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 הפטרת "קומי אורי" בפסיקתא דרב כהנא ובפסיקתא רבתי

 עצמוןארנון 
על פי המנהג הרווח בימינו, מפטירים בשבת "כי תבוא" הפטרת "קּוִמי אֹוִרי" )יש' ס:א(. הפטרה זו היא השישית 

בקריאת  1במחזור שבע הפטרות הנחמה שנוהגים לקרוא אותן בשבתות שאחרי תשעה באב עד ראש השנה.
לקרוא את ההפטרות הללו ההפטרות הללו, יש משום חריגה מן הכלל שעניין ההפטרה מעין הפרשה. המנהג 

אינו נזכר בספרות המשנה והתלמוד. המקור הקדום ביותר הידוע לנו שנזכר בו מנהג זה הוא מדרש "פסיקתא 
השישית לספה"נ, בנוי על קריאות החמישית או מדרש זה, שנערך ככל הנראה בארץ ישראל במאה  2דרב כהנא".

התורה לשבתות מיוחדות ולמועדים, אבל כולל גם סדרה של דרשות להפטרות המיוחדות הנקראות מן השבתות 
שלפני תשעה באב ועד שבת שובה. עדות נוספת לקיומו של מנהג הפטרות הנחמה באותה תקופה עולה מספרות 

שהקדישו פיוטים מיוחדים להפטרות הללו. ניתן אם כן לשער  הפיוט הקדומה, כגון בפיוטיהם של יניי וקליר,
שהמנהג לקרוא את מחזור ההפטרות המכונות "שבע דנחמתא" התפתח בארץ ישראל סמוך לתקופה זו מתוך 
מגמה ליצור חטיבה של שבעה שבועות נחמה בין תשעה באב לבין ראש השנה. מאוחר יותר פשט המנהג בכל 

     3תפוצות ישראל.
ות הכלולות במחזור הנחמה לקוחות כולן מחלקו השני של ספר ישעיהו, המוקדש כולו לנבואות ההפטר

נחמה. הבחירה של עורכי המחזור להשתמש דווקא בנבואות הללו, אף על פי שיש נבואות נחמה בולטות גם 
ח אך סביר להני 4בספרי הנבואה האחרים, קשורה בוודאי לתפיסה הכללית של ישעיהו כנביא נחמה.

שההתמקדות בנבואות בספר אחד משקפת רצון ליצור יחידה ספרותית קוהרנטית שהמוטיב המרכזי בה הוא 
ה"נחמה". ואכן, דומה שהמאפיין העיקרי של מחזור ההפטרות הזה הוא ההיקרות הרבה של צורות מן השורש 

כך  5כי "מחזור הנחמה".נח"ם בנבואות הללו. יחד עם זאת, ברור שעניין זה לא היה השיקול היחידי של עור
ו ְיַרֵחם" )יש' מט:יג(. נבואה זו אינה כלולה  למשל מצינו נבואת נחמה המסתיימת במילים "ִכי ִנַחם ה' ַעּמֹו, ַוֲעִניָּ
ַבִני ה'" )יש' מט:יד( פותח את ההפטרה השנייה במחזור.  ב"מחזור הנחמה", אך הפסוק הבא, "ַוֹתאֶמר ִציֹון ֲעזָּ

דו לנגד עורכי המחזור גם שיקולים אחרים בשעה שבחרו קטעים מנבואות ישעיהו כהפטרות. נמצא שבוודאי עמ
יתרה מזאת. גם סדר ההפטרות במחזור מתמיה למדי. ההפטרה השנייה, "ַוֹתאֶמר ִציֹון" )יש' מט:יג(, מסתיימת 

יעית, ובין שתיהן ממוקמת בתחילת פרק נא, והמשך הפרק, "ָאֹנִכי ָאֹנִכי" )יש' נא:יב(, פותח את ההפטרה הרב
ִני  ה" )יש' נד:יא(, שהיא למעשה חלקו השני של פרק נד, שחלקו הראשון, "רָּ ה ֹסֲערָּ ההפטרה השלישית "ֲעִניָּ

