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 ד'שעת אייר                                ד "בס

 
 ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

                      הכהונה לעתיד לבא 
   בהר פרשת ל

 

 :   ההפטרה  .1

ר' ַויֹּאֶמר ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְדַבר ה ִהֵנה ֲחַנְמֵאל ֶבן . ֵאַלי ֵלאמֹּ
ת ַשלֻּם דֹּ  ר ְקֵנה ְלָך ֶאת ָשִדי ֲאֶשר ַבֲעָנתוֹּ ְדָך ָבא ֵאֶליָך ֵלאמֹּ

ת ָלה ִלְקנוֹּ ִדי .  ִכי ְלָך ִמְשַפט ַהְגאֻּ ַוָיבֹּא ֵאַלי ֲחַנְמֵאל ֶבן דֹּ
ֶאל ֲחַצר ַהַמָטָרה ַויֹּאֶמר ֵאַלי ְקֵנה ָנא ֶאת ָשִדי ' ִכְדַבר ה

ָשה ּוְלָך ֲאֶשר ַבֲעָנתוֹּת ֲאֶשר ְבֶאֶרץ בִ  ְנָיִמין ִכי ְלָך ִמְשַפט ַהְירֻּ
ָלה ְקֵנה ָלְך ָוֵאַדע ִכי ְדַבר ה ָוֶאְקֶנה ֶאת ַהָשֶדה .  הּוא' ַהְגאֻּ

ִדי ֲאֶשר ַבֲעָנתוֹּת ָוֶאְשֲקָלה לוֹּ ֶאת ַהֶכֶסף  ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶבן דֹּ
ב בַ . ִשְבָעה ְשָקִלים ַוֲעָשָרה ַהָכֶסף ם ָוָאֵעד ָוֶאְכתֹּ ֵסֶפר ָוֶאְחתֹּ

אְזָנִים ל ַהֶכֶסף ְבמֹּ ָוֶאַקח ֶאת ֵסֶפר ַהִמְקָנה ֶאת . ֵעִדים ָוֶאְשקֹּ
ִקים ְוֶאת ַהָגלּוי ָוֶאֵתן ֶאת ַהֵסֶפר . ֶהָחתּום ַהִמְצָוה ְוַהחֻּ

ִדי  ַהִמְקָנה ֶאל ָברּוְך ֶבן ֵנִרָיה ֶבן ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל דֹּ
ְתִבים ְבֵסֶפר ַהִמְקָנה ְלֵעיֵני ָכל ַהְיהּוִדים ּולְ  ֵעיֵני ָהֵעִדים ַהכֹּ

ר. ַהיְֹּשִבים ַבֲחַצר ַהַמָטָרה . ָוֲאַצֶּוה ֶאת ָברּוְך ְלֵעיֵניֶהם ֵלאמֹּ
ַח ֶאת ַהְסָפִרים ' כֹּה ָאַמר יה ת ֱאֹלקי ִיְשָרֵאל ָלקוֹּ ְצָבאוֹּ

ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָגלּוי  ָהֵאֶלה ֵאת ֵסֶפר ַהִמְקָנה ַהֶזה
ה .  ַהֶזה ּוְנַתָתם ִבְכִלי ָחֶרש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִבים ִכי כֹּ

ת ' ָאַמר ה ד ִיָקנּו ָבִתים ְוָשדוֹּ ְצָבאוֹּת ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל עוֹּ
את  .ּוְכָרִמים ָבָאֶרץ ַהזֹּ

ֶפר ַהִמְקָנה ֶאל ָברּוְך ֶבן ַאֲחֵרי ִתִתי ֶאת סֵ ' ָוֶאְתַפֵלל ֶאל ה
ר ָני ה. ֵנִרָיה ֵלאמֹּ ִהֵנה ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ' ֲאָהּה ֲאדֹּ

ֲעָך ַהְנטּוָיה ֹלא ִיָפֵלא ִמְמָך ָכל  ל ּוִבְזרֹּ ֲחָך ַהָגדוֹּ ְוֶאת ָהָאֶרץ ְבכֹּ

