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 ת השדה בענתותגאול –הפטרת השבת 

לסיפור של בקריאת ההפטרה , אנו מתוודעים בשנים בהם נקראת פרשת בהר בנפרד מפרשת בחוקותי מים ראשונים:

יָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָזתֹו ּוָבא ֹגֲאלֹו ַהָקֹרב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת מִּ : "בפרשהנזכר ירמיהו, כבידי בענתות גאולת שדה  י ָימּוְך ָאחִּ יוכִּ " ְמַכר ָאחִּ

בימים מתרחש אנחנו מתחילים בפסוקים שלהלן ומדלגים על תחילת הפרק שם מתואר שכל הסיפור . )ויקרא כה כה(

רדף בעת ההיא מבית, נירמיהו  האחרונים של מלכות יהודה, בעת שהבבלים )הכשדים( צרים על ירושלים וגורלה נחרץ.

תוך המצב הקשה והמורכב הזה, בא דבר , ובופה הצפוי של ממלכת יהודה.ע"י צדקיהו ושריו, בשל נבואותיו הקשות על ס

  : "כי לך משפט הגאולה".את שדהושיגאל בבקשה )או בן דודו( ה' לירמיהו על בואו הצפוי של חנמאל דודו 

ֹּאֶמר ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹּר: יָך ֵלאמֹּר ְקֵנה ְלָך ֶאת ָשִדי ֲאֶשר ַבֲעָנתֹות ִהֵנה ֲחַנְמֵאל ֶבן ַשלֻּם דְֹּדָך ָבא ֵאלֶ  ַוי

ָלה ִלְקנֹות: ָוֶאְקֶנה ֶאת ַהָשֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶבן דִֹּדי ֲאֶשר ַבֲעָנתֹות ָוֶאְשֲקָלה לֹו ֶאת ַהֶכֶסף  ... ִכי ְלָך ִמְשַפט ַהְגאֻּ

ֹּאְזָנִים:ָוֶאְכתֹּב ַבסֵ  ִשְבָעה ְשָקִלים ַוֲעָשָרה ַהָכֶסף: ָוֲאַצֶּוה ֶאת ָברּוְך  ... ֶפר ָוֶאְחתֹּם ָוָאֵעד ֵעִדים ָוֶאְשקֹּל ַהֶכֶסף ְבמ

כֹּה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת ַהְסָפִרים ָהֵאֶלה ֵאת ֵסֶפר ַהִמְקָנה ַהֶזה ְוֵאת ֶהָחתּום  ְלֵעיֵניֶהם ֵלאמֹּר:

 ֶזה ּוְנַתָתם ִבְכִלי ָחֶרש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִבים: ִכי כֹּה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל עֹוד ִיָקנּוְוֵאת ֵסֶפר ַהָגלּוי הַ 

ֹּאת:   1.(ירמיהו פרק לב) ָבִתים ְוָשדֹות ּוְכָרִמים ָבָאֶרץ ַהז

 סימן ג פרשת בהר מדרש תנחומא

 ,לקיים את התורה :אמרה לו ?ומה באתה לעשות כאן :אמר לה ".ותאמר אנכי רות אמתך" ?מי את :אמר לה

הואיל ובאתה לקיים את  :אמר לה .עמוד וקיים את התורה ,אלא ".וכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתומר: "שנא

ואם לא " .שהיה לו אח גדול ממנו ושמו טוב ,(יג )רות ג "ליני הלילה והיה בבקר אם יגאלך טוב יגאל" ,התורה

אמר  ?וכי בדברים אתה מוציאני :אמרה לו :אמר רבי חנינא ".לך וגאלתיך אנכי חי ה' שכבי עד הבקריחפוץ לגא

אמר  .(רות ד א) "ובועז עלה השער וישב שם והנה הגואל עובר אשר דבר בועז" .איני מוציאך בדברים ,חי ה' :לה

ויאמר הגואל אל בועז " " ...זתווכי ימיך אחיך ומכר מאחו" ?לא כך כתיב, שב ונביט בתורה מה כתיב שם :לו

ך אחיך ווכי ימ" :מן הפרשה הזאת ?ומהיכן למד בועז .באותה שעה גאל בועז מה שמכרה נעמי " )שם ח(.קנה לך

 ." וגו'מאחוזתו ומכר 

 ,)ירמיה לב( " הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך וגו'ב"ה: "בשעה שאמר ליה הק ,זה ירמיה ?ועוד מי היה זה

ואקנה את " :שנאמר ,מיד קיים ירמיה את הפרשה הזאת ".חנמאל בן דודי בדבר ה' אל חצר המטרהויבא אלי "

  2."וכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו" :מפרשה הזאת ?ומהיכן למד ". השדה וגו'

 סדר עולם רבה )ליינר( פרק כו

ֹחֶדש"בעשרה בטבת,  ר לַּ שָּׁ ֵנים עָּׁ שְׁ י בִׂ רִׂ ֲעשִׂ ית בָּׁ ירִׂ ֲעשִׂ ה הָּׁ נָּׁ שָּׁ י ֵלאֹמר: בַּ ר ה' ֵאלַּ בַּ יָּׁה דְׁ ֹעה  הָּׁ רְׁ ל פַּ ֶניָך עַּ ים פָּׁ ם שִׂ דָּׁ ֶבן אָּׁ

ּה ם כֻּלָּׁ יִׂ רַּ צְׁ ל מִׂ עַּ יו וְׁ לָּׁ ֵבא עָּׁ נָּׁ הִׂ ם וְׁ יִׂ רָּׁ צְׁ א ֵאֶליָך " : (, אותו הזמןב-א )יחזקאל כט "ֶמֶלְך מִׂ ָך בָּׁ לֻּם ֹדדְׁ ֵאל ֶבן שַּ מְׁ ֵנה ֲחנַּ הִׂ