ה" )יש' נד:א(, נקרא כהפטרה החמישית.  רָּ  ֲעקָּ
 אין זאת אלא שעורכי מחזור ההפטרות ראו בו לא רק סדרה של קטעים נבחרים מספר ישעיהו, אלא מעין
טקסט שלם בעל פואטיקה ומהלך רעיוני משלו. מחברי מחזור זה ביקשו להדגיש מוטיבים מסוימים בנבואת 
ישעיהו, כדי ליצור באמצעותם מסר של נחמה, שהלם לדעתם את המציאות ההיסטורית שפעלו בה. בעוד נבואת 
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לטת נימת הנחמה והפיוס ישעיהו כוללת מגוון מסרים של נחמה וגאולה ונקמה בגויים, במחזור ההפטרות בו
דומה שמסר זה מתאים לתקופה שבה השאיפות הממשיות  6וביטויי הקרבה והאהבה שבין הקב"ה לבין ישראל.

לבניין המקדש או לנקמה בגויים לא עמדו על הפרק, והנחמה טמונה באהבת ה' ובקרבתו גם בעתות של חורבן 
  7וגלות.

תח להבנת מחזור ההפטרות והפואטיקה המיוחדת שבו כבר עמדו רבותינו הראשונים על העובדה שהמפ
ניסוח  8טמון בפסוקי הפתיחה של כל הפטרה. פסוקים אלו מבטאים דיאלוג או תהליך התפתחותי של הנחמה.

 רש"י )סימן תד(:בסידור מאלף של רעיון זה נמצא 
אף על פי שנחרבת,  כך דרך מנחמין, לנחם מעט מעט ]...[ לפיכך תחילה "נחמו", "ותאמר ציון". כלומר,

אל תאמרי נעזבתי. ואחר כך "עניה סוערה". לפיכך הקדימהו ל"אנכי אנכי הוא מנחמכם". מאחר שנחמה 
בחסדיו הרבים, שוב אינו קורא לה "לא נוחמה". ועד עכשיו ניחמו הנביאים, מכאן ואילך ניחמה הקדוש 

, קומי אורי"ולה: "רני עקרה", "ברוך הוא בעצמו. ואחר שקיבלה תנחומין, פוסק לה כמה טובות וגד
 "שוש אשיש".   

לפי זה, הנחמה שבהפטרות בנויה כתהליך מדורג המאפשר למנוחם לעכל ולהפנים את מסרי הנחמה בהדרגה. 
" הפטרת "קומי אורי" נמצאת ממש בשלביו האחרונים של התהליך, לאחר שכנסת ישראל "קיבלה תנחומין

מהקב"ה עצמו. ננסה לעמוד על טיבה של הנבואה הייחודית הזאת על פי "פסיקתא דרב כהנא", שהיא כאמור 
 המקור לכל מחזור ההפטרות. עיון בפסקה מעלה שיש מטבע קבוע החוזר על עצמו כמה פעמים: 

 
 אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: בניי, הואיל ואורי

 ם נלך ונאירהוא אוריכם ואורכם הוא אורי, אני ואת

 9."קומי אורי כי בא אורך"לציון: 
 

א אֹוֵרְך" קריאה של הקב"ה לישראל ליטול חלק פעיל בתהליך  כלומר, המדרש רואה במילים "קּוִמי אֹוִרי ִכי בָּ
הנחמה בשיתוף פעולה עמו: "אני ואתם נאיר לציון". המדרש מדבר כאן על שלב מתקדם שבו עם ישראל 

בדרך כלל מקובל אמנם, ון", המנוחם נדרש להפנות את אורו ולהאיר ישות עצמאית ונפרדת, הלוא היא "צי
ואילו כאן המדרש מחדד הבחנה הקיימת בתקופתו בין העם החי  ,לזהות בפרקי הנחמה את ציון עם ישראל

בשלווה יחסית בארץ, לבין ציון הזקוקה לנחמה. לפי הידע ההיסטורי שיש בידינו, בתקופה זו העיר ירושלים 
 10והפיכתה למוקד לצליינות, בעוד היהודים מודרים ממנה. הייתה במוקד תהליך של בנייה מונומנטלית נוצרית

הדרשן מאיר את פסוקי הנחמה בפירוש אקטואלי, ולפיו הנביא מבטיח שבסופו של דבר ציון תואר רק על ידי 
 הקב"ה וישראל אהובו.

