
בַ שַ ִקים ֶאל יְשַ עְ יהּו בֶ ן אמֹוץ הַ נבִ יא:
ֹאמרּו ֵאליו כֹה אמַ ר ִחזְ ִקיהּו,
ג .וַי ְ
יֹום צרה  -יום של צרה בא לישראל,
וְ תֹוכֵחה  -יום שהאוייב מתווכח בגאוותו כנגד
הבורא ית',
ּונְאצה הַ יֹום הַ זֶה  -שביזה את ה' ית'  ( ,שמשווה
ר"ל ,את הע"ז לה' ית' )

כִ י באּו בנִים עַ ד מַ ְשבֵ ר  -הגיעו הכאבים של
הבנים ( של בנ"י ) ,לכאבים של היולדת היושבת על
המשבר ( ,משבר  -מקום שהיולת יושבת בשעת לידה )

בס"ד
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וְ כֹחַ ַאיִן ְללֵדה  -אך אין כוח לסבול את יסורי
הלידה.

ֶאת גֹוזן וְ ֶאת חרן וְ ֶרצֶ ף ּובְ נֵי עֶ דֶ ן אֲ שֶ ר בִ ְתלַשר -
שמות מקומות שכבשו מלכי אשור,

ד .אּולַי  -הלוואי,
ִשמַ ע ה' אֱ ֹלהֶ יָך ֵאת ִדבְ ֵרי ַרבש ֵקה אֲ שֶ ר ְשלחֹו
י ְ
ֹלהים חַ י  -שישמע את
מֶ לְֶך ַאשּור אֲ דֹניו  -לְח ֵרף אֱ ִ
דברי החרוף וגידוף של רבשקה נגד ה',
וְ הֹוכִ יחַ בַ ְדב ִרים  -והוכיח רבשקה" ,בהוכחות" -
שינצחו במלחמה,
אֲ שֶ ר שמַ ע ה' אֱ ֹלהֶ יָך  -כמו ששמע ה' ית' דברי
הבזיון הללו ,
וְ נשאת ְתפִ לה בְ עַ ד הַ ְש ֵא ִרית הַ נ ְִמצאה  -התפלל
נא בעבור אנשי ירושלים.
ה .וַיבֹאּו עַ בְ דֵ י הַ מֶ לְֶך ִחזְ ִקיהּו ֶאל יְשַ עְ יהּו:
ֹאמרּון ֶאל אֲ ֹדנֵיכֶם:
ו .וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם יְשַ עְ יהּו כֹה ת ְ
כֹה אמַ ר ה'ַ :אל ִתירא ִמפְ נֵי הַ ְדב ִרים אֲ שֶ ר
אֹותי  -מה
שמַ עְ ת ,אֲ שֶ ר גִ ְדפּו ַנע ֲֵרי מֶ לְֶך ַאשּור ִ
ששמעת בשם רבשקה  -שגדף את ה',
נֹותן בֹו רּוחַ  ,וְ שמַ ע ְשמּועה  -כשישמע
זִ .ה ְננִי ֵ
השמועה על תרהקה מלך כוש אתן בסנחריב רצון
 ללכת להלחם עמו ,ואמנם אח"כ ,ישוב להלחםעל ירושלים,
וְ שב ֶאל ַא ְרצֹו וְ ִה ַפל ְִתיו בַ חֶ ֶרב בְ ַא ְרצֹו  -אך ישוב
לארצו  ,וימות שם בחרב  ( .לקמן פס' לז'  -לח' )
ח .וַישב ַרבש ֵקה  -אל סנחריב ששלח אותו,
ַוי ְִמצא ֶאת מֶ לְֶך ַאשּור ִנלְחם עַ ל לִבְ נה  -ומצא
אותו בלבנה,
כִ י שמַ ע כִ י נסַ ע ִמלכִ יש  -כי עזב סנחריב את
לכיש ,והלך להלחם ללבנה.
ִשמַ ע  -סנחריב,
טַ .וי ְ
עַ ל ִת ְרהקה מֶ לְֶך כּוש לֵאמֹר  :יצא ל ְִהלחֵ ם ִאתְך -
שתרהקה מלך כוש יצא להלחם עימו,
ִשמַ ע  -את דברי רבשקה על שליחותו
ַוי ְ
בירושלים,
ִשלַח מַ לְאכִ ים ֶאל ִחזְ ִקיהּו לֵאמֹר  -שלח שוב
ַוי ְ
שליחים לחזקיהו בירושלים,
ֹאמרּון ֶאל ִחזְ ִקיהּו מֶ לְֶך יְהּודה לֵאמֹר :
י .כֹה ת ְ
ַאל י ִַשאֲ ָך אֱ ֹלהֶ יָך אֲ שֶ ר ַאתה בֹוטֵ חַ בֹו לֵאמֹר :ל ֹא
ִתנ ֵתן יְרּוש ַל ִם בְ יַד מֶ לְֶך ַאשּור  -אל יפתה אותך ה'
שירושלים לא תנתן ביד מלך אשור,
יאִ .הנֵה ַאתה שמַ עְ ת אֲ שֶ ר עשּו מַ ְלכֵי ַאשּור ְלכל
האֲ רצֹות  -לְהַ חֲ ִרימם  -הלא שמעת מה עשו מלכי
אשור לכל הארצות  -שהחרימו אותם !
וְ ַאתה ִתנצֵ ל  -ואתה חושב שתנצל מידי ?!
יב .הַ ִהצִ ילּו אֹותם אֱ ֹלהֵ י הַ גֹויִם ,אֲ שֶ ר ִה ְש ִחיתּו
בֹותי  -האם הצילו הע"ז של העמים שאבותי
אֲ ַ
המלכים השחיתו ?!

יגַ .איֵה מֶ לְֶך חֲ מת ּומֶ לְֶך ַא ְרפד  -היכן מלך חמת
וארפד ? האם נצלו מידי ?
ּומֶ לְֶך לעִ יר ְספ ְַרויִם  -והיכן מלך העיר הגדולה -
ְספ ְַר ָּויִם ?
הֵ נַע וְ עִ ּוה -ומלך הֵ נַע וְ עִ ּוָּה(,שמות מקומות-רד"ק במלכים)
ידַ .וי ִַקח ִחזְ ִקיהּו ֶאת הַ ְספ ִרים ִמיַד הַ מַ לְאכִ ים
ַוי ְִקר ֵאהּו  -קרא את הספרים ששלח סנחריב.
ַויַעַ ל בֵ ית ה' ַויִפְ ְרשֵ הּו ִחזְ ִקיהּו לִפְ נֵי ה'  -פתח את
הספרים ,שי ֵָּראּו דברי הבזיון הכתובים שם ,בגלוי
בבית ה'.
טוַ .וי ְִת ַפלֵל ִחזְ ִקיהּו ֶאל ה' לֵאמֹר:
ִשר ֵאל ,ישֵ ב הַ כְ רֻ בִ ים -
טז .ה' צְ באֹות אֱ ֹלהֵ י י ְ
השוכן בין הכרובים בקה"ק,
ֹלהים לְבַ ְדָך ְלכֹל מַ ְמלְכֹות הא ֶרץ
ַאתה הּוא האֱ ִ
ַאתה ע ִשית ֶאת הַ שמַ יִם וְ ֶאת הא ֶרץ:
ּושמע  -הטה ה' את אזנך -
יז .הַ טֵ ה ה' אזְ נְָך ְ
לשמוע את דברי סנחריב,
פְ ַקח ה' עֵ ינֶָך ְּור ֵאה  -פקח את עיניך לראות את
דברי הגדופים שבספרים שפתחתי,
ּושמַ ע ֵאת כל ִדבְ ֵרי סַ נְחֵ ִריב אֲ שֶ ר שלַח לְח ֵרף
ְ
ֹלהים חי:
אֱ ִ
יח .א ְמנם ה'  -באמת ה',
הֶ חֱ ִריבּו מַ ְלכֵי ַאשּור ֶאת כל האֲ רצֹות  -החריבו
את הערים הגדולות בארצות הגויים,
וְ ֶאת ַא ְרצם  -וגם העיירות הקטנות ,שמסביב
הערים הגדולות.
ֹלהים הֵ מה -
יט .וְ נתֹן ֶאת אֱ ֹלהֵ יהֶ ם ב ֵאש ,כִ י ל ֹא אֱ ִ
כִ י ִאם מַ עֲשֵ ה יְדֵ י אדם עֵ ץ ו ֶאבֶ ן ַ -וי ְַאבְ דּום -
ושרפו את הע"ז שלהם באש ,שהלא מעשה ידי
אדם הם  -ולכן יכלו לאבד אותם מן העולם.
הֹושיעֵ נּו ִמידֹו  -מיד סנחריב,
ִ
כ .וְ עַ תה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו
וְ י ְֵדעּו כל מַ ְמלְכֹות הא ֶרץ כִ י ַאתה ה' לְבַ דֶ ָך  -מושל
ושולט בעולם !
ִשלַח יְשַ עְ יהּו בֶ ן אמֹוץ ֶאל ִחזְ ִקיהּו לֵאמֹר:
כאַ .וי ְ
ִשר ֵאל אֲ שֶ ר ִה ְת ַפ ַללְת ֵאלַי ֶאל
כֹה אמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י י ְ
סַ נְחֵ ִריב מֶ לְֶך ַאשּור  -כה אמר ה' בדבר תפילתך
על מלך אשור.
כב .זֶה הַ דבר אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ה' עליו  -על סנחריב,
ותלְעַ ג
בזה לְָך לעֲגה לְָך בְ תּולַת בַ ת צִ יֹון  -תבּוז ִ
עליך ,בתולת בת ציון,
ַאחֲ ֶריָך  -ר ֹאש הֵ נִיעה -אחר מפלתך ,תניע את
ראשָּ ּה בזילזול,
בַ ת יְרּושל ִם:
כגֶ .את ִמי חֵ ַרפְ ת וְ גִ דַ פְ ת וְ עַ ל ִמי הֲ ִרימֹותה קֹול,
ִשר ֵאל:
ו ִַתשא מרֹום עֵ ינֶיָך ֶאל ְקדֹוש י ְ

בס"ד

כד .בְ יַד עֲבדֶ יָך חֵ ַרפְ ת  -ה'  -ביד עבדיך
חרפת את ה' ית',
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( רבשקה )

וַת ֹאמֶ ר בְ רֹב ִרכְ בִ י  -בזכות רכבי המלחמה הרבים
שברשותי,
ִיתי ְמרֹום ה ִרים  -לירושלים  -שבראש
אֲ נִי על ִ
ההרים,
י ְַרכְ ֵתי לְבנֹון  -בית המקדש,
וְ ֶאכְ רֹת קֹומַ ת אֲ רזיו ִמבְ חַ ר בְ רֹשיו  -כל הארזים
והברושים המובחרים ( הגיבורים )  -אכרות !
וְ אבֹוא ְמרֹום ִקצֹו  -בית המקדש ,שהוא המקום
וקץ וסוף לכל פאר ויופי.
הרםֵ ,
יַעַ ר כ ְַר ִמלֹו  -חוזק יופיו .
יתי מיִם  -אני חפרתי -
כה .אֲ נִי ַק ְר ִתי וְ ש ִת ִ
ומצאתי מקור מים (.תמיד הצלחתי בכל מעשי ובמלחמותי )
וְ ַא ְח ִרב בְ כַף פְ עמַ י  -וייבשתי ,כשדרכו כפות רגלי
חיילַי במים,
כֹל ְיא ֵֹרי מצֹור  -כל היאורים העמוקים.
יתיִ ,מימֵ י
כו .הֲ לֹוא שמַ עְ ת לְמֵ רחֹוק אֹותּה ע ִש ִ
אתיה  -האם לא
ֶקדֶ ם  -וִ יצַ ְר ִתיה ,עַ תה  -הֲ בֵ ִ
שמעת מלך אשור שעוד מזמן רב נבאתי על דבר
זה ,וכעת הבאתי הרעה על בנ"י ( ,ומפלתם תהיה ,לא
בזכות גבורתך ,אלא בגזירת ה' )

שאֹות  -ותהיה לשממהְ (,ש ִאיה  -שממה )
ּות ִהי לְהַ ְ
ְ
ַגלִים נִצִ ים  -ע ִרים בְ צֻרֹות  -הערים שהיו בצורות,
יהיו לגלי חרבות ושוממות ( ארץ צִ יה )
כז .וְ י ְֹשבֵ יהֶ ן ִ -קצְ ֵרי יד  -ויושבי הערים שסביבות
ירושלים( ,לפני מפלת אשור) ,היו חלשים ,שידיהם היו
קצרות מלהושיע,
חַ תּו ובֹשּו  -נשבר ליבם מפחד ,ומתביישים
במפלתם,
ירק דֶ שֶ א  -וחולשתם נמשלה
היּו עֵ שֶ ב שדֶ ה ,וִ ַ
לעשב השדה ולדשא ירוק,
חֲ צִ יר גַגֹות  -ולחציר ( מאכל בהמה ) הגָּדל על הגגות -
שחלש מאוד.
ּושדֵ מה לִפְ נֵי קמה  -ולתבואה שנשדפה ( שדמה -
ְ
כמו שדפה ) לפני שהיתה " -קמה"  -תבואה מבושלת
לפני הקציר.
אתָך ּובֹואֲ ָך ידעְ ִתי  -וידעתי
כח .וְ ִשבְ ְתָך וְ צֵ ְ
מחשבותיך ,כשישבת ותכננת לצאת מארצך ,
ולבוא על ירושלים
וְ ֵאת ִה ְת ַרגֶזְ ָך ֵאלי  -וידעתי ,את רוגזך על ה' ,
ברצונך לכבוש את ירושלים.
כט .יַעַ ן ִה ְת ַרגֶזְ ָך ֵאלַי  -בגלל רוגזך כלפי ה' ת',
וְ שַ אֲ ַננְָך  -עלה בְ אזְ ני  -וקול השאון ,הרעש
שהקמת  -שעלה באזני,
וְ שַ ְמ ִתי חַ ִחי בְ ַא ֶפָך  -חח ,היא הטבעת ששמים
בלחי הבהמה,
ּומ ְתגִ י  -בִ ְשפ ֶתיָך  -כרסן השמים בפי הבהמה,
ִ

וַהֲ ִשיב ִֹתיָך בַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר באת בּה  -שישוב לארצו
אחר מפלתו.
ל .וְ זֶה לְָך האֹות  -מפלת אשור תהיה לך לאות על
הבטחה אחרת,
אכֹול הַ שנה  -ספִ יחַ  -השנה ( בזמן המצור) תתספקו
בספיחי התבואה למאכלכם (,ספיחים  -תבואה שגדלה
מעצמה ,מגרעינים שנפלו בזמן הקציר )

ּובַ שנה הַ שֵ נִית  -ש ִחיס  -ספיחי ספיחים,

( ספיחים

מהספיחים של שנה קודמת).

ִישית ,זִ ְרעּו וְ ִקצְ רּו וְ נ ְִטעּו כְ ר ִמים
ּובַ שנה הַ ְשל ִ
וְ ִאכְ לּו פִ ְרים  -ובשנה השלישית ,תאכלו
מהתבואה שתצמח.
ִשארה -
לא .וְ י ְספה פְ לֵיטַ ת בֵ ית יְהּודה הַ נ ְ
בירושלים,
ש ֶֹרש לְמטה ,וְ עשה פְ ִרי לְמעְ לה  -יוסיפו שרשים
למטה ,ועל ידי כן ,ירבו למעלה הפירות הטובים.
( נמשל :שיהיו מלאים בכל טובה וברכה )

לב .כִ י ִמירּוש ַל ִם ֵתצֵ א ְש ֵא ִריתּ ,ופְ לֵיטה מֵ הַ ר צִ יֹון
 שבירושלים תשאר השארית -שתנצל מסנחריב.ִקנ ְַאת ה' צְ באֹות  -נקמת ה' צבאות,
ַתעֲשֶ ה ז ֹאת  -את מפלת אשור.
לג .לכֵן כֹה אמַ ר ה' ֶאל מֶ לְֶך ַאשּור ,ל ֹא יבֹוא ֶאל
יֹורה שם חֵ ץ  -ואפילו לא ישליך
העִ יר הַ ז ֹאת ,וְ ל ֹא ֶ
עליהָּ  -חיצים,
וְ ל ֹא י ְַק ְדמֶ נה מגֵן  -לא יערוך המגינים לפני העיר,
סלְלה  -לא ישפוך לפני החומה -
ִשפְֹך עלֶיה ֹ
וְ ל ֹא י ְ
עפר ,לעלות עליו  -לכבוש העיר.
לד .בַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר בא  -בדרך שהגיע,
בּה ֹ -ישּוב  -בה ישוב ,
וְ ֶאל העִ יר הַ ז ֹאת  -ירושלים,
ל ֹא יבֹוא נְאֻ ם ה':
ַנֹותי  -אגן,
לה .וְ ג ִ
ְהֹושיעּה  -להצילה,
עַ ל העִ יר הַ ז ֹאת ל ִ
לְמַ ֲענִיּ ,ולְמַ עַ ן דוִ ד עַ בְ ִדי:
לוַ .ויֵצֵ א מַ ל ְַאְך ה' ַו ַיכֶה בְ מַ חֲ נֵה ַאשּור מֵ אה
מנִים וַחֲ ִמשה א ֶלףַ ,וי ְַשכִ ימּו בַ ב ֶֹקר,
ּוש ֹ
ְ
וְ ִהנֵה כֻלם  -כל מחנה אשור,
פְ ג ִרים מֵ ִתים:
לזַ .ויִסַ ע ַו ֵילֶך ְ,וַישב סַ נְחֵ ִריב מֶ לְֶך ַאשּור ַויֵשֶ ב
בְ נִי ְנוֵה:
לחַ .וי ְִהי הּוא ִמ ְש ַתחֲ וֶה בֵ ית נ ְִסרְֹך אֱ ֹלהיו,
וְ ַא ְד ַרמֶ לְֶך וְ שַ ְר ֶאצֶ ר בניו ִ -הכֻהּו בַ חֶ ֶרב ,וְ הֵ מה
נ ְִמלְטּו ֶא ֶרץ אֲ ררטַ ,וי ְִמֹלְך ֵאסַ ר חַ דֹן בְ נֹו ַת ְחתיו:
פרק לח'
א .בַ י ִמים ההֵ ם חלה ִחזְ ִקיהּו למּות  -לפני מפךת
אשור (  3ימים ) חלה חולי מסוכן,
וַיבֹוא ֵאליו יְשַ עְ יהּו בֶ ן אמֹוץ הַ נבִ יאַ ,וי ֹאמֶ ר ֵאליו

בס"ד

יתָך  -צוה צואתך לאנשי ביתך,
כֹה אמַ ר ה' צַ ו לְבֵ ֶ
כִ י מֵ ת ַאתה וְ ל ֹא ִת ְחיֶה:
בַ .ויַסֵ ב ִחזְ ִקיהּו פניו ֶאל הַ ִקיר  -סובב פניו אל
הקיר ,
ַוי ְִת ַפלֵל ֶאל ה':
ג .וַי ֹאמַ ר אנה ה' זְ כר נא ֵאת אֲ שֶ ר ִה ְתהַ לַכְ ִתי
יתי,
לְפנֶיָך בֶ אֱ מֶ ת ּובְ לֵב שלֵם ,וְ הַ טֹוב בְ עֵ ינֶיָך ע ִש ִ
ַויֵבְ ךְ ִחזְ ִקיהּו בְ כִ י גדֹול:
דַ .וי ְִהי ְדבַ ר ה' ֶאל יְשַ עְ יהּו לֵאמֹר:
ה .הלֹוְך וְ אמַ ְרת ֶאל ִחזְ ִקיהּו כֹה אמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י דוִ ד
יתי ֶאת ִד ְמע ֶתָך ִה ְננִי
אבִ יָך שמַ עְ ִתי ֶאת ְתפִ ל ֶתָך ר ִא ִ
יֹוסף עַ ל ימֶ יָך חֲ מֵ ש עֶ ְש ֵרה שנה:
ִ
ּומכַף מֶ לְֶך ַאשּור ַאצִ ילְָך ( -מכאן ,שמחלתו היתה לפני
וִ .
מפלת אשור).

וְ ֵאת העִ יר הַ ז ֹאת  -אציל,
ַנֹותי עַ ל העִ יר הַ ז ֹאת  -אגן עליהָּ מפני סנחריב.
וְ ג ִ
ז .וְ זֶה לְָך האֹות  -שתתרפא,
מֵ ֵאת ה' ,אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה ה' ֶאת הַ דבר הַ זֶה אֲ שֶ ר ִדבֵ ר
 ויוסיף לך  15שנה,חִ .ה ְננִי מֵ ִשיב ֶאת צֵ ל הַ מַ עֲלֹות ,אֲ שֶ ר י ְרדה
בְ מַ עֲלֹות אחז בַ שֶ מֶ ש אֲ ח ַֹרנִית עֶ שֶ ר מַ עֲלֹות  -אני
מחזיר את הצל ,שמוצל מהשמש  -על המדרגות
שעשה המלך אחז  ,עשר מדרגות לאחור,
וַתשב הַ שֶ מֶ ש  -עֶ שֶ ר מַ עֲלֹות ,בַ מַ עֲלֹות אֲ שֶ ר ירדה
 במעלות שירדה השמש ( והצל ) ,שָּ בָּ ה ועלתהחזרה.
טִ .מכְ תב ל ְִחזְ ִקיהּו מֶ לְֶך יְהּודה  -מכתב הודאה
לה' ,שכתב חזקיהו,
בַ חֲ ֹלתֹוַ ,וי ְִחי מֵ חלְיֹו  -על שהתרפא ממחלתו.
י .אֲ נִי אמַ ְר ִתי  -חשבתי בזמן מחלתי,
בִ ְד ִמי ימַ י -בכריתת ימים (,מלשון ִנ ְדמה  -נִכְ ַרת)
ֵאלֵכה  -אלך אל הקבר,
בְ שַ ע ֲֵרי ְשאֹול  -אל שערי הקבר,
פ ַֻק ְד ִתי ,י ֶֶתר ְשנֹותי  -נחסרו ְ -ש ַאר שנותי.
( חזקיהו היה בן  39במחלתו )

יא .אמַ ְר ִתי ,ל ֹא ֶא ְר ֶאה יּה ,יּה בְ ֶא ֶרץ הַ חַ יִים -
אמרתי בזמן מחלתי ,שלא אזכה לראות את
גדולת ה' בעולם הזה ,ולהודות לפניו,
ל ֹא ַאבִ יט אדם עֹוד  -לא אביט עם שאר בני
האדם,
יֹושבֵ י חדֶ ל  -עם יושבי חָּ דֶּ ל ,יושבי חָּ לֶּד,
עִ ם ְ
יושבי העולם.
דֹורי  -מקום שאני גר בו ( ,העולם הזה )
יבִ .
נִסַ ע וְ נִגְ לה ִמנִי  -נסע וגלה ממני,
כְ אֹהֶ ל רֹעִ י  -כמו אהל הרועה ,הנוסע ,ממקום
למקום,
ִקפ ְַד ִתי כא ֵֹרג חַ יַי  -כרתתי את חיי ,כמו האורג
החותך את היריעה לפי הצורך,
ִמדַ לה  -יְבַ צְ עֵ נִי  -ממחלתי זו ,ה' יחתוך את חיי.
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ִמיֹום עַ ד ַליְלה ַ -ת ְשלִימֵ נִי  -מרוב חוזק מחלתו,
בתחילת היום חשב  ,שעד הלילה  -יושלמו
ויסתיימו שנות חייו.

יתי עַ ד ב ֶֹקר  -וכשבא הלילה ,שמתי בדעתי
יגִ .שּוִ ִ
שסופי יבוא בבוקר למחרת,
כאֲ ִרי ,כֵן יְשַ בֵ ר כל עַ צְ מֹותי  -שבזמן מחלתו,
הרגיש כאילו כל עצמותיו נשברו כטרף האריה,
ִמיֹום עַ ד ַליְלה ַת ְשלִימֵ נִי  -ובבוקר הבא חשב,
שבלילה הבא יושלמו שנותיו.
יד .כְ סּוס עגּור  -כֵן אֲ צַ פְ צֵ ף  -כמו העופות סיס
ועגור  -אצפצף בכאבי( ,כמו..." :וְ תֹר וְ ִסיס וְ עגּור ש ְמרּו
ֶאת עֵ ת בֹאנה , "...ירמיהו ח' ,ז' )

ֶא ְהגֶה כַיֹונה  -ואהגה ,אשמיע קול בִ כְ אבי -כיונה,
דַ לּו עֵ ינַי  -לַמרֹום  -הורמו עֵ ינַי למרום ,בתפילה
לעזרתך,
ה' ! ע ְשקה לִי  -עשוק ממני המוות,
ע ְרבֵ נִי  -תהיה ערב לי שלא אמות.
טו .מה אֲ דַ בֵ ר וְ אמַ ר לִי וְ הּוא עשה  -מה אוכל
לשבח את ה' ,הלא מה שאמר וניחם אותי -עשה !
שהרי ריפא אותי ממחלתי !
ֶאדַ דֶ ה  -אנענע ראשי כדרך אדם שנזכר בצרתו,
נֹותי עַ ל מַ ר נַפְ ִשי  -כל השנים שיוסיף לי,
כל ְש ַ
אנענע בראשי על מרירות נפשי ,שנצלתי ממנה.
טז .ה' ֲעלֵיהֶ ם י ְִחיּו  -ה' גזר על כל המתים שיחיו,
רּוחי  -והראשון שהיה מהם,
ּולְכל בהֶ ן  -חַ יֵי ִ
היתה רוחי שלי,
וְ ַתחֲ לִימֵ נִי וְ הַ חֲ ֵינִי  -ואותי רפאת והחיית.
יזִ .הנֵה לְשלֹום -בזמן מחלתי -כשציפיתי לשלום,
מַ ר לִי מר  -כאבַ י היו מרים מאוד,
וְ ַאתה חשַ ְקת נַפְ ִשי ִ -משַ חַ ת בְ לִי  -אך אתה ה',
חשקת בטובך להוציא את נפשי מהקבר שבו הגוף
מתבלה ונשחת,
כִ י ִה ְשלַכְ ת ַאחֲ ֵרי גֵוְ ָך  -כל חֲ טאי  -ואת חטאי
השליך ה' מאחרי גופו כבייכול ,שלא יראה אותם.
יח .כִ י ל ֹא ְשאֹול  -תֹודֶ ך  -כי בקבר ,אין מקום
להודות לך על חסדך הרבים,
מוֶת  -יְהַ ְללֶך  -ובמוות ,אין מקום לשבח את ה',
יֹורדֵ י בֹור ֶ -אל אֲ ִמ ֶתָך  -לא יקוו ויצפו
ל ֹא יְשַ בְ רּו ְ
לראות את קיום הבטחך,
( אך כעת ,אוכל להודות לך על קיום הבטחתך במפלת אשור )

יט .חַ י חַ י  -כל אדם חי,
הּוא יֹודֶ ָך כמֹונִי הַ יֹום  -הוא יוכל להודות לך
כמוני היום  -שאני חי ,
יֹודיעַ ֶאל אֲ ִמ ֶתָך  -כל אב יודיע את
אב לְבנִים ִ
בניו ,אמיתות אמונת ה' ( ,כך אני כשאוליד בנים ,אודיע

את אֲ ִמ ֶתָך )

ְהֹושיעֵ נִי  -ה' אמר שיושיע אותי ממחלתי,
כ .ה' ל ִ

בס"ד

ינֹותי ְנ ַנגֵן כל יְמֵ י חַ יֵינּו עַ ל בֵ ית ה'  -נגינת שבח
ּונְגִ ַ
והודאה לה' אנגן ,כל ימי חיי בבית ה'.

ִשאּו ְדבֶ לֶת ְת ֵאנִים  -יקחו
כא .וַי ֹאמֶ ר יְשַ עְ יהּו ,י ְ
תאנים דרוסות ,
וְ י ְִמ ְרחּו עַ ל הַ ְש ִחין  -וְ י ִֶחי  -וימרחו על השחין
וירפא .
בגופו של חזקיהו ָּ -
כב .וַי ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיהּו מה אֹות ,כִ י ֶא ֱעלֶה בֵ ית ה' -
אות הזזת השמש עשר מעלות אחורנית (לעיל בפסוק
ז' )  ,היתה על פי בקשת חזקיהו ( ,ומפורש במלכים:

ִיתי בַ יֹום
" ַוי ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיהּו ֶאל יְשַ עְ יהּו ,מה אֹות כִ י ִי ְרפא ה' ִלי ,וְ על ִ
ֹאמר ְי ַשעְ יהּו ,זֶ ה לְָך האֹות מֵ ֵאת ה' כִ י ַיעֲשֶ ה ה'
ישי בֵ ית ה'ַ .וי ֶ
הַ ְש ִל ִ
ֶאת ַהדבר אֲ שֶ ר ִדבֵ ר ,ה ַלְך הַ צֵ ל עֶ ֶשר מַ עֲלֹות ִאם ישּוב עֶ שֶ ר מַ עֲלֹות...
מלכים ב' כ' פסוקים ח' -ט' )

פרק לט'
א .בעֵ ת הַ ִהוא  -אחר שהתרפא חזקיהו,
שלַח ְמרֹדַ ְך בַ לְאֲ דן ,בֶ ן בַ לְאֲ דן מֶ לְֶך בבֶ לְ ,ספ ִרים
ּומנְחה ֶאל ִחזְ ִקיהּו  -אגרת ומתנה אל חזקיהו,
ִ
ִשמַ ע כִ י חלה ַויֶחֱ זק  -שחלה והתרפא.
ַוי ְ

( ש ְמרֹדַ ְך בַ לְאֲ דן ,היה רגיל לאכול בשלש שעות ביום ,וישַ ן עד ט'
שעות ,משום שחזרה השמש לחזקיהו .כשקם משנתו בט' שעות,
מצא שהוא שחרית .בקש להרוג את כל עבדיו .אמר  :הנחתם אותי
ישן יומם ולילה  -עד הבקר ? אמרו לו גלגל חמה  -הוא שחזר.
אמר להם  :ומי החזירו ? אמרו לו :האלוקים של חזקיהו וכו' רש"י
מתנחומא ופסיקתא )

ִשמַ ח ֲעלֵיהֶ ם ִחזְ ִקיהּו  -שמח בבואם,
בַ .וי ְ
ַוי ְַר ֵאם ֶאת בֵ ית ְנכֹתֹו  -בית אוצרותיו,
ֶאת הַ כֶסֶ ף וְ ֶאת הַ זהב וְ ֶאת הַ בְ ש ִמים,
וְ ֵאת הַ שֶ מֶ ן הַ טֹוב  -שמן המשחה,
וְ ֵאת כל בֵ ית כֵליו וְ ֵאת כל אֲ שֶ ר נ ְִמצא בְ אֹוצְ רֹתיו,
ל ֹא היה דבר אֲ שֶ ר ל ֹא הֶ ְראם ִחזְ ִקיהּו בְ בֵ יתֹו ּובְ כל
מֶ ְמשַ לְתֹו:
ג .וַיב ֹא יְשַ עְ יהּו הַ נבִ יא ֶאל הַ מֶ לְֶך ִחזְ ִקיהּו,
וַי ֹאמֶ ר ֵאליו :מה א ְמרּו האֲ נ ִשים ה ֵאלֶהּ ,ומֵ ַאיִן
יבֹאּו ֵאלֶיָך,
וַי ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיהּו :מֵ ֶא ֶרץ ְרחֹוקה באּו ֵאלַי ִ -מבבֶ ל:
יתָך,
ד .וַי ֹאמֶ ר מה ראּו בְ בֵ ֶ
יתי ראּו ל ֹא היה
וַי ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיהּוֵ :את כל אֲ שֶ ר בְ בֵ ִ
יתים  -בְ אֹוצְ רֹתי:
דבר אֲ שֶ ר ל ֹא ִה ְר ִא ִ
ה .וַי ֹאמֶ ר יְשַ עְ יהּו ֶאל ִחזְ ִקיהּו ְשמַ ע ְדבַ ר ה'
צְ באֹות:
יתָך ,וַאֲ שֶ ר
וִ .הנֵה י ִמים ב ִאים ,וְ נִשא כל אֲ שֶ ר בְ בֵ ֶ
אצְ רּו אֲ ב ֶֹתיָך עַ ד הַ יֹום הַ זֶה  -בבֶ ל  -ישא ויקח
האוייב ,את כל אוצרות בית המלך -לבבל,
ל ֹא יִּו ֵתר דבר אמַ ר ה'  -לא ישאר דבר
באוצרותיך,
ּומבנֶיָך אֲ שֶ ר יֵצְ אּו ִמ ְמָך ,אֲ שֶ ר תֹולִיד ,יִקחּו וְ היּו
זִ .
יסים בְ הֵ יכַל מֶ לְֶך בבֶ ל  -הם דניאל חנניה
ס ִר ִ
מישאל ועזריה  (,כמפורש בדניאל )
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ח .וַי ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיהּו ֶאל יְשַ עְ יהּו טֹוב ְדבַ ר ה' אֲ שֶ ר
ִדבַ ְרת ,וַי ֹאמֶ ר כִ י י ְִהיֶה שלֹום וֶאֱ מֶ ת בְ ימי  -טוב
הדבר ,שעכ"פ ביָּמַ י  -יהיה שלום,
פרק מ'
א .נַחֲ מּו נַחֲ מּו עַ ִמי ,י ֹאמַ ר אֱ ֹלהֵ יכֶם  -נחמו
הנביאים את עמי ,בנבואות נחמה שישובו
לארצם.
ב .דַ בְ רּו עַ ל לֵב יְרּוש ַל ִם  -דברו נבואות נחמה ,על
ליבות אנשי ירושלים ( ,דברים המתקבלים על הלב )
וְ ִק ְראּו ֵאלֶיה  -וְ ִק ְראּו ֵאלֶּיהָּ נבואת נחמה זו,
כִ י מלְאה צְ באּה  -כי מלאו ונשלמו ,אוסף ימי
הגלות,
כִ י נ ְִרצה  -עֲֹונּה  -כי התכפר עוון ירושלים,
ֹאתיה  -כי
כִ י ל ְקחה ִמיַד ה'  -כִ פְ ַליִם בְ כל חַ ט ֶ
קבלה כבר פי שניים מהעונש המגיע לה.
קֹורא בַ ִמ ְדבר  -כאילו קול קורא במדבר ,
ג .קֹול ֵ
בדרך לא"י,
פַנּו דֶ ֶרְך ה'  -פנו ממכשול ,את הדרך שישובו בה
בנ"י לארץ,
י ְַשרּו בעֲרבה ְ -מ ִסלה לֵאֹלהֵ ינּו  -י ְַשרּו וכִ בְ שּו דרך
סלולה לבנים של ה' אלוקינו.
ד .כל גֶיא  -יִנשֵ א  -כל עמק נמוך  -ינָּשֵ א מַ עלָּה,
( ליַשֵ ר את דרך השבים ארצה),
ִשפלּו  -ומקום גבוה כהר וגבעה
וְ כל הַ ר וְ גִ בְ עה  -י ְ
 יושפל ויונמך,וְ היה הֶ עקֹב  -ל ְִמישֹור -כל דרך עקומה ומעוותת
 תהיה מישור,וְ ה ְרכ ִסים  -לְבִ ְקעה  -רכסי ההרים  -יהיו לבקעה
נמוכה(.רכסים  -חיבור שרשרת הרים ,כמו " :וירכסו את
החושן ,"...שמות כח' כח' ; וכמו ..." :מֵ רֻ כְ סֵ י ִאיש ִ -ת ְצפְ ֵנם,"...
תהילים לא' כא' )

ה .וְ ִנגְ לה כְ בֹוד ה'  -כשישיב את בנ"י לארצם ביד
רמה ובריבוי טובה ,יתגלה כבוד ה' בעולם בקיום
הבטחותיו לישראל,
וְ ראּו כל בשר י ְַחדו  -כִ י פִ י ה' ִדבֵ ר  -וכל הנחמות
 התקיימו.ו .קֹול אֹמֵ ר ְ -קרא  -קול אומר לנביא קרא את
דבר הנבואה !
וְ אמַ ר ,מה ֶא ְקרא  -ושואל הנביא  :מה אקרא ?
כל הַ בשר  -חצִ יר  -כל הבשר ,הגויים שיבואו עם
גוג על ירושלים ,ינבלו ויתייבשו במהירות כמו
החציר ( ,שימותו רובם במלחמה ),
וְ כל חַ ְסדֹו  -כְ צִ יץ הַ שדֶ ה  -וכל החסדים המעטים
שעשו ,לא יועילו להם ,ויפלו הגויים ,כמו הציץ
( ציץ  -הפרח )  -שנופל ברוח קלה.
ז .יבֵ ש חצִ יר  -דרך החציר  -שמתייבש,
נבֵ ל צִ יץ  -ודרך הציץ  -לנבול.

בס"ד

כִ י רּוחַ ה' נ ְשבה בֹו  -כי רוח מאת ה' ,נשבה -
והפילה אותו ( ,את החציר והציץ  -העמים שעם גוג )
אכֵן ,חצִ יר העם  -באמת ,יהיו הגויים שעם גוג -
כחציר .
ח .יבֵ ש חצִ יר ,נבֵ ל צִ יץ  -החציר והציץ  -מתייבש
ונובל,
ְּודבַ ר אֱ ֹלהֵ ינּו יקּום לְעֹולם -אך דבר ה' ,שדבר ע"י
הנביאים  -יתקיים לעולם,
ט .עַ ל הַ ר גבֹהַ ֲעלִי לְך ְ -מבַ שֶ ֶרת צִ יֹון  -על הר
גבוה ,עלו הנביאים ,המבשרים על גאולת ציון
וירושלים (,שתשמע ותתפרסם נבואתכם )
ימי בַ כֹחַ  -קֹולְֵךְ ,מבַ שֶ ֶרת יְרּושל ִם  -הרימו
ה ִר ִ
בכוח ובקול גדול נבואתכם ,הנביאים המבשרים
על גאולת ציון וירושלים,
ימי ַ -אל ִתיר ִאי  -הרימו קולכם ,ואל תפחדו,
ה ִר ִ

ּודבַ ר אֱ ֹלהֵ ינּו יקּום לְעֹולם"),
( הרי ְ ...":

ִא ְמ ִרי לְע ֵרי יְהּודה ִ -הנֵה אֱ ֹלהֵ יכֶם  -אמרו ליושבי
ערי יהודה :הנה אלוקיכם ,בא לגאול אתכם,
יִ .הנֵה ה' אלוהים  -בְ חזק יבֹוא  -הנה ה' יבוא
בחוזקה  -להעניש את הגויים,
ּוזְ רֹעֹו  -מ ְֹשלה לֹו  -ובזרועו  -ימשול בגויים -
להכותם,
ִהנֵה ְשכרֹו ִאתֹו  -ויתן שכר טוב לצדיקים,
ּופְ עֻלתֹו לְפניו  -ופעולת כל אחד ואחד ,גלויה
לפניו לתת שכר או עונש.
יא .כְ רֹעֶ ה עֶ ְדרֹו  -י ְִרעֶ ה  -כמו הרועה ,שרועה את
צאנו,
בִ זְ רֹעֹו  -י ְַקבֵ ץ ְטל ִאיםּ ,ובְ חֵ יקֹו יִשא  -שאת
הטלאים הקטנים ,אוסף משאר העדר ,כדי לשאת
אותם בחיקו,
עלֹות ְינַהֵ ל  -ואת הצאן המניקות ( כמו..." :וְ הַ צ ֹאן
וְ הַ בקר עלֹות עלי ,"...בראשית לג' יג' ) ,מנהיג אותם בנחת,
(כך ה' ,ינהיג בנחת את בנ"י  -בשובם לארץ )

יבִ .מי מדַ ד בְ שעֳלֹו  -מַ יִם  -מי יכול למדוד
באגרופי ידיו ,את המים בכל מקום בעולם ?
וְ שמַ יִם  -בַ ז ֶֶרת ִתכֵן  -ואת השמים הפרושים -
למדוד במידת הזרת ( חצי אמה ) ?
וְ כל  -ולמדוד,
בַ שלִש  -במידת ה " -שליש",
ֲעפַר הא ֶרץ  -את עפר הארץ,
פלֶס  -ה ִרים  -ולשקול בפלס ( מקל באמצע
וְ ש ַקל בַ ֶ
המאזניים ,המראה את המשקל המסומן ) את משקל
ההרים,
ּוגְ בעֹות  -בְ מ ֹאזְ ניִם  -ואת משקל הגבעות
במאזניים ?

( ואם את העולם המופלא ,יצר ה' ית' במידה מכוונת ,ודאי שיוכל
לעשות הפלאות הללו  -לישראל !! )

יגִ .מי ִתכֵן  -האם יש אדם שהכין,
ֶאת רּוחַ ה'  -את רצון ה' כשעשה העולם ?!
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יֹודיעֶ נּו  -האם יש אדם ,שה' הודיע
וְ ִאיש ֲעצתֹו ִ -
לו את עצתו ומחשבתו ?!
ידֶ .את ִמי נֹועַ ץ ַ -ויְבִ ינֵהּו  -האם יש אדם שנתן
עיצה ובינה  -לה' ,לברוא את העולם ?!
ַו ְיל ְַמדֵ הּו בְ א ַֹרח ִמ ְשפט  -ולימד את ה' את דרך
המשפט בבריאת העולם ?!
ַו ְיל ְַמדֵ הּו דַ עַ ת  -ולימד דעת את ה' ,
יֹודיעֶ נּו  -והודיע לה' דרך תבונה
וְ דֶ ֶרְך ְתבּונֹות ִ -
בבריאת עולמו ?!
טו .הֵ ן גֹויִם  -כְ מַ ר ִמ ְדלִי  -הלא כל הגויים
חשובים נגד ה' ,כטיפה מרה הנוטפת מהמים
הנשאבים בדלי ( דלי  -הכלי שבו דולים ,שואבים מים ) ,
ּוכְ שַ חַ ק מ ֹאזְ ַניִם ֶ -נ ְחשבּו  -וכמו האבק הדק,
הנשאר בכפות המאזניים-נחשבים הגויים לפניו !
הֵ ן ִאיִים  -כַדַ ק יִטֹול  -הלא את איי הים ,יכול ה'
ליטול ולהשליך לים  -כאבק דק !

( וא"כ ,איך יעמדו מול ה' ,ברצונו לגאול את בנ"י ? )

טזּ .ולְבנֹון -אם יקחו הגויים ,את כל עצי הלבנון,
ֵאין דֵ י בעֵ ר  -לא יספיקו העצים והאש ,לכמות
הקרבנות הדרושה לכפרתם,
וְ חַ יתֹו ֵ -אין דֵ י עֹולה  -ואת כל החיות שבלבנון,
להקריב על המזבח ,לא יכפרו על עוון הגויים !
( שכופרים ביכולת ה' ,לגאול את עמו ! )

יז .כל הַ גֹויִם  -כְ ַאיִן נֶגְ דֹו  -הלא כל הגויים ,הם
כאין ( כלא כלום )  ,נגד ה',
מֵ ֶאפֶס ותֹהּו  -נ ְֶח ְשבּו לֹו  -כל הגויים נחשבים,
פחות מאפס ומהריקנות הגמורה ,נגד ה' ית' !
יח .וְ ֶאל ִמיְ ,תדַ ְמיּון ֵאל  -את מי תוכלו לדַ מֹות,
לה' ית' ?!
ּומַ ה ְדמּות ַ -תעַ ְרכּו לֹו  -ואיזה דבר ידמה בערכו,
לה' ית' ?!
יט .הַ פֶסֶ ל  -נסַ ְך חרש  -הלא הפסל ,האומן התיך
ממתכת,
וְ צ ֵֹרף  -בַ זהב י ְַר ְקעֶ נּו  -והצורף ,מרדד על הפסל
זהב  -ליַפֹותֹו,
צֹורף  -ושרשראות מכסף ,עושה
ְּורתֻ קֹות כֶסֶ ף ֵ -
הצורף לפסל  -להרים אותו בהם,
( היתכן לדמותו  -לבורא ית' ?! )

כ .הַ ְמסֻ כן  -ואם עני הוא ,ואין בידו לעשות פסל
מכסף וזהבְ ( ,מסֻ כן -עני ,כמוֶ " :א ֶרץ אֲ שֶ ר ל ֹא ְב ִמ ְס ֵכנֻת

( בעניות ) ת ֹאכַל בּה לֶחֶ ם , "...דברים ח' ט' )

ְתרּומה  -יתרום מעצים ,לעשות מהם  -פסל,
עֵ ץ ל ֹא י ְִר ַקב  -יִבְ חר  -יבחר עץ חזק שלא י ֵָּר ֵקב,
חרש חכם  -יְבַ ֶקש לֹו  -יבקש אומן חכם,
לְהכִ ין פֶסֶ ל  -ל ֹא יִמֹוט -שיכין לו פסל ,שלא יפול.
כא .הֲ לֹוא ֵת ְדעּו  -הלא מדעתכם לבד ,תוכלו
להבין מי ברא ומנהיג את העולם,
הֲ לֹוא ִת ְשמעּו  -או שתוכלו לשמוע ,ממי שמבין
מדעתו ,
הֲ לֹוא הֻ גַד מֵ ר ֹאש לכֶם  -הלא מראש ,מדורות
קודמים ,נודע דבר זה !
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מֹוסדֹות הא ֶרץ  -הלא תבינו ,מי
הֲ לֹוא הֲ בִ ינ ֶֹתם ְ -
הוא זה ששם את יסודות העולם !
כב .הַ ישֵ ב עַ ל חּוג הא ֶרץ  -הלא ה' ,הוא היושב
בשמים הסובבים את הארץ ,ומנהיג אותה !
וְ י ְֹשבֶ יה  -כַחֲ גבִ ים  -ויושבי הארץ לפניו  -קטנים
כחגבים לפניו,
הַ נֹוטֶ ה ַכדֹק  -שמַ יִם  -הלא ה' ,פורש את השמים
מסביב הארץ ,כמו שבקלות פורשים יריעה,
ַוי ְִמתחֵ ם כאֹהֶ ל  -לשבֶ ת  -ומתח את השמים מעל
הארץ ,כמו שפורשים את יריעות האוהל לשבת
בו,
נֹותן רֹוזְ נִים  -לְאיִן  -הלא ה' ,הוא שעושה
כג .הַ ֵ
לאיִן ( כלא כלום )
רוזנים ,שרים וגיבורים ַ -
שֹפְ טֵ י ֶא ֶרץ ַ -כתֹהּו עשה  -ואת כל שופטי העמים
 עושה לתוהו ִוריק,כדַ .אף בַ ל נִטעּוַ ,אף בַ ל זֹרעּוַ ,אף בַ ל ש ֵֹרש בא ֶרץ
גִ זְ עם  -הלא כשיעקור ויכרות ה' את הרוזנים ,לא
ישאר כל רושם מגדולתם ,כאילו מעולם לא נ ְִטעּו
ולא נזרעו באדמה ,וכאילו מעולם לא נ ְִש ַרש
באדמה ,גזע העץ !!
וְ גַם נשַ ף בהֶ ם ַ -ויִבשּו  -ויֵעָּ ְקרו במהירות ,כמו
שנשיפה אחת חזקה  -תייבש העלים !