תֹו ֲענָּׁ י ֲאֶשר בַּ דִׂ ָך ֶאת שָּׁ ֵנה לְׁ נֹות:ֵלאֹמר קְׁ קְׁ ה לִׂ לָּׁ אֻּ גְׁ ט הַּ פַּ שְׁ ָך מִׂ י לְׁ ר  ת כִׂ ר ה' ֶאל ֲחצַּ בַּ דְׁ י כִׂ ֵאל ֶבן ֹדדִׂ מְׁ י ֲחנַּ יָּׁבֹא ֵאלַּ וַּ

                                                      
רות, אותה  אין זה סיפור גאולת שדה היחידי בתנ"ך, המתקשר עם המצווה בפרשתנו. כבר קדם לו סיפור גאולת השדה במגילת 1

נקרא בעוד כשבועיים. שם נכרכה גאולת השדות בגאולת שם המשפחה )הקמת שם(, היא מצוות הייבום. שם יש גם גאולה והרווחה 
י ָפַקד ה' ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם: "בלארץ לאחר שנות הרע " )רות א ו( ואילו כאן הפקידה היא לרעה, ערב החורבן וסופה הבלתי כִּ

שם לומדים חז"ל הלכות מעניינות לגבי מגם ו כאןמלכות יהודה )אחרי סופה של מלכות ישראל וגלות עשרת השבטים(. נמנע של מ
דיני קניין, ראה קידושין כו ע"א, בבא מציעא מז ע"א, בבא בתרא קס ע"ב, ירושלמי גיטין ח י ועוד(. ואנו נפנה אל מדרשי האגדה 

 והפרשנים המלווים את הפטרת השבת.
המדרש ממנו שאבנו את ההשוואה המתבקשת בין מגילת רות והפטרת פרשת בהר. בועז לא רק גואל את שדה נעמי, אלא גם זה  2

את רות המואביה, "אמה של מלכות" ומייסד את בית דוד. גאולה אישית הנשענת על רעיון הייבום והקמת שם המת על נחלתו, 
חם ושל בעז שגם חידשו בהלכה: "עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה" אבל שונה ממנה. זה היה כוחו של בית הדין בבית ל

פרשת כי תצא(. ואילו כאן, חורבן בית דוד ממנו שוב לא השתקם, גם לא בימי שיבת ציון ב לא יבוא עמוני ומואבי)ראה דברינו 
ובית שני. וכשם שרות שבאה לחסות תחת כנפי ישראל עומדת ברגע הגאולה של ספר שופטים, כך עומדת אשה גיורת אחרת, 

ות הגר, אסנת, צפרה, שפרה, פועה, בת פרעה, יש נשים חסידות גיור: "ילקוט שמעוני יהושע רמז טמהרשימה להלן, בפרשתנו. ראה 
 ". מוזמנים לנחש מי היא האשה העומדת ברקע סיפור גאולת שדה ענתות בידי ירמיהו.רחב, רות, ויעל אשת חבר הקיני

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%91%D7%99
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שָּׁ  רֻּ יְׁ ט הַּ פַּ שְׁ ָך מִׂ י לְׁ ין כִׂ יָּׁמִׂ נְׁ ֶאֶרץ בִׂ ֲענָּׁתֹות ֲאֶשר בְׁ י ֲאֶשר  בַּ דִׂ א ֶאת שָּׁ ֵנה נָּׁ י קְׁ יֹאֶמר ֵאלַּ ה וַּ רָּׁ טָּׁ מַּ נֵ הַּ ה קְׁ לָּׁ אֻּ גְׁ ָך הַּ ְך ה ּולְׁ ה לָּׁ

ר ה' הּוא בַּ י דְׁ ע כִׂ ֵאדַּ  3.(ח-ז )ירמיה לב" וָּׁ

 ויהי בעת שסרחה -פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא כו 

והיו בנות ציון מחברות בשווקים והיו רואות אילו את אילו, זאת אומרת  ,)ירמיה נב ו( "ויחזק הרעב בעיר"

קשה היא מכת  ?מכסה אני ממך :רת להוהוא עונה ואומ ?למה יצאת לשוק שלא יצאת לשוק מימיך :לחבירתה

באותה השעה  ... ת מבקשות בתוך העיר ולא היו מוצאותווהן אוחזות זו בזו וחוזר .הרעב, איני יכולה לסבול

שמא  :קום לך לענתות וקח את השדה מאת חנמאל דודך, אותה שעה חשב ירמיהו בלבו :אמר המקום לירמיהו

כיון שיצא ירמיהו  4ה, שאומר לי המקום לך קנה לך את השדה.נותן הוא המקום ונושאים ונותנים בתוכ

יבואו השונאים ויכנסו  :מירושלים ירד המלאך מן השמים ונתן רגליו על חומות ירושלים ופרצן, קרא ואמר

 5.לבית שאדונו אינו בתוכו ויבזו אותו ויחרבו, ויכנסו לכרם ויקצצו את גפניו שהשומר הניחו והלך לו

 פסוק ח רק לבאלשיך ירמיהו פ

כי גם עד כה ידע כי דבר ה'  !א כמו זר נחשבוהל "ואדע כי דבר ה' הוא"הנה אומרו  6." כו'וא אלי חנמאל וויב"

כי מה ראה לומר כי ניבא חנמאל, ולא  :אך עדיין קשה 8ויש אומרים כי ידע כי דבר ה' היה אל חנמאל, 7.הוא

בהל על המראה, באומרו איך יתכן כי אחר שהעיר נתנה אך הנה ירמיה נ 9שהיה מאת ה' אשר דבר אליו כבר.

