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 ?שבת שובה או תשובה -הפטרת האזינו 

 אלחנן סמט הרב

 

, כנראה על שם ההפטרה של "שבת שובה"נדון בשיעור זה מכונה בה שהשבת  ההלכה, בספרי

ָרֵאל ַעד ה' ֱאֹלה  בהושע: " האחרון , הלקוחה מהפרקהשבת ָת ַבֲעֹונ ָךׁשּוָבה יִשְׂ . ]הושע יד, ב[ "יָך ִכי ָכַׁשלְׂ

שם שבת תשובה לא מופיע ה", אך הזו "שבת תשובה בים קוראים לשבתאמנם בזמן האחרון ר

השם הרשמי כפי שאמרנו לעיל תשובה. הכוונה היא  לשבת של עשרת ימי נראה שבמקורות, ו

" שגם כן נקראות על שם שבת נחמו"או  "שבת חזון"בספרות הוא שבת שובה, על שם ההפטרה. כמו 

  שקוראים שבת על שם ההפטרה. איה יחידמקרב ההפטרה, כך שלא מדובר

 הכפילות של הפטרת שובה

מסך בעולם של המנהגים על כל דבר יש סימני שאלה. אנחנו נתחיל והאמת היא ששום דבר לא ברור, 

פרשת במדבר,  - כאלו שלוש הפטרות שמקורם בהושע. בסך הכל ישנם במשך השנה הפטרותה

ַפר בְׂ בהושע פרק ב', פסוק א': "פרשת ויצא, ושבת שובה. בפרשת במדבר מפטירים  ָרֵאל וְָׂהיָה ִמסְׂ נֵי יִשְׂ

, במדבר מכיוון שבפרשה מדברים על מספר בני ישראלהמתאימה לפרשת  ". זו ההפטרהכְׂחֹול ַהיָם

 . של עם ישראל כל פרשת במדבר זה מנייניםבעצם ו

ֵדה ֲאָרם" פסוק י"גפרק י"ב מפטירים ב נחלקו המנהגים. האשכנזים בפרשת ויצא ַרח יֲַעקֹב שְׂ . "וַיִבְׂ

ׁשּוָבִתי: "'ז לעומת זאת נוהגים לקרוא בשבת זו בפרק י"א פסוק הספרדים לּוִאים ִלמְׂ ". לגבי סיום וְַׂעִמי תְׂ

ָגל ילות הספרדים קוראים עד פרק י"ב פסוק י"ב "קהההפטרה, רוב  ָעד ָאו ן ַאְך ָׁשוְׂא ָהיּו ַבִגלְׂ ִאם ִגלְׂ

וִָרים ִזבֵ  מֵ ׁשְׂ חֹוָתם כְַׂגִלים ַעל ַתלְׂ  קוראים עד סוף הספר. לעומת זאת האשכנזים ". י ָשָדיחּו ַגם ִמזְׂבְׂ

שתי שבתות בשנה  לפנינואם כן עד סוף הספר.  'בפסוק  י"דפרק בשבת שובה מפטירים שוב בהושע 

ל שבת ההפטרה שים האשכנזים את אותה ההפטרה. ההפטרה של שבת שובה היא רישבהן מפט

איך הדבר מתחילים כמה פסוקים לפני כן. האשכזנים בפרשת ויצא ויצא לפי מנהג האשכנזים, אלא ש

"רני עקרה", שקוראים שוב  , שם מפטירים אתקרה? השאלה הזו קיימת גם לגבי שבת נחהזה 

 בשבעת הנחמות. 

שני מנהגים  ש שלבפרשת נח וכאן. מדובר במפגלכאורה ניתן היה לענות את אותה התשובה אלא ש

ישראל מהפסיקתא דרב כהנא, ומקור לפני יום כיפור מקורו בארץ  שונים. המנהג לקרוא הפטרת שובה

 .כך שלכאורה אין סתירה המנהג לקרוא שובה ישראל בפרשת ויצא הוא מבבל.

נשים לב לכך  כדי להבין נדון במה שקרה בפרשת ויצא. התשובה הזו איננה טובה,אך במקרה הזה 

פסוק אחד לפני שהאשכנזים מתחילים! הספרדים ים הספרדים גומר -שהמנהגים יוצרים דבר מפליא 

מסיימים בפרק י"ב פסוק י"ב, והפסוק הבא הוא תחילת ההפטרה של האשכנזים. אמנם יש הבדלים 

 ה ולאסוף ההפטרלגבי  , אך בדרך כלל ההבדלים הםלגבי ההפטרות םידרבים בין אשכנזים לספר

 זים נוהגים להאריך יותר מהספרדים כך שההבדל יהיה בסיום ההפטרה,האשכנ לרוב .לגבי תחילתה

מניין  , ולא ברורחריגה מהבחינה הזו. אך בפרשת ויצא הלתיתחולפעמים יהיה הבדל של פסוק אחד ב

 הגיע חילוף המנהגים המוזר הזה.
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הפרשה מתחילה יעקב בבית לבן עד שהוא בורח משם.  ותתולד נזכור שבפרשת ויצא מסופר על

