מגילת איכה עם ביאור על פי "פלגי מים" לרבי יעקב מליסא

תכלית המגילה וקינותיה אינה להזכיר את הצרות שאירעו לישראל ,שהרי אין בכך כל תועלת לאדם,
אלא כדרך אדם המזהיר את חבירו מפני המעשים הגוררים אחריהם את הצרות ,ולכן בכל מקום
שמזכיר את הצרה מזכיר גם את החטא שגרם לה ,כדי שידע האדם להזהר מהמעשים הללו.
לשון 'איכה' מורכבת משתי מילים 'אי כה' ,כלומר ,היכן נראו דברים כאלו בעולם ,והטעם שבאמת באו
על ישראל עונשים קשים כל כך ,כיון שמחמת חשיבותם וגדלותם העצומה שנתן להם ה' ,אפילו חטא
קטן ביותר היה נחשב כחטא חמור מאד ,וכל שכן כאשר חטאו באמת בחטאים חמורים מצד עצמם,
שגדל עונשם לאין שיעור.
אמנם כאשר ישובו אל ה' ,ישוב ה' וירחם עלינו ,ינחם אותנו ויבנה בית מקדשינו ותפארתינו ,וישפיע
רוח קדשו עלינו.

)ב( ומבאר על מה בא עליהם העונש ,בָּ כוֹ ִתבְ כֶּה
בַּ ַלּ ְילָה  -על כך שבכו כל ישראל במדבר ,בלילה
של חטא המרגלים ,ואמרו שאינם רוצים להכנס
לארץ ישראל ,והגם שעברו מאז שנים רבות,
וְ ִד ְמעָ ָתהּ עַ ל לֶחֱ יָהּ  -עדיין היו דמעות המרגלים
קיימות כביכול על הלחי של דור החורבן ,כיון
שגם בזמן בית המקדש מאסו בקדושה שבארץ
ישראל והלכו אחרי טומאת עבודה זרהֵ ,אין לָהּ
ְמנַחֵ ם ִמ ָכּל אֹהֲ בֶ יהָ  -מכל הנביאים ,כי בזמן
החורבן התנבאו עליה כולם נבואות לרעה ,כָּל
ֵרעֶ יהָ  -אפילו המלאכים המלמדים זכות על
איְבִ ים ,ללמד
ישראל בָּ גְ דוּ בָ הּ עתה ,הָ יוּ לָהּ ְל ֹ
עליה חובה.

ָשׁבָ ה בָ דָ ד ,ומזכיר תחילה את
פרק א )א( ֵאיכָה י ְ
הבדידות עצמה ,כדי לומר שאף בלא להתייחס
לגדולתה הקודמת של ירושלים ,היתה זו בדידות
עצומה שלא אירע כן לשום אומה ]עד שאמרו
חז"ל שאפילו בעלי החיים נדדו מארץ ישראל
במשך חמשים ושתים שנה לאחר החורבן[ ,ואחר
כך מוסיף ואומר שירושלים היתה בתחילה הָ עִ יר
ַרבָּ ִתי עָ ם  -מרובה באוכלוסין באופן מופלג
ביותר ,שגם אם היו יורדים לדרגת בדידות
רגילה היה בכך צער גדול ,לאחר שהורגלו להיות
עיר גדולה שיושביה מרובים ,ונמצא שירדו
ממדרגה גבוהה ביותר ,אל בדידות עצומה
ביותר ,עד שהָ י ְָתה כְּ ַאלְמָ נָה .ועיר זו ,שהיתה
ַרבָּ ִתי בַ גּוֹיִם  -מולכת על כל הגויים ,שָׂ ָר ִתי
בַּ ְמּ ִדינוֹת  -שוררת על כל המדינות ,הָ י ְָתה לָמַ ס
]כאן מזכיר תחילה את גדלותה ,כיון שעצם
נתינת המס אינה דבר שפל כל כך ,שהרי מדינות
רבות נותנות מס ,אלא שביחס לגדולתה
הקודמת הרי זו השפלה גדולה ,שצריכה לתת
מס לאחרים[ .ובפסוק זה מקונן הנביא על שלשה
דברים ,על ירושלים שנשארה בודדה מיושביה,
על ישראל שנהיו כאלמנה ללא שפע רוח הקודש,
ועל ארץ ישראל ,שנהפכה שררתה לנתינת מס.

)ג( ָגּל ְָתה יְהוּדָ ה ,וגלות זו לא היתה מתוך עושר
ומנוחה ,אלא מֵ ֹענִי וּמֵ רֹב ֲעבֹדָ ה שהיו לה קודם
הגלות ,על ידי הכשדים ,ובעת שגלתה הוכפלו
צרותיה .וגם לאחר הגלות ,כאשר ִהיא ָי ְשׁבָ ה
בַ גּוֹיִם ,עדיין ל ֹא מָ צְ ָאה מָ נוֹחַ  ,כיון ש ָכּל ר ְֹדפֶיהָ ,
אפילו חלש שבחלשיםִ ,ה ִשּׂיגוּהָ  ,כאילו היא
נמצאת תמיד בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים ,אשר אין לה דרך
לברוח.
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כל המצוות נחשבות בעיני העולם לדברי חמד,
ואפילו המצוות החוקיות שלא התבאר טעמם,
ואילו עתה ,בִּ ְנ ֹפל עַ מָּ הּ בְּ יַד צָ ר וְ ֵאין עוֹזֵר לָהּ,
ָראוּהָ צָ ִרים ושָׂ חֲ קוּ עַ ל ִמ ְשׁבַּ ֶתּהָ  -על שבתותיה,
כלומר ,אפילו המצוות השכליות ,כמו שבתות
וימים טובים ,היו עתה לשחוק בעיני הגויים.

)ד( והסיבה לעונשים אלו היתה כיון שדַּ ְרכֵי צִ יּוֹן
המוליכות לבית המקדש היו כאֲ בֵ לוֹתִ ,מבְּ לִי בָּ ֵאי
מוֹעֵ ד ,כי ביטלו ישראל את העליה לרגל למקדש,
ומחמת כן היו כָּל ְשׁעָ ֶריהָ שׁוֹמֵ ִמין ,כֹּהֲ נֶיהָ
נֶאֱ נ ִָחים על כך שנמנע מהם להקריב קרבנות
ולזכות לקדושה ,בְּ תוּ ֶתיהָ נּוּגוֹת  -המון העם
אשר בציון היו עצובים על מיעוט העליה לרגל,
כי ככל שמתרבים יותר האנשים כך מתרבית
הקדושה והשראת השכינה ,וְ ִהיא  -ציון בעצמה,
מַ ר לָהּ על מיעוט קדושתה ,ולכן נענשו ישראל
לגלות ממנה ,ולהיות נרדפים על ידי הכל.

)ח( ומבאר את הטעם לכך שהגויים לעגו למצוות
שעשו ישראל ,כי חֵ ְטא חָ ְט ָאה יְרוּשָׁ ַל ִם ,עַ ל כֵּן
ְלנִידָ ה ]-ללעג ,כמו " ְמנוֹד ר ֹאשׁ" )תהלים מ"ד
ט"ו([ הָ י ָָתה ,כלומר ,כשם שאדם מלוכלך
המתקשט בתכשיטים יהיה בכך ללעג וקלס ,כך
ישראל היו מלאים בחטאים ,עד שכאשר עשו
מצוה אחת היו בכך ללעג ושחוק ,כָּל ְמכַבְּ דֶ יהָ -
המצוות ,שכיבדו אותה קודם לכןִ ,הזִּ ילוּהָ -
גרמו לה בזיון ,כִּ י ָראוּ עֶ ְר ָו ָתהּ  -ראו הכל את
החטאים שעשתה ,ומחמת שהיו האומות מבזים
אותה על המצוות הללו ,גַּם ִהיא נ ֶֶאנְחָ ה ,ו ַָתּשָׁ ב
ָאחוֹר ,כי התחרטו על המצוות שעשו.

)ה( ומחמת חטאיהם הוסרה מהם השגחת ה',
וכיון שהקדושה והטומאה מכוונים זה כנגד זה,
מיד כשסרה מהם השגחת ה' התגברו עליהם
כוחות הטומאה ,עד אשר הָ יוּ צָ ֶריהָ לְר ֹאשׁ  -כל
איְבֶ יהָ שָׁ לוּ -
המיצר להם נעשה ראש וחשובֹ ,
ואף מי שלא היצר להם אלא רק היה להם אויב,
היה יושב בשלווה ,כִּ י ה' הוֹגָהּ  -הסירה
מהשגחתו ,עַ ל רֹב פְּ שָׁ עֶ יהָ  ,והראיה לכך ,כי
אפילו עוֹ ָללֶיהָ  ,שאינם ראויים לעונש מצד
ההשגחה ,הָ לְכוּ גם הם ְשׁבִ י לִפְ נֵי צָ ר ,כי כאשר
הוסרה מהם ההשגחה וניתנו ליד המקרה ,לקו
אף אותם שאינם ראויים מצד עצמם לעונש.

יתהּ  -כמו
)ט( טֻ ְמ ָא ָתהּ בְּ שׁוּלֶיהָ ל ֹא זָכְ ָרה ַאחֲ ִר ָ
אדם ההולך ברפש וטיט ושולי בגדיו מתלכלכים,
ויכול עדיין לחזור לביתו ולנקותם ,אך אם
ימשיך ללכת בדרך זו יתלכלך לגמרי ,ואין לו
תקנה עוד ,כך כאשר התחילו להתלכלך בחטאים
לא זכרו מה יהיה באחריתם אם ימשיכו בדרך
זו ,אלא המשיכו בכך עד שהתלכלכו לגמרי,
ַו ֵתּ ֶרד פְּ ל ִָאים  -ירדה ירידה מופלגת ,המפליאה
את כל רואיה ,ומחמת ירידה עצומה זו ֵאין
ְמנַחֵ ם לָהּ  -הסתלקה ממנה השכינהְ .ר ֵאה ה' ֶאת
עָ ְניִי ,ואף שאין לי זכות מצד עצמי ,ראה כִּ י
ִהגְ ִדּיל אוֹ ֵיב להתפאר בנצחונו ,וראוי לך לעשות
למען כבוד שמך.

)ו( אחרי שאף העוללים הלכו בשבי ,גלתה שכינה
עמהםַ ,ויֵּצֵ א ִמבַּ ת צִ יּוֹן כָּל הֲ דָ ָרהּ ,והיינו השראת
השכינה שהיתה בה ,והטעם לעונש זה ,כי הָ יוּ
שָׂ ֶריהָ כְּ ַא ָיּלִים ל ֹא מָ צְ אוּ ִמ ְרעֶ ה ,וכמו שהאילים
שאינם מוצאים מרעה עוזבים את ילדיהם ]וכמו
שנאמר )ירמיהו י"ד ה'( "כִּ י גַם ַא ֶיּלֶת בַּ שָּׂ דֶ ה
ָילְדָ ה וְ עָ זוֹב כִּ י ל ֹא הָ ָיה דֶּ שֶׁ א"[ ,כך היו השרים
עוזבים את ההמון ,ולא הוכיחו אותם ולא לימדו
אותם ,ומחמת כן נענשו ַו ֵיּלְכוּ בְ ל ֹא ֹכחַ לִפְ נֵי
רוֹדֵ ף.

