
 
 

 

 

 

 

 
 כז -רמיהו פרק לב, פסוקים ו י                       

 

 פרשת בהרהפטרת 

המצוות הנוהגות במכירת קרקע בארץ ישראל, כמו חזרת הקרקע ביובל, וגאולת הקרקע על ידי  נאמרו השבוע בפרשת

ידי ירמיהו הנביא. וכן מוזכר בפרשה ענין השמיטות והיובל, הקרובים, ומפטירים בפרשה זו העוסקת בקניית קרקע על 

 :ובהפטרה זו מוזכר ענין גלות בבל, שהיתה מחמת שלא שמרו את שנות השמיטה כראוי

ֹּאֶמר (וכבר צרו הכשדים על העיר ללכדה. )פרק לב, אשר נבואה זו נאמרה בסוף ימי בית המקדש הראשון, כ לאחר  ,ִיְרְמָיהּו ַוי

בנבואה המראה שלאחר הגלות עוד  ,ֵלאמֹּר ֵאַלי ה' ְדַבר ָהָיהשהתנבא על חורבן הבית וגלות ישראל,  נבואות רבות

 ,ַבֲעָנתֹות ֲאֶשר ָשִדי ֶאת ְלָך ְקֵנהוכך יאמר לך,  - ֵלאמֹּר ,ֵאֶליָך ָבא דְֹּדָך ַשלֻּם ֶבן ֲחַנְמֵאל ִהֵנה ()זישובו ישראל לארצם. 

ָלהַהגְ  ִמְשַפט ְלָך ִכי כלומר, אפילו אם היה אדם אחר קונה את השדה מיד חנמאל, היה ראוי שירמיהו  ,ִלְקנֹות אֻּ

קרובו יקנה את השדה מיד אותו אדם זר, וכל שכן שראוי שכאשר חנמאל עצמו רוצה למכור את השדה, יקנה 

יד לומר לו, או שסיום אותה ירמיהו. ואמנם לא ידע עדיין ירמיהו האם כל הנוסח הזה הוא מדברי חנמאל, שעת

ֹּא ()חהדברים 'כי לך משפט הגאולה לקנות' זהו ציווי מאת ה'.  ביאתו היתה  - ה' ִכְדַבר ,דִֹּדי ֶבן ֲחַנְמֵאל ֵאַלי ַוָיב

אל בית האסורים ]שם היה ירמיהו כלוא בציווי צדקיהו מלך  - ַהַמָטָרה ֲחַצר ֶאלכדבר ה', שהתנבא שיבוא ואכן בא 

כך שהתנבא שירושלים תיפול ביד הכשדים שצרו עליה[, אך דיבורו של חנמאל לא היה כדבר ה', אלא יהודה, על 

ֹּאֶמר כי אדם זר לא ירצה לקנות את השדה כיון  ,ִבְנָיִמין ְבֶאֶרץ ֲאֶשר ,ַבֲעָנתֹות ֲאֶשר ָשִדי ֶאת ָנא ְקֵנהחנמאל,  ֵאַלי ַוי

ָשה ִמְשַפט ְלָך ִכיאין חשש כזה,  שבשנת היובל תחזור השדה ליד היורשים, ולך של שדה זו, וכן אדם זר לא  ַהְירֻּ

 ּוְלָךירצה לקנות את השדה מחשש שיבוא קרובו של המוכר ויגאל את שדהו, וגם חשש זה לא שייך אצלך, שהרי 

ָלה אומר לו לקנות את  את השדה, כי תרויח בכך. ומסיים ירמיהו ואומר, כאשר שמע שחנמאל ָלְך ְקֵנהולכן  ,ַהְגאֻּ

מה שנאמר לו בנבואה לקנות את השדה  ִכי ,ָוֵאַדעהשדה מצד הרווח הממוני, ולא מחמת שלו משפט הגאולה, 

 ְדַברמחמת שלו משפט הגאולה, לא היתה זו נבואה שכך עתיד חנמאל לומר לו, שהרי אמר לו דברים אחרים, אלא 

