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אלשיך צפניה
פרק א
ּכּושי בֶׁ ן-גְּ ַד ְּליָה בֶׁ ן-אֲ ַמ ְּריָה בֶׁ ןִׁ -חזְּ ִׁקיָה
א ְּדבַ ר-ה' אֲ ֶׁשר-הָ יָה אֶׁ לְּ -צפַ נְּ יָה בֶׁ ןִׁ -
ְּהּודה :
ֹאשיָהּו בֶׁ ן-אָ מֹון ֶׁמלֶׁ ְך י ָ
ימי י ִׁ
ִׁב ֵ
ב אָ סֹ ף אָ סֵ ף ּכֹל ֵמעַ ל ְּפנֵי הָ אֲ ָד ָמה נְּ אֻ ם-ה' :
ּובהֵ ָמה אָ ֵסף עֹוף-הַ ָש ַמיִׁם ּו ְּדגֵי הַ יָם וְּהַ ַמכְּ ֵשלֹות אֶׁ תָ -ה ְּר ָש ִׁעים
ג אָ סֵ ף אָ ָדם ְּ
ו ְִּׁהכְּ ַר ִׁתי אֶׁ ת-הָ אָ ָדם ֵמעַ ל ְּפנֵי הָ אֲ ָד ָמה נְּ אֻ ם-ה' :
ְּרּושלָ ם
ֹושבֵ י י ָ
הּודה וְּעַ ל ּכָל-י ְּ
יתי י ִָׁדי עַ לְּ -י ָ
ד ְּונ ִָׁט ִׁ
ו ְִּׁהכְּ ַר ִׁתי ִׁמן-הַ ָמקֹום הַ זֶׁ ה אֶׁ תְּ -שאָ ר הַ בַ עַ ל אֶׁ תֵ -שם הַ ּכְּ ָמ ִׁרים ִׁעםַ -הּכֹהֲ נִׁ ים :
ה וְּאֶׁ ת-הַ ִׁמ ְּש ַתחֲ וִׁים עַ ל-הַ גַגֹות ִׁלצְּ בָ א הַ ָש ָמיִׁם
וְּאֶׁ ת-הַ ִׁמ ְּש ַתחֲ וִׁים הַ נִׁ ְּשבָ ִׁעים לה' וְּהַ נִׁ ְּשבָ ִׁעים ְּב ַמ ְּלּכָם :
שהּו :
ו וְּאֶׁ ת-הַ נְּ סֹוגִׁ ים ֵמאַ חֲ ֵרי ה' וַאֲ ֶׁשר ל ֹאִׁ -ב ְּקשּו אֶׁ ת-ה' וְּל ֹאְּ -ד ָר ֻ
(א) דבר ה' וכו' (ב) אסוף וכו'.
ראוי לשית לב:
א .כפל אומרו אסוף אסף.
ב .כי אחר אומרו (ב) כל למה חוזר לפרט (ג) אדם ובהמה כו'.
ג .אומרו והמכשלות את הרשעים שהוא משולל הבנה.
ד .אומרו והכרתי את האדם שנראה שחוזר בו ,כי תחילה נאמר לעקור את הכל ואחר כך
אומר את האדם בלבד.
ה .שעתה נראה את כל מין האדם ,ואחר כך חוזר בו ואומר (ד) ונטיתי ידי על יהודה ועל כל
יושבי ירושלים ,שמלבד שאינו על כל האדם כקודם ,כי אם ליהודה וליושבי ירושלים.
גם אומרו ונטיתי ידי אינו נראה כריתה כי אם יסורין.
ו .כי תחילה אמר ונטיתי ידי על יהודה וכו' ,ואחר כך אינו אומר שיכרית רק את שאר הבעל
ואת שם הכמרים.
ז .שאם כמרים וכהנים אחד הם למה נשתנו תארם ,ואם הם שני סוגים הוה ליה למימר
והכהנים.
ח .אומרו (ה) המשתחוים על הגגות לצבא השמים ,שיורה שעל שאינן על הגגות אין קפידא
אם משתחווים לצבא השמים.
ט .אומרו ואת המשתחוים הנשבעים מה סמיכות הוא השתחויה עם השבועה.
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י .אומרו לה' ולא בה' כמו באומרו במלכם.
יא .מה היא אשמת הנשבעים במלכם.
יב .אומרו (ו) ואת הנסוגים וכו' כי גם כל הנזכר הם כך.
יג .כפל אומרו לא בקשו ולא דרשוהו.
אמנם יאמר הוא יתברך ,הנה אם החפץ היא אסוף והכרית לא עמל ולא יגיעה הייתי צריך ,כי
הלא (ב) אסף כל לגמרי מעל פני האדמה נאם ה' בלבד יספיק ,כי בדבור ה' קל יאסף הכל,
אבל קשה הדבר כי (ג) אסף אדם ובהמה .בתמיה ,כלומר שאם אדם חטא בהמה מה
חטאה ,וכן אסף עוף השמים ודגי הים בתמיה שזה לא יתכן כלל.
ועוד ,כי אפילו כל מין האדם אין ראוי לכלות כי הלא והמכשלות הן עם הרשעים ,כי הם עשו
העונות שהם המכשולות הם כחות הטומאה שנעשים מהעונות ,והם דבקים אתם וזהו את
הרשעים ,ואם כן חס אני על הצדיקים למה יכרתו גם הם ,וזהו והכרתי את האדם והוא כי
אומרו האדם בה"א הידיעה יורה על הצדיקים הקרויים אדם לפי האמת כדעת חכמי האמת,
כי תואר אדם הוא חשוב מכל שאר תוארים כי יורה על כשרון רב ,ושיעור הענין והמכשלות
עם הרשעים ואם כן והכרתי את האדם בתמיה לגמרי מעל פני האדמה.
או כפשוטו ,אחר שהמכשלות את הרשעים איך והכרתי את כל מין האדם וכו' ולא אחוס על
הצדיקים ,כלומר כי גם שלא מיחו אין ראוי יהיה לקותם שווה ,כצדיק הבלתי מוחה ברשע
החוטא על כן זאת אעשה ,כי (ד) ונטיתי ידי וכו' והוא כי על הכלל ונטיתי ידי וכו' שידונו
הבלתי מוחים ביסורין אך העובדי ע"ז אכרית לגמרי ,כי אכרית את שאר הבעל אשר לא כלהו
יאשיהו כי הסתירו ממנו ,ואת שם הכמרים וכו' שהיו מזכירים אלו ואלו יחד דרך משל היו
אומרים כך וכך כהנים יש וכך וכך כמרים ,משתפים כהני ה' עם הכמרים שהיו מורים כאלו יש
שני אדונים אלו עובדים לזה ואלו עובדים לזה ,חלילה וחס שלא להזכיר משרתי אלוהי עולם
שאין זולתו עם משרתים להבל וריק ,וגם את המרמים את יאשיהו המבער ע"ז ועולים
להתפלל (ה) על הגגות .באמור שמשתחווים לה' והכוונה היא לצבא השמים ,וכן לסוג זה
אותם שעושים כך שעולים לגגות להשתחוות לצבא השמים ,ולבל יכירו כי לצבא השמים הם
מכוונים ,נשבעים כי לה' הם משתחווים.
וזהו ואת המשתחוים הנשבעים לה' ,וכן סוג אחר שמכוונים בשבועתם לישבע על פסלו,
ומיראת המלך עושה כנשבע בחיי המלך ,ואין אומר המלך סתם כי אם נשבע במלכו ומכוון אל
המיוחד לו הוא פסלו ,ויש סוג שאין רשעו ניכר ,והוא כי אין עובדים ע"ז ואין עושים פעולה
נכרת ממנה רשעם ,רק (ו) נסוגים מאחרי ה' .ועוזבים אותו בלבם לגמרי ואינו ניכר ,ויש סוג
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אחר קל מזה שאין עוזבים אותו לגמרי ,אך גם בעת צרה לא בקשוהו וגם לא דרשוהו ,כי
בטלו תפילה אליו כאילו לא ישגיח ויושיע חלילה חלילה.