והיה הדבר קשה בעיניו שהוא הפך כל נבואותיו  ... לקנות שדות בכסף והעד עדים ברךביד הכשדים, איך יצוה ית

אין זה דבר ה',  :אז אמר בלבו. כו'ואשר ניבא שהעיר תנתן ביד הכשדים, וגם ראה בחוש כי הסוללות באו העיר 

אך בראות כי מיד בא אליו חנמאל ויאמר קנה  .חלמתי כיתר חלומות אשר לא מעלין ולא מורידין כי אם חלום

כי לא בחלום דבר ה' אלי ככל יתר נבואות שבחלום ידבר  .ולא חלום "ואדע כי דבר ה' הוא" :כו', אז אמרונא 

 10.בו וזהו ואדע כו'

                                                      
רים ומנבא את קיצה של מצ ,יהויקים, גלות החרש והמסגר(/  המדרש מחבר את נבואת יחזקאל היושב כבר בבבל, אחרי גלות יהויכין 3

ביד בבל, עם נבואת ירמיהו, בעת המצור של מלך בבל על ירושלים בירת מלכות יהודה. המדרש ממקם את סיפור גאולת שדה 
 ענתות ביד ירמיהו בתאריך שאנו שומרים עד היום: עשרה בטבת, הוא "הצום העשירי" בדברי זכריה ח יט.

 ".אותה שעה חשב ירמיהו בלבו, שמא נותן חן המקום על בעליו" ראה איך אלשיך מבין קטע זה במדרש, בפירושו לאיכה ב טז: 4
שם קשים ואנחנו קיצרנו. מה שנוגע לעניינינו הוא  מדרש זה שייך לקבוצת מדרשי החורבן שמתאימים לתשעת הימים. התיאורים 5

אחר גלות יהויכין( כמתואר דה בענתות בתוך החורבן. לא בשנות ממלכת יהודה האחרונות במלכות צדקיהו )לשהמיקום של גאולת ה
במקרא, אלא ברגעי המצור הקשה, הרעב והחורבן ממש. ברגעים קשים אלה נאמר לירמיהו שיצא מהעיר ירושלים וילך לענתות, 
אל אחוזת משפחתו ויגאל את שדה חנמאל קרובו )דודו או בן דודו(. ירמיהו נביא החורבן מתעודד לרגע ורואה בציווי זה קרן של 

וות חוט השני לירושלים: "שמא נותן הוא המקום ונושאים ונותנים בתוכה". אבל ברגע שהוא יוצא מהעיר, נחרץ גורלה. תקווה. תק
(. ראה התיאור ושם גם רבי צדוק שהגן על העיר נו ע"א )מוטיב שחוזר בבית שני בעת שרבי יוחנן בן זכאי יוצא את העיר, גיטין

ירושלים עם לידתו של בנימין ירמיהו מ, המשווה את יציאתו של דברי ירמיהו -פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא יג במקבילה ב
מכל הנביאים שנתנבאו על הקשר של ירמיהו עם ירושלים במילים: ". תחילה מכתיר שם המדרש את )שבחלקו נבנה המקדש(

או מה " א ממשיך בתיאור הפיתוי של הקב"ה לירמיהו לצאת את העיר:הו", ואז הוירושלם לא נתבררה נבואתן עד שעמד ירמי
. יח( ויהי בצאת נפשה כי מתה )בראשית להדא הוא דכתיב: מתה, ה הן כל ימים שהיה במעי אמו לא מתה, וכיון שיצא ממניבנימ

י ה' ָוֶאָפת )ירמיה כ ז(, מר: ם לא חרבה, וכיון שיצא ממנה חרבה. הוא שירמיה אויכל ימים שהיה ירמיהו בתוך ירושל ,כך יַתנִּ תִּ פִּ
, הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמר קנה לך את שדי :שדלתני י"י ואשתדלית, אפקתני מן גובה וחרבתנה. אתמול אמרת לי

ְש ". ראה הפסוק שהוא דורש: "חזקתני ותוכל :ועכשיו י לִּ יתִּ י ַותּוָכל ָהיִּ י ה' ָוֶאָפת ֲחַזְקַתנִּ יַתנִּ תִּ יפִּ האם היה  ".חֹוק ָכל ַהּיֹום ֻכֹּלה ֹלֵעג לִּ
 כל סיפור קניית שדה ענתות פיתוי לירמיהו שיצא מהעיר ואז היא תיפול ביד הכשדים?

ְדַבר ה' ֶאל ֲחַצר ַהַּמָטָרה ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ְקֵנה ָנא אֶ ראה הפסוק במלואו )שהשמטנו לעיל: " 6 י כִּ י ֲאֶשר  ַבֲעָנתֹות ַוָּיֹבא ֵאַלי ֲחַנְמֵאל ֶבן ֹדדִּ ת ָשדִּ
י ְדַבר ה' הּוא ְשַפט ַהְיֻרָשה ּוְלָך ַהְגֻאָלה ְקֵנה ָלְך ָוֵאַדע כִּ י ְלָך מִּ ין כִּ ְנָימִּ  ".ֲאֶשר ְבֶאֶרץ בִּ

ְרְמָיהּו ָהָיה ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאֹמרמעשה גאול השדה בענתות מעיד ירמיהו על עצמו: " בתחילת 7 כשיו, כאשר חנמאל פוגש ", ועַוֹּיאֶמר יִּ
י ְדַבר ה' הּואאותו ואכן מבקש ממנו לקנות את השדה, כפי שחזה ירמיהו בדבר ה' אליו, עכשיו הוא אומר: " "?! וכי היה ָוֵאַדע כִּ

 זקוק ירמיהו לחיזוק ואישוש דבר ה' אליו במקור? מה פשר ידיעה זו כעת, תמה אלשייך ואיתו פרשנים אחרים.
 ראה להלן שחנמאל היה נביא. ן שגם אל חנמאל היה דבר ה' ונפגשו שניהם.שירמיהו נוכח כא 8
 אבל אלשיך דוחה תירוץ זה כלא סביר וממשיך לטיעונו העיקרי. 9

אלשיך אומר כאן דברים קשים וברורים, אבל גם אנושיים, כנגד ספקנותו של ירמיהו בדבר כל מעשה קניית השדה, הגם שהוא  10
של ירמיהו. הוא אפילו מוכן לגייס לטובת ספקנות זו את מאמר חז"ל "דברי חלומות לא מעלים ולא אולי מבין ללבו ולמצבו 