אֱ ֹלהֵ י עֹולם ה'  -ה' הוא האלוקים שמושל בעולם,
בֹורא ְ -קצֹות הא ֶרץ  -בורא אף את קצות הארץ,
ֵ
ל ֹא יִיעַ ף ,וְ ל ֹא יִיגע  -אין עייפות ויגיעה לפניו !
וא"כ ,האם ה' לא ישלם לכם כפעלכם ?!
ֵאין חֵ ֶקר  -ל ְִתבּונתֹו  -הלא אי אפשר ,לחקור את
גודל תבונתו ,ונאמן הוא לשלם שכר פעולתכם,
כט .נ ֵֹתן לַיעֵ ף  -כֹחַ  -עוד יתן לכם ,העייפים
מקושי הגלות  -כוח,
ּול ְֵאין אֹונִים  -עצְ מה י ְַרבֶ ה  -ולחסרי כוח מצרות
הגלות ,עוד יתן חוזק ועוצמה רבה,
ל .וְ ִיעֲפּו נְע ִרים -וְ יִגעּו  -והגויים ,שנמשלים כעת
בהצלחתם  -לנערים חזקים ,עוד יתעייפו
ויתייגעו ,מגודל הפורענות שתבוא עליהם,
חּורים  -כשֹול יִכשֵ לּו  -והבחורים ( הגויים ),
ּובַ ִ
עוד יכשלו במכשולות !
לא .וְ קֹו ֵי ה'  -ובנ"י ,שמקווים לישועת ה',
יַחֲ לִיפּו כֹחַ  -יחליפו ויחדשו את כוחם ,
ַיעֲלּו ֵאבֶ ר ַ -כנְש ִרים  -יגדלו כנפיים  -כמו
הנשרים !
ירּוצּו  -בשובם לארץ ישראל,
וְ ל ֹא יִיגעּו  -ולא יתעייפו,
ֵילְכּו  -וְ ל ֹא יִיעפּו  -ולא יתעייפו בדרך הליכתם !

ּוסערה  -כ ַַקש ִתש ֵאם  -וכמו קש ,הנישא
ְ
במהירות ברוח סערה !
כה .וְ ֶאל ִמי ְתדַ ְמיּונִי וְ ֶא ְשוֶה ,י ֹאמַ ר קדֹוש  -ואל
מי תדמו אותי  -שישווה אלי ,יאמר ה' !
כוְ .שאּו מרֹום עֵ ינֵיכֶםְּ ,וראּוִ ,מי ברא ֵאלֶה -
הרימו עיניכם לשמים ,וראו מי ברא את אלה
השמים ?
הַ מֹוצִ יא בְ ִמ ְספר  -צְ באם  -ומוציא ויודע את
מספר צבא השמים ( ,כוכבי השמים )
ְלכֻלם  -בְ שֵ ם י ְִקרא  -ולכל כוכב ,קרא בשם
מיוחד !
מֵ רֹב אֹונִים ,וְ ַא ִמיץ כֹחַ  -מרוב כוחו של ה',
ִאיש ל ֹא נֶעְ דר  -אפילו כוכב אחד ,לא יעדר ויחסר
מהעולם ! ( שכל הכוכבים ,מתקיימים לעולם ! ).
ִשר ֵאל  -למה
ּותדַ בֵ ר י ְ
כז .למה ת ֹאמַ ר ַי ֲעקֹב ְ
תאמרו ישראל ( ,בזמן הגלות )
נ ְִס ְתרה דַ ְרכִ י  -מֵ ה'  -שה' הסתיר עיניו מדרכנו
הטובה,
ּומֵ אֱ ֹלהַ י ִ -מ ְשפ ִטי ַיעֲבֹור  -ועבר מלתת לנו טובה,
כפי קו המשפט,

פרק מא'
א .הַ חֲ ִרישּו ֵאלַי ִ -ש ְתקּו ,והקשיבו אלי,
ִאיִים  -אומות העולם ( ,השוכנים באיי הים )
ּולְאֻ ִמים  -יַחֲ לִיפּו כֹחַ  -יחדשו כוחם מלכויות
העמים ,כדי לבוא להתווכח ,על אמיתות אמונת
ה' ,וקיום הבטחתו להציל את בנ"י מידם .
יִגְ שּו אז יְדַ בֵ רּו  -יגשו אלי ויאמרו טענותיהם,
י ְַחדו  -אני והגויים,
ל ִַמ ְשפט נ ְִקרבה  -להווכח עם מי הדין.
בִ .מי הֵ עִ יר ִ -מ ִמזְ רח  -מי העיר את ליבו של
אברהם ,לבוא לא"י ממזרח ,ולעזוב את פסילי
ארצו,
צֶ דֶ ק  -י ְִקר ֵאהּו ל ְַרגְ לֹו  -בכל מקום שדרכה כף
רגלו ,קרא ללכת אחר הצדק ולעזוב הפסילים.
ּומלכִ ים  -י ְַר ְד  -ומי נתן לפניו
י ִֵתן לְפניו  -גֹויִםְ ,
גויים ( כדרלעמר והמלכים שעימו ) ,ושינצח וימשול
במלכים ?! ( הלא אני ה' !! )
י ִֵתן כֶעפר  -חַ ְרבֹו  -יתן הרוגים רבים  -כעפר,
שיפלו בחרבו של אברהם,
כְ ַקש נִדף ַ -ק ְשתֹו  -ויפלו בקשתו בקלות רבה,
כקש הנדחף ברוח.
ג .י ְִר ְדפֵם  -רדף אחרי המלכיםַ ..." ( ,וי ְִר ְד ֵפם עַ ד חֹובה,

כח .הֲ לֹוא ידַ עְ ת -הלא מדעתכם ,צריכים אתם
לדעת,
ִאם ל ֹא שמַ עְ ת  -או שתוכלו לשמוע ,ממי שמבין
מדעתו,

ַיעֲבֹור שלֹום  -ועבר המלחמה עם נעריו  -בשלום,
א ַֹרח בְ ַרגְ ליו  -ל ֹא יבֹוא  -ואפילו שמעולם ,לא בא
ברגליו בדרך זו ( .ובכל זאת נִצַ ח )

( כמו... " :נשַ פְ ת בְ רּוחֲ ָך כִ סמֹו ים" ,שמות טו' י' )

אֲ שֶ ר ִמ ְשמ ֹאל ְל ַדמ ֶֹשק" ,בראשית יד' טו' )
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דִ .מי פעַ ל וְ עשה  -מי עשה ניסים עצומים אלו
לאברהם,
ק ֵֹרא הַ דֹרֹות מֵ ר ֹאש  -ה' ית' ,שקורא על כל דור
ודור מעשיו  -קודם שיבוא ( ,וידע מראש ,על גדולת זרעו

של אברהם )

אֲ נִי ה' ִראשֹון ,וְ ֶאת ַאחֲ ֹרנִים  -אֲ נִי הּוא  -אני ה'
הייתי ראשון ,ועד כל הדורות האחרונים ( ,וכמו

שעזרתי לאברהם ,כך בכל זמן  -אעזור לְבנַי )

ה .ראּו ִאיִים  -ראו הגויים ,הנס שעשיתי
לאברהם,
וְ יִיראּוְ ,קצֹות הא ֶרץ  -יֶחֱ רדּו  -אפילו העמים
שבקצה הארץ  -פחדו ונחרדו,
ק ְרבּו ַויֶאֱ תיּון  -אך בכל זאת קרבו כולם יחד,
ובאו להלחם עם ה' וישראל,
וִ .איש ֶאת ֵרעֵ הּו יַעְ זֹרּוּ ,ולְא ִחיו י ֹאמַ ר חֲ זק -
העמים עוזרים ומחזקים אחד את השני ,בבטחון
בפסיליהם ובמלחמתם עם ה',
זַ .ויְחַ זֵק חרש ֶאת צ ֵֹרף  -האומן ( מנסך הפסל ),
מחזק את הצורף ( מרקע את ציפוי הזהב בפסל ) -ביצירת
הפסל,
מַ חֲ לִיק פ ִַטיש  -המכה בפטיש קטן להחליק את
טסי הזהב המרודד ,מחזק,
ֶאת הֹולֶם פעַ ם  -את המכה בחוזקה על הטס
בתחילת רידודו,
אֹמֵ ר לַדֶ בֶ ק :טֹוב הּוא  -אומר על הדבק שמדביק
את ציפוי הפסל  -טוב הוא ,
ַויְחַ זְ ֵקהּו בְ מַ ְס ְמ ִרים  -ל ֹא יִמֹוט  -ועוד מחזק
הציפוי במסמרים ,שלא יפול מהפסל.
ִשר ֵאל עַ בְ ִדי ַי ֲעקֹב אֲ שֶ ר בְ חַ ְר ִתיָך ז ֶַרע
ח .וְ ַאתה י ְ
ַאבְ רהם אֹהֲ בִ י  -ואתם ישראל ,בני אברהם
אוהבי ,אל תיראו מהם,
ט .אֲ שֶ ר הֶ חֱ ז ְַק ִתיָך ִמ ְקצֹות הא ֶרץ  -שלקחתי
מקצות הארץ,
אתיָך  -ומכל גדולי וחשובי
ּומֵ אֲ צִ ילֶיה ְ -קר ִ
הארץ ,בחרתי בך,
ואֹמַ ר לְָך עַ בְ ִדי ַאתה בְ חַ ְר ִתיָך וְ ל ֹא ְמ ַא ְס ִתיָך  -ולך
אמרתי  :בחרתיך ,ולא אמאס אותך אף בגלות.
יַ .אל ִתירא כִ י עִ ְמָך אנִי  -להצילך,
ַאל ִת ְשתע ,כִ י אֲ נִי אֱ ֹלהֶ יָך  -אל ישבר לבך ,כי אני
אלוקיך,
ִאמַ צְ ִתיָך  -אני אחזק אותך,
ַאף ֲעז ְַר ִתיָך  -ואעזור לך,
ימין צִ ְד ִקי  -אתמוך בך מפני
ַאף ְתמַ כְ ִתיָך בִ ִ
אוייביך ,ביד ימין שלי  -שעושָּ ה צדק.

יא .הֵ ן ֵיבֹשּו וְ יִכלְמּו ,כֹל הַ נֶחֱ ִרים בְך  -הלא כל
הגויים שכעסו עליכם ,יתביישו ויכָּלמו,
י ְִהיּו כְ ַאיִן ,וְ י ֹאבְ דּו ַ -אנְשֵ י ִריבֶ ָך  -יהיו כאין
ואפס ,הרבים ונלחמים בכם.
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יבְ .תבַ ְקשֵ ם וְ ל ֹא ִת ְמצ ֵאםַ ,אנְשֵ י מַ צ ֶֻתָך  -אפילו
אם תבקשו את הגויים שנלחמו בכם ,לא תמצאו
אותם,
י ְִהיּו כְ ַאיִן ּוכְ ֶאפֶס  -מפני שיהיו לאין ואפס ויִכְ לו
לגמרי,
ַאנְשֵ י ִמלְחַ ְמ ֶתָך  -האנשים שנלחמו בכם.
יג .כִ י אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֶ יָך מַ חֲ זִ יק י ְִמינֶָך  -אני ה'
שמחזיק את יד ימינך  -שלא תיפול,
האֹמֵ ר לְָך ַאל ִתירא אֲ נִי ֲעז ְַר ִתיָך  -ואני האומר לך
אל תירא ,אני אעזור לך.
ידַ .אל ִת ְיר ִאי תֹולַעַ ת ַי ֲעקֹב  -אל תפחדו בני
יעקב ,החלשים כמו תולעת,
ִשר ֵאל  -אנשי ישראל,
ְמ ֵתי י ְ
ִשר ֵאל:
אֲ נִי ֲעז ְַר ִתיְך נְאֻ ם ה' וְ גֹאֲ לְֵך ְקדֹוש י ְ
ְמֹורג חרּוץ חדש  -הנה שמתי
טוִ .הנֵה שַ ְמ ִתיְך ל ַ
אתכם ,כמורג ( כלי הדישה ) עם חריצים מחודדים
וחדשים ( ,שמחתך התבואה היטב היטב )
בַ עַ ל פִ יפִ יֹות  -והמורג ,עשוי עם פיות רבים
לדישה,
תדּוש ה ִרים  -וְ תדֹק  -אתה ישראל ,תדוש הרים -
עד דק ( ,משל למלכים ולשרים ,שישראל יגברו עליהם )
שים  -והגבעות ( משל למלכים ולשרים
ּוגְ בעֹות ַ -כמֹץ ת ִ
) יהיו חלשים וקלים להתפזר  -כמו המוץ.
ּוסערה  -תפִ יץ אֹותם -
טזִ .תזְ ֵרם ,וְ רּוחַ ִתש ֵאםְ ,
יתפזרו ע"י הרוח והסערה,
וְ ַאתה תגִ יל בַ ה'  -ואתה ישראל ,תשמח בישועת
ה',
ִשר ֵאל ִת ְתהַ לל  -תתהלל שבטחת בַ ה'
בִ ְקדֹוש י ְ
שהוא קדוש ישראל.
יז .ה ֲע ִניִים וְ ה ֶאבְ יֹונִים  -בנ"י ,שהיו בגלות כעניים
ואביונים,
ְמבַ ְק ִשים מַ יִם  -ו ַאיִן  -יבקשו מים בדרך שובם
לארץ ,ולא ימצאו.
לְשֹונם  -בַ צמא נשתה  -והלשון יבשה מרוב צמא,
ִשר ֵאל ל ֹא ֶאעֶ זְ בֵ ם  -אני ה'
אֲ נִי ה' ֶא ֱענֵם ,אֱ ֹלהֵ י י ְ
אענה להם ולא אעזבם בצמא.
יחֶ .אפְ ַתח עַ ל ְשפיִים  -נְהרֹות  -אפתח אפילו
במקומות הגבוהים נהרות  -להשקותם,
ּובְ תֹוְך בְ קעֹות  -מַ עְ ינֹות  -ובבקעה ,אפתח
מעיינות,
א ִשים ִמ ְדבר  -לַאֲ גַם מַ יִם  -המקום שהיה מדבר,
יהיה בו אגם מים,

וְ ֶא ֶרץ צִ יה  -לְמֹוצ ֵאי מיִם  -וארץ יבשה ,תהיה
ארץ שיֵצְ או בה מים.
יטֶ .א ֵתן בַ ִמ ְדבר ֶ -א ֶרז ִשטה  -ואפילו עצי ארז
ושיטה ,יגדלו בדרכם במדבר,
וַהֲ דַ ס ,וְ עֵ ץ שמֶ ן  -מיני עצים,
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א ִשים בעֲרבה  -במדבר,
ּות ַאשּור  -י ְַחדו  -מיני עצים,
בְ רֹושִ ,ת ְדהרְ ,
שכולם יחד יגדלו במקום הליכתם במדבר.
כ .לְמַ עַ ן י ְִראּו וְ י ְֵדעּו וְ י ִשימּו וְ י ְַשכִ ילּו י ְַחדו ,כִ י יַד
ה' ע ְשתה ז ֹאת -ואעשה את כל הפלאות האלו
לעמי ,כדי שיראו ויבינו כל הגויים ,שיד ה' ,היא
שגאלה את ישראל מתוכם,
ִשר ֵאל בְ ראּה  -וה' ,שהוא קדוש ישראל,
ּוקדֹוש י ְ
ְ
ברא גאולה זו להם.
כא .ק ְרבּו ִריבְ כֶם י ֹאמַ ר ה'  -קרבו את הריב
שלכם נגד ה' ,בדבר אמיתות עבודת הפסילים,
ֻמֹותיכֶם  -הגישו את הטענות העצומות
הַ גִ ישּו ֲעצ ֵ
שלכם,
י ֹאמַ ר מֶ לְֶך ַי ֲעקֹב:
כב .יַגִ ישּו וְ יַגִ ידּו לנּו  -יגישו לפנינו ויגידו
הפסילים ונביאי הבעל,
ֵאת אֲ שֶ ר ִת ְק ֶרינה  -את אשר יקרא באחרית
הימים,
ה ִראשֹנֹות  -מה הֵ נה  -מה יהיה במאורעות
שכבר התחילו,
הַ גִ ידּו וְ נ ִשימה לִבֵ נּו  -הגידו ,ונשים ליבנו לבדוק
אמיתות דבריהם,
וְ נ ְֵדעה ַאחֲ ִריתן  -ונשמע ונדע ,מה יהיה באחרית
מאורעות אלו,
אֹו הַ באֹות הַ ְש ִמיעֻנּו  -או את מה שיבוא בעתיד
הרחוק,
כג .הַ גִ ידּו הא ִֹתיֹות  -הגידו את מה שעומד לבוא,
לְאחֹור  -באחרית הימים,
ֹלהים ַא ֶתם  -ואז נדע שאתם
וְ נ ְֵדעה  -כִ י אֱ ִ
אלוקים,
יטיבּו וְ ת ֵרעּו  -ושאתם יכולים לעשות טובה
ַאף ֵת ִ
או רעה,
ִשתעה  -ונספר כולנו את נבואותיכם,
וְ נ ְ
וְ נ ְִר ֶאה י ְַחדו  -את קיום דבריכם.
כד .הֵ ן ַא ֶתם מֵ ַאיִן  -אך אתם ,הרי עשויים מאפס,
ומדבר שאין בו ממש,
ּופע ְלכֶם  -מֵ אפַע  -ופעולות הפסילים ,חשובים
פחות מאפס ( .אפע  -אפס )
תֹועֵ בה  -יִבְ חַ ר בכֶם  -רק איש מתועב ,בוחר
לעבוד אתכם.
ירֹותי ִמצפֹון ַ -ויַאת  -אך הבורא ית',
ִ
כה .הַ עִ
מֵ עִ יר מלך ( נ"נ ) ,שיבוא על ירושלים,
ִמ ִמזְ ַרח שֶ מֶ ש  -י ְִקרא בִ ְש ִמי  -ואח"כ יבוא מלך
ממזרח ( כורש מלך פרס ) ,יקרא בשם ה' ,ויתן רשות
לשוב ולבנות את ביהמ"ק,
וְ יב ֹא ְסגנִים  -ויבוא כורש ,וירמוס את שרי בבל,
כְ מֹו חֹמֶ רּ ,וכְ מֹו יֹוצֵ ר  -י ְִרמס ִטיט  -כמו
שרומסים חומר ,והיוצר רומס הטיט.
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כוִ .מי ִהגִ יד מֵ ר ֹאש  -וְ נֵדעה  -מי מהפסילים,
אמר מראש את מה שיקרא  -ונדע שהוא
אלוקים,
ּומלְפנִים  -וְ נ ֹאמַ ר צַ ִדיק  -ואמר מלפנים ,קודם
ִ
שקרא את מה שיקרא  -ונאמר שצדקו דבריו,
ַאף ֵאין מַ גִ ידַ ,אף ֵאין מַ ְש ִמיעַ ַ ,אף ֵאין שֹמֵ עַ
ִא ְמ ֵריכֶם  -אך באמת ,אין בכם כלל ,מי שמשמיע
עתידות.
כזִ .ראשֹון לְצִ יֹון ִ -הנֵה ִהנם  -אך נביאי ה' נבאו
בשם ה' ,שהנה הראשון שיבוא לציון מהגלות,
יבשר ויאמר :הנה באה הגאולה ומיד ,הנה הם
בנ"י יבואו כולם,
וְ לִירּוש ַל ִם ְ -מבַ שֵ ר ֶא ֵתן  -ולירושלים אביא
מבשר ,על מהירות הגאולה.
כח .וְ ֵא ֶרא  -וְ ֵאין ִאיש  -וראיתי ואין נביא אחד
מנביאי הבעל ,שיאמר עתידות שיבואו,
ּומֵ ֵאלֶה  -מהפסילים,
וְ ֵאין יֹועֵ ץ  -אין מי מהפסילים ,שיועץ לעבדיו מה
לעשות,
וְ ֶא ְשאלֵם  -וְ י ִשיבּו דבר  -ואין מי מהפסילים,
שאוכל לשאול אותם ,ויגידו משהו.
כט .הֵ ן כֻלם  -הפסילים ועובדיהם,
אוֶן ֶאפֶס מַ עֲשֵ יהֶ ם  -כל מעשיהם אפס ,דבר שאין
בו ממש,
רּוחַ ותֹהּו  -נ ְִסכֵיהֶ ם  -כרוח ותוהו הפסילים
הנעשים מנסיכת החרש.
פרק מב'
א .הֵ ן עַ בְ ִדיֶ ,א ְתמְך בֹו  -בעבדי  -מלך המשיח,
אתמוך בו,
בְ ִח ִירי  -רצְ תה נַפְ ִשי  -במלך המשיח שבחרתי -
יהיה רצוי לפני,
רּוחי עליו  -אתן לו הנבואה,
נ ַת ִתי ִ
ִמ ְשפט לַגֹויִם יֹוצִ יא  -ולכל הגויים ,יוציא
המשפט,
( כמו ":וְ ה ְלכּו עַ ִמים ַרבִ ים וְ א ְמרּו ...וְ י ֵֹרנּו ִמ ְדרכיו  ,"...לעיל ב' ג' )

ב .ל ֹא יִצְ עַ ק ,וְ ל ֹא יִשא  -לא יגביה קולו ,להכריח
לקבל משפטו,
וְ ל ֹא י ְַש ִמיעַ בַ חּוץ קֹולֹו  -לא ישמיע קולו בקול
רם ,משום שכולם יבקשו את משפטו.

ִשבֹור  -לא יטה את משפט
ג .קנֶה רצּוץ  -ל ֹא י ְ
העניים( שהם קלים להשבר כקנה רצוץ ,שבור )
ּופִ ְשתה כֵהה  -ל ֹא ְיכַבֶ נה  -פשתה כהה ,לחה,
שעושָּ ה אור חלש בדליקתה( ,משל לחולשת העניים) -
לא יכבה (,שלא יטה את משפטם)
לֶאֱ מֶ ת  -יֹוצִ יא ִמ ְשפט  -יוציא משפט אמת.
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ד .ל ֹא יִכְ הֶ ה וְ ל ֹא ירּוץ  -לא יחלש ולא ישבר ,מלך
המשיח,
עַ ד י ִשים בא ֶרץ ִמ ְשפט  -משפט אמת,
ּולְתֹורתֹו ִ -איִים ְייַחֵ ילּו  -ולתורתו יצפו ויקוו כל
הגויים ,אף היושבים באיים הרחוקים .
בֹורא הַ שמַ יִם וְ נֹוטֵ יהֶ ם  -ה',
ה .כֹה אמַ ר ה ֵאל ה' ֵ
שברא את השמים ופרש אותם מעל הארץ -
כאהל,
ר ַֹקע הא ֶרץ ,וְ צֶ אֱ צ ֶאיה ִ -רדד ופרש את הארץ
והוציא עליהָּ כל הצמחים ,
הלְכִ ים בּה  -נתן
נ ֵֹתן נְשמה  -לעם עלֶיה ,וְ רּוחַ ַל ֹ
נשמה ורוח ,לעם שבארץ ולכל ההולכים בה.
אתיָך בְ צֶ דֶ ק  -אני ה' ,בצדק קראתי
ו .אֲ נִי ה' ְ -קר ִ
לך ישעיהו  -לנבא ,
וְ ַא ְחזֵק בְ ידֶ ָך  -אחזיק בידך ,ואעזור לך
בשליחותך,
וְ ֶאצ ְרָך  -ואשמור עליך ,שלא ירעו לך,
וְ ֶא ֶתנְָך לִבְ ִרית עם  -אתן אותך ,לחזק את בריתי
עם עמי ( ,שישמרו תורתי )
לְאֹור גֹויִם  -ולהאיר את דרכי הגויים  -בדרך ה',
ז .לִפְ קֹחַ עֵ י ַניִם עִ וְ רֹות  -לפקוח את עיני ישראל,
לשוב אל ה',
ישבֵ י חשֶ ְך
לְהֹוצִ יא ִממַ ְסגֵר ַ -א ִסירִ ,מבֵ ית ֶכלֶא ְ -
 ואחר שישובו בתשובה ,אוציא אותם מהגלותלהשיבם לארצם.
ח .אֲ נִי ה' הּוא ְש ִמי  -אני ה' אדון הכל,
ּות ִהל ִתי  -לַפְ ִסילִים -
בֹודי  -ל ְַאחֵ ר ל ֹא ֶא ֵתןְ ,
ּוכְ ִ
וכדי שתראה מלכותי בעולם ,לא אתן לאלוהים
אחרים ,לע"ז ,מקום לכבוד ולתהילה.
ט .ה ִראשֹנֹות ִ -הנֵה באּו  -נבואת גאולת מצרים( ,
שנאמרה לאברהם ) הנה התקיימה,
וַחֲ דשֹות  -אֲ נִי מַ גִ יד  -וכעת ,אגיד נבואה על
גאולת ישראל בגלות השנייה,
בְ טֶ ֶרם ִתצְ מַ ְחנה ַ -א ְש ִמיע ֶא ְתכֶם  -לפני שבאו,
אשמיע את נבואת הגאולה.
יִ .שירּו לַה' ִשיר חדשְ ,ת ִהלתֹו ִ -מ ְקצֵ ה הא ֶרץ -
שירו והללו את ה' ,על גאולת ישראל המופלאה,
כל הגויים מקצה הארץ,
ּומֹלאֹו  -האנשים היורדים וממלאים
יֹורדֵ י הַ ים ְ
ְ
את הים,
ִאיִים וְ י ְֹשבֵ יהֶ ם  -האיים ( בדרך מליצה ) ויושביהם,
ִשאּו ִמ ְדבר וְ עריו  -ישאו קולם בשיר לה',
יא .י ְ
אנשי ערי המדבר,
חֲ צֵ ִריםֵ ,תשֵ ב ֵקדר  -וכן ,יושבי קדר ,היושבים
באהלים ( ,ערי החצרים  -בלי חומה ) ( עיין" :מַ שא בַ עְ רב,בַ יַעַ ר
בַ עְ ַרב ת ִלינּו ,א ְֹרחֹות ְדד ִנים" ,שיושבי ערב שהיו מבני קדר ,ישבו
באהלים ,לעיל כא' ,יג' )

ישבֵ י סֶ לַע  -ירננו את ה' ,היושבים
ירֹנּו ְ -
במגדלים בין הסלעים,
מֵ ר ֹאש ה ִרים  -יִצְ וחּו  -ויושבי ראשי ההרים,
יצווחו ויצעקו בשבח לה'.
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ּות ִהלתֹו  -ב ִאיִים יַגִ ידּו -
יב .י ִשימּו לַה'  -כבֹודְ ,
יתנו העמים כבוד ותהילה לה'.
יג .ה' כַגִ בֹור יֵצֵ א  -להושיע את בנ"י,
כְ ִאיש ִמלְחמֹות  -יעִ יר ִקנְאה  -וכאיש הרגיל
המלחמות ,יתעורר לנקום נקמת ישראל בגויים,
י ִריעַ ַאף יַצְ ִריחַ  -ישמיע תרועת מלחמה (,יצריח -
יריע ),

איְביו  -י ְִתגַבר:
עַ ל ֹ
יתי מֵ עֹולםַ ,אחֲ ִריש ֶא ְת ַאפק  -זמן רב
יד .הֶ חֱ שֵ ִ
אני שותק ומתאפק מלהעניש את בגויים
שמריעים לישראל,
כַיֹולֵדה ֶ -אפְ עֶ ה  -אך כעת ,אפעה ,ארים עליהם
קולי להכותם ,כיולדה ,המרימה קולה בכאביהָּ ,
ֶאשֹם  -אעשה אותם שממה,
וְ ֶא ְש ַאף יחַ ד  -ואשחית את כולם יחד.
טוַ .אחֲ ִריב ה ִרים ּוגְ בעֹות  -אחריב הרים וגבעות,
את מלכי העמים,
וְ כל עֶ ְשבם  -אֹובִ יש  -את העשב שבהרים -
אייבש,
וְ שַ ְמ ִתי נְהרֹות  -ל ִאיִים ,וַאֲ ג ִַמים  -אֹובִ יש -
אשים הנהרות והאגמים למקום יבָּ שָּ ה.
( העשב ,הנהרות והאגמים ,משל לטובה של העמים )

טז .וְ הֹולַכְ ִתי עִ וְ ִרים  -בְ דֶ ֶרְך ל ֹא ידעּו  -אך את
ישראל ,שהם כעִ וְ ִרים בדרכים ( ,שלא רגילים בדרך זו ),
אוליך אותם בדרכם לא"י,
בִ נ ְִתיבֹות ל ֹא י ְדעּו ַ -א ְד ִריכֵם  -בדרכים שלא
הכירו  -אדריך אותם,
א ִשים מַ ְחשְך לִפְ נֵיהֶ ם  -לאֹור  -הדרכים שהם
כחשוכות לפניהם  -אאיר להם,
ּומַ ע ֲַק ִשים  -ל ְִמישֹור  -ודרכים עקומות  -אשים
למישור.
יתם וְ ל ֹא ֲעזַבְ ִתים  -אלה
ֵאלֶה הַ ְדב ִרים ע ֲִש ִ
הדברים ,אעשה ולא אעזוב אותם.
יז .נסֹגּו אחֹורֵ ,יבֹשּו בֹשֶ ת ,הַ ב ְֹט ִחים בַ פסֶ ל  -אז,
יבושו ויחזרו אחור מדרכם ,כל הבוטחים
בפסילים,
הא ְֹמ ִרים לְמַ סֵ כה ַ -א ֶתם אֱ ֹלהֵ ינּו:

יח .הַ חֵ ְר ִשים ְ -שמעּו ,וְ הַ עִ וְ ִרים  -הַ בִ יטּו ל ְִראֹות -
מוכיח את הנביאים ,שהיו כחרשים ועִ וְ ִרים
בתוכחה שהוכיחו את ישראל,
יטִ .מי עִ וֵר  -כִ י ִאם עַ בְ ִדי  -מי עִ וֵר יותר מעבָּ דַ י
הצדיקים,
וְ חֵ ֵרש  -כְ מַ לְאכִ י ֶא ְשלח  -ומי יותר חרש מהנביא
ששלחתי,
ִמי עִ וֵר  -כִ ְמשֻ לם  -מי עִ וֵר יותר מהאדם השלם
בדרכיו,
וְ עִ וֵר כְ עֶ בֶ ד ה' -ומי עִ וֵר יותר מעבד ה',
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כ .ראֹות ַרבֹות  -הלא אתם הצדיקים ,יכולים
לראות דרכים רבות ,לתקן את ישראל,
וְ ל ֹא ִת ְשמֹר  -ולא שמרתם לבכם ,לראות לתקן
דרכי בנ"י,
פקֹוחַ אזְ ַניִם  -הייתם צריכים לפקוח אזניכם
להבין מצוות ה' ,ולהוכיח את ישראל על
חטאיהם,
ִשמע  -ולא שמעתם לעשות כן.
וְ ל ֹא י ְ
כא .ה' חפֵץ לְמַ עַ ן צִ ְדקֹו  -ה' רוצה ,שתשיבו
ישראל בתשובה ,לעשות צדק,
יַגְ ִדיל תֹורה וְ י ְַא ִדיר  -ולכך הגדיל לכם תורה,
ללמד את כל בנ"י את דרך ה',
כב .וְ הּוא עַ ם בזּוז וְ שסּוי  -ומשום שלא עשיתם
כך ,בנ"י נבזזו ונרמסו,
חּורים  -כֻלם  -וכל בחורי ישראל ,נמצאים
הפֵחַ בַ ִ
במצב של מפח נפש וצער,
ּובְ ב ֵתי כְ ל ִאים  -ה ְחבאּו  -וכאילו נחבאים בגלות,
היּו לבַ ז  -וְ ֵאין מַ צִ יל  -בזזו אותם ,ואין מי שיציל
רכושם,
ְמ ִשסה  -וְ ֵאין אֹמֵ ר השַ ב  -נרמסו ,ואין מי
שאומר השב אותם למקומם.
ִשמַ ע לְאחֹור  -מי
כגִ .מי בכֶם יַאֲ זִ ין ז ֹאת ,י ְַק ִשב וְ י ְ
יאזין וישמע לדברי הנביא בנבואותיו ,על אחרית
הימים,
ִשר ֵאל ְ -לבֹזְ זִ ים,
כדִ .מי נ ַתן ל ְִמ ִשסה ַ -י ֲעקֹב ,וְ י ְ
הֲ לֹוא ה'  -וגם אחר שבאו הצרות ,לא נתן איש
את לבו ,שה' הוא שנתן את בנ"י למשיסה
ולבוזזים,
זּו חטאנּו לֹו  -הלא זה שחטאנו לו ,גרם שנתן את
יעקב למשיסה וישראל לבוזזים,
וְ ל ֹא אבּו בִ ְדרכיו  -הלֹוְך ,וְ ל ֹא ש ְמעּו בְ תֹורתֹו:
ִשפְֹך עליו חֵ מה ַאפֹו  -שפך על ישראל את
כהַ .וי ְ
גודל כעסו,
ֶועֱזּוז ִמלְחמה  -וחוזק המלחמה,
ו ְַתלַהֲ טֵ הּו ִמסבִ יב  -בערה בו אש המלחמה,
וְ ל ֹא ידע  -לתת אל ליבו ,לשוב בתשובה,
ו ִַתבְ עַ ר בֹו ,וְ ל ֹא י ִשים עַ ל לֵב  -לשוב בתשובה.

פרק מג'
ִשר ֵאל,
א .וְ עַ תה ,כֹה אמַ ר ה' ב ַֹראֲ ָך ַי ֲעקֹב וְ יֹצֶ ְרָך י ְ
ַאל ִתירא כִ י גְ ַאל ְִתיָך  -אל תפחד ,שהלא עוד
אגאל אותך מן הגלות,
אתי בְ ִש ְמָך  -לִי אתה  -וקראתי בשמך ,ששלי
קר ִ
אתה !
ב .כִ י ַת ֲעבֹר בַ מַ יִם ִ -א ְתָך אנִיּ ,ובַ נְהרֹות ל ֹא
טפּוָך  -גם שתעבור בנהרות עצומים ( כשתעבור
ִש ְ
י ְ
בדרכך מהגלות בין העמים )  -לא ישטפו אותך,
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כִ י ֵתלְֵך בְ מֹו ֵאש  -ל ֹא ִתכוֶה ,וְ לֶהבה  -ל ֹא ִתבְ עַ ר
בְך  -האש והלהבה ,לא יעשו בך כְ וִ יָּה ודל ֵָּקה,
( שלא יזיקו לך הגויים ).

מֹושיעֶ ָך  -כי
ִ
ִשר ֵאל
ג .כִ י אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֶ יָךְ ,קדֹוש י ְ
אני ה' ,קדוש ישראל  -מושיע אותך,
ּוסבא ַ -ת ְח ֶתיָך -
נ ַת ִתי כפְ ְרָך ִ -מצְ ַריִם ,כּוש ְ
שמצרים ,כוש וסבא ,נ ְִתנו ככופר תחת בנ"י,
ד .מֵ אֲ שֶ ר י ַק ְרת בְ עֵ ינַי ,נִכְ בַ ְדת ,וַאֲ נִי אֲ הַ בְ ִתיָך,
וְ ֶא ֵתן אדם ַת ְח ֶתיָך ּולְאֻ ִמים ַתחַ ת נַפְ שֶ ָך  -ונ ְִתנו
מלכויות אלו תחתיך ככופר ,משום שהיית יקר
ונכבד בעיני ,ואותך אהבתי מכל משפחות
האדמה,
הַ .אל ִתירא כִ י ִא ְתָך אנִי,
ּוממַ עֲרב אֲ ַקבְ צֶ ך  -מכל
ִמ ִמזְ רח  -אבִ יא ז ְַרעֶ ָךִ ,
הגלויות ,ממזרח וממערב ,אקבץ אותך  -ארצה.
ו .אֹמַ ר לַצפֹון ֵ -תנִי  -כאילו יאמר לפאת צפון:
תני את בני שישובו לארצם,
ּול ְֵתימן ַ -אל ִתכְ ל ִאי  -ולפאת דרום :אל תשאירי
את בני כלואים,
נֹותי ִמ ְקצֵ ה הא ֶרץ  -אף
יאי בנַי מֵ רחֹוקּ ,ובְ ַ
הבִ ִ
הבנים הרחוקים ,ושבקצה הארץ.
ז .כֹל הַ נ ְִקרא בִ ְש ִמי  -כל ישראל ,הנקראים
בשמי ( ,הנקראים :עם ה' ),
יתיו  -בראתי,
אתיו ,יְצַ ְר ִתיוַ ,אף ע ֲִש ִ
בֹודי בְ ר ִ
וְ לִכְ ִ
יצרתי ועשיתי להם את כל צרכי גאולתם ,וכל זה
לכבוד ה' !(שהלא עם ה' הם ,ובתיקונם ,מתכבד כבוד ה' בעולם)
ח .הֹוצִ יא עַ ם עִ ּוֵר  -וְ עֵ י ַניִם יֵש  -הכנתי דרכם של
בנ"י שהיו כעִ וְ ִרים בגלות ,מלראות מעשי ה'
איתם ,ואף שעיניים יש להם ( ,אך עיניים להם ולא ראו )
וְ חֵ ְר ִשים  -וְ אזְ ַניִם למֹו  -ושהיו כחרשים בגלות,
מלשמוע דבר ה' ,ואף שהיה להם אזניים,
( אך אזניים להם ,ולא ישמעו )

ט .כל הַ גֹויִם נ ְִקבְ צּו י ְַחדו ,וְ יֵא ְספּו לְאֻ ִמים  -אף
אם כל הגויים והמלכויות יתאספו יחד,

ִמי בהֶ ם יַגִ יד ז ֹאת  -מי מהם יוכל לאמר את
עתידות כאלו ?
וְ ִראשֹנֹות י ְַש ִמיעֻנּו  -או שיאמרו על הראשונות
שהיו ,שכבר אמרנו בעבר שהם יהיו,
י ְִתנּו עֵ דֵ יהֶ ם  -יביאו עדים שאמרו כך לפני שהיה,
וְ יִצְ דקּו  -ונאמר עליהם שצדקו בדבריהם,
ֹאמרּו אֱ מֶ ת  -ואם לא יכולים להביא
ִש ְמעּו  -וְ י ְ
וְ י ְ
עדות על כך ,ישמעו דברי נביא ה'  -ויודו ויאמרו:
אמת הוא !
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יַ .א ֶתם עֵ דַ י נְאֻ ם ה' ,וְ עַ בְ ִדי אֲ שֶ ר בח ְר ִתי  -אך
אתם בנ"י ,והנביא ,עדים על כך,שמפלת סנחריב
נבאתי לפני שהיתה !
לְמַ עַ ן ֵת ְדעּו ,וְ ַתאֲ ִמינּו לִי ,וְ תבִ ינּו ,כִ י אֲ נִי הּוא -
ומתוך שהתקיימה נבואתי זו ,תדעו ,תאמינו
ותבינו שאני הוא אלוקים אמת ,וכל נבואותי
עתידות להתקיים,
לְפנַי ל ֹא נֹוצַ ר ֵאל ,וְ ַאחֲ ַרי ל ֹא י ְִהיֶה  -ואין עוד
מלבדי !
מֹושיעַ :
ִ
יא .אנֹכִ י אנֹכִ י ה' ,וְ ֵאין ִמבַ לְעדַ י
יב .אנֹכִ י ִהג ְַד ִתי  -וְ הֹושַ עְ ִתי  -לפני כל ישועה
שהושעתי אתכם ,הודעתי על כך ע"י הנביאים,
וְ ִה ְשמַ עְ ִתי  -וְ ֵאין בכֶם זר  -לא היה בכם אדם,
שנבואות אלו היו זרות לו,
( שכולם שמעו את דבר הנביאים )

וְ ַא ֶתם עֵ דַ י נְאֻ ם ה' ,וַאֲ נִי ֵאל  -ואתם עדים על כך,
ואני לבדי הוא האלוקים השולט.
יג .גַם ִמיֹום  -אֲ נִי הּוא  -גם קודם שהיה יום,
( לפני שנברא העולם ) ,אני הוא ה',
וְ ֵאין ִמי ִדי מַ צִ יל  -אין אדם שיכול להציל מידי,
ְשיבֶ נה  -מה שאני פועל ,אין מי
ּומי י ִ
ֶאפְ עַ ל ִ -
שיכול להשיב הדבר לקדמותו  -נגד רצוני.
ִשר ֵאל,
יד .כֹה אמַ ר ה' ,ג ַֹא ְלכֶם ְקדֹוש י ְ
ַח ִתי בבֶ לה  -למענכם בנ"י ( למען
לְמַ עַ ְנכֶם ִ -של ְ
גאולתכם ) ,שלחתי את כורש על בבל,
יחים כֻלם  -והורדתי את כל בני בבל,
הֹור ְד ִתי ב ִר ִ
וְ ַ
באניות עם משוטים ( בריחים  -משוטים ) ,כשיצאו
לגלות,
ַש ִדים  -באֳ נִיֹות ִרנתם  -והכשדים ,באניות
וְ כ ְ
ישמיעו צעקתם ,בדרכם לגלות,

קּומי ֹר ִני בַ ַליְלה ; "...איכה ב' יט' )
(כמוִ " :

דֹושכֶם  -אני ה' ,שישראל מקדישים
טו .אֲ נִי ה' ְק ְ
שמי בעולם ( ,בכך שעושים רצוני )
ִשר ֵאל מַ לְכְ כֶם:
בֹורא י ְ
ֵ

נֹותן בַ ים  -ד ֶרְךּ ,ובְ מַ יִם עַ זִ ים
טז .כֹה אמַ ר ה' ,הַ ֵ
 נ ְִתיבה  -אני ה' שנתתי לכם דרך בים סוף,ונתיב ,דרך במים העזים שבים.
יז .הַ מֹוצִ יא  -אני שגרמתי למצרים להוציא,
ֶרכֶב וסּוס ,חַ יִל וְ עִ זּוז  -סוסים ורוכביהם ,כל
חוזק חֵ יל פרעה,
ִשכְ בּו  -בַ ל יקּומּו  -כולם יחד שכבו ( שטבעו
י ְַחדו י ְ
ומתו ) ,ולא יקומו עוד,
דעֲכּו  -כַפִ ְשתה כבּו  -כמו האש האוחזת בפשתה,
שמיד דועכת ,קופצת ,לפני שנכבית ,כך מצרים,
טבעו בים במהירות.
מנִיֹות ַ -אל ִת ְתבֹננּו -
יחַ .אל ִתזְ כְ רּו ִראשֹנֹות ,וְ ַק ְד ֹ
בגאולה העתידה ,לא תזכרו ותתבוננו עוד בניסים
העצומים שעשיתי ( ,שגאולה זו ,תהיה נפלאה ממנה ; כמו ":לכֵן
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ִשר ֵאל מֵ ֶא ֶרץ
ִהנֵה י ִמים ב ִאים...וְ ל ֹא יֵא ֵמר עֹוד ַחי ה' אֲ ֶשר ֶהעֱלה ֶאת בְ נֵי י ְ
ִשר ֵאל מֵ ֶא ֶרץ צפֹון ,"...ירמיהו טז'
ִמ ְצריִם ,כִ י ִאם ַחי ה' אֲ ֶשר ֶהעֱלה ֶאת בְ נֵי י ְ
יד'  -טו' )