ז הַ ס ִׁמ ְּפנֵי אֲ ֹדנָי ה' ּכִׁ י ָקרֹוב יֹום ה' ּכִׁ י-הֵ כִׁ ין ה' זֶׁבַ ח ִׁה ְּק ִׁדיש ְּק ֻראָ יו :
ֹּלב ִׁשים ַמ ְּלבּוש נָכְּ ִׁרי :
ח וְּהָ יָה ְּביֹום זֶׁבַ ח ה' ּופָ ַק ְּד ִׁתי עַ ל-הַ ָש ִׁרים ְּועַ לְּ -בנֵי הַ ֶׁמלֶׁ ְך וְּעַ ל ּכָלַ -ה ְּ
ּומ ְּר ָמה :
יהם ָח ָמס ִׁ
ט ּופָ ַק ְּד ִׁתי עַ ל ּכָל-הַ דֹולֵ ג עַ ל-הַ ִׁמ ְּפ ָתן בַ יֹום הַ הּוא הַ ְּמ ַמ ְּל ִׁאים בֵ ית אֲ ֹד ֵנ ֶׁ
(ז) הס מפני ה' אלוהים וכו' .אחרי אומרו שיפקוד ה' על אשר לא בקשוהו ולא דרשוהו,
ראה והנה יש להשיב על זה ,כי מה שלא דרשוהו בחושבם כי עזב ה' את הארץ ,הוא על
ראותם מה שאינך פוקד על עושי רשעה ,ומה גם כי ז' בתי דינין עבדו ע"ז ולא פקד ה' עליהם
עדיין ,ומקרא מלא הוא על שלשים ועל רבעים ,ועל כן בהאריכו היה להם מקום לפקפק
בהשגחה ,על כן אמר הס מפני אדוני אלוהים שהוא מידת הדין גם שהוא רחום בדין ,שהוא
ענין שמות אלו בכתבן זה כדפירוש רש"י בפ' ואתחנן ,הס ושתוק יאות בל יצא עתק מפי איש
על האיחור ,כי הלא דעו לכם ,כי קרוב יום ה' הוא במלאת מנין ונושנתם ,ומה שאמרתי מפני
אדני אלוהים ולא אמרתי מפני ה' ,הלא הוא ,כי מי יתן והיה הענין בבחינת שם ה' ,כי היה
טוב שלא ילקו רק עושי הרעה אך לא הצדיקים.
אמנם בהגיע היום ההוא לא יהיה כן ,כי אם ילקו גם הצדיקים אשר לא מיחו ,והוא הנודע
מרז"ל כי שם ה' ציוה והתוית תו על מצחות וכו' לרשעים תו תמות בדם ,ולצדיקים תו תחיה
בדיו ,וקטרגה מידת הדין ואמרה היה להם למחות ,אמרה מידת רחמים גלוי וידוע לפני שלא
היו שומעים מהם ,אמרה מידת הדין אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי ,מיד נגזר גם על
הצדיקים ,וזה יאמר הנביא טרם היום ההוא דעו כי קרוב יום ה' ,אך השם הגדול הזה הכין
מה שהוא זבח ,הם הרשעים לבדם הקדיש קרואיו אך דע כי.
(ח) והיה ביום זבח ה' .הויה חדשה והוא כי לא בלבד הרשעים כי אם גם הבלתי מוחים ,כי
תקטרג מידת הדין ואז ופקדתי על השרים אשר בידם למחות עם שלא יהיו רשעים ,וכן ועל
בני המלך אשר בידם למחות גם הם ועל כל הלובשים מלבוש נכרי ,והוא ,כי הנה ידוע
מחכמי האמת כי הצדיקים יש להם מלבוש אור בגן עדן נעשה ממעשיהם הטובים ,והוא נקרא
בגמרא חלוקא דרבנן ,והפכו ברשעים שנעשה להם מטומאת עבירותיהם מלבוש טומאה והם
הבגדים הצואים ,שבהם נכנסים נפשותם בגיהינום ובהם יוצת אש גיהינום.
והנה הבלתי מוחים נעשה להם מלבוש גם הם מטומאות החוטאים ,כענין יהושע הכהן הגדול
שהיה לבוש בגדים צואים מאשמות בניו אשר לא מיחה בהם ,ובכן על כל הצדיקים שהיה
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להם למחות ברשעים ולא מיחו ,יאמר עליהם שהם לובשים מלבוש נכרי ,שמלבישים אותם
בגדים צואים מעונות הרשעים ,נמצא שלובשים מלבוש נכרי שאינו שלהם ויפקדו על שלא
מיחו.
או יאמר ,כי יפקוד על השרים על שלא מיחו ועל בני המלך בעוון אביהם שלא מיחה כראוי.
ושמא תאמר ,כי הלא יש צבועים מראים חסידות לעיני העם והם רשעים ,כי לובשים מלבוש
חסידים כענין טליתות מצויצות גדולים וכיוצא ,להורות כי חסידי עליון המה והם רשעים
בהסתר ,על כן עליהם אמר כי על אלה שלא מצאו מקום הצדיקים למחות ,הוא יתברך יפקוד
עליהם עם הבלתי מוחים על השאר ,וכן יש צבועים בדרך אחרת שאין רוצים לדרוך (ט)
במפתן הבית מפני המזוזה אשר היא קבועה נגד המפתן מן הצד ,להורות חסידות שעל כן
דולג מן הסמוך למפתן אל תוך הבית לבל ידרוך במפתן ,ובכן כל הרואה שכבא איש כזה
לביתו ידלג על המפתן ,יניח כל אשר בביתו בידו כי לחסיד נאמן יחשבהו ,ואז ינצל את ביתו
למלאות בית אדוניו ,וזהו ופקדתי על כל הדולג וכו' ,הממלאים ע"י כך בית אדוניהם חמס
ומרמה.
י וְּהָ יָה-בַ יֹום הַ הּוא נְּ אֻ ם-ה' קֹול צְּ עָ ָקה ִׁמ ַשעַ ר הַ ָדגִׁ ים
וִׁילָ לָ ה ִׁמן-הַ ִׁמ ְּשנֶׁה ְּו ֶׁשבֶׁ ר גָדֹול ֵמהַ גְּ בָ עֹות :
ילילּו יֹ ְּשבֵ י הַ ַמכְּ ֵתש ּכִׁ י נִׁ ְּד ָמה ּכָל-עַ ם ּכְּ נַעַ ן נִׁ כְּ ְּרתּו ּכָל-נְּ ִׁטילֵ י כ ֶָׁסף :
יא הֵ ִׁ
רּושלַ ם בַ נֵרֹות
יב וְּהָ יָה בָ עֵ ת הַ ִׁהיא אֲ חַ פֵ ׂש אֶׁ תְּ -י ָ
ֵיטיב ה' ְּול ֹא י ֵָרעַ :
ּופָ ַק ְּד ִׁתי עַ ל-הָ אֲ נ ִָׁשים הַ קֹ ְּפ ִׁאים עַ לִׁ -ש ְּמ ֵריהֶׁ ם הָ אֹ ְּמ ִׁרים ִׁב ְּלבָ בָ ם ל ֹא-י ִׁ
יג וְּהָ יָה חֵ ילָ ם ִׁל ְּמ ִׁשסָ ה ּובָ ֵתיהֶׁ ם ִׁל ְּש ָמ ָמה
ּובָ נּו בָ ִׁתים וְּל ֹא י ֵֵשבּו ְּונ ְָּטעּו כְּ ָר ִׁמים וְּל ֹא י ְִּׁשתּו אֶׁ תֵ -יינָם :
ּומהֵ ר ְּמאֹ ד קֹול יֹום ה' ַמר ֹצ ֵר ַח ָשם גִׁ בֹור :
יד ָקרֹוב יֹום-ה' הַ גָדֹול ָקרֹוב ַ
(י) והיה ביום ההוא נאום ה' וכו' .פירשו ז"ל שער הדגים על עכו ,והמשנה זה לוד ,ושבר
גדול מהגבעות זו ציפורי ,יושבי המכתש זו טבריה ,ויתכן לפי זה כי יבואו האויבים משני
קצוות ,כי תשמע צעקה מעכו שהוא קצה אחד ,ויללה מלוד שהוא קצה האחר קרובה
לירושלים ,ואז אוי למי שהם באמצע היא ציפורי שבאמצע שתיהן ,כי ושבר גדול מהגבעות
היא ציפורי ,ועל שבר שלש אלה שהיו באים לקנות תבואה מאוצרות טבריה ,האוצרים מן
הבא להם מכל סביבות הים ,אמר (יא) הלילו יושבי המכתש .היא טבריה כי נדמה כל עם
כנען הוא עם סוחר שהיו באים לקנות ,כי הלא נכרתו כל עמוסי כסף הבאים לקנות וכשאין
קונה יילילו המוכרים.
