
 
 

 

 

 

 

 
 יב,בנפרק  - ב,יאנפרק ה שעיי ספר                

 

 (ז' דנחמתא)פרשת שופטים 

עּוִרי ִכיֵמי ֶקֶדם  ,עּוִרי עּוִרי ִלְבִשי ֹעז ְזרֹוַע ה'ואומרת לו "בפסוקים הקודמים התבאר שכנסת ישראל מבקשת מה'  )יב(פרק נא 

שיגאל אותם אפילו שאין להם זכויות, וכמו שבזמן ", כלומר, לֹוא ַאְת ִהיא ַהַמְחֶצֶבת ַרַהב ְמחֹוֶלֶלת ַתִניןה   ,ֹדרֹות עֹוָלִמים

משיב להם ה', מדבריכם נשמע כאילו יש שינוי בהנהגת בפסוק זה יציאת מצרים גאל אותם ה' על אף שלא היו להם זכויות. ו

כפי שהייתי קודם, וגם עתה אני  הּוא ָאֹנִכי ,ָאֹנִכיאין הדבר כן, כי הלא  ה' בין הימים הקדמונים לבין הזמן הזה, אך

כי איני מכירך כלל, והלא בהיותכם  ,ַאְת  ִמיכפי שעשיתי בעבר, ואדרבה, אתם השתניתם עד שאשאל אתכם  ,ְמַנֶחְמֶכם

סופו כחציר  - ִיָנֵתן ָחִציראשר  ָאָדם ּוִמֶבן ,ָימּות אשר ֵמֱאנֹוׁש ַוִתיְרִאי, ִהְשַתֵניתבמצרים היה בטחונכם רק בה', ואילו עתה 

 ,ָאֶרץ ְוֹיֵסד ָׁשַמִים נֹוֶטהומחמת כן אתם מתייראים מבני אדם, והרי ה' הוא ה ,ֹעֶשָך ה'את  ַוִתְׁשַכח )יג(המתייבש לפני זמנו. 

 - ַהֵמִציק ֲחַמת ִמְפֵניוהפחד היה  ,ַהּיֹום ָכל ,ידָתִמ  ַוְתַפֵחדובידו להושיעכם מכל אדם, ולא היה זה פחד הבא לפעמים, אלא 

מפני כעסו הפנימי של המציק, כאשר לא הוציא את כעסו מהכח אל הפועל ]כן היא משמעות לשון 'חימה' בכל מקום, כעס 

 ,ַהֵמִציק ֲחַמתהיכן היא[ -] הְוַאּיֵ פחדת ממנו כאילו כבר גמר להשחית, והרי היה לך לחשוב,  - ְלַהְׁשִחית כֹוֵנן ַכֲאֶׁשרפנימי[, 

ימהר המציק  - ְלִהָפֵתחַ  ֹצֶעה ִמַהרוהרי אפילו אם  )יד(הרי היא מוסתרת בליבו, ורחוק הדבר שייצא אל הפועל, ומדוע פחדת. 

גם אם יעשה זאת ו - ַלְחמֹו ֶיְחַסר ְולֹאוגם אם יעשה זאת קודם שימות,  - ַלַשַחת ָימּות ְולֹאלפתוח את החימה העצורה בליבו, 

 )טו(קודם שירד מנכסיו ויהיה עני ]כלומר, מסתבר יותר שקודם שיעשה דבר כבר ימות או ייעני, אך גם אם לא יהיה כן[. 

 ,ְׁשמֹו ְצָבאֹות ה'מרגיע את הים מזעפו אפילו כאשר גליו הומים וסוערים,  - ַגָליו ַוֶּיֱהמּו ַהָּים ֹרַגע ,ֱאֹלֶהיָך ה'הלא  ְוָאֹנִכי

והרי שמתי את דברי הבטחתי בפיך,  - ְבִפיָך ְדָבַרי ָוָאִשם )טז(ובוודאי אוכל להשקיט את סערת האנשים הבאים להזיק לך. 

 ִלְנֹטעַ עד שתבא הישועה השלימה, ואם יהיה בכך צורך הרי אוכל  ִכִסיִתיָך ָיִדי ּוְבֵצלשהבטחתי להושיעך גאולה שלימה, 

כלומר, גם אם כל מערכת הטבע תתנגד לגאולת ישראל, יברא ה'  ,ָאָתה ַעִמי ְלִצּיֹון ְוֵלאֹמרחדשה,  ֶרץָא  ְוִליֹסדחדשים  ָׁשַמִים

וכנגד מה שאומרים ישראל לה' )לעיל פסוק ט(  )יז(שמים וארץ חדשים, ובלבד שיקיים את הבטחתו, לומר לציון עמי אתה. 