יטִ .ה ְננִי עֹשֶ ה חֲ דשה  -עַ תה ִתצְ מח  -הנה אני
עושה ,פלא שלא היה עוד כמוהו,
עַ תה ִתצְ מח  -בזמן קרוב תהיה ,אם תשמעו
בקולי,
הֲ לֹוא ֵתדעּוה  -הלא תדעו אותה ,שהרי כתובה
בּותָך וְ ִרחֲ מֶ ָך ,וְ שב וְ ִקבֶ צְ ָך ִמכל
בתורה" ( ,וְ שב ה' אֱ ֹל ֶקיָך ֶאת ְש ְ
העַ ִמים אֲ שֶ ר הֱ פִ יצְ ָך ה' אֱ ֹל ֶקיָך שמה"  ,דברים ל'  ,ג' )

ַאף א ִשים בַ ִמ ְדבר  -דֶ ֶרְך  -ועוד ,אסלול במדבר
דרך לשבים לארץ,
ישמֹון  -נְהרֹות  -ובשממת המדבר ,אתן מֵ י
בִ ִ
נהרות  -להשקות צמאון השבים.
כְ .תכַבְ דֵ נִי חַ יַת הַ שדֶ הַ ,תנִיםּ ,ובְ נֹות ַיעֲנה ,כִ י
ישימֹן  -כאילו
נ ַת ִתי בַ ִמ ְדבר  -מַ יִם ,נְהרֹות  -בִ ִ
חיות השדה ,התנים ובנות היענה השוכנים
במדבר,יכבדו ויהללו את ה' ,שנתן מים במדבר,
לְהַ ְשקֹות  -עַ ִמי בְ ִח ִירי  -להשקות את עמי,
שבחרתי מכל העמים.
כא .עַ ם זּו יצַ ְר ִתי לִי  -יצרתי שיהיו לי לעם,
ְת ִהל ִתי יְסַ פֵרּו  -והם ,יספרו ויהללו אותי ,על
הנפלאות שעשיתי.
כב .וְ ל ֹא א ִֹתי קראת ַי ֲעקֹב  -ואתה ישראל ,לא
קראת לי בזמן צרתך ( ,שהלא פנו לע"ז )
ִשר ֵאל  -אלא ,היית כיגע בעבודתי,
כִ י יגַעְ ת בִ י י ְ
ופנית ממנה לע"ז.
ָּ
ֹֹלתיָךּ ,וזְ בחֶ יָך  -ל ֹא
כג .ל ֹא הֵ בֵ יאת ִלי  -שֵ ה ע ֶ
כִ בַ ְדתנִי  -לא כבדת את ה' בְ ָּקרבנות ,אלא את
הע"ז,
ל ֹא הֶ עֱבַ ְד ִתיָך  -בְ ִמנְחה  -אף שלא הטלתי עליך
עבודה גדולה בהבאת קרבן מנחה (,שרק הקומץ עולה )
וְ ל ֹא הֹוגַעְ ִתיָך  -בִ לְבֹונה  -ובלי יגיעה מרובה,
תקיים את מצוות נתינת מעט לבונה במנחה.
כד .ל ֹא קנִית לִי בַ כֶסֶ ף  -קנֶה  -לא הייתם צריכים
לקנות קנה מארץ רחוקה ,שהיה גדל בארצכם,
וְ חֵ לֶב זְ בחֶ יָך  -ל ֹא ִה ְרוִ יתנִי  -ולא "השבעתם"
אותי בחלב הזבחים ( ,שהקריבו לע"ז )
ֹאותיָך ,הֹוגַעְ ַתנִי  -בַ עֲֹונ ֶֹתיָך -
ַאְך הֶ עֱבַ ְד ַתנִי  -בְ חַ ט ֶ
ואתם ,העבדתם ועייפתם אותי ,בנשיאת
חטאיכם ועוונותיכם הרבים,
כה .אנֹכִ י אנֹכִ י הּוא ,מֹחֶ ה פְ שעֶ יָך  -אנכי הוא
שסולח ומוחק פשעיכם,
לְמַ ֲענִי  -שלא יהיה חילול ה' בעולם,
ֹאתיָך  -ל ֹא ֶאזְ כֹר  -וחטאיכם ימחקו כך,
וְ חַ ט ֶ
שלא יזכרו כלל.
ירנִי  -אדרבה ,הזכירו צדקותיכם
כו .הַ זְ כִ ֵ
שעשיתם,
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נִשפְ טה יחַ ד  -נגש למשפט ,האם הכיתי אתכם
כפי ריבוי חטאיכם ,או שמחקתי אותם,
סַ פֵר ַאתה  -לְמַ עַ ן ִתצְ דק  -ספרו אתם ראשונה
צדקותיכם ,למען תצדקו במשפט,
( כלומר :אפילו אם תספרו אתם ראשונים  -לא תצדקו בדין )

כז .אבִ יָך ה ִראשֹון  -חטא  -אפילו אביך הראשון,
הוא אדם הראשון ,חטא נגדי,
ּומלִיצֶ יָך  -פ ְשעּו בִ י  -וכן השרים והנכבדים -
ְ
פשעו בי.
כח .וַאֲ חַ לֵל ש ֵרי קֹדֶ ש  -שרי ישראל המקודשים,
ָּתנּו ויחוללו ביד האוייבים ( ,משום "מליצך"  -שפשעו
ִינ ְ

בי ,וכל הרשעים שבעם ,חוללו גם שרי קדש שבישראל ביד האוייב )

וְ ֶא ְתנה לַחֵ ֶרם ַי ֲעקֹב  -להריגה,
ִשר ֵאל  -לְגִ דּופִ ים  -שיהיו בנ"י לחרפה בגויים.
וְ י ְ

פרק מד'
ִשר ֵאל בחַ ְר ִתי בֹו -
א .וְ עַ תה ְשמַ ע ַי ֲעקֹב עַ בְ ִדי וְ י ְ
עמי ישראל שבכם בחרתי ,שמעו הנחמה והטובה,
העתידה לבוא עליכם.
ב .כֹה אמַ ר ה' עֹשֶ ָך  -שעשה אותך,
וְ יֹצֶ ְרָך ִמבֶ טֶ ן ,יַעְ זְ ֶרך  -ועזר לך ,משיצאת מבטן,
מעת שנהיית לעם,
ַאל ִתירא עַ בְ ִדי ַי ֲעקֹב,
וִ ישֻ רּון  -בחַ ְר ִתי בֹו  -וישראל שבו בחרתי.
ג .כִ י ֶאצק מַ יִם  -עַ ל צמֵ א ,וְ נֹוזְ לִים  -עַ ל יַבשה -
כמו שאני יוצק מים על ארץ יבשה וצמאה,
רּוחי  -עַ ל ז ְַרעֶ ָךּ ,ובִ ְרכ ִתי  -עַ ל צֶ אֱ צ ֶאיָך  -כך,
ֶאצֹק ִ
אצוק את רצוני וברכתי על זרעיך.
ד .וְ צ ְמחּו בְ בֵ ין חצִ יר  -כמו החציר הגדל
במהירות ,כך ,ימהרו בנ"י לצמוח ולרבות.
ַכעֲרבִ ים  -עַ ל יִבְ לֵי מיִם  -ותתקיים גדילתם
בחוזק ,כערבה הגדלה על פלגי מים.

ה .זֶה י ֹאמַ ר  -לַה' אנִי ,וְ זֶה ,י ְִקרא בְ שֵ ם ַי ֲעקֹב,
וְ זֶה יִכְ תֹב ידֹו לַה'  -הנשארים מישראל בזמן
הגאולה ,צדיקים יהיו( "וְ היה הַ נִ ְשאר בְ צִ יֹון ,וְ הַ נֹותר
בִ ירּוש ַל ִם ,קדֹוש יֵאמֶ ר לֹו , "...לעיל ד' ג' ) ,ןלכן הנקבצים
מכל המקומות יאמרו :אני לה' ,ואף יכתוב ,כי
הוא לה',
ִשר ֵאל ְי ַכנֶה  -ואף את שמו יקרא:
ּובְ שֵ ם י ְ
"ישראל אני".
ִשר ֵאל וְ גֹאֲ לֹו ה' צְ באֹות ,אֲ נִי
ו .כֹה אמַ ר ה' ,מֶ לְֶך י ְ
ֹלהים:
ּומבַ לְעדַ י ֵאין אֱ ִ
ִראשֹון וַאֲ נִי ַאחֲ רֹוןִ ,
ּומי כמֹונִי י ְִקרא  -ומי הוא שיקרא על עצמו
זִ .
ויאמר שהוא כמוני,
ֹּומי עַ ם עֹולם  -יגיד
וְ יַגִ ידֶ ה ,וְ יַעְ ְרכֶה לִיִ ,מֹּש ִ
ויסדר ,כל שהיה ועתיד עוד לבוא ,מאז ששמתי
עמים בעולם ( מבריאת העולם ),
א ִתיֹות ,וַאֲ שֶ ר תב ֹאנה  -ואשר עתיד לבוא בעולם,
וְ ֹ

60

יַגִ ידּו למֹו  -ויגידו להם,
חַ .אל ִתפְ חֲ דּו,
וְ ַאל ִת ְרהּו  -אל תפחדו מאלוהים אחרים,
הֲ ל ֹא מֵ אזִ ,ה ְשמַ עְ ִתיָך ,וְ ִהג ְַד ִתי  -הרי מאז ,עוד
מזמן רב ,השמעתי לכם העתידות ע"י הנביאים,
וְ ַא ֶתם עֵ די  -ואתם עדים ,שהנבואות באו
והתקיימו,
הֲ יֵש אֱ לֹוּהַ ִמבַ לְעדַ י  -האם יש מלבדי ,אלוקים
ששולט בעולם ? ( כמו שאמר משה..." :או הנסה אלהים לבא
לקחת גוי מקרב גוי) "...

וְ ֵאין צּור  -בַ ל ידעְ ִתי  -ואין דבר חזק בעולם,
שאני לא ידעתי ונתתי לו את כוחו.
ט .יֹצְ ֵרי פֶסֶ ל כֻלם  -תֹהּו  -כל יוצרי הפסלים ,הם
תוהו ( ,משום שהפסלים שעושים ,הם תוהו ִוריק )
וַחֲ מּודֵ יהֶ ם  -בַ ל יֹועִ ילּו  -והפסילים שהם
חומדים ,לא מועילים דבר,
וְ עֵ דֵ יהֶ ם הֵ מה ,בַ ל י ְִראּו ּובַ ל י ְֵדעּו  -והפסילים
עצמם מעידים על כך ,שהלא הם עצמם לא רואים
ויודעים דבר ,וכיצד יועילו לאחרים ?
לְמַ עַ ן ֵיבֹשּו  -יבושו העובדים להם.
יִ .מי יצַ ר ֵאלּ ,ופֶסֶ ל נסְך ,לְבִ ל ְִתי הֹועִ יל  -מי הוא
שעושה דבר הבל כזה ,לִיצֹור ולנסך מסכת פסל
שלא מועילה דבר ?!
יא .הֵ ן כל חֲ בֵ ריו ֵ -יבֹשּו  -הרי כל חבריו של
היוצר ,כולם יחד יבושו מהפסל שעשו,
וְ חר ִשים הֵ מה מֵ אדם  -והאמנים עצמם  -אדם
הם ,ואיך יעשה אדם אלוקים ?

י ְִת ַקבְ צּו כֻלם ַי ֲעמֹדּו ,יִפְ חֲ דּוֵ ,יבֹשּו יחַ ד  -כל
העובדים לפסילים ,כשיעמדו ויתבוננו בדבר זה,
יפחדו מה' ויתביישו בע"ז.
יב .ח ַרש בַ ְרזֶל  -אומן הברזל,
מַ עֲצד  -עושה הפסל במעצד  (,שם כלי )
ּופעַ ל בַ פֶחם  -מחמם הברזל בפחמים (,לעשות ממנו

צורה )

ּובַ מַ קבֹות  -יִצְ ֵרהּו  -ובהכאת המַ ֶּקבֶּ ת ,הפטיש,
יוצר צורת הפסל,
ַויִפְ עלֵהּו  -בִ זְ רֹועַ כֹחֹו  -ובכוח זרועו  -יוצר אותו,
ואין כֹחַ  ,ל ֹא שתה מַ יִם ַ -ויִיעף  -ומרוב
גַם רעֵ ב ֵ -
שמשתוקק לעשות פסלו ,גם שיהיה רעב ,צמא
ועיף ,לא מפסיק מעבודתו.
יג .ח ַרש עֵ צִ ים  -אומן העץ,
נטה קו  -יטה את קו המידה  -על העץ ,לחותכו
על פי המידה הראויה,
יְתאֲ ֵרהּו בַ שֶ ֶרד  -יסמן גבול צורת הפסל -
בַ שֶּ ֶּרד ( שם צבע ),
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ַיעֲשֵ הּו בַ מַ ְקצֻעֹות  -ועל פי סימון זה ,יחליק העץ -
במקצּועַ  ( ,כלי של חרש עץ )
ְ
ּובַ ְמחּוגה  -יְתאֳ ֵרהּו  -ובמחוגה מצייר עיגולים -
ליפות הפסל,
ַו ַיעֲשֵ הּו  -כְ ַתבְ נִית ִאיש ,כְ ִתפְ ֶא ֶרת אדם  -ויעשה
צורת הפסל כצורת אדם ( ,שצורת אדם ,נאה ומפוארת
משאר צורות )

לשֶ בֶ ת ביִת  -ויושיב הפסל בביתו,

( שהרי לא יכול לזוז

ממקומו )

יד .לִכְ רת לֹו אֲ רזִ ים  -ועוד יש מי שהולך בעצמו,
לכרות ביער ארז משובח וחזק ,לעשות ממנו פסל,
ַוי ִַקח ִת ְרזה וְ ַאלֹון  -ויש הכורת תרזה טואלון,
שיפים הם יותר,
ְאמֶ ץ לֹו  -בַ עֲצֵ י יעַ ר  -ויחזק אותם ( שתרזה ואלון
ַוי ַ
אינם חזקים כעץ ארז ) ,במסמרים מעצי היער,
נטַ ע א ֶֹרן ,וְ גֶשֶ ם ְיגַדֵ ל  -ויש מי שבעצמו נוטע עץ
אורן ( שנוח לעשות בו מלאכה ) ,ואחר שגדל במי
הגשמים ( שנתן ה' ית' ) ,יעשה מהם הפסל,
טו .וְ היה לְאדם  -לְבעֵ ר  -מקצת מאותו העץ ,יקח
האדם להבעיר בו אש,
ַוי ִַקח מֵ הֶ ם  -וַיחם  -להתחמם בו,
ַאף י ִַשיק ,וְ אפה לחֶ ם  -יסיק בו התנור ,לאפות
לחם,
ִשתחּו  -יפעל  ,יעשה ממנו
ַאף יִפְ עַ ל ֵאל ַ -וי ְ
אלוהים ,וישתחווה לו,
עשהּו פֶסֶ ל ַ -וי ְִסגד למֹו  -יעשה ממנו פסל ,
וישתחווה לו.

טז .חֶ צְ יֹו  -ש ַרף בְ מֹו ֵאש  -חלק מהעץ ,שרף בתוך
האש,
ִשבע  -ועל
עַ ל חֶ צְ יֹו  -בשר י ֹאכֵל ,יִצְ לֶה צלִי וְ י ְ
מקצת העצים ,יצלה צלי בשר וישבע,
ַאף יחֹם ,וְ י ֹאמַ ר  -הֶ אח  -אף יחמם עצמו בעצים
שמבעיר ,ויאמר" :האח"( ,לשון שמחה),
יתי אּור  -ועוד ישמח בכך ,שגם גופו
מֹותי ,ר ִא ִ
חַ ִ
נהנה מהאש ,מהחום ומהאור שמאירה.
ּוש ֵא ִריתֹו  -ל ְֵאל עשה לְפִ ְסלֹו  -ומה שנשאר
יזְ .
מהעץ ,יעשה לפסל,
ִש ַתחּו ,וְ י ְִת ַפלֵל ֵאליו ,וְ י ֹאמַ ר  -הַ צִ י ֵלנִי,
י ְִסגד לֹו וְ י ְ
כִ י ֵאלִי אתה  -ישתחווה ויתפלל אליו ,שיציל
אותו מצרותיו.
יח .ל ֹא י ְדעּו וְ ל ֹא יבִ ינּו  -את הבל הפסילים,
כִ י טַ ח מֵ ְראֹות  -עֵ ינֵיהֶ ם ,מֵ הַ ְשכִ יל ִ -לבֹתם  -כי
עיניהם וליבם ,מכוסים בַ ִטיחַ ( היצר הרע ) ,ואינם
רואים ומבינים האמת.
יט .וְ ל ֹא י ִשיב ֶאל לִבֹו  -לא משיב הדבר אל ליבו,
לשוב ולהתבונן בו,

וְ ל ֹא דַ עַ ת וְ ל ֹא ְתבּונה לֵאמֹר ,חֶ צְ יֹו  -ש ַרפְ ִתי בְ מֹו
יתי עַ ל גֶחליו  -לֶחֶ םֶ ,אצְ לֶה בשר -
ֵאש ,וְ ַאף אפִ ִ
אכֵל  -ואין בהם דעת ותבונה ,להבין שהדבר
וְ ֹ
ששימש אותו לשריפה ,לאפות לחמו ,ולצלות
בשרו ,משמש אותו לאלוהים !
וְ י ְִתרֹו  -לְתֹועֵ בה ֶאעֱשֶ ה ,לְבּול עֵ ץ ֶ -א ְסגֹוד -
ומיתר העץ הנשאר ,עושה פסל מתועב,
ומשתחווה לענף עץ.
כ .רֹעֶ ה ֵאפֶר  -הפסל ,שסופו ( אחר שישרף ) ֵאיפר,
הוא הרועה ומדריך את העובד לו,
הּותל ִ -הטהּו  -ליבוִ ,היטל בו ,והיטה אותו
לֵב ַ
לעבוד אותו.
ימינִי
וְ ל ֹא יַצִ יל ֶאת נַפְ שֹו ,וְ ל ֹא י ֹאמַ ר הֲ לֹוא שֶ ֶקר בִ ִ
 ולא יציל את נפשו כשיבין ,שהלא ימיני יָּצְ ָּרהפסל זה ,ושקר הוא.
ִשר ֵאל כִ י עַ בְ ִדי אתה  -אך
כא .זְ כר ֵאלֶה ַי ֲעקֹב ,וְ י ְ
אתה ישראל זכור דברים אלו,
יְצַ ְר ִתיָך עֶ בֶ ד לִי ַאתה  -הלא אתה נוצרת להיות לי
עבד,
ִשר ֵאל ל ֹא ִתנשֵ נִי  -ישראל ,אל תשכחני.
י ְ
ֹאותיָך -
יתי כעב  -פְ שעֶ יָך ,וְ כֶענן  -חַ ט ֶ
כב .מ ִח ִ
כמו עב ,ענן החולף ונעלם ,כך מחקתי פשעיכם
וחטואתיכם,
שּובה ֵאלַי ,כִ י גְ ַאל ְִתיָך  -שובו בתשובה ,כי עתיד
אני לגאול אתכם.

כג .רנּו שמַ יִם  -כאילו גם השמים ,ישמחו שמחה
רבה,
כִ י עשה ה'  -גאולה לישראל,
ה ִריעּו  -תרועת שמחה,
ת ְח ִתיֹות א ֶרץ  -מרכז כדור הארץ ( ,מעומק הארץ,
ַ
תצא תרועת השמחה על גאולת ישראל ),

פִ צְ חּו ה ִרים ִרנה  -פתחו ההרים פיכם  -ברינה ,
יַעַ ר וְ כל עֵ ץ בֹו  -וכל עצי היער,
כִ י ג ַאל ה' ַי ֲעקֹב,
ִשר ֵאל י ְִתפאר  -על שהתפאר שם ה' ,בגאולת
ּובְ י ְ
עמו ישראל.
כד .כֹה אמַ ר ה' גֹאֲ לֶָך  -שגאל אותך,
וְ יֹצֶ ְרָך ִמבטֶ ן  -ושיצר אותך להיות לו לעם,
משיצאת מבטן (,מאז שנהיית לעם),
אנֹכִ י ה' עֹשֶ ה כֹל  -שכל הנעשה בעולם  -אני
עושה,
נֹטֶ ה שמַ יִם  -לְבַ ִדי  -אני לבדי נטיתי השמים,
ר ַֹקע הא ֶרץ  -מֵ ִא ִתי  -וממני היתה פריסת
השמים.

בס"ד

כה .מֵ פֵר אֹתֹות בַ ִדים  -מבטל את האותות
שנותנים חכמי העמים ,החוזים בכוכבים,

(בדים  -שדבריהם מלאים כזב ומרמה )

וְ ק ְֹס ִמים  -יְהֹולֵל  -יעשה את דעת הקוסמים,
כהוללים ומשוגעים.
מֵ ִשיב חֲ כ ִמים  -אחֹור ,וְ דַ עְ תם ְ -י ַֹסכֵל -
כו .מֵ ִקים ְדבַ ר עַ בְ דֹוַ ,ועֲצַ ת מַ לְאכיו  -י ְַשלִים -
מקיים ומשלים (שנעשים דבריהם בשלימות ) ,דבר עבדו
ישעיהו ,ושאר שליחיו הנביאים,
האֹמֵ ר לִירּוש ַל ִם  -תּושב  -שתהיה מיושבת
באנשים,
בֹותיה  -אֲ קֹומֵ ם -
ּולְע ֵרי יְהּודה ִ -תבנֶינה ,וְ ח ְר ֶ
וערי יהודה שיבנו ,וחורבות הערים  -יקים ויבנה.
כז .האֹמֵ ר לַצּולה  -אומר לבבל ,שנמשלה
למצולה ( ,מקום מים רבים  -ענין חוזק ומלאה בטובה )
חֳ רבִ י  -התייבשי ( ,שתאבד ממנה כל טובה ,ע"י כורש )
וְ נַהֲ ר ַֹתיְִך  -אֹובִ יש  -ונהרות בבל  -יתייבשו.
ְכֹורש  -רֹעִ י  -אומר על כורש ,שהוא
כח .האֹמֵ ר ל ֶ
מלך שלי ,שעושה רצוני,
וְ כל חֶ פְ צִ י י ְַשלִם  -והוא ישלים את רצוני בחורבן
בבל ,ובשיבת ישראל,
וְ לֵאמֹר לִירּוש ַל ִם ִ -תבנֶה  -שיצווה לבנות את
ירושלים ,
וְ הֵ יכל ִ -תּוסֵ ד  -וליסד ,את יסודות היכל ה'
( ביהמ"ק ).

פרק מה'

ְכֹורש  -על משיחו ( ענין
א .כֹה אמַ ר ה' ל ְִמ ִשיחֹו ל ֶ
גדולה וחשיבות ד; כמו" :וַאֲ ִני ִהנֵה נ ַת ִתי לְ ָך ֶאת ִמ ְש ֶמ ֶרת ְתרּומֹתי...
לְָך נ ְַת ִתים ְלמ ְשחה ,"...במדבר יח' ח') ,על כורש,

ימינֹו  -שנתתי כוח בידו,
אֲ שֶ ר הֶ חֱ ז ְַק ִתי בִ ִ
לרדד ) הגויים -
ל ְַרד לְפניו גֹויִם  -לשטוח ( מלשון ֵ
תחת רגליו,
ּומ ְתנֵי ְמלכִ ים  -אֲ פ ֵַתחַ  -אפתח לפניו החגור,
שבמתני המלכים ( ,חגירת האזור  -משל לחיזוק וזירוז,
ופתיחתו  -משל לחולשה וכניעה )

ּושע ִרים  -ל ֹא יִסגֵרּו -
לִפְ תֹחַ לְפניו ְדל ַתיִםְ ,
דלתות ושערי ערי העמים  -יפתחו לפניו ( .שיכבוש

את בבל ושאר הגויים )

ב .אֲ נִי לְפנֶיָך ֵאלְֵך  -ה' ילך לפניו ,שיצליח
במלחמותיו,
דּורים  -אֲ יַשֵ ר  -הדרכים העקומות והקשות -
וַהֲ ִ
ְייַשר לפניו  ( ,שלא יכשל במכשול ,בדרך כיבושו )
דַ לְתֹות נְחּושה  -אֲ שַ בֵ ר  -דלתות חזקות מנחושת
 אשבור לפניו,ּובְ ִריחֵ י בַ ְרזֶל  -אֲ גַדֵ עַ  -ובריחי הברזל שבדלתות -
אכרית ואחתוך לפניו.
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ג .וְ נ ַת ִתי לְָך אֹוצְ רֹות חֹשֶ ְךּ ,ומַ ְטמֻ נֵי ִמ ְסת ִרים -
אוצרות האוייב ,שהטמינו במקום חושך ומסתור,
אתן לך,
לְמַ עַ ן ֵתדַ ע כִ י אֲ נִי ה'  -ומדבר מופלא זה תלמד,
כי אני ה' שנתתי בידך כוח זה,
ִשר ֵאל  -שעוד לפני שנולדת
קֹורא בְ ִש ְמָך אֱ ֹלהֵ י י ְ
הַ ֵ
קראתי בשמו של כורש ,לכבוש את בבל ,ויתן
רשות לשוב ולבנות את ביהמ"ק,
ִשר ֵאל  -בְ ִח ִירי  -וכל
ד .לְמַ עַ ן עַ בְ ִדי ַי ֲעקֹב ,וְ י ְ
גדולתך תבוא ,למען גאולת ישראל שבהם בחרתי,
ו ֶא ְקרא לְָך בִ ְשמֶ ָך  -עוד לפני שנולדת קראתי
בשמך,
אֲ ַכנְָך  -ופעמים ,אני מכנה אותך ,אך לא בשמך
כורש,
וְ ל ֹא יְדַ עְ תנִי  -ולא ידעת כלל ,שאתה מיועד
להחריב את בבל ( ,שהנבואות נאמרו עוד לפני שנולד )
ֹלהים,
ה .אֲ נִי ה' וְ ֵאין עֹוד ,זּול ִתי ֵאין אֱ ִ
אֲ ַאז ְֶרָך ,וְ ל ֹא יְדַ עְ תנִי  -שמתי אזור במתניך ( ענין
חוזק וזירוז ) ,עוד לפני שידעת אותי ( שעדיין לא נולד )
ּוממַ עֲרבה  -והודעתי
ו .לְמַ עַ ן י ְֵדעּו ִמ ִמזְ ַרח שֶ מֶ שִ ,
נבואות אלו מראש ,למען ידעו ממזרח וממרב
העולם,
כִ י ֶאפֶס בִ לְעדי  -אין דבר עוד מלבד הבורא ית' ,
אֲ נִי ה' וְ ֵאין עֹוד:
ּובֹורא רע,
ּובֹורא חֹשֶ ְך ,עֹשֶ ה שלֹוםֵ ,
ז .יֹוצֵ ר אֹור ֵ
אֲ נִי ה' עֹשֶ ה כל ֵאלֶה:
ח .הַ ְרעִ יפּו שמַ יִם ִ -ממַ עַ ל  -הורידו השמים
מלמעלה,
ּושח ִקים  -יִזְ לּו צֶ דֶ ק  -והשחקים ,השמים ,יורידו
ְ
צדקות לישראל,
ִתפְ ַתח ֶא ֶרץ  -וְ יִפְ רּו יֶשַ עּ ,וצְ דקה ַ -תצְ ִמיחַ יַחַ ד -
מפתחי הארץ שמוציאים עצים ,תוציא הארץ
ישועות וצדקות שיצמחו בארץ יחד,
( משל לריבוי טובה ),

אתיו  -אני ה' ,שהכנתי לישראל
אֲ נִי ה' בְ ר ִ
הישועה והצדקה.
ט .הֹוי רב ֶאת יֹצְ רֹו  -הוי,על בלשאצר מלך בבל,
שהיה עושה מריבה עם ה' יוצרו( ,שהיה מתנשא נגד ה',

והשתמש בכלי בית המקדש).

חֶ ֶרשֶ ,את חַ ְרשֵ י אֲ דמה  -ונמשל לחרס ,בין שאר
חרסי האדמה ,המתנפצים לרסיסים ( ,כך ינופץ מלך
בבל ,הגאה ככלי חרס )

הֲ י ֹאמַ ר חֹמֶ ר ְליֹצְ רֹו מַ ה ַתעֲשֶ ה  -היתכן שהחומר
יאמר ליוצרו מה יעשה ( ,וכיצד מתגאה בלטשצר על ה'

ית')

ּופעלְָך ֵ -אין ידַ יִם לֹו  -ויאמר ליוצרו ,שהמעשה
שעשה ,לא עשו אותו ידיים ( ,שאין לה' שליטה בעולם,
ולא יענישני כשאשתמש בכלי המקדש )

י .הֹוי אֹמֵ ר לְאב מַ ה תֹולִיד  -הוי ,על מלך בבל,
שדומה לבן ,האומר לאביו מדוע הולדת ולדות,

בס"ד

ּול ְִאשה  -מַ ה ְת ִחילִין  -ולאמו ,מדוע תפחדי

מהלידה ( ,שמתגאה בדברי הבל ,על אביו ואמו ,כך מלך בבל,
מתגאה על יוצרו )

ִשר ֵאל וְ יֹוצְ רֹו  -כך אמר ה'
יא .כֹה אמַ ר ה' ְקדֹוש י ְ
יוצר ישראל ,לגויים,
הא ִֹתיֹות ְ -שאלּונִי  -שאלו אותי ,על מה שעתיד
אני להביא על בנ"י,
עַ ל בנַי וְ עַ ל פֹעַ ל ידַ י  -על בנ"י שהם פועל ידי,
ְתצַ ּוֻנִי  -תצוו את הנביאים ,שיגידו לכם בשמי,
מה עתיד אני לעשות להם.
אתי ,אֲ נִי
יתי ֶא ֶרץ ,וְ אדם  -עלֶיה בר ִ
יב .אנֹכִ י ע ִש ִ
ֵיתי  -הלא אני
ידַ י  -נטּו שמַ יִם ,וְ כל צְ באם  -צִ ּו ִ
בראתי ארץ ואדם ,נטיתי השמים ,וציויתי על
בריאת צבא השמים והארץ,
יג .אנֹכִ י ,הַ עִ יר ִֹתהּו בְ צֶ דֶ ק  -וכמו כן ,אני הוא
שמעיר את כורש ,שיעשה צדק לישראל ,בכך
שישיבם לארצם,
וְ כל ְדרכיו  -אֲ יַשֵ ר  -וכל דרכיו שילך בהם  -איַשֵ ר
לפניו ( ,שיצליח בדרכו מאוד )
הּוא יִבְ נֶה עִ ִירי  -הוא שיתן כסף לבנות את העיר
ירושלים,
לּותי יְשַ לֵחַ  -וישלח את גלות ישראל חזרה
וְ ג ִ
לארצם,
ל ֹא בִ ְמ ִחיר וְ ל ֹא בְ שֹחַ ד אמַ ר ה' צְ באֹות  -ולא יעשה
כן מפני מחיר ושוחד שיקבל ,אלא לעשות רצוני( ,

"כֹה אמַ ר כ ֶֹרש...כֹל מַ ְמ ְלכֹות הא ֶרץ נ ַתן ִלי ה' אֱ ֹלהֵ י ַהשמ ִים וְ הּוא
פ ַקד עלַי לִבְ נֹות לֹו בַ ִית בִ ירּוש ַל ִם ,"...עזרא א' ב' )
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ֹלהים  -שראו נס
ַאְך בְך ֵאל ,וְ ֵאין עֹודֶ ,אפֶס אֱ ִ
מפלת אשור  ,אמרו :רק בבנ"י אלוקי אמת ,ואין
עוד .
טו .אכֵן ַאתה ֵאל ִמ ְס ַת ֵתר  -באמת אתה נסתר
מעין ( ,שלא כמו הפסילים )
מֹושיעַ  -ואת ישראל אתה מושיע.
ִ
ִשר ֵאל
אֱ ֹלהֵ י י ְ
טז .בֹושּו וְ גַם נִכְ לְמּו כֻלם  -וכל הגויים יבושו
ויכלמו בהבל הע"ז,
י ְַחדו  -הלְכּו בַ כְ לִמה  -בבושה שעבדו להבל,
ירים -האמנים שעושים הפסילים( ,
חרשֵ י צִ ִ
פסילים נקראו צירים ,שמביאים חבלים וכאבים לעובדיהם ; וכן
נקראו עצבים ,שמעציבים את עובדיהם )

ִשר ֵאל נֹושַ ע בַ ה' ְתשּועַ ת עֹול ִמים  -ובנ"י
יז .י ְ
ִיו ְָּשעּו ישועה לעולם,
ל ֹא ֵתבשּו וְ ל ֹא ִתכלְמּו עַ ד עֹולְמֵ י עַ ד  -שהישועה
תתקיים לעולם.
ֹלהים
בֹורא הַ שמַ יִם הּוא האֱ ִ
יח .כִ י כֹה אמַ ר ה' ֵ
יֹצֵ ר הא ֶרץ  -ולא הכוכבים ומזלות ושאר ע"ז,
וְ עֹשּה  -שעשה את הארץ,
הּוא כֹונְנּה  -והוא לבדו הכין את הארץ ,לכל צרכי
בנ"א,
ל ֹא תֹהּו בְ ראּה ,לשֶ בֶ ת  -יְצרּה  -לא ברא את
הארץ לתוהו לריק ,אלא הכין אותה לכל צרכי
בנ"א היושבים בה,
אֲ נִי ה' וְ ֵאין עֹוד:
יט .ל ֹא בַ סֵ ֶתר ִדבַ ְר ִתי ,בִ ְמקֹום ֶא ֶרץ חשֶ ְך  -לא
במקום מסתור וחושך ,דברתי דברי על הר סיני
להודיע מלכותי בעולם ( ,ובודאי ידעו כל הגויים את כל ענין
המעמד הנורא ההוא )

יד .כֹה אמַ ר ה'  -נבואה על מפלת סנחריב,
יְגִ יעַ ִמצְ ַריִם  -רכושם הרב של מצרים ,שיגעו
לאסוף אותו,
ּוסב ִאיםַ ,אנְשֵ י ִמדה  -והסחורות של
ּוסחַ ר כּוש ְ
ְ
כוש וסבא שהיו אנשי מידה ,גבוהים בקומתם,
ע ַליְִך ַי ֲעבֹרּו ,וְ לְך י ְִהיּו  -כי כששב סנחריב מעל
תרהקה מלך כוש ,לבוא לירושלים למלחמה,
הביא עמו האוצרות ,ששלל מכוש ,ממצרים
ומסבא ( שעזרו לכוש ) ,ומאנשיהם הביא עמו
אסורים בשלשלאות .כשנפל סנחריב סביב
ירושלים ,בזזו חזקיהו ועַ מֹו האוצרות ,ופטרו את
האסירים ממאסרם ,ולזה אמר ,שהעושר של
מצרים והסחורות של כוש וסבא גבהי הקומה,
יעבורו עליך ,בארצך ,וישארו לך.
ַאחֲ ַריְִך ֵילֵכּו  -לא"י ילכו,
בַ זִ ִקים ַי ֲעבֹרּו  -באזיקים ושרשראות ,יעביר
אותם סנחריב בארצכם,
תחֲ וּו  -שיהיו כנועים לפניכם ( ,אחר מפלת
ִש ַ
וְ ֵא ַליְִך י ְ
אשור )

ֵא ַליְִך י ְִתפַללּו  -שיתירו אותם ממאסר הזיקים ,

ל ֹא אמַ ְר ִתי ְלז ֶַרע ַי ֲעקֹב  -תֹהּו בַ ְקשּונִי  -ולא
אמרתי לבנ"י לקבל משפטי התורה  -לריק
ולחינם ,אלא לקבל שכר גדול ( ,וא"כ ,גם הגויים חייבים
לקבל עליהם מלכות ה' ,ולעזוב הע"ז )

אֲ נִי ה' דֹבֵ ר צֶ דֶ ק ,מַ גִ יד מֵ יש ִרים  -כל דברי לבנ"י,
צודקים וישרים הם.
כִ .הקבְ צּו ובֹאּוִ ,ה ְתנַגְ שּו י ְַחדו  -פְ לִיטֵ י הַ גֹו ִים -
התקבצו וגשו אלי ,פליטי הגויים שנצלו מחרב
נ"נ,
ּומ ְת ַפ ְללִים ֶאל
ל ֹא י ְדעּו ,הַ נ ְֹש ִאים ֶאת עֵ ץ פִ ְסלםִ ,
יֹושיעַ  -הגויים ,הנושאים בידם אלוהים
ֵאל  -ל ֹא ִ
מעץ ,ומתפללים לאלוהים שלא יוכלו להושיע ,לא
י ְָּדעו ולא יבינו  -לתקן מעשיהם.
כא .הַ גִ ידּו וְ הַ גִ ישּו  -הגידו והגישו טענותיכם,
ַאף יִּועֲצּו י ְַחדו  -ואף תתיעצו יחד ,כיצד לחזק
דבריכם,
ִמי ִה ְש ִמיעַ ז ֹאת ִמ ֶקדֶ ם  -מי מהפסילים ,השמיע
דבריו על מפלת אשור ובבל  -לפני מפלתם,
מֵ אז ִהגִ ידּה  -ומאז ,עוד לפני שנפלו ,השמיע דבר
מפלתם,
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ֹלהים ִמבַ לְעדַ י  -הלא רק
הֲ לֹוא אֲ נִי ה' ,וְ ֵאין עֹוד אֱ ִ
אני ה' ,שאין מלבדי עוד כוח שולט בעולם,
השמעתי ע"י נביאי ,על נפילת עמים עצומים אלו,
ּומֹושיעַ  -רק אני ה' ,אל צדיק ונאמן,
ִ
ֵאל צַ ִדיק
להושיע ולקיים דברי נביאיו,
ַאיִן  -זּול ִתי  -ואין עוד מלבדי.
כב .פְ נּו ֵא ַלי  -פנו אלי ,ולא לפסילים,
וְ ִהּו ְשעּו  -ואז אושיע אתכם,
כל ַאפְ סֵ י א ֶרץ  -כל העמים מכל קצות הארץ,
כִ י אֲ נִי ֵאל ,וְ ֵאין עֹוד  -ותדעו ,כי אני אדון הכל,
ואין עוד מושיע מלבדי.
ִשבַ עְ ִתי  -ה' נשבע בשמו,
כג .בִ י נ ְ
יצא ִמפִ י צְ דקה ,דבר וְ ל ֹא ישּוב  -יצאה מפי ה',
צדקה ,לקבל כל השבים אליו ,ולא ישוב ה'
לאחור  -משבועה זו,
כִ י לִי ִתכְ ַרע כל בֶ ֶרְךִ ,תשבַ ע כל לשֹון  -שכל
העמים יכרעו לפני ,ישבעו בשמי ( ,ולא בשם ע"ז ),
ואני  -אקבל תשובתם" ( .כִ י אז ֶא ְהפְֹך ֶאל עַ ִמים שפה

בְ רּורה לִ ְקר ֹא כֻלם ְבשֵ ם ה' לְעבְ דֹו ְש ֶכם ֶאחד" ,צפניה ג' ט' )

כדַ .אְך בַ ה'  -הנביא נשבע בשם ה',
לִי אמַ ר ,צְ דקֹות ועֹז  -לי ,לישראל ,ה' יתן צדקות
וחוזק ,רבות יותר מכל העמים (,אף אחר שיכירו בה')
עדיו  -אליו ( ,אל בנ"י )
יבֹוא  -יבואו הגויים לעשות רצונם,
וְ ֵיבֹשּו  -כֹל הַ נֶחֱ ִרים בֹו  -ויתביישו ממעשיהם ,כל
הגויים שהיו כועסים ומרעים לישראל.

