
 תשע"ג  כי תבוא, שישית לנחמה פרשת 

 4מתוך    1עמ'  

 

 הפטרות ספר דברים 

יָבל: ל ְבַהר עֵּ י ִיְשָראֵּ ַח ַלה' ֱאֹלהֵּ ַע ִמְזבֵּ ֶפר ּתֹוַרת    ָאז ִיְבֶנה ְיהֹושֻׁ ל ַכָכתוב ְבסֵּ י ִיְשָראֵּ ַכֲאֶשר ִצָוה ֹמֶשה ֶעֶבד ה' ֶאת ְבנֵּ

יֶהן ַבְרֶזל ַוַיֲעלו עָ  ִניף ֲעלֵּ מֹות ֲאֶשר לֹא הֵּ  1ל(.  יהושע ח)  :ָליו ֹעלֹות ַלה' ַוִיְזְבחו ְשָלִמיםֹמֶשה ִמְזַבח ֲאָבִנים ְשלֵּ

 טור אורח חיים הלכות ראש חודש סימן תכח 

תלתא    :ומשם ואילך לפי הזמן ולפי המאורע  2. שית עד י"ז בתמוז מפטירין מענין הפרשיות דומה בדומהאמבר

 3. דפורענותא ושבע דנחמתא ותרתי דתיובתא

  4אהמפטיר בנבי ,רמב"ם סדר תפילות

ואתחנן, ואתפלל אל יי' אחרי תת את ספר    5. בירמיה  -עד והייתם לי לעם    ,אלה הדברים, אשר דבר יי' אל ישראל

עד והתברכו בו כל גוים ובו    ,והיה עקב, הלוך וקראת באזני ירושלים  6. בירמיה  -עד שדות בכסף יקנו    , המקנה

 8. בירמיה  -עד אם יסתר איש במסתרים    ,ותיראה אנכי, הנה ימים באים נאם יי' והקימ  7. בירמיה  -יתהללו  

כי תצא, ויאספו פלשתים    9.בשמואל  – שופטים, ויהי כאשר זקן שמואל עד ויאמר שמואל אל אנשי ישראל לכו  

ויי' יהיה עמך     – עד ולא היה כיום ההוא    ,א, אז יבנה יהושע מזבחו והיה כי תב   .בשמואל  –את מחניהם עד 

האזינו,  .  ביהושע  –עד כרמים וזיתים אשר לא נטעתם    ,שע את כל שבטי ישראלף יהוואתם נצבים, ויאס  .ביהושע

ומדלג עד    ,וזאת הברכה, ויהי אחרי מות משה עבד יי'  . ביחזקאל  -עד והשיבו וחיו    , ולקחתי אני מצמרת הארז

  ... 10. ביהושע –ויהי יי' את יהושע 

 
ת־הַּ : "כזבשמונה הפסוקים של תחילת פרק ככתוב את הציווי בפרשתנו, כאן  יהושע מקיים  1 ְברּו אֶׁ עַּ ר תַּ ּיֹום ֲאשֶׁ ץ  ְוָהָיה בַּ ל־ָהָארֶׁ ן אֶׁ ְרדֵּ ּיַּ

ִשיד: ְדָת ֹאָתם בַּ ֹמָת ְלָך ֲאָבִנים ְגֹדלֹות ְושַּ ֲהקֵּ ן ָלְך וַּ יָך ֹנתֵּ ר־ה' ֱאֹלהֶׁ ֹזאת    ֲאשֶׁ תֹוָרה הַּ י הַּ ת־ָכל־ִדְברֵּ ן אֶׁ יהֶׁ ְבָת ֲעלֵּ ה'  ...  ְוָכתַּ חַּ לַּ ּוָבִניָת ָשם ִמְזבֵּ
ם יהֶׁ ח ֲאָבִנים ֹלא־ָתִניף ֲעלֵּ יָך ִמְזבַּ ְרזֶׁל:  ֱאֹלהֶׁ יָך:  בַּ ה' ֱאֹלהֶׁ ֲעִליָת ָעָליו עֹוֹלת לַּ יָך ְוהַּ ח ה' ֱאֹלהֶׁ ת־ִמְזבַּ ְחָת ְשָלִמים    ֲאָבִנים ְשלֵּמֹות ִתְבנֶׁה אֶׁ ְוָזבַּ

יָך  ְחָת ִלְפנֵּי ה' ֱאֹלהֶׁ ְלָת ָשם ְוָשמַּ שע היה  , נראה שפרק ח ביהו"שהשתלטו" על תקופה זו של השנה  אילולי הפטרות הנחמהוכו' ".    ְוָאכַּ
הפטרות ספר דברים:    נושא שלמקד בבפרשה זו. כאן נת  ברית הר גריזים והר עיבלראה דברינו  מתאים מאד להיות הפטרת השבת.  

לפני או לצד הפטרות החורבן,  שתנו,  ק כז בפרהאם היו לספר דברים הפטרות מענייני הפרשה, דוגמת זו של יהושע פרק ח ופר
   הנחמה והתשובה ש"השתלטו" על ספר דברים?