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(יב) והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים וכו' .הנה מאמר שלמה נר ה' נשמת אדם חופש
כל חדרי בטן ,אחשבה כיון להסביר סברא אל אמונת אומן פנת תורתנו ,כי ה' חוקר לב בוחן
כליות וקרב איש ,כי יאמר אדם אי זה הדרך יהיה לו יתברך מבוא אל חדרי בטן איש האדמה,
על כן המשיל משל אל איש הולך באישון לילה ,אשר לא יראה באפילה וע"י נר ידע מה
בחשוכא ,כך לגבי חומר האדם לחשוכא ידמה קמיה קב"ה ,אך תשובתו כי כל איש ואיש
נשמה בקרבו מתפשטת בכל האברים ,והנשמה לו יתברך חלק אלוה ממעל ,ובכן ע"י שייכות
אשר לו עם הנפש אשר מאתו יתברך הוא לא יפלא היותו חופש כל חדרי בטן ,כי הלא ע"י
הדבקות אשר לו יתברך עם רוח האדם באדם כי חלקו היא ,הלא יתפשטו עיני כבודו בכל
חלקי האדם אשר יהיה בו מבוא אל הנפש ,אשר אין נקי בכל אבריו ממנה תיכון וחיצון ,וזהו
נר ה' נשמת אדם שעל ידו חופש כל חדרי בטן.
ובזה נבוא לפסוק זה שאנו בו ,והוא כי בא לומר ופקדתי על האומרים בלבבם לא ייטיב ה'
ולא ירע על כן אבל יאמר איש ,כי איזה הדבר יחפש קרב איש ולב עמוק מי שלרוחניותו אין
קץ ,על כן הקדים ואמר בעת ההיא אחפש את ירושלם שהוא את כליות ולב יושביה ,ואל
תתמהו על החפץ כי הלא אחפש בנרות הם נשמותם שהם נרות אלוהים ,כי נר אלוהים
נשמת אדם חופש וכו' ,כן אחפש בנרות כל האומרים בלבבם וכו'.
ואמר שהם הקופאים על שמריהם שהם כיין על שמריו שמתקיים ובלתי נפסד ,כך אלו הם
הקופאים על כל נכסיהם כל ימיהם ואין מחריד עם עוברם רצונו יתברך ,על כן הם אומרים לא
ייטיב ה' ולא ירע כי אם מהמזל ,שאם לא כן יסיר את טובו מעוברי רצונו ,על כן מזונם
וקרקעותיהם אשר בהם נואלו אעביר מהם ,כי (יג) והיה חילם למשסה ובתיהם לשממה
שהוא בגלות יהויקים ובגלות יכניה ,ואז ישובו ובנו בתים לשבת ונטעו כרמים כל הנותרים,
אך בבתים לא יספיקו לשבת בהם ,והכרמים לא יספיקו לשתות יינן ,יען כי (יד) קרוב יום ה'
הוא גלות צדקיהו הבא אחריו הוא יום ה' הנועד בסוף מנין ונושנתם.
ומה שנאמר בו העדותי בכם היום כי אבוד תאבדון מהר ,אותו מהר הוא מאד ,ושלא
תתמהו בשמועת קול אמור יום ה' ,שהוא שם רחמים איך יהיה כל כך קשה אל תתמהו ,כי
הנה קול ה' אשר אמרתי מר צורח הוא ,כי גם שהוא רחמים שם ביום ההוא הוא גבור
בבחינת גבורה ,כי השם הגדול הזה הכל בו לפי הענין ,וכמו שאמרו ז"ל בפירוש אנכי ה' כו',
שהוא אנכי שאתם רואים אותו בסגנון רחמים כשליח ציבור מעוטף ,הוא אלוהיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים ,וראיתוני בתואר גבור איש מלחמה ,וזה שאמר פה גם שתשמעו קול
אמרי יום ה' ,שהוא שם רחמים הלא הוא מר צורח.
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ואל תתמהו כי עם היות במקומות זולתו זה מתנהג בתואר רחמים שם הוא גיבור ,כי שם
יתנהג בתואר גבור ואיש מלחמה.
או שיעור הענין מאמרם ז"ל מסכת גיטין וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' ,וכי
משום דצדיק ה' מיהר להביא הרעה עלינו ,אלא שהקדים גלות יכניה ,שאם היה מאחר עד
גלות צדקיה שהוא במלאת מנין ונושנתם היה מתקיים כי אבד תאבדון ,על כן הקדים למען
צדקו ,וזה יאמר פה ,הלא אמרתי כי תחילה .והיה חילם למשסה ובתיהם לשממה בגלות
יכניה ,ובנו בתים אחרי כן ולא ישבו ,כי יבוא גלות צדקיה אחריו הוא יום ה'.
ושמא תאמרו ,למה יקדים הפורענות ולא יניח הכל עד גלות צדקיה שהוא זמן ונושנתם ,הלא
הוא ,כי קרוב יום ה' הגדול .והיה יכול להניח עד אותו הזמן אלא שמיהר מאד ,כי מה שנאמר
שם כי אבד תאבדון מהר הוא רע מאד ,ולא הניח יתברך שתתקיים הרעה ההיא על כן
הקדימו ,ולא תאמרו כי קול אמור קול ה' שהוא רחמים יורה כי יתנהג ברחמים ,לא כן הוא ,כי
הוא מר צורח כי שם הוא יתברך גבור מתנהג בדין גמור כאיש מלחמה כמדובר בקודם.
ּומשֹואָ ה
צּוקה יֹום שֹ אָ ה ְּ
ּומ ָ
טו יֹום עֶׁ ְּב ָרה הַ יֹום הַ הּוא יֹום צָ ָרה ְּ
יֹום חֹ ֶׁשְך וַאֲ פֵ לָ ה יֹום עָ נָן ַוע ֲָרפֶׁ ל :
ּותרּועָ ה עַ ל הֶׁ עָ ִׁרים הַ ְּב ֻצרֹת וְּעַ ל הַ ִׁפנֹות ַהגְּ בֹהֹות :
טז יֹום שֹופָ ר ְּ
ּולחֻ ָמם ּכַגְּ לָ ִׁלים :
יז וַהֲ צֵ ר ִֹׁתי לָ אָ ָדם וְּהָ ְּלכּו ּכ ִַׁעו ְִּׁרים ּכִׁ י לה' חָ ָטאּו וְּשֻ פַ ְך ָד ָמם ּכֶׁעָ פָ ר ְּ
ּובאֵ ש ִׁקנְּ אָ תֹו ֵתאָ כֵל ּכָלָ -האָ ֶׁרץ
יח גַםַּ -כ ְּספָ ם גַם-זְּ הָ בָ ם ל ֹא-יּוכַל ְּלהַ צִׁ ילָ ם ְּביֹום עֶׁ ְּב ַרת ה' ְּ
ּכִׁ י כָלָ ה אַ ְך-נִׁ ְּבהָ לָ ה יַעֲ ֶׁׂשה אֵ ת ּכָל-יֹ ְּשבֵ י הָ אָ ֶׁרץ:
(טו) יום עברה היום ההוא וכו' .אמר הנה יום ה' הנזכר יום עברה היום ההוא מעצמו ,שהוא
יום ט' באב שבו נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ ונשאר בו בכיה לדורות כנודע ,וארז"ל
שחמשה דברים ארעו לנו בט' באב ,ואחשוב נרמזו פה ,על מה שנגזר על אבותינו שלא יכנסו
לארץ אמר יום עברה היום ההוא שהוא על הדבר הראשון,
ועל שנחרב בו בית המקדש פעם ראשונה אמר יום צרה ומצוקה,
ועל שנחרב בו בית שני אמר יום שואה ומשואה ,שהיה בו המיה גדולה כנודע בכניסת
טיטוס בבית המקדש,
ועל שבו נחרבה ביתר על שהדליקו נרות לחרבן ירושלים ,אמר יום חשך ואפילה תמורת
הדלקת הנרות,
ועל שבו שרף אפוסטמוס את התורה אשר היה בו ענן הקטורת אמר יום ענן וערפל.
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והנה כי יום מעותד על עם בני ישראל ,אך אומר הוא יתברך ניחם על ישראל עמו ,זאת
אעשה בלתי עשות כלה ח"ו ,שהוא להטיל הכעס על הערים הבצורות ועל ציון וירושלים.
