
 

1 
 

 

 

 
 

 

 שבעה דנחתמא 

 ותרתי דתיובתא
 ינים הקשורים לשבע דנחמתא.  יענעל נדבר 

קוראים .  אחרי תשעה באבהבאות שבתות האלו שבע 

ספר ישעיהו.  בשבתות תוך מ הת של נחמבהן הפטרו

לענין מרכזי  ותקשורות רגילות במשך השנה, ההפטר

הפטרת בפרשת השבוע של אותה שבת.  למשל, 

פרשת חיי שרה היא "והמלך דוד זקן בא בימים".  

חיתן את שאברהם אבינו  מסופרחיי שרה בפרשת 

מסר את כל אשר לו ליצחק כשלבני יצחק בנו ו

 .  אתושלח אותם לדרכם נותהפילגשים הוא נתן מת

דרך החיים המשכיות והשקפת עולם החדשה 

 מסר ליצחק.  אברהםיחודית, את שמירת דרך ה', יה

מסר את המלוכה המלך שדוד איך ובהפטרה מסופר 

הוא המושג ככה, המושג של מסורה  לשלמה בנו.  

 הפטרה.  לפרשה ולהמשותף 

או למשל פרשת וישלח יעקב מלאכים.  ההפטרה היא 

חזון עובדיה.  שניהם עוסקים בהתמודדות בין ישראל 

מפטירין בהפטרה מעין ואדום.  זהו הכלל הרגיל, 

בשבת קוראים בתורה שתי פרשיות,  ואם  .הפרשה

הנושא המשותף לקוח מתוך הפרשה השניה ולא 

 הראשונה. מ

לא   נוי.יאך מהשבת לאחר צום י"ז בתמוז יש ש

מפטירין בהפטרה מעין הפרשה אלא מפטירין הפטרות 

 .  הקשורות לתקופה ולא לפרשה

שלש הראשונות .  ברצף עשר שבתות ישבעצם, 

 שבתותהשלש אלו , תלתא דפורענותאנקראות 

בהן  תשעה באבל שבעה עשר בתמוז בין

חורבן בית  העוסקות בעניין הפטרות קוראים

בשבת הראשונה לאחר י"ז בתמוז   .ליםירושו המקדש

שמעו  –ההפטרה היא דברי ירמיהו, השבת השניה 

חזון ישעיהו.   –בית יעקב, והשבת השלישית  דבר ה'

בשבתות אלו לא מפטירין מעין הפרשה, אלא מפטירין 

 תוכחה.   ות של דבריהפטר

 –אחרי תשעה באב, מתחילה סדרה של שבע שבתות 

יחסים יאלה שוב לא מתבהפטרות שבע דנחמתא.  

היא נחמו בסדרה הראשונה לתוכן הפרשה עצמה.  

 נחמו עמי, וככה ממשיכים עד ראש השנה. 

 רתיהפטרות של תשובה, ת שתיאחרי ראש השנה יש 

קוראים  - דרשו ה' בהמצאו –דתיובתא.  הראשונה 

של שובה הפטרה של תשובה עוד  ,ביום גדליה במנחה

 .שובהקוראים בשבת  –ישראל 

ואחריהן שבע דנחמתא.  , אחריהןתלתא דפורענותא

  דתיובתא. תרתי

 לא מוזכר בגמראענין זה של שבתות מיוחדות אלה 

בפסיקתא רבא.  בזמן הגמרא, לא נהגו כן.   רק מוזכרו

שבזמן הגמרא היו מפטירין מעין  יםתוספות אומרה

הרמב"ם מביא רשימה של לאורך כל השנה.   הפרשה

ראש השנה בין תשעה באב ל של השבתותההפטרות 

לנחמה, אלא קשורים  אינם קשוריםעם נושאים ש

מוסיף שיש נוהגים כמנהג הרמב"ם אכן לפרשה.  

 שלנו, אך לפי שיטתו, מפטירין הפטרות קשורות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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משמע מדברי .  לאורך כל השנה לפרשות השבוע

הרמב"ם שהיו הרבה קהילות שלא נהגו לפי 

טרת פ' ואתחנן הפ ,לפי הרמב"ם, למשלהפסיקתא.  

היא "ואתפלל אל ה' אחרי תתי את ספר המקנה אל 

כהפטרת פ' לקרוא ברוך בן נריה", מה שנהוג אצלנו 

רה טם היא ההפ"לפי הרמב –הפטרת פ' עקב   בהר.

הלוך וקראת  שאנו קוראים ביום שני של ראש השנה.

"ויהי  - לפי הרמב"ם  –פ' שופטים   באזני ירושלים.

מצות  ת שופטיםבפרש י שישנמפ, "כי זקן שמואל

ההפטרה מספרת על בקשת עם ישראל  לכן, נוי מלךימ

רעיון שהמפני  שמואל הנביאקורת של יהבלמלך, ו

 בעיניו. חן זה לא מצאה

עם  תרשימת ההפטרות הזו של הרמב"ם לא מסתדר

מובן מאליו  הרמב"םלפי נראה שרשימת הפסיקתא.  

תשעה  שההפטרה היא מעין הפרשה גם בשבתות בין

סוף דבריו הרמב"ם אומר ראש השנה.  אלא שבלבאב 

שרוב העם נהגו לקרוא הפטרות בנחמות ישעיהו 

רק  אחר תשעה באב עד ראש השנה. השבת שלמ

ללו שמפטירין המיעוט שבקהילות נהגו גם בשבתות 

 עין הפרשה. מ

כנראה אחרי תקופה ארוכה של אבילות, ענין שבע 

 דנחמתא הוא מתאים ובמקום. 