)י( ומבאר מה שאמר 'כי הגדיל אויב' ,כי יָדוֹ
פּ ַָרשׂ צָ ר עַ ל כָּל מַ חֲ מַ דֶּ יהָ  -על בית המקדש וכליו,
כִּ י ָראֲ ָתה גוֹיִם בָּ אוּ ִמ ְקדָּ שָׁ הּ  -כביכול ראתה
הַ ְקדוּשָׁ ה את הגויים הבאים לבית המקדש ,אֲ שֶׁ ר

וּמרוּדֶ יהָ  ,כֹּל
)ז( זָכְ ָרה יְרוּשָׁ ַל ִם יְמֵ י עָ ְניָהּ ְ
מַ חֲ מֻ דֶ יהָ אֲ שֶׁ ר הָ יוּ ִמימֵ י ֶקדֶ ם  -כי בימי קדם היו

© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.
2

מגילת איכה עם ביאור על פי "פלגי מים" לרבי יעקב מליסא

יתה ל ֹא ָיבֹאוּ בַ ָקּהָ ל ָל  ,ומחמת כן פרחה
צִ וִּ ָ
הקדושה ממקומה ,ולכן יכלו הגויים לשלוט
בבית המקדש ,כי כבר התחללה קדושתו.

 כל זמן שאני מלוכלכת בחטאי ,אבל כשאטהרמחטאי יחזירני אליו ,וכאשה נדה ,העתידה
להטהר לבעלה.

)יא( טעם נוסף לכך שראוי לך לרחם עלינו ,כי
ירדנו עד כדי כך שכָּל עַ מָּ הּ נֶאֱ נ ִָחים ו ְמבַ ְקּ ִשׁים
אכֶל כדי ְלהָ ִשׁיב ָנפֶשׁ,
לֶחֶ םָ ,נ ְתנוּ מַ חֲ מַ דֵּ יהֶ ם בְּ ֹ
ִיתי זוֹ ֵללָה  -התבזיתי בפני
ְר ֵאה ה' וְ הַ בִּ יטָ ה כִּ י הָ י ִ
כל העמים ,וכיון ששם ישראל משותף בשמך יש
בכך בזיון גם לכבוד שמך ,וראוי לך לעשות למען
כבוד שמך המחולל.

ִשׂ ַקד עֹל פְּ שָׁ עַ י בְּ יָדוֹ  -העונש שנותן ה' על
)יד( נ ְ
חטאי ]ועונש זה מכונה 'עול פשעי'[ הוא 'נשקד',
נחשב כנקודות קטנות לעומת מה שהיה ראוי לי,
אך כיון שהחטאים רבים כל כך ,לכן אף אותן
ִשׂ ָתּ ְרגוּ ]-
נקודות קטנות הן רבות מאד ,עד אשר י ְ
ָאריִ ,הכְ ִשׁיל כּ ִֹחי לחזור אליו
יטפסו[ עָ לוּ עַ ל צַ וּ ִ
בתשובה שלמה ,בכך שנ ְָת ַננִי ה' בִּ ידֵ י הגויים
המוסיפים להחטיא אותנו עוד ועוד ,עד שמחמת
כן ל ֹא אוּכַל קוּם לשוב אל ה'.

)יב( פונה עתה אל האומות ואומר להם ,לוֹא
אֲ לֵיכֶם כָּל עֹבְ ֵרי דֶ ֶר  -אתם ,האויבים העוברים
על דרך ה' ,אין הצרות שלי מתייחסות אליכם
כלל ,ואינן מכוחכם ,ולכן אין לכם להתפאר
בהם ,והראיה לכך ,הַ בִּ יטוּ ְוּראוִּ ,אם יֵשׁ בעולם
עוד אומה שיש לה מַ כְ אוֹב כְּ מַ כְ אֹבִ י אֲ שֶׁ ר עוֹלַל לִי,
ואם היה הדבר בדרך הטבע ,היה מזדמן הדבר
גם לאומה אחרת שיקרה לה כן ,ומכך שלא אירע
דבר כזה לשום אומה בעולם ,זו ראיה שהכל בא
עלי כעונש מה' .וראיה נוספת לכך ,כי כל מה
שבא עלי ,הוא אֲ שֶׁ ר הוֹגָה  -אמר ה' ביד עבדיו
הנביאים בְּ יוֹם חֲ רוֹן ַאפּוֹ ,כאשר שלח אותם
להוכיח ולהזהיר מפני הפורעניות שיבואו ,וכיון
שהיתה התראה מאת ה' על כל הדברים הללו,
בודאי זהו עונש שבא ממנו בהשגחה פרטית,
ואין לכם מה להתגאות בכך.

ירי ה' בְּ ִק ְרבִּ י  -פינה והוציא ה'
)טו( ִסלָּה כָל ַאבִּ ַ
את כל הצדיקים מירושלים ,כי לפני החורבן כבר
גלו כל תלמידי החכמים והצדיקים בגלות יכניה
מלך יהודה ,וכיון שהתמעטו הצדיקים המגינים
על העירָ ,ק ָרא עָ לַי מוֹעֵ ד  -ייעד לי זמן שבו יבואו
חוּרי  -הצדיקים
ִשׁבֹּר גם את בַּ ָ
האויבים ,ל ְ
שנותרו בעיר .גַּת דָּ ַר ה' לִבְ תוּלַת בַּ ת יְהוּדָ ה -
ואת שאר העם הרגו כפי שסוחטים ענבים בגת,
לעשות מהם יין.
)טז( עַ ל ֵאלֶּה  -מחמת הבכי על כל הדברים הללו,
אֲ נִי נקראת בפי הכל בתואר 'בוֹכִ יָּה' ,הבוכה
בתמידות ,עֵ ינִי עֵ ינִי י ְֹרדָ ה מַּ יִם מעצמה ,כִּ י ָרחַ ק
ִממֶּ נִּי מלך המשיח הנקרא ְמנַחֵ ם ,מֵ ִשׁיב נַפְ ִשׁי,
וטעם ריחוקו הוא כיון שהָ יוּ בָ נַי שׁוֹמֵ ִמים ,שאין
מי שילמדם תורה ומצוות ,כִּ י גָבַ ר אוֹיֵב בעצתו
הרעה ,להדיח אותי ואת בני מהתורה והמצוות,
ובכך להרחיק את הגאולה.

)יג( וכיון שהוכחתי בראיות כי ִממָּ רוֹם שָׁ לַח ה'
את ה ֵאשׁ בְּ עַ צְ מ ַֹתיַ ,ויּ ְִרדֶּ נָּה  -בודאי הוא בחסדו
גם יפריש ויוציא ממני את הצרות ]'וירדנה' הוא
מלשון רדיית הפת ,הוצאתה מן התנור[ .ואמנם
ה' פּ ַָרשׂ ֶרשֶׁ ת ל ְַרגְ לַי ,אך לא היה זה כדי להרע
לי ,אלא הֱ ִשׁיבַ נִי ָאחוֹר  -כדי להשיב אותי אליו
]בדומה לרשת שפורשים לבעלי חיים כדי לצוד
אותם ולהנות מהם ,ולא כדי להורגם[ ,וגם
כאשר נ ְָת ַננִי ה' שֹׁמֵ מָ ה ,הרי זה רק כָּל הַ יּוֹם דָּ וָה

)יז( פּ ְֵרשָׂ ה צִ יּוֹן בְּ יָדֶ יהָ דרך צער ושבר ,עד ש ֵאין
ְמנַחֵ ם לָהּ ,וצערה הוא בזוכרה כי צִ וָּה ה' ְל ַי ֲעקֹב
ְסבִ יבָ יו צָ ָריו  -מחמת חֲ טָ ֵאי עַ ם יעקב ציוה ה'
שיהיו הצרים סביביו ,ועל ידי זה הָ י ְָתה יְרוּשָׁ ַל ִם
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ל ְִקר ֹא ֻכלָּם בְּ שֵׁ ם ה' לְעָ בְ דוֹ ְשׁכֶם ֶאחָ ד" ,וְ ִי ְהיוּ
מנִי  -יהיו גם הגויים בדרגה גבוהה יותר ,ויהיו
ָכ ֹ
כמו עם ישראל לעבוד את ה'.

ְלנִדָּ ה בֵּ ינֵיהֶ ם ,כי הסתלקה ממנה השראת
השכינה ,כאילו היתה נדה ,מרוחקת.
)יח( כיון שהיה עונשם של ישראל גדול מאד ,ולא
רצו שיתחלל שם ה' בגויים ,לכן הצדיקו עליהם
את הדין ואמרו ,צַ ִדּיק הוּא ה' בעונש שנתן לי ,כִּ י
יתיִ ,שׁ ְמעוּ נָא כָל הָ עַ ִמּים ,מה גרם לי
פִ יהוּ מָ ִר ִ
החטאְ ,וּראוּ מַ כְ אֹבִ י שאירע לי מחמת כן,
חוּרי שלא טעמו טעם חטא ,הָ לְכוּ
בְּ תוּ ַתי וּבַ ַ
בַ שֶּׁ בִ י ,בגלל עוונותי.

)כב( וכיון שהם רעים כל כך ,לכן אבקש כי
אותם גויים שאינם ראויים לאותו יום שבו
יעבדו גם הם את ה'ָ ,תּב ֹא כָל ָרעָ ָתם ְל ָפנֶי ,
וְ עוֹלֵל ָלמוֹ כַּאֲ שֶׁ ר עוֹ ַלל ְָתּ ִלי עַ ל כָּל פְּ שָׁ עָ י ]ולשון
'עולל' נאמרת על המעשה עצמו ולא על התכלית
הרצויה ,כי אצל ישראל היו היסורים לתכלית
טובה ,ואילו בקשתינו היא שאל הגויים יבואו
היסורים עצמם ,אך ללא התכלית הטובה
שהיתה לנו ,ולכן אמר לשון 'עולל'[ ,כִּ י בגלל
הגויים הללו ַרבּוֹת ַא ְנח ַֹתי ,וְ לִבִּ י דַ וָּי.