וזהו (טז) יום שופר ותרועה .אעשה שיריעו האויבים על הערים הבצורות ועל פינות הגבוהות
באיכות ובמציאות ,ומה שאעשה כן הוא שאלו (יז) והצרתי את האדם שהייתי מטיל כעסי על
העם ,היו הולכים כעורים להיותם משוללי מגינם ה' ,המדריכם שבלעדו יתברך היו כעורים,
על כי לה' חטאו ויוסר מהם ,והיה נשפך דמם כעפר ולחמם הוא בשרם כגללים.
כי (יח) גם כספם גם זהבם .ליפדות בצדקה לא יוכל להצילם ביום עברת ה' ,כי היה להם
להקדים בזמן הקודם ,על כן מה עושה הוא יתברך למען הקל על העם לבלתי עשות כלה,
מטיל אש קנאתו על הערים כמו שאמרו ז"ל כלה ה' חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון,
וזהו ובאש קנאתו תאכל כל הארץ ,שהוא להטיל אש הקנאה על הארץ ,והטעם כי כלה
שהייתה ראויה ליעשות לא תהיה ,כי אם אך נבהלה בלבד יעשה את כל יושבי הארץ
שיבהלו אך לא יכלו ,כי אם ישארו שארית בארץ.

פרק ב
קֹוששּו וָקֹושּו הַ גֹוי ל ֹא נִׁ כְּ סָ ף :
א ִׁה ְּת ְּ
ב ְּב ֶׁט ֶׁרם לֶׁ ֶׁדת חֹ ק ּכְּ מֹוץ עָ בַ ר יֹום
ְּב ֶׁט ֶׁרם ל ֹאָ -יבֹוא עֲלֵ יכֶׁם חֲ רֹון אַ ף-ה'
ְּב ֶׁט ֶׁרם ל ֹא-יָבֹוא עֲלֵ יכֶׁם יֹום אַ ף-ה' :
ג בַ ְּקשּו אֶׁ ת-ה' ּכָל-עַ נְּ וֵי הָ אָ ֶׁרץ אֲ ֶׁשר ִׁמ ְּשפָ טֹו פָ עָ לּו
בַ ְּקשּו-צֶׁ ֶׁדק בַ ְּקשּו עֲ ָנוָה אּולַ י ִׁתסָ ְּתרּו ְּביֹום אַ ף-ה' :
(א) התקוששו וקושו וכו' .ארז"ל קשט עצמך ואחר כך קשט את אחרים שפירשו מלשון קש,
שיסירו קשין מעיניהם כעין משל רז"ל טול קיסם וכו' טול קורה כו' ,כך אומרו התקוששו
ותסירו קסמין של אשמותיכם ואחר כך את אחרים.
ושמא תאמרו עם מי אני מדבר ,אם עם הצדיקים אין להם אפילו קשין ,אם עם רשעים אין
להם קשין כי אם קורות ,ומה גם שהיו עובדי ע"ז ,לזה אמר מה שאני אומר זה הוא אל הגוי
לא נכסף ,לא את הרשעים אשר תעבתי ולא עם הצדיקים אשר אהבתי ,שעליהם נאמר
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למעשה ידיך תכסוף ,כי אם אל הגוי לא נכסף שאינו חסר מהם רק הכוסף ,כי אינן רשעים כי
אם שיש בם עבירות קלים כקשים ,ואליהם אני אומר שיסירום שיקשטו עצמם מהן ויקשטו את
השאר.
(ב) בטרם לדת חוק וכו' .הנה כתבנו למעלה מאמרם ז"ל שזמן יום הגלות המעותד ,היה
במלאת מנין ונושנתם שהוא יום גלות צדקיהו ,ולבל יתקיים כי אבד תאבדון הקדים יתברך
גלות יהויכין י"א שנה כמפורש בגיטין ,נמצא שהיה גלות יהויכין כאלו גלות צדקיהו שהיה כמו
חק קבוע מן התורה במנין ונושנתם ,ילד את גלות יהויכין שיקדים לבל יאבד הכל ,ובזה יאמר
עתה התקוששו בתיקון תשובה בטרם גלות יכוניה ,כי ע"י כן כמוץ אשר ידפנו רוח יחשב כאלו
עבר יום ה' הוא גלות צדקיה ,כי יתבטל מהרה ע"י תשובה שתעשו מעתה בטרם לא יבוא
עליכם חרון אף ה' ,המתחרה להקדים בימי יכוניה ,ואם לא תשובו מעתה לפחות אחר גלות
יכניה ,מי יתן תשובו בטרם יבוא עליכם גלות צדקיהו הוא יום אף ה'.
(ג) בקשו את ה' וכו' .עד כה דבר עם הגוי לא נכסף הם הבנוניים ,ואמר להם התקוששו
ויקושו את זולתם ,עתה בא לדבר עם הצדיקים גמורים ואמר להם בקשו את ה' וכו' ,והוא כי
הנה ידוע מאמרם ז"ל כי בזמן החורבן ציוה ה' להציל את הצדיקים ,ומידת הדין קטרגה על
שלא מיחו ,והסכים גם ה' אחר הקטרוג ,ובזה יאמר בקשו את ה' הוא מידת רחמים כל ענוי
הארץ ,שבענוותנותן היו בלתי מוחים ביד מריעים ,לומר כי מידת הדין תקטרג עליכם ,לכן
בקשו את ה' העוזב אתכם מפני קטרוג מידת הדין ,בקשו אותו כי תעשו באופן ימצא לכם,
ולא שלפי משפט שם הרחמים אתם אשמים ,כי הלא משפטו של שם הרחמים הנזכר לינצל
פעלו וזכאים הם ,אך מפני מידת הדין כי לאנשים אשר צדק חסר מהם תבקשוהו להם ,ואשר
אין חסרים צדק כי אם חסידות וענוה בקשו להם ענוה שתדריכום להתנהג בחסידות וענוה,
אולי תסתרו ביום אף ה' הוא יום החורבן אשר אז מידת רוגז אף ה' תקטרג.
ואולי על ידי מה שתחזירו את העם בתשובה תסתרו ממידת הדין ,גם שלא מחיתם בעשותם
הרעה ,וקחו מוסר מאשר תראו מה שהוא יתברך פוקד בגוים ושובו.
ד ּכִׁ י עַ זָ ה עֲ זּובָ ה ִׁת ְּהיֶׁה וְּאַ ְּש ְּקלֹון ִׁל ְּש ָמ ָמה אַ ְּשדֹוד בַ צָ הֳ ַר ִׁים ְּיג ְָּרשּו ָה וְּעֶׁ ְּקרֹון ֵתעָ ֵקר :
ה הֹוי יֹ ְּשבֵ י חֶׁ בֶׁ ל הַ יָם גֹוי ּכְּ ֵר ִׁתים
יֹושב :
ְּדבַ ר-ה' עֲ לֵ יכֶׁם ּכְּ נַעַ ן אֶׁ ֶׁרץ ְּפ ִׁל ְּש ִׁתים וְּהַ אֲ בַ ְּד ִׁתיְך ֵמאֵ ין ֵ
ְּתה חֶׁ בֶׁ ל הַ יָם נְּ ֹות ּכְּ רֹת ר ִֹׁעים וְּגִׁ ְּדרֹות צ ֹאן :
ו וְּהָ י ָ
ְּהּודה עֲ לֵ יהֶׁ ם י ְִּׁרעּון ְּבבָ ֵתי אַ ְּש ְּקלֹון בָ עֶׁ ֶׁרב ִׁי ְּרבָ צּון
ז וְּהָ יָה חֶׁ בֶׁ ל ִׁל ְּשאֵ ִׁרית בֵ ית י ָ
יתם] :
[ש ִׁב ָ
ותם) ְּ
(ש ִׁב ָ
ְּשב ְּ
ּכִׁ י י ְִּׁפ ְּק ֵדם ה' אֱ ֹלהֵ יהֶׁ ם ו ָ
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(ד  -ו) כי הנה עזה עזובה תהיה וכו' .ולא יעלה על רוחכם שלא ירצכם ה' בשובכם ,כי הלא
גם מעתה שאינכם שבים ,אבוא לפקוד עליכם הוא חושב עליכם טובה ,לאמר שתלקו כי הנה
והיה (ז) חבל לשארית בית יהודה כי יפקדם ה' ושב שבותם .שמעתי על מאמר המקונן ידו
פרש צר על כל מחמדיה ,הם ספרי התורה ,והיו עמון ומואב אשר ציווית לא יבואו בקהל לך.