רבי יצחק מורידים" ולהסכים שלעתים נביא יכול לומר שהחיזיון שראה בלילה "אין זה דבר ה' ". מסכים איתו בעל עקידת יצחק )
על דברי משה הקשים  וארא(-שמות שער לה )פרשת שמותושו ל( בפיר1492, ממגורשי ספרד בשנת 15, ספרד מאה ב"ר משה עראמה

יבסוף פרשת שמות: " ". )שמות ה כב(. הוא גם מקשר את הכל עם צחוקה של שרה וספקנותם ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶזה ָלָּמה ֶזה ְשַלְחָתנִּ
ג"כ שימשך לפעמים אחר הדעות וההקדמות יקרה של אברהם ושרה שיוולד להם בן לזקוניהם. הסברו הוא שגם נביא ואיש צדיק "

". הטבעיות הקבועות בלבו. ויטה בהן מהדרך העליון אשר הוא דורך בו וימצא בו לזה עון אשר חטא ראוי לגערה ותוכחה עליו
החשיבה הטבעית וההגיונית מרחיקה את האדם מהאמונה שדברים חריגים וניסים עשויים להתחולל. אבל אברבנאל לא מסכים 
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ָני ה' ִהֵנה ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים  ה ֶאל ָברּוְך ֶבן ֵנִרָיה ֵלאמֹּר:ָוֶאְתַפֵלל ֶאל ה' ַאֲחֵרי ִתִתי ֶאת ֵסֶפר ַהִמְקנָ  ֲאָהּה ֲאדֹּ

ֹּא ִיָפֵלא ִמְמָך ָכל ָדָבר: ֲעָך ַהְנטּוָיה ל עֶֹּשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ּוְמַשֵלם ֲעֹון ָאבֹות ֶאל ֵחיק  11ְוֶאת ָהָאֶרץ ְבכֲֹּחָך ַהָגדֹול ּוִבְזרֹּ

חֹות ַעל ָכל ַדְרֵכי ְבֵני  ַאֲחֵריֶהם ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ה' ְצָבאֹות ְשמֹו: ְבֵניֶהם ְגדֹּל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיה ֲאֶשר ֵעיֶניָך ְפקֻּ

ִנְתָנה ְבַיד ַהַכְשִדים ַהִנְלָחִמים ִהֵנה ַהסְֹּללֹות ָבאּו ָהִעיר ְלָלְכָדּה ְוָהִעיר  12... ָאָדם ָלֵתת ְלִאיש ִכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו:

ָני ה' ְקֵנה ְלָך ַהָשֶדה ַבֶכֶסף  ָעֶליָה ִמְפֵני ַהֶחֶרב ְוָהָרָעב ְוַהָדֶבר ַוֲאֶשר ִדַבְרָת ָהָיה ְוִהְנָך רֶֹּאה: ְוַאָתה ָאַמְרָת ֵאַלי ֲאדֹּ

 13ְוָהֵעד ֵעִדים ְוָהִעיר ִנְתָנה ְבַיד ַהַכְשִדים:

 מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור צ

ארבעה הם שסידרו תפלה וקינטרו  :רבנן אמרו 14.. רבנן ור' יהודה ב"ר סימון"לה למשה איש האלהיםיתפ"

על ידי  - )ירמיה לב טז( "ואתפלל אל ה' אחרי תתי את ספר המקנה" :שנאמר ,ירמיה .הקב"הדברים לפני 

  16... )שם שם כד( "הסוללות באו העיר ללכדה הנה" 15?מה כתיב למעלה ,שקינטר בדברים

)ירמיה לב טז(, מה  " ואתפלל אל ה'" :לתן היא קינטרונן, ירמיה אמריוהלא תפ :ר' יהודה ב"ר סימון אמר

 ?וכל כך למה .)שם יב א(, שאני היום כאן ומחר בקבר, ואיני מריב עמך "צדיק אתה ה' כי אריב אליך" ?אומר

  17.שאתה צדיק כי אריב אליך

 ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עח

ירמיהו חלקיהו ושריה ומחסיה וברוך ונריה וחנמאל  :שמונה כהנים ושמונה נביאים עמדו מרחב הזונה ואלו הם

וילך חלקיהו הכהן ר: "שנאמ ,אף חולדה הנביאה היתה מבני בניה של רחב הזונה :רבי יהודה אומר 18.ושלום

הנה אנחנו " :ואומר .)מלכים ב כב יד( "חלדה הנביאה אשת שלם בן תקוהואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל 

ומה מי שהיתה מעם ל וחומר: והרי דברים ק .)יהושע ב יח( "באים בארץ את תקות חוט השני הזה תקשרי

ישראל שעושים את  ,על שקירבה עצמה כך קירבה המקום ,)דברים כ טז( "לא תחיה כל נשמה" :בו אמרשנ

 19.כמה וכמהל אחת התורה ע

                                                      
רושים אלה וטוען שדברי ירמיהו: "ואדע כי דבר ה' הוא" אינם אלא חיתום ואישור: את כל זה כבר ידעתי מראש בנבואה עם פי

 .שניתנה לי
 לא יכחד ויודע אתה שסופנו לגלות ולמה אמרת לי לקנות שדה: -לא יפלא על הפסוק: "רש"י ראה פירוש  11
ֹלא ָשְמעּו ְבקֹוֶלָך ּוְבתֹוָרְתָך ֹלא ים ואת נתינת הארץ לבני ישראל, אך הם: "בקטע שהשמטנו מזכיר ירמיהו את נפלאות יציאת מצר 12

" ולפיכך אירע להם מה שאירע. ירמיהו מצדיק עליו את הדין ובה בעת פונה אל הקב"ה בתפילה של ספק תמיהה ספק טרוניה ָהָלכּו
ירמיה שהוא וכל משפחתו מבני בניה של רחב כפי על גאולת השדה התמוהה ועל גאולת ישראל שנראית רחוקה מאי פעם. הוא 