דש ושבת הגדול? לא מצאנו בין פרשני  ומה עם הפטרות ארבע הפרשות המיוחדות שבין ר"ח אדר ופסח: שקלים, פרה, זכור, החו  2
 לשון י"ז בתמוז" אגב, הוא משום שההתחלה היא כבר בספר במדבר, פרשת פנחס או מטות.  הטור מי שמתייחס לנושא זה.

ועד נצבים ושתי הפטרות מענייני תשובה    3 שלוש הפטרות פורענות בשבתות שלפני תשעה באב, שבע הפטרות נחמה מואתחנן 
בשולחן ערוך אורח חיים סימן תכח הנשענים על מקורות  כך גם  אזינו בהתאם ללוח השנה, כפי שהוא מסביר שם.  וילך והבפרשות  

ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין חדשיכם  : "תוספות מסכת מגילה דף לא עמוד בקדומים. ראה סידור רש"י סימן תד וכן  
טעם לפי שאנו נוהגין על פי הפסיקתא לומר ג' דפורענותא קודם תשעה באב  וה...  ואין אנו עושין כן    -ומועדיכם שנאה נפשי וגו'  

ותאמר    ,נחמו נחמו  :שבע דנחמתא ותרתי דתיובתא ואלו הן  ,ובתר תשעה באב   .חזון ישעיהו  ,שמעו דבר ה'  ,דברי ירמיה  :ואלו הן
ונראה שכך פשט המנהג בכל )רוב( קהילות    ".שובה  ,דרשו   ,שוש אשיש  ,קומי אורי  ,רני עקרה  ,אנכי אנכי  , עניה סוערה לבדה  ,ציון 

)חידה לילדים    דש"ח נו"ע אר"ק שד"שישראל ואף נוספו לו דרשות נאות על דרך הנחמות שמשתבחות והולכות ואף נתנו בהם סימן  
  בשולחן שבת(. אך בעקבות הקשר שמצאנו בין יהושע פרק ח ופרק כז בפרשתנו, אנו חוזרים ושואלים: האם היו לספר דברים 

תשובה לספר דברים  -נחמה-או שמא, מנהג הפטרות הפורענות  ?"והמאורעהפטרות "מקוריות" משלו, הפטרות שנדחו "לפי הזמן  
 , ולא היו לפרשות ספר דברים הפטרות "מענייני הפרשה"? שנראה הוא קדום, עפ"י פסיקתא דרב כהנא

 הי"ד החזקה לרמב"ם.  – בה, משנה תורה חלק מסדר תפילות כל השנה שמופיע, במרבית הדפוסים, בסוף ספר אה 4
ְבִדי  ירמיהו פרק ל, מפסוק ד עד פסוק כב. והיא איננה נבואת חורבן כלל, רק עידוד ותקווה, כמו פסוק י שם: "  5 ָתה ַאל־ִתיָרא עַּ ְואַּ

ֲעֹקב ְנֻאם־ אֶׁ   ה'יַּ ְרֲעָך מֵּ ת־זַּ ָרחֹוק ְואֶׁ ל ִכי ִהְנִני מֹוִשיֲעָך מֵּ ת ִיְשָראֵּ חַּ ֲחִרידְוַאל־תֵּ ין מַּ ן ְואֵּ ֲאנַּ ט ְושַּ ֲעֹקב ְוָשקַּ ץ ִשְבָים ְוָשב יַּ  ". רֶׁ
ראה   פסוק מד סוף הפרק. והיא נבואת חורבן עם נחמה בסופה. ואנו קוראים אותה, פחות ויותר, בפרשת בהר.  –ירמיהו לב טז    6

 בפרשת בהר.  גאולת השדה בענתותדברינו 
 ד ב. הפטרה ארוכה למדי, תוכחה ברובה, שאנו קוראים בפרשת מסעי בתחילת הפטרות הפורענות.   –ירמיהו ב ב   7
כד. והיא נבואה על צמח צדיק לבית דוד שימלוך באחרית הימים, נבואת נחמה אך בכח הזרוע. ראה הפסוק המסיים    -ירמיהו כג ה    8

א ְנֻאם־ה'שם: " ץ ֲאִני ָמלֵּ ת־ָהָארֶׁ ִים ְואֶׁ ָשמַּ ת־הַּ ּנּו ְנֻאם־ה' ֲהלֹוא אֶׁ ְראֶׁ ֲאִני ֹלא־אֶׁ ִמְסָתִרים וַּ ר ִאיש בַּ  ".   ִאם־ִיָסתֵּ
 מנהג בבל. כ –ההפטרות מכאן ואילך, נראה במנהג בני רומא להלן, המשמר חלק משיטת הרמב"ם  את  9

, כך נראה, את מנהג בבל, לפיו יש לפרשות ספר דברים הפטרות משלו, מענייני הפרשה. )אין אצלו גם  רמב"ם   בקטע זה משמר  10
לפרשת וילך שחסרה )אולי כלולה בנצבים( והפטרת  המנהג שנראה להלן בבני רומא. אך שים לב  הפטרות החורבן שם(, הוא גם  