ח ָש ַמ ְּע ִׁתי חֶׁ ְּרפַ ת מֹואָ ב וְּגִׁ דֻ פֵ י ְּבנֵי עַ מֹון אֲ ֶׁשר חֵ ְּרפּו אֶׁ ת-עַ ִׁמי ַו ַיגְּ ִׁדילּו עַ ל-גְּ בּולָ ם :
ּוב ֵני עַ מֹון ּכַעֲ מ ָֹרה
ט לָ כֵן חַ י-אָ נִׁ י נְּ אֻ ם-ה' צְּ בָ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְִּׁׂש ָראֵ ל ּכִׁ י מֹואָ ב ּכִׁ ְּסדֹם ִׁת ְּה ֶׁיה ְּ
ּוש ָמ ָמה עַ ד-עֹולָ ם ְּשאֵ ִׁרית עַ ִׁמי יְּבָ זּום ְּוי ֶֶׁׁתר גֹו ִׁי יִׁנְּ ָחלּום :
ּומכְּ ֵרהֶׁ -מלַ ח ְּ
ִׁמ ְּמ ַשק חָ רּול ִׁ
י ז ֹאת לָ הֶׁ ם ַתחַ ת גְּ אֹונָם ּכִׁ י חֵ ְּרפּו ַויַגְּ ִׁדלּו עַ ל-עַ ם ה' צְּ בָ אֹות :
ועל זה יאמר (ח) שמעתי חרפת מואב .או יהיה חרפת מואב אשר חרפו מואב ושעיר,
באומרם ככל הגויים בית יהודה בראותם הכרובים ,וגם גידופי בני עמון בקחתם הספרים
ובענין בנקור לכם כל עין ימין ,שהוא לכרות מקום לא יבוא עמוני מכל ספרי תורה וכיוצא
במקומות אלו.
(ט  -י) לכן מואב שחרפו פעם אחת יהיו כסדום שנשארו קצת שהם לוט ושתי בנותיו ,אך בני
עמון שגדפו פעמים רבות יהיו כעמורה שלא נשאר שריד.
נֹורא ה' עֲ לֵ יהֶׁ ם ּכִׁ י ָרזָה אֵ ת ּכָל-אֱ ֹלהֵ י הָ אָ ֶׁרץ ְּוי ְִּׁש ַתחֲ וּו-לֹו ִׁאיש ִׁמ ְּמקֹומֹו ּכֹל ִׁאיֵי ַהגֹויִׁם :
יא ָ
ּכּושים חַ ְּללֵ י חַ ְּר ִׁבי הֵ ָמה :
יב גַם-אַ ֶׁתם ִׁ
יג ְּויֵט יָדֹו עַ ל-צָ פֹון וִׁיאַ בֵ ד אֶׁ ת-אַ שּור ְּוי ֵָׂשם אֶׁ ת-נִׁ ינְּ וֵה ִׁל ְּש ָמ ָמה ִׁציָה ּכ ִַׁמ ְּדבָ ר :
יד ו ְָּר ְּבצּו ְּבתֹוכָּה עֲ ָד ִׁרים ּכָל-חַ יְּתֹו-גֹוי
גַםָ -קאַ ת גַםִׁ -קפֹ ד ְּבכ ְַּפת ֶֹׁריהָ י ִָׁלינּו
ְּשֹורר בַ חַ ּלֹון חֹ ֶׁרב בַ סַ ף ּכִׁ י אַ ְּרזָה עֵ ָרה :
קֹול י ֵ
יֹושבֶׁ ת לָ בֶׁ ַטח הָ אֹ ְּמ ָרה ִׁב ְּלבָ בָ ּה אֲ נִׁ י ְּואַ ְּפ ִׁסי עֹוד
טו ז ֹאת הָ ִׁעיר הָ עַ ִּׁליזָה הַ ֶׁ
ְּתה ְּל ַש ָמה ַמ ְּרבֵ ץ לַ חַ יָה ּכֹל עֹובֵ ר עָ לֶׁ יהָ י ְִּׁשרֹק יָנִׁ יעַ יָדֹו :
אֵ יְך הָ י ָ
(יא  -טו) נורא ה' עליהם וכו' .אמר כי ממה שיגדיל ה' להרע עליהם תיפול מוראו יתברך על
העולם ,וזהו נורא ה' עליהם כי מרוב גבורת יוצרנו יתברך יראו רזה וחולשה עם כל אלוהי
הארץ ועל כן וישתחוו כו'.
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פרק ג
מֹוראָ ה וְּנִׁ גְּ אָ לָ ה הָ ִׁעיר הַ יֹונָה :
א הֹוי ְּ
יה ל ֹא ָק ֵרבָ ה :
ֹלה ָ
ב ל ֹא ָש ְּמעָ ה ְּבקֹול ל ֹא לָ ְּקחָ ה מּוסָ ר בַ יהֹ וָה ל ֹא בָ ָטחָ ה אֶׁ ל-אֱ ֶׁ
ׂשפ ֶׁטיהָ זְּ אֵ בֵ י עֶׁ ֶׁרב ל ֹא ג ְָּרמּו לַ ֹב ֶׁקר :
ג ָׂש ֶׁריהָ ְּב ִׁק ְּרבָ ּה אֲ ָריֹות שֹאֲ גִׁ ים ֹ ְּ
תֹורה :
ד נְּ ִׁביאֶׁ יהָ פֹ חֲ זִׁ ים אַ נְּ ֵשי בֹגְּ דֹות ּכֹהֲ נֶׁיהָ ִׁח ְּּללּו-קֹ ֶׁדש חָ ְּמסּו ָ
ה ה' צַ ִׁדיק ְּב ִׁק ְּרבָ ּה ל ֹא ַי ֲע ֶׁׂשה עַ וְּלָ ה
ב ֶׁשת :
יֹודעַ עַ ָּול ֹ
ִׁתן לָ אֹור ל ֹא נ ְֶּׁע ָדר וְּל ֹאֵ -
בַ ב ֶֹׁקר בַ ב ֶֹׁקר ִׁמ ְּשפָ טֹו י ֵ
חּוצֹותם ִׁמ ְּב ִׁלי עֹובֵ ר
ָ
נֹותם הֶׁ חֱ ַר ְּב ִׁתי
ָשמּו ִׁפ ָ
ו ִׁהכְּ ַר ִׁתי גֹויִׁם נ ַ
יֹושב :
נִׁ צְּ דּו עָ ֵריהֶׁ ם ִׁמ ְּב ִׁליִׁ -איש ֵמאֵ ין ֵ
יה
אֹותי ִׁת ְּק ִׁחי מּוסָ ר וְּל ֹאִׁ -יּכ ֵָרת ְּמעֹונָּה ּכֹל אֲ ֶׁשר-פָ ַק ְּד ִׁתי עָ לֶׁ ָ
ִׁ
ז אָ ַמ ְּר ִׁתי אַ ְךִׁ -ת ְּיר ִׁאי
ילֹותם :
אָ כֵן ִׁה ְּשּכִׁ ימּו ִׁה ְּש ִׁחיתּו ּכֹל עֲ ִׁל ָ
(א) הוי מוראה ונגאלה וכו' .התנבא על ירושלם ואמר הוי מוראה מטונפת זימה ,ונגאלה
מגזלות ממה שהוא עיר היונה שע"י אונאות עושקת וגוזלת.
(ב) לא שמעה בקול כו' .הנה כתב הרמב"ם ז"ל בהלכות תשובהֶׁ ,שלַ ָּמה המבזה את רבותיו
אינו יכול לשוב בתשובה ,שעל ידי שאינו נמצא עימהם אינו שומע מוסרם ,ועל כן אינו לוקח
מוסר לשוב ,וזה יאמר לא שמעה בקול לא לקחה מוסר.
ושמא תאמר בבא עליהם צרה יתקרבו אל ה' בזעקה ותשובה ותפילה ,יאמר כי גם זה אינו,
כי הלא אם הייתה בוטחת בה' יצילה מצרתה ,הייתה קרבה אליו ובצר תפקדנו אך היא כי על
בה' לא בטחה ,על כן אל אלוהיה לא קרבה ,ועל אומרו ונגאלה מגזלות ,אמר שמא תאמרו כי
מאימת שוטר ומושל ירחקו מעושק.