לפי דברי התוספות, הנחמות בהפטרות בנויות 

כפירמידה שהולכת ועולה.  אנו מתחילים בדברי 

נחמה, אך לא נחמה מוחלטת.  וככל שמתקדמים, דברי 

רוממת .  הנחמה היא יותר מיותר ויותר גדוליםהנחמה 

  .  ומושלמת ונשגבת

יש , אבילות על החורבןלאחר תקופה ארוכה של 

של מקום ותפקיד חשוב למנהג של קריאת ההפטרות 

יש משמעות לסדר של  . שבע דנחמתא ,שבתותה

ככל שהשבועות מתקדמים, דברי הנחמה  . ההפטרות

נחמו ונשגבים.   נעליםיותר ויותר  הםשל ההפטרות 

חריה, ותאמר , ואנהראשוהיא ההפטרה הנחמו עמי 

שבע לפי תוספות, ההפטרות של  ציון עזבני ה'. 

מתחילים עם דברי  פירמידה עולה. כ דנחמתא בנויות

 . נחמה מוחלטתנה נאיזאת  אך, נחמו נחמו עמי, נחמה

.  נעשים יותר ויותר נשגביםנחמה הוכל שבת, דברי 

דרגה לגבהים הגדולים מתרומם בהוהחזון של הנביא 

מתקדמת בהדרגה וההבטחה של כל הפטרה  ביותר. 

להפוך  אפשר פות, אילפי תוסככה  מזאת שלפניה. 

לאחר תשעה באב אינך יכול לקרוא  .  מידאת הסדר

רמת הנחמה צריכה לעלות  קומי אורי כי בא אורך. 

נחמו נחמו עמי, להביא נחמה  מתחילים  בהדרגה.

והולך.  תגבר מלעם, אך לאט לאט המסר של נחמה 

ההבטחות מתרחבות עד שההפטרה האחרונה לפני 

ההולכת  הפירמידה השיא שלנקודת ראש השנה היא 

ונבנית במשך כל השבועות אחרי תשעה באב, שלב 

ההפטרה האחרונה היא הנעלה ביותר,   אחר שלב.

ההפטרה האחרונה היא ללא  הראשונה היא רגילה. כש

נחמו נחמו מהרבה יותר חזקה ספק עם מסר של נחמה 

בהפטרת נחמו נחמו, הנביא אינו מבטיח יותר  עמי. 

תהיה המתנה במדבר, אנשים יבואו  ת,מקיבוץ גלויו

ממדינות רבות. הוא מזכיר קיבוץ גלויות, ומאוחר 

 ירושלים תתנחם. שו גלויות יחצו את המדברשהיותר 

להשוות את ההבטחה הזו  אפשראיך  זה הכל. 

להבטחה הגדולה של קומי אורי כי בא אורך, כאשר 

צורך כל לא יהיה ושארץ ישראל תאיר את כל העולם 

ירח, מקור ההארה יהיה של אור ההשמש או  באור

יתפשט, יתעלה  אורהכשעצמו, קדוש ברוך הוא בה

לפי התוספות עלינו להיזהר מאוד לא יותר.  יותר ו

חלק  ואת את הסדר מכיוון שסדר ההפטרות הלשנו

 מתקדמתכל הפטרה  ירושלים.  תהליך של נחמתמ

ניה סערה לא נחמה ובהפטרת ע . שלפניהמההפטרה 

בהפטרת מאשר חזקים דברי הנחמה הם הרבה יותר 

זה אומר שרצף הפטרות  וכן הלאה.   נחמו נחמו עמי.

 . מאד משמעותיהם בסדר 

 והנה דברי התוספות:

חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין  ראש

חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי וגו'. ואין אנו 

עושין כן אלא מפטיר בירמיה שמעו דבר ה' 

ט"ב חזון ישעיהו והטעם לפי שאנו ובשבת שלפני 

נוהגין על פי הפסיקתא לומר ג' דפורענותא קודם 

 ,שמעו דבר ה' ,תשעה באב ואלו הן דברי ירמיה

חזון ישעיהו ובתר תשעה באב שב דנחמתא ותרתי 

דתיובתא ואלו הן נחמו נחמו ותאמר ציון עניה 

סוערה לבדה אנכי אנכי רני עקרה קומי אורי שוש 

 ובה אשיש דרשו ש

,  פ' עקב –ותאמר ציון ,  פ' ואתחנן –נחמו נחמו עמי 

שופטים,  רני עקרה  –אנכי אנכי ,  ראה –עניה סערה 

 –כי תבוא,  שוש אשיש  –כי תצא,  קומי אורי  –

 נצבים שהיא השבת לפני ראש השנה, ואז דרשו 



 

3 
 

 

 

 

 

 

ושובה ישראל.  שובה ישראל היא ההפטרה של שבת 

 , ודרשו היא ההפטרה של צום גדליה.  שובה

ולפיכך מקדימין עניה סוערה  -תוספות ה יםמסביר

קודם רני עקרה דדרך הנחמות להיות הולכות 

רני עקרה קודמת הפטרת ש)אפילו  ומשובחות יותר

בפסוקים לעניה סערה(.  אנו קוראים את ההפטרות 

.  הנחמה הגדולה מתעמצותבסדר של נחמות ההלכות ו

לקי.  כן -ביותר היא שוש אשיש בה' תגל תפשי בא

 הוא המנהג שלנו.

בשבת לפני יום  - ושובה ישראל ,בצום גדליה -דרשו 

 .הכפורים

?  מה יום כפור לסוכותמה עושים כשיש שבת בין 

הפרשה היא האזינו ואנו מפטירין שירת מפטירין?  

היחידה השאלה  . על זה ותוספות לא ידעהדוד.  

מה מפטירין כשיש שבת בין ה את תוספות, טרידמש

תלתא דפרענותא "הקבלה של יום כפור לסוכות.  

או לא מתיחס  "שבעה דנחמתא ותלתא דתיוובטה

 שבת שבין יום כפור וסוכות.  מזכיר את ה

וכשיש שבת בין יום הכפורים לסוכות אז הוי דרשו 

ביה דרשו  בשבת שלפני יום הכפורים משום דכתיב

ה' בהמצאו והיינו בימי תשובה ושובה בין כפור 

 לסוכות. 

