
 
 

 

 

 

 

 
 כז - א, אפרק ה שעיי ספר                      

 

 פרשת דברים )ג' דפורענותא(

 בשבועות אלו של 'בין המצרים' אין מפטירים בעניני פרשת השבוע, אלא בעניני החורבן, וההפטרה השלישית היא תחילת נבואת ישעיה:

ְעָיה ֲחזֹון )א(פרק א,  ל ָחָזה ֲאֶשר ,ָאמֹוץ ֶבן ּוְישַׁ ותחילת הנבואה שבפרק זה עוסקת בארץ יהודה, והמשכה עוסק בירושלים,  ,ִוירּוָשָלִם ְיהּוָדה עַׁ
 ָאָחז ,יֹוָתםמלך יהודה, וחזר והתנבא נבואה זו בימי  ֻעִזָיהּו ִביֵמיובסיום הפרק התנבא על יהודה וירושלים, ונבואה זו נאמרה לראשונה 

ְלֵכישהיו כולם  ,ְזִקָיהּוְיִח ו ִים ִשְמעּו )ב( ְיהּוָדה. מַׁ ֲאִזיִני ָשמַׁ לפי שהשמים והארץ הם הדברים המפורסמים ביותר בעולם, וקיימים לעד, ֶאֶרץ,  ְוהַׁ
ְלִתיאת עם ישראל, שהם כבנים לי,  - ָבִנים ִדֵבר, ה' ִכי קורא להם הנביא שישמעו את ריב ה' ִעם ַעּמֹו, כפי שמגדל אב את בניו, והרי מחוק  ִגדַׁ

ְמִתיהמוסר הוא שבן יכבד את אביו גם אם לא עשה לו טובה מיוחדת,  וכל שכן כאן שמלבד זאת שגידל ה' את בניו, הוסיף ורומם אותם  - ְורֹומַׁ
ע )ג( ִבי. ָפְשעּו ְוֵהם על פני כל הגויים, ומחמת כן התחייבו ישראל לעבוד את ה' ולהודות לו בכפליים, ולא די שלא עשו כן, אלא  - ֹקֵנהּו שֹור ָידַׁ

ֲחמֹורהרי השור מכיר את בעליו בכך שקנה אותו, אף שעדיין לא עשה לו שום טובה,  שאין לו הכרה כל כך כמו השור, מכל מקום מכיר הוא  ,וַׁ
אל' המורה שהם שייכים לחלקי, והיה להם להכיר את בעת שקראתים בשם 'ישר ,ִיְשָרֵאלכיון שמשם הוא אוכל ונהנה, אבל  ,ְבָעָליו ֵאבּוסאת 

ע לֹאה' כאדונם, וכדרך השור שמכיר את בעליו, ובכל זאת  ִמילא רצה לידע את הדבר,  - ָידַׁ בעת שרוממתי אותם על פני כל העמים, והיה  - עַׁ
עתה מתאר הנביא את  )ד( לא רצה להבין את הדבר. - ִהְתבֹוָנן לֹאלהם להכיר טובה לפחות כחמור, שמכיר את הטובה שבאה אליו מאדוניו, אך 

םו'חטא' הוא בשגגה, אך לא רק בשגגה חטאתם, אלא אתם  ,ֹחֵטא גֹוי ,הֹויאיכות חטאיהם מדרגה אחר מדרגה,  שה'עוון' הוא  ,ןָעֹו ֶכֶבד עַׁ
עבמזיד, ולא חטאתם רק לפעמים, אלא נעשיתם  ', שדרכם להרע תמיד, ולא ְמֵרִעיםמכונים בשם ' והיינו שהתמידו ברעתם עד שהם ,ְמֵרִעים ֶזרַׁ

ְשִחיִתים ָבִניםחטאתם רק למלא תאוותכם או להשיג איזו תועלת, אלא נעשיתם  שההשחתה מורה על עשיית עבירות ללא הנאה ותועלת, , מַׁ
שו כן רק לתאבון ולמלא תאוותם, אלא ולא ע ,ה' ֶאתלגמרי  ָעְזבּואלא רק מחמת שחיתות הנפש. ולא רק שעברו את כל העבירות הללו, אלא 