אתי ל ְַמ ַאהֲ בַ י  -החשבתי והגדלתי את
)יט( ָק ָר ִ
האומות ]ו'קראתי' הוא לשון גדולה וחשיבות,
אתי בְ שֵׁ ם בְּ צַ ְל ֵאל" )שמות ל"א ב'([,
"ק ָר ִ
כמו ָ
הֵ מָּ ה ִרמּוּנִי  -הם היטו את לבבי מאחרי ה' ,עד
אשר אפילו כשכֹּהֲ נַי וּזְ ֵקנַי בָּ עִ יר ָגּוָעוּ לא ריחמתי
ָשׁיבוּ ֶאת נַפְ שָׁ ם,
אכֶל ָלמוֹ וְ י ִ
עליהם ,כִּ י בִ ְקשׁוּ ֹ
ואפילו אוכל להשיב נפש לא נתתי להם ]כמו
שנאמר )יחזקאל ט"ז מ"ט( בתוכחה לאנשי
חוֹת  ,גָּאוֹן
ירושלים " ִהנֵּה זֶה הָ יָה עֲוֹן ְסדֹם אֲ ֵ
נוֹתיהָ  ,וְ יַד
ִשׂבְ עַ ת לֶחֶ ם ,וְ שַׁ ְלוַת הַ ְשׁ ֵקט הָ יָה לָהּ וְ לִבְ ֶ
יקה"[.
עָ נִי וְ ֶאבְ יוֹן ל ֹא הֶ חֱ זִ ָ

פרק ב )א( ]הפסוקים הבאים מתפרשים בדרך
תנחומים לישראל ,להראות את גודל חסדיו של
ה' אפילו בעת העונש[ֵ .איכָה יָעִ יב בְּ ַאפּוֹ ה' ֶאת
בַּ ת צִ יּוֹן  -כאשר עלה במחשבתו של ה' להעיב
ולהחשיך את בת ציון ]ולכן נאמר 'יעיב' ,בלשון
עתיד[ ,רצה שלא יאבדו ישראל לגמרי ,ולכן
ִה ְשׁלִי ִמשָּׁ מַ יִם ל ֶא ֶרץ את השכינה הקדושה
ִשׂ ָר ֵאל ,שכביכול תלך בגלות
המכונה ִתּפְ ֶא ֶרת י ְ
יחד עם ישראל ,וְ ל ֹא ָזכַר כביכול שהשכינה היא
הֲ דֹם ַרגְ לָיו ,בְּ יוֹם ַאפּוֹ ,ועל ידי שהשכינה עמנו
בגלות ,בטוחים אנו שניגאל.

)כ( ְר ֵאה ה' ,כִּ י עתה שנעשה צַ ר לִי מרוב הצרות,
ומֵ עַ י חֳ מַ ְרמָ רוּ ]-התכווצו[ ,ובאמת כעת כבר
נ ְֶה ַפּ לִבִּ י בְּ ִק ְרבִּ י לחזור למוטב ,כִּ י ידעתי שמָ רוֹ
יתי ,אך לא הועיל לי הדבר ,כי עדיין ִמחוּץ
מָ ִר ִ
ִשׁכְּ לָה חֶ ֶרב ,בַּ בַּ יִת היתה ֵאימָ ה כַּמָּ וֶת.

)ב( הגדיל ה' חסדו בכך שלא העניש מיד
בנפשות ,אלא תחילה בִּ לַּע ה' וְ ל ֹא חָ מַ ל רק ֵאת
כָּל נְאוֹת ַי ֲעקֹב ,שהם הבתים ,הָ ַרס בְּ עֶ בְ ָרתוֹ רק
את ִמבְ צְ ֵרי בַ ת יְהוּדָ הִ ,הגִּ יעַ ל ָָא ֶרץ ,שמא על ידי
זה יחזרו בתשובה ,ועל ידי ששפך תחילה חמתו
על עצים ואבנים ,לכן גם כאשר העניש את
ישראל בעצמם ,היה די בכך ש ִחלֵּל מַ ְמ ָלכָה
וְ שָׂ ֶריהָ  ,ולא נהרגו כולם.

)כא( ואם היה הדבר בצינעא לא היה הדבר קשה
בעיני כל כך ,אך עתה שָׁ ְמעוּ כל הגויים כִּ י נֶאֱ נָחָ ה
ָאנִי ,ועל כך ֵאין ְמנַחֵ ם לִי  -איני יכולה לקבל
איְבַ י אשר שָׁ ְמעוּ ָרעָ ִתי ,שָׂ שׂוּ ,כִּ י
תנחומים ,כָּל ֹ
ית .אך ראה את ההבדל ביני
ידעו ש ַא ָתּה עָ ִשׂ ָ
לבינם ,כי בעוד הם שמחים על צרותי ומפלתי,
תפילתי תמיד היא לטובת הגויים ,ובקשתי היא
את  -שיבוא היום שעליו התנבא
את יוֹם ָק ָר ָ
שהֵ בֵ ָ
רוּרה
צפניה )ג' ט'( "כִּ י ָאז ֶא ְה ֹפּ ֶאל עַ ִמּים שָׂ פָה בְ ָ

ִשׂ ָר ֵאל ,הֵ ִשׁיב ָאחוֹר
)ג( גָּדַ ע בָּ חֳ ִרי ַאף ֹכּל ֶק ֶרן י ְ
י ְִמינוֹ  -היה נראה כאילו השיב לאחור את מידת
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שמצא מקום לבית המקדש ,וחילל את הכהונה,
שעיקרה היא העבודה בבית המקדש.

הרחמים בכך שנהרגו הצדיקים ]כמו שיאמר
בפסוק הבא[ ,אך באמת עשה כן ִמפְּ נֵי אוֹיֵב -
מפני המקטרג ,שלא יקטרג על כל ישראל ,כי
מיתת הצדיקים מכפרת על עוון הדורַ .ויִּבְ עַ ר
קב כְּ ֵאשׁ לֶהָ בָ ה ָאכְ לָה סָ בִ יב ,כלומר ,תחילה
בְּ ַי ֲע ֹ
היתה האש רק סביב לירושלים ,בעשרת
השבטים ,ולא בתוך ירושלים ,כי עדיין המתין
להם ה' שמא יחזרו בתשובה.

)ז( מבאר כיצד יכלו הגויים לשלוט בבית
המקדש ,והרי הוא מכוון כנגד המקדש של
מעלה ,כי ָזנַח ה' את ִמזְ בְּ חוֹ  -מקדש של מעלה,
ועל ידי זה נ ִֵאר ]-ביטל[ את ִמ ְקדָּ שׁוֹ של מטה,
נוֹתיהָ  ,שכבר
ִה ְסגִּ יר בְּ ַיד אוֹיֵב רק את חוֹמֹת ַא ְר ְמ ֶ
לא היתה בהם קדושה ,ועל ידי זה יכלו לשלוט
בהם ,עד שקוֹל של שמחה ָנ ְתנוּ האויבים בְּ בֵ ית
ה' ,כְּ יוֹם מוֹעֵ ד  -כשמחה שיש ביום מועד.

)ד( מוסיף לתאר את חסדי ה' ,כי בתחילה רק
דָּ ַר ַק ְשׁתּוֹ להיראות כְּ אוֹיֵב ,כדי להטיל יראה על
ישראל ,שמא יגרום להם הפחד לחזור בתשובה,
נִצָּ ב י ְִמינוֹ כְּ צָ ר  -את 'ימינו' ,שזו מידת הרחמים,
העמיד בכך שנראה כאילו הוא צר ,כלומר ,כשם
שהרופא הצריך לחתוך אבר מהחולה כדי
לרפאותו מעורר את מידת הרחמים שלו על
החולה כדי לעשות מעשה אכזריות של חיתוך
האבר החולה ,כך ה' השתמש במידת הרחמים
ַויַּהֲ רֹג על ידה כֹּל מַ חֲ מַ דֵּ י עָ יִן  -את הצדיקים ,כדי
שמיתת הצדיקים תכפר על כל הדור ,ולא ייהרגו
כולם .ועוד זאת עשה ,שרק בְּ אֹהֶ ל בַּ ת צִ יּוֹן ,על
עצים ואבנים ,שָׁ ַפ כּ ֵָאשׁ חֲ מָ תוֹ ,אך לא על
ישראל עצמם.

)ח( חָ שַׁ ב ה' לְהַ ְשׁ ִחית את חוֹמַ ת בַּ ת צִ יּוֹן ,מיד
כאשר נָטָ ה ָקו לייסדה ,כמו שנאמר )ירמיהו ל"ב
ל"א( "כִּ י עַ ל ַאפִּ י וְ עַ ל חֲ מָ ִתי הָ י ְָתה לִּי הָ עִ יר הַ זּ ֹאת
ירהּ
אוֹתהּ וְ עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה לַהֲ ִס ָ
ָ
ל ְִמן הַ יּוֹם אֲ שֶׁ ר בָּ נוּ
מֵ עַ ל ָפּנָי" ,ל ֹא הֵ ִשׁיב יָדוֹ ִמבַּ לֵּעַ  -לא חזר בו
ממחשבה זו עד שאכן השחיתהַ ,ויַּאֲ בֶ ל  -עשה
כאבלים את החֵ ל ]-חומה נמוכה[ וְ חוֹמָ ה ,י ְַחדָּ ו
אֻ ְמלָלוּ.
)ט( בא ללמד עתה את חשיבות התורה ולומדיה,
כי טָ בְ עוּ בָ ָא ֶרץ ְשׁעָ ֶריהָ  ,ולא שלטה בהם יד אויב,
כיון שהם נתנו כבוד לתורה בכך שנפתחו
מאליהם לכבוד ארון הברית בעת חנוכת בית
המקדשִ ,אבַּ ד וְ ִשׁבַּ ר בְּ ִריחֶ יהָ כדי שלא יעכבו את
טביעת השערים ,ולעומת זאת ,מַ ְלכָּהּ וְ שָׂ ֶריהָ
תּוֹרה  -בחטא ביטול
ָ
נשבו בַ גּוֹיִם כיון ש ֵאין
יאיהָ
תורה ,והיה ביטול תורה זה גַּם בזמן שנְבִ ֶ
עדיין ל ֹא מָ צְ אוּ חָ זוֹן מֵ ה' ,כלומר ,קודם
שהתנבאו הנביאים נבואות קשות על החורבן,
והיה להם עדיין רב טוב ,מכל מקום לא עסקו
בתורה כראוי.

)ה( אף שעדיין לא שבו ישראל בתשובה ,הָ יָה ה'
רק כְּ אוֹיֵב ]-ולא 'אויב' ממש[ ,בִּ לַּע רק חלק
נוֹתיהָ ,
ִשׂ ָר ֵאל ]ולא את כולם[ ,בִּ לַּע כָּל ַא ְר ְמ ֶ
מי ְ
ִשׁחֵ ת ִמבְ צָ ָריו ,כדי לשפוך חמתו על עצים ואבנים
של ארמונות ומבצרים ,ולא על נפשות ישראל,
ַויּ ֶֶרב בְּ בַ ת יְהוּדָ ה ַתּאֲ ִניָּה וַאֲ ִניָּה  -צער ויללה.
)ו( ַו ַיּ ְחמֹס ַכּגַּן שֻׂ כּוֹ  -הכרית את בית קדש
הקדשים כפי שמכריתים ירקות גינהִ ,שׁחֵ ת
מעֲדוֹ  -החריב את בית המקדש ,ששם נועד ה'
ֹ
עִ ם ישראלִ ,שׁכַּח ה' בְּ צִ יּוֹן מוֹעֵ ד וְ שַׁ בָּ ת מרוב
הצרות שבאו עליהםַ ,ו ִיּנ ְַאץ בְּ זַעַ ם ַאפּוֹ מֶ ֶל וְ כֹהֵ ן
 מחמת האף והחימה לא השגיח על מלכות ביתדוד ,שדוד המלך הוא שלא נתן שינה לעיניו עד

)י( ועוון זה של ביטול תורה היה גדול כל כך ,עד
ֵשׁבוּ ל ָָא ֶרץ י ְִדּמוּ זִ ְקנֵי בַ ת צִ יּוֹן  -הושיב
שעל ידו י ְ
נבוכדנצר על הארץ את זקני הסנהדרין ,הֶ עֱלוּ
הוֹרידוּ ל ָָא ֶרץ ר ֹאשָׁ ן
עָ פָר עַ ל ר ֹאשָׁ ם ,חָ גְ רוּ שַׂ ִקּיםִ ,
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יא ִי ]-נביאי השקר[ חָ זוּ ָל שָׁ וְ א וְ ָתפֵל
לכך ,כי נְבִ ַ
 דברים שאין בהם טעם ,וְ ל ֹא גִ לּוּ עַ ל עֲוֹ ֵנדּוּחים
בוּת ַ ,ויֶּחֱ זוּ ָל מַ ְשׂאוֹת שָׁ וְ א ,וּמַ ִ
לְהָ ִשׁיב ְשׁ ֵ
 -דברים שהדיחו אתכם מהדרך הטובה.

