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מוקדש בהערכה
לרב יהורם מזור

אב בית הדין של מועצת הרבנים המתקדמים,
מורה, עמית וחבר,

המוביל את מיזם הדרשות על פרשות השבוע שנים רבות,
ע הגיעו לשנת השבעים
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פתח דבר

בשנים האחרונות הועשר מדף הספרים הישראלי בספרים רבים, המציעים קריאה 
עכשווית בפרשות השבוע. בהקשר זה, הספר המונח בידכם מצטרף לאותה שורה 
ארוכה של כותרים, המבטאים את העניין ההולך וגדל של קהלים ישראליים רחבים 
ייחודי  מה  דבר  גם  זו  רחבה  באסופה  יש  זאת,  עם  לדורותיה.  היהודית  בתרבות 
פרשות  וארבע  לחמישים  בו  המוצעים  והקריאות  המאמרים  רוב  פחות.  ושכיח 
התורה אינם מבוססים על עיון אינטלקטואלי או על קריאה יצירתית בלבד, אלא 
הם פרי העמידה של רבנים ורבות בפני קהילותיהם, כדרשנים, כמנהיגות רוחניות 
וכמקהילי קהילות. למרות העלאתן על הכתב ואף שעברו תחת יד עורכת מיומנת, 
מן  פה,  בעל  הנאמרות  מילים  ובראשונה  בראש  הן  זה  בספר  המקובצות  המילים 
לבין  רבה  ובין  קהילתו  לבין  רב  בין  השיח  מן  מרכזי  חלק  העיניים,  ובגובה  הלב 
מאזיניה. בכך מבקש הספר להמשיך לא רק את המסורת הפרשנית של התורה, אלא 
כ־"דרישת  זמנית  בו  בתורה  לקרוא  ביקשה  אשר  זו   - הדרשנית  המסורת  את  גם 
שלום" מדורות העבר, אבל גם כדרישה לבחון את מעשינו הנוכחיים ואת כוונותינו 
לעתיד, כיחידים וכקהילה. ממש כשם שספר זה משתלב במאמץ לחדש את תחושת 
הביתיות של היהודי הישראלי בתוך אוצרות הרוח של העם היהודי, כך הוא משתלב 
רוח  חיי  על  המבוססים  בישראל,  הקהילתיים  החיים  ולחיזוק  לטיפוח  במאמץ  גם 

עשירים ועל חיי מעשה, בבית, בבית הכנסת וברחובה של העיר.
ספר זה הוא בבחינת "מעט המחזיק את המרובה" וגם בגדר "מעט מתוך המרובה". 
מאה ועשרים דרשותיו ומאמריו נבחרו מבין מאות רבות של דרשות הנמסרות מדי 
ביישובים  בערים,   - הארץ  רחבי  בכל  הרפורמית  היהדות  קהילות  בעשרות  שנה 
של היהדות  פעילותה  הן ביטוי נוסף להרחבת  אלו  ובקיבוצים. דרשות  קהילתיים 
חדשות  קהילות  מצטרפים  שנה  מדי  כאשר  ולהשתרשותה,  בישראל  הרפורמית 
ורבנים חדשים למעגל לומדי התורה ודורשיה. מאמרי המבוא והנספחים העוסקים 
בין השאר במנהגי הקריאה בתורה ובנביאים בבתי הכנסת במרוצת הדורות ובדורנו 
התורה  תלמוד  שגרת  לבין  בדרשות  הנאמר  בין  ההדוק  הקשר  את  מבטאים  אנו, 
והתפילה בקהילות ובבתי הכנסת, בבחינת "גדול תלמוד המוביל לידי מעשה" (בבלי 
ונחתמים  העבר,  מנהגי  בסקירת  פותחים  אלו  מאמרים  כאמור,  ע"ב).  מ  קידושין 
החשובים  המאפיינים  מן  אחד  האחרונים.  בדורות  שעוצבו  למנהגים  בהתייחסות 
של מנהגים אלו הוא המאמץ להעניק לקולן של הנשים הקוראות בתורה והדורשות 
אותה מקום מרכזי ובולט. עניין זה הוא מדגליה החשובים של היהדות הרפורמית 
ידי  על  גם  זה  דגל  מונף  אט  אט  כיצד  לראות  שמחים  ואנו  ובתפוצות,  בישראל 
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חוגים, קהילות וזרמים נוספים. ברוח זו נבקש להודות לעורכות הספר, הרבה תמר 
דבדבני והרבה אלונה ליסיצה, שעסקו בו באהבה, בתבונה ובקפידה. לתורמי מאמרי 
המבוא והנספחים, וכמובן - לכל הרבנים והרבות שהעידו את דרשותיהם. תודה גם 
לעורכות הספר ולהוצאת הקיבוץ המאוחד - שותפתנו לספריית היהדות המתקדמת 

