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הפטרות אחרי מות-קדושים  -מנהגי ההפטרות
הרב אלחנן סמט
ההפטרות של פרשות אחרי-מות וקדושים הם אחת הסוגיות המסובכות והמביכות ביותר שיש במנהגי
ההפטרות .ראינו כבר הפטרות שיש בהם חילופי מנהגים ,אבל מה שנראה היום לא ראינו אף פעם.
בנושא הזה יש לדון בשלושה דברים  -בהפטרה של אחרי-מות ,בהפטרת קדושים ,ומה עושים כאשר
שתי השבתות מחוברות .על כל השאלות הללו אין תשובה .לכן אין בכל השנה מבוכה כמו בשבתות
הללו.
המבוכה מגיעה לשיאה במקרה שאחרי מות וקדושים פנויות לשתי הפטרות של הפרשות .הדבר הזה
נדיר מאוד ,והוא קורה כאשר קוראים את הפרשות בנפרד ,ובנוסף אף אחת מהן לא חלה בשבת ראש
חודש או ערב ראש חודש .זאת בניגוד לנטיה ששבת קדושים בדרך כלל נופלת בראש חדש או בערב
ראש חדש .ההפסקה הקטנה ביותר בין שנים כאלו יכולה להיות שלוש שנים ,והגדולה ביותר יכולה
להיות  43שנה .יכול לעבור כל כך הרבה זמן שלא יוצא לקרוא את ההפטרות של שתי הפרשות.
ממילא ברור מדוע אף אחד לא זוכר מה היה לפני כל כך הרבה זמן.
כעת נעמוד על הבעיה .כאשר אנו מתבוננים גם בספרים וגם במנהגים ,מתברר שישנם שלוש הצעות
להפטרת אחרי-מות ,ולפרשת קדושים יש שש הפטרות שונות .אם נוסיף למשוואה את מנהג רומניה,
נגיע לשבע הפטרות שונות .הבעיה מחמירה מכיוון שכמעט כל מה שהוצע לקרוא בפרשת אחרי מות,
נמצא גם בפרשת קדושים .כלומר ,המנהגים נחלקים האם פרק מסוים הוא הפטרת אחרי מות או
הפטרת קדושים .כתוצאה מכך נוצר בלבול עצום.
כאשר הפרשות מחוברות ,נשאלת השאלה מה קוראים .לפי הכללים יש לקרוא את ההפטרה של
השבת השניה ,אך כיוון שלא יודעים מה היא אז נוצר בלבול כמו שנראה בסוף השיעור.

הפטרת אחרי מות
בשני מקורות שוליים ,חומש של הספרדים שנדפס בונציה בשנת ש"ג ,ובכתב יד בפטרסבורג ,מצויין
שהפטרת אחרי מות היא ביחזקאל פרק כ' ,מפסוק א' או ב' ,ועד פסוק כ"ב .אנו לא מכירים שהמנהג
הזה פעיל ,אך הוא מופיע בשני המקורות הללו.
לעומת זאת להפטרה הבאה יש הרבה אבות .מדובר ביחזקאל פרק כ"ב ,מפסוק א' ועד פסוק ט"ז
לרוב המקורות ,ויש כאלו שממשיכים עד פסוק י"ט או כ' .העיקרון הוא שכולם מתחילים בפסוק א'.
אבות המנהג הזה הם הרמב"ם ,האשכול והאבודרהם בשם יש מפטירין .כך נוהגים בפועל חלק
מהאשכנזים ,הספרדים ,התימנים והאיטלקים .אפילו מנהג רומניה מפטיר כאן ,למרות שזו לא
ההפטרה הארץ ישראלית.
ההפטרה השלישית היא בסוף ספר עמוס ,ההתחלה המאוחרת ביותר שנמצאת היא בפרק ט' ,פסוק
ז' .אבות המנהג הם הרוקח שמשקף את המנהג באשכנז במאה ה ,13והאבודרהם בהצעה השניה
שלו שהיא העיקרית לדעתו .בפועל ,מי שנוהג כך בפועל הם חלק מהאשכנזים .קשה לדעת איך
מתחלקות הקהילות האשכנזיות בהפטרה זו ,כיוון שבחומשים כתוב להפטיר בעמוס ,והחומשים זה
מוסד בפני עצמו .אך יש קהילות שאנו יודעים בוודאות שהפטירו בעמוס ,כגון פרנקפורט על נהר מיין,
ועוד כמה ערים בגרמניה כגון ליסא ,ובמערב אירופה כגון פוזן .כך גם מנהג חב"ד.