 שנראה להלן. 
ירמיהו מבין היטב מה פשר כל מעשה גאולת השדה אשר בענתות ערב החורבן. בסיום ביצוע העסקה כדת וכדין הוא אומר לנוכחים  13

ים ָהֵאֶלה ֵאת סביבו: " ְשָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת ַהְסָפרִּ ְקָנה ַהֶזה ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָגלּוי ַהֶזה ּוְנַתָתם ֹכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי יִּ ֵסֶפר ַהּמִּ
ים ְוָשדוֹ  ָקנּו ָבתִּ ְשָרֵאל עֹוד יִּ י ֹכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי יִּ ים: כִּ ים ַרבִּ י ָחֶרש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָימִּ ְכלִּ ים ָבָאֶרץ ַהֹזאתבִּ ". אבל כל זה לא ת ּוְכָרמִּ

את סערת נפשו הוא. נאה דרש ירמיהו לאחרים במטרה לרומם את רוחם, אבל הוא עצמו לא נחה רוחו ולא שקט לבבו. או משקיט 
פי שאין הנביאים כשמא נאמר שידיעה לחוד והבטחה מפי ה' לחוד. ירמיהו מבקש להוציא מפי הקב"ה נבואת נחמה והבטחה. ו

אמר רבי סוף סימן ב: " שיר השירים רבה פרשה אלהוציא' ממנו הבטחות. ראה מחניפים לבוראם )להלן(, כך אין הם גם מתביישים '
מה אשה זו אינה מתביישת לתבוע צרכי ביתה מבעלה, כך הנביאים אין  ,לומר לך ?ָלָמה נמשלו הנביאים כנשים :יוסי בר ירמיה

 ."מתביישים לתבוע צרכיהן של ישראל מן אביהם שבשמים
 שתי דעות/שיטות לפנינו. 14
 בהמשך, להלן. 15
מהאופן בו מתייחס המדרש בסלחנות לקינטורם של חבקוק, דוד ומשה, אפשר  , דוד ומשה.חבקוק ובהמשך שם גם קינטורם של 16

שגם היחס לירמיהו איננו של האשמה, כפי שניתן לקרו במדרש, שבגללו באו הסוללות העיר, אלא של סיבה לקינטור. עכ"פ, ירמיהו 
 ואב.נושא תפילה בלב קשה וכ

וכך בדומה גם לגבי השלושה האחרים. למרות שר' יהודה ב"ר סימון נוקט בלשון: תפילתם היא קינטורם", נראה שהוא דווקא מרכך  17
עוד יותר את קינטורם של כל הארבעה ובהם ירמיהו. תפילתו/קינטורו של ירמיהו בעקבות אירוע שדה ענתות היא של ייאוש 

 .ותה, שהיום אנו כאן ומחר איננו, לומר מול האלהים? מה נועיל אם נריב כביכול עם הכל יכולוצידוק הדין. מה יש לנו בני תמ
, ואז נולד חנמאל )מקברו( ם בן תקווה הוא ראש משפחת הכהנים הזו מענתות. ראה המדרשים על שלום שהחיה אותו אלישעשלּו 18

אולי מסביר את פערי הגילים בן חנמאל וירמיהו ואת כינויו פעם מה ש, ילקוט שמעוני מלכים ב רמז רלגכגון פרקי דרבי אליעזר לג, 
 .רש"י ירמיהו לב יב, אבן עזרא בראשית ט כו כדוד ופעם כבן דוד. ראה

ם המיתולוגית של כל משפחת הכהנים מענתות, מהם בא גם ירמיהו, היא שאומרת למרגלים תָ מָ התהפך הקל והחומר. רחב, אִּ  19
י ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו : ")יהושע ופנחס עפ"י המדרשים( י ָנַתן ה' ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ְוכִּ י כִּ יש ה' ֶאת ֵמי ... ָיַדְעתִּ י ָשַמְענּו ֵאת ֲאֶשר הֹובִּ כִּ

י ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַּיְרֵדן  ְשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמרִּ יֶתם לִּ ם ַוֲאֶשר ֲעשִּ ְצָריִּ ּמִּ ְפֵניֶכם ְבֵצאְתֶכם מִּ ַּמס ְלָבֵבנּו ְוֹלא ָקָמה עֹוד רּוַח וַ ... ַים סּוף מִּ ְשַמע ַוּיִּ נִּ
ָתַחת ַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ מִּ ם מִּ ים ַבָשַמיִּ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלהִּ ְפֵניֶכם כִּ יש מִּ יא(. )ראה הביטוי "בשמים ממעל ובארץ -" )יהושע ב טְבאִּ

", ובארץ בשמים ו(. היא רחב ש"שמתהדברי ירמיהו –ת ירמיהו לידברי רחב, ולהלן בתפ –דברי משה, כאן  –מתחת" בספר דברים 
, רות שתלתה את תקוות חוט השני בחלון אשר הצילה את בני משפחתה הרחבה )יהושע ו כגהיא רחב כח,  ב רבה דבריםכלשון 
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 תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ז הלכה ג 

רבי סימון בשם ר' יהושע בן לוי: למה נקרו אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו הגדולה ליושנה. אמר רבי פינחס: 

ירמיה אמר: "האל הגדול הגיבור" ולא אמר  20משה התקין מטבעה של תפילה "האל הגדול הגיבור והנורא".

בור? לזה נאה לקרות גיבור שהוא רואה חורבן ביתו ושותק. ולמה לא אמר נורא? אלא למה אמר הגי 21הנורא.

דניאל אמר: "האל הגדול  22.)תהלים סח לו( ך"ישאין נורא אלא בית המקדש, שנאמר: "נורא אלהים ממקדש

קרות נורא, לזה נאה ל -בניו מסורין בקולרין, היכן היא גבורתו? ולמה אמר הנורא?  -והנורא" ולא אמר הגיבור 

  23בנוראות שעשה לנו בכבשן האש.