בישראל.
ובנתיבות  נועם  בדרכי  עמה  ולהתהלך  ולהאדירה,  תורה  להגדיל  שנזכה  הלוואי 

שלום.

הרב גלעד קריב
מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל

אדר תשע"ח, מרץ 2018
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תמר דבדבני, אלונה לי�יצה קריאת התורה, ההפטרה 
והדרשה במרוצת הדורות והיום

לשורש דר"ש, שאנו משתמשים בו היום כדי לתאר דברי פרשנות על פסוקי התורה 
או על פרשת השבוע כולה, יש משמעות נוספת, והיא לתבוע, לבקש בתוקף. בדומה 
למשמעות הביטוי "לדרוש את ה'", מתוארים חיפושיו של אדם אחרי האל, בקשתו 
רצון  נפש,  מעומקי  היוצאת  לִקרבה  קריאה  מתפשרת,  ובלתי  תקפה  בקשה  אותו, 

אדם להתייצב מול האל ולהכיר אותו. 
גם בדרשות לתורה אנו באים אליה וניצבים מולה. אנו דורשים מהתורה את הזכות 
והמודרניות.  הנצחיות  העמוקות,  משמעויותיה  את  סודותיה,  את  לגלות  להכירה, 
וכל  דרשן  כל  ביקשו  ישראל  בעם  רבים  דורות  במשך  ונכתבו  שנאמרו  בדרשות 
דרשנית למצוא את הקשר האישי והמיוחד בינו ובין התורה, בינה ובין עולמה האישי 
וזה הסובב אותה, להתרחשויות המתוארות בטקסט וציוויו. הדרשה היא כלי שנועד 
לבנות גשר בין טקסט עתיק, שהיה משמעותי לאמותינו ולאבותינו ובין הדור הנוכחי 

ואתגריו. לעתים דרשה היא מרָאה המאפשרת לנו למצוא את השתקפותינו בתורה.
עתיק  טקסט  להישאר  שלא  ממנה  ודורשים  התורה  אל  באים  אנחנו  שנה  בכל 
מקודש ומרוחק, כזה הניצב במדף גבוה בארון ספרים נשכח במוזיאון, שמבקרים בו 
לעתים רחוקות לביקורים רשמיים בלבד. אנו דורשים בתורה כדי שתמשיך ללוות 
אותנו בחיי היומיום שלנו, להדריכנו וללמדנו גם על העולם החדש והמשתנה שאנו 
חיים בו. אנו באים לדרוש בתורה מתוך אמונה כי יש בה כדי להעניק לנו השראה 
כמו לדורות הקודמים, השראה והצבת דרכים להיות בני אדם טובים ומוסריים יותר. 
חלק מהדרכים שהתורה מציבה הן דרכים יהודיות מיוחדות לעמנו, וחלקן דרכים 

המתאימות לכל אדם באשר הוא. 
דרשה באה לעולם ברגע שבו אנו מאמינים כי הטקסט של התורה חי ופועם בלבנו 
ולא מספיק רק לקרוא בו, גם אם הקריאה נעשית בקול ובטקס מהודר בבית הכנסת 
ברוב עם. דרשה נוצרת מתוך ההבנה כי התורה קרובה אלינו ורלוונטית לנו, למרות 
מאות השנים שעברו מאז חיבורה ומאז כינון המסורת לקרוא בה בקצב מסוים בכל 

שנה מחדש.