יק ְבֵניֶהם ֹּן ָאבוֹּת ֶאל חֵ עֶֹּשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ּוְמַשֵלם ֲעו. ָדָבר
ר ה ל ַהִגבוֹּ ל ָהֵעָצה . ְצָבאוֹּת ְשמוֹּ ' ַאֲחֵריֶהם ָהֵאל ַהָגדוֹּ ְגדֹּ

חוֹּת ַעל ָכל ַדְרֵכי ְבֵני ָאָדם  ְוַרב ָהֲעִליִלָיה ֲאֶשר ֵעיֶניָך ְפקֻּ
ת . ָלֵתת ְלִאיש ִכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו תוֹּ ֲאֶשר ַשְמָת אֹּ

ְפִתים ְבֶאֶרץ ִמצְ  ַרִים ַעד ַהיוֹּם ַהֶזה ּוְבִיְשָרֵאל ּוָבָאָדם ּומֹּ
ֵצא ֶאת ַעְמָך ֶאת ִיְשָרֵאל . ַוַתֲעֶשה ְלָך ֵשם ַכיוֹּם ַהֶזה ַותֹּ

ַע  ְפִתים ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוְבֶאְזרוֹּ ת ּוְבמוֹּ תוֹּ ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְבאֹּ
ל ָרא ָגדוֹּ את ֲאֶשר ַוִתֵתן ָלֶהם ֶאת ָהָאֶרץ . ְנטּוָיה ּוְבמוֹּ ַהזֹּ

ָתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש ַוָיבֹּאּו . ִנְשַבְעָת ַלֲאבוֹּ
ָרְתָך ֹלא ָהָלכּו ֵאת ָכל  ֶלָך ּוְבתוֹּ ָתּה ְוֹלא ָשְמעּו ְבקוֹּ ַוִיְרשּו אֹּ
ָתם ֵאת ָכל  ֲאֶשר ִצִּויָתה ָלֶהם ַלֲעשוֹּת ֹלא ָעשּו ַוַתְקֵרא אֹּ

את ְללוֹּת ָבאּו ָהִעיר ְלָלְכָדּה ְוָהִעיר ִנְתָנה  .ָהָרָעה ַהזֹּ ִהֵנה ַהסֹּ

ְבַיד ַהַכְשִדים ַהִנְלָחִמים ָעֶליָה ִמְפֵני ַהֶחֶרב ְוָהָרָעב ְוַהָדֶבר 
אלוקים ' ְוַאָתה ָאַמְרָת ֵאַלי ה. ַוֲאֶשר ִדַבְרָת ָהָיה ְוִהְנָך רֶֹּאה
ָהֵעד ֵעִדים ְוָהִעיר ִנְתָנה ְבַיד ְקֵנה ְלָך ַהָשֶדה ַבֶכֶסף וְ 

ר' ַוְיִהי ְדַבר ה. ַהַכְשִדים ' ִהֵנה ֲאִני יה. ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹּ

 .ִמֶמִני ִיָפֵלא ָכל ָדָברֱאֹלקי ָכל ָבָשר הֲ 

 :א"המשגיח הרב אברהם ריבלין שליט .2
' ואדע כי דבר ה. "הסיפא של דברי ירמיהו קשה מאוד

  כי הנה הנביאים"? יה לירמיהו ספק בנבאותווכי ה" הוא
והנבואה תודיעם שהיא . לא היו מסופקים בנבואתם

ואין הנביא ( לשון האברבנאל" )נבואה בחוזק ההרגשה
ואדע כי דבר "כדי לומר   צריך לחכות למימוש הנבואה

 ?"הוא' ה

 :האברבנאל .3
ואם ישאלו במה יבדיל ויכיר החולם בתוך שנתו ורואה "

ם הוא מפועל הדמיון לבד או אם הוא משפע א. מראות
ובמה ידע הנביא אשר חלם אם הוא נבואי ... השם יתברך

זו באמת שאלה עמוקה בעניני הנבואה וכבר  –אם לא 
הנה להשיב על השאלה . נשאלתי עליה ממשכילי בני עמנו