סוכות שאם יש שבת בין יום כפור ל התוספות אומרים

בשבת לנו מפטירין שובה ישראל, שהיא ההפטרה ש

?  דרשו שובההפטרה מפטירין בשבת  ואיזו.  שובה

התוספות לפי בהיותו קרוב.   הוה' בהמצאו קראו

קוראים שובה סוכות, פור לכשאין שבת בין יום כ

אך אם יש שבת בין יום כפור  . שובהבשבת  ישראל

בשבת בין יום  לסוכות, קוראים את שובה ישראל

קוראים דרשו ה'  שובהבשבת כיפור לסוכות. ו

 –ככה קוראים את הפטרת דרשו פעמיים  בהמצאו.

 פעם בצום גדליה ופעם בשבת שובה.  

לשבת בין יום שראל מה הקשר בין שובה י :שאלה

 תוספות:ה יםאומר  כיפור לסוכות?

דכתיב  וכן וה' נתן קולו לפני חילו דמישתעי במים

 שייך שפיר לפני סוכותו בה ונתתי לך יורה ומלקוש

רק פסוקים מהושע.  יש איננה  הפטרת שובה ישראל

יש  ההפטרה תהתחלבפסוקים מספר יואל.  בסוף גם 

ממשיכה ההפטרה אך  . מספר הושע פסוקים תשעה

את  יםראושמכיוון שק יםאומר תתוספוה  יואל.ספר ב

הפטרה יש בההפטרה לא רק מהושע אלא גם מיואל, 

 בנושאהרבה יותר מאשר רק הפסוקים המעטים 

  .סוכותבנושא הנושא המים שהוא גם מוזכר  תשובה. 

מים. לכן אנו ה ומתפללים על סוכות אנו מבקשיםב

קוראים את ההפטרה בין יום כיפור לסוכות מכיוון 

 מים. ענין העל  מיוחדדגש  עםשהנושא הוא תשובה 

וביחד  מינים ד'ביחד עם תשובה בא לרצות על המים, 

זו מיואל נקראת בין יום ניסוך המים, לכן הפטרה  עם

 מים. נושא הזה מסתדר ביחס ל  הכיפורים לסוכות.

מה  תשובה? ב תהעוסקלת ההפטרה עם התחאבל מה 

בין יום כיפור שתשובה לשבת  הקשר בין ענין

היו בדעה שיש  תוספותככל הנראה, בעלי ה לסוכות? 

חג הסוכות הוא ובסוכות, גם אלמנט של תשובה 

  של יום כיפור.  הארכה

הראשונים מדברים  פסוקיםה ישראל,שובה ת הפטרב

מוחלטת ביותר, עד כדי כך צורה ברורה ועל תשובה ב

לפי  .  אךבשבת שובה א לקרוא אותהמנהג שלנו הוש

בשבת  ההפטרה הזונהגו לקרוא את רק  ,תוספותה

שובה כשלא היה צורך להעבירו לשבת בין יום 

מים אלא רק אינו  הפטרהנושא ה הכיפורים לסוכות. 

בשבת  עדיין רלוונטיתשובה ן של יהעני תשובה. גם 

ין ר בהקשמה   ?מדוע . סוכותרים ליום הכיפובין 

עובדה כי ליכול להיות שזה קשור  ?סוכות לתשובה

לסוכות יש אלמנט של  ככה, אדם תלויים במים. החיי 

  תשובה. 

התורה  חג הסוכות? של  י מהותולאמיתו של דבר, מה

 ות הושבתי אתכם בצאתכם ממצרים. כואומרת כי בס

הוא חג סוכות  אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר. 

עלייה הו ת החגמבחינת שמח שונה מיתר החגים. 

התורה אומרת  החג המפואר ביותר.  הלרגל, סוכות הי

כל שבחג הסוכות כדי תרחשה שמצוות הקהל ה

הקפידו כנראה שלא כל כך  את פני ה'.  וישראל ירא

כמו שהיו  שבועותחג הבוסח חג הפלהגיע לירושלים ב

כל שסוכות, כדי ג החלבוא כולם במאד נזהרים 

  ישראל יראו את פני ה'. 

אין ספק  לסוכות יש מצווה מיוחדת של עלייה לרגל. 

שבסוכות נהגו אנשים רבים להגיע מכל חלקי העולם 

נצי"ב ה רעיון מודרני. ככמעט נשמע זה  לירושלים. 

 על  הנשאלשאלה זו כבר שואל שאלה, בדבר העמק 
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מגילת אינו מוזכר ב ה-ו-ה-ימדוע שם  אבן עזרא. הידי 

היו הנצי"ב אומר ש  ?םילק-, מוזכר רק שם אתקהל

לא  מגילת קהלת בירושלים על הר הבית.  קוראים את

גם יבינו אותה שם כדי ותרגעם רק בעברית, אלא גם 

   גויים.ה

אינן בעיות יהודיות  תלהקהמוזכרות במגילת הבעיות 

 יהודי-לאלהשייכות ספציפיות. אלה בעיות אנושיות, 

כל הבעיות של החיים קהלת עוסקת ב יהודי. לכמו 

הגויים לא .  ואנושיהקיום הפתרונות לחידת והמוות וה

 -הכריז שפרעה  אומר הכוזרי . את השם הויהמבינים 

משה מפני שאשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה',  מי ה'

נה משה שי ואז  לוקי ישראל.-הויה א הזכיר לפניו

ידע  ורק אז פרעהם נקרא עלינו, ילקי העבר-ואמר א

הגויים אינם מכירים את הקדוש ברוך  . על מי מדובר

. הסוד של שם הויה התגלה למשה שם הויהלפי הוא 

ת מגילבהסיבה ש .  לפי הנצי"ב, זובאופן בלעדירבינו 

על הקב"ה,  תמדברה מגילוכשהאין שם הויה,  קהלת

  לוקים. -כתוב א

, ובסוכות מועדיםבמצוה לשמוח שם אומר "הרמב

סוכות במקדש בחג ה ה במקדש שמחה יתירה. תהי

-א שמחה מיוחדת. שנאמר ושמחכתם לפני ה' היתה

 לקיכם שבעת ימים. 