. כידוע, כל פרשת ויצא מהווה סיפור אחד. הקשר בין ההפטרה נגמרת בבריחה משםהליכה לחרן וב

 : ה[-]ד בפרק י"בנמצא לפרשה לפי מנהג הספרידם 

ָישַּ  ת ֱאֹלִהים: )ה( וַּ ת ָאִחיו ּוְבאֹונֹו ָשָרה אֶּ ב אֶּ ן ָעקַּ טֶּ בֶּ נֶּן לֹו )ד( בַּ ִיְתחַּ יָֻּכל ָבָכה וַּ ְלָאְך וַּ ל מַּ ר אֶּ

ר ִעָמנּו: בֵּ נּו ְוָשם ְידַּ ל ִיְמָצאֶּ ית אֵּ  בֵּ

ובאונו שרה ו"שייך לפרשת תולדות,  "בבטן עקב את אחיואלא שהקישור הזה הוא קשה מאוד. שהרי "

לעומת זאת לפי שבאמת לא ברור מדוע הספרדים מפטירים שם. שייך לפרשת וישלח. כך  "את אלהים

ָראֵ ההפטרה האשכנזית הקשר ברור: " ֵדה ֲאָרם וַיֲַעבֹד יִשְׂ ַרח יֲַעקֹב שְׂ ִאָשה ָׁשָמרוַיִבְׂ ִאָשה ּובְׂ זה  .]יג[ "ל בְׂ

 אם כן המנהג האשכנזי מובן. ו ממש מה שמסופר בהפטרה,

. כמנהג הבבלי העתיק אלא שבקטעי הגניזה וברשימות עתיקות מופיעה דווקא ההפטרה הספרדית

נראה אלא ש. שנוהגים הספרדיםבכל הרשימות העתיקות של מנהג בבבל ההפטרה היא זו 

. לכן הם המשיכו "ויצאפרשת "ואמרו שההפטרה לא מתאימה ל מנהג זה,שהאשכנזים התרעמו על 

על חלק לגמרי  אך קשה מאוד לומר שהמנהג האשכזיכמה פסוקים כדי להגיע לפסוק שציינו לעיל. 

האשכנזי שיתק את המנהג התשובה היא שהמנהג  , והמציא המצאה חדשה.רשימות עתיקות מבבל

 ישראלי. צנהג הארעות המצהבבלי באמ

 תולדות מנהג ההפטרות הארצישראלי

הפטרות, כמספר הסדרים. ההפטרות הללו החלו  150י קראו למעלה מלראנעיר שלפי המנהג הארציש

ישאלי צ, אז החלו לשחזר מחדש את המנהג האר19רית בסוף המאה הלהיחשף עם גילוי הגניזה הקהי

. עצמה . עוד בדורו של הרמב"ם המנהג הזה היה פעיל, אך לא בארץ ישראלבמשך השנים שנשכח

שמם  היה . זה"המסתערבים" אותה וכינואמנם הייתה קהילה יהודית בארץ ישראל באותה תקופה, 

ריקה לא קראו להם כך, מכיוון שאלו שבאו מאירופה וצפון אפשל היהודים שלא עזבו את הארץ מעולם. 

הערביים. אלו היו  דיברו ערבית וחיו בכפרים הבדילו בינם לבין הערבים. זאת מכיוון שאותם יהודים

 הם עדיין שמרו על מנהגי ארץ ישראל, כגון יום אחד של ראש השנה.  11ה המסתערבים, ובמאה

, והגיעו 12-13שכאשר החלה עליה במאה ה עד היו כל כך מדלודלים, הארץתושבי של  השרידים הללו

מצאו את שרידי היהודים נוהגים דברים אותם רבנים . מחו"ל, המנהג לא שרד גם רבנים גדולים

הכריחו אותם על פי הרי"ף לעשות יומיים של כמו כן משונים, והם קבעו עליהם את המנהג האירופי. 

 אותם לקבל את מנהגי בבל, כך שהמנהג לא היה קיים בארץ ישראל.ראש השנה. בעצם אילצו 

בקהילות של יהודי ארץ ישראל שגלו ממנה ושמרו על מנהגיהם במצרים,  אך המנהג המשיך להתקיים

עירו של הרמב"ם. היה שם בית כנסת של אנשי ארץ ישראל שנהגו את המנהגים של ארץ קהיר ב

 ג הזה. ישראל. אך הרמב"ם לא מזכיר את המנה

, ואחת מהם זו הקהילה של דרום איטליה. יישראלנהג הארצמהרבה קהילות היו מושפעות מאוד מה

קהילות  באזור זה זו הייתה הקהילה החשובה ביותר מבחינה תורנית. בתקופה הזו היו 9-10הבמאות 

כזה רמ ,יטליהדרום א ,שהיו פאר הקהילות, וחלק מהדברים שאנו אומרים בסליחות נכתבו אז. ובכן

ממנהג ארץ ישראל. משם המנהג עבר לגרמניה. כידוע הנהגת יהדות גרמניה היו מושפעים וצפונה היו 