 .  דרשו ה' בהמצאו שובה עליה הרחבנו בדברינו 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%9C
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%92%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%95-%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%95


 תשע"ג  כי תבוא, שישית לנחמה פרשת 

 4מתוך    2עמ'  

 

בשבת שאחר תשעה באב    .ב עד ראש השנהוכן נהגו רוב העם להיות מפטירין בנחמות ישעיהו מאחר תשעה בא

אנכי אנכי הוא מנחמכם, בחמישית     -ערה, ברביעיתועניה ס  -ותאמר ציון, בשלישית   -נחמו נחמו עמי, בשניה    -

 12בשביעית שוש אשיש ביי'.  11רני עקרה, -קומי אורי, בששית  -

 משנה ו )ז( פירוש המשנה לרמב"ם מסכת מגילה פרק ג 

ן הגלות הזה לקרות הפטרות לפני תשעה באב מענין התוכחות לא מענין הסדרים. וכן אחרי  וכן נהגו העם בזמ ...  

תשעה באב מפטירין בנחמות עד שבת לפני ראש השנה וקורין הפטרה מענין התשובה. וההפטרות שקורין לפני  

ציון עזעתש נחמו, ותאמר  נחמו  לזונה. ואחריו  ישעיהו, איכה היתה  חזון  ירמיהו,  עניה  ה באב, דברי  ה',  בני 

 13סוערה, אנכי אנכי הוא מנחמכם, רני עקרה, קומי אורי, שוש אשיש, שובה ישראל. 

 14מנהג בני רומא 

 כב- א פסוקים ח, פרק א שמואל  –שופטים פרשת הפטרת 

ת־ָבָניו שְֹׁפִטים ְלִיְשָרֵאל ם אֶׁ ר ָזֵקן ְשמּוֵאל ַוָישֶׁ ֹׁאְמרּו ֵאָליו    ...ֵני ִיְשָרֵאל  ַוִיְתַקְבצּו כֹׁל ִזְק ...    ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ ִשיָמה־ָלנּו    ..ַוי

ְך ְלָשְפטֵ  לֶׁ ר ָאְמרּו ְתָנה־ָלנּו מֶׁ ְך ְלָשְפֵטנּו ְכָכל־ ַהּגֹוִים: ַוֵיַרע ַהָדָבר ְבֵעיֵני ְשמּוֵאל ַכֲאשֶׁ לֶׁ ר  ...  נּו  מֶׁ ֹׁאמֶׁ ל־ְשמּוֵאל  ה'  ַוי אֶׁ

לֶׁ  ם מֶׁ ל־ַאְנֵשי ִיְשָרֵאל ְלכּו ִאיש ְלִעירֹוְשַמע ְבקֹוָלם ְוִהְמַלְכָת ָלהֶׁ ר ְשמּוֵאל אֶׁ ֹׁאמֶׁ  15. ְך ַוי

 לז - אפסוקים יז, פרק שמואל א  -כי תצא  פרשת הפטרת 

ם ַלִמְלָחָמה   ת־ַמֲחֵניהֶׁ ָּגְלָית ְשמֹו    ...ַוַיַאְספּו ְפִלְשִתים אֶׁ ל־ ַוַיעֲ ...  ַוֵיֵצא ִאיש־ַהֵבַנִים ִמַמֲחנֹות ְפִלְשִתים  ַוִיְקָרא אֶׁ מֹׁד 

ה ְתנּו־ִלי ִאיש ְוִנָלֲחָמה ָיַחד:...  ַמַעְרכֹׁת ִיְשָרֵאל   ת־ַמַעְרכֹות ִיְשָרֵאל ַהיֹום ַהזֶׁ ַוִיְשַמע ָשאּול ְוָכל־ִיְשָרֵאל    ֲאִני ֵחַרְפִתי אֶׁ

ה ַוֵיַחתּו ַוִיְראּו ְמאֹׁד ת־ִדְבֵרי ַהְפִלְשִתי ָהֵאלֶׁ ר  ...  אֶׁ ֹׁאמֶׁ ל־ָשאּול ַאל־ִיפֹׁל ֵלב־ָאָדם ָעָליו ַעְבְדָך ֵיֵלְך ְוִנְלַחם ִעם־   ַוי ָדִוד אֶׁ

ה  ל־ָדִוד... ה'    ַהְפִלְשִתי ַהזֶׁ ר ָשאּול אֶׁ ֹׁאמֶׁ ה ס ַוי ר ִהִצַלִני ִמַיד ָהֲאִרי ּוִמַיד ַהדֹׁב הּוא ַיִציֵלִני ִמַיד ַהְפִלְשִתי ַהזֶׁ   ה' ֵלְך וַ   ֲאשֶׁ

 16. ְךִיְהיֶׁה ִעמָ 

 
בפרשתנו, כי תבוא, השישית.    –בפרשת כי תצא החמישית, וקומי אורי    והמנהג היום, ברוב קהילות ישראל, מוחלף: רוני עקרה  11

