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תקנת קריאת ההפטרה
מורנו הרב צבי שכטר שליט”א

וכנראה  בשוי”ט.  ההפטרה  קריאת  תקנו  שרז”ל  מגילה  במשניות  מבואר 
שתקנו שהפסוקים שקוראים מן הנביא יהיו מענינא דיומא. ובדרך כלל 
ענינא דיומא גדרו‚ שיהיה בזה איזה קשר לפרשת השבוע. ולפעמים אין 
ההפטרה קשורה כלל לפרשה‚ כגון ב”מחר חודש.” וברמ”א )או”ח רפה:ז( 
הובא מנהג בעלי התוס’ שכשהי’ חתן בבהכנ”ס בז”י המשתה שלו‚ וקראוהו 
למפטיר‚ הי’ קורא “שוש אשיש”‚ כי בסוף אותו הפסוק איתא- “כחתן יכהן 
פאר‚ וככלה וגו’.” וכן כשמינו את רב האי תחת אביו ר’ שרירא‚ הפטירו 
י”ז בתמוז לט”ב מפטירין תלת  ובין  וגו’.”  “ויהי אחרי מות משה עבד ה’ 
לעניני  קשר  שמה  שאין  אף  דנחמתא‚  שב  לר”ה-  ט”ב  ובין  דפורענותא 

הפרשה‚ כי זהו ענינא דיומא דזמן ההוא.

והרבה פעמים יש קשר שטחי בין הפרשה לבין ההפטרה‚ אך לאחר העיון 
רבנו  משה  שנצטוה  נמצא  במדבר  בפ’  ולמשל‚  עמוק.  יותר  קשר  נמצא 
מספר  “והי’  הושע‚  מנבואות  קורים  ולהפטרה  השבטים‚  כל  את  למנות 
בנ”י כחול הים אשר לא ימד ולא יספר וגו’” וזהו הקשר השטחי- שבשני 
המקורות המדובר הוא על מנין בנ”י. אכן נראה להעיר‚ שאולי יש כאן 
קשר יותר עמוק‚ דבסוף הפ’ איתא‚ “ולא יבאו לראות כבלע את הקודש 
ומתו”‚ וכל מוני המצוות השמיטו לאו זה‚ כי כנראה הבינו שהוא הוראת 
שעה‚ שרק היתה נוהגת במדבר בשעת המסעות. אכן כבר תמה המשל”מ 
על כך מהמסופר בגמ’ יומא )נד.( מעשה בכהן אחד... וראה רצפה משונה 
מחברתה... עד שיצתה נשמתו וידעו ביחוד ששם ארון גנוז וכו’‚ הרי להדיא 
שהוא דין לדורות‚ ומבואר שם בגמ’ שכ”ז שהארון הי’ במקומו הי’ היחס 
שבין הקב”ה וישראל כדוגמת כלה בבית חמיה )כנשואה(‚ ובזמן שהארון 
שלא במקומו‚ גדרם ככלה בבית אביה )כארוסה(‚ ובס’ פרשת דרכים לבעל 
המשל”מ ביאר בפסוק שבאותה הפטרה‚ והי’ ביום ההוא )לעת”ל(... תקראי 
אישי ולא תקראי לי עוד בעלי‚ שהכונה היא‚ שנשוב לדרגת נשואה ולא 
נהי’ )כמו שאנחנו בזה”ז( רק בדרגת ארוסה. וזה קשור עם אותו הפסוק 
האחרון שבפרשה המחלקת )לענין הסתכלות בכרובים( בין הזמן שאנחנו 

בבחינת ארוסה לבין הזמן שאנחנו בבחינת נשואה. 

הצלחתכם  רוב  על  כחכם  יישר  נ”י‚  משה‚  הר”ר  יקירנו  ידידנו  כב’ 
בהרבצת התורה בקיץ ובחורף. יתן ה’‚ ותמשיכו בזה עוד שנים רבות 
וטובות מתוך בריות גופא ונהורא מעליא. דבר תורה זה הרציתי בפני 

