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אייר תשע'ד

בס"ד
השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
הכהונה לעתיד לבא
לפרשת בהר
 .1ההפטרה :
וַ יֹּאמֶ ר יִ ְר ְמיָהּו הָ יָה ְדבַ ר ה' אֵ לַי לֵאמֹּרִ .הנֵה חֲ נ ְַמאֵ ל בֶ ן
שַ לֻּם ֹּד ְדָך בָ א אֵ לֶיָך לֵאמֹּר ְקנֵה לְ ָך אֶ ת שָ ִדי אֲ שֶ ר בַ ֲענָתוֹּת
כִ י לְ ָך ִמ ְשפַ ט הַ גְ אֻּ לָה לִ ְקנוֹּת .וַ ָיבֹּא אֵ לַי חֲ נ ְַמאֵ ל בֶ ן ד ִֹּדי
כִ ְדבַ ר ה' אֶ ל חֲ צַ ר הַ מַ טָ ָרה וַ יֹּאמֶ ר אֵ לַי ְקנֵה נָא אֶ ת שָ ִדי
אֲ שֶ ר בַ ֲענָתוֹּת אֲ שֶ ר בְ אֶ ֶרץ בִ ְני ִָמין כִ י לְ ָך ִמ ְשפַ ט הַ יְ רֻּ שָ ה ּולְ ָך
הַ גְ אֻּ לָה ְקנֵה לְָך וָ אֵ ַדע כִ י ְדבַ ר ה' הּוא .וָ אֶ ְקנֶה אֶ ת הַ שָ ֶדה
מֵ אֵ ת חֲ נ ְַמאֵ ל בֶ ן ד ִֹּדי אֲ שֶ ר בַ ֲענָתוֹּת וָ אֶ ְשקֲ לָה ל ֹּו אֶ ת הַ כֶסֶ ף
ִשבְ עָ ה ְש ָקלִ ים וַ עֲשָ ָרה הַ כָסֶ ף .וָ אֶ כְ תֹּב בַ סֵ פֶ ר וָ אֶ ְחתֹּם וָ ָאעֵ ד
עֵ ִדים וָ אֶ ְשקֹּל הַ כֶסֶ ף בְ מֹּאזְ נָיִ ם .וָ אֶ ַקח אֶ ת סֵ פֶ ר הַ ִמ ְקנָה אֶ ת
הֶ חָ תּום הַ ִמ ְצוָ ה וְ הַ חֻּ ִקים וְ אֶ ת הַ גָלּוי .וָ אֶ ֵתן אֶ ת הַ סֵ פֶ ר
הַ ִמ ְקנָה אֶ ל בָ רּוְך בֶ ן נ ִֵריָה בֶ ן מַ ְחסֵ יָה לְ עֵ ינֵי חֲ נ ְַמאֵ ל ד ִֹּדי
הּודים
ּולְ עֵ ינֵי הָ עֵ ִדים הַ כ ְֹּתבִ ים בְ סֵ פֶ ר הַ ִמ ְקנָה לְ עֵ ינֵי ָכל הַ יְ ִ
הַ י ְֹּשבִ ים בַ חֲ צַ ר הַ מַ טָ ָרה .וָ אֲ צַ ּוֶ ה אֶ ת בָ רּוְך לְ עֵ ינֵיהֶ ם לֵאמֹּר.
כֹּה ָאמַ ר יה' ְצבָ אוֹּת אֱ ֹלקי יִ ְש ָראֵ ל לָקוֹּחַ אֶ ת הַ ְספָ ִרים
הָ אֵ לֶה אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ִמ ְקנָה הַ זֶ ה וְ אֵ ת הֶ חָ תּום וְ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ גָלּוי
הַ זֶ ה ּונְתַ ָתם בִ כְ לִ י חָ ֶרש לְ מַ עַ ן יַעַ ְמדּו י ִָמים ַרבִ ים .כִ י כֹּה
ָאמַ ר ה' ְצבָ אוֹּת אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל עוֹּד יִ ָקנּו בָ ִתים וְ שָ דוֹּת
ָארץ הַ זֹּאת.