גם אם כן, ה באיטיליה. יעתיקה, אך יש שאומרים ששורש היא אמנם מהגרים מאיטליה. יהדות גרמניה

 .ישראליצארה מהמנהגמושפעים  ות גרמניה ובעקבותיהם כל האשכנזיםקהיל

אבד גם מנהג ההפטרות של ארץ אלי בקריאת התורה, לכאורה יחד עם היעלמות המנהג הארצישר

שהדברים אינם הבבלי ניצח. אך מתברר  ישראל. כמו שמנהג התורה הבבלי ניצח, גם מנהג ההפטרות

ספרד  שוגירומניה, שרווח באזור הבלקן עד בהא תליא. במנהג ר לא לגמרי האושפשוטים כל כך, 

דרום עוד אצרות ב. זה היה מנהג של יוון, בולגריה ו, מנהג ארץ ישראל המשיך להתקייםואחריו
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שנה לערך. עד אז ישנם סידורים  300נעלם רק לפני הוא אירופה. המנהג הזה היה מאוד מיוחד, ו

 ,ים התיכוןבחופי העל הקהילות ם השתלטו ידי מנהג זה. אחרי גירוש ספרד הספרדפסים שהם על פומ

 . מנהג רומניה נעלם ובעקבות כך

בהפטרה ארץ ישראלית. כמובן שלא ניתן לאמץ את כל ההפטרות,  מנהג ההפטרות שם היה להפטיר

הראשון שכלול בפרשה הבבלית. החלוקה של הם הפטירו את ההפטרה של הסדר לכן  .54אלא רק 

אשון שכלול בשלמותו בפרשה הסדר הר לכן הם לקחו את ת.פרשות וסדרים איננה תמיד תואמ

רה טלהפטיר הפ - הקראים . כך נהגו גםסדראותו ההפטרה הארצישראלית לוהפטירו את  הבבלית,

 מנהג רומניה מציג הפטרות שונות לגמרי ממה שאנו מכיריםשא מצנ. בבליתפרשה ארצישראלית לפי 

 .היום

גזירה שווה לשונית בין  שיש ,הייתה לקחת פרק בנביא לבחירת הפטרה, ישראלץ השיטה בארנציין ש

בין הפרשה הקשר  לעומת זאת ההפטרה. בבבל ח את הסדר לבין הפסוק הפותח אתהפסוק הפות

הוא לשוני או ענייני, והוא לא תמיד לתחילת הפרשה. בבבל הקשרים בין הפרשה להפטרה להפטרה 

 . בלבד שווה לשונית גזירהבסיס היו מגוונים, ובארץ ישראל זה עבד על 

את  שנה על ידי חוקרים שונים, שניסו לשחזר 100ות נעשה לפני ילהשחזור של ההפטרות הארצישרא

ודה והשלים את . האחרון שעשה את העבהקהירית ומקורות נוספים ההמנהג בשלמותו על פי הגניז

, ץענייני מסורה. במאמר שהוא פרסם בתרביהוא ד"ר יוסי עופר, שהוא מומחה ל מה שקודמיו החסירו

 הוא פרסם את כל ההפטרות מלבד שתיים.

מה צריך להפטיר בכל סדר.  -השחזור נעשה בעיקר לפי הגניזה. בגניזה נמצאו רשימות של הפטרות 

מצאו מעבר לזאת ". פלוני כמו כן מצאו בכתבי היד של המקרא סימנים "כאן מתחילה הפטרת סדר

סוף תקופת  -פיוטים של פייטן קדום בשם ינאי. מדובר בפייטן בארץ ישראל כנראה במאה הששית 

הפיוטים הללו אבדו. הוא כתב אותם  בארץ ישראל וכתב פיוטים לכל שבת, אך האמוראים. הוא ישב

 נעיר לבני ארץ ישראל, ויש סברה שהוא חי בעזה. לכל שבת הוא כתב פיוט מיוחד לסדר ולהפטרה.

, אלא בכל שבת ושבת היו אומרים פיוטים בתפילת ראל נהגו לומר פיוטים לא רק בחגיםבארץ ישש

את זה היו אומרים כל ו תכנים מהסדר של אותה שבת מההפטרה,לחש. לפיוטים הללו היו מכניסים 

 בת. ש

כירים הוא שנותר ממנו שאנו מאיבוד יחד עם מנהגי ארץ ישראל. מה כל המפעל האדיר שלו הלך לאך 

שני שאנו מכירים הוא הפיוט שבהגדה: "אז רוב ניסים הפלאת בלילה". זה פיוט ודאי של ינאי. פיוט 

  ו., שהוא כנראה של"ונתנה תוקף"הוא מיוחס לינאי. פיוט שלישי זה ו "אשר אימתך",

אי, זר הקליר. הוא השלים את עבודתו של ינאחרי ינאי חי פייטן ארצישראלי קדום אחר ששמו אלע

כל הפיוטים של הקליר נכנסו לתפילות של האשכנזים. הפיוטים שמדלגים עליהם וכתב פיוטים לחגים. 