קריאה בתורה בציבור

ְמעּו ּוְלַמַען  ָעֶריָך ְלַמַען ִיׁשְ ׁשְ ר ּבִ ף ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ים ְוַהּטַ ׁשִ ים ְוַהּנָ ַהְקֵהל ֶאת־ָהָעם ָהֲאָנׁשִ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת. ל־ּדִ ְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת־ה' ֱאלֵֹהיֶכם ְוׁשָ

דברים לא, 12 
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קריאת  משמעות  את  היטב  מבטאת  שלעיל,  בפסוק  המתוארת  "הקהל",  מצוות 
על  ולנהוג  אותם  ללמוד  התורה,  דברי  את  לשמוע  כולו  העם  על  בציבור:  התורה 
פיהם. על פי הכתוב, על מצווה זו להתקיים אחת לשבע שנים, בחג הסוכות בשנת 
את  מצא  התורה  בהכרת  מחויב  העם  כל  לפיו  העיקרון  אולם  (שם, 10),  השמיטה 

יישומו גם בקריאת התורה השבועית בבתי הכנסת. 
קשה לדעת מתי החל הנוהג של קריאת התורה בבתי הכנסת מדי שבת. מקורות 
יהודיים ואחרים מסוף ימי הבית השני מעידים שבבתי הכנסת נהגו לקרוא בתורה 
בשבת וללמדה לציבור. בתלמוד מוצע, שעזרא הסופר הוא שתיקן "שקורין במנחה 
בשבת וקורין בשני ובחמישי" (בבלי בבא קמא פב ע"א). כלומר, עזרא הוסיף להלכה 
קרנות",  יושבי  בשבת - "משום  מנחה  בתפילת  בתורה  לקרוא  החיוב  את  הנהוגה 
שאינם פנויים לשמוע את הקריאה במהלך השבוע - ובימי שני וחמישי. מקור זה 
מרמז שמנהג קריאת התורה בשבת (בתפילת השחרית) קדם לעזרא, ובתקופתו כבר 

היה עניין רגיל וידוע.
התלמוד חולק על זה ומציע, שאפילו התקנה לקרוא את התורה בימי שני וחמישי 
ר ְולֹא־ ְדּבָ ּמִ ת־ָיִמים ּבַ לֹׁשֶ ְלכּו ׁשְ קדומה לעזרא. הוא לומד זאת ממדרש על הפסוק "ַוּיֵ

ָמְצאּו ָמִים" (שמות טו, 22):
ִים"  ַלּמַ ְלכּו  ָצֵמא  ל  ּכָ שנאמר "הֹוי  תורה,  אלא  מים  אין  אמרו  רשומות  דורשי 
נביאים  עמדו  ִנלּאו.  תורה  בלא  ימים  שלשת  שהלכו  כיון   -  (1 נה,  (ישעיה 
שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ומפסיקין באחד בשבת, וקורין בשני 
ומפסיקין שלישי ורביעי, וקורין בחמישי ומפסיקין ערב שבת, כדי שלא ילינו 

ג' ימים בלא תורה.
בבלי בבא קמא פב ע"א

בימי  גם  בתורה  לקרוא  שיש  שתיקנו  הם  המדבר  שבדור  הנביאים  זה  מדרש  לפי 
כמים  שהיא  תורה,  בלי  ימים  שלושה  העם  יעמדו  שלא  כדי  ובשבת,  וחמישי  שני 
וקובעת  זו  עמדה  מקבלת  שם  התלמודית  הסוגיה  במדבר.  צמאה  לנפש  המחיים 
שעזרא הוסיף תקנות אחרות לנוהלי הקריאה בתורה, ובהן הגדלת מספר הקוראים 

ומספר הפסוקים הנקראים במהלך השבוע.
בתפילת  וכן  כולה),  (הפרשה  בבוקר  בשבת  הכנסת  בבתי  התורה  נקראת  בימינו 
מנחה של שבת (חלק מפרשת השבוע הבא) ובימי שני וחמישי (חלק מפרשת השבוע). 
קריאת התורה נעשית במניין. לפי המסורת ההלכתית כולל המניין עשרה גברים, 
אולם בקהילות המשתייכות לתנועות היהודיות הליברליות גם נשים נספרות למניין. 
החיוב במניין נקשר לכך שקריאת התורה היא אחד מחלקי התפילה "שבקדושה", 
אך נדמה שיש בו גם שימור למצוות ה"הקהל", לפיה שייכת התורה לכל הציבור, 

ולכן כל הקהל מחויב לשמוע דבריה וללמוד מהם. 
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פרשת השבוע