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 כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה  -מעלה אדומים
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נסקור כעת את ההפטרות השונות ,ונעמוד על הקשר שלהם לפרשת אחרי מות .ראשית נזכיר
שהנושאים של פרשת אחרי מות הם עבודת הכהן ביום הכיפורים ,איסור שחיטת בהמות מחוץ למשכן
ואיסור חלב ודם ,ולסיום איסורי עריות .כעת נבדוק את יחזקאל פרק כ' [א-יג]:

(א) ַויְהִ י בַ שָּׁ נָּׁה הַ ְשבִ יעִ ית בַ חֲ ִמ ִשי בֶּ עָּׁ ׂשוֹר לַחֹ ֶּדש בָּׁ אּו ֲאנ ִָּׁשים ִמזִ ְקני י ְִׂש ָּׁראל לִ ְדרֹש אֶּ ת ה'
ָאדם ַדבר אֶּ ת זִ ְקני י ְִׂש ָּׁראל וְ ָאמַ ְרתָּׁ אֲלהֶּ ם כֹ ה
וַי ְשבּו לְ פָּׁ נָּׁי( :ב) ַויְהִ י ְדבַ ר ה' אלַי לאמֹ ר( :ג) בֶּ ן ָּׁ
ָאמַ ר ֲא ֹדנָּׁי ה' הֲלִ ְדרֹש אֹ תִ י אַ תֶּ ם בָּׁ אִ ים חַ י ָאנִי אִ ם אִ ָּׁדרש ָּׁלכֶּם ְנאֻם ֲא ֹדנָּׁי ה'( :ד) הֲתִ ְשפֹ ט אֹ תָּׁ ם
ָאדם אֶּ ת ת ֹו ֲעבֹת אֲבוֹתָּׁ ם הו ִֹדיעם( :ה) וְ ָאמַ ְרתָּׁ אֲליהֶּ ם כֹ ה ָאמַ ר ֲא ֹדנָּׁי ה' בְ יוֹם
הֲתִ ְשפוֹט בֶּ ן ָּׁ
בָּׁ ח ֳִרי בְ י ְִׂש ָּׁראל וָּׁאֶּ שָּׁ א י ִָּׁדי לְ ז ֶַּרע בית ַיעֲקֹ ב וָּׁאִ ּו ַָּׁדע לָּׁהֶּ ם בְ אֶּ ֶּרץ ִמצְ ָּׁריִם וָּׁאֶּ שָּׁ א י ִָּׁדי לָּׁהֶּ ם לאמֹ ר
ֲאנִי ה' אֱֹלהיכֶּם( :ו) בַ יוֹם הַ הּוא נָּׁׂשָּׁ אתִ י י ִָּׁדי לָּׁהֶּ ם לְ הוֹצִ יָאם מאֶּ ֶּרץ ִמצְ ָּׁריִם אֶּ ל אֶּ ֶּרץ אֲשֶּ ר תַ ְר ִתי
לָּׁהֶּ ם זָּׁבַ ת חָּׁ לָּׁב ְּודבַ ש צְ בִ י הִ יא לְ כָּׁל הָּׁ א ֲָּׁרצוֹת( :ז) וָּׁאֹ מַ ר אֲלהֶּ ם אִ יש ִשּקּוצי עינָּׁיו הַ ְשלִ יכּו
ּובְ גִ ּלּולי ִמצְ ַר ִי ם ַאל תִ טַ מָּׁ אּו ֲאנִי ה' אֱֹלהיכֶּם( :ח) ַוי ְַמרּו בִ י וְ ֹלא ָאבּו ּלִ ְשמֹ עַ אלַי אִ יש אֶּ ת
ִשּקּוצי עיניהֶּ ם ֹלא הִ ְשלִ יכּו וְ אֶּ ת גִ ּלּולי ִמצְ ַריִם ֹלא עָּׁ זָּׁבּו וָּׁאֹמַ ר לִ ְשפֹ ְך חֲמָּׁ תִ י עֲליהֶּ ם לְ כַּלוֹת