הלא כה דברי כאש , מה לתבן את הבר"' הזאת אמר ה
 ".וכפטיש יפוצץ סלע

אם חלומו פשוט אנושי , יכיר האדם החולםואמנם במה 
ב "ה ח"כתב הרב המורה בפרק מ,  או אם הוא נבואי

 .                                                          שהנבואה תודיע לנביא שהיא נבואה
וכבר טעו אנשים חכמים בהבנת זה המאמר שחשבו 

ביא שהחלום הנבואי יודיעו בו לנ, שהיה כוונת הרב
, כי מי המונע. ואין הדבר כן, החולם שהוא נבואה

שיחלום אדם בחלום הפשוט כאילו איש או מלאך אומר 
?                              "דע שהיא נבואה: "או" דע שאין זו נבואה: "אליו

שהוא העצמי בזה הוא חוזק , אבל אמיתת זה הוא –
כי כמו שבהיות האדם ער , ההרגש בדמיון בעת הנבואה

ירגיש במה שיראה בחושו הרגש עצום על מה שידמה 
כך יש יתרון גדול , ויחשב בדמיונו כשהוא ער ואינו ישן

מופלג להרגש הדמיון הנבואיי בחלום של נבואה על 
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כי כמו  .הרגש הדמיון הבלתי נבואי בחלום הפשוט
כן , שיבדיל האדם ביקיצתו מהדבר המוחש להמדומה

ל הנביא בהיותו ישן בין החלום הנבואי לשאינו יבדי
...                                         הכל כפי חוזק ההרגש וחולשתו, נבואי

כי הנבואה תודיע שהיא , הרב המורה ועל זה באמת אמר
רוצה לומר שבחוזק ויתרון הרגשתה תודיע . נבואה

 .לנביא שהיא נבואה בענין שלא יספק כללה בענינה

 :הרב תמיר גרנות .4
. נתבונן במהותה של החוויה אותה חווה יעקב אבינו"...

( בפרק לז)אנו יודעים שחלומות יוסף ; הוא חולם חלום
האם יש : נתקבלו באופן אמביוולנטי על ידי יעקב עצמו

 ? אמת בחלום
האם זהו חלום שמקורו מהרהורי לבו של  -לשון אחר 

?                                          לות אלוקיתאו שהחלום הוא מדיום של התג, החולם
. התמונה אותה רואה יעקב היא תמונה של התגלות

הוא אינו יכול להיות בטוח איזה תוקף יש , אולם
 ? האם היא אמיתית -לתמונה שראה 

 :' ח כ"בראשית כ .5
ר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִקים ִעָמִדי ּוְשָמַר " ב ֶנֶדר ֵלאמֹּ ִני ַוִיַדר ַיֲעקֹּ

ל ּוֶבֶגד  ֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹּ ִכי הוֹּ ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאנֹּ
                                                     ".ִלי ֵלאלִקים' ְוַשְבִתי ְבָשלוֹּם ֶאל ֵבית ָאִבי ְוָהָיה ה: ִלְלבֹּש

 :במקוםאברבנאל ה .6
: ל פרס באומרואיך נעשה בנדר הזה עובד על מנת לקב

כך וכך אז יהיה " אם יהיה אלהים עמדי ושמרני ונתן לי"
לא יהיה לו , מכלל שאם לא יעשה לו כל זה; לי לאלוהים

אבל , ולא עשה אברהם זקנו כן? לאלוקים ולא יעבדהו
 .נתנסה כמה פעמים ועמד בהם

 :ט'הגמרא  יומא ס .7
שהחזירו עטרה , למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה'

ובא , משה אמר הקל הגדול הגיבור והנורא ליושנה
 ?'איה נוראותיו, נכרים מקרקרים בהיכלו: ירמיהו ואמר

 :ל"הרב אברהם שפירא זצ .8
ובענייני הגאולה העתידה צריך הסתכלות והבנה 

אנשי כנסת הגדולה הם אלו שהבינו בכוח תורה . מיוחדת
שיש להחזיר עטרה ליושנה , שבעל פה שיש בהם

