
 
 

 

 

 

 

 

 

 כב - א ,ספרק ה שעייספר                       

 

 (ז' דנחמתא)פרשת כי תבא 

 קּוִמיבמליצת הנביא מתואר זמן הגלות כחושך ואפילה, ולכן בשעה שיבוא זמן הגאולה ייאמר לכנסת ישראל,  )א( ספרק 

 ּוְכבֹודהגיע זמן הישועה הגשמית, בעניני הגוף והנפש,  - אֹוֵרְך ָבא ִכיני העולם, האירי לכל ב - אֹוִרימהחושך שאת שרוייה בו, 

ְך ִהֵנה ִכי )ב( .ָזָרח ָעַלִיְךשזהו האור האלוקי המופיע על הנביאים ועבדי ה',  ,ה' ההמוחלט  ַהֹחשֶׁ ץאת ה ְיַכסֶׁ רֶׁ והיינו את  ,אֶׁ

לבחושך מוחלט, הגויים הכופרים בכלל מציאות ה', והרי הם כנמצאים  וזהו רמז לדת ישמעאל, שמאמינים  ,ְלֻאִמים ַוֲעָרפֶׁ

באחדות ה', אך יש בדתם פרטים כוזבים, והרי זה כמקום שהשמש זורחת עליו, אך יש בו ערפל הממלא את האויר, עד שאין 

ה ָעַלִיְך ּוְכבֹודֹוויאיר לך, בשונה מהאומות השרויות בחושך,  ה' ִיְזַרח ְוָעַלִיְךהשמש נראית שם, וכנגד זה,  כי לא יהיה  ,ֵיָראֶׁ

המון העם של הגויים  - גֹוִים ְוָהְלכּו )ג(ערפל של טשטוש הדעת והדת, אלא יתגלה ה' לנביאים, עד שיראו את כבודו בבירור. 

 )ד(שזהו אור ה' בעצמו.  ,ַזְרֵחְך ְלֹנַגּהמלכי הגויים, שהם במדרגה גדולה יותר, יילכו  - ּוְמָלִכיםשזהו אור התורה,  ,ְלאֹוֵרְך

אך לא באו למלחמה, אלא ללמוד  ,ָלְך ָבאּו ִנְקְבצּוכל אומות העולם  - ֻכָלם ,ּוְרִאילארבע רוחות העולם,  ,ֵעיַנִיְך ָסִביב ְשִאי

ם, כדרך שנושא האומן את תילקחנה בידיה - ֵתָאַמָנה ַצד ַעלהקטנות,  ּוְבנֹוַתִיְךעמהם,  ָיֹבאּו ֵמָרחֹוק ָבַנִיְךתורה ודבר ה', ו

תראי  - ְוָנַהְרְת את הדבר, ולרוב הפלא שבדבר תתבונני היטב לראות שלא טעית בראייתך,  ִתְרִאי ָאז )ה(היונק, על צידו. 

בתחילה יפחד ליבך מחשש שהם באים  - ְלָבֵבְך ְוָרַחב ּוָפַחדשאכן ראייתך הראשונה היתה נכונה, שכל הגויים באים לארצך, 

ה, ואחר כך יתרחב הלב משמחה, כשתראי שפניהם לשלום, ומבאר כמה סיבות לכך שבתחילה יפחד הלב, ואחר כך למלחמ

בתחילה ייראה כאילו כל הים נהפך אלייך לשוטפך, כי כל המון הגויים יבואו  - ָים ֲהמֹון ָעַלִיְך ֵיָהֵפְך ִכייתרחב משמחה, 

שפע -] ִשְפַעתובתחילה תראי כי  )ו( ָלְך. ָיֹבאּוכל עושרם של הגויים  - ֹוִיםּג ֵחילאלייך, אך אחר כך ישמח ליבך, כי יראה ש

ובדרך כלל נשלחים הרצים לבשר בשורות  ,ְוֵעיָפה ִמְדָיןעל סוסי  הרוכבים רצים מהירים - ִבְכֵרי ,ְתַכֵסְך ְּגַמִליםוריבוי של[ 

חד לבבך שמא באו למלחמה, אך אחר כך ירחב לבבך, כי תראי שכל הגמלים שזו ארץ רחוקה, ויפ ,ָיֹבאּו ִמְשָבא ֻכָלםדחופות, 