אַ פִ י בָּׁ הֶּ ם בְ תוְֹך אֶּ ֶּרץ ִמצְ ָּׁר ִי ם( :ט) וַָּׁאעַ ׂש לְ מַ עַ ן ְש ִמי לְ בִ לְ תִ י החל לְ עיני הַ ג ֹויִם אֲשֶּ ר המָּׁ ה
בְ ת ֹוכָּׁם אֲשֶּ ר נו ַֹדעְ תִ י אֲליהֶּ ם לְ עיניהֶּ ם לְ הוֹצִ יָאם מאֶּ ֶּרץ ִמצְ ָּׁריִם( :י) וָּׁאוֹצִ יאם מאֶּ ֶּרץ ִמצְ ָּׁריִם
ָּׁואֲבִ אם אֶּ ל הַ ִמ ְדבָּׁ ר( :יא) וָּׁאֶּ תן לָּׁהֶּ ם אֶּ ת חֻ ּקוֹתַ י וְ אֶּ ת ִמ ְשפָּׁ טַ י הו ַֹדעְ תִ י אוֹתָּׁ ם אֲשֶּ ר ַיעֲׂשֶּ ה אוֹתָּׁ ם
ָאדם וָּׁחַ י בָּׁ הֶּ ם( :יב) וְ גַם אֶּ ת שַ בְ תוֹתַ י נָּׁתַ תִ י לָּׁהֶּ ם לִ הְ יוֹת לְ אוֹת בינִי ּוביניהֶּ ם ל ַָּׁדעַ ת כִ י ֲאנִי ה'
הָּׁ ָּׁ
ְמקַ ְדשָּׁ ם( :יג) ַוי ְַמרּו בִ י בית י ְִׂש ָּׁראל בַ ִמ ְדבָּׁ ר בְ חֻ ּקוֹתַ י ֹלא הָּׁ לָּׁכּו וְ אֶּ ת ִמ ְשפָּׁ טַ י מָּׁ ָאסּו אֲשֶּ ר ַיעֲׂשֶּ ה
ָאדם וָּׁחַ י בָּׁ הֶּ ם וְ אֶּ ת שַ בְ תֹ תַ י ִחּלְ לּו ְמאֹד וָּׁאֹ מַ ר לִ ְשפֹ ְך חֲמָּׁ תִ י עֲליהֶּ ם בַ ִמ ְדבָּׁ ר לְ כַּלוֹתָּׁ ם:
אֹ תָּׁ ם הָּׁ ָּׁ
הקשר בין הפרשה הזו לפרשת אחרי מות ,טמון בפתיחה של פרשת העריות [ויקרא יח ,א-ה]:

(א) ַוי ְַדבר ה' אֶּ ל מֹ שֶּ ה ּלאמֹ ר( :ב) ַדבר אֶּ ל בְ ני י ְִׂש ָּׁראל וְ ָאמַ ְרתָּׁ אֲלהֶּ ם ֲאנִי ה' אֱֹלהיכֶּם( :ג)
כְ מַ עֲׂשה אֶּ ֶּרץ ִמצְ ַריִם אֲשֶּ ר יְשַ בְ תֶּ ם בָּׁ ּה ֹלא תַ עֲׂשּו ּוכְ מַ עֲׂשה אֶּ ֶּרץ כְ נַעַ ן אֲשֶּ ר ֲאנִי מבִ יא אֶּ תְ כֶּם
שָּׁ מָּׁ ה ֹלא תַ עֲׂשּו ּובְ חֻ ּקֹ תיהֶּ ם ֹלא תלכּו( :ד) אֶּ ת ִמ ְשפָּׁ טַ י תַ עֲׂשּו וְ אֶּ ת חֻ ּקֹ תַ י תִ ְש ְמרּו ָּׁל ֶּלכֶּת בָּׁ הֶּ ם
ָאדם וָּׁחַ י בָּׁ הֶּ ם ֲאנִי
ּושמַ ְרתֶּ ם אֶּ ת חֻ ּקֹ תַ י וְ אֶּ ת ִמ ְשפָּׁ טַ י אֲשֶּ ר ַיעֲׂשֶּ ה אֹ תָּׁ ם הָּׁ ָּׁ
ֲאנִי ה' אֱֹלהיכֶּם( :ה) ְ
ה':
הפסוקים הללו ממש מצוטטים בדברי יחזקאל ,כך שיש קשר ברור בין שני המקורות .במיוחד בולט
הפסוק "ּושְׁ מַ ְׁרתֶּ ם אֶּ ת חֻ ק ֹּתַ י ו ְׁאֶּ ת מִ שְׁ פָּ טַ י אֲ שֶּ ר י ַעֲ שֶּ ה א ֹּתָּ ם הָּ ָאדָּ ם ו ָּחַ י בָּהֶּ ם אֲ נִי ה'" ,שמצוטט פעמיים
בדברי יחזקאל.