המפואר סוכות הוא החג   י מהותו של חג הסוכות?מה

איננו יודעים את מהותו של  אבל .ביותר, הכי מכובד

חג המרכזי של  המוטיבהרמב"ם  לפי . חג הסוכות

רועים יא היש לנו שלש א ביאת הארץ. וכות ההסו

 לידתו של עם ישראל. התהוותו ול קשוריםה מרכזיים

זה  עלהולדת העם היהודי,  מציינת את יציאת מצרים

יש קבלת התורה,  אחריו  פסח.חג האנחנו חוגגים את 

 . ה וחוגגים אותה בחג השבועותזוכרים אותאנו 

ביאת הארץ, איזה חג מוקדש לביאת  הואהשלישי 

חג הרמב"ם במורה נבוכים אומר שמדובר ב הארץ? 

מינים,  אופייניות, ד'של סוכות הן והמצוות  סוכות. ה

 לאופן בו אנו חוגגים את ביאת הארץ.  קשורותסוכה, 

הושיב הקב"ה אותנו  סוכותאיזה סוג של בלא משנה 

 . ממשסוכות הכבוד או  היו ענניבין אם  במדבר,

סוכות הוא ככה,  לארץ ישראל.  ךדרישבנו בסוכות ב

מאוד  ניםנאמ ואנהרמב"ם.  לפיביאת הארץ, לסמל 

הקבלה הבינו את  חכמיש יםאומר נולרמב"ם, אבל היי

של מחילת סוכות הוא חג לפיהם,  . יותר לעומקזה 

של  תמוחלטשל זכאות חג הסוכות הוא  . העוונות

כמו  מחילת העוון שמציינת חגאין עוד  . נותמחילת עוו

 יום כיפור. אחרי רק ארבעה ימים חג הסוכות הבא 

, שהוא עוונותמחילת היום של יום כיפור הוא 

ככה  ים. נמחליום כיפור החטאים באוניברסאלי.  

ראשון  -יום הראשון ולקחתם לכם ב, אומרהמדרש 

חטאים מתחילה של ההנהלת החשבונות  לעוונות. 

זו הסיבה שהגמרא כל כך  כות. ביום הראשון של סו

מצוה הבאה בעבירה ביחס דגישה את האיסור של ה

כדי לקיים את מצוות לולב  אחד הלך וגנבאם  לולב. ל

 אותו בהלל, לא רק שהוא לא מקיים נעלנעוד' מינים 

עובר על גם אבל הוא  המצווה, זה בהחלט לא.  את

סתירה עומדת כהמושג גזילה כי  . עוד כמה עבירות

יום  ואסוכות הה חג סוכות. חג העצם מטרת מוחלטת ל

זכאות של , יום טוב של וטהרת עווןמחילת טוב של 

זהו  עם ישראל.  בין אדם למקום ובין אדם לחברו. 

פור אנו אומרים יביום כ .  יםכיפורהיום המוטיב של 

יום כיפור בתפילות של  סליחותיש סדר .  סליחות

בסוכות אנו אומרים ו באמירתן. אנו מקצריםאלא ש

אנו  ההושענותאותן כל ו הושענות שהוא כמו סליחות.

מוסיפים ואנו  ,הושענא רבאבחוזרים ואומרים 

כתוב שהושענא  ובזוהר .בהושענא רבא עוד הושענות

רבא הוא יום החותם. בהושענא רבא יש את הגמר של 

נים ייש שני העניסוכות ככה יוצא שבחג החיתום הדין. 

זמן יום ובו בבלתי מוגבלת, שמחה , יום טוב של ביחד

סדר ההושענות הוא כסדר  . חותטוב של תחנונים וסלי

של שמחה  חג כות הואסושילוב ייחודי, זה הסליחות.  

 מחילת עוונות.ו תשובה של חג וגםגדולה 

בין יום כפור לסוכות, לפי זו הסיבה שבשבת 

 שובה ישראל.התוספות, ההפטרה היא 

הקשר בין מחילת העוונות של כלל ה שאלה: מ)

ים עשבמדברת על הגמרא ישראל לאומות העולם?  

התירוץ שהיו מקריבים בבית המקדש בסוכות.  פרים

בה מתפללים שכל יושבי תבל יחזרו בתשואנחנו  הוא

 ויקבלו עליהם עול מלכות שמים.(

שמחת אנו חוגגים את סוכות בסוף חג הזו הסיבה ש

הוא סוכות  ביום כיפור?  או לא בפסח מדוע תורה. 

הזמן המתאים זה  . חטא ועווןהעדר המסמל  החג

  ביותר לסיום התורה. 

, חילת עווןחג של מ שסוכות הואאנו ראינו בתוספות 

לקרוא בשבת לפני סוכות  ציםתוספות ממליהלכן ו

 של יום  וא המשךשובה ישראל, סוכות ההפטרת 
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 מווילנא.  וןהגאו בלהקלדעת בעלי הזה תואם  כיפור. 

הם בהסכמה מוחלטת אחד עם כאן חסידים והגאון 

הרבה עצרת גבוהה בשמיני של ם וקדושת היהשני. 

שמיני במכיוון ש קדושת היום של יום הכיפורים. מ

קשה עלי פרידתכם, יש מפגש בין נאמר  ושעלי, עצרת

נהג לומר את מווילנא  הגאון  הקב"ה לישראל. 

 חסידיםשל האדרת והאמונה בשמיני עצרת.  מון זהפ

הוא  פזמון זהמכיוון ש . בשבת בכלאומרים את זה 

כים אהכי מרומם שאותו שרים המלושבח השיר 

 אומרוהגאון סבר שאין לנו זכות ל ,לקדוש ברוך הוא

מתנגדים אומרים ה רק יום אחד בשנה.  ביום רגיל. 