מתגלות גם בשעת ההסתר בזמנים ' ושגבורותיו של ד
הן הן , 'בזמנים שעננים ממלאים את ההיכל, קשים

' הוא' ואדע כי דבר ד': ומשום כך אמר ירמיהו. 'גבורותיו
דבר '( ב'ח ע'קל)אומרת במסכת שבת ' וביאורו כפי שהגמ

( שם)י 'ופרש' זה הקץ' זו הגדה דבר ד' זו הלכה דבר ד' ד
ונראה להסביר כי המקור  .'לא ידענא מהיכא -זה הקץ '
ואדע כי 'הוא מפרשה זו של ירמיהו ' זה הקץ' דבר ד'ל

ולא ככל ' זה הקץ' דבר ד'דהיינו שכאן יש ' הוא' דבר ד
 .שאר דברי הנבואות

 

 :ןהרב יונה גודמ .9

רנו ישראלי בדו-הסדר בו הסתדר לוח השנה היהודי
 ושזהגרמו לכך הסיבות ש לא משנה מה הוא מופלא

יש בו משמעות רוחנית וחינוכית , כעת מבנה הלוח
: רצף הימים הוא סיפור חיינו בדור הזה. עמוקה

דרך זוועת הגלות , מלידתנו כעם וראשית חירותנו
המחיר של ; הנוראה שמקופלת ביום השואה

הבנת ערך ; עצמאותנו שמבוטא ביום הזיכרון
אותנו ביום העצמאות והמשך הטיפוס לקודש עצמ

של יום ירושלים עד קבלת תורה במעמד הר 

 ...... .סיני
עשרת ימי "בר למשמעות החינוכית האישית של מע

יש משמעות להתבונן , שאנו ניצבים בתוכם" תשועה
על קבוצות אחרות , דווקא בימים אלו, עם ילדינו

סייע ל"זאת במגמה . בעם ועל תפיסתם את יהדותם
לילדינו לרצות לסייע ליהודים אחרים להרים את 

ולבחור להמשיך לטפס , להביט מעבר לאופק, הראש
. את כל הדרך עד קבלת תורה, כולנו כאחד, יחד

הבוחר , טיפוס של עם גאה אל ובתוך ארצו הנבחרת

 ."בשמחה לצעוד אל עבר תורתו וייעודו

 :א תהלים קכו .11

ת ְבשּוב ד" ן ָהִיינּו ' ִשיר ַהַמֲעלוֹּ ֶאת ִשיַבת ִציוֹּ
ְלִמים    "ְכחֹּ

 :עזרא-אבןה .11

אין אדם רואה , שבותם כן יאמר ישראל' בשוב ד"
 ".רק בחלום, בהקיץ הפלא הזה

                                           :אביו בשםק "הרד .12
מרוב , כחלום יעוף יהיה בעינינו צרת הגלות"

 ".השמחה שתהיה לנו בשובנו לארצנו

 :המאירי .13
אבל דעתנו ולבנו עליה , שלא נתייאש מן הגאולה"

ואמר שבעודנו בגלות אנחנו כחולמים עניין , תמיד
                                           ". הגאולה

 :הרב דרוקמן .14

כאשר רוב , התעוררות זו חשובה במיוחד כיום
הציבור במדינת ישראל נולד במציאות של מדינה 

כאילו אף פעם לא היה ; בדה קיימתוהיא עבורו עו
רוב האנשים החיים כיום במדינה לא חשים . אחרת

וחיים באותה מציאות מאז שהם , בפועל כל שינוי
הם רואים כמו כולנו את , מאידך. זוכרים את עצמם
. הקשיים הגדולים והסיבוכים, הבעיות המרובות

דווקא אנחנו חייבים ביום העצמאות להתרומם מעל 
כדי שנוכל להיפגש עם האור הגדול , ותלכל הבעי

 . שמאיר מעצם תקומתה של מדינת ישראל

http://www.inn.co.il/Radio/Program.aspx/239