כעת נראה את ההפטרה הבאה ביחזקאל כ"ב [א-יא]:

ָאדם הֲתִ ְשפֹ ט ה ֲִת ְשפֹ ט אֶּ ת עִ יר הַ ָּׁד ִמים וְ הו ַֹדעְ תָּׁ ּה
(א) ַויְהִ י ְדבַ ר ה' אלַי לאמֹ ר( :ב) וְ אַ תָּׁ ה בֶּ ן ָּׁ
את כָּׁל ת ֹועֲבוֹתֶּ יהָּׁ ( :ג) וְ ַאמַ ְרתָּׁ כֹ ה ָאמַ ר ֲא ֹדנָּׁי ה' עִ יר שֹפֶּ כֶּת ָּׁדם בְ ת ֹוכָּּׁה לָּׁבוֹא עִ תָּׁ ּה וְ עָּׁ ְׂשתָּׁ ה
גִ ּלּולִ ים עָּׁ לֶּיהָּׁ לְ טָּׁ ְמ ָאה( :ד) בְ ָּׁדמְך אֲשֶּ ר שָּׁ פַ כְ תְ אָּׁ שַ ְמתְ ּובְ גִ ּלּו ַליְִך אֲשֶּ ר עָּׁ ִׂשית טָּׁ מאת וַתַ ְק ִריבִ י
יָּׁמַ יְִך וַתָּׁ בוֹא עַ ד ְשנוֹתָּׁ יְִך עַ ל כן נְתַ תִ יְך חֶּ ְרפָּׁ ה לַג ֹויִם וְ קַ ּלָּׁסָּׁ ה לְ כָּׁל הָּׁ א ֲָּׁרצוֹת( :ה) הַ ְּקרֹבוֹת
וְ הָּׁ ְרחֹ קוֹת ִממְך יִתְ קַ ּלְ סּו בָּׁ ְך ְטמַאת הַ שם ַרבַ ת הַ ְמהּומָּׁ ה( :ו) הִ נה נ ְִׂשיאי י ְִׂש ָּׁראל אִ יש לִ זְ רֹע ֹו
הָּׁ יּו בָּׁ ְך לְ מַ עַ ן ְשפָּׁ ְך ָּׁדם( :ז) ָאב וָּׁאם הקַ ּלּו בָּׁ ְך לַגר עָּׁ ׂשּו בַ עֹ שֶּ ק בְ תוֹכְך יָּׁתוֹם וְ ַאלְ מָּׁ נָּׁה הוֹנּו בָּׁ ְך:
(ח) קָּׁ ָּׁדשַ י בָּׁ זִ ית וְ אֶּ ת שַ בְ תֹ תַ י ִחּלָּׁלְ תְ ( :ט) ַאנְשי ָּׁרכִ יל הָּׁ יּו בָּׁ ְך לְ מַ עַ ן ְשפָּׁ ְך ָּׁדם וְ אֶּ ל הֶּ הָּׁ ִרים ָאכְ לּו
בָּׁ ְך זִ מָּׁ ה עָּׁ ׂשּו בְ תוֹכְך( :י) עֶּ ְר ַות ָאב גִ ּלָּׁה בָּׁ ְך ְטמַאת הַ נ ִָּׁדה עִ נּו בָּׁ ְך( :יא) וְ אִ יש אֶּ ת אשֶּ ת רעהּו
עָּׁ ׂשָּׁ ה תוֹעבָּׁ ה וְ אִ יש אֶּ ת ַכּלָּׁת ֹו ִטמא בְ זִ מָּׁ ה וְ אִ יש אֶּ ת אֲחֹ ת ֹו בַ ת ָאבִ יו עִ נָּׁה בָּׁ ְך:
לפי הפרק הזה הקשר הוא פרשת עריות .הנביא מאשים את עם ישראל במרחב גדול של עבירות ,אך
יש משקל רציני לאיסורי עריות .לכן הפרק הזה בהחלט מתאים להפטרת אחרי מות.
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כעת נראה את ההפטרה בעמוס [ט ,ז-טו]:

(ז) הֲלוֹא כִ בְ ני כ ִֻשיִ ים אַ תֶּ ם לִ י בְ ני י ְִׂש ָּׁראל ְנאֻם ה' הֲלוֹא אֶּ ת י ְִׂש ָּׁראל הֶּ עֱליתִ י מאֶּ ֶּרץ ִמצְ ַריִם
ּופְ לִ ְשתִ יִ ים ִמכַפְ תוֹר ַוא ֲָּׁרם ִמ ִּקיר( :ח) הִ נה עיני ֲא ֹדנָּׁי ה' בַ מַ ְמ ָּׁלכָּׁה הַ חַ טָּׁ ָאה וְ הִ ְשמַ ְדתִ י אֹתָּׁ ּה
מעַ ל פְ ני הָּׁ א ֲָּׁדמָּׁ ה אֶּ פֶּ ס כִ י ֹלא הַ ְשמיד אַ ְש ִמיד אֶּ ת בית ַיעֲקֹ ב ְנאֻם ה'( :ט) כִ י הִ נה ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוֶּה
ָארץ( :י) בַ חֶּ ֶּרב
ַו ֲהנִעוֹתִ י בְ כָּׁל הַ ג ֹויִם אֶּ ת בית י ְִׂש ָּׁראל ַכאֲשֶּ ר יִנוֹעַ בַ כְ בָּׁ ָּׁרה וְ ֹלא יִפוֹל צְ רוֹר ֶּ
ָאקים אֶּ ת
יָּׁמּותּו כֹ ל חַ טָּׁ אי עַ ִמי הָּׁ אֹ ְמ ִרים ֹלא תַ גִ יש וְ תַ ְק ִדים בַ עֲדינּו הָּׁ ָּׁרעָּׁ ה( :יא) בַ יוֹם הַ הּוא ִ
ָאקים ּובְ נִיתִ יהָּׁ כִ ימי ע ֹולָּׁם( :יב) לְ מַ עַ ן י ְִירשּו
ֻסכַת ָּׁדוִ יד הַ נֹ פֶּ לֶּת וְ ג ַָּׁד ְרתִ י אֶּ ת פִ ְרציהֶּ ן ַוה ֲִרסֹ תָּׁ יו ִ