ון יום הכיפורים, הגאשל , בבוקר בשנה םפע אותו

ני יבשמ גם האדרת והאמונהפיזמון את  ,אמר אותו

הוא לא בדרך כלל , אופקהגאון היה אדם מ . עצרת

הוא היה  עצרתבשמיני אך התלהב, התרגש או 

מן, הוא נהג ו, לא יאבצורה בלתי רגילה מתרגש

 תשהוא סבר ששמיני עצרמפני לרקוד ולשיר ומה לא, 

ורק ביום בלוח השנה,  ונעלה הוא היום הכי מרומם

, שיר הלקוח האמונהזמון האדרת היה אומר פהוא הזה 

 ת.מלאכי השרשירי מ

קבעו זו הסיבה שו אז סוכות הוא חג של מחילת עוון.

ההפטרה רת כיום סיום התורה, לכן את יום שמיני עצ

דהיינו  תשובה,היא הפטרה של  שבת לפני סוכותשל ה

 לוקיך-ישראל עד ה'   אשובה 

וזה המנהג לא ישתנה לעולם על : התוספות אומרים

למה התוספות רואים צורך להדגיש  . פי הפסיקתא

בתוקף שזה המנהג לא ישתנה לעולם על פי 

לא  בוהרמכיוון ש אומרים את זהתוספות ה הפסיקתא?

על מי שקורא את  נומעולם לא שמע קיבלו את זה. 

 ההפטרה של שובה ישראל בין יום כיפור לסוכות. 

, בין יום כיפור לסוכותאים היום איזה הפטרה קור

 לה' וידבר דוד ? בשבת שקוראים את פרשת האזינו

שבת בין יום זאת אומרת שבדברי השירה הזאת. את 

כיפור לסוכות אנו חוזרים להלכה הכללית שלנו, 

פרשת האזינו  . א מעין היוםל מעין הפרשהמפטירין ש

 שירה. היא גם  דודכן ההפטרה של וידבר היא שירה ו

על זה  וידע התוספותאבל כנראה ש . כןאנו עושים 

ת תוספובנוסף,  . את המנהג שלנו הזכירואבל לא 

לא חשוב כמה פוסקים יבואו , יםאותנו ואומר יםמזהיר

ויגידו לך לא לקרוא את שובה ישראל בשבת שלפני 

מישהו  יםמצטט תוספותואז  סוכות, אל תקשיב להם. 

רב החובל ההופך ולא כדברי  שלא בשמו אלא בכינוי,

ומבלבל לומר שובה קודם כפור ושוש אשיש בין 

רן, כמו בספר סרב , רב החובל פירושו כפור לסוכות

ובוודאי תלמידיו קראו לו . ניהויונה, רב החובל של א

גם רב החובל פירושו אבל  רב החובל בכוונה זו.

כנראה  . נזק ופציעהמי שגורם פציעות, מלשון חבלה, 

ואל תקרא בלבל תת אל -מר לו ניםפות מתכוושתוס

שובה קודם יום כיפור ושוש אשיש בין הפטרת  את

דאין להפסיק בין השש נחמות  יום כיפור לסוכות. 

 .לשביעית

 תוספותהיש כאלו שחושבים ש רב החובל? יהו מ

השיטה של  את איננהאבל ז רמב"ם. ל נותכווה

מפרידים את הפטרת  רב החובל תשיטלפי הרמב"ם. 

 קוראים אותהוש אשיש משאר שבע דנחמתא וש

ואיזו הפטורה קראו אז  בשבת בין יום כיפור לסוכות.

לפרשת נצבים? יש לומר שקומי אורי היה נחלק 

לשתים. חלק אחד היו קוראים לפרשת כי תבוא 

ואולי לפי  והחלק האחר היו קוראים לפרשת נצבים.

רב החובל שוש אשיש הוא בכלל לא שייך לשבע 

דנחמתא. היו קוראים את שוש אשיש רק כשיש שבת 

ולפרשת נתבים תמיד היו  בין יום כיפור לסוכות.

המנהג שלנו הוא קוראים החלק השני של קומי אורי. 

גם  –שתמיד קוראים שוש אשיש לפרשת נצבים 

ים את ראוקנו אנחכשיש שבת בין יום כיפור לסוכות. 

לפני  , בשבתנצבים כהפטרת פ'שוש אשיש  הפטרת

 וככה היא גם השיטה של הרמב"ם. ראש השנה.

בשביעית שוש אשיש הרמב"ם היא השיטה של 

שתמיד קוראים שוש . נצבים והיינו לפרשת, בה'

, רב החובל הוא לא הרמב"םאז  אשיש לפרשת נצבים.

רב החובל  כמובן, מכיוון שלפי התוספות, השיטה של

וש אשיש בין יום כיפור לסוכות היא שאתה קורא ש

ואם כן אם הרמב"ם הוא אכן רב החובל, יקראו את 

בשבת לפני ראש השנה פעמיים, הפטרת שוש אשיש 

 סוכותבין יום כיפור לשבת ושוב ב נצביםכהפטרת פ' 

 כהפטרת פ' האזינו.  

שבת אותן בוקוראים מחוברות וילך -נצביםלפעמים 

ראים פרשת האזינו בשבת ואז קוי ראש השנה, לפנ

שובה. וזה כשאין שבת בין יום כיפור לסוכות. 

וקוראים את פ' , ן מחוברותוילך אינ נצביםולפעמים 

וזה כשיש שבת בין יום כיפור  בת שובה.בשוילך 

לסוכות שאז קוראים פרשת האזינו בשבת בין יום 

שבת שובה היא לפעמים פרשת וילך ש כיפור לסוכות.

 קוראים את פרשת האזינו אם  ולעיתים פרשת האזינו. 
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שבת בין יום כיפור  שאין זה מפניבשבת שובה, 

. ואם קוראים פרשת וילך בשבת שובה זה לסוכות

 מפני שיש שבת בין יום כיפור לסוכות.