 צֹאן ָכל )ז(והרצים המהירים באו לבשר תהילות ה'.  - ְיַבֵשרּו ה' ּוְתִהֹּלתלהביא לך מנחה,  ,ִיָשאּו ּוְלבֹוָנה ָזָהבוהרוכבים הללו 

ובתחילה יפחד לבבך כי לא תביני מי קיבץ אלייך את כולם,  ,ְיָשְרתּונְֶׁךחרים המוב ְנָביֹות ֵאיֵלי ,ָלְך ִיָקְבצּו[ ַעָרבארצות -] ֵקָדר

 ּוֵביתולשם כך הובאו על ידי כל העמים,  ,ִמְזְבִחי ָרצֹון ַעל ַיֲעלּוולאיזה צורך, אבל אחר כך ירחב וישמח לבבך, כי בהמות אלו 

וכיון שביאת האנשים מכל העולם לארץ ישראל תהיה דומה  )ח(בקרבנות משובחים אלו.  ֲאָפֵארבית המקדש,  - ִתְפַאְרִתי

ה ִמילעננים העפים בשמים במהירות ממקום למקום, יפחד לבבך בתחילה, כי לא תדעי  יָנה ָכָעב ֵאלֶׁ והם הגויים  ,ְתעּופֶׁ

ם לאֶׁ  ְוַכּיֹוִניםהמביאים זהב ומנחה לישראל, ונמשלו לעננים הבאים למקום אחר ומרוקנים שם את מימיהם,  וזהו  ,ֲאֻרֹבֵתיהֶׁ

אבל  )ט(המשל ליהודים שיחזרו לארץ ישראל מכל העולם על מנת להשאר שם, כדרך היונים החוזרות אל מקומם הראשון. 

ויבואו לשם ה' אפילו  ,ְיַקּוּו ִאִּיים ִלי ִכיאחר כך ירחב וישמח לבבך, וכנגד השאלה הראשונה, מי אלה כעב תעופינה, תדעי 

כפי שבאו בזמן שלמה המלך. וכנגד השאלה השניה, מי הם  ,ָבִראֹשָנהיבואו כ ַתְרִשיש ָוֳאִנּיֹותם ביותר, מהאיים הרחוקי

עם בנייך, כדרך העוקר  - ִאָתם ּוְזָהָבם ַכְסָפםויהיה  ,ֵמָרחֹוק ָבַנִיְך ְלָהִביאהבאים כיונים אל ארובותיהם, תדעי כי באו 

 ה' ְלֵשםו, שמביא איתו את כל נכסיו. והביאה של הגויים מהאיים הרחוקים תהיה ממקומו למקום אחר כדי להשתקע ב

לשם ה' המייחד שמו על ישראל הקדושים, יביאו הגויים גם את  - ִיְשָרֵאל ְוִלְקדֹושכי יתנשא שמו לעיני כל העמים.  ,ֱאֹלַהִיְך

אחרי שיתקבצו ישראל  )י(שמביאים מנחה קדושה לשם ה'.  לשם ולתפארת, ויביאו את הבנים כדרך - ֵפֲאָרְך ִכיבנייך איתם, 

ם ,ֹחֹמַתִיְךאת  ֵנָכר ְבֵני ּוָבנּולארצם,   ,ְבִקְצִפי ִכיעל ידי שיעזרו לבונים בכסף ובזהב,  ְיָשְרתּונְֶׁךשלא יבנו בעצמם,  ,ּוַמְלֵכיהֶׁ

אף שיבנו הגויים חומה לירושלים, לא יהיה זה מחמת  )יא(עבר. לפייסך גם על ה ,ִרַחְמִתיְך ּוִבְרצֹוִני ,ִהִכיִתיְךשזהו כעס קטן, 

 כי לא יבוא עוד צר ואויב על ירושלים, ויוכלו להשאיר את שעריה פתוחים, ומלבד זאת ,ָתִמיד ְשָעַרִיְך ּוִפְתחּופחד ממלחמה, 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

הסגר כלל, לא ביום ולא בלילה, מחמת ריבוי לא יוכלו השערים ל - ִיָסֵגרּו לֹא ָוַלְיָלה יֹוָמםשלא יהיה צורך לסוגרם, הרי 