אֶּ ת ְשא ִרית אֱדוֹם וְ כָּׁל הַ ג ֹויִם אֲשֶּ ר נ ְִק ָּׁרא ְש ִמי עֲליהֶּ ם ְנאֻם ה' עֹ ׂשֶּ ה זֹאת:
(יג) הִ נה י ִָּׁמים בָּׁ אִ ים ְנאֻם ה' וְ ִנגַש חוֹרש בַ ּקֹ צר וְ דֹרְך ֲענָּׁבִ ים בְ מֹ שְך הַ ז ַָּׁרע וְ הִ ִטיפּו הֶּ הָּׁ ִרים
עָּׁ סִ יס וְ כָּׁל הַ גְ בָּׁ עוֹת תִ תְ מ ֹוגַגְ נָּׁה( :יד) וְ שַ בְ תִ י אֶּ ת ְשבּות עַ ִמי י ְִׂש ָּׁראל ּובָּׁ נּו עָּׁ ִרים נְשַ מוֹת וְ יָּׁשָּׁ בּו
ַאדמָּׁ תָּׁ ם וְ ֹלא
וְ נ ְָּׁטעּו כְ ָּׁר ִמים וְ שָּׁ תּו אֶּ ת יינָּׁם וְ עָּׁ ׂשּו גַנוֹת וְ ָאכְ לּו אֶּ ת פְ ִריהֶּ ם( :טו) ּונְטַ עְ תִ ים עַ ל ְ
ַאדמָּׁ תָּׁ ם אֲשֶּ ר נָּׁתַ תִ י לָּׁהֶּ ם ָאמַ ר ה' אֱֹלהֶּ יָך:
ִינָּׁתְ שּו עוֹד מעַ ל ְ
בפסוק הראשון הנביא אומר שאין עדיפות לעם ישראל על העמים האחרים ,ומבחינת הקב"ה הם כבני
כוש .כאשר אומרים 'כוש' הכוונה היא למקום רחוק ,כמו שרואים במגילת אסתר" :מֵ ה ֹּּדּו ו ְׁעַ ד ּכּוש" [א,
א] .זהו המקום שבו גרים כושיים ,והוא נחשב מעבר להרי החושך .בעולם העתיק הכושיים שגרים אי
שם ,נחשבו גם כן כבזויים ונמכרו פעמים רבות לעבדים .ובכל זאת הנביא אומר שעם ישראל לא טוב
מהם.
איך ניתן לומר דבר כזה? האם אין לנו ייחוס אצל הקב"ה ,האם אנו עם ככל העמים? כנגד ההשוואה
הזו של הנביא עומדת יציאת מצרים ,שזהו מאורע מיוחד לעם ישראל .אך הנביא אומר שאין להתלהב
מיציאת מצרים ,כיוון שדבר זה נעשה לעוד עמים  -הקב"ה העלה את הפלשתים מכפתור ,כלומר
מכרתים .כמו כן הוא העלה את ארם מקיר ,כלומר מארמניה.
אם כן כוונת הפסוק ברורה  -מבחינת הקב"ה עם ישראל כבני כושיים .הנביא אומר זאת בגלל שעם
ישראל חוטאים .אם עם ישראל חושב שחטאיהם יסלחו בגלל הייחוס שלהם ,הם טועים .היחס המיוחד
לא יעזור להם כל עוד הם חוטאים .על כל פנים הרעיון של ההפטרה הוא נבואת תוכחה שעם ישראל
לא יחשבו עצמם כמיוחסים שיכולים לעשות כל מה שהם רוצים .הנביא אומר שהייחוס שלהם לא יעזור
להם  -ומיצוי הדין איתם יהיה ככל העמים.
כעת נראה את ההתאמה של ההפטרה הזו לפרשת אחרי מות .בסוף פרשת העריות התורה אומרת
[ויקרא יח ,כו-כז]:

ּושמַ ְרתֶּ ם אַ תֶּ ם אֶּ ת חֻ ּקֹ תַ י וְ אֶּ ת ִמ ְשפָּׁ טַ י וְ ֹלא תַ עֲׂשּו ִמכֹ ל הַ תוֹעבֹת הָּׁ אּלֶּה הָּׁ אֶּ זְ ָּׁרח וְ הַ גר הַ גָּׁר
(כו) ְ
ָארץ( :כח)
ָארץ אֲשֶּ ר לִ פְ ניכֶּם וַתִ ְטמָּׁ א הָּׁ ֶּ
בְ תוֹכְ כֶּם( :כז) כִ י אֶּ ת כָּׁל הַ תוֹעבֹת הָּׁ אל עָּׁ ׂשּו ַאנְשי הָּׁ ֶּ
ָארץ אֶּ תְ כֶּם בְ טַ מַ ֲאכֶּם אֹ תָּׁ ּה ַכאֲשֶּ ר קָּׁ ָאה אֶּ ת הַ גוֹי אֲשֶּ ר לִ פְ ניכֶּם:
וְ ֹלא תָּׁ ִקיא הָּׁ ֶּ
התורה משווה את עם ישראל לעמים אחרים ,ואומרת שאם הם יחטאו לא יעזור להם הייחוס שלהם,
אלא הארץ תקיא אותם כמו שהקיאה את הגויים הקודמים .זה אותו הרעיון שמופיע בעמוס ,ובאמת
בשני המקומות העונש הוא שהארץ תקיא אותם כמו שהקיאה גויים אחרים.