 ֲאֶׁשר ,ְירּוָׁשַלִם קּוִמי ,ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִריה', אדרבה, הרי בכם הדבר תלוי, ולכן  ', אומר להםעּוִרי עּוִרי ִלְבִשי ֹעז ְזרֹוַע ה''

וזה מרמז על כך שכעס עליהם ה' והסתיר פניו מהם, ו'כוס' זו לא שתו עד תומה, כי גם  ,ֲחָמתֹו כֹוס ֶאת ה' ִמַּיד ָׁשִתית

שזהו רמז לעונשים והייסורים שגזר עליהם ה', יחד  ,ַהַתְרֵעָלה כֹוס ַעתֻקבַ  ֶאתבגלותם עדיין השגיח עליהם ה' בדרכים שונות, 

וכיון שהמשילה לשיכורה מחמת שתי  )יח(אותה עד תומה.  ָמִציתאת כולה,  ָׁשִתיתעם השמרים הקבועים בתחתית הכוס, 

שבנו הגדול תומך בו  הכוסות ששתתה, כוס החימה וכוס התרעלה, ממשיך במשל זה ומתאר אותה כשיכור הנופל בדרך,

 ,ָיָלָדההקטנים אשר  ָבִניםה ִמָכללהוליכה למקומה,  ָלּה ְמַנֵהל ֵאיןשלא יפול, ובנו הקטן מנהלו אל ביתו, ואילו לירושלים, 

הצרות  - ֹקְרֹאַתִיְך ָנההֵ  ְׁשַתִיםודבר זה אירע לך כיון ש )יט( ִגֵדָלה.הגדולים אשר  ָבִניםה ִמָכלשלא תיפול,  ,ְבָיָדּה ַמֲחִזיק ְוֵאין

שהוא  ְוָהָרָעבהפנימי,  ְוַהֶשֶברהחיצוני  ַהֹשדומה הם הצרות הכפולות,  ,ָלְך ָינּודש ִמישבאו עלייך היו כפולות, עד שלא נשאר 

כל לנחמך, והרי לא על ידי מי או - ֲאַנֲחֵמְך ִמישזהו מוות חיצוני, וכיון שהיו הצרות מקיפות מבית ומות,  ְוַהֶחֶרבמוות פנימי 

 ְברֹאׁש ָׁשְכבּו ,ֻעְלפּובמקום שיעזרו לך, הרי הם עצמם שתו גם הם את הכוסות הללו, עד אשר  ,ָבַנִיְך )כ(אירע כן לשום אומה. 

 ֲחַמת ַהְמֵלִאיםכמו שור הנופל ברשת הציידים, מחמת שתי כוסות אלו  - ִמְכָמר ְכתֹואאך לא יכלו לזוז ממקומם,  ,חּוצֹות ָכל

 ֲעִנָּיה ,זֹאת ָנא ִׁשְמִעיכיון שאין מבנייך מי שיושיעך,  ,ָלֵכן )כא(]כנגד כוס התרעלה[.  ֱאֹלָהִיְך ַגֲעַרת]כנגד כוס החימה[, ו ה'

אלא מכוס התרעלה, שאלו הם הצרות והייסורים.  ,ִמָּיִין ְולֹא ּוְׁשֻכַרתמחמת כוס החימה, המרמז על הגלות והסתר הפנים, 

כנגד  ַעמֹואת ריב  ָיִריבמחמת שהוא אלוקייך, לכן  - ֵואֹלַהִיְךומחמת שהוא אדונייך הוא יושיע אותך,  ,ה' ֲאֹדַנִיְך ָאַמר הכֹ  )כב(

כלומר, את כוס הצרות והייסורים בגלות, ששתית עד תומה,  ,ַהַתְרֵעָלה כֹוס ֶאת ִמָּיֵדְך ָלַקְחִתי ִהֵנההאומות המצערות אותם, 

שלא שתית עד תומה, כי לא  ,ֲחָמִתי כֹוס ֻקַבַעת ֶאתהיא 'בידייך' כל זמן שאת בגלות, אקח מידך, על ידי הגאולה, ואך עדיין 



 
 
 
 
 
 

 

 

