
  שבת גדול

  

  שבת שלום

  :לכך ניתנו כמה נימוקים? למה גדול .נקראת שבת גדול, שבת שלפני פסח, השבת

 צדקיה בן אברהם'  שחובר על ידי רספרשהוא  "בולי הלקטיש"נימוק אחד ניתן למצוא אצל 
והוא כולל , אורח חייםעוסק בעיקר בענייני פר הס. ) באיטליהמאה השלוש עשרהבחי (הרופא 
  :הקטע הבא מסביר למה לשבת הזאת קוראים שבת גדול.  ופירושיםמנהגים,  פסוקותהלכות

  

שדורשין עד , הדרשה עד אחר חצות סמוך למנחה לפי שמאחרין העם בשבת שלפני הפסח לשמוע, טעם אחר
את [ומושך הרבה והעם אינן נפטרין לבתיהן עד שישמעו שיגמור  ...שם הלכות ביעור והלכות שמירת המצות

ומפני משך זה נראה ... אימתי ישמעו הרי פסח יבא בשבוע זאת שלאחר שבת  שאם לא ישמעו עכשיו] הכל
סדר , ספר שבולי הלקט(גדול גדול וארוך יותר מיום אחר ועל כן קראו לשבת זה שבת ה בעיני העם היום

   ).סימן רה ,פסח

  
הוא מה שמופיע במסכת שבת שבה אנחנו יכולים לקרוא את השורות , יותר ידוע, נימוק אחר

  :הבאות
  

ולערב לקו , ובחמישה עשר יצאו, חיהםישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פס ניסן שבו יצאו"
ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר  ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת: "קראנו) ג, יב(ובספר שמות ." היום חמישי בשבת היה ואותו...בכורות

משה אם ישראל יצא ממצרים ביום חמישי הח." 2בֹת ֶׂשה ַלָּבִית ֶּבָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית
  .הוא שבת הגדול, מתייחס לשבת לפני חג הפסח" ֶּבָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה  "כי אז, עשר לחודש ניסן

  

במאות ספרד חי ב( יעקב בן אשר בירשהוא  "בעל הטורים"מסביר ?  הגדולה בשבת זאתומה
  ):השלוש עשרה והארבע עשרה

  

בחדש היה שבת ' ונמצא שי... ס גדולבו נ שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול והטעם לפי שנעשה
מטתו ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבו לשחטו לשם  ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי

ועל שם . שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר והיו. פסח במצוות השם עלינו
   ).רח חיים סימן תלאו, טור(קורין אותו שבת הגדול  אותו הנס

  

ושם נאמר '  בספר מלאכי פרק גאבל הנימוק הכי פופולרי הוא בהפטרה שאנחנו קוראים השבת
  :בין היתר

  

    .ִהֵּנה 2נִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ְיהָוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא - כג

  .ָה2ֶרץ ֵחֶרם-2בֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת-ֲאבֹוָתם ֶּפן- ְוֵלב ָּבִנים ַעלָּבִנים-2בֹות ַעל-ְוֵהִׁשיב ֵלב - כד

  

ותפקידו של אליהו הנביא הוא להשכין שלום בין הדור , הגדול והנורא'  היום הוא יום הלפי זה
. גם במיקרו כלומר ברמת המשפחה וגם במקרו ברמת העם, שתי רמותהצעיר לדור המבוגר ב

שחלק , אבל אותו נביא מלאכי, זה כשלעצמו טוב מאוד. לפי זה זאת היא שבת של שלום
, מהמפרשים לא רואים בו אישיות בפני עצמה אלא מזהים אותו עם נביאים אחרים כגון ישעיהו

דברים שגם הם מעניינים , ההפטרה של היוםהפרק שלפני ', אומר בפרק ב, ירמיהו ויחזקאל
  . היוםלשאת דבריםולמען האמת בגללם התנדבתי 

  :הוא אומר בין היתר' ובכן בפרק ב
  



   .ֶאָחד ְּבָרָאנּו ַמּדּוַע ִנְבַּגד ִאיׁש ְּבָאִחיו ְלַחֵּלל ְּבִרית ֲאבֵֹתינּו ֲהלֹוא ָאב ֶאָחד ְלֻכָּלנּו ֲהלֹוא ֵאל י
ֵאל -ּוָבַעל ַּבתְיהָוה ֲאֶׁשר ָאֵהב   ִּכי ִחֵּלל ְיהּוָדה קֶֹדׁש ְותֹוֵעָבה ֶנֶעְׂשָתה ְבִיְׂשָרֵאל ּוִבירּוָׁשָלִם ָּבְגָדה ְיהּוָדה יא