ולא עשו כל זאת דרך פריקת עול ובקשת הבטלה, שאז ניתן ללמד עליהם זכות שלא רצו  ,ִיְשָרֵאל ְקדֹוש ֶאתהתכוונו לבזות ולהכעיס  - ִנֲאצּו
ים קשה וכבדה יותר, ובחרו בעבודה זו על נסוגו מעם ה' לעבוד אלהים אחרים, על אף שעבודת האליל - ָאחֹור ָנֹזרּולהיות משועבדים לה', אלא 

לוכיון שהרביתם כל כך לפשוע עד שהגעתם לתכלית המרד והמרי, אם כן  )ה( פני עבודת ה'. מה התועלת בכך שאתם מוכים, והרי  - ֻתכּו ֶמה עַׁ
לכך, כי כבר עתה אתם משולים לאדם תמשיכו לסור מאחרי ה', והראיה  - ָסָרה תֹוִסיפּו עֹודאין הדבר מעורר אתכם לחזור בתשובה, אלא 

שהאבר הכולל את כל המחלות הוא חולי הראש, כי כל ההרגשות יוצאות מהמוח, וכל האברים נפגעים ממחלת הראש,  - ָלֳחִלי רֹאש ָכלחולה, 
ָּוי ֵלָבב ְוָכל ולא רק הראש והלב חולים, אלא  )ו( והחלק המורגש ביותר במחלת הגוף הוא חולי הלב, השולח חיות לכל האברים על ידי הדם. - דַׁ

ף ד ֶרֶגל ִמכַׁ עאין בו אבר תמים, שלם, אלא בכל הגוף יש  - ְמֹתם בֹו ֵאין רֹאש ְועַׁ בּוָרהמכת חרב, הפותחת את הבשר,  - ֶפצַׁ מכה קהה,  - ְוחַׁ
ָכההצוררת את הדם תחת העור,  ע היא לחובשו בתחבושת המהדקת את המקום מכה הגורמת להוצאת הלחות מהגוף, ורפואת הפצ - ְטִרָיה ּומַׁ

וסוגרת את החתך, ורפואת החבורה היא לרכך את המקום עד שיצא הדם והמוגלה, וכשיש פצע וחבורה במקום אחד אי אפשר לרפואתם, כיון 
ם לפצע וגם שהרפואה של האחד מזיקה לדבר השני, ורפואת המכה הטריה היא לשים סמים המייבשים את המקום, ורפואה זו מזיקה ג

לא פוזרו  - ֹזרּו לֹאלחבורה, הצריכים שיהיה המקום לח, ונמצא שהמכות והחבורות בעצמם מפריעות זו לזו, שלא תהיה אפשרות לרפאותם. 
ואפילו לא נחבשו כדרך שחובשים את הפצעים לפני הריפוי, כדי שלא יתפשטו  - ֻחָבשּו ְולֹאעליהם הסממנים הניתנים על המכה לריפוי, 

ָשֶמן ֻרְכָכה ְולֹאלמקומות אחרים בגוף,  ואפילו לא ריככו את המקום בשמן, כדרך שעושים בתחילת הריפוי, הרי שלא התחילו כלל  - בַׁ
ועתה מבאר הנביא את הנמשל, שהוא כנגד שלשת הפעמים שבא מלך אשור להלחם בישראל, ובפעם הראשונה בא בימי  )ז( להתעסק ברפואות.

ְרְצֶכםוהגלה את עשרת השבטים, וכנגד זה אמר הרי  אחז מלך יהודה, שרוב הארץ היתה שוממה, וזו הצרה הגדולה ביותר, שהארץ  ,ְשָמָמה אַׁ
ואף כאן אחרי שוממה, וזה כנגד מה שאמר במשל 'כל ראש לחלי', שמחלת הראש היא החמורה יותר, הגם שלא תמיד מרגישים בה כל כך, 

וכנגד הפעם  יתה זו צרה גדולה, מכל מקום לא כולם הרגישו בכך, כיון שהיו עדיין ערים שישבו בשלווה.שגלו עשרת השבטים, אף על פי שה
שאמנם זהו דבר הפחות בחשיבותו  ,ֵאש ְשֻרפֹות ָעֵריֶכםהשניה שבא מלך אשור בימי חזקיהו מלך יהודה, ותפס את ערי יהודה הבצורות, אומר 