ועשה  ,ַבֲעָנתֹות ֲאֶשר דִֹּדי ֶבן ֲחַנְמֵאל ֵמֵאת ַהָשֶדה ֶאת ָוֶאְקֶנה ()ט הרי זה ציווי מאת ה' לקנות את השדה. - הּוא ה'

וכל 'שקל' הוא 'מנה',  ,ְשָקִלים ִשְבָעהוהיה זה סכום רב,  ,ַהֶכֶסף ֶאת לֹו ָוֶאְשְקָלהאת כל הקנינים השייכים בקרקע, 

את מעשה  ָוֶאְכתֹּבומלבד קנין הכסף עשה גם קנין שטר,  ()יעשרה סלעי כסף.  - ַהָכֶסף ַוֲעָשָרהשהוא מאה זוז, 

פעם נוספת את  ָוֶאְשקֹּלעל קנין השטר, וגם הזמין את העדים לקנין הכסף, ולכן  ֵעִדים ָוָאֵעד ,ָוֶאְחתֹּם ,ַבֵסֶפרהקנין 

ֹּאְזָנִים ַהֶכֶסף קע, א. שטר מפורט שבו ובזמנם היו נוהגים לכתוב שני שטרות על מכירת קר )יא(בפני העדים.  ,ְבמ

נכתב שפלוני מכר שדה זו לפלוני ביום פלוני, ושם היו כותבים גם את מצוות התורה הנוגעות למכירת קרקע, כמו 

נתינת הכסף, וחזרת הקרקע ביובל לבעלים, ומספר שני התבואות שיש לו לאכול וכדומה, וספר זה היה חתום 

ק שפלוני קנה את השדה והרי היא שלו, וספר זה היה גלוי ביד וסגור ומונח למשמרת. ב. שטר קצר שבו כתבו ר

שטר  - ַהִמְקָנה ֵסֶפר ֶאת ָוֶאַקחהקונה להראות לכל שהקרקע שלו, שלא יצטרך להוציא בכל פעם את הספר החתום, 

ִקים ַהִמְצָוהשבו כתובים גם  ,ֶהָחתּוםהשטר  ֶאתהקנין,   ֶאת ָוֶאֵתן )יב( לּוי.ַהגָ השטר  ְוֶאתשל מכירת הקרקע,  ְוַהחֻּ

כי הוא האריך ימים וחי זמן רב אחרי  ,ַמְחֵסָיה ֶבן ֵנִרָיה ֶבן ָברּוְך ֶאלהחתום,  ַהִמְקָנההגלוי, ואת ספר  ַהֵסֶפר

 ָהֵעִדים ּוְלֵעיֵני ,דִֹּדי ֲחַנְמֵאל ְלֵעיֵניירמיהו, וכששבו לארץ ישראל נתן את השטרות ליורשי ירמיהו, ועשה כן 

 כֹּה )יד( ֵלאמֹּר. ,ְלֵעיֵניֶהם ָברּוְך ֶאת ָוֲאַצֶּוה )יג( ַהַמָטָרה. ַבֲחַצר ַהיְֹּשִבים ַהְיהּוִדים ָכל ְלֵעיֵני ,ַהִמְקָנה ְבֵסֶפר ְתִביםַהכֹּ 

 ַהָגלּוי ֵסֶפר ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ,ַהֶזה ַהִמְקָנה ֵסֶפר ֵאת ,ָהֵאֶלה ַהְסָפִריםשני  ֶאת ָלקֹוחַ  ,ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ה' ָאַמר

 ִבְכִליתן את שני השטרות הללו  - ּוְנַתָתםואף שבדרך כלל את הגלוי משאירים במקום שקל להוציאו משם,  ,ַהֶזה



 
 
 
 
 
 

 

 

ְמרּו-] ַיַעְמדּו ְלַמַעןסגור, כי לא יצטרך את השטרות הללו בזמן הקרוב,  ָחֶרש  כֹּה ִכי )טו( ַרִבים. ָיִמיםהשטרות[  ִישָּׁ