 תוספות:הלנו  יםאומר

 דדרך הנחמות להיות הולכות ומשובחות יותר 

לאורך שבע דרגה  ולעלות הם ממשיכים להשתפר

בסוף אנו מגיעים לנחמה הנשגבת ביותר,  השבתות. 

זה שוש אשיש  לפי בעלי התוספותהנפלאה ביותר, 

רב לשיטת  יםכל כך מתנגד בה'.  זו הסיבה שתוספות

 , ולפי רב החובלסהאפיקזו נקודת השיא,  .  הריהחובל

צריך  אותו לשבת בין יום כיפור לסוכות.  מעבירים

, תאחר ששת הנחמולשוש אשיש א את הפטרת ולקר

הנחמה הנעלה ביותר. טיפסנו ת מצאנכי בהפטרה זו 

ועלינו ובסוף הגענו לשיא. מה שיאו של שבע 

 שוש אשיש בה' ? הפטרותמתא, מבין כל ששת החדנ

 יםנמצא תתוספוהראינו ש לקי. -תגל נפשי בא

ה לעשות כשיש שבת בין יום כיפור בדילמה מ

הפטרת שאתה קורא  יםאומר תלסוכות, כך שתוספו

להפריד בין שוש אשיש  , העיקר לאשובה ישראל

 .יתר ששת הנחמותל

עיינים בתוכן הפסוקים של שבע ההפטרות אם מ

בסדר  הוהיררכימדרג יש רואים ש, האם דנחמתא,

, כל ותנחמהשל  תהליך עליההאם יש ההפטרות?  

שבת הנחמה גבוהה יותר או גדולה יותר ומעוררת 

אנו   הקודמת? שבת בשקראנו  בואהמהנ יותר השראה

את זה. אתה יכול למצוא את זה? נחמו  לא מוצאים

ת פ' מה הבא? הפטר נחמו עמי. דברי נחמה, אין ספק. 

. בפ' ואתחנןמהקודמת  יותרמעוררת השראה לא  עקב

 התפתחות רואים?  איפה של התוספות מה הכוונה אז

לכל  יםהתוספות לא מתייחסכנראה,   ?של נחמה

לאו דווקא מוצאים תהליך התוכן של ההפטרות, כי 

אלא התוספות מתכוונים . של התקדמות בתוכן עצמו

  להדרגה הנשמעת בפתיחה של ההפטרות.

בילקוט  על המדרשהדעה הזו את  יםמבסס ותוספת

 :אומרשמעוני ש

לכו ופייסו את כנסת ישראל, מיד מתכנסין כל 

איך   :הנביאים והולכים אצלה, והיא אומרת להם

 .תנחמוני הבל ותשובותיכם נשאר מעל

 !א"ל: הקב"ה שלחני אצלך לנחמך .חמהיואל לנ הלך

והיה ביום ההוא יטפו ההרים  :"לא ?מה בידך :א"ל

הילילו שכורים ובכו  :א"ל: אתמול אמרת .עסיס

ועכשיו  - כל שותי יין על עיס כי נכרת מפיכם הילילו

 ?לאיזה נאמין לראשונה או לשניה ,אתה אומר כן

 

הלך נחום  ..הלך מיכה לנחמה.. הלך עמוס לנחמה

 ..הלך צפניה לנחמה.. הלך חבקוק לנחמה ..לנחמה

הלך מלאכי ה.. הלך זכריה לנחמ.. הלך חגי לנחמה

לך נחם את ירושלים,  :א"ל הקב"ה לאברהם ..לנחמה

הלך אברהם ואמר לה:   .שמא מקבלת ממך תנחומין

מרה לו: היאך אקבל ממך !  אקבלי ממני תנחומין

הלך   .בהר ה' יראה :תנחומין שעשיתני כהר, שנאמר

ואמר לה: קבלי ממני  הלך משה ..הלך יעקב.. יצחק

א"ל: היאך אקבל ממך תנחומין, שכתבת   !תנחומין

מזי רעב ולחומי  :ת קשות, שנאמרעלי קללות וגזירו

מיד הולכים כולם לפני הקב"ה ואומרים:   .רשף

עניה  :רבש"ע, אינה מקבלת ממנו תנחומין, שנאמר

 .סערה לא נחמה

א"ל הקב"ה: אני ואתם נלך וננחמנה, הוי: נחמו נחמו 

אין ראוי לילך אלא אני נחמוה נחמוה עמי,  - עמי

 בעצמי

אנה לקבל תנחומין ממדרש זו משמע שכנסת ישראל מ

 מכל הנביאים, רק מהקב"ה בכבודו ובעצמו.

הרעיון הבסיסי של בעלי התוספות הוא שנבואות 

הנחמה מתפתחות מהבטחה מצומצמת של גאולה 

אוניברסלית.  ורק אז ציון -לגאולה אדירה עולמית 

 מסכימה לקבל תנחומין. 

לקיכם דברו על לב -נמחו נחמו עמי יאמר א

 ציון לא הסכימה לקבל תנחומין.  ואז..אך   - ירושלים

משיבה, איך ציון   .שכחני’ וה’ ותאמר ציון עזבני ה

אוכל לקבל נחמה וה' שכחני.  אתמול אמרתם לי דברי 

 תוכחה, איך אוכל לקבל דברי נחמה?  ואז..

הנביאים ניסו לנחם וציון  – עוניה סערה לא נחמה

לא הסכימה לקבל מהם דברי תנחומים.  לפי ההלכה, 

דברי תנחומין צריכים להתקבל על ידי האבל.  אחרת, 

 זה לא נחשב.  ואז משיב הקב"ה..

אומר הקב"ה אני לבדי  – אנכי אנכי הוא מנחמכם

פונה הקב"ה עקרה לא ילדה  רני,  אנחם את ציון

 לו דברי א – כי בא אורךקומי אורי  לכנסת ישראל, 
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תיאור המפואר ביותר של הנחמה של הקב"ה.  

הגאולה העתידה, גאולה שתתפשט בכל פינות היקום.  