כה .בַ ה'  -אך בנ"י לא יתביישו כמו הגויים ,שאף
בגלותם דבקו בה',
ִשר ֵאל  -ומשם כך,
יִצְ ְדקּו וְ י ְִתהַ לְלּו כל ז ֶַרע י ְ
יצדיקו ויהללו כולם ,את זרע ישראל.
פרק מו'
א .כ ַרע בֵ ל  -בנפילת בבל ,נשבר וכרע ,בֵ ל אלוהי
הבבלים  -על ברכיו ,ואף את עצמו לא הציל,
ק ֵֹרס נְבֹו  -ואף נבו אלוהי הבבלים ,קרס ונפל,
היּו עֲצַ בֵ יהֶ ם  -לַחַ יה וְ לַבְ הֵ מה  -שנשאו את שברי
אלוהיהם על החיות והבהמות,
נְשֻ א ֵֹתיכֶם ֲ -עמּוסֹות  -הבהמות היו עמוסות
במשא רב עליהם,
מַ שא ַל ֲעיֵפה  -והמשא ,כבד לבהמות העייפות.
ב .ק ְרסּו כ ְרעּו  -י ְַחדו  -קרסו ,נפלו ,וכרעו יחד על
ברכיהם,
ל ֹא יכְ לּו  -מַ לֵט מַ שא  -לא יכלו להציל את עצמם,
שלא ִינ ְָּשאו ע"י הבהמות,
וְ נַפְ שם  -בַ ְשבִ י הלכה  -הם עצמם ( ,הע"ז ) הלכו
וגלו ( ,וכ"ש עובדיהם ).
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ִשר ֵאל,
גִ .ש ְמעּו ֵאלַי בֵ ית ַי ֲעקֹב ,וְ כל ְש ֵא ִרית בֵ ית י ְ
הַ עֲמֻ ִסים ִ -מנִי בֶ טֶ ן  -הטעונים עלי כמשא ,עוד
מעת לידתם ( ,מעת שהיו לעם )
הַ נְשֻ ִאים ִ -מנִי רחַ ם  -שאני נושא אותם ,עוד
מאז ,שיצאו מהרחם ( .מעת שהיו לעם ).
ד .וְ עַ ד זִ ְקנה אֲ נִי הּוא ,וְ עַ ד שֵ יבה אֲ נִי ֶא ְסבֹל  -ועד
ימי הזקנה והשיבה של בנ"י ,אשא ואסבול את
משא בנ"י עלי ( ,שאוסיף לעזור לבנ"י לעולם )
יתי ,וַאֲ נִי ֶאשא ,וַאֲ נִי ֶא ְסבֹל ,וַאֲ מַ לֵט  -אני
אֲ נִי ע ִש ִ
עשיתי את ישראל ,ואני אשא ,אסבול ואציל
אותם מאוייביהם ( .שלא כמו הפסילים ,שהאומנים עשו
ונושאים אותם ,ואף את עצמם לא יכולים להציל )

ה .ל ְִמי ְתדַ ְמיּונִי וְ ַת ְשוּו  -אל מי תדמו ותשוו אותי
אליו,
וְ ַת ְמ ִשלּונִי וְ נ ְִדמֶ ה  -ומי דומה לי אף כמשל.
ו .הַ זלִים זהב ִמכִ יס  -אתם הגויים ,השופכים
זהב מהכיס ( ,לעשות הפסילים )
ִשקֹלּו  -ושוקלים כסף בקנה
וְ כֶסֶ ף  -בַ קנֶה י ְ
המזניים ,לעשות ממנו הפסל,
צֹורף  -ישכירו את הצורף שיצרוף הכסף,
ִשכְ רּו ֵ
י ְ
וְ ַיעֲשֵ הּו ֵאל  -ויעשה ממנו אלוהים,
ִש ַתחֲ וּו  -ולפסל ההוא  -עובדים
י ְִסגְ דּו ַאף י ְ
ומשתחווים.
ז .יִשאֻ הּו ,עַ ל כ ֵתף י ְִסבְ לֻהּו  -ואחר שהכין הפסל,
ישאו אותו ויסבלו משאו עליהם(,שהרי ברגליו-לא ילך)
וְ ַינִיחֻ הּו ַת ְחתיו  -וְ ַי ֲעמֹדִ ,מ ְמקֹומֹו  -ל ֹא י ִמיש -
והיכן שיניח אותו ,שם יעמוד ולא יזוז ממקומו,
יֹושיעֶ נּו -
ַאף ִיצְ עַ ק ֵאליו  -וְ ל ֹא ַי ֲענֶהִ ,מצרתֹו  -ל ֹא ִ
גם אם יצעק אליו  -לא יענה להושיע אותו
מצרתו.
ח .זִ כְ רּו ז ֹאת  -וְ ִה ְתאֹששּו  -זכרו הבל הע"ז,
והתחזקו בה' !
פֹושעִ ים עַ ל לֵב  -השיבו הפושעים ,דבר זה
ה ִשיבּו ְ
על לבכם ,ושובו אל ה'.
ט .זִ כְ רּו ִראשֹנֹות מֵ עֹולם  -זכרו בלבכם ,הנפלאות
הראשונות שעשיתי מימות עולם,
ֹלהים  -וְ ֶאפֶס כמֹונִי -
כִ י אנֹכִ י ֵאל וְ ֵאין עֹוד ,אֱ ִ
שאני אלוקים ואין עוד מלבדי וכמותי.
אשית ַ -אחֲ ִרית  -אומר מראש ,את
י .מַ גִ יד מֵ ֵר ִ
אחרית הדברים (ע"י הנביאים),
ּומ ֶקדֶ ם  -אֲ שֶ ר ל ֹא ַנעֲשּו  -וקודם שנעשו הדברים,
ִ
ינבאו אחריתם,
אֹמֵ ר  -עֲצ ִתי תקּום  -מה שאני אומר ,מחשבתי
שאמרתי היא תתקיים ,
וְ כל חֶ פְ צִ י ֶ -אעֱשֶ ה  -וכל רצוני אעשה.
יא .ק ֵֹרא ִמ ִמזְ רח  -עַ יִט  -קרא לכורש ,שיבוא
ממזרח על בבל ,במהירות רבה כעיט ( שם עוף )
מֵ ֶא ֶרץ מֶ ְרחק ִ -איש עֲצ ִתי  -מארץ רחוקה קראתי
לכורש ,שיעשה מחשבתי  ( ,על בבל )
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יאנה ,יצַ ְר ִתיַ ,אף ֶאעֱשֶ נה  -אני
ַאף ִדבַ ְר ִתיַ ,אף אֲ בִ ֶ
דברתי ,הבאתי ,יצרתי ועשיתי את מפלת בבל.
ירי לֵב  -שמעו אלי אבירי הלב
יבִ .ש ְמעּו ֵאלַי ַאבִ ֵ
שבאנשי בבל,
חֹוקים ִמצְ דקה  -הרחוקים מלעשות צדקה
ה ְר ִ
וחסד,
ּותשּוע ִתי  -ל ֹא
יגֵ .ק ַרבְ ִתי צִ ְדק ִתי  -ל ֹא ִת ְרחקְ ,
ְת ַאחֵ ר  -הצדקה והישועה לישראל  ,קרובה ולא
תתאחר לבוא,
ִשר ֵאל ִ -תפְ ַא ְר ִתי  -ואתן
וְ נ ַת ִתי בְ צִ יֹון ְתשּועהְ ,לי ְ
ישועה בציון ,לבנ"י שבהם אני מתפאר.
פרק מז'
ּושבִ י עַ ל עפר ,בְ תּולַת בַ ת בבֶ ל  -רדי בת
אְ .ר ִדי ְ
בבל ושבי על עפר הארץ ( ,בתולת בת בבל  -שלא נכבשה
מעולם )

ַש ִדים  -שלא תשבי
ְשבִ י לא ֶרץ ֵאין כִ סֵ א ,בַ ת כ ְ
עוד ,על כסא המלוכה,
תֹוסיפִ י י ְִק ְראּו לְך ַ -רכה ַו ֲענֻגה  -שלא
כִ י ל ֹא ִ
תוסיפו לשבת בתענוגים.
בְ .ק ִחי ֵרחַ יִם  -וְ טַ חֲ נִי קמַ ח  -קחו רחיים וטחנו
בהם קמח ,כדרך השבויים שעובדים במלאכות
קשות,
ַגלִי צַ מ ֵתְך  -צמות שערות הנשים ,יתגלו בבזיון
בדרכם לגלות,
חֶ ְשפִ י שֹבֶ ל  -וכן רגליהן יחשפו ויתגלו בדרכם,
ַגלִי שֹוק  -עִ בְ ִרי נְהרֹות  -וכשיעברו בנהרות אף
השוק תתגלה ,

גִ .תגל עֶ ְרו ֵתְך  -גַם ֵתר ֶאה חֶ ְרפ ֵתְך  -ערות אנשי
בבל ,תתגלה ,וגם תראה בבזיונה לכל העמים,
נקם ֶאקח  -על הרעות שעשו לישראל,
וְ ל ֹא ֶאפְ גַע אדם  -לא אקבל בקשת כל אדם,
להניח לבבל.
ִשר ֵאל -ה',
ד .גֹאֲ לֵנּו ,ה' צְ באֹות ְשמֹו ְקדֹוש י ְ
שהוא קדוש ישראל ,הוא שיגאל אותנו מידם.
הְ .שבִ י דּומם  -שבו בשתיקה כדך האבלים,
ַש ִדים  -והסתתרי במקום
ּוב ִֹאי בַ חֹשֶ ְך בַ ת כ ְ
חושך,
תֹוסיפִ י י ְִק ְראּו לְך  -גְ בֶ ֶרת מַ ְמלכֹות  -כי לא
כִ י ל ֹא ִ
יקראו לך עוד :גברת ממלכות ,החשובה
שבממלכות,
ו .קצַ פְ ִתי עַ ל עַ ִמי  -כשכעסתי על עמי ישראל,
ִח ַלל ְִתי נַחֲ ל ִתי ,ו ֶא ְתנֵם בְ ידֵ ְך  -וחללתי את קדושת
א"י ,למסור אותה בידכם,
ל ֹא שַ ְמ ְת להֶ ם ַרחֲ ִמים ,עַ ל ז ֵקן ִהכְ בַ ְד ְת ֻע ֵלְך ְמאֹד -
ואתם הבבלים ,אפילו על זקן לא רחמתם,
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והכבדתם עליו את עול השעבוד ,ולכן אביא
עליכם ענשים גדולים אלו.
ֹאמ ִרי ,לְעֹולם ֶא ְהיֶה גְ ב ֶרת  -ואת אמרת
ז .וַת ְ
בגאוותך ,שלעולם תהיו כגברת בגדולתך,
עַ ד ל ֹא שַ ְמ ְת ֵאלֶה עַ ל לִבֵ ְך  -עד כדי כך ,שמעולם
לא שמת את לבך על נבואות אלו ,שיבואו עליך,
ל ֹא זכ ְַר ְת ַאחֲ ִריתּה  -ולא זכרת ,שבסופך תקבלי
העונש על הרעות שעשית.
ח .וְ עַ תה ִש ְמעִ י ז ֹאת ע ֲִדינה  -שמעו בני בבל,
המפונקים,
הַ יֹושֶ בֶ ת לבֶ טַ ח -היושבת בבטחה ,
הא ְֹמרה בִ לְבבּה ,אֲ נִי  -וְ ַאפְ ִסי עֹוד  -אני בגדולה,
ואין עוד כמוני,
ל ֹא ֵאשֵ ב ַאלְמנה וְ ל ֹא ֵאדַ ע ְשכֹול  -לעולם לא
אהיה אלמנה במיתת הבעל ( במיתת המלך נחשבים בני
העם לאלמנה ) ,ושכולה מבני,
ט .וְ תב ֹאנה לְך ְש ֵתי ֵאלֶה ֶרגַע ,בְ יֹום ֶאחדְ ,שכֹול
וְ ַא ְלמֹן  -ושתי רעות אלו ( שתהי שכולה ואלמנה ,שהמלך
ובני עמו ימותו ) יבואו עליך בפתאומיות וברגע אחד,
(כי מיד כשנהרג בלשאצר ,נלכדה העיר וגלו בני בבל ),
כְ תֻ מם  -באּו ע ַליְִך  -כל הרעות באו עליך
בשלימות,
בְ רֹב כְ ש ַפיְִך  -על אף רוב הכשפים שיש בבל  ,לא
יצליחו להנצל ממדי ופרס.
בְ עצְ מַ ת חֲ ב ַריְִך ְמאֹד  -ועל אף חוזק ותוקף חוברי
חבר ( חובר חבר  -ממיני הכשפים ) שבבבל,
י .ו ִַתבְ ְט ִחי בְ רע ֵתְך  -בטחת בכשפים  ,הרעים
בעיני ה',
אמַ ְר ְתֵ ,אין רֹאנִי  -שעשו הכשפים בסתר,
חכְ מ ֵתְך וְ דַ עְ ֵתְך ִ -היא שֹובְ ב ֶתְך  -החכמה ורוב
הדעת שבכם ,גרמו למרידתכם בה',
ֹאמ ִרי בְ לִבֵ ְך אֲ נִי וְ ַאפְ ִסי עֹוד  -אנו בעעלי
וַת ְ
החכמה ואין עוד כמונו,
יאּ .ובא ע ַליְִך רעה ,ל ֹא ֵת ְדעִ י  -שַ ְחרּה  -תבוא
עליך הרעה ,ולא תדעי ממי לדרוש עזרה,
וְ ִתפֹל ע ַליְִך הֹוה  -ויפול ויבוא עליך שבר,
ל ֹא תּוכְ לִי כַפְ רּה  -לא תוכלי להסיר אותה
מעליכם,
וְ תב ֹא ע ַליְִך פִ ְתאֹם שֹואה ,ל ֹא ֵתדעִ י  -ותבוא עליך
בפתאומיות הרעה והחושך ,ולא תדעי להשמר
ממנה.
יב .עִ ְמ ִדי נא  -עמדו להתחזק,
בַ חֲ ב ַריְִךּ ,ובְ רֹב כְ ש ַפיְִך ,בַ אֲ שֶ ר יגַעַ ְת ִמנְעּוריְִך -
עם חוברי חבר ,ובשאר כשפים שבכם מזמן
נעוריך (,שהיו רגילים בהם תמיד )
אּולַי תּוכְ לִי הֹועִ יל  -אולי יוכלו להועיל לכם,
אּולַי ַתעֲרֹוצִ י  -אולי תתחזקו נגד הרעות.
יגִ .נל ְֵאית  -בְ רֹב עֲצתיְִך  -התיגעת והתעייפת
בעיצות רבות כיצד להנצל,

בס"ד

יֹושיעְֻך ,הֹבְ ֵרי שמַ יִם  -הַ חֹזִ ים
יַעַ ְמדּו נא וְ ִ
בַ כֹוכבִ ים  -יעמדו ויושיעו אותך ,הצופים וחוזים
בכוכבים בשמים,
מֹודעִ ים לֶחֳ ד ִשים  -מֵ אֲ שֶ ר יבֹאּו עליְִך  -המודיעם
ִ
לך בעת חידוש הלבנה בכל חודש  ,מה יבוא עליך.
ידִ .הנֵה היּו כְ ַקשֵ ,אש ְשרפ ַתם  -הנה החוזים
יהיו כקש  -שישרפו בקלות באש הפורענות,
ל ֹא יַצִ ילּו ֶאת נַפְ שם ִמיַד לֶהבה  -אף את עצמם
לא יצילו מלהבות אש הפורענות,
ֵאין גַחֶ לֶת  -ל ְַחמם  -לא ישאר מהם ,אפילו גחלת
( כמו הקש שלא נשאר ממנו אחר השריפה דבר ) להתחמם
כנגדה,
אּור  -לשֶ בֶ ת נֶגְ דֹו  -ויכבו בהירות  ,שגם מאור
האש לא יוכלו להנות .
טו .כֵן  -כך החוזים בכוכבים,
היּו לְך  -יהיו לך ( ,כקש הנשרף באש ),
אֲ שֶ ר יגעַ ְת  -שיגעתם לאסוף אותם בבל,
ְעּוריְִך  -אשר כסוחרים שלמתם להם
סֹחֲ ַריְִך ִמנ ַ
כסף עבור חכמתם,
ִאיש לְעֶ בְ רֹו תעּו  -ילכו לתעות ( ילכו לנדוד ממקום
למקום ) לכל עבר,
מֹושיעֵ ְך  -ולא יושיעו אותך.
ִ
ֵאין
פרק מח'
אִ .ש ְמעּו ז ֹאת בֵ ית ַי ֲעקֹב  -שמעו זאת שבטי
יהודה ובנימין,
ִשר ֵאל  -שבנימין נקרא בשם
הַ נ ְִקר ִאים בְ שֵ ם י ְ
"ישראל",
ּוממֵ י יְהּודה יצאּו  -מזרע יהודה יצאו,
ִ
ִשר ֵאל יַזְ כִ ירּו,
ִשבעִ ים בְ שֵ ם ה' ּובֵ אֹלהֵ י י ְ
הַ נ ְ
ל ֹא בֶ אֱ מֶ ת וְ ל ֹא בִ צְ דקה  -כשנשבעים בשם ה',
נשבעים לא באמת אלא בשקר ,ולא בצדקה,
שאינם עושים מצוותיו.
ב .כִ י מֵ עִ יר הַ קֹדֶ ש נ ְִקראּו  -בזמן חזקיהו ,שהיו
ישראל נקראים אנשי עיר הקדש ( ירושלים ),
ִשר ֵאל נ ְִסמכּו ה' צְ באֹות ְשמֹו  -והיו
וְ עַ ל אֱ ֹלהֵ י י ְ
סומכים על ה' צבאות ,נעשו להם ניסים ולא גלו,
ּומפִ י יצְ אּו וְ ַא ְש ִמיעֵ ם
ג .ה ִראשֹנֹות  -מֵ אז ִהג ְַד ִתיִ ,
 הראשונות ( מפלת סנחריב ) עוד מזמן אמרתיוהשמעתי מפי ( ע"י הנביאים ),
יתי  -וַתב ֹאנה  -והישועה באה פתאום.
אם ע ִש ִ
פִ ְת ֹ
דִ .מדַ עְ ִתי כִ י קשֶ ה אתה  -והשמעתי הנבואות
מראש ,בגלל שידעתי ,כי עם קשה אתה( ,שאם לא
הייתי מודיע דבר הישועה מראש ,לא הייתם תולים הישועה בה' ),

וְ גִ יד בַ ְרזֶל  -ע ְרפֶָך  -וערפכם ,קשה כמו גיד עשוי
מברזל,
ּומצְ חֲ ָך  -נְחּושה  -ומצחכם כנחושת  -שלא
ִ
מתביישים( ,שמעיזים פניהם במצח נחושה )
ה .ו ַאגִ יד לְָך  -את דבר הישועה,
מֵ אז  -עוד מזמן רב ,לפני שתבוא הישועה,
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בְ טֶ ֶרם תבֹוא ִ -ה ְשמַ עְ ִתיָך  -לפני שתבוא הישועה,
השמעתי הנבואה על בואה.
פֶן ת ֹאמַ ר  -עצְ בִ י עשם  -שמא תאמר ,הפסילים -
(הפסילים נקראו עצבים ,שמעציבים את עובדיהם ) -עשו לי
הישועה,
ּופִ ְסלִי וְ נ ְִסכִ י  -צִ ּום  -ופסילי העץ והמתכת ,צִ יוו
הישועה לבוא.
ו .שמַ עְ ת חֲ זֵה כֻלּה  -שמעתם נבואתי על מפלת
סנחריב וראיתם שכולה התקיימה,
וְ ַא ֶתם הֲ לֹוא ַתגִ ידּו  -שנבואת אמת היתה,
ִה ְשמַ עְ ִתיָך חֲ דשֹות מֵ עַ תה  -ועתה ,אשמיע לכם
נבואות חדשות על נפילת בבל,
ּו ְנצֻרֹות  -וְ ל ֹא יְדַ עְ תם  -ונבואות השמורות עמדי,
שלא ידעתם אותם.
ז .עַ תה נִבְ ְראּו  -רק כעת בזמן השמעת הנבואה
נבראו חדשות אלו,
וְ ל ֹא מֵ אז  -ולא מאיזה זמן קודם,
וְ לִפְ נֵי יֹום  -אפילו לא יום אחד ,קודם השמעת
הנבואה מפי,
וְ ל ֹא ְשמַ עְ תם  -ולא שמעתם אותה מעולם,
פֶן ת ֹאמַ ר ִהנֵה יְדַ עְ ִתין  -ולא תוכלו לאמר  ,ידענו
דבר נבואה זו,
ח .גַם ל ֹא שמַ עְ ת ,גַם ל ֹא ידַ עְ ת  -ואפילו שידעת,
שרק נביאי ה' אומרים נבואות על העתיד לבוא,
לא שמעתם לדברי הנביאים ,ולא ידעתם את ה',
גַם מֵ אז  -ל ֹא פִ ְתחה אזְ נֶָך  -עוד מאז ,מזמן רב לא
פתחת אזניך לשמוע ולקבל נבואותי,
כִ י ידַ עְ ִתי  -בגֹוד ִתבְ גֹוד  -יודע אני שאתם בוגדים
בי,
ּופֹשֵ עַ ִ -מבֶ טֶ ן קֹרא לְך  -ומזמן שיצאת מהרחם
( שנהיית לעם ) נקרא שמך פושע בה'.
ט .לְמַ עַ ן ְש ִמי ַאאֲ ִריְך ַאפִ י  -למען שם ה' שנקרא
על בנ"י ,אאריך אפי מעליכם,
ּות ִהל ִתי ֶ -אחֱ טם לְך  -ולמען תהיה לי תהילה
ְ
בעולם ,אאריך חוטמי ,אפי  -מעליכם,
יתָך  -כדי שלא אכרית אתכם בכעסי.
לְבִ ל ְִתי הַ כְ ִר ֶ
יִ .הנֵה צְ ַרפְ ִתיָך  -ביסורים של עניות,
וְ ל ֹא בְ כסֶ ף  -אך לא כצורף כסף ,ששם הכסף
בחוזק האש לנקות הסיגים,
בְ חַ ְר ִתיָך  -בְ כּור ֹענִי  -אלא שמתי אתכם ,בְ כּור
של עניות ,במקום כור הכסף הנצרף באש.
יא .לְמַ ֲענִי ְלמַ ֲענִי ֶאעֱשֶ ה  -למעני בלבד אעשה
היסורים בהארכת אף,
כִ י ֵאיְך יֵחל  -כי איך אוכל לכלותכם ,ולחלל שמי
בעמים,
בֹודי  -ל ְַאחֵ ר ל ֹא ֶא ֵתן  -ולא אתן ,שיפארו
ּוכְ ִ
ויכבדו הגויים אלוהים אחרים ,בנצחונם על
ישראל.
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ִשר ֵאל ְמקֹר ִאי  -יעקב ,שאני
יבְ .שמַ ע ֵאלַי ַי ֲעקֹב וְ י ְ
קראתיו ישראל,
אֲ נִי הּוא  -אלוקים בהווה,
אֲ נִי ִראשֹון  -בעבר,
ַאף אֲ נִי ַאחֲ רֹון  -בעתיד.
יגַ .אף י ִדי  -י ְסדה ֶא ֶרץ -שמה את יסודות הארץ,
ימינִי ִ -טפְ חה שמיִם  -העמיד השמים בטפח ידו
וִ ִ
הימנית,
ק ֵֹרא אֲ נִי אֲ לֵיהֶ ם יַעַ ְמדּו י ְַחדו  -במאמר פי בלבד,
עומדים שניהם יחד.
ּושמעּו  -הקבצו בנ"י ושמעו,
ידִ .הקבְ צּו ֻכ ְלכֶם ְ
ִמי בהֶ ם ִהגִ יד ֶאת ֵאלֶה  -מי בכל הע"ז ,יכול
להגיד העתידות שאומַ ר לכם,
ַש ִדים  -ה'
ה' אֲ הֵ בֹוַ ,יעֲשֶ ה חֶ פְ צֹו בְ בבֶ ל ּוזְ רֹעֹו כ ְ
אוהב את כורש שיעשה את חפץ ה' בבבל ,ויכה
בחוזק זרועו בכשדים.
טו .אֲ נִי אֲ נִי ִדבַ ְר ִתי  -על מפלת בבל,
אתיו הֲ בִ יא ִֹתיו וְ ִהצְ לִיחַ דַ ְרכֹו  -קראתי
ַאף ְקר ִ
והבאתי את כורש על בבל ,והצליח דרכו
במלחמתו איתם.
טזִ .ק ְרבּו ֵאלַי ִש ְמעּו ז ֹאת  -את דבר נבואה זו,
ל ֹא מֵ ר ֹאש בַ סֵ ֶתר ִדבַ ְר ִתי  -הנבואה על מפלת
סנחריב ,שהיתה כבר ,לא נאמרה בסתר ,אלא
בפרסום רב,
מֵ עֵ ת הֱ יֹותּה  -שם אנִי  -מאז היות הנבואה
בעולם  ,שם הייתי לקבל הנבואה ,ונבאתי עליהָּ
בפניכם,
וְ עַ תה ה' אלוהים ְשלחַ נִי וְ רּוחֹו  -וכעת ,נשלחתי
ברוח הנבואה ,לנבא על מפלת בבל.

ִשר ֵאל ,אֲ נִי ה'
יז .כֹה אמַ ר ה' ג ַֹאלְָךְ ,קדֹוש י ְ
אֱ ֹלהֶ יָך ְמלַמֶ ְדָך לְהֹועִ יל  -מלמד אתכם ללכת
בדרך טובה להועיל לכם שלא תגלו כלל,
מַ ְד ִריכְ ָך בְ דֶ ֶרְך ֵתלְֵך  -מלמד אתכם באיזו דרך
ללכת ,
יח .לּוא ִה ְקשַ בְ ת ל ְִמצְ ֹותי  -לו הייתם מקשיבים
למצוות ה',
ַוי ְִהי כַנהר ְ -שלֹומֶ ָך  -היה לכם שלום רב כמי
הנהר,
וְ צִ ְדק ְתָך  -כְ ַגלֵי הַ ים  -והייתם מקבלים רוב
צדקה  -כגלי הים הרבים.
יטַ .וי ְִהי כַחֹול ז ְַרעֶ ָך  -זרע ישראל היה רב כחול
הים,
וְ צֶ אֱ צ ֵאי מֵ עֶ יָך  -כִ ְמעֹותיו  -וצאצאיך היו רבים,
כדגים שבמעי הים ( בתוככי הים )
ל ֹא יִכ ֵרת  -לא היה נכרת עם ישראל,
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וְ ל ֹא יִשמֵ ד ְשמֹו ִמלְפני  -ולא היה מושמד שם
ישראל מלפני ה' ית'.
ַש ִדים בְ קֹול ִרנה  -ועל אף
כ .צְ אּו ִמבבֶ ל ,בִ ְרחּו ִמכ ְ
שכבר גליתם ,שמעו הנבואה על היציאה המהירה
מבבל ,ובקול גילה ושמחה,
הַ גִ ידּו הַ ְש ִמיעּו ז ֹאת  -דבר השיבה מגלות בבל,
הֹוצִ יאּוה עַ ד ְקצֵ ה הא ֶרץ  -פרסמו הנבואה עד
קצה הארץ,
ִא ְמרּו  :ג ַאל ה' עַ בְ דֹו ַי ֲעקֹב:
כא .וְ ל ֹא צ ְמאּו בחֳ רבֹות הֹולִיכם  -ועוד דעו ,שלא
בצמא תלכו במקומות היבשים ממים,
מַ יִם ִמצּור ִ -הזִ יל למֹו  -יוציא לכם מים מהסלע,
ַויִבְ ַקע צּור  -וַיזֻבּו מיִם  -יבקע הסלע ויצאו ממנו
מים.
כבֵ .אין שלֹום אמַ ר ה' ל ְרשעִ ים  -אך לבבלים לא
יהיה שלום !
פרק מט'
אִ .ש ְמעּו ִאיִים ֵאלַי וְ הַ ְק ִשיבּו לְאֻ ִמים מֵ רחֹוק -
הקשיבו הגויים שבאיים ,ומלכויות הרחוקות,
ה' ִמבֶ טֶ ן ְקראנִי  -מזמן שהייתי בבטן אמי ,זימן
אותי לנבואה,
ִמ ְמעֵ י ִא ִמי ִהזְ כִ יר ְש ִמי  -עוד שהייתי במעי אמי ,
קרא שמי ישעיהו ,שמורה על הישועות שאנבא.
ב .וַישֶ ם פִ י  -כְ חֶ ֶרב חַ דה  -שם נבואות הפורענות
על הרשעים שבפי ,כחרב חדה ,נבואות חדות,
ובלי פחד אנבא אותם,
בְ צֵ ל ידֹו  -הֶ ְחבִ יאנִי  -ויחביא אותי מפניהם ,בצל
ידו  -כחרב שביד,

ְשימֵ נִי לְחֵ ץ ברּור  -וכן נתן אותי ,כמו חץ ברור,
ַוי ִ
נקי וחד,
בְ ַא ְשפתֹו ִה ְס ִתירנִי  -ויסתיר אותי מפניהם,
באשפת החיצים ,
ג .וַי ֹאמֶ ר לִי עַ בְ ִדי אתה  -ומזומן אתה לשליחות,
ִשר ֵאל  -אֲ שֶ ר בְ ָך ֶא ְתפאר  -וישראל אתה ,שאני
י ְ
מתפאר בהם מכל העמים.
ד .וַאֲ נִי אמַ ְר ִתי ,ל ְִריק יגַעְ ִתי  -ואני חשבתי
שלריק אני מוכיח את ישראל (,שאינם שבים בתשובה),
ֵיתי  -כיליתי את כוחי ,לריק
ְלתֹהּו וְ הֶ בֶ ל  -כ ִֹחי כִ ל ִ
ולהבל,
אכֵן  -אך באמת,
ִמ ְשפ ִטי ֶאת ה' ּופְ עֻל ִתי ֶאת אֱ ֹלהי  -משפטי
ופעולתי ,הינם לפני ה' ,וגלוי לפניו שאני את
שליחותי עשיתי ( ,אף שבנ"י לא שמעו אלי )
ה .וְ עַ תה אמַ ר ה' ,יֹוצְ ִרי ִמבֶ טֶ ן לְעֶ בֶ ד לֹו  -ה' שיצר
אותי עוד מבטן ,להיות לו לעבד לנבא נבואותיו,
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לְשֹובֵ ב ַי ֲעקֹב ֵאליו  -להשיב אליו את בנ"י,
ִשר ֵאל  -לֹו יֵאסֵ ף  -ולאסוף את ישראל לעבדו,
וְ י ְ
וְ ֶאכבֵ ד בְ עֵ ינֵי ה'  -ואז כשאעשה שליחותי ,אהיה
מכובד בעיני ה' ( ,גם אם לא ישמעו לי )
וֵאֹלהַ י היה עֻזִ י  -והוא יהיה חוזקי כנגד הרשעים,
יֹותָך לִי עֶ בֶ ד ,לְה ִקים ֶאת ִשבְ טֵ י
ו .וַי ֹאמֶ ר נ ֵקל ִמ ְה ְ
ִשר ֵאל לְה ִשיב  -שליחות זו ,להקים
ְצּורי י ְ
ַי ֲעקֹב ּונ ֵ
את בנ"י באמונת ה' ולהשיבם אלי ,וישראל
הנתונים במצור היצר הרע ,להשיב אותם
בתשובה ,קלה היא בעיני שליחות זו ,ועוד אתן לך
שליחות גדולה מזו,
ּונ ְַת ִתיָך לְאֹור גֹויִם -שתנבא על ישראל שיהיו
לעתיד לבוא ,אור לכל הגויים,
ל ְִהיֹות יְשּוע ִתי עַ ד ְקצֵ ה הא ֶרץ  -ושתהיה ישועתי
עד קצה הארץ.
ִשר ֵאל ְקדֹושֹו ,לִבְ זֹה ֶנפֶש -
ז .כֹה אמַ ר ה' ג ֵֹאל י ְ
כה אמר ה' על בנ"י שכולם מבזים אותם,
ל ְִמתעֵ ב גֹוי  -שכל הגויים מתעבים אותם,
לְעֶ בֶ ד מ ְֹשלִים  -לעם ,שהוא עבד לגויים שמושלים
עליו,
ְמלכִ ים י ְִראּו  -וקמּו  -מלכי העמים יראו את
ישראל ,ויקומו בפניהם,
ִש ַתחֲ וּו  -ושרים ישתחוו לפניו,
ש ִרים וְ י ְ
לְמַ עַ ן ה' אֲ שֶ ר נֶאֱ מן  -וכל זה יעשו לכבוד ה',
שנאמן להבטחתו על גאולת ישראל,
ִשר ֵאל ַ -ויִבְ ח ֶרך  -ולכבוד ה' שהוא קדוש
ְקדֹש י ְ
ישראל ,שבחר בישראל.
ִיתיָך  -בזמן
ח .כֹה אמַ ר ה' ,בְ עֵ ת רצֹון ֲ -ענ ִ
שתעשו רצוני  -אענה לתפילתכם,
ּובְ יֹום יְשּועה ֲ -עז ְַר ִתיָך  -ובזמן שתבקשו ישועתי
 אעזור לכם,וְ ֶאצ ְרָך  -ואשמור עליכם,
וְ ֶא ֶתנְָך לִבְ ִרית עם  -להיות לעם בריתי,
החרבָּ ה,
ֵ
לְה ִקים ֶא ֶרץ  -להקים את הארץ
לְהַ נ ְִחיל נְחלֹות שֹמֵ מֹות  -להנחיל לך הנחלות
שהיו שוממות.
סּורים  -צֵ אּו  -לאמר לבנ"י ,שהם
ט .לֵאמֹר לַאֲ ִ
אסורים בגלות  -צאו ממקומכם ושובו לארץ,
לַאֲ שֶ ר בַ חֹשֶ ְך ִ -הגלּו  -לישראל ,שהיו מסתתרים
מפחד האוייב  -לכו בגלוי ובלא פחד,
עַ ל ְדרכִ ים י ְִרעּו  -ואף בדרככם לארץ ,תרעו את
צאנכם ( ,שלא כדרך הגולים בדרכים ובהרים)
ּובְ כל ְשפיִים מַ ְרעִ יתם  -ובכל המקומות
הגבוהים ,ירעו את בהמתם.
י .ל ֹא י ְִרעבּו וְ ל ֹא יִצְ מאּו  -לא יהיו רעבים וצמאים
בדרך,
וְ ל ֹא ַיכֵם שרב ושמֶ ש  -ולא יכה בהם בדרכם
החום החזק והשמש,
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כִ י ְמ ַרחֲ מם ְינַהֲ גֵם ,וְ עַ ל מַ בּועֵ י מַ יִם ְינַהֲ לֵם  -כי ה'
שמרחם עליהם  -ינהיג וינהל אותם בדרכם,
ויפתח להם נביעות מים להרוות צמאונם.
יא .וְ שַ ְמ ִתי כל ה ַרי  -לַד ֶרְך  -כל ההרים יהפכו
לדרך ישרה,
ֹּלתי  -יְרֻ מּון  -והדרכים העמוקות  -ארים
ּומ ִס ַ
ְ
ואיישר לפניהם.
יבִ .הנֵה ֵאלֶה  -מקצת מבנ"י השבים,
מֵ רחֹוק יבֹאּו  -ממקום רחוק במזרח,
וְ ִהנֵה ֵאלֶה  -ומקצת מבנ"י השבים,
ּומים  -מהצפון וממערב,
ִמצפֹון ִ
וְ ֵאלֶה  -ומקצת מבנ"י השבים,
מֵ ֶא ֶרץ ִסינִים  -מדרום.
יג .רנּו שמַ יִם וְ גִ ילִי א ֶרץ  -שבחו את ה' ושמחו
השמים והארץ,
ּופִ צְ חּו ה ִרים ִרנה  -הרימו קולכם ברינה על
גאולת ישראל,
כִ י נִחַ ם ה' עַ מֹוַ ,ו ֲענִייו י ְַרחֵ ם  -כשה' ינחם את
עמו ,וירחם על בנ"י העניים,
יד .וַת ֹאמֶ ר צִ יֹון עֲזבַ נִי ה'ַ ,וה' ְשכֵחנִי  -כבייכול,
ציון מתאוננת ,שמאורך הגלות ,נראה כאילו ה'
עזב ושכח אותה.
טו .הֲ ִת ְשכַח ִאשה עּולּה  -האם אשה תשכח את
העולל ,התינוק שלה ?!
מֵ ַרחֵ ם  -בֶ ן בִ ְטנּה  -האם אשה תחדל מלרחם על
בנה ?!
גַם ֵאלֶה ִת ְשכ ְַחנה  -וגם אם תהיה אשה ,שתשכח
את בנה,
וְ אנֹכִ י ל ֹא ֶא ְשכחֵ ְך  -אני ה' ,לעולם לא אשכח את
ציון !
טז .הֵ ן עַ ל ַכ ַפיִם חַ ק ִֹתיְך  -הרי על יָּדַ י חקקתי
אותך ,שלא תשכחי לפני,
חֹומ ַֹתיְִך נֶגְ ִדי ת ִמיד  -חומות העיר עומדות נגדי
תמיד.
יזִ .מהֲ רּו בניְִך  -עוד ימהרו בני ציון לשוב אל ה',
ְמה ְרסַ יְִך ּומַ חֲ ִרבַ יְִך ִממֵ ְך יֵצֵ אּו  -והרשעים,
שבמעשיהם הרסו והחריבו אותך  -יצאו ממך
לעולם  -ויִכְ לּו.
יחְ .ש ִאי סבִ יב עֵ י ַניְִך ְּ -ור ִאי  -הרימי ציון את
עינייך וראי,
כֻלם נ ְִקבְ צּו באּו לְך  -כל בָּ ַניִך ,נאספו מהגלות
ובאו חזרה אליִך,
חַ י אנִי נְאֻ ם ה'  -לשון שבועה,
ּות ַק ְש ִרים ַככַלה  -כי עוד
כִ י כֻלם ַכע ֲִדי ִתלְב ִשיְ ,
יבוא זמן שתתלבשי בכל בניך שישובו ,כתכשיט
( עדי  -תכשיט ) ותקשרי אותם בשערך לקישוט -
ככלה.
יט .כִ י ח ְרב ַֹתיְִך וְ ש ְֹממ ַֹתיְִך וְ ֶא ֶרץ הֲ ִרסֻ ֵתְך  -כי
החורבות והשממה שבארצך ההרוסה,
כִ י עַ תה  -כי בזמן שישובו,
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ֵתצְ ִרי ִמיֹושֵ ב  -עוד תהיה ציון צרה מלהכיל את
כל היושבים בה,
וְ רחֲ קּו ְמבַ לְעיְִך  -והמשחיתים  -ירחקו מציון.
ֹאמרּו בְ אזְ ַניְִך בְ נֵי ִשכֻליְִך  -עוד יאמרו
כ .עֹוד י ְ
הבנים ששכלת כשהלכו לגלות ,וכעת שבו אליך,
צַ ר לִי הַ מקֹום  -המקום צר מלהכיל את כולנו,
גְ שה לִי  -וְ ֵאשֵ בה ֶּ -גׁש הלאה ממני ( התרחק קצת ),
שאוכל לשבת.
כא .וְ אמַ ְר ְת בִ לְבבֵ ְך  -ציון תאמר בליבה,
ִמי ילַד לִי ֶאת ֵאלֶה  -מהיכן באו כל אלה הבנים,
שכּולה  -שכולה מהבנים  ( ,שכולם הרי גלו )
וַאֲ נִי ְ
וְ ַגלְמּודה  -ויושבת בודדה,
גֹלה וְ סּורה  -הלא כולם גלו וסרו ממני,
וְ ֵאלֶה ִמי גִ דֵ ל  -וא"כ ,מי גדל את בני אלה ?!
ִש ַא ְר ִתי לְבַ ִדיֵ ,אלֶה ֵאיפֹה הֵ ם  -הלא
הֵ ן אֲ נִי נ ְ
נשארתי לבדי ,ומהיכן ואיפוא באו אלה ?
כב .כֹה אמַ ר אֲ דֹני ה'ִ ,הנֵה ֶאשא ֶאל גֹויִם י ִדי -
ארים את ידי לגויים ,לשחרר את בָּ נַי מהגלות,
וְ ֶאל עַ ִמים א ִרים נ ִִסי  -ארים נס ,לאסוף את
כולם,
וְ הֵ בִ יאּו ב ַניְִך  -בְ חֹצֶ ן  -ויביאו את בני ציון
בזרועם ( ,בכבוד רב )
ּובְ נ ַֹתיְִך  -עַ ל כ ֵתף ִתנשֶ אנה  -ואת הבנות ישאו
בכתף.

כג .וְ היּו ְמלכִ ים  -א ְֹמ ַניְִך  -מלכי העמים ,יהיו
מגדלים התינוקות,
רֹותיהֶ ם  -מֵ ינִיק ַֹתיְִך  -שרות המלכים יהיו
וְ ש ֵ
המניקות ( שיטפלו בתינוקות )
ִש ַתחֲ וּו לְך  -ישתחוו על הארץ לפני
ַא ַפיִים ֶא ֶרץ  -י ְ
ישראל,
ַו ֲעפַר ַרגְ ַליְִך ְילַחֵ כּו  -ישתחוו כך ,שיראה כאילו
מלחכים את עפר הארץ,
וְ ידַ עַ ְת כִ י אֲ נִי ה' ,אֲ שֶ ר ל ֹא ֵיבֹשּו קֹוי  -אז תדעי
שאני ה' ,וכל המקווים לי  -לא יבושו .
כד .הֲ י ַֻקח ִמגִ בֹור  -מַ לְקֹוחַ  -ואם תשאלו :וכי
אפשר לקחת מגיבורי הגויים את מה שלקחו
מבנ"י ?!
וְ ִאם ְשבִ י צַ ִדיק  -יִמלֵט  -וכי בנ"י הצדיקים
משבְ יָּם ?!
שבשבי הגויים ,יוכלו להמלט ִ
כה .כִ י כֹה אמַ ר ה' ,גַם ְשבִ י גִ בֹור י ֻקחּ ,ומַ לְקֹוחַ
ע ִריץ  -יִמלֵט  -השבויים שבידי הגיבורים ,ומה
שלקחו העריצים ( עריץ  -חזק ) מבנ"י ,ה' יְמַ לֵט
ויציל מידם !
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וְ ֶאת י ְִריבֵ ְך  -אנֹכִ י א ִריב  -הרבים איתך  -אני
אריב איתם,
אֹושיעַ  -ואת בניך ,בנ"י  -אני
וְ ֶאת ב ַניְִך  -אנֹכִ י ִ
אושיע.
כו .וְ הַ אֲ ַכל ְִתי ֶאת מֹו ַניְִך ֶ -את בְ שרם  -אאכיל את
החיות מבשר מֹו ַניְִך ,מבשר אלו שצִ ערו אותך ,
ִשכרּון  -וישתו עד שישתכרו ,את
וְ כֶע ִסיס  -דמם י ְ
דם מֹו ַניְִך ,כמו ששותים יין ( עסיס )
מֹושיעֵ ְך  -וידעו כל בני
ִ
וְ י ְדעּו כל בשר כִ י אֲ נִי ה'
האדם שאני ה' שמושיע אותך,
וְ גֹאֲ לְֵך  -אֲ בִ יר ַי ֲעקֹב  -וה' ,שהוא חוזקו של יעקב
גאל אותך.
פרק נ'
א .כֹה אמַ ר ה'ֵ ,אי זֶה סֵ פֶר כְ ִריתּות ִא ְמכֶם אֲ שֶ ר
ִשל ְַח ִתיה  -היכן ספר הכריתות ( הגט ) שנתתי
לכם ? וכי נתתי לבנ"י ,גט כריתות ?! ( שאמנם
שלחתי אתכם לגלות ,אך לא כגט כריתות לעולם )

אֹו ִמי ִמנֹושַ י ,אֲ שֶ ר מכ ְַר ִתי ֶא ְתכֶם לֹו  -האם יש לי
נושים ,בעלי חובות ( התובעים ממני בחוזקה את החוב ),
שהוכרחתי למכור אתכם להם כפרעון החוב ?!

( ר"ל ,שלא תשובו אלי עוד ?! )

הֵ ן בַ עֲֹונ ֵֹתיכֶם נ ְִמכ ְַר ֶתםּ ,ובְ פִ ְשעֵ יכֶם שֻ לְחה ִא ְמכֶם
 הלא רק מפני עוונותיכם ופשעיכם נמכרתםונשלחם לגלות  (.וא"כ ,כשתשובו בתשובה ,אשיב אתכם אלי)

אתי  -וְ ֵאין עֹונֶה -
אתי  -וְ ֵאין ִאיש ,קר ִ
ב .מַ דּועַ ב ִ
ומדוע א"כ ,באתי וקראתי אליכם בתוכחות,
ואתם לא עונים ושבים בתשובה,
הֲ קצֹור קצְ רה י ִדי ִ -מפְ דּות  -וכי י ִָּדי ְקצָּ ָּרה
מלהציל אתכם ?!
וְ ִאם ֵאין בִ י כֹחַ  -לְהַ צִ יל  -וכי אין בי כוח להציל
אתכם ?!
הֵ ן בְ ַגעֲר ִתי ַ -אחֲ ִריב ים  -הלא בכוח גערה בלבד,
ִבש ִתי ים ( ים סוף ),
י ְ
א ִשים נְהרֹות ִ -מ ְדבר  -והנהרות אשים להיות
יבשים כמדבר ,
ִתבְ ַאש ְדגתם  -מֵ ֵאין מַ יִם ,וְ תמֹת  -בַ צמא  -הדגה
שבנהרות תסריח ותמות מצמא.
גַ .אלְבִ יש שמַ יִם ַ -ק ְדרּות  -הלא ברצוני אלביש
את השמים לגויים  -בחושך,
וְ שַ ק  -א ִשים כְ סּותם  -וברצוני ,אכסה אותם
שק,
של
חשוכה
בכסות
אתי וְ ֵאין עֹונֶה ) !? "...
אתי וְ ֵאין ִאיש קר ִ
( וא"כ " :מַ דּועַ ב ִ

ִמּודים  -ה' נתן לי
ד .ה' אלוהים נ ַתן לִי לְשֹון ל ִ
לשון הראויה ללמד,
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לדַ עַ ת לעּות ֶאת יעֵ ף דבר  -ולדעת את העת,
שבו יוכלו העייפים ( ,הצמאים לשמוע ) ,לקבל את
דברי,
יעִ יר בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקר  -בכל יום ויום ,היה מעיר אותי
ללכת לנבא,
ִמּודים  -היה מעיר את
ִשמֹעַ ַכל ִ
אזֶן ,ל ְ
יעִ יר לִי ֹ
אזני ,בדברים המתקבלים על הלומדים את
נְבּוא ַֹתי,
אזֶן  -לשמוע הנבואות,
ה .ה' אלוהים פ ַתח לִי ֹ
יתי ,אחֹור  -ל ֹא נְסּוג ִֹתי  -ואני לא
וְ אנֹכִ י ל ֹא מ ִר ִ
סרבתי לשליחות ולא נסוגתי אחור מלנבא,
ו .גֵוִ י  -נ ַת ִתי לְמַ כִ ים  -לא נמנעתי מלנבא ,אפילו
שהיו מכים את גופי,
ּולְחיַי ְלמ ְֹר ִטים  -ומורטים את שערות הלחיים,
פנַי  -ל ֹא ִה ְס ַת ְר ִתיִ ,מכְ לִמֹות ורֹק  -ואת פני לא
הסתרתי מבזיונות ויריקות.
ז .וַה' אלוהים ַיעֲזר לִי ,עַ ל כֵן ל ֹא נִכְ ל ְמ ִתי  -אך ה'
ית' היה בְ עֶּ זְ ִרי ,לכן לא בושתי ,ל ֹאמַ ר ברבים את
נְבּוא ַֹתי,
עַ ל כֵן שַ ְמ ִתי פנַי  -כַחַ ל ִמיש ,ו ֵאדַ ע כִ י ל ֹא ֵאבֹוש -
לכן שמתי את פני כסלע חזק ,ובטחתי בה' שלא
אבוא לידי בושה מהם.
(הזמן),

יקי  -קרוב הזמן ,שיתבררו נְבּוא ַֹתי
ח .קרֹוב מַ צְ ִד ִ
כצודקות ונאמנות,
ִמי י ִריב ִא ִתי ,נַעַ ְמדה יחַ ד ִ ,מי בַ עַ ל ִמ ְשפ ִטי ִ ,יגַש
ֵאלי  -מי יבוא להתווכח על אמיתות נְבּוא ַֹתי,
נעמוד יחד למשפט ולוִ יכּוחַ ,
ט .הֵ ן ה' אלוהים ַיעֲזר לִי  -הרי ה' ית' בְ עֶּ זְ ִרי ,וכל
נְבּוא ַֹתי יתקיימו,
ִמי הּוא י ְַר ִשיעֵ נִי  -מי הוא שיוכל להרשיע אותי,
ולכפור באמיתות הנבואות,
הֵ ן כֻלם  -כַבֶ גֶד יִבְ לּו  -הלא כל הרשעים,
העומדים נגדי ,יִבְ לּו כבגד ( שבַ לֶ ה מרוב שימוש ),
עש  -י ֹאכְ לֵם  -ויִכְ לּו כבגד ,שנאכל ע"י עש ( ,עש -
תולעת ).