   .ֵנָכר
 .ֵמָאֳהֵלי ַיֲעקֹב ּוַמִּגיׁש ִמְנָחה ַליהָוה ְצָבאֹות ַיְכֵרת ְיהָוה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשָּנה ֵער ְועֶֹנה יב
ַהִּמְנָחה ְוָלַקַחת ָרצֹון -ֶאל ִמְזַּבח ְיהָוה ְּבִכי ַוֲאָנָקה ֵמֵאין עֹוד ְּפנֹות-ַּכּסֹות ִּדְמָעה ֶאת  ַּתֲעׂשּוְוזֹאת ֵׁשִנית יג

   .ִמֶּיְדֶכם
ְוֵאֶׁשת  ְרְּתךָ ּוֵבין ֵאֶׁשת ְנעּוֶריָך ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבַגְדָּתה ָּבּה ְוִהיא ֲחבֶ  ְיהָוה ֵהִעיד ֵּביְנךָ - ַעל ִּכי ָמה-ַוֲאַמְרֶּתם ַעל יד

   .ְּבִריֶתךָ 
-ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּוֲחֶכם ּוְבֵאֶׁשת ְנעּוֶריָך ַאל ֶאָחד ָעָׂשה ּוְׁשָאר רּוַח לֹו ּוָמה ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ֶזַרע ֱאלִֹהים-ְולֹא טו

   .ִיְבּגֹד
ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּוֲחֶכם  ׁשֹו ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹותְלבּו-ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְוִכָּסה ָחָמס ַעל ָׂשֵנא ַׁשַּלח ָאַמר-ִּכי טז

  .ְולֹא ִתְבּגֹדּו
  

אנחנו רואים איפוא שאת מלאכי מעניינים דברים מיוחדים שאצל הנביאים האחרים רואים פחות 
 כי בזאת הוא נגד נישואי תערובת. או בכל אופן לא באותה צורה ולא באותה מידה של ישירות

כלומר לא רק .  הוא גם נגד בגידות בתוך המשפחה. וחילול קודשי ישראל לאומיתהוא רואה בעיה
  .אלא גם את היחסים בין בני הזוג, את היחסים בין הורים לילדים הוא רוצה לתקן

עניין הבגידות משמש גם את הנביאים האחרים אם כי אצלם הדברים נאמרים כמטפורה לבגידת 
אצל , "?איכה היתה לזונה קריה נאמנה"ים כאלה אצל ישעיהו אנחנו רואים ביטוי. ישראל באלוהיו

אלא שאצל הנביאים . ואצל יחזקאל יש המון מטפורות כאלה, "בכרה קלה משרכת דרכיה"ירמיהו 
  .האישה היא שבוגדת ולא שומרת אמונים לבעלה. האלה המטפורה נאמרת תמיד על האישה

. אותי לא מעניינות מטפורות. שיבו לי רגעתק, ה'חבר"מלאכי אומר . אצל מלאכי הדברים שונים
, אני מדבר איתכם דוגרי. אם אתם רוצים מטפורות לכו לנביאים אחרים. אני לא בקטע הזה

זה לא בא , לרעות בשדות זריםואתם עוד הולכים משלכם זה שיש לכם נשים . ותסלחו לי על זה
אבל זאת לא סיבה ללכת . בירבחברה אגררית שדות יש למכ. אני יודע, שדות יש הרבה. בחשבון

לא עם השיקסעס כי אני לא רוצה לראות כאן נישואי . תפסיקו את המנהג הזה. לרעות בהם
  "?שתגעתםה? מה קרה לכם. ולא עם הבנות משלנו. אני רוצה לשמר את העם היהודי. תערובת

אבל מלאכי , גידה לנשים בלבדאחרים מיחסים את הב. זה ההבדל בין מלאכי לנביאים אחרים
ברמת , מלאכי רוצה להתחיל את התיקון ברמה הבסיסית ביותר. מדבר על הבגידה אצל הגברים

  .ולהרחיב אותו לכלל החברה, הפרט

  

   ניסן אבדי:הכין

  

  

  