ּוכְ ָר ִמים בָ ֶ
וָ אֶ ְתפַ לֵל אֶ ל ה' ַאחֲ ֵרי ִת ִתי אֶ ת סֵ פֶ ר הַ ִמ ְקנָה אֶ ל בָ רּוְך בֶ ן
נ ִֵריָה לֵאמֹּר .אֲ הָ ּה אֲ ֹּדנָי ה' ִהנֵה אַ ָתה עָ ִשיתָ אֶ ת הַ שָ מַ יִ ם
ָארץ בְ כֹּחֲ ָך הַ גָדוֹּל ּובִ זְ ֹּרעֲָך הַ נְטּויָה ֹלא יִ פָ לֵא ִמ ְמָך ָכל
וְ אֶ ת הָ ֶ
ּומ ַשלֵם עֲוֹּן ָאבוֹּת אֶ ל חֵ יק בְ נֵיהֶ ם
ָדבָ ר .עֹּשֶ ה חֶ סֶ ד לַאֲ לָפִ ים ְ
ַאחֲ ֵריהֶ ם הָ אֵ ל הַ גָדוֹּל הַ גִ בוֹּר ה' ְצבָ אוֹּת ְשמ ֹּו .גְ דֹּל הָ עֵ צָ ה
ָאדם
וְ ַרב הָ עֲלִ ילִ יָה אֲ שֶ ר עֵ ינֶיָך פְ קֻּ חוֹּת עַ ל כָ ל ַד ְרכֵי בְ נֵי ָ
לָתֵ ת לְ ִאיש כִ ְד ָרכָ יו וְ כִ פְ ִרי מַ ֲע ָללָיו .אֲ שֶ ר שַ ְמ ָת אֹּתוֹּת
ָאדם
ּומֹּפְ ִתים בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד הַ יוֹּם הַ זֶ ה ּובְ יִ ְש ָראֵ ל ּובָ ָ
וַ ַתעֲשֶ ה לְ ָך שֵ ם ַכיוֹּם הַ זֶ ה .וַ תֹּצֵ א אֶ ת עַ ְמָך אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם בְ אֹּתוֹּת ּובְ מוֹּפְ ִתים ּובְ יָד חֲ זָ ָקה ּובְ אֶ זְ רוֹּעַ
ָארץ הַ זֹּאת אֲ שֶ ר
נְטּויָה ּובְ מו ָֹּרא גָדוֹּל .וַ ִת ֵתן לָהֶ ם אֶ ת הָ ֶ
נִ ְשבַ עְ ָת לַאֲ בוֹּתָ ם לָתֵ ת לָהֶ ם אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש .וַ ָיבֹּאּו
וַ יִ ְרשּו אֹּתָ ּה וְ ֹלא שָ ְמעּו בְ ק ֹּולֶָך ּובְ תו ָֹּר ְתָך ֹלא הָ לָכּו אֵ ת ָכל
אֲ שֶ ר ִצּוִ יתָ ה לָהֶ ם ַלעֲשוֹּת ֹלא עָ שּו וַ ַת ְק ֵרא אֹּתָ ם אֵ ת ָכל
הָ ָרעָ ה הַ זֹּאתִ .הנֵה הַ סֹּלְ לוֹּת בָ אּו הָ עִ יר לְ לָכְ ָדּה וְ הָ עִ יר ִנ ְתנָה

בְ יַד הַ כ ְַש ִדים הַ נִ לְ חָ ִמים עָ לֶיהָ ִמפְ נֵי הַ חֶ ֶרב וְ הָ ָרעָ ב וְ הַ ָדבֶ ר
וַ אֲ שֶ ר ִדבַ ְר ָת הָ יָה וְ ִהנְָך רֹּאֶ ה .וְ אַ ָתה ָאמַ ְר ָת ֵאלַי ה' אלוקים
ְקנֵה לְ ָך הַ ָש ֶדה בַ כֶסֶ ף וְ הָ עֵ ד עֵ ִדים וְ הָ עִ יר נִ ְתנָה בְ יַד
הַ כ ְַש ִדים .וַ יְ ִהי ְדבַ ר ה' אֶ ל יִ ְר ְמיָהּו לֵאמֹּרִ .הנֵה אֲ נִ י יה'
אֱ ֹלקי כָל בָ ָשר הֲ ִמ ֶמנִי יִ פָ לֵא כָ ל ָדבָ ר.
 .2המשגיח הרב אברהם ריבלין שליט"א:
הסיפא של דברי ירמיהו קשה מאוד" .ואדע כי דבר ה'
הוא" וכי היה לירמיהו ספק בנבאותו? "כי הנה הנביאים
לא היו מסופקים בנבואתם .והנבואה תודיעם שהיא
נבואה בחוזק ההרגשה" (לשון האברבנאל) ואין הנביא
צריך לחכות למימוש הנבואה כדי לומר "ואדע כי דבר
ה' הוא"?