אם כן ,ראינו שכל שלוש העדויות יכולות להיקשר בצורה נוחה יחסית לפרשת אחרי מות .אמנם לא
ברור כיצד נוצרו שלוש הפטרות ,אך ניתן לומר לגבי שני המנהגים הראשונים שישנו בלבול בגלל שיש
שם פסוקים דומים .בעבר לא הייתה חלוקה לפרקים ופסוקים ,ולכן ציינו שההפטרה היא "התשפט
התשפט" .ויש שהבינו שהכוונה היא ליחזקאל כ'" :הֲ תִ שְׁ פ ֹּט א ֹּתָּ ם הֲ תִ שְׁ פֹוט בֶּן ָאדָּ ם" [ד] .ויש שאמרו
שהכוונה היא ליחזקאל כ"ב" :ו ְׁאַ תָּ ה בֶּן ָאדָּ ם הֲ תִ שְׁ פ ֹּט הֲ תִ שְׁ פ ֹּט" [ב].
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דוגמה לבלבול זה אנו מוצאים ברשימת ההפטרות של עץ חיים ,שזו רשימה של מנהג לונדון לפני
הגירוש .והוא כותב שמפטירים "התשפט התשפט" ומסיימים ב"אני ה'" .המהדיר של מוסד הרב קוק
מציין ליחזקאל פרק כ' ,למרות שבפרק כ' נאמר "הֲ תִ שְׁ פ ֹּט א ֹתָ ם הֲ תִ שְׁ פֹוט" .הוא טעה ,וברור שהכוונה
ה יא לפרק כ"ב .אנו רואים שקל מאוד לטעות בדברים הללו ,ויכול להיות שזה המקור של שני המנהגים
בפרשת יחזקאל.

הפטרת קדושים
נעבור כעת לפרשת קדושים .מנהג אחד הוא ביחזקאל י"ד ,פסוק ב' .אך זה לא מנהג פעיל ,אלא הוא
מופיע בחומש נדיר ולכן נעזוב אותו.
המנהג השני מופיע באשכול בשם יש אומרים ,שהמנהג הוא להפטיר ביחזקאל ט"ז" :בֶּן ָאדָּ ם הֹודַ ע אֶּ ת
י ְׁרּושָּ ַלִם אֶּ ת תֹועֲ ב ֹּתֶּ יהָּ " [ב] .לפי הרמב"ם והתימנים זו ההפטרה של פרשת שמות ,ור' אליעזר בן
הורקנוס אוסר לקרוא אותה [מגילה כה ,ב] .ולכן רוב המנהגים לא נהגו לקרוא אותה כלל .אמנם
הפוסקים הראשונים פסקו נגד ר' אליעזר ,והגמרא אומרת שכן קוראים בהפטרה זו ,אך למרות זאת
אף אחד לא רצה לקרוא את ההפטרה הזו מלבד התימנים.
המנהג השלישי הוא ביחזקאל פרק כ' .המנהג הזה נמצא גם באחרי מות כמו שראינו .המקור הספרותי
להפטרה זו בקדושים זה הרמב"ם ,האשכול באחת הגרסאות שלו והאבודרהם .בפועל התימנים
נוהגים כך ,וכן האיטלקים ,הספרדים וחב"ד.
המנהג הרביעי הוא להפטיר ביחזקאל כ"ב ,וגם את ההפטרה הזו מצינו באחרי מות .את המנהג הזה
מביא הרוקח ,וכך נהגו בערי גרמניה שמנינו לעיל.
המנהג החמישי הוא לקרוא ביחזקאל ל"ו ,בהפטרה של פרשת פרה .מנהג זה מובא באשכול באחת
מהמהדורות .לאשכול ,הוציאו שני מהדורות משני כתבי יד שונים ,ולכן ישנו חילוף בין הנאמר בשני
המקורות.
המנהג השישי הוא בעמוס ט' ז' ,שראינו לעיל כמנהג בפרשת אחרי מות .למנהג הזה אין אב ,אך כך
כתוב בכל החומשים האשכנזים .גם הרב טיקוצ'ינסקי בלוח שלו הגיע למסקנה שזו ההפטרה של
קדושים ,כאשר קוראים את הפרשות בנפרד.