אך נְבּוא ַֹתי ,אמת הן ונאמנות להתקיים !
יִ .מי בכֶם י ְֵרא ה' שֹמֵ עַ בְ קֹול עַ בְ דֹו  -מי בכם ירא
מהאלוקים ,ושומע לנבואות עבדו ( ,לישעיהו )
אֲ שֶ ר הלְַך חֲ שֵ כִ ים ,וְ ֵאין ֹנגַּה לֹו  -שגם בזמן חושך
בלא אור כלל ( ,בזמן הסתר פנים גמור ,ובריבוי הצרות )
יִבְ טַ ח בְ שֵ ם ה' ,וְ יִשעֵ ן בֵ אֹלהיו  -שם בטחונו בשם
ה' (אדון הכל ) ,ונשען על האלוקים שיביא הישועה.
יא .הֵ ן ֻכ ְלכֶם  -אך אתם הרשעים ,שכופרים
א ַתי,
באמיתות נְבּו ֹ
ק ְֹדחֵ י ֵאש  -מבעירים ומרבים ,את אש כעסו של
ה' עליכם,

ְמ ַאזְ ֵרי זִ יקֹות  -מחזקים ומזרזים ,את ניצוצות
האש ( את כעס ה' )  -להדליקה,

(לשים אזור ,עניינו לחזק

ולזרז הדבר )

לְכּו בְ אּור ֶא ְשכֶםּ ,ובְ זִ יקֹות בִ עַ ְר ֶתם  -האש
והניצוצות שהבערתם ( ,העוונות שעשיתם ) ,הם יביאו
עליכם העונש,
ִמי ִדי היְתה ז ֹאת לכֶם ,לְמַ עֲצֵ בה ִ -ת ְשכבּון  -מיד
ה' נענשתם ,ובעצבון תהיו עד שתמותו.
פרק נא'
אִ .ש ְמעּו ֵאלַי ר ְֹדפֵי צֶ דֶ ק ְמבַ ְקשֵ י ה'  -שמעו אלי
יראי ה' ,הרודפים לעשות צדק ,ומבקשים את ה',

( גם בזמן החושך והסתר הפנים ),

הַ בִ יטּו ֶאל צּור חֻ צַ בְ ֶתם  -הביטו לראות את הסלע,
שממנו חצבו אתכם,
וְ ֶאל מַ ֶקבֶ ת בֹור  -נ ַֻק ְר ֶתם  -ואל נקב הבור ,שממנו
יצאתם,
ב .הַ בִ יטּו ֶאל ַאבְ רהם אֲ בִ יכֶם  -הביטו אל
אברהם ( ,הוא הצור ,הסלע שממנו יצאו בנ"י ),
וְ ֶאל שרה ְתחֹו ֶל ְלכֶם  -ואל שרה שילדה אתכם,
שמר ְחמּה יצאו בנ"י ),
ַ
( היא נקב הבור,

אתיו ,וַאֲ ב ְרכֵהּו וְ ַא ְרבֵ הּו  -כי אף שהיה
כִ י ֶאחד ְקר ִ
יחידי כשקראתי לו ,ללכת ארצה כנען ,ברכתי
והרבתי את זרעו ,כך אתם יראי ה' ,ארבה אתכם
ואתן לכם רוב טובה.
ג .כִ י נִחַ ם ה' צִ יֹון ,נִחַ ם כל ח ְרב ֶֹתיה  -כי ה' ,ינחם
את ציון ,ויקים את החורבות שבה,
וַישֶ ם ִמ ְדברּה כְ עֵ דֶ ן ,וְ עַ ְרבתּה כְ גַן ה'  -ויהפוך את
השממה שבא"י ( מדבר ,ערבה = מקום שממה ) ,להיות
כגן ה' שבעדן,
ששֹון וְ ִש ְמחה יִמצֵ א בּה  -קול ששון ושמחה יהיה
מצוי בציון,
תֹודה וְ קֹול זִ ְמרה  -קול הודאה וזמרה ,על ישועת
ה'.
ְאּומי ֵאלַי הַ אֲ זִ ינּו ,כִ י
ד .הַ ְק ִשיבּו ֵאלַי עַ ִמיּ ,ול ִ
ּומ ְשפ ִטי לְאֹור עַ ִמים ַא ְרגִ יעַ -
תֹורה מֵ ִא ִתי ֵתצֵ אִ ,
הקשיבו אלי עמי ,כי מציון תצא ותאיר תורה,
הוראה ומשפט  -לכל העמים ,וכך ,יבוא על
האומות מרגוע ושלווה (,כמו..." :וְ כִ ְתתּו חַ ְרבֹותם ל ְִא ִתים...
ל ֹא יִשא גֹוי ֶאל גֹוי חֶ ֶרב וְ ל ֹא ִיל ְְמדּו עֹוד ִמלחמה" ; לעיל ב' ד' )

ה .קרֹוב צִ ְד ִקי  -גילוי הצדק בעולם  -קרוב לבוא,
ִשעִ י  -יצאה מאתי הישועה  -וקרובה לבוא,
יצא י ְ
ִשפֹטּו  -ובזרועי אשפוט ואעניש את
ּוזְ רֹעַ י עַ ִמים י ְ
העמים כפי הראוי להם,
ֵאלַי ִאיִים י ְַקּוּו  -ושאר העמים יקוו ויבטחו בה',
וְ ֶאל זְ רֹעִ י ְייַחֵ לּון  -ואל זרוע ה' יקוו ויבטחו.
וְ .שאּו לַשמַ יִם עֵ ינֵיכֶם  -שאו עיניכם אל שרי
האומות שבשמים,
וְ הַ בִ יטּו ֶאל הא ֶרץ ִמ ַתחַ ת  -והביטו אל מלכי
האומות שבארץ,
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כִ י שמַ יִם  -כֶעשן נ ְִמלחּו  -ראו ששרי האומות
בשמים ,יושחתו כעשן שכָּלה ונעלם,
וְ הא ֶרץ  -כַבֶ גֶד ִתבְ לֶה  -ומלכי האומות שבארץ,
יִבְ לּו ויושחתו כבגד הבלה ( שבַ ֶלה מרוב שימוש ),
וְ י ְֹשבֶ יה  -וכמו מלכי השמים והארץ ,גם שאר
יושבי הארץ,
כְ מֹו כֵן יְמּותּון  -ימותו,
וִ ישּוע ִתי  -לְעֹולם ִת ְהיֶה ,וְ צִ ְדק ִתי  -ל ֹא ֵתחת  -אך
הישועה והצדקה שהבטחתי לבנ"י ,ב ֹא תבוא,
תתקיים לעולם ולא תשבר.
זִ .ש ְמעּו ֵאלַי י ְֹדעֵ י צֶ דֶ ק  -שמעו אלי בנ"י,
היודעים לעשות צדקות,
עַ ם תֹור ִתי בְ לִבם  -עם ששומרים את תורתי
בליבם  -לעשותּה,
ּומגִ ֻדפֹתם ַאל ֵתחתּו  -אל
ַאל ִת ְיראּו חֶ ְרפַת אֱ נֹושִ ,
ותשָּ בְ רּו בְ לִבְ כֶּם ,מהחרפות ומהגידופים
תפחדו ִ
שמבזים אתכם כל אנשי האומות,
ח .כִ י כַבֶ ֶגד  -י ֹאכְ לֵם עש  -כי יכלו העמים ,כמו
הבגד שנאכל ע"י העש ( מין תולעת ),
וְ כַצֶ מֶ ר  -י ֹאכְ לֵם סס  -וכמו הצמר שנאכל ו ָּכלֶּה
ע"י הסָּ ס ( ,מין תולעת ),
דֹורים -
וְ צִ ְדק ִתי  -לְעֹולם ִת ְהיֶה ,וִ ישּוע ִתי  -לְדֹור ִ
והצדקות והישועות שאביא לכם בנ"י ,לעולם
יתקיימו עד סוף כל הדורות ( .ולא תרדו מגדולתכם )
עּורי לִבְ ִשי עֹז זְ רֹועַ ה'  -מתפלל ישעיהו
עּורי ִ
טִ .
ות ָּראה ברוב
על זרוע וחוזק ה' בעולם ,שתתעורר ֵ
שתראה בגלוי ,כבגד ,הנראה כלפי חוץ )
עוז ( ,לבשי עוז ֵ -
עּורי  -כִ ימֵ י ֶקדֶ ם ,דֹורֹות עֹול ִמים  -התעוררי ,כמו
ִ
שהיתה נגלית בעולם ,מימי קדם ובדורות שעברו
עוד מזמן רב ( ,כגון במצרים )
הֲ לֹוא ַא ְת ִהיא  -הַ מַ ְחצֶ בֶ ת ַרהַ ב  -הלוא את היא
הזרוע שחצבת וכרתת את מצרים ( רהב  -מצרים ,כמו:

אתי לז ֹאת ( למצרים )ַ ,ר ַהב הֵ ם  -שהם מתרהבים ,מתגאים
" לכֵן קר ִ
בדבר שאין להם ; לעיל ל' ז' )

ְמחֹו ֶללֶת ַתנִין  -ושַ ְמ ְת חלחלה ופחד בפרעה -
הנמשל לתנין( .כמו" :וְ ַאתה כ ַַת ִנים בַ י ִַמים ;"...יחזקאל לב' ב')
י .הֲ לֹוא ַא ְת ִהיא הַ מַ חֲ ֶרבֶ ת ים ,מֵ י ְ -תהֹום ַרבה -
הלא את היא ,שיִיבַ ְש ְת את מי התהומות הגדולים
שבים סוף לפני בנ"י,
הַ שמה מַ עֲמַ ֵקי ים  -דֶ ֶרְך ַל ֲעבֹר גְ אּולִים  -ושמת
את מי עומק הים ,לדרך שיעברו בה בנ"י שנגאלו
ממצרים.
יאּ .ופְ דּויֵי ה'  -יְשּובּון  -התעוררי ,ותיפדי את
בנ"י וישובו לארצם,
ּובאּו צִ יֹון  -בְ ִרנה  -בשמחה ושבח לה',
וְ ִש ְמחַ ת עֹולם  -עַ ל ר ֹאשם  -ושמחה תמידית,
תהיה מתנוססת על ראשם,
ששֹון וְ ִש ְמחה  -י ִַשיגּון  -הששון והשמחה ,תשיג
וְ ִת ְשרה על בנ"י,
נסּו  -יגֹון וַאֲ נחה  -והיגון והאנחות ,ינוסו ויברחו
מהם.
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יב .אנֹכִ י אנֹכִ י הּוא ְמנַחֶ ְמכֶם  -אני הוא ,שאנחם
אתכם מצרותיכם,
ִמי ַא ְת ו ִַת ְיר ִאי  -מֵ אֱ נֹוש ימּות  -מי את ,שתפחדי
מאדם שסופו למות,
ּומבֶ ן אדם  -חצִ יר יִנ ֵתן  -ומבן אדם שנתון
ִ
למיתה ,כחציר הנתון ליובש והולך וכלה.
( הלא אני הוא שיושיע אתכם ,ומדוע תראו מאדם ?! )

יג .ו ִַת ְשכַח ה' עֹשֶ ָך  -אך אתם ,שכחתם את ה'
שעשה אותך,
נֹוטֶ ה שמַ יִם וְ יֹסֵ ד א ֶרץ  -אשר נטה ופרש את
השמים ,ושם את יסודות הארץ,
ו ְַתפַחֵ ד ת ִמיד כל הַ יֹום  -ומפני כך ,כל הימים
היית מפוחד,
ִמפְ נֵי חֲ מַ ת הַ מֵ צִ יק  -מכעס העמים המציקים
לכם,
כַאֲ שֶ ר כֹונֵן לְהַ ְש ִחית  -כאשר התכוננו להשחית
אתכם,
וְ ַאיֵה חֲ מַ ת הַ מֵ צִ יק  -והיכן הוא כעס המציקים ?!
הלא הושעתי אתכם מידיהם !

( ומדוע תפחד תמיד כל היום ?! )
תחַ  -הנה ,הצועים ,הגולים( ,
ידִ .מהַ ר צֹעֶ ה  -ל ְִהפ ֵ
כמו " :וְ ִש ַל ְח ִתי לֹו צֹעִ ים  -וְ צֵ עֻהּו ; "...נבואה על מואב בירמיהו מח'
יב' ) ימהרו להפ ַָּתח ממאסר הגלות,

וְ ל ֹא ימּות לַשַ חַ ת -ולא ימותו וירדו לשחת ,לקבר,
וְ ל ֹא י ְֶחסַ ר ל ְַחמֹו  -ואפילו לחם ומזון ,לא יחסר
להם בדרכם.
טו .וְ אנֹכִ י ה' אֱ ֹלהֶ יָךֹ ,רגַע הַ ים ַויֶהֱ מּו גַליו  -הלא
אני ה' אלוקיכם ,שבקע את הים ,אע"פ שגליו
המו וגעשו,
ה' צְ באֹות ְשמֹו  -ששמו מורה על כך ,שהוא אדון
כל הצבאות,
טז .וא ִשים ְדב ַרי בְ פִ יָך  -שמתי את דברי התורה
בפיך ,שתלמד ותעסוק בהם,
יתיָך  -ובזכות התורה שבפיך ,צל
ּובְ צֵ ל י ִדי כִ ִס ִ
ידי ,כסתה אותך כמגן ,מפני האוייבים הקמים
עליך,
ִל ְנטֹעַ שמַ יִם וְ לִיסֹד א ֶרץ  -אתם בנ"י ,הנמשלים
לכוכבים הרבים שבשמים ,ולעפר הארץ ,אטע
ואייסד אתכם מחדש בארצכם,
וְ לֵאמֹר לְצִ יֹון  -עַ ִמי אתה  -ואומר לכם בני ציון,
עמי אתם כבראשונה ,לפני גלותכם.
קּומי יְרּוש ַל ִם  -התעוררי
ִ
עֹור ִרי
עֹור ִרי ִה ְת ְ
יזִ .ה ְת ְ
ירושלים וקומי מחורבנך,
אֲ שֶ ר ש ִתית ִמיַד ה' ֶאת כֹוס חֲ מתֹו  -אשר שתית
את כוס היין ( ,הפורענות ) ,מיד ה',
ֶאת קֻ בַ עַ ת כֹוס הַ ַת ְרעֵ לה  -וגם את השמרים,
שמקומם קבוע בתחתית החבית ,של יֵין התרעלה,
( שמרעיל הגוף בפורענות שבאה לעל ירושלים ),
ש ִתית מצִ ית  -שתית היין ,ואף מצצת את כוס
היין  -עד תום.
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יחֵ .אין ְמנַהֵ ל לּה  -לא היה לה
מנהיג ומלך בגלות,
ִמכל בנִים ילדה  -מכל הבנים שילדה בגלות,
וְ ֵאין מַ חֲ זִ יק בְ ידּהִ ,מכל בנִים גִ דֵ לה  -ומכל הבנים
שגדלה בגלות ,לא היה מי שיחזיק בידה ,שלא
יפלו,
יטְ .ש ַתיִם הֵ נה ק ְֹרא ַֹתיְִך  -שתי רעות גדולות
נקראו ובאו עליך ,לפני צאתכם לגלות,
ִמי ינּוד לְך  -ואין מי שינוד לך בראשו על רעתך,
( לגולים מירושלים )

( שכולם ,באו עלייך להכותך )

וְ הַ חֶ ֶרב

–

וְ הרעב
וְ הַ שֶ בֶ ר,
הַ שֹד
א) השוד  -שהרגו אתכם בחרב,
ב) השבר  -הרעב,
ִמי אֲ נַחֲ מֵ ְך  -מי עבר צרות כאלו ,שיוכל לנחם
אותך,
כ .ב ַניְִךֻ ,עלְפּו שכְ בּו ,בְ ר ֹאש כל חּוצֹות  -בני
ירושלים ,שכבו מעולפים ברחובות,
התאֹו (כמוַ " :איל ּוצְ בִ י וְ י ְַחמּור וְ ַאקֹו
כְ תֹוא ִמכְ מר  -כמו ְ
ּותאֹו וזמֶ ר " ; דברים יד' ה' ) ,שנלכד ברשת ( ,מכמר,
וְ ִדישֹן ְ
מכמורת = רשת ) וממתין בפחד לשחיתה,
הַ ְמל ִֵאים חֲ מַ ת ה'ַ ,גע ֲַרת אֱ ֹלהיְִך  -והיו מלאים
בכעס ה' ובגערתו עליהם,
כא .לכֵןִ ,ש ְמעִ י נא ז ֹאת ֲענִיה  -כעת ,שמעו בני
ציון ,העניים ברוב צרותם,
ּושכ ַֻרת  -וְ ל ֹא ִמייִן  -שיכורה אך לא מיין ,אלא
ְ
מרוב הפורענות,
כב .כֹה אמַ ר אֲ ֹד ַניְִך ה'  -כה אמר האדון שלך,
שהוא אדון כל העולם,
וֵאֹלהַ יְִך י ִריב עַ מֹו  -האלוקים ,שיריב את המריבה
שלך עם הגויים,
ִהנֵה ל ַק ְח ִתי ִמידֵ ְך ֶאת כֹוס הַ ַת ְרעֵ להֶ ,את קֻ בַ עַ ת
כֹוס חֲ מ ִתי  -לקחתי מידך את כוס יֵין התרעלה
עם השמרים הקבועים בתחתיתה,
ִשתֹותּה עֹוד  -ולא תוסיפי עוד
תֹוסיפִ י ל ְ
ִ
ל ֹא
לשתות ממנה.
כג .וְ שַ ְמ ִתיה  -אשים את הכוס,
בְ יַד מֹו ַגיְִך  -ביד אלו שצערו אותך,
אֲ שֶ ר א ְמרּו ְלנַפְ שֵ ְךְ :ש ִחי וְ ַנ ֲעבֹרה  -אשר היו
מבזים ומשפילים אותך ,ואמרו שחי ,התכופפי
ונעבור עלייך,
ימי כא ֶרץ ֵ -גוְֵך ,וְ כַחּוץ ַ -לעֹבְ ִרים  -ודָּ ְרכּו על
וַת ִש ִ
גופך ,כאילו היה כארץ ,וכחוצות שעוברים
עליהם.
פרק נב'
עּורי ,לִבְ ִשי ֻעזְֵך צִ יֹון  -התעוררי ירושלים
עּורי ִ
אִ .
מחורבנך ,לבשי את החוזק שהיה לך בראשונה,

לִבְ ִשי בִ גְ דֵ י ִתפְ ַא ְר ֵתְך ,יְרּוש ַל ִם עִ יר הַ קֹדֶ ש  -לבשי
הבגדים המפוארים שהיו לך ( ,שישובו בני ציון מהגלות )
יֹוסיף יב ֹא בְך עֹוד ע ֵרל וְ טמֵ א  -שלא יוסיפו
כִ י ל ֹא ִ
למשול בתוכך עוד ,הגויים הערלים והטמאים.
בִ .ה ְת ַנע ֲִרי מֵ עפר  -נערי עצמך מהעפר ,שדבק בך
בחורבנך,
קּומי ְשבִ י יְרּושל ִם  -קומי מהארץ ,ושבי על כסא
ִ
ירושלים,
ארְךְ ,שבִ יה בַ ת צִ יֹון  -פִ ְת ִחי
מֹוס ֵרי צַ ּו ֵ
ְ
ִה ְתפ ְַת ִחי
ירי את המוסרות (המחברים עול הבהמה  -לעגלה)
והת ִ
ִ
מעלייך שבויי בני ציון.
ג .כִ י כֹה אמַ ר ה'ִ ,חנם נ ְִמכ ְַר ֶתם  -הגויים לא נתנו
כסף תמורת בנ"י שהיגלו,
וְ ל ֹא בְ כֶסֶ ף ִתג ֵאלּו  -ולא תמורת כסף תגאלו
מהגלות (,אלא בתשובה )
ד .כִ י כֹה אמַ ר ה' אלוהיםִ ,מצְ ַריִם י ַרד עַ ִמי
ב ִראשֹנה  -לגּור שם  -מצרים ִשעַ בְ דּו את ישראל,
בחינם וללא סיבה שהלא לגור בארץ מצרים באו,
וְ ַאשּור  -בְ ֶאפֶס עֲשקֹו  -וכן אשור בחינם עשק את
עשרת השבטים,
ה .וְ עַ תה ,מַ ה לִי פֹה נְאֻ ם ה'  -וכעת בגלות
השלישית ,מדוע אני מתמהמה מלגאול אתכם,
כִ י ל ַֻקח עַ ִמי ִחנם  -הלא עמי בחינם וללא סיבה
משועבד בגלותו,
משליו יְהֵ ילִילּו נְאֻ ם ה'  -המושלים ,מהללים
ְ
ומשבחים עצמם נגד ה',
וְ ת ִמיד כל הַ יֹום ְש ִמי ִמנֹאץ  -שם ה' מבוזה.
ו .לכֵן  -בגלל שחינם לוקחתם לגלות ( ,מצד הגויים ),
ושמי המבוזה בין הגויים ,כשאגאל אתכם,
יֵדַ ע עַ ִמי ְ -ש ִמי  -יֵדעו בנ"י את שם ה' ,שהוא
השולט והמושל בעולם,
לכֵן בַ יֹום הַ הּוא  -בזמן הגאולה,
כִ י אֲ נִי הּוא הַ ְמדַ בֵ ר ִ -ה ֵננִי  -יֵדעו ,כי אני ה'
שדברתי על גאולת ה' ,והנני מקיים הבטחתי.
ז .מַ ה נאוּו עַ ל הֶ ה ִרים  -מה מאוד ( ,עד כמה ) נאים
על ההרים,
ַרגְ לֵי ְמבַ שֵ ר  -פסיעות רגליו ,של המבשר על
גאולת ישראל,
מַ ְש ִמיעַ שלֹום  -שמשמיע על השלום שבא,
ְמבַ שֵ ר טֹוב מַ ְש ִמיעַ יְשּועה  -מבשר על הטוב
והישועה שבאה,
אֹמֵ ר לְצִ יֹון  -מלְַך אֱ ֹלהיְִך  -שיאמר לבני ציון :
הראה וגילה ה' ,את מלכותו ושלטונו בעולם !
ח .קֹול ֹצ ַפיְִך  -קול הצופים השומרים על החומה,
נ ְשאּו קֹול ,י ְַחדו י ְַרנֵנּו  -ירימו קול ,בשבח לה' ית',
על בא הגאולה,
כִ י עַ יִן בְ עַ יִן י ְִראּו ,בְ שּוב ה' צִ יֹון  -כי יראו
בעיניהם ,באופן ברור וללא ספק ,ששב ה' ציון -
להשרות שכינתו.
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ט .פִ צְ חּו ַ ,רנְנּו י ְַחדו ,ח ְרבֹות יְרּושל ִם ,כִ י נִחַ ם ה'
עַ מֹו ,ג ַאל יְרּושל ִם " -פתחו פה" ברינה ,חורבות
ירושלים ,על הנחמה שניחם את בנ"י ,וגאל
ירושלים,
י .חשַ ף ה' ֶאת זְ רֹועַ ק ְדשֹו ,לְעֵ ינֵי כל הַ גֹויִם -
בזרוע חשופה יכה ה' בעמים ויגאל את עמו,

פרק נג'
ִשמֻ ע ֵתנּו  -מי היה מאמין,
אִ .מי הֶ אֱ ִמין ל ְ
לשמועה הגדולה הזו ,ששמענו על כבוד ישראל
שעלה כל כך ?
ּוזְ רֹועַ ה'  -עַ ל ִמי נִגְ לתה  -ועבור איזה עם,
התגלתה זרועו וחוזקו של ה' ,כל כך,

וְ ראּו כל ַאפְ סֵ י א ֶרץֵ ,את יְשּועַ ת אֱ ֹלהֵ ינּו  -ובכל
קצות הארץ ,יראו את ישועת ה' לבנ"י.
יא .סּורּו סּורּו ,צְ אּו ִמשם  -סורו וצאו במהירות
מהגלות,
טמֵ אַ ,אל ִתגעּו  -השמרו מלגעת בכל טמא,
צְ אּו ִמתֹוכּה  -מהגלות,
ִהברּו  -הטהרו,
נ ְֹש ֵאי כְ לֵי ה'  -הכהנים הלווים ,נושאי
כלי בית ה'.
יב .כִ י ל ֹא בְ ִחפזֹון ֵתצֵ אּו  -לא תצאו בחפזון
ובבהלה ( ,אף שיצאו במהירות )
ּובִ ְמנּוסה ל ֹא ֵתלֵכּון  -ולא תנוסו בפחד מהגויים,
ִשר ֵאל -
ּומ ַא ִספְ כֶם  -אֱ ֹלהֵ י י ְ
ה ֵלְך לִפְ נֵיכֶם ה'ְ ,
כִ י ֹ
כי ה' ית' הולך לפניכם ,ואף מאסף הוא אחריכם.

בַ .ויַעַ ל כַיֹונֵק  -לְפניו ,וְ ַכש ֶֹרש  -מֵ ֶא ֶרץ צִ יה -
בנ"י עלו לגדולה בארצם לפני ה' ,כיונק ,כענף,
וכשורש ,שעולים דרך פלא  -בארץ צִ יָּה ( בארץ יבשה
ושוממה ),
ל ֹא ת ַֹאר לֹו וְ ל ֹא הדר  -כשהיו בנ"י בגלות ,לא היה
להם ,לא תואר ולא הדר ( ענין יופי ופאר )
וְ נ ְִר ֵאהּו  -וְ ל ֹא מַ ְר ֶאה וְ נ ְֶח ְמדֵ הּו  -וכשראינו אותם
בשפלות הגלות ,לא היה מראהו יפה ,ולכן לא
חמדנו בהם.
ג .נִבְ זֶה  -היו בעיננו מבוזים,
ישים  -חדל עם ישראל ,מלהקרא איש,
וַחֲ דַ ל ִא ִ

( שגאולת בנ"י ,תהיה בגלוי ,כזרוע החשופה וגלויה לעֵ ין כל ),

יגִ .הנֵה י ְַשכִ יל עַ בְ ִדי  -בזמן גאולת ישראל,
יצליחו בנ"י מאוד,
ירּום ,וְ נִשא ,וְ גבַ ּה ְמאֹד  -יהיו רמים ,נישאים,
וגבוהים בהצלחתם מאוד.
יד .כַאֲ שֶ ר ש ְממּו עלֶיָך ַרבִ ים  -כפי השיעור ,שהיו
תמהים גויים רבים ,על שפלות בנ"י,
כֵן ִמ ְשחַ ת מֵ ִאיש  -מַ ְר ֵאהּו  -ובאמת ,מראה בנ"י,
מושחת ומושפל מפני כל אנשי העולם,
וְ תֹאֲ רֹו ִ -מבְ נֵי אדם  -ותואר פניהם ,מושחת יותר
מכל בני האדם.
טו .כֵן  -כך ,בשיעור הבזיון הזה ,יגדל כבוד
ישראל,
ַיזֶה גֹויִם ַרבִ ים  -וה' ית' ,יתיז וישפוך דם גויים
רבים,
עליו  -על כבוד בנ"י שגדל מאוד,
יֹותיהם מרוב
י ְִקפְ צּו ְמלכִ ים  -פִ יהֶ ם  -יסגרו פִ ֵ
תמהון,
כִ י אֲ שֶ ר ל ֹא סֻ פַר להֶ ם  -ראּו ,וַאֲ שֶ ר ל ֹא ש ְמעּו -
ִה ְתבֹוננּו  -מעולם ,לא סּופַר ונשמע על עם בעולם,
שזכה לכבוד וגדולה ,כפי שרואים ומתבוננים
כעת בישראל.

( כמו שנתגלתה ,במלחמתו עם הגויים עבור ישראל )

( מרוב שפלותם )

חלִי  -היו ידועים כבעלי
ִאיש מַ כְ אֹבֹות וִ ידּועַ ֹ
כאביםומחלות ( מרוב הצרות ),

ּוכְ מַ ְס ֵתר פנִים ִממֶ נּו  -מרוב בושה היה מסתיר
פניו מאיתנו.
נִבְ זֶה ,וְ ל ֹא חֲ שַ בְ נֻהּו  -בזויים עד שלא החשבנו
אותו כלל.
ד .אכֵן  -אולם ,יסוריו אינם בגלל שהוא באמת
עם בזוי ושנוא לפני ה',
חֳ ליֵנּו  -הּוא נשאּ ,ומַ כְ אֹבֵ ינּו ְ -סבלם  -אלא
החֹוליִים והמכאובים שסבל ,הם בגלל פשעינו
ועוונותינו ( ,ואנחנו היינו צריכים לקבל ,החֹול ִיים והמכאובים )
ּומ ֻענֶה -
ֹלהים ְ
וַאֲ נ ְַחנּו חֲ שַ בְ נֻהּו ,נגּועַ  ,מֻ כֵה אֱ ִ
ואנחנו חשבנו שהוא עם נגוע ( חלש ) ,מוכה ,ומעונה
ביסורים ,משום שהוא עם שפל ושנוא לפני ה',
ה .וְ הּוא ְמחֹלל ִ -מפְ שעֵ נּו  -ובאמת ,בנ"י נפלו
חללים ,בגלל פשעינו אנו,
ְמדֻכא  -מֵ עֲֹונ ֵֹתינּו  -שבור ,בגלל העוונות שלנו,
מּוסַ ר ְשלֹומֵ נּו  -עליו  -היסורים שבאו עליו ,הם
הביאו לנו השלום והשלווה,
ּובַ חֲ בֻרתֹו  -נ ְִרפא לנּו  -ובזכות החבורות והמכות
שקבל ,באה לנו רפואה.
ו .כֻלנּו  -כַצ ֹאן תעִ ינּו  -אך כעת ,כשעלו בנ"י
לכבודם הראוי להם ,התגלה ,שכולנו תעינו מדרך
הטוב ,כצאן המתפזר  -ללא הרועה.

בס"ד

ִאיש לְדַ ְרכֹו  -פנִינּו  -כל אחד מאתנו פנה לדרכו
בלא מנהיג שיורנו הדרך הטובה.
וַה' ִהפְ גִ יעַ בֹו ֵ -את עֲֹון כֻלנּו  -ואת עוון כולנו ,ה'
הביא על בנ"י.
שים לפנינו ( נלחצים על ידינו בגזילת
זִ .נגַש  -בנ"י היו נִג ִ ֹ

ממון )

וְ הּוא ַנ ֲענֶה ,וְ ל ֹא יִפְ ַתח פִ יו  -היו מעונים על ידינו,
ולא פתחו פיהם להתנגד,
כַשֶ ה  -לַטֶ בַ ח יּובלּ ,וכְ רחֵ ל  -לִפְ נֵי גֹזְ זֶיה נֶאֱ למה,
וְ ל ֹא יִפְ ַתח פִ יו  -כמו השה ,המובל לשחיטה ולא
פותח פיו ,וכמו רחל ( נקבת ה ַאיִל )שנאלמת מלדבר,
בעת שגוזזים את הצמר ממנה.
ּומ ִמ ְשפט  -לֻקח  -כשה' ,יקח את בנ"י
ח .מֵ עֹצֶ ר ִ
מגלותם ,שהיו עצורים ונשפטים שם -ע"י הגויים,
וְ ֶאת דֹורֹו  -ואת הגדולה והטובה ,שתהיה לדור
הגאולה לעתיד לבוא,
ִמי יְשֹוחֵ חַ  -מי יוכל לספר ,
כִ י נִגְ זַר מֵ ֶא ֶרץ חַ יִים  -כי בנ"י נעקרו מא"י,
ִמפֶשַ ע עַ ִמי ֶ -נגַע למֹו  -בגלל פשעינו ( של הגויים )
באו עליהם ( על בנ"י ) כל הנגעים והמכות הללו.

טַ .וי ִֵתן ֶאת ְרשעִ ים ִ -קבְ רֹו  -בנ"י נתנו עצמם
להקבר כרשעים ,ובלבד שיחזיקו באמונתם,
וְ ֶאת ע ִשיר  -בְ מֹתיו  -ונתנו עצמם למיתות שונות,
שהמיתו אותם המושלים העשירים ,ובלבד שלא
יעזבו אמונתם,
עַ ל ל ֹא חמס עשה ,וְ ל ֹא ִמ ְרמה בְ פִ יו  -אף שלא עשו
חמס וגזל ,ולא דברו דברי מרמה.
י .וַה' חפֵץ דַ כְ אֹו  -ובאמת ,אומר הנביא ,ה' רצה
לדכא ,לשבור אותו ,כנסיון אם יחזיק באמונתו,
הֶ חֱ לִי  -לכן הביא עליו כל המחלות והכאבים,
ִאם ת ִשים אשם  -נַפְ שֹו  -אם ישים ויראה את
היסורים הבאים על נפשו ,כמו קרבן אשם -
לכפרה על עוונותיו ( ,ולא יעזוב אמונתו בה' )
י ְִר ֶאה ז ֶַרע ,יַאֲ ִריְך י ִמים  -יראו בנ"י את זרעם
מתרבה ,ויאריכו ימים,
וְ חֵ פֶץ ה'  -בְ ידֹו יִצְ לח  -וחפצו ,רצונו ,של ה',
לתקן העולם במלכותו ית' ,יבוא על ידו
(של עם ישראל ),

יא .מֵ עֲמַ ל נַפְ שֹו  -מהעמל שסבלו בנ"י בגלות,
ִשבע  -יראה וישבע רוב טובה,
י ְִר ֶאה י ְ
בְ דַ עְ תֹו  -בדעת שתרבה לעתיד לבוא ( "כי מלאה הארץ

דעה את ה') ...

יַצְ ִדיק צַ ִדיק ,עַ בְ ִדי ל ַרבִ ים  -עבדי ( מלך המשיח ),
יצדיק בדין ,את הצדיקים שבכל העמים הרבים,
ַועֲֹונֹתם  -הּוא י ְִסבֹל  -ויסבול בצדקותו ,בגלל
עוונותם.
יב .לכֵן  -לכן ,בגלל שנשאו ישראל את עוון
הגויים ,
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אֲ חַ לֶק לֹו  -ב ַרבִ ים  -אחלק לו את שלל עמים
רבים ( ,עמים רבים ,שיבואו עליו עם גוג )
ֲצּומים  -יְחַ לֵק שלל  -ואת השלל של עמים
וְ ֶאת ע ִ
עצומים,
ַתחַ ת ,אֲ שֶ ר הֶ עֱרה לַמוֶת  -נַפְ שֹו  -בזכות ,ששפך
את עצמו ( שמסר נפשו ) ,ליסורים ומיתות משונות
על עוונות הגויים,
וְ ֶאת פ ְֹשעִ ים  -נ ְִמנה  -ונענש ,כאילו הוא נ ְִמנָּה
ונִספר עם כל הרשעים,
וְ הּוא ,חֵ ְטא ַרבִ ים נשא  -והוא באמת ,נשא על
עצמו חטאי עמים רבים ( ,ולא מרוב רשעותו )
וְ ַלפ ְֹשעִ ים  -יַפְ גִ יעַ  -ועל העמים הפושעים ,בקש
והתפלל לפני ה'  -ונִצְ לו בזכותו.
פרק נד'
א .רנִי עֲקרה  -ל ֹא ילדה ָּ -רנִי ( לשון רינה ) ושבחי
ירושלים את ה' ,שהיית כאשה עקרה שלא ילדה,
( בזמן שגלו ממנה בני ציון )

פִ צְ ִחי ִרנה  -פתחי פיך ברינה לה',
וְ צַ הֲ לִי  -ותצהלי ותשמחי ,על גאולת ישראל,
ל ֹא חלה  -ירושלים ,שזמן רב לא היה להִ ,חיל
ופחד לידה ( ,משום שהיתה כעקרה )
כִ י ַרבִ ים בְ נֵי שֹומֵ מה  -כי בזמן הגאולה ,יהיו
רבים בנייך ,בני ציון השוממה,
ִמבְ נֵי בְ עּולה אמַ ר ה'  -מבנים של אשה ,היושבת
עם בעלה בשלווה.
ב .הַ ְר ִחיבִ י ְמקֹום אהֳ לְֵך  -הרחיבי את מקום
האהלים ( בתי ירושלים ) ,לרֹוב הבנים שישובו אליִיך,
נֹותיְִך  -יַטּו  -ואת היריעות של
וִ ִיריעֹות ִמ ְשכְ ַ
הבתים ,הטי ותפרסי למרחוק,
ַאל ַת ְחשכִ י  -אל תחשכי במקום,
הַ אֲ ִריכִ י  -מֵ ית ַריְִך  -האריכי את מיתרי האהלים
הגדולים ( המחברים בין האוהל ליתדות ),
יתד ַֹתיְִך  -חַ ז ִֵקי  -וחזקי את היתדות ,לאוהלים
וִ ֵ
הגדולים.
ּושמ ֹאול ִ -תפְ רֹצִ י  -כי עוד תתחזקי
ג .כִ י י ִמין ְ
ותתרחבי לימין ולשמאל,
וְ ז ְַרעֵ ְך  -גֹויִם יִירש  -זרע ישראל ,עוד י ְִרשּו
ארצות הגויים ( ,שגם א"י כולה תתרחב )
יֹושיבּו  -ויֵשבו בערים שהיו
ִ
וְ ע ִרים נְשַ מֹות -
שוממות.
בֹושי ,וְ ַאל ִתכל ְִמי ,כִ י ל ֹא
דַ .אל ִת ְיר ִאי ,כִ י ל ֹא ֵת ִ
ַת ְחפִ ִירי  -אל תפחדי ותתביישי להרים ראשך,
שגלות זו  -אחרונה היא ,ולא כשאר גלויות שהיו,
כִ י בֹשֶ ת עֲלּומַ יְִך ִ -ת ְשכ ִחי  -כי הבושה שהיתה
בזמן נעוריך (,בגלויות קודמות )  -תשכחי ולא ישובו,
נּות ִיְך  -ל ֹא ִתזְ כְ ִרי עֹוד  -והבושה
וְ חֶ ְרפַת ַאל ְְמ ַ
שהיתה לך כאשה אלמנה ,לא תזכרי עוד
בגאולתך.

בס"ד

ה .כִ י ֹב ֲע ַליְִך  -עֹשַ יְִך ,ה' צְ באֹות ְשמֹו  -כי ה',
שהוא הבעלים שלך ,אדון כל הצבאות הוא,
וברצונו יעשה כל חפצו,
ִשר ֵאל ,אֱ ֹלהֵ י כל הא ֶרץ יִק ֵרא -
וְ גֹאֲ לְֵך ְ -קדֹוש י ְ
והגואל אותך ,הוא ְקדוש ישראל ,ששולט בכל
יגאלֵך.
הארץ ,וברצונו ָּ
ו .כִ י כְ ִאשה עֲזּובה ַועֲצּובַ ת רּוחַ ְ -קראְך ה'  -כי
דומה את לאשה עצובת רוח ,שבעלה עזב אותה,
( ולא כאלמנה או גרושה שלא תחזור לבעלה; כמוֵ …" :אי ֶזה סֵ פֶ ר
כְ ִריתּות ִא ְמ ֶכם אֲ שֶ ר ִש ַל ְח ִתיה…" ; לעיל נ' א' )

ְעּורים  -כִ י ִתמ ֵאס אמַ ר אֱ ֹלהיְִך  -וכמו
וְ ֵאשֶ ת נ ִ
אשת נעורים ,שגם אם ִתמָּ ֵאס לזמן מה ,ישיב
אותה בעלה אליו.
ז .בְ ֶרגַע קטֹן ֲעזַבְ ִתיְךּ ,ובְ ַרחֲ ִמים גְ ֹדלִים  -אֲ ַקבְ צֵ ְך
 הזמן שהיית עזובה מלפני ,יחשב בעינייך לרגעקטן ,כנגד גודל הרחמים בזמן קיבוץ בנייך,
ח .בְ שֶ צֶ ף ֶקצֶ ף ִה ְס ַת ְר ִתי פנַי ֶרגַע ִממֵ ְךּ ,ובְ חֶ סֶ ד
עֹולם ִרחַ ְמ ִתיְך ,אמַ ר גֹאֲ לְֵך ה'  -זמן ההסתר פנים
יהיה נחשב בעינייך ,כְ מעט קצף ( כעס ) ,וכרגע,
כנגד החסד הנצחי ,שאביא עלייך בזמן הרחמים.
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יב .וְ שַ ְמ ִתי כ ְַדכֹד ִ -ש ְמש ַֹתיְִך  -אשים בחלונות,
שמשות כ ְַדכֹד ( זכוכית ,הצבועה במיני צבעים ),
ּושע ַריְִך  -ואבני שערי העיר,
ְ
ל ְַאבְ נֵי ֶא ְקדח  -מאבנים הזוהרות כאש,
מלשון ק ְֹד ֵחי ֵאשְ ,בעֵ ירה של
( אקדח -
כמו ..." :הֵ ן ֻכ ְל ֶכם ק ְֹדחֵ י ֵאש ְמ ַאזְ ֵרי זִ יקֹות ;"...לעיל נ' יא' )

אש

;

וְ כל גְ בּולְֵך  -ל ְַאבְ ֵני חֵ פֶץ  -ובכל גבול א"י ,יהיו
אבנים יקרות לרוב ( .אבנים ,שכולם חפצים בהם )
יג .וְ כל ב ַניְִך  -לִמּודֵ י ה'  -וכל בנ"י ,ילמדו לדעת
את ה',
וְ ַרב ְשלֹום  -בניְִך  -וירבה השלום אצל בנייך.
יד .בִ צְ דקה ִ -תכֹוננִי  -בזכות הצדקה שתעשי,
תהיי נכונה בגדולה לעולם,

( ִתכֹונ ִני  -תהיי עומדת בְ כנֵך ,בבסיסך ,בחוזק ולעולם )

ַרחֲ ִקי מֵ עֹשֶ ק  -כִ י ל ֹא ִתיר ִאי  -תהיי רחוקה ,ולא
תפחדי מעושק הגויים,
ּומ ְמ ִחתה  -כִ י ל ֹא ִת ְק ַרב ֵאליְִך  -ותהיי רחוקה
ִ
ומוגנת ,מכל שוד ושבר .
טו .הֵ ן גֹור יגּור  -הנה ,יבוא גוג ויתאסף עליכם
למלחמה,
אֹותי  -אולם ,לא יבואו גויים אלו,
ֶאפֶס מֵ ִ
במצוות ה' כדי להעניש את ישראל ( ,כמו סנחריב ונ"נ,

אלא ה' עשה שַ ..." :יעֲלּו ְדב ִרים עַ ל לְבבֶ ָך ( על גוג ) וְ חשַ בְ ת מַ חֲ ֶשבֶ ת
רעה ; "...יחזקאל לח' י'  ,וכל זה ,כדי לנקום בהם נקמת ישראל )

ט .כִ י מֵ י נֹחַ  -כמו השבועה ,על מי המבול בזמן
נח,
ז ֹאת לִי  -כך אני נשבע ,על זאת הגאולה,
ִשבַ עְ ִתי מֵ ֲעבֹר מֵ י נֹחַ עֹוד עַ ל הא ֶרץ -
אֲ שֶ ר נ ְ
שנשבעתי שלא יעבור עוד מבול על הארץ,
ּומגְ ער בְך  -כך אני נשבע,
ִשבַ עְ ִתיִ ,מ ְקצֹף ע ַליְִך ִ
כֵן נ ְ
שלא אקצוף ולא אגער בך עוד  -לעולם.
י .כִ י הֶ ה ִרים ימּושּו  -גם אם ההרים יזוזו
ממקומם,
וְ הַ גְ בעֹות ְתמּוטֶ ינה  -והגבעות ,יטו ויזוזו
ממקומם,
וְ חַ ְס ִדי מֵ ִא ֵתְך  -ל ֹא ימּוש  -החסד שאעשה איתך
לא יזוז ממקומו ולא יפסק,
לֹומי  -ל ֹא תמּוט  -וברית השלום
ּובְ ִרית ְש ִ
שכרתתי עמכם  -לא תפול לעולם,
אמַ ר ְמ ַרחֲ מֵ ְך ה'  -אמר ה' ,המרחם עליכם.
סעֲרה  -ירושלים ,דומה לעניה ,שליבה
יאֲ .ענִיה ֹ
סוער מרוב הצרות שעברו עליה,
ל ֹא נ ֻחמה  -ועדיין לא התנחמה מצרותיהָּ ,
ִהנֵה אנֹכִ י מַ ְרבִ יץ בַ פּוְך  -אֲ ב ַניְִך  -הנה ,בזמן
גאולתך ,אושיב ואניח אבני נופך ( אבן יקרה ) -
ברצפתך ( ,עוד אתן בך ,רוב יופי והדר )
וִ יסַ ְד ִתיְך  -בַ סַ פִ ִירים  -ואבנה את יסודות העיר -
באבני ספיר ( אבן יקרה ).

ִמי גר ִאתְך  -ע ַליְִך יִפֹול  -ומי שיבוא להתאסף
עליכם למלחמה  -יפול בארצכם.
אתי חרש  -אני הוא ,שבראתי
טזִ .הנֵה אנֹכִ י בר ִ
את האומן ,היוצר כלים,
ֹנפֵחַ בְ ֵאש פֶחםּ ,ומֹוצִ יא כְ לִי לְמַ עֲשֵ הּו  -שנופח
רוח בפחמים  -להבעיר האש ,ליצור הכלים,

( למעשהו  -כל כלי  -לפי עניינו ,לפי הצורך שלו )

אתי מַ ְש ִחית  -לְחַ בֵ ל  -וכמו כן ,אני
וְ אנֹכִ י ,בר ִ
בראתי גם את המשחית  ,שיחבל ויקלקל את
הכלי { .נמשל :אני בראתי והבאתי עליכם אוייבים  -להרוג בכם
( סנחריב  ,נ"נ ) ,ואני אביא על אוייבכם ( על גוג ) משחית ,שיהרוג
וישמיד אותם} .