 בין יתר הדרשות המובאות בפסקה, נמצא משל הממחיש רעיון זה: 
תבע בה, ולא היה הגון לה, ובא אחר ותבע בה, ולא היה הגון לה. ]משל[ למלך שהיה לו בת, ובא אחד ו

 11וכיון שבא אחר, והיה הגון לה, ותבע בה, אמר: "קומי הנהרי דאתיא נהוריך".
לפי משל זה, בת המלך )ציון( נתבעת על ידי חתנים שאינם ראויים לה )השליטים הזרים(, ורק כשיבוא החתן 

מדי והאירי כי בא אורך. כלומר, הדרשן מטעים את הרעיון שירושלים נותרת ההגון )ישראל(, יאמר לה אביה: ע
חשוכה וחרבה על אף מאמצי הנוצרים הביזנטיים לבנותה ולהאדירה, ורק האור הנוצר מאהבת הקב"ה ועמו יאיר 

 את ירושלים.
זנטית, מאלף להשוות את דברי המדרש ב"פסיקתא דרב כהנא" לדברי מדרש מאוחר לו משלהי התקופה הבי

הלוא הוא מדרש "פסיקתא רבתי", הערוך בדומה ל"פסיקתא דרב כהנא" הקדום, אך שייך לרובד מדרשי מאוחר 
ילמדנו". מדרש "פסיקתא רבתי" מעצב במסגרת חתימת הפסקה את נבואת "קומי אורי" -יותר, המכונה "תנחומא

 בהקשר משיחי. וזה לשונו: 
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על גג בית המקדש, והיה משמיע להם לישראל, ואומר להם: תנו רבנן. בשעה שהמשיח נגלה, בא ועומד 
שזרח עליכם. שנאמר: "קומי אורי כי בא  12ענוים, הגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, ראו באורו

 13אורך".
המדרש מעתיק את בשורת הנחמה "קומי אורי" למרחב המשיחי המוחשי. הנבואה עוסקת במשיח העומד על גג 

מבשר על בוא הגאולה. אורו של הקב"ה הוא כעין אות הניתן על ידי המשיח כדי לחזק את אמונתם בית המקדש ו
של ישראל בגאולה. על פי מדרש זה, לא ירושלים צריכה אור, אלא העם הממתין לפעמי משיח. ניתן לשער 

 14שדברי מדרש זה עוצבו בתקופה של זעזועים מדיניים וחוסר ודאות קיצוני.
ראינו אם כן שמחזור הנחמות עוצב כתהליך הדרגתי של נחמה הנקרא בציבור מן השבת שלאחר תשעה 
באב ועד ראש השנה. הפטרת "קומי אורי", שהיא השישית במחזור הנחמה, מבטאת שלב מתקדם, שבו ישראל 

א דרב כהנא", כבר מנוחמים, והם נדרשים להאיר את ירושלים, שעדיין עומדת בחורבנה. על פי מדרש "פסיקת
הנחמה מתבטאת בדבקות של העם באלוהיו ובתקווה שיבוא הקב"ה ויאיר יחד עם ישראל את ירושלים. מדרש 
זה מתאים לתקופה של יציבות ושלווה יחסית של העם היושב בארץ ישראל, אך ירושלים נמצאת מחוץ להישג 

י ממשי. מדרש זה מתאים לתקופה ידו. לעומת זאת, מדרש "פסיקתא רבתי" ממקם את הנבואה בהקשר משיח
 שבה העם רואה בעיניו שינויים מדיניים מרחיקי לכת, ומפעמות בו תקוות משיחיות. 
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Union College Annual 15 (1940), pp. 425–431   . 


