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 פרשת לך לךהפטרת 

בשבת זו קוראים על בחירת ה' באברהם ובזרעו אחריו, ומפטירים בפרשה זו בה נאמר 'מי העיר ממזרח צדק', שדרשו זאת 

 חז"ל על אברהם אבינו.

רי נחמה על לב ירושלים, פונה עתה לעם ישראל, אשר לאחר שהיו בגלות שנים ארוכות לאחר שאמר הנביא דב )כז(פרק מ 

'יעקב' זהו  - ַיֲעֹקב תֹאַמר ָלָמהכל כך, וראו את שלוות הרשעים ויסורי הצדיקים, פג ליבם מלהאמין אמונה שלימה בה'. 

רהכינוי להמון העם האומר אמירה פשוטה ]שתבואר להלן[,  'ישראל' זהו כינוי לחכמי הלב, המדברים דיבור  - לִיְשָראֵּ  ּוְתַדבֵּ

ה' ַדְרִכי ִנְסְתָרהארוך ומוטעם היטב. ומבאר את טענותיהם, כי המון העם אומרים ש ואינו משגיח כלל על בריותיו, אך  ,מֵּ

ֱאֹלַהיענים, חכמי הלב מבינים שלא יתכן לייחס לה' חסרון ידיעה או השגחה, ולכן הם מדברים דיבור ארוך ומורכב, וטו  ּומֵּ

משפט האדם יעבור מעם ה', כי לא ישפוט את הצדיק ולא את הרשע, כי יטענו שידיעת ה' את העתידות  - ַיֲעבֹור ִמְשָפִטי

מצד  ,ָיַדְעָת  ֲהלֹואוכנגד שתי טענות אלו משיב הנביא,  )כח( אינה משאירה לבני האדם את האפשרות לבחור בטוב או ברע.

ימהדברים המפורסמים ומקובלים, כי  ָשַמְעָת  לֹא םִא השכל והנסיון,  ה' הוא האלוקים שברא את העולמות,  - ה' עֹוָלם ֱאֹלהֵּ

אולא רק את העולם העליון, אלא הוא ה ]כלומר, לא רק ירה את אבן פינתה, אלא השלימה עד כל  ָהָאֶרץ ְקצֹותאת  בֹורֵּ

בארץ, כי היוצר דבר בודאי יודע את הנעשה בו. ולא תאמר שלאחר  קצוותיה[,  ואם כן אי אפשר להכחיש את ידיעתו בנעשה

ואין מניעה לפניו מלהמשיך את השגחתו וידיעתו בכל  ,ִייָגע ְולֹא ִייַעף לֹאשברא את הארץ עזבה וביטל השגחתו מעליה, כי ה' 

, משיב להם הנביא כי הנעשה בארץ. וכנגד טענת 'ישראל', האומרים שידיעת ה' סותרת את הבחירה החופשית של האדם

יןהלא ה'  ֶקר אֵּ אין חקירה אנושית יכולה להשיג את תבונתו, כי הוא ותובנתו הם אחד, וכשם שאין ידיעת  - ִלְתבּוָנתֹו חֵּ

האדם תופסת את מציאות ה', כך אינה יכולה להשיג את ידיעתו, ולכן על אף שידיעת האדם סותרת לבחירה, אין ידיעת ה' 

ואם תשאלו, אם כן מדוע אינו מושיע את עמו  )כט(ם, הגם שאין השכל האנושי עשוי להבין זאת. סותרת את בחירת האד

ןה'  מגלותם, משיב כי ף ֹנתֵּ יןעתיד הוא לתת כח לישראל העייפים,  - ֹכחַ  ַלָיעֵּ  - ְוִיָגעּו ְנָעִרים ְוִיֲעפּו )ל( ַיְרֶבה. ָעְצָמה ,אֹוִנים ּוְלאֵּ

לּו. ָכשֹולשלא יצפו לישועתו,  ּוַבחּוִריםתחזקו לקוות לישועת ה', הרי יתעייפו ויתייגעו, הנערים החזקים עתה, אם לא י  ִיָכשֵּ

ֶבר ַיֲעלּו ,ֹכחַ  ַיֲחִליפּוהמאמינים ומצפים לישועתו, הם ש ,ה' ְוקֹויֵּ  )לא(  ְולֹא ָירּוצּואל השמים,  ַכְנָשִריםיעופו בכנפיהם  - אֵּ