ל פרשות שלו. בגניזה נמצאו מאות פיוטים של ינאי עשל הקליר, וכן רוב הקינות הם  במחזור הם רובם

אי מזכיר בכל וההפטרות. על פי הפיוטים הללו ועוד פיוטים הצליחו לשחזר את ההפטרות. ינהשבוע 

מנהג . לכל זה נוסף ח של ההפטרה, וכך ידעו לשחזר אותןמקום קבוע בפיוט את הפסוק הפות

 חו לשחזר את מנהג ההפטרות במלואו. ילומכל המקורות הללו הצ הקראים ומנהג רומניה,

 השפעת המנהג הארצישראלי על המנהג הבבלי

השאלה שלנו היא עד כמה המנהג הארצישראלי נכנס למנהג הבבלי. עד כמה ההפטרות 

היא מעט מאוד. בשמחת תורה לדוגמה, אנו לכך הסתננו למנהג הבבלי. התשובה  הארצישראליות

מפטירים ביהושע פרק א': "ויהי אחרי מות משה". אך במסכת מגילה מוזכרת הפטרה לשמיני עצרת 

נגד התלמוד  נוהגים שואל מדוע אנו שם . התוספות[לא, אה מגיל] עמד שלמה"והיא לא זו, אלא "וי

רב האי גאון ידע שזו ההפטרה  אומר בשם רב האי גאון שכך עושים. מפטירים ביהושע, והואו

 .הבבליתהזה הוא זהה לפרשת וזאת הברכה  הצישראלית לסדר וזאת הברכה, שבמקרהאר
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ל זה הפטרת שבת הגדול. יש עוד כמה מקרים בודדים, ישראארץ הפטרה נוספת שמקורה במנהג 

ֵרׁש יֲַעקֹבה כ"ז: "יעים בישיר, שם האשכנזים מפטלדוגמה בפרשת שמות , והספרדים ]ו[ "ַהָבִאים יַׁשְׂ

להקדשת משה. התימנים מפטירים  , כאשר הדמיון הוא בין הקדשת ירמיהומפטירים בירמיהו א'

תביזחקאל ט"ז: " יהָ יְׂרּוׁשָ  הֹוַדע א  ת תֹוֲעבֹת  קרה ששלוש העדות העיקריות הולכות  ך. אי]ב[ "ַלִם א 

הוא להפטיר את ההפטרה מנהג האשכנזים התשובה היא ששה ספרים שונים לגמרי? ולשל

: מלבד הגזירה שווה ביןלסדר "אלה שמות". הראיה לכך היא המקורות בגניזה,  הארצישראלית

הכוונה היא ממש לאותם באים. זו  מעבר לדמיון הלשוני, ישרש יעקב". הבאיםמצרימה", ל" הבאים"

 מת זיקה מיוחדת למנהג הארצישראלי,לאשכנזים באיש הפטרה ארצישראלית שרק האשכנזים נהגו. 

 איטליה. ךהרבה מנהגי ארץ ישראל הגיעו לאשכנז, כנראה דרו

ההפטרה  האשכזנים היאשנוהגים  . ההפטרה, איתה התחלנוהמקרה הנוסף שבו נדון הוא פרשת ויצא

ְך ָחָרנָהוַיֵֵצא יֲַעקֹב מִ "פסוק לסדר שהתחיל ב ֵאר ָׁשַבע וַיֵל  . ההפטרה לסדר הזה היא ]בראשית כח, י[ "בְׂ

 מכנה"ויברח יעקב שדה ארם". הגזירה השווה היא יעקב, ועוד שמדובר על אותה יציאה. מה שהתורה 

  "ויברח".מכנה הנביא  ",ויצא"

הסבר הוא שעיון ניתן לשער שה פטרה הארצישראלית.הלמה האשכנזים אימצו את האך יש להבין 

 ישלח. מכיוון שיש מנהג קיים בארץופרשת שייכת יותר ל הזו הפטרה הבבלית הראה שההפטרהב

ויצא. אים לפרשת ישראל להפטיר פסוק אחד אחר כך, הם הרשו לעצמם להתחיל במקום שמאוד מת

צמם לאמץ את ההפטרה הזו בגלל שהם נמצאים אלא הם הרשו לעמציאו את ההפטרה, הם לא ה

ההפטרה של המנהג הבבלי. באותו מקום ש של אותה נבואהבגבולה הם בגבולו של אותו ספר, ועוד ש

לה ההפטרה הארצישראלית שיותר מתאימה פרדים מחזיקים בה נפסקת, מתחיסהבבלית שה

 לפרשה, ולכן האשכנזים נהגו בה.