בפרשה   קומי אורי כי בא אורךשהיא, ללא ספק מהנחמות הגדולות והפיוטיות ביותר של ישעיהו עליה כבר זכינו לכתוב בדברינו  
זו בשנה האחרת. מנהגנו הוא כסדר של פסיקתא דרב כהנא, המשקף את מנהג ארץ ישראל הקדום, ואולי בא בשל ההקבלה "כי 

בפרשה זו    תוכחתו של בשר ודם כפיצוי על התוכחה הקשה של הפרשה שגם עליה הרחבנו בדברינואולי גם  תבוא", "כי בא אורך" ו
 ואם כך, גם לפרשת כי תבוא יש הפטרה מענייני הפרשה.   בשנה האחרת.

ותקופתו.    ישראל כשיטת פסיקתא דרב כהנא, ונראה שמנהג זה גבר בהדרגה גם בסביבת רמב"ם מנהג ארץ  כאן מזכיר רמב"ם את    12
ומנהג פשוט בעירנו להיות מפטירין בנחמות ישעיהו מאחר תשעה  הלכה יט: "הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יג ראה דבריו גם ב

)שם כן מוזכרות הפטרות החורבן(. שינוי זה,    ."ושבת שבין ראש השנה ויום הכפורים מפטירין שובה ישראלבאב עד ראש השנה,  
יוצר שילוב של מנהג בבל בפרשות השבוע ומנהג ארץ ישראל בהפטרות הפורענות והנחמה. בארץ ישראל, בה הקריאה בתורה 

שנתי )וחצי(, דחו הפטרות הפורענות והנחמה, כל שנה,  -תהייתה לפי סדרות קטנות בהרבה מהפרשות שלנו והושלמו במעגל תל
- סדרות שונות ולאו דווקא של ספר דברים. השילוב של קריאת התורה לפי מנהג בבל והפטרות הפורענות והנחמה בחודשים אב

שים לב גם  אלול לפי מנהג ארץ ישראל )כשיטת הפסיקתא(, הוא שיצר את המצב לפיו הפטרות ספר דברים "המקוריות" נעלמו.  
שינוי זה העביר את מלוא כובד המשקל מירמיהו לישעיהו, למרות שלא חסרות נבואות נחמה גם בירמיהו, כפי שראינו ברשימת  איך  

בראש השנה, שהפטרת היום    זכרונותכבר הערנו בסוף הדף  ועל חלקו של ירמיהו בנבואות הנחמה    ההפטרות שמביא הרמב"ם.
ֲעֻשִעים  ובה פסוקים נרגשים כגון: "  מירמיהו פרק לא: "כה אמר ה' מצא חן במדבר וכו' "   היום השני של   ד שַּ ִים ִאם יֶׁלֶׁ ְפרַּ ִקיר ִלי אֶׁ ן יַּ ֲהבֵּ

ל ּנּו עֹוד עַּ ְזְכרֶׁ ְבִרי בֹו ָזֹכר אֶׁ י דַּ ּנּו ְנֻאם ה'  ִכי ִמדֵּ ֲחמֶׁ ם ֲארַּ חֵּ י לֹו רַּ עַּ ן ָהמּו מֵּ היא פיצוי לכך שירמיהו לא זכה ולו להפטרת נחמה    -"    כֵּ
    ה.הפטרות הנחמ אחת מתוך שבע

גם בפירושו למשנה מסכת מגילה, שהיא המקור התנאי המרכזי לסדר הקריאה בתורה בשבתות המצוינות ובמועדים, חוזר רמב"ם   13
לעיל. האם יש קהילה או ציבור שמשמרים את מנהג כמובא  וף ברוב )כל( קהילות ישראל ונקבעה להלכה  על השיטה שתפסה לבס

 המפטיר בנביא של הרמב"ם שהבאנו לעיל?  – ההפטרות "המקוריות" של ספר דברים כפי שמובא בסדר התפילות 
ת: ואתחנן,  ו קרוא רק שלוש הפטרות נחמה בפרשבביקור בעיר רומא לפני שנתיים, בתקופה זו של השנה, נתקלנו במנהג בני רומא ל  14

עקב וראה, באותם פרקי נחמה בישעיהו בהם מקובל היום לקרוא; ומפרשת שופטים ואילך קוראים הפטרות "מענייני הפרשה",  
 כשיטת הרמב"ם לעיל, אותן נראה בקצרה להלן. ותודה לפרופ' מרדכי ראבילו ומר ראובן קמפניאנו שסייעונו כאן. 