יז .כל כְ לִי יּוצַ ר ע ַליְִך  -ל ֹא יִצְ לח -כל כְ לִי מלחמה,
שיצור האוייב כדי לפגוע בכם ,לא יצליח להרע
לכם,
וְ כל לשֹון תקּום ִאתְך ל ִַמ ְשפט ַ -ת ְר ִשיעִ י  -וכל
תּורשַ ע
לשון ( כל עם ) שתקום לעשות איתך משפטְ ,
בדין.
ז ֹאת  -זאת הנבואה הטובה,
נַחֲ לַת עַ בְ דֵ י ה'  -תהיה הנחלה לבנ"י ,עבדי ה',
וְ צִ ְדקתם ,מֵ ִא ִתי נְאֻ ם ה'  -וזו הצדקה שאעשה
להם בגאולתם.
פרק נה'
א .הֹוי  -לשון קריאה והתאספות,

בס"ד
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כל צמֵ א לְכּו לַמַ יִם  -כל אדם הצמא למים
( מים משל לתורה ,שאי אפשר לעולם בלא מים ,בלא תורה)  ,ילך
למים להַ ְרוֹות צמאונו ,
וַאֲ שֶ ר ֵאין לֹו כסֶ ף  -וגם מי שאין בידו כסף ,ילך
לשתות( ,שניתנים לכל בחינם),
ואכְ לּו,
לְכּו ִשבְ רּו וֶאֱ כֹלּו  -לכו קנו אוכל ִ -
ּולְכּו ִשבְ רּו בְ לֹוא כֶסֶ ף ּובְ לֹוא ְמ ִחיר ַייִן וְ חלב  -לכו
קנו בחינם ,יין וחלב ( .יין וחלב גם משל לתורה .יין -כמו

וְ ִאיש אוֶן  -מַ ְח ְשבֹתיו  -ואיש שקר ועוון ,יעזוב
מחשבותיו הרעות,
ירחֲ מֵ הּו ,וְ ֶאל אֱ ֹלהֵ ינּו  -כִ י י ְַרבֶ ה
וְ ישֹב ֶאל ה'  -וִ ַ
ל ְִסלֹוחַ  -וישוב בתשובה ,כי ה' מרבה לסלוח
לחוטאים ,ואף אם חטא הרבה ,ירחם עליו ה',
ויקבל תשובתו.
בֹותיכֶם ,וְ ל ֹא דַ ְרכֵיכֶם
בֹותי  -מַ ְח ְש ֵ
ח .כִ י ל ֹא מַ ְח ְש ַ
 ְדרכי ,נְאֻ ם ה'  -כי אין מחשבות האדם ,ודרךהנהגתו ,כמו מחשבת ה' ודרך הנהגתו .ה' ית'
מקבל בתשובה ,גם אדם שחטא הרבה מאוד,
ואפילו אם רק בסוף ימיו חזר  -מקבלו באהבה.

ב .למה ִת ְש ְקלּו כֶסֶ ף בְ לֹוא לֶחֶ ם וִ יגִ י ֲעכֶם בְ לֹוא
לְשבְ עה  -מדוע אתם שוקלים כסף ,ונותנים
לגויים את הרכוש שיגעתם עליו ,בעבור חכמות
הגויים שלא ישביעו אתכם כלל ?! ( במקום שתרדפו

ט .כִ י גבְ הּו שמַ יִם מֵ א ֶרץ ,כֵן גבְ הּו ְדרכַי
ִמדַ ְרכֵיכֶםּ ,ומַ ְח ְשב ַֹתי ִממַ ְח ְשב ֵֹתיכֶם  -כי כמו
שגבהו השמים ורחוקים מעל הארץ ,כך ,רחוקים
דרכי ומחשבותי מכם ( .שאין דרך האדם לסלוח כל כך,

ִש ְמעּו שמֹועַ ֵאלַי ,וְ ִאכְ לּו טֹוב  -שמעו בקול ה'
ללמוד התורה" ,ותאכלו" דבר טוב ( את דברי התורה),
וְ ִת ְתעַ נַג בַ דֶ שֶ ן נַפְ ְשכֶם  -ואז תתענג נפשכם ,ברוב
טובה ותענוגים !

י .כִ י כַאֲ שֶ ר י ֵֵרד הַ גֶשֶ ם וְ הַ שֶ ֶלג ִמן הַ שמַ יִם  -כי
כמו הגשם והשלג ,היורדים מן השמים,
וְ שמה ל ֹא ישּוב ,כִ י ִאם ִה ְרוה ֶאת הא ֶרץ  -ולא
ישוב לשמים ( כשמתאדה ממי הים )  ,לפני שמרווה את
האדמה,
וְ הֹולִידּה וְ ִהצְ ִמיחּה  -ומולידה ומצמיחה ,
א ֵכל  -תבואה וזרעים -
וְ נ ַתן ז ֶַרע ַלז ֵֹרעַ וְ לֶחֶ ם ל ֹ
לזורעים ,ולחם  -לבני האדם לאכול,
יא .כֵן י ְִהיֶה ְדב ִרי אֲ שֶ ר יֵצֵ א ִמפִ י  -כך יהיו ,כל
הבטחותי שיצאו מפי,
ל ֹא ישּוב ֵאלַי ֵריקם ,כִ י ִאם עשה ֶאת אֲ שֶ ר חפַצְ ִתי
וְ ִהצְ לִיחַ אֲ שֶ ר ְשל ְַח ִתיו  -ויתקיימו הבטחותי,
שנתתי ביד הנביאים ,להטיב רוב טובה לשומעים
לי !
יב .כִ י בְ ִש ְמחה ֵתצֵ אּו  -כי בשמחה גדולה תצאו
מהגלות ,כפי הבטחתי,
ּובְ שלֹום תּובלּון  -ובשלום תהיו מובלים ארצה,
הֶ ה ִרים וְ הַ גְ בעֹות יִפְ צְ חּו לִפְ נֵיכֶם ִ -רנה  -יפתחו
"פיהם"  -ברינה ושבח לה',
וְ כל עֲצֵ י הַ שדֶ ה  -י ְִמחֲ אּו כף  -לכבוד ה' ,שגאל את
עמו.
יגַ .תחַ ת הַ ַנעֲצּוץ  -במקום הקוצים ,הגדלים
במדבריות,
ַי ֲעלֶה בְ רֹוש  -יעלה ויצמחו עצי ברוש נאים,
הֲ דַ ס
ַי ֲעלֶה
הַ ִס ְרפד
וְ ַתחַ ת
ובמקום הַ ִס ְרפָּד ( מין קוץ ) ,יעלו ויצמחו עצי הדס,
וְ היה לַה' לְשֵ ם  -ופלא זה ,יהיה לפרסום שם ה'
בעולם,
לְאֹות עֹולם  -לאות לעולם ,על אהבת ה' לעמו,
ל ֹא יִכ ֵרת  -ולעולם לא יפסק אות זה .

היין שמשמח לבב אנוש ,כך התורה :פיקודי ה' ישרים משמחי לב,
חלב  -כמו החלב מקיים התינוק ומגדלו ,כך דברי תורה מקיימים
"הנֵה י ִמים ב ִאים...וְ ִה ְשל ְַח ִתי רעב
הנשמה ; וכמו שניבא עמוסִ :
ִשמֹעַ ֵאת ִדבְ ֵרי ה' ";
בא ֶר ץ ,ל ֹא רעב ַללֶחֶ ם ,וְ ל ֹא צמא לַ מַ ִים ,כִ י ִאם ל ְ
עמוס ח' יא' )

אחר התורה ,הניתנת בחינם ,ומשביע את לומדיה !! )

ג .הַ טּו אזְ ְנכֶם ּולְכּו ֵאלַי  -הטו את אזניכם,
לשמוע ולקבל את דברי,
ּות ִחי נַפְ ְשכֶם  -שמעו לדברי ,ואז תחיה
ִש ְמעּו ְ -
נפשכם ברוב טובה,
וְ ֶאכְ ְרתה לכֶם בְ ִרית עֹולם  -ואכרות לכם ברית
שלא תפסק לעולם ,
חַ ְסדֵ י דוִ ד הַ נֶאֱ מנִים  -כמו הטובה והחסד הנאמן
( קיים לעולם ) ,שהבטחתי לדוד ,שלא תופסק מזרעו
המלוכה .
ְאּומים נ ְַת ִתיו  -הנה ,כעד המעיד
ד .הֵ ן עֵ ד ל ִ
ומזהיר לכל העמים,
נגִ יד  -שר ומושל,
ּומצַ ּוֵה לְאֻ ִמים  -ומצווה על כל המלכויות ,לעשות
ְ
הטוב והישר.
ה .הֵ ן גֹוי ל ֹא ֵתדַ ע ִ -ת ְקרא  -הנה ,עם שלא תדע
ותכיר ( שיושב בארץ רחוקה ) ,תקרא לו  -ויבוא לפניך
לשמש אותך,
וְ גֹוי ל ֹא יְדעּוָך ֵ -אלֶיָך ירּוצּו  -ועם רחוק ,שלא
הכיר אותך ,ירוץ לעשות רצונך,
ִשר ֵאל  -כִ י פֵאֲ רְך -
לְמַ עַ ן ה' אֱ ֹלהֶ יָך ,וְ ל ְִקדֹוש י ְ
בגלל ה' ית' ,השוכן בתוך בנ"י ,ונתן לך כל הפאר
והכבוד הזה .
וִ .ד ְרשּו ה'  -בְ ִהמצְ אֹוְ ,קראֻ הּו  -בִ ְהיֹותֹו קרֹוב -
בקשו וקראו אל ה' ית' ,כשעדיין קרוב ונמצא
בתוככם ,לפני בא הפורענות,
זַ .י ֲעזֹב רשע  -דַ ְרכֹו  -יעזוב הרשע את דרכו
הרעה,

( לכן " :י ֲעזֹב רשע ַד ְרכֹו וְ ִאיש א ֶון מַ ְח ְשבֹתיו וְ ישֹב ֶאל ה') "....

כבורא ית"ש )

פרק נו'
א .כֹה אמַ ר ה'ִ ,ש ְמרּו ִמ ְשפט ַועֲשּו צְ דקה  -שמרו
לעשות משפט צדק ,ועשו צדקות,
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כִ י ְקרֹובה יְשּוע ִתי  -לבֹוא ,וְ צִ ְדק ִתי  -ל ְִהגלֹות -
ואם כך תעשו ,קרובים לבוא עליכם ,הישועות
והצדקות ,שאעשה לכם בגאולתכם.
בַ .א ְש ֵרי אֱ נֹוש ַ -יעֲשֶ ה ז ֹאתּ ,ובֶ ן אדם  -יַחֲ זִ יק בּה
 אשרי האיש ובן אדם שיעשה ויחזיק ( תמיד ) -במצוותי,
שֹמֵ ר שַ בת  -מֵ חַ לְלֹו  -ישמור את קדושת יום
השבת  -מלחלל אותו ( ,מלעשות אותו כיום חול )
וְ שֹמֵ ר ידֹו  -מֵ עֲשֹות כל רע  -וישמור את ידו
מלעשות כל דבר רע.
ג .וְ ַאל י ֹאמַ ר בֶ ן הַ נֵכר ,הַ ִנלְוה ֶאל ה' לֵאמֹר  -ולא
יאמר ,בן הנכר ( מהגויים הבאים להתגייר ) ,המתחבר
אל ה' להאמין בו,
הַ בְ דֵ ל יַבְ ִדי ַלנִי ה' מֵ עַ ל עַ מֹו  -ה' יבדיל אותי
מבנ"י ,ולא אזכה בטובה יחד עימם,
וְ ַאל י ֹאמַ ר הַ ס ִריס  -הֵ ן אֲ נִי עֵ ץ יבֵ ש  -ואל יאמר
הסריס ( אדם ,שלא יכול להוליד בנים ; כמו אשה עקרה שלא
יכולה ללדת ) ,הנה אני ,כמו עץ יבש (,שלא מצמיח פירות ),
ולשם מה אעשה רצון ה' ,אחר שאין לי בנים
שי ְִרשּו הטובה שאקבל ,
ִש ְמרּו ֶאת
יסים ,אֲ שֶ ר י ְ
ד .כִ י כֹה אמַ ר ה' ,לַס ִר ִ
תֹותיּ ,ובחֲ רּו בַ אֲ שֶ ר חפצְ ִתי  -כי כה אמר ה'
שַ בְ ַ
לסריסים ,שישמרו את קדושת השבת ,ויבחרו
לעשות את רצון ה',
יתי  -ומחזיקים תמיד בתורה,
יקים  -בִ בְ ִר ִ
ּומַ חֲ זִ ִ

( הכרותה בברית ),

יתי ּובְ חֹומ ַֹתי  -אתן להם בבית
ה .וְ נ ַת ִתי להֶ ם בְ בֵ ִ
המקדש ,ובתוך חומות הר הבית ( ,ששם יושבים

הסנהדרין ),

יד  -מקום (,מעמד ) חשוב ונכבד,
ושֵ ם  -ומשם יתפרסם שמם,
ּומבנֹות  -ושם זה שינתן להם ,יהיה
טֹוב ִ -מבנִים ִ
טוב להם ,יותר מבנים ובנות,
שֵ ם עֹולם ֶא ֶתן לֹו ,אֲ שֶ ר ל ֹא יִכ ֵרת  -שמם
יתפרסם ,ולא יכרת  -לעולם.
וּ .ובְ נֵי הַ נֵכר ,הַ ִנלְוִ ים עַ ל ה' לְש ְרתֹו  -המתגיירים,
המתחברים אל ה'  -לשרת אותו,
ּול ְַאהֲ בה ֶאת שֵ ם ה' ,ל ְִהיֹות לֹו ַלעֲב ִדים  -ולאהוב
את ה' ,ולהיות לו לעבדים,
כל שֹמֵ ר שַ בת מֵ חַ לְלֹו  -השומרים את קדושת
השבת  -מלחללּה,
יתי  -ומחזיקים תמיד בברית
יקים  -בִ בְ ִר ִ
ּומַ חֲ זִ ִ
שמירת התורה ומצוותיהָּ ,
יאֹותים ֶאל הַ ר ק ְד ִשי ,וְ ִשמַ ְח ִתים  -בְ בֵ ית
ִ
ז .וַהֲ בִ
ְתפִ ל ִתי  -גם את כל הגרים ,אביא ואשמֵ חַ בבית
המקדש ,יחד עם כל ישראל,
עֹוֹלתיהֶ ם וְ זִ בְ חֵ יהֶ ם  -לְרצֹון עַ ל ִמזְ בְ ִחי -
ֵ
קרבנותיהם יהיו לרצון לפני,
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יתי בֵ ית ְתפִ לה יִק ֵרא לְכל העַ ִמים  -כי בית ה'
כִ י בֵ ִ
הוא בית תפילה ,לא רק להם ,אלא אפילו לכל
העמים.
ִשר ֵאל,
חְ .נאֻ ם ה' אלוקים ְמ ַקבֵ ץ נ ְִדחֵ י י ְ
עֹוד אֲ ַקבֵ ץ עליו ְ -לנ ְִקבציו  -עוד אקבץ גרים,
שיתאספו ויתחברו לבנ"י בארצם ( .עליו  -על ישראל )
ט .כֹל חַ יְתֹו שדי  -כל חיות השדה,
ֵאתיּו  -בואו,
לֶאֱ כֹל  -כל חַ יְתֹו בַ יעַ ר  -את חיות היער החזקות

( את מחנה גוג ומגוג ; כמו שני בא יחזקאל ..." :אֱ מֹר לְ צִ פֹור כל כנף
ּו ְלכֹל חַ יַת ַהש ֶדה ִהקבְ צּו ובֹאּו...עַ ל זִ בְ ִחי אֲ שֶ ר אֲ ִני זֹבֵ חַ ל ֶכם זֶבַ ח
יתם דם" ,יחזקאל לט' יז' )
ּוש ִת ֶ
גדֹול...וַאֲ ַכל ְֶתם בשר ְ
י .צֹפיו  -הצופים שעל החומה ( משל ,לשרי העם
והמנהיגים ) ,המזהירים את העם מאוייבים,

עִ וְ ִרים כֻלם ,ל ֹא ידעּו  -עִ וְ ִרים הם ,ועושים את
עצמם ,כאילו אינם יודעים על פשעי העם ,ועל ב ֹא
הרעה,
כֻלם כְ לבִ ים ִאל ְִמים ,ל ֹא יּוכְ לּו ִל ְנבֹחַ  -כל
המנהיגים דומים ,לכלבים ִאל ְִמים  -שאינם
נובחים ( ,שאינם מזהירים את העם )
הֹזִ ים שֹכְ בִ ים  -נרדמים ושוכבים בתרדמתם,
אֹהֲ בֵ י לנּום  -אוהבים לישון.
יא .וְ הַ כְ לבִ ים  -עַ זֵי ֶנפֶש  -והכלבים ,המנהיגים,
חזקים ברצון תאוותם לאכול,
ל ֹא י ְדעּו שבְ עה  -ולא שבעים לעולם מתאוותם,
וְ הֵ מה רֹעִ ים  -ל ֹא י ְדעּו הבִ ין  -וכך הרועים ,לא
רוצים להבין את העומד לבוא על העם,
כֻלם לְדַ ְרכם פנּוִ ,איש לְבִ צְ עֹו  -כל אחד פונה
לדרכו ולרדוף אחר ממון,
ִמקצֵ הּו  -כל המנהיגים ,מקצה  -לקצה.
יבֵ .אתיּו  -בואו,
ֶא ְקחה ַייִן ,וְ נ ְִסבְ אה שֵ כר  -נשתה יין ,עד שנהיה
סובאים ( ִשיכְ רּות ) בשֵ יכָּר,
וְ היה כזֶה  -יֹום מחר  -וכמו שעשינו היום ,נעשה
גם מחר,
גדֹול י ֶֶתר ְמאֹד  -ומחר ,עוד נשתה הרבה יותר
מהיום.
פרק נז'
א .הַ צַ ִדיק אבד ,וְ ֵאין ִאיש שם עַ ל לֵב  -הצדיק
אבד מהעולם ,ואין איש ,ששם אל ליבו  -להתבונן
בדבר,
וְ ַאנְשֵ י חֶ סֶ ד  -נֶאֱ ספִ ים  -נאספים מן העולם,
בְ ֵאין מֵ בִ ין  -ואין מי שמבין,
כִ י ִמפְ נֵי הרעה  -נֶאֱ סַ ף הַ צַ ִדיק  -שהצדיק נאסף
מן העולם ,כדי שלא יראה הרעה שתבוא,
ב .יבֹוא שלֹום ,ינּוחּו עַ ל ִמ ְשכְ בֹותם  -יבוא הצדיק
לנוח בשלום על משכבותם,
הלְֵך ְנכֹחֹו  -הצדיקים ,שהיו הולכים בדרך נכוחה
ֹ
וישרה.
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ג .וְ ַא ֶתם ִק ְרבּו הֵ נה ,בְ נֵי ֹענְנה  -ואתם בנ"י ,בנים
של מעוננים העוסקים בכישופים ,קרבו לשמוע
דברי,
ז ֶַרע ְמנ ֵאף  -בנים של מנאפים,
ו ִַתזְ נֶה  -ושל נשים הזונות תחת בעליהם.
ד .עַ ל ִמי ִת ְתעַ נגּו  -על מי אתם בוטחים ,שאתם
יושבים בתענוגותיכם ?!
עַ ל ִמי ַת ְר ִחיבּו פֶהַ ,תאֲ ִריכּו לשֹון  -ועל מי אתם
פותחים פה (,שהיו מתלוצצים על נביאי ה' ) ומאריכים
בלשונכם דברי גנאי ובזיון ?!
הֲ לֹוא ַא ֶתם ִילְדֵ י פֶשַ ע ,ז ֶַרע ש ֶקר  -הלא אתם
עצמכםַ ,ילְדֵ י פשע ומלאים בשקר ! וכיצד תלעגו
לנביאי ה' ?!
ה .הַ נֵח ִמים ב ֵאלִים  -המתחממים בזנות הע"ז,
האלָּה,
תחת עץ ֵ
ַתחַ ת כל עֵ ץ ַרעֲנן  -ותחת כל עץ רענן,
שֹחֲ טֵ י הַ יְל ִדים  -בַ נְחלִיםַ ,תחַ ת ְ -סעִ פֵי הַ ְסלעִ ים
 ועוד ,שוחטים הילדים  -לע"ז ,בנחלים ותחתשינֵי הסלעים ( .ואתם תלעגו לנביאי ה'?! )
ִ

ו .בְ חַ ל ְֵקי נַחַ ל  -חֶ ל ְֵקְך  -בחלוקי נחל
השחוקים מהמים שבנחלים )  -ירגמו אותך ,
הֵ ם הֵ ם גֹורלְֵך  -הם האבנים  -חלקך  -הראוי לך,
גַם להֶ ם  -גם על האבנים האלו ( ,שהיו מזבחות לע"ז )
שפַכְ ְת נֶסֶ ְך ,הֶ ֱעלִית ִמנְחה  -שפכת עליהם נסך
יין ,והעלית עליהם קרבן מנחה  -לע"ז,
הַ עַ ל ֵאלֶה ֶאנחֵ ם  -האם על עוונות כאלה אוכל
להנחם ( להתחרט מלהענישך ) ?!
ז .עַ ל הַ ר גבֹּהַ וְ נִשא  -על ההרים הגבוהים
והנישאים,
שַ ְמ ְת ִמ ְשכבֵ ְך  -זנית בע"ז ,
גַם שם עלִית  -לִזְ בֹחַ זבַ ח  -גם שם ,עלית
והקרבת זבחים לע"ז,
ח .וְ ַאחַ ר הַ דֶ לֶת וְ הַ ְמזּוזה שַ ְמ ְת זִ כְ רֹונְֵך  -שמת
זכרון לע"ז  ,על מזוזות הדלת (,במקום לשים על
( האבנים

המזוזה ,זכרון עבודת ה' ,כפי שצּו ֵונּו )

כִ י מֵ ִא ִתי  -גִ לִית  -כי יצאת מרשותי ,לגַלֹות
עצמך ,ולזנות בע"ז,
ו ַַת ֲעלִי  -ועלית על ההרים  -לעבוד הע"ז,
ִה ְרחַ בְ ְת ִמ ְשכבֵ ְך  -הרחבת מקום המשכב  -שהיה
רק עם ה' ית' ,לזנות ,עם אלוהים אחרים,
ו ִַתכְ רת לְך  -מֵ הֶ ם  -ואיתם כרתת ברית אהבה,
אהַ בְ ְת ִמ ְשכבם  -אהבת לזנות איתם,
יד חזִ ית  -בכל מקום מוכן שראית  -עבַ ְד ְת ע"ז.
ט .וַתשֻ ִרי לַמֶ לְֶך  -שלחת תשורות ( מתנות )
למלכים ,למצוא חן בעיניהם,
בַ שֶ מֶ ן ,ו ַַת ְרבִ י ִרקֻ חיְִך  -מתנות שמן ,ורקיחת
( ערבוב) בשמים,

יריְִך  -עַ ד מֵ רחֹק  -שלחת שליחים
ו ְַתשַ ל ְִחי צִ ַ
למלכי הגויים ,עד למרחוק,
ו ַַת ְשפִ ילִי  -עַ ד ְשאֹול  -והשפלת את עצמך עד
שאול ( ,בהכנעה מרובה ).
י .בְ רֹב דַ ְרכְֵך  -יגַעַ ְת  -בדרכים רבות ,התייגעת,
לבקש עזרת הגויים,
ל ֹא אמַ ְר ְת  -נֹואש  -ולא התייאשת ,מלשוב
ולבקש עזרתם,
חַ יַת ידֵ ְך  -מצאת  -ורדיפת עזרת הגויים ,היה
ערב ונעים לך ,והיה נראה שמצאת את כוח ידך,
( שמצאת דבר המשמח ,והנותן בך כוח )

עַ ל כֵן  -ל ֹא חלִית  -לכן ,לא נהיית חולה ,מטורח
זה.
יא .וְ ֶאת ִמי ד ַאגְ ְת ,ו ִַת ְיר ִאי  -כִ י ְת ַכזֵבִ י  -ממי
דאגת ופחדת ,שכִ זַבְ ְת ועזבת את ה' ,
אֹותי ל ֹא זכ ְַר ְת ,ל ֹא שַ ְמ ְת עַ ל לִבֵ ְך  -ואת לא זכרת
וְ ִ
אותי ,ולא שמת על ליבך לבטוח בי,
הֲ ל ֹא אֲ נִי מַ ְחשֶ ה ּומֵ עֹלם  -הלא אני ,בכל הדורות,
החשיתי ,השתקתי ,את הקמים עליכם,
אֹותי ,ל ֹא ִתיר ִאי  -וממני ,לא תפחדי ?!
וְ ִ
יב .אֲ נִי ַאגִ יד  -צִ ְדק ֵתְך  -אני אומר לכם
( ע"י הנביאים ) ,מה תעשו כדי שהצדקות יבואו
עליכם,
וְ ֶאת מַ עֲשַ יְִך  -ומה לעשות להטיב דרכיכם,
וְ ל ֹא יֹועִ ילּוְך  -ולא מועילים כל תוכחות הנביאים.
( שאינכם שומעים להם )

יג .בְ ַזע ֲֵקְך  -וכי כשתזעקי בשעת הצרה,
יַצִ ילְֻך ִקבּוצַ יְִך  -יצילו אותך כל המלכים שקבצת
לעזרתך ?!
וְ ֶאת כֻלם  -יִשא רּוחַ  ,י ִַקח הבֶ ל  -הלא את כולם,
תשא הרוח וההבל יקח ! ( שכולם יכלו  -ברגע ! )
וְ הַ חֹוסֶ ה בִ י  -המסתתר והבוטח בה',
ִירש  -הַ ר ק ְד ִשי  -ינחל את א"י,
ִינְחַ ל ֶא ֶרץ ,וְ י ַ
ואת הר קדשי ( .ירושלים ).
יד .וְ אמַ ר  -אל הבוטח בה',
סֹלּו סֹלּו ,פַנּו ד ֶרְך  -תסללו ותכבשו דרך ,ופנו
המכשולות ממנה (,פנו את דרך ה' ,מכל מכשולות יצר הרע )
ה ִרימּו ִמכְ שֹול ִ -מדֶ ֶרְך עַ ִמי  -הרימו ותוציאו
מהדרך ,את האבנים שעמי נכשל בהם.
טו .כִ י כֹה אמַ ר ,רם וְ ִנשא  -כה אמר ה' ,שהוא
רם ונישא,
שכֵן עַ ד  -השוכן לעולם,
ֹ
וְ קדֹוש ְשמֹו  -ושמו קדוש ומובדל מכל האלוהים,
מרֹום וְ קדֹוש ֶא ְשכֹון  -אמנם ,אני שוכן במקום
מרומם ומקודש,
ּושפַל רּוחַ  -אך אני שוכן גם בארץ ,עם
וְ ֶאת דַ כא ְ
הנדכאים ושפלי הרוח,
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לְהַ חֲ יֹות רּוחַ ְ -שפלִיםּ ,ולְהַ חֲ יֹות  -לֵב נ ְִדכ ִאים -
להחיות ולרומם ,את רוח השפלים ( ,שרוחם נמוכה ) ,
ולב אנשים מדוכאים.
טז .כִ י ל ֹא לְעֹולם  -א ִריב ,וְ ל ֹא לנֶצַ ח ֶ -א ְקצֹוף  -כי
לא לעולם ,אריב ואכעס על החוטא ,שיקבל
יסורים,
כִ י רּוחַ ִמלְפנַי ַ -יעֲטֹוף  -כאשר ,רוח האדם,
שבאה מלפני ה' ,תעטוף אותו ויכנע לפני,
יתי  -ויבין ,שהנשמות  -אני
ּונְשמֹות אֲ נִי ע ִש ִ
עשיתי ,אז אבטל את כעסי עליו,
יז .בַ עֲֹון בִ צְ עֹו  -קצַ פְ ִתי ,וְ ַאכֵהּו ,הַ ְס ֵתר וְ ֶא ְקצֹף -
כי הלא כעסתי ,הכתי ,הסתרתי פני ממנו בכעס,
רק בגלל עוונו ,שרדף אחר הבצע,
ַו ֵילְֶך שֹובב  -בְ דֶ ֶרְך לִבֹו  -והלך במרידתו לפי רצון
ליבו ! ( לכן ,כשישוב אלי ויכנע ,אבטל כעסי ממנו )
יתי  -וְ ֶא ְרפ ֵאהּו  -כשאראה דרכיו
יחְ .דרכיו ר ִא ִ
הטובים  -ארפא אותו מיסוריו,
וְ ַאנְחֵ הּו  -אנחה ואנהיג אותו ,בדרך טובה,
וַאֲ שַ לֵם נִחֻ ִמים לֹו וְ לַאֲ בֵ ליו  -אשלם לו,
ולמתאבלים בבנ"י ,על אורך הגלות ,נחמות על
רוב הצרות שעברו.
שפתיִם  -אברא דיבור ( ניב -מלשון
בֹורא נִיב ְ
יטֵ .
תנובה ,שמוציא הדיבור בשפתיו ) חדש ,שידברו על בנ"י,
שלֹום שלֹום ,לרחֹוק וְ לַקרֹוב  -ויאמרו :שלום
שלום ,לאלו שהיו רחוקים( ,ששבו רק כעת בתשובה),
ולקרובים לה' עוד מזמן הגלות ,
אתיו  -אמר ה' ,וירפא את מכאובם,
אמַ ר ה' ְּורפ ִ
כ .וְ ה ְרשעִ ים  -כַים נִגְ רש  -אך הרשעים לא ישבו
בשלווה ,ודומים לים ,ש " -מגרש" ממנו כל הזמן
את הגלים ,
כִ י הַ ְש ֵקט ל ֹא יּוכל  -ולא יוכל לשבת במנוחה,
ַויִגְ ְרשּו מֵ ימיו ֶ -רפֶש ו ִטיט  -ומוציאים הגלים
מהים לכלוך ,כך הרשעים מוציאים מעצמם -
מעשים רעים.
כאֵ .אין שלֹום ,אמַ ר אֱ ֹלהַ י ל ְרשעִ ים  -לרשעים
אין שלום ושלווה.
פרק נח'
אְ .קרא בְ גרֹוןַ ,אל ַת ְחשְך  -הרם קולך ואל תמנע
עצמך מלקרוא בקול רם את נבואותי,
כַשֹופר  -ה ֵרם קֹולֶָך  -הרם קולך בקול גדול -
כשופר ,המריע בקול גדול,
וְ הַ גֵד לְעַ ִמי פִ ְשעםּ ,ולְבֵ ית ַי ֲעקֹב  -חַ ט ֹאתם -
ואמור לבנ"י את פשעם וחטאתם.
אֹותי ,יֹום יֹום י ְִדרֹשּון ,וְ דַ עַ ת ְדרכַי י ְֶחפצּון -
ב .וְ ִ
ואת ה' יום יום דורשים ומבקשים לדעת דרכי ה',
אך רק בפיהם ,ולא בליבם ולא במעשיהם,
ּומ ְשפַט אֱ ֹלהיו ל ֹא עזב -
כְ גֹוי ,אֲ שֶ ר צְ דקה עשהִ ,
ועושים עצמם כעם שמבקש לעשות צדקה ,ואת
משפט ה' לא עזבו,
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ֹלהים י ְֶחפצּון -
ִשאלּונִי ִמ ְשפְ טֵ י צֶ דֶ קִ ,ק ְרבַ ת אֱ ִ
י ְ
שואלים על משפטי הצדק ,וחפצים בפיהם ,את
קרבת אלוקים.
ג .למה צַ ְמנּו  -וְ ל ֹא ר ִאית ,עִ נִינּו נַפְ שֵ נּו  -וְ ל ֹא ֵתדע
 ועוד שואלים  ,מדוע צמנו ועִ נִינּו את נפשנו,ואתה ה' ,כאילו לא ראית ??
הֵ ן בְ יֹום צ ְֹמכֶם ִ -ת ְמצְ אּו חֵ פֶץ  -הלא ביום שאתם
צמים ,עסוקים אתם בחפצכם ורצונכם ,ואין
אתם שמים ליבכם לשוב אלי !
וְ כל עַ צְ בֵ יכֶם ִ -ת ְנגֹשּו  -וביום הצום ,הולכים
ונוגשים ( דרישת החוב בחזקה ) את בעלי חובכם ,נגד
מצוות התורה !
ד .הֵ ן ל ְִריב ּומַ צה  -תצּומּוּ ,ולְהַ כֹות בְ ֶאגְ רֹף ֶרשַ ע -
הלא כל עסקיכם ביום הצום הוא ,לריב ( מַ צה  -ענין
מריבה ) ולהכות באגרוף של רשע  -את חבריכם !
ל ֹא תצּומּו  -כַיֹום  -אתם לא צמים  ,כמו שצמים
ביום צום,
לְהַ ְש ִמיעַ בַ מרֹום קֹו ְלכֶם  -שבו מרבים בתפילה
לה'.
ה .הֲ כזֶה ,י ְִהיֶה צֹום ֶאבְ ח ֵרהּו  -האם כך ,נראה
יום צום שאבחר וארצה בו ?!
יֹום עַ נֹות אדם  -נַפְ שֹו  -יום שמענה אדם את
נפשו ?!
הֲ לכֹף כְ ַאגְ מֹן ר ֹאשֹו ,וְ שַ ק ו ֵאפֶר יַצִ יעַ  -האם בכך,
שיכופף את ראשו כצמח האגמון ( שכפוף בטבעו ) ,
ואפר,
וישים למצע תחתיו  -שק ֵ
הֲ לזֶה ִת ְקרא צֹום ,וְ יֹום רצֹון לַה'  -האם לזה
יקרא יום צום ויום רצוי לפני ה' ?!
ו .הֲ לֹוא זֶה צֹום ֶאבְ ח ֵרהּו  -הלא זה ( כמו שמפרש
והולך ) נקרא יום צום שה' בוחר בו !
פ ֵַתחַ חַ ְרצֻבֹות ֶרשַ ע  -בכך ,שתפתחו ותתירו ,את
קשרי הרשע שבינכם,
הַ ֵתר אֲ גֻדֹות  -מֹוטה  -לפתוח ,את אגודות
האנשים ( קבוצות אנשים ,מחוברים יחדיו )  -שמטים את
הדין,
וְ שַ לַח ְרצּוצִ ים  -חפְ ִשים  -לשלח לחופשי את
העבדים עבריים ,הרצוצים השבורים תחת
ידיכם,
וְ כל מֹוטה ְ -תנ ֵַתקּו  -וכל אגודות מוטה ,המטים
את הדין  -תנתקו ותתירו.
ז .הֲ לֹוא פרֹס לרעֵ ב ל ְַחמֶ ָך  -הלא רצון ה' ,שיתן
ויפרוס אדם לרעבים  -מלחמו,
רּודים  -תבִ יא ביִת  -ועניים הנאנחים
ַו ֲע ִניִים ְמ ִ
מרוב עוניים ,יכניס ויארח בביתו,
כִ י ִת ְר ֶאה ערֹם  -וְ כִ ִסיתֹו  -ואם תראה אדם
הזקוק לבגדים ,תלביש אותו בבגדים ראויים,
ּומבְ ש ְרָך  -ל ֹא ִת ְתעַ לם  -ומשאר בשרך ( קרוב
ִ
משפחה ) ,לא תתעלם מלעזור להם.
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אֹורָך  -אז ,אם תנהג כך,
ח .אז ,יִב ַקע כַשַ חַ ר ֶ
יזרח עליך אור גדול ( הצלחה גדולה ) ,כאור השחר,
הבוקע את העננים,
וַאֲ רֻ כ ְתָך ְ -מהֵ רה ִתצְ מח  -ותצמח לך רפואה מכל
הרעות,
וְ הלְַך לְפנֶיָך  -צִ ְד ֶקָך  -ואף אחר מותך ,ילכו לפניך
כל הצדקות שעשית בחייך,
כְ בֹוד ה'  -י ַַא ְספֶָך  -וכבוד ה' ,יאסוף אותך לתת
לך שכרך.
ט .אז ִת ְקרא ,וַה' ַי ֲענֶהְ ,תשַ ּוַע  -וְ י ֹאמַ ר ִה ֵננִי  -אז,
כשתקרא וְ ְתׁשַ ּוַע ( תצעק ) ,אל ה'  -מיד יענה לך
ויאמר :הנני למלא בקשתך,
ִאם ת ִסיר ִמתֹוכְ ָך  -מֹוטה  -וכל זה ,אם תסיר
מתוכך את אגודות המוטה ( ,המטים את הדין,
ְשלַח ֶאצְ בַ ע ,וְ דַ בֶ ר אוֶן  -מלשלוח אצבע כנגד
חבירך ( כדרך בני אדם המתקוטטים ) ,ולדבר דברי שקר ,

י .וְ תפֵק לרעֵ ב  -נַפְ שֶ ָך  -וכשתתן לרעב מלחמך,
תוציא ותתן לו ,גם את נפשך ,את רצונך הטוב,
שתתן לו בסבר פנים יפות ובחפץ לב,
וְ ֶנפֶש ַנעֲנה ַ -ת ְשבִ יעַ  -ונפש מעונה ביסורים -
תשביע לפי צרכּה,
אֹורָך  -גם לך ,בזמן החושך והצרה,
וְ ז ַרח בַ חֹשֶ ְך ֶ -
יאיר לך ה' באור שלא תנזק,
וַאֲ פֵל ְתָך  -כַצהֳ ריִם  -ובזמן האפילה ,החושך,
יאיר לך ה'  -כאור שבצהרים.
יא .וְ נחֲ ָך ה' ת ִמיד  -ינהיג ה' אותך תמיד ,בדרך
טובה,
וְ ִה ְשבִ יעַ בְ צַ ְחצחֹות נַפְ שֶ ָך  -וישביע את נפשך ,גם
בזמן שיתן יובש בעולם,
וְ עַ צְ מ ֶֹתיָך  -יַחֲ לִיץ  -ואת עצמות גופך ,יבריא
ויחזק,
וְ היִית  -כְ גַן רוֶה  -ותהיה שבע בכל טובה ,כמו גן
הרווה תמיד ברוב מים,
ּוכְ מֹוצא מַ יִם ,אֲ שֶ ר ל ֹא ְיכַזְ בּו מֵ ימיו  -וכמו נביעה
של מעיין מים ,שלא יפסיקו מימיו לנבוע.
יבּ .ובנּו ִמ ְמָך  -ח ְרבֹות עֹולם  -בזכותך יִבָּ נּו (בזכות
המעשים הטובים שתעשה),כל החרבות שנחרבו בעולם,
מֹוסדֵ י דֹור ודֹור ְ -תקֹומֵ ם  -ויסודות הערים
ְ
החרבות מדורות קודמים  -תקים במעשיך
הטובים,
וְ קֹרא לְָך  -גֹדֵ ר פ ֶֶרץ  -ויקראו לך" :גודר פרץ",
שבזכותך ,שם ה' גדר ,בכל פרצות החומות
שנפרצו בעולם,
ְמשֹובֵ ב נ ְִתיבֹות  -לשבֶ ת  -ובזכותך ,השיב ה' את
כל הדרכים  -שילכו בהם בנ"א.
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יגִ .אם ת ִשיב ִמשַ בת ַ -רגְ לֶָך  -וכל זה יבוא לך
אם תשיב ותמנע את רגלך ,מללכת מחוץ לתחום
שבת,
עֲשֹות חֲ פצֶ יָך  -בְ יֹום ק ְד ִשי  -ואם תשיב את
עצמך ,מלעשות את כל חפציך (מלאכות האסורות בשבת)
ביום שבת קודש,
וְ קראת לַשַ בת ֹ -ענֶג  -ויום השבת יקרא אצלך,
יום של עונג ( ,שתענג את השבת במאכלים משובחים )
ל ְִקדֹוש ה' ְ -מכֻבד  -וליום שה' קידש ,נקרא יום
מכובד,
וְ כִ בַ ְדתֹו  -מֵ עֲשֹות ְדרכֶיָךִ ,מ ְמצֹוא חֶ פְ צְ ָך  -ונכבדֹו
בכך ,שנמנע מלעשות את דרכנו וחפצנו של כל יום
חול ( ,במלאכות האסורות ),
וְ דַ בֵ ר דבר  -ולדבר בשבת מדברים האסורים,
( עסקי חשבונות וכדו' )

יד .אזִ ,ת ְתעַ נַג עַ ל ה'  -אם תעשה כן ,תתענג נפשך
לפני ה'  -לעבדו ברוב טובה,
וְ ִה ְרכַבְ ִתיָך  -עַ ל במֳ ֵתי א ֶרץ  -וה' ירכיב אותך
בא"י ,שהיא הגבוהה בחשיבותה  -מכל הארצות,
וְ הַ אֲ ַכל ְִתיָך  -נַחֲ לַת ַי ֲעקֹב אבִ יָך כִ י פִ י ה' ִדבֵ ר -
"אאכיל" אותך את א"י ,שהיא נחלת יעקב אביך.
פרק נט'
הֹושיעַ  -הנה ,לא
א .הֵ ן ,ל ֹא קצְ רה יַד ה'  -מֵ ִ
קצרה יד ה' ,מלהושיע אתכם,
וְ ל ֹא כבְ דה אזְ נֹו ִ -מ ְשמֹועַ  -ואזנו ,לא כְ בֵ דָּ ה -
מלשמוע את תפילתכם.
ב .כִ י ִאם  -אלא,
עֲֹונ ֵֹתיכֶם  -היּו מַ בְ ִדלִים בֵ י ֵנכֶם לְבֵ ין אֱ ֹלהֵ יכֶם -
עוונותיכם גורמים ,שתהיו מובדלים מה' ,ולא
יושיע אתכם,
ֹאותיכֶם ִ -ה ְס ִתירּו פנִים ִמכֶם ִ -מ ְשמֹועַ -
וְ חַ ט ֵ
וחטאתיכם גורמים ,שה' יסתיר פניו מלשמוע את
תפילותיכם,
ג .כִ י ַכפֵיכֶם ְ -נגֹאֲ לּו בַ דם  -כי כפות ידיכם,
מלוכלכים בדם נקיים ששפכתם,
עֹותיכֶם  -בֶ עֹון  -ואצבעות ידיכם ,מלוכלכים
וְ ֶאצְ בְ ֵ
שלַ ח ֶא ְצבַ ע ,וְ דַ בֶ ר
בשאר עוונותִ " ( ,אם ת ִסיר ִמתֹוכְ ָך  -מֹוטהְ ,
אוֶן ; "...לעיל נח' ט' )

תֹותיכֶם ִ -דבְ רּו שֶ ֶקר  -בשפתותיכם ,דברו
ִשפְ ֵ
דברי שקר,
לְשֹו ְנכֶם  -עַ וְ לה ֶת ְהגֶה  -ולשונכם תדבר ,דברי
עַ וְ לָּהֶּ ,רשַ ע.
דֵ .אין ק ֵֹרא  -בְ צֶ דֶ ק  -אין בכם איש ,הקורא לה'
בצדק ובאמת ( ,בכוונת הלב )
וְ ֵאין ִנ ְשפט  -בֶ אֱ מּונה  -ואין המשפט  -משפט
נאמן ( ,שהשופטים מטים את הדין )
בטֹוחַ  -עַ ל תֹהּו  -בוטחים בתוהו ,בדבר שאין בו
ממש,
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וְ דַ בֶ ר שוְ א  -ומדברים דברי שקר,
הרֹו  -עמל ,וְ הֹולֵיד  -אוֶן  -המחשבה ,נמשלה
להריון ,והמעשים  -ללידה ,ואמר ,שבמחשבה
תחילה ,עשו עמל ואון ,עשו שקר ומרמה.
ה .בֵ יצֵ י צִ פְ עֹונִי  -בִ ֵקעּו  -מחשבתם הרעה,
שנמשלה לביצים של נחש צפעוני ,בָּ ְקעּו ,ועשו את
מחשבתם הרעה ( ,שיצא מהביצים  -נחש צפע ),
קּורי עַ כבִ יש  -יֶאֱ רֹגּו  -אין תועלת וקיום
וְ ֵ
למעשיהם ,כמו קורי העכביש ,שאין להם קיום
ותועלת,
אכֵל ִמבֵ יצֵ יהֶ ם  -ימּות  -האוכל מביצי הצפעוני
ה ֹ
 ימות ,המתחבר אליהם  -סופו שימות ברעתו,זּורה  -והמחמם הביצים ( המתחבר לרשעים ) ,כדי
וְ הַ ֶ
שיבקעו,
( זורה עניינו ,להוציא הדבר הבלוע ,כמו ..." :וַי ַזר

ֶאת הַ גִ זהַ ,ויִמֶ ץ

טַ ל ִמן הַ גִ זה ְמלֹוא הַ ֵספֶל ; "...שופטים ו' לח')

ִתב ַקע ֶאפְ עֶ ה  -יֵצֵ א ממנו  -אפעה ( אפעה = צפעוני ),
נחש ארסי ,שיזיק אותו  ( ,המתחבר אליהם  -סופו רעה )

קּוריהֶ ם  -ל ֹא י ְִהיּו לְבֶ גֶד ,וְ ל ֹא י ְִתכַסּו -
ֵ
ו.
בְ מַ עֲשֵ יהֶ ם  -כמו קורי העכביש ,שאינם ראויים
לעשות מהם בגד ולהתכסות בהם ,כך אין קיום
ותועלת  -במעשיהם הרעים,
מַ עֲשֵ יהֶ ם  -מַ עֲשֵ י אוֶן  -כי מעשיהם ,מעשי שקר
ומרמה,
ּופֹעַ ל חמס  -בְ ַכפֵיהֶ ם  -וכפות ידיהם ,מלאים
בעושק וגזל.
זַ .רגְ לֵיהֶ ם  -ל ַרע ירֻ צּו  -רגליהם רצות לעשות רע,
ִשפְֹך דם נ ִקי  -והשופטים ,ממהרים
וִ ימַ הֲ רּו ,ל ְ
לשפוך דם נקי,
מַ ְח ְשב ֵֹתיהֶ ם  -מַ ְח ְשבֹות אוֶן  -מחשבותיהם,
מחשבות שקר,
שֹד ושֶ בֶ ר  -בִ ְמ ִסלֹותם  -וכל הדרכים הסלולות,
היו מלאים בשוד ושבר לעוברים שם.
ח .דֶ ֶרְך שלֹום  -ל ֹא ידעּו  -אינם יודעים ומכירים,
כיצד ללכת בדרך של שלום,
וְ ֵאין ִמ ְשפט  -בְ מַ עְ גְ ֹלתם  -ואין משפט צדק -
בדרכיהם( ,כמו "...מַ עְ גַל צַ ִדיק ְת ַפ ֵלס" ; לעיל כו' ז' )
יבֹותיהֶ ם  -עִ ְקשּו להֶ ם  -את הדרכים  -עִ ְקמו,
נ ְִת ֵ
שיכשלו בהם ההולכים,
כֹל ד ֵֹרְך בּה  -ל ֹא ידַ ע שלֹום  -כל מי שהולך בדרך,
לא ידע שלום( ,כי הדרך מלאה בשודדים).
ט .עַ ל כֵן ,רחַ ק ִמ ְשפט ִ -ממֶ נּו  -בגלל הנהגות
רעות אלו ,רחק מאתנו משפט ה' בגויים,
וְ ל ֹא ַת ִשיגֵנּו  -צְ דקה  -והצדקות המובטחות לנו -
לא משיגים אותנו,
נ ְַקּוֶה לאֹור  -וְ ִהנֵה חֹשֶ ְךִ ,ל ְנגֹהֹות  -בַ אֲ פֵלֹות נְהַ לְֵך
 אנו מקוים לנוגה ( ְנגֹהֹות-רבים של נֹוגה) ואור ( לישועתה' ) ,אך בחושך ואפילה אנו הולכים  (,חשכת הגלות )

ַששה  -כַעִ וְ ִרים ִקיר  -נמשש דרכנו בחשכת
יְ .נג ְ
הגלות ,כדרך העורים ,הממששים בלכתם את
הקיר,
ּוכְ ֵאין עֵ י ַניִם ְ -נגַשֵ שה  -ונמשש בחושך ,כאילו
אין לנו עיים,
כשַ לְנּו בַ צהֳ ַריִם ַ -כנֶשֶ ף  -נכשלנו במכשולות
שבדרך ,בצהרי היום ,כאילו היינו בחשכת
הלילה,
ב ַא ְשמַ נִים  -כַמֵ ִתים  -בחושך ,כמתים בקבר.
יא .נֶהֱ מֶ ה ַ -כדֻבִ ים כֻלנּו  -נשמיע כולנו ,קול
נהמה ויללה -כדובים ההומים ומייללים,
וְ כַיֹונִים  -הגֹה נ ְֶהגֶה  -ונשמיע קול הגיה ויללה,
כיונים,
נ ְַקּוֶה ל ִַמ ְשפט  -ו ַאיִן  -נקוה ,שה' יעשה המשפט
בגויים ,ואין משפט ,
לִישּועה  -רחֲ קה ִממֶ נּו  -לישועת ה'  -ורחוקה
היא מלבוא,
ֹאותינּו  -ענְתה בנּו -
יב .כִ י ַרבּו פְ שעֵ ינּו נֶגְ דֶ ָך ,וְ חַ ט ֵ
כי פשעינו רבים ,והחטאים שעשינו מעידים
כנגדנו,
כִ י פְ שעֵ ינּו ִאתנּו  -ועדיין לא שבנו בתשובה,
ַועֲֹונ ֵֹתינּו יְדַ עֲנּום  -ידועים לנו.
יג .פשֹעַ וְ כַחֵ ש בַ ה'  -אנו פושעים נגד ה',
ומכחישים השגחתו בעולם,
וְ נסֹוג  -מֵ ַאחַ ר אֱ ֹלהֵ ינּו  -נסוגים ,והולכים מאחרי
ה',
דַ בֶ ר עֹשֶ ק וְ סרה  -ומדברים ,דברי עושק ושקר,
הֹרֹו  -מורים ( מלשון הוראה ) ולומדים,
וְ הֹגֹו ִמלֵב ִ -דבְ ֵרי ש ֶקר  -ומוציאים מליבנו רק
דברי שקר.
יד .וְ הֻ סַ ג אחֹור ִ -מ ְשפט  -הזמן שיעשה ה' משפט
בגויים ,נסוג לאחור ,
ּוצְ דקה  -מֵ רחֹוק ַת ֲעמֹד  -והצדקות שיעשה לנו
ה' ,עומדות רחוק ומתמהמהת מלבוא,
כִ י כ ְשלה ב ְרחֹוב  -אֱ מֶ ת  -ואין אמת ברחובותינו,
אלא רק שקר,
ּו ְנכֹחה  -ל ֹא תּוכַל לבֹוא  -ולכן ,המשפטים
הנכוחים והישרים על הגויים ,לא יכולים לבוא
מן השמים.
טו .ו ְַת ִהי האֱ מֶ ת  -נֶעְ דֶ ֶרת  -מידת האמת ,חסרה
בישראל,
וְ סר מֵ רע ִ -מ ְשתֹולֵל  -ומשּולל ( לא קיים ) בישראל,
אדם שסר מהרע,
ַוי ְַרא ה'  -וכל זה ,ראה ה',
ַוי ֵַרע בְ עֵ יניו כִ י ֵאין ִמ ְשפט  -והיה רע בעיניו ,שאין
משפט צדק בישראל.
טזַ .וי ְַרא כִ י ֵאין ִאיש  -וכאשר ראה ה' ,שאין איש
צדיק בישראל,
ִשתֹומֵ ם כִ י ֵאין מַ פְ גִ יעַ  -עמד בתמהון ,שאין
ַוי ְ
איש מבקש על הישועה,
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וַתֹושַ ע לֹו  -זְ רֹעֹו  -זרוע ה' תושיע את ישראל ,בלי
זכות ותפילה,
וְ צִ ְדקתֹו ִ -היא ְסמכ ְתהּו  -וברוב צדקתו ,יִסָּ מֵ ך
ויתחזק ,לגאול את בנ"י לפנים משורת הדין.
ַש ְרין  -הצדקה תהיה ,לבוש
יזַ .ו ִילְבַ ש צְ דקה  -כ ִ
ָּקמו את נקמת ישראל" ( ,כי אין
השריון של ה' ,בנ ְ
איש) "...