 

יאה של ויצא לפי האשכנזים היא של שבת שובה. שהרי הקר רק מקשה עלינו את הענייןכל זה 

ישראלית, וגם הפטרת שובה היא ארצישראלית. אם כן התירוץ שהצענו לעיל לא עומד. שהרי שני ארצ

ראל קרא בשתי שבתות את אותו הדבר. כיצד מנהג ארץ ישיש לברר כך ש מאותו מקום!המנהגים הם 

, כך שהפטרת שובה בארץ ישראל לא התנגשה תמיד עם אותה הפרשההיא  תאפשריתשובה 

. אך התשובה האמיתית היא שהמנהג הארצישראלי לא כלל הפטרה שהכפילות הזו איננה כה בעייתית

רוכות יותר מעשרה האשכנזי בפרשת ויצא. לא היו בארץ ישראל הפטרות א כל כך ארוכה כמו המנהג

פסוקים ולכן האריכו עד סוף הנביא, וכך יצא שהם  21ה תקנית של פסוקים. האשכנזים רצו הפטר

 קראו פעמיים בשנה את הפסוקים של שובה. 

מנהג המקורי הבבלי, החזון עובדיה. הספרדים קוראים כך וזה ב שבפרשת וישלח נהגו להפטירנעיר 

לּוִאים וְׂ נהגו לקרוא: "כמה קהילות ובעוד וכך נהגו רוב האשכנזים. אך האשכנזים בברלין  ַעִמי תְׂ

ׁשּוָבִתי ית אחת, מכיוון שהם הפסידו הפטרה בבל ., מה שנהגו הספרדים להפטיר בויצא]הושע יא, ז[ "ִלמְׂ

טו שהיא מתאימה לפרשת וישלח ודחו מפניה את חזון עובדיה. לכן בכמה קהילות נהגו הם החלי

 להפטיר בהפטרה הבבלית המקורית של ויצא. 

 ובתאתרתי דתי

זה מדרש פסיקתא נזכיר שהכעת נדון בשבת שובה. אמרנו שהמקור להפטרה זו הוא בפסיקתא. 

וההפטרות המיוחדות של השנה. כלומר לחגים, ושבתות הקריאות שעושה פסקאות פסקאות לכל 

מיוחדות כמו שבת ראש חדש וכו'. לכל קריאה בתורה ולכל הפטרה יש פסקה בפסיקתא. והנה 

, יש בפסיקתא סדרה של פסקאות. אלו הם ג' דפורענותא, ז' סוכותושעה באב תשבין  בשבתות

 כמובן שתי הפטרות. ההפטרה הראשונה היא ותכולל דנחמתא, ותרתי דתיובתא. התרתי דתיובתא

 דורשים שהוא קרוב בעשרת ימי תשובה. ההפטרה השניה היא שובה ה'.  באמת , וחז"ל"דרשו ה'"
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ת! אין בולט בגלל שאין שתי שבתות של תשובה, אלא אפשרי שתהיה רק שבת אחיש כאן קושי אך 

מאיפה צצו בפסיקתא שתי הפטרות שונות. תירוץ דחוק  בעשרה ימים יותר משבת אחת, כך שלא ברור

זו ההפטרה של צום גדליה שחל מיד אחרי ראש השנה. אך זה דחוק מאוד כי "דרשו ה'" אחד אומר ש

 ציבור. הניות עתת ימי תשובה, אלא הוא שייך בכל מיוחד לעשר שאיננומדובר במנהג 

היא שאם ראש השנה הוא יום אחד, אז אפשר שיהיה שתי שבתות  להסבר הכפילות אפשרות אחת

לו ה. אפשרות שניה היא שהפסיקתא מציעה שני מנהגים. אך הראשונים לא קיבשל עשרת ימי תשוב

דש"ח ידועים של תיבות היו ראשי  המנהגים היו מוחלטים.תיבות של הראשי את התירוץ הזה, בגלל ש

ות של ר, לא ברור מה עושים עם שתי ההפטהפטרות שתים עשרה . מכיוון שיש כאןנו"ע אר"ק שד"ש

  תשובה.

בעלי ההלכה. יש שלוש שיטות  כןעוסקים התוספות במסכת מגילה וכל ספרי המנהגים, ובשאלה זו 

 :]לא, ב ד"ה ראש חדש[במגילה  כך אומר התוספות .הזו נים לפתור את הבעיהובראש

ואין אנו עושין כן אלא מפטיר בירמיה שמעו דבר ה' ובשבת שלפני ט"ב חזון ישעיהו 

והטעם לפי שאנו נוהגין על פי הפסיקתא לומר ג' דפורענותא קודם תשעה באב ואלו הן 

ובתר תשעה באב שב דנחמתא ותרתי דתיובתא  .חזון ישעיהו ,שמעו דבר ה' ,דברי ירמיה

 ,קומי אורי ,רני עקרה ,אנכי אנכי ,עניה סוערה לבדה ,ותאמר ציון ,ואלו הן נחמו נחמו

ולפיכך מקדימין עניה סוערה קודם רני עקרה דדרך הנחמות  ,שובה ,דרשו ,שוש אשיש

  ."ע אר"ק שד"שוסדר זה מתחיל בפנחס וסימניך דש"ח נו .להיות הולכות ומשובחות יותר

ודרשו ולעולם שוש אשיש באתם נצבים דהיינו שבת שלפני ר"ה לפי שהוא סוף הנחמות 

וכשיש שבת בין יום הכפורים לסוכות אז  .ושובה בשבת שלפני יום הכפורים בצום גדליה

הוי דרשו בשבת שלפני יום הכפורים משום דכתיב ביה דרשו ה' בהמצאו והיינו בימי 

דכתיב בה ונתתי לך יורה ומלקוש וכן וה' נתן קולו לפני  כפור לסוכותתשובה ושובה בין 

ע"פ הפסיקתא  וזה המנהג לא ישתנה לעולםחילו דמישתעי במים ושייך שפיר לפני סוכות 

 .וכן פירש ר"ת

וראים בשבת ם יש שבת בין יום כיפור לסוכות קשא נוהגים כמו מה שנאמר פה,חומשים ש נםבאמת יש