חלוקת התורה לחמישים וארבע פרשות מקורה בבבל, שם נהגו לפרוׂש את קריאת 
התורה על פני שנה שלמה ולחגוג את סיומה בשמחת תורה. בארץ־ישראל חולקה 
עולה  המקורות  מן  אחת.  שנה  במהלך  הסתיימה  לא  וקריאתה  לסדרים,  התורה 
סדרים.   141 או   167  ,154 לסדרים:  לחלוקה  שונות  שיטות  במקביל  התקיימו  כי 
הייתה  לא  בארץ־ישראל  שהקריאה  הטוענים  חוקרים  יש  אלה,  גילויים  בסיס  על 
מוסדרת ומאורגנת, וכי בכל קהילה ובכל בית כנסת קראו בתורה בקצב אחר ועל פי 
חלוקה אחרת של סדרים. חוקרים אלה גורסים שקריאת התורה בארץ־ישראל ארכה 
בין שלוש שנים לשלוש שנים ומחצה, ובכל מקרה לא נחגג סיום הקריאה בשמחת 
 - מאפשרת  לסדרים  החלוקה  משיטות  אחת  שכל  טוענים,  אחרים  חוקרים  תורה. 
בדרכים שונות של התאמה - לסיים שני מחזורים של קריאה בתורה במהלך שבע 
בכוונה  מאורגנת  הייתה  בתורה  הארץ־ישראלית  הקריאה  זו,  עמדה  לפי  שנים. 
תחילה, כך שאפשר יהיה לחגוג את סיומם של שני מחזורי קריאה בשמחת תורה 
בשנת השמיטה, בתיאום עם מצוות ה"הקהל" (להרחבה, ראו במאמרו של שלמה 

נאה: "סדרי קריאת התורה בארץ־ישראל: עיון מחדש", תרביץ סז, 187-167).
בימינו אומץ המנהג הבבלי של חלוקת התורה לפרשות, ומדי שבוע נקראת אותה 
הוא  בהם  והעיקרי  רבים,  יתרונות  זו  לשיטה  היהודי.  העולם  רחבי  בכל  הפרשה 

האחידות, המאפשרת שיח משותף ותחושת שייכות. 
מספר פרשות השבוע - חמישים וארבע - תואם את מספר השבתות בשנה מעוברת 
(במהלכה מוסיפים עוד חודש כדי לאפשר תיאום בין לוח השנה העברי, המבוסס על 
שנת הירח, ובין מחזוריות העונות בטבע, המבוססת על שנת השמש). החיוב לסיים 
את קריאת התורה בשנה אחת דורש צמצום של מספר הפרשות במהלך שנה רגילה. 
לצורך כך מחוברות פרשות קצרות זו לזו ויוצרות צמדים קבועים (ויקהל־פקודי, 

תזריע־מצורע, אחרי מות־קדושים, בהר־בחוקותי, נצבים־וילך). 
פרשות השבוע אינן שוות באורכן ובעומס תכניהן. יש ביניהן ארוכות מאוד ועמוסות 
והעמקה  יותר  משמעותי  קשב  לו  ולאפשר  הציבור  על  להקל  מחשבה  מתוך  מאוד. 
העולם  ברחבי  שונות  בקהילות  אומצה  התורה,  מן  הנקראים  בתכנים  יותר  גדולה 
שיטה חדשה לחלוקת הקריאה בתורה. שיטה זו שומרת על החלוקה הקבועה לפרשות 
השבוע, הלקוחה ממסורת הקריאה הבבלית, ומחדשת את מעגל שלוש שנות הקריאה 
מן המסורת הארץ־ישראלית. לפי שיטה זו, מחולקת כל פרשה לשלושה חלקים (עם 
התאמות נדרשות), כאשר בכל שנה נקרא רק חלק אחד מתוכם. מחד גיסא, קהילות 
שכן  התורני,  היהודי  בשיח  אחיותיהן  עם  השותפות  על  שומרות  זו  בשיטה  הנוהגות 
גם הן עוסקות באותה הפרשה בכל שבוע. מאידך גיסא, קריאת התורה בבתי הכנסת 

שלהן קצרה יותר ומתאימה יותר לאפשרויות הקשב של קהל מגוון ורב־גילאי. 
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חלוקת כל פרשה לשלושה חלקים דורשת תכנון, ויש בה גם כדי להציע פרשנות, 
שכן הפרדה בין סיפורים שונים או הצמדה שלהם יחד יכולות לכוון להבנות שונות 
של מסרים ורעיונות. הצעה לחלוקה כזו, בעבור קהילות המעוניינות בכך, פורסמה 

על ידי התנועה הרפורמית ומופיעה בסוף הספר (עמ' ====).