ואת החימה שנשארה בכוס  )כג( עֹוד. ִלְׁשתֹוָתּה תֹוִסיִפי לֹאכילה ה' את חמתו בישראל אלא המשיך להשגיח עליהם לטובה, 

הגויים  ָאְמרּו ֲאֶׁשרהאומות שציערו אותך. והטעם לכך שלא תוסיפי לשתות את כוס החימה, יען  - מֹוַגִיְך ְבַיד ְוַשְמִתיהָ הזו, 

כלומר, אמרו לישראל שיכופפו את נפשם להיות כמו הגויים, ויעבירו מהם את  ,ְוַנֲעֹבָרה ְׁשִחילחלק הרוחני שבך,  ,ְלַנְפֵׁשְך

נתת את גופך נמוך כארץ, שכל הרוצה יכול לדרוך עליו,  - ֵגֵוְך ָכָאֶרץ ָתִשיִמיוַ הצרות והייסורים, אבל ישראל מיאנו בכך, 

 וכמקום שדרך בני אדם עוברים שם, כך שמת גווך מרמס לכל עוברי דרך, כדי לא לעזוב את האמונה בה'.  - ַלֹעְבִרים ְוַכחּוץ

 ֻעֵזְך ִלְבִׁשיאת, כי הדבר תלוי בך,  עּוִרי עּוִריעוזי, אלא ממשיך ה' ואומר לירושלים, אל תאמרי לי לעורר את זרוע  )א(פרק נב 

 ִעיר ְירּוָׁשַלִםהחיצוניים,  ִתְפַאְרֵתְך ִבְגֵדי ִלְבִׁשיו'ציון' הוא מקום המקדש, הסנהדרין ובית המלכות, שזהו העוז הפנימי,  ,ִצּיֹון

 ְוָטֵמאבירושלים,  ָעֵרל עֹוד ָבְך ָיבֹא יֹוִסיף לֹא ִכיוי בני אדם, ששם גרו המוני העם, וזהו פאר חיצוני של עשירות וריב ,ַהֹקֶדׁש

שבויי ירושלים, שהם המון העם, שאין דרך השובים לקושרם, אלא מטילים  - ְירּוָׁשָלִם ְשִבי ,קּוִמי ֵמָעָפר ִהְתַנֲעִרי )ב(בציון. 

שבויי ציון, שהם השרים והחשובים, שדרך השובים לקושרם,  - ִצּיֹון תבַ  ְׁשִבָּיה ,ַצָּואֵרְך מֹוְסֵרי ִהְתַפְתִחיאותם על העפר, 

והטעם שיכולים הם לנתק את קשירתם ולצאת מהשבי, ואינם כעבדים הצריכים שהאדון  )ג(פיתחו את קשירתכם. 

 )ד( ִתָגֵאלּו. ְבֶכֶסף ְולֹאולכן,  כי לא לקח ה' תמורה מהגויים ששבו את ישראל, ,ִנְמַכְרֶתם ִחָנםמאחר ו ,ה' ָאַמר ֹכה ִכיישחררם, 

הרי המצריים לא הגלו את ישראל מארצם, אלא להיפך,  - ָׁשם ָלגּור ָבִראֹׁשָנה ַעִמי ָיַרד ִמְצַרִים ,ֶאֹלִהים ֲאֹדָני ָאַמר ֹכה ִכי

נם עשה עוול גדול בכך שאמ ,ְוַאשּורישראל ירדו מעצמם לארץ מצרים, ולכן לא היה זה עוול גדול כל כך כהשתעבדו בהם, 

עשה זאת ללא כל רווח או תועלת, ולא  - ֲעָׁשקֹו ְבֶאֶפסשבא על ישראל למלחמה והגלה את עשרת השבטים ממקומם, הרי 

 ִלי ַמהמתנבא עתה הנביא על הגלות שהגלה טיטוס את ישראל בזמן בית המקדש השני,  ,ְוַעָתה )ה(היתה לו הנאה מגלות זו. 