נהוג כך. וכך את דרשו. התוספות הוא לא יחיד בעניין הזה, אלא הרבה ממליצים ל שלפני יום כיפור

זה רק  ה'" דרשו"זה המנהג הכי נפוץ בספרות. דהיינו, אי אפשר לתרץ שו נאמר בחומש עמק דבר,

 שובה קוראים הפטרת פור. אתהפטרה לשבת שבין ראש השנה ליום כילצום גדליה, אלא מדובר ב

 פור. אחרי יום כיש בשבת

שהרי הרבה  -לפי זה, לא ראוי לקרוא לשבת שלפני יום כיפור "שבת שובה", אלא "שבת תשובה" 

יש לקרוא  -מציגה כאן אמירה חשובה . ובאמת הגמרא ה'" ולא "שובה ישראל" דרשו"פעמים קוראים 

עוד כתבו תוספות שיש בה יפה לעולם גם אחרי גזר הדין. התשוו לתשובה גם אחרי יום כיפור,

 . בסוכות אותהנאה לקרוא  , ולכןבהפטרת שובה רמזים לגשמים

התוספות כותבים שהמנהג לא ישתנה, אך כיום לא ידוע שיש קהילה שנוהגת כך. המנהג של 

זה מה שאנו נוהגים היום, שלעולם בין ראש  -האבודרהם, וכך נהגו הספרדים, וכך פוסק השולחן ערוך 

את ראים שובה. ולכן זו "שבת שובה", ואם יש שבת בין יום כיפור לסוכות, קוראים השנה ליום כיפור קו

האזינו וההפטרה היא שירת דוד. התימנים והאיטלקים לא מפטירים כך, אלא את ההפטרה פרשת 

 האזינו. פרשת המקורית הבבלית ביחזקאל ט"ז. זו ההפטרה שכותב הרמב"ם ל

 ממשיכים התוספות:
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ההופך ומבלבל לומר שובה קודם כפור ושוש אשיש בין כפור  ולא כדברי רב החובל

לסוכות דאין להפסיק בין השש נחמות לשביעית אלא כדברי רבינו תם עם ישרים נחתם 

 .שוש אשיש בראשיתו ושובה באחריתו

שוש "שד"ש זה -שאין הכרח לומר שיש כאן טעות קטנה בתוספות בדעת רב החובל. רב החובל אומר 

 ן טעם לקרוא שובה אחרי יום כיפור. רב החובל מציעמכיוון שאיזאת . "שובה ישראל"ו "דרשו", "אשיש

יהיה בעשרת ימי תשובה תמיד, ולפני ראש  "דרשו". כך "שובה ישראל"ו "שוש אשיש"להחליף בין 

דם יום "שובה ישראל". הטעות בתוספות היא ששובה זה קודם ראש השנה ולא קו השנה יקראו את

מהתוספות, אלא מסידור רש"י. רש"י הוא רב  אינםהג הזה מאחורי המנשעומדים כיפור. המקורות 

החובל של המנהג הזה. רש"י הוא רב החובל של התלמוד, שמוביל אותנו בין גליו. התוספות אומרים 

 שרב החובל במקרה הזה הופך ומבלבל את ה'ש' של שד"ש. 

 שובה ישראל

בסוף  התחיל את פרק י"דטעה. הוא ההפטרה. לפנינו דוגמה כיצד המחלק הנוצרי כעת נקרא את 

ברור לגמרי גם מבחינת פרשות המסורה וגם מהמנהג, שהנבואה נבואת הפורענות של פרק י"ג. אך 

ושע, מלאים בפורענות שמתחילה בשובה ישראל חותמת את הושע. שני ספרים של תרי עשר, עמוס וה

לכת ישראל. לעומת ם בא מתקוע, אך הוא פעל בעיקר בממישראל. עמוס אמנהיא ממלכת שכתובתה 

זאת הושע נולד באפרים, חי שם, וכל נבואתיו הם נגד ממלכת ישראל. נבואות זעם קשות ביותר יש 

 בספר הושע ועמוס, ושניהם מכינים את עמם לקראת החורבן שעומד על הפרק.