 24ִהֵנה ֲאִני ה' ֱאֹלֵהי ָכל ָבָשר ֲהִמֶמִני ִיָפֵלא ָכל ָדָבר: ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹּר:

 רד"ק ירמיהו פרק לב

 .נותיהם להכעיסניכי לא שב אפי מהם כי רבו עו םנתן ביד הכשדייבאמת לא יפלא וידעתי שהעיר ת -הממני יפלא 

 25.גלות ויקנו שדות ובתים בארץ הזאתלהיות להם נחמה שישובו מה ,ואף על פי כן אמרתי לך לקנות השדה

  עקידת יצחק ויקרא שער סט )פרשת בהר סיני(

קנה לך את השדה בכסף ה', אתה אמרת אלי אדני : "ועם כל זה .אתה גזרת ואתה רואה בעיניך הגזירה קיימת

 !הרי זה דבר של תימה ?שאר הארץ בידםיומה תועלת בתת הכסף ות -" עיר נתנה ביד הכשדיםוהעד עדים וה

הנה אפשר שלא כוון ממך המאמר ההוא אשר  ,כאשר יצא מפי חנמאל ,ואף על פי שכבר עשיתי למלאת הדבר

וני אלהי כל כי זה התואר רצ ",אני יי' אלהי כל בשר הממני יפלא כל דבר" :והנה היתה התשובה הנכונה 26דבר.

 27.יורה על הפלגת ההשגחה בכל מורשי לבב האדם והעולה על הרוח לעשות או לדבר ,בשר

                                                      
בפרשת שלח לך, כולל הקשר המיוחד של  רחב(, היא רחב שיהושע נשאה לאשה )מגילה יד ע"ב(, עליה הרחבנו בדברינו רבה ב א

וירמיהו מצאצאיה נתלה בתקוות חוט  ,ירמיהו אליה. בני בניה חווים כעת את הרס העיר והארץ שהיא סייעה לבני ישראל לכבוש
 השני שלו, אולי יתהפך השני ללבן וייעשה נס לירושלים ....

 בפרשה זו. האל הגדול הגיבור והנוראראה דברינו שת עקב, דברים י יז. בפר 20
 רמיהו.לעיל, בתפילת י 21
 הזה המקום נורא מה ויאמר וייראובית המקדש עומד להיחרב, אין יותר "נורא ממקדשיך". ראה בראשית רבה סט ז בחלום יעקב: " 22

 ".ממקדשיך אלהים נורא: . זהו שאתה אומרובנוי וחרב בנוי המקדש בית ליעקב ה"הקב שהראה מלמד -
וכיון שעמדו אנשי כנסת הגדולה, החזירו הגדולה ליושנה: דרש, כפי שפתח: "משחק על המילים: נור, נורא, נורא. ומסיים שם המ 23

ובשר )שאלה לילדים: איפה אנחנו אומרים מטבע לשון זו בתפילותינו?(. ממשיך שם המדרש ושואל: "האל הגדול הגיבור והנורא". 
)ראה  ."ם שאלוהן אמיתי ואינן מחניפין לויודעין הן הנביאי :ודם יש בו כח ליתן קצבה לדברים הללו? אמר רבי יצחק בן אלעזר

בגמרא מכות כד ע"א איך הנביאים גם באים ומבטלים את דברי משה(. ירמיהו מבין היטב מה פשר כל מעשה גאולת השדה אשר 
", אין הוא יכול לעשות שקר בנפשו. אין כאן רק "אישה שתובעת צרכיי ביתה מבעלהבענתות ערב החורבן, כפי שכבר הערנו לעיל, 

האל הגדול אלא נביא כואב ומיוסר שאינו יכול להחניף כביכול לקב"ה. ואולי שוב גם ייחול לנס של הרגע האחרון. ראה שוב דברינו 
 בפרשת עקב. הגיבור והנורא

ם ְוֶאת ָהָאֶרץ ְבֹכֲחָך "יפלא" מול "יפלא". כאן עונה הקב"ה לדברי ירמיהו בתפילתו לעיל: " 24 יָת ֶאת ַהָשַמיִּ ֵנה ַאָתה ָעשִּ ֲאָהּה ֲאֹדָני ה' הִּ
ָפֵלא ְזֹרֲעָך ַהְנטּוָיה ֹלא יִּ ְּמָך ָכל ָדָבר ַהָגדֹול ּובִּ תשובת הקב"ה מעבר למשחק המילים? אולי על משקל "אתה רואה ראייה אחת מה ". מִּ

רש"י ואני רואה שתי ראיות" )במושאל ממעשה העגל, שמות רבה מב ה(. אתה רואה לטווח הקצר ואני לטווח הארוך. ראה פירוש 
 ?".וכי העתידות עלומות ממני -הממני יפלא על הפסוק: "

הנעשה כעת אין להשיב, אומר הקב"ה לירמיהו. גורלה של ירושלים לעת הזאת נחרץ ואין לנו אלא להביט אל העתיד. אתה את  25
כאן:  אברבנאלירמיהו כבר יודע זאת בלבך פנימה וכבר בישרת זאת לעומדים סביבך בשעת עשיית קניין הגאולה. ראה גם פירוש 

פול ידיעתי בעניני בני אדם או שלא אשגיח בהם מפני מיאוס יוממות מעלתי לא תאל תחשוב שמפני ר. השיב הש"י לתפלת הנביא"
וידעתי  .ולזה לא יתכן שיפלא ויעלם ממני שום דבר מהם ,כי אני אלקי כל בשר ,אין הדבר כן .כמאמר הפושעים עזב ה' את הארץ

אמרתי קנה לך השדה להיות להם נחמה ופתח  אבל .נתן ביד הכשדים כי לא שב אפי מהם מפני שרבו עונותיהם להכעיסניישהעיר ת
 ".זהו כללות תשובת השם .תקוה שישובו מהגלות ויקנו בתים ושדות בארץ הזאת