מעבר לזאת יש את מנהג ארץ רומניה ,שקוראים בישעיהו ד ,ג" :ו ְׁהָּ י ָּה הַ נִשְׁ ָאר ְׁבצִּיֹון ו ְׁהַ נֹותָּ ר בִירּושָּ ַלִם
קָּ דֹוש י ֵָאמֶּ ר לֹו ּכָּל הַ ָּּכתּוב לַחַ ּיִים בִירּושָּ ָּלִם" .הקשר בין ההפטרה לפרשה ברור " -קדושים תהיו",
ו"קדוש יאמר לו".
אם כן יש שבעה מנהגים שונים בפרשת קדושים ,ולא מצינו דבר כזה .דווקא בגלל שמדובר בדבר
נדיר ,כנראה שנוצרו מנהגים רבים.
כעת נראה את הקשר של המנהג השישי לפרשה .ההפטרה הזו מתקשרת דווקא לפסוק הראשון:
"קְׁ ד ֹּשִ ים תִ הְׁ יּו ִּכי קָּ דֹוש אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶּם" [יט ,ב] .כנגד זה באה ההפטרה ואומרת "הֲ לֹוא ִכ ְׁבנֵי כֻשִ ּיִים
אַ תֶּ ם לִי ְׁבנֵי י ִשְׁ ָּראֵ ל נְׁאֻ ם ה'" .נזכור שהטענה של הקדושה שימשה גם את קרחּ" :כִי כָּל הָּ עֵ דָּ ה ֻּכלָּם
קְׁ ד ֹּשִ ים ּובְׁתֹוכָּם ה' ּומַ ּדּועַ תִ תְׁ נַשְׁ אּו עַ ל קְׁ הַ ל ה'" [במדבר טז ,ג] .כנגד התפיסה הזו של קרח ,בא הנביא
ואומר שאם עם ישראל לא יתנהגו כקדושים ,הם יהיו כמו בני כוש.
נראה שהדבר הזה בא ללמד על ההבדל בין המנהג הארץ ישראלי למנהג הבבלי .המנהג הבבלי לוקח
את מה שכתוב בתורה ומחפש את הביקורת בנביא על כך .לדוגמה ,התורה מצווה על קרבנות,
וההפטרה היא דווקא הביקורת על ההקפדה המופרזת על דיני הקרבנות .הנביאים באו לצוות לקיום
התורה ,ואם ישנה הפרזה על חשבון דברים אחרים ,הנביאים מבקרים על כך .אם העם הפריז בענין
הקרבנות על חשבון דברים אחרים ,מתאים מאוד להפטיר בתוכחת הנביאים על כך .גם פה התורה
אומרת "קדושים תהיו" ,וקורח הבין את זה לא נכון .לכן אומר הנביא שהקדושה תלויה במצוות.
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לעומת זאת ,ההפטרה הארץ ישראלית מחפשת את הדבר ההפוך ,היא מחפשת את מה שנאמר
בתורה בדברי הנביאים.

המנהג בפועל
בפועל ,כאשר פרשיות אחרי מות וקדושים מחוברות ,פסק הרמ"א על פי המרדכי שקוראים את
ההפטרה של אחרי-מות ,שהיא פרק ט' בעמוס [אורח חיים תכח ,ח]:

וכשקורין ב' פרשיות מפטירים באחרונה (מרדכי פ' בני העיר) ,בלבד באחרי מות וקדושים
דמפטירין הלא כבני כושיים שהיא הפטרת אחרי מות
הפוסקים האחרונים שאלו למה יוצא דופן המקרה של אחרי מות וקדושים שקוראים את ההפטרה
הראשונה ולא את ההפטרה האחרונה .נראה שהרמ"א פסק כך כי באמת זו ההפטרה של קדושים.
אלא שמכיוון שחלק מהאשכנזים בגרמניה הפטירו בפרשת אחרי מות את פרק א' בעמוס ,ולפי מנהגם
היה צריך לקרוא "התשפט התשפט" כאשר הפרשות מחוברות ,בא הרמ"א ואומר שיש לקרוא את
"הלא כבני כושיים" .זאת מכיוון שבאמת זו ההפטרה של קדושים ,ובאמת בחומשים כך מצויין .אם כן
אין פה באמת יוצא מן הכלל.
נביא דוגמה לדבר זה .בתורה כתוב שאסור לאכול ארנבת ושפן בגלל שהם מעלי גרה אך לא מפריסי
פרסה .אך החוקרים אומרים שהארנבת והשפן לא מעלי גרה .מסבירים הפרשנים שבתורה נאמר כך
בגלל שהם נראים כאילו הם מעלי גרה ,בגלל שהם לועסים לאורך זמן רב .התורה נותנת סימנים של
הבהמה הכשרה והטרפה ,ומישהו עלול לטעות בשפן וארנבת .ולכן התורה אומרת שהם מעלי גרה כדי
לאסור את אכילתם .התורה אומרת שגם אם הם מעלי גרה  -הם לא מפריסי פרסה ולכן הם טמאים.