שהעיר שהוא גר בה שרופה באש, וזה כנגד 'כל לבב דוי', שחולי הלב מורגש יותר, אך אמנם היו  משממון כל הארץ, אך כל אחד מרגיש בו,
ְתֶכםעדיין יחידים שהיו יושבים לבטח. וכנגד הפעם השלישית שהתחיל לצור על ירושלים, אומר  ְדמַׁ אדמתו של  - ֹאָתּה ֹאְכִלים ָזִרים ְלֶנְגְדֶכם אַׁ

ת ּוְשָמָמהויבים, וזה כנגד מה שאמר 'מכף רגל ועד ראש אין בו מתום', כל אחד ואחד ממכם נאכלת על ידי הא ְהֵפכַׁ והרי הארץ  - ָזִרים ְכמַׁ
ומוסיף הנביא לצייר את  )ח( אבודה ממכם כשם שנשחתת הארץ על ידי זרם מים אדירים, המשחית את כל הארץ עד שאין לה תקוה עוד.

ת ְונֹוְתָרההללו, שלשת הירידות שהיו לירושלים, בשלשת המלחמות  כמו סוכת השומר בכרם, שהשומר לבדו גר שם, כך  - ְבָכֶרם ְכֻסָכה ִציֹון בַׁ
כסוכה הבנויה בשדה  - ְבִמְקָשה ִכְמלּוָנהבני ירושלים היו לבדם בעירם, כי כל עשרת השבטים גלו מהארץ, ואחר כך נעשתה ירושלים 

יום, כיון שאין צורך לשמור את הקישואים מהעופות, אלא נמצא שם השומר רק בלילה, קישואים, שאפילו השומר אינו נמצא שם בשעות ה
לשמור מגנבים, כך אנשי ירושלים היו מתחבאים בשעות היום במערות מפני האויבים, ונמצאים בעירם רק בשעות הלילה, ובפעם השלישית 

אם לא שהשאיר לנו ה' מעט שארית  - ִכְמָעט ָשִריד ָלנּו הֹוִתיר ְצָבאֹות ה' לּוֵלי )ט( במצור. ְנצּוָרה ְכִעירשעלה מלך אשור על ירושלים, היתה היא 
ֲעֹמָרהשהיתה רעתם גדולה יותר מרעת אנשי עמורה, אזי  ,ָהִיינּו ִכְסֹדםבחסדו, הרי כיון ש היינו נדמים בעונשינו לעונש אנשי עמורה,  - ָדִמינּו לַׁ

ר ִשְמעּו )י( סדום, שאף שהיו רשעים יותר, הרי נמלטו משם לוט ושתי בנותיו[.שלא נותר מהם איש ]מה שאין כן אנשי   - ְסֹדם ְקִציֵני ,ה' ְדבַׁ
ֲאִזינּושרים הדומים ברשעותם לשרי סדום ]כי רעת השופטים בסדום היתה גדולה יותר מבעמורה[,  ת הַׁ כי התוכחה שאומר להם  ,ֱאֹלֵהינּו תֹורַׁ

םהקרבנות מועילים בלא וידוי ותשובה, הנביא כתובה כבר בתורה, שאין  באותו זמן היו העם רגילים להביא קרבנות שמנים  )יא( ֲעֹמָרה. עַׁ
ר ִזְבֵחיֶכם ֹרב ִלי ָלָמהומשובחים, ועל כך אומר להם הנביא,  וכיון שיש כמה סוגי קרבנות, מפרט הנביא את מיני הקרבנות השונים,  ,ה' יֹאמַׁ

ְעִתימר להם, ולגבי קרבנות הבאים בנדבה או של קרבנות השלמים,  ֵחֶלבואת ה - ְמִריִאים ְוֵחֶלבהקרבים כליל על גבי המזבח,  ,ֵאיִלים ֹעלֹות ָשבַׁ
מוקרב, כי תכלית הקרבנות הללו להכיר בחסד ה' ולהכנע לפניו, וכיון שאתם מביאים את הקרבנות הללו ללא כוונה פנימית,  ֵחֶלבשבהם רק ה