וְ כֹובַ ע יְשּועה בְ ר ֹאשֹו  -וכובע של ישועה יחבוש,
כשיגאל את ישראל,
ַו ִילְבַ ש בִ גְ דֵ י נקם ִת ְלבֹשֶ ת  -והתלבושת שילבש ,
תהיה בגדי נקמה בגויים,
ַויַעַ ט כ ְַמעִ יל ִ -קנְאה  -ויעטוף עצמו במעיל של
נקמה בגויים.

יח .כְ עַ ל גְ מֻ לֹות  -כמו שלבש בגדי נקם על הגמול
שגמל לאוייביו בעבר ( ,פרעה ,סנחריב וכדו' )
כְ עַ ל יְשַ לֵם  -כך ,ילבש בגדי נקמה לגמול לגויים
על ששעבדו את ישראל בגלותם,
איְביו  -וישלם ,כעס וגמול
חֵ מה  -לְצריו ,גְ מּול ְ -ל ֹ
ראוי לאוייביו,
ל ִאיִים  -גְ מּול יְשַ לֵם  -ואף לגויים ,שבכל האיים
הרחוקים ,ישלם את הגמול הראוי להם.
ּומ ִמזְ ַרח שֶ מֶ ש
ִיראּו ִממַ עֲרב ֶ -את שֵ ם ה'ִ ,
יט .וְ י ְ
ֶאת כְ בֹודֹו  -ואחר נקמת ה' ,יפול פחד ה' ,בכל
הגויים ממערב וממזרח,
כִ י יבֹוא כַנהר  -צר  -כאשר יבוא גוג ,הצר,
( האויב ) ,במהירות כמי הנהר,
רּוחַ ה'  -נ ְֹססה בֹו  -רוח ה' ,תבוא ותאכל אותו
כמו סָּ ס ,תולעת ,האוכלת את הצמר ( .כמו" :כִ י כַ בֶ גֶד
 י ֹאכְ ֵלם עש ( מין תולעת ) ,וְ כַצֶ מֶ ר  -י ֹאכְ ֵלם סס ( מין תולעת ); "...לעיל נא' ח'; וכמוּ ":וכְ בֹוד יַעְ רֹו וְ כַ ְר ִמלֹוִ ,מ ֶנ ֶפש וְ עַ ד בשר ְי ַכלֶה,וְ היה
כִ ְמסֹס נֹסֵ ס ( ...נוסס -תולעת ) ,לעיל י' יח' ).

גֹואל  -ומלך המשיח ,יבוא לציון,
כּ .ובא לְצִ יֹון ֵ -
ּולְשבֵ י פֶשַ ע בְ ַי ֲעקֹב נְאֻ ם ה'  -ויבוא ויגאל ,אף את
השבים בתשובה מבני יעקב.
יתי אֹותם אמַ ר ה'  -ואני ה',
כא .וַאֲ נִי ז ֹאת בְ ִר ִ
זאת הברית שכרתי עם בנ"י,
רּוחי אֲ שֶ ר עלֶיָךְּ ,ודב ַרי אֲ שֶ ר שַ ְמ ִתי בְ פִ יָך  -דברי
ִ
התורה והנבואות שנבאת לישראל,
ּומפִ י ז ֶַרע ז ְַרעֲָך אמַ ר
ּומפִ י ז ְַרעֲָך ִ
ל ֹא ימּושּו ִמפִ יָך ִ
ה' מֵ עַ תה וְ עַ ד עֹולם  -שאף בגלות בנ"י ,לא תשכח
התורה לעולם מזרע ישראל.
פרק ס'
קּומי  -ירושלים,
אִ .
ליִך( ,
אֹורְך  -האירי ! כי בא האור עָּ ַ
אֹורי! כִ י בא ֵ
ִ
טובה ורוב שמחה ),
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ּוכְ בֹוד ה'  -ע ַליְִך זרח  -כבוד ה'
ומאיר עָּ ַליִך,
ב .כִ י ִהנֵה הַ חֹשֶ ְך ְ -יכַסֶ ה ֶא ֶרץַ ,ועֲרפֶל  -לְאֻ ִמים -
הנה ,צרות רבות ( חושך וערפל ) באות על המלכויות
שבארץ,
וְ ע ַליְִך  -יִזְ ַרח ה'ּ ,וכְ בֹודֹו  -ע ַליְִך יֵר ֶאה  -אך עָּ ַליִך
ירושלים ,יזרח אור ה' ,וי ֵָּראה עָּ ַליִך  -כבודו.
ְאֹורְך  -וכל הגויים ילכו לאורם
ג .וְ הלְכּו גֹויִם  -ל ֵ
של ישראל ,ויבקשו לדעת דרכי ה',
( שכינתו )

זורח

( כמו שאמר ":וְ הלְכּו עַ ִמים ַרבִ ים וְ א ְמרּו...וְ י ֵֹרנּו ִמ ְדרכיו וְ ֵנלְכה
ּודבַ ר ה' ִמירּושל ִם" ; לעיל ב' ג' )
בְ א ְֹרחֹתיו כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א תֹורה ְ

ּומלכִ ים ְ -ל ֹנגַּה ז ְַרחֵ ְך  -ומלכי העמים ,ילכו
ְ
לאורך הזורח בך.
דְ .ש ִאי סבִ יב עֵ י ַניְִך ְּ -ור ִאי  -הרימי ציון את
עינייך וראי,
כֻלם נ ְִקבְ צּו באּו לְך  -כל בָּ ַניִך ,נאספו מהגלות
ובאו חזרה אליִך,
ב ַניְִך  -מֵ רחֹוק יבֹאּו  -בני ציון ,מארצות רחוקות
באים,
ּובְ נ ַֹתיְִך עַ ל צַ ד ֵתאמַ נה  -ואת בנות ירושלים,
יביאו דרך כבוד ,על צִ ידֵ יהן ,של ָֹּשרֹות המלכים,
שיהיו כאומנות של בנות ירושלים ( ,כמו" :וְ היּו ְמלכִ ים
רֹותיהֶ ם  -מֵ ינִיק ַֹתיְִך ; "...לעיל מט' כג' )
 -א ְֹמ ַניְִך וְ ש ֵ

ה .אז ִת ְר ִאי  -וְ נהַ ְר ְת  -אז ,כשתראי את שיבת
הבנים ,יאירו פניך באור של שמחה עצומה,
ּופחַ ד  -יבוא עליך פחד של תמהון גדול ,כאדם,
שבאה עליו טובה גדולה בפתע פתאום,
וְ רחַ ב לְבבֵ ְך  -ואחר כן ,י ְִרחב ליבך ,מגודל
השמחה.
כִ י יֵהפְֵך ע ַליְִך  -הֲ מֹון ים ,חֵ יל גֹויִם  -יבֹאּו לְך -
כי יהפך כל עושר המון כל הגויים  -לבוא אליך,
( שיתנו עושרם לישראל )

וִ .שפְ עַ ת גְ מַ לִים ְ -תכַסֵ ְך  -שפע וריבוי של גמלים
יכסו את הארץ ( ,הנושאים מנחה לבנ"י )
בִ כְ ֵרי ִמ ְדין וְ עֵ יפה  -גמלים צעירים ( ,כמו..." :בִ כְ רה
ַקלה ְמש ֶרכֶ ת ְדר ֶכיה" ; ירמיהו ב' כג' ) ,מ ִמ ְדיָּן ומעיפה ( מבני
ִמ ְדין ),
כֻלם ִ -מ ְשבא יבֹאּו  -כל אלו מארץ ְֹשבָּ א
הרחוקה יבואו,
זהב ּולְבֹונה יִשאּו  -וישאו עימם זהב ולבונה,
כמנחה לישראל,
ּות ִהלֹות ה'  -יְבַ שֵ רּו  -ובשובם לארצם יספרו
ְ
ויהללו את ה'.
ז .כל צ ֹאן ֵקדר  -יִקבְ צּו לְך  -כל הצאן הרב
שבארץ קדר ,יתאסף בארצך ( ,ש ִינ ְתנּו כמנחה לישראל )
ֵאילֵי נְביֹות  -יְש ְרתּונְֶך -האילים שמארץ נביות,
ישרתו את צרכי ישראל בארץ,
ַיעֲלּו עַ ל רצֹון ִמזְ בְ ִחי  -ואת ,תעלי אותם על מזבחי
לרצון לפני,
ּובֵ ית ִתפְ ַא ְר ִתי  -ואת בית המקדש,
אֲ פ ֵאר  -בקרבנות אלו.

בס"ד

חִ .מי ֵאלֶה  -כעב ְתעּופֶינה  -מי אלה ,ישאלו
הגויים ,שממהרים לשוב לארצם ,כענן העף
במהירות,
וְ כַיֹונִים ֶ -אל אֲ רֻ ב ֵֹתיהֶ ם  -וכיונים ,הממהרות
לשוב לשובך.
ט .כִ י לִי ִאיִים  -י ְַקּוּו  -כי לה' ית' ,כל גויי האיים
הרחוקים  -יקוו ויבקשו את ה',
ואֳ נִיֹות ַת ְר ִשיש  -ב ִראשֹנה  -ואניות הבאות
מתרשיש ,ישובו להביא מתנות לארץ ,כבראשונה,
( בזמן שלמה המלך ; " כִ י אֳ ִני ַת ְר ִשיש לַמֶ ֶלְך בַ ים ,עִ ם אֳ ִני ִחירם,
ַאחַ ת לְשֹלש ש ִנים תבֹוא אֳ ִני ַת ְר ִשיש ,נ ְֹש ֵאת זהב ו ֶכסֶ ף שֶ נְ הַ בִ ים
וְ קֹפִ ים וְ תֻ כִ ִיים" ; מלכים א' ,י' כב')

לְהבִ יא ב ַניְִך  -מֵ רחֹוק ,כ ְַספם ּוזְ הבם ִאתם לְשֵ ם
ה' אֱ ֹלהַ יְִך  -להביא את בניך מארצות רחוקות,
וכן זהב וכסף  -למנחה לבית ה',
ִשר ֵאל כִ י פֵאֲ רְך  -ולה' ,שהוא קדוש
וְ ל ְִקדֹוש י ְ
ישראל ,שנתן לך ירושלים ,פאר וכבוד.

חמ ַֹתיְִך  -הגויים ,יבנו ויקימו
יּ .ובנּו בְ נֵי נֵכר ֹ -
את חומות העיר,
ּומַ ְלכֵיהֶ ם  -יְש ְרתּונְֶך  -ומלכי העמים  -ישרתו
אותך בכל צרכי העיר,
יתיְך  -ואז תדעי ,כי הכיתי אותך,
כִ י בְ ִקצְ פִ י ִ -הכִ ִ
בשעת כעסי עליך ,ולא באה הרעה במקרה,
ּובִ ְרצֹונִי ִ -רחַ ְמ ִתיְך  -ובשעה שרציתי  -ריחמתי.
יאּ .ופִ ְתחּו ְשע ַריְִך  -ת ִמיד ,יֹומם ו ַל ְילה  -ל ֹא
יִסגֵרּו  -שערי ירושלים לא יסגרו יומם ולילה,
( מרוב המון העמים שיבואו לירושלים )

לְהבִ יא ֵא ַליְִך  -חֵ יל גֹויִם  -להביא את עושר
הגויים,
ּומַ ְלכֵיהֶ ם  -נְהּוגִ ים  -ומלכי העמים ,יהיו
מונהגים לאורם של בנ"י.
( בדר"כ ,המלכים מנהיגים ולא מונהגים ).

יב .כִ י הַ גֹוי וְ הַ מַ ְמלכה ,אֲ שֶ ר ל ֹא יַעַ בְ דּוְך  -י ֹאבֵ דּו,
וְ הַ גֹויִם  -חרֹב יֶחֱ רבּו  -כי הגויים והממלכות,
שלא יעבדו את ישראל  -יאבדו ויחרבו מהעולם.
יג .כְ בֹוד הַ לְבנֹון ֵ -א ַליְִך יבֹוא  -כל כבוד ארץ
הלבנון ( עצי הלבנון ) יביאו לירושלים,
ּות ַאשּור י ְַחדו  -שמות עצים,
בְ רֹושִ ,ת ְדהרְ ,
ּומקֹום ַרגְ לַי  -אֲ כַבֵ ד -
לְפ ֵאר ְ -מקֹום ִמ ְקד ִשיְ ,
לפאר בעצים אלו ,את בית המקדש ,שהוא מקום
רגלי ה' (.כאלו ה' ,יושב על הכסא אשר בשמים ,ורגליו יורדים
לנוח בבית המקדש )

יד .וְ הלְכּו ֵא ַליְִך ְשחֹוחַ  -בְ נֵי ְמעַ ַניְִך  -העמים
שעינו אותך ,ילכו לפניך נמוכי קומה,
וְ ִה ְש ַתחֲ וּו עַ ל כַפֹות ַרגְ ַליְִך  -כל ְמנַאֲ ציְִך  -וכל אלו
שביזו את בנ"י ,ישתחוו לפני כפות רגליהם,
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וְ ק ְראּו לְך  -עִ יר ה'  -ויקראו לירושלים" ,עיר ה'"
ִשר ֵאל  -ציון היא העיר ,של ה'
צִ יֹון ְ -קדֹוש י ְ
קדוש ישראל.
ּושנּואה וְ ֵאין עֹובֵ ר -
יֹותְך עֲזּובה ְ
טוַ .תחַ ת הֱ ֵ
במקום המצב ,שהיית עזובה מבניך ,שנואה על
הגויים ,ושוממה מעֹוברים,
וְ שַ ְמ ִתיְך  -לִגְ אֹון עֹולם  -תהיי חשובה ויקרה,
בעֵ ינֵי כל העמים  -לעולם,
ְמשֹוש  -דֹור ודֹור  -ומלאה בשמחה בכל הדורות.
טז .וְ ינ ְַק ְת חֲ לֵב גֹויִם ,וְ שֹד ְמלכִ ים ִתינ ִקי  -תנקי
חלב מהשדיים של הגויים ( ,שתאכלי את כל טּוב ועושר
הגוים )

מֹושיעֵ ְך ,וְ גֹאֲ לְֵך  -אֲ בִ יר ַי ֲעקֹב -
ִ
וְ ידַ עַ ְת כִ י אֲ נִי ה' -
ותדעי ,שאני ה'  ,חוזקו של יעקב ,הושעתי
וגאלתי אותך.
יזַ .תחַ ת הַ ְנחֹשֶ ת  -אבִ יא זהב  -במקום הנחושת
שגזלו מכם הגויים ,יביאו לך זהב רב,
וְ ַתחַ ת הַ בַ ְרזֶל  -אבִ יא כֶסֶ ף ,וְ ַתחַ ת העֵ צִ ים -
ְנחֹשֶ ת ,וְ ַתחַ ת האֲ בנִים  -בַ ְרזֶל ,וְ שַ ְמ ִתי פְ קֻ ד ֵתְך -
שלֹום ,וְ ֹנגְ שַ יְִך  -צְ דקה  -תחת הפקידים
והנוגשים ,שלקחו מכם מיסים ,אתן לך שלום
וצדקה,
יח .ל ֹא יִשמַ ע עֹוד חמס בְ ַא ְרצֵ ְך ,שֹד ושֶ בֶ ר
בִ גְ בּוליְִך  -לא יהיה עוד בגבול ארצך ,גזל ,שודדים
ושבר,
וְ קראת יְשּועה חֹומ ַֹתיְִך  -הצופים על החומה ,לא
יקראו ויזהירו מאוייבים ,אלא יבשרו על הישועה
שבאה,
ּושע ַריְִך ְת ִהלה  -ובשערי העיר יהללו את ה'.
ְ
יט .ל ֹא י ְִהיֶה לְך עֹוד הַ שֶ מֶ ש  -לְאֹור יֹומםּ ,ו ְל ֹנגַּה
הַ י ֵרחַ  -ל ֹא י ִאיר לְך  -לא תצטרכי את אור
השמש ,והארת הירח ,שיאירו את ארצך,
וְ היה לְך ה'  -לְאֹור עֹולם  -שאור ה' ,יאיר לך
תמיד,
וֵאֹלהַ יְִך  -ל ְִתפְ ַא ְר ֵתְך  -ובכבוד ה'  -תתפארי.
כ .ל ֹא יבֹוא עֹוד ִש ְמשֵ ְך  -לא תשקע עוד השמש
בארצך ( ,נמשל :שלא תפסיק ממך הטובה )
ירחֵ ְך ל ֹא יֵאסֵ ף  -לא יאסף ויתכסה ממך ,אור
וִ ֵ
הירח,
כִ י ה' י ְִהיֶה לְך  -לְאֹור עֹולם  -כי הארת ה' עליך,
תאיר לעולם,

בס"ד
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וְ שלְמּו יְמֵ י ֶאבְ לְֵך  -וְ י ְִשלְמּו ויג ְָּמרּו ימי האבל.
יקים  -כל הנשארים בעם
כא .וְ עַ מֵ ְך  -כֻלם צַ ִד ִ
ישראל  -צדיקים יהיו,
ִירשּו א ֶרץ  -ולא יגלו עוד לעולם מארצם,
לְעֹולם י ְ
נֵצֶ ר מַ טעַ י  -והם ,כענף שנטע ה',
מַ עֲשֵ ה ידַ י ל ְִה ְתפ ֵאר  -הם מעשה ידי ,ובהם
אתפאר ( .שכולם ,צדיקים ותמימים )
כב .הַ קטֹן  -י ְִהיֶה ל ֶאלֶף ,וְ הַ צעִ יר  -לְגֹוי עצּום -
השבט והמשפחה הקטנים ,יתעצמו וירבו עד פי
אלף,
אֲ נִי ה' בְ עִ תּה אֲ ִחישֶ נה  -בבוא עת הגאולה,
אחיש ( ,אמהר ) להרבות הקטן  -לאלף ,והצעיר
לגוי עצום ( .אמרו חז"ל :זכו  -אחישנה ,לא זכו  -בעתה )

וְ ִח ְדשּו  -ע ֵרי ח ֶֹרב ,ש ְֹממֹות דֹור ודֹור  -ויחדשו את
החרבות והשוממות מדורות
ֵ
בנין הערים,
ראשונים,
ה .וְ ע ְמדּו ז ִרים ,וְ רעּו צ ֹא ְנכֶם  -ויבואו עמים זרים,
לעמוד לפני בנ"י לרעות את צאנם,
ּובְ נֵי נֵכר ִ -אכ ֵריכֶם וְ כ ְֹרמֵ יכֶם  -וגויים בני נכר,
יהיו האכרים ( עובדי השדה ) והכורמים ( עובדי הכרם )
עבור ישראל.

פרק סא'
א .רּוחַ ה' אלֹו ִקים עלי  -רוח נבואה מאת ה'
היתה עלי,
יַעַ ן משַ ח ה' א ִֹתי  -בעבור שה' משח ומינה אותי
לגדולה זו ( ,משיחה  -ענין גדולה ושררה ),
ענָּוִ ים( השפלים והעניים )
לְבַ שֵ ר עֲנוִ ים  -לבשר לבנ"י ה ֲ
על גאולתם,
ִשבְ ֵרי לֵב  -לחבוש את לב
ְשלחַ נִי לַחֲ בֹש ְ -לנ ְ
ישראל ,השבור מצרותם ( ,לנחם אותם בגלותם )
ִשבּויִם ְדרֹור  -לקרוא הבשורה ,על שחרור
ל ְִקר ֹא ל ְ
בגלות,
השבויים
בנ"י
סּורים  -פְ ַקח  -ולבנ"י האסורים בגלות,
וְ לַאֲ ִ
שיפתחו ממאסרם,
קֹוחַ  -וילקחו לארצם.
ב .ל ְִקר ֹאְ ,שנַת רצֹון לַה'  -לבשר ,שתבוא השנה,
שתהיה שנת רצון לפני ה' ,לגאול את ישראל,
וְ יֹום נקם לֵאֹלהֵ ינּוְ ,לנַחֵ ם כל אֲ בֵ לִים  -ויום
הנקמה באוייבי ישראל ,שהוא יום נחמתם של
אבלי ציון.
ג .לשּום לַאֲ בֵ לֵי צִ יֹון  -לשים ולתת לאבלי ציון,
ל ֵתת להֶ ם פְ ֵאר ַ -תחַ ת ֵאפֶר  -לתת להם פאר,
במקום האיפר שהיו שמים באבלם על ראשם,
שֶ מֶ ן ששֹון ַ -תחַ ת ֵאבֶ ל  -ימשחו שמן על גופם
לתענוג ,במקום האבל שהיו שרויים בו,
מַ עֲטֵ ה ְת ִהלה ַ -תחַ ת רּוחַ כֵהה  -עטיפה של
תהילה (,שכל הגויים ,יהללו את גדולת ישראל ) במקום רוח
חשוכה של אבילות,
וְ קֹרא להֶ ם ֵ -אילֵי הַ צֶ דֶ ק ,מַ טַ ע ה'  -ל ְִה ְתפ ֵאר -
ויקראו להם  :אילנות של צדק ,שה' נטע להתפאר
בהם.
חרבות
דּ .ובנּו ח ְרבֹות עֹולם  -יבנו הערים ,שהיו ֵ
זמן רב,
שנִים  -יְקֹומֵ מּו  -הערים השוממות
ש ְֹממֹות ִרא ֹ
מימים ראשונים  -יבנו ויקימו,

ו .וְ ַא ֶתם  -כֹהֲ נֵי ה' ִתק ֵראּוְ ,מש ְר ֵתי אֱ ֹלהֵ ינּו יֵאמֵ ר
לכֶם  -ואתם ,בנ"יִ ,ת ָּק ְראּו ע"י הגויים " :כהני ה'
"  -משרתי ה',
חֵ יל גֹויִם  -ת ֹאכֵלּו  -עושר הגויים יאכלו בנ"י,
( שיביאו מנחה לבנ"י ),

ּובִ כְ בֹודם ִ -ת ְתיַמרּו  -בנ"י ,יהיו מרוממים,
בכבוד שהיה לגויים ( בעושרם הרב ),

( ִת ְתיַמרּו  ,כמוֶ " :את ה' הֶ אֱ ַמ ְרת הַ יֹום ,"...ענין גדולה והבדלה,
דברים כו' יז' ; וכמוְ ...":ש ַנ ִים ְשלשה ג ְַרגְ ִרים בְ ר ֹאש א ִמיר,"...
הענף העליון שבעץ ; לעיל יז' ו' )

זַ .תחַ ת ב ְש ְתכֶם ִ -מ ְשנֶה  -במקום הבושה
שהיתה לכם ,תקבלו משנה ,פי שניים כבוד,
ּוכְ לִמה  -ירֹנּו חֶ לְקם  -ותחת הכלימה שהיתה
לכם בגלות ,תהיה לכם רינה ושמחה על חלקכם
הטוב,
לכֵן ,בְ ַא ְרצם ִ -מ ְשנֶה יִירשּו  -פי שניים טובה
תירשו בארץ,
ִש ְמחַ ת עֹולם ִת ְהיֶה להֶ ם  -ושמחה לעולם תהיה
לכם.
ח .כִ י אֲ נִי ה' אֹהֵ ב ִמ ְשפט  -אוהב משפט צדק,
שנֵא גזֵל  -בְ עֹולה  -ואפילו כשיביאו לפני קרבן
עולה ,שנוא הוא לפני ,כשבא מהגזל,
( לכן ,אנקום נקמת ישראל מהגויים )

וְ נ ַת ִתי פְ עֻלתם  -בֶ אֱ מֶ ת  -אתן שכר נאמן וקיים,
על פעולתם של ישראל בגלותם,
ּובְ ִרית עֹולם ֶ -אכְ רֹות להֶ ם  -וברית לעולם,
אכרות עימם.
ט .וְ נֹודַ ע בַ גֹויִם  -ז ְַרעם ,וְ צֶ אֱ צ ֵאיהֶ ם  -בְ תֹוְך
העַ ִמים  -כשילכו בנ"י בין הגויים ,יהיו ניכרים
וידועים ברוב גדולתם,
כל ר ֵֹאיהֶ ם  -יַכִ ירּום ,כִ י הֵ ם ז ֶַרע בֵ ַרְך ה'  -כל
הגויים שיראו את בנ"י ,יכירו בהם שהם הזרע
שה' ברך.
ש
שי ֹ
י .שֹוש א ִשיש  -בַ ה'  -אחר גאולתינוָּ ,נ ִ ֹ
ונשמח בה',
תגֵל נַפְ ִשי בֵ אֹלהַ י  -תגיל נפשי בה' שגאל אותי,
כִ י ִהלְבִ ישַ נִי בִ גְ דֵ י יֶשַ ע  -הישועות סובבות אותי,
כבגד את הגוף,

בס"ד

ְמעִ יל צְ דקה  -יְעטנִי  -וצדקות עוטפות אותי -
כמעיל,
כֶחתן ְ -יכַהֵ ן פְ ֵאר  -כמו חתן ,המתגדל בבגדי
פאר,
וְ ַככַלה ַ -תעְ דֶ ה ֵכלֶיה  -וכמו כלה ,המתקשטת
בתכשיטים ( ַתעְ דֶ ה  -מלשון תכשיט ).

יא .כִ י כא ֶרץ  -תֹוצִ יא צִ ְמחּהּ ,וכְ גַנה  -זֵרּועֶ יה
ַתצְ ִמיחַ  -כמו הארץ ,שמוציאה הצמחים מתוכה,
וכמו הגינה ,שמצמיחה צמחים ,מהזרעים
שבתוכה,
ּות ִהלהֶ ,נגֶד כל
כֵן ה' אלֹו ִקים ,יַצְ ִמיחַ צְ דקה ְ
הַ גֹויִם  -כך ,יצמיח ה' צדקות לישראל ,ויהללו
אותם כל הגויים.
פרק סב'
א .לְמַ עַ ן צִ יֹון  -ל ֹא ֶאחֱ שֶ הּ ,ולְמַ עַ ן יְרּוש ַל ִם  -ל ֹא
ֶא ְשקֹוט  -למען ציון לא אשתוק ,ולא תהיה לי
מנוחה ,על חורבנה,
עַ ד יֵצֵ א ַכ ֹנגַּה  -צִ ְדקּה  -עד שתאיר כנוגה ,מרוב
הצדקות שאעשה לה,
וִ ישּועתּה  -כְ לַפִ יד יִבְ ער -והישועה שאעשה לה,
תראה לכל העמים ,כלפיד בוער הנראה למרחוק.
ב .וְ ראּו גֹויִם  -צִ ְד ֵקְך ,וְ כל ְמלכִ ים  -כְ בֹודֵ ְך  -ויראו
כל הגויים ומלכיהם ,את רוב הצדקות והכבוד
שינתן לך,
וְ קֹרא לְך שֵ ם חדש  -עד שיקראו לך בשם חדש,
אֲ שֶ ר פִ י ה' יִקֳ בֶ נּו  -שפי ה' בעצמו ,יפרש שם זה( .
האמור לקמן בפס' ד' )

ג .וְ היִית עֲטֶ ֶרת ִתפְ ֶא ֶרת בְ יַד ה'  -ירושלים תהיה
ככתר מפואר ביד ה' ( ,שיחזיק תפארתם ,שלא תיפול עוד )
ּוצְ נִיף ְמלּוכה בְ כַף אֱ ֹלהיְִך  -וכמו צניף ,מצנפת ,של
מלוכה וגדולה ביד ה',
ד .ל ֹא יֵאמֵ ר לְך עֹוד  -עֲזּובה  -לא יאמרו עוד,
שעזובה את מיושביִך,
ּול ְַא ְרצֵ ְך  -ל ֹא יֵאמֵ ר עֹוד ְשממה  -ולא יאמרו עוד
על ארצך ,ששוממה היא,
כִ י לְך יִק ֵרא  -חֶ פְ צִ י בּה  -כי לך ירושלים יקראו:
" חֶּ פְ צִ י בָּ ּה " ,העיר שה' חפץ בה,
ּול ְַא ְרצֵ ְך בְ עּולה  -ולארצך יקראו" :בעולה" ,
שבניה יושבים בה,
כִ י חפֵץ ה' בְך ,וְ ַא ְרצֵ ְך ִתבעֵ ל  -כי ה' רוצה
בירושלים ,וכל א"י תבעל ,תיושב בבנ"י.
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ה .כִ י יִבְ עַ ל בחּור בְ תּולה  -יִבְ עלּוְך בניְִך  -כמו
שבחור נושא בתולה ,שהוא דבר נאה וקיים ,כך
ישובו בנ"י להתיישב בארץ,
ּומשֹוש חתן עַ ל כַלה  -י ִשיש ע ַליְִך אֱ ֹלהיְִך  -וכמו
ְ
השמחה שיש לחתן בזמן חופתו עם בתולה ,כך
ישיש ה' עליך תמיד.
ו .עַ ל חֹומ ַֹתיְִך יְרּוש ַל ִם ִהפְ ַק ְד ִתי ש ְֹמ ִרים  -על
חומות ירושלים הפקיד ה' שומרים ( ,מלאכים )
כל הַ יֹום וְ כל הַ ַליְלה ,ת ִמיד ,ל ֹא יֶחֱ שּו  -כל היום
והלילה ,תמיד ,לא ישתקו מלהזכיר לה' על
חורבנה,

הַ מַ זְ כִ ִרים ֶאת ה'  -אתם השומרים ,המזכירים
חורבן ירושלים לפני ה',
ַאל ד ֳִמי לכֶם  -אל תשתקו מלהזכיר חורבנה.
ז .וְ ַאל ִת ְתנּו ד ֳִמי  -לֹו  -ואל תתנו לה' ,שישתוק
מלהאזין לכם,
עַ ד יְכֹונֵן  -עד שיתן את ירושלים על ַכנָּה ,על
בסיסה,
וְ עַ ד י ִשים ֶאת יְרּוש ַל ִם ְת ִהלה בא ֶרץ  -ועד שיתן
את ירושלים ,שתהיה מהוללת בפי כל העמים.
ימינֹוּ ,ובִ זְ רֹועַ עֻזֹו  -ה' נשבע ,ביד
ִשבַ ע ה' בִ ִ
ח .נ ְ
ימינו שהיא זרוע כוחו,
איְבַ יְִך  -שלא אתן
ִאם ֶא ֵתן ֶאת ְדגנְֵך עֹוד מַ אֲ כל ְ -ל ֹ
עוד את דגן ישראל ביד אוייבי ישראל,
ִשתּו בְ נֵי נֵכר ִתירֹושֵ ְך ,אֲ שֶ ר יגַעַ ְת בֹו  -ושלא
וְ ִאם י ְ
ישתו עוד הגויים את היין ,שיגעת בעבודתו
להכינו.
ט .כִ י ְמ ַא ְספיו  -י ֹאכְ לֻהּו ,וְ ִהלְלּו ֶאת ה'  -כי בנ"י,
שיאספו את הדגן ,הם יאכלו אותו ,ויהללו את ה'
בירושלים ( ,שהתבואה הראשונה שאוכלים היא נטע רבעי,
ואוכלים אותה בקדושה בירושלים )

ִשתֻ הּו בְ חַ צְ רֹות ק ְד ִשי  -ומקבצי
ּומ ַקבְ ציו י ְ
ְ
הענבים לעשות ממנו יין ,ישתו אותו בחצרות
ירושלים( .כרם רבעי ,ששותים אותו בקדושה בירושלים )
י .עִ בְ רּו עִ בְ רּו בַ ְשע ִרים  -עִ ברו כל הגויים בשערי
הערים,
פַנּו דֶ ֶרְך העם  -פנו את הדרך לעם ישראל ,השב
לארצו,
סֹלּו סֹלּו הַ ְמ ִסלה  -תקנו את הדרך הסלולה לפני
בנ"י,
סַ ְקלּו מֵ ֶאבֶ ן  -הוציאו מהדרך אבנים ומכשולות,
ה ִרימּו נֵס עַ ל העַ ִמים  -הרימו נס לכל העמים,
להביא את ישראל לארצם.
יאִ .הנֵה ה' ִה ְש ִמיעַ ֶאל ְקצֵ ה הא ֶרץ  -הנה ה',
השמיע בשורת הגאולה עד קצה הארץ,
ִשעֵ ְך בא  -אמרו לבנ"י,
ִא ְמרּו לְבַ ת צִ יֹוןִ ,הנֵה י ְ
הנה בא ה' המושיע אותך,

בס"ד

ִהנֵה ְשכרֹו ִאתֹו  -הנה ,בא לתת שכר לכם שכר
טוב,
ּופְ עֻלתֹו לְפניו  -הנה ,שכר פעולתכם הטובה
בגלות ( ,שעבדו את ה' אף בתוקף הגלות ) ,עומד לפני ה'
ומוכן לכם.
יב .וְ ק ְראּו להֶ ם ,עַ ם הַ קֹדֶ ש גְ אּולֵי ה'  -יקראו
הגויים לבנ"י" :עם הקדש"  ,שה' גואל אותם,
וְ לְך  -יִק ֵרא ְדרּושה  -ולך ירושלים ,יקראו:
"דרושה" ,שה' דורש ומבקש אותה,
עִ יר ל ֹא ֶנעֱזבה  -וכן יקראו לך" :עיר לא נעזבה" ,
שה' לא יעזוב אותה עוד.