 .3האברבנאל:
"ואם ישאלו במה יבדיל ויכיר החולם בתוך שנתו ורואה
מראות .אם הוא מפועל הדמיון לבד או אם הוא משפע
השם יתברך ...ובמה ידע הנביא אשר חלם אם הוא נבואי
אם לא – זו באמת שאלה עמוקה בעניני הנבואה וכבר
נשאלתי עליה ממשכילי בני עמנו .הנה להשיב על השאלה
הזאת אמר ה' "מה לתבן את הבר ,הלא כה דברי כאש
וכפטיש יפוצץ סלע".
ואמנם במה יכיר האדם החולם ,אם חלומו פשוט אנושי
או אם הוא נבואי ,כתב הרב המורה בפרק מ"ה ח"ב
שהנבואה תודיע לנביא שהיא נבואה.
וכבר טעו אנשים חכמים בהבנת זה המאמר שחשבו
שהיה כוונת הרב ,שהחלום הנבואי יודיעו בו לנביא
החולם שהוא נבואה ,ואין הדבר כן .כי מי המונע,
שיחלום אדם בחלום הפשוט כאילו איש או מלאך אומר
אליו" :דע שאין זו נבואה" או" :דע שהיא נבואה"?
– אבל אמיתת זה הוא ,שהוא העצמי בזה הוא חוזק
ההרגש בדמיון בעת הנבואה ,כי כמו שבהיות האדם ער
ירגיש במה שיראה בחושו הרגש עצום על מה שידמה
ויחשב בדמיונו כשהוא ער ואינו ישן ,כך יש יתרון גדול
מופלג להרגש הדמיון הנבואיי בחלום של נבואה על
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הרגש הדמיון הבלתי נבואי בחלום הפשוט .כי כמו
שיבדיל האדם ביקיצתו מהדבר המוחש להמדומה ,כן
יבדיל הנביא בהיותו ישן בין החלום הנבואי לשאינו
נבואי ,הכל כפי חוזק ההרגש וחולשתו...
ועל זה באמת אמר הרב המורה ,כי הנבואה תודיע שהיא
נבואה .רוצה לומר שבחוזק ויתרון הרגשתה תודיע
לנביא שהיא נבואה בענין שלא יספק כללה בענינה.
 .4הרב תמיר גרנות:
"...נתבונן במהותה של החוויה אותה חווה יעקב אבינו.
הוא חולם חלום; אנו יודעים שחלומות יוסף (בפרק לז)
נתקבלו באופן אמביוולנטי על ידי יעקב עצמו :האם יש
אמת בחלום?
לשון אחר  -האם זהו חלום שמקורו מהרהורי לבו של
החולם ,או שהחלום הוא מדיום של התגלות אלוקית?
התמונה אותה רואה יעקב היא תמונה של התגלות.
אולם ,הוא אינו יכול להיות בטוח איזה תוקף יש
לתמונה שראה  -האם היא אמיתית?
 .5בראשית כ"ח כ' :
ּושמָ ַר ִני
לקים עִ מָ ִדי ְ
" וַ יִ ַדר ַי ֲעקֹּב נ ֶֶדר לֵאמֹּר ִאם יִ ְהיֶה אֱ ִ
בַ ֶד ֶרְך הַ זֶ ה אֲ שֶ ר ָאנֹּכִ י ה ֹּולְֵך וְ נָתַ ן לִ י לֶחֶ ם לֶאֱ כֹּל ּובֶ גֶד
ֵאלקים".
לִ לְ בֹּש :וְ שַ בְ ִתי בְ ָשלוֹּם אֶ ל בֵ ית ָאבִ י וְ הָ יָה ה' לִ י ל ִ
 .6האברבנאל במקום:
איך נעשה בנדר הזה עובד על מנת לקבל פרס באומרו:
"אם יהיה אלהים עמדי ושמרני ונתן לי" כך וכך אז יהיה
לי לאלוהים; מכלל שאם לא יעשה לו כל זה ,לא יהיה לו
לאלוקים ולא יעבדהו? ולא עשה אברהם זקנו כן ,אבל
נתנסה כמה פעמים ועמד בהם.