 שאולי חנמאל לא דייק בבקשתו לגאול השדה. 26
רמיהו , שאת הסכמתו לדברי אלשיך לעיל על ספקנות ילעומת הפירושים הרכים והמנחמים הנ"ל, מחזיר אותנו פירוש עקידת יצחק 27

לטון הקשה של תפילת ירמיהו וממילא לתשובת הקב"ה: "הממני ייפלא דבר", אשר מזכירה גם את דברי הקב"ה לאברהם:  כבר ראינו,
ָפֵלא ֵמה' ָדָבר" של עקידת יצחק . שים לב שפירוש זה )במדבר יא כג "היד ה' תקצר" יד( ואת דברי התוכחה למשה: בראשית יח" )ֲהיִּ

ראה עוד בנושא זה פירוש אלשיך על הפסוק שרואה בדברי הקב"ה כאן ורה. אין הדברים פשוטים כלל ועיקר. בתנו הוא על פרשת
מוסר ותוכחה לירמיהו ולימוד שהקב"ה לא רק משגיח על העולם "בכללות", אלא גם "בפרטים". זו גם תשובת הקב"ה על הפסוק: 

ָּיה ֲאֶשר ֵעיֶניָך " ילִּ י ַמֲעָלָליוְגֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעלִּ ְפרִּ ְדָרָכיו ְוכִּ יש כִּ ", ממנו משתמע שיש גם חשבון ְפֻקחֹות ַעל ָכל ַדְרֵכי ְבֵני ָאָדם ָלֵתת ְלאִּ
של הפרט! בתוך כל הסאגה הלאומית: העיר, המקדש, המלוכה, החשבון ההיסטורי וכו', איפה חשבון הפרט? איפה השכר ועונש 

על פסוק זה מצוי הסיפור הקשה על הריגת ר' חנינא בן ושלים )כירמיהו ומשפחתו(? הפרטי? האם לא היו גם צדיקים מעט ביר
בפרשת האזינו, ועוד( והוא דורש דף  הצור תמים פעלודברינו  –תרדיון, אשתו ובתו )עבודה זרה יח ע"א, ספרי דברים פיסקא שז 

 לעצמו )עשרה הרוגי מלכות?(. ועד כאן כאן.

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A8%D7%97%D7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%95


 תשע"ח בהר פרשת

 
 5מתוך  5עמ' 

 

 

ֹּאת ְבַיד ַהַכְשִדים ּוְבַיד ְנבּוַכְדֶראַצר ֶמֶלְך ָבֶבל ּוְלָכָדּה: ְוַעָתה ָלֵכן כֹּה  28... ָלֵכן כֹּה ָאַמר ה' ִהְנִני נֵֹּתן ֶאת ָהִעיר ַהז

ֹּאת ֲאֶשר ַאֶתם אְֹּמִרים ִנְתָנה ְבַיד ֶמֶלְך ָבֶבל ַבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבָדֶבר:ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי יִ  ִהְנִני ְמַקְבָצם  ְשָרֵאל ֶאל ָהִעיר ַהז

ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ְוָהיּו ִלי ְלָעם  ַוֲהִשבִֹּתים ֶאל ַהָמקֹום ַהֶזה ְוהַֹּשְבִתים ָלֶבַטח: ...ִמָכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר ִהַדְחִתים ָשם 

ֹּאת ֶבֱאֶמת ְבָכל ִלִבי ּוְבָכל ַנְפִשי: ֵלאֹלִהים: ַכֲאֶשר ֵהֵבאִתי ֶאל ...  ְוַשְשִתי ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב אֹוָתם ּוְנַטְעִתים ָבָאֶרץ ַהז

ֹּאת ֵכן ָאנִֹּכי ֵמִביא ֲעֵליֶהם ֶאת כָ  ְוִנְקָנה  ל ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ָאנִֹּכי דֵֹּבר ֲעֵליֶהם:ָהָעם ַהֶזה ֵאת ָכל ָהָרָעה ַהְגדֹוָלה ַהז

ֹּאת ֲאֶשר ַאֶתם אְֹּמִרים ְשָמָמה ִהיא ֵמֵאין ָאָדם ּוְבֵהָמה ִנְתָנה ְבַיד ַהַכְשִדים: ָשדֹות ַבֶכֶסף ִיְקנּו  ַהָשֶדה ָבָאֶרץ ַהז

ִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוָשַלִם ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ָהָהר ּוְבָעֵרי ַהְשֵפָלה ּוְבָעֵרי ְוָכתֹוב ַבֵסֶפר ְוָחתֹום ְוָהֵעד ֵעִדים ְבֶאֶרץ ִבְניָ 

ם ה':   29ַהֶנֶגב ִכי ָאִשיב ֶאת ְשבּוָתם ְנאֻּ

 ירמיהו פרק לבפתיחה ל –אברבנאל 

ן דודו הכוונה הכוללת בנבואה הזאת היא לספר מה שצוה השם אל ירמיהו שיקנה השדה מאת חנמאל ב

ומה שהשיבו השם יתברך עליו ומה שהודיע מן הגאולות והתשועות אשר  ,לה שהתפלל ירמיהו על זהיוהתפ

יעשה לעמו בקיבוץ גליות ושיצמיח ביניהם צמח צדיק מבית דוד הוא ימלוך עליהם ולא ישתנה כמו שלא ישתנו 

טתו יהו ילך בשבי אבל ימות על מוצדקי ,האמנם על כל פנים חרוב תחרב ירושלם עתה ... חקות שמים וארץ

וסיפר עם זה מה שעשו בני יהודה שעשו דרור לעבדים ולשפחות בשבועה ובאלה ואח"כ  30.בכבוד כמלך יהודה

וגם זה עזר כי עליו נשבע השם בזרוע לרעתם קדשו  .נתחרטו מהטובה שעשו וחזרו ללוקחם ולהשתעבד בהם

  31.שיתבאר בפסוקים להביא עליהם הדבר הרעב והחרב מהכשדיים, וכמו

   שבת שלום

 מחלקי המים

 