ְלכּו ,ִייָגעּו   ָעפּו.ִיי ְולֹא יֵּ

 

לאחר שניחם הנביא את ירושלים, והתרה בישראל שלא יאבדו את אמונתם ותקוותם לישועת ה', פונה הנביא  )א(פרק מא  

אל אומות העולם, ודיבורו עמהם הוא כאילו כבר באה הגאולה ורוצה להשיבם אל דת האמת והאמונה באחדות ה'. ותחילה 

מות להכשל בויכוח, כדי שלא יוכלו לטעון שמחמת סיבות אלו לא ידעו רוצה להסיר מהויכוח את הסיבות הצדדיות הגור

ַלי ַהֲחִרישּולהשיב, ואומר,  האיים הקטנים יחרישו ולא ישתתפו כלל בויכוח, שלא יאמרו שמחמת קטנותם נוצחו,  - ִאִיים אֵּ

יאמרו שלא היה להם זמן לסדר את להתייעץ ביניהם, שלא  ֹכחַ  ַיֲחִליפּוהאומות הגדולות הם שיתווכחו, ו - ּוְלֻאִמים

רּו ָאזמבלי אימה ופחד,  ִיְגשּוטענותיהם,  שלא יטענו שמחמת פחד ומורא לא העיזו לומר את כל מה שבלבבם, ולא  ,ְיַדבֵּ

שכבשו ומתאר את השינוי בין כל המלכים  )ב(לפני שופט צדק.  ,ִנְקָרָבה ַלִמְשָפט ַיְחָדוהצדדים עצמם יכריעו בויכוח, אלא 

ִעיר ִמיאת העולם, לבין מלך המשיח,  מי גרם למלך המשיח הבא מארץ המזרח להתעורר לכבוש את העולם כולו,  - ִמִמְזָרח הֵּ

 ֶצֶדקוהרי לא היה זה מפני תאוות הכבוד, הקנאה או הרכוש, שהם הדברים שגרמו לשאר המלכים לכבוש ממלכות, אלא 

הּו מת אהבת הצדק והטוב, וצדק זה יהיה דרך הליכתו ברגליו, וידריכהו בכל אשר ילך. וכמות עשה כן רק מח - ְלַרְגלֹו ִיְקָראֵּ

ןהממלכות שיכבוש תהיה שלא כדרך העולם, כי הצדק  בהם[. וגם אופן ודרכי מלחמתו  ִיְרֶדה-] ַיְרְד  ּוְמָלִכים ,גֹוִים ְלָפָניו ִיתֵּ

ןיהיו שלא כדרך הטבע, כי הצדק  ייחשבו  - ַקְשתֹו ִנָדף ְכַקשייחשבו הגויים לפני חרבו כעפר הנדרס בארץ,  - ֹוַחְרב ֶכָעָפר ִיתֵּ

םוגם כאשר  )ג(לפני קשתו כקש הנידש ברגל.  מקום  - ֹאַרחתהא הליכתו בנחת, כהולך בדרכי שלום,  - ָשלֹום ַיֲעבֹור ,ִיְרְדפֵּ

ומעתה התבוננו, אתם,  )ד(א כנישא ברוח הצדק על כנפי ישועת ה'. כי לא תהיה הליכתו טבעית, אל ,ָיבֹוא לֹא ְבַרְגָליומסוכן, 



 
 
 
 
 
 

 

 

אאת הדבר, ומי  ְוָעָשה ָפַעל ִמיהגויים,  רֹאש ַהֹדרֹות ֹקרֵּ מי הוא שאמר בתחילת הדורות את אשר עתיד להיות באחרית  - מֵּ

 שבימיהם תתקיים הנבואה הזו, ,ִניםַאֲחרֹ הדורות ה ְוֶאתשאמרתי מתחילה את העתיד להיות,  ,ִראשֹון ה' ֲאִניהימים, הלא 

אפילו האיים  - ִאִיים ָראּוחוזר ומתאר את המלחמות שיהיו בזמן ביאת המשיח,  )ה(לעשות את הדבר בפועל.  ,הּוא ֲאִני