קבוצה מהתלמידים בקיץ זה שעבר.
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וכן בפ’ בהעלותך‚ הפרשה פותחת במצות הדלקת המנורה‚ ומפטירין בנרות 
יותר  קשר  שיש  נראה  אכן  ביניהם.  אשר  השטחי  הקשר  וזהו  דזכריה‚ 
עמוק‚ דאחד מי”ג עיקרי האמונה של הרמב”ם הוא‚ שמשה רבנו הי’ אדון 
הנביאים‚ וכמה הבדלים מנה הר”ם )בהל’ יסה”ת( בין נבואת משה רבנו 
באספקלרי’  נתנבא  שמשה  הזכירו  )מט:(  יבמות  ובגמ’  הנביאים‚  לשאר 
זה  ועיקר  ויסוד  מאירה‚  שאינה  באספקלרי’   – נביאים  ושאר  המאירה‚ 
מפורש יוצא מהמסופר בפ’ בהעלותך‚ “הרק אך במשה דבר ד’‚ הלא גם 
בנו דבר... לא כן עבדי משה ‚ פה אל פה וגו’.” ולהראות הבדל זה שבין 
נבואת משה לשאר הנביאים‚ הביא הרמב”ם )בס’ מורה נבוכים( מנבואת 
זכרי’‚ שלאחר שראה הנביא את מראה הנבואה‚ שאל מאת המלאך הדובר 
בו- מה אלה אדוני‚ והלה השיבו – הלא ידעת מה המה אלה‚ ושוב השיבו- 
ואמר – לא ידעתי. ושוב השיבו המלאך תשובה בלתי מובנת “לא בחיל ולא 
בכח וגו’”‚ ועד סוף ההפטרה הבאור עדיין לא מובן‚ עד שממשיכים הלאה‚ 
ושואל הנביא עוה”פ מה שני הזיתים האלה וגו’ ואען שנית ואמר אליו 
מה שתי שבלי הזיתים... ויאמר אלי לאמר הלא ידעת מה אלה ואמר לא 
אדוני. ויאמר אלה שני בני היצהר וגו.’ הרי יש עוד קשר עמוק וכמוס בין 

הסדרה לבין ההפטרה בנוסף להקשר השטחי.

וכן בפ’ קרח. נושא הפרשה הוא המרד נגד הנהגת משה רבנו. ולפי שטחיות 
הענין‚ הקשר עם ההפטרה הוא שהמדובר בנביא הוא אודות המרד שנגד 
הנהגת שמואל הנביא. אכן כד מעיינינן בי’ שפיר נראה שיש עוד קשר 
עמוק וכמוס בין הפ’ להפטרה‚ דהרמ”א כתב )או”ח קפז:ד( שהיות שאמירת 
ועל הניסים בברהמ”ז היא רק מנהג ולא מדינא‚ פשיטא מילתא‚ שאם שכח 
להזכירו‚ שאין מחזירין אותו. אלא שהוסיף לכתוב‚ שהיות שאנו נוהגים 
להוסיף כמה בקשות לאחר גמר ברהמ”ז בנוסח של הרחמן וכו’‚ מן הנכון 
להוסיף ולומר הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשית לאבותינו 
בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיהו בן יוחנן וכו.’ ותמה שמה בשע”ת בשם 
הפמ”א‚ שהלא מבואר במשנה בברכות )נד.( שאם היתה אשתו מעוברת 
שאסור לו להתפלל שתלד זכר‚ דאסור להתפלל עבור נס‚ וא”כ איך אנו 
מבקשים שיעשה לנו נסים ונפלאות כשם וכו.’ ותי’ שג’ כללים יש בזה: 
שלנס נסתר תמיד מותר להתפלל‚ ועבור כלל ישראל מותר להתפלל אפילו 
עבור נס נגלה‚ דאין מזל לישראל‚ כלומר‚ שכלל ישראל הוא למעלה מן 
הטבע‚ וכן עבור צדיקים גדולים ג”כ מותר‚ כמבואר במס’ תענית בפרקא 
דחסידי‚ וענין זה )השלישי( רואים גם מפ’ קרח ומהפטרה שלה‚ דמשה 
רבנו התפלל- אם בריאה יברא ה’ וגו’ ועיי”ש מה שהביא רש”י מהגמ’‚ וגם 
בהפטרה אומר שמואל לבנ”י התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה... הלא 
ויקרא שמואל אל  ומטר...  ד’ קלות  ויתן  ד’  קציר חטים היום אקרא אל 
ד’ ויתן קלת ומטר ביום ההוא וגו.’ הרי שצדיקים גדולים הם למעלה מן 
הטבע‚ ולהם מותר אפי’ לבקש לנס. והמעיין בילקוט שמעוני לנביא ימצא 

מורנו הרב צבי שכטר שליט”א
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עוד בכמה וכמה מקומות שנוסף על הקשר השטחי שבין הפרשה להפטרה‚ 
יש עוד קשר עמוק וכמוס. דוק ותשכח.

מורנו הרב צבי שכטר שליט”א