ם ,ּגֹוִיםכל עושרם של ה - ֵחיל ֵאַלִיְך ְלָהִביאהבאים מכל העולם,  ינהיגו ויוליכו את מלכיהם למשוח אותם  - ְנהּוִגים ּוַמְלֵכיהֶׁ

ר ְוַהַמְמָלָכה ַהּגֹוי ִכיוהטעם שירצו למושחם בירושלים,  )יב(למלכות בירושלים.  שלא יעבדוך,  ְוַהּגֹוִים .יֹאֵבדּו ,ַיַעְבדּוְך לֹא ֲאשֶׁ

ֱחָרבּו. ָחֹרב את עצי הארז  - ָיבֹוא ֵאַלִיְך ַהְלָבנֹון ְכבֹודהמקדש, חומת ירושלים, מתאר את בניית אחר שתיאר את בנין  )יג( יֶׁ

שהם מיני עצים  ,ּוְתַאשּור רִתְדהָ  ְברֹושהגבוהים ביותר, שיער הלבנון מתכבד בהם, יביאו אלייך לצורך בניית המקדש, 

 ,ַרְגַלי ּוְמקֹוםשזהו בית המקדש, שיבנה ויתכבד על ידי בני האדם,  ,ִמְקָדִשי ְמקֹום ְלָפֵאריבואו, כאילו מעצמם,  ַיְחָדויקרים, 

הגויים שעינו אותך בזמן הגלות  - ִיְךְמַענַ  ְבֵני ְשחֹוחַ  ֵאַלִיְך ְוָהְלכּו )יד(בעצמי, ולא על ידי אנשים.  ֲאַכֵבדשזהו קדש הקדשים, 

הגויים שלא עינו אותך, אלא רק גידפו וניאצו אותך  - ְמַנֲאָצִיְך ָכל ַרְגַלִיְך ַכפֹות ַעל ְוִהְשַתֲחוּויבואו אלייך כפופים כדי לפייסך, 

שהיא מקום קרית המלוכה  ,ִצּיֹוןו ,ה' ִעירלירושלים,  ,ָלְך ְוָקְראּו, ישתחוו עתה אל כפות רגלייך, לרוב חשיבותך, בגלות

ָקֵראומושב הכהנים והסנהדרין,  כי שם יהיה ניכר יותר גילוי כבוד ה', בנתינת רוח קודשו על ישראל, לפי , ִיְשָרֵאל ְקדֹוש תִּ

השממה. הרי שעתה יהיו  במקומך, מחמת עֹוֵבר ְוֵאיןם, הגויימ ּוְשנּוָאהמבנייך,  ֲעזּוָבהעד עתה  ֱהיֹוֵתְך ַתַחת )טו( קדושתם.

ונגד מה שהיית שנואה מהאומות,  ,עֹוָלם ִלְגאֹוןכעת ממלכה גדולה  ְוַשְמִתיְךהיפך, כנגד מה שהיית עזובה מבנייך, הדברים ל

 ֲחֵלב ְוָיַנְקְת וכנגד מה שהיית שוממה מאין עובר,  )טז(כי כולם יאהבו אותך וישמחו על הצלחתך.  ,ָודֹור דֹור ְמשֹושתהיי עתה 

כלומר, מלכי הגויים האוספים את הכסף מכל אנשי  ,ִתיָנִקי ְמָלִכים ְוֹשדכי כל הטוב והשפע של הגויים יבוא אלייך,  ,ּגֹוִים

והישועה באה על ידי שם הוי"ה,  ,מֹוִשיֵעְך ה' ֲאִני ִכי ְוָיַדַעְת מלכותם, כמו השדיים שבהם נאסף החלב, גם הם יתנו לך מס, 

אבל  - ְוֹגֲאֵלְךשליטתו ומלכותו בכל העולמות, כי תכלית הישועה תהיה לתקן את כל העולמות במלכות ה',  המורה על

והמס שיתנו הגויים לישראל באותו זמן לא יהיה בדרך כפיה  )יז( ַיֲעֹקב. ֲאִבירהגאולה תהיה פרטית עבורך, על ידי שה' הוא 

ת ַתַחתוהכרח, אלא אדרבה,  ל ְוַתַחת ,ָזָהב ָאִביאהם, שתבקשי מ ַהְנֹחשֶׁ ף ָאִביא ַהַבְרזֶׁ סֶׁ ת ָהֵעִצים ְוַתַחת ,כֶׁ  ְוַתַחת ,ְנֹחשֶׁ