ברור הוא לא רק ממילת הפתיחה המשותפת: "שופטים", אלא גם מפרשת המלך שנזכרת בהמשך הפרשה. אלא שבניו של  הקשר ה 15
שמואל לא הלכו בדרכיו והעם נאלץ לבקש מלוכה, אולי גם רמז לפרשה שמתחילה ב"שופטים ושוטרים תתן לך" ועוברת בהמשך  

   בפרשת שופטים. מצוות המלךראה דברינו  ".וכו'   ... שום תשים עליך מלך אשימה עלי מלךואמרת  :" פסוקים ל
פסוק המסיים  מלחמת דוד וגלית כהפטרה לפרשת "כי תצא למלחמה על אויביך"! ואולי גם ההמשך: "ונתנו ה' אלהיך בידך" מתאים ל  16

גם קשר עם הציווי בפרשה: "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' ", המחזיר אותנו  ואפשר עוד שיש כאן  את ההפטרה: "ויהי ה' עמך".  
לספר בראשית, פרשת לוט ובנותיו ולמגילת רות )אחות לספר שופטים(. העימות בין דוד וגלית הוא עימות בין שתי האחיות: רות  

ב:  סוטה מב  ש היו בנותיו של עגלון מלך מואב )רות רבה ב ט(. מערפה יצא גלית ומרות יצא דוד. ראה גמרא  שעפ"י המדר  , וערפה
הלכה: "עמוני ולא עמונית, מואבי ולא  היש מי שדבק במחנה ישראל ובגינו גם נקבעה  ."יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה"

והכל    "כי תצא למלחמה".  -בפרשה זו(, ויש מי שנשק ופרש. ובין שני צאצאיהם    לא יבוא עמוני ומואבימואבית" )ראה דברינו  
 בפרשת לך לך.  פרידת אברהם ולוטדברינו  יינו. ראהחמתחיל בפרידת אברהם מלוט א

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%99-%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A8-%D7%95%D7%93%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
http://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
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%98


 תשע"ג  כי תבוא, שישית לנחמה פרשת 

 4מתוך    3עמ'  

 

 פסוק כזט פרק  – לפסוק ח פרק יהושע   -כי תבוא פרשת הפטרת 

ַע ִמְזֵבַח ַלה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְבַהר ֵעיָבל: ה ְיהֹושֻׁ ר תֹוַרת    ָאז ִיְבנֶׁ ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַכָכתּוב ְבֵספֶׁ ד ה' אֶׁ בֶׁ ה עֶׁ ר ִצָּוה מֹׁשֶׁ ַכֲאשֶׁ

ה ִמְזַבח ֲאָבִנים ְשֵלמֹות ֲאשֶׁ  ל ַוַיֲעלּו ָעָליו עֹׁלֹות ַלה' ַוִיְזְבחּו ְשָלִמיםמֹׁשֶׁ ן ַבְרזֶׁ ֹׁא ֵהִניף ֲעֵליהֶׁ  17".ר ל

 יח -אפסוקים כד, פרק יהושע  -נצבים הפטרת 

ָמה ַוִיְקָרא ְלִזְקֵני ִיְשָרֵאל ּוְלָראָשיו ּוְלשְֹׁפָטיו ּוְלשֹׁ  ת־ָכל־ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ְשכֶׁ ַע אֶׁ   ָריו ַוִיְתַיְצבּו ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ְט ַויֱֶׁאסֹׁף ְיהֹושֻׁ

ר ַהָנהָ ...   ם ְבֵעבֶׁ ר ָעְבדּו ֲאבֹוֵתיכֶׁ ת־ֱאֹלִהים ֲאשֶׁ ת ְוָהִסירּו אֶׁ ֱאמֶׁ ת־ה' ְוִעְבדּו אֹׁתֹו ְבָתִמים ּובֶׁ ר ּוְבִמְצַרִים  ְוַעָתה ְיראּו אֶׁ

ת־ה': ת־ה' ַבֲחרּו ָלכֶׁ  ְוִעְבדּו אֶׁ ם ַלֲעבֹׁד אֶׁ ת־ִמי ַתֲעבֹׁדּון ְוִאם ַרע ְבֵעיֵניכֶׁ ב  ... ם ַהיֹום אֶׁ ר ָחִליָלה ָלנּו ֵמֲעזֹׁ ֹׁאמֶׁ ַוַיַען ָהָעם ַוי

ת־ה' ַלֲעבֹׁד ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ת־ה' ִכי־הּוא ֱאֹלֵהינּו ... אֶׁ  18. ַּגם־ֲאַנְחנּו ַנֲעבֹׁד אֶׁ

 ח פסוק נופרק  – ו פסוק נהפרק ישעיה  -וילך הפטרת 

הּו   ה'ִדְרשּו   ל־    ִבְהיֹותֹו ָקרֹוב:ְבִהָמְצאֹו ְקָראֻׁ ן ַמְחְשבָֹׁתיו ְוָישֹׁב אֶׁ ל־ֱאֹלֵהינּו    ה'ַיֲעזֹׁב ָרָשע ַדְרכֹו ְוִאיש ָאוֶׁ ִויַרֲחֵמהּו ְואֶׁ

ה ִלְסלֹוחַ  ם ְלָרצֹון ַעל־ִמ ...    ִכי־ַיְרבֶׁ ם ְוִזְבֵחיהֶׁ ל־ַהר ָקְדִשי ְוִשַמְחִתים ְבֵבית ְתִפָלִתי עֹוֹלֵתיהֶׁ ְזְבִחי ִכי ֵביִתי  ַוֲהִביאֹוִתים אֶׁ