אמר הנה (ג) שריה בקרבה אריות שואגים כארי טורף ושואג ,כך טורפים ממון העם בהמיות
ושאגות בקול רם ,ואיך יתקנו את זולתם ,ושופטיה גם שלא יטרפו בקול ופרסום יטרפו
בחשאי כזאבי ערב ,שלא יבטחו בכוחם כאריות לטרוף בצהרים בקולות ושאגות ,כי אם
בערב באישון לילה שלא יורגש עד יהיה אכלם בפיהם ,אך באחוז בטרף לא ירפנו עד בלתי
השאיר עצם טרם בוקר .וזהו לא גרמו לבקר כך שופטיה יטילו שוחד בחיק בחשאי לא ישאיר
ממנו לבוקר ,כי אם את הכל יקחו בטרם בקר בל יורגש.
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(ד) נביאיה הם נביאי השקר ,אמר למען יאמנו דבריהם היה להם להדריך את העם במוסר
השכל ,גם זה אינו ,כי הלא הם פוחזים פחותים משוללי אנושות ,שאפילו לעצמם לא לקחו
נשים כשרות שהם אנשי בוגדות ,כד"א איש נעמי שהם בעלי נשים בוגדות ,ואיך ידרכו את
העם בדרך טובה.
ואם נאמר שכהניה יחזירום בתשובה הלא המה חללו קדש ,ויהיה מה שאמרו ז"ל טומאתה
בשוליה שכהניה ערלים שמשו בבית המקדש ,או כפשוטו שחללו הקדשים.
ועוד שאיך שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו ,המשיבה את האדם בתשובה אם
הם חמסו תורה ,ויהיה ענין רז"ל שהמונע הלכה מפי תלמיד כאלו גזלו ,וזה יאמר חמסו
תורה.
(ה) ה' צדיק בקרבה וכו' .אמר צדיק בקרבה שיוכלו ללמוד ממנו לבלתי עשות עולה ,כי אם
ה' שלא יעשה עולה כי הוא אל הנאמן ,כמו שאמרו ז"ל על פסוק חדשים לבקרים רבה
אמונתך ,כי בידו יתברך מפקיד אדם רוחו בכל לילה יגעה ,ומחזירה בכל בוקר כחדשה בלי
יגיעה ,ואינו מעכבה מלהחזירה אפילו למי שאינו נאמן לחברו ועושה עמו עולה ,ולא לומד
מקונו לומר הלא הפקדתי רוחי אני העושה עולה ביד קוני והחזירה לי כי נאמן הוא ,ולמה לא
אבוש ואלמד ממנו לבלתי עשות עוד עולה.
וזה אומרו כי צדיק בקרבה ולא יעשה עולה ,כי הוא נאמן בפיקדונו ,כי בבקר בבקר משפטו
להשיב הפקדון יתן ,שמחזיר נשמות לפגרים כאשר נראה כי לאור לא נעדר ,כי לא עיכב
אפילו נפש אחת מכל היצורים מלהחזירה לו ,כי לא נעדר אפילו עושה עול מן העולם ,ע"י
שיעכב הוא יתברך את נפשו ,באופן שיהיה ראוי עושה עולה יבוש וילמוד מקונו ,אך מה
נעשה כי לא יודע מי שהוא עַ וָל בושת ,כי הלא אד לעול שאינו יודע מה הוא בושת כדי
שיתבייש ,ויהיה גם הוא נאמן לרעהו.
(ו) הכרתי גויים נשמו פנותם וכו' .אמר ראו הרעה הגדולה אשר עשיתם ,כי הסיבותם חורבן
בית המקדש ,כי הלא הכרתי גויים נשמו פנותם וחוצותם ועריהם ,למען תיקחו מוסר ותשובו
פן יקרכם כהם ,ואלו הייתם שבים היה נשאר בית ראשון לעולם ,והיה מתקיים בו כל הטוב
העתיד בשלישי ,וזהו הכרתי גוים וכו' (ז) אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר ,והיינו
מרוויחים שלא יכרת מעונה הוא בית המקדש ,על כי כל אשר פקדתי מצרתכם עליה יהיה
כנודע ,כי כעסו יתברך על רוב פשעינו הטיל עליה ,כמאמרם ז"ל על פסוק מזמור לאסף
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אלוהים באו גוים בנחלתך ,ובפסוק כלה ה' חמתו שפך חרון אפו ויצת אש וכו' ,א"כ אדרבה
בראות מה שהכרתי גוים השכימו יותר ,השחיתו כדי להתחזק ולהזדרז בע"ז תסייעם.
קּומי ְּלעַ ד
ח לָ כֵן חַ ּכּוִׁ -לי נְּ אֻ ם-ה' ְּליֹום ִׁ
ּכִׁ י ִׁמ ְּשפָ ִׁטי-לֶׁ אֱ סֹ ף גֹויִׁם ְּל ָק ְּבצִׁ י ַמ ְּמלָ כֹות ִׁל ְּשפֹ ְך עֲלֵ יהֶׁ ם ז ְַּע ִׁמי ֹּכל חֲ רֹון אַ ִׁפי
ּכִׁ י ְּבאֵ ש ִׁקנְּ אָ ִׁתי ֵתאָ כֵל ּכָל-הָ אָ ֶׁרץ :
רּורה ִׁל ְּקר ֹא כֻּלָ ם ְּב ֵשם ה' ְּלעָ ְּבדֹו ְּש ֶׁכם אֶׁ ָחד :
ט ּכִׁ י-אָ ז אֶׁ ְּהפֹ ְך אֶׁ ל-עַ ִׁמים ָׂשפָ ה ְּב ָ
יֹובלּון ִׁמנְּ חָ ִׁתי :
י ֵמעֵ בֶׁ ר ְּלנַהֲ ֵרי-כּוש עֲ ָת ַרי בַ ת-פּוצַ י ִׁ
(ח) לכן חכו לי .כלומר לשלא יכרת מעונה לא יהיה בבית הזה הראשון ,רק חכו לי שהוא
לישועתו יתברך שיוציא שכינתו מהגלות ,שהוא ליום קומי לעד שהוא אחר גלות האחרון,
ועתה חל עלינו חובת ביאור ב' דברים:
א' ,שאם היו לוקחים מוסר לא היה נכרת בית המקדש ,ואם כן מה יהיה מכל האומות
שבעולם.
והשנית ,אשר אמרת כל אשר פקדתי עליה כי תשומם על אשמת העם ,ופירש כל אחת מה
שאמרתי שלא יכרת מעונה ,הוא ,כי משפטי היה אז לאסוף גוים לקבץ ממלכות כאחת
לשפוך עליהם זעמי.
ומה שאמרתי שעתה יהיה כל אשר פקדתי עליה ,הוא כי באש קנאתי על בני ,ולכן תאכל כל
הארץ הידועה היא א"י לכפר בעד ישראל ,ומה שאמרתי לכן חכו לי ליום קומי לעד ,שהוא
שעל שלא שבו עתה ,לא יקוו לקיום בית המקדש ולטובה הגדולה עד לעתיד לבוא ,והנה עדיין
צריך בטחון כי מי יאמר כי אז יתקיים הטוב ובית המקדש ,ומי יודע אם עוד יוסיפו לחטא
ישראל לעבוד ע"ז כאשר עתה ,לזה אמר לא כן הוא כי הלא אז אין צריך לומר ישראל ,כי אם
אפילו האומות יעבדו את ה' ,כי יערה בעולם רוח קדושה ממרום.
וזהו (ט) כי אז אהפוך אל עמים וכו' .וכ"כ יחפצו בעבודתי (י) שמעבר לנהרי כוש .ממרחקים
עתרי בת פוצי יובילון מנחתי ,הוא דבר שנאמר והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה
לה' וכו'.
יֹלתיְִׁך אֲ ֶׁשר פָ ַשעַ ְּת ִׁבי
בֹושי ִׁמּכֹל עֲ ִׁל ַ
יא בַ יֹום הַ הּוא ל ֹא ֵת ִׁ
תֹוס ִׁפי ְּל ָג ְּבהָ ה עֹוד ְּב ַהר ָק ְּד ִׁשי :
ּכִׁ י-אָ ז אָ ִׁסיר ִׁמ ִׁק ְּרבֵ ְך עַ ִּׁליזֵי גַאֲ ו ֵָתְך וְּל ֹאִׁ -
יב ו ְִּׁה ְּשאַ ְּר ִׁתי ְּב ִׁק ְּרבֵ ְך עַ ם עָ נִׁ י ו ָָדל וְּחָ סּו ְּב ֵשם ה' :
יהם ְּלשֹון ַת ְּר ִׁמית
יג ְּשאֵ ִׁרית י ְִּׁׂש ָראֵ ל ל ֹא-יַעֲ ׂשּו עַ ְּולָ ה וְּל ֹא-י ְַּד ְּברּו ָכזָב וְּל ֹא-י ִָׁמצֵ א ְּב ִׁפ ֶׁ
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ּכִׁ י-הֵ ָמה י ְִּׁרעּו ו ְָּר ְּבצּו וְּאֵ ין ַמחֲ ִׁריד :
(יא) ביום ההוא לא תבושי וכו'.