הרי הגויים המושלים בו  - ְיֵהיִלילּו ֹמְׁשָלו ִחָנם ַעִמי ֻלַקח ִכי ,ה' ְנֻאםשראל בגבולכם כפי שהיה בזמן מצריים, וכי באו י - ֹפה

כי  ,ִמֹנָאץ ְׁשִמי ַהּיֹום ָכל ְוָתִמיד ומלבד זאת,, ה' ְנֻאםמתהללים שהם לוקחים את העם בחינם להיות להם לעבדים ושפחות, 

 ֵיַדעכיון ששם ה' מחולל,  ,ָלֵכן )ו(גלות, כאשר אומרים הגויים על ישראל 'עם ה' אלה ומארצו יצאו'. שם ה' מתחלל על ידי ה

 ִהֵנִנילגואלם,  ַהְמַדֵבר הּוא ֲאִני ִכי ַההּוא ַבּיֹוםכיון שמושליו מתהללים בלקיחת ישראל לעבדים, ידע עמי  ,ָלֵכן .ְׁשִמי ַעִמי

 ַעלכמה נאים הם[ -] ָנאוּו ַמהביא במליצתו את מבשר הישועה עולה על ראשי ההרים, מתאר עתה הנ )ז(לקיים הבטחתי. 

על בנין בית המקדש, וצמיחת מלכות  טֹוב ְמַבֵשרממלחמת האויבים, ואחר כך  ָׁשלֹום ַמְׁשִמיעַ תחילה  ,ְמַבֵשרה ַרְגֵלי ֶהָהִרים

בעת שתתגלה מלכות שמים בכל העולם ובין כל  ,ֱאֹלָהִיְך ָמַלְך ,ְלִצּיֹון ֹאֵמרף על קיבוץ הגלויות, ולבסו ְיׁשּוָעה ַמְׁשִמיעַ בית דוד, 

הצופה העומד בראש ההר השני, ורואה את המבשר עומד בראש ההר מולו, ישא קול שמחה על כך  - ֹצַפִיְך קֹול )ח(העמים. 

ם הנביאים, וה'צופה' אלו ישראל[ שבעת הבשורה מיד רואה הוא את הישועה באה, ואז המבשר עם הצופה ]וה'מבשר' ה

ובאותה  )ט( ִצּיֹון. ה' ְבׁשּובבחוש ממש,  ִיְראּועין החוזה יחד עם העין הגשמית  - ְבַעִין ַעִין ִכי ,ְיַרֵננּו ַיְחָדושמחה,  קֹול ָנְשאּו

 ִנַחם ִכי ,ְירּוָׁשָלִם ָחְרבֹותשרים והצופים[ יחד עם המב-] ַיְחָדו ַרְננּו ִפְצחּוהעת, כשישאו הצופים קול שמחה יחד עם המבשרים, 

בעשיית ניסים  ָקְדׁשֹו ְזרֹועַ  ֶאת ה' ָחַשף )י(שיישבו בה בניה.  ,ְירּוָׁשָלִםאת  ָגַאלוקיבץ את ישראל מכל מקומות גלותם,  ַעמֹו ה'

היושבים בכל קצוות  - ָאֶרץ ַאְפֵסי ָכל ְוָראּו ,ַהגֹוִים ָכל ְלֵעיֵנימופלאים שאינם מושגים כלל בזכות אדם, ויהיו ניסים אלו 

ובאותו זמן  )יא(כי יבינו שאין זו ישועה טבעית או מקרית, אלא ישועה הבאה מאלוקי ישראל.  ,ֱאֹלֵהינּו ְיׁשּוַעת ֵאתהארץ 

, שהעפר עצמו טמא מהארצות שבהם הגויים עובדים עבודה זרה ,ִמָשם ְצאּו ,סּורּו סּורּוייאמר לישראל הנמצאים בגולה, 

כי אי , ִמתֹוָכּה ְצאּואל תגעו בטומאה שיש שם, כדי שתשמרו על טהרת הגוף. וגם משום טהרת הנפש  - ִתָגעּו ַאל ָטֵמאשם, 

 ה'. ְכֵלי ֹנְשֵאי אתםנקו את לבכם ומחשבותיכם,  - ִהָברּו אפשר לטהר ולייחד את המחשבה אל הקודש בהיותם בין הגויים,

להשיג את ו הר סיני פי שהיה במצרים, שנחפזו ליציאתכם לא תהיה בבהלה לקראת דבר מסוים ]כ - ֵתֵצאּו ְבִחָפזֹון לֹא יכִ  )יב(

, כי ולכן לא תצטרכו להחפז ,ה' ִלְפֵניֶכם ֹהֵלְך ִכי ,ֵתֵלכּון לֹאמפני אויב  ּוִבְמנּוָסה, הרוחניות שלא היו להם מיד[כל ההשגות 

 :ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהיההולך אחריכם להגן עליכם, הוא  - ּוְמַאִסְפֶכםוגם לא תצטרכו לנוס מפני אויב,  כם.מיד יהיה ה' מצוי ל

 

 