ם ֲאדָֹׁני ה' ְמַקֵבץ ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל עֹוד ֲאַקֵבץ ָעָליו ְלִנְקָבָציו ֵבית־ְתִפָלה ִיָקֵרא ְלָכל־ָהַעִמים:  19. ְנאֻׁ

 לב פסוק יחפרק  –כב  פסוק יזפרק יחזקאל   -האזינו הפטרת 

ֲאדָֹׁני   ָאַמר  ָהאֶׁ   ה'כֹׁה  ת  רֶׁ ִמַצמֶׁ ָאִני  ַהר־ָּגבַֹׁה  ְוָלַקְחִתי  ַעל  ָאִני  ְוָשַתְלִתי  ְקטֹׁף  ַרְך אֶׁ יְֹׁנקֹוָתיו  ֹׁאש  ֵמר ְוָנָתִתי  ָהָרָמה  ז  רֶׁ

ר ְוִשֵני ַהָבִנים ִתְק ...    ְוָתלּול ֹׁאְכלּו בֹׁסֶׁ ה ַעל־ַאְדַמת ִיְשָרֵאל ֵלאמֹׁר ָאבֹות י ת־ַהָמָשל ַהזֶׁ ם מְֹׁשִלים אֶׁ ם ַאתֶׁ יָנה ַמה־ָלכֶׁ   הֶׁ

ש ַהחֵֹׁטאת ִהיא ָתמּות ֵהן ָכל־ַהנְ ...  פֶׁ ש ַהֵבן ִלי־ֵהָנה ַהנֶׁ פֶׁ ש ָהָאב ּוְכנֶׁ פֶׁ ֹׁא־ִיָשא ַבֲעֹון ָהָאב ְוָאב  ...  20ָפשֹות ִלי ֵהָנה ְכנֶׁ ֵבן ל

ָהָרָשע ָעָליו ִתְהיֶׁה ֹׁא ִיָשא ַבֲעֹון ַהֵבן ִצְדַקת ַהַצִדיק ָעָליו ִתְהיֶׁה ְוִרְשַעת רשע  ר ָעָשה  ּוְבשּוב  ...    ל ָרָשע ֵמִרְשָעתֹו ֲאשֶׁ

ת־ַנְפשֹו ְיַחיֶׁה ָני ...  ַוַיַעש ִמְשָפט ּוְצָדָקה הּוא אֶׁ ם ֲאדֹׁ ְחפֹׁץ ְבמֹות ַהֵמת ְנאֻׁ ֹׁא אֶׁ  21. ְוָהִשיבּו ִוְחיּו ה'ִכי ל

 
כפי    א הוא הטבעי והברור ביותרו וההמשך כפי שראינו בראש הדף. נראה שמכל ההפטרות, הקשר של הפטרה זו לפרשת כי תב  17

  ת הר גריזים והר עיבל בריראה שוב דברינו  . יהושע מקיים מה שהתורה מצווה בפרשתנו )ובפרשת ראה(.  הערנו בתחילת הדף  שכבר
כהמשך וקיום של מצווה   עוד מצווה וסיפור מעשה שמפורטים בספר יהושעאגב יש בפרשה זו.   האבן תשמור את האבןוכן דברינו 

שאולי מתקשרת עם    ,, בפרק טבפרשת הגבעוניםהמשך ההפטרה הוא  בתורה. מצא מה הם )התשובה במים אחרונים(.  שואירוע  
וממנו    וכשיטת חז"ל שהגבעונים כבר באו פעם אחת בימי משה  ,עציך עד שואב מימיך"התחלת פרשת נצבים: "מחוטב  היא עם  

אחרת, לא ברור מה ראו להמשיך בעניין זה. במנהג בני רומא קוראים עד סוף פרק ט    .למד יהושע תקדים )ראה רש"י דברים כט י(
  – ק י, מלחמת יהושע עם חמשת מלכי האמורי  לתוך פרהרחק  )המזכיר שוב את המזבח(, אבל בנוסח הרמב"ם לעיל, המשיכו עוד  

לוסיימו בפסוק: "  -"שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון"   הּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלְשֹמעַּ ה' ְבקֹול ִאיש ִכי ה' ִנְלָחם ְלִיְשָראֵּ ּיֹום הַּ  ".  ְוֹלא ָהָיה כַּ
סוף ספר דברים: "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם,  היא ברורה, בין כינוס משה את ישראל בסוף ימיו וב כאן  המקבילה    18

ישראל   לזקני  ויקרא   ... יהושע  "ויאסוף  ולקראת סוף ספרו:  ימיו  יהושע בסוף  הכינוס של  ובין   " וכו'  זקניכם  ראשיכם שבטיכם 
א, זו  וחה בפרשת כי תבולראשיו ולשופטיו ולשוטריו וכו' ". אבל אם זו של משה הופכת מיד לתוכחה קשה, כהמשך ברור של התוכ