עלייה לתורה

קריאת התורה היא הרגע המיוחד והמרומם ביותר בתפילת הציבור, הרגע בו נפתח 
התפקידים  אחד  כול.  לעיני  גלויים  התורה  ספרי  ובו  הקהילה,  לב  הקודש,  ארון 
המשמעותיים והמכובדים ביותר בתפילת הציבור הוא לעלות לתורה או לקרוא בה. 
קריאת התורה בבית הכנסת אינה נעשית ברצף אחד והיא מחולקת לקטעים. בתקופת 
חז"ל נהגו שכל קטע נקרא בידי אדם אחר, שהיה עולה אל הבימה וקורא ממנה. לכן 
נקרא כל קטע "עלייה". בתקופות מאוחרות יותר, כאשר התמעטו האנשים היודעים 
בימינו  ו"העולה".  תפקידי "הקורא"  הופרדו  הטעמים,  ולפי  כראוי  בתורה  לקרוא 
העולים לתורה אינם מחויבים לקרוא בה, ותפקידם לברך על התורה ולעקוב אחר 

הקריאה ממנה. 
חלוקת  של  המשמעותיים  הכללים  מן  שניים  עליות.  לשבע  מחולקת  פרשה  כל 
לא  שהעלייה  והקפדה  לפחות,  פסוקים  שלושה  בת  עלייה  כל  היות  הם  העליות 

תסתיים בגנאי (כלומר, במילים קשות, בקללה או במוות). 
בקריאת התורה בשבת נקראים לעלות לתורה שבעה אנשים שונים. במנחה של 
שבת ובימי שני וחמישי יש שלוש עליות בלבד. קוראים בתורה גם בחגים ובמועדים 

במהלך השנה, ומספר העליות הנדרשות בכל אחד מהם שונה.
וישראל.  לוי  כהן,  הוא:  בשבת  לתורה  העולים  שסדר  לומדים,  חז"ל  ממקורות 
כלומר, בשתי העליות הראשונות מכבדים כהן ולוי, ולעליות הבאות אפשר לקרוא 
לכל אחד מישראל. בקהילות היהדות הליברלית אין מייחסים כבוד מיוחד לכוהנים 

וללוויים, ולכן אין שמורות להם עליות מיוחדות.
יחס ההלכה לקריאה בתורה בידי נשים השתנה במהלך הדורות. בתוספתא נאמר: 
"הזבין והזבות והנדות והיולדות מותרין לקרות בתורה..." (תוספתא מכות ב, יב). 
 - יולדות)  או  נידות  (זבות,  טמאות  היותן  בעת  אפילו   - שנשים  מלמד  זה  מקור 
מותרות לקרוא בתורה. יחסו של התלמוד הבבלי לעניין זה אחר. שם נמצא ציטוט 
השינוי:  תכלית  ממנו  שונה  גם  אך  שבתוספתא,  לזה  מאוד  דומה  תנאי  מקור  של 
"הזבים והמצורעים ובאין על נידות מותרים לקרות בתורה" (בבלי ברכות כב ע"א). 
במקור זה לא נזכרות נשים בין אלה המותרים לקרוא בתורה, וניכרת תזוזה מגדרית 
(גברים  הנידות"  על  ל"באין  הופכות  שבתוספתא  "נידות"  למשל,  העצם:  בשמות 
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שמקיימים יחסי מין עם נשים נידות) בתלמוד. מקור אחר המעיד על שינוי ביחס 
לקריאת נשים בתורה נמצא אף הוא בתלמוד:

הכל עולין למנין שבעה ואפילו קטן ואפילו אשה, אבל אמרו חכמים אשה לא 
תקרא בתורה מפני כבוד צבור.