 .7הגמרא יומא ס'ט:
'למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה ,שהחזירו עטרה
ליושנה משה אמר הקל הגדול הגיבור והנורא ,ובא
ירמיהו ואמר :נכרים מקרקרים בהיכלו ,איה נוראותיו?'
 .8הרב אברהם שפירא זצ"ל:
ובענייני הגאולה העתידה צריך הסתכלות והבנה
מיוחדת .אנשי כנסת הגדולה הם אלו שהבינו בכוח תורה
שבעל פה שיש בהם ,שיש להחזיר עטרה ליושנה
ושגבורותיו של ד' מתגלות גם בשעת ההסתר בזמנים
קשים ,בזמנים שעננים ממלאים את ההיכל' ,הן הן
גבורותיו' .ומשום כך אמר ירמיהו' :ואדע כי דבר ד' הוא'
וביאורו כפי שהגמ' אומרת במסכת שבת (קל'ח ע'ב) 'דבר
ד' זו הלכה דבר ד' זו הגדה דבר ד' זה הקץ' ופרש'י (שם)
'זה הקץ  -לא ידענא מהיכא' .ונראה להסביר כי המקור
ל'דבר ד' זה הקץ' הוא מפרשה זו של ירמיהו 'ואדע כי
דבר ד' הוא' דהיינו שכאן יש 'דבר ד' זה הקץ' ולא ככל
שאר דברי הנבואות.

 .9הרב יונה גודמן:
הסדר בו הסתדר לוח השנה היהודי-ישראלי בדורנו
הוא מופלא לא משנה מה הסיבות שגרמו לכך שזהו
כעת מבנה הלוח ,יש בו משמעות רוחנית וחינוכית
עמוקה .רצף הימים הוא סיפור חיינו בדור הזה:
מלידתנו כעם וראשית חירותנו ,דרך זוועת הגלות
הנוראה שמקופלת ביום השואה; המחיר של
עצמאותנו שמבוטא ביום הזיכרון; הבנת ערך
עצמאותנו ביום העצמאות והמשך הטיפוס לקודש
של יום ירושלים עד קבלת תורה במעמד הר
סיני.......
מעבר למשמעות החינוכית האישית של "עשרת ימי
תשועה" שאנו ניצבים בתוכם ,יש משמעות להתבונן
עם ילדינו ,דווקא בימים אלו ,על קבוצות אחרות
בעם ועל תפיסתם את יהדותם .זאת במגמה "לסייע
לילדינו לרצות לסייע ליהודים אחרים להרים את
הראש ,להביט מעבר לאופק ,ולבחור להמשיך לטפס
יחד ,כולנו כאחד ,את כל הדרך עד קבלת תורה.
טיפוס של עם גאה אל ובתוך ארצו הנבחרת ,הבוחר
בשמחה לצעוד אל עבר תורתו וייעודו".
 .11תהלים קכו א:
" ִשיר הַ ַמעֲלוֹּת בְ שּוב ד' אֶ ת ִשיבַ ת ִציוֹּן הָ יִ ינּו
כְ חֹּלְ ִמים"
 .11האבן-עזרא:
"בשוב ד' שבותם כן יאמר ישראל ,אין אדם רואה
בהקיץ הפלא הזה ,רק בחלום".
 .12הרד"ק בשם אביו:
"כחלום יעוף יהיה בעינינו צרת הגלות ,מרוב
השמחה שתהיה לנו בשובנו לארצנו".
 .13המאירי:
"שלא נתייאש מן הגאולה ,אבל דעתנו ולבנו עליה
תמיד ,ואמר שבעודנו בגלות אנחנו כחולמים עניין
הגאולה".
 .14הרב דרוקמן:
התעוררות זו חשובה במיוחד כיום ,כאשר רוב
הציבור במדינת ישראל נולד במציאות של מדינה
והיא עבורו עובדה קיימת; כאילו אף פעם לא היה
אחרת .רוב האנשים החיים כיום במדינה לא חשים
בפועל כל שינוי ,וחיים באותה מציאות מאז שהם
זוכרים את עצמם .מאידך ,הם רואים כמו כולנו את
הבעיות המרובות ,הקשיים הגדולים והסיבוכים.
דווקא אנחנו חייבים ביום העצמאות להתרומם מעל
לכל הבעיות ,כדי שנוכל להיפגש עם האור הגדול
שמאיר מעצם תקומתה של מדינת ישראל.
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