בְּ תוּ ת יְרוּשָׁ ָל ִם  -הצדיקים שלא חטאו מעולם,
ומכונים 'בתולות ירושלים'.
)יא( ָכּלוּ בַ ְדּמָ עוֹת עֵ ינַי ,חֳ מַ ְר ְמרוּ ]-התכווצו[ מֵ עַ י,
ִנ ְשׁ ַפּ ל ָָא ֶרץ כְּ בֵ ִדי עַ ל שֶׁ בֶ ר בַּ ת עַ ִמּי ,בֵּ עָ טֵ ף עוֹלֵל
וְ יוֹנֵק בִּ ְרחֹבוֹת ִק ְריָה ,כי בעוון זה של ביטול
תורה לקו גם עוללים ויונקים שלא טעמו טעם
חטא.

)טו( סָ פְ קוּ עָ ַל ִי ַכּ ַפּ ִים כָּל עֹבְ ֵרי דֶ ֶר  ,שָׁ ְרקוּ דרך
פליאה מופלגתַ ,ו ָיּנִעוּ ר ֹאשָׁ ם כמצטערים עַ ל בַּ ת
ֹאמרוּ שהיתה כְּ לִילַת
יְרוּשָׁ ָל ִם ,הֲ ז ֹאת הָ עִ יר שֶׁ יּ ְ
יֹפִ י במעלותיה ,מָ שׂוֹשׂ ְלכָל הָ ָא ֶרץ ,ועתה היא
מלוכלכת בחטאים כל כך.

ֹאמרוּ ַאיֵּה דָּ גָן ָו ָייִן ,בְּ ִה ְתעַ ְטּפָם
)יב( ל ְִאמּ ָֹתם י ְ
ֶכּחָ ָלל בִּ ְרחֹבוֹת עִ יר ,בְּ ִה ְשׁ ַתּ ֵפּ נַפְ שָׁ ם ֶאל חֵ יק
ִאמּ ָֹתם.

איְבַ ִי  ,שָׁ ְרקוּ ַויַּחַ ְרקוּ
)טז( פָּצוּ עָ ַל ִי פִּ יהֶ ם כָּל ֹ
שֵׁ ןָ ,א ְמרוּ בִּ לָּעְ נוּ ]-השחתנו[ַ ,א זֶה הַ יּוֹם
שֶׁ ִקּוִּ ינֻהוּ ,מָ צָ אנוָּ ,ר ִאינוּ.

)יג( עתה מתאר את ההפלגה העצומה שהיתה
בעונשם של ישראל ,וכנגד זה את ההפלגה
לטובה שתהיה להם לעתיד לבוא ,מָ ה אֲ עִ ידֵ -
מה העדים שאביא לך על חטאייך ,והרי אין בזה
צורך כלל ,כיון שהדברים מפורסמים ואינם
צריכים ראיה ,מָ ה אֲ דַ מֶּ ה ָלּ  -את מי אדמה לך
שקיבל עונש כמותך ,הַ בַּ ת יְרוּשָׁ ַל ִם ,והרי מעולם
לא היתה אומה שנענשה כל כך .וכנגד הנחמה
שעתידה לבוא אומר לה ,מָ ה ַא ְשׁוֶה ָלּ וַאֲ נַחֲ מֵ -
את מי אוכל להשוות לך שתהיי כמותו ועל ידי
זה תתנחמי ,והרי לעתיד לבוא תהיה הנחמה
באופן מופלג כל כך שלא היה לשום אומה,
ותהיה מעלת ישראל יותר ממלאכי השרת,
בְּ תוּלַת בַּ ת צִ יּוֹן  -ואז יהיו כולם צדיקים
המכונים 'בתולות' ,שלא טעמו טעם חטא ,כִּ י
גָדוֹל ַכּיָּם ִשׁבְ ֵר  -כי המכאובים והיסורים
הבאים עלייך דומים לים ,שכל המים שבעולם
זורמים אליו ואינו מתמלא ,כך על אף כל
היסורים שבאים על ישראל ,אינם כליםִ ,מי
י ְִרפָּא ָל  ,כי אין לישראל רופא חיצוני ,אלא
כאשר הם שבים בתשובה ,הם מרפאים את
עצמם.

)יז( עָ שָׂ ה ה' אֲ שֶׁ ר זָמָ ם ,כי התקיימו כל הקללות
הכתובות בתורה ,ואפילו אלו שאינן כתובות,
אלא רק 'אשר זמם' ,שהיו במחשבה ,גם הם
באו ,וכמו שנאמר )דברים כ"ח ס"א( "גַּם כָּל חֳ לִי
תּוֹרה הַ זּ ֹאת
וְ כָל מַ כָּה אֲ שֶׁ ר ל ֹא כָתוּב בְּ סֵ פֶר הַ ָ
יַעְ לֵם ה' עָ לֶי עַ ד ִהשָּׁ ְמדָ " ,אך עם כל זה נהג
עמנו ה' בחסד ורחמים ,כי בִּ צַּ ע ]-חילק[ את
ֶא ְמ ָרתוֹ אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ִמימֵ י ֶקדֶ ם ,שאמר בנבואה
)שם( "עַ ד ִהשָּׁ ְמדָ " ,וביטל ה' את החלק הזה של
הקללה ,שלא יבוא על ישראל ,אלא שפך חמתו
בכך שהָ ַרס את בית המקדש וְ ל ֹא חָ מָ לַ ,ויְשַׂ מַּ ח
עָ ַל ִי אוֹיֵב ,ובכך שהֵ ִרים ֶק ֶרן צָ ָר ִי .
)יח( והטעם שהתבטלה קללה זו ,כיון שמרוב
הצרות צָ עַ ק לִבָּ ם של ישראל ֶאל ה' ,עד שביטל
ידי ַכנַּחַ ל
הוֹר ִ
מעליהם גזירה זו .חוֹמַ ת בַּ ת צִ יּוֹןִ ,
ִדּ ְמעָ ה יוֹמָ ם ָו ַל ְילָהַ ,אל ִתּ ְתּנִי פוּגַת ָל  -אל
תפסיקי מלבכותַ ,אל ִתּדֹּם בַּ ת עֵ י ֵנ ]-השחור
שבעין ,כמו שנאמר )תהלים י"ז ח'( "שָׁ ְמ ֵרנִי
כְּ ִאישׁוֹן בַּ ת עָ יִן"[.
קוּמי ֹרנִּי ]-הרימי קול בכי[ בַ ַלּ ְילָה ,לְר ֹאשׁ
ִ
)יט(
ַא ְשׁמֻ רוֹתִ ,שׁפְ כִ י כַמַּ יִם לִבֵּ ֹנכַח פְּ נֵי ה'ְ .שׂ ִאי

)יד( וכנגד מה שאמר )פסוק י"ג( שהיו חטאיה
גדולים ומפורסמים ביותר ,מבאר את הטעם
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)ג( וישראל מנחמים עצמם לומר שאין להם
להתיאש מהגאולה ,כי ַא בִּ י יָשֻׁ ב יַהֲ ֹפ יָדוֹ כָּל
הַ יּוֹם  -דרכו של ה' תמיד היא לשוב ולהפוך את
הנהגתו עמנו לטובה ,לאחר שנשוב בתשובה.

ֵאלָיו ַכּ ַפּ ִי לבקש עַ ל ֶנפֶשׁ עוֹ ָל ַל ִי  ,הָ עֲטוּפִ ים
בְּ ָרעָ ב בְּ ר ֹאשׁ כָּל חוּצוֹת.
)כ( ְר ֵאה ה' את צרותי ,וְ הַ בִּ יטָ ה על כל העונשים
שבאו עלי ,ל ְִמי מהאומות עוֹ ַלל ְָתּ כֹּהִ ,אם אירע
ָשׁים פִּ ְריָםֹ ,ע ְללֵי ִטפּ ִֻחים .ורוח
להם שתּ ֹא ַכ ְלנָה נ ִ
הקודש משיבה להםִ ,אם יֵהָ ֵרג בְּ ִמ ְקדַּ שׁ ה' כֹּהֵ ן
וְ נָבִ יא ,כי ישראל הרגו בבית המקדש את זכריה
בן יהוידע שהיה כהן ונביא ,לאחר שהוכיח
אותם על חטאיהם.

)ד( עתה מקוננת כנסת ישראל ואומרת ,בִּ לָּה
מוֹתי ,וכמו שמי שנשברו
עוֹריִ ,שׁבַּ ר עַ צְ ָ
בְ שָׂ ִרי וְ ִ
עצמותיו והושחתו בשרו ועורו שוב אין לו
רפואה ,כך לאחר שנלקחו מישראל כל
הצדיקים ,חששו שאבדה תקוותם.
)ה( ואמנם לפעמים נענש האדם על ידי כעס הבא
פתאום ,ואז יש תקוה שיסור הכעס ותסור
המכה ,אך עתה בָּ נָה עָ לַי ַויּ ַַקּף ר ֹאשׁ ]-מין עשב
וּתל ָָאה ,כלומר ,היו הצרות והיסורים
מר[ ְ
מסודרים ובנויים בתחבולות רבות כדרך שבונים
בנין ,להביא עלי את הדברים על ידי סיבות רבות
ושונות.

)כא( שָׁ כְ בוּ ל ָָא ֶרץ חוּצוֹת ,נַעַ ר וְ ז ֵָקן ,בְּ תוּ ַתי
חוּרי נָפְ לוּ בֶ חָ ֶרב .הָ ַרגְ ָתּ בְּ יוֹם ַא ֶפּ  ,טָ בַ ְח ָתּ ל ֹא
וּבַ ַ
חָ מָ ל ְָתּ.
)כב( אומרים עתה ישראל לקדוש ברוך הוא ,הרי
גוּרי ִמסָּ בִ יב ,כלומר,
אם ִתּ ְק ָרא כְ יוֹם מוֹעֵ ד ְמ ַ
כשם שכל האומות התאספו כעת להלחם בי ,הרי
אם היית קורא להם לשפוט אותם על
עוונותיהם ,כאשר נשפטתי אני ,וְ ל ֹא הָ יָה בְּ יוֹם
ַאף ה' ָפּלִיט וְ שָׂ ִריד מהם ,כי עוונותיהם מרובים
משלי ,ובודאי היו מתחייבים כליה גמורה ,אלא
שאין אתה שופט אותם כלל ,ואילו אותי אתה
איְבִ י
יתיֹ ,
שופט על ידם ,ולכן אֲ שֶׁ ר ִטפּ ְַח ִתּי וְ ִרבִּ ִ
כִ לָּם.