פרק סג'
אִ .מי זֶה בא מֵ אֱ דֹום  -מי הוא ,שבא מכיבוש ארץ
אדום,
חֲ מּוץ בְ ג ִדים ִ -מבצְ רה  -שבגדיו אדומים מדם
ההרוגים ,שהרג בבצרה ( ,עיר גדולה באדום )
זֶה הדּור בִ לְבּושֹו  -הלבוש בבגדי הדר,
( שלובש בגדי נקם ,לנקום את נקמת ישראל מאדום ),

צֹעֶ ה  -בְ רֹב כֹחֹו  -מטלטל העמים ממקום למקום
בכוחו הרב.
ְהֹושיעַ  -אני הוא ה',
אֲ נִי ְמדַ בֵ ר בִ צְ דקה ַרב ל ִ
שדברתי על דבר הצדקות והישועות הגדולות
שאעשה לישראל.
ב .מַ דּועַ אדֹם ִללְבּושֶ ָך  -כאילו ישאלו אותו:
מדוע אדומים בגדיך ?
ּובְ גדֶ יָך  -כְ ד ֵֹרְך בְ גַת  -ובגדיך אדומים ,כבגדי
הדורך ענבים בגת ?
ג .פּורה  -הגת ( ,מקום דריכת הענבים )
ד ַרכְ ִתי לְבַ ִדי  -בלי עוזר,
ּומֵ עַ ִמיםֵ ,אין ִאיש ִא ִתי  -ולא היה אתי איש
מהעמים לעזור לי לנקום את נקמתי,
וְ ֶא ְד ְרכֵם  -בְ ַאפִ י ,וְ ֶא ְר ְמסֵ ם  -בַ חֲ מ ִתי  -ואני הוא
הדורך ורומס אותם ( את אוייבי ישראל ) ברוב כעסי,
וְ יֵז נִצְ חם  -עַ ל בְ גדַ י  -ודמם הותז על בגדי,
וְ כל מַ לְבּושַ י ֶ -אגְ אל ְִתי  -וכל בגדי התלכלכו
מדמם.
ד .כִ י יֹום נקם בְ לִבִ י  -כי יום הנקמה ( ,לנקום באוייבי
ישראל ) ,היה שמור בליבי,
ּושנַת גְ אּולַי באה  -ובאה השנה ,שבה אגאל את
ְ
ישראל.
ה .וְ ַאבִ יט ,וְ ֵאין ֹעזֵר  -הסתכלתי בישראל ,ואין
בהם זכות שתעזור ותקרב גאולתם,
וְ ֶא ְשתֹומֵ ם ,וְ ֵאין סֹומֵ ְך  -עמדתי בתמהון ,שאין
בהם מי שיסמוך את הגאולה לבוא,
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וַתֹושַ ע לִי  -זְ רֹעִ י ,וַחֲ מ ִתי ִ -היא ְסמכ ְת ִני  -על
זרועי וכעסי בלבד אסמוך כשאגאל את ישראל.
ו .וְ אבּוס עַ ִמים בְ ַאפִ י  -ארמוס את העמים
בכעסי,
וַאֲ שַ כְ ֵרם בַ חֲ מ ִתי  -ישתו מהיין שבכוס חמתי ,עד
שישתכרו,
אֹוריד לא ֶרץ נִצְ חם  -אשפוך לארץ את דמם
וְ ִ
וחָּ זְ קם.
ז .חַ ְסדֵ י ה' ַאזְ כִ יר  -אזכיר לישראל את חסדי ה'
עליהם,
ְת ִהֹּלת ה'  -שעליהם ראוי להלל לה',
כְ עַ ל כֹל אֲ שֶ ר גְ מלנּו ה'  -על כל אשר גמל אתנו ה'
ית',

ִשר ֵאל ,אֲ שֶ ר גְ מלם כְ ַרחֲ מיו ּוכְ רֹב
וְ ַרב טּוב לְבֵ ית י ְ
חֲ סדיו  -ועל רוב הטובה ,שגמל ברחמיו וחסדיו
הרבים עִ ם ישראל.
חַ .וי ֹאמֶ ר  -כשהוציאם ממצרים ,אמר ה',
ַאְך עַ ִמי הֵ מה ,בנִים ל ֹא יְשַ ֵקרּו  -אלה הם בני ,ובי
לא ישקרו ואותי יעבדו,
ְמֹושיעַ  -ולכן ,הייתי להם תמיד
ַוי ְִהי להֶ ם ל ִ
למושיע.
ט .בְ כל צרתם  -בכל זמן זהיו להם צרות,
לֹו צר  -לה' היה צר ,על צרותיהם של בניו,
הֹושיעם -ומלאך מלפְ נֵי ה' הושיעם,
ִ
ּומַ ל ְַאְך פניו -
בְ ַאהֲ בתֹו ּובְ חֶ ְמלתֹו הּוא גְ אלם  -באהבתו
וברחמנותו לישראל ,גאל אותם,
ַש ֵאם כל יְמֵ י עֹולם  -נטל ונשא את
ַו ְינ ְַטלֵם ַו ְינ ְ
ישראל ( לְש ְמרם ) בכל הדורות,
י .וְ הֵ מה מרּו וְ עִ צְ בּו ֶאת רּוחַ ק ְדשֹו  -והם מרדו
והכעיסו את רוח ה' במעשיהם הרעים ( ,ולא כפי
שאמר" :בנים לא ישקרו"  ,לעיל פס' ח' )

ַויֵהפְֵך להֶ ם  -לְאֹויֵב  -הפך עצמו מגואל  -לאוייב,
הּוא ִנלְחַ ם בם  -והוא עצמו נלחם בישראל.
יאַ .ויִזְ כֹר  -עם ישראל בזמן הגלות,
יְמֵ י עֹולם מֹשֶ ה עַ מֹו  -ששלח את משה ,מיְמֵ י
עולם ,לגאול את בנ"י ממצרים,
ַאיֵה הַ מַ ֲעלֵם ִמים  -היכן ה' ,שהעלה את בנ"י
מים סוף,
ֵאת רֹעֵ י צ ֹאנֹו  -עם רועי צאנו ( ,משה ואהרן )
ַאיֵה ,הַ שם בְ ִק ְרבֹו ֶאת רּוחַ ק ְדשֹו  -היכן ה' ,ששם
בקרבו ( במשה ) את רוח קדשו ?
( ר"ל ,הלא גם אז היו בנ"י מלאים בע"ז ,ומדוע עתה לא מושיענו ? )

ִימין מֹשֶ ה  -זְ רֹועַ ִתפְ ַא ְרתֹו  -זרוע ה',
יב .מֹולִיְך ל ִ
היתה הולכת לימין משה ,בכל עת שהיה צריך את
ישועתו,
בֹוקעַ מַ יִם ִ -מפְ נֵיהֶ ם  -בקע מֵ י הים מפני בנ"י,
ֵ

בס"ד

ַלעֲשֹות לֹו שֵ ם עֹולם  -לעשות פרסום לשם ה'
לעולם ( .שהרי ,בנ"י יצאו מהים ,מאותו צד שנכנסו ,אלא כל זה
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ִמפנֶיָך ה ִרים נזֹלּו  -וההרים רעדו וזעו מפניך ?!
( וא"כ ,עשה עמנו גם כעת נפלאות כבראשונה )

עשה ,להראות ידו הגדולה ,וזהו תפארת לו ושם עולם ),

יג .מֹולִיכם בַ ְתהֹמֹות  -הוליך את ישראל בעומק
הים,
כַסּוס בַ ִמ ְדבר ,ל ֹא יִכשֵ לּו  -והשווה פני האדמה
ממכשולות ,שילכו בקלות ,כסוס הרץ במישור
המדבר.
יד .כַבְ הֵ מה בַ בִ ְקעה ֵת ֵרד  -כמו הבהמה ,היורדת
ללכת בבקעה בנחת ( ,שבבקעה ,נוח ללכת מאשר בהר )
רּוחַ ה' ְתנִיחֶ נּו  -כך ה' הנהיג את ישראל בנחת,
כֶן נִהַ גְ ת עַ ְמָך ַלעֲשֹות לְָך שֵ ם ִתפְ א ֶרת  -כך הנהגת
את עמך ,לעשות פרסום ופאר לשמך בעולם.
טו .הַ בֵ ט ִמשמַ יִם ְּור ֵאהִ ,מזְ בֻל ק ְד ְשָך וְ ִתפְ ַא ְר ֶתָך -
הבט מהשמים ,מדֹור קדשו ותפארתו של ה',
ַאיֵה ִקנְא ְתָך  -היכן הקנאה ,שהיית נוקם את
נקמת ישראל בימים ראשונים,
ּוגְ בּור ֶֹתָך  -והיכן הגבורה ,שהיית מראה בעמים,
הֲ מֹון מֵ עֶ יָך וְ ַרחֲ מֶ יָך  -והיכן המיית מֵ עֶּ יָך ורחמיך
שהיו בימים ראשונים.
( כמו" :הֲ בֵ ן י ִַקיר ִלי ֶאפְ ַר ִים...עַ ל כֵן המּו ֵמעַ י לֹו ַרחֵ ם אֲ ַרחֲ מֶ נּו נְאֻ ם
ה' " ; ירמיהו לא' יט' )
ֵאלַי ִה ְת ַאפקּו  -וכעת התאפקו ( מֵ עֶ יָך ) ולא נכמרו

רחמיך עלינו.
טז .כִ י ַאתה אבִ ינּו  -הלא אתה אבינו ,וראוי אב
לרחם על בניו,
ִשר ֵאל ל ֹא יַכִ ירנּו  -כי
כִ י ַאבְ רהם ל ֹא יְדענּו ,וְ י ְ
אברהם וישראל אבותינו נאספו מן העולם ,ולא
יודעים ומכירים בצרותינו,
ַאתה ה' אבִ ינּו ,גֹאֲ לֵנּו מֵ עֹולם ְשמֶ ָך  -אך אתה ה',
אבינו אתה ,ובכל הדורות אתה גואלנו.
יז .למה ַת ְתעֵ נּו ה' ִמ ְדרכֶיָך  -למה תאריך גלותינו,
וכך תועים אנו ,מדרך ה' ומתקוות הגאולה,
ַת ְק ִשיחַ לִבֵ נּו ִ -מי ְִרא ֶתָך  -ומקשים את ליבנו
מלירא מפניך,
שּוב  -שוב מכעסך עלינו,
לְמַ עַ ן עֲבדֶ יָך ִשבְ טֵ י נַחֲ ל ֶתָך  -ואם לא למענינו,
עשה למען האבות ולמען השבטים שהם נחלתך.
יח .ל ִַמצְ ער ,י ְרשּו עַ ם ק ְדשֶ ָך  -מעט זמן בלבד,
ישבו עמך בארץ,
בֹוססּו ִמ ְקדשֶ ָך  -ומיד באו אוייבינו,
ְ
צ ֵרינו ּ-
ורמסו את מקדשך.
יט .היִינּו  -מֵ עֹולם  -הלא אנו עמך ,שמשלת עלינו
מימות עולם,
ל ֹא משַ לְת בם  -לא משלת בגויים,
ל ֹא נ ְִקרא ִש ְמָך ֲעלֵיהֶ ם  -ולא נקראו הגויים על
שמך ( ,כבני ה' )
לּוא ק ַרעְ ת שמַ יִם ,י ַר ְדת  -האם למען הגויים
קרעת ופתחת את השמים ,לרדת לארץ לתת להם
את התורה,

פרק סד'
ִית את אוייבינו,
א .כִ ְקדֹחַ ֵאש הֲ מ ִסים ִ -הכִ ית וכִ ל ָּ
כמו האש השורפת וממיסה,
מַ יִם ִתבְ עֶ ה ֵאש  -וכמו המים שעל האש ,המעלים
בועות רתיחה,
ְהֹודיעַ ִש ְמָך לְצ ֶריָך  -ונענשו ,כדי להודיע את
ל ִ
שמך בגויים ( ,ולא מפני צדקת ישראל )
ִמפנֶיָך גֹויִם י ְִרגזּו  -ומפניך ,יחרדו העמים.
ֲשֹותָך נֹוראֹות ל ֹא נ ְַקּוֶה  -לא קיוינו,
ב .בַ ע ְ
לישועות כֹה נוראות כפי שעשית עימנו,
י ַר ְדת  -ועוד ירדת על הר סיני לתת לנו תורתך,
ִמפנֶיָך ה ִרים נזֹלּו  -וההרים רעדו וזעו מפניך.
גּ .ומֵ עֹולם ל ֹא ש ְמעּו ל ֹא הֶ אֱ זִ ינּו  -מימות עולם לא
שמעו העמים נוראות כאלה,
ֹלהים זּול ְתָךַ ,יעֲשֶ ה ל ְִמחַ כֵה לֹו -
עַ יִן ל ֹא ראתה ,אֱ ִ
לא היתה עין שראתה אלהים אחרים מלבד ה'
ית' ,שיעשה כדברים האלה ,למי שמחכה ומאמין
בה'.
( וחז"ל אמרו :כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח ,אבל
לעולם הבא ,עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו )

סילקת והמתת את
ָּ
ד .פגַעְ ת ֶאת שש וְ עֹשֵ ה צֶ דֶ ק -
הצדיקים ששמחו תמיד לעשות צדק,
בִ ְדרכֶיָך יִזְ כְ רּוָך  -שבכל הדורות ,היו מזכירים
לפניך ,את הרחמים שבדרכך ,וכך נושענו
בתפילתם,

( כמו שעשה משה ,בדבר העגל ובדבר המרגלים ,אמר :ה' ,ארך
אפים ורב חסד ...סלח נא לעון העם הזה)"...

הֵ ן ַאתה קצַ פְ ת ַונֶחֱ טא  -כשהיית קוצף על
חטאינו,
בהֶ ם עֹולם וְ נִּושֵ עַ  -בהם היינו סומכים מימי
עולם.
הַ .ונ ְִהי כַטמֵ א כֻלנּו  -אך עתה ,כשנסתלקו
הצדיקים ואין מי שיגן בעדינו ,נשארנו מאוסים
ודחויים כאדם טמא,
ּוכְ בֶ גֶד עִ ִדים ,כל צִ ְדק ֵֹתינּו  -וכבגד מלוכלך
ונמאס,
וַנבֶ ל כֶעלֶה כֻלנּו  -והרי אנו כעלה הנובל ,שהרוח
נושאת אותו ממקום למקום,
ַועֲֹונֵנּו ,כרּוחַ יִשאֻ נּו  -ומפני עוונותינו ,תשא
ותטלטל אותנו הרוח ,לִגְ לֹות ממקום למקום.
קֹורא בְ ִש ְמָך  -ואין מי שקורא בשם ה',
ו .וְ ֵאין ֵ
עֹורר ,לְהַ חֲ זִ יק בְך  -אין מי שמתעורר ,להחזיק
ִמ ְת ֵ
בדרכי ה',
כִ י ִה ְס ַת ְרת פנֶיָך ִממֶ נּו  -כאשר הסתרת פניך
מאתנו,
ו ְַתמּוגֵנּו ,בְ יַד עֲֹונֵנּו  -ומפני עוונותינו ,היינו נמסים
וכלִים ביסורים ( .והצדיקים אינם להגן בעדינו )
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ז .וְ עַ תה ה' אבִ ינּו אתה ,אֲ נ ְַחנּו הַ חֹמֶ ר וְ ַאתה
יֹצְ ֵרנּוּ ,ומַ עֲשֵ ה י ְדָך כֻלנּו  -אך עם כל זאת אבינו
אתה ,ואנו כחומר אתה יוצרנו ,וכיצד תשחיתנו.
חַ .אל ִת ְקצֹף ה' עַ ד ְמאֹד  -אל נא ,תכעס עלינו
מאוד,
וְ ַאל לעַ דִ ,תזְ כֹר עֹון  -ואל תזכור עוונותינו -
לעולם,
הֵ ן הַ בֶ ט נא ,עַ ְמָך כֻלנּו  -הנה הבט נא ,שאנו
מחזיקים באמונתך ,ולא פנינו אל אלוהים
אחרים,לכן העבר עונותינו ורחם עלינו.
ט .ע ֵרי ק ְד ְשָך ,היּו ִמ ְדבר  -הנה ,הבט אל ערי
קדשך שנהיו שוממות כמדבר,
צִ יֹון ִמ ְדבר היתה ,יְרּוש ַל ִם ְשממה.
י .בֵ ית ק ְדשֵ נּו וְ ִתפְ ַא ְר ֵתנּו  -הבית המקודש לנו,
ואשר בֹו אנו מתפארים,
אֲ שֶ ר ִהלְלּוָך אֲ ב ֵֹתינּו  -אשר בו היו אבותינו
מהללים אותך,
ִש ֵרפַת ֵאש  -היה לאש למאכל ( ,נשרף ),
היה ל ְ
וְ כל מַ חֲ מַ דֵ ינּו ,היה לְח ְרבה  -וכל ערינו שהיינו
חומדים  -נחרבו.
יא .הַ עַ ל ֵאלֶה ִת ְת ַאפַק ה'  -האם על צרות נוראות
אלה ,תוכל להתאפק ולא תרחם ?!
ֶתחֱ שֶ ה  -תשתוק,
ּותעַ נֵנּו עַ ד ְמאֹד  -ותוסיף לענותינו זמן כֹה רב,
ְ
ביד הגויים ?!
פרק סה'
א .נ ְִד ַר ְש ִתי ,לְלֹוא שאלּו  -משיב ה' לישראל:
נביאי ,אך הם לא בקשו
ַ
נדרשתי לישראל ע"י
אותי,
אתי ,לְל ֹא בִ ְקשֻ נִי  -המצאתי את עצמי ע"י
נ ְִמצֵ ִ
נביאי ,אך הם כלל לא בקשו אותי,
אמַ ְר ִתי ִה ֵננִי ִה ֵננִי  -אמרתי :הנני הנני ,שובו אלי,
ֶאל גֹוי ל ֹא קֹרא בִ ְש ִמי  -אך הקריאה היתה לעם
שלא רצו לקרא בשמי.
ב .פ ֵַר ְש ִתי ידַ י כל הַ יֹום  -פתחתי את יָּדַ י לקראת
בנ"י ,שישובו אלי,
סֹורר  -אך פרישת ידיים זו ,היתה אל עם
ֶאל עַ ם ֵ
שסר מן הדרך,
הלְכִ ים הַ דֶ ֶרְך ל ֹא טֹובַ ,אחַ ר מַ ְח ְשב ֵֹתיהֶ ם -
הַ ֹ
שהולכים בדרך לא טובה ,ואחר מחשבותיהם
הרעות.
אֹותי ,עַ ל פנַי ת ִמיד  -הם עם
יסים ִ
ג .העם הַ מַ כְ עִ ִ
שמכעיסים אותי ל ָּפנַי ( בירושלים שהיא עיר ה' ) תמיד,
זֹבְ ִחים בַ ַגנֹות  -זובחים זבחים בגינות לע"ז,
ּומ ַק ְט ִרים עַ ל הַ לְבֵ נִים  -ומקטירים קטורת לע"ז
ְ
על הלבנים שהיו שורפים(.שורפים הלבנים לחזקם לִבְ ִניה)
ד .הַ י ְֹשבִ ים בַ ְקב ִרים  -יושבים בין הקברים,
שתשרה עליהם רוח טומאה של שֵ ִדים,
ְצּורים ילִינּו  -ולנים בין פגרי המתים,
ּובַ נ ִ
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( שהמתים לא יכולים לצאת ממקומם ,וכאילו נתונים במצור )

ּומ ַרק פִ גֻלִים כְ לֵיהֶ ם -
האֹכְ לִים בְ שַ ר הַ חֲ זִ ירְ ,
שאוכלים בשר חזיר ,ובכלי הבישול בלוע ְמ ַרק
( רוטב ) בשר הפיגולים שבישלו.
ה .הא ְֹמ ִרים ְק ַרב ֵאלֶיָך  -הם האוכלים כל טמא,
אומרים לנשמר ממאכלים אלו ,עמוד במקומך,
ַאל ִתגַש בִ י כִ י ְקדַ ְש ִתיָך  -ואל תגש אלי לטמא
אותי ,כי קדוש אני יותר ממך,
ֵאלֶה  -דברים אלה,
עשן בְ ַאפִ יֵ ,אש י ֶֹקדֶ ת כל הַ יֹום  -העלו עשן וחימה
באפיָּ ,כ ֵאש הבוערת.
וִ .הנֵה כְ תּובה לְפני  -הנה הרעות שעשיתם
כתובות ל ָּפנַי לזכרון תמיד,
ל ֹא ֶאחֱ שֶ ה  -לא אשתוק על רעות אלה,
כִ י ִאם ִשל ְַמ ִתי  -אלא אשלם להם גמולם,
וְ ִשל ְַמ ִתי עַ ל חֵ יקם  -והעונש יהיה על עצמם ,ולא
לבניהם אחריהם.
בֹותיכֶם י ְַחדו ,אמַ ר ה' -
ז .עֲֹונ ֵֹתיכֶםַ ,ועֲֹונֹת אֲ ֵ
תענשו על עֲֹונ ֵֹתיכֶּם ,ועל עוונות אבותיכם יחדיו,
אֲ שֶ ר ִק ְטרּו עַ ל הֶ ה ִרים  -שהקטירו קטורת לע"ז
על ההרים,
וְ עַ ל הַ גְ בעֹות חֵ ְרפּונִי  -וחרפו וביזו את ה' ,בכך
שעבדו לע"ז על הגבעות,
ּומַ ד ִֹתי פְ עֻלתם ִראשֹנה ֶאל חֵ יקם  -בתחילה,
אמדוד ואעניש אותם ,על פי מה שהם פעלו רע,
ואח"כ ֶּאפ ַָּרע מהם גם על עוונות אבותם.
ח .כֹה אמַ ר ה' ,כַאֲ שֶ ר יִמצֵ א הַ ִתירֹוש ב ֶא ְשכֹול -
כמו שבאשכול הענבים נמצא היין,
יתהּו ,כִ י בְ רכה בֹו  -ואמר אדם
וְ אמַ ר ַאל ַת ְש ִח ֵ
לחבירו הרוצה להשחיתו :אל תשחית את כל
האשכול ,שאמנם יש בו חרצנים וקליפות ,אך גם
יין מבורך וטוב יש בו,
כֵן ֶאעֱשֶ ה לְמַ עַ ן עֲבדַ י ,לְבִ ל ְִתי הַ ְש ִחית הַ כֹל  -כך
אעשה למען עבָּ דַ י ( ,הצדיקים שבישראל ) ,שלא אשחית
את כל ישראל ,אלא רק את הרשעים והמורדים .
( במשל:

החרצנים וקליפות הענבים יושלכו ,ואת היין יוציא

וישמור ).
אתי ִמ ַי ֲעקֹב ז ֶַרע  -עוד אוציא מיעקב,
ט .וְ הֹוצֵ ִ
( עשרת השבטים ) ,זרע ראוי וטוב,
יֹורש הרי  -ומיהודה ( ובנימין ) אוציא
ּומיהּודהֵ ,
ִ
יורש שיירש את הר ציון והר הבית ( ,שהם בנחלת
יהודה )

ִשכְ נּו שמה  -בנ"י,
יריַ ,ועֲבדַ י י ְ
ירשּוה בְ ִח ַ
וִ ֵ
ִירשּו ויגורו בא"י.
שבחרתי לי לעם ,י ְ
י .וְ היה הַ שרֹוןִ ,ל ְנוֵה צ ֹאן  -עוד יהיה אזור השרון
שבא"י ,למקום מרעה לְצאן,
וְ עֵ מֶ ק עכֹור ,ל ְֵרבֶ ץ בקר  -ועמק עכור ( שם מקום ),
יהיה למקום רביצת הבקר,
( כמו שניבא הושע...":וְ ֶאת עֵ מֶ ק עכֹור ְלפֶ ַתח ִת ְקוה,"...הושע ב' יז' )

לְעַ ִמי אֲ שֶ ר ְדרשּונִי  -וטובה זו תבוא ,לאלו מעַ ִמי
שבקשו אותי אף בגלותם.

בס"ד

יא .וְ ַא ֶתם עֹזְ בֵ י ה' ,הַ ְשכ ִֵחים ֶאת הַ ר ק ְד ִשי  -אך
אלו שעזבו את ה' ,ושכחו את ביהמ"ק כמקום
הקרבת קרבנות,
הַ ע ְֹרכִ ים ַלגַד שֻ לְחן ,וְ הַ ְממַ ל ְִאים ל ְַמנִי ִמ ְמסְך -
ַמנִי ( שמות כוכבים
שערכו ומלאו יין לנסך ַלגַד ול ְ
שעבדו ) קרבנות ונסכים.

ִיתי ֶא ְתכֶם לַחֶ ֶרב ֶּ -א ְמנֶּה ( אספור ) ואמסור
יבּ .ומנ ִ
אתכם לחרב,
וְ ֻכ ְלכֶם לַטֶ בַ ח ִתכְ רעּו  -וכולכם תכרעו ותפלו
לטביחה,
ִיתםִ ,דבַ ְר ִתי וְ ל ֹא ְשמַ עְ ֶתם -
אתי וְ ל ֹא ֲענ ֶ
יַעַ ן קר ִ
מפני שקראתי אליכם ,ולא שמעתם לשוב אלי,
ו ַַתעֲשּו ה ַרע בְ עֵ ינַיּ ,ובַ אֲ שֶ ר ל ֹא חפַצְ ִתי בְ חַ ְר ֶתם.
יג .לכֵן כֹה אמַ ר ה' ,אלֹו ִקים ִהנֵה עֲבדַ י י ֹאכֵלּו
ִשתּו וְ ַא ֶתם ִתצְ מאּו,
וְ ַא ֶתם ִת ְרעבּוִ ,הנֵה עֲבדַ י י ְ
ִשמחּו וְ ַא ֶתם ֵתבשּו  -עבדי הצדיקים
ִהנֵה עֲבדַ י י ְ
יהנו בכל טובה ,ואתם הרשעים תרעבו מכל
טובה.
ידִ .הנֵה עֲבדַ י ירֹנּוִ ,מטּוב לֵב  -הנה עבדי ,ירימו
קולם ברינה מתוך טוב ליבם,
וְ ַא ֶתם ִתצְ עֲקּו ִמכְ ֵאב לֵב  -ואתם הרשעים ,תצעקו
מתוך כאב לב,
ּומשֵ בֶ ר רּוחַ ְת ֵילִילּו  -ותיללו מתוך צער ויגון.
ִ
יתָך ה'
ירי ,וֶהֱ ִמ ְ
ִשבּועה לִבְ ִח ַ
טו .וְ ִהנ ְַח ֶתם ִש ְמכֶם ל ְ
אלוקים  -אחר מיתת הרשעים ,ינוח וישאר שמם
בעולם לסמל של קללה ,שעבדי הצדיקים
שבחרתי בהם יאמרו :אם עשיתי כך וכך ,ימיתך
ה' כמיתת הרשעים,
וְ ַלעֲבדיו ,י ְִקרא שֵ ם ַאחֵ ר  -ועבדי ה' הצדיקים
יהיו סמל של ברכה.
טז .אֲ שֶ ר הַ ִמ ְתב ֵרְך בא ֶרץ ,י ְִתב ֵרְך בֵ אֹלהֵ י אמֵ ן -
וכבוד ה' יתגדל כל כך ,עד שכל אדם המתהלל
ומשתבח בעולם יתהלל שהוא עבד לאלוקי אמן,
אלוקים הנאמן לשלם שכרו למאמיניו,
ִשבע בא ֶרץ ,יִשבַ ע בֵ אֹלהֵ י אמֵ ן  -וכל הנשבע,
וְ הַ נ ְ
ישבע בשם ה' הנאמן,
ִשכְ חּו הַ צרֹות ה ִראשֹנֹות ,וְ כִ י נ ְִס ְתרּו מֵ עֵ יני -
כִ י נ ְ
כי כל הרעות ,עברו מהעולם ונשכחו ,וכל דברי ה'
ע"י נביאיו נקיימו ונתאמתו ( .לכן תתגלה בעולם,

אמיתות האמונה בה' ית' ).

בֹורא שמַ יִם חֲ ד ִשים וא ֶרץ חֲ דשה  -כי
יז .כִ י ִה ְננִי ֵ
מרוב הטובה שיביא ה' בעולם ,כאילו ברא ה'
שמים וארץ חדשים,
וְ ל ֹא ִתזכ ְַרנה ה ִראשֹנֹות ,וְ ל ֹא ַת ֲעלֶינה עַ ל לֵב  -ולא
יזכרו ואפילו לא יעלו על הלב ,הצרות שהיו
בראשונה.
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בֹורא כִ י
יח .כִ י ִאם ִשישּו וְ גִ ילּו עֲדֵ י עַ ד אֲ שֶ ר אֲ נִי ֵ
בֹורא ֶאת יְרּוש ַל ִם גִ ילה וְ עַ מּה משֹוש.
ִה ְננִי ֵ
יט .וְ ַגל ְִתי בִ ירּוש ַל ִם ,וְ שַ ְש ִתי בְ עַ ִמי  -ה' יגיל
וישמח בבנין ירושלים ובשיבת בניהָּ אליהָּ ,
וְ ל ֹא יִשמַ ע בּה עֹוד קֹול בְ כִ י וְ קֹול זְ עקה  -כי אם
רוב טובה.

כ .ל ֹא י ְִהיֶה ִמשם עֹוד ,עּול י ִמים וְ ז ֵקן אֲ שֶ ר ל ֹא
יְמַ לֵא ֶאת ימיו  -לא יהיה עוד בירושלים ,שצעיר
עול ימים ( מלשון עולל ,תינוק ) ,ואפילו זקן ,שימות
שלא מלא ימים,
כִ י הַ נַעַ ר בֶ ן מֵ אה שנה ימּות  -אדם שמת בן מאה,
יקרא שמת כנער,
וְ הַ חֹוטֶ א בֶ ן מֵ אה שנה יְקֻ לל  -ואם ימות בן מאה,
יחשב שקּולַל מאת ה' ומת בחטאו,
כאּ .ובנּו ב ִתים וְ ישבּו ,וְ נ ְטעּו כְ ר ִמים וְ אכְ לּו פִ ְרים.
כב .ל ֹא יִבְ נּו וְ ַאחֵ ר יֵשֵ ב  -לא יבנו בתים ,שלא יזכו
לשבת הם ( ,ר"ל ,שיאריכו ימים )
ל ֹא י ְִטעּו וְ ַאחֵ ר י ֹאכֵל  -לא יטעו כרמים ואחרים
יאכלו את הפירות,
כִ י כִ ימֵ י העֵ ץ יְמֵ י עַ ִמי  -שיאריכו ימים כאריכות
ימי העצים,
ּומַ עֲשֵ ה יְדֵ יהֶ ם יְבַ לּו בְ ִחירי  -מעשה ידיהם של
הצדיקים שה' בחר( בתים שיבנו ועצים שיטעו ) ,יִבְ לּו
בחיי בעליהם,
כג .ל ֹא יִיגְ עּו ל ִריק  -לא כפי שנאמר בקללות:
"וזרעתם לריק זרעכם ואכלוהו אוייביכם" (,ויקרא
כו' טז' )

וְ ל ֹא ֵילְדּו לַבֶ הלה  -ובניהם ,לא ימותו בחיי
אבותיהם ( שדבר זה גורם לבהלה לאבותיהם ),
כִ י ז ֶַרע בְ רּוכֵי ה' הֵ מה  -שהלא הם זרע שה' ברך,
וְ צֶ אֱ צ ֵאיהֶ ם ִאתם  -ויחיו אתם בניהם עד שימלאו
ימיהם.
כד .וְ היה טֶ ֶרם י ְִקראּו וַאֲ נִי ֶא ֱענֶה ,עֹוד הֵ ם
ְמדַ בְ ִרים וַאֲ נִי ֶא ְשמע  -אשמע ואענה לתפילתם,
טרם יסיימו לבקש בקשתם.
כה .זְ ֵאב וְ טלֶה י ְִרעּו כְ ֶאחד  -הזאב והכבש ירעו
יחד במרעה,
וְ ַא ְריֵה ,כַבקר י ֹאכַל ֶתבֶ ן  -ואריה יאכל את התבן,
כמו הבקר,
וְ נחש עפר ל ְַחמֹו  -הנחש יאכל העפר ,ולא יזיק
לאיש,
ל ֹא י ֵרעּו וְ ל ֹא י ְַש ִחיתּו בְ כל הַ ר ק ְד ִשי  -בכל א"י,
אמַ ר ה'.
פרק סו'

בס"ד

א .כֹה אמַ ר ה' ,הַ שמַ יִם כִ ְס ִאי  -הלא השמים
כבייכול ,הם כסא ה',
וְ הא ֶרץ ,הֲ דֹם ַרגְ לי  -והארץ כבייכול ,כשרפרף
למרגלותיו של ה',
ֵאי זֶה בַ יִת אֲ שֶ ר ִתבְ נּו לִי  -א"כ ,טיזה בית תוכלו
לבנות שיהיה ראוי לי,
וְ ֵאי זֶה מקֹום ְמנּוח ִתי  -ואיזה מקום תבנו שיהיה
ראוי שאנוח בו.
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א ְמרּו אֲ חֵ יכֶם ,שנ ְֵאיכֶםְ ,מנַדֵ יכֶם  -אחיכם
הרשעים ,השונאים ומנדים אתכם( ,המרחיקים
אתכם) ,אמרו לכם:

( ר"ל ,אין לי צורך במקדש ,כשאינכם מתקנים מעשיכם ומיישרים
את ליבכם אלי ).

ב .וְ ֶאת כל ֵאלֶה  -השמים והארץ,
י ִדי עשתהַ ,וי ְִהיּו כל ֵאלֶה נְאֻ ם ה'  -ע"י שנעשו על
י ִָּדי הם קיימים ,ולא קדומים כמוני,
וְ ֶאל זֶה ַאבִ יטֶ ,אל ענִי ּו ְנכֵה רּוחַ וְ ח ֵרד עַ ל ְדב ִרי -
ועם כל זה ,אתבונן על השפלים העניים ,שבורי
הרוח ,ואל החרדים לעשות מצוותי.
( ולא אל אלו המקריבים לי קרבנות ,וליבם רחק ממני )

ג .שֹוחֵ ט הַ שֹור מַ כֵה ִאיש  -רשע ,השוחט את
השור ְל ָּפנַי ,נחשב ל ָּפ ַני כמכה איש ( ששפך דם נקי ),
עֹורף ֶכלֶב  -והזובח ְל ָּפנַי את השה,
זֹובֵ חַ הַ שֶ ה ֵ
פנַי ,כאילו ערף את הכלב ( ,עריפה -
מאוס הדבר ְל ָּ
כריתת הראש מאחורי הצואר ),

מַ ֲעלֵה ִמנְחה דַ ם חֲ זִ יר  -ואם יעלה מנחה ְל ָּפנַי,
יהיה מאוס בעיני ,כאילו זרק ְל ָּפנַי דם חזיר,
מַ זְ כִ יר ְלבֹנה  -וכשיקטיר לבונה לפני,
ְמב ֵרְך אוֶן  -כאילו מברך את ה' בדבר גזל,
גַם הֵ מה  -אלו המקריבים ל ָּפנַי שור ,שה ,מנחה
ולבונה,
בחֲ רּו בְ דַ ְרכֵיהֶ ם  -הרעות של המכה איש ,עורף
כלב ,זורקי דם חזיר ומברך און ( ,ואין קרבנותיהם
לרצון לפני )

ּובְ ִשקּוצֵ יהֶ ם נַפְ שם חפֵצה  -וחפצים בשיקוצים
ובדברים המתועבים לפני.
ד .גַם אֲ נִי ֶאבְ חַ ר בְ ַת ֲע ֻללֵיהֶ ם  -גם אני אבחר
להתעולל בהם ( כמו...":כי התעללת בי ,"...במדבר כב' כט' ;

להתלוצץ עליהם ,כדרך שהם עשו צחוק מעבודתי ובחרו ללכת אחר
שרירות ליבם ),

ּומגּורֹתם ,אבִ יא להֶ ם  -ומהחרב והרעב שהיו
ְ
יראים ,אביא עליהם,
אתי וְ ֵאין עֹונֶהִ ,דבַ ְר ִתי וְ ל ֹא שמֵ עּו  -מפני
יַעַ ן קר ִ
יאי לשוב אלי,
שקראתי ודברתי אליהם ע"י נְבִ ַ
ולא שמעו,
ַו ַיעֲשּו ה ַרע בְ עֵ ינַיּ ,ובַ אֲ שֶ ר ל ֹא חפַצְ ִתי בחרּו.
הִ .ש ְמעּו ְדבַ ר ה' ,הַ חֲ ֵר ִדים ֶאל ְדברֹו  -הממהרים
בחרדה לשמוע אל דבר ה',

לְמַ עַ ן ְש ִמי יִכְ בַ ד ה'  -בגדולתנו מתרבה כבוד ה'
בעולם.
וְ נ ְִר ֶאה בְ ִש ְמחַ ְתכֶם וְ הֵ ם ֵיבֹשּו  -תשובת הנביא:
לא כדבריהם ,אלא בשמחתכם אנו נראה ,והם
הרשעים יבושו ויכלמו.
המיָּה יֵצֵ א מהעיר
ו .קֹול שאֹון מֵ עִ יר  -קול ִ
ירושלים,
קֹול מֵ הֵ יכל  -הקול יֵצֵ א מההיכל שבמקדש,
איְביו  -קול מאת ה',
קֹול ה'ְ ,משַ לֵם גְ מּול ְל ֹ
שמשלם גמול לכל אויביו ( .גוג ומגוג ).
ז .בְ טֶ ֶרם ת ִחיל  -בטרם יבוא על ירושלים חיל
הלידה,
ילדה  -יתקבצו בָּ ניהָּ בתוכה,
בְ טֶ ֶרם יבֹוא חֵ בֶ ל לּה ,וְ ִה ְמלִיטה זכר  -ותוליד בן
זכר ( .בנ"י שישובו לארץ ; ר"ל  ,ישועת ישראל תבוא בפתאומיות
ובמהירות .כמו..." :לְֵך עַ ִמי ב ֹא בַ חֲ ד ֶריָך...חֲ בִ י כִ ְמעַ ט ֶרגַע עַ ד ַיעֲבר
זעַ ם" לעיל כו' כ' )

חִ .מי שמַ ע כז ֹאתִ ,מי ראה כ ֵאלֶה  -מי שמע או
ראה פלא כזה,
הֲ יּוחַ ל ֶא ֶרץ בְ יֹום ֶאחדִ ,אם יִּולֵד גֹוי פַעַ ם ֶאחת -
האם היתה ארץ ,שבְ ב ֹא לה חבלי הלידה ,ילדה
בפעם אחת את כל בניהָּ ?!
כִ י חלה גַם ילְדה צִ יֹון ֶאת בנֶיה  -כמו ציון שבְ ב ֹא
לה חבלי הלידה ,ילדה בפעם אחת את כל בניהָּ .
שבִ יר  -האם אביא את ציון ( היולדת את
ט .הַ אֲ נִי ַא ְ
בניה ) לשבת על משבר הלידה ( ,מקום שיושבת היולגדת
בשעת לידה ),

וְ ל ֹא אֹולִיד י ֹאמַ ר ה'  -ולא איילד את בְ נָּּה ?!
היתכן שאביא על ישראל את גוג ,ולא אושיעם מידו ?! )

( ר"ל,

ִאם אֲ נִי הַ מֹולִיד וְ עצַ ְר ִתי אמַ ר אֱ ֹלהיְִך  -היתכן
שאני המוליד ,יעצור אותך מללדת את בָּ ַניִך ?!
יִ .ש ְמחּו ֶאת יְרּוש ַל ִם וְ גִ ילּו בּה כל אֹהֲ בֶ יה  -שמחו
וגילו בירושלים כל אוהבי ציון,
ִשישּו ִאתּה משֹוש כל הַ ִמ ְת ַאבְ לִים עלֶיה  -שמחו
בירושלים ,כל המתאבלים על חורבנה.

בס"ד

ּושבַ עְ ֶתםִ ,משֹד ַתנְחֻ מֶ יה -
יא .לְמַ עַ ן ִתינְקּו ְ
מ ְשדֵ י
התאבלתם למען תינקו ותשבעו רוב טובהֹ ִ ,
הנחמה שבירושלים,
לְמַ עַ ן תמֹצּו  -ולמען תמצצו עד תום ,את רוב
הטוב שבירושלים,
וְ ִה ְתעַ נַגְ ֶתם ִמזִ יז כְ בֹודּה  -ותתענגו מיופי והדר
כבודה.
יב .כִ י כֹה אמַ ר ה'ִ ,ה ְננִי נֹטֶ ה ֵאלֶיה כְ נהר שלֹום -
הנני מטה אל ירושלים שלום רב כְ מֵ י הנהר,
ּוכְ נַחַ ל שֹוטֵ ף כְ בֹוד גֹויִם  -ואת עושרם של הגויים
אני מטה על ירושלים ,כמי נחל השוטפים
במרוצה את מה שבדרכם,
וִ ינ ְַק ֶתם  -ותינקו כתינוק ,את עושרם הרב,
עַ ל צַ ד ִתנשֵ אּו ,וְ עַ ל בִ ְר ַכיִם ְתשעֳשעּו  -וכתינוק,
ִתנ ְָּשאּו ע"י הגויים על צידם ,וישעשעו אתכם על
ברכיהם.
יג .כְ ִאיש אֲ שֶ ר ִאמֹו ְתנַחֲ מֶ נּו  -כאיש ,שאמו תנחם
אותו מצרה שעברה עליו,
כֵן אנֹכִ י אֲ נַחֶ ְמכֶם  -כך אנחם אתכם מצרת
גלותכם,
ּובִ ירּוש ַל ִם ְתנ ֻחמּו  -ובבנין ירושלים תנוחמו.
יתם ,וְ שש לִבְ כֶם  -כשתראו את ירושלים
ידְּ .ור ִא ֶ
בבנינה ,ישמח ליבכם,
מֹותיכֶם ,כַדֶ שֶ א ִתפְ ַר ְחנה  -עצמותיכם
וְ עַ צְ ֵ
יתחזקו כדשא הפורח,
איְביו ִ -תוָּדַ ע
נֹודעה יַד ה' ֶאת עֲבדיו ,וְ זעַ ם ֶאת ֹ
וְ ְ
בעולם גבורת יד ה' עם עבדיו ,וזעם וכעס ה' על
אוייביו.
טו .כִ י ִהנֵה ה' ב ֵאש יבֹוא  -כי הנה ה' יבוא בחמת
אש על אוייביו ( ,על גוג )
וְ כַסּופה מַ ְרכְ בֹתיו  -ובמהירות כרוח סופה ,יבוא
ה' עם מרכבותיו על אוייביו,
לְה ִשיב בְ חֵ מה ַאפֹו  -להשיב לאוייביו את גמולם
בחימה שפוכה,
וְ ַגעֲרתֹו בְ לַהֲ בֵ י ֵאש  -ולגעור בהם בחוזק רב
כלהבת אש.
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ִשפט  -כי ה' יהיה נשפט עם
טז .כִ י ב ֵאש ה' נ ְ
האוייבים באש ( ,עם גוג ; כמו שניבא יחזקאל" :וְ ִנ ְש ַפ ְט ִתי
ִאתֹו בְ ֶדבֶ ר ּובְ דם וְ גֶשֶ ם שֹוטֵ ף וְ ַאבְ נֵי ֶאלְגבִ יש ֵאש וְ גפְ ִרית ַא ְמ ִטיר עליו
וְ עַ ל אֲ גַפיו  ,"...יחזקאל לב' כב' )

ּובְ חַ ְרבֹו ֶאת כל בשר  -ובחרבו ,יכה את כל מחנה
גוג,
וְ ַרבּו חַ ְללֵי ה'  -ורבים יהיו החללים שיפלו ביד ה'.
יז .הַ ִמ ְת ַק ְד ִשים וְ הַ ִמטַ הֲ ִרים ֶאל הַ גַנֹות -
המזמנים והמטהרים עצמם ,ללכת לעבוד ע"ז
בגינות,
ַאחַ ר ַאחַ ת בַ תוְֶך  -קבוצה אחר קבוצה ,נכנסים
לגינה לעבוד הע"ז שבתוכה,
אֹכְ לֵי בְ שַ ר הַ חֲ זִ יר ,וְ הַ שֶ ֶקץ ,וְ העַ כְ בר  -וכל הגויים
אוכלי בשר חזיר ,בשר שקצים ,בשר עכבר וכל
דבר טמא,
י ְַחדו יסֻ פּו נְאֻ ם ה'  -כולם יחד יִכְ לּו מן העולם.
יח .וְ אנֹכִ י מַ עֲשֵ יהֶ ם ּומַ ְח ְשב ֵֹתיהֶ ם  -ואנכי ה',
ידעתי מעשיהם ומחשבותיהם,
באה ,ל ְַקבֵ ץ ֶאת כל הַ גֹויִם וְ הַ ְלשֹנֹות  -באה העת
לקבץ את כל העמים עם גוג יחד בא"י,
בֹודי  -ושם יבואו ויראו את
ּובאּו וְ ראּו ֶאת כְ ִ
כשאפ ַָּרע מהם על כל רעתם.
ֶּ
כבודי,
יט .וְ שַ ְמ ִתי בהֶ ם אֹות  -ואף בנשארים ממחנה גוג
( שאשאיר ,כדי שיספרו את כבודי בגויים ) ,אתן אות וסימן
על המכות שבאו על חבריהם( ,כמו שניבא זכריה ":וְ ז ֹאת
ִת ְהיֶה הַ מַ גֵפה אֲ שֶ ר ִיגֹף ה' ֶאת כל העַ ִמים אֲ שֶ ר צבְ אּו עַ ל יְרּושל ִם,
המֵ ק בְ שרֹו וְ הּוא עֹמֵ ד עַ ל ַרגְ ליו וְ עֵ יניו ִתמַ ְקנה בְ ח ֵֹריהֶ ן ּולְ שֹונֹו ִת ַמק
בְ פִ יהֶ ם",זכריה יד' יב' )

ֵיטיםֶ ,אל הַ גֹויִם  -שינצלו
וְ ִשל ְַח ִתי מֵ הֶ ם פְ ל ִ
וישלחו ,לפרסם את כבוד ה' בין הגויים,
ַת ְר ִשיש ,פּול ,וְ לּוד  -שמות עמים,
מ ְֹשכֵי ֶקשֶ ת  -המלומדים לדרוך ולירות החיצים
בקשת,
תֻ בַ ל וְ יון  -שמות עמים,
ה ִאיִים ה ְרח ִֹקים ,אֲ שֶ ר ל ֹא ש ְמעּו ֶאת ִש ְמעִ י ,וְ ל ֹא
בֹודי  -הגויים באיים הרחוקים ,שלא
ראּו ֶאת כְ ִ
שמעו מעולם על גדולת ה' וכבודו,
וְ ִהגִ ידּו  -פליטים אלו,
בֹודי בַ גֹויִם.
ֶאת כְ ִ

בס"ד

כ .וְ הֵ בִ יאּו  -העמים הרחוקים,
ֶאת כל אֲ חֵ יכֶם ִמכל הַ גֹויִם  -את אחיכם מבנ"י,
שנשארו עדיין בין הגויים,
ִמנְחה לַה'  -יביאו אותם כמנחה לה',
סּוסים ּוב ֶרכֶב  -רכובים בסוסים וברכבים,
בַ ִ
ּובַ צַ בִ ים  -ובעגלות מכוסות ( ,כמו..." :עגלות צב, "...

במדבר ז' ג' )

ּובַ פְ ר ִדים  -הנולד מסוס וחמור,
ּובַ כִ ְרכרֹות  -ובבהמות הממהרות בלכתם ,עד
שנראות כמרקדות ( ,כמו ":וְ דוִ ד ְמכ ְַרכֵר ְבכל עֹז לִפְ נֵי ה' "...
 -מרקד לפני ה' ; שמואל ב' ,ו' יב' )

עַ ל הַ ר ק ְד ִשי ,יְרּוש ַל ִם אמַ ר ה'  -להר קדשי
ירושלים,
ִשר ֵאל ֶאת הַ ִמנְחה בִ כְ לִי טהֹור
כַאֲ שֶ ר יבִ יאּו בְ נֵי י ְ
בֵ ית ה'  -כמו שמביאים בנ"י את המנחה בכלי
טהור ,שיהיה לרצון לפני ה' ,כך כאמור ,יביאו
הגויים את ישראל בבגדים נאים ובמרכבות
מכובדות.
כא .וְ גַם מֵ הֶ ם ֶא ַקח ַלכֹהֲ נִים ַללְוִ יִם אמַ ר ה'  -גם
מבנ"י המובאים מהאיים הרחוקים ,אקח להיות
כהנים ולויים לשרת לפני(.שיודיע מי מהם לויים וכהנים)
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כב .כִ י כַאֲ שֶ ר הַ שמַ יִם הַ חֳ ד ִשים וְ הא ֶרץ הַ חֲ דשה
אֲ שֶ ר אֲ נִי עֹשֶ ה ע ְֹמ ִדים לְפנַי נְאֻ ם ה'  -כי כמו
השמים החדשים והארץ החדשה שיבראו בימים
ההם ויהיו קיימים לעולם,
כֵן ַי ֲעמֹד ז ְַר ֲעכֶם וְ ִש ְמכֶם  -כך ,יתקיים זרע בנ"י,
ולא ימחה שמם לעולם.
ּומדֵ י שַ בת בְ שַ בַ תֹו
כג .וְ היה ִמדֵ י חֹדֶ ש בְ ח ְדשֹו ִ
יבֹוא כל בשר ל ְִה ְש ַתחֲ ֹות לְפנַי אמַ ר ה'  -ומידי
ראש חודש ומידי שבת ,יבואו כל העמים
להשתחוות לפני בבית המקדש.
כד .וְ יצְ אּו וְ ראּו  -אותם שיבואו מידי חודש ושבת
לבית ה' ,יצאו מחוץ לירושלים,
בְ פִ גְ ֵרי האֲ נ ִשים הַ פ ְֹשעִ ים בִ י  -לראות את פגרי
מחנה גוג שפשעו בה'( ,בתוך שבעת החודשים שבהם ִיקבְ רּו)
כִ י תֹולַעְ תם ל ֹא תמּות  -כי התולעים שיאכלו
בבשרם  -לא ימותו,
וְ ִאשם ל ֹא ִתכְ בֶ ה  -והאש הבוערת בהם  -לא
תכבה,
וְ היּו דֵ ראֹון לְכל בשר  -ויהיו לחרפה ולבזיון,
בעיני כל בשר הבאים להשתחוות לפני ה'.

בס"ד

שנה  -לח' יג'(ר' יו"ט),
ובדוק מ'  ,ז'.
ְת ַת ְחבֵ ר היטב לב' יט'( .עי'
רש"י)
מד' כה'  -השלם הבאור.

93