ראוי לשים לב ,כי אחר הגלויות איך היה להם להתבייש מכל פשעיהם אחר שנתכפרו,
ועוד כי טעם היה לו לומר ,ולא כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך כי אינו טעם צודק,
ועוד ,כי הלא טוב טוב הוא לבלתי הסיר עליזי גאותנו,
ועוד אומרו לא תוסיפי לגבהה ולמה לא נגבה בהר קדשו יתברך.
אמנם הנה ידוע מאמר התנא עבירה גוררת עבירה ,והוא ככתוב אצלנו במקומו כי כל עוון
נעשה כח טמא משחית מקטרג ,והוא המחטיא גורר לעושהו ישוב לעשות כיוצא בו ולא ירפנו.
ונבוא אל הענין ,אמר על דור אחרון הנשארים בציון ונותרים בירושלים ,אשר בתחילה פשעו
ושבו בתשובה ,והיה אפשר יבושו באחד משני פנים:
א' ,בראות כח טומאת הפשעים שעשו ,כי אז יכירו באשר היה בשלמים כדורות ראשונים,
שהיו רואים חלאת טומאת עוון בפנים,
שנית ,יבושו במה שהכחות ההם ישובו להחטיאם ,בפרט בגאווה שיתגאו במעלתם ויקנו
חוטר גאווה ויחטאו ,לזה אמר לא תבושי מכל עלילותיך אשר פשעת בי ,כי אינם נראים
בפנים כי תשובי מהם.
ושמא תאמר ,גם שלא יוכרו חוצה אולי ישאר רושם בקרבך לגרור לך עבירות כיוצא בהן ,לזה
אמר כי גם לא תבושי מהסוג השני ,שלא ישאר בקרבך רושם לגרור לך עבירות גאווה ,כי
הלא אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ,הם כחות טומאה שנעשו מאשמות גאווה השמחים
בגאותך ,כדי שעל ידה יגררו לך עוון ,וע"י כן לא תוסיפי לגבהה עוד עם כל מעלתם בהר
קדשי ,ופירש איך תוסר חוטר גאווה הלא הוא.
כי (יב) והשארתי בקרבך עם עני ודל .כי אז יכנעו מגאווה ויתלמדו בכך ,ויהיה כשרונן שלא
יחסו במתנות בשר ודם ,כי אם וחסו בשם ה' יפרנסם.
ולמה לא ילכו אל אשר יהיו לו נכסים להתפרנס מהם .הלא הוא כי (יג) שארית ישראל לא
יעשו עולה .להתפרנס בעושק ודומה לו ,וגם לא בדבור לרמות בכזב להרוויח ,ואפילו לשחר
פני עשירים לא יחפצו ,כי יצטרכו להחניפם או לגנוב דעתם ,והמה לבלתי בא לזה לא ירצו
להתפרנס מעשירים ,כי הלא לא ימצא בפיהם לשון תרמית ,ואיך יהיה אם כן מה שיחסו
בשם ה' ולא יהרהרו ,הלא הוא כי המה ירעו וכו' ,והוא מאמר ההוא מרבנן שהיה יוצא ללמוד
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תורה ,וקבלה אשתו איך היה מניח ביתו ריקן לזון אותה ובניה ,והשיב הוא אטו ליכא קורמי
באגמא שיאכלו משורשי צמח האדמה ,שאחשוב כי מה שלא אמר מעשבי האדמה ,לבל
תאמר היא ,תינח בקיץ אך מה תעשה בחורף שאז ייבשו גם העשבים ,לזה אמר קורמי
שתעקור השורשים אשר מתחת לארץ ,וזה יאמר ,כי מה שיחסו בשם ה' הוא כי והמה ירעו
צמח האדמה וקורמי מאגמא ,וישמחו בזה מבעושר כי השבע לעשיר אינו מניח לו לישן בלילה
מאימת שודדי לילה חותרים בחשך ,כי מרבה נכסים מרבה דאגה ,אך הדל ישכב וירבץ לבטח
כי אין עליו חומדים באופן שתדוץ דאבה.
וזה יאמר ורבצו ואין מחריד ,ואם נאמר שהוא ייעוד יאמר כי מה שוחסו בשם ה' הוא ,כי הוא
יתברך יעשה יהי פסת בר בארץ ,באופן שירעו ובנאות דשא ירביצם על מי מנוחות ינהלם,
וזהו ורבצו ואין מחריד.
ּושלָ ם :
יד ָרנִׁ י בַ ת-צִׁ יֹון הָ ִׁריעּו י ְִּׁׂש ָראֵ ל ִׁׂש ְּמ ִׁחי וְּעָ ְּלזִׁ י ְּבכָל-לֵ ב בַ ת יְּר ָ
טו הֵ ִׁסיר ה' ִׁמ ְּשפָ טַ יְִׁך ִׁפנָה אֹ יְּבֵ ְך ֶׁמלֶׁ ְך י ְִּׁׂש ָראֵ ל ה' ְּב ִׁק ְּרבֵ ְך ל ֹאִׁ -ת ְּיר ִׁאי ַרע עֹוד :
יר ִׁאי צִׁ יֹון אַ ל-י ְִּׁרפּו י ָָדיְִׁך :
ירּושלַ ם אַ לִׁ -ת ָ
ָ
טז בַ יֹום הַ הּוא יֵאָ ֵמר ִׁל
יֹושיעַ י ִָׁׂשיׂש עָ לַ יְִׁך ְּב ִׁׂש ְּמחָ ה יַחֲ ִׁריש ְּבאַ הֲ בָ תֹו יָגִׁ יל עָ לַ יְִׁך ְּב ִׁרנָה :
יז ה' אֱ ֹלהַ יְִׁך ְּב ִׁק ְּרבֵ ְך גִׁ בֹור ִׁ
(יד) רני וכו' (טו) הסיר ה'.
ראוי לשים לב ,אל אומרו בכל לב כי למה לא תעלוז בכל לב שהוצרך לאומרו.
ועוד אומרו פנה איבך לשון יחיד ולא אמר אויביך,
ועוד אומרו לא תראי רע עוד ,כי מי שיש לו כל ייעודי הטובה האלו ,היעלה על לב יראה רע
עוד.
אך הנה אין ספק כי כל הרעות והצרות אינן כי אם מהיצה"ר ,כי על כן כל טוב הר סיני לא
שווה לישראל גם שפסקה זוהמתם ,וכמו שאמרו ז"ל שאמרו אז ישראל למשה יאמר להקב"ה
יסלק מהם יצה"ר ,ואמר אין זה עתה אלא לעתיד לבוא ,וזה יאמר פה בדברו על העתיד (יד)
רני בת ציון כו' ,ואל תירא פן השמחה יתירה תהיה גוררת עון ,כי היצה"ר מיד מתעורר וע"י
כן יבואו הרעות רבות אין מספר ,כי אם עלזי בכל לב בת ירושלים ,ואל תיראי מיצה"ר יביא
בך שפטים ,כי הלא (טו) הסיר ה' משפטיך .במה שפנה ממך אויבך הוא יצה"ר ,כדבר
שנאמר והסירותי את לב האבן וכו'.
ושמא תאמר ,אולי יחזור היצה"ר למקומו אחרי הסרתו ,לזה אמר אל תיראי כי הנה מלך
ישראל ה' ,שהוא אחדות מלכות שמים עם השם הגדול בקרבם ,ע"י כן לא תראי רע עוד הוא
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היצה"ר ,והוא כי משבעה שמות שנקרא היצה"ר השם שקראו הקדוש ברוך הוא הוא רע,
שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו ,ועליו יאמר לא תראי רע עוד.
(טז) ביום ההוא יאמר לירושלים כו' .אחרי דברו עם ישראל בא ומדבר עם ירושלם וציון
הנחרבים לאשמת ישראל ,ידבר על לבן ויאמר ביום ההוא וכו' ,והוא כי בימי הנביא שהיה
בימי יאשיהו עדיין לא היה החורבן אך היה קרוב ,והנה ידוע כי בחורבן הייתה שכינה עדיין
במקדש כי לא זזה מכותל מערבי ,ועם כל זה היה רואה גוים מרקדים בהיכלו ומחריש ,וע"י כן
אפשר כי גם בשומעה ירושלם שייטיב לה לעתיד ,תירא פן יקרה לה עוד כאשר קרה לה ב'
פעמים בשני חורבנות ,או לפחות ירפו ידיהם כאמור כי בלתי חשובה היא לפניו יתברך ,כי על
כן החריש בחורבנה זה פעמים.