חושבים שאני רעב וצריך את הקרבנות והחלבים, ועל דרך זה אומר לכם ששבעתי מקרבנות אלו, ואיני רוצה בהם.  הרי זה נראה כאילו אתם
ולגבי קרבנות החובה, הבאים על חטאים ואשמות, שעיקר כפרתם הוא בזריקת הדם על המזבח, הרי תכלית הקרבנות הללו שיתחרט החוטא 

םאתם חושבים שאני צריך את דם הקרבנות, ועל דרך זה אומר לכם, על עוונותיו, וכיון שאינכם מתחרטים, נראה ש תּוִדים ּוְכָבִשים ָפִרים ְודַׁ  ְועַׁ
ועתה מדבר על קרבנות שחייב האדם להביאם רק אם הוא עולה לרגל לבית המקדש, ותכלית העליה הזו היא ללמוד יראת ה'  )יב( ָחָפְצִתי. לֹא

ה ה' שיביאו קרבנות לאות רצון ואהבה, שמראה ה' שחפץ הוא בביאתם לביתו ומקבל מהם עולה מפי הכהנים והנביאים, ובזמן כזה ציו
כיון , ֲחֵצָרי ְרֹמס ,ִמֶיְדֶכם זֹאת ִבֵקש ִמיבשלשת הרגלים, ותאמרו שאתם חייבים להביא את הקרבנות הללו,  ָפָני ֵלָראֹות ָתֹבאּו ִכיומנחה, 



 
 
 
 
 
 

 

 

ם יראת ה', אם כן אינכם עושים בזה שום מצווה אלא רומסים את חצרי בחינם, ומוטב שלא תעלו שאינכם מכוונים בעליה לרגל ללמוד ש
ת ָהִביא תֹוִסיפּו לֹאומאחר ועצם ביאתכם לבית המקדש היא נגד רצוני, כל שכן ש )יג( לרגל, ולא תתחייבו בקרבנות אלו. שזהו קרבן  ,ָשְוא ִמְנחַׁ

וכמו אדם הבא להיכל המלך נגד רצונו, ועוד מוסיף למלא  ,ִלי ִהיא תֹוֵעָבהעשן הקרבנות הללו  - ְקֹטֶרתהראייה והחגיגה שאיני חפץ בהם כלל, 
ָבת ֹחֶדשאת ביתו קיטור ועשן. ולגבי קרבנות המוספים הבאים בשבתות, ראשי חודשים ומועדים, אומר הנביא,  שהם  - ִמְקָרא ְקרֹא ְושַׁ

ל לֹא, הזמנים שאתם קוראים אותם מקראי קדש ֲעָצָרה ָאֶון אּוכַׁ לא אוכל לסבול את התכנסותכם בבית המקדש, אפילו בחצי היום שבו  - וַׁ
אתם מתאספים ומקריבים קרבנות, כיון שבאותו זמן שאתם נעצרים בבית המקדש לעבודתי, ליבכם מלא אוון, ואין מחשבות לבבכם 

וכל שכן בחצי היום של המועדים, שבו אתם אוכלים ושותים, שאותו  - ּומֹוֲעֵדיֶכם ָחְדֵשיֶכם )יד( מתאחדים עם מעשי הקרבנות שאתם מקריבים.
ְפִשי ָשְנָאה י ָהיּולגמרי, כי אין בו אפילו פעולות רצויות, אלא גם מחשבות הלב וגם המעשים הם רק באכילה ושתיה שלא לשם שמים,  נַׁ  ָעלַׁ
ח לאחר שהוכיחם על כך  )טו( פתי ממשא זה הנמשך זמן רב, שבו אתם מתמידים ושונים בחטא.עיי - ְנשֹא ִנְלֵאיִתימצד שהוא נגד רצוני,  ָלֹטרַׁ