ובאמת הרבה פעמים אומרים לנו משהו כדי שלא נטעה ,ומנמקים את הסיבה הלא אמיתית .הסיבה
האמיתית שארנבת ושפן אסורים היא בגלל שאין להם כלל סימני טהרה .אך לשיטת הטועה שמדובר
במעלי גרה  -בכל זאת הם לא מפריסי פרסה לכן הם טמאים.
אותו הדבר קרה גם אצלנו .באמת בשבת אחרי-מות וקדושים מחוברות יש להפטיר ב"הלא כבני
כשיים" בגלל שזו ההפטרה של פרשת קדושים .אך כיוון שהאשכנזים שבויים בכך שזו ההפטרה של
אחרי מות ,הרמ"א אומר שלדעת אלו שנוהגים כך יש פה מנהג מיוחד .אך האמת היא שאין פה כל
מנהג מיוחד ,אלא קוראים את ההפטרה השניה שבפרשות המחוברות .הבלבול יצר את המקרה
היוצא-דופן.
הלבוש שם חולק על הרמ"א ,ובסימן תצ"ג הוא מסביר שמה שכתוב ברמ"א מבוסס על הטעות
שבחומשים .לדעתו הטעות היא שמודפס שההפטרה של אחרי מות זה "התשפט התשפט" ,ושל
קדושים "הלא כבני כשיים" .אך האמת היא שבמקור התשפט התשפט זו ההפטרה של פרשת קדושים,
ודווקא אותה יש לקרוא .אם כן ,אין פה שום דבר יוצא דופן לשיטת הלבוש ,אלא מדובר בתיקון טעות
בלבד .האמת לשיטתו היא שקוראים את ההפטרה של פרשת קדושים .אך המגן אברהם אומר שלא
נהגו כך [תכח ,י] ,אלא נהגו לקרוא את הלא כבני כושיים .וכך אמר גם המשנה ברורה [שם ,כו].
המטה משה ,שהיה פוסק חשוב בעניינם אלו ניתח את דברי הרמ"א והגיע לרעיון חדש [תנד] .הוא
מסביר שהמטרה היא להימנע מלקרוא הפטרה שעוסקת בתועבות ירושלים .הוא אומר שיש לקרוא את
ההפטרה של אחרי מות שזה "הלא כבני כשיים" ,ויש להפטיר בה למרות שהיא ראשונה .זאת מכיוון
שיש להימנע כמה שאפשר מקריאת "התשפט התשפט" ,בגלל שנאמר שם" :הֲ תִ שְׁ פ ֹּט הֲ תִ שְׁ פ ֹּט אֶּ ת עִ יר
הַ ּדָּ מִ ים ו ְׁהֹודַ עְׁ תָּ ּה אֵ ת ּכָּל תֹועֲ בֹותֶּ יהָּ " .הפסוק הזה מזכיר לנו את יחזקאל ט"ז שפותח באותה הצורה,
ולזה התנגד ר' אליעזר .אם כן אומר המטה משה שיש להימנע מהקריאה הזו .במקרה נדיר שהפרשות
נפרדות ,אין לנו ברירה וקוראים את "התשפט התשפט" שמדובר שם על תועבות ירושלים .אך במקרה
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הפטרות  -סוכם ע"י תלמידים

שהפרשות מחוברות אנו נעדיף את "הלא כבני כשיים" על פני הודעת תועבות ירושלים .וגם אם נאמר
שאין הלכה כר' אליעזר ,העובדה היא שבשמות נמנעים מלקרוא את תועבות ירושלים.

מנהג ירושלים
כעת בא דבר חדש .בירושלים אמרו שאפילו כאשר הפרשות נפרדות ,לא יקראו את תועבות ירושלים.
הסברה היא ש בירושלים לא יקראו על תועבות ירושלים .במקום זאת ,הם בחרו לקרוא את המנהג
השישי" :הלא כבני כשיים" .כך נוצר המנהג המשונה ששבת אחר שבת קוראים את אותה ההפטרה.
דבר דומה יכול לקרות גם בפורים המשולש .הפוסקים אומרים שקוראים אז בירושלים "ויבא עמלק",
וקוראים את מלחמת שאול בעמלק ,למרות שקראו זאת כבר בשבת זכור.
החומרה הזו שלא לקרוא על תועבות ירושלים צמחה לא בגלל חומרה בהלכה ,כיוון שאין מי שאמר
שהלכה כר' אליעזר .החומרה נבעה בגלל המעשה שהיה שנוגע בבעל הקורא [מגילה כה ,ב]:

מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר הודע את ירושלים את תועבותיה,
אמר לו :עד שאתה בודק בתועבות ירושלים  -צא ובדוק בתועבות אמך .בדקו אחריו
ומצאו בו שמץ פסול.
בעקבות המעשה הזה ,אין בעל קורא שיסכים לקרוא את הפרק הזה .הרי אם הוא קצת תלמיד חכם
הוא מכיר את דברי ר' אליעזר ,והוא לא מוכן ללכת נגדם .לכן נאלצו לחפש הפטרה אלטרנטיבית ברוב
המקומות.
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