הוֹשׁיבַ נִי ,כי לא ראיתי כלל אור
ִ
)ו( בְּ מַ חֲ שַׁ כִּ ים
בנבואה זו ,כְּ מֵ ֵתי עוֹלָם שנשכח זכרם מלב ,כך
נראה שאין לנו תקווה להתרפא.
)ז( וכאילו גָּדַ ר ה' בַּ ע ֲִדי את דרכי התשובה ,וְ ל ֹא
ֵאצֵ א מהעוונות ומהיסורים שבאו עליִ ,הכְ בִּ יד
נְחָ ְשׁ ִתּי  -את המעשים המשולים ל'נחושת' ,שהם
אכילה ושתיה ושאר צרכי הגוף ,שניתן לעשותם
לשם שמים וניתן לעשותם לשם עבירה ,הכביד
עלי את היצר הרע ,להיטמא במעשים אלו.

פרק ג )א( מקונן עתה הנביא ואומר ,אֲ נִי הַ גֶּבֶ ר
ָר ָאה במחזה הנבואה את ה ֳענִי  -היסורים
העתידים לבוא בזמן החורבן ,שהוא בְּ שֵׁ בֶ ט
עֶ בְ ָרתוֹ  -בדרך כעס ונקמה ,ולא בדרך חמלה
ורפואה ,כפי שחותך הרופא את המכה כדי
להציל את שאר הגוף.

)ח( ומחמת שנטמאתי בחטאיַ ,גּם כִּ י ֶאזְ עַ ק
וַאֲ שַׁ וֵּעַ  ,שָׂ ַתם ְתּפִ לּ ִָתי ,כי אין תפילתי טהורה
וראויה לעלות למעלה.

אוֹתי נָהַ ג  -הנהיג
)ב( ראיתי במראה הנבואה ש ִ
אותי ה' בידוַ ,ו ֹיּ ַל  -הראני את ישראל ההולכים
בגלות לבדם ,ללא הנהגה שיאחז ה' בידם ,והכל
חשֶׁ וְ ל ֹא אוֹר ,ואילו היו אלו יסורים
היה רק ֹ
שתכליתם לרפא ולהיטיב ,היה ה' מראה לו גם
אור בתוך החושך.

)ט( וכל כך הוכבד עלי עול היצר הרע ]המוזכר
בפסוק ז'[ ,עד אשר יצר זה גָּדַ ר ְדּ ָרכַי בְּ גָזִ ית -
חסם את דרכי התורה והמצוות שלי באבני גזית
גדולות ,ועל ידי זה נ ְִתיב ַֹתי עִ וָּה  -הרגילני
בדרכים אחרות ,מעוותות ורעות.
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)יח( ָואֹמַ ר ברוב יאושיָ ,אבַ ד נִצְ ִחי וְ תוֹחַ ל ְִתּי מֵ ה'
 מה שקיותי וייחלתי להיות נצחי וקיים לעולם,אבדה תקוה זו.

)י( דֹּב א ֵֹרב הוּא לִי  -היצר הרע נוהג עימי כדוב
האורב להחטיאני ,וכאשר בא להענישני הרי הוא
כאֲ ִרי בְּ ִמ ְס ָתּ ִרים ,המסתתר וממתין לטרף,
והורגו מיד ,כך באה עלי הצרה בפתע פתאום.

)יט( זְ כָר נא ה' ,כי עָ ְניִי  -היסורים שבאו עלי
רוּדי  -ומה שמרדתי בתחילה בה' ,הוא
וּמ ִ
עתהְ ,
אצלי עתה ַל ֲענָה וָר ֹאשׁ  -כמו מאכל ומשקה
מרים מאד ,כלומר ,אנו מתחרטים עתה על
העוונות הללו.

סוֹרר -
)יא( ומתוך שרצה היצר להחטיאניְ ,דּ ָרכַי ֵ
הניח בדרך התורה והמצוות שלי 'סירים' ,קוצים
וברקנים ,כדי שלא אוכל לקיימם כראוי,
ַשּׁחֵ נִי  -גרם לי להיות רע ולדרוך על התורה
ַו ְיפ ְ
והמצוות ,ומחמת כן בעת הפורענות שָׂ מַ נִי שֹׁמֵ ם.

)כ( זָכוֹר ִתּזְ כּוֹר את הדברים האמורים בפסוק
הקודם ,וְ ָתשׁוֹחַ עָ לַי נַפְ ִשׁי  -תסייע לי שתהא
נפשי כנועה אליך ,ולא אמרוד עוד.

)יב( ובהגיע זמן זה של הפורענות ,דָּ ַר ַק ְשׁתּוֹ
לירות בי את כל חיציוַ ,ויַּצִּ יבֵ נִי כַּמַּ טָּ ָרא לַחֵ ץ.

)כא( ז ֹאת  -את האמור בפסוק הבאָ ,א ִשׁיב ֶאל
אוֹחיל  -לכן אייחל לה'.
לִבִּ י ,עַ ל כֵּן ִ

)יג( והיצר הרע הֵ בִ יא בְּ כִ ְלי ָֹתי בְּ נֵי ַא ְשׁפָּתוֹ -
הביא בתוך מחשבותי חיצים רוחניים ]מתוך
ה'אשפה' ,שזהו הכלי שמניחים בו את החיצים[,
להחטיאני אף במחשבות.

)כב( ומה הוא הדבר שאשיב אל ליבי ,חַ ְסדֵ י ה'
כִּ י ל ֹא ָת ְמנוּ  -בזה שנהג עמנו ה' בחסד ,שלא
תמנו בתוקף הצרות ,רואה אני כִּ י ל ֹא כָלוּ
ַרחֲ מָ יו.

)יד( אומר הנביא ,כל זה אירע לישראל מפני
ִיתי ְשּׂחֹק ְלכָל עַ ִמּי כשאמרתי להם את
שהָ י ִ
נבואות הפורענות ,נְגִ ינ ָָתם הייתי ,דרך לעג ,כָּל
הַ יּוֹם.

)כג( חֲ דָ ִשׁים לַבְּ ָק ִרים ַרבָּ ה אֱ מוּנ ֶָת  -מה שאני
רואה שבכל בוקר מתחדשים חסדים חדשים
מאת ה' ,זה מרבה ומחזק את האמונה בליבי.

רוֹרים  -החטיאני היצר
)טו( ִה ְשׂבִּ יעַ נִי בַ ְמּ ִ
בחטאים רבים ,הדומים למרור ,שתחילתו מתוק
וסופו מרִ ,ה ְר ַונִי ַל ֲענָה  -הביא עלי ה' עונשים
מרים כלענה ,מתחילתם ועד סופם.

)כד( עד שמרוב האמונה ,חֶ ל ְִקי ה' ָא ְמ ָרה נַפְ ִשׁי -
אוֹחיל ]-
ִ
נפשי אומרת שה' הוא חלקה ,עַ ל כֵּן
אקווה[ לוֹ.

)טז( ַויַּגְ ֵרס בֶּ חָ צָ ץ ִשׁנָּי  -בשעת החטא הייתי
דומה למי שאוכל מאכל שיש בו חצץ המשבר את
השינים ]אך גם נהנה מעט מטעם המאכל,
ובדומה לכך בשעת החטא היתה להם הנאה
קצת[ ,ובשעת העונש ִהכְ פִּ ישַׁ נִי  -כאילו כפה את
כולי בָּ ֵאפֶר ,שיש בכך רק צער ויסורים.

)כה( אומר הנביא לישראל ,אין לכם להתייאש
מהגאולה ,כי טוֹב ה' ְלקוָֹו  -למקווים לוְ ,ל ֶנפֶשׁ
ִתּ ְד ְרשֶׁ נּוּ  -לנפש הדורשת ממנו שיוליכנה בדרך
הטוב.
)כו( טוֹב ה' ,וְ י ִָחיל וְ דוּמָ ם  -למי שהוא מייחל
בדממה ומצפה ל ְִתשׁוּעַ ת ה' ]ונרמז בכך גם שטוב
ה' למי שהוא 'יחיל ודומם לתשועת ה'' ,כלומר,
שעיקר תקוותו ואבלותו היא על צער השכינה,
ומצפה לתשועת ה' ,ואינו מרגיש בצרת עצמו,
ולפי זה 'דומם' הוא מלשון אבלות[.

)יז( ו ִַתּזְ נַח ִמשָּׁ לוֹם נַפְ ִשׁי  -כיון שנפשי זנחה את
יתי  -שכחתי את
ָשׁ ִ
התורה הקרויה שלום ,לכן נ ִ
כל הטוֹבָ ה.
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)לז( ומביא ראיה נוספת לכך שכל מלחמותיו
ונצחונותיו של נבוכדנצר היו בגזירת ה' ,כי ִמי
זֶה ָאמַ ר ו ֶַתּ ִהי  -וכי יתכן שיהיה כח כזה ביד
אדם ,שכל מה שהוא יאמר יתקיים ,כפי שהיה
עם נבוכדנצר ,שהתקיימו כל גזירותיו ,אם ה' ל ֹא
צִ וָּה זאת ,ולכן עלינו לייחל ולהמתין לישועת ה',
כי כשם שהגזירה הגיעה בציוויו ,כך לאחר זמן
הוא יושיענו.

)כז( טוֹב ה' ַלגֶּבֶ ר ,כִּ י יִשָּׂ א עֹל תורה ומצוות
בִּ נְעוּ ָריו  -משעה שהיצר הרע מתנער להחטיאו,
שאם מאותה שעה נושא האדם עול תורה
ומצוות ,אין ליצר כח להחטיאו.
)כח( ולכן ראוי שמי שבאו עליו יסורים ,יֵשֵׁ ב
בָּ דָ ד וְ ִידֹּם  -ימתין לתשועת ה' ,כִּ י נָטַ ל עָ לָיו  -כיון
שה' הוא שנשא עליו גזירה זו.
)כט( יתוודה על חטאיו וישתחווה לה' עד אשר
י ִֵתּן בֶּ עָ פָר פִּ יהוּ ,אוּלַי יֵשׁ ִתּ ְקוָה.

)לח( אמנם ,אף שהעונש בא בציווי ה' ,מכל
מקום הבחירה היא ביד בני האדם ,כי ִמפִּ י עֶ לְיוֹן
ל ֹא ֵתצֵ א הָ ָרעוֹת  -לא הרעה של החטא עצמו ,ולא
הרעה של העונש ,כי החטא עצמו בורא את
המשחית שמביא את הרעה על החוטא ,וְ הַ טּוֹב -
וכן הבחירה בטוב לא באה מאת ה' ,אלא
מהאדם הבוחר בו ]אך השכר הטוב בא מאת ה',
ולכן את ה'טוב' אמר בלשון יחיד ,כי רק
הבחירה בטוב אינה מפי עליון ,אך השכר הטוב
הוא מה' .ואילו את ה'רעות' אמר בלשון רבים,
כי גם החטא עצמו בא בבחירת האדם ,וגם
העונש נגרם על ידי האדם עצמו ,שבורא בחטאיו
מלאכים משחיתים המענישים אותו[.