ֵפיֶכם ּוְבָפִרְשֶכםשאין תועלת במעשים טובים ללא כוונת הלב, מוכיח אותם הנביא גם על האופן ההפוך,  כאשר אתם פורשים כפיכם  - כַׁ
ְעִליםבתפילה אמיתית,  י אַׁ ְר  ִכי גַׁם ,ִמֶכם ֵעינַׁ  ֹשֵמעַׁ  ֵאיֶנִניבמחשבה זכה וראויה, שאז באמת הכינותם ליבכם לה' כראוי, מכל מקום  ְתִפָלה בּותַׁ

שאתם שופכים דם נקיים, ומתנאי עבודת ה' שיהיו  ,ָמֵלאּו ָדִמים ְיֵדיֶכםאת תפילתכם, כיון שמעשיכם הרעים סותרים לכוונתכם, כי הלא 
לאחר שאמר להם הנביא שאין תועלת במעשים טובים ללא כוונת הלב, וכן אין תועלת  )טז( ה'. המעשים והכוונות מתאחדים ומקודשים לשם

ֲחצּובכוונת הלב בשעה שעושה האדם עבירות, מבאר להם הנביא את הדרך הראויה לשוב בתשובה אל ה',  את כתמי העוונות הקודמים, על  רַׁ
כּוידי חרטה ועזיבת החטא,  כל וכל עד שיסור לגמרי, וזה נעשה על ידי תשובה מאהבה, שהזדונות נעשים כזכויות, זככו את הכתם היטב מ - ִהזַׁ

ְלֵליֶכם ֹרעַׁ  ָהִסירּוואמנם חזרה בתשובה מועילה על עבירות שבין אדם למקום, אך בעבירות שבין אדם לחבירו אין די בכך, אלא  עַׁ  ,ֵעיָני ִמֶנֶגד מַׁ
קבלו על  - ָהֵרעַׁ  ִחְדלּוה, ויפייס את מי שהוציא עליו שם רע, ואחרי שתתקנו את חטא העבר, על ידי שישיב האדם את הגזילה, וישלם את החבל

למדו את עצמכם לעשות מעשים טובים, שבין אדם למקום. וגם בדברים שבין אדם  - ֵהיֵטב ִלְמדּו )יז( עצמכם לחדול בעתיד ממעשים אלו.
ְשרּוים למשפט, עם מי הדין, בררו היטב בין הניגש - ִמְשָפט ִדְרשּולחבירו,  את הנעשק במשפטו, ולא רק שתעשו משפט אמת  ּכּוזַ  - ָחמֹוץ אַׁ

את ריבה של  ִריבּוהגם שהוא קטן ואינו יודע לתבוע את בעלי הדין,  ,ָיתֹוםאת משפטו של ה ִשְפטּוכשיבואו לפניכם בעלי הדין, אלא גם 
ְלָמָנהה בעלי דינה החזקים ממנה, גם אין משפטה ברור כל כך, כי בדרך כלל יש במשפטי כתובתה  שמלבד זאת שאין לה יכולת לתבוע את ,אַׁ

ר ,ְוִנָּוְכָחה ָנא ְלכּו )יח( טענות והכחשות, מכל מקום ריבו אתם את ריבה עד שיצא משפטה לאור. לראות מדוע אינכם חוזרים בתשובה,  ,ה' יֹאמַׁ
ָשִנים ֵאיֶכםֲחטָ  ִיְהיּו ִאםוהלא אין לכם ממה לחשוש, כי גם  כחוט השני הצבוע באדום ]שאין צבעו האמיתי אדום, אלא נעשה אדום על ידי  - כַׁ

ֶשֶלגצביעה[, וכך התלכלכתם בחטאים, הרי על ידי התשובה  ְלִבינּו כַׁ ְאִדימּו ִאםולא זו בלבד, אלא אפילו  .יַׁ תֹוָלעחטאיכם  יַׁ כתולעת שני,  - כַׁ
י ]ולא רק נצבעה באדום, כמו חוט השני[, וכמו כן חטאיכם כבר נעשו להיות כחלק מעצמכם, מכל מקום על שצבעה האדום הוא צבעה האמית

ֶצֶמרידי התשובה,  ועוד, יש לכם לשים לב לגודל התועלת  )יט( כי אין לך דבר העומד בפני התשובה, ואם כן מדוע אינכם עושים זאת. ,ִיְהיּו כַׁ
ְעֶתםתתרצו  - תֹאבּו ִאםשתהיה לכם מהחזרה בתשובה, כי  וכן התבוננו בגודל הנזק שיארע לכם אם לא  )כ( תֹאֵכלּו. ָהָאֶרץ טּובאת דברי,  ּוְשמַׁ