ויבואו  - ַוֶיֱאָתיּוןיתקרבו זה לזה  - ָקְרבּו ,ֶיֱחָרדּו ָהָאֶרץ ְקצֹותומתוך כך  ,ְוִיָראּוהקטנים הנמצאים במרחקים, יראו את הדבר 

הּו ֶאת ִאיש )ו(למלחמה על מלך המשיח.  עֵּ ק )ז(בעצמך, ואל תסמוך רק על עזרת האחרים.  ֲחָזק ,יֹאַמר ּוְלָאִחיו ,ַיְעֹזרּו רֵּ  ַוְיַחזֵּ

ף ֶאתהאומן העושה כלי ברזל[ -] ָחָרש  החוצב ומוציא את המתכות מהאדמה[, כי מתוך חפזונם לא ימתין החרש-] ֹצרֵּ

שיסיים הצורף את מלאכתו לבדו, אלא ימהר לעזור לו בהוצאת הברזל כדי שיהיו לו מתכות להכין מהם כלי מלחמה, 

המתחיל את עבודת הכנת הכלי, ולא  - ָפַעם הֹוֶלם ֶאתהמסיים את הכנת הכלי בהחלקת הפטיש עליו, יחזק  - ַפִטיש ַמֲחִליק

רמחמת רצונם למהר ולצאת למלחמה, יקחו גם חרבות שבורות, וימתין עד שיסיים ההולם לבדו את מלאכתו. ו  ַלֶדֶבק ֹאמֵּ

הּויאמר על שברי החרב המודבקים זה לזה, כי טוב הדבר להשתמש בו למלחמה,  - הּוא טֹוב  )ח( ִימֹוט. לֹא ,ְבַמְסְמִרים ַוְיַחְזקֵּ

ו'ישראל' זהו כינוי לחכמי הלב שיש להם מעלה  ,ַעְבִדי לִיְשָראֵּ  ְוַאָתהוכנגד זה מחזק הנביא את רוחם של ישראל שלא יפחדו, 

שזהו כינוי  ,ַיֲעֹקבבכך שהם עובדים את ה' כראוי, אך יש להם פחד שמא ימצא ה' עם שיעבדוהו יותר, ולכן ממשיך ואומר, 

כן בחרתי דווקא בכם, מצד עצמך, בהיותכם עדיין בדרגה של 'יעקב', ואף על פי  ְבַחְרִתיָך ֲאֶשרלהמון העם הפשוטים, 

ומחמת כן אין לכם להתיירא שתוחלפו באומה אחרת, וגם אם תרעו מעשיכם לגמרי לא אטוש אתכם ולא אמיר אתכם 

ומוסיף ואומר שגם מצד עבודתם אין  )ט( וזכות אבותיכם עומדת לכם לעולם. ,ֹאֲהִבי ַאְבָרָהם ֶזַרעבאומה אחרת, כי אתם 

כי מכל קצוות הארץ בחרתי דווקא בכם, ולא  - ָהָאֶרץ ִמְקצֹות ֶהֱחַזְקִתיָך ֲאֶשרבה יותר, להם לחשוש שתימצא לה' אומה טו

ֲאִציֶליהָ מהפחותים שביניהם בחרתיכם, אלא  ואם כן  ,ַאָתה ַעְבִדי ,ְלָךרק  ָוֹאַמרלעבודתי,  ְקָראִתיָךונכבדיה של הארץ  ּומֵּ

ולאחר שמחזק ה' את לב ישראל שלא יתייראו שיטוש אותם, ממשיך  )י(עד עולם.  ְמַאְסִתיָך ְולֹאלעולם,  ְבַחְרִתיָךלאחר 

אל תפנה במחשבותיך לפקפק אם יש  - ִתְשָתע ַאלתמיד.  ָאִני ִעְמָך ִכישמא בעת צרתך לא אהיה עמך,  ִתיָרא ַאלואומר להם 

נתתי לך אומץ להלחם  - ִאַמְצִתיָךפרטות, ואם כן בודאי בעל היכולת, המשגיח עליך ב ,ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ִכיביכולת ה' להושיעך, 

כדרך האוהב התומך באוהבו בידו האחת, ובידו  ,ִצְדִקי ִביִמין ְתַמְכִתיָך ַאףאנוכי לנצחם,  ֲעַזְרִתיָך ַאףבעצמך נגד אויביך, 