)ל( וכיון שיאמין האדם שכל היסורים והצרות
ִשׂבַּ ע בְּ חֶ ְרפָּה,
באים מאת ה' ,י ִֵתּן לְמַ כֵּהוּ ל ִֶחי ,י ְ
ולא יהיה הדבר קשה בעיניו.
)לא( והטעם שיש לאדם לצפות לישועת ה'
]כאמור בפסוק כ"ח[ ,כִּ י ל ֹא ִיזְ נַח לְעוֹלָם ה'.
)לב( כִּ י גם ִאם הוֹגָה  -הביא על האדם צער
ותוגה ,בטוחים אנו שלאחר זמן וְ ִרחַ ם כְּ רֹב
חֲ סָ דָ יו.
)לג( וכן אנו ,כנסת ישראל ,ראוי לנו לשבת בדד
ולהמתין לישועת ה' ,כִּ י ל ֹא עִ נָּה אותנו נבוכדנצר
ִמלִּבּוַֹ ,ו ַיּגֶּה  -וגרם במעשיו תוגה לבְּ נֵי ִאישׁ ]-בני
אברהם יצחק ויעקב[ ,לא היה זה בבחירתו
ומרצונו.

)לט( ולכן ,מַ ה יּ ְִתאוֹנֵן ָאדָ ם חָ י  -מי שהוא צדיק,
בבחינת 'אדם חי' ,אין לו מה להתאונן ולהתלונן
על ה' ,אלא יש לגֶּבֶ ר להתלונן רק עַ ל חֲ טָ ָאו ,שהם
המביאים עליו את היסורים והצרות.

)לד( כי לא יתכן שהיה זה בכוחו וביכולתו לְדַ כֵּא
ירי ָא ֶרץ ,כי כבש את כל
ַתּחַ ת ַרגְ לָיו כֹּל אֲ ִס ֵ
העולם ,עד שכל יושבי הארץ היו נחשבים בזמנו
כאסירים ,שהרי אין זה בדרך הטבע כלל.

)מ( ומעתה אין לנו תקנה אלא על ידי שנ ְַחפְּ שָׂ ה
ְד ָרכֵינוּ ,וְ נ ְַחק ָֹרה את דרכינו אצל אחרים ,כי אין
אדם רואה חובה לעצמו ,וְ נָשׁוּבָ ה על ידי זה עַ ד
ה'.

)לה( וכן מה שעשה נבוכדנצר ,לְהַ טּוֹת ִמ ְשׁפַּט כל
גָּבֶ ר שבעולם באותו זמן ,וכי יתכן שיהיה לו כח
לעשות כן ֶנגֶד פְּ נֵי עֶ לְיוֹן.

)מא( נִשָּׂ א לְבָ בֵ נוּ ֶאל ַכּ ָפּיִם  -נייחד ונרומם את
המחשבה ]הבאה מהלב[ עם המעשה ]הנעשה
בכפיים[ ,שיהיו כולם מכוונים רק ֶאל ֵאל
בַּ שָּׁ מָ יִם ,ואז יהיה ה' עמנו להצילנו.

)לו( וכי יעלה על הדעת שתהיה יכולת לנבוכדנצר
ְלעַ וֵּת ָאדָ ם בְּ ִריבוֹ ,וה' ל ֹא ָר ָאה ,אלא בודאי הכל
היה בגזירת ה' ,ונבוכדנצר היה רק שבט אפו.
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)מב( בעת שלא היינו עם ה' ,והיינו מכונים נ ְַחנוּ
]כי נחסרה לנו האות אל"ף המרמזת על ה' שהוא
אחד ויחיד[ ,מחמת כן פָשַׁ עְ נוּ וּמָ ִרינוַּ ,א ָתּה ל ֹא
סָ ל ְָח ָתּ.

שמפזרים לה גרגרי תבואה במלכודת ,כך ישראל
ירדו למצרים מחמת התבואה שהיו זקוקים לה,
איְבַ י ִחנָּם ,כי גלות זו לא היתה מחמת חטא,
ֹ
והרי היא כגלות שבאה על ידי האויבים בחנם.

כּוֹתה  -עשית מחיצה בינינו לבינך בָ ַאף,
)מג( סַ ָ
שהוא היה החוצץ בינינוַ ,ו ִתּ ְר ְדּפֵנוּ באף זה עצמו,
ומחמת כן הָ ַרגְ ָתּ ,ל ֹא חָ מָ ל ְָתּ.

)נג( ומתנבא על גלות בבל ,שבה השליכו את
דניאל לבור שהיו בו אריות ,צָ ְמתוּ  -קשרו בַ בּוֹר
את חַ יָּי ,ולא הסתפקו בכך ,אלא הוסיפו ַויַּדּוּ
ֶאבֶ ן בִּ י.

כּוֹתה  -חצצת בינינו בֶ עָ נָן ָל  ,מֵ עֲבוֹר
)מד( סַ ָ
ְתּפִ לָּה.

)נד( ובגלות הזו גדלו הצרות כל כך ,עד אשר
ֹאשׁי להטביעני בהם,
כאילו צָ פוּ מַ יִם עַ ל ר ִ
ָאמַ ְר ִתּי ,נִגְ ז ְָר ִתּי מן העולם.

)מה( וכי ְס ִחי וּמָ אוֹס ]-כדברי מיאוס וגנאי[
ְתּ ִשׂימֵ נוּ בְּ ֶק ֶרב הָ עַ ִמּים.

)נה( והנה בגלות מצריםָ ,ק ָרא ִתי ִשׁ ְמ ה'ִ ,מבּוֹר
ַתּ ְח ִתּיּוֹת ,כי היינו כבר בארבעים ותשעה שערי
טומאה.

איְבֵ ינוּ.
)מו( והרי על ידי זה פָּצוּ עָ ֵלינוּ פִּ יהֶ ם כָּל ֹ
)מז( פַּחַ ד ָופַחַ ת הָ יָה לָנוּ הַ שֵּׁ את וְ הַ שָּׁ בֶ ר ,כלומר,
העשירות הגדולה שהיתה לנו בתחילה ,שהיא
יאה ]-פיתתה[ והטתה אותנו לדרכי החטא,
ִה ִשּׁ ַ
היא הגדילה את השבר ,כי נפלנו ממקום גבוה
ביותר ,למקום שפל מאד ,וזה היה לנו לפחד
ומפלה.

)נו( ואף על פי כן ,בהיותי בעומק הטומאה ,קוֹלִי
שָׁ מָ עְ ָתּ וגאלתני ממצרים ,ולכן גם עתהַ ,אל
ַתּעְ לֵם ָאזְ ְנ מקול קריאתי ,וכיון שהחטאים
מפסיקים בינינו לבין ה' ,וכדי לקבל את תפילת
השבים חותר ה' חתירה מתחת לכסא כבודו,
ל ְַרוְ חָ ִתי לְשַׁ וְ עָ ִתי  -הרווח לי את המקום שתחתור
לי כדי שתכנס שוועתי לפניך.

)מח( משיבה השכינה לישראל ,אין לכם
להתייאש מהגאולה ,כי עמכם אני בצרה ,ו ַפּ ְלגֵי
מַ יִם ֵתּ ַרד עֵ ינִי ,עַ ל שֶׁ בֶ ר בַּ ת עַ ִמּי.

)נז( וביציאת מצריםָ ,ק ַרבְ ָתּ אלי בְּ יוֹם ֶא ְק ָר ֶא ָךּ,
ירא ]כמו שנאמר )שמות
על ים סוף ,ו ָאמַ ְר ָתּ ַאל ִתּ ָ
יראוּ
י"ד י"ג( "וַיּ ֹאמֶ ר מֹשֶׁ ה ֶאל הָ עָ ם ַאל ִתּ ָ
ִה ְתיַצְּ בוּ ְוּראוּ ֶאת יְשׁוּעַ ת ה'"[.

)מט( אומרת כנסת ישראל ,עֵ ינִי נִגְּ ָרה דמעות,
וְ ל ֹא ִת ְדמֶ ה  -לא תדמום מלבכות ,מֵ ֵאין הֲ פֻגוֹת -
כי אין הפסקות כלל בין הצרות ,עד שתמיד עיני
בוכיה.

)נח( אמנם גם בגלות זו ,כאשר השליכו את
דניאל לגוב האריותַ ,רבְ ָתּ ה' ִריבֵ י נַפְ ִשׁי ,גּ ַָאל ְָתּ
חַ יָּי ,כי הצילו ה' מהאריות ,ואויביו הושלכו
לשם ונאכלו על ידם.

ַשׁ ִקיף וְ י ֵֶרא ,ה' ִמשָּׁ מָ יִם.
)נ( עַ ד י ְ
)נא( עֵ ינִי עוֹ ְללָה  -עושה רעה ְלנַפְ ִשׁיִ ,מכֹּל בְּ נוֹת
עִ ִירי  -מהטוב שאני רואה שיש לכל אומות
העולם שסביבי ,כי צערו של האדם גדול יותר
כשרואה הוא את טובתם והצלחתם של אויביו.

יתה
)נט( מבקשת כנסת ישראל מה' ,גם אם ָר ִא ָ
ה' עַ וּ ָָת ִתי  -עוונותי ,שָׁ פְ טָ ה אתה את ִמ ְשׁפּ ִָטי,
ואל תניחנו ביד האויבים ,כי הם עושים לנו רעה
בדרך נקמה.

)נב( ובגלות הראשונה ,היא גלות מצרים ,צוֹד
צָ דוּנִי כַּצִּ פּוֹר ,כי כשם שצדים את הציפור על ידי
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הילדים שלה ,שלא יכלה להניקםַ ,כּיְעֵ נִים
בַּ ִמּ ְדבָּ ר.

יתה כָּל נ ְִקמָ ָתם שהם עושים לי כשאני
)ס( כי ָר ִא ָ
נופל בידם ,כָּל מַ ְח ְשׁב ָֹתם להרע לִי ,ולכן טוב לי
שאתה תשפטני.

)ד( ומחמת שלא יכלו האמהות להניק את
בניהם ,דָּ בַ ק לְשׁוֹן יוֹנֵק ֶאל ִחכּוֹ בַּ צָּ מָ א ,עוֹ ָללִים,
שהם גדולים מהיונקים ואוכלים כבר לחם,
שָׁ אֲ לוּ ]-ביקשו[ ֶלחֶ ם ,פּ ֵֹרשׂ פרוסת לחם ֵאין
לָהֶ ם.

)סא( שָׁ מַ עְ ָתּ חֶ ְרפּ ָָתם ה'  -שהם מחרפים את שם
ה' ,כָּל מַ ְח ְשׁב ָֹתם רק עָ לָי ,להרע לי.
)סב( ִשׂפְ ֵתי ָקמַ י וְ הֶ גְ יוֹנָם  -כל דיבוריהם של
הקמים עלי להרע לי ,רק עָ לַי כָּל הַ יּוֹם.

)ה( הָ אֹכְ לִים לְמַ עֲדַ ִנּים  -הרגילים לאכול
מעדנים ,נָשַׁ מּוּ ]-נעשו כשוממים[ בַּ חוּצוֹת,
בראותם את כל הטוב שיש שם ,ואינם יכולים
לקנותו .הָ אֱ מֻ נִים ֲעלֵי תוֹלָע  -הרגילים לישון על
מצעים יקרים הצבועים בצבע של תולעת שני,
ִחבְּ קוּ ַא ְשׁפַּתּוֹת שמצאו ,כדי שיוכלו לישון
עליהם.