בבלי מגילה כג ע"א

מקור זה מציין שמעיקר הדין מותר לנשים לעלות לתורה (כחלק משבעת העולים, 
שכאמור לעיל בעבר היו גם קוראים בעצמם בתורה) אלא שמטעמי "כבוד ציבור" 
נגזר שלא יעשו כן. יש הטוענים שקריאת אישה בתורה עלולה הייתה להביך גברים 
שלא ידעו לקרוא, וכדי למנוע מבוכה זו מנעו מנשים לעלות לתורה ולקרוא ממנה. 

לפי פירוש זה, המילה "ציבור" מתייחסת לגברים בלבד.
וקוראות  לתורה  נשים  עולות  היהודיים,  הזרמים  מכל  רבות,  בקהילות  בימינו, 
"כבוד  המושג  של  חדשה  בהבנה  למצוא  אפשר  זה  לנוהג  הלכתי  בסיס  ממנה. 
חמורה  פגיעה  זו  ותהיה  מלא,  באופן  ב"ציבור"  הנשים  שותפות  בימינו  ציבור": 

בכבוד הציבור לּו תימנע מהן הזכות להיות שותפות גם בקריאת התורה. 
העולים לתורה מברכים לפני הקריאה ולאחריה:

נוסח חלופינוסח מסורתי
ברכה לפני קריאת התורה:

בָֹרְך. ְרכּו ֶאת ה' ַהּמְ העולים מברכים: ּבָ
בָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. רּוְך ה' ַהּמְ הקהל עונה: ּבָ

בָֹרְך ְלעֹוָלם  רּוְך ה' ַהּמְ העולים מברכים: ּבָ
ָוֶעד.

ה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ל  נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ  ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתוָרתֹו.   ָהַעּמִ

ה ה' נֹוֵתן ַהּתוָרה. רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ברכה לפני קריאת התורה:

בָֹרְך. ְרכּו ֶאת ה' ַהּמְ העולים מברכים: ּבָ
בָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. רּוְך ה' ַהּמְ הקהל עונה: ּבָ

בָֹרְך ְלעֹוָלם  רּוְך ה' ַהּמְ העולים מברכים: ּבָ
ָוֶעד.

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ַלֲעבֹוָדתֹו  ֵקְרָבנּו  ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 

ּתֹוָרתֹו. 
ה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוְך ַאּתָ ּבָ

ברכה לאחר הקריאה בתורה:

ה ה', ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
י עֹוָלם ָנַטע  ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחּיֵ ֲאׁשֶ

תֹוֵכנּו.  ּבְ
ה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוְך ַאּתָ ּבָ

ברכה לאחר הקריאה בתורה:

ה ה', ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָנַטע  עֹוָלם  י  ְוַחּיֵ ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָלנּו  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ

תֹוֵכנּו.  ּבְ
ה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוְך ַאּתָ ּבָ
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הפטרה

קריאה  מצורפת  השנה  במהלך  ומועדים  ובחגים  (בבוקר)  בשבת  התורה  לקריאת 
מספרי הנביאים. קריאה זו מכונה בשם "הפטרה".

פרשן התפילות ר' דוד אבודרהם (ספרד, המאה ה־14) מסביר את מקור המושג 
(ספר  התורה"  מקריאת  בה  נפטרין  שהיו  לפי  הפטרה,  נקראת  "ולכן  "הפטרה": 
המאה  צרפת,  מאיר,  בן  (יעקב  תם  רבנו  של  בשמו  שבת).  של  שחרית  אבודרהם, 
ה־12) אבודרהם מספק גם הסבר נוסף: "כיון שנפתח ספר תורה אסור לדבר אפילו 
יפטירו  מלשון  והוא  ולדבר,  לפתוח  הותרו  התורה  קריאת  ולאחר  הלכה...  בדבר 
בשפה, ומלשון פטר רחם, פתוח" (שם, שם). הצעה נוספת שלו מחברת בין מושג 
שני  אפיקומן".  הפסח  אחר  מפטירין  "אין  הפסח  מהלכות  המוכר  הביטוי  ובין  זה 
היא  ההפטרה   - אבודרהם)  של  בלשונו  ("סילוק"  ובפרידה  בסיום  עוסקים  אלה 
ולעבור  בשבת  השחרית  מתפילת  להיפרד  בתורה,  הקריאה  את  לסיים  המאפשרת 

הלאה לתפילת המוסף. 
בגזירות  נעוץ  הוא  אבודרהם  לדעת  ברור.  אינו  ההפטרה  בקריאת  החיוב  מקור 