 ומהי תגובת ציון?

לקי כי הלבישני -תגל נפשי בא’ שוש אשיש בה

אשיש בה' ולא באף  – בגדי ישע כחתן יכהן פאר

 אחד אחר, ציון מאורסת לקב"ה ללא עוררין.

למצא דברי פורעניות ותוכחה בספר יכלו חז"ל 

 בחרוחזון  ירמיהו ועוד נביאים אחרים.  אך בשבת

לו יכאבדברי פורעניות של הנביא ישעיהו.   דווקא

לומר שגם ישעיהו שיתף פעולה עם נביאי הפורענות.  

וככה ציון קבלה תנחומין רק מהקב"ה, כדברי 

 אין ראוי לילך אלא אני בעצמיהמדרש, 

, לא באבות, לא לקי-שוש אשיש בה' תגל נפשי בא 

 לקי.-בנביאים אלא תגל נפשי בא

, מהי פרשת ראהשבת בראש חדש אלול נופל כש

 עניה סערה לא נחמה ההפטרה היא? האם ההפטרה

המנהג  ? השמים כסאי שבת ראש חודש  תאו הפטר

ת שבת ת הפטרוראים אבליטא היה שבמקרה כזה ק

של שבע הרי המנהג גמרא. בכך מובא ראש חודש, כי 

הגמרא לא  הפסיקתא.  מבוסס עלדנחמתא הוא רק 

ושתי  של שבע דנחמתא. מיוחדות הפטרות  מדברת על

אחר כך, בשבת פ' כי תצא, אנו מחברים ביחד שבתות 

, מכיוון שהן טקסט עניה סערהו ני עקרהרת והפטר

הג נקהילות רבות לא קיבלו את המ .  משךמתאחד 

הסדר של הפטרות שבע את  מפרמכיוון שזה  הזה

צריכה להיקרא  סערה ניהעדנחמתא.  לפי התוספות, 

כשראש על פי המנהג שלנו אילו ו ,ראהכהפטרת פ' 

בסוף קוראים ניה סערה חדש אלול נופל בשבת ע

יש  עקרה.  רני אחריההפטרה של פרשת כי תצא 

מנע מקריאת השמים כסאי ינוהגים להשקהילות 

סדר להפר את  ה כדי לאחדש פרשת רא בשבת ראש

עניה  לקראמעדיפים  שבע דנחמתא, שזה נגד הגמרא.

סערה על מנת לשמור על הרצף, כל הגדול גדול 

המנהג שלי  רצף בסיסי.בסדר משמעות ומחברו, שיש 

הוא לקרוא את השמים כסאי במקרה כזה, ועניה 

 עקרה.  רניסערה אני משלבת כמה שבתות אחר כך עם 

המנהג בקהילות עם רבנים  היה זה ביררתי את זה.

 . חשוביםגדולים, רבנים 

זה  היום אין מנהגים, מסתכלים על לוח השנה ולפי

היא  היוםהבעיה  תמיד אמין. עושים.  אך הלוח לא 

למשל, בוודאי בגרמניה, לכל מניין  שאין לנו מסורת. 

לפיה נהגו.  המנהג התקבל, שלה מהייתה המסורת 

ו בוטל על ידי אותם רבנים שישבו על כס שונה א

היו ן יבוולוזתיים שנה.  לפני מא תרבנוההמלכות של 

בוטלו על אריה, או  מנהגים שנקבעו על פי השאגת

, ולכל בית כנסת הייתה מסורת משל ככה . פיו

 בתי כנסת שלא התקיימה בהםהיו  . הייחודיות שלו

 הרבה היו ברכות כהנים ביום טוב שחל להיות בשבת. 

חכם תלמיד  , אני זוכר יהודי גרמניבתי כנסת כאלו

שם אבי ש מדרשבית הגיע לוורשה, והוא התפלל בש

 ברך ברכת כוהניםלמדרש ההוא נהגו בבית .  התפלל

נבהל כל  היהודי הזה ביום טוב שחל להיות בשבת. 

לעזוב  עליוש חושבכך, הוא ניגש לאבי ואמר שהוא 

זו  בשבת.  ברכת כוהניםמקיימים את בית הכנסת. כי 

 הב"ז לא אט"ז, המובא בטהייתה מסורת, מסורת ש

  את זה. 

הפטרות של נחמה, התבוננתי הרבה ב אז זו הדרך, 

כדי להבין איך דברי הנחמה הולכת ומתגברת.  בעיקר 

 .בכל הפטרה פסוקים הראשוניםבזה  רואים את

ים את מצטטתוספות כשוגם  ,מענין שמוצאים בגמרא

.  ג עלמאהאידנא נהו, מקרים שמתוארים כהפסיקתא

יחסת למנהג המצוי ויש ייש מקרים שהגמרא מת

 חסתימקרים שלא.  בקריאת התורה הגמרא מתי

ג עלמא, הרי יש הרבה מקרים שהגמרא למנהג הנהו

מנהג.  על השינתה את קריאת התורה כדי לשמור 

קריאת למשל, בתשעה באב, לפי חכמי הברייתא, 

אד בפרשת שלח, סיפור המרגלים.  זה מהתורה היא 

מתאים לאסון החורבן, היות והגורמים לחורבן בית 

   .חטא המרגליםבהמקדש התחילו 

באב גופיה : הגמרא במסכת מגילה דף ל"א: אומרת 

איכה היתה  כא{-}ישעיה אמאי מפטרינן אמר רב 

-}ויקרא כולזונה מקרא מאי תניא אחרים אומרים 

ואם לא תשמעו לי ר' נתן בר יוסף אומר  יד{

ה ינאצוני העם הזה ויש עד אנ יא{-}במדבר יד

עד מתי לעדה הרעה הזאת  כז{-}במדבר ידאומרים 

-}דברים דאמר אביי האידנא נהוג עלמא למיקרי 

אסוף  יג{-}ירמיה חכי תוליד בנים ומפטירין  כה{

 אסיפם:

 המנהג שנהגו העם שינה את הנעשה.
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ככה לגבי מנהגי קריאת ההפטרות.  כל מנהג עם 

רך לסמוך על טההסטוריה והסיפור שלו.  פה, תצ

התבונה והתושיה שלך.  ואם אתה מפחד, תעיין בלוח 

 השנה.  