, ויש להוסיף נראה שדלינו רק מעט מן המעט בפרשה מרתקת וקשה זו המסמלת את סוף בית ראשון מים אחרונים:

ים"ולהעמיק בה. בפרט בדורנו שזכה להגשמת נבואת ירמיהו:  ָקנּו ָבתִּ ְשָרֵאל עֹוד יִּ י ֹכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי יִּ ְוָשדֹות  כִּ

ים ָבָאֶרץ ַהֹזאת:  ים ָבָאֶרץ ַהֹזאת ֶבֱאֶמת... ּוְכָרמִּ יב אֹוָתם ּוְנַטְעתִּ י ֲעֵליֶהם ְלֵהטִּ י ְוַשְשתִּ י ּוְבָכל ַנְפשִּ בִּ    ".ְבָכל לִּ

                                                      
יר ַהֹזאתגם כאן קצרנו והשמטנו את כל הפסוקים הקשים על כיבוש ירושלים בידי " 28 ים ַעל ָהעִּ ְלָחמִּ ים ַהנִּ ", וכל זאת בגין חטאי ַהַכְשדִּ

ְפנּו יהודה הקשים: " ים ַוּיִּ י ָעָליו ְלַטְּמאוֹ ... ֵאַלי ֹעֶרף ְוֹלא ָפנִּ ְקָרא ְשמִּ ת ֲאֶשר נִּ קּוֵציֶהם ַבַביִּ ימּו שִּ  וכו' ". ַוָּישִּ
ָשַמע ַבָּמקֹום ַהֶזה ֲאֶשר וההמשך בפסוקי שיבה לארץ וגאולה לה וליושביה בפרק לג הסמוך ובפרקים שאחריו:  29 ֹכה ָאַמר ה' עֹוד יִּ

ם ַהְנַשּמֹות ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין יוֹ ַאֶתם ֹאְמרִּ  קֹול ָששֹון  ֵשב ּוֵמֵאין ְבֵהָמה:ים ָחֵרב הּוא ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין ְבֵהָמה ְבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָשַלִּ
י טֹוב ה' כִּ  ים הֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹות כִּ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכָלה קֹול ֹאְמרִּ יב ֶאת ְשבּות ְוקֹול שִּ י ָאשִּ ים תֹוָדה ֵבית ה' כִּ אִּ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ְמבִּ

אֹשָנה ָאַמר ה'  ". אשרינו שזכינו לראות בעיניינו ולהגשים במו ידינו )וכיסנו(. ָהָאֶרץ ְכָברִּ
ז. )אך לעומתם, -ירמיהו לט ולא ברור לנו מהיכן לקח אברבנאל עניין זה של סופו האישי המכובד של צדקיהו, ראה מלכים ב כה ז ו 30

 ה(. שמא התחלף כאן צדקיהו עם יהויכין? ראה מלכים ב סוף פרק כה, ירמיהו סוף פרק נב וצ"ע.-ירמיהו לד ד
בפתיחה לפירושו לפרק לב בירמיהו, סיפור גאולת השדה אשר בענתות, נותן אברבנאל סקירה כללית וממצה של הפטרת השבת.  31

א גם יוצר קשר נוסף עם פרשת השבוע שלנו בנושא שחרור העבדים, הגם שבפרשתנו מדובר בשחרור בסוף דברי הפתיחה שלו הו
ביובל ואילו ירמיהו מדבר בשחרור אחרי שש שנים. אפשר שאברבנאל רוצה לומר שפרק לד בירמיהו, ממשיך את פרק לב בו דנו 

ם ְוַעל ָכל יא(: "-הו לד זוירמיהו אינו מתייאש עד הרגע האחרון, גם כאשר ירושלים במצור )ירמי ים ַעל ְירּוָשַלִּ ְלָחמִּ ְוֵחיל ֶמֶלְך ָבֶבל נִּ
ְבָצר ְשֲארּו ְבָעֵרי ְיהּוָדה ָעֵרי מִּ י ֵהָנה נִּ יש ְוֶאל ֲעֵזָקה כִּ ְרְמָיהּו ֵמֵאת ": ". ומיד בהמשך שםָעֵרי ְיהּוָדה ַהנֹוָתרֹות ֶאל ָלכִּ ַהָדָבר ֲאֶשר ָהָיה ֶאל יִּ

ְקֹרא ָלֶהם ְדרֹור:ה' ַאֲחֵרי  ם לִּ ירּוָשַלִּ ית ֶאת ָכל ָהָעם ֲאֶשר בִּ ָּיהּו ְברִּ ְדקִּ י  ְכֹרת ַהֶּמֶלְך צִּ ְברִּ ְפָחתֹו ָהעִּ יש ֶאת שִּ יש ֶאת ַעְבדֹו ְואִּ ְלַשַלח אִּ
יש: יהּו אִּ י ָאחִּ יהּודִּ י ֲעָבד ָבם בִּ ְלתִּ ים ְלבִּ ָּיה ָחְפשִּ ְברִּ ְשְמעּו ָכל ַהשָ  ְוָהעִּ יש ֶאת ַוּיִּ יש ֶאת ַעְבדֹו ְואִּ ית ְלַשַלח אִּ ים ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר ָבאּו ַבְברִּ רִּ
ְשְמעּו ַוְיַשֵלחּו: י ֲעָבד ָבם עֹוד ַוּיִּ ְלתִּ ים ְלבִּ ְפָחתֹו ָחְפשִּ ְלחּו ָחְפשִּ  שִּ ים ְוֶאת ַהְשָפחֹות ֲאֶשר שִּ בּו ֶאת ָהֲעָבדִּ ְכְבשּום ַוָּישּובּו ַאֲחֵרי ֵכן ַוָּישִּ ים ַוּיִּ

ְשָפחֹות ים ְולִּ  ". וזה עניין לנושא אחר: "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה", בשנה הבאה עלינו לטובה בפרשה זו כעת חיה.ַלֲעָבדִּ