של יהושע מכילה סקירה היסטורית )שחלקים ממנה אנו אומרים בהגדה של פסח: "בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי  
אברהם"(, כולל אזכור מאורעות כיבוש הארץ בימיו הוא. זו של משה אינה מאפשרת לעם להשמיע את דברו ואילו זו של יהושע  

מנסה  )לאחר יהושע ספק מאיים ברצינות ספק  קיים את הברית, ומזכירה את מעמד הר הכרמל של אליהוגורמת לעם להתעורר ול
יכֶׁם לעוררם כשהוא אומר לעם: "  ר ָעְבדּו ֲאבֹותֵּ ת ֱאֹלִהים ֲאשֶׁ ֲעֹבדּון ִאם אֶׁ ת ִמי תַּ ּיֹום אֶׁ ם הַּ ֲחרּו ָלכֶׁ ת ה' בַּ ֲעֹבד אֶׁ ם לַּ ינֵּיכֶׁ ע ְבעֵּ ...  ְוִאם רַּ

ת ֱאֹלהֵּ  ת ה'ְוִאם אֶׁ ֲעֹבד אֶׁ יִתי נַּ ם ֹיְשִבים ְבַאְרָצם ְוָאֹנִכי ּובֵּ תֶׁ ר אַּ ", מה שמזכיר את "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים  י ָהֱאֹמִרי ֲאשֶׁ
בימי יהושע בן נון קיבלו עליהן ישראל מלכות שמים  על מעמד זה: "  אליהו רבה )איש שלום( פרשה יזראה מדרש  .  של אליהו(

שקיבלו עליהן מלכות שמים  ...  רע בעיניכם לעבוד את ה' וגו', ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את ה' וגו'  באהבה, שנאמר ואם  
את פניו מהן שלש מאות שנה בימי שפוט השופטים, ועשאן כתינוקות של בית רבן, וכבנים על שולחן  "ה  באהבה, לפיכך האריך הקב

ם  יג: "  עפ"י הנוסח ברמב"ם, ההפטרה נגמרת בפסוק  ".אביהם ְשבּו ָבהֶׁ תֵּ ם וַּ ר ֹלא־ְבִניתֶׁ ְעָת ָבּה ְוָעִרים ֲאשֶׁ ר ֹלא־ָיגַּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ם אֶׁ ן ָלכֶׁ תֵּ ָואֶׁ
ם ֹאְכִלים תֶׁ ם אַּ ְעתֶׁ ר ֹלא־ְנטַּ יִתים ֲאשֶׁ ", שהוא באמצע הנאום; אך במנהג בני רומא, ההפטרה מסתיימת בפסוק יח, לאחר  ְכָרִמים ְוזֵּ

ִריםעם ה': "דברי העם המאוששים את הברית   ֲעֹבד ֱאֹלִהים ֲאחֵּ ת־ה' לַּ ֲעֹזב אֶׁ ר ָחִליָלה ָלנּו מֵּ ֹּיאמֶׁ ן ָהָעם וַּ ּיַּעַּ ת־ה'    ...  וַּ ֲעֹבד אֶׁ ְחנּו נַּ גַּם־ֲאנַּ
ינּו ִּנְגֹלת ָלנּו ", כפי שהבאנו לעיל. סיום זה אולי מקביל לסוף פרק כט בפרשת נצבים: "ִכי־הּוא ֱאֹלהֵּ ינּו ְוהַּ ה' ֱאֹלהֵּ ִּנְסָתֹרת לַּ  ּוְלָבנֵּינּו  הַּ

ֹזאת תֹוָרה הַּ י הַּ ת־ָכל־ִדְברֵּ ֲעשֹות אֶׁ ד־עֹוָלם לַּ  בפרשת נצבים.  הנסתרות והנגלות ". ראה דברינועַּ
ב"ם אין אזכור להפטרת וילך ונראה שבשיטתו תמיד קראו אותה במחובר לפרשת נצבים. אבל במנהג בני רומא יש הפטרה ברמ  19

לפרשת וילך ולפי הכלל שבפרשות מחוברות קוראים את ההפטרה של השבת השנייה, נראה שהפטרה זו נקראה או בשבת שלפני  
שובה. בכך נראה שמנהג בני רומא סוגר את המעגל שהתחיל  ת ימי ת של עשרוילך מחוברים(, או בשבת  -ראש השנה )אם נצבים

אל מנהגי הפסיקתא. ראה פסיקתא דרב כהנא פסקא כד  בפרשה זו  ראה ומתחבר  -עקב-בשלוש הפטרות הנחמה הראשונות: ואחתנן
ם מצוי ופעמים אינו  פעמים נדרש ופעמים אינו נדרש, פעמי –מצאו"  יהפותחת בדרשה מה בין ישעיהו שאמר: "דרשו ה' בהדרשו, 
 בהפטרת שובה.   דרשו ה' בהמצאוראה שוב דברינו    ובין דוד שאמר: "דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד" )דברי הימים א טז י(.  –מצוי  