ו את ההלכה.  בתשעה באב, קבעמנהגי כלל ישראל 

 שהוא שונה ג עלמאהולפי הנ ת התורהקריאקבעו 

 וככה זה לגבי שבע דנחמתא..מדברי הברייתא

אך בלי ההפטרות היו אמורים להיות מעין הפרשה.  

ספק, כלל ישראל הרגישו צורך לשמע דברי עידוד 

ח לקום.  לעורר אמונה וביטחון וכקבל ותקוה כדי ל

שבסוף ניוושע ותבוא אמונה  ,אחרי החורבן הנורא

התחושה הזאת ניצחה.  הלכה למעשה, שינו   הגאולה.

ג עלמא.  מגיעה ואת כל ההפטרות וקיבלנו את הנה

לעם דברי נחמה.  וההפטרות האלו של נחמה החליפו 

ת מעין הפרשה.  מענין, חז"ל הרגישו ואת ההפטר

עידוד.  אחרי שמיעת מגילת  ךשכלל ישראל צרי

הפטרת יש מקום ותפקיד מאד חשוב לשמיעת איכה, 

 וכל שאר הפטרות של שבע דנחמתא נחמו עמינחמו 

 לעודד אותנו.

אמורה להיות ויעמד שלמה,  תורה ההפטרה של שמחת

המשך ההפטרה של שמיני עצרת שהיא ויהי ככלות 

שלמה )מדובר בחוץ לארץ כשהם שני ימים נפרדים(.  

אך אנו קוראים את ההפטרה ויהי אחרי מות משה, 

ה.  הסיבה היא שיש פה שני הפטרת פ' וזאת הברככ

ויש קריאת נושאים, יש ענין היום שזה חג הסוכות, 

וזאת הברכה.  אנו קוראים את הפטרת פ' וזאת 

הברכה, על מיתת משה, מספר יהושע.  זוהי השאלה, 

האם לקרוא הפטרה קשורה לסוכות או לפרשת וזאת 

ם מביא את שניהם, ויהי אחרי מות "הברכה.  הרמב

)רמב"ם פרק י"ג הלכות  ויעמד שלמה.משה וגם 

אך בסופו של דבר, מי קבע?  בתי   תפלה הלכה י"ב(

 המדרש, הגבאים והמשגיחים בבתי המדרש. 

מסירות ין לראות את שיטת הרמב"ן בשאלה של ימענ

וה לא מתוך שלש ועל  קידוש ה' כשמדובר במצ נפש

.  על קידוש ה' נפש למותה ותריהמצוות שמחייבות מס

הלכה אם יהודי רוצה למסור נפשו על מצוות מהי ה

שמירת שבת?  כשהוא לא מחויב על פי דין למסור את 

אלא למסור את נפשו כקרבן נדבה.  לפי  ,נפשו

ר זה מיותר וזה הרמב"ם, הוא שולח יד בנפשו, כלומ

  .חולקים עליו הרבה ראשוניםאסור.  אך 

 במסכת סנהדרין במלחמת ה' אומר כמו הרמב"ן

עושה פתאום הרמב"ם. אבל הרמב"ן בתורת האדם 

תפנית חדה וסובר שיש מדת חסידות ליהודי למסור 

את נפשו בידי אנס שדורש להעביר אותו על דתו 

לעשות עבירה אף שהיא לא משלוש עבירות שנאמרה 

בהן ההלכה של יהרג ואל יעבור. כנראה שהרמב"ן 

 . סברתו בתורת האדם היאחזר משיטתו במלחמת ה'

דבר, צא לרחוב  עמאלמה להתווכח, פוק חזי מאי 

ותסתכל לראות איך העם נוהג.  בדברי ימי עם ישראל 

של מסירות נפש שלא היו ומקרים יש הרבה סיפורים 

דרושים לפי ההלכה.  פשוט, אמרו שאי אפשר 

כנע.  שאלות מסובכות ביותר הוכרעו ילהמשיך ולה

חרי שבתות אבר.  ההפטרות בד עמאעל ידי מאי 

דבר  עמאהדבר.   עמאתשעה באב גם נקבעו לפי מאי 

הרגישו צורך לשבע הפטרות של נחמה, וככה נקבע.  

עד כדי כך שבמקרה ויש קונפליקט בין שבע דנחמתא 

והפטרת ראש חדש, יש שמעדיפים הפטרת הנחמה 

   על ידי הגמרא. הלהפטרה שנקבע

ומה קורה כששבת פ' ראה נופל בערב ראש חדש?  

התנגשות בין שבע דנחמתא והפטרת מחר כשיש 

, מחר חודש חדש?  הרבה רבנים פוסקים לא קוראים

שלא כמו שבת ראש חדש שכן קוראים הפטרת 

השמים כסאי ודוחים את הפטרת עוניה סערה לשתי 

מחר הפטרת סבירים שאלה מ שבתות לאחר מכן. 

וכך איננה מדברת למחרת הבא  ליום תחסיחדש מתי

רת מחר חדש נקבע על עצמו.  הפט על ענין של היום

יש הרבה שפוסקים לבטל את קריאת ידי הגמרא.  

מחר חדש ולקרוא משבע דנחמתא במקומה.  אך 

פוסקים שאם זה ראש חדש  עצמו, לקרוא הפטרת 

את ההפטרה לפ' כי תצא.  ככה השמים כסאי ולדחות 

יש בהחלט גם אלה שפוסקים ש לפי צרור המור.  אלא

ת מחר חדש והשמים כסאי ולא שיש לקרוא הפטר

 .שבע דנחמתא

  

             

 

 