ֹּאת. ָבָאֶרץ ּוְכָרִמים ְוָשדֹות ָבִתים ִיָקנּו עֹוד ,ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ה' ָאַמר  ֵסֶפר ֶאת ִתִתי ַאֲחֵרי ,ה' ֶאל ָוֶאְתַפֵלל )טז( ַהז

ל קניית השדה, לכן כדי שלא יחשבו שתפילתו היא מחמת שקשה בעיניו הוצאת הממון ע ,ֵנִרָיה ֶבן ָברּוְך ֶאל ַהִמְקָנה

ואז קבעת  ,ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָשַמִים ֶאת ָעִשיָת  ַאָתה ִהֵנה ,ֱאלִהים ֲאדָֹּני ֲאָהּה )יז( ֵלאמֹּר.התפלל רק לאחר סיום הקניה, 

כל אתה מקיימו תמיד, וכיון ש ַהְנטּוָיה ּוִבְזרֲֹּעָךבראת את העולם,  ַהָגדֹול ְבכֲֹּחָךאת חוקי הטבע הקיימים בעולם, 

ֹּאחוקי הטבע באים ממך, אם כן  ומלבד  )יח(ואפילו דברים הסותרים אל הנהגת הטבע.  ,ָדָבר ָכל ִמְמָך ִיָפֵלא ל

ההנהגה הטבעית יש לך הנהגה מיוחדת עם בני האדם, שאתה מחשיב את כל הדורות כשלשלת אחת מחוברת, 

 ְבֵניֶהם ֵחיק ֶאל ָאבֹות ןֲעֹו ּוְמַשֵלםיית המעשה הטוב, לאלפי דורות לאחר עש - ַלֲאָלִפים ֶחֶסד עֶֹּשהומכח זה אתה 

הכולל את כל הסיבות והמסובבים למה  ,ַהָגדֹול ָהֵאלכאשר הם ממשיכים בדרכם הרעה של אבותם,  ,ַאֲחֵריֶהם

בהנהגתו  כי הוא מושל על כל הצבאות ,ְשמֹו ְצָבאֹות ה'בשידוד מערכות הטבע בדרך נס,  ַהִגבֹורשקורה בעולם, 

ומלבד ההנהגה המיוחדת עם בני האדם באופן כללי, יש גם הנהגה מיוחדת לכל אדם בפני עצמו, כי  )יט(הכללית. 

להשגיח ולהנהיג כל אדם כפי  ,ָהֲעִליִלָיה ְוַרבבהנהגת כלל האנשים מתחילתם עם סופם,  ,ָהֵעָצה ְגדֹּלהגם שאתה 

חֹות ֵעיֶניָך ֲאֶשרלליים, ואז גם ההנהגה איתו שונה, פרטות מעשיו, שלפעמים הם משתנים מהמעשים הכ  ָכל ַעל ְפקֻּ

במחשבותיו  ,ַמֲעָלָליו ְוִכְפִריאם דרך טובה או רעה,  ,ִכְדָרָכיו ְלִאיש ָלֵתתהן הכלליים והן הפרטיים,  ,ָאָדם ְבֵני ַדְרֵכי

 ֲאֶשרצירת חוקי הטבע, ודבר זה ניכר ותחילה מוכיח את השבח הראשון שהזכיר, בבריאת העולם וי ()כובמעשיו. 

ודבר זה מוכיח  ,ַהֶזה ַהיֹום ַעדואתה עדיין עושה אותות ומופתים עם ישראל  ,ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ּומְֹּפִתים אֹּתֹות ַשְמָת 

ובין  - םּוָבָאדָ  ּוְבִיְשָרֵאלעל בריאת העולם, כי רק מי שברא את העולם ויסד את חוקיו יכול לשנות אותם כרצונו, 

שהכל יודעים שאתה הבורא  ,ַהֶזה ַכיֹום ֵשם ְלָך ַוַתֲעֶשהישראל ובין שאר אומות העולם השיגו את נפלאותיך, 

ועתה מוכיח את ההנהגה המיוחדת עם כלל האנשים כפי השתלשלות הדורות,  )כא(והמשגיח, ולך היכולת והרצון. 