 בפרשת כי תצא.  בות על בניםלא יומתו אראה דברינו  20
כאן שוב מתחבר מנהג בני רומא עם שיטת הרמב"ם לעיל שמציין גם הוא את פרק יח ביחזקאל כהפטרת פרשת האזינו. כאן נראה  21

לפרשת האזינו, והכל הוא עניין התשובה, אבל נראה שהתהפכו היוצרות. במנהג הרווח היום, רק לפרשת האזינו  ענייני  שאין קשר  
מות משה ותחילת מנהיגותו של יהושע(;    -שת וזאת הברכה(, יש הפטרה מענייני הפרשה )שירת דוד, ובפרשת וזאת הברכה  )ולפר

בין יום הכיפורים  גם אם תחול    ,הפטרת האזינו כולה מענייני התשובה מנהג התימנים,  גם  וכן הוא  ואילו במנהג הרמב"ם ובני רומא,  
 אש השנה ליום הכיפוריםבב"ג, שוילך בין ריש אומרים שכשראש השנה  "סעיף ח:    ימן תכחאורח חיים ס)ראה שולחן ערוך    לסוכות

כאן גם יש הבדל בין הרמב"ם ובני רומא.  "(. אך  מפטירין בו דרשו; ובשבת שבין יוה"כ לסוכות, שקורים האזינו מפטירים שובה
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 תשע"ג  כי תבוא, שישית לנחמה פרשת 
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   22מסכת סוטה דף לז עמוד ב

מה תלמוד    -  ים יא כט, פרשת ראה(על הר עיבל" )דבר ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה  " :  נו רבנןת

אלה יעמדו לברך את העם על  "לומר? אם ללמד שתהא ברכה על הר גריזים וקללה על הר עיבל, הרי כבר נאמר:  

אלא להקדים ברכה    23" )דברים כז יב, פרשת כי תבא(!הר גריזים, וכתיב: ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל

 24. לקללה
 

 שבת שלום  
 מחלקי המים 

שנזכרים בתורה ומסופר על ביצועם    מצוות ערי מקלט וסיפור בני גד ובני ראובן :  17ה בהערה  תשובה לחיד  ונים: מים אחר 

 . נא להודיענו  ,. אם ידוע על עודבספר יהושע

 
  ת תמיד חוברהיא הפטרה משום שאין לפרשת וילך  עפ"י הרמב"ם  בנוסח הרמב"ם אין הפטרת "שובה" ואם נכונה השערתנו לעיל ש 

לנצבים, הפטרה זו מיחזקאל היא הפטרת שבת תשובה, לשיטת הרמב"ם. אבל במנהג בני רומא יש את הפטרת שובה, בהושע פרק  
של  למה לנו שלוש הפטרות מענייני התשובה וכיצד זה מסתדר עם המצבים השונים  . וצריך עיון  יד ומיכה פרק ז כמקובל אצלנו

 לוח השנה.
  לעיל  שברמב"םהמתחברת עם הפטרת פרשת כי תבוא עפ"י מנהג בבל ובני רומא וכנזכר בשיטה הראשונה  נסיים בדרשה נאה    22

האבן  וכן דברינו   ברית הר גריזים והר עיבלנזכיר את דברינו  גם  . ושוב  ושתביא אותנו לאיחולי שנה טובה ומבורכת העומדת בפתח
 . בפרשה זו, בהם דנו במעשה זה של יהושע   תשמור את האבן

א על הפסוק המוקדם יותר בפרשת ראה, אבל הכוונה ברורה: מדוע צריך להזכיר את עניין מתן  והוא שואל מהפסוק בפרשת כי תב  23
 הברכה על הר גריזים והקללה פעמיים!

  וב וכי מה בא הכת  -בל  על הר עי  להואת הקל  זיםעל הר גרי  רכהונתת את הבפסוק כט: "לדברים פרק יא    מדרש תנאיםוכן הוא ב  24
כז יב( אלה יעמדו לברך את העם על הר   ריםוהלא כבר נאמר )דב ,אם ללמד שהברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל  ?ללמדינו

". ואף אנו להקדים ברכה לקללה  -יזים?  ונתת את הברכה על הר גרלמוד לומר:  ומה ת  בל,בהר עי  להואלה יעמדו על הקל  זיםגרי
נחיש ברכותינו לשנה החדשה שתהיה כולה לברכה ולא לקללה. ואם יקשה המקשה ויטען: הלוא כבר אחזה בלשוננו הברכה: "תכלה 

דובר כאן בכילוי הקללות  שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה" והרי שמקדימים הקללות לברכות! אף אנו נענה ונאמר שראשית, מ
תכלה שנה לא קללותיה. וכבר הרחבנו לדון בכך בדברינו    –ולא בנתינתן. ושנית, הנוסח הנכון יותר הוא: תכלה שנה וקלקלותיה  

 בפרשת נצבים בשנה האחרת. שנה טובה וברוכה! וקלקלותיה
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