]מצייר במליצתו כאילו החרב היא בעלת גוף, ותאכל  ְתֻאְכלּו ֶחֶרבאת פי ה',  ּוְמִריֶתםלשמוע בקול ה' ולחזור בתשובה,  ְתָמֲאנּו ְוִאםתשמעו, 
מפסוק זה והלאה מתנבא הנביא על העיר ירושלים: מתאר הנביא דרך מליצה אדם הבא לירושלים, וזוכר אותה  )כא(ִדֵבר.  ה' ִפי ִכיאותם[, 

 ָהְיָתה ֵאיָכהכעיר הנמצאת בתכלית הצדק והאמונה, ותמה על כך שנהפכו כולם לרשעים בבת אחת, ואומר כלפי העבירות שבין אדם למקום, 
לה', ואיך בבת אחת נהפכה ממקום שהוא בתכלית האמונה  ֶנֱאָמָנה ִקְרָיההבוגדת באלוקיה, והלא כעת ממש היתה ירושלים  ,ְלזֹוָנהירושלים 

הרי היתה ירושלים מלאה במשפט אמת והגון בכל  - ִמְשָפט ְמֵלֲאִתילמקום של חטא ועוון. ולגבי הנהגות שבין אדם לחבירו תמה הרואה, 
ָתהבה הצדק, ושהה בה עד אור הבוקר,  ָלןרק בליל אמש  - ָבּה ָיִלין ֶצֶדקזמן רב, אלא מקום, ולא היה זה לפני  בלילה הבא, כבר ילנו בה  ,ְועַׁ

ְצִחים וכנגד  )כב( והלא גם אם אדם ועיר צדיקים עשויים להרשיע, אין השינוי נעשה בבת אחת, ואיך כאן השתנו בתכלית השינוי בבת אחת. ,ְמרַׁ
לירושלים משיב לו הנביא, אכן לא נעשה השינוי בפעם אחת ובבת אחת, אלא מזה זמן רב נטו אט אט מדרך הישר, כי תמיהתו של הבא 

ְסֵפְךבתחילה  ָמִים ָמהּול ָסְבֵאְךהיו מערבים סיגי מתכת פשוטה בתוך הכסף,  - ְלִסיִגים ָהָיה כַׁ ואת היין היו מערבים במים, והיו עוונות אלו  - בַׁ
ִיְךוהסיבה הראשונה לעוונות העם היתה הנהגת ראשיהם, כי  )כג( ם, ומזה יצאו מדחי אל דחי עד שהגיעו לרצוח נפשות.קלים בעיניה היו  ָשרַׁ

ְבֵריסרו מדרך הישר,  - סֹוְרִרים ָנִבים ְוחַׁ והתחברו אל הגנבים, לחלוק עמהם בגניבות, כדי שיעלימו עין ולא יענישו אותם, ואמנם דבר זה לא  - גַׁ
ד ֹאֵהב ֻכלֹוה אצל כל השרים, אלא רק אצל חלקם, אבל הי באהבת השוחד הושוו כל השרים, כי לא היה ביניהם אפילו אחד שלא אהב  - ֹשחַׁ

ְלֹמִנים ְוֹרֵדףשוחד, ומחמת שאהב השר והדיין את השוחד,  נעשה רודף 'שלום', כלומר, כיון שקיבל שוחד משני הצדדים לא יכל לפסוק את  - שַׁ
לשום צד, אלא עשה פשרה ביניהם, כדי שכל אחד יחשוב שהרויח במה שנתן שוחד, ולא דנו כלל את הדינים לאמיתם, אלא היו רדופים  הדין

אף על פי שמצד הדין בית דין נחשב כ'אביהם של יתומים', ומוטל על  ,ִיְשֹפטּו לֹאשלא נתן שוחד,  ,ָיתֹוםבעשיית פשרות שלא כדין. אמנם את ה
לשפוט את משפטם של היתומים ולדאוג להם, והם לא עשו זאת מחמת שלא היה ליתומים שוחד לתת להם, ואף על פי שדיני היתום הדיינים 