 ַוִתֵתן )כב( ָגדֹול. ּוְבמֹוָרא ְנטּוָיה ּוְבֶאְזרֹועַ  ,ֲחָזָקה ּוְבָיד ּוְבמֹוְפִתים ְבאֹּתֹות ,ִמְצָרִים ֶרץֵמֶא  ,ִיְשָרֵאל ֶאת ,ַעְמָך ֶאת ַותֵֹּצא

ֹּאת ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶהם ונתינה זו היתה מצד החסד ששמרת  ,ּוְדָבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ,ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבֹוָתם ִנְשַבְעָת  ֲאֶשר ַהז

ֹּא ,אָֹּתּה ַוִיְרשּו ישראל ַוָיבֹּאּוועתה מוכיח את ההנהגה הפרטית שיש לכל אדם בפני עצמו,  )כג(לאבותם.   ָשְמעּו ְול

ֹּא ּוְבתֹוָרְתָך ,ְבקֹוֶלָך ֹּא ַלֲעשֹות ָלֶהם ִצִּויָתה ֲאֶשר ָכל ֵאת ,ָהָלכּו ל ֹּאת ָהָרָעה ָכל ֵאת אָֹּתם ַוַתְקֵרא ,ָעשּו ל המפורטת  ,ַהז

 ָהִעיראל  ָבאּושל האויב, עליהם הוא מטפס כדי ללכוד את העיר ממקום גבוה, כבר  ַהסְֹּללֹות ִהֵנה ()כדלהלן. 

 ,ְוָהָרָעב ,ַהֶחֶרב ִמְפֵניגם ללא הסוללות,  ,ָעֶליהָ  ַהִנְלָחִמים ַהַכְשִדים ְבַיד ִנְתָנהבין כך כבר  ְוָהִעיר ,ְלָלְכָדּהירושלים 

ומחמת כל זה מוכרח שבודאי תימסר העיר ביד  ,ָהָיהבנבואה, שיבואו הכשדים על ירושלים,  ִדַבְרָת  ַוֲאֶשר ,ְוַהָדֶבר

 ,ַבֶכֶסף ַהָשֶדה ְלָך ְקֵנה ,ֱאלִהים ֲאדָֹּני ,ֵאַלי ָאַמְרָת  ְוַאָתה )כה(את כל זה, ולכן פלא הדבר בעיני.  רֶֹּאה ְוִהְנָךהכשדים, 

ואם כן יש כאן שני  ,ַהַכְשִדים ְבַיד ִנְתָנההרי כבר  ְוָהִעירוד תהיה הארץ מיושבת, ומכך נשמע שע ,ֵעִדים ְוָהֵעד

ולכן על אף  ,ָבָשר ָכל ֱאֹלֵהי ה' ֲאִני ִהֵנה )כז( ֵלאמֹּר. ִיְרְמָיהּו ֶאל ה' ְדַבר ַוְיִהי )כו(דברים הסותרים זה את זה. 

ישראל לגלות וירושלים תחרב, אך מצד ההנהגה הכללית של  שבהשגחה הפרטית על מעשי בני האדם נגזר דינם של

ה', שהוא אלהי כל בשר ומנהיג את העולם כפי ההנהגה הכוללת המקשרת את כל הדורות, הרי לא ישתנה רצון ה' 

ו והרי אין דבר שנבצר מה', ולכן על אף שעתה יגל ,ָדָבר ָכל ִיָפֵלא ֲהִמֶמִנישהארץ תהיה מיושבת בבני ישראל, 

ישראל ותחרב ירושלים, עוד ישיב ה' את ישראל לארצם, ובקניית השדה מאת חנמאל נרמז הדבר, כי עוד עתידה 

 :, ויגאל ה' את ישראל מגלותםהארץ להתיישב

 