היוונים:
ולמה מפטירין בנביאים? לפי שגזרו על ישראל שלא יקראו בתורה וכנגד שבעה 
שהיו עולין לקרות בתורה ואין קורים פחות משלשה פסוקים עם כל אחד ואחד 

תקנו לקרות כ"א פסוקים בנביאים ולא יפחות מהם.
ספר אבודרהם, שחרית של שבת

מספרי  לקרוא  היהודים  את  דחפו  בתורה  לקרוא  שלא  שהגזירות  טוען,  אבודרהם 
מספר  ההפטרה:  קריאת  נהלי  את  גם  להסביר  לו  מאפשרת  זו  הבנה  הנביאים. 
הפסוקים הנדרש - לפחות עשרים ואחד פסוקים - משמש כזכר למספר הפסוקים 
חייב  מהם  אחד  שכל  לתורה,  עולים  (שבעה  שבת  של  התורה  בקריאת  המינימלי 

לקרוא לפחות שלושה פסוקים). 
כנגד  הוא  בתורה  לקריאה  בצמוד  הנביאים  בספרי  לקריאה  אחר  אפשרי  הסבר 
הכתות, שלא הכירו בקדושת ספרי הנביאים, ולכן ביקשו הרבנים להנכיח גם ספרים 

אלה בבתי הכנסת. 
בחירת  אולם  השני,  הבית  ימי  בסוף  כבר  מוכר  מנהג  הייתה  ההפטרה  קריאת 

ההפטרות לא נתקבעה, ואף בימינו קיימים הבדלים בין העדות בעניין זה. 
סתמית.  אינה  התורה  בפרשות  השבועית  לקריאה  והתאמתן  ההפטרות  בחירת 
פעמים רבות נזכרים בהפטרה נושאים העולים גם בפרשה. האופי השונה של ספרי 
והבנה  התורניים  התכנים  של  פרשנית  קריאה  לעתים,  מאפשר,  והתורה  הנביאים 
דרשנית שלהם. במקרים אחרים אין בחירת ההפטרה נשענת על תוכן הפרשה אלא 
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על נקודת ציון במעגל השנה היהודית. באופן זה משמשות הפטרות מסוימות כעין 
ההפטרות  עשר  למשל  הן  כאלה  השנה.  לוח  ובין  בתורה  הקריאה  מחזור  בין  גשר 
הנקראות בשבועות המקיפים את ט' באב: שלוש ההפטרות שלפני ט' באב קרויות 
לאחריו  הנקראות  ההפטרות  ושבע  פורענות),  של  (שלוש  דפורענותא"  "תלתא 
קרויות "שבעתא דנחמתא" (שבע של נחמה). הפטרות אלה מסמנות את התהליך 
הרוחני שאמור העם היהודי לעבור מי"ז בתמוז ועד לימים הנוראים, תהליך הכולל 

אבלות, חשבון נפש, חידוש הקשר עם אלוהים והתעלות דתית. 
למניין  נספר  אינו  ההפטרה  קורא  בתורה.  הקריאה  לאחר  קוראים  ההפטרה  את 
שבעת העולים לתורה, ולכבודו קוראים שוב את הפסוקים האחרונים של הפרשה, 
הקרויים על שמו - "מפטיר". בשבתות מיוחדות קטע ה"מפטיר" אינו לקוח מפרשת 

השבוע אלא מספר תורה נוסף, והוא עוסק בנושאים הקשורים במועדן. 
טעמי  בו  (שמופיעים  ומוטעם  מנוקד  תנ"ך  מתוך  כלל,  בדרך  נקראת,  ההפטרה 

המקרא), והמפטיר מברך לפניה ולאחריה. 