ְלָמָנה ְוִריבאינם קשים וסבוכים, בכל זאת לא שפטוהו,  כעת מסדר הנביא  )כד( כלל. ֲאֵליֶהם ָיבֹוא לֹאשדיני גביית כתובתה קשים ומורכבים,  ,אַׁ
אה שיעשה ה' לירושלים, וכדרך הרופא המומחה שתחילה מרפא את המחלה עצמה, ואחר כך יסיר גם את הסיבות למחלה, כדי את דרך הרפו

]שכל צבאות מעלה ומטה בידיו, להעניש את החוטאים[,  ְצָבאֹות ה']שכולם עבדיו, וראויים לעונש על מרידתם[  ָהָאדֹון ְנֻאם ָלֵכןשלא יחלו שוב, 
י ֶאָנֵחם ,הֹוי ,ִיְשָרֵאל ֲאִביר כביכול אקבל תנחומים על האבל של צוררי, שהם העוברים על עבירות שבין אדם לחבירו, שאמנם אינם , ִמָצרַׁ

שהם הכופרים בה'  ,ֵמאֹוְיָבי ְוִאָנְקָמה'אויבי ה'', כיון שעושים עבירות אלו להנאתם, ולא להכעיס, אך צוררים הם לה' בעבירות אלו, 
וכדי להמשיך  )כה( ו ויכולתו, שבהם ינקום ה', ועל ידי שיסיר ה' את המרצחים והכופרים מירושלים, ירפאנה ממחלתה.ומכחישים את כוח

ולהסיר את הסיבה לחטאים אלו, ממשיך את ענין החטא שפתח בו, שהיו מערבים סיגי מתכת בכספם, וזה היה מעוונותיהם הראשונים, 
ִיְך ָיִדי ְוָאִשיָבה ֹבר ְוֶאְצֹרףם, פעם אחר פע ָעלַׁ  ָכל ְוָאִסיָרהעד שאברר ואבדיל את הסיגים מהכסף, ואחרי שיהיו כל מין בפני עצמו,  - ִסיָגִיְך כַׁ
אסיר את המתכות הגרועות מהעולם לגמרי, שלא ימצאו המזייפים מתכות אלו לערבם בכסף ]והנמשל הוא גם על אנשי ירושלים  - ְבִדיָלִיְך

ומאחר והסיבה הראשונה לכל החטאים  )כו( הרשעים מהצדיקים, יכרית את הרשעים לגמרי ויסלקם מהעולם[. עצמם, שלאחר שיבדיל את
ִיְך ְוָאִשיָבההיתה השופטים הרשעים,  ִיְךשהיתה מלאת משפט צדק,  ,ְכָבִראֹשָנההשופטים בין אדם לחבירו,  ,ֹשְפטַׁ היועצים בענינים שבין  ,ְוֹיֲעצַׁ

ְתִח אדם למקום,  ֲחֵרישהיתה קריה נאמנה,  ,ָלהְכבַׁ ֶצֶדק ִעירשוב  ָלְך ִיָקֵראשיהיו שופטייך כבראשונה,  ,ֵכן אַׁ בענינים שבין אדם לחבירו.  ,הַׁ
אחרי שסיים הנביא להוכיח את יהודה וירושלים,  )כז( בדברים שבין אדם למקום. ,ֶנֱאָמָנה ִקְרָיהואחרי שיהיו יועצייך כבתחילה, יקרא לך שוב 

 ,ִתָפֶדה ְבִמְשָפטהעיר ירושלים, שבה היו מצויים יותר עוונות שבין אדם לחבירו,  - ִציֹוןעל העתיד לבוא, כיצד יתקן כל אחד את חטאו, מתנבא 
נים ושאר אנשי יהודה, העתידים לשוב לירושלים מגלותם, שהיה עיקר חטאם בעני - ִבְצָדָקה ְוָשֶביהָ על ידי שיחזרו לעשות בה משפט צדק, 

 :ם שבין אדם למקום, ויחזרו בתשובהשבין אדם למקום, הם יפדו על ידי שיצדיקו את מעשיה

 