בואות נחמה, ושניהם משמשות כהפטרות. נקרא את והנה שני הנביאים הללו מסיימים את ספרם בנ

 :י[-]יד, ב הנבואה שמסיימת את הושע

ל ה' ִאְמרּו  ם ְדָבִרים ְושּובּו אֶּ ֲעֹונֶָּך: )ג( ְקחּו ִעָמכֶּ ְלָת בַּ יָך ִכי ָכשַּ ד ה' ֱאֹלהֶּ ל עַּ )ב( שּוָבה ִיְשָראֵּ

ְלָמה ָפִר  ח טֹוב ּוְנשַּ ָליו ָכל ִתָשא ָעֹון ְוקַּ ל סּוס ֹלא ִנְרָכב אֵּ נּו עַּ ּׁשּור ֹלא יֹוִשיעֵּ ינּו: )ד( אַּ ים ְשָפתֵּ

ם ְנָדָבה  ְרָפא ְמשּוָבָתם ֹאֲהבֵּ ם ָיתֹום: )ה( אֶּ חַּ ר ְבָך ְירֻּ ינּו ֲאשֶּ ה ָידֵּ ֲעשֵּ ינּו ְלמַּ ר עֹוד ֱאֹלהֵּ ְוֹלא ֹנאמַּ

ח כַּ  ל ִיְפרַּ ל ְלִיְשָראֵּ טַּ ְהיֶּה כַּ נּו: )ו( אֶּ ִפי ִממֶּ ְלָבנֹון: )ז( יְֵּלכּו ִכי ָשב אַּ ָנה ְויְַּך ָשָרָשיו כַּ ּׁשֹושַּ

ָגפֶּ  יּו ָדָגן ְוִיְפְרחּו כַּ י ְבִצלֹו ְיחַּ בּו ֹיְשבֵּ ְלָבנֹון: )ח( ָישֻּ יחַּ לֹו כַּ ִית הֹודֹו ְורֵּ זַּ ן ִזְכרֹו ֹיְנקֹוָתיו ִויִהי כַּ

ִבים ֲאנִ  ה ִלי עֹוד ָלֲעצַּ ִים מַּ ְפרַּ ְרְיָך ְכיֵּין ְלָבנֹון: )ט( אֶּ ִני פֶּ ֲעָנן ִממֶּ נּו ֲאִני ִכְברֹוש רַּ ֲאשּורֶּ י ָעִניִתי וַּ

ִדִקים יְֵּלכּו ָבם ּוֹפְשִעים ִיָכְש  י ה' ְוצַּ ְרכֵּ ם ִכי ְיָשִרים דַּ ה ָנבֹון ְויֵָּדעֵּ לֶּ ן אֵּ לּו ִנְמָצא: )י( ִמי ָחָכם ְוָיבֵּ

 ָבם:

ללמד אותנו על הקושי של הספר.  כדי הזו אחת הנבואות הקלות להבנה בהושע, אך היא מספיק קש

ָרֵאל ַעד ה' ֱאֹלה  נפרש את הפסוקים בקיצור נמרץ. הביטוי " מקורו בפרשת התשובה  ,"יָךׁשּוָבה יִשְׂ

יָך בניצבים: " ָת ַעד ה' ֱאֹלה  קֹלֹווְַׁׂשבְׂ ָת בְׂ ָת ַבֲעֹונ ָך. "]דברים ד, ל[ "וְָׁׂשַמעְׂ " הכוונה היא שלא השגת ִכי ָכַׁשלְׂ

כלומר לתכנן את הדברים שהם  -את מה שרצית. כאן אומר הנביא לבני ישראל לקחת עימם דברים 

מר, והוא הנביא ממליץ לישראל מה לואחר כך הנביא אומר לעם ישראל מה לומר.  אף לומר. הולכים

ש את תשובתו של יישראל. הוא אומר להם מה עליהם לומר. אחר כך נותן נאום תשובה שלם ל

'לבנון'.  ום במילהיהוא הסו ,משותףח' ישנו מכנה -בפסוקים ו'יקבל את תשובתם. הקב"ה, שמבטיח ש

 לאות משגשגת, וישראל פורחים כשושנה ומכים שורשים כמו ארז הלבנון. יש פה תיאור פריחה וחק

ב"ה, לבין הקב"ה שיח בין בני ישראל שמתוודים על חטאם ורוצים לשוב לק-היה כאן דועד עתה 

שיח הזה מעוצב על ידי -שמקבל אותם באהבה ומבטיח שפע וגאולה לבני ישראל השבים אליו. הדו

ַריִם: ". הדברים כתובים כמו במחזה, ונפסק אותם כךהנביא, וכעת הוא ממשיך בדו שיח מדהים פְׂ  :א 

ֲאנִי ָענִיִתי אפרים. אחר כך הקב"ה עונה: "יש פה ציטוי של כמו במחזה,  .]ט['" ַמה ִלי עֹוד ָלֲעַצִבים'
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ּנּו רֹוׁש ַרֲענָן" :", אפרים אומריםוֲַאׁשּור  ָצא" הקב"ה עונה על כך: ,"ֲאנִי ִכבְׂ יְָׂך נִמְׂ רְׂ ּנִי פ  ". בקיצור באותו ִממ 

מתנער מהעבודה זרה, והקב"ה מקבל  בעה שלבים בין אפרים לקב"ה. אפריםשיח בין אר-פסוק יש דו