)סג( ִשׁבְ ָתּם וְ ִקימָ ָתם הַ בִּ יטָ ה  -הבט על כל
מעשיהם ,כשהם יושבים וקמים ,בכל מעשיהם
הם באים רק להרע לי ,אֲ נִי מַ נְגִּ י ָנ ָתם  -אני להם
במקום מנגינה ,כי הם שוחקים עלי תמיד.
)סד( ָתּ ִשׁיב לָהֶ ם גְּ מוּל כנגד מחשבותיהם הרעות,
ה' ,השב להם כְּ מַ ֲעשֵׂ ה יְדֵ יהֶ ם  -כנגד מה שעשו
לי בידיהם.

)ו( משיב להם ה' ,כל זה בא לכם מחמת שלא
החזקתם ביד עניים ואביוניםַ ,ויִּגְ דַּ ל עֲוֹן בַּ ת עַ ִמּי
מֵ חַ טַּ את ְסדֹם ,כי אנשי סדום לא קיבלו את
התורה ,ולכן היה זה אצלם כ'חטאת' ,כמו דבר
הנעשה בשגגה ,ואילו ישראל כבר קיבלו את
התורה ,ולכן היה זה אצלם ל'עוון' ,הנעשה
במזיד ,ולכן גם עונשה של סדום היה קל יותר,
הַ הֲ פוּכָה כְ מוֹ ָרגַע ,ולא התייסרו זמן רב ,וְ ל ֹא חָ לוּ
בָ הּ יָדָ יִם של האויבים ,ואילו ישראל נענשו
ביסורים זמן רב ,וניתנו ביד האויבים.

)סה( ִתּ ֵתּן לָהֶ ם ְמגִ נַּת ]-שבר[ לֵבַ ,תּאֲ ָל ְת לָהֶ ם -
קללתך תבוא עליהם ]ו'תאלתך' מלשון 'אלה'[.
)סו( ִתּ ְרדֹּף את אויבי בְּ ַאף ,וְ ַת ְשׁ ִמידֵ ם על ידי זה
ִמ ַתּחַ ת ְשׁמֵ י ה'.
פרק ד )א( כיון שה' שפך את חמתו על עצים
ואבנים ,מתאונן הנביא ואומרֵ ,איכָה אירע
הדבר ,כי גם אחרי אשר יוּעַ ם זָהָ ב  -נגנז ארון
ִשׁנֶא  -והשתנה לגמרי
הברית העשוי זהב ,י ְ
הַ כּ ֶֶתם הַ טּוֹב ,שדרגתו פחותה מהזהב,
ו ִתּ ְשׁ ַתּפֵּכְ נָה ַאבְ נֵי קֹדֶ שׁ של בית המקדש בְּ ר ֹאשׁ
ָכּל חוּצוֹת.

)ז( ומתאר את גודל העוון שהיה בישראל באותו
יריהָ ִמשֶּׁ לֶג  -היו ביניהם צדיקים
זמן ,כי זַכּוּ נְזִ ֶ
שהתנזרו מכל צרכי העולם הזה ,עד שהזדככו
כשלג ,צַ חוּ מֵ חָ לָב  -והיו ביניהם בעלי תשובה
האם מזדכך
המשולים לחלב ]כי הדם שבגוף ֵ
ונעשה לחלב ,וכך הם החליפו את מעשיהם
הרעים ,המשולים לצבע האדום ,למעשים טובים
המשולים לצבע לבן[ָ ,א ְדמוּ עֶ צֶ ם ִמפְּ נִינִים  -וכן
היו ביניהם שופטי צדק שעשו דין ברשעים,
והאדום הוא רמז למידת הדין ,סַ פִּ יר גִּ זְ ָר ָתם -

)ב( אחר כל זאת נשאר עדיין חרון אף על ישראל,
עד כי בְּ נֵי צִ יּוֹן הַ ְי ָק ִרים ,הַ ְמסֻ לּ ִָאים  -הנערכים
ומהוללים בַּ פָּז ]-זהב יקר[ֵ ,איכָה נ ְֶח ְשׁבוּ ְלנִבְ לֵי
חֶ ֶרשׂ ,מַ עֲשֵׂ ה יְדֵ י יוֹצֵ ר ,שכמעט ואין להם תקנה.
גּוּריהֶ ן  -האויבים
)ג( גַּם ַתּנִּים חָ לְצוּ שַׁ ד הֵ ינִיקוּ ֵ
הכריחו את נשות ישראל להניק את בניהם של
האויבים ,עד שהיתה נראית בַּ ת עַ ִמּי ל ְַאכְ זָר על
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ולא היה מי שימחה בידםְ ,נגֹאֲ לוּ בַּ דָּ ם -
התלכלכו בדם של רציחה ,בְּ ל ֹא יוּכְ לוּ יִגְּ עוּ
בִּ ְלבֻשֵׁ יהֶ ם  -ומרוב לכלוך של שפיכות דמים
שהיתה שם לא יכלו לגעת בלבושיהם.

והיו ביניהם צדיקים שמסרו עצמם על קידוש
ה' ,והם משולים לאבן ספיר ,שהיא חזקה ביותר
ואי אפשר לשוברה.
)ח( ואף על פי כן לא חסו ישראל על כל הצדיקים
הללו ,עד כי חָ שַׁ ִמ ְשּׁחוֹר ָתּאֳ ָרם מחמת עוני
ורעב ,ל ֹא נִכְּ רוּ ]-לא היה מי שהכיר אותם לרחם
עוֹרם עַ ל עַ צְ מָ ם,
עליהם[ בַּ חוּצוֹת ,עד אשר צָ פַד ָ
יָבֵ שׁ הָ יָה כָעֵ ץ.

)טו( אומר הנביא לישראל ,כיון שכל הצרות
הללו יבואו מחמת נביאי השקר ]כפי שנאמר
בפסוק י"ג[ ,אם כן סוּרוּ כבר עתה מאותם נביאי
שקר ,טָ מֵ א ָק ְראוּ ָלמוֹ  -קראו להם טמאים ,כי
הרי בין כך לאחר שתראו שבאו עליכם כל
הצרות מחמתם ,תקראו ותאמרו להם סוּרוּ סוּרוּ
ַאל ִתּגָּעוּ ,כִּ י נָצוּ  -כי תראו אז שנגלה קלונם
]'נצו' הוא לשון סרחון ולכלוך[ַ ,גּם נָעוּ  -ותראו
שֶׁ ָתּנוּעוּ בגלות מחמת אותם נביאי שקר ,ש ָא ְמרוּ
יוֹספוּ לָגוּר -
לכם אותם נביאי שקר בַּ גּוֹיִם ל ֹא ִ
שלא תלכו לגלות בין הגויים ,ומחמת כן לא
חזרתם בתשובה ,וכיון שבין כך לבסוף תסלקו
מעליכם את נביאי השקר הללו ,מוטב שתעשו
זאת כעת ,כשעדיין אתם יכולים לחזור בתשובה.

)ט( ומחמת הנהגה זו בא עליהם העונש מידה
כנגד מידה ,כי טוֹבִ ים הָ יוּ חַ ְללֵי חֶ ֶרב מֵ חַ ְללֵי ָרעָ ב,
אך הם נענשו במיתת רעב ,שהיא גרועה יותר,
שֶׁ הֵ ם ָיזֻבוּ ְמד ָֻקּ ִרים  -היתה כריסם נבקעת
ופרשם זב מהםִ ,מ ְתּנוּבֹת שָׂ דָ י  -מחמת העשבים
והשרשים שהיו אוכלים ,היה פרשם מתרבה,
והיו מאוסים יותר ,וזו היתה מידה כנגד מידה
על כך שלא החזיקו ביד עני ואביון.
)י( ומחמת שהתאכזרו על הצדיקים ,נענשו
ָשׁים
במידה כנגד מידה של אכזריות ,עד כי יְדֵ י נ ִ
ַרחֲ מָ נִיּוֹת בִּ ְשּׁלוּ ַילְדֵ יהֶ ן ,הָ יוּ לְבָ רוֹת לָמוֹ  -היו
להם למאכל ,בְּ שֶׁ בֶ ר בַּ ת עַ ִמּי.

)טז( ואותם נביאי שקר וכהנים שהחטיאו את
הרבים ,פְּ נֵי ה' ִח ְלּ ָקם  -הכעס של ה' חילק אותם
יוֹסיף ה' לְהַ בִּ יטָ ם ,מחמת
ִ
מכלל ישראל ,ל ֹא
העוון שהיה בידם ,אשר פְּ נֵי כֹהֲ נִים ל ֹא נָשָׂ אוּ,
וּזְ ֵקנִים ל ֹא חָ נָנוּ.

)יא( כל כך גדולים היו האף והחימה ,עד אשר
גם לאחר כל הצרות הללו כִּ לָּה ה' ֶאת חֲ מָ תוֹ,
סד ֶֹתיהָ ,
שָׁ ַפ חֲ רוֹן ַאפּוַֹ ,ויַּצֶּ ת ֵאשׁ בְּ צִ יּוֹן וַתּ ֹאכַל ְי ֹ
כי אם לא היה שופך חמתו על בית המקדש,
היתה באה כליה על כל ישראל.

)יז( עוֹדֵ ינוּ ִתּכְ ֶלינָה עֵ ינֵינוּ  -בעוד שעינינו כלות
ֶאל עֶ זְ ָר ֵתנוּ הָ בֶ ל ,כי קיוינו לעזרת מלכי הגויים,
יוֹשׁעַ .
בְּ צִ פִּ יּ ֵָתנוּ צִ פִּ ינוּ ֶאל גּוֹי ל ֹא ִ

)יב( ולא היה דבר זה בדרך טבעית כלל ,כי הרי
ל ֹא הֶ אֱ ִמינוּ מַ ְלכֵי ֶא ֶרץ ,כֹּל י ְֹשׁבֵ י ֵתבֵ ל ,כִּ י יָב ֹא צַ ר
וְ אוֹיֵב בְּ שַׁ ע ֲֵרי יְרוּשָׁ ָל ִם.

)יח( ופתאום צָ דוּ האויבים את צְ עָ דֵ ינוּ ,כפי
שצדים בעלי חיים ,ומנעו אותנו ִמ ֶלּכֶת
חב ֵֹתינוּ .אמנם בתוך סיפור הצרות ,מספר את
בִּ ְר ֹ
חסד ה' ,כי ָק ַרב ִקצֵּ נוּ  -קירב ה' את הקץ של
הגלות ,כי נאמר בתורה )דברים ד' כ"ה( "כִּ י
תוֹלִיד בָּ נִים וּבְ נֵי בָ נִים וְ נוֹשַׁ נ ְֶתּם בָּ ָא ֶרץ וְ ִה ְשׁחַ ֶתּם
יתם הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי ה'
יתם פֶּסֶ ל ְתּמוּנַת כֹּל ַוע ֲִשׂ ֶ
ַוע ֲִשׂ ֶ
אֱ הֶ י לְהַ כְ עִ יסוֹ" ,ואם היו נשארים עוד שנתיים

)יג( והרי זו ראיה שבא העונש בהשגחה פרטית,
יאיהָ  -נביאי השקר שלה ,עֲוֹנֹת
מֵ חַ טּ ֹאות נְבִ ֶ
יקים.
כֹּהֲ נֶיהָ  ,הַ שֹּׁפְ כִ ים בְּ ִק ְרבָּ הּ דַּ ם צַ ִדּ ִ
)יד( נָעוּ עִ וְ ִרים בַּ חוּצוֹת  -אותם המשולים
ל'עורים' בדעתם היו עוברים עבירות בפרהסיא,
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פרק ה )א( זְ כֹר ה' מֶ ה הָ יָה לָנוּ  -את הַ גְּ דוּ ָלה
שהיתה לנו ,הַ בִּ יטָ ה ְוּר ֵאה לעומת זאת ֶאת גודל
חֶ ְרפּ ֵָתנוּ עתה.