דרשה

במשמעויות  זה  שורש  משמש  במקרא  דר"ש.  השורש  מן  גזור  "דרשה"  המושג 
שונות, שעיקרן חיפוש, חקירה ובקשה (ראו למשל: בראשית ט, 5; דברים יג, 15; 
מעמיק.  לימוד  של  בהוראה  זה  שורש  משמש  חז"ל  בספרות   .(7 כח,  א  שמואל 
המושג "מדרש" גזור גם הוא משורש זה, ומשמעו חקירת פסוקי המקרא כדי לגלות 
את האמת הנסתרת בהם. בעולם היהודי בימינו מקובל לכנות בשם "דרשה" נאום 
פרשני המבוסס על פסוקי המקרא, ומכוון להניע את קהל השומעים (או הקוראים) 

להבנות הלכתיות, חינוכיות או מוסריות. 
כי  כולם  על  שמוסכם  נדמה  אך  הדרשה,  של  מקורותיה  על  חלוקים  החוקרים 
התלמוד).  המשנה) והאמוראים (חכמי  התנאים (חכמי  בבתי הכנסת שבימי  יסודה 
בבתי כנסת אלה נהגו לקרוא בתורה ולתרגם את דבריה לארמית, שהייתה השפה 
המקובלת בקהל. ייתכן שהדרשה החליפה את התרגום בתפקידה כמפרשת את דברי 

התורה ומאפשרת נגישות אליהם גם למי שאינם אמונים על רזיה. 
במשך הדורות הפכה הדרשה למרכיב חשוב בחיי הקהילה ובית הכנסת. בעבור 
תורה,  ללימוד  היחידה  המסגרת  את  הדרשה  היוותה  הקהל  מן  גדולים  חלקים 
מאת  הדרשנים,  אור  הספר  ממש.  של  למקצוע  רבים,  במובנים  הפכה,  והדרשנות 
ר' יעקב צהלון (איטליה, המאה ה־17), הוא מעין מדריך לדרשנים, שכמותו נשמרו 
בידינו מעטים. הוא מכיל הוראות לתכנים הראויים לדרשה ובתוכם חיוב להתייחס 
לנושאים הנוגעים ישירות לקהל השומעים ולמאורעות שעוברים על חברי הקהילה 
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(חתונה, לידה או אבלות, למשל). לדעת ר' צהלון, תכלית הדרשן ודרשתו "להשלים 
העם ולהקריבם לעבודת ה', ולהרחיקם מעבירה וללמדם תורה ה'" (שם י, א; וראו 
דף  בר־אילן,  אוניברסיטת  לדרשנים",  ההוראה  ארנד: "ספרות  אהרן  של  במאמרו 
נוספים,  דרשנים"  "מדריכי  ולהבנת  להבנתו,  תשס"ב).  יתרו  לפרשת   430 שבועי 
אפשר להשיג תכלית זו רק באמצעות שילוב של לימוד התורה והעמקה עם חיבור 

אמיתי ורלוונטי לקהל השומעים. 
למרות חביבות הדרשות על הקהל וההכרה בחשיבותן כמקרבות את כל שכבות 
הפיכת  עצמו.  התפילה  לסדר  מחייב  באופן  הדרשה  הוכנסה  לא  התורה,  אל  העם 
הדרשה למרכיב משמעותי, כמעט הכרחי, בסדר התפילה הייתה אחד מן השינויים 
התפילות,  כמו  שלא  הדרשות,  בגרמניה.  הרפורמים  ראשוני  שהנהיגו  הראשונים 
נהגו בקהילותיהם בלשון המדינה, ובכך ענו על תכליתן כמגשרות בין הקהל ובין 
התורה וכמאפשרות נגישות אל עיקרי היהדות וערכיה לכל שכבות הציבור. בניגוד 
לשינויים אחרים שיצרה התנועה הרפורמית, זה הנוגע לדרשה לא רק שלא התקבל 

בהתנגדות אלא אף אומץ בחום גם ברחבי העולם האורתודוקסי.
מתקדמת  ליהדות  התנועה  ורבות  רבני  בידי  שנכתבו  דרשות  כונסו  זה  בספר 
בכך,  החפצים  של  אישית  לקריאה  המיועדים  כמאמרים  נוצרו  חלקן  בישראל. 
בעבר  שפורסמו  ביניהן  יש  השונות.  התנועה  קהילות  בפני  בעל־פה  נישאו  חלקן 
באתר האינטרנט של התנועה הרפורמית או במסגרות אחרות, ויש כאלה שנכתבו 
במיוחד לצורך ספר זה. כל אחת מן הדרשות מבקשת לענות על תכלית הדרשה, 
כפי שנוסחה בידי ר' יעקב צהלון, בדרכה שלה ובהתאם לטעמם ולבחירותיהם של 

הדרשנים והדרשניות. 
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