על כן אמר ,כי ביום ההוא של גאולה יאמר לירושלם אל תיראי ציון לא ירפו ידיך ,והוא כי
מה שראית גוים מרקדים בהיכלו ,אז גם שלא זזה שכינה מכותל מערבי ,אך ה' עם השכינה
לא היה אך לעתיד (יז) ה' אלוהיך .שהוא ה' עם השכינה יהיו בקרבך על כן לא יהיה גבור
שותק ,שנאמר כי הן הן גבורותיו כי אם יהיה גבור יושיע ,והוא כי אז לא היה שמח במעשיו
הם ישראל ,אך לעתיד ישיש עליך בשמחה ,כי אז ישמח ה' במעשיו ,ולא יצטרך להיות
ירושלים כפרה על ישראל ,ומה שאמרתי ציון אל ירפו ידיך ,באמור כי בזויה היית לפניו
שנתנך ביד מחריביך ושתק אל תחושי ,כי לא עשה בקום עשה כי אם החריש בראות מרקדים
בהיכלו ושתק ,כי באהבתו את ישראל שנקראו אהוביו בשביל אהבתו אותם ,כד"א אהבתי
אתכם וכו' הלא את המלאכים שהיו נוגי ממועדיו שתק ,וזהו יחריש באהבתו אך לעתיד לא
בשתיקה יגיל עליך ,כי אם בקום עשה יגיל עליך ברנה ,ואמר יחריש ולא החריש על
שכשנאמרה נבואה זו עדיין היה ביהמ"ק קיים.
יח נּוגֵי ִׁממֹועֵ ד אָ סַ ְּפ ִׁתי ִׁמ ֵמְך הָ יּו ַמ ְּׂשאֵ ת עָ לֶׁ יהָ חֶׁ ְּרפָ ה :
יט ִׁהנְּ נִׁ י עֹ ֶׁׂשה אֶׁ תָּ -כלְּ -מעַ ַניְִׁך בָ עֵ ת הַ ִׁהיא
ְּהֹוש ְּע ִׁתי אֶׁ ת-הַ צֹלֵ עָ ה וְּהַ נִׁ ָדחָ ה אֲ ַקבֵ ץ
ו ַ
ּול ֵשם ְּבכָל-הָ אָ ֶׁרץ בָ ְּש ָתם :
ְּׂש ְּמ ִׁתים ִׁל ְּת ִׁהּלָ ה ְּ
ו ַ
כ בָ עֵ ת הַ ִׁהיא אָ ִׁביא אֶׁ ְּתכֶׁם ּובָ עֵ ת ַק ְּבצִׁ י אֶׁ ְּתכֶׁם
ּכִׁ י-אֶׁ ֵתן אֶׁ ְּתכֶׁם ְּל ֵשם ו ְִּׁל ְּת ִׁהּלָ ה ְּבכֹל עַ ֵמי הָ אָ ֶׁרץ
בּותיכֶׁם ְּלעֵ ינֵיכֶׁם אָ ַמר ה' :
שּובי אֶׁ תְּ -ש ֵ
ְּב ִׁ
(יח) נוגי ממועד אספתי וכו' .הנה חכמי האמת פירשו דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד,
שהוא כי המלאכים שנעשו מזכות באי מועד היו מתאבלים אחר החורבן ,ויתכן שעליהם
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יאמר נוגי ממועד ויהיה הענין הביטו ירושלם וציון איך אהבתי אתכם ,כי הלא את המלאכים
שהיו נוגי ממועד שהיו מתאבלים על העדר באי אליך במועד ,כ"כ חיבבתים שאספתי אלי
למעלה וזהו נוגי ממועד אספתי.
ושמא תאמרו ,כי מה שחיבבתים לא על שהיו מתאבלים על צרת ירושלם וציון ,כי עיקר
אבילותם לא היה רק על כבוד שכינה שהיא בכותל כביכול בחרפה ,בכותל מערבי השמם
והחרב בלי הארת השם הגדול ,אשר היה מאיר לה ביום באי מועד ,כמאמרנו על פסוק והאר
פניך על מקדשך השמם למען אדני ,הוא שם אדנות שהוא שכינה בל תהיה בלי הארת פנים
במקדש שמם.
לזה אמר אל תאמרי ציון ,כי מה שחיבבתי את נוגי ממועד לא על כבודך כי אם על כבוד
שכינה ,כי הלא ממך היו נושאים על השכינה כביכול חרפה ,כי אלו לא היית שוממה לא היה
לה חרפה ומתאבלים עד שתבנה ,כי לא היו מתאבלים כאמור כי תעלה משם השמימה כי אם
שתבנה את ,נמצא כי ממך היו נוגים על משאת עליה חרפה.
או יאמר נוגי ממועד על הצדיקים המתאבלים מיום מועד והוא ט' באב דאקרי מועד ,ואמר
שחייבתם כ"כ שקרבתים ואספתים אלי ,והוא מאמר הכתוב שישו אתה משוש כל
המתאבלים עליה.
ושמא תאמרי ציון כי לא על התאבלם עלי חיבבתים ,כי אם על השכינה שהוא עיקר פירוש
אומר המתאבלים עליה ,לזה אמר ממך היו משאת עליה חרפה ,שע"י היותך שממה הוא
אבילותם דהא בהא תליא ,כי אין אבלותם עליה על עצמה כי לא יחסר כל לה ,כי אם על
היותה בשממות המקום אשר אהבתי.
(יט) הנני עושה את כל מעניך וכו' .אל תאמרי ציון כי כל ישעי וכל חפץ הוא על בני אלה
שאגבן ייטיב לי ,כי לא כן הוא ,כי הלא ממך אני מתחיל לחוש על כבודך ,כי הנני עושה את
כל מעניך תחילה ואח"כ והושעתי את הצולעה הבלתי יכולה לבוא והנדחה במרחקים
אקבץ.
ועוד שאחר שאקבצם בך ושמתים לתהלה ולשם ,הנה כי בך תהיה תהילתם ,כי היותם
בשאר מקומות לא יהיו לשם ולתהילה ,כי אם כשאקבצם בך ,כי בכל הארץ זולתך יהיה
בושתם ולא תהילה ושם ,כי הלא יאמרו כל הגוים עם ה' אלה ומארצו יצאו.
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או יאמר ,אל תחושי על אומרי שאשימם לתהלה ושם ,מה שאיני אומר כן עליך ,כי הלא זה
להם תחת מה שתחילה בכל הארץ בשתם שנדחו בכל הארץ ,מה שאין כן את שלא הייתה
בשתך רק לבאים במקומך ,כד"א ושממו עליה אויביכם ואומר בל עובר עליה ישום וישרוק.
ואומר והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את מכות כו'.
(כ) בעת ההיא אביא אתכם כו' .אחרי אומרו אל ירושלם כי גדול כבודה לפניו יתברך ,כי
קבוצם לא יהיה כי אם אחר ֶׁשיְעַ ֶׁשה את כל מעניה ,והלא מזה יחושו ישראל בני אל חי שיורה
כי הם נטפלים אליה ,על כן בא ודבר על לבם ואמר ,הן אמת כי בעת ההיא שאמרתי הוא
אחר ֶׁשאֲ עַ ֶׁשה את כל מעניה אביא אתכם ,וכן ובעת ההוא יהיה קבצי אתכם ,אך דעו כי
שלכם גדול משלה ,כי הנה בשובי בעצמי את שבותיכם יהיה לעיניכם תראינה ,היות אני שב
שבותכם היא השגה שאין למעלה הימנה ,ולא תצדק בציון כנראה מכמה מאמרים מרז"ל
שישיגו לעתיד ,ובטחו בעצם בדבר כי לא שניתי מלשונו ,שתאמרו אולי אני הבנתי בה ולא
היה כן הפירוש ,כי הלא לא דברתי כמספר המכוון בעת ההיא יקבץ אתכם וכו' ,בשובו את
שבותכם כי אם לשונו כאשר אמר ה' ,כמדבר אתכם לנוכח וזה אומרו אמר ה'.
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