ל ָהֲאָבִנים המינוי והפיקוד שלך על  - ָשלֹום ְפֻקָדֵתְך ְוַשְמִתיכי הם ירצו להוסיף ולהביא יותר ממה שתחייבי אותם,  ,ַבְרזֶׁ

יָשה - ְצָדָקה ְוֹנְגַשִיְךם, הגויים לא יהיה בדרך מלחמה וכפיה, אלא בדרך שלו גִּ שלך בהם להביא לך מס יהיה בעיניהם  ַהנְּ

שבין אדם  ָחָמס עֹוד ִיָשַמע לֹא )יח(כצדקה ומצוה, כי יידעו שהם עושים בכך את רצון ה', ויעשו זאת בחפץ לב ושמחה. 

ר ֹשדולא ישמע  ,ְבַאְרֵצְךלחבירו  בֶׁ הישועה עצמה של ה' היא תהיה  - חֹוֹמַתִיְך ְישּוָעה ְוָקָראת ,ְךִבְגבּוָליִ מאויבים חיצוניים  ָושֶׁ

התהילה של צדקת העם  - ְתִהָלה ּוְשָעַרִיְךהחומה המגינה עלייך, עד שלא תצטרכי לחומה גשמית כדי להיוושע מהאויבים, 

 ָלְך ִיְהיֶׁה לֹא )יט(רץ בשעריהם. היא תהיה ה'שער' השומר שלא יהיה חמס בארצך, כי כולם יהיו מהוללים לצדיקים, ואין פ

ש עֹוד מֶׁ וגם בלילה לא תאיר השמש על ידי השלכת אורה על הירח, המעביר את  - ָלְך ָיִאיר לֹא ַהָּיֵרחַ  ּוְלֹנַגּה ,יֹוָמם ְלאֹור ַהשֶׁ

 ֵואֹלַהִיְךם של השמש, במקום אור היו ,עֹוָלם ְלאֹור ה' ָלְך ְוָהָיהה כלל, זאור השמש אל הארץ, כי לא יהיה צורך באור 

יחוד אלוקותו על הנביאים והצדיקים יהיה במקום אור הירח, כי הם מקבלים את אור ה', ומעבירים אותו לכל  - ְלִתְפַאְרֵתְך

שזהו האור העקיף המאיר דרך  ,ִויֵרֵחְךיהיה תחת השמש, לא ישקע לעולם, ש ,אור ה' - ִשְמֵשְך עֹוד ָיבֹוא לֹא )כ(העם. 

ְבֵלְך ְיֵמי ְוָשְלמּושאינו מתבטל,  ,עֹוָלם ְלאֹור ָלְך ִיְהיֶׁה ה' ִכיאורם,  ֵיָאֵסף לֹא, ים והצדיקיםביאהנ לעולם ולא תצטרכי  ,אֶׁ

ביאים וגם אור ה'ירח', שזהו אור הנ )כא(ואורו.  תחת השגחת ה' תמידתשארי אור ה', אלא  ממךללכת לגלות, ששם מוסתר 

ץאת ה ִייְרשּו ְלעֹוָלםולא יגלו מארצם עוד, אלא  ,ַצִדיִקים ֻכָלםיהיו  ְוַעֵמְךכי  ,והצדיקים, לא יתבטל לעולם ולא ישארו  ,ָארֶׁ

רהצדיקים מועטים וחלשים כפי שהם עתה, אלא  גדל ללא שיעור, עד תהנטיעה הרכה והקטנה שנטעתי כעת,  - ַמָטַעי ֵנצֶׁ

ף ִיְהיֶׁהשביניהם  ַהָקֹטן )כב( שהם ענפי העץ, ויגדל מאד. ,ארֹותפ  ישלח  - ְלִהְתָפֵארזה יהיה  ָיַדי ַמֲעֵשהש לֶׁ וזהו ריבוי  ,ָלאֶׁ

בריבוי כח ועוצמה, והגם שהישועה מתמהמהת מלבוא, והעם עתה חלשים  ,ָעצּום ְלגֹויבאיכות כוחו יהיה  ְוַהָצִעירהכמות, 

ָנה ְבִעָתּה ,ה' ֲאִניומועטים, הנה   :ועדת לכך אעשה את הדבר בזריזות, ואקיים את הבטחתיבבוא העת המי - ֲאִחישֶׁ