בארץ ישראל ,כמנין הגימטריא של "וְ נוֹשַׁ נ ְֶתּם",
והיינו שמונה מאות חמשים ושתים שנה מאז
שנכנסו ישראל לארץ ,אז מָ לְאוּ יָמֵ ינוּ  -היו
נשלמים ימינו בעולם הזה לגמרי ,כִּ י בָ א ִקצֵּ נוּ ,כי
היתה מתקיימת בהם הקללה האמורה בפסוק
הבא "כִּ י ָא ֹבד תּ ֹאבֵ דוּן מַ הֵ ר" ,ולא היתה להם
עוד תקומה ,ולכן קירב ה' את הקץ בשנתיים,
כדי שתהיה לישראל גאולה לאחר זמן.

)ב( נַחֲ ל ֵָתנוּ  -בית המקדש ,שהיה מקום השראת
השכינה ,נֶהֶ פְ כָה ְלז ִָרים  -מוקף עתה בכוחות
הטומאה ,בָּ ֵתּינוּ ניתנו ְלנָכְ ִרים.
ְתוֹמים הָ יִינוּ וְ ֵאין ָאב  -כיתומים שאביהם
)ג ( י ִ
חי ,כי אבינו שבשמים הסתלק מעלינו ועלה
לשמיםִ ,אמּ ֵֹתינוּ  -ציון וירושלים ,כְּ ַאלְמָ נוֹת.

)יט( וכדי שיתקיים הדבר ,עשה ה' בחסדו
ִשׁ ֵרי שָׁ מָ יִם ,למהר את
ש ַקלִּים הָ יוּ ר ְֹדפֵינוּ ִמנּ ְ
הגלות ,עַ ל הֶ הָ ִרים ְדּ ָלקֻ נוּ  -ובזכות האבות
המכונים 'הרים' רדפו אותנו האויבים במהירות,
קודם שיעברו אותם שנתיים ,וכך לא אבדנו
לגמרי ,בַּ ִמּ ְדבָּ ר  -מחמת העוון של העגל שעשו
ישראל במדברָ ,א ְרבוּ לָנוּ.

)ד( מֵ ימֵ ינוּ בְּ כֶסֶ ף שָׁ ִתינוּ  -הרי בזמן שהיו הגויים
כנועים תחת ידינו ,לא היינו נוטלים מהם אפילו
מים בחינם ,אלא היינו משלמים עליהם ,עֵ צֵ ינוּ
בִּ ְמ ִחיר ָיבֹאוּ  -ובמחיר אותן טובות באו העצים
שהם הטעינו על צוארינו ,כאמור בפסוק הבא
ובפסוק י"ג.

)כ( רוּחַ ַאפֵּינוּ ְמ ִשׁיחַ ה' ,הוא יאשיהו מלך
יתוֹתם -
ָ
יהודה ,שהיה מלך צדיקִ ,נ ְלכַּד בִּ ְשׁ ִח
במלכודות שלהם ,אֲ שֶׁ ר ָאמַ ְרנוּ ,בְּ צִ לּוֹ נ ְִחיֶה
בַ גּוֹ ִים.

ארנוּ נ ְִרדָּ פְ נוּ על ידי האויבים ,שהטעינו
)ה( עַ ל צַ ָוּ ֵ
על צוארינו משאות כבדיםָ ,יגַעְ נוּ וְ ל ֹא הוּנַח לָנוּ.
)ו( כל זה היה בעוון אשר ִמצְ ַריִם ָנ ַתנּוּ יָד  -בטחנו
ִשׂבֹּעַ
במצריים שיסייעו לנו ,ובטחנו ב ַאשּׁוּר ל ְ
לָחֶ ם ,ולא בטחנו בה'.

ישׂי וְ ִשׂ ְמ ִחי  -יש לך כעת ששון ושמחה
)כא( ִשׂ ִ
במפלתינו ,בַּ ת אֱ דוֹם ,היוֹשֶׁ בֶ ת בְּ ֶא ֶרץ עוּץ ,אך דעי
שגַּם עָ ַל ִי ַתּעֲבָ ר כּוֹס זו של פורענותִ ,תּ ְשׁכְּ ִרי -
תהיי כשיכורה מיין התרעלה ,וְ ִת ְתעָ ִרי  -תקיאי
כשיכור ,כי אז תטיחי דברים כלפי מעלה ,ותגלי
לעיני כל את הכפירה שבתוכך.

)ז( אֲ ב ֵֹתינוּ חָ ְטאוּ וְ ֵאי ָנם ,כלומר ,כיון שנפש הבן
טמונה בנפש האב ,לפעמים כאשר הבן עתיד
להיות רשע הרי הוא גורם לאביו לחטוא ,ועל כך
אומר ,אבותינו חטאו מחמתינו ,וה' החשיב את
עוונותיהם כאילו אינם ,ולא הענישם כיון שלא
היה הדבר בסיבתם ,וַאֲ נ ְַחנוּ ,שגרמנו להם
לחטוא ,גם את עֲוֹנ ֵֹתיהֶ ם סָ בָ ְלנוּ.

)כב( ַתּם ֲעוֹ ֵנ בַּ ת צִ יּוֹן ,כי ישראל מקבלים את
יסוריהם באהבה ,ואינם בועטים בהם ואינם
לוֹת .
יוֹסיף ה' לְהַ גְ ֵ
באים לידי כפירה ,ולכן ל ֹא ִ
פּ ַָקד עֲוֹ ֵנ בַּ ת אֱ דוֹם ,וכאשר יבואו עלייך עונשים
אלו ותשתי את כוס הפורענות ,אז תדברי סרה
ֹאת ִי
בה' לכפור בו ובהשגחתו ,ובכך גִּ ָלּה עַ ל חַ טּ ָ
 יתגלו חטאותייך ,כי יראו הכל את דבריהכפירה שהיו טמונים בתוכך קודם לכן.

)ח( ומחמת כן גדל עונשינו ,עד אשר עֲבָ ִדים
מָ ְשׁלוּ בָ נוּ ,פּ ֵֹרק ֵאין ִמיָּדָ ם.
)ט( בְּ נַפְ שֵׁ נוּ נָבִ יא ל ְַחמֵ נוּ  -כדי להביא לחם
מהשדות הכנסנו את נפשינו בסכנהִ ,מפְּ נֵי חֶ ֶרב
הַ ִמּ ְדבָּ ר ]-חרבם של האויבים הנמצאים במדבר[.
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)יז( ועל אף כל הצרות שהגיעו אלינו ,מכל מקום
רק עַ ל זֶה הָ יָה דָ וֶה לִבֵּ נוּ ,ועַ ל ֵאלֶּה חָ ְשׁכוּ עֵ ינֵינוּ.

עוֹרנוּ כְּ ַתנּוּר נִכְ מָ רוּ  -העור שעל גופינו נראה
)י ( ֵ
כאילו התחמם ונשרף בתנורִ ,מפְּ נֵי ַז ְלעֲפוֹת ]-
שריפת ה[ ָרעָ ב.

)יח( עַ ל הַ ר צִ יּוֹן שֶׁ שָּׁ מֵ ם ,עד אשר שׁוּעָ לִים ִהלְּכוּ
בוֹ.

)יא( ועל ידי שהאנשים היו נעדרים מהעיר,
לחפש אוכל בשדות ובמדבריות ,נכנסו האויבים
ָשׁים בְּ צִ יּוֹן עִ נּוּ ,בְּ תֻ ת בְּ עָ ֵרי יְהוּדָ ה.
אל העיר ,ונ ִ

)יט( ועיקר תפילתי היא ,כיון שכל עוד לא באה
הגאולה שלימה אין שמו של ה' שלם ,ואין כסאו
שלם ,מבוקשינו הוא כי ַא ָתּה ה' לְעוֹלָם ֵתּשֵׁ ב,
שיהא שמך שלם ,כִּ ְסאֲ לְדוֹר וָדוֹר ,שיהא כסאך
שלם.

)יב( שָׂ ִרים בְּ ָידָ ם נ ְִתלוּ  -השרים תלו את עצמם
בידיהם ,ואבדו עצמם לדעת ,בחטא אשר
בהיותם בשלווה פְּ נֵי זְ ֵקנִים ל ֹא נ ְֶהדָּ רוּ.

)כ( לָמָּ ה ָלנֶצַ ח ִתּ ְשׁכָּחֵ נוּ  -למה תשכח אותנו עד
הימים הקרויים 'נצח' ,שהם ימות המשיח,
ותמתין עד שנהיה אנחנו המתחילים לחזור
בתשובה ,ומחמת כן ַתּעַ זְ בֵ נוּ ְלא ֶֹר י ִָמים.

חוּרים ְטחוֹן נָשָׂ אוּ  -היו נותנים על כתפיהם
)יג( בַּ ִ
ריחיים הטוחנות ושאר משאות כדי לייגעם,
וּנְעָ ִרים בָּ עֵ ץ כָּשָׁ לוּ  -כשל כוחם בנשיאת עצים.
)יד( ומעת אשר זְ ֵקנִים ִמשַּׁ עַ ר שָׁ בָ תוּ  -הלויים
הזקנים ,שהיו שוערים בבית המקדש ,שבתו
חוּרים ִמ ְנּגִ ינ ָָתם  -והלויים
ממלאכתם ,בַּ ִ
הצעירים ,שהיו משוררים ומנגנים בבית
המקדש ,פסקו מלנגן.

)כא( מבקשים אנו שתהיה אתה הפותח לנו את
דלתות התשובה ,הֲ ִשׁיבֵ נוּ ה' ֵאלֶי  ,וְ נָשׁוּבָ ה,
חַ דֵּ שׁ יָמֵ ינוּ כְּ ֶקדֶ ם  -כימי קדם במצרים ,שאתה
פתחת לנו והתחלת את הגאולה.
)כב( כִּ י ִאם מָ אֹס ְמ ַא ְס ָתּנוּ מחמת חטאינו ,הלא
כבר ָקצַ פְ ָתּ עָ לֵינוּ עַ ד ְמאֹד ,וקיבלנו את עונשינו,
ולכן נבקש" ,הֲ ִשׁיבֵ נוּ ה' ֵאלֶי וְ נָשׁוּבָ ה ,חַ דֵּ שׁ יָמֵ ינוּ
כְּ ֶקדֶ ם".

)טו( מאותו זמן שָׁ בַ ת ְמשׂוֹשׂ לִבֵּ נוּ ,ונ ְֶה ַפּ ל ְֵאבֶ ל
חלֵנוּ.
ְמ ֹ
)טז( כי עם חורבן בית המקדש נָפְ לָה עֲטֶ ֶרת
ר ֹאשֵׁ נוּ ,אוֹי נָא לָנוּ כִּ י חָ טָ אנוּ.
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