 רים אומר שהוא כברוש רענן, והקב"ה אומר שממנו פריו של אפרים נמצא.אותו. אפ

הפסוק האחרון מהווה חתימה לכל הספר, אך גם חתימה מיוחדת לנבואה הספציפית הזו. המילה 

כשלת בעונך". עם ישראל חזר כי " פתיחה: "ופושעים יכשלו בם", לעומתלהיכשל היא סיום כעין ה

בין היש למר שהפשועים שלא חוזרים בתשובה נכשלים בדברי ה'. בתשובה ונתקבל, אך הסיום או

איך קורה הדבר שדרך אם כן, לא ברור דרך שלא נכשלים בה.  משמעו בנביא "דרך הישרהשהביטוי "

  אך באותה הדרך הרשעים נכשלים. -ה' היא ישרה, וצדיקים אכן הולכים בה 

ישרה לצדיקים ומכשילה את הפושעים. הדרך  יש פה דבר מאוד מתוחכם. אותה דרך שהיא ישרה, היא

וה' משיב  ,עים יכשלו בה. כל הרעיון של ההפטרה הוא התשובה. אפרים שב אל ה'שהיא ישרה אך הפו

נושא התשובה עצמו יש פרדוקס באותו אליו. זה מתאים מאוד לשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים. 

א מקבלים את רעיון התשובה, ולכן התשובה נמנעת נדחה על ידי הרשעים של, אך שהוא מובן לצדיקים

מהם. יש פרק שלם ביחזקאל שבו הנביא מתווכח עם אנשים שלא מוכנים לקבל את הרעיון של 

התשובה. הרעיון של כפרה על חטאים איננו עולה על הדעת. דרכי ה' הם ישרים, אך הפושעים לא 

 מנצלים את הדרך הישרה.

רמיהו, ירמיהו מגיע למצרים ומוצא שם קהילה ותיקה של יהודים. נמחיש את הרעיון. בסוף ספר י

וכך אכן היה. אחרי  -ירמיהו אחרי החורבן הוא באופן טראגי הנביא המנצח. הוא אמר שיהיה חורבן 

החורבן ירמיהו אומר שהוא צדק. הוא בא לאנשי מצרים ורואה שהם עובדים עבודה זרה. הוא מראה 

. הם עונים שילמדו ממה ששקרה לעם ישראל ולא יקרה להם דבר דומה להם את החורבן ואומר להם

 ה זרה, אלא בגלל שלא היו אדוקים מספיק בעבודה זרה. היה בגלל שעבדו עבוד לא לוןשלו שהכי

בתנאי שרואים אותם בשכל, ולכן הנביא אומר שצריך להיות חכם ונבון.  "ישרים דרכי ה'אנו רואים ש"

 די לראות את היושר בדרכי ה' ולהסיק מסקנות. צריך להיות חכם ונבון כ

וסיפות פסוקים נוספים מהמשך כל שאר הקהילות מרק התימנים מסתפקים בהפטרה הזו של הושע. 

פסוקים. אמנם אם הענין שלם לא צריך יותר מכך,  21תרי עשר. הטעם לכך הוא כפול. ראשית שצריך 

למרות זאת  שמדובר בנבואה אחת. אך אומריםכל הסממנים כלומר, שלמה.  אכן והנבואה הזו היא

 פסוקים.  21לא לקרוא פחות משמחמירים  הרבה

בם", ואמרנו כבר שגם  יכשלו הסיבה השניה זה שהסיום של ספר הושע הוא בדבר רע: "ופושעים

עוד  מוסיפות ,מלבד התימנים ,. מהסיבות הללו רוב הקהילותרע נחשבת לדברפורענות ברשעים 

ִציֹוןהאשכנזים מוסיפים בספר יואל. יש שהתחילו בפרק ב': ". פסוקים עּו ׁשֹוָפר בְׂ אּו  ִתקְׂ ׁשּו צֹום ִקרְׂ ַקדְׂ

נֵי ֵחילֹווַ ל ארבעה פסוקים קודם: "יח, אך המנהג המקובל יותר הוא להת]טו[ "ֲעָצָרה אלו ". ה' נַָתן קֹולֹו ִלפְׂ

 ים לסוכות.עניינים שקשור בם ות שישהפסוקים שעליהם אומרים התוספ

יף את הפסוקים האחרונים של ספר מיכה, אותה מוסיפים גם בסוף ספר מנהג הספרדים הוא להוס

פסוקים. יש  21יונה, ואותם אומרים גם בתשליך. הבעיה היא שארבעת הפסוקים הללו לא מביאים ל

מים מנהג תמוה ביותר שנרשם בכמה סידורים, שמשלימים קודם ארבעה פסוקים במיכה, ואז משלי

, ואם עושים כך צריך להתחיל ביואל. אמנם מותר לדלג והוא טעות ביואל. אין שום טעם במנהג הזה

בנביא, אך רק קדימה ולא אחורה. תרי עשר נחשב נביא אחד כך שניתן לדלג בתוכו, אך לא ניתן לדלג 

 אחורה. לכן אין לנהוג כמנהג הזה. 