ן )יא(השניה נלחם באויביו.  אותם המדברים עליך דברים רעים שלא בפניך, יתביישו  - ָבְך ַהֶנֱחִרים ֹכל ְוִיָכְלמּו יֵֹּבשּו הֵּ

י ְויֹאְבדּו ְכַאִין ִיְהיּובעצמם על מעשיהם, ויכלמו מאותם ששמעו אותם מדברים כך.  אותם המדברים בפניך  - ִריֶבָך ַאְנשֵּ

ם )יב(דברים קשים ורבים איתך, יאבדו לגמרי.  ם ְולֹא ְתַבְקשֵּ י ִתְמָצאֵּ ותם הניצים איתך ומכים אותך, אתה א - ַמֻצֶתָך ַאְנשֵּ

י ּוְכֶאֶפס ְכַאִין ִיְהיּועצמך תבקשם להכותם, אך כבר לא תמצאם,  אותם הנלחמים בך ומבקשים להורגך  - ִמְלַחְמֶתָך ַאְנשֵּ

 ְיִמיֶנָך ַמֲחִזיק ,יָךֱאֹלהֶ  ה' ֲאִני ִכי )יג(לגמרי.  ְוִיַתּמּו ייאפסו, לרוב חולשתם, ולאחר המלחמה ְכַאִיןייחשבו בשעת המלחמה 

רונותן לך כח להלחם, שלא תחלש,  המון  - ַיֲעֹקב תֹוַלַעת ִתיְרִאי ַאל )יד( ֲעַזְרִתיָך. ֲאִניכי  ִתיָרא ַאלדברי חיזוק לליבך,  ְלָך ָהֹאמֵּ

יבית ישראל, המכונים 'יעקב', מדומים בלשון הנביא למת שכבר נרקב גופו, ונשאר ממנו רק תולעת,  ל ְמתֵּ ואילו  - ִיְשָראֵּ

 ֲאִני'ישראל', שהם בדרך כלל הגיבורים והחשובים, מכונים כ'מתים', כלומר, אנשים חלשים, ובכל זאת אל תיראו, כי 

ְךוה' הוא בעל הכח והיכולת לעשות כרצונו,  ,ה' ְנֻאם ,ֲעַזְרִתיְך ל ְקדֹושהרוצה בטובתך, הוא  ,ְוֹגֲאלֵּ וכיון שיש לה' כח  ,ִיְשָראֵּ

 ְלמֹוַרג ַשְמִתיְך ִהנֵּהאך לא רק יושיע ה' את ישראל, אלא יתן להם כח להלחם בעצמם,  )טו(ון, בודאי יושיע את ישראל. ורצ

בזכויות חדשות  - ָחָדשכמו כלי עץ כבד שיש בו חריצים רבים לדוש את התבואה, ולא יהיה זה בזכויות ישנות, אלא  - ָחרּוץ

 ָתדּושפיות רבים יהיו לו, כלומר, זכויות רבות מחמת מצוות שונות של ישראל,  - ִפיִפיֹות לַבעַ שיהיו לישראל באותו זמן, 

כדרך שהמורג דש את החיטים להסיר מהם את המוץ ולטוחנם לקמח, כך ידושו את השרים והחשובים  - ְוָתֹדק ָהִרים

ם )טז( ָתִשים. ץַכמֹ שהם המון הגויים,  ,ּוְגָבעֹותשבאומות העולם, המשולים להרים,  כפי שזורים את התבואה לרוח  ,ִתְזרֵּ

םקטנה  ְורּוחַ לאחר דישתה,  כי הגילה תהיה במציאות ה'  ,ַבה' ָתִגיל ְוַאָתהלכל עבר,  אֹוָתם ָתִפיץחזקה  ּוְסָעָרהלאויר,  ִתָשאֵּ

ל ִבְקדֹושוכוחו הגדול,  ך שקדושתו מתייחסת אליך, מחמת מעשיך הטובים, ותתהלל ותתפאר בעצמך בכ - ִתְתַהָלל ִיְשָראֵּ

 :ומחמת כן הוא מכונה 'קדוש ישראל'

 

 


